
ـؤمـنــ في الـعــالم بـذكـرى ـســلـمـ جــمـيـعــا وا تـعـزي (الــزمـان) ا
اسـتـشهـاد االمام مـوسى الـكاظم
عـلــيه الـسالم مــتـمـنــيـة لــلـشـعب
ـسـلــمـ كـافـة االمن الـعــراقي وا

والسالم. 

Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6911 Wednesday 10/3/2021الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6911 االربعاء 25 من رجب  1442 هـ 10 من اذار (مارس) 2021م

طبعة العراق 

…u _« ÕËd  Î«bO & WOL UJ « —«Ëe  Êu M  ÊuOLE _«
(تــوجـيــهـات الـوزيــر نـاصــر حـسـ
بــنـدر الــشـبــلي تـؤكــد ضـرورة ايالء
اهــمـيــة كـبــيـرة خلــدمـة الـزوار وان
جــهـد الـشـركـة مــوزع بـ مـحـورين
االول بــاجتــاه مـنــطــقــة االعـظــمــيـة
والـثاني باجتاه ساحة عدن وباعداد
كـثــيـرة لـيـؤمن عـمـلــيـة نـقل مـثـالـيـة
وبــانـسـيـابـيــة حلـركـة احلـافالت في
نـــقـــاط االركـــاب واالخـالء لـــلــزوار)
واشـــار الى انه ( وضـع اعــداد من
احلـافالت والسواق كجهد احتياطي
حتـسـبا الوقـات الذروة من الـزيارة).
مـن جــــانـــــبه  اكـــــد اجلـــــابــــري ان
(مالكــات الـشـركـة تـمــتـلك خـبـرة في
الـــتــــعـــامل مـع عـــمـــلـــيــــات الـــنـــقل
ـلــيـونـيـة لــلـمـنــاسـبـات والــزيـارت ا
وتـسـتـطيع حتـقـيق جنـاحات كـبـيرة

نـاسبات في الـزيارة الـرجبيـة وكل ا
االخــــــــــــــــــــرى مــن خــالل ادارة االف
ـركبـات اخلاصة الـتي تعـمل بشكل ا
مـتـواصل مـن اجل خـدمـة الزائـرين).
وقـرر مجلس الوزراء تـعطيل الدوام
الــرسـمي الـيـوم األربــعـاء في بـغـداد
بــذكــرى اســتــشــهــاد االمــام الـكــاظم
(عـــلـــيه الــسـالم).وقــال اجملـــلس في
بـيـان مقـتـضب تـلقـته (الـزمان) امس
انـه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي في
ـنـاسـبة الـعـاصـمة الـيـوم االربـعاء 
ذكـــرى اســتـــشــهـــاد االمــام الـــكــاظم
بـأستثناء اجمللس والدوائر اخلدمية
واالمـنـيـة). واعلـنت مـحـافظـة بـغداد
تـــعــطــيل الـــدوام الــرســمـي لــيــومي
االربـعـاء واخلـميس جلـمـيع الـدوائر
ـؤسـسات الـتـابـعـة لـهـا بأسـتـثـنـاء ا

الـصحـية والـبلديـة. وقالت احملـافظة
فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
ــنـــاســبــة  قــررت (بـــالــتــزامـن مع ا
احملـافــظـة  تـعـطـيل الـدوام الـرسـمي
لـيـومي االربـعـاء واخلـمـيس مـن هذا
األسـبوع) مـبيـنا ان (تـعطـيل الدوام
ـديـريات سـيـشـمل جمـيع الـدوائر وا
الـتـابـعـة حملـافـظة بـغـداد بـأسـتـثـناء
ــؤســســات الــصــحــيــة والــبــلــديـة ا
لـضــمـان اسـتـمـرار تـقـد اخلـدمـات
الــعالجـيــة والـبــلـديــة). كـمـا اعــلـنت
مــحــافــظــات ديــالى وبــابل وكــربالء
ثنى وواسـط والنجف و ميسان و ا
تـــعـــطــيـل الــدوام الـــرســـمي الـــيــوم
ــنـاســبـة ذكـرى اســتـشــهـاد اإلمـام

الكاظم (عليه السالم). 
©≤ ’ qO UH ®

اســتــشــهــاد اإلمـام الــيــوم االربــعـاء
وتـوافدت جمـوع الزائرين وما زالت
إلى الـــكـــاظـــمـــيّــة إلحـــيـــاء الـــذكــرى
احلــزيــنـة بــيــنــمـا فــرضت األجــهـزة
األمـنــيـة أطـواقـاً مـتـعـددة في مـداخل
بـــغــداد وطــبــقـت إجــراءات صــحــيّــة
وعـمـلـيـات فـحص مـيـداني لـلـزائرين.
واعـلنت وزارة الـنقل  سـريان عمـلية
نـــقل زائـــري االمـــام بـــانـــســـيـــابـــيــة
عـاليـة.وقال مديـر عام الـشركة الـعامة
سـافـرين والوفـود كـر كاظم لـنـقل ا
حــســ يـرافــقه مــديــر عـام الــشــركـة
الــعــامـة الدارة الــنــقل اخلــاص كـر
اجلـابري خالل جتـوالهمـا في مناطق
وجـود جـهـد الـنقـل ان (عمـلـيـة الـنقل
جتـري وفق انسـيابـية عـاليـة وحسب
ـــوضـــوعـــة) واضـــاف ان اخلــــطط ا

االول قــرب اجلــسـر  مــشــددين عـلى
الـلـحمـة الوطـنـية الـتي تـسمـوا على
كـل اجلراح  وتــفـشل االعـداء ف بث
الــفـرقــة بــ ابـنــاء الـوطن الــواحـد.
واحــيـا االف الــزائـريـن من مـخــتـلف
احملـافـظـات ذكـرى اسـتـشـهـاد االمـام
الـــكــاظم عــلـــيه الــسالم فـي مــديــنــة
الــكــاظــمـيــة وسط اجــراءات امــنــيـة
مــشــددة  فــيــمــا عــطــلت بــغـداد و7
مـــحــافـــظــات هـي كــربالء وواسط و
ـثــنى وبـابل الــنـجف و مــيـســان و ا
ـنــاسـبـة وديــالى الـدوام الــرسـمـي 
الـزيـارة.  واتـشـحت بغـداد بـالـسواد
ــاضــيـة خـالل األيـام والــســاعــات ا
ونـصبت سرادق ومـواكب العزاء في
ناطق وعلى الطرق الرئيسة جميع ا
ــؤديــة لـلــعـاصــمــة إلحـيــاء ذكـرى ا
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فـي ظالل روح عــثــمـــان الــعــبــيــدي 
الــشـاب االعــظـمي الــذي جـاد بـروحه
اثـناء التـدافع الذي حصل عـلى جسر
االئـمة الـرابط ب مـدينـتي االعظـمية
والـــكـــاظــمـــيـــة خالل احـــيـــاء ذكــرى
اســـتــشـــهــاد االمــام الـــكــاظم (عـــلــيه
السالم)  عام  2005 وسقوط العديد
مـن الــــزائــــريـن في نــــهـــــر دجــــلــــة 
واسـتذكارا لـهذا العـمل االخوي الذي
قـام به العبيدي والشـباب االعظميون
النــقـــاذ من ســقط في الــنــهــر  حــتى
فــاضت روحه الــطـاهــرة الى بـأرئــهـا
لحمة تعالى  اعـاد االعظميون هذه ا
االخـوية  فـأنـتخـوا جلرحى االعـتداء
االجــــرامي الـــذي طــــال الـــزوار امس
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حقق فـريق امانة بغداد فوزا مهما امس الثالثاء  على
ـبـاراة الـتي فـريـق الـطـلـبـة بــهـدفـ مـقـابل هــدف في ا
احـتـضنـها مـلـعب الشـعب الـدولي وذلك ضمن اجلـولة
ــمـتـاز. الـثــالـثـة والــعـشــرين من مـنــافـســات الـدوري ا
وســـجل اهــداف الـــلـــقــاء مـن فــريق الـــطـــلــبـــة الالعب
مصطفى كر في الدقيقة 51 ومن فريق امانة بغداد
الـالعـبان عـلـي قاسـم في الـدقـيـقة  21 ومـحـمـد جالل
في الـدقيـقة 26.  وحلسـاب ذات اجلـولة خـيم التـعادل
الــســلــبي من دون اهــداف عــلى مــبــاراة نــفط الــوسط
وضيفه الكرخ  التي أقيمت على ملعب كربالء الدولي
ولم يــنــجح الــفــريــقــان في تــســجــيل االهــداف حــيث
لعب دون صنـاعة الفرص انحـصر اللعب فـي وسط ا
وفي مواجـهة اخرى جنح فريق نفط ميسان في حصد
باراة التي نقـاط مباراته امـام السماوة بـالكامل فـي ا
جرت علـى ملعب الـسمـاوة وسجل ثـنائيـة نفط مـيسان
كل من حـسـن عـبـد الــزهـرة في الـدقــيـقـة  16 ومـهـنـد
كـر في الـدقـيـقة  35 امـا هـدف الـسـمـاوة الـوحـيـد
فــحـمل تـوقــيع الالعب امـجــد سـعـد في الــدقـيـقـة 55.
وتمكـن  فريق النفط من كسر سلـسلة التعادالت بفوزه
باراة التي أقيمت  على زاخـو بهدف من دون رد في ا
في مـلــعب الــتـاجـي  وتـقــدم الـنــفط بــهـدف مــبــكـر في
الـدقـيـقـة  23 من الـشـوط األول حـمل إمـضـاء الالعب
صـهـيب رعـد . ورفـع الـنـفط رصـيــده إلى الـنـقـطـة 34
ـركـز الـسـادس بـيـنـمـا جتـمـد رصـيـد زاخـو عـند في ا

ركز الثامن. النقطة  31 في ا
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رأى اخلـبير النفطي بيوار خنس 
تــواصل اسـعــار الـنـفط بــاالرتـفـاع
سـيعزز قدرة الدولـة على سد عجز
ـــوازنــة وحتــصــ االقــتــصــاد  ا
مـؤكـدا ان الـعـراق يـعـد ثـاني دولة
بــعــد الــســعــوديــة في احــتــيــاطي
وانــتــاج الــنــفط وعــلى احلــكــومـة
اتـخاذ خـطوات عـاجلـة لالسـتفادة
ـصـاحـب في عـمـلـيـات مـن الـغـاز ا
الـتصدير وجتهيـز محطات الطاقة
الـــكـــهـــربــائـــيـــة. وقــال خـــنس لت
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــتـــوقـــعــات
تــشـيـر الى تـواصل ارتـفـاع الـنـفط
بـاالرتـفـاع والسيـمـا بـعد اكـتـشاف
ــضــادة لــفــايــروس الـــلــقــاحــات ا
كـــورونــا  حـــيث بـــدأت الــوضــاع
االقـتـصاديـة والتـجـارية بـالتـعافي
بـعـد عـودة عـملـيـات الـنـقل اجلوي
والــــبــــري بـــ الــــبـــلــــدان والـــتي

ســـتـــســهـم بــزيـــادة الـــطــلـب عــلى
الـنـفط) مـبـيـنـا ان (الـتـزام اوبك +
بــــتــــخــــفــــيض االنــــتــــاج ادى الى
الــســيــطـرة عــلى اســعــار الــنـفط 
واتــوقع هـنــاك زيـادة مـرتــقـبـة في
اســـــعــــار اخلــــام) الفـــــتــــا الى ان
(الـــعـــراق يـــعــد ثـــانـي بــلـــد بـــعــد
السعودية في انتاج اخلام  وعلى
وزارة الـنفط اتـخاذ اجـراءات بهذا
الـصـدد الستـثمـار الـغاز الـطبـيعي
الـذي يخسر العراق سـنويا مليات
ــا سـيــعـزز ذلك رفـد الـدوالرات  
اخلــزيـنـة بـاالمـوال لــلـقـضـاء عـلى
ــعـيـشـة). الــفـقـر وحتــسـ واقع ا
وكـان وزراء حتالف منـتجي النفط
أوبـك بـــلـس قـــد قــــرروا تـــثــــبـــيت
ـعـمول به آلذار مـسـتـوى اإلنتـاج ا
احلـالي ليمـتد حتى نهـاية نيسان
ــــقـــبل وفـــاجـــأت الـــســـعـــوديـــة ا
ــــشــــاركــــ في اتــــفـــاق خــــفض ا
ـدة شهـر إضافي اإلنـتـاج بتـمديـد 
قدار فـي خفض طوعي إلنتاجها 
مـليـون برمـيل يومـيا حـتى نـهاية
نـــــــــــيـــــــــــســـــــــــان بــــــــــدال مـن آذار
اجلــاري.وارتــفـعت أســعـار الــنـفط
ـــــدة وجـــــيـــــزة فـــــوق  70 دوالرا
لــلـبــرمـيل لــلـمــرة األولى مـنـذ 14
شـهـرا بعـد أن أعلـنت الـسعـودية
أكـبـر مـصـدر للـنـفط في الـعالم أن
مـنشآتها لـلطاقة تعـرضت للهجوم
ـــا يـــهـــدد ذلك أمـن واســـتـــقــرار
ــيـة لـلــنـفط وفـقـا اإلمــدادات الـعـا
ز. وسقطت لصحيفة فيننشال تا
شـــظــايــا صــاروخ بــالــيــســتي في
مـنطقة الظهـران السعودية  حيث
يـوجد مقر شـركة النفـط احلكومية

أرامــكـو  وبـالــقـرب مـنــهـا يـعـيش
ــوظـفـ وعـائالتـهم.وقـالت آالف ا
وزارة الــــطـــاقـــة الـــســـعـــوديـــة إن
(الــــهـــجـــمــــات لم تـــســــفـــر عن أي
إصـابات أو خسائر في األرواح أو
ــمـتـلـكـات). بـدوره  افـاد مـصـدر ا
بـأنه (حـتى لـو يتـأثـر اإلنتـاج فإن
الـهـجـمـات ال تـزال تـزعـزع أسـواق

الــنــفط الــتي انــتــعــشت بــقـوة في
األشـــهــر األخــيــرة) فـــيــمــا أكــدت
أمـــريــتـــا ســ من شـــركــة إنــرغي
أسـبكتس لالسـتشارات أنه (يبدو
ـبــاشـرة أنـه  جتـنب الــضـربــة ا
عـلى إمـدادات النـفط فإن الـتهـديد
عــلى الــســوق سـيــظل يــأخــذ عـلى
مـحمل اجلـد من قبل الـتجار).  من

جـانبه  ذكـر مـدير شـركة األبـحاث
بــيل فــارين بـرايس أنه (حــتى لـو
بـدا أن تأثـير هذه الـهجـمات اآلخذ
فـي االزديـاد مـحــدود عـلى الـبــنـيـة
الـتـحـتـيـة لـلطـاقـة فـإن له مـخـاطر
عـــالـــيــة عـــلى أســعـــار الــنـــفط في
ـستقبل) وارتـفعت أسعار النفط ا
امـس الــثالثـــاء صــوب  69 دوالرا

ـسـتـثـمرين لـلـبـرمـيل مع تـركـيـز ا
عـلى احـتـمال شح اإلمـدادات بـعد
تـــمــديــد مــجــمــوعــة أوبك+ قــيــود
اإلنــــتـــاج وسط آمــــال مـــتـــزايـــدة
بـــتـــعـــافي الــطـــلب. كـــمـــا عــاودت
الـعقود اآلجلة خلام برنت االرتفاع
ــئــة إلى 68.75 بـــنــســبــة  0.8بـــا
دوالر لــلــبـرمــيل فــيـمــا زاد اخلـام

األمـريـكي غـرب تـكـسـاس الـوسيط
 34 ســــــنـــــتــــــا إلى  65.39 دوالر
لـــلـــبـــرمـــيل.وكـــانت األســـعـــار قــد
ارتــفـعت إلى أعــلى مـســتـوى مـنـذ
بــدء اجلــائــحـة بــعــد إطالق قـوات
احلـوثيـ باليـمن طائرات مـسيرة
وصـــواريخ عــلى مـــواقع نــفــطــيــة

سعودية. 
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تـظـاهـرت اكـثـر من مـئـة فـتـاة وأمراة
من الكرديات اإلزيديات والجئات من
ســوريـــا مــرتــديـــات الــزي الــكــردي
ــزامــيـر ويــعــزفن عــلـى الــدفــوف وا
للـمـطالـبـة بـحقـوقـهن وحقـوق غـيرهن
من الـنـسـاء في أحـد شـوارع أربـيل.
وقـال بـيان امس ان ( فـتـيـات ونـساء
جـئن من مخيم داراشكران للتظاهر
في احــد شــوارع اربــيل مــرتــديــات
الـزي الكردي ويضربن على الدفوف
زامير للمطالبة بحقوقهن وحقوق وا
غــيــرهن من الــنــســاء) واضــاف ان
رأة ناسـبة يوم ا (الـتظاهرة جـاءت 
ي) مـؤكدين ان (النـسوة رفعن الـعا
ي ـرأة الـعا الفـتات تـرمـز إلى يوم ا
طـالـب ومـنهـا مـنع مـرفـقة بـبـعـض ا
ـسـاواة تـعـدد الــزوجـات وحتـقــيق ا

رأة والرجل).  ب ا
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صـوت مـجلس الـوزراء عـلى صرف
مـكـافـأة عـشرة ماليـ ديـنـار لذوي
ضـحايا كورونا من منتسبي وزارة
الــصـحــة والـبــيـئـة  فــيـمــا اعـلـنت
الــــــوزارة عـن تـــــســــــجــــــيل 4610
إصـابات بـفايـروس كورونـا وشفاء
  3692 وبـــواقع  22 حـــالـــة وفــاة
ـوقف جـديـدة في الـبالد. واوضح ا
الــوبــائي الــيــومي  الــذي اطــلـعت
عــــلــــيـه (الــــزمــــان) امس ان (عــــدد
الـفـحوصـات اخملتـبـرية لـيوم امس
الـــثالثــاء بـــلـــــــــغت اكـــثــر من 37
الـف فـــحص لـــعـــيـــنـــات مـــشـــتـــبه
اصـابتـها بـالفـايروس  اذ  رصد
 4610 اصــابـات مـؤكــدة بـكـورونـا
فـي عــــمــــوم الــــبالد) واضــــاف ان
(الـشـفـاء بـلغ  3692 حـالـة وبـواقع
 22 حــالـة وفــاة جـديــدة). وصـوت
مـجـلس الوزراء امس  عـلى صرف
مـكافأة عـشرة مالي ديـنار لعوائل
ضــحـــايــا كــورونــا من مـــنــتــســبي
الــصـحـة.وذكــرت الـوزارة في بـيـان
مـقـتضب تـلـقته (الـزمان) امس انه

(بـنـاء عـلى مـاطـرحه الـوزيـر حـسن
مــحــمــد الــتــمــيـمـي بــشـكـل طـار
صـوت مـجلس الـوزراء عـلى صرف
مـكافأة عـشرة مالي ديـنار لعوائل
ضــحـــايــا كــورونــا من مـــنــتــســبي
الـوزارة تـقـديـرا جلهـودهم من اجل
ـــواطن واالمـن الــصـــحي سـالمــة ا
الـــعــراقـي). فــيـــمــا صـــادقَ رئــيس
اجلـــمــهــوريـــة بــرهم صـــالح عــلى
قـانـون تـوفيـر واسـتـخدام لـقـاحات
جــائـحـة كــورونـا.ونـقل مــكـتـبه في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس عن
صادقة على القانون صالح خالل ا
ـواجـهة ـصـادقـة تـأتـي  قـوله إن (ا
مـخاطـر جائـحة كـورونا واإلسراع
في تــوفـيـر الـلـقـاحـات لـلـمـواطـنـ
وحـمـايـتهـم من اآلثار الـنـاجـمة عن
هــــذا الــــوبـــاء) مــــؤكــــدا ان (هـــذا
الكات الصـحية الـقانـون سيمـكن ا
ـسـتـلـزمـات والـطــبـيـة من تـوفـيـر ا
الـضرورية لـعملـية التـطعيم). فـيما
اكـدت السلطات الصـحية األمريكية
 أن األشـخـاص الـذين تـلـقـوا كامل
كنهم ضادة لكـورونا  اجلـرعات ا
أن يـلـتقـوا بـعـضهم الـبـعض ضمن

مــجـمـوعـات صــغـيـرة وفي األمـاكن
ـغـلـقـة من دون وضـع كـمـامات او ا
الـــتــقـــيّــد بــتـــوصــيـــات الــتـــبــاعــد
االجـــتـــمــــاعي.وأوضـــحت مـــديـــرة
كافحة األمراض ـراكز األمريكيـة  ا
والـوقاية مـنها روشيل والـينسكي
أن (االشـخاص الـذين تلـقوا الـلقاح
ــكــنـهـم الـتــقــاء االخـرين من دون
كـمـامات او تـباعـد اجـتمـاعي شرط
أال يـــكــون هــؤالء عـــرضــة خملــاطــر
ــعـانـاة من أعــراض خـطـرة جـراء ا
اإلصــابــة بــكــورونـا) واضــافت ان
(الـــذيـن تــلـــقـــوا كـــامـل اجلـــرعــات
الــلـقــاحــيـة واحــتـكــوا بـأشــخـاص
مـــصـــابــــ لن يـــتـــعـــيّـن عـــلـــيـــهم
اخلـضوع لفحص أو حجر أنفسهم
رض مـا لم تظهر عـليهم أعراض ا
بـاستثـناء أولئك الذين يـقيمون في
جتـمّعـات على غـرار مراكـز الرعـاية
ــراكــز اإلصالحــيـة) الــطــبــيـة أو ا
ويـأتي صـدور التـوصيـات اجلديدة
فـي وقت تتجّه فيه واليـات أمريكية
ـــــدارس عــــــدة إلى إعـــــادة فــــــتح ا
ـــؤســســات الـــتــجـــاريــة في ظل وا

. صاب تراجع أعداد ا
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كـشف النـائب عن محـافظة الـبصرة
كـــاظـم احلـــمـــامي عن جنـــاة طـــاقم
ياه سـفينة عراقية بـعد غرقها في ا
االقـليـميـة. وقال احلـمامي فـي بيان
تـلقته (الـزمان) امس انه (يتابع عن
كـثب حادث غرق سفينة عراقية  مع
يـاه الدولـية حلوض طـاقمـها في ا
اخلــــلــــيج) ,وأضــــاف ان (دوريـــات
الـبـحـرية الـسـعوديـة قـد هرعت الى
مـــوقـع احلـــادث لـــنـــجـــدة الـــطـــاقم
) ,مــشــيـرا الى ـ وانــتـشـالــهم سـا
ــوضــوع مع مــنــظــمــة (مــتــابــعــة ا
مـيـماك فـي البـحـرين وتسـهـيل أمر
عـودة الطاقم الى العراق وبانتظار
فصل بعد اكتمال اسـتالم التقرير ا
الــتـحـقـيق في احلـادث) ,وتـابع انه
(ســـــوف يـــــتـــــولى اســـــتـــــعــــراض
ـرتبـطـة باحلـادث بـعد الـتـفاصـيل ا
اســـتالم الـــتــقـــريـــر). وكــان مـــركــز
ـــتــبــادلـــة لــلــطــوار ـــســاعــدة ا ا
الـبـحـرية فـي البـحـرين قـد اعلن عن
تــعــرض ســفــيــنـة ديــلــمــا لــلــغـرق.
ـــركـــز ان (الـــســـفـــيـــنـــة واضـــاف ا
الـقاطرة انقلبت رأسا على عقب في

ــيــاه الــدولــيـة قــبــالــة الــسـواحل ا
الــسـعــوديـة) ,الفــتـا الى ان (زوارق
خـفـر الـسـواحل الـسـعـوديـة هـرعت
ـــؤلف من 4 لـــنـــجـــدة طـــاقــمـــهـــا ا
اشــخــاص في عــصــر يــوم احلـادث
وهـم كل من علي عبـد اجمليد شالل
وعـالء نـعـيم عـبـود وعـزت إبـراهـيم
خليل وحازم زكير عبود) ,مؤكدا ان
(الـدوريــات الـسـاحـلـيـة الـسـعـوديـة
نـقـلت الـطـاقم الـى الـيـابسـة لـتـلـقي
الـــــعـالج وهم اآلن فـي ضـــــيـــــافــــة
ــمــلــكــة ,بــيــنــمــا ابــتــلع الــبــحــر ا
ـقـطـورة) الـسـفـيـنـتـ الـقـاطـرة وا
مـــوضــحــا ان (نــتـــائج الــتـــحــقــيق
االبــتــدائي اظـهــرت ان الــقـطــعــتـ
الـبحـريـت غـير مـسجـلتـ رسمـيا
فـي الــســجالت الـــعــراقــيـــة وغــيــر
مــسـجــلـتــ في مـواقع الــتـســجـيل
ـالك الــدولــيـة لــكــنــهـمــا تــعــودان 
ـتهـالـكة عـراقي وتُـعـد من السـفن ا
صـنفة) ,الفـتا الى ان (نتائج غـير ا
الــتــحــقــيق اظــهـرت ان الــســفــيــنـة
ــنـكـوبــة غـادرت مـيـنــاء الـفـاو في ا
طــريـقــهـا الى دبي ومن ثـم الـتـوجه
الـى إيــــــــران جلــــــــلـب احلــــــــجــــــــر

واحلصى). 
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ـفـكر والـكـاتب الـسيـاسي الـبارز اكـد ا
حـسن الـعلوي  ان الـتفـريط بفلـسط
يـعني ضـياع للـعراق.وقال الـعلوي في
رسـالة نصية تلـقتها (الزمان) امس ان
(رئـيس اجلـمهـوريـة برهم صـالح اقدم
عـلى اعالن موقف الـعراق من اسرائيل
واالسـتـعـداد لالعـتراف بـهـا كـدولة من
دول الــشـرق االوسط  دون اســتـشـارة
الـطـوائف واالحـزاب في اخـطر قـضـية
قـومية) واضـاف ان (مسؤول اعلنوا
انـهم سـيـردون عـلى هـذا االعالن خالل
ـقـبـلــة والسـيـمـا قـادة في الــسـاعـات ا
( حـزب الدعوة ورؤسـاء وزارة سابق
مـشـيـرا الى انـه (سـيـعـودون اللـتـماس
ــوقف من الـولي الــفـقــيه في طـهـران ا
وسـيكـشف جوابه عمـا اذا كانت ايران
سـتدفع الـعراق لـهذا الـتنـازل للـخروج
من ازمــتــهــا اخلــانــقــة بــعــد تــشــديـد
احلــصــارعـلــيـهــا من قــبل واشــنـطن)
وتــابع ان (الـعـراقــيـ بـصــورة عـامـة
يـرغبـون التـخلص مـن اجواء احلروب
الــتي ركــبـتــهم واحـالت بــيـنــهم وبـ
ـا يــقـدمه الـسالم واخلـروج الــتـمـتع 
مـن عـــالم احلـــروب واالســـتـــفـــادة من
ثرواتهم التي حرموا منها والسيما ان
الــقــرار صـدر عن رئــيس عــلــمـاني من
اصـول كـرديـة ال تـرى مـانعـا من اعالن
حـــالــة الــسالم مـع اســرائــيل) ولـــفت
ـوقف الـسـوري الــعـلـوي الى (تـطـور ا
واجتـاهـاته الـسـلـمـيـة بل واسـتـعداده
النــهـاء مـشـكـلـة اســتـنـزفت االقـتـصـاد
الــعـربي مــنـذ ثـالثـة اربــاع الـقـرن وان
الـفـلـسـطـيـنـيـ في مـنـطق اوسـلـو قد
ــا بــدأوا اخلــطــوة االولى لــلـسالم  
يــــعـــني ان ال مـــخــــاوف من حـــصـــول
احــتـــجــاجــات شــعــبـــيــة في اجلــانب

الـعـربي  وبــقـدر مـا يـتــعـلق االمـر بي
فـلست اكثـر حرصا على الـفلسطـيني
فاذا وافق الفـلسطـينيون من انـفسهـم 
وافـقـنـا?) واخـتـتم الـعـلـوي تـصـريحه
ـطـلوب بـالـقـول ان (قلـيال من الـدهاء ا
قـد يسهم بتـمرير هذا الـقرار بقليل من
اخلـسائر). ونـفت رئاسة اجلـمهورية 
تــصـريــحـاً مــنـســوبـاً ل صـالـح بـشـأن
تــوقـيـع اتـفــاقـيــة سالم مع اســرائـيل.
وقـال نـاطق باسم رئـاسة اجلـمهـورية
فـي بـيــان تــابــعــته (الــزمــان) امس إن
(وســائل إعالم وصــفــحـات فـي مـواقع
الـتواصل االجتماعي تداولت تصريحاً
مـفـبـركاً مـنـسوبـاً لـرئـيس اجلمـهـورية
مـفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق
سـالم مع إســرائــيـل بــالــتــنـــســيق مع
) مــؤكـدا ان (مــا يـتم الــفـلـسـطــيـنـيـ
ـطــلق وأن تــداوله غــيــر صــحــيح بــا
الــتــصــريح مــفــبــرك) داعــيــاً وســائل
ـدونــ الـى (تـوخـي الــدقـة اإلعـالم وا
ــعــلــومــات من ــصــداقــيــة وأخــذ ا وا
مصدرها الرسمي وإال فان تداول هذه
األخـبـار بال تدقـيق يهـدف إلى اإلساءة

وإثارة الفوضى ولغايات مريبة). 
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باألمس عـندما زار بابا الـفاتيكان فـرنسيس إقليم كـوردستان وأدي القداس في
ملـعب فرانسوا حريـري وسط العاصمـة أربيل كنشاط ديـني مع أكثر من عشرة
الذ اآلمن لـلـمـسـيـحـيـ آالف مـواطن أثـبت لـلـعـالم بـأن إقـلـيم كـوردسـتـان هـو ا
ـكـونـات الـقـومـية سـلـمـ والـيـهـود وهـو احلضـن الدافيء لـكل ا واإليـزيـديـ وا

والدينية. 
لقد حـظي البابـا في هذه الزيارة الـتاريخـية باستـقبال جـماهيري ورسـمي كبير
اذ اسـتـقـبـله بـاني قيـم و أسس الـتعـايش الـسـلـمي في اإلقـلـيم الـرئـيس الـزعيم
مـسـعــود بـارزاني و مـعه رئــيـسي اإلقـلــيم واحلـكـومــة اإلقـلـيم كل مـن الـسـيـدان
نيـچيرڤان بارزاني ومسرور بارزاني بحفاوة بالغة وكذلك كبار مسؤول آخرين

طار ومن ثم آالف الناس في شوارع احملافظة. في ا
هـكـذا وصـلت رسـالـة الـرئـيس مـسـعـود بـارزاني الي الـعـالم بـأن الـتـعـايـش هو
ضـرب من الـتـعـاون الــقـائم عـلى أسـاس الـثـقـة واالحـتـرام وأن احلـوار هـو أحـد
ــسـاهــمـة في إبــتـكــار صـيغ ـعــطـيــات األسـاســيـة لــلـوجــود اإلنـســانـيب وأن ا ا
قراطـية منـتجة ـشتركـة بصورة سـلميـة مدنيـة د حضاريـة إلدارة احلياة ا
سواء عـلي مسـتوي اإلقـليـم أو علي مـستـوي العـراق هي مـهمـة إنسـانيـة وهدف
سـتوي صـائر عـلي ا ـشاركـة في صنـاعـة احلضـارة وتدبـر ا إنسـاني نبـيل كا

ي.  العا
ـهمـة أن يـشاهـد بنـفسه قـداسـة البـابا فـرنسـيس تـمكن من خالل هـذه الـزيارة ا
جهـود القيادة الكوردستانية في كسـر وحدانية الذات في اجملتمع الكوردستاني
وذجي فتح للفرد الكوردستاني إمكانية قبول اآلخر بوصفه مختلف علي نـحو 

ذهب ولكنه مساو ?له في احلقوق والكرامة والهوية. عنه بالدين وا
ية واثـيق الدولية تلك الـتي تعكس عا لقـد تعامل الرئيس مـسعود بارزاني مع ا
انيـة والتطور والرقي و وحـدة الضمير القيم و خـصوصية الـثقافة والعـقائد اإل
اإلنسـاني التي ترفع من شـأن قبول احلوار اخلـارج عن االحتفال الـبروتوكولي
أل فـضاءات التعايش بـني علي قضايـا أساسية ومـحاور حاكمـة كدستور  وا

واحلوار و العقالنية. 
ـتنـاقضات ـواطنـة الفـاعلـة و معـاجلة ا كل هذا أدي بـالنتـيجـة الي ترسـيخ قيم ا
ـكونـات والـكـيـانـات اخملتـلف في ـذهـبـيـة بـ ا الـسـلبـيـة و اخلالفـات الـديـنـية وا

اإلقليم.
ان ـان بـالـتعـدديـة أو دون اإل ـتـعولم دون اإل كن الـعـيش في هـذا العـالم ا ال
تهافتة رأة واألقليات فالتـرويچ لثقافة السياسات ا باحلريـات الدينية و حقوق ا
ان بـالدولـة الشـموليـة التي تـنوي الـهيـمنة ـطلقـة ولّي عهـده واإل والـيقـينـيات ا
ـقدرات و إحصاء األنفس وإخضاع البشر بالقوة العارية من أجل جتنيد علي ا
واطن و تـسخيره لدعوات مـستحيلـة أو عقائد مدمرة حتـوّل الوعود بالفردوس ا
أعـراسـاً لـلـدم يـسـتــحـيل أن يـدوم خـاصـة في زمن الــثـورة الـرقـمـيـة واإلنـسـان

الرقمي الذي ولد خالل طفرة التكنولوجيا.
هـنـا نقـول ألصـحاب الـسـلطـة في الـعـراق الفـدرالي: بـدون إستـبـعاد الـنـصوص
سيـحي الكاثـوليك منهم و األرثودوكس واألحكـام التي تتعامل مع اإليـزدي وا
ـندائيـة واليهـود كمشركـ أو ضال وبـدون إطالق حريـة اإلعتقاد والصـابئة ا
ـارسـة الـتـشـبيح أو ـكن مـواجـهة الـذات ومـكـافـحة  بـإلـغـاء قاعـدة االرتـداد ال
ـكن صــنـاعـة مـجـتـمع مـدني تــتـعـدد فـيه الـثـقـافـات الـشــعـوذة ونـشـر الـفـ وال
واإلعتـقادات التي تمـحي التحـجر اإلجتـماعي والسكـون الثقـافي. فمن يريد أن
أزق فـعليہ الـعمل علي التـمرس بإسـتراتيجـية فكـرية جديدة يخرج الـعراق من ا
تعدد تبـادل لغة التسوية عـقلية الشراكـة البعد ا من مفرداتـها :  اإلعتراف ا
ا يقع تهمشه الوقائع ومن ال ركبـة. فمن ال يعترف  ثقافـة التهج والعقالنية ا
يقوم بـتشخيص الواقع ال يقاومه ومن ال يستخدم لغة مفهومية جديدة ال يساهم

بشكل إيجابي في تغييره. 
وخــتـامــا نــقــول: االحــتــرام واإلصــغــاء وقــبـول االخــتالف
Exclusif (تـكــفـيـر) ـوقف اإلقـصــائي واإلنــتـقـال مـن ا
وقف العالئقي    Relationelأو احلواري كما إلى ا

يؤكده الرئيس مسعود بارزاني دوما هو احلل. 
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هب اهالي االعظـميـة لنجـدة اخوانهم
زوار الكاظـميـة وانقاذ اجلـرحى منهم
بـــعـــد احلـــادث االجــــرامي الـــذي وقع
امس قــــرب جـــســــر االئـــمـــة  واعـــاد
ــشــهــد الى االذهــان حــادث شــهـداء ا
اجلـسـر سـنـة  2004الـذي سـارع فـيه
الشـهـيد الـشـاب عثـمـان العـبـيدي الى
انقاذ الزائرين من الغرق. ودان عضو
أمــام اجملـــمـع الـــفـــقـــهـي الـــعـــراقي  
وخطـيب جـامع ابي حنـيـفة مـصـطفى
الـبــيـاتي حـادثــة الـهــجـوم االجـرامي
على زوار الكاظمية قرب جسر األئمة.
وقال الـبيـاتي في تغـريدة عـلى تويـتر
ان (حــــادث جـــســــر األئــــمـــة رســــالـــة
إجرامـيـة حـملـهـا اجملـرمون لـيـفـرقوا
الـصف الـعـراقي) واضـاف (واهـمـون
أيهـا اجملـرمون لـن تفـرقـوا العـراقـي
مرة أخرى الرحـمة للشـهداء والشفاء
لــلــجــرحى). كـــمــا زار وفــد من جــامع
االمام ابي حـنيـفـة واهالي االعـظمـية
جـــــرحى احلـــــادث االجـــــرامـي الــــذي
استـهـدف االبريـاء عـلى جسـر االئـمة.

وزار رئـيـس مـجــلس الــوزراء الـقــائـد
ــسـلــحـة مــصــطـفى الــعـام لــلـقــوات ا
الــكـــاظــمي فـــجــر امس مــقـــر قــيــادة
عملـيات بغـداد. وترأس الكـاظمي فور
وصوله اجتماعًا حضره كل من وزير
الـداخــلــيـة ونــائب قـائــد الـعــمـلــيـات
شتركة وقائد عمليات بغداد فضالً ا
عن عدد من القـيادات األمنـية وضبّاط
تـابعة األجهزة الـعسـكريـة واألمنيـة (
ســـيــر تـــنــفـــيــذ اإلجـــراءات األمــنـــيــة
ــتـخــذة كــمـا اطــلع عــلى تــفــاصـيل ا
الــتــفـجــيــر بــرمــانــة يـدويــة في مــكب
نــفــايــات الـــذي اســتــهــدف الــزائــرين
ــشــاركــ في إحــيــاء مـراسـم زيـارة ا

اإلمام موسى الكاظم عليه السالم).
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 مــــشــــددا عــــلى (تــــنــــفـــيــــذ اخلــــطط
ـوكـلـة لـلـقـوات االمـنـية والـواجـبـات ا
وتـأكــيـد حــمــايـة الــزائـرين كــمـا وجّه
بــــبــــذل أقـــــصى درجــــات اإلنــــتــــبــــاه
واالستعداد لـضمان انسـيابية مراسم
الــــزيــــارة وجــــمــــيـع الــــفــــعــــالــــيـــات
والـنـشــاطـات اجلـاريـة في الــعـاصـمـة

دخلت أجـمل جـواري بـغـداد الـسـجن عـلى كـاهن بـني هـاشم االمام مـوسى بن
جـعـفـر الـكـاظم.. عـلـيه الـسالم; لـتــغـريه بـعـد واحـد وعـشـرين عـامـا من ظـلـمـات
ا الطوامـير متسائلة: كيف تتحمل احلبس? فطلب منها النظر في عمق عينه.. و
دنت متـأملة رأت حوريات اجلنـة وسط اخلضرة وأنهار الـعسل والل واخلمرة

احلالل; فخرجت منه تائبة!
ـا ينـتـظـره في اآلخـرة.. جواب ـتأللئ في عـيـنيه واصـال الدنـيـا  ـان ا قـوة اال
لـسـؤال اجلـارية; يـفـيد بـأن الـتـقوى طـاقـة تتـدفق من االرض الى الـسـماء.. ومن
طـلق... بحيث بدال من أن تغري اجلاريةُ الدنـيا الى اآلخرة.. ومن النسبي الى ا

حرمانَه هو الذي هداها.
واجهة احملن االخـتبارية فالكاظم.. طاقـة التحمل "ال يلقاهـا إال ذو حظ عظيم" 
ـثاقـيل ذهب الدين عنـدما أدى مـراسم الزيارة الى علـيه السالم وازن الـدنيا 
قبـر الرسول.. صلى الله عليه وآله برفقة هرون الرشيد الذي تقدم من الضريح

قدس:  ا
السالم عليك يا عماه -

تاله موسى بن جعفر:
السالم عليك يا أبتاه -

.. ولـــد يــوم  7صـــفــر 128هـ ـــعــصـــومــ واالمــام الـــكــاظـم.. ســابع األئـــمــة ا
ـنـصب اإلمامـة سـنة وإسـتشـهـد.. مـسمـومـاً.. يوم  25رجب 183هـ.. تـصدّى 

 148هـ واستمرت إمامته خمسا وثالث سنة.
شخصـية فقهية متوزانة لم يذكر له موقف معارض من الدولة العباسية عالنية
" إلّـا أنّه كـان يـسـعى من وال مـوقف مـسـانـد لـلـثـورات الـعـلـويّـة آنذاك كـثـورة "فخّ

خالل مناظراته مع العباسي وغيرهم الى إزالة الشرعيّة عن حكومتهم.
اإلعتـدال من أهم صفـاته الـتي جعـلـته أسد بـغـداد عقال وحـاميـهـا شرعـا جمع

احملققون ثالثة آالف حكمة له.. عليه السالم في كتاب "مُسند االمام الكاظم".
إسـتـحـدث فـكـرة وكالء االمـام ألول مـرة فـي نـشـر الـدعـوة اجلـعـفـريـة بـتـعـيـيّن

أشخاصٍ في مناطق عدة من أجل تسهيل تواصل الشيعة مع إمامهم.
وإذ حتل عليـنا ذكرى إسـتشهـاده; مستعـرض سيـرة حياته بإعـتبارهـا موعظة
مثـلى لكل مسلـم ومؤمن وإنسان ألنه قـاد معارضـة تأمليـة ضد سلـطة هوجاء..
ـعـارضـة لــكـنه سـعى في تـعـريـة إنـحـراف الـعـبـاسـيـ لم يـتـخلَ عن مـبـدئـيـته ا

منـتهجا احلوار سـبيال للهـدى.. بتؤدة.. من دون تأليب إنـفعالي يؤدي الى إراقة
الدماء.

إمـتـاز بـتقـوى جـعـلـته "كـاهن بـني هاشـم" وهيـمن عـلى أتـبـاعه بـقـدرته عـلى كظم
الغـيظ وسمي الـعبـد الصالـح وباب احلوائج مـتوسـطا بـ الصـدق والرضا..
فـهـو إبن جعـفـر الـصادق وأبـو عـلي الرضـا.. عـلـيهـمـا السالم عـاش قـوة تدفق
ـانـيـا راسـخـا ومـقـوما احلـضـارة االسالمـيـة وتـماهـى معـهـا.. عـلـمـا ومـوقـفـا ا
إجـتـماعـيا حـمل االسالم بـينـة لـلسالم ولـيس لـلثـورة الـتي لم يخـذلـها; لـكنه لم
يشـترك فيـها.. إعـتداال في الوعي بـأهمـية السالم; ألنه من أسـماء الـله احلسنى
الـتي يـنـبــغي ان تـشـاع بـ فــئـات اجملـتـمع وأفـراده مــهـمـا دارت رحى الـظـلم;
فالـصفـاء الذهـني وقت الشـدة دليل يؤشـر رجلَ حقٍ أصلب من

هشاشة الظلم مهما عتى.
وتأمال في سـيرته العطرة أجد أن "اللـه عنده خير كثير"
ؤمـن موعود بـاخليـر: "ولسوف يـعطـيك ربك فترضى" وا

حد رؤية منزلته من جنة اآلخرة وهو في سجن الدنيا.
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بـغـداد). واعـلـنت الـقـيـادة  مـواصـلـة
الزائـرين مسـيرهـم بانـسيـابيـة عالـية
مـن عــــــــلى جــــــــســــــــر االئـــــــمــــــــة في
الكاظـمية.وذكـر مصدر في الـقيادة ان
(الـــزائـــرين يـــواصـــلـــون مـــســـيـــرهم
بـإنــســانـيــة عـالــيـة مـن عـلى اجلــسـر
إلحـــيـــاء ذكـــرى اســـتـــشـــهـــاد اإلمـــام
الكاظم). وتفقد وزير الـصحة والبيئة
حـــــسن الـــــتــــمـــــيـــــمي اجلـــــرحى في
مـستـشـفى الـنـعـمان الـتـعـلـيـمي.وقال
الـتــمـيـمـي في بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (الـــفـــرق الـــصـــحـــيـــة بـــرغم
جائـحـة كورونـا مـستـنفـرة في انـحاء
ـؤديـة لـلــكـاظـمـيـة الـعـراق والـطــرق ا
ـــســـتــشـــفـــيــات بـــاالضــافـــة الى ان ا
مسـتنـفرة الي حـاالت طارئة) مشـيرا
الى انـه ( تــــشــــكــــيل فـــــريق طــــبي
وجــراحي مـــتــكــامـل من مــســـتــشــفى
النـعـمـان ومن دائـرة صحـة الـرصـافة
ستشفى لتقد افضل اخلدمات في ا
الــطــبـــيــة والــعالجـــيــة واجلــراحــيــة
والـطــبـيــة جلـرحـى الـعــمل االجـرامي
على اجلسر) مؤكـدا (متـابعـة احلالة

الـصحـيـة لـلمـصـابـ مـنذ بـدء نـقـلهم
لــلـــمــســـتــشـــفى مــســـاء امس واغــلب
احلـاالت مـسـتـقـرة نـتـيـجـة اجلـهـود ة
الـتي بـذلت من قـبل الـفـرق اجلـراحـية
و خـروج احلــاالت الـبـســيـطــة بـعـد
عالجهـا بشـكل مبـاشر) الفتا الى انه
( اعـادة الــتـقـو حلــاالت اجلـرحى
من قــــبـل فـــريـق طـــبـي مــــتـــخــــصص
للحاالت حيث سيتم خروج قسم منها
ـتـابـعـة حـالـيـا والـقـسم اآلخـر حتت ا
وســــيــــتم خــــروجــــهم بــــعــــد اتــــمـــام
اإلجــراءات الــصــحـــيــة واكــتــســابــهم

الشفاء التام)..
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بدوره  اكد عضو مـجلس النواب عن
حتـالف ســائــرون سالم الـشــمـري ان
االرهاب لن يـجـر الـبالد الى الـفوضى
حاوالته اخلـائبة.وقـال الشمري في
بــــيــــان تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس ان
(العـراقيـ وصـلوا الى مـستـوى عال
من الـوعي بــان وحـدتــهم سـر قــوتـهم
وتــضـــامــنــهـم اســاس لــبـــنــاء الــبالد
وتـخــلــيـصـه من االرهـاب والــفــسـاد)

واضـاف ان (اعتـداء االمس االرهـابي
محاولة خائبة خللط االوراق والتاثير
ـــقـــبـــلـــة وجــر عـــلى االنـــتـــخـــابــات ا
الـنـاخــبـ الى االصـطـفــاف الـطـائـفي
الـذي انــتـهـى وولى ولن يـعــود ابـدا)
مشـددا عـلى (اهـميـة ان يـعي اجلـميع
خــطــورة مـــا يــخــطط لـه االرهــابــيــ
ــثالن وجــهــان والــفــاســدين الـــذين 
لعـملـة واحـدة جلر الـبالد الى فوضى
والفتنة بوحـدة قرارهم وعدم السماح
الي جــهـــة الــعـــزف عــلى هـــذا الــوتــر
) ووصف مراقـبـون عـلى مواقع الن
الـتـواصل االجـتمـاعـي ان الغـرض من
احلــادث هـــو لــتــأجـــيج الــطـــائــفــيــة.
وتـفـقـدت مـفـارز الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة
الـوضع الــصـحـي جلـرحى الــتـفــجـيـر
االجـرامي. واســتـنــكـر رئــيس حتـالف
عراقيون عـمار احلكـيم االعتداء الذي
اســـتــهـــدف الـــزائــريـن قــرب اجلـــســر
الـــرابط بـــ مــديـــنـــتي الـــكــاظـــمـــيــة
واألعظـمـيـة.وقـال احلكـيم في تـغـريدة
عــلى تـويــتــر إن (مــســاع اإلرهـاب في
إنعـاش الفرقـة والفـتنـة اخلائـبة التي

أعــلـن شــعب الـــعــراق مــنـــذ ســنــوات
مــوتـهــا وانــدثــارهـا الـى غـيــر رجــعـة
ـة الزائرين اوهن من أن تنـال من عز
توجه الى مرقد كاظم الغيظ عليه ا
وأضاف (نـسـتـنـكـر االعـتداء الـسالم) 
الذي اسـتهـدف الزوار الـكرام سـائل
ـن عـلى اجلـرحى الـعـلي الــقـديـر أن 
بالشفاء العاجل ويـجنب أبناء شعبنا
شــر الـبـالء والـوبــاء). وكــانت خــلــيـة
اإلعالم األمني قـد اعـلـنت  استـشـهاد
امــرأة في االعــتــداء الــذي اســتــهــدف
ــــــتـــــــوجـــــــهـــــــ الى الـــــــزائـــــــريـن ا
الكاظمية.وذكر بيان للخلية ان (رمانة
يدويـة انفـجرت في مـكب نفـايات قرب
اجلـســر ادت الى اســتــشـهــاد امـرأة)
الكات الـطبـية وأضاف انه (مـازالت ا
وبـــإشـــراف مـــبـــاشـــر من قـــبـل وزيــر
الصـحة جتـري عمـليـات طارئة لـثالثة
صابـ الذين كانـوا بحاجة إلى من ا
تـداخل جـراحي بـسـبب هـذا احلـادث
ستـشفى ـصابـ ا فيـما غـادر بقـية ا
بعـد تلقـيهم الـعالج حيث كـانت أغلب

اصاباتهم بسيطة ومتوسطة). 
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عــنـدمــا اســتـقــبل الـبــابــا فـرنــسـيس
حـــشــودًا مـــحــبـــة في اســتـــاد أربــيل
للمرحلة األخيـرة من جولته العراقية
يـــوم األحـــد  ظـــهـــر في ســـيـــارة في
الــهـواء الـطــلق.  فــعل الـشيء نــفـسه
ـوصل في عــنـدمــا قــام بـجــولـة فـي ا
وقت ســــابق  مــــلــــوحًــــا لــــعــــدد من
ـبـاني التي ـتفـرجـ على خـلـفـية ا ا

دمرت خالل احلرب ضد داعش.
 الـصــور الـتي ظـهــرت عـلى شـاشـات
التـلفـزيـون بدت بـعيـدة كل البـعد عن
العراق في العقـود األخيرة.  عادة ما
يـظـهـر رؤسـاء الـدول والـشـخـصـيـات
ــهـمــة في الـغــرب بــشـكل مــفـاجئ  ا
وتـــكــون مــســـارات رحالتــهـم ســريــة
ـارسـة معـتادة للـغـاية.  كـانت هذه 
في الــعـراق مــنـذ الــغـزو الــذي قـادته

تحدة عام .2003 الواليات ا
 عاد فرانسيس إلى روما يوم اإلثن
 وقـد أحـدثت هــذه الـرحـلـة مالحـظـة
مـــخـــتــلـــفــة تـــمــامًـــا.   اإلعالن عن
الزيارة قـبل ثالثة أشـهر تقـريبًا.  مع
تـــصــاعـــد الـــعـــنـف وتـــزايـــد حــاالت
اإلصابة بفيـروس كورونا في العراق
 كذلك عقد البابا عزمه على مواصلة

اجلولـة.  كانت شجـاعة الـبابـا البالغ
من الـــعـــمــر  84عـــامًـــا هي الـــتي 
الـتـرحـيب بـهـا مـرارًا وتـكـرارًا طـوال
الــرحــلــة  أكـثــر من الــكــلــمــات الـتي
popem- قالها.  يـبدو أن اختياره لـ
 obileفي زيارة محفـوفة باخملاطر -
مفـتوحـة للـجمـاهيـر بدالً من الـزجاج
ــثل تــفــكـيك ــضــاد لــلـرصــاص -  ا
ـضطهدين احلواجز ب الـبابوية وا
في الـبالد.تــابـعــوا الـزيـارة من خالل
شاشـات الـتلـفـزيون عـلى مـدار األيام
اضـية  بدا أن هـذه الرحلة األربعة ا
امـتـدت إلى فـصل قـد مـظـلم وشيء

آخر مختلف وجديد تمامًا.
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 ومن  الالزم  التفكير في زيارة
فـرانــسـيس عــلى أنـهـا جــولـة رائـدة.
كــانت هــذه أول رحــلـة بــابــويــة عـلى
اإلطالق إلى الـعـراق  على الـرغم من
أن الــبالد مـذكــورة بــشـكل كــبــيـر في
.  لقـد عزز ظهور كنيسة العهد القد
ة تشـكل أقل من نـقطة مسـيحـية قـد
مـئــويـة من سـكــان الـعـراق - حـوالي
 300ألف مسـيحي في بـلد يـزيد عدد
سـكــانه عن  39مــلـيــونـا - تــقــلـصت

بـنــحـو  ?80مـنــذ الــغـزو األمــريـكي.
ولـفت انتـبـاه الـعالم إلـى البـلـد الذي
همش مزقته احلرب وهـذا اجملتمع ا
على وجه اخلـصـوص.  التـقى برجل
الدين الشيـعي الذي يحـظى باحترام
واسـع  آيـــة الــــله الـــعــــظـــمـى عـــلي
السيسـتاني  وشكل واحدة من أبرز
الـقـمـم الـشـيـعـيـة الـكـاثـولـيـكـيـة مـنـذ
عــقـود.  كــمـا ســلــطت جـولــة الـبــابـا
ا شكل الضوء على التنوع الذي لطا
النسـيج االجتمـاعي للشرق األوسط.

ؤرخ في جامعة رايس أسامة يقول ا
مـــقــدسي  الـــذي ألف عـــدة كــتب عن
الطائـفية الـدينيـة في الشرق األوسط
 إن الــتـعـايـش اإلقـلـيــمي هـنــا لـيس

االستثناء  بل هو القاعدة.
 وتعليقًـا على اجتماع الـسيستاني 
غـرد مـقـدسي قـائالً: "مـثـيـر لإلعـجاب
جــلـــبـــابـــا فـــرنــســـيس. لـــكن يـــرجى
مالحـظـة مـدى شـيـوع الـتـعـايش بـ
ـسـيــحـيـ في الـشـرق ـســلـمـ وا ا

األوسط / الشرق العربي".

كما سـلطت جولـة البابـا الضوء على
ـا شــكل الـنـسـيج الـتـنــوع الـذي لـطـا
االجـتـمـاعـي لـلـشـرق األوسط.  يـقـول
ـــؤرخ فـي جــامـــعـــة رايـس أســـامــة ا
مـــقــدسي  الـــذي ألف عـــدة كــتب عن
الطائـفية الـدينيـة في الشرق األوسط
 إن الــتـعـايـش اإلقـلـيــمي هـنــا لـيس

االستثناء  بل هو القاعدة.
 وأعلن البابا فـرانسيس  الذي يقف
وسط الــركــام الــذي خـلــفه إرهــابــيـو
ـــهــزومـــون اآلن في مـــديــنــة داعش ا

وصل العراقية  األمل في أن يكون ا
"أقـوى من الـكــراهـيـة والـسالم أقـوى

من احلرب".
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 ودعـــا فـــرنـــســيـس إلى "الـــتــعـــايش
ــتـنــاغم" بـ الــنـاس من خــلـفــيـات ا
وثـقـافـات مـخـتلـفـة بـيـنـمـا كـان يـقود
الصالة في سـاحة تـطل على أنـقاض
الكنـيسة الـسريانـية الكـاثوليـكية في
ــة.  بــعـد أن ــوصل الــقــد مــديــنــة ا
ـديـنة كـانت معـقـلًـا لداعش  دمـرت ا
بأكملها بالكامل في عام  2017خالل
عـركـة التي اسـتـمرت تـسـعة أشـهر ا

للسيطرة عليها.
أساوية  قال فرنسيس إن العواقب ا
ــوصل لــلــحـــرب والــعــداء هــنــا في ا
واضــحـة لــلــغـايــة. وكم هــو قـاسٍ أن
تتـعرض هذه الـبالد  مهـد احلضارة
 لضـربـة وحشـيـة  مع تدمـيـر أماكن
ــة.  وعــدة آالف من الــعــبـــادة الــقــد
الــنــاس - مــســلــمــ ومــســيــحــيــ
ويزيدي وغيـرهم - نزحوا قسرا أو

قتلوا! "
ـــوصـل في الـــيـــوم  وتــــأتي زيـــارة ا
الـثــالث من جـولــة الـبـابــا في الـدولـة
الـــتي مـــزقـــتـــهــا احلـــرب  وهي أول
زيـارة بــابـويـة عـلـى اإلطالق لـلـعـراق
وأول رحلة لفرنسـيس خارج إيطاليا
مــنـذ بـدء جــائـحــة فـيــروس كـورونـا.
وقد ندد مرارا بالتطرف الديني ودعا
إلـى الـــصــــداقــــة بـــ األديــــان خالل

الرحلة.
{ ترجمة عن سي ان ان
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بحث وزيـر التـعلـيم العـالي والبحث
العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مع
الـــســـفــيـــر االوكـــراني لـــدى بـــغــداد
فـيـكـتور يـوريـفـيـتش نـيـدوباس دعم
ي مسارات التفاهم العلمي واألكاد
بــ الــبــلــديـن. وقــال بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (اجلـانـبـ بـحـثـا
خالل الــلــقــاء الـــذي حــضــره مــديــر
دائـرة البـعثـات والـعالقات الـثـقافـية
في الــوزارة حـازم بــاقـر طــاهـر دعم

ي مسارات التفاهم العلمي واألكاد
ب الـبلدين) واكد عـبـد الـصاحب 
بحـسب البيـان ان (الوزارة حـريصة
على معـادلة الشهـادات  و تشخيص
مؤشرات الرصانة الـعلمية وحتقيق
مـتـطـلـبـاتـهـا في الـشـهـادات الـوافدة
وتمك أصحـابها بعد اسـتيفاء تلك
ـشــاركـة الـعــلـمـيـة ـتـطـلــبـات من ا ا
ـــهـــنــــيـــة في تـــقـــد اخلـــدمـــات وا
التـخصـصيـة اخملتـلفة) واضاف أن
(اجلـامــعــات والــطـلــبــة الـعــراقــيـ

يتعـاملون مع اجلـامعات األوكـرانية
عـتـمدة وأن الـدوائـر اخملتـصة في ا
الحظات في هذا الوزارة ستعـالج ا
ـسـار لـتـوفـيـر بـيـئـة تـعـاون علـمي ا
يــنـاسب الـطــرفـ ويـحــقق الـفـائـدة
رجوة من الـتواصل والتـفاهم ب ا
ــؤسـسـات الـعــراقـيـة ونـظــيـراتـهـا ا

األوكرانية).
 بدوره أعرب الـسفيـر عن (استعداد
اجلانب األوكـراني لتـوثيق الـتعاون
بــ الـبـلـديـن في مـجـاالت الــتـعـلـيم

الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي وتـشـجيع
ــــشــــتـــــرك والــــتــــبــــادل الــــبــــحـث ا

الثقافـــــي).
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 واصــدرت الــوزارة قــرارا يــتـضــمن
مــعــاجلــة حـــاالت الــدراســ ضــمن
اجملــمـوعــة الـطـبــيـة خــارج الـعـراق.
واطلـعت (الزمان) عـلى ثيـقة صادرة
عن الــوزارة جــاء فــيــهــا ان (هــيــئــة
الـرأي  قـررت مـعـاجلـة احلـاالت غـير
ـستـوفيـة شـروط الرصـانة ومـعدل ا

ــرحــلــة الــقــبـــول بــإحــالــتــهـم الى ا
الـنــهــائــيــة في كــلــيـات الــطب وطب
األسنان والـصيدلـة بجامـعات بغداد
والــــبــــصـــرة والــــكــــوفـــة وكــــركـــوك
وصل ـسـتـنصـريـة والـنـهـرين وا وا
وذي قـــار لـــتــعـــزيـــز االخـــتـــصــاص
ــــــدروس وأداء االمــــــتـــــحــــــانـــــات ا
حــضـوريــا ويــكــون جنــاح الــطــالب
مـــجـــزيــــا عن امـــتــــحـــان مــــعـــادلـــة
الـــشـــهـــادة)  واضـــافت انـه (تـــقــرر
ـئة اعـتمـاد مـعـدل ال يقل عن  90 بـا

من مخرجات الفرع االحيائي حصرا
ـــلف الــدراسـي لــلـــراغــبــ لــفـــتح ا
بـدراسـة الـطب الـعـام خـارج الـعـراق
للـعـام الدراسي  2022/2021وكذلك
ألغـراض النـقل والـقـبـول في الداخل
ـناظـرة األهلـية في ضـمن الكـليـات ا
ئـة خلريجي ما يعـتمـد معدل  80با
الفـرع اإلحيـائي حصـرا لغـرض فتح
ـلف أو النـقل والـقـبـول في الداخل ا
ضـمن الـكـلـيـات األهـلـيـة بـتـخـصص

طب األسنان والصيدلة).
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اعـلن وزيــر الــزراعـة مــحـمــد كـر
الية اخلفاجي عـن موافقـة وزارة ا
ــــبـــادرة عـــلـى جـــدولــــة قـــروض ا
الـزراعـيـة  بـهـدف مـسـاعـدة مـربي
الـــدواجن والـــثـــروة احلــيـــوانـــيــة
ـعــانـاة عـنـهم نـتـيـجـة وتـخـفـيف ا
الــظـروف الــتي تــشــهــدهــا الـبالد.

وقـال النـاطق بأسم الـوزارة حمـيد
الـنـايف في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس انه (نـــتــــيـــحــــة لـــلــــجـــهـــود
ـتواصـلة الـتي يـبذلـها اخلـفاجي ا
من أجل مــسـاعــدة مـربي الـدواجن
والــثــروة احلــيــوانــيــة وتــخــفــيف
مـعـانـاتـهم نـتـيـجـة للـظـروف الـتي
ـالـيـة عـلى عـانـوا مـنـهـا  وافـقت ا

ـبــادرة الـزراعـيـة جــدولـة قـروض ا
ــدة 5 اعـــوام) مــؤكـــدا ان (هــذا و
ـــهم ســــيـــشـــجـع مـــربي الـــقــــرار ا
الـــدواجـن والــثـــروة احلـــيـــوانـــيــة
ـشاريع وسـيسـهم بـاعـادة تأهـيل ا
تـوقفـة وقيـد االجناز الـتي سوف ا
تــزيــد انــتـــاج قــطــاع الــدواجن من
ـائــدة والـدجـاج والــلـحـوم بـيض ا

وصــــوال الـى االكــــتــــفـــــاء الــــذاتي
وتوفيـر عملـة صعبـة للبالد فضال
عـن تــــشــــغــــيـل االالف من االيــــدي

العاملة). 
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وثـمن اخلــفــاجي بـحــسب الـبــيـان
(جهود الوزير علي عالوي ومكتب
ـــــشــــرف عــــلى رئــــيس الــــوزراء ا
ـبـادرة الـزراعـيـة ومـحـافظ الـبنك ا
ـــركـــزي  الــــذين اســـهــــمـــوا في ا
ـهم) داعـيا انـضـاج هذا االجنـاز ا
مـنـتـجي الـدواجن الـى (االسـتـفادة
مـن هـذا الـقــرار واسـتــثـمـاره الجل
تـــنــامـي قــطـــاع الـــدواجن واعــادة
تــأهـيــله وجــعــله رافـداً مــهــمـا في

الدخل القومي للبالد). 
كــمـا وافـقت الـوزارة عـلى تـصـديـر
مــــحــــاصــــيـل اجلت والــــبــــرســــيم
ومخلـفات الذرة الـصفراء لـوفرتها
محليا .  وذكر البيان انه (أستناداً
نع  للصالحيات اخملـولة للوزير 
وفـتـح االسـتــيــراد في ضــوء وفـرة
ــــنـــــتج الــــزراعـي احملــــلي وشـح ا
ـا جـاء في  كـتـاب مـجـلس ووفــقـاً 
الـــــــوزراء/ جلــــــنـــــــة الـــــــشــــــؤون
وافـقة على االقتـصادية حـصلت ا
السـماح بـتصـدير مـحاصيل اجلت
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ـائـيــة ان مـشـروع ــوارد ا اكـدت وزارة ا
ناظم شـط البـصرة سـيسـهم في القـضاء
ــلـحـيــة . وقـال الـوزيـر عـلى الـتــراكـيـز ا
مـهـدي رشـيـد احلـمـداني خالل االفـتـتاح
ـشـروع من شـأنه خـفض الـتـراكـيز إن (ا
ــلـحــيـة الـتـي وصـلت في الــسـابق إلى ا
ـلـيـون إلى 4 أكـثـر من  40 الف جـزء بـا
ـلـيـون وهـو مـسـتـوى يـعـد االف جـزء بـا
جيدا ويشجع على اسـتثماره في الثروة
احلــيــوانـيــة واالسـتــخـدامــات األخـرى)
شروع بـهذا التوقيت واضاف ان (هذا ا
يـحمل رسـالـت األولـى أنهـا تـتزامن مع
زيـارة بـابــا الـفـاتـيـكـان إلى الـعـراق ومـا
تــشـكــله هــذه الــزيــارة من أهــمــيـة عــلى
ي والـثـانـيـة هي أن هـذا ـسـتـوى الـعـا ا
ـياه في ـشـروع قـد حـسن من نـوعـيـة ا ا
ـصب العـام بـنـسبـة عـاليـة). من جـهته ا
قــال احملـافظ اســعـد الــعـيــداني إن (هـذا
ـشروع سـيحل مـشكـلـة امتـداد اللـسان ا
ـلـحـي الـتي تـعــانـيه احملــافـظــة دائـمـاً ا
ـــشـــروع األنــابـــيب فـــضالً عن الـــبـــدء 
النـاقلة لـلمجـاري الذي سيـساعد بـإنهاء
مشـكلـة تسـليط مـياه اجملـاري في األنهر
وتذهب إلى محطة حمدان للتصفية).من
ـدير الـتـنـفـيذي لـلـمـشروع جـانبه قـال ا
الكـات الــفـنـيـة في إبـراهــيم غـازي إن (ا
الــوزارة أجنــزت إعـمــال تـأهــيل الــنـاظم
حيث تضمن العمل إنشاء خمسة أبواب
تعمل بنـظام الهيدرولـيكي باإلضافة إلى
الحي واجلسر مـر ا بوابتـ خاصـة با
تحرك) مبينا ان (هذه البوابات تعمل ا
بنظام الهيدرولـيكي والنظام االلكتروني
ـدنـيـة في قـعـر بـاإلضـافــة إلى األعـمـال ا
الــنـــاظم وطالء اجلـــدار الــكـــونــكـــريــتي
وإنــشــاء الــطــرق وتــأهــيل جــانــبي شط
الـــبـــصــــرة وإنـــشـــاء حـــدائق وإكـــســـاء
شروع الطرق) وتابع إن (كلـفة إنشـاء ا
كـــانت بـــحــدود  18مــلـــيــاراً تـــضـــمــنت
اسـتـيــراد مـضـخـات من مـنـاشئ أوربـيـة
والــتـعــاقــد مع شــركـة إنــتــرنـاشــيــونـال
ـعدات بـترولـيـوم اليـونـانيـة السـتيـراد ا
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شروع). من جهته اكد مدير اخلاصة با
ـصب الـعام في احملـافـظـة حـيدر دائـرة ا
شــنـان صالل إن (آخــر مــنـشــأ في قـاطع
ـصب الـعـام وظـيـفـته الـرئـيـسـة تـمـرير ا
مـيـاه الـبزل بـاجتـاه خـور الـزبـير ثم إلى
احلة اخلليج ومنع رجـوع مياه البـحر ا
ــد إلـى أعــالي اجلــزء إثــنـــاء عــمــلـــيــة ا
اجلـنـوبـي في الـبـصـرة) الفـتـا االنـتـبـاه
الى ان (الفوائد األخرى لـهذا الناظم هو
رفع مـنــاسـيب مـقـدم الـنـاظم لالسـتـفـادة
منه بـتنمـية الثـروة السمـكية واألغراض

الصناعية). 
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واكـــدت ادارة نــاحـــيـــة الــســـعـــديــة  في
محافظة ديالى تسـجيل انخفاض جديد
في خــزين بـحـيـرة حــمـرين شـمـال شـرق
احملـافـظـة. وقـال مـدير نـاحـيـة الـسـعـدية
احـــــمــــد الــــزركــــوشـي لـ (الــــزمــــان) إن
(بـحــيــرة حــمــرين والــتي تــشـكـل خـزين
ـيـاه شـهـدت ديـالى االســتـراتـيـجي من ا
انخفـاضاً جديدًا لـيصبح اجمـالي نسبة

ـــــئــــة). واضــــاف االنـــــخــــفــــاض 60بــــا
الزركوشي ان  (انـخفاض خـزين بحيرة
ـئة حمـرين والذي يـغذي اكـثر من 60 با
ــثل حــالـة صــعــبـة من مـنــاطق ديــالى 
خـــاصــة في مــلف تــامــ ارواء مــنــاطق
زراعـية واسـعة واكـثـر من ملـيـون نسـمة
ـيــاه) الفـتــا الى ان  (ديـالى امــامـهـا بــا
مــوسم صــعب اذا لـم تــســعــفه االمــطــار
والــسـيــول في زيـادة خــزين الـبــحـيـرة).
واشــار  الــزركــوشي الـى ان (الــبــحــيـرة
تــســتــوعب مــلــيـارين و400 مــلــيـون م3
وصـــلت في 2018 الـى حـــالــــة االمـــتالء
الـــكـــامل ألول مــرة مـــنــذ 30 ســنـــة لــكن
انحـسار االمـطار والـسيـول افقـدها جزء
ائـي) .ِ ومن جانب كـبـيراً من خـزيـنـهـا ا
آخـر أكـدت الـنائـبـة عن مـحـافـظـة ديالى
نــــاهــــدة الـــدايــــني  إحــــيـــاء مــــشـــروع
إســتـراتـيـجـي مـعـطل مـنــذ سـنـوات عـدة
يـــخــدم اكـــثــر من 200 الف نـــســـمــة في

بعقوبة. 
وقـالت الـدايني لــ (الـزمـان) ان  (قـانون

مــوازنـة 2021 ضــمن تــمــويـل مــشـروع
ـناطـق غربي بـعقـوبة الـصرف الـصحي 
ـعــطل مـنــذ اكـثـر من  15سـنــة بـسـبب ا
مـشـاكل مـالـيـة وفـنـيـة مـتـعـددة). وبيـنت
ــــوازنــــة تــــتـــــضــــمن الــــدايــــنـي ان  (ا
تـخـصـيص 120 مـلــيـار ديـنــار لـتـمـويل
ـشروع الـذي يشمل 15حيا واستـكمال ا
شروع سيباشر سكنيا مشيرة الى ان ا
بـــاســتـــكــمـــاله الـــعـــام احلــالي مـن قــبل
احملافظة إلنقاذ اكثر من 200 الف نسمة
من مـشـاكل الـصـرف الـصـحي واالخـطار

البيئية). 
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واعـلن  قــائـمــمـقــام قـضــاء بـعـقــوبـة في
محـافظـة ديالى عن اتـخاذ اجـراء عاجل

واجهة ارتفاع اسعار الكمامات. 
وقال القائـــــــــممقام عــــبد الله احليالي
لـ (الــزمـان ) ان (اسـعــار الـكــمـامـات في
ـذاخـر الـطـبـيـة ارتفـعت الـصـيـدلـيـات وا
ــاضـيــة اكــثـر من خالل الـســاعـات 48 ا
ـئــة في مـشـهـد يـدل عـلى وجـود 100 بـا

مـــنــصـــة احملــكــمـــة من دون االديــان
االخرى يقع ضمن باب الـتمييز على
ـا يـخـالف اسـاس ديـني ومــذهـبي 
ــادة  14من الـــدســـتــور  ألن نص ا
احملــكـمــة هي لــكل الــعـراقــيــ عـلى
مــخــتـلف تــنــوعـاتــهم ولــيــست فـقط
حـكــرا عـلى مـذهــبـ اضـافـة الى ان
هذا النص يخـالف القوانـ الدولية
حلقـوق االنـسان)  ومضى اخلـبراء
سـودة اعطت احلق الى القـول ان (ا

جملـلس الـنـواب في الـتـصـويت عـلى
اعــضــاء احملـكــمــة االحتــاديـة  وفي
هذا مخـالفـة لنص الدسـتور الذي لم
ـا كان واضـحا يعـطه هذا احلق وا
في حتـــــديـــــد االخــــتـــــصـــــاصــــات 
كن التوسع باالستثناء وبالتالي ال
ــان بـالـتــصـويت ومــنح احلق لـلــبـر
على اعضاء احملكمة   كما ان ضمن
قترحات تـشكيل جلنة عـليا مكونة ا
من رئيس احلكومـة ونائبيه ورئيس
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ترأس رئـيس مجـلس النـواب محـمد
احللبوسي   اجتماعا نيابيا الكمال
ما تـبقى من فـقرات بقـانون احملـكمة
االحتادية. وذكرت الـدائرة االعالمية
ــان في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) لــلـبـر
امس ان (احللبوسي ترأس اجتماعا
لـلــجـنـة الـقـانـونــيـة ورؤسـاء الـكـتل
ـتـبـقيـة من ـواد ا الكـمـال مـنـاقـشـة ا

مشروع قانون احملكمة). 
ـان صـوت عـلى 3 واضـاف ان (الـبـر

مواد في القانون من اصل 6).
فـــيـــمـــا حـــذر خـــبـــراء من خـــطـــورة
االســـراع في اقـــرار فــقـــرات قـــانــون
احملـكــمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا الن ذلك
ســيـــؤدي الى اشـــكـــالـــيـــات كـــبــرى
ســـتــرافق اصــداره وفــقـــا لــصــيــغــة
شـروع احلـالـية. وقـال اخلـبراء ان ا
(مسـودة الـقانـون اثـارت سجـاال ب
االوســاط الـقــانـونــيـة والــسـيــاسـيـة
والشـعبـية   نظـرا ألهـمـية احملـكـمة
االحتــاديــة في الــنــظــام الــســيــاسي
ـفاصل الرئـيسة ولكونـها احد اهم ا
في الـسـلـطـة الـقـضـائيـة  فـضال عن
امـــتـــداد تـــأثــيـــرهـــا عـــلـى احلـــيــاة
الــســـيـــاســـيــة والســـيـــمــا ان اغـــلب
الـقـضــايـا الـتي تـطــرح لألسـتـفـسـار
عـنى مـنـهـا  تـتـعـلق بـالـسـيـاسـة  
انها هيئة قضائية لكنها تتعامل في
الـــغـــالب مـع قـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة
ودسـتـورية)  مـؤكـدين ان (اإلسـراع
في إقـــرار الــقــانــون مـن قــبل بــعض
الـقـوى والـكــتل الـسـيـاسـيـة من دون
ــقـــتـــرحــات إدراك خـــطـــورة هـــذه  ا

سيؤدي الى اشكاالت كبرى سترافق
اصـدار الــقـانـون)  واشـاروا الى ان
ـــشــــروع يــــضم خــــبــــراء الـــفــــقه (ا
اإلسـالمي إلـى مـــنــــصـــة احملــــكـــمـــة
وعددهم 4 من ب 13 عضوا  سبعة
مـنـهم قـضـاة وأربـعـة اخـرون فـقـهاء
وخـبـيـران في الـقـانون   مع إعـطاء
حق النـقض خلبراء الـفقه اإلسالمي
في تــعـطـيل اي قــرار لـلـمـحــكـمـة في
الــقـضـايـا الــتي تـتــعـلق بـالــشـريـعـة
اإلسـالمـــيـــة مـن خالل الـــنـص عـــلى
اشـتراط مـوافـقة ثـالثة خـبـراء وهذا
يثـيـر إشكـاالت عدة)  واكد اخلـبراء
ادة ان (هذا االقـتراح يخـالف نص ا
92 اوال الــــتي تــــعــــرف احملــــكــــمــــة
االحتـاديــة بـانـهــا  هـيـئـة قــضـائـيـة
وكمـا نعـلم أن ال اجـتهـاد في موضع
ا يلزم وجوبا وفقا للنص النص  
الدسـتـوري بـأن يكـون جـميع من في
مــنـــصــة احملــكــمــة هم من الــقــضــاة

الغير).
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الفــتــ الــنــظـر الـى ان (هـذا الــنص
واطن ـساواة ب ا يخالف مبدأ ا
ـــادة  14في كــــمــــا نـــصت عــــلــــيه ا
الــــدســـتــــور الــــتـي تــــنص عــــلى ان
الـعـراقـي مـتـسـاوون أمـام الـقـانون
دون تمييزٍ بـسبب اجلنس أو العرق
أو الـقــومــيـة أو األصل أو الــلـون أو
عتقد أو الرأي ذهب أو ا الدين أو ا
أو الــــــــوضـع االقــــــــتــــــــصــــــــادي أو
االجـتــمـاعي)  واوضح اخلـبـراء ان
(النص عـلى وجـود خبـراء من الـفقه
االسـالمي من الـــطـــائـــفـــتـــ ضـــمن

ان ونائبيه ورئيس اجلمهورية البر
ونائبيه لتسمية أو اختيار وترشيح
أعضاء احملكمـة  وهذا يعني أعطاء
سـلـطـة واسعـة لـلـسـلـطة الـتـنـفـيـذية
والـتـشريـعـيـة عـلى حسـاب الـسـلـطة
الـقـضـائـيـة  وجـعل االخـيـرة تـابـعة
لألهداف السيـاسية ويخـضع سلطة
الــقــضــاء والــقــضــاة لــلــمــســاومـات
الــســيــاســيــة)  وتــابع اخلــبــراء ان
ــــقــــتــــرحـــــات تــــرسخ مــــفــــهــــوم (ا

الـديـكـتـاتـوريـة بـسـبب اهـمـال بـقـيـة
ـكــونـات واالقـلــيـات االخـرى وهـذا ا
يـعد تـمـيـيز قـومي وديـني ومـذهبي
ــا يـــفـــصـح عن عـــنـــصـــريـــة هــذه
سودة ومـخالـفتهـا للدسـتور) على ا
ــان قـد حــد تـعــبــيـرهم . وكــان الــبـر
صــوت في جـلــسـة ســابـقــة عـلى 18
فقـرة من القـانون   وارجأ 6 فقرات
نـتـيجـة اعـتـراض بـعض الـكتـل على

تمريرها.  
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والــــبـــرســـيـم ومـــخـــلــــفـــات الـــذرة
ــنـافــذ احلـدوديـة الـصــفـراء ومن ا
كــافــة).واضـاف ان (الــوزارة اعـدت
خــطـة في وقـت سـابق الجل انــتـاج
هــــذه احملــــاصــــيل والــــتــــوسع في
ـا شجع الـفالحـ على زراعـتهـا 
ـزروعـة وصوال ـسـاحـات ا زيـادة ا
الى وفرتها مـحليا) ,مشيراً الى ان
(هـذا الــقـرار جـاء  بـنـاء  عـلى وفق
تـسارعة في متـطلـبات  الزيـادات ا
وفــرة هــذه احملــاصــيل فــضال عن
مــخـلــفـات   الــذرة الــصـفــراء  قـبل
اجلـــني كـــمــــادة خـــضـــراء وبـــعـــد

التفريط والتجفيف).
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مبينا ان (هذه احملـاصيل تستخدم
لالغـــراض الــعـــلــفـــيــة) ,وتــابع ان
(سياسـة الوزارة هي حتقيق االمن
الـــغـــذائي واالكـــتـــفـــاء الـــذاتي من
جــانب وتــصــديـر الــفــائض مــنــهـا
محـليـا الى خارج الـبالد من جانب
أخـر بغـية  تـعظـيم ايرادات الـدولة
من الـعـمـلة الـصـعبـة والـتي تـسهم
في جــعل الــقــطــاع الــزراعـي رقــمـاً
مـهمـاً في االنـتـاج القـومي لـلبالد).
واكـدت الـوزارة اسـتمـرار عـمـلـيات
االشراف الصحي البيطري والفني

عــلى مــجــازر الــلــحــوم واالشـراف
عــلى عــمــلـيــات جــزر احلــيــوانـات
واعطـاء الصالحيـة للحـوم وتقد
اخلــدمـات الــبـيــطـريــة لـلــقـطــاعـ
اخلــاص والــعـام فـي اوقـات حــظـر

التجوال. 
واشــار الــبــيـــان الى ان (ذلك جــاء
أستـنادا الى توجـيهـات اخلفاجي
ـالكـات الـبـيـطـرية حـيث واصـلت ا
ــيـــدانــيــة ــتــابـــعــة ا عـــمــلــيـــات ا
واالشـراف على اجملـازر لـلقـطـاع
العـام واخلاص اثنـاء فتـرة احلظر
لالطالع عـلى اخلـدمـات الـبـيـطـرية
الـــتي تـــقـــدم لــهـم اذ تــمـت زيــارة
مـجـزرة الـشـعـلـة وبـوجـود االطـباء
الـــبـــيــطـــرين في وحـــدة الـــفــحص
لالشـراف ومـتـابـعـة عـمـلـيـات جزر
احلـيــوانــات واعـدادهــا وبــصـورة
يـــومــيـــة).وتـــابع انه ( الـــكــشف
عـليـها واعـطـاء الصالحـية لـها من
قـــــبل مـالك وحــــدة الـــــفـــــحص في
اجملــزرة  ,كـــمـــا تـــقـــوم الـــلـــجــان
البيطرية اخملـتصة باالشراف على
جتـهـيـز وحـدات اجلـيش بـالـلـحوم
بعـد اخضـاعهـا لالشراف الـصحي
الــبـيــطــري وبـالــتـعــاون مع جلــنـة

مختصة). 

اسـتـغالل واضـح لـلـمـوقف االسـتـثـنـائي
الذي تمر به الـبالد من قبل البعض دون
ـــة عـــلى ـــؤ االكـــتـــراث لـــعـــواقـــبــــهـــا ا
البســـطاء والفقــراء). واضاف احليالي
انه (جــرى تــشــكــيـل فــريق مــشــتــرك مع
نقـابة الصـيادلـة من اجل رصد ومتـابعة
اي مــخـــالــفــات من قـــبل الــصـــيــدلــيــات
ــذاخــر الــتي تـرفـع االسـعــار بــغـرض وا
حتــقــيق اربــاح مـضــاعـفــة الفــتـا الى ان
ـقـصـود سـيـخـلق ردة ارتـفـاع االسـعـار ا
فـعل سـلـبـيـة جتـاه االجـراءات الـوقـائـيـة
الــتي يـجب اعــتـمـادهــا لـتـفــادي ارتـفـاع
مـعدل االصـابـات). واشـار احلـيالي الى
ان (مستوى االلتزام باحلظر في بعقوبة
ــئـة وهي اكــبــر مــدن ديــالى بــلغ 80 بــا
نـسـبة جـيـدة نـوعـا ما مع اعـطـاء مـرونة
عـالــيــة في الــتـعــامل مـع االسـتــثــنـاءات
رضية). ومن جانب آخر قال وللحاالت ا
مـــديــر نـــاحـــيــة قـــزانـــيــة مـــازن اكــرم لـ
ار (الزمـان) ان (طـريق ديـالى- واسط ا
بــنــاحــيـــة قــزانــيــة اقــتــرب من مــرحــلــة
االنهيار الكلي بسبب االضرار اجلسيمة
ـتراكـمة لـلسـيول والـتي جعـلت السـير ا
عــلى الــطـريـق مـحــفــوفــاً بــاخملـاطــر في
اآلونــة االخــيـــرة خــاصــة لــلـــشــاحــنــات
الــكـــبـــيــرة). واضـــاف اكـــرم ان (ديــالى
تــقـتـرب من فــقـدان شـريــان اجلـنـوب في
اشــارة مـنـه الى طـريـق ديـالى  – واسط
الــــذي تــــمــــر مـن خاللـه نــــصف جتــــارة
احملـافــظـة صــوب مـنــاطق ومــحـافــظـات
اجلـنوب خـاصـة احملاصـيل ومـنتـوجات
الدواجن وبقـية البضـائع االخرى مؤكدا
بـان وضع الـطــريق يـرثى له ووصل الى
مــرحـلــة خـطــيـرة جــدا يـحــتـاج الى دعم
راً وجـهـود حـكـومـيـة ألحـيـائـهـا كونـه 
بــريـــاً مـــهــمـــاً) . واشـــار اكــرم   الى ان
ــركـبـات في الــلـيل عــلى طـريق (قــيـادة ا
ديالى- واسط خـطر جدا الن االنـهيارات
مـوجـودة في عـدة قـواطع واذا لم يـنـتـبه
السـائق ستـكون هنـاك كارثـة) مبـينا أن
ــكــنــهــا مــعــاجلــة (قــدرات قــزانــيـــة ال 
االنــهـيـارات الــتي حتـتـاج الى مــيـزانـيـة

مالية ضخمة).
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كـلـمـات قــالـتـهـا امــرأة أخـذ احلـزن كل عـافــيـتـهـا وهـي تـرى حتـضـيـرات
سؤولـ الستـقبـال البـابا في زيـارته التـاريخـية لـلعـراق بعد أن السـادة ا
شاهـدت تـبـلـيط الـشـوارع وإنـارة الزقـورة وردم احلـفـر وزراعـة األشـجار
اذا النعـمل اال عـندما  يـأتي ضيـف للعـراق أليس فقـالت بحـسرة وحـزن 
ـسـؤول ان يعـمل بـشـرف وغـيرة ويـكـون حـريـصاً هو بـلـدنـا ومن واجب ا
على عمله اال يستحق هذا الشعب ان يعيش حياة فضلى من هذه احلياة
ـفـخـخـات وقـلـة الـبـنـاء الـتي عـانى فـيـهـا الـفـقـر واجلــوع والـتـفـجـيـرات وا
والعمران وتراجع الـتعليم والـصحة  وحتى لـقاح كورونا لم يـصلنا سوى
هدية  متواضـعة من الص في حـ بلدان مثل جـيبوتي وموريـتانيا اخذ
اذا العـراقيـ دائمـا منـسي وال شعـبها الـلقـاح وهم افقـر بلـدان العـالم 

وت واحلروب  قدمة سوى في ا نكون في ا
زيارة الـبـابـا جعـلت امـانـة بـغداد والـبـلـديات في احملـافـظـات تسـتـنـفر كل
دن التي يزورها البابا في افضل حال وهذا الطاقات من اجل أن تكون ا
يذكـرني ايـام الـنـظـام السـابق عـنـدمـا يقـوم مـسـؤول الـدائرة بـحـمـلـة عمل
ـسؤول الـبـعـثي سـيـقوم شعـبي وتـنـظـيف دائـرته الن الـوزيـر الفـالني او ا
بالزيارة له ويـجب ان يكون مـظهرها الئـقاً خالل الزيـارة وال يهم ان تبقى
ــهم ارضـاء الـدائــرة بــائـســة وحــالـهــا يــرثى له بــاقي األيــام واألشـهــر. ا

سؤول وليس ارضاء الضمير  ا
شكرا لـلبـابا الذي جـعل مسـؤول البلـدية واحملـافظة
ـدن فلواله يسهر الليالي لتبليط الشوارع وإنارة ا
دن التي ســـــــــيزورها على وضعها لبقى حال ا
أساوي نتمنى ان تكـــــون زيـارة البابا موسمية ا
ـدن واحملـافـــــــــظـات ولـيـحـيـا حـتى يـتم إعـمـار ا

البابا.

-1-
اللـجوء الى الـعنف أصـبح ظاهـرة شائعـة في الوسـط العام  وهـي ظاهرة
رهيبـة حتمل في طيـاتها الكـثير من الـدالالت السلـيبة انـسانيـا وحضاريا
وقانونيـا واجتمـاعيا فضـالً عن اختراقاتـها للـخطوط الديـنية احلـمر كما
انها خطيرة في النتائج واآلثار على األمن والسلم والتعايش االجتماعي .

-2-
وفي ذكـــرى اســتـــشـــهـــاد االمــام الـــكـــاظم (ع) في 25 رجب /183 هـ
مسـمـومـاً في سـجون هـارون الـرشـيد  أحـبـبـنا أن نـشـيـر الى مـوقفه من
العنف  حيث وجدناه (عـليه السالم) رافضاً للـعنف بشدة ومُحَذِراً منه 

وناهياً عنه .
-3-

ـقالـة الوجيـزة قضـيتـيْن تدالن داللـة واضحة ويكفـينـا أنْ نسـرد في هذه ا
على منهجه الرائد في رفض العنف .

أوالهما :
ان رجالً يلقب بـ (األخرس) كان يتعـرض الى االمام الكاظم (ع) بالسوء
فـمـا كـان من (أحـمــد بن عـمـر احلالل) االّ أنْ يـنـطــلق - من مـوقع احملـبـة
تطاول  فاشـترى سكينا وصمم والوالء-  لالنتقام من االخرس الـبذيء ا

سجد . جرد خروجه من ا على قتل االخرس 
يقول احمد :

" فأقمتُ على ذلك وجلستُ 
فما شعرتُ االّ برقعة أبي احلسن قد طلعت عليّ  

ا كففتَ عن األخرس  فانّ الله يُغني   فيها : بِحَقيّ عليكَ 
وهو حسبي "

ان االمام الكاظم (ع)  –وهو موئل احلكمة  –يأبى أنْ يُقر العنف وسيلة
للتعامل مع اآلخر حتى اذا كان مسيئا وخارجاً عن حدود الشرعية ...
ـوضــوعـيــة واالعـتــدال والـتــوازن يـجب ان ال تــغـيب عن انّ الـعــقالنـيــة وا

سرح االجتماعي العام . ا
والتوجه اخلالص الـى الله تعالى  –وهو القادر الـذي ال يعجزه شيء في

ظلوم على الظالم . االرض وال في السماء  –هو الكفيل بانتصار ا
وهكذا كان .

فما مضت اال أيام قـليلَه حتى لَـفَظَ ( االخرسُ) انفاسَهُ االخـيرة وقد انتقم
الله منه شر انتقام .

البحار /ج 48ص  263
القضية الثانية :

ــارس الـسب والـشـتم ـؤذي لالمـام الــكـاظم (ع) وكـان  قـضـيـة الــرجل ا
الهل البيت (عليهم السالم) 

وهنا قال لالمام الكاظم بعض انصاره :
دَعْنّا نقتلْ هذا الفاجر "

ولكنّ االمام الظاكم (عليه السالم) نهاهم عن ذلك أشد النهي  وزجرهم 
ثم انّ االمام الكاظم (ع) سأل عن الرجل فقيل له :

دينة  انه يزرع بناحية من نواحي ا
فركب اليه فوجده في مزرعة له 

زرعة بحماره  فدخل ا
واجته الى الرجل حتى وصل اليه 

ونزل وجلس عنده 
وباسطه وضاحكه 

وسأل عن مقدار ما أنفق على زرعه ?
قال الرجل :
مائة دينار .

فسأله االمام :
كم يأمل أنْ يربح من زرعه ?

قال :
لستُ اعلم الغيب !!
قال له االمام (ع) :

ا قلت كم ترجو أنْ يجيئك فيه ? ( ا
قال :

أرجو ان يجيء مائتا دينار 
فَأَخْرَجَ له االمام الكاظم (ع) صُرّةً فيها ثالثمائة دينار وقال :

هذا زرعك على حاله 
والله يرزقك فيه ما ترجو .

فقام الرجل وقبّل رأس االمام  وسأله أنْ يصفح عنه 
فتبسم االمام وانصرف .

ـسـجــد الـنـبــوي الـشـريـف وجـد الـرجل وحـ ذهب االمــام الـكـاظم الـى ا
جالسـاً  فما كـان من الرجل ح رآه االّ أن قـال ( الله أعلم حـيث يجعل

رسالته ) 
وح سُئِل الرجل :

كيف حتوّل من خندق العداء الى خندق الوالء ?
قال :

لقد سمعتهم قولي فيه اآلن 
ثم انّ االمـام الـكـاظم (ع) : سـأل اولـئك الـذين كـانـوا يُريـدون قـتل الـرجل

سيء اليه : ا
ا كان خيراً ما أرد ? أم ما أردتُ ? " " ا

وهـكـذا نـخــلصُ الى أنّ االمـام الــكـاظم يـنــبـذ الـعـنف
ـــــــنهج قـائم على بشـكل مطـلق ويعـالج األمور 
أســاس احلـكــمــة واإلحــســان حـتـى لـلــمــســيــئـ

مــســـتـــهــدفـــا اصالحـــهم ونـــــــــقــلـــهم الـى حــيث
يُقْــــــــلِعُون عما كانوا يجترحــــــــونه من االساءة

وااليذاء .
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احــتـفل اآلالف من األذربـيــجـانـيـ  في
دن شـوارع عاصمتهم بـاكو ومختلف ا
فـي  مـنــاطق بالدهم يــذرفـون الــدمـوع
احلـــارة وهم يـــشـــاركــون مـــقـــاطع رفع
ــآذن الــبــاقــيــة الــتي ظــلَّت األذان مـن ا
ناطق ا يقارب  28عامًا في ا صامتةً 
الـتي حـرَّرهـا جـيـشهم لـلـتـوّ من قـبـضة
األرمـن. لـكن عــبـارة مــعــيـنــة ذات داللـة
غـائـرة كـانت تـتـردد كثـيـرًا في الـفـضاء
األذربـيــجـاني لـتـعـبـر عن عـنـوانٍ بـارز
لـذلك االنـتـصار الـعـسـكري وهي »لـقـد
حـــقــقــنـــا بــعض الــعـــدالــة لــضـــحــايــا
خـــــوجــــالي ?«فـي إشــــارة ال تُــــنــــسى
لــلـــمــجــزرة الــتي وقــعت عــام 1992م
والـتي أصبحت أيـقونة احلـرب الكبرى
الــتي انــدلـعـت بـ الــطــرفـ مــنـذ 30
عـامًـا وراح ضـحـيـتـهـا عـشـرات اآلالف
من الـنـاس وفـقـدت خـاللـهـا أذربـيـجان

ما يقارب  %20من مساحتها.
وقبل أن نسلط األضواء على خوجالي
ومـــا وقـع فـــيـــهـــا في شـــبـــاط من عـــام
1992م ســيــتـعــيّن عــلــيــنـا أن نُــعــيـد
عـقارب الـساعة إلى الـوراء قليالً لـنفهم
اخلـلـفـيـات الـتـاريـخـيـة الـتي قـادت إلى

مجزرة خوجالي وما تالها.
UNð«uMÝË ¡«œu « WI¹b(« ÆÆ⁄UÐ Ád

¡«dL(«

فـي الـوقت الـذي انـصـرفت فـيه أسـمـاع
وأبـــصــار وعـــقــول الـــعــالـم إلى كل مــا

ية يـتعلق بجائـحة الكوفيد  19 –الـعا
الــتي حــصــدت أرواحَ مــئـات اآلالف من
الـبـشـر والـتهـبت الـسـاحـة السـيـاسـية
ــعـركـة االنــتـخـابـات بــكل مـا يـتــعـلق 
الـرئاسية األمـريكية 2020م وتـوابعها
ــتـوقـعــة فـوجيء الــكـثـيــرون بـحـرب ا
كـبيـرة ب دولـتيْ أذربيجـان وأرميـنيا
ســـبــبــهــا الـــرئــيس إقــلـــيم قــره بــاغ -
الــتـسـمــيـة تـعــني احلـديـقــة الـسـوداء-
ـتنازع عليـها  ب الدولتـيْن منذ أكثر ا
من  30عـــامًــا وبــ األرمن واألذريــ

منذ أكثر من قرنيْن.
فـي الـــســـابع والـــعـــشـــرين من أيـــلـــول
ـــعــــارك واشـــتـــدَّ 2020م انــــدلـــعـتِ ا
الـقصف عـلى طول خـطوط اجلبـهة ب
. في األيــام الــتــالــيــة تــبــيَّن الــطــرفـــ
عتادة ناوشات ا لـلجميع أنها ليست ا
ٍ آلخــر عــلـى خــطــوط اجلــبــهـة مـن حـ
احملـتقنة أو عمليـاتٍ عسكرية محدودة
كـالـتي وقـعت عـاميْ  2016و ?2018
ـــــرة نــــحـن أمــــام حــــربٍ ـــــا هــــذه ا إ
مـفــتـوحـة اسـتـعـمـلـت فـيـهـا الـدولـتـ
احـدث األسلحة وفنون القتال  واصرت
الـقيـادة السـياسيـة في اذربيـجان  على
حتـريـر واسـتـرداد كـامل أراضـيـهـا  من

االحتالل األرمني .
مــــــــــــنـــــــــــذ قــــــــــــرون عـــــــــــاش األرمـن
ــنــطــقــة واألذربــيــجـــانــيــ  في تــلك ا
ـتــفـرقـة مــتـجــاورين رغم الـصــدامـات ا

{ بــيـروت( أ ف ب) - جــدد مـحـتـجـون
صـبـاح امس الـثالثـاء قـطع طـرقـات في
مـناطق لـبنـانيـة عدة لـكن بزخم أقل من
الــيـــوم الــســابق حــ أغــلــقت شــوارع
رئـيـسـيـة طـوال الـنـهـار اعـتـراضاً عـلى
اسـتمـرار تدهور قـيمـة الليـرة واجلمود

السياسي في البالد.
ومــنـذ صــبـاح الـثالثــاء عـمــد عـشـرات
احملـــتـــجـــ إلى إغالق طـــرق عـــدة في
شـمــال الـبالد خـصـوصـاً في طـرابـلس

. وفي البقاع شرقاً

وفـتحت القوى األمنيـة والعسكرية عدد
من الـطـرقـات الـرئـيـسـيـة فـيـمـا تسـبب
ؤدي إلى قـطع الطـريقـ السـريعـ ا
بـيـروت من الـشـمـال واجلـنـوب بـزحـمة

سير خانقة.
ولـم تــغــلـق أي طــرقـــات رئــيــســـيــة في
بــيــروت بــعــكس االثــنــ عــنــدمــا بـدأ
الـــتـــحـــرك بـــإغالق غـــالـــبـــيـــة مـــداخل

العاصمة.
وتــصـاعـد حتــرك قـطع الــطـرقـات خالل
ـاضـيـة بـعـدمـا سـجّـلت الـلـيـرة األيـام ا

انـخـفـاضـاً قيـاسـيـاً غـير مـسـبـوق مـنذ
دخــــول لـــــبــــنــــان دوامـــــة االنــــهــــيــــار
االقــتــصـادي قــبل عــام ونـصف الــعـام.
واقـــتــرب ســـعـــر الــصـــرف في مـــقــابل
الــدوالر من عـتـبـة  11ألــفـاً في الـسـوق

السوداء.
واالثـن اسـتمـر إغالق الطـرقات طوال
الـيـوم حتت شـعـارات عدة بـيـنـهـا "يوم
الـغـضب". وقـد عـمل اجلـيش عـلى فـتح
بعضها إال أن احملتج كانوا يغلقون

أخرى.

ويـلــجـأ احملـتـجـون إلى قـطع الـطـرقـات
ـشتـعـلة أو عـبـر اإلطارات والـنـفايـات ا
بوضع سياراتهم في منتصف الطريق.
واعـتبر رئيس اجلمهـورية ميشال عون
االثــنـ بـعـد تــرؤسه اجـتـمـاعــاً أمـنـيـاً
اقـتصاديـاً أن "قطع الطـرقات مرفوض"
واصـفاً إياه بأنه عمل تخريبي". واتفق
اجملــتــمــعــون عــلى مــطــالــبــة األجــهـزة
األمــنـيـة والــعـســكـريـة بــعـدم الــسـمـاح

بإقفال الطرقات.
ـاضـيـة إال أنـه لم تـسـجل خالل األيـام ا
أي مـــواجــهــات بـــ الــقــوى األمـــنــيــة
والعسكرية واحملتج بعكس حتركات

سابقة شهدتها البالد.
ـنـاطق يُـشـارك مـنـاصرو وفـي بعـض ا
بــعـض األحــزاب في الــتــحــركــات عــلى
األرض. ويـتـهم مسـؤولـون في الـسلـطة
أحــزاب مـنـافــسـة لـهم بــالـوقـوف خـلف

االحتجاجات.
ويـشـهد لـبنـان منـذ صيف  2019أسـوأ
أزمـــاتـه االقـــتـــصـــاديـــة الـــتي أدت الى
خــسـارة الـعــمـلـة أكــثـر من ثــمـانـ في
ــئــة من قـيــمــتـهــا وفـاقــمت مــعـدالت ا
الـتـضـخم وتـسـبّـبـت بـخـسـارة عـشرات

اآلالف وظائفهم ومصادر دخلهم.
ورغم ثـقل األزمـة االقـتصـادية لـم تثـمر
اجلـهود السياسيـة والضغوط الدولية
عن تـشـكـيـل حـكـومـة جـديـدة. ويـتـبادل
ـكـلـف سـعـد عــون ورئـيس احلــكـومــة ا
احلـريري االتـهامـات بالـعرقـلة وبوضع

شروط مضادة.

أحـيـانًا. لـكن منـذ مـطلع الـقرن الـتاسع
ــيـالدي أخــذت الـــصـــراعــات عـــشـــر ا
حتــتـــدم نــتــيــجــة مـــتــغــيــرات عــديــدة
فـرضــتـهـا حـلـقـات مـتـتـالـيـة من صـدام
ـنــطـقـة الــقـوى الــكـبــرى احملـيــطـة بــا
السـيـمـا الـروس واألتـراك واإليـرانـي

وتـغـيَّــرت اخلـريـطـة الـسـكـانـيـة كـثـيـرًا
الســـيَّــمــا مـع الــتــفـــوق الــروسي ومــا
صـــحــــبه من تـــغــــوُّل األرمن حـــلـــفـــاء
الـــروس ومــعـــتــنـــقي نـــفس الــديـــانــة

ذهب. وا
أوائـل القـرن الـعشـرين وبـاألخص ب
عـــــــاميْ  1905و  1906ثـم أثــــــنــــــاء
سـنـوات الـثورة الـشـيـوعيـة الـبـلشـفـية
ذابح بعد 1917م وقـعت العديد من ا
الـتي ارتـكـبـهـا األرمن ضـد اآلذري في
بـاكـو -عاصـمة آذربـيـجان- وفي إقـليم
قــره بــاغ بــهـدف تــغــيــيـر الــتــوازنـات
الـسكانية القـائمة لصاحلهم . مع تربُّع
سـتال على عرش االحتاد السوفييتي
الــذي هــيــمن عــلى مــنـطــقــة الــقــوقـاز
رُسِّـــمَت حـــدود إقـــلــيـــميْ أذربـــيـــجــان
وأرمــيـنـيـا عـام 1923م ووُضِـع إقلـيم
قـــره بــاغ حتت إدارة أذربــيــجــان رغم
وجـود أغــلـبـيـة سـكـانــيـة أرمـنـيـة فـيه
لـــوقـــوع أراضـــيـه بـــالـــكـــامل في قـــلب
أراضـي أذربــــيــــجــــان مـــــعــــزولًــــا عن
جـمهوريـة أرمينـيا من كافـة االجتاهات
ــنــاطق ذات غــالــبــيـة أذربــيــجــانــيـة
فــاصــلــة لـكن مُــنِحَ اإلقــلــيم مــا يــشـبه
احلــــــكـم الــــــذاتي. وظــــــلَّـت األوضـــــاع
ـيدانيـة ب البـلدين اخلاضـع شبه ا
مـستـقـرة في عقـود القـوة السـوفيـيتـية

التالية.
لــكن مـنـذ الـعـام 1988م بـدأ الـصـراع
األذربـــــيــــجـــــاني  –األرمـــــني يـــــعــــود
لـلـواجهـة مع الـوهن الـذي كان يـسري
في أوصـال االحتاد السـوفييـتي وينذر
ـان إقـلـيم قره بـقـرب تـفـككـه. أصدر بـر
بـاغ في ذلك الـعـام تـشريـعًـا يـطـلب فيه
رســمـــيًــا االنــضــمــام إلـى جــمــهــوريــة

أرمـــيـــنـــيـــا رغـم عـــدم وجـــود اتـــصــال
جغرافي معه.

 جنح األرمن خالل  3ســنـواتٍ -1991
1994م مـن احلـــــــرب فـي حتـــــــقـــــــيق
انـــتــصـــارٍ عـــســكـــري كـــبــيـــر وفــرض
اسـتـقالل إقـلـيم قره بـاغ عن آذربـيـجان
بــالـــقــوة وتــهــجـــيــر مــئــات اآلالف من
األذربــيـجــانـيـ لــيس من هــذا اإلقـلـيم
ا من  7مـناطق أذربيجانية فحسب إ
مــحــيــطــة به  تــمــثل خُــمـس مــســاحـة
أذربـيجـان واحتلَّـها األرمن لتـأم قره
بــاغ. وأعــلن االنــفـصــالــيـون األرمن كل
تــلك األراضي جــمــهــوريــة مـســتــقــلـة 
والــتـي لم حتظَ بــأي اعــتــرافٍ رســمي.
وتـــوقف إطالق الـــنــار مـــنــتـــصف عــام
1994م عــــلى خـــطــــوط األمـــر الـــواقع
الـقـائم والـتي مـثـلَّت  نـكـسـة تـاريـخـية

ألذربيجان.
لـكن لم يكن االنتصار األرمني في حرب
الـتسـعـينـات نتـاجًا لـلتـفوق الـعسـكري
ـفــرطـة ـا كــان لـلــقـســوة ا فــحـسـب إ
دورهــا احلـــاسم في أبــرز جتــلــيــاتــهــا

الدموية ... وهنا حدثت خوجالي
 `Ðc UÐÆÆ ‰ö²Šô«  ì w Ułuš

مــنــذ عـام 2008م أطــلــقت أذربـيــجـان
حــمــلــة مــكــثــفــة بــعــنــوان:  (الــعــدالــة
ــجـزرة خلــوجـالـي) لـتــعـريف الــعـالم 
خــــوجـــالي وكــــسب اعــــتـــراف الـــدول
ــا تـمــثــله تـلك ــيـة  والــهـيــئــات الـعــا
الــواقـعـة مـن مـظـلــومـيــة أذربـيـجــانـيـة
وحلــشــد الــشــعب األذربــيــجـانـي حـول
قـضــيـة حتـريـر قـره بـاغ ومـا حـوله من

األقاليم األذربيجانية احملتلة.
بـلغت مساحة منطـقة خوجالي الواقعة
ضــمن إقـلـيـم قـره بـاغ حـوالي  940كم
مـــربع وكـــان يــقـــطــنـــهــا عــام 1991م
عـنـدما انـدلعت احلـرب حوالي  7آالف
نـسـمـة مـعـظمـهم من األذربـيـجـانـي .

يـشملون  63طـفلًا و 107امرأة و70
مُــسِــنًّــا. كــمــا جُــرِح مــا يــقـارب ?500
بــيـنــمـا أُسِــر أكـثـر من  .1200وهــنـاك
 150مـفـقـودًا لم تُعـرَف مـصـائرهم إلى

حد اليوم.
إلى جـــانب اخلـــســـارة الــتـــكـــتــيـــكـــيــة
واإلسـتـراتـيـجـيـة من جـرَّاء سـقـوط تلك
ـنطقة احليوية أحدثت خوجالي أثرًا ا
 كـبـيـرا  فـقـد سـرى الـرعب فـي أوصال
اآلذربــيـجـانـيـ فـي قـره بـاغ واألقـالـيم
اجملــاورة لـهـا مع ذيـوع أنـبـاء اجملـاز ر
والـــتــنــكــيـل والــقــتل الـــبــشع  وخــاف
الـكــثـيـرون أن يـنـالـوا مـصـيـر ضـحـايـا
خــــوجـــالي وبــــدأ عـــشـــرات اآلالف من
اآلذربـــيــجــانــيــ  فـي االنــســحــاب مع
ــيـلــيــشــيـات األرمــيــنــيـة من اقــتــراب ا

مناطقهم .
ـــا حـــدث إلى جلــــأ اإلنـــكـــارُ األرمـــنـي 
مــســـاراتٍ عــدة كــالــتــقـــلــيل من أرقــام
الــضــحــايــا واتــهــام األذربــيــجــانــيـ
ـبـالــغـة فــيـهـا الســتـدرار الــتـعـاطف بــا
احملــــــلي والــــــدولـي وإرجـــــاع ســــــبب
ــتــهم الــعــســكــريــة إلى وحــشــيـة هــز
اخلـصم وادّعـاء أن غـالـبـيـة الـضـحـايا
عــســـكــريــون ولــيـــســوا مــدنــيــ وأن
مــعـظـمــهم من  الـقــوات األذربـيـجــانـيـة
ــــســــلــــحــــة الــــتي كــــانـت تــــدافع عن ا

خوجالي.
ية وفي ؤسسات احلـقوقية الـعا لـكن ا
مـــقــدمــتــهـــا هــيــومـــان رايــتس ووتش
ـــتــحــدة  ومـــنــظــمـــات دولــيــة واأل ا
ـزاعم األرمنـية وإقـلـيمـية  فـندت تـلك ا
وأكــدت اســتــهــداف الـقــوات األرمــنــيـة
لـلـمـدنـيـ األذربـيجـانـيـ  بـشـكلٍ غـير
ــتــحــدة قــرارا مــبــرر وأصــدرت األ ا
بــاعــتــبــار مــاحــدث في خــوجـالـي ضـد
ــواطـــنــ الــعــزل جــرائـم إنــســانــيــة ا

وابادة جماعية.

uš·∫ معالم اخلوف على وجه طفلة ب ركام الدمار

مــثَّـلـت خـوجــالي هــدفًـا حــيـويًــا آنـذاك
ــطـار الــوحــيـد في الحــتــوائـهــا عــلى ا
ــنـطـقــة ولـســيـطـرتــهـا عــلى خـطـوط ا

اتصال ومفارق طرق هامة.
مــنــذ  تــشـرين األول 1991م خــضــعت
خـوجالي حلصارٍ أرميني مُطبق فقُطِع
ـا حولـها وأُسـقطت اتـصالـها الـبري 
مـروحـيـة حـاولت اخلـروج مـنـهـا فـقُتِل
على الفور  40مـدنيًا أذربيجانيا كانوا
عـــلى مـــتــنـــهـــا. كــان االســـتــيـالء عــلى
خـوجـالي مـفـصلـيًـا لـيـتمـكَّن األرمن من
إحـكـام قبـضتـهم عـلى اإلقلـيم ولتـأم
عــاصـمـته   خــانـكـنــدي ذات الـغـالــبـيـة
ـسـلـحون األرمـنـيـة الـكـاسـحـة. صـمـد ا
ـدينة احملاصرة األذربـيجانيون داخل ا
تعاقبة لكن بدأت لـلهجمات األرمنيـة ا
األوضــاع اإلنــسـانــيــة تــسـوء داخــلــهـا
تـــدريــجـــيًــا الســيَّـــمــا مـع قــطع األرمن
لــلــكــهــربــاء بــحــلــول  كــانــون الــثــاني
1992م. وتــواصـلـت مـحــاوالت الـفـرار

نطقة. دني من ا ئات ا
بحلول  شباط 1992م كان عدد سكان
خــوجـــالي قــد تــقــلـص إلى مــا يــقــارب
األلـــفــيْن واســتـــعــدَّ األرمن لـــلــهــجــوم
الـــنــهــائي. يــوميْ  25و  26شــبــاط  
وبـعـد قـصفٍ مـدفـعي عـنـيف اقـتـحـمت
ـدعــومـة بــالـلـواء الــقـوات األرمــنـيــة ا
 366مـشاة مؤلَّلة سوفييتية خوجالي
دنيـ في ليالٍ قارصة ئات من ا وفـرَّ ا
الـبرودة عبر الغابـات واجلبال القريبة
لـيفـقد الـكثيـر منـهم حيـاتهم في ظروفٍ
ـديـنة مـأسـاويـة. أمـا الذين بـقـوْا في ا
فــقــد تــعـرضــوا لــلــقــتل الــوحـشي دون
تـمـييـز والـذي أعقـبه في حـاالتٍ كثـيرة

تمثيل باجلثث.
ـصادر اآلذربـيجـانـية مـصرع أحـصت ا
 613أذربـــيـــجـــانـــيـــا  في خـــوجـــالي
ــدنــيــ غــالـــبــيــتــهـم الــعــظــمـى من ا

بغداد
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ساهمة في احلياة اإلنسانية من خالل جملة من ي اجلديد يدعو الناس إلى ا النظام العـا
ـشتـركة مثل حب اخلـير للـناس ومسـاعدتـهم واحترام الـغير وبـسط سلطـان العدل القيم ا
شـتركة سيـحيّة عالقـات فكريـة وطيدة لـلعنـاصر ا سـاواة واحلرية. إنّ بـ اإلسالم وا وا
ـعزل عن لونهم بـينهمـا في الدين والقـيم األخالقيّة. لقـد كرم الله عـز وجل بني آدم كلهم 
". فـقـد جاء أو عـرقـهم أو أنـسابـهم يـقـول تـعالى:"ولـقـد خـلـقنـا اإلنـسـان في أحـسن تقـو
اإلسالم لـيؤكـد علـى أصالـة الكـرامـة اإلنسـانـية ولـيـرسخ في اإلنسـان إحـساسه بـكـرامته
ـبـاد اإلسالمـيـة جتـاه احلـياة ألنـهـا هي جـوهـر إنـسـانـيـته وأسـاس حـيـاته. فـقـد راعت ا
سيـحية خُـلق اإلنسان عـلى صورة الله اإلنسـانيـة على أنه خلـيفة الـله في األرض.  وفي ا
تعـالى بـحـيث جـاء في اإلجنيل:“فـخلق الـله اإلنـسان عـلى صـورته عـلى صورة الـله خـلقه
طلق على سطح ـتحركة لإلله الكائن ا ذكرا وأنثى خلقـهم". فاإلنسان هو الصورة احلية ا

سيحية هو صورة لله رب الكون.  األرض. فاإلنسان في العقيدة ا
لقـد ضمن اإلسالم حـرية االعتـقاد لـلناس كـافة ومـنع اإلكراه على الـدين وقرر الـتسامح
ـا ال يعـرف التـاريخ له مـثيال ألن اإلسالم ال يـلزم الـديـني مع سائـر األديـان السـماويـة 
ـسـلـمـ عـلى الـدخـول فـي اإلسالم بـقـوله تـعـالى: "ال إكـراه في الـبـالغ الـعـاقل من غــيـر ا
سـيـحـيـة قـد ترك ـسـيـحـية فـالـله حـسب الـعـقـيـدة ا ـيـزات ا الـدين".  واحلريـة هي من 
الناس أحرارا حـتى في األوقات التي انـحرف فيهـا البعض إلى إنـكار الله أو إلى رفضه
سيحية هي حـرية في العقيدة وحرية فـي السلوكيات فاحلرية احلرية التي أكدت علـيها ا

سيحية مرتبطة باالنضباط وبوصايا الله وبالقانون بل وحتى بالنظام العام. إذا في ا
شتركة نفسها وتدور باد الرئيسة ا سيحية من ا تنطلق األخالق العـامة في اإلسالم وا
ـناقـب وقواعـد الـسـلوك تـكـاد تـكون ـا للـقـيم وا عـلى احملـاور األساس ذاتـهـا لـتشـكل سـلـمً
سلم وعيشه تلتقي في العديد من ُثل اإلسالمية التي تنير حياة ا . فا واحدا في العقيدت
سيـحي وأصول حيـاته األرضية. يـشير اإلجنيل إلى ثل التي تـنير وجـود ا اجملـاالت مع ا
ـكن أن يـكـون عـلـيه سـلم القـيم واألخالق ـا  اذج  أمثـلـة عـديـدة أرادهـا الـوحي اإللهـي 
سيـحية على أسس سـليمة تبرز سيحـية. تقوم العالقـات االسالمية ا ثل في ا واآلداب وا
أهمـيـة نشـر قـيم الدين فـي صالح االفراد واجملـتـمعـات. تـرتكـز هـذه العالقـة الـفكـريـة ب
ـتـبـادل والعـمل مـعـاً علـى حفظ الـعـدالـة االجتـمـاعـية ـسـيحـيـة عـلى االحتـرام ا اإلسالم وا
شـتركة مـلحة همـة ا والـقيم االخالقـية والـسالم واحلرية وتـنميـتهـا جلميع الـناس. وهـذه ا
شترك. بشكل خاص تدعو الى التضامن في اعادة بناء مجتمع مؤهل باضطراد للعيش ا
 إن اإلنـسـان يـنــفـرد بـالـتـمـتع بــالـكـرامـة اإلنـسـانـيــة الـتي تـتـأصل فـيه
ولـصيقـة بشخـصه جملرد كونه إنـسانا مـهما كان جـنسه أو لونه
أو عـرقه. فـان الـكرامـة اإلنـسـانـيـة لصـيـقـة في كل كـائن بـشري
سيحية واإلسالم وكل فرد ألن الطبـيعة البشرية في الفـلسفة ا
هي مـلك مـشـتـرك يـسـتـهـدف إلى تـوفيـر مـنـاخـات يـعـيش فـيـها
االنــســان بــكــرامـــة ويــكــون ذلك عــنــدمـــا يــســود مــنــطق احلق
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ؤثرة فيـها وأحيانا تصـنف األحداث العظـيمة أحيانـا تبعا لـعظمة الـشخوص احلاضـرة وا
كـننا الـقول أن العالم شـهد حدثا عـظيما بحـجم النتائج واخملـرجات لتـلك األحداث لذلك 
يوم الـسادس من آذار ح إلـتقى مرجع الـشيعـة األعلى السـيد علي الـسيسـتاني واحلبر
ـستوى األعـظم البـابا فـرانسيس في الـنجف األشـرف.. لعـظمة هـات الـشخـصيتـ على ا
ي. تــبـايـنت ردود األفـعـال لـدى الــعـراقـيـ حـول الـزيـارة وإخــتـلـفت آراؤهم كـمـا هي الـعـا
العادة فهم بطبـيعتهم يبتكرون أسبابا للخالف والـنقاشات إذا لم يوجد ما يختلفون فيه..
واقف ا بـسبب االخـتالف في الـبيـئة اإلجـتـماعـية واجلـغـرافيـة وحتى الـدينـيـة وتبـاين ا ر
ـا شــهـدنــا كـثــيـرا من الـســيـاســيــة من الـزيــارة ولـو إقــتـصــرت عـلـى اجلـانب احلــكـومـي 
ـناقـشات ولـكن ألنـها أخـذت أبـعادا مـذهبـيـة وسيـاسـية كـان التـفـاعل معـها الـسجـاالت وا
كبيرا. احلكومـة من جانبها; إستعـدت بصورة متأخرة- كـما هو معتاد مـنها- وكأنها طفل
تـأخـر عـلى مـدرسـته فأخـذ يـلـمـلم أوراقه بـعـد أن دق جرس الـدرس فـسـارعت الى تـبـليط
بعض الـطرق بصورة مـستعـجلة وغسل األرصـفة وتلمـيع البنـايات وزراعة أشجـار الزينة
حـتى إن الـعـراقـيـ صـاروا يـتنـدرون بـقـولـهم : ال تـسـرع يـا بابـا آمـلـ االسـتـمـرار بـتلك
سؤولـون احلكومـيون للحـصول على صور االعمـال التي إفتقـدوها لسـنوات فيمـا سارع ا
ـتـعـضـة من زيـارة الـبـابا الى مع الـبـابا ونـشـرهـا في حـسـابـاتـهم. بـعض اجلـهات كـانت 
الـنجف وإن حـاولت إخـفاء ذلك كي ال حتـرج مع األغـلبـيـة الراضـية بـهـذه الزيـارة لـكنـها
ـتـابعـ عدم حـاولت الـتشـويش بـصورة عـليـهـا مبـطنـة الى احلـد الذي أصـبح جـليـا لكل ا
ا يـعود ألسبـاب سياسـية وتأثـيرات خارجـية ترى أن إخـتيار زيارة رغبتـها بهـا.. وذلك ر
مـثالن الـشرعـيان لـلشـيـعة في الـعالم الـنجف ولـقاء الـسـيد الـسيـستـاني يـجعل مـنـهمـا ا
ـوروث ويــســحب الــبــســاط مـن حتت أقــدام من يــســعى الى غــيــر ذلك رغـم أن هــذا هــو ا
الشيعي على مـر التاريخ ولن يتغير. جهات أخرى أظهرت إنزعاجها من عدم وجودها على
جدول زيارة الـبابـا وأنه يجب أن يـكون لـها نـصيب كمـا للـنجف وكـأن الزيـارة هي حصة
كون أو مناصب كون نصيب منها كما لذاك ا وازنة اإلحتادية يـجب أن يكون لهذا ا في ا
حـكوميـة تتـقاسمـها أحـزاب السلـطة فـهكذا تـعودوا أن يـنظـروا الى جميع األشـياء وكـأنها
كـعكـة يجـب تقـاسمـهـا فيـمـا إلتـزمت جـهات أخـرى الصـمت وكـأنهـا حـجارة ال يـعـنيـها إن
حضر البابـا أو لم يحضر ما دامت غير مسجلة في برنامجه ولم ينالها نصيب من الوهج
ـرجع اإلعالمي لـلــزيــارة. بـعــيـدا عن هــؤالء; فــقـد تــفـاعل أغــلب الــعـراقــيـ مـع إشـراقــة ا
السـيـسـتـاني علـيـهم وفـرحـتهم بـرؤيـة وجـهه السـيمـا أنـهم شـاهدوا الـفـيـديـو األول له على
وسائل اإلعالم رغم أنـهم يقـفون علـى بابه يومـيا لـرؤيته والـسالم عليه كـما تـعودوا طوال
اضيـة بإستثناء الساسة الذين أغلقت األبواب عنهم.. لكن الفخر والتباهي غطى السن ا
كـافــة وسـائل الــتـواصل اإلجــتـمـاعي وكـل مـنـهم حــاول أن يـعــبـر بـطــريـقـتـه اخلـاصـة عن
مشاعره وما يحـاول أن يبعثه من رسائل للمعترضـ أو الصامت ويشيدوا بدور السيد
وصل كـان التـفاعل مع زيارة ي. في الـشمـال وا ـستـوى احمللي والـعا السـيستـاني على ا
ـسـيح الـعـراقـيـ الـذين إنـشـغـلوا الـبـابـا مخـتـلـفـا فـهـنـاك تـقـطن الـغـالـبيـة الـعـظـمى من ا
سـتوى فكان الـتجمع مهـيبا في القداس بـالترحيب بـالزيارة األولى في التـاريخ على هذا ا
الذي أقيم في ملعب فـرانسوا حريري والتفاعل مصحوبـا باحلزن والبكاء مؤثرا في مدينة
وصل وهم يقصون عـلى البابا معاناتهم بعد إجتـياح داعش للمدينة التي ال تختلف عن ا
معاناة أغلب الـعراقي الذين عانوا سطوة ذلك التنـظيم اإلرهابي. بعد نهاية الزيارة وعودة
ــا سـبـقه وبـقي ذلك الـسـيــد الـعـظـيم في الـنـجف الــبـابـا هـدأت األوضـاع وعـاد كل شيء 
األشرف الذي يسـكن في بيت صغيـر مؤجر لم تزده زيـارة البابا وقبـله األم العام لأل
ـثـلتـها بالسـخارت أو تـقاطـر الوفـود عـليه شـيئـا كمـا إن وضعه حتت اإلقـامة تـحدة و ا
اجلبـرية إبان حـكم الطـاغية أو إطالق أكـاذيب موته ومـحاوالت تقـويض مرجـعيته وتـأثيره
السياسي لم تـنتقص منه شيئا وكأن هذا الرجل قد إدخره التاريخ
للعراق في هـذا الزمن ليصنع له شيـئا. إلتقى العـظيمان في لقاء
ـا لن تـاريـخي هــو األول مـنـذ والدة إبــراهـيم عـلــيه الـسالم ور
يـتــكـرر مـرة أخـرى وقــاال كـلـمـاتـهــمـا الـرائـعــة الـتي عـبـرت عن
طـمـوحات شـعـوب كـامـلة لـكـنـنـا سنـنـتـظـر طويال لـنـرى نـتـائجه

عمورة. العظيمة التي حتقق األمن والسالم في أرجاء ا
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قال البابا فـرنسيس عندما كـان يقيم قداسه العـظيم عند خرائب أور في الـناصرية جنوب
بالد الـرافدين ( احملبـة تنتصـر رغم إنهـا تبدو ضعـيفة في نـظر البـعض ) وقال في قداس
ـغـفرة لـلـذين إرتـكبـوا الـشرور ـوصل في الـيـوم التـالي : ا كـنـيسـة الـطاهـرة الـكـبرى في ا
ضدنا . كـلمة مـفتاحـية للـتسامح ونـشر السالم وقـد كان يعـلق على كالم سـيدة مسـيحية
غفرة من قرقوش حتدثت له عن قيـام داعش بقتل أطفالها وقد أشاد البابـا بهذه الكلمة فا
واحملبة تصنـعان السالم على العكس من الثأر واإلنتقام واحلروب والبغضاء ألنها جامعة
للـشرور وال تصـنع سالما دائمـا بل يظل النـاس يتربـصون ببـعضهم ولـذا فالله مـحبة في
اإلجنيـل  وفي القـرأن : قل إن كـنـتم حتـبـون الـله فـإتبـعـوني يـحـبـبكـم الله . وفـي احلديث

أحبوا بعضكم وتسامحوا وجتاوزوا أخطاء بعضكم وال تقطعوا الرجاء . 
عـندما وصل الـبابا إلى بـغداد ونـزل من الطائـرة التي أقلـته من روما بـعث بأولى إشارات
قـيـامـة الـعـراق اجلديـدة فـهـو يـقـول إنـني ضـيف عـلى بـالد األنـبيـاء   جـئـت ألننـي أشـعر
بـاألمـان وأريد ان أؤكـد ذلك األمـان والحظ كيف إسـتـقبـله الـناس عـلى جانـبي الـطريق من
سـؤولـون  ورجال الـدين وكـأنهم ـنطـقـة اخلضـراء وكـيف إستـقـبله الـنـاس وا طـار إلى ا ا
سـيحـيون ـسـلمـون وا جـميـعا في تـلك الـلحـظة مـسيـحـيون وكـأنه مسـلم وكـأنهم جـميـعا ا
صـهــروا في دين واحـد دين الـلـه ألنـهم يـتـحــدثـون إلى إله واحـد هــو رب اجلـمـيع  وكـان
إسـتقـبال الـبابا رائـعا وكـان قداس سـيدة الـنجاة في الـكرادة عـنوانـا رائعـا للـتضامن من
قبل بـابا الفـاتيكـان مع الضحـايا الذين سـقطوا قـبل سنوات عـندما حاصـر الدواعش تلك
الـكـنيـسـة الـشـهـيرة الـتي حتـولت إلى مـزار عـظـيم يـعـرفه جمـيع سـكـان األرض ويـرغـبون
بـزيـارتـه . في الـيـوم الــثـاني طـار الــنـورس الـعــراقي من مـطـار بــغـداد إلى مـطــار الـنـجف
دينـة العظيمـة التي قال سيـدها علي بن أبي طالب كلـمة كانت عنوان األشرف وجال في ا
حماية لسـكان األرض حيث حدد العالقة بـ اإلنسان وأخيه اإلنسان بعـبارة قرأها البابا
مباشرة بـعد نزوله من الـطائرة : النـاس إما أخ لك في الدين أو نـظير لك في اخللق .. وال
رجع الديني األعلى سـماحة السيد نـهكت حيث مقـر ا ثالث لهما . ثم سـار على قدميه ا
عـلي احلسـيـني السـيـستـاني الـذي إستـقـبله أسـتـقبـال األخ والـنظـيـر وحتدثـا وإتـفقـا على
ـذاهب واألفكار ألن وحدة الـبشريـة وصلـتهم الـواحدة بـالله بغض الـنظـر عن التـعدد في ا

الطرق إلى الله بعدد أنفاس اخلالئق . 
في أور في أقـصى اجلنوب حـيث تقول الـروايات أن أبا األنـبياء إبـراهيم علـيه السالم ولد
هـنـاك  جـلس الـبـابـا وسط الـصــحـراء وقـرب الـزقـورة وصـلى لـله وتال الـقـداس وأسـتـمع
للتـرانيم الـقدسيـة وعبـر عن الغبـطة والـسعادة والـتضامـن ودعا إلى الوحـدة والسالم وقد

شارك في القداس علماء دين مسيحيون ومسلمون وأيزيديون وصابئة . 
عـاد الـبـابا عـصـر الـسبت إلـى بغـداد وتـوجه إلى كـنيـسـة مـار يوسـف حيث كـرس خـطـبته
ـسـتوى الـرائعـة عن مـحـبـة الـله وعن الفـقـراء أبـنـاء الـله  ودعا الـسـيـاسـيـ أن يكـونـوا 
ارسوا مـن عليهم من مسؤوليات وأن ال أخالقي عالي ليـؤدوا واجبهم جتاه الشعب وأن 
يـكتـفـوا بـالـوعـود والتـصـريـحـات الـزائـفة الـتي ال تـتـحـقق عـلى أرض الـواقع وكـان تـفاعل
ـؤمـنـون من جـمـيع الـطـوائف واألديـان والـقـومـيـات وكـانوا ـؤمـنـ كـبـيـرا حـيث حـضـر ا ا
ـوصل حـيث الـدمـار الـكـبـيـر فـي كـنـيـسة بـيـعـة احلـوش جـلـس الـبـابـا ب سـعـداء .  في ا
األنقاض واحلجـارة وحتدث عن الصبر واألمل والشجاعة والعبرة وعدم اليأس وإستمرار
الرجـاء والثقـة بالله الـواحد الذي يـرعى أبنـاءه وعندمـا غادر البـابا القـوش إلى أربيل كان
دينة يـودعونه بالدموع واإلبتسـامات والهتافات والزغاريـد وكان سعيدا بقوة هؤالء أبناء ا
وشجاعتهـم ولتكون األيام القادمة أيام إعمار وبناء وإزدهار وكان اإلستقبال
الـرائع في مـلـعب الـشـهـيـد فـرانـسو حـريـري وسط أربـيل حـيث إمـتأل

سيحي ليحضروا القداس الكبير .  لعب بآالف ا ا
يـعود الـبـابـا إلى بـغداد ومـنـهـا إلى رومـا ولـكنه بـهـذه الـزيـارة أعلن
والـسـيـد الـسـيـسـتـاني شـراكـة أخـويـة لـبـنـاء اإلنـسـان واحملـبـة في

داخل كل إنسان  ويعلن من بغداد قيامة العراق .    

merajjnu@gmail.com
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القائم بـاعمال سفارة أذربـيجان في العراق
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{ الـقـدس (أ ف ب) - أطـلـقت إسـرائيل
رسـميا امس حـملة تـلقيـح ضد فيروس
كـورونـا للـفلـسطـينـيـ الذين يـحمـلون
تــــصـــاريح عــــمل في إســــرائـــيل أو في
ــقــامــة في الــضــفـة مــســتــوطــنـاتــهــا ا

الغربية احملتلة.
واخلـميس تـلقى  700عـامل فلـسطـيني
الـلـقـاح ضـمن حـمـلـة جتـريـبـية وقـالت
خـدمـة الـطـوار الـطـبـيـة اإلسـرائـيـلـية
"جنــمـة داوود احلــمـراء " إن الــعـمــلـيـة
كــانـت "نــاجــحــة". أعــلن مــكــتب وحــدة
ــدنــيــة في الــتـــنــســيق عن الـــشــؤون ا
األراضي الـفلسـطينـية (كوغـات) التابع
لـوزارة الدفـاع االسرائـيلـية أن "احلـملة
الـرئيـسية لـلتـطعـيم ستشـمل نحـو مئة
ألف فلسطيني وستبدأ هذا األسبوع".
ـســؤول الــكـبــيــر في مــكـتب وأوضـح ا
الـتنـسيق احلكـومي االسرائيـلي اللواء
كــمــيـل أبــو ركن في بــيــان "نــعــيش في
مـنطـقة وبـائيـة واحدة وعلـينـا جمـيعًا
ـبــذولـة لـوقف ــشـاركـة في اجلــهـود ا ا
ــنـــطـــقــة انـــتـــشــار كـــوفـــيــد - 19فـي ا
واحلـفــاظ عـلى الـصـحـة الـعـامـة وعـمل
االقـتصاد.". وأكد بيان صادر عن خدمة
الــطــوار الــطــبــيــة اإلســرائــيــلــيــة أن
ــســعـفــ في مـنــظــمـة "جنــمـة داوود ا
احلـمراء" الـطبـية تـولوا تـلقـيح العـمال
بـلــقـاح مـوديـرنـا في "حـمالت الـتـلـقـيح
عـــلى احلـــواجـــز اإلســـرائـــيـــلــيـــة وفي
ناطق الصناعية" في الضفة الغربية. ا
الزم لـيـؤور ويــسـبـاوم الـذي وصــرح ا
يـشرف عـلى عملـية التـطعـيم عند مـعبر
شــاعـر افــرا الـعــسـكــري بـالــقـرب من

طــولـكــرم في شـمــال الـضـفــة الـغــربـيـة
لـوكالة فرانس برس "إن فـيروس كوفيد
- 19لـيس له حدود جغـرافية وال يعرف

حدودا".
وأضـــاف "هـــذه هـي الـــطـــريـــقـــة الـــتي
نــســتــطــيع من خـاللــهـا خــفـض مــعـدل
اإلصـابـات مع احلـفـاظ عـلى االسـتـقرار
ـنـطــقـة". أمـا الـعـامل االقــتـصـادي في ا
الـفـلـسـطـيـني عـبـد الـله ديـامه وهـو من
مــديـنـة طــولـكـرم ويـعــمل في تل أبـيب
فـعـبـر عن امـتـنانـه لتـلـقي الـلـقـاح وقال
"أنـا أشجع اجلميع عـلى احلصول على
الــــلـــقـــاح". ويــــعـــيـش نـــحـــو  475ألف
مــســتــوطن يــهـودي فـي مـســتــوطــنـات
بـالضفة الغـربية يعتـبرها اجلزء األكبر

من اجملتمع الدولي غير شرعية.
وكـانت السلطة الـفلسطيـنية أعلنت في
ــاضي أنّــهــا تـوصّــلت مع  19شــبــاط ا
ــوجــبه إســرائــيـل إلى اتــفــاق تــقــوم 
الـدولة الـعبـرية بـتلـقيح مئـة ألف عامل
فـلـسـطـيني. وتـشـمل عـمـليـات الـتـلـقيح
الــفـلـسـطــيـنـيــ في الـقـدس الــشـرقـيـة
احملــتـلـة والـذيـن يـزيـد عـددهم عن 300
ألـف نسـمة. وواجـهت إسرائـيل دعوات
ـــتــحــدة واســـعــة الـــنــطـــاق من األ ا
وغــيـرهـا من اجلــهـات لـضـمــان تـلـقـيح
الـفـلـسطـيـنيـ بـصـفتـهم واقـع حتت
االحــــــتالل ومــــــحـــــاصـــــريـن مـن قـــــبل
إســرائـيل.  وسـجـلت الـضــفـة الـغـربـيـة
احملـــتــلــة حــيـث يــعــيش  2,8مـــلــيــون
نـــســمـــة أكــثــر من  142إصـــابــة ألف
و 1596وفـــاة بــالــفــيـــروس مــنــذ بــدء

تفشيه في األراضي الفلسطينية.
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ـتهمة ورأت مـحكمة لـوند (جنوب) أن ا
كــانت تــعــلم فـي حــيــنــهـا أنــهــا تــدخل
مـنـطـقة نـزاع يـسـيـطر عـلـيـها الـتـنـظيم
اجلــهــادي بــعــد اعالنه "اخلـالفـة" عــلى
األراضي الـتي سيطر علـيها في سوريا

والعراق.

ــعـتــقـلــ جنـحت في في مــخـيــمـات ا
الـفـرار إلى تـركـيـا في ربيع  .2020وفي
تـشرين الـثاني/نـوفمبـر أبعـدتها تـركيا
إلـى السويـد مع جنلـها وولـدين آخرين
أجنـــبــتـــهــمـــا من زواج من مـــقــاتل في

تنظيم الدولة اإلسالمية.

الـتي وصلت إلى سـوريا عبر تـركيا في
صـيف  2014بـتـهمـة "مـعامـلة تـعـسفـية
بـحق طـفـلهـا" الـذي كان فـي حيـنـها في

الثانية من العمر.
وبــعـد أن اعـتــقـلـتــهـا الـقــوات الـكـرديـة
مطلع  2018ثم احـتجازها لفترة طويلة

مـنـتـصف آذار/مارس  ?2011عـن مقتل
أكثر من  387ألف شخص.

وأدى إلـى تشريـد أكثر من سـتة مالي
سـوري داخل البالد فـيمـا يعـيش نحو
 5,6مـاليـ فـي دول الــلــجـوء بــيــنــهم
أكـــثــر من مــلــيـــون طــفل ولــدوا خــارج

تحدة. سوريا وفق األ ا
كـذلك قـلب الـنزاع حـيـاة األطفـال رأساً
عــلـى عــقب. وبــحـــسب مــنــظــمــة األ

ــتـحـدة لـلــطـفـولــة فـإن اكـثـر من 8,5 ا
مـاليـ طــفل ســوري يــعــتــمـدون عــلى
ــســاعـدات داخل ســوريــا وفي الـدول ا
ـئة من اجملـاورة. ويـعـاني سـتـون في ا
األطــفـال في سـوريـا الــيـوم من انـعـدام
األمن الغذائي كما أن أكثر من نصفهم
يــفـــتــقــرون لــلــتــعـــلــيم بــحــسب األ

تحدة. ا
الـى ذلك حكم اإلثنـ على سـويدية في
ال 31كـانت انضـمت إلى تـنظيـم الدولة
اإلسـالميـة فـي سوريـا بـالـسـجن ثالث
سـنوات مع الـنفاذ الصـطحابـها طفـلها
مـــعـــهـــا في أول إدانـــة ل"عــائـــدة" إلى
الـســويـد. ووفـقـا لـلـحـكم الـذي اطـلـعت
عـلـيه فـرانس بـرس حـكم عـلى الـشـابة

أجبروا على الفرار من منازلهم يعانون
مـن أجل الــــشـــــعــــور بــــاألمـــــان حــــيث
يـــتــواجــدون الــيـــوم" مــشــيــرة إلى أن
طـــفــلـــ من كل خـــمــســة حتـــدثــوا عن

"العنصرية والنقص في التعليم".
نظمة وأظـهرت الدراسة التي أجرتها ا
ــئــة من األطــفــال الــذين أن ثـالثــة في ا
يـعيشـون في تركيا يـريدون العودة إلى
ــئـــة من ســـوريـــا في مـــقــابل  29فـي ا
ئة من الالجـئ في لبنان وتسعة في ا

أطفال الالجئ في األردن وهولندا.
ونـقل الـتـقريـر عن الـطفـلـة الرا البـالـغة
الـسابعـة من العمـر والنازحة في إدلب
في شـمـال غـرب سـوريـا قـولـهـا "أتـمنى
أن اعـيش في أي بـلـد غـير سـوريـا بـلد

فيه أمان ومدارس وألعاب".
وفي عـكـار في شـمال لـبنـان قـالت ندى
( 17عـاماً) الـتي كانت حتـلم أن تصبح
طـبيـبة لـكنهـا ال تتـلقى تـعلـيماً اآلن "ال
أريـــد الـــعـــودة والـــعـــيش فـي ســـوريــا
مــجـدداً وال أريـد أن أبـقى في لـبـنـان...
ـدرسـة يــقـولــون لـنـا إذا ذهــبـنــا إلى ا

إنهم ال يريدوننا".
ـستمـر في سوريـا منذ وأسـفر الـنزاع ا

{ بــيــروت (أ ف ب) - حـذّرت مــنـظــمـة
"أنـقذوا األطفـال" (سايف ذي تشـيلدرن)
الــثالثـاء من أن أطـفــاالً سـوريـ كـثـرا
ـن أجـبـرتــهم احلـرب عــلى الـفـرار ال
يــرون مـسـتــقـبالً لــهم في بالدهم حـيث
يــدخـل الــنــزاع الــشــهـــر احلــالي عــامه

احلادي عشر.
ــكـتب اإلقــلـيـمي لــلـشـرق وقــال مـديـر ا
ــنـــظــمــة األوسـط وشــرق أوروبــا فـي ا
ي سـتونـر "كـلـفت عشـر سـنوات جـيـر
مـن احلــــرب الــــصـــــغــــار فـي ســــوريــــا
طـفولتـهم ولكن يجب أال يـسمح العالم

لها بأن تسلبهم مستقبلهم".
ـنــظــمـة مــسـحــاً شـمل 1900 وأجــرت ا
طـــفل ومـــســـؤولــ عـن رعــايـــتـــهم من
نــازحــ داخل ســوريــا أو الجــئــ في
دول اجلـوار أي األردن ولبنان وتركيا

وفي هولندا.
ـــئـــة من األطـــفـــال وتــبـ أن " 86فـي ا
الـالجــئـــ .. ال يـــريـــدون الــعـــودة إلى
سـوريا" بينـما طفل واحد من كل ثالثة
من الـنازح داخلها يفضل العيش في

بلد آخر.
ـنـظـمـة أن "األطـفـال الـذين وأوضـحت ا
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لبنانيون يحتجون
على سوء
االوضاع في
بالدهم

−e—…∫ ضحايا اجملزرة خوجالي يندبون ضحاياهم
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اطفال سوريون
في احد مخيمات
النازح 
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 بيروت

جديـر بالـذكر أن عـبد الـغفـار خان ولد
في الـعام 1890 وتوفي في 15 يـنـاير
(كـانــون الــثـاني) 1988 في بــيــشـاور
وكان حينـها في اإلقامة اجلـبرية وقد
 دفـــنـه في مـــديــــنـــة جـالل آبـــاد في
أفغـانسـتان  وقـد سار عـشرات اآلالف
من مـؤيــديه في جــنـازتـه من بـيــشـاور

إلى جالل أباد.
ÍdJ  n U%

لقد كان حتـالف غاندي مع عبـد الغفار
ـان خـان حتــالـفــاً فـكــريـاً أســاسه اإل
بـاالّعنـف وبـقيـم السـالم و الـتسـامح 
وهـو ما كـان له أبـلـغ األثر فـي حتقـيق
االســـــــتــــــقـالل عـــــــلى الـــــــرغـم من أن
جـهـودهـمـا لم تــفـلح في احلـفـاظ عـلى
وحــدة الــهــنــد العــتــبــارات خــارجــيــة
وتداخالت ومـصالح دولـية نـاهيك عن
رؤيـة داخــلـيــة ضـيــقــة لـبــعض الـذين
فــضـــلــوا االنـــشــطـــار عــلى الـــوحــدة
واالنـعـزال عـلى االنـفـتـاح والـتـعـصب
عــلى الـــتــســامـح وقــد ظــلّت قـــضــيــة
كـشمـيـر كـمـشـكـلـة دولـيـة قـائـمة حـتى
الــيـــوم نــاهـــيك عن حـــروب مــعـــلــنــة
ـا فــيه ومــسـتــقــرة وســبــاق تــسـلـح 
لألســلــحــة الــنــوويــة وضــيــاع فــرص
تـعــاون وتـنـمــيـة وتــكـامل . وقــد لـعب
مــحــمـد عــلـي جــنـاح دوراً كــبــيــراً في
ــســلــمــ عن الــهــنــدوس انــفــصــال ا
وتــأســيـس دولــة الــبـــاكــســـتــان الــتي
انـفـصــلت عـنــهـا بـنــغالدش في الـعـام
1971.لــقـد كــان هــيــلــمــوت شــمــيـدت
ــاني األســبق عـلى حق ـســتـشـار األ ا
حــ كـــتب مـــقــدمـــة لــكـــتــاب أكـــنــاث
إيـســواران عن غـانــدي وعـبــد الـغــفـار
خـان (بـادشـاه) بـقولـه إن هـذا الـكـتاب
الرائع يسـاهم في فهـم اإلسالم جيداً 
ولعل مـا قـاله شمـيـدت نحن أحـوج ما
نـكـون إلى تـأكـيـده الـيـوم حـ أصـبح
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يتـعـارض مع الـعقل  ومـنـذ أول لـقاء
بيـنـهـمـا في الـعام 1928 قرّرا الـعـمل
سـويّــة عــلى الــرغم من مــظــاهــرهــمـا
اخملتـلـفـة فغـانـدي الهـنـدوسي ضـئيل
احلـجم وصـغــيـر وصــوته هـادئـاً في
حـ أن خـان مــسـلم وطــويل وضـخم
وصــوتــاً جــهـوريــاً وقــد وصـف أحـد
الدبلـوماسـي الـباكسـتانـي واسمه
كـوريـجــو جـنــازة خـان بـأنــهـا قــافـلـة

سالم حتمل رسالة حب..

الـعـضــو في حـركـة "خــدام الـله" فـإنه
يقـسم على أن يـكون مـتسـامحـاً حتى
مع أولئك الذيـن اضطهـدوا الضـعفاء
 وعــلــيه الــعــيش بــحــيــاة بــســيــطـة
والـقـيـام بـعـمل اجـتـمـاعي عـلى األقل
ــــا يـــصّـب في خــــدمـــة ســـاعــــتــــ 
اآلخرين وتـلك هي مـباد خـان التي
الــتــزم بــهـــا طــيــلــة حـــيــاته وحتــمّل
بسببهـا السجن لفـترات طويلة وكي
تتـحقق مـبادئه ركـز على الـتعـليم في

مناطق البشتون وبلغتهم األصلية.
إذا كان غانـدي بطل حركـة االستقالل
في الــهــنـــد وأحــد أبــرز دعــاة وحــدة
ـــنع الـــهـــنـــد وعـــمل مـــا فـي وســـعه 
انـقـسـامـهـا وانـفصـال بـاكـسـتـان بل
دفع حياته ثمناً لذلك فإن عبد الغفار
كــان أحــد أركــان مـــشــروع اســتــقالل
الهـنـد ووحدتـهـا أيضـاً وبـسبب ذلك
أمـضى أكـثـر من 3 عـقـود من الـزمـان
في الــســـجــون الــبـــريــطـــانــيــة خالل
استـعمـار الهـند والـباكـستـانيـة فيـما
بعد االنـفصال  وقـد اعتـبرته منـظمة
الـعــفــو الــدولــيــة الـتـي تـأســست في

العام " 1961سج العام 1962.
وإذا كـان اسم غــانـدي مــعـروفــاً عـلى
ي حـتـى أن يـوم عـيـد الـنـطـاق الــعـا
ياً لالّعنف( 2 ميالده  اعتبر يوماً عا
أكتـوبـر/ تـشـرين األول) فـإن حـظوظ
عـبـد الـغـفـار خــان من الـشـهـرة كـانت
أقل مــــــنه عـــــلـى الـــــرغـم من الـــــدور
الريادي الكبـير الذي لعـبه في منطقة
واســـعـــة من الــــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان
وأفـغـانـسـتـان لـدرجـة أن إسـمه شـاع

شعبياً باعتباره "فخر األفغان".
وفي العام 1987 منحته الهند جائزة
بهارات راتنا التي تعتبر أعلى وسام
هــــنــــدي وهي أول جـــــائــــزة تــــمــــنح
لشخص ال يـحمل اجلـنسيـة الهـندية.

بغداد
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كـار "خـدّام الــله " الـتي آمــنت بـتـوافق
اإلسالم مع مـــبـــاد الالّعـــنف  الـــتي
انــــضم إلــــيــــهــــا عــــشــــرات اآلالف من
ـــدنــيـــ الـــبـــشــتـــون الـــذي آمـــنــوا ا
قاومة السلـمية من خالل العصيان با
ـدني سـبـيالً لـلـتـعـبـيـر عن حـقـوقـهم ا
وقــد أطــلق عـــلــيــهم الــبـــريــطــانــيــون
أصـحــاب الـقــمــصـان احلــمـر لــتـمــيّـز

لباسهم باللون األحمر.
وكانت الـقوات الـبريـطانـية قد أطـلقت
الـرصــاص عــلى االحــتـجــاجــات الـتي
اندلـعت في شـمال غـرب الـهنـد وقـتلت
ــدنــيـ في ــتــظــاهــرين ا مـئــات من ا
العام 1930 وذلك ح أعلنت مقاطعة
ـلح بـيـشـاور االنضـمـام إلـى مسـيـرة ا

التي قادها غاندي.
ثالث أركـان في فــلـســفـة عــبـد الــغـفـار
خـان هي : الـعـمـل و والـيـقـ و احلب
وهذه تمثل حـسب وجهة نـظرة جوهر
اإلسالم  أو كـما يـطـلق عـلـيـهـا قـلبه 
فـالــله حـسـب خـان لــيس بـحــاجـة إلى
خـدمــات  بل إلى الــعـمـل عـلى خــدمـة
خلقه وبالـتالي خدمته وحـ يلتحق

التعـصب ووليـده التـطرّف ونـتاجـهما
الــــعــــنف واإلرهــــاب هــــو الــــصـــورة
النمطية للمسلم لدى أوساط غربية
واســعــة  وبـــالــطــبع فـــإنــهــا صــورة
مــشــوّهــة ومـقــصــودة عـن احلــضـارة
العربية اإلسالمية  بسبب نفر ضئيل
من اإلرهــابـــيــ مــوجــود فـي جــمــيع
اجملـتـمــعـات بــغض الـنـظــر عن الـدين
واجلــــنــــســــيــــة والــــلــــغــــة والــــوضع

االجتماعي. 
لـــــــــــــقــــــــــــــد أحـب
الـــــبــــيـــــشـــــتــــون
ــســلـــمــ خــان ا
لــطــيــبــته ورقــته
وتــــــــــواضــــــــــعه
وشجاعته حتى
ذاع صـــيـــته في
جـــمــيـع أنـــحــاء

الهند .
وقد أطلـق عليه
بـــعـــد أن صــار
أكـثــر مـعــروفـاً
وعـــــــــــمـل إلـى
جـانب غـانـدي
لـقـب "غــانـدي
ـــــــــنـــــــــاطق ا
احلــدوديــة" 
وكــــان عــــبـــد
الـغـفـار خـان
مـثل غــانـدي
يـــــــــــــــــــؤمـن
بــــــــوحـــــــدة
األديـــــــــــــان
وقـــــــبـــــــول
معتـقداتها
اخلـــاصـــة
باسـتـثـناء
مــــــــــــــــــــــــا
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جانب من جامعة بغداد الصرح العلمي االول في العراق

ســأقــدّم لــكم سالحــاً فــريــداً ال تــقــدر
الـشــرطــة وال اجلــيش عــلى الــوقـوف
ضـــــدّه. إنـه سالح الـــــنــــــبي ... هـــــذا
السالح هـو الـصـبر واالسـتـقـامة وال
توجد قوة على وجه األرض تستطيع
الــوقــوف ضــده" هــذا مــا قــاله عــبــد
ــــســـلم ـــنــــاضل ا الـــغــــفـــار خــــان ا
الالّعــنـفي الــذي اســتــطـاع أن يــغــيّـر
ـــدعــوون بـ "الــبـــشــتــون" في قــومه ا
ـنـطـقة شـمـال غـرب بـاكـستـان وفـي ا
ـتـداخــلـة مع أفــغـانــسـتــان بـحـيث ا
شكّـل منـهم جـيـشـاً ال عـنـفـيـاً . وبذلك
يعـتبـر صنـواً لغـاندي وحـليـفاً له في
كفـاحه من أجـل استـقالل الـهـنـد عـبر
ـدنية السـلمية الالّعـنفية واجهة ا ا
الـــــتـي قــــــادت إلى قــــــهـــــر اجلــــــيش

البريطاني احملتل.
لــقــد وحّـــدت الــنــظــرة الـــســلــمــيــة -
سلم الالّعنفية فـصائل البشتـون ا
مع الـهــنــدوس في الــنـضــال من أجل
االسـتـقالل وفـيـمــا بـعـد لـلـسالم بـ

. سلم الهندوس وا
وقـد أسس خـان حـركة خـداي خـدمت
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ـرأة امرأة أخـرى ال يـعـرفـهـا أحد.. تـسـتـيـقظ فقط قال جنـيب مـحـفـوظ " في ا
ح تـنكـسر ح تـؤمن بأال أحـد سيـكون معـها في هـذه الدنيـا فجـأة تصبح

أقوى".
ـرأة وآذار صنوان متالزمان باحلب والسالم واجلمال  ارتبطت بهذا الشهر ا
يـا على أن يـكون ذكـرها حـاضر اجلمـيل أحداث ومـنـاسبـات اتفق مـحلـيا وعـا
ي  والـذي حتتفل رأة الـعا ـناسـبة األشهـر هو يـوم ا في شـهر احليـاة ولعل ا
رأة ونضالـها  وفي احلادي والعشـرين منه نحتفل فيه شـعوب العالم بعـطاء ا
بيـوم األم  ونكرم عطاءهـا ونرد جميل ربيع أيامـها التي زرعت لتعـطينا احلياة

شعّ باحلب والعطاء . رأة كانت وما زالت وستبقى النصف احلي ا  فا
ي للـمـرأة البـد من اإلشـارة إلى انه فـرصـة سـنـوية ونحـن نحـتـفل بـالـيـوم الـعـا
رأة واالحـتـفال بـإجنازاتـها والـدعوة لـتحـقيق مـطالـبهـا  وعلى راجـعة مـلف ا
ـطالبـة بالتـكافؤ ساواة في مـقابل ا طالـبة بـا عروفـة عن ا ـناظـرة ا الرغم من ا
ا ـتحدة تؤكد أن كليهـما لم يتحقق  لطا ب اجلـنس فإن إحصائيات األ ا
رأة وهي شريـكة في اجملتمـع تضطر في نـسمع عن االضطـهاد لكن أن جنـد ا
ـطالـبـة بـحـقـوقهـا ألمـر مـثـير واألكـثـر إثـارة هـو أن بعض كل عام لـلـخـروج وا
اضي ما زالت لم تتحقق ? ـطالب الالتي خرجن من أجلها في بدايـة القرن ا ا

.
"اختاري أن تتحدي"

ـي حتت شـعـار "اخـتـاري الـتـحـدي"   اخـتـار ـرأة الـعـا غـوغـل يـحـتـفل بـيـوم ا
ي للمـرأة هذا العام شـعار "اختاري أن تـتحدي" لـتشجيع نـظمون لـليوم العـا ا
وقع جميع من يسـاند هذه الفكرة رأة ويشـجع ا كسـر الصورة النمـطية عن ا
من نـسـاء ورجال عـلى إرسـال صـورهم رافـع يـدا لألعـلى إلعالن تـضـامـنهم
ـرأة في الـقـيـادة: ـتـحـدة فـاخـتـارت شـعـار "ا "أنـا مـعــكم". أمـا صـفـحـة األ ا

 .(19" (COVID-19-حتقيق مستقبل متساو في عالم "كوفيد
واطلق غـوغل مقطع فـيديو قصيـر  تضمن أيـادي النساء الرائـدات من ثقافات
وأعـراق مــخـتــلـفــة في عـدة مــجـاالت بــدأت بـحق الــتـصـويـت في االنـتــخـابـات
وسيقى فضال والتـعليم والعلوم والقضاء والرياضة واالحتياجات اخلاصة وا
عن اجملاالت احلـقوقية والفضاء والطيران والـفنون والسينما ليؤكد خالل 41

ثانية فقط أن أيادي النساء قادرة على جتاوز التحديات. 
إحصائيات مفجعة

تحدة فإن 2.7 مـليون امرأة ما زلن بـحسب اإلحصاءات التي أعلنـتها األ ا
محـرومات بالـقانون من وظائف مـتاحة لـلرجال وما زال الـتصدي لـلعنف ضد
ـطـالب حـيث تـتـعـرض واحـدة من ضـمن كل 3 لـلـعـنف ـرأة يـتـصـدر قـائـمـة ا ا

جملرد كونها امرأة.
تـحدة لـلتـربيـة والعلم والـثقـافة (يـونسـكو) فإن وبحـسب تقـرير مـنظمـة األ ا
الكـثـير من الـنـساء ال يـخـضن العـمل في اجملـاالت الهـنـدسيـة والـعلـميـة بـسبب
ـنـظمـة إن "حـاالت عدم التـحـيـز للـرجـال وعن هـذا قال غـوتـيـريش في أخبـار ا
ـرأة وطأة إغالق ـاضي لـتحـمل ا ـساواة بـ اجلـنسـ تـفاقـمت في الـعام ا ا

نزل". دارس والعمل من ا ا
وأوضح غوتـيريش أن غلق اخملتـبرات العلمـية وتكاثـر مسؤوليات الـرعاية يترك
للـنسـاء وقتـا أقل للـعمل الـبحـثي الذي تـشتـد احلاجـة إليـه". وأكد األمـ العام
ــتــحــدة أنـه "دون وجــود عــدد أكــبــر مـن الــنــســاء فـي مــجــال الــعــلــوم لأل ا
والـتـكـنـولـوجـيـا والـهـندسـة والـريـاضـيـات سـيـظل الـرجـال هم الـذين يـشـكـلون
مالمح هذا العالم من أجلهم وستظل إمكانات الفتيات والنساء غير مستغلة".

ي للمرأة? متى بدأ اليوم العا
ـرأة النـسـاء إلى أن يعـلـ من أصـواتهن وفي 1908 دفع االضـطهـاد ضـد ا
خـرجت 15 ألف امرأة فـي مديـنـة نيـويـورك األميـركـية يـطـال بـتـقلـيل سـاعات

العمل وزيادة األجور واحلق في التصويت.
ـــرأة في 28 وفي 1909 احـــتـــفل احلـــزب االشــــتـــراكي األمـــيـــركـي بـــيـــوم ا
فـبراير/شباط ثم في آخـر أحد من شهر فبـراير/شباط حتى  ?1914وخالل
يا في تلك الـفترة في أوروبا وبالتحديد في كوبنهاغن اتفق على جعله حدثا عا
عام 1911 وحلـقت النساء الروسيات بالـركب واستمرت الدول في االنضمام

ي للمرأة. تحدة ألول مرة باليوم العا وأخيرا في 1975 احتفلت األ ا
ي للمرأة ألوان اليوم العا

الــبــنــفــســجي واألخــضــر واألبــيض هي ألــوان الــيـوم
ي لـلـمـرأة الـبنـفـسـجي يـرمـز للـعـدل والـكـرامة الـعا
ــثل األمل واألبــيض لــون الـنــقــاء وقـد واألخـضــر 
اخـتـارتـهـا الـنـقـابـة االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة لـلـمرأة
Women’s Social and Political Un-)

(ion ) (WSPU) في إجنلترا في عام 1908.
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اسطنبول

الئـكـة كان هل تعـلم يـا جـيـجان ان شـاعـرا قبـلك اسـمه عـبـد الصـاحب ا
يــنــشـد الــشــعــر بــطــريـقــتك. ال اعــرف ســبــبــا لــنـســيــانه ســوى جــهــلــنـا

باسرار.اعالمنا..
الئكة فقد كـان استاذنا في مادة اللغة العربية في ناسبة وعلى ذكر ا  با
لى درسه علينا من دفتره غير الئكة الذي  الثانوية الشرقية هوصادق ا

نهج.  ا يرسمه ا معترف 
وكـان يبـدأ مع كـل شاعـربـقـوله كن شـاعـر الـدنـيـا فـسـأله طـالب مـشاكس
اسمه عبد القادر داغـر.ومن هي شاعرة الدنيـا فيرد عليه بعـصبية.يا كذا
ابن كــذا  االتـعــرف من تــكــــــــون ســوى ابــنـتي نــازك   شــاعـرة الــعـرب

االولى.
نـهج.الدراسي لطـلبتـنا. واذا كان تصوروا ان هـذه الشاعـرة ال يذكرهـا ا
ـنهج تـناسـاها النـها شـيـعيـة فمـا بال الـشيـعة هنـاك من يدعي ظـلمـا ان ا
ــتــحــكــمــون بـالــقــرار الــعــراقي ال يــعــيــدون لــنــازك االعــتــبـار وهم االن ا
فقـود.اعتقـد ان القـادة الشيـعة ال يـعرفون اسـمها كي يـفعـلوا ما عـليهم ا

فعله.الن اغلبهم.جهلة معاذ الله.
×××
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اليك خبرنا.
فجع الـكاتب والـسيـاسي.حسن الـعلـوي برحـيل ابن عمه

احد رموز الرمـيثة اجملـاهدة السيـد ساجت الشرع
ــنـفى طــيـلـة حــيـاته الـذي عــانى من تـرحــاله.في ا

حامال راية احلرية.
وقــد اقــام عــدد من عــارفي فــضل هــذه الــعــائــلــة
مـجـالس تـعـزيـة في اكـثـر من مـديـنـة عـراقـيـة وفي

خارج العراق. 

رض اللـع الذي اخـتار من اصدقـائنا واحـبتنـا العديد عجيب امـر هذا ا
ه  فرغم كل ـشـتـكى من خـبثـه وا دون سـابق انـذار  ولـله وحده  ا منـهم
االحـتـيـاطـات والـتـحـذيـرات نـفـاجـأ بـ احلـ واالخـر بـاصـابـة زمـيل واخ
وصديـق علـيـنـا نـبقـى حيـارى مـاذا نـقـدم لالحـبة واالصـدقـاء الـذين كـانوا
هـدفــا لــهـذا الــداء الــشـريــر  اخــر مـا وصــلــني من اصــابـات االصــدقـاء
تلك والزمالء هي اصابـة الزميل األنـيق الدكتـور احمد عـبد اجمليد  ,وال 

ـولى الــعـلي الـقـديـر ان من الـوسـائل اال الـتــضـرع الى ا
ــرض الـلـعـ يـنـصــر الـدكـتــور الـعـزيـز عــلى هـذا ا
ــســتـقل ويـعــود عــلــمـا مـن اعالم اعالم عــراقـنــا ا
ـشـاعــر بـقـلــمه االنـيق وصـافي الــنـوايـا وصــدق ا
وكـلــمــته احلــرة الــتي ال تـشــوبــهــا شـوائـب الـبالء
واالمـراض طـيـلـة مـسـيـرته الـصـحـفـيـة  سالمـات

اخونا ابا رنا وعندك كل العافية يا رب.
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بغداد
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الــطـلــبــة والـتــصـديــقـات والــدراسـات
العليا. 

أمـا أبـنـيـة الـكـلـيـات واألقـسـام األخـرى
فـقـد تـوزعت بـصـورة مـتـقـاربـة لـتـظـلل
بـــعــضــهـــا الــبــعـض عــبــر الـــفــراغــات
ا أدى إلى تـقصير الطرق الـصغيرة 
ـمرات بـشكل واضـح. إن االجتاهات وا
الـتي اتـبعت لـلـعدد الـكبـيـر من األبنـية
كـان الــغـرض هـو جـعل الـشـبـابـيك إمـا
علي اجلهة الشمالية أو اجلنوبية على
الـــغــالب. وقـــد  حــمـــايــة اجلـــهــتــ
داخل الـغربية والـشرقية لالبـنية إما 
ـــتــدة من مـــفــتـــوحــة أو بــطـــارمــات 
الـــــســــقـــــوف. وقــــد وزعـت نــــافــــورات
وقع يـاه في كـافة أقـسـام ا ومـجـاري ا
كان. كما غطيت لتكون مصدر لتبريد ا
أغـلـبـيـة الـسـاحـات بـ األبـنـيـة وحول
ـوقع بــاحلـدائق ـركــزي في ا الــقـسـم ا

اخلضراء. 
أمــا األقـســام الــداخـلــيـة لــلـطالب فــقـد
تـوزعـت عـلى ثالثـة مـجـامـيع كل مـنـهـا
يـحتـوي على أبـنيـة من طابـق وثالثة
وأربـــعــة. وخـــصص قـــسم مــنـــهــا إلى
األسـاتذة لـيسـكنـوا إلى جانـب الطـلبة.
وتــضـم كل مــجــمـــوعــة داخــلــيــة ثالث

قاعات للطعام. 
ـلعب ووزعت الـفـعالـيات الـرياضـية وا
ـــغــلــقــة واحــواض وقـــاعــة األلــعــاب ا
الـسباحـة وساحات األلعـاب والتمارين
فـي الـــقـــسم الــــشـــمـــالي والــــشـــمـــالي
الـشـرقي. كـمـا يقع اجلـامع بـالـقرب من

دخل الرئيس.  ا
ــهـنـدس قــام بـالــتـصـمــيم واالشـراف ا
فـالـتر غـروبـيوس والـتـنفـيـذ بالـتـعاون
ــهـنــدس الـعـراقـي هـشـام مــنـيـر ( مع ا
TAC ـعماري ١٩٣٠ - ) ومـجموعة ا

. 
القوس
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ــوقع الـذي  اخــتـيـاره جلــامـعـة إن ا
بـغداد يقع ضـمن الدورة الـكبيـرة لنهر
دجـلـة في الـقـسم اجلـنـوبي مـن مـديـنة
٦ مـليون بـغداد حـيث تبلغ مـساحته ١

متر مربع. 
كــان اخملـطط األســاس لـلـمــجـمع الـذي
وضـع عــام ١٩٥٧ يـــســتـــوعب ١٨ ألف
طــالـبــاً وتــدريـســيـاً ومــوظـفــاً عـلى أن
تــتــوسع لــتــضم ٢٥ آلف طــالب. وضم
اخملـطط األساس للجامعة ٢٧٣ بناية 
أكــبــرهــا قــاعــة تــتــسع خلــمــسـة آالف

شخص.
ـركز ـوقع بـشـارعـ حـولـيـ  صـمم ا
واحـد مـسـتـنـداً بـذلك إلـى االسـتـخدام
ـســتـقــبـلي األمــثل لـلــمـوقـع والـنـمــو ا
لـــلــجـــامــعـــة. وضم الــشـــارع احلــولي
الـداخلي كليـات الهندسـة والعلوم في
حــ  وضع الـفـعـالـيــات الـريـاضـيـة
والــســكــنــيـة والــفــنــون اجلــمــيـلــة في

 . ساحة ب الشارع ا
لـعل أبرز معالم اجملمع هو برج رئاسة
اجلـامعة ويتكـون من ١٩ طابقاً  وكان
كن في وقـتها أعلى بنـاية في بغداد. 
رؤيــة الـبـرج من مــنـاطق مـخــتـلـفـة من
الـعاصمـة ويحتوي عـلى مكتب رئيس
ــسـاعـد الـعـلـمي اجلــامـعـة ومـكـتب ا
ـــســـاعـــد اإلداري وأمـــانــة ومـــكـــتب ا
مــجـلس اجلـامــعـة وأقـسـام: اإلعالم و
الـعالقـات الـعـامـة والشـؤون الـعـلـمـية
والــــتـــرقــــيـــات والــــشـــؤون اإلداريـــة
والـــشــؤون الــقـــانــونــيـــة والــعالقــات
الـية والـشؤون الـثقـافيـة والشـؤون ا
الـهندسـية وشؤون الديـوان والرقابة
ـــتـــابـــعـــة والـــتـــدقـــيـق الـــداخـــلي وا
والـتنسيق ومديرية النشاط الرياضي
والفني فضال عن قاعة مجلس جامعة
بـــغــــداد إلى جـــانـب قـــســـمي شـــؤون

عـنــد بـاب الـدخـول الى جـامـعـة بـغـداد
يـوجـد قـوس عـالي جـداً وغـيـر مـتـصل
ـاذا ــرء:  مـن األعـلى. وقــد يــتـســاءل ا
جـعل الـقـوس غـيـر مـتـصل? لـقـد ضمّن
ــصــمم فــالــتــر غــروبــيــوس فـي هـذا ا

التصميم معني وهما:
االول دلــيل عــلـى الــتــقــنــيــة الــعــالــيـة
والــعــمــرانـيــة من جــعل الــقــوس غــيـر
مــتــصل من االعــلى وهــو شيء صـعب
عـنى الـثـاني وهو احلـصـول عـليـه. وا
عرفة مـعنى علمي وهو دلـيل على ان ا
والــــعـــلم مــــفـــتـــوحــــان في الـــزمن وال

ينتهيان. 
سجد  ا

سـجد بـتصـميم جديـد يعـتمد يـتمـيز ا
عـــلى رؤيـــة حـــداثــويـــة في الـــعـــمــارة
ــســجــد يــبــدو كــقــبــة اإلسالمـــيــة. فــا
مـغـروسـة في األرض. إذ يـخـتـلـف عـما
ـسـلـمـون من حيث اعـتـاده الـبـناؤون ا
وجـود مبنى مـربع أو مستـطيل مغطى
بــقـبــة عـالـيــة وعـقــود وأعـمــدة عـديـدة
حتـمل ثـقل السـقف إضـافة إلي مـنارة
سـجـد هنـا كـله عـبارة عن أو أكـثـر. فـا
قـــبــــة زرقـــاء بـــنـــيـت من اخلـــرســـانـــة
ــسـلـحـة وتـسـتـنــد عـلى ثالثـة ركـائـز ا
ـصـمم يـصنع فـقط. األمـر الـذي جعل ا

ثالثــة أقـواس فــسـيـحــة  تـوظـيــفـهـا
كـمـدخل للـمـسجـد. يصل ارتـفـاع القـبة
إلـى حــوالي 30مـــتـــراً  أي بـــارتـــفــاع
بـــنــــايـــة من عـــشـــر طــــوابق. وحتـــيط
ــســجــــد أحـواض مــائــيــة واســعـة بــا
تـتـدفق مـنـهـا نـافـورات تـضـيف جـماالً

للمشهد. 
تــمــتــد قــاعــة الــصالة الــدائــريــة عــلى
مــسـقط الـقــبـة الــتي يـبـلغ قــطـرهـا ٤٥
. ن تـصمـيم مـسـجد اجلـامـعة في مـتـراً
نــهـايــة اخلـمــسـيــنـيــات بـهــذا الـطـراز
ـــعــمــاري يـــعــد ريــادة في الـــعــمــارة ا

اإلسالمية آنذاك. 
ــثل جتــديــداً عــصــريــاً ورؤيــة كــمـــا 
عماري. وهناك من حداثوية في الفن ا
ـعـمـاري األمـريـكي ـهـنـدس ا يـرى أن ا
Robert  Charles روبـــرت فــنــتــوري
1925 (   Vinturi- 2018) قـــــــــــــــد
ركزي اسـتمـد تصمـيم مسـجد بغـداد ا
(1983) مـن هذه الـفـكـرة عـنـدمـا غـطى
قـتـرح بـقبـة ضـخـمة ـسـجـد ا صـحن ا

سجد.  تستوعب حتتها كل حرم ا
رؤساء جامعة بغداد 

مــــتـي عــــقــــراوي من  5 / 10/ •
1957 إلى 1 / 8 / 1958

عـبـد اجلـبـار عـبـد الـله من 19/ •

3/ 1959 إلى 8 / 3/ 1963
عـبد العـزيز الدوري من 10 / 3 •

/ 1963   إلى 27 / 11/ 1965 
عـبد العـزيز الدوري  من 10/ 9 •

/ 1966 إلى 7 / 8 / 1968     
جــاسم مــحــمــد خــلف الــركـابي •
من 9 / 9 / 1968 إلى 8 / 8/  1970
•عـبـد اللـطيف الـبدري من  8 / 8 /

1970  إلى 1 / 3 / 1971  
سـعـد عـبـد الـباقـي الراوي   من •

15/ 6/ 1971 إلى 23 / 1 / 1974
طـه إبراهيـم العبـد الله من 14/ •

3 / 1974 إلى 15 / 10/ 1977
سـلطان عبد القادر الشاوي  من •

18/ 10/ 1977إلى 1 / 3 / 1978 
طـه تايه ذيـاب النـعـيمي من 27 •

/ 12/ 1981 إلى 30/ 6 / 1990 
عـادل شاكـر الطائي من 10 / 7 •

/ 1990 إلى 28/ 2 / 1991 
خــضـر جــاسم الـدوري من 1  / •

3 / 1991 إلى 10 / 10 / 1993
عـبـد االله يـوسف اخلـشـاب  من •
1 / 11 / 1993  إلـى 20 / 6 /1999
• مـحمد عبد الله الراوي من 12 / 6 /

1999 إلى 30/ 4 / 2003
ـظـفـر من ـهــدي ا ســامي عـبـد ا •

24 / 5 / 2003  إلى 28 / 9 / 2003

ـوسوي من 28/ مـوسى جواد ا •
9 / 2003 إلى 20 / 11 / 2012 

عـالء عبد احلـس الـكشوان من •
20 / 11 / 2012 إلـــــــــــــــــــى 19 / 5 /

 2019
قـصـي الـسـهـيل (وزيـر الـتـعـلـيم •
الـــعـــالي) من 20 / 5 / 2019 إلى 6 /

2020 /4
عـماد حس مرزه احلسيني من •

7 / 4 / 2020 إلى  / 8 / 2020
مــنـيـر حـمـيــد الـسـعـدي من 1 / •

11 / 2020 حتى األن  
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موسوعة ويكبيديا  •
وسوعة العراقية  ا •
موقع جامعة بغداد  •

ــتــمــدن في 6 كــانــون احلــوار ا •
األول 2005 / مـــــســـــجـــــد مـــــا بـــــعـــــد

الكولونيالية
ــدى الــثـقــافي في 14حــزيـران ا •
2011مــــوســـــوعــــة الــــعــــمــــارة •
الــعــراقــيــة / مــحــمــد رضــا اجلـلــبي /

القسم االول.
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يــامـوصل الـعــرق من شـرق تـمـد به ××
للغرب حبال بعرق منه متصل 

واسـتـمـر في الـقاء قـصـيـدته  والـناس
تــطـلب ان يـســتـعـيــد مـقـاطــعـهـا مـرات
ومــرات  بــتـصــفـيق مــدو وانــتـهى من
هــذه الـقــصــيـدة لــيـقــرأ مـخــتـارات من
قــصــائــده االخــرى :"يـادجــلــة اخلــيـر "
ـــوعـــد " ولـــغــز وأرح ركـــابـك " وازف ا
وقد " و"ليـلة عاصفة احلـياة " ووحي ا
عــلى فـارنـا " و صــرفت عـيـني " ويـا ام
عـوف " ...كـان لـقاءا حـمـيـميـا وصـادقا

ب اجلواهري ومحبيه في 
ــــوصل ...كـــان  اجلــــواهـــري فـــرحـــا ا

وصل  وسعيدا با
واهـلـهـا الـنـجـبـاء .وصل يـوم األربـعاء
1980-2-20 وغـادرها اجلمعة -2- 22
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ــرحـوم كــتب  شــاعــر أم الــربــيــعــ  ا
االسـتاذ معد اجلبوري عن هذه الزيارة
وكـــان حــاضــرا فــيـــهــا كــمـــا كــنت انــا
حـــاضــرا فــيــهـــا فــقــال نـــقال عن ولــده
الــشـاعــر حـارث مـعــد  : كـانت أمــسـيـة
الــشـعــر الـتي أقــيـمت لــلـجــواهـري في
ــركـز الـثـقــافي  واالجـتـمــاعي الـتـابع ا
ــوصل يـوم 20 شــبــاط من جلــامــعــة ا
سنة  1980 آخر أمسية له في العراق

اجلـواهري الكبـير شاعر الـعرب االكبر
.. كــلــنـا نــعــرفه   ونــحـبـه وجنـله ....
شــاعـر كــبــيـر له صــوالت وجـوالت في
عــالم الـشـعـر الــعـربي احلـديث ... كـان
ـوصـلـيـون يـحـبـونه كـكـل الـعـراقـي ا
والعرب في الوطن العربي الكبير وفي
الــــعـــالم ...كـم كـــانـــوا ســــعـــداء  وهم
يـجدونه بينهم يوم األربعاء 20 شباط
1980.. اذ وصـل اجلـواهــري الــكـبــيـر
وصل ـوصل مـلـبـيـا دعـوة جـامـعـة ا ا
وبـرفــقـته  اسـتـاذان جـهـبـذان كـبـيـران
هـــمـــا  :  االســتـــاذ الـــدكــتـــور مـــهــدي
اخملـــزومي واالســتـــاذ الــدكــتـــور عــلي
جـواد الطاهـر   وكان استـقباله حافال
يـلـيق به وبـشاعـريتـه  وكان تـكر أم
الـربـيـعـ له كـبيـرا  وكـانت قـصـيدته

الرائعة:
أمُ الـربـيعـ فقْتِ ُحـسـنهـما ×× بـثالث

من شباب مشرق خضل ِ
واع تــــلــــقف من وحـي الـــوعــــاة له ××

ومن مثل  ماشاء من سير جلي 
كأن له ×× ما ضاع جم الدماثة طماح 

سحرك في سهل وفي جبل 
ـــشــعـــشع مـن وعي ُيـــنــيـــر له ×× وبـــا

متاهةَ الدرب وهاج من الشعل 
ام الـثـغور الـتي نـاغى مالعبـها ×× راد

اذ ربوع الشرق في الطفل  الضحى 

هـاجــر بـعـدهـا هـجـرته األخـيـرة. قـدمه
فـيها الدكتور علي جواد الطاهر بكلمة
مـوجـزة قـال فيـهـا: انك ال تسـتـطيع أن
تـــعــــرّف اجلـــواهـــري بـــأكــــثـــر من انه
اجلـواهــري. وقـد تـبـتـسم لـهـذا احلـكم
إذا لـم تـــكن قـــد حـــاولت قـــبـل هــذا ان
تـــســأل: مَنْ اجلـــواهــري وحــاولت ان
جتـيب عن السـؤال! اجلواهـري شاعر.
وفي قـولك: شــاعـر فـقط وشــاعـر فـقـط
أشــيـاء كـثــيـرة جـداً أقــلّـهـا الــفـطـرة 
وإقـامة اجملد على قـاعدة متيـنة يكتفي
صـاحـبهـا من الدنـيا كـلهـا بأمـر واحد.
واألمـر الواحـد برأيه وبـرأي احلضارة
اإلنــســـانــيــة لــيس بـــالــقــلــيل ... أجل

شاعر وشاعر فقط.
افــتـتح اجلـواهــري أمـسـيــته والـقـاعـة
تـغص باحلـاضرين من أسـاتذة وأدباء
وطـلـبـة ومهـتـم وبـاحـثـ بقـصـيدة

جديدة

يقول فيها :
أمَ الـربيعـ  يا من فقت حســنهما ...

بثالث من شـباب مشـرق خضـلِ
يـا مـوصل الـعـرق من شـرق تـمـد به ...

للغرب حبالًً  بعرقٍ منـه متصـل
أم الـثـغـور الـتي نـاغى مـالعـبـها... رأدُ
الضحى وشموس اخللق في الطَّفَلِ

ألـقى بـعـد قصـيـدة االفتـتـاح مجـمـوعة
من قـصائـد السبـعينـات من بينـها ( يا

ابن الفرات ) وعندما قال : 
يـا ابن الفـرات قـد أصغى لك الـبلدُ ...

زعماً بأنك فيهِ الصادحُ ألغردُ 
قــاطـعهُ الــدكـتــور عـلـي جـواد الــطـاهـر
(وكـــان إلى جــانـــبه الــدكــتـــور مــهــدي
: اســمح لي اخملــزومي حــاضــرا) قـائالً
بـــقــراءة الــبـــيت فــأجـــابه اجلــواهــري

تفضَل يا دكتور فقال الطاهر:
... يـا ابن الـفراتـ قـد أصغى لـك البـلدُ

علماً بأنك فيه الصادح الغردُ 

فـردد اجلميع : عـلماً بـأنك فيه الصادحُ
. ألغردُ

وفي هـذا ما يشير إلى أن البلد ال يزعم
بل يعلم 

في حـوار مع األسـتـاذ الـدكـتـور سـعـيد
الـــزبــيــدي الــذي رافـق اجلــواهــري من
ـوصـل يـتـحـدث فــيه عـمـا بــغـداد إلى ا
جــرى مـع الــشــاعـــر الــكــبــيـــر عــنــدمــا
ــوصل يــقـول اســتــضـافــته جــامــعـة ا
نـصا: " ألغِيتْ رحلـة الطائرة من بغداد
وصـل فـأنـزعج اجلـواهـري وكاد إلـى ا
يــعـدل عـن تـلــبـيــة الــدعـوة لــوال تـدخل
أســتـاذنـا عـلـي جـواد الـطـاهــر فـأقـنـعه
بــالـســفــر بـســيـارة رئــيس اجلـامــعـة 

فتصدر اجلواهري السيارة. 
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وتـــوســـطت بـــ أســـتــاذي اخملـــزومي
ـسـافة والـطـاهـر ودار احلـديث عـلـى ا
ـــوصل وكــنت والـــزمن بــ بـــغــداد وا
أجـــيب خلــبـــرتي األســبـــوعــيـــة بــهــذا
الـطـريق  فـهـمس بي األسـتـاذ الـطـاهر
أن أســـكت  فـــقــد حلظ انـــصــراف أبي

فرات عنّا فقال : جاءه الشعر.
ومن مــقـعـدي كـنت أسـتـرق الـنـظـر إلى
اجلـواهري فـرأيت قصاصـة ورق يكتب
كـلمة في أولهـا فقط ويكتب الـقافية في
آخــرهـا وكـانـت تـلك طـريــقـة أبي فـرات
حــيــنــمــا يــهــجم عــلــيه الــشــعــر  وقـد
خـصـني بعـد أن ألـقى مقـطـوعته في أم
الـربيع بهذه القـصاصة: أم الربيع
يــا من فـقت حـســنـهـمــا.... وأتـمـهـا في

براغ ونشرت كاملة في ديوانه.." 
ـا يـشـير إلـيه الـدكـتور الـزبـيدي أن و
اجلـامعـة أعدت لـلجـواهري جـولة حرة
ـكــتـبـات في شــارع الـنــجـفي ..شــارع ا
وفـي أثـنـاء جتـواله تـقـدمت إلـيه امـرأة
مــوصـلــيـة وشـقت صــفـوف احملــيـطـ

بـاجلـواهري لـلسالم عـليه وظـننـاها ال
تـــعـــرفه فــقـــالت : أريـــد أن أقـــبل يــدك
وسـحــبـتـهـا مـنه لـكــنه قـال بـلـهـجـته :
أســتــغـفــر الــله يـا أخــتي !! وجــر يـده
بـأدب  ثم بـكى  وقـطع جـولـته طـالـباً

العودة إلى دار استراحته.
خـالل الزيـارة الـتي اسـتـغـرقت يـوم
ب 22-20 شـــــــبــــــاط 1980 كـــــــرمت
ا يـستحقه . ـوصل اجلواهري تـكر ا
وقــد زار ضـمن بـرنــامـجه الـذي أعـدته
اجلـامعة (مـتحف الفنـون التشكـيلية )
وصل حيث اعمال الرواد في جامعة ا
وصل االساتـذة الكبار من تـشكيـليي ا
جنــــــيب يـــــونـس وراكـــــان دبـــــدوب 
وضـرار القدو  وعبد احلميد احليالي
ـتـحف ن ازدانت جـدران ا وغــيـرهم 

بأعماهم .
 وقــــد ســـجـل اجلـــواهـــري فـي ســـجل
ـتـحف  كلـمـات نقـلـها لـنـا التـحـقيق ا
الـذي اجراه الصديقان الـدكتور سعيد
جـاسم الزبـيدي والـدكتـور عبـد الرضا
ــنـشــور في مــجـلــة اجلـامــعـة عــلي وا
نيسان  1980يـقول اجلواهري الكبير
:"هـــذه فــرصــة ســـعــيــدة  ســـأحــتــفظ
بـذكـراهـا الـعـطـرة  لـتـمـد في انـفاسي
وانـــا ســعــيـــد ان انــقل عـــطــرهــا الى
وهوبة القادمة .امد الله في االجـيال ا
ـوهـوبـ الـذين عًـمـروا هـذه انـفـاس ا
ـــواهـــبـــهم " . الـــقـــاعـــات اخلـــالـــدة 
الــتـــوقــيع : اخملــلـص مــحــمــد مــهــدي

اجلواهري .21-2-1980
رحـم الــله اجلــواهــري شــاعــر الــعـرب
االكــبـر شــاعـر الــفـراتــ كـان عــراقـيـا
وعـروبيا وانسـانيا  وما تركه من ارث
نــسـتـعـيـده الـيـوم لــهـو دلـيل عـلى انه
حي بـيننا والذكر لالنسان حياة ثانية

له . وصل اجلواهري الكبير مع ثلة من االدباء في رحاب جامعة ا



 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23 .Issue 6911 Wednesday 10/3/2021

vHDB  rOJ(« b³Ž

œ«bGÐ v ≈ ÊöB¹ ÊUOÐ—Ë√ ÊU³Žô

6

Í—ËbK  ÎöDÐ ÃÒu²¹ gO'«

bO « …dJÐ w «dF «

{ من الـالعب الــــذي تـــــتــــمــــنـى الــــلــــعب
بجــواره ?

مع الالعب رونالدو كريسـتيانو جداً
اهوى الى تلك األمنية .

ــكـن ان نــراك قـــريــبـــاً في نــادي { هـل 
جديد ?

االن اســتـمــراري فــقط مع نـادي كال 
القوة اجلوية وال افكر بذلك إطالقاً .
نتخب الوطني ? { متى استدعيت الى ا

- قد استدعيت في عام  2010.
{  مـاهو افضل هدف أحرزته في حياتك

?وكيف كان شعورك?
- افضل هدف لدي كان امام منتخب
فيـتنـام امـا شعـوري لألسف كان في
حيـنها حـزين ولم اشعـر بلـذة الفرح

فترض العكس ! ابداً ومن ا
الن فـي الـــوقت نــــفـــسه كــــانت أيـــام
حـزيـنــة لـفـقـدي ابي الــعـزيـز (رحـمه
الله) وحالتي كانت مـتعبة جداً لذلك

لم اشعر بالفرح.
{ هل هـنالك مـخـالـفـات لديـك في الوسط

الرياضي ?
مــخــالــفــات كــثـيــرة من قــبل - نــعم 
الرياضي ال أتذكر واحدة منها لكن
أتـذكـر قـدسبـبت لـي عدة مـشـاكل في

الوسط الرياضي.
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هــــمـــــام طـــــــــارق فــــرج مـــــوالــــيــــد
ــــــــنـــــــــتـــــــــــــــخب 1996العب فـي ا
الـــــعراقي ونادي الـقوة اجلــــــــوية
ولـــد في بـــغـــداد في  مـــنــــــــــــطـــقــة
ـارس الــريـاضـة االعــظـمــيـة وكــان 
ويــحــبــهــا  وهــو في سن مــبــكــر من

عمره .
{ متى بدأ مشوارك الكروي ?

- بـدأ مــشـواري في سن مـكــبـر كـنت
ابـلـغ من الـعــمـر 12 عـامــاً في ســنـة
2008ألن  كــرة الـقــدم من هــوايـاتي
ـفضـلـة لـذا منـذ أيـام صـغري احب ا

امارسها .
{ مــــاهي اجــــمل مــــحــــطـــة فـي حـــيــــاتك

الكروية?
- نادي القـوة اجلويـة كان من اجمل
احملطات في حياتي ألنني نلت ثالث

بطوالت اسيوية مع هذا النادي .
{ مـا هــو افـضل نـادي من وجـهـة نـظـرك

في الوقت احلالي?
- بوجـهة نـظري ان افـضل نادي في
داخل الــــعـــراق هــــو نــــادي الــــقـــوة
ياً أنني اجلوية امـا افضل نادي عـا

افضل ريال مدريد .

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

استـعاد نـادي الزوراء العـبه احمـد فـاضل قبل مـواجهـة الـقوة اجلـوية في قـمة دوري الـكرة
ـتـحدث بـاسم الـنـادي عـبد الـرحـمن رشـيـد في تصـريح صـحـفي  ان الـفريق ـمـتاز.وقـال ا ا

اضية. استعاد الالعب احمد فاضل بعد االصابة التي حلقت به خالل االيام ا
واضاف ان الـفريق سـيفـتقـد جلهـود احلـارس جالل حسن الـذي سيـغيب ايـضا عن مـباراة
قـبـلة بـسـبب االصـابة. سـيـواجه الزوراء فـريق الـقوة اجلـويـة يوم احلـدود في اجلـولة بـعـد ا

قبل. اخلميس ا
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تـــوج نــــادي احلـــيش بـــلـــقب الـــدوري
ـمــتـاز بـكــرة الـيـد لــلـمـوسم الـعــراقي ا

.2021-2020
وواجـه فـريق احلـيش نـظـيـره الـشـرطـة
بـاراة النـهائـية التي مسـاء اليـوم في ا

احتضنتها قاعة السليمانية.
واجـهة بـفارق اربـعة اهداف وانتـهت ا

لفـريق اجليش بواقع 24-28.وكان اخر
موسم قد توجه فـيه اجليش هو موسم

.2012/ 2013
امـا فـريـق الـشـرطــة فـتـوج بــالـلـقب في
ــاضـيــة.وفي لـقـاء ـواسم اخلــمـسـة ا ا
اخـر اقيم الـيـوم فاز فـريق كـربالء على
فـريق الفـتوة بـنـتيـجة 24-23 ويحصل

ركز الثالث. على ا

االنـتـقـاالت الــشـتـويـة في الـعـراق قـد
انــــتـــهـت في االول من اذار احلــــالي.
ومن جـــــهــــــة اخـــــرى أكـــــد االحتـــــاد
ـنتـخب الـبـحـريـني لـكـرة الـقـدم ان ا
ركز االول االحمر يستهدف حتقيق ا

زدوجة. في التصفيات االسيوية ا
وقال رئـيس االحتـاد الـبحـريـني علي

بن خـلـيـفـة في تـصـريـحـات صـحـفـية
إن تركـيـزنا حـالـيا يـصب في حتـقيق
ـركـز األول في األحـمــر الـبــحـريـنـي ا
تصـفـيات كـأس الـعالم 2022 وآسيا
ــــهـم فــــهم 2023. واضــــاف أن مـن ا
الــتـــصـــفـــيـــات وكــيـف أصــبـح حــال
نافسة كبيرة نافس وخاصة أن ا ا
ـــــــقـــــــعــــــد األول مـع كـل من عـــــــلى ا

نتخب العراقي واإليراني. ا
ساعي احلـالية تصب في وتابع أن ا
ــلـكـة الــبـحـرين مـا أن تـســتـضـيف 
تبقى مـن مباريـات التصـفيات بـنظام
ــقـــبل هـــنــاك الــتـــجــمـع حــزيـــران ا
اجـتــمـاعـاً فـي األسـبـوعــ الـقـادمـ
ـركزية حلسم موضـوع االستـضافة ا
والـذي من شـأنه أن يـنـعـكس إيـجـاباً
عــلـى مـــشــوارنـــا في الـــتـــصـــفـــيــات
ـركـز الـثـاني ال يـضـمن وخـاصـة أن ا
الـــتـــأهل نـــظــراً الخـــتـــيـــار أفــضل 4
ــركـز الـثـاني في مـنـتــخـبـات حتـتل ا

اجملموعات الثمان اآلسيوية.
ـركـز االول يـذكـر ان الـعــراق يـحـتل ا
في مجمـوعته بـالتصـفيات االسـيوية
والــــتي تــــضـم ايــــران والــــبــــحــــرين

وكمبوديا وهونغ كونغ.

يستحق مدرب فريق نادي الصناعات الـكهربائية الكاب عباس
ـدرب االفـضل في اجلـولـة الـثـانـيـة من مـرحـلة عـبيـد ان يـكـون ا
ـمـتازة لـكرة االياب لـبطـولـة دوري انديـة العـراق لـفرق الـدرجة ا
لـيس الن فريـقه حـقق فـوزاً باهـراً عـلى متـصـدر الدوري القـدم 
ـا الن قـيادته لـفـريقه في وا فريق نـادي الـقوة اجلـويـة وحسب 
ـدرب االفـضل .. ـنـحه لـقب ا هي الـتي حـفـزتــنـا الن  ـبـاراة  ا
نتـيجـة الفـوز بهـدف مـقابل هـدف واحد تـتقـدم على نـحو مـؤكد
نح الفريق موقع ردود هو الذي  الن ا في التقييم  على االداء 
متميزا في جدول الدوري .. واعود الى الـقيادة التدريبية واقول
ان التحول الفني النوعي لفريق نادي الصناعات الكهربائية في
لم يكن ثـمـرة توجـيهـات عابـرة قبل واثـناء مبـاراة القـوة اجلويـة 
ـا كان نـتيـجة جـهد تـدريبي مـتقن وضع فـيه عباس وا باراة  ا
عبيد كـل خبراته احليـوية كالعب دولي بـارع سابق في صفوف
فضال عن جتاربه نتخبـات الوطنية العـراقية لعقـد من الزمان  ا
واعــتـزازه الـكــبـيـر ــاضـيـة  ـواسم الــقـلـيــلـة ا الـتــدريـبـيــة  في ا
والتـي ساعـدته في اتـخـاذ قـرار صعب بشـخـصـيـته التـدريـبـيـة 
عــنــدمــا فـضّـل عـدم ـوسـم الـريــاضي اجلــاري  في مــســتـهـل ا
االستمرار في الـعمل مع الكـادر التدريـبي لفريق نـادي الشرطة
عـلـى صـعـيـد النه رفض الـتــمـيـيـز الــذي مـارسه الــنـادي ضـده 
واتـخـذ الكـابـ عـباس عـبـيد قـرار االنـسحـاب الـصعب الراتب 
وهو يـعـلم مسـبـقـا ان فرص الـعـمل في اجملـال التـدريـبي قلـيـلة
وكان يعرف ايضا قيمة العمل في الكادر التدريبي لفريق كبير
ـكن ان يـجـمـعـهـا في واخلـبـرات الــتي  ـقـام نـادي الـشـرطـة 
فريق يضم عـدد غير قـليل من العبي مـنتخب الـعراق الوطني ..
والتحـدي االكبر الـذي واجه عباس عـبيد في تـدريب فريق نادي
هـو قـبـوله مـهـمـة الـتـدريب في مـرحـلة الـصـناعـات الـكـهـربـائـيـة 
خطورة ويـعلم الـضليع في عـلم التـدريب الريـاضي  نافـسات  ا
ـدرب لم يــعـد الــفـريـق بـنــفـسه  ,ولم يـخــتـر النـه ا هـكــذا قـرار 

ثلون الفريق ..  الالعب الذين 
ـا حــرص عـلى خـوض وا ولم يـخــتـلق عــبـاس عـبــيـد أي عــذر 
مـهـمـته الـتـدريــبـيـة بـجـديـة كـبــيـرة اثـمـرت عن ثالث انـتـصـارات
مـتاز امثال اربيل متميزة عـلى فرق اندية لـها باع في الدوري ا
والـطـلـبـة والـقـوة اجلـويـة .. والــتـسـاؤل الـذي يـفـرض نـفـسه في
اذا يلعب فـريق نادي الصناعات الـكهربائية هكذا مناسبـة هو 
كرة واعية وسـهلة وواثقة  وال تـستطيع فـرق عديدة في الدوري
ال متاز اعلى قدرات فنية منه وتسبقه في اخلبرات الدولية وا ا
ــؤكـــدة هي ان اجلــهــد واالجــابـــة ا ــبـــاريــات مــثـــله  في اداء ا
والـقراءة الذكية بذول في الوحدات الـتدريبية  تـقن ا التدريبي ا
هي الـتي صنـعت الفارق ـباراة الـرسمـية  تغـيرات الـلعب في ا
ال تـعني ان فريق ـثابـرة الكـاب عبـاس عبـيد  .. هذه االشادة 
سـيسـتـمر في تـقـد الـعروض الـقـوية الصـنـاعـات الكـهـربائـيـة 
وسيـحـصـد نقـاط الـفوز امـام كل مـنـافسـيه في مـبـاريات بـطـولة
ــكن  ولـــكن مــا هــو مــحل ــمــتــاز  الن ذلـك غــيــر  الــدوري ا
ثــــــــنـاء مـؤكـد  هـوالعـمل الـذي قـام به عـباس
ـدة الـزمـنـيـة الـقـــــــــصـيـرة عـبـيـد في ا
وهـذا العـمل عكس ويـعكس اضـية  ا
وأهـــمــــيـــة ــــدرب احملـــلـي  كـــفــــاءة ا
ومـنحه فـرصـة الـعمل االستـعـانـة به 

التي يستحقها .

مواجهة الشرطة واجليش بكرة اليد
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اعـلن رئيس نـادي الـديـوانيـة حـس
العنكوشي وصـول العب اوروبي
الى العاصـمة بغـداد تمهـيداً لتـمثيل

وسم احلالي. الفريق في ا
وقال العنكوشي في تصريح صحفي
 إن ادارة الديـوانية ابـرمت صفـقت

جديـدت لتـعزيـز صفـوف الفريق في
ـوسم احلالي.واوضح أن منـتـصف ا
ــهـــاجم الــبــوســنـي نــيــدو وصــانع ا
االلــعــاب بـوغــدان وصال الــعــاصــمـة
بـغـداد في سـاعـات مـتـأخـرة من لـيـلة
امس مـن اجل تــــــوقـــــيـع الـــــعـــــقـــــد
واالنخراط بالـتدريبات.يـذكر ان فترة
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واصل إنتـر ميالن زحـفه القوي في
الــدوري اإليـطــالي وأسـقط ضــيـفه
أتــاالنــتــا بــهــدف من دون رد عــلى
ملعب سان سيـرو ضمن منافسات

سابقة. اجلولة 26 من ا
ســجل مـــيالن ســـكــريـــنــيـــار هــدف
ـبـاراة الـوحـيـد في الـدقـيـقـة ?54 ا
لــيـحــقق فــريق األفــاعي انــتــصـاره
الــــــســــــابع عـــــــلى الــــــتــــــوالـي في

الكالتشيو.
رفع إنــتــر رصــيـده إلى 62 نــقــطـة
لـيـعزز مـوقعـه في الصـدارة بـينـما
جتـــمــد رصــيــد أتــاالنــتــا عــنــد 49
ـركز نـقـطـة وبات مـهـددا بـفقـدان ا

اخلامس.
لم يهدد اإلنتر مرمى ضيفه بالشكل
الكـافي طوال الـشوط األول بل كاد
الــــهـــدف أن يـــأتي بــــهـــديـــة من
كــريـسـتـيــان رومـيـرو مـدافع
أتـاالنـتـا الـذي أعـاد الـكـرة
بـشــكل غـريب حتت ضـغط
رومــيـلـو لـوكـاكـو لـزمـيـله
رمى سبـورتيلـو حارس ا
لـيــبـعــدهـا األخـيــر بـرأسه

قبل أن تدخل الشباك.

كــمـا تــبـاطــأ لــوكـاكــو في مـحــاولـة
أخــرى وفـــضل أن يـــراوغ الــدفــاع
بــدال من الــتـــمــريــر ألحــد زمـــيــلــيه
أشــــــرف حـــــكــــــيـــــمـي أو الوتـــــارو

مارتينيز.
في الـدقـيـقة 40 كـاد فـريق أتـاالنـتا
أن يـــهــز الـــشـــبــاك مـن ركــنـــيـــتــ
مـتـتـالـيـتـ األولى قـابـلـهـا دوفـان
زابــاتــا بــرأسه وأبــعــدهــا ســمــيـر

هاندانوفيتش بصعوبة.
أمـا الـثـانـيـة فـقـد قـابـلـهـا بـيـسـيـنـا
بــــــرأسـه وأبــــــعــــــدهــــــا مــــــاركـــــو
بـــــروزوفـــــيـــــتـش من عـــــلـى خط

رمى. ا
ـدرب أنـطـونـيو تـدارك رجـال ا
كونتي موقفـهم سريعا بهدف
أول فـي الـــدقـــائق األولى من
الـشــوط الـثـاني سـجـله
ســــكـــــريــــنـــــيــــار من
متابعة لركلة

ركنـيـة تـعـثـر مـدافـعـو أتـاالنـتا في
إخراجها من منطقة اجلزاء.

بـعـدهـا بـدقـيـقـتـ كـاد لـوكـاكو أن
يـضـيف الـهـدف الـثـاني بـعـد تـعـثر
مـدافـعي أتـاالنـتـا بـشـكل غـريب إال
أن كـريـستـيـان روميـرو أبـعد الـكرة
ـهاجم البـلجـيكي قبل أن من أمام ا
يسدد في شباك ماركو سبورتيلو.
ضـــغط أتـــاالنــتـــا بـــكل قــوة إلدراك
الــتــعـادل حــيث ســدد زابــاتــا كـرة
خـطيـرة بجـوار القـائم وكرر بـديله
لــــــــويـس مــــــــوريـــــــــيل
احملاولـة بتصـويبة
أبــعــدهـــا ســمــيــر
هــانــدانــوفــيــتش
بـصــعــوبــة كــمـا
شــكـــلت الـــكــرات
الــــــعــــــرضــــــيــــــة
إليــــلــــيـــــشــــيــــتش

خطورة بالغة.
 حتـــرك كــونــتي

لتنشيط صفوفه في آخر ربع ساعة
حـــــيـث أشـــــرك جــــــالـــــيــــــارديـــــني
وألـــيـــكــســـيس ســـانـــشــيـــز مـــكــان
بـروزوفـيــتش والوتـارو وقـبــلـهـمـا
شـارك كـريـسـتـيـان إيـريـكـسن مـكان
أرتــورو فـيــدال لــتـدعــيم مــنـظــومـة

الوسط.
وفي الدقـيقة 85 شارك دامـبروزيو
ومـــاتــيـــو دارمــيــان مـــكــان أشــرف
حـكـيـمي وبـيريـسـيـتش لـضخ دماء
جديدة في جبهتي اجلنب بصفوف

اإلنتر.
أمــــا األوراق األخــــرى الــــبــــديــــلــــة
جلـاسبـريني مـدرب أتـاالنتـا سواء
مــيـــرانـــشــوك أو بـــاشـــالـــيــتش أو
عاونة دي بالومينو لم تكن كافية 
رون وجــوزيـنس في قـلـب الـطـاولـة
خالل الــدقــائق األخــيـرة لــيــتــلـقى
الـــفــريق خـــســارته اخلـــامــســة في

وسم. الدوري هذا ا
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ـركز الرابع في تمـسك تشـيلـسي با
ـمتـاز بـفوزه الـدوري اإلجنـليـزي ا
عـلى ضـيــفه إيـفـرتــون بـهـدفـ من
دون رد  ضــمن اجلــولـة الــســابــعـة

العشرين.
 وسـجل هــدفي تـشـيـلـسي كل
من مـــدافع إيـــفــرتـــون بن
جودفري (31 باخلطأ
فـي مــــــــــــــــرمـــــــــــــــاه)

وجـورجـ
يو (65 من ركلة جزاء).

 وحــافظ تـــشــيــلــسي عــلى ســجــله
درب اخلالي من الـهزائم في عـهد ا
ـــاني تـــومـــاس تــوخـــيل فـــرفع األ
ــركـز رصــيـده إلى 50 نــقــطــة في ا
الــــرابـع بــــفــــارق 4 نــــقــــاط أمــــام

إيفرتون.
 واعتمد تـوخيل على طـريقة اللعب
1-2-4-3 حـــيث وقف كــيــرت زومــا

إلى جـانب أندريـاس كـريسـتيـنسن
وســيـزار أزبــيـلــيـكــويــتـا في اخلط
اخللـفي وتواجـد على الـطرف كل
من ريـس جـــــيـــــمس ومـــــاركـــــوس
ألــــونـــســـو وتــــمـــركـــز الــــثـــنـــائي
جـورجـيـنـيـو وماتـيـو كـوفـاسـيتش
لعب فيما حترك كالوم في وسط ا
هـودســون أودوي وكــاي هــافــرتـز
ـــهــاجم الـــصــريح تـــيــمــو خـــلف ا
فيـرنر. وجلأ مـدرب إيفرتـون كارلو
أنشيلوتي إلى طريقة اللعب -4-2
1-3 حـيث تكـون اخلط اخلـلفي من
مـايـســون هـوجلـايت ومــايـكل كـ
وبن جودفـري ولوكـاس ديني
ووقـف أالن وأنــدري جــومــيـز
ــــلــــعب وحتــــرك في وسـط ا
الـــــثالثـي ألـــــيـــــكس أيـــــوبي
وجـــــيـــــلـــــفـي ســـــيـــــجـــــوردســــون
ــهـاجم وريـتــشـارلــيـســون خـلف ا

الصريح دومينيك كالفرت لوين.
 كانت مـحاوالت تـشيـلسي خـجولة
في أول 10 دقـائق فـوصـلت الـكرة
إلى فــيـرنـر عــلى مـشــارف مـنــطـقـة
ــدرجـات اجلــزاء لــيــســدد نــحــو ا

اخلالية بالدقيقة السادسة.   
 وجــاءت أول فــرصــة خــطــيــرة في
الـلــقـاء بــالـدقــيـقـة 16 عـنــدمـا رفع
جيـمس عرضيـة نحـو منطـقة جزاء
إيفـرتون أبعـدها هوجلـايت لتصل
الكرة إلى جورجيـنيو الذي سددها
بــجـــانب الـــقــائـم الــبـــعــيـــد.ومــرت
عـرضيـة هـودسـون أودوي من أمام
والـتـقط اجلــمـيع في الــدقـيـقـة 19  
حــارس تــشـــيــلــسي إدوارد مــنــدي
رأسـية سـهلـة من كالـفرت لـوين إثر
عرضية من الناحية اليسرى لديني

في الدقيقة 25.
 وافـتـتح تـشـيـلـسي الـتـسـجـيل في
الدقـيـقة 31 عـندمـا أرسل ألـونـسو
كرة نـحـو مـنـطـقـة اجلـزاء تـابـعـها
هـافـرتـز فـحـاول جـودفـري قـطـعـها
بـــيــد أنـــهـــا ارتــدت مـــنه إلى داخل
ـدافـع كــ أمـام الــشـبــاك. ووقـف ا
تـسـديــدة هـافـرتـز في الــدقـيـقـة 35
وتــــخــــلص هــــودســــون أودوي من
أيــوبي لــيـمــرر إلى ألــونــســو عـلى
مــشــارف مــنــطــقــة اجلــزاء فــسـدد
الالعب اإلسـبـاني كـرة نـحـو الـقائم

u“∫ تشلسي

يحقق الفوز
ويحافظ على
ركز الرابع ا

الـــقـــريب تـــألق احلـــارس جــوردان
بيكفورد في إبعادها بالدقيقة 41.
 واقـــتــرب تــشـــيــلــسـي من إضــافــة
الـــهــدف الــثــاني فـي الــدقــيــقــة 51
عـنــدمـا انـبــرى مـاركـوس ألــونـسـو
لركـلة حـرة مبـاشرة سـددها قـريبة
من الزاوية العليا القريبة للمرمى.
 وألغى احلـكم هدفـا لتـشيـلسي في
الــــدقــــيــــقــــة  ?53عــــنــــدمــــا أرسل
هودسون أودوي الكـرة إلى هافرتز
ـنطـقة لـيـستـقبـلهـا الدولي داخل ا
ـاني قـبل أن يسـدد في الـشـباك األ
ـسـة الـيـد على بـيـد أن احلـكم رأى 
هــافــرتـــز قــبل الـــتــســـديــد. وأهــدر
إيفرتون فـرصة خطيـرة في الدقيقة
57 عـنـدما مـرر سـيجـوردسـون كرة
بـيــنـيـة إلى ريــتـشـارلــيـسـون الـذي
سدد ب زوما وألونسو كرة بعيدة
ــــرمـى. واصل تــــشـــــيــــلــــسي عن ا
ــرتـدة خــطــورته من الــهــجــمــات ا
فــــتـــخـــلـص هـــودســـون أودوي من
هـوجلـايت قبل يـسـدد كرة أبـعـدها
احلـــارس بــيـــكــفـــورد بــبـــراعــة في
الدقيقة 60. وحصل تشيلسي على

ركـلة جـزاء عنـدمـا تعـرض هافـرتز
لـلـعـرقـلـة مـن قـبل بـيـكـفـورد ونـفـذ
جــورجــيـنــيـو الــركــلـة بــنــجـاح في

الدقيقة 65.
ودخل مايـسون مونـت إلى تشكـيلة
تـــشــــيـــلــــسي بـــدال مـن هـــودســـون
أودوي وزج أنــشـيــلــوتي بــورقــته
الـــهـــجــومـــيـــة األخــيـــرة من خالل
إقــحــام الــبــرازيــلي بــرنــارد مــكــان
جـومــيـز.وتـقــدم مـونت بــالـكـرة في
هــجــمــة مــرتـدة قــبـل أن يـســدد في
ــدافع كــ بــالــدقــيــقــة 78 ومــرر ا
أزبيـليكويـتا كرة جـميلـة إلى فيرنر
الذي انفرد باحلارس لكن بيكفورد

تصدى حملاولته في الدقيقة 80.
ــرمى وانــفـــرد فـــيــرنـــر مـــجـــددا 
إيــفــرتــون فــتــمــكن بــيــكــفــورد من
إيــقـــافـه مـــرة أخــرى لـــكـن الـــكــرة
ــــرة إلى الــــبــــديل وصــــلت هــــذه ا
جنـولـو كانـتي الـذي تـألق احلارس
في الــتـصــدي لــتـســديــدته ثم عـاد
بيـكـفـورد مـجـددا لـيـنـقـذ مـرماه من
ـركزة في الـدقيـقة تـسديـدة مونت ا

الرابعة من الوقت بدل الضائع.
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هـذا الـعـمـر  ومحـاربـتـهم بـالـنـسـبة
لدي اعتـبرتهـا نقطـة بداية لـلوصول
الى النـهـاية لـو احلمـدلـله أستـطعت
ان اصل  الى الـنــهـايـة في مـشـواري

الرياضي .
{ مـــن هـــــو مــــــثـــــــلك األعـــــلـى في

العب ? ا
- ســـمـــثـــلي األعـــلى (نـــشــأت
اكـــرم) مــــنـــذ صـــغـــري كـــنت
أتـمـنى ان اصـبح مـثلـه وقد
جــاء هــذا الــيــوم وحـقــقت
امـنـيــتي وأصـبـحت العب
له عدة بـطـوالت وكل هذا
بـــــــفـــــــضـل الـــــــلـه ودعم

االقرباء .
كن لك اعتزال { متى 

لعبة كرة القدم ?
اعــتـزل الــكــرة عـنــدمـا
أرى نفـسي لم أتـمكن
مـن إضــــــافــــــة شيء
ـنــتـخب ـيــز الى ا
الــوطــني الن الالعب
الـــــذي لـم يـــــقــــدم أي
ـنـتـخـبه يـصـبح شيء 
وجـوده والـعــدم بـنـفس

ستوى . ا

{ كـيف تـنـظــر الى واقع الـكـرة الـعـراقـيـة
في الوقت احلالي ?

- الى االســوء لـو نـظــرنـا قــلـيالً الـو
الــتــقـنــيـات احلــديـثــة لــوجـدنــهـا لم
تـــتـــوفـــر في الــعـــراق ومن نـــاحـــيــة
احلــكـام أيـضــا لـو نـنــظـر الى بــقـيـة
الـدول وحـكـامـهـا لـوجـدنـاهم افـضل
بسبب عدم وجود تلك الـتقنيات لكن
نسعى بكل جهدنا ونقول بأن القادم

افضل بإذن الله تعالى .
{ بـــرأيك الـــريـــاضي مـــاذا يـــحــتـــاج في

الوقت احلالي?
- يحتاج الى تمارين انفرادية ولعب
حـديد واشـيـاء كـثـيرة تـسـاعـده على
لـياقـة الـبـدن السـلـيم خـاصةً الالعب
الذي يريـد ان يصـبح مبـدع في لعبه
وبـاإلضـافـة الى ذلك يـجب االهـتـمـام
لـدى الالعب وتـوفــيـر كُل مـتـطـلـبـاته

في الوسط الرياضي .
{ هـل تــعـــرضت الى مـــحـــاربــة مـن قــبل

اشخاص في الوسط الرياضي?
واجهت كثيرة من احملاربات من نعم
قـربـ لدي في بعض  االشـخـاص ا
بداية مسيـرتي مع العلم كنت اصغر
نتتخب عـندما استدعيت العب في ا
له فكانوا يريدون سقوطي ألنني في

منتخب
البحرين
بكرة القدم

همام طارق 



عــــامـل اجلــــمـــــهــــور الــــذي كــــان
نحها أفضلية.

لذا ستـسعى الفـرق التي خسرت
ذهابا على أرضـها إلى استغالل
نـفس الـعـوامل حـ تـلـعـب إيـابا
في عــقــر دار مــنـافــســيــهــا بـدون
جمهورهم خـاصة وأن اخلسارة
لم تـكن كـبيـرة في حـالة أتـلـتيـكو
مــدريــد وإشــبــيــلــيــة وأتــاالنــتــا
والــتي انــهــزمت نــعم لــكن لــيس

بنتيجة حاسمة.
ـقـابـل سـيـحاول تـشـيـلـسي في ا
وبــوروســـيــا دورتــمـــونــد وريــال
مـدريـد تـأكـيـد أحقـيـتـهم بـالـتأهل
ووأد أي محاوالت لقلب الـنتيجة
وتـوديـع الـبــطــولــة من مالعــبـهم
التي ستكون بال جمهور أيضا.
وتـقـام يــومـا الـثالثــاء واألربـعـاء
من هــذا األســبـــوع أربع لــقــاءات
سـتــكـشـف في نـهــايـتــهـا عن أول
أربـعــة مـتـأهـلـ إلى ربع نـهـائي

التشامبيونزليج.
فـإضـافــة إلى زيـارة إشـبــيـلـيـة
إلـى دورتـــــمـــــونـــــد بـــــعـــــد
ــلـعب ـة  2-3 الــهــز
سانشيز بيثخوان
يتواجه لـيفربول
مع اليــبـزيج في
مـــــــــــــــلــــــــــــــعـب
"بــــوشــــكــــاش
أرينا" احملايد
في بودابست
والــــــــــــــــــــــذي
اســـتــــضـــاف
لـقـاء الـذهـاب
الـــذي فــاز به
الـــــريــــدز 0-2
فــيـــمـــا يــحل
بـــرشــــلـــونـــة
ضــيــفــا عــلى
بـاريس سـان
جــيــرمـان في
حـــــــديـــــــقــــــة
األمــراء بــعــد
ـــــــــته هـــــــــز
الـثــقـيـلـة 1-4
في كامب نو.
وكــــــــــــــــــــــــــان
يــوفـــنـــتــوس
هــو الــوحــيـد
الـــذي خـــســر
في مــــــبـــــاراة
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{ مدريـد - وكـاالت - ظـهـر األرجـنـتـيـني لـيـونـيل مـيسـي قائـد بـرشـلـونـة في انـتـخـابـات الـنادي
قبل وال الكتـالوني الختـيار رئيس جـديد للـبارسا.ويـنتهي عـقد ميـسي مع برشلـونة في الصـيف ا

توجد مفاوضات حاليًا ب الطرف من أجل التجديد.
ووفـقًا لـصحـيفـة "مـوندو ديـبورتـيفـو" اإلسـبانـية فـإن ميـسي ظـهر في مـقر االنـتـخابـات رفقـة جنله
تـياجـو وأدلى بـصوته الخـتيـار الـرئيس اجلـديد.وبـدأت انـتخـابات بـرشـلونـة الختـيـار رئيس جـديد
خلـفا جلوسيب ماريا بارتوميو اليوم في  6 مـقرات مختلفة 2 مـنها في منشآت النادي والباقي
في جيـرونا وييـدا وتاراجونـا وتورتوسـا وأندورا.ويتـنافس في هـذه االنتخـابات ثالثة مـرشح هم
توني فـريشا وفـيكتور فـونت وخوان البورتـا وإذا فاز أي من فونـت أو فريتشـا سيصـبح الرئيس
قـابل سـبق لالبـورتـا تولي رئـاسـة الـنادي من 2003 إلى الـ 41الـذي يـتـولى رئاسـة الـنـادي في ا

.2010
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{ دبـي- وكــــــاالت -
ســيــحــقق الــصــربي
نــوفـاك ديـوكــوفـيـتش
ـيـا ـصــنف األول عـا ا
واحدا مـن أهم أهدافه
غــدا االثــنــ عــنــدمــا
يحـطم الـرقم القـياسي
ـسـجل باسم ي ا الـعا
مــنـافـسه الــسـويـسـري
اخملضرم روجـر فيدرر
عـنـد ضـمـان اسـتـمراره
في صــــــدارة قـــــائـــــمـــــة
الــــتــــصــــنــــيف الــــدولي
حملـــــــتــــــرفـي الــــــتـــــــنس

لألسبوع 311.
وصــعـد الـنــجم الـصـربي
(33 عـــامــــا) إلـى صـــدارة
قـائــمـة الـتــصـنـيف لــلـمـرة
األولى في تـــمــوز/يـــولــيــو
دة 2011 وظل طوال هـذه ا
يــحـلم بــالـوصــول إلى الـرقم
القيـاسي للبـقاء في الصدارة

وهـو 310 أســابـيع الــذي سـبق أن
سجله فيدرر وجتاوزه.

وعن ذلـك قــال ديـــوكـــوفـــيـــتش في
اضي: "هـذا واحد من أكبر العام ا
هـدف لي عـلى مـستـوى مسـيرتي
االحـتـرافـيـة.. وهـمـا الـوصـول إلى
الرقم القياسي اخلاص بالبقاء في
ــســجل بــاسم روجـر الـصــدارة وا
كن وجتاوزه والفـوز بأكبـر عدد 
مـن ألـــــقـــــاب الـــــبـــــطـــــوالت األربع

الكبرى".
وهـــــــــذه هـي خـــــــــامـس فـــــــــتـــــــــرة
لـــــديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـش في صـــــدارة
ــركـز الــتــصـنــيف بــعــد انـتــزاعه ا
نـافس اإلسباني ـيا من ا األول عا
رفــائـيل نـادال في شـبـاط /فـبـرايـر

اضي. من العام ا
وأنهى الالعب الصربي عام 2020
في صــــدارة الــــقـــائــــمــــة لــــلــــمـــرة
الـــســـادســـة مـــعــــادال بـــذلك الـــرقم
ـسجل بـاسم األمـريكي الـقيـاسي ا
عـتزل بـيت سامـبراس كـما توج ا

بلـقبه الكـبير رقم 18 في أستـراليا
ــفـــتــوحـــة في شــبـــاط /فــبـــرايــر ا

اضي. ا
 وبـــعــد فـــوزه بـــلــقـب أســتـــرالـــيــا
ـفتوحـة للـمرة الـتاسـعة وتـعزيز ا
ـسـبـوق في رقــمه الـقـيـاسي غـيـر ا
البطـولة أصبح ديوكـوفيتش على
بعد لـقب كـبيرين فـقط من معادلة
الـــرقم الـــقــيـــاسي لـــعـــدد األلـــقــاب
ـسـجل مـنـاصـفـة باسم الـكـبـرى وا

نادال وفيدرر وهو 20 لقبا.
وقــال ديــوكــوفــيــتش بــوضــوح أن
تركيزه حاليا سينصب على حصد
ـزيـد من األلـقـاب الـكـبـرى مـؤكدا ا
أنه سـيـعـدل بـرنـامج مـشـاركـته في
الــبـــطــوالت من أجل حتـــقــيق هــذا

الهدف.
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وقـــــال الـالعب الــــــصـــــربي بـــــعـــــد
فتوحة: التتويج بـلقب أستراليـا ا
ـــزيـــد من "هـل أفـــكـــر في الـــفـــوز 
األلــقـاب الـكـبــرى وحتـطـيم األرقـام

الـقـيـاسـيـة. بـالـطـبع نـعم. أفـكر في
ذلك".

وأضـاف: "كـمـا أن مـعـظم انـتـباهي
وطاقـتي من اليـوم فصـاعدا وحتي
اعـتــزال الـتـنس ســتـكـون مــوجـهـة
نــحــو الـبــطــوالت الــكـبــرى بــهـدف

زيد من ألقابها". الفوز با
ولم يـشــارك فــيـدرر الــذي سـيــكـمل
ـقـبل عامه 40 في آب/أغـسـطس ا
ــته أمـام في أي بـطــولـة مــنـذ هـز
ديـــوكـــوفـــيــــتش في قـــبـل نـــهـــائي
ــفـــتـــوحــة في 2020 أســتـــرالــيـــا ا
العب في بــطـولـة وســيـعــود إلى ا
قــطـر هـذا األسـبـوع بـعـد خـضـوعه
لـعـمـيـلـتـ جـراحـيـت فـي الـركـبة

اضي. العام ا
وقال الـنجم السـويسـري اخملضرم
إنه اسـتـمـتع بـالـلـعب في مـواجـهة
ــواجـــهــات ديـــوكــوفـــيـــتش وإن ا
بــيـــنــهــمــا أخــرجـت أفــضل مــا في

جعبة كل منهما.
وقـــــال فـــــيـــــدرر في لـــــقـــــاء عـــــبــــر
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ــونــتـادا عــلى خــيم أجــواء الــر
إيـاب ثــمن نــهــائي دوري أبــطـال
أوروبــا مـع إصــرار الـفــرق عــلى

التأهل إلى الدور ربع النهائي.
وشـــهـــدت مـــواجـــهـــات الـــذهــاب
هـيـمـنـة واضـحة لـلـفـرق الـزائرة
والتي أنـهت دور اجملمـوعات في
الـصـدارة ويبـدو أن الـوضع غـير
ــألـوف بـسـبب اجلــائـحـة حـيث ا
ــــــدرجــــــات اخلــــــاويـــــة ا
وحـــــــــــــرمــــــــــــان
أصــــــحــــــاب
األرض مـن

{ لـندن- وكاالت - كسـر رينجرز هيـمنة منافـسه التقـــــــلـيدي العنيـد سلتيـــــــــك على
ـسابـقـة للـمرة األولى مـنذ سـنوات لـقب الدوري االسـكتـلنـدي لكـرة الـقدم واسـتعـاد لقب ا

طويلة.
واسـتفـاد ريـنجـرز الذي يـقـوده جنم كرة الـقدم اإلجنـلـيزي الـسابق سـتـيفن جـيرارد من

سابقة. سقوط سلتيك في فخ التعادل السلبي مع مضيفه دندي يونايتد وتوج بلقب ا
ويـستـحوذ ريـنجـرز على الـرقم القـيـاسي لعـدد مرات الـتتـويج بالـلقب حـيث أحرزه الـيوم

اضية. واسم التسعة ا للمرة الـ55 مقابل 51 لقبا لسلتيك الذي احتكر اللقب في ا
وحرم رينجرز مـنافسه التقليدي من حتـطيم الرقم القياسي لعـدد مرات الفوز باللقب على

التوالي حيث يقتسم الفريقان هذا الرقم برصيد تسعة ألقاب متتالية.
ومنح ريـنجرز مدربه جيرارد (40 عاما) أول ألـقابه في بطوالت الدوري احمللية علما بأن
يرليج مع جيرارد الذي قضى معظم مسيرته كالعب في صفوف ليفربول لم يتوج بالبر

الريدز رغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2004/2005.

فـيـلـيـبس بـ الـظـهـيـرين نـيـكـو
ويليامز وأندي روبرتسون.

ـــــــــلــــــــعـب شــــــــارك وفـي وسـط ا
جـورجـيـنـيـو فـيـنـالـدوم وجـيمس
مـيـلـنـر ونابـي كيـتـا خـلف مـثلث
هــجـــومي يــضم: مـــحــمــد صالح
وديـــــوجــــو جــــوتـــــا وشــــيــــردان
ـقابل جلـأ مدرب شـاكيـري. في ا
فولـهام سـكوت بـاركر إلى طـريقة
2-4-4  بـخط خـلـفي يـضم: كـيـني
تيـتي ويواكـيم أندرسـن وتوس

أدارابيو وأوال أينا.
وعـلى اجلـنــاحـ لـعب الــثـنـائي
إيـــفـــان كـــافـــالـــيـــرو وبـــوبي دي
كــوردوفــا-ريــد بــيــنــمــا تــمــركــز
ماريو ليمينا وهاريسون ريد في
ـــــــــــلـــــــــــعـب وفـي اخلـط وسـط ا
ـوال األمــامي: جـوش مــاجـا وأد

لوكمان.
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وقــطع فــولـهــام الــكــرة لـيــنــطـلق
بـــهــجــمــة مــرتـــدة وجّه خاللــهــا
تــيـــتي عـــرضــيـــة من الـــنــاحـــيــة
الــيــمــنى نــحــو مــايـا فـي الـقــائم
البعيد لكـن محاولة األخير مرت
بــعــيـــدا عن الــقــائم الــبــعــيــد في
الدقـيقة 4. وأهدر فـولـهام فـرصة
جــديــدة في الــدقـيــقـة 11 عـنــدمـا
تـــخــــلص لـــوكـــمــــان من نـــيـــكـــو
ويـلـيـامـز قـبل أن يـسـدد كـرة من
داخل مــــنـــطــــقـــة اجلــــزاء مـــرت

رمى. بجانب ا

الـــــذهــــاب خــــارج مـــــلــــعـــــبه في
ـواجـهات الـثـمـان الـتي أجريت ا
فـي ذهــــــاب دور الـÆ16 وبـــــــوغت
ـة مـفـاجـئة العـبـو الـيـوفي بـهـز

Æ2-1 على يد بورتو
لـكن الهـدف الذي أحـرزه فدريـكو
ـدرب أنـدريا كـيـيـزا أثـلج صـدر ا
بـيـرلـو ومـنح (السـيـدة الـعـجوز)
آمــاال أكـبـر في الـتـعـويض أثـنـاء

مباراة اإلياب بتورينو.
فـيـما يـبـدو بوروسـيـا دورتمـوند
في أزهى حاالته بعد تألق جنمه
الــــواعــــد إرلــــيــــنـج هــــاالنــــد في
مـواجــهـة إشـبــيـلــيـة األولى لـذا
ســـيــعــمـل عــلى تــأكـــيــد جــدارته
بالـتأهل لربع الـنهـائي من ملعب
سـيـجـنـال إيــدونـا بـارك الـرهـيب
الذي سيخلو كذلك من اجلمهور
وهـــو األمــر الـــذي يـــعــول عـــلــيه
الـــــفـــــريـق األنـــــدلـــــسي مـن أجل
حتقـيق نتـيجـة إيجـابيـة يعوض

بها خسارته على أرضه ذهابا.
أمــا بــرشــلـونــة فــبــصـدد مــهــمـة
ـلـعـب حـديـقـة األمراء عـصـيـبـة 
حيث يـواجه الـبي إس جي الذي
عـاد بـفـوز كـبـيـر  4-1من مـوقـعـة
كــامب نـو إال أن رونـالــد كـومـان
ــرون بــحـــالــة طــيــبــة ورجـــاله 

مؤخرا لذا فال شيء مستبعد.
كـمـا أن البـارسـا في حالـة نـشوة
بـــوصـــوله لـــنـــهــائـي كــأس مـــلك
إســبـانــيــا واقــتـرابـه من صـدارة

الليجا.
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ـقــابــلـة يــعـود عــلى الــنـاحــيــة ا
األرجــنـــتــيــني أنـــخل دي مــاريــا
والــبـرازيـلي نـيـمـار إلى صـفـوف
الـفــريق الـبـاريــسي ويـنــتـظـر أن
يشاركـا إلى جوار كيلـيان مبابي
فـي مـبــاراة اإليـاب بــعـد أن غـاب
الـثـنـائي األرجـنتـيـني الـبـرازيلي

باراة األولى. عن ا
وتـختـتم مبـاريـات التـشامـبيـونز
لـيجـهـذا األسـبـوع بـلـقـاء الـلـيـفر
واليــــبــــزيج الــــذي لـن يـــقــــام في
ــلــعب بــوشــكـاش أنــفــيــلــد بل 
أريـنا في بـودابـست مع أفـضلـية
لــلـ(ريــدز) الــذي فــاز ذهــابــا 0-2
بــعـد اســتــغالله أخـطــاء كــتـيــبـة
جوليـان ناجلسـمان التي حتسن
أداؤهــا وتــنـافس اآلن عــلى قــمـة
البـوندسـليـجا عالوة عـلى سوء
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"إنـسـتــجـرام" قـبل انــطالق بـطـولـة
قـطــر أمس الـســبت: "في مــواجـهـة
أفضل الالعب أنت تـعلم أن عليك

تقد أفضل ما لديك من أداء".
وأضــــاف: "وبـــصـــفـــة خـــاصـــة في
مــواجـهــة العب مــثل نــوفــاك الـذي
كنه الدفاع يقدم أداء فريدا. فهو 
بصورة جيدة جـدا والهجوم. وهو
ـلك تـوازنـا مـتــمـيـزا جـدا ولـهـذا
الــــســـــبب هـــــو واحــــد مـن أفــــضل

الالعب على مر العصور".
وأردف الالعـب الـــــســــــويـــــســـــري:
"سعدت باللـعب في مواجهته وهو
واحد من الالعـب الذين جـعلوني
العــــبــــا أفــــضل. ومـن اجلــــيــــد أنه

موجود في اللعبة".
 تـأهـلت الالعــبـة الـتــونـسـيـة أنس
ــيــا  إلى ــصــنــفــة 31 عــا جــابــر ا
الـــــدور الــــثــــاني لـــــبــــطــــولــــة دبي
فـتوحـة بعـد الفوز بـسهـولة على ا
الالعـــبـــة الـــتـــشــــيـــكـــيـــة كـــاتـــرين
ـيـا ــصـنـفـة 68 عـا سـيـنــيـاكـوفـا ا

أنس جابر

نـتـائج ليـفـربـول الذي خـسـر آخر
خــمس جـوالت له عــلى أرضه في

يرليج. البر
وتـسـتـكـمل مـواجـهـات إيـاب ثـمن
ـــــقــــبل الــــنــــهــــائـي األســــبــــوع ا
ـباريـات مانـشـستـر سيـتي ضد
بوروسيا مونـشنجالدباخ وريال
مـدريــد مع أتـاالنـتــا وتـشــيـلـسي
أمــام أتـلــتــيـكــو مــدريـد وأخــيـرا
حـامل الــلــقب بـايــرن مــيـونخ في

مواجهة التسيو.
تلقى ليفربول اخلسارة السادسة
عـلى الـتوالي فـي ملـعـبه "أنفـيـلد"
ــمــتــاز بـــالــدوري اإلجنــلــيـــزي ا
بـسـقوطه أمـام فـولهـام بـهدف من
دون رد ضـــــمن اجلـــــولــــة  27من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
 وســجـل مــاريــو لــيــمــيــنــا هــدف

باراة الوحيد في الدقيقة 45. ا
 وجتـمــد رصـيـد لــيـفـربــول بـهـذه
ركز اخلسارة عند 43 نقطة في ا
الــســابع لــيــتــأزم مــوقــفه بــشـأن
نافسة عـلى مركز مؤهل لدوري ا
أبـطـال أوروبا فـيـما رفع فـولـهام
ـركـز رصـيـده إلى 26 نـقـطـة في ا
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 وأجـرى مـدرب لـيـفـربـول يـورجن
كــــلـــوب تــــغـــيــــيـــرات عــــدة عـــلى
تــشـــكــيـــلــته األســـاســيـــة ضــمن

عتادة 4-3-3. طريقته ا
وبـدأ كــلـوب بــخط دفـاعي مــكـون
مـن ريس ويـــلـــيــامـــز ونـــاثــانـــيل  زالتان إبراهيموفيتش

ــقــبل. عــلـى األرجح لن تــقــام أي ا
ـتـحدة مـبـاريـات خارج الـواليـات ا

وسم التالي على األقل". حتى ا
وأضــــاف "لـــكن اخلــــطـــة مـــا زالت
محاولـة استئـناف موسمـنا بأقرب
مـا يـكـون لـلـشكـل الـطـبيـعـي الـعام
الــقـــادم. إذا اســـتــمـــر الــتـــطـــعــيم
بـالـسـرعـة احلالـيـة وإذا كـان فـعاال
كــمـا هــو حـالــيـا جتــاه الـفــيـروس
وسالالته اجلـديـدة فإنـنـا نأمل أن
تـلـئة تـمـاما العب شبـه  تـكـون ا

وسم القادم أيضًا". في ا
ــــوسم احلـــــالي في ويــــنــــتــــهـي ا
مـنـتـصف يولـيـو/تـموز مـا يـعطي
الــفــرصـــة لالعــبــ الــراغــبــ في
ــبــيــة ــشــاركــة في األلــعــاب األو ا

بالذهاب إلى طوكيو.
وسم وأشار سيلفر إلى أن إنهاء ا
في يـــولـــيـــو ســـيــمـــنـح الالعـــبــ
الفرصة للـتعافي مع تطلع الدوري

للعودة إلى موسمه الطبيعي.
ورغم عـدم وجـود خطـط في الوقت
احلالي للعودة إلى اللعب في بيئة
مـعـزولـة خالل األدوار اإلقـصـائـية
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قال آدم سيـلفر مـفوض دوري كرة
الـسـلة األمـريـكي للـمـحتـرفـ قبل
ـــوسم مـــبـــاراة كل الـــنـــجـــوم إن ا
الـقـادم لن يـشـهــد إقـامـة مـبـاريـات
خــارج الــبالد لـــكن هــنــاك أمل أن
تـعـود الـفـرق لـلـعب أمـام مـدرجـات
ـتــلـئــة في مـوسم "-2021 شــبه 
 "2022إذا اســتــعــادت الــواليــات
ـتـحـدة الـسـيـطـرة عـلى جـائـحـة ا
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ـاضي في ــوسم ا ومع إقــامـة ا
بـيــئــة مـعــزولــة في أورالنـدو
ــوسم وإقـــامــة مـــبــاريـــات ا
احلـــــالي أمـــــام مــــدرجــــات
خــالـيــة في أغــلب الـوقت
ـباريات قال سـيلـفر إن ا
الــدولــيـة لن تــســتـأنف
قــــبل مـــوسم "-2022

 "2023على األقل.
وقـــال ســـيـــلـــفـــر قـــبل
مــبــاراة كل الـــنــجــوم الــتي
تــقـام في أتـالنـتـا: "في الــبـدايـة ال
ـوسم يـوجــد خــطط لــلـســفــر في ا
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وتمكن لـيفربـول أخيرا من مرمى
فولهام في الدقيقة 14 عندما مرر
شـاكيـري كرة بـينـية نـحو صالح
الذي تخطى أينا قبل أن يتصدى
احلـــــــارس ألـــــــفـــــــونـس أريــــــوال
حملـــاولــته. وعـــاد لــيــفـــربــول في
الدقـيقة 19  عنـدما مـرر فيـليبس
الــكــرة إلى صـالح عــلى مــشـارف
مـنـطـقـة جـزاء فـولـهـام فـاسـتدار
األخــيــر قــبـل أن يــســدد بــجــانب

القائم القريب.
 وقــام لــوكـمــان بــتـخــطي نــيــكـو
ــهـارة قـبل أن يـهـيئ ويـلـيـامـز 
الـــكــــرة إلى مــــاجـــا الــــذي ســـدد
ــرمى في الــدقـيــقـة 23 بـجــانب ا
وبــعــدهــا بـ 6دقــائق رفع تــيــتي
الـكرة مـن اجلهـة الـيمـنى لـتصل
إلـى مـاجــا الـذي ارتــدت رأســيـته
من الــدفــاع لــتــعــود الــكـرة إلــيه
ـرمى قـبل أن ويــسـددهـا نـحــو ا
يــتـدخل احلـارس ألـيـسـون بـيـكـر
إلبعـادها.ومـرر دي كوردوفـا-ريد
ــــيـــزة نــــحــــو لـــوكــــمـــان كــــرة 
الــــــــذي انطـلق بها من الـناحية
الـيـمـنى لكـن نيـكـو ويـليـامـز قام
بــتــدخـل دقــيق إلبــطــال مــفــعــول
تـــســـديــدة العـــبــــــ فـــولـــهــام في
الدقيـــــــــقة 35. واحتسب احلكم
ركــــلــــة حـــرة لــــصالح نــــفــــذهـــا
شـاكـيـري ولم تـبــتـعـد كـثـيـرا عن
ـرمى فولـهام في الـزاوية الـعلـيا 

الدقيقة 39.

{ روما- وكـاالت - يأمل سـتيفـانو بيـولي مدرب مـيالن أن يتعـافى زالتان إبـراهيمـوفيتش
ناسب قبل مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد. في الوقت ا

ويحل مـيالن ضيفا على يونايتد في ذهاب دور الـ  16بالـدوري األوروبي على ملعب أولد
قبل. ترافورد اخلميس ا

يالن بـسبب إصـابة عـضلـية وكـان حاضرا في  وغاب إبـراهيمـوفيـتش عن آخر مـباراتـ 
تـابـعة االنـتـصار 0-2 عـلى فـيرونـا في الـدوري.وقـلص ميالن الـفـارق مع إنـتر ـدرجـات  ا

تصدر إلى 3 نقاط. ميالن ا
هاجم السويدي: "إنه يتحسن. غدا سيخضع لفحص آخر وسنرى كيفية وقال بيولي عن ا

تعافيه. نأمل أن يكون جاهزا بحلول يوم اخلميس".
باراة وكان يخطط للوجود اليـوم. لقد حضر اجتماعا فنيا وأضاف: "هو يدرك صعـوبات ا
وسـأل مــبـاشـرة عـن حـال الـفــريق وكـيـف تـسـيــر األمـور ونــحن صـافــحـنــاه بـحـرارة. إنه

يساعدنا ويلهمنا كما يفعل األبطال الكبار".
ـدرب بيولي أمـام صـــــــــمود ـيالن عانى فريق ا وفي ظل غياب الـهداف األول 
فيـرونـا لكـنه فـاز بـفـــــــــضل هـــــــدفي رادي كـرونـيتــــــــــش وديـوجـو دالوت
لـيـحـقق فـوزا مـهـما مـع سـعـــــــــيـه حلـصد الـلــــــــــقب ألول مـرة فـي عقـد من

الزمان.
وقال بـيـولي: "تـوقـعت مـثل هـذا األداء وبـالـلـعب بـهـذا الـيـقـ والـقـوة. أعرف
إمــكـــانــاتــنــا ولم نــكـن نــشــعــر بــالـــرضــا عن مــســتـــوانــا في آخــر مــبــاراة".

- وكـــاالت - اســـتــــــــــــبــــعـــد لـــوثـــار مـــاتـــيـــــــــــــوس جنم { بـــرلـــ
ـانــــــــشافت خـلفا ـــــــــــاني األسـبق تولي تدريب ا نتــــــــخب األ ا

ليواخيم لوف.
وفي حـوار مع مـحطـة (سـكاي) قــــــــال صـاحب الرقم الـقـياسي
اني:" أهتم بـطبيــــــعة احلال نتـــــــــــخب األ باريـات مع ا من ا
ـنتـخب لكـنني راض عن حـياتي وأنـا أستـبعد بكـرة القـدم وبا

هذا األمر".
كان الالعب الـدولي الســــــــــابق محـمد شـــــــــول اقترح
مـاتـيوس زمـيـله الـســــــــابق في بـايـرن مـيـــــــونخ في
حـوار صــحــفي أمس الـســبت كــخـلــيـفــة مـحــــــــــتـمل

للوف.
وقال مـاتيوس: "ال أشغـل نفســــي بـهذا األمر على

اإلطالق ولـي تــخــطــيط مــخــتــلف تــمــامــا"
مــشـــيـــرا إلى أنه مـــدد عـــقــده مع

محطة سكاي كخبير كروي.

قـال ســيـلـفـر إنـه ال يـسـتــبـعـد هـذا
االحتمال.

وقال سـيلفـر: "ال أستـبعد أي شيء
ألن الـشيء الـذي تـعلـمـنـاه جمـيـعا
ـــــاضي أن عـــــلى مـــــدار الـــــعــــام ا
ــتــحــكم تــمــامـا" الــفــيــروس هــو ا
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{ بـاريس- وكاالت- كشـف االحتاد الدولي
لــلــســيــارات  تــفــاصــيل عـن حــادث رومـان
جروجان في سـباق البـحرين ببطـولة العالم
لــســبــاقــات فــورمــوال 1 لــلــســيــارات الــعــام

اضي.  ا
وأوضح االحتــاد الـدولي أن الـسـيـارة كـانت
تسـير بـسرعة 192 كيـلومـترا في الـساعة
وشـــدة االصـــطـــدام تـــســـاوي 67 مـــرة من
اجلــــاذبـــيــــة األرضــــيــــة وهـــو مــــا أدى إلى
انـقـسـامـهـا إلى نـصـفـ واخـتـراق الـنـصف
األمـامي منـها لـلحـواجز قـبل اندالع الـنيران
في بـــدايـــة الـــســـبـــاق الـــذي أقـــيم في 29
نـوفــمــبــر تــشـريـن الـثــاني.وكــان الــفــرنـسي
جـروجــان الــبــالغ عــمـره  34عـامــا والـذي
كانت قدمـه اليسرى عالقـة في السيارة قال
إنه كـان يـعـتـقـد أنه سـيـمـوت لـكـنه اسـتـجمع

قواه للخروج من السيارة من أجل أطفاله.
وكـــــشف االحتـــــاد الـــــدولـي عن أن مـــــدخل
فـــحـص خـــزان الـــوقـــود عــــلى اجلـــانب
األيــســـر من الـــســيـــارة لم يـــكن في
مكـانه فيما تـمزقت وصلة إمداد
الـــــــوقــــــود مـن اخلـــــــزان إلى

احملرك.
و الــتــلــويح بــاألعالم

احلـمـراء بـعـد 5.5
ثــــــــانــــــــيــــــــة من

مــضـيــفـا أن الـدوري لن يــطـلب من
الـالعــبـــ احلـــصــول عـــلى لـــقــاح
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وتـابع "نـحن بــحـاجـة إلى الــتـأقـلم
عــلى الــظــروف الــراهــنــة. ســأقـول
ــا ألول مــرة خالل الــعــام إنــني ر

ـجــمـوعـتــ دون رد بـعــد سـاعـة
ودقيـقت من الـلعب بواقع 6ـ 2و6
ـ 3 . وسيطـرت أنس جابر سـيطرة
مـطلـقـة عـلى مـجـريـات الـلـقـاء مـنذ
اجملـــمـــوعـــة األولى الـــتي انـــتـــهت
بـسـهـولـة لــلـبـطـلـة الـتـونـسـيـة 6ـ2
بـــــعـــــد 30 دقـــــيــــقـــــة مـن الــــلـــــعب
وتـــواصـــلت ســـيـــطـــرة جـــابـــر في
اجملـمـوعـة الـثـانــيـة والـتي انـتـهت
لصاحلها بعد 32 دقيقة من اللعب

.6_3
وجتــــــــــدر اإلشــــــــــارة إلـى أن أنس
وكـاتـرين تـقـابـلـتا في  6مـنـاسـبات
ــاضي في بــطـولـة آخـرهــا الـعـام ا
ـفتـوحـة كانت الـغلـبة أيـضا قـطر ا
جموعت دون للبطلة التونسية 

رد بواقع 3_6و2_6.
وســتــواجه أنـس جــابــر في الــدور
ـنـتـصـرة في الـلـقـاء الذي الـثـاني ا
ســيــجــمع بــ يـلــيــنــا ريــبــاكــيــنـا
ـيــا  والـصـيــنـيـة ـصــنـفـة 14 عـا ا

زهاجن تساساي.

احلـادث فيـمـا وصلـت السـيـارة الطـبـية إلى
ـوقع بـعـد  11ثــانـيـة وجنح جـروجـان في ا

اخلــروج من الــسـيـارة
بــعـد 27 ثــانـيــة لــكـنه
تــــعــــرض حلــــروق في
يــديـه.وقــال جـــان تــود
رئـيس االحتـاد الدولي:
ـهمـة التي عـلومـات ا "ا
تـــوصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا من
احلادث سـتـسـاعـدنا في
مواصلة حتس السالمة
في فــورمـوال  1وريــاضـة
احملـــــــــــركـــــــــــات حــــــــــول
الـعالم".وأشار االحتاد
الـدولي إلى أنه يعمل

ـتعلقـة بالسالمة على تطـوير بعض األمور ا
منهـا مراجعة تصميم خزان الوقود ومدخل
قعد الفـحص في كل فئات السـيارات ذات ا
الــواحـد.كـمـا سـيـعــمل االحتـاد الـدولي عـلى
تـــــطــــويـــــر مـــــقــــاومـــــة الــــقـــــفــــازات
للـــــــــنيران والتوصل إلى أنواع
جديـدة من احلـواجـز تـكــــــــون

أكثر أمنا.

الـفـائت أشــعـر بـتــفـاؤل في الـوقت
احلــــالي إزاء عـــودة اجلــــمـــاهـــيـــر
لـلمالعـب. عنـدمـا نصل إلى األدوار
اإلقــصــائــيــة في مــنــتــصف مــايـو
سـتـكون الـظـروف أفضل كـثـيرا من

اآلن".
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ــســؤولــيــة والـتــعــويــضــات قـبل ا
ا أدى توريـد اللـقاح إلى الـعراق 
إلى تـأخر وصـول لـقاح فـايـزر حلد
اآلن عــلـــمـــاً أن بــقـــيـــة الــشـــركــات
ـصنـعة لـلقـاحات اكـتفت ـية ا الـعا
بــوثــيــقــة مـــوقــعــة بــ الــطــرفــ
ـــــــســـــــاءلــــــة حتـــــــمـــــــيــــــهـم مـن ا

والتعويضات".
ــوضــوعــة الـلــقــاحـات ــراقــبـون  ا
يــعــلــمـــون عــلم الـــيــقــ بــأن دوالً
ـــمــلــكــة عــظــمـى مــثل أمـــريــكــا وا
ـتـحـدة وغـيرهـمـا أعـطت الـشـركة ا
نتـجة للـقاح فايزر هـذه احلماية ا
3 وقـــــــــــــد  اإلعـالن عـن ذلـك فـي 
ــاضي بـــعــنــاوين كــانـــون األول ا
صـحـفيـة تـصـدرت معـظم الـصحف

واقع اخلبرية حول العالم. وا
WO½u½U  W¹ULŠ

مصـادر مقـربة من احلـكومة أحملت
إلـى أن شـــركــة فـــايـــزر اشـــتـــرطت
ضـمـان تـقـد احلـمايـة الـقـانـونـية
عـــنــد إبـــرام الــعـــقــد وأن الــوزارة
كـانت على عـلم بهـذا الشـرط لكـنها
تأخـرت في عـرضه خالل االجتـماع
األســـبــــوعي جملـــلـس الـــوزراء إلى
جــانب تــقــاعــســهــا في طــلب عــقـد
ـنـاقـشـة جـلـسـة طـارئـة لـلـمـجـلس 
ومعاجلـة أزمة توفـير اللقـاح. علماً
أن مــجــلـس الــوزراء أقــر مــشــروع
ـنـتـجـة قـانـون حـمـايـة الـشـركـات ا
لــــلـــقـــاح في  21شـــبـــاط اجلـــاري.
والـالفت هــنـــا هــو تـــعــلـــيق وزيــر
الـصحـة حسن الـتمـيمي بـقوله "إن

ــنــاسب بــشــكل مــبــكــر. الــلــقــاح ا
وانتـشرت مـنذ أيـام حمالت انـتقاد
الذعـة وســخـريـة الفــتـة اســتـهـدفت
عـنـية اإلخـفـاق الواضح لـلـوزارة ا
واطنـ في تأم كميات بصحة ا
مــنـاســبـة من الــلــقـاح أســوة حـتى
بـــالــــدول الـــفـــقـــيـــرة. وسط إطالق
هــــاشـــتـــاغ #الـــلـــقـــاح_وين ?! إلى
جانب آالف التـغريدات عـلى منصة

تويتر.
وزارة الصحة وفي بيان لها أفادت
" تــوقـيع االتـفـاقــيـة بـتـاريخ /21
ليون  2020 /12لتجهيز العراق 
ونــصف مـلــيـون جـرعــة عـلى ثالث
دفعات وعقدت اجـتماعات متعددة
ناقشة القضايا ثلي الشركة  مع 
الــلــوجــســـتــيــة حـــول خــزن ونــقل
ــســـتــلــزمــات الــلـــقــاح وتــوفـــيــر ا
الــضـروريـة لـذلك والـتـحـضـيـر إلى
مــرحـلــة نــقل وتــوزيع الـلــقــاحـات
لـكـنـنـا تفـاجـأنـا برسـالـة من شـركة
فـــــايـــــزر بـــــتـــــأريخ 2021 /2 /15
تشتـرط تشريع قـانون للـحماية من

ـيـة أعـلـنت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
وصـول مـعدالت الـتـطعـيم اجلـارية
حاليـاً ضد فيـروس كوفيد- 19إلى
 240مـلــيـون جــرعــة حـول الــعـالم
حــتى اآلن والــعـراق مــازال خـارج
ــعــدل. مــعــظم دول اجلــوار هــذا ا
بـدأت مــرحـلـة تــوزيع الـلــقـاح عـدا
الــعــراق بل أن حــمالت الــتــلـقــيح
بـدأت مــنـذ أســابـيع وشــمـلت دوالً
فقيرة وأخـرى ذات موارد محدودة
جـــداً بـــالـــرغـم من قـــرار مـــجـــلس
الوزراء في جلسته يوم  26كانون
ــاضي أي قـبـل نـحــو أكـثـر ثـاني ا
من شـهــر والـقــاضي بـتــخـصـيص
 100مليون دوالر لشراء اللقاحات

ضادة لفيروس كورونا. ا
نـاشـطون مـدنـيون ومـعـهم أوساط
واســعــة وعــبــر مــواقع الــتــواصل
االجــــتـــمــــاعي انــــتــــقـــدوا صــــمت
احلـــــكـــــومـــــة إزاء جتـــــاهل وزارة
الـصحـة اخملاطـر احملدقـة بالـعراق
ـــوجـــة جـــراء تـــأخـــر الـــلـــحـــاق 
ي لـلـحـصـول عـلى الـتـهـافت الـعــا

الـوزراء إقــرار فـتح اعــتـمــاد مـالي
داخـلي بــاسم الـشــركـة الـوســيـطـة
عـــــــلـى عـــــــكـس االعـــــــتـــــــمـــــــادات
االسـتــيـراديـة والــتي تـكــون بـاسم

صنعة خارج العراق. الشركة ا
مـتــابـعــون لـلـشــأن الـعــام مـازالـوا
يـتــسـاءلــون أيـضــاً هل  حتـويل
ـبـالغ اخملـصـصة إلى دفـعـات من ا
شركة فايزر من قبل وزارة الصحة
الـتي ادعت تـعـاقـدهـا مـع الـشـركة?
فيمـا نفى مصدر مـطلع في مجلس
الـــوزراء فـــتح أي اعـــتـــمـــاد مـــالي
لـصـالح شـركة فـايـزر وهـذا يعـتـبر
ا خرقاً لـبنود الـعقد مع الـشركة 
يــزيــد مـن الــتــســاؤالت حــول هــذا
العـقد وأسـباب إخـفاق الوزارة في
تـنـفـيذ بـنـودهـا لتـفـادي الـفشل في
تأم حصة الـعراق من اللقاح وال
بـد من الـسـؤال هل هـذه مـحـاوالت
من الـوزارة لـتــأخـيـر تــوريـد لـقـاح
فـايـزر إلجـبـار احلــكـومـة لـلـتـعـاقـد

على لقاح الشركة الصينية?
لـفت في عقد شـراء لقاح الـشركة ا
الــصــيــنـيــة أن ســعــر الـلــقــاح هـو
األعـلى مـقـارنـة بـسعـر لـقـاح فـايزر
والـبالغ  20 دوالر لـلجـرعـة وسـعر
لــقـــاح اســتــرازيـــنــيــكـــا الــبــالغ 4
دوالرات للجرعة الواحدة علما أن
هـــذا الــلـــقــاح لـــيس بــحـــاجــة إلى
مـعدات خـاصة للـخزن والـنقـل كما
هــو احلـال مع لـقـاح فـايـزر ويـوفـر

مناعة أقوى من اللقاح الصيني.
منحة أم شراء?

عــلى نـحــو مــتـأخــر أعــلـنت وزارة
الـصـحـة في بـيـان لـهـا الـيـوم "لـقد
أثـمـرت جـهود وزارتـنـا بـالـتواصل
مع الـدول الـصـديـقـة في احلـصـول
علـى منحـة من احلكـومة الـصيـنية
لـتأمـ دفعـة أولى من لـقاح شـركة
سيـنوفارم الصـينيـة وسوف تصل
إلى الـعــراق يـوم االثـنـ األول من
آذار إن شـاء الــله تــلـيــهـا دفــعـات
أخـــرى بـــعــد االتـــفـــاق مع شـــركــة
سينوفارم لـشراء كميات أخرى من

اللقاح".
w Ëœ ÊËUFð

فيما نـشر موقع السفـارة الصينية
نـحـة منـذ يوم 4 في بـغداد خـبـر ا
شـــبـــاط اجلــاري مـــفـــاده "من أجل
التعبير عن مشاعرها الودية جتاه
الـعراق حـكومـة وشعـباً ومـساعدة
الـعـراق على الـتـغـلب على جـائـحة
ـكن كـوفـيـد- 19في أسـرع وقت 
قـررت احلـكـومة الـصـيـنيـة الـتـبرع
بخمـس ألف جرعة من الـلقاحات
ضد كـوفيد-  19للـعراق الـصديق"
كما أكد السفير الصيني في بغداد
تـشــانغ تـاو الــيـوم "في مــا يـخص
إجـــراء الــتـــعـــاون الــدولي بـــشــأن
ـضـادة لكـوفـيد- 19ال الـلـقاحـات ا
يـسـعى اجلـانب الـصـيـني وراء أي
هــدف جــيــوسـيــاسـي وال يـخــطط
لكـسب أي مصلـحة اقتـصادية وال

يفرض أي شرط سياسي".
في الــوقـت الــذي يــنــبـــغي فــيه أن
نـــثــمـن مــبـــادرة الــصـــ في مــنح

الــــعـــراق نــــحـــو  50ألـف جـــرعـــة
مجانيـة من اللقاح علـينا أن نلفت
اهتمام مراكز الـقرار العراقية وفي
مــقــدمـــتــهــا رئــيس اجلـــمــهــوريــة
ورئــيس مـــجــلـس الــوزراء ووزيــر
اخلـارجـيـة إلى إمـكــانـيـة الـتـوجه
ـتـحدة نـحـو حـكـومـات الـواليـات ا
األمـريـكـيـة والبـريـطـانـية بل ودول
االحتاد األوروبي عـلى نحـو عاجل
إلمـداد الـبالد بـشحـنـات طـارئة من
ـنـتـجــة في بـلـدانـهـا الـلـقــاحـات ا
إنـطالقـاً من كـون الـعـراق يـخـوض
ومنذ سنوات خـلت حرب التصدي
لإلرهــاب نــيـابــة عن الــعــالم ودفع
ثــمــنــاً بــاهــضــاً مــالــيــاً وبــشــريــاً
وإقـتـصـاديـاً وعـسـكـريـاً خالل هذه
احلــرب الــضــروس والـتـي مـازالت
مـسـتـمـرة في إسـتـهـدافـهـا لـبـقـايـا
االرهاب وخاليـاه النـائمـة وزواياه
ـــؤكـــد هـــنــا أن ـــظــلـــمـــة. ومن ا ا
عـــواصم الـــعـــالـم لن تـــتـــوانى في
ــزيـد من الــدعم واإلسـنـاد تــقـد ا
إلى حكـومة بـغداد لـتمكـينـها ليس
ـواجـهـة أزمـة كـورونـا فحـسب بل
أيـــة أزمـــة يــــتـــرتب مــــعـــهـــا وقف
اســـــتـــــنـــــزاف قـــــدرات وطـــــاقــــات
. إن اسـتجـابة حـكومات الـعراقـي
ــــهـــا ـــتــــقــــدم وتـــقــــد الــــعـــالـم ا
لـلـمـسـاعدات الـطـارئـة لـلـعـراق في
هـذا الـظــرف احلـرج بـالـتــأكـيـد لن
تكون بـديالً على سياسـة احلكومة
الـواجب اتبـاعهـا بـالتـعاقـد قصـير
األمد لـتأم احـتيـاجات البالد من

مـستـلـزمـات ومـتـطـلـبـات احلـمـاية
واألمـان حلـيـاة األفراد إلـى جانب
تـصــديـهـا ومـتــابـعـتـهــا الـصـارمـة
لـــوقف ومـــنع صــفـــقــات الـــفــســاد
صـائر واحلـيلـولة دون الـتالعب 
األبرياء من أبناء الشعب. وبإمكان
حـكــومـة الـكـاظــمي تـشـكــيل جلـنـة
وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس
الـوزراء شخـصيـاً وعضـوية وزراء
ــــالــــيـــــة والــــصــــحـــــة والــــنــــقل ا
ؤسسات ذات العالقة للسيطرة وا
عـــلى آلــيـــة الــتـــعــاقـــد وتــعـــجــيل
وتائرهـا على نحو الـسرعة لتدارك
ــــكن تــــداركه مـن خـــســــائـــر مـــا 
ـــواقف وتـــضــــحـــيــــات مـــازالـت ا
الـيومـيـة لـوزارة الـصـحـة تـعـلـنـها

يومياً.
لقد حصدت جـائحة كورونا اآلالف
من أرواح العـراقيـ منـذ أن أطلت
بـــرأســـهـــا فـي بـــدايـــة عــام 2020
ومــــازالت. ولــــكــــون األزمـــة الــــتي
عــصــفت بــالــعــالم أجــمع أوشــكت
عـلى االنـتـهـاء لـذا يـجب أن يـعـمل
رئـيـس وأعـضــاء مــجــلس الـوزراء
ـشبـوهة في عـلى منع الـصـفقـات ا
شراء اللقاح وإلزام وزارة الصحة
ـبــاشـر مع الــشـركـات بـالــتـعــاقـد ا
ـنـتـجة مـبـاشـرة من دون وسـطاء ا
ودفع كومـيشنـات ألنها الـيوم أمام
االمتحان الصعب إنسانياً ووطنياً
وقـــبل هــــذا وذاك تـــأكــــيـــد صـــدق
التـزامها بقـيم مهنـة الطب النـبيلة

هنية واإلخالقية. ومعاييرها ا

مــطــالــبــة شــركــة فــايــزر بــوثــيــقـة
ـــســـؤولــيـــة قـــبل احلـــمـــايــة مـن ا
ـضـاد لـفـيروس ـهـا الـلقـاح ا تـقـد
كـورونــا إلى الـعــراق أمـر روتــيـني
اتـبـعـتـه الشـركـة األمـيـركـيـة مع كل

الدول التي وقعت عقوداً معها". 
الشركات الوسيطة مجرد سماسرة
بـعـد ارتـفـاع مـوجـات االسـتـهـجـان
والسخرية من تأخر وزارة الصحة
ـــنـــاسب في فـي اتـــخـــاذ الـــقـــرار ا
الـــوقـت األنـــسب فــــقـــد اضــــطـــرت
الـــوزارة إلى مــــطـــالـــبــــة مـــجـــلس
الــــوزراء وعــــلـى وجه الـــــســــرعــــة
ـوافقـة عـلى شـراء أنـواع أخرى بـا
من لـقـاحـات ال حتـتـاج إلى وسـائل
وشروط خزن ونقل وتداول محددة

كما هو حال لقاح فايزر.
وبـحـسب مـصـدر مـطـلع فـإن وزارة
الصـحـة طلـبت من مجـلس الوزراء
إقـرار الـتــعـاقـد مع شـركــة عـراقـيـة
وسيـطة بـاسم (ع. ق) على شراء 6
ماليـ جـرعة من الـلـقاح الـصـيني
بسعر  32دوالراً للـجرعـة الواحدة
في صـفـقة تـبـلغ نـحو  200مـلـيون
دوالر بخالف كـل دول العـالم التي
فــضــلـت وأســرعت بــالــتــعــاقــد مع
ـنتـجـة مـبـاشرة من دون الـشـركـة ا
وســـيط! حـــتى الـــلــحـــظـــة مــازالت
اإلجـابـة غـائـبـة عن مـسـاءلـة وزارة
الصـحة بجدوى الـتعاقـد مع شركة
عراقية وسيطـة برغم توفر إمكانية
الـتـعاقـد مع الـشـركة األم مـبـاشرة?
وطـلـبت وزارة الصـحـة من مـجلس
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ي ضد وإيـجـابيـاً في الـكـفاح الـعـا
ـتـحدة في الـفـساد.  وكـانت األ ا
ـبادرين للـتصدي لـظاهرة طلـيعة ا
الـفـســاد حـيث اتـخــذت كـثـيـراً من
الـــــــقــــــرارات واإلعـالنــــــات الـــــــتي
اســــتــــهــــدفت مــــنـع ومــــكــــافــــحـــة
ـة ــمــارســات الــفــاســدة واجلــر ا
ا في ـنـظـمـة العـابـرة لـلـحـدود  ا
ـــــــعــــــامالت ذلـك الــــــرشـــــــوة في ا
التجـارية الدولـية وحتويل األموال
بـشـكل غـيـر مـشـروع وجرائـم غسل
االمــــــوال وإعـــــــادة األمـــــــوال إلى
بلـدانهـا األصلـية ومـعاقـبة االجتار
ـهـاجـرين. بــاألشـخـاص وتـهـريب ا
ـــتـــحـــدة ان ســـرقــة وتـــعـــد اال ا
ائية األصول العامة هي مشكلة إ
عـــلى أكـــبــر درجـــة من اخلـــطــورة.
وتتجاوز التكلفـة احلقيقية للفساد
بكـثـيـر قـيم األصـول الـتى يـنـهـبـها
ـا يفضى كثـير من قـادة البـلدان 
ؤسـسات العـامة وعدم إلى تردى ا
ـنخرطة الثقـة بها وبـخاصة تلك ا
الـيات العـامة وحـوكمة فى إدارة ا
ـالى. وادراكــاً مـنه لـتـلك الــقـطـاع ا
ـشــكـلــة اجلـسـيــمـة والــتى تـهـدد ا
عــمـلــيـة الــتـنــمــيـة فى دول الــعـالم
اخملـتــلـفــة طــرح اجملـتــمع الـدولى
إطاراً جديداً لتيسير تتبع األصول
ــمـــارســات ـــنــهـــوبــة مـن خالل ا ا
الـفـاسـدة وجتـمـيدهـا ومـصـادرتـها
وإعـادتـهــا إلى بـلـدانـهــا األصـلـيـة
وذلك فى فصل كامل باتفاقية األ
ــكـافـحــة الـفــسـاد حـيث ـتــحـدة  ا

ـــتـــمم ـــثـــابـــة ا يـــعـــمـل ســـويـــة 
ـــســاعـــد جلــهــود احلـــكــومــات. وا
ونـتـيجـةً لـذلك فقـد أقـرّت اجلمـعـية
تحدة اتفاقية اال العامة لأل ا
ـــكـــافـــحـــــة الـــفـــســـاد ـــتـــحــــدة  ا
( (UNCACفي  31تـــشــرين األول
 ?2003والـتـي دخـلت حـيـز الـنـقـاذ
في  14كانون األول  .2005وتُشكل
هـذه االتـفـاقـيـة األسـاس الـقـانـوني
والـعمـلي لـتعـزيز اجلـهـود الرامـية
ـسـتـوي ـكـافـحـة الـفـسـاد علـى ا
الـــوطــني والـــدولي وذلك من خالل
مــنع الــفــســاد فـي الــقــطــاع الــعـام
والقطـاع اخلاص. حتى بـات اليوم
هـنــاك عـدد كــبـيـر مـن الـتـجــمـعـات
ــتـعــددة األطـراف الـتي واآللــيـات ا
عـاجلة مـشكـلة أنـشئت خـصيـصـاً 

الفساد.
لـقــد شــهـد اجملــتـمـع الـدولي خالل
اضيـ تغيراً مـلحوظاً العقـدين ا

يشكل الفسـاد ومتحصالته تهديداً
لـالســتـــقـــرار الـــوطـــني والـــدولي
كن أن وبالتـالي فإن مكـافحته ال 
ـنشود إال من يُكـتب لهـا النـجاح ا
خالل تـضــافـر اجلــهـود الــوطـنــيـة
والــدولــيـة. ولــقــد كـانـت مـكــافــحـة
الفساد من قبل تـعتبر ضمن مجال
اخـــتـــصـــاص حـــكـــومـــة كل دولـــة
ـفـردهـا ولم تكـن البـلـدان راغـبة
حــتى في الــبــحث بــأمــر الــفــسـاد
النـهـا كــانت تـنـظـر الـيـه كـمـشـكـلـة
داخــلــيــة لــيس إال بــالــرغم من ان
الفسـاد كان يشـكل ظاهرة متـفشية
لـدرجـة أن معـاجلـتـها كـادت تُـشكل
كن التغلب عليه اال أن حتدياً ال 
اجملــــتــــمـع الــــدولي شـــــهــــد خالل
ـاضيـ تغيـراً ملـحوظاً العـقدين ا
ي ضد وإيـجابـيـاً في الكـفـاح العـا
الفساد وأصـبحت مسألـة مكافحة
الفساد شـأن اجملتمع الدولي الذي

الـصـورة أكـثـر قتـامـة عـنـدمـا يـتم
اخلــوض في بــعض تــفــاصـيـل مـا
تراكم لـدى قوى الفـساد وزعمـائها
من ثـــروات طــائـــلــة ومـن نــفــوذ ال
حدود له في مواقع تـنفيـذية هامة.
ويـنـظر الـبـعض يتـشـاؤم بالغ ازاء
مــوضـوع اســتـعــادة األمـوال الـتي
نــهــبــهــا زعــمـاء الــفــســاد بــعـد ان
وجدوا لها مالذات آمنة في العديد

من البلدان األجنبية.
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 تــعـــد مــســألــة اســتــرداد األمــوال
سـائل الـتي أولتـها ـنهـوبـة من ا ا
ـكــافـحـة ــتـحــدة  اتــفـاقــيـة األ ا
الفسـاد أهمية كبـيرة إذ خصصت
لـــهـــا فـــصال مـــســـتـــقال بـــعـــنــوان
ــا كـان ــوجــودات) و (اسـتــرداد ا
لـــلــــدول األحـــقـــيــــة في اســـتـــرداد
ــتـــحــصـــلــة عـن جــرائم األمـــوال ا
ـهربـة إلى اخلارج فـقد الفـساد وا
عملت على وضع استراجتيات في
مــجـال الــتـعــاون الـدولي من خالل
الـعمل عـلى تـفعـيل أحـكام اتـفاقـية
ــكـافــحـة الــفـسـاد ـتــحـدة  األ ا
ـبـادرات الـرامـية وتـفـعـيل جـميع ا
ــنــهــوبـة إلى اســتــرداد األمـوال ا
وبــــاألخـص مـــــبــــادرة اســـــتــــرداد
ـنـتدى ـنـهـوبـة   Starوا األمـوال ا
نهوبة العربي السترداد األموال ا
والــتي تــبــنت من خـاللـهــا جــمــيع
اإلجــراءات والـــتــدابــيـــر واخلــطط
الـــتي مـن شـــأنــهـــا أن تـــســـهم في

ـنـهـوبـة وكـذا اســتـرداد األمـوال ا
الـعــمل عـلى مـواجــهـة الـتــحـديـات
والــــــعــــــوائق الــــــتـي حتـــــول دون
ـنـهـوبـة وذلك اسـتــرداد األمـوال ا
من خالل وضع خطة عمل محكمة.
ـــتــحــدة  جـــاءت اتــفـــاقــيــة اال ا
واد ـكـافـحـة الفـسـاد لـتـؤكـد في ا
ـوزعـة عـلى الـفـصول: ( (62- 43 ا
(4  (6 5 من االتـــــفــــاقـــــيــــة عـــــلى
استحالة مكافحة الفساد باعتباره
ظـاهـرة كـونـيـة دون وجـود تـعـاون
فــعـال وجــدّي بـ الــدول األطـراف
ستوي في مكافحة الفساد على ا
الــوطــني والـــدولي حــيث تــلــتــزم
الــدول األطـراف بــالـتــعــاون فـيــمـا
ــسـاعـدة بـيــنـهــا من أجل تــبـادل ا
ـعـلـومـات الـتـقــنـيـة واخلـبــرات وا
تعلقة بالفساد وخاصة التعاون ا
في الــــتـــحـــقــــيـــقـــات واإلجـــراءات
دنية واإلدارية سائل ا تعلقة بـا ا
ذات الــصـــلــة بـــالــفـــســـاد وكــذلك
الـتعـاون في اإلجراءات الـقـضائـية
ــتــعــلــقــة بــاجلــرائم الــواردة في ا
االتـفـاقـيـة وتـعـاون الدول فـي نقل
األشــخــاص احملــكـــوم عــلــيــهم في
جـــرائم الـــفــســـاد لـــقــضـــاء فـــتــرة
العـقوبة أو اكمـالها والـتعاون في
مـجــال نـقـل اإلجـراءات اجلــنـائــيـة
وجب اخلاصة باألفـعال اجملرمة 
االتــفــاقــيــة والــتــعــاون في انــفـاذ
الـــقــانــون والــتـــعــاون في مــجــال
تـنـفـيـذ أسالـيب الـتـحـري اخلـاصة
ـسـمـوح بـها قـانـونـا لـلـكشف عن ا

جـــرائم الـــفــســـاد والــتـــعــاون في
مجال تسليم اجملرم من مرتكبي
جـــــرائم الـــــفـــــســــاد واســـــتــــرداد
ـتـحـصـلـة من جـرائم ـوجـودات ا ا
الفساد والتـعاون في مجال تبادل
ـســاعـدة الــتـقــنـيـة ــعـلــومـات وا ا

والتدريب.
∫ UO u² «Ë ZzU²M «

{ ان اسـتــرداد األصـول يـعـد أمـرا
ـة أســاســيــا في مــكــافــحــة اجلــر
ـنـظــمـة والـفـسـاد بــغـيـة جتـريـد ا
اجملــــرمــــ مـن أربــــاحــــهم غــــيــــر
ـشروعـة وضمـان عـدم االستـفادة ا

ة. من اجلر
{ بــالـرغـم من اجلــهـود الــكــبــيـرة
ــسـتــوى الـوطـني ـبــذولـة عـلى ا ا
والـدولي فـي مـكـافـحـة الـفـساد اال
ـكـافـحـة انـه مـا زال يـشـوب هــذه ا
ـسـتـوى الـدولي الـعـديد من عـلى ا
مـــواطن الـــقــصـــور وذلك لـــوجــود
عــوائق مــخــتــلـفــة تــعــتــرض هـذه

اجملابهة.
{ احلـاجـة الـى اتـفـاقـيـات ثـنـائـية
مـع الــدول الـــتي تــتـــواجــد فـــيــهــا
االموال وتـفعـيلـها سـواء كانت من
ـنــضــويــة حتت اتـفــاقــيـة الــدول ا
ـكافـحـة الـفـساد او ـتـحـدة  اال ا

كانت غير منتظمة فيها.
{ احلـاجـة الى تـشريـع داخلي اي
ــكـافــحــة الــفــسـاد قــانــون صــارم 
نافع وقانـون السترداد االمـوال وا
ـــتــحــصــلــة مـن جــرائم الــفــســاد ا
وتنـظيم عمـلية االسـترداد لالموال

من اخلارج.
ـادة ( (30مـن اتــفــاقــيــة األ { ا
كـافـحـة الفـسـاد تـلزم كل ـتـحـدة  ا
دولــة طــرف بـاتــخــاذ مــا يــلـزم من
تـدابـير واجـراءات وفـقا لـنـظامـها
الـقـانـوني ومـبـادئـهـا الـدسـتـورية
الحـقـة مـرتـكـبي جـرائـم الـفـساد
والـــتــحـــقــيـق مــعـــهم وإحـــالـــتــهم
لـــلــقـــضــاء حملـــاكـــمــتـــهم عـن تــلك
اجلــرائم وضـمــان انـفــاذ األحـكـام
ـتـهـمـ مـنـعًـا الــصـادرة في حق ا

من إفالتهم من العقاب.
{ يـــــــــــجـب الــــــــــعـــــــــــمـل عــــــــــلـى
الية تطويـراخلبرات الـقانونيـة وا
فـي مـــجـــال مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد
والـتـحـقيق عـلى مـسـتوى الـقـضاء
واالجـــهـــزة االمـــنـــيـــة واالجـــهـــزة
ـصـرفيـة واالسـتفـادة من خـبرات ا
الـــدول الــتـي ســبـــقـــتـــنــا فـي هــذا

اجملال.
{ رغـم ان الــعــراق قـــد انــضم الى
ـكــافـحـة ــتـحــدة  اتــفـاقــيـة اال ا
طلوب هو مواءمة الفساد اال ان ا
الـــتـــشـــريع الـــوطـــني مـع احـــكــام
االتـفــاقـيـة الـدولـيـة وذلك من خالل
تــطـويــر الـقــوانـ والــتـشــريـعـات
ـكـافـحـة الـوطـنــيـة الـتي تـتـعــلق 
الـــفـــســـاد بـــأشـــكـــالـه اخملـــتـــلـــفــة
ومراجعتها بـاستمراروالعمل على
إزالــة أوجـه الــتــعـــارض الــذي قــد
يـعــتـريــهـا وتــكـثـيـف اجلـهـود من
ـــا يــتالءم من أجل تـــأطــيـــرهــا و

انتشار هذهِ الظاهرة.

عــرفت االتـــفــاقــيــة إعــادة األصــول
بــأنــهــا مــبـدأ أســاسـى من مــبـاد
االتفاقـية والدول األطراف مـطالبة
بـأن تـقـدم لـبـعـضـها الـبـعـض أكـبر
ساعدة فى هذا قدر من التعاون وا

الصدد
      ورغم ان احلــــكـــومــــات بـــدات
تحدة تتـبنى ببطء اتـفاقيـة األ ا
ـكــافـحــة الـفـســاد وتـرسم عـمــلـيـة
ساعدة تابعـة لتعزيز وتـسهيل ا ا
الـفـنـيـة فـإن االلـتـزامـات واآللـيـات
اإلقليمية القائمة ال زالت ذات شأن
في جـعل احلـكـومـات تـعـمـل سـوية
حـــول قــضـــايــا الـــفــســـاد وضــمن
تـــركـــيــبـــة مـــألـــوفـــة ومع شـــركــاء
. عالوة عـــلى ذلك عــلى مــعــروفــ
ــيـ الـرئــيـسـيـ ُـصــدّرين الـعـا ا
كثف مواصلـة تعاونهم الـوثيق وا
عــبــر مــيــثــاق مــنــظــمــة الــتــعــاون
ــكـافـحـة والــتـنـمــيـة االقـتــصـاديـة 
الرشوة وآليته الراصدة للحد من
ـــارســــات رشـــوة الــــرســـمــــيـــ
األجــــانب في صــــفـــقـــات األعـــمـــال
الــدولــيــة. وعــلى بــلــدان مــنــظــمــة
الـتعـاون والتـنمـية االقـتصـادية ان
تـبرهن عـلى وجـود إرادة سـياسـية
عن طـريـق فـرض قــوانـيــنـهــا الـتي

جترّم مثل هذه الرشاوى
ويـشــكل اســتـرداد امــوال الـفــسـاد
ـكـافـحة نـهـوبـة الـتـحدي االكـبـر  ا
الــفــســاد حــيث كــثـيــراً مــا يــتــولـد
الــشــعــور بــاإلحــبـاط والــيــأس من
إمـكـانيـة مـكافـحـة الفـسـاد وتظـهر
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اسطنبول

وعــلـــنـــا وفي داخل الـــعــراق  ولم
اتــراجع ألني أعــرف قــيــمــة بــلــدي
الـعـظـيـمـة وبـالـتـالي اسـتـنـكف ان
تــــــلــــــعـب به الــــــدول واالجــــــهـــــزة
االسـتـخبـاريـة شـذرا مذرا  والزلت
رافـضـا لـلـفــسـاد والـفـشل والـدمـار
والقمع وتـكميم االفواه وانـتهاكات

حقوق االنسان . 
≠∫ ÂUE½ WDI½

شـروع انقالبي, ولكـني لن اكـون 
او مـــشـــروع يـــنـــسف الـــعـــمـــلـــيــة
السـياسيـة التي اعطـينا من اجـلها
الـدمـاء والـتـضـحـيـات.لن اكـون مع
اي مـشـروع يُـعـيـد الـعـراق لـلـمـربع
االول . ولـكن من حـقـنـا  أن نـطالب
بـاالصالح ومــحــاسـبــة الـفــاسـدين
ــنـتــهـكــ حلـقـوق والــفـاشــلـ وا
ــشــهــد. االنــســان وابــعــادهم عن ا
لـيُــفـسح اجملـال الى الـشـبـاب والى
الـــوطـــنـــيــ واألخـــتـــصـــاصـــيــ
ناضل احلقـيقي  والى بناة وا
ــوقـراطـيــة وحـقــوق األنـسـان الـد
لـنؤسس الى دولـة مـدنيـة شعـارها

التسامح والسالم ! 
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خــــصـــصـت ادارة الــــرئــــيس بــــيل
كـلـيـنتـون حـيـنـها ( 3مالي دوالر)
لـلـمـعـارضــة الـعـراقـيـة في اخلـارج
كـدفعه أولى لـلتـدريب عـلى العـدالة
االنتـقاليـة بعـد سقوط نـظام صدام
.وبــاشـرت الــورش في بــريـطــانــيـا
وامـــريـــكـــا ودول اخـــرى لـــتـــدريب
ـعارض ( وحـتى هنا العـراقي ا
زجت هذه اجلماعـات احلاكمة اآلن
اقـربـائـهـا واصدقـاءهـا وأصـهـارها
واوالدهــا وبــنـاتــهــا وهم  لــيــسـوا
مــعـارضــ أصال  في تــلك الـورش
من أجل اخملــــصـــصـــات/ دروبـــهم
الشـينة  من زمـان!! )  .وحاضر في
تــلك الــورش كــبـار الــشــخــصــيـات
السياسية والقانونية والدستورية
ـيـة  من أمـريـكـا وبـريـطـانـيا  الـعـا
واوربـــــا وجـــــنـــــوب افـــــريـــــقـــــيــــا
ويـوغـسالفـيـا وكــرواتـيـا وامـريـكـا

وشـركــة أمـنــيـة  بــخـدمـة الــرئـيس
وعـائـلـة الـرئـيس وحـروب الـرئيس
وقـمع الـرئـيس .ومن يـعـتـرض كان
مـــصـــيـــره الـــســجـن والـــتــغـــيـــيب

واالعدام !
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١-واحتـــدى أي شــــخص  وجـــهـــة
وحــزب وتـيـار وســفـارة ودولـة  ان
يبرزوا ضدي عكس ما كتبته أعاله
ألني أعــرف احلــمـــلــة الــتي ســوف
قال تتصاعـد ضدي من وراء هذا ا

نصف  !. ا
٢-فعارضت صدام فارسا ولم انزل
الى البذاءة والشتم والقذف .فكنت
اعــتـمـد عـلى الــوثـائق واالدلـة ضـد
صدام ونظامه وبـأسمي الشخصي
واعـــــطت اســــرتـي تــــضـــــحــــيــــات

جسيمة.. 
٣-وعـــنــــدمـــا انـــحـــرف رفـــاقي في
ـعـارضة وحـال اسـتالمـهم احلكم ا
وعــنـدمـا حتـولــوا وبـاتـوا أشـد من
الــديـكــتـاتــوريـة  ال بل انــغـمــسـوا
ــســـلـــسل الـــتــنـــازل عن حـــقــوق
وثـروات الـعراق ومـارسـوا الـكذب
ـظلـوم  كان والدجـل على الـشعب ا
ـعـارضـتهم  والزلت . لي الـشرف 
ومـــعــارضـــة فـــســـادهم وقـــمــعـــهم
ـــبـــرمج لـــلــشـــعب وجتـــهــيـــلـــهم ا

واغراقه في اخلرافة ....
٤-وجــمــيـعــكم تـعــلــمـون بــقـضــيـة
خــطـــفي وســـجــنـي ومــحـــاكـــمــتي
ومــــحــــاولـــة تــــشــــويه ســــمـــعــــتي
وتاريخي . فـكنتُ لوحـدي معارضا

≠∫ UNM  bÐô W bI

١-تــــاريــــخي ونــــضــــالي وخــــطي
الـــوطـــني الـــذي لن يــتـــغـــيــر ولن
قال يتغير يؤهـلني أن أكتب هذا ا
ــتــزامن مع ــفــصــلي  وا ــهم وا ا
شــعــار ( الــتـــســامح ) الــذي رفــعه
ـــــرجع االعــــلـى الــــســــيـــــد عــــلي ا
الــســيـســتــاني وبــابـا الــفــاتـيــكـان
فــــرنـــســـيـس  عـــنـــد زيــــارة بـــابـــا
الـفاتـيـكان الى الـنـجف واللـقاء مع
رجع االعـلى السـيد الـسيـستاني ا
حفـظه الله .ليـعود العـراق شامخاً
بـــالـــتــعـــايش والـــتالحم والـــوئــام
والـــتــكــافـل ألنه بــلـــد احلــضــارات
واالديـــــان وقــــــطب الــــــرحى كـــــان

وسيعود .
٢-فـــــلم أكـن بـــــعـــــثـــــيـــــا ولم أكن
صــــدامـــيــــا ولـم أكن عــــمــــيال وال
فــاســـدا ورفــضت الــتـــدريب عــنــد
امـريكـا وعنـد اي دولة عـندمـا كنت
وكــــنت  من مـــعــــارضـــاً لــــصـــدام 
الـــرافــضـــ لـــزيـــارة الـــســـفــارات
ــعــارضــة . وتــدخــلـــهــا في عــمل ا
وضـاع من عـمري ٢٥ عـامـا بـسبب
نـــظـــام صـــدام حـــســ الـــقـــمـــعي
والــديــكــتــاتــوري والــذي وصل به
احلـــال وبــعـــد ان شــبـعَ تــعـــذيــبــا
وقمـعـاً وتـغـيـيبـا وقـتال وتـهـجـيرا
بالشيعـة واالكراد  بأن يوزع ظلمه
على جميع شرائح الشعب االخرى
ولم يـسلم من ظـلـمه حتى أقـربائه
وافـراد أسرته  !.صـدام الـذي حول
حــزب الـبــعث الى حـزب بــولـيـسي

االنـتـقام اي  ( مـزاجـيـا  ونفـعـيا 
ودعـاية انـتـخابـيـة ) خصـوصا من
قــبل االحــزاب الـطــائــفـيــة حــصـرا
ومنهم من الذين  (هـرولوا على يد
بـابـا الفـاتـيـكـان لـيـمـسـكـوهـا  قبل
. ولــيـأخـذون  مــعه الـصـور يـومـ
عـــلى أنــــهم يُـــؤْمِـــنــــون بـــالـــسالم
والــــــتـــــســــــامح وهـم مَنْ الــــــسالم
والـتـسـامح بـعـيـدين كـبـعـد ابـليس

من اجلنة )!
٣-فـصـارت الـهـيئـة سـيـفا مـسـلـطاً
عـــلـى رقـــاب ومــــصـــائــــر الـــنـــاس
انـتــقـامــيـا ومـزاجــيـا وابــتـزازيـا .
ـان الـعـراقي بـديـل ان دورات الـبـر
تعاقبة ضمت كثيرا واحلكومات ا
من الـبـعـثـي ومن اجـهـزة الـنـظام
نحلـة وهم مشمولـون باالجتثاث ا
ومـنـهم من عـمل في مـكـاتب الـقرار
في احلـكومـات  وباشـروا بالـعمل
ووصلوا الى درجات رفيعة ومنهم
من صـــاروا نــوابــا ووزراء ووكالء
وقــــادة في اجلــــيـش والــــشــــرطــــة
واالجـــــهــــزة االمــــنـــــيــــة والزالــــوا
(فسقطت هيبة ونزاهة هذه الهيئة
) واآلن يـوجـد في مـجـلس الـنـواب
( 91نــائـبــا مــشـمــوال بــاألجـتــثـاث
ومنهم  4سيدات ) ناهيك ان هناك
وزراء ووكالء ومدراء عام وقادة
عــســكــريــ وقــادة شــرطــة ....الخ

مشمول اصال باالجتثاث !
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قابل هناك ظلم كافر مورس ١-وبا
ارس  ضد ناس ارس والزال  و
اغـلـبـهـم مـتورطـون بـحـزب الـبـعث
دون قناعة  ومنهم من فرض عليه
االنـتمـاء احلـزبي البـعـثي وبالـقوة
والـترهـيب  " .وجمـيعـنا نـعرف ان
مـن يـعـتــرض يـســجن او يـطـرد او
يـــعـــدم "واخـــرين فـــرض عـــلـــيـــهم
االنتماء لكي يشتغلوا ويعينوا في
مـؤســســات الــدولــة ...... واخـرين
مهنتهم التي ال يعرفون غيرها هي
العـسكريـة واجليش وتـطوعوا من
اجـلـهــا .. وهـؤالء البـد ان يــتـرقـوا

في رتبهم وهذه مهـنتهم .وبالتالي
البـد من اســتالم مــفــاصل وقــيـادة
وكان يفرض عليهم األنتماء حلزب
الــبـعث والـتــدرج في حـزب الـبـعث
كـونـهم ضـبـاطـا وقـادة لـكي يـبـقوا
في مهنهم التي تطوعوا من اجلها
ومن يعترض يسجن او يعدم  ... 
٢-والـــكــثـــيـــر مـن هـــؤالء شـــرفــاء
ووطـــنــيـــ وأبــنـــاء حــمـــايل ومن
أصـول مـحتـرمـة ويـكرهـون الـبعث
ويـــكــــرهـــون صــــدام حــــســـ ولم
يـعـمـلـوا او يتـصـلـوا بالـبـعث مـنذ
عـام  2003.. هــؤالء يــســتــحــقـون
الــعــفـــو ( بــاســتــثـــنــاء اجملــرمــ
والـطــغـاة والــذين مــارسـوا الــقـتل
وانتـهاك حـقوق االنـسان من خالل

استغالل مواقعهم ) !!.
فـــمــا ذنب أبـــنــاء وبــنـــات وابــنــاء
وامــهــات واخــوات واخــوة هــؤالء
يـعــاقـبـون ويــكـونـوا درجــة ثـانـيـة
وثـــالــــثـــة ويــــحـــرمـــون حــــتى من
بـــــيـــــوتـــــهـم وامـالكـــــهم وبـــــنـــــاء

مستقبلهم !?
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ــقـــابل هــنــاك مــجــرمــون 1  –وبــا
وقـتلـة ومنـتهـك حلـقوق االنـسان
.وهـــنــــاك من مــــارس الــــتـــعــــذيب
والـــتــنـــكـــيل واالغـــتـــصــاب بـــحق
الـعـراقيـ والـعراقـيـات. وهؤالء ال
يـــجــوز الــعــفــو عـــنــهم وال يــجــوز
تــــركـــهـم بـــ اجملــــتــــمع .ويــــجب
مــحــاســبــتــهم بــالــقــانـون وضــمن
ســـيــاقـــات الــقـــضــاء والـــعــمل مع
االنـتربـول الـدولي ومحـاكم حـقوق
االنسان الدولية لتسليمهم للعراق

ومحاكمتهم!
٢ –وهـنــاك من الزال يُـؤْمِن بـعـودة
الـبـعث ويريـد ان يـحـكم ثم يـعاقب
ثم يــنــتـقـم ثم يــبـيــد ثم يــهــجـر ثم
يـعـود لـلـمـقابـر اجلـمـاعـيه. ومـنهم
مـن حتــــالف مـع االرهــــاب وداعش
مـن اجل االنـــتــقـــام اوال. ومن اجل
الـعــودة لـلـحــكم والـبـعث ثــانـيـا. (

فـهـؤالء يـجب مـنـعـهم ومـطـاردتـهم
والـضـغط عـلى الـدول ان تـسـلـمهم
او تـــطـــردهـم ) هـــذا هـــو الــــعـــمل
احلقيـقي وليس االنتـقام من االباء
واالمـــــهــــات واالوالد والـــــبـــــنــــات

واالقارب   . 
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ـســاءلـة نـعم يــجب ايــقـاف عــمل ا
والـعـدالـة ال سـيــمـا عـنـدمـا أصـبح
عـملهـا انتـقائـيا وابـتزازيـا وشعار
انـتخـابي من جـهة  وانـتـقامي من
اخلــصــوم من جـــهــة اخــرى  ( فال
ـزاجـية بـأنـتـهاك يـجـوز الـتفـ وا
حــقـوق االنــسـان  وال يــجـوز وفي
جـمـيع مـحـاكـم الـدنـيـا ان يـسـتـمـر
تـعـذيب النـاس ودون حـسم أمـرها

ومصيرها ) 
#فمشروع العدالـة االنتقالية وجب
تــطـبــيـقه فـي الـعــراق  خـصــوصـا

عندما :-
ـــرجـع االعـــلى ١- عــــنـــدمــــا رفع ا
السيد السيستاني واحلبر االعظم
وبابا الـفاتيـكان فرنـسيس شعار (
غـفرة والـسالم ) لكي التـسـامح وا
يـعـود العـراق لـتاريـخه احلـضاري

نطقة والعالم !. ؤثر في ا ا
٢- وعــنـدمــا رفـعت ادارة الــرئـيس
بـايـدن شـعـارا لـلـسـيـاسـة الـدولـية
ـــتــــحـــدة من خالل ( لــــلـــواليـــات ا
حــمـايــة حــقــوق االنـســان وحــريـة

التعبير ) !
٣- وعندما رفعت وزارة اخلارجية
األميركـية ( قانون خـاشقجي) ضد
اي دولـــة ونـــظــام وجـــهـــة وحــزب
ومـــســــؤول وشـــخص يـــنـــتـــقم او
يــــضـــــايق أو يــــبـــــتــــز أو يــــراقب
الــــصــــحــــفــــيــــ والــــنــــاشــــطـــ

عارض ! وا
ـــــكن فـــــرز اجملـــــرمـــــ عن #فال 
االبــــريــــاء إال من خـالل تــــطـــبــــيق
الـعدالـة األنتـقالـية في الـعراق .وال
يــجـوز انـتـهـاك عـمـلـهـا من خالل (
احملاصصة  والطـائفية واحلزبية

) بل يـجب ان يـكون من يـعـمل بـها
مـسـتـقـبال ومـخـتـصـا ولديـه حسن
ســـيــرة وســـلـــوك ووالئه لــلـــعــراق
والـــــعـــــدل والـــــقـــــانـــــون ويـــــؤمن

غفرة ...   بالتسامح وا
نـتهـك لـكي يتم فـرز اجملرمـ وا
ـــنــتــهــكــ حلـــقــوق األنــســان  وا
العـراض وشرف الـنـاس والـشروع
ــحـاكــمـتـهـم عـلــنـاً  والــقـصـاص
مــنـهم لــيـتــنـظـف الـعــراق من هـذه
الـــنــمـــاذج وصـــوال حملـــاكـــمـــة من
تشبـهوا بهؤالء في الـنظام اجلديد
ايـضـا ومـحاسـبـتهـم . لكي يـتـحرر
االبـرياء لـيمارسـوا حيـاتهم بـشكل
طبيعي ويعودوا الثراء اجملتمع !
#ويـكـون هـنـاك تعـهـد خـطي عـلني
ومـصــدق في الـقـضــاء  بـالـنــسـبـة
لـلــبــعــثـيــ االبــريــاء  يـتــعــهـدون
ــوجـــبه بــعــدم الـــتــرويج حلــزب
ـارسة الـسيـاسة البـعث  وعدم  
ثال . ال ل  10سنوات على سبيل ا
ســـيــمـــا وانــهم جـــمــيـــعــا تـــعــدت
اعمـارهم ال ٦٠ عامـا وال ٧٠ عاما

 وال ٨٠ عاما !!. 
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ــان والـقـضـاء ــلـعب الـبـر الـكـرة 
ورؤســــاء الـــكــــتل الــــســـيــــاســـيـــة
واجلــهــات الـرقــابــيــة والـنــقــابـات
ساءلة بالعمل  على  ايـقاف عمل ا
والــعـدالـة. ودعم تـطـبـيق  الـعـدالـة
لـفات  بـغضون االنتـقالـية. وفـرز ا
(90يوما) ليدخل الـعراق في حقبة
الـتــســامح والـغــفــران والـسالم. ال
سـيـمـا وان ادارة بـايــدن مـتـحـزمـة
جـدا ضد مـنتـهكي حـقوق االنـسان
عـارض وحـريـة التـعـبيـر وضـد ا
.... ومن ال يُـؤْمِن بـذلك فـهـو يـعـمل
ضـــــد ارادة ورغـــــبـــــة  الـــــســـــيـــــد
الـسيـستـاني وشـعاره الـتسـامحي
الـــذي ايـــده فــــيه الـــعــــالم وبـــابـــا
الفـاتيكان .. فـجميع  الـناس الذين
يـــريـــدون  عـــراقـــا جـــديـــدا هم مع
شعـار الـسـيـد الـسـيـسـتـاني وبـابا

الفاتيكان  !.  

الالتـينـية واعـضاء من الـكونـغرس
ومــجـــلس الــعـــمــوم الـــبــريـــطــاني
وكتاب بريطاني واميركان وعرب
وغــيــرهم ..ورصــدت امــواال اخـرى
كـوجـبـة ثـانـيـة  لـكي يُـقـلـد الـعـراق
جنـوب افريـقيا بـعد سـقوط صدام.
حــــيث يـــــنــــهـي الــــثــــأر والـــــقــــتل
. ويــبــاشــر بـــتــطــبــيق والــتــجـــر
الــــعـــدالــــة االنــــتـــقــــالـــيــــة ومن ثم

صاحلة...  ا
وفـــعال ســـقط الـــنــظـــام عــام ٢٠٠٣
وبـاشر اقـليم كـردستـان بتـطبـيقـها
وجنـح جنــــاحـــــا بـــــاهـــــرا. ولـــــكن
االحزاب االسالمـية رفضت تـطبيق
ذلك وذهـبت لألنتـقـام بدال من بـناء
العراق / و هذا واقع وليست فرية

من كاتب السطور ! 
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١-أطـلــقت تـســمـيــات عـديــدة عـلى
هــذه الــهـيــئــة واخـرهــا تــسـمــيـة (
ـسـاءلـة والـعـدالـة ) لـتـكـون بديال ا
عن مــشــروع الــعـدالــة االنــتـقــالــيـة
.ولــكن بــدل ان يـعــمل بــهــا قــضـاة
مــســـتــقـــلــون ونـــزيــهــون ومـــعــهم
شخصيات عراقية  عرفت بالقانون
واحلـــقــوق والـــفـــقـه الـــدســـتــوري
وعرفت  باالعتـدال والنزاهة ذهبت
االحزاب احلاكمة ( أحـزاب اتفاقية
واشــنـــطن عـــام ٢٠٠٢ ) وهي تـــلك
االحزاب الـتي كانت والزالت كـارثة
على الـعراق لتـغرقـها باحملـاصصة
واحملـســوبـيـة والــطـائـفــيـة . النـهـا
استلمت العراق بـصفقة عنوانها (
احلـكم مقـابل الـتـنازل عن كل شيء

تحدة وحلفائها)  للواليات ا
حاربة مشروع العدالة ٢-وبدأت 
االنـتقـالية وتـسقـيطـهم اي شخص
واي مـجـمــوعـة واي جـهــة تـنـاشـد
بتـطبيق الـعدالة االنـتقالـية وانهاء
مسـرحية الـدعاية االنـتخابـية التي
تـــمـــارســـهـــا االحـــزاب احلـــاكـــمـــة
ساءلة والطائفية مـن خالل هيئة ا
والـعــدالـة  . فــصــارَ  الـفــرز حـسب
ــزاج وحـسب الـضــغـائن وحـسب ا
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ـنزل حيث كـان السفّاح "بـافالو بـيل" في فيلم "سـايالنس أوف ذا المبس" (صمت احلـمالن) يحتـجز ضحـاياه أمام الـفضولـي الراغـب في النزول قريبـا يُفتح ا
ـروع الـشهـير.ويـقع الـبيت الـذي شيّـد عام  1910في بيـريوبـوليس وقـع حيث صـوّرت عدة مـشاهـد من الـفيـلم وال سـيمـا القـبو ا للـيلـة في إحـدى غرفه وزيـارة ا
بضـواحي بيـتـسبـورغ في والية بـنسـيـلفـانيـا األميـركـية و اإلبـقاء عـلى ترتـيـبه الداخـلي كمـا يظـهـر في فيـلم جونـاثان د الـذي حـاز خمس جـوائز أوسـكار مع
اختالف طـفـيف في ورق اجلـدران.وبـيع البـيت الـبـالغـة مـسـاحته  216متـرا مـربـعا قـبل خـمس سـنوات بـسـعر  195ألف دوالر قبل أن يـشـتـريه مصـمم الـديـكورات في
تـحدثة باسمه السينما كـريس روان مؤخرا لقاء  290ألف دوالر بهدف حتويله إلى مـوقع سياحي مع إمكـانية استئـجار غرفة فيه الحـقا هذه السنـة على ما أوضحت ا
ّ وحيث صوّرت عدة مـشاهد من الفيلم الذي نزل وتفقد القـبو حيث كان جا غامب يـحبس النساء اللواتي يـخطفهن لوكالة فرانس برس.وسيـكون بإمكان النزالء زيـارة ا
شـؤوم الذي كان يستخدمه بافالو بـيل وإعادة بناء نسخة عن البئر الـتي كان يترك فيها ضحاياه.وال شغل ا عرض في الصاالت عام .1991ويعتزم كريس روان إقامة ا
نزل بـاألساس على الـبئر ومـشاهد الـفيلم الـتي تظهـر فيهـا صوّرت في إستـديو.ونشـرت الوسيـطة العـقارية آيلـ آالن من شركـة بيركشـير هاثـاواي على موقع يحتـوي ا

يوتيوب زيارة مصوّرة للمنزل وهي أكدت لوكالة فرانس برس بيعه لكريس روان.

رسالة نيويورك
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قصتان قصيرتان

خاللِـها بـاألمنِ واالستـقرار ولـكن عبـثًا كانتْ
تبحث!

 حـياة جديـدة وخوف جديـد وقسوة وعذاب
جتـرعـتْـهـمـا من زوجِـهـا الـكهـلِ دونَ أنْ يرحمَ
سـنَّـهـا الـصـغـيـرَ وقِـلـةَ خـبـرتِـهـا في احلـياة..
دونَ أنْ يـفـهمَ وضـعَـهـا الـسـابقَ وخـوفَـها من
الـغرقِ واحلرقِ والذبحِ على يـدِ أُمها..حبسَها
في الـــبـــيتِ ومـــنــعَـــهـــا من رؤيـــةِ الــغُـــربــاءِ
َ يــخــرجُ واألقـــربــاءِ وحــتّى أوالده كـــان حــ
يُــغــلِقُ بــابَ الـبــيتِ وراءَه ويــوصِـدُ الــنــوافـذَ
ويُــلـقي عــلـيــهـا الــتـعــلـيـمــات: ال تـفــتـحي ال
تـتكـلّمي ال ال...كُلُّ حـياتِهـا الزوجـيّةِ سلـسلة
مـن األوامـرِ والـنـواهي.كـانَ يــشكُّ بـهـا في كُل
شيءٍ ويـضربُـها وال يـتركُهـا إال وهيَ مُثـخنة
بـاجلـروحِ واآلالم وأصبحَ الـضربُ فـيـما بـعد
هـو وسيـلته الـوحيـدة للـتفـاهِمِ معـها فـكانتْ
َ يـــحــضــر تـــخــشــاه وتـــرجتفُ خــوفًـــا حــ
وتــعـلّــمتِ الــصـمتَ ولــكـنّه ضــاقَ بـصــمـتِــهـا
وانــطـوائـهــا وكـأنّه أشــبعَ رغـبـتَه مــنـهـا أو
كــأنّـهـا نـزوة عــابـرة في حـيـاتـه.. فـأقـدمَ عـلى
إهمالِها وجعلِها كأيّ قطعةِ أثاثٍ في البيت..
خـافتْ أنْ يُطلَّـقَها وتـرجعَ إلى أُمها.. فـعملتْ
عـلى أنْ تكـونَ زوجةً وخـادمةً مـطيـعةً تـعرفُ
حـــدودَ الـــلهِ (تــعـــالى) فـي طــاعـــتِه وإطـــاعــةِ

.. زوجِها فاستغلَّ زوجُها تلكَ الطيبةَ
هي تُــصــلّي وأغـلـبُ أيـامِــهـا صــائـمــة وهـو
يـــرجعُ إلى الــبـــيتِ; لــيُـــكــمِلَ ســهـــرةَ نــشــوةٍ
ألُ الــبــيتَ بــالــروائـحِ الــكــريــهـةِ مُــحــرّمــة 
وبــالـدُخــانِ اخلـانق. كُلُّ ذلك رضــيتْ به: لـئال
تـرجعَ إلـى عـذابِ األُمّ. تـتـمنّـى أنْ يـشـعـرَ بـها
زوجُــهـا يــومًـا وأنْ يــكـونَ يــومًـا رؤوفًــا بـهـا
ويُــســعــدُهــا ويُــنــســيــهــا ســنــواتِ الــعــذابِ
والـقسـوةِ الـتي عانـتْهـا في بيتِ أُمـها وبـيته
ِ ولــكن لم تـتـحـقّقِ األمــنـيـةُ بل زادَ في الـطـ
بِــلــةً; إذ قــامَ بــإدخــالِ أصــدقــائهِ إلى الــبــيتِ
لـيـتـسـكّعَ مـعـهم وكـانـوا يـبـقـون إلـى سـاعاتٍ
مُـــتــأخــرةٍ مـن الــلــيـل.حــاولَ أحــدُ أصـــدقــائه
االعـتداءَ عليـها ولكنّـها كانتْ تُحـصنُ نفسَها
بـغـلقِ األبـوابِ جـيدًا وال تـفـتـحهـا مـهـما عال
ـانُـهـا الــصُـراخُ; فـهي ال تـشـعــرُ بـاألمـانِ وإ
بـاللهِ (تعـالى) زادَ يقيـنَها أنْ ال تـخدمَ شاربي

وتُ مصيرَها.. اخلمرِ ولو كانَ ا
كـانتْ تـكـتمُ اآلمَـهـا وتـصـبـرُ عـلى قـضـاءِ الـله
(تــعـالـى) فـيــهـا وهي تــرجــو أنْ يـهــديَه الـله
(ســبــحـانه). وبــســببِ كـثــرةِ الــهـمــومِ وكـبتِ
ُـها بـشدّةٍ وهي في عز ـشاعـرِ بدأ قـلبُهـا يؤ ا
شـــبـــابِــهـــا وكـــأنَّ هـــذا الــوجـعَ بالء جـــديــد
ــتـحـنُـهــا الـلهُ (تـعــالى) به. فـصــبـرتْ عـلـيه
راجــيـةً الـثـواب في اآلخــرة ولـكنّ زوجَـهـا لم
يـصبـرْ وازدادَ في طُغـيانِه وغِـلظـتِه وقسوتِه;
ألنّـها لم تعُدْ كالسابقِ تُـجهزُ له كُلَّ ما يحتاج
طلوبة ولم تـستطعْ أنْ تلبّيَ إلـيه بالسُرعـةِ ا
كُلَّ رغـبـاتِه في الـصحـوِ وعـندَ الـثُـمالـةِ فـكانَ
يـتـأفّفُ مـنـها ويـرجـو الـيومَ الـذي تـمـوتُ فيه
بـعـدَ أنْ عـرفَ أنّـهـا تُـعـاني من مـرضِ الـقـلب

ليتخلّصَ منها ومن عِبئها..
كـانتْ تـسـمـعُه يـدعـو علـيـهـا وهي تـدعـو اللهَ
ـستقيم كُلُّ ذلك (تـعالى) أنْ يهـديَه الصراطَ ا

لم تـكنْ طـفـلة شـقـيّـة وال تُشـبِهُ األطـفالَ في
ُــشـاغــبـاتِ هــوسِ الـتــخــريبِ واصـطــنـاعِ ا
واحلـيَلِ على كِبارِ الـسن. بل علّمَهـا فقدانُها
ُـبكـرُ لوالـدِها االنـطواءَ عـلى نفـسِهـا فهيَ ا
لم تـرَ من هـذه الـدُنـيـا غـيرَ وجـهِـهـا الـبريء
ُـمـتـلئ بـاحلِـرمـان ولم تـعـرفْ فـي احلـياةِ ا

غيرَ الوحدةِ والدموع.
 كـانتْ تشـعرُ أنّـها مـرفوضـة حتّى من أقربِ
هـا كـانتْ تُـشـعِـرُهـا دومًـا الـنـاس إلـيـهـا.. أُمـُّ
ـا بحـثتْ بـأنّـهـا عـقـبـة في طـريـقِـهـا.. ولـطـا
بــتـفـكـيــرِهـا احملـدودِ عن سـبـبِ نـفـورِ أُمـهـا

منها وكراهيتِها لها...
طـوالَ حياتِها لم حتظَ حلـظةً واحدةً بحنانِ
! ولم تــشـعُـرْ بــحُـبـهــا وعـطـفِــهـا. كُلُّ مـا األُمّ
كـانتْ تراه وجهًا مـتجهمًـا وأوامرَ صارمةً
وعـبـئًـا ثـقـيـلًـا عـلى األُم الـشـابةِ الـتي كـانتْ
. هذا الكُرهُ كانَ تُـجهّزُ نفسَـها لزيجةٍ جـديدةٍ
تـراكُـماتٍ لـزوجٍ مـاتَ بسـيـطًا فـقـيرًا مـؤمـنًا

ولم تـنطقْ بكـلمةٍ واحدة; فقـد كانتْ تعرفُ أنّ
كـلمةً منها ستكونُ نتيجتُها الضربَ واإلهانةَ
وهي لـم تـعُـدْ فـي حـالـةٍ صــحـيــةٍ تـســمحُ لـهـا

بتحملِ اإلهانات.
صـبـرتْ راضـيـةً بـهـذا الـهم واحلِـرمـانِ وهذا
ـؤلم ولكنَّ لـكُل شيءٍ حدودًا وطـاقةً الـوجعِ ا
مـعقولةً فهي قد نضجتْ على الهمومِ وكبَّرتْ
عــقـلَـهـا وسطَ هـذا احلِــرمـانِ الـشـنـيع وقـويَ
عـرفةِ الله (تـعالى) والتـقرُّبِ إليه في قـلبُهـا 
الـلـيـالي كـثـيـرًا فلـم تعـدْ تـبـتـغي غـيـر رضاه
عــلـيـهـا كي تُـقـابــلَه بـهـذه األوجـاع عـسى أنْ
يُـخففَ عنها هولَ اآلخرةِ ويأخذَ حقَّها من كُل
الــذين أشــبـعــوا جــسـدَهــا ضـربًــا ونــفـسَــهـا

إهاناتٍ...
حـضّرتْ طـعامَه وكُلَّ ما يـحتـاجُ إليه; قد أزفَ
وقتُ حــضــورِه فــالــسـاعــةُ قــاربتِ الــعــاشـرةَ
.. انزوتْ في غُـرفتِـهـا وأوصدتِ الـباب مـسـاءً
ُـمـتلئ وصـلّتْ صالةَ الـنـجاةِ من هـذا الـيوم ا
بــالـهـمـوم; فـقــد أوصـاهـا أنْ تـهــيـأ كـمـيـةً من
الـطعامِ ألنّ لديه صديقًا عزيزًا سيحضرُ هذه
الـليـلة وعـليهـا أنْ ال تخـرجَ من الغُـرفةِ مـهما
ســـمــعت.زادَ كالمُه فـي فــضــولِــهـــا فــلم تــنمْ
وبـقـيَتْ تُـرهِفُ الـسـمـعَ; فـإنّ ما تـسـمـعُـه هذه
الـلـيـلـةَ هـو صـوت يُـثـيـرُ االسـتـغـرابَ يُـقهـقِهُ
بـاستهـتار فلم تتـمالكْ نفـسَها ففـتحتِ البابَ
بــبُطءٍ شـديـدٍ ونــزلتْ لـتــرى من صـاحبُ هـذا
الـصـوتِ النـسـائي الـغريب وتـفـاجأتْ بـأنّـها
امـرأة يبدو عـليها أنّـها من بنـاتِ الليلِ ولكن

عرفة.. إنّها أُمُّها! تعرفُها حقَّ ا
بـكتْ ولكنّهـا انتظرتْ قد تـكونُ على خطأ; فال
يـجوز لـهذه األم أنْ تعـملَ هذا الـعملَ الـقبيح
ُحرّمةَ مع وال يـجوزُ لزوجِها أنْ يفعلَ فعلتَه ا
أُمـهـا.. بكت ونـحبت وسـألتِ الله (تـعالى) أنْ
يُـسـامـحَه..ولـكـنّـهـا أخـذتْ قـرارًا; فـهـي طوالَ
حـــيـــاتِـــهـــا خـــائـــفـــة وتــــتـــردّدُ من كُل شيءٍ
وخـسـارتُهـا الوحـيدةُ هـو فقـدانُ والدِهـا على
ُجـرمةِ أمـها.. فـتجـرّأتْ وانفـجرَ في يـدِ هـذه ا
داخـلِـهـا بـركانُ الـغـضبِ الـذي كـانتْ تـخـتزنُه

.. في أعماقِها لسنواتٍ طويلةٍ
وقـفتْ فوقَ رأسيهما وهي تـشعرُ بقوّةٍ رهيبةٍ
تـسـري في جسـدِهـا وهمـا في هـيـامِ النـشوةِ
ُـحـرّمـة ونزلـتْ علـيـهـما بـكُل مـا آتـاهـا اللهُ ا
ٍ .. وبقـرتْ بـطـنيـهـما بـسـك (تـعـالى) من قـوةٍ
حــادّةٍ ال تـعــرفُ كـيف حــصـلـتْ عـلــيـهـا?.. وال
كـيفَ أمسكتْ بها? وال من أينَ جاءتْها اجلُرأةُ
لـتضربَ وتطـعنَ وظلّتْ تضربُـهما وتطـعنُهما

حتى فارقا احلياة..
فـتشكّـلتْ عندَها صـدمة نفـسية وخرجتْ إلى
الــــشـــارعِ ال تـــعــــرفُ مـــاذا تـــفــــعل?! وكُلُّ من
ُجرمة وزوجي تُـصادِفُه تقولُ له: قـتلتُ أُمّي ا

الزاني.
ومن ثم ترفعُ رأسَها للسماءِ وتقول:

يا الله قد سقطتُ في امتحانِ الصبر..
وظـلّت تُـكرِّرُ هـذه الـكلـمـاتِ حتّى حُـكِمَ عـليـها
ُدهِشُ في األمرِ قالتْ ُـستشفى اجملان وا

: للمجان
-  أولُ مــرّةٍ أشـعــرُ بـالــسـعــادةِ مُـنــذُ أنْ مـاتَ

أبي; فلم أعُدْ بحاجةٍ إلى صالةِ األمان.

ـة ذات أسـيـر في زقـاق ضـيـق بـيـوته قـد
شـبـابــيك خـشــبـيــة عـائـداً من الــعـمل إلى
رة األولى الـتي أمر خاللـها البـيت. إنهـا ا
بـــهــــذا الـــزقـــاق الــــضـــيق ذي الــــبـــيـــوت
تالحمـة بعضـها بـبعض حيث يـقع عند ا
. خارجه مناضد نهايته مقهى معروف جدّاً
كثيرة قبـالته يجلس على كـراسيها حشد
كبـير من رواده. أمّـا داخـله إذ نظـرت إليه
من مسافة غير بـعيدة فليس فيه أيُّ أحد!
قـهى تـارك اذا يـجـلسـون خـارج هـذا ا
الداخل فارغاً بالرغم من برودة اجلو?!
ها هو نادلـه يدور ب الرواد كـأنه مكوك
يــــلـــبّـي طـــلــــبــــاتــــهم من شــــاي وقــــهـــوة
وأرجيـلة... فال يـستـطع التـوقف لكـثرتـها
بـكـثــرتـهم. أمّـا أنــا حـيث أراقـبــهم فـلـفت
انتبـاهي وضعـهم الغريب هـذا: لقـد تركوا
ألـعــابــهم إذ قــطع الــطـاولـي والـدومــيــنـو
والـــشــطـــرجن هـــامـــدة عـــلى مـــنــاضـــدهم
شـغــوفـ بــالـشــاي والــقـهــوة.. فـضالً عن
األرجــــيـــلــــة الــــتي لم تــــفــــارق أفـــواهــــهم
ـكان. أمعنت النظر بغرغرتها التي مألت ا
فـيـهم مـلــيّـاً وإذا بي أرى عـيـونــهم كـلـهـا
تـلـتـقي في نـقــطـة واحـدة: شـبـاك مـطلّ من
مبـنى مقـابل لـلمـقـهى يلـوح وراء زجاجه
ب حـ وآخر طـيف إنـسان! تُـحدق نـحو
ـيـنـاً أو مـوقـعه بـشــكل غـريب مـتـجــهـة 
يسـاراً مع حركـته وهو ذاهب آيب بـينـما
الرؤوس تعلو.. والرقـاب تستطيل بصورة
غير مـألوفـة في طبـيعـة األشيـاء متـحدية

قصر القامات!
بـــدأت أقــرأ هـــذه الـــعـــيـــون مـــفــسّـــرا من
نفعلة حيث تتسع نظراتها كلّ حركاتها ا
مفـصـحـة عن وجود أمل مـا زالت له بـقـايا
في قـلــوب أصــحـابــهــا. هـا هي نــظــراتـهم
تـتــزاحم مــتـجــاذبـة مــتـنــافـرة مــتـدافــعـة
حتـاول شـقّ طـريــقــهــا بـكل مــا لــديــهـا من
وسائل إلى أن تصل لـذلك الشبـاك. ال تهدأ
ضطربة إلّا باختفاء الطيف إذ نفوسهم ا
ســرعـــان مــا يـــســتـــعــيـــد الــوضع حـــالــته
الـطـبـيــعـيـة فـتـذوب الــشـهـوات وتـتالشى
الغـرائز وتـرتخي األجـفان: تـعود الرؤوس
إلى مستـقرها فـوق الرقاب عـلى شاكلـتها
ـكـان بـتـأفّـفـات األولى تـواكـبـهـا أصــداء ا

وهمهمات.
شـعــرتُ بــرغـبــة شــديـدة عــارمــة يـحــثّــهـا
داخـلي فـضــول كـبـيــر ألن أجـلس في هـذا
ـــقــــهى مـــشــــاركـــاً روّاده هــــؤالء رحـــلـــة ا
استكشافهم عبر ذاك الشباك كي أعرف ما

... يدور خلفه!
وما أن جلست فـوجئت بنـادله واقفاً فوق

.. بصوت مستكبر: رأسي يرمقني شزراً
- ماذا تطلب?

ـ ال شيء.
- يجب ذلك.

الحــــظـتُ عالمـــــات غـــــضب عـــــلى وجـــــهه
الكئيب..

ـ قنينة ماء مع فنجان قهوة.
فــانــصـرف هــازّاً يــده الــيــمــنى بــطــريــقـة

ا طلبته. استهزائية! ثم عاد 
رحت أنظـر إلى الـشبـاك مرتـشـفاً قـهوتي
لعـلّي أستـطيع تـميـيز طـيفه مـثْلـهم? وهو
واقف فـيـمـا يـداه تـؤدّيـان حـركـات مـثـقـلة

بغنج فتبيّن لي أنه جسم امرأة!
ثـــمــــة هـــدوء
يــــــــــســــــــــكـن
قـهى اآلن ا
حــيث روّاده
"كـــــأنّ عــــــلى
رؤوســـــــــــهـم
الــــــطــــــيـــــر"
يحـدّقون إلى
(شــبّـــاكــهم)
كــــمــــخــــلّص
لــــعـــــذابــــهم
وقد ارتسمت
مــــــــــالمــــــــــح
الــــبـــــهــــجــــة
والــــــســــــرور
عــــــــــــــــــــــــلــى
وجــــــوهــــــهم
الـــــــــــــــــــــــتــي
انــــتـــــعــــشت
بـــالــــنـــشـــوة
والــــــــــلــــــــــذة
ـــــــتّـــــــعــــــة
أبــــصــــارهـــا
بـــــالـــــطـــــيف
الـــــــــــــــــــــــــذي
أنــســـاهم كلّ

همومهم.
بعدما أنهيت
قــــــــهــــــــوتي
أخيراً طلبت
من الـــــنــــادل
أرجـيـلـة ذات
نـــكــــهــــة كي

تـنــســجم مع أجــوائي احلــاضــرة بـدأت
ــمــيـــزة فــارتــخت أســحب أنـــفــاســهـــا ا
أعـصابـي حـيث سـرحت أفـكـاري مـا ب
دخانهـا والطيـف مكوّنـاً امرأة من دخان
عـاريــة تـتـراقـص أمـامي هــازّة نـهــديـهـا
فـاحــمــرت أوداجي بــلــهــيب شــوق عـارم
كــاحـمــرار جــمــر أرجــيـلــتي هــذه كــلّــمـا
ســـحـــبـت مـــنـــهـــا ـــــــــــــنـــفـــســـا ازدادت

... احمرارا
فــجـأة ربّـت أحـد عــلى ظــهــري بــطــريــقـة
غريبة أفزعتـني فنظرت ورائي وإذا هو
: في مـقـهى? صـديق يـســتـفـهم مــتـعـجّـبــاً

وأرجيلة!
لــكـنّــني فـي حــالـة أشْــبه بــالــثــمــالــة يـا
صديقي حتى أنّني ال أستطيع السيطرة
عـلى مــخـارج احلــروف أقـصــد حـروفي

فال تضحك عليّ بكلّ فمك!
أل رأسي: إنه الطيف! أكّدت بدوار 

- أيّ طيف?
أشرت بيد مثقلة نحوه: ذاك هناك.

- أين هو?
عـنـد ذلك الـشـبـاك أيّـهـا الـصـديق حـيث

أسطورة األنوثة بالغنج!
تــعــالت ضــحــكــاتـه فــأثــارت حــفــيــظــتي

. صارخاً عليه بأنِ اسكتْ
لكـنّه لم يـسكت: هـذا مـقهى لـلـحشّـاش

نيكانات"! هنا يقابله مخزن لـ"ا
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بـقـضاءِ الـلهِ (تعـالى) وقدره وقـد تكـونُ هذه
األمُّ اجلـامدةُ في مشاعـرِها وغرورِها هيَ من
ــــوتَ أنْ يُــــســـرعَ لــــزهقِ روحه; ســــاعـــدتِ ا
فـاحليـاةُ اآلنَ تشـتملُ عـلى حوادثِ الـقتلِ من
أجلِ الـسعادةِ عادةً! ومـا سمعتْه من أُمٍّ ألقتْ
أطـفــالَـهـا الـصـغـارَ في الــنـهـرِ ولم يـرفّ لـهـا
جـــفن وآخـــر أحــرقَ أطـــفــالَه وزوجـــتَه وهم
نـيـام! وأخـرى ذبـحتْ كُـلَّ أفرادِ عـائـلـتِـهـا من
! وابن يـذبحُ أباه من أجلِ أجـلِ حبـيبٍ فـاسقٍ

ورثٍ مُبكّر!
ُـــمـــتـــلــئـــة بـــالـــغــدرِ أيُّ حـــيـــاةٍ هــذه تـــلك ا
; واخلــيـانـةِ!مـرّتْ في خـيــالِـهـا هـذه األحـداثُ
فـخافتْ على نفسِها وانطوتْ أكثر في حُجرةٍ
صــغـيـرةٍ أعـلـى الـدار ولـكنّ األمَّ لم تــتـركْـهـا
ــدرسـةْ عــلى حــالِــهــا فــقـد أخــرجــتْــهــا من ا
وجــعـلــتْـهــا أشـبـهَ بـاخلــادمـةِ في الــبـيتِ مع

ُبرح. الضربِ ا
ومــــا إنْ دخــــلتْ سِنَّ الــــرابــــعـــةَ عــــشـــرَة أو
اخلــامـسـةَ عـشـرَة من
عُــمُـرِهــا حـتى قـامتْ
بــتـزويـرِ جـنــسـيـتِـهـا
لـــتـــزيــدَ مـــا عـــاشــتْه
ابـــنــــتـــهـــا من ســـنيّ
عـــمـــرهـــا إلى إحــدى
وعـــــشـــــرين ســـــنــــةً
وزوّجـتْهـا لكهلٍ كـبيرٍ
لـه أوالد أكـبـرُ مــنـهـا
فـــكــــانتْ زيـــجـــتُـــهـــا
فــــرصــــةً ألُمــــهــــا كي
تُـــــــزيـحَ الـــــــعـبءَ عن

نفسِها..
لـم تُـفـكـرِ األُمُّ لـلـحـظةٍ
واحـــدةٍ في مـــصـــيــر
ابـــنــــتـــهـــا وفـــيـــمـــا
ســـــــتـــــــواجِـــــــهُـه في
حـــيــــاتـــهـــا بل كـــانَ
تــفـكـيـرُهـا مـنـحـصـرًا
بــنــفــسِــهـا بــأنــانــيـةٍ

مُفرطة.
دخـلتِ الصغيرةُ بيتَ
زوجِــهــا وهي طــفــلـة
(خــــام) خـــائــــفـــة من
أُمـها الـتي قد تـقتـلُها
فـي أيـــــــةِ حلـــــــظــــــةٍ
مـرعوبةً وجِلَـةً تتلفتُ
ـيـنًا ويـسـارًا بحـثًا
عـن بـادرةٍ تـشــعـرُ من

 يا أيها الغريبُ
عند جسرِ  

  ونعشك احملمولُ
يوم حشرِ  
  يا كاظم الغيظِ

 يا أيها الغريب   
دموعي جتري

عند   جسرِ  
×××

كيوسفٍ في غربةِ السجونِ
  يا كاظماً للغيظِ والشجونِ

ِجونِ   وقيتّدك زمرةُ ا
  فكنت شمساً بسما القرونِ

سكنت بالروحِ وبالعيونِ
  ونورك الساطع كلُّ عصرِ

  يا كاظم الغيظِ   دموعي جتري
×××

وسوم قد تعالى وصبرك ا
  في كل يومٍ قد بدا وجاال

  فقد صفعتَ البغيَّ والضِالال
  ها قد كسرتْ القيدَ واالغالال

انِ ِكلَّ ضر   كتمتَ باال
  يا كاظم الغيظِ دموعي جتري

×××
وأنت نبضُ الصبرِ باخلشوعِ

  حززتَ  قيدَ السجنِ بالضلوعِ
  مكثتَ بالسجنِ بال رجوعِ
  قضيتَ عمراً فيه كالشموعِ

  اضأت جوف السجنِ بالدموعِ
  جابهتَ هاروناً بال خضوعِ
  وفزت يا موسى بكل فخرِ

  ياكاظم الغيظِ دموعي جتري
×××
زنزانةَّ ما غيبت اماما
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ديالى

بل كنتَ صبراً اذ عال وقاما
  فأنت مَنْ صلى بها وصاما
  أفزعتَ ليلَ الظلمِ واللئاما
  عليك جبريل بكىّ وهاما 

  ومنكَ هذا الصبرُ قد تسامى
ا وراما   ومنكَ أيوب 
  فأنتَ نبراس لكل صبرِ

  يا كاظم الغيظِ دموعي جتري
×××  

نرثيك موسى أسداً سجينا
  مودعاً في روحنا أنينا
  فكنتَ للدينِ لنا مُعينا

  رسمت بالصبرِ لنا يقينا
  أرسيت فينا منهجاً ودينا
  قد أمطرت قبابك حنينا

  أليك يا موالي روحي تسري
  يا كاظم الغيظِ دموعي جتري

×××
ِ   فيك عرفنا قامةَ اليق

  وقد مزجنا الشوقَ باحلن
ِ   رأينا نورَ الله باجلب

  لثمّنا جرحِ القيدِ باليدينِ
  رأينا  فيك        جذوة احلس

أقول يا ربي أليك أمري
  يا كاظم الغيظِ دموعي جتري

×××

طافت لك األرواحُ والقلوبُ
  لنعشِكَ احملمول يا غريبُ
ا رأى فقد بكى الطبيبُ   
  والسمُ للكبدِ بدا يذيبُ

  قال فهل له من ثائرٍ قريبُ ?
وتُ غدر واضح يجيبُ   فا

  يا صاحبَ األمرِ فأنتَ تدري
  يا كاظم الغيظِ دموعي جتري

××× 
طامورةُ االشرارِ والظالمُ
  بها طغى السّجانُ واللئامُ
ً   فيك  ال تنامُ   للـه   ع
  فأنتَ  للعدلِ لنا امامُ

وقبرك األن لنا مقامُ
  هارونُ ولى  ,قصرهُ حطامُ
  وأنت موالي وكلُّ ذخرِ

  يا كاظم الغيــــظ  ِدموعي
جتري

××× 
والسندي أبليس بدا رجيمُ
  في درّك النارِ بها يقيمُ
يا أيها الغريبُ يا كظيمُ

يا صاحب السجدةِ يا كليمُ
يا حجة الله عليك نبكي

ثروم ضاق صدري لكبدك ا
ياكاظم الغيظِ  دموعي جتري.

من بعدِ أن طاحَ العقالْ 
ذهبَ الداللُ  وأبو الداللْ!

من بعدِ ان طاح العر
! قُ  فال دَاللَ  وال دِاللْ

ُدللُ  بعد أن يبكي ا
آلْ ضاقتْ به سُبُلُ ا  

كم من يتيمِ والعرا
! قُ كفيلهُ في كلّ آلْ

واليومَ أيتامُ العرا
! قِ قوافل تُبكي اجلبالْ

هذا أبوكَ مُجندل
َ ع على ندبَ احلس

! الرمالْ
سبعون جرحا جرحُهُ

! ا وطالْ وعلى اجلراحِ 
فألعدونَّ بجرحِه

! روءةِ في الغزالْ عدو ا
وألعدوَنَّ برمحِه

! عدو ارجتالي للمقالْ
َّ قميصَهُ وألبك

! ببياضِ عيني والسؤالْ
***×××

من بعدْ ان طاحَ العقالْ
! قوّضْ مسافاتِ الرجالْ

فالدارُ ينعُبُ بومُها 
! والشمسُ طاويةُ الرحالْ

وعلى حتوفِكَ زمجرتْ
! أجناسُ أمريكا البغالْ

والسامريُّ كدأبهِ 
يشري العجولَ على العُجالْ

وبالدُ أوطاني بدتْ
مثل السُعالِ على السُعالْ!

وتفسّخوا في أرضِنا 
بروائحٍ تفني الزوالْ

وتعجرفتْ أوباشهمْ 
! ُ على الشمالْ (تفلَ) اليم
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عبارة سمـعناهـا من حكماء أهـلنا ولـكننا لم نـكن نفهم مـعناها
جـيدا وسـار البـعض منـا بتـفسـيره لـها بان كـل من تقـلد مـكانة
الـشيخ وجب عـلى أبـنـاء قـبيـلـته الـسـمع والطـاعـة حـتى اخـتلط
احلابل بـالنابل عندمـا تقلد مـكانة الشيخ كل من هب ودب دون
علم مـنه أو دراية أو بصـيرة وبعـد نظـر وأصبح الشـيخ اجلديد
يـفـتي بـأمـور غـريـبـة عن واقــعـنـا ومـجـتـمـعـنـا الـعـراقي بـعـد أن
ال  وأصـبح الشيخ جابي أموال أصبحـت الشيخة تـشترى با
وليس كلـمة حظ وبخت ... وبذلك تشتت القبائل ولم تعد للشيخ
كـانـة بـ النـاس خـصوصـا من نـالهـم نصـيب من الـظلم تـلك ا
بادئهم) ن تـمسكوا  (عن بعض الـشيوخ اتكلم مع احترامي 
ـوضوع أكـبر ـوضـوع احلظ والبـخت أل تطـرق  بـدأت حـديثي 
ناسب عندما كان غير ا ناسب في ا وأعمق وهو الـرجل غير ا
يـــوضع في مــكــان خلــدمـــة الــنــاس وبــدال من أن يــكــون خــادم
للـشعب من خالل مـنصـبه يصـبح جالد لهم وهـذا ما حدث في
مدينة الناصرية لالسف فمحافظ ذي قار يالقي رفضا من قبل
أبناء ذي قـار بسبب أعمال الـفساد الكبـيرة في احملافظه والتي
طـالـب ابـنـاءهـا بـإقـالــة من مـنـصـبه كــونه ال يـصـلح له  وكـانت
دعـوتـهم ســلـمـيه وفق تـظــاهـرات سـلـمـيه خــالـيـة من أي نـشـاط
مـسلح  فـمـا كان مـنه إال إعالن الـنفـير الـعـام وجهـاز مـكافـحة
الـشــغب وجــنـد اجلــمـيع ضــد أبـنــاء مـديــنـتـه كل هـذا من أجل
نـصب لالسف ونسي من درس الـقانون واحـتل موقع قاضي ا
بـان الـظلم لن يـدوم وان من تـتلـطخ يـديه بدمـاء األبـرياء سـيأتي
علـيه يوم ويحاسبه القضـاء في الدنيا والله في اآلخرة ما ذنب

6 شهداء وقعوا نتيجة إعطاء أوامر بالرمي وهم عزل من
الــسالح ومـا ذنب 200 جــريح اغــلــبــهم بـحــاله خــطــرة راحـوا
ضــحـيـة الـتـمـسك بـالـكــرسي امـا كـان من األجـدى به ان يـقـدم
اسـتـقـالـته حـقـنـا للـدمـاء فال يـقـبـلـهـا عـقل انـسـان ان كل هؤالء
ـوثـقة بـالـصـور هم على خـطـأ وانت وحـدك على ـتـظاهـرين وا ا
صـواب  الـيـوم يـقـال صـدر قـرار من الـسـيـد الـكـاظـمـي بـإقـالة
ـا القـوه من ظـلم وفـسـاد ـتـظـاهـرين  احملـافظ تـلـبـيـة لـطــلـبـات ا
إداري نال جـميع مفاصل احملافظة  نطالب بإحالة محافظ ذي
لك ولكي يـكون عبرة قار للـمحاكـمة العادلـة  والعدل اسـاس ا
لـكل إنـسـان تـسـول له نـفـسه إهـدار الـدمـاء الـعـراقـيـة الـبـريـئـة.
اجلنة والـرضوان لشهدائنا األبرار وكلهم من أعمار لم تتجاوز
العشـرين ربيعا لالسف والصبر والسـلوان لعوائلهم  والشفاء

العاجل للجرحى ..
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بغداد

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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والـزاحف عـلى ركـبـتـيه لـلـمـثـول أمام
األنـثى ضـارعـا مـتــضـرعـا إلرضـائـهـا
واخلـوض في حيـاتهـا طـامعـا ونسي
أنه االب واالخ والعم واخلال والزوج
رأة والـصـديق وجـمـيع من ولـدتـهم ا
هم كل هــذا ولـكــنـهم يــرونـهــا بـأنــهـا
(خــطـيـئــة) وسـلــعـة ال قــيـمـة لــهـا في
اجملــتــمـع تــعــيش مــهــانــة في قــفص
األتــهــام الـدائـم واإلشــارات والــعـرف

السائد .

لـيتـنـا نـسـتطـيع تـغـيـير هـذه الـنـظرة
واخلــروج من دائــرة اخلــوف لــيــتــنـا
نـسـتــطـيع ان نـحـرر الـفــكـر وتـثـقـيف
الــذات لـــيت ولــيت ويــبـــقى الــتــمــني
ــتــخــلــفـة وتــبــقى نــظــرة اجملــتــمع ا
واخلــوف الالمـــثــقف والـالمــجــدي ..
وتـبـقى نـظـرة الـنـفعـيـة والـدونـية وال

حلّ . 
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يـحق لـهـا ان تـرى الــعـالم وال تـبـصـر
النور .

فـإلى متى سـيبـقى يسـري علـيهـا هذا
اجلــبـــروت وتـــصــدر بـــحـــقــهـــا هــذه

األحكام ? واليأس يلتف حولها 
رأة ? متى نستطيع إنقاذ ما بداخل ا
وإنـقاذنـا ومتى يـسمح لـها بـالتـعبـير
عن رأيـهـا وخـلق مـسـاحـات فـضـائـية

نافعة لديها .
ـتى تــسـتــطـيع ان تــصـنع مـتى ويــا 

نـفـسـهـا وتـصـلح مـن حولـهـا  ومـتى
سـيـمـكن اعـطــاءهـا دورا وأهـمـيـة في
اجملـتمع . احـياء مـا بداخـلها وتـذليل

صوت التردد
كلمـا همت لعـمل شيء متـفرد يُحسب
لــــهـــا تــــتـــردد خــــوفـــا مـن ردة فـــعل

اجملتمع عد الرحمة . 
رأة باالحتفـاء بيومها هل تستطـيع ا
ي والـتــجــرد من رعب االعـراف الــعــا
القاسـية في مجـتمعٍ متـورم باألخطاء

نغلق في بؤرة الشك نظرة اجملتمع ا
تسـلط بأحكـامه القاسـية على كائن ا
ضعيف جـبله وخلقه من نـور فأعطاه
الـــقـــدرة عـــلى الـــتـــحـــمـل والـــصـــبــر
ـطـاولـة  هـذا اجملـتـمع ــقـاومـة وا وا
تـفرد بـالسـلطويـة اجلبـارة يريد ان ا
يـقــوده قـسـرا كـيــفـمـا يـريــد ويـشـكـله
مـثلـمـا يـشـاء يـهيـمن ويـسـيـطـر عـليه
ـقيـتـة وتقـالـيده الـبـغيـضة بـعـاداته ا

تخلفة الصارمة . ا
ا هـذا الـكائن الـرقيق اخملـلوق من ر
عـبق اجلـنـان ومـاء الـكـوثر  تـلك هي
ـرأة) حبـيـسة الـتقـالـيد ال تـخرج ال (ا
تــخــتــلـط ال تــدرس ال تــرى الــعــالم ال
تـتـكلـم يغـلق فـمهـا الـصـمت  لكن في
داخــلـهـا بـركـان من اإلبـداع والـعـطـاء
ومن الـثـقـافـة والعـلم ولـديـهـا مواهب
وطــاقـة وقــدرة عــلى الـقــيــادة وإبـداء
الـرأي السـديد والـصائب وفـكر خالق

جتعلك في ذهول من أمرك .
هل جربت ذات يوم ان تـمنحهـا الثقة
ـسؤولـية الـتامـة واخلطى ـطلـقة وا ا
الـثابـتة ووثـقت بهـا  امنـحهـا فرصة
الـقـيـادة اخـرجــهـا من كـهف الـعـادات
قـراطية ظـلم ليس لإلنـفتاح والـد ا
فــقط حـررهــا من قـيــود االعـراف ومن
عبـودية التـبعـية الالمجـدية واخلوف
قنع والثرثرة اجملتمعيه صطنع وا ا
الـفــارغـة ونــظـرته اجلــوفـاء اخملــزيـة
واخملــجـلــة . كـفى نــقــول لـهــا (عـيب)

ـرأة الـواعـية تـعـرف حـدودهـا وما فـا
هو عـليه مـجتمـعهـا ( سلطـة العادات

والتقاليد ) .
إهمال اجملتمع لها وجعلها في زاوية
ا مجرد وت - أو ر البيت - زاوية ا
رفّ أو شماعـة يعلق علـيها الرجل أو
ـــنـــزل ــــوبـــوء اعـــبــــاء ا اجملــــتـــمع ا
ومالبس الـزيف والـكـذب واخلـيـانـات
تـكررة وله حق الـتصرف تـعددة وا ا
ـا يـريـد وما يـشـاء يـسـانده في ذلك
اجلـمــيع  يــراهـا جــاريـة في بــيـته ال
ــرأة (خـادمــة) وعــامـلــة عـلى أكــثـر ا
شــؤون الــنــظــافـة وشــمــاعــة األفــكـار
ـتـخلـفـة ومـكنـسـة الذوق اجملـتـمعي ا

األسود . 
رأة (عيب) تعـلمـنا كل شيء يـخص ا
ضـحــكـتــهـا كالمـهــا نـقـاشــهـا وإبـداء
الـرأي فهـو عـيب  ال يجـوز ان تـخرج
ال يجوز ان تـختلط بـالعالم اخلارجي
ال يـجـوز ان تدرس ال يـجـوز ان تـعمل
ال يـــجـــوز ان تـــتـــحـــدث ال يـــجــوز ان
تـطـالب بـحـقـوقـهـا ال يـجـوز ان تـهـتم
برغبتهـا في احلياة ال يجوز ان تُحب
وال يحق لها ان تعطي وتعبر عمّا في
رأة خُـلقت من داخلـها من مـكنـون  ا
ضلـعه األعوج كي تطـيع ادم .. خلقت
ـة فقط كي في فـرضـية اجملـتـمع الظـا
تـــتــزوج وجتــلـس في بــيــتـــهــا تــربي
أطـفـالـهـا وتـســهـر وتـقـوم عـلى راحـة
ـعيـشتـها  ال ـتفـضل  الـرجل وهو ا
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بـاتَ االنــتـحــار صـورة الخــر صـيــحـات االجــرام جتـاه الــنـفس
مـتـداولً في أخـر األعـوام كـأنهُ إعـاقـة ضـمت الـعـقل الـبـشـريـة 
عيشيـة بجوانبها البشري نـحوها نتيـجة لإلزدياد الصعوبـات ا

اإلقتصادية واالجتماعية      .
االنـتحـار عمـليـة إجرامـية يـقوم بهـا الشـخص في التـخلص من
ـواد حــيـاته بـاسـتـخـدام الـسـالح أو احـراق الـنـفس بـواسـطـة ا
رتفع وتارة يقوم برمي جسده من األماكن ا سريـعة االشتعال 

وغيرها.. من االساليب التي تؤدي إلى الوفاة.
ـاذا يلـتجـأ النـاس البـعض منـهم بـالتـأكيد ا  نـتسـأل احيـانا ر
ـوت الى األقــدام في أتــخـاذ هــكــذا قــرار?تــتـعــدد األســبــاب وا
ية للصحة حددت اليوم العاشر من نظمة العا حيث أن ا واحد
ي لالنتحار بـسبب كثرة احلاالت سبتـمبر من كل عام كيـوم عا
الـتي سـجـلـت مـتـوسط مـعـدل االنـتـحـار 300حـالـة انـتـحـار في

اليوم الواحد.
من أهم األسـبـاب الـتي جتـعل االنـسـان مـريض فـكـريـاً وحـيـاته

مهددة باالنتحار!
ـضي فـتـرة من هي األزمـات اإلقـتـصــاديـة وخـصـوصـا نــحن 
اصعب الفـترات بسبب كثرة البطـاقة وقلة احلصول على فرص
الـعــمل مـن اجل تــوفـيــر الــقــوت بــالــذات الـعــوائل ذات الــدخل

الضئيل
حيث اكد الفيلسوف وعالم االجتماعي الفرنسي 

 'دوركها 'أن االنتحار هو من صنع اجملتمع باوضاعه
الـسـيـاســيـة واالقـتــصـاديه والـطـائــفـيـة النه مــسـؤول عن الـفـرد
وجتــعل الــفــرد يــشــعــر بــالــتــعـارض بــ االمــانـي والــطــمـوح

توفرة لتحقيقها والوسائل ا
وجـد دوركـهـا أن االزمات اإلقـتـصـادية وانـتـقـال االنـسان من

الرخاء الفقر اثر في زيادة معدالت االنتحار .
اما الـرجل العراقي اليـوم  نفسه أمـام حتدي كبـير جدا أصبح
الذي يـعـمل  لـسـاعـات طـويـلة من الـيـوم مـقـابل اجـر قـلـيل جدا
افـضل من الــذي يـبـحـث عن فـرصـة لــلـعــمل في وضع اصـعب
لتوفيـر معيشة هينـة.الفقر واقع مجتمـعنا اليوم الهرب منه وهو
اكثر االسـباب للتفكير في االنتـحار اليوم حيث جعلت االنتحار

يتضاعف بنسبة.08.5اما بالنسبة
الـعالقات الـعاطـفيـة تتـوسط مراحل الـتوجه إلـى االنتحـار حيث
يـلتـجأ األشـخاص الذين يـعُاقـبون أنـفسـهم باالنـتحـار نتـيجة ل
ـنـاسب لـهم خـيـانـة الـزوجـيـة أو رفض االهل لــشـريك احلـيـاة ا
وكـذلك ألتـخـاذ االنـتـحــار وسـيـلـة لـلـتـخـلص من االلم الـعـاطـفي
واالهانة وعدم الشعور باالهمية سبب الشعـور بالوحدة والعار 
جـديـر بــالـذكـر و‘ســيـغــيـسـمــونـد شــلـومــو فـرويـد 'هـو طــبـيب
يؤكد في نظريته على االعصاب ومـؤسس علم التحليل النـفسي
أن اسـباب االنـتحـار نفـسيـة وهي مشـاعر حب بـسبـب االحباط
تـتــحـول إلى كـراهــيـة تـنــصـرف عن احملــبـوب لـذلك لــكي يـدمـر
احملـبـوب البــد من تـدمـيـر نـفــسه.ويـفـتـرض فــرويـد ان الـتـكـوين
ـوت والتدمـير هما النفـسي يتضـمن غريزت مـتضادتـ هما ا
مـــصــدر الــســلــوك الــعــدواني. واكـــدت الــكــثــيــر من الــبــحــوث
والدراسـات من اسباب االنـتحار هـو التفـكك االسري واالدمان
اخملـدرات والـوراثـة أيـضـا لـكن البـد من غض الـنـظـر عن كـثـرة
األسـبـاب والـتوجـه للـحـد من هـذه الـظـاهـرة اآلن أن  مـنـصات
التـواصل االجتماعي اليـوم هي أهم األسباب للـترويج وانتشار
عن أي حالـة انتحار بألضـافة الى وسائل اإلعالم أن بث هكذا
خـبـر يأتي لـيـقـتـحم الـعـقـول الـضـعـيفـة ويـجـعـلـهـا مـحط تـهـديد
شكلة ارتفاع قلة الوعي والتفكر تشكل سبب آخر  لالنتحـار 
ستمر والتوجيه الصحيح واالنشغال نسب االنتـحار  فالتعلم ا
لــتــحــقــيق الــذات من أهم األمــور لــلــحــد من حــاالت االنــتــحـار

وفي اخلــتـام البـد مـن الـشـعـور الـنـفــسـيـة 
بـالـقـوة الـتي تـنـبع من صـمـيمكَ أيـن كنت

فالبد الصخور أن تندثر .
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دعــاء االنــســـان الــذي يــعـــرف قــيــمــة
ــاذا خــلق الــله اخلــالق واخملــلـــوق و
خـلـقه هل ليـعـيشـوا بـنكـد وذل وجوع
وهــوان ام لــيــعــيــشــوا كــمـا اراد لــهم
سرة وسعادة واخوة يتقاسمون ما
انــتــجت االرض الــتي خــلـقــهــا بــايـام
لـــتـــكـــون مـــصـــدر الـــعــيـش وفـــرصــة
الــتــعــايش واحملــبــة والــتـودد ولــيس
وت واسـالـيبه لـلـتنـافس عـلى صـنع ا
او حـــرمـــان االخـــر من ان يـــعـــيـــشش
عــلــيـهــا امــنـنــا -نــعم هــنـاك -اخلــيـر
والـشـر- الخـتـبـار اخملـلـوق ولـكن الـله
ـيــز به بـ - اعـطــانـا الــعـقل الــذي 
الصالح والـلطالح بـ احلق والباطل
فـنـحـن من يـجــلب الـصــالح له والهـله
وفـي نـــفس الـــوقت نـــصـــنع الـــبـــاطل
ونــــتــــحـــمـل اوزاره من يــــشـــارك به -
وسـاعـات اتيـه يضع اقـدامه في ارض
احلــضــارات -ارض ابـراهــيم اخلــلـيل
ع- ابــو االنـبــيـاء وارض بــابل ولـكش
ارض -اور- والــــــتـي ســــــتــــــحــــــضى
ـيمونه للحـبر االعظم -بابا بالزيارة ا
الـفـاتـكـان وهـو يـحـمل دعـوات السالم
والـعــيش بـامــان بـ شــعـوب الــعـالم
وبكافـة -دياناتهم ومـذاهبهم -بعد ان
عـــبث االشـــرار وزوروا نـــهج االديـــان
ــذاهب والـتي انــزلت لـتــعم احملـبـة وا
والـسالم الـعـالم ال ان تـتقـاتل من اجل
السيـطره والقمع لـطائفة او مذهب او

دين او خلق الـتمـايز بـ النـاس كما
هــــو االن نــــرى يـــشــــعــــلـــون الــــفـــ
ـذهب والـصــراعـات -بـاسم الـدين وا
وهـــمــــا بــــراء من ذلك --اهـال بك في
ارض الـعـراق ارض ابـراهـيم اخلـليل
ارض االئـــمــة االطـــهـــار والـــعـــلـــمــاء
بارك وانبـياء الله -صالة مباركه ا

ــنـــطــقه وتـــبــعــد تـــبــعـــد الــشــر عـن ا
الـصراعـات واالنانـيه وتصـنع االخوة
واحملـبـة ب شـعـوب االرض وحتـقيق
مــا جـئت حتـمــله بـ اضالعك -سالم
على االرض -ومسرة لبني االنسان-
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فلـتفـتخر أي يـز لكل امـرأة في العـالم اليـوم خاص جـدا و
امرأة فـي هذا الـيـوم ولـو بـأجنـاز بـسـيط أجنـزته.فـكل امرأة
في هذا الـعالم تسـتحق األحتـرام  تستـحق أن ترفع الـقبعة
من تـربـيـة ـسـؤؤلــيـات في احلـيــاة لـهـا عــلى حتـمل جـمــيع ا
فـفي األطــفـال الى الـعـمل الى مـســاعـدة والـديـهـا الى ...الخ
هـذا الــيــوم نـســتــحق أن نــفـتــخــر بـأنــفــسـنــا كــونـنــا نــسـاء
كـونــنـا لم نــسـتــسـلم الى ــصـاعـب كــونـنــا هـزمــنـا ا قــويـات
الصـعـاب.حتيـة تـقـدير واحـتـرام لكل أم نـاضـلت وتـعبت في
سبـيل تـربيـة أوالدهـا ولم تسـتـلم الى الظـروف الـصعـبة أين

كانت وأين تكن.
حتية لك حتيـة حب وأحترام وتقدير الى كل امرأة في العالم

نحنية. أيتها القوية الشامخة الراسخة غير ا
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تــدور األيــام وتــتــعــاقب الــسـنــون وكل
شيء في هــذا الـعـالم يــتـطـوّر ويــتـقـدم
نحو األفضل سوى بـلدنا الذي أدخلوه
في مـتاهـة ال يـعرف لـهـا نهـايـة و لعـبة
قذرة معروفة الوجوه واألطراف . تدور
األيام وتتوالى احلكومات والوضع من
سيء الى أسـوأ فــمـتى ســتـأزف سـاعـة
ظلم التغيير واخلروج من هذا النفق ا
لـكـل مـأسـاة نــهـايـة ولــكل شـواذ عـودة
ــنـــطق الـى قــواعـــد احلق والـــعـــدل وا
ـقـبـلة لـلـتـصحـيح سـتـكون والـفـرصة ا
ويـــجب لــهــا أن تــكـــون الــفــيــصل بــ
ـة والالحياة وب الوطن احلياة الكر

والالوطن وال غرابة أن يعي العراقيون
األصالء هـذه احلـقـيـقـة ويـصرّون عـلى
ـريرة التي سبقتت التغييـر فالتجربة ا
وألكـــثـــر من عـــقـــد ونـــصف من الـــزمن
والـتي أهـلـكت احلـرث والـنسـل وباعت
الـعـراق للـقـوى الـغـاشمـة كـافـيـة لوقف
هـــذا الـــنــزيف والـــعـــودة بــالـــبالد الى
ــسـار الــوطــني الــصـحــيح ومن هــنـا ا
ـطـبـات) عـلـيـنــا أن نـحّـذر من بـعض (ا
ونـؤشــر بــعض األسس الــتي يـجب أن
تتهيأ لتكون النـتائج ايجابية ومبشرة
بـامــكـانـيـة الــتـغـيـيـر احلــقـيـقي ولـيس
مـجـرد مـسرحـيـة تـتـبـادل فـيـها األدوار

وهي كما يلي :
- تــوفـر الــظـروف والـبــيـئــة الـصــحـيّـة
الئـــمــة لالنــتــخــابــات واشــراك اال ا
تحدة بفعالية لـضمان نزاهة العملية ا

وعدم تدخل قوى الشر فيها 
- مــنع الــكـتـل واألحـزاب الــفــاسـدة من
الــتــأثــيــر بــالــنـــتــائج وجتــريــدهــا من
اســتـغـالل الـنــفـوذ والــسـلــطــة لـلــعـبث

سار هذه التجربة
ــرشــحــ - والـــتــحــقق من هـــويّــات ا
وسيرهم الـذاتية لضـمان استـقالليتهم
وعدم لعـبهم أدوار مزدوجـة كما حصل
بــالــتــجـــارب الــســابــقـــة وتــكــرر خالل

الدورات االنتخابية السابقة 
- عدم تكـرار الوجوه الـكاحلة الـسابقة
واحـبـاط مـحـاولـة تـدويـرهـا واعـادتـهـا
الى الـواجهـة بـأقـنعـة اخـرى وبأغـطـية

جديدة 
- لـيكن مـعـيـار الـوطنـيـة وحب الـعراق
والـوالء له وليـس خارجـه هو األول في
ــرشــحـــ ثم تــأتـي بــعــده اخـــتــيـــار ا
هـمة االخـرى فلـيس كاف أن عـاييـر ا ا
ـرشح نـزيـهـاً فـقط بل أن يـكون يـكون ا
عــراقــيــاً وفــيــاً لــبــلــده اليــحــمل بــذور
الـعـمـالــة والـوالء اخلـارجي الـذي مـزّق
الـبالد وأدخــلـهـا في اتــون الـصـراعـات
االقلـيـميـة هـذا ما يـجب أن يـكون عـليه
التصـوّر والتوجّه والنـظرة الصـحيحة
ان أردنا اقامة جتربة انـتخابية جديدة
ـنـشـود في الـعـراق تـضــمن الـتـغـيـيـر ا
ــة لالنــتــخــابـات وتــرسي قــواعــد قـو

ستقبلية في هذا البلد العظيم  ا
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لـكل مـرحــلـة او مـرحـلــة نـقـوم بـهـا او
جتـربــة جــديــدة لــهــا سـلــبــيــاتــهـا او
خـططـهـا قد تـكون فـاشـلة او إيـجابـية
وقــلــيل مــنـهــااال يــجــابي اكـيــد ألنــهـا
ي مـرحـلـة جـديـدة عـلى اجملـتـمع الـعا
والـــعــراقي بـــشــكل خـــاص الن وكــمــا
نعرف ان مؤهالت التـعليم في العراق
هـو من األسـاس مـحـطم وان الـظروف
عـيشـية لـلبـلد صعـب جدا ونحن من ا
األســاس نــحـــتــاج إلى مـــؤنــة كـــبــلــد
ضعيف ماديا وان التعليم اإللكتروني
ستمرة وثانيا يحتاج اوال الكهربـاء ا

البتوب او مبايل حديث وثالثا توفير
الزم مـجانـا ورابعـا توفـير الـكتب وا
االنترنت عـبر باقات االنـترنت مجانا
كـلهـا مسـتحـيل تتـوفر في الـعراق قد
جند الـبـعض يوفـر البنـائه بعض من
تــلـك الــطـــلــبـــات ونـــحن كـــذلك نــرى
احملـاضـرات عشـوائـيه واالمتـحـانات
في اوقات غريبه عجـيبه ونرى الظلم
فـي تـــصـــحـــيـح الـــدرجـــات وخـــاصه
ـيـلـون بــعض االسـاتـذه والـدكـاتـرة 
لـبــعض الـطــلـبـه مع الـعــلم ان هـوالء
ـيت الـطــلــبه قــد ال يـتــواجــدون في ا

ويـصــلـون عــلى درجـات عــالـيـه هـكـذا
أمور يـجب أن ينتـبه لها االسـاتذه انا
شـخصـيا ابـنـتي في كلـيه اآلداب قسم
انـكــلــيـزي تــعــاني من تــلك األمـور مع
الـــــعــــلـم هي حـــــاضــــرة فـي جــــمـــــيع
احملــاضــرات وتــقــرا ومـتــفــوقه ولــكن
حقهـا مغبـون مع األسف نتاسف على
أمـور كـثيـرة أمـور هي حـقنـا الـشرعي
حـــقــنـــا في ان نـــتــخـــذ اإلجــراءات او
نــــدافع عن حق مـن حـــقـــوقـــنـــا وتـــلك
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تتـسـارع فيَّ الـنـبـضات كـفـرس سـبق كـلـما

جلت بخاطري 
لتعزف بأنفاسي سمفونية من الهذيان 

 اشهق روحي موتاً 
 ينتهي اليك عتباً 
يؤذيني كل مافيك 

فال هدنة في احلب  والمداهنة 
 اكتبك بلغة ناعمة تماما  كالرذاذ  . 

انا بدين العشق  انا االكثر ا
الناسكةُ بصومعة اشتياقك 

تماما كالرهبان 
 ارددُ اسمك بقلبٍ خاشعٍ 

تماما كَلغة سماوية على االرض  . 
 ادون التاريخ حسب مواعيد لقاءك 

ٍ اغريقي  كتقو
 فـافــتح ذكـريـاتك كــتـابـا مـقــدسـا  ال يـتـاح

قراءته اال للمتطهرين 
وألنك تــمـــكث بـــ نــيـــاط قــلـــبي اطـــوقــني

بذراعي كلما احتجت لعناق 
كاني احتضن كل شيء من الالشيء 

 اجعـل منك حرفـا يخـتتم السـطور فـتسقط
كل جدوى بعد ذكرك  

يــعــاود الــنــبض تــمــرده فــيــضــطــرب كــلي
فاستجير بك 

تماما كالدعاء 
اتوارث كل مراتب الوهم كملجىء للغرباء 

فاوغل باالغتراب  
خــائــنــة بـــذلك كل الــعــهــود الــذاتــيــة كــلــمــا

انتابتني 
نوبـة عـشقك  كـلـعنـة تـأخذني عـبـر السـهول

لبوحك االبدي 
تماما مثل ناي يفسر جملنون قصيدة 

اتــمـتــمك كــلـمــات مــربـكــة تــوقض كل جـرحٍ
خامل 

فانهمر مثل دمعة ثاكلة  ال ينوبها ثواب.
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نام ونحن دائما ما يكـون ونحن في ا
ـشي ونـضـحك ونـحـزن او قـد يـكون
هناك شخص مـا يراقبك وانت ال تعلم
وشـعورك بـالنـدم واأللم واحلزن لـكنك
كا عـليه في قلـبك وال تستـطيع عمل
شيء لــوحـدك  .. لـذا سـعت احلـكـومـة
الى وضع  وتــوفــيــر جــمــيع األشــيـاء
التي تلـهيك عن حقوقك وتـدمر حياتك
ألنـنــا رأيـنـا اشــيـاء لم نـشــاهـدهـا في
السابق خاصة اعـمارنا لذلك استغلت
احلـــكــومـــة اجلــيـل اجلــديـــد وغــيــرت
مـــســـارة من جــيـل مــتـــربي الـى جــيل
فـاسـد وعـفـوا اقـول هــذه الـكـلـمـة لـكن
هــذا مـــا نــراه من خالل الـــتــصــرفــات
الـــغـــيـــر اخالقـــيـــة الــتـي تـــنــشـــر في
الــتــواصل االجــتــمــاعي و الــفــديـوات
الـعــائـلـيـة و الــشـابـة والــنـسـاء بـدون
قاهي التي رقابة تذكر كذلـك انتشار ا
افسدت كثير من الشباب وانتشار األر
كـيلـة  حتى فـي الشـارع وفي السـيارة
ومـنــهــا الــكــتـرونــيــة  كــذلك انــتــشـار
ـوالت بـشـكـل غـير طـبـيـعـي وهـذا ما ا
يـــــولـــــد ايـــــضـــــا الـــــفـــــســــاد االداري
والشـخصي كـذلك احلفـالت الصـاخبة
وانـتــشـار كـثـافــة الـشـعــر لألشـخـاص
وصبـغة بالوان مـقاربة الـى لون شعر
الـنـسـاء ..قـد تـقولـون عـنـدمـا تـقرؤون
مـوضــوعي انك انــســان مـتــخــلف انـا
عقولة ليس ضد احلرية لكن احلرية ا
وهـــنـــا يــأتـي دور االهل في مـــراقـــبــة
ظـهر واخـتيار لـبس وا أبـنائهـم في ا
االصـدقاء والتـعلـيم والرغـبة في تـعلم

ـــوســـيـــقى  الـــرسم اشــيـــاء مـــثل ا
الــنـحت الــلـغــة وكـثــيـر من االشــيـاء
التي تخدم نفسه واجملتمع كذلك دور
الـعــشــائــر بـتــوعــيــة ابـنــائــهـا .. الن
احلكومة التي جاءت لتقود البلد هي
من اسست هذه االشياء التي ذكرتها
بــســبب عــدم فــرض الــقــانــون وهـذه
االشياء هي تدمر البلد وليس تصلح
الــبـلــد لن في اال ونه االخـيــرة كـثـرت
ـــقــاهـي وكــثـــرت شــرب األر كـــيــلــة ا
بـالـنسـبة لـلـبنـات وامـام اع الـناس
ونـــحن كــبـــلــد مــحـــافظ ال يــجــوز ان
نشاهد مثل هكذا امور حتى العوائل
احملافظـة ال تستطـيع اخلروج بسبب
ـشـيـنـة ... لـذا اتـمـنى هـذه االشـيـاء ا
من احلــكـــومـــة ان تــتـــخــذ أجـــيــرات
قــانــونــيــة لــلــحــد من انــتــشــار هــذه
االشــــيـــــاء رغم كـــــثـــــيــــر مـن زمالئي
الـــصــحـــفـــيــ نـــشــروا مـــثل هـــكــذا
مــــــواضــــــيع لــــــكـن دون جـــــدوى الن

احلكومة 
ـواطـن ال يـصــفى تــريـد ذلـك .حـتـى ا
ـشـروعـة بـاله لـلــمـطـالـبـة بــحـقـوقه ا
ـواطن والـتي اخــفـتــهـا الـدولــة عن ا
..واخـيــرا اقــول .. اذا اســتــطـعت ان
تـقـنع الـذبابـة بـأن الـزهـور افضل من
الـقـمـامـة حـيـنـهـا تـستـطـيع ان تـقـنع
ال .. اخلـونـة بـأن الـوطن أغلـى من ا
لذا اقـول لكم انـتبـهوا علـى بلدكم من

السراق ..

wFOÐd - بغداد « ‰œUŽ

يـتـصـارع فم الـثـورة أمـام فم الـرصـاص
فمن ستصـمد كلمـته ومن يطبق فمه في
ـــا ســيــجــيب ــطــاف األبــدي? ر آخـــر ا
البعض بـ  ”ال أدري  “و البـعض اآلخر
ـا ســيـتــرك األيـام هـي من جتـيب عن ر
هـذا الـسـؤال لـكن الـواقع يـفـرض رأيـا
مـغـايرا تـمـامـاً فـهـو يـحسـم اجلدال في
ـرات الـتي نـقف فـيـهـا عـلى مـنـصة كل ا
العزلة بـينما  ”نتفرج  “بكامل ليـاقتنا
ا يـحـدث ألولئك الـصـغار ” الالمـبالـيـة 
الـكـبار  “و هم يـقـذفـون بأرواحـهم مـثل
فـوهة الـرمـاح الـصـغـيـرة مـسـتـهـدفـ ”
وت ”بشـجاعـة ال يعـرفهـا إال من خلق ا

ـتلـك مثـلـنـا ذاكرة ألجـلهـا فـالـواقع ال 
الـســمك الـهـشـة و ال يـجــيـد الـشـعـارات
ــطـلـيــة بـالـوطــنـيـة و تــلـمـيع الــزائـفـة ا
الصـورة علـى حسـاب هؤالء الـشجـعان
 »أوالد اجلـــنــوب و مــگـــاريــدهــا  «و ال
أدري أكانوا أوالد اجلنوب فقط أم أوالد
كـل هــذي الـــبالد الـــتي ال تـــدر عـــلـــيــهم
ا يـتكـبدون من ـسؤولـيـة  باألهـمـية و ا
معاناة ومـستقبل أشـبه بليل ال نور فيه
لــيـــهــون عــلـــيــهم عـــتــمـــته يــقـــاتــلــون
ـتلـكون واقـفهم و كـلـماتـهم التي ال 
سـواهـا و بـروح واحـدة إن حـطت عـلى
ظــهـر رصــاصـة ال تــخــضع لـهــا فـتــنـزع

نـــفــســهــا عن جـــســدهــا و تــأبى إال أن
تموت بكامل شجاعتها و كرامتها.

و ما هو موقفنا نحن الذين  ”نتفرج “
ال شيء.

و كـأنـهم يـقـاتـلـون عـلى كـوكب آخـر و
عــلى أرض أخــرى  و من أجل حــقــوق

ليست لنا فيها من مطلب
و كأن الـدم الذي يـنثـرونه على أرصـفة
ـوت ال يـربـطـه بـدمـائـنـا إال األسم و ا
الشكـل و اللون ال مـوقف يذكـر لنا في
احلقـيقـة أن بعـضنـا يتـكئ على بـعضه
البعض حتى في شعلة الضمير فنحن
بــحـاجــة إلى ضــمــيـر واحــد فــقط لـكي

يشعل فتيل باقي الضـمائر النائمة على
خـيـبـتـهــا و عـجـزهـا نـحن بـحـاجـة إلى
كـــلــمـــة واحــدة لـــتــســـمع من بـه صــمم
لــقـبــضــة شـجــاعـة تــأخــذ احلق من فـاه

ستأسد علينا الفأر ا
أقــــــول إن هـــــــذه الـــــــبالد بـالد أولـــــــئك
الشـجعان أمـا من يتـفرج فال أدري بأي
خيبة سيقنع نفسه كي يظل أعمى هكذا
رة احلـقيقة التي حتتاج عن احلقيقة ا
إلى إزاحة ستـار اجل و اخليبـة عنها
ــراق و ال عـزاء إال فال مــجــد إال لــلــدم ا

طر. لألرض التي ارتشفته مثل ا
عبير سالم القيسي - بغداد
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قال الـرسول االعظم مـحمد (صـلى الله عـليه وآله وسلم) أكـرموا أوالدكم واحسـنوا ادابهم
يـغـفـر لـكم اإلكـرام فـي الـلـغـة الـعـربـيـة هـو مـصـدر وعـكـسه اإلهـانـة حـيث كـان عـلـيه أفـضل
الـصالة والـسالم يفـسح اجملـال لألطفـال أن يـجلـسـوا ويتـحـدثوا ويـبـدوا رأيهم في مـجـلسه
سلمـ حذوه من بعده فـاحترام الطـفل وأعتباره كـيان مستـقل من قبل الناس لكي يحـذو ا
. موقر جدير عامة ووالـديه والبيئة التي يعيش وينشأ فيـها خاصة يرسخ داخله انه محترم

بالتعـالي ونفسه تستـحق التكر فهـذه هي الفطرة التي فـطر الله تعالى عـليها البـشر جميعا
لكن لألسف الـشديد موروثـنا االجتماعـي يعامل األطفال بـأحتقار ومـهانة وليس أدل من ذلك
عـلى تسـميـتنا لـهم بال“جهـال". روي عن ام الفـضل مرضـعة اإلمام احلـس (عـليه السالم)
انـهـا قالت:(( اخـذ مـني رسـول اللـه ص حسـيـنـا ايام رضـاعـة وحـمله فـأراق مـاء عـلى ثوبه
اء يـطهرها فأخذته بـعنف فبـكى فقـال لها النـبي ص : مهال يـا أم الفضل أن هـذه االراقة ا
?)). يقصـد أن الرضيع يدرك الغلظة من العطف فأي شيء يـزيل هذا الغبار عن قلب احلس
واحلنان مـنذ نعومـة اظافره حيث تتـرك آثار وخيمـة في شخصيـته فتتحـطم! هذا هو سلوك
سلـم من الـتكر أفضل اخللـق ليس مع حفـيده وفـلذة كبـده فقط ولـكن مع جمـيع أطفـال ا
واالحتـرام. حينما ذكر احلق تعالى في كتابه الـعزيز (( قل كل يعمل على شاكلته)) {سورة
اإلسراء اية (٨٤) } والـشاكلة معناها اخللق والطبيعة التي يتربى عليها الطفل داخل عائلته
فإذا كانت الـعائلة حتـترمه وتكـرمه لن ينشـأ ذليال ولن يشعـر باخلسـة والضعة وهـنا يتضح
ـصـيــري الـذي يـلـعـبه الـوالـدان فـي تـنـشـئـة أطـفـالــهم وعـدم تـركـهم حلـوادث الـزمـان الـدور ا
رهق أو جـهلـهم أصال بذلك الدور صـيري ا تسـيرهم كيـفمـا اتفق أما هـربا من ذلك الـدور ا
ا ذكـر سابـقا يتـب لـنا عظـمة ديـننا ـأوى!!.  لبس واألكل وا شـرب وا واكـتفـائهم بـتوفيـر ا
اإلسالمي احلـنيـف فقـد تـكلم قـبل مـئات الـسـن من ظـهـور منـاهج كـمنـتـسوري وغـيـرها عن
اعـتبـار الطفـل كيان مـستقـل عن والديه وليس عـالة عـليهـما أو عـلى اجملتمع فـهو الـبذرة التي

ينتظر أن يقطف ثمارها على أحسن وجه.
½bOFÝ —u - بغداد



ــيـة الــعـراقــيـة الــقت امس الـثـالثـاء مــحـاضـرة االكـاد
صادر البحـثية بطريقة  APA). ضمن بعـنوان (ادارة ا
ـسـتـمـر بـالتـعـاون مع ورشـة اقـامـتـهـا وحـدة الـتـعـلـيم ا
وحدة ابن سـيـنـا للـتـعـلـيم االلكـتـروني في كـلـية االعالم

بجامعة بغداد.
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الـــكــاتـب االردني صـــدرت له عن
ــؤســسـة الــعــربــيـة لــلــدراسـات ا
والـنشـر روايـة (الطـواحـ وأنا)
وتقع في  232 صـفحـة من القطع

توسط. ا

تحدة قدم ملـكة ا دير الـتنفيذي لـشركة ارتيريس الطـبية با ا
نـدوة اقـامتـهـا شبـكـة العـلـماء الـعـراقيـ في اخلـارج بعـنوان

ريض). (االبتكارات الطبية:من اخملتبر الى ا

ـطـربـة االردنـيـة تـلـقت تـعـازي االوسـاط الـفـنـيـة لـوفـاة ا
سائـل الله ـاضي جدتـها لـيلى فـارس تمرآغـا االحد ا

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

q{U  qON
عروف بـ(آشتي) نعاه االحتاد العام الشـاعر العراقي ا
ـوت األحد لألدبـاء والكـتّـاب في العـراق بـعـد ان غيـبه ا
رض. ـارك اثر معـاناة مع ا اضـي في مغتـربه بالد ا
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رئيس دائـرة الثقافة في الشارقة حـضر جلسة قراءات شعرية
اضي شارك سودانـية نظمها بيت الشـعر في الدائرة اإلثن ا

فيها كل من عمر أبوعرف ومجتبى عبد الرحمن.

ــارســة ي والـــبــاحث الــعــراقـي حتــدث عن ( االكــاد
العـالقات الـعامـة في االتـصـال الرقـمي) بـندوة حـوارية
لتقى الوطني للمـساءلة الشعبية ضمن برنامج نظـمها ا

ميزوا صفوفكم.
 —«uM « dOA

التشـكيلي الـفلسـطيني الـراحل كرمت الهـيئة الـعامة لـلشباب
والـثــقـافـة بــغـزة اســمه ضـمن مــشـروع (عـاش هــنـا) والـذي
تـســعى من خـالله تـخــلــيـد ذكــرى عــدد من الـقــامــات الـذين
ســاهـمــوا في إثـراء احلــركـة الــثـقــافـيــة والـفــنـيــة والـفــكـريـة

الفلسطينية  خالل حفل أقيم في غزة .

r U  wK  ≠ œ«bG
فـي عـــام  1993تــــعــــرفـت عــــلى
طرب رياض احـمد عندما دخل ا
الى غـــرفــتي وكـــنت في وقـــتــهــا
مديـر احوال الكـرخ  وكان يحمل
في يده مـعاملـة البنته  طـيبة
او رحـمة ال اتذكـر بالـضبط
وقــــــــــال لي (أذا مـن هـي 
تــكـدر تــســاعـدني بــهـاي
عاملـة ما انسى فضلك ا
أبــــــدأ ). أســــــتــــــطــــــعت
بــخــبــرتي الــطــويــلـة أن
اجــد مـخـرجــا قـانــونـيـا
ـــعــــامــــلـــة وأكــــمـــلـت ا
وريـــاض احـــمـــد غـــيـــر
مصـدق فقـال لي (تدري
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ال تـكن عطوفـاً بإفـراط فقـد يسـميك النـاس (عد الـشخـصية)!
رقم احلظ 2.

تـفــاد مـشـاريع مــالـيـة أو عـالقـات عـمل الــيـوم . الــوقت مـنـاسب
لالتصال بالشريك.

ثابة رسالة حتذير لك . فاجآت اليوم  و هي  تتلقى بعض ا

أنت اليوم في رحلـة استكشافية  و معك أشخاص من حولك .
رقم احلظ4.

حـاول الـقــيـام بـالـنـشـاطــات واحملـادثـات الـتي تـبــني الـثـقـة وتـقـوّي
االرتباطات.

االسرة تمر بوضع قلق بسبب مشكلة سابقة ال تتردد في حلها .

ـكن أن يـبـدو مـقـلـقاً ـا  ـكن ان يـذوب في حلـظـة    كل خالف 
لك.

تاز .  عمل يرهقك و لكنه في احلقيقة يضعك في موضع 
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تنـتـظـرك مـفاجـآت عـنـد كل مـنعـطف  و هي عـشـوائـيـة بالـتـأكـيد
.رقم احلظ 9.

ـفــاجـأت و وجّه كل الـتـغـيــرات احملـتـمـلـة في االجتـاه تـرقّب بـعض ا
الصحيح .

اكتشاف يغيّر فيك شيئاً ما  روحك تخلق ارتباطاً حميماً.رقم احلظ
.7

مــجــمـوعــة من الــكـلــمـات
ـكن كـتـابـتهـا أفـقـياً و التي 
رأســـيــــاً في ذات الـــوقت
وهــو مـــا يــظــهــر من خالل
كــتــابــة مــرادفــات ومـعــاني

الكلمات االتية:
1-حظ

2- احد االنبياء

3-ســـبـــاق ســيـــارات دولي

(م)
4-نقيض بري

 ال تـنـتـظر مـعـجزة لـتـنقـذك بل حتـرك بـأقصى سـرعـة  يوم الـسـعد
االربعاء.
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ـديـر الـعام ال وكـيل الـوزيـر وال ا
كـــدروا يـــفــكـــرون مـــثـــلك)! .كــان
جـوابي (انـهـم اليـعـرفـون مـثـلـنـا

بالقانون). 
ومازلت اتـذكـر بعـد سنـة تـقريـبا
ذهــبت الـى بـيــتــهم وكــانت مــعه
أبـنــته  وقــال لــهـا (عــرفــتي هـذا
مــنـو?) وكــان وقــتــهـا عــمــرهـا 6
سنوات ( ال ما اعرفه) . فقال لها
(هــــذا عــــمــــو عــــلـي الــــلي كــــمل

معاملتج ).
مــنــذ اول لــقــاء بـيــنــنــا تــوطـدت
عالقـتي مـعه واصـبـحت صـديـقاً
مــقـربــاً جــدا مــنه  وكــنت دائــمـا
بـصـحــبـته واذهب الـى بـيـته في
الــــدورة وعـــنـــدمـــا حـــصـــلت لي

مــــشـــكــــلـــة مع الــــقـــاضـي كـــامل
صـارع الشهير القيـسي شقيق ا
عدنـان القـيسي  وكان في وقـتها
يــشـغل مـنــصب قـاضي مــحـكـمـة
األحـــوال الــشـــخـــصــيـــة أتــصل
الــقـاضي بــوزيـر الــعـدل وأبــلـغه
ـدير ـشـكـلة فـاتـصل بدوره بـا با
الـعام للـجنسـية وأمر بـنقلي الى
الـــبــصـــرة خالل اربع وعـــشــرين
سـاعـة  فـذهـبت عـلى الـفـور الى
رياض احـمـد وأخـبرته بـالـقـصة
ــشــكــلــة واني مــظــلــوم بـــهــذه ا
فـاسـتـطــاع  إلـغـاء االمـر من قـبل

وزير الداخلية انذاك.
ريـــاض احــــمـــد قـــتــــله الـــشـــرب
أل قـــلـــبه واحلـــزن الـــذي كـــان 

وكـنت دائمـا أقوم بـتوصـيله الى
خــــــان مـــــرجــــــان ألداء حـــــفـالته
الــيـومــيــة وكــان يــقـول لـي (ابـو
الــعال الـنــاس تـشــتـري بــطـاقـات
احلـــفــلــة حـــتى تــســـمع صــوتي
وانت متدخل للحفلة )  فأقول له
( ابو احـمد اني أسـمعك بـالبيت
وحــدي) وبـالــفــعل عــنــدمــا كـنت
اذهب له الى الــبــيت كــان يــغـني

لي اي اغنية اطلبها منه .
×ريــاض احــمــد  كـــر الــنــفس
ـسـاعـدة بـشـكل اليـصـدق يـقـدم ا
وما اكثر ألي أنسان يطـرق بابه 
ـــفـــوضـــ الـــذين الـــشـــرطـــة وا
ســاعــدهـم عــنــدمــا كــان وطــبــان
وزيـراً لـلـداخـلـيـة  .يـوم اجلـمـعة
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حول الفم بـشكل كبيـر.وأضافت (أنها
كــانت تــبـــكي في كل مــرة تــســتــيــقظ
وجتد وجـههـا مُنتـفخـا لدرجة كـبيرة
على عكس أيـام أخرى كانت تـستيقظ
وال جتـــــــد أي شـيء مــــــنـــــــتــــــفـخ في
وجـــهـــهــــا).وحتـــدثت عـن ســـخـــريـــة
اجلـمـهـور وبـعض األقـالم الـصـحـفـية
بـتعـليـقـات كان مـنهـا ما بـقى تنـفخي
بوجهك..وعـلقت بـ( شو بـدي نفخ أنا
مـا كـنت مـحـتـاجـة شي)!وحتـدثت عن
الــعـقــدة الـتي رافــقت حــيـاتــهـا خالل
فـترة مُـعـينـة والتـي هي أنهـا كانت ال
تـرى نـفـسـهـا جـمـيـلـة عـلى الـرغم من
تعـليقات اجلـميع حولـها بأنهـا فائقة
اجلـمال وبـقيت الـعـقدة مـستـمرة مع
نوال حتى اقتنعت أخيراً  أن اجلمال
نوال الزغبيال يـقـتصـر عـلى الشـكل فـقط بل هـناك

عـارضـة االزيـاء احلسـنـاء  كـريسي
تايغن البالغة من العمر  35 عاماً
فـي نــــــيــــــويـــــورك الــــــســــــبت
ــاضـي.الــثــنـــائي الــشـــهــيــر ا
جــمــعـهــمــا عـشــاء رومــانـسي
غـاب عـنه ولـديـهـمـا.و تزوجت
تــايـغن وجلـنـد في عـام 2013
واعدة بعد ست سنوات من ا
وأجنــبـا لــونـا في عـام 2016
بـعـدهـا مـايـلـز فـي عام 2018
وكـلـيــهـمـا من خالل الــتـلـقـيح
االصـطنـاعي.وأعـلنت  تـايغن
ـــاضي إجـــهــاضـــهــا الـــعــام ا
جــنـيـنـهــا بـعـد مـعــانـاتـهـا مع
مـــضـــاعــــفـــات أدت الى وفـــاة

طفلهما قبل والدته.
كما ألتقـطت عدسات كاميرات

ي  جـون جلند صـوراً للـنجم الـعا
البالغ من الـعمر  42 عاماً وزوجته

{ نــيــويــورك- وكــاالت - ألــتـقــطت
عــدســات كـــامــيــرات الــبــابــاراتــزي
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ي  الـباباراتـزي صوراً لـلنـجم العا
أنـطـونـيـو بانـديـراس في مـاربيال-
إسبانـيا.النجم الـبالغ من العمر 60
عامـاً كان برفـقة حبـيبته اسـتشارية
اإلستـثمار الـهولنديـة نيكـول كيمبل
الـبـالـغـة مـن الـعـمر  39عـامـاً.وهـما
يـتواعـدان منذ انـفصـاله عن زوجته
الثانية النجمة ميالني غريفيث عام
.2014ويـقــضي الـثــنــائي وقـته في
فـــتــرة احلـــجـــر في مـــدريـــد في ظل
انـــــتــــشــــار وبــــاء كــــورونــــا.وكــــان
بـانديـراس قد تـعافى من  فـايروس
كورونا في آب عام > 2020بعد أن
كان قد أعلن في يوم بلوغه الست

أنه في احلــجــر بـــعــدمــا شــخــصت
إصــــابــــتـه بــــفــــايـــــروس كــــورونـــا

ستجد. ا

صـباحا كـان  يذهب الـى مزرعته
بالـدورة بسيارته اجلـيب يقضي
ســاعـات هــنــاك ويـصــدح صـوته
ـــواويـل ويـــشــــعـــر احلــــزين بــــا

بالراحة هناك . 
كـــان يــرفـض ايـــة هــديـــة من اي
شــــخـص وأتــــذكــــر في يــــوم من
االيـام أخـذت له (سـمك )اكـثر من
خــــمس ســــمـــكــــات ورفـــضت ان
تــسـلم مـبـلـغـهــا مـنه لـكـنه رفض
وقـال لي (مـا اخـذهـا اذا مـتـاخـذ

فلوس). 
{ قــصـص كــثـــيــرة  جـــمـــعــتـــني مع
الـراحـل ريـاض احـمــد الـطــيب الـذكـر
الـــــذي مــــرت فـي الـــــســـــابع من اذار

اجلاري ذكـرى رحيله الـ24.
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكـــاالت - نــشــرت عـــارضــة األزيــاء الـــشــهــيــرة
جـورجـينـا رودريـغـز فيـديـو قـصيـر عـلى حـسـابهـا اخلـاص عـلى أحد

مواقع التواصل االجتماعي ضمن خاصية الستوري. 
وظـهـرت جورجـيـنـا وهي تتـمـرّن مـظهـرة مـؤخـرتهـا الـتي تـعـمل على
كـثفة وكـان واضحاً انـها حتصل تكـبيرهـا عبر الـتمارين الـرياضـية ا
على نتـائج مرضية اذ ظـهرت مؤخرتـها كبيـرة احلجم في الفيـديو.وتعد
جـورجيـنا وحـبـيبـها العب كـرة الـقدم الـشهـيـرة كريـستـيـانو رونـالدو أكـثر
ثــنـائي يــتـقـاضـى أمـواال من خالل مــنـشـوراتــهـمــا عـلى مـواقـع الـتـواصل
االجتمـاعي متفـوق على أشهـر الثنـائيات في الـعالم منـهم نيك جوناس

وبريانكا شوبرا وديفيد وفيكتوريا بيكهام.
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ـطـربـة نداء شـرارة أغـنـيتـهـا اجلديـدة الـتي حتـمل اسم (قـالهـالي) عـبر طرحت ا
قنـاتـها عـلى الـيـوتيـوب وحـققت مـا يـقارب  10آالف مشـاهدة في  12ساعة
فيما بدايتها كانت من خالل تقد أغان عدة مع فرقة عمون للتراث والفنون
لك من خالل مهـرجانات مـتعـددة منـها مهـرجان األغـنيـة األردنيـة أوبريت ا
ركز الـثقافي سـارح األردنية كـا عزز ووقـفت على خشـبات العـديد من ا ا
لكي.تقـول كلمات األغـنية: (حبـيت وأخيرا جـالي .. اللي سن تـمنيته .. ا
دعوة وربـنا جابـهالي .. بـعلن لـلنـاس حبـيته .. ويـاه بقـيت وياه ..وياه دي

احـلى حــيـاة).واالغـنــيـة من
احلـان وتوزيـع جـان ماري
ريـاشي وكــلــمـات أحــمـد
حسن راؤول الـذي تعاون
مع شــــرارة ســــابــــقــــا في
أغـنــيـة (حــبــيـتك بــالــتالتـة)

والتي حقـقت أكثر من 74
مــلـيــون مــشــاهــدة عــبـر
اليوتـيوب مـنذ طـرحها
في اذار 2019 وهي
من أحلـــان ســـــــامـــر
أبـــــــــو طــــــــــــــــالـــب
وتـــــــــوزيـع جــــــــــان
مـــــــــــــــــــــــــــــاري

رياشي.
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ـطربـة اللـبنانـية نـوال الزغبي حلت ا
ضــيـــفــة عـــبــر الـــبــرنـــامج احلــواري
بـــصـــراحــة مع اإلعـالمي الــلـــبـــنــاني
نـيــشــان.وتـطــرقت خالل احلــلــقـة عن
ـواضـيـع حـسـاسـية واحـد من أكـثـر ا
بالنسبة لها والذي شغل خالل إحدى
الــفــتــرات حـــيــزا كــبــيـــرا من حــديث
الــــصــــحــــافــــة واإلعالم والــــذي هــــو
خـضوعـهـا للـتجـمـيل وتشـوه وجهـها
نـتـيـجـة الـعـمـلـيـة الـفاشـلـة.وصـرحت
بـأنـهـا قـضت حـوالي السـنـة كـامـلة ال
تـــرى فـــيـــهـــا أي شـــخص مـن خــارج
الـبـيت بـسـبـب مـا أصـاب وجـهـها إذ
أنـها وضـعت مادة عـلى وجهـها تـب
أنـها دائـمة ولـها تـأثيـر على بـشرتـها
سببت لها التهـيج وانتفاخ منطقة ما

متغيـرات أخرى ما ب طـريقة تعامل
مــــعــــهــــا اآلخــــرين. وربط الــــبــــعض
مــوضـوع عــدم رؤيـة نــوال لـنــفـســهـا
جــمــيــلــة بــســبـب زوجــهــا الــذي كـان
يـتـطـاول علـيـها وبـالـتـطرق لـلـحديث
أكــدت أن (أول صــفــعــة تــلــقــتــهــا في
حـياتـهـا كـان طالقهـا من الـرجل الذي
كـان هو نـفسه مـديـر أعمـالهـا في تلك
ـا ســبب خـلـل في الـتـوازن الـفــتـرة 
لديهـا).باحلديث عن الفن عـلقت أنها
كــــانت تـــغــــار من جنـــاح الــــفـــنـــانـــة
اللبنانية جنوى كرم خاصةً أن هنالك
مـنافسـة كبـيرة كـانت بينـهمـا واصفةً
ـنـافــسـة الـشــريـفـة وكـانت إيـاهــا بـا
ـهـرجـانات ـنـافـسـة بـيـنـهـمـا عـلى ا ا
واحلـفالت واضـافت أيـضـاً أن جنوى

أيضاً كانت تغار من جناحها.
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نداء شرارة

رياض احمد

جورجينا رودريغز

جون جلند وكريسي تايغن

ال اتوقع ان القى ترحابا كبيرا في بيتي بعد هبوطي من الطائرة قاصدا بغداد  ذلك
أني سـوف اقــضي جل نــهـاراتي وربع لــيـلي بــ الـنــاس ان لم يـطــبق اخلـنــاق عـلى
الـبـيـوت واالنفـاس  فاليـجـرؤ احد عـلى االتـفـاق سلـفـا علـى االجتاه صـوب اجلـنائن
علـقة حلضور فعاليات بابل التي تلقيت دعـوة من مدير مهرجانها حلضور فعاليات ا
وعدنا انـها سـتكون ابـهى من تلك التي اعـدت للـبابا فـرنسيس .  قـطعا سـوف التقي
ن يـشـاء عـددا هـائال من الـنــاس وسـوف  التـنـفع  الــكـمـامـة  فــالـله وحـده سـيــكـتب 

السالمة.
 انا( مـسهور) احتـاج الى ثالث نقاط فوق الـس الكون بربع جنـومية القـيصر غر
كسـرى . أخـطط اال انـشر اي شيء يـدلل عـلى مـوعـد اقالعي وهـبوطي تـضـامـنا مع
قول جـبران :( سافـر وال تخبـر أحداً )عش قصـة حب صادقة وال تـخبر أحداً  ,عش
سـعيـداً وال تخـبر أحداً  ,النـاس يفـسدون األشـياء اجلـميـلة.  ثـمة من يـقول لي جادا
غيـر مازح ( انت تتـباهى ان يـلتف النـاس حولك  في كل رحـلة)! وانسخ له مـااحفظه
من كتـاب آفـاق الفن اللـكسـانـدر اليـوت :  انـها الـقوة الـتي تـؤدي الى اجملد  –الـذي
ينـطوي على سحـر خاص  فالفـنانون يتـوقون الى الشهـرة كما اليتوق  –مـثال جباة
الضرائب - وهـنا  كما في الروح القـتالية  يشبه الـفنانون الرياضـي والعسكري

ـعركة والـنحات الـذي يهيء معرضه االول  الزم الثاني عـشية ا الكم اجلـائع وا فا
كلـهم سواء في تعلـقهم بأحالم اجملـد  كلهم ينـشد الظـهور ب النـاس .  مارد قلوب
خصـومه الراحل مارادونا كان يـقول : ان فريق الريـال يلعب للكـاميرا !  وانا اقول :
اي وحـشـة تلـك التي يـشـعـر بهـا مـيسي دون جـمـهـور يهـتف له  وهـو يالعب الـرياح
ـدرجـات خـالـيـة تــتـمـنى . لن يـنـتــابه ذلك الـتـوق الى اجملـد والشيء غـيـر الـصــدى وا
والتباهي . منذعصر الكهوف  –يقـول لي استاذ علم نفس الشخصية  قاسم حس
صـالح  –والصـياد يـجري وراء الـفريـسة وان اصـطادهـا جرى له احـتفـال واستـقبل

ـنتـصريـن .واآلليـة نفـسـها تـعمـل في العب كرة الـقدم استـقبـال ا
واجلمـهور ايضا وما ب ساحة احلرب وميدان احلرب حالة
كن ان يقابله جحود وبرود سايـكلوجية واحدة . ثمة نـصر 
وصقـيع  بعـد دفء يسـري في العـروق . الأحد يـعرف مدى
ـسرحيـة وهي تتـلقى ثـمن ادائها بـالتـصفيق مثـلة ا سعـادة ا
والـضـحك او الـتـنـهــد مـبـاشـرة عـلى اخلـشـبـة مـبـاشـرة .ومـا
ـمــثل وهــو يــؤدي دون شـهــيــة فـقــد ســلب مــجـده  اضـيـع ا

فالكورونا غلقت االبواب وقالت :هيئت لك .
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