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{ الـــــــدوحــــــــة - ا ف ب:  أعـــــــربت
ـتّـحـدة عـن "قـلـقـهـا" إزاء الــواليـات ا
احلـكومة التي شكّلتها حركة طالبان
في أفـغـانسـتـان الثالثـاء مـؤكّدة في
الـوقت نفـسه أنّها سـتحـكم على هذه
احلــكـومــة "بـنـاءً عــلى أفـعــالـهـا" وال
سـيّما مـا إذا كانت ستـسمح لألفغان

غادرة بلدهم بحريّة.
وفـي تــصــريح أدلـى به في الــدوحــة
حــــيث يـــجــــري وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
األمـريـكي أنتـوني بلـينـكن محـادثات
تـــــتــــــمـــــحـــــور حـــــول الـــــوضـع في
أفــغــانــســتـان قــال مــتــحــدّث بـاسم
اخلــارجـــيــة األمــريــكــيــة "نالحظ أنّ
قـائـمـة األسـماء الـتي أُعـلـنت تـتـكوّن
حـصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان
أو شـركاء مقرّبـ منهم وال تضمّ أيّ
امـرأة. نحن نشعر بـالقلق أيضاً إزاء
انتماءات بعض األفراد وسوابقهم".
ـتـحـدّث "نـدرك أنّ طـالـبان وأضـاف ا
قــدّمت هــذه الــتـشــكــيـلــة عــلى أنّــهـا
حـكــومـة انـتـقـالـيـة. ومع ذلك فـإنّـنـا
ســـنــحـــكم عـــلى طـــالــبـــان من خالل

أفعالها وليس من خالل أقوالها".
وجـــدّدت اخلـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيــة
رّ مـطالبتهـا حركة طالبـان بتوفير 

ــاضي وبــيــنــهـا دخــول الــشــرطـة ا
الـعـسكـرية إلى درعـا الـبلـد وانتـشار
حــواجـز عـســكـريــة لـقـوات الــنـظـام
ئات من الراغبـ بالبقاء في وبـدء ا
درعـا من مقاتـل أو شبـان متخـلف
عن اخلـدمة العسكرية بتقد طلبات
لــتـسـويــة أوضـاعــهم. وقـدرت إذاعـة
قربة من دمشق شام أف أم احمللية ا
عـددهم بنحو  900 شـخص. وسيتمّ
الحــقـاً إجالء رافـضي الـتـسـويـة إلى
ـرصد السوري شـمال البالد.وأورد ا
أن قـوات النـظام سـتنتـشر تـباعاً في
تـسع نـقاط عـسكـرية في درعـا البـلد
كـما ستقوم بحمالت تفتيش للمنازل
مـع اســتــمـــرار إجــراءات عــمـــلــيــات
تـسويـة األوضاع.وال يـزال العـشرات
ـقاتل احملليـ يتحصنون في من ا
ديـنـة وفي مـخـيم على أحـد أحـيـاء ا
أطـرافها بـانتظار نـتيجـة مفاوضات
ـرصد جـاريـة لـبتّ مـصـيـرهم وفق ا
.وينـهي االتـفـاق استـثـناء ونـاشـطـ
تــــمــــتـــعـت به درعــــا الــــبـــلــــد خالل
ـاضيـة ويـتوقع الـسـنـوات الثالثـة ا
نـاشطون أن تـتجه قوات الـنظام إلى
مـنـاطق في ريف درعـا يتـواجـد فيـها
مـقاتـلون مـعارضـون بهـدف التوصل
إلى الـنتـيجـة ذاتها. ومـحافـظة درعا
الـــتي كـــانت مـــهـــد االحــتـــجـــاجــات
ـنـطـقة الـشـعـبـيـة عـام 2011  هـي ا

الــوحـيـدة الــتي لم يـخـرج مــنـهـا كل
مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات
الـــنــظـــام الـــســيـــطـــرة عــلـــيـــهــا في
تـموز2018 إذ وضـع اتفـاق تسـوية
رعــتـه مــوســكــو حــدا لـــلــعــمــلــيــات
الــعـسـكـريـة وأبـقـى وجـود مـقـاتـلـ
مـعارض احتفظوا بأسلحة خفيفة
فـيمـا لم تنـتشـر قوات الـنظام في كل
أنــحـاء احملـافـظـة.ولـم حتل اتـفـاقـيـة
الـتـسويـة دون اعـتقـال قـوات النـظام
مــعـارضــ وافـقــوا عـلـيــهـا. وخالل

الــســنــوات الــثالث األخــيــرة طــغت
الفوضى األمنية وتفلت السالح على
ـشهد في درعا مع وقوع تفجيرات ا
وعـــمــلـــيــات إطالق نـــار ضــد قــوات
الـنظام أو اغتـياالت طالت موال أو
مـعــارضـ سـابـقـ وحـتى مـدنـيـ
عـملوا لدى مؤسسات حكومية.وأدى
الـتـصـعـيـد العـسـكـري األخـيـر الذي
يــعــدّ "األعــنف" فـي مــحــافــظــة درعـا
ـــرصــد خـالل ثالث ســنـــوات وفق ا
السوري إلى مقتل  22 مدنياً بينهم
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الـية مـتـابعـة اجلمـعـية مع الـلجـنـة ا
الـنـيـابـيـة احلـالـيـة والـسـابـقـة بـشأن
ـتـقاعـدين الـسابـقـي زيـادة رواتب ا
ومـــســـاواتـــهم مع مـن احـــلــيـــوا الى
ــوحـد  الــتــقـاعــد ضــمن الــقـانــون ا
ابـلـغنـا بوجـود توجه حـكومي اللـغاء
ـتقـاعـدين السـابـق الـفـروقات بـ ا

الـسابق فـيما كـشف رئيس اجلمـعية
االنـسـانـيـة للـمـتـقاعـدين عـبـد الـرضا
شــيـاع احلـفـاظي عـن تـوجه حـكـومي
الزالـــة الــفـــروقــات بـــالــرواتـب الــتي
ـتـقــاعـدين الــسـابـقـ يــتـقـاضــاهـا ا
ومـساواتهم مع اقـرانهم اجلدد. وقال
احلـفـاظي لـ (الـزمـان) امس انـه (بـعد
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قـطع مئات احملتج الشارع الرئيس
امـام هيئة التقاعد العامة  احتجاجا
عــلى تـدني الـرواتـب وتـاخـيـر صـرف
ـنتـسبي اجليش تـراكمة  االجـازات ا

ــتـقــاعـدين  االولى ثـالث فـئــات من ا
ن احــيـلــوا الى الـتــقـاعــد في عـهـد
الـنـظـام الـسـابق والـثـانـيـة بـعد االول
مـن كانـون الـثـاني عام  2008والـفـئة
الـثـالثـة التي شـملـت بقـانون الـتقـاعد
ــوعــد  وبــ هــذه الـفــئــات الـثالث ا
فروقات كبيرة بالرواتب  اذ يتقاضى
تقـاعد في النظام السابق الـعسكري ا
ثـلث ما يتـقاضاه اقرانه حـاليا وكذلك
دني  احلـال بالنسبـة للمتقـاعدين ا
وهـذا يـتـطـلب تـوحيـده جـمـيـعا حتت
ـساواة دون تـميـيز فـئة سـلم يـحقق ا
عـن اخرى) مـشيـرا الى ان (لـلحـكومة
او وزيــر احلــكــومــة صالحــيــة زيـادة
ـوجب نـسـبـة الــرواتب الـتـقـاعـديــة 
الـــتــضــخم الــســنــوي  ونـــأمل بــعــد
حتــقــيق وفـرة مــالـيــة خالل الــنـصف
الــثــاني من الــعــام اجلــاري نــتــيــجـة
ارتــفـاع اســعـار الــنـفط  اقــرار زيـادة
لــلـشـريـحـة ومـســاواتـهم مع اقـرانـهم
ــســتــشـار ). بـدوره  قــال ا احلــالـيـ
تقاعد علي العبيدي خالل الـقانوني ا
االحــــتـــجـــاجـــات ان (تــــدني الـــراتب
الـتقاعـدي وصعوبات الـعيش والقرار
اخلـاطئ احلـكـومي برفع سـعـر صرف
ــحــدودي الــعـــمــلــة  احلق الــضــرر 
الـــدخل نـــتـــيـــجـــة انـــعـــكـــاسه عـــلى
ـتطلـبات كالـدواء والغذاء) واضاف ا
تقـاعدين جاءت من ان (احـتجاجـات ا
طالبة بـزيادة الرواتب وصرف اجـل ا
ـنـتـسبـي اجليش ـتـراكـة  االجـازات ا
الــســـابق). وشــهــدت الــســاحــة امــام
ـتقـاعدين لـلمـطالـبة الـهيـئـة جتمـهر ا

ـتأخـرة ودعـوة احلكـومة بـحـقوقـهم ا
ـسـتـحـقـات وفق مـا جـاء الـى زيـادة ا
بـالـقـانـون وبـحـسب نـسـبـة الـتضـخم
الــسـنــويـة. وطــوقت قـوات مــكـافــحـة
ـتـظـاهـرين حتـسـبا الـشـغب حـشـود ا
. وكــانت الـهــيــئـة قــد نـفت الي طــار
ــتــراكــمــة حتــويـل مــبــلغ االجــازات ا
ـنتسبي اجليش السابق الى شريحة
اخــرى. وقــال وكــيل رئــيـس الــهــيــئـة
حــســـام عــبــد الــســـتــار في بــيــان ان
(مـواقع التـواصل االجتـماعي وبعض
الـكــروبـات تـنـاقـلت مــعـلـومـات تـفـيـد
ـــبـــلغ بـــقـــيـــام الـــتـــقــاعـــد حتـــويل ا
ــــتـــراكــــمـــة اخملــــصص لـإلجـــازات ا
ـنتسبي اجليش السابق الى شريحة
اخرى  ونـوضح ان الهيئة منذ اليوم
ــــوازنــــة االول مـن إقــــرار قــــانـــــون ا
ـتراكمة وإلـزامها بـصرف االجازات ا
ـــــالــــيـــــة لــــغــــرض فـــــاحتت وزارة ا

ساواة بعيدا واجلـدد بهدف حتقيق ا
عـن الـــــتــــــمــــــيــــــيـــــز) واضــــــاف ان
(االحــتـجــاجـات الــتي انـطــلـقت امس
امـام الـهيـئـة جاءت بـعـد تأخـر صرف
ـتراكـمة الـتي اكدت مـبـالغ االجازات ا
التقاعد انها بصدد اطالقها فور توفر
ـالـيـة) وتـابـع ان (هـناك االـسـيـولـة ا

:  دخــلت قـوات { بــيـروت - ا ف ب
قاتل الـنظام امس األربعاء مـعقل ا
ـــعـــارضــ فـي مــديـــنـــة درعــا في ا
ـوجب اتفـاق رعته جـنوب سـوريا 
مـوسكو عـقب تصعيـد عسكري وفق
ــرصـد مــا أفــاد االعالم الــرســمي وا
الـسوري حلقـوق االنسان.منـذ نهاية
تـمـوز شهـدت مديـنـة درعا تـصعـيداً
عــــســـكــــريـــاً بــــ قـــوات الــــنـــظـــام
ومـجـمـوعـات مـسـلحـة مـحـلـيـة بـعد
ثالث سـنوات من تسـوية استثـنائية
رعــتــهـا روســيــا أبـقت عــلى تــواجـد
مـقـاتـلـ معـارضـ في مـنـاطق عدة
من احملــافــظــة اجلــنــوبـيــة بــيــنــهـا
دينة درعا والتي األحـياء اجلنوبيـة 
تـعــرف بـدرعـا الـبـلـد.وقـادت روسـيـا
ــاضي مــفــاوضـات طــوال الــشــهـر ا

لـلتوصل إلـى اتفاق بـ الطرف 
خـاللـــهـــا إجالء نـــحـــو  70مـــقـــاتالً
ــديــنــة إلى مــنــاطق مــعــارضــاً من ا
سـيطـرة فصـائل معـارضة فـي شمال
البالد.وأفادت وكالة األنباء السورية
الـرسمـية (سـانا) األربـعاء عن دخول
وحـدات من اجليش إلى منـطقة درعا
الـبــلـد و"رفع الـعـلم الـوطـني والـبـدء
بــتـثــبـيت بــعض الـنــقـاط وتـمــشـيط
ـنـطـقة إيـذانـاً بـإعالنهـا خـالـية من ا
اإلرهـاب".وجاء ذلك بـعد بـدء تطـبيق
بـنود االتـفاق الـنهـائي منـذ األسبوع

سـتـة أطـفـال و 26عـنـصـراً مـن قوات
الــــــــــنــــــــــظـــــــــام و 17مــــــــــقــــــــــاتالً
مـــــــعـــــــارضـــــــاً.وازدادت األوضــــــاع
اإلنـــســـانــيـــة ســـوءاً مع اســـتـــمــرار
مــنـاوشــات واشـتـبــاكـات مــتـقــطـعـة
وتــبـادل الـقـصف إلى جـانب إحـكـام
قـوات الـنـظـام تدريـجـاً اخلـنـاق على
درعـا الـبلـد.ودفع التـصعـيد أكـثر من
 38ألـف شــــخص إلى الــــنــــزوح من
درعـا الـبلـد خالل شهـر تـقريـباً وفق

تحدة. األ ا

مـن مطـار في شمـال البالد. وعـيّنت
طـــالــبـــان عــلـى رأس حــكـــومــتـــهــا
ال محمد حسن أخوند االنـتقالية ا
ــيـة سـوداء ــدرج عـلـى قـائــمـة أ ا
والـــذي كـــان أحـــد أركــان الـــنـــظــام
الـــوحــشي الـــذي أقــامــتـه احلــركــة
ـــــتــــشــــدّدة 1996- اإلسـالمــــيــــة ا
2001. أمـا في منصب نائب رئيس
احلــكـومــة االنـتـقــالـيــة فـقــد عـيّـنت
ال عـبد الغـني برادر أحد طـالبان ا
مــؤسّــسي احلــركــة والــذي أفـرجت
عـنه باكـستـان بضـغط أمريـكي لكي
يــشــارك في مـفــاوضــات انـســحـاب

القوات األمريكية من أفغانستان.
وأسـنـدت احلركـة حقـيـبة الـداخلـية
ـدرجـة إلـى سـراج الـدين حــقّـاني ا
جـمــاعـته عـلى الـقـائـمـة األمـريـكـيـة
ـطلوب هو لـلمنـظّمات اإلرهـابية وا
شــخــصـيــاً لــلــعـدالــة في الــواليـات
ـتحـدة التي عرضت مـكافأة مـالية ا
ـاليـــــ الـــــدوالرات مـــــقـــــابل أي

معلومة تقود إلى اعتقاله.
ــــــتـــــحـــــدّث بـــــاسم وزارة وقـــــال ا
اخلـارجية األمـريكيـة "سبق لنا وأن
قـلـنا بـوضـوح إنّ الشـعب األفـغاني

يستحقّ حكومة جامعة".
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 5405 سجـلت وزارة الصـحة امس 
اصـابــة بـفــايـروس كــورونـا وشــفـاء
 7045 حالة وبواقع  62وفاة جديدة
في عـمــوم احملـافــظـات فـيــمــا قـررة
وزارة الــتــعـــلــيم الــعـــالي والــبــحث
ـراجع غير العلمي عدم اسـتقبال ا
احلـــاصــلـــ عـــلى الـــلـــقــاحـــات في
ـــوقف دوائـــرهــــا كـــافـــة. واوضـح ا
الوبائي اليومي  الذي اطلـعت عليه
(الزمـان) امس ان (عـدد الفـحـوصات
اخملــتــبـريــة الــتي اجــرتــهــا الـوزارة
لعينات مـشتبه اصابتـها بالفايروس
بلغت  36الفا حيث رصدت  5405
اصـــــابــــة بــــكـــــورونــــا فـي عــــمــــوم
احملافـظات) واشار الى ان (الـشـفاء
بلغ  7045 حـالـة وبـواقع  62 وفاة
جــديـدة) وتــابع ان (اكــثــر من 117
الف شـخص تــلـقى جـرعــات الـلـقـاح
ـنـتـشرة ضـاد في مـراكـز الوزارة ا ا
بــبــغــداد واحملــافــظــات). بــدورهــا 
حذرت عضو الفريق الطبي االعالمي
للـوزارة ربى فالح فـي تصـريح امس
من (االمراض االنـتقـالـية الـتي تزداد
خالل فصل الشتاء من بينها كورونا

ـــوسم مـــحــدد) الـــذي ال يـــرتــبـط 
واضافت ان (الفـايروس يعـتمد على
واطـن باإلجراءات مسـتوى الـتزام ا
الـوقـائيـة وكـلـمـا كـان هـنـاك تـهـاونا
فـيهـا وعـدم أخـذ الـلـقاح فـبـالـتـأكـيد
سيؤدي الـى دخول البالد لـيس فقط
ا موجات أخرى) وجة رابعة ور
مــشــيـــرة الى ان (الــعـــراق لم يــصل
ــطــلــوبـة من حــتى االن لــلـنــســبـة ا
كن تـأكيـد إنحـسار التـلقـيح حتـى 

الـوبـاء من عـدمه لـكـنـنـا نـسـتـطـيع
ـــوجــة الـــقـــول اخلــروج مـن ذروة ا
الــثـــالــثــة الـــتي أمــتـــازت بــســرعــة
االنــــــــتــــــــشـــــــار وزيــــــــادة اعـــــــداد
اإلصـابـات).واعـلنـت وزارة الـتعـلـيم
الـــعــالـي والــبـــحث الـــعـــلـــمي عــدم
ــراجـعــ في دوائـرهـا اسـتــقـبـال ا
ــراجع بــطــاقـة كــافـة مــا لم يــقــدم ا
اللـقاح اخلـاص بــكورونـا أو فحص
بي سي ار سـالب أسـبـوعـيـا.  وذكـر
بـيان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان) امس
انه ( بتوجـيه من الوزير نـبيل كاظم
عـــبـــد الـــصـــاحـب  نـــدعـــو جـــمـــيع
الكات من التدريسي نتسب وا ا
ـوظــفـ فــضال عن الــطـلــبـة الى وا
اإلســــهـــــام في مـــــزيــــد مـن الــــوعي
ونشـدد على عـدم السـماح الصـحي 
بدوام الـطالب والعـاملـ والهـيئات
الـــتـــدريــســـيـــة في مـــركـــز الــوزارة
وتشـكيالتـها واجلـامعـات والكـليات
عـاهـد احلكـومـية واألهـلـية كـافة وا
إال بـعـد تـوثـيـق إجـراءات الـتـطـعـيم
الرسمية). الى ذلك  كشفت حـكومة
ـوظـفـ ـبـابـوي أنـهــا سـتـلـزم ا ز
ـدرّسـون ن فـيـهم ا الـعـمـومـيـ 
تـقــد اسـتـقــالـتــهم إذا لم يـتــلـقـوا

الــتـــلــقـــيح في مـــســعـى إلى زيــادة
اإلقـــبـــال عـــلى الـــتـــطـــعـــيم.وســـبق
لــســلــطــات هـــذا الــبــلــد الــواقع في
إفريقيا اجلنوبية أن فرضت إلزامية
الـتـلـقـيح عــلى الـراغـبـ في ارتـيـاد
األســــواق والــــنــــوادي الــــريــــاضـــة
ــــطـــاعـم واجلـــامــــعــــات إلجـــراء وا
االمـتـحـانـات. وألـزمت أيـضـا بـعض
الشـركات اخلاصـة موظّـفيـها بـتلقّي
اللقاح.وأثـارت هذه التدابـير استياء
الـبــعض وأدّت إلى اكــتـظــاظ مـراكـز
الــــتـــطــــعـــيـم ذات الـــتــــجـــهــــيـــزات

تواضعة. ا
ـباوي (إذا   وقـال وزيـر الـعـدل الـز
كنتم موظف حكـومي رجاء تلقوا
اللـقـاح لتـحـمـوا أنفـسـكم واآلخرين
أمـا إذا مـا كــنـتم تــريـدون اجملـاهـرة
بـــــحــــقّــــكم فـي عــــدم الــــتـــــلــــقــــيح
فـاسـتـقـيـلوا) مـشيـرا إلـى ان  (هذا
الـــتـــدبـــيـــر يـــنــطـــبـق أيــضـــا عـــلى
ـبـابـوي نـحـو ). وتـضمّ ز ـدرّسـ ا
 300 ألف مـــــوظّـف عـــــمـــــومي من
بـيــنـهـم مـئــة ألف مـدرّس.واعــتـرض
احتاد النـقابات أمام الـقضاء في آب
ـــاضـي عـــلى إلـــزامـــيــــة تـــلـــقـــيح ا

. وظف ا
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تــخــصــيص االمــوال وصــرفــهــا بـ
مـســتـحـقـيـهـا). فـيــمـا تـظـاهـر مـئـات
اخلـريج من حملة الشهادات العليا
والـبـكـالـوريـوس امـام وزارات الـنـفط
ائـية والـداخلـية في شارع ـوارد ا وا
فــلـسـطـ  لــلـمــطـالــبـة بــإنـصــافـهم
واطالق الـدرجـات الوظـيفـيـة. وانتـقد
ـــتــظـــاهــرون (قـــيــام وزارة الـــنــفط ا
ئات دفعت بـإصدار قوائم تعيـنات با
مــــــعـــــظـم االســــــمـــــاء مـن االحـــــزاب
والـــشــخـــصــيـــات الــبـــارزة  وحــتى
الـــعــقــود الــتـي جتــري في الــوزارات
االخـرى تـتم عبـر الوسـاطة  في ح
انـشغال احلكومة بـإجراء االنتخابات
ونــسـيــان حــقـوق اخلــريـجــ الـذين
يــنـتــظــرون فـرصــة تـعــوضـهم ثــمـرة
الــنـــجــاح خالل ســنــوات الــدراســة)
مــطـالــبـ رئـيـس الـوزراء مـصــطـفى
الـكاظمي بـ (بالتدقيـق بالتعيينات او
الـعقود التي تطـلقها الوزارة من اجل
ابـعاد اجلهات احلزبية عنها ومنحها
ـسـتـحـقـيـهـا). وفي ذي قار  تـظـاهـر
عـدد من اصحاب اخملابز واالفران في
مــديـنـة الـنـاصــريـة امـام مـبـنى ادارة
احملــافـظــة احـتــجـاجــا عـلى ارتــفـاع
اسعار مادة الطح مطالب بتدخل
اجلــهــات احلـكــومــيــة بـهــذا الــصـدد
بـعدما وصل سـعر كيس الـطح الى
تظاهرون انه  30ألف دينار. وقال ا
ــعـنـيــة مـنع اخـراج (عــلى اجلـهـات ا
مادة الطح خارج احملافظة وتفعيل
ـراقبـة اسـعار اداء اجلـهـات الـرقابـة 

ادة في االسواق التجارية).  ا
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ـــتـــحـــدة - (أ ف ب) - { اال ا
ـتـحدة عـ االمـ الـعـام لال ا
ــاني أنــطــونــيـو غــوتــيــريش اال
كـريـســتـيـان ريــتـشـر مــسـتـشـارًا
خـاصًــا ورئـيـسًــا جـديــدًا لـفـريق
الـــتـــحـــقـــيق فـي اجلـــرائم الـــتي
ارتـــكـــبـــهـــا تـــنـــظــــيم داعش في
الـــعـــراق كـــمـــا اعـــلن مـــســـاعــد
ــتـحـدة . ـتـحــدث بـاسم األ ا ا
ــاني يـــخــلف هــذا الـــقــاضـي األ
الــبــريــطـــاني كــر أســد أحــمــد
خـان الــذي أصــبح في حــزيـران
دعي العـام للمحـكمة اجلـنائية ا
الدولـيـة. وهدف فـريق الـتحـقيق
ـي فـي اجلـــــــــــرائـم الــــــــــتـي اال
ارتـكـبـها تـنـظـيم داعش هـو دعم
احلـكـومــة الـعـراقـيــة في تـوجـيه
االتهام إلى أعضاء هذا التنظيم
من خالل جمع وحمـاية وتخزين
األدلة التـي قد تؤدي إلـى توجيه
اتـهـامـات بـارتـكاب جـرائـم حرب
وجـــــرائـم ضـــــد اإلنـــــســـــانـــــيــــة
وإبادة.وفي أيار قال هذا الفريق
إنه جــمع أدلـة دامــغــة ومـقــنــعـة
على ارتكـاب تنـظيم داعش إبادة

بحق األقلية األيزيدية كمجموعة
ديـنـيـة.كــان كـريـسـتــيـان ريـتـشـر
ـدعي العـام الفدرالي حتى اآلن ا
في مــحــكـمــة الــعــدل الـفــدرالــيـة

انية.  األ
ــتـــحـــدة إن لــديه وقــالـت األ ا
أكـثـر من  30 عـامًــا من اخلــبـرة
ـالحــــــقـــــات ــــــهــــــنــــــيــــــة في ا ا
والتـحـقيـقـات اجلنـائـية الـدولـية

والوطنية.لعربية).

لـبـنان) وتـابع ان (خسـارتنـا كبـيرة
بـرحيل قبالن  هـذا الشخصية التي
اتـــســـمت بـــاالعـــتـــدال واالنـــفـــتــاح
واالصـالح مـــا عـــزز بـــهــــا مـــكـــانـــة
ـ العربي اجملـلس في لبـنان والـعا
واالسـالمي ومـــــــا وضــــــعه االمــــــام
ــغــيب مــوسـى الـصــدر وايــة الــله ا
مـحمد مهدي شمس الدين من اسس
لـــهــذا الــصــرح الــشــامخ امـلـ ان
يـكـون هـنـاك حـرصـا عـلى بـقـاء هذه
ــؤســـســة خــيــمــة يـــســتــظل بــهــا ا

اجلميع). 

عبد الرضا شياع احلفاظي
علي السيستاني
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التطـبيعيـة محمد فـرحان  إن (اخلسارة التـي تعرض لها
اً ـنتـخب الـوطني أمـام نـظيـره اإليـراني كان وقـعـها مـؤ ا
عـلـى اجلـمـاهـيــر الـريـاضـيــة) واعـرب عن االسف لـهـذه
الك الـتـدريـبي لم يـحـصل اخلـسـارة مـشـيـرا الى ان (ا
عـلـى مـدة إعــداد كــافــيـة قــبل الــتــصـفــيــات كــذلك فـإن
عية وزارة الـشباب والرياضـة بذلت جهودا التطـبيعيـة و
نتخب كبيـرة في سبيل توفـير جمـيع مستـلزمات جنـاح ا
قـبل الـدخـول لـلـتصـفـيـات) وعـبـر عن االمل في أن (يـتم
تـدارك هـذا الـوضع ومـعـاجلـة األخـطاء بـغـيـة الـتـحـضـير
قبل ـقبلة الـتي ستقام خالل الـشهر ا جيداً للـمباريات ا
ـدرب ادفـوكـات حـيث مـا زالـت ثـقـتـنــا كـبـيـرة بــقـدرات ا
والـالعـبـ لــتـعــويض هـذه اخلــسـارة والـعــودة لـتــحـقـيق
االنـتصـارات).واوضح فرحـان (اننـا ننـتظـر حتديـد موعد
زيـارة وفــد من االحتـاد الــدولي لـزيـارة مــديـنـة الــبـصـرة
نشآت الرياضية قبل قرار رفع العب وا واالطالع على ا
ــبــاريــات عــلى احلــظــر عـن مالعب الــبــصـــرة وعــودة ا
سؤولـ على مسـتوى رفيع مالعبهـا) مؤكدا (اهـتمـام ا
ـركزيـة واحملـليـة ووزارة الـشبـاب والـهيـئة من احلـكومـة ا
نتخـبات الوطنية منازالتها على التطبـيعية لعودة خوض ا

العب احمللية وهناك تفاؤل بهذا اخلصوص). ا

أنطونيو غوتيريش
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ـرجـع االعـلى الــسـيـد اعــلن مـكــتب ا
عـلـي الـسـيـسـتـاني غـرة شـهـر صـفـر
ـكـتب ان ( الــيـوم اخلـمـيس . وقـال ا
ُـتمّم لـشهر (يـوم امس األربعـاء هو ا
مـحرم واليـوم اخلميس هو األول من
ـــــرجع شـــــهـــــر صــــــفـــــر). واقـــــام ا
الـسـيـسـتـاني امس االربـعـاء مـجلس
عــزاء عـلى فـقــيه أهل الـبـيـت عـلـيـهم
ـرجع الراحل محمد سعيد السالم  ا
ـاضية احلـكيم الـذي توفى اجلـمعة ا
اثـر سكتة قـلبية مـفاجئة . فـيما عزت
مـؤسسة بـحر العـلوم اخليـرية بوفاة
رئــيس اجملــلس االسـالمي الــشـيــعي
الــعالمـة عــبـد االمــيـر قــبالن. وقـالت
ـؤسـسـة في بـيـان تـعـزيـة (تـلـقـيـنـا ا
بـأسف واسى وفـاة قبالن الـذي حمل
سـلم عـامة ولبـنان خاصة هـموم ا
ـاضـيـة  وفي خالل طــوال الـعـقـود ا
ـرجعية الـدينية ذلك كـانت النجف وا
واحلــوزة الـعــلـمـيــة مـورد اهــتـمـامه
االول ولـم يأل جهـدا في الدفاع عـنها
والــوقــوف امــام الـتــيــارات الــوافـدة
والــهــجــمــات الـطــائــفــيـة) واضــاف
(نـسـتـذكـر بـرحـيل الـعالمة  الـعـالقة
ـتـمـيـزة مع العالمـة الـراحل مـحـمد ا
ـهــجـر بــحـر الــعـلــوم في الـعــراق وا
ولـبـنـان  والـدعم الـذي قـدمه الـراحل
ي العـلمي لـتـأسيس الـصرح االكـاد
في الـنـجـف اال وهـو مـعـهـد الـعـلـم
لــلــدراسـات الــعــلـيــا عــبـر الــتــعـاون
الــوثـيق مع اجلـامـعـة االسالمـيـة في

آمن لــلــرعــايــا األمـريــكــيــ وكـذلك
لــلـــمــواطــنــ األفـــغــان الــراغــبــ
ـغــادرة الـبالد.وكـان بـلـيـنـكن قـال
فـي وقت سابق الثالثـاء في قطر إنّ
تشدّدة تتعاون احلـركة اإلسالمية ا
فـي هــذا اجملــال مــا دام الــراغــبـون
ـغـادرة يــحـمـلـون وثــائق سـفـر بــا
وذلـك ردّاً عــلى اتّــهــامــات وجّــهــهـا
ـانـيـون جـمـهـوريون إلى اإلدارة بـر
وقراطـية إثر تـقارير تـفيد بأنّ الـد
مـئات العالق في أفغانستان ومن
بـينهم أمريـكيون مُنـعوا من السفر

أنتوني بلينكن
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وجـه رئــيـس الــوزراء مـــصـــطــفى
الـكـاظـمي وزارة الـتـربـيـة بوضع
ـكــافـحــة األمـيـة خــطـة مــدروسـة 
عــلى نــطـاق وطــني شــامل. وقـال
الــكــاظــمي خالل لــقــائه عــدداً من
ي ناسبة اليوم العا الـتربوي 
حملــو األمـيّــة (نـحـتــفي في الـيـوم
ي حملــو األمـــيّـــة الــذي من الـــعـــا
شـأنه تعـزيز كل مـا يحـفظ حقوق
اإلنــسـان عــبـر الــعـلم والــتـعــلـيم
وبـــــرغم وجـــــود عــــدد هـــــائل من
ؤلم األمـي في الـعالم لـكن من ا
أن جنــد بـ أبـنــاء الـعـراق من ال
يـجيد القـراءة والكتابة) واضاف
ــعـقــول أن يــكـون انـه (من غـيــر ا
هــــنـــاك أمـــيــــ في األرض الـــتي
صــنــعت الــقــرطــاس والــقـلـم قـبل
آالف الـــــــســـــــنــــــ وفـي عــــــراق
احلــــضـــارة ال بـــدّ من صـــنـــاعـــة
عـمـلـيـة تعـلـيـمـية وتـربـويـة تـليق
بـــهــذا االسم الــكــبــيــر الــذي عــلّم
الـعـالم الـكتـابـة واحلرف في وقت
ســـــكــــتـت األرض عن فـــــعل ذلك)
وتــابع (يـؤسـفـنـا أن نـعـتـرف بـأن

ـتـعــاقـبـة لـم تـعـمل احلــكـومــات ا
عــلى بــرامج حــقــيـقــيــة وفـعــلــيـة
إلنـهـاء األميـة في الـعراق) ووجه
الـكـاظـمي الـتربـيـة بـ(وضع خـطة
كـافحـة األمية شـاملـة ومدروسـة 
عــــــلى نـــــطـــــاق وطـــــنـي شـــــامل
والسـيما نحن أمام زيادة سكانية
مـــســتــمــرة في الــعــراق تــتــطــلب
مـعـاجلـات عـلـميـة وسـريـعـة لدعم
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم) ومـضى الى
الـقول ان (األمية واجلهل يخلقان
بــــيـــئــــة لـــلــــتـــطــــرّف واألمـــراض
االجتماعية واجلرائم وغيرها من
آفــــات اجملـــتـــمع) الفــــتـــا الى ان
ــاضــيــة فـي مــجـال ــوازنــات ا (ا
طـلوب الـتـعلـيم شيء مخـجل وا
أن تــــــكــــــون هــــــنـــــاك زيــــــادة في
ـقــبــلـة) واســتــطـرد ــوازنــات ا ا
بــالــقـول (مـن حق كل الــعـراقــيـ
احلصول على تعليم مجاني الئق
ـعـرفة يـعـمل عـلـى فتـح الـذهن وا
حـتـى ينـعـكس عـلـى بنـاء الـوطن
وال نــــــريــــــد إدخــــــال الـــــبـالد في
مـتـاهـات جديـدة عـنوانـهـا اجلهل
والــــتـــخـــلـف وعـــدم الـــتــــفـــكـــيـــر

ستقبل).  با
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ـهـجرين كـشـفت وزيـرة الـهجـرة وا
الــسـيـدة ايـفــان فـائق جـابـرو  عن
عـودة  400 نـازح كـدفـعـة جـديدة 
من مــخــيم عــامـريــة الـفــلــوجـة في
مـــحـــافــظـــة االنـــبـــار الى مـــنــاطق
ســكـنــاهم االصـلــيـة  ضـمـن خـطـة
الـطـوار الـتي تـنـظـمـهـا الوزارة 
إلعـــادة الــــنـــازحـــ طـــوعـــيـــا الى

مناطق سكناهم االصلية .
وقـــالت الــســيـــدة الــوزيــرة " تــمت
إعادة وجبة جديدة من اخر  مخيم
لــلــنــازحــ في مـحــافــظــة االنــبـار
بـــنـــحــو  80 اســـرة وبـــواقع 400
نـــازح الى مـــنـــاطــقـــهم االصـــلـــيــة
الــفـلــوجـة   عــامــريـة الــفـلــوجـة 
الــكــرمــة  الــرمــادي  اخلــالــديــة 
الــــــقـــــائم  هــــــيت  حــــــديـــــثـــــة و
الـصـقالوية  الـتابـعة الى مـحافـظة
االنـبار ".وتابعت جابرو أن ( عودة
الـنازح جـاءت بعد حل مـشاكلهم

ـــشـــاريع والـــبــرامج ودعـــمـــهم بــا
اخلـــدمـــيــــة في مـــنـــاطق الـــعـــودة
بــالـتــعـاون مع احلـكــومـة احملــلـيـة
ـحافظـة االنبار ومـنظمـة الهجرة
الـدولـيـة  IOM  فـضـال عن اتـمام
الـتدقـيق االمني لهم بـالتـنسيق مع
اجلـهات االمنية و  ايصالهم الى
مـــــــــــنـــــــــــاطـق ســـــــــــكـــــــــــنــــــــــاهـم
االصـــلــيـــة بـــالــتـــعــاون مع وزارة
قبلة الـنقل). وأضافت أن ( األيام ا
سـتـشهـد عـودة وجبـات جـديدة من
االسـر الـنـازحـة من مـخـيم عـامـرية
الــفــلــوجــة إلى مــنــاطق ســكــنــاهـا
األصــلـيـة تـمـهــيـداً الغالقه وانـهـاء
مــلف الــنـزوح في األنــبـار مــؤكـدة
سـعي الـوزارة إلنـهاء مـلف الـنزوح
ـــكـن بـــعـــد عــودة بـــأســـرع وقت 
جـميع االسر النازحـة إلى مناطقها
احملــــررة طـــوعــــيـــاً مع حـل كـــافـــة
االشـــكـــاالت الـــتي من شـــأنـــهــا أن
تــــعــــرقـل عــــودة الــــنــــازحــــ إلى

مناطقهم ).
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تـوقـعت الـهـيــئـة الـعـامـة لالنـواء اجلــويـة والـرصـد الـزلـزالي
التابعة لوزارة النقل ,ان يكون طقس اليوم اخلميس صحوا
معتـدال وانخفاض بـدرجات احلرارة. وقالت الهـيئة في بيان
تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (طــقس الـيـوم اخلـمــيس سـيـكـون
ودرجات احلـرارة تنخـفض قليال ناطق كافة  , صـحوا في ا
عن الـيــوم الـسـابق) ,واضـاف ان (طــقس يـوم غــد اجلـمـعـة
سيـكون صحوا وال تغيـر بدرجات احلرارة). وضرب زلزال
ـرصد ـكسـيك. وأعلن ا بـقوة  6.9 درجات  جـنوب شـرق ا
الــوطــني لــلــزالزل ان ( مــركــز الــزلــزال وقع عــلى بُــعـد 14
كـلــيـومـتـرا جــنـوب شـرق مـنـتــجع أكـابـولـكــو الـسـاحـلي في
غـيريرو وعلى بُعد  400 كليـومتر عن الـعاصمة مـكسيكو).
بـكر من الـتسـونامي في من جـهته  ,أصدر مـركز اإلنـذار ا

احملـيط الـهــاد مـقـرّه في هــونـولـولــو بـهـاواي األمــريـكـيـة
حتـذيــراً من خــطــر حــصـول أمــواج مــدّ عــالٍ ضــمن دائـرة
شــعــاعــهـا  300 كـيــلــومـتــر من مــركــز الـزلــزال عــلى طـول
كـسـيك. وقضى  17  شـخصـا على األقلّ داخل سـواحل ا
ــكــســيك بــسـبب مـســتــشــفى في واليــة هـيــدالــغــو بـوسط ا

فيضانات تسبّبت بها أمطار غزيرة. 
وقالت احلـكومة في تغريدة على تويتر إن (أمطار اول امس
سـتشفى فـي هيدالـغو تسـببت بفـيضـان نهر تـوال وإغراق ا
ــرضى). وأعـرب ــا أســفــر عن مــصـرع  17من ا الـعــام 
ـكـسـيـكي أنـدريس مـانـويـل لـوبـيـز أوبـرادور عـبر الـرئـيس ا
حـسابه عـلى تـويتـر عن أسـفه لـ(وفاة سـبـعة عـشـر مريـضا
في مستـشفى الضمـان االجتماعي بـسبب فيضـان نهر ريو

توال).

نبيل كاظم عبد الصاحب
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كـشف مـديـر عام هـيـئـة الكـمـارك شـاكر
الـزبـيـدي عن بـإنـشـاء مـكـاتب كـمـركـية
لـزيـادة االيـرادات وللـحـد من الـتـهريب

والتالعب والتزوير.
وقـال الزبيـدي في بيان تلـقته (الزمان)
امـس إن (إيـرادات الــكــمــارك ضــائــعـة
بــسـبـب عـدم الــتـزام اقــلــيم كـردســتـان
بـــقــرار  ?(13مـــبــيــنـــا ان (اإلعــفــاءات
الــكــمــركــيــة هي الــســبب وراء ضــيـاع
االيــرادات وهــذا نــتــيــجــة عــدم درايــة
مـحـكمـة من قبـل التـنمـيـة الصـناعـية),
قبلة ستشهد انشاء مـؤكدا ان (االيام ا
مـكاتب كمركـية تدقيـقية مسـتحدثة في

ناطق الشمالية). ا
وتـــابع ان (الـــفـــكــرة من انـــشـــاء هــذه
ــكــاتب هــو لــزيـادة ايــرادات الــدولـة ا
ولـلحد من التهريب والتالعب) ,مشيرا
الى ان (الـكمارك ستشهد ثورة لتعظيم
ـالـيـة وحتـقـيق انـسـيـابـية االيـرادات ا
تــامـة في عـمـلـهـا) ,ومــضى الى الـقـول
انه (ســـيــتـم اعــادة الـــنــظـــر بــجـــمــيع
الـرســوم الـكـمـركـيـة اخلـاصـة بـالـسـلع
االســــتـــهالكــــيـــة لــــغـــرض تـــشــــجـــيع
ـستثمرين والتجار والنهوض بواقع ا

القطاع اخلاص).
 «¡«dł« qON ð

ـكـاتب الـكـمـركـيـة في داعـيـا (مـديـري ا
عــمــوم الــعـراق بــتــســهــيل االجـراءات
حـــسب الـــضـــوابط). الى ذلك  ,تـــرأس
ـنـافـذ احلدوديـة الـلواء رئـيس هـيـئة ا
دراء اعـمر الوائلي األجـتماع اخلاص 

نافذ في البالد. ا
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(جـرى خالل االجتـماع تأكـيد اجراءات
مــكـافـحـة الـفـســاد من خالل مـضـاعـفـة
الـــرقــــابـــة والـــتـــدقـــيـق االلـــكـــتـــروني
والـتـنـسـيق مع الـدوائـر الـعـامـلة الجل
حتــقــيـق ايــرادات تــتــطــابق مع حــجم
االســتــيـــرادات ومــكــافــحــة عــمــلــيــات
الــتـهـريب بـكــافـة اشـكـالـة) ,مــؤكـدا ان
تـابـعة وتـقو (رئـيس الـهيـئـة وجه 
الـعــامـلـ واجـراء الـتـدويـر الـوظـيـفي

اسـتعدادهـا بجدولـة رحالت لنقل زوار
االربــعـيـنـيـة) ,ولــفت الى ان (الـرحالت
سـتـنطـلق مـبدئـيـا من مـطارات طـهران
ومــشـهـد وشـيـراز وتــبـريـز واصـفـهـان
واهواز) ,مـستدركـا (اذا ما  التوافق
عـــلى رفع حـــجم الـــزوار بـــ اجلــانب
االيـــراني والـــعــراقي ســـيــتـم تــفـــعــيل

مطارات أخرى). 
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عـلى صـعـيـد اخـر  قـال رئـيـس الوزراء
مـــصــطــفى الـــكــاظــمي خـالل افــتــتــاح
الــنــصب الـتــذكـاري لــشــهـداء اجلــهـاز
(نــفـتــتح هــذا الـعــمل الــفـني الــعـراقي
اخلــالص نـصب الــشـهـداء اســتـذكـاراً
وتـخـلـيداً ووفـاءً لـذكـرى شهـداء جـهاز
الحـمهم مـكـافـحـة اإلرهـاب وعـرفـانـاً 
ونـسـجل اعتـزازنا كـعـراقيـ بكل اسم
مـن أســـمـــاء الــــشـــهـــداء الــــذين لـــوال
تـضحياتهم ما كنّـا لنقف هذه الوقفة),
مـــشــيــرا الـى ان (الــشــهـــداء هم فــخــر
ــكـــان ومن أمــام الـــعــراق ومن هـــذا ا
أســـمــائـــهم اخملــطـــوطــة نــعـــدهم بــأن
تـــضـــحـــيــاتـــهم لـن تــذهـب هــدراً وأن

عوائلهم وأطفالهم في ذمتنا).
مـضيفا (نـزهو بفخر واعـتزاز أن لدينا
كـعراقيـ هذا النـوع من الرجال الذين
اسـترخصـوا أرواحهم في حب الوطن
بـرغم األلم الذي يـعتصـرنا ونـحن نقرأ
أســـمـــاء هــؤالء األبـــطـــال من شـــهــداء
قـواتـنـا األمـنـيـة). ونـفـذ الـلواء  21في
قــيـــادة عــمــلــيــات نــيـــنــوى لــلــحـــشــد
الــشــعــبي عــمــلــيــة مـسـح و تــفـتــيش
ـوصل.وذكـر احلـشـد في بـيان امس بـا
نـاطق احملـيـطة ان (الـعـمـليـة شـمـلت ا
بـــقــضـــاء تــلــكـــيف بـــحــثـــاً عن خاليــا
اجملاميع االرهابيـة ومخلفاتهم  ,حيث
عــثــر خـالل الــعــمــلــيــة عــلى مــواد من
مـــخــلـــفــات داعش ,فـــجــرتــهـــا مــفــارز
ـتـفـجرات في الـلـواء بـشكل مـكـافـحة ا

كامل). 
واطـــاحـت وكـــالـــة وزارة الـــداخـــلـــيـــة
لــشــؤون الــشــرطــة بــعــصــابــة أثـارت
ضـجة بعد تكـرار حوادث السرقات في

الـعــراقـيــون هم الــشـعب الــوحـيــد الـذي يــعـوم وطــنه عـلى بــحـر من الــذهب االسـود
عاشية اخذت اللون من النفط وتركت براميله. لكن.حياته ا

شعب منفوط.ومعاش منقوط.لكنه لم يطالب بحصته من النفط حتى بعد تأميمه.
لم تنعكس عوائد النفط على مستوى الفرد.واجملتمع.

بل نتكلم ضد الدول النفطية. وكاننا صوماليون.. فال ثراء .والترف.
اليـة عثمانـية منذ عـهد.السـلطان مراد الـرابع.فال حتويل حر للـعملة بـقيت القـوان ا
ـساو الـصـعبـة. عـلى مـسـتوى الـفـرد والـدولة.. لـهـذا كـان اجلـواهري مـسـتـمتـعـا 

الدولة النها تمنحه مادة ثرة لقصائد االحتجاج.
فال تـعـجب من عـدم.ظـهـور عـبـود.كـرخي وعـزيـز عـلي  االن مع ظـهـور  الـفـذ  مـظـفر

النواب.وظهور صحافة مثل الزمان وتلفزيون مثل الشرقية.
نحن بخير الن العراقي لم يفقدوا ارثهم منذ عهد سرجون االكدي الى عهد فيصل

االول وعبد الكر قاسم.
امـا نوري الـسعـيد فـقد ظلـم اليسـار القـومي والوطـني قبل ان يـظلم.نـفسه . راح من
اجل مـاكـان يـصـر عـلـى رحـيـلـهم من صالح الـدين الـصــبـاغ حـتى زعـيم الـوطـنـيـ

أساوي.. فهد.ولم يختتم البرنامج برحيله ا
ـلك احلـس بن كـان يـفضل الـعـقـاب على الـتـسامـح وكان ا
طالل يـفضل الـتـسـامح على الـعـقـاب.فاسـتـمـر نظـامه قـويا
حــتـى االن ورحل الــســـعــــيــد ومـــعه االرواح الـــهـــاشــمـــيــة

الطاهرة.
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شاكر الزبيدي
حـسب توجيه رئـيس الوزراء ومعاجلة
ـتـكـدسة ومـتـابـعة ظـاهـرة احلـاويات ا
اخملـالفات احملالة) ,الفـتا الى انه (تقرر
تـكـلـيف الـدائرة الـقـانـونـية في الـهـيـئة
عـــــلى ضـــــمـــــان إتـــــخـــــاذ االجــــراءات
ـضـبـوطـة), الـقـانــونـيـة لـلـمـخـالـفـات ا
نـافذ كافة على وحث الـوائلي مديري ا
تـابعة (ضـرورة العـمل بشـكل ميـداني 
سـيـر الـعـمل بـأنـتـظـام واالنـفـتـاح عـلى
دوائـر احملافـظات من اجل الـشروع في

نافذ واعمارها). تطوير ا
داعـيـا الى (االسـتعـداد الـكامل لـلـزيارة
ـطـارات االربــعـيــنـيـة  ,والســيـمــا في ا
ووضـع خــطــة لـــذلك بــالـــتــنـــســيق مع
مع ضروره ـنافذ الـدوائر العـاملة في ا
ـنــافـذ بــالـلــقـاحـات تــطـعــيم مالكــات ا
اسـتـنـادا لـتـوجـيـهـات الـلـجـنـة الـعـلـيـا

للصحة والسالمة الوطنية). 
ــطـارات وكــان مــديــر االشــراف عــلـى ا
ـدني ومــؤسـسـات مـنـظـمــة الـطـيـران ا
االيــرانـيــة قـد اعـلـن الـبـدء بــنـقل زوار

االربعينية جوا للعراق. 
وقال حسن خوشحو في تصريح امس
أنـه ( الـــتـــخـــطـــيـط لـــنـــقل  30 الف
ــطــارات الـعــراق في مــســافــر ايــراني 
إطار  200رحـلة ذهابا و إيابا) ,مؤكدا
ان (شــركـات الـطـيـران االيـرانـيـة أبـدت

بيروت
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ستشفيات احلكومية التي في واقع مرير ومأسـاوي يعيشه العراقيون عند مراجعـة ا
واطن عـلى شرائها من الـصيدليات ـهمة والتي يـجبر  ا اصبحت تـخلو من االدوية ا
ـعانـاة الكـبرى والـبحث ـستـشفـيـات احلكـوميـة  وهنـا تبـدأ رحلـة ا اخلاصـة خارج ا

ناسب. سافات طويلة من صيدلية الخرى بحثا عن الدواء والسعر ا والسير 
ـواطن فـضال عن ـشـاكل الـتي يـعــاني مـنـهـا ا تـسـعـيـرة االدويـة  اصـبــحت احـدى ا
ـشــاكل االخـرى الــتي يـعــاني مـنـهــا قـطـاع الــصـحـة فـي الـعـراق. بــعض اصـحـاب ا
الـصيـدلـيـات اخلاصـة ال يـلـتزم بـالـقـوانـ والتـوصـيـات التي تـطـلـقهـا وزارة الـصـحة
ـذاخـر اخلـاصة وهم مـن يشـرع الـتـسـعـيرة ونـقـابة الـصـيـادلـة ويـعـملـون اتـفـاق مع ا
اخلـاصة بـهم دون حـسـيب او رقـيب. الـغـاية مـن هذا الـفـعل وان تـعـددت االعـذار هو
واطن الـذي ال حول وال قـوة له وهنـاك ادويـة المراض مـزمنـة مكـلفـة مالـيا الـضرر بـا

واطن كأدوية االمراض السرطانية والثالسيميا وامراض اخرى . ومرهقة لكاهل ا
ستـشفيات احلكـومية وهذا حق اذا لم تعـمل احلكومة عـلى توفير هـذه االدوية في ا
ـؤسـسات كـفـلـة الدسـتـور لـكن الـفسـاد الـذي حـرق االخضـر بـسـعـر اليـابس نـهش ا

واطن الفقير الذي ال يستطيع سوى توفير قوته اليومي احلكومية والضحية ا
ا  الـتالعب ولـو كـان هـنـاك تـطـبيـق للـقـوانـ ووضع تـسـعـيـرة عـلى غالف االدويـة 
شـكلة الـتي ساعدت في بـاالسعـار. شبكـات الفسـاد هي السبب الـرئيـسي في هذه ا
عـدم اقـرار قـوانـ حتد من جـشع الـنـفـوس الـضـعـيـفة وعـرقـلـة اقـرار الـقـوانـ التي

تسهم في القضاء هذه الظاهرة وغيرها.
وفي ظل الـظروف االقـتـصاديـة وتـوقف فرص الـعـمل بـسبب جـائـحة كـورونا اذا اراد
ـال من اجل شـراء الدواء من الـصيـدليات ـواطن شراء الـدواء يعـمد الى اقـتراض ا ا
ـشكـلة حتتـاج الى ردع بقـوان صـارمة تـصدرهـا وزارة الصـحة ونـقابة اخلـاصة. ا
الصـيادلة مـن اجل سحب اجازة كل صـيدلـية او مـذخر لالدوية
وحـدة وتـنـفـذ ذلك قـوة امنـيـة خـاصة ال يـلـتـزم بـالتـسـعـيـرة ا
رافقـة فريق طبي من صيادلة تـنفذ جوالت ميدانية الغالق
الـصيـدليـات اخملـالفـة واحالـتـهم للـقضـاء وتـخصـيص ارقام

شكاوى ساخنة للمواطن لالبالغ عنهم.

WO∫ جانب من االجتماعات الثنائية ب الشركات العراقية والقطرية UF
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اذا انتج اردوغان مسلسل واشترى االسد  30 مسلسال ..?
فـاهيم شهـدت وسائل الـسـياسـة وحضـورها اجملـتـمعي عـربيـا انقالبـا سـريعـا في ا
اضي وحتـديدا منذ ثـورة يوليـو في مصر عام منذ بـدايات اخلمسـينات في الـقرن ا
صريون على عسكريتهم ضرورة ان يكون لثورتهم 1952   فقد ادرك الضباط ا
مـعـطى ثـوري ذو حـضـور جـمـاهـيـري يـشـابه الـنـزعـات الـقـومـيـة في اوربـا فـتـحـولت
وروث من الدولة العثمـانية وما سبقـها وتالها الى مفهوم قومي فهـوم االسالمي ا ا
رة وصار لـدينا ابطال ودخل التاريخ مرحـلة اعادة صيـاغة لكن عبـر السينمـا هذه ا
يـتــحـدثـون بـاسم االمـة الـعـربــيـة والـعـروبـة وهم لـيـســوا عـربـا اصال وكـان الـنـمـوذج
االشـهـر في ذلك هـو تعـريب صالح الـدين االيـوبي احلـاكم الـكردي األكـثـر بـعدا عن
الثقـافة والذي قتل الـسهروردي العالـم اجلليل  واحرق مـكتبات القـاهرة في ماعرف
بتل الكـتب  هذا احلاكم صار في السينما وفي الذاكـرة العربية بعدها بطال محررا
القدس وطـاردا الصليـبي  ويـضيف اخليـال السيـاسي شخصـيات اخرى الهداف
سيحي الـعربي الذي قاتل مع صالح الدين معلـومة مثل شخصـية عيسى العـوام (ا
واحب االميـرة الصـلـيبـية لـكنه لم يـخن قومه ???) وتـوالت االعمـال السـينـمائـية بـهذا
الــسـيـاق  ولم يـنج مــنـهـا اال الـفـلم اخلــالـد (الـرسـالـة .. قـصــة االسالم ) لـلـمـخـرج
الـشـهـيد مـصـطفـى العـقـاد  الذي اخـتـار مـخاطـبـا اوسع من الـعرب اضـافـة الـيهم
فـأخرج فـلـما راعى احملـاذيـر كلـهـا وبنـسـختـ اجنـليـزيـة وعربـيـة شارك بـهـما كـبار
جنـوم هوليـود والنـجوم العـرب وموله الـعقيـد معـمر القـذافي في واحدة من مـفارقاته
وتنـاقضـته وقـد كانت نـتائج الـفلم مـبهـرة عـلى الصـعد كـلهـا ففي حـ اسلم االف
ـتـحدة االمـريكـيـة  فقـد كان ـعمـورة  ال سـيمـا الزنـوج في الـواليات ا النـاس عبـر ا
اثـره في اجملتـمعـات العـربيـة كبـيرا جدا  حـيث  حتول درس الـتاريخ االسالمي في
صري الـكبير مثـل ا مـدارس العرب جـميعـا الى شخصـيات فلـم الرسالة  وصـار ا
مثلة الـسورية منى واصف زعيمة طـلب وصارت ا عبد الـله غيث  احلمزة ابن عبد ا
وكان لـلفلم اثر كبير في تعـزيز الشخصية االسالمية شرك بـدور هند بنت عتبة  ا
سلم السيما العرب منهم  وفي تعريف العالم باالسالم بلغة حضارية في نفوس ا
حـديثـة. واذا ما عدنـا الى االستخـدام السيـاسي للـفن عراقيـا فان الوقـوف امام فلم
ـسـرح عام 1981 م لـيكـون اغلى انـتاج الـقادسـيـة الذي انـتـجته دائـرة الـسيـنـما وا
سـيـنمـائي عربي مـتـواشجـا مع الـدعايـة السـيـاسيـة للـحـرب العـراقيـة االيـرانيـة وقد
فـشل الفلـم فشال ذريعـا ولم تعرضه غـالبـية دور السـينمـا العـربية ومـنعه االزهر في
مـصر  عـلى الرغم من أهـمية الـنجـوم العـرب الذين مثـلوا به واخملـرج الكـبير صالح
ابـو سـيف الـذي اخـرجـه ( فـكـان اسـوأ افالمه كـمـا يـقــول الـكـاتب الـدرامي الـكـبـيـر
اسامة انور عـكاشة). وبعد بداية االلفيـة الثالثة فقد سيطـرت الدراما السورية عربيا
ـصرية بـقوة وتركت بـصماتهـا في الشارع الـعربي  وفي االزمة مزاحمـة الدراما ا
الـسورية االخـيرة حـاولت دول عربـية مـعروفـة مقـاطعـة الدرامـا السـورية في مـحاولة
لـزيـادة الــنـقـمـة السـيـمــا الـفـنـيـة عـلـى الـرئـيس االسـد  نـاهــيك عن ايـقـاف الـصـورة
ـسلـسالت السـورية عربـيا وان لم تـكن سيـاسية  االيجـابيـة لدمـشق التي تـخلفـها ا
لكن القـرار الرئاسي السوري بشراء كل ماانتجـته الدراما السورية قد قطع الطريق

على اجلميع وساهم باستعادة الدراما السورية مكانتها بسرعة.
وبعـد الـظهـور السـلطـاني لـلرئـيس التـركي رجب طيـب اردوغان فـقد انـتجت الـدراما
التركية ثالث مسلسالت ضخمة عن الدولة العثمانية واسهم اردوغان في دعم اثن
مـنـهـا هـمـا الـسـلـطـان عـبد احلـمـيـد وقـيـامـة ارطـغـرل والـتي اثـرت بـشـكل كـبيـر في
اجملـتمع الـتركي االتـاتوركي واعـادة االعتـبار لـلعـثمـانيـ وقد تـسرب
نـثل الرئيس في ذلك بوضوح لـلمجـتمعـات العربـية  بل ان ا
مسـلـسل قـيامـة ارطـغـرل صار صـديـقا شـخـصـيا لـلـرئيس
اردوغـان.. فــهل وصـلـت الـرســالـة لــقـومــنـا الــبـاحــثـ عن
ـشـهـد الـعـربي ? تـصـحـيح صـورة الـعـراق عـراقـيـا و في ا

انني اشك .

مـنطقة جمـيلة. واوضح بيان امس انه
(بــعــد رصـد حــوادث ســرقـات وســطـو
ضـمن منطقـة جميلة الـتجارية من قبل
اشـخـاص مسـلحـ   تـشكـيل فريق
عـــمـل مـــخـــتص بـــتـــوجـــيـه من وكـــيل
الــوزارة لـشــؤون الـشــرطـة وبــإشـراف
مــديـر مــكـافــحـة اجــرام بـغــداد ومـديـر
ــكـــافــحـــة االجــرام مـــكــتب الـــكــرامـــة 
تـابـعة ـكتـب  ومـجـمـوعة من ضـبـاط ا
ـعـلـومات احلـوادث وتـفـعـيل مصـادر ا
واتــبـاع االســالـيـب الـفــنـيــة وتـنــسـيق
ـعـلــومـات الـتي اجلــهـود ومـقــاطـعــة ا
ـــتـــهـــمــ اثـــمـــرت بـــالـــتــوصـل الى ا
ـــقـــصـــودين وهم اثـــنـــان ومـــراقـــبــة ا

حتركاتهم).
مــشـيـر الى (الـقــبض عـلـيـهــمـا بـكـمـ
مـحـكم وضـبط بـحوزتـهـمـا عجـلـة نوع

الــنـتــرا أجـرة صـفــراء الـلـون ,وتـدوين
ــتـهــمــ األثــنـ بــاألعــتـراف اقــوال ا
ابـتدائياً وقـضائياً التي جـائت مطابقة
ـــســجــلـــة ألربــعــة ألصـل االخــبــارات ا
حــوادث سـرقــة وتـســلــيب). واعـتــقـلت
الـــقـــوات االمـــنـــيـــة ســـتـــة اشـــخـــاص
بـحوزتهم اسلحة ومواد مخدرة . واكد
بـيـان امس انه ( الـقـبض عـلى ثـالثة
أشــخـاص وضــبط بـحــوزتـهم أســلـحـة
غـير مرخصة و ثالثـة آخرين بحوزتهم
مــواد مـخـدرة نـوع كـرســتـال والـقـبض
عـلى شخص لقـيامه بأطـالق النار على
ـــواطــنــ اثـــر نــشــوب احـــد مــنــازل ا
ا أدى الى مـقـتل شخص), مـشـاجـرة 
واضـــاف ان (الـــشــرطـــة اعـــتـــقــلت 46
مـتـسوآل في بـشوارع بـغداد ,واالطـاحة
ـتـهمـ قـاموا بـاالعـتداء عـلى مـفرزة

مـــرور أثـــنــــاء الـــواجب في كـــركـــوك ,
والـقبض على عـلى متهم بـالقتل واخر
حلــــــيــــــازتـه سـالح غــــــيــــــر مــــــرخص

بالبصرة). 
دني وفـي النجف انـقذت فرق الـدفاع ا
نزلها امـرأة مسنة بـعد أنهيار جـزئي 

وسط محافظة. 
ـدني تلقته ديـرية الدفاع ا وقـال بيان 
ـــســــنـــة ــــراة ا (الــــزمــــان) امس ان (ا
اصــيـبت بـكـســر في الـسـاق الــيـمـيـنى
نـتيـجه تعرضـها لـلسقـوط داخل حفره
في سـاحـة الـدار حـيـث  نـقـلـهـا ألحد

مستشفيات احملافظة لتلقي العالج).
نافذ  من جهة اخرى  ,ضـبطت هيئة ا
احلـدودية حـاويات مـخالـفة لـلضوابط
فـي مــيــنــاء أم قــصـر  ,حتــتــوي ثـالثـة
عـجالت مخبأة خلف مواد احتياطية).
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معارضة ثقافية 

الـــعــراقـــيـــ في حتــقـــيق الـــنــهـــضــة
الشاملة).

وتــابع  ان (الــسـوق الــعـراقي يــتـمــيـز
كـاحد االسواق الـعربيـة بفرص نـوعية
ونـعــمل سـويـة عـلى تـعـزيـزهـا وزيـادة
الـتجارة البينـية ب البلدين ,وسنقوم
بـــنــاء عــلى هـــذه االجنــازات صــنــاعــة
فــعـــالــة في اجملــاالت الــبـالســتــيــكــيــة

واالنشائية والكهربائية وغيرها).
 «—œU  Z¹Ëdð

واضـاف (نـحن في بـنك قـطـر لـلـتـنـمـية
بـاعتـبارنا مـسؤولـ عن رواد االعمال
والـشـركـات القـطـاع اخلـاص نسـتـطيع
تــرويج الـصــادرات  ونـأمل ان تــتـرجم
هــذه االجـتــمـاعــات عـلى نــطـاق كــبـيـر

تبادلة).  نفعة ا لتحقيق ا
عـارض العـراقية ورحب مـدير شـركة ا
فـي وزارة الـتـجـارة  ســرمـد طه (بـهـذه
ــبــادرة الــهــادفـة الـى تـوســيع حــجم ا
الـتـعـاون في مـجـال التـبـادل الـتـجاري
وصـوال الى مستويات اقتصادية اعلى
بـ الـبـلدين) ,واضـاف (اليـخـفى عـلى
احـد دور الـوزارة في تـولـيف الـتـجارة
الـداخليـة واخلارجيـة من خالل الوزير
عـالء اجلـــبـــوري حــــيث تـــمــــكـــنت من
اسـتعـادة دورها االقلـيمي والدولي في
ـيـة تــقـويـة الــتـرابط والــعالقـات الـعــا
ـــــعــــــارض الـــــتي واخـص شـــــركــــــة ا
ختلف صنوفها اسـتقطبت الشركات 
كـونهـا تشـكل اهمـية بـارزة بالـتسويق
والــتــســـوق كــمــا انــهــا مــســؤولــة عن

حـمد الـسلـيطي (نـترجم حـرص بالدنا
عـــلى مـــســـتــقـــبل الـــعـــراق الـــشــقـــيق
ـتـثل بــالـفـعل والـقـول واســتـقـراره و
لالمير تميم بن حمد ال ثاني بضرورة
ــكــانــته الــرائــدة اســتــعـــادة الــعــراق 
وتـرسـيخ سـيـادته الـوطـنيـة عـبـر بـناء
مــؤسـســات الـدولـة ودعـم ركـائـز االمن

واالستقرار).
 مــــعـــربــــا عن امــــله ان (تـــكــــون هـــذه
االجـتـماعـات الـثنـائيـة بـداية لـسـلسـلة
خــطـوات جتــاريـة جــديــدة تـتــمـكن من
خاللـــهــا قــطــر من مــســانــدة االشــقــاء
الـــــعـــــراقـــــيـــــ فـي شـــــتى اجملـــــاالت

الستراتيجية).
ومـــضى الـى الـــقـــول (نــثـــمـن جـــهــود
ـن حـرصــوا عــلـى تـنــظــيم اجلــمــيع 
ــبــادرة االقــتــصــاديــة واجنــاح هـــذه ا
الـثــنـائـيـة بـ الـبـلـدين). بـدوره  ,قـال
ـــديـــر الــتـــنـــفـــيــذي إلدارة تـــنـــمـــيــة ا
الــصـادرات وتـرويــجـهـا في بــنك قـطـر
لــلــتـنــمــيــة حـمــد ســالم مــجـيــغــيـر ان
(انــطالق االجــتـمــاعــات الـتــســويـقــيـة
االولـى بـــ الـــشــــركـــات الـــعــــراقـــيـــة
والـقـطـريـة لتـعـزيـز الـتعـاون الـتـجاري
سارات جديدة بـ البلدين ستؤسس 
مـبينة على اجلهـود السابقة من العمل
وفــتح الـبـاب امـام الـشــركـاء لـتـحـقـيق
ــزيـد من الـتـعــاون الـثـنـائي  ,وتـأتي ا
ــبــادرة بــإهــتــمــام من ال ثــاني هــذه ا
الــذي اكـد خالل قـمــة بـغـداد لــلـتـعـاون
والــشـراكـة عـلـى ضـرورة دعم االشـقـاء
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تـشهد العالقات االقتـصادية ب بغداد
والـدوحـة خـطـوات مـتـسـارعـة لـتـعـزيز
ــنـفــعــة عــقب قـمــة الــتــعـاون تــبــادل ا
والــشــراكـة  ,حــيث انــطـلــقت امس في
بــغــداد االجــتــمــاعـات الــثــنــائــيــة بـ
الـشـركـات الـقـطـرية والـعـراقـيـة بـهدف

حتقيق التكامل على االصعدة كافة. 
وقــال وزيــر الــبــيــئــة جــاسم الــفالحي
خالل  كــلـمـته بــالـلـقـاء الــتـوافـقي بـ
الــشــركـات الــقـطــريــة ورجـال االعــمـال
الــعـراقـيـ  ,حــضــرته (الــزمـان) امس
ــبـادرة االشــقـاء الــقـطــريـ (نــرحب 
وعـقد االجـتماعـات التـوافقيـة القـطرية
الــعــراقــيـة ,وارحـب بـكـم بـاسـم رئـيس
الـوزراء مـصـطفـى الكـاظـمي في بـلدكم
الثاني ,ونـثمن اجلهود واالصرار على
الـــعــمل والـــتــواصـل بــرغم تـــأثــيــرات
جـائـحـة كـورونـا وتـداعـيـاته الـسـلـبـية
عــلى مــجــاالت احلــيــاة وبــاالخص في

اجلوانب االقتصادية).
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واشـــار الى انه (انـــطالقـــاً من االخــوة
ــصــالح الـــعــربــيـــة واخلــلــيـــجــيـــة وا
ـشتـركة ب الـبلدين ,جنـتمع لـتعزيز ا
الــعالقــات االقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة
والــتــعــاون الــصــنــاعي بــ الــبـلــدين
) ,مــشـيــدا بـ (دور قـطـر في الـشـقـيـقـ
ــنــطــقـة الــســاعي لــتــحــقــيق اهـداف ا
سـتـدامة) ,مـن جانـبه  ,قـال الـتـنمـيـة ا
الـسـفـير الـقـطـري لدى بـغـداد خـالد بن

اصـدار اجـازات االستـيـراد والتـصـدير
.( للتجار العراقي

مـبينـا ان (الشركـة عملت عـلى اساليب
ـنظومة االلـكترونية مـتطورة مثـملة با
في االسـتيـراد والتـصديـر عبـر اعتـماد
ـصانع بـرنـامج لتـسجـيل الشـركات وا
ــــوردة لـــلـــعــــراق بـــهـــدف حــــمـــايـــة ا
ــسـتـوردين والـشــركـات كـافـة وكـذلك ا
الـتـأكـد من صـحـة مـنـاشئ الـبـضـائع).
دير الـتنفيذي لرابطة فـيما اكد نائب ا
ــصــارف االهـلــيــة احــمـد الــهــاشـمي ا

(نـتطـلع الى تعـزيز التـعاون والـشراكة
االقـتصـادية بـ البـلدين) ,مـشـيرا إلى
ـصـرفي الـعراقي وحتت ان (الـقـطـاع ا
ـركزي يخـطو خطوات اشـراف البنك ا
دة كـبيرة في النـمو واخلدمات خالل ا
احلـالية ,اذ يـوجد اكثر من 70 مـصرفاً
خـاصاً يـنتـشر في عـموم الـبالد ويـنفذ
الـقـوان والـتعـليـمـات الدولـية ويـقدم
واطن  ,كـما هـناك اخلـدمات ألغلـب ا
اكـــثـــر من خـــســـمـــة مـاليـــ حـــســاب

مصرفي مفعل).

واوضـح الــــهـــاشــــمـي (احلــــســــابـــات
ــئـة ــصـرفــيــة حـقــقت نـســبـة 44 بــا ا
ـصــرفـيـة ســنـويــاً وبـلــغت الـودائـــع ا
نـــحــو 85 تـــرلــيـــــــــون ديـــنــار اي مــا
يـعـادل 57 مـلـيـار دوالر وارتـفـاع حجم
االقـــراض الى 50 تـــرلـــيـــون ديـــنـــار),
ـصارف تعـمل على تـعزيز مـؤكدا ان (ا
االســـــتــــقــــرار االقـــــتــــصــــادي ,بـــــرغم
الـــتــحــديـــات الــكـــبــيــرة الـــتي تــواجه
االقـتصاد احمللي بسبب تفشي كورونا

وتراجع االيرادات النفطية). 
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ــنـظــمـــــــة خـالل االنـتــخـابــات الـتي ا
جــرت عــلى هـامـش اعـمــال الـدورة 47
ـنــعــقـد في ــؤتــمـر الــعــمل الــعـربـي ا

القاهرة).
واضــافت انه (اثــمـرت جــهـود الــوزيـر
عـــادل الــركـــابي ومن خـالل ســلـــســلــة
االجــتــمـاعــات الـتـي عـقــدهـا مع وزراء
الــعـمل في الـدول الــعـربـيــة عن تـأيـيـد
كــبـيـر لـصـالح فـوز الــعـراق بـعـضـويـة

نظمة). مجلس ادارة ا
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ودعــا الــركــابي الى (وضع ســيــاسـات
رصـينة للنهـوض بواقع العمل العربي
وايـــجـــاد حـــلــول ومـــعـــاجلـــات انـــيــة
لــلــتــخـفــيف مـن االثـار الــتي تــركــتــهـا
الـتـحديـات على اجملـتمـعات الـعربـية).
وبــحـث الـركـابـي مع نـظـيــره الـقـطـري
يــوسف بـن مـحــمــد الــعــثــمــان فــخـرو
امــكــانـيــة الــتــعـاون بــ الــبـلــدين في

مـجـاالت مخـتلـفة ,والسـيـما في الـشأن
االجتماعي واثره على قطاع العمل.

وقـال الـركـابي ان (الـعراق مـر بـظروف
صـعبة اقـتصادية واجـتماعيـة كان لها
االثـــر الــبــالغ عـــلى قــطــاعـــات الــعــمل
شاكل تتـفاقم بعد اخملـتلفة إذ بـدأت ا
ظـــهــور جــائــحــة كـــورونــا فــضال عن
مـشـاكل اخرى مـنـها تـزايـد اعداد ذوي
االعـــاقـــة بـــســـبب احلـــروب والـــعـــنف
ـئة وارتـفـاع نـسب البـطـالة الى 20 بـا
بـسـبب ظـروف اجلـائـحة) ,مـشـيرا الى
ان (االسـتـقـرار االمـني يـصل بـالـبـلدان
الى مـــرحــلــة الــتــطــور فـي الــتــنــمــيــة

االجتماعية وبيئة العمل). 
من جانبه ,ابـدى فخرو(استعداد بالده
لـلــتـعـاون في مـجـاالت الـعـمل والـشـأن
االجــتـمــاعي وايـجــاد فـرصــة لـتــوقـيع
مـذكـرة تـفاهم بـ الـبلـدين لالسـتـفادة

شتركة).  من التجارب ا
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فــاز الـعــراق بــعـضــويـة مــجـلس ادارة
منظمة العمل العربية الى جانب مصر
والــــكـــويت وتــــونس لالعـــوام -2021

2023. وذكـــــــــــــرت وزارة الــــــــعـــــــــمل
والــشــــــــؤون االجـتــمــاعـيــة في بــيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امـــس ان (ذلـك جـاء
بــعــد تـصــويت غــالــبـيــة االعــضـاء في

وكــان الــركـابي قــد الـقـى في اجلـلــسـة
ـؤتـمـر الـعمل االفـتـتـاحيـة لـلدورة 47 
الـعربي كـلمة جـاء فيـها ان (التـحديات
واخملـاطـر الـتي تـواجـهـا مجـتـمـعـاتـنا
الـعربية  ,والسـيما في ظل ظروف عدم
االســتـقـرار الـسـيــاسي واالمـني فـضال
عن تـداعيات جائحـة كورونا ترك اثارا
اقـتصاديـة واجتمـاعية ومـعيشـية على
الـــســـكـــان ,وامـــام هـــذة الـــتـــحـــديــات
االسـتـثـنـائيـة فـانـنـا مـطالـبـ بـايـجاد
ستقبلية عاجلات االنية وا احللول وا
وفـقا اللـيات مـبتـكرة لـلحـد والتـخفيف
من االثـار التي تـركتهـا التحـديات على
مـجـتـمـعـاتنـا بـهـدف ايـجـاد اصالحات
حــقـيــقـيـة وبــنـيــويـة في ســوق الـعـمل
واالعـــمــال) ,واقـــتـــرح الـــوزيــر (وضع
سـتراتـيـجيـة معـياريـة عربـية لـلتـحول
ــنـظم الى الــقـطـاع من الــقـطــاع غـيـر ا

نظم ).  ا

ووصـل وفـد مـجـلس الــنـواب بـرئـاسـة
حـسن كر الكعبي وعـضوية النائب
اال طـالباني وعـدنان الزرفي الى ڤـيينا
ي ؤتمر العا ,للمشاركة في ا

ـانات بالـتعاون اخلـامس لرؤسـاء البر
ـــان الـــنــمـــســـاوي و احتــاد مـع الــبـــر
تحدة. ان الدولي ومنظمة اال ا البر
ـؤتمر سـيتناول وقـال بيان امس ان (ا
ـستدامة مـحاور مهـمة منـها التنـمية ا
فضال عـن مواجهة ومـكافحـة االرهاب 
ـيا  جـائـحـة كـورونـا وتـداعيـاتـهـا عـا
ضللة بـاالضافة الى مكافحة االخبار ا
و خــطـاب الــكـراهـيــة عـلى االنــتـرنت),
واضـاف ان (رئيس الوفد سيلقي كلمة
ؤتمر عن مجلس النواب  عالوة فـي ا
عـلى اجراء لـقاءات جـانبـية مع رؤساء
ـــانــات الـــعــربـــيــة الـــعــديـــد من الـــبــر
واالقـلـيمـيـة والدولـيـة لبـحث الـقضـايا

شتركة). والعالقات ا
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طـــالب  مــكـــتب مـــفــوضــيـــة حــقــوق
االنسان في ديالـى  بخطط متـكاملة
رشـح من حلمـايـة الصـحفـيـ وا
ســـلـــوكـــيــات الـــعـــنـف وتـــداعـــيــات
ـشروع  التـنـافس االنتـخـابي غـير ا
مـــؤكــدا ان ذلك جـــاء عــلى خــلـــفــيــة
اســتــهــداف مــنــزل مـراسـل صـحــفي

بقنبلة يدوية في بعقوبة .
ــكـــتب صالح مــهــدي وقــال مـــديــر ا
اجملــــمـــعـي لـ ( الـــزمــــان )  ( يـــجب
اعتـمـاد خطـطـاً امنـية واسـتـخبـارية
ـرشــحـ حلــمـايــة الــصـحــفـيــ وا
ـنـاطق االمـنــة من هـجـمـات عـنف وا
محتمـلة ومنافـية حلرية الـتعبير في
ظل تــــصــــاعــــد حــــمـى الــــتــــنــــافس

االنتخابي في احملافظة ) .
واضــاف اجملــمــعي   ان  ( تــقــيــيــد
حـرية الـتـعـبيـر وعـدم تـقبل االنـتـقاد
والــرأي االخــر سـلــوكــيــات مـنــافــيـة
ـقراطـية وحـرية الـفرد للـعمـليـة الد
الــشــخـصــيـة والــثــقـافــيـة )  عــازيـا

اتـــســـاع حـــوادث االســـتــهـــداف الى
(عــــــدم اقــــــرار قــــــانـــــــون اجلــــــرائم
ــعــلــومـاتــيــة والــذي يــجب اقـراره ا
واالتـــفـــاق عـــلى نـــقــاطـه اخلالفـــيــة

ثيرة للجدل وتسويتها ) . وا

ــال ولـــفت اجملــمـــعي الى  (وجـــود ا
الـســيـاسي والـنـفــوذ وعـدم الـشـعـور
سؤولية والالمباالة بقوة القانون با
ا تـستـغل للـوصول الى والدولـة ر
ان ما يولد استهدافاً حلياة قبة البر

واطن وتكميم االفواه بالقوة ) . ا
ودعــــا اجملـــمـــعي   الـى  ( تـــوثـــيق
الـتعـاون بـ الصـحـفيـ واالجـهزة
ــــــنع وقـــــوع حـــــوادث االمـــــنـــــيـــــة 
االستهـداف واحلد من اضرارها الى
جــانب ســرعــة اجنـاز الــتــحـقــيــقـات
االمـــنــيـــة في ظل وجـــود كــامـــيــرات
ـراقـبـة واجـهـزة الـكشـف واعالنـها ا

بشكل شفاف للرأي العام) .
ومن جـانـب آخـر قـال اجملــمـعي  إن
(ديـالى شـهـدت خالل الـعـام اجلـاري
ـــكن ان من 6 - 5 جـــرائم بـــشـــعــة 
نسميهـا بالشاذة حيث يعـمد القتلة
إلى التمـثيل بجـثث الضحـايا بشكل
مــرعب بــعـــد قــتــلــهم رغم أن دوافع
ـة جنائـية ولـيســــت إرهـابية اجلر

.(
ة وأضاف اجملـمـعي  أن  ( كل جـر
من هـذه اجلرائم لـهـا أسـبابـهـا لكن
جـميـعـها تـشـتـرك في مدى الـقـسوى
والبشاعة وهذا ما يجب االنتباه له
ألننا أمـام شكل جـديد من اجلرائم ال
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ــدرســة الـــكــر قـــاسم مــعـــلــمــا فـي ا
االبتدائية في الشامية.

ولم تـكن في الشامية مـدرسة متوسطة
او ثـانويـة للـبنات لـكن مديـر مدرسـتنا
ــدني قــبـل اثـنــ مـن الــبــنـات بــاقــر ا
طـالـبـت فـي مدرسـتـنـا واحدة مـنـهـما
درسة نفسه والثانية بنت ابـنة مدير ا
مـــديــر دائــرة الــنـــفــوس (تــســمى االن
ـدرسـة ـديـر ا ـدنـيـة) وكـان  االحـوال ا
ولـدان هــمـا صـبـاح وبـهـيج اطـال الـله

في عمريهما.
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واذكـــر ان مـن بـــ طالب صـــفـــنـــا في
االول والـثـاني والثـالث متـوسط طالب
اعـمى اسمه محمـد كان بشكل دائم من
ــتــفــوقــ كــمــا اذكــر من زمالئي في ا
مـدرسـة الـشـاميـة مـهـدي احلـافظ الذي
بــــرز في مــــنـــاصـب مـــهــــمـــة في اال
ـتحدة قـبل ان يع وزيـرا للتـخطيط ا
بــعـد احــتالل الــعـراق عـام  2003كــمـا
كــان نــائــبــا في مــجـلـس الـنــواب ومن
درسة سامـي فرج وغازي فرج زمـالء ا
ولـدا مدير البـلدية وماجد عـبد احلميد
ابـن مـــديـــر الـــنـــفـــوس هـــو االن لـــواء

متقاعد في زيونة ببغداد.
فـي ســنــوات الــدراســة فـي الــشــامــيــة
شــــاركت فـي الـــكــــثـــيــــر من االلــــعـــاب
الـريـاضـيـة فـقـد كـنت العـبـا مـاهـرا في
ـــنـــضـــدة وكـــنـت ضـــمن فـــريق كـــرة ا
ــدرسـة بـكــرة الـقـدم ضـمـن مـبـاريـات ا
دارس لـواء الديـوانيـة كما كـرة القـدم 

علم االوائل جيل من ا

شكيب كاظم

عــاقــر الـورد الــشــعـر مــنــذ عـام 1953
اضي ولـكـنه منـذ سـبعـينـيـات القـرن ا
بـدأ يتـحسب عـندمـا حتول الـشعر إلى
ـائدة وانـحـسرت بـضـاعـة تقـدم عـلى ا
تــمـامـاً حــتى ال يـسـقط فـي مـطب بـيت
الـشعر وفضّل دائـماً أن يبقى في الظل

ا وقع به اآلخرون. حتى ال يقع 
كــانت تـربـطـنـي بـالـورد عالقـة مــتـيـنـة
جــــداً فـــهـــو من
مـــــديـــــنـــــتـــــنـــــا
ومـحلتنا في آن
واحـــــــــــــــــــــــــــد
وجــــمـــعــــتـــنـــا
اجملـــــــــــــــــالـس
الــــثــــقــــافــــيـــة
واالجـتـمـاعـية
الـــــتـي كـــــنــــا
نـغشـاها وقد
أغـــــــــــــــــرانـي
الــــــــعـالمـــــــة
الـــــــــــــــراحـل
الـــــدكــــتــــور
حـسـ علي
مــــحـــفـــوظ
مــــــــــــــــــــرة
بـــتـــلـــبـــيــة
دعـــــــــــــــــوة
الـورد عـلى
الـــعــشـــاء في بـــيــته في
حي اجلــامــعــة وقــال إنه سـيــعــد لــنـا
ـضـيـرة" طـبــخـة تـاريـخـيـة اســمـهـا "ا
وهي طــبــخـة قــرأنــا اسـمــهــا في كـتب
ا كنا نحن االثن من عشاق الـتراث و
الـتراث فقـد سارعنـا إلى تلبـية الدعوة
الـتي كـان ثـمـنـهـا جـلـوسـنـا في الـبيت
ثـالثــــة أيــــام حــــتـى ذهــــبت رائــــحــــة
ــضــيــرة" من أفــواهــنــا فــقــد كــانت "ا

مطبوخة من كثير من الثوم.
ومــرة خــرجــنــا مــعه مع أصــدقــاء هم
الــبــروفــيــســور الــراحل نــعــمـة رحــيم
الــعــزاوي ويــحــيى الـبــكــاء "الــدكــتـور
كتـبة العصرية إياد حـالياً" وصاحب ا
الـقـامـوسي إليصـاله إلى داره في حي
اجلـامعـة وكان الـوضع األمني قـد فقد
الــكـثـيـر من قـوتـه وهـيـبـته في أواسط
اضي بـعد احلرب تـسعيـنيات الـقرن ا
الـتي شنتها أمريكا على العراق وكان
الـورد يـسـتـعجـلـنـا لـلـوصول إلى داره
ألن الـتــلـفـزيـون كـان يـعـرض مـسـلـسل
دن الـثالث" الـذي كـان الورد "حـكـايـة ا
يـظهر فيه بدور والي بـغداد العثماني
فــاضــطــر يــحــيى الــبــكــاء الخــتــصــار
الــطـريق والــدخـول إلى حي اجلــامـعـة
مـن اخللف حيث مـساحات من األرض
خـاليـة وموحشـة وحدث أن نـفد وقود
نـطقة ولك أن تقدر الـسيارة في هذه ا
مـخاوفنـا من هجوم عـصابة قـد تقتـلنا
وتـسـرق الـسـيـارة مـنـا فـاضـطـررنـا أن
نـدفـع الـسـيـارة حـتى الحت لـنـا بـيـوت

حي اجلـامـعة وعـنـد أول بيـت وصلـنا
إلـيه طـلـبنـا من الـورد أن يطـرق الـباب
ويـطلب منهم كمية من الوقود توصلنا
إلى مــحــطــة الــوقــود لــنــتــزود مــنــهــا
نـطقة وإذا بـحاجـتنـا كونه من أبنـاء ا
ذهـب أحـدنـا قـد يـظن أهل الـبـيت أنـنـا

عصابة تريد سرقة سيارتهم.
طـرق الورد الـباب وخـرج شاب صـغير
ومـا ان شاهد الورد حتى صرخ بأعلى

صوته:
"يا أبي والي بغداد يريدك".

واستغرقنا في ضحك عنيف حتى بعد
أن زودونــا بـالــوقـود وأوصـلــنـا الـورد

إلى بيته.
حـكايات كـثيرة أحـفظهـا عن هذا العلم
ا الـذي لم يـنـل حظـه من االهـتـمـام ر

. أعود إليها يوماً
كـان الورد يعتقـد أن الكالم في حقيقته
فــكـرة فـي الـذهن يــحـولــهـا إلى ألــفـاظ
يـستقبلها السمع ويحولها الى معاني
تـزيد العـلم الذي يسـاعدنا عـلى الفهم
وكــلــمــا كـان الــعــلم اقل ضــغــطــاً عـلى
تـلقي أفضل وبـذلك يكون الـذهن كان ا
الـنحو عـلماً وصفـياً وهو في طـبيعته
وصــفي مــسـتــشـهــداً بـشــخـصــيـة من
الـشخصيات الـفنية يعـمل في السينما
حــفظ قــواعــد الــنــحــو كــمــا وضــعــهـا
ســيــبـويه فــإذا أراد ان يــكـتب رســالـة
ألبــــيه جــــاء إلـى الـــورد لــــيــــكــــتب له
فـالقواعد لم تعلمه شـيئاً أما استعمال
الـعـربيـة فـبـقي بعـيـد عنه ولـهـذا يرى
الـورد أنــنـا نـحـتـاج إلى أن نـفـهم كالم
دارس الـنحوية الـعربية الـعرب وأن ا
قـدمت صورة معقدة جداً لـلغة العربية
فـشـلت معـهـا في ان حتبب الـنـحو إلى

الناس.
كـان الورد يتحدث الفصحى في حياته
الـــعــامــة ومـــحــظـــور عــلى أهل بـــيــته
صـغـاراً وكـباراً أن يـتـحـدثوا بـغـيـرها
وكــان لــديـه مــشــروع طــويل ومــفــصل
إلبـدال الـفـصـحى في احلـيـاة الـعـامـية
بـنـحـو يسـيـر عن طـريق تقـد جـوائز
ومـــكــافــآت ألفـــصح مــدرســـة وأفــصح
أسـرة وأفـصح بائع فـاكـهة من الـسوق

. وهكذا شيئاً فشيئاً
يــشـهـد تـلـمـيـذه حــسن نـاظم في مـقـال
كـتـبه بصـحـيفـة (إيالف) أن الـورد كان
ـيـة على يـحـمل تالمـذته بقـسـوة أكاد
أالّ يـنــظـروا إلى الـنـحـو مـطـيّـة لـلـكالم
الـصـحيح بل كـان يرغـب رغبـة يائـسة
فـي أن يـجـعـل من تالمـذتـه ذوي فـطـرة
كالمـية فصـيحة غيـر فطرتهم الـعامية
وأن هـوسه هذا كان يلفت إليه االنتباه
أنّـى حلّ وارحتل وكـان مـثـار سـخـرية
بـعـضـهم ونقـمـة بـعضـهم اآلخـر أيـضاً
ن فــيـهم أغـلـب أسـاتـذة قـسـم الـلـغـة
الــعــربـيــة في كــلــيـة اآلداب - جــامــعـة
بغداد. هؤالء األساتذة كانوا يرون فيه
شـــذوذاً إذ كــان يُـــفـــتــرض أن يـــكــون

قــبل أربـعـة عــشـر غـادر الـدكــتـور عـبـد
األمـير الورد دنـيانا تـاركاً آثاراً لـغوية
وشـعـرية وفـنـية ومـخطـوطـات كتب لم
يـسـعـفه الـزمن بـطـبعـهـا ونـشـرهـا ب
ـواهب الـنـاس. كـان الـورد كـتـلـة من ا
ــثل ال يـشق له فــهـو لــغـوي كــبـيــر و
ي مـعروف غـبـار وشـاعـر فـخم وأكـاد
ومـتـعبـد وضع أدعيـة خـاصة به يـدعو
بـها ربه ولـكنه كـان كثـير الـشكوى من
الــزمـان ومن مـجــتـمع لم يـنــزله مـنـزله
الـالئق به وانعـكس ذلك عـلى مظـهره
فــأطـلـق شـعــر رأسه وحلـيــته وانــتـعل
نــعـــاالً ال يــتــغـــيــر وحــمل عـــلى كــتــفه

حقيبة.
وحـتى بـعـد وفاته في 13 تـموز 2007
الــذي صـادف بــعـد 12 ســنــة من وفـاة
قــريـبـة عـالـم االجـتـمـاع الــدكـتـور عـلي
الوردي الذي توفي أيضاً في 13 تموز
1995 لم يول اهتماماً فلم يطبع له

ديــوان شــعــر وال خــرجت إلـى الــنـاس
مخطوطاته في كتب.

ـــؤرخ الـــعـــراقي الـــدكـــتـــور يـــجـــمـل ا
إبــراهــيم خــلـيـل الـعالف حــيــاة الـورد
بـسطور قال فيها إنه من مواليد مدينة
الــكــاظــمــيــة ســنـة 1933 حــصل عــلى
شـهــادة االكـتـفـاء (الـبـكـالـوريـوس) في
آداب الـلغـة العـربيـة من جامـعة بـغداد

1958 وعلى شهادة الفضل.
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ـاجـسـتـير) وعـلى شـهـادة االجـتـهاد (ا
(الـدكـتـوراه) في الـنحـو والـلـغة 1978
(االكــتــفــاء والــفــضل واالجــتــهــاد كـان
ـراتب الـعلـمية : الـورد يعـبر بـها عن ا
ــــاجـــســــتــــيـــر الــــبــــكـــالــــوريــــوس وا

والدكتوراه).
عـمل أستاذاً للنحـو ومشكالت العربية
والــعـروض في قــسم الــلـغــة الـعــربـيـة
بـكلية اآلداب بجامعة بغداد. كما درّس
ـيـة في جـامـعـة الـسـلـيـمـانـيـة وأكـاد

الفنون اجلميلة
وكـــلـــيـــة اإلدارة
واالقـــــتـــــصـــــاد.
وهـو عضو  في
نــقـابـة الـفـنـانـ
الـــــعـــــراقـــــيـــــ

والـفرقة الشـعبية
لــلـتـمـثـيل وفـرقـة
ــــســـرح الــــفـــني ا
احلـــديث واحتــاد
األدبــــــــــــــــــــــاء فــي
الـــعــراق. أقــلع عن
الــنـشـاط الــشـعـري
مـنـذ أكـثـر من عـشر
ســـنــوات من وفــاته
وفـــــــــرغ نــــــــفـــــــــسه
لـــلــتـــدريس وبــعض
ـسـرحي. الــنـشــاط ا

نــشــر بــعــضــاً من شــعــره في اجملالت
ــتــخــصــصــة. من مــؤلــفـاتـه :"مـنــهج ا
األخـــــــــفـش األوسط فـي الـــــــــدراســــــــة
الــنـحـويـة" "مـعــاني الـقـرآن لألخـفش:
ـدارس النـحوية" دراسـة وحتقيق" «ا
"الــســؤال الــكــبــيــر" "مــقــدمــة في أدب
الـوالـدين" “الـعـروض لـلـجـمـيـع". ترك
الـــعــراق ســـنــة 1990 لـــلــتـــدريس في
جـامـعة درمـة في ليـبيـا ثم في جامـعة
صــنـعـاء سـنـة 2000 عــاد إلى الـعـراق
ســنـة 2004.. ذكــره مـعـجم الــبـابـطـ
وكــتب عــنه كــثــيـرون مــنــهم الــبـاحث
ــطــبــعي واألســتـاذ الــكــبــيــر حـمــيــد ا

الدكتور سعيد عدنان.
إذا كــان دقـيــقـاً قــول الـعالف إن الـورد
أقـلع عن الـشعـر قـبل عشـر سـنوات من
وفـاته فـتـكـون الـقـصـيـدة الـتـي كـتـبـها
(ربع قـرن في الـصحـافة) وقـدم معـرفاً
بـها بـالقـول "حتية لـألخ احلبيب سالم
الـشـماع في عـيـده النـحـاسي" هي آخر
قصيدة كتبها وأحتفظ بها إلى اليوم.

مــدرّس الـــنــحــو كــغــيــره من مــدرسي
الـنـحو اآلخـرين ذا نزعـة مـحافـظة في
كلّ شـيء فمـا بالك بـعبـد األميـر الورد
ــسـرحي. بـعـد عـام ـمـثل ا الــشـاعـر وا
الـدراسـة ذاك أقصي الـراحل إلى قسم
اإلعالم لــــيـــدرس الــــعـــربــــيـــة لــــغـــيـــر
ــارسـة االخــتــصــاص ولـيــحــرم من 
تــخـصــصه الــعـمــيق بــدعـوى قــسـوته
ـية عـلى طالب الـلغـة الـعربـية األكـاد
ورســوب نـــصف الــصف الــدراسي في

مادة النحو.
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يــصـف الــكــاتب شــكـــيب كــاظم عــبــد
األمـــيـــر الـــورد بــأنـه آخــر األخـــافش
لــشـغــفه بـاألخــفش األوسط وحتـقــيـقه
كــــتـــاب “مــــعـــانـي الـــقـــرآن ”إذ خصّ
األخـفش األوسـط سـعـيد بـن مـسـعدة
بــدراسـة شـامـلـة شــافـيـة وافـيـة درس
فـــيـــهـــا كل شـــاردة وواردة فـي حـــيــاة
األخــفش وأسـاتـذته وتالمـذته ودرسه
الــنـحـو والـعـروض وأوضح أراءه في
الـقراءات القرآنية واقفـا عند مصنفاته
وكـتبه وقد توج جهـده هذا صابا إياه
اجـستـير الـتي تولى بـرسالـته لنـيل ا
اإلشــراف عــلـيــهـا الــنــحـوي الــصـرفي
الـــعـــراقي األســـتـــاذ كـــمـــال إبـــراهـــيم
ــــتــــوفى ســــنـــة 1973 وقــــد تــــولت ا
مـؤسسة األعلمي للمـطبوعات ببيروت
ومـكتـبة دار الـتربـية بـبغـداد طبع هذه
الـرسالة العلميـة بكتاب عنوانه (منهج
األخـــــــــفـش األوسط فـي الـــــــــدراســــــــة
الـنــحـويـة) صـدر بـطـبـعـته األولى عـام

.1975
من يـقـرأ هـذا الـسـفـر الـنـفـيس يـلمس
دقـة البـاحث عبـد األميـر الورد وشـغفه
بـالـبـحث فال يـكـاد يغـادر صـغـيرة وال
كــبـيـرة إال أحـصـاهــا تـلـمس ذلك لـدى
ـضــني عن أسـاتـذة بــحـثه الـطــويل وا
األخـفـش وتـلـمـذته لـلـخـلـيل بن أحـمـد
الــفـراهـيـدي الــذي كـان مـوضع خالف
تقدم أم ونـفي وإثبات سواء لـدى ا

عاصرين ا
اشــــتـــهـــر مـن االخـــافـــشــــة ثالثـــة هم:
األخـفش األكـبـر عـبـد احلـمـيـد بـن عـبد
اجملــــــــيـــــــد (ت/157) واألوسـط أبـــــــو
احلــسن سـعــيـد بـن مـسـعــدة الـبــلـخي
اجملــاشــعي (ت/215) بـــاخــتالف عــام
وفـاته واألصـغـر أبـو احلـسن عـلي بن
ـتـوفى بـبـغـداد سـلــيـمـان بن الـفـضل ا

عــام 315. إن الــبــاحث الــرصـ عــبـد
األمـير مـحمـد أم الـورد وهو يدرس
االخــفـش األوسط لم يــكــتف بــتــقــد
ـشهورين تـرجمـة لالخافشـة الثالثة ا
بـل واصل الــبــحث فـــذكــر أحــد عــشــر
اخـفش مجتـمع ذكـرتهم الكتب وهم:
األخـفش البغـدادي النحوي (ت/215)
واألخــفش االلـهــاني ( تـوفـي قـبل عـام

250) واألخفش النحوي القار
الــــــدمـــــشـــــقي ( ت/291) واألخــــــفش
األنـــــدلــــسي كـــــان حــــيــــا عــــام 309
وصـلي النـحوي كـان حيا واالخـفش ا
عـام 370 واألخـفش النـحوي الـشريف
اإلدريـــــــــسي كـــــــــان حــــــــيـــــــــا عــــــــام

452واألخفش الشقري البلنسي
تـــــوفي بـــــعــــد عــــام 460 واالخـــــفش
الــشـريف الـفـاطــمي فـضال عن أربـعـة
اخـافش جـاءوا مـتفـرقـ هم: األخفش
الـــــكــــــوفي واألخـــــفـش األنـــــصـــــاري
ــــدجلي واألخــــفـش الــــصـــنــــعــــاني ا
الـيـمني واألخـفش البـغـدادي ليـرتفع
الـعـدد إلى خـمـسـة عـشـر اخفش وزاد
الـســادس عـشـر الـدكـتـور حـسـ عـلي
مـــحــفــوظ (تـــوفي ســنــة 2009) ح
ـا تـرجم له الـعالمـة (اغـا بزرك زوده 
الـطـهـراني) في كتـابه (نـقـباء الـبـشر)
وهـــــو الـــــشـــــيـخ عـــــبـــــاس األخـــــفش

(ت/1329).
ويــعــد الـكــاتب شــكــيب كــاظم الـورد:
األخــفش الــســابع عــشـر ولــعــله آخـر
األخــافش الهـتــمـامه بــعـلم األخــافـشـة
والســيـمـا األخـفش األوسط سـعـيـد بن

مسعدة.
لـقد ضـرب اجلوع الدكـتور عبـد األمير
الـورد في تسعيـنيات القـرن العشرين
الـقاسية كمـا ضرب العراقيـ جميعاً
الــذين عــانــوا احلـصــار الــبــشع الـذي
حـــطم مــنــظـــومــة اجملــتــمـع الــعــراقي
وأحـاله إلى ركام وهـباء منـثور فغادر
الـعراق نحو ليبيا بـحثا عن لقمة خبز
ـة ومـنهـا نـحـو جـامعـة صـنـعاء كـر
لـيـعـود بـعد ذلك إلـى العـراق ولـيـموت

في ثراه سنة 2007.
إن مـن حق الــورد عـلــيــنــا وقــد عـاش
حـياته من دون أن يلتفت إليه أحد أن
ــؤســســات الــثــقــافـيــة إلى تــتــداعى ا
إخـراج مخطوطات كتبه التي لم تنشر
ودواويـن شــعـــره إلى الـــنـــور قــبل أن

تضيع.. فهل ستفعل?

عبد االمير الورد ب تالميذه

r œ«b  w  ` √Ë u M « g U √ nA ≈ œ—u «
øwLKF « t Ë—u  –UI ≈ v ≈ WO UI « UN'« v «b  q

يــــخـــتـــلـف عن اإلرهـــاب فـي آلـــيـــات
التنفيذ) .

ـة واشــار اجملــمـعـي  أن  ( كل جــر
لها اسبابها لكنها تشترك بقساوتها
وبشاعـتها وهـذا االمر يجب االنـتباه
له ألننـا أمام طـور جديـد من اجلرائم
ال تــخـــتــلف عن اإلرهـــاب في آلــيــات

التنفيذ) .
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واكد اجملمعي  ان ( اجلرائم الشاذة
لم تـكن مـألـوفة في ديـالى حـتى وقت
قريب لـكن وفق تقـييـمنـا االولي فإن

 6أسباب قادت الى بروز هذه
اجلـــــرائـم مـــــؤخــــــراً وهي ضــــــعف
ــنـظــومـة الــقـيــمـيــة واالبـتــعـاد عن ا
االنسـانيـة والدين وعـسكـرة اجملتمع
وكـــثــرة الـــسالح ومــشـــاهــدة االفالم
االجـــرامــيـــة دون أي رقــابـــة والــتي
ــشــــــــاهــدين حـافـزاً تـمــنح بـعض ا
ــاثـــلــة كــبـــيــراً الرتـــكــاب جـــرائم 
بــاإلضــافـة إلـى تـأثــيــر اإلدمــان عـلى
اخملــــدرات وتـــداعـــيـــاتـه في فـــقـــدان

الـــتــــوزان والــــعـــقـالنـــيــــة ) . وبـــ
اجملــــمــــعـي  إلى أن  ( مـــــواجــــهــــة
اجلــرائم الـشــاذة يــأتي من قـوة ردع
ـــقــــابل فـــإن الـــقــــانـــون لــــكن فـي ا
الـعشـائر الـتي تـقدم مـخـرجاً لـلـقتـلة
من خالل دفع الــفـصــول بـاتت جـزءاً
ـشـكــلـة )  مـضـيـفـاً أن  (الـديـة من ا
تعمد ـتعمد أمـا ا تقدم للـقتل غير ا
فـــجـــيب أن يــنـــال اجلـــاني عــقـــوبــة
ــؤبــد لــيــكــون عــبــرة اإلعــــــدام أو ا

لغيره ) .
الـــــى ذلـــــك أفـاد مــــــصـدر أمنــــي
لــ (الـــزمــان)  إن  ( عــبـــوة نــاســفــة
مـثبـتـة بسـيـارة الـقيـادي في احلـشد
الـــشــــعـــبـي صالح قــــاسم مـــحــــمـــد
الــزهـيــري انـفــجـرت مــقـابل الــكـراج
ـــديــنــة بـــعــقــوبـــة مــركــز ــوحــد  ا

محافـــظة ديالى ) .
ــصــدر  أن  ( الــزهــيــري وأضــاف ا
أصيب بـجـروح جراء االنـفجـار نقل
ـسـتشـفى بـعـقـوبـة الـعام عـلى إثـره 

لتلقي العالج ) .

تـدربت على القفز بـالزانة لكني اصبت
بـالــتـواء في الـقـدم جـعـلـني اتـرك هـذه
اللعبة. وكان من مدرسينا استاذ اللغة
الـعـربيـة بـرهان الـدين الـعبـوشي وهو
شـاعر فلـسطيـني معروف اعـتقل مرات
عـديـدة في فلـسـط وجـاء الى الـعراق
لك غازي حيث عمل مدرسا مـنذ عهد ا
فـي مدارسـهـا الى ان تـوفـي عام 1995
واذكـر نصيحة من الـعبوشي ح علم
بــــاني لن اشــــارك في االمــــتـــحــــانـــات
االخـيـرة لـلـصف الـثـاني مـتـوسـط فـقد
تـــســـلــمـت شــهـــادة الـــنـــجــاح وودعت
االصــــدقـــاء لــــلــــســـفــــر الى اهــــلي في
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حــبـذا لـو يـجــري فـرز قـطـعــة ارض مـنـاسـبـة لــتـضم قـبــور الـنـواب و الـرؤوسـاء
والوزراء.

دفن رسمي واقع احلق في ان يكرموا  ن شغـل و يشغل و سيشغل هذه ا ان 
ـثل وفـاء الدولـة و الـشعب لـلـرجـال و النـسـاء الذين مـثـلوا مـرحـلة االنـتـقال من

الشمولية الى التعددية.
سيـكون صعـبا طـلب نقل جـثامـ الذين قـضوا نـحبـهم فلـقد مـات رئيس ونواب
ووزراء لكن الـذين ينتظرون منـهم سيكون مهـما لالجيال القادمـة ان تمر و تنظر
الى اجملموعـات التشريعية و التنفيذية التي كـتبت لها قوانينها و نفذت دستورها
ـا تنسى و رسمت و قـادت سياسـة في مرحلـة صعبـة ال ان تتوزع الـقبور و ر
وال ان تكـون بحسب النزاع و االنقالبات فلقد نسيت من الذاكرة قبور و تناثرت
ـلـكـيـة و قـتل قـبـور و اهـمـلت قـبـور ســبب ذلك ان جـمـاعـة كـر قـاسم قــتـلـوا ا
اجلمـهوريون اجلمـهوري و انقض احلـزب اجلمهـوري االمريكي على جـمهورية

. صدام حس
و مثلما لنا معالم تاريخية و منها مقبرة االنگليز فلم ال تكون لنا مقبرة السلطة?
وتخـيلوا ان تـكون مـثلـثة الـشكل تـمثل تـدرج السـلطـات و تزرع و تخـطط حسب
ــسـتــقـبـل و ايـضـا ــر بـهــا الـزوار من ذوي و ابــنـاء و احــفـاد في ا الـدورات و

الضيوف الذين يزورون العراق.
فأن اتفقوا على النجف كان بها وان تمسكوا بالعاصمة فالزوراء مكان مالئم.

مجرد فكرة.
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/ة لن اورد اسمـاء اصحاب الفتوى التي سأوردها فمن خاللها سيعرف القار
من هم ليست االسماء بأهمية خطورت خطورة انسانية و قانونية.

كـن مـراجـعة ـعـنى و االصـطـالح  عـرفـة ا اغـلـبـنـا سـمع عن فـتـوى الـتـفـخـيـذ- 
ـعـجم ومطـالـعة الـفتـاوى الـتي جتيـزه- الذي يـبـحه حتى عـلى الـرضيـعة و الى ا

دون سن التاسعة بشرط الزواج دائما ام منقطعا و عدم االيالج!.
طروح ماذا لو تقدمت انثى هي او من هو ولي لها او قريب يتوفر فيه السـؤال ا
شـرط اخلـصــومـة مع ان مــثل هـذا الــفـعل يــكـون فـيه لـالدعـاء الـعــام ان يـحـرك

ـشتـكيـة انهـا تعرضت الشـكوى من تـلقـاء نفـسه و قالت ا
ـثل هـذا الـفـعل وقـتـذاك ايـحـتـمي الـفـاعـل بـالـفـتوى ام
يـخـضـع لـلـعـقـوبـة هـو و الـشــريك الـذي ابـاح له الـفـعل

بأعتباره ولي امر?
ـقـصـد ن لـهم ان يــوافـوا الـنـاس  سـؤال لــلـقـضـاء و 
ة الـتي لم تـتغـيـر و مكـانـها بـ الـتقـلـيد الـفـتوى الـقـد

وسيادة القانون.
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ــشـــخــاب لــشــمــولـي بــقــرار الــعــفــو ا
لـــلــمـــتــفـــوقــ فـي الــدراســـة. قــدم لي
ـــدرس الـــعــبـــوشي نـــصــيـــحـــة بــان ا
اعـتـرض واشـارك فـي االمـتـحـانات الن
ـراجعة االمـتحانـات واالستعـداد لها 
الــدروس جتــعل الــطــالب اكـثــر فــهــمـا
ودرايـــة وخـــاصــة ان الـــصف الـــثــالث
مــتــوسط فــيه االمــتـحــانــات الــوزاريـة
(الـبـكـلـوريـا). شـكـرته عـلى الـنـصـيـحة
لـكني لم افـعل بهـا وتوجـهت في اليوم
ـشـخـاب حامال الـتـالي الى اهـلي في ا
شـهـادة الـنـجـاج في حـ بـقي زمالئي

يستعدون لالمتحان النهائي.
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مفرزة للنجدة في ديالى

عبد األمير الورد

بغداذ
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بغداد

نبض القلم

ـنشور في تعلـيقـات وردتني حول مـقالي السـابق (غربـتان .. وثالـثتهـما أقسى) ا
الــزمـان (2021 – 8 – 12 ) وقــد تــأخـرت  فـي عـرضــهــا لــوجــود أحـداث  في

اضية فرضت نفسها  على( نبض القلم ) ... االسابيع ا
 بعض هذه الـتعليـقات  جاءت من مغتـرب إكتووا بنـار الغربة وعاشـوا جتربتها
  في الغربة من قال وبـالراحلـ ضمـون ا رارتـها وحالوتهـا ... فيها إشـادة 
االعالم  والعباقرة  في االدب والفن والعلم وباالحياء  - أطال الله في اعمارهم
بـعـافـيـة - ويـشـكـلـون حـاالت مـشـرقــة ومـتـمـيـزة في اخلـلق والـسـلـوك  واالبـداع
والـتـزام  عال وتـمـسك بـالـثوابت الـوطـنـيـة واالجتـمـاعـية .. ومـنـهـا من تـطرق الى
الوجه االخـر للـغربة وهـو سلـبي وال يلـيق  بأي مغـترب   يـفتـرض  به أن يكون
سفـير بالده  وينطلق أصـحاب هذا الرأي من حاالت سـمعوا بها أو وقـعوا فيها
بسـبب عمليـة نصب أواحتيـال  أو انتحال أوكـذب  أوتزوير أوخداع من شخص

مع في الغربة يحسب على بالدهم باجلنسية ..
ـة  وســمـعــة طـيــبـة ــكن إنـكــار أن هـنــاك من حـقـق في الـغــربـة  حــيـاة كــر ال 
وعالقات مـتميزة وجنـاحات عاليـة ما  كان لهـا أن تتحقق في االوطـان االصلية 
  قد يكون مستترا وراء قناع وهم كُثـر  لكن للغربة وجه اخر مختلف عند أخر 
تــــســـــقـــــطـه الــــظـــــروف أو تـــــقـــــادم الــــزمـن أو كـــــان اخملــــادع  (مـــــاهـــــرا) في
(التـمثيل) واخلداع  بـحيث  تنطـلي لعبته عـلى الناس الطيـب وحتتاج الى وقت

أوجتربة لتكتشفه ويسقط القناع عن وجهه ..
ولهـذا السـقوط أسبـاب منـها أن الـغربة  قـد تكـون أقوى من قـدرة ذلك الشخص
(الشـاذ) عن ركب اجلمـاعة  اجلـمـيل  في الغـربة فـلم يـتحـمل وطأتـها  فـسقط 
في مسـتننقع  الرذيلـة  اآلسن  وإنحدر  الى ما هو اخـطروأصبح صيدا سهال
جلـهـات عديـدة مـخـتـلـفة  لـكن تـبـقى االمـور الـسـلـبيـة  حـاالت فـرديـة ال تـشكل 
ظاهـرة  بل حالة شاذة من  الـنصب واالحتـيال و(التمـثيل) تشكل إمـتداد حلالة
ذلك الشـخص  السلبية في بلده االصلي وسبيـله في تمرير (مخططه الشيطاني)
عـلى االخــرين   ومع  الــوقت يـصــبح  مـثل هــذا الـشــخص مــعـروفــا ومـعـزوال

ومنبوذا ويتجنب من يعرفه التعامل معه  .. (فحبل الكذب قصير) كما يقال ..
نعم أتـفق مع من يقول .. إن كل مغـترب يعـيش الغربة بـطريقته اخلـاصة  وتلعب
تـربيـته وخلـفيـته الـثقـافيـة واالجتـماعـية واالخالقـية دورا مـهمـا وليـست لهـا عالقة

باجلنسية أو الهوية ..
)  قـاعدة الـعرف االجـتمـاعي  (كل إناء وينـطبق عـلى هؤالء (الـشاذين الـنصـاب

بالذي فيه ينضح) ..
نـافق والـنصـاب واخملادع  وذي - قول جـميل لـسـقراط أعـجبـني يـنطـبق عـلى ا
الوجـه ليس في الغربة فقط  بل حتى في الوطن االصلي لالنسان  ( ال حتزن
ــا يـكــون أرهـقه الــتـمـثــيل وعـاد الى عـلى شــخص  تـغـيــر في عالقــته مـعك  ر

شخصيته احلقيقية ) ..
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مــرت قـبل ايـام ( 8 -30) ذكـرى مـيـالد اجملـاهـد الـعــربي الـلـيــبي الـكـبــيـر عـمـر 
ؤرخون اخملتـار .. وفي سيـرته  الوضـاءة واقعة  تـناولـها الـباحـثون والـكتـاب وا
واقع والصفحات كثيرا  والسـياسيون ووسائل التواصل االجتماعي ومـختلف ا
خالصتـها أن عمر اخملـتار بكى ح مـاتت زوجته ( ونيسـة اجليالني ) .. فقالوا
عارك ضد له : ما يـبكيك ?.. فقال : كنت كلما جئت الى خـيمتي بعد معركة من ا
  - ألنـهم  كـانـوا يـحتـلـون بالده  لـيـبـيا  - كـانت تـرفع بـاب اخلـيـمة االيـطـالـي
الدخل فـأسـلـهــا لم تـفـعـلـ ذلك ?  فــتـقـول : كي تـظل رافـعــا رأسك فال تـنـحـني

لشيء ..
كـانـت عـلى حق وصــواب ( الن الـرأس خــلــقه الـله  فـي األعـلى  .. فــيـنــبـغي اال

ينحني إال له) .. وكانت امتدادا حلالته التي جُبل عليها ..
يـالهـا من إمـرأة عـظـيمـة لـرجل عـظيـم يسـتـحق هـذه االنسـانـة الـفاضـلـة أن تـكون
واقـفه البطـوليـة أن يلقب شريكـته ولهـا نصـيبهـا في تاريـخه  كما إسـتحق هـو 

أسد الصحراء ..
يـة  لـلمـخـرج العـقاد وكـان هذا الـلـقب عنـوانـا لرائـعـة من روائع  الـسيـنـما الـعـا
ورائـعـة أيـضـا في فن الـتـمـثـيل سـجلت  فـي تاريـخ توني كـوين فـي أحلى أدواره

(عمر اخملتار)  بعد فيلم الرسالة ..
لـلـشـهيـد الـقـاب أخـرى عـرف بـهـا منـهـا شـيخ الـشـهـداء وشـيخ اجملاهـدين .. وله
ـوت) ..  تؤكد ـيا (نـحن ال نسـتسلـم .. ننتـصر أو  مقـولة  خالـدة عرف بـها عا
االصـرار عـلى الـهـدف وحتـقـيـقه وهـو االنـتـصـار مـهـمـا غـلت الـتـضـحـيـات وطال

الزمن ..
وت  ويـسـتقـبل الشـهادة بـثبـات وهدوء وصـمود  رحل اخملتـار شهـيدا يـهزأ بـا
 ومـقاومـة استـمرت 20 عـاما ضـد االحتالل  وفي سـبيل  حتـرير بالده .. ردد
ـشـنـقـة بكـبـريـاء وشـمـوخ وقلـب ثابت   مـؤمن  ووجه الـشـهـادتـ  أمام حـبل ا
يتهـلل استبشارا بـالشهادة ورضا بـهذا القدر الذي سـيجعله خالـدا عظيما حتى
في نظـر عدوه  فـقد قـال عنه اجلـنرال االيـطـالي (ردولفـو غراتـسيـاني) في كتـابة
(برقـة الهـادئة) وهـو يصـف  لقـاءه به وهيـبته وهـدوئه  ووضوحه وهـو في االسر
..(كان جـبيـنه وضاء  كأن هـالة من نـور حتيط به .. ... فـارتعش قـلبي من جاللة
وقف .. كـانت شفتـاي ترتعشـان لم أستطع أن أنـبس بحرف واحد .... مع اني ا
ية وصحراوية ) على حد تعـبيره .. مضيفا ( أن ذنبه الوحيد  خضت حـروبا عا

أنه كان يكرهنا ) ..
ياله من ذنب يثاب عليه ..

ؤمـنة بقضـيتهـا والتضـحيات  الـتي قدمها بهذا الـنضال والـشخصيـة القيـادية ا
إستـحق عمر اخملـتار بجـدارة  أن  يكون  رمـزا خالدا عـلى مر التـاريخ وايقونة
في مسـيرة  الثورة العربية ضد الظلم والـطغيان واالحتالل وليس في ليبيا  فقط
ناضل من كل االجيال  ضد االحتالل في كل زمان ومكان .. ومثاال للثوار وا
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لـيــست الــبــطــولــة في هــذا الــزمن أن يــحــمل االنــسـان
سـالحا  ولـكن الـبـطـولـة احلـقيـقـيـة أن يـحـمل االنـسان

األعزل ضميرا .
ي٠) .. (أحالم مستغا
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ركزية في بغداد مـقالي عن االعدادية ا
ــديـنــة الــشـامــيـة عــام 1952 ذكــرني 
الـتي قضيت فيها  4 سنوات قادما من

ـــشــخـــاب عــام 1948 لـــلـــدراســة في ا
مدرستها الثانوية. 

ـــوضــــوع صـــورة واجـــهـــة مـع هـــذا ا

دخل ومـدخل ثـانـويـة الشـامـيـة امـام ا
ــربي ـــدرســة (بـــالــســـدارة) ا مـــديــر ا
دنـي يحـيط به الـكـبـيـراالسـتـاذ بـاقـر ا
ـدرسـ وعـدد من الـطالب اثــنـان من ا
بــيــنــهم انــا الـى الــيــمــ وبــيــدي الـة
تـصــويـر كـامـرة (بـوكس) كـنت افـتـخـر

بها ب الطالب.
ــدارس فـي ذلك الـــزمــان كـــان مـــدراء ا
ـعلمون وموظفـو الدولة ينقلون من وا
مـدينة الى اخـرى ومن لواء (مـحافظة)
الـى لــواء اخـــر ولـــيس حـــسب مـــكــان
الــوالدة وقـد جــاء الى الـشــامـيــة بـاقـر
ـــــدنـي من بـــــغـــــداد وكـــــذلك بـــــعض ا
ـدرسـة عـام ـدرسـ لـيـفـتـحـوا تـلك ا ا
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جمع االمام احلسـ (عليه السالم) من اجملـد واالنسانية والـبطولة والـشموخ الرسالي

أبهى األلوان وأعالها  وحمل الهموم الكبار :
نحرف الفاسق . انقاذ الدين من أيدي ا

وانقاذ األمة من براثن الطغيان واالستبداد .
قيتة للطواغيت  عذبة من الذل والعبودية ا وإنقاذ االنسانية ا

لك . وأعطى لله كل ما 
وقدّم أهله وأصحابه قراب في معركة احلق مع الباطل يوم عاشوراء .

ـتـأجـجـه لِـمَـا أَصـابَهُ مِنْ جـراح لم ـتــزج بـاالحـزانِ ا ـ  وبـقي وَهَجُ ثـورتـهِ عـلى الـظـا
يشهد لها التاريخ مثيال .

وكلُّ ذلك جعله مهوى القلوب واالفئدة  
ون بها جيالً بعد جيل . وجعل حبه انشودة األبرار واالحرار يتر

-2-
ُ (ع) في محفل االّ ارتفعت االصوات قائلة : وال يُذْكَرُ احلس

" يا ليتنا كنا مَعَكَ فنفوز فوزاً عظيما "
ــثـول بــ يـديه  واالنـضــواء حتت رايـتِهِ انـنـا –لالسف الـشــديـد  –لم نـحـظ بـشـرف ا
ــيـامــ من أهل بــيت الـبــنـوة ــا فــاز به األبـطــال ا الـشــريـفــة يــوم عـاشــوراء لـنــفـوز 
وأنـصـارهم غـيـر أنَّ نـصـرةَ احلـسـ (ع) يُـمـكن أنْ يـنـالـهـا كلُّ مَنْ يـنـتـصـر لـلـرسـالةِ
قدّسة التي دافع عنها  ويدخل بذلك العظيمـة التي جاهد من أجلها احلس والقِـيّمِ ا

في قائمة انصار احلس .
ان االمام احلـس (ع) رسـم لألمة جـيال بعـد جـيل خارطـةُ الـطريق لالنـعـتاق من ربـقة

الذل والهوان  واستالب احلقوق واحلريات ح نادى :
( هيهات منا الذلة ) 

ألم يقول (ع) :
( أال ترون الى احلق ال يعمل به والباطل ال يتناهى عنه ) ?

ألم يقل (ع) :
وت اال سعادة واحلياة مع الظا اال برما )  ( اني ال ارى ا

-4-
من هنا قال أحد الشعراء احلسيني :

شي مُستَطِيالً  ارى التاريخَ 
 ِ وفوقَ جَبِينهِ أَلَقُ احلس

يهِ  حتدّى بالشهادةِ ظا
ووفّى لِلمكارمِ كُلَّ دَيْنِ

-4-
همة التي رواها لنا التاريخ : ومن احلكايات ا

ان (ابن الهبارية ) الشاعر اجتاز بكربال  فجلس يبكي على احلس وأهله 
ثم أنشد :

بعوث جدك بالهدى  ُ وا أحس
قَسَمَاً يكونُ احلَقُّ فيه مُسَائِلي

لو كنتْ شاهدَ كربال لبذلت في 
تنفيس كربك جهدَ بَذْلِ الباذِلِ 

وسقيتُ حدَّ السيف من أعدائهم 
جلالً وحدَّ السَّمهري الذابلِ 
لكنني أُخّرتُ عنك لِشِقْوتي 
فبالبلي بَيْنَ الغرى وبابلِ 

اذْ لَمْ أَفُزْ بالنصرِ مِنْ اعدائكم 
فأقل مِنْ حزْنٍ ودَمْعٍ سائلِ 

اعتبر ابن الهـبارية نفسه شقياً لعدم مشاركته في نصرة احلس (ع) على اعدائه يوم
الطف .

ؤمن جميعاً  ا يدور في صدور ا وهذه ترجمة 
قدسـات  والثورة علـى الفساد فـاالصطفـاف مع احلق  والدفاع عـن حياض الديـن وا
فـسدين مـيراثـنا من أبي الضـيم وملـهم الثـوار واألحرار وسيـد الشـهداء االمام أبي وا

احلس ( عليه السالم ) وهو أغلى ميراث على االطالق .
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غيب ابـتلعت وما تزال تبتلع االفا من ا
نـاهيك عن تـهـمـة العـمـالة  في اصـطـوانة
امـريـكـا واسـرائـيل الـتي مـا تـزال تـدغـدغ
مـشاعر ميليشـيات العراق واحلاكم في
مـتدة في لـبنان والـيمن ايـران واذرعهـا ا
وســـوريـــا الـــذيـن يـــهـــددون لـــيل نـــهـــار
( الحـقــة مـعــارضـيــهم من (االرهــابـيـ
ـتـواجـدين فـي كـوردسـتـان ويـقـصـدون ا
ـعـارض حلـكمـهم واالفا بـذلك االفا من ا
مـؤلفـة من الالجـئ الـكـورد الهـارب من

(جناتهم).
قـرف ان جـيل الـسـيـاسـي    الـعـجيـب ا
اجلـدد في ايــران والـعـراق يــتـنـاسـون ان
ابـائهم واجـدادهم كانوا ايـضا مـعارض
حلـــكـــامـــهـم والجـــئـــ في الـــعـــراق وفي
كـوردستان وفي ايـران وكان نظـام الشاه
وصـدام يـنـعـتـونـهـم بـذات الـنـعـوت فـمـا
الـذي تـغـيـر بــعـد هـذا الـبــحـر الـهـائل من
الـــدمــــاء والــــدمـــوع ومـن هـــو يــــا تـــرى

االرهابي ب احلاكم واحملكوم!?

جـاهـزة هي األخـرى ولــكن بـلـبـوس ديـني
ـــرة حــيث الـــكــفــر والـــشــعـــوبــيــة هــذه ا

واالحلاد!
في عـودة البعث الثانية تموز  1968بدأت
ســلــســلــة أخـرى اكــثــر بــشــاعــة ودمــويـة
وأمــواج من الــدمـــاء تــتالطـم في مــجــرى
الــرافـديـن حـامــلـة مــعـهــا شـعــارات كـتب
عــلــيـهــا بــان هــذه الـدمــاء تــعــود لــعـمالء
االمــبـريـالــيـة االمــريـكــيـة والـصــهـيــونـيـة
ـئـات بـتـهم ـيـة حـيث  تـصــفـيـة ا الـعـا
وهــــمــــيــــة أســــاســــهــــا انــــهـم في األصل
مـعـارضـ لـسـلـطــة الـبـعث واسـلـوبه في
ـارسـته لـكن لألسف لم سـرقـة احلـكـم و
تـكتف تلك األمـواج بأالف مؤلـفة من أبناء
وبـنـات الـعـراق حـتـى عـاد الـبـعث لـيـدفن
مـئات االالف مـن أبنـاء وبـنات كـوردسـتان
وهم احــــيـــاء في صــــحـــراوات اجلـــنـــوب
اضي سـبعـيـنيـات وثـمانـيـنـيات الـقـرن ا
ويـكــتب عــلى مـقــابــرهم انـهـم من اجلـيب
تـمـردين من عمالء االسـتعـمار الـعمـيل وا

ـمـلـكـة الـتي أسـسـهـا اوكِل الـيـهم عـرش ا
ـوافــقـة الــبـريــطـانــيـون والــفـرنــسـيــون 
الــروس في بالد الــنــهــرين وكــيف بــدأت
ــالــكـة ســلـســلــة االتــهــامــات لــلــعــائــلــة ا
وعـمالـتـها لـبـريطـانـيـا وغيـرهـا من الدول
االسـتـعــمـاريــة واعـدين األهــالي بــإقـامـة
جــمـهـوريــة عـراقـيــة خـالــدة تـسـود فــيـهـا
ــســاواة حــيث لم تــمض اال الــعــدالــة وا
الكة سويعات قليلة حتى اُبيدت العائلة ا
عن بـكرة ابـيـهـا أطفـاال ونـساءً وشـيـوخا
ثم تـوالت حتت مقاصل االتهامات تصفية
االالف من الـعـراقــيـ سـواء في مـا سـمي
في حـيـنـه بـثـورة عــبـد الـوهــاب الـشـواف
وعـمليات الـقتل والسحل خـلف السيارات
لـكل من عـادى اجلـمـهـوريـة اخلـالدة لـكي
تــعـاد الـكـرة ثـانـيـة وبـعـد سـنـوات قـلـيـلـة
ليُـبَشـر القاتل بـالقـتيل في سـلسلـة دموية
حــيـنــمـا انــقـلب الــبـعــثـيــ عـلى الــزعـيم
وأقـاموا حمامات دماء للشيوعي واتباع
الـزعـيم األوحـد في شـباط 1963 والـتـهـمة

واالنـقالب عـلـيــهـا او بـسـلــطـة صـنـاديق
االقـتـراع الـتي يـنـقـاد الـيـهـا الـقـطـيع في
انـتـخـابـات بـائـسـة تـتـحـكم فـيـهـا ادوات
مـعطِـلـة لـلعـقل والـفـكر واالخـتـيـار احلر
تـاريخ مـغمس بـالـدمـاء منـذ فـجـر الرابع
عــشـر من تــمـوز حــيـنـمــا اسـقط بــضـعـة
ضـباط حكم الـهواشم في الـعراق والذين

بـ احلاكم واحملكـوم في بلدانـنا قصة ال
تـنـتـهي وبـحـر من الـكـراهـيـة والـبـغـضـاء
والـنفـاق والـتدلـيس والـعداء واالتـهـامات
ـــواقع عــــلى كـــراسـي احلـــكم وتـــبــــادل ا
ــغـمــسـة بــبـحــور من الـدمــاء والـدمـوع ا
شـبوهة نـحرفـة وا تـاريخ من العالقـات ا
حتــكـمـهـا الـقـوة بـالـسـطـو عـلى الـسـلـطـة

والـــرجــعـــيــة ال لــشـيء اال ألنــهم كــوردا
طـالبوا بأبـسط حقوقهم اإلنـسانية وفي
ـاسي يـصـر نـظـام احلـكم عـلى كل هـذه ا
ان تـهمـة هؤالء الـضحـايا األساسـية هي
الـعـمــالـة ألمــريـكـا وإســرائـيل وازعم ان
 %90 مـنـهم ال يـعـرفـون اين تـقع أمـريـكا
ومن هي إسـرائـيل لـكنـهـا تـهـمـة تـسمح
ــوت عـــلى لـــلـــقــاضـي بـــإصــدار حـــكـم ا
مـقترفيها وبـذلك وكما قال صدام حس
في دفـوعاته في احملـكـمة اجلـنـائيـة انهم
لـم يــتــجـاوزوا عــلـى الــقـانــون وان لــهم
احلق بـالتصفية كـما تصفى احلبوب من

الشوائب!?
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انـها ثـقافـة احلـكم واحملكـوم في بـلدانـنا
حـيث التهم اجلـاهزة لكل من يـختلف مع
احلـاكم حتى يومنا هذا وال شيء يتغير
ـصـطـلـحـات يـتم اسـتـبـدالـها اال بـعض ا
بـأخرى اكـثـر حـداثـة مثل تـهـمـة االرهاب
اجلـاهـزة وشـمـاعـة داعش والـبعـث التي
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بغداد

الوزراء إسقاط اجلنسية :
إذْ ال يـكفي إلسقاط اجلنسية من اليهودي
الـعراقـي مجـرد مـغادرتـه العـراق بـصورةٍ
غـيـر مـشـروعـةٍ بل ال بُـدَّ أن يُـقـرِّر مجـلس
الـــوزراء إســـقــــاط اجلـــنـــســــيـــة من هـــذا

العراقي.
3 ـ احلالة الثالثة : 

إسـقاط اجلـنـسيـة الـعراقـية مـن اليـهودي
الـــعــراقـي الــذي ســـبقَ أن غــادر الـــعــراق
بـصورةٍ غيـر مشروعةٍ ولـم يعد إليه خالل

شهرين من تأريخ نفاذ القانون : 
ـادة الثـالثة  وهي احلـالة الـتي أوردتها ا
َّ إســقــاط ــقــتــضــاهــا  من الــقــانــون.و
جـنسيـة اليـهود الـعراقـي الـذين حتققت

فيهم الشروط اآلتية :
1ـ الـــشــرط األول : أن يـــكـــون الــيـــهــودي
الـعــراقي قـد ســبقَ أن غــادرَ الـعــراق قـبل

نفاذ هذا القانون.
2ـ الــشــرط الــثــاني : أن تــكــون مــغــادرته

. العراق قد تمت بصورةٍ غير مشروعةٍ
ـتـنع من الـعودة 3ـ الـشـرط الثـالث : أن 
إلى الـعــراق خالل مـدةٍ أقـصــاهـا شـهـران

من تأريخ نفاذ هذا القانون.
ومـفاد ذلك أنَّ الـقـانون مـنح هذا الـعراقي
مهلةً للعودة إلى الوطن خالل شهرين من
تــأريخ نــفــاذ الــقــانــون فــإنْ عــاد انـتــفى
الـشرط ولم تـسقط اجلنـسيـة وإنْ لم يَعُد
فـإنَّ ذلك يـعـطي قـريــنـةً قـانـونـيـةً عـلى أنَّ
هـذا الـعراقـي قد تـرك الـعـراق نـهـائـياً وال
يـرغب في الـعـودة إلـيه وال يـريـده وطـناً ;
ما يتسبَّب في إسقاط اجلنسية منه. وفي
 هــذه احلــالــة تــســقط اجلــنــســيــة بــقـوة
الـقانون وال توجد سلطة تقديرية جمللس
الــوزراء خالفــاً لـلــحـالــتــ الـســابـقــتـ
الــلـتــ مــنـحــتــا اجملـلس هــذه الــسـلــطـة
الـتقديرية.وغني عن البيان أنه في أعقاب
الـتغـييـر في عام 2003 ومـا رافق ذلك من
سـنِّ قـانــونٍ لـلــجـنــــــــــسـيــة جـديــد  هـو
َّ الــقـــانــون رقم  26 لـــعــام 2006 فـــقــد 
مـــنـــــــح الـــعـــراقـــيــــ الـــذين أُســـقـــطت
جـنـسـيــتـهم في الــعـهـد الــبـائـد احلق في
اسـتردادها  متى رغبوا بذلك وقدمـــــــوا
طـلباً  بيد أنَّ هـذا احلــق لم يُمنح ألولئك
ــقــــتـضى الــذين أُسـقــطت جـنــسـيــتـهم 
. ـذكور آنفاً الـقانون رقم 1 لـسـنة 1950 ا

{ دكتور

فحسب :
نصُّ القانون :

وافقة مجلسي األعيان والنواب أمرنا ))
بوضع القانون اآلتي :

ادة (1): ا
جملـلس الوزراء أن يُـقرِّر إسقـاط اجلنـسية
الــعــراقــيـة عـن الـيــهــودي الــعــراقي الـذي
يـرغب بـاختـيـارٍ مـنه تـرك الـعـراق نـهـائـياً
بـعد تـوقـيعـه على اسـتـمارةٍ  خـاصـةٍ أمام

وظف الذي  يعينه وزير اخلارجية. ا
ادة (2): ا

الـيهـودي العـراقي الذي يـغادر الـعراق أو
يـحـاول مـغـادرته بــصـورة غـيـر مـشـروعـة
تـسقط عـنه اجلـنسـيـة العـراقـية بـقرار من

مجلس الوزراء.
ادة (3): ا

الـيــهــودي الـعــراقي الــذي ســبق أن غـادر
الـعراق بصورةٍ غـير مشـروعة يعـتبر كأنه
تـرك العـراق نهـائيـاً إذا لم يعـد إليه خالل
مــهــلــة شــهــرين من نــفــاذ هــذا الــقــانــون
وتـسقط عنه اجلنسيـة العراقية من تأريخ

هلة. انتهاء هذه ا
ادة (4): ا

عـلى وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من
وجب أسـقطت عـنه اجلنـسيـة العـراقيـة 
ـادت االولى والثانـية ما لم يقـتنع بناءً ا
عـلى أسبـاب كـافيـة بـأن بقـاءه في الـعراق
مـؤقتـاً أمر تـستـدعيه ضـرورة قضـائية أو
ـوثـقـة قـانـونـيـة أو حـفظ حـقـوق الـغـيـر ا

. رسمياً
ادة (5): ا

ــدة سـنـة من يـبـقى هــذا الـقـانــون نـافـذاً 
تـأريخ نـفاذه ويـجـوز إنهـاء حـكـمة في أي
دة بـإرادةٍ مـلكـيـة تنـشر وقت خالل هـذه ا

في اجلريدة الرسمية.
ادة (6): ا

يـنـفـذ  هـذا الـقـانـون من تـأريخ نـشـره في
اجلريدة الرسمية.

ادة (7): ا
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.

كُـتب في بـغـداد في الـيـوم اخلـامس عـشـر
من شــهــر جـــمــادى االول ســنــة 1369 هـ
والـــيــوم الـــرابع من شـــهـــر مــارس ســـنــة
ـقتـضى هـذا الـقانـون تـسقط 1950)). و
اجلـنسيـة العـراقية من الـيهـودي العراقي
في حـــاالتٍ ثـالثٍ  ســـأقـــوم بـــبــــيـــانـــهـــا

ألهميتها :

عـاجلة مشكـلة مغادرة اخلـطوات الالزمة 
ـشروعة ومـنهـا االتصاالت الـيهود غـير ا
الـتي أجرتها مع وجهاء الطائفة اليهودية
بـغية تـعاونهـا مع احلكـومة في وضع حدٍ
شروعـة  فقـد حتدث وزير لـلهجـرة غيـر ا
ـا جـاء في الـداخـلــيـة (صـالح جــبـر)  و

كالمه بهذا الصدد :
عـندما اسـتلـمت احلكـومة احلـاضرة زمام
احلـكم وكـان هـذا الـوضع سـائـداً ـ يـقـصد
شـروعـة ـ كان البـدَّ لـها أن الـهجـرة غـيـر ا
تـعالج األمـر بحـكـمةٍ ورويـة ودقة وبـحزم
فـاتـصلـنـا بـبـعض الـعـقالء من أبـنـاء هذه
الـطـائـفــة وألـفـتــنـا أنـظــارهم إلى الـوضع
الـــــراهن والـى ضــــرورة الـــــتـــــعـــــاون مع
احلــكــومــة لــلـــقــضــاء عــلى هــذه احلــالــة
االســـتــفـــزازيـــة والــرجـــوع إلى امـــتـــثــال
القانون ولكن يظهر أنَّ مهمة هؤالء كانت
صعـبـة على مـا يظـهر فـلم يـستـطيـعوا أن
يعـمـلوا شـيئـاً للـحيـلولـة دون هذا الـهرب
ــنـظم غــيـر الــقـانــوني .وبـعــد اعـتـراض ا
بـــعض األعـــيــان عـــلى الالئـــحــة واتـــهــام
احلـكـومــة بـالـتــسـرع في إعــدادهـا وعـدم
ـشـكـلـة بـطـريـقـةٍ قــدرتـهـا عـلى مـواجـهـة ا
نـاجعـةٍ جـرى التـصـويت علـيـها  فـقُـبلت
وصـدرت بالـقانون رقم  1لـسنة  1950في
الـســادس من آذار.وقـد جــاء في األسـبـاب
ـوجـبــة لـهـا : لــوحظ أنَّ بـعض الــيـهـود ا
الـعراقـي أخـذوا يتذرعـون بكل الـوسائل
كما أنَّ شروعة لترك الـعراق نهائياً غـير ا
الـبعـض اآلخر غـادر الـعـراق بصـورةٍ غـير
مـشـروعـة ومن حـيث إنَّ وجـود رعـايا من
هـذا القبيل مرغم على البقاء في البالد
ومــكــرهـ عــلى االحــتــفــاظ بـاجلــنــســيـة
ا يؤدي إلى نـتائج لهـا تأثير الـعراقيـة 
عـــلـى األمن الـــعــــام والى خـــلـق مـــشـــاكل
اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة فـقـد وجـد أن ال
مــنــدوحـة من عــدم احلــيـلــولـة دون رغــبـة
هـؤالء في مغادرة العـراق نهائـياً وإسقاط
اجلـنسيـة العـراقية عـنهم وقـد سنّت هذه

الالئحة لتأم هذه الغاية ".
لــقـــد جــاء هـــذا الــقـــانــون بــســـبع مــوادٍ
وألهــمــيـــته من الـــنــاحــيـــة الــتــأريـــخــيــة
وخلـطــورة مـا ولَّــده من آثـارٍ قــانـونــيـةٍ ;
ـعـرفة ـواد الـتي جـاء بـهـا ;  فـسـأعرض ا
َّ فـيهـا إسـقـاط اجلـنـسـية احلـاالت الـتي 
ـقتـضاه  منـوهاً بـأنَّ احلديث الـعراقـية 
سـيقتصـر على اجلانب القـانوني الصرف

ــعــضالت الــتي تــشــعــر مــعــضــلــةً مـن ا
بـضـرورة معـاجلـتـهـا بـنـوع من الـتـوئدة
واحلــــنـــكــــة واحلــــزم في عــــ الـــوقت..
ــسـألــة هـذه لــيـست بــهـذه واعــتـقــد أنَّ ا
ا هي اخلـطورة وال هذه الصـعوبات وإ
مـسألـة بسـيطـة تقع كل يـوم.. نحن نـريد
أن نــتـخــلص مـنــهم ويـتـخــلـصــوا مـنـا 

واعتقد أنَّ هذا هو أحسن احللول ".
وفي تــــبـــريــــراته لالئــــحـــة  أورد وزيـــر
الــداخـــلــيـــة (صــالح جـــبــر) في حـــديــثه

األسباب اآلتية :
تـقدمـت احلكـومـة بـهذه الالئـحـة بـعد أن
ـهـا نـظـراً تـأكـد لـهـا أن ال مـفـر مـن تـقـد
لـلـوضـع الـشــاذ الـذي يـســود قـســمـاً من
ا يضـطر احلـكومة ـواطن الـيهـود  ا
ـثل هـذا التـشـريع.. تعـلـمون أن تـتقـدم 
واطنـ اليهود أنَّ حـركة هروب بـعض ا
قــد بــدأت مـــنــذ زمنٍ غــيـــر يــســيــر وقــد
اسـتمـرت هـذه احلركـة آخـذة في االزدياد
شــيـئــاً فـشـيــئـاً ولــكن كـانت ال  تــتـعـدى
الـوضـع االنـفــرادي سـواء كــان من حـيث
هــــروب بــــعض هــــؤالء أو من نــــاحــــيـــة
ـتـهم. ولكن هـذه احلـركة ـلـ لهـز ـسهّ ا
أخـذت تتـطور مع الـزمن تطـوراً ليس من
ـصلحة السكوت عنه فقد أصبح الذين ا
يـريـدون الـهـرب وتـرك الـعـراق نـهـائـياً ال
ــاضي بـــاألفــراد كـــمــا كـــان احلــال فـي ا
ـا بالـعشـرات بل وقد جتـاوز عددهم وإ
ـئات في األسابيع االخيرة بصورةٍ غير ا
ـرعـيـة مــشـروعـة ومـخـالـفـة لــلـقـوانـ ا
ــا الحظ الــكـثــيـر مــنــكم مـراكــز بـيع ور
ـنــبـثّــة هـنـا وهــنـاك اســتـعـداداً األثــاث ا

للتصفية والهرب".
ولـكي يـؤكـد أنَّ احلـكـومـة لم تـقم بـإعداد
هــذه الـالئــحـــة إال بــعـــد قـــيــامـــهـــا بــكل

ـعروف أنَّ بـعض الـيهـود الـعراقـي من ا
َّ إسـقـاط جـنـسـيـتـهم في عـام 1950 قـد 
ــقــتــضى الــقـانــون رقم ا لــســنـة 1950
ـــنـــشـــور في الـــصـــادر في 1/1/1950 وا
جـريـدة الوقـائع الـعـراقـيـة بـالـعدد 2816
في 9/3/1950. ولـعلَّ الـبـعض يـعـتـقد أنَّ
الـقانـون قام بـإسقـاط اجلنـسيـة العـراقية
مـن كل الـيــهــود الـعــراقــيـ آنــئــذٍ  وهـو
اعــتـــقـــاد غــيـــر صـــحــيـح من الــنـــاحـــيــة
الـقانونيـة ; ذلك أنَّ القانـون لم يقم بهذا 
بل قـام بـإسـقـاط اجلـنـسـيـة من الـيـهودي
الـعراقي الذي يغـادر العراق بـصورةٍ غير
مـشروعـةٍ والـيـهودي الـعـراقي الـذي غادر
. لـقد صدر هذا القانون في الـعراق نهائياً
عـهد حـكـومة الـسـويدي الـثـالثـة.إذْ تـبنّت
هـذه احلكومة الئحة إسـقاط اجلنسية من
الــيــهـود الــعــراقــيـ بــعــد أن الحـظت أنَّ
بــعــضــاً مـــنــهم غــادر الــعـــراق نــهــائــيــاً
وبـــــعــــضـــــهـم غــــادره بـــــصـــــورةٍ غـــــيــــر
.وبعد أن أقرَّ مجلس النواب هذه مشروعةٍ
الالئــحــة في الــثـانـي من آذار عـام 1950
كــــان لــــزامــــاً عــــرضـــهــــا عــــلى اجملــــلس
الـتشـريعي الـثاني وهـو مجـلس األعيان
حـتى تأخـذ الالئحة صـيغـة القـانون. وقد
َّ في الــــرابـع من آذار عــــرضــــهــــا عــــلى
مـجـلس األعـيـان. وألهـمـيـة اجلـلـسـة فـقـد
حـضـرهــا كل من رئـيس الــوزراء (تـوفـيق
الـسويدي) ووزير الـداخليـة (صالح جبر)
ـــواصالت واألشـــغــال فــضـالً عن وزراء ا
والــشـــؤون االجــتــمــاعـــيــة.وفي مــعــرض
حـديثه إلقـنـاع مجـلس األعـيان بـالالئـحة
أورد رئـيس الـوزراء (تــوفـيق الـسـويـدي)

اآلتي :
" إنَّ احلـكــومــة أرادت بــهــذه الالئــحـة أن
تـعالج وضعاً خاصاً ونقطةً من النقاط أو

1ـ احلالة االولى : 
إسـقاط اجلـنسـية الـعراقيـة من الـيهودي
الــعــراقي الــذي يــرغب في تــرك الــعــراق

نهائياً :
ادة األولى وهي احلـالـة الـتي أوردتـهـا ا
َّ إســقـاط ــقـتــضــاهــا  من الــقــانــون.و
جــنــســـيــة الــيــهـــود الــعــراقـــيــ الــذين

حتققـــت فيهم الشروط اآلتية :
1ـ الــشــرط االول : أن يـــرغب الـــيــهــودي

العراقي في ترك العراق نهائياً :
ومـؤدى ذلك أن يـبدي الـيهـودي الـعراقي
. والسؤال رغـبته في ترك الـعراق نـهائيـاً
ــطـــروح هــنـــا : كــيف يُـــعــبِّـــر عن هــذه ا

الرغبة?
ـــقــتـــضى الـــنص البــدَّ مـن إبــداء هــذه
الـرغبة والتـعبيـر عنهـا من خالل توقيعهِ
. عــلى أنَّ هــذه عـــلى اســتـــمــارةٍ خــاصـــةٍ
االســتــمـارة هـي اسـتــمــارة رسـمــيــة مـا
ُعيّن من ـوظف ا يـعني أنهـا توقَّع أمام ا

قبل وزير اخلارجية.
2 ـ الــشـــرط الــثــاني : أن يُــقــرِّر مــجــلس
الـوزراء إسـقاط اجلـنـسـيـة الـعـراقـية من

هذا اليهودي العراقي :
ومـعـنى ذلـك أنَّ إسـقـاط اجلــنـسـيــة هـنـا
لـيس وجوبيـاً يقع بـقوة القـانون بل هو
أمـــر جـــوازي يُـــتـــرك تــــقـــديـــره جملـــلس
ــصـلـحـة في الـوزراء فـهـو الــذي يُـقـرِّر ا

إسقاط اجلنسية من عدمها.
2ـ احلالة الثانية : 

إسـقاط اجلـنسـية الـعراقيـة من الـيهودي
الـعراقي الذي يغادر العراق بصورةٍ غير

مشروعةٍ :
ادة الـثانية وهي احلـالة التي أوردتـها ا

من القانون.
َّ إسـقاط جـنـسـيـة الـيهـود الـعـراقـي و
ـادة بــعــد أنْ حتــقـقت ــقــتــضى هــذه ا

فيــــهم الـــــــشروط اآلتية :
1ـ الـــشــرط األول : أن يـــقــوم الـــيــهــودي
ـغـادرة الـعـراق بـصـورةٍ غـيـر الـعـراقي 

مشروعةٍ :
ومـعـنى ذلك أن يـقوم الـيـهـودي الـعراقي
ـغادرة ـغادرة الـعراق أو أن يـحاول ا
ـغـادرة أو مـحـاولة عـلى أن تـكـون هـذه ا
.فإذا كانت ـغادرة بصورةٍ غير مشروعةٍ ا
ـغادرة بـصـورةٍ مشـروعـةٍ سقط الـشرط ا

واجلنسية ال تسقط.
2 ـ الــشـــرط الــثــاني : أن يُــقــرِّر مــجــلس
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اإلحـترابـات الـسيـاسـيّة وتـعـطيل تـشـكيل
احلـكـومـة مـنــذ أكـثـر من عـام األمـر الـذي
ـــنـــظّـــمــة ــة ا عـــاظم من ارتـــفـــاع اجلـــر
وعمليات التهريب والفساد الذي وجد في

. لبنان مرتعاً خصباً
ربّـما أرادت نوال احلوار مؤسِسِة صالون

15 أن تعلن صرخة ضدّ اإلنحطاط
والـقبح والفـساد والظلـم وتُعلي من شأن
الـتــمــدّن واجلـمــال واحلقّ والــعـدل وهي
ـثـقّـف انـتـصاراً صـرخة مـقـاومـة باسم ا
لــلــحـــريّــة والــسالم والــتــســامح واإلخــاء
ولـلثقافة واإلبداع في مواجهة اإلستسالم
واخلـنــوع والـتــواطــؤ والالّ أُبـالــيـة. وإذا
كانـت السياسة عـنصر تفريق فـإن الثقافة
ال بـدّ أن تكـون عامل جتـميع وتـلك رسالة

صالون 15.
أقـامت نوال احلـوار الصـالون في مـنزلـها
وعـلى نفـقـتهـا اخلـاصـة وقد افـتـتحت به
أول أمـسيـة للـشـاعر الـعـراقي "حسن عـبد
احلـميـد" ليُـلقي بـعض قصـائد مـجمـوعته
ــوج لـضــحـكـات الــشـعـريــة "حـ تــنـكّـر ا
الـقــوارب" وذلك تــضـامــنـاً بــاسم ثُــلّـة من
ثقّف العراقي مع بيروت في محنتها ا
ـناسبة مرور عـامٍ على حادث اإلنفجار و
ا سعت نـوال احلوار للـتخفيف األلـيم. ر

هـــجـــرة ونـــزوح طـــال مــا يـــقـــارب ثـــلث
الـسـكـان إضـافـة إلى اسـتـمـرار الـتـدخّل
اخلـارجـي ومـحــاوالت تــفــتــيت الــوحـدة
الــوطـــنــيــة وتـــفــكـــيك الــدولـــة وتــعــو

سيادتها.
أمـا بيروت بل وعموم لبـنان فهو يعيش
حـالةً من احلـزن والكـآبة خـصوصـاً بعد
حــادث إنــفــجـار مــرفــأ بـيــروت وتــدهـوّر
عيشية حيث يستمرّ انقطاع األوضـاع ا
التـيـار الـكـهـربـائي طـيـلـة الـيـوم تـقـريـباً
واد الغذائية والدوائية وتـرتفع أسعار ا
بـــشــكل جـــنـــوني وتـــتــضـــاعف أســـعــار
احملـروقات عـلى نحـوٍ خيالي نـاهيك عن

ألــيـــست مــغـــامــرة حــ تـــبــادر شــاعــرة
وإعالمـيـة سـوريّـة عـلى تـأسـيس صـالون
ثـــقــافي فـي بــيــروت وفي هـــذه الــظــروف
الــقــاســيـــة الــتي تــمـــرّ بــهــا الـــعــاصــمــة
ـاذا اآلن? وماذا يـعني ذلك الـلبـنانـية? ثم 
بالـنسـبة لـلنـخبـة الثـقافـية الـتي عاضدت

مشروعها? وماذا تستهدف من ذلك?
قـــد يــنــصــرف ذهن الـــبــعض إلى أن تــلك
ـبــادرة جـزء من تــرفٍ فـكــري في الـوقت ا
الـذي تعيـش فيه سوريـا منـذ أكثر من 10
سـنـوات ظـروف احـتـرابٍ داخـلي وأعـمال
إرهـابٍ وعـنف وتـعـاني من نـزفٍ حـقـيـقي
لنُـخـبـهـا الـفـكريّـة والـثـقـافـيّـة ناهـيك عن

. والفنان
وبـالعـودة إلى تـاريخ الصـالـونات األدبـية
ـــســتـــوى الـــكــوني والــثـــقـــافــيـــة عـــلى ا
ـكن القول أنها مـكان يجتمع ووظيـفتها 
فــيه مــجـمــوعـة مـن الـنــاس ال سـيّــمـا من
ثـقّف الذين غالباً ما يلتقون تعبيراً عن ا
تـياراتٍ وإرهـاصات فـلسـفيـة أو فكـريّة أو
أدبـيّـة وهـو مـا اشـتـهرت بـه إيـطالـيـا في
القرن السادس عشر وذلك تمهيداً الندالع
حـركة النهضة وامتد تـأثيرها إلى فرنسا

في القرن السابع والثامن عشر.
ــكن احلــديـث عن صــالــون والّدة بــنت و
ـستكفي وصالونها في قرطبة حيث كان ا
بـدعـ بيـنهم يـحضـره كبـار الـشعـراء وا
الــشـاعــر ابن زيــدون كـمــا كـان اخلــلـيــفـة
ـــشـــجّــــعـــ عـــلى إقـــامـــة ـــأمـــون من ا ا

الصالونات. 
وفي آواخـر أيام الـدولـة العـثـمانـيـة كانت
ـــقــاهي أقـــرب إلى "صـــالــونــات" بـــعض ا
ـثــقّـفــون في مـنــاسـبـاتٍ يــجـتـمـع فـيـهــا ا
مــــخــــتــــلــــفــــة وهــــنـــاك مـن يُــــرجع أصل
الـصالـونات إلى أيـام البـابليـ واإلغريق
الـذين كـانـوا يـجـتـمــعـون لـلـغـنـاء وقـراءة
الـشعر وفي عصر مـا قبل اإلسالم اشتهر

سوق عكاظ كمنصّة ثقافية عند العرب.

مــجــلــســهــا "الــثالثــائي" مــحــمــد عــبــده
ومـصـطــفى عــبـد الـرازق وأحــمـد لــطـفي
الــــســــيــــد وقــــاسم أمــــ وطه حــــســــ
ومصطفى صادق الرافعي وأحمد شوقي
وعـــلي عـــبــــد الـــرازق وخـــلـــيل مـــطـــران
واســمــاعــيل صــبـري وعــبــاس مــحــمـود
الــعــقّــاد وشــبــلي شُــمــيّل وعــبــد الــقـادر
ـازنّي وغــيــرهم حــيث كـان الــصــالـون ا
نـدوةً مـفتـوحـةً يـسـعى حلـضـورهـا كـبار
ــثــقّــفــ خــصــوصــاً دعــاة الــنــهــضـة ا
ن فــــيـــهم مـن مـــنــــاصـــري واإلصـالح 
رأة حـيث انتشـرت الدعوة إلى حـقوق ا
تــعــلـيــمـهــا وقــد وصـفـت الـرائــدة هـدى
ا شعراوي مي زيادة في حفل تأبينها 
ـثل األعلى تـستـحقّه بـقولهـا: كانت مي ا

ثقّفة. للفتاة الشرقية ا
واشـتــهـر كــذلك صــالـون األمــيــرة نـازلي
وفي سـوريا عرف صالـون مارينا مراش.
أمـا من الــرجـال فــكـان صــالـونيّ عــبـاس
مـحمود العقّاد وطه حس األكثر شهرة.
وقـد اعـتبـر صـالـون نـازلي ارسـتـقـراطـياً
قراطياً في حـ اعتبر صالون زيادة د
حــيث اقــتــصـر األول عــلى عــلـيّــة الــقـوم
ونُـخب احلـكم والـسـيـاسـة في حـ كان
الـثـاني مـفـتـوحـاً لـكـبـار األدبـاء والـنـقّـاد

ـشــهـد اقـتــفـاءً بـأثـر نــيـتـشه عن قــسـوة ا
وقــولـه الـبــلــيغ "نــحــتــاج إلى الــفن كي ال

تُميتنا احلقيقة".
ولـعلّ اخـتـيـار إسم صـالـون 15 له رمـزيّـة
خـاصة فهو ال يتّسع ألكثر من 15 كرسياً
ــفـــتــوحــة عــلـى الــرغم مـن الــضـــيــافـــة ا
ـشـهود لـها وكـأنـها تـريد به لـصاحـبته ا
أن تـقول إنه امـتداد لـصالـونات مـشهورة
ثـقّفـ أن يكون تـأمل ومعهـا كوكـبة من ا
ثقّـف وحوارهم صـالونهـا فضاءً لـلقـاء ا
وتـبادل األفكـار واآلراء بينـهم وكذا احلال
لـنــتـاجـاتـهم الـثـقـافـيـة واألدبـيـة وكـتـبـهم
وهــمــومــهم. ومع كل جتــربــةٍ ثـقــافــيـة أو
فـكـريـةٍ أو أدبـيـة تـزداد احلـاجـة لـنـضـوج
نـقد موضوعيٌّ جـدير بهـا وهي ما تسعى
إلـيه بـاستـضـافـة شعـراء وفـنـان من كل
األصــنــاف ونــقّــاد لألدب والــفن عــلى أن
تــقــوم بــتــحــريــر كل جــلــســة وجــمــعــهــا
وإصـدارها في كـتبٍ تـفـيد مـنـها جـمـهوراً
أوسع من حـدود الـنُـخب الـتي سـتـحـضـر

في صالونها وتشارك فيه.
فـقد اشتهرت مي زيـادة بصالونها األدبي
الـشهيـر في مصر بل إنـها أثارت الـطبقة
ـثـقـفـ واألدبـاء الـوسـطى بـشـكل عـام وا
والـسياسيـ بشكل خاص وكـان يحضر
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ر احلاكم األميركي على العراق(2004-2003) قانون التجنيد بعد أنَّ شـطب بول بر
اإللزامي أسـوةً بشـطب الدَّولـة برمـتهـا عادت احلـكومة الـعراقـيَّة الـيوم إلى الـعمل به
فـإذا كان مِن ردود أفـعال ضـد تـطبـيقه فـمرده إلى مـا عُرف بـ»الـسّفـر برلك) «الـنَّفـير
ـتبـاعـدة ونادراً العـام) الـعـثمـانيّ وهـو ترحـيل اجملـنـدين إلى أصقـاع اإلمـبـراطوريـة ا

يعودون إلى ديارهم إلى جانب استخدامهم في أعمال السخرة الشبيهة بالعبودية.
حــاول والة الــعـراق الــعــثـمــانـيــون تــطـبــيق الــتـجــنــيـد اإللــزامي ولم يــنــجح إال مـدحت
باشا(قُتل: 1884) باستخـدام القُرعة ب القادرين عـلى اخلدمة (العزاوي العراق ب
ـظـاهرة تـتـقـدمهم ) ومع ذلك حـمل الـكـثـير من األهـالي أسـلـحـتهم وقـامـوا  احتاللـ
الطبول وهم يهـوسون (يهزجون) حتدياً للحكـومة) الوردي حملات اجتماعية مِن تاريخ
الــعـراق احلــديث عن مــذكـرات مــدحت بــاشـا). ثم دُعـي إلى الـســفــر بـرلك في (/2/8
1914) مع نـشـوب احلـرب األولى وكـان يـصـاحب إعالنه تـعـطـيـل الـزراعـة والـتّـجارة
واإلجـبــار عـلى دفـع اإلتـاوة لـســد الـنـفــقـات مع سَــوق الـشَّـبــاب عـمــاد األعـمـال إلى

احلرب.
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تـرك هـذا الـقــانـون كـراهـيـة فـي الـنـفـوس بـعـدهــا حـاولت الـدولـة الــعـراقـيـة فـرضه في
العـشريـنيـات فـاعتـرض علـيهـا الـبريـطانـيـون ولم تسـتطع تـنـفيـذه إال بعـد اخلروج مِن
االنتـداب فطـبقـته العام (1934) لـتوسـيع اجليش وتـمكـينه (أوراق الـلواء خـليل جاسم
الدباغ). كان أصحـاب الشهادات معفـي من اخلدمة العسكـرية حتى صدور القانون
ا فـيهم اجلـديد(1969) فـخـضع اجلمـيع خلدمـة الـعلم وهـو أحـد مسـميـات القـانـون 

طلبة احلوزة الدِّينية وهذا حجةَ مَن حتدث عن القانون بأنه طائفي.
لـهذا األمـر قابل مـحمـد مهـدي احلكيـم(اغتيل: 1988) رئيس اجلـمهـورية أحـمد حسن
البكر(ت 1982) حال صدور القـانون اجلديد طالبـاً إعفاء طلبة الدراسـة الدِّينية على
أنهم يخدمون الـدِّين فاعفوا حتى مِن اجلهاد! فامتدح البكر اجلهاد لكنَّ احلكيم قال:
ا اسـتغرب الـبكـر رد احلكيم: اضي أمـا القانـون اليـوم فهو عـقوبـة و هذا كـان في ا
إن القانون يـقول: إن كلَّ فرد يتخـلف عن اخلدمة العـسكرية تـضاعف له اخلدمة. فهل
ـدة سـنة فـسـوف نـعـاقـبه بأن ـكن إصـدار قـانون أن كلّ وزيـر ال يـبـاشـر في وزارته 
... فإذا كانت اخلـدمة العسـكريَّة شرفاً فـيجب أن تقولوا: جنعل وزارته للوزارة سـنت
إنَّ مَن ال يـلتحق بهـذا الشَّرف فهـو ال يستحقه وهـذا ما صنعه الـقرآن حينـما تتخلف
الحـظـة وسـجلـهـا(مـذكـرات محـمـد مـهدي جـماعـة عن اجلـهاد .«فـاستـحـسن الـبـكر ا
ـسـألة الـطـائفـيـة على أن الـسُّـنة وراء َن حـاول ربط هـذا القـانـون با احلـكيم). ال أجـد 
رسـمه أرى في الطّـرح قصـر نـظر فـالقـانون كـان وطنـياً مـع خشـية عـامة مِن تـطبـيقه
بـأثره العثـماني ثم احلروب التي مـرت على العراقـي التي يـبقى اجملند فـيها سنوات
ـساق إلى اجلـيش يُسـمَّى مكـلفـًا مِن التَّـكلـيف الذي يـترك بال تسـريح. كان اجلـندي ا
شعـوراً بـاإلحبـاط. إنّ لـلخـدمـة العـسـكريّـة اإللـزاميـة دوراً في تـمتـ اآلصـرة الوطـنـية
ذاهب والـقومـيات واألديان وكم يـكون هذا وذلك بـاختالط أبنـاء العـراق مِن مختـلف ا
الـتـعايش مـثـمـراً لـبلـد مـثل الـعِراق الـذي أخـذت تـمزقـه النـزاعـات الـفئـويـة نـاهيك عن
ا يختلف عن السـابق مِن ناحيَّة معاملة اجملند الفوائد األُخر. هـذا إذا طُبق القانون 
بـشكل حضـاريَّ وبراتب مجـزي ال يؤخذ كأنه مـساق إلى حتـفه ويكون يـوم تسريحه
سـروراً بــيـنـمـا أيّ مـوظـف آخـر يـكـون يـوم إنـهــاء خـدمـته حـزنــاً فـإذا حتـقق الـعـكس

. فالتَّجنيد اإللزامي سفر عراقي ال سفر برلك عثمانيّ
{  كاتب عراقي
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االجـــتــمـــاعي والـــســيـــاسي اقل من خـــطــر
الثـورة فـيـهـا بـعـد. لـكن الـذي حـصل خالل

عام كان العكس حيث كانت كل دورة 18
انتـخابية تقل عن سابقتها لدرجة اصبحت
ـنـتـخـبـة التـمـثل الـشـعب وهي الـعـنـاصـر ا
تخـضع كـلـياً لـرأي رئـيس الـكتـلـة واحلزب
الـذي اليـهــمه سـوى مـصـلـحــته ومـصـلـحـة
حزبه او كـتلـته سواء ان كان حـزباً طائـفياً
ــنـاصب في او قــومـيـاً وتــقـاسم اجلــمـيع ا
الـســلـطــة عـلى اســاس نـظــام احملـاصــصـة
ـــال الـــعـــام من خالل ـــقـــيـــتـــة وســــرق ا ا
ـــكـــاتب االقـــتـــصــاديـــة في مــايـــســـمى بـــا
الـوزارات ونــخـر الـفـسـاد عـروش الـسـلـطـة
وعـانى الـشـعب ازمـة كـبـرى تـفـجـرت مـنـها
انـتفـاضة تـشرين  2019فـاالنتـفاضـة كانت
ثورة مـقنـعة مـارس فيـعا الـشعب الـتظـاهر
السـلمي واالعتصام وفـق مبدأ حرية الرأي
قابل والتـعبير التي كفلها الدستور لكن با
جوبـهة هـذه االنتـفـاضة بـالعـنف ومخـتلف
انـــواع الــــقـــمـع والــــبـــطـش واســـتــــخـــدام
الرصاص احلي وسقط العديد من الشهداء
واجلـرحى كذلك جرت عمـليات خطف وقتل
. ان تــخــوف الـــســيـــاســيــ لــلــنـــاشــطـــ
الفـاسدين على مـصاحلهم الشـخصية ومن
فقـدانـهم الـسلـطـة دفـعهم السـتـخـدام شتى
ـتـظاهـريـن الـسـلـمـي الـوسـائل في قـمـع ا
وتـوجـيه الـتـهم مره تـطـلق عـلـيهم تـسـمـية
جـوكــريــة و أبـنــاء الــســفـارة وغــيــرهـا من
اخـتـراعـات اولـئك الـسـيـاسـيـ الـفـاسـدين
الـذي كانت االنـتـفاضـة مـوجـهه ضدهم. ان
كل عــــمل لـالصالح والــــتــــجــــديــــد يــــعـــزه
تـرفون الى تـأثيـر أجنبي ان السـياسـي ا
محـمد (ص) نفـسه اتهمت قـريش في بداية
دعـوته (بـأنه كـان يـأخـذ تـعـالـيـمه من غالم
نصـراني اسمه جـبر) انـظر محـمد حـسن
هـيـكل (حــيـاة مــحـمـد ص136)  ) واتــهـمه

لــقــوى الــتـجــدد بــاالفــصـاح عـن نـفــســهـا
بــطــريــقــة ســـلــمــيــة هــادئـــة هي طــريــقــة
بـاشر وهي بذلك التـصويت واالنـتخـاب ا
تــســمـح لــلــمـــجــددين مـن ابــنــاء االمه ان
يـحــقـقـوا رغــبـتــهم عن طـريق الــتـصـويت
الــهـاد كل فــتـرة من الــزمن جنــد الـنـاس
يأتـون الى صناديق االنتخابات وبأيديهم
أوراق التصويت لكي يعينوا بها حكامهم
حـــسـب مـــايــــرون فـــيــــهم من نــــزعـــة الى
االصالح والــتـجـديــد. وهـذا تــسـيــر عـلـيه
ـــفــروض ان اال احلـــديـــثــة وكـــان مـن ا
تسـير عليه العمليـة السياسية في العراق
والـتي أبتـدأت منـذ عام 2005  فـمن خالل
االنتـخابـات التي مـدة الثـورة االنتـخابـية
فــيـهـا 4 ســنـوات يــتم الــتـداول الــســلـمي
لـلـسـلـطـة وفق سـياقـات الـدسـتـوريـة التي
نــظـمـهــا دسـتـور الــعـراق لـعـام  2005 أن
نظـام االنـتـخـابات في الـعـراق اليـسلم من
ـعائب فـهو جاء نـاقص ومن خالل صنع ا
احملـتل وقـد فصل عـلى مـقـاسـات االحزاب
الـتي نــصـبـهـا احملـتل في الـسـلـطـة وعـلى
السـلطة. ولكننا مع ذلك نستطيع ان نقول
انه كل مـــاكــان االنـــتــخـــاب اصح واكـــثــر
تــمــثـــيالً لــرأي الــشـــعب كــان الــتـــغــيــيــر

في كل مــرحــلــة من مــراحـل الـتــاريـخ جتـد
طـائــفـة مـن الـنــاس مــحـافــظــة أو رجـعــيـة
وطـائــفـة اخــرى مـجــدده ثـائـرة تــدعـو الى
التـغيـير والتـجديـد. والتـطاحن بـ هات
ـتــطـاحـنـتــ اليـهـد مـادام الـطـائــفـتـ ا
اجملـتــمع مـتـحــرك. فـاجملــتـمع ذو طـبــيـعـة
حـركـيـة اصـيـلـة فـهـو في صـيـرورة دائـمـة
ـكـن تـشـبــيه اجملـتــمع بـقــدر مـاء تـوضع
ـاء حتت الـنــار فــالــطــبـقــة الــســفـلـى من ا
تــســخن من جــراء احلــرارة قــبل الــطــبــقـة
العليا فترتفع وتنزل الطبقة العليا بدورها
ـاء في لـتــســخن فــتـصــعــد وهـكــذا جنــد ا
غـلـيــان وتـقـلب وحـركــة مـسـتـمــرة يـصـعـد
الـنـازل فــيـهـا ويـنـزل الـصـاعـد ان هـذا هـو
مــنــطق الــتــنــاقض احلــديث وهــو مــنــطق
نطق الـقد الذين اليسـتسـيغه اصحـاب ا
يعتبرون احلقيقة ثابتة التقبل التغيير. ان
اخلالف والــتــنــازع يـــؤدي الى الــتــجــديــد
والـتـغـيـيـر انهـا في احلـقـيـقـة مـشـكـلة ذات
حــــديـن فــــاجملـــــتـــــمع واقـف بــــ أمـــــرين
مــتــنــاقــضـ فــهــو أمــا يــسـيــر في طــريق
اخلــضـوع واجلــمـود او يــسـيــر في طـريق
اخلالف والــتــجـــديــد واجملــتــمـع الــنــاجح
استـطـاع ان يجـد طـريقـاً وسـطاً اذ يـسمح

غضـبـاً و أبـعـدهـا من كل رحـمـة مع عـمـاها
ومـا بــهــا من الـعــشــأ بـالــنــهـار وهـي أقـبح
أمورهـا سفهـها وسوء أخالقـها. فلـما سمع
الـكــراكي ذلك من كالم الــغــراب أضـربن عن
تمـليـك البـوم وكان هـناك بـوم حاضـر سمع
مـقــاله الـغــراب فـقــال لـلــغـراب: لــقـد غـرز
مــعـاشــر الـغـربــان بـيــنـنـا وبــيـنــكم شـجـرة
العـداوة والـبـغضـاء وولى مـغـضبـا فـأخـبر
ـا جــرى. ثم ان الــعــراب نـدم مــلك الــبــوم 
عـلى مافرط منه وقال: والـله  لقد خرقت في
قـولـي الـذي جـلـبت به الـعـداوة والـبـغـضـاء
على نـفسـي وقومي. فـهذا مـا سئـلتـني عنه
من ابتـداء الـعـداوة بيـنـنـا وب الـبـوم. اما
الـقـتـال فـقـد عـلـمت كـراهـيـتي لـه وأرجو ان
نصـيب حاجتنا بـالرفق واحليلة وأني اريد
ـلك ان يـنـقـرني عـلى رؤوس االشـهـاد من ا
ويـنتف ريشي وذنبي ثم يطرحني في اصل
هـذه الـشـجرة ويـرحتـل وجـنوده الـى مـكان
لك لك بـالغراب مـا اراد. فقيل  اخر فـعلى ا
الـبوم هذا وزير ملك الغربان وصاحب رأيه
فــنــســأله بــأي ذنب صــنع به مــاصــنـع قـال
الغـراب: اني قـلت لـلمـلك الطـاقـة لنـا بـقـتال
البـوم النهن أشد بـطشاً فـالصلح افضل من
اخلـصــوم وعـذبـني بـهــذا الـعـذاب وتـركـني
ـلك وجنوده وارحتل. ثم التفت ملك البوم ا
الى ذلك الـــقـــول ورفق بـــالـــغــراب وادخـــله
مــعـه.أطــلع الـــغــراب عـــلى مــا اراد االطالع
ـكـان كــذا في جـبل كـثـيـر عـلــيه ان الـبـوم 
احلـطب وفي ذلك مــوضع قـطـيـع من الـغـنم
مع رجل راعـي وطــــلب الــــغـــــراب من مــــلك
الــغـربــان ان تــصب هــنــاك نــار وتـلــقى في
انقـاب الـبوم ويـقـذف علـيهـا يـابس احلطب
حتى تـضطرم النار فمن خرج منهن احترق
ومن لم يـخرج مات بـالدخان فـفعل الـغربان
ذلك فـأهـلـكـنـا البـوم ورجـعـنـا الى مـنـازلهن

ات أمنات . سا

الـسـياسـيـ الـفاسـدين جـميـعـاً فعـنـدما ال
يسـتطيع الـشعب تبـديل احلكام الـفاسدين
سيـلـجـأ الى الـعـنف والـثـورة وانـا اعرض
لك عـزيـزي الـقـار قـصـة الـبـوم والـغـربـان
وهـذه الـقـصـة بـرمـزيـتـهـا قـريـبـة لـواقـعـنـا
الـســيـاسي وفــيـمــا يـدور حـول مـن نـتـائج
االنـتــخـاب مـســبـقـاً حــيث في نـهــايـة هـذه
الــقــصــة رجــعــنــا الــغـربــان الـى مـنــازلــهم
ات أمـنـات مع االعـتـذار الن الـتـشبه ال سـا
عني اعني به التشابه مع االشخاص ا

كـان في جبل من اجلـبـال شجـرة من شـجر
الـدوح فيـها وكـر الف غـراب وعلـيهن والي
من أنفـسهن وكـان عند هـذه الشـجره كهف
فـيه الف بـوم وعـلـيهـن والي مـنهـن فكـانت
العـداوه ب ملك البوم وملك الغربان فغار
مـلك الـبـوم في اصـحابـه عـلى الـغربـان في
اوكـارهـا فـقـتل وسـبى مـنـهـا خـلـقـاً كـثـيـراً
وكانت الـغاره لـيالً فلـما اصـبحت الـغربان
اجتـمـعت الى ملـكـها فـقـلنى له : قـد عـلمت
مـالـقـينـا الـلـيـلـة من مـلك البـوم فـأنـظـر لـنا
ولنـفسك وكان لـلغربـان خمس مسـتشارين
لـلــمـلك مـعـروف لـهن بــحـسن الـرأي فـكـان
رأي االربعـه منهن بـ الهـرب والقـتال اما
ــلك هل تــعــلم الــرأي اخلــامـس: ان ســأل ا
ابتـداء الـعـداوه مابـيـنـنا وبـ الـبـوم? قال

لك وكيف كان ذلك.?  ا
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قـال الـغـراب :- ان جـمـاعـة من الـكـراكي لم
يـكـن لـهــا مــلك فــأجــمــعت أمــرهــا عـلى أن

لكن عليهن ملك البوم. 
فـيـمـا هي في مـجـمـعـهـا اذ وقع لـهـا غـراباً
فـاسـتــشـرنه. فـقـال الــغـراب: لـو أن الـطـيـر
بـادت من االقـالـيم وفـقـد الـطـاووس والـبط
واحلـمـام من الــعـالم لم اضــطـررتن الى ان
تمـلكن علـيكن البـوم التي هي أقبـح منظراً
و أسـوئــهـا خــلـقــاً وأقالهـا عــقالً وأشـدهـا

بعـضـهم بـأخـذ افـكـاره من بـحـيـرة الراهب
وسلـمـان الفـارسي وغيـرهـما) انـظر  –عـبد
الــرحـــمن بـــدوي (شــخــصـــيــات قــلـــقــة في
االسالم ص33) ونـزلت ايه من القران تـفند
هذا الـزعم حـيث تقـول ( لـقد نـعـلم يقـولون
ان مايـعلـمه بشـر لسان الـذي يلـحدون اليه
اعـجمي وهـذا لسـان عـربي مبـ ) : سورة
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ان الـعدل االجتـماعي ال يتم اال اذا كان ازاء
احلـــاكـم مــحـــكـــوم واعـي يــردعـه ويـــهــدده
بالـعزل. ان السياسيـ ورجال السلطة في
الــعـراق لن يــصـيــروا عـادلـ النــهم انـاس
اخــيـار يــفـكــرون تـفــكـيــراً صـحــيـحــاً انـهم
بـاالحـرى اليـسـتـطـيعـون ان يـكـونـوا ظـلـمة
طــاغــ مــثل اسالفــهم فــأمــامــهم قــد وقف
احملــكـومــون وبــأيـديــهم اوراق االنــتــخـاب
يـهــددونـهم بــالـســقــوط لـذلك عــمـلــوا عـلى
تــزويــر االنــتــخـابــات وتــزويــر نــتــائــجــهـا
لـصــاحلــهم. ان غــلــيــان الــشـعـب الـعــراقي
غلـيان هاد وسيـضل سلمي اذ انه يطالب
بتـغيـيـر حكـامه الـفاسـدين وفق الـسيـاقات
التي حددها الدستور ومن خالل انتخابات
نـزيـهـة وسـلـيـمـة وعـادلـة تـضـمن مـشـاركـة
فاعـلة وشـجاعـة جلمـيع ابنـاء الشعب دون
تـهــمـيش واقـصـاء وسالح مــنـفـلت يـفـرض
الــرأي عــلى االخــريـن بــالــقــوة. لــكن الــذي
يــــجـــــري من حــــوارات وجتـــــاذبــــات بــــ
الــســيـــاســيـــ يــشـــيــر بـــأن نــتـــائج هــذه
االنتخابات قد حسمت مقدماً وحسب نظام
ـنـاصب الـسـيـادية احملـاصصه  تـوزيع ا
فالن رئـــيس وفالن رئـــيس مـــجـــلس وهــذا
يعـني ان نتائج االنتخـابات سيتم التالعب
بـهــا ونـحـذر من الــعـواقب الـوخــيـمه الـتي
تتـرتب عـلى عمـلـيـة تزويـر االنـتخـابـات لو
حـصــلت انــهــا سـتــفــتح بــاب جــهـنـم عـلى
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اليـ  التي عـشت لـيـلة حـزيـنة قـلـوب ا
جـراء  اخلـسارة الـتي لم يـتوقـعـها اكـثر
ـنتخب الذي قلة  حظوظه تشائم با ا
وســــيــــكــــون حتـت ضــــــــــغط  نــــتــــائج
ـقـبـلـة  وفي حـسـابات زادت ـبـاريـات ا ا
تـعـقـيـدا وكـانـه بـدايـة لـتـكـرار تـداعـيـات
ــمـــاثــلــة واخلـــروج من الــبــاب االدوار ا

الضيق.

ـنـتـخب  الـذي يـجب ان تـؤكـد حـقـيـقـة ا
يـــخــضع لــلــمـــراجــعــة الن دور عــدد من
نـتخب الـذي  قدم لالعـب  انـتهى مـع ا
اداءا باهـتـا بـكل مـعـنى الـكـلـمـة وخـسر
بـــارادته لــيـــجـــد نــفـــسه بـــوضع اكـــثــر
صــــعـــوبـــة  النـه يـــعــــلم ان مـــبــــاريـــاته
ـكن الـتـفـريط بـهـا بـهـذه مـعـدودات وال
الـطـريـقـة وبـهـذه الـسـهـولـة  قـبل يـفـطـر

وشــكـــلت اخلـــســارة صـــدمـــة لــلـــشــارع
العراقي الذي يشعـر باخليبة  ليس على
ـتو اضع مـسـتـوى الـنـتـيـجـة بل االداء ا
الـذي شـكل الــتـحـدي احلـقـيــقي لـلـفـريق
وزاد من مخاوف الكل امام  نتائج  بقية
ـبـاريـات  في اجملـمــوعـة بـعـد الـظـهـور ا
ــؤلم  و الـذي قــد يـهــدد مـصــيـره بــعـد ا
اخلـسـارة الـقـاسـيــة والـثـقـيـلـة   قـبل ان

الـدقـيـقة  69من خـطـاء دفـاعي لـيـقـضي
على جزء من آمالـنا في استعادة االمور
الـتي زادت ارتـبـاكـاً وصــعـوبـة والـفـشل
الـواضح  في تـغيـر  مـسار  الـلـعب على
مـــســتـــوى اجلـــمـــاعـــة واالفــراد وفـــشل
ـدرب  جــمـيــعـهــا ولم جنـد تــغـيــيـرات ا
العباً يستحق  االشارة  فقد غاب الذهن
ـهـارات الــفـرديــة واحلـلـول ـيــداني وا ا
والـــلـــعب  الـــهـــجــومـي وسط مـــعـــانــاة
حقيقية منـحت الفريق االيراني تسجيل
الـهـدف الـثـالث قــبل دقـيـقـة عـلى نـهـايـة
ـبـاراة عن طـريق عـلي جـول زاده وقت ا
ــ احلـارس الــذي وضع الــكـرة عــلى 

فهد بذكاء .
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لـيـتـلـقى الـفـريق خـسـارة ثـقـيـلـة شـكـلت
ــهــمــة  احلــاســمــة بــدايــة الــفــشل في ا
ــهــمــة والــتــحــدي االكــبــر واحلــقــيــقي 
ــنــتـخب وخــشــيـة الــشــارع ان يـتــكـرر ا
سـيـنـاريو هـكـذا دور الى مـا بـعد 1986

كسيك. شاركة اليتيمة في ا وا
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عـنـي في مـثل كل مرة ويـبقى حـديث ا
ان الـرغـبـة في بـناء فـريق مـتـكـامل  لكن
شـاركـة مرتـبكـة في مـثل كل مرة تـاتي ا
النـعــدام  الــتـوجـه احلـقــيــقي سـواء في
درب والالعبـ  و ياتي فريق اختيـار ا
ـرتـبك اســوء من فـريق فـي ظل الـعـمـل ا
لالحتاد واحلـسابات الـغيـر عملـية التي
ـنتـخب وتكرار استـمرت تـهدد مـسيرة ا
ـدراء أزمــاته لــعــدم االســتــقــرار عـلـى  ا
الــفــنــيـ حــيـث بــطــولـة روســيــا الــتي
شـهـدت تـدويـر الـفــريق من قـبل خـمـسـة
مـدربـ او اكـثـر وبـعـد تـولي كـاتـنـينش
ــهـــمــة لــثالث ســنــوات وتــعــرف عــلى ا
تـلك جرأة خـفايـا االمور وكـان الـرجل 
فـي الـــتــعـــامـل مع الالعـــبـــ من حـــيث
االنضباط وااللتزام وايجاد البدائل عبر
مــتـابــعـة مــبـاريــات الـدوري  و  الــبـديل
االخــر الـــذي لم يـــخــدم او لم يـــدعم الى
جـمع مـنــتـخب قـادر عــلى خـوض غـمـار
ـؤهـلة الـتي   حتـتاج هـذه الـتصـفـيات ا
الى  مــنـتــخب مــتـكــامل قــادرعــلى خـلق
الــنـتــائج  وحتـقــيق وطـمــوحـات الــكـرة
الـــعـــراقـــيـــة الـــتي تـــواجـه مـــرة اخــرى
تــداعــيــات الــنـتــائج الــســلــبـيــة في اهم

محفل كروي.

نافسة وان يقدم عليه اللعب  بروحـية ا
ـكن قـبل ان يـظـهـر  مـتـرهل افــضل مـا 
ســـواء في الـــدفـــاع والـــوسط والـــعـــمق
ويلعب باشباح  الحول وقوة لها  ليوفر
فرصة السيطرة  للفريق االيراني بعدما
تــالق صـدمــة الــهـدف االول واســتــمـرت
الـسـيطـرة على مـجـريات الـلـعب للـفريق
ـقـابـل فـيـمـا انـعـدمت فــعـالـيـة فـريـقـنـا ا
بـــــشــــــكل واضـح حـــــتى الـالعـــــبـــــ لم
ـناسب ـكان ا يتـواجدو في مـراكزهم وا
ــمــيـز وكــانــو   بال حــيـلــة امــام االداء ا
لــلـــفــريق االخـــر الــذي لـــعب مــهـــاجــمــاً
وبـصفـوف منـظـمة وانـسجـام عال وكـما
ظهـر تاثـير االحـتراف االوربي على اداء
الالعـبـ بـشـكل عــام حـيث الـتـمـريـرات
ــهـارات الــعــالـيــة  مـا ونــقل الــكـرات وا
مـنــحه االرجـحـيــة في فـرض الـســيـطـرة
ـساحـات الواسـعة الـكامـلة واسـتغالل ا
بـ العبـينـا بسـبب تفـكك صفـوفهم ولم
يــغـــيـــر من واقـع احلـــال امــام الـــفـــريق
اخلـصـم الـذي  خـاض الـلـقـاء وكـانه في

حصة تدريبية .
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ومع مـــــرور الـــــوقـت  زادت  األخـــــطــــاء
الــــفـــرديـــة مـن جـــمــــيع الـالعـــبـــ دون
استثنـاء واللجوء للـخشونة ومنهم  من
ــبــاراة لــعب بــشـــد عــصــبي لـــيــهــدوا ا
ـنافس الذي خـرج متـقدماً  من للـفريق ا
الـشـوط االول بهـدف دون رد  مـا  مـنحه
االفضـليـة قبل ان يـذهب الى غرف تـغير

البس  بافضلية الهدف ا
 w U « ◊uA « 

ــنـــافس  في الــشــوط وعــاد الـــفــريق   ا
الـثــاني مـتــسـلــحـاً بــالـنــتـيــجـة  لــتـدعم
خـطـورته واسـتـقـراره في نـقل الـكرة من
لعب منـطقـة الوسط الـتائهـة وجانـبي ا
والــتـوغل الى مــنــطـقــة اجلـزاء النــعـدام
ضـغط العـبـيـنـا الذين تـراجـعـوا اليـقاف
ـد الــهـجــومي لـكن دون جــدوى والـكل ا
فــشل في اداء الــواجب بــســبب االرهـاق
الـواضح مع عـودتــهم بـالـشــوط الـثـاني
وامنـيـات اجلـمـهـور بتـحـقـيق  الـتـعادل

لكن دون جدوى
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واســتـمــر الـفــريق االيــراني بــسـيــطـرته
الــتي مــنــحـته تــعــزيـز تــقـدمـه بـالــهـدف
الـثــاني عن طــريق مــهـدي طــارمي عــنـد
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جددت الـهـيئـة االداريـة لنـادي الـشرطـة  عقـود أربـعة مـن العبـيـها فـيـما أبـرمت عـقدا مع الالعب عالء
; سيـباشر ـقبل في حـ سلـيم قادمـا من فريق االعـظمـية لـتمـثيل فـريق كرة الـسلة بـالنـادي للـموسم ا
ـغـلـقة.وبـحـسب مـصـادر من داخل ـقـبل في أول وحـدة تـدريـبـيـة بـقـاعـة الـشـعب ا الفـريق يـوم األحـد ا
: مـحمـد صالح وحـسـان علي وحـسن صـالح وعـلي عـبدالـله قـاموا الـنادي اكـدو  أن كل من الالعـبـ
ـفاوضـات مع العبـ عـدة ينـشـطون في الـدوري احمللي بتـجديـد عـقودهم مع الـنـادي; فيـما تـسـتمـر ا
فضال عن فـتح قنـوات اتصال مع العـب مـحتـرف عـلى مستـوى عالٍ قـادرين على أن يـكونـوا إضافة

حقيقية للفريق.
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تـــعــــهــــد رئــــيس مــــجـــلـس الـــوزراء
مـصـطـفى الــكـاظـمي  بـحل مـشـكالت
ــــشــــاركــــ في أبــــطــــال الــــعـــــراق ا

بياد طوكيو. بارا
وقال الـكاظـمي خالل استـقبـاله بعـثة
ــشــاركــ في الـــعــراق وأبــطــالــهـــا ا
ـبـيـاد طـوكـيـو وفق بـيـانه نـقـله بـارا
مـكـتبه  نـسـتـقـبـلكم الـيـوم بـكل فـخر
بــعــد أن مــثـلــتم الــعــراق في بــطــولـة
رياضـية دوليـة مهـمة" مضـيفـاً أثبتم
لـلجـمـيع أن اإلعـاقـة ال تسـاوي شـيـئاً
ــــة وحبّ أمـــــام اإلصــــرار والــــعـــــز

التنافس.
وتـــابع الـــكـــاظـــمي لـــقـــد ذلـــلـــتم كل
العقبات وحققتم جناحات باهرة في
ـــبــيــاد طــوكــيــو الــتي تــابــعت بــارا
إجنـازكم فـيــهـا شـخـصـيـاً مـؤكـداً أن
الـــعــراق يـــقـــدّر هــذا اإلصـــرار وهــذا
الـتـقـديـر السـمه وأسـمـائـكم ونـعـدكم
بــأن يـكــون لــكم تــقـديــر عــالٍ من قـبل

احلكومة.
ــــمــــكن أن ولــــفـت إلى أنـه كــــان من ا
ـزيــد لـوال تـداعــيـات سـوء حتـقــقـوا ا
الــتـخـطــيط الـذي عــانت مـنـه الـدولـة

الـعـراقـيـة لسـنـوات طـويـلـة مـوجـهاً
وزارة الـشبـاب والـريـاضة بـأن تـبذل
أقـــصى اجلـــهــود لـالهــتـــمــام بـــهــذه
الشريحة البطلة التي حققت إجنازاً

يليق باسم العراق.
ووعـد رئــيس مـجـلـس الـوزراء بـانه
سـيـتابع مـشـكالتـهم وسـيـعـمل على

أن يـــضــعـــوا أقــدامـــهم عــلـى بــدايــة
ستقبل أفضل. جديدة 

وخــتم الــكــاظــمي حــديــثه بــالــقـول:
شـكـرنـا وتــقـديـرنـا واحـتـرامـنـا لـكم
زيد في حتقيق األرقام ونأمل منكم ا
ــا يـرفع اسم ـيــة وكــسـرهــا  الــعــا

العراق عالياً.

كان الالعب الكندي متقدما 3 / 6 و3
 Æ/ 1 وأصـــبـح ألـــيـــاســـيم أول العب
كـندي يـصل إلى الـدور قـبل الـنـهائي
ـفـتـوحة في تـاريخ بـطـولـة أمـريـكـا ا
(مــنــذ عـام 1881© حــسب مــا ذكــرته
ـيــة لالعــبي الــتـنس الــرابــطـة الــعــا

. احملترف
كـذلـك أصـبح ألــيـاسـيـم أصـغـر العب
يـصل لـلـمــربع الـذهـبي في الـبـطـولـة
بعـد خـوان مارتـ دل بـوترو عـنـدما

Æ2009 توج باللقب في عام
ـــصـــنف 12 ويــلـــتـــقي ألـــيـــاســـيم ا
ـربع الـذهبـي النـجم لـلـبـطـولـة في ا
صنف الروسي دانـييل ميـدفيـديف ا
الثاني للبطولة والذي تأهل في وقت
سابق بـالفـوز على الـهولـندي بوتش
فـان دي زندشـلب  3 / 6و 0 / 6و/ 4

 6و. 5 / 7
والتـقى أليـاسـيم مع ميـدفيـديف مرة

واحـــدة ســــابـــقــــة عـــلـى مـــســــتـــوى
ـية البـطـوالت التـابعـة للـرابـطة الـعا
لـالعــبـي الــتـــنس احملـــتـــرفـــ وقــد
ـواجـهـة بـفـوز مـيـدفيـديف انـتـهت ا
وذلك في بطـولـة تورونـتو قـبل ثالثة
أعـــوام. وعـــلـى صـــعـــيــــد اخـــر قـــال
صنف الروسي دانييل ميـدفيديف ا
ـيــا عـقب تــأهـله لــلـمـرة الــثـاني عــا
الــثـالــثـة تــوالـيــا إلى نـصف نــهـائي
ـفتـوحـة لـلـتنس تـحـدة ا الـواليـات ا
عـقب تــغـلـبه  3-6و 0-6و 6-4و7-5
عـــلى الـــهـــولــنـــدي بـــوتـــيك فــان دي
زانـــدســخـــولب إن الـــتــأهل لـــنــصف
الـــنـــهــائي هـــو األهم ولـــيس هـــويــة

منافسه.
وصـرح مــيـدفـيـديـف الـذي خـسـر في
ـــبــــاراة أول مـــجــــمــــوعـــة له تـــلـك ا
بـالـبطـولـة "مـنـافـسي لم يـقـدم أفضل
تـنس له فـي أول مـجـمـوعــتـ لـكـنه

U—»…∫ جانب من مباراة العراق وايران
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قـــال خـــوان مــارتـن ديل بـــوتــرو إنه
يـــأمل فـي الــعـــودة إلى مـــنـــافـــســات
التنس في 2022 بعد غيابه ألكثر من

عام بسبب إصابات في الركبة.
ـفتوحة 2009 وخضع بطل أمـريكا ا
لـثالث جـراحــات في الـركـبـة آخـرهـا
فـي مـــارس آذار مـــنـــذ إصـــابـــته في
Æ2018 بطولة شنغهاي لألساتذة في
ويــشــعــر األرجــنــتــيـنـي ديل بــوتـرو
البالغ عمره 32 عاما بالتفاؤل بشأن

عودته رغم ما حدث.
وأبــــــلـغ شــــــبـــــــكــــــة "ئـي.إس.بي.إن"
كن التلـفزيونـية "أحب التـحديات.. 
أن يــكـون حتــديــا في الـتــنس أو في
احلياة بشكل عـام وهذا التحدي هو
كنني األصعب في مسيرتي ألنه ال 
التعـامل مع هذا النـوع من اإلصابات

واأللم لكني ما زلت أحاول".

وواصل "أؤمن بـإمــكـانـيـة وضع هـذا
اضي.. خلف ظهـري وأن يكون من ا
أعـتـقد أنـهـا رسـالـة إلى األطـفال وكل
الالعب والنـاس حول العالم وأنهم
يــجب أال يــســتــســلــمــوا ويــحــقــقــوا

أحالمهم وهذا ما أفعله".
ومـن جــهـــة اخــرى صـــعـــد الــكـــنــدي
فيليـكس أوجه ألياسـيم للمرة األولى
في مـسيـرته إلى الـدور قـبل الـنـهائي
بـإحـدى بـطوالت جـرانـد سالم األربع
الكـبـرى حيث تـأهل لـلمـربع الـذهبي
ـفـتـوحــة لـلـتـنس بـبــطـولـة أمـريــكـا ا
فالشــــيـــنج مــــيــــدوز عـــلى حــــســـاب

اإلسباني كارلوس ألكاراز.
وتأهل ألياسيم دون عـناء كبير حيث
انـــســـحب ألـــكـــاراز مـن مـــبــاراة دور
الـثــمـانـيــة خالل اجملـمـوعـة الــثـانـيـة
بـــســبب تـــعــرضـه إلصــابــة لـم يــجــر
الـكـشف عن طـبـيـعـتـهـا وذلك عـنـدما
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نـتخـب االيراني مـباراة قـدم ا
متـكاملة اسـقط فيـها اشباح
مـنـتخـبـنـا الوطـني بـثالثة
اهداف نظيـفة في اللقاء
الــــــذي جـــــــرى عـــــــلى
اســـتــــاد خــــلـــفــــيـــة
الـــــــدولي ضـــــــمن
مـباريـات اجلـولة

الثانية من
الــــــــــــــدور
الـــــــــثــــــــــاني

ؤهل احلـاسم ا
لــــبـــطــــولـــة كـــاس
الــعـــالـم في قـــطــر
ـــــقـــــبل الـــــعـــــام ا
لـيــتـمـسك الـفـريق
االيـرانـي بـصـدارة

اجملمـوعة بـالعالمات
الــكــامــلــة بــست نــقــاط من فــوزين
االول كــان عــلى مــنــتــخب ســوريـا

فيما تذيل منتخبنا  ترتيب
اجملموعة بنقطة واحدة.
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 كــانـت بــدايــة ســاخــنــة وقــويــة م
لــلـفــريق االيــراني  الــذي اســتـهل
الـلعب بـتقد حملـة فنـية مـتكـاملة
حقـقت لهم اسـبقيـة  التـقدم  بوقت
مـثـالي عـنـدمـا تـمكـن علـي رضا من
الـتـسـجـيل بـكـرة راسـيـة  بـالـدقـيـقة
ـبـاراة الـثــانـيـة عــلى بـدايــة  وقت  ا
لـيــمـنح الــهـدف  الــفـر يق  االريــحـيـة
وجتـعله عـلى قدر من الـسيـطرة الـكامـلة
ـبـاراة  الـتي دخـلـهـا وعــلى وقت سـيـر ا
وخـاضــهــا بــشــعــار الــفــوز وبــخــطـورة

واضحة وشكلت خطوطه  قوة بالغة .
·«b ô« WH UC

وكـــاد الـــفــــريق ان يـــضــــاعف االهـــداف
ـسـجـلـة بعـد مـا سـاد االرتبـاك الـشـديد ا
صـفوف مـنـتـخـبـنا  بـعـد  تـلـقي  الـهدف
ــــبــــكــــر  الـــذي افــــقــــده  روح الـــلــــعب ا
وتــلـخــبـطت حــسـابــاته وسـاد االرتــبـاك
الشديد خطوطه بشكل عام  وعكس الكل
اكــثـر من  عالمــة  اســتـفــهـام بــسـبب
ـــتـــراجـع   لـــفـــريـق يـــريـــد االداء ا
الذهاب لكاس الـعالم كان يتوجب
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ادفوكات

بـعـد ذلك قـدم مــبـاراة كـبـيـرة بـفـضل
ضرباته الساحقة".

وســيـــواجه مــيــدفــيـــديف في نــصف
الــنـهـائي الــكـنــدي فـيـلــكس أوجـيه-
ألــيـاســيم الــذي فـاز عــلى اإلســبـاني
كـــارلــوس ألــكــاراز بـــعــد انــســحــاب
األخـــيـــر من اجملـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيــة
بـكر لإلصابـة.وصرح الـروسي "من ا
احلــديـث عن مـــقــارنـــات بـــيــنـــهـــمــا
والـالعــبـــ الـــكـــبـــار ونــفـس األمــر
بـالـنـسـبــة لي فـأنـا لم أفـز بـعـد بـأي
لـقب جــرانـد سالم بـعـد كــنت قـريـبـا
خالل الـسنـوات األخـيـرة من حتـقيق

ذلك".
وخسـر مـيدفـيـديف نهـائي فالشـينج
مــيـــدوز في 2019 أمـــام اإلســبـــاني
رافائـيل نـادال كمـا خسـر هذا الـعام
فـتـوحـة أمام في نـهـائي ـسـتـرالـيـا ا

الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
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وســـتــجــمـع الــبــيــانـــات وســتــراجع
بواسطة جلنة االنضباط بالفيفا.

وقالت انفيسا إن القواعد البرازيلية
واضــحــة بــشــأن مــنع الــقـادمــ من
بـريـطانـيـا وجـنـوب إفـريقـيـا والـهـند
خالل آخـــــر  14يـــــومـــــا مـن دخــــول
الـــبـالد إال إذا كــــانــــوا مــــواطــــنـــ

برازيلي أو يتمتعون بإقامة دائمة.
وأضافت أن الـالعبـ األرجنـتـينـي
قـدمـوا مـعـلـومـات كـاذبـة حـول مـكان
وجودهم السابق في وثائق الهجرة.
وذكــرت الـشــرطــة الـبــرازيـلــيـة أنــهـا
فتحت حتقيقا رسميا حول تصرفات
الالعـبــ األرجـنـتـيــنـيـ الـذي قـال

متحدث إنهم رحلوا عن البالد.
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فتح االحتاد الدولي لكرة القدم الفيفا
حتـقــيـقـا في فـضـيــحـة إلـغـاء مـبـاراة
الـــبــرازيل واألرجـــنــتـــ يــوم األحــد
اضي بتـصفيـات كأس العـالم بعد ا
خــــمس دقـــائق مـن بـــدايـــتـــهـــا وسط

مشاهد هزلية.
ودخـل أفــراد الــســلــطــات الــصــحــيــة
ـبـاراة ـلـعب إليـقـاف ا الـبـرازيـلــيـة ا
عقب اتهام أربـعة العب أرجنـتيني
متاز يلعبون في الدوري اإلنـكليزي ا
بــخـرق قــواعــد احلـجــر الــصـحي في

البالد بسبب كوفيد-.19
وكــان إمـيــلـيــانـو مــارتـيــنـيــز حـارس
مرمـى أستـون فيـال وثنـائي تـوتنـهام

كــريــســتــيــان رومــيــرو وجــيــوفــاني
لوسيلسو ضمن التشكيلة األساسية
لألرجنت عندما دخل مسؤولون من
ـسـؤولة عن انـفيـسـا وهي الهـيـئة ا
قـطـاع الـصـحــة في الـبـرازيل مـلـعب

باراة. نيو كيميكا إليقاف ا
وقـال فــيـفـا  في بــيـان بـعــد حتـلـيل
الـــتــقـــاريــر الـــرســـمــيـــة لـــلــمـــبــاراة
بتصـفيات كـأس العالم بـ البرازيل
واألرجــنـــتــ يـــؤكــد الـــفــيـــفــا بــدء
إجــراءات انـــضــبـــاطــيـــة مــتـــعــلـــقــة

باالحتادين.
وأضـاف  الـتـحـقـيق مع الـفـريـق
مـن أجل مـــعـــلـــومـــات إضــافـــيـــة في
ـبـاراة الـوقــائع الـتي أدت إليــقـاف ا

∫.dJ

حفل
تكر العب

التنس
الروسي
مديديف
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بي لـكرة عادت بـعـثة مـنتـخـبنـا االو
الـقــدم  إلى الـعـاصـمــة بـغـداد بـعـد
اختتام معسكر تركيا وكذلك خوض
ــــــــبـي في وديـــــــتـي االمـــــــارات االو

االمــــــارات والــــــتـي تــــــأتـي ضــــــمن
حتضيراته لـبطولـة غرب آسيا حتت
 23عـاما الـتي سـتـقـام بدايـة الـشـهر
ـــقــــبل فـي الـــســــعــــوديـــة وكــــذلك ا
ـــؤهــلــة الــتــصـــفــيــات اآلســـيــويــة ا

لنهائيات آسيا حتت 23 عاماً.
ـبي مـعـسـكـرا ودخلَ مـنـتـخـبـنـا االو
تـدريـبـيا فـي مديـنـة ازمـيت الـتـركـية
اسـتــمـر لـلــفـتـرة من 21 آب ولـغـايـة
الثاني من الشهر احلالي مع خوض

ثالث مــبـــاريــات وديــة مع مــنــتــخب
ليـبـيا األول ونـيـغدة انـادول الـتركي

والساحل الكويتي.
ــبي وديـتي وخــسـرَ مـنــتـخــبـنـا االو
ـبي بـعـد أن مـنـتـخـب االمـارات االو

باراة االولى بـنتـيجة (4-1) خسـر ا
ــبـاراة الــثـانــيـة بــنـتــيـجـة ((2-1 وا
والـــتي شــــهـــدت تــــواجـــد ســــبـــعـــة
مـــحــــتـــرفــــ ضـــمن صـــــــــــــفـــوف

نتخب. ا
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ـــركـــزي أعــــلن االحتــــاد الـــعـــراقـي ا
لـلشـطـرجن عن إقـامـة بطـولـة الـعراق
لــلـشـبــاب والـنـاشــئـ في مـحــافـظـة

نينوى .
وذكر بـيـان لالحتاد  امس األربـعاء
أن مــحــافــظــة نــيــنــوى ســتــحـتــضن
مـنـافـسـات بـطـولـة الـعـراق لـلـشـبـاب
والـنــاشــئـ دون سن الـ 20 18 16
عـامـاً لـلـذكـور واإلنـاث  مـضـيـفاً أن
الـبـطـولـة سـتـنطـلـق في الـرابع عـشر
من الــــشــــهــــر احلـــالـي (الــــوصـــول)

وتــسـتــمـر لـغــايـة الــسـابع عــشـر من
غادرة. الشهر ذاته ا

وتــابع أن الـبــطـولــة سـتـقــام حـسب
التعليمـات التي وضــــــــعها االحتاد
والــــتي تـــــنص عــــلـى تــــمــــثـــــيل كلّ
مـحــافــــــــظـة بالعـــــــــب والعـبـة من
كل فــــــــــــئـــة بـــاإلضــافـــة إلى إداري
واحــد  مــبــيــنــاً أن  الــبــطـــــــــــولـة
ســتــقـام وفـق الـنــظــام الـســويــسـري
بزمـن لعب  50 دقـيـقـة لـكل العـــــــب
مع اضــافــة 30 ثـــانــيـــة لـــكل نــقـــلــة

منجزة.
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Õd∫ مشاهد من مسرحية (ليلة ماطرة)
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تـقـيم نـقـابـة الفـنـانـ الـعراقـيـ  في مـقـرها
في الــسـاعـة الـســادسـة من مـسـاء بــبـغـداد 
ي اليـوم اخلميس أمـسية احـتفائـية باالكاد
ـنـاسبـة صدور علـي محـمد هـادي الـربيـعي 
فرجي .. موثق عنون(أحمد فياض ا كتابه ا
ـسرح العـراقي ) ويدير األمـسية اإلعالمي ا
عبـد الـعلـيم الـبنـاء وسـيتـحـدث  عن الكـتاب
وأهمـيته كمنـجز توثيـقي مهم والذي جاء في
سرحي مجـلدين كبـيرين عن رائد التـوثيق ا
ـفرجي في الـعـراق الراحل أحـمـد فـيـاض ا
األســاتــذة: عـــقــيل مــهـــدي يــوسف  عــامــر
رزوك بشار عليوي عقيل ابراهيم صباح ا
الـــعــطــيـــة األســتــاذ ظـــفــار أحــمـــد فــيــاض

فرجي. ا
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االديب العـراقي نـعـته االوسـاط الثـقـافـية بـعـد ان غـيبه
ـــــرض ــــــوت في نــــــيــــــنـــــوى اثــــــر مـــــعــــــانـــــاة مـع ا ا
اخلـبــيث..ســــــــائـلــ الـله تــعـالـى ان يـســكـنه فــسـيح

جناته.
ÍdD*« W−¹bš

األديـبــة والـبـــــــــطــلـة الــريـاضـــــيــة االردنـيــة احـتـفت
بكـتـابـهـا اجلــــــــــديـد (ضـجـــــــــيج الـصـمت) بـحفل
ـكـتـبـة الـوطـنـيـة ـؤتـمــــــرات بـدائـرة ا اقـيم في قـاعــة ا

بعمان.
ÍbŽU « d¼UÞ rOŠ—
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قـائــد فـرقـة رواد األصــالـة الـســوريـة اعـلـن ان الـفـرقـة
ـــكــشــوف عــلى ــســرح ا احــيـت حــفالً غــنــائـــيــاً في ا
ضـمن بـرنـامج ـديـنـة طـرطـوس الـكـورنـيـش الـبـحـري 

(حدائق الفن) لوزارة الثقافة  السورية.

 wH²% «dO Uý

U¼b «Ë œöO  bOFÐ ــــــســـــرح احلــــــســــــيــــــني الــــــرابع ا
وبــالــتــعــاون مـع مــديــريــة الــنــشـاط
ـــدرسي والـــريــاضي فـي مــديـــريــة ا
وعــرضت تـــربــيــة مــحــافـــظــة بــابل 

 ÍËUMF « rOKÝ ≠ qÐUÐ

اسـتـضـافت كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة
بــجــامــعـــة بــابل وعــلى مـــســرحــهــا
مــهـرجـان  ( { لندن - وكاالت - نشـرت الفنانة(مـهــرجـان الق احلــسـ

ــــــــــيـــة  شـــاكـــيـــرا صــورة الـــعــا
جـــمــعـــتــــــــهــا بـــوالـــديـــهــا وذلك
ـنـاســـــبـة عـيـد مـيالد والـدها الـ
90 وذلك عــــــــــبــــر صـــفــــحـــتــــهـــا
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل

اإلجتماعي.
وعـــلــــقـــــــت شــــــــــــاكـــيـــرا الـــتي
ظهرت فـيها وهي حتـتضن والدها

قائلة:
 (أبي لـطــيف لـقــد كـنت ســنـداً لي
فـي خــــــــطـواتـي وانــرت طـريــقي
لـــقــــد أظــــهــــــــرت لي أن احلــــيـــاة
مـنــفـــــتـحـة وعــمـيـقـة مــثل الـبـحـر
ووغــــيــــــــــــره مـن األمــــور ولــــكن
فــهـمـت أيـضــاً أنك تــغـمــر حــيـاتي

بفرح).
وأضـــافت شــاكـــيــرا (أنـت مــصــدر

إلـــهـــامي
شـــريــكي
وكــــــــــــــل
شـــــــــيء
أفــــــــضل
صــــــــديق
90 لــــــــــي
ســـــــــنــــــــة
ســـعــــيـــدة
وقضيناها
بــــــــشـــــــــكل

مذهل).
وخــــــتـــــــمت
شــــــاكـــــيـــــرا
حديثـها: (أنا
أحـــــبـك بـــــكل
كياني طفلتك
شــــــاكـــــيـــــرا).

 تـــرفض احلــوار أو الــتــفــاوض خـــفف من مــواقــفك
احلازمة وافسح في اجملال للحوار.

qL(«

هنية تتاح لك الفـرصة للمصاحلة ولترتيب العالقات ا
وغيرها.رقم احلظ.9
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ـارسـة من الــضـروري لــلـتـخــلص من الـتــشـنـجــات 
شي. بعض أنواع الرياضة كا

—u¦ «

بـاسـتـطـاعتك والـشـريك الـوصـول الى نـقاط مـشـتـركة
بينكما بغية التخلص من التناقضات.

»dIF «

 تشعـر ببعض االرتـباك وبضـرورة إجناز أعمالك بال
تسويف وتأجيل.

¡«“u'«

تـستـعـ بـأشـخـاص عـانـوا مثـلك الـبـدانـة لـتـتعـلم من
جتربتهم كيفية التخلص منها.
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تك ويـزداد رونقك وتقـوم بدور احملب على تشـتد عز
أكمل وجه .

ÊUÞd «

يحمل إلـيك هذا اليوم احلظـوظ واحلصول على مركز
مرموق في العمل.

Íb'«

تطلّ على الـشريك بحـلّة جديدة.واجه حتـديات احلياة
بثقة عالية بالنفس .

bÝô«

يـرتــاح بـالك الـيــوم بـعــد فـتـرة صــعـبـة من الــضـغـوط
واجهتك والشريك .

Ë«b «

ــشـاكـل الـبــسـيــطـة.تــتـعــزّز عالقـة ال تـضــعف أمـام ا
شخصية .يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

واظبة على تبدو واثقاً بنفسك ومرتاحاً نفسياً بفعل ا
ارسة الرياضة.

 u(«
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
اعـــد تــرتــيــبــهــا داخل الــشــكل
فقودة: (دولة واكتشف الكلمة ا

خليجية  3حروف):
وسيلة  –كافور  –تضاريس –
أوامـــر  –هـــدنـــة  –ضـــابط –
وســيم  –مــخـــتــار  –مــريخ –
واســــــا  –من ســــــراب  –رب.

ــســتــنــصــريـة االســبـق نـعــته رئــيــــــــــس اجلـامــعــة ا
ــولى الـقــديـر ان اجلـامــعـة وتــدريـســيـوهــا سـائــلـ ا
يتـغمـده برحـمته الـواسعـة.والراحل من مـواليـد النجف

عام 1947.

الـبــاحث الـعـراقي يــتـحـدث غـدا اجلــمـعـة عن (اإلجتـاه
الفـكـري اإلسالمي وكيـفـية تالقـيه مع اإلجتـاه الفـكري
ـفــكـرون ـنــتــدى ا الـوطــني) في نــدوة افــتــــــراضــيــة 

والقادة .

ـؤلف االردني  نـاقش مـنـتـدون كـتـابه (نـظـريـة األمن ا
لكي ركز الثقافي ا الفكري) في ندوة حوارية نظمها ا

اضي بعمان. االثن ا

الـسارد والنـاقد الـعراقي صدر
له عن مـنشورات االحتـاد العام
لألدبــاء والـكــتّــاب في الــعـراق
كــــتــــاب بـــعــــنــــوان (دروس في

العذوبة والعذاب).

t²H  w{«— Â“UŠ

ـهـام اخلـبـيــر الـعـراقي صـدر امــر ديـواني بـتـكــلـيـفه 
بعـد اعفاء سـلمان الوكـيل االداري لوزارة الـنقل وكالـة

همة. صدام جاسم من ا

شاكيرا

ونـور فـكـرك).وقـد أثـارت الـصـور الـتي
نـشـرتـتـهـا طـافش إعجـاب مـتـابـعـيـها
حــيث أشــادوا بــلــيــاقــتــهــا الــبــدنــيـة
ـارسـة الـريـاضـة ومــواظـبـتـهـا عـلـى 
بـشـكل يـومي. ونـشـرت طـافش مـؤخراً
مـقـطع فـيديـو لـهـا برفـقـة إبـنة أخـتـها
وهـما ترقصـان رقصة (هب هوب) على

ÊU e « ≠ oA œ

نـشرت الفنانة السورية نسرين طافش
ارسـتـهـا لـريـاضة صـوراً لـهـا أثـنـاء 
(الـيوغا) وذلك عبر صفحتها اخلاصة
عـــلى مــوقـع الــتـــواصل اإلجــتـــمــاعي.
وعـلـقت قائـلـة (ركز في نـفسك اآلن في
صـحـة جسـدك صـفاء قـلبك سالم روك

إحــدى األغـــنــيــات األجــنــبــيــة وبــدت
رشاقتها وخفة حركتها بشكل واضح.
الـى ذلك كـشف الـفـنـان وائل شـرف عن
االسم احلــقـيــقي الـذي كــان سـيــحـمـله
مـســلـسل (بـاب احلـارة) قـبل تـغـيـيـره
ـقـرر تــسـمـيـته (عـودة حــيث كـان من ا
سـعاد). وحتـدث شرف عن الصـعوبات
الــتي واجـهـت فـريق الــعـمل من خالل
فـيـديـو نشـره عـبـر حسـابه الـشـخصي
عــلى (فـيـســبـوك) حتت عــنـوان( قـصـة
ـسـلــسل بـاب احلــارة الـبـرد مــعـتــز 
واحلــر ونـهــفـات رح تــسـمــعـوهـا ألول
مـــــــــرة). واشــــــــار الـى انـه مـن هــــــــذه
نازل الـصعوبات أن التصوير داخل ا
كـان في فـصـل الـشتـاء وكـان يـجب أن
يـظـهر عـلى الـشاشـة أن األحـداث تدور
ـشــاهـد اخلـارجـيـة في الــصـيف أمـا ا
صــــورت في فــــصـل الـــصــــيف ولــــكن
ـمـثـلـ كـان يـجب عـلـيـهم أن يـرتدوا ا
البـس الـشـتــويـة الــسـمــيـكـة رغم أن ا
درجــة احلـرارة كـانت تــصل في بـعض
األحـيـان إلى 47 درجـة.وكـشـف شرف

أن مــنــزل أبـو عــصـام
كـبيـر جداً ويـتألف من
20 غــرفــة وبـالــتـالي 

تـصـوير أكـثـر من لوكـيشن
فــي نــــــــــــــفـس

الــبــيت.

ـمـثل مـنـتـظـر سـعـدون (دوري وقــال ا
ـسـرحـيـة شـاب يـعـاني من أزمـة فـي ا
ادية واالقتصادية فقرر السفر البلد ا
الى بلد آخـر قد يرى النـور هناك فإما
تـكون الـغـربة هـنـاك مأوى له أو قـبوا

آخر مثل الذي عاش فيه). 
ـسـرحـيـة حتــدث الـفـنـان طالل وعـن ا
ــســـرحـــيــة هي هـــادي قـــائال (هـــذه ا
ــــســــرح امـــــتــــداد حــــيــــوي وفـــــاعل 
الـديـوانــيـــــــة وفـنــــــاني الــديـوانـيـة
ــــــــــقـــدمــة بـــفـــضل دائــمـــا هـم في ا
الــفــنــانــ الــكـــبــار الــذين تــواجــدوا
سرح في بغداد وساهموا بإحـياء ا
والــديـــوانـــيــة مـــنـــــــــــهم ســـعــد
حـــلــيم فـــائـــز مــيـــران  هـــدابي 
هـاتف ومـنعم سـعـيـد واخرون
وأقـــــول الديـوانـية أصـحاب
فـــضـل عـــلـــيـــنـــــــــــــــاوانــا
بـشــكل شـخـصي من خالل
ابـــــنــــائـــــهـــــا الـــــذين هم
ــســرح اســـاتــذتي فـي ا
درســــونـي واتــــشــــرف

بهم).
و( لــــيــــلـــة مــــاطـــرة)
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لـم يـعـشق جـمـهـور  الـشـاشــة الـفـرنـسـيـة  فـتى مـثـل  بـلـمـونـدو.. ولم يـظـهـر في
ثال .. غـير هذا  الباريسي الـذي تسلق سلم الشهرة غامرات  سيـنما  افالم ا
مثل االمريكي الي  حـتى اقترن اسمه بـا بأقل الـسن  وجذب الـيه انظار  ا

جيمس دين .
جان بول بلموندو ..

ال يـسـتـعــ بـاحـد  وهـو  يــقـوم بـتـأديــة اصـعب واخـطــر  افالم الـعـنف .. وفي
اقــسى حلـظــاتــهــا .. حـتى انـه قـال مــرة ( الــتـحــضــيــر لـدور فــيه قــتــال .. مـثل

التحضير  حلدث رياضي مهم ) .
ولد بلـمونـدو في مـطلع الـثالثيـنيـات .. وبدأ حـياته ريـاضيـا.. هاويا لـلمـالكمة ..
عـهد العالي لـلفنون الـفرنسية .. لكـنه سرعان ما حتول الى الـفنون ودرس في ا
منسـجما مع الطبيعـة الفنية لبيت والديه الـذي عاش فيه .. بحب وبشغف وامانة
.. فـوالـده كـان نحـاتـا   وامه كـانت رسـامـة .بلـمـونـدو.. باريـسي حـد الـنـخاع..
طلة على نهر نطـقة ا ) وهي ا عاش طـفولته وصباه في منطـقة ( نويي سور س
ـؤتـمـرات .. وكـان الـرئـيس ــركـز بـاريس من جـهـة قـصــر ا الـسـ  واحملـاذيـة 
ساركوزي يـوما عـمدة لهـا  قبل ان يصـبح رئيـسا للـجمهـورية.اكـتسب بلـموندو
شـهرة قـوية في عام  1960بـعد ان عـمل مع اخملرج جـان لوك غودار فـي الفلم

وجة الشهير (بريث لس) الذي بشر  بانطالق ا
اجلديـدة للـسيـنما الـفرنـسيـة .وفي سنة 2001
اصيب بـجلطة دماغـية .. لكنه عاد الى الـسينما
بعـد سـبع سـن  لـيـقوم بـدور مـؤثر وكـبـير في
فـــلم ( الـــرجل وكـــلـــبه ) .حـــصـــد الـــعــديـــد من
ـية .. ومـنـهـا جـائزة اجلـوائـز  الـفـرنـسيـة والـعـا

سيزار  عن فلم ( حياة طفل مدلل).
ذات مــــــــرة كـــــــــنـت اتـــــــــمـــــــــشـى فـي شــــــــارع
الـشــانــزلـيــزيــة..فـشــاهــدته مــارا بـهــذه اجلـادة
الــبــاريـســيــة الـعــريــضـة اجلــمــيــلـة.. فــقــصـدته
ـثل? .. قلت له :ال.. وداعـبني قـائال : هل انت 
انـا صـحـافي .. هل لي بــاحلـصـول عـلى مـوعـد
الجراء مـقابلـة  صحافـية..? لم استـطع مواصلة
حـديثي  البسيط هذا .. بعد ان احاط به وخالل
ــعــجـبــ من الــشــبـاب دقــائق الــعـشــرات من ا

والشابات  طالب توقيعا منه على دفاترهم الصغيرة .
وذات مرة.. ايـضـا.. شاهـدته من قـصر شـايـو  .. وهو يـتـدلى بحـبل سـميك من
ـا اسـترعى طـائـرة هلـيـكوبـتـر .. وعلى عـلـو منـخـفض جدا  قـرب بـرج ايفل .. 
ئـات من السـياح الذيـن استمـروا بالـتصفـيق له .. وعرفت فـيمـا بعد انه انتـباه ا

مشهد الفالم  االثارة التي اشتهر بها في معظم افالمه .
ـمـثل الـوسـيم االن ديـلـون.. ونـعـته االوسـاط اول الـذين حـزنـوا عـلـيه صــديـقـة  ا
الـفــنـيـة والـسـيـاسـيـة الـفــرنـسـيـة .. وتـنـاقـلت خـبــر وفـاته مـعـظم وسـائل االعالم

االجنبية.
اغلب الـظن.. ان وداعه .. وقبل ان يـنقل الى مثـواه االخيـر .. سيشـهد الطـوابير
تلو الـطوابيـر .. كما يـحصل عادة اليـقونات فرنـسا في الغـناء والسـينما واالدب
والثـقافة.. اما السياسة فلم يخرج مـنها محبوبا  سوى جاك شيراك

مثل . الذي اكتسب شعبية عارمة تظاهي شعبية ا
وفي سنـينه االخيرة.. اختصر بلمـوندو  مسيرته الطويلة
كن القـول .. اني فعلت ـنجـزات وهويقـول:  احلافـلة  با
ما اريـد فعله.. لقد تمتعت باداء االدوار اخملتلفة .. اليوم

انت تضحك وغدا تبكي .. هذه هي احلياة .
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جان بول بلموندو

الـــثالثـــاء مـــســـرحـــيـــة (عـــجــاف  -
مسـعـفات الـطف)والـذي قدمـته فـرقة
مـــســرح  تـــربــيـــة الــرصـــافــة االولى
/بــغــداد  اخــراج اســمــاء ســعـدون.
وقــال عــمـيــد الـكــلــيـة عــامـر صــبـاح
ــرزوك ان(هـذا الــنــشـاط يــاتي  من ا
ـسـتـمـر بـ كـلـيـة ضـمن الـتــعـاون ا
الــفــنــون اجلـمــيــلــة بـجــامــعــة بـابل
والـفـعالـيـات الـرسـمـية واجملـتـمـعـية
ــا يــصب في مــصـلــحــة اجلـامــعـة
واجملتمع). عـلى صعيـد اخر ناقشت
رسـالـة مـاجـسـتـيـر في قـسم الـفـنون
التشكيلية في الـكلية (البنى الداللية
لـــرســـوم واقـــعـــة الـــطف في الـــرسم
ــــــعـــــاصـــــر ) لـــــطـــــالب االيـــــراني ا
اجستـير امير محـمد رحيم حس ا
. الـــذي اشــار الى انـه(تــظل واقـــعــة
الطف اخلـالدة نـبعـا ومعـ يسـتقي
بدع  والـفناني فكـرين  وا منه ا
ومن جميع الـشعـوب وعبر الـعصور
قــيم االبـداع والــتـمــيـز وقــد اسـتــمـد
سـلمـون الكـثير الفـنانـون العـرب وا

من احداثهـا ومواقفـها البـطولية في
اعـمـال فـنـيـة خـالـدة اثـرت في افـكار

وقلوب الناس على مر الزمن 
تناول الـبحث مـفهوم الـبنى الـداللية
وتـطـبـيقـاتـهـا في الـعـمل الـفـني كـما
تـنــاول نـشـأة وتـطــور رسـوم واقـعـة
الـطف في الـفن الـتـشـكـيلـي االيراني
وتـــنــاول ايــضــا الــفن الـــتــشــكــيــلي
ـعــاصـر ).وضـم مـجــتـمع االيــراني ا
ـــوذجــــا من رســـوم الـــبــــحث 75 ا
واقـــعــة الـــطف في الـــرسم االيــراني
عاصر اختـير منها 13 عمال  فنيا ا
تـمـثل رؤى وصـيـاغـات مـخـتـلفـة من

عاصر. الرسم االيراني ا
الى ذلك قــام عـدد من طـلــبـة الـكــلـيـة
بـحـمـلـة لـتـزيـ االسـوار اخلـارجـيـة
ظهر بالرسوم وااللوان الظهـارها با
الالئق وياتي ذلك تزامنا مع الزيارة
االربعـينـيـة وتوافـد مالي الـزائرين
السائرين الى قبـلة االحرار ابي عبد
الله احلـس عـلـية الـسالم  من امام

الكلية .

{ ســتــوكـهــولم  –وكــاالت - أعــلــنت إدارة
مــهــرجــان األمـل الــســيــنــمـــائي الــدولي في
ي اللـبناني ستـوكهـولم برئـاسة الـفنـان العـا
فـادي الـلونـد وإدارة اخملـرج الـعـمـاني خـالد
صـرية الـهام ـمثـلـة ا الزدجـالي عن تـكر ا
شــــاهـــ فـي افــــتـــتــــاح مــــهـــرجــــان (األمل
الـــســيـــنــمـــائي الــدولـي) الــذي ســيـــقــام في
الـعــاصـمـة الـســويـديـة سـتــوكـهـولم يـوم 10
أيـلول اجلاري.كمـا صرح اللـوند أن حضور
شـاه إلى مهرجان األمل في دورته األولى
إضافـة فنـية كـبيرة لـلمـهرجـان خاصـة أنها
سـتكون أول من سـيفـتح السـتار على
ـــهــــرجـــان الـــســـيـــنـــمـــائي هـــذا ا
اإلنـسـاني الـفـريـد من نـوعه في
أوربــا ودول الــشــمــال. كــمـا
أكـد الـزدحـالي أن (تـكـر
الـنـجـمـة الـهـام شـاهـ
ـــثـــابـــة ســـيـــكـــون 
تـتــويـج ألعــمــالــهـا
الـــســيـــنـــمـــائـــيــة
ــتــمـيــزة الــتي ا
قــدمــتـهــا عــلى
مـدى سـنوات
طــــــويــــــلــــــة).
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 (لـــيــلــة مــاطـــرة) هــو عــنــوان احــدى
مـسـرحـيـات اخملـرج مـهـنـد الـعـمـيـدي
ــســرحــيـة ــتــمـيــزة وعــنــهــا قــال (ا ا

تـتـناول مـوضـوع حيـوي وهـو صراع
االجــيــال وا?فــكــار حــول الــبــقــاء في
البـيت الذي يـتهـاوى سقـفه ام البحث
هـذه هي عن بـيـت اخـر أي وطن آخـر 
الــــثــــيــــمــــة الــــرمــــزيــــة
سـرحـية والـتي قدمت ا
بــأداء مـــتــمــيـــز لــفــريق

العقل) .
واضــــاف (الـــــهم الــــذي
سـرحـية تـتحـدث عـنه ا
هـو صـراع جـيـلـ وانا
كمخـرج للعـمل ال اتبنى
وجــهــة نــظــر أي جــيل.
ـتلـقي هـو الذي يـحكم ا
بـــاالمــر هــــــنـــاك جــيل
يــريـد أن يــغــادر مــهــمـا
كـــانت االســبــاب وجــيل
مــتــمــسك بــالــبــيت رغم
الــــســــقــــوط. هــــذا هــــو
الــصــراع بـ اجلــيــلـ
وهــنــا أريــد الــقــول إلى
مــتـى هــــــــذا الـــصــراع
مـتى جنــلس حتت بـيت

أمن).

ــســرحـيــة قــال مـؤلــفــهـا مــثـال وعن ا
غــــازي (وصـــلـت فـــكــــرتـي لـــآلخــــرين
ومـــعــاجلـــة اخملـــرج كـــانت نـــاجـــحــة
ـفـردة أسـاسـيـة لـلـمسـرحـيـة كـانت وا
ـطـر ابدلـوها بـالـتراب وهـذه الـثيـمة ا
مـرعـبـة كـون الـذي يـسـقط من الـسـماء
لـيـس مـطــر بل تــراب والـعــمل يــحـمل
رسـالـة جـمـيـلـة وهي أن الـوطـن مـهـما
كانت فـيه عيوب يـجب أن نعيـد بناؤه
وهــذا لــيس عــيـبــا والبــاس أن نــكـون
شجعان ونـعلن أن هناك عـيوب كثيرة
فـي داخـــــلــــنـــــا وعـــــلى اجلـــــمـــــيع ان

يصلحوها).
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ـســرحـيــة ودوره فـيــهـا حتـدث وعن ا
ــــمـــثل مــــصــــطـــفى الــــهاللـي قـــائال ا
(مـسـرحيـة ليـلـة ماطـرة حتـمل العـديد

من الرسائل للمتلقي ..
هل نسـتطـيع كشـعب أن نر الـثقوب
الـتي حـصـلت في الـبلـد بـعـد فـترة من
احلـــروب واحلـــصـــار والــســـيـــاســات
اخلـاطـئة وعـلـينـا كـفنـانـ وشعب أن
نـتـحـد في تـرمــيم هـده الـثـقـوب حـتى

يعود هذا البيت خيمة للجميع). مهند العميدي

ـاضي عـلى عــرضت خالل شـهــر اب ا
مـــســرح الـــرافــــدين بـــبـــغــداد ضـــمن
فـعـالــيـات مـهـرجـان الــعـراق الـوطـني
لــلــمــســرح  وهي من تــمــثــيل مــهــنـد
الـعمـيدي مـنـتظـر سعـدون مصـطفى
الـــــهاللـي بـــــســـــام االبـــــراهـــــيـــــمي
سـيـنوغـرافيـا مـهنـد العـمـيدي وعـقيل
عـبـد علي اضـاءة وديـكـور عقـيل عـبد
عـلي  مـوســيـقى حـسـ الــشـيـبـاني

أدارة مسرحية أنس زاهي.
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{ مـادبا (أ ف ب) - يتهافت زبائن
عـلى شراء صـابون حـليب احلـمير
ــواد الــكــيــمــيــائــيـة اخلــالي مـن ا
ُـصنّع في مـشروع هو األوّل من وا
نــــــوعـه في األردن وفـي الــــــشـــــرق
األوسـط أملًـا مـنهم أن يـحـمل لهم
ـشاكـل بشـرتهم بـعد حـلًّـا سحـريًا 
أشــهــر عــلى اســتــهــزاء بــعــضــهم
ــــــكّــــــون األســــــاسـي لــــــهـــــذا بــــــا
الـصـابـون.في مـزرعـة صـغـيـرة في
مـحافظـة مادبا جنـوب غرب عمّان
يـتـمـايل اثـنـا عـشـر حـمـارًا يـومـيًـا
بــانـتــظـار أن يُــنــقل حـلــيب األتـان
ـأخـوذ مـنـهـا إلى مـشـغـل صـغـير ا
فـي عــــــمّــــــان لــــــيـــــــصــــــنـع مــــــنه
الــصـابـون.ويــقـول عـمــاد عـطـيـات
( 32عــامــا) وهــو شـريـك مـؤسس
فـي مشـروع إنتـاج صابـون األتان
لـوكـالة فـرانس بـرس (في البـداية
سـخر كثيـرون واستهزأوا بـالفكرة
وقــــــالـــــوا لـم يـــــبـقَ إال احلـــــمـــــار
لـتـحلـبوه? أو من اجلـنون أن أضع
عـــلى جـــســـمي شـــيـــئـــا له عـالقــة
بــاحلـمـار).ويـضــيف الـشـاب الـذي

{  لندن (أ ف ب)  –طلبت الهيئة البريطانية
الـــنــاظــمـــة لألســواق (اف سـي ايه) االثــنــ
وضع أطـر قـانونـية أكـثر تـشددا عـلى صعـيد
ـــشـــفـــرة حـــتى عـــبــر إعالنـــات الـــعـــمالت ا
اإلنـتـرنـت مـتـوقـفـة خـصـوصـا عـنـد مـنـشـور
حـــديث لـــلــنـــجــمـــة كــيـم كــارداشـــيــان عـــبــر
إنــســتــغــرام. ويــســتــقــطب قــطــاع الــعــمالت
ـشفرة مستـثمرين مخضـرم وأيضا هواة ا

تستهويهم آفاق الربح السريع.
وقـــد ســجـــلت قـــيــمـــة أبـــرز هــذه الـــعــمالت
الـبـتكـوين ارتفـاعا يـفوق  % 400خـالل عام
وكــان سـعـرهــا يـفـوق  50ألـف دوالر االثن

رغم تــراجع االنـدفـاع في سـعــر هـذه الـعـمـلـة
شفرة خالل هذا العام. ا

ـشــتـريـن بـاإلعالنــات عـبـر وتــتـأثــر شـهــيـة ا
الـشـبكـات االجـتمـاعـية عـلى غـرار ما نـشرته
كـيم كارداشـيان فـي حزيـران/يونـيو تـرويجا
ـشــفـرة  والـتي لــعـمــلـة  إتـيــريـوم مــاكس  ا
تـختـلف عن عملـة إتيـريوم  ثانـي أكبر عـملة
مـشــفـرة في الـعـالم بـعــد الـبـتـكـوين وفق مـا
أعـلـن رئـيس الـهـيـئـة الـبــريـطـانـيـة الـنـاظـمـة

. لألسواق تشارلز رانديل االثن
وقـد سألت جنـمة تـلفـزيون الـواقع متـابعـيها
البالغ عددهم  250مليونا على انستغرام في
مــنـــشــور  الــتــعــريف عـــنه عــلى أنه إعالن
مـدفـوع  هل أنـتم مـهـتـمـون أيـضـا بـالـعمالت

شفرة?  ا
وأقــر رانــديل خالل مــؤتــمــر بــشـأن اجلــرائم
ـــالـــيـــة  ال أســتـــطـــيع الـــقـــول مـــا إذا كــان ا
+إتــيــريـــوم مــاكس+ ضــربــا من االحــتــيــال 
مـشيرا إلى أن هذه العمـلة هي  أصول رقمية
أُطلقت قبل شهر على يد مطورين مجهول .
ولــفت إلى أن الـكــثـيـر مـن األصـول الـرقــمـيـة
ــشــفــرة الــتي يــروج لــهــا  مــؤثــرون  عــبــر ا
الشبكات االجتماعية تب أنها غير حقيقية.
وقـال  فـلـيـكن األمر واضـحـا هـذه األصول ال
تــخــضع لـضــوابط من هــيــئـة +اف سي ايه+
ــســتــثــمــرين وال لــلــضــوابـط الــتي حتــمي ا
الـبريطانـي مضيـفا  إذا ما اشتـريتم منها
عـلـيـكم أن تـستـعـدوا لـفقـدان كـامل أمـوالكم .

وفـــوائـــد حــلـــيب األتـــان. وتـــلــفت
ــعــلــمــة الــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة وا
ــتـقـاعـدة إلى أن بـعض األبـحـاث ا
تـــغـــوص حـــالـــيًـــا في إمـــكـــانـــيــة
مـسـاهمـة حـليب األتـان في جتـديد
خاليــا الــبـشــرة وتـخــفـيف مــعـالم
ــســـاعــدة عــلى الـــشــيــخـــوخــة وا
الـــــشــــفـــــاء من بـــــعض األمــــراض
ـا وتــوحـيـد اجلــلـديــة مـثل األكــز

لون البشرة.
ويـساهم صـابون حـليب األتان في
حتـقـيق تـوازن في درجـة الـرطـوبة
فـي اجلـلـد وفـي إزالـة آثـار الــبـقع
وحب الـشبـاب والتجـاعيـد بسبب
احــــتـــوائه عــــلى الـــبــــروتـــيـــنـــات
ـا في ذلك ـعـدنـيـة  والـعــنـاصـر ا
ــــغــــنـــــيــــســــيــــوم والــــنــــحــــاس ا
ــنـغــنـيــز والـزنك والــصـوديــوم وا
والـكالسـيوم واحلديـد وهي مهمة
جـدًا لـلـبـشـرة بـحـسب إخـصـائـية
الـتغذية من مركـز ريفيفا لـلتجميل
فـي عـمــان ســوزانــا حــداد.وتــؤكّـد
حــداد أن حـلـيب احلــمـار يـحـتـوي
عـلى نـسب مـنـخفـضـة من الـكازين
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فــيــمــا يُــتــرك لــيــتــر آخــر لـتُــطــعم
صــغــيــرهــا. ويُــخـزّن احلــلــيب في
ـزرعـة عـلى أن غــرفـة تـبـريـد في ا
تُنقل كميات منه كل ثالثة أيام إلى

صنع في عمان. ا
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ويـــصــلح كلّ لـــيــتــر حـــلــيب أتــان
إلنـــتــاج ثالثــ قـــطــعــة صــابــون
ويُــمـزج مــعه زيت الـزيــتـون وزيت
الــلــوز وزيـت جــوز الــهــنــد وزبـدة
الــشــيــا.وتــشــيــر صــاحــبــة فــكــرة
ـــشــروع ســـلــمى الـــزعــبي وهي ا
ـكـونـات في وعـاء مـعدني تـخـلط ا
كــبـيـر إلى أن هـذا مــنـتج مـوجـود
فـي دول أخـرى في الــعـالم أي أنه
لـيس ابتكـارا أردنيا بحـتا غير أنّ
ـنتج أردنـيا 100 فـكـرة أن يكـون ا
ـئـة مع جمـيع مـكونـات اإلنـتاج بـا
من األردن اسـتهوتهـا مع شركائها

شروع. لتأسيس ا
وتُـــضــيف وهي تـــرتــدي قــفــازات
ومـالبس خــاصــة لــلـــحــفــاظ عــلى
الــنــظـافــة والـتــعــقـيـم إن الـفــكـرة
خـطرت لـها بـعد مـعرفـتهـا بأهـمية

{  بـــــــــاريس (أ ف ب)  –ألـــــــــغت
غنيـة البريطـانية جاين ـمثلـة وا ا
بــيـركـ مـشـاركـتــهـا في مـهـرجـان
الـسيـنمـا األميـركيـة في دوفيل إثر
جـلــطـة دمـاغـيـة بـسـيـطـة تـتـعـافى

منها وفق ما كشفت عائلتها.
وتــعــرّضت الــفـنــانــة الـبــالــغـة من
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كــــان هــــنــــاك في الــــعــــراق في اولـى أيـــام االحــــتالل
ــنـتج ألولى احلـكـومـات احملــلـيـة تـشـكـيل األمـريـكي ا
يدعى اجلـمـعيـة الوطـنـية بـاتت في طي الـنـسيـان ليس
ــا مــنـذ والدتــهــا تــســمــيــة فـارغــة من االن فــقط وا
مـعنـاها في وقت كـان احلاكم الـفعـلي للـعراق هـو بول
ر وكل مَن حـوله يـتقـافزون بـاحثـ عن الغـنيـمة. بـر
ـئـات ال يـزالـون أولـئك أعـضـاء اجلـمـعـيـة وعـددهم بـا
يـتـقـاضـون راتـبـاً تـقـاعـديـاً خـيـالـيـاً عـن خـدمـة وهـمـية
تــافـهــة انـتــهت مــنــذ أكـثــر من خــمس عــشـرة ســنـة
بــاإلضــافــة الى رواتــبــهم من وظــائــفــهم الــعــاديــة في

الدولة. 
ان او ومعظم أولئك يتقاضون رواتب تقاعدية من البر
ــانــيــة خــاصــة ال يــزالــون نــوابـــاً ولــهم مــداخــيل بــر
وبــعـضــهم يـزيــد فـوق هــذا وذاك راتـبــاً آخـر إذا كـان
ســفـــيــراً أو وزيـــراً أو مــا شـــابه ذلك وال نـــنــسى انَّ
مـعـظــمـهم رجـاال ونـسـاءً يـســتـلـمـون رواتب اخلـدمـة
اجلهـادية وما ادراكم مـا تلك اخلدمـة لو تعـلمون وال
اريـد اإلشـارة هنـا الى رواتب خـارجيـة تـدفع بـانتـظام

لعدد من الرؤوس. 
هـذه األمـوال ال تـنـــــــــــفق في ايـة دولة مـتـقـدمـة على
أي مـــســؤول مــنـــــــــتـج مــهــمـــا كــان نــبـــوغه فــعالمَ
ـــكــدســة أولــئك الــذين كــان جُلّ اليــ ا يــتــقــاضى ا
انتـاجـهم تـصديـر االنـقســـــامـات واألزمـات الداخـلـية

الى الشعب. 
كن ان بالدنا مـنـهكـة موازنـتـها بـهـذا التـبـذير الـذي 
ينفق على استقطاب كفاءات علمية في اخلارج للعودة
الى جامـعات هـزيلة أو مـؤسسات صـناعيـة خاوية من

اجل منح فرصة انقاذ للبالد. 
ال يــجـــوز ان يــتــقــاضى أي مــســؤول أكــثــر من راتب
يــــحـــدده الـــقـــانـــون والـــرواتـب األخـــرى لـــيـــست من
استـحقـاقه وهي نوع من األمـوال احلرام الـتي تسرق

ظلوم.  حتت شرعيات مزيفة في غفلة من الشعب ا
الـــكـالم في اإلصالح مـــضــــحـــكـــة وقـــشـــمـــرة اذا لم

تصلحوا حالكم الذي تغرقون فيه . 
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من بـ أكثـر الـتعـابـير الـطـارئة عـلـينـا في الـسنـوات األخـيرة
سـتقـل. إنهـا تشـبه حكـاية ثـقف ا تـستـوقفـني دائمـاً حـكايـة ا
ستقل. وأضع خطاً عريضاً حتت كلمة مستقل. السياسي ا
فـماذا يعنـي (مثقف مسـتقل) ألنني لم أقـرأ عن هذا النوع من

ثقف ولم أسمع بهم?. ا
ـقــدمــة) حلـاكم تــونس وكــانت الـســطـور ابن خــلـدون كــتب (ا
اء الـذهب. ميكافييلي نافق أميره األخـيرة من الكتاب موقعة 
حـ ناقش مشـكلـة السلـطة من خالل كـتابه الـشهيـر (األمير)
وحدين في فـيلسوف األندلس ابن رشد بدأ مستشاراً ألمير ا
تـنبي اخـتلف قـرطبـة وانتـهى منـفيـاً في مراكش. أبـو الطـيب ا
مع كـافور اإلخـشيدي عـلى الواليـة: (إذا لم جتد لي ضـيعة أو
ـســتـكـفي واليـة) .ابن زيـدون تــخـلّى عن غــرامه بـوالدة بــنت ا
مـقـابل مـنصب وزاري. وكـان َيُـنـقِّل فـؤاده بـ األمراء حـيـثـما

شاء له الهوى. فلم يتذكر احلبيب األول!.
وقـرأنـا عن االسـكنـدر وكـيف جنح في تـوظـيف فالسـفـة مـنهم

ال. أرسطو خلدمة السلطة وأصحاب رأس ا
وهل نـتحدث عن أحمد شوقي أيام عاش على موائد اخلديوي
ـلكُ فـيـكم آلَ إسمـاعـيال).كـان يبـحث عن رتـبة وهـو الـقائل: (ا
»الـباشـوية .«وظل يـعيش عـلى األمل حتت طربوش االنـتظار.

فماتت الباشوية وعاش شوقي!.
وعـــمـــيـــد األدب الـــعـــربي طـه حــســـ بـــدأ كـــاتـــبـــاً لـألحــرار
الـدســتـوريّــ وانـتــهى وزيــراً لـلــمـعــارف في حـكــومـة الــوفـد.
. بـدأ حـيـاته كـاتبـاً لـسـعد وعـباس مـحـمـود الـعقـاد كـان وفـدياً
زغـلـول وانــتـهى كــاتـبـاً لــلـمـلك فــاروق. وجنـيب مــحـفـوظ (ابن
حـارتـنــا) انـتــقـد عــبـد الــنـاصــر فـكـتـب (الـسـمــان واخلـريف)
و(الـلص والـكـالب) في عـهـده. لـكـنه انــحـاز لـكـامب الـسـادات

فخاب أمله في االنفتاح.
أمـا توفـيق احلكـيم فـلم يكن له مـوقف من األصل. كان حـائراً

ال يدري مع من يذهب. حتى عاد له الوعي!.
حـتى مــوسـيـقــار األجـيــال مـحـمــد عـبــد الـوهـاب ارتــدى بـدلـة
عـسـكريـة برتـبة »لـواء «واسـتقـبل الـرئيس الـسادات بـالفـرحة
الـغامرة يـوم عاد (مـنتصـراً) من صلح إسـرائيل. أما الـشاعر
كـامل الـشـنـاوي فـإنه كـتب أغـنـيـة ألم كـلـثـوم تـقـول كـلـمـاتـهـا:

(وعندي جمال وعندي جمال).
ـتحـول) علي أحـمد سـعيـد فإنه لم وصـاحب كتـاب (الثـابت وا
يــثــبت في حــيــاته عــلـى مــوقف. كــان مــتــحــوالً مع مــصــاحله
باستمرار منذ اكتشف موهبته احلزب السوري القومي أعوام
ــسـتــعـار األربـعــيـنــات وأنـعم عــلـيـه أنـطــون سـعــادة بـاالسم ا
(أدونـيس). وجـمـيـل صـدقي الـزهـاوي بـالغ في مـدائـحه حـتى
ـبـعـوثان. ورئـيس احتـاد الـكـتّاب الـتـحق عـضواً في مـجـلس ا
الـتــونــسـيــ والـوزيــر األول مــحـمــد مــزالي جـاء عــلى مــوجـة
ـقـراطــيـة وخـرج عـلى مــوجـة األحـكـام الــعـرفـيـة. ورئـيس الـد
الـوزراء عـبد الـرحـمن الـبـزاز بـدأ مـفكـراً في الـقـانـون وانـتهى
سـجـينـاً في قـصـر النـهـايـة!. واألديب الـفرنـسي أنـدريه مـالرو
كـان وزيراً في جمهورية ديغول. ديغول نفسه عندما ذهب إلى
انـكـلـتـرا بـعـد احـتالل فــرنـسـا كـان حـريـصـاً أن يـصـحـبه في
الـــرحــلـــة ثالثـــة من أشـــهــر مـــثــقـــفي زمـــانه: أنـــدريه مــوروا
وفـرانــسـوا مـوريــاك وأنـدريه مــالـرو. ســارتـر كــان يـقـول عن
نـفـسه: إننـي ماركـسي. ولـتـر لـيبـمـان كـان مسـتـشـار الـرئيس

األميركي ويلسون وفي عالقة منفردة ب سياسي وكاتب.
هـؤالء كـلـهم كـانـوا مـثـقـفـ ولم يـكـونـوا قـدّيـس وال مـالئـكة.
تــخــلّـوا عـن مــواقـفــهـم. وكـانـت مــواقـعــهم
تـتغير. خصوصاً إذا كانت حتت إغراء
ــعـز أو خــوفـاً من ســيـفه.. قـال ذهب ا

شوقي:
ُعِزِّ وسيـفِهِ يُـفتى على ذَهَـبِ ا
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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 
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{ واشـــــنـــــطن (أ ف ب)  –أكّـــــدت
وكـالة الفضاء األميركية  ناسا  أن
روبــوتــهــا اجلـوّال  بــرســيــفـرنس
جنـح في اســتـــخـــراج أوّل عــيّـــنــة

ريخ. صخر من كوكب ا
ونــشــرت الـوكــالــة اإلثـنــ صـورة
لــلـعــيّـنــة عــلى  تـويــتـر  أرفــقـتــهـا
بـتـعلـيق  حـصلـنا عـلـيهـا . وكانت
اضي نـاسا  قد رجّحت األسبوع ا
أن يـكـون روبـوتـها اسـتـخـرج هذه
لتقطة لم الـعيّنة غير أن الـصور ا
ــا فــيه الــكــفــايـة تــكن واضــحــة 
بسبب سوء اإلنارة ولم تسمح لها

من ثمّ بتأكيد األمر بشكل قاطع.
وأخـذ  برسـيفرنس  صـورا جديدة

. سمحت بقطع الشكّ باليق
وجـاء في تـغريـدة الـوكالـة  بـفضل
إنـارة أفـضل لـقـاع أنـبـوب اجلـمع
ـــكــــنـــكم أن تــــروا أن الـــعـــيّـــنـــة
الـصـخـريـة الـتي استـخـرجـتُـهـا ما
ــهـمّـة زالـت مـوجـودة . وتــقـضي ا
الــتــالــيــة بــإعــادة إغالق األنــبـوب
وتــخـــزيــنه. وأخــذت الــعــيّــنــة من
صـخرة بحجم محفظة للمستندات
حتـــــــمل اسـم  روشــــــيـت . وكــــــان
الــروبــوت اجلــوّال  بــرســيـفــرنس
اضي في فـشل في آب/أغسـطس ا
مـحـاولته ألخـذ قطـعـة صخـرية من
ــريخ هي األولـى من حـوالى 30 ا
ـــقــرّر إعـــادتـــهــا إلى عـــيّــنـــة من ا

األرض خالل سنوات لتحليلها.
وتــرمي هـذه اخلـطـوة إلى الـبـحث
ــة مــثل عـن عالمــات حلــيــاة قــد
آثـار حيـاة جرثـوميـة متـحجرة في
الـصخور وأيضا لفهم جيولوجيا
همة ـريخ بشكل أفضل. وكانت ا ا
انــطـــلــقت من فـــلــوريــدا قــبل عــام
ونـيّف. وهـبط  بـرسـيـفـرنس  وهو
بـحـجم سـيـارة دفع ربـاعي كـبـيرة
في  18شـبـاط/فـبـرايـر عـنـد فـوهة
جـيزيـرو التي يعـتقد الـعلمـاء أنها
كـانت تضم بحيرة عميقة قبل 3,5

مليارات سنة. 

{ هـوسـافـيك (آيـسـلـندا) (أ ف ب)
 –عـلى بـعـد حـوالـى عـشـرة أمـيال
بــحــريـة قــبــالــة سـاحـل ايـســلــنـدا
الـشمالي ترصـد بعثة علـمية زفير
احلــيـتــان لـتــقـو درجـة الــضـغط
الــنــفــسي الـذي تــتــعــرض له هـذه
احلــــيـــوانـــات عـــنــــد مـــرور ســـفن
ـوا ــراقـبــة في نـشــاط يـشــهـد  ا
كبيرا حول اجلزيرة شبه القطبية.
ركب تـنـطـلق طـائـرة مـسـيّرة مـن ا
الـصـغيـر الـتابع لـلبـعـثة الـعـلمـية.
وبــعـد ست سـاعــات من االنـتـظـار
يـلــمح بـاحـثـون من مـنـظـمـة  وايل
وايـز  للحفاظ على البيئة البحرية

حوتا أحدب.
ويـسـتـخـدم الـعـلـمـاء طـبـقيْ بـتري
 —وهـي عـلب شـفــافـة تُـســتـعـمل
الســـتــنــبــات اخلاليــا -  مــعـلّــقـ

ركب بـهدف جمع قطرات بـهيكل ا
ياه التي يبصقها احليوان. ا

ومـدة أخـذ الـعـينـات قـصـيرة وهي
تـــوازي شـــهـــيــقًـــا وزفـــيــرًا إذ إن
ـــــــــسـيّــرة قـد تــؤثـر الــطـائــرات ا
ســلـبـــــا في سـلــوك احلـيــتـان رغم
أنـــهــا تــزعـــجــهــا بـــدرجــة أقل من

السفن.
ـسيّرة رة حتـلق الطـائرة ا هـذه ا
فــوق احلـــيــوان بــحــذر وتــلــتــقط
بـــنــجــاح الـــزفــيــر الـــذي يُــصــدره
ركب لـتسلّم احلـوت وتعـود إلى ا
الــعــيّــنــة الــثــمــيــنــة إلى الــبــعــثـة
الــعـلـمـيـة. وبــعـد تـغـلــيف الـعـيّـنـة
بـغـشاء بـاراف بالسـتيـكي تُرسل

إلى اخملتبر لتحليلها.  
وتـهدف هـذه العمـليـة اجلديدة من
نـوعـهـا إلى تـقـيـيم مـسـتـوى تـوتر

مـنـظـمـة  وايل وايـز  بـجـديـدة ب
عـلـمـاء األحـيـاء لـكـنـهـا تُـسـتـخـدم

للمرّة األولى في أيسلندا. 
ويـقول طالب الدكتوراه في جامعة
إدنـــبــره تــوم غــروف (26 عــامــا)
ــنـظّــمـة إن وهــو أحــد مـؤســسي ا
فــــــحص الــــــهــــــرمــــــونـــــات مــــــثل
الـكورتيـزول وهو هرمـون التوتر
يــســاعــد في حتــديــد مــســتــويــات
اإلجـــهــاد الــفـــيــزيــولـــوجي لــهــذه

احليتان .
ومــنـذ الــعـام 2018 الــتُـقـطت 59
عــيّـنــة من زفـيــر احلـيـتــان. ويـأمل
غـروف أن تُـجمع مـئـة عيّـنـة علـمًا
أنّ خــمـسـ عـيّــنـة كـفـيــلـة بـجـعل

التحليل صلبا.  
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سـلـوكـها إلى اضـطـرابـات طفـيـفة
لــدى هـذه احلـيـوانـات جـراء سـفن
الــســيـاحــة. وسـلــطت أحــدث هـذه
الـدراسات من عام 2011 الـضوء
رتبطـة بالرحالت شكـالت ا عـلى ا
نك في االسـتكشافية على حيتان ا
خـليج فاكسـافلوي قرب الـعاصمة

ريكيافيك جنوبا.
وتـقـول رئـيـسة مـركـز األبـحاث في
جــامــعــة أيــســلــنـدا فـي هـوزافــيك
ـشــاركـة في مــاريـان راســمــوسن ا
إعــداد الــتــقــريــر  لــقــد وجــدنـا أن
نك تضـايقت أثناء تناول حـيتان ا
وجــبـــتــهــا ولــكن ذلك كــان مــجــرد
ـدى لـم يـؤثـر اضــطـراب قــصـيــر ا
ذلك عـلى حـالـتهـا النـفـسيـة بـشكل

عامّ . 
ولـيـست الـتـقـنـية الـتي اعـتـمـدتـها

هـــذه احلـــيــتـــان من خـالل فــحص
هـورمـوناتـها فـيـما يـزداد اهتـمام
الــســيّــاح بــهــذه احلــيـوانــات رغم
تـوقّف الـسـياحـة في الـعام 2020

جرّاء تفشي فيروس كورونا.
وأبـحر أكثر من 360 ألف شخص
فـي أيـســلـنــدا خالل الــعـام 2019
أي أكــــثـــر بــــثالثـــة أضــــعـــاف من
ـــســجـل قـــبل عـــشــر ـــســـتـــوى ا ا
ســـنــــوات أمال بـــرؤيـــة حـــيـــتـــان
ــيــاه الــفــضـيــة في تــتــجــوّل في ا

شمال احمليط األطلسي. 
 واخـتار ثلـثهم تقريـبًا اإلبحار من
ــيــاه الــشــفــافـة هــوســافــيك إلـى ا

خلليج سكيالفاندي. 
وتـــوصّـــلت دراســات ســـابـــقــة عن
تــأثـيــر الــسـيــاحـة عــلى احلـيــتـان
والـــتي اســـتــنـــدت عــلـى مــراقـــبــة
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صنّعة يـقف الى جانب احلظيرة ا
مـن مــواد مــعــاد تـــدويــرهــا تــضم
حــاويـــة شــحن حــديـــديــة كــبــيــرة
ــوضـوع اخــتـلف بــعـد أن زرقــاء(ا

ـشروع  160قـطـعة صـابون وزّع ا
مــجّـانــيّــة لـتــجـربــتــهـا. بــعـد ذلك
أصـبـحت الطـلبـات تتـجاوز 4500
قـطعة صـابون شهري (.بـعد وجبة

إفــطـار من األعالف واخلـضـروات
تُـــحــلـب األتــان بـــواســطـــة جــهــاز
الــكـتـرونـي ويـسـحب مــنـهـا لــيـتـر
واحـد فـقط في الـيوم عـلى دفـعات

(بــــروتـــ بـــطـيء الـــهـــضـم قـــابل
لــلــتـخــثــر) وعـلـى نـسب أعــلى من
مــــصـل الــــلــــ الــــذي يــــتــــمــــيــــز
بـخـصـائص مـضـادة للـمـيـكـروبات
ــو ــكـن أن تــمـــنع  ومـــركــبـــات 
الـفيروسـات والبكـتيريـا.وهو غني
اء لذلك هو بـبروتيـنات جتتـذب ا
مــرطب جـيــد لـلـبــشـرة ويــحـتـوي
مــضـادات أكــسـدة حتــمي اخلاليـا

من أضرار أشعة الشمس.
ويــبــاع الــصــابــون عــبــر صــفــحـة
ــشـروع عـلى فـيـســبـوك بـأسـعـار ا
مـرتفـعة نـسبـيًا مـقارنـة بغـيره من
انـواع الصابـون وذلك بسبب ندرة

حليب احلمار. 
ويــصل سـعـر الـقـطــعـة الـصـغـيـرة
(85 غــرامـا) إلى ثــمـانــيـة دنــانـيـر
(11 دوالرًا) بـيـنـمـا تـبـاع الـكـبـيرة
(وزن 125 غـرامـا) بـعشـرة دنـانـير
(14 دوالرًا).ويـــقــول عــطــيــات أنه
وشـــركـــاءه بــــصـــدد الـــتـــوسع في
اإلنـتـاج وقـد يـطـرحـون مـنـتـجـات
جــديـدة (من حــلـيب احلــمـار) مـثل

كر الوجه واليدين.

لهمة العمر  74عـاما والشريكة وا
الـسابـقة للـمغـني الفرنـسي سيرج
غـانسبورغ  جلـلطة دماغيـة طفيفة
قـبل بضـعة أيّـام  وفق ما جاء في
ـوجّه إلـى وكـالـة بــيـان الــعـائـلــة ا
فــرانس بـرس. وأوضح الـبـيـان أن
بــيـركـ في وضع جـيّـد. وكـان من

ــرتــقب أن تــشــارك الــفــنــانــة في ا
جـلسة حوارية في مهرجان دوفيل
ـتــمـحـور حــول وثـائــقي  جـايـن  ا
على مسيرتها والذي أعدّته ابنتها
شـارلـوت غانـسـبورغ وهـو قـد قُدّم

في كان في تموز/يوليو.
ــولـودة في تــعــدّ جـاين بــيــركـ ا

لـــــــــــنــــــــــدن فـي  14 كـــــــــــانــــــــــون
األول/ديــسـمــبـر 1946 مـن أشـهـر
الـفـنانـ البـريـطانـيـ في فرنـسا
ويبقى اسمها مرتبطا بغانسبورغ
وأغــــنــــيــــاتـه في الــــســــتــــيــــنــــات

والسبعينات. 
وكــتــبت الــفــنــانــة في مــذّكــراتــهـا
مــانـكي دايــيـريــز  الـصــادرة سـنـة
2018 عــنــدمــا أرى الــفــرنــســيـون
يــســتــمــعــون إلى هــذه األغــنــيـات
ة الـتي تـعود إلى  40سـنة الـقـد
أدرك أنـــهـــا جـــزء من تـــاريـــخـــهم
لــكـــنــهــا أيــضــا جـــزء من قــصّــتي

اخلاصة . 
وهـي كـشـفت في مـذكّــاراتـهـا أنـهـا
عانت طويال من سرطان الدم الذي
شُـخّـصت إصـابـتـهـا به فـي أواخر
الــتـســعـيـنــات. وبـدت بــيـركـ في
صـــحّـــة جــــيّـــدة خالل إطالالتـــهـــا
ـــــــا فـي ذلـك خالل األخــــــــيـــــــرة 
مـهـرجـان كـان في تمـوز/يـولـيو أو
وسـيقي مـهرجـان  فرانـكوفـولي  ا
فـي ال روشـــــيـل (جـــــنــــــوب غـــــرب

فرنسا) في الشهر عينه.

{ مـــكــســيــكــو (أ ف ب)  –تــنــوي
ــكـســيـكـيــة أن تـضع الــسـلــطـات ا
مـــحـلّ تـــمـــثــــال لـــكـــريــــســـتـــوفـــر
كـولومبوس في قلب مـكسيكو آخر
المـرأة من السكان األصلي وذلك
ـــئـــتـــ قـــبـل أيّـــام من الـــذكـــرى ا
السـتـقالل الـبـلـد. وسـيـنـقـل تـمـثال
ــسـتــكـشف اإليـطــالي الـذي أزيل ا
ـاضي مـن جـادة ريـفـورمـا الـعـام ا
إثـر تعهّد متظاهرين بإسقاطه إلى
مــكـان  آمن يـلـيـق به  بـحـسب مـا
ـــــــعــــــهـــــــد الــــــوطـــــــني كـــــــشف ا
لألنتروبولوجا والتاريخ. وستحلّ
مـحــلّه مـنـحـوتـة المـرأة من سـكـان
ـك األصـلـيـ من صــنع الـفـنـان أو
ـكـسـيـكي بـيـدرو ريـيس وفـق ما ا
صـرّحت رئـيـسـة بـلـديـة مـكـسـيـكـو
كـلوديا شـاينبـاوم.وهي قالت  لعلّ
نـــســـاء الــســـكــان األصـــلـــيــ هنّ
بــالـذات من حتـمّــلن أثـقل عبء في
ــكــســيك وحــظــ بــأدنى تــاريخ ا
مـســتـويـات الـتـقـديـر . ويـأتي هـذا
الــقـرار أيـضـا جتــسـيـدا  لــلـعـدالـة
االجـتـماعـيـة  وتـقديـرا خلـمسـمـئة

ســــنـــة مـن  مـــقــــاومـــة الــــســـكـــان
األصـلـيـ  مـنـذ الـغـزو اإلسـبـاني.
ـــاضي ونـــظّـم نـــشـــطـــاء الـــعـــام ا
احـتجاجـا حتت عنوان  سـنسقطه
في  12تشرين األول/أكتوبر وهو
تــاريـخ وصــول كــولــومــبــوس إلى

أمـيركا سنة  .1492ويـحتفى بهذا
ـكسـيك حتت مسمّى الـتاريخ في ا
ديـــا دي ال راســـا  (يـــوم الـــتـــنــوّع
الـــــعــــرقي) فـي إشــــارة إلى اإلرث
اخملـــتــلط فـي الــبـــلــد بـــ ســكــان

. أصلي وأوروبي
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