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وصف اخلــبـيــر الـنــفـطي بــيـوار
خنس  خطـة وزارة الـنفط نـحو
ـــصــاحب ايـــقــاف هـــدر الــغــاز ا
لــعــمــلـيــات اســتـخــراج الــنـفط 
ــــهـــمـــة النـــهــــا ســـتـــعـــوض بـــا
احــتـيــاجـات مــحـطــات الـتــولـيـد
للـوقود وتوفـر حاجـة االستهالك
احمللي  فضال عن انـهـا ستـعزز
اسـتـقاللــيـة االقـتـصـاد الـوطـني.
وقـال خـنس لـ (الـزمان) امس ان
(عـــلـى الــــوزارة تـــرجــــمــــة هـــذا

الــــتـــــوجـه عـــــلى ارض الـــــواقع
والعـمل بجهـود عالـية الستـثمار
الـــغـــاز ومــنـع هــدره  كــون ذلك
يكلف العراق مليارات الدوالرات
بـسـبب احــتـراقه خالل عـمـلـيـات
اســــتـــــخــــراج الـــــنـــــفط من دون
االستـفادة منه  في ظل احلاجة
ـتــزايـد الـتي تــتـطـلب احملــلـيـة ا
ومة الغاغز لتشغيل محطات د
الـتـولـيد) واضـاف ان (اخلـطوة
ستوفـر مبالغ كـبيرة لـلبالد التي
مــا زال يـنــفـقــهـا عــلى اسـتــيـراد
الـغــاز والـطــاقـة من ايـران ودول

اخـــرى يـــعـــتـــزم ابـــرا عـــقـــود
مــــعــــهـــا) الفــــتــــا الـى ان (هـــذا
ـــوضــوع ســـيـــســهم كـــذلك في ا
تغـطيـة احلاجـة احمللـية وانـشاء
صــنــاعـات مــخـتــلـفــة تــسـهم في
اســـتــقـاللــيـــة اقـــتـــصــاد الـــبالد
ـيـا). وأكـد الـوزير اقـلـيـمـيـا وعـا
احـسـان عبـد اجلـبـار اسـمـاعيل
أن من أهم أولويـاتنـا هو إيـقاف
ـصاحب لـلـعمـلـيات هـدر الغـاز ا
الـنـفـطــيـة.وقـال اسـمـاعـيل خالل
ترؤسه سـلسـلة من االجـتمـاعات
مع إدارات هــــيـــئــــات احلــــقـــول

ـحافـظـة البـصرة إن الـنفـطيـة 
(أهم أولويات الـوزارة وخطـطها
هو إيقاف ـستقبلـية  احلالية وا
صـاحب للـعمـليات حرق الـغاز ا
الــنـفــطـيـة وحتــويـله الـى طـاقـة
مـفـيدة) واضـاف (نـدعـو جـمـيع
ـــســــؤولـــ والــــعـــامــــلـــ في ا
الــشــركــات الــنـــفــطــيــة الى بــذل
شاريع اقصى اجلهـود لتـنفيـذ ا
الـــــتـي حتــــــقق االهــــــداف خالل
ـتـوسـطـة ـرحـلــة الـقـصـيـرة وا ا
االمــد إضــافــة إلى الــعـمـل عـلى
الية جتاوز جمـيع الصعوبـات ا

ــشـــاريع ـــصــاحـب وا الـــغـــاز ا
ـــتــعـــلـــقــة بـــزيـــادة الــطـــاقــات ا
اخلــزنــيـة والــتــصـديــريــة  ومـد
ياه). االنابيب الـبحريـة وحقن ا
وشـارك في االجـتـمـاعـات كالً من
وكـــــــــيـل الــــــــوزارة لــــــــشــــــــؤون
االستخراج ومـدراء شركات نفط
الـبـصـرة وغـاز اجلـنـوب ومـدير
عام دائرة الـدراسات والتـخطيط
ـــتــابــعــة فـي مــركــز الــوزارة وا
كتب االعالمي وعدد من ومدير ا
ـعنـ في الشـركات سـؤول ا ا
الـنــفـطـيـة. وكــان الـوزيـر قـد اكـد
خالل حضـوره فعـاليـة التـشغيل
كمن اليمامة النفطي التجريبي 
انـنا  ( في حـقل غـرب الـقـرنة/ 2
امام حـدث نـوعي كبـير   يـهدف
الى االنـتـاج مـن مـكـمن الـيـمـامـة
الـــنــفــطـي الول مــرة والــوصــول
بالطاقـة االنتاجية الى  350الف
بـــرمــيل بـــالــيــوم) واضــاف انه
(بــرغم الـتـحــديـات االقـتــصـاديـة
والصـحيـة التي افـرزتهـا ظروف
انـــتـــشـــار كـــورونـــا  فـــأن هـــذه
ــكـمن تــضـاف الى الــزيـادة من ا
كميـات االنتاج من مـكمن مشرف
الـــتي تـــقـــدر  بــنـــحــو  450الف
لـيــصل مـجـمــوع انـتـاج بــرمـيل 
حـقـل غـرب الــقـرنـة / 2الى 800
الف بــرمـيل يــومـيـا) مـؤكـدا ان
(العـراق يـستـهدف زيـادة قدراته
من الغاز اخلـام والنـفط اخلفيف
 وهــو هــدف حــيــوي يــصب في
خـدمـة االقـتـصـاد الـوطـني  وان
ثل حتديـاً فنياً ماحتقق الـيوم 
ومالياً وبيئياً وصحياً استطعنا
من جتاوزه) مشـيدا (بـالعالقات
مع شـركـة لــوك اويل وعـدهـا من
ــتـمــيـزة الــبـعــيـدة الــشــراكـات ا
ــــدى.من جــــهــــته قــــال مــــديـــر ا
ـفوض لـلـشـركة يـغـور زوبارف ا
انه (سعيد بـالتشغـيل التجريبي
شاريع كمن اليمامة وعده من ا
ـهـمـة في احلـقل  الـتـطـويــريـة ا
ـرحـلـة الـثـانيـة من ـثل ا كـونه 
عـمـلــيـات الـتـطـويـر الـتي تـهـدف
الوصول الى طاقة اجمالية 800
الف برمـيل بـاليـوم) مثـنيـاً على
الــتــعـــاون الــكــبــيـــر مع اجلــهــد
الــوطـــنـي الــعـــراقي لـــتـــحــقـــيق

شتركة).  االهداف ا

حي اجلهاد) وضبـطت قوة أمنية
أدوية مهربة داخل عجلة براد في
إحـــدى الـــســـيـــطـــرات االمـــنـــيــة.
واوضح بــيـــان امس ان (خــبــراء
تفجرات فـي سيطرة ابي غريب ا
عـثـروا عــلى أدويـة مـهــربـة كـانت
حيث داخل عجلة حمل نوع براد 
 الـــكــشـف عــنـــهــا وضـــبــطـــهــا
ركبات بواسطة عـجالت فحص ا

السونار). 
ووقع حــادث مـــروري مُــفــجع في
شــــارع أبــــو نــــؤاس اســــفــــر عن
مــصــرع الــســائق وطــفل رضــيع.
دني فـيمـا تـمـكـنت فـرق الـدفـاع ا
من إخـــمـــاد حـــريـق أنـــدلع داخل
مرآب للعجالت بالقرب من إحدى
الــبـنــايــات في مـنــطــقـة الــكـرادة.
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (احلــادث تـــســـبب بــإحـــتــراق
ثالث عــــجالت نــــوع بـــيــــكب دبل
قــمـــارة وعــجــلــة ســـبــعــة راكب
اضافـة الى صهـريج وقود مـحمل
قرب سـاحـة كهـرمـانة) مؤكدا ان
(عــشـرة فــرق اطــفـاء تــمــكـنت من
الـسـيـطـرة عـلى احلـادث وأبـعدت
خطر النيران عن البناية باشراف
ـديــريـة الـلـواء كـاظم مـديـر عـام ا
ســـلــمـــان بــوهـــان مع تــســـجــيل
إصابـة منـتسب بـحروق  نـقله
ــسـتــشـفى الــقــريب لـتــلـقي إلى ا

العالج).

االحتــاديــة عــلى مــنــصــة إطالق
صـواريـخ كـاتــيـوشــا.وذكـر بــيـان
خلـــلـــيــة اإلعـالم األمـــني تـــلــقـــته
(الــــــزمــــــان) امـس انـه (وضــــــمن
ـــســـتـــمــرة اجلـــهـــود األمـــنــيـــة ا
لــقـــطــعــات الــشـــرطــة االحتــاديــة
ــيــدانــيـة الــدقــيــقـة ــتــابـعــة ا وا
سـؤولـية تـمكن الـلواء لقـواطع ا
الــسـادس بــالــفـرقــة الـثــانــيـة في
الشـرطـة من ضـبط مـنـصة إطالق
صـــواريـخ نـــوع كـــاتــــيـــوشـــا مع
نضيدة معـدة لإلطالق في منطقة

ـديــريـة في الـكــرســتـال.وذكــرت ا
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
تمكـنت من إلقاء ـديريـة  (مفارز ا
ـتهم أثـناء وجوده القـبض على ا
في مـنـطـقــة الـبـلـديـات وبـحـوزته
اربعة كيلـوات من مادة الكرستال
اخملــــدرة) واضـــــاف انه (بـــــعــــد
ـتـهم  الـعـثور تـفتـيش مـنـزل ا
علـى اكيـاس أخـرى حتـتـوي على
مـواد مخـدرة مـخـتـلفـة بـاإلضـافة
الى أســـلـــحـــة خـــفـــيـــفــة وأدوات
تـعـاطي). وعـثـرت قـوات الـشـرطة
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ألــقت وكــالــة االســتــخـبــارات في
وزارة الــداخــلــيـة الــقــبض عــلى
عائـلـة مـتـهمـة بـإبـتزاز  22 فـتاة
ألــــكــــتــــرونـــيــــاً فـي مـــحــــافــــظـــة
ميـسـان.وذكر بـيـان لوكـالـة تلـقته
(الـــزمـــان) امس انه (بـــعـــد ورود
بالغ عن وجــود عــمــلــيــة ابــتــزاز

الحـدى الـفـتــيـات في مـيـسـان 
عــلى الــفـور تــشــكــيل فـريـق عـمل
مـــخــــتص من مــــفـــارز الـــوكـــالـــة
وبـإشـراف مـبـاشـر من قـبل وكـيل
االســــتـــخــــبـــارات اذ   إلـــقـــاء
ــتــهم الــذي أقـدم الــقـبض عــلى ا
على إبتـزاز إحدى الفـتيات وأخذ
مـبــلغ مـقـداره  70مـلـيــون ديـنـار
مــقـابل عــدم نــشـر صــورهــا عـلى
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي)
ـتـهم قـد اعـترف واشار الى ان (ا
من خالل الـتحـقـيقـات مـعه قـيامه
ذكور و قيامه بنحو ٢٢ باجلرم ا
عمليـة إبتزاز أخـرى في احملافظة
ساعـدة والدته وزوجـها الذي و
 القـبض عـلـيهـمـا بـعد مـداهـمة
منـزلـهـمـا في احملافـظـة ذاتـها من
ـفــارز األمـنــيــة). واطـاحت قـبـل ا
ـديـريــة الـعـامـة لالســتـخـبـارات ا
واألمن بــــتــــاجــــر مـــخــــدرات في
بـغـداد وضـبــطت بـحـوزته اربـعـة
كــــــــــــيـــــــــــــلــــــــــــوات مـن مــــــــــــادة
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تـدرس الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة
والـسالمـة الـوطـنـيـة من جـائـحـة
كـورونا  الـغـاء احلـظـر اجلـزئي
بــــدءا من يـــوم غــــد االحـــد وسط
تـوصــيـة نـيـابــيـة بـشـأن االجـراء
ـــواطــنـــ عــلى تـــســهـم بــحث ا
االلــتــزام بــأجـراءات الــصــحــيـة
فيما نعت وزارة الصحة والبيئة
 مسـؤول العـيادات االسـتشـارية
الـســابق مـهـدي الــعـاشـقي الـذي
ـــضـــاعـــفـــات تـــوفى مـــتـــأثـــرا 
الفايروس فيـما سـجلت الوزارة
  4042 اصــابـة مــؤكـدة وشــفـاء
 3477 وبواقع  22 وفاة جديدة.
وقف الوبـائي اليومي واوضح ا
الــذي اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان)
امـس ان (عــــدد الــــفــــحــــوصــــات
اخملتـبـرية الـتي اجـرتهـا مالكات
بـلـغت اكـثر من  43الف الوزارة 
عـــيــــنـــة مـــشــــتـــبه اصــــابـــتـــهـــا
بـــالــفـــايــروس  اذ  تــســـجــيل
 4042 اصــــــابــــــة فـي عــــــمــــــوم
احملافظات) مبيـنا ان ( (الـشفاء
بــلغ   3477 حــالـــة وبــواقع 22
وفــاة جـــديــدة) مــشـــيــرا الى ان
(اكثر من  19 الف شخص تـلقى
ـضاد في مراكز جرعات الـلقاح ا

ــــنـــــتــــشــــرة بــــغــــداد الــــوزارة ا
واحملـــافــظـــات). ونـــعت الــوزارة
احــد مـالكــاتــهــا في مــســتــشــفى
بـغـداد الـتعـلـيـمي بـدائـرة مـديـنة
الــطـب مــهــدي كــاظـم الــعــاشــقي
ــــديـــر الــــســــابق لــــلــــعــــيـــادة ا
االســتـــشــاريــة اثــر مــضــاعــفــات
الـفـايـروس.  وذكـرت الـوزارة في
بيان تـلقته (الـزمان) امس (ندعو
ـولى ان يــتـغـمــد الـرحل بـوافـر ا
رحـــمــــته ويـــلـــهم اهــــله وزمالئه

ومــحــبـيه الــصــبـر والــســلـوان)
مـــــؤكـــــدا ان (مالكـــــات اجلـــــيش
االبيض في مدينة الطب  تعاهد
بأن تبقى الع الساهرة والدرع
احلـصـ في الـدفـاع عن الـعـراق
وشعبه ومواطنـيه بتقد افضل
اخلــدمــات الـصــحــيــة والـطــبــيـة
). بدورها أعلنت خلية للمواطن
األزمـة الـنـيابـيـة تـقـد تـوصـية
بـــــرفع احلــــظــــر اجلـــــزئي عــــلى
.وقــال مــقـرر اخلــلــيـة مــرحــلـتــ

ـــوســـوي فـي تـــصـــريح جــــواد ا
امس إن (الــــــلــــــجــــــنــــــة قــــــدمت
توصـيـاتهـا الى اللـجـنة الـعلـيا 
بأن تتم خالل عشرة أيـام متابعة
أعداد اإلصـابـات والـوفـيات ومن
بـعـدهـا يـتم رفع احلـظـر اجلـزئي
) مــــؤكـــدا ان عـــلى مـــرحـــلـــتـــ
رحلة االولى تتضمن أن يكون (ا
احلـظـر اجلـزئي من الـسـاعـة 12
بـــعـــد مـــنـــتـــصـف الـــلـــيل حـــتى
اخلامسة صبـاحاً وهذا السياق

تبـع في اغلب الدول) واضاف ا
ـرحـلة الـثـانـيـة تـطبق وفق ان (ا
الـــتــــوصـــيـــة بــــعـــد اســــتـــقـــرار
االصــابـــات عــنـــد مــعــدل ألف او
كن خاللها رفع احلظر ألف و
اجلزئي بشكل تام) وبشإن ملف
ـــوســوي إن الـــلــقـــاحـــات قــال ا
(هنـاك توجهـاً لتـوسيع اسـتيراد
اللقاحات لوجود زيادة في اعداد
الــراغـــبــ بـــالـــتــلـــقــيـح وكــذلك
امـكـانـيـة زيـادة تـنـوع الـلـقـاحات
والعـمل عـلى تعـددها) وتابع ان
(الـوزارة تـعتـمـد عـلى الـلـقـاحات
ية) عـتمـدة لدى الـصحـة العـا ا
مـشــددا عــلى (ضـرورة ان يــكـون
أي لقاح قادم للـعراق معتمدا من
ــؤســـســات الــصـــحــيــة إحـــدى ا
يـة). وكـان مـصـدر حـكومي الـعـا
قد كشف عن سعي اللجنة العليا
الــغـاء احلــظــر اجلـزئـي بـدءا من
ـصـدر يـوم غـد األحــد. واوضح ا
ان (اللـجـنـة شددت عـلى االلـتزام
باإلجـراءات الـوقائـيـة بعـد الـغاء
احلـظــر). واصـدرت الــلـجــنـة في
وقـت اســــابق قــــراراً بــــإيــــقــــاف
احلـــظــر الـــشــامـل واســتـــئــنــاف
اجلـزئي الـذي يـبـدأ من الـسـاعة
الـتـاسـعـة مـسـاءً وإلى اخلـامـسة

صباحاً طيلة أيام األسبوع). 
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شـددت الرئـاسات الـثالث بـحضور
رئــيس مــجــلس الـقــضــاء االعـلى 
عــلى حــصــر الـسـالح بـيــد الــدولـة
واحــتــرام االجــراءات الــقــضــائــيـة
والــقـانــونـيــة واألطـر الــدسـتــوريـة
لـلـحـفـاظ عـلى هـيـبـة الـدولـة. فـيـما
يــعــقــد رئــيس الــوزراء اجــتــمــاعـا
مــرتــقــبــا مع الــقـوى الــســيــاســيـة
نـاقشـة تداعـيات االنـتشار الـفاعـة 
الـعـسـكري فـي بغـداد قـبل يـوم 
التـــخــاذ خــطـــوات جــديـــدة تــمــنع
حـــدوث انـــزالقـــات خـــطـــرة. وقـــال
مــــراقـــــبــــون لـ(الــــزمــــان) امس ان
(اجــتـمــاع مـرتــقـبــا بـ الـكــاظـمي
والــكـتـل الـســيـاســيـة الــفـاعــلـة في
ناقشة تداعيات االنتشار شهد   ا
الــعـسـكــري لـفـصـائـل احلـشـد قـبل
يوم في بغداد  واتخاذ خطوات
مـن شــأنـــهــا ان حتـــفظ اســتـــقــرار
االوضــاع وهـيـبـة الـدولـة جتـاه اي
تـهـديد راهن) الفـت ان (االوضاع
مــا زالت مـتـأزمـة وهـنـاك حتـركـات
جتــريـهـا بــعض االطـراف لـتــهـدئـة
ـوقف). وكانـت الرئاسـات الثالث ا
بـحضور مجلس القضاء االعلى قد
عـقـدت اول امس اجـتـماع  شـددت
خـالله عــلى (حــصــر الــسالح بــيــد
الـــــدولـــــة واحـــــتـــــرام االجـــــراءات
الــقــضـائــيــة والـقــانــونـيــة واألطـر
الــدسـتـوريـة لــلـحـفـاظ عــلى هـيـبـة
الــدولــة) مـــؤكــدين ان (اســتــمــرار
االضـطرابات األمنية والتعدي على
ــثل جتـاوزا خـطـرا في الــسـلـطـة 
حـق الــدولــة). وبـــحــسب تـــقــاريــر
صـحفـية  فـأن االجتمـاع  ركز على
ـــاضي أحــــداث يـــوم األربــــعــــاء ا
ـسلح لفـصائل احلشد واالنـتشار ا
ـنـطـقـة اخلــضـراء ومـا رافـقه فـي ا
مـن تـطــورات أفــضت إلـى تــسـلــيم
قـائـد عـمـلـيـات االنـبـار في الـهـيـئـة
قـاسم مصلح ألمن احلـشد  مؤكدة

ان قــرار تـسـلـيم مــصـلح اتـخـذ من
أجـل إنــهـاء األزمــة ومــنـع االنـزالق
إلى أي مـواجهة مسلحة ب قوات
اجلـيـش وعنـاصـر احلـشـد). ونـفت
مــصـادر من مـكــتب رئـيس الـوزراء
ـعـلـومات الـتي تـداولتـهـا أطراف ا
في احلـشد بتسليم مـصلح للهيئة.
صـادر إن (مصـلح ال يزال وقـالت ا
ـشتـركة بـعهـدة قيـادة العـملـيات ا
وهـي الـتي حتـقق مــعه اآلن بـشـأن
ـوجـهـة إلـيه وسـتـتم االتـهـامـات ا
إحـالـته لـلـقـضـاء لـيـقـرر مـصـيـره).
وكـانت الهيئة قد أعلنت عن انتهاء
أزمة اعتقال مصلح في اليوم الذي
اعـتقل فـيه مـشيرة الـى أن (الفـتنة
وئـــدت). يــأتي ذلك بـــعــد انــتــشــار
مـسلح لعناصر احلشد قرب محيط
اخلـــضــراء أعــقـــبه انــتـــشــار آخــر
ـنطـقة لـقـوات اجليش فـي محـيط ا
ــنــاطـق االخــرى. ونــشـرت وعــدد ا
حـسابـات مقـربة من احلـشد صورا
الجـتمـاع ضمّ رئيس حتـالف الفتح
هـــادي الــعــامــري ورئـــيس هــيــئــة
احلـــشــد فــالح الـــفــيــاض ورئــيس
أركـان احلشد أبـو فدك احملمداوي
مــشـــيــرة إلى أن االجــتــمــاع أنــهى
قــضـيـة مـصـلح عـبــر تـسـلـيـمه إلى

أمـن احلــشــد. واكــد الــعــامــري في
وقـت ســابق ان هـــنــاك اعـــتــقــاالت
بـــدون مــذكــرات قــبـض وأســالــيب
ـكن أن نـقبـلهـا مطـلقا تـعذيب ال 
الفــتــا الى ان احلــشــد بــنى هــيــبـة
الــدولـــة بــدمــائه الــطــاهــرة. وقــال
الـعامري في بيان امس ان (احلشد
بـدمائه الـطاهـرة بنى هـيبـة الدولة
ومـن يـريــد كـســر هـيــبـته حتت اي
حـــجــة كـــانت هـــو الــذي يـــريــد ان
يـــقـــوض الـــهـــيـــبـــة) واضـــاف ان
(االعـتـقـاالت بطـرق مـلـتويـة بـعـيداً
عـن االجـــــراءات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة
واالصـولية وباجتـهادات شخصية
هـــو الــذي يـــريــد ان يـــلــتـف عــلى
الــقـــضــاء وال يالحظ الــفــصل بــ
الـــســـلــطـــات الـــتي نـص عــلـــيـــهــا
ــــكن الــــدســــتــــور) وتــــابـع انه (
اخـتزال الـقضاء واالجـهزة االمـنية
وهـــنـــاك بــعض بـــشـــخص واحــد 
ـمـارسات اخلـاطـئة من اعـتـقاالت ا
بـــدون مــذكــرات قــبـض واســالــيب
وهـذه تــعـذيب ال نـقـبــلـهـا مـطــلـقـاً 
اخلــطـوة االولى بـالــعـودة بـاجتـاه
نـامل من اجلـميع ان الـدكـتاتـورية 
يـكـون الـعـراق وخدمـة الـشـعب هو

منطلقنا واساس وحدتنا). 

والصـحية) مشدداً عـلى (أهمية
ـتـمـثل إشـراك اجلـهـد الـوطـني ا
بـــشـــركــات احلـــفـــر الـــعـــراقـــيــة
ـعـدات ــشـاريع الــنـفــطـيــة وا وا
الـهـندسـيـة الـثقـيـلـة في مـشاريع
تطـوير احلـقول الـنفـطيـة وقطاع
التصـفية والبـنى التحتـية وغير
ذلـك) وتـــــــــــــــــابـع ان (هــــــــــــــــذه
االجـــتـــمـــاعـــات تـــأتي فـي إطــار
مـتـابـعـة قـيـادة الـقـطـاع الـنفـطي
مـيــدانـيـاً خلـطط بــرامج تـطـويـر
احلـقول الـنـفـطيـة الدامـة وزيادة
االنـــتــاج فــضالً عـن اســتــثــمــار
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اكــد رئــيس حـــكــومــة إقــلــيم
كردستان مسرور البارزاني 
ــة داعش مـــرهــونــة ان هـــز
بـــالــقـــضـــاء عـــلى األســـبــاب
والـــعـــوامل الــتـي تــؤدي إلى
ظــهـور اإلرهــاب. وقـال بــيـان
تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس ان
(البارزاني استقبل في اربيل
نـائب الــقــائــد الـعــام لــقـوات
التحالف في العراق وسوريا
اجلـــنــــرال ريـــتـــشــــارد بـــيل
وبــحـــثــا آخـــر مــســـتــجــدات
األوضــاع في كل مـن الــعـراق

وسوريا).
واضـــاف ان (الـــلـــقـــاء اشــاد
بــتـفــعــيل مــراكـز الــتــنــسـيق
ـنـاطق ـشـتـرك في ا األمـني ا
الــكــردســتــانــيــة خـارج إدارة
اإلقـــــلـــــيم  كــــونـه خـــــطــــوة
إيـجـابـيـة) ووجه الـبـارزاني
(شـــكــره لـــقــوات الـــتـــحــالف
الـــدولي عــلى مـــا تــقــدمه من
دعم وإسـنـاد وجدد الـتـأكـيد
ـة داعش واإلرهـاب بـأن هـز
عـمــومـاً مــرهـونــة بـالــقـضـاء
على األسباب والعوامل التي
تــؤدي إلى ظــهــور اإلرهـاب)
مــشــيــرا الى ان (الــتــصـويت
على مـشـروع قانـون احملكـمة

اجلـنــائــيــة اخملـتــصــة بــجـرائم
داعش ســــــيــــــكــــــون خــــــطــــــوة
لالقتصاص من إرهابيي داعش
وإحــقــاق الـــعــدالـــة وتــعــويض

الضـحـايا) بدوره  أشاد نائب
الـقــائـد الـعـام لـقـوات الـتـحـالف
بـ(بـطــولــة قـوات الــبــيـشــمــركـة
وتـــضـــحــــيـــاتـــهـــا كــــمـــا ثـــمّن

اإلصالحــات الــتـي شـرعـت بــهـا
وال سـيـمـا في حــكـومـة االقـلــيم 
وزارة البيـشمركة) مشددا على
(مـــواصــــلـــة الـــدعـم واإلســـنـــاد

للبيـشمركة وتعزيـز التنسيق
األمــني مع اجلــيش الــعـراقي
ـواجــهــة الــتــهــديـدات الــتي

يشكلها إرهابيو داعش.). 
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الـبـركـاني في الـغالف اجلـوي). فـيـمـا اكـد مـرصـد بـركان
أالسكـا إن (انفجـارا قصيـرا أدى إلى سحابـة رماد يصل
ارتـفـاعـها إلى  15ألف قدم فـوق مـسـتوى سـطح الـبـحر)
وأضاف (مـنذ ذلك االنـفجـار انخـفضت الـزالزل). وتظـهر
صـور األقمـار الصـناعـية أن سـحابـة الرمـاد انفـصلت عن
الفـتحة وتتجه نحو الـشرق. وقالت دراسة أجراها االحتاد
إن مجـمـوعة ـاضي  اجلـيـوفيـزيـائي األمـريكي في الـعـام ا
اجلـزر البـركانـية قـد تـكون بـركانـا عمالقـا واحدا مـشابـها
لبركـان يلوستون كالديـرا. وأوضح عالم اجليوفيزياء جون
بــاور إن (الــبــركـان الــعــمالق ســيـكــون كــبـيــرا جــدا وقـد
يــتـــســبب في اضـــطــراب احلــضــارات في جـــمــيع أنــحــاء

العالم). 
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اعـلـنـت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي
الـتابـعـة لـوزارة الـنقل  ان يـكون طـقس الـيـوم الـسبت في
ـناطق كـافة صـحوا  وارتـفاع بـدرجات احلـرارة. وقالت ا
الـهــيـئـة فـي بـيـان تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (طــقس الـيـوم
ـنـاطق كافـة صحـوا وارتـفاع طـفيف الـسـبت سيـكون في ا
بـــدرجـــات احلــرارة) واضـــاف ان (االجـــواء خالل االيــام
ـقــبـلـة لـن تـشـهــد تـغـيــيـرا في درجــات احلـرارة). ووجـد ا
الـبـاحثـون بـركـانـا هائـال محـتـمال في أالسـكـا حـيث حذر
ي ضخم. وقالت أحد اخلبراء من أنه قد يكون له تأثير عا

سح اجليولوجي األمريكية إن (حتذيرا أحمر قد  هيئة ا
رفـعه مــا يـشـيـر إلى احــتـمـال انــبـعـاث كـبــيـر من الـرمـاد
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بــالــتــعـاون مـع مــنـظــمــة الــيــونــســكـو
وبـحضـور رؤسـاء اجلامـعات الـعراقـية
ورئـــيس جـــهـــاز اإلشــراف والـــتـــقــو
ـديــرين الــعــامـ الــعــلـمـي وعـدد مـن ا
ــثــلي ــســتــشــارين الــثــقــافــيــ و وا
ــنـظــمــات الـدولــيـة  الــقــول (أهـمــيـة ا
ـــنــظـــمــات الـــدولــيــة الــشـــراكــات مع ا
ـعـتـمدة لـتـطـوير وتـأمـ مـستـلـزمات ا
الــتـنـمــيـة فـي مـجـال الــتـعــلـيم الــعـالي

والــبـحث الــعـلــمي واالرتــقـاء بــنـوعــيـة
ورصـانـة اخملـرجـات وخـدمـة اجملـتـمع)
ـؤسـسـات التـعـليـمـية مـشـيرا الى أن (ا
اجلــامـعــيـة فـي الـعــراق حـقــقت نــتـائج
طـــيـــبـــة مـن خالل مـــراعـــاة مـــؤشـــرات
ـتـحدة وسـجـلت خمس وأهـداف األ ا
وثالثـون جـامعـة حضـورا وتـنافـسا في
ـسـتـدامة ـز للـتـنـمـيـة ا تـصـنـيف الـتـا
ألنـهـا تــؤمن بـخـدمـة اجملـتـمع والـبـحث

وظـف والـطلـبة داعـيا الـتدريـسيـ وا
الى (أخـذ اللقاحات واستكمال التطعيم
واإلســـهـــام في احلـــفـــاظ عـــلـى صـــحــة
ــضي بــإكـمــال مـتــطـلــبـات اجملــتـمع وا
الــعــام الــدراسي احلــالـي واالســتــعـداد
ـقــبل الـذي يــبـدأ في لــلـعـام الــدراسي ا
ـــقــبل) مـــشـــددا عــلى تـــشـــرين األول ا
(اسـتـقالليـة اجلـامعـة واخـتصـار الزمن
ارسة كـامل السـلطة وتـقلـيل اجلهـد و
الــعـلـمــيـة الــتي يــتـمـتـع بـهــا األسـاتـذة
الـتدريسيون في مجال اختصاصاتهم)
وطـالب عبد الـصاحب األقسـام واللجان
ــعـنــيـة بـ(اســتـمــرار تـدقــيق مـدخالت ا
الـتقـد الى الـدراسات الـعلـيا ومـراعاة
الـتوقـيتـات الالزمة ومـواعيـد االمتـحان
الــتـــنــافــسي). كــمـــا اســتــمع الى (رؤى
ومالحظات ومقترحات مجلس اجلامعة
في مــجـال الـبــحث الـعـلــمي والـتـدريس
ومــــشــــاريـع االنــــفــــتــــاح عــــلى وزارات
ومــؤســســات الــدولــة  الــتـي وصــفــهـا

بالطموحة).
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مـثـمـنـا (تشـكـيل اجملـلس االسـتـشاري)
ومـــضى عـــبـــد الـــصـــاحب الـى الـــقــول
ــضي بـاسـتـحـداث وتـطـويـر (ضـرورة ا
الــتــخــصــصـات الــنــوعــيــة واالهــتــمـام
بـاجملالت احملـلـيـة الـتي حتـمـل تـاريـخا
حـافال بـالـعـطـاء العـلـمي الـذي يـؤهـلـها
نـطقة والعالم). ـنافسة نظـيراتها في ا
وفـي سياق مـتصل  دعـا عبـد الصاحب
ــنـــظـــمــات الـــدولــيـــة اخملــتـــصــة الى ا
الــشـــراكــة مع اجلـــامــعـــات الــعـــراقــيــة
ي وتــشــكـــيل مــجــلس اســـتــشــاري عــا
مــشــتــرك. وقـــال عــبــد الــصــاحب عــقب
افـتتاح فـعاليـات مؤتمـر التعلـيم العالي
في الــعــراق الــذي الــذي أقــامــتـه دائـرة
البعثات والعالقات الثقافية في الوزارة
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ـنـتج) وشـدد عـبـد الـصـاحب الـعـلـمي ا
شـاريع التطبيقية عـلى ( التركيز على ا
وبــنـاء الـقــدرات من خالل الــشـراكـة مع
ـنـظـمـات الـدوليـة اخملـتـصـة وتـشـكيل ا
ي وتــوظــيف مــجـــلس اســتــشــاري عـــا
خـــبــرات وطـــاقــات اجلـــامــعـــات في كل
مــحـافـظــة لـتــنـمــيـة الــقـدرات وتــطـويـر
الـواقع الـتـطبـيـقي واسـتـثمـار الـتـعاون
الـدولي في تـنمـية االخـتـصاصـات التي
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عــقـد وزيــر الـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
الــعــلـمـي  نـبــيل كــاظم عــبــد الــصـاحب
اجـــتــــمـــاعــــا مع مـــجــــلس اجلــــامـــعـــة
وجه خالله بــتـطــويـر الــتـكــنـولــوجـيــة 
ـساحـات اخلـضراء ومـتابـعة مـشاريع ا
الـبــنى الـتـحـتـيـة واالســتـمـرار بـجـهـود
تـعزيز مجاالت البحث العلمي . وافتتح
عــبـــد الــصــاحب خـالل الــزيــارة مــرأيــا
متعدد الطوابق  كما اطلع على خارطة
وحث على ـشاريع الداخلية لـلجامعة  ا
سـاحات اخلضـراء واستـثمار تـطويـر ا
ــتـــاحـــة وصــيـــانـــة األبــنـــيــة ـــوارد ا ا
وتـفقـدها باسـتمرار عـلى وفق توقـيتات

وبرامج مدروسة. 
ووجه فـي كـلــمــته خـالل االجــتـمــاع مع
مــجـلس اجلــامـعـة بــحـضــور رئـيــسـهـا
أحــمـد الــغـبــان بـ (بـالــتـعــامل مع مـلف
تـوافرة الـتـطويـرعـلى وفق اإلمكـانـات ا
والــتــكــيف مع الــظــروف والــتــحــديــات
ا االقـتـصـادية والـصـحـية واخلـدمـيـة 
ـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة) يـحـقق أهـداف ا
مــشــيــدا بـ (جــهــود مــجــالس األقــســام
والــكـلــيــات والــهـيــئــات الــتـدريــســيـة 
وسـعيهم احلـثيث على االرتـقاء بالواقع
ـسـتــوعـبـات الــعـلـمي والــتـواصل مـع ا
الـرصينة لـتحقيق النـشر ورفع مستوى
الـــتـــنـــافـس الـــذي أوصل الـــعـــراق الى
ـيـا) ــرتـبـة اخلــامـســة واألربـعـ عــا ا
مـــؤكــدا أن (الـــبــحث الـــعـــلــمي ركـــيــزة
أســاســـيــة لـــلــجـــامــعـــة الــتي تـــنــافس
سؤولة عن نـظيراتهـا في التصنيـفات ا
تـقــيـيم جــودة اخلـدمـات الــتـعـلــيـمـيـة)
وأعـرب عبد الصاحب عن (أمله بتجاوز
تــداعــيــات األزمـة الــصــحــيــة الــراهــنـة
دمج والعودة الى الدوام احلضوري وا
عـلى صعيـد الدراسات الـعليـا واألولية)
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وصل-(أ ف ب) - تـثير عودة عشرات العائالت العراقـية التي يشتبه بارتباطها { ا
وصـل مخاوف فـي صفـوف سكان بتـنظـيم داعش من مخـيم الهـول في سوريـا إلى ا

تطرف ماثلة في األذهان. إذ ال تزال ذكرى فظائع هذا التنظيم ا نطقة  ا
وعــبــرت نــحــو مــئــة عــائــلــة عــراقــيــة
ـاضي من مـخـيم الـهـول في الـثـالثـاء ا
سـوريا إلى الـعراق لتـستقـر في مخيم
رة وصل.وهي ا اجلـدعة الـواقع  في ا
األولى الـــتـي يــعـــاد فـــيـــهـــا نـــازحــون
عـراقــيـون من الـهـول الـذي يـضم أكـثـر
من  60ألـف شـــخص بــــيـــنــــهم أقـــارب
ـقـاتـلـ من داعش. وقـال مـسؤول في
اإلدارة احملـليـة الكرديـة في سوريا إن
ـوجب اتـفـاق بـ (الـعـمــلـيـة نـظـمت 
ــكــافــحـة بــغــداد والــتـحــالف الــدولي 
داعش الـذي تـقـوده واشـنـطن وتـشكل
ــوجـة األولى عـلى أن تـلــيـهـا دفـعـات ا
أخــرى). وأعـادت الـعـمــلـيـة إلى أذهـان
وصل ذكرى فظائع الـكثير من سكـان ا
نـطـقـة مدة داعش الـذي سـيـطـر علـى ا
تـزيـد عن ثالث سـنوات. ورأى عـمـــــــر
(  28عــامــا) الـذي فــقـد والــده عــلى يـد
ـتطـرف ان (االهالي الـقيارة الـتنـظيم ا
يــرفـضــون بـشــكل قـاطـع عـودة هـؤالء
فـأفــكـارهم مـتـشـددة وداعـمـة لـداعش)
كن التعايش معهم). واضـاف انه (ال 
 فــيـمــا ال يـزال مــصـيــر نـحـو  200 من
ـنطقـة مجهـوال بعـدما اعتـقلهم أبـناء ا
الـتـنـظـيم. وكـانت الـقـيـارة إحدى أولى
ــــنـــــاطق الـــــتي حتــــررت مـن بــــراثن ا
ـوصـل. واكد اجلـهـاديـ في مـنـطـقـة ا
مــديــر نــاحـيــة الــقــيــارة صـالـح حـسن
اجلــبــوري ان (هـنــاك تـخــوفــا من تـلك
اخلــطـوة وخــشـيـة مـن ان يـكـون لــتـلك
ـنـطـقة). الـعـائالت تـأثـيـر أمـني عـلـى ا
واضـاف ان (نـحو  90 عـائـلـةً ووصلت
إلى مـــخــيم اجلـــدعــة في احملـــافــظــة 

ـارساته وانـتـهـاكاته  وال وتـسـبـبت 
ســيـمــا في حق األقـلــيـة االيــزيـديـة ثم
ـعـارك مع القـوات احلكـومـية لـطرده ا
ــــوجــــات نــــزوح. ويــــقـــــطن خُــــمس
الـنازحـ في مخيـمات فيـما تسـتأجر
الـغــالـبـيـة مـنـازل رغم قــلّـة مـداخـيـلـهـا
ـالــيـة. ومـنـذ سـنـوات يـعـلن الـعـراق ا
نـيـته إغالق اخملـيمـات لـكن السـلـطات
ســرّعت الـعــمــلـيــة بـشــكل كـبــيـر خالل

ـاضيـة. ولم يعـد نحـو نصف األشـهر ا
ناطق التي سـكان تلك اخمليـمات إلى ا
يـتحـدرون مـنهـا وفق منـظمـة الهـجرة
الـدولـيـة بـرغم أن الـسـلـطـات تـقول إن
(حـــمــلـــة اإلغالق هـــذه تــضـــمن عــودة

النازح إلى منازلهم). 
ويـــشـــخص تـــقـــريـــر لـــبـــرنـــامج األ
ـــائي أن (مـــخـــيـــمـــات ـــتـــحــــدة اإل ا
الـــنــازحـــ أغــلـــقت مـــؤخــراً مـن قــبل

احلـكومة  بـرغم من أن العديـد منهم ال
ـلكـون إمكـانيـة العـودة إلى منـاطقهم
االصـــــلـــــيــــة) واضـــــاف انه (كـــــان من
اخملـــطط لـــبــعـــضـــهم أن يـــعــودوا إلى
بــيــوتــهم لــكن أرغــمــوا عـلـى الـتــراجع
بـســبب رفض الـسـكـان احملـلـيـ لـهم).
بـيـنـما شـددت جـابـروا  في وقت سابق
على أنه (سيتمُّ دمجهم في مجتمعاتهم
ومــنـاطــقـهم األصــلـيــة عـنـد عــودتـهم).

مــعـظم أفـرادهــا من الـنــسـاء واألطـفـال
ويـقدّر عددهـم بنحو  ?300بـينـما يضمّ
اخملـيم  7500نـازح بـيـنهم جـهـاديون).
ويـعود الـقلق األسـاسي خللـو موضوع
نــقل هــذه الــعــائالت من أي شــفــافــيـة.
ـفـوضـية الـعـليـا حلـقوق وقـال عـضو ا
اإلنسان علي البياتي في تصريح امس
ان (مصدر اخلشية األول  يتمثل بعدم
وضـوح مـا إذا كـانت تـلك الـعـائـالت قد
خــضـعت لــتـدقــيق أمـني أو مــسـاءلـة 
والســيـمـا وأن غـالـبـيــة الـعـائالت الـتي
كـانت في الهـول تابعـة لداعش وعلـيها
مالحــظـات أمـنـيـة كـثـيـرة) واشـار الى
انه (كـان يـنبـغي التـأكد من عـدم وجود
أي تـهمة ضدهم ومن عدم ارتكابهم أي
ــة ضـــد مــدنــيـــ في احلــرب أو جـــر
قـبـل إعـادتــهم).في مــشــاركــتـهم فــيــهــا
ــقـابل تــؤكــد الـســلـطــات عـلى لــسـان ا
وزيـــرة الـــهـــجـــرة ايـــفـــان فـــائق بـــأن
األجــهـزة األمـنـيــة اسـتـأنـفـت الـتـدقـيق
األمــني لـهـؤالء الـعـائـدين إال أن ذلك ال
يــطــمـــئن عــمــر الــذي يــتــخــوف من أن
(الـقـادم سيـكـون سيـئـاً ألنهم أصـبـحوا

قريب جداً علينا).
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ويـردف ان (بـعـضـهم قـنـبـلـة مـوقـوتة).
وال تـزال مـسـألـة الـنـازحـ في الـعراق
عـالقـة ومعقـدة. فبعـد ثالث سنوات من
 3 ة داعش هناك 1 إعالن العراق هز
مـليون نازح في مقابل 3 2 مالي في
الــــعـــام  2016 وفـق احــــصـــاءات األ
ــتــحــدة.وكــان الـتــنــظــيم قــد اجــتـاح ا
مـساحـات واسعـة من العراق في2014 

ويــشــكك الــنــاشط عــمــر احلــســيــني 
بـإمـكـانـية الـدولـة عـلى إعـادة دمج تلك
الــعــائالت. وقــال انه (عــلى احلــكــومـة
الـتعـامل بحذر مع هـذه العـائالت ألنها
أمـــضـت خـــمس ســـنــــوات في مـــخـــيم
الـهول ويجب إعادة تـأهيلهـا ودمجها
بــاجملـتـمع) مــتـسـائال  (هـل احلـكـومـة
عـلى استـعداد وقـادرة على دمج هؤالء

في اجملتمع وحمايته منهم?).

حتـتاجـها مؤسـسات الـتعـليم على وفق
سـقوف زمنية محددة). من جانبه أعرب
رئــيس بـعــثـة الــيــونـســكـو في الــعـراق
بـاولـو فـونـتـاني عن (سـعـادته بـتـطـوير
قـطـاع الـتـعـلـيم فـي الـعراق) مـؤكـدا ان
(هـنــاك الـقـدرة عـلى جتــاوز الـتـحـديـات

والوصول الى أفضل النتائج).
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واوضح فـونتـاني أن (اليونـسكـو يعمل
عـلى تقـد كل ما لـديهـا من دعم لـقطاع
الـتعليم العراقي وتوفير ما حتتاج اليه
ـؤسسات التعـليمية من وسـائل تقنية ا
الكــاتــهـا لــتــعــزيـز ودورات تــدريــبـيــة 
ــهـارات) مــشـيـدا (بـتــسـارع خـطـوات ا
الــتــفــاعـل والــتــطــويــر في مــؤســســات
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي وما
صـاغـته من نـتـائـج ايـجـابـيـة مـلـحـوظة
ــنـصــرمـة). بــدوره أكـد خالل الــفـتــرة ا
مدير دائرة البعثات والعالقات الثقافية
ؤتمر يـوفر بيئة حـازم باقر طاهـر أن (ا
مـنـاسـبـة لـلـمراجـعـة وحتـفـيـز مـقـومات
التطوير الفتا الى أن مؤسسات التعليم
في الــعــراق مــاضــيــة بــتــرســيخ صــور
الـتعاون واإلفادة من اخلبرات الدولية).
ـؤتـمــر عـروضـا وتــضـمـنت جــلـســات ا
ونــقـــاشــا ورؤى تــتــعـــلق بــاألولــويــات
والـتـوجـهـات االسـتـراتـيـجـيـة لـلـتـعـلـيم
الــعــالـي في الــعــراق وتــطــور اســالــيب
ـنـطـقـة الـعـربـيـة وفـرص الـتـعـلــيم في ا
الـشــراكـة والـتـعــاون الـدولي في مـجـال
ــنح الــدراســـيــة والــتــبــادل الــثــقــافي ا
ـلــحـقــيــات الـثــقـافــيـة في ونــشـاطــات ا
اخلــــارج  اضــــافــــة الى اســــتــــعـــراض
جتــارب الــتـعــاون الـدولي  كــمـا شــهـد
ــــؤتـــمــــر مــــراسم تــــوزيع شــــهـــادات ا
ـقــيــمـ واخلــريــجـ ــشـاركــة بــ ا ا
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اجـتـمـاع مع وزيـر الـنـفـط احـسـان عـبد
اجلـــبــــار اســـمـــاعـــيـل وتـــقـــد طـــلب
نافع االجتماعية لـتخصيص جزء من ا
لـلـشركـات الـنفـطـية الـعـاملـة في حـقول
احملـافـظـة لـبنـاء مـجـمع سـكـني  يضم
الف وحـدة سكـنيـة يوزع مجـانًا لـفقراء
احملـــافــظــة والـــشــرائح الـــضــعـــيــفــة)
ـــــلـف ال يـــــزال قــــــيـــــد واضــــــاف ان (ا
ــوافـقــات والـدراسـة) مــشـيـرا الى ان ا
(اجملـمع سـيخـصص بالـكـامل للـشرائح
الــــفـــقـــيــــرة والـــضــــعـــيـــفــــة في اطـــار
اسـتـراتيـجـية يـتبـنـاها لالهـتـمام بـهذه
الـشـرائح بـشـكل خاص). فـيـمـا تواصل
الكـات الـهنـديـسة والـفـنيـة في شـركة ا
ـعـتصم الـعامـة للـمـقاوالت اإلنـشائـية ا
الــتـــابــعــة لــوزارة االعــمــار واالســكــان
أعــمـال الــبـلــديــات واالشـغــال الـعــامـة 
تــنـفــيـذ مــشـروع إنــشـاء جــسـر شــمـال
الـناصرية ومـقترباته لـلمرحلة األولى 
اذ نــــفـــذت الــــشـــركــــة صب الــــركـــيـــزة
اخلـــــامـــــســـــة عـــــشـــــرة بـــــقـــــطــــر 1.5

وعمــــــــــــق 28.5 مترا. 

بـرفع اخمللفات واالنقاض عند مقتربات
اجلـسـر السـريع والبـدء بحـملـة شامـلة
ــا يـــســهل لـــتــأهـــيل هــذه الـــشــوارع 
ـنطقـة). كما ـرورية في هذه ا احلـركة ا
تــفـقــد احملـافظ  مــنــطـقــة الـعــرجـة في
الـناصرية لالطالع على معاناة سكانها
وتــوجـيه الــدوائـر احلــكـومــيـة التــخـاذ
اإلجـراءات الالزمـة لرفـع احملرومـية عن

نطقة.  هذه ا
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وطــــالب اخلـــفـــاجـي (بـــأعـــداد دراســـة
ـنـطـقة سـريـعـة وشـامـلـة الحتـيـاجـات ا
ومـنها شـبكة مـجاري الصـرف الصحي
وكـذلك تعزيز مـحوالت اضافيـة لتطوير
الـشـبكـة الكـهـربائـية فـضال عن مالعب
وسـاحات رياضية مخدومة  لـلمباشرة
بـحملـة خدميـة متكـاملة ورفع اي حيف
ناطق). وكان اخلفاجي يـقع على هذه ا
قـد اعلن عن مفـاحتة وزارة النـفط لبناء
مـجمع سـكني يـضم الف وحـدة سكـنية
ـــســتـــحـــقــة ويـــخـــصص لــلـــشـــرائح ا
مــجــانــا.وقــال اخلــفــاجي انـه ( عــقـد

ستحقة للشركة الية ا الـتخصيصات ا
ـنــفـذة لــلــمـشــروع وعـودة ــالـيــزيــة ا ا
اسـتـئـنـاف الـعمل بـه). ووجه احملافظ 
شروع الشارع نفذة  الكـات البلدية ا ا
ـــؤدي إلى مـــســتـــشــفى الـــنــاصـــريــة ا
ـركــزي اجلـديـد بـالـعـمل بـشـكل دقـيق ا
وسـريع الجنازه حتى يتزامن مع موعد
ـسـتـشـفى ويـرفع اي مـشـاكل افـتـتـاح ا
ـواطـنـ الى هـذه فـي وصـول جـمـيع ا
ــنــشــأة احلـيــويــة. وشــدد اخلــفـاجي ا
وقع الـعمل بـرفقة خالل جـولة تـفقـدية 
ـسـؤولـ احملـلـيـ ومـديـري عـدد من ا
الـــدوائـــر اخلـــدمـــيــة  عـــلـى (تـــوفـــيــر
مــســاحــات خــضــراء في هــذا الــطــريق
ـا يضـفي طـابعـاً جـمالـياً ـسـتحـدث  ا
راجعي ويـتناسب مع احلالة النـفسية 
تطور) داعـيا مديرية ستشـفى ا هـذا ا
تـوزيع كهـرباء ذي قـار الى (البـدء برفع
باشرة االعـمدة الكـهربائيـة احلاليـة وا
بـنـصب شـبكـة انـارة حـديثـة عـلى طول
ـسـتـشفى فـضال ـؤدي الى ا الـطـريق ا
عن تــوجـيه مـديـريـة بــلـديـة الـنـاصـريـة

تــلـقـته (الــزمـان) امس انه ( تــشـكـيل
جلـنة علـيا برئـاسته وعضـوية الدوائر
لف األمن االنتخابي  السناد عنية  ا
ـــفــوضـــيـــة لــتـــنـــظــيم ودعم مـــكـــتب ا
انـتــخـابـات حـرة ونـزيـهـة وآمـنـة الـتي
حـدد مـوعـدهـا في الـعـشـار من تـشـرين
ــقــبل) واضــاف انـه (سـيــعــمل األول ا
ـفــوضـيـة عــلى اسـنــاد ودعم مالكـات ا
لـــلــعــمـل بــشـــكل مــنـــظم ألجل إجنــاح

العملية االنتخابية). 
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كـمـا اكـد اخلـفاجي  اسـتـئـنـاف الـعمل
مـرالـثاني لـطـريق ناصـرية ـشـروع ا
جـبـايش. وقال اخلـفـاجي خالل مؤتـمر
ان (احملــافــظـة ومـن خالل اتـصــاالتــهـا
ســعت إلى ــســتــمــرة مع احلــكــومــة  ا
نفذة بالغ اخلـاصة بالشـركة ا تـأم ا
لطريق ناصرية جبايش) ولفت الى ان
(هــذا الـطــريق يـعــد من أخـطــر الـطـرق
ا يـشهده من الـرئيـسة في احملـافظـة  
حــوادث مــروريــة مــروعــة) مــؤكــدا ان
(ســــعـي احملــــافــــظــــة اثــــمــــر بــــاطالق
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ـركبـة في الـوزارات واحملـافـظات  هـي حلـقـات زائـدة ولـيست كـثيـر من احلـلـقـات ا
نـافـعـة   مـعـرقلـة ولـيـست مـنـتجـة  وكـثـيـر من الـدوائر واحلـلـقـات االداريـة التي 
انتاجـها وضمـها للـوزارات واحملافظـات والبلـديات هي شبـيه باخلراج الـذي يضهر
في احملـاصـيل الـزراعـيــة الـتي تـمـتص مـاهـو مـفـيـد مـن الـتـربـة وتـتـرك حـقل الـقـمح
ا تعطي ضعيفـاً وسنبلته غير منتـجة  فمجالس احملافظات والبـلديات تأخذ اكثر 
 ,وقد شـكل وجـودها طـيـلة سـنـوات تأسـيـسهـا حـلقـات امـتصـاص خلـزينـة الـدولة 
وعــنـاصـر وســطـيــة غـيــر كـفــوءة بـ حـاجــات احملـافــظـات والــنـواحي واالقــضـيـة 
ـلـيـارات وتـهرب والـشـركـات احمللـيـة واالجـنـبـية الـفـاشـلـة  التي سـرعـان مـاتـنهب ا
مول في خارج البالد  وتـظل اعمالها مركونة ياكلـها الصدأ  فيضيع احملاسب وا

زحمة السرقات .
لـقـد حتـولت مــجـالس احملـافـظـات والـبــلـديـات الى مـراكـز لـلــصـراع والـتـنـافس بـ
الكـيـانات والـكتل الـسـياسـية لـلحـصـول على اكـثر نـسـبة من االعـضاء  فـكل طرف
ـواقع لكي يدفـع بعـنـاصره بـغض الـنظـر عن الـكـفاءة والـنـزاهة والـوطـنيـة الى تـلك ا
ا حتدده سياسات واجتاهات ومصـالح تلك الكتلة وهذا احلزب  وتبقى يتصـرف 
واطن في مؤخـرة خرج اخليال الذي يوضع مصلـحة البالد وحاجة احملافـظات وا

على ظهر الفرس .
فـهذه احملـافظـات وتلك الـنـواحي التي يـعاني مـواطنـيهـا من احلاجـة والعـوز وخراب
ـواطنـون بان ؤسـسات الـصحـية  فـلم يشـعر ا الـشوارع وغـياب الـبنى الـتحـتيـة وا
مجالـسهم قد حددت االولويـات وقدمت اخلدمة لهم  ففي بـغداد مثالً وهي عاصمة
دينة وازقتها البالد اسألـو مواطنيها ماذا حتقق لهم من مجلسهم من حيث نظافة ا
ـتـسـولـ ـفـخــخـات ونـيـرانـهــا وا والـكـهــربـاء ومـصـائــبـهـا والـشـوارع وخــرابـهـا وا
ـروري وضـعـفه وحـاجـاتـهم واالرامـل وقـهـرهن والـقـوانـ واسـتـبـاحـتـهـا والـنـظـام ا
ودوائـر الدولـة ورشاويـهـا  وشارعي الـقـناة ومـحـمد الـقاسم ومـطـباتـهـما والـكرادة
نـاس وشوارع ومـصائـبهـما وزيـادة اعداد الـعاطـل وحـاجاتـهم واالطفـال السـائب
ـستـشـفـيات واغـطـيـتهـا الـبـاليـة  كل هـذا وغـيره لـم تتم مـتـابـعته من ومـدارسـهم وا
ن وجدوا وماهي مجـلس احملافظة واخـواته اجملالس احملليـة  إذن  فمن يتابـعون و
همة على توفير الكاز للمحوالت االهلية التي التلتزم مهماتـهم ..? فهل تقتصر تلك ا

ا تستفسر عنها يقولون اسألوا مجلس البلدية ..? بشروط التشغيل  و
في هذه الفـترة يدرس مجـلس النواب امكـانية تخـفيض اعداد مجـالس احملافظات 
وهـذا االجراء رغم اهـميـته لكـنه يـبقى قـاصرا عن مـعاجلـة جوهـر القـضيـة  فهـناك
عـدد زائـد في مـجـلس الـنـواب ذاته  وهــنـاك خـلل واضح في قـانـون االنـتـخـابـات 
ركّبات الزائدة والقاصرة في االداء تبقى دون مستوى فمهـما حاولوا معاجلة تلك ا

طالب الشعبية والضرورات الوطنية  .  ا
اضية من حكم هذه اجملالس تعـطي التصورات الواضحة على ضرورة ان الفتـرة ا
الغائها أو استبدالها بصيغة اكثر دينامكية وحيوية واقل كلفة على ميزانية الدولة .
ـصـائب واالخــتـنـاقــات  فـلم نالحظ نـزول لـقـد شــهـد الـعــراق والزال الـكـثـيــر من ا
اعضـاء اجملـالس الى الـشـارع الـعـراقي ومـعـرفـة احتـيـاجـاته ومـطـالـبه الـلـهم سوى
حضور الـبعض القـليل جـداً الى مجالس الـعزاء بسـياراتـهم احملميـة حتى من هواء

الشارع .
البلـد بحاجة الى تغييرات جوهرية  في نظام االنتخابات  وفي مجالس احملافظات
سـتقلة لالنتخابـات  وفي مجلس النواب ذاته  وفي نظام والبلـديات  وفي الهيئة ا
احلكـم الكـتـلـوي احملـاصـصي . فإذا ظـلت الـطـريـقـة ذاتهـا فـانه اليـتـصـور احداً ان
تتبـدل الوجوه ويـتحسن االداء وتـبنى الدولـة  فقد مـر على العراق  18 عـاماً ونحن
نـعيش نـفس احلـالة . نـحن بحـاجـة الى تعـديل بـعض بنـود الدسـتـور والتـخلص من
ـناطق اخملتـلف عليهـا حيث الشـعب بكافـة الوانه وطوائـفه وقوميـاته أينما مشاريع ا
تواجب فهو يـشكل التعبير احلـقيقي للتعايش   وتـنظيم انتخابات حـرة نظيفة بحيث
شـاركة في صياغة عمل عرفية من ا تتمـكن بعض القوى والشخـصيات الوطنيـة وا
ــؤســســات  وهــذا اليــتم إال بــالــقــضــاء عــلى الــدولــة  وتــنــشــيط اداء الــوزارات وا
ؤمنون بحقوق احملاصصة وبناء دولة وطنية مدنية يحكمها القانون ويدير حركتها ا
الشعب  وهـذا بالتأكيد يحتاج الى اقرار وتـنفيذ قانون االحزاب على وفق الشروط
الطبـيعية  بحيث الياتي حزبا أو كتلة تزعم بان لها ما لغيرها
ـكن القـول اجلمـاهـير الـعراقـية لـيـست بحـاجة الى . لـذلك 
ـا هي بـحـاجـة خـطب وتـصـريـحـات وتـعـويـذات كـتـلـويـة وإ
ماسـة الى تغيـيرات فـعليـة تؤدي بانـتقـال البالد من صراع

. نتج احملاصصات الى فعالية اخمللص والوطني ا

bIHð∫ محافظ ذي قار يتفقد عدداً من أحياء الناصرية
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حـدثنـا احـد األصـدقاء قـائال:- كُـتب عَـليَّ يـوما  أن أكـون مـراجـعا إلحـدى الـدوائر
ـتـموج ـعـاملـة في طـريـقـهـا الـطـويل ا بـقـصـد اجنـاز معـامـلـة خـاصـة وخالل سـيـر ا
ـقـصـودة وغـيـر ـطـبـات ا ـعـرقالت وا ـتـعـرج تَـصـادَف أن تـعـثـرت بـالــعـديـد من ا وا
سـيرة اجلبارة ـقصودة هي األكثـر وفي إحدى مراحل ا قصـودة وبالتأكـيد فأن ا ا
تابعة  حرجمت ( توقفت) عاملة العتيدة  وبالطـبع بعد شهور من ا ظفرة لـتلك ا وا
سـؤول األول في تـلك الدائـرة الذي ال اعـر ف أهو بشـكل اضطـرني إلى مـراجعـة ا
مدير عـام أو مدير عادي واغـلب الظن انه ليس عاما وعـند باب مكـتبه الفخم جتلس
لـبس سبحان من أبدع في جـمال خلقهـا وصورها ناهيك فتاة أنيـقة جميـلة زاهية ا
عن مـا أضـافته إلى ذلك اإلبـداع من مـقبالت اجلـمال الـصـناعـية وهي مـتـربعـة على
ـتمثـل  بكرسي مـتحرك دوار وخـلف مكتب فـاخر حتيط به من عرشهـا البلـقيسي ا
كتب وفي وضوعة على ا علقـة  ومنها ا كل جانب وصوب حتف ومـزهريات منها ا
الزوايا إضافة إلى كل ما تتطلبه مستلزمات احلياة من تكييف وخدم وحشم وكذلك
ـبـاشر وعـنـد اقـترابي مـنـها ـكن جتـاوزه حتى من قـبل مـديـرها ا كالمـها الـذي ال 
ـدير رفـعت عـينـهـا جتاهي بـتـجاهل بـخوف وتـردد للـسـؤال عن إمـكانـية رؤيـة ذلك ا
وأومأت لي بيـدها بإشارة فهمت منـها إنها تستفـسر عن سبب حضوري إلى مكتب
ـديـر لـعـرض مـشـكـلـتي اخلـاصـة مـديـرهـا فـأجــبـتـهـا بـرغـبـتي في مـقـابـلـة الــسـيـد ا
اءة بنصف عدد أصابع يدها ( إصبع فقط) بعدم إمكانية عاملتي فأجابتني بإ
ذلك وحاولت مـعرفة األسباب لـكن اإلجابة كانت دائـما بنفس الـطريقة رغم إحلاحي
أو إصـراري  دون جدوى فـخـرجت ساحـبـا خيـبة أمـلي الـكبـيـرة  مضـطـرا للـعودة

غدا. 
اذا كل هذه تلك كانت قـصة صـاحبنـا وهنا يـتبادل الـسؤال الـذي البد منه .. تـرى 
العـنـجهـيـة والتـسـلط من قبل هـذه الـسكـرتـيرة وغـيـرها من مـديـرات مكـاتب الـسادة
سـؤول عمومـا ومن اعطاها هـذا احلق في اتخاذ القـرارات الهامة بدال دراء  وا ا
عن مـديـرهـا او مــسـؤولـهـا وان كـان مـسـؤولـهـا هــو من اعـطـاهـا هـذه الـصالحـيـات
طلقـة فلماذا وهب كل تلك الثقة الكبيرة لهـذه السكرتيرة التي ال تتعدى في حقيقة ا
سـؤول وتنـظم جدول امـرها وامـر موقـعهـا اكثـر من انـها حـاجب عنـد باب الـسيـد ا
اعـمـاله ومـواعـيـده فـهل هـذا يـبـرر له مـنـحـهـا كل تـلك الـقـوة والـصالفـة ام انـهـا من
ـكنه ا يـجـعله كـثـير الـثـقة بـها ام ان ورائـهـا ظهـرا قـويا تـسـتنـد علـيه و االقربـاء 
االســتـفـادة من ذلك الـظــهـر كـلـمــا مـنـحـهـا صالحــيـات اكـبـر ام هـو ســحـر الـنـسـاء
سؤول واالغلب وجمالـهن الذَين يؤثران احـيانا كثيـرة على ارادة وعقول السـادة ا
نح ان السبـب االخيرين اي الظهر القوي واجلمـال الساحر هما الدافعان االقوى 
راجع على وظـف وا ا يجعلهـا تتصرف مع ا تلك الثـقة وكل تلك الصالحيـات 
حـد ســواء في ان تـقــرب هـذا وتـبــعـد ذاك وتـرحب بــهـذه وتــسـتـفــز االخـرى حـسب
قربها  او بـعدها منهم اجـتماعيـا ووظيفيا واحـيانا والعيـاذ بالله دينيـا او طائفيا او
ا تـعطـيل مـصالح ـعنـيـة ور ا يـؤدي الى عـرقلـة عـمل الدائـرة ا عرقـيـا او حزبـيـا 

راجع من الناس. ا
ـا في كل بـلدان وبالـتـأكـيد هـذه حـالـة عامـة  مـنـتشـرة  لـيس في بـلـدنا فـحـسب وا
ـتـقـدم مـنـهـا ولـكن بـدرجـات مـتـفـاوتة وكـل حـسب ثـقـافتـه وحـصانـته الـعـالم حـتى ا
وتــركـيــبــته االجــتــمـاعــيــة ولـكـن مـا يــهــمـنــا مــا نــراه من تـفــاقم وتــعــاظم لــدور تـلك
السكـرتيرات بشكل غيـر طبيعي بل بصـورة حاكمة في مكتب مـسؤولها ودائرته لذا
ـسار اخلاطـئ الذي يسـير بـالعمل االداري فالتـثقـيف باالجتاه الـذي يصـحح هذا ا
ـا يـسـيـر الـيه هـذا الـعـمل في بـلـدان الـعـالم االخـرى ويـعـيـد ـعـاكـس  الى االجتـاه ا
ــســؤول دوره بـــعــيــدا عن الــتــأثـــيــرات اجلــانــبــيــة من لـــلــمــديــر او ا
احملسـوبيات والعالقات االجتمـاعية واخلاصة اصبح ضرورة ال
تـنوعة بد مـنها إلعـادة اعمـار هذا اجلانـب من جوانب العـمل ا
في بــلــدنـــا والــتي اتــعــبـــهــا مــثل هــذا الـــســلــوك وغــيــره من
الـسلـوكيـات الـسلـبيـة التي صـارت تسيء الى الـبلـد وسمـعته

اضافة الى تأثيراته على جميع قطاعات العمل في اي بلد.

مــلف األمن االنـتـخـابـي واسـنـاد مـكـتب
ستـقلة لالنـتخابات ـفوضيـة العلـيا ا ا
فـي احملافظـة. وذكر اخلـفاجي فـي بيان

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

أعـــلـن مـــحـــافظ ذي قــــار أحـــمـــد غـــني
تابعة اخلـفاجي عن تشكيل جلنة عليا 
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دعا النائب عن محافظة ديالى مضر
الـكـروي  إلحـيـاء مـشـروع بـنـاء سد
اروائـي ضــــــــخـم عــــــــلـى احلــــــــدود
ــحــافــظـة الــعـراقــيــة- االيــرانــيــة 
ديالى. وقـال الـكروي لــ ( الـزمان ) 
إن  (مـنـاطق شـرق ديـالى احلـدودية
تــتــمــيــز بـتــدفق ســيــول جــارفـة في
مــواسم االمــطــار الـغــزيــرة وتـؤدي
الى غــرق مــنــاطـق زراعــيــة واســعـة
وتـسبب اضـرار كـبيـرة )  الفـتا الى
ـئة ان  ( تـلك الـسـيـول تـهدر 90 بـا
من مـــيــــاهـــهـــا دون اي اســــتـــفـــادة
وتذهب الى الوديان رغم انها تشكل

ثروة ) .
wz«Ë—« b

ودعـا الـكـروي  الى (ضـرورة اعـادة
احــيـــاء مــشــروع بــنــاء ســد اروائي
ضــخم في مــنــطــقــة قــزالغــيــز عــلى
احلـدود الــعـراقـيـة  –اإليـرانـيـة من
كن اجل جمع مـياه الـسيـول التي 
ان تــخــلق نــقــلـة نــوعــيــة في اعـادة
احـــيـــاء زراعـــة عـــشـــرات االالف من
ات وتنقذ اكثر مناطق ديالى الدو

جفافا في مواسم الصيف ) .
واشـــــار الــــنــــائب الـى ان  ( ديــــالى
بــأمس احلـــاجــة لــتـــطــبــيـق فــعــلي
الستـراتيـجية حـصاد مـياه الـسيول

تـقـريـبـا مـا يـسـهم في تـغـير الـوضع
سـتمـرة منذ ويحل جـزء من االزمة ا

 20سنة تقريبا ) .
واشـار الى ان (مــحـاوالت اشـخـاص
وجــهــات الــســيــطــرة عــلى االراضي
الزراعية في محيط بـعقوبة وخاصة
االرياف وحتويلها الى ارض سكنية
وبـيــعــهـا بــطــرق مـلــتــويـة لـألهـالي
ظـاهـرة اخـذت تــتـسع في الـسـنـوات
االخـيـرة لألسف وجـهـودنـا اسهـمت
في احــبــاط الــكــثــيــر مــنــهــا داعــيــا
االهـالي الى عـدم الـوقـوع في شـبـاك
خــداع هـــؤالء والــتــأكــد من عــائــديه

االراضي قبل شراءها) . 
وفي سياق آخر قال رئيس اجلمعية
النـموذجـية لـلنـحالـ العـراقي في
ـيـاحي  لـ (الـزمان) ديـالى علـوان ا
ان (نــحـالـو ديــالى دعــمـوا االسـواق
الــعــراقــيــة بــأكــثــر من 100 طن من
اضية العسل الطبيعي في االشهر ا
في اعلى مـعـدل لإلنتـاج بعـد احداث
حـزيران 2014 عـقب تــضـرر نـسـبـة
نـاحل انذاك بسبب كبيـرة جدا من ا
وجــودهـــا في مـــنــاطق اجـــتــاحـــهــا

تطرف ) . التنظيم ا
ـيــاحي ان ( ديــالى تــعـد واضــاف ا
ــهــمــة في انــتــاج مـن احملــافــظــات ا
الـــعـــسل ووصـــلت بـــعــد 2010 الى

وامـــان دون اي اســتــشــارات او
خـــبـــرات اجـــنــــبـــيـــة).  وكـــانت
الــشــركــة قــد عــقــدت اجــتــمــاعـاً
نـاقـشـة بنـاء وتـطـوير مـوسـعـاً 
الـبنى الـتحـتية لـقسـم اتصاالت
الــطـيــران بــحــضـور مــديــر عـام
الـــــشــــركـــــة ومـــــســـــؤولي إدارة
احلركة اجلوية وقسم اتصاالت
الـطـيران وشـعـبـها كـافـة . ودعا
هـــــاشم خـالل االجــــتـــــمــــاع الى
(اعـتـمــاد الـشــفـافـيــة في الـعـمل
وابــداء اي مــقــتـــرح يــســهم في
االرتـقـاء نحـو االفـضل) مـشددا
عــــلـى (اهــــمـــــيــــة وضـع خــــطط
ستراتـيجيـة قصيرة ومـتوسطة
وطـويـلة االمـد السـتمـرار الـعمل
ـومته) مـؤكـدا ان (الشـركة ود
تـــســعى لـــلــنــهـــوض واالرتــقــاء
بـالـعـمل والسـيــمـا بـعـد االقـبـال
ــــتـــــزايــــد من قـــــبل شــــركــــات ا
الـطيـران الـدوليـة باسـتـخدامـها
للممرات اجلـوية العراقية  كون
هذه االجـواء تعـد اقصـر الطرق
ـــرور بـــ الــــشــــرق والـــغــــرب 
طــــائـــــراتــــهـم والــــوصـــــول الى
ـقـصـودة)  الفـتـا الى اجلـهـات ا
ـقـبـلـة ستـشـهـد اكـثر ـدة ا ان (ا
مـن فــعــالــيــة دولـــيــة كــمــعــرض
اكـــســـبـــو دبي وبـــطـــولـــة كــاس
الكـــــات الـــــعــــــالم). واشــــــرت ا
الـهنـدسيـة والـفنـية الـعامـلة في
الـقــسم الـفــني الـتــابع لـلــشـركـة
الـــعـــامــة لـــلـــخـــطـــوط اجلـــويــة
الــعـــراقــيــة  بــأعــمــال الــفــحص
واالدامـــة الــــدوريـــة وتــــنـــفــــيـــذ
الـنـشـرة الـفنـيـة االلـزامـيـة  على

الـــــــــوزارة ونـــــــــسـب االجنـــــــــاز
ـشـاريع ـتـحـقــقـة في تـنـفــيـذ ا ا
الحــظـات كـمــا قــدمــوا بــعض ا
الــتي من شــأنــهـا ان تــعـزز اداء
الـــــعـــــمل . ويـــــاتـي ذلك ضـــــمن
الــتـــعــاون الــذي يــقـــدمه الــبــنك
الــــدولي العــــمـــار احملــــافـــظـــات
ــتـــضــررة في اطــار اتـــفــاقــيــة ا
القـرض الطار  لـتطويـر وبناء
خطوط وجسـور السكك احلديد
واالبـنــيــة العـادتــهــا الى سـابق
عـهدهـا خدمـة لتـلك احملافـظات.
كــمــا اعــلــنـت الــشــركــة الــعــامـة
وانئ العراق ان ميناء ام قصر
اجلـــنـــوبي حـــقق اعـــلى مـــعــدل
ادة الـرز خالل الساعات تفريغ 
ــــاضـــيــــة. وقــــال مـــديــــر عـــام ا
الـــشــــركـــة فــــرحـــان مـــحــــيـــسن
ــيـنــاء حـقق الـفــرطـوسي انه (ا
أعـلى مــعـدل لــتـفــريغ احلــمـولـة
ـــــادة الـــــرز ضـــــمن مـــــفـــــردات
الــبـــطــاقـــة الــتــمـــويــنـــيــة خالل
وبـواقع ــاتــضــيـة   الــسـاعــات ا
اربع رافـعـات مـتحـركـة) .مـؤكدا
ان (عملية التفريغ جرت بوتيرة
عـالــيـة). من جــانـبه  ذكــر مـديـر
ـيـنـاء مـثـنى جـبـار ان (عـمـلـية ا
تفـريغ مادة الـرز حقـقت معدالت
كــبــرى فــاقت مــســتــوى الــعــقــد
ــبــرم بــ الــشـركــة ومــتــعــهـد ا
التفريغ لوزارة التجارة)  وتابع
ـــفــردات ـــنـــاولــة  ان (اعـــمــال ا
الـبطـاقة الـتمـوينـية لـها أولـوية
ـادة ـوانئ اليـصـال ا في عـمـل ا
واطن حسب التوقيتات الى ا

الزمنية بشكل دقيق).  الحة اجلوية خالل استقباله وفدا اماراتيا في بغداد U‰∫ مدير عام الشركة العامة خلدمات ا I «
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-1-
قال الشاعر :

لَسْبُ العقاربِ ال ألَجْلِ عَداوةٍ 
إنّ العقاربَ لُسَّب مِنْ ذاتها 

هـناك من يحـمل اسم االنسانـية ولـكنه بعـيد عن حقـيقتـها البل قد يـجترح من الـقبائح
والرذائل ما تأنف منه حتى احليوانات ..!!

-2-
واخلبث الذاتي ال يـختص به جنـس معيّن فـقد تراه جـليّا في بـعض الرجال  كـما قد

تراه أحيانا أخرى في بعض النساء  
واجلنسان في هذا سواء 

-3-
انّ بـعض األمهـات ال يروق لهن  –وَلِـخُبْثٍ ذاتيٍّ  –أنْ تتـمتع زوجـات أبـنائـهن بحـبهم

لهّن  حتى لكأنَّ حُبَّ الولدِ لزوجته جريرة من جرائر زوجته..!!
ا يكون على حساب حُبّه إنّ اخلبث الذاتي يدعوهُنَّ لالعتقاد أنَّ حب الولد لزوجته ا
ـكائد لـتحـويل الولد مِـنْ حُبّ زوجته العـميق الى الـنفور ألُمّه  ومن هـنا تـبدأ حيـاكة ا

منها ثم اتخاذ القرار احلاسم بالتخلص منها عَبْرَ الطالق ..!!
-4-

واذا ذُكـرت أسـبــابُ كـثـرةِ الـطالقِ فــقـد يـنـسـى الـذاكـرون هـذا الــسـبب مع أنَّه سـبب
رهيب..!!

-5-
يقول االستاذ عمر علي حيدر في كتابه ( مذكرات شيخ جامع ) :

{ سألت واحدةً منهن مرّة :
حجيّة :

لِمَ تضع احلنّاء على باب اجلامع ?
فأخرجت مِنْ جَيْبِها قطعة من احللوى  وقدّمتها لي بكل سرور وهي تقول :

الُوَفي بِنَذْري شكراً لله تعالى الذي أَنَقذَ ابني مِنْ زوجته احلقيرة "
راجع مذكرات شيخ جامع /ص  40

ومع أنّ (احلـجـية) لم تـذكـر الـسبب الـذي جـعـلهـا تـصمُ زوجةَ
ابـنِهـا (بـاحلقـارة) الى الدرجـة التي حتـمـلهـا على الـتوسل
الى الــله عــبـر الــنــذر الــشـرعـي لـلــخالص مــنــهـا إال أنّ
ـظـنـون أنَّ هـنـاك دوافعَ خـاصـة وهـواجسَ ومـخاوف من ا
هذه الـزوجة (حقـيرة ) الـتي استحـوذت على قـلب ولدها 

فأصبحت في نظرها ودفعها الى ما أقدمت عليه .

بغداد
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جــــديــــدة ضـــمـن مــــنــــظـــومــــة قــــيم

وابتكارات خالقة).
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ـفــتي (صــحـفــيـة وتــكـشـف نـرمــ ا
وقاصة) أن (بدايتـها كانت في كتابة
الـقــصـة الـقــصـيـرة قـبـل ان تـمـتـهن
الصحافة وكانت تـفضل الكتابة في
وقت الـــلــيل حــ يـــســود الــهــدوء
ومـهـمـا كـان نـوع الـكـتـابـة مـقـال او
حــــوار او خـــبـــر أو الـــتـــحـــقـــيق او
الـصـحــافـة فـقـد حــافـظت عـلى وقت
ـا نقـطة غـير الكـتابـة في الـليل ور
مـــربــــحـــة حـــتى لـي وهي اني اقـــدم
ــــادة في الــــدقــــائق االخــــيـــرة الى ا

اجلريدة او اجمللة).
وتــــتــــابـع (انــــا ال اعــــيــــد كــــتــــابــــة
ا اقرأها على عجل موضوعاتي ر
ـادة وهــذا سـبب تــأخــري في دفع ا
ـادة اخلام ـعلـومات وا فأنـا اجمع ا
واكـتبه شـفـهـيا ! لـيس عـلى االيـباد
ــــا في دمــــاغي وبــــعـــد ان ارضى ا
عــنـه افــرغه مــبـــاشــرة عــلى الــورق
وبــعــد عــام 2000 بــدأت اســتــخــدم
الـكـمـبـيـوتـر ال اتـذكـر مـنـذ ان بـدأت
كتابة القـصة وانا في الصف الثالث
مــتــوسط او الــصـحــافــة في نــهــايـة
1980 أني اعــــــدت كتابة ما كتبت
الورد مهم عندي جـدا وردة طبيعية
ـــوسـم أضـــعـــهــا واحـــدة وحـــسب ا
ـكـتب امـامي ســواء في الـبــيت او ا
تساعدني جـدا على الراحة الـنفسية

آلتي أحتاجها  في الكتابة).
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أما الصـحفي الريـاضي هيثم مـحمد
رشــيـد فـأن كــتـابــاته كــانت تـتم في
معظم االحوال في وضع اسـتثنائي
أذ يـــقـــول (ال ادري ان كــانت كـــلـــمــة
(اســـتــثـــنــاء) هي مـــا يــتـــنــاسب مع
اخــتـــصــار حـــكــايـــتي مع الـــعــمــود
الصـحفي الـذي أعده اقـصى درجات

فـنـون االبـداع واعمـقـهـا تـأثـيـراً على
ــتـلــقي عــلى حـد وجــدان الـكــاتب وا
سـواء لـم افـكــر يـومــاً ان اجـلس في
ركن قــصـي من هــذا الــعــالم الــهــائج
واحــتــسي الــقــهــوة مــثالً وانــا اهم

بالكتابة). 
ا اضطـرتني الظروف ويضيف (لطـا
االســـتــثـــنــائــيـــة ان اكــتب اعـــمــدتي
ومقـاالتي الـصحـفـية مـرة في مـقهى
بــائس واخـرى فـي رحـاالت الــعـودة
من الــــوحــــدة الــــعــــســـكــــريــــة خالل
االجـازات الـدوريـة ومـرة بـ حـزمة
من اصدقـاء العـسكـرية يـقاطـعونني
بـتــعـلــيــقـاتــهم الــتي تـغــلب عــلـيــهـا
ـرة والتي جتـبرني على السخـرية ا
تصـنع االبتـسـامة من بـاب اجملامـلة
وذلك كــان احلل الــوحــيــد لـالمــسـاك
بـتالبــيب الـفـكــرة والـهـروب من رمي
ــهـمالت ورقــة الــكــتـابــة في ســلــة ا
أغـلب نــتـاجـاتي واقـربــهـا الى قـلـبي
هي الــتي كـتــبـتــهـا في تــلك االجـواء
الــصـاخـبــة حـتى عــنـدمـا تــتـخـلــلـهـا

حلظات صمت مطبق).
وتـشــيـر الـصـحـفـيــة سـعـاد الـبـيـاتي
(رئيس حتريـر مجلـة قوارير) الى ان
ــوضــوع تـــأتي عن طــريق (فــكـــرة ا
الـتـجـارب احلـيـاتـيـة  ولـكي يـسـطـر
ـــنـح فـــكــــرته الـــكــــاتب حــــروفـه و
اسـتـحـقاقـهـا البـد من تـوفـيـر اجواء

مناسبة).
 وتضـيف (انـا شخـصـيا حـ اشرع
بـكــتـابـة مــقـال او أي مـادة ادون ذلك
في ورقــة بـــصــورة اولــيــة ثم اكــتب
الشكل الـنهائي لـلمادة واحرص في
كثـيـر من االوقات عـلى تـوفيـر اجواء
هـــــادئــــة لـــــكي احـــــقـق حــــالـــــة من
االسترخاء واحيانا اطيل النظر الى
زرقـة الـسمـاء فـتـلـهمـني الـكـثـير من
االفكار واشـعر بـسهولـة وانسيـابية

الكلمات والتعابير). محسن حس

احـدى طـائـرات اسـطـول الـنـاقل
الــــــوطـــــــني داخـل صــــــيـــــــانــــــة

الطائرات. 
وقــالـت الــشــركـــة ان (الــطــائــرة
سـتــخـضع الى اعـمـال الـفـحص
ــطـلـوبـة و حــسب الـنـشـرة أي ا
دي بـــعــــد اجنــــازهــــا ســــاعـــات
ـوثـقة الـطـيـران احملـددة لـهـا وا
في اوراق الــعــمل الــصـادرة من
شـــعـــبـــة مــــتـــابـــعـــة صالحـــيـــة
الـطـائـرات  حـيث سـيـتم فـحص
منظومة ارجل الطائرة الرئيسة
 لـلــكـشـف عن حـالــة وصالحــيـة
اجزاء ام ايل جي  وذلك بجهود
الك الهـندسي والـفني الـعامل ا
فـي وحــــدة االدامــــــة الـــــدوريــــة

التابعة للقسم).
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ـدير ثـلـةً  وتـرأست الـوزارة 
عام الشركة العـامة لسكك حديد
الــــعــــراق طــــالـب جــــواد كــــاظم
احلـســيــني اجـتــمـاعــا مـوســعـا
العــضـــاء فــريق الــبـــنك الــدولي
عبر الدائرة التـلفزيونية . وقال
احلــســـيـــني في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــزمـــان) امس ان (االجــتـــمــاع
جـاء انــسـجـامــاً مع تـوجــيـهـات
الـــوزيــر نـــاصــر حـــســ بـــنــدر
الــــشـــبـــلـي  اذ  اســـتـــعـــراض
ــشـاريع ومـنــاقـشــة االعــمـال وا
الـتي  الـتعـاقـد عـليـهـا ونسب
ــتـحـقـقـة ووضع آلـيـة االجنـاز ا
ــشــاريع غــيــر ــتــابــعـــة ا عـــمل 
ــشــرفـ من ـنــجــزة). وكــان ا ا
اعـــــضــــــاء الـــــبـــــنك قـــــد أبـــــدوا
ارتــــــيــــــاحــــــهم مـن اداء فــــــريق

ــــزاج ان تـــكـــتب صـــبـــاحـــا وهـــو ا
االفـــــــضل الن االنــــــــســـــــان في اوج
نـــشــــاطه. االن شــــاعت الــــكـــتــــابـــة
االلــكــتـــرونــيـــة وانــا ال افــضـــلــهــا
طلق ألنها تسـطح اللغة وتبعدنا با
عن الــتـأمل واحــبـذ الــقـلم والــورقـة
ـا تـزل مـهـمـة لكـل اديب يـريد فـهي 
لكتابته ان تكون فاعلة لدى القار
عـمـومـا البـد من اسـتـحـضـار ادوات
قبل الكتابة واقصد بها ابعاد القلق
فالـكتـابة جتـلب القـلق قبل اتـمامـها
خـشـيـة من عـدم انتـظـامـهـا اسـلـوبا
وداللة  عـمـوما انـا مـقل في الـكتـابة
مكثر من القراءة التزاما بالنصيحة
الشهـيرة اكتـبوا قليـال قليال واقرؤا

كثيرا كثيرا).  
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ــقــدادي (كـاتب ويــوضح د. كــاظم ا
ي) ان (طــقـــوس الــكـــتــابــة واكـــاد
تـــتــبـــاين من كـــاتب ألخـــر كــمــا ان
وضـوع  الذي يـتناوله الـكاتب له ا
ر بها شروط ومحددات البد وان 
ــتـثـل لـهــا .الـصــحــافي عـادة ال و
يــحــتــاج الى طــقــوس خـاصــة ألنه
يــــحـــرر قـــصـــته االخـــبـــاريـــة وسط
ــعـارك لـكن الـشــارع او في سـوح ا
ــا له الـــروائي وكـــاتب الــقـــصـــة ر
طــقــوسه اخلــاصــة مــثال  االجــواء

وسيقية). الهادئة واحيانا ا
ويتـابع (بالـنـسبـة لي وفي كتـابتي
لــلــمـقــالـة الــصـحــفــيـة احــتـاج الى
أجـــواء مــريـــحــة وهــادئـــة لــكي ا
كـتابـة مـقـالتي . لـكن عـنـدما يـتـعلق
االمـــر في تــــألـــيـف كـــتــــاب فـــكـــري
وفـلسـفي اخـضع لـطقـوس خـاصة
ضـــمن مــنـــاخــات هــادئـــة جــدا مع
سـمـاع  مـوسـيـقى كالسـيك بـصـوت
خافت. الن تأليف الكتب حتتاج الى
جهد فكـري مضاعف خاصـة عندما
ؤلف مـعـنـيـا بتـقـد افـكار يـكـون ا
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اذا كــانـت الــكـــتـــابــة الـــصـــحــفـــيــة
واخلـــبــريـــة عــلى وجـه اخلــصــوص
حتــــــتـــــاج الـى اجنــــــاز عــــــاجل ألن
ـراسـلـ ال وقت عـنـدهم ألضـاعـته ا
فـهم يكـتـبون قـصـصهم اخلـبـرية في
أي وقت وأي مـــكـــان ألدراك الــســـبق
الــصـــحـــفي فـــأن احلـــال مـــخــتـــلف
بـالـنـسبـة لـلـكـتـابة الـوجـدانـيـة عـند
الــشــعــراء واألدبــاء بــصــورة عــامــة
فـــضال كــتـــاب الــرأي في الـــصــحف
فأنـهم بـحاجـة الى مـنـاخات خـاصة
لــتــحـقـــــــيق االســتـرخــاء لـتــنــطـلق
االفكـار بكل يسـر وسهـولة ومع هذا
فــلـــكل كــاتب طــقـــوسه اخلــاصــة في
الــكـــتــابـــة تــخـــتـــلف عن غـــيــره من
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ويــشــيـر الــرائــد الـصــحــفي مــحـسن
حـــســـ الى ان الـــعــمـل في مـــجــال
االخبار في وكاالت االنباء ال يحتاج
راسل واحملرر في الى طقـوس ألن ا
صــــراع مع الــــوقت. ويــــضــــيف (في
الــســنـوات االولـى لـتــأســيس وكــالـة
االنــبـاء الــعـراقــيــة في خـمــسـيــنـات

ــــاضـي كــــان احملــــررون الـــــقــــرن ا
يــجـــتـــمـــعــون صـــبـــاحـــا في قـــاعــة
ـنـاقــشـة بــعض األفـكـار الــتـحـريــر 
ـــتــوقـــعـــة وقــد أعـــتــاد لألخــبـــار ا
الـــبـــعـض من الـــزمالء أن يـــبـــدأون
الـعـمل بـشـرب الـقـهـوة وكـنت اقـول
لـــهم : اذا كـــنــتم فـي اول الــصـــبــاح
حتتاجون القهـوة كمنبه فكيف بكم
اثـنـاء الـعـمل الـسـريع الـذي يـتطـلب
انتبـاها خشـية اي خطـأ في اخلبر.
الـصـحـافة اخلـبـريـة ال طـقـوس لـها
والــقـاعـدة الــتي نـعــمل وفـقــهـا هي
اكــتب اخلــبــر بــســرعــة وبــدقــة وان

يكون  صحيحا).
فــيـمـا يــبـ الـكــاتب الـكـبــيـر حـسن
الـــــعـــــاني (صـــــحـــــفـي وروائي) انه
ارس الكتـابة االدبية والـصحفية )
فـضل مـنـذ اربـعـ عـامـا ومكـانـه ا
طـبخ وذلـك حلاجـته لـلـكـتـابة فـي ا
ألكـــواب الــــشـــاي أذ  تـــوجـــد لـــديه
ــكــان من طــاولــة خــاصــة في هــذا ا
نـزل. ويضـيف " ح أكـتب أعمدة ا
او مـقـاالت صـحفـيـة عـادة أسـبـقـها
تـابـعة االخـبار الـعـربيـة واحمللـية
في عـدد من الـقـنـوات الـفـضـائـية أل

مــعــدالت انـتــاجـيــة بـلــغت اكــثـر من
500 طن سنويا)  الفتا الى ان

نـاحل تواجه في الـصيف احلالي (ا
حتــديــات مــهــمــة ابــرزهــا اجلــفــاف
واالرتــــفـــاع الــــعــــالي فـي مــــعـــدالت
احلـــــرارة الـــــتي تـــــؤدي الـى بــــروز
مـخـاطـر تـهـدد الـنـحل ومـنـها بـعض
احلشرات القاتلة والطيور باإلضافة
الى ضـعف امكـانـية وضع الـبـيوض

من قبل ملكات النحل) .
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واشـار الى ان (اغـلب مـنـاحل ديـالى
بـدء نقـلهـا الى مـناطـق شمـال البالد
ومنها ربيعة بسبب درجات احلرارة
عـتـدلة ووجـود الغـطـاء النـباتي)  ا
مـــؤكــدا بــان (ازمــة اجلــفــاف تــبــقى
مـصــدر تــهــديـد مــبــاشـر لــلــمــنـاحل
ــا تـهــلك الـغــطـاء خــاصـة وانــهـا ر

النباتي إلنتاج العسل) .
من جـــهــــة اخـــرى حـــددت نــــاحـــيـــة
السعدية  التابعة لقضاء خانق في
 مــحــافـظــة ديــالى  فــتـرة  3اشــهـر
لــنـضـوب مـيــاه بـحـيــرة حـمـرين في
حــدث هــو االول مــنــذ اكـثــر من  4ً0
عـامـا. وقـال مـديـر نـاحـيـة الـسـعـدية
احـــمــد الــزركـــوشي لـ (الــزمــان) ان
(خـــزين بــــحـــيـــرة حـــمــــرين شـــرقي
الـسعـديـة في انخـفـاض مسـتـمر الن

حــجـم االيــرادات الــقــادمــة من نــهــر
ديـــالـى اقل بـــكــثـــيـــر من االطـالقــات
ــائـيــة اذا مـا عـرف بــان الـبــحـيـرة ا
ـئـة من مـنـاطق ديـالى تـغذي 60 بـا
عـبر جـداول وانهـر مـختـلـفة)  الفـتا
الى  (خـــزين الـــبــــحـــيـــرة اعـــلى من

300مليون م 3بالوقت احلالي) .
واضـــاف الــــزركــــوشـي ان  (بــــقـــاء
االطالقات على حالها دون اي حترك
لــزيـادة االيـرادات ســتـعــني نـضـوب
مـيـاه بـحـيـرة حـمـرين خالل فـتـرة 3

ا اقل وهـو حدث اشهـر من االن ور
ألول مـرة يـحـصل في الـبـحـيـرة مـنذ
تــاريخ انــشـائــهـا قــبل اكــثـر من 40
عـــامــــا) . واشــــار الـى ان  (مــــوجـــة
اجلفاف ضـربت بشـكل مبكـر مناطق
حــمــرين ومــنـهــا الـســعــديـة وهــنـاك
صــعــوبــات فـي تــامــ مــيــاه اخلـام
حملطات    السيما الواقعة على نهر
ديالى الذي يعاني من انحسار كبير
ـــــائــــيـــــة بــــالــــوقت في امـــــداداته ا

الراهن).

واالمــطـــار من اجل انــهــاء مــعــانــاة
مناطق واسعة ) .

الى ذلك قال قائممقام قضاء بعقوبة
ان ( عبدالله احلـيالي لـ  ( الزمان ) 
 فــريق حـكــومي مـشــتـرك بــرئـاسـته
عـمد مـنـذ بـداية الـعـام اجلـاري على
تـطبـيق عمـلـيات مـبـاغتـة في ارياف
بـعـقوبـة في كـل االجتاهـات من اجل
مــنـع اســتــيالء اشــخــاص وجــهــات
مـــتــنــفــذة عــلى االراضي الــزراعــيــة
بــــــدون وجـه حـق وجنــــــحـت تـــــــلك
الـعـمـليـات بـدعم الـقـوى االمـنـية من
انـقاذ اسـتـعـادة اكـثر من 300 دو
كانت على وشك ان تبـاع بشكل غير

قانوني للمواطن ) .
واضـــــاف احلــــيـــــالي ان (االراضي
جـرى تسـلـيمـهـا الى بلـديـة بعـقـوبة
بـشــكل رسـمي كـونــهـا دخـلت ضـمن
الـتـصـميم االسـاسي لـلـمـديـنـة الذي
اقر مؤخرا وبالتالي سيجري اجراء
مسح شامل من اجل توزيعها كقطع
ــســتـــفــيــدين وفق ســكــنــيـــة عــلى ا
الـلــوائح والــتـعــلــيـمــات الــرسـمــيـة
مؤكـدا بان بعـقوبـة اكثـر مدن ديالى
مـــعـــانــــاة في مـــلف ازمــــة الـــســـكن
والـتصـمـيم االسـاسي اعـطى مـرونة
عـالـيـة فـي تـوسـيع مـركـز احملـافـظـة
ألول مـرة مــنـذ اكـثــر من نـصف قـرن
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صـوبة نحـسها نـحوي بعنت تـنسكب لـعنة شـهور العـام على رأسي من نافـذة أيار ا
فظيع فقد الحقني بشؤمه هذا العام 2021 الى جزيرة جميلة.. معزولة في اليونان

هربت إليها بإنتظار أن تنجلي الغمة.
لهـذا الشـــهـر إرث ضاغـــــط يشـغل ذاكــــرتي األياريـة منذ 1980 إذ إعـتقلت يوم
 28/ 5 /1980 كل عام مصيبة من شكل ونوع ولون متباين لكن بحلــــــــول يوم
.. الرابع والعشرين من أيار احلالي.. أي خمسة أيام متبقية في جعبته ظننت اإلثن
األمـر إنتهـى مطمـئنا الى أنه يـلفظ أنفـاسه.. لم تعد سـوى خمسـة أيام ويلـملم أذياله
و"غاد يـشـتمـر" لـذلك عدت من الـيـونان بـإجتـاه فرانـكـفورت عـلى مـ إحدى طـائرات

شركة لوفنتهازا مبتهجا بساعات من الترانزيت في أثنا تفصلني عن بغداد.
ـاني ثالث مـرات في الـعـاصـمـة الـيـونـانـيـة "دك أيــار الـنـاقـصـة" إذ حـاول الـطـيـار األ
التـحليق بالـطائرة العـمالقة..  إيرباص 321 ولم يفـلح عاجزا عن مـقاومة أيار الذي
يـقبض بكـماشة نـحسه على الـطائرة الـرابضة.. لم يـدعها تـستجيـب.. أحرن فأحرنت
ان: "بـيهـا صالح.. نـزلوا صـالح وهي تطـير" وأنـا صالح مـعه! ريثـما يـصيح أحـد األ

القوم ساعتها!
إعـتــرف الـقـائـد مــصـارحـا الـركــاب: "احملـرك لـيس آمـنــا لـلـتـحــلـيق" إيـربـاص 321
مـسـخـهـا أيار بـنـحـسه الى واحـدة من طـائـرات اخلـطـوط اجلـوية الـعـراقـيـة الـعـجوز

موديل  1880يصفها جمل أحدب على مدرج مطار بغداد.
إتصلت بـشركة احلجـوزات طالبا أن يذهـبوا بي الى أية دولة شـريطة الوصول الى
العراق قبل الـثانية عـشرة ليال فأشـاروا علي بالنزول في قـطر: "رحلة آمـنة وسريعة

وأرخص.. في الدرجة السياحية وليست األولى التي حجزت عليها أصال".
وصلت بغـداد في التاسعة ليال وبـهذا أجد "اجلبسة" قـد إنفكت من حول عنقي.. إن
شاء الله وسـنعلن الهدنة.. أنا وأيار.. موقع وثيقة صلح وإيقاف إطالقات النحس

على أمل السالم بيني وخامس الشهور.
ـعركة حتـتفظ بصـور من بطوالت أيـار في قدري.. سابـقا والحقـا منها: لكن ذاكرة ا

رض.. مرض دام ستة أشهر متصلة. اإلفالس وا
وفي أحـد األيارات جـاءت تريـلة عمـالقة قادمـة.. تسـير بـإعتـدال فعـبرت من أمـامها
ـسـافة الـفـاصلـة بـيـني وبيـنـها.. إال أن مـقـدراً الوقت.. كـاف لـعـبوري بـالـقيـاس الى ا
السائق عـندما شاهدني.. إسـتهتاراً مـنه.. زاد السرعة; مصـرا على سحقي إلرضاء

شغف أيار بدمي.. ليس إال!
سقـطت حقـيـبة االوراق وأنـا أجنو بـنفـسي فداست عـجالت التـريلـة الضـخمـة ملـفات

قضايا الناس.
واحدة من محـاوالت إغتيالي الـكثيرة وخـسارات ماليـة وفقدان األعزاء معـظمها من
مفاخر أيار في حياتي... في  سنة أخرى لفق أيار تهمة وضعت عنقي قاب قوس

شنقة بعد خروجي من معتقل أمن صدام بسنوات. أو أدنى من حبل ا
وبهذا ثبـتت لعنة بحق ليست هماً ومصادفاتٍ; لذلك فور وصولي بغداد قررت الهرب
الى كـوردسـتـان.. اآلمـنة.. ولـن أعـود قـبل أن يـضع الـشـهـر اخلـامس أوزاره بـحـلول

حزيران.
 قيل إذبح فدى وقـراب لشـهر الشـؤم في حياتك وإعطِ صـدقات وهل ثمـة متصدق
أكـثر مني? في مـالي نسبـة ثابتة لـلمحتـاج وأبنـاء السبيل لـكن "ألفيت كل تـميمة ال

تدفع" إنها لعنة التطير من أيار.. تلك حقيقة أنوء بها طوال عمري.
قابل الـعناية اإللهية تـنصرني دائما على هذه الـلعنة; فكلمـا أوقد أيار ناراً للغدر; با

ـسني ضر يـجيء منقذ.. أطفأهـا الله بنفـثة رحمـانية; وما أن 
أفلـست ثم اصـبـحت ثريـا بـاحلالل.. لم اسـرق او أخدع او
ا هو أناور بـالبـاطل.. احلرام لـيس خيـارا في حيـاتي.. إ
ـا كانت نـفيـاً مقـصيـاً.. أمرض وأشـفى متـعافـيا بـأقوى 
عليه صـحتي.. أخسـر قضيـة فأربح مقـابلهـا مائة قـضية
ـا ال يـقـبل الــشك أن الـتـفـاؤل بــرحـمـة الـله سـر مــدركـا 

إنتصاري على لعنة أيار.
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احلـكـومة احلـالـيـة التتـحـمل جـميـع تبـعـات احلـكومـات الـسـابقـة فـهي ولـدت من ركام
حـكومـة سـابـقة اجـبـرتـها الـظـروف الـسيـاسـيـة واحلراك الـشـعـبي لالسـتقـالـة فـكانت
ـطـروح ماهـي اجنازاتـهـا وماذا حـكـومـة الكـاظـمي  وقـد مر عـلـيـها عـامـا والسـؤال ا

حققت من برنامجها احلكومي?
عـامل وتشغـيلهـا مرتبط ا هي عـليهـا وا الـبنى التـحتيـة الزالت تستـنجـد باخلالص 
بعـصب احلـيـاة الكـهـرباء  ,والـكهـربـاء غـائبـة او تـراوح مـكانـهـا والـظروف الـصـحـية
كـن لـلـعـراق ان يـخرج مـن دائـرة اخلـطـر  كـما ان ـيـا  وال مـرتـبـطـة بـاجلـائـحـة عـا

شهد العراقي. عانات والفقر واجلهل الزاال يتصدران ا ا
نـاخ السيـاسي واالرضية السـياسية نعتقـد تظافـرت جملة من االمـور لرسم مالمح ا
ـرحـلة الـغـيـر مـثـمرة فـي العـراق واولـهـا الـطـبـقة الـسـيـاسـيـة الـغـير واعـيـة خلـطـورة ا

واطن. وانشغالها باحزابها ومكاسبها على حساب الوطن وا
تـغـول في مـؤسسـات الـدولـة تقـودهـا مـافيـات الـفـساد والـسـبب االخـر هو الـفـسـاد ا

وعدم تقد هذه الرؤوس العفنة للقضاء.
امـا ثـالــثـا فـهـو ارتـبـاك اخلـطـاب الــسـيـاسي وانـخـفـاض مــنـسـوب اخلـطـاب الـوطـني
والتـناقض احلـاد بـ الكـتل السـياسـيـة وتوجـهاتـها الـضيـقـة التي التـتالئم مع حجم

التحديات.
ريض الذي لم والسيد الـكاظمي نتيجة طبيعيـة السقاطات الواقع السياسي الهش وا
ـفروض ان احلـكـومة حـكـومة فك االخـتـناقـات وحل االزمات واذا يـشفى بـعـد وكان ا

بها تغرق في وحل االزمات .
ـحـاولة تـغيـيـر احلكـومة ولـن تسـعى لذلك الن كن ان جتـازف الـكتل الـسـياسـية  ال
لف االمني الـكاظمـي صديق اجلمـيع غض النـظر عـما قـدمة وابرز الـتحـديات فـيهـا ا
ـسؤولـية النـها لم تـعتـرض على واالقتـصادي والـصحي وتـتحـمل الكـتل السـياسـية ا
سـياسة احلـكومة ولن تعـترض النها حـصلت على مـاتريد وهي قلـقلة عـلى مستقـبلها

السياسي. 
ـشـورة ـ من ابـداء الـنـصح وا ـفـكـرين واالعالمـيـ واالكـاد لم يـبـخل احملـلــلـ وا
قـترحات وامـا الفـاسدين فـيسـتحقـون اجللـد ومن موقـعنا وتقـييم االوضـاع وتقـد ا
رحلة وتقلبات قدمنا مـافي وسعنا والزلنا اال ان العقول اخلاوية التستوعب خطورة ا
الـسـيـاسـة واين تـكـمن مـصالـح البـلـد والـشـعب وفي ظل هـذه االوضـاع الـسـائدة من
تواجد قـطعات اجنـبية وفـساد وجتاوز عـلى السيـادة من قبل تركـيا دون ان ان يكون
هـد الن يكـون العراق في قـلب العـاصفـة بعد ان لـلحكـومة مـوقف سوى االسـتنكـار 

وضعته دول اجلوار على خارطة التشريح لتصفيته وتقطيع اوصاله.
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قدادي فتيكاظم ا نرم ا

ـعـلـومات اسـتـقي بـعض األفـكـار وا
ألني مـبـتـعـد عن األنـتـرنت وشـبـكات

مواقع التواصل االجتماعي).
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ويرى الـشاعـر والنـاقد االدبي مـحمد
رضــا مــبـارك ان (طــقــوس الـكــتــابـة
تــــخـــتــــلف مـن شـــخـص ألخـــر ومن
صـنف في الـكــتـابـة الى صـنف اخـر
ففي كتابـة قصيدة وانـا اكتب الشعر
منذ زمن طـويل ال يوجـد وقت محدد
ـفـضل لي هو لـلكـتـابـة لكن الـوقت ا
الــصـــبـــاح او الــفـــجـــر حــ يـــكــون
ـكن االنـفــعـال عــلى اشــده مع ذلك 
الـكـتـابـة الـشـعـريـة في اي وقت حـ
تــأتي سـاعــتـهــا اقـصــد حـ يــكـون
زاج شـعريـا فالـلحـظة الـشعـرية ال ا
تــأتي دائــمــا وقــد تــطــول ألشــهـر او
اسابـيع وانت ال تـستـطيع ان تـكتب

حرفا واحدا).
ويضـيف (اما الكـتابـة النـثرية وهي
كـتـابـة مـقـالـة ادبـيـة او سـيـاسـيـة او
نـقديـة فـهي ال حتتـاج مـناخـا خـاصا
مثل الشـعر ولكن لهـا طقسـها ايضا
فـإذا كـنت مـنــزعـجـا من امـر مـا فـلن
كن اذا اعـتدل تسـتطـيع الكـتابـة و 

عبد الله احليالي مضر الكروي

واطالعـــهـم عـــلى عـــمل اقـــســـام
ــتــمــيــز في الــشــركــة ودورهــا ا
ادارة وتــنـــظـــيم وانـــســيـــابـــيــة
احلـــركـــة اجلـــويـــة بـــكـــوادرهـــا
الـوطــنـيــة في الــفـضــاء اجلـوي

العراقي). 
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من جانبه قدم السويدي (شكره
وتـــقــديـــره لالدارة الـــعــلـــيــا في
الشركـة على حفاوة االسـتقبال)
مــعــربــا عـن (ســعــادته لــنــجــاح
ادارة الـشـركـة والـعـامـلـ فـيـها
من ادارة وتــــنــــظـــــيم احلــــركــــة
اجلويـة للـطائـرات وبانـسيـابية
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بـــحـــثـت وزارة الـــنـــقل مع وفـــد
امـاراتي الـتــعــاون والـتــســنـيق
والــتــكــامـل في مــجــال خــدمــات

الحة اجلوية.   ا
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (مـديـر عــام الـشـركــة الـعـامـة
الحــة اجلـويــة عـلي خلــدمـات ا
مــــحـــسن هـــاشم اســــتـــقـــبل في
بـغـداد وفــدا امـاراتـيــا بـرئـاسـة
دني مدير عام سلطة الطيران ا
سـيف مـحمـد الـسويـدي والـوفد
ـــرافق له  وبــحـــثــا االنـــفــتــاح ا
والتنـسيق مع هيـئات وشركات

الـطـيـران العـربـيـة واالقلـيـمـية).
واكـد هـاشم ان (الـشـركـة تـشرع
ابـوابـهــا امـام سـلـطــة الـطـيـران
ــــدني وشــــركــــات الــــطــــيـــران ا
االمــاراتــيــة انـــطالقــا من مــبــدأ
الـتـعـاون والـتـنـسـيق والـتـكامل
الحة في مجال تقد خدمات ا

. اجلوية)
واضـــاف انـه ( اســـتــــعـــراض
رافق مهام الشركة امام الوفد ا
من خـالل جــولـــتـــهم فـي مـــركــز
ـراقبـة اجلـوية ومـركـز مراقـبة ا
االقـتـراب واخملـتـبـر الـتـشـبـيهي
وقـــــسـم اجلــــــودة والـــــسـالمـــــة
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{ مـــوســكـــو (أ ف ب) - اعــتـــبــرت
الـناطـقة باسـم اخلارجـية الـروسية
أن االحتــاد األوروبـي بــتـــوصـــيــته
شــركـــات الــطــيـــران جتــنب دخــول
األجـــواء الـــبــيـالروســيـــة تـــصــرف
"بـطـريـقة غـيـر مـسؤولـة مـا يـعرض

سافرين للخطر". سالمة ا
وأوضحت الناطقـة ماريا زاخاروفا
عـبـر "فـيـسـبـوك" إن تـغـيـيـر "مـسـار
مــــئــــات الــــرحالت (..) يــــتــــســــبب

." شاكل هائلة للمواطن
وأضـــافت "حـــان الـــوقت لــتـــتـــعــلم
بــروكــسل اتــخــاذ إجــراءات تــصب
فـــــعـال في مــــــصـــــلـــــحــــــة سالمـــــة

." واطن ا
وطــلـبـت دول االحتـاد األوروبي من
شـركــات الــطـيــران األوروبـيــة عـدم
دخـول اجملـال اجلـوي البـيالروسي
مــتـهـمــة مـيــنـسك بــتـحــويل مـسـار
طــائـرة تــابــعــة لـشــركــة "راين إيـر"
كــانت تـــقــوم بــرحـــلــة بــ أثـــيــنــا
وفـيــلـنــيـوس بــحـجــة وجـود انـذار
بــوجــود قـنــبــلـة فــيــهـا. واعــتــقـلت
السـلطات معـارضا بيـالروسيا كان

في الــطــائـــرة بــعــد هــبـــوطــهــا في
ـقـابل مـيـنـسك. وتـرى روسـيـا في ا
أن حـلـيـفـتهـا بـيالروس الـتي تـؤكد
أنـهـا تـصـرفت بـحـسن نـيـة توخت
الــشـفــافـيـة وأن من الــسـابق ألوانه
ـا لم فـرض عــقـوبــات أوروبـيـة طــا

ينجز أي حتقيق.
وفي األيـام األخـيـرة ألـغـيت رحالت
عـدة لـشـركـات أوربـيـة مـتـجـهـة إلى
مـوســكـو إذ لم تـوافق روسـيـا عـلى
تــغــيــيـر مــســار رحالتــهـا لــتــجـنب

بيالروس.
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واســــتــــقـــــبل الــــرئــــيـس الــــروسي
ير بـوت في سوتـشي عصر فالد
امس نظـيره البـيالروسي الكـسندر
لـوكــاشـنـكـو وهــو لـقـاء مــقـرر مـنـذ
فـــتـــرة. وســــيـــبـــحـث الـــرجالن في
شؤون التكامل االقتصادي من دون
أن يــطــرأ اي تــغــيــيــر عــلى جــدول
أعـمال الـلقـاء على مـا يبـدو ليـشمل
قـضـيـة حتـويل مـسـار طـائرة "راين

إير".
الى ذلك رحـــبت وزارة اخلــارجـــيــة

الروسية اجلمعة بفوز بشار األسد
ـقـنع" في االنـتخـابـات الرئـاسـية "ا
في ســـوريــا مــنــددة بــاالنــتــقــادات

الغربية حلليفها.
وقــالت اخلـــارجــيــة الــروســيــة في
ــقـنـع واحلـاسم بــيـان إن "الــفــوز ا
لـرئيس الـبالد يشـكل خطـوة مهـمة

لتعزيز استقرار" سوريا.
حــصــلت ســوريــا بــرئــاســة بــشــار
األسـد مــنـذ الـعـام  2015عـلى دعم
عسـكري حـاسم من موسكـو مكّـنها
من اسـتعـادة مـعـظم األراضي التي
فـقـدت السـيـطرة عـلـيهـا في الـنزاع

اجلاري منذ .2011
وأظـهـرت الـنـتائج الـرسـمـيـة إعادة
انــتـخــاب األســد رئـيــســا لـســوريـا
لـواليـة رابـعـة بحـصـوله عـلى أكـثر

ئة من األصوات. من  95با
ورأت مـــوســــكـــو أن االنــــتـــقـــادات
الــغــربــيـة إلعــادة انــتــخــاب األسـد
تــشــكل "ضـغــطــا سـيــاســيـا وقــحـا
ـــارس عـــلى دمـــشـق ومـــحـــاولــة
جـديـدة للـتـدخل في شـؤون سـوريا

»dł»¡»  ∫ جانب من اجراءات التفتيش في مطار بالروسيالداخلية".
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أنا مضطـر أن أؤجل متابعة مـوضوع األيديولـوجية القومـية العربـية إلى أسبوع قادم.
ذلك أن خمسـا وست طفـال من شهداء غزة مـزقوا خالل أحد عـشر يومـا األقنعة عن
دينة إبان حياة نبى اإلسالم وجوه وأقوال وظواهـر طاغوتية أين منها طواغـيت مكة وا
محـمد (صـلى الله عـليه وسـلم) والتى غضب الـله علـيهـا ولعـنها وهـو التـواب العادل

الرحيم الغافر.
سجد األقصى لقد قرأنـا لرجل دينى مدّع على الـدين والتاريخ والتراث يصـرح بأن ا
ــبـاركـة الـتى كــان يـدافع عـنـه بـالـروح وبـطــوالت الـشـهـداء أهل ـبــارك فى الـقـدس ا ا
ـسـجـد الـذى جـاء ذكـره فى الــقـرآن. فـمـسـجـد الـقـرآن حـسب فـلـسـطـ لــيس هـو ا

هلوساته هو مسجد متخيل يقع فيما ب الطائف ومكة.
بارك فإنهم سجد األقـصى ا الهدف واضح: إذا احتل مـستوطنو وجـنود الصهايـنة ا
ال يـعـتـدون علـى رمز إسالمى مـقـدس فـاألمر كـله ال يـتـعـدى خالفا حـول مـبـنى أثرى

تخاصمون هم جتار عقارات ليس إال. قد وا
ثـم استـمعـنـا إلى رجل دين آخر يـخـبرنـا عن آخـر اكتـشافـاته الـفقـهـية. يـؤكد ال فض
سيحية: ال تهمنا الشطحات فوه بأن الديانة اليهودية هى أقرب لإلسالم من الديانة ا
الـفقهـية التى تـخرج من أفواه بـعض اجملتهدين بـ احل واآلخر. مـا يلفت الـنظر هو
توقيت الـنشر. إذ فى الوقت الذى كان يتم فيه التالحم األخوى والدينى والوطنى فيما
ـسيـحـيـ الـفلـسـطـيـنيـ وبـاقى الـعـرب يخـرج عـلـيـنا هـذا اجملـتـهد سـلـمـ وا بـ ا
ـسيحيـ عن التعاطف والـتعاضد بـتصريح يـبعد ذهنـيا وشعوريـا األخوات واإلخوة ا
ساجـدها وكنائسها فى سلم بشأن مـركزية القدس  مع أخواتهم وإخوتـهم من ا

الصراع العربى  –الصهيونى.
ثم شاهـدنا وسـيلـة إعالم عربـية وفـى نفس الـنشـرة اإلخبـارية تـصنف جـنديـا عربـيا
مات فى أحد الصراعـات العربية بلقب شهيد بينـما تصنف شابا مقدسيا وهو يدافع

سجد األقصى بلقب القتيل. ستوطن الصهاينة من تدنيس ا نع ا
ـعـطـاء حـاولت تـلك اجلـهـة اإلعالمـيـة حـتى مــا تـكـرم به الـله لـذلك الـشـاب الـشـجــاع ا
ـروءة واإلنـسانـيـة متـداولـة على سـرقـته منه. ثـم قرأنـا أبـشع صور غـيـاب الشـهـامة وا
وسائـل التـواصل االجـتـمـاعى الـعـربـيـة فى أشـكـال عدائـيـة من االسـتـهـزاء والـشـمـاتة
والـلـغز والـلـمز جتـاه مـا كانت غـزة تـعرضـه من أروع أنواع الـبـطولـة والـفداء بـالـنفس

وت على احلياة فى الذل واالستجداء. وتفضيل ا
حـتى صـور أطـفـال غـزة وهم يـضـعون رءوسـهم بـ أرجـلـهم وأيـاديـهم علـى آذانهم
اتـقاء ورعـبـا واستـغـاثة حـتى تـلك الـصور لم تـسـتطع أن تـقـنع كـتبـة ومـجانـ الـعبث
ـدة أحد عـشر يـوما من اجلـحـيم الذى عـاشته ارسـة احليـاء  باالنـكفـاء والـسكـوت و

األمة كلها.
عـندما تـنزل إلى الـدرك األسفل من الـبذاءة والعـبث مشـاعر اجلـنون القـبلى والـطائفى
ـنـاطـقـى والـسـيـاسى الــوالئى الـزبـونى فـى أى مـجـتـمع كــمـا حـدث إبـان الــهـجـمـة وا
كن تبـريرها وال البـربريـة احلاقدة عـلى غزة فإنـنا أمـام كارثة أخالقـية وإنسـانيـة ال 
قبولهـا وال حتى استجداء األعذار لها. ما حدث كان سـقوطا مذهال لكل فضيلة وقيمة

وأعراف إنسانية.
هناك مرض نفسى  –سياسى  –ثقافى تتـبناه جهات عربية بتنسيق مع الصهيونية
شـاعر والـغرائـز بدائـية وتنـشره يـؤكد ويـنادى بـرجوع اإلنـسان الـعـربى إلى أكثـر ا

لكأن قرنا كامال من الدخول فى احلداثة والعصرنة قد ذهب مع الريح.
ة مـا يـراد حتـقـيقه كـاسـتـراتـيجـيـة اسـتـعـماريـة صـهـيـونيـة هـو الـنـيل من روح وعـز
ن يـقبـضون على قـاومة الـعربيـة التى يـحمل عبء وتضـحيـات صمودهـا نفـر قليل  ا
ـالي الـعـرب الـذين خرجـوا فى شـوارع مـدن الوطن اجلـمـر. لكن ا
اليـ الـنـبالء األشـراف الذيـن مألوا شوارع الـعـربى كـله وا
ـا ال يـقـبل الـشك بـأن مـشـاعل مـدن الــعـالم كـله قـد أكـدوا 
االلـتـزام القـومى واإلنـسـانى الزالت تـشـتـعل وتـظـهـر الوجه
ز وتآمر وصمت وباع ضميره القبيح لكل من شمت وغمز و

إبان أحد عشر يوما من اجملد والسمو.

نامة ا
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ــوضـوع الـشــائك ولـكـن انـا عـلـى يـقـ ام ال أعــرف مـا الــذي دعـاني ان اكــتب هـذا ا
قـال فعال. ظـلومـ الـذين ينـتظـرون هـذا ا ـسالـة تـضامـنيـة في الـقراءة وهـنـاك من ا ا

ة اقصد عندما نعود بشريط الذاكرة لأليام القد
االيام الـسوداء نـرى ان اللـغط احلاصـل بفـساد الـعسكـر قلـيل جـدا الن هنـاك حساب
عسير ويـد من حديد توقف هـذا التداعي في الفـساد ..يد تبطش بـقوة لذلك جند ندرة
في الفسـاد او الرشاوي او غـير ذلك من االمور الـتي تعطل الـفعل االمني والـعسكري
.الـيوم بدأ واضـحا تعطـيل هذه العـمليـة االرشادية اقصـد الوعي االمني ..لـذلك يشعر
اي شـخص بـالـقـوات االمـنــيـة سـوى كـانت عـســكـريـة او امـنـيـة يـشــعـر بـالـغـ بـعض
االحـيـان مـن فـرط مـا يـقـوم به الــبـعض من الـضــبـاط الـذين كـانـوا يــحـلـمـون قـبل اآلن
ا اعـياهم الـنظـر ألكتـافهم ..ومـا يحـملـون من رتب عسـكريـة رفيـعة نـصب بسـيط ر
ـسـتـوى خـاصـة في وزارة الـداخـلـيـة ..فـقـد بـدأت فـيـالق الـرتب الـعـسـكـريـة الـكـبـيرة ا
واضحة حـتى انك جتد في كل قيادة شرطـة فوج عمداء وفوج عـقداء وهذا ايضا على
مستوى اجلـيش ..اما بقية الرتب فهي قليلـة اذا ما قورنت مع البقية ..هذا الترهل في
الــرتب احــدث ضـجــة وفــراغ امـني اذ ان هــؤالء ال شــغل لــهم سـوى اجلــلــوس خـلف
لك منـصب اداري اصبح يـتصـرف به على هـواه لألسف هذه احلاالت كاتـب ومن  ا
استجدت كثـيرا فكثيرا ما أسـمع مظلومية هنـا ومظلومية هناك بـسبب القرارات الغير
مـحـسوبـة من هـذا النـفـر الذي يـحاول شـل احلركـة االمنـيـة وايجـاد شـرخ فقـد يحص
لل والـظـلم عـلى الـبـعض الـذي يشـعـر بـاالمـتعـاض ..فـمـتى تـنـتهي هـذه الـفـاقـة متى ا
رض الـذي يسمى الـواسطة في الـنقل في الوحـدات والدوائر االمـنية نـستـأصل هذا ا
تـلـكون الـسـلطـة االداريـة اقولـها ـزاجـية لـبـعض الضـبـاط الذيـن  ومـتى تنـتـهي هذه ا
ن يعـمل في القوات االمـنية في كـافة االمكـنة وعلى ظلـوم  بـصراحة هـناك مئـات ا
ؤقرة ايجـاد حلول سريعـة لهذه احلالـة التي استشـرت كثيرا وبدأت وزارة الداخليـة ا
لكـون سوى وجه الله وهو تـشكل هاجـسا مخـيفا ..يسـقط ضحيـته االبرياء الـذين ال 
ولى ونعم النـصير.. وان العصا السحـرية موجودة بالتأكيد بـإحالة الكثير منهم نعم ا
عـلى الـتقـاعـد وافـسـاح اجملـال لـلـرتب االدنى بـاالسـتـمـرار في عـطـاءهـا ...ان الـثـقـافة
االمـنـيـة يـجب ان تـكـون هي الـدلـيل الــذي يـسـيـر عـلـيـهـا اجلـمـيع بـوجـود اسـتـثـنـاءات
بالـتأكـيد وان الـوعي االمني ضـرورة ملـحة في هـذا الزمن حـتى تسـير الـعمـليـة بيـسر
ثالـية اكثر دون احساس االخـرين بالظلم ولـكي يستـمر العطـاء 
ناسب كي كان ا ناسب في ا علينا ان جند ونضع الشخص ا
يبدع في عـمله وكي يكـون هناك نتـاج مثمـر مستـقبال الننا في
ــكـبـوتــة الـتي نــحـلـم ان تـتـحــقق ذات يـوم وان اوج حــريـتــنـا ا
ــفـاجـئـة نـسـتــطـيع ان جنـد حــلـوال سـريــعـة لـهـذه الــتـحـوالت ا

الدخيلة علينا ...

عمان
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هـكـذا كان اذا اردت ان تـعـرف مـاذا في ايـطالـيـا فـعلـيك ان تـعـرف مـاذا في البـرازيل
يـرددها حسـني البـورظان في مسـلسل صح النـوم السـوري الشهـير.أما في مـسلسل
فـان مقـولة اذا اردت ان تـعرف ما ـستـمر عرضه في اخلـضراء صح الـنوم الـعراقي ا
يـجري في بغـداد فعـليك ان تعـرف ما يـجري في طهـران هي اكثـر عبارات الـسيـناريو

! ليئ بالتشويق صدقاً وانطباقاً الطويل وا
أصدر مـجـلس صـيانـة الـدستـور االيـراني قرارا أول أمس شـكل عالمـة فارقـة جـديدة
فقد صـادق على ترشـيح سبعـة مرشحـ للرئـاسة ليس بـينهم في الـسياسـة االيرانيـة
جنـاد أو الريـجـاني أو حـتى جـهاجنـيـري. وبـعـد ان كـان صراع الـنـفـوذ الـرئـيسي في
تـطـور لـيـصـبح بـ حـمـائم طـهـران يــوصف بـأنه بـ حـمـائم الـدولـة وصـقـور احلـرس
ومع كن وصـفهم بـاحلمائم الـصقـور وكواسرهـم.فالريجانـي وجناد وجهـاجنيـري ال 
ــرشـد االعـلى ذلك  اسـتــبـعـادهم النــهم لـيــسـوا من كـواســر الـصـقــور الـذين قـرر ا

شهدين الرسمي والثوري بعد ان كانوا يتسيدون الثوري منه فقط. تسييدهم على ا
أمـطـرت كـعـادتهـا في ويـبـدو ان الـغـيـمـة الـتي تـشكـلت فـي سمـاء الـسـيـاسـة االيـرانـيـة
العـراق الن خراجـها عائـد لطـهران.فـاعتـقال قـاسم مصـلح نُفـذ في حلظـة اعتـقد فـيها
ؤسسات صاحب القرار الـسياسي في العراق امكانية استـثمار غضب الشخوص وا
كنها تهدئة الشارع التشريني الذي خرج يوم 25 ـتضررة التخاذ خطوة  االيرانية ا
( مـايس! ويبدو ان الـنصيحـة التي قيـلت للشـركاء العراقـي من نظـرائهم (احلمـائمي
وستحـطم كواسر الوالئـي اجنحـتكم كما حـطموا اجنـحتنا كلـنا انـكم ستؤكلـون كما أُ
ويـــبـــتــلـــعـــوا دولـــتــكـم كــمـــا ابـــتـــلــعـــوا دولـــتــنـــا.هـــنـــا ادركت ايـــران الــثـــورة ابـــعــاد
الـقرار(الكاظـمي)فنزلت لـلخضراء لـتجعلـها كداحس والغـبراء ولتمـنع دولة العراق من
على فرض ارادتهـا على ثورة(الـوالء).ال بل ان صراع النـفوذ داخل الفـصائل الوالئـية
ا جـرى في طهران. فاحلـرس القد بـدوا اكثر هدوءً في أخذ منحى مـشابه  ما يبـدو
التعـامل مع ازمة قاسـم مصلح أمس في حـ ان كواسر الـصقور كـان لهم رأي اخر
وهو مـا جسـده اخلطـاب االعالمي لـلمـنصـات التـابعـة لـهم ليـلة امس وأصـرارهم على
ـا فيهـا القـائد الـعام.ولن اسـتغـرب انقالب داخلي لـوية)احلـشد عـلى اي مؤسـسة  (عُ

ا حصل في طهران اول أمس. قريب في مؤسسات (الوالء) العراقي شبيه 
وال مجـلس صـيانـة الدسـتـور او تشـخيص ا انه ال يـوجـد في العـراق مـرشد اعـلى و
وهي الـفالتر والـكوابح الـتي جتيـد استـخدامـها (قـم) لفـرض ارادتها مصـلحـة النـظام
عـلى طـهـران عــنـد الـضـرورة فـالبـد من اخـتــراع مـؤسـسـة عــراقـيـة تـســتـطـيع فـرض
ـا كــان يـعـانــيه الـوالي ـقــاومـة)عــلى اخلـضــراء.ان انـقالب يــوم امس شـبــيه  ارادة(ا
الــعـبــاسي في عـهــود انـحــطـاط الــدولـة ابــان احلـقــبـتــ الـبــويـهــيـة
وذج الـبديل الذي يـراد تطـبيقه في والـسلـجوقـية.هذا هـو اال
غـيـر انـهـا بـدت واضـحـة الـعـراق وظـهـرت مالمـحه مـنـذ مـدة
ــعـلق ومــداخل اخلـضـراء.وأذا ارادت امس عـلى اجلــسـر ا
قيـادات العـملـيـة السـياسـية جتـنب مصـيـر الدولـة العـباسـية

نعوها من التبعية. فليستعيدوا دولتهم(العراقية) و
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(ان وعد الله حق)
 بــقـلب مــفـعم بـاالمــتـنــان ولـسـان يــلـهج بـالــشـكـر
غفور صابنـا الفادح بوفاة ا ة  واسـاتكم الكر
لها »)œULŽ Â« W?łU التي لـبت ارداة ربها
الـواحـد االحـد بـنـفس مـطـمـئـنـة راضـيـة مـرضـيـة.
سائلـ الله تعالى ان يـتغمـدها برحمـته الواسعة
ـولى ان يـد ويــسـكـنـهـا جـنـاته الـوارفـة داعـ ا
ــعـزين االكــارم مـقـرونــة بـالــبـركـة الـعــافـيــة لـكل ا

والتوفيق .وانا لله وانا اليه راجعون
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تـحدة (أ ف { كلـيـفالند (الـواليـات ا
ب) - حــاول الـرئــيس األمــيــركي جـو
بــايـدن مــجـددا اقــنـاع اجلــمـهــوريـ
بإقرار خـطته لتـعزيز الـبنى التـحتية
الــتـي قــدمت عــلـى أن ال مــفــر مــنــهــا
لالستـمرار بـالـتفـوق على الـص من
خالل اسـتـحـداث وظــائف لـكـثـيـر من

. همش األميركي ا
إال أن اجلــمـهــوريـ ال يــزالــون عـلى
موقفهم ويرفضون تضم اخلطة ما
ال يـتـعلـق مبـاشـرة بـالـبنى الـتـحـتـية
ـنـشآت ويـعـارضـون كـذلك طـريـقة وا
الـتــمـويـل من خالل زيـادة الــضـرائب

على الشركات.
وقـال الـرئـيس األمـيـركي خالل زيـارة
صنع في كليـفالند في والية أوهايو
"خـــطــتي ســتــزيـــد حــجم االقــتــصــاد
ب 4500مــلـيــار دوالر في الــســنـوات

قبلة". العشر ا
وســيــســمح كــذلك "بــاســتــحـداث 16
مليون فرصة عمل جديدة بأجر جيد"
أي أكـثــر بـقـلـيـل من عـدد األشـخـاص
الذيـن يتـقاضـون مـخصـصـات بطـالة

راهنا.
ودعــا بـايــدن الــكـونــغــرس إلى جـعل
تـوسـطـة أولـوية الـعـمال والـطـبـقـة ا
قـــبل رؤســـاء الــــشـــركـــات الـــكـــبـــرى

وبورصة وول ستريت.
وكـــان أعــضـــاء مـــجـــلـس الـــشـــيــوخ
اجلمـهوريـون عـرضوا عـليه في وقت
ســابق اخلــمــيـس اقــتــراحــا مــضـادا
خلطـته بقـيمة  928ملـيار دوالر على
ثـــمــانـي ســنـــوات في مـــقــابل 1700
وقـراطيـون الذي ملـيار يـريـدها الـد
وافـــقــــوا عـــلـى تـــخـــفــــيض قــــيـــمـــة

مشاريعهم بحوالى  600مليار.
واتـفق جــو بـايـدن وأعــضـاء مـجـلس
الــشــيـوخ اجلــمــهـوريــون عــلى لــقـاء

قبل. جديد األسبوع ا
وال تـزال حـدود اخلـطـة تـشـكل حـجـر
. يـــــريــــد عـــــثـــــرة بـــــ الـــــطـــــرفـــــ
اجلمـهـوريون حـصر الـبـنى التـحتـية
بــتــعــريـفــهــا الـتــقــلـيــدي من جــسـور
وطــرقـات ومــطـارات وهم يــضـيــفـون
ـوقراطيـون االنترنت عليـها كـما الد

العالي السرعة.
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ومن نــقـاط اخلالف األخــرى تــمـويل
اخلـــطـــة من خالل زيـــادة الـــضــرائب
على الشـركات بنسـبة تراوح ب 21
و .% 28ويعـود جـو بايـدن بذلك عن
االصالح الضريـبي الواسع الذي أقر
في عـــهـــد دونــالـــد تـــرامب وهي خط
احــمـر ال يـنــبـغي جتــاوزه بـالـنــسـبـة

. للجمهوري
ويريـد اجلمـهـوريون كـذلك استـخدام

كـافحة أموال مرصـودة في األساس 
كوفيد- 19ولم تستخدم بعد.

ــســـار "قــلق" الـــبــيت ويـــثــيـــر هــذا ا
األبيض الذي يعتبر ان ذلك قد يلحق
الـضــرر بـالـشـركـات الــصـغـيـرة الـتي
حتاول الـنهـوض بـعد اجلـائحـة على
ما قالت الناطقة باسمه ج ساكي
ويـعـارض اجلمـهـوريـون كـذلك تـفاقم
عـبء الــــديـن الــــذي جتــــاوز  28ألف
مـــلــيـــار دوالر.إال أن نـــسب الــفـــائــدة
تـدنيـة سمـحت بخـفض كلـفة الدين ا
ب 41مـــلــيـــار خال األشـــهــر الـــســتــة

الية الراهنة. األولى من السنة ا
وشـــدد الــرئــيـس اخلــمـــيس عــلى أن
ــرحـــلـــة الـــراهـــنــة "وقـت مــنـــاسب ا

لالستثمار".
وقــالت وزيــرة اخلــزانــة األمــيــركــيــة
جانيت يل اخلميس "أرى أنه خالل
قـبـلـة سـيـكـون عبء فـوائد الـعـقـود ا

الدين معقوال".
وتـعــرض إدارة بـايــدن اجلـمــعـة أول
ميـزانيـة سنـوية لـها تـتضـمن نفـقات
بـقـيمـة سـتـة آالف مـليـار دوالر لـلـعام
 2022وهـــو أعـــلى مـــســـتـــوى مـــنــذ
ــيـة الــثــانــيــة عــلى مـا احلــرب الــعــا

ز. أوردت صحيفة نيويورك تا
وبـحــلـول  ?2031يـتــوقع أن يــرتـفع
إجـمـالي الــنـفـقـات إلى  8200مـلـيـار
دوالر فـيــمـا سـيــشـكل الـدين % 117
من إجمـالي الـدخل احمللي في 2031

وفق الصحيفة نفسها.
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واستـبعـدت جانـيت يلـ احتـمال أن
تــســاهم االســتــثــمــارات في تــســريع

التضخم.
وقـــال بــايــدن ""خــطــتـي هي طــريــقــة
جيـدة لالستـثمـارات من خالل توزيع
االستثمارات الـرئيسية زمـنيا. ونحد

بذلك من الضغوط على األسعار".

وكـان الـرئــيس الـسـادس واألربـعـون
ــتــحــدة عــرض نــهــايــة لـــلــواليــات ا
آذار/مـــــارس مـــــشــــــروعه الــــــواسع
"امـيــريـكن جـوبـز بـالن" مـشـددا عـلى
انه ســيــســمح بــاســتــحـداث مـاليـ
فـــرص الــعــمـل والــصـــمــود في وجه

ناخي. الص ومكافحة التغير ا
وشـدد بايـدن مـجـددا علـى أنه "يجب
ـيـا" مـشـيرا إلى أن نـكون األوائـل عا
أن االقـتــصـاد األمــيـركي بــاتت "عـلى

مفترق".
ـــوقــراطـــيــون تــنـــظــيم ويـــأمل الــد
تـصـويت أول عـلى مـشـروع الـقـانون
في مــــجــــلـس الــــنــــواب في مــــطــــلع
ـفـاوضات تمـوز/يـولـيو إال أن بطء ا

وعد. قد يرجئ هذا ا
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 أعـلن مـسـؤولـون في الـبـنـتـاغون أن
اجلــيش األمــيــركي يــســتــعــد إلجالء
ـتــرجـمـ األفـغـان الــذين يـخـافـون ا
على حيـاتهم بـينمـا يجري انـسحاب
الـقــوات األمـيـركـيـة من أفــغـانـسـتـان
"بتـقدم طـفيف" عن الـبرنامـج الزمني

احملدد لذلك.
ـشـتـركة وقـال رئيس هـيـئـة األركان ا
اجلــــنـــرال مـــارك مـــايـــلي لـــعـــدد من
الصحـافيـ األربعاء "نـدرك أنّ هناك
عدداً كـبيراً من األفـغان الـذين دعموا
ـتّــحـدة والــتـحـالف وأنّ الـواليــات ا

هذا قد يعرّضهم للخطر".
وأضاف مـايلي في تـصريحـاته التي
نشرت اخلـميس "نـدرك أيضا أنّه من
ـهم جـدا أن نـبـقى أوفـيـاء لـهم وأن ا
ــا هـــو ضـــروري لــضـــمــان نـــقـــوم 
حمايـتهم وإن تـطلّب األمـر إخراجهم

من البالد في حال رغبوا بذلك".
وتـابع اجلـنــرال األمـيـركي أن "هـنـاك
خطـطـا يجـري الـعمل عـليـهـا بسـرعة
كــبـــيــرة جـــدا لــيس لـــلــمـــتــرجـــمــ
الـــفـــوريـــ فــــقط بل آلخــــرين كـــثـــر
ــتــحــدة" تـــعــاونــوا مع الـــواليــات ا
موضـحـا أن وزارة الدفـاع األمـيركـية
(الـبـنـتـاغـون) لم تـتـلق بـعـد أمـرا من

السلطة التنفيذية بإجالئهم.
وينتظر نحو  18ألف مترجم أفغاني
وجــنــدي وغـيــرهم شــاركــوا في دعم
الــقــوات األمــيـركــيــة اتــخــاذ قـرارات
بـشـأن منـحـهم تـأشـيـرات هـجرة إلى
ــتــحـــدة وهــو عــمل قــد الـــواليــات ا
يــســـتـــغـــرق أكـــثــر مـن عــامـــ وفق

أعضاء في الكونغرس.
ويـــبــــحث الـــبــــنـــتــــاغـــون مع وزارة
لف في كلفة ا اخلارجية األميركية ا

دفع اإلجراءات قدما.
وقـــال مــايـــلي إن وزارة اخلــارجـــيــة
ـتـرجـم سـتـتـولى تـرتيب انـتـقـال ا

ن عــمـــلــوا مـع الــقــوات وغـــيــرهـم 
ـتــحـدة األمــيـركــيـة إلـى الـواليــات ا
خـوفــا من اسـتــهـدافـهم في هــجـمـات

انتقامية من قبل مقاتلي طالبان.
وذكرت صـحف أمـيـركيـة أن الـتأخـير
في مـنـحـهم تـأشـيـرات قـد يـؤدي إلى
ــرشـحــ لـلـهــجـرة إلى نــقل هـؤالء ا
دول أخـرى بـانتـظـار قـرار الـسـلـطات
الـقــنـصـلـيـة. وطــرحت جـزيـرة غـوام

األرض األميركية كحل مؤقت.

ـيدان وعـمل كـثـيـرون من هـؤالء في ا
ساعدة القوات األميـركية في قتالها
ضــدّ طـالــبــان والـقــاعــدة ومـتــطـرفي
تـــنـــظــيم الـــدولــة االسـالمــيـــة الــذين

يعارضون حكومة كابول.
وأعـرب قــدامى اجلـنــود األمـيــركـيـ
الـذين شـاركـوا في احلـرب األفـغـانـية
إضـافــة إلى أعـضـاء في الــكـونـغـرس
عـن قــلــقــهم الــعــمــيق ألن احلــكــومــة
األمــيــركـيــة ال تــبـذل اجلــهــد الــكـافي

إلخراج هـؤالء األفغان من بـلدهم مع
هـلة الـنهـائيـة التي حـدّدها اقتـراب ا
الــرئـيس جــو بـايـدن لــسـحب جــمـيع

القوات األميركية.
من جــهــة أخــرى قــال وزيــر الــدفــاع
األميركي لويد أوس في الكونغرس
اخلـــمـــيس إن انــــســـحـــاب الـــقـــوات
األميركية من أفغانستان يتم "بوتيرة
ثــابــتــة وفي الــوقــاع يــتــقــدم بــشــكل

طفيف" على البرنامج احملدد.

جو بايدن 
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{ مــــــلــــــبــــــورن (أ ف ب) - عـــــاودت
سلطات مـلبورن امس اجلـمعة فرض
دينة وسكانها اخلمسة إغالق على ا
ـثل اخـتـبـارا ـرهــقـ مـا  ماليـ ا
الســتـراتــيـجــيـة اســتـرالــيـا الــهـادفـة
للتوصل إلى "صفر" إصـابات بكوفيد
والـقــضـاء عـلى بــؤر الـتـفــشي مـهـمـا

كانت صغيرة.
وفي وقت قــالـت الــســلــطــات إن عـدد
افـصــابـات في بــؤرة لـلــمـرض ارتـفع
إلى  39كـــانت شـــوارع ثـــانـي أكـــبــر
ــدن في اســتــرالـيــا مــقــفـرة لــلــمـرة ا

الرابعة منذ ظهور الفيروس.
ـــواطن غــافــ كــات لــوكــالــة وقــال ا
فرانس بـرس "األمر بـغايـة الصـعوبة
(...) هذا اإلغالق يؤثـر علينـا. العديد
ـكـنـهم من الـعـائالت واألصــدقـاء ال 

العمل".
وطُــلب مـن مــواطــني مــلــبــورن لــزوم
مـنـازلـهم لـسـبـعـة أيـام بـهـدف إبـطـاء
الـــعـــدوى والــســـمـــاح لـــلـــســـلـــطــات
بالتحقيق في كيفية انتقال الفيروس
مجددا من فنادق حجر إلى اجملتمع.
ويـعـتـقـد أن الـفـيـروس بـدأ مع عـودة
تحور الهندي مسافر كان مصابا با
إلى اســتـرالـيــا. لـكن رئـيس حــكـومـة
واليــة فــيـكــتـوريــا بــاالنـابــة جــيـمس
مـيـرليـنـو طـلب مـسـاعدة اجلـيش في

التحقيق.

ورُصد  1500شخص من اخملـالط
وارتــــفع عـــدد األمـــاكـن الـــتي زارهـــا
أشـخـاص مـصـابـون بـالـفـيـروس إلى
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ونـسب ميـرلـينـو ذلك إلى بطء حـمـلة
الـتـلـقـيح وإخـفـاقـات فـنـادق احلـجـر.
وقـال "لـو كـان لـديـنـا الـبـديل لـفـنـادق
ثـير لـلقلق تـحور ا احلجر فـي هذا ا

ا كنا هنا اآلن". بالتحديد 

رة ال 17خالل سـتة ويعـتـقد أنـهـا ا
أشهـر الـتي يتـسـرب فيـهـا الفـيروس
مـن مـنــشــآت فــنــادق حــجــر مــؤقــتـة
فرضت عـلـيهـا اآلن إجـراءات مراقـبة

صارمة.
وتــوجه أصــابع االتــهــام أيــضــا إلى
احلــكـومــة الـفــدرالـيــة احملـافــظـة في
اسـتــرالـيـا في بـطء وتـيـرة الـتــلـقـيح
بـكر لهذا الذي يهـدد بقلب النـجاح ا

البلد في القضاء على الفيروس.

ســجـــلت أســتـــرالــيــا  30ألف حــالــة
إصـابـة بـكـوفـيـد مـنـذ ظـهـور الـوبـاء.
ـصابـ مـوجودون وعـدد كبـيـر من ا
في فـــنــادق حــجــر في بــلــد يــعــد 25
ـئة من ملـيـون نـسمـة. لـكن فقط  2با
االسـتـرالـيـ تـلـقـوا الـلـقـاح بـالكـامل

حتى اآلن.
ودافع رئــــــيـس الــــــوزراء ســــــكــــــوت
مـوريـسـون عن تــعـاطي حـكـومـته مع
األزمة قائال إن منشآت فنادق احلجر

ئة". كانت "فعالة بنسبة  99,99با
نتقـدين ردوا بالقول إن إصابة لكن ا
واحـدة تــتـسـرب من مـنــظـومـة حـجـر
ــســافــرين كــانت اســتــقــبــلت آالف ا
كـافـيـة إلغالق واليـة بـأكـمـلـها وثـاني

أكبر مدن البالد.
في األشــهـر األخــيـرة رفــعت غـالــبـيـة
الـقـيـود عن االسـتـرالـيـ بـعـد جنـاح

السلطات في احتواء العدوى.
لكن ارتفاع عدد االصابات في تايوان
واليابـان أظهر أن الـنجاح األولي في
ـكن أن يـتالشى احـتـواء الـفيـروس 
بــســرعــة في غــيــاب حــمــلــة تــلــقــيح

واسعة.
تلـقح استـراليـا حالـيا قـرابة  75ألف

شخص يوميا.
وقـال الــبـنك الـوطــني االسـتـرالي في
مـذكـرة لـلـعـمالء اجلـمـعـة مـحـذرا إنه
"من الواضح أن تـفشي الـفيروس من

ــثل خــطــرا فــنـــادق حــجــر ال يــزال 
كـبيـرا بـالـنسـبـة السـترالـيـا إلى ح
الــــتــــوصل إلـى درجــــة عــــالــــيــــة من

التلقيح".
وأضاف "بالـوتيرة احلـالية لن تصل
استرالـيا إلى مـستوى تـلقيح يـقترب
ـئة أو ـناعـة اجلـمـاعـية ( 70بـا من ا
أكــثـر بــحـسـب الـتــقـديــرات) بـحــلـول

نهاية العام".
…dOI  ‰Ëœ

يـة لتأم الى ذلك أعلنت اآلليـة العا
لـقــاحـات لـلـدول الـفــقـيـرة "كـوفـاكس"
اخلـمـيس أنّـهـا بـحـاجـة إلى مـلـيـاري
دوالر إضـــــــافـــــــيــــــة بـــــــحـــــــلــــــول 2
حزيران/يونيو لكي تتمكّن من تأم

لـقـاحـات لـ %30من الـسـكّـان في 92
دولة فقيرة.

وقــــالت كــــوفـــاكـس في نــــداء عـــاجل
"نـحـتـاج إلى مـلـيـاري دوالر إضـافـيـة
حــتـى نــتـــمـــكّن من زيـــادة تــغـــطـــيــة
التطـعيم (...) إلى  %30من السكّان"
في أفقر الدول الـتي تتلقّى الـلّقاحات

مجّاناً.
وأضافت "نـحـتاج إلى (هـذه األموال)
بــحــلــول  2حــزيــران/يـــونــيــو حــتّى
نـتـمـكّن من أن نـحـجـز اجلـرعـات وأن
ـتـبـقـيـة من نـسـلّـمـهـا خالل الـفـتـرة ا

 2021وحتى بداية ."2022
وتُـضـاف هـذه الكـمـيـة من الـلّـقـاحات

إلى  1.3مليار جرعـة سبق لكوفاكس
ــهـا وأن أعــلــنت عـزمــهــا عــلى تـقــد
لـلـبـلـدان الـفـقـيـرة في  2021من أجل
حتــصـــ الـــعـــامـــلـــ في الـــقـــطــاع
الـصّـحي والـفـئـات الـسـكّـانـيـة األكـثر

هشاشة.
وحــتّى الــيــوم ســلّـمـت كـوفــاكس 70
مـلـيــون جـرعـة لـقـاح إلى  126دولة
لكنّ اآللـية تـعاني من نـقص كبـير في
ــضــادة لـفــيـروس عــدد الـلــقــاحـات ا

كورونا.
قرّر أن تؤمّن الهند اجلزء وكان من ا
األكـبر من الـلّـقاحـات ضـمن كـوفاكس
هـذا الـعـام لـكنّ تـفـشّي اجلـائحـة في
الــبـالد دفع بــالــســلــطــات إلى حــظــر
تـــــــصــــــديـــــــر اجلـــــــرعــــــات مـن أجل

استخدامها محلياً.
وبــحــلــول نــهــايـة حــزيــران/يــونــيـو
ـقدار سـتـكـون هذه اآللـيـة مـتـأخّـرة 
ــقــارنــة مع  190مــلــيــون جــرعــة بــا

جدولها الزمني األساسي.
وحذّرت اآلليـة في ندائهـا العاجل من
أنّـه "إذا لم نـــعــالـج مــشـــكـــلـــة نــقص
اجلــرعــات فـإنّ الــعــواقب قــد تــكـون
كـــارثــــيـــة" مــــشـــدّدة عــــلى ضـــرورة
حــصــولــهــا عــلى تــبــرعــات عــاجــلــة
بـالـلـقـاحـات وأن تـتمّ هـذه الـتـبـرعات
من خالل نـظـام كـوفـاكس الـذي أثبت

فعاليته.
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يـعتبر بناء الدولـة وارساء اسس النظام من اولويـات مهام ومسؤوليات
الـقائد االعلى او القائد االول في اي بلد سـواء كان هذا القائد رئيسا
لـلوزراء او للـجمـهوريـة وفي غايـة االهميـة ان يبـدا اوال ببـناء مـؤسسته
احلـكومية ومركز قرارها وتنـظيمها بانضبـاط عال كونها تمثل العصب
ـواجهـة التحـديات وحل وتـفكيك االسـاس الذي ينـفذ تـوجهات الـدولة 
االزمـات والتعامل معها بشجاعة و بحنكة ومهنية سياسية خاصة في
ـعـقـدة الــتي قـد تـمـر في الـبـلـد وبـخـاصـة ان ظل الـظـروف واالزمـات ا
ـواطن اليـوم يـبحث عـن قائـد ودولة تـؤمن له سـبل العـيش االمن بـعز ا
ـواطنـته بدون شـعارات وعـنواين تـفرق وال وكـرامة  تـدفعه لالعـتزاز 

جتمع.
ومـانريد قـوله هنا هو ان يـتحمل رئـيس الوزراء مسـؤولية بـناء شراي
ـهني الـدولة وجـهازهـا التـنفـيـذي النـاجح بالـنهج والـتخـطـيط العـلمي ا
ـدروس لـيـتخـلص بـعض الـشـيئ  من الـتـرهل الـكـبـير احلـاصل في ا
ـــا فــيــهــا الــوزارات ــهــمــة  ــركــزيـــة و ا ادارة الــبـــلــد ومــؤســســـاته ا
الـية واالمن والـدفاع  وبـخاصـة في بلد الـسيـادية  مثـل اخلارجيـة وا
ـؤهالت الـتي تـسـاعـد قادته ـقـومات وا مـثل الـعـراق الذي تـمـتـلك كل ا
اخملـلـصــ الـوطـنــ عـلى اعــادة بـنـاءه مـن جـديـد و بــارادة حـقـيــقـيـة
قـوية لـيـسـتعـيـد هـيـبته ومـكـانـته اقـليـمـيـا ودولـيا وهـذا لـيس بـالـصعب
عـنــدمــا حتــضــر ارادة االصالح والــتـغــيــربــقـوه ووعـي وطـنـي عـالي و
ـؤســســات بـســبب غــيـاب خـاصــة بـعــد ان تــرهـلـت وضـعــفت بــعض ا

سؤول عن بناء كل شيئ  في مقدمتها بناء الدولة  . التنظيم ا
نـحن الـيـوم امــام حتـديـات  وصـراعـات وحـروب من كل االنـواع وفي
مـقدمـتـها االمـنيـة واالقـتصـادية وبـالـذات بعـد ان دخـلت ضمن عـباءة
ـهـمـة واحلـسـاسـة عـنـاصـر غـيـر الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا ومـرتـكـزاتـهـا ا
 والبـد من اعادة االنـضبـاط العـالي للـمؤسسـات التي كـفؤة وفـاسدة 
ـقـصـود هـنـا بـدقـة البـد من ادارة ومـعـاجلـة الـهـبوط  وا حتـرك الـدولـة
والـتـراجع احلـاصل في نـشاط الـدولـة بـذكـاء ومهـنـيـة الن مـعـاجلة ذلك
اصـــعب من الـــبــنـــاء وادارة الــصـــعــود كـــون مــشـــكــلـــة تــراجع بـــنــاء
الــدولـــة وســقــوط هــيــبــتـــهــا يــرجع بــاالســـاس الى عــدم بــنــاء االطــر
الئمـة التي تـساعد عـلى انتشـال الدولة من ـؤسساتـية الصـاحلة وا ا

تآكل الذي جعلها في تراجع وانحسار مستمر. واقعها ا
هـــــنــــــالك عـــــرف ســـــيــــــاسي فـي كل دول الـــــعـــــالـم يـــــطـــــلـق عـــــلـــــيه
ـطبخ السـياسي) وهـو حلـقة محـورية ومـهمـة ومركزيـة مصـغرة جدا (ا
ألدارة  الـــــوضع االقـــــتــــصـــــادي واالمــــنـي واخلــــارجـي والــــداخـــــلي
ـــطــبخ بــطـــبــيــعــتـه البــد ان يــكــون واالجــتـــمــاعي في اي بـــلــد وهــذا ا
اخـتصاصي  وحي وفاعل ألتـخاذ اي قرار وليـناقش كل يوم ما حدث
بـاالمس ومـردوداتـه وانـعـكــاسـاته ومـاســيـحـدث في الــغـد نـتــيـجـة ذلك
ــطـــبخ هـــذا بــابالغ رئـــيس مــجـــلس الــوزراء كل  ويـــقــوم اعـــضــاء ا
ـهام ومن خالل تـقاريـر تعـد من قبل كل ـتغـيرات وفي جـميع ا يـوم با
مـسؤول عن هذه االجـهزة لـيطلع عـليـها رئيس مـجلس الـوزراء و لياتي
الـتوجـيه علـى اثر ذلك لـلوزراء لـتصـحـيح او تعـديل او خلق وبـلورة اي
قـرار ورأي جتاه هـذه القـضيـة او تلك وكـذلك للـوقوف عـلى  مسـتوى
الـتنـفيـذ ونسبـة االلتـزام بتـلك الـقرارات لـتكـون هنـاك مسـاءلة حـقيـقية
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وتـعد االجتـمـاعات الـسيـاسيـة التـنـفيـذية والـتخـطيـطـية ذات قـيمـة عالـية
صــمــام امــان  واســـهــام  فــاعل وكــبــيــر  في الــنــهــوض  بــجــمــيع
ـسـتويـات و في مـقـدمـتـهـااالسـتـجـابـة للـمـطـالب والـرغـبـات الـواقـعـية ا
ـنــتـفـعـ واحلــقـيـقـة لــلـنـاس ال الـزائــفـة الـتي يــتـبـجح بـهــا الـذيـول و ا
اء الـعكر وراكبي االمواج وهـذا يعتمد على تـصيدين با ـستغل وا وا
ــسـؤول الـنـاجح والـكــفـوء وصـاحب اخلـبـرة مـهـنـيـة وثــقـافـة وجتـربـة ا
واالخـتــصـاص ومــنع جتــريـفه مـن قـبل الــعـنــاصـر الــفــسـادة من اجل
احلـفاظ على احكام صمام امان  بنـاء الدولة وسالمتها واحلفاظ على
هـيـبـتــهـا وهـذا يــجـرنـا لــلـحـديث عن ضــرورة االهـتـمــام  في اخـتـيـار
 بدقة من اجل النجاح في بناء الدولة واحلفاظ على هيبتها ـسؤولي ا
ـــســـتــفـــيــدين كـــثـــر في ســلـــطــاتـــهــا  وفـي اعــلى ــنـــتــفـــعــ وا الن ا
  وهم اســاس الـدمـار واخلـراب والـكل في الـعـراق الـيـوم مـنـاصـبـهـا
يـدرك ويعـرف ان مـشاكـالنا وكـوارثـنا ومـعـانـاتنـا واحـتيـاجـاتـنا كـبـيرة
وكـثـيرة وسـوف يـبـتـلعـنـا الـوقت اذا لم نـنـهض ونتـحـزم النـقـاذ الوطن
ـشاكل ايـضا ال تـنـتظـر  وهذا يـحتم والـناس الن الـزمن ال ينـتـظر وا
عـلى الـقــائـد في اي مـوقـع اخـتـيـار انــاس من خـارج كـابــيـنـة  احلـكم
  وهــذا االجــراء هــو من مــســؤولــيــة قــائــد ــســؤولــ الــتــقــلــيــديــ وا
الـدولة والبـد هنـا ان يـتصف بـالـشجـاعة واالقـدام واجلـرأة لتـغيـير اي
واجهة ضـعيف في كابينـته التنفيـذية دون االذعان ألي مجامـلة وذلك 
و لنتـحدث بـشجاعـة اكثر شـاكل  للنـهوض بالـبلـد  الـتحديـات وحل ا
ونـقـول ان بـنـاء الـوطن والـدولـة واحـداث الـتـغـيـيـر واالصالح ومـحـاربـة
الــفـسـاد ومــحـاصـرته  والــقـيـام بــعـمـلــيـة تـنــظـيم احلـكم  وتــصـحـيح
مسـارات العملية الـسياسية بحاجـة الى مغامرة وطنية عـقالنية حكيمة
 ألخـتيـار االفـضل واالنسب لـكل مـنصب وال بـأس بـاعتـماد وشـجاعـة
ـواكب لـكل تـطور  فـي كل هذه تـمـيـز الـواعي والـنـاضج وا الـشـبـاب ا
الـعمليات والفـعاليات الوطنـية  خاصة في احلكم والسـياسية واالبقاء
عـلى من شـاخ وهـرم من الـذيـن يـتـحـلـون بـالـنـزاهـة والـسـجل االبـيض
واالبقاء عليهم كمستشارين  فقط بعيدا ارسة اعمالهم وجنـحوا في 
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ـواطن الـيـوم يـريـد ان يـرى مـشـروعــا حـقـيـقـيـا لـبـنـاء الـدولـة والـكل ا
تـلك دفـة احلـكم الـقـدرة الـفـاعـلـة لـهـكذا يـتـسـائل.. هل يـسـتطـيع مـن 
اجنـازات?? وخاصة ان العراق مقـبل على انتخابات والبـد من حمايتها
وسط حتـديـات ومعـضالت سـيـاسيـة واقـتـصاديـة وامـنـية وامـام طـبـقة
سـيـاسـيـة حـاكـمـة بـاحـزابـهـا وحـواشـيـها  تـفـرض سـيـطـرتـهـا  عـلى
نع كل   من  الـساحـة والـقـرار السـيـاسي وهنـاك ثـمـة تسـاؤل آخـر
هـذه االوضاع وظـروفـهـا وفاعـلـيتـهـا  من التالعـب والتـدخل في نـتائج
ثل الـشـعبي هـذه االنتـخـابـات?? للـحـيلـولـة دون الـعودة الى مـايـصفـه ا
(فس الــــطــــاس ونـــــفس احلــــمــــام) ??. الــــنــــاس تــــنــــظـــــر الى الــــواقع
والـــنــتــائـج  وهم يــشـــعــرون  ان احلـــكــام يـــنــظــرون الـــيــهـم كــأرقــام
ـوقع االول في   اذا البـد  ان يــسـتـحــضـر قـائــد ا انـتــخـابـيه  فــقط
نع ته في بناء الوطن والدولة ليكتمل ببناء اجملتمع  الدولة ارادته وعز
مـصادرة الـدولـة من اي كائن اذ ال تـغيـر وال امل في بـناء الـدولة اذا
بـقي الــواقع عـلى ذات احلـال ورئـيـس الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي ال
ـتلـك العـصـا الـسـحريـة لـلـتـغيـر اجلـذري في لـيـلة وضـحـاهـا بـسبب
ـيـراث الثـقـيل بـتراكـمـات من الـفشل والـفـسـاد وسوء االدارات ومن ا
هـنا نـعـود الى ما بـدءنـا من حـديث عن ما يـحـتاجه الـقـائد من شـجـاعة
واقــدام  وارادة واعـيــة وتـصــمــيم وقـوة وبــدون خــوف او تـراجع او
مـهادنـة لفـرض بـناء الـدولـة وحتقـيق الـرغبـات واالحتـيـاجات احلـقـيقـية
لــلـــمــواطـن الــتي تـــعــتـــبــرمـــنـــجــز كـــبــيـــر يــهـــدف الى ردم الــفـــجــوات
واخلـــنــــادق الــــفــــاصــــلــــة بـــ الــــدولــــة واجملــــتــــمع بــــعــــد ان يـــأس
ـنـجـزات (الـورقـيـة) الـتي يـسـتـعـرض فـيـهـا ـواطن وبـأشـمـئـزاز من ا ا
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ــــتــــقــــاعــــد إبـــراهــــيـم فـــيــــصل ا
األنـصـاري رئـيس أركـان اجلـيش
األســبـق أن يــوافـق عــلـى تــســـلم
رئـــاســـة اجلـــمــــهـــوريـــة قـــبل أن
يــعــتــرض عــلـــيه رئــيــســا حــزب
الـــدعـــوة إبـــراهــــيم اجلـــعـــفـــري
واجملــلـس األعــلـى عــبـــدالـــعـــزيــز
احلـــكـــيم وأعــــلـــنـــا أن األحـــزاب
الشـيعـية ستـنسـحب من الـعمـلية
الـــســـيـــاســــيـــة في حـــال وجـــود
األنـصـاري أو عـدنـان الـبـاجةجي
في الــــرئـــاســـة ألن االثــــنـــ في
رأيــهــمـــا كــانـــا جــزءاً مـن نــظــام
صـدام حـيث تـولى األول رئـاسـة
أركـــان اجلــيش عـــقب حــركــة 30
تموز 1968 خلـفاً للـفريق حردان
الــتــكــريــتي الــذي أصــبح نــائــبـاً
لـرئـيس الـوزراء ووزيـراً لـلـدفاع
في حــ اسـتـمـر الـثــاني مـنـدوبـاً
دائماً لـلحكومة الـبعثية في األ
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قبـل أن يسـتـقـيل علـمـاً أن الـلواء
األنصاري تـعرض إلى اإلقالة من
مـنـصبه بـعـد شـهـور قـصـيرة من

إشغاله وزج في السجن بتهمة.

وقـد رفض الـفـريق طـاهـر يـحـيي
الــسـالم عـلـى الــلــواء األنــصـاري
عــنـدمــا زُجّ بــاألخـيــر في مــعــتـقل
قصـر الـنـهايـة وكـانت حـجته أن
إبـراهــيم تـواطـأ مع أحــمـد حـسن
الـــبـــكــــر وتـــلـــكـــأ في مـــتـــابـــعـــة
عـبـدالرزاق الـنايـف الذي يـخضع
له وظـيـفـيـاً واتـهـمه أيـضـاً بـأنه
ـوعـد االنقالب ورتب كـان يـعلم 
لــنـفــسـه زيـارة إلـى الــقـاهــرة في
اخلـامس عـشــر من تـمـوز  1968
مـنـعـاً لإلحراج أمـام يـحـيى الذي
نـقله مـن قائـد الـفـرقة الـثـانـية في
كـركـوك إلى رئاسـة أركـان اجليش
بــبــغــداد في حــ كــان الــرئــيس
ـــيل إلى عـــبـــدالـــرحـــمن عـــارف 
تـعيـ الـلواء سـعـيـد قطـان قـائد

يدان في الشمال. قوة ا
وقــــــد دافـع األنــــــصــــــاري بــــــرغم
الـتـعـذيـب الـشـديـد الـذي لـقـيه من
شــلـــة نـــاظم كـــزار ودفع تـــهـــمــة
الـتـواطـؤ مع الـبكـر والـنـايف عن
نـفــسه مـؤكـداً أنـه لـبى دعـوة من
ـنـعم ريـاض رئيس الـفـريق عـبدا
ـصـري حلـضور أركـان اجلـيـش ا
تـمـارين ومنـاورات عـسكـريـة كان
يـــتــــابــــعــــهـــا الــــرئــــيس جــــمـــال
عــبــدالــنــاصـر بــنــفــسه ويــشـرف
عــلــيــهــا وزيــر احلــربــيــة الـفــريق
مـحـمد فـوزي وأقـسم أنه فوجيء
بــــانــــقالب  17تـــــمــــوز وهــــو في
ـصـريـة وتـوجه إلى الـعـاصـمــة ا
مـبـنى الـسـفـارة الــعـراقـيـة فـيـهـا
حــــيـث اســــتــــمـع إلى بـــــيــــانــــات
االنـقالبـيـ وعـرف أن الـبـعـثـي
وجـماعـة النـايف قد فـعلـوها في
غــيـابه ولم يـقــتـنع طـاهــر يـحـيى
ـا قـاله األنـصـاري وظل مـصـراً
علـى رأيه وسـمـعتـه مع كـثيـر من
ــعــتـــقــلــ وهــو يـــلــوم نــفــسه ا
بـــصـــوت مــســـمـــوع ألنه ســـاعــد
األنـصاري عنـدما اخـتاره لـرئاسة
أركـان اجلـيش واســتـمـر يـنـتـقـد
هـمــسـاً (غـزال تـكــريت) كـمـا كـان
يـســمي حـمـاد شــهـاب وقـال عـنه
إنه خــانه وهـو الــذي عـيــنه آمـراً
لــلــواء الــعــاشــر ورتــبــته مــقــدم
بـيــنـمــا يـفــتـرض أن يــكـون آمـره

برتبة عقيد في األقل.
ومن خالل مالحـظـاتي في مـعـتقل
قصـر الـنـهايـة وجـدت أن الـفريق
يحيى كان يـبدو راضياً عن عديد

من وزراء حكومـته األخيرة
مــــنــــهم الــــدكــــتــــور شــــامل
الـسامـرائي وزير الـداخلـية
وكالـة والدكـتور عبـدالكر
هــــــانـي وزيــــــر الــــــعـــــــمل
والــــدكـــتــــور مــــالك دوهـــان
احلـــــسن وزيـــــر اإلرشـــــاد
الــذي كــثـيــراً مــا كـان يُــذّكـر
الـفـريق يـحـيي بـتـحذيـراته
السابقة من ضعف الرئيس
عـــبــدالــرحــمن عــارف أمــام

النايف ومجموعته.
وشهـادة للتـاريخ وأنا كنت
من منـتقـدي الدوهان عـندما
كـــان وزيـــراً لالرشـــاد مـــثل
رفــــــــــاقـي فـي احلــــــــــركـــــــــة
االشـتـراكــيـة الـعـربـيـة الـتي
كـانت تــنـاصـبـه اخلـصـومـة

الـســيــاسـيــة فـقــد صـمــد الـرجل
وهـو في مـعـتـقل قـصـر الـنـهـايـة
لــصــنـــوف الــتــعــذيب اجلــســدي
والـنـفسـي الذي تـعـرض له وهو
االرسـتـقـراطي والـثـري وصـاحب
األراضي الـــزراعــيـــة واالطـــيــان
الـتي آلت إلـيه مـن والـده الـشـيخ
دوهان احلسن اجلبوري النائب
ـــلــكي ولم ــزمـن في الــعـــهــد ا ا
تــظــهـر عــلــيه عالمــات الـوهن أو
ــعـــتـــقل وكــان االنـــكـــســار فـي ا
حــــيـــويــــاً ويـــدخـل في حـــوارات
فكـرية وسـياسـيـة عنـدما تـسمح
الظروف مع األستاذ عبدالرحمن
الـبــزاز رئـيس الــوزراء األسـبق
والـدكــتــور عـبــدالــعـزيــز الـدوري
رئــيس جـامــعـة بــغـداد الــسـابق
والدكتور عبدالرزاق محي الدين
وزيــر الــوحــدة ســابــقــاً بــيــنــمـا
الحــظــنــاه يــتـضــايـق من الــقـادة
الـعــسـكــريـ الـســابـقــ أمـثـال
عــبــدالــعـزيــز الــعـقــيــلي ورشــيـد
مـــصـــلح وإبـــراهـــيم األنـــصــاري
ونـافع أحـمـد ولـكنـه ظل يـحـترم
طاهر يـحيى ويخـاطبه بـ(أستاذ
ا أذكـره عن مالك أبـو زهيـر). و

دوهــــان احلـــــسـن وهـــــو وزيــــر
لإلرشاد أنه طالب رئيس حترير
جــريـــدة (الـــثــورة) حـــازم طــالب
مـــشــتــاق وكـــنت أعــمـل مــحــرراً
لـلـتــحـقـيـقـات الـصــحـفـيـة فـيـهـا
بـــتــوجــيـه عــقــوبـــة (إنــذار) اليّ
النني نشرت ريبورتاجاً مصوراً
في مـنـتـصف نـيـسـان 1968 عن
مـعانـاة أصحـاب عربـات (الربل)
ــــشــــكـالت الــــتي تــــعــــتــــرض وا
ــرور مــهـــنــتـــهم من مـــديــريـــة ا
الــعــامــة الــتي حــظــرت عــلــيــهم
الــــعــــمل في عــــديــــد من شـــوارع
الـعــاصـمـة واخـتــرت له عـنـوانـاً
تـقــلـيـديــاً لم يُـعــجب الـصــحـفي
الـــيــســـاري مـــنــيـــر رزوق وكــان
يـــشـــغـل رئـــيس قــــسم األخـــبـــار
والتحقيقات في اجلريدة وصاغ
ــهــنــيـة عــنـوانــاً مــنــاســبــاً له 
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 وكـان: (دالـت دولـة الـعـربــنـجـيـة
ولـكن مشـاكلـهم لم تنـته) واسمي
عـــلــيـه واســتـــاء وزيـــر االرشــاد
ـؤســسـة احلــسن وثـار رئــيس ا
العـامة لـلصـحـافة الـتي تتـبعـها
اجلــريــدة غــربـي احلــاج أحــمـد
واالثــنـــان قـــيــاديـــان في احلــزب
الــعــربي االشـــتــراكي واعــتــقــدا
أنــني تـعـمـدت اخـتــيـار الـعـنـوان
لإلســاءة إلـــيــهــمـــا وظل رئــيس
حتريـر اجلـريـدة حـازم مـشـتاق
يؤكـد لـهمـا أني كـاتب التـحـقيق
بـالفـعل ولـكني لم أضع عـنوانه
الذي خطّه صحـفي مهني يقصد
منـير رزوق وهـو ليس بعـثياً أو
قـــومـــيــــاً وبـــعـــيــــداً عن ألـــغـــاز

(العربنجية) السياسية.
ويــــســــجل عـــــلى مــــالك دوهــــان
احلسن أنه شـجع حكومـة طاهر
يحـيي وهو وزير لإلرشـاد فيها
وصاحب رأي في قراراتها على
تـأمـيم الصـحافـة في الـعراق في
نهاية العام 1967 ويعاب عليه
آنه اســـتــــبـــعـــد ثـالثـــة من أبـــرز
الكـتاب والـصحـفـي الـعراقـي

من الــتــعــيــ كــرؤســاء حتــريـر
ؤسسـة اجلديدة وهم لصـحف ا
عــبـــدالــوهــاب األمـــ وكــان من
كــــبــــار مـــــحــــرري صــــحـــــيــــفــــة
(اجلمهورية) وعـبدالقادر البراك
صـــــــاحب جــــــريـــــــدتي (األيــــــام)

ـلـغـاتـ وشـاكـر عـلي و(الـبـلـد) ا
الــــتـــكــــريـــتـي صـــاحـب جـــريـــدة
(الـــشـــعب) الـــتي احـــتـــجـــبت عن
ـوجـب قـانــون تــأمـيم الــصــدور 
ــفــارقــات أنه الــصــحــافـــة ومن ا
ـوظـف (مـســلـكي) في اســتـعــان 
وزارة الـــداخــــلــــيــــة ال عالقــــة له
بالصحافة وعـينه رئيساً لتحرير
إحـدى الـصـحـف وكل كـفـاءة هـذا
الـرجل أنه زمـيل دراسة في كـلـية
احلقوق وصديق شخصي له بل
أنه أصـر عـلى تعـيـ ابن عمه في
الـعــشـيــرة حـامــد احلـاج عــلـوان
اجلبوري مـديراً عاماً لالعالم في
الـــــوزارة مع عـــــلـــــمـه أنه لـــــيس
صـحفـيـاً وال خبـرة له في وظيـفته
الـــتي عـــ فــيـــهــا وال يـــفــهم في
قـــضـــايـــا اإلعـالم وكـــان الـــوزيــر
يـدافع عـنه ويـصـفه بـأنه صـحـفي
كـبـيــر وصـاحب جـريـدة ويـقـصـد
بــــهـــا جــــريـــدة (الــــشـــعـب) الـــتي
أصـدرهـا اجلبـوري في مـرحـلة 8
شباط 1963 وكانت أشبه بنشرة
إخبـارية واسـتمـرت في الصدور

ألربعة أشهر وتوقفت.
كمـا أنه أقـنع زمـيـله في اجلـامـعة

وصـــــديــــقه الــــشـــــخــــصي نــــزار
الطـبقـجلـي بتـعيـينه مـديراً عـاماً
لإلذاعـة والتـلـفزيـون وهو أسـتاذ
ـام أو جتـربة ي لـيس لـه إ أكـاد
فـي الـــــــعــــــــمـل اإلعالمـي وكـــــــان
يــتــضــايق مـن مــشــكالت دائــرته
ويـتــمــنى أن يـعــود إلى وظــيــفـته
الـسـابقـة في جامـعـة بغـداد ولكن

احلسن تمسك به جداً.
الحظـات على مـالك دوهان ومن ا
احلـسن أنه عــزز سـلـطـة الـرقـابـة
على الصحـف التي كانت سارية
منـذ نكسـة حزيران 1967 ووسع
من صالحيـاتها عنـدما ع وزيراً
لإلرشــاد فـي الــعــاشـــر من تــمــوز
1967 وبـاتت تــدس أنـفــهـا حـتى
في األخـــبــــار االعـــتـــيـــاديـــة أمـــا
ـقاالت السياسية االفتتاحيات وا
فـكـان الـشــطب واحلـذف سـمـتـان
الزمــــتــــا مــــرحــــلــــته بــــالــــوزارة
وتـعـرضت صـحف صـوت الـعـمال
ـنـار والـشــعب وصـوت الـعـرب وا
والــفــجــر اجلــديــد الى عــقــوبـات
اإلنذار والتعطيل أليام بينما كان
نـحها يحـابي جريدة (الـعرب) و
ـزيــد من اإلعالنـات احلــكـومـيـة ا
ألن صـــاحــبـــهـــا احلــاج نـــعـــمــان
الـعـاني صـديـق له وزمـيل سـابق
في احملــامــاة. ويــبـــقى الــســر في
قبـول مالك دوهـان احلسن لوزارة
الـعـدل في حـكـومـة إياد عالوي ال
يعـلمه إال هـو ذاته برغم هـمسات
ســـرت من أوســـاط مــقـــربـــة مــنه
تـشـيـر إلى أنه وافق عـلى تعـيـينه
وزيراً فـي ظل االحتالل األمـريكي
ـاضــيه وخــروجه عـلى وتــنـكــره 
ـــبـــاديء الــــتي عُـــرف بــــهـــا في ا
الــســابق حــمــايــة ألوالده الــذين
جــاء ذكــر أحــدهم في الــتــقــاريــر
عادية للـعراق متهمة األمريكيـة ا
إياه بـالضلـوع في عملـيات شراء
مــــعـــدات وأجــــهـــزة مــــحـــظـــورة
أمــريـــكــيــاً لـــهــيــئـــة الــتـــصــنــيع
الــــعــــســـكــــري ويــــقـــال أنـه كـــان
يــتـحـسس ويــنـفـعـل في سـنـواته
األخـيرة في عـمـان عنـدما يـسأله
أحــــد من مــــعـــــارفه أو زواره عن
أيــام وزارتـه أو رأيه في رئـــيــسه
إياد عالوي وكأنه نادم عليها أو
مـتـألم منـها يـرحـمه رب العـا

ويــغـفـر له ذنـوبه مــا تـقـدم مـنـهـا
. وما تأخر إنه أرحم الراحم
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ال أحـــد يـــعـــرف بـــالــــضـــبط من
الـشخص أو اجلـهـة التي أطـلقت
وصف (الــعــربــنــجـيــة) تــهــكــمـاً
وسـخـريـة عـلى اجملـمـوعـة الـتي
انـــشــقـت عن حـــزب االســتـــقالل
اضي مطـلع سـتـيـنيـات الـقـرن ا
وشــــــكـــــلـت احلــــــزب الـــــعــــــربي
االشـــتـــراكي بـــقـــيــادة احملـــامي
الــشــهــيــر عـــبــدالــرزاق شــبــيب
وضـــمـت إلى جــــانــــبه أســــمـــاء
سياسية أبـرزها أحمد احلبوبي
وغــربي احلــاج أحــمــد وآخـرون
مـنهم مـالك دوهان احلـسن الذي
ــــاضي في تــــوفي يــــوم األحـــد ا
العاصمة األردنية عمان عن عمر
بــلغ قـرنــاً وعــامــ قــضى ثــلـثه
األول فـي الــــدراســـــة بــــبـــــغــــداد
وبـــــــاريـس ومـــــــارس تـــــــدريس
الـقـانـون واالشتـغـال بـالـسـيـاسة
في ثـلـثه الـثـاني في حـ قـضى
الـــثـــلـث الـــثـــالث مـن عـــمـــره في
احملـاماة وإلـقاء احملـاضرات في

اجلامعات.
وقـــــد عــــانـى احلــــزب الـــــعــــربي
االشــــتــــراكـي كــــثــــيــــراً من هــــذا
الـوصف الـذي يـتـجه مـعـنـاه إلى
ــفـردات الــعـربــدة والــصـراخ وا
اخلــشـنـة والــكـلـمــات اخلـادشـة
وكـانت تـتردد عـلى ألـسنـة بعض
أصـــحـــاب عـــربـــات الــنـــقل ذات
احلــصــانــ وســائــقــيــهــا وهي
دن جتـوب شـوارع الـعـاصـمـة وا
األخـــــرى وشـــــكـــــلت جـــــزءاً من
احليـاة العـراقـية الـيـوميـة حتى
نــهــايـــة الــســتــيـــنــيــات قــبل أن
تـــنـــقـــرض وتــــصـــبح ذكـــريـــات
ــــاضي الــــقـــريب وصــــوراً من ا
ويـقال أن قـطب حزب االسـتقالل
صديق شـنشل هـو أول من شهّر
ــنـشـقـ عن حــزبه وسـمـاهم بـا
بـ(الــعــربــنــجــيــة) نــكــايــة بــهم
وغــضـبــاً عـلــيــهم واسـتــخـفــافـاً
بحـزبـهم اجلديـد ويـومهـا تـلقف
البعثيون الـتسمية ونشروها في
بــــــيــــــانــــــاتــــــهـم ورددوهــــــا في
اجـتــمـاعــاتـهم ســخـطـاً عــلى مـا
أدعوه بـسرقـة اسم حزبـهم بعد
شطب كـلمـة (البـعث) منه وليس
صــحـيــحــاً مــا أشــار إلـيـه مـالك
دوهـان احلــسن عــقب االحـتالل
أن سلطـة البعث اعتـقلته صباح
الـســابع عـشــر من تـمـوز  1968
بـسـبب تـسـمـيـة احلـزب (العـربي
ا الصحيح هو االشتراكي) وإ
أن الــقــيـادة الــثـنــائــيـة لــلـحــركـة
ـتـمــثـلــة بـجــمـاعـة االنــقالبـيــة ا
(الـــثــوريــ الــعـــرب) ويــقــودهــا
عـبــدالـرزاق الـنــايف الـذي صـار
رئــيـســاً لـلــوزراء وجـنــاح حـزب
الــبــعـث بــزعـــامــة أحــمـــد حــسن
الــــبـــــكـــــر وأصـــــبح رئـــــيـــــســــاً
لـلــجـمــهـوريــة هي الـتي اتــفـقت
عـــلى اعــتــقــال أغــلب وزراء آخــر
حـكـومة سـبـقت االنـقالب وكانت
برئاسة الفريق طاهر يحيي إلى
جـانب الـعـديـد من الـشـخـصـيـات
الــســيـــاســيــة وبــعـــضــهــا كــان
مــعـارضـاً لـلـرئــيس عـبـدالـرحـمن
عـــارف مـــثل الـــقـــائـــد الـــقـــومي
الـنـاصـري فــؤاد الـركـابي الـذي
جنح احلــركـيــون الـقـومــيـون في
ــكـتب احملـامي ريـاض اخـفـائه 
الـــدبـــاس في شــــارع الـــرشـــيـــد
والــزعــيم الـعــمــالي هــاشم عـلي
مــــــحـــــسـن رئـــــيـس االحتـــــادين
الـــعــراقي والـــعــربي  لـــنــقــايــات
العـمـال الـذي اختـفى في مـديـنة
الــثـــورة حــيـث كــان يـــســكن مع
عــــائـــلــــته الــــفـــقــــيــــرة وأخـــفق
االنقالبيون في اعتقـالهما بينما
جنــحـوا في إلــقــاء الـقــبض عـلى
نــائـب األخــيــر عــمـــر عــيــسى

الــبـجـاري وسـاقـوه
إلـــــــــــــــــــى

ـــعــســكــر مـــعــتــقـل رقم واحــد 
الرشيد.

ومن طــرائف حـــمــلــة اعــتــقــاالت
صبـيـحة الـسـابع عشـر من تـموز
1968 الــتي نــفـذتــهـا مــفـارز من
مديرية االستخـبارات العسكرية
وكـانت بـأمــرة مـعـاون رئـيـسـهـا
وقــتـئـذ عــبـدالــرزاق الـنـايف أن
الزم مــشــعـل الــتــمــيــمي أحــد ا
مــرافـــقي األخــيــر الـــذي اعــتــقل
الـفـريق طـاهـر يحـيي مـن منـزله
ــــــــــــتــــــــــــواضـع فـي حـي دراغ ا
نـصـور وكانت تـملـكه زوجته بـا
من ميراث أسـرتها تـلقى اتصاالً
الســلـكــيــاً وهــو في طــريــقه إلى
االسـتخبـارات العـسكـرية بوزارة
الدفاع لنقل الفريق يحيي إليها
حـيث اختيـرت مكـاناً جلـمع كبار
ــعـتــقــلـ قــبل حتــويـلــهم إلى ا
ـــعــســـكــر مــعـــتـــقل رقم واحـــد 
الرشيد إذ أبلغ بضرورة التوجه
إلى بيت القطب الـبعثي السابق
عـلى صــالح الـســعـدي في كـرادة
مـــر واعــتــقـــاله وكــان الـــبــيت
عـــبــارة عـن مــشـــتـــمل صـــغـــيــر
اسـتــأجــرته زوجـته الــصــحـفــيـة
نـدوبة في وكالة هناء الـعمري ا
االنـبـاء العـراقـية (واع) وسـكنت
فــيه مع ابــنـهــا فــارس وابـنــتــهـا
علـياء عنـدما كان زوجـها منـفياً
في اخلـارج يــتــنــقل بـ لــبــنـان
وســوريــا ومـصــر وحــ اقـتــيـد
الــســـعــدي إلى ســـيــارة اجلــيب
الـعــسـكـريـة الــواقـفـة أمـام داره
والحظ طاهـر يحـيي فيهـا امتنع
من الـــصـــعـــود إلـــيـــهـــا وكـــانت
ذريــــــعــــــته أنـه ال يــــــجــــــلـس مع
) فـما كان مـن الفريق (الـرجعـي
أبو زهير وكان مـعروفاً بالظرف
والــدعـابــة إال مـخــاطـبــته قـائالً:
(اصـعــد عـيـني.. كـلــنـا في الـهـوا

سوا).
وقــد أفــرج عن الــســعــدي وعــمـر
الـبــجـاري وغـيـرهـم عـقب حـركـة
 30 تــمـوز 1968 واســتــقــبـلــهم
الرئـيس أحـمـد حـسن الـبـكر في
الـــقــصــر اجلــمـــهــوري واعــتــذر
مـنــهم مــلـمــحــاً إلى شــريـكه في
انــقالب  17 تــمــوز عــبــدالــرزاق
الـنـايف أنه كـان صـاحب الـقـرار

في اعتقالهم.
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وأمـــضى مــالك دوهـــان احلــسن
عـاماً ونـصف في مـعتـقلي قـصر
النهاية وسجن الفضيلية بتهمة
تـعاونه مع الـفريق طـاهر يـحيي
وقــبــوله بــتــولي وزارة اإلرشــاد
(اإلعالم) فـي حــكـــومــتـه قــبل أن
يُــــطــــلق ســـــراحه ويــــعــــود إلى
ــارســة احملـــامــاة وهــو بــارع
فـيهـا وقد سُـمح له بالـتوكل عن
مــتـهـمــ مـحــالـ إلـى مـحــكـمـة
(الــثــورة) اخلــاصــة الـتـي كـانت
تــتـــعـــامل عـــادة مع مـــحـــامــ
بـعـثـيـ أو مـقـربـ من قـيـادات
احلـــزب احلـــاكم ووفـــقـــاً لـــذلك
جاءت رغبـة عبد حمـود سكرتير

ـعــتـقل لـدى الــرئـيس الـســابق ا
سـلـطـات االحـتالل األمـريـكي في
تـوكـيل احملــامي احلـسن لـلـدفـاع
عـنه أمـام احملكـمة الـتي حـاكمت
رموز الـنـظـام الـسـابق وقـياداته
من دون أن يـعــلم نـظـراً لــعـزلـته
وتـضـييق الـسـجـانـ األمـريـكان
عـلــيه أن أبــا أنس صــار وزيـراً
للـعدل في ثـاني حـكومـة شـكلـها

الغزاة برئاسة إياد عالوي.
وقـد تـبـايــنت اآلراء في األسـبـاب
الـتي دعت مـالك دوهـان احلـسن
قـومي االجتــاه كـمـا كــان يـعـرف
عــنه ســابــقــاً إلى االشــتــراك في

حــــــكـــــومـــــة وضـع أســـــســـــهـــــا
وهـيـكـلـيـتـهـا احلـاكم األمـريـكي
ر قبل انفكاكه السفير بـول برا
من مـنـصـبه بـسـاعـات وصحـيح
أن األخـضـر اإلبراهـيـمي مبـعوث
ـــتـــحــدة كـــان له رأي في األ ا
تـــرشـــيـح عـــديـــد مـن وزرائـــهـــا
ومـنـهم احلـسن ومـهـدي احلافظ
وأيـــــهم الـــــســـــامـــــرائـي ولـــــكن
الصحيح أيـضاً أن الدبلوماسي
جـزائـري األصل كــان يـنـشط في
هذا السياق بـالتعاون مع زميله
األمــريــكي روبـرت فــيــلـد مــوفـد
الرئـيس األمـريـكي جـورج دبـلـيو
بــــوش حــــيث أشــــرف االثــــنـــان
ر على وضع بالتنسيق مع برا
الـلـمسـات األخـيـرة عـلى حـكـومة
مـحــاصـصـات طـائـفـيـة وعـرقـيـة
وخـدمة لـلتـوثيق الـتاريـخي فإن
اإلبـراهـيـمـي اسـتـقـبل عـديـداً من
الـــقــيـــادات الــقـــومـــيــة ومـــنــهم
صبـحي عـبـداحلـميـد الـذي نـقله
إلـى مــــقــــر األخــــيــــر عــــبــــداإلله
النـصراوي الـقيـادي السابق في
حـركــة الـقــومـيــ الـعــرب الـذي
رشــحه جالل طــالــبـاني لــتــسـلم
وزارة الثقافة في حكومة عالوي
قــبل أن يـغــيـر األمــريـكــان رأيـهم
فـــيـه اثـــر اكـــتـــشـــافـــهم صالته
الـوثــيــقــة بــالـقــيــادة الــســوريـة
وكــانــوا يــنــاهــضــونــهــا في ذلك
الـــوقت وعــنـــدهـــا اســتـــبـــدلــوه
بـــالــقـــيــادي الـــشــيـــوعي مـــفــيــد
ـــــرحــــوم اجلـــــزائــــري وقـــــال ا
صبحي عبداحلميد عقب اللقاء
مع اإلبـــراهـــيـــمي إن األخـــيــر
ســــعى إلى إشــــراك عــــديـــد من
الـقـومـيـ في تـلك احلـكـومـة
وطــلـب من صــبــحي تــرشــيح
أســـمــاء لـه ولـــكن أبـــا رافــد
اعتذر وأبلغه بصعوبة تعاون
القومي مع سلطات االحتالل
كـمــا أن األخـضـر الــتـقى أيـضـاً
الــدكــتـــور ومــيض عــمــر نــظــمي
ــشــاركــة في وحــاول إقــنــاعه بــا
احلـكـومـة إيـاها وامـتـنع الـرجل
رافــضــاً الــعــرض في حــ
كــــــــاد الــــــــلـــــــواء

مجموعة من الضباط خالل استقبالهم طاهر يحيى في كركوكمالك دوهان احلسن

اخر حكومة سبقت 17 تموز 1968¨ برئاسة طاهر يحيي ويظهر الدوهان وزير االرشاد في أول الواقف على اليم 
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ـبـيـاد ـنـتـخب الـوطـني مـحـمـد ريـاض إلى أو أعـلن االحتـاد الـعـراقي لـلـتـجـذيف  تـأهل العـب ا
طوكـيو. وقـال رئيس االحتـاد العـراقي للـتجـذيف عـبد الـسالم خلف في تـصريح صـحفي  إن
ـبـياد طـوكـيـو بعـد عـبـوره الـتصـفـيـات التي الالعب مـحـمد ريـاض ضـمن بـطاقـة الـتـأهل الى أو
أقـيـمت في اليـابـان للـفـترة مـن اخلامس وحـتى الـسابع مـن الشـهـر احلالي والـتي  تـأجيـلـها
وعـدم قـدرة الـدول عـلى اسـتـضـافـتـهـا بـسـبب اجلـائـحـة. وأضـاف أن االحتـاد العـراقـي لـلـعـبة
بية و تـوقيعـها من قبل رئيس أوصل رسالـة االحتاد الدولي باعـتماد الالعب الى الـلجنـة االو
اللـجنة رعد حـمودي و ارسالها مـرة اخرى الى االحتاد الدولي لـلمشاركـة بشكل رسمي في

ي الكبير. هذا احلدث العا
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مـنـافـسـاتـهــا في الـعـاصـمـة بـغـداد
ـــغــرب ـــشـــاركــة مـــنـــتـــخــبـــات ا
واجلــــزائــــر وتـــــونس ولــــيـــــبــــيــــا
والــســودان والــيــمن والــســعــوديـة
والــكــويت واالمــارات إضــافــة الى

نظم العراق. البلد ا
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ربع حدد االحتاد الـعراقي بـكرة الـسلة مـوعد انـطالق مبـاريات ا
متاز. وقـال أم سر االحتاد خالد جنم في الذهـبي من الدوري ا
مـتاز ـربع الذهـبي من الـدوري ا تـصـريح صحـفي  إن مـباريـات ا
قبل. واوضح لكرة السلة ستنطلق في السابع من شهر حزيران ا
ـتأهلة للمربع الذهبي هي كل من النفط والشرطة ونفط ان الفرق ا
البـصـرة واحلـشـد الـشـعـبي حـيث سـيـواجه الـنـفط فـريق احلـشد
ـقــبل. واضـاف ان مـبـاريـات الــشـعـبي في الـســابع من حـزيـران ا
ـربع الذهـبي سـتسـتمـر ح يـواجه الشـرطـة فريق نـفط البـصرة ا
ـربع في الــسـابع من الـشـهـر الـقـادم ايــضـاً. يـذكـر ان مـبـاريـات ا

الذهبي ستقام جميعها على قاعة الشعب في بغداد.
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ـتضمن أقل وأخـيرا الـلعب النـظيف وا
عـدد مـن الـنـقاط الـتـي يـتم احـتـسـابـها
بـاالعتماد على عدد الـبطاقات الصفراء
واحلـمـراء التي يـحصل عـليـها الـفريق
فـي مـبـاريـات اجملــمـوعـة قــبل الـلـجـوء
خلـــيـــار الـــقــرعـــة.  هـــذا واســـتــأنـــفت
مـبـاريـات التـصـفيـات اآلسـيويـة لـكأس
الــعــالم  2022 فـي قــطــر وكــأس آســيـا
 فـي الـــــــصــــــ مـن يـــــــوم أمس 2023
اجلــمــعــة حــيث تــقـام  57 مــبــاراة في
غــــضـــون  19يــــومـــا حـــيث تــــخـــتـــتم
ــنـافــسـات يـوم  15 حــزيـران يــونـيـو ا

قبل. ا

ــركــز الـــثــاني الـــتي حــصـــلت عــلـى ا
ــبـدأ الــتـكــافـؤ بـ وتــفـادي اإلخالل 
هــذه اجملـمــوعـات الــسـبع واجملــمـوعـة
الـــثـــامـــنــة الـــتي بـــاتت تـــضم أربـــعــة

منتخبات. 
وبـــعـــد اعـــتــمـــاد عـــدد مـــتــســـاوي من
ــنـتــخــبـات وحتــديـد ــبــاريـات لــكل ا ا
أفـضل أربـعـة مـنتـخـبات حـاصـلـة على
ـركز الثاني سيتـم االعتماد على أكبر ا
عـدد من النـقاط في مـباريات اجملـموعة
ثـم فـــــارق األهـــــداف فـي مـــــبـــــاريـــــات
اجملــمــوعـة ثـم أكـبــر عــدد من األهـداف
ـــســجــلـــة في مــبــاريـــات اجملــمــوعــة ا

الــــتــــرتـــيـب الـــنــــهـــائـي جملـــمــــوعـــات
ـؤهـلـة لـكأس الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة ا
الــــــعــــــالم  2022 فـي قــــــطــــــر وكـــــأس

 . آســــــــــيا  2023 في الص
وبـ اآلسـيـوي أنه بعـد انـتهـاء جـميع
مـــبـــاريــات الـــتــصـــفــيـــات اآلســيـــويــة
ركـز الـثاني والـتـعـرف على أصـحـاب ا
فـي كل مـجـمـوعـة سـيـتم إلـغـاء نـتـائج
ــركــز الـثــاني مع مــبــاريــات صــاحب ا
ـــــركــــــز اخلــــــامس فـي كل صــــــاحـب ا
مـجموعة من اجملموعات األولى وحتى
الــســابــعــة لــضــمــان احــتــســاب عــدد
ـباريـات جلـمـيع الـفرق مـتـسـاوي من ا

مــحـافـظـة الـبـصـرة. وجـاء فـريـقـنـا في
نتخبات ـركز السابع على مستوى ا ا
الـــعــربــيــة بــعــد مــنــتــخــبــات تــونس
ـــغــرب ومـــصــر وقـــطــر واجلـــزائــر وا
ـنـتـخب في والــسـعـوديـة.. فـيـمـا حل ا
ركز السابع أيضاً على مستوى قارة ا
آسـيـا بـعـد مـنـتخـبـات الـيـابـان وإيران
وكـوريـا اجلـنـوبـيـة وأسـتـرالـيـا وقـطـر

والسعودية.
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أكـد االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم أنه
اطــلع عـلى الــقـرار الـصــادر عن مـكـتب
مــجـلس االحتــاد الـدولي  FIFA حـول

الــــدوري الـــعــــراقي او فـي الـــدوريـــات
االوروبـية والـعربيـة وقد يـكون ابرزهم
ـــنـــتـــخب حـــــامل الــــرقم  .7وبـــ ان ا
الـعراقي في حالة اللعب بشكل جماعي
ســيــصل الى الــتــصـفــيــات الــنـهــائــيـة
بــأفـضــلـيــة تـامــة. مـتــمـنــيـاً ان يــظـهـر
مـنتخب العـراق بذات الروح التي لعب
بـــــهـــــا امـــــام ايـــــران في االردن اال ان
ـباريات االخـيرة ومن خالل متـابعتي ا
ــنــتــخب الــعـراقـي وجـدت ــبــاريــات ا
الـلـعب الـفـردي هـو الـصبـغـة الـطـاغـية

على االداء. 
ــعــمــول فـأن ووفــقــاً لــلــبــروتـوكــول ا
ـدربي ــؤتــمــر الـصــحــفي اخلــاص  ا

ــــنـــتــــخـــبــــ والالعـــبــــ الـــذين  ا
اخـــتــيـــارهم لإلدالء بـــالــتــصـــريــحــات
الــصــحــفــيــة في وقت اكــتــفت اجلــهـة
الــتـنـظــيـمـيـة بــاقـامـة مـؤتــمـرين أمـني
وآخـر فني وبـحسب مصـدر مقرب فأن
ـاليـة كـانت وقـفت عائـقـاً امام ـبـالغ ا ا
ـؤتــمـر الـصــحـفي الى جـانب اقــامـة ا
تــقــارب االجـتــمــاعي والـتــخــوفـات من

انتشار جائحة كورونا.
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وســيـرتــدي مـنــتـخـبــنـا الــوطـني الـزي
رمـى اللون االخـضر الـكامل وحـارس ا
الـسماوي في مباراة اليوم أمام نظيره
الــنــيــبــالي الــذي سـيــلــعب بــالــلــبـاس
ــــرمى بــــالــــلـــون االبــــيـض وحـــارس ا
االســود في وقت سـيــتم اغالق ابـواب
ـلـعـب بـاسـتـثـنـاء الـبـاب اخملـصـصة ا
لــدخــول الــصــحــفـيــ مــنــعــاً حلـدوث
االشـكـاالت التي رافـقت انطالق مـباراة
مـــنــتــخــبــنــا الــســابــقــة أمــام نــظــيــره
الــطـاجـيـكي.. عـلـمـا انه  االتـفـاق في
ـؤتمر الفني على البرتوكول الصحي ا
نتحب باراة لالعبي ا ـعتمدة قبل ا ا
ـالكـــات الـــتـــدريــــبـــيـــة وســـتـــكـــون وا
ـتـاحة بـواقع سـتة العـب الـتـبديالت ا

على ثالث فترات.  
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وســيـقــود طـاقم حتــكـيم كــويـتي دولي
مـبـاراة مـنـتـخـبـنا الـيـوم بـقـيـادة سـعد
الـفضلي حكما للساحة يساعده كل من
سـيـد عـلي مـحـمود وسـعـود الـشـمالي
حـيث وصل الطـاقم الى مدينـة البصرة

براً قادماً من دولة الكويت.
وحـــافظ مـــنـــتــخـــبــنـــا الـــوطــنـي عــلى
ـــــــركز  68 بـرصيد  1352.82 نـقطة ا
رغـم تــعــادله الــســلــبي أمــام مــنــتــخب
ـاضي ضـمن طــاجـكـســتـان اإلثـنــ ا
حتــضــيـراتـه لـلــتــصـفــيــات اآلسـيــويـة
ــبـــاراة الــتي أقـــيــمت ـــزدوجــة فـي ا ا
بـــيــنــهــمــا عــلى مــلــعب الــفــيــحــاء في

ـقبل اولى مبارياته في شـهر حزيران ا
ـنـامـة جتــمع الـعـاصـمـة الـبـحـريـنـيـة ا
أمـــام نــظــيــره الــكــمــبــودي قــبل ان ان
يـالقي مـنـافــسه اإليـراني يـوم  11 مـنه
امــام مـنــتـخب هـونـغ كـونغ ثم يــخـتـتم
ـبـاريـات بلـقـاء منـتـخب ايران في 15 ا

من الشهر ذاته.
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ــسـاعــد رحـيم حــمـيـد إن ـدرب ا قــال ا
تلك معلومات الـسلوفيني كاتانيتش 
وافـيـة عن نـظـيره الـنـيـبـالي وان سبب
ـواجــهـة مع هـكــذا مـنـتـخب اخــتـيـار ا
كـونه يـلعب بـذات الطـريقـة التي يـلعب
بـها مـنتـخب كمـبوديـا الذي سـنواجهه
فـي مــســـتــهـل مــشـــوارنــا الـــقــاري في
اجملــمـوعـة بـعـد انـقـطـاع أكـثـر من عـام
ــنــافـــســات الــرســمــيــة. ونـــصف عن ا
ـنـتـخب الـنـيـبـالي يـلـعب واضـاف ان ا
بـتحفظ شديد و بتكتل دفاعي وبعشرة
العـب في اخلط اخلـلفي ويـعتـمد على
رتدة إال أننا عازمون على الـهجمات ا
فـك شــــفـــرة هــــذا الــــفـــريـق واخلـــروج
بـنتيجة ايجابية تعـطينا دفعة معنوية
عـقب التعادل السلبي امام طاجكستان
ــــاضي. وبـــ حــــمـــيـــد ان االثــــنـــ ا
كــاتـانـيـتش سـيــشـرك جـمـيع الالعـبـ
الـذين لم تـتح لـهم الـفـرصـة للـمـشـاركة
فـي مبـاراة طـاجـكـستـان لـلـوقـوف على
مـدى جـاهـزيـتـهم الـفـنـيـة. مـوضـحا ان
ــدرب سـيـخــتـار العـبي الــشـرطـة من ا
ــعــســـكــر الــبــصــرة حــال ـــغــادرين  ا
عـودتـهم مـن الذيـن سـيشـكل وجـودهم
قــوة اضـافـيـة خلــطـوط الـفـريق وورقـة
ضـــغط عــلـى اخلــصــوم فـي مــبــاريــات
اجملـمـوعة بـهدف خـطف بطـاقة الـتأهل

االولى للمجموعة الثالثة.
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ــطـيـري اعــرب الـكــويـتـي عـبـد الــله ا
ـنـتـخب النـيـبـالي عن سـعادته مـدرب ا
نتخب العراقي لكرة القدم ـواجهة ا
ـبــاراة الــتي تــقــام مـســاء الــيـوم فـي ا
الــــســـبـت مـــشــــيـــدا بــــقـــدرات اســـود
طيري اشعر بسعادة الـرافدين. وقال ا
غـامرة ونحن نواجه منتخب كبير على
الـصـعيـد القـاري والذي سـبق ان حقق
إجنــازيـن مـهــمــ هــمــا الـوصــول الى
نـهائـيات كـاس العالم  1986. وحتـقيق
الــلـقب الـقـاري عـام  2007 مــضـيـفـا ان
ـنتـخبنـا دافعاً مـباراة الـيوم ستـعطي 
مـــعــنــويــاً كــبــيــراً قـــبــيل الــدخــول في
ــزدوجــة اســيــا 2023 الـــتــصــفــيـــات ا
وكـــأس الـــعــالم 2002. وأوضـح مــدرب
ـنـتخـب النـيبـالي ان مـنتـخب الـعراق ا
ـتـلك عـنـاصـر مـهـمـة سواء كـانت في
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 يــخـتـتم مــنـتـخـبــنـا الـوطـني
الـعراقي لكرة الـقدم مبارياته
الــتــحـضــيــريـة لــلــتـصــفــيـات
ـؤهـلـة ـزدوجــة ا اآلســيـويـة ا
ــونــديـال قــطـر  2022 وكــأس
ا اسيا 2023  الـيوم السبت
فـي مــديــنــة الـــبــصــرة بــلــقــاء
ـبـاراة نــظـيـره الــنـيـبــالي في ا
الـــتي تــقــام فـي تــمــام الــســاعــة
الـــســابــعــة والــنــصف في مــلــعب
ـــديـــنـــة الـــبـــصــرة الـــفـــيـــحـــاء 
الــريــاضــيــة. وســتــكــون مــبـاراة
الـــنـــيـــبـــال الـــيـــوم الـــثـــانـــيــة
لــلـمـنــتـخب الــوطـني في إطـار
مـعـسـكـره الـتـحـضـيـري الذي
انـطلق يوم  19مـن شهر ايار
مـايـو احلالي اذ تـعادل مع
نــظـيــره الـطــاجـيــكي يـوم
نـصرم من دون االثـنـ ا
اهـداف بـينـمـا سيـغادر
وفـــد مــنــتـــخــبــنــا الى
الـعاصمة البـحرينية
ـــــــنــــــامــــــة يــــــوم ا
ــقــبل الــثـالثـاء ا
األول مـن شــهــر
حــــــــــزيـــــــــران
يـــــــونــــــيــــــو
الــــــــقـــــــادم.
ويــــتـــصـــدر
الــــــــعــــــــراق
تــرتــيب فـرق
اجملــــمــــوعــــة
الـثـالثـة برصـيد

نقطة يله 11
ـــــــــنــــــــتـــــــــخب ا
الـــــبـــــحــــريـــــني
بـتـسع نـقاط ثم
ـــــــنــــــتـــــــخب ا
االيــــــرانـي في
ـركز الـثالث ا
بــسـت نــقـاط
ثـم مــنـتــخب
هــونغ كــونغ
ـــــــوقع فـي ا
الــــــــــــــــــرابـع
برصيد خمس
نـــقــاط واخـــيــرا
كـــــمــــبـــــوديــــا في
الــتــرتـيـب اخلـامس
بـــــنــــقــــطــــة واحــــدة .
وســيــلــعب مــنــتــخــبــنـا
الــوطـني يــوم الـسـابع من

الـثـالث يـتـمـثل بـالـفـوز عـلى كـمـبـوديا
وهـــونك كـــونك والـــتـــعــادل مـع ايــران.
ــســارات تــفــتــرض فــوز ايـران وهــذه ا
والـبحـرين على كمـبوديـا وهونغ كونغ.
يــــذكــــر ان الـــــعــــراق يــــحــــتل صــــدارة

اجملموعة برصيد  11 نقطة.

مــفــاضــلــة مع اجملــمــوعــات الــبــاقــيــة
ــسـار االول يـتـمـثل بـالـفـوز بـجـمـيع فـا
سـار الـثاني ـتـبـقيـة. امـا ا ـبـاريات ا ا
يـتــمـثل بـالـفـوز عــلى كـمـبـوديـا وهـونغ
كـــونـغ واخلـــســـارة من ايـــران بـــشـــرط
ــسـار تــعــادل ايــران مع الــبــحــرين. وا

وعـلى اثـر االنـسحـاب قـرر فيـفـا شطب
ــتــذيل نـــتــائج الــفـــرق الــثــواني مـع ا
بــالــتـالي اصــبح الــضـمــانــة الـوحــيـدة
لــلـــتــاهل هــو صــدارة اجملــمــوعــة دون
الـدخول في معـمعة احلـسابات. وثالثة
مــســارات جتــنب الــعــراق الـدخــول في

الـشـمالـية من الـتـصفـيات. ويـأتي قرار
انــســحـــاب كــوريــا الــشــمــالــيــة بــعــد
بية انـسحابها بالفعل من األلعاب األو
فـي طــوكـــيـــو هــذا الـــصـــيف بـــســبب
مــخــاوف تــتــعــلق بــجــائــحــة كــورونـا
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ــنـتـخب الــوطـني بـكـرة تــعـقـد مـوقف ا
ــرحــلــة الــقــدم مـن اجل الــتــأهل الى ا
الــثــانــيــة من الــتـصــفــيــات االســيــويـة
ــــزدوجــــة بـــســــبب قــــرارات االحتـــاد ا
الــدولي فــيــفــا بــعـد انــســحــاب كــوريـا
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ــبــيــة الــوطــنــيـة بــارك رئــيـس الــلــجــنــة األو
الــعـراقـيـة  رعـد حــمـودي الدارة نـادي الـقـوة
اجلوية حراكهـا البنّاء النشاء مـدينة رياضية
متكاملـة من خالل مسعاهـا اجلاد في التعاقد
ـشـروع مع شـركـة صـيـنـيـة تـتـصـدى لـبـنـاء ا
الـريـاضي الـكـبـيـر. و جـاء ذلك خـالل حـضور
حمودي إحـتفاليـة وضع حجر األسـاس لبناء
ـديــنـة الــريـاضــيـة اخلــاصـة بــنـادي الــقـوة ا
قره  في العاصمة بغداد. اجلوية الرياضي 
وقـال حـمودي ان مـثل هـذه اخلـطوة الـكـبـيرة
سـتشـكل ريـادة أولى في خـصخـصـة إيرادات
ال النادي وإبـتعاده عن الـنمطيـة في تقد ا
احلـكومي لالنـدية الـريـاضيـة. وثمّن حـمودي

دور شركة مـدينة الطـيب التي ستـمثل اجلهة
التنفيذية للشركة الصينية األم التي ستشرع
ـدينـة الـرياضـيـة التي سـتـشيـد على بـبـناء  ا
ـقـره في شـارع ارض نــادي الـقـوة اجلـويــة 
ــشـروع بــانه األول من فــلـســطــ واصــفــا ا
نــوعه عـلـى صـعــيـد األنــديــة الـعــراقـيــة. هـذا
وحـضر االحـتـفالـيـة العـديد من الـشـخصـيات
الريـاضيـة الرفيـعة في مـقدمتـهم السـيد وزير
الـشـبــاب والـريـاضــة عـدنــان درجـال ورئـيس
الهيـئة اإلدارية للـنادي الفريق الـطيار شهاب
جـاهد قـائد الـقوة اجلـوية وامـ عام الـهيـئة
الـتـطبـيـعـية الحتـاد كـرة القـدم مـحمـد فـرحان
مثلـ إثن عن الـشركة الصـينية باإلضافـة 
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عبر رئيس االحتاد العراقي للقوس
ـــشـــهـــداني عن والــســـهـم ســعـــد ا
سـعـادته بــاهـتـمـام رئــيس الـلـجـنـة
ـبـية الـوطـنـية بـبـطولـة الـعرب األو
باللعبة مثمناً حضوره وتوجيهاته
بـــصـــدد إجنـــاح الـــبـــطــولـــة ورسم
صــــورة مــــثـــــلى عـن الــــتــــنـــــظــــيم
. وبـــ والـــتـــرحــــاب الـــعـــراقـــيـــ
ـــشــهــداني ان الـــبــطــولــة أفــرزت ا
مــســتــويــات  واعــدة لــلــكــثــيــر من
الالعبـ والالعبات وحتـقيق أرقام
عـــربـــيــة ومـــحــلـــيـــة لــلـــعـــديــد من
ــشــاركـة. ـنــتــخــبـات الــعــربــيـة ا ا
ــبـيـة وحـضــر رئـيس الــلـجــنـة األو
الـوطــنـيـة الــعـراقـيــة رعـد حـمـودي
فـعـالـيـات بـطـولـة الـعـرب بـالـقـوس
والسـهم التي تـتواصل منـافسـاتها
ـجـمع مـلـعب الـشـعب الـدولي في
الـعـاصـمة بـغـداد. وابـدى  حـمودي
اعـــجـــابه بـــاقــامـــة الـــبـــطــولـــة في
الــعـاصـمـة بـغـداد عـادّاً ذلك رسـالـة
عــراقـيــة لــلـعــالم أجــمع ولألشــقـاء
بــــــوجـه اخلــــــصـــــــوص عن قــــــدرة
الــريـــاضــة الــعــراقــيــة في الــعــودة
ـنافـسات السـتـضافـة الـبطـوالت وا
الرياضية في العراق مؤكداً اهمية
إقـامـة مـخـتـلف الـبطـوالت الـعـربـية
والــقــاريــة والــدولــيــة الــريــاضــيــة
سـيـسهم حـتـمـاً بعـودة الـعراق الى
محـيطه الـعربي واإلقـليـمي. وأشاد
حمودي بـترتيـبات التـنظيم وجلان
إدارة الــبــطــولــة مــبــديــاً إمــتــنــانه

جملـلس االحتــاد الــعـراقـي لـلــقـوس
والـسهم ومـوصـيـاً في الوقت ذاته
بتـقد التسـهيالت الالزمـة للوفود
الـعربـية الـشقـيقـة وإكرام وفـادتها
ـعــروفـة عن الـضـيـافـة بـالـصـورة ا
الــعـراقــيـة األصــيـلــة. ونــقل رئـيس

ـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيــة الـــلــجـــنـــة األو
شارك للرياضي والـرياضيات ا
حتيات اخوانهم في العراق متمنياً
لـلــجـمـيع إقــامـة هـانـئــة في بـلـدهم
الــثــاني. يــذكـر ان بــطــولــة الــعـرب
بــــالــــقــــوس والــــســــهم تــــتــــواصل
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بحث وزيـر الشباب والرياضة عدنان درجال مع السفير االيراني
إيـرج مـسـجـدي مـشـروع مـلعـب نـادي الـزوراء الريـاضـي ومـوعد
افتتاحه. والتقى  وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالسفير
اإليـراني إيـرج مـســجـدي  في مـلـعب نــادي الـزوراء حـيث تـقـرر
قبل. و ان اللقاء  بحضور مساعد لعب في شهر اب ا افتتـاح ا
شروع ملعب نفذة  وزير اخلارجـية اإليراني ومسؤولي الشركة ا
الزوراء وعـدد من أعضاء الـسفـارة اإليرانيـة في بغـداد. يذكر ان

لعب تأجل اكثر من مرة بسبب جائحة كورونا. افتتاح ا
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دينة الرياضية d−Š∫ إحتفالية وضع حجر األساس لبناء ا

علي
عدنان



{ مـدريـد- وكـاالت: بات نـادي بـرشـلـونة مـهـددًا بـخـسارة خـدمـات جنـمه األرجـنـتيـني لـيـونـيل مـيسي خالل
ـقـبل بـسبب بـطـولـة دوري الـسوبـر األوروبي. ويـنـتـهي عقـد مـيـسي مع بـرشلـونـة هـذا الـصيف ولم ـوسم ا ا
يحسم البـرغوث موقفه من الـتجديد مع الـبارسا حتى اآلن. وشارك بـرشلونة في تـأسيس بطولـة السوبر ليج
مع  11 ناديًا آخر لكن انسحبت  9 أنديـة وعادت إلى بطوالت االحتاد األوروبي بينما استمر البارسا وريال
سابقة اجلديدة. ووفقًا لبرنامج الـشيرجنيتو فإن خوان البورتا رئيس برشلونة مدريد ويوفـنتوس فقط في ا
قلق بشـأن مصيـر ميسي مع الـنادي الكـتالوني. وأشـار البرنـامج اإلسباني إلى أن البـورتا لديه عـدة مخاوف
من حـدوث نهـاية غيـر سعـيدة بـ برشـلونة واالحتـاد األوروبي بسـبب السـوبر لـيغ وقد يـنتج عن ذلك انـتقال
ميسي إلى مـانشستـر سيتي مـجانًا. وفتح االحتـاد األوروبي الباب مـؤخرًا أمام اتخـاذ إجراءات تأديـبية ضد
برشلـونة وريال مدريد ويـوفنتوس بسـبب االستمرار في دوري الـسوبر األوروبي. وزعمت تقـارير أن عقوبات

قبل. وسم ا اليويفا قد تصل إلى استبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا في ا
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{ مدن - وكاالت: تعد إيجا شيانتيك
رشحة األبرز لـلدفاع عن لقب فردي ا
فتوحة السيدات في بـطولة فرنسـا ا
ـرجـح أن يـواجه لــلــتـنس لــكن مـن ا
سـعيـهـا لتـحقـيق هـذا الـهدف حتـديا
ــصـــنــفــة هـــائال من آشـــلي بــارتـي ا

يا.  األولى عا
وخطـفت الالعبـة البـولنـدية األضواء
في روالن جـاروس عـنـدمـا أصـبـحت
أصغـر العبـة سنـا حتصـد اللـقب منذ
مونـيـكا سـيـليش في 1992  وأول من
تفـعل ذلك دون خـسـارة أي مجـمـوعة
مـنــذ جـوســتـ هــيـنـان في  2007 إذ
خـــــســـــرت  28شـــــوطـــــا فـــــقـط خالل
. وكــانت اســتــعــداداتــهــا أســبــوعــ
لـنـسـخـة الـعـام احلـالي من الـبـطـولـة
العب الـرملـية ـقامـة على ا الكـبرى ا
مـثـاليـة بـعـدمـا فـازت بلـقب إيـطـالـيا
ــفــتــوحـــة إذ ســحــقت كـــارولــيــنــا ا
ــصـــنــفــة األولى في بــلــيــســـكــوفــا ا
ونالت الـبـطـولـة بـنـتـيـجـة  0-6و6-0  
لــقــبــ في  3بـــطــــوالت بـــارزة عـــلى
ة العب الرمـليـة. وجاءت آخـر هز ا
العب الـرمـلـية في لـشـيانـتـيك عـلى ا
مــــدريــــد عــــنــــدمــــا خــــســــرت أمــــام
األسـتـرالــيـة بـارتي الــتي فـضـلت في
ـاضي عـدم الـدفاع عن لـقـبـها الـعام ا

فتوحة في الذي أحرزته في فرنسـا ا
 2019 بـــســـبـب جـــائـــحــــة فـــيـــروس
كـورونـا. وفي مــدريـد أظـهـرت بـارتي
تـهـا لالنـتـصار عـلى شـيـانـتيك عـز
التي ستحتفل بعيد ميالدها  20 يوم
جموعت قبل إذ تغلبت  االثن ا
مـتـتـالـيـتـ عـلى الالعـبـة الـبـولـنـدية
لـكنـها خـسـرت أمام أريـنـا سبـالـينـكا
الــقــادمــة من روســيــا الــبــيـضــاء في
الـنــهـائي. وانـســحـبت بــارتي الـبـالغ
عمرها  25عاما من دور الـثمـانية في
رومـا هذا الـشـهر بـسـبب إصـابة في
ــرشــحـة ذراعــهــا لـكــنــهـا مــا زالت ا
راهنات حلصد الثانية لدى مـكاتب ا
لـقــبـهـا الــثـاني في الــبـطـوالت األربع
الــكــبـــرى. وقــدمت نــعــومي أوســاكــا
يا أداء مثاليا في صنفة الثانية عا ا
العب الـــســـنـــوات األخــــيـــرة عـــلى ا
الــصــلـبــة لــكــنــهــا ال يُــنــظــر إلــيــهـا
باعتبـارها منافسـة قوية على مالعب
روالن جـاروس حـيث لـم يـسـبق لـهـا
جتـــــاوز الــــــدور الــــــثــــــالث فـي أربع
مشـاركـات. وفازت الالعـبة الـيـابانـية
العب بـ 4 من آخـر  6 ألــقــاب عــلى ا
الصلبة في الـبطوالت األربع الكبرى
وتـعــود إلى بـاريس هــذا الـعــام بـعـد
غــيـــابــهــا في 2020  وهي تــرغب في

إثـبـات قـدرتــهـا عـلى تـعـديل أسـلـوب
لــعــبــهــا لــتـحــقــيـق هــدفــهــا بــفـرض
العب. قبـضـتهـا على جـمـيع أنواع ا
ومع عـدم مــشـاركـة سـيـمــونـا هـالـيب
الـبـطـلـة الـسـابـقـة بسـبـب إصابـة في
ــــتــــوقـع أن تــــشــــكل الــــســــاق من ا
سـبـالـيــنـكـا أكـبـر تـهـديـد لـشـيـانـتـيك
يا صنـفة الـرابعة عـا وبارتي لـكن ا
عليها أن جتد طريقـة لتسخير قوتها
العب الـــرمــلــيـــة. وســتــكــون عـــلى ا
األمـريـكيـة سـيـريـنـا وليـامـز صـاحـبة
الـ 39عامًـا عـازمة أيـضـا على إثـبات
ـــرشــحــات أنـــهــا مــا زالـت من بــ ا
للـفوز باأللـقاب الـكبرى. لـكن سيـرينا
التي خـسرت  4 مبـاريات نـهائـية في
الــبـطــوالت األربع الــكــبـرى في 2018
و2019  قـــد تــعـــاني من أجل حـــصــد
لـقــبــهـا  24 في الــبـطــوالت الـكــبـرى
ومعـادلة الـرقم القـياسي بـعد فـشلـها
فـي عــــــبــــــور دور الـ 16 في آخــــــر 3
مــشـاركــات لـهـا فـي هـذه الــبـطـوالت.
وقـــال بــاتــريك مـــراد أوغــلــو مــدرب
اضي: سيـريـنا لـرويـترز األسـبـوع ا
ــفــتــوحــة هي ســأقـــول إن فــرنــســا ا
األصعب ألنها تـتطلب منـها أن تكون
في أفـضل حاالتـهـا البـدنـية وال تـبرز
نـقـاط قـوتـهـا بـالـطـريـقـة ذاتـها. وأ

مدرب الالعبة األمريكـية: لكني أعتقد
أنــهــا ســتــتــاح لـهــا فــرصــتــهـا عــلى

العب. األنواع األخرى من ا
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وكــشف االحتـاد الــفـرنــسي لـلــتـنس
أمـس عن الــــــتـــــــمــــــثــــــال اخلــــــاص
باإلسـباني رافـائيل نادال فـي مجمع
روالن جـاروس قــبل أيـام قــلـيــلـة من
ــفـتــوحـة انــطالق بــطـولــة فــرنـســا ا
ـاتادور بـهدا للـتنس. ويـأتي تـكر ا
التـمثـال نظـرًا لإلجنازات الـتاريـخية
الــتي حــقــهــهـا في الــبــطــولــة حـيث
يـحـمل نـادال الـلـقب الـقـيـاسي بـعدد
مــرات الـفـوز بــالـبـطــولـة الـفــرنـسـيـة
برصيد  13 لقبا.  وحـقق نادال لقبه
ـاضي بعـدما تـمكن وسم ا األخيـر ا
ه الـصربي نـوفاك من اإلطاحـة بغـر
ديوكوفيتش بـ  3 مجموعـات نظيفة.
وجــرى تــصـــمــيم الــتــمــثــال من قــبل
الـفـنـان اإلسـبـاني خـوردي ديـز وهو
مــصــنـوع مـن الـفــوالذ. وقــال الالعب
ـيـزًا في الـعـالم لـيس هـنـاك شــيـئًـا 
بالنـسبة لي أكـثر من روالن جاروس
لــهــذا الــتـمــثــال. إنه يــعـنـي الـكــثــيـر
بــالـــنــســبــة لي. و اســتــخــدام 800
قـاوم للصدأ كيلو جـرام من الفوالذ ا

في العمل الفني.
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إمكانـية أن يكون حـضور اجلمهور
ـدرجات قـريبـا من نسـبة 100  في ا
ئة. وستقام الـنسخة الثانية من با
كـأس ديفـيز اجملـددة في الفـترة من
 25 نــوفــمــبــر/تــشــرين ثــان إلى 5 
ديسـمـبر/كـانون أول في  3 مناطق
وهي مـدريـد وإنـسـبـروك وتـوريـنـو
ـشــاركـة  18فــريـقًــا. وقـال بــيـكـيه
خـالل حــفل الــتــقــد كــان عــلــيــنــا
تنظيم البطـولة في نوفمبر/تشرين
ثــــان  2020 عــــنـــــدمــــا كــــانت ذروة
اإلصـابـات عـالـيــة واتـخـذنـا قـرارا
بــتــأجــيــله. ونــوه بــفـضـل مـجــلس
ـدينـة وحكـومة مـدريد تـمكـنا من ا
تـــنــظـــيم هــذا احلـــدث لــعــام 2021 
أعـتـقـد أنه سـيـمـثل جنـاحـا كـبـيرا.
ويـرى العب بــرشــلـونــة أن نـســخـة
 2019 حـقــقت جنــاحـا بــاهــرا عـلى
الــرغم من اعـتـرافـه بـوجـود أشـيـاء

يجب حتسينها.

أنه بــعـد نــســخــة عـام  2019  الـتي
مـثـلت جنــاحـا بـاهـرا فــإن نـسـخـة
الـــعــام اجلــاري ســتـــكــون هــائــلــة.
وأعــرب بــيــكـــيه عن الــتــفــاؤل إزاء

{ بـــرشــــبـــونــــة - وكــــاالت: أعـــلن
جــيــرارد بـيــكــيه العب بــرشــلــونـة
ورئـيس شـركـة كـوزمـوس مـنـظـمـة
بـطـولة كـأس ديـفـيز لـلـتنس أمس
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{ الــدوحـة- وكــاالت: تـوج الــعـربي
بـلـقب بـطولـة كـأس قـطر لـكـرة الـيد
باراة اليوم االثـن بعـد فوزه في ا
الـنـهـائــيـة عـلى الـدحــيل بـالـرمـيـات
الترجيـحية بواقع  2-4 بعد انـتهاء
الــوقت األصــلـي بــالــتــعــادل 26-26.
وكان الـشوط األول قد انـتهى بـتقدم
العربي  9-14 لكن في الشوط الثاني
تـمكن الـدحـيل من حتـقيق الـتـعادل.
وظــهـرت أفـضـلـيــة حـارس الـعـربي
دانـــيــال ســـاريـــتش في الـــرمـــيــات
التـرجيـحيـة حيث تـصدى لـواحدة
في حــ ضــربت أخــرى الـعــارضـة.
وجــرت مـراسم الــتـتـويـج في صـالـة
الـدحـيل الرئـيـسـيـة وسط إجراءات
احــتـرازيـة مـشـددة بــسـبب فـيـروس
كورونا. وقام أحمد الشعبي رئيس
احتـــاد الـــيـــد بــتـــســـلـــيم الـــعــربي

أخبار النجوم
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{ لنـدن- وكاالت: يجهـز تشيلسـي للتخلي عن  5 العـب من أجل التعاقد
ـنتـخب البـلـجيـكي روميـلو لـوكـاكو وفـقا لـتقـرير مع مـهاجم إنـتر مـيالن وا
صحفي إجنـليزي. ويريد تشيلسي الـتعاقد مع لوكاكو من أجل حل مشاكله
وسم والعب مـتاز هـذا ا الـهـجومـية ال سـيمـا أنه أنهى الـدوري اإلجنـليـزي ا

الوسط الدفـاعي اإليطالي جورجينـيو يتصدر قائـمة هدافيه برصيد  7 أهداف.
وذكـرت صحـيفـة ذا صن البـريطـانيـة  أن مدرب الـفريق الـلنـدني تومـاس توخيل
وضع عيـنه على مهاجم تـشيلسي الـسابق الذي قضى  3 أعـوام مع البلوز وتمت
إعارته لـفترة لعدم حـصوله على فرصـة اللعب مع الفـريق األول قبل أن ينتقل في
ـطاف إلـى إيفـرتـون عام 2014.  وفـاز لوكـاكـو بلـقب الـدوري اإليـطالي مع نـهايـة ا
وسم لكن مـدرب الفريق أنطونـيو كونتي قرر تـرك النادي بعد إنتر مـيالن هذا ا
ا خالفـات مع اإلدارة وهـو ما قـد يشـجع الـبلـجيـكي على الـرحـيل أيضـا.  ووفقـا 
ذكرتـه ذا صن فإن تـشيـلسي يـخطط لـبيع  5من العـبيه من أجل تـمويل الـصفـقة
وهم: كـيـبـا أريـزابـاالجـا وكــالـوم هـودسـون أودوي وروس بـاركـلي وروبن لـوفـتـوس
ـا يكون التـخلي عن أبراهام بـالذات مفـاجئا بالـنسبة تشيك وتـامي أبراهام.  ور
وسم هـاجم اإلجنلـيزي الـشاب سجل  12 هـدفا هـذا ا للـبعض خـاصة أن ا

متصدرا قائمة هدافي الفريق في كل البطوالت.
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ـدرب الـسابق { باريس- وكـاالت: حتـدث الفـرنـسي زين الـدين زيدان ا
ـلكي. وأعلن ريـال مدريد لريـال مدريد عن مـستقـبله مع العـبي الفريق ا
لكي بـشكل رسمي قـبل عام واحد من رحيل زيـدان عن تدريب الفـريق ا
انتهـاء عقده. ووفقًا لشـبكة ديفنسـا سنترال اإلسبانـية فإن زيدان اجتمع
ـيـرجني ويـبـحث عن قـيادة بالعـبي ريـال مـدريـد وأبـلغـهم أنه سـيـغـادر ا
قبل. وأشارت الشبكة اإلسبانية إلى وسم ا مشـروع آخر على الفور في ا
ـدة عام قـبل العودة زيدان قـال لالعبـ إنه ال ينـوي احلصول عـلى إجازة 
مرة أخـرى إلى عالم التـدريب. وزعمت العـديد من التـقارير أن زيـدان مرتبط
همة الفنية ليوفنتوس أو باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا خالل بتولي ا
ـقبل. يذكر أن زيدان رحل عن ريال مدريد عقب موسم صفري خسر وسم ا ا
لك والسـوبر احمللي ودوري لـكي ألقاب الـدوري اإلسباني وكـأس ا فيه الـفريق ا

أبطال أوروبا.

{ رومـا- وكــاالت:  يــسـعـى نـادي بــرشـلــونــة لـلــتــعـاقــد مع اإليــطـالي
يركاتو الصيفي جيـانلويجي دوناروما حارس مرمى ميالن خالل ا
ـقـبل وقـال ـقـبل. ويـنـتـهي عـقـد دونــارومـا مع مـيالن في الـشـهـر ا ا
ـديـر الـتـقـني لـلـروسـونـيـري إن احلـارس سـيـرحل بـاولـو مـالـديـني ا
ــوسم احلــالي إلـى نــادٍ آخــر. ووفــقًــا لــصــحــيــفــة مــونـدو بــنــهــايــة ا

ديبورتيفو فإن دوناروما خيار حقيقي لبرشلونة ألنه سيأتي خالل صفقة
مجـانيـة عقب انـتهـاء عقده مـع ميالن. وأشـارت إلى أن مسـؤولي برشـلونة ال
ـيزة في يـبحـثـون عن الـتـعاقـد مع حـارس كـبـير لـكن دونـارومـا يـعد فـرصـة 
ســوق االنــتـقــاالت لـذا يــجب تــقـيــيــمـهــا عـلـى مـحــمل اجلــد. وأوضـحت مــونـدو
ديـبـورتــيـفـو أن مـا يــدعم رغـبـة بــرشـلـونـة في ضـم دونـارومـا أن تـيــر شـتـيـجن
دة  3 مـواسم من مـشـاكل في الـركـبة. احلارس األسـاسي لـبـرشـلـونـة يـعـاني 
وذكـرت الـصــحـيـفـة أنه ال تـوجــد نـيه لـرحـيل تــيـر شـتـيـجـن عن بـرشـلـونـة في
قبل بـعد أن جـدد عقده مع الـنادي اإلسبـاني حتى صيف 2025. الصـيف ا
ورغم أن برشـلونة لـديه حارس بـديل جيـد مثل الـبرازيـلي نيـتو لـكن األخير

يريد الرحيل عن قلعة الكامب نو هذا الصيف.
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يدالـيات الذهبـية وكأس الـبطولة ا
فـي حـ سـلم خـلـيــفـة تـيـسـر أمـ
ـساعد بـاحتاد اليـد الدحيل السر ا

يداليات الفضية. ا
ا كـما أكـد نـادي الشـارقـة تمـسـكه 
وصــفه بـــحــقه في الــتــتـويـج بـطال
لكـأس اإلمـارات لكـرة اليـد للـموسم
الرياضي 2020/2021.  وقال الـنادي

في بــــيــــان الــــيــــوم
اإلثـــــنـــــ بـــــعــــد
ســــــــــاعــــــــــات من
اعــــتـــمـــاد احتـــاد
الــيـد فــوز شـبـاب

األهـــــــلـي بـــــــكــــــأس
اإلمارات اسـتنـادا إلى حكم
مـركــز اإلمــارات لـلــتــحــكـيم
الــــــــريـــــــاضـي واخلـــــــاص

نازعـة الرياضية رقم 112 با درجات œuŽ…∫ جيرارد بيكيه يعرب عن تفاؤله إزاء إمكانية عودة اجلمهور في ا

{ مـــدريــد- وكـــاالت: كــشف تـــقــريــر
صـــحــــفي إســــبــــاني أمس مــــوقف
ـدرب اإليــطـالي أنـطــونـيـو كــونـتي ا
السابق إلنـتر مـيالن من تدريب ريال
ـقــبل. وأعـلن ــوسم ا مـدريــد خالل ا
ريـال مـدريــد أمس اخلـمـيس رحـيل
ــدرب الـفــرنــسي زين الــدين زيـدان ا
عن قـيـادة الــفـريق قـبل نـهـايـة عـقـده
بـعــام واحـد. وفي ســيـاق آخـر رحل
كونـتي عن تدريب إنـتر مـيالن بشكل
ــــاضي عــــقب رســـمـي األربـــعــــاء ا
اخـــــتـالفه مـع ســـــيــــــاســـــات اإلدارة
اخلــــاصــــة بـــتــــخــــفــــيض اإلنــــفـــاق
واالستـغنـاء عن بـعض الالعبـ قبل
ــــوسم اجلــــديـــد. ووفــــقًـــا بــــدايـــة ا
لبرنامج الشيرجنيتو اإلسباني فإن
كـونتي يـرحب لـلغـايـة بفـكـرة تدريب
ــقــبل. ـــوسم ا ريـــال مــدريــد خالل ا
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{ مـــــــدن - وكـــــــاالت:
أصــــبح مــــيــــلــــووكي
بـــاكس بــحـــاجــة إلى
انتصار واحد للتأهل
إلـى الــــــــــدور قــــــــــبـل
الــــنـــهـــائي لــــلـــقـــسم
الــشـرقي بــدوري كـرة
الــــســـلــــة األمــــريـــكي
لـلــمـحــتـرفــ بـعــدمـا
سـحق مــضـيـفه مـيـامي
ــاضــيـة. هـيـت الـلــيــلـة ا
ويتقدم باكس 3-صفر في
السـلـسلـة التي حتـسم على
أســـاس األفــــضل في ســـبع
مـبـاريات. وبـعـد خـسارته
ــــــوسم فـي نــــــهــــــائـي ا
اضي بـات هـيت قاب ا
قـــــوســـــ أو أدنى من
وداع الــــبـــطــــولــــة من
الــــــــــــــدور األول لـألدوار
اإلقـصــائـيـة. وفي  140مـرة
سـابقـة لم يسـبق أن تـعافى
أي فــــريق مـن تــــأخــــره 3-
صفـر ليـواصل مشواره في

األدوار اإلقصائية. 
…dDOÝ ÷d

وبـعــد تـقـدم هـيت في بـدايـة
ــــــبــــــاراة فــــــرض بــــــاكس ا
ــطـــلــقــة دفــاعــا ســيـــطــرته ا
وهــجــومـا بــقــيــادة الــثالثي
يانيس أنـتيتوكـومبو وجرو
هــــــولـــــــيــــــداي وكـــــــريس
ميدلتون. وقدم هيت أداء
كـارثــيــا في الـهــجــوم مـا
عــدا جـيــمي بـاتــلـر الـذي
أحــرز نــصف مــا ســجــله
الـــفــريق فـي الــربع األول
الـــــــذي انــــــتـــــــهي 26-14
لـصـالح الـفـريق الـضيف.
وحتــــــــــسـن أداء هــــــــــيت
الـــهـــجــومـي كـــثــيـــرا في
الـــربع الـــثـــاني إذ أحـــرز
الــفــريق  22 نـــقــطــة لــكن
بــــاكس عــــزز تـــفــــوقه في
نـــــهــــايــــة الــــشــــوط األول
بـنــتـيـجـة 36-49.  وبدا أن
بــاكس لن يــتــرك الـفــرصـة
لــصـــاحب األرض مع بــدايــة

u“∫ فريق ميلووكي باكس يسحق مضيفه ميامي هيت بدوري كرة السلة األمريكي للمحترف

أداء قـــــويــــــا فـي الــــــشـــــوط األول
ـتـكـافئ ولم يـسـتـطع أي مـنـهـما ا
التـقـدم بأكـثر من  5نقـاط. وانتهى
الـشـوط األول بـتـقـدم لـيـكرز 43-40
بعد أداء دفـاعي قوي من الفـريق
في الربع الثاني الذي بلغ مجموع

سجلة فيه  28 نقطة. النقاط ا
WNł«u*« r Š

وبــعــد تــســـجــيــله  12 نــقــطــة في
الــــشــــوط األول فــــرض ديــــفــــيــــز
سـيطـرته في هـجوم لـيكـرز وأحرز
 18 نـقـطـة من  33 نـقــطـة سـجـلـهـا
الــفــريق لــيـتــقـدم 63-76.  وبـدا أن
لـــوس أجنـــلـــيس لــــيـــكـــرز حـــسم
ـواجــهـة مـبـكـرا في بـدايـة الـربع ا
األخــيــر عــنــدمــا تــقــدم بــفـارق 21
نـقـطــة. لـكن صـنــز فـاجـأ مــضـيـفه
لـيـقـلص الـنـتـيـجة إلى  91-99 قبل
أقل مـن دقــيــقـــتــ من الـــنــهــايــة

الـــشــوط الــثـــاني ورد مــيـــدلــتــون
وأنـتيـتوكـومبـو على كل مـحاوالت
نقطة هيت. ووصل الفارق إلى  26
لـــصـــالح بـــاكس بـــنــهـــايـــة الــربع

الثالث. 
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ويبـدو أن مـايك بودنـهولـزر مدرب
ــا بــاكس تـــعــلم الـــدرس جــيــدا 
حــدث في قــبل نـهــائي الــشـرق في
ــاضي عـنـدمـا خـسـر 4-1 ـوسم ا ا
أمـام هـيـت فـواصل االعـتـمـاد عـلى
أغـلب تـشـكـيـلـته األسـاسـية. ورغم
تقليص هيت الفارق إلى  19 نقطة
استعاد باكس زمـام األمور سريعا
لتصل النتيجة إلى  75-107ويخيم
الــصـمـت في مـلــعب هــيت. وحـتى
بـعــد إشـراك الـبـدالء واصل بـاكس
ضــغـطـه حــتى الــثــواني األخــيـرة
لــيــحــقق انــتــصـاره الــثــالث عــلى

بفضل تـألق ديفن بـوكر ودياندري
إيتـون واحلصار عـلى ديفـيز الذي
اكتفى بتسجيل  4 نقاط فقط كلها
من رمــيــات حــرة. وفــشــلت خــطــة
صنز بارتكاب األخـطاء الشخصية
مـن أجل إيــقـــاف الــوقت إذ أحــرز
لـيــكــرز كل الــرمـيــات احلــرة الـتي
أتــيـــحت له لـــيــقـــلب الـــســلـــســلــة
لــــصــــاحله بـــعــــد خــــســـارته أول

مباراة. 
وتـصــدر ديـفــيـز قــائـمــة مـســجـلي
لــيــكــرز بــرصــيـد  34نــقــطــة كــمـا
استحوذ على  11كرة مرتـدة فيما
أضـاف لـيـبـرون جـيـمس  21نـقـطة
و 9تـمريـرات حـاسـمة من أصل 19
باراة. وكـان إيتون للـيكرز طـيلـة ا
األكثـر تسـجيال فـي صفـوف صنز
وله  22 نقطـة وتبعه بوكـر برصيد

 19 نقطة.

الـتوالي. وتـصدر مـيـدلتـون قائـمة
مـسـجلي بـاكس بـرصـيد  22نـقـطة
فـيــمـا أضـاف هـولـيـداي  19نـقـطـة
باإلضافة إلى  12 تمريرة حاسمة.
وســجل أنـتـيــتـوكـومـبـو  17نـقـطـة
واســتـحــوذ عـلى  17 كـرة مــرتـدة.
وكـان بــاتـلــر األكـثــر تـســجـيال في

صفوف هيت وله  19 نقطة.
كـمـا انـتــفض أنـطـونـي ديـفـيـز في
الربع الثالث ليقود لوس أجنليس
لـيكـرز حـامل الـلقب لـلـفوز 109-95
على ضيفه فينكس صنز في الدور
األول لألدوار اإلقـصـائـيـة بـالـقـسم
الــــغـــربـي بـــدوري كــــرة الــــســــلـــة
. ويــتـقـدم األمـريــكي لــلـمــحـتــرفـ
لــيــكـرز  1-2 فـي الـســلــســلــة الـتي
حتـسم عــلى أسـاس األفـضل في 7
ــبـاراة مــبــاريـات ويــســتــضــيف ا
الرابعـة يوم األحد. وقدم الـفريقان

وزعـمت تـقـارير صـحـفـيـة مـؤخرًا أن
كـــونــــتي مــــرشح أيــــضًـــا لــــتـــدريب
تـوتـنـهـام هـوتـسـبـيـر وبـاريس سـان
ـقبل. وجنح وسم ا جيـرمان خـالل ا
كــونـــتي في الـــفــوز بـــلـــقب الــدوري
اإليــــطـــالـي مع إنــــتــــر مــــيالن خالل
نـصرم ألول مرة في تاريخ وسم ا ا
النيراتزوري منذ موسم 2009-2010.

أنطونيو كونتي

لـســنـة 2021. وأوضح الــشـارقـة أن
تــمـســكه بــالـبــطـولــة يــأتي تـقــديـرا
ا حـققه الفريق بـذولة و للجـهود ا
ـلـعب وفــقـا لـلـقـرارات عــلى أرض ا
الـصـادرة مـن قـبل احتـاد كـرة الـيـد
ـبـاراة الـتي جـمـعـته بـشـبـاب قـبـل ا
األهـــلـي. وخـــتم الـــشــــارقـــة بـــيـــانه
بـالتـأكـيد عـلى اتـخاذه
كـافــة اإلجـراءات
الـــقــانــونــيــة
والـــــــــــــــتـي
حتــــــــــــــفـظ
لــــلــــنــــادي

حقوقه.

إيجا شيانتيك
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أثارت أحـداث حي اجلرّاح في الـقدس ومـا أعقـبهـا من اندالع
صراع مسلح أودى بحياة ما يزيد عن  280شهيداً فلسطينيًا
ونـحو 1500 جـريـحـاً اجلـدل الـقـانـوني والـسـيـاسي حـول مـا
ـوضـوع شـغل ـقـصـود بــاإلرهـاب الـدولي عــلـمـاً بـأن هــذا ا ا
ـؤتـمـرات الـدوليـة وعـلى مـدى عـقود من الـعـديـد من احملافل وا
الزمان والسـبب ليس في صعـوبة التوصّل إلى إيـجاد تعريف
من جانب اخلبـراء القانونـي والسيـاسي والدبلـوماسي بل
يعـود إلى اخـتالف مصـالح الدول واجلـهات والـقوى وتـعارض

إيديولوجياتها.
وفي الـكــثـيـر من األحــيـان يــخـتـلط مــفـهــوم (اإلرهـاب الـدولي)
ـسـتفـيدة ـفـاهيم أخـرى العـتبـارات سـياسـيـة وتبـعـاً للـجـهة ا
ـتنـــــفّذة فـي العالقـات الدولـية حتـاول تكـييف مـنهـا فالـقوى ا
بعض قواعـد القانـون الدولي لصـاحلها إلى درجـة أنها تـعتبر
بعض حركات الـتحرّر الوطــــــــــني التي تناضل من أجل حق
صـيـر ونـيل االسـتقالل "قـوى إرهـابـية" شـعـوبـها في تـقـريـر ا
ــتــحـدة ـادة 51 من مــيــــــــثــاق األ ا ــضــمــون ا مــتــنــكّــرةً 

اخلاصة بالدفاع عن النفس.
رصــد الــبـــاحــــــــــــث ألــيــكـس شــمــيــد فـي كــتــابه (اإلرهــاب
صطلح السياسي) وجود ما يزيد عن 100 تعريفاً "معـتمداً" 
فـكـر األميـركي "نـعـوم تشـومـسكي" اإلرهـاب وحســــــــــــب ا
دني أو فاإلرهاب يـعني محاولـة إلخضاع أو قـسر السكـان ا
حــكـومــة مــا عن طــريق االغــتـــــــــــيــال أو اخلــطف أو أعــمـال
الـعـنف بـهـدف حتـقـــــــــــيق أغـراض ســــــيـاسـيـة سـواء كان
اإلرهـاب فـرديّـاً أم تـمارسه مـجـمـوعـات أم دولـة وهـو اإلرهاب

األكثر خطورة. 
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وألن تعريف اإلرهاب مهـمّاً جلهة التأطيـر القانوني فإن الدول
الكبرى والـنافذة ال تريـد الوصول إلى تعـريف جامع مانع كما
يُـقال ألن ذلك يـحول دون اسـتخـداماتـهـا ألشكـال مخـتلـفة من
العنف قـد ترتـقي إلى اإلرهاب ولهـذا السبب فـهي تسعى إلى
إبـقـاء الـتـعــريف عـائـمـاً وغــيـر مـحـدد مع الـعــلم أنّ مـضـمـونه

وجوهره ينطبق على توصيفه.
ــفـــكــر الــفــلــســطــيــني إدوارد ســعــيــد عن رفــضه وقــد عــبّــر ا
التلـميحات الـتي تريد ربط اإلسالم باإلرهـاب بعد أحداث 11
سبـتمـبر/أيـلول 2001 اإلرهابـية اإلجـراميـة وهو أمـر يحـتاج
إلى فهم عـقالنيّ لـلمـوقف من العـنف في جمـيع األديان واأل
والــبــلــدان واســتـخــدامــاته الــســيــاســيــة... فـلــيس دمـغ اآلخـر
بالشـيطانـية سببـاً كافيـاً للكـشف عن جذور اإلرهاب وفي عزل

اإلرهابي أو ردعهم أو إبطال عملهم.
وعـلى الـرغم من غـيـاب تـعـريف لإلرهـاب وتـمـيـيـزه عن أعـمال
نسجمة مع قواعد القانون الدولي وميثاق شروعة) ا العنف (ا
ــتـحـدة فـإن قـواعـد الـقـانــون اإلنـسـاني الـدولي حتـظـر األ ا
تّـسمـة بسـمة سـلحـة ا ـرتكـبة في الـنزاعـات ا مـعظم األفـعال ا
دني واحملارب مثلما اإلرهاب. وال بدّ من التــــــــمييز بـ ا
ــدنــــــــيــة وتـفــريـقـهــا عن األهـداف يـنــبـغي حــمـايــة األعـيـان ا
ـبـاشرة أو تـعـمّـدة أو ا الـعـسـكـريـة وكذلـك حظـر الـهـجـمـات ا
الـعـشـوائـيـة إضـافة إلـى استـخـدام (الـدروع الـبـشـريـة) وأخذ
ادة 33 من اتـفـاقيـات جـنـيف الـرابـعة الـرهـائن حـيث تـنصّ ا
لـعام 1949 عـلى حـظـر الـعـقـوبـات اجلمـاعـيـة وجـمـيع تـدابـير
ادة 4 من البروتوكول اإلضافي التهديد أو اإلرهاب وحتظر ا
األعـمــال الـعــدوانـيــة وذلك بـهــدف حـمــايـة األفــراد والـســكـان
دنيـ من العقـوبات اجلمـاعية كـما يحـظر بروتـوكوال جنيف ا
األول والثـاني لعام 1977: أعمـال العـنف أو التـهديـد الرامـية
ــدنــيــ مـثـل الـقــتل أســاســاً إلى بثّ الــذعــر بــ الـســكــان ا

والقنص وشنّ الهجمات وغيرها.
ومع أنّ هناك نـقصاً في القـواعد القـانونية فـيما يتـعلّق بأوقات
السـلم إلّـا أنّ هـذه األعـمـال تـخـضع لـلـقوانـ الـوطـنـيـة مـثـلـما
تـخضع لـقواعـد القـانون الـدولي وخـصوصـاً للـشرعـة الدولـية
حلـقـوق اإلنسـان بـغضّ الـنظـر عن دوافع مـرتـكبـيـها وبـإمـكان
نع أو قـمع األعمـال اإلرهابـية عن الدول اتـخاذ تـدابيـر عديـدة 
طريق اجلـهد اإلسـتخبـاري وتعـاون الشـرطة والقـضاء وتـسليم
ـالـيـة وجتـمـيـد اجملـرمـ والـعـقـوبـات اجلـنـائــيـة والـتـدقـيـقـات ا
األصول والـضـغـوط الـدبـلـومـاسـية واالقـتـصـاديـة فـيـمـا يـتـعلّق

شتبه بهم. عاونة اإلرهابي ا تّهمة  بالدول ا
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ومـثــلــمـا أثــار مـصــطــلح اإلرهـاب الــدولي جــدالً واسـعــاً فـإنّ
ـــيــة عـــلـــيه زادت من حـــدّة االخـــتالف بـــشــأنه احلـــرب الـــعــا
قـصـود بذلك وصف عـدد من الـتدابـير واإلجـراءات الهـادفة وا

إلى مواجهة العمليات اإلرهابية ومنعها. 
ــصــطـلح الــبالغي واالســتـشــكــال يــقـوم عــلى الــتــفـريق بــ ا
ــعــنى الــقـانــــــــــــوني والــداللي بــشــأن الــنـزاع واإلعالمي وا
كن شنّ سلّـح خصوصـاً وأنّ اإلرهاب ظـاهرة وال  ي ا العـا
حـرب ضـدّ ظاهـرة وهي حـرب ضـدّ طرف غـيـر مـحددّ الـهُـويّة
ـيـة عـلى اإلرهـاب تـثـير في نـزاع مـسـلّح ولـذلك فـاحلـرب الـعـا
ــكن تـوظــيـفــهـا ســيـاســيـاً واألدقّ تــشـوّشــاً والـتــبـاســاً وقـد 
بــتـقــديــــــــــــــري احلــديث عن مــكــافـحــة اإلرهــاب بــأشــكـاله
تعـددة وأسبابه اخملـتلفة االقـتصاديـة واالجتماعـية والثـقافية ا
ـا فـيـهــا اإلحـتالل واإلحلـاق والـديـنــيـة واإلثـنـــــيــة وغـيـرهــا 

والضم.
ـتـحـدة بـشـأن اإلرهـاب لم تـعـالج وإذا كـانت أدبـــــيّــات األ ا
الـنقص في الـتعـريف الذي بـقيَ ضـبابـيّاَ فـإن مهـمة مـكافـحة
اإلرهـاب ومالحـقة اإلرهـابـيـــــــ أصـبـحت أكـثر تـعـقيـداً بـعد
أحداث 11 أيلول/سـبتمـبر وخصـوصاً بعـد النشـاط احملموم
الذي قـامت به تنظـــــــيمات الـقاعـدة وداعش وأخواتهـما التي
ـســألـة الــتـــــــــبـاســاً فـفـي حـ تـركّــز بـعـض الـقـوى زادت ا
السائدة على اإلرهاب الفردي وأعمــــــــال االنتهاك التي تقوم
بها مجاميع إرهابية فإنـها تغـــض النظر عن إرهاب حكومات
أو دول مـثــلـمـا حـصل في احلـرب عــلى غـزّة الـتي دامت أحـد

عشر يوماً.
مفكر عربي { باحث 
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تـــعـــرض الـــشــخـص الى اي عــارض
تـتـهم انـت الـسـبب لـوجـودك في ذلك
كان او زيارتك له سبـبت له مشكلة ا
من احلـسـد او الـغـيـرة .لـو  اعـادة
مسـلـسل الزنـكـلوني الـذي عرض في
اضـي لوجـد في ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا
الــــعــــراق الــــكــــثــــيــــر مـن االمـــراض
الزنـكلـونيـة اجلديـدة وغيـر مكـتشـفة
في باقي البلدان ,لتم تاليف واخراج
ـســلـسالت عــلى غـرار الــكـثــيـر مـن ا

مسلسل الزنكلوني.
هــا هي حــال الـعــراقــيـ لم نــكــتـفي
بـــرعب وحــصــار فــايــروس كــورونــا
الـــتي زادة الــــرعب مـــرتــــ فـــنـــحن
نــــــــعـــــــيش رعـب احلـــــــروب وعـــــــدم
االستقـرار ورعب احلصار واالحزاب
وتسلط امـريكا واخلونـة والفاسدين
الــذين يــعـيــثــون بـاالرض فــسـاداً ثم
ا بعد ذالك جاءه فايروس كورونة 
ادى الى انحباس االنفاس والنفوس
الذي زاد الط بله وهو ال يعلم اننا
وصـلـنـا الى مـرحـلـة الـعقـل اخلرافي
في تفسير ما يـحيط بنا ونصدق كل
شـئ حــتى عالج مــرضـــانــا وتــســلط
احـزابــنــا وتـســلق نــوابـنــا يــخـضع
لبيـوت العراف واخلـرافة .وهانحن
الــيــوم حـبــيــســ الــبــيــوت بـســبب
اخلـرافـات واخلـرافـة والـفـايـروسـات
ـفـخـخات بـعـد ما  طـوي صـفـحة ا
والـتـفـجـيـرات والـقـتل بـاسم الـهـوية
والـــطـــائـــفــيـــة الـــتي كـــانت حتـــبس

االنفاس والنفوس.

الــفــاســدين في حــالــة عــدم االجنـاب
الذريـة ويـقال يـقـوم بعـمل يؤدي الى
اجنابـها الـذرية ويـترتب علـى العمل
الـقـيـام بـالـزنـا او فـعل يـكشـف عورة
ـبـنيـة على ـراة و تلك الـعـملـية ا ا
فــعل الــشــيـطــان واحلــرام واخملـالف
لــلــشــرع وأكــيــد بــدون وعـي ودرايـة
الـرجال لـكن النـسـاء تضـطر الـذهاب
بسبب عـاطفتهـا السهلـة والرخيصة

. فأين نحن نعيش ?
لـــكـن الـــعــــجـــيب فـي االمـــر ان هـــذه
اخلـــــرافــــــات تـــــزداد ايـــــام احلـــــرب
واحلــصــار ولــكـــثــرة احلــروب عــلى
ناطق الـغير العراقـ انتشـرت في ا
شـعـبــيـة او مـا تـسـمى الـراقـيـة عـلى
ــنــاطق الــرغم اغــلـب ســكــان هـــذه ا
يـتمـيـزون بالـرقي والـوعي والتـعـليم
لذا مفهوم العرافة والتنجيم يعد من
ابـــــواب الــــضـــــحك عـــــلى الـــــذقــــون
واسـتــنـزاف االمـوال بـطــرق احلـيـلـة
والـــشـــيـــطــنـــة فـــهم عـــلى وعـي تــام
بـقـدراتهم وقـابـليـاتـهم وامـكانـيـاتهم
,فال جتد الـعرافات او الـذهاب الـيها
ناطق اال ما ندر  ,لكن ايام في تلك ا
احلـــصـــار وطــول احلـــروب ادى الى
ـناطق وبدون انتـشارها في جـميع ا
اســـتــثــنـــاء الى ان وصل احلــال الى
ـثـقفـة وحمـلـة الشـهادات الـطيـقات ا
الـــعـــلـــيـــا والـــعـــجـــيب فـي االمــر ان
تـثلون لـتلك اخلرافات الرياضـي 
ـدرب يـرتـدي ــتـمـثــلـة لـهم فـي ان ا ا
ـبـاراة فـريـقة مالبس خـاصـة اثـناء ا
لـيـتــفـائل بـهـا في الـفـوز وان يـرتـدي

مـــــذهـــــلـــــة وتـــــهـــــوبل االشـــــيـــــاء
وتـضـخـيـمـهـا بدون سـبب ,هـذا ما
الحـــظــــنـــاه ايــــام احلـــرب او ايـــام
لفقة التي احلصار جند الفتـاوي ا
نـافـق من دون مـصدر يصـدرهـا ا
وجتد من يتقـبلها ,الحظنـا انتشار
ـتعـة ايام احلـصار فتـاوة الزواج ا
وكان من بـينهـا فتـوة جتيز لـلمراة
تزوجة الـتي لم تكن في راحة مع ا
زوجــهــا او لم تــشــبع جــنــســيـاً ان
ـتـعـة وهـذه الـفـتوة تـتـزوج زواج ا
بالتاكيد لم تصدر من مرجع ديني.
ـسـتـوى جنــد عـقل الـنـسـاء لــهـذا ا
يـنـقـاد ويـصـدق بـسـرعـة كل مـا هو
موجود والكثير من هذا لم يسعنى
ذكــــرة بــــســــبـب اخلــــوف من ردود
لـكن الــفـعـل او الـوقت غــيــر كـافي ,
اقــتـصــر عـلى ان الــبـعض الــنـسـاء
ـــشـــعـــوذين يـــذهـــ الى بـــعـض ا

ومـن يـبـحـث عـنـهــا اليـجــاد احلـلـول
ـر بـها االنـسان ـستـعصـيـة التي  ا
والــتي يـعـجــز عـنـهـا بــسـبب ضـعف
قــدراتـه وامــكــانـــيــاتـه فــيـــلــجئ الى
الـبـحث عـن عـالم الـغـيب والـشـعـوذة
لـعـلى وعـسى يـجد حل ,فتالحظ في
ـناطق هي مـلجئ كل الظـروف هذه ا
للعرافـة وفي افضل الظروف جندهم
يــبــحــون عــنـهــا فــمــا بــالك فـي ايـام
ـــعـــروف تــزداد بـــيــوت احلــروب وا
العـرافة في تلك الـظروف لـلبحث عن
تـفـسيـر يـعجـز عـنه االنـسان كـفـقدان
شــخص عــزيـز بــاحلـرب او خــسـارة
مالية كبـيرة وفقدان مال او حالل او
ــدرســة زواج فــاشل او رســوب في ا
فنالحظ تهافت الـناس في تلك االيام
او الظروف على ابواب العرافة ,هذه
ــنـاطق يـحــكـمـهـا الــوعي اجلـمـعي ا
فانتشار الشائعة وتصديقها بسرعة

غـيــرهـا سـيــخـسـر ,تـلك الــطـقـوس
الـغـيـر عـقالنـيـة وصـلت الى عـقول
ــــا فـي ذلك الــــطــــالب اجلــــمــــيع 
ـدرسـة لـكـي يـنـجح البـد من عـمل ا
يــقـوم بـه كـأن يــسـتــخـدم قــلم نـوع
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التباعد االجتماعي يكون لسبب ما
كـــأن يــكـــون اخلــوف مـن الــعــدوى
رضية او انتشـار فايروس مثلما ا
الــيــوم عــنــدمــا انــتــشــر فــايـروس
كــورونــة ادى الى فــرض الـتــبــاعـد
االجتمـاعي .لكن هنـاك حالة اخرى
تفرض علـينا ان نتـباعد اجتـماعياً
اال وهي االفـــــكـــــار اال عــــقالنـــــيــــة
كـالتـصديـق باخلـرافات وكـمـا قلـنا
انــفــا ان انـــتــشــارهـــا في الــعــراق
سـتمرة , بكـثرة نتـيجـة احلروب ا
فـنـضـطـر في كـثـيـر من االحـيان ان
ـبـاشـر في نـبــتـعـد من الـتــواصل ا
ـنـاسـبـات االفـراح مثـال واخلوف ا
ان تقوم بتـقد هدية مـا للشخص
ـعــني وبــعــدهــا يـتــعــرض لــسـؤ ا
تـوفيق او عـارض مـا فـيـذهب اهله
الـى تــفــســيــر ذلك الى ان الــهــديــة
ـهداة قـد خـضـعت لعـمـليـة سـحر ا
او عــمـل من قـــبل احــد الـــعـــرافــ
عني فـي عملة لتعـطيل الشـخص ا
ا يـزورك شخص او فرحته ,او ر
ـاء ويتعـرض بعدها الى ويشرب ا
انــتــكـاســة صــحــيــة فــتـتــهم بــانك
وضــــعت شئ مـــا فـي ذلك الـــكـــوب
ـاء مــدبـر من احــد الـعـرافـ  ,او ا
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مــحــافــظــات (اربــيل وســلــيــمــانــيـة

ودهوك).
{ ازدهـرت الـثـقـافـة والـفـنـون وكان
النـتاج الـثقـافي والفـني يؤشـر مدى
التطور احلضاري لالنسان العراقي
ــلـســلـحــة وقـوى { بــنـاء الــقـوات ا
االمن الـداخـلـي ودعـمـهـا لـكي تـقـوم
بــــواجــــبــــاتــــهــــا في تــــأمــــ االمن

اجملتمعي وحماية حدود البلد 
وقـــد شـــارك اجلـــيش الـــعـــراقي في
حـرب تـشـرين 1973 ضـد اسـرائـيل
وحـمى دمــشق من الـسـقـوط 1974
ــتـــمــردين فـي شــمــال حــرب ضـــد ا
الــعـراق (بـحــجـة حــكم ذاتي نـاقص
ــتــمـــردين عــام 1975 كـــمــا ادعـى ا
انــهـار الـتـمــرد بـعـد تــوقـيع الـعـراق
اتـفاقـيـة اجلـزائر مع أيـران وقـطعت
ــســاعــدات االيــرانــيـة االمــدادات وا

واالمريكية والصهيونية).
قــــد شــــهـــدت الــــبالد الــــعـــديــــد من
احلروب عام  1980احلرب العراقية
االيرانية دفاعاً عن االرض والعرض
وفــيـــهــا جتــلـت شــخــصـــيــة الــفــرد
ــــــوذجــــــاً في الــــــعــــــراقـي وكـــــان 

التضحية والفداء. 
حرب الكويت 1991 وفرض حصار
دام مدة عشر سنوات اثبت االنسان
الـــعـــراقـي قـــدرته عــــلى الـــصـــمـــود
ــبـاد والـقـيم رغم والـثــبـات عـلى ا
ـفــروضــة عــلـيه قــســاوة احلــروب ا

واحلصار 
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في عـــام 2003 احـــتـــلـت الـــواليــات
تحـده االمريـكية وايـران العراق / ا
حل اجلـــيـش الـــعـــراقـي بـــقـــرار من
ـدني سـيء الـصــيت (بـول احلــاكم ا
ـر) وانهارت مـؤسسـات الدولة برا
وبدأت مرحلة الدولة الضعيفة التي
نـعـيش تــداعـيـاتــهـا وفـرض عــلـيـنـا
احملـــــتل نـــــظــــام فـــــدرالي احتــــادي
واطــلـــقت الــعــمــلــيـــة الــســيــاســيــة
ـقراطي ـاني د لـتـؤسس لنـظـام بـر

تعددي. 
شهد العـراق دولة ضعيـفة لم يشهد
لها مـثيل عبر تـاريخه احلديث دولة
التـسـتـطـيع ان حتـمي ارواح الـناس
وامـوالـهـم عـنـد هـذا وجـدنـا الـنـاس
مضطـرين الى االلتجاء قـيم البدوية
الــعـشــائـريــة وعـادات الـثــار والـدكه
الـعشـائريـة ومطـلـوب عشـائريـاً وقد
اسـتــفــحــلت وســيــطــرت االسـالــيب
الـــعـــشـــائـــريـــة عــــلى الـــتـــركـــيـــبـــة
االجــتـمـاعـيـة سـيـطـرة تـامـة فـالـفـرد
الـــعـــراقـي يـــتـــرنح بـــ الـــقـــانـــون
ـدني فهو يرقص رقصه والقانون ا

حـــــلـل الـــــدكــــتـــــور عـــــلـي الــــوردي
الـشـخـصـيـه الـعـراقـيـة بــاعـتـبـارهـا
شــخـصــيـة ازدواجـيــة حتـمل قــيـمـاً
متناقضـة فالعراق بلـد يسمح ببناء
حضـاره بسبب الـنهـرين ولكن قربه
مـن الـصــحـراء الــعـربــيه جــعل مـنه
عرضه لـهجرات كـبيـرة وكثيـرة عبر
الـــتــاريـخ اخــرهـــا قــبل 250 ســنــة

تقريباً.
وصـف الـوردي الــعــراق بــالــبــودقـة
ـهـاجـرين ودمـجـهم لـصـهـر الـبـدو ا
بـــالـــســـكـــان الـــذين ســـبـــقـــوهم في
االستقرار والتحضر فـتنشأ قيمتان
قـــيــمــة حـــضــريـــة وقــيــمـــة بــدويــة
فــالــعــراقي يــنـــادي بــقــيم الــكــرامه
والكرم والغـلبة ولكن حـياته جتبره
عـلى االنـصيـاع لـقيـم التـحـضر. هل
درسة هـذه الـظاهـرة بعـد مضي 70
عــام عـــلى تــشـــخــيـــصــهـــا من قــبل
الـبـاحث? وهل يقـدر الـفـهم ان يـقدم

حتليل اخر في يومنا احلالي? 
ام نبقى نقتبس من الـتحليل القائل
بــازدواجـيـة الـشـخـصــيـة الـعـراقـيـة
وكــــأنـــهـــا مــــصـــدر قــــدسي. وهـــذا
مــارفـــضه الــدكـــتــور عـــلي الــوردي
بـقـوله (فـالـبـحث الـعـلـمي من شـأنه
التـغير والـتطـور اذ هو يسـير تـبعاً
علـومات الـتي يعثـر علـيها لتـغيـر ا
الـباحث مـره بـعـد مره ولـهـذا ارجو
من الـــقــار ان اليـــســـتــغـــرب حــ
يـجدني أقـول في هـذا الكـتـاب برأي
ــا جــاء بــبــحــوثي) ص5 مـــخــالف 
دراسته في طبيعة اجملتمع العراقي
 ان طـــبـــيـــعــة اجملـــتـــمع الـــعـــراقي
وشخصية االنسان العراقي البد أن
يـدرس من جـهـه صـيـرورة اجملـتـمع
ـــا ســتــوفــر من قــدره عــلى فــهم و
نـبـضــات هـذا اجملـتـمع الـسـيـاسـيـة
ـســتـقـبـلـيـة ايـضـاً والـتـاريـخـيـة وا
فمـيزة كـتابه الـوردي انهـا (تؤصل)
شخصية الـفرد ثم اجملتمع العراقي
الـنــفـســيـة واالجــتـمـاعــيـة تــأصـيالً

عـشــائــريــة ويـغــني اغــاني مــدنــيـة
وخالصة االمر نشاز.

لقـد تعـرض العـراق منـذ عام 2003
الى عـام 2021 الى كــوارث عــديـدة
وضربـتة مـوجات ارهـابيـة انطـلقت
مـن تــــنـــــظــــيـم الــــقـــــاعــــدة وداعش
واصـابـات االحـزاب ومـيلـيـشـيـاتـها
الـــتي والئــــهـــا مـن خـــارج احلـــدود
وتـفــجــرت الـفــتــنه الـطــائــفـيــة عـام
2006 وكادت تؤدي بالبالد الى

حـروب اهلـية فـالتـشـضي الطـائفي
والــعـنـصــري الـذي حلق بــاجملـتـمع
كــان ســبـبه ضــعف الــدولـة وغــيـاب
مؤسساتها بسبب سيطرة االحزاب
الــسـيــاســيـة الــفــاسـدة الــطــائـفــيـة
والعنـصرية التي تـتحكم بالـسلطة.
عام 2014 احـتلـت القـوة الـظالمـية
(داعش) اراضي ثـالثـة مــحــافــظـات

(نينوى و صالح الدين و االنبار)
وفـي مــــــعـــــــارك حتــــــريـــــــر اراضي
احملافـظات من سـيطـرة داعش سال
دمــاء ابــنـاء اجلــنــوب لـتــمــتـزج مع
دمـاء ابنـاء احملـافظـات الغـربـية في
مـعــارك الـتــحــريـر اخلــالـدة وبــهـذا
عـبــرت الـشــخــصـيــة الــعـراقــيـة عن
اصـالـتــهـا الـوطـنـيـة وكـانت عـنـوان
لــلـحـفـاظ عـلى الـلـحـمـة اجملـتـمـعـيـة
ووحــدتـهــا الـوطـنــيـة وبـعــد تـزويـر
ـانـيـة التـي جرت االنـتـخـابـات الـبـر
عــام 2018 وتـــدويـــر الــــعـــنـــاصـــر
الــفــاســدة والــفــاشــلــة واســتــمــرار
سـيطـرتـها عـلى الـسلـطـة التي نـخر

الفساد عروشها 
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تفجرت انتفاضة تشرين عام 2019
واعــلـنـوا شـبـاب الــعـراق الـصـرخـة
ـدويـة (نـريـد وطن) عـنـدما اغـرقت ا
مـحــيــطـهم الــعــائـلي واالجــتــمـاعي
والــوطـني كـثــرت الـتــجـاوزات عـلى
حـقـوقـهم وسرقـت الدولـة الـعـراقـية
ـــال الــعـــام من قـــبل حـــكـــومــات وا
ــتـوالــيـة والــسـيــاسـيـ الـفــسـاد ا
الـفاسـدين. اعـلنـوا الـشبـاب طـليـعة
ــــنــــتــــفض اجملــــتــــمـع الــــعــــراقي ا
مــجـــابــهــتــهم لــلـــظــلم والــطــغــيــان
والـــفـــســـاد بـــالـــوســائـل اجلـــديــدة
(انـتــرنـيت و الـفــيس بـوك ووسـائل
التواصل االجتماعية االخرى) هكذا
جـاءت انـتـفـاضـة شـعب الـعـراق في
تـــشـــرين الـــتي وصـــلت الـى حــدود
الـثـورة التي لم تـكـتـمل صـفحـاتـها
واسقـطت حـكومـة الفـساد واجـبرت
ـطـالـبهم. احلـكـام على االسـتـجـابة 
ومـن خـالل هـــــذه االنــــــتـــــفــــــاضـــــة

تـــاريــخـــيــاً ولـــكــنه تـــاريخ مـــحــلي
والـــتـــاريخ المـــعـــنى لـه اال اذا كــان
مـــحــلـــيـــاً لــذلـك جــاء االجـــتـــمــاعي
والـــتـــاريـــخي مـــتـــظـــافـــرين مـــعــاً.
فشخـصية الـفرد واجملتـمع العراقي
في وضعه الراهن النستطيع فهمها
مالم نفـهم االحداث التي مرت خالل
اضيه (2021 – 1951)  70عاماً ا
فكل حدث من تـلك االحداث يكون له
شيء من التأثـير كثـيراً او قليالً في

سلوك الناس وتفكيرهم . 
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وقـد اعـتــبـر الـوردي الـدولـة أسـاس
مـــهــمـــاً من أسس احلـــضــارة فــاذا
قــويــة الــدولــة فـي بــلــد مــا بــحــيث
استطاعت ان تقـمع النزاع الداخلي
وتضـرب على يد الـلصـوص وقطاع
الـــطـــرق ازدهــر االنـــتـــاج الـــزراعي
والــتــجــاري والــصــنــاعي وعــمــرت
ـدن و انـهــمك الـنـاس في حـرفـهم ا
اخملتـلفـة اليخشـون شيـئاً . وعـندئذ
وجــدنــا الــقــيم الــبــدويــة تــتــقــلص
تدريـجيـاً حيث تـظهـر مكـانهـا القيم
احلـضــريـة الــقـائــمـة عــلى الـطــاعـة
واالحـــتــــراف وفي فــــتــــرات اخـــرى
عـــنــدمـــا كـــانت الــدولـــة ضـــعــيـــفــة
التـستـطـيع أن حتـمي أرواح الـناس
وأمــوالــهم عــنــد هــذا وجــد الــنـاس
مــضـــطــرين الى االلـــتــجــاء لـــلــقــيم
الـبدويـة ويـتـشددون بـالـتمـسك بـها

كلما اشتد ضعف الدولة.
 W uI « W Ëb « WK d

وقــــد حـــــــــــدث هــــذا فـي الــــعــــراق
احلــــديـث بــــعـــــد الــــتــــــــــغــــيــــرات
والـتــطـورات الـسـيــاســــــــــيـة الـتي
حــــدثت بــــ (14 تــــــــمـــــــوز 1958
وشـــبــاط 1963- 1968 لـــغـــايــة 9
نـــيـــســـان 2003) الــــتي كـــان لـــهـــا
أنـــعــكــاســـاتــهــا االيـــجــابـــيــة عــلى
شـخصـيـة الفـرد العـراقي واجملـتمع

ونذكر منها: 
{ فقـد أنتعـثت احليـاة االقتـصادية

في الـعراق وازدادت عـائـدات الـنفط
ا أدى الى اثـر قرار تـأمـيم الـنـفط 
ارتــــفــــاع دخـل الــــفــــرد وحتــــســــ

عاشي. ستوى ا ا
{ تـطويـر الـزراعـة وتطـبـيق قـانون
االصالح الزراعـي وتوزيع االراضي
على الفالح والقضاء على النظام

االقطاعي 
ــدارس { الــتـــعــلـــيم زيــادة عـــدد ا
ـتـوسـطـة والـثـانـوية االبـتـدائـيـة وا
ــهـنــيـة. وازديــاد أعـداد الــطـلــبـة وا
الـــدارســ بـــعــد تـــطـــبــيق قـــانــون
الزامـية الـتعـليم ومـجانـيته . حـملة

وطنية للقضاء على االمية  
{ توسـيع التـعلـيم اجلامـعي زيادة
عـدد اجلــامـعـات والـكــلـيـات وزيـادة
عــــدد الــــدارســـ عــــلى مــــخـــتــــلف
االخــــتـــصــــاصــــات وزيــــادة أعـــداد
ـــتـــخـــرجــــ في كـــلـــيـــات الـــطب ا
والهندسة واالختصاصات االخرى 
{ االهـــتــمـــام الـــكـــبــيـــر بـــاجلــانب
الــصـحي. تــطـبـيـق قـانـون الــتـأمـ
الـــصـــحـي. بـــنـــاء عـــدد كـــبـــيـــر من
ـراكــز الـصــحـيـة ـسـتــشـفــيـات وا ا
وتأمـ الكـوادر الطـبيـة من االطباء
ـــهـن الـــصــــحـــيــــة. صـــرف وذوي ا
الـــبــــطـــاقـــة الـــدوائـــيـــة الصـــحـــاب

زمنة مجاناً . االمراض ا
ـدنـيـة { تـشــريع قـانـون االحــوال ا
ـــرأة مـــبــاد والــعـــمل بـه دخــول ا
الـعــلم والــعــمل واصــبــحت نــســبـة
ـــئــة وهي ــرأة 75 بـــا مـــشـــاركـــة ا
تـــدرس وتـــتــــعـــلم وتـــعــــمل ضـــمن
اختصاصـاتها اخملتلـفة بحجاب او

بدون حجاب. 
{ شـــــيــــــدت االف مـن الـــــوحـــــدات
ــدن والــريف الـســكــنــيــة وربــطت ا
بـــشــبـــكــات مـن الــطـــرق احلــديـــثــة
ـاء والـكـهـربـاء تـطـورت اخلـدمـات ا

واجملاري. 
{ بــيـان 11 اذار 1970 مــنح حــكم
ذاتي في مـنـطـقة كـردسـتـان الـعراق

ومالحـمـها الـبـطولـيـة كـانت وسائل
االعالم والفـضائـيات وفي مـقدمـتها
الــشـرقــيـة وجــريـدة الــزمـان تــرصـد
ــتــمــيــزة من الــبــطــوالت احلــاالت ا
ـشـرقـة الـتي والــتـضـحـيـة والـقــيم ا
عدن االصيل للشخصية عبرت عن ا
الـعراقـية والـتي كـرم منـها اصـحاب
ــتــمــيــزه االســتــاذ ســعـد احلـاالت ا
الـبزاز لـكي تـكـون عنـوانـاً وعالمات
مــضـيـئــة عـلى طـريق اقــامـة الـدولـة
ــواطـنــة والــعــدالـة ـدنــيــة دولــة ا ا
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ودوره الــــريــــادي فـي انــــتــــفــــاضـــة
تشرين? 

هل حتــــــسـب عــــــلـى الــــــظــــــاهــــــرة
االجــتــمــاعــيـــة (االزدواجــيــة) الــتي
يعاني منها اجملتمع العراقي أم هي
حالة جديدة البد من دراستها بعمق
ثل الـعـالـيـة الـتي جاءت لـتـحـقيـق ا

بها انتفاضة تشرين اخلالدة.
لـقــد اشـتــهـر الــعــراقـيــون في صـدر
االسالم بــأنــهـم أهل شــقــاق ونــفـاق
فـكرين أن يـفسر وقد حـاول بعض ا
هــذه الـــظــاهـــرة االجــتـــمــاعـــيــة في
ـاذا كان العـراقيون أهل العراق أي 
ــــاذا كــــانــــوا شـــــقــــاق ونــــفــــاق? و
يــشــجــعــون بـــعض الــزعــمــاء عــلى
الـثــورة ثم يــتـخــلــون عـنــهم ســاعـة
فكرون القدماء الضيق? كما حاول ا
تـفـسـيـر هـذه الظـاهـرة فـلم يـفـلـحوا
لـكن الــدكـتـور عـلي الـوردي يـعـرض
تفـسيـرها عـلى ضوء عـلم االجتـماع
احلديث فـيقـول (العراقـي في حياته
الــواقـعــيـة اليــخــتـلف عن غــيـرة من
الــنــاس اذ هــو مــنـــجــرف في تــيــار
احلــيـــاة يــطــلـب الــشــهـــرة ويــبــغي
الشهـرة ويرجوا الضـمان الفرق ب
ذلك وبيـنه وغـيره من الـناس الـفرق
ثالي فهو يفكر موجود في تفكيره ا
في مـبــاد اليـســتـطــيع تـطــبـيــقـهـا
ويــدعـــوا الى اهـــداف اليــقـــدر عــلى
الــوصـول الـيـهـا) فـهـل نـعـتـمـد عـلى
هذا التحليل ونـضع شخصية الفرد
العـراقي في وضـعه الـراهن في هذه
ـــعـــاثـــر الـــزاويــــة بـــعـــد كـل هـــذه ا
المح من البطوالت والتضحيات وا
من احلرب والبنـاء والتي أكدت بأن
الــعــراقي أذا قـال فــعل.. أو نــنـتــظـر
ـشـوار في االنـتـفـاضة مـنه تـكـمـلـة ا
لــكـي يــرمي حـــثـــاالت اجملــتـــمع من
الـفـاسـدين والـسـياسـيـ الـفـاشـل
الى مـزابـل الـتـاريخ أن ذلـك يـتـوقف
عـلى الـصفـحـات القـادمـة النتـفـاضة

تشرين وفي قادم االيام 
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الكراهيـة التي تفـقده االنسـانية فالبد
من عـــــمل ذو رؤيــــة تـــــتــــجــــاوز هــــذه
الرواسب الشنيعة التي حولت االدمية
وافرغـتـهـا من مـحـتـواهـا وان تـصـحو
الـنـخـب من دعـاة مـســلـمـ ومــطـارنـة
ورهبان وحـاخامـات وكهـنة من مـتعدد
ـــذاهب والـــطـــوائف او من االديــان وا
اتخـذ الـعلـمـانيـة او االحلاد ديـن فكـفَر
... لــيـفــســحـوا مــجـاال لــنـخب الـبــاقـ
ــرض لـــتــوجــيه تــخــلــصـت من هــذا ا
اجملـتــمـع نـحــو االفــضل ولــيس رفض
ومـــعــــاداة كل مــــا ال يــــوافق الــــهـــوى
واتهـامه. هـنـالك اناس ال يـفـرقـون ب
ـيــدان لـهـذا قـيــادي الـفـكــر وقـيــادي ا
عــنـدمــا يــطــرح قــيـادي الــفــكــر رايـا ال
تصـدين يتعـاملون معه يخطر بـبال ا
كـمـنـافس او طـالب سـلـطـة بـيـنـمـا هـو
يـقــدم ارضـيــة ورافـعــة لـهم ومــتـابــعـة
شروع وهـو اليفكر بـالسلطة لتنفـيد ا
وقع نصب اال اذا ارتأى قياديي ا او ا
ان يــعـمـل لـســد فــراغ; فــالــعــقالنــيـون
ضــحـــيـــة من حتـــكـــمــهـم غــريـــزة حب
الـسيـادة بـالـذات والـعـقالنـيـة فـريـسة
للـهـمـجـيـة.  النـخـبـة عـلـيهـا واجب في
ـرحـلـة أن حتـافـظ عـلى نـفـسـهـا هـذه ا
سارات الغوغاء وتبحث وان ال جتر 
الـنــخب عن ســبل اســتـثــمــار اخـتالف
تــوجــهـاتــهــا ايــجــابــيــا واال ســتـثــبط

بعضها.

تـخـتـار ولـهـا االهـلــيـة فـتـحـاسب عـلى
خــــيــــارهــــا بــــاسم أيــــدولــــوجــــيــــات
ومــعــتــقــدات وكــهـــانــهــا اســتــعــمــرت
الكـراهية عـقلـهم فال يـستطـيع ان يرى
ـا هـو عـلــيه ويـفـجـر في احلـسن اال 

وصف االخرين فجورا.
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في محـيطنـا وعبـر التـاريخ ظلم كـبير
وتمـكن االنا االبـليـسـية هـذه وحتولـها
الى مــوجه لــلــمـــعــتــقــدات بــاسم الــله
والــدين أي دين الن رفض االخــر هــو
االسـاس وان سـمـحت الـظـروف بـبروز
ــرض حتت اسم دون اسـم لـكن هـذا ا
ـظـلـوم تواجـهـك بان ردود الـفعـل من ا
ــنع فــعل مــقـابل الـعــقــدة ذاتـهــا وال 
ــظــلــوم لــفــعل الــظـــالم اال ان يــكــون ا
مـحـله كل هــذا نـتـيـجــة الـفـسـاد الـذي
اشــاعه الــتــلــقـــ بــالــكــراهــيــة بــاسم
العقيدة والرب وحتقـيق مشيئته وكان
ـرضى الـرب عــاجــزا يـنــتـظــر هــؤالء ا
لـيـحـقـقـوا مـشـيــئـته بـظـلم واضـطـهـاد
وقــــتل مـن امـــر مـالئــــكــــته وابــــلــــيس
بـالــسـجــود لــعـظــيم صــنـعه وهــو مـا
يجعل الـكره للـظلم ليس جلـنس الظلم
ا لفـقدان الـتمكـن من ظلم االخرين وا
فـيـتــحـول الى ظـلـم عـنـد الــتـمـكـ او
بشاعـة في القـول وفجور وتـلفـيق عند
ـذابح االحـسـاس بـاألمـان من عـقـاب ا
الكـبـرى عبـر الـتـاريخ تأتـي بعـد تـمكن

القيـمية الـتي تصارع االنـا االبليـسية
وليس انا االنـسان كوجـود فاالنسان
ـسـلـم بفـعـله كـذلك بـطش خـالد بـا
في احــــد وكـــــذلك اضــــحـى بــــعــــد ان
سلول اعتدلت منظومته سيف الله ا
ا كان سيف سـلمون خالـدا  لو كره ا
ـسـلـول الحـقــا لـكن غـيـر فـعـله الـله ا
ـلى عـلى فـتـغـيـر وضـعـه. الـيـوم مـا 
( االنسـان من قـيـادة الـراي (نـار وط
وما ذلك اال لالنا االبليسية فيهم وهم
يقولون اننا نقـاتل الشرير واحلقيقة
انــهم يـــدافــعـــون عن مــيـــزاتــهم وعن
ط حـيـاتهم مكـانـتهـم االجتـمـاعيـة و
عـيـشيـة وكأنـهم مـلكـوا الـناس ولم ا
يــخــلـق الــنــاس احــرارا. اســـتــعــمــار
منظومـة العقل والله يـريدها حرة كي

االستسالم لـله وطاعـته وان ال رعوية
فـكـلـكم عـبـاد الـله وكـلـكم لـلـدين رجـال
ــيـز ونــســاء وبــنــ وان االنــســان 
نظـومته الـعقـلية الـتي تبـدع وتنتج
ولكـنهـا ذات حـدين فان سـلـكت طريق
االنــا فــهي ســلــكت طــريق الــكــراهــيـة
وتـبـريـر طـرقــهـا وسـبـلـهــا وشـيـطـنـة
االخــر ورفـــضه وتـــفــســـيـــر كل فـــعــله
بالسوء (اني اعلم ما ال تعلمون) هكذا
الئـكـته فـهـذا اخملـلـوق ليس قال الـله 
ــا لـه ايــجـــابــيــات مــفـــســدا فـــقط وا
وسلبـيات وفـاعليـة منـظومته الـعقـلية
وفهـمه وتـغلـبه عـلى عنـصـر الشـر فيه
من االنا سـيـبرز إيـجـابيـات لـذا كانت
ا قـيم االسالم ان التـكـره االنـسـان وا
ـــنــظـــومــة ان تــكـــره له فـــعــله تـــلك ا

(انا خير منه) هـذه عبارة ابليس ضد
االدمــيــة ومن وجــهــة نــظـر تــفــضــيل
بـيـولـوجيـة انـه فـاضل نـسـبـة لنـفـسه
فـاعــتـقــد ان الـنــار أفـضل من الــطـ

ــــــاذا? ألنـه افــــــتــــــرض ذلـك وأيــــــقن
بــالـــتـــكـــرار كــذلك يـــرسخ الـــتـــكــرار
والـــــتـــــلـــــقـــــ ســـــواء من االعالم او
الـهــيــئـات او رجــال الـديـن.... لم يـقل
اني ال اعـــــبــــدك لم يـــــقل انـي لــــست
خـــلـــقك بل انت خـــلـــقـــتـــني مـن نــار
وخلـقـته من ط انت طـلـبت مني ان
اكون مـسيـحيـا او مسـلمـا او يهـوديا
وانـا االفــضل من االخــر لـكـن الـله لم
يـقل ان الــنــار افــضل من الــطـ ولم
ـا يـقل الحــد انك افــضل من احــد وا
قــال ان رســالــة االنـبــيــاء واحــدة هي

مــظــلــوم من ظــالـم في الــفــتــوحــات
االسالمـيـة وألنــهـا كــان كـمـا وصف
ربـعي ابن عــامـر فـهم راق ألهــدافـهـا
بانها حترير االنسان من ظلم العباد
وجـور االديـان الى الـرحـابـة والـعدل
واخلـيــار احلـر كــحق كــانت تـنــتـهي
بـوضع الـسالح وال تـسـتـبـاح امـوال
او اعـراض او انـفس وتـغـيـر احلال
بـتــغـيـيــر الـفــهم واخلـطــاب وظـهـور
مــلـــوك بـــاسم الــديـن زمن ظـــهــر في
طــرف آخـر الــقــتـل واالبـتــذال بــاسم
الـطـائـفـة حـتـى ولـو من نـفس الـدين
بعقيدة فيـها اختالف كما في حروب
الـفـرجنـة ومـا حــصل من مـجـازر في
ــسـلـمـون فـلـســطـ قـتل الــفـرجنـة ا
واالرثـودوكـس دون تــفـريـق وابـادوا
قـدس باسم الـرب وتب اهل بيت ا
تاريخيا انها حرب رعوية اقتصادية

شاكل الداخلية. ومحاولة لنقل ا
ـ طـلب االدانـة لـلـمـحـتـلـ والـظـا

والـراي العـام او تـلـفـيق الـكالم عـلى
كل من يـــعــاديـــنــا او نـــعــاديـه لــيس
مفيدا وال هو مـنهجا سلـيما فضمن
هذا الفساد الكبير في االرض والذي
الئـكة عـندمـا ظنوا يشيـر الى قول ا
ا ان االنسان بال منظومة عقلية وا
هو حـيوان عـلى قـدم يـتـحقق االن
وبــأبــشع صـــورة عــنــدمــا يـــســتــغل
ــشــاعـر قـدراتـه لـلــشــر ويــسـتــســلم 
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الـــنــــســـاء  اكـــثـــر مـن الـــرجـــال في
الـذهــاب الى بـيـوت الـعــرافـة لـطـلب
عروف ان كشف عـالم الغـيب ومن ا
الله سـبحان وتـعالى قـال في محكم
نـجمون ولـو صدقوا . كتابـه كذب ا
من هنـا نالحظ ان السمـة العاطـفية
الـغـالـبـة عـلى الـنـسـاء تـدفـعـهـا الى
ـنـجـمـون الـذهـاب الى الـعـرافـة او ا
عـكس الــرجــال تــتـحــكم بــهم ســمـة
ــــنـــــطق عــــلـى االغــــلب الـــــعــــقل وا
يــتــجــاهــلــون تــلك االفــكــار الــغــيــر

عقالنية  .
WO F  o UM

  اكـثر من يـرتـاد الـعرافـة هن نـساء
نـاطق الشـعبيـة وذلك لقـلة الوعي ا
والـتخـلف واالمـيـة الذي يـسـود تلك
ــنــاطق ,كــثــر بـــيــوت الــتـــنــجــيم ا
ـنـاطق والـعـرافـة جتـدهـا في هـذه ا
لــوجـود مـن يـؤمن بــهـا ويــصـدقــهـا
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عنية بـالعلوم اإلسالمية وشـخوصها وآدابها صدر العدد اجلديد وهـو الثاني من مجلـة النهج العلمـية  الفصليـة  ا
قـدسة ومديـر حترير اجمللـة فائق الشـمري ان( العدد اجلـديد من اجمللة .وقال عضو مـجلس إدارة العـتبة العـلوية ا
التي يرأس حتـريرها صـالح مهدي الـفرطوسي  يـتضمـن موضوعـات رصينـة ومتنـوعة سـهرت هيـأة التحـرير على
إختيارها من ب بحوث عديـدة قدمت لها  فجاءت مطابـقة لتطلعاتها واألسـس العلمية التي حددتهـا الهيأة  لشروط النشر
ـعمول بـها في اجملالت احملكـمة  وبإشـراف مباشـر من قبل أساتذة ).الفتاً في تـصريح : الى أن مجـلة أعدت وفق األطر ا
عايير وضوعات ومطابقتها  ي أكفاء من أعالم جامعة الكوفة وجامـعات عراقية ودولية أخرى  من ناحية اختيـار ا أكاد
وفـقات األصـولية  ألن ي  والعـمل جار عـلى قدم وسـاق إلكمـال متـطلـبات احلـصول عـلى ا منـهج البـحث العـلمي األكـاد
عتـمدة من قبل وزارة التـعليم العالي الـعراقية).وجـدد الشمري دعوته تكون هذه اجمللـة العلمـية من ب اجملالت العـلمية احملكـمة ا
قدسة إلى الباحث للمساهمة واالشتراك في هذه اجمللة من خالل مراسلة هيـأة حتريرها أو زيارة مقر اجمللة في العتبة العلوية ا

( مجمع الروضة احليدرية الفكري والثقافي ).

رسالة النجف

 WOLKF « ZNM « WK−  s  b¹bł œbŽ
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قراءة في كتاب ب األخطاء واخلطايا

WOMÞu « WO ËR *« W UIŁ ¡UÝ—ù WŠu²H  qzUÝ—
صـواريـخه على بـيـروت في حرب
تـموز( 2006م) كـان يُـخـشى عـليه
ا أصابه لشدة أوجـاعه واحزانه 
  فـقد كـانت الـصـدمـة مـوجـعة له
إلـى حـدٍّ بــعــيـد . وكــان ضــمن مـا
فـقـده من أوراقه بـعض قـصـائـدنا

وبعض ما كتبه عنّا ) .
ـــقــال يـــورد ســيـــدنــا وفـي هــذا ا
الــصــدر  حــفــظه الــله قــصــيــدة
ــرحــوم بــلـــيــغــة بــعــثـــهــا إلــيه ا
الـدكـتــور الـســيـد( عـبــد احلـسـ
زلــــزلـــة ) مـــواســـاة له عـــلى هـــذا

الفقدان ( 21 بيتاً)  :
هل أواسيكَ ? إنّ شانَكَ شاني
تحنان  وكالنا في اخلَطْبِ 

كُتُب إنّهنَّ ذوبُ فؤادٍ
 وعصارات هَمّكَ اإلنساني 

وفي الــذكـــرى الــســـنــويــة األولى
(4/7/ 2020) يـسـتـذكـره في مـقـال
آخـر  ; ( الـراحل الـعـزيز الـدكـتور
السيـد جودت القـزويني رحل عنّا
بــجـســمه وبـقي بــيـنـنــا مـاثالً في
الـقـلوب; فـهـو احلاضـر الـغائب  
ولقـد أبـقى مـوسوعَـتَـيْن كبـيـرت
لن يستـغني عنهمـا الباحثون في

قضايا التأريخ واألدب وهما :
تــــأريخ الـــقـــزويـــني في 30 جـــزءً
والــــــــروض اخلــــــــمــــــــيـل  في 10

أجزاء)) .
Êe(« ÂUŽ

وفي مــقــال ثـالث  يــذكــر الـراحل
كذلـك   ( لقد سـميّـنا عام (2020)
فـــلــقــد كــان شــديــد عــام احلــزن  

الوطأة بأهواله وفجائعه)
وكـان سـمـاحــة الـعالّمـة الـصـدر 
حـــــفـــــظه الـــــلـه  قــــد أصـــــدر في
أربعـيـنـيـة الراحل ديـوانـاً خـاصاً
ـشاعر بالـراحل أسمـاه (( فيض ا

سافر )  إلى احلبيب ا
(ذكريـاتي مع احلبـيبِ كتاب  ضَمَّ

في دَفَتَيْهِ سِرَّ حياتي
ولقد كان ( جودت ) ليَ بَدْراً

ضاءَ لكنْ في حالكِ الظلماتِ )
وفي مقال رابع   يسـتذكر سيدنا
الـصـدر  حفـظه الـله  مـرّةً أخرى

الـراحل الـكـبـيـر   ومـا كـان عـلـيه
من دأب مـنـقـطع الـنـظـيـر لـتـدوين
وقـــائع اجلـــلـــســـات والـــلـــقــاءات
األدبـــيـــة  وهـــو مــا ســـجـــله  في
مـوسـوعـته ( الـروض اخلـمـيل ) 
ثم يورد سماحة العالمة الصدر 
حـــفـظ الـــله   قـــصـــيـــدة الـــراحل
جـودت الـقـزويـني  رحـمه الـله  
في حـفل تــكـر الـسـيـد الـصـدر 
حــــفـــظه الـــله  عـــام (2010م) في

: ( بيروت   ( 14 بيتاً
( عِشْ مُهنّاً فأنتَ للفضلِ أهلُ

  ومزاياكَ عطرُ وردٍ وطَلُّ )
ة وفي كل نيسان   نستذكر جر
ـعــاصـر   اســتـشــهـاد الـتــأريخ ا
السيد الشهيد محمد باقر الصدر

  قدس سره  .
فــسـيــدنــا الـصــدر  حــفـظـه الـله
ـعاني في يـنشـر قصـيدة بـاذخة ا
ــرجع اإلسالمي اســتــذكــار ذلـك ا

( 16 بيتاً ) : الكبير 
(للباقرِالصدرِ في دنيا الرساالتِ
  مالحم لم تَزَلْ أمّ الفتوحاتِ
االبتكاراتُ والتجديدُ طابعهُ

 وفي العلومِ له إبداعهُ الذاتي )
ــقــال نــفــسـه   يــســتــذكــر وفـي ا
الشهـيدة اخلالدة(  آمـنة الصدر )

في قصيدة  ( 12 بيتاً ) :
ْ ( بالدمِ القاني وبالفكرِ الرص

 ْ ) السِفْرَ الثَم  كتبتْ ( آمنةُ
) في موقفها إنها( زينبُ

( ْ ارق    مَرّغتْ بالوَحْلِ كيدَ ا
وفي مـقــال آخـر   يـكــتب سـيـدنـا
الـصـدر  حـفظه الـله  عن الـسـيد
الـشـهــيـد مـحــمـد بـاقــر الـصـدر  
قدس سـره  ( بشّـرْ القاتلَ بـالقتلِ
ولــو بــعــد حـــ )  ( وشــاء الــله
تـعـالى أن يـكــون إعـدامه في مـثل
الـــيــوم الــذي اغـــتــال فـــيه اإلمــام

الشهيد الصدر وشقيقته) .
ــنــاســبــة احلــزيــنـة  وفي هــذه ا
يـكـتب مـقـاالً آخـر بـعـنـوان ( وراء
كل عظيم إمرأة )  ومَن تكون تلك
رأة الـعظـيمـة   إالّ أن تكون( أمَّ ا
الــعـظـمــاء )  أمّ الـفــقـيـه الـكــبـيـر

والزعـيم الديـني اجملاهـد آية الله
السـيد اسـماعيل الـصدر  وأخيه
ـراجع ومرجع الرسالي نابغة ا
الناهضـ  رائد الفكر اإلسالمي
اإلمــام اجملــدد الــشـهــيــد الــســيـد
مـحمـد بـاقر الـصدر  قـدس سره
واخــتـهــمـا اجملــاهـدة الــعـظــيـمـة
الـــشــهــيــدة بــنت الــهــدى  آمــنــة

الصدر.
ــفــجع عـام لــقــد كــان رحــيـلــهــا ا
(1987م) فـأقـام الـعالمـة الـصدر 
حـفظه الـله  مـجلسـاً تأبـينـياً في
لنـدن  وألقى فيه خـطاباً  يورده

قال. بتمامه في هذا ا
لـلـشــعـر  عـنــد سـيـدنــا الـصـدر 
حــفــظـه الــله  مـــنــزلـــة أثــيــرة  
(الشعر ديوان العرب  وهو ليس
ألـفـاظاً مـوزونـة مـقـفّـاة فـحسب 
بل هـو وجـيبُ الـقـلـوب  وصـدى
ـشـبـوبـة  وهـمـسات الـعواطف ا
احلب واحلن   وحزمة منسابة

من األفكار والرؤى ) .
ا الشعرُ خاطر مشبوُب ( إ
َدى وتَجوبُ وجناوىً تَطْوي ا
والقوافي هي القلوب إذا ذابتْ
حناناً  وثار فيها الوجيبُ

يُولعفَذو الوَجْدِ والعناءِ األديبُ)
بهذه االنسـيابية الهـادئة  مظهراً
 والصاخبة روحاً  يكتب سيدنا
الـصـدر حفـظه الـله   شـعراً  من

متنع   ويقول ; السهل ا
( إنـني لـستُ شـاعـراً  ولـكني من
هواة الشـعر النابض بـاحلكمة  
شاعر غموس بـعطر احلُبّ وا وا
رآة اإلنـسانيـة النـبيـلة   وأراه ا
الـــصــافــيــة الــتـي تــعــكس صــور

احلياة بكلّ تالوينها ) ;
( إنْ يَكُ الكحلُ زينةً   فالقوافي
في عيون البيانِ أجملُ كُحْلِ
×           ×           ×       
رُبَّ بيتٍ يفوق ألْفَ كتابٍ

ا يثير ويُعلي )   وهو يعلو 
وغـالباً مـا يبـتلي الـشعر بـشعراء
ـدائـح الـزائــفــة   ولألسف فـإن ا
تاريـخنـا الـطويل يـحفـل بالـكثـير

مـن هــؤالء   وســيــدنــا الــصــدر 
ـــدّاحــ ـــقت ا حـــفــظـه الــله   
دحـون طـمـعاً الزائـفـ  الـذين 

ِنَحِ السخيّة   ويقول: با
ـدائح الزائـفة التي ( ال خـيرَ في ا
يُطـلـقـها تُـجّـار احلـروف   وليس
نافع لـهم مِنْ هَدَفٍ إالّ اصـطيـاد ا
الــشـخــصـيــة   بـعـيــداً عن كلّ مـا
يــــــجب أنْ يُــــــراعى مِـن ضـــــوابط
موضوعية ومعطيات حقيقية ) .
( فـــمــا مــعــنى أنْ يـــقف الــشــاعــر

ويخاطب احلاكم فيقول له :
ماشئتَ ال ما شاءَتْ األقدارُ

  فاحكمْ فأنتَ الواحدُ القهّارُ )
ولــــكن ( اخلــــيــــر كل اخلــــيـــر في
الـــتـــغــنّـي بـــأمــجـــاد الـــعـــظـــمــاء
صلحـ والفاحت   الذين ال وا
بـــدّ أنْ يــكـــونــوا مــورد الـــتــكــر
ـا قـدّموه لـألمة من والتـعـظـيم   
عــطـــاء عــظــيم  ومـــا خــطّــوه في
مـــســـارهم الـــنــــاصع من مـــواقف

ومآثر  .)
f U:« Ô Ú̀K   dFA «

( إذا كـان الـطـعـام اليسـتـغـني عن
ــلح فــاجملـالـس التـســتــغـني عن ا
الـشعـر  فالـشعرُ مِـلْحُ اجملالس  
ومـهـمة الـشـعر أنْ يـتـجاوز اآلذان
ويـدخل إلى القـلـوب بال استـئذان
 وهذه هي سِمةُ الشعر األصيل).
حـفـظه ويــنـتـقل ســيـدنـا الــصـدر 
ؤثرة الله  لـيكـتب عن العـوامل ا
في الــشــخــصـــيــة اإلنــســانــيــة  
ويـعـزوهـا إلى عـامِـلَـيْن : الـوراثـة
والـتـربـيـة   وهي نـظـريـة اثـبـتت
ــاً الــوقــائع الــتـــاريــخــيــة   قــد
وحـديـثـاً صـحـتـهـا   ( ولـقـد دلّتْ
الـــتـــجــــارب عـــلى أنّ مَـن تـــســـنم
الــــســــلــــطــــة مـن ذوي األنــــســـاب
ـة كـان الـشـريـفـة واألعـراق الـكـر
ـواطـنـ من غـيره  وأنّ أرحم بـا
ــــــؤامـــــرات الــــــذيـن قـــــادَتْــــــهـم ا
والــــغــــزوات والــــصـــفــــقــــات إلى
السلطة ال يتورع الكثير منهم من
اجـــتـــراح الــــعـــظـــائـم والـــتـــلـــذذ

باجلرائم. )

هــــذا هـــــو اجلــــزء الـــــســــادس
والــــســـتــــون من (مــــوســــوعـــة
الـعـراق اجلـديـد) الـذي يواصل
كــتــابــتـهــا ونــشــرهـا ســمــاحـة
سيـدنـا العالّمـة الـسيـد حـس
الـســيـد مــحـمــد هـادي الــصـدر

حفظه الله.
ونحن ح نقرأ هذا اجلزء من
ا نقرأ جزءً من وسوعة  فإ ا
آمــال وآالم الـــعــراق اجلــديــد 
قـاالت التي يكـتبهـا سماحة وا
الـعالّمة الـصدر  حفـظه الله  
ن ( ما هي إالّ رسائل مفتوحة 
بيدهم زمام األمور   لتذكيرهم
ـــســـؤولــيـــاتـــهم اخلـــطـــيــرة
والــكــبــيــرة أمــامَ الــله  وأمــام

الشعب   وأمام التأريخ  ) 
( كــمـــا أنــهــا مـن جــهــة أخــرى
تــــواصل وتـــواصٍ بــــاحلقّ مع
األخــــــوة األعــــــزاء واألخـــــوات
الــعـــزيــزات مـن أبــنـــاء الــوطن
الــغـالي   وإســهـام  مــتـواضع
فـي إرســاء ثــقــافــة اإلحــســاس
ـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  بـــا
وحتـريض على االنـطالق نـحو
العمل اخمللص اجلاد للخالص
من بــراثن الــفـســاد الــرهـيب  
وهو وجه اإلرهاب الثاني ) .
تــــلـك هي مـالمح هـــــذا اجلــــزء
الـذي ضمّ ( 43) مــقــالــة كــلــهـا
كُــتــبتْ مــابــ نـهــايــة الــشــهـر
الثـالث وبداية الـشهر اخلامس

من هـذا الـعام ( 2021)  فهي إذا
مــعــاجلـــات وخــواطــر وامــنــيــات
جديدة  ضمـن األحداث التي تمرّ

بالعراق اجلديد.
ولسـيدنا الـعالمّة الصـدر  حفظه
الله  ميـزة األحرار الصادق مع
الــنــاس ومع أنــفــســهم   أحــيــاءً
وامـواتاً  فـهـو  كـمـا عـرفـناه عن
كــثب  صــاحـب الـقــلـب الـرقــيق 
ـرهـف  واالريـحـية واإلحـسـاس ا
الــعَــلَــويــة   اليـنــسـى أصـحــابه
مهما اختـلفت الظروف  وهذا ما
رأيــنـــاه في اســتــذكـــاره لــلــراحل
الـكـبـيـر الـعالّمـة الـسـيـد ( جـودت
الــقـزويــني )  رحـمـه الـله تــعـالى

وأسكنه فسيح جناته  .
وفي هــذا اجلـزء نــراه يـســتـذكـره
في ســــنـــويــــة رحــــيــــله األولى  
واتـــخــــيــــله وهــــو يــــكـــتـب هـــذه
احلــروف عن الــراحل  والــدمـوع
بـ جـفـنيه  فـيـالـله  ويـالـلـوفاء

الكبير والصادق .
 يسـتذكـر سـيدنـا الـصدر  حـفظه
ــتــبــادلــة مع الـــله  الــكــتــابــات ا
الــــــراحـل  وكــــــيف فُــــــقــــــدت في
العدوان الـصهيوني عـلى لبنان (
2006م) :
وسـوعي الراحل ( فـقدَ الـبـاحث ا
الـدكتـور السـيد جـودت القـزويني
 _رحمه الله  _الكثير من كُتبه
اخملـطـوطة ومـلـفـاته   إثر إطالق
الــكــيــان الــصــهــيــوني الــغــاصب
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بغداد

ن والعصا السحرية التي تتمسك
بها القوة صاحبة القوة والهيمنة
والـتــســلط ســواء عــلى مــســتـوى
ـهـيـمـنـة احلـكـومـات وطـبـقـاتـهـا ا
ـكن عـلى كـرسي احلـكم  الـتي ال 
أن يـــكـــون لــــهـــا  وجـــود من دون
األوامر والفرمانات الصادرة فهي
اآلمــر والـنــاهي وأن سـر بــقـائــهـا
ومتـها يعتـمد على دوام فعل ود
ختلف االمر  واستجابـة الناس 
مـــواقـــعــهـم وطــبـــقـــاتـــهم  لـــهــذه
االوامـر وحفـاظـا على  فـعل االمر
 ايـــداع االســـتـــاذ الــســـجن ألنه
يـــريــد أن يـــقــتـــلع فــعـل االمــر من
الـــلــــغـــة ألنـه فـــعل الــــطـــبــــقـــات
ـسيـطـرة لـفرض هـيـمنـتـهـا على ا
سـتسـلمة الـطبـقات اخلـاضعـة وا

لـــهــذا احلـــكم بـــحــكـم الــتـــقــلـــيــد
ــتــوارثــة فــاألســتـاذ والـعــادات ا
((فكـر طـويال في الـعـدالـة اخملـتـلة
في تـوزيع الزمن عـلى التـصاريف
الـثـالثـة وقــرر الــغــاء الــتــصـريف
الـثـالث فـهـو ال يـسـتـحق الـعـيش
فـهـو تـصـريف قـلق احلـضـور يقع
خـارج الـزمن وألن االفــعـال تـعـني
التـحرك في الـزمن لذا كـأنه يخرج
من أطــاره الـفــعـلي وفي اإلمــكـان
االسـتـغـناء عـنه لـتصـريف الـثاني
ـــــتــــســـــائل...)). وبـــــاعــــتـــــبــــار ا
ـخـتلف ـؤسـسات الـتـعـلـيمـيـة  ا
مـستويـاتها تـابعة لـسلطـة الدولة
ــا فـيــهم االســاتـذة وأصــحـاب و
ـؤسسات الرأي فـي اجلامـعات وا
ــيــة لــذك فــإن االســاتــذة االكــاد
يـــســـتـــنـــكـــرون فـــعـــله  بـــإلـــغـــاء
الـتـصـريف الـثالـث حتى
أنـــهم حــاولـــوا االعــتــداء
عــلـــيه ومــحــاولــة ضــربه
ألنه انتهك السائد ودنس
ــــقـــــدس رفض اقــــامــــة ا
ـشروع مـعـجـمه سـمـنـارا 
حـــيث يـــواجـه بــالـــرفض
والــــتـــطـــاول عــــلى  لـــغـــة
القـرآن كمـا يدعـون فعزف
عن اقــامــة الــســمــنــار ألنه
(خـشى أن يـهدر دمه أو أن
يـقـتـله مـتـشـدد أصم أبـكم)
فـفـعل االمـر  يـحـمل  مـعنى
االكـــراه والــــتـــســــلط وقـــد
افـحـمـهم عـنـدمـا حـاجـجوه
حـــــ قــــال لـــــهم رداً عـــــلى
صـراخــهم واحـتـجــاجـجـهم
الــــعـــــنـــــيف ((اصـــــمـــــتــــوا
وأســــمـــعـــوني لـــكــــنـــهم لم
يصمـتوا ولم يسـمعوه)) ما
يــعــني ال قـيــمــة لـفــعل االمـر
هـذا إنهـا  ثـورة ضد الـكتب
الـصــفــراء الــتي عــفـا عــنــهـا
الـــزمـن وجتـــاوزهــــا الـــواقع
عـاش ولم تعد تـنسجم مع ا
حـــلم األنـــســـان فـي الـــتـــقــدم

والتطور واحلرية...
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 وكـذا هـو احلـال فــقـد أنـزعج

ــســؤول الــبـــلــدي من مــحــاولــة ا
الـــغــاء فــعل األمـــر فال مــديــر وال
مـسـؤول بـدون  فـعل أمـر فـبـدون
فـعل االمـر أين يــصـبح  الـرؤسـاء
واالمــراء والـــوزراء وحــواشــيــهم
وأيـن يــصـــبح وعـــاظ الـــسالطــ
وأهل  االمــر والــنــهـي وخــطــبـاء

نابر... ا
 كـذلك فـإن الـصــحـفي يـبـتـعـد عن
الـكـتـابــة وفق الـتـصـريف الـثـالث
فـــعـل االمـــر ((إذا اراد أن يــــقـــول
شـيـئا لـلـمـسـتـقـبل كـان يورده في
صــيــغـة تــمـني مــضـارع حــاضـر
ـــاضي مـــغــايـــر إذ ســرعـــان مــا
يــصـبـح مـاضـي فـيــفــقــد أســبـاب
االخـــتالف ((نــــحن أنــــاس نـــحب
االســـتــقــرار ونـــكــره الـــتــصــريف

الثالث)).
االســتـــاذ  يــســخــر مـن الــشــرطــة
الـذين جاؤوا إللـقاء الـقبض عـليه
حــيث قـال لــلــشـرطي وبــكل بـرود
((أقــــــبض)) ويــــــرد عــــــلـى أمـــــر
الـــقــاضي بــالـــوقــوف بــأنّه واقف
ـــا  يــعــتـــبــره الـــقــضــاء فــعال  
استـهـانة بـسـلطـته فـيقـرر سـجنه
لــســتــة أشــهـر... وهــو حــجــة في
ضرورة الغاء فعل األمر فالراوي
يـــدافـع عن وجـــهـــة نـــظـــره عـــبــر
اجـابـاته الـذكـيـة والـرادعـة ألوامر
ختلف توصيفاتها.  السلطات 
يــثـيــر اســتــغـراب الــســجــنـاء في
الــزنـزانــة حـيــنـمــا يـعــلـمــهم بـأن
تــهــمـتـه  هي إلــغــاء  الــتـصــريف
الـثـالث (رأيت الـتـصـريف الـثـالث
في الــلــغــة فــائــضـا ال حــاجــة له
واقتـرحت أن يلـغى بالـكامل فأني
اراه ال يـنـسـجم مع إنـسـانـيـتـنا))
(فــبـإمــكـانـي أن أقـول لك اعــطـني
ـكنك أن قـدح ماء أن أقـول (هل 

تعطيني قدح ماء)..
وحــيــنــمــا يــقــتــحــمــون الــســجن
ويقومون بالتفتيش يعثرون لديه
عــلى قـصـاصــات ورقـيـة مــكـتـوب
فـيـهـا ((ال لــلـتـصـريف الـثـالث.. ال
لإلكــراه)) فـــيــودعـــونه الـــســجن
االنـفـرادي حتـى ال يحـدث انـقالبًا

في السجن...

يستمر االستاذ على لسان الراوي
بـــعـــرض اكـــراهـــات الـــتـــصـــريف
الـثــالث وفــعل االمـر في  مــكـاتب
دراء واالسـاتذة الـذي ال يصـمد ا
طـــبــــعـــا أمـــام إغـــراءات اجلـــنس
الــلــطـيف الــذي يـتــمـكن من كــسـر
إرغــامـات وتـعـسف فـعل االمـر من
ــسـؤول بـفـعل تـأثـيـر فـتـنـة قـبل ا
اإلغراء واجلـمال والغـنج االنثوي
الــســاحـر الــذي يــحــول االمـر إلى
ا يدل مأمور  حينمـا يتزوجها 
عـلى تـهـافت هذا الـفـعل (يـلبي كل
طـــلـــبـــاتــــهـــا الـــتي لـم تـــرتق الى
درجــــــــة األمر ولـكنـها غـير قـابلة

للرفض).
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تــوصــيـف لـهــيــمــنــة الــذكــر عــلى
االنثى في العائلة الواحدة فاألب
 له الـسـطـوة عـلى الـزوجـة وأمـره
ــطـاع مــطــاع وأمــر الــذكــر هــو ا
وواجب التنفيذ على االنثى يحق
 لــلــذكـر فــعل مــا ال يـحـق لألنـثى
حـتى أن االب يــشــعـر بــالـتــمــلـمل
حـــيـــنـــمـــا يـــبـــشــر بـــوالدة أنـــثى
ويستـبشر ويقـدم القراب حـينما

يأتيه ولد.
إن الـروائي يكـشف زيف وتـعسف
ـمـنوحـة لـلـذكر هـذه االمتـيـازات ا
بـدال من االنـثى بــغض الـنـظـر عن

العمر وعن الدرجة العلمية.
 تالحـظ هــذا الـتــصــريف الــثــالث
درسة للفعل ((عـندما ذهبت الى ا
وحــضـرت درس الـلــغـة الـعــربـيـة
شـــعـــرت بـــالـــغـــربـــة ووجـــدت أن
الــتــصــريف الــثـالـث في الــفـعل ال
يـعـنيـهـا الـبـتـة وأنـها جتـلس في

آخر السلم العائلي)).
تـهـافت وهـمـجيـة فـعل االمـر الذي
يـحول دون تـمـتع التـلمـيذ بـالفيء
ـدفأة عـلى الرغم من بـالقـرب من ا
أن زمــيــله يــتــخــلى له عن مــكــانه
كـونه  ال يـرتـدي مـعـطفـا يـقـيه من
الـبـرد وبـأسلـوب  كـيس ال يـحمل
عـالمـات االذالل يـشـتـري له زمـيـله
مـعـطـفـا لـيـقـيه من الـبـرد الـقـارس
س كـــرامـــته مالحـــظــا دون أن 
مدى اعتزازه بكرامته وعزة نفسه
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وهـذه دعــوة ذكــيـة
إلخــــــتــــــيــــــار ذوي
ــة األعــراق الـــكــر
فـي االنـــتـــخـــابـــات

القادمة  .
ونـــحنُ نُـــبـــحــرُ في
ـقاالت خـضمّ هـذه ا
ـعـارف ـفــعـمـة بــا ا
واآلداب   نـــتـــوقف
أخــيــراً عـــنــد ســيــد
الـــبـــلــــغـــاء  أمـــيـــر
ـؤمـنـ عـلي عـلـيه ا
السالم   ومـا جادت
بـه قــريــحــة ســيــدنــا
الصـدر  حفـظه الله
ا كتبه عنه   عليه

السالم  .
ثنائية الكمّ والكيف :
( يُـــــخـــــيّل لـــــبـــــعض
ــذج أنّ األعـــمــال الـــسـُّ
الــعـــظــيــمـــة هي تــلك
الـــتـي تـــبـــلغ مَـــدَيـــاتٍ

اســتـثــنــائـيــة في عِــظَمِ األحــجـام
ـــعــروف مـن األرقــام  وجتـــاوز ا

وما ذلك إالّ من األوهام!!) .
( كــيف تــتــفـوق ضــربــة واحـدة 
عــلى كلّ الـــعــبــادات والــطــاعــات
التي يُمـارسها عـبادُ الله إلى يوم

القيامة  ?
نــعم  إنّ عــلــيـاً  عــلــيه الــسالم
ـقـاتلـة فـارس اجلـزيرة ح بـرز 
عــمـرو الـعــامـري   قــال الـرسـول

صلى الله عليه وآله  وسلم  :
ــانُ كُــلُّهُ  إلى الــشِــرْكِ (( بــرزَ اإل

كُلهِ )) .
( ضربة منكَ ال تُعادلُ وَزْناً

 بِزواكي األعمالِ حتى النشورِ
ِنَنِ فاشهدي يا سماءُ با

  الــــغُـــر  ويــــا أرضُ بــــالـــروائعِ
دوري )

( عــــلي  عــــلـــــيه الــــسالم  كــــان
النـسـخة الـفـريـدة التي لـيس لـها
مـــثـــيـل   فـــقـــد عــــاش في كـــنف
الــرســول صــلى الـــله عــلــيه وآله
باشرة وصُنِعَ وسلم  ورعايـته ا

حـيـنمـا رفض رفع اصـبعه لـيـعلن
عن فـقــره  مـقـابل احلــصـول عـلى
الـكــتب مـجــانــا ويـكــتـفي بــكـتب

ة. متهرئة قد
يــسـتـعــرض الـروائي الــعـديـد من
ـشـاهـد ومـظـاهـر كـسـر الـتسـلط ا
الذكوري من قبل اجلنس االنثوي
الـلطـيف في الـعمـل على أن تـكون
لها ((خـبرة سابقـة والحقة)) وهو
غــمــز إلى أن االنـثى لــتــكـون لــهـا
وجـود وكسـر فـعل االمر الـذكوري
أن تــوظف  جــســدهــا وجــمــالــهـا
وإغــــراءاتــــهــــا في حتــــقــــيق ذلك
((قررت أن تكون لها خبرة سابقة
ا حمل)) والحقة وتأخذ اجلمل 
فال بــــــديـل لــــــهــــــا غــــــيــــــر هـــــذا
السلـــــــــــوك لـلحصول على عمل
بـعد تـخـرجهـا من اجلامـعة وهي
إشــارة الى عــدم تــكـافــؤ الــفـرص
ـــرأة دون االخـــذ في وتــســـلـــيع ا
االعــتــبــار حتــصــيــلــهــا الــعـلــمي

وكفاءتها في العمل.
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كـمــا يـنـتـقل إلى نــزعـة الـتـصـوف
ومــحــاولــة االنـســان الــتــحـرر من
عــبــوديـــة اجلــســد واخلالص من
اســـتــعــبــاد  الـــطــغــاة والــســادة
لـــيـــنـــتــقـل الى عـــبـــوديـــة الــروح
ـستـبد واسـتـبدال الـله بـدالً من ا
ــتــصـــوفــة أن هــذه حــيث يـــرى ا
ا هـي حتـرر لـلروح الـعـبـوديـة إ
لتسبح في فضـاء احلرية االلهية
فليس هناك من طريق ثالث وعلى
وجه اخلـصوص بالـنسـبة لـلمرأة
كما فـعلت (رابعة الـعدوية) حيث
 انـتـقـلت مـن الـعهـر واجملـون إلى
الـــزهـــد والـــعـــبـــادة والـــتـــهـــجـــد
واالســتـغــفـار تــاركـة كل مــظـاهـر
الـبـذخ والـثـراء وليـالي األنس في
مــجــالـس الــسالطـــ وأصــحــاب
الـثــروة واجلـاه فـالــروائي  يـرى
أن  جــوهــر االســتــعــبــاد واالذالل
واالســتــغالل لـإلنــســان من خالل
الــتــصـريف الــثــالث وفــعل االمـر
ويــدعــو أن يــكــون فــعـل االنــسـان
اخـتيـاراً ونـابعـاً من قنـاعة ووفق
أسـلـوب الـتـرجي والـطـلب ولـيس

بــــأســـلــــوب الـــزجـــر والــــقـــهـــر
واالجـبـار ويـرى أن هـذا الـفعل
ــرأة لـه فــعـل مــضـــاعف عـــلى ا
ـــــارس عـــــلـى الـــــرغم مـن انه 
وبـوحـشـيـة عـلى الـذكـور أيـضا
في اجملـــتـــمـــعـــات الــطـــبـــقـــيــة
ـــخـــتــلف والــديـــكـــتــاتـــوريــة 
ــا يــســتـوجب مــسـمــيــاتــهـا 
العـمل على احداث تـغير جذري
في الـبنـيـة الـفوقـيـة لـلمـجـتمع
وذلك  يـستـدعي تـغيـيراً جـذرياً
ـعـنى في الـبـنــيـة الـتــحـتـيــة 
خـالص االنــــــســـــــان من حـــــــكم
الـضــرورة لالنــتـقـال  الـى حـيـز
كن احلـريـة وهـذا الـتغـيـيـر ال 
أن يـــــــحــــــصـل في اجملـــــــتــــــمع
الـرأسـمـالي مجـتـمع االسـتغالل
ـعـنى آخر والـقـهـر الـطبـقي و
أن ال خالص إال بـتـطـبـيق شـكل
من أشـكـال الــنـظم االشـتـراكـيـة
واالنــــــتـــــقــــــال إلى اجملــــــتـــــمع
الشيـوعي وذوبان الطـبقات فلم
تـــعــرف  الــبـــشــريــة غـــيــر هــذا
اخلـيـار للـخالص من الـعبـودية
اجلـسـديـة والـروحيـة والـعـيش

في  فضاء احلرية.  
 في اخلــتــام أقــول لـيـس سـهال
االحـاطـة بـكـل األبـعـاد الـفـكـريـة
والفلسـفــــــية والتنـويرية لهذه
ـمــيـزة وقــد اخـتـرت الــروايـة ا
توجيه مصبـاح الكشف الفكري
لـلــروايـة بـعـد أن اطــلـعت عـلى
ــهـمـة الــدراسـات الـرصــيـنـة وا
الــتي تــنــاولت الــروايــة تـأويًال
ـيـاً مـتخـصـصـاً من حيث أكـاد
احلــبــكــة والــســرد وســيــمــيــاء
الـــــــروايــــــة واالبــــــداع  أفـــــــني
واحلــنــكــة الــسـرديــة لــلــروائي
اجلـــلـــيل  جــــلـــيل الـــزهـــيـــري
والــدالـــة عــلى الـــوعي الـــعــالي
ـــعـــرفي لـــلـــكـــاتب والـــعـــمق ا
وثــروته الــلـغــويــة والــثـقــافــيـة
ومــوهــبـــــــــتـه الـشــعــريــة إلى
ابــداع روايــة تـــعــتــبــر إضــافــة
نـــوعـــيـــة لـــلـــســــــــرد الـــروائي
الــعـراقي ولـلــمـكـتـبــة الـروائـيـة

العربية.

عــلى عَـيْــنه  وصـاغه صــيـاغـة
فــــريـــــدة مــــتــــمــــيــــزة   راحت
ـسـلـمـون الـبـشـريـة كـلـهـا  ال ا
ــا وحــدهم  تــتـــغــنى بــهــا و
ضـــمّـــته من عـــلـــوّ ورفــعـــةٍ في

سارات كُلها . ا
واذا  صـــلـى الـــله عـــلـــيه وآله

وسلم يقول :
(( أدّبــــــــنـي ربـي فــــــــأحـــــــــسن

تأديبي)) 
فقد تولى هـو  صلى الله عليه
وآله  وسـلم  تـربـيـة علـي علـيه

السالم وتأديبه بنفسه ) .
وهـذه كـانت جولـة سـريعـة ب
صــفـحـات هــذا اجلـزء الــطـافح
ــعــارف واآلداب والــعــلــوم بـــا
عـلى صِـغر حـجم  ولـكـنه غنيٌّ
ـكـتـنز  بـخـالصات ـحـتـواه ا
الــتــجــربــة الـــثــرّة  والــعــلــوم
ـــســتــفــيــضــة   والــتــجــارب ا
الـكــبـيــرة   لـسـمــاحـة ســيـدنـا
احلــجـة الـصــدر  حـفــظه الـله

وبارك فيه وله وعليه  .

غالف الكتاب

غالف الكتاب

رواية  التصريف الثالث ليست
ــكـان روايــة تــسـلــســلــيــة في ا
والـزمـان وال هي روايـة بطـلـها
شخـصية مـحددة وشخـصيات
ثـــانــــويـــة مــــعـــلــــومــــة ولـــكن
الشخصية الرئيسة هي ظاهرة
اجتـمـاعيـة مـتـوارثة لـهـا عمق
تـاريخ في الثقـافة االجـتمـاعية
بنـيـة فوقـية تـسـتنـد عـلى بنـية
حتــتـيــة ريـعـيــة اسـتــهالكـيـة ال
تـنـتج سـوى الـتـقـلـيـد واالتـباع
والتـمايـز على مسـتوى الطـبقة
واجلـــنس والــعـــرق وقــد  قــدم
الـروائـي لـلـطـبـعــة الـثـانـيـة من
روايـــته لـــلـــتـــعــريـف بــروايـــته

قائال:-
((هذه الرواية التي تتخذ شكال
سـرديــا مـخـتـلــفـا عن االسـلـوب
ـتداولة عـتاد في الـروايات ا ا
هي الـتـصـريف الـثالـث على كل
االصـعـدة الـلـغـويـة والـذكـوريـة
واالنـــثـــويـــة والــبـــايـــلـــوجـــيــة
والــصــوفــيــة حــيـث تــبـدأ أوال
بـبـنائـهـا الـفـوقي (الـلـغـة) التي
تكـرس الـفكـر كـقـواعد وتـنـحدر
الى قــــاع اجلـــــنس والــــعالقــــة
ـرتبـطة ـهـلهـلة ا االجتـماعـية ا
به وتـــنـــحـــدر اكـــثـــر الـى قــاع
الـبايـلوجـيا االنـسانـية قبل ان
ـــســــات عـــلى الـــبـــنـــاء تـــضع 
الــفــوقي االكــثـر خــطــورة وهـو
الـــديـن الـــذي يــــضــــفي هــــالـــة
الـقدسـية عـلى هذا الـتصريف..
قـدسـيـة تــمـتـد الى الـلـغـة والى
الـقواعد الـتي وضعـها لـلجنس

واحلياة االجتماعية.)).
فـعال هذه الروايـة ليـست تقلـيدية
ال مـن حـيث الـثـيـمـة وال من حـيث
أسـلوب الـسرد فـهي حجـر صلب
يــلـقـى في  بــركـة ركــود الــتــفــكـر

وصــــــوت جـــــريء
يــــســـــتــــفــــز واقع
التـقليـد والسلوك
ــــــــتــــــــوارث في ا
مـختـلف اجملاالت
ومـــنــهــا الـــلــغــة
ـكـتب والـبيت وا
واجلـــــــامـــــــعـــــــة
وصــــــــــــــــــــوامــع
الــتـصـوف... إنه
الــكـارت االحــمـر
ــثــقف يــرفــعـه ا
الـــواعـي بـــوجه
فـعل االمـر هـذا
الـــــفــــعل الــــدال
عـــلـى االجـــبـــار
ولـــــــــــــــــــــــــيــس
االخــتـيـار هـذا
الــفــعل الـذي ال
مـــــكـــــان لـه في
اللغـة بعد فعل
ــــــــــــــــــــاضـي ا
ـــــــضـــــــارع وا
الـــذي يـــفـــيـــد
احلــــــــــــــــــــــــال
واالســتـقـبـال
ولــــــــــــكـــــــــــنـه
احلــــــــــــــــصـن
احلـــــــصـــــــ
والـصـولـوجا
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تـاريخ العـراق الـقـد ليـس ناصع الـبـيـاض دائمـا وال هـو أيـضًا
حالـك السـواد من هـنـا حتـرص الـدول الـواعيـة أن تـسـتـفـيد من
جتاربها وخـبراتها الـسابقـة وال تهمل تاريـخها بل تسـتحضره
السـتخالص الـدروس والعـبر لـتتـفادى الـسلـبيات حـتى ال تـتكرر
مرة أخرى . إن الـتاريخ احلضاري لـلعراق هو تـراثه الذي خلفه
لنا السـابقون بكل ايـجابياته وسلـبياته  وهذا الـتراث هو ميراث
الـشـعب الذي ال يـجوز ألحـد أن يـبدده أو يـبـيعه لـدول اجلوار أو
أية قنـاة تلفزيونية تدفع له أموالً من أجل احلديث عنه  والشعب
الذي يبـدد وطنيته هو شعب ال يستـحق احلياة ومصيره التخلف
يـراث الذي ورثه عن آبائه ا مـثل أي فرد يبـدد ا و النسـيان تـمامً

وأجداده فيكون مصيره الفقر واإلفالس التام .
فـي السـبـعيـنـيـات لم نسـأل أصـدقـائنـا الـذين عشـنـا مـعهم ألربع
سنوات في األقـسام الداخلـية في مدينـة االعظمية من أي طـائفة
أنتم ? أو عـلى أي دين ? أو من أي ملة ? ولهذا عالقتـنا مستمرة
ن تبقى منهم على قيد احلياة وبنفس القوة واحلنية. حلد اآلن 
ألننـا عشنـا معـاً بقـلوب صـافيـة تقـاسمنـا اللـقمـة معـاً وتشـاركنا
الغرفـة معاً نتزاور ونتواصل بـ احل واآلخر وال تأتي مناسبة
إال وكنا نتسابق بالتواصل فيما بيننا رغم اختالفنا األيدلوجي.

أم تغيرت األخالق  أم غلبت ماذا حـصل اليوم هل تغير البشر 
صلحة على العالقات والصداقات في الوقت احلاضر? . ا

و لــكـنـّـي لم أكن أعــلم أنــهـا كـنـت أعـلـم أن فـيــروز مــســيـحــيـّــة 
أرثوذكسـيـّة  لم أنتبه يوما إلى أنّ نزار قباني شيعي علوي وال
ـاغـوط شـيـعي أن بـدر شـاكــر الـسـيـاب سـنـّي و ال أن مـحــمـد ا
إسـمــاعـيـلـي أمـا أدونــيس وبـدوي اجلــبل فـلم أكن أعــلم أنــهـمـا
عــلــويــان وال أن فـارس اخلــوري مــســيـحي. ولـم أكـتــرث لــكـون
الـفنـانة لـيـلى مراد يـهوديـة. لم أكن أتـخيـّل نـفـسي يومـا أصنـّف
و ال دريـد حلـام و فؤاد سـالم و ناظم الـغزالي في خـانة الـشـّيـعة
هندس على أنهم أقباط . عمر الشـّريف ويوسف وهبي وفؤاد ا
ألنـّي كـبـرت في زمن لم تـكن أدوات االستـعـمـار تسـتـخـدم الدين

لعـبـة لسـفك الـدماء فقـد كـانوا جنـوما وشـعراء
وأدبـاء لــذاتـهـم ال لـطــوائـفــهم.  الـطــائـفــيـة
سالح الـضـعـفـاء  اسـتــخـدامه لـتـفـكـيك
الـــعالقــات الـــوطـــنــيـــة الـــتي عـــجــزت عن
تفكـيكها جميع الـطرق واألساليب احلديثة

والسياسات اخلبيثة .

 ôƒU ð

ديالى

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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بــعــيـدا عن الــعــيـون.والــدول الــعـربــيـة
ـنغـمـسـة في الـتطـبـيع التـدري مـالذي ا
يــجب عـــلــيـــهـــا فــعـــله وغــرة حتـــتــرق
والفلسـطينيـون يستغـيثون  واسرائيل
تفعل فـعلـتها والـدول االخرى تدفع الى
الــضــفـة االخــرى  فــمـنــهم من يــريـد ان

يخـدم عالقته مع اسـرائيل عـلى حساب
الـدم الـفـلـسـطـيـني ومـنـهم من يـريـد ان
ـــسـك احلـــبـل من طــــرفــــيـــة وشــــعب
تـسـتـهــان حـرمـته ويـدمـر مـوطـنـة امـام

اع ترى والترى.
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الـتـي بـاتت ورقـة بــيـد الـعــرب والـقـوى
االخــرى لــكن لــتـكــون فــلـســطــ لـعــبـة
لتـحـقيـق مصـالح دول اخـرى حتت تلك
الكل يـريد ان يحقق بررات الهـوجاء  ا
ولو بعض مايريده وان تكون له الكلمة
االولى في ذلـك والــذي يــريــد ان يــكــون

ـنقـذ بـالـشعـارات والـكـلـمات وفي هـو ا
مـكـان اخـر يـلـعب لـعـبـته لـلوصـول الى
مـأربه الـتنـاقض في تـصـريـحـات الدول
تـشـعبـة هو دلـيل يوضح كل والطـرق ا
ـزاعم ومـاتـريـده تلـك الدول فـهي تـلك ا
تــبــحث فـي الـفــراغ عـن مــكـان تــســلــكه

هي دائرة احلرب بـ غزة والصـهاينة 
جذوة لرد االعتبار الفلسطيني والدفاع
عن فـلسـطـ ام انهـا لـتـحقـيق مـصالح
دول تــــــريــــــد من ذلـك الــــــوصــــــول الى

ماتتمناه.
ــشــهــد الــدمــوي بــامــعــان لــو قــرأنــا ا
ا نصل الى حقيقة مرة وتركيز ر

ـعـنى انـهـا وقـد التـسـر الـكــثـيـرين او 
وسـيـلـه لـتـحـقـيق مـصــالح لـكـثـيـرة من

القوى حتت طاولت هذا احلرب.
نــحن نـعــلم بـان أمــريـكــا التـريــد خـيـرا
لـلــمـنـطـقـة بل حتــاول جـهـادة اشـتـعـال
فــتــيل مــثل تــلك احلــرب اوال الضــعـاف
االنظـمـة السـياسـيـة في الدول الـعربـية
والثاني هـو استمـرار اسرائيل بـالنهج
الـــدمـــوي الــــذي تـــعـــيــــدة في كل مـــرة
لــلـقـضـاء عــلى احلـجـارة الــفـلـســطـيـنـة
وتثبـيت الدعامـة االسرائيـلية من خالل
مـنـاورتهـا في الـقـرارات الـتي تـتـخـذها
واخلـــطط الــتي تـــرســمـــهــا عــلى أرض
الــواقع اذا مـــالــذي تـــبــتـــغــيـــة الــدول
االخــــرى من ذلك ومــــاهـــو الــــهم الـــذي
حتمـله تلك الـدول ومنـها الـعربـية التي
ا يعانـية الفلـسطين ا لن تشعـر  ر
ومالذي حتاول اسرائيل الوصول اليه

ــعــطــيــات هي الــتـي تــبــ هـذه هــذه ا
الــلــعـبــة الــقـذرة الــتي راح ضــحــيـتــهـا
ئات من الـشعب الفـلسطـيني.نعلم ان ا
كل دولـة تعـلب دورا مـهـمـا في ذلك ولو
ان الـبــعض من الــدول التـريــد الـدخـول
امام مر العـالم لكنهـا تبحث ب ركام
ـــانــا تـــلـك احلـــرب الى مـــاتـــريـــده  ا
ــصــالح اخلـاصــة نــهـجت ـنــافع وا بــا
بـــعض الــدول نــهــجـــهــا النــهــا التــريــد
اخلـــوض في ذلك خـــشــيـــة من وضــوح
ـا تــقـفـد تــعـامـلــهـا مع تــلك االزمـات ر
ـصــالح الــكــثــيــر وهــذا اليـصــبح فـي ا
اخلــاصـــة والـــعالقـــات بـــيــنـــهـــا وبــ
اسـرائـيل وكـذلـك يـخل ذلك في مـسـودة
الـــتـــطـــبـــيع بـــيـــنـــهـــا وبـــ الـــكـــيـــان
الـصـهـيـوني هـنـا دم ودمـار وهنـاك كل
يــبـــكي عــلى لــيـاله وهــذه هي مــســألــة
الحتـتـاج الـكثـيـر من الـتـفـكـيـر حيث ان

رعب يوضح كل ذلك. شهد ا ا
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وحتى الـفلـسطنـ انفـسهم يـقعون في
دوامـة الــسـيـاسـة ذات االطــار الـشـكـلي
صـــورة ومــظـــمــونـــا من حق الـــشــعب
ـطـالـبـة بـالـسـيـادة على الـفـلـسـطيـني ا
ارض بالده واقامـة الـدولة الـفلـسـطنـية

ـريض إلى في كل بالد الـعــالم يـذهب ا
ــشـافي لــيــتـعــافى إال في الــعـراق اذا ا
ـشـفى واسـتـغرب ـوت فادخل ا اردت ا
ا لـغـاية الـيوم لم يـغـيروا اسـمهـا بدل

هالك مثال ... شافي تسمى ا ا
مـا حـدث في مـسـتـشـفى ابن  اخلـطـيب
كـارثة بـحق اإلنـسانـيـة جمـعـاء مرضى
مصاب بكوفييد ١٩ جلؤا للمهالك من
أجل احلصول عـلى االوكسجـ كونهم
بحاجه له للشفاء ولكن الفساد اإلداري
الـــذي عـم جـــمــــيع مــــســـالك الــــدوائـــر
احلكومـيه ووزارة الصـحه من ضمـنها
حـيث لم يـتم الفـحص وصـيـانـة قـناني
ـا أدى إلى انــفـجــارهـا االوكــسـجــ 
ستشفى راح واندالع حريق كبير في ا
ضـحيـتـهـا ٢٤ مريـض بعـد أن تـفـحمت

كـافحة اجسادهم لـعدم وجـود وسائل 
ـــســـتـــشــفـى... هــبت احلـــرائق داخل ا
عــوائـلــهم النـقــاذهم ولم تـتــمـكـن لـعـدم
وجـود مــا يـطـفـؤن به احلــريق وطـبـعـا
انتـظـار وصول سـيـارة االطفـاء كـان قد
رضى وانتقلوا إلى رب رحيم.. تفحم ا
ياتـرى إلى متى يـبقى واقـعنـا الصحي
ـتدني خـدمات تـكاد ال سـتوى ا بهـذا ا
تــذكــر أطـــبــاء يــحــاولــون وصف عالج
ـراجـعـيـهم ولـكـنه غـيـر مـوجـود داخل
ـــشـــافي ...او مـــوجـــود وصالحـــيـــته ا
منـتهـيه ابـسط مسـتلـزمات الـعالج يتم
ـــشـــفى يـــاتــرى شـــراءهـــا من خـــارج ا
ــصــلـحــة من يــحــدث ذلك ..? عــشـرات
ـرضى يـتـعـرضـون لـلـموت دون وازع ا
ضـميـر  وأغـلـبـهم من الـفقـراء فـالـغني

شافي اخلاصة التي أصبحت يراجع ا
خـمس جنوم بل خـدمـة سـياحـيـة بـقدر
مــاتــمــلك وقــدرتك عــلى الــدفع تــخــتـار
شـفى الـذي يعـجـبك  توسـمـنا خـيرا ا
ـشـفى الــكـفـيل والـذي حـ ســمـعـنــا 
أطلـق علـيه  هذا االسـم تيـمنـا بـسيـدنا
الـــعــبـــاس ابن عــلـي ( رض) وانه بــني
ـقدسة وجهز من قـبل أموال العـتبات ا
وحمدنا الله وشكرناه على هذه النعمة
ولكن حـينـما وجدنـا اسعـاره اخليـالية
التي يعـجز الفـقراء وحتى ذوي الدخل
احملـدود عن دفـعـهــا لـهم وعـلـمـنـا بـأنه
ائـة ولم يـنشئ من أجل جتاري الف بـا
الـــفـــقـــراء ومـــعــــاجلـــتـــهـم بل من أجل
ال األغنياء والفاسدين الذين سرقوا  ا
ــان نــطـالب الــعـام ..لــذا كــاضـعف اإل
ـشـفى من الــكـفـيل إلى بـتــغـيـيـر اسـم ا
اسم كــرين النــد أو  هــوم ســويـت هـوم
...او اي اسم آخـر ال عالقه له بـسـيـدنـا
الـعـبـاس ( رض ) فــهـو كـفـيل الـيـتـامى
وابن اخللـيـفة عـلي ابن ابي طـالب كرم
الــــله وجـــهـه ابـــو الـــفــــقـــراء فال داعي
لـلـنـصب عـلى الـنـاس من خالل أسـمـاء
اهل بـيت الــرسـول صـلـوات الــله عـلـيه

 . وعلى آله وصحبه أجمع
الـطب مـهـنـة إنـسـانـيـة لالسف حتـولت
ن إلى جتـارة لـدى ضـعـاف الـنفـوس 
ـية ويفـتقدون يحمـلون شـهادات أكاد
حلمل شـهادات أخالقـية وانـسانـية ..!!
فالى مـتى يـبقى واقـعنـا الـصحي بـهذا
ــســـتــوى من الــتـــدني ...? والى مــتى ا
يبـقى الفـساد اإلداري يـنخر فـي هياكل

الوزارات والهياكل اإلدارية..? 
وإلى مـتى سـنــبـقى نـودع اعـزاءنـا إلى
ـقابـر بـدون ذنب اقـتـرفوه..?  قـلـوبـنا ا
ــا حـدث ويــحـدث لــبـلــدنـا تــنـزف دمــا 
احلــبــيب مـن جـرائـم ضــد اإلنــســانــيـة
ـواطن واجملرم يـبقى بـعيدا الضـحية ا

عن طائلة القانون لالسف .
s - بغداد (« t UÝ—
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بـدأت الـدولــة الـعـراقـيـة بـالـتـشـضـايـر مـنـذ  عـام  1990 بـعـد
دخـــول وخـــروج الـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة من الـــكـــويت ومـــا رافق
ذلك والى هـذا الـيـوم  حـيث بـدأت االن  سـيـاسـة احملـاصـصـة
ـبـنـية عـلى اسـاس عـرقي وطـائـفي حـيث ـقـيـتـة ا الـسـيـاسـيـة ا
اصبح الـعراق دولة مكـونات وجمـيع ينادي عـلى لياله  وهناك
فــئـة قــلـيـلــة تـنـادي بــأسم الـعــراق حـيث لــوً عـدنـا الـى الـقـوائم
االنـتــخــابـيــة الى مــا قــبل عـام  2010لــرأيــنــا كـيف هـي قـوائم
انـتخـابية حتـمل صبغـة طائـفية مع اسـتثـناء بعض الـقوائم التي
ـثـال هي بـعــيـدة كل الــبـعـد عن هــذا الـنـفـس   وعـلى سـبــيل ا
القائـمة العراقيـة حيث تشمل جـميع مكونـات ألشعب العراقي 
في جـمـيع الـدورات االنتـخـابـيـة بـزعـامـة الـسـيـد رئيـس الوزراء
االسبق  د ايـاد عالوي واجلميع يعلم كيف كانت هناك تفسير
جـديـد غــيـر مـوفق  في  قـانـون االنـتــخـابـات  كـمـا هـو مـثـبت
بـالدسـتـور حـيث بعـد انـتـهاء االنـتـخابـات بـعام  2010الـتافت
معظم الـكتل  على القائمة العراقية بذلك الوقت واطلقت تفسير
جـديـد الى الـكـتلـة االكـبـر الـتي تـشكل بـعـد انـتـهاء االنـتـخـابات
خالفـا لــنص الـدســتـوري وهــنـا اطــلـقت هــذه الـكـتـل رصـاصـة
ـقــراطـيــة بـالــعـراق ومــنـذ ذلك الــوقت بـدأ الــرحـمــة عـلى الــد
ـواطن بــفـقـدان الــثـقـة بـالــعـمـلــيـة االنـتــخـابـيـة  وبــدأ الـشـعب ا
  بــالـــعــزوف وعن الـــذهــاب الى صـــنــاديق الــعـــراقي الــكـــر
ـثـابـة تـدويـر الـوجـوه من االقـتـراع و اصـبـحت هـذه الـعـمـلـيـة 

مكان الى اخر 
ـواطن عن االنتخابات باحلقـيقة الدستور العراقي لذلك عزف ا
بـحاجـة اجـراء تـعـديالت كبـيـرة  كـونه كـتب على عـجـالـة  كون
عـقول الدولة الـعراقية تتـشضة بسـبب الهفوات التي ليس من ا
بـه يـنـبـغي اجـراء تــعـديالت عـلى الـدســتـور  مع اضـافـة بـعض
ـنـع مــنـعــا بــاتــا الــتــحــدث واحلـوار بــأسم الــفــقــرات مــنــهــا 
ـطـالـبة ـكـونات عـبـر كـافـةً وسـائل االعالم ويـكـون احلـوار وا ا
 من اجل اعـادة  الهـوية الـعراقـية ومن بـحقـوق كافـة الـعراقـي
اجل وحدة وسالمـة البالد والعبـاد وهذا ما اگد عـليه الدستور
ـنـفـلت بـيد ايـضـا وهنـاك ازمـة اخـرى بـالـبالد ازمـة الـسالح ا
قوىً مسلحة خارجة عن القانون بشكل عام وهذه القوى ايضا
إساءة الى الـدولة العـراقية يـجب ان يكـون السالح حصـرا بيد

الدولة لفرض هيبتها بسلطة القانون وهو
يـجب ان يكـون فوق اجلـميع  من اجل
بــــنـــاء مـــجــــتـــمع تــــســـوده الــــعـــدالـــة
ـتـبـادلـة مـاب االجـتـمـاعـيـة  والـثـقـة ا

.  واطن الدولة وابنائها ا
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ـوت وما ستـؤول اليه أحوالـنا كبـشر عاش كلنـا اليتقـبل فكرة ا
ادة و أجـساد خـضعت على أد هـذه األرض حيـاةً سيّـرتهـا ا
لـقوانـينـها الـتي حددت مسـارها وأوان انـتهـاء صالحيـتها ومن
ثم فنائـها ولكن هل فكرنا يوماً كـيف (سنحيا) من جديد وكيف
ـوت الى حـيـاةً أخرى مـكـملـة حلـياتـنـا وليس (سـننـهض) بـعد ا

كننا تصوّره ?? (موتاً) سرمدياً كما 
اجلـواب ال يـصعب عـلى الـعـقل اذا عـلـمنـا أن الـله سـبـحـانه قد
ـوت بــأنـهـا (احلــيـاة) كــمـا ورد في اآليـة وصف احلــالـة بـعــد ا
(يـومئـذ يـتذكـر االنسـان وأنى له الـذكرى يـقول يـا لـيتـني قدمت
حلــيـاتـي) أي اآلخـرة فـتــلك حــيـاة بـكـل مـا تــعـنـيـه الـكــلـمـة وان
اخـتـلــفت عن حـيــاتـنـا اآلن وخــضـعت لـقــوانـ األبـديــة قـوانـ
ا أجنزه نيوتن أو داروين وما نظّره ديكارت اخرى ال تـعترف 
أو ايـنشـتاين . .. قـوان توقف عـقارب سـاعتـنا الدنـيويـة ليحل
مـحـلـهـا اخللـود واألزل .. ال تـعـاقـب لـليـل ونـهـار وحـسـاب أيام
وشـهـور أوسـنـوات بل حـيـاة دائـمـة غـادرتـهـا الـدهـور واألزمان
ذلك ما سـيكون ح تأزف ساعة الوعـد احلق فهلّا أدركنا هذه

نظور ??  احلقيقة وغيّرنا أفكارنا وسلوكياتنا وفق هذا ا
لـسنـا هنـا لـوصف نـعيم تـلك احلـياة أو عـذابـها فـهي حـقيـقة ال
ــدى سـعي االنـســان في حـيـاته األولى تــقـبل الـشك مــرتـبـطـة 
ـشوار (حلـياته االخـرى) ولـكن لنـؤشـر ونبـيّن حـالـة استـكـمال 
احلـياة واالنـتـقال الى الـعالم اآلخـر الـذي سنـحيـاه بشـكل آخر
ـوت تلك احلقيقة التي نؤمن يغـفل عنها الكثير من الناس بعد ا
ويـتوهم بـأن مـوت اجلسـد يعـني استـحالـة احليـاة من جديـد ما
يـجـعله في هـستـيـريا وقـلق دائم من هـذا القـادم اجملهـول حري
بنـا بـعد ادراك هـذه احلقـيـقة وهـضمـهـا أن نفـكّر مـلـياً ونـخطط
بـهــدوء لـهـذه احلـيـاة بـبـذار اخلـيــر والـبـر والـتـخـلّص من أوزار

ــان الـــكــامل الــنـــفس وشـــرورهــا بـــاال
وسـنـده الــعـمل لـضــمـان حـيـاة اخـرى
هـادئـة مـبتـسـمـة ال يـنغـصـهـا حزن أو

ترافقها أية مشاعر سلبية اخرى 

ميسان
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أعيدوا لنا الوطن
أعيدوا لنا الساحات
أعيدوا لنا الشهداء

غيب الشهداء أعيدوا لنا ا
وآخرين أُغتيلوا شهداء

أعيدوا لنا احلرية التي كبتموها 
أسيرة ب أيديكم أيها الطغاة

نحن كظمنا الغضب 
عليكم ان تفهموا

إن مات اجلميع تشرين ستنتصر
أعيدوا لنا رفاقنا اخملتطف

فنحن ثوار كتبت اسمائنا 
(ع) بأحرف من دم الشهيد احلس

أعيدوا لنا الشهداء 
أجل رفاقنا الذين خرجوا معنا

منذ بدء الثورة
ال تظنون بأننا منكسرون

بحزن يفوق وصفه
ثابة أرض خصبة نحن 

تخضر عندما يتساقط فتيتها
أعيدوا لنا زيدا الى االن زين

ينتظره في االجداث
صديق شُيد بعد بيت أحزان 

أعيدوا لنا االالف ال حتصى لهم
عدد بعد أن قتلتموهم بعدة طرق

ا نذكرهم ياسفاك الدم
بشهيد لم يبلغ العشرين

قتل مرت االولى برصاص اخترق
قلبه الشريف والثانية قتلتموه 

حينما شيع شهيدا في ساحته ماأصعب 
احلــدث اجلــائـر ورفــاقه يــرون نـعش نــخـره
الـرصـاص حـتى سـقط شـهـيـدا مـرة أخـرى

ماصعب اللحظة التي ضجت بها 
االصـوات وهي تتـعالى حـتى وصل صداها

الى الرب لتشكو له مظلوميتنا
ياالله ... يارباه 

كم ثكلنا وكم سنثكل 
ها نحن نودع أرواحنا شهداء 

لم يعيدوا لنا مغيبا 
لم يعيدوا لنا عليا

ال بل احلقوا أباه شهيدا
يالله لم يفرقوا ب مفكر
او كاتب ناشط وكاسب

طفل اورجل مسن
لم يفرقوا ب فتاة

ب ام ياالله 
ناداة بالعودة لن نكف عن ا

أعيدوا الينا 
سنيناً دهستموها بعفن افعالكم
احالماً سقطت حتت نزواتكم

قلوباً أسوّدت من دخان رصاصكم
w - بغداد dð qOÝ«
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كـان يـامـكـان كـان لي وطن والزال احـكـي لـكم من هـو وطـني ومـا هـو اسـمه وكـنـيـته كـان لي
أرضا مشـهورة جدا الكل حولها ويتمنون العيش فـيها انها كانت أرضا اسمها العراق انها
عـاهد والـسـمك واحليـوانـات بجـميـع انواعـها ويـشـهد كل من اتى الـثـروات الزرع والـنفـط وا
وجـاء وسـافـر إلى بـلـدي وطـني أرض بال روح نــغم فـيـهـا أبـطـال يـحـفـرون الـكـاع يـخـرجـون
الذهب بالـعافيه زلم ولكن االطماع كثيرة والبنـاء تهدم والروح انكسرة والشهداء كثيرون في
وطـني قـصـتي طويـلـة جـدا سنـوات لـكي تـكتـمل أحـزان واآلالم وحـروب واستـعـمار ودواعش
كـلـها عـاشهـا أبـناء وطـني حـاالت نفـسـية وأمـراض تـتوالى عـلـيك وطني عـبـارة عن جنمه من
النـجوم بل هو قـمر مـنير أين مـا اذهب اتكـلم عنك عن رجالك عن اطـفالك نـضحي من أجلك
ايها الـوطن االطماع كثيرة ولكن اصرارنا على فك القيود ليست مستحيله نحن شعب واحد
مـتكـاتف مـثقف واعي صـغيـرنـا وكبـرنا يـفهـم معـنى احلق واحلريـة التـي نراهـا ليـست كذلك

الكالم عنك ايها الوطن لم ينتهي اصبر قليال وسترى قصصي عنك سوف اتكلم عنها....
Ê«“u - بغداد « wKŽ ’öš≈

اســـتــهـــداف اوسع لــلـــشــبـــاب في هــذه
الـــبـــرامج. لـــذلك وألســـبـــاب اخـــرى من
الـواجب الـيـوم عـلى مـنـظـمـات اجملتـمع
دني العاملة في هذه القضايا ان تعي ا
هــــذا الـــدور وان تــــعــــمل عــــلى ادخـــال
اجلـامعـات الـعـراقيـة شـريـكاً في تـنـفـيذ
هــذه الــبــرامج واالهـم من ذلك ان تــعي
عـنيـة في احلكـومة الـعراقـية اجلهـات ا
ـكـن تمـارسه هـذا الـدور الـكـبـيـر الذي 
اجلـــامــعـــات في بـــنــاء الـــسالم وزيــادة
الــتـمــاسك اجملـتــمــعي وان يـكــون هـذا
الدور اكثر من نشاطات غير رسمية ان
يـــكــون مـن ضــمـن اجلــهـــود الــتـــربــوي
ـي الـذي تــقـوم بـه اجلـامــعـات واالكـاد
الـعــراقـيــة في احملـافــظـات احملـررة وان
يــــتم تـــخـــصص لــــهـــا مـــا حتـــتـــاج من
مقـومات من تـأهيل الـكوادر الـتدريـسية

نشـورات باإلضافة نهـاج وا او اعداد ا
الى الـقيـام الـفعـالـيات الـتي تـساهم في
تعـزيـز ذلك من بـرامج الـتبـادل الـثـقافي
واجللسات احلوارية والندوات وغيرها
من االنــشــطــة الـــتي تــســاهم في زيــادة
اواصر احملـبة بـ ابنـاء وطنـنا الـعزيز
وتـــســـاهم في نـــشـــر الـــسالم ومـــبــاد
الـتـسـامح والـتـعـايش من اجل مـجـتـمع
مسالم يسوده الـتنوع واالمان; فالسالم
هو الـطريق الـوحيـد لالستـقرار والرقي
والـتــقـدم بـاجملــتـمـعــات وبـدون الـسالم
فـــأنــنــا عـــرضــة لالنـــهــيــار والـــتــخــلف
ريـرة التي يكون اجلميع والصراعات ا
ستفـيد الوحيد فيها خـاسراً وضحيـة ا
روح الـشـر والـظـالم الـتي حتـرص عـلى

ان ال يعم السالم في عراقنا العظيم.
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قومـات الكفـيلة بـتعزيـز السالم وبناء ا
الـتــمـاسـك اجملـتــمـعي. حــيث ان دخـول
كن اجلامعات في عـملية بـناء السالم 
ان يـسـاهم في سـرعــة حتـقـيق الـنـتـائج
لــهـــذه الــبــرامج ويــضـــيف لــهــا طــابع
ي اوسع ويــسـاهم في تـربــوي واكـاد
ـــا حتــــســـ خـــبــــرات بـــنـــاة الــــسالم 
ــتــلــكــون من خــبــرات وجتــارب وذلك
ستويات عالية كفيل بتحقيق النجاح 
. من الـنـاحـيـة الـبـشـريـة والـفـكـريـة جـداً
حتتضن اجلامـعات الفئـات العمرية من
الـشــبـاب الـذين يــعـتـبـرون مـن الـركـائـز
االســاســيــة في بــنــاء الــسالم وتــعــزيـز
سـتهدفة التمـاسك اذ ان وجود الفـئة ا
في امــاكـن مــؤهــلــة ومــنــاســبــة إلقــامـة
الورش والندوات والفـعاليات في مجال
الــسالم يـــســاهم في انــتــقــالــة نــوعــيــة

وحتقيق نتائج نوعية وبأوقات قياسية
 بـاإلضـافــة الى امـكـانـيــة جتـسـيـد ذلك
حـيث حتــتـضن هـذه اجلــامـعـات االالف
من الـطــلـبـة من الــطـوائف والــقـومـيـات

االخرى .
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ان وجـودهم فـي هـذه اجلــامـعــات يـزيـد
من جنــاح هــذه الــبــرامج وبــرهــان حي
عـلى الـتــعـايش الـسـلــمي الـذي تـعـيـشه
اجملتمعـات. ومن ناحيـة اخرى فان هذه
اجلــامـــعــات ســوف تــوفـــر الــعــديــد من
ـكن ان تـوفرهـا بـشكل قـومـات التي  ا
تــطــوعي من امــكــانــيــة اســتــغـالل هـذه
نشـأة للفـعاليـات والندوات الـتوعوية ا
ـاديـة بـاإلضـافة ـصـاريف ا ـا يـوفر ا
الى ادخال االسـاتذة اجلامـعيـ شركاء
ــا يــعــني في تــنــفــيــذ هــذه الــبــرامج 

ان بــنــاء الـسـالم هـو اســاس اســتــقـرار
اجملتـمعـات والركـيزة االسـاسيـة للـتقدم
والــرقي في جــمــيع اجملــاالت فــالـسالم
يعد شـرطاً ضـرورياً الستـمرار البـشرية
وتـــطــورهـــا وازدهـــارهــا وتـــزداد هــذه
االهـمـيـة السـيــمـا في اجملـتـمـعـات الـتي
تـــكــون اكــثـــر عــرضــة لـــلــصــراعــات او
الـنـاجـيـة مــنـهـا تـكـون احلـاجـة جلـهـود
لـبـنـاء وتـعــزيـز الـسالم اهـمـيـة قـصـوى
عــلى مــخـــتــلف االصــعــدة. ادركت هــذه
ؤسـسات احلكـومية االهميـة عدداً من ا
ـدني الــعـراقـيــة ومـنــظـمــات اجملـتــمع ا
سواء احمللية او االجـنبية . حيث قامت
ـئــات من بــرامج الــتــمـاسك بــتــنـفــيــذ ا
اجملتمـعي وبنـاء السالم في احملـافظات
احملررة حـيث استـطـاعت هذه الـبرامج
بالـوصـول الى نتـائج متـوسـطة بـالرغم

ا عليها من مؤاخذات ومالحظات.
حيـث استـهـدفت هـذه البـرامج مـخـتلف
الـفئـات الـعـمريـة وفي عـدة اقـضـية في

ـثـال  مـحـافـظـة االنـبـار عـلى سـبـيل ا
تنـفـيذ الـعشـرات من هـذه البـرامج التي
تنوعـت ب جلـسات حـوارية او ندوات
وبشراكة مـتعددة سـواء مع ناشط او
جهـات حكـوميـة اال ان هذه الـبرامج لم
تــركـز عــلى اسـتــهــداف الـفــئـات بــشـكل
يـضمن مـخـرجـات اكثـر فـعالـيـة تـساهم

في بناء سالم حققي ملموس.
اذ كـــــان بـــــاإلمــــكـــــان واليـــــزال ادخــــال
دن اجلامـعـات العـراقيـة والسـيمـا في ا
احملررة ضمن هـذه البرامج نـظراً للدور
ـكـن ان تــمـارسـه هـذه الــكــبــيــر الــذي 
اجلـــامــعـــات في حتـــقــيق اهـــداف هــذه
الـــبـــرامج حـــيث تـــمــتـــلك الـــعـــديــد من
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تـــعــتـــبـــر جــائـــحــة كـــورونــا من اكـــبــر
الـتحـديـات الـتي واجهـت التـعـلـيم على
مر الـعصـور ويجب االسـتفـادة من هذه
الــتــجـــربــة ومــا رافــقــتــهــا من أخــطــاء
وثغرات ووضع خطط للمـرحلة القادمة
أي مرحـلـة ما بـعد اجلـائـحة  وهـذا ما
تــقـوم به الــعـديــد من الــدول لـســد هـذه
الثغرات ومعاجلـة األخطاء التي ظهرت
في الـتـعـليـم اثنـاء اجلـائـحـة ومـحـاولة
وضع االليات واخلطط الـتي من شأنها
هارات التي تقو األداء وكسب كـافة ا
ـتعلم لـلوصول الى ـعلم وا يحتـاجها ا
نوعيـة جيدة من الـتعلم ان الـلجوء الى
الـتكـنـلـوجيـة واالتـصـاالت كـانت احدى
الطـرق الفاعـلة الـتي اعانت عـلى اكمال
ا اوجد مسيرة التعليم وعدم توقفها 
ســبل اعــانـــة عــلى الــتــغــلب عــلى هــذه

االزمــة اال ان الــفــجــوة الــرقــمـيــة الــتي
ظهـرت في العديـد من الدول وبـضمـنها
العراق عندما احـتاج العالم الى التعلم
عن بـعـد ولـم يـسـتـطع طـرفـي الـعـمـلـيـة
الــتـعــلـيــمـيـة الــتـواصـل عـبــر االتـصـال
الرقمي هذا لتعدد األسباب والتي منها
عدم تـأهـيل الكـوادر التـربـوية لـلتـعامل
مع التقنيـات اإللكترونـية  من هنا بات
ـهـنـي في اجملـال الـرقـمي االسـتـثــمـار ا
رحلة القادمة لذا احدى اهم متطلبات ا
يجب ان تكون هناك خطوات مستقبلية
لــســد هــذه الـثــغــرة ان صح الــتــعــبــيـر
ـــهــارات ويـــأتـي ذلك عـــبـــر تـــطـــويـــر ا
الرقمية واستخدام احلاسوب للمعلم
ـتعـلمـ جلميع درسـ من جهة وا وا
ـــراحل من جـــهــة أخـــرى ومن األمــور ا
رحـلة هي األخرى الـتي افـرزتهـا هـذه ا

ـنزلي أي اشراك احلاجة الـى التعـليم ا
االهل في تعليـم أبنائهم وهـذا امر بحد
ذاته يـجـب الـبـنــاء عـلـيه وتــطـويـره من
خـالل الـــلــــقـــاءات مـع أولـــيــــاء األمـــور
ـناهج الـدراسية وإدخال جزئـيات في ا
كــدلــيل ارشــادي لــآلبــاء واالمـهــات كي
يـكونـوا جـزءاً من الـعـملـيـة الـتـعلـيـمـية
واالسـتــفـادة مـن الـوقت الــذي يـقــضـيه
ـنــزل وبــالـتــالي تــفــعـيل ــتــعـلم فـي ا ا
الشراكـة ومد جـسور التـعاون واكـتمال
األدوار لـــبـــنـــاء اجلـــوانب الـــعـــلـــمـــيــة
والــشــخــصــيــة لــلــمــتــعــلم واســتــغالل
علم ـواقع التي يستـطيع ا نصات وا ا
الـــتـــعـــامل مـــعـــهـــا وان يـــكـــون طـــرفــاً
استـشـارياً ومـوجـهاً هـذا مـا نتـمنى ان
يكـون وان يـأخـذوا بنـظـر االعتـبـار هذا
ـسـتـوى الـبعـيـد امـا على األمـور على ا
ستـوى القريب فـيجب ان يكـون هناك ا
تـقـيـيم واضح ومـوضـوعي لـلـمـنـظـومة
التـربـويـة ومقـدار اخلـلل الذي أصـابـها
جـــراء اجلــائـــحــة وتـــكـــثــيف اجلـــهــود
ـتـعـلم من الدروس لـتعـويض مـا فـات ا
نـــاهــيـك عن تــقـــد الــدعـم والــتـــأهــيل
الـنــفـسي وبــخـاصـة الــفـئـات الــعـمـريـة
ــدرســة ـــعــرضــة لـــلــتــســـرب وتــرك ا ا
ـنظـمـات الدولـية الـتي لديـها واشراك ا
بـرامج نـاجـحة فـي هذا اجملـال من اجل
ـرحـلـة وسـد جـمـيع الـثـغرات اجـتـياز ا
ـرحــلـة الــتي اصـابت الــتـعــلــيم خالل ا
السـابقـةُ وبالـتالي نـحصل عـلى نوعـية
تـعـلم جـيـدة وبــنـاء مـهـاري مـكـتـمل من
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في ارض اللـه الواسـعه يـغيب بـ فـترة
واخرى -الـعـدل واحلريـة- عـندمـا يـشاء
الــقــدر ان يــرمي عــلى بــقـعــة من االرض
والــــبــــعض مـن الــــشــــعـــوب-شــــلــــة من
شردين-يـتسلط الفاشـل والتـابعـ وا
بــهـا هــؤالء حــقـبــة من الــزمن يــعـبــثـون
ويـفـسـقـون ويـعـتاشـون عـلى مـص دماء
ابــنــاء تــلك االرض واالهـم من ذلك انــهم
يتـربـصـون حتى يـخـتـار سيـدهم -وطـنا
لــهم- وقــدد  تـهــيــاة كل مــسـتــلــزمـات
الـعـيـش -والـتـجـاره- بـعــد تـامـ مـاهم
بــحـاجــة له في ذلك الــبــلـد -ولــو دقـقــنـا
باالماكن التي مرت بهذه الكارثه لم جند
ارضا وشعبـا قد جنا من ذلك وباالخص
الـــــشـــــعـــــوب الـــــتي تـــــمـــــلـك االســــاس
واحلظارات والتاريخ اجملـيد وهنا ياتي
ن ال تاريخ ان بالدنا كانت الطعم االول 
لـه عــــنــــدمــــا جتـــــمــــعت اشــــرار االرض
وحثـاالت الـعـالم لتـغـزوا بلـد احلـظارات
وموطن االنـبيـاء واالئمـة االطهـار والذي
ترقـد في -جوف ارضه -اقـدس االجساد
-بـعـد االنبـيـاء- وتـشـابـكت الـنـصال من
ـنهج كل صوب وحـدب يسـبقـها اعالم 
ومـدروس لـيقـنع الـرعـاع بـصـدق فـعـلهم
وصحة حجتهم باالجتياح تساعدهم في
سلم وكارهي نطقه اعداء العـرب وا ا
ــتــسـولــ جلـمع الــعـدل واالنــصـاف وا
ثـــروات احلــرام -وبــاشـــروا بــغـــزوتــهم
الـشـريـره الجـتــيـاح الـبالد وزرع الـفـتـنه
ذاهب والتي اسـتعملوها ب االديان وا
في تـوســيع وجـودهم وتــعـمــيق الـشـرخ
الذي صـنعوه بـ ابنـاء الشـعب الواحد
وزرعــوا اكـبــر فـتــنه--لـقــيـادة الــعـراق-

بتقسيم السلطات على اساس مذهبي-
مقيت- ليسـهل عمليلـة التقاتل بعد اقل
ـاليــ حتـــريك مـــنـــهـم وفـــعال راحت ا
ضحايا اضـافة الى-اكثر من--4مليون
هـربــوا الى اخلــاارج وهـا نــحن الــيـوم
وبــعــد تــلك الــســنــ -اصــبـح الــعـراق
جريـحـا وبعـمق يـان بـجروحه ورغم ان
الــبــعض ومن الــذين--بــاركــوا احملــتل
اول االمر- االن يـعتـرف بخطءه ونـادما
على ايامه سابقا ولو جملرد الذكرى-ان
احد النواب-النذكر اسمه- ترك منصبه
ـــانـــيـــا- وقــد وهـــو كـــان الجيء فـي -ا
فـضـحـهم وكــان--مـسـلـمـا- لـكـنه عـاد-
مــلــحــدا- الديــنـي بــعــد مــا راى من هم
تــلــبــســوا بـرداء الــديـن وهم خــدم وقـد
ــنــصب والــدوالر- بــاعــوا ديــنـــهم -بــا
ورغم اعـالمــــــــــهـم الـــــــــواسـع وقـــــــــرب

االنــتـخــابـات فـي الـشــهـر الــعـاشــر-فـان
حتـالـفـات وبـنــفس الـوجـوه الـكـاحله قـد
بدات بل انهم استعمـلوا طريقة التوسع
بـالـكـيانـات والـبـعض بـتـغـيـر الـوجوه -
ورغم ذلك فافالسـهم من الـشعـب جعـلهم
ـرشحات يتخـبطون -وكـمثل ان احدى ا
وزعت صورهـا كتب عـليـها--ان ابـا بكر
نام ان ارشح-وهل وعمر-قد امـروني با
-رض -عـنـهم يـاتـون الى هـكـذا اناس ال
يعرفون سوى-اللـصوصيه- مهنة- مثل
هذه الـنـوعيـات -تقـود الـعراق وشـعبه-
وهل فـي نـــظــــرهم ان -شــــعب الــــعـــراق
جـــاهل ال يـــعي مـــا يـــخـــتـــار- ان االيــام
الـقــادمه كـفـيـلــة بـا ن تـفـضـح الـتـابـعـ
والــلــصــوص ومـن هــومن دمــر الــعــراق

وذبح اهله وجوع اطفاله--
سيب eLŠ rÝU… - ا
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.( يستطع حضور عزاء سمير غا
ـــعـــاجلـــ وتــــابع أن (األطـــبــــاء ا
ناخ اجليد يحرصون على توفير ا
له وعـــدم االخــــتالط بـــأي ازدحـــام
تـــخــوفًــا من إصــابـــته بــفــايــروس
كورونا أو أي عدوى أخرى حيث
أن مـنـاعـته ضـعــيـفـة جـدا). ونـعى
إمام الفنان سمير غا بعد وفاته
عـن عــمــر يــنــاهـز  84 عــام وكــتب
الـزعيم عـبر صـفحتـه الرسمـية في
مــــوقع الــــتـــواصـل االجــــتـــمــــاعي
فيـسبـوك (مع السالمـة يا سـمير ..
مع الـــــسـالمـــــة يـــــا حــــــبـــــيـــــبي..

حتوحشني اوييييي).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

كــشـفت وسـائل إعـالم مـصـريـة ان
سـبب عــدم حــضـور الــفـنــان عـادل
إمام جـنازة وعزاء صـديقة الـفنان
الـراحل سمـيـر غا وإرسـال ابنه
اخملــرج رامي إمــام لـتــقـد واجب

العزاء.
 اذ قــال مـــصــدر مــقـــرب من إمــام
وقع أهل مـصـر إن (احلـالة وفـقـا 
الـــصـــحـــيــــة لـــلـــزعـــيم ال تـــســـمح
بـــتـــواجــده فـي أي مــراسـم ســواء
عـــزاء أو زفـــاف) مـــشــيـــرا إلى أن
(عـــادل إمـــام يــعـــاني مـن أمــراض
الــشــيــخــوخــة حــالــيــا ولــهــذا لم

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

اعـتدنـا في حواراتـنا مع الـفنـان
ان نــــــســـــائــــــلــــــهم فـي اطـــــار
تـخصـصهم  لـكنـنا احـيانا
نـبــتـعـد عن الــفن لـيـدور
حـــوارنــا مـــعـــهم عن
وجـــهــــهم االخـــر .
وضـيـفنـا الـيوم
فـــــنــــــان حـــــقق
خـالل تـــواجــده
ــــــشــــــهــــــد في ا
الـــــــــغـــــــــنــــــــــائي
ـــــــوســـــــيـــــــقي وا
حــضـــورا لــيـــكــون
اســمـــا مــتــمـــيــزا بــ
زمالئـه ال ســيـمــا انه
كـان يـدير فـرقة
قــــــصـــــر
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{ وماذاتعني لك الطفولة ?
- الـطفولـة عالم جمـيل عشـناها بـبساطـتها

ستقبل االنسان. .. وهي رسم 
{ اي بلد عربي وعراقي عشقته?

- عراقيا بغداد بال منازع وعربيا بيروت.
واي مناطق بغداد تعشقها بكل خاص ?

الـكاظمية مـدينة الصبـا والشباب واصدقاء
الطفولة.

{ واي فصول السنة تفضل?
- فـضل فصل الـصيف بـرغم حرارته احس
البس اخلفيفة. خالله باحلرية وتريحني ا

{ كتاب قرأته وتأثرت به ?
- تـسـتـهــويـني الـكـتب الــتي تـضم قـصـائـد

الشاعر نزار قباني.
{ وكيف تتعامل مع ايام احلظر الصحي?

- اذاكــان احلــظــر شــامل حـــتــمــا بــالــبــيت
ونـتفـقـد احيـانـا بيـوت اخـوتي واوالد عمي
ــنـطـقـة واقـربـائـي النـنـا نـســكن في نـفس ا
..وفـي ايــــام احلـــظــــر مــــســــائي اكــــون في
االسـتوديو من ساعة صباحا 11 للساعه 6

مساءا.
{ واين انت من الرياضة ?

ـية وبـرشلـوني فقط - اتـابع الريـاضة الـعا
نتخب العراقي فقط. واتابع ا
{ متى تشعر باالمن والسعادة ?

الـثـقـافـة والـفـنـون التـي كـانت تـضم اسـماء
مـطـرب ومـوسـيـقـيـ حقـقـوا جنـومـية في
العراق والوطن العربي واليوم يتواصل مع
ــوسـيـقى الـفـنــانـ الـشــبـاب والـرواد في ا

طرب عبيد خميس سألناه: والغناء انه ا
{ لـكل فــنـان خـطـوات اولى نـود ان نـتـعـرف عـلى

خطوتك االولى ومع من ?
-اخلـطوة االولى عنـدما انضـممت الى فرقة
قــصــر الــثــقــافــة والــفــنـون مـع الــعـديــد من
لـحن سرور ماجد ومحمد الـفنان ومنهم ا
خـميـس ومحـمد كـمـر والراحل عـوده فاضل

وشعبان صباح وغيرهم.
{ متى حتزن وتندم ?

- عـندما اقارن نفـسي مع ابناء جيلي واجد
نــفــسي  بالعــطــاء وبــدون فــائــدة. واشــعـر
بـالـنـدم عـنـدمـا احــتـرم شـخـصـا اليـسـتـحق

االحترام.
وقف الذي يجعلك تشعر بالسعادة? { ماهو ا

سامح كر ويتم - عـندما اشاهد برنامج ا
الـتــصـالح وعــنـدمـا اقــدم عـمال جــمـيال الى
الــفــنــانـ واشــاهــده فـي احــدى الــقــنـوات
الفضائية واشاهد اسمنا ضمن (التايتل).

{ ومتى تغضب ?
- اغـضـب عـنـدمــا ارى نـفــسي مـغــبـون ولم

احصل على استحقاقي.

- عـــنــــدمـــا اكـــون في بـــيــــتي وبـــ اهـــلي
واقاربي.

{ وماذا تعني لك االم ?
- االم شـمــعــة الـبــيت وروح احلـيــاة واخـر
اغـنية سجلتها لـوالدتي ومطلعها (شحالت
ه وشـغالته ويـطعم الـبيه مـامنه اسـمك يا
بحالته) قريبا على قناتي في اليوتيوب مع

ثالث اغاني جديدة .
{ وهل تتابع وسائل االعالم?

ـصـــــــداقية - اتـابع القنـوات التي حتمل ا
وتـبــتـعــد عن الـطــائــفـيــة وكـذلك انــا اتـابع

القنوات االخبارية واحيانا الرياضية.
ــواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي { ومــاذا تــقـول 
وخـاصـة الـذين يـفـبـركـون االخـبـار الـكاذبـة عن

الفنان ?
- اقــول مع االسف مــواقـع الـتــواصل
وجـدت لـلــتـواصل واحملـبـة ونـقل كل
مـايـسـعد االخـرين ولـكن عـنـدمـا اجد
اخـباراً كـاذبة عن فـنان او شـخصـية
فــاني اخـــرج مـــنــهـــا وارفــضـــهــا
واعـــــدهـــــا واحــــــدة من امـــــراض
الـعـصـر واتـمـنى ان تـكـون مواقع
الـتـواصل وسيـلة لـلـحب والسالم

ــعــلــومـات وااللــفــة واالســـــتــفــادة 
قيمة.
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مـستـشـار رئـيس مجـلس الـوزراء الـعـراقي القي امس
اجلمـعة ضـمن فعـاليات مـؤتمـر القـمة الـثقـافي العربي
الـثـانـي مـحـاضـرة بـعـنـوان (قـلم الـرصـاص .. مـفـتـاح
احلـل حـــوار ثـــقـــافي فـي مـــدخالت عـــلم االقـــتـــصـــاد

ومخرجاته).
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الـشاعـر الـعراقي نـعـاه االحتاد
الـــعـــام لـألدبـــاء والـــكـــتّـــاب في
ــوت الـــعــراق بــعـــد ان غــيـــبه ا
ــاضي في كــربالء الــثالثــاء  ا

إثر مرض عضال.

—UO² Ð ö

السـياسي الكردي البارز ينتظر صدور مذكراته باللغة
الـعـربـيـة بـعـد صدورهـا بـالـكـرديـة والـتي اثـارت جدال

واسعا.

 qOKš Êe¹

ـمـثــلـة حال رجب ـمــثل الـســوري يـنـتــظـر و زوجــته ا ا
مولودهما األول الذي سيطلقان عليه اسم (تيم).

 nODK « b³Ž VM¹“

ـأمون لـلتـرجمـة والنـشر مديـرة مركـز التـدريب  بدار ا
ـركز في وزارة الـثقـافة والـسيـاحـة واالثار اعـلنت ان ا
افتـتح دورت تطـويرتـ باللـغت الـفرنـسية والـروسية

دة شهر. تستمران 
 Ê«u  bL×  W½ULł

البـاحثـة االردنيـة نالت شـهادة الـدكتـوراه من اجلامـعة
عنونة (البناء الفني في الرواية األردنيـة عن رسالتها ا

السورية من 2020 -2011).
œuL×  œËdÝ

البـاحث العراقي حاضـر في الندوة التي اقـامها البيت
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا الـثـقـافي في كـركــوك بـالـتـعـاون مع ا
ي لــلـتــنـوع ـنــاسـبــة الـيــوم الــعـا حلــقــوق االنـســان 
ي للـتـنـوع الـثـقافي من الـثـقـافي بـعنـوان ( الـيـوم الـعـا

اجل احلوار والتنمية).
Í—uŽUH « wKŽ

ـفرق الشـاعر االردنـي ضيـفه بيت الـشعـر في مديـنة ا
مع الشـاعرمـحمد خـضيـر في جلسـة تضـمنت قراءات
شعرية بحضور مدير بيت الشعر فيصل السرحان.

‰Ë_« wł«dšù« tKLŽ e−M¹ ‚öF «
وقــــــصـــــة حـــــدثـت في الــــــفـــــتـــــرة
احملــصـورة مــابــ  عـامي  2014 و
  2017 و تــصـويــره  في عـدد من
مدن الـعراق منـها نـينوى ومـيسان
وديــالـى واسط  وبــغــداد وبــرؤيـة
سينمائـيية وأسلوب درامي حديث
فــضال عـلى طـرح الــقـصص بـشـكل
ايــجــابي) مـضــيــفــا (كــذلك يــسـلط
ــســلـــسل الــضـــوء عــلى اجلــانب ا
كونات االنساني وما تعرضت له ا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

اجنــــز اخملـــــرج عــــبـــــاس الــــعالق
تــصـــويــر عـــمــلـه االخــراجي االول
بـــثالثـــة اشـــهــــر وهـــو مـــســـلـــسل
تــلـــفــزيـــوني بـــعـــنــوان (مـــذكــرات
الــرصــاص) عــرض مــؤخــرا ً وعـنه
قـــال (يـــتــحـــدث الــعـــمل عن فـــتــرة
انــــتــــهـــاك داعش لــــعــــدد من مـــدن
ـسـلـسل منـفـصل بست الـعراق وا
حـلــقـات كل حــلـقــة حتـمـل عـنـوان

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صـرية رانـيا يـوسف اللّـقاح ضدّ ـمثـلة ا تـلقت ا
فـايـروس كورونـا الـيـوم ونشـرت يـوسف صورة
أثـنــاء تــلـقــيـهــا الــلـقــاح وعـلّــقت عــلـيــهــا قـائــلـة:
(الــنـهــارده احلـمــد لـله حــصــلت عـلي دوري في
أخـذ لقاح كـورونا في بلـدي مصر .. انـا سعيده
بذول ـصريه ا جـهود وزاره الصحه ا حـقيقي 
في الـتصدي لهذا الوبـاء. الزم كلنا نحصل علي
الـلـقـاح ومـحدش يـخـاف او يـسـمع اي اشـاعات
وبـاذن الله مصر والعالم هنعدي االزمة دي علي
مثلة كندة علوش الصحة خـير).وبدورها تمنت ا
ـمـثــلـة رانـيـا كـاتـبـة في تـعـلـيق عـلى لـزمـيـلـتـهـا ا

الصورة: (فيها الشفا حبيبتي). 
مـثلـة اللبـنانيـة ليلى عـبد الله الى ذلك خـضعت ا
لـعمـليـة إزالة الـفيـلر من شـفاهـها بـعدما تـسبب
لـها بآالم والتـهابات ومـشاكل كبيـرة في وجهها.
ونـشـرت لـيـلى صـوراً عـلى صـفـحـتـهـا اخلـاصـة
عــلى مـــوقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي مــعـــلــقــة:
(ادعـولي.. اليوم عـملت إزالة فـيلر) وأكـدت أنها
كـانت خـائفـة لـلغـايـة من العـمـليـة لـكنـهـا جنحت
ـادة الـتي وصفـتـها بـالـنهـايـة في الـتخـلص من ا

ؤذية. بـا

من تهجير وقـسوة). مشيرا الى ان
ــســلــسل لــيس بــالــشيء (إتــمــام ا
عوقات السهل بل حصـلت بعض ا
 جتـــــاوزهــــــا بـــــروح الــــــفـــــريق
الواحد). موضحاً انه (هناك وجوه
جـــديـــدة تــــظـــهـــر ألول مــــره عـــلى
الـشــاشــة ومن مــخـتــلف األعــمـار..
ـسلسل هـم:محمـد عطية وأبطال ا
شهاب احمـد أمير العـبادي وأحمد
.( الدراجي وعامر علي ماجد األم

وقـالت إن (بعض األطباء يكذبون على السيدات
ادة مصنـوعة من أحماض الـفواكه وكلها بـأن ا
مـواد طبـيـعيـة علـى عكس الـواقع تمـامـاً) مرفـقة
بـصورة الـفـيلـر الذي قـامت بـإزالته حـيث تظـهر
عــدم جــودته مــوضـــحــة أنه كــان قــد أصــابــهــا
.وطلـبت إحدى بـااللتـهاب وأصـبح شكـله مخـيفـاً
ـتابعات منها أن تشارك النتيجة لتعلق ليلى ا
أنه قـريـبـا سـتـفـعل ذلك عـنـدمـا يـخـف اجلرح

حسب تعبيرها.
كـمــا الـقت األجــهـزة األمــنـيــة في مـنــطـقـة
ــصــريـــة الــقــبض عــلى ســارق اجلــيــزة ا
ـصريـة إلهام مثـلة ا حـاول اقتـحام فـيال ا

شاه بهدف سرقتها. 
وذكـرت التحقيقات أن بداية الواقعة أتت بعد
ان ورد لـلــجـهـات اخملـتـصــة بالغـاً من إلـهـام
شـاهـ يـفـيــد بـأن شـابـاً تـسـلق سـور الـفـيال
ـباحث لـسـرقـتـها وبـسـرعـة انـتـقـلت قـوة من ا
لـقــطـاع غـرب اجلـيـزة وأكــتـوبـر وحتـديـداً إلى
ـتـهم.تـب مـكـان الـبالغ وتـمكـنت من ضـبط ا
ـــتــهم له من خالل الـــفــحص والـــتــحــري أن ا
ســوابق في جـرم الــسـرقــة وسـيــبـقى مــوقـوفـاً

حتى انتهاء القضية.

ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .

qL(«

الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ .2

Ê«eO*«

علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها .

—u¦ «

عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .

»dIF «

قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 

¡«“u'«

تـشـعـر بـاحلـاجـة الى احلب و الى شـخص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 

”uI «

يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .رقم احلظ.9

ÊUÞd «

هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك 

Íb'«

طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد االربعاء.

bÝô«

علـيك ان تـراعي احتـياجـات احلـبيب الـعـاطفـية اكـثر.
. يوم السعد االثن

Ë«b «

ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ.8

¡«—cF «

عــلــيك ان تـكــون ســريــعـا في اتــخــاذ الــقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .

 u(«
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اجـب عن الـــــتـــــحـــــديـــــدات
ومــعـــاني الـــكـــلـــمــات اول
حـرف من كـل كـلــمـة يــشـكل
ــطــلــوبــة: (رائـد الــكــلــمـة ا
ــقــثــالـــيــة الــكالســيــكــيــة ا

انية   8 حروف): اال
 1- عطلب فني

 2- صداق العروس
 3- فلذة الكبد

 4- استأنف احلكم
 5- قسم
 6- قاطعه

 7- يفرح وجب
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صـرية سـمية اخلـشاب مفـاجأتـها الفـنية كشـفت الفنـانة ا
صـري عمر كمـال من خالل ديو أوعدك الذي مع الـفنان ا
ـهــرجـانـات.ونــشـرت اخلـشــاب عـبـر يـنــتـمي الى أغــاني ا
صـفــحـتـهــا اخلـاصـة عــلى مـوقع الــتـواصل اإلجــتـمـاعي
صورة لـها مـع كمـال من كوالـيس تصـوير الـديو وعـلّقت:
(قريـبـاً أوعدك.. مـلـ مـصر). كـذلك نـشـر كمـال الـصورة
نـفـســهـا عـبـر صـفـحـتـه اخلـاصـة وعـلّق: (أوعـدك).وكـانت
ــاضي ــوسم الـــرمــضـــاني ا اخلــشـــاب شــاركت خـالل ا
ـصري محمد رمضان في سـلسل (موسى) مع الفنان ا
مثل صري حـسن شاكوش وا ح غـنّى كمال مع الفـنان ا
ـصــري عـلي ربـيع تـتـر مــسـلـسل أحـسن أب الـذي عـرض ا

وسم الرمضاني. أيضاً في ا

lL& WOMſ√
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ـصـري مـحـمـد نـشـر الـفـنــان ا
رمـضـان صــورة له من احـتـفـاله
بـعـيـد مـيـالده وذلك عـلى حـسـابه
اخلــــاص عــــلى مــــوقع الــــتــــواصل
االجــتـــمــاعـي.وظــهــر رمـــضــان في
الــصـورة بـرفـقــة زوجـته وابـنــيـهـمـا
عـــلي وكــنـــز.وأشــاروا فـي الــصــورة
ــبــر وان) وعــلّق رمــضـان بــعالمــة (
عـلى الـصــورة بـالـقـول: (كـل سـنـة وأنـتم
مـعايـا).و كـشف رمضـان مـؤخرا عن أن
صرية هالة سرحان هي أول اإلعالمية ا
من دعـمـته كـمـمـثـل في بـدايـاته مـشـيـرا
ـجال الى انـها ايـضـا تدعـمه حـاليـا 
الــــغـــنــــاء.وكـــتـب رمـــضــــان عـــلى
صــفــحــتـه اخلــاصــة: (د.هــالـة
ســـرحــان أول مـن دعــمـــتــني
كـمـمـثل في بـدايـاتي والـيوم
تـدعمـني كمُـغني في بـداياته
حـبيـبـتي وصديـقـتي الغـالـية

.( يارب اكون عند حسن ظنك دائماً

صورة جتمع فريق عمل مسلسل (مذكرات الرصاص)
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{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - تتخـذ جنمة
الـبوب األمـريـكـيـة مادونـا إجـراءات تـنـظيف
خــاصـة في الــفـنــادق الــتي تـرتــادهـا أثــنـاء
مــشــاركــتــهــا في جــوالتــهــا الــفــنــيــة. فــهي
حـريــصـة عـلى تـنـظــيف الـغـرف من عـيـنـات
ـتـبـقي. فـهي تـسـتـخدم حـمـضـهـا الـنـووي ا
فريـق تعـقـيم احلـمض النـووي لـلـعنـايـة بكل
ــا تــكــون قــد تــركــتــهـا شــعــرة طــائــشــة ر
وراءها. وتـقـوم أيقـونـة الـبوب حـالـيًا بـجـولة
وظـفـ الذين وهي مـشهـورة بـالعـديـد من ا
تــســافــر مــعــهـم دائــمًــا. وانــضم فــريق من
منـظـفات احلـمض الـنووي إلى حـاشـيتـها 
وفقًـا لتقرير ديلي ميل. ويقوم عمال النظافة
بتنظيف كل غرفة مالبس كانت مادونا فيها
خالل اجلـولة  بـهدف إزالـة جمـيع عالمات
وجودهـا عـندمـا تغـادر وال ينـبغي أن يـبقى
أي أثــر لـــلـــحــمـض الــنـــووي. ومن قـــواعــد
ـكن ألحـد مـن مـوظـفي الـفـنـدق اجلـولـة ال 
الــدخـول أو حـتى الــنـظـر إلى الــغـرفـة الـتي
نظفـات النهائـية ال تترك حتتـلها مادونـا. وا
شـيـئًـا وال شــعـرة واحـدة ألنـهـا
تـمـر عـبـر كل شيء صـغـيـر
وتـــــزيل كل اآلثـــــار الــــتي
تــركـــتــهـــا مــادونـــا. كــمــا
ـطــلـعـ يـكـشـف أحـد ا
أن مــادونـا تــتــصـرف
كــــمــــا لـــو كــــانت في
مـــنـــزلـــهــا حـــتـى لــو
اقتضى األمر إستبدال
جـميع األثاث والـقطع بتلك

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

بعيداً عن األسماء والعناوين وأسباب اعتقال قيادي في
احلـشد الـشـعبي ومـا تـقوله احلـكـومة مـن أسبـاب وما
يسـوقه خصـومهـا من اتهـامات فإنّ الـوضع األمني في
بغداد يـكشف عن انّ الشرارة الـتي يحذر منـها اجلميع
ـكن أن تــنـتج من وجـود قــوتـ مـســلـحـتـ في والــتي 
ا هي شرارة واقعـية وليست من نسج اخليال البلد ا
مـكن ان تشعل الـفتـيل احملرم في ايـة ساعة وأنهـا من ا
من دون اسـتـئـذان أو حتـذير وعـنـدهـا يـذهب الـبـلد الى

هاوية اجملهول. 
 هـنــاك اسـتــعـراض قــوة فـعــلي في بـغــداد وقـريــبـا من
ـنـطقـة اخلـضراء يـوحي بـقـوة وجود الـشـرارة بـالرغم ا
ـشـهد ان من انـهـا ال تـزال كـامنـة نـسـبـيـاً كمـا يـوحي ا
هنـاك مَن ال يلتـفت الى انّ جميع الـتشكـيالت العسـكرية
سلحـة في البلد هي حتت أوامـر القائد الـعام للقوات وا

سلحة.  ا
في جـانب آخر من بـغداد هـنـاك احتـجاجـات ذاقت قبل
يـومـ طـعـم الـدم مـجـدداً وهـذا يـضع بـغـداد في مـربع
أمـني مــحـاط بـالــضـغــوط. ولـو رجــعـنـا الـى أسـبـاب كل
الـتوتـرات األمـنيـة لـوجدنـاهـا سيـاسـية في أصـلـها كـما

اضية.  كانت حتدث على طول السنوات ا
القـوى السـياسـية مـطالـبة بـعدم التـدخل من أجل حـماية
أي فاسد او متـورط بدماء العراقـي وحتقيق ذلك ليس
امراً مستحيال بالرغم من صعوبته لكنه أمر حاسم في
وضع الـلــبـنــات األسـاســيـة الســتـقـرار الــبـلــد. حـتى ان
نـفـلت والـتـشـكيالت غـيـر اخلـاضـعة اجـنـدات الـسالح ا

لسلطة الدولة انّما هي نتاج أسباب سياسية. 
لقد نظر السيـاسيون في العراق طويال الى جانب واحد
ثل من الـصـورة في ثـماني عـشـرة سـنـة ذلك اجلـانب 
باشرة السـريعة وتوهموا انها األساس في مكاسبهم ا
االمن واالستـقرار بـالرغم من الـدروس كانت تـتوالى في
ا تظن اثبات خطأ ما ذهبوا اليه ولكن ال من مجيب. ر
سـؤولية ـنأى عـن ا القـوى التي خـارج احلكـومة انـها 
في ح ان الـعمـليـة السيـاسيـة وما أفـرزته من سلـبيات
واجهة مع مطالب الشعب  هو استحقاق جماعي في ا
هناك عد تنـازلي وشيك وواضح للعيـان ألكثر من قضية
أو حزب أو شـخصـية وذلك من نتـائج انهـيارات سـابقة

ا اقترب وقت ظهورها.   كثيرة ور
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{ سـيــدني (أ ف ب) - شـهـد هـواة
الظواهر الفلكية في منطقة احمليط
الـهـاد األربعـاء ظـاهرة قـمـر الدم
الـعـمالق مع حصـول خـسـوف كلّي

. للقمر هو األول منذ عام
من أســتــرالــيــا إلى وسـط أمــريــكـا
الـشـمـالـيـة تــمـكن هـواة الـظـواهـر
الـفـلــكـيـة من مـشـاهــدة قـمـر أحـمـر
برتـقالي ضـخم فيمـا كانت الـسماء
ـــشـــهـــد صـــافـــيـــة. وحـــدث هـــذا ا
االستـثـنائي لـيال في سيـدني وقبل
الـــفــجـــر في لـــوس أجنـــلــوس. وال
تشـكل هذه الـظاهـرة أي خطـر على
الــــبـــصــــر عـــلـى عـــكس كــــســـوف
الـشـمس.  وحـصلت هـذه الـظـاهرة
ب الساعة  11,11و 11,25 بتوقيت
غــــريــــنـــتـش فـــيــــمــــا تـــزامـن هـــذا
اخلـســوف الــكـلي الــذي لم يــحـدث
مـنــذ عـامــ مع الـوقت الــذي كـان
فــيـه الــقــمــر في حـــضــيــضه وهي
الــــنـــقـــطــــة األقـــرب له إلى األرض
وهـذه ظـاهـرة اسـتـثـنـائـيـة حتـصل
مــرة كل عـقـد. وأصـبـح لـون الـقـمـر
أغمق وحتول إلى أحمر على نحو
ــا يــكــون عـــلــيه في وقت مــشـــابه 
شـروق الــشـمس أو غـروبـهـا. وبـدا
القـمر أكثـر سطـوعا بنـسبة  30 في
ا ئة  ئة وأكبر بنسبة  14 في ا ا
يـكـون لـدى وجوده في أبـعـد نـقـطة

له على مسافة  50 ألف كيلومتر.
وفي سـيــدني حــيث كــانت الــرؤيـة
جيدة جدا جتمع الفضوليون على

ـشاهدة هذه الظاهرة يناء  طول ا
الفلـكية.وقال أنـدرو جايكوبس من
مرصـد سيـدني (كان هـناك اهـتمام

كــبــيــر جـدا بــهــذه الــظــاهـرة). من
جـانـبـهـا نـظـمت شـركـة كـوانـتاس
األسـترالـيـة للـطيـران رحـلة فـريدة

مــدتــهــا سـاعــتــان ونــصف ســاعـة
أطـلق عـلــيـهـا سـوبــرمـون سـيـنـيك
فاليت. وأقـلـعت الطـائـرة من شرق

ســـيــدنـي مــحـــلّـــقـــة فــوق احملـــيط
الــهــاد لــتـــقــدم مــشـــاهــد خالبــة
لـركـابـهـا الـذين حـصـلـوا عـلى هذه

الفرصة النادرة.
أمـا في هــونغ كـونغ فــقـد حــجـبت
الـسحب الـرؤيـة جزئـيـا عنـد وقوع
احلـدث.أمــا بـالـنــسـبــة إلى الـقـارة
األمـريـكـيـة فـلم يـسـتـطع سـكـانـهـا
رؤيــة كل أجــزاء اخلــســوف وفــقــا

ألندرو جايكوبس.
وبـــحـــسـب بـــيل كــــوك من وكـــالـــة
الـفـضـاء األمـيركـيـة (نـاسـا) تـمـكّن
ســـكـــان هـــاواي وجـــزر ألـــوتـــيــان
(الـواقعـة في جـنوب غـرب أالسـكا)
من مــراقــبـة هــذا الــقـمــر الــعـمالق
بــشـكل كــامل.إال أن ســكـان أوروبـا
وإفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق األوسط لم

يتمكنوا من رؤية هذه الظاهرة.
ــــاضي لـم يـــكن اخلــــســـوف في ا
الــقـمــري أو الــكــسـوف الــشــمـسي
مـــوضع تـــرحـــيـب حـــار وقــد رأت
شعوب اإلنكـا عبر التاريخ في ذلك
نــذيــر شــؤم. وكــانت مــجــتــمــعـات
الـســكـان األصــلـيــ األسـتــرالـيـ
تـعتـبـر أنه عالمـة على أن شـخـصا
مـا أصيب أو قُـتل. وسـيتـعـ على
ـــشــهـــد األربــعــاء الـــذين فـــاتــهم ا
االنـــــتــــظـــــار حــــتـى الــــعــــام 2033

قبل. شاهدة قمر الدم ا
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