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طبعة العراق 
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تــطــويــر الـصــنــاعــات الـنــفــطــيـة في
ـهـمـة الــعـراق كـونـهــا من الـركـائــز ا
لـالقــتـــصـــاد وتـــنــمـــيـــته فـــضال عن
مـــســاهــمـــتــهـــا في زيــادة االيــرادات
ـــالــيــة  وتـــقــلـــيل االعــتـــمــاد عــلى ا
اسـتيراد منتجات الوقود وصوال الى
مــرحــلــة االكــتــفــاء الــذاتي). وتــفــقــد
رئـــيس الــوزراء  مـــشـــروع مــحـــطــة
حتــلـيــة لـلـمــيـاه في ابــو اخلـصـيب 
شروع لـالطالع على مراحل اجنـاز ا
ومــســتـوى الــعـمل بـه . مـشــددا عـلى
ـشـروع (اهــمـيـة االسـراع بـاجنـازه  ا
وبـافـضل االمـكـانـيات لـيـكـون جـاهزا
خلـــدمــة اهــالي الــبـــصــرة). والــتــقى
الـكاظمي خالل زيارته  مـجموعة من
مـتـظاهـري البـصرة . واكـد البـيان ان
(رئـــيس الــوزراء اســـتــمع لــطـــلــبــات
ـتظاهرين  وأكـد أن االحتجاج حق ا
مـشـروع وحتـمـيه الـدولـة بـأجـهـزتـها
كـافة عـلى أن ال يؤدي هذا احلق الى
ـمـتــلـكـات إحــداث أضـرار او يـهــدد ا
العامة واخلاصة) ووجه الكاظمي بـ
(الـــتـــهــيـــئـــة لــلـــقـــاء وفــد يـــخـــتــاره
ـتــظـاهـرون لـغـرض الـلـقـاء بـهم في ا
ـطـالـبهم ووضع بـغـداد واالسـتمـاع 
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ؤقت للمحكمـة االحتادية العليا حل تشريع ثابة الـقانون ا يعد األمر رقم ( 30) لسنة  2005 
ادة (92/ ثانيـاً) من الدستور والذي تعثـر تشريعه منذ نفاذ نصوص عليه في ا القـانون األصل ا
الـدسـتـور والى اآلن بـسـبب اخلالف في وجـهـات الـنـظـر حـول نـقـطـتـ أسـاسـيـتـ األولى تـتـعـلق

بتكوين احملكمة والثانية بنصاب صدور قراراتها.
ادة (92/ ثانـياً) جنـد انهـا تنص عـلى ( أن تتـكون احملـكمـة االحتاديـة العلـيا من وبـالرجـوع إلى ا
عـدد من الـقـضـاة وخـبـراء في الـفـقه اإلسالمي وفـقـهـاء الـقـانـون يـحـدد عـددهم وتـنـظم طـريـقـة
اخـتيـارهم وعمل احملـكمـة بقانـون يسن بـاغلـبيـة ثلـثي أعضـاء مجـلس النـواب) وقد بـرز اجتاه
بـخصوص تكـوين احملكمة األول يـرى ان احملكمة تـتكون من ثالث فئـات هم القضاة وخـبراء الفقه
ـعاملة اما اإلسالمي وفـقهاء القـانون وهؤالء جمـيعا هم اعضاء اصل فـي احملكمة يعـاملون نفس ا
االجتاه الثاني يرى ان تـشكيل احملكمة يتـكون من القضاة فقط اما خـبراء الفقه اإلسالمي وفقهاء
القانون فإن دورهم اسـتشاري فقط يقدمون اخلبرة في مجال اختصاصهم عند طلب احملكمة ذلك

دنية التي تستع باخلبراء في مختلف االختصاصات. كما هو احلال في احملاكم ا
اما الـنقطـة اخلالفيـة الثانـية تتـعلق بـنصاب صـدور القرارات من احملـكمـة إذ ذهب البعض الى ان
احملـكمـة شأنهـا شأن اي مـحكـمة تـتكـون من هيـئة او عدد من الـقضـاة تصـدر القـرارات عنـها أما
بـاالتفاق او باألغـلبية الـبسيطـة (اكثر من نصف عـدد اعضائها) . في حـ ذهب الرأي الثاني إلى
أن احملكمـة تصـدر قرارات فيـها نـوع من اخلصوصـية لـذا يجب أن تكـون على وفق أغـلبـية معـينة
ـادة (/5اوآل) من األمــر رقم (30) لـســنـة 2005 كـأن تـكــون الـثـلــثـ كــمـا هـو احلــال في نص ا
نـازعات احلاصـلة ب احلكـومة االحتاديـة وحكومـات اإلقاليم واحملـافظات والـبلديات بخـصوص ا
واالدارات احمللية. وذهب رأي ثـالث الى ان لبعض أعضـاء احملكمة (حق الـفيتو) وبـدون موافقتهم

ال يصدر القرار من احملكمة في مواضيع معينة.
هذه اخلالفات في وجهات النظر وبصرف النظر عن مبررات اصحابها واتفاقنا او اختالفنا معها
احبـطت جميع مـحاوالت تشـريع اصل قانون احملـكمة االحتـادية العـليا ونـعتقد ان هـذا الفشل في
تشـريع هذا القـانون سوف يسـتمر خـصوصا مع اشتـراط (حضور ومـوافقة) أغلـبية ثـلثي اعضاء
عـنى ان مجـرد حتقق الـنصـاب بحـضور أغـلبـية ثـلثي أعـضاء مجـلس الـنواب عـلى هذا الـقانـون 
وافقة أغـلبية ثلثي أعضاء ا يجب ان يـقترن هذا احلضور  اجمللس غير كاف لتـشريع القانون إ

مجلس النواب.
وبسـبب هـذه االشـكالـيـات اسـتـمر الـعـمل بـاألمر رقم (30) لـسـنة 2005 رغم كـونه قـانـون مؤقت
ادة (92) منه يفـترض ان ينـتهي العـمل به بنفـاذ الدستور وتـكوين محـكمة بـديلة حـسب أحكام ا
وزاد األمـر تـعـقـيـداً بـصدور قـرار احملـكـمـة االحتـاديـة الـعدد (2019/38) بـتـاريخ 2019/5/21
ـوجبه صالحيـة مجـلس القـضاء األعلـى في ترشيح رئـيس وأعضـاء احملكـمة وبذلك الذي ألـغيت 
دخل الـقضاء الـدستوري في مرحـلة (الفـراغ الدستوري) الـذي سبق وأن حذرنـا منه في أكثر من
وقف بشـكل غير صحيح إلى أن حصل الذي حذرنا منه مناسبـة لكن لالسف فسر البعض هذا ا
بـاحالة احد اعـضاء احملكمة عـلى التقاعـد بناء على طـلبه اضطرارا لـسوء وضعه الصحي ومن ثم
ادة (5 /اوال) من األمر رقم وفاته وحلقه وفـاة عضو اخر فأختل نصاب انعقاد احملكمة ذلك أن ا
 (30 ) لـسـنة  2005 تـشـتـرط لـصـحة انـعـقـاد احملـكـمـة حـضـور جـمـيع اعـضـائـها وهـم بحـسب

القانون (9).
حـاولة تالفي اخلـطأ الـناجم عن صـدور القرار  (2019/38) ثم دخل الـقضـاء في أزمة أخـرى 
تـقـاعدين عـضـواً اصلـيـا في احملـكمـة بدون عـنـدما عـ رئـيس احملكـمـة االحتاديـة احـد القـضـاة ا
دني بعدم قـانونية وجـود سند دستـوري او قانوني وبعـد جدال قانوني ودعـوى حسمـها القضـاء ا
وجبه رسوم اجلمـهوري الذي ع  هذا التعيـ انتبهت رئاسـة اجلمهورية لذلك وقـررت سحب ا
وزاد األمـر خـطورة مع هذا الـعـضو وبـقي حـال احملكـمـة عـلى ما هـو عـليه من تـعـطـيل غيـر مـبرر 
ـفروض اجـراءها في الـعاشر من شـهر أكـتوبر  2021 إذ ان ـبكرة ا اقتـراب موعد االنـتخـابات ا
ادة (93/ سابعاً) من الدسـتور تنص على مصادقة احملكمة االحتادية على نتائج االنتخابات لذا ا
وجد مجلس الـنواب نفسه أمام أمر واقع بضرورة معاجلة الفراغ الدستوري وفق خيارين ال ثالث
ادة (92/ ثانـيـا) من الدسـتـور او اصدار ـنـصوص عـلـيه في ا لهـمـا اما تـشـريع اصل الـقانـون ا
ـلـغى من قـبل احملـكـمـة قــانـون تـعـديل األمـر رقم (30) لـسـنـة 2005 وإيـجـاد نـص بـديل لـلـنص ا
االحتـادية وحتـديـد جـهـة مـا تـتولـى مهـمـة تـرشـيح رئـيس واعـضـاء احملكـمـة االحتـاديـة سـيـما وان
مـشـروعي القـانـونـ (األصل والـتعـديل) تـمت قـرائـتـهمـا قـراءة أولى وثـانـيـة وجاهـزين لـلـتـصويت

االخير .
كونة جملـلس النواب على تـشريع القانون األصل و كـان هناك شبه إجـماع ب القـوى السياسيـة ا
وافقـة أغلبـية ثلثي أعـضاء مجلس ادة (92/ ثـانيا) من الـدستور و التـصويت  حـسب أحكام ا
الـنـواب عـلى ثـمـانـيـة عـشـر مـادة من أصل اربـعـة وعـشـرون مـادة إلى أن وصل األمـر إلى الـنـقاط
اخلالفيـة الـتي تقـدم ذكـرها لـذا عـرض مجـلس الـقضـاء األعـلى مقـترح عـلى مـجلـس النـواب كحل
قـترح اعتـبار خبـراء الفقه ا يـكون االخذ به سـبيالً للـخروج من عنق الـزجاجة وتـضمن ا وسط ر
اإلسالمي وفقهاء الـقانون أعضاء اصل الى جانب الـقضاة في حالت تـدخل ضمن اختصاصهم
ادة (2) من الـدستور األولى في حـال نظـر احملكمـة دعوى تتـعلق بـقانون يـتعارض بـحسب نص ا
قراطية ـا يتعارض مع مباد الد مع ثوابت أحكام اإلسالم والثـانية في حال نظر دعوى تتعلق 
او احلقـوق واحلريات األسـاسية وفـيما عـدا ذلك تتشـكل احملكمـة من القضـاة فقط ورغم تـعقيدات
قـترح وتفـاصيله وافـق مجلس الـنواب علـيه و جتاوز اإلشـكاليـة األولى لكن بـرزت بشكل كـبير ا
ادة (2) من اإلشـكـاليـة الـثـانيـة حـيث اشـترط الـبـعض ان في حـال نظـر احملـكمـة دعـوى تـتعـلق بـا
عـول عليه ويـصدر القـرار وفقاً له وان كان خالف الـدستور فـان رأي خبراء الـفقه اإلسالمي هو ا
عـنى ان خبراء الفقه اإلسالمي إذا اعترضوا على قـرار أغلبية أعضاء احملكمة من رأي القضاة 
القـضاة فـإن الـقرار يـصـدر على وفق رأي خـبـراء الفـقه اإلسالمي األمـر الذي دفع احـد األطراف
ـتعلقـة بنظـر قضية السـياسيـة إلى وضع شرط اخر مقـابل هذا الشـرط وهو ان قرارات احملـكمة ا
بخـصوصية مـعينـة يكون لعـدد قليل من قـضاة احملكمـة حق االعتراض اشـبه (بالفيـتو) وال يصدر

وافقة هؤالء القضاة االقلية في عضوية احملكمة. القرار اال 
ستويات احمللـية واالقليمية والدولية هنا شعر القضـاء باخلطر على سمعة القـضاء العراقي على ا
كن ان يـؤدي هذا االسلوب إذ ال تـوجد محـكمة في الـعالم تتـبع هذا النـهج في اتخاذ الـقرارات و
في اتـخـاذ الـقـرارات الى تـعـطـيل عـمل احملـكـمـة لـذا بذل الـقـضـاء جـهـد اسـتـثـنـائي بـالـتعـاون مع
ـكن أن يـحـصل فـيـمـا لـو  العـمل بـهـذه األفـكـار الـغـريـبة عن اجلـهـات الـتي أدركت خـطورة مـا 
الـعرف القـضائي وجنح القضـاء في اقناع مجـلس النواب في الـذهاب إلى اخليار الـثاني وتشريع
ـذكور هي من قـانون تـعـديل األمر ( (30لـسـنة  2005خـاصة وان جـمـيع مـواد قانـون الـتعـديل ا
ـواد الثـمـانيـة عشـر في اصل القـانـون التي حـصلت مـوافقـة أغلـبـية ثـلثي أعـضاء مـجلس ضمن ا
ـوافـقـة إضـافـة إلى أن إجـراءات تـشـريع قـانون الـنـواب عـلى تـشـريـعهـا بـعـد الـتـصـويت عـلـيـها بـا
وافـقـة باجملـمل عـلى هذا الـقـانون بـعـد أن تمت ـذكـور كانت مـتـوقفـة عـلى التـصـويت بـا الـتعـديل ا
وافقة على تشريع قانون وافقة بالتصويت على جميع مواده بشكل منفرد وفعال  التصويت با ا
تـعـديل األمر (30 ) لـسـنة  2005 بـاالغلـبـية الـبسـيـطة الـتي نرى انـهـا دستـورية وتـكـفي لتـشريع
الـقـانـون ذلك أن أغـلـبـيـة الـثـلـثـ الـتي يـتـحـجج بـهـا الـبـعض تـنـصـرف إلى أصل قـانـون احملـكـمـة
ادة (92 ) من الدستور وليس إلى األمر رقم  (30 ) لسنة نصوص عليه في ا االحتادية الـعليا ا
ـتلك من صالحية تـشريعية إلى  2005 الذي اصدره في حيـنه رئيس مجلس الـوزراء بحكم ما 

جانب صالحيته التنفيذية قبل نفاذ الدستور.
وبتـشريع قانون تعديل األمر رقم  (30 ) لسنة  2005  معاجلـة العديد من االشكـاليات اهمها
ادة إيـجاد جهـة تختص بتـرشيح رئيس ونائب رئـيس واعضاء احملـكمة وهذه اجلـهة حسب نص ا
ادة نـصوص عـليـها في ا (3/ثـانيـا) من قانون الـتعـديل هي رؤساء مـكونـات السـلطـة القضـائيـة ا
ـادة (رئيس مـجلس الـقضـاء األعلى (89) من الدسـتور وبـحسب الـتسـلسل الـدستـوري في تلك ا
ورئـيس احملكـمة االحتـاديـة العـليـا ورئيس جـهاز االدعـاء العـام ورئـيس هيـئة اإلشـراف القـضائي)
ذكورين مـباشرة بـعد نفـاذ قانون الـتعديل بتـاريخ اقراره في مـجلس النواب وقد اجـتمع السـادة ا
ـذكور و بـاالتـفـاق اختـيـار تـشـكيل جـديـد لـلمـحـكـمة وسط ادة (8) من القـانـون ا حـسب نص ا

. وضوعي للمرشح أجواء قضائية يسودها منطق النقاش العلمي والتقييم ا
وجب قـانـون التـعـديل معـاجلـة اإلشكـاليـة الـتي كان يـثـيرهـا الـبعض بـخـصوص تـصدي كـمـا  
ـواضيع تـتعـلق بتـفسيـر الدسـتور بـاعتـبار ان االمر رقم (30) لـسنة احملـكمـة االحتاديـة السابـقة 
 2005 خال من اخـتصاص احملـكمة بـذلك اضافـة إلى اختـصاصات أخـرى كان البـعض ينـكرها
ادة (4) من قانون الـتعـديل على جـميع االختـصاصات على احملـكمة الـسابـقة لـذا  النص في ا
ــواد االخـرى لــتــدخل ضـمن ـادة  (93) من الــدســتـور وا ــنـصــوص عـلــيـهــا في ا الــدسـتــوريـة ا

اختصاص احملكمة.
كذلك تمت معاجلـة حالة عدم اكتمال نصاب احملكمة التي قد حتدث مستقبالً ألي سبب كان حيث

ادة(3 / ب) من قانون التعديل. وجب ا استحدث منصب القضاة االحتياط للمحكمة 
ولم نتفق مع مجلـس النواب في نقطة واحـدة فقط وهي في جميع االحـوال غير معرقـلة لسير عمل
ادة (6 /ثالثا) من قانون التعديل حددت سن التقاعد بإكمال احملكمة تتعلق بسن التقاعد إذ ان ا
 (72) سنة فـي ح كان رأيـنا ان يـكون سن الـتقـاعد على وفـق أحكام قـانون الـتنـظيم الـقضائي
عـدل وقانون حتـديد خـدمة الـقضاة رقم  (39) لـسنة 2021بـأن يكون رقم  160لـسنة  1979ا

إكمال (68) سنة أسوة بقضاة محكمة التمييز.
وبعـد حتقق الـوالدة العـسـيرة لـلمـحكـمة االحتـادية الـعلـيـا في ظروف مـعقـدة رافقت تـشريع قـانون
التعديل الحظـنا لألسف ان البعض صفق في بداية تشريع هذا القانون مرحباً به واعتبره (نصر)
ـدنيـة (على حـسب وصفه) وفضـله على تـشريع الـقانـون األصل الذي يضم في للـقضـاء والدولة ا
ـجرد ان اطـلع هـذا البـعض على تـكوين احملـكـمة خـبراء الـفقـه االسالمي وفقـهاء الـقـانون اال انه 
شـروط التعي في هـذه احملكمة والـتي يبدو انها بـددت تمنيه بالـعمل فيها انـقلب على نفسه وروج
مـحذرا من االداء الـقـادم لـهـذه احملـكـمة اجلـديـدة وهي لم تـبـدأ بـعـمـلهـا بـعـد بل حـتى قـبل مـعـرفة

اسماء القضاة فيها.
لذا نـدعو البـاحث واخملـتص إلى مراجـعة نصـوص القانـون والتحـري بدقة عن وقـائع ومجريات
ـارسة حق النقد والتحـليل العلمي الدقيق وثوق بها وصوال إلى  ـصادر ا وظروف تشريعه من ا
ـشروع في العـمل بهذه احملـكمة او غـيرها جلـميع من يعـتقد بـنفسه البنـاء مع احترامـنا للـطموح ا

انه اهالً لذلك لكن يجب أن يكون هذا الطموح بعيد عن تشويه وتزييف احلقائق.
(( يروى ان احد االشـخاص معروف عنه انه (سيء) اعجبته فتاة رفضت االرتباط به وتزوجت من
آخر يعـاني من مشاكل في القدرة عـلى اإلجناب وحاول (السيء) ان يـستغل ذلك أمال في افتراق
الزوجة عن زوجها عـسى أن يتمكن من االرتباط بها لكنه لم ينجح و بعد سنوات طويلة من العالج
ولـود بعد حـملت الـزوجة من زوجهـا وأثنـاء أنتظـار الوالدة و بـينمـا كان اجلـميع بـأنتظـار الفـرح با
طول انـتـظـار اشاع (الـسيء) ان احلـمل غـيـر شـرعي بقـصـد افـسـاد فرحـة الـزوجـ وذويـهم لكن

عرفة اجلميع بنواياه السيئة)).. سعيه باء بالفشل 
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أعـلن وزيـر الـصـحـة والـبـيـئــة حـسن مـحـمـد الـتـمـيـمي عن
وصــول  50 ألف جــرعــة من لــقــاح فــايــزر األمــريــكي إلى
الـعراق.وقـال الـتـمـيمـي في تصـريح تـابـعـته (الـزمان) امس
ان ( 50 ألف جـرعة وصـلت بـغداد  ضـمن الدفـعة األولى
من الـلـقـاح الـذي سـيــكـون مـتـوفـرا الـيـوم االثـنـ عـبـر 50
منـفـذا في بـغداد واحملـافـظات) وأضاف (بـغـداد ستـتـسلم
مـقدمـة من احلـكومـة الصـينـية من لـقاح  200 ألف جـرعة 
ـــواطــنـــ الى (االســراع ســـيـــنـــوفــارم) داعـــيـــا جــمـــيع ا
ـراجـعـة بـالـتـسـجــيل عن طـريق الـتــطـبـيق االلـكــتـروني او ا
ـبـاشــرة ألقـرب مـنـفــذ تـلـقـيـحـي ألخـذ اجلـرعـات من اجل ا
احلفاظ على صحتهم وسالمتهم). وسجلت الوزارة امس 
 6791 اصــابــة مــؤكـدة بــكــورونــا وشــفـاء  5190 حــالـة
وقف وبـواقع  35وفاة جـديـدة في عمـوم الـبالد. واوضح ا
البـوائي اليومي الـذي اطلـعت عليه (الـزمان) امس ان (عدد
الـفـحــوصـات اخملـتـبـريـة  بـلـغت اكـثـر من  38 الف عـيـنـة
حلاالت مـشتبه اصابتـها بالفايروس  اذ  رصد 6791 
اصـابــة مـؤكـدة في عـمـوم الـبالد) مـبـيــنـا ان (الـشـفـاء بـلغ
 5190 حـالـة وبواقع  35 وفاة جـديـدة). مؤكـدا ان (اكـثر
تــلـقــوا جـرعـات الــلـقــاح في مـراكـز من  8 االف شـخص  
نـتشرة في البالد). وكشفت خلية األزمة النيابية الوزارة ا
ـقـتـرحـات اخلـاصـة بـحـظـر الـتـجـوال في شـهـر رمـضـان. ا
ـوسـوي في تـصـريح امس انه وقـال مـقـرر اخلـلـيـة جــواد ا
نـنــاقش (في ظل الــزيــادة االخــيــرة في اعــداد االصــابــات 
حـالـيا اكـثر من رأي لـشـكل احلظـر خالل شـهر رمـضان)
ـضي بــاجتـاه احلــظـر ــقـتـرح االول  هــو ا واضـاف ان (ا
الـشـامـل خالل الـعـشــرة ايـام األولى واآلخــر وهـو االقـرب
واالجنع لــلــتــطــبـيق  فـرض حــظــر شــامل اليــام اخلــمـيس
واجلـمـعـة والـسـبت  مـع زيـادة سـاعـات احلـظـر اجلـزئي 
لـيـمتـد من الـسـاعة ٧ مـسـاء الى ٥ فـجرا) مـشـيرا الى ان
قترحات  ستدفع احلـكومة والصحة الى تغـيير خططها (ا
ـواطن عــلى االلـتـزام بـالــتـعـلـيـمــات الـصـحـيـة بــشـان حث ا
واوقات احلظـر وزيادة وعيه بضرورة سرعة الـتطعيم بلقاح
ـوجة الـثانـية كـورونا) وتـابع ان (الـعراق حـاليـا في ذروة ا
ية في العراق  البيان للجائحة). ونفت منظمة الصحة العا
الـذي تـداولتـه مواقـع التـواصل  بـشـأن الـلـقـاحـات. وقـالت
نـظـمة فـي بيـان تـابعـته (الـزمان) امس انـهـا (ال تسـتـخدم ا
قنوات غيـر رسمية لنشر معلومات بشأن القضايا الصحية
ـتعلقـة بكورونا) ا في ذلك إجراءات الـوقاية والتـطعيم ا
مشـيرا الى ان (لـقاحات اجلـائحة   هي أداة أسـاسية في
مــكـافـحــة الـعـدوى  وأن فـوائـدهـا تــفـوق أي آثـار جــانـبـيـة
ـواطــنـ بـ (تــسـجــيل واحلـصــول عـلى نـادرة) مـطــالـبــا ا
ـــكن وقف هــذه ــكن إذ ال  الــتــطـــعــيم في أســـرع وقت 
اجلـائحـة قبل أن يـأخـذ غالـبـية الـناس في الـعـراق اللـقاح)
وتـابع ان (الـزيـادة األخـيـرة في حـاالت كـورونـا في الـعراق
ـكـنة من خالل تـسبب الـقـلق لـكن الـسيـطـرة عـلى الوبـاء 
التـطبيق الـصارم لإلجـراءات االحتـرازية ومن خالل جناح
حـمـلـة التـطـعـيم الـتي تديـرهـا الـوزارة بـالتـعـاون الـوثيق مع

نظمة وشركاء آخرين).  ا

وزارة الـنقل  بـحسب الـبيان ان (هذا
ـــشــروع يــعـــد الــشــريـــان احلــيــوي ا
وعــصب احلـيـاة االقـتــصـاديـة لـلـبالد
حـيث سـيربط مـنطـقة الـشرق بـأوربا
ـا عــبـر الـعـراق وتـركــيـا وسـوريـا و
وسـيـصـبح يــسـمى بـالـقـنــاة اجلـافـة 
طـلة على ـوانئ ا حـال اجنازه اكـبر ا
ـسـتـوى الـعالم  اخلـلـيج والـعـاشر 
اذ سـتـصل طـاقـته االنـتـاجـية الى 99
بحـسب الـتصـامـيم التي مـلـيون طـن 
وضـعتهـا شركة تكـتيتال االسـتشارية
ـــشــروع االيـــطـــالـــيــة) مـــؤكـــدا ان (ا
يـتضمن  بـناء خمسـة ارصفة عمالقة
ُـنفذة ضـمن العقد لـتفريغ السفن  وا
ــبـرم مع دايــو الـكـوريــة الـتي بـدأت ا
يداني  استعداداً سح ا بـأجراءات ا
شروع). كما لـلمباشرة بأعمالها في ا
وضـع الــــكــــاظــــمي خالل الــــزيــــارة 
ـــشــروع وحـــدتي احلـــجـــر األســـاس 
حتـس الـبنزين الـرابعة سي . سي .
ار وهــدرجـة الــنـفــثـا  في احملــافـظـة 
وذلـك ضـمـن اعـمــال هــيــئــة مـشــاريع
شـاريع النفـطية اجلـنوب في شـركة ا
بـــوزارة الـــنـــفط. واكـــد الـــكـــاظـــمي 
(حــرص احلــكــومــة وجــديــتــهــا عــلى

لـلـعـاطـلـ في الـبـصـرة واحملـافـظات
االخـرى  كــمـا يـعــزز مـكـانــة الـعـراق
ـنطقـة والعالم) اجلـيوسيـاسية في ا
واضـاف ان (الـكـثـيـرون راهـنـوا عـلى
ــشـروع ونــشـروا شــائـعـات إفــشـال ا
ـــشــروع إلحـــبـــاط الـــشـــعب ولـــكن ا
انــطــلق رســمــيًــا بــعــد االنــتــهــاء من
ـفـاوضـات  اذ مــراحل الـتـخـطـيط وا
 تمويله من موازنة العام اجلاري)
ـيـنـاء ليس لـلـبـصرة بل وتـابع ان (ا
هـو مـشـروع اسـتـراتـيـجي يـسـهم في
تــطـويــر واعـمــار جـمــيع مـحــافـظـات
الــعــراق ويــجــعل من الــبالد جــسـرا
إقــتــصـــاديــا يــربط مــخــتــلف بــلــدان
ـنطقة) ومـضى الكاظمي الى القول ا
(نـحن أمـام مـرحلـة جـديـدة من تاريخ
الـــعـــراق احلـــديث حـــيث نـــتـــجــاوز
األزمـات ونتجه نـحو البـناء واإلعمار
واإلزدهـــار) داعـــيــا الــعــراقــيــ الى
(الــتــحـلـي بـاألمـل وأن نـضع أيــديــنـا
مــعًــا ونــبــني بــلــدنــا من الــفــاو الى
زاخـــــو) الفـــــتــــــا الى ان (الـــــعـــــراق
سـيـنهض من جـديد بـسـواعد ابـنائه
ـشـروع وســنـواصل اإلشــراف عـلـى ا
الجنـازه دون تأخير). بدورها  اكدت

الـنقل نـاصر الـشلـبي والنـفط احسان
ـسـؤول في عـبـد اجلـبار وعـدد من ا
شـــركـــة دايـــو الـــكـــوريـــة الـــقـــول ان
(الــعـــراق ســيــنــهض من جــديــد  مع
ــــشــــروع الــــشـــــروع بــــتـــــنــــفــــيـــــذ ا
الــسـتــراتـيــجي الـذي انــتـظــره ابـنـاء
ـيــنـاء الــعــراق العـوام) مــؤكــدا ان (ا
فـــور اجنــازه  ســـيــوفـــر فــرص عــمل

نـطقة مـكانـة العـراق اقتـصاديـا في ا
شروع بعد والعالم  مـشيرا الى ان ا
يـــوفــر االف فـــرص الـــعــمل اجنـــازه 
لـــلـــعـــاطـــلـــ في الـــبـــصـــرة وبـــاقي
احملـــافـــظـــات. ونـــقل بـــيـــان تــلـــقـــته
(الـــزمــان) امس عن الـــكــاظــمي خالل
وضـع احلجـر االسـاس للـمـشروع في
مــحـافـظـة الـبـصـرة بــحـضـور وزيـرا
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افــــتـــــتح رئــــيـس مــــجــــلس الــــوزراء
مــشــروع بــنـاء مــصــطــفى الــكــاظــمي
ـيناء  مـؤكدا االرصـفة اخلـمسة في ا
ان هــــنــــاك مـن راهن  عــــلى افــــشــــال
مــشـروع مــيـنـاء الــفـاو الــكـبــيـر لـكن
ا سيعزز احلـكومة شرعت بتنـفيذه 

مــؤكــدا ان (اجلــامــعــة مــسـتــمــرة فى
دعـمها ومسـاندتها لـلعراق وهى تقف
إلى جــــواره فى ســــعـــيـه لـــتــــثــــبـــيت
االسـتـقرار الـداخـلى وتـعزيـز الـتوازن
فى عالقــاته اإلقــلـيـمــيـة). فـي تـطـور 
رسـالة تـلـقى رئـيس حـكـومـة االقـلـيـم 
من وزيـر اخلارجـية األمريـكي أنتوني
عـقـب اجلـولــة الـثــالــثـة من بــلـيــنــكن 
احلـوار الــسـتـراتـيــجي بـ الـواليـات
ـتـحدة والـعـراق.وأعـرب بلـيـنكن في ا
الـرســالـة عن (تـقــديـره جلـهـود ودعم
رئـــيس حــــكـــومـــة االقــــلـــيم  وأبـــدى
اســتـــعـــداده لــلـــعـــمل عـــلى تـــرســيخ
ـــتـــحــدة الـــشــراكـــة بـــ الـــواليــات ا

واالقليم). 

ان الى ودعـا ابو الـغيط  رئـيس البـر
(إلى زيــارة اجلــامــعـة بــاقــرب فــرصـة
ـكنة). والتقى األم الـعام للجامعة
بكل الـعربية خالل زيارته الى العراق 
من رئـيـسي اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
والـوزراء مـصطـفى الكـاظمى  اضـافة
. الى وزيــر اخلـــارجــيــة فــؤاد حــســ
وأعـرب ابـو الغـيط خالل اللـقاءات عن
دة األخيرة من ا شـهدته ا (تـرحيبه 
مــســاعي تــرسـيـخ مـظــاهــر الــســيـادة
لــلــدولــة الــعــراقــيــة وكـذلـك اهــتــمـام
قــيــادات الــبالد بــالــبـعــد الــعــربي فى
الـســيـاسـة اإلقـلـيـمـيـة  كـونـه رصـيدا
اسـتراتيجيا أساسيا وباعتبار بغداد
ـنـظـومـة الـعـربـيـة) رُكـنـاً ركـيـنــاً فى ا

الـعالقة القائمة ب العراق واجلامعة
وبـصفة خاصة ب اإلقليم واجلامعة.
وشــدد الــبـارزاني خـالل الـلــقــاء عـلى
(اهـمـيـة اسـتـمرارهـا وتـنـمـيـتـها) من
رحب ابـــو الـــغــيـط بـ(إقــرار جـــانـــبه 
مـجلس الـنواب مـوازنة الـعام اجلاري
ُشـكالت ب ـا يُـسهم فى جتـاوز ا  
ـركزيـة واإلقليم ويـنعكس احلـكومة ا
إيــجـــابــاً عــلـى الــعالقـــة بــيــنـــهــمــا).
واسـتقبل رئيس مجـلس النواء محمد
احلــلــبــوسي اول امس  ابــو الــغــيط
ـرافق له قبل مغـادرته بغداد والـوفد ا
متوجها الى اربيل . وقال بيان تلقته
(الـزمان) امس انه (جـرى خالل الـلقاء
الـــتــبـــاحث فـي عــدد مـن الــقـــضـــايــا
الـعــربـيـة الـراهـنــة وآخـر الـتـطـورات
عـلى السـاحتـ اإلقلـيمـية والـدولية)
واكـد احللبوسي (حـرص العراق على
تـعـزيز عالقـاته االقـتصـاديـة واألمنـية
والـسياسية مع مـحيطه العربي وأنه
داعم جلـهـود جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة
في كـل مــبــادرات الــتــهــدئــة واحلـوار
وحتـقيق الـتقـارب لتـجاوز الـتحـديات
الـراهنة). من جـانبه اشار ابـو الغيط
الى (ســعي اجلــامــعــة نــحــو تــعــزيــز
الــــتـــعــــاون الـــعــــربي وإرســــاء األمن
واالســـتـــقـــرار) مـــؤكـــدا (االهـــتـــمـــام
كــون اســتــقــراره جــزءا ال بــالــعـــراق 
ـنــطـقـة كـكل) يـتــجـزأ من اسـتــقـرار ا
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بـحث رئـيس حـكـومة إقـلـيم كـردسـتان
مــســرور الــبــارزاني مع األمــ الــعـام
جلــامـعــة الـدول الــعـربــيـة أحــمـد أبـو
الغيط  آخـر مستجـدات الوضع العام
في الــعــراق و تــســلــيط الــضـوء عــلى
عالقــات االقــلـيم مع الــدول الــعـربــيـة.
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(اجلــانـبـ بــحـثــا خالل الـلــقـاء الـذي
جـمـعمـهـا في اربيل  آخـر مـستـجدات
الــوضع الـعـام فـي الـعـراق و تــسـلـيط
الـضوء عـلى عالقات االقـليم مع الدول
الـعربـية) واعـرب الـبارزاني  بـحسب
الـبـيـان عن أمـله بـأن (تـؤدي اجلـامـعة
الـعربية دورهـا احليوي في سبيل حل
تراكـمة في العراق) مـشيرا ـشاكل ا ا
الى ان (إالقـــلــيم يـــتــطـــلع إلى إقـــامــة
أفـضل الـعالقـات مـع الـدول الـعـربـية).
بـدوره  ثـمن أبـو الـغـيط (دور االقـلـيم
ــهم ومــا حـقــقه من جنـاح ومــوقـعه ا
اقــتـصــادي مــتـمــيـز) مــشــيـراً إلى أن
(زيــــارته إلـى اربـــيل  رســــالـــة ادعـــو
عـــبــرهــا الــدول الـــعــربــيــة لـــتــعــزيــز
عالقـاتـهـا مع االقلـيم في إطـار الـعراق
االحتـــادي وال ســيـــمـــا في الـــتـــبــادل
الـتــجـاري واالســتـثـمــار). كـمــا الـتـقى
رئـيس االقــلـيم نـيـجـرفـان الـبـارزاني 
ابـو الغيط في بغداد  حيث أثنى على

ـــبــتـــز ومــكــانه  واتـــخــذت بــحــقه ا
االجـــراءات الالزمـــة بـــعـــد أن قــامت
بــحــذف مــحــتــوى االبــتــزاز وتــأمــ
ـشاة حـسـاب الفـتـاة). ونفـذت فـرقة ا
الـسادسـة عمـليـات استـباقـية لـتأم
ـسـؤولـيـة بـاإلضـافة حـمـايـة قـاطع ا
إلى إجـراء عمليات البحث والتفتيش
فـي مـــنــــاطـق بـــغــــداد ضــــمن قــــاطع
مـسؤولية الـفرقة أسفـرت عن اعتقال
تـهمـ وفق مـواد قانـونية عـدد من ا
مـختلفـة. واودى حادث سير  بـحياة
مـدرســ بـعـد عـودتـهـمـا من مـراقـبـة
االمـتـحانـات التـمهـديـدية عـلى طريق
سـامراء  –بـغداد.  وقـال شهـود عيان
درس احمد فـي تصريح امس ان (ا
ابـــرهــــيم وهـــيب وعــــمـــار ابـــراهـــيم
الـعزاوي  تـوفيـا نتـيجـة حادث سـير
عـــلى طـــريق ســـامـــراء بــغـــداد بـــعــد
عـودتهـما من مـراقبـة االمتـحانات في
تـــكــريت). ووجــهت طــائــرات اف 16
الــعـراقـيــة  ضـربـة مــوجـعـة لــبـقـايـا
داعـش في ســلــســة جـــبــال حــمــرين.
وذكـرت خليـة االعالم االمني في بيان
تـلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه من
ــشـتـركـة ووفـقـاً قـيــادة الـعـمـلـيـات ا
ـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة نـفـذ
طــــيـــران الــــقـــوة اجلـــويــــة من خالل
طـائـرات اف , 16ضـربـة جـويـة غـرب
ســلـسـلـة جـبـال حــمـرين ضـمن قـاطع
عـمليات ديالى أسفرت عن تدمير وكر

لإلرهابي وقتل عدد منهم).
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ـدني من وتــمـكـنت مــديـريـة الــدفـاع ا
اخـمـاد حـريـقـ في الـشـورجـة واخـر
فـي شــركـــة النــتـــاج االلــبـــان. وقــالت
ـديرية في بيان تلقته (الزمان) امس ا
ان (فـرقـها تـمكـنت من السـيطـرة على
حــــادث حـــريـق انـــدلع داخـل شـــركـــة
كـانـون لأللـبـان في منـطـقـة عـويريج 
وجنــحت بـإبــعـاد خــطـر الـنــيـران عن
سـبـعـة خـزانـات عـمالقـة بـسـعـة 220
ـــتـــلــئـــة بـــوقـــود الـــگــاز الف لـــتـــر 
ــشــتــعــلـة دون واخــمــدت الــنــيــران ا
تـسـجيل اصـابات بـشـرية مع حتـجيم
ـادية) مـشـيرا الى ان (10 االضـرار ا
شـاركت في اخماد حريق داخل معمل
لـــلـــكــرزات في ازقـــة شـــارع الــكـــفــاح
الـضـيـقة  حـيث اضـطـرت الـفرق الى
سـافات بـعيدة من مـد خراطـيم ميـاه 
ــــعـــمل اجـل الـــوصــــول إلى مــــوقع ا
احملـتـرق واخمـاد النـيران بـعد تـنفـيذ
ـباشر والـسيطرة عـمليـات االقتحام ا
عـــلى احلـــادث). وانـــقــذت الـــشـــرطــة
اجملـتـمعـية في وزارة الـداخلـية فـتاة
تــعـرضت البـتـزاز الــكـتـروني من قـبل
شــخص في مـحـافـظـة ديـالى. وذكـرت
الشرطة في بيان تلقته (الزمان) امس
أنها (تمكنت من انقاذ فتاة من ابتزاز
الكتروني تعرضت له من قبل شخص
فـي ديـــــالى) واضــــــاف ان (مـــــفـــــارز
اجملـتـمـعـيـة استـطـاعت حتـديـد هـوية
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ــرســوم اجلــمــهــوري الــذي يـحــمل ا
توقيع صالح اطلعت عـليها (الزمان)
امس انـه (اسـتــنــادا الحــكــام الــبــنـد
ـادة  73 من الـدســتـور سـابــعــا من ا
ــادة والـــبـــنــديـن اوال وثــانـــيـــا من ا
الـثــالـثـة من الــتـعـديـل االول لـقـانـون
تــقـرر احملــكــمــة رقم  30 لــعـام 2005 
تعي جاسم مـحمد العمـيري رئيساً
لـلــمـحـكـمـة وسـمــيـر عـبـاس الـطـائي
نـائـبا له وغـالب عـامـر وحـيـدر جـابر
وخــلف احــمـد وحــيــدر عــلي وايـوب

عبـاس وعبد الـرحمن سـليـمان وديار
مــحـمــد اعـضــاء اصالء في احملـكــمـة
وعادل عـبد الـرزاق وخالـد طه ومنذر
ابــــراهــــيم اعــــضــــاء احــــتــــيــــاط في

احملكمة). 
فــيــمــا رأى رئـيس مــجــلس الــقــضـاء
االعــلى فـائـق زيـدان ان بــنـاء الــدولـة
مـرهــون بـصــون احلـريـات وتــطـبـيق
الــعــدالـة بــ ابــنـاء اجملــتــمع. وقـال
زيـــدان خالل تـــخـــرج الـــدورة 41 من
عـهـد القـضـائي التي تـضم عـشرين ا
قــاضـيــا ان (الـقــضــاء ركن من أركـان
الـــدولـــة وجـــزء هـــام مـن مـــقـــومـــات
اجملتـمع تصـان به األنفس واحلـقوق
واحلريات وبتحقيق العدل ب أبناء
اجملـتـمع يـتــحـقق االسـتـقـرار وتـبـنى
الـدول وتـدوم). وأضـاف ان (الـعـدالـة
تـستـنـد إلى روح الـتشـريع االسالمي
ونـصوصه) مـبـيـنـا ان (التـأكـيـد على
الــعــدالـة ورد في الــعــديــد من االيـات
القرآنـية كقـوله تعالى ان الـله يأمرنا
بـالـعـدل واذا حــكـمـتم بـ الـنـاس أن
حتكـموا بـالـعدل لـذا فإن الـله يأمـرنا
حتى ان نـكون عـادلـ في احـكـامـنا ,
لـو جــاء ذلك الـعـدل ضـد أنــفـسـنـا او
الـوالــدين وذوي الـقـربـى واحلق بـنـا
الــــضــــرر مـن ذلك) مــــؤكــــدا (حـــرص
اجملــلس عـلى اســتـلــهـام نــهج اإلمـام
عـــلي في اخـــتــيـــار األنــسـب من بــ

ــتـــقــدمـــ لــلـــعــمـل في الــقـــضــاء) ا

واحلقـوق واحلريات الـعامـة وضمان
نـفــاذ الـقـانـون وصـيــانـة الـدسـتـور),
واضاف ان (إكمـال تشكـيل احملكمة ,
ـثل خـطـوة مـهـمـة وأسـاسـيـة نـحو
ــتـطــلــبـات الــقــانـونــيـة اسـتــكـمــال ا
والــدســتــوريــة إلجــراء االنــتــخــابـات
بكرة التي تـمثل استحقـاقاً وطنياً ا

وشعبياً يتطلع اليه العراقيون). 
وصادق أول أمس رئيس اجلمهورية
عـلى تـعـيــ رئـيس ونـائب واعـضـاء
احملــــكــــمــــة االحتـــــاديــــة. وجــــاء في
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واوصـى زيــــدان الـــــقــــضــــاة اجلــــدد
ـثـابـرة واالجـتـهـاد بـ(طـلب الـعــلم وا
واإلفـــادة من االجـــيــال الـــقــضـــائــيــة
الــســابــقــة) مــشــددا عــلى (الــتــعــامل
بــــــايــــــجـــــــاب تــــــام مع احملــــــامــــــ
واحلـــقــوقـــيــ فـــهم خــيـــر عــون في

السعي لتحقيق العدالة). 
wLKŽ bNł

مـــشـــيـــدا (بــــاحلـــاضـــريـن في حـــفل
عهد الك التـدريسي في ا التخرج وا
ــا قـدمـوه من جــهـد عــلـمي ســيـبـقى
راسخـا في اذهـان من تـلقـاه).  وعـقد
تهم عهد ورشـة دولية عن حـقوق ا ا
في قـــــانــــون أصـــــول احملــــاكـــــمــــات
ــعـايــيـر اجلــزائـيــة الـعــراقــيـة وفق ا
ــعـهـد الــدولـيـة.  وذكــر الـبــيـان ان (ا
ــتـهم في ضــيف ورشـة عـن حـقــوق ا
قـانـون أصـول احملــاكـمـات اجلـزائـيـة
ــعــايــيــر الــدولــيـة الــعــراقــيــة وفـق ا
بـالتـعـاون مع معـهـد راؤول وليـنـبرغ
حلقوق اإلنسان والـقانون اإلنساني)
واشـار الى ان الـورشـة الـتي حـاضـر
ـشـرف الـقـضائـي حـيدر عـلي فـيـهـا ا
نوري وقاضي محـكمة حتـقيق بغداد
جــــاسم مــــحــــمــــد كــــاظـم اجلــــديـــدة
ـتـقـاعــد ايـاد اجلـزائـري والـقــاضي ا
(شــمــلت مــواضـيـع تـدريــبــيـة مــنــهـا
ـــفــاهــيم األســاســـيــة ذات الــعالقــة ا
بــاالتــفــاقــيـات الــدولــيــة اضــافـة الى
عرضاً آللـات تعبـر الدولة عن االلتزام
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ادى رئــــيس وأعـــــضــــاء احملــــكــــمــــة
االحتاديـة الـعلـيـا اليـمـ الدسـتوري
امام رئيس اجلمـهورية برهم صالح.
ونـقل بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس عن
صـــالح خـالل أداء رئــيـس وأعـــضــاء
احملـكــمـة الـيـمــ الـقـول ان (الـعـراق
اتـخـذ خـطـوة مـهـمـة نـحـو اسـتـكـمال
مــتــطــلــبــات إحــدى أهم مــؤســســاته
الدسـتوريـة فاحملـكمـة االحتادية هي
وقراطي احلارس األم للنـظام الد

lL²:« w  W «bF « oO³DðË  U¹d(« ÊuBÐ Êu¼d  W Ëb « ¡UMÐ ∫Ê«b¹“

 rŠd « Ã—Uš qLŠ V³ Ð ÎU ô¬ uJAð …√d ≈ …UOŠ cIM¹ w³Þ o¹d
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ناذرة العـام التابع لدائرة صحة الكـات الطبية والتـمريضية في مسـتشفى ا انقذت ا
محافـظة النجف حياة امرأة في العـقد الثالث من العمر تشـكو آالماً في منطقة البطن

بسبب حمل خارج الرحم.
ونـقل بـيـان لـلـدائـرة تـلـقـته (الـزمـان)
امس عن اختصاص اجلراحة العامة
و الـنـاظـوريـة خــالـد راهي الـيـاسـري
ـــريـــضــــة وصـــلت الى الـــقــــول ان (ا
سـتـشـفـة وهي تـشكـو االمـاً شـديدة ا
في منـطـقـة البـطن وبـعـد  فحـصـها
وتــشــخــيص حــالــتــهــا اتـضـح انــهـا

تعاني من حمل خارج الرحم).
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الكـــــات الــــطـــــبــــيــــة واضـــــاف ان (ا
اخملـتـصـة قـامت بـإجـراء اإلسـعـافـات
األولـيـة لـهـا وفي ضـوء الـفـحـوصـات
التي أجريت ادخـلت صالـة العمـليات
الكبـرى واجريت لـها عمـلية جـراحية
نوعـيـة طـارئـة  خاللـها إسـتـئـصال
احلـمل بـواسـطـة الـنـاظـور اجلـراحي
وقـد تــكـلـلت هــذه اجلـهــود في انـقـاذ
ـريـضـة) مـبـيـنـا ان (خـطـورة حـيـاة ا
الـعـمـلـيـة تـكـمن في وقـتـهـا وكـمـا انه
ليس مـن السـهـولة تـشـخـيص احلمل
خــارج الـرحـم كـونـه يـؤدي الـى نـزف
داخل الــبــطن ومـــايــتــرتب عــلــيه من
خطورة عالية على حياتها) وتابع ان
(اجـراء هـكـذا عـمـلـيـات نـاظـوريـة في
مستشـفيات االقـضية والـنواحي يعد
إجنــازاً بـحــد ذاته).  وفي مــحــافــظـة
واسط اجرى فـريق طـبي جراحي في
مـستـشـفى الـشـهـيـد فـيـروز الـعام في

احلدويـة كـافـة وقـد  اطالق مـنـصة
جــــديــــدة عـــلـى شـــبــــكــــة االنـــتــــرنت
ـغادرين من للـمـسافـرين الـقادمـ وا
والى الـعـراق وسـمـيت عـراق مـسـافر
ـسـافـرين وسـيـكـون لـزامــاً عـلى كل ا
ـــتـــوفــر ـــوقع ا الـــتـــســجـــيل عـــلى ا
باللغت العربية واالنكليزية) واشار
ــــنــــصــــة تــــضـم قــــائــــمــــة الـى ان (ا

ـعــتـمـدة الجـراء فـحص اخملـتـبـرات ا
بي.سي.ار طـبــقـاً لـتــوجـيـهـات وزارة
وســيــتم قــبــول الــصــحــة والــبــيــئــة  
الـشـهـادات الــصـادرة عن اخملـتـبـرات
ـنصـة فقط) ذكـورة على ا عـتمـدة ا ا
ـــســـافــرين واضــاف انـه (بــأمـــكــان ا
االطالع عـــلـى شـــهـــادات االخـــتـــبـــار
ـا يجـعل ـنـصة   اخلاص بـهم في ا

قــضـــاء احلي بـــاحملــافــظـــة عــمـــلــيــة
جـراحـيـة طـارئة لـطـفل أصـيـب بطـلق
ناري طائش استقـر في الفخذ االيسر
مـن ســــاقـه. وقـــــالت دائـــــرة صـــــحــــة
احملـافــظـة في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
ستشفى استقبلت امس ان (طوار ا
طـفال مـصــابـا بـطـلـق نـاري عـشـوائي
استقر في منطقـة الفخذ االيسر وبعد
اجـراء الـفـحـوصــات الـطـبـيـة االولـيـة
الالزمــة  إجــراء الــعــمــلــيـة بــشــكل
عاجل النقاذ حياة الطفل) واضاف ان
(الفـريق الـطـبي جنح بـأخـراج وغادر
ستشفى وهو بصحة جيدة). الطفل ا
 فيما باشـرت دائرة العيـادات الطبية
الــشــعــبـيــة بــالــتــنــســيق مع ســلــطـة
ــــدني بـــأطـالق خـــدمـــة الـــطــــيـــران ا
الـتـحــقق االلـكـتـرونـي من فـحـوصـات
كـــورونـــا في مـــطـــار بـــغــداد الـــدولي
لتالفـي حاالت الـتالعب والـتـزوير في

نتائج الفحوصات للمسافرين.
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وقـال مـديـر عـام الـدائـرة مـحـمـد عـلي
الفرطوسي الذي اشـرف على عمليات
ـطـار الـتـحـقق االولى يــرافـقه مـديـر ا
علي تقي انـه ( التنـسيق مع سـلطة
ــدني لـلـتـحــقق من نـتـائج الـطـيـران ا
فـــحـــوصــات كـــورونـــا الـــكــتـــرونـــيــاً
ـنــافـذ ـطــارات وا لـلــمـســافــرين في ا

بـاالتـفـاقــة وإيـجـازاً ألهم اإلتـفـاقـيات
الدولـيـة التي صـادق علـيـها الـعراق)
مـــؤكـــدا ان (الـــورشـــة اســـتــعـــرضت
واءمة الـتشريعـية واشكـاليات عدم ا
ــــواءمـــة والــــدراســــة الـــوطــــنــــيـــة ا
وتـطـبـيقـات مـنـهـا اضـافـة الى تـقد
ـنشورات مـعهد راوول عرض سريع 
ولـــيـــنـــبـــرغ) واضـــاف ان (الـــورشـــة
اخــتـتــمت اعـمــالـهــا بـتــلـخــيص عـام

للمنهاج).  
ـــان بـــرفع وطـــالب الـــقـــضـــاء الـــبـــر
احلصـانة عن نـائب الكمـال التـحقيق
بقضايا فساد وهدر في عقود خاصة

بالكهرباء. 
واطلـعت (الزمـان) على وثـيقـة حتمل
تــوقــيع رئــيس االدعــاء الــعــام ســالم
مـحـمد نـوري جـاء فـيـها ان (مـحـكـمة
شـكو منه الرصـافة قررت اسـتقـدام ا
الـــنـــائب ك.ع. أ بــصـــدد الـــتــحـــقــيق
ـــرقـــمــة 91 ق/2020  بــالـــقـــضـــيـــة ا
اخلاصـة بوجـود فسـاد اداري ومالي
ورشا في احـالـة عقـد مشـروع محـطة
االنـبار الـغـازية وتـرتب عـلى ذلك قـلة
ـال الـعـام الـطـاقـة اجملــهـزة وهـدر بـا
حــيـث اســتـــحـــوذت مـــجـــمــوعـــة من
الـشــركـات غـيــر الـرصـيــنـة مع رجـال
ـشاريـع). وطالـبت اعـمـال عـلى تـلك ا
ان برفع احلـصانة عن الوثيـقة (البـر
ادة 63 شكو منه اسـتنادا الحكام ا ا

/ ثانيا /ب من الدستور).  51∫ رئيس وأعضاء احملكمة اإلحتادية يؤدون اليم الدستوري أمام رئيسي اجلمهورية والقضاء األعلى

ـساحة تصل الى حصول الـشعير 
ـباشرة  70ألف دو وبعدهـا ستتم ا
ـحـصـول احلــنـطـة) مـشـيـرا الى ان
(هذه احلـملـة ستـشتـرك بها  129آلية
عـلى أمل ان تـتم زيـادتـهـا عـنـد الـبدء
بحصاد مسـاحات أخرى وسيتم فتح
مـراكز الـتـسـويق األربـعـة في ذي قار
الســــتالم احملـــــصــــول وهـي مــــركــــز
الــــنـــاصـــريـــة واإلصـالح والـــرفـــاعي

ومطار الدهيمي).

ـثـابة رسـالـة للـدوائر االعمـال تـعد 
ـرور واجلــهــات اخملــتــصــة مــنــهــا ا
والبـلديـة للـقيـام بدورهـا في االعمال
ناطة بها). فـيما اكدت دائرة زراعة ا
احملـــافـــظـــة ان أكـــثـــر من 120 آلـــيــة
حاصـدة ستـشـارك في موسم حـصاد
مـحصـولي احلـنطـة والـشعـيـر. وذكر
مـدير الـدائـرة هـادي صـالح في بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (عــمــلــيـة
احلــــصـــــاد بــــدأت فـي احملــــافـــــظــــة

ـيــاه لـلـمـنـاطق الـبـعـيـدة). إليـصـال ا
أعـــلن مــحـــافظ ذي قــار أحـــمــد غــني
اخلفـاجي تشـكيل جلـنة عـليـا تتـكون
من دوائـر الـبـلديـة واجلـهـات الـفـنـية
والهندسية لتطوير مدينة الناصرية.
وقـــال اخلـــفــاجـي في بـــيــان تـــلـــقــته
(الزمـان) امس ان (الـلجـنة سـيشـترك
فـيهـا األدباء والـفـنانـ الـتشـكـيلـي
واخملــتــصـ فـي الـفــنــون اجلـمــيــلـة
ونسـاء وسيـكـون من ضمـنهـا الفـنان
عروف حسـ نعمـة لتطويـر مدينة ا

الناصرية).
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داعيا (جميع اخملتصـ برفد اللجنة
ـقتـرحات الـتي تسـهم في معـاجلة با
ظاهـرة التـشويه الـبصـري واجلمالي
لـــلــمــديــنــة). واطــلـق مــجــمــوعــة من
الــشـبــاب في قـضــاء سـوق الــشـيـوخ
حـمـلـة تـطـوعـيـة لـتـخـطـيط الـشـوارع
والتقاطـعات الظهار صـورة حضارية
ورسـالـة لـلــجـهـات اخملـتـصـة لـلـقـيـام
ـنـاطة بـهم في احملـافـظة. بـاالعمـال ا
واكـد الفـريق ان (الـهـدف من احلـمـلة
ـشـاة هــو اعـادة ثــقـافـة خـط عـبــور ا
واحلــفــاظ عــلى ارواح الــنــاس الــتي
تعد جـزء من ثقـافة اي دولة بـالعالم)
الفـت الى ان (عـمـلـهم بدأ بـتـخـطيط
تــقـاطـع مـحــطـة الــوقــود بـالــعالمـات
ـــروريــة لـــعــبـــور الــشـــارع وعــكس ا
صورة حضارية عن الـنظام وااللتزام
بـه جلــعـل مــديـــنــة ســـوق الــشـــيــوخ
اجـــمـل) واضـــاف الـــفـــريق ان (هـــذه
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بــحـث مــحــافظ ذي قـــار احــمــد غــني
ــائــيـة ــوارد ا اخلــفــاجي مع وزيــر ا
مـــــهــــــدي احلـــــمــــــداني واقـع الـــــري
والـدورالـذي تــقـوم به دوائـر الـوزارة
ائية لالراضي في تام احلـصص ا
الـــزراعــيــة وســبل تــعــزيــزهــا دعــمــا
لالقـتــصـاد.  وقـال بـيـان لــلـمـحـافـظـة
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (اخلـفـاجي
ـائـية في ذي ـوارد ا اسـتقـبل وزيـر ا
والـدورالذي قار  وبـحـثا واقـع الري  
تـــقـــوم به دوائـــرالـــوزارة في تـــامــ
ـائيـة لالراضي الزراعـية احلصص ا
وسبل تعزيزهـا دعما لالقتصاد). من
جانـبه  اكـد الـوزيـر (أهـمـيـة تـوحـيـد
اجلهـود لالرتقـاء بواقع االهوار  وان
ــيـة ســتــشـارك بــدراسـة شــركـات عــا
ـائـيـة خـاصـة في تـوزيع احلـصص ا
جلـــمـــيع احملـــافـــظـــات) ومـــضى الى
القول ان (إدراج مشروع قـناة البدعة
ــوازنـة االحتــاديـة  سـيــخـدم ضـمن ا
محـافظـتي ذي قـار والبـصرة وسـيتم
وضع حــــجـــر االســــاس خالل االيـــام
ـــقـــبـــلـــة من قـــبل رئـــيـس الــوزراء) ا
شـروع يعد من أهم مشيـرا الى ان (ا
ـائي ـشـاريع اخلـدمـية فـي اجملال ا ا
ـشـاريع السـتـراتـيـجـيـة مـنذ وأكـبـر ا
عام 2003 مؤكـدا انه ( مـنح ذي قار
اســـتــثــنــاء لالســـتــفــادة من ضــفــاف
ـشـاريع السـيـاحـية) االنـهار القـامـة ا
الفـــتــا الـى (تــوجـــيه دوائـــر الــوزارة
باعطاء اولـوية لصيـانة وكري االنهر
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اضيـة تصريحا ينسب الى(د. ادهم الرشاد انتشر في االيام الثالثة ا
ية في العراق) مضمونه ان نظمة الصحة العا دير القطري السابق  ا
ستجد في العراق هو اخذ سبب ازدياد االصابات بفايروس كورونا ا
ضاد لـلفيـروس  حيث قـال:[ يجب على من يـتلقى الـلقاح ان اللقـاح ا
يحجر نفسه 14-21 يومًا لكونه اصبح حـامال للفيروس ( حتى وان لم
تظـهر عـليه االعـراض) وفي نفس الـوقت ناقال (فـعالًـا) للـعدوى  وهذا
السـبب الـرئيـسي الـذي زاد من ارتفـاع عدد االصـابـات مع بدأ اعـطاء

اللقاح في العراق ] . انتهى. 
    و انا رغم استغرابي من هـذا الكالم الذي ال اساس له من العلم و
ـكن ان يــصـدر من شــخص مـثل الــدكـتـور ادهم الزلت ـنــطق و ال  ا
اعتـقد انه مـكذوب علـيه و يجب عـليه ان يـظهـر بتـصريح رسـمي ينفي
او يثبت صحة نـسبة الكالم اليه واذا ثـبت انه قال ذلك فسيكون ردي

يختلف عن هذا الرد كثيرأ.
 و هـــنــا ســـوف ارد عـــلى مــاورد مـن كالم ســواءً كـــان قـــد صــدر من

الدكتور ادهم ام غيره و سيكون ردي مبسطًا جدا مفهومًا للجميع. 
1- ان الـلـقاحـان الـذان اسـتـعمـال  في العـراق لـغـايـة اليـوم هـمـا لـقاح
سينوفارم الـصيني و لقاح شـركة استرازنكـا البريطانـية- السويدية و
ـعتمـدة منذ كال اللـقاحان مـصنـعان بالـطريـقة التـقليـدية الـكالسيكـية ا
قـرن تقـريبًـا و مـلخـصهـا اخذ الـفـيروس و مـعامـلـته بطـرق كـيمـيائـية و
فيـزيـائيـة حـتى يصـبح فيـروسًـا معـطالً و لم يـعد بـامكـانه الـتكـاثر و ال
الـعــدوى حـالـهـا حــال لـقـاحـات شــلل االطـفـال و داء الـكــلب و الـتـهـاب
الكبد...الخ. و عند حقن هذه الفيروسات في اجلسم تهاجمها اخلاليا
ناعية للجسم وتنتج أجسـامًا مضادة لها و سوف تخزن في الذاكرة ا
وتهاجم اي فيروس كورونا حي يدخل اجلسم مستقبال وتقضي عليه.
ن يـتـلـقـاه لـكـون الـفـايـروس مـعطالً 2- ان الـلـقـاح ال يـسبـب االصابـة 

فكيف ينقل العدوى للمالمس له?
3- لم نسـمع ان احـداً اخذ الـلقـاح وتسـبب في اصـابة افـراد عائـلته 

فكيف يتسبب بنشر العدوى لآلخرين?!
4- ان الــزيـادة فـي عـدد االصــابـات فـي جـانب الــكــرخ مـثــلًــا كـان في
ناطق اخـذاً للقاح و ليس ناطق الـشعبية الـتي كانت اقل ا االطراف وا
ناطق االخـرى التي تلـقى سكانـها اللـقاح بنـسب اكبر مـن غيرها في ا

نصور واليرموك والقادسية و العدل واجلامعة مثالً.  مثل مناطق ا
تـلقي اللـقاح ان يـحافظ عـلى االلتزام بـسبل الـوقاية 5- ان النـصيحـة 
ـا بــسـبب كـون من االصــابـة لـيس لــكـونه اصـبح نــاقالً لـلــفـيـروس وا
ــنـاعــة لم تـتــكـون في جــسـمه فـي االسـابــيع االولى ويـبــقى مــعـرضـا ا
لالصـابـة و هـذا مـا حـصل مـعي شـخـصـيًـا حـيث لم تـظـهـر االجـسام
ضـادة في جسـمي اال بعـد ثمـانيـة ايام من تـلقي اجلـرعة الـثانـية من ا

لقاح سينوفارم الصيني. 
ـنـظـمـة ضد الـعـراقـيـ من خارج و و في اخلـتـام استـغـرب الـهـجـمة ا
رض اكـثـر واكـثر و احلث الـشـديد داخل الـعراق الـتي هـدفـها نـشـر ا
على عـدم االلتزام بـاجراءات الـوقايـة و عدم اخذ الـلقـاح لقد ادى ذلك
ــسـتــشــفـيــات و االنـهــاك الــشـديــد الفـراد الى امــتالء ا
اجليش االبيض و قد تؤدي الزيـادة اكثر  الى انهيار
نظومة الصحية وفقدان الكثير من االعزاء علينا  ا

{ مدير عام دائرة صحة بغداد- الكرخ

الى السيد رئيس مجلس الوزراء احملترم.
سؤول الـلبنانـي لبغـداد.الن العراق لم يعد. ابارك لكم الغـاء زيارة ا
بقرة حلـوبا الكبر والصـغر الدول التي الحتـترم العراقي في مـطاراتها

فيما يحنون هاماتهم لعرب اخلليج.
خطوة وطنية مباركة.  

ثل هو ارقى مـاتوصلت اليه البشريـة من قوان التكافؤ إن التعامل با
الـبــشـري. وقـدعــرف هـذا الـقـانــون مـنـذ فــجـر الـتــاريخ وكـان خـاصـا

بدأ. سلمون منذ فجر االسالم بهذا ا بالعقوبات وقد اخذ ا
السن بالسن والع بالع والبادي اظلم.

ولــواله لـســاد الــثـأر وهــو اعــمى وطــائش ولــعـمت
الفوضى وارتبك نظام احلياة.

الـعــقـوبــات مـاشــرعت لالنــتـقــام بل لـيــعم الـسالم
االجتماعي.

مهدي احلمداني

بغداد
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ـنصب ـنحـها ا سـؤوليـة الوطـنيـة واالرتبـاط  بكـافة الـواجبـات التي  ا
واطنـ وشؤونهم العـامة البد ان نعرف هم من مسؤولـيات تخص ا ا
ان الدور الـذي يـقـوم به السـيـد رئيس الـوزراء مـصـطفى الـكـاظمي من

زيارات ومتابعات لكل هموم الناس واحتياجاتهم 
فألول مرة ومنذ عام  2003 يجد الشارع العـراقي احد كبار مسؤوليه
واطن يزوره ليـتابع اموره الـيومـية واحتـياجاته ... بـعد ما تـعرض له ا
بشتى مجاالت احلياة والعمل اليومي وارزاقه التي باتت متعرضة الى
زيد من االرهاصات .جنده يتفقد ابناء الوطن ويجري اللقاءات زيد ا ا
مع من لــديه مـشــكـلــة ومن اصـابه احلــيف ويـتــخـذ الــقـرار بــعـيـدا عن
ا يقوم الكرسي الرئاسي وال يضع أمامه احلواجز وال الوساطات وا
ـطلـوب وهـذا هو الـذي يريـده الـشعب بـعمـله وهـو ب شـعـبه هذا هـو ا
العـراقي بعـد ما عـانى سـن وسـن من الـضيم والـقهـر السـياسي او

عيشي . االجتماعي او ا
هـمة التي يـضطـلع بها اي مـسؤول اليكـتفي بهـا بادارة دفة الدور او ا
الــقــيــادة واجـراء االجــتــمـاعــات والــلــقـاءات الــرســمــيـة  بـل االهم هـو
ـواطن وابن الـشعب فـي عمـله وبـيته ومـنـاقشـة شـجونه الوصـول الى ا
ومـا حـصل مـعه من مـشـاكل كـانت الـسـبب في تـأخـير
ـعيـشـة وازدهـارها .. فـانـنـا جند كل مـستـلـزمـات ا
ـهـمـة قـد اداهـا وبـكل ثـقـة ومـحـبـة لـتحـقـيق هـذه ا
واطن ومـناشداتهم .. نعم مـهمته كبيرة مطالب ا

وصادقة ليكون اهال للمنصب ..

{ واشــنـطن-(أ ف ب)  –تــوفي وزيـر
الـعـدل األمريـكي األسـبق رمزي كالرك
عـن عمر يناهز  93 عـاما وقد كان من
ـدنــيـة في مــؤيـدي حــركــة احلـقــوق ا
ــتـحـدة وشــارك في فـريق الــواليـات ا
احملــامـ الــدولي لــلـدفــاع عن صـدام
. عـبـر تـويـتـر أعـلـنت الـسـبت حـسـ
ـكـتـبـة الـتي حتـمل اسم ـؤسـسـة وا ا
لـيندون جونسون الرئيس الذي خدم
فـي عــهــده عن فـــقــدان رمــزي كالرك
تـفـانـي ووزير ـوظف احلـكـومـي ا ا

الـــعــدل األســبق بــ عــامي 1967
و1969 ووفـق صحيـفة نـيويورك
ـز تـوفي رامـسي كالرك في تـا
الــيــوم الــسـابـق في مـنــزله في
مــــانـــهــــاتن.وأشـــاد الــــرئـــيس
الــكـــوبي مــيــغــيـل ديــاز كــانــيل
بــذكـرى “رجـل نـزيه وداعم وقف
إلى جـانـبـنـا فـي مـعـارك حـاسـمة
ونـدد بالظلم الكبـير الذي ارتكبته
بـالده فـي جــــــــمـــــــــيـع أنــــــــحــــــــاء
الــعـالم.”عــنـدمـا كــان وزيـرا الـعـدل
أشــرف كالرك خــاصــة عـلى تــطــويـر
“قـانون اإلسكان العادل ?”وهو
سـلـسلـة من الـقوانـ ضد
الــتــمــيــيــز في اإلســكـان
والــتــوظــيف وعـارض
عــــقــــوبـــة اإلعــــدام.ثم
أصـــــــــبـح مـن أشــــــــد
مــنـتــقـدي الــتـدخالت

احمد غني اخلفاجي
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الـعسـكريـة األميـركيـة في اخلارج من
فـيـتنـام إلى الـعراق. قـاده نـشاطه إلى
ـثـيـرة لـلـجدل دعم بـعض الـقـضـايـا ا
وقـد انـضم إلـى جلـان الدفـاع عـن عدة
شـــخــــصـــيـــات مـــثـل صـــدام حـــســـ
صري عـمر عبد والـداعية اإلسالمـي ا
الــرحــمن.كــمـا كــان أحــد مـســتــشـاري
سـلوبودان مـيلوسيـفيتش القـانوني
قـــبل مــحـــاكــمـــة الــرئـــيس الـــصــربي
الــــســـــابق أمــــام احملــــكــــمــــة
اجلــنــائـيــة الـدولــيـة
لــيــوغـوسالفــيـا

السابقة.

رمزي
كالرك

ـطـار اسـرع بـأسـتـخـدام الـتـنـقل في ا
رمز االستجابة السـربعة كيو. ار غير
الـــتـالمـــسي لــــلـــتـــحــــقق من اصـــدار
الـــشـــهــــادات ويـــســـهـم في احلـــد من
امـكـانـيـة تـزويـر نـتـائج الـفـحـوصـات
وضمـان امتـثال اخملـتبـرات الى اعلى
ـعـايـير). وتـابـع انه (كـمـرحلـة اولى ا
جرى تـعـميـم هذه الـتـجربـة في مـطار

ـقـبلـة تـطـبيق بغـداد و خالل االيـام ا
البرنـامج في مطـار النجف والـبصرة
ــنــافـذ احلــدوديــة االخـرى وجـمــيع ا
حيث سـيـتم ارجاع اي شـخص مزور
لـنـتـائج الـفـحص اخلـاصـة بـكـورونـا
ـعــايـيـر ـا يـضــمن تـقــد اعـلى ا و
الــصــحــيــة واخلــدمــات الى الــركــاب

ستويات عالية). 
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اكـــد عــضــو مـــجــلس الـــنــواب عن
مـــحــافــظــة ديــالـى الــنــائب مــضــر
ـــيـــاه في الــــكـــروي  بـــان ازمــــة ا
احملـافـظـة لـيـست عـابـرة وسـتـكون
تداعـياتـها خـطيرة جـدا بعـد تموز

القادم.
وقـال الـكـروي لـ (الـزمـان) امس ان
ياه التي بـدأت تبرز بشكل (ازمة ا
الفت وواضح قبل 3 اشهر من االن
لن تكون عابرة الن اسبابها ليست
مــؤقـتــة  وســيــكـون الــوضع اكــثـر

قـسـاوة بـعـد تـمـوز الـقـادم خـاصـة
وان مــا تــبــقى في خــزيـن بــحــيـرة
حـــمـــرين مـــحـــدود لـــلـــغـــايـــة دفع
اجلهات اخملتصة الى خفض كبير
جــدا في اطالقــات الـتــصـاريف في
ــنع نــضـوب ـاضــيــة  االســابـيـع ا
اخلــزين وبـالــتــالي ســنـكــون امـام

كارثة ذات ابعاد قياسية جدا) .
واضـــاف الــــكــــروي  ان (الـــوضع
احلـالي يــسـتــلـزم اجــتـمــاع طـار
لــلــحــكـومــة في بــعــقـوبــة لــدراسـة
وقف وبـيانه لـلرأي الـعام لـيكون ا

ـشكـلة والـسعي الى مردك حلـجم ا
حـلول عـاجلـة من نـاحيـة حفـر ابار
ارتــوازيــة لــتـامــ مــيــاه حملــطـات
االسـالـة والـبسـاتـ الـزراعيـة بـعد
قـرار عــدم وجـود اي خـطـة زراعـيـة

للموسم الصيفي).
الفـــتــا الى ان  (اكـــثــر من مـــلــيــون
نسمة سيتضرر في موسم اجلفاف

القادمة في ديالى ) .
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واشار عـضو مجـلس النواب  الى
ان (الــوضع سـيــكــون صــعب بــعـد
تـــمـــوز او قـــبـــلـه بـــأســـابـــيع وفق
ـعطـيات   مـا يسـتدعي ان تـكون ا
الــبـدائل حــاضـرة من اآلن لــتـفـادي
اي اشـــــكـــــاالت ومـــــواقف جتـــــعل

احللول صعبة التطبيق ) .
ومـن جــانـــبه قــال قـــائـــــــــمـــمــقــام
قـــضــــــــــاء بـــعـــقـــوبـــة عــبـــد الـــله
ان (مشروع احليـالي لـ  (الزمـان ) 
نــقل مـــيــاه نــهـــر دجــلـــة الى نــهــر
خـريـسـان عـبر شـبـكـة مـزدوجة من
االنابـيب العـمالقة من خالل جدول
اسفل اخلالص حدد له فـترة زمنية
قـيـاسـيـة جـدا سـتـنـتـهي في بـدايـة
ـعلـومات مـايس ايار الـقـادم وفق ا

ال جنــازه مع بـدء انـشــاء مـحـطـات
ركزية ) . الضخ ا

شروع هو واضاف احليالي ان (ا
ــائـيـة في ـوارد ا اكـبـر مــشـاريع ا
ــثل طــوق ديـــالى بــعــد 2003  و
جناة لبـعقوبـة ومحيـطها الزراعي
ـتـوقـعـة التي من كـارثـة اجلـفـاف ا
ــا ســـتــضــرب مـــنــاطق حــوض ر
ديالى بعد اسابيع بسبب انحسار
كــبـيــر في خـزيـن بـحــيـرة حــمـرين
التي تـعتبـر اخلزين االستـراتيجي

للمحافظة بشكل عام ) .
واشـار قائـممـقام بـعقـوبة  الى ان
(هـنــاك جـهــود حـكـومــيـة تــقـودهـا
ــــائــــيـــــة من اجل ـــــوارد ا وزارة ا
ــشــروع بــســرعــة عــالــيــة اجنــاز ا
لـتـفـادي اي اشـكـاالت مع انـحـسـار
ــيـاه في نـهـر مــعـدالت تـصـاريف ا

خريسان مؤخرا ) . 
والى شــرق مــحــافــظــة ديـالـى قـال
مـديـر نــاحـيـة مـنــدلي وكـالـة مـازن
ان  (مـنـفـذ اخلـزاعي لـ ( الـزمـان ) 
مندلي احلدودي مع ايران استعاد
%50 من نـشــاطه بـالـوقت الـراهن
بـــعـــد مــرور 10 ايـــام عـــلى اعــادة
افـتـتــاحه امـام الـنـشــاط الـتـجـاري

دن بتـحوالت تاريخيـة وهندسية مرت ا
وثـقـافـيــة كـبـيـرة حـتى اسـتــقـر شـكـلـهـا
ـدني) ــضـمــون ا الــنــهـائي من حــيث (ا
على الصورة التي جسدتها مدن ما بعد

الثورة الفرنسية.
ـــدن اجلــديـــدة قـــرى واريــاف لم تـــكن ا
كـبـيـرة بل هي حـالـة مـخـتـلـفـة تـتـجاوز
حـــدود اخـــتالف نـــوع الــبـــنـــاء وســـعــة
الــشـوارع وعـدد الـسـكـان فـلـكل مـنـهـمـا

مرجعيته وقيمه ومساره اخملتلف.
تـقــوم الـقــرى واالريـاف عــلى (الـتــشـابه
والــتـقـارب ووحـدة الـصــلـة والـتـنـاصـر
عــبــر رابــطــة الـــعــرق والــدم في مــعــظم
االحيان) ويتمايز الـناس فيها ب (كثرة
االبـنــاء واالخـوان والـعـصـبـة ومـظـاهـر
ـقرب في القـوة والقـدرة واستقـطاب ا
مـسـاحة مـكـثـفة والـضـيـافة واالحـتـفاء
واحملــدوديــة واالنــغالق واالسـتــنــصـار
لـقـيم مـحـددة) وتـؤدي الـقـرى واالرياف
وظيـفة احملـافظة عـلى النـوع والتوارث
األمـــ لــلـــخـــصـــوصـــيــات اجلـــيـــنـــيــة
ـقـربـ في والــثـقـافـيـة واألبـقــاء عـلى ا
مساحة متقاربـة وتنمية روح الشجاعة
ـوروثـة والـكــرم والـسـمــاح لـلــزعـامــة ا
بـاالمـتـداد الجـيـال جــديـدة فـيـمـا تـقـوم
ــــدن عـــلـى ركـــائــــز  وتــــؤدي وظـــائف ا

مختلفة تماماً عن ما سبق.
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ـدن تـقـوم عـلى (الـتـنـوع واالخـتالف فـا
وحـــــفظ اخلـــــصـــــوصـــــيـــــة واحلــــدود
عارف تـضامنـة للحـريات وجتسـيد ا ا
ـارسـة واالنـفـتاح الى طـريـقـة عيش و
ــــكــــانــــيــــة واالخــــتـالط والــــقــــرابـــــة ا
والـوظـيــفـيـة واالسـتــنـصـار بــالـقـانـون
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وادواته واالهـــتــمـــام االكـــبــر بـــالــذات
ـاديـة وقـبـول اخملـتـلف وغـلـبـة الـروح ا
والـنـفـعـيـة والـسـبـق الـزمـني لـلـسـكن)
وتـــؤدي وظــــائف من نــــوع آخـــر فـــهي
(تـضـمن لالفـراد حـمـايـة وحـصـانـة دون
احلـــاجـــة الى الـــعــصـــبـــة واجلــمـــاعــة
ـمــارســة أوسع لــلــحــريـات وتــسـمـح 
عرفي والـثقافي وتتـيح فرص للـتطـور ا
والـنمـو االقـتصـادي والـتجـاري وتـمكن
االفــراد من االســتـفــادة األفـضل بــفـرص
احلــيـاة وتـنـتج اجـيــاالً مـتـصـاهـرة من
تنوع متـباعد وتقدم وسـائل اكثر يسراً
لـلــعـيـش بـراحــة واسـتــقـرار وتــسـاوي
مــســافــات االفـــراد من الــســلــطــة بــقــدر

التزامهم بالقانون).
ـجـمـلـهـا تـنـحـاز الى ومع ان الـفـوارق 

ـدن مـقـابل الـقـرى واالريـاف إال صـالح ا
ــــنع من وجــــود حتـــديـــات ان هـــذا ال 
ــدن غــيـــر مــوجــود في ومــســاو فـي ا
القرى مثل االغتراب والوحدة واالنانية
ة ومـحدودية والنـفعيـة وتطـور اجلر
مرجعيات الضبط والهوية الفضفاضة.
بــعـد تـوحـيـد الـواليـات الـثالثـة الـكـبـرى
عـبـر مـشروع الـدولـة الـعراقـيـة اجلـديدة
دن مـن حيث ـو ا عام 1921 تـسـارع 
سـعـتـها وعـددهـا وحـجم الـسكـان فـيـها
وهــكـذا اصـبـح الـعـراق (18) مـحــافـظـة
ــطـــلـــبــات مـــتــزايـــدة بـــاســتـــحــداث وا
مـحافـظـات جديـدة وقد كـان لـكل مديـنة
قصتهـا في النمو والـتطور إال ان معظم
ــــدن الـــرئــــيــــســــة الـــتـي هي مــــراكـــز ا
احملافـظـات شهـدت هجـرات متـعددة من
اريافها وقـراها او من مدن اخرى سواء
كانت هذه الهـجرات جماعـية كما حصل
في بــغــداد او عــلـى شــكل مــجــمــوعــات
صــغــيــرة وافــراد ومع تــلك الــهــجــرات
ديـنة احلـقيـقية وعدم اكـتمـال عنـاصر ا
دن التي تمت االشارة إليـها في معظم ا
ـدنـيـة كـانت الـعـراقـيـة إال ان سـمـة من ا
دن العراقـية جلهة شـكلها تعم معـظم ا
وطـريــقـة الـعـيش فـيـهـا ونـوع الـروابط
الـتي تـربط افـرادهـا ومنـظـومـات الـقيم
ـزاج الثـقافي التي يـتم التـعامـل بها وا

ــدن الى الــعــام.مــنــذ عـــقــود تــتــراجع ا
صورة ما قـبل- قروية فهي لم تـستبدل
خـصــائــصـهــا ووظـائــفـهــا بـخــصـائص
ووظائـف القـرية بل هـناك هـج جـديد
من صـورة مـخـتـلـفـة مع ظـهـور مـلـحوظ
لــلــقــرويـة فــيــهــا حــتى اصــبح الــنـاس
يتحـدثون عن مسـاحة البـيوت التي تقل
عـن خـمـسـ مـتـراً مـربـعـاً وتـعـدهـا في

مقدمة تفضيالتها. 
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عــادة هـــنــاك ثالثـــة مــســارات رئـــيــســة
ـدن االول هـو يـتــنـافس فـيـهـا سـكـان ا
عارف حيث مسار الـتعلـيم واكتسـاب ا
يـــتـــبـــارى االفـــراد في احلـــصـــول عـــلى
مـستـويـات تعـليـميـة جـديدة واسـتكـمال
مـراحل دراستـهم لالنـخـراط في وظائف
ــســتـوى مــدنـيــة قــائـمــة عــلى اسـاس ا
الدراسي والثاني الـتسابق في االبداع
الـــفــني واالدبي والـــنــضـــوج الــثـــقــافي
عـرفي وفيـه يبـرز الشـعراء والـكتاب وا
ــثـقـفـون والـعـامـلـون في مـجـال الـفن وا
والـريـاضـة والـصـحـافـة والـثالـث وهو
مـضـمــار الـنـشــاطـات االقـتــصـاديـة ذات
دني حيث يـتبـارى فيه بعض الطـابع ا
ن لم يـرغب بـالـوظيـفـة او لم يـحصل
عـلى فـرص تـعـلـيم جـيـدة او يـنـحدر من
ــدن اســرة ذات نـــشـــاط جتــاري وفـي ا

u∫ لقطة من اجلو جلزء من بغداد

وباشراف مـباشر من قـبل الوزير 
اسـتــأنـفت الـشــركـة  نـقل كــمـيـات
مــفـــتــوحــة من مـــادة الــرز احملــلي
العـنبـر  بعـد ترأس غرفـة عمـليات
في مقر فرع الكوفـة بعضوية مدير
قــسـم الـــتـــشــغـــيـل ومـــدراء فــروع
الكـوفة و الـنهـروان وجسـر ديالى,

لـالشــراف عــلى عـــمــلــيـــات الــنــقل
ــشـتـرك مع والـتـنــسـيق والــعـمل ا
ـــثل وزارة الـــتــجـــارة من جـــهــة
ومـــدراء الــســـايـــلـــوات مـن جـــهــة

اخرى).
واضــاف ان (عـمـلـيـات الـنـقل الـتي
نــفــذهـــا االســطــول تــمــحــورت من
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افـتـتح وزيـر الـنــقل نـاصـر حـسـ
بــنــدر الــشــبــلي  ,طــريق الــدخــول
ـــؤدي الـى مـــيــــنـــائي ام قــــصـــر ا

الشمالي واجلنوبي . 
ونقل بـيان للـوزارة تلقـته (الزمان)
امس عن الـشبـلي خالل االفتـتاح 
الـذي حــضـره وكـيـل الـنـقـل الـفـني
ــــدراء طــــالـب بــــايش وعــــدد من ا
ـــشــروع جـــاء ضــمن الـــقــول ان (ا
توجيـهات ومتابـعة رئيس الوزراء

مـــصــطـــفى الـــكــاظـــمي  حــيث 
اجنـاز هذا الـطـريق واعمـال الـبنى
الـتـحتـية الـكـهربـائـية واالتـصاالت
الـضـوئـيـة وغـيرهـا  كـمـا يـحـتوي
شـروع عـلى اكثـر من عـشرة هـذا ا
مسارب لدخول وخروج الشاحنات
بـــعــــد ان كـــان مــــســـربــــ فـــقط)
ــشـروع واضــاف ان (الــهـدف من ا
,هــو تــسـهــيل حــركــة الـشــاحــنـات
والــبـــضــائع و تـــقــلـــيل اكـــتــظــاظ
ا يـزيد ويـسرّع حـركة ركـبات , ا
الــشــحن والـتــفـريـغ في مـوانىء ام
قـصـر ويـؤدي الى زيـادة االيرادات

الية للموانىء). ا
من جـانـبـه قـال مـديـر عـام الـشـركة
شاريع زيـد خليل العـامة لتـنفيـذ ا
االســدي ان (الـــطـــريق اجنـــز وفق
ـواصـفـات الـفـنـيـة  حـيث احـدث ا
 اعــــتـــمـــاد مــــادة الـــبـــولــــيـــمـــر
االسفنجية اخلـاصة باعمال تبليط
الـطـبـقـة الــسـطـحـيـة  بـعـد اكـمـال
طبقـات التبليـط الرابطة واالساس
وخـــمس طـــبـــقــات من الـــســـبــيس

وحجـر البـيس كورس وبـعمق 1.2
متر وطول نحو 4 كيلومترات  اذ
راقبة  جتهيزه باحـدث اجهزة ا
ـرتـبـطـة بـالـبـوابة االلـكتـرونـيـة وا
الـرئـيـسـة والـسـونـارات االمـنـيـة).
واعــلـنت الــشــركـة الــعــامـة لــسـكك
احلديـد التابـعة لـلوزارة عن نقـلها
ـــــنـــــتـــــجــــات 1020 حـــــوض من ا
الـنـفـطـية حلـسـاب الـشركـة الـعـامة
للـمـنـتجـات الـنـفـطيـة . وقـال مـدير
عــام الــشــركـــة طــالب جــواد كــاظم
احلسـيني انه (تـنفـيذا لـتوجـيهات
الــوزيــر  وعــلى ضــوء االجــتــمـاع
ـوسع مع مـدراء االقـسـام االخـيـر ا
ناطق عبـر الدائرة التلـفزيونية وا
ـغلـقـة الذي تـمـخض عن قرارات ا
اصالحـيـة تـتـعــلق بـتـوسـيع افـاق
الـعـمل وبـذل قـصـارى اجلـهـود من
قـبل اجلـمــيع دون اسـتـثــنـاء لـرفع
كفاءة خطوط الـسكك وازالة جميع
ــــعــــابــــر غــــيـــر اوامــــر احلــــذر وا
الـنــظـامـيـة  , نـقل 1020 حوض
ـنــتـجـات الــنـفـطــيـة حلـسـاب من ا
الشركـة العامة للـمنتجات الـنفطية
 ,انــســـجــامــاً مـع ضــرورة ايــجــاد
وارد مـنافـذ تـسـويـقـيـة لـتـعـظـيم ا
ـالــيـة لــلـشــركـة ورفع طــاقـة نـقل ا

مادة النفط االسود). 
كما واصل اسطول الـشركة العامة
لــلــنــقل الــبــري احــدى تــشــكــيالت
الــوزارة  نــقل مــادة الــرز احملـلي.
وقــال مـديـر عـام الـشـركـة مـرتـضى
كـــر الــشــحــمــانـي انه (تــنــفــيــذاً
لــــتــــوجــــيــــهـــات رئــــيـس الـــوزراء

ســــايـــلـــوات الــــنـــجف والــــكـــوفـــة
والــديــوانــيــة الى مــخــازن بــغــداد
وديالى والـرمـادي وصالح الدين)
مؤكدا ان (عـمليـات النقل مـستمرة
ادة ليال نهارا  الجل توفير هذه ا
ضمن مـفردات الـبطـاقة التـمويـنية
مـشـيدا لـسـلـة رمـضـان الـغـذائـية) ,

(بــاجلـــــــــــــهــود الـــتي يـــبــذلـــهــا
ــــتــــابــــعــــة الــــســــائــــقـــــــــــــــ 
ومــــســــــــــــــانــــدة االقـــــســــام ذات
ـــادة الــــعالقـــة لــــتـــوفـــيــــر هـــذه ا
احلـــيـــويـــة الـى جـــمـــيع مـــخـــازن
نـتشـرة شمـاالً وجنـوباً الـتجـارة ا

في البالد). 
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دن عقب انـتهاء عـطلـة نوروز في ا
االيرانية ) . واضاف اخلزاعي  ان
 (النشاط يرتفع تدريجيا ونامل ان
ـنــفـذ الى مــسـتـواه يـصل نــشـاط ا
الـطـبـيعي فـي االسابـيع الـقـادمة) 
مؤكدا بـان (سلسلـة عوامل تضغط
ـنـفـذ وتـدفع نشـاط لـلـتـحرك عـلى ا
بـبطيء نـحـو االعلى ابـرزهـا تأثـير
مـنـافـذ كـردســتـان وطـبـيـعـة الـيـات

ـتــخـذة الـعــمل بــهـا واالجــراءات ا
والــتي تـخــتـلف بــشـكل واضح عن

اجراءات منفذ مندلي ) .  
وأشــــــــــــار اخلــــــــــــزاعـي   الـى ان
ـــنـــاطق (الـــعـــشـــرات من اهـــالي ا
احلدوديـة يعـتمدون بـشكل مـباشر
ــنــــــفــذ في تــامــ عــلـى نــشــاط ا
مصادر رزقهم اليومية في مختلف

هن) . ا

يـتـفاخـر الـنـاس بحـجم حـدائق بـيـوتهم
عـلى حـسـاب صاالت الـضـيـوف وتـنوع
مطـبخهم ولـذة طعامه وتـعليم نـسائهم
وحتـضرهـا ونـظافـة هنـدامـهم وفهـمهم
لالتـكـيت وبـنظـرة فـاحـصة مـوضـوعـية
فـإن مـسـارات التـنـافس والـتفـاخـر تـكاد
تخـتفي تـمامـا من مدنـنا فـمعـظم سكان
ـدن مـنشـغـلـون باحلـصـول عـلى فرص ا
لـلـقـرب من الـسـلـطـة واهـلـهـا لـلـحـصول
عـلى فــرص لــلـتــوظـيف والــكــسب الـتي
قرب من السلطة اصبحت وقفاً على ا
كنة كما انهم مهتمون بأسباب القوة وا
والتناصـر على اساس القـيم القروية او
عـبـر الـتـنظـيـمـات الـسيـاسـيـة وحتـضر
السطوة القـبلية بكل مـفرداتها بقوة في
ـنـاطق الـتي ـديـنـة حـتى في ا شـوارع ا
لــيـس لــســكــانــهــا انــحــداراً عــشــائــريــاً

واضحاً.
دينة عند هذا احلد بل لم يقف خراب ا
يــتـــنــافس عــلــيـه طــرفــان آخــران هــمــا
التنـظيمات الـسياسية واحلـزبية والتي
مـعـظـمـهــا لم يـتـكـون مـن ثـقـافـة الـدولـة
ديـنة احد اجندتها احلديثة ولم تكن ا
كما انها تخضع لزعامات توارثية اقرب
ثله نافس اآلخر  بالتوارث القبلي وا
الــعـــامــلــون فـي الــدين وال اعـــني هــنــا
ـتــديــنـ الــذين يـحــمــلـون قــيم الـدين ا
ــان ســـلــوكـــاً وثــقــافـــة بل الــذين واال
يــتـخـذون الـدين وظـيـفـة ومـهـنـة لـكـسب
كانة والـقوة والثروة في االعتبـارات وا
عـمـلـيـة تـسـخـيـر سيء لـلـدين فـهوالء ال
ـكن خلـطهـم ان ينـمـو في ظل مـجـتمع
مدني متـعلم ومتـنور يقـوم على اساس
الفـضيـلة واحتـرام اخلصـوصيـة ولهذا
يشـتغل هـذا اخلط بكـل قوة لتـحطـيم ما

دينة. بقي من ا
اننا امام محـنة مستحكـمة تخنق مدننا
بـقــوة وتــكــاد جتـهــز عــلى مـا بــقي من
انـفــاســهـا وان الــعــمل عـلـى اسـتــعـادة
ـديـنـة لن يـكـون عـبـر تـبـلـيـط الـشوارع ا
ــدارس واجلــامــعـات ــوالت وا وبــنــاء ا
االهـلـيـة بل  خالل الـبـحث اجلـاد عن
ــديــنــة والــعـمـل عـلى اســبـاب تــراجع ا
اسـتـعادتـها وهـي مهـمـة عمالقـة لـكنـها

كنة.
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ال أدري ان كنت سأتـمكن من تسجيل الكلمـات واالفكار التي تتزاحم في نفسي وانا
مـريض ألكثـر من ثالثة أسـابيع بـعد اصابـتي بفـيروس كـورونا وحـتى لو سـجلت ما
يدور فيهـا من االفكار واالمنيات والتوقعات التي سرعان ما تتهاوى كلها مع صعوبة
الـتنـفس واسـتـنشـاق الـهواء وفـقـدان حواس الـشم والـطـعم وآالم ال حدود وال وصف
ُنهك فال يـعرف شدة وقساوة اي مرض او وضع صعب لهـا في كل انحاء اجلسم ا
ـا النهـم اصيـبـوا بـها او ـريض لـكن آالم كـورونـا يـشاركك فـيـهـا الـكثـيـرون ر االّ ا
اخلوف واخلشية من االخبار التي تنقل الينا كل يوم رحيل وفقدان الكثير من الناس

الذين نعرفهم او ال نعرفهم والذين يتحولون الى ارقام في قائمة الضحايا.  
ـد الــله في عـمـري كي أنـشـر هـذه االســطـر في مـقـال او مـنـشـور عـلى يـا تـرى هل 
وسـائل التـواصل? ومـاذا ستـكـون ردود افـعال او صـدى هـذه الكـلـمات عـلى الـناس
طروني كل يوم الذين يعـرفوني او ال يعرفوني? علـى الذين أحببتهم واحـبوني وهو 
بل كل سـاعة بـالـرسائل واالتـصاالت واالسـتفـسار عن صـحتي واحـوالي. كثـيرة هي
االمنيات واالفـكار التي مرت كالـبرق وبعضهـا استقر في اعمـاق النفس حالي كحال
اليـ الـذين اصـيـبـوا وكانـت حاالتـهم مـخـتـلـفـة لالسـتـجـابـة لـلـعالج او تـعرضـهم ا

للمضاعفات حسب مناعاتهم وظروفهم  وقبل كل شئ لطف الله ورحمته بهم.  
حافظ على نفـسك اقولها لكل من يـقرأ هذه الكلمـات الن الله انعم عليـنا بأعظم النعم
ـكن شـراؤها او تـعـويـضهـا بـكل الـقـوة واجلاه واجـلـهـا الصـحـة والـعافـيـة الـتي ال 
واضـيع واخلطط الـتي وضعـتها في نـصب وهما ال يـقدران بـثمن فـكل ا والـنفـوذ وا
كن ان يـغيـر او يقلل من حـياتك ال فـائدة منـها وانت مـريض فالشـئ الوحيـد الذي 
معاناتك ومخاوفك وزهدك بكل ما تمتلكه او ما كنت تأمل امتالكه او الوصول اليه ال
قيـمـة له وانت مـريض وال حتتـاج الّـا الى (العـفـو والعـافـيـة) لهـذا كـان وسيـبـقى هذا
رضى واالصـحـاء الى يوم الـدين النه مع غـياب الـدعـاء االكثـر صـدقا وتـداوال بـ ا
ا الـعـافـيـة ال حتـتاج الّـا الـعـفـو من الـله ومن الـنـاس بل وجـمـيع اخملـلـوقـات الـذين ر
ظـلمـتهم اواثرت عـليـهم بتصـرف او كلـمة اواشارة. حـافظ على نـفسك من اجل اهلك
واحـبـائك ومـن حـولك من الـنـاس وقــبـلـهم نـفــسك من اجل تـعـود الـى احلـيـاة بـنـفس
ـظـاهـر واالوهـام والسـخـافـات الـتي نسـمـيـهـا ضرورات جـديـدة تلـوثت بـالـكـثـير من ا
ـنـاقـشـات ـواعـيـد وال ا احلـيـاة فــعـنـدمـا تـكـون مـريـضـاً لم يـعــد مـهـمـا اي شئ..ال ا
والمتـابعـة االخبـار وال كل االشيـاء التـي نُشـغل بهـا انفـسنـا ونعـتقـد انهـا مهـمة وهي
تضغط على اعـصابنا وتلعب بحياتنا كمـا تريد ونحن في كامل صحتنا.  ان أكثر ما
رضى مع ـني حتى اكثر من اوجاع كورونا نظرة العوز والعجز لبعض ا اوجعني وآ
فراس وغيرها من ذويهم وبعضهم ال يقدر على اجراء الفحص اخملتبري واالشعة وا
الطلبات التي يكثر بعض االطباء في تسجيلها قبل حتديد الدواء الذي ترتفع اسعاره
سؤولـون في بالدنا لربهم وهم عـاجزون عن توفير في الصيـدليات. غداَ ماذا يـقول ا
لك الكثيـر منهم  قوت يومه النه الفحوصـات والعالجات للكـثير من الناس الـذين ال 
امـا عاجـز او عاطل او  يتـيم او ارملـة او مطلـقة مع استـمرار ايـام احلظر والـتجوال
ـنـظمـات اخلـيريـة الى ضرورة وهو مـا يـدعونـا الى الـطلب من اجلـهـات احلكـومـية وا
مسـاعدة الـطبـقات الفـقيـرة والتي ال تـمتلك اي راتب او وسـيلـة للـعيش بتـأم نـفقات
ستلـزمات اليـومية وصـرف مبالغ مـحددة لهم قبل مـعيشـتهم من الطـعام وااليجـار وا

ان يقعوا فريسة هذا الوباء وبعده.  
هذا الوبـاء عابر للحدود وال يعرف صغيرا او كبيرا او غنيا او
ـا يزور اجلـميع وت ر فـقيـرا او رياضـيا او عـليال فـهو كـا
من غـيـر مـوعـد لـكن يـبـقى احلـفـاظ عـلى نـفـسك وااللـتزام
بالتـعليمات والتباعـد والتوكل على الله الذي سلمت أمري
ن له للـذي ال يغفل وال ينام والدُعَاء الذي نحتاجه جميعا 

تعرف او تُحب فهو خير من ألفِ عنآق.

-1-
مـن الـنــادر أنْ يـنــجـو بــلــد من بـلــدان الـعــالم من جــرائم الــسـرقــة ولـلــسـرقــة رجـال

متمرسون بفنونها وطرائقها تشتمل على فصول مذهلة للعقول .
-2-

ومن نافلة القول :
الــتــذكــيـر بــان انــتــشـار الــســرقــات في اجملــتـمع يــتــزامن عــادة مع تــردي األوضـاع
االقـتصـادية واصطالء شـرائح واسعـة من اجملتمع بـنيران الـفقـر والفاقـة واحلرمان

والوقوع حتت خط الفقر .
-3-

في التاريخ القد :
قرأنا عمن كـان يسرق األكفان مع أنَّ األكفان لـيست غالية األثمان  ولـكنها السفالة

التي تدفع أصحابها الى هَتـــْكِ حرمة االموات بكل صلف ووقاحة ونذالة ...
-4-

قابر . واليوم نقرأ ونسمع خبر سرقة ا
قبرةٍ في قرية لقد أقدم بـعض السرّاق في لبنان قبل أيام على سرقة الباب احلديد   

لبنانية تسمى (رياح) 
ولـقد استـمعتُ الى رجل لـبناني يُـنّدد بالـسُرّاق ويدعـو بالويل والـبثور وعـظائم االمور

ا آلت اليه احلال .
-5-

انَّ هناك تَشَابُهَاً في الكثير من األوضاع احملزنة في العراق ولبنان .
ستـشري عـند الـسلـطوي  الـذين تنـكروا لـلشعب وأبرز مـعالمُ الـشَبَهِ هي الـفسـاد ا
والـوطن  وانـصرفـوا بـشـكل كامل لـعـمـليـات الـسطـو والـنهـب والسـلب لـلمـال الـعام 
ـشاريع اخلَدَمِيّة الـتي تمس احلاجة الـيها وكأنَّ موارد البالد واحليلـولة دون تنفيذ ا

واطن ..!! وخيراتها موقوفة عليهم دون سواهم من ا
رحون ومن مالمح التَـشَابُه انّ كبار حيتان الفساد يسرحون و

بعيداً عن كل مسائلة ومحاسبة ..!!
الحقـة القـضائـية وهـكذا نُـهبت الـثروة الـوطنـية وغـابت ا

ومن هنا أيضا :
ـفسدين في ـنتـفض بـوجه الفـساد وا تشابـهت مواقف ا
البلـدين  وتوحـدت مطالـبهم منـذرة بهـياج شعـبي ال يُبقي

وال يَذَر .

حـدد الـدستـور سـلـطات اإلدارة ووزعـهـا ونـظمـهـا ومـنـحهـا اخـتـصاصـات مـعـينه
زاولـة اختـصاصهـا على ان يـقيده مارسـة سلـطاتهـا التي رسـمها لـها ومـكنـها 
مبدأ مـهم وهو احملافـظة على الـنظام العـام وكيان الـدولة ومصاحلـها االجتـماعية
واالقتصـادية والسياسية واالخالقـية وانها تؤسس لبنـاء مجتمع آمن ضمن ثقافة
ـا ال يـخالف الـبـلـد واألجداد الـتي تـعكس واقـعه وتـعـبر عن حـاضـره ومـاضيه و
) من الدستور ادة (/17اوالً الدستور على اعتبار انه سيد القوان حيث نصت ا
ا ال يـتنافى مع العـراقي النافـذ على حق كل فـرد في اخلصوصـية الشـخصـية 
ادة (38) من الـدستور ذاته بكفالة حـقوق االخرين واآلداب العامـة كما نصت ا

ا ال يخل بالنظام العام واآلداب. الدولة لعدد من احلريات 
لــذلك فـإن الـدولــة وحـسب مــا خـولـهــا الـقـانــون االعـلى لـلــبالد حـمـايــة احلـريـات
الشـخصيـة للـمواطـن والتـدخل وبشـكل مبـاشر في احلـد من تلك احلـريات متى

ما كانت تضر بالصالح العام.
وألن بعض احلـريات قد تُـبنى بشـكل خاطئ عـلى اساس عقـائدي منـحرف والتي
ا يـولد مـجامـيع منـحرفـة قد تُسـئ بشكل قـد تسـتقـطب بعض الـفئـات العـمريـة 
مــبـاشـر او غــيـر مــبـاشـر الى اجملــتـمع فــمـا نالحـظه الــيـوم من انــحـراف بـعض
الشـباب من كال اجلنـس باجتـاه ثقـافات دينـيه مبتـكره ومـفصله وفق شـهواتهم
ا ولد حـاالت دخيلة عـلى مجتـمعنـا منهـا االنتحـار وجتارة وتعاطي الشيـطانيـة 
وادمان اخملـدرات االنحراف اجلنسـي وغيرها الكـثير والتي قـد تساهم بشكل او

بأخر في كثرة اجلرائم وانتشارها.
وعليه اصـبح من واجب جميع السلطات التشريعيـة والقضائية والتنفيذية اضافة
باشر للمجتمع بجميع وسائله التربوية واإلعالمية وغيرها ان تقف الى التدخـل ا
ـا يــضـمن بــوجه هــذه الـفــئـات ومــحـاولــة اصالحـهم واعــادتـهـم الى اجملـتــمع و
ثاليـة اجملتمعيـة التي تبتـغيها جمـيع اجملتمعـات حتقيقاً الوصول الى درجـة من ا
لـلـتكـامل الـفـئـوي الـناضـج بعـيـداً عن االنـحـرافـات الدخـيـلـة ولـعل تـنـظيم داعش
اإلرهابي احـد هذه االنحـرافات الـتي استقـطبت شبـاباً بـعمر الـورود وغررت بهم

بــأســلــوب عــقـائــدي احلــادي مــنــحــرف واســســوا لـهـم تــعـالــيم
ـا وسـلـوكــيـات بـعـيــدة كل الـبـعـد عن الــواقع الـعـراقي 
جــعــلــهـم ان يــكــونــوا جـــزءً من اجــرامـــهم وســاهم في
ـقدسـة وازهـاق ارواحـاً طـاهرة من اسـتبـاحـة األرض ا

غير ذنب.

{ لواء الدكـتور
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قرر بيعها خالله قد تكون من تـوقيع الفنان اإليطالي الشهير  منعت احلكومة اإلسبانية اخلـميس مزادا قبل ساعات قليلة من مـوعده بعد االشتباه بأن اللوحـة ا
كارافاجو وهو عمل زيتي كان منـسوبا لرسام من مدرسة خوسيه دي ريـبيرا بقيمة مقدّرة بـ 1500يورو.وكتب وزير الثقافة اإلسبـاني خوسيه مانويل رودريغيز
عبر تويتر "وزارة الـثقافة تعلن أن الـلوحة التي كان مقـررا بيعها في مزاد في مـدريد +غير قابلة لـلتصدير+ ألنهـا قد تكون منسـوبة لكارافاجو" مـرفقا التغريدة
خذ هذا القرار بـاالستناد إلى تـقرير أصدره متـحف برادو في العاصـمة اإلسبانيـة يضيء على "أدلة مـوثقة كافيـة مرتبطة ـلفوقد اتـُّ قال من صحـيفة "إل باييس" عن ا

باألسلوب" تؤكد نسب العمل إلى كارافاجو.
زاد.وأشـارت إلى أن "خبراء زادات "أنـسوريـنا" لوكـالة فرانس بـرس التي كـانت تنظم احلـدث أن اللـوحة التي حتـمل عنـوان "إكليل الـشوك" سُحـبت من ا وأكدت دار ا
عدة يدرسون حالـيا العمل" مؤكـدة أن السلطات أعـلنت "عدم جواز تصـدير" اللوحـة "وهي لن تخرج من إسبانـيا".وأشارت مصادر حـكومية إلى أنه بالـنظر إلى "سرعة
ي".ولـفتت أسـتاذة تـاريخ الفن األحداث" يـنبـغي إجراء دراسـة تقـنـية وعـلمـية "مـعمـقة" لـلتـأكد "مـا إذا كان نـسب الـعمل إلى كـارافاجـو سلـيمـا بعـد إجـراء نقـاش أكاد
عاصر في جامعة رومـا الثالثة ماريا كـريستينا تيـرزاغي إلى أن هذه اللوحة من توقـيع كارافاجو قائلة في مـقالة عبر صحيـفة "ال ريبوبليكـا" اإليطالية "إنه هو".وأوضحت أن ا

"هذا العمل يظهر رابطا عميقا مع لوحات (كارافاجو) في بدايات إقامته في نابولي".

رسالة مدريد
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حـريـة تـصل حـدَّ الـتـطـرف مـقـابل الـقـمع
الـذي وصل بـالـفـنـون حـدَّ الـتـطـرف قمع
الـشـعـر وإنـسـانـه مـعـاً فـكـانت "قـصـيـدة
الـنثـر" هي البـديل الـذي يتـوافق مع هذه
الـنـزعة الـنـاسـفة لـلـقد عـبـر نصٍّ اتسم
باإليـجـاز والـتوتـر والـكـلـية ألنـهـا تُـشكلُ
ـا دفع بعض نـقادها الى كتـلة بـذاتها 
تــشـبـيـهــهـا بـلــوحـة الـرسم الــتي تـهـدف
لـبـعث الـدهـشــة واالبـتـعـاد عن الـقـوالب
فشـاعرهـا يرسم قـصيـدته على اجلـاهزة 
وفق مــــنـــطــــقه اخلــــاص وإن بــــدا ضـــد
ضـمن سـمـات لُـخصـت بـااليـجاز ـنـطـق ا

والتوهج. والكثافة
إن أهـميـة الـتـجـربـة الـشـعـريـة تكـمن في
قـدرتـهـا عـلى تـشـكـيل عالقـة مـتـفـردة مع
األشيـاء بلغـة متفـردة تكسـر أطرَ الواقع
تع احملدود لتشير لألبعد  إلى غير ا

ـفــتـوح داللـيـاً عـلى  أفق قـرائي جتـاوز ا
مـعــانـيه الــقـارة قـامــوسـيـاً كــمـا جتـاوز
سـند ـسنـد وا ـستـقـرة ب ا الـعالقات ا
ـضاف ـوصوف وا ب الـصفـة وا إلـيه 
ــضـاف إلــيه ومن خالل هــذه اجلـرأة وا
تــغـدو طــاقـة الــلـغــة هي الـروح احملــركـة
ـبـدعة هي فـالـلغـة ا لشـعـريـة الـقصـيـدة 
احملـتـفــيـةُ بـسـمـو حـامـلــة وهج اإلبـداع 
داللـةٍ تشيـرُ وال تؤكد وتوحي وال الداللة
بـدون هـذه الـلـغـة تـذوي الـتـجـربةُ تُـقيّـد 
مـهـمـا بـلـغت من الـفـرادة فـالـلـغـة سـيدة
التشكـيل هي صانعة األشكـال الشعرية
لكن بوعي الـشاعر وعمق خـبراته وسعة
مـعــارفه ولـذلك فـالــطـاقـة الــشـعـريـة ألي
قــصــيـدة تــكــمن في قــدرة الـشــاعــر عـلى
الـلـعب بـالـلـغـة لـعـبـاً فـنـيـاً مـاهـراً كـذلك
الـذي لعـبـته شـعـريـة نـامق سـلـطـان عـبر
قـصـائــد ديـوانه الـقــريـبـة من األرض في
فمـهـمة عالقات تـشـكـيلـهـا االسـتبـدالـيـة 
الـشـاعـر حـسب مـاالرمـيـه ال تعـتـمـد رسمَ
بـل رسم األثــــر الـــذي يـــخــــلـــفه الـــشيء 

الشيء: 
عندما تكونُ وحدك 

ال تكونُ 
وحيداً .. 

إن مــثل هــذا الــبــوح ال يــصــور الــوحـدة
بوصفهـا مشهدا بل يصـور ما تلقيه من
ــشــاعــر عــلى اإلنـســان الــوحــيــد الـذي ا
تـكفـلت القـصيدة بـالتـعبـير عن مـشاعره
فـالـوحـدة في وعن مـشـاعـر مـتـلـقـيه مـعـاً
ـوبوء باحلروب ومكـابدة عذابها نا ا عا
هـي غيـر الـوحـدة االيـجـابـيـة الـتي تُـنتج
بـالتفـكر والـتأمل عـلوماً وفـنونـاً وإبداعاً
ــا يـشـكل من فن يُـخـلـد جــهـد اإلنـسـان 

وجمالياتٍ بأدواتٍ وطرائقَ شتى.
    لقد خرجت قصيـدة النثر شأنها شأن
نـصــوص مـابـعـد احلــداثـة عـلـى الـنـظـام
ـركــزِ واالنـســجـام كــمـا خــرجت عـلى وا
الـوحـدة والـتـماسك  وانـحـازت لـلـيومي
والــهــامـــشِيّ  مــســتــجــيـــبــةً لــلــفــوضى
والـتـأجـيل والـتـضـاد والـتَّـشظّـيـات. لـكن
قـصــيـدة الــنـثــر الــعـربــيـة الــتي انــتـمت
َنـشَئها لبـيئتهـا ابتعدت عـن االستسالم 
الغربي فلم تكن أسيرة كل هذه السمات
االغـتـرابـيـة بل عـاجلت مـعـظمُ الـنـمـاذجِ
اخملــتـارة في هــذه الـدراســة إشــكـالــيـاتِ
واقعها الـعربي وأزماته من حروب وقتل
وفقـرومـرض وتـهـجـيرومـعـانـاة  مُـفـيدةً
ا ينسجم  ومنهـجها التشكيلي من كلّ
تــلك الــسـمــات الــغــربـيــة.. في نــصـوص
الشعـراء الذين لم يسـتنسخـوا النموذج

وذجهم العربي.   بل ابتكروا 
في قصيدة  "األيام األخـيرة " جندنا أمام
رثـائـية مـوجعـة لـنفي اإلنـسـان في وطنه
ومـطـاردته وتـغيـيـبه  وتـهديـده في لـقـمة

عيشه وفي حياته: 
هناك سنوات قضيـتها في ترتيب حديقة

وسرير يطفو على ماء بحيرة  
وأشـياء كثـيرة نـسيتـها عنـدما داهـمتني

شكوك 
بـأنـني عـشت حـيــاتي مـنـفـيـاً في مـسـقط

رأسي 
ومطارداً في الوظيفة 

ولم أحــصل عــلى مــا يـثــبتُ أنـي جنـوتُ
بأعجوبة 

في آخر فيضانٍ أغرق الوادي 
 ××

رتابة التي كانت تُطلُّ  وهناك الوجوه ا
من النوافذ الضيقة في دوائر اجلوازات 

نافذ احلدودية  وفي ا
لـغـة بــسـيـطـة عـبـر تــشـكـيالت ال تـسـهب
فـشـبـه اجلـمـلــة (في آخـر لــكـنـهــا تـوحـي
فــيـــضــان) تــوحي مـــفــردة آخــر بـــكــثــرة
الفيـضانات وتعـدد احلروب التي أغرقت
وتــوحي مـفـردة حـيــاة الـشـاعــر ووطـنه 
ـنخـفـضة) بـاسـتعالء (الـوادي/ األرض ا
ــعــتــدين وتــســلــطــهم عــلى الــشــعــوب ا
قـهـورة بتـكرار الـعدوان ـستـضـعفـة وا ا
وإحلاق األذى بـها.لـغـة  يسـودها عـليـهـا
الـشـك واالرتـيـاب وغـيـاب الـثـقـة وضـياع
حـــتى الـــزوجــةُ ال تـــعــرف أي احلـــقـــائق
حـقــائق حـيــاة زوجـهــا وال اإلشـكــالـيـات
التي تكتنف تفكـيره.لقد كانت اإلستعارة
هي بـؤرة تـوهج الشـعـرية الـعـربيـة كـما
لـكن األمـر كـان الـوزن بـؤرة مـوســيـقـاهـا
ـفـارقة تـغـير مـع قصـيـدة الـنـثـر فـغـدت ا
بـأنـواعـهـا هي بــؤرة اإلشـعـاع الـشـعـري
كـــمــا غـــدا االيــقـــاع الــداخــلـي بــديال عن
ــدونـة اخلــلـيل بن االوزان الـعــروضـيــة 
أحمـد فـاالسـتبـدال سـمـة قـصيـدة الـنـثر

الــتي ســرت عـــلى الــكــثـــيــر من ســمــات
الشعرية فيها.   

نــامق ســلـطــان ال يـشــعــر بـانــتـمــاء تـام
لواقعه وال لتركيبة مجتمعه التي التمّت
عوامل سلب كثيرة لتخريبها والنيل من
ـا إنه مـهـمـوم  تـمـاسـكـهــا وانـتـمـائـهـا
خـلــفــته تــلك الـعــواملُ من خــراب وهـدم
وانــتـكـاسـات إنه ال يــنـسى وال يـسـامح
وكيف يـنسى والعـالم يهتـز حتت قدميه
وصـــور الــســـلب الــتـي رافــقت حـــيــاته
مــازالت جتـــوس في اخلــفــاء مــواصــلــة
فــعــلــهـا الــتــخــريــبي كــمــا أن شــعــريـة
نـصــوصه تــفــعل فــعــلــهـا عــبــر ســمـات
ـكن تـلخـيصـهـا بغـياب شـعـرية مـهـمة 
ـرجع وهـدم الـسـبـبـيـة لـيـبـقى الـقـار ا
ـعنى إذ ال وحده مـسـؤوالً عن تشـكيل ا
تـفـسيـرَ في الـشعـر وال تـعلـيل األسـباب
ـســبـبـات والــتـفــسـيــر مـهــمـة الــنـثـر وا
كـونهـا سمـة نـثريـة أما الـشعـر فيـتسم
الـشـعـر ال يُـسـبّبُ وال بـحـريـة الـتـعـبـيـر 
يـفـسر أو يـعـلـل بل يـرسم ويـقـررطـريـقة

رسمه بتمام احلرية.  
ن اتـخـذوا من يــسـخـر نـامق سـلـطـان 
دوغـمـائيـة الـفكـر وانـغالقه واالسـتسالم
لليق وسيلة لعالج األمور وتفكيك عُقد
ـواقف احلياتـية الصـعبة والتـباسات ا
بـدل االنــفـتـاح والـتــعـدديـة والــتـشـكـيك
وقــبــول االحــتــمــاالت الــتي غــدت ســمـة
عـاصرة بـعد أن انفـجرت فـيها احليـاة ا
ـعـارف وتداخل كل الـعـلوم والـفـنون وا
شـيء بـكل شيء مُـذ سـقـطت احلـتـمـيـات

واقف :  وصار االحتمال سيد ا
هل كان عليهم 

أولئك الذين اختلفوا 
على طينة اخللق 

أن يدفعوني من أعلى اجلبل  
كي يثبتوا للعالم 

أنني لست مخلوقاً من زجاج ..
فـالـلـجوء لالحـتـمـال هو الـسـبـيل األمثل
حلل أيـــة إشــكــالـــيــة تـــتــعــلـق بــاألمــور
ـعضـلـة التي لم تُـحسم عـلـميـا ومنـها ا
كل مـا يـتعـلق بـاألمور الـدينـيـة وقضـايا
الـغيب الـتي لم تـرد تفـصـيالت عنـها في
الـقـرآن الـكـر وال احلـديث والـسـنة إن
الـلــجـوء لــقـبــول االحـتــمـاالت يــجـنــبـنـا
الـكـثيـر من اخلـسائـر والسيـمـا إن كانت
خسـائر إنسـانيـة. وقبول االحـتمال دون
التـضحية بـحياة إنـسان قد يكـون بريئا
هـو كــمـا هــو حــاله في هـذه الــقــصـيــدة
ــــعــــاصــــر احلـل األمــــثل ألن الــــعـــــلم ا
وفـلسـفـاته يـؤكدان أن كل شيء مـحـتمل
دون اللجـوء حلتميات الـعلوم التـقليدية

بحثاً عن اليق أو التأكد من وجوده. 
×

التفاصيلُ أيضاً ليست مهمة 
صفحات كثيرة دُوّنت في التحقيق 

رافعات  وفي ا
بعد أن عبث اجلناةُ باألدلة ..

بينما األبرياء يركبون قوارب مستهلكة 
لـــلـــنـــجــاة بـــأنـــفـــســـهم مـن الـــعـــدالــة..

ص   .7-8 الديوان
ا الشاعر يدرك أن بعض التفاصيل ور
مـعـظـمـها تـربك احلـقـيقـة وتـشـوّشُ على
احلق لوضـوح هدفـها فـي التـزوير الذي
ـكّن اجلنـاة من العـبث باألدلـة لتـضيع
احلــقـائق وعــبــر تـقــنـيــة الـتــوازي بـ
أحــوال اجلـنـاة واألبـريــاء ومـقـابل هـذا
الــعـبث بــأدلـة إدانــة اجملــرمـ وإثــبـات
كـــان هـــؤالء األبـــريــاءُ بـــراءة األبـــريـــاء 
يـركـبـون قـوارب مـسـتـهـلـكـة في مـفـارقـة
حــادة تـخــفي ســخــريـة الذعــة من وضعٍ
تضيعُ فيه القـيم ح يهرب األبرياءُ من
الــعـدالـة لــيـســتـمــتع اجملـرمــون بـبـراءة
ـة.! فألي حـدٍّ كـانت هـذه الـعـدالة اجلـر
غـير عادلـة وساقـطة وغـير مـؤتمـنة على

احلقيقة.! 
إنه خـطابُ مـا بـعدَ احلَـدَاثَـةِ وهو يُـعرّي
سلبيات حضـارةٍ مادية مأزومة  اختلط
وصـــار الــزيفُ فــيـــهـــا احلق بــالـــبـــاطل
عـنوانـاً والكذبُ مـبرراً إلحـقاق الـباطل 
خـطــابُ مـا بـعـد احلــداثـة وهـو يــحـتـفلُ
بــالـواقعِ الــيــوميّ الـبــسـيـط الـهــامـشي
بــعـيـداً عن زحـمـة اجملـازات واالشـتـغـال
ـفــرط عـلى األشـكــال واضـعــاً الـقـار ا
أمـام مسـؤوليـته التـأويلـية الـتي غادرت
ضوضاء لغة احملسنات واعتمدت فضح
االيديولوجيات التي بـاد زمنها عبر لغة
حـرصت عـلى هدم الـيـقيـنـيات  وعـمدت
ا جعل إلى مغادرة السرديات الكبرى 
الـرفض سـمـة قـصــيـدة الـنـثـر ونـهـجـهـا
الــتــفــكـــيــكي الــذي اعــتــمــد الــتــعــدديــة
والــــــتـــــشــــــتــــــيت وجتــــــلـى في الــــــشك
واالحـتــمـاالت والــغـيــاب مُـتـوجــهـاً إلى
الـقــار في تـشــكـيل الــداللـة ومـعــتـمـداً
علـيه في التـوسع واالنفـتاح عـلى العالم

وعلى منجزاته وخبراته اجلديدة. 
 قــصـيـدة الـنـثـر تـدركُ أنّ كل مـا كـان في
ـاضي حـاضـرا ومـتـمـاسـكـا  قـد تـفـككَ ا
وضــــاقت وانــــفــــجــــرت نــــواة مـــركــــزه 
وكــتــابــهــا فــضــاءاتـه وتــمــزقت وحــدته
يـدركـون أنهـم يعـيـشون عـصـر السـيـولة
الشاملة حالً الشكاليـة الثنائية الصلبة:
ذات/مـوضـوع  فـالـسـيـولـة هي الـسـمـة
ـا بعـد احلـداثة حـيث تـغيب األسـاسـية 
احلــدود والــفــواصـل لــتــتــداخل األمــورُ
واألشـيـاءُ ببـعـضـها ولـيـشـتبك كلُّ شيء
عـــبـــر تــلك الـــفــوضـى الــتي بـــكل شيء 
وصفت زوراً وبـهتـاناً بـاخلالقـة فالذات

ال تعـرف مراكـزَ ماديـة أو روحيـة ولذلك
فـهي بال هــويـة ألنـهـا تـفـتــقـد الـتـمـاسك
والــوضــوح الــذي هــو ســمــة الــهــويـات

ودليلها.
 وكرد فعلٍ معاكسٍ على تلك اإلشكاليات
عاصر الكبيرة التي أحـاطت باإلنسان ا
وخالصا من معضـلة احللول فإن نامق
ـنظار سـلطـان ينظـر للـقضـايا الكـبرى 
الـطـفولـة بلـغـتهـا البـسـيطـة الواضـحة
وبهـذه الـلـغة الـبـسـيـطة  سـيـتـحدث عن
عقدة قضية اخللق القضايا الكبـرى وا

والعقوبات: واخلطايا 
 بلغة بسيطة 
يفهمها طفل 

يركض حافياً في دروب القرية 
طر إلى آخره  من أول ا

سأحدثك عن الط .. 
َ  األقــــدام احلـــافــــيـــة وهي تـالمسُ طـــ
األرض حــيـثُ تــبــدأ مــكــابــدة األنــســان
وصــــــــــــراعُـه األزلــي فـي هـــــــــــذا األولـى
اإلنـسـان/ األرض من االشـتـبـاك األبـدي
مـن بــدء احلـــيــاة ـــطــر إلـى آخــره أول ا
مـفـردة لم ترد طـر داللـياً  لـنـهايـتـهـا وا
في الـقرآن إال إشـارةً للـعـذاب والطـوفان
والـعـقــوبـات. ثم يـكـتـفـي الـشـاعـرُ بـهـذه
اإلشـارة دون إسـهــاب فـقـصـيــدة الـنـثـر
تـــكـــتـــفي بـــالــــوعـــد دون الـــتـــفـــاصـــيل
وبــاإلشـارة دون الـعـبــارة: سـأحـدثك عن
الـطـ  ثم يلـتـزم الصـمت فال يـحدثـها
مُـذكـراً إيـانـا بـإيـجـازاحلـديثَ الـشـريف
"كـــــــــلــــــــكـم آلدم وآدمُ مـن تــــــــراب." إذن
سأحدثكِ عن الط الـذي صار فيما بعدُ
آدمَ وذريــــــتـه عن آدم الــــــذي خُـــــلـق من
تراب  ما أوسع الداللـة في هذه العبارة
ـطـر إلى الــضـيـقـة من أول احلــيـاة / ا
آخرها كانت معظمُ افعالِ ابنِ آدمَ طينية
منجذبـة لألرض مُلبية لـلحواس وقلما
ارتـــقت إلنـــســـانـــيـــتــهـــا ;ألن الـــهـــبــوط
باجلاذبية أسهلُ من الصعود واالرتقاء;
حلــاجــة الــصــعـود إلـى طــاقــةٍ يــبــذلــهـا
اإلنسـان ليرتـقي بينـما الهـبوط انحدار
..الـشــاعـر يــعـدُّ احلـيــاة عـقـوبــًة دائـمـة
مطراً مـستمـراً ومكابدة مـوجعة بهـيمنة
الـطــ الـذي شـكّل بــشـراً ذا مـتــطـلـبـاتٍ
ة أجـسـاداً غـابت فـيـهـا إشـراقاتُ طيـنـيـٍّ
الروح وانـحسرت بـغيـابها الـقيمُ وبقي
ُ يـركضُ حافـيـاً في دروب "القـرية" الـط
عارياً دون ما يقـيه مخاطرَ الدرب.ولعل
ـديــنـة - والــشـاعـر ورود الـقــريـة بــدل ا
مـــدنيّ الـــنـــشــأة - له مـن الــداللـــة مــا ال
ــديـنـة فألسـبــاب شـتى غـادرت ا يـخـفـى
هـويـتـهـا إلى الــقـريـة وفي ذلك نـكـوص
ألـــيـم نـــاجت عن نــــكـــوص مـــجــــمل قـــيم
ـتـقـهـقرة احلـياة وسـلـبـيـات حـركـتهـا ا

تصحرة يوماً بعد يوم.. دوما وا
" "سأحدثكِ عن الط

 لـكنّه لم يـحدثـهـا لم يتـحدث عن الـط
ومـا أنـزله بـاإلنـسـان من خـطـايـا شـاعرُ
الــتـــفــكــيـك يــؤجل ألن ســـمــة مــنـــهــجه
التأجيلُ والـتأويل وتسلـيمُ زمام تشكيل
ــعــنى ألفـق تــلــقي الــقــار ورؤاه إنه ا
يـترك لـلـقـار كلَّ ما يـؤجـله من الدالالت
لـيـنـوب عـنه فـي تـشـكـيـلـهـا فـهـو يـؤول
ويـحـوّل ويرسم طـرقـاً دالليـة جـديدة في

اهرة مع النص.      لعبته ا
ـقطع الذي إن التـشكيل الـطبـاعي لهذا ا
يــــــعـــــــلن عـن الــــــفـــــــصل بـــــــ لــــــغــــــة
الـتـعبـيرالـبـسيـطة في الـبـداية وأسـلوب
احلـديث عن الــطـ في اخلــاتـمــة يـؤكـد
واقع حـياة قـائمـةٍ على الـفصل والـسلب

والتمزقات واالغتراب.  
نامق سـلطان يـدرك كوارث العـصر وما
ــاديــة وحـروبــهـا اقــتـرفــته احلــضـارة ا
ونـفيُ اإلنـسـان وإنـسـانيـته فـيـهـا يدركُ
إثم من قتلوا روحَ اإلنـسان وعملوا على
 تعميـق مكابدات قلـبه ودحر قدرته على

قاومة:  ا
هناك أيضا كمية كبيرة من األدوية 

كــلـهــا لم تـعــد صـاحلــة لـتــرمـيـم كـسـور
القلب 

أو لترطيب الروح التي تيبست 
حتت أمطار احلروب..

كل نـصـوص الـديـوان تـعـلن عن مـكـابدة

إنـسـانـيـة تـشـكـو الـتـصـحّـرَواخلـذالنَ
وضـــيـــاع الــقـــلب اإلنـــســـاني وروحه
ـكـسورة بـاجلـفاف الـعـاطفي ووجع ا

احلروب.   
قـــصـــيــدة نـــامق تـــشـــكــو الـــضـــيــاع
شــاعـرهــا مـوجع اإلنـســاني الـقــاهـر 
بالبحث عن هويـة مُدركاً أن إشكالية
الهـويـة غـدت إشـكـالـيـة شـامـلـة حتى
وصــلـت أزمـــتُـــهــا إلـى الـــنـــصــوص
فبعض الـنصوص مازال دون تـسمية
بسبب خروجهـا على حدود األجناس
ومعاييرها وظـلت بحاجة إلى انتماء
وبـعضهـا مازالت تسـميته وتسـميات
مـوضعَ شكّ واعــتـراضـات كــقـصـيـدة
الــــنــــثــــر ذاتـــهــــا  إنـه مـــوجـع بـــداء
فـالـكل يـشـكـو ضيـاع هـويـته الـعـصـر
بــضــيــاع حلــظــة الـــيــقــ في حــيــاةٍ
مـزقتـهـا يدُ عـصرٍ آثم ضـيـاع الهـوية
وتشرذم الـروح وتمزقاتهـا كلٌّ يشكو
اغـترابـاتٍ وجوديـة ساحـقة..اإلنـسان
ومــــا يُـــــنــــتـج من أدب وفـن حــــركــــة
اجملتمع وهيمنة عوامل السلب فيه: 

لو كانت احلياة دراجة هوائية 
ألتقنت قيادتها بال معلم 

عندها ستكون لي هوية واضحة 
أنـــطـــلـقُ بـــهـــا بـــ جـــبـــالٍ ووديـــانٍ

وغابـات 
أبـــحث عن أعـــيــاد هـــربتْ بــقـــمــيص

طفولتي الوحيد 
إنـه يـــشـــكـــو الـــفــــقـــدان وتـــمـــزقـــاته
االنــســانــيــة ومــا وقع عــلى الــشــاعـر
وأهـــــله وعـــــلـى شـــــعـــــوب الـــــعـــــالم
ستـضعفـة من حيفٍ وظلمٍ وعدوان ا
ــــادي وال بــــهــــرجــــة فال اجلـــــمــــال ا
عاصرة وال معالم تقدمها احلضارة ا
الــكـاذب الــبـعــيــد عن تـضــمـيــد جـرح
ــكــوث أمــام اإلنــســان  بــقــادرٍ عــلى ا

تساؤالت الشاعر وغربة يقينه :
أبـــحث عن شـــجـــرة كــنـتُ واحــداً من

أغصانها.
قــبـل أن تــقــطــعــنـي فــأس في حلــظــة

عابثة..
فكل عوامل السلب التي تكتنف حياة
أزوم إذن اإلنـسـان في هـذا الـعـصـر ا
سـبـبـهـا تـلـك الـلـحـظـة الـعـابـثـة الـتي
ـصـير ضـاعت فـيـهـا الـقـيم فـلـعـبت 
عاصر واسـتخفـت  بحرمة اإلنسـان ا
وجـوده يوم كـانت تلـك الشـجرةُ آمـنةً

وارفةَ الظاللِ. 
وبـالـرغم من كل الـعـذابـات احلقـيـقـية
الـتي طــرحـهــا ديـوان الــشـاعــر نـامق
ســلـطـان "قــريـبـأ من األرض" إال أنه ال
ينسى أن يفتح لنا ولقرائه ولإلنسان
عـمـوماً كـوى أملٍ نـواصل من خاللـها
احلـــيــاة ومــادامت عــمـــلــيــة الــبــحث
فــاألمـلُ بــتــغــيــيــر احلــال مــســتــمــرة
ألن الــبــحث تــواصـل وقــضــيـة قــائم
والـبـحث مـقـاومـة لـعـوامل االنـفـصال

والقطيعة: 
أبـــحث عن شـــجـــرةٍ كــنـتُ واحــداً من

أغصانها.
 وهـذا الـبحث يـتم من خالل الـلـحـظة
ــتــلك اإلنــســانُ احلــاضــرة الــتـي ال 
سـواهـا ولــذلك جـاءت مـعــظم أفـعـال
اضي فـا ـضـارع  الـديـوان بـصـيغـة ا
سـتقـبل غيب ويـبقى عـبر وانتـهى وا
احلاضر في قبضتنا إنه الزمن الذي
ـكن لـإلرادة اإلنـســانــيــة أن حتـركه
ـــضـــارع كــــيف تــــشـــاء ومن خـالل ا
ـستـمـر"أبحثُ" الـذي يضـمـر حركـيةً ا
تكلم نشطة ومـا دام الفاعل ضمـير ا
الـذي يــحــمل طــاقــة فــاعــلــيــة تــفـوق
الــضـمــائــر األخـرى المــتالكه حــقـوق
ـأمولُ شـجرةً الـبوح كـلـها ومـادام  ا
والـــشــجـــرةُ أغـــصـــان وثـــمـــر ونــوىً
لــلـتــكـاثــر ومـواسمُ وأجــيـال تَــقـطف
وتــواصل فـاألمـل حـاضــر في ثــنــايـا
الـنص.. لكن الـشاعـر يبـقى حذراً فـقد
ـرة كيف عـلـمـته احلـيـاة بتـجـاربـهـا ا
يـحـذر حلظـتهـا األلـيمـة وكـيف يتـعلم
ـقـاومـة أمـام مـداهـمـة تلـك الـلـحـظة ا
بـــوعي الــتـــحـــديــات الـــتي تـــكـــتــنف

صائره..      اإلنسان وتلعب 

نامق سلطان 

ÆÆ qšb

  مــــنـــــذ أن بــــدت أنــــوار الــــتــــحــــديث
عـاصرة في الوطـن العربي وال سـيما ا
ـيـدان الـثقـافي بـدأ مـعهـا سـجال في ا
ـصـطلـحات طـويل حول الـتـسمـيات وا
ــعــتــمــدة وحــول الــهــويــة واألصــالـة ا
والـتراث ويـختـلف الـنقـاد في نظـرتهم
لــهــذه الـــقــضــيــة الــتي مــازالت بــعض
مـفـرداتـهـا لم حتـسم حـتى الـيـوم فـمـا
دامت حـداثــة الــغـرب وحــداثـة الــعـرب
تمـثل كل منهمـا ناسهـا وزمنهـا تمثيالً
يكاد يصل برأي بـعضهم حدَّ التناقض
فـي الــــــــــغــــــــــايـــــــــة وفـي أشــــــــــكـــــــــال
فـــلن تـــكــون وحــدة الـــتــعـــبــيـــرعــنـــهــا
ــصـطــلــحـات هــدفـاً بـل سـيــكـون من ا
الــــضــــروري ابـــــتــــكــــار مــــســــمــــيــــات
فلماذا ومصطلحات من داخل كل ثقافة
نُــلـحقُ ثــقـافـتــنـا الـعــربـيـة وأجــهـزتـنـا
فهومات الغرب وطرائق صطلحية  ا
صطلـحات يؤكد أن وتـاريخُ ا حتديثه 
ـصـطلـح ابن مـجـتـمـعه ونـاجت ثـقـافة ا
ذلك اجملتـمع وخالصـة فكـر النخـبة من
تخصص بفضاء ذلك العلم علمائه ا
وظــلت األســـئـــلــة واالتـــهــامـــات حــول
مــشـروعــيـة مــصـطــلح قـصــيـدة الــنـثـر
وانـتــمـائـهـا وايــقـاعـهـا تــتـوالى حـتى
ـسألـة من دائرة الـتثاقف إلى خرجت ا
اذا االتـهـام بـاخلضـوع لـلـغـرب ( ) إذ 
ـرجـعـيـة الـغـربـيـة بـعد اإلصرارُ عـلى ا
ادعـاء جــمـاعـة قـصــيـدة الـنــثـر الـعـرب
بـانـتـسـابـهم جلـذور عـربـيـة ومـنذ ذلك
الــوقت ومــا ســبـقـه ظـلـت عالقــتـنــا مع
الـغرب تبـعيـة وليـست نديّة لـقد انـتقد
ولى إحلـاق ثقافـتنا محـمد عالء عبـد ا
ـفـهـومـات ـصــطـلـحـيــة  وأجـهــزتـنـا ا
ــســألـة الــغــرب وحــداثـته مــؤكــداً أن ا
خـــــرجـت من دائـــــرة الـــــتـــــثـــــاقـف إلى
اخلضوع وأن اجلماعـة بربط كتابتهم
ـرجـعـيـات غـربـيـة أثـبـتـوا أنـهم غـيـر
أمــنـــاء في مــا ادّعــوه مـن انــتــســابــهم
جلـذور عـربـية.فـضال عن كـونـهم قـلدوا
الـغــرب فـي كـتــابــة نــصــوص مــفــكــكـة
مـدعـ أن تـفكك الـنـصـوص هـو صدى
فـكك. ويرى عـبد لـفوضى هـذا العـالم ا
ـــــولى أن ربـط فــــوضـى الــــكـــــتــــابــــة ا
ونــصـوصــهـا بــفـوضى الــعـالم يــخـفي
رؤيـة أيـديـولـوجـيـة;ألن تـشـابه فـوضى
الـنص بـفـوضى الـعـالم ال يـؤدي مـهـمة
فـنـية. ( ) بـدلـيل أن قصـيـدة النـثـرغدت
فيما بعد جمال ال يريطها تركيب لغويٌّ
وال تـشـكـيل داللي بل يـجـمـعـهـا فـضاء
طـبـاعي يـتـسم بـالـسـواد ويـسـتـقـبـلـهـا

تــــهـــاون نــــقـــدي وصـل حـــد اإلهــــمـــال
ـا يــؤكــد أن فــكــرنـا في والالمــبــاالة 
مـــعــظـــمه ال تــاريـــخي كـــونه ال يــحسّ
بلحظـته الواقعة في سيـاقها التاريخي
ـاذجـهـا فـقـصــيـدة الـنـثـر في مــعـظم 
الـــــتـي تـــــمـأل الـــــصـــــحـف واجملالت ال
تاريـخيـة كونهـا تصـدر عن فكر مـنقطع
قائم عـلى التقـليد فهـو يقلـد الغربَ مرة
ويـقـلـد السـلف مـرة أخـرى دون إعـطاء
هذا النـموذج فرصةً توفـرُله اشتراطات
الـــنــــمـــو الــــطــــبـــيــــعي ولم يــــحـــرص
مــؤسـسـوهــذه الـقــصـيـدة عــلى تـبــيـئـة
ـعـنى إدخـال هـذه الـظـاهـرة اجلـديـدة 
الظاهرة  إلى البيئة العربية لتكون في
صـلب نـسـيـجـهـا الـكـتـابي مـتـكيـفـة مع
ولـيس لـهـا من احـتـيـاج هـذا الـنـسـيج 
أجل مــغــادرة غــربـتــهــا إال إجنــاز هـذه
ــهــمـــة.إن تــبــيــئــة الـــظــاهــرة يــعــني ا
تعايـشها مع الـبيئة اجلـديدة لتكفَّ عن
غربتها  واغترابها.      لقد كانت مهمة
لــغــة هـذه الــقـصــيــدة  مـغــادرة مــنـطق
اجملاز الـشعـري إلى العـمل على تـكوين
شـــكل شـــعـــري جـــديـــد يـــرسي دعـــائم
الـتـجـربـة اجلـديدة فـي عـصـر تعـمـلـقت
فـيه اآللـة حـتى غـدت أكـبـر مـن اإلنـسان
وأقدر مـنه في االسـتحواذ عـلى اهـتمام
تناقضات. تنفذين في عصر زاخر با ا
ـفـهوم مـيـشيل عـرفـية  إن الـقـطيـعـة ا
عايـير احلـاكمة تـنتفي فوكـو تتـسع وا
ليس على مستوى األدب وحده بل غدا
حتديد الهوية عمومـاً إشكاليةً يعيشها
ي عـــلى كــافــة الـــوعي اجلــمــعـي الــعــا
ــســتــويـات الــســيــاســيــة والــفــكــريـة ا
فـــاحلــدود تـــتـــمــاهى واالقــتـــصـــاديــة 
ـيـة تفـرض سـطوتـها والـتـحديـات الـعا
هوية أي شيء ا يـسمح مـعه للـهويـة
ــا فــيه اإلنــســان أن تــذوب الــهــويــة
الشـخصية والـقوميـة والهوية الـنصية
لألدب كــذلك وهـنـا يـصـبح الـبـحث عن
وواقـعـاً مـعـيـار حـاسم هـاجـسـاً مـؤرقـا
ال بـد من احملاولة بـغية تـلمسه. حتـمياً
هـكذا طـالت إشكـاليـة الهـوية األجـناسَ
األدبـيـة وفي مـقـدمـتـهـا قـصـيـدة الـنـثـر
الــتي نــحـن بــصــدد احلــوار مع بــعض
ــاذجــهــا والــتي مــازالت تــعــاني من
إشـــكــالـــيـــات لم تـــســـتــطـع احلــوارات
والــدراســات الـتــوصل حلــلــول نــاجـزة

كنها إقناع األغلبية. 
لـقـد أوردت سـوزان بـرنـار لـهـذا الـشكل

الشعري ثالث خصائص  : 
1ـ الـوحـدة الـعـضويـة: فـقـصيـدة الـنـثر
كلٌّ غـيــر قـابل لــلـتـجــزئـة أو احلـذف أو

التقد والتأخيرب مكوناته.
2ـ اجملانيـة: فهي شكل جـديد ال غاية له
ـغـلق أي إنه مـجـاني وال ه ا خـارج عـا

زمني. 
3ـ الـكـثافـة: فـهذا الـشـكل يبـتـعد عن كل
خــصـائص الـنـثـر من اسـتـطـراد وشـرح
وإطـنـاب وتـكـمن خـاصــيـته في كـثـافـته

وإشراقه وإيحاءاته.  
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اسـتـقـرت في تـاريخ قـصيـدة الـنـثـر تلك
االشـارةُ الـتي مـازالـت تُـذكـر مـاذُكـر هذا
الـفن والـتي تـتجـلى في هـذا الـتـناقض
الـقـائم بـتشـكـيل مصـطـلح العـنـوان ب
شــعــر/ نــثــر والــذي مــازال االعــتـراض
ؤيدين عليـه قائما حـتى من قبل أكـبر ا
لــهــذا الــفـن مــنــذ الــتـــأســيس إلى هــذا
اليـوم.وحتى في فـرنسـا مسـقط رأسها
حـيث أشــار جــان كـوهن لــهـذا الــلـبس
كن للنقد رصد السمة الشعرية فكيف 
في هـذا الــنص اجلــديـد الــذي تـعــتـرف
هل تـكـفي ثـريـاه بـارتــكـازه عـلى الـنــثـر
الــتـأثـيـرات الــصـوتـيــة تـعـزيـزاً لــقـيـمـة
ــؤشـرات شــعـريــة الــنص.? لــكن هــذه ا
االيـقــاعـيــة قـد تـظــهـر في فــنـون أخـرى
كـــاخلـــطـــابـــة والـــرســـائل األدبـــيـــة فال
حتولها إلى قصائد نثر لتبقى محتفظة
بـأصولـها مع تـشكـيل السـمة الـصوتـية

ضافة.  اجلديدة ا
  ×××

 "قريبا من االرض" .. عنوان اجملموعة
الشـعرية الرابـعة للـشاعر نـامق سلطان
بعد مجموعاته الثالثة التي صدرت عن
دور نشر مختلفة وحملت السمات التي
امتازت بها قصيدته وهي تتطورلتمنح
دون قيود القـار فرصة التـطلع لألبـعد
وال قــــــواعــــــد وال ســــــقـــــوف حتــــــدُّ من
تـطـلـعـاتـهـا إنـهـا حتـرص عـلى جتـديـد
ـاء احلياة الـلغـة الشـعريـة إذ ترويـها 
وحـركيـة الواقع فـإذا الواقـعيُّ احملدودُ
فضاءات ورؤى تمتد بآفاقها بعيدا عما
هـو متـداول وعن احلـدود الـتي وضعت
قـيـوداً عـلى حـركـة الـشـعـر احلـرة كـونه
مـشــروعـا ثــقـافـيــا شـامال ولــيس نـصـاً
لـتشـكـيالتٍ وزخـارفَ جـمـاليـة مـهـمـتـها
عــــرض أشـــــكـــــال اجملــــازات وطـــــرائق
إجنازها التي شـغلت القصيـدة العربية
فالـشعـر وأبعاده ة ونـقدهـا معـاً  الـقد
الــفـنــيــة أكـبــر وأوسعُ وأبــلغُ هــدفـًا من
الــــــهــــــدف اجلـــــمــــــالـي الــــــذي حـــــدّوه
فـهوم ـعاصـر فقـد عـاد الفن ا بـالشـكل
اجلمـال إلى داللته األشـمل حيـث يكون
ضامـ معاً دالالت جمالية لألشكال وا
تـنبـضُ في صمـيم تـشكـيالت الـنص مُذ
عــــاد الـــــفن إلى اإلنـــــســــان وإلى أرضه
إلى مـكـابـدة وحلـيـاته الــيـومـيـة فـيــهـا 
واقعه ومـعانـاة آالمه وما فـعل به طغاة
األرض ومتـجبـروها. لقـد خرج شـاعرنا
بــإرادة حـرة عن تــلك االزدواجـيــة الـتي
حـفـرت هُـوّةً بـ سـادن الـكـلـمـات الـذي
ــتــعب يــشــكل الــنص وبــ االنــســان ا
الـذي يـنبض بـإنـسـانيـته وهـذا ما دفع
ـوهوبـ الى البـحث عن بدائلَ بعض ا
فنية حرة تتوافق ومايطمحون اليه من
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ـغروسات الـعائـدة  للـمديـنة زهـره محـمد جـاسم واحملجوزة تـبيع مـديريـة تنـفيـذ الرصـافة ا
رقـمة اعاله لـصالح الـدائن عجـيل محـسن جاسم فـعلى حلسـاب دين  االضبـارة التـنفـيذيـة ا
غـروسـات احملجـوزرة الـكـائن  في منـطـقـة الكـريـعات الـراغب بـالـشراء احلـضـور في مـوقع ا
الـقطـعة ١٥ م ٢٨ كـريعات قـرب جامع وحـسيـنيـة ابي تراب السـاعة ٣ بـعد  الـظهـر في اليوم
الـعـاشـر من الـيـوم التـالي لـلـنـشـر مـسـتـصـحـبا مـعه الـتـامـيـنـات الـبـالـغة ١٠ % من  الـقـيـمة
ـزايدة في ـزايدة عـطـلة رسـمـية جتـري ا التـقـديريـة لـلمـغـروسات وفي حـال مـصادف يـوم  ا

اليوم الذي يليه  لقاء دين االخبار في التالي ٥٫٩٥٠٫٠٠٠ مليون.
l¹e  dÐUł ”U³ŽØ‰bF « cHM*«                              
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١- شتلة رارجن كبير كيس حجم ٥ كيلو عدد/ ١٧٨٦٢
٢- شتلة رارجن وبرتقال وسط كيس ٣ كيلو عدد / ١٦٠٠

٣- شتلة نارجن كيس ١ كيلو عدد/ ٥٠٤٠
٤- لنكه دنيا  شتلة كيس ٥ كيلو / ٨٨
٥- لنكه دنيا شتلة كيس صغير / ٥٥٥

٦- لوح ورد مزروع من االف
٧- لوح ورد مزروع في  االرض ١ متر عرض × ١ متر طول

٨- شتلة عنب كيس ٣ كيلو عدد/ ٢٩٥
٩- ورد جوري شتلة عدد/ ٢٩٧٩

١٠- ورد جهنمي عدد/ ٨٠
١١- سندان فارغ عدد / ٥٦٠

١٢- سندان فخاري ورد  عدد/ ٤٨٠
١٣- اشجار فكس عدد/ ٣٥ 

١٤- القيمة التقديرية للمغروسات مبلغ  ٢٠٫٥٥٠٫٤٠٠ مليون دينار
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ي له ـــنــاخـي الــعـــا الـــتــغـــيــيـــر ا
تـأثـيــرات مـلـحـوظـة عــلى الـبـيـئـة
حـيـث تـقـلـصت األنـهـار اجلـلـيـدية
وتـــفـــتت اجلـــلـــيـــد عــلـى األنـــهــار
والـــبــــحـــيــــرات في وقت مــــبـــكـــر
وحتــولت مــجــمـوعــات الــنــبــاتـات
واحلـيـوانات وأصـبـحت األشـجار
تــزهـر في وقت مـبــكـر اآلثـار الـتي
ــاضي تــنــبــأ بــهــا الــعــلــمــاء في ا
ي ـنـاخ الـعـا سـتـنـجم عن تـغـيـر ا
حتــــدث اآلن كـــفــــقــــدان اجلـــلــــيـــد
الـبـحري وارتـفـاع مسـتـوى سطح
تسارع وموجات احلرارة البحر ا

األطول واألكثر كثافة.
لدى العلماء ثقة كبيرة بأن درجات
ـيــة سـتــسـتــمـر في احلــرارة الـعــا
االرتفاع لـعقود مقـبلة ويرجع ذلك
إلى حــــــد كـــــــبــــــيــــــر إلى غــــــازات
االحـتبـاس احلراري الـتي تنـتجـها

األنشطة البشرية.
تـتـوقع الهـيئـة احلـكومـيـة الدولـية
IPCC)?) ـنـاخ ـعـنـيـة بــتـغـيـر ا ا
التي تضم أكثر من  1300عالم من
ـــتــحــدة ودول أخــرى الــواليــات ا
ارتــــفــــاعًــــا في درجــــات احلــــرارة
يـــتـــراوح بـــ  2.5و  10درجــــات

قبل. فهرنهايت خالل القرن ا
ووفـقًـا للـهـيئـة احلـكومـيـة الدولـية
ـنـاخ فـإن مـدى ـعـنـيـة بــتـغـيـر ا ا
ناطق ـناخ عـلى ا تأثـيرات تـغير ا
ــرور الــفــرديـــة ســوف يــخــتــلف 
الوقت ومع قدرة الـنظم اجملتـمعية
والـبيـئيـة اخملتـلفـة على الـتخـفيف

أو التكيف مع التغيير.
ـنـاخ ـتـوقع أن يـؤثـر تـغـيـر ا مـن ا
عـــلى كل دولـــة في الـــعــالـم ولــكن
ـنــاطق تــأثــيــره مــتــفـاوت عــلـى ا
وسيـكون البـعض أكثـر تضررًا من
البعض اآلخـر بسبب مـجموعة من

التهديدات اخملتلفة.
ـقـال عـلى الدول سـنـركـز في هـذا ا
ـوذجـا حيث الـنـامـية والـعـراق أ

تـواجه الـبـلدان الـنـامـيـة واألماكن
التي ينتـشر فيها الـفقر على نطاق
واسع والــبـلـدان ذات احلــكـومـات
غـيـر الـفـعـالـة في بـعـض األحـيان
أكـبـر اخملـاطـر النـاجـمـة عـن تـغـير
ــنــاخ وعــادة مــا تــكــون ســيــئــة ا
الـتـجـهـيـز إليـجـاد طـرق اسـتـعدادا

للمخاطر البيئية ومنعها.
بالنـسبة الى الـعراق يقع جـغرافيا
ـتـوسط ملـزمة في مـنطـقـة شرق ا
جــنــوب األنـــاضــول في الــشــمــال
وإيـــران فـي الـــشــــرق والـــشــــمـــال
الــــشــــرقي وســــوريــــا واألردن في
ملـكة العـربية الغـرب; يفتح عـلى ا
الـسعـوديـة والكـويت واخلـليج في
ـــوقع اجلــــنـــوب يـــضـــيـف هـــذا ا
اجلـغـرافي إلى تـضـاريس الـسـطح
ــتــنــوعــة لــلــعــراق الــعــديــد من ا
ـتــغـيــرة الـتي عــنـاصــر الـطــقس ا

تظهر بدرجات متفاوتة
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ـــنــاخـــيــة في تــهـــدد الــضـــغــوط ا
ا في ـآسٍ جديدة  العراق اآلن 
ذلك ارتــــــفـــــاع درجـــــات احلـــــرارة
وانخفاض هـطول األمطار وتزداد
ـنــاخــيــة في الــعـراق الــضــغــوط ا
ـا يــزيــد من احــتـمــالــيـة ســوءًا 
مستقبل أكثر سخونة وجفافًا لبلد
شهـد بالفـعل دمارًا واسع الـنطاق
حيث تعرض الى الـغزو والقصف
وسـيــطـرت اجلـمــاعـات اإلرهــابـيـة
عــلى ثـــلث أراضــيه وقـــتل مــئــات
اآلالف ودُمـر جـزء كـبـيـر من بـنـيـته

التحتية.
واآلن يــــواجه الــــعـــراق وســــكـــانه
الــبــالـغ عـددهـم نــحـو  39مــلــيــون

نسمة 
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ـــطـــول ودرجـــات أدى اجلـــفــــاف ا
ــرتـفـعـة في وقت سـابق احلـرارة ا
من هـــــذا الـــــعــــــام إلى تـــــدمـــــيـــــر

احملاصيل جتف مساحات شاسعة
من األراضي فيـما كان في الـعصور
ـنـاطق ـة واحـدة مـن أغـنى ا الــقـد
الزراعـية عـلى األرض وتتـحول إلى

صحراء.
ـثـابة نـاخ بـشكـل عام  تـغـيـرات ا
ــا عــامل مـــضــاعـف لــلـــتــهـــديــد 
انـعــكس عـلى الـضـعف االجـتـمـاعي
والسياسي واالقتصادي وتقويض
ســـبل الـــعــيش وتـــضــخــيـم خــطــر
الـصــراع وجــعل من الــصـعـب عـلى

وقع. الناس البقاء في ا
الـظروف االجـتمـاعيـة واالقتـصادية
فـي الـــعـــالم كــــكل وأخـــذ الـــعـــراق
كـمـثال تـتـأثر بـتـأثيـرات الـتغـيرات
ـنـاخـيـة الـسـريـعـة عـلى مـواردهـا ا
الطبيعيـة وتشمل هذه اآلثار زيادة
ــتــطــرف تـــواتــر وشــدة الــطـــقس ا
ـــظــاهــر األخـــرى مــثل األحــداث وا
ارتـفـاع مـسـتـوى سـطح الـبـحـر; كل
هذه الـتأثيـرات تُترك دون إدارة أو
خـــاضــعـــة لـــلــرقـــابــة ســـتـــزيــد من
ــوارد احلــيــويـة الــضــغــوط عــلى ا
والـبـنى الـتـحـتـية الـتي تـدعم األمن
ـائي والــغـذائي والــنـقل وأنــظـمـة ا
الـطـاقـة وتؤثـر بـشكـل مبـاشـر على
جـودة احلـياة كـكل هـذه التـغـيرات
نـاخية هي الـتهـديدات إلى جانب ا
عــوامل ســـلــبـــيـــة أخــرى ســـلــطت
الضـوء على اخملاطـر التي يـتعرض
لـها الـضمـان االجتـماعي وتـقويض
واقف قدرة احلكـومات على إدارة ا

ضطربة; أي سوء إدارة الدولة. ا
تــسـاهم الــتـأثــيـرات في مــجـمــوعـة
ــزعــزعـة واســعــة من االجتــاهــات ا
ا في ذلك لالستقرار داخل الدول 
نــــــزوح الـــــســـــكــــــان الـــــهـــــجـــــرة
االضـطـرابـات السـيـاسـية هـشـاشة
الـدولـة نـزاعـات داخــلـيـة سـيـطـرة
مـلـيـشـيـات لوالءات خـارجـيـة كـلـها
عـــوامل تـــضـــعف من قـــوة الـــدولــة
ومـركـزتـيـهـا وهي تـعـنـي أيـضًا أن
الطـبـيـعـة الـعابـرة لـلـحـدود لـبعض
ـنـاخ قـد تـؤدي تـأثيـرات الـتـغـيـير ا
إلى صراعات ب الدول في احلالة
ــــكن األخــــيــــرة نـــهــــر دجــــلـــة و
االستـشـهـاد بـتـدفـقـات نـهـر الـفرات
ـوارد بـسـبب ـاء ا كـمـثـال نـقص ا
ــنـاخ الــطـبــيـعي تــأثـيــرات تـغــيـر ا
مــقــرونــة بــالـتــقــاسم غــيــر الــعـادل
لـلـمـيـاه من قــبل تـركـيـا وإيـران قـد
تـؤدي إلى صـراعــات مـسـلــحـة بـ
الـــعـــراق وهــذيـن الــبـــلـــدين أو مع

ــتــشــاطـئــة األخــرى وهي الــدول ا
سوريا.

قـد تــكـون مـثل هـذه اإلجـراءات في
حـــالــــة من الـــيــــأس والـــضـــغـــوط
واالضطرابات الشعـبية عند النظر
فـي الـــتـــطــــورات االجـــتـــمــــاعـــيـــة

واالقتصادية في العراق.
نـاخ سـلـبًا تـؤثـر تـأثـيرات تـغـيـر ا
عـلى الـبالد بـأكـثـر من ذلك بـكـثـير
توقع حدوث تغييرات سلبية من ا

ستقبل. شديدة في ا
الزراعة في العراق لشيء واحد قد
انــخـفض فـي الـســنــوات األخــيـرة
ناخ ألسباب متنوعـة مع تغيرات ا
كــونه أحــد الـفــاعــلـ الــســلـبــيـ

. الرئيسي
زروعة ـزارع ا اإلنتـاج الزراعي وا
أظـهـرت مسـاحـة األرض اجتـاهات

سلبية تشير إليها بوضوح.
تــصــاعـد الــهــجــرة من الــريف إلى
ــــراكـــز احلـــضــــريـــة والـــواردات ا
ـنـتـجـات الـغـذائـية ـتـزايـدة من ا ا

والزراعية.
أما ما يخص األثـر األكبر هو ندرة
ــنـاخـيـة ـيــاه أثـرت الـتــغـيـرات ا ا
بــسـبب االحــتـبــاس احلـراري عـلى
جـمــيع األحـوال اجلــويـة عــنـاصـر
دافـعـة ليس فـقط في الـعـراق ولكن
في جميع الـدول اجملاورة وتشمل
الـتـغيـيـرات ارتفـاع درجـة احلرارة
وتغـيرات الـضغط اجلـوي وهطول
األمـطـار وشدة تـوزيـعهـا الـزماني
ـكاني; الـتي سـاهمت أيـضًا في وا
الـــتــغـــيــرات في أحـــجــام الـــتــدفق
الـسـنـوي لـنــهـري دجـلـة والـفـرات.
وقــد أظــهـــرت الــدراســات أن هــذه
االجتاهات السلبـية ستستمر على
كن األقل حتى نهاية هذا القرن و
أن تــزداد شــدة مــا دامت الــغـازات
الدفـيئة ( (GHGاالنبـعاثـات التي
تــشــمل ثـــاني أكــســيـــد الــكــربــون

عدالت احلالية. تستمر با
تـــشــيــر هــذه الــنــمــاذج أن نــشــاط
العـواصف في منطـقة شرق الـبحر
ـــتـــوسط هـــو جـــزء من األبـــيض ا
ط الــتـذبـذب األطــلـسي الـشــمـال 
( (NAOوسيتراجع هذا القرن إذا
ـيًا يـسـتمـر االحتـرار. لذلك كـان عا
سـيـنـخـفض معـدل هـطـول األمـطار
بنـسـبة ( 15إلى  (?25عـلى نـطاق
ـــنــطـــقــة واسع وجـــزء من هـــذه ا
تــشـمل أجـزاء من تــركـيـا وسـوريـا
وشـــمــال الـــعـــراق وشــمـــال شــرق
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بغداد

ــــا فـي ذلك مـــــنــــابع ذات إيـــــران 
أهمـية استـراتيجـية من نهـرا دجلة
والفرات ( Adamoوآخرون 2018

أ).
أشـارت دراسات مـسـتقـبـليـة أخرى
إلى انـخفـاض هـطول األمـطـار على
نــهـر دجــلـة وأحــواض الـروافـد في

العراق مع نتائج مقلقة.
كـما أشـارت هـذه الـدراسات إلى أن
هــطـــول األمــطـــار أظــهـــر بــالـــفــعل
انخـفاضًـا عامًـا في العـقود -1980
 2000-1990? 1990و -2000
 2010مع اجتـاه مــكـاني مـتـنـاقص
ــصب ومن شــرق ــنــبع إلـى ا مـن ا
إلى غـرب احلـوض. هـذا يـرجع إلى
حــقـــيــقــة أن األجـــزاء الــشــمـــالــيــة
والـشـمـالـيـة الـشـرقـيـة مـن احلوض
جـبـلـيـة مع ارتـفـاع هـطـول األمـطار
وتــــســـاقط الـــثــــلـــوج في حـــ أن
األجزاء السفلية والغربية مسطحة

نسبيًا مع هطول أقل.
ـستـقـبلـية أنه أظـهـرت التـوقعـات ا
في ظل التـفاؤل سيـناريو االنـبعاث
( (B1مـــتـــوسط هـــطـــول األمـــطــار
السـنوي فوق حـوض نهـر اخلابور
ـقــبـلـة بـنــسـبـة  ?7خـالل الـفـتــرة ا
 2064-2046و  ?15خالل الــفـتـرة
ـقـبـلـة الـفـتـرة  .2100-2080ومع ا
ذلك تـقـدر الـتـخـفـيـضـات بـ  ?18و
 ?38على التوالي في ظل سيناريو
ــتـــشــائم ( (A2خالل االنــبـــعــاث ا

نفس فترات السيناريو.
ســـيـــخـــضـع حـــوض نـــهـــر ديـــالى
النـخـفـاض هـطـول األمطـار بـنـسـبة
ــسـتـقـبـلـيـتـ  ?17في الـفـتـرتـ ا
حتـت الـســيــنــاريـو ( (B1و  ?26و
 ?40حتت الــســيــنــاريــو ( (A2في

. الفترت
أحــواض الـــزاب الــكـــبــرى والــزاب
الـصـغـرى ونهـر الـعظـيم سـتـخضع
ـاثلـة في ظـل نفس لـتـخـفـيـضـات 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات وفي نــــفس

ستقبل. ا
ـية إلى أن قيم تشـير التـقاريـر العا
اخملــرجــات الــزراعــيــة مــقــابل قــيم
اخملـرجـات الـفـعـلـيـة في عام 2003
والـــتي كــانت في ذلـك الــوقت تــمت
مـقــارنــتـهــا مع تـلـك الـقــيم في عـام
 2007ومـن ثم  تـوقـعـهـا لـلـفـتـرة

ستقبلية. ا
في تـقـاريـر  اإلشـارة إلى الـعـراق
كواحد من أكـثر البـلدان تضررا في

العالم مع  30دولة أخرى.

عطاة للعراق النتائج التفصيلية ا
اظـهـرت ذلك تــبـعـا لـلــتـغـيـرات في
درجــــات احلـــــرارة والـــــتــــســـــاقط

والزراعية.
مـتـوسـطـات قـيم اخملـرجـات لـفـترة
األسـاس  1990-1961مــجــتـمــعـة
مع القـيـمـة الـفعـلـيـة قيـمـة اإلنـتاج
الزراعي  370مليون دوالر في عام
 ? 2003انـخـفضت قـيـمـة اإلخراج
هـذه إلـى مـبـلغ  266مـلــيـون دوالر
ــــتـــوقــــعـــة عـــام  .2007الـــقــــيم ا
لــلـمــسـتــقـبل ســتـنــخـفض الــفـتـرة
ـــقــدار 728  2099-2070أكـــثــر 
مـــلـــيـــون دوالر (بـــدون الـــكـــربــون
اإلخـصـاب) أو  685مـلــيـون دوالر
ـثل (مع الــتـســمـيــد الـكــربــوني) 
ائة انخـفـاضًا أكـثر من  100في ا
مـن فــــــتـــــرة األســــــاس في -1961
كن  .1990مـثل هذا االنـخـفـاض 
فــــقط تـــوصـف بـــأنـــهــــا كـــارثـــيـــة
وستـكون لها نـتائج سلـبية عـميقة
وواسـعـة الـنـطـاق يـأتي عـلـى دولة

العراق.
ـنـاطق الـريـفـيـة إلى الــهـجـرة من ا
راكز احلضرية بسبب االنكماش ا
سـوف تـتـفـاقم مـسـاحـات األراضي
ـــتـــنـــاقص ـــزروعـــة والـــنــــاجت ا ا
ـزيد لـلسـلطـات احمللـية ويـضيف ا
وإرهاق قدرتها علـى مقابلة الطلب
على خدمات مـثل الصرف الصحي
يـاه الصـاحلـة للـشرب وإمـدادات ا
والــبــيــئــة الــنــظــيــفــة واخلــدمـات
الصحية األسـاسية هذه اخلدمات
غــيــر كـافــيــة بـالــفــعل اآلن بــسـبب
تـنـوعـهـا من األسـبـاب الـتي تـشمل
من بــ أمــور أخــرى اإلدارة غــيــر

وارد. الكفؤة واالفتقار من ا
أدى الـتنـافس عـلى مـياه الـري ب
ـسـتـخـدمـ إلى إجـهاد مـخـتـلف ا
العالقات االجتمـاعية وتسببت في
انــدالع مــنــاوشــات مــســلــحــة بـ
مــخــتـــلف الــعـــشــائـــر في جــنــوب
العـراق والـتي تطـلبت حـتى تدخل

قوات األمن.
ـواقف حتـذيـر تــهـدئـة مـثل هـذه ا
من األســوأ الـــقــادم إذا اســتــمــرت
ـــــعــــدالت هـــــذه االجتـــــاهــــات بـــــا
توقعة يـقابله سوء إدارة الدولة ا

وارد. وا

{ وحدة الدراسات االقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات
االستراتيجية

تغـير االكثر تـماهياً مع حتول كان ا
الـــنــظـــام الــســـيــاسي الـــذي شــهــدة
الــعــراق هـــو الــتــغـــيــيــر فـي بــنــيــة
الــصـــحــافــة واالعالم الــتي تـــشــكل

قراطي . الوجه اآلخر للنظام الد
وقد أهتمت القنـوات الفضائية التي
تــعــددت إجتــاهـاتــهــا وخــطـابــاتــهـا
باخلـرائط الـبرامـجـية الـتي تـخاطب
فـئــات اجلـمـهـور اخملــتـلـفـة  بـهـدف
االقــنــاع والـتــأثــيـر فـي اجتـاهــاتــهـا
ـا يـنـسـجم وخـطـاب تلك وكـسـبهـا 
ـؤسـسـة االعالمـيـة من احملـطـة أو ا
خالل االتصـال السـياسي الـذي يرى
مخـتصـون بأنه عـملـية تـفاعـليـة يتم
مـن خاللــــــهــــــا تــــــدفـق الــــــرســــــائل
ــعـــلـــومــات بـــ الـــســيـــاســـيــ وا

ووســـائـل االتـــصـــال واجلـــمـــهـــور 

بـهــدف الـتــأثـيـر في الــسـلـوك  مـثل
الـرأي العـام والـتنـشـئة االجـتـماعـية
واتخاذ لألفراد  وعمـليـة التـعبـئة  

القرار السياسي .
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وتــشــكل الـرســالــة مـحــور االتــصـال
السياسي وثمة رسائل حتملها تلك
الـوسائل االعالمـيـة وأخـرى يقـدمـها
الـسـاسـة وأخـرى يـرســلـهـا الـنـظـام
الــسـيــاسي  وتــعــمـد الــوســيــلـة او
الـعـامـلــ في االعالم الى حتـويـلـهـا
الى برامج للحوار تكيفهـا الوسيلة
مع خطابها لتسويقها الى اجلمهور
ــعـــلــومــات الشـــبــاع حــاجـــاته من ا
ـعــرفـة  في بـيـئــة تـشـكل االزمـات وا
أحـــد عالمـــاتـــهــا واخلالفـــات أحــد
عـلـومات مـنهـجا سمـاتها وتلـوث ا

لبعـض القنـوات التي تسـعى لتـفتيت
اجلـمــهـور  وقــد اتـخــذت من بــرامج
احلــوار أو الـكالم مــنـفــذا لـلـتــسـويق
االيديولوجي والسـياسي الذي يتسم
أحياناً بـالطائفيـة والعرقيـة والدينية
ــنـاطــقـيــة . وجُـلــهـا يــعـتـمــد عـلى وا
ــعـلــومـات الـســطـحــيـة بل الــثـرثـرة ا
والـتــمـسك بــالـرأي وعـدم إســتـيـعـاب
الــــرأي اآلخــــر بـــعــــيــــدة عن احلـــوار

الهادف .
يتـغاضـون فيـها عن وقع الـكلـمة على
العـقـول واالجتاهـات . . الـكلـمـة التي
ــــا تــــزل الـــــرمــــز الــــبــــاذخ كــــانـت و
حلضارات وابداع الشعوب  وجوهر
ـقـدســة لـتـهــذيب االنـسـان  الـكــتب ا
والنظريـات العلـمية لرقي اجملـتمعات

عرفي.  اء ا ورسالة االعالم لأل
لذلك فأن كالم كـثير يـثير الـغثيان في
أحاي عديدة يجري في تلك البرامج
ــسـؤولــيـة  بــعــيـدا عن الــشــعـور بــا
الــوطـــنــيـــة واالخالقــيــة  يــؤدي الى
واطن الـباحث عن ذاته أصالً أرباك ا
في ظل اوضـــاع اخــــتـــلـــطـت فـــيـــهـــا
االوراق واالفـــــــكـــــــار ضـــــــمن إطـــــــار
ـــمــنـــوعـــات الــتي ــســـمــوحـــات وا ا
صــنـعــتـهــا األحــزاب الـقــابـضــة عـلى
الــســلــطــة  وأضــحت تــلك الــبــرامج

أوقــات ومـســاحـات ومــادة إعالمــيـة
ـتراكم مع ليـست لتـفـريغ االحتـقان ا
ـا غـيـاب احلـاجــات اإلنـسـانـيـة و إ
سـاحه لـتـعـمـيق الـصـراع  وتـوسـيع
الــفــجـوة بــ أبــنـاء اجملــتــمع الـذي

تربطه مشتركات عديدة .
إذ أن بـرامج الــكالم الـسـيــاسـيـة في
الـغـالب تـأتي ضـمن سـيـاق تـصـنـعه
الــوســيــلــة االعـالمــيــة ومــؤســســهـا
ــولـــهــا لــنـــقــد ســـلــبــيـــات عــمل و
ـــؤســســات احلــكــومـــيــة وحتــلــيل ا
الواقع الـسيـاسي ضمن أطـر محددة
ـواطن ـكن جتـاوزها واشـعار ا ال 
باحلرص عـليه والـتنـاغم مع رغباته
ـتـنـوعـة ولـكن لـيـست بـالـضـرورة ا
تطـبيقـها وتـلبيـتها  في ح يطبق
السـاسة  شعـار ( دعهم يـقولـون ما
ا يشـاؤون ونحن نـفعل مـا نشـاء) 
كرس مشـاعر االحبـاط والقنوط إزاء
االصالح والــتـــغــيـــيــر بــالـــعــمـــلــيــة
ــعـضالت ـكــتـنــزة بـا الــسـيــاسـيــة ا
والتحديات . وغدا الكثير منها يفقد
مــســؤولـيــته الــوطـنــيـة والــثــقـافــيـة
واالخالقـيـة كـوســيـلـة حتـمل رسـائل
التـأثير والـتغـيير والـبناء لـلمـجتمع
والــدولـة وصــنــاعـة وانــتــاج الـوعي

تلقي. لدى ا

ومـعـظم الـبـرامج تـعـتـمـد االجتـاهات
الـفكـريـة اخملتـلـفة لـدى االشـخاص –
ـعـارض  –إذ تـرى أن هـذا ـؤيــد وا ا
الــــــشـــــكـل مـن احلـــــوار يــــــؤثــــــر في
االشــخـاص ذوي الــتــعـلــيم الــعـالي 
ضادة ويتـصدى لآلراء والـدعايـات ا
تـلـقي وحتـصـيـنه السـيـما حلـمـايـة ا
وأن قنـوات كثـيرة في اخلـارج حتمل
غـرق خــطــابـات وأجــنــدات مــضـادة 

سماء البلد بتردداتها .
غـــيــر أن بــرامـج عــديــدة فـي قــنــوات
مـخـتـلـفـة تـلتـقـي ذات االشخـاص مع
مــنـحــهم الــقـابــاً فـخــمـة  كـاخلــبــيـر
ـستشار مع فكر وا االستراتيـجي وا
مـنــحه شـهــادة دكـتـوراه  –مـؤقـته –
ورئاسـة مـركز بـحوث وكل الصـفات
الـــتي تـــســـعى من خاللـــهـــا الــقـــنــاة
الـذي ــتــلــقي   لـــلــتــأثــيــر واقـــنــاع ا
أضـحـى لـديه تـصــوراً عـمـا يــفـكـر به
ـفـكـر) ومـا سـيـقـوله (اخلـبـير) ذلك (ا
ـسـتـمرة سـلـفاً  من فـرط الـلـقـاءات ا
ـعروف جلـهـة داخـلـية معه ووالئه ا
ذات امتدادات إقليمية وآخر (يحلل)
قهى  وكأنه يتحدث مع صديقه في ا
ومستـشار يسـأله مقدم الـبرنامج عن
االستعـراض العـسكري الـذي شهدته
العاصمة بغداد مثال . غير أن جوابه

نتشر لدى كان حول خطر الـسالح ا
الــعـشــائـر ? وغــيــرهـا من االجــابـات
الـــــتي تـــــكــــــشف عـن رعب وخـــــوف
ــهــتــمــ بــالـشــؤون الــســيــاســيـة ا
واالمنيـة واالجتـماعيـة اذا ما حتدث
عن أزمـات جـوهـريـة تـقع بـ احل

واالخر .
 UŽ«d Ë  U “«

ويـــشــيــر أيـــضــاً الى غـــيــاب حــريــة
ــــعــــلـــومــــة الــــتي احلــــصـــول عـن ا
ــواطن من االعالم إبـان يـعــتـمـدهـا ا

االزمات والصراعات والنزاعات .
وبذلك فأن هذهِ البرامج التي حتظى
بــاألهــمــيـة والــتــأثـيــر في الــقــنـوات
الـتـلـفازيـة أخـذت بـالـتـراجع بـعـد ما
كانـت حتتل االوقـات الـذهبـيـة ضمن
خــريـــطــة الــبــرامج وعــدم حتــقــيق
أهـــدافـــهـــا في أزاحـــة الـــســـتـــار عن
احلقيقة الـتي يبحث عنـها اجلمهور
قراطي الذي ا أفقد الـنظام الـد  
يـسـعى الـبـلـد الى الـسـيـر بـتـطـبيـقه
أهم قيمه وهو حرية التعبير والرأي
ادة  38من الدستور واالعالم وفق ا
 الـــتي تــعـــد أهم أركــان الــعـــمــلــيــة
قـراطيـة التي حتبـو في العراق الد
 بــــســــبب تــــغــــلـب الالدولــــة عــــلى

مؤسسات الدولة . 
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اإلمارات

كـان شــعـر احلـنــ إلى األوطـان وذكـر الــديـار من ارق وأعــمق مـا قـاله
الشعراء عبر التاريخ ألنه يصدر من قلب يحترق باألشواق والذكريات
ــكـان الــوالدة والـنــشــأة. إنه غـريــزة في الــنـفـس الـســويـة ووالء وولع 
ـديـنة أو مـغروس فـي األرض. لكن مـفـهوم الـوطن تـطور وصـار يـعني ا

احلاضرة التي استقر فيها الشاعر. 
قـيل ألعـرابي: أتـشتـاق إلى وطـنك? قـال: كيـف ال اشتـاق إلى رمـلـة كنت
جـنـ ركـامـهـا ورضـيع غــمـامـهـا? فـكـيف بـشــاعـر كـبـيـر غـزيـر األفـكـار
ـعارف وصـانع لوحـات شـعريـة مبـهـرة مثل الـشاعـر حـميـد سعـيد وا
وهـو بعيد في غربته القسرية عن الوطن عـندما يكتب شعرا ملحميا في
عنى . ويبتكر لغة عميقة ا بدع حب األوطان ال يستطيع صنعه سوى ا
يـستـنـطقـهـا ويطـوعـهـا للـتـعبـيـر عن خلـجـات الـنفس والـروح. نـاقالً أن
الـوطن وحزن بغداد ومـدن الرافدين وتعـبها من ضجـيج احلروب والقتل
عنى الوجود والـبقاء. هي غربة والـدمار والفوضى. كأن احلـن حكايـة 
شـاعـر. ووقـود قـصـيـدة مألى بـأنـ الـديـار. وعـذابـات شـاعـر يـحـلم ان
يـحـتضن الـوطن عن قـرب في روحه الـتي ال تـقـبل االنفـصـام عـنه حيث

تكون الكتابة هي الوطن احلقيقي.  
أحـد النـقـاد العـرب يـسأل اين الـعـراق الذي سـيـعود الـيه? اين هـو وقد
تـهـدمت بغـداده ومـدنه وقـراه وحرثت قـنـابل االحـتالل بـساتـيـنه وهرب
قاوم الوطني واإلنساني وت? وبثقة ا ن سلموا من ا اليـ من أهله  ا
يـرد بثقة: ال أود أن" أصف ابتعادي عن بـغداد بأنه منفى ألنه كما قلت
من قـبل: بغـداد لم تفارقـني وأكاد أعـرف عن يومـياتهـا في هذه احلـقبة
ا يعرف الذين ما زالوا التي كل ما فيها ال يليق بها وال تليق به أكثر 
يـعيشون فيهـا. أجدها أكبر من احلاضـر بكل ما حفل به من إشراقات
وخـيبـات ونـراهـا أجمـل من ماضـيـهـا علـى عظـمـته االسـتثـنـائـية وهي
تـفاجـئـنـا بـاستـمـرار لـتـضـعنـا عـلى مـشـارف مسـتـقـبل أراه جـمـيالً وثرَّ

العطاء".
كان كإرادة للـتغيير واألبداع أنـظروا لفلسفـة الشاعر كيف ينـظر إلى ا
ـكـان في النـص اإلبداعي لـيس الـشواخص ومـواصـلة احلـيـاة حيث "ا
بدع جمالياً لذا كـان التي يتعامل معهـا ا بل هـو مجمل خصوصيات ا
ــكــان في الــواقع".              ــكــان في اإلبــداع لــيس هــو ا تــرى إن ا
اذا بـدأت بـغربـة الـشـاعر قـبل أن تـتـحدث عن ـا يسـألـني الـبعـض:  ر
ـعنـى والفـكرة حـميـد سـعيـد األنـسان والـشـاعر. وهـو سؤال مـنـطقـي با
واالسـتفهام. فأقول ألن الغربة تمنحك فهم جدلية حياة الشاعر ومعدنه
اإلنـساني والوطني. واكتشاف اجملهول في شخـصيته وتفكيره. فالغربة
عن الـوطن امتـحـان مـبهم ومـعـقـد لعـقـيدة الـشـاعـر ومنـظـومـته الفـكـرية.
وأقـسى أنـواع الغـربـة غـربـة الـوطن ألنـها غـربـة الـغـربـات. لكـنـهـا غـربة
مفـيدة الكتشاف احلقيقة واسـتنطاقها. واستيقـاظ العقل لفهم تناقضات
احلـيـاة واألصـدقـاء. بل هي امـتــحـان صـعب لـلـصـبـر ومـقـاومـة اخلـوف

ستقبل.  والهمّ والرعب من ا
هكذا اكتشفنا أن غربة حميد سعيد األنسان كانت متألقة في ثباته على
ـوقف الـوطني ومـبـدأيـة الوالء لألفـكـار الـتي حمـلـهـا ودافع عـنهـا مـنذ ا
أكـثـر من نـصف قـرن. كــذلك هـدوء شـخـصـيـته وعـنــفـوانـهـا وإنـسـانـيـته
الـراقيـة التي يـفصح عـنهـا تواضـعه اجلـميل ومـحبـته لآلخـرين. كم كان
مـتـواضعـا مـحـبـا للـخـيـر وفـاعال له مع من يـخـالفه في الـراي والـعـقـيدة
عـندما كان في مـواقع إعالمية مـتقدمة. قـال عنه الشـاعر الكبـير سعدي
يــوسف بـوفـاء “إن حـمــيـدا يــسـتـحق ذلـك لـيس فــقط بـوصــفه شـاعـرا
ـكن أن أنـسى ــا لـكـونه إنـسـانـا كــبـيـرا أيـضـا ال  عـراقـيـا مـهـمّـا وإ
دافع شـخصيّا فضله عليّ حـينما كنت في بغداد فـقد كان حميد هو ا
واحلـامـي بـكل مــا يــســتــطـيـع إزاء مـا كــنت أتــعــرض له من تــهــديـدات

ومضايقات".
أمـا حمـيد الـشاعـر فقـد مـنحـته الغـربة إبـداعاً إضـافـياً وجتـربة عـميـقة
زادت من ألق شــعــره. بل إن جتــربــتـه الــشــعــريــة القت بــعــد االحــتالل
األمـريكي للـعراق بعـد أن عاش معـتزالً في عمّـان من االهتمـام النقدي
ا كان يتلقاه من قبل. وهي ضربة ي أكثر بكثير  واإلعالمي واألكـاد
ـتـعـصبـ الـذين كـانـوا يـروجون قـاسـمة لـبـعض اجلـهـلـة والفـاشـلـ وا
مـعلـومـات مضـلـلة وحـاقـدة تقـول إن االهـتـمام الـنـقدي بـالـشاعـر مـرتبط
بـوضعه االعـتبـاري حتى أن الـبعض طـالبه بـاالمتـناع عن الـكتـابة. كـما
سـعـوا لتـحـريض الـسـلـطـة ضـده في كل مـناسـبـة. وطـالـبـوا بـفصـله من
احتـاد األدبـاء رغم إنه سـاهم في تـأسـيسـه وتطـويـره  وتـعـزيـز وجوده
ودعم أنـشطته الثـقافية بل ودعم جـميع األدباء دون النـظر إلى مواقفهم

وانتماءاتهم ! 
عـنـدمـا اذكـر حـمـيـد سـعـيـد فـي غـربـته أتـذكـر قـوافل األدبـاء والـعـلـمـاء
والـفـنـانـ وأصـحـاب الــرأي الـذين غـادروا الـعـراق حتت ظـروف الـقـتل
ـا ومـثـقفـا غـادرنا فـقـراً ومـرضاً ولم نـشـعر والـتهـديـد واجلـوع وكم عا
بـرحيـله. بل أن عدد الـذين ساروا في جـنازاتـهم وشيـعوهم إلى مـثواهم
األخـير أقل من عـدد الكـتب الـتي وضعـوها وألـفوهـا! هل نذكـر من مات
ـرض ومن ـوت ولم يـجـد من احلـكـومـة عـونـاً يـنقـذه من ا عـلى فـراش ا
مـات ولم يجد من يسير وراءه حتى ولو من باب احلسنات?! بل ال يقوى
ذوو هـؤالء أحـيانـا عـلى حتـمل تـكلـفـة مـراسم الدفـن. وأكثـر مـا يـحصل
ـثـقف الـعـراقي الـيـوم بــعـد مـوته كـلـمـة عـابـرة ذات مـعـنى عـمـيق عـلـيه ا
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واحلـقيـقة أن أقـسى موت لـلمـثقف هـو أن يدفن داخل جـلده وأن يـنزف
إنـسـانـيـته حـتى آخـر كـلـمـة ودمه حـتى آخـر قـطـرة دون أن يـراه أحد.
فثمة نزيف داخلي غير منظور للذات وليس للدم فقط. فما عادت دواوين
الـشـعـر والـقـصص والــروايـات وبـحـوث الـعـلـمـاء تــعـني سـلـطـة اجلـهـلـة
ـثـقف جــسـديـا وإرغـامه عـلى وتـشـغـلـهم أكــثـر من مـنـهـجـيــة اغـتـيـال ا
ال والسلطة لم يعودوا بحاجة إلى مبررات أخالقية الهجرة. فأساط ا
وثــقـافـيــة. وال إلى مـســوغـات اجـتـمــاعـيـة كـي يـحـقـقــوا مـا يـبــتـغـون من
ـثـقف ودوره بوسـائل أخرى (شـرعيـة) زائـفة. ألنـهم استـعـاضوا عن ا
مـثل الـقـتل واالسـتـبـداد والـتـهــمـيش والـقـمع والـتـرويع الـفـكـري. وبـهـذه
الـصورة تكون الثقافة في اجلحيم العراقي قد رميت و(ثقافة) اجلاهلية
ـثقفـون خارج تـغطيـة الوطن قـد شردوا واجلـهالء أسياد قـد سادت وا

الوطن قد نصبوا! 
بـاخملتـصر حـميـد سعيـد ترك الـوطن مـجبرا حـفاظـا على حـياتـه وحياة
أسـرته. ترك بيته وحـديقته ومكتـبته في زيونة بـبغداد. وترك احلـلة منبته
األول إلى األردن حــامالً مـعـه دواويـنه وذكــريـات مــغـروســة في الــعـقل
والـوجـدان. ال أحـد يـسـأل عـنه من حـكـام الـوطن بل سـاهـمـوا في قـطع
رزقه وحـاولوا تـشـويه سمـعـته رغم انه من أعـمدة الـشـعر في الـعراق
عاصرين.  وقد حصل عـلى جوائز كثيرة وأحـد أبرز الشعراء العـرب ا

آخرها جائزة القدس من احتاد األدباء والكتاب العرب.
أي غـباء وحـقد دفـ هذا الـذي يحـدث حلـميـد سعـيد وغـيره من الـنخب
بـدعـة ! وأي  مـسـعى محـمـوم لـتجـويـعـهـا وتشـويه صـورتـها الـثقـافـيـة ا
ومـة فاعـلة ومـصادرة حـقوقـها اإلنـسـانيـة. فاألفـكار ال تـقتـل. بل لهـا د
ـوت في عـقـول رجـال الـتـنـوير. ومـقـابل كل حـاكم ومـؤثـرة. والـوطن ال 
مـتـخــلف وظـالم وفــاسـد ودمـوي ثــمـة فـيــلـســوف وشـاعـر وفــنـان وعـالم

ومثقف. فالتاريخ له دائما وجهان.
حـميد سـعيد يـكلم الـشمس بالـشعر من اجـل أن تصنع لـلعراق قـصائد
مـشرقـة في ديـوان الـكون. وهـو لم يـجعل من غـربـته دراما سـوداء فـهو
يـقول "لست غـاضبـا على وطني وال أظن إن وطـني غاضب علي  “لكن
ـدن واألحياء شتـهى بالعـودة يستـنقطه شـعرا با فقـود وا وجع الـوطن ا

والنخيل.
لكة الذئاب أهذه مدينة السالم .. أم 

ليس سوى الرماد ِ واجلرادِ .. ب الصُلب والترائب
ليس سوى الغرائب
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فوض لشركة هضبة احلجاز للتجارة العامة احملدودة / اضافة لوظيفته  دير ا دعي عليه / ا الى ا
رقمة اعاله يطلب فيها  واد الغذائية / اضافة لوظيفته) الدعوى البدائية ا دعي( مدير عام الشركة العامة لتجارة ا اقام ا

دعي وفرق الـبدل مع االحتفـاظ للمدعي بدعوى رقم ١٢ في ٢٠١٠/١/٢١ مع التعويض عن الـضرر الذي حلق ا ( بفسخ العقـد ا
صاريف واتعاب احملاماة )  حادثة مستقلة اومنظمة بالزيادة وحتميلك الرسوم وا

ـبلغ القائم بالتبـليغ وتأييد اجمللس البـلدي عليه تقرر تبـليغك اعالنا بصحيـفت محليت وجملهوليـة محل اقامتك حسب شرح ا
ـصادف ٢٠٢١/٤/١٨ السـاعة التـاسعة صـباحا" وعـند عدم حـضورك او من ينوب ـرافعة ا للحـضر امام هـذه احملكمـة في موعد ا

رافعة بحقك غيابيا" وعلنا" وفق القانون .  عنك قانونا سوف جتري ا
مع التقــديـــــر.....
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مـتاز بكرة الطائرة تتواصل مباريات الدور الـنهائي من الدوري العراقي ا
في العـاصـمـة بغـداد. وفي أولى مـبـاريات اجلـولـة الثـالـثـة حقق الـبـحري
. وانهى الـبحري انتـصاراً مثـيراً عـلى البـيشـمركـة بثالثـة أشواط لـشوطـ
واجهة لـصاحله بواقع   13-15 25-22 20-25 20-25 27-25 واستمرت ا
اثارة الـدور النـهائي حـيث حقق الـشـرطة فـوزاً مثـيراً عـلى اجليش بـثالثة

 . أشواط لشوط
وحسم الشرطة اللقاء بواقع 15-11 25-17 26-28 25-22 20-25.
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{ مــــدريــــد- وكـــاالت: حــــقـق ريـــال
مدريـد انتصـارًا ثميـنًا بنـتيجة 2-1 
خالل مــواجــهـــة الــكالســيــكــو ضــد
الـغـر الــتـقـلــيـدي بـرشــلـونـة  في
إطــار مـــنــافـــســات اجلـــولــة  30 من
ا الليجـا. وسجل لريال مـدريد بنز
في الدقيقة  14 وكروس في الدقـيقة
بـــيـــنـــمـــا ســــجل لـــبـــرشـــلـــونـــة 28
مــيـنـجـويـزا فـي الـدقـيـقـة 60 وبـهـذا
االنتـصار يـرفع ريال مـدريد رصـيده
ـــركـــز األول إلى  66 نـــقـــطـــة في ا
بــالـتـسـاوي مع الـوصـيف أتـلـتـيـكـو
مدريد بينما جتمد رصيد برشلونة
ـركــز الــثـالث. عــنـد  65نــقــطـة فـي ا
ــــبـــاراة بــــهـــدوء بــــ كال بــــدأت ا
الــفـريــقــ دون أي خــطــورة حــتى
نطقة تلقى جوردي ألبا كرة داخل ا
في الـدقــيـقـة  9 وحـاول تــمـريـر كـرة
ـبـلي لـوال تدخل عـرضـية لـزمـيله د
احلـــــارس كــــورتــــوا الـــــذي أبــــعــــد
ـــا في الــــكـــرة.وجنـح كـــر بــــنــــز
تـسـجيل هـدف الـتـقدم لـريـال مـدريد
في الـدقــيـقـة  14 حـيث اســتـغل كـرة
عرضيـة أرضية من لـوكاس فاسـكيز
ن وســـدد بـــكـــعب من الـــطـــرف األ
الــقـــدم أســفل يـــســار تــيـــر شــيــجن
حـارس مـرمى برشـلـونـة. واحـتسب
ـبــاراة ركـلــة حـرة مــبـاشـرة حــكم ا
لـريــال مــدريـد عــلى حــدود مــنـطــقـة
اجلزاء في الدقـيقة  23 نفـذها كر
ــا لـكن تــسـديـدتـه مـرت أعـلى بــنـز
مــرمى تـيــر شـتـيــجن حـارس مـرمى
بــرشـلــونـة. واحــتـسب احلــكم ركـلـة
حرة مباشرة جديدة للميرجني إثر
تدخل من أراوخو عـلى فينـيسيوس
ـــنــطـــقــة جـــونــيـــور عــلـى حــدود ا
وانـبــرى لــتـنــفــيـذهــا تــوني كـروس
الــذي سـدد كــرة اصـطــدمت بـدست
لــتـحـول مـسـارهــا وتـسـكن الـشـبـاك
على  احلارس تير شتيجن في
الــدقـيــقـة  28 وكــاد ريـال مــدريـد أن
يُـضـيف الـهدف الـثـالث في الـدقـيـقة
حـيث انــطـلق فــيـدي فــالـفــيـردي 34
وســـدد كـــرة اصـــطــــدمت بـــالـــقـــائم
ـن لـتـرتــد أمـام فـاســكـيـز الـذي األ
سـدد كرة تـصدى لـهـا تيـر شتـيجن
قــبل أن يُــشـتــتــهــا الــدفــاع. وطـالب
العـبـو بـرشــلـونـة بـاحــتـسـاب ركـلـة
جــزاء في الــدقــيــقـة  37 إثــر تـدخل
بلي فيـرالند ميـندي عـلى عثمـان د

ــنــطــقــة لـــكن احلــكم رفض داخل ا
احــتـسـابــهـا. وأصـيب فــاسـكـيـز في
الــــركـــبـــة إثـــر الــــتـــحـــام قـــوي مع
ســيــرجـيــو بــوســكــيــتس العب خط
وسـط بـــرشـــلـــونـــة ولـم يـــســـتـــطع
ــبــاراة لـذلـك قـرر زين اسـتــكــمـال ا
دير الـفني للميرجني الدين زيدان ا
الـدفع بـألفـارو أودريـوزوال بـدال منه
ن في الدقـيـقة 42 وحـرم القـائم األ
ـرمى كـورتـوا حـارس ريـال مـدريـد
لـيـونـيل مـيـسي قـائـد بـرشـلـونـة من
تسـجيل الهـدف األول للبـارسا فمن
ركـــلــة ركـــنـــيـــة نـــفــذهـــا مـــبـــاشــرة
اصـطـدمـت بـالـقـائم في الـدقـيـقـة 46
وانـتــهى الـشـوط األول بـتـقـدم ريـال
مـدريـد بـهـدفـ دون رد. ومع بـدايـة
الـشـوط الـثاني قـرر رونـالـد كـومان
ــديــر الــفــني لــبــرشــلــونــة الــدفع ا
بــــأنــــطــــوان جــــريــــزمــــان بــــدال من

سيرجينو دست. 
ـا كرة عرضية على ومرر كر بنز
ـنـطـقـة لـتـوني كـروس لـكن حـدود ا
ــــاني ســـدد أعــــلى مـــرمـى تـــيـــر األ
وحـاول شــتــيــجن في الــدقــيــقـة  53 
جــريـزمــان أن يُـسـجـل الـهـدف األول
لـبرشـلـونـة في الدقـيـقة  55 إذ تـلقى
ن كـــرة عـــرضـــيـــة من اجلـــانب األ
ـنـطـقـة لـكن تـسـديـدته مرت داخل ا
ن لـــكــورتــوا. بــجـــانب الــقـــائم األ
ـا مـهـاجم وقـائد وأرسل كـر بـنـز
ريــال مـدريــد تــصــويــبــة قـويــة في
الدقـيقة  57 لكنـها مـرت أعلى مرمى
تـــيــر شـــتـــيــجن. وســـجل أوســـكــار
مـيـنـجـويـزا العب بـرشـلـونـة الـهدف
حيث األول لـفـريـقه في الـدقـيـقة  60 
تلـقى كرة عـرضيـة من جوردي ألـبا
وسـدد أسـفل يـسـار كـورتـوا حـارس
ريال مدريد. ودفع زيدان بأسينسيو
بــدال من فـالــفـيـردي وعــلى اجلـانب
اآلخــــر أشــــرك كــــومــــان ســــيــــرجي
روبيرتو بدال من بـوسكيتس. وحرم
ن فـينـيسـيوس جـونيور القـائم األ
مــهــاجم ريــال مــدريـد مـن تــسـجــيل
الــــهــــدف الـــثــــالـث في الــــدقــــيــــقـــة
وأرسل مودريـتش كرة في الـعمق61
لـفـينـيـسيـوس الـذي انطـلق وحـيدًا
حتى منطقة جزاء برشلونة وحاول
ـا لـوال تدخل الـدفاع الـتمـريـر لبـنز
الذي حـولهـا إلى ركنـية فـي الدقـيقة
وواصل زيـدان الـتـدعـيم بـإشراك 66

مـاريـانـو ديـاز وإيسـكـو ومـارسـيـلو
ـــــــا وكـــــــروس بــــــــدال من بــــــــنـــــــز
وفـــيــنــيـــســيــوس وأشـــرك كــومــان
موريـبا وبـرايثـوايت وتريـنكـاو بدال
ـــبـــلـي وبـــيـــدري. من أراوخــــو ود
وسـدد مـوريـبـا العب بـرشـلـونـة كرة
ـنـطـقـة تـصـدى لـهـا رأسـيـة داخل ا
كورتـوا في الدقـيقة 74 وأشهر حكم
ـبـاراة الـبـطـاقة الـصـفـراء الـثـانـية ا
فـي وجه كـاســيــمـيــرو لـيــطـرده في
الـــدقــيـــقــة  90 وحـــرمت الـــعــارضــة
األفـقـيـة موريـبـا العب بـرشـلـونة من
تــسـجـيل هـدف الـتـعـادل لـيـقـتـنص
يرجني  3 نقاط ثمينة في مشواره ا
نحـو اللـقب. أنهى لـيفربـول سلـسلة
ــتــتـــالــيـــة عــلى مـــلــعب الـــهــزائـم ا
متاز "أنفيلد" بالدوري اإلنكليزي ا
والـتي وصـلت إلى  ?6بـتـغـلـبه عـلى
ضـــمن ضـــيــــفه أســـتــــون فـــيال 2-1 
اجلولة الـ 31 وسجل أولي واتكـينز
هدف أستون فيال  43 قبل أن يعادل
محـمد صالح الـنتـيجـة في الدقـيقة
ثم أحرز تـرينت ألكـسنـدر أرنولد 57

هـدف الـفـوز ألصـحاب األرض 90+1
وارتفع رصـيد لـيفـربول بـهذا الـفوز
ـركـز إلى  52 نــقـطــة لـيــتـقـدم إلـى ا
الــرابع مـؤقـتـا فـيـمـا جتـمـد رصـيـد
ـركز أسـتون فـيال عـند  44نقـطـة با
الـعاشـر.  وجـاء أول تهـديـد حقـيقي
في الــلـقــاء بــالـدقــيــقـة اخلــامــسـة
عـنـدما فـشل أسـتـون فـيال في إبـعاد
ركلة ركـنية لـتصل إلى صالح الذي
تــخــلـص من كــاش لــيـــســدد نــحــو
الــقــائم الـــقــريب بــيــد أن احلــارس
إميليانو مارتينيز تصدى حملاولته.
ـدافع مــيـنــجـز عن إبــعـاد  وعـجــز ا
تمريرة جوتا البينية لينفرد صالح
ــرمى ويــغــمــز الــكــرة بــلــمــسـة بــا
سـريـعـة بجـانب الـقـائم الـبـعـيد في
الدقـيـقة 13  وبـعدهـا دقيـقـت هـيأ
ألكسندر أرنولد الكرة إلى فيرمينو
الــذي سـدد مـن بــ قــدمي كــونــسـا
بـــجــانـب الــقـــائم الــبـــعــيـــد.  وطــار
احلارس مارتينيز إلبعاد ركلة حرة
نفـذها ألـكسـندر أرنـولد فـي الدقـيقة
 وبــعـدهـا بـدقـيــقـة واحـدة تـابع 31

ــرمى ركــلــة جــوتــا بــرأسـه فــوق ا
ركــنـيـة لـعـبـهـا روبـرتـسـون.  وعـلى
عكس مجريات اللقاء تمكن أستون
فــيال من افــتـــتــاح الــتــســجــيل في
الـدقـيـقة  43 عـنـدمـا تلـقى واتـكـيـنز
تـمــريــرة من مــاكــجــ وســدد كـرة
ســـهــــلــــة من حتـت ذراع احلـــارس
ألـيـسـون بـيـكـر إلى داخل الـشـباك.
وســجل لـيــفـربـول هــدفـا في الـوقت
بدل الضائع للـشوط األول بإمضاء
فـيـرمـيـنـو لـكن احلـكم أمـر بـإلـغائه
بـعـد االسـتـعـانـة بـتـقـنـيـة الـفـيـديو
لــوجــود تـســلل عــلى جــوتـا. ودخل
لـيـفـربـول الـشـوط الـثـانـي مـهـاجـما
بـشـراســة فـتـخــلص فـيـرمــيـنـو من
كاش على يسار منطقة اجلزاء قبل
أن يـــعــيــد الــكــرة إلى صالح الــذي
ســددهــا لــتــرتــد من الــدفــاع وتــمــر
ــرمـى في الــدقـــيــقــة 51 بــجـــانب ا
وتـمكن لـيـفربـول أخـيرا مـن معـادلة
الـنــتـيـجـة في الـدقـيـقـة  57 عـنـدمـا
تــــصـــدى مــــارتــــيــــنـــيــــز حملــــاولـــة
روبــرتـسـون الـقـويــة لـتـصل الـكـرة

إلى صـالح الـذي تـابــعـهـا بــرأسـيـة
في الـشـبـاك.  وكـاد أسـتـون فـيال أن
يـســتـعــيـد تــقـدمه فـي الـدقــيـقـة 62
عـنــدمــا هـيــأ واتـكــيـنــز الـكــرة أمـام
تريزيجيه الذي سـددها قوية لترتد
من الـقــائم الـبـعـيـد دون أن يـتـمـكن
ــرتـــدة إلــيه من مـــتــابـــعــة الـــكــرة ا
بـرأسه.  وهدأت وتـيـرة الـلعب رغم
الزج بـأنور الـغازي وروس بـاركلي
في تـشـكـيـلة أسـتـون فـيال وتـيـاجو
ألكانتارا وسـاديو ماني في صفوف
ليـفربـول. ولم يتـمكن تـريزيـجيه من
إكمال اللقـاء حيث تعرض لإلصابة
إثـر لــعــبـة مــشـتــركـة مع ألــكـســنـدر
أرنولد قبل  10 دقائق على النهاية.
لـــكن لــيـــفـــربــول أبى إال أن يـــخــرج
فــائـزا وحتــقق ذلك في الــوقت بـدل
الـضـائع عـنـدمـا تـصـدى مـارتـيـنـيز
ببراعة حملاولة تياجو لتصل الكرة
إلى ألـكـسـنـدر أرنـولـد الـذي صـوب
بقوة في الشـباك بعيـدا عن متناول
ـبــاراة بــفـوز احلـارس لــتــنــتـهـي ا

الريدز 2-1.
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نــادي الـزوراء الـريـاضي انـه سـيـفـقـد
ـوريـتــاني احلـسن خـدمــات مـدافـعـه ا
حـوابيب امـام الصـنـاعات الـكهـربائـية

بسبب احلرمان. 
وقـال الــنـاطـق االعالمي لـلــنـادي عــبـد
الرحمن رشـيد في تصـريح صحفي ان
ـــواجــهــة الـــزوراء بــدأ حتـــضــيـــراته 
الـصنـاعات الـكـهربـائيـة ضمن اجلـولة
الــسـابــعــة والـعــشــرون لـدوري الــكـرة
ـــمـــتــاز والـــتي يـــضــيـــفــهـــا مـــلــعب ا
الصنـاعة. واوضح ان جمـيع الالعب
سـيــكـونــون مـتــاحـ لـلــمـدرب راضي
شـنــيــشل بـاســتـثــنـاء الـالعب احلـسن
حــوابــيب الــذي ســيــغــيب عن الــلــقـاء
بــســبب احلـرمــان لــتــراكم الـبــطــاقـات
ــلــونــة. يــذكــر ان الـزوراء ســيــواجه ا
الصـنـاعـات الـكـهربـائـيـة يـوم الـثالثاء

قبل. ا
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ــيـنـاء الــريـاضي اعـفـاء اعـلن نـادي ا
مـدرب فـريـقه الـكـروي عـادل نـاصر من
نسق االعالمي للنادي منصبه. وقال ا
حيدر احلمود في تصريح صحفي  ان
يناء قررت في اجتماعها ادارة نادي ا
ـدرب الـذي انـتـهـى قـبل قـلــيل اعـفـاء ا
عـادل نــاصـر من مــهـام عــمـلـه كـمـدرب

لفريقنا االول لكرة القدم. 
واوضح ان االدارة قررت ايضاً تكليف
ـسـاعـد بـقـيـادة الـفـريق حل الـكـادر ا
تـسمـيـة مـدربـا لـلسـفـانـة كـمـا و قررت
عــطـفــا عـلـى الـقــرار الـقــضـائي قــبـول
انضـمام الـسادة جـليل حـنون و هاني
عـبـد ولـيـد كـاعـضـاء هـيـئـة اداريـة في
النادي. يـذكر ان ناصـر قاد الفريق في
ــــوسم اخلــــالـي خـــلــــفــــاً لـــلــــمـــدرب ا
الروماني تـيتا. ومن جـهة اخرى اعلن
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باالمـس حلـق الصـقـور وبـجـدارة في بـطـولـة االنـدية
االسـيـويـة عــنـدمـا اجــتـاز فـريق الــقـوة اجلـويـة وفي
العب الــســعــوديــة مــنــافـسـه فــريق الــوحــدة احـد ا
ـعـروفـة بـتـاريــخه الـكـروي حـيث اسـتـطـاع االنـديـة ا
ابنـاء ايـوب اديـشو خـطف بـطـاقة الـتـأهل والـوصول
لـدوري ابــطــال اســيـا إذ ســيــقـابـل في مـنــافــسـات
اجلـولـة الـثـانـيـة فـرق الـشارقـة االمـاراتـي وتـراكـتور
اإليراني وباختـاكور األوزبكي وهي فرق ال يـستهان

بيها.
هكذا قالها الصقور كـلمتهم امام الوحدة السعودي
نــعم جنـــاحــات الـــصــقـــور هــذه كـــانت في الــدوري
ا تـقـدمه ـشـاركـة االسـيـوية وتـاتـي  الـعـراقي وفي ا
االدارة من مـتـابـعـة ودعم مـسـتـمـر فـتـصـدر اجلـوية
الئـحــة الــدوري الــعـراقـي ولـهــا اكــثـر مـن داللـة الى
جـانب تــفــوقه في كــاس االحتـاد االســيــوي سـابــقـا

وهاهو يقول كلمته في بطولة االندية االسبوية.
نـعم كــان حتـلــيق اجلـويــة بـتـاريــخه مـفــخـرة لــلـكـرة
العـراقـيـة حيث اثـلج قـلـوبـنا بـكل فـخـر وجدارة وكم
كنا نأمل تأهل الزوراء لكن هذا هو حال كره القدم
وان نادي القوة اجلوية الذي يـعد واحدا من انديتنا
ميز الكبيرة والعريقة ذو السجل احلافل والالمع وا
لهذا النادي اجلـماهيري بـجمهوره الـعريض يشهد
قفزات في مسيـرته الطويلـة فعندمـا نتحدث عن هذا
الــنــادي الي كــان لي مــعه ذكــريــات جــمــيــله فــانــنـا
نـتـحـدث عن نـادي عـريق وكــبـيـر له تـاريخ وبـطـوالت
كبـيـره فـهـو واحد من اقـطـاب الـكـرة العـراقـيـة الذي
ــاضي واحلـاضـر رفـد مـنــتـخــبـاتـنــا الـوطـنــيـة في ا
ـوهوب الـذين كان لهم شان بالعديـد من الالعب ا

نتخب العراقي. كبير وهم يرتدون قميص ا
تـلك شـعبـية وجـمهـور يـعشق فـريقه البـعد النـادي 
احلدود لـقد قـال العـبونـا كـلمـتهم وادخـلـوا الفـرحة
في قــلـــوب عــشــاق هـــذا الــنــادي الــذي نـــكن له كل
ــثــابـرة حتت احـتــرام لــلــمالك الــتـدريــبي واالدارة ا
قـيــادة رئــيـســهــا وزمالئه آمــلـ الــنــجـاح لــلــفـريق
ـواصـله بـنـجـومه وامـلـنـا كـبــيـر بـحـمـادي وزمالئه 
العطـاء ونحن في بالد الـغربـة نتابع
مسـيـرة اجلـويـة وفرقـنـا الـكـروية
االخـــرى مــــبــــارك لـــلــــصــــقـــور
وجــــمــــهــــوره رفــــعــــة راس والى
االمـــام مع امـــلـــنــــا في حتـــقـــيق

رجوة. النتايج ا
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محمد صالح

o¹d∫ وحدة تدريبية لفريق الزوراء

ـشـاركة هي: بـطـاقة العب من اجل ا
مـوحدة و بـطاقـة تـمويـنيـة و تايـيد
مـدرســة و صــورة قــيــد و ال يــجـوز
مـــشــاركـــة العـب قـــام بــتـــصـــحـــيح

مواليده بقرار قضائي. 
وأضــاف في حـال اخملـالـفــة يـعـتـبـر
الــفــريق خــاســرا  0-3 مع حــرمــان
ــــدة ســــنـــوات العب  الالعب عـن ا
وتــــغــــر الالعب مــــبــــلغ 5 مالي
عـــراقي وحـــرمـــانـه من الـــلـــعب في
ــدة ثالث ــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة  ا
العب درب عن ا سنـوات و ابعـاد ا
ه ــــدة خـــمس ســـنــــوات و تـــغـــر
مــــــبـــــــلــــغ 5 مـاليـــ وال يــــحق له
ـارسـة مــهـنــة الـتــدريب حـتى في
االحـــتــراف اال بـــعــد قـــضــاء فـــتــرة
الـعـقـوبـة  و حـرمـانه من الـعـمل مع
ــنـتــخـبــات الــوطـنــيـة كــمـدرب او ا
مساعـد.  يذكر ان دوري الـشباب لم

ينطلق منذ عام 1995.
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بـدأت االنـديـة الــعـراقـيـة االسـتـعـداد
لــبـطـولــة دوري كـرة الــيـد الــنـسـوي.
ــنـسق االعالمي الحتــاد الـيـد وقـال ا
حـــســـام عــبـــد الــرضـــا في تـــصــريح
صحفي  إن األندية النسوية وخاصة

في إقـلـيم كـردسـتـان بدأت
استعداداتهـا للمشاركة
ـــقــرر في الـــدوري ا
انــطالقه في أيــار
ــقــبل. واوضح
أن االنــــــــــديـــــــــة

تــواصل تـمــاريــنـهــا الـيــومـيــة حـيث
سـتـكـثـف الـوحـدات مع قـرب انـطالق
البطولة مبيناً ان االندية ابدت رغبة
شاركـة بالبطولة وخطف كبيرة في ا
الـــلـــقـب من نـــادي أربـــيل. يـــذكـــر ان
الــدوري الـــنـــســـوي ســـيــنـــطـــلق في
الـــــــثـالثـــــــ من
شـــــــهـــــــر آيـــــــار

قبل. ا

الـشـارقــة اإلمـاراتـيــة الـيـوم االحـد.
وتـــابـع أن قـــائـــد الـــقـــوة اجلـــويــة
الـفريق الـطـيار شـهـاب جاهـد أوعز
الهيئة اإلدارية بتكر الفريق بعد
الفوز على الوحدة السعودي. يذكر
ان اوديـشـو ابـلغ ادارة الـنـادي بـأن
حــالـــتـه الـــصــحـــيـــة ال تـــســـمح له

لالستمرار مع الفريق.
كــمـا اعـلــنت الـهـيــئـة الـتــطـبـيــعـيـة
لـالحتــاد الـــعـــراقي بـــكـــرة الـــقــدم
انـــطالق دوري فـــئــة الـــشـــبــاب في
جـمــيع مــحـافــظــات الـعــراق. وقـال
الـنـاطق االعالمي هـشـام مـحـمد في
تـصريح صـحـفي إن دوري الشـباب
سـينـطـلق بـتاريخ في الـعـشرين من
ـشــاركـة شـهــر نــيـســان احلـالـي 
متاز الـ  20بعد ان اندية الدوري ا
تــكـفـلت وزارة الـشــبـاب والـريـاضـة
بــتــحــمل مــصــاريف هــذا الــدوري.
ـطـلـوبـة لكل واوضح أن الـوثـائق ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

أصدر نادي القوة اجلوية لرياضي
بــيــانــاً رســمــيـــاً لــلــرد عــلى انــبــاء
ـدرب أيـوب أوديـشو من اسـتـقالـة ا

قيادة فريق كرة الصقور.
 وذكـر الــنـادي في بـيـان رسـمي  أن
الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية
الرياضي تؤكـد أنه الصحة لالنباء
ـتــداولـة في صــفــحـات الــتـواصل ا
االجـتــمـاعي بــخـصــوص اسـتــقـالـة
ـدرب ايـوب اوديـشـو. وأضـاف أن ا
ـــدرب ايـــوب اوديـــشـــو ســـيـــقــود ا
الـوحدة الـتـدريبـيـة يوم غـد الـسبت
دة يوم واحد بسبب بعد إستراحة 
اجلـــهــد الـــذي بــذلـه الالعـــبــون في

اللقاء أمام الوحدة السعودي. 
وبــــــ أن الـــــفــــــريق ســــــيـــــجـــــري
الـفــحـوصــات الـطـبــيـة بــخـصـوص
فـيروس كـورونـا لتـكـملـة اإلجراءات
لغـرض التهـيئة والـسفر إلى مـدينة
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شـــارك اإلعـالمي في قـــنــــاة (الـــشـــرقـــيـــة)
واخملـرج السينمائي أمجاد ناصر الهجول
في مـــهـــرجـــان أوســـكـــار مــصـــر  الـــدولي
الــســادس   بــفــيـلـم (أعـلـى من مــنـتــصف
درجـة الـغـلـيـان Cْ  54) الـذي  تـصـويـره
فـي صــــيف عــــام  2019 فـي مــــخــــيــــمـــات
الـنـازح في مـحـافظـتي أربـيل ونيـنوى .
كــمــا  تـرشــيـح الـفــيــلم لــلــمــشـاركــة في
مــهـرجــان الــدار الــبـيــضــاء الـســيــنــمـائي

الدولي الرابع .
 وقـال كاتب ومخرج الفيلم أمجاد الهجول
 لـ ( الـــزمــان ) (الـــفــيـــلم وثــائـــقي وتــدور
ة ومـعاناة يـرويها أحـداثه عن قصص مـؤ
ــــواطـــنــــون األبـــريــــاء الــــنـــازحــــون في ا
اخملـيمات  والذين لم يـستطيـعوا الهروب
ومـغادرة منـازلهم في احملافـظات العـراقية
الـتي سيطـرعليهـا داعش  و أجبرهم على
اجلـــوع والــقـــتل واســتـــخــدامـــهم كــدروع
بـشـرية لـصـد هـجمـات الـقـوات العـراقـية 
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أثــنـاء الـتــحـريـر واســتـرجـاع احملــافـظـات
احملـتلـة من قبل الـتنـظيم). مـضيـفاً (وبـعد
مـرور  3سـنـوات - أثـناء إجنـاز الـفـيلم في
عــــام  - 2019عــــلى حتــــريـــر مــــدنــــهم ولم
يـــتـــمـــكـــنـــوا من الـــعـــودة و الـــرحـــيل من
اخملـيـمات الـتي كـانـوا يتـمـنـون مغـادرتـها
.( بـسرعة لسوء الـسكن فيها شـتاءً وصيفاً
وبـ الهجول (و الصيف هو محور الفيلم
حـيث يعيشون حتت حـرارة الشمس بأكثر
من مــنـتــصف درجـة الـغــلـيــان بـحـدود 54
رض  درجـة مئويـة ويعانون من الـفقر وا
عاناة وأصـبحت حياتهم جـحيم من هذه ا
ط حيـاتهم حـتى االغـلبـية قـاموا بـتـغيـر 
من الـسـهـر حتى الـصـبـاح  والنـوم نـهاراً
لـعـدم إستـطاعـتـهم اخلروج من شـدة احلر
وأشـعـة الـشمس). مـوضـحـاً (هنـاك أطـفال
الـتـقيـناهم ولـدوا في اخملـيمـات  و الدنـيا
أو بـاألحرى الوطن لديـهم عبارة مخيم ألن
فـتـحوا عـيـونهم في اخملـيم  ولم يـغادروه
دينة والـبيوت من الكونكريت لـيشاهدوا ا

 wzULMO «  dB  —UJÝË√ ÊUłdN  w  Ã«dšù«Ë —uNL'« wðezUł bB×¹ ‰u−N «
rKO∫ مشاهد من فيلم أمجاد الهجول (أعلى من منتصف درجة الغليان)
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ـصــريـة ?غـادة عــبـد ـمــثـلــة ا نـشــرت ا
الرازق ?علـى صفـحـتـهـا اخلـاصـة على
مــوقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي مــقــطع
فيديو ظهرت فيه مخـتلفة وبلوك جديد.
ـتـابـعــون مع الـفـيـديـو وأبـدوا وتـفـاعل ا
دهـشـتـهم من الــلـوك اجلـديـد ومن بـ
الـتعـلـيـقـات الـتي تـلـقـتـهـا: (األول أحلى
كـتــيـر قــلـبــتي عـلي احلــجـار كــده لـيه
عمليـة الفك مو نـاجحة نصـيحة ارجعي
مـثل مـا كنـتـي يخـربـيت الـفالتـر رعب
والـله) وغـيـرهـا.  وســيـعـرض مـسـلـسل
جـديـد لـغـادة عــبـد الـرازق (حلم غـزال)
خـالل مــــــــوسـم درامـــــــــا رمـــــــــضــــــــان
ــســلــسل.2021 ويــشــارك في بــطــولــة ا
??عمرو عبداجلليل? ??شريف سالمة?
أحـمـد خلـيـل ووفاء عـامـر وغـيـرهم من
تـألــيف إيــاد إبــراهـيـم وإخـراج مــحــمـد
أسامـة وتدور أحـداثه في بـيئـة شـعبـية
ـشـاكل حـول فـتـاة تـواجه الـعـديـد من ا
واخلالفـات خـصـوصـاً بـعـدمـا تـصـبح

من األثرياء.

عاشته حتى اصـبحت ما هي عليه
الـيـوم مـؤكـدة (انـهـا تـعـمل بـجـهـد

لكي تتحسن).
مثل التركي جان يامان كما وجّه ا
رســالـة لـكـارهــيه اثـار من خاللـهـا
جـدال كــبـيـرا وذلـك عـلى صــفـحـته
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
االجـــتـــمــاعـي.وكــتـب (الــكـــارهــون
مــرحب بــهـم أيــضــاً ال تــتــردد في
اإلهـانــة). وكـان يــامـان قــد تـصـدر
الـتـرنـد قـبل أشــهـر قـلـيـلـة بـعـد أن
أعـلن إرتـبـاطه بـديـلـيـتـا عن طـريق
صــــورة نـــشــــرهـــا فـي صـــفــــحـــته
جتمـعـهـمـا وأرفـقهـا بـتـعـلـيق كتب
فــيه: (الـــثــنــائـي اخلــطــيـــر) كــمــا
وكــــــانت عــــــدســــــات مــــــصــــــوري
البـابارتـزي التـقطت صـورا لـ جان
ذيـعة بـفنـدق في رومـا ظهرا مع ا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
تــعـرضت جنــمـة مـواقـع الـتـواصل
االجـــتــمــاعي كـــلــوي كــارداشــيــان
لـلــعـديـد من االنـتـقـادات من بـعض
ــعــلــقـ الــذين اتــهــمـوهــا انــهـا ا
تستخدم تقنية الفوتوشوب جلعل
نـفـسـهـا نـحـيـفـة لـذا قـررت ان تـرد
ونـشـرت فـيـديو ظـهـرت فـيه عـارية
لـكـي تـؤكـد ان جـمسـهـا هـو نـفـسه
بــالـصــور كـمــا انـهــا خــرجت بـبث
مـــــبــــاشـــــر عــــلى صـــــفــــحـــــتــــهــــا
واسـتعـرضت انـحنـاءات جـسمـها.
وتكـلمت كلـوي عن معـاناتهـا منذ
قارنة التي بداية شهرتـها وا
كـانت تــقـام بــيـنــهـا وبـ
شقيـقاتها كـون شكلها
مختلف عنهما وعن
الــــــصـــــراع الـــــذي

فـيـهـا وهمـا يـتبـادالن الـقـبل األمر
الــــذي اثــــار جــــدال كــــبــــيــــرا بــــ
اجلـمـهـور في تـركيـا وفي إيـطـالـيا
ـــــمــــثالن أيـــــضــــا. الـى ذلك أطل ا
الـــتــركـــيــان هـــانــدا أرتـــشل وكــرم
بـورسـ بـصـورة جديـدة نـشـرتـها
أرتشيل عبر خاصية الستوري في
صــفــحـتــهــا اخلــاصــة عـلـى مـوقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي ظـهـر فـيـها
الــثــنــائي بــلــقــطــة عــفــويــة أثــنـاء
حـمـلـهـمـا الـطـعـام. وكـانت وسـائل
ـــيـــة ذكـــرت مـــؤخــراً ان اعالم عـــا
ــسـلــسل الـتــركي الــشـهــيـر "أنت ا
أطـرق بـابي من بــطـولـة الــنـجـمـ
الــتـركــيــ كــرم بـورســ وهــانـدا
قرر ان يـنتهي خالل أرتشـيل من ا
هـــذا األســـبــــوع عـــلـى ان يـــعـــود

مجدداً في الصيف بجزء جديد.

الـشعوب والعالم يتعرف على الشعوب من
خالل الـسـيـنـمـا ).وفي نـهـايـة احلـوار أكـد
لـنا الـهجـول ان (للـفيـلم مشـاركة ثـانية في
مــهـرجــان الــدار الــبـيــضــاء الـســيــنــمـائي
ـغـرب  بعـد مـشـاركته االولى الـدولي في ا
بـنـفس سنـة اإلنـتاج في مـهـرجان أوسـكار
ـنـصـورة  مـصـر الــذي أقـيم في جـامـعـة ا
وحـــصـــولـي عـــلى جـــائــــزتي اجلـــمـــهـــور
واإلخـراج  فـضالً عـلى رسـالـة مـن الـفـنان
ـهـرجان  و مـحـمـود قـابـيل رئـيس جلـنـة ا
الـــفـــنــــان اخملـــرج عـــادل عــــمـــار مـــؤسس
ـهـرجـان حيث اشـادا بـإجنـاز الـعمل من ا
نـاحـيتي الـسيـنـاريو و الـتـنفـيـذ  والفـيلم
من إنـتاج مـنظـمة حـباء لـلتـنمـية واإلغـاثة
اإلنـسـانـيــة  الـتي سـبق وأنـتـجت فـيـلـمي
لـيـلة في حـمـام الـعلـيل  واعـتبـره كـاجلزء
األول لـــهـــذا الـــفـــيـــلم الـــذي  تـــصـــويــر
مــشــاهــدة في اخملــيــمـات  خـالل األجـواء
الــقــاســيــة بــانــخــفــاض درجــة احلـرارة و
قدمة  هطول األمطار مثل ما أسلفت في ا

ولـيـس من قـمـاش مـتـبـالـي ومـشـقق تـأكـله
الــشــمس صــيـفــا ويــبــيـده الــبــرد شــتـاءً 
ـــوالت واليـــعـــرفـــوا مــــعـــنى الـــســـوق و ا
ـعبـدة  قضـوا معـظم حيـاتهم والـشوارع ا
ـمـتـلـئــة بـالـوحل والـطـ في بـالــشـوارع ا

اخمليمات).
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مــشـيــراً (الـعـقــابـات الــتي تـواجـه اإلنـتـاج
الـسـيـنـمـائي في الـعـراق .. الـعـقـبـة األولى
واألخــيـرة هي اإلنـتــاج  فـجـمــيع األعـمـال
وخــاصـة االفـالم الـقــصــيـرة هي نــتــاجـات
شـخصـية غيـر مدعـومة من الدولـة أو جهة
ـئات من األعـمال فـنـية وثـقافـيـة  وهنـاك ا
لـدى اخملرج متوقفة بـسبب عدم إمكانية
ـادي  وانـا إنـتــاجـهـا لـعـدم تــوفـر الـدعم ا
أحـدهـم لـدي أفالم طـويـلـة مـا زالت تـبـحث
عن الـتمـويل والدعم إلخـراجها لـلجـمهور 
واتــمـــنى من احلــكــومـــة أن تــخــصص من
ـيـزانـيـة أو تـفـتح صـنـدوق لـدعم اإلنـتاج ا
الــســيــنــمــائـي  ألن الــســيــنــمــا هي مــرآة

حــــيث أنــــا كــــانت لـي مــــشــــاركـــات بـ 13
مـهرجـانـاً دوليـاً  وجمـيـعهـا حصـلت على
جــوائـز كــأفـضـل فـيــلم وإخـراج وإنــتـاج 
وهـذه األعمال كـتبت لهـا السيـناريو فضالً
الى االخــراج.عـلـمـا ان فـريـق الـعـمل تـألف
من :- الــتـصـويــر : مـحـمـد رافـع و مـحـمـد
ـيــزان و ربـيع احلــلـبي عــاصم و يـحــيى ا
ـونـتـاج : حـسـام الـدين مـحـمـود). الفـتـاً .ا
الى أن (لــكـون رسـالــتـنــا إنـسـانــيـة قـدمت
ـعــرفـة الــدولـيــة خـدمــاتـهــا لـنـا مــدرسـة ا
بـتـرجمـة الـفـيلم الـى اللـغـة االنكـلـيـزية من
نـعم  قـبل االسـتـاذة  رغـيـد مـحـمـد عـبـد ا
فــضالً الى مـشــاركـة الــزمـيالت رسل طه و
سـارة جـودت .و شـكرنـا وتـقـديـرنا لـلـنـاقد
الـســيـنـمـائي الــكـبـيـر مـهــدي عـبـاس عـلى
ـوقف مــراجـعـته الــتـرجـمــة  و ال انـسى ا
الـنـبيل لـلـزميـل الفـنـان ماجـد لـفته الـعـابد
عــلى دعــمـه لــلــفن والــفــنــانــ  من خالل
مــتـابــعـته لــلـمــهــرجـانــات وإرسـالــهـا الى

شاركة) . الفنان العراقي من أجل ا
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الناقـدة العراقية نعاهـا االحتاد العام لألدباء والكتّاب في
ــاضي في ــوت اخلــمــيس ا الــعــراق بــعــد ان غــيــبــهــا ا

رض. محافظة نينوى اثر معاناتها مع ا
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ــوت اخلـــطــاط الـــعــراقـي غــيـــبه ا
اجلــمــعـة في احــد مــسـتــشـفــيـات
الـسـلـيـمـانـيـة ويـعـد الـراحل اخـر
اشـــهـــر أعالم اخلط الـــعـــربي في
ــــرحـــوم هـــاشم الـــعـــراق بـــعـــد ا
اخلطاط البغدادي وهو أول رئيس

. جلمعية اخلطاط العراقي
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عضو الهـيئة االدارية جلـمعية الـبصيرة لـلبحوث والـتنمية
االعالمية والـتدريسي في كـلية العـلوم االسالمية بـجامعة
بـغـداد اخـتــارته مـجـلـة الـدراسـات االنــسـانـيـة والـتـربـويـة
الـــصـــادرة عن اجملــلـس الــعـــربي لـــلـــتــعـــلـــيم والـــتــدريب

االلكتروني رئيساً لتحريرها.
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ـاضي في الـنـدوة ي الـعـراقـي حـاضـر الـسـبت ا االكـاد
الـنفـسية الـتي اقامـتها شـعبة االرشـاد النـفسي والتـوجية
الـتـربوي في جـامـعـة كربالء عن (االغـتـراب لدى الـشـباب

من منظر سيكوبولتك).
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الـروائي والـصـحـفي الـسـعـودي صـدرت له حـديـثـاً رواية
(اجلائـحـة) عن اآلن نـاشـرون ومـوزعـون في األردن وتقع

توسط. في  142 صفحة من القطع ا
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ــــــــــوسم ــــــــــمــــــــــثـل الــــــــــســـــــــوري يــــــــــشــــــــــارك فـي ا ا
ـســلــسل االجــتــمـاعي الــرمـضــــــــــــــــــــــاني 2021 بــا
(على صـفيح سـاخن) تألـيف علي وجـيه ويامن احلـجلي

وإخراج سيف الدين السبيعي.
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االعالمي العـراقي تلقى امـنيات االوسـاط السيـاسية واال
عالمية بالشفاء العاجل بعد اصابته بفايروس كورونا.
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ـسيـلة في ديـنة ا الـباحـثة في جـامعـة محـمد بـوضيـاف 
اجلـزائـر نـالت شــهـادة مـاجـسـتـيـر عن رسـالـتـهـا (الـبـعـد
اجلـمـالي لألسـطـورة في روايـة سروال بـلـقـيس لـصـبحي

فحماوي).
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فـجع الـفن الـتشـكـيـلي العـراقي صـباح
ـاضـي بـرحيـل فـنـان االهوار الـسـبت ا
مـاهـود أحمـد في احد مـستـشفـيات
تـاركـاً خــلـفه أرثـاً ثــقـافـيـاً عــمـان 
كــبــيـراً كــان ابـرزهــا رســومـاته
سقط الـتي جسدت الطبـيعة 
راسـه مــيـــســـان واهـــوارهــا
اجلـــمــيـــلــة وطــبـــيــعـــتــهــا
اخلـالبـــــــة والــــــراحـل من
مـــوالـــيـــد 1940 وتـــاتي
وفــاة الــفــنــان مــاهــود
أحــمــد في صــبــيــحـة
تـــشـــيـــيع جـــثـــمــان
الــــفــــنـــان الــــراحل
بـالسم مـــــحــــمــــد
جــاسم. مــحــدثـاً
ـاً رحــيـلـهــمـا أ
مـــــــوجــــــعــــــاً
بــــــالـــــوسط
الــــثــــقـــافي

الـتشـكيـلي الـكبـيرين نـشر الـكتروني
مـــكـــثف ألعـــمـــال الـــراحــلـــ من قـــبل
الـفـنـان عـلى صـفحـاتـهم الـشخـصـية
تــرثي وداعـهــمـا بـطــريـقـة فــنـيـة مألت
صـــفـــحـــات الــــتـــواصل االلـــكـــتـــروني
ـتصـفح انه يـحـضر بـلـوحـات تشـعـر ا
مــعــرضــاً الـــكــتــرونــيــاً عــراقــيــاً عــلى

ي. ستوى العا ا

والـفن التشـكيلي الـعراقي ليـخلق هذا
الـرحـيل دافـعـاً من العـطـاء الـفـني لدى
الـفـنـان الـتـشكـيـلـي لـتـجـسيـد سـنة
األحــزان هــذه بــأعــمـال فــنــيــة بــحـجم
الـفــاجـعـة الـتي أورثت فـراغـاً في عـالم
الـفن التشـكيلي برحـيل قامت فـنيت
لــلـعـراق في آنٍ واحــد. وجـاء عـلى اثـر
أصــــداء هـــذا الـــرحــــيل لــــلـــفــــنـــانـــ
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ـصـري تـامـر عـاشور ـطـرب ا إنـتـهى ا
سلـسل الـرمضان من تـسجـيل شـارة ا
اجلـديـد (والد نـاس) واألغـنيـة كـلـمات
دعـــاء عـــبـــد الـــوهـــاب وأحلـــان تـــامــر
عــاشــور وتــوزيع طــارق مــدكـور و أن
ـسـلسل تـألـيف وإخراج هـاني كـمال ا
ـمـثــلـ مـنـهم وبــطـولـة الـعــديـد من ا
أحـــمـــد وفــيـق رانــيـــا فـــريـــد شــوقي
صــبــري فــواز بــيــومي فــؤاد إيــهـاب
فــهـمي لـقــاء سـويـدان أحــمـد صـيـام
صـفاء الطوخي وغيرهم. وكانت أغنية
عــاشـور (بــقـول عــادي) مـؤخــراً وبـعـد
ـرتبـة الـثـانـية أيـام عـلى طـرحـهـا في ا
فـي تــريـــنـــد الـ (يــوتـــيـــوب) وهي من
كـلـمـات أحـمـد إبـراهـيم وأحلـان سامح
جـالل والقت األغــنـيــة رواجــاً واســعـاً

في صفوف محبيه.
مـثـلـة السـعـوديـة مروة كـمـا اعـلنـت  ا
مـحـمد حملـبـيـها زواجـهـا مـجددا خالل
ظــهـورهـا مع خــبـيـرة الـتــجـمـيل بـردو
الــبــراهــيم. وقــالـت مـروة انــهــا تــقــيم
ملـكة العربية الـسعودية بعد حـاليا با

ان كـانت مسـتقـرة في االمارات وقررت
اعـتـزال الـتـمـثـيل وفـقـاً لـرغـبـة زوجـها
الـذي رفـضت الـكـشف عن هـويـته. كـما
أكـدت مروة في حـديثهـا انها لن تـنشر
صــورا من زفـافــهـمــا خـصــوصـا انــهـا
لـيــست من هـواة من يـحـبـون الـظـهـور
بــشـكـل مـكــثف عـلـى مـواقع الــتـواصل
االجـــتـــمـــاعـي وال تـــرغب حـــالـــيـــا في
الــكـشف عن مـعـلــومـات حـول زواجـهـا
أمـام اجلمهور وتفضل ان تبقى االمور

سرية.

هـنـة أو تـبحـث عن وظيـفـة جـديدة تـفـكر فـي تغـيـيـر ا
رقم احلظ .2
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ــهــام الـــصــغــيــرة ال تـــزال بــحــاجــة إلـى الــعــنــايــة  ا
نزل.وم السعد االحد. با
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سـيكـون هذا يومًـا جيـدًا لتحـديث سيـرتك الذاتـية.يوم
السعد السبت.
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ــكن لـعــدد من األشـخــاص أن يـتـشــاوروا مـعك في
وقت ما خالل اليوم.
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تــبـدو أهــدافك أكــثـر قــابــلـيــة لـلــتــحـقــيق وجتــد هـذا
رقم احلظ.9 مشجعًا
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شركاء  يـسألونك عن نصائح حول اجتاهات األعمال
ستقبلية.رقم احلظ.4 ا
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إذا كـنت تـفـكر في بـدء نـوع من الـعـمل مع اآلخرين 
أبدأ التخطيط.
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تــقـــاوم إغــراء قــضــاء فــتــرة مــا بـــعــد الــظــهــيــرة في
رقم احلظ .5 اللعب
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ـقابلة الشخص ناسب  كان والوقت ا قد تكـون في ا
ناسب. ا
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ـنـاسب لــتـنـظــيم أو حـضـور حـدث  هـذا هـو الــوقت ا
رياضي.رقم احلظ.7

Ë«b «

ات الـهاتـفية  ـكا هنـاك أشيـاء رائعـة لكنـها عـابرة. ا
جتعلك مشغوال.
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ـنزل مع أحبـائك يزيد  قـضاء أمـسية مـسترخـية في ا
من إحساسك باألمان.
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الــكـــلــمـــات عــكـس عــقــارب
الـــســاعـــة  اجـــمع حــروف
ــنـــقــطــة لــتــقــرأ الــدوائــر ا
طـلـوب معـرفتـها: الـكـلمـة ا

(عاصمة اسيوية):
 1-دولة خليجية
 2-مدينة سعودية

 3-السقيم
 4-تدريسي

وثوق به واخمللص  5-ا
 6-مساعدات عينية
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آخر مـرة كـنا مـدعـوين في بيـتك نـتغـدى ونـضحك ونـتـناقش
في أحالم بالد سكنتها بابل وأشور وسومر.وكانت ضيافتك

طيبة قلب وعطر.
( الــدكــتـــور جــمــال
الـعــتــابي مــحــمـود
أبو العـباس مـحمد
حـــــامـــــد األســــدي
عاصم جهاد حيدر
عــــصــــام األســـدي

وأنا ).
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ال
يـــــتــــــكـــــرر..وعــــــلى
هــــــامش احلـس في
الـرسم كـنـا نسـتـمع
الى تــنــظــيــراتك مع
رائـــــــــحـــــــــة الـــــــــرز
البـسمـتي.كان يـوما

اردناه ان يتكرر لكن الظروف لن تسمح.
ا تسـمح اآلن يـا أبـا سارة حـ أرثـيك راحال وصـديقـا وحـا

من بالد ميزوبوتاميا.
2

قلبك ثمرة الكمثرى..
ولونك البغدادي 

وهدوء طباعك وطريقتكَ في التعبير عن الشكل داخل اللوحة
تتجمع اآلن لتصبح نعشا ونحن من نبكي وراءه

3
بالسم محمد.

. كتبيَّ اآلن في مكتبتكَ
وبدال عني ستحضر مأتمك

وكل قصة فيها تتمنى أن تتعلق لوحة على جدار قلبك
4

وداعا يا صديق البالد.
صديق الورد 
ودماثة اخللق
لقد رحلت

وعلى آلهة  الط واحلن
أن تكتب رسائل غـرامها وتـضعها مع

الورد على قبرك

جان يامان

غادة عبد الرازق 

تامر عاشور

كلوي كارداشيان
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محمد 

ماهود أحمد
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{ سان فرانسـيسكو (أ ف ب) - تمكن قرد من أن يلـعب بلعبة الفيديو
بـونغ مـن دون أي وحـدة حتكـم غـير قـوة دمـاغـه وذلك بـفـضل شـريـحة
متصلة زرعـتها في جمجمته شركة إيـلون ماسك الناشئة نورالينك.وفي
ـكن رؤيـة الـقـرد بـيـجـر وهـو مـقـطع فـيـديـو نـشـرته الـشـركـة اجلـمـعـة 
ـنع الـكـرة من السـقـوط في الـفراغ ـضـرب بـعـينـيه  يـتحـكم بـحـركات ا
كـن لالعب العـادي أن يـفـعل بعـصـا الـتحـكم أو الـشـاشة تـمامـاً كـمـا 
الـتي تـعمل بـالـلـمس أو بواسـطـة لـوحة مـفـاتيح.وكـتب مـؤسس شـركتي
تـيـسال وسـبايس إكـس عبـر تـويـتـر قـرد يلـعب بـلـعـبـة فـيديـو بـالـتـخـاطر
مسـتخـدماً شـريحة في دمـاغه.وأبرزت نـوراليـنك إجنازها الـذي يقـرّبها
شلول من استخدام من حتقيق هـدفها األهم وهو تمك األشخـاص ا
نـشـاطـهم الـعـصــبي مـبـاشـرةً لـلـتـحـكم بــأجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر واألجـهـزة
احملمـولة بـسهـولة وفي الـوقت الفـعلي.وكـانت الشـركة الـناشـئة عرضت
وذجاً أولياً لشريحة السلكية بقطر في آب الفائت خنازير زرعت فيها 
 23مـلــلـيـمــتـراً وســمـاكــة ثـمــانـيــة مـلــلـيــمـتــرات (بـحــجم قـطــعـة نــقـديـة
صـغـيـرة).ويـجـمع مـهـنـدسو الـشـركـة عـلى أجـهـزة كـمـبـيـوتـر اإلشارات
زروعة بينما يلعب بيجر بلعبة فيديو مستخدماً العصبية من الـرقائق ا
عصـا حتـكم مـثالً. ويتـيح حتـليل هـذه اإلشـارات تدريب اآلالت والـتـقدم
.ويــأمل إيـلــون مـاسك في في الـتــحـكم فـي أجـهــزة الـكــمـبــيـوتــر ذهـنــيـاً
ــســاعــدة األشــخـاص اســتــخــدام رقــائق نــورالــيــنك بــشــكل أســاسي 
ــصـابـ بـالــشـلل أو الـذين يــعـانـون أمـراضــاً عـصـبـيــة. لـكن الـهـدف ا
كن الـتعويل عـليها دى هـو جعل الغـرسات آمنـة وبسيـطة و الـطويل ا
كن للناس كن للراغب اخلضوع جلراحة اختيارية لزرعها.و بحيث 
عـنــدهــا تـزويــد أدمــغـتــهم قــدرات مــعـلــومــاتـيــة لــقـاء بــضــعـة آالف من
الدوالرات.ويجري الـعمل على تطـوير أجهزة تـفاعليـة أخرى ب الدماغ
واآلالت. وتمول فيـسبوك في هذا اإلطار مشروعاً لترجمة نشاط الدماغ
ا يتيح لألشخـاص الذين اصيبوا إلى كلمات بـواسطة خوارزميـات  

بالبكم بسبب األمراض التنكسية العصبية استعادة النطق.

ـشـاعـر هي ـنـزل و أمـيـرة األحـاسـيس ا ـرأة هي ســيـدة ا ا
الـوردة الـنديـة الـناعـمـة أدوارهـا و مشـاركـاتهـا واضـحة في
الـعـديـد من اجملاالت و الـثـوارات تـعمل في هـدوء تـتـحمل و
تصبر على الصعاب و األزمات التي تواجهها لكنها تتعامل

مع كل األمور هذه بثبات و اتزان و حكمة...
ـــرأة هي األم و األخـت و الـــزوجـــة و االبـــنـــة و احلـــبـــيـــبـــة ا
ـهندسة ُعلّمـة و مربية األجـيال و الطـبيبة و ا والـصديقـة و ا
األديـبـة و الفـيلـسـوفة لـها بـصـمة واضـحة فـي عمق الـتاريخ

 . واحلضارة و النهضة و اإلجنازات منذ آالف السن
ستـقبل و األمس و اليـوم والغد هى ـرأة هى احلاضـر و ا ا
احلـنان و الـسكـن و الطـيبـة و التـسامح و الـدفء هى مربـية

األجيال و جناح اجملتمع
ـودة و احلب و الــتـضـحـيــة و الـعـطـاء هي هي االحــتـواء و ا
األمل والـنـجـاح و الـشـمـوخ هي من تـهـتـم بتـعـلـيـم و بـرعـاية
األبـناء في كل مـكان وزمـان هى النظـام و التـرتيب في شتى
أمـور احلياة اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و فنيا وسياسيا
و تـاريــخـيـا لـهــا مـكـانـتــهـا اخلـاصـة في اجملــتـمع وفي قـلب

الرجل. 
ي بـعـد معـانـاة و مطـالـبة ـرأة الـعا الـيـوم في عيـدهـا عيـد ا
بـحـقـوقـهـا و حـقـهـا في الـتـصـويت و االنـتـخـاب و الـتـعـلـيم و
الـعمل و مسـاواتها مع الـرجل حققت بـالفعل اثـبات ذاتها و

مقدرتها على قيادة شعوب و حكومات و دول بعينها..
ومنهن :

- الـزعـيمـة هـدى شعـراوي أول من أسس اجلـمعـيـة الفـكـرية
ـصــريــة و أســست االحتــاد الــنــسـائـي عـام 1923 لــلــمــراة ا
ـرأة و أثـنـاء قـيـادتـهـا  صـدور قـانـون لـلـبـحث عن حـقـوق ا
الـزواج للـفتاة بـعمر 16 سـنه و حق الفـتاة في التـعليم وكـثير
من الـتغيرات بقـوان األحوال الشخصـية يتوافق مع مطالب

االحتاد..
- صــفـيــة زغـلـول زوجــة الـزعــيم ســعـد زغـلــول و لـقــبت بـأم
ـصــريـ وكـان لـهـا نــضـال سـيـاسي و مـشــاركـات وطـنـيـة ا
بثورة 19 تـطالب باستقالل مصر وحتـول بيها لبيت األمة في

.. ذلك احل
- مفيدة عبد الرحمن أول محامية في مصر..

- األمـيـرة فاطـمـة إسمـاعـيل قامت بـتـأسيس أول جـامـعة في
مصر و لقبت براعية العلم ..

- روز الــيـوسـف صـاحــبــة أول مـجــلــة أدبــيـة حتــولت جملــلـة
ـقــاالت الـسـيــاسـيه ضـد سـيــاسـيــة وكـان لـهــا الـعـديــد من ا

ا سبب إلعتقالها عدة مرات.. االحتالل اإلجنليزي 
ــلـكــة بـوديــكـا ســنـة 30 م الــتي قـامـت بـتــوحـيــد الـقــبـائل -ا
الــبـريــطـانــيـة ضــد احلـكم الــرومـانـي و تـركت أثــر ورمـز في
ـؤثر ضـد الـعـدوان و حـررت جزء ـرأة ا بـريـطـانـيا لـنـضـال ا

كبير من بريطانيا في تلك الوقت..
لكة فيكتوريا.. - ا

ـراة بـلـنـدن و كانت - مـاري كـرافت عام 59 مـلـهـمـة حقـوق ا
ليبرالية تهتم باألدب والثقافة وتندد في كافة مقاالتها بحقوق

ساواة مع الرجل .. رأة وا ا
- مـاري كوري احلـاصـلة عـلى جائـزة نـوبل في الكـيمـياء من
أصل بــولـنــدي و أول امـرأة تــهـتـم بـكــافـة الــعـلــوم الـعــلـمــيـة

والرياضية معًا وكانت رئيس مختبر كيميائي..
- بـنازيـر بوتـو أول سيدة تـقود دولـة اسالميـة كرئيس وزراء

دولة باكستان عام 88 ..
- لـطيـفة الـنـادي أول كابـ طيـار مصـرية وقـد حصـلت على
رخـصة الـطيران بـ 26 من عـمـرها وسـاعدتـها الـزعيـمه هدي
شـعراوي على اقتناء طائرة جتول بها بكافة أنحاء العالم في

ذلك الوقت كتشجيع منها للمرأة..
وهـنـاك الـكثـيـر والـعـديد من الـنـسـاء الالتي لـهن أثـر هام في
ـسؤولـية إثـبـات الذات و الـقـدرة على حتـمل ا

مِثل الرجل تماما..
كل عـــام و كل امـــرأة طــيـــبـــة وبــخـــيــر
صــاحــبــة فــكــر و ذات و إرادة و جنـاح

وإبداع و تميز على مدار األجيال ...
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أفــتـــتــحت مـــجــمــوعـــة قــنــوات
(الـشرقـيـة ) مسـاء الـسبت أكـبر
سـتوديـو تلـفـزيوني في الـعراق
دينة أربيل لـيكونَ اإلستوديو
رقم  7 الـذي تـسـتـخـدمه قـنـوات
(الـشـرقـيــة) بـأحـدث الـتــقـنـيـات
احلـديـثـة مــسـتـعـيــنـة بـخـبـرات
ـــيــــة في بـــنـــاء وطـــنـــيــــة وعـــا
ســتـــوديــو مــثــالي يـــســتــجــيب
ــتـطـلـبـاتِ الـعـمل الـتـلـفـزيـوني
ـــســـتـــقـــبل. وتـــبـــلغ اآلن وفي ا
مــســاحــة اإلســتــوديــو اجلــديـد
 1400 مــتــر مــربـع وإســتــغــرق
إنــشــاؤه  6 أشـــهــر من الـــعــملِ
ـــــتــــــواصل لــــــيالً ونــــــهـــــاراً. ا
وسـيُـساهم اإلسـتـوديـو اجلـديد
ا في تغذيـة برامج (الشـرقية) 
فـيـهــا احلـصــاد عـنـد الــعـاشـرةِ
بتوقيت بغداد ونشرات األخبار
وبــقـيــة الـبــرامج.هـذا وتــلـتـحق

هـنـية مـجمـوعـة من الكـفـاءات ا
مع إفـتتـاح اإلسـتوديـو اجلـديد
والـذي سـيـكـون دوره كـبيـرا في
النصف الثـاني من رمضان وما

بعده.
واطـلت االعـالمـيـة أزل الـسـيـاب
من شاشة (الشرقية)عند افتتاح
االسـتــوديـو قـائـلـة (انـا فـخـورة
ــســـؤولــيــة وســـعــيــدة بـــهــذه ا
الـــكــبــيـــرة في ان اكــون اول من
يقول لكم :اهال بكم من العراق..
من اربيل).تبعها االعالمي عزيز
الـــربــيـــعي قـــائال (ان افـــتـــتــاح
االســتـوديـو الــسـابع لـلــشـرقـيـة
مـسـؤولـيـة كـبـيـرة في مـواصـلـة
تـصديـر اخلـطاب الـوطـني الذي
نتبـناه في نشـرات االخبار وفي
الـبـرامج الـسـيـاسـيـة والـبـرامج
الـعـامـة وهي مـهـمـة كـبـيـرة في
ان نـبــقي عـلى ذات الــثـقـة الـتي
مـنـحــهـا ايـانــا الـشــارع ونـبـقى

على ذات االمل الذي يتطلع اليه
( الـــكــــثــــيـــر مـن الـــعــــراقــــيـــ
ـــا هـــذه لـــيـــست مـــضـــيـــفـــا(ر
ــفــاجـأة الــوحــيــدة بــافــتــتـاح ا
االســـــتـــــوديـــــو رقم  7 هـــــنـــــاك
مــفـاجـأت اخـرى بـعــد مـنـتـصف
وكــذلك ــبــارك شــهـر رمــضــان ا
نــتـطــلع الى مــزيـد من الــبـرامج
واالخبار ستنقل لكم من العراق
رغم كل التحديات التي يعانيها
الـصـحــفي الـعـراقي في شـوارع

بغداد ). 
فيما قال مدير مكاتب (الشرقية)
عبدالسميع عزاوي (العاشر من
نــــيـــــســــان والدة احلــــلم الــــذي
افـتـتـاح اكـبـر انـتـظـرنـاه طـويال
ســــتـــوديــــو في الــــعــــراق عـــلى
مساحـة بلغت  1400م الول مرة
مـنـذ  15 عــامـا تـعـود الــشـرقـيـة
بـنـشـرات اخـبـاريـة مـباشـرة من
شـكرا اربـيل بكـردستـان الـعراق

لـكـل من سـاهم بـهــذه االنـطالقـة
وشكرا الدارة مجموعة اجلميلة
قنوات الشرقية). الى ذلك بعثت
الــفــنــانــة عـــواطف نــعــيم امس
تــهــنــئــة الى (الــشــرقــيــة) عــبــر
(الزمـان) قالت فـيها(بـفرح كـبير
وسـعــادة غـامـرة تــلـقــيـنــا خـبـر
إفــتــتـــاح ســتــوديــو الــشــرقــيــة
اجلــــديـــد فـي أربـــيـل وكم كــــنـــا
نـتـمنى لـوكـان ذاك االفـتـتاح في
بــغــداد ومع ذلك فــهـو في أرض
عــراقـيــة و هي خــطـوة مــبـاركـة
لـلـعـمل واإلجنـاز وتـقـد كل مـا
يـلـيق بالـفن والـثقـافـة العـراقـية
وأيضـا الـتواصل مع الـعالم في
أحـــداثه وأخــــبـــاره و حتـــوالته
الـسيـاسيـة والعـلـميـة  تقـديري
وإحترامي لكل من يـبدع وينجز
ويــكـــون حــاضـــرا بــ الـــنــاس
ومعـهم  الشرقـية صـوت موّحد

لنا كل االحترام ).
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جتـمعت النـجمـة البريـطانـية الشـهيـرة دوا ليبـا بالنـجم البـريطاني
الــكــبــيــر إلــتــون جــون ونــشــرت صــورة لــهــا وهي تــعــانــقه في
صفـحتـهـا الرسـمـية عـلى موقع لـلـتواصل االجـتـماعي وعـلقت
عـليـها (انـظروا مـن التـقيت به أخـيـرًا اليـوم في البـروفات !!!
EJAFOscars أنا متـحمسـة للغايـة ويشرفني أن أؤدي في
يوم  25أبريل مع إلـتون جون لدعم العمل الرائع الذي تقوم
ــسـاعـدة الــشـبــاب في جـمــيع أنـحـاء EJAF  به مـؤســسـة
ناعة البشرية أو العالم الـذين يعيشون مع فيروس نقص ا
ـعــرضـ خلـطــر اإلصـابـة به ). وتــابـعت (لــقـد صُـدمت ا
عــنــدمــا عــلــمت أن هــنــاك  1600حــالــة إصــابــة جــديـدة
ناعة البشرية ب الشباب كل يوم  لذا بفيروس نقص ا
يرجى االنـضمـام إلي في زيـادة الوعي حـتى نتـمكن من
ـنـاعـة ـتـعـلـقــة بـفـايـروس نـقص ا إنـهــاء وصـمـة الـعـار ا
البشـرية معًا! اطـلع على خاصيـة القصة لـديّ واستعلم
لـلـحـصـول على الـتـذاكـر). وكان مـنـظـمو احلـفل أعـلـنوا
ـغنـية الـبريـطانـية دوا لـيبـا ستـتصدر هـذا األسبوع أن ا
حفلة ما قبل حفل توزيع جوائز األوسكار للمغني وكاتب
األغــاني إلــتــون جــون لـصــالح مــؤســسـتـه لـدعـم مـرضى
اإليــدز.وسـيـقـام احلــدث قـبل سـاعـة مـن بـدء حـفل تـوزيع
جوائـز األوسكار تقريباً في  25 نيـسانل وسيستضيفه
ــمــثل األمـيــركي نــيل بــاتــريك هــاريس. وسـيــســاعـد ا
ـعـرضـ لـلـخـطر احلـفل في جـمـع األمـوال لـلـشـبـاب ا
ناعة البشرية  في والذين يعـيشون مع فيروس نقص ا

جميع أنحاء العالم.

صــدر حـديــثــا كــتـاب ( فـي غـمــرة اخملــاض الــصـعب )
لسـمـاحة الـعالمة الـسـيد حـس الـصدر  –وهـو اجلزء
اخلامـس والسـتـون من موسـوعـة الـعراق اجلـديـد التي

تُعنى بشؤون الوطن احلبيب وأوضاعه وأوجاعه  –
همة : ومن فصوله ا

-وللبصيرة أهميتُها االستثنائية .
-مَنْ هُم الرابحون على كل حال ?

-االيثار الوطني هو احلل .
? رشح - أين التساوي ب ا

-كيف كُنّا وكيف صرنا ?
عنوية  واريث ا -الدكتور العاتي واحلفاظ على ا

-سعةُ الصدر .
-احلذر احلذر .

-خطايا وأخطاء .
رة . -ضحايا الغفلة ا

-السقوط في األوحال .
فتون بأنفسهم فقط  -الى ا

يطلب من :
07901892340
07704300759

كتب االعالمي لسماحة السيد الصدر ا
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{ لـندن) ,أ ف ب) - تـودع الـعـائـلة
ـلكـيـة البـريطـانيـة األميـر فيـليب ا
ــلــكـــة إلــيــزبــيت الــثــانــيــة زوج ا
ـقـبـل في جـنـازة خـاصـة الــسـبت ا
بــقــصـر ويــنــدسـور ســيــحـضــرهـا
األمـيـر هـاري دون زوجـتـه مـيـغان
وفق مــا أعــلن قــصــر بــاكــنــغــهـام.
سـتقام اجلنازة السبت  17 نـيسان
فـي كنيـسة سـانت جورج فـي قصر
ويـندسور الواقع علـى مسافة نحو
 40 كــلم غــرب لـنــدن وحــيث تـوفي
ـاضية عن عـمر ناهز 99 اجلـمعة ا
ناسبة ثالثون عـاما.سيشارك في ا
شخصا فقط بينهم أبناؤه األربعة
(تــــشــــارلــــز آن أنــــدرو وإدوارد)
وأحــفـاده وأقـارب آخــرون بـسـبب
ــفــروضــة عـلـى خـلــفــيـة الــقــيـود ا
تــــفـــشـي كـــورونــــا.وســــيـــتـم نـــقل
ـــنـــاســبـــة اخلـــاصــة مـــبـــاشــرة ا
ـقيم وسـيـحـضـرها األمـيـر هـاري ا
حــالـيـا في كـالـيــفـورنـيـا ولـكن من
دون زوجـته احلـامل مـيغـان ماركل
الــتـي أوصــاهــا طــبــيـــبــهــا بــعــدم
السفر وفق ما أعلن متحدث باسم

الـقـصـر..ودعي الـبـريـطـانـيـون إلى
دقــــــيــــــقـــــــة صــــــمت فـي بــــــدايــــــة
اجلـنازة.جتري اجلنـازة قبل أربعة
ــلــكــة أيــام فــقـط من عــيــد مــيالد ا
اخلــــامس والــــتــــســـعــــ في 21 
نــيــســان  الــتي تــزوجت بــاألمــيـر
الـــــراحل عــــام  1947 أي قـــــبل 73
عـامـا. وبـدأت البـالد حدادا وطـنـيا
يــــســــتــــمـــر إلـى الــــيـــوم الــــتــــالي

دفعـية في كافة لـلجنازة.وأطـلِقت ا
ــتـحــدة الــسـبت ــمـلــكــة ا ارجــاء ا
ـلك ـاً لألمـيـر فـيـلـيب زوج ا تـكـر
اليزبيت الثانية التي قالت عنه إنّه
(كـان أكـبـر سـند لـهـا.من بـرج لـندن
ـز قـصور عـلى ضـفـاف نـهر الـتـا
إدنــبـرة أو بــلـفـاسـت جـبل طـارق
ــلـكـيـة عــلى مـ سـفن الــبـحـريـة ا
حــيـث خــدم فــيــلــيب خالل احلــرب

ــيـــة الـــثــانـــيـــة عال صــوت الـــعـــا
دافع. وأطلِقت في سلسلة من 41 ا
اً طـلقـة (واحدة في الـدقيـقة) تـكر
لـلــرجل الـذي صـار عـمـيـد الـعـائـلـة
ــلـكـيــة الـبـريــطـانـيــة بـعـد والدته ا
أمـيراً يـونانـياً في كـورفو وقـضائه
طــفـولــة تـنــقل خاللــهـا بــ أرجـاء
ـلكـة عن (حـزنها اوروبـا.وأعربت ا
الـعـمـيق لـفـقـدان زوجـهـا ألكـثـر من
 70عـــــامـــــا ووالــــــد أبـــــنـــــائـــــهـــــا
ـلكـة بصمت األربـعة).واسـتقـبلت ا
ابــنــيـهــا أنــدرو وإدوارد في قــصـر
ويـنـدسور الـسـبت. وكان قـد زارها
األمـير تشارلز اجلـمعة.وقال األمير
ــكـنـكم أن في بــيـان مــتـلـفــز(كـمـا 
تـتـخـيلـوا سـنفـتـقـد والدي كـثـيراً

عائلتي وأنا).
 من جـهـته أشـاد البـابا فـرنـسيس
بـاألمـيـر فـيـلـيب وإخالصه لـزواجه
وعـــائـــلـــته وإســـهـــامـه الالفت في
اخلـدمـة الـعـامـة والـتـزامه بـتـعـليم

األجـيـال الـقادمـة والـنـهوض
بـــهـــا.واشـــتــهـــر األمـــيــر
فـيليب بصورة الرجل
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{ سـتـوكــهـولم (أ ف ب) - نـفق
دغفل ال يـتعدى عـمره أسـبوع
في حـديـقـة بـوروس الـسـويـديـة
لـلـحـيـوانـات بـعـدمـا تخـلى عـنه
قــطـيــعه إثـر والدة صــغـيــر فـيل
آخــر في حـادثــة أحـدثـت تـأثـرا
كبيـرا في البالد.ونشـرت حديقة
احلــــيـــــوانـــــات صــــورة عـــــبــــر
انــســتــغــرام تــظــهــر مــعــاجلـ
يت يحاوطـون بصغيـر الفيل ا
ـنشور بتـعليق جاء فيه مرفقة ا
(رغم عــنــايـة فــائــقــة اســتــمـرت
ثـالثـة أيــام مع طــبـيـب بـيــطـري
ومـــعـــاجلـــ إلى جـــانـــبه لـــيال
نـهـارا رحل احلـيـوان الـصـغـير
عنـا اليوم. جـسمه لم يـعد قادرا
عـلى الــتـحـمل وقـد اضـطـر إلى

الرقاد).
ـــولــود في 26 هـــذا احلـــيــوان ا
آذار  وهـي أنـــثى صـــغــيـــرة لم
تــكـن حتـــمل أي اسم بـــعـــد قــد
تعرضت للـنبذ من القـطيع بعيد

والدة صغيـر فيل آخـر هو ذكر
.وقــــــالت حــــــديـــــقـــــة االثــــــنـــــ
احلــيـوانــات "نـحن جــمـيــعـا في
حـالــة حــزن شــديـد لــكــنــنـا في
الـوقت عـيـنه نـحـاول أن نـغـتبط
لـــكـــون الــــدغـــفل اآلخـــر يـــبـــدو
ـعاجلـون أنهم يـقظـا".وأوضح ا
لـم يـســتــطــيــعـوا فــعل أي شيء
لـــلــحـــؤول دون نـــبــذ الـــقـــطــيع
للـدغـفل. وتضم حـديقـة بوروس
لــلـحـيـوانـات فـي غـرب الـسـويـد
عــشـرة فـيـلـة إفــريـقـيـة. وتـشـكل
والدات الـفـيــلـة في األسـر حـدثـا
نادرا لهذا الـنوع الذي تراجعت
أعـداد حـيـواناته بـدرجـة كـبـيرة
في الــطــبــيــعــة.وقــبل خــمــسـ

عــامــا كـان يــجــوب حـوالى 1,5
مـلـيون فـيل إفـريـقيـا لـكن أحدث
إحـصـاء لـلـثديـيـات الـكـبـيرة في
 2016 أظــهــر أن الــعــدد لم يــعـد
يتجاوز  415 ألفا وفق االحتاد

الدولي حلفظ الطبيعة.

ـرح صاحب الطبع الـفكاهي لكن ا
ســجــله ال يـخــلــو من تــصـريــحـات
ودعـابــات جـدلـيـة لـقـيت انـتـقـادات
بـسبب طـابعـها العـنصـري. بيد أنّ
البريطاني يتذكرون أيضا تفانيه
فـي خـدمــة نـظــام مـلــكي سـاهم في
حتـديثه وإضـفاء الطـابع اإلنساني

لكة. عليه وبقاءه إلى جانب ا
الـكة على .ونـشر حسـاب العائـلة ا
تويتر السبت عدة صور للملكة مع
زوجـهـا عكـست حلظـات مهـمة في
حـيــاتـهـمـا..واسـتـعـرض أوالدهـمـا
ذكـــريــاتـــهم فـي بــرنـــامج مـــســجل
مـــســـبـــقـــا بـــثـــته هـــيـــئـــة اإلذاعــة
الـبـريطـانيـة.وحتدثت ابـنته آن عن
أب كـان موجودا دائما. وقالت (إذا
كنك دائما كانت لديك أي مشاكل 
الــــذهــــاب إلـــــيه وأنت تـــــعــــلم أنه
ســـــيـــــســــتـــــمـع إلــــيـك ويـــــحــــاول

مساعدتك).
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{ إنـكانتادو (أ ف ب) - تبـني بلدة صغيرة
في جـنـوب الـبـرازيل تـمـثـاالً عـمالقـاً جـديداً
ـســيح سـيــتـجــاوز طـوله تــمـثـال لــلـســيـد ا
ـشـرف عـلى ريو ـسـيح الـفـادي الـشهـيـر ا ا
دي جــــــانــــــيـــــــرو من مــــــوقــــــعـه عــــــلـى تل

كــوركـوفــادو.وبــدأ بـنــاء الـتــمـثــال الـذي 
تـركـيب ذراعـيـه وسـاقيـه هـذا األسـبـوع عام
 2019فـي إنـــكـــانـــتــادو ( 22ألـف نـــســـمــة)
الـواقعة عـلى بعد  144كـيلـومتـراً من بورتو
ألـيغري بـوالية ريو غـراندي ديل سور. ومن
ـتوقع أن يُـنجـز تشـييـده في نـهايـة العام ا
ـسيح التـي تنسق وفـقاً جلـمعـية أصـدقاء ا
عـملية بـنائه.ويبلغ ارتفـاع التمثال  43متراً
ـا يـجــعـله ــا في ذلك قـاعــدة الـتــمـثــال 
ثــالث أطــول تــمــثــال من نــوعه فـي الـعــالم.
ويـفـصل  36مــتـرا إحـدى يـديه عن األخـرى.

ـصـعـد داخـلي.أما وسـيـجـهـز الـنـصب 
سيح الـفادي في كوركوفادو تـمثال ا
قــيـبــلغ طـوله  38مــتـراً مع قــاعـدته
وافـتـتح فـي تـشريـن األول/أكـتـوبر
.1931وتــولى تــصــمــيـم الــتــمــثـال
اجلــديـد الـذي  تـركــيـبه عـلى تل
سـيرو دي الس أنتيناس كاهن من
ان سكان إنـكانتادو تعبيراً عن إ
إنـكـانـتـادو وتعـزيـز الـسـيـاحة في
ــنـطــقــة. وعُـهــد بـالــتــنـفــيـذ إلى ا
الـنـحات جـيـنيـسـيو مـورا وجنله
ـشروع ومـاركـوس وتبـلغ قيـمة ا
مـــلــيــوني ريــال (نــحــو  351ألف
ـولة من التـبرعات ومن دوالر) 
دون أمـوال عامة بحسب جمعية

سيح. أصدقاء ا
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ستوديو (الشرقية) خالل مرحلة التشييد
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