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طبعة العراق 
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كــشف مــجــلس الــقــضــاء االعــلى  عن
تـفـاصـيل اصـدار مـذكـرة الـقبـض بحق
ـنــتــهـيــة واليـته الــرئـيـس االمـريــكي ا
دونـالد ترامب. ونقل بيان للمجلس عن
ــكـلف بــالـنــظـر في قــضـيـة الــقـاضي ا
ـهــنـدس ورفـاقه اغــتـيـال أبــو مـهـدي ا
تـأكيده ان (إصدار مـذكرة القبض بحق
تـرامب جـاء بـعـد اسـتـكـمـال اإلجراءات
الـتحـقيقـية في الـقضيـة وتدوين أقوال
ــــدعــــ بـــاحلـق الــــشـــخــــصي ذوي ا
مثل القانوني عن السفارة الـشهداء وا
االيـرانية) واضـاف ان (مذكـرة القبض
الـــصــادرة عن مـــحــكـــمــة الـــتــحـــقــيق
اخملـتصة في الرصـافة ضد ترامب جاء
ادة 406 مـن قانون اسـتنـادا ألحكـام ا
الـعـقـوبات الـعـراقي بـعد اتـهـامه بـقتل
قــادة الــنـــصــر الــشــهــيــد أبــو مــهــدي
نصرم) ـهندس ورفاقه خالل الـعام ا ا
ـذكــرة صـدرت مـؤخـرا الفــتـا الى ان (ا
بـعـد أن اسـتكـمـلت احملكـمـة اإلجراءات
الــتـحــقــيـقــيـة كــافـة مـن الـكــشف عـلى
احلــادث وجــمع األدلــة وسـمــاع أقـوال
ـدعـ باحلق الـشـخصي) الـشـهود وا
ـدعـ بــاحلق الـشـخـصي وتــابع ان (ا
ووكـالءهم كـافـة أجـمـعـوا عـلى تـوجـيه
نتـهية االتـهام الى الـرئيس األمريـكي ا
ــة واليـــته ودوره في تـــنــفـــيــذ اجلـــر
اسـتـنـادا لـتـصـريـحـاته الـعـلـنـيـة الـتي
نــشــرتــهـا وســائل اإلعالم) مــؤكـدا ان
(احملـكـمـة نـظـرت الى الـقـضـيـة كـونـها
جـنائـية وقـعت على االراضـي العـراقية
فــان وحـــسب قـــواعــد االخـــتــصـــاص 
الـقانون الـعراقي هو الواجب الـتطبيق
ولـيس قـانـون او دسـتـور الـدولـة الـتي
يــنــتــمي الــيــهــا من وجه لـه االتــهـام)
ي تـتفق مـشـيـرا الى ان (هـذا مـبـدأ عـا
عـليه قـوان جـميع الـدول كذلك وجود

W «bF «  ö−Ž ∫ÊU¹œ—UG «

V «dð s  ¡j³Ð »d²Ið

Î«bOFÐ vIÐQÝ ∫ÕUH «

WÝUO « sŽ6

الــعـقــوبـات  مــنـتــهـكــة بـذلـك سـيـادة
الـــعــراق ومـــســتـــخــفـــة بــاحلـــكــومــة
ومــؤســســاتــهــا الــرســمــيــة وقــرارات
ـــان الـــعـــراقي) وتـــابع (نـــحن الـــبـــر
مــؤمـنــون ان الـدولــة هي من ســتـكـون
ـتكررة الـرادع للـتجـاوزات االمريكـية ا
عـلى السـيادة الـعراقيـة وجندد الـعهد
ـرجعـيتنـا الرشـيدة وشعـبنا األبي ان
نــظل عــلى الـعــهــد جـنــودا وفـدائــيـ
ورجـال دولة مـخلـص خـدمة لـعراقـنا
الـــعـــظــيم وصـــونـــا ألرضه وكـــرامــته
ومـقـدسـاته). بدوره  راى أمـام جـمـعة
الـنـجف صـدرالديـن القـبـانچي  وضع
رئـــيس أركـــان احلـــشــد عـــلى الئـــحــة
الـعقوبات االمـريكية  فـخر ودليل على
رعب أمـريكا وخـوفهم. وقال الـقبانچي
في اخلــطـبـة الـتي تـابـعـتـهـا (الـزمـان)
امس أن (أمـريـكـا تتـجه نـحو األنـهـيار
وحتولت الى بالد يقتل بعضهم بعضا
 و أن تــرامـب يــنــتــظــر احملــكــمــة في
أمــريــكـــا ألنه أتــهم بــخــرق الــقــانــون
والـدعوة ألعـمال الشـغب). على صـعيد
اخــر شــدد وزيــر الــداخــلــيــة عــثــمـان
ـلف ي عـلـى ضرورة إخـضـاع ا الـغـا
األمـني للتحليل العلمي الدقيق. وقالت
الـوزارة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ي اكـد خالل لـقـائه عددا من ان (الـغـا
احملـلـلـ االمـنـيـ  أهــمـيــة إخـضـاع

بـالـبـيت األبـيض هذا األسـبـوع لـكنه
يـواجه اآلن محاكمة ثانية في مجلس
الـشيوخ واحتمال حـقيقي للغاية إذا
ثــبــتت إدانــته بــأن يُــمــنع من تــولي
ـــنـــصب مـــرة أخـــرى وهـــذا لـــيس ا
ـــســـتـــقــبـل الـــذي خــطـــطه تـــرامب ا
لـنـفـسه). وترى الـصـحيـفـة أن (األيام
اضـيـة هزت الـعـالم. وكان الـعـشـرة ا
حتـريض تـرامـب علـى اقـتـحام مـبـنى
ـا أدى إلى مقتل خمسة الـكابيتول 
أشــخـاص عـمالً مــروعـا. وكـان ال بـد
من مـواجـهـة اعـتداء اسـتـثـنـائي على
قـراطية بـاستـعراض استـثنائي الـد
لـــلـــحــزم والـــقـــصــاص). وتـــقــول إن
(سـالمـــة اجلـــمــــهـــوريـــة احلــــالـــيـــة
ـسـتـقـبلـيـة ال تـتطـلب أقل من ذلك. وا
وكــان ال بـــد من أن يــكــون الــرد عــلى
اقــتـحــام الـكــونـغــرس قـويــا بـالــقـدر

وقف). تناسب مع خطورة ا ا
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قـالت صحـيفة الـغارديان الـبريطـانية
إن عــجالت الــعــدالــة تــقــتـرب بــبطء
ولــــــكن بـال رحـــــمــــــة من دونــــــالـــــد
تـرامب.وتـضـيـف أن مـحاكـمـة تـرامب
الــثــانــيــة لـم يــســبق لــهــا مــثــيل من
. إذ لم يـتم نــاحـيـتـ اسـتـثـنــائـيـتـ
ـــؤســـسي إلى أي تـــوجـــيه الـــلـــوم ا
رئـيس آخـر في التـاريخ األمـريكي من
خـالل مـســاءلــة ثـانــيــة ويـجـب عـلى
تـــرامب اآلن أن يـــحــمل هـــذا "الــعبء
ـزدوج الفريد من الـعار في التاريخ. ا
أمـــا الـــنــــاحـــيـــة األخـــرى بـــحـــسب
الـصـحيـفـة في افـتتـاحـيتـهـا فهي أن
ـسـاءلـة الـثـانـيـة كـانت األسـرع في (ا
صـيــاغـتـهـا. وهـذا ألنـهـا عـلى عـكس
سـابـقاتـهـا جاءت كـاستـجـابة طـارئة
خلــــــــطـــــــــر واضح وقـــــــــائم عـــــــــلى
ـقـراطـيـة األمـريـكـيـة). وتـضـيف الـد
اضي الـصـحـيفـة أنه (في األسـبـوع ا
فــقط كـان تــرامب ال يــزال يـســتـخـدم
ــنـبــر الـرئــاسي بــنـشــاط لـلــتـرويج ا
ألكــاذيـبـه حـول نــتـيــجـة انــتـخــابـات
 2020 إذ حـث أنـصـاره عـلى الـسـيـر
إلى مــبــنى الــكــابـيــتــول لــلـطــعن في
الـتـصـويت. واآلن بعـد أن انـقطع عن
مــــتـــابــــعـــيـه بـــوســــائل الــــتـــواصل
االجــتــمــاعي وفي أعــقــاب تــصـويت
مــجـــلس الــنــواب ضــده بــواقع 232
صـــوتــا مـــقــابل 197يـــوم األربــعــاء
أصـبح حتما شـخصية أكـثر تواضعا
رغم عـنـجـهيـتـها). وتـقـول إن (ترامب
ظل مـتحـديا وكـاذبا في مـقطع فـيديو

قـسم من اجملـنى عـلـيهم مـن العـراقـي
واجلــاني مــعــلــوم يــصــرح بــارتــكــابه
ة وال يوجد نص قانوني عراقي اجلـر
نـافـذ او اتـفاقـيـة بـ العـراق وامـريـكا
ـة وهذا جتـيـز له ارتـكـاب هـذه اجلـر
مـا حتـقـقت مـنه احملكـمـة بـعد سـلـسـلة
مــخـاطـبــات مع مـكــتب رئـيس الـوزراء
ووزارة اخلــارجــيــة كــونــهــمــا اجلــهـة
ـعـاهدات اخملـتـصـة عن االتـفـاقـيـات وا
مـع الـدول خالل مــدة الــتـحــقــيق الـتي
اســتـغــرقت اكــثـر من عــام عــلى تـاريخ
ـة). فيـمـا أصـدر رئيس ارتـكـاب اجلـر
هـيئـة احلشـد الشـعبي فـالح الـفياض
بـيـانـاً بشـأن الـقرارات األخـيـرة لوزارة
اخلــزانــة االمــريــكــيــة وشــمـلـت فـرض
عـقـوبـات عـلى الـفـيـاض ورئـيس أركان
احلـشـد عـبـد الـعـزيـز احملـمـداوي (ابـو
فــدك).وقـال الــفـيـاض في بــيـان تــلـقـته
(الــــزمـــان) امـس  ان (الـــذين وطــــنـــوا
ـرضـاة الـله والـذين قـطـعـوا انـفــسـهم 
ـواثـيـق لـلـذود عن األرض الــعـهــود وا
ـقدسات ورخـصوا األموال واألنفس وا
في سـبـيل ذلك فـانـقـلـبـوا بـرضوان من
ــرجــعــيــة الـــله وأوســمــة شــرف مـن ا
والـشعب ال يهمهم وال يعنيهم شيئاً ان
يـذكــرهم الـغـربـاء بـسـوء او يـوضـعـوا
عــلى مــايــســمـى بالئــحــة الــعــقــوبـات
االمريكية) مـضيفا (فما الذي يضيرهم
وقـد وضـعـتـهم مـرجـعـيـتـهم وشـعـبـهم
عـلى لـوائح الكـرامة والـشرف وأدرجت
ـــدافـــعـــ أســـمــــاؤهم في ســــجالت ا
واحملــــررين عن األرض والــــعـــرض في
أسـمـى مـلـحـمـة عـرفـهـا تـاريخ الـعـراق
تحدة ـعاصر) مـؤكدا ان (الواليـات ا ا
االمـريكـيـة التي تـنصب نـفسـها وصـيا
عــلى الـعـالم وجـريــا عـلى عـادتـهـا في
انـتـهـاك سيـادة الـدول وامـتهـان كـرامة
الــشـعـوب ادرجت مـؤخـرا اسم رئـيس
االركــــان عـــلـى مـــايــــســــمى بالئــــحـــة
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ـهــجـرين أعــلـنت وزيــرة الـهــجـرة وا
إيــفــان فــائق جــابــرو إغالق مــخــيم
الـسالمـيـة في مـحـافـظة نـيـنـوى بـعد
عـودة آخـر دفعـة كانـت تقـطن فيه من
الــنـازحــ والـبــالـغـة  68 أســرة الى
مـناطق سـكناهم األصـلية في أقـضية
ونـواحي احملافـظة.وقـالت جابرو في
بيان تلقته (الزمان) امس  ان (عودة
الـنازح وإنـهاء ملف الـنزوح يشكل
ـا يــنـطـوي أولــويـة لــدى احلـكـومــة 
عـليه من جـوانب إنسانـية فضال عن
أن حـســمه يـسـهم في تـعـزيـز الـسـلم
األهــلي في اجملــتــمع ويــفــتح الــبـاب
أمـام مـسـتقـبل مالئم لـبـنـاء منـظـومة
اجتماعية مزدهرة ومستقرة) مؤكدة
ان (آالف األطـفـال عاشـوا بـاخمليـمات
في ظــروف صـعــبـة ومــسـؤولـيــتـهم
أمـانـة تـقع على عـاتق اجلـمـيع  وقد
آن األوان لـتـنشـئـة هذا اجلـيل بـشكل

صـحـيح في بـيئـة مـسـتقـرة ومالئـمة
تـختـلف كثيـراً عن قسوة اخملـيمات)
واشـــارت الى انه (بــفـــضل اجلــهــود
ـــبــذولــة من قـــبل مالكــات الــوزارة ا
ومـحافـظة نـينـوى وقيـادة العـملـيات
فـيها  إغالق مخيم السالمية الذي
كـانت تقـطنه أكـثر من  5 اآلف عـائـلة
وإجنـــــاح خــــطــــة طــــوار الــــوزارة
الــرامـيــة الى إعــادة االسـر الــنـازحـة
طـوعا الى منـاطقهـا). وكانت الوزارة
قــد اعـلـنت فـي وقت سـابق عن عـودة
 3311 نـازحا من مخيـمات السالمية
طــوعـيـا الـى مـنـاطــقـهم في نــيـنـوى
مـؤكدة استمرار عودة االسر النازحة
ـنـاطـقـهم االصـلـيـة.و ذكـر مـديـر عام
دائـــرة شــؤون الــفــروع  في الــوزارة
عــلي عـبـاس جـهـاكــيـر انه (بـتـوجـيه
ومـتابـعة الـوزيرة  تـمت أعادة دفـعة
جــديــدة من الـنــازحــ بـنــحـو  672
اســـرة  وبـــواقع   3311 نـــازحـــا من
مـخيمـات السالمية الى مـناطقهم في
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ســجـلت وزارة الـصـحــة والـبـيـئـة 805
اصــابــات مــؤكــدة بـفــايــروس كــورونـا
و 1530حـالة شفاء وبواقع  10 وفيات
جـديـدة. فـيـمـا قـررت سـلـطـة الـطـيـران
ــدين مـنع الـعـراقــيـ من الـسـفـر الى ا
عـشـرين دولـة انــتـشـرت فـيـهـا الـساللـة

اجلديدة لكورونا.
وقف البـوائي اليومي  الذي  واشـار ا
اطـــلــعت عــلــيـه (الــزمــان) امس الى ان
(مـخـتبـرات الـوزارة اجرت اكـثر من 39
الف عــيـنـة فــحص مـشــتـبه اصـابــتـهـا
بـــالـــفـــايــروس  حـــيـث ســجـــلت 805
اصـابـات في عـموم الـعراق) مـؤكدا ان
(الــشـفـاء بـلغ  1530حــالـة وبـواقع 10
وفـيات جديدة). بدورها  قـالت السلطة
فـي بــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس انه
قررات اللجنة العليا للصحة (اسـتناداً 
والـــسالمـــة الــوطـــنـــيــة الـــتي عـــقــدت
اجــتــمـاعــهـا بــرئــاسـة رئــيس مــجـلس
الــوزراء مـصـطــفى الـكــاظـمي  وجـهت
الـسـلـطـة  شــركـات الـطـيـران الـعـامـلـة
واطنـ العراقي نع سـفر ا بـالبالد 

إلى الــدول الـتي ظـهـرت فـيـهـا الـساللـة
اجلـديـدة لـكل من بـريـطـانـيـا والـنـمـسا
ـارك وفنـلنـدا وفرنـسا وبـلجـيكـا والد
ـانيـا والـيونـان وايرلـندا وجـورجـيا وا
ولـوكـسـمـبيـرغ وسـلـوفـاكيـا وإسـبـانـيا
والـبـرازيل وأمريـكا والـهـند واسـترالـيا
والـيـابـان وجـنـوب افـريـقـيـا وزامـبـيا)
مـضــيـفـا (وكـذلك مـنع دخـول الـوافـدين
مـنهـا عدا العـراقيـ وإلزامهم بـاحلجر
ـدة  14 يــومـا  وال يـسـمح اإلجــبـاري 
خالطة اآلخـرين حل ثبوت عدم لـهم 
ـرض عبـر فحص بي سي إصـابـتهم بـا
ـــدة أســبـــوعــ وحلـــ وضــوح ار و
ي واإلقليـمي النتشار هذه الـوضع العا
الساللة اجلديدة) مشيرا الى (استثناء
من مـنع الـدخول كل من الـدبلـوماسـي
وحــامـــلي اجلــوازات الــدبــلــومــاســيــة
والـوفود احلكومية الرسـمية والعامل
ــنـظــمــات الــدولــيـة في الــســفــارات وا
ـــشــاريع واخلـــبــراء الـــعـــامــلـــ في ا
اخلـدمـية) عـلى أن يتم جـلـبهم لـفحص
اخملتبري خالل  72 ساعة قبل دخولهم
لـلـعـراق) وتــابع الـبـيـان أنه (سـيـكـون
ثل مع شركات اعـتماد مبدأ التـعامل با

الـطـيران غـير احملـلـية في فـرض رسوم
تـــــــخص فـــــــحـــــــوصــــــات بـي سي ار
لـلـمسـافـرين ) . وكانت الـلـجنـة الـعلـيا
لـلصحة والسالمة الـوطنية قد اصدرت
 11قــراراً في اجــتـمــاعــهـا الــذي عــقـد
بـــرئــــاســـة رئـــيس مــــجـــلس الـــوزراء

مصطفى الكاظمي. 
كتب اإلعالمي لرئيس احلكومة وقـال ا
فـي بــيـــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس إن
(الــكـاظـمي اسـتــمع الى عـرض مـفـصّل
عـن سـيــر اإلجــراءات الــتـي تــتــخــذهـا
األجــهــزة احلـــكــومــيــة اخملــتــلــفــة في
مــواجـهـة جــائـحـة كــورونـا واجلـهـود
ـبـذولـة لـلـحـد من انـتـشـارهـا وتـقد ا
نـاسبة اخلـدمات الـطبـية والـعالجيـة ا
) واضــاف الــكـاظــمي انه لــلـمــصـابـ
الكات (أبـدى تـقديـره الـعالي جلـهـود ا
الــطــبـــيــة والــصــحــيــة وكل األجــهــزة
ـتحقق في الـسانـدة وتثـم النـجاح ا
تـقـلـيل أعـداد الـوفـيّـات وارتـفـاع نـسب
الــتـشـافي فـضالً عن تــطـويق انـتـشـار
ـمكـنة). وفي اجلـائـحة بـكل الوسـائل ا
لــبــنــان  تــوقــفت احلــركــة امس االول
اخلـميس في اول يوم من االقـفال العام

بـــعــد االرتــفــاع اخملـــيف في اصــابــات
كـــورونــا الــتي بــلــغت  5196 اصــابــة
جـديـدة و 41حــالـة وفـاة وتــمـثل ارقـام
االصـابــات والـوفـيـات االعـلى مـنـذ بـدء
انـتـشـار الـوباء قـبل عـام واحـد. وتـمثل
االصـابـات في لـبـنـان نـسـبـة عـالـيـة من
ــئــة وهي الــســكــان اذ تــبـلغ  3.48 بــا
اعـلى نسبة في الدول العربية وفي هذا
شحون بـاخبار الوباء  اعلن ان اجلـوا
وزيــر الـصـحــة حـمــد حـسن وعـددا من
مــوظـفي مـكـتــبه اصـابـتــهم بـفـايـروس
كـورونا. وافـادة الصـحة الـلبـنانـية بأن
ـقبل على (الـبالد ستحـصل في شباط ا
ـضـاد لفـايروس أول دفـعـة من اللـقاح ا
كـورونـا من شـركـة فـايـزر- بـايـونـتيك)
مـشـيـرة الى ان (لـبـنـان سـيـحصـل على
الـلــقـاح عـلى دفـعـات لـيـتم تـغـطـيـة 15
).لــكن الــشــركـة ــواطــنــ ــئــة من ا بــا
تــشـتــرط اصــدار قـانــون يـخــلـيــهـا من
ن يتلقى سؤولية في حالة ما يحدث  ا
هـذا اللقـاح .فيمـا سجلت الـسويد عددا
لــيـصل قــيـاســيــا في وفـيــات كــورونـا 
إجمالي ضحايا الفايروس إلى أكثر من
ـسـجل في عـشـرة آالف رغم الـتـراجع ا

عـــدد اإلصــابـــات اجلـــديــدة.وأظـــهــرت
بـيانات وكـالة الصحـة العامـة (تسجيل
 351 وفـــاة و 6580 إصـــابــة جـــديــدة
ـاضـية) واضـاف ان خـالل الـسـاعـات ا
(الـعـدد اإلجمـالي للـوفيـات بلغ 10185
مــنـذ ظــهـور اجلـائــحـة) أفــادت وكـالـة
تخصص في األدويـة النرويجيـة أن ا
الـنـرويج يحـققـون في أسبـاب وفاة 23
شـخـصًـا بـعـد تلـقـيـحـهم ضـد فـايروس
كـورونـا.وجـاء في الـتـقـريـر الـذي صـدر
عـن الوكالة ان ( 23 حـالة وفاة مـرتبطة
بـــالــلـــقــاحــات وان  13 مـــنــهـــا تــمت
دراســتــهـــا بــســبب اآلثــار اجلــانــبــيــة
كن أن تـسهم في مسار أكثر الـشائعة 
خــطـورة لـألمـراض لــدى كـبــار الـسن)
ـعهـد الـوطني لـلـصحـة بـتغـيـير وقـام ا
طـفيف في التوصيات اخلـاصة بتطعيم
ـصابـ بأمراض ـرضى األكبـر سنًا ا ا
خـطرة.وبدأت النرويج بتـطعيم السكان
ضــد فـايـروس كـورونـا في  27 كــانـون
ـاضي بلقاح فـايزر وكان سكان األول ا
ـسـنـ في أوسـلـوأول من دور رعـايـة ا
يـتلقون التطعيمات. في الوقت احلالي

 تطعيم أكثر من  25 ألف شخص.

ـوصل و تـلـعـفـر و سـنـجـار و زمـار ا
والــعــيــاضــيـة و بــعــاج والــقــيـروان
واحملــلـبـيـة  الـتـابــعـة الى نـيـنـوى )
وتـــابع أن (عـــودة االســـر الـــنـــازحــة
جـاءت بعد اتمام التدقيق االمني لهم

بــالــتــنــسـيـق مع مــكـتـب الـوزارة في
احلــمـــدانــيــة و اجلــهــات االداريــة و
االمـنيـة و وزارة النـقل  في احملـافظة
و  أيـصـالـهم الى منـاطق سـكـناهم

االصلية و نقل امتعتهم).
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بـحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الـكاظمي مع سـفير دولة الـيابان لدى
بــغــداد كــوتــارو ســوزوكي تــطــويــر
شـتركـة وتـعزيـز التـعاون الـعالقـات ا
في مختلق اجملاالت. وقال بيان تلقته
(الـزمان) امس انه (جـرى خالل اللقاء
بـحث تـطويـر العالقـات الـثنـائيـة ب
الــبــلــدين وتــعــزيــز ســبل الــتــعـاون
ـــشـــتـــرك في مـــخـــتـــلـف اجملــاالت ا
والسـيما في مجال االسـتثمار وإعادة
اإلعــمــار كــذلك الـتــعــاون في مــجـال
مــكــافــحــة جــائــحــة كــورونــا). وأكـد
الـكـاظـمي  بــحـسب الـبـيـان (أهـمـيـة
الـعالقـة مع الـيـابـان واالسـتـفادة من
جتــربـتـهـا في الـنـهــوض والـتـنـمـيـة
وكـذلك في نشـر قيم التـسامح احلوار
ـسـتـقـبــلـيـة). من جـانـبه والــنـظـرة ا
أعــرب سـوزوكي عن (تـأيــيـد حـكـومـة
بالده لـــنــهج احلـــكــومــة الـــعــراقــيــة

احلـكـيم والـهـادىء في الـتـعـاطي مع
ـــلـــفــات الـــتـــوتــرات الـــداخـــلـــيــة وا
االقـلـيـميـة واعـتـمادهـا مـبـدأ احلوار
ـا يـخدم ـشـاكل الـعـالـقـة  في حـل ا
ـنـطـقـة مـبـديـا اسـتـعـداد اسـتـقـرار ا
الــيــابــان إلســنــاد ســيــاســة الــعــراق
ومـساعيه اقليميـا ودوليا).  فيما أكد
الـقائم بـاألعمـال الفـرنسـية فـي بغداد
جــان نـوبل بــونـيــو اسـتــعـداد بالده
لـلـدخول بـشـراكة اقـتصـاديـة وصفـها
بــالــكـبــيــرة مع الــعـراق وقــال بــيـان
لــوزارة الـتــخـطــيط تـلــقـتـه (الـزمـان)
امـس ان (الوزيـر خـالـد بـتـال الـنـجم
الــتــقى بــونــيـو  وبــحــثــا الــتــعـاون
ــدة ــشـــتــرك بــ الــبــلــدين خالل ا ا
ــقـبــلـة) واضــاف الـنـجم إن (إدراج ا
ـعلق ومطار مـشروعي قطـار بغداد ا
ـوصل ضمن موازنـة العام احلالي ا
ـثل اضافة نوعية مهمة للتنمية في
الـعـراق وسـيـكـون لـلـمـشـروعـ أثـر
كـبـيـر في تـطـويـر قـطـاع الـنـقل الذي

ـــثل مـــحـــركــا أســـاســـيـــا لــبـــاقي
الـقطاعات اإلنتاجية األخرى) مشيرا
الـى ان (بــدء الـــعـــمل فـي مــشـــروعي
ـطـار سيـكون بـعد ـعلق وا الـقـطار ا
وازنة الـعامة لـلدولة) إقـرار قانـون ا
مـؤكدا (وجود مشـاريع أخرى يجري
تنفيذها من قبل الشركات الفرنسية)
واعــرب الـنـجـم عن (رغـبـة احلــكـومـة
الـعراقيـة في زيادة مستـوى التعاون
ــشـتـرك بـ الــبـلـدين في اجملـاالت ا
االقـتصاديـة والثقافـية واالستـثمارية

والسياسية). 
بـــدوره  اشـــاد الــــقـــائم بـــاألعـــمـــال
الـفـرنـسي (بجـهـود التـخـطـيط التي
أســهــمت بــنـحــو كــبـيــر في تــعــزيـز
ـــشـــتــرك) مـــعـــربــا عن الـــتـــعــاون ا
(اسـتعداد بالده للـدخول في شراكات

اقتصادية كبيرة مع العراق).
ــســـؤولـــ في الــعـــاصـــمــة  ووقـع ا
الــفــرنــســيــة بـاريـس ثالث مــذكـرات
إعـالن نـــوايـــا فـي مـــجـــاالت الــــنـــقل

والـزراعـة والـتعـلـيم بحـضـور رئيس
مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
ورئــيس احلـكـومـة الـفــرنـسـيـة جـان
ــذكـرات كــاســتــيــكس.    وشــمــلـت ا
تــشــجــيع الــشــراكــات  فـي مــجـاالت
الــصــنــاعـات الــغــذائــيـة والــزراعــيـة
واآلالت الـــزراعــيــة وتــنـــمــيــة مــوارد
ــيــاه وإنــشـــاء الــقــطــار األراضـي وا
ـعـلق في العـاصمـة بـغداد. وتـسبّب ا
روري الذي تشـهده بغداد االزدحـام ا
مـنـذ اعوام مع ارتـفاع عـدد سـكانـها
الـذي بلغ بـحسب تـقديـرات حكـومية
ثـمانيـة مالي نسـمة في حـ تسير
فـي شــوارعــهـــا أكــثـــر من مــلـــيــوني
سـيـارة في جعل الـتحـرك فيـها خالل
ستحيلة أوقـات الذروة من األشياء ا
التي حتتاج إلى ساعات للوصول من
مـــنــطــقـــة إلى أخــرى في مـــســافــة ال
. تــتــجـاوز  10 إلى  15 كــيــلـو مــتـراً
ـشـكـلـة مـع تـصـاعـد فـوضى وهــذه ا
النقل الناجمة عن االزدحام السكاني
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تـــســـبـــبت الـــقــرارات احلـــكـــومـــيــة
ـتتـاليـة بإنـكمـاش احلركـة العـامة ا
لـلــبالد وبـدايـة مـشـاكل اقـتـصـاديـة
واجـتـمـاعيـة وامـنـية تـلـوح باألفق 
ــا يـــنــذر بــعــودة االحــتــجــاجــات
الــشـعـبـيــة وارتـفـاع مـعــدالت الـفـقـر
ـــة وبــحــسب والـــبــطــالـــة واجلــر
مـختـص بـالشأن الـقانـوني وقطاع
ـهنة فان السياسة العامة ابتعدت ا
عـن واقع العراق وتعاملت بخطوات
تـنـظر ان الـبالد افـلسـت وانهـا دولة
فــقـيـرة عـلى عــكس الـواقع بـوجـود
ثـروات عديـدة .وكشف رئـيس احتاد
ـقـاولـ الـعراقـيـ عـلي الـسـنافي ا
عـن ان (ارتفـاع سـعـر صـرف الدوالر
امـام الـديـنار الـعـراقي سـيؤدي الى
ـوقـعة مع ـشاريع ا خـسـارة عقـود ا
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مــعـدالت الـبــطـالـة وتــاثـر االسـواق.
وحـــذر اســــتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدولي
الـدكـتـور سعـدون حـسـيب العـبـيدي
مـن (فــقــدان بــوصــلــة ادارة الــدولــة
شـتتة نـتيـجة الـقرارات العـاجلـة وا
والـــبـــعـــيــــدة عن رؤيـــة الـــتـــشـــريع
الــنـاضج الــفـعّــال وتـضــرب عَـصّب
الــفـقـر واالقـتـصـاد وعــلى الـسـلـطـة
الـتـشريـعـيـة ان تسـتـع بـاخلـبرات
ـتقـدمة الـتي تسـتغل ثـروة العراق ا
مـن الــنــقــد والــذهب وتــرسم طــريق
تـفــكـيك االزمـات احلـالـيـة وتـتـحـرك
الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة بـطـرق عـاجـلـة
ال وتضع حداً لسرقات واستغالل ا
ـنــاصب وجـلب الــسـلـطـة الــعـام وا
الـتـنـفـيذيـة لـعـقول اقـتـصـاد تـنهض
باجملتمع والقوى العاملة  وبخالف
ذلك سـنعود لفـترة مشابـهة لسنوات
ـاضي الــتــسـعــيــنـيــات من الــقــرن ا

بـاحلـصار االقـتـصادي  واسـتـخدام
سـتعـمـلة والـعـوز والفـقر البـس ا ا
ـة وتراجع واجلـوع واتـسـاع اجلـر

احلية العامة) .

دونالد ترامب
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الـدولـة  كـوّن الـتـوقـيع  قـبل قرار
ـا يـؤدي الى رفـع سـعر الـصـرف  
خـسـارة للـعقـود بـنسـبة من 20 الى
ئة لـلمقـاوالت وتوقف تنـفيذ 23 بـا
ـــشــاريع اذا لـم يــعــالـج تــعــويض ا
الــفـــرق احلــاصل بــالــدوالر من قــبل

احلكومة).
 واشـار السنافي الى ان (قرار البنك
ــالــيــة ــركـــزي الــعــراقي ووزارة ا ا
واالجـــراءات احلـــكــــومـــيـــة لم تـــكن
مـــدروســـة وتــــفـــتـــقـــد الى الـــرؤيـــة
ـالـيـة الـدقـيـقة وان االقـتـصـاديـة وا
قاوالت تـغيـر قيـمة عقـود مشـاريع ا
سـتـوقف نـحـو سـبـعـة االف مـشروع
لـــلـــخــدمـــات والـــبـــنى الـــتــحـــتـــيــة
والــتــجـاريــة  ويــتم تــسـريـح ثالثـة
مـاليـــــ عـــــامل ومـــــوظـف عـــــراقي
قاوالت يـعملون بالقطاع اخلاص وا
وتـنـتج فقـدان فرص الـعمل وارتـفاع

علي السنافي
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تـعرضت مـطاعم في أربـيل  لوابل
من الـرصـاص نـتـيجـة شـجـار ب
أشـــخــاص غــاضــبـــ عــلى نــفــاد
الطعام.وقال شهود عيان إن (ثالثة
أشـــخــاص قــصــدوا صــبــاح امس
اجلـمـعـة مـطعـم سامـال قـرب قـلـعة
أربــيل األثـريـة واخملـتص بـتـقـد
أكـــلــة الــپــاچـــة إال أن الــعــامــلــ
اخـبروهم بنفاد تلك الوجبة  االمر
الـــذي اغــضب أولـــئك االشــخــاص

وحتــــول إلـى مالســــنــــة مع صــــاحب
وقف إلى ـطـعم سرعـان مـا تطـور ا ا
شـجار مسـلح بعد أن فـتح األشخاص
ــطـعم الــثالثــة الــنـار عــلى واجــهــة ا
ومطعم مجاورين ومقهى) مؤكدين
انـه (من حـــسن احلظ لم يـــكن هـــنــاك
ــطـــاعم وإال لــتــحــول زبـــائن داخل ا
األمــر إلى مــجـزرة) واشــار الـشــهـود
طاعم إلى مركز الى (توجه أصحاب ا
الـــشــــرطـــة وقـــدمـــوا شـــكـــاوى ضـــد
ـهـاجـمـ لـلـمـطـعم الـذين تـسـبـبوا ا
بـأضرار مادية فقط). وفي السليمانية

 لـقي مـواطن مـصرعه  اثـر حادث
سـيـر مـروع عـلى الـطـريق الـرئيس
الــــرابط بــــ الـــســــلــــيـــمــــانــــيـــة
وبــيـنــجــوين.وأوضح مـديــر مـرور
بـينـجوين هـاشم عبـدالله فـتاح في
تـــصــــريح امس ان (احلـــادث وقع
ـا أسـفر قـرب قـريـة كـاني مـانـك 
عـن مـصــرع سـائق أجــرة وهـو من
ســكــنــة نــاحــيــة ســيـد صــادق في
الـسـلـيمـانـية) مـؤكـدا ان (احلادث
تسبب بإصابة ثالثة ركاب بجروح

متباينة).
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الـتابعة لوزارة النقل  اجواء غيـر مستقرة واستمرار االمـطار والثلوج شماال. وقال
نطقـة الشمالية سيشهد امطاراً غزيرة بيان للـهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس ا
ـنـطـقـتـ الـوسطى وعـواصف رعـديـة مع فـرصـة لـتـسـاقط الـثـلـوج بـيـنـما تـشـهـد ا
مطـر بنسب أقل واجلـنوبيـة حالة مـختلـفة من الصـحو والـغائم جزئـياً الى الغـائم ا
ديرية العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي في اقليم عن الشمـال). فيما أعلنت ا
ــتـسـاقــطـة عـلى مــنـاطق ومـدن كـردسـتــان عن اسـتــمـرار تـاثــيـر مـوجــة االمـطـار ا
ـديريـة في بـيان تـلـقـته (الزمـان) امس ان (أجـواء اليـوم الـسبت في االقـليم.وقـالت ا
محافظـتي السليمانيـة ودهوك ستكون غائمـة غالباً من توقعات بـهطول موجة جديدة
ناطق اجلـبليـة  اما في محـافظتي اربـيل وكركوك سـتكون االجواء من الثلـوج في ا

ب الغائمة والغائمة جزئيا).

ـلف االمني لـلتـحليل الـعلـمي الدقيق ا
ودراسة مضام ما يبحثه اخملتصون
ـعنـيون بالـشأن االمني واالسـتفادة وا
من هـذه التـحلـيالت االيجـابيـة لتـعزيز
ــســتـوى االمـن الـداخــلي واالرتــقــاء 
) واشـار ـقدمـة للـمواطـن اخلـدمات ا
ي الى (ســتـراتــيـجــيـة الـوزارة الــغـا
ـقـبـلــة وضـرورة تـضـافـر لــلـمـرحـلــة ا
جــهــود جــمــيع مــؤســســات اجملــتــمع
الــعـراقي لـتـحـقــيق االمن واالسـتـقـرار
ـة وبـنـاء اسس امن ومــكـافـحـة اجلـر
ي مـجتمعي مستـدام). كما اشاد الغا
بــقــوات شـرطــة حـرس احلــدود. وذكـر
ي اجـرى زيـارة الى الـبـيـان ان (الـغـا
مـقر قيـادة قوات حرس شـرطة احلدود
فـي بغـداد واطـلع عـلى أهم الـواجـبات
الـتي تنفذها القيادة اآلن) مشدداً على
(أهـمـيـة مـتابـعـة احـتـياجـات وطـلـبات
هم ـفـصل احليـوي وا مـنـتسـبي هذا ا
ي استمع في الوزارة) واكد ان (الغا
مـن قـائـد قـوات شـرطـة حـرس احلـدود
الـفريق الركن حامد عبد الله الى شرح
هام التي من اهمها تعزيز مـوجز عن ا
األمـن واالستقرار في احلـدود العراقية
مع مـختلـف دول اجلوار). فيمـا اعلنت
خــلــيــة اإلعالم األمــني ضــبـط أحــزمـة
نــاسـفــة وصـاروخ قــاذفـة في تــلـعــفـر.
واوضــحت اخلــلــيـة فـي بـيــان تــلــقـته
(الــزمـــان) امس انه (قــوة مــكــونــة من
ضــبـاط من مـكــتب مـخـابــرات نـيـنـوى
وبـالتنسيق مع السرية الثانية بالفوج
الثاني باللواء 73 في الفرقة اخلامسة
عـشر بـاجليش وهـندسـة الفـرقة ذاتـها
تـمكـنت من ضبط اربعـة أحزمة نـاسفة
وصــــــاروخ قــــــاذفــــــة ضــــــد الـــــدروع
) واشــــار الـى انه (تــــمت ورمـــانـــتــ
ـضبوطة مـوقعيا دون واد ا مـعاجلة ا
حـــادث يـــذكــــر). واصـــيب أثـــنـــان من
مـقاتلي احلشد الشعبي غربي محافظة
األنــبـار.وقــال اعالم احلــشـد في بــيـان
مــقــتـــضب تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(اثن من مقاتلي اللواء  19 باحلشد
أصـيــبـا بـانـفـجـار عـبـوة نـاسـفـة عـلى

طريق القائم عكاشات في األنبار).

جــعال احلـكــومـة ومـحــافـظــة  بـغـداد
يــتــحـركــان نــحـو عــقــد سـلــســلـة من
شاريع وصوالً إلى فكرة مـقترحات ا
إنــشــاء قـطــار مــعـلـق في الـعــاصــمـة
ـروري والسـيـما في يـخـفف الـزخم ا
ــنـــاطق الــشــرقــيـــة والــوســطى من ا
الـــعــاصــمــة. وبــرغـم من أن الــفــكــرة
انــطـلــقت نـهــايـة عـام  2010وحتـرك
نحل حـينها مجلس محـافظة بغداد ا
إليـجـاد اتـفـاق مع شـركـات فـرنـسـيـة
فــإن كـل الــزيــارات الــتي قــامت بــهــا
وفـود من شـركـة ألـسـتـوم الـفـرنـسـيـة
مـنذ عام  2012  لـم تصل إلى اتفاق
بـسـبب الـروتـ وعـدم اهـتـمـام عـديد
ــســـؤولـــ في أمـــانـــة بـــغــداد مـن ا
ـشروع واجلـهات احلـكومـية بـهذا ا
وكـذلك عـدم تـوفـيـر أمـوال له. ولـهذا
ـشـروع مـجـرد تــصـريـحـات لم كــان ا
تــأخــذ طــريــقــهـا إلـى الـواقـع بـشــكل
جـــدي إال بــعــد االتــفـــاق مع بــاريس

بأنشاء القطار.

فالح الفياض
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رجع الـديني االعلى عـلي السيـستاني  عـن ان امس اجلمعة أعلن مـكتب ا
ـكـتب في بـيان تـلـقـته (الـزمان) هـو االول من شـهـر جـمادي االخـرة.وذكـر ا
امس ان ( يوم امس اجلمعة هو األول من شهر جمادى اآلخرة لعام 1442
ـاضي هـالل شـهر ـصـريـة األربعـاء ا لـلـهـجـرة). واسـتـطـلـعت دار االفـتـاء ا
عـهد جمـادى اآلخرة . و كـشفت احلـسابـات الفـلـكيـة التي أجـراها عـلمـاء ا
القومي لـلبحوث الفلكية واجليوفيزيقية أن (غرة شهر جمادى اآلخرة للعام
الـهـجـرى احلـالي  1442 هـو يـوم  امس االول وذلك إيـذانًـا بـبـدء الـنـصف
الـذي الـثـاني من الـعـام الـهـجـري وبـدء الـعـد الـتـنـازلي حلـلـول شـهـر رجب
ـقبل كـما يـتبقـى نحو  89 يـوما عـلى شهر سـيبـدأ فلـكيـا يوم  13 شـباط ا

سلم حول العالم). رمضان الذى ينتظره مالي ا
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قـام فـريق مركـز مـوارد الـعمل وهـجـرة الـعمـال الـتـابع لوزارة الـعـمل بـزيـارة ميـدانـية
خاطر الهجرة غير ستنصرية واللقاء بطلبة الكليات لتوعيتهم وتعريفهم  للجامـعة ا

ركز. النظامية واطالعهم على اخلدمات واالستشارات التي يقدمها ا

وقـال مديـر عام دائـرة العـمل والتدريب
ــهــني رائــد جــبــار بـاهـض في بــيـان ا
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان (الـــلـــقـــاء
ـجامـيع من الـطلـبة وشـرح اليـة عمل
ـركـز  اضافـة الى توزيع بـروشورات ا
كن مـعرفته عن تـعريفـية حـول كل ما 
طـبـيـعـة الـعـمل الـذي قـد يـنوي احـدهم
ـــغـــادرة  ومــا الـــهـــجـــرة الـــيه قـــبـل ا
اخملــاطـر االقــتـصــاديــة واالجـتــمـاعــيـة
ــتــعــلــقــة بــاألمن والــصــحــيــة وتــلـك ا
عـيـشـة والـلـغة الـشـخـصي وتـكـاليـف ا
والـضرائب  واالحـتراس من الـوسطاء
الـــســمـــاســرة الـــذين ال يــتـــوانــون عن
اســتــغالل األشــخــاص الــذين يــقـرّرون
الـسفر بطريـقة غير قانـونية إذا طلبت
ـــاثـــلــ ـــســـاعـــدة من أشـــخـــاص  ا
ـــعــــلـــومـــات مـــعــــتـــادين عــــلى بــــيع ا
واخلـدمــات والـوثـائق الالزمــة لـلـسـفـر
إلى اخلـارج). وأعـلنـت الـشركـة العـامة
لـلــفـحص والـتــأهـيل الـهــنـدسي إحـدى
ـعـادن عن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
عـــدد من الــدورات الـــتــدريـــبــيـــة الــتي
ـدرسـة الـعـراقيـة لـلـحام أقـامـهـا قسم ا
ـاضي فـيـما خِالل شـهـر كـانـون األول ا
أكــدت اســتــمـــرارهــا بــتــنــفــيــذ دورات
لـتــدريب الـشـبـاب الـعــاطـلـ مـجـانــاً .

مــخــتـصــة بــالــنـظــر بــدعــاوى الــعـنف
االسـري فـي الـبالد. واطـلـعت (الـزمـان)
عـــلى ووثـــيــقـــة صــادرة عـن اجملــلس ,
حتــمل تــوقــيع رئــيـس الـقــضــاء فــائق
زيــدان  ,جــاء فـــيــهــا (تـــقــرر تـــشــكــيل
مـحـكـمـتي حتـقـيق وجـنح مـتـخـصـصة
بــقـضــايـا الـعــنف االسـري اضــافـة الى
اعــمـالــهـا يــكـون مــقــرهـا في مــركـز كل
مـنـطـقـة اسـتـئـنـافـية) واضـاف ان (ذلك
جـــاء بــــنــــاء عـــلى مــــا قــــرره اجملـــلس
بـجـلـسته االولـى واستـنـادا الى احـكام

ـادة  / 35 ثـانـيـا من قـانـون الـتـنـظـيم ا
ادة الـقضائي رقم  160 لـعام  1979 وا
تــاسـعـا من قــانـون اجملـلس). فــيـمـا /3
اعـلنت الـشرطـة اجملتمـعيـة في بغداد 
إنـقـاذ فـتـاة من ابـتـزاز شـخص هـددهـا
بـنـشــر صـورهـا عـلى مـواقع الـتـواصل

االجتماعي.
وقـال اعالم الـشـرطـة في بـيان امس أن
(الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة الـتـابـعـة لـدائرة
الـعالقات واإلعالم بوزارة الداخلية في
بـغداد تمكنت من إنقاذ فتاة من ابتزاز

شــخص هــددهـا بــنــشـر صــورهــا عـلى
مــواقـع الــتــواصـل االجــتــمـــاعي مــا لم
تـخضع لرغباته الدنـيئة) وتابع البيان
ان (اجملــتــمـــعــيــة  اتــخــذت اإلجــراءات
ــبـتــز الـذي اعــتـرف األصــولـيــة بـحق ا
ـته فـور مـواجـهـته بـاألدلـة الـتي بـجـر
ـة). كـمـا تـمـكنت تـثـبت تـورطه بـاجلـر
إحـدى مفارز الشرطـة بجانب الكرخ من
الـعاصـمة  بـحل خالف عائـلي بـالطرق
الودية والسلمية ب زوجة من جنسية
عـربـيـة وزوجـها الـعـراقي.وذكـر الـبـيان

وتضمنـت الدورات التي اُقيمت لصالح
الـقـطاعـ العـام واخلاص دورة تـأهيل
الـفـاحصـ بـالسـوائل الـنافـذة لـصالح
شــركـة تـعــبـئــة وخـدمــات الـغـاز ودورة
تـأهـيل مُـفـتـشي الـلـحـام لـصـالح شـركة
نـفط ذي قـار وشـركـة مـصـافي اجلـنوب
وشـركة خـدمات الغـاز إضافة إلى دورة
ST.ST حلـام سـبـيـكـة الـسـتـلس سـتيل
ـقـاوم لـلـتـآكل نـظـري وعـمـلي الـفـوالذ ا
لـــصـــالـح شـــركـــة نـــفط ذي قـــار ودورة
واصفة أخـتيار أسالك الـلحام حـسب ا

األمريكية لصالح شركة نفط ذي قار.
WO³¹—bð  «—Ëœ

وتـــواصل الــــشـــركـــة إقـــامـــة الـــدورات
الـــتـــدريـــبـــيـــة (دورات الـــفـــحـــوصـــات
الالاتالفـيـة ودورات الـلـحـام ) لـلـشـباب
الـعــاطـلـ عن الــعـمل مـجــانـاً بـدءا من
االول من الــــعــــام اجلــــاري. يُــــذكــــر ان
لـلــشـركــة الـعـامــة لـلــفـحص والــتـأهـيل
الــهــنــدسـي االمــكــانــيــة إلقــامــة دورات
ـذكورة وفق تـأهـيـليـة لـكافـة اجملـاالت ا
ـنــاهج الـتــدريــبـيــة الـعــمـلــيـة أحــدث ا
واصـفة نـهـاج وا والـنـظريـة وحـسب ا
ُـعتـمدة من قـبل اجلمـعيـات األمريـكية ا
لـلـفحـوصـات الالاتالفـية. وقـرر مـجلس
الــقــضــاء االعـلى أســتـحــداث مــحـكــمـة

ان (عـملـية الـصلح بـ الطـرف جاءت
بـعد ورود منـاشدة للشـرطة اجملتـمعية
عـبـر خـطـهـا الـسـاخن ٤٩٧ من الـزوجة
طــالــبــة إيـاهـم بـالــتــدخل حلل اخلالف
بــيـنــهــا وبـ زوجــهــا الـذي يــعــنـفــهـا
جـســديـا ولـفـظـيـا بــصـورة مـسـتـمـرة),
الفـتـا الى انه ( أخـذ الـتـعـهـد اخلطي
من الــــزوج بـــعــــدم تـــعــــنـــيـف زوجـــته
مـستقبال حفاظـا على النسيج األسري
وإال ســـيــعـــرض نـــفـــسه لـــلــمـــســـاءلــة

القانونية).

≈UI²Ž‰∫ الشرطة الفدرالية األسترالية تعتقل سافاج 

وســـام الـــرازقي في تـــصـــريح أمس ان
ـديريـة العـامة لـلتـربيـة في احملافـظة (ا
اتـخذت إجراءات سـريعة لتـقليل الزخم
تقدم لالمـتحانات اخلارجية  عـلى ا
داولة التي جرت ب محافظ وحـسب ا
دير الـنجف والنائب األول للمحافظ وا

العام للتربية).
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واضــاف انـه (تــقــرر الــعــمل بــالــنــقــاط
الـتـالـيـة لـلـمـتـقـدمـ عـلى االمـتـحـانات
اخلـارجـيـة الـثـالث مـتـوسط والـسادس
االعــدادي . ويــكــون تـســلــيم مــعـامالت
درسة التي ديـر ا الـطلبة اخلـارجي  
ـتـقدم تـزوده بـوثيـقـة تخـرج.  ويـسلم ا
مـبلغ قدره   50 الـف دينار رسم التقد
درسة درسة .ويقوم مدير ا إلى مـدير ا
عـاملـة والتـأكد من الـشخص بـتدقـيق ا
ـعــامالت وتـســلم إلى قـسم وتــوحـيــد ا
االمـــتـــحـــانــــات في وقت الحق حتـــدده
ـديـريـة  لـلـمـتـقـدمـ عـلى إمـتـحـانات ا
الــسـادس االبـتـدائـي والـذين مـدارسـهم
ـراجـعة إلى خـارج احملـافـظـة  تـكـون ا
قـسم االعـداد والـتـدريب . وقـد قـلـل هذا
االجــراء الــزخم احلــاصـل في الــتــقـد
ـتوقع يومياً ئة من العدد ا لـغاية 70بـا

راجعة). في ا

ـائـية مع الـتـأسـيـسات الـكـهـربـائيـة وا
واالبـواب والشـبابـيك ويعـتبـر تصـميم
ـــدرســـة من الـــتـــصـــامـــيـم الـــعـــازلــة ا
للحرارة). ووجه (مديرية تربية ميسان
الكـات الـتـدريـسـيـة بـضـرورة تـوفـيـر ا
ــــســــتــــلــــزمــــات الـالزمــــة واألثــــاث وا
الـدراسية من اجل ادخـالها اخلدمة في
الـــعــام الــدراسي احلـــالي). مــؤكــداً أن
ــدارس هـو (الــهــدف من إنــشـاء هــذه ا
االهــتـمـام بــاجلـانب الــعـلـمـي لـلـطــلـبـة
وتـقـد خـدمة كـبـيـرة ألبنـاء احملـافـظة
ناطق في نـاحيـة السالم وخـصوصـاً ا
الـنـائـيـة من خالل حـل االخـتنـاقـات في
ـــدارس ومـــعـــاجلـــة االزدواجــيـــة في ا
ـدرسـت الـدوام ويـأتي افـتـتـاح هـده ا
ضــمن ســبع مـدارس مــنــجـزة في وقت
ــشـــرح وقــضــاء ســـابق في نـــاحــيـــة ا
الـكـحالء من مـجـموع  30 مـدرسـة ومن
ــؤمـل في االيــام الــقــلـــيــلــة الــقــادمــة ا
افـــتـــتــاح خـــمس مـــدارس جـــديــدة في
ـيـمـونـة ونـاحـيـة سـيـد احـمـد قـضــاء ا
ـدارس الــرفــاعي وبــذلـك يــكــون عــدد ا
ــنـجـزة  14 مــدرسـة من مـجـمـوع 29. ا
وذجية منجزة في كون هناك مدرسة 

يمونة). قضاء ا
وفي النجف قال مسؤول أعالم التربية

جملـلس الوزراء ومحافظـة ميسان سعة
سـتـة صـفوف مـع جنـاح اداري ومـخزن
ومــجـمـوعـة صـحـيــة وسـاحـة انـتـشـار.
ــــدرســــتــــ  من وقــــال ان (بــــنــــاء ا
الــهــيـاكل احلــديــديـة (خــفــيـفــة الـوزن)
غلفة من اخلارج بألواح الساندويج وا
بـنل ومن الـداخل ألـواح السـمـنت بورد
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افـتـتح مـحـافظ مـيـسـان علي دواي الزم
مـشـروع إنشـاء مدرسـتـ جديـدت في
نــاحـيــة الــسالم ضـمـن  تـخــصـيــصـات
مــــشـــــاريع إنــــشــــاء مــــدارس االهــــوار
ـنـفذة بـالـتعـاون ب األمـانـة العـامة وا
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ان يسـتبسل احد بـصمت من اجل معاونـة االخرين بعيـداً عن االضواء وترفعاً
عن الــضــجـيـج االعالمي الــذي يـحــرص الــبــعض ان يـزيــنــوا انــفـســهم به بل
نـع نفـسه من انـتـظار ويـتزاحـمـوا من اجل ان يـكـونوا في دائـرة الـضـوء ان 
ـضي سـاعـيـاً الى رزقه بـشـرف وشـفـافـيـة ويـد شـكـر وامـتـنـان االخـرين ان 
بــيـضـاء دون ان يــسـقط من وقــته فـرص مــسـاعـدة االخــرين ويـعــد ذلك واجـبـاً
تـعب وان يضع نفسه مقـدساً لديه ان يـتسامى على نـكبته وعـوقه اجلسدي ا
في خدمة عمل خيري فحسب فانه البد ان يكون امير نخوة ونبل وارادة صلبة
بحق تـستـحق الثـناء والتـقديـر واالعجـاب بل يسـتحق ان يكـون ايقـونة بـشرية

بامتياز. 
احفـظوا عني هذه االسم الوطـني العراقي رعد عزو الذي فـقد اثن من ابنائه
شــهـداء ضـمن وقـائع جـرائم ارهـابـيــة ضـربت بـغـداد انـسـان مـحـدود احلـركـة
الصابـته بـعـوق جـسدي لـكـنه انـتصـر عـلى الـقنـوط واالحـبـاط بل وحرص ان
ساعدة االخرين يتواصل بعمل اخلير واحلرص على تخصيص جزء من وقته 

برغم ماهو عليه من مشاغل وقدرة جسدية متواضعة.
كان يـحمل على اكتافه حصصـاً غذائيةً ويذهب بها الـى اسرٍ فقيرةٍ في العديد
لـغـومـة بالـعـوز ضمن بـرنـامج اغـاثي اعتـمـدته منـظـمة من االحيـاء الـبغـداديـة ا
ــسـاعـدة تـلـك االسـر خالل فـتــرة االقـفـال اعـني حــمـورابي حلـقــوق االنـسـان 
نـزلي وقايـةً من وباء كـورونا ونـقل لي بأمـانة انه كـان يردد مع نـفسه احلـجر ا

(احلمد لله)في كل مرة يوصل فيها حصة غذائية ومعقمات منزلية ألسرة
واستـوقفـتني ايـضا شـخصيـة موسى عـراقي اخر من فـريق الضـمير احلي 
نـازل عمره االن 86 سـنة ومازال يـواصل عمله يـتسلق مـاهر في عـمل زجاج ا

توفي. الساللم ويتقاسم اجره مع عائلة جاره ا
بـاحلق العـراقي رعـد عـزو وموسى هـمـا نـاجيـان من الـيأس شـأنـهـما في ذلك
اليـ من الـبـشـر الـذين نـذروا انـفـسهـم خلـدمة االخـريـن في مـبادرات شـأن ا
وكـأنـي بـهم يـصـيـحـون كـمـا صـاح من قـبــلـهم الـروائي الـروسي دسـتـوفـسـكي
ـضـطـهدين) ـظـلـومـ وا (اشعـر بـاحلـزن عـنـدمـا ال اجـد لـدي ما اسـاعـد به ا
الحـظـوا اهـتـمـام دسـتـوفـسـكي الـذي اثـقـلـته الـديـون والـعـوز يـضع فـي مـقـدمة

اهتماماته ان يساعد كل الذين يحتاجون الى مساعدة.
ـستلزمات البـشرية االخالقية لـصياغة عهد وثقة ارى ان احدى ا باخلالصـة ا
غالبة) يكمن في تـبني منظومة متكاملة من احلس جديـد في مواجهة توحش (ا
ـزيـد من الــفـوضى والـتــنـابـز الـتــضـامـني واال فــنـحن مــقـبـلــون عـلى عـصـف ا
ن ال احد واالفـراط االستهالكي الشـخصي الغرائـزي بل واخلوف اخلوف 
يسـتطيع ان يـعطيك قائـمة نهائـية عنه واذا كـان رعد عزو وموسى قـد انتصرا
ـتـاحة اصالً على جـروحـهمـا في مـسـعى لتـطـبيب جـروح االخـرين فالـفـرصة ا
ـكاسب الـتي كونـاها ألنـفسـنا حتت وطأة بشـرف عنـد االنتـصار عـلى نزعات ا
غالـبة الداء النـفسي الذي وصفه الـفيلسوف اريك صلـحة ا االنغالق الـفاجع 
فروم بـانه الدوامـة الـتي التتـيح للـغارق فـيهـا فرصـة الـنجـاة بل احملنـة بعـينـها
ـعـاصـرة حـ يـعـالج االنـسـان مـشـكالته بـاالنـفـتـاح الـتـي ضـربت احلـضـارة ا
ـغالـبة في ح فـرط على الـنزعـة االستهالكـية الـشخـصية ضـمن نفـوذ تلك ا ا

انها عالج وهمي للتعاسة.     
خالصـة اخرى اتـطلع  ان تـكون الـسنـة اجلديدة 2021 سـنة شـروع جدي في
االنـصيـاع الواعي لـبشـارة التـضـامن و تلك قـضيـة ال حتتـاج الى مداوالت او

ورش عمل وال الى ندوات او بيانات.
هنـاك نداءات اسـتـغاثـة عراقـية ضـمن قـائمـة طويـلـة مدونـة بالـصوت والـصورة

على طاوالت سياسية عديدة  واالصغاء يتطلب اهمال نفوذ االستخفاف.
 قـال احـدهـم مـا ابطـأ سـيـارة االسـعـاف رغم سـرعـتـهـا الـفـائـقـة لـذا لـيس من
ـؤجلة ولكـن على االقل ان يكون خط الـطموح ان يكون  2021عـام كل احللول ا

شروع للتصحيح بتعهدٍ ال ترقى اليه الشكوك.
 االمل ان جنـد سـياسـيـ بـوزن رعـد عزو ومـوسى وأول الـغـيث الـتـحرر من
ريبة (العراقي ما تـصير لهم جارة) واحلال من دستوفسكي الى الوصـمة ا

رعد عزو وموسى مسافة رمي عصا 
 لـقـد وجـد الــدكـتـور واين دايــر صـاحب كـتـاب( الــنـقـلـة)
ـتحدة االمـريكـية حـالً لهذه االكـثر مـبيعـاً في الـواليات ا
ـسافـة ح قـال يسـتقـيم الوضع عـندمـا تتـحول اي ا
ـعــنى امـا كـيف ان تـنـتــقل احلـيـاة مـن الـطـمــوح الى ا

العهدة على البصيرة الشخصية .

ـقـال مـقـتـرحـا لكـيـفـيـة ادارة الـصـراع  بـ فـريـقـ علـى تولي يـتـضـمن هـذا ا
احلكم. ينطلق االقتراح من الفرضيات التالية:

الفـرضـية االولى: يـوجد فـي البـلد فـريقـان كـبيـران فقـط (حزبـان او حتالـفان)
يسـتطـيع اي منـهمـا ان يحقـق اغلبـية مـطلـقة في مـجلس الـنواب (نـصف العدد
الكـلي+واحد) في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وشفافة. يكلف رئيس احلزب

عنى العددي) برئاسة مجلس الوزراء. الفائز (بهذا ا
ـتـصارعـ على ان الفـرضـية الـثانـيـة: يوجـد اجـماع او اتـفاق  بـ احلـزب ا
حتقـيق السعادة للشـعب في الدنيا هي الهدف الذي يـسعيان من اجل حتقيقه.
حتقـيق السعادة في االخرة بـالنسبة لـلمؤمن بـها مسألة فـردية ال شأن للدولة
بـهــا.  في مــجــرى هــذا الــصـراع الــتــنــافــسي ســوف يـتــخــلى الــفــريــقـان عن

التوصيفات او االهداف العقائدية او االيديولوجية لكل منهما.
الفـرضيـة الـثالـثة: حتـقـيق السـعادة لـلـناس مـرتبط بـتـجسـيد الـقـيم احلضـارية
ي حلـقوق ذكـورة في الـدسـتـور واالعالن الـعـا ـسـتـدامـة ا الـعـلـيـا والـتـنمـيـة ا
ـســتـدامـة ــتـحــدة الهـداف الـتــنـمــيـة ا االنــسـان (عـام 1948) و وثــيـقـة اال ا
(عــــــام 2015). يـستطـيع كل حزب التـوصل الى شرعـية هذه االهـداف بطرقه
اخلاصـة  التي يـؤمن بهـا. وهذه الـطرق لـيست معـروضة لـلتـفاوض او الـنقاش

 . ب احلزب
الفـرضية الرابعة: يتم حتقيق القيم العليا عن طريق التشريعات والقوان التي
تـسـنـهـا الـسـلــطـة الـتـشـريـعـيـة في الـبالد والــتي يـتـقـاسم احلـزبـان مـقـاعـدهـا
ـعارضـة. يـستـطـيع نـواب كل حزب ـانـية حـزب في الـسـلطـة وحـزب في ا البـر
عـتمـدة. ايضا ـقتـرحات قـوان السـعاد الـناس بـالطـرق الدسـتوريـة ا التـقدم 
ليـس هوية هذه القـوان اسالمية او علـمانية مـثال موضوع نقاش او خالف
الن العـبـرة بـتـشريـعـهـا من قـبل مـجـلس التـواب بـحـسب الـضـوابط الـتي تنص

ادة ٢ من الدستور. عليها ا
قـدمات فـاني اقترح ان يـنتـقل التـنافس بـ القوى الـسيـاسية في اطار هـذه ا
الى افـق اوسع هـو: كـيـفـيــة حتـقـيق الـســعـادة لالنـسـان. مـا هـي الـتـشـريـعـات
والقـوانـ واالجراءات الـعمـلـية الالزمـة لتـحـقيق الـسعـادة? وتـكون االجـابة عن
ـنـهـاج هـذا الــسـؤال هي مـحـتـوى الـبـرامج الـسـيـاسـيـة لالحـزاب فـضال عن ا

احلكومي.
ـنــاقـشــات والـصــراعـات حــول الـعــقـائـد وبـنــاء عـلى هــذا االقـتــراح تـتــوقف ا
واطن ـكن ان يـحصل عـلـيـهـا ا ـنـافع الـتي  وااليديـولـوجـيـات وتتـركـز نـحو ا

بتطبيق هذه البرامج. 
نسـتطيـع ان نتوقع ان بـعض البرامج تـروق للمـواطن وبـعضهـا ال تروق لهم.
لذا نـتوقع ان يـعطي الـناخـبون اصـواتهم لـلمـرشحـ اصحـاب البـرامج االكثر
قـدرة على اسـعـاد النـاس خـاصة اذا تـصـرف النـاخـبون من وحي "الـسـعادة"

وجعلوها هدفا ومقياسا لهم. 
هـذا هو مـوضـوع التـنـافس في الـدائرة الـسـياسـيـة. امـا اذا رغب كل فريق ان
يدعـو النـاس الى العـقائـد التي انـطلق مـنهـا في كتـابة بـرنامجه
ـوعــظـة احلـســنـة فـان فــان عـلــيه ان يـخـاطـب الـنـاس بــا
ا يدعـوهم اليه كـان بها وان لـم يقتـنعوا فال اقـتنعـوا 

اكراه في الدين.
االخـذ بـهذا االقـتـراح سـيـكـون خـطـوة نـوعـية فـي طريق

ترشيد العمل السياسي في بلدنا.

بغداد
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ايسـمى قاطع الفـلوجة و مـنهم عـمال 
نـــيــــنـــوى حتت كـــنـى أبـــو أنس وأبـــو
قـصي فضالً عن أن أحدهـم ينتمي إلى
عــائــلــة داعـشــيــة وأحــد أخــوته يــعـمل
ضــمـن صــفــوف داعش فـي مــا يــســمى

جيش دابق). 
ـوصل الـقت قوة أمـنـية الـقبض وفي ا
عـلى عصـابة تنـتحل صـفة عسـكرية في
اجلـانب األيسر للمدينة . واوضح بيان
لــقـيــادة شــرطــة مـحــافــظـة نــيــنـوى ان
(مـكتب مـكافـحة سرقـة العـجالت التابع
ـديـريــة مـكـافـحـة إجـرام قـيـادة شـرطـة
احملـافـظـة العـامـلة ضـمن وكـالـة شؤون
الـشرطـة في الـوزارة تمـكن وبعـد جمع

ـعلومـات والبحث والتـحري من إلقاء ا
الـقـبـض عـلى عـصـابـة مـكـونـة من ثالث
مـتـهـم يـقـومـون بـالنـصب واالحـتـيال
ـواطـنـ ويـدعـون بـانـهم ضـباط عـلى ا
في األجــهــزة األمــنـيــة واخــذ مــعـامالت
بـحـجـة تعـيـيـنـهم مـقابل مـبـالغ مـالـية)
مـــؤكـــدا (ضـــبـط بـــحـــوزتـــهم هـــويـــات
عـسكـرية مـزورة ومبـالغ مالـية فـئة مـئة

دوالر مع مـالبس عـــســـكـــريـــة وقــد 
الـقبض عـلـيهم في مـنطـقة حي الـزهراء
ــــديــــنــــة). في اجلــــانـب األيــــســــر من ا
وأوقـفـت مالكـات مـكـتب حتــقـيق هـيـئـة
الــنـزاهــة في مـحــافـظــة الـنــجف صـرف
مــبــلغ    6 مــلــيـارات ديــنــار في بــلــديـة

لـرجل من والية بريـزب يبـلغ من العمر
 عـاما بـارتكاب جـرائم رشا أجنـبية 54
بـينما صدرت مذكـرة اعتقال لرجل ثالث
عــــــمــــــره  62 عــــــامــــــا ويــــــعــــــيـش في
اخلــــــــــارج. وتـمــكـنت مــفـارز الــوكـالـة
اعـتقال مطلوب بتهم إنتمائهم لتنظيم
داعش وتــنـفــيـذ عــمـلــيـات مـتــعـددة في

بغداد.
ـتــمـثـلـة  وذكـر الــبـيـان أن (مــفـارزهـا ا
ـديــريـة اسـتـخــبـارات بـغـداد جنـحت
بــإلــقــاء الــقـبـض عـلى 17 ارهــابــيـاً في
مـناطق مـتفرقـة من احملافـظة مطـلوب
ــادة الـرابــعـة مـن قـانـون وفق أحــكـام ا
مـكـافـحة اإلرهـاب) الفـتـا الى ان (اثـن
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وقـالت الـهيـئة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امس  أن (مـالكاتـها أوقـفت صرف مـبلغ
مــلـيــارات ديـنــار في مــديـريــة بـلــديـة 6
الـــنـــجف بـــعـــد ضــبـط أصل األولـــيــات
ُـنـفــذة بـاآلجل  ـشـاريـع ا اخلــاصـة بــا
لـــوجــود ضـــغــوطـــاتٍ عـــلى مـــســؤولي
بالغ الـرقابة في الـبلديـة بغيـة صرف ا
ُـخصصة لها بشـكلٍ مُخالف للقانون). ا
واضـاف ان (الـفــريق تـمـكن بـعـد قـيـامه
بـالــتـحـري من إيــقـاف عـمـلــيـة الـصـرف
ـال خالفــاً لـلـقــانـون واحملـافـظــة عـلى ا
الـعـام) مـشـيـرا الى (ضـبـط أولـيات 47
مـشـروعـاً منـفـذاً بـاآلجل تـصل قيـمـتـها
الــكـلــيــة إلى  8 مــلـيــارات ديـنـار) ,وفي
عــمـلــيـة مــنـفــصـلــة تـمــكَّن الــفـريق من
ــشــهــود  (ضــبط مــتّــهــمــ بــاجلــرم ا
أحــدهــمـــا يــعــمل في مـــديــريــة بــلــديــة
احملــافـــظــة وبــحـــوزتــهــمـــا مــعــامالت
ـواطنـ يقومـان بتـعقـيبهـا لقـاء مبالغ
ـتــهـمـ مــالـيـة ضــخـمـة) وتــابع ان (ا
اعــتـرفــا أثـنــاء الــتـحــقــيق بـقــيــامـهــمـا
بــتــعــقــيب مــعــامالت الــبــيـع واإليــجـار
ُـساطـحة داخل الـبلـدية ,مـقابل مـبلغ وا
مــــاديّ يـــــصل الى  50 الـف دوالر لــــكل
مـعــامـلـة وجـلب مـوافــقـات بـهـا) ولـفت
الـبيان الى (تنـظيم محضـرين أصولي
في الـعـمـلـيتـ الـلـتـ نفـذتـا اسـتـناداً
إلى مــــذكـــرتي ضــــبط قــــضـــائــــيـــتـــ

ِ عـلى قاضي ـتهـمـ وعـرضـهـما رفـقـة ا
مـحكمة التحقـيق اخملتصة  بالنظر في
قـضـايــا الـنـزاهـة في الـنـجف الـذي قـرر
ادة   240 من تـوقـيـفهـمـا وفق أحـكـام ا
قـانون الـعقوبـات). كما ضـبطت مالكات
ثالً مـديرية حتـقيق بغـداد في الهيـئة 
ـالـيَّة قـانـونـيـاً ومـهـنـدسـاً في وزارتي ا
ـعادن لـقـيامـهـما بـتـسلُّم والـصـناعـة وا
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ـدير احـتـجزت الـسـلـطات االسـتـراليـة ا
الــتــنــفــيــذي الــســابق لــشــركــة اليــتـون
هـولدجنر ديفيد سافاج بسبب دوره في
فـضيـحـة رشاوى دولـية تـتعـلق بحـقول

نفط عراقية. 
وافــادت تــقــاريـــر صــحــفــيــة ونــقال عن
مــصــدر مـســؤول  الــقـول ان (الــشــرطـة
الـفـيـدراليـة األسـتـرالـية اتـهـمت سـافاج
بـتـقـد مـعـلومـات مـضـلـلـة عن انـتـهاك
لــــقــــانــــون الــــشــــركــــات) واضــــاف ان
(االعـتــقـال مـرتـبط بـتــحـقـيق اسـتـمـر 9
اعــوام في مــدفــوعــات غـيــر صــحــيــحـة
مـزعـومـة قـدمـتـها شـركـة تـابـعـة لـشـركة
اليـتون في عامي  2010 و 2011 تـتعلق
ـــدفــوعـــات بــاتـــصــالـــ مع الـــعــراق ا
لـتصديـر النفط اخلام بـقيمة  1.5 مـليار
دوالر) مـؤكـدا ان (احملـققـ  زعـموا أن
اليــتــون أوفـشــور قـدمـت رشـا من خالل
كـيانـات مرتبـطة بشـركات مـرتبطـة بأير
ــوافــقــات عــلى وأونــا أويل لــضــمــان ا
عـقـود تـصـديـر الـنـفط اخلـام الـعـراقي).
بـــدورهــا قـــالت الـــشـــرطــة االحتـــاديــة
االســـتـــرالـــيـــة في بـــيـــان إن (األهـــداف
الـرئيسة خلطة الرشا هم مسؤولون في
وزارة الــنــفط الــعــراقــيــة ومــســؤولــون

حكوميون في شركة نفط اجلنوب). 
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وأبــلــغت شــركــة اليــتـون  عـن احلـادث
لـــلـــشـــرطـــة الـــفــــيـــدرالـــيـــة في أواخـــر
عــــــــــــــام 2011.  وتــضـمن الــتـحــقـيق
الالحـق مــصـــادرة أكــثـــر من مــلـــيــوني
ـتــوقع أن وثــيــقــة في  10 دول.  ومـن ا
يــواجه سـافــاج  وهـو كــبـيــر اإلداريـ
الـتشـغيلـي السـابق للـشركة  احملـكمة

ركزية في سيدني.   احمللية ا
ووجـهت في ن تـشرين الـثـاني اتهـامات
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الـــرشـــا واالبــتـــزاز. وذكـــر الـــبـــيــان ان
ــثال قــانـونــيّـا في (الــهـيــئـة ضــبـطت 
دائـرة عـقــارات الـدولـة لـقـيـامه بـابـتـزاز
ُــواطـنــ بــعـد وتــسـلُّـم رشـا من أحــد ا
إيــهـــامه بـــإيــقــاف إجـــراءات مــصــادرة
الـعــقـار الـعــائـد له بـرغم مـن أن الـعـقـار
ــصـادرة) مــؤكـدا أن غــيـر مــشـمــول بـا
ـتـهم قـام بـاسـتـغالل مـواطـنـة مـادياً (ا
لـتـحقـيق منـفـعةٍ شـخـصيَّـة له وألقاربه
مــقـابل إيــقـاف إجــراءات إخالء الــعـقـار
الـعـائد لـها) ,ومـضى الـبيـان الى الـقول
انه (وفي عـملـية ثـانيـة تمـكنت مـديريّة
حتــقـيق بــغـداد من ضــبط مـهــنـدسٍ في
الــشـركــة الـعــامَّــة لـلــفـحـص والـتــأهـيل
ـعـادن الـهــنـدسي بـوزارة الـصــنـاعـة وا
مـتلبسـاً بتسلُّم الـرشا من أحد أصحاب
ُـتعاقـدة مع الوزارة) مؤكدا الـشركات ا
ــتــهم اعـــتــرف أثــنــاء الــتــحــقــيق ان (ا
بــقــيـامه بــابــتــزاز أصـحــاب الــشــركـات
ُـتعـاقـدة مع الشـركة وطـلب رشا مـنهم ا
مـقـابل تــسـهـيل صـرف مُـسـتـحـقـاتـهم),
واســـتــطـــرد بــالـــقــول انـه ( تــنـــظــيم
مــــحـــــضــــري ضــــبـط أصــــولـــــيــــ في
ُتَّـهم الـعمـليـت  وعرضـهمـا رفقـة ا
عـلى قـاضي مـحـكـمـة حتـقـيق الـرصـافة
اخملـتـصــة بـقـضـايـا الـنـزاهـة الـذي قـرَّر
تــوقــيــفــهــمــا وفق أحــكــام الــقــرار 160
نافذ لعـــام  1983). فـيما اعلنت هيئة ا
احلـدوديـة تمـكنـها مـن احبـاط محـاولة
تـهــريب مـادة مـعـسل اركـيــلـة في مـنـفـذ
ــحـــافــظــة مــيـــنــاء أم قــصـــر األوسط 
الـبـصـرة. وذكـر اعالم الـهـيـئـة في بـيـان
تـلقـته (الـزمان) امس أن (شـرطة كـمارك
ـنـافذ احلـدوديـة مـنفـذ مـينـاء ام قـصر ا
األوسط فـي البـصـرة تـمـكـنت من ضـبط
حـاويـتـ حـجم  40 قــدمـا داخل احلـرم
ـــنع الـــكــمـــركـي بــداخـــلـــهـــمـــا مــواد 

استيرادها).
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طـفــلـة تـبـلغ من الـعـمـر اربـع سـنـوات من مـحـافـظـة واسـط الـكـوت مـوجـودة حـالـيـاً في

اإلنعـاش بوضع خطير وتعاني من
تـشـوه وضــمـور في الـدمــاغ مـنـذ
ـا يـعـني وجـود اكـياس والدتـهـا 
دهــنــيـة فـي الـدمــاغ ومــاء ابـيض
الـطـفـلــة من عـائـلـة مـتــعـفـفـة جـدا
االب مــتـبــري من طــفــلــته بــسـبب
حـالـتهـا الصـحيـة منـذ الوالدة مع
كــافــة الــوثـائـق الـتـي تـثــبت ذلك
االم هـي الـراعي الـوحـيـد لـها وال
تـــمـــتــــلك ثـــمن عـالجـــهـــا في اي
مـــســـتــشـــفى اهـــلي وحـــالـــتـــهــا
الـصــحـيــة تـتــطـلب تــدخل أطـبـاء
اخـتــصــاص لـفــتح الــتـكــيــسـات
ائـية في الدماغ وال يتوفر ذلك ا
اال في مسـتشفى الكفيل األهلي
ـرة األولى  عـلـمـاً هـذه لـيـست ا
سـتشفى ليتم التي تتـبرع بها ا
ادخالـها الى مـستـشفى الـكفيل
شـاكــرين جــهــودهم الــعــظــيــمـة
رة السـابقة حيث بـاركة في ا ا
 عالجهـا مجانـا مع استقرار
حــالـــتــهـــا وحتــســنـــهــا لـــفــتــره

ونـعـرض لـكم جـزء من الـفــيـديـوهـات والـصـور الـتي تـثـبت خـطـورة حـالـتـهـا الـصـحـيـة
ووضعها احلرج في حال لم يتم عالجها.

للتواصل مع والدة الطفلة على الهاتف 07812061441
≈½UA¡∫ محافظ ميسان يفتتح مشروع إنشاء مدرست جديدت

في ناحية السالم
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التقى رئيس مجلس النواب محمد
وفــــدا من احلــــزب احلــــلــــبــــوسـي
قـراطي الكـردستـاني برئـاسة الـد
ونـــــاقــــشــــا روز نــــوري شـــــاويس
تـطـورات األوضـاع الـسـيـاسـية في
ركـز واقـليم والعالقـة بـ ا الـبالد

كردستان.
ـــكــتب احلـــلــبــوسي وذكـــر بــيــان 
تــلــقـته (الــزمــان) امس انه (جـرى
خالل الـــلــقـــاء الـــتــبـــاحث بـــشــأن
ــشــاكل وضــرورة حـل ا ــوازنــة  ا
وتأكـيد الـعدالـة في توزيع الـعالـقة
اإليــرادات بــ كلِّ أبــنــاء الــشــعب
وأن يـــكــون الـــدســـتـــور حـــاكـــمــاً
مــشـددين عـلى (ــاهـمـيـة لـلـجـمـيع)
تـشـريع قـانون احملـكـمـة االحتـادية
ـقـبــلـة). كـمـا ــدة ا الـعــلـيـا خالل ا
مع بـحث رئيـس حتالف عـراقـيون 
ـــشـــهـــد تـــطـــورات ا الـــوفـــد ذاته 
ـنــطـقـة الـســيـاسي فـي الـعــراق وا
والـــعـالقـــة بــــ بــــغـــداد وأربــــيل

واألزمة اإلقـتصـادية الـتي تمـر بها
الــبالد نــتــيــجـة جــائــحــة كــورونـا

وانخفاض أسعار النفط.
ــكـتب احلـكــيم تـلـقـته وذكـر بـيـان 
(الــــزمـــان) امس ان (الـــلـــقـــاء اكـــد
ضــرورة إنــفـــاذ الــدســتــور في مــا
واطن في عموم يتعلق بحقوق ا

العراق واهمية ان تصرف عائدات
النـفط و الثروات ضـمن السـياقات
خالل ودعـا احلــكـيم الــدسـتــوريـة)
ــرحـلـة و الـلــقـاء الى (اسـتــثـمـار ا
الـتـعامل مـع موضـوع نـفط اإلقـليم
مؤكدا ان ضمن ما أقـره الدستـور)
(األزمــــة اإلقـــتـــصــــاديـــة مــــركـــبـــة
بـانخـفاض أسعـار النـفط وجـائحة
ا يتـطلب سـياسة مـالية كورونـا 
تـقــشــفــيـة ومــحــركــة لـلــقــطــاعـات
ويــســتــلـزم اإلنــتــاجـيــة في الــبالد
مــكــافـــحــة الــفــســـاد واســتــرجــاع
ـســتـحـوذ عـلـيــهـا بـغـيـر األمـوال ا
مـشــددا عـلى (الــتـعـامل وجـه حق)
بــ بــغــداد و أربـــيل من مــنــطــلق

الــتــنــازل لــلـــعــراق واســتــحــضــار
مـعــادلـة احلق والـواجـــــــــــب فـمـا
هـــو حق لـــطــرف هـــو واجب عـــلى

اآلخر). 
كشفت الـلجنة على صعـيد متـصل 
عن وجـود تـوجه ـالـيـة الـنـيـابـيـة ا
ان إللـغـاء االستـقطـاعات لـدى البـر
مــــــــــن رواتــــــــــب
ــــــــوظــــــــفــــــــ ا

تقاعدين. وا
وقــــــال عــــــضـــــو
اللـجـنة شـيروان
مـــــــــــيــــــــــزرا فـي
تصريح امس ان
(هـناك تـوجه في
مــجـلس الــنـواب
إللــــــــــــــــغــــــــــــــــاء
اسـتقـطـاعات من
ـوظـف رواتب ا
ــتـقــاعـدين او وا
تخفيضها بشكل
يــــــــــــــــــصــب فـي
مـــــــصــــــلـــــــحــــــة
.( ــــــواطــــــنـــــ ا
اوضح بــــــــدوره 
الـــنــائـب جـــمــال
كــــــــــــوجـــــــــــر ان
(الـلـجـنـة تـواصـل مـنـاقـشـة فـقـرات
الفـتا الـيـة لـعام (2021 ـوازنـة ا ا
الى ان حصة اقليم كردستان 13.9
أن تــــرلــــيــــون ديــــنــــار) وأضــــاف
ــالـيـة ـوازنـة ا (الـتــصـويت عـلـى ا
يــحــتـاج الـى مـدة مــا بـ 20 ـ 30
وتـــابـع ان (حـــصـــة قــوات يـــومـــا)
الـــــبــــــيــــــشـــــمــــــركــــــة لم تــــــرد في
ــوازنــة ولــفت الى ان (ا ــوازنــة) ا
احلـالـيــة تـعـد االكـبــر وتـبـلغ  164
وبـعجز  71ترليون. ترلـيون ديـنار
قـد شددت في وقت وكانت الـلجـنة 
على أهـمـية مـعاجلـة العـجز سـابق
الــــكــــبـــــيــــر في مـــــوازنــــة الــــعــــام
وعدم االعـتماد بـشكل كامل احلالي
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جـدد مـسـتـشـار رئـيس الـوزراء لـشؤون
االنـتـخــابـات عـبـد احلــسـ الـهـنـداوي
ـوعد تـأكـيـده اجـراء االنتـخـابـات في ا
الذي حددته احلكومة في شهر حزيران
ـوعد لم ـقـبل وان اي طلـب بتـأجـيل ا ا

يطرح حتى االن. 
وقــال الـهــنـداوي في تــصـريـح تـابــعـته
(الــزمـان) امس إن (مـوعـد االنـتـخـابـات
ثـابت حـتى االن كـمـا هـو مـقرر مـن قبل
احلــكـــومــة في الــســـادس من حــزيــران
الــعــام اجلــاري ولم يــطــرح اي تـأجــيل
فوضية مشيرا الـى ان (ا بهذا الـصدد)
والعمل اعلنت استـعدادها لالنتـخابات
احلـــثـــيث من اجل اكـــمـــال الـــبـــطـــاقــة
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وتابع انه ( البايومترية لـكافة الناخب
(بـدأنـا بـجـدولــة الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة
وهـنـاك اقـبـال لـلـمـرشـحـ والـكـيـانـات

واالحزاب السياسية والتحالفات).
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مـؤكـدا ان (كل عـمـليـة انـتـخابـيـة تـكون
مــعــقــدة وصــعــبـة وتـالقي الــعـديــد من
ومـــــضـى الى الـــــقـــــول ان ـــــشـــــاكـل) ا
ــالــيـة ـفــوضــيـة تــمــتــلك الــقـدرات ا (ا
كن تـلك خبرة جـيدة   ولديـها مالك 
االعــــتــــمـــــاد عــــلـــــيه فـي اجنــــاز هــــذه
االنــتـخــابــات) ولـفـت الى ان (مــجـلس
راقبة يدرس حالياً قرار ا األمن الدولي
راقبة لالنتخابات الدولية على عملية ا
الـعــراقــيــة الى جــانب اهــتــمــام كــبــيـر

قــدمت من خاللـهـا جملــمـوعـة من الـدول
ـــــراقــــبــــة تـــــخص ا مــــشــــاريـع عــــدة 

االنتخابية).
رأت اللجنة القانونية النيابية بدورها 
ـقـتـرح تـعـديـلـهــا في قـانون ـواد ا أن ا
لن تؤثر على موعد االنتخابات اجلديـد
إجـراء االنـتخـابـات وال عـلى االجراءات
ـفوضـية. وقال تـعلـقة بـعمل ا الـفنـية ا
عــضــو الــلــجــنــة ســلــيم شــوشــكي في
تــــصــــريـح امس إن (نــــوابــــا فـي كــــتل
سـياسيـة مختـلفة تـبنـوا مقتـرح تعديل
إضــافـة الى رغـبـة قـانـون االنــتـخـابـات
مـفـوضيـة االنـتـخابـات بـتقـد مـشروع
تـعــديل الـقـانــون) مـؤكـدا ان (الــلـجـنـة
الــقــانــونـيــة الــنــيــابــيــة اجـتــمــعت مع

ــــســـتـــقـــلـــة ـــفـــوضـــيــــة الـــعـــلـــيـــا ا ا
وقد أبـدت رغبتـها لـتعديل لالنتـخابـات
كي تتـناسب مع بـعض فقـرات القـانـون
ــفــوضــيــة االجــراءات الــفــنــيــة داخل ا
ــــواد في بــــســــبب تــــنــــاقض بــــعض ا
الـــقـــانــــون اجلـــديــــد الـــذي صــــوتـــنـــا
وأوضح شـوشــكي أن (الـقـانـون عــلـيه)
اشتـمل على مـواد ال ضرورة لـوجودها
عـلى اعـتـبـار عـدم ويـفـتـرض أن حتـذف
وجـود قوائم انـتخـابـية لـكي نتـــــــــكلم
ــــرشـــحـــ في عن تـــرتــــيب أســـمـــاء ا

القائمة).
عـدلة لن تـؤثر ال في ـواد ا مـبيـنا ان (ا
وال في مـــوعــــد إجـــراء االنـــتــــخـــابـــات
وتابع ان االجراءات الفنية لـلمفوضية)
(الــلـجـنــة شـددت عــلى مـطــالـبــة الـكـتل
الـــســـيـــاســـيـــة بـــتـــقـــد آرائــــــــــــهـــا
ومــقـتـرحــاتـهـا بــشـأن قـانــون احملـكـمـة
ولــكن حـــتى اآلن تـــنــتـــظــر االحتــاديـــة

قترحات). ا
مـشيـراً الى أن (مطـالبـات اللـجنـة تأتي
ـتـطـلـبـات بـعـد حتـديـد دراسـة شـامـلـة 
ــضي الـــقـــانــون والـــكـــيــفـــيـــة الــتـي 
ولـكـنــهـا تـعــتـمـد عــلى آراء الـكـتل بــهـا
السياسية مجتـمعة بشأن القانون على
وقرار حتـديد الـعمـر القـانوني لـلقـضاة
آخـر يـتخـذ بـاإلجمـاع أو األغـلبـيـة على
مـوضـوع الـفقـهـاء اإلسالمـيـ وعددهم
وإن كـــــان لـــــهم حـق الــــتـــــصـــــويت أو

االستشارة). 
ورجــــــحت الــــــنــــــائـــــبــــــة عـن احلـــــزب
مـــيــادة ــقـــراطي الـــكـــردســتـــاني الـــد
صعوبـة اجراء االنـتخـابات في الـنجـار
فــيـمــا كــشـفت رفض مــوعـدهــا احملـدد  عبد احلس الهنداوي

بشير خليل احلداد

االنتخـابات بآخر موقـف للنازح
في مـحــافـظـات نــيـنــوى واالنــبــار
واربــــــــــــــــــــــــــيــــل ودهــــــــــــــــــــــــــوك
حــــــــيـث يـــبــلـغ والــســلــيـمــانــيــة
عـــــــــــددهــم 220 الـــــــــفـــــــــا و579

نـازحــــاً. 
ــهـجـرين الــنـيـابـيـة ودعت جلـنـة ا
الى فتح احلكومـة في وقت سابق 
حتـقــيق عـاجل في اسـبـاب ارتـفـاع
ــــخـــيـــمـــات حـــاالت االنــــتـــحـــار 
فــيــمــا انــتــقــدت خــلــو الــنــازحــ
ـــوازنــة من ايـــة تــخــصـــيــصــات ا
تــتـــعــلق بـــإعـــادة الــنـــازحــ الى

مناطقهم وانهاء معاناتهم.
وقال رئـيس جلنة الـعمل والـهجرة
هجرين النيابية رعد الدهلكي وا
في بـيـان ان (هـنـاك ظـاهـرة خـطرة
ـدة االخـيرة بـدأنـا نالحـظـهـا فـي ا
وهي ارتفاع حاالت االنتحار داخل
والسـيـمـا ب مـخـيـمـات الـنازحـ
ما يـجـعلـنا ـكـون االيزيـدي ابـناء ا
أمـام عالمـات اسـتفـهـام عـديدة عن

اسباب تلك الظاهرة).
مـبـيـنـا ان (هـذا االمـر يـنـبـغـي عدم
الـتـعـامـل مـعه بـشــكل هـامـشي وال

مباالة).
مـشددا عـلى (ضـرورة فتح حتـقيق
حـكـومي وعاجل فـي هذه الـظـاهرة
اخلــطـــرة لـــضــمـــان احلـــد مــنـــهــا

. ومعاجلة أسبابها)
واوضـح الــــــدهـــــلــــــكـي ان (عــــــلى
احلـكـومـة احلـالـيـة انـهـاء مـعـانـاة

الـــنــازحـــ في اخملـــيـــمـــات بـــعــد
الـوعــود الـتـي تـقــدمت بـهــا ضـمن
نـاسبة خـطوات تـوفيـر االرضيـة ا

قبلة).  لالنتخابات ا
…b¹bł WF œ

عـودة الف و766 وأعـلـنت الـوزارة
نـازحـا دفـعـة جـديـدة من مـخـيـمات
السالمـية في محـافظة نـينوى الى
ضـمن مــنـاطق سـكـنـاهم االصـلـيـة 
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دعـا نـائب رئـيس مـجـلـس الـنواب
بشير خليل احلداد وزارة الهجرة
ـهــجـرين الى مــتـابــعـة اوضـاع وا
الـــنـــازحـــ في اخملـــيـــمـــات ودعم
دن اجلهود الرامية العادة اعمار ا
احملـــررة تــمـــهـــيــدا العـــادة هــؤالء

تضررين.  ا
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(احلــداد تـرأس إجـتـمـاعـا مـوسـعـا
بــحـضــور رئــيس وأعـضــاء جلــنـة
الـــعــمل والــشــؤون اإلجـــتــمــاعــيــة
ــهــجـــرين ورئــيس والــهـــجــرة وا
وأعــضــاء جلـنــة حــقــوق اإلنــسـان
الـنــيـابـيــة والـوزيـرة إيــفـان فـائق

لـــبــحث مــلف الــنــازحــ جــابــرو 
ــعــيـشــيـة ومــتــابـعــة أوضـاعــهم ا
والـصــحـيــة في اخملـيــمـات وإزالـة
ـعــوقـات ومــواجـهــة الـتــحـديـات ا
ودعـم اجلـــهـــود الـــرامـــيـــة إلعــادة
ـدن احملررة تمهـيداً لعودة إعمار ا

.( النازح
وأضــاف احلـداد (يــنـبــغي مـراعـاة
الــظــروف الــصــعــبــة لــلــنــازحــ

ونـــحـــتـــاج إلى إرادة ســـيـــاســـيـــة
لف وجـهـود حكـومـيـة لغـلق هـذا ا
الذي قد يؤدي تأخير معاجلته إلى
مـــشـــاكـل أمـــنـــيـــة وإقـــتـــصـــاديـــة

وإجتماعية).
5Š“U½ œułË

مــؤكــدا (وجــود أكــثــر من مــلــيـون
نـــازح في الـــبـالد مــنـــتـــشـــرين في
مـنــاطق مـخــتـلـفــة وهـذا ســيـخـلق
ـغـرافيـاً وتـيـهـيئ لـبؤر تغـيـيـراً د
إرهـــابـــيـــة جــــديـــدة) داعـــيـــا الى
(اإلسـراع في تـنفـيـذ بنـود إتـفاقـية
سنـجار التي أبـرمت ب احلـكومة
وزيـــــادة اإلحتــــــاديـــــة وأقــــــلـــــيـم 
الـيـة في مـوازنة الـتـخـصيـصـات ا
ــلف الـنـازحـ وإسـتـثـمـار  2021
الـتعـاون والتـنـسيق بـ احلكـومة
ومجـلس النواب لـتسخـير اجلهود
ـــــــــتــــــــــضـــــــــرريـن إلى إلعـــــــــادة ا
مـنـاطـــــــــــــقـهم األصـلـيــة طـوعـيـاً
ولــــيـــــــــس قــــســــريـــاً وتــــوفــــيـــر

اخلدمات األساسية لهم). 
وكانت الـوزارة قد زودت مفـوضية

خــطــة الــطــوار الــتـي تــنــظــمــهـا
الوزارة الغالق اخمليمات .

وقــــال مـــديـــر عــــام دائـــرة شـــؤون
الــفــروع  في الـوزارة عــلي عــبـاس
جـهـاكـيـر في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس انـه ( أعـادة دفــعـة جــديـدة
من الــنـازحــ بــنــحـو 338 اسـرة
وبـــــواقع  الف و766 نـــــازحــــا من
مـخـيمـات السـالميـة الى مـناطـقهم

ـــوصل و الــبــعــاج وتــلــعــفــر في ا
والقيروان  في نينوى).

واضاف أن (اجراءات العودة تمت
بـالـتــعـاون مع وزارة الـنــقل وبـعـد
اتــــمــــام الـــتــــدقــــيق االمــــني لــــهم
بـالتـنـسيق مـع اجلهـات االدارية و

االمــــنـــيـــة  فـي احملـــافـــظـــات و 
أيــصــالــهم الى مــنــاطق ســكـنــاهم

االصلية). 

قراطي الكردستاني »U³I²Ý‰∫ احللبوسي يستقبل وفد احلزب الد

WO uJŠ Î«œuNłË WOÝUOÝ …œ«—≈ VKD²¹ nK*« oKſ ∫œ«Òb(«
 5Š“UM « s  …b¹bł WF œ …œuŽ sKFð …d−N «

ـان االعـتـراف بـحـصـة االقـلـيم في الـبـر
وازنة.  ا

وقالت الـنـجـار في لـقـاء متـلـفـز تـابـعته
(الــزمـان) امس ان (حــكــومــتي االقــلـيم
ــــــــركـــــــز وصــــــــلـت الـى رقم 12.67 وا
كـاستـحاق لـلـشعب الـكردي في مـوازنة
2021 اال انـــهــــا بـــقــــيت عــــلى الـــورق
ان واضافت (الـبر بـاحثـات جاريـة) وا
وال ــوازنــة رفض حــصــة االقــلــيم في ا
شـــروط نــــفــــرضـــهــــا عـــلـى حـــكــــومـــة
وشـــركـــة ســـومـــو اثـــبـــتت في بـــغـــداد
تقريـرها انتاج 430 الف برميل يـوميا
من كردسـتان) مؤكـدة انه (من الصعب
اجـراء االنتـخابـات في مـوعدهـا لغـياب
ـالـيــة وعـدم تــمـريـر الــتـخـصــيـصــات ا
قانون احملكمة االحتادية وكذلك انعدام

ناسبة لالنتخابات).  االرضية ا
WOzUM¦²Ý« W Kł

فوّض في غضون ذلك ,عقد مجـلس ا
جـلــسـة اســتــثـنــائـيــة بــرئـاســة رئـيس
اجملـلس جـلـيل عـدنـان خـلـف وحـضور
جـمــيع أعــضــاء اجملـلـس وفـريق األ
ــتّـحـدة لــلـمــسـاعـدة االنــتـخــابـيـة في ا
بـغـيــة اخـتــيـار رئـيس اإلدارة الـعــراق 

االنتخابية للدورة الثانية .
وافـتُـتِـحت اجللـسـة بـ (الـشكـر والـثـناء
ــبـــذولــة من رئـــيــســة عــلى اجلـــهــود ا
ــنـصـرمـة اإلدارة االنـتــخـابـيـة لــلـمـدّة ا
أحـالم اجلــــابـــري ومـن ثَمّ فــــتـح بـــاب
الـــتــرشـــيح لـــرئـــاســـة اإلدارة لـــلــدورة
الــثـــانــيــة وقــد رشّـح عــضــوان من من
اجمللس  وبـعد التـصويت الـسريّ حاز
ـــفــوّض عــبّــاس فــرحـــان حــسن ثــقــة ا

طلقة). اجمللس باألغلبية ا
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في حوار اجـراه السـيد جنم الـربيـعي مع واحد  من اغـبيـاء هذا الـزمان والـعتب
يقول هذا عنية  على االخ جنم الـربيعي الذي لم يحسن اختـيار احملاور للحلقـة ا
الـغـبي والـنـكرة بـامـتـيـاز لـيس هـناك عـراق  والـعـراق بال سـيـادة .  وكـان موقف
لـكني اعتقد ان السـيد  الربيعي جـيد ولكنه مـوقف ال يستحق ان اقـول جيد جدا
السـيد جنم محقا فالتقية واجبة في زمن فقد فيه االمن واصبحت الناس تخشى
حيث قول احلق مـخـافـة الكـا واخلـطف واالغـتيـاالت اجلـارية عـلى قـدم وسـاق 
نـقول خـطف فالن وقـتل عالن والـقـاتل واخلـاطف رغم مـعـرفـته يـصـبح مـجـهـوال 
لهـذا الغبي ان العراق موجود بشعبه الذي جتاوز عدد سكانه  40 مـليون نسمة
  ومـساحته البالغة 435 الف كم 2 والـذي حتده من الشمال تركيا ومن الشرق
ايـران الـتي تـمـتـد احلـدود مـعـهـا 1200 كم  ومن اجلـنـوب الـسـعـوديـة واخلـلـيج
مـلكـة االردنيـة الهـاشمـية . الـعربي ومـن الغـرب اجلمـهوريـة العـربيـة السـوريـة وا
الـعـراق موجـود ايـها الـغـبي احلاقـد بـجيـشه الـذي احتـفل يـوم السـادس من هذا
ـئويـته ـئويـته االولـى  واليـوم الـسـابع من هـذا الـشـهـر يـكـون قـد بـدء  الـشـهـر 
هذا اجلـيش الذي لـقن االعداء دروس لـن ينـسوها الثـانيـة فالـقرن يـبد بلـحظـة 
مازالت عـقارب الساعة تدور لتسجل الـزمن . العراق موجود بتاريخه وحضارته
وشعـبه بكل طـوائفه وقـو مياته مـتاخـ متـصاهـرين متـجاورين  يـجمـعهم  عراق
امـا السياسة والطارئ عـليها  فحسابـهم يوم احلساب وهو ات المحالة واحد  
فواحـدهم يسـير فـي موكب يـصعب عـلـيك تعـداد عدد الـياتـه وحمـاياته ويـقال ان
احدهم بـلغت تـكالـيف وجبـة غداء واحـدة ليـوم واحد  حلـمايـته اثنـا عشـر ملـيون
اذا ايهـا السياسي اذا هـذا العدد ولم هذا اخلـوف والرعب  كم عددهم و دينـار 
ويـبـدو انك ال تسـتـطـيع الـسيـر في شـارع الـسـعدون انـك مجـرم واال لم اخلـوف 
ال نـك مجـرم ونـاهب وسـارق لـلـمـال الـعـام . لـكن اجلـميع لـوحـدك عـشـرة امـتار 
انـية تـتسـوق لوحـدها  ومـنظـرها اعـتيادي سـتشـارة اال شـاهد الـسيـدة ميـركل ا
للـناس . اعـود الى هذا الـغبي احلـاقد اقول لـه  سل من تراه ثـقة من بالدك ماذا
وكم كـنا  نـتمـنى ان ما حـصل لو لم يـحصل فعل الـعراقـيون وجـيشـهم البـاسل 
ـيل الى احلـروب واعـتقـد انك بـعـمـر عاصـر مـا اقـصد ألنـنـا كـشعب مـسـالم ال 
ـاضي رغم اعـتراضـنا لكـني ال أريـد القـول الـفصح ألني ال اريـد اعـادة ماسي ا
لكن ايها الغبي هذا العراق الذي لوال العدوان االمريكي السافر على مـا حصل 
ا وطئت اقدام احلاقدين وتصـرفات وهمجية احقر البشـرية احلمار بوش االبن  
لكنه التخطيط الصهيوني الذي تعاون واخلونـة واجملرم والذيول ارض العراق 

و يتعاون مع بالدك دوما ضد االخر . 
الـعـراق موجـود يـا بـومـة الـزمن الرديء  الـعراق الـبـطل بـجـيـشه الـذي اخنع بن
غـوريـون يـوم قـتـلت ابـنـته اجملـنـدة مع قـوات االحـتالل عـلى يـد  اجليـش العـراقي
بقـيادة الـبطل عـمر عـلي حيث  ارسل بن غـوريون  وفـدا الستـالم جثـتها دون ان
يـسـئل عن قـتـلى الـكـيان الـصـهـيـوني . فـاجـبـره الـقـائـد الـعراقـي البـطل ان يـأتي
بـنـفسه ويـحي الـبـطل العـراقي السـتالم جثـة ابـنته ولـوال اخلـيانـة واالصـرار على
ايقـاف القـتال لـدخل اجليش الـعراقي الى تل ابـيب وما كـانت هنـاك دويلـة لقـيطة

تسمى اسرائيل . العراق موجود رغم انفك وانف اسيادك يا غبي .  

-1-
سمعنا منذ زمن الطفولة مثال شائعا يتردد على االلسن مفاده :

الشيء اذا زاد عن حَدِه انقلب الى ضِده .
سكون بحب ذاته ومصاحله حتى العظم ولقد وهذا هـو ما حصل مع (ترامب) ا
تـــمــادى بـه حب الـــســلـــطـــة الى حتــريـض أنــصـــاره عـــلى إظـــهــار قـــوتـــهم أمــام
(الـكونـغرس) سـاعـة اجتـماعه لـلتـصديق عـلى نـتائج االنـتخـابات الـرئاسـية فـهاج
بــعض هـؤالء ومــاج حـتى اقــتـحــمـوا مــبـنى (الــكـونــغـرس) وعــاثـوا فـســاداً فـيه 
وارتكـبوا مـا يرتـكبه االرهـابيـون من فظـائع أدّتْ الى سقـوط بعض الـقتـلى فضالً

عن اجلرحى .
-2-

وقد اتـصل (ترامب) ببـعض حلـفائه اجلمـهوري في مـجلس النـواب يدعوهم الى
إعـاقـة الـتـصـديـق عـلى مـا صـادق عـلـيـه اجملـمع االنـتـخـابي فـي مـسـعى مـحـمـوم
يضـاف الى مساعـيه في ابراز العـضالت وحتريك الرعـاع على اختـراق القوان

وازين . وا
-3-

وأمس 1/13 /2021  صدر قـرار االتهام من مـجلس النـواب لتحـميل (ترامب)
مسؤولـية التـحريض عـلى اقتحـام مبنـى الكونـغرس تمـهيداً حملـاكمـته ح ينـعقد
مـجـلـس الـشـيـوخ في  2021/1/19  وصـدور هـذا الـقـرار وبــتـصـويت عـشـرة
قـراطـي في مـجـلس الـنواب يـفـقد نـواب جـمهـوريـ انـضمـوا الى زمالئـهم الـد
سـتقـبل وهنـاك احتـماالت (تـرامب) امـكانـية الـتصـدي الية مـسؤولـية كـبـرى في ا

ا سيلقاه بعد خروجه من البيت األبيض . مفتوحة 
وهــكــذا آل األمــر الى ضــد مــا كــان يــسـعـى الــيه جــاهــداً بـســبـب زيـادة شــبــقه
ألـوفـة وزيادة مـساعـيه الغـريبـة لالحتـفاظ ـعروفـة وا السـلطـوي عن كل احلدود ا

بالكرسي عن كل احلدود أيضاً .
-4-

وهؤالء الـنواب العشـرة الذين صوتـوا لصالح قرار إدانَـتِه اثبتوا
أنَّ وطنيتهم أكبرُ مِنْ حِزبيتهم  وهذا ما يشكرون عليه .

-5-
ـصالح ان أكبـر االخـطـار عـلى الـبالد والـعبـاد تـقـد ا

صالح العليا للبالد الشخصية والفئوية على ا
وهنا يكمن الدرس البليغ .
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راحل عصـيبـة لوجود مراحل تـشكيل الـفكـر السيـاسي العـراقي احلديث مـرت 
مـا أدى إلى ضـيـاع فـرص "صــنـاعـة" فـكـر ـشـهــد  إرادات فـرضت عـنــوة عـلى ا
ركب" ومـنهـاج عـمل سـيـاسي  تـطبـيـقي  مـنـزوع من "اجلـهل ا سـيـاسي داخـلي 
ـنـاهض للـبـناء يـكـافيـلي ا الـذي أعتـادت عـليـه قوى وجـمـاعات اتـسـمت بـالفـكـر ا
و"التعمير السياسي" ; اجليل السياسي اجلاهل الذي تسلم مقاليد احلكم ينبغي
وذجا صارخاً أن يعزل انـتخابيا تمهيداً لعزله سـياسياً لعدم جدواه وألنه قدم ا
لـلـفسـاد الـسيـاسي واالنـتخـابي وكـان عـائقـا أمـام أي تقـدم في مـشروع صـنـاعة
الـدولـة احلضـارية ; مـا يعـني حـتمـية "جتـديد" الـوعي السـيـاسي اجلمـعي ليـكون
قبلـة التي احسـبها اجلولـة احلاسمة رحلة الـسياسيـة ا منسـجما مع متـطلبـات ا
في إنقـاذ العـراق من الوهن والوهم والـتراجع وواحـدة من مخلـصات شعب رزخ
ـتناسل وأن بث روح سـياسية حتت وطأة دكـتاتوريتـ وعاش حالـة من الفساد ا
تـعب تكاد تـكون مـستـحيلـة ولكن األمل كل األمل في والدة وجوديـة في جسـده ا
اط عمل ـشروع "التعـبوية الـثورية" السـياسية وإيـجاد أ وعي مغـاير والشروع 
ـتـجـذر تكـون أحـد وسـائل حتـقيق "الـنـهـضة دفـاعـية حـيـال الـفسـاد الـسـياسي ا
ـرتقـبة ; ولـكن ينـبـغي أن نراعي احلـد الفـاصل ب قـوى "النـضوج السـياسـية" ا
ـبادرة السـياسي" اجملـتمـعيـة والقـوى االنتـهـازية اجلـديدة الـتي تتـربص خلطف ا

لتعيد انتاج واقع أخطر ; 
كـذلك يـقع عـلى عـاتق مـثقـفي الـعـراق ونـخـبه الـسـيـاسيـة اجلـديـدة تـوجـيه الـقوى
طالبة بالتغيير السياسي واالنتخابي اجملتمعية نحو جندة جموع األمة العراقية ا
قبل حتـاشيا لدخول وإنقـاذها من غرق وشيك في مـستنقع "الـنفاق السـياسي" ا
الــعــراق في حــالــة"اســتالب آخــر" وبــخالف ذلك ســنــعــود مــجــدداً إلى دهــالــيـز
ـروعة ; عليـنا أن ال نسمح بـبقاء العراق فـي حالة "االحتدام االستـبداد والفشل ا
اإلقليمي " الذي سينتج نزاعات داخلية الرابح فيها خاسر سيما أننا وصلنا إلى
"الـنـهايـة اإلقـتـصاديـة" والـعـد التـنـازلي لـنضـوب الـثروات وال مـؤشـرات تـلوح في
اثلة التي جاءت نتيـجة طبيعية لوصول اليـة ا األفق البعـيد والقريب حلل األزمة ا
قـاليد السلطة والزالت تكـابر وتضع كل مبرر لتضليل قوى فاشـلة جاهلة مرابية 
ـة ضد الـرأي الـعام ولـتسـتمـر في نـهجـها الـتـدميـري الذي يـرتـقي أن يكـون جر

اإلنـسـانـيــة والـتي يـعــاقب عـلــيـهـا الـقــانـونـ الــوطـني و الـدولي
واألخـطر من هـذا في ظل هـذا "اخلراب الـعام" والـصراع
ـضـطـرب يـتالشى اإلنـتمـاء وتـضـيع الـهويـة ويـنـحـسر ا
"الــوجـدان الــوطــني" ويـتــضــائل احلــنـ لــهـذه األرض
ـبـاركة وهـنـا يتـسع اخلـرق وتسـتـمر الـهـيمـنـة الدولـية ا

على كامل البالد.
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ميادة النجارسليم شوشكي

عـلى أسعـار النـفط كـونهـا معـرضة
للتغيير.

وذكرت في بيان ان (الـلجنة حددت
خـالل االجـــتــمـــاع الـــذي عـــقـــد في
مقرها جـملة من النـقاط االساسية
ـوازنـة أهـمـهـا فـي فـقـرات قـانـون ا
نــــســــبـــــة الــــعــــجــــز الـــــكــــبــــيــــرة
ــفـروضــة عـلى واالســتـقــطـاعــات ا
ــــــــوظـــــــــفــــــــ وحـــــــــجم رواتـب ا

ـــــالـــــيــــة الــــتـــــخـــــصـــــيــــصـــــات ا
مــؤكــدة (أهــمــيــة لــلــمــحــافـــظــات)
مـــعـــاجلـــة الـــعـــجـــز الـــكــبـــيـــر في
واألخــذ بــنــظـر االعــتــبـار ــوازنـة ا
وضع جــــائــــحـــة كــــورونــــا وعـــدم
االعـتـمـاد بـشـكل كـامل عـلى أسـعار
الــنـفط احلــالــيـة كــونـهــا مـعــرضـة
فـضال عن مـراعـاة نسب لـلـتـغـيـيـر 
الـية للـمحـافظات الـتخصـيصـات ا

مـع مـراعـاة درجــة احملـرومــيـة لـكل
محافظة). 

في وأعلنت حكومة إقليم كردستان
وقت سابق االستعـداد التام للوفاء
ــالــيـة بــااللــتـزامــات الــنـفــطــيـة وا
,مـــقــابل ذلك يـــســتـــحق أن يــســدد
الـيـة ضمن لإلقـلـيم كامل حـقـوقه ا
اتـفـاق يـسـتنـد إلى أحـام الـدسـتور
وازنة.  في ضوء مشروع قانون ا
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ـعادن الـتـقـى وزيـر الـصـنـاعـة وا
مـنـهـل عـزيـز اخلـبــاز وفـد شـركة
يـونيـكوم السـعوديـة لبـحث آفاق
ُشـترك إلنشـاء مشروع التـعاون ا
الــتـحــول اإللـكــتــروني بـحــضـور
ـسؤولـ في الــوزارة .وتـنـاول ا
الـلقـاء اسـتعـراض شـامل ألهمـية
ــشـروع وآلــيــة تـطــبــيـقـه حـيث ا
سيعمل على توفير قاعدة بيانات
مُــــفـــــصــــلــــة عن مــــقــــر الــــوزارة
والــتـشــكـيالت الــتـابــعـة لــهـا من

خالل منصـة الكتـرونية صـناعية
حتتـوي على بـيانـات ومعـلومات
شـامــلـة وتــضم مـركــزا لـتــوحـيـد
الــبـــيــانــات (أتـــمــتـــة األنـــظــمـــة
والسـياســات) في الوزارة وكذلك
ـــوارد يــــعـــمل عــــلى تــــنـــظــــيم ا
الــبــشـــريــة كــمــا تــخـــلل الــلــقــاء
مُـنـاقـشـات مـطـولـة حـول عـدد من
ُـحــيـطـة ــواضـيع ا الـقــضـايـا وا
تطلـبات الضرورية شـروع وا با
واإلجــراءات الــواجب إتــخــاذهــا
للتوجه نحـو التحول اإللكتروني

شـروع .ووجـه الوزير وتطبيق ا
(بـتـشكـيل جلـنة سـريـعة بـرئـاسة
ــســـتـــشــار الـــعــلـــمي لـــلــوزارة ا
ُشـترك لـتحـديد آلـيات الـتعـاون ا
مـع اجلـــانب الـــســـعـــودي بـــهــذا

اخلصوص).
مؤكداً أن (وزارة الصناعة تتطلع
لــزيــادة مـــســتــوى الــتــعــاون مع
ـمـلـكـة الـعـربـية الـسـعـوديـة في ا
مُــخــتــلف اجملــاالت الــصــنــاعــيـة
بــالــشــكل الــذي يــخــدم الــبـلــدين

وشعبيهما الشقيقيـن).

جانب من
االجتماع مع

الشركة
السعودية
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ـسؤول { نـيـويـورك (أ ف ب) - اعـتـبـر ا
فـي هيـئـة مـكـافحـة اإلرهـاب في نـيـويورك
ـتـحـدة حتـتـاج جـون مـيـلـر أن الـواليـات ا
إلـى قـوانـ جـديـدة فـي مـواجـهـة اخلـطـر
تـطـرفون و"اإلرهـابـيون في ـثـله ا الـذي 
الـداخل" عـلى غرار أولـئك الـذين هاجـموا
مـبـنى الكـابـيتـول في الـسادس من كـانون
الــثـاني/يـنــايـر.وقـال مـيـلــر خالل مـؤتـمـر
صـحافي "ليس لديـنا قوان ضد اإلرهاب
ا لـديـنـا ضـد اإلرهاب الـداخـلي مـقـارنـة 
الـــــدولي".وأضــــاف أن حــــتـى اآلن "نــــحن
كـأمـيـركـيـ كـنـا مـتـرددين كـثـيراً (...) في
تـعـطـيل أنـشـطـة يـحمـيـهـا الـدسـتـور. لكن
سألة أظـن أنه ينبغي علينا إعادة تقييم ا
بــالـنـسـبـة لـلـمـجـمـوعـات الـتي تـنـشط في
ـتــحـدة (...) مع فــكـرة إسـقـاط الــواليـات ا
احلــكـومـة من خالل الــعـنف". وأكـد أنه "ال
ـواد ـرّ بـقـائـمـة من ا يــنـبـغي عـلـيـنـا أن 
الـقانـونيـة للـعثـور على تـلك التي تـتوافق
مـع جـنـحـة مــا. يـجب أن يـكــون ثـمـة نصّ
شـــامل يــتــطــرق إلى مــنــظــمــات اإلرهــاب

الداخلي".
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وتـابع "أولـئك الذين كـانوا يـعتـبرون أنـها
لـيست فـكرة جـيدة منـذ أسبـوع يـنبغي
عـليـهم عـلى األرجح التـفكـير فـيهـا مجدداً
ـكـافـحة تـهـديدات تـنـظيم الـقـاعدة اآلن".و
ــصــنــفـ وتــنــظــيم الــدولــة اإلسالمــيـة ا
" تـسـمح "تــنـظـيـمـ إرهـابـيـ أجـنـبـيـ
الحقة الـقوانـ األميركـية لقـوات األمن 
أي شــخـص يـقــدم أدنـى دعم مــادي لــهـذه
ـكن مالحــقـة أمـيـركي في اجملــمـوعـات.و
حـال مشاكرته في نقاش على منتدى تابع
لــتــنـظــيم الــدولـة اإلسـالمـيــة لــكن ال تـتم
مـالحـــقــــته في حــــال كـــان يـــتــــواصل مع
مـــجـــمــوعـــة نـــازيــ جـــدد في الـــواليــات
ــــتـــحـــدة حــــتى لـــو كـــان يــــســـعى إلى ا
احلــصـول عــلى أسـلــحـة.وأفــاد مـحــلـلـون
وكـالـة فـرانس برس في األيـام األخـيرة أن
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الـرئيس اجلمـهوري السابق جـورج دبليو
بــوش أديـلـسـون بـأنه "شــخـصـيـة وطـنـيـة
أمـيـركيـة ومـانح سخي لألعـمـال اخليـرية
وداعـم قــوي إلسـرائــيـل".وقـال بــوش "شقّ
شـيـلـدون طـريـقه لـلـخـروج من أحـد أحـياء
بــوسـطن الـصــعـبـة لـبـنــاء مـشـروع نـاجح
وظّـف بــــإخـالص عــــشــــرات اآلالف ووفــــر
".بدوره قـال نتانـياهو في ـتعـة للماليـ ا
بـــيـــان إنّ أديـــلــســـون كـــان "بــطـال مــذهال
لــلــشــعب الــيــهــودي والـدولــة الــيــهــوديـة
والــتـحــالف بـ إســرائـيل وأمــيـركـا".وفي
مـقابلة أجرتـها معه مجلـة فوربز في العام
 2012لـم يــبــد أديــلـــســون أي أسف عــلى
نـشـاطه السـيـاسي مؤكـدا أنه "ضـد تأثـير
األغـنـيـاء فـي االنتـخـابـات أو سـعـيـهم إلى

ــكـتب دانــتــونـو الــقــائم بـأعــمــال مـديــر ا
ـكـتب الـتـحـقـيـقـات الفـدرالي في ـيـداني  ا
واشــنـطـن إلى فـتح "أكــثـر من 150 مــلف"
حـتى اآلن.وأوضح في مـؤتـمر صـحافي أنّ
"هـــذا األمـــر ال يـــعـــكس ســـوى رأس جـــبل
اجلــلــيـد". وقــال مـايــكل شــروين "سـبق أن
وجــهــنـا تــهـمــاً في أكــثـر من 70 قــضــيـة"
مـضيـفاً أنّ العـدد اإلجمـالي "سيبـلغ مئات
عــلى مـا أظن".وبـيـنــمـا أفـضت االعـتـقـاالت
األولـى إلى تــوجــيه اتــهــامــات عــلى غــرار
انــتــهـاك حــرمـات والــســرقـة فــإنّ شـروين
أوضـح "إنـنـا نــنـظــر في قـضــايـا جـنــائـيـة
كـبـيرة تـرتبط بـالعـصـيان والـتآمـر" اللـت

تــصل عـقـوبـة كل مـنــهـمـا إلى الـسـجن 20
. عاماً

ــــــكـن ذلك فــــــأنــــــا ــــــا  ذلـك لــــــكـن طــــــا
أمــارسه".وهـو أشـار إلى تــبـرعـات قـدّمـهـا
مــتـمـولـون لــيـبـرالـيــون عـلى غـرار جـورج
ســوروس مــعـتــبــرا أن تـبــرعــاته أوجـدت

توازنا على هذا الصعيد.
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ـا يـفــعـله. ورجّـحت مــؤكـدا أنه "فـخــور" 
وزارة الـعدل األمـيركـية الـثالثاء أن تـشمل
اتـــهــامــات بــحق مــشــاركــ في اقــتــحــام
ـاضي الـعـصـيان الـكـونـغـرس األسـبـوع ا
والـتـآمر.وقـال مدعي عـام واشـنطن مـايكل
شــروين إنّـه يـتــوقع رفع مــئــات الــدعـاوى
اجلـنـائيـة على خـلـفيـة اقتـحـام الكـابيـتول
ـنـتـهـيـة واليته مـن قبـل أنصـار لـلـرئـيس ا
دونـــالـــد تـــرامب.بـــدوره أشـــار ســـتــيـــفن

تحدة قادرة أكـثر على مواجهة الـواليات ا
اجلــهــاديــ مــنــهــا أعــمـال الــعــنف الــتي
تطرف.ووُجّهت اتهامات يرتكبها اليم ا
الــثالثــاء لــســبـعــ شــخـصــاً عــلى صــلـة
بـأعمـال العنف الـتي استهـدفت الكابـيتول
و الـــتــعـــرف عــلى 170 مـــشــتـــبــهــاً به.
وحتـدثت وزارة الـعـدل عن توجـيه االتـهام
لـ"مــــــئــــــات" األشـــــخــــــاص في األشــــــهـــــر
ـقبـلة.وتـخشى الـسلطـات حصـول أعمال ا
عـنف مجدداً مع اقتراب حـفل تنصيب جو
بــايــدن رئـيــســاً في الــعـشــرين من كــانـون
ـــلــيـــارديــر األمـــيــركي الـــثــانـي. وتــوفي ا
ـــانح الـــســخي لـــلــحــزب اجلـــمــهــوري وا
شـيـلـدون أديـلـسون عن 87 عـامـا وفق ما
أعــلـنت شـركــة كـازيـنـوهــات الس فـيـغـاس
سـانـدز الـثالثاء.وذكـرت الـشـركة الـعـمالقة
فـي بيـان أن "شـيلـدون ج. أديلـسـون توفي
ـاضيـة عن عـمـر يـنـاهز 87 عـامًـا الـلـيـلـة ا
فـوما بـسـبب مضـاعـفات مـرتـبطـة بـعالج 
الهـودجـكيـنيـة" وهي عـبارة عن مـجمـوعة
مـن سرطـانات الـدم التي تـتضـمن أي نوع
ـــفــــومـــة مـن الــــورم الـــلــــمــــفـــومــــا عــــدا 
.وبــعـد بـدايـات مــتـواضـعـة في هــودجـكـ
ؤيـد السخي بـوسطن ارتـقى أديلـسون ا
نـتهـية واليـته دونالد لـلرئـيس األميـركي ا
تــــرامب ورئــــيس الــــوزراء اإلســـرائــــيـــلي
بــنـيـامـ نـتـانـيـاهـو لـيـصـبح أحـد أغـنى
رجـال الـعالم بـفـضل سلـسلـة مـترامـية من
الــــكــــازيــــنــــوهــــات بــــ الس فــــيــــغــــاس
ومــاكــاو.وقــدّرت مــجــلـة "فــوربس" ثــروته
الـصافية بـ 35 مـليار دوالر حتى الثالثاء
وهـي ثروة كان يـستخـدمهـا غالبًـا للتـأثير
فـي السياسة األميـركية.وعارض أديلسون
ــوقـراطـي الـســابق بــشــدة الــرئــيس الــد
بـــاراك أوبــامـــا وكــان مــانـــحًــا رئــيـــســيًــا
خلـليفـته ترامب حيث أعـطى ما يقرب من
220 مـليـون دوالر لقـطب الـعقـارات الثري
وزمـالئه اجلــمــهــوريـــ في الــكــونــغــرس
خـالل دورة انـــتـــخـــابـــات 2020. ووصف
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أبــنــيــة ومــســتــشــفى انــهــارت أمال
.وبــلـغت قـوة بــالـعـثــور عـلى نــاجـ
الــــزلــــزال 6,2 درجــــات ووقـع لــــيال
وأســفــر عـن مــئــات اجلــرحى وأثــار
الذعـر في صـفـوف السـكـان في غرب

جزيـرة سوالويـسي الذين سـبق لهم
أن اختبروا العام 2018 زلزاال قويا
أيضـا.وقـال علي رحـمن مـدير وكـالة
إدارة الـكــوارث في اجلــزيـرة "تــفـيـد
ـتـوافـرة عن ـعــلـومـات األخـيــرة ا ا

18,18 ت غ). وحـدد مــركـز الــزلـزال
عــلى بــعــد 36 كــيــلــومــتــرا جــنــوب
مـامـوجـو عـلى عـمق 18 كـيـلـومـتـرا
ــصـــدر نــفـــسه.وتـــظــهــر بــحـــسب ا
مشـاهد للـمنـطقة الـسكـان يفرون في
ســــيــــارات وعـــلـى دراجـــات نــــاريـــة
ـرون بـأبـنــيـة مـتـضـررة وأسـقف و
حـديـد منـهـارة.وقـال هـنـدرا وهو من
كــســان مـــامــوجــو يـــبــلغ الـــثــامــنــة
والـعـشرين "الـطـرقـات مـتشـقـقـة وقد
انهارت أبنية عدة. الهزة كانت قوية
جدا (..) قمنا بالفرار انا وزوجتي".
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وحـــذرت وكـــالـــة األرصـــاد اجلـــويــة
واجلــيـوفــيـزيـاء مـن احـتــمـال وقـوع
هـزات ارتـداديـة طــالـبـة من الـسـكـان
جتـــنب الـــشـــواطـئ بـــســـبب خـــطـــر
حــصــول تـســونــامي.وقــالت مــديـرة
الـــوكــالــة دويـــكــوريــتـــا كــارنــاواتي
"الـهـزات االرتـداديــة قـد تـكـون بـقـوة
زلزال هذا الصباح (اجلمعة) وأقوى

حتى".
وكـــانت هـــزة بـــلــــغت قـــوتـــهـــا 5,8
نطقة درجات سجلت اخلمـيس في ا
مـن دون أن تــــــــــلــــــــــحـق أضــــــــــرارا
كـبــيـرة.وتـسـبب الــزلـزال بـانـزالقـات
تــربـة أدت إلى قــطع طــريق رئــيـسي
في اإلقـــلـــيم فـــيـــمـــا أصــيـب مـــطــار

سقوط 26 قتيال في مدينة ماموجو.
قـد تـرتـفع هـذه احلـصـيـلـة (..) إذ أن
الـكـثـيـر مـن الـقـتـلى مـدفـونـون حتت
األنــقـــاض".وقــال مـــســؤول آخــر في
الوكـالة إن ثـمانـية أشـخاص آخرين
قتـلوا في مـدينـة ماجـ الواقـعة في

منطقة ماموجو.
ــنــطــقـة فـي مــامــوجــو أكــثــر مــدن ا
تـضـررا جـراء الـزلـزال يـبـحث عـمـال
ـرضى االنـقـاذ عن أكـثـر من عـشـرة ا
وأفـراد الــطـاقم الــطـبي فــقـدوا حتت

أنقاض مستشفى انهار.
وقــال مـســؤول في فــرق اإلغــاثـة في
مــامـــوجـــو لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس
ـــســتـــشــفى انـــهــار ثــمـــة مــرضى "ا
ـــســتـــشــفى حتت ومـــوظــفـــون في ا

األنقاض ونحن نحاول إخراجهم"
.وقدر عدد األشخاص العالق حتت
األنــقـــاض بــ 10 و20 من دون أن
يتمكن من التأكيد إن كانوا على قيد
احلياة.ولم يعرف على الفور احلجم
احملــــــدد لـألضــــــرار الــــــتـي حلــــــقت
بعاصـمة اإلقـليم البـالغ عدد سكـانها

110 آالف نسمة.
ووقع الزلـزال الـذي بلـغت قوته 6,2
ــعــهــد األمـيــركي درجــات بــحــسب ا
لـلجـيوفـيـزياء اجلـمـعة عـنـد السـاعة
02,18 بالتـوقيت احملـلي (اخلميس

ماموجو احمللي بأضرار.
ويتـعـرّض هذا األرخـبـيل الواقع في
جـنـوب شـرق آســيـا لـنـشـاط زلـزالي
وبركـاني متـكرّر بـسبب موقـعه على
"حـــزام الــنـــار" في احملــيـط الــهــاد
حيث تتصادم الصفائح التكتونيّة.
وتـعـرّضت مـنـطـقـة بـالـو في جـزيـرة
ســوالويــسي في أيــلــول/سـبــتــمــبـر
2018 لزلـزال قوي بلـغت قوّته 7,5
درجـات أعـقبه تـسـونـامي مـدمّـر ما
خلّف أكـثر من 4300 قتـيل ومفـقود
وشرّد 170 ألف شـخص.كـذلك وقع
زلـزال مدمّـر آخـر بـقوّة  9,1درجات
قـــبــالــة ســـواحل ســومـــطــرة الــعــام
2004  مـتـسـبّـبـاً في حـدوث أمـواج
مــدّ عـاتــيــة أودت بـحــيـاة 220 ألف
شخص ببـينـهم نحو 170 ألفاً في
إنـدونـيـسـيـا. وقـتل خـمـسـة مـدنـي
وأصـــيب ثـالثـــة آخــرون اخلـــمـــيس
بانـفجـار قنـبلـة محـليـة الصـنع لدى
مرور سيارتـهم في منطقـة تبسة في
شرق اجلزائـر وفق ما افادت وزارة

الدفاع في بيان.
وحتـدثت الـوزارة في الـبـيـان نـفـسه
عن "تــصـفــيـة" جــهـادي في مــنـطــقـة
خــنـشــلـة اجملــاورة في إطـار جــهـود
مكافحة اإلرهاب من دون إقامة صلة

. ب احلادث

»—nOý∫ صورة من

االرشيف لصفوت
الشريف رئيس
مجلس الشورى
السابق مع وزير
الداخلية السابق
حبيبي العدلي

السليمانية
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انويل ماكرون إ

{ جـاكــرتـا (أ ف ب) - قــضى أكـثـر
من 34 شـخــصـا اجلـمــعـة في زلـزال
قـوي ضـرب جـزيـرة سـوالويـسي في
إندونـيسيـا على مـا ذكرت السـلطات
فيما تـبحث فرق اإلنقـاذ ب أنقاض
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{ الـقاهرة-(أ ف ب)  – تُـوفي صفوت
ــــصــــري الـــــشــــريف وزيـــــر اإلعالم ا
األســبق وأحــد أركــان نـظــام الــرئـيس
الــراحل حـســني مـبــارك األربـعـاء عن
رض وبعيد 87 عـاماً بعد صـراع مع ا
بـضعة أشهر من احلـكم عليه بالسجن
في قــضـيـة فــسـاد بـحــسب مـا أفـادت
صــحــيــفـة رســمــيــة.وقـالت صــحــيــفـة
“أخـــبــار الـــيــوم ”احلـــكـــومــيـــة عــلى
مــوقـعــهـا اإللـكــتـروني لــيل األربـعـاء-
اخلميس إنّ “صـفوت الشريف رئيس
مـجلس الشورى األسبق واألم العام
ـنـحـلّ تـوفي بـعـد لــلـحـزب الـوطــني ا
ــــرض.”وكـــــانت صــــراع طـــــويل مع ا
ــصـريــة أيّـدت في مــحـكــمـة الــنـقض ا
ـاضي حكمـاً نهـائياً أيـلول/سـبتمـبر ا
بـالسـجن ثالث سنـوات بحقّ الـشريف

في قضية كسب غير مشروع.
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وكـان الــشـريف يـشـغل مـنـصب األمـ
الـعام للحزب الـوطني الذي صدر قرار
بحلّه والذي كان احلزب احلاكم عندما
ـبارك أطـاحت ثورة  25يـناير 2011 
ونــظـامه.وقـد بــرّأته مـحـكــمـة الـنـقض
نـهـائـيـاً فـي أيار 2013 مـن تـهمـة قـتل
مــتـظـاهـرين في الـقــضـيـة الـتي عـرفت
إعـالميا بـ”مـوقـعـة اجلمل.”والـشريف
الـــذي كــان أحــد رجـــاالت الــســـيــاســة

ـــصــريـــة كــان ضـــابـــطــاً في جـــهــاز ا
اخملـابرات الـعامـة في ستـينـيات الـقرن
ـــاضي. ورفض الــرئــيـس الــفــرنــسي ا
ــانـويل مـاكــرون فـكـرة إدخـال رفـات إ
أرتــور رامـبـو إلى الـبـانــتـيـون "مـقـبـرة
عـظـماء" فـرنـسا في بـاريس في رسـالة
حـــصـــلت وكـــالـــة فــرانـس بــرس عـــلى
نـسـخة مـنهـا اخلـميس مـحـترمـاً بذلك
مـعــارضـة عـائـلـة الـشـاعـر الـراحل رغم
طلب.وكتب الـعريضة التي أيدت هذا ا
مـــاكـــرون حملــامي األســـرة في رســـالــة
مــؤرخــة األربـــعــاء "لن يــتم نــقل رفــات
آرثـــور رامـــبــــو" من مـــقـــبـــرة عـــائـــلـــة
شـــارلــفــيل-مـــيــزيــيـــر. وكــانت وزيــرة
الـثـقـافة روزلـ بـاشـلو أيـدت عـريـضة
تـــطــالب بـــذلك وقــعـــهــا وزراء ثـــقــافــة
سـابـقـون وشـخـصـيـات أخـرى.وإذ ذكّر
مـاكـرون بـأن دخـول الـبـانـتـيـون يـهدف
إلـى "تــكـــر شـــخـــصـــيـــات ســـاهـــمت
الـــتــزامــاتـــهــا في الــتـــعــبــيـــر عن قــيم
اجلـــمـــهـــوريـــة" أكـــد أنه ال يـــرغب في
"الــسـيــر بـعـكـس إرادة عـائـلــة الـراحل"
نظراً إلى "الدور اخلاص للبانتيون في

بناء ذاكرة جمهورية مشتركة".
وأوضـح أن رامبو "سيبقى مدفوناً إلى
جــانب عـائـلــته في مـدافن الــعـائـلـة في
مـقبرة شارلفيل- مـيزيير مسقط رأسه
وآخـر مكان أقام فيه" واصفاً إياه بأنه

"شخصية رئيسية في األدب الفرنسي
وشــــاعــــر مـــــهم جــــداً وصــــاحب روح
مــتــمـردة" و"اســمه جــزء مـســتــمـر في

تاريخ" فرنسا.
وقـــال وكــيل عـــائــلــة رامـــبــو احملــامي
ــانـويل لـودو لـوكــالـة فـرانس بـرس إ
"لـقــد احـتـرم الـرئـيس مـاكـرون رغـبـات
الـعـائـلـة. إنـهـا لفـتـة لم تـكن تـتـوقـعـها
العائلة وهي تقدرها. من الواضح أننا
تـأثـرنا بـشدة بـاإلنـسانـيـة التي تـعامل
لف. ـانـويل مـاكـرون مع هـذا ا بـهـا إ
لـقـد أحسن جتـاهل الـلـوبيـات الـفكـرية
الــبـاريـســيـة".وكـانت حــفـيـدة شــقـيـقـة
آرثـور رامـبـو جـاكـل تـيـسـيـيه رامـبو
أعـربت في أيـلول/سبـتمـبر الـفائت عن
مـعـارضـتـها إدخـال رفـات الـشـاعر إلى
.وقالت البانتيون إلى جانب بول فرل
تـيـسـيـيه رامـبـو لـوكـالـة فـرانـس برس
"إذا دخل الـشاعران إلى البانتيون معاً
فــسـتـذهـب أفـكـار اجلــمـيع إلى أنــهـمـا
+ لــكـن هــذا لـــيس كـــانـــا + مــثـــلـــيـــ

غــيـر الـعــادي.وقـد تــمـيـزا بــالـعـروض
الـتي كـانا يـقـدمانـهـا كل ليـلـة بدءا من
الــعـام 1990 فـي فـنـدق وكــازيـنـو "ذي
مــيـراج" الـذي كـان أكـبــر مـؤسـسـة في
الس فــيــغـاس فـي ذلك الـوقـت.لـكن في
تـشـرين االول/أكـتـوبر 2003  تـعـرض
روي هــورن في عــيــد مــيالده الــتـاسع
ـر بـنـغـالي واخلــمـسـ لـهـجــوم من 

ه أحد العروض.  أبيض أثناء تقد
فـأصيب بجروح خـطرة وعانى عواقب
وخــيــمــة مــنـهــا فــقــدان الــقـدرة عــلى
احلــركـة والـكالم وقـد تـوقف الـعـرض

. منذ ذلك احل
وظــهـر الــثـنــائي مـرة واحــدة فـقط في
الـعام 2009 وتـقاعـد رسميـا في العام
2010. وُلــــد  زيــــغـــفــــريــــد في بــــلـــدة
روزنـــهــــا في بـــافـــاريـــا عـــام 1939
ويــقـال إنه اكــتـشـف شـغـفـه بـالــسـحـر
عـندمـا كان في الـثامـنة من الـعمـر بعد
عـثوره على كتاب للـحيل السحرية في

تاجر. أحد ا

سـرطـان الـبـنكـريـاس بـحـسب مـا أعلن
وكيل أعماله.

وكـان زيغفـريد يبـلغ من العمر 81 عـاما
وقـد توفي بـعد ثـمانيـة أشهـر فقط على
وفــــاة شــــريـــكـه روي الـــذي قــــضى في
ـاضي بـسـبب مـضـاعـفات أيـار/مـايـو ا
تـتعـلق بكـوفيد- 19عن  75عـاما أيـضا
فـي الس فيـغاس عـلى مـا أوضح وكيل
أعـمالـهمـا ديف كيـرف في بـيان أرسله

إلى وكالة فرانس برس.
وتـمـتع الرجالن بـالشـهـرة لسـنوات في
ـية لأللـعاب والـعروض الـعـاصمـة العـا
ــبــهــرجــة بــفــضل عــروضــهــمـا الــتي ا
شــمــلت حــيـوانــات بــريـة وخــصــوصـا
الــنـمــور الـبــيـضــاء الـشــهـيــرة وحـتى
الـفيلة التي جعالها تختفي وتعود إلى
الــــظـــهــــور أمــــام عـــيــــون اجلـــمــــهـــور

دهوشة. ا
ـهـنـية في الس بـدأ الـثـنـائي مـسيـرته ا
فـيـغـاس عـام 1967 قـبل أن يـصـبح من
أبــرز جنـوم الـثـمـانــيـنـات بـفـضل أدائه
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صـحـيـحـاً. فـرامـبـو لم يـبـدأ حيـاته مع
فــرلـ ولم يـنـهـهــا مـعه بل اقـتـصـرت
(عالقـتهما) على بـعض سنوات مرحلة
الـشبـاب" مؤكـدة أن جنلـها وأحـفادها
يـشـاركـونـهـا وجـهـة نـظـرهـا.كذلـك كان
جلمعية "أصدقاء رامبو" الرأي نفسه.
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واعـــتــبـــر رئــيـــســـهــا آالن تـــورنــو في
تـصـريح لـوكالـة فـرانس برس أن "ربط
رامـبـو وفـرلـ نـهـائـيـا ال يـجـوز وهو
يــــنمّ بـال شك عن مــــبـــالــــغــــة".وكـــانت
الــــوزيــــرة روزلــــ بــــاشــــلــــو دعــــمت
الــعــريــضــة الــداعـيــة إلى وضـع رفـات
رامــبـو وفــرلــ مـعــاً في الـبــانـتــيـون
مـشددة على أن أبعاد هذه اخلطوة "لن
تــكــون تـــاريــخــيــة أو أدبــيــة فــقط بل
سـتـكون حـاليـة جداً". وتـوفي السـاحر
الــشـهــيـر زيــغـفــريـد فــيـشــبـاخــر وهـو
ـتـبـقي من ثـنـائي "زيـغـفـريد الـعـضـو ا
وروي" لــــيل األربـــعـــاء اخلــــمـــيس في
مـنزله في الس فيـغاس بعـد معاناة مع
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في خبر جـديد ومهم جدا ينبغي استثماره أعلنت احلكومة العراقية اعتبار بطاقة
ـثابة وثيقة رسمية .. في انـتخابات فقد الناس الرغـبة والثقة فيها جراء الناخب 
سـنوات الضياع والوهـم البنفسجي  –ان جازت الـتسمية -  فبـعد خمسة عشر
سـنـة من انـتخـابـات ودورات وجـد النـاخب نـفـسه مـجرد (كـبـري) وسـيلـة امـتـطاء
لـبـلـوغ األحـزاب والـكــتل وبـعض الـشـخــصـيـات لـسـدة احلـكـم واجلـاه والـسـلـطـة
ـال .... ومـا يتـبع ذلك من مـوالت ومـدارس أهـليـة ومـحـطات والـسـفـر وااليفـاد وا
بانـزين ومطاعم وفنادق ... شبع مـد البصرواليـد .. بصورة جعلت الـشتائم ملكة
واطـن عامة الذي عـبر عن حضـوره السلـبي ورفضه للـواقع والنتائج في تفـكير ا
تدنية في اخر انتـخابات ما زلنا نعيش االم شاركـة ا والطريـقة من خالل نسبة ا

معاناتها وسوءتها  .
عليـنا ان نعتـرف هنا بنـقطت أسـاسية : األولى .. حتسب لـلجهات الـتي اعتبرت
بطاقـة االنتخاب وثيـقة رسمية كـوسيلة تشـجيعية لـلمشاركة االنـتخابية ... مع ان
شاركـة فضال عن كـونها قد ذلك قد ال يـعد عامل حـاسم القتنـاع العراقي عـلى ا
تـستـغل األمور أخـرى ليس لـها صـلة بـاالنتـخابـات .. اما الـنقـطة الـثانـية : تتـعلق
بـعــمل مـفــوضـيـة االنــتـخــابـات ومـا يــنـبـغـي ان تـلـعــبه من دور إيـجــابي بـاصـدار
البـطاقات وحث الناس لـلحصول عليـها .. ذلك ال يتات من عـمليات دعاية وإعالن
وندوات تـكون نسـبة الـفسـاد وضخ األمـوال بهـا كبيـرة فيـما تـاثيـرها عـلى الراي
هزوزة ليس بالعملية العـام جزئي ومحدود جدا ..  السبب يكمن في ثقة الناس ا
صيـبة الكبرى ان ـتعاقبـة فقط .. لكن ا االنتخـابية فحـسب وال بأداء احلكومات ا
الـدولـة العـراقيـة فـقدت اهم سـمـة من سمـات الـدولة الـعـصريـة .. وذلك مـا يتـعلق

ؤسسات وتسيسها ومصادرة مهنيتها ..  با
فـما حـصل بعد 2003 من شطـب الغلب مؤسـسات وبيـانات الـدولة سيـما الواقع
الـذي تـمخـضت مـا بـعـد احلرب االهـلـيـة الـطاحـنـة واالهـاب االجرامـي والتـهـجـير
ؤسسـات وإعادة بـناؤها بـشكل مـتعـجل عشوائي والقـتل الذي أدى الى افـراغ ا
ـليء الكيفي والرقمي) بصـورة وقعت فريسة بيد على طـريقة (اجلوع الوظيفي وا
ـهـنـيـة وال ادنى درجـات الـوالء ـتـلك االخـتـصـاص وال ا من لـيس مـن أهـلـهـا وال 

للمؤسسة .. 
واغـلـبـهم مـا زلـوا يـتـحـكـمـون بـها مـنـذ ذلـك التـاريـخ حـتى الـيـوم ... امـا بـصورة
مبـاشرة او من خالل اذرعهم وادواتـهم التي تعـينت محـاصصاتـيا او توافـقيا او
كن حزبـيا حتى حتـكمت ثم تنـفذت وترهـلت لدرجة أصـبحت جاثـمة متـجذرة ال 
ازالـت غـددهــا اال بـعــمـلــيــة اسـتــئـصــال جــراحي ال تـوجــد أي بــوادر في الـواقع

العراقي تنبيء بإمكانية حدوثه ..
مــا اريــده من خالل كل ( هــذا الــلف والــدوران ) بــحس وطــنـي شـخــصـي  هـو
واطن بوطـنه وناسه ونـخبه وإمـكانيـة اختـيار األفضل سـاعدة على إعـادة ثقـة ا ا
ـائة  –لـكنـهـا تـملك مـقـومات ولـو عـبر انـتـخـابات  –وان لم تـكن مالئـكـية مـائـة بـا

عقول ..  االستقالل ا
فوضية العليا لالنتخابات ودوائر وهذا ما يدفعني الى ضرورة تشجيع واجبار ا
ـعنية للمسـاهمة في تسير جلان مـتخصصة تذهب للـمواطن في بيوتهم الدولة ا
وحتثهم عـلى اصدار البطـاقة االنتخـابية البـايومتريـة وعدم االكتفـاء بالدعوة لذلك
ن مـا زال عــبـر وسـائل االعالم واسـتـغـالل طـوابـيـر الـنـاس 

عندهم امل في االنتخابات والوطن .. 
فيـما االمل احلقيـــــقي عنـد الله .. والصاحل وعددهم
لـيس قــلـيـل لـكن صـالحـيــاتـهم شــبه مــعـدومــة .. فـيــمـا
واجـبـنـا يـصب بـضـرورة مـســــاعـدتـهـم لـبـلـوغ ســـــدة

احلكم  !?

بغداد
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ذو أخالق فــاضــلــة نــشـأ عــلى الــصــدق وحــفظ األمــانــة في قــضـاء شــاب نــزيه
سيدصـادق التـابعة حملـافظة الـسلـيمانـية مع أحـد أصدقائه عـثر عـلى مبلغ كـبير
(12,500) دوالر أمريـكى في بلدته وهذا الشاب إسمه (بينةر سردار) بسبب
تفـريغ جوالـه من الرصـيد يـطـلب جوال من أحـد أقـربائـيه كي يـهاتف هـذا الرقم

وضوع. بلغ ويخبره با الذي بجانب ا
"لـقد قـرضت هذا ـبـلغ  (بيـنةر سـةردار) وعنـد اإلتصـال به أخـبر صـاحب هذا ا
وأشـار ـبـلغ (12,500) دوالر أمـريـكي إلجـراء عـمـلـيـة جـراحـيـة ألمي بـتـركـيـا" ا

بينةر إنه فرح كثيرا باخلبر وكاد أن يبكي!
لـلـعـلـم إن (بـيـنـةر ســةردار) مـات أبـوه قـبل ســنـوات وهـو طـالـب ودخل عـائـلـته
ـبـلغ لــكـنه كل هـذا لم يـدفـعه أن اليـرجع هـذا ا مـحـدود كـثـيـرا إن لم نـقل فـقـيـرا
الــكـبــيـر من الــدوالر األمـريــكي الــذي يـعـادل 18 مــلـيــون ديـنــار عـراقي تــقـريــبـا
ـقدوره لـو كـان  وصـرح (بـيـنـةر) للـقـنـوات احملـلـية بـأقـلـيم كـوردستـان لـصـاحبه
ال لـيس لـه و حرام لـسـاعـد هـذا الـشـخص مـاديـا بـسـبب مـرض أمه وإن هـذا ا

عليه شرعا أن يتصرف به.
طـروح هنـا هو: مـاذا حدث لـو تصـرف مسـؤولو الـدولة مـثلـما تـصرف السـؤال ا

ال?  بلغ من ا هذا الشاب مع هذا ا
ــال الـعـام ـلـيــارات الـدوالرات من ا بــأخـتــصـار شـديــد اإليـجـابــة هي:التـهــدر ا
واليتـصدر العـراق قائـمة الـدول األكثـر فسـادا بالـعالم و اليـرتفـع مسـتوى الـفقر
ـوظـفـ وال تـضـطر احلـكـومـة بـغـيـة توزيع بـاجملـتـمع وال يـتأخـر صـرف رواتب ا
الرواتب أن تـقرض من اآلخرين و اليحدث أي تظاهر أو إعتصام مدني و اليقتل
تـظاهـرين األبريـاء الـذي يعـلم هو قـبل الكل أن العـناصـر األمنـيـة ا
مـطــالـبـاته مــشـروعــة وجلـؤئه الى الــشـارع حق طــبـيـعـي كـفـله

الدستور والقانون...
ألـــيس حــري بــكـل مــســؤل كــبــيـــر أو صــغــيــر وفي أي
مفـاصل الـدولـة أن يـجـعل هـذا الـشـاب قـدوة في حـياته
وأن يكـون مفخـرة للجمـيع  مثلـما رأينـا في هذا الشاب

في قضاء سيد صادق?

ـوحد ـدرسي ا ـدارس وطلـبـة اجلامـعـات في كل سـنـة الزي ا يرتـدي تالمـذة ا
نـظر اجلمـيل يومياً بـإنشراح الصـدور وإنفتاح رء وهـو يرى هذا ا حيث يـشعر ا

األسارير..
ـعـلومـات الـتـاريـخـية تـعـود فـكـرة هـذا الزي إلـى بريـطـانـيـا في الـقرن وحـسب ا
السـادس عشر حـيث فرض بـاد األمر على أطـفال دور اإليتـام بهـدف التمـييز
عن بعـضهم وفي القرن التاسع عشر إنتشرت هذه الفكرة في مدارس بريطانيا
ـدارس اخلاصـة فقط لـتنـتقل هذه الرسمـية كـافة.. بـعدمـا كانت مـقتصـرة على ا
الـفـكــرة أيـضـاً إلى جــمـيع مـسـتــعـمـرات بـريــطـانـيـا وقــتـذاك ومن بـيــنـهـا (مـصـر

العربية).. 
ـتحدة األمـيركيـة هذه الـفكرة في مـدارسها وفي عام 1970 أدخلت الـواليات ا
البس ومـعـايـرة ـعـاجلـة مـشــاكل الـعـنف بـ الـطـالب بـسـبب تـمـيــزهم بـا وذلك 
بـعـضم الـبـعض بـذلك لـيـتم قـبـولـهـا بـشـكل كـبـير جـداً بـ اجملـتـمع وتـطـبق في

مدارسها حتى اآلن.
درسي فكرة مُقدسة عند جميع اجملتمعات وخصوصاً أولياء وقد أصـبح الزي ا
األمور حيـث يتـسم بالـبسـاطة مـا ب بـنطلـون وقمـيص لـلذكور وتـنورة وقـميص

بالنسبة لالناث وبتدريج لوني ما ب اللون األبيض واألسود.
غزى حيث تذوب كل نعم.. انـها فكرة إنسانية وأخالقية برمزيـة رائعة وعميقة ا
ـقــدس الـذي يــنــهي تــمـامــاً حـاالت صــفـات "الــبـيــروقــرطـيــة" حتت هــذا الــزي ا
اإلسـتـعالء والكـبريـاء بـ الطـلبـة ويـتسـاون جمـيعـاً داخل احلـرم اجلامـعي وب
يـسورين وأبناء أبنـاءنا األعزاء وللـحد من ظاهـرة اإلستعالء والـتفرق ب أبـناء ا

. تعفف ذات الدخل احملدود وا
أدعـو وزارتيّ الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي إلى إتـخـاذ اإلجراءات
وحد) تـشددة من أجل التقيـد بإرتداء (الزي ا الكـفيلة وا
ـدارس واجلـامـعــات احلـكـومـيـة وتـطـبــيـقه عـلى جـمــيع ا
واخلـاصــة مـعـاً وعــدم الـسـمــاح بـدخـولــهم مـدارسـهم
وحـد حـفـاظـاً عـلى وكـلـيـاتـهم إال وهـم يـرتـدون الـزي ا
ـواكبة دراستهم بصورة نفـسيات طلبتـنا حفظهم الله.. 

طبيعية وسلسة.

جون ميلر

 آرثور رامبو
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سـكـرتـيـر مـجـلس الـوزراء احـد مـتولي
وقف  قـره علي بـاإلضافة لـلسيـد رشيد
جـــلــبي وكـــان احلــديث يـــدور في هــذا
اجملـلس عن الـوقف والـسـيـاسـة و نقال
عن والـدي يـقـول نـحن شـبـاب الـعـائـلة
واصدقائنا كنا نسمع من الرعيل االول
ومن هــؤالء الـشـبـاب  مـحـمـد عـلي ابـو
فــــارس وفــــاضل قــــره عــــلي  صــــاحب
ــربــعــة و الــعــلم الــوطـني صــيــدلــيـة ا
الـسـيد جـاسم قـره علي و  الـبـطل علي
فــؤاد قــره عـلي و الــطــيـار اصــبح امـر
حـركـات الـقـوة اجلـويـة الـلـواء الـطـيـار
ـدفـعــيـة طـارق ثــامـر عـزت  و ضــابط ا
حــسن قـره عــلي والـصــيـدلي ابــراهـيم
ـعــروف فـالح حــسن والــدبـلــومـاسـي ا
حــسن قـره عـلي و  الـتــاجـر جـبـار قـره
عــلي. كل االسـمـاء أعاله هم من سـكـنـة
عـكـد سـيـد سـلـطـان عـلي حـيث امالكـنا
ــســجــد من اجلــهــات االربع حتــيط بــا
ومــدرسـتـنـا تـصـل حـدودهـا الى الـشط
وهذه هي اوقافنا  اوقاف على جلبي.
سجد داخل االن اريد اشحذ انتباهك ا
مــلــكــنــا فــيه دفــ اسـمـه عـلـي جـلــبي
ـسـجـد مـبـني بـزمن الـعـثـمـانـي وهذا ا
الشـك فـيـه فــلــو وجـدت اي مــصــدر من
ـعـتـبـرة تـذكـر وجـود جـامع ـصــادر ا ا
ــوضـوع مـحـسـوم ولن هــنـا  فـيـكـون ا
نـطقة كـانت بستان وهي جتـدي كون ا
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الــرأي االخـر . لــذلك ســوف نـتــكـلم عن
مسجد السيد سلطان علي:

- لم يذكره اي مؤرخ قبل مجيء السيد
ابراهيم الراوي مطلع القرن العشرين.
- لـم يـزره ابـو الـهــدى الـصـيـادي لـدى
زيارته لبغداد ومقابلته السيد الرواس

واخذ الطريقة منه.
- لـم يـــكن ســــابـــقــــا مــــحط اهـــتــــمـــام
الـسـلـطـات سـواء الـوالي او الـسـلـطـان
حلــ قــدوم الــســيــد ابــراهـيـم الـراوي
وكـــيـل الـــســـيـــد ابـــو الـــهـــدى مـــنـــجم

ا  اكتشافه. السلطان وكأ
ــســجــد ضــمن اراضي وقف - وقــوع ا

شهور قره علي. جدنا علي جلبي ا
- مدافن بيت قره علي.

- عـباس العـزاوي قال بنـاء عن ما قالة
صــديـقـة ابـراهـيم الـراوي بـان اجلـامع

هو البو الرفاعي.
- بـهجت االثري لم يـرجح كون اجلامع
يـعـود الى ابو الـرفاعي وبـقوة ال داعي

لتكرارها هنا.
درسة لم - االلـوسي والذي درس فـي ا

يشر سوى كونه مسجد.
- الـــعــقـــد االمع لم يـــشــر الـى اجلــامع
كــونه الـرفـاعي ولــكن ذكـر مـدرسـة قـره

علي.
بــعــد هــذا كـلــة ادع الــقــار وجلــنـابك

اعادة احلكم.

مـن زواج مـحــمــد صــالح بــابــنـة عــمه
امـنة اصبح الوقف يدار كوقف واحد
وهـذا ما مـوجود في كتـاب من الدائرة
الـعثمـانية لألوقـاف  بان الوقـف تتم
ادارتــهــمـا كــوقف واحــد حتت تـولــيـة
جـاسم جـلـبي بن مـحـمـد سـعـيـد وهذا
هــــــــــو جـــــــــدي اخلــــــــــامـس تــــــــــوفي

1311هجري.
ـدرسة تأسست من قـبل جدنا حس ا
افـنـدي وديرت لـثالثـة قرون بـاسم قره
عـــلي وهـــذا مــذكـــور مـــثال في رحـــلــة
فـلـكس جونس في الـقرن الـثامن عـشر
(لـألسف  جـاء ذكـره خــطـأ قـرزه عـلي)
ـدرسـة الـسـيــد عـبـد الـوهـاب درس بــا
الـنـائب وابـو الثـنـا ء االلوسي الـسـيد
غـالم الهـنـدي قـبل ان يـذهب الى تـكيه
قــره عــلي في بــاب الــشـيـخ  واخـر من
ــدرســة كــان الــعالمــة خـلــيل درس بــا
الـراوي ولـدي مـا يـثـبت اسـتالم راتـبة
مـن وقف قـره عــلي وهــنــاك دعـوى في
احملـكــمـة حلـسم اخـر مـسـتـحـقـاته من
مــتــولي الـوقف رشــيــد جـلــبي ال قـره

علي.
ـدرسـة اربـع الـسـيـد خـلـيل درس بـا
ســنـة و حــصل عـلى اجــازة الـتـدريس

من خالل مدرستنا
درسـة الوحـيدة في جـامع سيد هـذه ا
سـلـطـان عـلي وليـس  هنـاك مـدرسـت

أو مدرسة غيرها.
عـندما تـسقط الدول كمـا حدث بدخول
االنـكليز لبغـداد ودخول االمريكان فقد
تــشــجع كل من له شيء فـي نـفــسـة ان
يــقـوم بـعـمل النــتـهـاز فـرصــة الـتـغـيـر
ـعدم ضد وتـعاطف الـناس دائـما مع ا
ــال فـــحــدث الــكـــثــيــر من اصـــحــاب ا
االدعـــاءات والــقــال والــقـــيل واقــيــمت
الـدعـوى في احملـاكـم الـشرعـيـة والـتي
قـــضت بــاألجـــمــاع لـــكــافـــة الــدعــاوى

لصالح بيت قره علي.
لـألسف السيد ابـراهيم الدروبي  كتب
في كـتـابه مـجـالس بغـداد بـان مـجلس
الـغـرابي في جـامع سـيد سـلـطـان على
والسيد التاجر فالن الغرابي والذي ال
يـسـمع عـنـه اال في هـذا الـكـتـاب وقرب
دكـانـة في بـاب الـشيخ بـيـنـمـا اجمللس
كــان عــامــرا في بــيت قــره عــلـي وكـان
يتردد عليه السيد محود رامز والسيد
رشـيـد عـالي الكـيالني مـحـامي الوقف
مـع الـسـيـد ارشـد الـعـمـري و احملـامي
نـشأت السنـوي وكلهم اصدقـاء السيد
الـــضــابط ابـــراهــيـم مــحــمـــود ســامي

alialjnabe62@gmail.com
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الغـربـةُ علـقم مـذاقـها وألـتـماسُ الـعـذر -من تـهديـدٍ بـقتلٍ أو إذاللٍ في مـهــنةٍ أو
لـكنّ أن يُـرفعَ شـــــــعـار :"الوطنُ فـاقةٍ في عـيشٍ- واجب لـزمالء هجـرونا غـرباً
ة حَذو وهلِ الوطنُ شُـقـَّ "فـتلـكَ لعـمـري هي الهـاويـة ـرءُ بـخيـرٍ هو حـيـثمـا يـكون ا

.. بالج? وإيِهٍ
وهَـضمٍ فـهَـجــرتَـني وهـجــرتَ الـوطن: سـاعـةَ ظُــلمٍ هَـبَط يــا مَن كُـنتَ خـلــيـلي إيهٍ
أتَـصَــفحُ من طَـرفٍ وقَــلبٍ قَـنَـط. هيَ ذي صـوركَ الــتي أرسـلـتَ بـ يــديَّ سَـقَط
ثمَّ خَفـيٍّ ألوانَهـا فقَط وهوَ ذا وَنِـيسِي باجلَـنبِ: بُلبـلُي حرَّرتُهُ من قَفـصهِ فنَشَط
وإخـتِـفاءَ مُـعـلِنـاً أُفُـولَ  شـتاءٍ َ غَوصٍ و نَـطَط حَطَّ بهـيـجـاً في صحـنِ ماٍء مـا بـ
وإجنِالءَ هواءٍ من فَيحِ جهنّمَ مُلتَقَط. بلبلُي وحُلولَ صَيفٍ مـواءٍ جلحفلٍ من قِطَط
ومُــغَــرّد هُــوَ في أيــامِ يُــغــردُ لـيَ في رَغَــدٍ أضــحى وحــدهُ مُــحَـــدَّثي في بــغــدادَ
حافل يومهُ أو مِراءٍ أو لَغوٍ أو لغَط غافل هوَ عن تَأففٍ أو تَأوٍّه أو سَـخَط الـقَحَط
وال يَـعرفُ قـولَاً من شَطَط. فال يَعلمُ شِـركاً وصَفصـفةٍ وتـوحيـد بِرفـرَفةٍ وتَـغريـد
فَـقَـبْضُ اجلَـناحِ وَعَـلَم وسديـد هـوَ إن بَـسَط سَـلَم وسَعـيـد هـوَ إن قَـبَضَ جـنـاحَهُ
ونَبضُ احلَيـاة وسَعدُها يَنـفَلِقُ من جناحِهِ إن بَسَط. عنـدهُ جُنُوح لسَلَـمٍ فيهِ هَبِط
وبِبَـسـمةٍ أعـاتِبُهُ إن تراهُ يُـقَـبِلُـني بِـمنـقارِهِ إن نَـزلَ عـلى موضعٍ في كـتـفي وَسَط
فَـعَلَها عـلى حاسوبي فـغاط أو شَرِط. كِالنـا يَقضي صَـمتَ شتاءٍ بال وَجَسٍ من
أو وال إعـدادٍ خلُـطَط. كالنـا يَـفـضي سَـمتَ بَـهـاءٍ لـضـيفٍ إن طَـرَقَ الـبابَ إمالقٍ
عـلى اجلرسِ ضَـغَط. كالنـا يَمـضي إلى سـبتٍ نبـيلٍ إن أزِفَ اخلَوضُ والـتـقلـيدُ
- إن أزِفَتْ قطعُ الـليلِ- حـروفَنا عـلى النُقَط. ورجاؤنا أن نَـضعَ والـهرجُ والنَـمَط
ثم فـإن جَـفــاهُ مـرقَـدُهُ فـلِــضـنـاهُ ضَـبَط ثم كالنــا يُـضـني بــضَـنى بـغـدادَ الــوطن
ال كما و لـيُضفيَ عـلى ضنـاه غِطـاءَ حياءٍ في حـضنِ بغـدادَ إحتَـنَكَهُ وكـتَمَ فَربَط

يحومُ و يَهمزُ بغدادَ ويَلُومُ وَيَلمِزُ الوطن بعض من رَهَط.
أوَحقاً مِثلكُ يُلمَُز أو يُبغَضُ يا وطن  وأنت مِدادُ الفؤادِ و ودادُ الشَجَن! إنّا إن
إنّا إذاً لـفي ذيلِ العـبط. أوَحقـاً يَهـمزونَ غـرسكَ ويلـمِزون رَمَيـناكَ بـقـميصِ لَـومٍ
تَرسَـكَ يا وطن! أَوَحـقّاً نَـسبـوكَ جلراحـاتِ ومَخـاضاتِ الـزمن! أَفَتَـغاضـوا أنّهم
وهُمُ الـغَـرسُ والـتَـرسُ لـلـوطن! أم تَغـابـوا  أنك كـنتَ لـهم الـثـديَّ والـهَديَ أبـناؤه
ُـخـتـزن. أفَيَـنـفُـثـونَ عـليكَ الـشَـكـوى? بَل مِـنكَ تُـسمَعُ َجـدَ ا والـسَـعـدَ وا ـؤتَـمن ا
وكنفَ الشّاربِ واللحىً. ياعَنُفَ النبضِ وسِرَّهُ َ الهامَ يا وطن الشَّكوى مُطأطئ
وطنُ ذُلٍّ ومَنبتُ لكل عـجبي! إن هَجَروك غرباً فعلـيكَ نادوا:  (بِئسَ الوطنُ ذاكَ 
فـبـأغاللٍ من جـهلٍ وجـوعٍ وحَزَن? جـذرٍ للـمِـحن! وأمّـا إن عِنـدكَ سـادوا فـقادوا
فــإنَّ األسى هـو عــمــادُ احلُـكْمِ ألُ مــنـهم :  (إزرعُــوا فــيهِ كلَّ أسىً ويَــتَــغـامــزُ ا

وهو لكمُ هو الرَهن) . وسِرُّهُ
فإن وعجبي! إن يَبَرُز منهم زَعيم فتراهُ مُجرِماً طاغٍ أنتَ لهُ عَرش مُؤجَر مُرتَهن
وأولـئكَ همُ يَــفَـرُز  له وزيـراً فـتـراهُ مُـبــرِمـاً صـاغٍ أنت له مَـغـنَم لــسُـويـعـاتِ زمن
وعِـتـادُهُ  فـتـات مِـدادُهُ سُـبــات وسـراب ـدوه مُـجَـنـدَالً روا جَـيـشـاً وشَـيـَّ الــذينَ دَمـَّ
دُوه مُـهَنـدَالً بـرعبٍ ما بـ سَـوطٍ و كَفَن ! وَ وَهَن. وخَمَّـروا أمـنَاً  وجَـسـَّ وخـراب
ال يُـجـيـُد فُتـيـا إال بـشَهـواتِ الـبَـدن. وذَمَّروا دوه مُـحَنـجِالً وأمَّروا  فَـقـيـهاً و سَـيـَّ
ونَـمَّروا طـبـيَـباً مُـتَـصَـندِالً يَـقـلِبُ الطُـهـرَ دَرَن  قـاضـيـاً وفنَّـدُوه فـأضـحى مُـعَنـدِالً
يَغللُ الطوبَ لواذاً وبليلٍ وعَـمَّروا مُهندسَاً مُقَنـدِالً باجلُـنَيه و بِحَرفٍ أعوَجٍ بلَحَن
وكلٌّ بنّـاؤونَ كُلٌّ مُـستَـضـعَف مُـتَأفف حَـدّادُون  نَجّـارُون  حـالكٍ أجَن. زُرّاعُـون 

و يُحسَونَ الهواءَ بصَحَن. يَغفو في قُنٍّ و دَجَن. يُغذَونَ النومَ خُبزاً
أوّاهُ يا وطن! أوَحقاً في عَينيك دَمع من آهاتٍ وَ وَاهاتٍ مُحتَقَن?

وهل لدمعٍ فيك من فديةٍ ?هل لدمعِكَ من ثمن?هل للدمعِ ثمن!
فأنتَ الوطن ومـاهُمُ إلّا (قبصة من عَفَن). دعِ ريحَ الشيبِ دَعهم يَلمِزوكَ  دَعـهم
تأتـيهُمُ قريباً فتَرميـهُمُ بسَخطٍ ولَعَن. فإن هُمُ إلّا مِلَّـة تَختنقُ من بُرعمٍ فيكَ يَزهرُ

وال تأسَ يا وطن فعسى أن يكونَ قريباً .. أو رَضيعٍ يُختَتَن 
يومَ أن تَقلَعَ مَألً لزعيمٍ ال يَمِيزُ حَلْقَ عِزَّتِهِ مِن حَلْقِ الذَقَن.

يومَ أن تَخلعَ مُهاجِرَاً  هاجَرَ فإستَدفَأ بحُضنِ خَضراء الدِمن.
وغَداؤهُ هواء بصَحن. دواؤهُ حقنَةُ نومٍ ويومَ أن تَهلعَ قاطِنًَا فيكَ

أوَمثلُك يُهمَزُ ويُلمَز يا وطن!
يا والِـدَ الفَـضائِلِ وخالِـدَ الطَـوائِلِ وخَليلَ الـشّمسِ  ويـا صَهيلَ نِعـمَ الوطنُ أنتَ

. اللحىً
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ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــردات مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــانــي غـــــــــــــــــريــب ا
,مُـهَندَالً:الـهندول:الـضخم مثل به :مـصروعاً (مُـجَندَالً
:من الــعــنـدل : راقــصـاً,مُــعَـنــدِالً مُــحَـنــجِالً سـيــبــويه
هـــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــلـب
(كلـمة تـقال في ,مُـقَنـدِالً مُتَـصَـندِالً:مــــــــتعـطراً الـرأس

َن يأتي منكراً). معرض السخرية 

لــست بــصــدد مــنــاقــشــة نـسـب االمـام
الـــرفــاعي وتــاريـــخه بــهـــذا الــرد لــكن
االيـضاح هل سـلطـان السـيد عـلي هذا
هــو جــد او ابــو الــرفــاعي ام شــخص

اخر?
لــذلك سـوف ال ادخل مـبـاشـرة في هـذا
ــــوضـــوع الـــذي تــــمت مـــنــــاقـــشـــته ا
واجلـدال مـلـيـا فـيه بـ نـقـيب اشراف
بــغـداد الـسـيــد عـبـد الـرحــمن الـنـقـيب
الــكــيالني والــشــيخ ابــراهــيم الـراوي

خادم السجادة الرفاعية.
ة عن لـكن اريد اوضح للدكتورة الكر
ــدرســة في اجلــامع والــتي ذكــرتــهـا ا
بـــتـــداخـل أســـمـــ مـــدرســـة حـــســـ
الـغرابي / قره علي والتي كانت ايضا
مـــحل خالف بـــ جــزء مـن الــعـــائــلــة
ويــسـمـون بـالـغــرابـيـة واجلـزء االكـبـر

وهم ال قره علي.
اود ان اوضـح لك اسـتــاذة بــان هــنـاك
راسالت مـستندات وهي الـوقفيات وا
بـــ مـــجــلس الـــشـــرع في بـــغــداد مع
ـــــركــــــز وهـــــو دائـــــرة االوقـــــاف في ا
اســطـنـبـول  والـتي جــلـبت الى بـغـداد
و تــرجـمــتـهـا الـى الـلـغــة الـعــربـيـة
وبـاالضافة لذلك هناك ما يسمى وضع

عروف عنه تـصرف ا احلـال ( يقصد ا
درسة) فنـحن ال نتكلم عن محل لـهذه ا
عـطار بل مدرسة بها بناية ودفع اجور
مــاء وطـعـام لــلـطالب وراتب لــلـمـدرس
واخلـادم للـمدرسـة) لذلك اخـذت الوقت
فـي االطالع عـلى الــوقـفــيـات في دفــتـر
اوقـــاف بـــغـــداد احملـــفـــوظ في انـــقــرة

والنتائج كما يلي :
 •تـوجد اربع وقفيـات ثالث منها حتت
أسـم  حـــســــ غـــراب زاده ووقــــفـــيـــة
واحـدة الخـيه علي جـلبي  في الـوقفـية
االولـى قال حسـ افنـدي انه في حالة
وفـاته فـيرجع الـوقف الى اخـيه احلاج
عــلـي جــلــبي ومــنه بــطــنــا بــعــد بــطن
ولـلذكـر مثل حظ االنثـي في الوقـفية
الـثانية الظاهـر توفي اخيه علي جلبي
فـيــقـول عـنـد وفـاتي يـرجع الـوقف الى
ابـن اخي احلـــاج مـــحـــمــــد صـــالح بن
ــرحـوم عــلي جــلـبي بــطن بـعــد بـطن ا

....الى اخ
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في الـوقفية الثالثة وهنا قد رزق بابنة
اسمها امنة خاتون او قد بلغت الرشد
فـيـقـول ابـنـتي الـوحـيـدة امـنـة خـاتون

هي متولية على الوقف.

من اطراف بغداد.
في اجلــامع كـانت قـبـور و مـنـهـا قـبـور
لــبـيت قـره عــلي ولم يـكن بــعـلـمي احـد
قبرة. مدفون باسم الغرابي في هذه ا
 رفـع الرفـاة من قـبل االوقاف وكـانوا
نـساء بيت قـره علي هم الذين يـلطمون
عــلـى مــوتــاهم ولم يــكن احــد من بــيت
الـغـرابي  بـقى الـقـبـر الـوحـيـد هـو قـبر
وضــحــة خــاتــون بـنـت درويش ال قـره
عـلي وكان عليه شاهد للقبر في الغرفة
الــتـي حــولــتــهــا االوقــاف جتــاوزا الى
مصلى النساء  وكانوا من دفينات هذا
الـغرفـة نظـيره وخـواتهـا وهن اخلوات
غـير الشقـيقات للسـيد جاسم جلبي بن
مـحمد سعـيد وكذلك بعض بـنات خليل

جلبي.
WÐu²J  W —Ë

الـوقف لـيس فـقط ورقـة مـكـتـوبـة تـعدد
اراضـي وامالك بل هي مـعـامالت حتت
نـــظــر الـــنــاس وحتت رقـــابــة مـــجــلس
الـشـرع.هو تـعـامل مع النـاس مـؤجرين
قبض وصرف  –مـستأجـرين تصلـيح 
ثـم نــأتي عـــلى تـــوزيع احلـــصص بــ
الء ــرتـزقــة لـقــرون من الــزمن امـام ا ا

وليس سمعت عن جدتي.
اذا وصـلت حلـد هـذا الـسـطـر بـالـقراءة
فــهــذا بــحــد ذاتــــــه نــصــر ويـعــني ان
ــوضــــــــوع مع عــلــيك ان  تــنــاقــشي ا
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حتــمل الــدولــة الـولــيــدة اسم اجلـمــهــوريـة
العربية اإلسالمية  ولكنها لم تدم  24ساعة
جــاء إعالن الـوحــدة بـصــفـة مـفــاجـئــة بـعـد
انعقاد مقابلة للقائدين في جزيرة جربة إثر
زيـارة غـيـر مـبـرمجـة لـلـقـذافي. كـان االتـفاق
يـقـتضـي بتـولي بـورقيـبـة منـصب الـرئيس
ويــتـولى الــقـذافـي مـنــصب نـائب الــرئـيس
وعــبــد الـسـالم جـلــود(من لــيــبـيــا) مــنـصب
الــوزيـر األول ووزيـر اخلـارجـيــة الـتـونـسي
ـصــمـودي مـنــصب نـائـب الـوزيـر مــحـمــد ا

األول.
وتـعـي الـرائد اخلـويـلدي احلـميـدي وزيرا
صادقة على لـلداخليـة وكان مقرراً أن تـتم ا

االتفاق بعد اجراء استفتاء في البلدين.
¡UG ô« »U³Ý« 

 لـــكن أمـــام عـــدم ورود نص في الـــدســـتــور
الــتــونـسـي حـول إجــراء اســتـفــتــاء عـام 
تـأجيله. وقع في النهايـة إبطال االتفاق بعد
رفـــضـه من قـــبـل عـــدد من الـــســــيـــاســـيـــ
الـــتــونـــســيــ عـــلى رأســهـم الــوزيــر األول
الـهـادي نـويـرة وعدول بـورقـيـبـة عـنه. وقد
أدى إبــطــال االتـــفــاق إلى تــوتــر كــبــيــر في

العالقة ب بورقيبة والقذافي.
ويـــعــود فــشل االتـــفــاق الى الــتـــنــاقض مع
صـالح الفـردية الـفكـرة العـامة لـلتـوحيـد وا

كـانت الوحدة العربـية امل معظم العرب في
ـاضي. جـرت محـاوالت عـديـدة لكن الـقـرن ا
اغـربها تـلك التي اسـتمرت يـوما واحدا ب

ليبيا وتونس.
 لــكن هــذا االمل تـبــدد مع مــرور الـســنـوات
وبـعـد فـشل اول وحدة بـ مـصر وسـوريـبا
اســــتــــمـــرت من22 شــــبـــاط 1958أنــــهـــيت
بـانـقالب عسـكري في دمـشق يوم  28أيـلول
1961) اي بــعــد  3ســنــوات و 7اشــهــر و6

ايام).
كـمـا فشـلت الوحـدة ب الـعراق واالردن في
ــلـــكي في دولـــة واحــدة ســـمــيت الـــعــهـــد ا
(االحتـاد الـعربي الـهـاشمي) أعـلـنت رسمـياً
في 14 شـباط 1958 وسـقـطت في ثورة 14
تــمــوز في الــعـراق في 14 تــمــوز من الــعـام

نفسه اي بعد 6 اشهر فقط.
bŠ«u « ÂuO « …bŠË

امــا الــوحـدة الــتي اسـتــمــرت يـومــا واحـدا
ـــاســـاوي ـــاضي ا فـــهــــذه اصـــبـــحت مـن ا

عشناها بالتفاصيل عام 1974.
فـــفي مـــثل يــوم امس 1974-1-12 إعـــلــنت
وجبها الـوحدة ب تونس وليبـيا ووافق 
 الـرئيس اللـيبي العقـيد معمـر القذافي على
الــتـــنــازل عن الــرئــاســة لـــصــالح الــرئــيس
الـتونسي احلبيب بورقيبة  وكان مقررًا أن

ـشـروع ــا حـال دون إتــمـام هــذا ا لــلـدول 
..فكيف حصل هذا األمر أصال ?

في 11 يـناير 1974  الـتوقـيع على إعالن
جــربـة من قــبل بـورقـيــبـة والــقـذافي  الـذي
ألـزم الـدولـتـ بـأن تـصـبـحـا دولـة واحـدة 
لــيــتم تــسـمــيــتــهـا اجلــمــهــوريـة الــعــربــيـة
اإلسالمـيـة.  تـمـت جـدولة االسـتـفـتـاءات في

كل دولة للتصويت على الوحدة.
 وكـانت اجلمهورية العربية اإلسالمية التي
أراد القذافي وبورقيبة أن تكون اجلمهورية
ـــغـــرب الـــعــــربي من خالل اجلـــديــــدة في ا
.و اخــتــيــار عــلم الــوحــدة بــ الــطــرفــ
الـــدولــة اجلــديــدة ذي ثـالثــة ألــوان أبــيض
وأحـمـر وأسـود مع وجـود الهالل والـنـجـمة
رمــزا لــتـونـس وأصـبـح لـهــذه الــدولـة ثالث
عـواصم طـرابـلس في الـشـتـاء وقـرطاج في
الــصـيـف والـقــيـروان عــاصـمــة شـرفــيـة.في
الـساعـة اخلامـسة من نـفس اليـوم قرأ وزير

ـصـمــودي عـلى خــارجـيــة تـونس مــحـمــد ا
موجات األثير إعالن (جربة) الوحدوي.
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اتـصل الـرئـيس اجلـزائـري هـواري بـومدين
بـالرئيس الـتونسي وهـدده بتدخـل عسكري
في بـالده في حالة إتمام الوحدة نظرا ألنها
كــانـت ســتــؤدى الى بــروز دولــة كــبــرى في
ـنـطـقـة تهـمش دور بالده  و عـنـدمـا طلب ا
مــنه بـورقـيـبــة الـتـحـاق اجلــزائـر بـالـوحـدة
اجـابه بـومـدين : انـا ال اؤمن بـوحـدة تـنـجز
في ربـع ساعة.. انهـا وحدة مغشـوشة.. كما
انـني ال امـتـطي الـقطـار وهـو يـسيـر (قـالـها
بـالفـرنسـية)  وإضـطر بـورقيـبة الى إرسال
ــســتــوى الى اجلــرائــر وفــد وزاري رفـــيع ا
لـتهدئة اخلواطر . في الـنهاية الغي االتفاق
بــعـد رفـضـه من قـبل عــدد من الـسـيــاسـيـ
الـــتــونـــســيــ عـــلى رأســهـم الــوزيــر األول
الـهـادي نـويرة الـذي عـاد بـعد قـطـعه زيارة

الى إيـــران  كــمــا عــادت زوجـــة بــورقــيــبــة
وسـيلة من زيـارة الى الكويت لتـقنع زوجها
بـــالــعــدول عن اإلتـــفــاقــيــة واتـــهــمت وزيــر
ـصمودي بإنه من اخلـارجية آنـذاك محمد ا

يقف وراء الوحدة .
وقــد تــســبـب إلــغــاء تــراجع بــورقــيــبــة عن
اتــفــاقــيـة جــربــة الى تــوتــر الــعالقــات بـ
الـبـلـدين خـالل الـسنـوات الـتـالـيـة الـى ح
وصـول زيـن الـعـابـدين الى حـكم تـونس في

تشر ين الثاني عام  1987
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االن وبــعـــد تــلك الــتــجـــارب تــســيــر الــدول
الـعـربـيـة رغـمـا عـنـهـا الى الـتـقـسـيم ولـيس
تـحكمة الـوحدة بأوامـر من الدول الكـبرى ا
ــنـــطــقــة ويــشــمل الــتــقــســيم ســوريــا في ا
والـعراق وليبيا واليمن ولبنان اال اذا قبلت
بـشروط الكبار واقــــــامة شرق اوسط جديد

وبذلك يسقط امل الوحدة نهائيا.

lO∫ احلبيب uð

بورقيبة ومعمر
القذافي يوقعان
اتفاق الوحدة 
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أنتِ:
يا وردة قـطفها الـقدر وأهداها إلى الـربيع بأكمـله فترك الورود وعـشقها أنت يا
قـمـراً ال يـضيء الـسمـاء بـأنـواره فـقط بَل هـو قـمراً يـنـيـر الـكـون بحـروفه وكالمه

وإنسانيته...
أنتِ يا عـصفوراً ملوناً بلون ساحر ال مثيل له يرفرف ويطير ويغرد فيجن العالم
عـاشـقــاً له أنتِ يـا إلى حـضـرتـكِ خـشـعت احلـروف وانـحــنت ومن أجل عـيـنـيكِ

الضاحكت ضحكت اخلواطر لتواصيفكِ وجنت وغنت...
أرسل إلينا طيفاً منكِ كي تطيب روحنا ويسعد به قلبنا وتزهو به مساآتنا...

نبراس:
نـبـراس أنتِ يـتـجـلى ويـنـيـر عـالم الـسـحـر نـبـراس أنـتِ نوره
ساء تـضحك له األنـوار في عالها نـبراس أنتِ أضـاء ا
سـاء نهـار كـالفـجر بعـد عبـور الـشفق األحـمر فـغـدى ا

شع قبل شروق الشمس... ا
نبـراس أنتِ نبراس يتجلى ويتبختر في أعالي الفضاء
بـ الــغــيـوم حــيث تــتألأل أنـواره بــ الــغـيم فــتــخـجل

الغيوم وتختبئ وتبتعد...

ـسـتـقـبل مع هـذا الـكم ـكن أن نـشـعـر بـقـلـيل من اإلسـتـقـرار والـرغـبـة في ا هل 
الكبير من اإلحباط بعد سنوات طويلة من التخبط والفوضى والفساد واإلستثمار

ناصب العليا والدنيا ? في السياسة وا
ـعقول هنـاك الكـثيـر من اليـأس والقـليل من األمل  والـسبب واضح . فـمن غـير ا
أن نـطــلب من شـعـب مـرهق مــكـافح مــعـذب أن يــعـيش حــالـة األمل والــتـوجه إلى
ـة ال تلـ  ولكـن ودائمـا فتـحت الـرماد جـمـر يتـوقد ـسـتقـبل بروح عـالـية وعـز ا
ا يـحتاج إلـى من ينفـخ فيه بعـض الريح ليـتحـرك ويتـمرد ويـنطـلق الشرر في ور
أكـثـر من إجتاه وتـخرج الـنـار مصـفرة ومـخـضرة ومـتألـقـة وتنـبـعث لتـبعث احلب

والدفء . 
نـحن هـنا في بـلـد نحـتـاج فيه مـن ينـاديـنا كـشـعب باحث عن كـوة الـضوء ويـتـكلم
بصـدق ويتقـدم الصـفوف ونـشعـر معه أن هـناك رغـبة في الـتغـييـر وصوت عال :
قادمـون من أجل عراق مختلف مـتحرر طامح ال تؤجل فـيه اآلمال  وال تتردد فيه
ـة رجـال نــذروا أنـفـسـهم لـذلك الــنـفـوس في بـيـان مـا يــعـتـريـهـا من طــمـوح بـعـز
وحتــركــو بـصــدق ونــعـرف من خالل حــراكــهم الــصـادق إنــهم بــالـفــعل قــادمـون
وقادمون لـلتغـيير والـبناء وإنـتشال النـفوس من هوة الـيأس السـحيقـة واألخذ بيد
شروعة دون منة من أحد أو فضل يحسب ـستضعف لينالوا حقوقهم ا الناس ا
عليـها بل تنطلق بـإرادة صادقة وشجاعـة ونابعة من وجدان مـتحفز لذلـك التغيير

وإصالح الفاسد من األوضاع . 
نـحـهم حيـاة مـختـلـفة قـادمـون لبـنـاء وطن جمـيل يـحـتوي أبـنـاءه و

ومنـتـجة وسـعيـدة بـخالف ما تـعودوه من عـذابـات السـن 
ــرة ــواجع ا وويـالت احلــروب واحلــصــارات واآلهـــات وا
الـتي لم تـبق ولـم تـذر ولـكن بـرغم كـل ذلك فـهـنـاك من هم
ـثقل قـادمـون لـبعـث احليـاة والـقـوة والنـهـضـة والتـحـدي ا
بالـهموم ثم يـنفضـها عنـه وينطـلق بقوة وبـجبروت فـاليأس

ة نكراء . ليس حال بل هو هز
جامع سيد سلطان علي في شارع الرشيد
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انـتـهاء دورته يـعود الى عـمله الـسابق
دون اســـتــنـــكــاف وعـــلى مـــا اظن كــان
اخـتـيـار النـواب من االغـوات واالثـرياء
ن لـــهم صــيت ورؤســـاء الــعـــشــائـــر 
وســـمــعــة في اجملــتـــمع وبــإصــرار من
ان نال الـعراق االستقالل وأصبح الـبر
عــــضـــوا في عــــصـــبـــة اال بــــتـــاريخ
1932/10/3 ونـــــالحــــظ مــــن خــــالل
تـواريخ الـدورات مدى فـعـاليـة اجمللس
فـي عراكه مع االنتداب البريطاني ومع

شــكـلت بــريـطــانـيــا دولـة الــعـراق عـام
ــنــطــقــة في 1921عــقـب احــتاللــهـــا ا
ـيـة االولى وطردت نـهـاية احلـرب الـعا
الــعــثـمــانــ مــنـهــا ونــصــبت فــيـصل
احلـجازي ملكـا عليهـا وفق نظام ملكي
دســتـــوري حتت االنــتــداب عــلى غــرار
نـظــام احلـكم لـديـهـا وشـكـلت مـجـلـسـا
لــلـنـواب وبــدأت دورته االولى بـتـأريخ
1925/7/16 وأثناء الدورة السادس
ان ـلـكـي والـبـر عـشـر اسـقط الـنـظـام ا
بـتأريخ  1958/7/14 بـإعالن النظام
اجلــمــهــوري ولـكـن لم يــكن اال تــبـديال
ـدني بـنـظام عـسـكـري صرف لـلـنـظام ا
ـآسي والـويالت لـلـعـراق أكـثـر جـلـب ا
مـن الـنـظـام الـســابق الـذي شـكل حتت
االنــتــداب الــبــريـطــاني  مـن تـأســيس
مـيلـيشيـات لالحزاب وانقـسام اجليش
بـــ حــراس وحـــمــايـــة لالنــظـــمــة في
تـاخمـة لها بـاهتـمام خاص الـثكـنات ا

وجيش ثانوي منتشر في البالد .
لكي كـان النائب يـتقاضى في الـعهـد ا
مــخـــصــصــات دون راتب تــعــادل دخل
ـادة (1/50) من مــدرس حـددت وفق ا
قــانــون االســاس (الــدسـتــور) من قــبل
الــلـجــنـة الـتــأسـيــسـيـة لــلـدولــة وبـعـد

ــلـك في رسم ســـيــاســة احلـــكــومـــة وا
الــبالد والــرقـابــة عــلى اداء احلـكــومـة
واصــبح لــلــعــراق مــكــانــة رفــيـعــة في
ـنـطـقـة بالـرغم من اجملـتـمع الـدولى وا
اتـهـام النـظـام باخلـيـانة كـمـا قيل ومن
خالل 16 دورة لـــلــمـــجـــلس لم تـــكــمل
مـدتـهـا أربع سـنـوات إالُ دورتـ وعلى
االكـــثــر كــانت ثالث دورات او دورتــ
خالل الـسنة الواحـدة العتراضهم على
ـلك لـلــسـيــاسـات الـتي احلــكـومــة او ا
تـخـل سـيـادة الـبالد واقـتـصـادهـا وفي
حــالـة نـادرة حــصـلت احلـكــومـة بـشق
ـوافــقـة من مـجــلس الـنـواب االنــفس ا
عـلى صرف  15ديـنارا لـالميـرات لعدم
لـك لسد النـفقات واتذكر كـفاية راتب ا
قـصـة اخرى مـنقـولة من مـلفـات ديوان
ـالـية سـمـعتـهـا واختـصـرها الـرقـابة ا
بــان رئــيـس الــوزراء نــوري الــســعــيـد
الــسـيــاسي اخملـضــرم في الــدولـة قـدم
ـلك بصـرف نفقـات معاجلة طـلبا الى ا
زوجـته خارج العراق علـى نفقة الدولة

وافقة على الصرف لعدم فـلم حتصل ا
وجـود مادة دستورية اوقـانونية جتيز
ذلك وفـي عـهـد الــنـظــام الـبــائـد عـرض
تـلـفـزيون بـغـداد مـشـاهد إلبـنـته سـعاد
هـكـذا كـان دور وهـي في دار الـعـجــزة 
صالح اخلاصة ان على حساب ا الـبر

لهم .
بــعــد االطــاحــة بــالــنــظــام الــبــائــد في
2003/4/9 اعــيـــد تــشــكــيل مــجــلس
الــنـواب وفــقـا لالنــتـخــابـات كــسـلــطـة
تـشريـعية لـسن القـوان ورقابـية على
اداء احلــكــومـة وهــو الــيـوم في دورته
الــرابـعـة واول قـانــون بـدون إعـتـراض
سـنه هو قانون الرواتب واخملصصات
واالمـتيـازات اخلاصـة بهم عام 2005
وكــانت سـمــتـهم الالتــوافق  فـإن هـذا
الـقــانـون قـد الف بـيـنـهـم قـلـبـا وقـالـبـا
وهي خــبـطـة الــعـمـر كــمـا يـقــال وتـعـد
بــاضــعــاف مــضــاعــفــة عن مــدخــوالت
ـؤهالت اقــرانـهم في اخلـدمـة بـنـفس ا
مـضافـا اليـها رواتب 30 حـارسا تـبلغ
سـبـعـة وثالثـون مـلـيـونـا وخـمـسـمـائة
الـف دينـار فـي ح لـكـل منـهـم حراس
ـا ثالثـة حراس أو يـزيد مـعـدودين لر
بـقـليل ومـنـهم رواتبـهم عـلى الـداخلـية
ــانـيـا و او الــدفـاع حــسب مـا افــاد بـر
وزيـرا سـابقـا عـلى احدى الـفـضائـيات
وهـي اول خـطــوة عــلـى سـلـم الــفــسـاد
ــالي ابــتــدأت من اجلــهــة الــرقــابــيـة ا
فــكـيف يـراقــبـون اداء احلـكــومـة وكـان
يـنـبـغي حتـديـد مـدخـوالتـهـم الـشـهـرية
دسـتوريا او من قبل جلنة الدستور او
بـــإســـتـــفـــتـــاء خـــاص  وفي ظـل هــذه
الــدورات بـدءا اصـبح الـعـراق صـاحب
اكـبـر مـوازنـة انـفـجـاريـة وفي الـنـهـاية
نطقة اصـبح افقردولة اقـتصاديا فـي ا

ومـــثــــقـــلـــة بـــالـــديـــون
اخلــــارجـــيـــة وادخـــلت
قـائـمـة الـفـسـاد الـدولي
ـــــــنـــــــاصب وشـــــــراء ا
والـــتــعـــيــ في دوائــر
دنيـة واالمنية الـدولة ا
اصـــبح امـــرا واقــعـــيــا
تــــعـــدت كالم الـــشـــارع
وتسمع من الفضائيات
عــلى ألـســنـة مــسـؤلـ
ســــيـــاســــيــــ بـــارزين
يـقـولـون كـلنـا مـرتـش
وكـلـنـا فـاسـدين ومـنهم
مـن قال بـلـسـان فـصيح
كـــلـــنــا اشـــتـــركـــنــا في
تــــقــــاسم الــــكــــعــــكـــة 
وملفات الفساد امتالت
خــــــزانـــــات الـــــدوائـــــر
اخملـــتـــصـــة لـــتـــقـــصي
احلـــقـــائق دون جــدوى
ــرأ بـدور ولـم يـشــعــر ا
ـــان الــــرقـــابي  الــــبـــر

واغـــــــرب من ذلـك اصــــــدر
مـجلس النواب في نهاية دورته الثالثة
ا خارج خـيال االنسان  لم قـانونا لـر
اســــمـع طــــيــــلــــة حــــيــــاتي فــــئــــات أو
مــــجــــمــــوعــــات حتــــدد مــــدخـــوالت او
إمـتيازات النفـسهم منهـا شراء اخلدمة
لــنـيـل الـراتب الــتـقــاعـدي الــذي نـصب
اعـــــيــــنــــهـم من الــــدورة االولـى النــــهم
يــســتــنـــكــفــون الــعــودة الى أعــمــالــهم
الــســابـــقــة في حــ ان وصــولــهم الى
ان ليس اسـتحقاقـا وال بجهودهم الـبر

دة معينة. بل تكليفا من الناخب 
ــانــ ــفـــارقــات بــ الـــبــر تـــلك هي ا
لكي الـدستوري الـذي انتهى لـلعصـر ا

ـجزرة دموية مع الـتمثيل بـهم بتهمة
اخلــيـانــة والـعـصــر اجلـمــهـوري الـذي
تــأمل الــشـعـب مـنه االمـن واالسـتــقـرار
والــعـــيش الــرغــيــد فـــلم يــنــال مــنه إال
الــــبـــطـــالــــة واجلـــوع وإنــــعـــدام االمن
واالســـتـــقــرار ونـــحن مـــقـــبـــلــ عـــلى
إنـتخابـات جديدة  فـهل يجيـد الناخب
ـــرشح الــــذي يـــضـــحي ان يـــخــــتـــار ا
ـصاحله اخلاصة الجل إنـقاذ ناخبيه
مـن ضــيق الــعــيش وشــطب الــبالد من
ســجل الــفــســاد الــدولي وخــلق هــويـة
ـكونـاتـهـا بعـيـدا عن الـتـحزب وطـنـيـة 
والــقــومــيــة والـطــائــفــيـة.                

الشيخ ابراهيم الراوي عبد الرحمن النقيب

لك فيصل االول ا
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عـــــقــــدت جلـــــنـــــة كــــرة الـــــصــــاالت
والشاطئية في مقر االحتاد العراقي
ـؤتـمـر الـفـني ألنـديـة لــكـرة الـقـدم ا
الـــدرجـــة األولـى وفـــرق الـــشـــبـــاب
بـــحــضـــور نــائـب رئــيس الـــهــيـــئــة
الـتــطـبـيـعـيـة شـامل كـامل ورئـيس
الـلــجــنـة صــبــحي رحـيـم وعـدد من
ـؤتـمـر حتـديد أعـضـائـهـا و في ا
موعـد انـطالق دوري الـدرجة االولى
ودوري الــشـــبـــاب. وافـــتــتـحَ كــامل
ـؤتـمر بـكـلمـة جـدد فيـهـا اإلهتـمام ا
بــــــدوري الـــــــدرجــــــة األولى ودوري
الفئات العمرية للنهوض بواقع كرة
الـصاالت الـتي تفـتقـد لهـذه القـاعدة
ــهـمـة فـضال عن اعــتـبـارهـا رافـدا ا
مـهــمـا فـي تـدعــيم صــفـوف األنــديـة
ـــمــتــاز الــتـي تــنــشـط في الــدوري ا
ـنـتـخــبـات الـوطـنـيــةمـثـمـنـاً دور وا
جلنـة كـرة الصـاالت والشـاطئـية في
إنعـاش هـذه اللـعـبة من خالل وضع
روزنـــامـــة تـــتـــضـــمن إقـــامـــة دوري
ـــمـــتـــاز والـــدرجـــة األولى ودوري ا
ؤتمـر حتديد يوم الشبـاب.و في ا
 موعدا النطالق منافسات2021/1/25
دوري الدرجـة األولى في بـغداد في
حــ أعــطت الــلــجــنــة الــصالحــيــة

الــكـامــلــة لالحتــادات الــفــرعــيـة في
تـنـظـيم الـدوري لـفرق مـحـافـظـاتـها
عـلى أن يـتـأهل من كل اربـعـة انـديـة
ـرحـلــة الـثــانـيـة. فــريق واحـد إلـى ا
وحددَ يوم 2021/2/13 موعدا رسميا
النـطالق مــنـافـسـات دوري الـشـبـاب
ـشــاركـة 12 فــريـقــا يـقــام بـنــظـام

التجمع ويحدد مكانه الحقا.
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وقــــررت جلــــنــــة االســـتــــئــــنـــاف رد
اعتراض نادي عنه ضـد نادي الفهد
من مـحـافـظـة األنـبـار في االجـتـماع
الـــذي عــــقــــدته بــــرئـــاســــة خــــالـــد
ــهـداوي ونــائـب الــرئـيـس حــيـدر ا
الـقــريـشي وعـضــويـة كل من طـارق
عبد احلافظ والدكتور حيدر محمود
والــدكـتـور ضـيــاء سـالم.وجـاءَ قـرار
جلـنـة االسـتئـنـاف بـعـد دراسـة قرار
جلـنـة االنـضــبـاط ومـتـابــعـة الـكـتب
الــرســـمــيــة الــصـــادرة بــصــدد هــذا
االعتراض الذي  قـبوله كونه جاء
ـدة القـانـونـية وتـأيـيد ذلك ضـمن ا
بــشـهـادة الــشـهـود كـل من الالعـبـ

(حــمـزة مــجــيــد وعـبــدالــله احــمـد)
سجل في كـشوفات نادي جزيرة ا
اخلـالــديــة الــريــاضــيـة بــأن الالعب
الذي اعترض عليه نادي عنه (قتيبة

غـازي مـجـهـد) لم يـلـعب في فـريـقهم
في أية مناسبة سابقة وعدم وجود
أي عـقد رسـمي لالعب في كـشـوفات
االحتــاد الـفــرعي في األنـبــار حـسب
كـتــاب نــادي جـزيــرة اخلــالــديـة في
الـعدد 56 بـتاريخ 2020/11/11 وفي
عـطيات أعاله وبـعد دراسة ضوء ا

االعتـراض بشكلٍ مـفصل واسـتناداً
إلى الــكـتب الـرسـمــيـة الـصـادرة من
اجلهات اخملـتصـة ثبتَ بأن الالعب
(قـتـيبـة غـازي مـجهـد) لم يـكن العـبا
في نــــــادي جـــــزيـــــرة اخلـــــالـــــديـــــة
الـريـاضي وعـليه يـكـون قـرار جلـنة
االنـضـبـاط في  21/12/2020مـوافـقـا

ـقـدم من لـلـقـانـون بـرد االعـتـراض ا
قــبل نـــادي عــنه لـــذا قــررت جلــنــة
االســتــئــنــاف في االحتــاد الــعـراقي
ــركـزي لـكـرة الـقــدم تـصـديقَ قـرار ا
جلــنـة االنـضــبـاط الـصــادر بـتـاريخ
 بــرد االعـتــراض قـرارا21/12/2020ً
قـطـعـيـاً غـيـر قـابل لالعـتـراض أمـام

أيــــــــــة جـــــــــهــــــــــة عـــــــــراقــــــــــيـــــــــة.
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وعقدت اللجنة الـفنية والتطوير في
مـقــر االحتـاد اجــتـمــاعـا مع انــديـة
ـمـتاز ودوري الـدرجة دوري الـكرة ا
ـــنـــاقـــشــة حتـــديـــد مـــوعــد األولى 
هرجـان اخلاص بالبراعم انطالق ا
ــزمع إقــامـتـه في بــدايـة الــعــطــلـة ا
الــربـيــعــيــة احملــددة من قــبل وزارة
الــتـربـيــة. وحـضـرَ االجــتـمـاع نـائب
رئــيس الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة رئـيس
الـلجـنة الـفنـيـة والتـطويـر الدكـتور
شـامل كـامـل وعـضـو الــتـطـبــيـعـيـة
الدكتور اسعد الزم وأعضاء اللجنة
داود الـــعـــزاوي والـــدكـــتـــور وســام
َ جنـيب والـدكـتـور ناحـي كاظم. و
في االجتماع التـأكيد على أن تكون
ـهرجان وفق شـاركة في ا األعمـار ا

تولدات  2011- 2010- 2009وكذلك 
حتديـد ملعب الـشعب الـدولي (مركز
هرجان وهبة الرياضية) إلقامة ا ا
نافسة بنظام اللعب على أن تكون ا
مـع جـمــيع الــفــرق من دون حتــديـد
ــهــرجــانـات الــفـائــز وتــأتي هــذه ا
لــتــفــعــيل وتــنــشــيط فــئــة الــبــراعم
بـاعتـبـارها الـلـبنـة األولى واألساس

لبناء مستقبل الكرة العراقية.
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ـنــتـخب الــوطـني بــكـرة الـقــدم عالء عـبــاس في تـسـجــيل اول اهـدافه مـع فـريـقه جــيل فـيــســــنـتي جنح جنم ا
البرتغالي. 

ويـواجه جـيل فـيـسـنـتي ضـيـفه فـيـسـيـو ضـمن مـنـافـسـات الدور الـ 32 من كـأس الـبـرتـغـال. وشـارك عـباس
باراة. وتمكن عـباس بتسجـيل اول اهدافه في الدقيقة  28 من اساسياً للمـرة االولى مع جيل فيسنـتي في ا

عمر اللقاء.
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النبثاق مكتب تتفيذي جديد. وختم
ـــكــتب االعـالمي لـــلــجـــنــة مــديـــر ا
بية تصريحه قائالً ان الوزارة االو
ـبــيـة عـازمـتـان عـلى والـلـجـنـة االو
ــاضــيـة ــرحــلـة ا جتــاوز اخـطــاء ا
وااللــتــزام بــالــقــوانــ الــعــراقــيــة
بـيـة الـدولـية الـنـافـذة ورسـالـة االو
ســـعـــيـــا إلنـــهـــاء الـــوضع احلـــالي
ــبي شــرعي ــشـهــد او واالنــتــقــال 

ومستقر.

الـــعــراقي ورعـــد حــمـــودي رئــيس
نتـهية بـية العـراقيـة ا الـلجنـة االو

واليته. 
ــــبـــــيــــة واوضح حـــــســـــ ان االو
الدولية حثت على انـعقاد اجلمعية
ــبـيــة الــعــراقــيــة في الــعــامــة لـالو
قـبل لتـفويض الـعاشـر من شبـاط ا
جلـنـة ثالثـيـة مـؤقـتـة تـنـبري الدارة
بي الـعـراقي والـتهـيـئة الـعـمل االو
ــؤتــمـــرات االنــتــخــابــيــة القــامــة ا

ــبـــيــة الــدولــيــة الى الــلــجــنــة األو
ـبيـة العـراقيـة رسالـة تضـمنت األو
اخلــــطــــوات الـــواجـب اتــــخــــاذهـــا
ـبي الـعـراقي. إلصالح الـوضع األو
ـــكــتـب االعالمي في وقــال مـــديــر ا
بـية الوطـنية الـعراقية اللـجنة االو
حــســ عــلي حــســ في بــيــان ان
ـرسـلـة ـبـيـة الـدولـيـة ا رسـالـة االو
امس ارسـلت الى الـسـيـديـن عـدنان
درجـال وزيــر الــشـبــاب والـريــاضـة

كـتب التـنفـيذي في حـال فوزهم بـا
بـيـة وبـكـال احلـالـت لـلـجـنـة االو
ادة تتعارض مع الفقرة 1/ب فان ا
ـادة ـادة 19 والـفــقـرة 5 من ا من ا
ادة 20 ادة 31 وا  من النظام32 وا
ــبـيـة وكـذلك الـداخـلي لــلـجـنـة االو
ـبي وان ـيــثـاق االو ادة 28 من ا ا
تطـبـيـقـها يـسـتـدعي تـغيـيـر جـميع
هـذه الــنــصـوص واخــرى غـيــرهـا
وذلك من ضـرب االستـحالـة. أبرقت
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بية دير التنفيذي للجنة االو اكد ا
الـــوطـــنــــيـــة الـــعـــراقــــيـــة جـــزائـــر
ادة  33من السـهالني ان تـطبـيق ا
قانون االحتادات الرياضية سيهدم
الـعــلــمـيــة االنـتــخـابــيــة بـالــلـجــنـة
بيـة العراقيـة. وقال السهالني األو
في بيان صـحفي إنه علـينا االقرار
بـــحـــاجـــة الـــريــاضـــة الى حتـــديث
قـوانـيــنـهـا وكـذلك االقــرار بـاجلـهـد
الـــذي بــــذلــــته جلــــنــــة الــــشــــبـــاب
والـــريــــاضـــة بــــهـــذا اخلــــصـــوص
وللتـنويه بأنـني لست جزءا من أي
هيـئة تنـفيـذية ألي احتاد وبـالتالي
لــست صــاحب مــصــلــحــة أو ضـرر
ـادة  33من شــخـصي مــبـاشــر من ا
الـقـانون اجلـديـد لالحتـادات والتي
نـصت عــلى (ال يــجــوز اجلــمع بـ
عضـوية الـهيئـة التـنفيـذية لالحتاد
وعضـوية اي هيـئة ادارية ريـاضية

اخرى ). 
ـــادة  33في واضـــاف أن اقــــحـــام ا
الــســاعــات االخـــيــرة لــلـــتــصــويت
يجـعـلـهـا مـثار حتـلـيل واسـتـنـتاج
فعلى مـستوى التحـليل فهي مطب
لـلـمـؤسسـة الـتشـريـعـية اوقـعـها به
ـادة الن تـطــبـيـقـهـا مـتـبــني هـذه ا
سيهدم العـملية االنتخـابية القادمة
للـمكتب الـتنفـيذي بالـكامل ألسباب
ـادة تؤكـد صـراحة عـدة مـنهـا ان ا
عـلى ان اعـضـاء الهـيـئة الـتـنفـيـذية
لالحتـادات الريـاضـية أمـا ال يـجوز
لـهم الـتـرشـيح لـلـمـكـتب الـتـنـفـيذي
بية العـراقية أو عليهم للجنـة االو
االسـتـقالـة من هـيئـاتـهم التـنـفيـذية
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بغداد- الزمان
الكم وصل الى محـافظـة البـصرة ا
الـــعــراقي احملـــتــرف فـي الــواليــات
ـتـحـدة االمـريـكـيـة ديـڤـر فـرهـادي ا
بـدعـوة رسـمـيـة مـن احتـاد الـلـعـبة.
وقـــــال امـــــ ســــر االحتـــــاد عـــــلي
عبدالزهرة في بيان ان فرهادي هو
الكـــمــ احملــتــرفــ الــذين احــد ا
نسعى الستقطابهم واالستفادة من

خـــدمــاتـــهم لــيـــكــونـــوا الى جــانب
ابــنـاءنــا من ابــطــال الـفن الــنــبـيل.
الكم واشــار عـبـد الــزهـرة الى ان ا
العراقي ديڤر فرهادي سيشارك في
بـطولـة العـراق الـتي ستـنطـلق يوم
غــد في الـبــصــرة وهــو اول مــحـفل
رســمي له في الــعــراق اذ ســيــمــثل
نــادي اجلـنــوب الـريــاضي في هـذه

البطولة.
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جزائر السهالني

حترف امريكي الكمة يستع  ≈d²Š»·∫ احتاد ا

هيونداي سلـطان الغنام  –النصر
جـالل الــــــدين مــــــشـــــاريــــــبـــــوف –
بـاخـتـاكـور شـجـاعي خـلـيل زاده –
-وو - بــيــرســـيــبــولــيس كــيم مــ
ســوون ســامــســونغ بــلــو ويــنــغــز
بـــــيـــــورن يـــــونـــــسن - أولـــــســـــان
هـيونـداي جونـاثـان فيـيرا  –بك
أندريس انـييـستـا - فيـسيل كوبي
يــــوون بـــــيت-غـــــارام - أولــــســــان
هــيـونـداي عـبـدالـرزاق حـمـدالـله –
الـنصـر رينـاتـو أوغوسـتو  –بك

حامد الك  –بيـرسيبـوليس كـيوغو
فـوروهــاشي - فـيـسـيل كـوبي جـو

سو-هوك - أولسان هيونداي.

الــثـاني. وكـتـب االسـيـوي عن رسن
قائالً ساهم العراقي بشار رسن في
بـلــوغ بــيـرســيــبــولـيـس لـلــمــبـاراة
الـنهـائيـة الـثانـية في غـضون ثالث
يزة سنوات بـعدما قدم عـروضاً 
عـلى امـتـداد الـبــطـولـة. وقـد سـجل
رسن البـالغ من العـمر  24 عاماً في
ـبـاراة أمــام الـتـعــاون الـسـعـودي ا
وصـــنـع هـــدفــــ أمـــام الــــشـــارقـــة
والـــنـــصــر بـــاإلضـــافــة إلـى صــنع
العـديد من الـفرص لـزمالءه لـيؤكد
مــكـانـته ضـمـن أبـرز جنـوم الـقـارة.
ـرشــحـ كل من: وضــمت قـائــمـة ا
جــويـــنـــيــور نـــيـــغــراو - أولـــســان
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رشح االحتاد االسيوي بـكرة القدم
ــنــتــخب الــوطــني الــعــراقي جنم ا
وناي بيـرسبوليس االيـراني سابقاً
وقـطـر احلـالي بـشـار رسن جلـائزة
افـضل العب في دوري ابطـال آسـيا
ــوقع االلــكـتــروني في 2020 وقــام ا
االحتـــاد اآلســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم
بـإطالق جـوائـز خـيـارات اجلـمـهور
لـعام  2020 والـتي تـنظـم على أربع
فـــئــات وبـــحــيـث تــشـــكل أصــوات
ــئـة من اجلـمــاهــيـر نــســبـة  60 بــا
التـصويت عـلى أن يتم اإلعالن عن
الـنـتـائج الـنـهـائـيـة يـوم  24 كـانون

ـسـتـنـصـريــة الـتي يـعـد مـوقـفـهـا ا
نتخب. واضاف انه وطني اجتاه ا
سـيــعــلن عن الــقــائــمــة الـنــهــائــيـة
ـتـكـونـة من 12 العـبـاً خالل االيام ا
قـبلة لـلدخـول في معسـكر كربالء ا
وخــوض مـــنـــافــســـات الـــبــطـــولــة
الـــعــــربــــيــــة. واشـــار الـى ان وفـــد
ــنــتـخـب سـيــتــوجه مــبــاشـر الى ا
ـعسكر من اجل مصر بـعد انتهاء ا
احلــفـاظ عــلى انــســجــام الالعــبـ
وبـــقـــائــهـم في الـــفــورمـــة واجــواء

التدريب.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

نـتخب الـوطني لـلركبي يخـوض ا
مــعــسـكــرا تـدريــبــ في مــحـافــظـة
ـقدسة في الـ31 من الشهر كربالء ا
ــــنـــتـــخب احلــــالي. وقـــال مـــدرب ا
الـوطــني مـصــطـفى عــبـد فـي بـيـان
ـعـسـكـر سـيـكـون اخر لـلـجـنـة ان ا
ـنــتـخب مــحـطــة في حتـضــيــرات ا
الـتي انــطـلـقـت مـتـأخــرة في بـدايـة
الــعـام اجلــديــد بــسـبب عــدم تــوفـر
مـلـعـب لـلـتدريـبـات اال بـعـد حتـصل
ـوافـقـات بـإقـامـتـهـا في اجلـامـعـة ا

مبـاريات الدوري الـعراقي الـنسوي
بـكــرة الـقـدم لــلـصـاالت حــيث تـقـام
مــنــافــســات اجلــولــة الــثــانــيــة من

البطولة. 
وسـيـواجه الـزوراء نـظـيـره الـبـلدي
ـــرأة في مـــقــر وزارة عـــلى قـــاعــة ا
الشباب والرياضـة. يذكر ان الهيئة
الـتــطـبـيـعــيـة اعـادت احلــيـاة لـكـرة
وسم باالتفاق القدم النسوية هذا ا

مع جميع االندية.

عواد و اختـيار رئيس جـديد بشكل
قانوني و باإلجماع ايضا. واوضح
ان الــرئــيس الــســابق قــدم طــلــبـ
لـلـهــيـئـة االداريــة االول إعـفـاءه من
مـنــصب رئـاســة االحتـاد و الــثـاني
استـقـالته من الـعمل في احتـاد كرة
ــوافـــقـــة عــلـــيـــهــا الـــيـــد و تــمـت ا
بـتـصــويت جـمـيع أعـضــاء الـهـيـئـة

االدارية.
 ومـن جـــــهـــــة اخـــــرى تــــــتـــــواصل
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ــركـزي لــكـرة اكـد رئــيس االحتـاد ا
الـيد مـحـمد االعـرجي ان االسـتقـالة
الـــتي تـــقـــدم بــهـــا رئـــيس االحتــاد
الـسـابـق سالم عـواد من الـعـمل في
االحتــــاد الى الــــهــــيــــئــــة االداريــــة
قــــانــــونــــيــــة و بـــخـط يــــده. وقـــال
االعـــرجي في بـــيـــان ان الـــهـــيـــئـــة
االداريــة الحتـاد كـرة الــيـد صـادقت
رسـمـيـاً و بـاإلجمـاع عـلى اسـتـقـالة
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اكـــد الـــنـــجم الـــدولي
الـــــــســــــــابق يــــــــونس
مـحــمــود انه ســيــبـقى
بـعيـداً عن الـسيـاسة وال
يــــفــــكــــر بــــالــــتــــرشح في
ــقـبــلـة. وقـال االنـتــخـابـات ا
مـــــحــــمـــــود في حـــــديث
صــــــحــــــفي إن
هـــنــاك

عـقـبـات كـثـيــرة في طـريق الـتـرشح
النــتـــخـــابــات احتـــاد الـــكـــرة لــكن
مشروع الترشح النتخابات االحتاد
مازال قائماً كوننا رياضيون ونعلم
مـــا حتـــتـــاجه الـــكـــرة الـــعـــراقـــيـــة
وتواجدي كـرئيس لنـادي اجلامعة
جـــــاء ألنـي اود ان اقـــــدم خــــــدمـــــة
لــــلــــشــــبــــاب. واوضح ان قــــانــــون
االحتـادات الــريــاضـيــة فــيه بـعض
شكالت ونحن ندفع باجتاه اقرار ا
ـــان بـــعـــدهــا الـــقـــانـــون في الـــبـــر
سـنـمـضي بـالـتـرشح النـتـخـابـات
احتــاد الـكــرة. واضـاف أن عـمل
الــهـيـئـة الــتـطـبــيـعـيــة يـشـوبه
بـــعـض الــتـــخـــبـــطــات ولـــكن
نـسـتــطـيع الـقــول ان نـسـبـة
ـئــة يـجب جنـاحـهم 70 بــا
تــــوســـيع قــــاعـــدة العـــبي
ـــــنـــــتـــــخب الـــــوطـــــني ا
والبحث عن العب جدد
في احملـــافــظـــات لــرفــد
ـنـتـخبـات الـوطـنـية. ا
وعـن امــــــكــــــانــــــيـــــة
ترشحه لالنتخابات
ـقبلة السيـاسية ا
أكـــد مــحـــمــود أن
انـــا بــــعـــيـــد عن
الــســيــاســة لن
ارشح ولــــيس
لـــدي طــمــوح
الـــــــتــــــــرشح
للسياسة في

ستقبل. ا

dLðR∫ جانب من مؤتمر احتاد الكرة

يونس
محمود
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انطـلـقت اليـوم األربعـاء بـطولـة كأس
الــعــالم لــكــرة الــيــد في مــصــر وسط
إجــراءات احـتــرازيـة غــيـر مــسـبــوقـة
ــشــاركـة في لــلـحــفــاظ عــلى الـفــرق ا
ــونـــديــال في ظل تـــفــشي فــيــروس ا

كورونا.
وبــــدأ احلـــفـل االفـــتــــتـــاحي
لـلـبـطـولـة بـحـضور
الــــــرئـــــــيس
ـــــصـــــري ا
عـــــــــــبــــــــــد
الــــفــــتـــاح
الـســيـسي
الذي أعلن
انـــــــــــطـالق
البـطـولة في
نـــســخـــتـــهــا
الــــســــابــــعــــة
والعشرين

وفـــاز مـــنـــتـــخب
مـصـر عـلى

سابقة كان عدد الدول اضية من ا ا
شاركة في الـبطولة 24 فريقا فقط ا
زادت إلى 32 في الـنـســخـة احلـالـيـة

للبطولة.
ربع الذهبي في ووصلت مصر إلى ا
كأس العالم لـكرة اليـد في فرنسا في
عام 2001 كـأول دولـة غـيـر أوروبـية
ـركـز حتـقق هـذا اإلجنـاز واحـتـلت ا
سابقة. الرابع على العالم في تلك ا
ربع ـصر لـتـدخل ا وحلقت تـونس 
الذهـبي في بطـولة كـأس العـالم للـيد
في عـام 2005 في تــونس وهــو مــا
يـجــعـلــهـا ثـانـي دولـة غـيــر أوروبـيـة

حتقق هذا اإلجناز.
w³¼– lÐd

ربع الذهبي محتلة كما دخلت قطر ا
ـركـز الـثـانـي عـلى الـعـالم في كـأس ا
الـعـالم 2015 الـذي نـظـمـته الـدوحـة
ـبـاراة الـنـهـائـيـة ـة في ا بـعـد الـهـز
عـلى يــد فـرنـســا الـتي حــصـلت عـلى
الـــــلـــــقب. وقـــــبل يـــــوم من انـــــطالق
الـبـطولـة انـسـحب فـريق جـمـهـورية
ـتـحـدة الـتـشـيك ثم فـريق الـواليـات ا
األمـريـكــيـة من الـبـطـولــة بـعـد تـزايـد
اإلصــابــات بـــفــيــروس كــورونــا بــ
. وأكد خـالـد فـتحي العـبي الفـريـقـ
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{ مـدريـد- وكـاالت - كـشف تـقـريـر إعالمي إسـبـاني عن الـكـوالـيس داخل غـرفـة خـلع مالبس
ريال مـدريـد إثـر اخلـسارة أمـام أتـلـتيـك بيـلـبـاو بنـتـيـجة 2-1 في نـصف نـهـائي كأس الـسـوبر

اإلسباني.
يرجني لم يقل أي شيء ووفقًا لبرنامج "الشيرجنيتو" اإلسباني فإن زين الدين زيدان مدرب ا

باراة. مطلقًا في غرفة مالبس ريال مدريد عقب ا
ـلـكي شـكـكـوا في وأشــار الـبـرنـامج اإلسـبـاني إلى أن الالعـبـ داخل غــرفـة مالبس الـفـريق ا

أسلوب لعب زيدان عقب اخلسارة.
ة في غـرفة خلع يـرجني كان أكثـر الالعب تـأثرًا بالـهز وأوضح أن لوكـاس فاسكـيز جنـاح ا
ـركز الـثاني في جـدول ترتـيب الدوري اإلسـباني بـرصيد البس.يـذكر أن ريال مـدريد يـحتل ا ا

 37 نقطة.
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{ سلوس اجنليس) ,أ ف ب) - وضع
هـيــوســ روكــتس صــفـقــة األســبـوع
خــلف ظـهـره لـيـلــة اخلـمـيس اجلـمـعـة
وبـدأ حــقـبــة مــا بـعــد جـيــمس هـاردن

بــفـوز أول خـارج قــواعـده في الـدوري
األميـركي للـمحـترفـ ح تـغلب على
سـان أنتـونـيو سـبـيرز بـنـتيـجة -109
بـاراة كريسـتيان 105. وسجل رجل ا

وود 27 نقطة مع  15متابعة لروكتس
ـــبــاراة غــداة اإلعالن عن رحــيل في ا
هــداف دوري كــرة الــســـلــة األمــيــركي
ـــواسم الـــثالثــة لـــلـــمــحـــتــرفـــ في ا

األخيـرة إلى بروكـل نـتس في صـفقة
ضــخــمــة شــمــلـت نــاديــ آخــرين.من
جـهــته ســجل ســتــيـرلــيــنغ بـراون 23
نقـطة فـيمـا حقق جـايسـاين تايت 13
نقطة و10 تمريرات حاسمة لهيوس
الـذي تعـرض خلسـارات مـتتـاليـة على
أرضه أمام لـوس أجنليس لـيكرز.ورداً
على سؤال حـول ما كان علـيه الشعور
في غرفـة مالبس روكتس بـعد يوم من
إعـالن الـصــفـقــة الــضـخــمـة ربط وود
ذلك بـعــقـلــيــة عـدم االســتـسالم لــنـجم
ليكرز الراحل كوبي براينت.وقال وود
ــيــة "لــديــنــا عـــقــلــيــة مــامـــبــا (أكــاد
بــرايـــنت). وهــذا يـــعــني أن اجلـــمــيع
يــفــكــرون واجلـمــيع لــديــهم الــكــثــيـر
لــيـثــبــتـوه". وأضــاف "كــلـنــا نــريـد أن

نخرج وأن نلعب بقوة".
وجاء اإلعالن عن االنتقال بعد أقل من
24 سـاعة من انـتـقاد هـاردن لـروكتس
مـعتـبراً أن الـفريـق "ليس قـريبـاً حتى
ــــــنـــــافـــــســـــة في بــــــصـــــراحـــــة" من ا
الـــــدوري.ووود يـــــلـــــعـب مع فـــــريـــــقه
الــــســـادس في خــــمـــســـة مــــواسم في
الدوري األمـيركي لـلمحـترفـ منذ أن
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درب السابق { لندن- وكاالت - قـال ماركوس راشفورد مهاجم مانشـستر يونايتد إن ا
همة التي يسـتفيد منها جيدا هارات ا للفريق جوزيه موريـنيو ساعده في تطوير إحـدى ا
حتـى اآلن.وتولـى مـورينـيـو تـدريب مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد ب صـيف 2016 وشـتـاء 2018
ويقـود حـالـيـا فـريق توتـنـهـام مـنـذ نوفـمـبـر/ تـشـرين الـثاني 2019.وأوضح راشـفورد أن
موريـنيـو جعـله أكثـر ذكاء في مـنطـقة اجلـزاء حيث بـات قادرا عـلى احلصـول على ركالت
جزاء بشكـل أكبر.وجاءت تصريحات راشفورد في أعقاب أحاديث عن عدد ركالت اجلزاء
التي حصل علـيها فريقه.وقال يـورجن كلوب مدرب ليفـربول (حامل اللقب) إن عدد ركالت
اجلـزاء الـتي حـصل عـليـهـا يـونايـتـد خالل عـامـ يفـوق عـدد الـركالت التـي حصل عـلـيـها
فــريـقه خالل 5 أعـوام ونـصـف. وأوضح راشـفــورد أنه حـرم من عــدة ركالت جـزاء خالل

العمل حتت قيادة مورينيو الذي طلب منه التحلي بذكاء أكبر في منطقة جزاء اخلصوم.
ـاضـية: "جـوزيه قال لي: إن لم تـتـصرف بـذكاء حـيال وقـال راشفـورد للـصحـفـي الـليـلة ا
درب األمر فـلن حتـصل عـلى شيء".ومنـذ مـباراة الـفـريق األولى في الدوري حتـت قيـادة ا
احلـالي أولي جونـار سـولسـكايـر في ديـسمـبر/ كـانون األول 2018 حصـل يونـايتـد على
يرليج في الـعدد حسب سكاي 27 ركلة جزاء في الـدوري متفوقا عـلى جميع فرق الـبر

سبورتس.

واجلــــــبل األســــــود وأوكـــــرانــــــيـــــا
وصربيا.

وأقــــــــــــــر وزيـــــــــــــر اإلصـالح اإلداري
والـتــنـظــيـمي الـيــابـاني تــارو كـونـو
اجلــمــعــة بــأن "أي شيء قــد يــحـدث"
ؤجل بـياد طوكيو 2020 ا حيال أو
بـــســـبب تـــفـــشي فـــيـــروس كـــورونــا
ــســتـــجــد لــيــصــبح أول مــســؤول ا
رسمي كـبيـر يعتـرف بانـعدام الـيق
في إمكـانـيـة إقامـة األلـعاب في وقت
تـــكــافح فـــيه الـــيــابـــان ودول أخــرى
للسيـطرة على ارتـفاع اإلصابات.ولم
يــســتــبــعــد كــونــو إمــكــانــيــة إلــغــاء
ــبــيــاد حــيث تــخــضـع طــوكــيـو األو
الكـبرى ومنـاطق أخرى حـاليـاً حلالة
طوار تـمتـد حتى  7شبـاط/فبـراير
قبل على أقل تقدير.وكونو هو أول ا
وزيـر في احلــكـومـة يــنـاقض إصـرار
رئـيس الــوزراء يـوشـيـهــيـدي سـوغـا
بأن اليابان في طريـقها لتنظيم دورة
ــة" رغم تـوسـيع ألـعـاب "آمــنـة وسـا
حالـة الطـوار هذا األسـبوع لتـشمل
ا في ذلك ما مـجموعه  11منطـقة 
أوسـاكـا وكـيــوتـو.وقـال كـونـو وهـو
وزير اخلارجية والدفاع السابق في
مؤتـمر صـحافي إنه "نـظراً إلى حـالة
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أصـبح محـترفـاً مع فيالدلـفيـا سفـنتي
سيكسرز عام 2015. وضمه هيوس
دة في تـشرين الـثاني/نـوفمـبر بـعقـد 
مباراة ثالث سنـوات بـعدمـا لعب 62 
ـــوسم مـع ديـــتــرويـت بـــيـــســتـــونـــز ا
ـــــاضي.وظـــــهــــر وود ألول مـــــرة مع ا
روكــتس في كــانــون األول/ديـســمــبـر
حـيث سـجل 31 نـقـطـة و 13مـتــابـعـة
وثالث تمريرات حاسمة حينما خسر
فـريــقـه أمـام بــورتالنــد تــرايل بـاليـزر
ـتـعـاً 126-128 كـان فـوز اخلــمـيس 
جـداً خـصـوصـاً وأن فوز روكـتس

جاء بعدما كان متخلفاً -52
45 في الربع الثاني

والثالث.
وارتــدت تــســديــدة
جنم تــــوتـــنــــهـــام
ـــار ديـــروزان د
مع اقــــــــتـــــــراب
الــــــــــــوقـت مـن
الـنـهـاية قـبل
أن تــــعـــصى
عن الدخول

Í—Ëœ∫ مباراة

كرة السلجة من
الدوري االمريكي

فيراري
شارل
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نائـب مديـر بـطولـة الـعـالم لكـرة الـيد
في مـــصــر أن عــدد اإلصـــابــات بــ

صفـوف مـنتـخب الـتشـيك جتاوز 15
حـالة.ولم تـمض سـاعـات قلـيـلـة على
انــسـحــاب مـنــتـخب الــتـشــيك حـتى
أعـــلـن االحتـــاد الـــدولـي انـــســـحـــاب
نتخب األمريكي أيـضا من البطولة ا
نظرا الكتـشاف إصابة  18من العبيه
بـفـيـروس كـورونـا.اسـتـدعى االحتـاد
الدولي لـكرة الـيد مـنتـخبي مـقدونـيا
ــبــاريــات في وســويــســرا خلــوض ا
مــصــر بـدال مـن مـنــتــخــبي الــتــشـيك
تـحـدة.وتشـهد الـبطـولة والواليـات ا
الدولـيـة مشـاركة 32 منـتـخـبا لـلـمرة
األولى وهــو مـا يــتـوقـع أن يـتــحـقق
عــلى أرض الــواقع حــال اســتــجــابـة
مـــنــتــخـــبي مــقـــدونــيــا وســـويــســرا
الســـتــدعــاء االحتـــاد الــدولي لـــهــمــا
للمـشاركة في الـبطولـة.وكان االحتاد
الـدولـي لـلــعـبــة قـد قــرر عـقب إعالن
انـســحـاب مــنـتــخب الـتــشـيك وضع
خـــمس مـــنـــتـــخــبـــات احـــتــيـــاطـــيــة
لـــلـــطـــوار يـــشـــارك بـــعـــضـــهــا أو
جميعها في كـأس العالم حال اعتذار
ـــــشـــــاركـــــة وهي أي مـن الـــــفــــرق ا
مــنــتــخــبــات ســويــســرا وهــولــنـدا

 ليونيل ميسي
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يـــوسف أبــو عــمــيـــرة خــريج كــلــيــة
احلقوق الـفلسـطينيـة لم يدع اإلعاقة
تـعـيــقه.وُلـد بال رجـلــ وبـذراعـ لم
ــوهـــمــا وخــاض حتــديــا يـــكــتــمل 
جديدا الكاراتيه.أظهر يوسف البالغ
مـن الــعـــمــر 24 عــامـــا مـــهـــاراته في
الــقـتــال بـالــعـصي أثــنـاء تــدريـبه مع
ـــشـــتل لـــلــفـــنــون مــدربـه في نــادي ا
الـقـتـالـيـة فـي غـزة.وقـال أبـو عـمـيـرة:
أردت أن أثــبت لــنــفــسي ولــلـعــالم أن
اإلعـاقــة مـوجـودة في الـعـقل ولـيـست
فـي اجلــســـد وال شـيء مـــســتـــحـــيل
فلعـبة الكـاراتيه تسـاعدني في الدفاع
ـــشــاركــة في عن نـــفــسي وأحـــلم بــا
الــبـــطــوالت الــدولــيــة.ويــســاعــده فن
القـتال بالعـصا على تـعويض أطرافه
ـفــقـودة وقـد تـعــلم كـيـفــيـة تـوجـيه ا
الـلــكـمــات الـقـويــة وصـد الـهــجـمـات

بجسده وذراعيه.
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فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا أي شـيء قــــد
يحـدث".وأضـاف "يـجب علـى اللـجـنة
ـبيـة الـدولـية ـنظـمـة والـلجـنـة األو ا
بالطبع التفكـير في خطط احتياطية.
ـبـياد تـسـتـعـد احلـكـومـة بـحـزم لألو
ـــبـــيـــة".وأظـــهـــر واأللـــعـــاب الـــبـــارا
اسـتـطالع جـديــد لـلـرأي في الـيـابـان
ئة من الـسكـان يريدون بأن 80 في ا
تــــأجــــيل أو إلــــغــــاء دورة األلــــعـــاب
قبل.وقال ـقررة الصـيف ا بية ا األو
رئيس طوكيو  2020يوشيرو موري
في خـطـاب الـثـالثـاء إن تـأجـيالً آخـر
" وفـقـاً لأللــعـاب "مــسـتــحـيل تــمـامــاً
لوسائل إعالم محـلية.وقال موري إن
اليـابـان ستـقرر مـا إذا كـانت ستـقبل
شـجع فـي األلعاب خالل حضـور ا
ـــقـــبـــلـــة مـــوضـــحـــاً أنه األشــــهـــر ا
"سـيـتعـ عـلـيـنـا اتـخـاذ قـرار صعب
للـغايـة في الـفتـرة من شبـاط/فبـراير
إلى آذار/مــــارس".وقــــال ســــوغـــا إن
اليابـان ملتـزمة باسـتضافـة األلعاب
ـزاج الـعــام سـيـتــغـيـر وتـؤمن بــأن ا
عـندمـا تـبـدأ الـبالد برنـامج الـتـلـقيح
ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرر فــي أواخـــــــــــــــــــر ا
شـباط/فـبـرايـر.ونـقلـت وسائل إعالم
بـيـة سيـكو محـلـية عن الـوزيـرة األو
هاشيموتو قولها اجلمعة إن اليابان
ستـعلق استـثنـاء يسمح لـلريـاضي
األجانب بدخـول البالد لـلتدريب في
حـــ تـــســـري حـــالــة الـــطـــوار في

البالد.
وســــيـــظل بـــإمــــكـــان الـــريـــاضـــيـــ
اليـابـانيـ العـودة إلى الـيابـان لكن
لن يُسـمح لـهم بـعد اآلن بـاإلعـفاء من
فـتـرة احلــجـر الـصـحـي الـبـالـغـة 14

. يوماً
ونـقل عن هـاشـيـمـوتـو قـولـهـا "نـريـد
إعـطـاء األولـويـة إلنـقـاذ األرواح. لذا
كإجراء وقائي للقضاء على اخملاطر
نـــــريـــــد تـــــعـــــزيــــــز خط دفـــــاعـــــنـــــا
األول".وأضــــافت "ســــنــــأخـــذ حــــالـــة
الـــعـــدوى فـي الـــداخل واخلـــارج في

احلسبان وسنرد وفقاً لذلك".
وقال متحدث بـاسم االحتاد الياباني
لكـرة اليـد لـوكالـة فرانس بـرس إنهم
يــسـعــون لـلــحــصـول عــلى إرشـادات
حــول كـيــفـيــة الـتــجـاوب عــنـد عـودة
منتـخبهم الـوطني للـرجال من مصر
حـيث يـتـنـافـسـون حـالـيـاً في بـطـولة

العالم.

ـرشح عـلى مـقعـد رئـاسـة برشـلـونة عن { مـدريـد- وكاالت - حتـدث خـوان البـورتا ا
قبل. خططه بشأن جتديد عقد ليونيل ميسي قائد البارسا الذي ينتهي في الصيف ا
وقال البورتا في حوار أجراه مع صحيفة موندو ديبورتيفو "سأخبر ليو أننا سنقدم له

عرضًا آمل أن يتماشى مع ما يريده وما يستطيعه برشلونة أيضًا".
وأضـاف "لن أتــمـكن من تـقــد الـعـرض في الـيــوم األول ألن عـلي انـتــظـار مـراجـعـة
النـتيجـة أولًا أريـده أن يستـمر وهو يـعرف ذلك بـعد ذلك سأقـدم عرضًـا ماليًـا وفقًا

ستوى الرياضي سيجده جذابًا". إلمكانيات النادي ولكن على ا
وتابع "أعرف ما يـريده ميسي. إنه يريـد االستمرار في الـظفر باأللقـاب مع برشلونة
وأنا أريده استمراره في التتويج مع برشلونة أشعر بأنه أفضل العب في العالم".

وواصل "مـيـسي شـعـر أن بـارتـومـيـو خـدعه ألنه لم يـحـضـر نـيـمـار.. هل تـقـنـعه بـإحـضـار
ستوى االقتصادي ضـمن إمكانيات برشلونة أعلم نيمار? سأقـدم له عرضًا على ا

ـال الخـتـيار طـريـقه سـأقـدم له عـرضًا تـنـافـسـيًـا على أن ليـو ال يـبـحث عن ا
ستوى الرياضي حيث سيرى نفسه يفوز باأللقاب". ا

البس وأكـمل "مع شعـور مـيسي بـالـراحة تـكون األجـواء في غـرفة ا
البس وهو يعلم أنه يحتاج كما ينـبغي. يجب أن يكون قائد غـرفة ا

إلى فريق يتمتع بضمانات معينة للقدرة على الفوز باأللقاب".
ـتـلـك عـقـلـيـة الـفـوز وعـلـيـنـا وشـدد "أشـخــاص مـثل لـيـو جـعـلـونـا 
التحدث مـعه عن كرة القدم. هو يعلم أن لدينـا أفكارًا متشابهة جدًا

شروع الرياضي". بشأن ا
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ــسـتــجـد فـيــروس كــورونـا ا
بــالالعب الـبـرازيــلي ألـيـكس
ســــــانــــــدرو مـــــــدافع نــــــادي
يــــوفـــنـــتــــوس اإليـــــــطـــالي
بـحسب مـا أكـد بـطل الدوري

. االثن
وقـال نادي الـسـيدة الـعـجوز
إنه "بـــــعــــد ظــــهـــــور بــــعض
األعــراض اخلـفـيــفـة" جـاءت
فحـوصات الالعب الـبالغ من
الــعــمـر 29 عـامــاً إيــجــابــيـة

بكوفيد-19.
وأشــــــــــار إلـى أنـه " وضع
الالعب في العزل" الصحي.

ــدة 83 ولـــعب الـــبـــرازيــلـي 
ـبـاراة الـتي فـاز دقـيــقـة في ا
فـيــهـا يــوفـنــتـوس 1-4 عـلى
أوديــــنــــيــــزي األحــــد.ولــــفت
النـادي إلى أنه "على اتـصال
بالسـلطات الـصحية لـتحديد

لـــــتـــــمـــــنح الـــــفــــوز
لروكتس.

من جــهــة أخــرى أحــرز
الـبديـل شيك مـيـلـتون 31
نــقــطــة لــيــقـود ســفــنــتي
سـيكـسـرز لفـوزه الـثاني
فـي ثالثـــة أيــــام عـــلى

مـــــيــــامي هــــيت
.125-108

{ رومـا- وكــاالت - اسـتـقـبـل أنـطـونـيــو كـونـتي
ــديـر الـفـنـي إلنـتـر مـيالن نــبـأ مـطــمـئـنـا خالل ا
واجـهـة يـوفـنـتوس في استـعـدادات نـيـراتـزوري 

اجلولة  18من الدوري اإليطالي.
وغاب عن تـشكـيـلة إنـتر األسـاسيـة أمام فـيورنـتيـنا

ـاضي سـتـيـفـانـو بـثـمـن نـهـائي كـأس إيـطـالـيـا األربـعـاء ا
سـيـنـسي بــعـد أن شـعـر الالعـب بـإصـابـة في ربــلـة الـسـاق خـالل عـمـلـيـات

اإلحماء.
ووفـقًـا لـصـحــيـفـة "الجـازيـتـا ديـلـو سـبـورت" اإليــطـالـيـة فـإن سـيـنـسي أجـرى

فحوصات طبية أمس اخلميس أظهرت عدم معاناته من أي إصابة.
وأشــارت إلى أن ســيـنــسي ســيـشــارك الـيــوم بـشــكل طــبـيــعي في الــتـدريــبـات

اجلماعية إلنتر ميالن وسيكون متاحا أمام كونتي في موقعة يوفنتوس.
ركز الثاني في جدول ترتيب الدوري اإليطالي برصيد 37 يذكر أن إنتـر يحتل ا

تصدر. نقطة بفارق 3 نقاط خلف ميالن ا

ــــبـــاراة مـــنــــتــــخب تــــشــــيـــلـي في ا
االفتتاحية للبطولة بنتيجة 35-29.
وتــقــام الــبــطــولــة من دون جــمــهــور
كإجـراء احـترازي لـلـحد من إصـابات
كورونا وتـمتد من 13 ينايـر/كانون
الثاني وحتي  31 من الشهر نفسه.
ــبــاريــات ــقــرر أن تُــقــام ا كــان من ا
بـشــكل طـبــيـعي بــحـضـور جــمـهـور
وبالفـعل فتح باب حـجز التـذاكر عبر
البوابة اإللكترونية اخملصصة لذلك.
تـخـطى مـواضــيع قـد تـهـمك وواصل
الـقــراءةلـكن تــقـرر تـنــظـيم الـبــطـولـة
ـــبـــاريـــات دون حـــضـــور وإقـــامــــة ا
جـمـهـور وذلك قـبل أيـام من انـطالق
البـطـولة حـرصـا على سـالمة الـفرق
ـشــاركـة وعـلى واألجـهــزة الـفـنــيـة ا

سالمة اجلماهير أيضا.
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ــعـنــيـة في وتــؤكـد أجــهـزة الــدولـة ا
مصر اتخـاذ كافة اإلجراءات لـلحفاظ
ـشـاركة وضـمـان جناح علـى الفـرق ا

البطولة.
ـباريـات في أربعـة صاالت وستـقام ا
رياضية في مصر وهي صالة ملعب
الـقـاهـرة الـدولي وصـالـة الـعـاصـمـة
اإلدارية اجلديدة وصـالة مدينة
الــــســــادس مـن أكــــتــــوبـــر
الــقــريـــبــة من الــقــاهــرة
وصـــالـــة مــــلـــعب بـــرج
ــــديـــــنــــة الـــــعـــــرب 
اإلسـكـنـدريـة. وتـعد
مـــــصــــر الـــــدولــــة
األفريقية األولى
الــــــــــــــــــــــــــــتــي
تـســتــضـيف
هــــــــــــــــــــــذا
ونديال ا
وثـــــــــاني
دولة غير
أوروبــيـة
تــــــــنــــــــظم
ـــســـابـــقـــة ا
بــعـد الــيــابـان
الــتي نــظـمــتــهـا

عام .1997
وتـــشــــارك ست دول
عـربــيـة في الـبــطـولـة
وهـي مـــــصــــــر وقـــــطـــــر
ــغـرب وتـونس واجلــزائـر وا
والـــبـــحـــرين. وحـــتى الـــنـــســـخــة

ودخـلت عــلى الــفــور في الــعـزل
الذاتي... وكان االختبار الالحق

الذي أجريته إيجابيا".
واكـد الـسـائق الـبـالغ مـن الـعـمر
 32عـامـا أنه عانـى من "أعراض
خــفـيـفـة" وأنه كـان يـعـزل نـفـسه

في منزله في موطنه موناكو.
ـاضي ـوسم ا وأنـهى لـوكـلـيـر ا
ـركـز الـثـامـن حـيث اعـتـلى فـي ا
مـنصـة التـتـويج مرتـ فقط في
مــــوسم مــــريع لــــفـــراري من 17
ســبــاقــا فـــيــمــا تــراجـع زمــيــله
ــاني سـيـبــاسـتـيـان الـسـابق األ
فــيـتـل بـطـل الـعــالم أربـع مـرات
ـــركـــز  13فـي تـــرتـــيب إلى ا

. السائق
ولـن تـــــؤثـــــر اصـــــابــــة
لـوكـليـر بـ"كـوفـيد-"19
عـــلـى مـــوســــمه إذ لن
يـــــــــــــبــــــــــــدأ إال فـي 28
آذار/مـارس في سـبـاق
جـــــائـــــزة الــــبـــــحـــــرين

الكبرى.
واعلنت "ليبرتي ميديا"
مــالـكـة حـقـوق بـطـولـة
العالم الـثالثاء تأجيل
جـــائــــزة اســـتــــرالـــيـــا
االفـتـتـاحـيـة التـقـلـيـدية
لــلـمــوسم حـتى تــشـرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر بـسـبب
تداعيات فـيروس كورونا
ــــســـتــــجــــد مـــا ادى إلى ا
إعادة تـنظـيم روزنامـة عام

.2021
كما  تـعليق سـباق جائزة
الـــصـــ الـــكـــبـــرى أيـــضــا دون
االعـالن عن مــــوعــــد جــــديـــد
لـــهــذا الـــســبـــاق حــتى

اآلن.

{ بــــــاريـس (أ ف ب) - أعــــــلن
سائق فيراري شارل لوكلير من
مـــونـــاكـــو اخلـــمــيـس اصــابـــته
سـتجـد بعد بفـيروس كـورونا ا
يـــومــ مـن تــأجـــيل اثـــنــ من
ســــبــــاقـــات بــــطــــولــــة الــــعــــالم

للفورموال واحد.
وقـال لـوكلـيـر عـلى تويـتـر "أريد
أخــبــاركم ان نــتــيــجــة اخــتــبـار
+كــــــــــوفـــــــــيـــــــــد- +19جـــــــــاءت
إيـجابـية".واضـاف "علـمت أنني
كــــنت عــــلى اتــــصــــال بـــحــــالـــة

إيـجــابـيـة
اآللــيـــة الــفــعـــالــة لــتـــنــفــيــذ
ــطــلــوبــة الــبـــروتــوكــوالت ا
لـلـسـمـاح بـأنـشـطـة الـتـدريب
ــنــافــســـة لــلــفــريق". ومن وا
ـقـرر أن يـلـتـقي بـوفـنـتـوس ا

ــــركــــز اخلــــامس صــــاحـب ا
حـاليـاً في الـدوري اإليـطالي
ـــتــــصـــدر عـــلى مـع مـــيالن ا
مـــــلــــــــــعـب ســـــان ســـــيـــــرو

األربعاء.

أليكس ساندرو 
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(1)
نـفلته أن الـظواهـر ملـفتـة للـنظر يـحدث كل يـوم في احليـاة البـشريـة ا
ان) يـؤكـد لـنا أن مـايـجري من مـسـتـلزمـات احلـصـانة الـروحـيـة (اإل
خـلف اآللوان الصاخبـة وحتت عنوان التـقدم والتركيـز غير اإلعتيادي
عـلى ثقافـة اإلستهالك طـريقاً جلـني األرباح لصـالح األقلية  ‘ومـانرى
عـلـى أرض الـواقع لالكـثـريـة الـبـشــر.نـرى عـدم الـعـدالـة بـوضـوح بـ
الـــواقع وإدعـــاء الـــتـــقـــدم عــلـى من جـــانب الـــوعي في الـــتـــعـــامل مع

مستلزمات العصر..!
ومن يــريـد يــتـابع هــذه الـظـاهــرة ويـتــابع بـعض الــقـنـوات الــفـضــائـيـة
ـتـنـفـذة) التـرى الـصـعـوبـة في (مـدعــومـة بـشـكل مـنـظم من اجلـهــات ا
ـطلـوب في هكذا الـوصول إلى نـتيـجة مؤسـفة مـفادها : أنـه وبعكس ا
ـتـابـعـة مـنـظـمة ـتـنـفـذة  حـاالت وفي الـبـلـدان الـتي تـهـتـم بـاجلـهـات ا
ايـزيد من : الـوعي واإلنتاج ـستـلزمـات  لـضرورة الـتعـامل مع هذه ا
وراحـة البال والنفس طريـقاً لالستقرار األجتـماعي نرى عندنا عكس

هذا تماماً .
(2)

ـارس مـهـنـة ســائق تـاكـسي يـتـابـع بـشـكل غـريب عن أعــرف رجالً 
االخـرين كل إخـبـار له عالقة بـإالخـتراعـات الـعـلمـيـة وما يـتـعلق مـنـها
بـاحلـيـاة الـبـشريـة والـغـرابـة في هـوايـة هذا اإلنـسـان في مـتـابـعـة هذا
واضيع اجلـانب من اخملترعات العلميـة أنه يصدق مايقرء من هذه ا
ـوضـوع حـول كيـفـيـة الـتـعـامل مع األجـهزة بل يـطـبق مـامـوجـود في ا
ثال انه حيـنما قرء اخلبر القائل ـستلزمات احلديثـة فعلى سبيل ا وا
أن الـذبذبـات الصـوتيـة الصـادرة عن الهـاتف اخللـوى تسـبب أمراض
خـطـيـرة لـالنـسـان عـنـدمـا يـضع الـهـاتف عـلى أذنه فـالـرجل من بـعـد
إطالعـه على هذا اخلبر ترك وضع الهاتف على اذنه وكلما يطلبه أحد
من االقـارب واألصدقاء يفتح مـايسمى بـ (السبـيكر) في اجلهاز ويرد
عـلى الهـاتف ويسـمعه ! وهـذا التـصرف يـسبب له واليـزال الكـثير من
اآلشـكـاالت االجـتـمـاعـيـة واليفـيـده مـحـاوالت االصـدقـاء واالقـارب بأن
مـوضوع وضع الهاتف عـلى االذن ليس بذلك اخلطر بـدليل أن اكثرية
ــذكـور ! ولـكـن الـرجل اليـســتـطـيع الــنـاس غـيــر مـهـتــمـ بـالــتـحـذيـرا
الـتـخلص من قـلـقه وكذلك اليـسـتطـيع إالسـتغـناء عن الـتـعامل مع ذلك
اجلـهاز ! ومعـاناته في فصل الصـيف مع تبريـد سيارته ليس اقل من
تــلك الـتي يـعـانى مــنه بـسـبب هـاتــفه اخلـلـوى بـعــد ان قـراءته تـقـريـراً
دة طويلة بحيث يـتحدث عن أضرار استنشاق  غاز تبـريد السيارات 
فـتـوح  لدى ـوذجاً لـلـقـلق ا ـكن أن نـاخـذ معـانـات هذا الـشـخص 
علوم أن القلق ظاهرة تربك الفرد وتخل توازنه إنسان العصر ومن ا
الـداخـلـي وان كـان شـديـداً يـنـعـكس عـلى تـوازنه اخلـارجي والـوصف
ادة اخلام لـكل االمـراض النـفسيـة و أنه ضـريبة الـعلـمي للـقلق  انـه ا
نـدفـعـهـا لـوجـودنا ومـعـايـشـتـنـا لـهذا الـعـصـر احلـديث وصـحـيح انـنا
كـن ان تسـتمر نـتعـايش مع القـلق كأنـه جزء من احلـياة الـيومـية وال 
ـا يكـون دافـعا احلـيـاة بدون حـد ادنى من الـقـلق فالـقـلق الـبسـيط ر
ولكن هـنا نحن النـتحدث عن هـذا القلق قـويا لالجنـازودافع لالبداع 
عـقد الـطبـيـعي (إن صح التـعبـير) في حـياتـنـا  بل عن قلق الـعصـر ا
الـذي يعيـشه أكثـرية البـشرية األن نـتيجـة تسارع فـرض قدرات  أاللة
عـلى قـدرة  الــبـشـر عـمـومـاً والـبـشـريـة فـيـمـا تـسـمى بـعـالم اجلـنـوب
خـصوصاً حيث قَدَرَهم الـتعامل مع تلك االالت التي  تـفرضها عصر
ـارسـة تـصـدير وكـأن عـالم الـشمـال مـتـعـمـد في  االسـتـهالك عـلـيـنـا
(أعـالم) عن الــرعـب واخلــوف من الـــتـــعــامل مـع هــذه أالالت بـــشــكل
مـتوازن مع هالة ملونـة من الدعاية عن حاجة الـناس و صعوبة احلياة
دون اجلــوء إلى تـلـك اآلالت طـريــقـاً خلـلـق الـقــلق  هل من الـصــحـيح
وضـوع نتـهم االخرين ? أم الـواقع يقـول : أن أساس حـتى في هـذا ا
سـتلزمـات للضرورة وكل االزمـة فينـا حيث النريـد أن نستعـمل هذه ا
مــسـتــلـزم حــسب احلـاجــة واليـوجــد في تــصـرفــنـا بــهـذه االالت حـد
تنع عنه وإما نغالي في اإلستعمال حلد خلق القلق أو الوسط فإما 
خـلق الـفضـائح أو الربح من خالل الـضـحك على ذقـون النـاس والبد
أن كـثير من القراء يتابعون إخبار الـفضائح الناجتة عن سؤإستعمال
ـستـلـزمات الـعـصـرية عـلى سـبيل والـتـعـامل وبدون الـوعي مع هـذه ا
ــثـال خـبــر دخـول رجل مــوقـعـاً إبــاحـيـاً لــلـفــرجـة .. فـشــاهـدأفالمـاً ا

لزوجته!! 
(3)

ـوضوع تعاملنا عـلى أية حال  قلق هذا الرجل دفـعني إلى التفكير 
ـسـؤلة عن ـؤسـسـات ا ـسـتـلـزمـات الـعـصريـة و دور اجملـتـمع وا مع ا
تـنـظـيم هـذا التـعـامل البـد إننـا نالحظ خـطـورة تـوسع إستـعـمـال هذه
األجـهزة بحيث تـأثيرها السـلبي أكثر من نـفع هذه األجهزة واألهداف
االسـاسيـة من إختـراعهـا  اول إشارة عـلى هـذه اخلطـور هو أن هذه
اآلجـهزة في مجتمعنـا (قلق ومتوتر وغير مسـتقر اساساً بسبب عدم
ــطــلــوب مع مــســتــلــزمـات وجــود بــرنــامج يــنــظم كــيــفــيـة الــتــعــامل ا
ـا يـسـتـعـمل في الـعـصــربـالـشـكل الـواعي) تـسـتـعـمل أكــثـر بـكـثـيـر 
اجملـتـمـعـات الـتي تـصـنع فـيـهـا هـذه االجـهـزة ! ومن يـريـد يـتـابـع هذه
الـظاهـرة ويتـابع بعض الـقنـوات الفـضائـية (مـدعومة بـشكل مـنظم من
تـنـفـذة) الترى الـصـعوبـة في الـوصـول إلى نتـيـجة مـؤسـفة اجلـهـات ا
طلوب في هكذا حاالت وفي البلدان التي تهتم مـفادها : أنه وبعكس ا
ــتــابـعــة مــنـظــمــة لــضـرورة الــتــعـامـل مع هـذه ــتــنـفــذة  بــاجلــهـات ا
ايزيد من : الوعي واإلنـتاج وراحة البال والنفس طريقاً ـستلزمات  ا
لالسـتقرار األجتماعي نرى عندنا عـكس هذا تماماً حيث أن العقلية
الـتـجاريـة وأإلهـتـمام بـتـشجـيع وتـوسيـع ظاهـرة اإلسـتهالك من خالل
ـســتـلــزمـات يــقع في مـقــدمـة كل إالهــتـمــام بـاعــتـنــاق الـنــاس لـهــذه ا
اإلهـــتــمــامـــات اآلخــرى بل أنه مـن الــواضح في بـــعض األحــيــان أن
تـنـفذة في مـجـتمـعاتـنـا تشـجع الـتركـيـز على هـذه الـطريـقة اجلـهـات ا
سـتلزمات ويرونـها أحدى طرق إلهاء الـفوضوية لالستـفادة من هذه ا
اجملـتمع من التركيز علـى : التفكير وتسأؤل ومـتابعة الوعي اإلنساني
يــدفــعه إلى تـســاءل عن مــايــحـدث حــوله ومــايـحــدث في اجملــتـمــعـات
اآلخـرى البـد الكـثيـر مـنا يـتـابع ما يـبث في الـقنـوات الفـضـائيـة التى
ــتـنــفـذة ويــرى هـذا الــكم الــهـائل كــمـا قــلــنـا مــدعـومــة من اجلــهـات ا
لـلدعايات ذات ألوان صاخبـة ومحتويات سطحـية وحتى تافهة يشجع
الـنـاس على تـركـيز الـتبـادل صـور و رسائل و اغـاني واسـتفـسار عن
ـسـتـقـبل ...!!) فتـرى أحـدهم لـلتـأكـيـد عـلى أهمـيـة الـهاتف (احلظ وا
رضى ساعدة ا استعداده  تخصص يبدي كتبه ا الـنقال يبث دعاية 
الـنــفـسـيـ أو من يـعـانـي من ازمـة إجـتـمـاعـيــة او يـبـحث عن شـريـكـة
ـشــاكل خالل دقـايق من احلــيـاة حــضـرته مـســتـعــد يـحل كل هــذه ا
اتـصـال عـلى هـاتـف الـنقـال  !!  بـل أحـيانـاً اليـخـجـلـون من بث خالل
الـدعــايـة ذات صـيـغـة الــديـنـيـة عـنــدمـا يـضـعـون االيــات الـقـرانـيـة في
ــسـابـقـة عن طـريق هــاتف احملـمـول ويـسـبـق دائـمـاً بث إعالنـات عن ا

االغانى السطحية فيها أحياناً صور تخدش الذوق العام ...!!
{ شاعر وصحفي
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على منجز ماركس الفكري والثقافي
ــــنــــاســـبــــة وفــــاته  14 آذار وذلـك 

  .1883
وإذا كـــــــان أعـــــــداؤه وخــــــــصـــــــومه
ـصـاحلـهم يـعـتـبـرونه تـهـديـداً لـهم و
لـــدرجــة أنّ شــبــحه لـم يــعــد يــجــوب
"أوروبـا الـعـجـوز" فـحـسب بل شـطـر
الــــعـــالـم إلى نــــصــــفــــ في الــــقـــرن
الــعــشـــرين فــإنّ أنــصــاره ومــريــديه
تــعـامـلــوا مع تـعـالــيـمه وتـفــسـيـراته
كـمـعـتــقـدات "مـنـزّلـة" مـردّدين بـعض
مقـوالته بطـريقـة أقرب إلى الـتعـاويذ
درسية التي ال واألدعية والتلقينيّة ا
عالقة لها بجوهـر منهجه ناهيك عن

روح العصر.
كن التوقّف عندها في ثالث قضايا 
ـساحـة بـشأن بـعض شطـحات هذه ا

ماركس;
أوالهـا - مـوقـفه اخلـاطئ بـخـصوص
االستعمار االستـيطاني الفرنسي في
اجلـــــــــزائــــــــر  1830 ورســـــــــالـــــــــته
"الــتـــمـــديــنـــيّـــة" ولــعـلّ الــفـــضل في
إطالعـنـا عـلـى مـوقـفه هـذا يـعـود إلى
الـــصــديق جـــورج طــرابــيـــشي الــذي
تـرجم كـتـابـاً عن الـفـرنـسـيـة بـعـنوان
اركـسـيـة واجلزائـر" كـشف فيه عن "ا
قصور وُجهـة نظر ماركس عـلماً بأن
الــطـبـعــة الـروســيـة كـانـت قـد حـذفت
فـقـرات منـه ألنهـا صـادمـة ومُـحـرجة
ـغــلـوطـة خــصـوصــاً رؤيـة مـاركـس ا

وتـــقـــديـــره اخملــطـــوء لـإلســـتـــعـــمــار
الـفـرنـسي في اجلـزائـر بوصـفه شـكالً
مـن أشــكـــال الــهـــجــرات الـــتي تـــنــقل
التـمدين والـتـحضّـر إلى شعـوب شبه
بدائيّـة أو شعوب مـتخلّـفة" بوصـفها:
بـدوًا قـطّـاع طُـرق لـصـوصًـا وكـانت
نــظـرتـه تـلك تــقـوم عــلى وجــهـة نــظـر
اقتصـادية بحـتة بعـيداً عن اجلوانب
احلـضـاريـة والــثـقـافـيـة واإلنـسـانـيـة
بــتـفـســيـر مـبــتـسـر مــفـاده أنّ الـثـورة
ال الصناعـية أدّت إلى تضخّم رأس ا
ــــوارد واألســـواق واحــــتــــاجت إلـى ا
واأليـادي الـعامـلـة فـكـانت الـهـجرات.
ومـــثل هـــذا الــــرأي يـــهـــمـل الـــطـــابع
اإلجـــــــــرامـي لـــــــــتـــــــــلـك احملـــــــــاوالت
االستـعـماريـة االستـيطـانـيّة وسـعيـها
لــقــهــر شــعــوب هــذه الــبــلـدان ونــهب
ثــرواتـهـا وتــدمـيـر ثــقـافـاتــهـا وإلـغـاء
هُويّـاتهـا ومع أنّه لم يـنسَ التـعاطف
مع الضحـايا لـكنّ ذلك جاء من زاوية

أخالقية.
lL²:« oOLFð

بـتــقـديـري إن فــتـرة بــقـاء مـاركس في
اجلـزائـر لالســتـشـفـاء من  20 شـباط
إلى  2 أيــار  1882 لم تـــكـن كـــافـــيــة
ـعـرفة مـعـمـقّـة لـلمـجـتـمع اجلـزائري
ـــركـــزيــة وانـــطـــلق فـي حـــكــمـه من "ا
األوروبيـة" التي هـيمـنت على تـفكـيره
والـرأسـمـالـيـة الـصـاعـدة فـيـها حـيث
قـام مـاركس بتـحـلـيل قـوانـينـهـا بـدقّة
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بيروت

كـبيـرة مشـخّـصاً عـيوبـهـا ومثـالبـها
ونــظـامــهــا االسـتــغاللي عــلى نــحـو
عــمـيق وعــظــيم.ثـانــيـتــهـا - مــوقـفه
ـصـير فـعلى تـنـاقض من تقـرير ا ا
الـرغم من أنّه هــو الـذي صـاغ فـكـرة
"أن شـعــبـاً يـضــطـهـد شــعـبـاً آخـر ال
ــــكن أن يــــكــــون حـــرًّا" ودعــــا إلى
اسـتـقالل بولـونـيـا في حـركـة قـادها
اإلقــطــاعــيــون ضــدّ روسـيــا ألن ذلك
ســيـــكــون خـــطــوة مـــهـــمّــة تـــســمح
بإنضاج التناقضات وهي استنتاج
دقــيق لـــكــنه وقف ضــدّ حقّ تــقــريــر
ــصــيـر لــلــشــعــبــ الــتــشــيـــــكي ا
والــــســــلــــوفــــاكـي الــــلــــذين كــــانــــا
يــــطــــالـــــبـــــــــان بــــاالســــتـــــقالل من
االمبـراطوية الـنمـساويـة - اجملريّة
والسـبب حسـب وجهـة نظـره أنّهـما
"شــعـــبــان رجـــعــيّـــان" وضــعـــيــفــان
ــكن أن يــقـعــا حتت وصــغــيــران و
هيـمنـة الـروس وسيـكون جنـاحهـما
في الـظّفـر بذلـك تقـويـة لدور روسـيا
بــتـــشـــجــيـع من فـــرنــســـا وســـيــتم
ـتـطـوّرة ـانـيــا ا تـوظــيـفـهـمــا ضـدّ أ
صنـاعـيًّا وهي نـظـرة خاطـئـة قامت
على فـرضيات اقـتـــــــصـادية بـعيدة

عن اجلـانب اإلنساني التحرّري.
ُـلــتـبس وثــالـثــتـهــا - كـان مــوقــفه ا
واخلـاطئ من ايـرلـنـدا ال سـيّـمـا في
رحلـة األولى ففي رسـالة منه إلى ا
إنـكـلـز بتـاريخ  23أيـار مـايو 1856

يـــقــول "لـــقـــد حتـــوّل اإليـــرلـــنـــديــون
ـنــهــجي إلى أُمّـة بــواسـطــة الــقـمـع ا
سـاقـطـة" وهنـاك رسـالـة ثـانـيـة بـهذا
اخلصوص بتاريخ  24 تشرين األول
 1869 ويبـني اسـتنـتـاجاته انـطالقاً
من مـنظـور تـقـدّميّـة الـطبـقـة العـامـلة
ـتـخـلّـفـة اإلنـكـلـيـزيـة جتـاه إيـرلـنـدا ا
واحملــتـلـة الــتي يـعــزو إلـيــهـا سـبب
ســـــقـــــوط اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة في زمن
كـــرومـــويـل ويـــدعـــو إلى أن تـــقـــطع
الـطبـقة الـعامـلـة اإلنكـليـزيـة عالقتـها
يّة مع ايرلندا بعيـداً عن كلّ جملة أُ
وإنـســانـيـة بــشـأن الـعــدالـة وحـسب
رأيه إن لم تـنـتـصـر الـطـبـقـة الـعـامـلة
وتـتحـرّر في إنـكلـترا فـلن يـتمّ تـغيـير
األوضـــــــاع في ايـــــــرلـــــــنـــــــدا أيّ أن
ـركـز الـتـحــــــوالت االشـتـراكـيـة في ا
ستـؤدي إلى حتـسّن األمور فـي البـلد
ـتــأخـر ألن رافع الــتـقـدم الـطــرفي وا
هـو لـنـدن ولـيـس دبـلن لـكـنه يـعــود
في الــــعـــام  1870 لــــيــــتـــحــــدّث عن
اضطهاد مركّـب رأسمالي متزامن مع

اضطهاد قومي ضدّ ايرلندا.
ـنـهج فـجـزء كـبـيـر من وبـاسـتـثـنــاء ا
تـعـالـيم مـاركس وشـطـحـاته بـالـطـبع
ــكـتـبـات أو ـكن االحــتـفـاظ به في ا
ــتــاحف حـــتى وإن بــقــيت األحالم ا
والــيـوتـوبــيّـات ورديّــة فـتــلك مـأثـرة

أيضاً.
{ باحث ومفكر عربي

في اســتـفـتــاء أجـرته هـيــئـة اإلذاعـة
الــبــريــطــانــيــة الـ BBC في مــطــلع
األلـفـيّة الـثـالـثـة كـان مـاركس واحداً
من ب أهم  100شـخـصــيـة مـؤثّـرة
في العالم وال أخال أحـداً من جيلنا
الـسـتّــيـنيّ إلّـا وتـرك مــاركس شـيـئـاً
عـــنــده لـــكن ذلـك ال يــعـــني أنّه دون
أخــطـاء أو شـطــحـات وبــاسـتــثـنـاء
نهج الذي اعتـمده والقوان التي ا
اكـتــشـفـهـا بـشـأن الــصـراع الـطـبـقي
وفــائض الــقـيــمــة فــإنّ الـكــثــيـر من
تـعـالـيـمه ال يـنـبـغي الـتـعـامل مـعـهـا
كنـصوص مـقـدّسة لـدرجة اعـتبـارها
أقـــرب إلى األســفــار الـــتــوراتــيــة أو
اآليـــات اإلجنــيــلـــيــة أو الــقـــرآنــيــة

ويــذهـب الــبــعض أكـــثــر من ذلك إلى
تنزيهه من األخطاء بل يضعه خارج
دائـرة الـنـقـد سـابـغـاً علـيـه نوعـاً من
ــعــصــومــيّــة; في حــ إنّ تــعــالــيم ا
مـاركس واجـتـهاداتـه هي مـجرّد آراء
بــــعـــضـــهـــا جتـــاوزهـــا الـــزمن أو أن
احلـيــاة لم تـزكّــهـا لـكن ذلـك ال يـنـفي
عــبــقــريّـتـه ومـواهــبه ومــوســوعــيّـته
كـفــيـلـســوف ومـفـكّـر وعــالم اجـتـمـاع
واقتصادي وسيـاسي يسيل من قلمه

حبر األديب وتتدفّق لغته بالشعر.
WOK Qð …dÞUš

في الــعــام  1984كــتــبـتُ في مــجــلّــة
"الــهــدف" خــاطـرة تــأمّــلــيـة بــعــنـوان
"بروموثيوس هذا الزمان" جئت فيها

œuIH  sÞË sŽ —Uł Y×³ «
ـــغـــضـــوب عـــلــــيـــهـــا قـــد أدخـــلت ا
حتـسـيـنـات شكـلـيـة بـإقـحـام عـنـاصر
نـسائـيـة وشبـابـية من اجلـيل الـثاني
والثالث لـتكون واجهـة القصـد منها
السعي المـتصـاص الغضب الـشعبي
ضـدّ الـزعـامـات الـتـقـلـيـديـة الـفـاشـلـة
الــتـي كــانت ومــاتــزال تـــشــكّل ســبب
الكـارثة في بـلوغ الـبالد والعـباد إلى
هـذه األحوال الـسـلبـيـة باخلـشـية من
اقـترابـهـا من شفـيـر اإلفالس بـحسب
. فـهذا ما تـشير إليه خبراء ومـراقب
ــضـــطــرّة ـــالــيـــة ا مـــفــردات وزارة ا
لـــلـــزيـــادة في االقـــتـــراض الــداخـــلي
واخلــارجي من أجـل ســداد مــرتــبـات
ـوظفـ احلـكومـي ومخـصـصات ا

زوّرين ن فيهم آالف الفضائي وا
وأصحاب الدرجات اخلاصة والسمة
اجلـــهــاديــة والــنــضـــالــيــة من الــذين
يـــغــرفــون من مــيـــزانــيــة الــدولــة بال
حساب وال تخـطيط وال خشية وسط
تــــراجع مــــدخالت الـــريـع الـــنــــفـــطي
وزيـادة الــنـفـقـات وعــدم الـقـدرة عـلى
إدارة مــلــفـات الــضــرائب واجلــمـارك
ـنــافـذ احلــدوديـة بـســبب تـواصل وا
هــيــمــنــة الــعــصــابــات واجلــمــاعــات
سلـحة والعشـائر وأحزاب الـسلطة ا
عـبــر أدواتـهـا احلــكـومـيـة الــرسـمـيـة
عـلـيـهــا. إنّ احلـسـرة عـلى مـا يـجـري
تكتنز القلوب وتستدعي حدّ األسنان
ـنـظـومـة الـسـيـاسـيـة لـغـايـة إزاحــة ا
احلــاكـمــة بـرمــتـهــا "شـلـع قـلع" ومن
دون تــمـــيـــيـــز وال اســـتـــثـــنــاء. فـــكلّ
األحـــزاب الـــتي دخـــلـت الـــعـــمـــلـــيـــة
السياسيـة قد اقتطعت مـا أمكنها من
الـكــعـكـة ومـا تـزال تــقـتـنص الـفـرص
الســــتـــكــــمــــال الـــنــــهب والــــســــرقـــة
والــلــصــوصــيــة. فــكــيف بــهــا تــقــبل
ــطـالــبــات الـشــعب بـتــنــحـيــهـا عن
ـقايـيس الـسـلـطـة الـتي فـشـلت بـكل ا
عـاييـر بإدارتـها وتـوجيـههـا نحو وا
ّـا الـصــالح الـعــام الـوطــني? وهـذا 
يستدعي وقفة عـمومية لدعم مطالب
ــطـالــبـ بــرصّ الـصــفـوف الــثـوار ا
والـعـمل عـلى إخـراج أحـزاب وطـنـيـة
قوية موازية لألحزاب احلاكمة تكون
مــنـافـســة نـدّيــة لـهــا في إثـارة الـرأي
العام وحثّ فئات الشعب لالصطفاف
ــــشــــروعـــة إلى جــــانب مــــطــــالــــبه ا
بـــــاســـــتــــعـــــادة الـــــوطـن من بـــــراثن
الـلصـوص والـسـرّاق ووقف مـساعي
أحـزاب الـسـلــطـة ومَن يـقف مـسـانـدًا
لــهـــا من مــراجع ديــنــيــة ومــذهــبــيــة
وسياسية فاسدة وكشفها أمام الراي
سـمـياتـها العـام وتـسمـيـة األشيـاء 
من دون مواربة وال خـشيـة وال ألغاز.
دمّر ال بدّ أن يزول اضي الفاسد ا فا
لـتـحلّ مـقـامَه وجـوه وطـنـيـة مـشـرقـة
يُــشــهـد لــهــا بـالــوالء لــلــوطن أرضًـا
وشــعـبًـا وحــضـارة وثــقـافـة وتــربـيـة
ومجتمعًا وفكرًا ملهمًا ورؤية سديدة
واطن جوهر احلياة في النظر إلى ا
وصـــــانـع احلـــــدث وهـــــدف الــــــوطن

واإلنسانية.
{ خبير ومترجم

ثـرواتهـا ويـحرس عـلى مـالهـا الـعالم
من الـسرقـة والـنـهب والتـبـذيـر. وهذا
مـا لم تــقم به بل فـشـلـت في حتـقـيـقه
ولـغـاية أحـزابُ الـسـلـطـة مـنذ  2003 
الـسـاعة عـنـدمـا جـلست غـيـر مـصـدّقة
عـلـى عـروشـهــا وكـراسـيــهـا بـدعم من
تعجرف الذي سلّم الغازي األمريكي ا
الـــبالد لألغـــراب عـــنه وأدخـــلـــهــا في
فــوضى خالقــة لـم تـســتــطـع اخلـروج
منـها لـغايـة السـاعة. فـهل من معـتبر?
وهـل من تــــائـب? وهل مـن مــــحــــاسب
لـنــفـسه قــبل غـيــره? وهل من حـريص
عـــلى وطن مــفـــقــود وضــائـع يــطــالب
بــــاســـتــــعـــادتـه ثـــوارُ االنــــتـــفــــاضـــة
الــتـشــريــنـيــة الـذين تــتــهـمــهم بـعض
أحزاب الـسلـطـة بالـتخـريب وتصـفهم
ــنـدســ وقـيــادات أخـرى غــيـرُهــا بـا
تدعو لوضع حدّ لثورتهم الباحثة عن
وطـن واتــهــام أصـــواتــهم الــوطـــنــيــة

هازل? با
هـــنـــاك مَن يــســـتـــعــجل حـــصــول  
انتخابـات مبكرة بـحسابات سـياسية
ومجتمعية شبه ضامنة بإبقاء احلكم
وما فيه من مكاسب ومنافع ومناصب
بأيادي أحزاب السلـطة سيئة الصيت
الـــتي أتت عــلـى األخــضــر والـــيــابس
وحـصـدت مـا دخلَ خـزيـنـة الدولـة من
ريع بــيـع نــفـطـه ومــشــتـقــاتـه وإبــقـاء
بنـيته الـتحتـية الـزراعية والـصنـاعية
رهنًا بنـظام استهالكيّ-اسـتيراديّ ما
اســـتـــطـــاعت إلى ذلك ســـبـــيالً. بل إنّ
أحزابًـا متـنفـذة وبإسـنادٍ وحـماية من
جهات منفلتة حتتفظ بسالح وسطوة
خارج نـظام الـدولة تـتولى مـهمـة هذه
الـتـجــارة االسـتـهالكــيـة وتـقف حـائالً
ضــدّ أيـة مــحـاولــة لـنــهـوض الــقـطـاع
اخلـــاص الـــذي يـــرون فـــيـه تـــهـــديــدًا
ــصـاحلــهـا ومــصــالح أدواتـهــا الـتي
تــســيــطــر بــفــعل نــظــام احملــاصــصـة
ـذهبيـة على السـلطة على والهيـمنة ا
مجمـل النظـام االستـيرادي لكلّ شيء.
نــاهــيك عن ســطـوة جــهــات مـتــنــفـذة
ـنـافذ تـابـعـة ألحـزاب الـسـلـطـة عـلى ا
احلدودية بكلّ أشكالـها ومواقعها من
شـــمـــال الـــبالد إلى جـــنـــوبــهـــا ومن
شـرقـهـا إلى غـربـهـا وهـيـمـنـة غـيـرها
عــلى مــقـتــربــات ونـقــاط اســتـيــراديـة
ـا يـدخل عـبـرها من بـهـدف التـحـكم 
مــــوارد قـــد تــــضـــاهي مــــوارد الـــريع
الــنـفــطي بــحـسـب خـبــراء ومـراقــبـ
. وهـذا مـا يـشـيـر بـشـكل أو ومـحـلـلـ
بآخر إلى حتايل أحزاب الـسلطة على
غـلـوب عـلى أمره ـقـهـور وا الـشعب ا
عــبـــر اإليـــحـــاء بــنـــوايـــاهم بـــإجــراء
ـــوهــــومــــة ومـــنــــهـــا اإلصالحــــات ا
مــوافــقــتــهـا عــلى إجــراء انــتــخــابـات
مبـكرة في ظـلّ بقـاء الظـروف احلالـية
وسـطـوتـهـا عــلى أهمّ عـوامل حتـقـيق
ال النجاح فيها بفضل انتفاعها من ا
ـنـفلت والـسلـطة من العـام والسالح ا
ــرجـــعــيـــة الــتي دون نـــســيـــان دور ا
حـذّرت في أوقـات سـابـقت من خـشـيـة
ذهب لـلسـلطـة التي فقـدان أصحـاب ا
ـذهبي ماتـزال تديـرهـا بقـوة النـفوذ ا

مــسـتــفـيــدة من بــقـاء أوضــاع الـبالد
عــلى حــالــهــا مــتــشــرذمــة ومــهـزوزة
وفـاقـدة للـسـيـطـرة عـلى إدارة شؤون
ا البالد وثرواتها وفرض هيبتها و
يؤهلـها لالضـطالع بدورهـا الوطني.
لـذا لم يــعـد من الـصــعب احلـكم عـلى
انـــحــــيـــازهــــا الــــواضح إلى جــــانب
الـسـلـطــة وأدواتـهـا الـعـمـيـقـة مـقـابل
ـطـالب ثـوار االنـتـفـاضـة تـهـمـيـشـهـا 
الـتــشــريــنــيــة الــذين فــقــدوا ثــقـتــهم
بشرعية مهمتها في الفترة األخيرة.
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مــا عــلـــيــنــا. نــحن الــيــوم في خــضمّ
حتـوّالت واضــطـرابــات وإشـكــالـيـات
اقــتـــصــاديــة وســـيــاســـيــة وديـــنــيــة
ومذهبـية وعـرقية ال نـترقب نضـوبها
وال نـعــتـقـد بـنــهـايـة لـهــا في الـقـريب
ـــتــــوسط. فــــأحـــزاب الــــعــــاجل وال ا
الـسـلـطـة والسـيّـمـا اإلسالمـيـة مـنـها
تفعل مـا بوسعـها للـبقاء في الـسلطة
ما اسـتطـاعت عـبر أدوات مـستـنبـطة
جــديــدة ســانــدة إلدامــة بــقــائــهــا في
الـسـلــطـة. بل هي تـشــرّع في دهـالـيـز
مــقــرّاتــهــا بــغــطــاء ديــني ومــرجــعيّ
ومـذهــبيّ وبـأســلـوب مـحــاصـصـاتيّ
مـــقـــيت مـــا يـــتـــنـــاسب مـع الـــبـــقــاء
والـتشـبّث الالّواعي بـشـتى الـوسائل
والطرق التشريعية منها والتنفيذية
والترغيـبية والـتهديديـة التي تتوجه
بهـا نحـو بسـطاء الـشعب خـاصة من
ذهـبيـة ومقـاومة رافعي الـشعـارات ا
األجنبي "االستكباري الكافر" ومعهم
ـنـغـمـسـون في الـتـخـريـفات ومـنـهم ا
ــذهـبــيــة والـعــرفـيــة والـعــشـائــريـة ا
ظـهـرية من الـذين ال حـولَ لهم وال وا
قـوّة إالّ بــإبـداء اخلــنـوع واخلــضـوع
ـراجع الديـنـيـة التي بـيـدها ألدوات ا
كلّ مـــفـــاتـــيح الـــســـيـــاســـة واحلـــكم
واإلدارة بإشـارة واحدة تكـفي وتفي.
ـغـضوب عـلـيـها من وهـذه األحزاب ا
مــعـــظم فــئــات اجملــتـــمع تــفــعل ذلك
انـطالقًــا من قـاعـدة مـذهــبـيـة تـرفض
الــتــنـــازل واإلزاحــة أو الــتــنــحي عن
واقع الـتي حتصـنت بهـا في أروقة ا
الــدولــة الـــفــاســدة بــدعم من اجلــارة
الـشــرقـيـة وصـمـت مـريب من الـراعي
ـتفرّج السـياسي األمـريكي والـغرب ا
ـقـولة "أخـذنـاها وبـعد وذلك تـيمـنًا 
ما نـنـطيـهـا" ناسـ أو مـتنـاس أن
الــســلــطــة ال تــدوم ألحــد. فــلــو دامت

لغيرهم ما آلتْ إليهم!  
هــذه حــال الــدنــيــا. والــعــبــرة فـيــمَن
يـعرف خـشـية الـله في وطـنه وشـعبه
ويـــعـــمل جـــاهـــدًا خلــدمـــة اإلنـــســان
مـواطـنه ويُـشــبع جـوعـانًـا ويـسـقي
عـــطــشــانًـــا ويــأوي فــقـــيــرًا ويــزور
مريضًا ويكسو طفالً ويعزّي حزينًا
ويـحـفظ هيـبـة الـبالد ويـطّـوّر أحوال
ــكــســور ويــشــجع الــعـــبــاد ويــرمّم ا
الــــــــفـالح عــــــــلـى حــــــــراثــــــــة األرض
والـــصـــنــاعـيّ عــلـى زيــادة اإلنـــتــاج
ويؤمّن الـبالد أرضًا وسـماءً ومـياهًا
ويــعــزّز من ســيــادتــهــا ويــأمن عــلى

ـــصـــاحب ألدوات الـــدولـــة األمـــنـي ا
الـــعــمـــيـــقـــة وصـــعــوبـــة ســـيـــطــرة
ــتـعـاقـبـة عـلى مـقـالـيـد احلـكـومـات ا
احلــكـم واإلدارة بــســبـب اســتــشــراء
الفساد وتغوّل أدوات هذا األخير في
كلّ مـفـاصل احلـيـاة ومـا تـرتب عـلـيه
وارد الريعية من الهبوط احلادّ في ا
تـأتية من بـيع النـفط الذي تـسببت ا
بـه جــائـــحـــة كـــورونـــا إضــافـــة إلى
الـتــهـاون الـواضح من قــبل اجملـتـمع
الـــدولي وعـــدم وضـــوح الـــرؤيـــة في
ـــدبّـــر لـــلــراعـي األمــريـــكي الــعـــقل ا
لـلــعــمــلـيــة الــســيـاســيــة ومــغــازلـته
ه في الـتـنـافس عـلى الـفـاجـرة لـغــر
إدارة حــكم الـــبالد وســطــوة اجلــارة
الـشـرقيـة عـلى الـقـرار الـعـراقي الذي
أفـقــدته وطـنــيـته وجــرّدته من قـدرته
عـلى اسـتـعـادة هـيبـته وسـيـادته كلّ
ّا ال نـحبّذ التذكير به هذه وغيرها 
ــواطن قــد ضــعــضـعَ الــعالقــة بــ ا
تعـاقبة وأفقدَ واحلكومات الهـزيلة ا
ــصــداقــيــة بــ الــشــعب وحــكــامه ا
ـتـهـمـ بـالـفـسـاد واإلفـسـاد لـغـاية ا
بـلـوغ الـيأس والـقـنـوط من الـعـمـلـية
السياسة برمـتها والتفكـير باالنتقال
إلى وسائـل أخرى قـد يـكون الـصدام
ــســلح أحــدى أدواتــهــا الــرئــيــســة ا
عندما لن تعود تنـفع وسائلُ التغيير
ــنــظــومـة ــرجــوّة من ا الــســلــمــيـة ا

السياسية برمّتها. 
كــمـا لـيـس خـافـيًــا هـو اآلخــر بـلـوغ
ـثيـر للريـبة الذي اخليـبة من الدور ا
ـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيــة تـــضـــطـــلع به ا
ــثـيـرة لـلــجـدل جـيـنـ ـثــلـتـهـا ا و
هـــيــنــيس-بالســـخــارت بــظــهــورهــا
ــظـــهــر ســـيــدة مـــخـــابــراتـــيــة في
حتـركــاتـهـا ونــقـاشـاتـهــا وزيـاراتـهـا
ــتـكــررة ألدوات الـســلـطــة ومـراجع ا
مــخــتـلــفــة ديــنــيــة وســيــاســيــة في
مـعـظــمـهـا بـعـيــدة كلّ الـبـعـد عن أيـة
نـفـحـة وطــنـيـة. بل هي ال تـتـورع عن
إبداء تـذمـرها بـ احلـ واآلخر من
ـتـفـاقم ضـدّ أداء الـهـيـاج الــشـعـبي ا
ـتعاقبة احلكومات احملـاصصاتية ا
إضـافة لـعـدم إخـفائـهـا تـعاطـفـها مع
الـفـصـائل الـوالئـيـة ومـجـاراة أدوات
الـسلـطـة وأحزابـها كـلّـما اسـتـطاعت
ذلك. فهي قـد أجادت بـفضل حـنكـتها
اخملابراتـية اقتـناص الفرص وإدراك
تاحة التي تنتهزها مكامن التسلّل ا
كــوســـيط دوليّ لــتــحـــقــيق مــكــاسب
شــخـصــيــة ودولـيــة لــصـالح جــهـات

شـاءت األقـدار أن يــقع الـعـراق وسط
بلدان سفيهة لم تتوقف أطماعُها وال
تــــراجـــــعت أحـــــقـــــادُهــــا وال خـــــبت
دســائـسُـهــا يـومًــا لإليـقــاع به أرضًـا
وسـمــاءً ومـيـاهًــاً وحـضـارة وثــقـافـة
ـتجـانـسة مـنذ وتنـوعًـا في شعـوبه ا
أصــول الــتــاريخ. فــكلُّ األنــظــار وكلّ
الكـيـانات وكل الـدول الـصديـقـة قبل
الــعــدوّة كــانت ومــاتـزال مــتــوجــهـة
صـوبه وتـسـعى لـنـهش مـا تبـقى من
جسـمه العـليل بـسبب قـسوة عوادي
الزمن ومؤامرات بلدان اخلارج التي
أفــقــدتـه هــيــبــتَه وســلــبــته ســيــادته
وجعـلته في مـصاف األ والـشعوب
األكثر تخلّفًا في كلّ شيء بل متذيّالً
صفوف بـلدان الـعالم. وهي بـفعلـتها
اخلـبــيـثـة قــد قـرّبــته هـذه األيـام من
شفير اإلفالس بـالرغم من طفوه على
ملـيارات الـبرامـيل النـفطـية ومـكامن
الـغـاز إلى جـانـب تـمـيّـز جلّ أراضـيه
وتمـتعهـا بثـروات معـدنية وطـبيـعية
ــنــطــقــة لــيـس لــهــا مــثــيل في دول ا
ـائـيـة حـصـرًا. نــاهـيك عن مـنــابـعه ا
ونهريه اخلالـدين اللذين تسعى دول
اجلوار اخلـبيـثة مـا تمكـنت من صدّ
ــيـاه عـنــهـمــا وجتـفـيـف قـاعـيــهـمـا ا
بـــهـــدف اإليـــقـــاع بـــشـــعب الـــعـــراق
وجتويعه إن أمكن مع سبق اإلصرار
والترصّـد وبال خشيـة من ربّ العباد
وال اسـتـحـيــاء بـشـريّ. بل إنّ سـلـوك
بــــعض هــــذه الــــدول ومـــنــــهـــا دول
اجلـــوار حــصـــرًا شــمــاالً وجـــنــوبًــا
وشـــرقًــا وغـــربًـــا وبـال تـــمـــيـــيــز وال
اســـتـــثــنـــاء تـــســعـى وبــكـلّ صالفــة
وبـحـقد أسـود دفـ لإلتـيـان عـلى ما
تـبــقى من هـيــبـته وسـيــادته وطـيـبـة
أهــــله بــــشــــتى الــــوســـائل واألدوات
جلــعـله أضــحـوكــة وألـعــوبـة وبــقـرة
حــــلــــوب لـــطــــوابــــيــــر مـن األغـــراب
والــدخالء عــنه من ســاسـة الــصــدفـة
واجلـمـاعـات والـعـصـابـات والـفـئـات
ـقــتـاتـة عــلى الـكـومـســيـونـات ومـا ا
تدرُّه عليـها العقـود الفاسدة الـكثيرة
ــــنــــافــــذ احلــــدوديــــة من مــــوارد وا
بـأشـكـالـهــا ومـا حتـصل عـلـيه بـفـعل
ـشبـوهـة في زمن ضـياع االتـفاقـات ا
الـسـيـادة الــوطـنـيـة وانـكـسـار هـيـبـة
الدولـة بـفعل أدوات الـدولة الـعـميـقة
التي تسرح وتـمرح وتعربـد وتتحكّم

في مفاصل الدولة الشاملةً. 
أساوية التي وصلت هذه األوضاع ا
إليـها الـبالد السـيّمـا بفـعل االنفالت
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وبـدعم خــارجي مـشــبـوه سـواء من
ـا آلت إلـيه ـكـتـرثــة  أمـريــكـا غـيــر ا
أحـوال الشـعب الـكـارثـيـة أو اجلارة
الشـرقـية الـتي تسـتـسيغ الـلعـبة مع
ـها األمـريـكي وتـدفع بـتـصـفـية غـر
حـســابـاتـهــا عـلى األرض الــعـراقـيـة
وتـراهـن عـلى بـقــاء أدواتـهـا لــفـتـرة
قــادمــة أخـــرى من دون تــغــيــيــر في
ـنــظـومــة وأدواتـهـا. من هــنـا يـرى ا
الــــبـــعض أن اســـتـــعـــجـــال أحـــزاب
السلطـة بإجراء االنتخـابات القادمة
في  6 حــــزيـــران  2021ك مــــا هـــو
مــقــرّر وفي ظلّ الــظــروف الــراهــنـة
التي تـطبق فيـها هـذه األحزاب على
مــقــالــيــد األمــور لـن يــكــون نــافــعًـا
وإيــجــابــيًــا مــا لم تــتــدارك قــيـادات
التنـسيقـيات ومثـقفو األمـة والنخب
بــعــمـومــهـا مــا يـحــيط بــالـعــمـلــيـة
الــســيـاســيــة بـرمــتــهـا مـن مـخــاطـر
بسبب تغوّل هذه األحزاب وفروعها
نـتجـة حـديثًـا على مـقالـيد احلـياة ا
الـعـامـة وعــدم بـروز أحـزاب وطـنـيـة
منـافسـة أو تشـكيالت مـوازية تـأخذ
عــلى عـاتـقــهـا مـسـؤولــيـة الـتــغـيـيـر
ـــرتــقب. ونـــحن نــأمل أالّ اجلــذري ا
يقتـضي مثل هذا التـغييـر استخدام
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لقد بدا واضحًا للعيان ظهور أولى
طالئـع تــشــكــيل أحــزاب ســيــاســيــة
جديدة من إنتاج األحزاب اإلسالمية
الفـاشلة بـهدف تضـليل الـراي العام
ـظـهـر اإلصالح الـبـعـيد والـظـهـور 
كلّ الـبـعـد عـن مـفـاهـيم بـنـاء الـدولـة
احلــديـثــة الـتي يــطـالب بــهـا عــمـومُ
الــشـــعب والــتي أفـــرزتــهــا أصــوات
االنـتـفـاضـة الـتـشـريـنـيـة حـ نـادى
أبــطـالُـهــا وثـوارُهــا بـأنــهم يـريـدون
وطـنًا يـحـمـيهـم وليس غـوالً يـتـحكم
ـصـائـرهـم ويـنـهب ثـروات بالدهم
ويسرق قوت الفقـراء ويدمّر ما بنته
مــؤســســاتُه الــســابــقــة ومــا أتى به
الـنـظـام الـبـائـد من تـطـور وبنـاء في
ــيــادين بــعــيــدًا عن حــســابـات كلّ ا
سـيـاسـيـة مـلـيـئـة حـقـدًا وعـداءً ح
ســـعـت ومــا تـــزال تـــســـعـى أحــزاب
السلطة الفاسدة منذ  17سنة خلت
كي تطـمس مـعالم الـثـقافـة والتـمدّن
والــتــطـور الــتي مــيّــزت الــعـراق في
عـهـد الـنـظـام الـبـائـد. ويـكـفي تـرحّم
قـــيــادات وشــخــصــيــات ســيــاســيــة
ا ـتعاقـبة  وإدارية في احلكـومات ا
حتــــــقـق فـي ذلك الــــــزمـن في حــــــ

عــجـزت قــيـادات الــبالد مــنـذ 2003
بإضافـة ما يسـتدعي التـفاخر به إالّ
ال الـعام وإفراغ في مشاريع نـهب ا
خـزيــنـة الـدولـة وسـرقــة مـوازنـاتـهـا
لـيـارات التي االنفـجـارية وضـيـاع ا
لو جـرى اسـتغاللـهـا لصـالح الوطن
ـــواطن النــقـــلــبت أحـــوال الــبالد وا
والعباد إلى أفضل مـا يكون. كما أنّ
الحظ في هذه الـتشكـيلـة اجلديدة ا
ـنـبـثـقـة عن من األحـزاب الـفـرعــيـة ا
األحــزاب الـــتـــقــلـــيــديـــة الـــفــاشـــلــة

راهن على إسرائيل . احملتل وا
بـــغض الـــنــظـــر عن االخــتـالفــات في
وجـــهـــات الـــنـــظـــر بـــ الـــفـــصـــائل
الفلسطينية  حول األولية لفك شبكة
النزاع بشـأن السلـطة وتقاسـمها ب

غـزة الـتي تـسـيـطـر عـلـيـهـا حـمـاس 
وبـ الضـفـة الـغربـيـة بـقيـادة حـركة
فــــتح  وكــــذلك األولــــيــــة لــــتــــرمــــيم
وتـــصـــحـــيح مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريــر
مثل الشرعي الفلسطينية بوصفها ا
للـشعب  نـقول بـغض النـظر عن ذلك
إال إن عـمــلـيـة االنــتـخـابــات سـتـكـون
البـلسـم لتـلك التـناقـضات  وسـتعـبر
لــلــعــالم اجــمـع بـأن الــشــعـب اخــتـار
قـراطية رصينة ثلية في عـملية د
وحــرة افـــتــقــدتــهــا الــعــديــد من دول
ـتـحـدة ـا فـيـهـا الــواليـات ا الـعــالم 
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بـــعــد جنـــاح هــذه االنـــتــخـــابــات في
الـــعـــشـــرين مـن الـــشـــهـــر اجلـــاري 
ـا اليـسـتـطــيع أحـد من دول الـعـالم 
فـيــهـا واشـنـطن أن تـتـنــكـر لـلـحـقـوق
الــفــلــســطــيــنـــيــة في إقــامــة الــدولــة
سـتقـلـة على حـدود الرابع حـزيران ا

عام 1967وعاصمتـها القـدس احملتلة
ـهم في هـذه االنـتـخـابات من  لـيس ا
ـا ـرشــحـة وا يــفـوز من الــقـيــادات ا
األهم هو التـمسك بالـثوابت الوطـنية
الــفـلــسـطــيـنــيـة وحــقـوق الــشـعب في
ــوقف ارضه  وبــالــطـــبع مــثل هــذا ا
سيواجه العديـد من اشكال التدخالت
ـــواجـــهــــات اســـرائـــلــــيـــاًوبـــعض وا
األطـراف الـغـربـيـةوالـعـربـيـة والـشرق

أوسطية .
ـتــابـعـون لـوجـهـات نــظـر الـفـصـائل ا
ن إلنهاء الفلـسطينـية حول األولـوية 
االنقسام في الساحة الفلسطينية ب
فـتـح وحـمـاس  أو لــتـعـديل وتــعـزيـز
منظمة التحرير الفلسطينية  وان كل
وجــهــات الــنــظــر مــحــتــرمــة خــاصــة
مـاطرحـته اجلـبهـة الشـعـبيـة لـتحـرير
فـــلــــســـطـــ مـن إن أولـــويــــة إنـــهـــاء
االنــقــســام ضـرورة مــلــحــة لـتــوحــيـد
ـشترك  وقف وصـياغـة البـرنامج ا ا
لكن عنـدما تتـعذر تلك األولـوية بحكم
نع من شهـيـة السـلطـة  فـأن ذلك ال 
اخــتــيــار االنــتــخــابــات كــأولـويــة في
الوقت الـراهن لـضرورات فـلـسطـينـية
للـمواجـهة مع االحـتالل على احلـقوق

œ«d  rÝUł

هلسنكي

تحدة ودول العالم وللتأكيـد لأل ا
قـراطيـة للـشعب ـمارسـة الـد بأن ا
الــفــلــســطــيــنـي تــفــرض األولــويـات
لـــلـــمــــراجع الــــدولـــيـــة عــــلى رفض
االحــتـالل بــكــافــة اشــكــالــة وإقــامــة
ستقلة للشعب الفلسطيني. الدولة ا
كـــمــا إن ذلك يـــعــبــر بـــشــكل واضح
واكيد بأن سياسات أمريكا وخاصة
الرئيس األمريكي ترامب الفاشل في
االنـتـخـابـات وكـذلك لـلـمـسـتـعـجـلـ
التـطبـيع مع الكـيان الـصهـيوني من
الـعـرب بـضــغط تـرامـبـوي بـأن هـذه
االنــتـــخــابــات جتـــاوزت كل مــراحل
الــتــهــمـيـش الـتـي ارادتـهــا أمــريــكـا
وحــلـفـائــهـا لـلــشـعب الــفـلـســطـيـني

وقياداته .
W³F  WKŠd

ــقـبـلــة صـعـبـة ــرحـلـة ا يــقـيـنـا إن ا
وســيــاســات الــضــغـط ســتــســتــمـر
ـواجـهـة ضـد الـكـيـان الـعـنـصري وا
ســتــتـواصل  ولــكن يــبــقى الــرهـان
ـوقف السـياسي والـنضالي وحدة ا
لــلــشــعب وقــيــاداته  وهــو الـشــعب
الــــذي يــــتــــفــــوق عــــلـى إســــرائــــيل
بـــالـــصـــمــود وقـــوة اإلرادة وثـــبــات

ــوقف والـنــضـال  وفــلـســطـ االن ا
نـطقة ليـست كماقـبل معـها شعـوب ا
ــقـاومــة الــتي غـيــرت الــكـثــيـر من وا
ـعـادالت وقـيـادة جـديـدة تسـري في ا

عروقها دماء جديدة .
نـحن عـشـاق فـلـسـطـ نـحـتـرم جـدياً
وجهة نظـر اجلبهة الـشعبيـة لتحرير
فـلسـط عـلى ثـوابـتهـا الوطـنـية في
مـــعــاجلـــة االزمـــات ومـــوقـــفـــهـــا من
اتـفـاقـيـات أوسـلـو الـفـاشـلـة  وكـذلك
ـقـراطـية وجـهـات نـظـر اجلـبـهـة الـد
وحركة اجلهاد اإلسالمي ومن معهما
 لكننا نود ونرغب بشدة مشاركتهما
بــاالنــتـخــابــات الـقــادمــة لـتــصــحـيح
األخـــطــاء والــتــصــدي لـــلــتــداعــيــات
الالحقة  ومن اجل موقف فلسطيني
موحـد في االنتـخـابات الـقادمـة حتى
اء ـتصيدون با اليستغل اخلالفات ا
قاومة في العكر . فلسط االن هي ا
سياق حـركة التـحرر  وهي فلـسط

الدولة وعـاصمتـها القـدس الشريف 
ـمـتـد عـبـر الـنـهوض وهي الـتـاريخ ا
ـنـتـجات الـبـشري  وغـيـرهـا مالحق 

استعمارية .
{ كاتب وصحفي

هــو حتـد بـعــيـنه  عــنـدمــا حتـاصـر
فــلــســطـــ من كل االجتــاهــات  في
األرض  واجملــتـمـع الـدولـي  وبـني
الـعـمـومة  تـخـتـار بـعـد عـشـرة أيام
اجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية
بــغـيــة اخـتــيـار قــيـاداتــهـا وجتــديـد
ـقـاومـة  هذا فـعـالـيـتهـا الـوطـنـيـة ا
يـعني بـالـضـرورة قدرة هـذا الـشعب

على الصمود وجتديد األداء  ويؤكد
في ذات الـــــوقـت بـــــأن كـل اشـــــكـــــال
احلـــصــــارات والـــضم والــــتـــهــــويـــد
واالســـتـــيــطـــان لن تـــمــنع أصـــحــاب
احلــقــوق الـثــابــتــة من فـرض اإلرادة
ثـلي الـشعب الـوطنـيـة في اختـيـار 
ـرحـلـة جـديـدة سـتـكـون حـتـمـاً اكـثر
واوسع واقـــــوى مــــــواجـــــهـــــة ضـــــد
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غـابــاتـهــا حـطب) : "وأنـت يـا نــبـعـة
الـــريـــحــان مـــا انـــتـــقــعت /
بــاحلـــزن يــومــاً ريـــاح فــيك
تـــصـــطــــخبُ / وال دجى لك
صـبح األمنـيـات  وال / على
قطـاك سمومـاً أمطـر القصبُ
طر الشمسي / لم تسمعي ا
يـــنـــتـــحبُ / ولـم تـــري قـــمــر
األمــطـــارِ يــنــقــلـبُ / ربــيــعك
الغض تزهيه مالئكه / يديف
أقــزاحه في ريــشــهــا الــزَغَبُ"
حـتى ِ  يـقول في خـتـامـها :"
وفي عـــيــونـي عــيـــوني أنتِ
أحـمـلـهـا / نـهـراً تـفيـضُ على
مــوجـــاته الــشـــهبُ/ من وحي
عـيــنـيك في الـشـبـاك تـرتـقبُ /
من أجل عيـنيك  ال نعس  وال

تعبُ "
  وقــــد ذيّل الــــشــــاعــــر هــــذه
ــا كـــتــبه عــنــهــا الــقــصــيــدة 
الــشـــاعـــر عـــبــد الـــرزاق عـــبــد
الـــواحــــد بـــهــــذه الـــعــــبـــارات:
"األرضُ من بـــعــدنــا غـــابــاتــهــا
حــــطـبُ ...! صــــدقت والــــله يــــا
نـصــيـر... مــنـذ أمــدٍ طـويلٍ وبي

عــطش الـصــحـراء إلـى شـعــرٍ حـقــيـقيٍّ
أسـمـعه... وأسـمـعـتـنـيه اآلن. شـكراً لك
... وال جفّ نــــبـــعـك أيّـــهــــا الــــصـــديق
ــبـدع واإلنـسـان احلـبـيب والــشـاعـر ا

الرائع.
 وأجــري مـع هـــذا الـــنــبـع الـــشـــعــري
الـصّافي قـصيـدةً فـقصـيدة وال أملُّ من
الـــتـــرحــــال فـــألــــتـــقـي في ضـــيــــافـــته
اجلـواهـري في قـصيـدة عـصـمـاء: " أبا
الــفـرات حـشـدنـا في قـيـاثـرنـا / من كل
جـرح مــدمّـاة قـوافــيـنــا " " أبـا فـرات
أجزني أن أقول أخي / فـقد أجازت لي
ا في النجوى مراثـينا / دعني أبوح 
الـقـلـبِ من ألمٍ / يـديـر فـيه من الـذكـرى

طواحينا".
 ومـا أن تتـفتح قـريـحته في رثـاء أبيه
: "أبي أجـــبــني حـــتى يــنـــاجــيه قـــائالً
حتـــدث عـــنك عن خـــبـــرٍ/ ومـــد لي كف
عـوّانٍ عــلى الـكُـرَبِ / عـرفتُ فـيك عـراق
الــنــبل في رجلٍ / إذا الــنـبــوءات عـزّت
فــالـعـراقُ نـبي / ورافــداهُ وأنت الـنـهـرُ
ـــزيّــات حــتى االسم بــيـــنــهــمــا / من ا

والنسبِ ".
 ومـا أجـمل الـتلـقـائـية في الـغـزل ح

يـقـول فـي قـصـيدة (لـيـسـت قـصـيدة): "
/ فـي مـعــركـةٍ لم أعـتــرفُ أنـنـي هُـزمت ُ
أخـضــهـا أبـداً / لـم أسـمع بــهـا أبـداً /
مــعــركـة الــســيــكـارة الــتي تــنـطــفئ كلَّ
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ي" من قبل لـينـتون عـتقل مـنذ  2001 بـلقب "كـاتب الشـجاعـة العـا فـاز الشـاعر اإلريـتري أمـانويل أسـرات ا
كويـسي جـونسـون الـكاتـب اجلامـايـكي الذي حـاز عـلى جـائزة الـقـلم اإلنكـلـيـزي لهـذا الـعام بـاالشـتراك مع
أسرات.وتسلم جونسون اجلائزة في  12 تشرين األول اجلاري والتي كان قـد فاز بها في أوائل هذا العام
عن "شجاعته السيـاسية" و "تدقيقه الدؤوب للـتاريخ".وقبل تسلمه اجلائزة أعـلن جونسون عن فوز أسرات الشاعر
والنـاقد ورئـيس حتـرير صـحيـفـة "زمن" اإلريتـيريـة الذي اقـتـيد إلى الـسجن مـنذ  19 عـاماً بـلقب "كـاتب الـشجـاعة
ـعزل عن الـعـالم اخلارجي ودون ـواطن مسـجـوناً  ي" وتـقـاسم جائـزة الـقلم مـعه.وقـال جونـسـون (إن إبقـاء ا الـعا
ـرتـبـطـة بـالـدول االسـتـبـدادية ـا يـقرب من  20عـامـاً هـو نوع مـن الـوحشـيـة الـفـظـيـعـة ا وجود تـهـمـة أو مـحـاكـمـة 

والديكتاتوريات).

رسالة لندن
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النجف

يكبر األطفال... فرصة احلياة مع نصير
الـنــهـر في بــيت واحـد رسّــخت اعــتـقـاد
(البطل اخلارق) هذه الـطفلة لن تكبر...
والـدهــا مـنــحـهــا مـوهــبـة الــسـفــر عـبـر
الزمن فـمدمنة الـلغة تـستطـيع أن تطير
على جناح الـكلمة وأن تستـشعر عظمة
تـنبي وسـطوة اجلـواهري وتـصريفه ا
لـلــكــلــمــات وبالغــة عــبــد الــرزاق عــبـد
ظفر الواحد وشفافية الـشعر الشعبي 
ـجـرد أن تـقرأ بـضـعـة أبـيات الـنـواب 

كتبها نصير النهر.
شكراً بابا ... "األجنحة كنز ال يفنى")

لـغة نـصـيـر الـنهـر شـفـافـة كمـاء يـنـبوع
فـلق صـخرتـ وتـهادى رقـراقـاً ورقيـقة
كأجنحة الفراشات... يقول في القصيدة
األولـى " يـــا طــارقـــاً بـــابي: "يـــا طـــارقــاً
بــابي/ مــاذا وراء الـبــاب? / أنـا… وهـذا
ـوقـد اخلابي/ والـلـيل لألغـراب/ قاسٍ ا

وأقسى منه أحبابي ..."
 حتيـلـنـا الـقـصـيـدة إلى أجـواء الـغـربة
والـوحدة في شـتـاءٍ ال قريب يـطـرق بابه
وال حـبـيب ونـحـس بـأن مـرارة الـشـاعر
في ذلـك االغـتــراب جــعــلــته يــتــخــيل أن
أحــداً مـا طــرق بــابه وفي احلــقــيــقـة ال

أحد بدليل أنه ختم القصيدة بقوله:
“بـردان / والثـلج في الـشبـاك / والريح
... فـلتبق في اجلدران/ وأنتَ في الـبابِ

في البابِ".
إذاً ال أحــد خـــلف الــبـــاب ســوى الــوهم
الـذي فـجّـر عـنده الـقـصـيـدة ولـعل حدّة

الوجع في القصيدة ح يقول:
"يــا طــارقــاً بــابي / هـل جـئــتــنـي يــومـاً
بـأخـبــارِ? / عن أيـمـا لــيلٍ وسـمّـارِ? / أم
عـن حـبـيبٍ لــستُ أدري أين? / ضــيـعـتهُ
/ حـبّي وأسـفاري/ في مـلـتـقى الـريـحـ
أم جئتني تـستاف قيـثاري? / حطّمتهُ /
جعلتُ من أخشـابه ناري/ ثم انتهت/ ال

شيء غير البرد في داري ..."
 وفي قصـيدته اجلمـيلة (ورد الـصباح)
حـ تـعـوّدت مـنه أن يــصـبّـحـهـا بـبـاقـة
ورد ثـم انـــقــطـع عـــنـــهـــا ذات يــوم ورد
اذا تـأخر الـصبـاح فتـراه يـقول عـنهـا: "
ـــاذا في ذات يـــوم صــــبـــاحكِ ورد ـ? / 
قــــلـــقـتُ عـــلــــيك? // تــــعــــودت أنك أنتِ
صباحي األنيق / ومن دون شمّةِ عطرك
ال أستفيق/ فهل لستَ حقاً حبيبي? ...
ومـثلـما يـشغـله احلب والربـيع ويتـغنى
ــطـر يــبث هـمــومه لــلـيل بــالـشــمس وا
سـاهـراً وشـاكـيـاً غــربـته الـوجـوديـة في
عـالـم قـاسٍ حتــولت غــابــاته إلى حــطب
تراه يرثي أخاً ويـغضب لغضب األرض
الـتي ولـد عـليـهـا وتربـى في أحضـانـها
يــقـول فـي قـصــيــدة (األرضُ من بــعــدنـا
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الـقـصـة الـقـصـيـرة  سـرد نـثـري  مـوجز
ومـكـثف  يـتـوفـر عـلى حكـايـة مـخـتـزلة
الحتــــتـــــمل تــــعــــدد الــــشــــخــــصــــيــــات
واحلـوارات الـطويـلـة  تـتطـلب  مـقـدمة
وبـؤرة  وخـاتـمـة  مـفـتـوحـة ومـغـلـقـة 
ـفردة وسـعة اخلـيال  تـتطـلب رشاقـة ا
وخـــفــة احلـــركــة  وتــمـــاسك احلـــبــكــة

وضوع . ووحدة ا
وبخـصـوص اخلاتـمة نـرى ان اخلاتـمة
ـدهـشـة   نرى الـصـادمـة   او الـقـفـلـة ا
انها  مـلح القصـة القصيـرة  ومالحتها
 وقوة الـسحـر واجلذب  لـهذا  اجلنس
االدبي     وقــــد اخـــتــــرنــــا   عـــددا من
قصص مجموعة  شيـزو فرينيا للقاص
ـوذجـا   لـلـنـهـاية ـيـالـي    عـبـد الـله ا

فاجأة. الصادمة  والقفلة  ا
شيزو فرينيا \ 

ومصـطلح الـشيـزوفريـنيـا فصـام العقل
الـذي وضـعه الـعـالم يـوجـ بـلـوفـر في
مـــــطــــلع هـــــذا الــــقــــرن_الـــــعــــشــــرين-
ـصــطـلح يـتــكـون من لــفـظـتــ هـمـا وا
شــيـــزو ومــعــنــاهــا انــقــســام وجتــزئــة

وفصام  و فرنيا  ومعناها العقل - 1.
عنوان   اجملموعة القـصصية القصيرة
يـالي  دال على م للـقاص عبـد الله ا
اجملـموعـة التي تـعرض لـلقـار العـديد
من الـســلــوكـيــات والــظـواهــر من واقع
ــواطن اجملــتــمـع الــعــراقي  من واقع ا
العادي ومن واقع حال احلـاكم  الفاسد
ا ان شيزوفيريـنيا تعني ستبـد و وا
حالة االنفـصام في سلوكـيات انسان لم
ـيـز بـ  الــواقع والـوهم  وكـمـا يــعـد 

وسوعة احلرة  –ويكيبيديا:- تعرفها ا
 هـو اضــطـراب نـفـسي يـتـسم  بـسـلـوك
اجـتـمـاعـي غـير طـبـيـعـي وفشـل تـمـيـيز
الــواقع  تــشـــمل االعــراض الــشــائــعــة
الـوهــام واضـطـراب الــفـكــر الـهــلـوسـة
الــســمـعــيــة بــاإلضـافــة الى انــخــفـاض
شاركـة االجتماعـية والتغيـر العاطفي ا

وانعدام االرادة .
اجملموعة تتكون من  21قصة قصيرة 
تــدل عــلى قـــدرة الــقــاص من االمــســاك
راوغ  بـناصـيـة  هـذا اجلـنس االدبي ا
ـغــرد حــكــمـة هــذا الــطـائــر اجلــمــيل  ا
شـاكس  الساخر  وجماال وإمـتاعا  ا
ــا ــبــكي  ــضــحـك ا الــنــاقـــد الالذع ا
ــكن قـلم يـجــعل عــمـلــيــة تـرويــضه  و
بدع من فـهم لغته وطـبيعـته  والتقاط ا
ـاءاته وداللـته  لـيس امـرا اشـاراته وإ
سـهال   الـقص الـقـصـيـر   فـنـجـان فـكر
ينشط الفـكر  ويبعث في الـدماغ الرغبة
والــتــســـاؤل والــبــحـث عن حــلــول  او
اعطـائه جرعة دافـعة للـتحدي ومـقاومة
واقع مـتردي او الـسخـريـة منه كـما انه
لل والرتابة فنجان فكر يطرد دوامات ا

والتقليد  في حياة االنسان ...
فـاجأة الـصادمة مـلح ومالحة الـقصة ا

القصيرة  جدا :-
 ال نـــريـــد ان نـــســـتـــرسـل في تـــعـــريف
ـا وتـوصــيف الــقـصــة الـقــصـيــرة  وإ
اردنـا ان تــوقف  عــنــد خــاصـيــة هــامـة
نراهـا ملح ومالحـة هذا اجلنس االدبي
ــفــاجـــأة والــقــفل اال وهي  خــاصـــيــة ا
الـصادمـة التي تـمتـلكـها هـذه القـصيرة
اجلـميـلـة  التي   عـرفـها الـبـعض بأنـها

ثالثون سـنة وأنـا ارتاد بيـوت الشـياط
لم تسرق حذائي!

نـظن ال حـاجـة بـنـا لـلتـعـلـيـق والتـعـقـيب
حــول داللـــة هــذه الـــقــصـــة  وقــفـــلــتـــهــا

دهشة . الصادمة وا
ـدهش احملزن في  قـصة رائـحـة التـفاح ا
ص ? 18فاألم الكـردية الهـاربة من غازات
اخلـــردل   كل هــمــهـــا انــقــاذ طــفـــلــتــهــا
حـامـلـتهـا عـلى ظهـرهـا ولـكنـهـا  حيـنـما
وصــلـت مـــنـــطـــقــة األمـــان  وتـــنـــفـــست
الصعداء على احلدود االيـرانية العراقية
 فـأرادت ان تـتـفـقـد  طـفــلـتـهـا  ولـكـنـهـا
تفـاجأ  بـوجود لـعبـة طفـلتـها  وال وجود
ــة  مــحــزنـة لــطــفــلــتــهــا  مـفــاجــأة  مــؤ

ومدهشة!
هــنـاك قــصص اخـرى  ضــمن اجملــمـوعـة
فاجئة   كما في للقاص  تمتاز بالقفلة ا
 ولي صــالح  يـومـيــات عـراقي  نـذالـة 
قابلة االخيرة  بال وداع ... اخلطيئة  ا
ـيـالي   وفر نـشـهـد ان الـقاص عـبـدالـله ا
لـنــا مـتــعـة كــبـيــرة  وأدهـشــنـا  بــقـفالته

الصادمة  .
 -1الدكـتور عـلي كمال  –فصـام العقل او
الـــشــزوفــريــنــا  –دار واسط لــلــدراســات

والنشر ط 1987 1م ص21.
 -2ص 225الـقـصة الـقـصـيرة  –النـظـرية
والتقـنية- ترجـمة : علي ابـراهيم منوفي
ـــشـــروع . مـــراجـــعــــة :صالح فـــضل  –ا

القومي للترجمة  ط.2000 1.

غصن من شجـرة الرواية .يـقول انريكي
اندرسون امبرت كما تتطلب احلياة منا
اجلـهـد الدؤوب لـنـتأقـلم عـلى تـغيـراتـها
ـهمة فان الـقصة الـقصـيرة تقـوم بهذه ا
الـبـيـولوجـيـة بـتدريـبـنا وتـعـلـيمـنـا على
توقـعة . ان شكل مواجهـة االمور غيـر ا
ـفاجـئـة يـحـول دون الـسـقوط الـنـهـايـة ا
في الــروتــيــنــيــة بــنــفس الــدرجــة الــتي
ـلل. فنحن حتاول فـيهـا احلياة تـفادي ا
في حــاجـــة الى الــلــعب بـــاإلضــافــة الى
فـاجأة تدعم ياه والـهواء والطـعام...ا ا
ــعــروفـة قــدرتـنــا عــلى جتــنب الــطـرق ا

والبحث عن طرق جديدة   2.
 فـفي قــصــة شـيــزوفــريـنــيـا  2ص35.? 
ـتع يـبـدأ يـاخـذنـا الــقـاص عـبـر ســرد 
بـجـمـلـة اسـمـيــة وصـفـيـة حلـالـة سـكـان
احلـي  ومن ثم بــقـيــة االحــيـاء وعــمـوم
الـبالد وحـتى الـطـبـقـة احلـاكـمـة الـعـلـيا
حــيث هــيـمــنت عــلى  اجلــمــيع حــكــامـا
ـو شـعر ومـحـكومـ  حـالة الـبالدة  
غزير  كبر حـجم االذان  وفقدان القدرة
عــلى الــكالم الـــفــصــيح بل ســادت لــغــة
الـصـراخ والهـمـهـمة ان لم نـقل الـنـهيق
والـرغــبــة في الــتـجــوال في الــشـوارع 
الـتــغـوط في االمـاكن الـعـامـة واخلـاصـة
دون خـجل  اسـتـطـالـة الـعـضـو الـذكري
ـديـنة  وهي داللـة الى ما لـسكـان  هذه ا
وصـل الـيه اجملــتــمع في هــذا الـبــلـد من
حـالة تـردي الـوعي وفقـدان  كل  مـيزاته
االنسانيـة  وميله نحـو احليونة  في كل
ــا اجـــبــر الــســـلــطــات ســـلــوكـــيــاته  
ـضـمـر الـداللي احلـاكـمــة الـتي هي في ا
ـســؤولــة عن هــذا الـتــدهــور اخلـطــيـر ا
الــــذي اعـــاد االنــــســــان الى حـــضــــيـــرة
احلــيـوان   نــتـيــجـة الـكــبت   واجلـوع
واالفـــقــار  والـالمــبـــاالة  وعـــدم رصــد
ومـعـاجلـة الـظـواهـر الــسـلـبـيـة الـضـارة
بــصـحـة االنــسـان وسالمـتـه  اجلـسـديـة

والعقلية ...
نـقـول  بـعـد ان حتـيـون الـنـاس واصـبح
وضـــــعــــهـم حـــــديث وكـــــاالت االنـــــبــــاء
والــــفـــضــــائــــيـــات في مــــشـــارق االرض
ــا اضــطــر الــســلــطــات ومــغــاربــهــا  

التحري عن  السبب  ...
ـفـاجـأة التي يـخـبـأهـا لـنا وهـنـا تـأتي ا

القاص والتي   ال تخطر على بال القار
الـذي أقـر عـنـد مـعرفـتـهـا بـان الـقـاص قد
تـمــكن من ايـهـامه وجـعـله  يـنـقب بـعـيـدا
عن اســبــاب هـذا الــتــحــول اخلــطــيـر في
سلوكيـات  وأشكال الناس  حيـنما يعلم
الــســبب ان الـــقــصــاب الــذي كــان يــبــيع
ـدة عشـر سنـوات حلم احلـمير  علـيهم  
ـــا  جــعــلــهم يــســـتــحــمــرون   جــســدا

وسلوكا .!!!
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االشارة الـهـامة  الى حـالة تـردي الذائـقة
ـاديـة  والـفـكـرية احلـسـيـة والـروحـيـة  ا
لـإلنـســان في مـثـل هـذا اجملــتـمع بــحـيث
اخذ  يقبل على استهالك  ما يقدم له  من
 ثقافـة وفكر  مـتخلف  ومـن غذاء  مكروه
وغــيــر مـســتــســاغ ... انـهــا حــالــة مـسخ
انــســانــيــة االنـــســان  في ظل  ســلــطــات

فاسدة .
كـمـا انن الـقـاص يـدهشـنـا في  مـفـاجـئته
في قـــفـــلـــة قـــصـــة احلـــذاء ص 80حـــيث
يـاخـذنـا  صـحـبـة جتـربـة لـشاب طـائش 
بــلغ اخلـمـسـ من الـعـمـر  وقـرر الـتـوبـة
عاصي  االبتعاد  عن حالة الهزأ وترك ا
ــؤذن  ومــواعظ والـالمــبــاالة   لـصــوت ا
ـساجد  فتماهى مع خطباء اجلوامع وا
االجـواء الــروحــانـيــة وقــدسـيــة االجـواء
عنـد اداء  مراسيم الـصالة والشـعائر في
اجلــامع  حـتى انه   امــتـنع مـن مـغـادرة
اجلــامع بــعـد اكــتــمــال الــصالة وســمـاع

خــطــبــة الــشــيـخ وهـو
دامع الـعـيـنـ تـهـجدا
وتوبـة  رغـبـة  منه في
الـــتــخـــلص من من كل
اضية  يقنعه ذنوبه ا
صــديـقه عــبـد الــتـواب

غادرة  ... با
ــفــاجـأة وهــنــا تـأتي ا
الـــصــــادمــــة  حـــيث ال
ــؤمن الــتــائب يــجـــد ا
الــــســـــعــــيــــد  حــــذائه
اجلــديــد  فــقــد ســرقه
ـؤمـن احـد اخـوانـهـا
ن كانوا في اجلامع
 رمق الـسـمـاء مـعـاتـبا

وقد نزلت دمعتي :

حلظـةْ / وعود الـثقـاب الذي لم يـشتعل!
/ وانــتـــظـــاري الـــطـــويل داخل الـــقـــلب

غلق ..." ا
وكلـما سـرّحتُ النـظر في بـوحه الشجي
رأيت عـوالم مـن شـوقٍ ولـهـفـةٍ واغـتراب
ــسـاء الـذي يـرافق والــرجـعى إلى ذلك ا
وجــده وحـنــيــنه لــلـعــالم األفــضل الـذي

يتمناه وللوجوه التي يحبها.
 نصير الـنهر يغرف من نـهر الشعر بال
وسـقها كيف تكـلّف وال تقعـير للـغة و
يــشــاء لــيــكـــــون مــرورهــا عــلى الــقــلب

رهيفاً.
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وفي قــصــائـــده أمل وانــتــظــار رغم مــا
عاناه من ألم وكأنه يداوي األلم باألمل
 فــقـد عـركـته احملن بـال قـنـوط وال يـأس
بـصــمت وجـعــلـته يـلــوذ بـالـشــعـر مـرةً
عــاشــقـاً ومــرةً ثــائــراً وأخـرى غــريــبـاً
يتأمل موقده في مساءٍ مدجج بالثلوج.
ـا شدّني أكـثر في ا أخـتـتم قولي  ور
قــصـيـدته (صـفـصـافـة الـدار) وهي رمـز
لـشريـكـة حيـاته (ندى) حـيث قـال فيـها:
"في نــظــرةٍ لــلــمــاء /وجـدت وجـه امـرأةٍ
اء / يـشبه وجهي خلته أنا / شفافةٍ كا

فكانت الندى/ وكانت الصفصاف .“
وال غـرابــة أن يـلـتــقي الـنـهــرُ مع الـنـدى

فيفيض ُ شعراً فراتاً.

غالف الكتاب

تـمثّل بالنقد األدبي في مدينـة البصرة ; وب اجلـمال الفني للشـعر والتفكـير الرص ا
ـربد الـشـعري  وقـد عُـقدت أولى دوراته   في نـيـسان سـنة   1971 أي ولد مـهرجـان ا
قـبل نـصف قرن من الـزمـان بالـتـمام والـكـمال  بـحـضور نـخـبة من كـبـار شعـراء ونـقّاد
الــعـراق والــوطن الــعــربيّ كــاجلـواهــري والــبـيّــاتي وســعـدي يــوسف وأدونــيس وأحــمـد
ـعــطي حـجـازي  وغـيـرهـم  وقـد أصـدرت وزارة اإلعالم ـــ في حـيــنـهـا ـــ كـتـابًـا عـبـدا
تـوثــيـقــيًّـا بـ ( 237 ص ) أعـدّه وأشــرف عـلـى طـبــعه األديب والـنــاقـد عــبـداجلــبـار داود
هرجان  البصـري  وثّق فيه للجـلسات الشعـريّة والنشـاطات الفنيّـة التي تخلّـلت أيّام ا
ربد تقليدًا راسخًا ينتظره أكثر الشعراء العراقي والعرب من سنة ثمّ صار مهـرجان ا

إلى أخرى . 
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ـربد األول ومن الـشـعراء الـعـرب الـذين حضـروا إلى الـعراق لـلـمـشاركـة في مـهرجـان ا
الشـاعر السوداني محمّد الفـيتوري  الذي كان على موعـد مع احلُبّ مع العراقيّة آسيا
ـتـرجـمـة فـي وزارة اإلعالم  ثمّ في وكـالـة األنـبـاء الـعـراقـيّـة  ومن أعـضـاء الـطّـريـحي ا
هـرجانات الـتي أقامتـها وزارة اإلعالم العـراقيّة . وقـد نشرت ـعظم ا اللجـنة التـنظيـميّة 
اآلنسة آسـيا الطريحي رسائل الفيتوري إليها بخطّ يده في كتاب خاص  وفي مقدّمتها
ربد رحوم الـشاعـر محمّـد الفـيتوري في مـهرجـان ا للكـتاب كـتبت تقـول : (( التـقيتُ بـا
األوّل  وكنّـا جنلس عـلى ضفـاف شطّ الـعرب وقت الـغروب  وبـقيـنا عـلى اتّصـال حتى
ـنشـورة في الكـتاب سـبعًـا وعشريـن رسالة  لـكن عالقة وفاته )) . بـلغ عدد الـرسائل ا

احلبّ هذه لم تنته إلى الزواج  لقد بقيت أسيرة الورق وطيّ القلوب . 
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ربد الثالث الذي عُقد في البصرة سنة   1974 بعد أن حالت ظروف حرب    وفي ا
قرّر  دعي ما يقرب من 250 الـسادس من تشرين سنة  1973 دون عـقده في موعده ا
ـهتـمّـ بـاألدب في الـعراق والـوطن الـعـربيّ والـعالم  كـالـنـاقد من الـشـعراء والـنـقّـاد وا
صـري عزّ الدين إسـماعيل  وسـهيل إدريس صاحب مـجلّة اآلداب الـبيروتـيّة  ونازك ا
دوح الئـكـة  وعبـدالـله الـبردوني  وكـاظم نـعـمة الـتـمـيمـي  وسلـيـمان الـعـيـسى  و ا
عدوان  وعـناد غزوان  وعبدالواحد لؤلؤة  وعلي جـواد الطاهر  وجبرا إبراهيم جبرا
 والروائي الـطاهر وطّار  وغيرهم . وقد كان وصول الوفود من بغداد إلى محطّة قطار
ـسـاء عُقـدت جـلـسة ـعـقل في الـبـصرة صـبـاح يـوم الثـالثاء األوّل من نـيـسـان  وفي ا ا
االفـتتـاح في قـاعة بـهو اإلدارة احملـليّـة في اجلبـيلـة ( بنـاية تـا سكـوير احلـاليّـة ) وقد
ألـقى سكـرتيـر عام اتّـحاد الـكتّـاب السوفـيات كـلمـة الوفـود غيـر العـربيّـة  وألقى بـعدها
عزّالدّين إسـماعـيل من مصـر كلمـة الوفـود العربـيّة  أمّـا كلمـة اتّحـاد أدباء العـراق فقد
ألقـاها الشـاعر محـمّد مـهدي اجلواهـري . وفي اليوم اخلـامس من نيـسان  وبعـد القاء
الشعـراء قصائـدهم في األمسيـة الشعـريّة الرابعـة واألخيرة  ألـقى الناقـد علي اجلندي
ـعـقل قـاصدين ـشـتـركـون إلى مـحطّـة قـطـار ا الـبيـان اخلـتـامي لـلـمـهرجـان  ثمّ تـوجّه ا

العاصمة بغداد . 
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ِربَد فـي دورته الثالـثة اجلـلسات الـنقـديّة الـرصينـة التي تـمثّلت ّا تخـتزن ذاكـرة ا    و
بآراء الـدكتور علي جواد الطّـاهر  وذلك من خالل اشارته في اجللسة الـنقديّة لألمسية
الشعـريّة األولى بـأنّ القاعـة التي أقـيمت فيـها األمـسية لم تـكن شعـريّة  كمـا تطرّق إلى
ـعـاصـرين  أنّ قـسـمًـا من مـجــمـوع مـا ألـقي يـنـهـج نـهج الـروّاد  واآلخـر يـنــهج نـهج ا
وإجمال ما سمعناه من الطّرف كان ضعيفًا هزيلًا . أمّا الناقد اللبناني عاصم اجلندي
ربـد الثالث بـأنّه مجزرة حـقيقـيّة للـشعر  فقد كـان قاسيًـا مع الشعـراء حينـما وصف ا
كما أنّ اخـتيار نوعـيّات الشعراء والـنقّاد لم يكن مـدروسًا . أمّا الدكتـورة بدور مارتينث
ـهرجـان فبـعد أن قـدّمت تشـكراتـها لـلقـائمـ على ـدعو إلى ا رئـيسـة الوفـد االسبـاني ا
طلـوب من النقـد األدبيّ أن يكـون موضوعـيًّا قبل كلّ شيء  هـرجان  كتـبت تقـول : ا ا
وأن ال يـضيع بـالـتعـبـيـرات العـامـة السـطـحيّـة وبـعـرض مشـاكل كـبيـرة أصـلـها بـالـغالب
اختالفات شـخصيّة أو عاطفيّة أو جتـاريّة بعيدة كلّ البعد عن القـضايا األدبيّة والفكريّة

الصحيحة .   
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ـربـد الـثــالث في اخلـامس من نــيـسـان سـنـة  1974 أوقف    وبـعـد انـتـهــاء فـعّـالـيّــات ا
ـدّة ثالث سنوات  ثـمّ استأنف حـياته من جـديد في دورته الـرابعة في  15/ هـرجان  ا
ـدّة خـمـســة أيّـام حتت شـعـار  2/ 1978  وقـد عُـقـد فـي بـغـداد والـبــصـرة  واسـتـمــرّ 
((األدب ووحـدة الـثـقـافـة الـعـربـيّـة ))  وشـارك فـيه عـدد كـبـيـر من الـشّـعـراء والـبـاحـث

الئـكة  والـنـقّاد كـالـشـاعـر شـفـيق الـكـمـالي الذي ألـقى كـلـمـة اتّـحـاد األدبـاء  ونـازك ا
وحـسب الـشـيخ جــعـفـر  وسـعـدي يـوسـف  وسـلـمى اجلـيـوسـي  ومـريـد الـبـرغـوثي 
والناقـد محمّـد النويهي  وسـهيل إدريس الذي ألقى كـلمة الوفـود العربيّـة . وقد اشتمل
هـرجان على ثالث أمـاسي شعـريّة وعلى حـلقتـ دراسيّـت  وأصدرت مـجلّة األقالم ا
ـناسـبـة  وإن رأى بـعض النـقّـاد الـعراقـيـ  كـالنـاقـد مـاجد الـعراقـيّـة عـددًا خاصًـا بـا
ـطـلوب  فـقـد كـتب الـسـامرائي سـتـوى ا ـهـرجـان لم يـكن بـا صـالح الـسّـامرائي  أنّ ا
ربـد الرابع ) جاء مقـالة في مـجلّة اآلداب الـلبـنانـيّة حتت عـنوان : ( رأي في مـهرجـان ا
فيهـا  (( كان الواحد منّا يصغي ويـصغي حتى تأخذه غفوة ذهنـيّة ال توقظه فيها سوى
رعدة كـلمة أزبدت في فم شاعـر ويتنبّه فيـصغي ثمّ ال يجد سوى نـفخ هواء وكأنّ القوم

في موكب جنائزيّ ألفه الناس ال شيء فيه جديد  وال شيء يثير االنتباه) 
ـربـد سـنـة  1985 من مـديـنـته األّم  وبـســبب ظـروف احلـرب مع إيـران نُـقل مــهـرجـان ا
شارك ـربد اخلامس  وكـان من ا البـصرة إلى محافـظة بغـداد وفيهـا عُقد مـهرجان ا
فـيه الـشاعـر نـزار قـبّاني الـذي ألـقى قـصيـدةً طـويـلة بـعـنـوان (( مسـافـر )) وقـد أحدثت
ضجّة كـبيرة داخل األوساط األدبـيّة في بغداد جلرأتـها فتمّ التـعتيم والتشـويش عليها 
ـقــروءة آنـذاك  قــال في مـطـلــعـهـا : ـسـمــوعـة أو ا ولم يـروّج لـهــا في وسـائل اإلعـالم ا
(مـواطـنـونَ دونَمـا وطن / مـطـاردون كالـعـصافـيـرِ عـلى خرائـطِ الزمن / مـسـافرون دون

ا كفن / نحنُ بقايا العصر / كلّ حاكمٍ يبيعنا ويقبض الثمن).  أوراقٍ / وموتى دو
ـربـد السـادس في بـغداد ِـربـد السـادس وفي سـنة  1986 عـقد مـهـرجان ا  مـهرجـان ا
ـدعـوّين الـشـعـراء والـنـقّـاد مـحـمود درويـش ونزار قـبّـاني  وشـربل أيـضًـا وكـان  من ا
لك مرتاض عروف  وعبدا ترجم ا داغر  وجـابر عصفور   ورفعت سالم الشاعر وا
وخـالد الـكـركي والشـاعرة الـكويـتـيّة سـعاد الـصّبـاح  التي ألـقت  في افـتتـاح اجللـسة
ـؤتـمـرات قـصـيـدة بـعـنـوان (( قـصـيـدة حُبٍّ إلى سـيف ـهـرجـان في قـاعـة ا األولى من ا
عراقيّ ))  وقـد أعيدت القصيدة ثالث مرّات من خالل شاشة تلفزيون بغداد قالت في
أبيـاتها األولى : ( أنا امرأة قـرّرَتْ أن تُحبَّ العراق / وأن تتـزوّج منهُ أمامَ عيونِ الـقبيلةِ
ِ الـعراق / / فـمـنذُ الـطـفـولـةِ كـنتُ أكـحّل عـيـنيّ بـليـلِ العـراق / وكـنتُ أحـنّي يـديّ بـطـ

وأتركُ شعري طويلًا / ليُشبِهَ نخلَ العراق ). 
ذكور فـقد أثار زوبعـة هائلة ربـد ا أمّا  مـجيء الشاعر مـحمود درويش إلى مـهرجان ا
عارض الـذين يقيمون خـارج العراق في ذلك الوقت وردود فعل من بـعض العراقيـ ا
 بسـبب برقيّـة التبـريكات الـتي أرسلهـا درويش باالشتـراك مع أربعة من األدبـاء العرب
وجـعة لألكـراد ولعلّ أشـهر وأشدّ إلى رأس السـلطـة العراقـيّة آنـذاك بسـبب ضربـاته ا
ردود األفعـال تلك هي الـرسالـة الـتي كتـبهـا البـاحث هـادي العـلويّ لـدرويش وقد اتّـهمه

فيها اتّهامات أخالقيّة . 
ـربـد الـشـعري فـي دوراته حـتى سـنة  1991 إذ قـاطـعـته بـعض    واسـتـمـر مـهـرجـان ا
الـدول الـعـربـيّـة بـسـبب أحـداث الـكويـت  ثمّ اسـتأنـف حيـاته مـن جديـد   وكـانت دورته
الثـامـنـة عـشـر الـتي عُـقـدت في بـغـداد سـنة  2002 هي آخـر الـدورات بـسـبب االحتالل
األمريـكي للـعـراق  ثمّ بُعث من جـديـد فكـانت أوّل دورة لـلمِـربَد اجلـديـد في مديـنته األم

البصرة في سنة  2004 تلتها دورات  وهذا ما سنعود إلى ذكره في مقالة أخرى . 
ِربَد الثالث. هرجان ا عدد خاص 
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ثالثـ عـامـاً في صحـيـفـة اجلمـهـورية
ومــــجــــلــــة ألـف بــــاء كــــمــــا عــــمل في
صــحــيــفــتـي الـنــور والــتــآخـي ومــنـذ
عـشـرين عامـاً وهـو يكـتب في صـحيـفة
الــــبـــيـــان اإلمـــاراتـــيـــة ولــــعل عـــمـــله
الصحـفي وقلـمه اإلعالمي الذكي غطّى

على حضوره الشعري ...
أحتفي اليوم بصدور ديوانه (يا طارقاً
ــــــدى بــــــواقع 130 بــــــابـي) عن دار ا

توسط. صفحة من القطع ا
 وح أقـول (أحتـفي) ذلك أن الشـاعر
نـصـيـر الـنهـر مـنـحني فـرصـة الـدخول
ه الشـعري فـأجـدني اُحلق مع إلى عـا
كل قــصــيــدة فــاُفــارق مـكــاني وزمــاني
لـصــحـبــتـهـا بــشـغـف احملـبــة لـلــشـعـر
شتاقة لـسحر اللغة احلقيقي ولهـفة ا
ومـتــعـة اخلــيـال وأســرار الـشــاعـر في

احلل والترحال.
 تـــســعـــةُ وأربـــعـــون قـــصـــيــدة
مـعـظمـهـا من شـعر الـتـفعـيـلة
يـسـتـفـتـحـهـا بـإهـداءٍ شـعري
البــــنه الـــبــــكـــر أوس حـــيث

يقول:
ألوسٍ لــو كـتـبتُ لَــمـا كـتـبتُ/
ألنـي مــــــا وجـــــــدتُ "وصــــــيف"

أوسي.
ويـــكـــفـي أوس هـــذا الـــبـــيت من

الفخر األبوي اجلميل.
oO½« WLK

كنـني أن ال أمر على الـكلمة  وال 
ـهـنـدسة ـة الـشـاعـر ا األنـيقـة لـكـر
نـور الـنهـر التـي أهدت والـدهـا كلـمة
ا عنونتـها "األجنحة كـنز ال يفنى" و
قـالـته فـيـهــا: (يـكـبـر األطـفـال
وهم عـلى اعـتـقـاد بـأن
آبــــاءهـم أبــــطــــال
خـــــــارقـــــــون ثم

عـرفت نـصـيـر الـنـهـر مـنـذ زمن طـويل
عـرفــته عن بـعـد كــاتـبـاً مُــجـيـداً سـلس
عرفة حتى العبارة نقي اللغة وافر ا
ـعــاني عـنـده انـعـكس ذلك عــلى ثـراء ا
وجـزالته وحـ كـنت ألتـقـيه مصـادفةً
س أدبه في جريدة اجلمهورية كنت أ
وحـــيــــاءه وأدرك أن خــــلف ذلك األدب
اجلـم قــلـــبــاً رقـــيــقـــاً يــغـــلــفه احلـــيــاء
والـهـدوء لـكـنّي لم أدر أن هـذا الـهاد
احلـيي يــخـفـي حتت قـمــيـصه شــاعـراً
كــبــيـراً حــتى الـتــقــيـته بــعـد ســنـوات
ـناسـبات الـثـقافـية طـويـلة في بـعض ا
ـا بتـقـصـيـر مني او في الـشـارقـة ور
ـا بــسـبب انــشــغـاالتي الــكــثـيــرة ور
بــسـبب تـواضـعـه في اإلعالم والـنـشـر
رغم أنه كــــان قـــد شـــغـل الـــصـــحـــافـــة

الــعـــراقــيــة بـــحــراكه
اإلعــــالمـــي إذ

عـمل ما
يـــقــرب
مــــــــــــن

نصير النهر

غالف اجملموعة
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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أبواب العراق 

ـرحلـة الثانـية : وهي مـرحلة > ا
الــصــراع اإلقـتــصــادي وحتــجـيم
ــــوارد لـــلــــوصــــول إلى حــــالـــة ا
اإلفـالس والـــــتــــــجـــــويـع. وهـــــذا
الصـراع نشهده الـيوم خاصة في
ظل تـدهـور أسـعـار الـنـفط وحـالة
اإلفـالس الـــتـي وصـــلـت إلـــيــــهـــا
اخلـزينة الـعامة لـلدولة الـعراقية
وحــجـم الــديــون الــذي تــضــاعف
وسيـتـضـاعف في األيام الـقـادمة.
كــذلك ضــعف الـقــرار الــســيـاسي
الـعراقـي الغـيـر قـادر عـلى جتاوز
أبــسط األزمــات فــهــو غــيــر قــادر
ــــرة عــــلى بــــنــــاء مــــشــــاريع بــــا
واســـتـــثـــمــــارات تـــنـــمي الـــدخل
القومي بل عطل تماماً عن التقدم
مـــنــذ ســـنــ طـــويـــلــة في بـــنــاء
وتطـويـر االتفـاقيـات االقـتصـادية
مع الدول االقـتصادية الـضخمة 
فـنــحن نـسـمع بـإتــفـاقـيـة الـصـ

إن الــشــعــوب غــالـبــاً مــا تــتــحـدى
صاعب وتقاوم اإلحتالل وأفكارهِ ا
ــرور الـزمن الــعـدوانــيــة  ولــكن 
ــقـاومــة وسـوف ســتـضــعف تـلك ا
تنحدر من جيل إلى جيل بإختالف
األفـكـار والـتـطـلعـات والـطـمـوحات
ـتـواجـدة عـلى ـعـطـيـات ا وكـذلك ا

أرض الواقع. 
ــوحــدة هي فــاإلرادة الــشــعــبـيــة ا
السالح األخطر لدى الشعب وبهذا
الــسالح فـقط تــسـتــطـيع أن تــقـلب
الطاولة في أصعب الظروف; ولكن
ــتــلك إرادة الــشــعب الــعــراقي ال 
مـوحــدة الـيــوم لــقـد تــفــرق حـسب
ـلل والـقومـيـات ثم عاد ذاهب وا ا
لـيتفـرق من جديد عـلى يد األحزاب
والـتـيــارات الـديـنـيـة والـسـيـاسـيـة
ــــــذاهب ـــــتــــــفــــــرعــــــة من ذات ا ا
ـنـتــشـرة في ـلـل ا والــقـومــيـات وا
اجملـتـمع لـهـذا الــسـبب لن يـحـدث
تـــغـــيـــيــــر جـــذري وشـــامل لـــواقع
اجملــتـمع الــعـراقي مــسـتــقـبالً ألنه
ـوحـدة  شــعب مــسـلــوب اإلرادة ا
ـستـقبل أكـثـر شتـاتاً بل سـيكـون ا
خـــاصـــة في ظـل تـــدهـــور أســـعــار
الــــنــــفط وحـــــالــــة اإلفالس الــــتي
ســتــكــون ذريــعــة مــهـمــة إلنــطالق
مشروع الـتقسـيم النـاعم للمـجتمع
الــــــعــــــراقي وضــــــمـهُ إلـى الـــــدول

الطامعة في العراق ! 
دة بعدما عجز اإلحتالل األمريكي 
 17عـــــامــــاً عـن فــــرض رأيـه عــــلى
الـشـعب الـعراقي وتـقـسـيم الـعراق
بــقــوة الـــسالح  تــغــيــرت قــواعــد
اللـعبـة اليـوم لتـبدأ مـرحلـة جديدة
وهي أطــلــقت عــلــيـهــا الــتــســمــيـة
"سـيـاسـة الـتـقسـيـم الـناعـم " فـهذه
الــســيــاســة تــنــخــر مــصــادر قـوى
الـــشــعب مـن الــداخل كـــمــا يـــفــعل
مـــرض الــســرطــان فـي اجلــســد ثم
تـسـلـبك اإلرادة عـلى الـرفض لـلداء
لــتــبــدأ مــرحــلــة فــرض قــراراتــهــا
وافـقـة الشـعب الشـبه مـحسـومة
لـصـاحلهـا .وإن سـيـاسة الـتـقـسيم
الــنـاعـم لن تـبــدأ وتــنـتــهي بــلـيــلـة
وضـحاهـا على العـكس تمـاما فهي
حتـتـاج إلى وقت طـويل لتـنـفـيـذها
وهي مـــقـــســـمــة إلـى عــدة مـــراحل

وأهمها. 
ــرحــلــة األولى: وهي مــرحــلــة > ا
حـروب اإلسـتـنـزاف الــتي شـهـدهـا

اجملــتــمع الــعــراقي بــعـدة مــراحل
ومسميـات منذُ العام 2003 م فقد
بـــدأت بــالـــصـــراعـــات الـــديـــنـــيــة
الـطـائفـيـة والـقومـيـة  ثم تـطورت
إلى الـصراعات الـسياسـية وحرب
الكـتـلة األكـبـر للـهـيـمنـة عـلى قرار
غــالــبــيــة الــشــعب واالنــتــفــاع من
مـغـا الـسـلـطـة  ثم تـطـورت مرة
أخـــرى لـــصـــراعـــات شـــخـــصـــيـــة
وحـــزبــيــة لــتــصـــفــيــة حــســابــات
ســـيــاســيــة إقــلـــيــمــيــة ودولــيــة 
وبـعدهـا إنـتقل الـصراع إلى داخل
كـل مــكـــون وفـــرقــة مـن مــكـــونــات
اجملتمـع . فهي مرحلـة صعبة جداً
لـكنـهـا تـمت بنـجـاح داخل الـعراق
وهدفهـا قد حتقق بـفاعلـية عمـيقة
 إغـــتــيـــال "اإلرادة الـــشــعـــبـــيــة
ـــــوحــــــدة" وبـــــات الـــــتــــــشـــــتت ا
والـصـراعـات واضــحـة بـ أبـنـاء

الشعب العراقي. 
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انــني أسـمع أشــيـاء احــيـانــآ وانـني ارى أشــيـاء في
أحـيـان اخـرى هكـذا تـكـلم مـعـظم من أجـريت عـلـيهم

الدراسة االستقصائيةالتي اجريتها موخرآ.
أطــلق عــلـمــاء الــنـفس أو االطــبــاء ذات االخـتــصـاص
الـنفـسي عـلى مثل هـكـذا حـاالت على أنه نـوع بـسيط
من أنــواع (الــفـصــام) الــيس كــذلك نــعم هم أســمـوه

كذلك.
ـوضـوع أن مـعـظم مـن أجـريت عـلـيـهم اجلـمـيل فـي ا
الـدراسة يـعـتـقدون أعـتـقـاد جـازم أن من يكـلـمـهم هو
قرب اجلان  او أحد الرجال الصاحل  أو أحد ا
ـارسـون ـنـيــة  مع كل هـذا  ن تـوفـتــهم ا عـلــيـهم 
حـياتـهم بـشكـل طبـيـعي ويتـمـتعـون كـذلك فيـهـا سواء
رون ا  عند سفرهم أو في بـلدانهم  ال واالدهى ر

في حاالت أقوى من ذلك بكثير!
 لــذلك يـــلــجـــأون الى (دكـــكــايـن الــبـــخت الــعـــرافــ
وغـيــرهم) جـهـآل مـنــهم في الـطب الــنـفـسي وهـذا من

حسن حظهم طبعآ! .
ـارس الـعـرافـون مـعـهم الـعالج الـنـفـسي الـسلـوكي
ــواضــيع لالاسف وهـم عــلى خــبــرة كــبــيــرة بـــهــذه ا
الشديـد من حيث يقولـون لهم جتاهـلو هذه االصوات
ومــارسـو حـيــاتـكم بـشــكل طـبــيـعي وهـذا مــايـحـصل

بلضبط معهم .
ارس الـيـوم هو طب مـبالغ أن الطب الـنـفسي الـذي 
فـيـه جـدآ جـدآ والاريــد أن أشـبـبـه بـدكـاكــ الـبـخت!
واليجب أن يـسارع الـيه في كل االحوال خـاصتآ اذا
علـمنـا أن معـظم هذه االمـراض هي أمراض مـجهـولة
لــطب الـــنــفــسـي واليــعـــرف أســبــابـــهــا لــكـن يــعــرف
أعـــراضــهــا فــقـط لــذلك عــنــدمـــا أجــرو دراســة عــلى
اجملــتـــمع االمــريــكي مـن حــيــــــــث االعــراض خــرج
نصـف الشـعب االمـريكي شـعب مـجـــــــــنـون أيـعقل

ذلك !!!.
ــرض الـعـقـلي ولـيم ســاس صـاحب كـتــاب خـرافـة ا
وكــذلك صـاحب كــتـاب تــصـنــيع اجلــنـون يــقـول هـذا
ـارس الـيوم دور ـنـظم  ـوئـسس وا الـطب الـنفـسي ا
ارس محاكم التفتيش في القرون الوسطى وكذلك 
اليوم دور االحتـاد السوفـيتي عنـدما كانـو يرمون في

صحة) كل من يشكك او يرتاب.  (ا
بصدد االيـدلوجية الـكليـنية السـوفتيـة ويزرقوه بالابر

ورف للحد الذي تنته حياته فيه.  وا
ياخواني واخواتي وأصدقائي
القصة أكبر من ذلك بكثير .
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ولكنـنا لم نـشهـد شيـئاً على أرض
الــــــواقع وكــــــذلك هــــــو الـــــقـــــرار
الـســيــاسي لــبــنــاء مـيــنــاء الــفـاو
الـكبـيـر الذي لم يـتـقدم فـيه الـعمل
حــتـى اآلن وكل مــا يـــقــال مـــجــرد
تـــأويـل فـــارغ . نــــاهـــيـك إنـــعـــدام
االســتــثــمــار األجــنــبي فـي الــبــلـد
نـهار تمامـاً في قطاعات الـتعليم ا
والــصــحـة والــصـنــاعـة والــزراعـة
وبـات العراق شعـب مستهـلك غير
مــنــتج ألي شيء يــذكــر وهــذا هـو
الهـدف الرئـيـسي لتـمكـ سيـاسة

التقسيم الناعم . 
W “« oKš

ـرحـلة الـثـالثـة : وهي مـرحـلة > ا
خـلق األزمـات وتـضـخـيـمـهـا ونقل
ســاحــة الــصــراع الــســيــاسي إلى
رحـلة الـشارع الـعراقي. في هـذه ا
ستـزداد األزمات االقـتـصاديـة قوة
وستـكبر فـجوة الصـراعات والف

w «dF « rJ(« `ł—Qð
عـاصـمــتـهم شـاهــد عـلى حــقـبـة من
حـكـمهـم لهـذه الـبالد وجاء اإلسالم
وخـضعت لـه هذه الـبالد وبـطـبـيـعة
احلـــال فـــإنــهـــا خــضـــعت لـــلـــحــكم
الـــراشــدي وبــعــده تــبــعت لــلــحــكم
األمـوي الـذي كانت الـشـام عاصـمته
ومن ثم حتــولت إلى مــركــز لـلــحـكم
الــعــبــاسي الــذي اتــخــذ من بــغـداد
عـــاصـــمـــة له وخـالل فــتـــرة احلـــكم
الـــعـــبـــاسي تـــعـــرضـت الـــبالد إلى
حــــمالت مـن الــــغــــزو الـــــبــــويــــهي
والـبـرمكي وغـيـرهمـا إلى سـنة 656
غولي هـ سقطت البالد بيد احلكم ا
الـــذي كـــانت له بـــصـــمــة واضـــحــة

بالبطش والتخريب.
ـغـولي لـيحل اجنلت غـبـرة احلـكم ا
دخـان احلـكم العـثـمانـي الذي اتـخذ
مـن اإلسالم ذريـــــــــعــــــــة إلحـــــــــتالل

وإستعمار الكثير من البلدان.
في مـطـلع الـقـرن الـعـشـرين تـعـرض
الــعــراق إلى وجه مـن اإلســتــعــمــار
ــتـــمـــثل بــاإلســـتــعـــمــار احلـــديث ا
اإلنــگـلـيــزي الـذي إدعى أنـه مـحـرراً
وبــــدأت مـــــعه مــــوجـــــة أخــــرى من
ــصــيـــر الــبـــلــد ونــهب الـــتــحــكـم 

مقدراته
صُيّـر العراق إلى حكـم ملكي والذي
هـو حـكم انگـليـزي بـوجه عربي الى
الـعام 1958م أُطـيح بهـذا احلكم من
قبل الـزعيم عـبدالكـر قاسم والذي
تــــعــــرض إلى اخلــــيـــانــــة من قــــبل
عـــــبــــدالــــسالم عــــارف رفـــــيــــقه في
االنـقالب وهـذا األخــيـر بـدوره مـات
ليؤول احلكم على اخيه عبدالرحمن
عـارف والـذي كـان ضـعـيـفـاً فـأنقـلب
عـلـيه الـبـعث لـيـنـصب احـمد حـسن

الـبكـر رئيسـاً للـعراق والـذي ما لبث
طــويالً لــيـنــحـيـه صـدام حــسـ عن
احلـــكم حتت تـــنـــازل واعـــتـــذار عن
احلـكـم شـكـلـيـاً وبــذلك بـدأت مـوجـة
ــــــشــــــاكـل واألزمـــــات أخــــــرى مـن ا
واحلـروب التي ال طـائل مـنهـا سوى
تنفيذاً ألجنـدات أمريكية وزج ألبناء
ـــدفـــعـــيــات الـــبـــلـــد في مـــطـــاحن ا

وصواريخ الطائرات وغيرها.
لـم تـنــتهِ حــرب الـثــمـان ســنـوات إال
ويصحـو العراق عـلى حرب الكويت
التي كبدت العراق كثيراً من معدات
حربـية ومكانـة عربية وعـسكرية في
ــنـطــقــة وكـذلك كــســاد اقـتــصـادي ا
نـتـيـجةً لـلـحـصـار الـذي فـرض حتى

بداية القرن احلالي.
أنه الــعــام 2003 وجــاء األمــريــكــان

ـوارد فــإن هـذه ــوقع وا بـطــبـيــعـة ا
الـبالد لم تـلـبث كـثـيراً عـلى حـال من
األحــوال فــهـي بــ فــتــرة واخــتــهــا
تـتـعرض إلـى موجـة من الـغزوات أو
احلــروب وكــأن حــالــهـا لـم يُـكــتب له

الثبات 
حُــــــكِــــــمت هــــــذه الــــــبـالد من قــــــبل
السـومري والـذين عمّروهـا وخطوا
أول لـفتـرة حروف الـكتابـة على وجه
الـبــسـيـطــة حـكـمــوا لـفـتــرة سـادهـا
اإلضـطـراب وعـدم اإلسـتـقـرار الى أن
ـلك السومري  توحيـدها من قبل ا
(إيـاناتـام) والذي مـا لبث طـويالً فقد
سقط بيد األكدي الذين غزوا سومر
واحكموا قبضتـهم عليها تقريبا عام

(2331 ق.م).
ـــســتــمـــر األكــديــون في حــكم الــبالد
وتمكـنوا من بسط سـطوتهم وإرساء
دعائم حـكمهم بـقوة واصبـحوا دولة

يُشار لها بالبنان.
ــنــظــمــة هــذه احلــكــومـــة الــقــويــة ا
تـعـرضت إلى اإلنـكـسـار واإلنـحـسـار
كـمـا فـعـلت مع حـكـومـة الـسـومـريـ
سـابــقـتــهـا فــقـد غــزاهـا الــبـابــلـيـون
بـجيشٍ عرِم وأسـقطـها فـأُتيح احلكم
وقت ذاك لـلــبـابـلــيـ والـذين ارسـوا
حكماً متيناً وتمكنوا من خاللها سن
مجموعة من القوان اخلالدة والتي
ال زالـت تُــــذكــــر إلى الــــيــــوم وال زال
يُـطبق أغـلبـها في كـثيـر من الـقوان

الدولية.
هــــذه الــــدولــــة كــــغــــيــــرهــــا تالشت
واضــــمـــــحــــلت وجـــــاءت غــــيــــرهــــا

واضمحلت وهلم جرا.
الى عهـد ما قبل اإلسالم كـان العراق
دائن بيـد الفـرس وطاق كـسرى في ا

بشـعار الـتحـريـر كمـا رفعه اإلنـگلـيز
ـقــدرات الـبــلـد من لـيــتم الــتـحــكم 
خالل قــوانــ احلـــاكم الــعــســكــري
ر) وبعدها سُلم البلد على (بول بر
طـــــبـق من ذهـب إلـى شـــــرذمــــــة من
الـــســـراق والــقـــتـــلــة والـــلـــصــوص
ليعيثـوا في األرض فساداً وليسنوا
قوانـينـاً تـخدم مـصـاحلهم اخلـاصة
وإيـقاف عـجلـة تقـدم البـلد والـقضاء
علـى بناه الـتحتيـة والفوقـية وحتى
الــــبـــــشــــريــــة مـن خالل حـــــروبــــهم
اإلرهــابــيــة والــتي تــكــون نــتــيــجــةً
الخـتالفــهم الــسـيــاسي في تــقــسـيم

كعكة البلد
والشعب "صم بكم"و"طُرش".
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جندي امريكي في قاعدة عسكرية

ـثقف الـعـراقي و حزن قـلمه طال الـلـيل وثقـل حـزن ا
ــكـســور و الـذي يــنـعى نــفـسـه و أصـبح عــبـارة عن ا

ة فكر"  "هز
اذ ب وريقات التاريخ يتصـفح احلقيقة التي إخفاها
ويخـفيهـا دون طرحهـا وهو ال يـستطـيع البـوح ببضع
كـلـمـات خـوفــاً من اإلضـطـهـاد والـتـطـريـد والـتـشـريـد

والقتل. 
أن إخفـاء احلـقائق وكـتمـانـها هي مـسـؤوليـة كبـيرة و
ظـلم وخيـانـة بحق الـوطن و األجـيال وبـيـان حقـيـقتـها
وماهي اإل إعالن موت الوطن و اإلجيال القادمة التي
ســتــعـيش بــ اجلــهل والــزيف والـتــعــتـيـم و الـنــفـاق
الــديــني والــســيــاسي إذ أنــنــا نــعــتب ونــلـوم و نــوبخ
ــنــافع ــثــقـف الــقــابع بــ الــطـــائــفــيــة وا الــكــاتب وا
ــلــذات اإل مــا نـدر مــنــهم الــذين أن الــشــخــصــيــة وا
استطـاعوا و أتيحت لـهم الظروف أن يـقولوا احلـقيقة

وال يخشوا بالله لومة الئم.
ثقف الوطـني الشريف اليـوم هو الذي ال يساوم أن ا
ــال" الـقـلم احلـر و يـبــيع قـلـمـه مـقـابل حــفـنـات من "ا
عـبـارة عن "فـوهـة مـدفع" ال يـرحم يـصب احلـمم عـلى
األعداء  لـيـكشف احلـقـائق وب زيف الـذين سـرقوا
ــثـقف ــسـتــقـبل  و لــكـنــنــا الـيــوم جنـد ا ــاضي وا ا
ـكـسـور والـذي مـر علـى موتـه الـعـراقي يـنـعى قلـمـة ا
 50عــام  واحلـقــائق احملـبــوسـة حــاضـرة ال تــغـادر
كسـور في بضع وريقات مبعثرة ثقف وقلمه ا ذهن ا
زقها او يحـرقها خشية على جانب كتبه سرعـان ما
أن يقرأها احـد لتبـقى "احلقيقـة" مخفيـة خلف الرماد

شفره. ال يستطيع أحداً على قراءة حروفها ا

األجــنــبــيـــة وخــلق فــرص الــعــمل
نهارة . وبناء البنى التحتية ا
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ــرحـلــة الـرابــعـة : الــتـدخالت > ا
ــــنـــازعـــات اخلــــارجـــيــــة لـــفض ا
ـــوارد وحــرب ـــســـلــحـــة عـــلى ا ا
البـقاء وبدأ إعالن الـتقسيم ورسم
ـرحـلة حـدوده رسمـيـاً . في هـذه ا
ســوف تـــتــشــكل قــوى ســيــاســيــة
جــديــدة داخـل كل مــحــافــظــة ذات
غـالـبـيـة طـائـفيـة وقـومـيـة وقـبـلـية
مـعـيـنـة لـتــبـدأ بـتـقـريـر مـصـيـرهـا
بنـفسهـا  عن طرق إختـيار الدولة
التي سـتبـسط األمن فـيهـا وترعى
مـصــالح ســكـانــهــا وتـوفــر فـرص
كنها العمل واالستثمارات التي 
ـناطق ـوازين لتـحول ا أن تـقلب ا
ذات الـصراع إلـى مصـانع ضخـمة
واسـتـثمـارات في شـتى اجملاالت 
لتبـدأ بعدها بإعالن قـرار التقسيم
ـوافقـة الـشعب وترسـيم حـدودهُ 
العراقي الذي سـيساعدهُ الدستور
األعور! بـتحديـد مصـيره وتـرسيم
احلدود من جـديـد. وبقـرار شـعبي
واضـح ســيــصــوت الـــشــعب عــلى
االنقسـام مستقـبال وبكل أريحية 
ـسـتـثـمرة وسـوف تـكـون الـدولـة ا
ـسـيـطرة في الـعـراق هي الـدولـة ا
عـلى الـقــرار الـسـيــاسي الـعـراقي.
ــنـــاطق ـــرجح ســـتـــكـــون ا ومن ا
اجلــنـوبــيــة حتت رعـايــة إيـرانــيـة
ومــنــاطـق الــوســـطى والــغـــربــيــة
سـتـكـون حتت رعــايـة الـسـعـوديـة
واخلليج ومناطق الشمال سيكون
مــشــروع مــشــتـرك بــ إســرائــيل
واألتـــراك . فــــهـــذه هي الــــنـــظـــرة
البعـيدة لسـياسة الـتقسـيم الناعم
الـتي سـتـأتي بـإحـتالل الـفـكر أوالً
ومـن ثــم األرض وســــــــــلـب اإلرادة
ـــوحـــدة  لــتـــكــون الـــشــعـــبـــيــة ا
ــعــالم في الــســيــطــرة واضــحــة ا
ذاكــرة األجـيــال الــقـادمــة. ويــبـقى
السؤال األهم هـو : من سيقف نداً
ــــشـــروع اخلـــطـــيـــر ومن لـــهـــذا ا
ســـيــكــون أداةً غــبــيــة ورخــيــصــة
ا إلجنـاح سيـاسـة الـتقـسـيم ?! ر
قالة سـتجيـبنا األجيـال القادمـة 
أخــرى تـتــحــدث فـيــهـا عن أبــطـال
حتـالــفـات الـتــقـســيم وقـادة صـنع

القرار اجلديد .
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في العديد من الـعوائل دائما نـرى ان هنالك اختالف
كـبـيـر جدا يـحـدث في وجـهـات الـنـظـر ب األب واألم
واحــيــانــا يــكــون االخـــتالف حــتى عــلى اتــفه االمــور
واالسباب ودائما يجري حوار بينهم وحتصل العديد
ـشـاكل الـتي تـؤدي الى الـطالق في الـكـثـيـر من من ا
االحـيان ولـكن مـا ال يعـلـمه األبـاء واألمهـات هـو مدى
شـاكل على األبـناء واأللم الـنفـسي الذي تأثـير هـذه ا
سوف يتكون عند االبنـاء واحيانا يؤدي الى االكتئاب
فـكل هـذه االمــور يـجب مـراعـاتــهـا فـيـجب ان يـراعي
األهل انه يجب ان ال يتناقشوا في مواضيع تخصهم
أمـام االطـفـال ويـجب ان ال يـدخـلـوا ابنـائـهم فـي هذه
الـصـراعـات الى تـؤدي احـيـانـا الى االنـفـصـال وهـذا
بالتـأكيـد سوف يكـون له التأثـير االكـبر لدى اطـفالهم
واحيانـا يسبـب لهم االكتـئاب والوحـدة واالنعزال عن

اصدقائهم والعالم ككل.

الـداخــلـيــة وسـوف تـكــون الـدولـة
غـــيــــر قـــادرة عـــلـى دفع الـــرواتب
واخلدمات للـمواطن وكذلك هي
غــيــر قــادرة عــلى بــسط األمن في
اجملتـمع وسوف تتـضخم األزمات
وتـرتـفع نـســبـة الـبـطــالـة والـفـقـر
واجلوع سيقلب موازين القرارات
الـسـياسـيـة الـتي ستـنـهار بـعـدها
قوى الـدولة تـمامـاً وستـظهـر قوة
ــنـــفـــلت عن ســـيـــطــرة الــسـالح ا
وارد الدولة ليبدأ الصراع على ا
االقـــتــــصـــاديــــة الـــتـي تـــدر دخالً
وستكون الصـراعات الداخلية في
أوجـهـا ولـن تـسـتـطــيع احلـكـومـة
إيـقاف اخلـسـائـر ونـزف الدم ; بل
ســوف تــســلم أمــرهــا إلى الــقـوى
الــطــامـــعــة الــتي ســتــتــدخل بــكل
شـفـافـية وسـهـولـة لتـفـرض رأيـها
بعـد أن توفـر مـا يحـتاجه الـشعب
عن طــريق بــوابــة االســتــثــمـارات

عن صــنـــدوق تــفــصـــله اجلــدران
السابحة في فضاء واسع احمد
يــونس يـوسـف انـهم احــفـاد هـذا
الــرجـل الــذي قــضـــيت مــعه وقت
الـصباح والـظهـيرة ليـوم مشمس
جميل قضيناه على الساحل بعد
از ارتــشــفــنــا شــيـــئــا في مــقــهى
لــــطـــيف فـي هـــذا احلي وصـــورة
عـامـلـته جـوليـنـا الـفـتـاة الـفـارعة
الــطــول وصــاحـبــة اجــمل عــيـون
ذكـرتي من اول نـظـرة لــهـا بـانـهـا
فاقت حالوتها جمال زبيدة ثروت
ــصـــريــة دخل قــبــلي ــمــثــلــة ا ا
لــيـمــهــد الـطــريق لي لـم يـكن في
الـــــبــــــيت اال زوجـــــتـي وزوجـــــته
وزوجـــة ولـــده وثالث ورود زادت
ــكـان روعـة االرهــاق بـاد عـلى ا

لـم اصــــعــــدهـــا مــــنــــذ اصــــابــــتي
تعدة كل لقاء زمـنة ا بامراضي ا
في بالد الـغربـة يـتـعبه فـراق اكـيد
يـفــجع الــقـلــوب ويـدمـع الـعــيـون
صـــادقــــة هي احـــاســـيـــسي الـــتي
تـــاجـــجت بـــوداع حــبـــســـته امــال
ـؤجـل يـرتـبط بــاجملـهـول الـلــقـاءا
ــاعـا تــوســطه بــاب الــشــقــة كــان 
قــفــلـــهــا الــذهــبـي الــلــون خــرجت
الـكـلـمـات من فـم جسـد اتـعـبـه هذا

لعون السلم ا
 _السالم عليكم.. 

االجـوبــة تـزاحــمت لـلــوصـول الى
اذني  _وعليكم السالم.. 

شـتى انـواع االصـوات خـرجت من
ــكـان الـذي حـنــاجـر صــغـار هـذا ا
رسمت صورته وعـبرت عنه عبارة

بالفـعل كنت ارتقب يومي االسود
الــــذي ســـافــــارق به هــــذا الـــوفي
الخملـلص. الـذي الحـظت عـلـيه ان
كـل كـــبــــار عـــائـــلــــته يــــعـــانـــدوه
ويحـولـوه الى كـتلـة نـار و غضب
عـنـدمـا يـناقـشـوه بـابـسـط االمور
انـدهـشت كـثـيـرا النـهم لم يـقدروا
ـرضـيـة الــصـعـبـة كـنت حـالــته ا
اســتــاء حلــاالت مــحــددة لم اقــدر
عــلى الـــبــوح بــهــا احـــتــفظ بــهــا
لـنـفــسي ةلـيـوم قــد مـضى بـعـجل
وايقنت روحـي بان قلبي وروحي
تـركـتــهـا في شـقـتـه الـتي تـقع في
الطابق االول وعيني تنهمر بدمع
ومـرارة تـمـزق نـفـسي وانـا طـربـا

مع اغنية الوداع...
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وجـهي بــيـنــمـا حــاوات ان اخـفـيه
بـــابــتـــامـــة زرعت حــقـــيــقـــة نــدور
بـدواخلي وكلـمات ارددهـا بخوف
 _اعـــانك الــلـه بــا اخ لي لـم تــلــده

امي.. 
ـزمن واخملـيف حـتى رغم مـرضه ا
بــذكــره لـــكــني اجـــده يــحــمل امال
كــبـيـيــا بـاحلــيـاة لـوكــيـمــا بـالـدم
جتــــرعـت الــــسم يـــــوم اصــــيب به
وذرفت الـدمـوع وكنـت افقـد. االمل
ا ثانبة عنـدما تذكرت كالم جدتي 

قالت
 _لكل لقاء البد هناك فراق... 

مـثـلمـا دار في مـخـيلـتي وصـحون
بـها انـواع الـفـواكه تـوضع امامي
وكالم رب االسرة يـهمس في اذني
 _كل ان ليل الشتاء طويل جدا.. 

Ÿ«œu « WOMſ√
وجتــمـعت بــاحلــال حلـظــات يـوم
ابيض حـطت به اقـدامـنا ضـيـوفا
بـــــــشــــــقــــــته
وقتها شعرت
بـفرح غـمرني
وقــــــــــــد رسـم
سـلم الـبـنـاية
لـيـقـودنـا الى
طـــــابـــــقـــــهــــا

االول
حـــــــــاولت ان
احـــــــــــــــــصـي
درجـــــــــــــــــــات
الـسلم نـظريا
اال انـــــــــــــــنـي
سلمت امري
عــشـرون عـدد

هــذا يـوم اســود احـزن قــلــبي فـيه
كـــثـــيـــرا وتـــذوقـت مـــرارة الــوداع

يــجـــاهـــرن بــشـــرب الـــنــاركـــيال في
طاعم والـفنادق وارتداء قـاهي وا ا
مـزقه بـحـجـة إنهـا مـاركة البس ا ا
ــيــة  والـشــبـاب كــذلك يــرتـدون عـا
مالبس ما انزل الله بـها من سلطان
كياج ويطيلون شعرهم ويضعون ا
ينا ويسارا يلون  كانهم نساء و
 بدلع ودالل وتـخلوا عن رجـولتهم
وأصـــبــحـــنــا ال نـــعــرف الـــرجل من

راءة لالسف... ا
وهــنــا حـــدث صــراع أســتــمــر عــدة
ســنـوات بـ مـن يـدافع عن تــراثـنـا
وثقافـتنا األصـيله وب من جاء من
خارج البالد بأفـكار منبوذة من قبل
مــجـــتــمــعـــنــا ومن أجنـــرف مــعــهم
وأغـرته الزخـارف والقـشور وتـخلى
عن األصــول واالن وبــعــد ســنـوات
أصبـحت الـصورة واضـحـة للـعـيان

فال يصح اال الصحيح
أنـا حيـنما كـتبت مـقالي هـذا فأنا ال
ن ال يـرتـدين اهـاجم بـه فـتـيـاتــنـا 
الــعــبــاءة  ولــكن اهــاجم من يــقـول
بأنـهـا تـخلـف وجهل لي الـكـثـير من
ن ال يـرتديـن العـباءة الـصـديقـات 
البــسـهن ولــكــنـهن مــحــتـشــمــات 
والعباءة ليست مقياس لالخالق بل
كل انـســان وتـربـيــته وأخالقه الـتي
يـعــكــسـهــا من خالل تــصــرفـاته مع
ـــوروثـــنــا اآلخــريـن... الــتـــمـــسك 
الـثـقـافي واالجـتمـاعـي هو جـزء من
تــمـســكـنــا بــتـاريــخـنــا وأصــالـتــنـا
الــعـريــقــة .. وعـلــيــنـا أن نــدافع عن
مـوروثـنـا وتـراثـنـا ونـفـتـخر بـه ب
األ ال ان جنـعـله مدعـاة لـلسـخريه
كما يفعل قليلوا اإلدراك والوعي ...
s - بغداد (« W UÝ— 

يـصدمـنا واقـعنـا اإلجتـماعي أحـيانا
كـثيرة بـأمور مـستحـدثة وغـريبة عن
الواقع االجتماعي العراقي األصيل 
الـعـبـاءة جـزء من مـوروثـنـا الـتـراثي
ارتـــدتــــهـــا جــــداتـــنــــا وأمـــهــــاتـــنـــا
وتـوارثـنـاهــا جـيال بـعـد جـيل  وأنـا
عن نفسـي أعتز بهـا وبأرتداءها رغم
أن قلـيلي الـبـصيـرة يعـتقـدون بأنـها
تـــخــلـف  وجــهـل...!! لــهـــؤالء أقــول
الثقافـة والتطور ليس بـخلع العباءة
ـا تــخـلـعه من وتـقـلــيـد الـغــرب بل 
عقلك من أفـكار باليه الـتطور هو أن
تـتعـلم مـا ينـفعك وتـفيـد اآلخرين من
ـــا تـــرتــديه عـــلـــمك وأدبك.. ولـــيس 

عالقه بثقافتك
بــعض قــلــيــلي اإلدراك والــبــصــيــرة
يعـتقدون بأن تـقليد الغـرب والتخلي
ــوروث الـثــقـافي واإلجــتـمـاعي عن ا
يه لإلنسان ومواكبته للموضى العا
وأرتـــداء مــا يـــنـــافي مـــجـــتــمـــعـــنــا
وتـقـالـيـدنـا هـو الـثـقـافـة وهـذا خـطـأ

كبير ...
جــاء االحـتـالل بـأمــور كـثــيـرة شـاذة
وغــريـبــة عن مــجــتــمــعــنــا الـعــراقي
األصــيل ضــاع فــيــهـــا الــكــثــيــر من
شــبـابـنــا من خالل الـتـقــلـيـد األعـمى
لهـذه احلاالت الشـاذة بحجـة التطور
فاصـبحنـا ال نعرف الـفتاة من الرجل
أختـلط األمر لـدرجة االشمـئزاز وهذا
من أفرازات االحتالل لتسقيط ومحو
ـا ثــقــافــة بـلــد عــريق مــثل الــعــراق 

يحمله من عمق تاريخي وثقافي ..
ـراءة بشعرها يقول أجـدادنا جمال ا
الـطـويل  ولــكن وجـدنـا من أفـرازات
األحــتالل حــلق الــنــســاء لــرؤوسـهن
رسم متخيل للتاريخوتـقـلـيـدهن الـرجـال والـبعـض منـهن

تظاهرات تشرين الغاضبة
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كـامل.وأضـافت يـسـرا أن (حـالـتـها
الصـحيـة في حتسن كـبيـر).وكانت
توجّهت يسرا مؤخرا برسالة شكر
ـــطــمــئــنــ عـــلى حــالــتــهــا لــكل ا
الــــصـــحــــيــــة بـــعــــد اصــــابـــتــــهـــا
بالـفايروس. ونـشرت يـسرا صورة
لها على حسـابها اخلاص وعلّقت
ـــوقع عـــلـــيـــهـــا بـــالـــقـــول وفـــقـــا 
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ـصـرية ـمثـلـة ا بـعـد ان خـضـعت ا
يـســرا لـفــحص فــايـروس كــورونـا
الـثــالث  أكــدت ان الـنــتـيــجـة أتت
ــتــابع ســلــبــيـــة لــكن الــطــبـــيب ا
حلالتها الصحية طلب منها البقاء
دة  10 أيام إضافية من نزل  في ا
أجل سـالمـتــهــا والــشــفــاء بــشــكل
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ـرئيات طرحت شـركة روتـانا لـلصوتـيات وا
ـهـنـدس التي ـطـرب مـاجد ا أحدث أغـاني ا
حتمل اسم (وآهـيامه) عـبر الـقنـاة الرسـمية
لــلــشـــركــة عــلى مـــوقع (يــوتــيـــوب). أغــنــيــة
(وآهيـامه) من كلمـات اجلميلـة احلان احمد
الـهـرمي تـوزيع سـيـروس و مـكس ومـاسـتر
هندس اجلديد جاسم مـحمد. ويضم ألبوم ا
(شـــهــد احلــروف) تــسـع أغــان مــنــهــا :مــو
ياللي يكـفي غيـاب ضـروري قاضي غـرامي

عيد ميالد و غيرها. أحبك موت

جــــومـــانــــا مـــراد شــــفــــاءهـــا هي
وأســرتـهــا من فــايــروس كــورونـا
وكـــتـــبـت عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـــلى
(فـيـسـبـوك) قائـلـة:(احلـمـد لله أ
الـله شفـائي وأسـرتي من فـايروس
كـورونــا أسـأل الـله الـشـفـاء ودوام
الـعـافـيـة لـكل مـريض).وقـالت مراد
عن إصـابـتـهـا بـالـفـايـروس ( إنـهـا
كـــــانـت تـــــتـــــخــــــذ كل اإلجـــــراءات
االحـــتــرازيـــة ولـــكن تـــعـــتـــقــد أن
إصـابـتهـا بـالعـدوى كـانت من أحد
الـطـبـاخـات الـتى تـعـمل مـعـهـا فى
نزل وأنها مـنذ علمهـا بإيجابية ا
حتـاليـلهـا عزلت نـفسـها بعـيدا عن
أوالدها خوفـا عليـهم من العدوى)
ونــصـــحـت اجلـــمــيـع (بـــااللـــتــزام
باإلجـراءات الوقـائيـة واالحتـرازية

تفاديا لإلصابة بكورونا).
وتـنتـظـر مراد حـالـيًا عـرض أحدث

أفالمهـا يوم 13 وهو فـيلم رعب 
تــصــويـره بــتــقــنــيـة الـ  3D حـيث

الفن(بشكركم جميعا من قلبي على
دعـائـكم واهـتـمـامـكم ومـشـاعـركم..
وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..
وإن شــاء الـله يــكــون عـام ســعــيـد
عــــلى مــــصــــر والــــوطن الــــعــــربي
ويكفينا شـر هذا الوباء و ينصرنا

عليه).
ــمــثــلــة الــســوريــة كــمــا أعــلــنت ا

تـعـود مـراد بـالـفيـلم إلى الـسـيـنـما
بــــعــــد غــــيـــاب  7ســــنــــوات مــــنـــذ
مـشـاركـتـهـا في فـيـلم (احلـفـلـة) مع
الـفـنـانـ أحـمـد عـز ومـحـمـد رجب

وروبي.
الى ذلك كشـفت التـقاريـر عن سبب
صـري عادل إمام امتـناع الفـنان ا
عن حـــضـــور جــنـــازات أصـــدقــائه
الـــفـــنــانـــ وكـــان آخـــرهم هــادي
اضي اجلـيـار الـذي تـوفي األحـد ا
ــســتــجـد بــفــايــروس (كـورونــا) ا
سرحية الشهيرة وشاركه بطولة ا
). وغـاب إمـام ـشـاغــبـ (مــدرسـة ا
عن حضـور جنـازة صديـقه الكاتب
والسيناريـست وحيد حامد الذي
رحل قــــبل أســــبــــوع وقــــدم مــــعه
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـن أجنح أفـالمه
الــســيــنــمــائــيــة مــنــهــا (اإلرهــاب
ـنـسي والــكـبـاب طـيـور الـظالم ا
للـعب مع الكبـار النـوم في العسل
واإلنــســـان يــعــيـش مــرة واحــدة).

لـلمـرض). كان جـميل مـعلـمآ لـلريـاضة
العنيفـة والرماية واالسلـحة في الكلية
الـعسـكـرية الـعـراقيـة تخـرج عـلى يديه
كبـار القـادة العسـكريـ من العـراقي
وغـيـر الــعـراقـيــ قـبل ان يــتـفـرغ الى
كــانت عــالـم الــغـــنـــاءفـــفي عــام  1948 
بــدايــاته االولى مع الــفن حــيث تــوجه
اجليش الـعراقي الى فـلسطـ للـقتال
وقد شارك الفنان عباس وقتها بانشاء
فــرقـــة فــنـــيـــة لــلـــتــرفـــيه عـن اجلــيش
وبـــاشــراف ضـــبـــاط كــان من بـــيـــنــهم
ــرحــوم مــنــيــر ــتــقــاعـــد ا الـــضــابط ا
الذويب والذي كان شاعرآ كتب له اول
اغــنـيـة وطـنـيـة عن اجلـنـدي وبـعـنـوان
(روح الــشــهــيــد) وقــد اشــتــهــرت هـذه
االغـنــيــة فــاصـبــحت تــغـنـي في سـوح
. بعدها بدأ دراسة عارك في فلسط ا
ــوســيــقـى دراســة عــلــمــيــة عــلى يــد ا
ــوســيــقـــار روحي اخلــمــاش والــذي ا
شـــجــعـــة عـــلـى مـــواصـــلـــة الـــدراســة
واالحلان لكونه فنانآ موهوب بالفطر.
ظـهـر جـمـيل ألول مـرة في خـمـسـيـنات
ـاضي كـمـطـرب  بـاسم عـبـاس الـقـرن ا

والصـورية .  وعـرف الراحل الـذي كان
اليـسـتـكـ لـلـمـرض بـاخالصه ووفـائه
ـوســيـقــيـة لـفــنه الى جــانب ثــقـافــته ا
وعـزفه الـرائع علـى آلة الـعـود الـرشيق
الــذي صـاحـبه طـوال مـسـيـرته الـفـنـيـة
واجنـبت احلـاناً عـراقـية رائـعـة غنـتـها
ــطــربــ الــعــراقــيـ روادا حــنــاجـر ا
وشــبــابــا وغــنــتــهــا حــنــاجــر عــربــيــة
ومازالت االصـوات العـراقيـة والعـربية
ـنـاسبـات وعـرف الراحل تـرردها في ا
بـالـنـكـته والـروح الـطيـبـة واالبـتـسـامة
التي كـانت التـفارق مـحيـاه في اصعب
الـظــروف  الـكــاتب والـزمــيل قـحــطـان
جـاسم اخملـتص في الـشـان الـفـني كان
قـد شــارك بــاسـتــذكـار الــراحل عــبـاس
جمـيل قـائال (انه ذلك الفـنان الـذي كان
مـخـلـصـا ووفيـا لـفـنه عـلى نـحـو رافقه
إلى أخـر يوم في حـيـاته لم يـترك يـوما
إال وعوده الـرشـيق بيـده ليـصنع حلـنا
ـة أو أو يــؤدي إحـدى أغــنـيــاته الــقـد
يــلــحن نــشــيــدا وطــنــيــا. كــان مــلــيــئـا
بــــاحلـــيـــويـــة ولم تـــفـت الـــســـنـــ في
كـان نـشيـطا وال يـسـتكـ حتى عـضده

قـــمــــري وأخـــفى اسم والــــده بـــســـبب
الظروف االجتماعية التي كانت تعتبر
ستـحبة. لذا الغنـاء من األشياء غـير ا
وحـفاظـا على اسم والـده وعـائلـته قدم
نفسه كعباس قمري. لكن بعد فترة من
وجــوده في الــوسط الـــفــني وبــعــد أن
عـرفه اجلـمـهـور عـلى نـحـو واسع عـاد
إلى عــبــاس جــمــيـل اســمه الــصــريح.
فــتــقــدم لإلذاعــة وجنح في االخــتــبــار
ودرس في مـعــهــد الـفــنـون اجلــمـيــلـة.
وجنح في الـــتـــلـــحــ ألهـم األصــوات
الـغنـائـية الـنسـائيـة مـثل سلـيمـة مراد
ـيـعة وزهـور حـس ووحـيـدة خلـيل و
تـوفــيق وكــذلك األصــوات الــرجــالــيـة.
وحقق شـهرة واسـعة من خالل أغـانيه
وسم اجلمـيلـة التي أصـبحت أغـاني ا
في حـينـها مـثل أغنـيات (مـالي صحت
ه حــا) و(الـعــيــون). عــبــاس جــمـيل
شـــكل عالمــة مـــضــيـــئــة في األغـــنــيــة
ـا قدمه لها من أغان واحلان العراقية 
ـوســيـقــيـة وكـذلك مـن خالل الـفــرقــة ا
الـــتـي أســـســـهـــا في دائـــرة الـــفـــنـــون

وسيقية انذاك. ا
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شـــاركت الــنــجـــمــة الــســـوريــة ســوزان جنم
الدين جـمهورها بفـيديو مؤثـر للحظـة لقائها
بــأوالدهـــا في مــطــار الــقــاهــرة بــعــد خــمس
سنـوات فـراق.ونـشـرت جنم الـدين الـفـيـديو
عــبـر حــسـابــهـا عــلى (إنــسـتــغـرام) قــائـلـة:
(خـمس سنـوات من الظـلم واحلزن والـوحدة
.. خــمس سـنـوات كـان يــكـبـر فـيـهـا واحلـنـ
احلــلم وخــمس ســنـوات من الــظــلم واحلـزن
..خمس سنـوات كان يـكبر والوحـدة واحلنـ
فيـها احللم ويكبر معو األلم.. خمس سنوات
صاروا الـصغار كـبار.. خمس سـنوات كنت
عدّ فـيا األيـام والساعـات والدقـائق والثواني
بــانــتــظــار هي الــلــحــظــة). وتــابــعـت: (فـراق
قـســريّ مـرّ.. لـكن تـلك الــلـحـظـات بـدّدت كل
شيء وأعـادت توازن احلـيـاة الى طبـيـعتـها..
فهـا أنا ذا أعـانق فلـذات كبـدي بيـنمـا انتهى
ـهـانـة لـيـنـقـلب عـهـد تـرامب الـظـالم بـالـذل وا
الـســحـر عــلى الـســاحـر. احلــمـد لـلـه حـمـدا
كــثـيــرا طـيـبــا ملء الـســمـاوات وملء األرض
وملء ما بـينـهمـا حتى يـبلغ احلـمد مـنتـهاه)
حـــسب مـــوقع الــيـــوم الــســابـع. وكــان آخــر
أعمـال الـنجـمـة سـوزان جنم الدين ظـهـورها
ا كضـيـفـة شـرف ضمن أحـداث مـسـلـسل (
ن سالمـة وإخراج كـنا صـغيـرين) تـأليف أ
مـحـمد عـلي وبـطـولة الـنـجوم خـالـد النـبوي
ومـحــمـود حــمـيـدة وريــهـام حــجـاج وكـر
قــاسم ونــســرين أمــ ونــبـيـل عـيــسى

ومحمود حافظ.
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طـربة الـعراقـيـة تمـاثلت لـلشـفـاء من جائـحة كـورونا ا
وسط تمـنيات معجبـيها بدوام الصحـة ومزاولة الظهور

الفني.
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الــــتـــدريـــســـيـــة فـي اجلـــامـــعـــة
اجلــزائــريــة صــدر بــاشــرافــهـا
ومــتــابــعــتــهــا كــتــاب بــعــنـوان(
صـــحــافــة جـــمــعـــيــة الــعـــلــمــاء
ـسـلـمـ اجلـزائـريـ ودورهـا ا
فـي احلـــــركـــــة الــــــثـــــقـــــافـــــيـــــة
اجلـزائريـة). وقد صـدر الكـتاب

. ي شاركة نخبة من االكاد

wÐUM'« s Š ”U³Ž ‚dA

االعالمي الـعراقي قرر مجلس الـوزراء بجلسته االولى
لعام  2021 تعـيينه مسـتشاراً سياسـياً لرئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي.
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ـصـور الـسيـنـمـائي العـراقي نـعـته االوساط اخملرج وا
ـاضي اثر جـلـطة ـوت الثالثـاء ا الفـنـية بـعـد ان غيـبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. دماغية
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مديـر العالقـات الـعامـة في جريـدة الصـباح الـبغـدادية
تـلــقى الـتــعـازي بـوفــاة عـمه حــسـ جـاسم الــشـبـوط

تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته.
 6G « wKŽ

الشـاعر االردني شـارك في أصبـوحة شـعريـة نظـمتـها
جمـعية خـطاب الـثقافـية بالـتعـاون مع جمعـية األصايل
ـفـرق واسـتـضـافت فـيـهـا  فريق الـثـقـافـيـة في مـديـنة ا

مبادرة منتدى بوح حرف.
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ـي العـراقي تـلـقى أمنـيـات االوسـاط اجلامـعـية االكاد
بالشفاء العاجل بعد ثبوت اصابته بفايروس كورونا.
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ـكـتـبـات في الـشـاعـرة األردنـيـة صـدر لـهـا عن دائـرة ا
أمـانـة عــمـان الــكـبـرى ديــوان شـعـر بــعـنـوان (ابــتـهـال

القرنفلة) يقع في  128 صفحة من القطع الكبير.
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صــدر مــؤخــرا عـدد جــديــد من مــجــلـة
(عيـون) وهي فنيـة ثقافيـة  تصدر عن

مــؤســـســة عــيـــون لــلــثـــقــافــة
ومن عـنـاوين الـعدد والـفـنون 
نـــــقـــــرأ: اخملـــــرج االمـــــاراتي
عـبـدالـله اجلـنـيـبـي :مـهـرجان
عيون حدثا عربـيا نفتخر به
فــارس طــعـمــة يــعــود لــعـبق
ازهـــار الــــعـــســـلي االمــــاكن 
هـند كامل أم كلشي وكالشي
عـيون في بديـلة في رمـضان
اكـبـر تـظاهـرة فـنـية ثـقـافـية
بـاسم قـهار تـشـهدهـا بـغداد
في هـجـمـة مـرتـدة.وفي أول
الكالم كتب رئيـس التحرير
عـــبــاس اخلـــفــاجي مـــقــاال
بــعــنــوان(الــشــبــكــة تــكــرم
ــكـــرمــ وتــنـــسى الــذي ا
كرمهـا).وكتب شوقي كر
مــقــاال بــعــنــوان(كــمــانـات
فــــــــــــــــــــالــح حــــــــــــــــــــسـن
وفي عــمــود الــعــجــيــبــة)
(بــاخملـتــصـر كــتب حـيـدر
عــــبــــدالــــكــــر عــــمـــودا

وقع دنـيا الوطن اتضح أن ووفقا 
ــشــاركــة في امـــام ال يــســتــطــيـع ا
جـــنــــازات أصــــدقـــائـه خـــوفــــا من
الـفــايـروس  مـوضــحـا أنه (يــتـبع
خـالل تـــــلك الـــــفـــــتــــرة جـــــمـــــيع
اإلجــراءات االحــتــرازيــة وذلك
بـــعــــد تـــعــــرضه لــــعـــدد من
األزمــات الــصــحــيــة أثــنــاء
تــصـويـره آخـر مــسـلـسالته
ا الـتلـفـزيونـية فـالـنتـينـو 
اضطره لتوقف الـتصوير أكثر
من مرة حلـ تماثـله للـشفاء)

وبـنــاء عــلى هــذا قـرر عــادل إمـام
االختـفاء الـفترة احلـاليـة ويقضي
كل وقـته مع أبـنائه وأحـفـاده فقط
حـــسـب. ويـــكـــتــــفى إمـــام بــــنـــعي
أصـدقـائه الـفـنـانـ عـبـر صـفـحـته
الــرســمــيـة عــلـى مـوقـع الـتــواصل
االجتماعي عبر تطبيق (فيسبوك).
ــاضي كــان إمــام احــتــفل الــعــام ا

بعيد ميالده الـ 80.
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افـتـتح وزيــر الـثـقـافــة والـسـيـاحـة
واآلثــار حـــسن نــاظم مـع رئــيــســة
جلنة الثقافـة واإلعالم النيابية في
مـــجــلس الــنــواب ســـمــيــعــة غالب
ـــاضي عــــلى قـــاعـــات األربــــعـــاء ا
الــوزارة مـعــرض عــشــتــار الـدولي
الــذي تــقــيــمه مــؤســســة عــشــتــار
ـشـاركـة مـئـة لـلـثـقـافــة والـفـنـون 
عمل لـثمانـ فنـاناً من خمس دول
هي: الـعراق والـسـعوديـة وسـوريا
واألردن وفــلـسـطــ يـشـاركـون في
فنون الرسم والنحت والسيراميك.
ــعـــرض افـــتــتح  وعـــلى هـــامش ا
ـشـتـرك األول لـلـفـنـانـ ـعـرض ا ا
الـتـشـكـيــلـيـ بـاقـر نـعـمـة عـلـوان
والـــدكـــتـــورة إخالص يـــاس حتت
شــعـار (جـمـالـيـات إبـداعـيـة) وضم
خمسـ عمالً.و هناك فـعالية رسم
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كـشــفت الـفــنــانـة الــيـمــنــيـة أروى الــثالثـاء
اضي جلمهورها ومتابعيها عن إصابتها ا
بـفـايـروس كورونـا  مـؤكـدة (أنهـا بـخـير وال
تــعــاني أي أعــراض شــديــدة). وعن كــيــفــيـة
اكتشافها اإلصـابة بالفايروس أوضحت في
مـقـطع مـصور لـهـا عبـر تطـبـيق إنـستـغرام 
أنهـا (في الـبـدايـة شـعـرت بـآالم بـسـيـطة في
احلـلـق مـنـذ  5 أيــام فـقـررت إجــراء مـسـحـة
وكـانت نـتيـجـتهـا إيـجابـية). وأكـدت الـفنـانة
ــقــيــمــة مـع زوجــهــا في لـــبــنــان أنه (رغم ا
الــتــزامــهــا بــكــافــة اإلجــراءات االحــتــرازيــة
لـــلــوقـــايــة من كـــوفــيــد- 19 إال أنـــهــا كــانت
الـــوحـــيــــدة في مـــنـــزلــــهـــا الـــتـي أصـــيـــبت
بـالـفـايـروس).كمـا قـالـت إنـهـا (مـنذ  5أيام ال
تـعـاني إال عوارض خـفـيـفة) مـشـيرة إلى أن

(حـرارتهـا عاديـة وفـقط شعـرت بألم
ــفــاصل مــعــتـقــدة أنه بــســيط في ا
ــــــارســــــة مــــــجــــــرد إرهــــــاق من 
الـــــريــــاضـــــة). وأضــــافت أروى أن
(الـنـفسـيـة اجلـيدة عـامل مـهم جدا
لـــتـــخـــطـي هـــكـــذا أزمـــة) وقـــالت
(أصـعب شيء في هـذه الفـتـرة هو
عـجـزها عـن معـانـقة ابـنـتهـا). كـما
أشارت إلى أن (طبيبها أكد لها أن
األعـراض احلــادة تـظــهـر الحــقـاً)
متمنية أن (تمر هذه األزمة سريعاً
بــــدون أي مــــشـــــاكل). وطـــــمــــأنت
طربـة اليمنـية جمهـورها وطلبت ا
منـهم الـدعـاء لـهـا حلـ انـتـهـاء فـترة
نزلي عليها وعلى أسرتها احلجر ا

بخير.

 قــد تـبـدو حـائــراً ال تـمـلك طــاقـة لـلـتــفـاهم لـذلك كن
. متماسكاً وصبوراً
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احـترس من الـنزاعـات واخلالفـات تفـاديـاً للـتوتـر.يوم
السعد الثالثاء.
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تـمـتـلك طـاقةً وتـطل عـلى الـعـالم مـشـرقـاً مـتـفـائالً.يوم
السعد االربعاء.
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احـــذر الـــتـــشــــتت وكن مــــســـتـــعـــداً لــــبـــذل جـــهـــود
يوم السعد السبت. مضاعفة
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رقم  تعـتـني بـكل عـمل تـقوم به وتـبـرهن عـلى تـمـيزك
احلظ.2
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حـافـظ عـلى حــقـوقـك من الـضــيـاع.الــشـعــور بـالــغـ
يدفعك للغضب ولالنفعال . 
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حتـصل فـي مـقابـل جـهودك فـي الـعـمل عـلى الـتـقـدير
واإلعجاب. 
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عــلـيـك بــالـتــحــكّم فـي تــصـرفــاتـك عـلـى الــصـعــيــدين
العاطفي والعائلي.رقم احلظ  .9
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.في العمل تـتعامل بنضج وودّ  ادرس خطـواتك جيداً
رقم احلظ.3
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يوم ال تـصـرّ علـى فـرض وجـهة نـظـرك عـلى اآلخـريـن
. السعد االثن
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عـلـيك أن تـقاوم قد تـشـعـر بـعدم تـوافق مع الـشـريك 
مشاعر اإلحباط .
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تـــذكــــر أن الـــهـــمـــوم تــــنـــقـــشع إذا تــــنـــاولت األمـــور
ببساطة.يوم السعد االحد.
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ضع الكلمات في مكانها
ـــــــــنــــــــاسـب مـع احلل ا
الــصـــحــيح لــتـــكــتــشف
ـطلوبة: (مدينة الكلمة ا

نية):
مدريد  –كابول  –مزايا
 –واشـنــطن  –دلـف –

– شــــــــارع  –أســــــــاس 
مــحــلف  –هــبــة نــور –
سـعر  –سـوق  –روضـة
 –ســــامـــة  –قــــصـــر –

حريق  –وثيق .
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مــرت قـبل ايـام ســتـة عـشــر عـامـا عـلى
ـطـرب عـبـاس جـمـيل ـلـحن وا رحـيل ا
حـ  فــقــدت االوسـاط الــفــنــيـة في

مـــثل هـــذه االيـــام من الـــعـــام
 2005 احــد اعــمــدة الــفن
العراقي بعد رحلة مع
ـــرض اســــتـــمـــرت ا
ســـنـــوات بـــعـــد ان
اثــــرى الــــســــاحـــة
الغـنائـية بـروائعة
الــــــــــتـي كــــــــــانـت
وسـتـبـقى تـرددها
االجـــــيـــــال تـــــلــــو
االجــيـــال لــيس في
الــعـراق فــقط بل في
عـمـوم الـوطن الـعربي
خاصـة ان الراحل حلن
ــــطـــــربــــات لــــكـــــبـــــار ا
الـــعــربـــيـــات وغـــنى
واعــاد اغـــنــيــاته
واحلــانه عــدد
مــــــــــــــــــــــــــن

ـطـربـ الـعـرب .والـيـوم وبـعـد مرور ا
اكـثـر من سـتـة عـشـر عـامـا عـلى رحـيل
وسيقـار عباس جمـيل تمنى عدد من ا
ـطـربـ ان ـوسـيـقــيـ وا الـفـنـانــ ا
نـظمات تسـتذكـر الدوائـر وا
ــعـنــيـة هــذه الـذكـرى ا
بــاقـــامــة فـــعــالـــيــات
ومـــــهـــــرجـــــانـــــات
مـــــوســـــيــــقـــــيــــة
وحــــــــــواريـــــــــة
وغـــــنـــــائـــــيـــــة
تـسـتذكـر فـيـها
الـــــــــــــــــــــروائــع
الـــــلـــــحـــــنـــــيـــــة
والغـنـائيـة التي
اثــرت الــســاحــة
الفـنيـة واتخمت
الـــــــــــــرفـــــــــــــوف
ــــوســــيــــقــــيـــة ا
ـكـتـبـات وا
الـصـوتـيـة

حر (سـمبوزيـوم) تقيـمها مـؤسسة
عـشــتـار في مــديـنــة بـابـل اآلثـاريـة
ـشــاركــة ثالثـ فــنــانـاً. الى ذلك
نظمت دار الثقافـة والنشر الكردية
مـعـرضـاً إلـكـتـرونـيـاً  لـلـتـشـكـيـلـية

ية شهادة البكـالوريوس من أكاد
الـفنـون اجلمـيـلة  وهي عـضو في
كل مـن جــــمـــــعــــيــــة الـــــفــــنــــانــــ
الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـيـ ونـقـابـة

. الفنان العراقي

عرض سوسن عبد احلميد وضم ا
عشرين  لوحة جـسدت فيه رؤيتها
الـفـنيـة بـبـراعة وحـرفـية وجتـسـيد
أعـــــمـــــالـــــهـــــا بـــــأســــلـــــوبٍ فـــــنيٍّ
.وعـبداحلـمـيـد حاصـلـة على جـمـيلٍ
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يسرا عادل إمام جومانا مراد

بـعـنوان(الـعالقـات واحملسـوبـية تـنـخر
).وكـتب صــبـاح عــقـر نــقـابــة الـفــنـانــ
رحـيــمـة عن (مـهــرجـان عـيــون وعـيـون

هرجانات). ا
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طربة اللبنانية نوال الزغبي عن عبرت ا
حماسها الكبير مع اقتراب صدور عملها

اجلديد وكتبت على صفحتها (كتير
مبسوطة حلماسكن الكبير لألغنية اجلديدة
واللي رح تسمعوها قريبا ومصورة على

فكرة احلماس عندي ضارب
للسما).وأشارت خالل ردها على رسائل
محبيها (انها ال تستطيع النوم النها تريد
كن اال انها ان يُطرح العمل بأقرب وقت 
تنتظر انتهاء وضع اللمسات االخيرة على
الفيديو كليب لكي يكون جاهزاً للعرض
واالستماع).ونوهت الزغبي ان (االغنية
ستعكس روح الفرح والطاقة االيجابية
حملبيها على الرغم من الظروف الصعبة

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

قـبل مـا يقـرب من ثـمـاني عـشـرة سـنـة كـانت الـواليات
شروع الـبنتاغـون وجورج دبليو تحـدة وهي تتجه  ا
بوش الحتالل العـراق تتعامل مع جمـيع الشخصيات
ــشـروعــهــا والـذين ــؤيــدين  الــســيـاســيــة الـعــراقــيـة ا
تصـدروا مـناصب الـسـلـطة بـالـعراق وتـصـورهم االلة
االعالميـة االمريـكية بـوصفهم رمـوزاً للشـعب العراقي
الـذي انتـظر طـويال اتمـام هذه الـعالقة كـما رسم ذلك
صـطنـعة مؤتـمر الـفندق بـلندن في اخملـيلـة االمريكـية ا

قبل الغزو بأشهر.
ــكن أن تــسـتــبــعـد أي شــخــصـيــة من ذلك الـيــوم ال 
الـصف الـسـيـاسي االول الـذي مـرَّ في مـجلـس احلكم
أو مـا بـعـده من عـقوبـات أمـريـكـيـة كـأي مـطـارد بـتهم
صالح واثيق الـدوليـة وا ُخل بـا االرهاب أو الـفسـاد ا

العامة.
ما الذي تبدل في تلك الـعالقة احملرمة في نظر مالي
الـعراقيـ ب دولـة احتالل وصـفوة سـياسـي  بدوا
ــوثق بــالــصــورة والـصــوت خــاضــعـ ــشـهــد ا في ا
خانـعـ خالـعـ وافقـوا عـلى أي شيء كـما يـصـفهم
ر فـي مذكـراته في سـبيل احلـاكم االمـريكي بـول بـر
تـنفـيـذ أجنـداتـهم احلـزبيـة والـشـخصـيـة الـتي حتولت
الى أجـنـدات والئــيـة مـتـغـيــرة. في الـوقت ذاته لم تـكن
ـسار االجـهـزة االمريـكـية قـادرة عـلى أن تطـاول ذلك ا
ـتـقـلب فـجأة بـاجتـاه الـشـرق فـيـمـا انـزوت الـواليات ا
ـتــحــدة من الــصـدارة الـى داخل مــحـيط ســفــارتــهـا ا
ــنــطـقــة اخلــضـراء بــالــرغم من انــهـا الـعــمالقــة في ا
صـانـعة ذلـك الفـتح الـشمـولي في الـعـراق الذي صبّ
في مـصلـحة مـجامـيع وأحزاب وتـموضـعات ومـثابات
أصـبـحت تــنـظــر الى الـقـوات األمــريـكــيـة عـلى عــظـمـة

قدراتها بوصفها بندقية مستأجرة ال أكثر.
العالقـة التـحـالفـية كـمـا كان يـصـفهـا كل شخص أول
ـشــهـد الـعـراقـي ظـلّت ذات طـبـيــعـة فـرديـة يــتـصـدر ا
وحـزبـيـة وجـهـويـة وفـشـلت في ان تـتـحـول الى عالقـة
مـصالح بـ دولـتـ حلـيـفـت يـسـعـيان الـى استـلـهام
مـعـنى بنـاء عراق جـديـد من اجل اثـراء االستـقرار في

منطقة مضطربة.
ـعاقـب أمـريكـياً من هـنـا توقـعوا قـوائم جديـدة من ا
والـذين قـد ال يـشـفع لـهـم ذلك االرشـيف الـعـريض من

صور القبالت واألحضان.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.  Issue 6865 Saturday 16/1/2021 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6865 السبت 2 من جمادى الثانية  1442 هـ 16 من كانون الثاني (يناير) 2021م

WÞdA « qF  œ— —U³²šù œuOI UÐ ÁÒeM² «Ë ÊË—uL  ‚«uÝ


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	pp10
	pp11
	pp12

