
اجـراءات قـانـونيـة بـحـق احلردان
ـــوظـــفـــة في وزارة الـــثـــقـــافـــة وا
والـسـيـاحــة واالثـار وسـحـر كـر
الـطـائي لـذا سـوف سـيتـم تـوحـيد
هـذه الـشـكـاوى لــدى اجلـهـة الـتي
قــدم الـــيـــهـــا االخـــبــار اوال عـــمال
ـادة   / 54أ من قـانـون بـاحـكـام ا
أصول احملاكمات اجلزائية).  كما
قدم رئـيس صـحـوة العـراق احـمد
ابـو ريـشـة شـكـوى ضـد احلـردان.
ــقــدمـة الى وجـاء فـي الـشــكــوى ا
قاضي مـحـكـمة حتـقـيق الـكرخ ان
(احلــردان انـــتــحـل صــفـــة رئــيس
صــــحـــــوة الــــعـــــراق واســــاء الى
الشعب بـجميـع اطيافه ومـكوناته
حـيث جتـرأ عــلى ثـوابت واعـراف
الـــعــــراق من خالل الــــتـــمــــجـــيـــد
والتـسـويق والـتـرويج والـتـمـهـيد
للـتـطبـيع مع الـكـيات االسـرائـيلي
( ـــغــــتـــصـب الرض فـــلــــســـطـــ ا
ـشــكـو مـنه عــنـدمـا واضـاف ان (ا
يـعـمل عـلـى الـتـطـبــيع مع الـكـيـان
الغـاصب  فـقـد اسـاء الى الـشـعب
العـراقي والـفـلـسـطيـنـيـ بـالذات
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وقعت بغداد وانقرة اتفاقا ثنائيا
بشـأن تـفعـيل الـترانـزيت وتـأهيل
شترك ب ميناء الربط السككي ا
الـفـاو وصـوال الى فـيـشـخـاور في
تركيـا. وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (وزيــــرُ الــــنــــقل نــــاصـــر
حـسـ بــنـدر الـشـبــلي الـتـقى في
بـغــداد بــوزيـر الــتـجــارة الــتـركي
ـرافق له مـهــمت مــوش والـوفــد ا

بـحــضـور الــسـفــيـر الـتــركي لـدى
بغـداد علي رضـا كوناي والـوكيل
الـــفـــني لـــلـــوزارة  طـــالب بـــايش
ــديـــرين الـــعــامـــ لــشـــركــات وا
ـــشـــاريع واخلـــطــوط الـــســكك وا
اجلـويـة واالنــواء والـنــقل الـبـري
حـيث جـرى بـحث حـركـةَ الـتـبادل
الـتــجـاري والــنـقل بــ الـبــلـدين)
واضـــاف (الـــلـــقـــاء جـــاء مـــكـــمالً
لــســلــسـلــة لــقــاءات ومــبــاحــثـات
مسـبقـة جرت لـبحث سـبل تفـعيل
وقـعـة ب الـطـرف االتفـاقـيـات ا

مـنـهـا تـفـعـيل الـتـرانـزيت والـربط
السـككي بـ ميـناء الـفاو الـكبـير
وصوالً الى فيشخابور في تركيا)
مـؤكـدا ان ( الـشبـلـي تطـرق خالل
ـشـاكل الـعـالـقـة بـ الـلـقـاء الى ا
وافـقة على الطرفـ حيث تـمت ا
عقـد اجـتمـاع مع اجلـانب الـتركي
ـقـبـلـة لـلـتـوصل الى ـدة ا خالل ا
وتابع  ( حلـول مـرضيـة لـلجـانـب
الــبـيــان أن (االجــتـمــاع الــثــنـائي
خـرج بـتـوصــيـات مـنـهـا االسـراع
بـتــقـد اخملــطـطــات والـدراسـات

لتـأهيل الـربط السـككي واالسراع
بــاصـدار تــعـلــيــمـات الــتــرانـزيت
وقـــيــام اخلـــارجـــيـــة الــعـــراقـــيــة
بـاالســراع الكـمـال دخــول الـعـراق
ضـــمن نــــظـــام تي ال ار). وعـــقـــد
رئـيس حـكــومـة إقـلــيم كـردسـتـان
مـــســــرور الـــبــــارزاني فـي اربـــيل
اجــتـــمــاعــا مـع الــوزيــر الـــتــركي
ـــــــرافق لـه. وشــــــدد والـــــــوفــــــد ا
الـبـارزاني خالل خـالل االجـتـمـاع
الذي ضم عـدداً من رجال األعـمال
ستثمـرين األتراك على (أهمية وا

الـبــارزاني الى اإلصالحــات الـتي
شـرعـت بـهــا حـكــومــة كـردســتـان
مــوضـــحــاً ان (احلـــكــومـــة تــولي
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة إزاء عـــمـــلـــيـــة
االســتـثــمــار وعــلى هــذا األسـاس
سـتـوفــر كل الـتـســهـيالت الالزمـة
بالـنـسبـة لـلمـسـتثـمريـن احمللـي
واألجــــــانـب مـن أجل االرتـــــــقــــــاء
بـــــاألعــــمـــــال االســــتـــــثــــمـــــاريــــة
ابـدى والــتــجـاريــة). مـن جـانــبه  
مــوش (رغـــبـــة بالده في تـــوثــيق
الــعـالقــات مع االقـــلــيـم في شــتى
اجملــاالت وال ســيــمـا فـي احلــركـة
التجاريـة واالستثمـارات كما عبّر
عن أمــله بــأن تــزداد الــتــعــامالت
التجارية واالستثمارية ب تركيا
ـنـظور). سـتـقـبل ا واالقـليم فـي ا
فيما دعا رئيس االقليم نيجيرفان
ــعــوقــات الــبــارزاني الـى إزالــة ا
التي تعترض توسيع التجارة مع
تركيـا. وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (الـبـارزاني الـتقـى موش
وجرى اسـتعـراض فـرص تشـغيل
رؤوس األمــــوال واالســــتــــثــــمـــار
التركي في االقـليم وكـذلك توسيع
مـــجـــاالت الـــتـــجـــارة والـــنـــشــاط
االقــتـــصــادي واالســتـــثــمــار بــ
) واضاف ان (اجلـانب اجلانـب
اكـدا الرغـبـة في تـقـويـة الـعالقات
الــتـــجـــاريــة  واتـــفــقـــا في الــرأي
ـعوقـات التي بضـرورة ازالة كل ا
تعـترض سـبيل تـوسيع الـعالقات
االقتـصاديـة بـ العـراق وتركـيا)
وأشـار الـبـارزاني إلى ان (قـانـون
االســتــثــمــار في االقــلــيم يــشــجع
تشغيل رؤوس األمـوال األجنبية)
مــعـــربــا عن (اســـتــعــداد االقـــلــيم
لـتــقـد كل الــتـسـهــيالت الالزمـة
لتشغيل رؤوس األموال والتجارة
الــتــركــيــة). بــدوره  أكــد الــوزيــر
الــــتــــركي (اســــتــــعــــداد بالده في
تـــطــويـــر الــعـالقــات الـــتــجـــاريــة
وتوسـيع النـشـاطات االقـتصـادية
ــاذج في االقـــلـــيم) الفـــتــا الـى (
ناجحة من االستثمارات وتشغيل
رؤوس األمـوال الـتــركـيـة في دول
كن تكـرارها في االقليم نطقـة  ا
وتـوســيـعــهـا لــتـمــتـد إلى جــمـيع

مناطق العراق األخرى). 

الــبـــلــدين. وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الـزمــان) امس ان (احلـلــبـوسي
يرافقه وفد نـيابي التقى في ابو
وجرى ظـبي نــظـيـره االمـاراتي  

االمــاراتـي صــقــر غــبــاش  عــلى
تـــفــعــيل جلــان الــصــداقــة ودور
ـانــيـة في الـدبــلـومــاســيـة الــبــر
تــعــزيــز األواصــر األخــويــة بـ
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شــدد رئـــيس مـــجــلس الـــنــواب
مــحــمــد احلــلــبــوسي ونــظــيــره
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القت قيادة عملـيات بغداد القبض
على عشرة مـطلوب بيـنهم أربعة
متـهم بـاإلرهاب وضـبط أسـلحة
ومـــواد مـــخـــدرة.وذكـــرت خـــلـــيــة
االعالم االمــنـي في بــيـــان تــلـــقــته
(الــزمـــان) امس انه (تـــزامـــنــاً مع
رسـومة انطالق اخلـطـة األمنـيـة ا
من قـبل الـقـيـادة لـتـأمـ احلـمـاية
الالزمة للزيارة االربعينية تواصل
األجـــهـــزة األمـــنــــيـــة والـــوكـــاالت
االستخبارية جـهودها في مالحقة
بقايا عصـابات داعش واخلارج
عن الـقــانـون والـقــيـام بــعـمــلـيـات
ستوى استباقية وبتـنسيق عال ا
مع اسـتــخـبــارات وأمن عــمـلــيـات
بــغـــداد ووكــالـــة االســتـــخــبــارات
والتـحقـيـقات االحتـادية) واضاف
ان (قـوة من الـلــوائـيــ الـسـادس
والسـابع شـرطـة احتاديـة تـمـكنت
من الـقــاء الـقــبض عـلـى مـتــهـمـ
ـادة اربعة ارهاب في اثن وفق ا
قاطع الـكـرخ بـيـنـمـا القـت قوة من
اللواء  15شرطة احتاديـة القبض
على مـتـهمـ اثـنـ مطـلـوب في
قــاطع الــرصــافــة) واشــار الى انه
( اعـتـقـال مـتـهم يـسـتـقل عـجـلـة
بـحــوزته سالح غــيــر مـرخص في
إحدى سيطرات البو عيثة من قبل
قوة فـي الـلواء  23باالشـتـراك مع
اسـتــخـبــارات احلــشـد الــشــعـبي)
وتابع ان (قـطعـات الفـرقة الـثانـية

شـرطة احتـاديـة جنـحت فـي الـقاء
الـقــبض عــلـى خـمــســة مــتــهــمـ
بــالــســـرقــة والـــتــهــديـــد وتــرويج
اخملـدرات وضـبط أســلـحـة ومـواد
مـــخـــدرة خالل عـــمـــلـــيـــات بـــحث
وتــــــفـــــــتـــــــيـش ضــــــمـن قـــــــواطع

سؤولية). ا
ـهــمـات  وجنـحت قــوة من لــواء ا
اخلـــــاصـــــة شـــــرطـــــة احتـــــاديــــة
باالشتراك مع مفارز االستخبارات
التـابـعة الى وكـالـة االستـخـبارات
والـتـحـقــيـقـات االحتــاديـة وضـمن
خـطــة تـأمـ احلــمـايــة لـلــزائـرين
الوافـدين إلحـياء زيـارة أربـعيـنـية
اإلمـام احلـسـ عـلـيه الـسالم  في

ـتـهـم إلقـاء الـقـبض عـلى احـد ا
في محـافـظـة النـجف أثـنـاء قـيامه
بتـوزيع منـشـورات تتـضمن أفـكار
مــتـطــرفــة وعــبــارات اإلســاءة إلى
راجع. واشار بـيان امس الى ان ا
(عـمــلـيــة إلــقـاء الــقـبـض تـمت من
خالل اخــبـــار الـــزائــرين بـــوجــود
شــــخص يــــقــــوم بــــتــــوزيع هــــذه
نـشورات) مؤكدا (اعـتقـال اثن ا
ــتـهــمــ بــســرقــة الـهــواتف من ا
النقالة للزوار في ناحية احليدرية
من خالل احد فالتر تفتيش اللواء
في احملــافـظــة). وعــثــرت الــقـوات
االمنية عـلى أحزمة نـاسفة وكرات
حـديـديـة لـصــنـاعـتـهــا في عـمـلـيـة

حاوي الـعـظـيم .وقـال بيـان تـلـقته
(الزمان) امس انه (بعد أن شرعت
قيادة عمليات ديالى بتنفيذ عملية
نـوعـيـة من خالل قــطـعـات الـفـرقـة
األولى بـاجلـيش لـتــفـتـيش حـاوي
العظيم والقـرى احملاذيه له بهدف
جتــفـيـف مــنــابع اإلرهــاب وإلــقـاء
ـطــلـوبـ وتـدمـيـر الـقـبض عـلى ا
األوكـار وتـطـهــيـر األراضي ضـمن
ـسـؤولـية  العـثـور عـلى قـاطع ا
عـدد من األحـزمـة الـنــاسـفـة مـعـدة
للـتـفـجـير فـضال عن وكـر يـحـتوي
مــواد مــتــفــرقــة وكــرات حــديــديـة
تـــســـتـــخـــدم في صـــنع األحـــزمـــة
الــنـــاســفـــة ومــازالـت الــعـــمــلـــيــة

مستمرة). واخمدت مديرية الدفاع
ــدني حـــريـــقــا انـــدلع فـي ثالثــة ا
بسات فـي محافظـة ديالى.وقالت
ديـريـة في بـيـان تلـقـته (الـزمان) ا
امس ان (مــــفــــارزهــــا في مــــركــــز
بلـدروز بـاحملافـظـة اخمـدت حادث
حــريـق انـــدلع بـــثالثـــة بـــســـاتــ
سـاحة سـبعـة دوا في مـنطـقة
أمام عسـكر ناجت عن عـبث اطفال)
واضـاف انه ( إخــمــاد الـنــيـران
واحلـد من تـوسـعـهــا وانـتـشـارهـا
ـا من الـبــسـاتـ وإنــقـاذ 29 دو
اجملـــاورة وبــدون تـــســـجـــيـل ايــة
اضـــرار بـــشـــريــــة). وكـــانت فـــرق
االطفـاء قد اعـلنت سـيطـرتهـا على
حـريق كــبــيــر انـدلـع داخل مــعـمل
لـصـنـاعـة ورق الـكـارتـون ومـخـزن
للـمـواد الـبالسـتـيكـيـة في مـنـطـقة
ـــصــــطـــفـى طـــريـق بـــغـــداد حي ا
ميـسـان . وذكـر البـيـان ان (عـشرة
فرق اطفاء طوقت النيران وابعدت
خـطـر انتـشـار خـطـرهـا إلـى الدور
الــســـكــنــيـــة الــقـــريــبـــة من مــوقع
احلـــــادث وانـــــهـت احلـــــريق دون
تــســجـــيل اصــابــات أو خـــســائــر
ادية بشرية مع حتجيم االضرار ا
دني وعلى أثـر ذلك طـلب الدفـاع ا
فـتح حتــقــيق في مــركـز الــشــرطـة
ـسـؤول عن الـرقـعــة اجلـغـرافـيـة ا
باالعتـماد على تـقرير خـبير االدلة
اجلنـائـية لـتـحـديد أسـبـاب اندالع
ـعـمل احلـريق بـاد االمـر داخل ا

احملترق). 
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حــقق فـــريق الــشــرطـــة  بــكــرة
الـقــدم امس االحـد الــفـوز عـلى
فـريـق الـكــهــربــاء  بــهــدفـ من
ــــــبــــــاراة الــــــتي دون رد  فـي ا
جرت على ملعب التاجي وذلك
ضـمن منافسات اجلـولة الثانية

متاز. للدوري ا
وسـجـل أهـداف الـلــقـاء الالعب
مــحـمــد داود في الــدقـيــقـة 61
ـبــاراة الـثـاني من زمن شــوط ا
والـالعب مــــحـــمــــد جــــفـــال في
الدقيقة  88 بعد انتهاء الشوط

االول بدون اهداف.
من جـهة اخـرى أسنـدَ االحتاد
اآلسـيــوي لــكــرة الـقــدم مــهــمـةً
ـسـاعـد احـمد لـلـحـكم الدولي ا
صـباح  لـقيـادة مبـاريات بـطولة
جــنـــوب آســيــا لـــلــمــنـــتــخــبــات
ــقـــرر انــطـالقــهــا الـــوطــنـــيــة ا
ـشاركـة ثمـانية قبل  الـشهـر ا
مــــنــــتــــخــــبــــات هي الــــهــــنــــد
وأفـغـانـستـان والـنـيـبـال وبـوتان
وســـــيـــــرالنــــكـــــا وبـــــنـــــغالدش

الديف. وباكستان وا
وتــــنـــطــــلق الــــبــــطــــولـــة الــــتي
الديف من األول تـستضيفها ا
وحتى السادس عشر من شهر

قبل . تشرين األول ا
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تـعزيـز آفـاق الـعالقـات والـتـعاون
والتـنـسـيق مع تركـيـا بـاعتـبـارها
جــارة مــهــمــة لـإلقــلــيم والــعــراق
وبوابة اإلقليم إلى أوربا والعالم)
مـــشـــيــــراً إلى ان (زيـــارة الـــوفـــد
التـجاري الـكبـيـر ستـعزز الـعالقة
الراسـخة التـي جتمع بـ االقليم
مؤكدا ان (االقلـيم يسعى وتركيا) 
دوماً إلى توطيد عالقـاته الشاملة
مع تـركــيـا عـلى أســاس االحـتـرام
ــشــتــركــة ــصــالح ا ــتــبــادل وا ا
وحـــــــسـن اجلــــــوار) وتـــــــطـــــــرق

انية بحث تعزيـز العالقات البـر
والثنائيـة ب العراق واإلمارات
 والـتــعـاون في اجملــاالت كـافـة).
وشـدد احلـلبـوسي عـلى (أهـمـية
التواصل واحلوار على مستوى
ـــانـــات وتـــفـــعـــيل جلـــان الـــبـــر
الــصـداقــة ودور الـدبــلـومــاسـيـة
ــانـيـة في تـعـزيـز األواصـر الـبـر
األخويـة ب الـبلـدين والشـعب

.( الشقيق
 من جــانــبه أكــد غــبــاش (سـعي
بالده لــتـــطــويـــر عالقــاتـــهــا مع
الــعـراق ودعم تــعـزيــز الـشــراكـة
والـتــعـاون االقـتــصـادي وكل مـا
يسهم في حتقيق أمن واستقرار
الـــعــراق). ووصـل احلــلـــبــوسي
امـس الى االمــــــارات في زيـــــارة

رسمية.
ـكـتـبه ان وذكـر بـيــان مـقـتـضب 
ـــان يــرافــقه وفــد (رئــيس الــبــر
نــيــابي وصل إلى ابــو ظــبي في
زيــارة رســـمــيـــة حــيـث كــان في

استقباله نظيره اإلماراتي). 
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ونـقل درجـات الـطالب سـتـنـتـهي
خالل نــهــايــة األســبــوع اجلـاري
لـــيــــتم بــــعـــدهــــا إعالن نــــتـــائج
الــبــكــالــوريــا لــلــصف الــســادس

اإلعدادي) .
ـصـدر ان (يـتأخـر إعالن ورجح ا
نــــتــــائـج الــــدور األول لـــــلــــصف
الــســـادس اإلعــدادي إلى مـــطــلع
ـــقــبل). وكــان مــديــر األســبــوع ا
إعالم الوزارة احـمد الـعبـيدي قد
اكـد ان (اعالن نتـائج امـتـحـانات
الــســادس االعــدادي الــتي جــرت
مــؤخــراً ســيــكـون بــعــد اكــتــمـال
الــتــصـحــيح والــتــدقـيق لــدفــاتـر
امــتــحـانــات الــطـلــبــة في عــمـوم

العراق). 

أسبوع. واجـرى طلبـة الدراسات
ـهــنـيــة وإعـداديـات الــتـمـريض ا
امتحـانات النهـائية مـنذ أسابيع
عــدة . فـــيــمــا كـــشف مــصــدر في
الـوزارة عن مــوعـد إعالن نــتـائج
ــرحــلــة االمـــتــحــانــات الــعـــامــة 

السادس اإلعدادي. 
ديـرية الـعامة ـصدر في ا وقال ا
لـلـتـقــو واالمـتـحـانـات الـتـبـعـة
لــلــوزارة ان (عــمـلــيــة تــصــحـيح
الـــدفــاتــر االمــتــحــانــيــة لــلــصف
الــــســـادس اإلعــــدادي لـــلــــفـــروع
الـــعــلـــمي واألدبي شـــارفت عــلى
االنتـهاء ولم يبـقى سـوى عـملـية
التدقيق ونقل درجات الطالب) .
وأضــاف أن (عــمــلــيــة الــتــدقــيق
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اعـــلــــنت وزارة الـــتـــربـــيـــة امس
هني نتائج امـتحانـات التعـليم ا
واعـــداديــات الــتــمـــريض لــلــدور
االول فـي احملـــافــــظــــات كــــافـــة .
وقالت الوزارة في بيـان مقتضب
انه ( اعالن نـتـائج امـتـحـانـات
ـــهــــنـــيــــة الـــصف الـــدراســــات ا
ـــــهــــني الــــســـــادس اإلعــــدادي ا
وإعداديـة الـتمـريض الدور األول
ــــــدن لــــــلــــــعــــــام اجلــــــاري في ا

واحملافظات  كافة).
و جـاء إعالن الـوزارة بـعد تـرقب
من قـبل الــطالب وأولـيـاء األمـور
لــلــنــتـــائج بــعــد تـــأخــرهــا مــنــذ
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الـتـابـعــة لـوزارة الـنـقل  ان يـكـون طـقـس الـيـوم صـحـوا
وتـفـاوت بــدرجـات احلـرارة.وذكــر بـيــان لـلـهــيـئـة تــلـقـته
(الزمـان) امس ان (طقس اليـوم اإلثن سيـكون صحواً
ودرجــات احلـرارة سـتـرتــفع قـلـيالً عن الــيـوم الـسـابق)
واضـاف ان (طقس يوم غد الثالثـاء سيكون صحوا في

ـنـطـقـة اجلـنـوبـية ـنـاطق الـوسـطى والـشـمـالـية  وفي ا ا
صــــحـــوا الـى غــــائم جــــزئي  وال تــــغــــيـــر فـي درجـــات
احلـرارة). وضربت هزة أرضـية بقوة  4 درجـات مدينة
داتــشـا فـي تـركــيـا.وذكــرت إدارة الــكـوارث والــطـوار
الــتــركـــيــة في بــيــان لــهــا أن (الــزلــزال وقع عــلى عــمق
 11.87 كـيـلـومـتــرا وعـلى مـسـافـة  21كـيــلـومـتـرا من

مركز داتشا). 
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ـوقف الـوبـائي الـيـومي  الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) وفـاة جـديـدة. واكـد ا
امس ان (عدد الـفحوصـات اخملتـبريـة التي اجرتـها الـوزارة لعيـنات مـشتبه
اصابتها بالفايروس بلغت اكثر من  17الفا  حيث  رصد  2139 اصابة

بكورونا في عموم احملافظات) .
واضـاف ان (الشـفاء بلغ 3658 حـالة وبواقع  38وفـاة جديدة) واشار الى
ــضـاد في مـراكـز ان (اكـثـر من  34الف شــخص تـلـقى جــرعـات الـلـقـاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات).  الوزارة ا

f¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ـستـلزمـات الطبـية الـتابـعة لوزارة اكدت الشـركة الـعامـة لتـسويق األدوية وا
ـضاد لـفايروس كـورونا وبواقع الصـحة وصول شـحنـة جديدة من الـلقاح ا

 367 ألف جـرعــة.واكـدت الـشـركـة في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس أنه (
توزيع صـناديق الشـحنـة ب اسطـول البرادات اخملـصص لنـقلهـا الى نقاط

ا فيها اقليم كردستان). التلقيح في احملافظات 
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أصـدرت مـجـلس الــقـضـاء االعـلى
مـذكـرة قبـض بـحق الـشـخـصـيات
الــــتي دعت الـى الــــتــــطــــبــــيع مع
ؤتمر اسرائيل خالل مشاركـتها 
اربيل . وذكر بيان للـمجلس تلقته
(الزمان) امـس ان (محافـظ االنبار
علي فرحان الدلـيمي قدم الشكوى
بحـق من شـارك في مـؤتـمر اربـيل
ـــشـــاركـــ فـــيه إلى الـــذي دعـــا ا
الـتطـبـيع مـع اسرائـيل وعلـى اثر
هـذه الــشـكــوى أصـدرت مــحـكــمـة
حتـقـيق الـرمــادي مـذكـرة الـقـبض
ـشـكـو مـنـهم وهم بـحق عـدد من ا
كل وســام عــبـــد ابــراهــيم حــردان
الــعـــيـــثــاوي وعـــلي وســـام عـــبــد
ابراهـيم العـيثـاوي وريسـان ذعار
عالوي احلـــلـــبــوسـي وعـــبــدالـــله
عطـاالـله احـمـد صـالح اجلـغـيفي)
واضــاف ان (مــســتـــشــاريــة االمن
الـقـومي سـبـق وان قـدمت اخـبـارا
ـوضـوع لـدى مـحـكـمـة عن نـفس ا
حتـــقــيـق الـــكــرخ االولـى التـــخــاذ

وقضيتهم التي تعد مصيرية لدى
الـشـعـوب الـعـربـيـة  لـذلك نـطـالب
بأتخاذ االجراءات القانونية بحق
ـــشــكـــو مـــنه وعـــلى مـن يــثـــبت ا
الـــتــــحــــقــــيق الــــتـــورط فـي هـــذه

ة).  اجلر
(تفاصيل ص 2)
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في أعمال اجلمعية العمومية لأل
ـتـحـدة بـدورتــهـا احلـالـيـة.وألـقى ا
صـالح كلـمـة العـراق الـتي تضـمنتْ
آخـر تــطـورات األوضـاع في الـبـلـد
سـتـجـدات اإلقـلـيـمـيـة والـدولـية وا
ذات االهـتمـام وتـطرق إلى قـضـايا
مـكافـحة اإلرهـاب والفـساد وأهـمية
ـــقــبـــلــة وضـــمــان االنـــتــخـــابــات ا
نـــزاهــتـــهــا. كـــمــا عــقـــدَ ســلـــســلــة
اجــتـمــاعــات ولــقـاءات مـع عـدد من
ـــثـــلي دول الـــعـــالم عـــلى قـــادة و
هامش اجتماعات اجلمعية العامة.

في غـضـون ذلك  أكـد األمـ الـعـام
ـتـحدة أنـطـونـيو غـوتـيريش لألم ا
أهـمـيــة اسـتـئـنــاف مـفـاوضـات سـد

النهضة بشكل توافقي.
 U{ËUH  ·UM¾²Ý≈

وأكــدت اخلــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة ان
(غـوتـيريش الـتـقى وزير اخلـارجـية
االثــــــيـــــوبي دمـــــقـي مـــــكـــــونـن في
نيـوريورك عـلى هامـش اجتـماعات
اجلــمــعـيــة الـعــامــة الـتي انــطــلـقت
اضي  حـيث أكد أهـمـية الثالثـاء ا
ـــفـــاوضـــات بـــروح اســـتـــئــــنـــاف ا

ُــتــحــدة بــشــأن الــتــعــاون واأل ا
والــتــنــســـيق في قــضـــايــا الــعــنف
ُـسـلـَّـحة اجلـنـسي في الـصـراعات ا
ـتـضـمن تـوثيق الـبـيـانـات وجمع ا
األدلـة اخلــاصـة بــضـحــايـا الــعـنف
اجلـنـسي واجلـرائم الـتي ارتـكـبـها
اإلرهــاب في الـعـراق ضــد مُـكـونـات
الــشــعب كــافــة وتــقــد اخلــدمـات
الــــصــــحـــيــــة والــــدعم الــــنـــفــــسي
واالجـتـمــاعي جلـمـيع الــنـاجـيـات)
ــمــثـــلــة اخلــاص مـــشــيـــدا بـ(دور ا
لألم العـام ومكتبـها على اجلهود
ــبـذولــة في مــا يـتــعـلق بــقـضــايـا ا
الناجيات من الـعنف اجلنسي الذي

ارتكبه تنظيم داعش اإلرهابي). 
W³Iðd  …—U¹“

أعــــربت بــــاتن عن من جــــهــــتــــهــــا 
(رغـبـتــهـا في زيـارة الــعـراق مـطـلع
ـــقـــبل وأنّ يـــزاول فـــريق الـــعـــامّ ا
اخلــبـــراء الــتــابع لــهـــا أعــمــاله في
بــغــداد) مــشــيــدةً بـ(قــرار مــجــلس
الـنــواب الـعــراقي بـتــشـريـع قـانـون
الناجيات االيزيديات) واضافت ان
ُـتـحـدة في الـعـراق (هــيـئـات األ ا
تعمل ومن خالل ستـة مشاريع على
ُـســاعـدات لــلـنـاجــيـات من تـقــد ا
ـــوصل). الــــعـــنف اجلــــنـــسيّ فـي ا
ووصل رئــيس اجلــمــهــوريـة بــرهم
صـــالح إلى بـــغــداد بـــعــد اخـــتــتــام
زيـارته إلى نـيويـورك  حـيثُ شارك
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الـــــتــــــوافق) مـــــجــــــددا (دعم األ
ــتـحـدة جلـهــود االحتـاد اإلفـريـقي ا
فـي هــذا الـصــدد). مـن جـانـب آخـر
أكــد وزيــر خــارجــيــة مـصــر ســامح
شــكـري (أهـمـيـة أن تـنـخـرط الـدول
الـثالث مصـر والسـودان وإثـيوبـيا
حتـت قــيـادة االحتــاد اإلفــريــقي في
مفـاوضات بشـأن سد النـهضة وأن
تظـهر إثـيوبـيا حـسن النـية وتصل
التـــفـــاق يـــنـــهي األزمـــة خـالل مــدة
زمــنـيــة مـعــقـولـة) مـشــددا عـلى ان
(مـصــر مـتـطـلــعـة لـلــتـوصل التـفـاق
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دعـا وزيـر اخلــارجـيـة فــؤاد حـسـ
نـظــيــره االيـرانـي لـلــبــدء بــتـنــفــيـذ
ـتـعلـقـة باحلـدود وكري االتـفـاقات ا
ــتــحــدث بـاسم شط الــعـرب.وقــال ا
الــوزارة أحـمـد الـصـحّـاف في بـيـان
تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (حــسـ
التـقى نظـيره االيـراني حسـ أمير
عـبــد الـلــهـيــان عـلى هــامش أعـمـال
الدورة  76لـلـجـمعـيّـة الـعـامّة لأل
ُتـحِـدة في نيـويورك) وأضاف أن ا
(حــســـ دعــا نـــظــيـــره إلى الـــبــدء
بـاخلـطـوات الـتـنـفـيـذيـة لالتـفـاقـات
تعلـقة باحلدود البـرية والبحرية ا
وكـري مــجــرى شط الــعــرب). وكـان
حس قد اكد جناح العراق في عقد
ـــنـــطـــقـــة حلل لـــقــاءات بـــ دول ا
اخلالفات في ما بينهم.وذكر البيان
ان (حــــســــ الـــــتــــقـى نــــظـــــيــــرته
النرويجيّـة إيني إريكسن سوريدي
على هامش اعـمال اجلمعـيّة العامة
 واك ان الــــعــــراق جنـح في عــــقــــد
ـــنـــطـــقـــة حلل لـــقــاءات بـــ دول ا
اخلالفـات واألزمـات في ما بـيـنـها).
ــثـلــة األمـ واسـتــقـبل الــوزيـر  
ُتحـدة لشـؤون العنف العـامّ لأل ا
ُرتبط بالنزاعات براميال اجلنسي ا
بــاتـن. وأكَّــد حــســ خـالل الــلــقــاء
ُـشــتـرَك (أهــمـيّــة تـفــعـيل الــبـيــان ا
ُـــــوقـع عــــام  2016بـــ الـــعـــراق ا

wI «uð qJAÐ WCNM « bÝ  U{ËUH  ·UM¾²ÝSÐ V UDð …b×²*« 3_«

◊U³ð—ù« s  qOM «  ôËU×  s−N² ð ‰UF √ œËœ—

 5D K Ë ‚«dF « 5Ð w ¹—U² «
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اثارت دعـوات التطـبيع مع اسرائـيل الصادرة عن اجـتماع عـقد في اربيل اسـتنكاراً
واسـعـاً في االوسـاط الـشـعـبـيـة والـرسـمـيـة الـتي أكـدت رفـضـهـا  لـهـذه اخلـطوة ذات
فضوحة وسط جتديـد التضامن مع الـشعب الفلـسطيني ونـضاله البطولي ـرامي ا ا
ضـد احملـتل االسـرائيـلي. ونـفت رئـاسـة إقـلـيم كـردسـتـان صلـتـهـا بـاجـتـمـاع السالم
واالستـرداد الذي عقد في أربيل  مؤكدة أن مـا صدر عن االجتماع ال يعبّر عن رأي

أو سياسة أو موقف كردستان.
 وفـــاجــأ الـــشـــيخ وســـام احلــردان 
الـرأي الــعـام بــعـقــد مـؤتـمــر اربـيل 
ـكـتـوب مـؤكـدا ( فـوجـئـت بـالـبـيـان ا
ــضـمــونه الـذي زج دون مــعـرفــتي 
فــيه الــكـيــان الـصــهـيــوني وعــمـلــيـة
الـتـطــبـيع مـعه). فـيــمـا قـالت رئـاسـة
االقـــلـــيم إنه (ال عـــلم لـــهـــا مــطـــلـــقــاً
بـاالجــتـمـاع ومــضـامـ مــواضـيـعه
وأن مـــا صــدر عن االجـــتــمـــاع لــيس
تعبيـراً عن رأي أو سياسة أو موقف
كـردسـتان) داعيـة األطـراف والـقوى
وضوع العراقية إلى (التعاطي مع ا
بصورة أكثـر هدوءاً وانتـظار نتائج
الـــتــــحـــقـــيق الـــذي تـــقـــوم به وزارة
الداخـليـة في االقلـيم).  ودعا الـنائب
محمد شياع السوداني الى محاسبة
ـــســـؤولـــ عن انـــعــقـــاد مـــؤتـــمــر ا
الـــتــــطــــبــــيع مـع اســـرائــــيـل. وقـــال
الـسـوداني في تــغـريـدة عـلى تـويـتـر
(بــعــد ان اتــضــحت اهــداف مــؤتــمـر
الــتـــطــبــيـع في اربــيل  الــتي كــانت
اسـاءة كـبيـرة لـتـضـحيـات الـشـعـب
وكـشف الــفــلــســطـيــنـي والـعــراقي  
بات ـطـبـعـ ومن ورائـهم   نـوايـا ا
من اخملجل على السلطـات التنفيذية
والتـشـريعـيـة والقـضائـيـة ان تكـتفي
بــبــيـانــات االســتــنــكـار  في ح ان
الـشــعب يـريـد احلــسـاب من هـؤالء).
من جــــانـــبه  قــــال رئـــيـس الـــوزراء
هدي ان (بيانات السابق عادل عبد ا
االدانة مطلوبة لكنها ال تكفي  والبد
مـن اجـــــراءات لـــــقـــــطع دابـــــر هـــــذه
االخــتــراقــات رغم بــؤســهــا وهــزالــة
شخـوصـهـا). ودانت نـقابـة احملـام
ـطـالب ــؤتـمـر ا الـعـراقــيـ نـتـائج ا
بالـتـطبـيع في أربيل. وقـالت الـنقـابة
في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه

تـــقـع عـــلى عـــاتـق اجلـــمـــيع لـــوقف
الـــتــــمـــادي بـــحق الـــشـــعب و األمـــة
واخملــالـفــات الــدسـتــوريــة لـدســتـور
الـــــعـــــراق لـــــعــــام 2005 و قـــــانــــون

العقوبات العراق).  
وقــررت وزارة الـثــقـافــة والــسـيــاحـة
واآلثار تشكيـل جلنة حتقيـقية بشأن
مـشـاركة مـوظـفـة في الـهيـئـة الـعـامة
لآلثـار والتـراث في مـؤتمـر للـتطـبيع
مـع إســـــرائــــيـل في أربـــــيـل.وأكــــدت
الـوزارة في بـيـان امس (عـدم عـلـمـها
ــوظــفــة الــتي قــدمــتــهـا بــتــصــرف ا
ـيـة ومـحــلـيـة عـلى وسـائل إعالم عــا
أنــهـا  تــعــمل بـصــفــة مـديــر عـام في
الــوزارة وهــو مــجــافٍ لــلــحــقــيــقـة).
وجـــدد الـــوزيـــر حـــسـن نـــاظم رفضَ
وزارتـهِ الـــتــــطـــبــــيعَ مع إســــرائـــيل.
ـكــتب الـتــنـفــيـذي لــلـتــيـار واعــرب ا
ــقـــراطي عن إدانـــته وشـــجــبه الـــد
الـشـديـدين لـلـنـتـائج الـتي خـرج بـها
اجملتمعون في اربيل التي تدعو إلى
تطـبيع الـعالقـات مع إسرائـيل. وقال
بـيـان تـلـقتـه (الـزمان) امـس إن (هذه
ـشـبـوهـة الـتي كـانت محط الـدعوة ا

اسـتنـكـار ورفض من قـبل الـرئـاسات
الــــثالث وكـــــذلك مـــــعـــــظم الـــــكــــتل
ـــانـــيــــة والـــقـــوى واألحـــزاب الــــبـــر
الــــســـيـــاســـيـــة حتــــاول الـــنـــيل من
االرتـبـاط الـتـاريـخي لـلـشـعب الـداعم
للقضية الفلسطينية العادلة والدفاع
عن حــقـوق الـشــعب الـفــلـســطـيـني)
ـكــان والـزمـان وتـابـع ان (اخـتـيــار ا
واألشخاص  لهذه الدعوة  هو محط
عالمة استفهـام وهي محاولة لتأز
الــوضع الــسـيــاسي وإشــعــال فــتـيل
سـاس بـالـسلم الـفتـنـة الـطائـفـيـة وا
األهــــلي) مـــــشــــيـــــرا الى ان (قــــوى
وأحـــزاب وشـــخــــصـــيـــات الــــتـــيـــار
قراطي تدعو  إلى إدانة واسعة الد
ـريبة وكذلك الكشف لهذه الدعوات ا
عن الــشــخــصــيــات الــتي نــظــمــتــهـا
ـمـولة لـهـا وارتـباطـاتـها واجلـهات ا
اخلــارجــيــة واتــخـاذ كـل اإلجـراءات
القانونية بحقها). واستنكر اجمللس
الــســـيــاسي الــعـــام ألحــرار الــعــراق
ـؤتـمـر أربـيل . انـعـقـاد مـا يــسـمى 
وقـــال في بــيـــان امس انـه (في حتــد
سافـر لرمـزية الـقضـية الـفلـسطـينـية

وحق الـشـعب الـفـلـسـطـيـني بـتـقـريـر
ــتـمـثل ـصــيـر ورفع الـظــلم عـنه وا ا
بـاالحـتالل الـصـهـيـوني اجلـاثم عـلى
صـدره مـنـذ أكــثـر من سـبـعـ عـامـاً
ـثــلـون إال إنــفــسـهم عــقـد أنــفــار ال 
البائسة مـؤتمراً في أربيل دعوا فيه
إلى الـــتـــطــبـــيع مـع إســرائـــيل حتت
شعـار الـسالم واالسـترداد وطـالـبوا
بانضمامهم إلى اتفاقيات إبراهام).
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ـــكـــتب الــــســـيـــاسي بــدوره  قــــال ا
للـحزب الـشيوعـي العراقـي  في بيان
تلـقته (الـزمان) امس (لـقد كـشف هذا
االجــــتــــمــــاع ســـــيىء الــــصـــــيت عن
ـــســــاعي احملــــمــــومـــة لــــلـــحــــكـــام ا
الـصــهـايــنـة بـدعـم سـافـر من االدارة
االمـريـكـية لـتـوسـيع نـطـاق اتـفـاقات
ذلة التي كانت قد ابرمتها التطبيع ا
االمــارات والــبــحــرين مع اســرائــيل
ــاثـــلــة مع واعـــقــبـــتــهــا خـــطــوات 
السودان ودول عربية أخرى) مؤكدا
ان (هـذه اخلــطـوة اخملـزيــة تـأتي في
وقت لـم جتف بـــعــــد دمـــاء عـــشـــرات
الشهداء الفلسطـيني الذي سقطوا

(بــ احلــ و اآلخــر تــبــرز أصـوات
الـنــشـاز الــتي جُـبــلت عـلى اخلــيـانـة
والعمـالة لألجنـبي الغاصب و مـنها
مـــا شــــهــــدنــــاه في مــــؤتــــمــــر الـــذل
واخلــــنـــوع الــــذي عـــقـــد فـي أربـــيل
ـطالـبة بتـطبـيع العالقات ليـتضمن ا
مع الكـيـان الصـهـيوني اجملـرم الذي
يُـعـدّ خـيـانـة عـظـمى لـتـأريخ الـشـعب
ــمـلــوءة صــفـحــاته بــالـتــضـحــيـات ا
ودمـــاء الــشــهـــداء الــتي نـــزفت عــلى
أرض الـرفض و اإلبـاء في فـلـسـط

ضد الـكيـان الـغاصب احملـتل الذي ال
ـــارس الـــقـــتـل والـــتـــشـــريــد يـــزال 
ـظلـومة) والتـرويع بحـق الشـعوب ا
واضــاف ان (الــنـــقــابــة تــابــعت بــكل
أسف واستـهـجان مـحـاوالت األفواه
ـــصـــالح الالهـــثـــة وراء األمـــوال و ا
الـدونــيـة في عـقــد اتـفـاقــات تـطـبـيع
الـــعالقـــات أو مـــحـــاولـــة صـــنع رأي
بائس لـتحـسـ العالقـات مع الكـيان
الــصــهــيـونـي و إنـنــا نــنــظــر بــبـالغ
اخلـطـورة ألي خـطـوة تطـبـيع في أي
دولة أخرى فضالً عن أي حترك ولو

بأي شكل في العراق).
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ـقـاضاة كـل داعٍ يـدعو أو مـطـالـبـا (
يعمل أو يتكلم بـسم الشعب للتطبيع
مع الــكـيــان الـصــهـيــوني الـبــغـيض
وإنــزال الــقــصــاص بــحــقــهم طــبــقًــا
لــــنـــصــــوص الــــدســــتــــور الــــرافض
لـلحـركـات الـعـنصـريـة  و لـنـصوص
قانون الـعقوبات الـنافذ و إن الـنقابة
ســـتـــعــــمل عــــلى إقـــامــــة الـــدعـــاوى
اجلـزائـيـة كـطــريق قـانـوني جملـابـهـة
مثل هـذه الـدعوات فـإن إسكـات هذه
األفـــواه الــــداعــــيــــة إلى الــــتــــعـــاون
والتطـبيع و اإلعتـراف مهمـة وطنية

ضــحـيــة الـعــدوان الـهــمـجي لــقـوات
االحتالل االسرائيـلي على قطاع غزة
ـــاضـي). ورفض عـــدد من في ايـــار ا
الــكــتـاب والــشــعــراء والـصــحــفــيـ
كل اشـكـال الـتطـبـيع مع الـعـراقـيـ 
الـــكــيــان الـــصــهـــيــوني  ونــدين كل
الشخـصيـات العشـائرية الـتي عقدت
اجـتمـاعـهـا في اربـيل ومن مـعـها من
ؤتـمـر الـوطني . وشـجب ا ـطبـعـ ا
الـعام لالكـواد الـفـيلـيـ مـا قامت بهِ
ثـلـة غـيـرُ مـؤمـنـةٍ من تـبـني مـشـاريعَ
ُـذل في الـوقت الـذي يرى للـتـطـبيعِ ا
العالم فيه جرائم الـكيان اإلسرائيلي
ـنطـقةِ بحقِ الـشـعب الفـلسـطـيني وا
وشعوبها. واعلنت الـعشائر العربية
برائـتنا تـنازع علـيهـا  نـاطق ا في ا
ــؤتـــمــر الــذي عــقــد في اربــيل. من ا
واستهجنت نخـبة من شيوخ عشائر
الــبـــصــرة مــا وصــفـــته بــاحملــاوالت
ــغــرضــة الــهــادفـة لــلــنــيل من قــيم ا
العـراق وشعـبه  مطـالبـ احلكـومة
ــــوقف قـــانــــوني واضـح وصـــريح
ــنــبــوذة الـتي اجتــاه هـذه االدوات ا

تروج للتطبيع مع الكيان احملتل. 

قــانـــوني مـــلـــزم بــشـــأن أزمـــة ســد
الــنـــهــضــة يــحــقق مــصــالح الــدول
الــــثالث ويــــنـــــهي األزمــــة). وكــــان
مــجــلس األمـن الــدولي قــد اعــتــمــد
مــنــتــصف أيــلــول اجلــاري بــيــانــا
رئــاسـيــا بــاإلجـمــاع يـشــجع مــصـر
وإثيوبـيا والسودان علـى استئناف
ـــفـــاوضــــات بـــدعـــوة مـن رئـــيس ا
االحتــاد اإلفــريــقـي لالنــتــهــاء عــلى
وجه الـسـرعـة من نص اتـفـاق مـلزم
ومـــقــبـــول لـــلــطـــرفـــ بـــشــأن ملء
وتـشــغـيل الــسـد خـالل مـدة زمــنـيـة
معقـولة فيمـا لم يصدر عن االحتاد
اإلفــــريــــقي مــــوعــــد الســـتــــئــــنـــاف
ــفــاوضـات اال أن رئــيس االحتـاد ا
فـلـيكس تـشـيـسكـيـدي أعلن  ف أنه
ـفـاوضـات في (سـيـتم اســتـئـنــاف ا
وقت قـريب).  وعـقب صـدور الـبـيان
الـرئــاسي لـلــمـجــلس بـشــأن الـسـد
رحـبت كل من مـصـر والـسـودان به
داعــيـــة  إثــيــوبــيــا إلى الــتــفــاوض
بجـدية من أجل التـوصل إلى اتفاق
يــحـل أزمــة ســد الــنــهــضــة.وأبــدت
اخلــارجــيـة اإلثــيــوبــيـة اســتــعـداد
فاوضات أديس أبابا لـلعودة إلـى ا
مع القـاهرة واخلـرطوم حتت قـيادة
االحتاد اإلفـريقي لكـنها أكـدت أنها
لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على
أســاس الــبــيــان الــرئــاسي جملــلس
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الى ان (حـمــايـة الــفـئــات الـعــمـريـة
ذكورة تتم بالـتعاون ب الدوائر ا
ـثـلي ـعــنـيـة وبــ  احلـكـومــيـة ا
شـركـات الـقـطــاع اخلـاص الـعـامـلـة
ـجـال االتــصـاالت وتــكـنـولــوجـيـا
ـعــلـومـات) وتـابع (قـدرة الـوزارة ا
على حتمل مسؤوليتها بهذا اجملال
مـع قــرب تــنــفــيــذ مــشــاريع مــهــمــة
تخص الـقطاع) مؤكدا ان (الوزارة
تسعى لبـناء بوابات النـفاذ الدولية
الــــتـي ســــتــــتـــــمــــكن مـن خاللــــهــــا
وبالتـعاون مع االجهـزة االمنية من
انشاء منصات جلمع االدلة الرقمية
لـتـتـبع االشـخـاص الـذيـن يـسـبـبون
ــهــمــة من ضــررا في هــذه الــفــئــة ا

اجملتمع).

وتـــأثــيــر االمن الـــســيــبـــراني عــلى
االشــــخــــاص في عــــالـم حتــــاصـــره
االشاعة واالمن الرقمي واالجراءات
ــتــخــذة في سالمــة الــطالب عــنــد ا
اســتــخــدام الــتــعــلــيم االلــكــتــروني
واجلـــرائم االلـــكـــتـــرونـــيـــة واالدلــة
رأة اجلنائية الرقمية وتعزيز دور ا
في مـجال االمن الـسـيبـراني). وكان
مدير قسم االمن الـسيبراني بوزارة
االتصـاالت براق عـبد الـقادر قـد اكد
في تصريح ان (لـلوزارة دورا فاعال
ـــواقع في حـــمـــايـــة األطـــفـــال من ا
شبوهة على االنترنت كما ان لها ا
رؤيــــة في تــــثـــقــــيف اجملـــتــــمع من
اخملـاطـر اجلـمــة الـتي قـد حتــمـلـهـا
واقع في االنترنت) مشيرا بعض ا

الكمـبيوتر مـن كشف معلـوماتها او
سرقة او اتالف اجهزتها وبرامجها
فضال عن وبـيـانـاتـها االلـكـتـرونـيـة 
حمايتـها من تعطـيل اخلدمات التي

تقدمها).
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ــؤتـمـر تـضـمن وتــابع الـبـيـان ان (ا
جــلـسـتـان االولى شــمـلت مـواضـيع
مـنـهـا قـانـون اجلـرائـم االلـكـتـرونـية
وتطوير االمكانـيات السيبرانية في
مـواجــهــة حــروب اجلــيل اخلــامس
وتـــــأثـــــيـــــر االمن الـــــســـــيــــبـــــراني
والتـكنـولوجـيا احلـديثـة على االمن
الــقــومي امــا اجلـــلــســة الـــثــانــيــة
تـضـمــنت حـمــايـة االطـفــال الـقـصـر
ـراهــقـ عــلى شـبــكـة االنــتـرنت وا
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شارك رئيس اجلامعة التكنولوجية
احــمــد  الــغـبــان فـي مـؤتــمــر االمن
الـسـيـبـراني الـعـراقي الـثـانـي الذي
اقـامه فــريق االســتــجـابــة حلـوادث
االمـن الــســيـــبــراني  حتت شــعــار
تـطـوير وبـنـاء الـقدرات االمـنـية في
الـفـضــاء الـسـيــبـراني. ونــقل بـيـان
تـلــقـته (الــزمــان) امس عن الـغــبـان
الـــــقـــــول ان (إقــــــامـــــة مـــــثل هـــــذه
ـؤتـمرات تـشـكل اهـميـة كـبرى في ا
حمـاية وجنـاح التعـليم االلـكتروني
ـية) واشار ؤسـسـات األكاد في ا
ؤتمـر الى التعريف الى ان (هدف ا
بـاالمن السـيبـراني وماهي اهـميـتة
حيث يعد حـماية النظـمة وشبكات
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نعقد في أربيل dLðR∫ جانب من مؤتمر السالم واإلسترداد ا
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رغم الدعـوات واالحـتجـاجات والـقـوان الـدوليـة والـتشـريعـات االنـسانـية
التي تـمنع اسـتـخدام الـعنف ضـد النـسـاء اال ان الواقع يـعكس حـالة من
الـتـجـاوزات الـكــبـيـرة في هـذا اجملـال ومـا تـتــعـرض له الـنـسـاء في شـتى
نا خـتلف انواعه بات يشكل ازمـة خطيرة في عا انحاء العالم من عنف 
ـرأة مشاركـة للرجل في كـثير عاصـر  وفي الوقت الذي اصـبحت فيه ا ا
ا ـا تـمتـلـكه من قـدرات ابداعـيـة واجتـمـاعيـة ر من مـتطـلبـات. احلـياة و
ـا اهـلـهـا الن تتـبـوأ مـنـاصب قـيـاديـة وتـتولى تـفـوقت بـها عـلى الـرجـال 
مسـؤولـيات مـهمـة السـيمـا في اجملـتمـعات الـتي ادركت الـقيـمة احلـقـيقـية
شروعـة ولكن باجلـانب االخر جند للمـرأة فمنـحتـها جانـبا من حقـوقهـا ا
ــرأة مــازالـت تــتــعــرض خملــتـــلف انــواع الــعــنـف وهــذا  مــا تــؤكــده ان ا
الدراسات والـبحـوث التي تشـير الى تـعرض اكثـر من ٦٤٧ ملـيون امرأة
ـائـة منـهن تعـرضن للـعنف في العـالم الى العـنف من قـبل الشـريك و٦ با
من االخرين ولو تأملنا حجم الظاهرة في بلدنا لوجدنا الكثير من النساء
ـا يشكل يتعـرضن للـعنف ولـكن اليتم االبالغ عنً ذلك لـلشـباب كثـيرة  
ظـاهرة خـطـيـرة في انـتهـاك حـقـوق االنـسان ولـهـذه الـظـاهرة انـعـكـاسات

سلبية على االسرة واجملتمع والتنمية بشكل عام
ـنظمات االنـسانية ا يستـدعي من اجلهات ذات العالقـة واحلكومات وا
باشر. للحد من هذه الظاهرة الالنسانية والتي والصحية الى االهتمام ا
جـتمـعنا نـتيـجة الـعديد من االسـباب الـتي تدفع الى اسـتخدام تفـاقمت 
العـنف وهـو فعل غـير مـبرر ولـكن لالسف مـازال حجم االنـتـهاكـات كبـير
ومـأســاويـا  بـنـتــائـجه  دعــوتـنـا لـكـل ابـنـاء اجملـتــمع من جـهــات رسـمـيـة
وشـعـبيـة السـيـمـا اجلـهات الـقـانـونـيـة والثـقـافـيـة واالعالمـيـة الى ضرورة
معاجلة هذه الظاهرة بطرق مباشرة وجادة تعيد للمرأة اعتبارها وهيبتها
ا يعزز دورهـا ومساندتها من اجل ان حتصل على مكانـتها الطبيـعية و
في بـناء الـوطن وتـربـيـة االجيـال الـقـادرة على الـتـواصل واالسـتـمرار في

التنمية والتطوير.
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وسام احلـردان أعرفه جيـداً  لم يكن هـكذا  مـنذ السـبعـينـات من القرن
اضي اعرفه  كـان عروبيا  مـخلصـاً مدافعـاً مقاتالً من اجل فـلسط ا
والــوحــدة الـــعــربــيــة  مــا بـــعــد االحــتالل قــاتـل اإلرهــاب وانــتــمى وقــاد
الصحوات في الرمادي والفلوجة وأبو غريب  لكن مع األسف الشديد 
كان نـهـماً وشـديـد احلمـاسـة لـلحـصـول على مـوقع  في الـفتـرة األخـيرة
شـروع الصهيوني خار ودار ووقع أمام باب أحـد السالط  ثم دخل ا
ال تـشوق الى ا ـسك الـباحث وا حتت عنوان الـتطبـيع  ما درى هذا ا
حتى لوكان على ظهر خـنزير  بأن الشعب العـراقي مهما جرى عليه من
كن مـظالم  ومـهـمـا دارت به األيـام من الديـكـتـاتوريـة الى احلـرامـيـة ال 
بأي حـال من األحوال أن يسـاوم على فـلسـط وشعب فـلسـط وقـضية

العرب األولى فلسط .
ــتـابع كــمـا أعـرف  لــوجـد حتت كل لـو عــاد احلـردان الى الــوراء وهـو ا
لـكي حتى عـهد صخـرة ومديـنـة فلـسطـينـية شـهـيداً عـراقيـا منـذ العـهـد ا
ـقاومة الـفلـسطيـنة كانت والزالت أحمد حـسن البـكر وصدام حـس  فا
تغص بالـثوار الـعراقيـ  فكـيف للحـردان ومن معه أن يـحرف البـوصلة
ـلطـخة بدمـاء الشـباب والفـتيات من أجل حفنـة من الدوالرات الـوسخة وا

الفلسطينيات .
كيف لـوسام احلردان أن يـنام وهـو يسـمع ويرى الـسجـناء الفـلسـطيـني
عالق والسكاك الصغيرة أحدث سجن صهيوني الستة الذين حفروا با
في الـعــالم وخـرجـوا الى الــفـضـاء الـفــلـسـطـيــنـيـة  واعـتــرف الـعـالم كـله
بالعـقليـة اإلبداعيـة الفـلسطـينيـة واإلصرار على احلـرية والتـحرر  وفشل
كل اإلدارات اخملابراتية الصـهيونية في مواجـهة هذا الصمود واإلصرار

الذي استمر ثمانية اشهر من احلفر وبالتالي اخلروج .
ـؤتـمر واحملـاط بـعـلم كـرد أربيل  نـحن ال يهـمـنـا من كـان فـيمـا سـمي بـا
كذلك اليـهمنـا تبـريرات وزارة داخـليـة أربيل في كـردستـان العراق  وكل
مــا يــهـمــنــا  هــو إن كل ارض الــعــراق من زاخــو حـتـى الـفــاو هي ارض
ـنوع عـلى أي شـخص وحـزب وجـمـاعـة أن تـدعو الى عـراقيـة بـامـتـيـاز 
صاحلة مع إسـرائيل  فالـعراق ليس محـمية يـتحكم بهـا أمير أو حزب ا
أو جـــمــاعـــة فــهـي ارض صالح الــديـن االيــوبـي وارض نــبـــوخــذ نـــصــر
وكـلـكـامـش وحـمـورابي  وهي ارض الــشـعب الـعـراقي مــسـورة بـالـعـرب
ـسـيح وكل األقــلـيـات الـعـراقـيـة والـكـرد والـتـركــمـان وا
ـتـأخـيـة اليــسـتـطـيع أحـد أن يـخــتـرقـهـا  فـلـيـذهب ا
ـــتــــســـولــــ عــــلى أبـــواب أصــــحـــاب الــــدوالرات ا
الــسالطـــ لــلــجــحــيم  فــنـــحن عــراقــيــون بــهــويــة

فلسطينية  والكفاح حتى التحرير خط شروعنا.

العربي ابايع اردوغان زعيما للشرق االسالمي ونحن من هذا الشرق.
ابايع القوة بعد الضعف .

ة والهوية .ابايع حاقظ القران العربي والكبرياء والعز
ومعـيد اسطـنبـول مركـزا لدولة مـحمـد. تقـارع الظلم
واالغتراب.والتبـعية االتاتوركـية التى حاولت اخراج

االمة التركية بعيدا عن امة االسالم.
ان االتاتوركية عدوة الله واالسالم والعرب منهم.

بغداد
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ان عـمـلـيـة تـربـيـة الـعـقـل وتـدريـبه لـدى االجـيـال الـنـاشـئـة قـبل وبـعـد سن
ـتـطـلــبـات الـذاتـيــة واالنـسـانـيـة لــلـتـربـيـة ـدرسـة الريـب من انـهـا تـلــبي ا ا
ـوارد احليـاتية بانـواعها كـافة وتـسهم في اسـتثـمار ا
ضـام الفـكريـة التي جاءت وتوظيـفهـا في تطبـيق ا
ـسـتـوى من اجـلـهــا بل و تـكـون اقــرب بـكـثـيــر من ا
ـسـتـقـبـليه الـقـيـمـية االدراكي لـلـحقـائق الـواقـعـية وا

والعلمية.
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الـفـحــوصـات الـشــعـاعـيـة ,أجـريت
الـعـمـلـيـة حتت الـتـخـديـر الـنـصفي
ريض ,وتـكـللت بـالـنـجاح الـتـام وا
بحالـة صحيـة جيدة). وفي ذي قار
حقق فـريق طبي باحملـافظة امـنية
زوج باحلصول على مولود لهما
بـعــد انــتــظــار دام نــحـو  12عــامـاً

باستخدام تقنية االنابيب. 
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وقـــالت اخـــصــــائـــيـــة بـــاالمـــراض
الـنـسـائــيـة هـدى عـدنــان الـربـيـعي
ــعــيــة فــريــقــهــا انــهــا (تــمــكــنت 
من حتــقـيق حــلم الـزوجـ الــطـبي
بـــعــــد طـــول انــــتـــظــــار دام نـــحـــو
واضــافـت انــهــا (جلــأت 12عــامــا)
لــتـقـنـيــة زراعـة اجلـنـ داخل رحم
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االم بـواسـطــة االنـابـيب ومن خالل
ـــتـــابـــعـــة الـــدوريـــة حلـــالـــة االم ا
وجـــنــيــنـــهــا حــصـل األبــوان عــلى
مـشـيـرا مـولـدهـمـا اجلـديـد مـهـدي)
ـا تـعانـيه االم من الى انه (بـرغم 
اال ان ارتـــفــاع ضــغط الــدم احلــاد 
الفريق جنح باجـراء عملية الوالدة
القيصرية لها داخل مستشفى بنت
الــهـدى لـلـنـسـائـيـة واالطـفـال). الى
ذلك ,افتـتح مـدير عـام دائرة صـحة
نـفذ ا االنبـار خـضيـر خلف شالل ,
ـــنح بـــطـــاقـــة الـــرئـــيس الـــثـــانـي 
الـفـحـص الـدولي في بــنـايــة مـركـز

لعب .  صحي ا
واوضـح شالل ان (مــنح الــبــطــاقـة
يـكـون للـمـواطـن احلـاصـلـ على

جـرعــتي الــلـقــاح مع جــلب بـطــاقـة
الــتــلـــقــيح وجـــواز الــســفـــر نــافــذ
ــوحــدة وصــور ذات والــبــطـــاقــة ا
داعــيـا خـلــفـيــة بـيــضـاء واضــحـة)
ــــــراجـــــعـــــة ــــــواطـــــنــــــ الى (ا ا
ضادة واحلصول عـلى اللقـاحات ا
لـفايـروس كورونـا لتـجنب خـطورة
بـــهــدف الـــوصـــول الى االصـــابـــة 
ـنـاعـة اجملـتـمـعـيـة لـلـقـضـاء عـلى ا
اجلـائـحـة). ونـفذت شـعـبـة الـرقـابة
الـصحـية في قـطاع سـامراء الـتابع
لدائرة صحة محافظة صالح الدين
,حــمــلـة رقــابــيــة مـوســعــة شــمـلت
احملـالت الــــتــــجــــاريــــة واالســـواق
ـيـاه في مـنـاطق الـعـامـة ومـعـامل ا
قضاء سامراء ,للتأكد من صالحية

باعة عروضـة وا واد الغذائـية ا ا
ديـنة. واكـد مديـر القـطاع الهـالي ا
يــاسـر كــامل مـحــمـود ان ( مالكـات
الـشــعـبـة الــرقـابـيــة تـمـكــنت اثـنـاء
اجلولة من ضبط كمـيات كبيرة من

واد منـتهيـة الصالحية ,حيث  ا
اتالفـــــهــــا وفـق مــــحـــــضــــر اتالف
اصـولي وفـرض غرامـة مـالـيـة على
اخملـالفـ لـضمـان حـمايـة اجلـميع

من التسمم الغذائي). 
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واجـرت دائـرة العـيـادات الـشعـبـية
الـطـبـيــة الـتـابـعــة لـوزارة الـصـحـة
ـؤسـسـاتـهـا في زيـارة تـفـتيـشـيـة 
مـحـافظـة واسط. وقـال بـيان تـلـقته
(الـــزمـــان) تـــمس انه (بـــنـــاء عـــلى
توجيهـات مدير عام الـدائرة محمد
قـام فريق تفتيشي علي الفرطوسي
من مــديــريـة الــعــيــادات في واسط
بـزيارة الى عـيـادة الزهـراء الـطبـية
تـابعـة سير الـعمل فـيها الشـعبـية 
وعــــمـــلــــيـــة تـــوزيـع االدويـــة واهم
ــعــوقـات الــتي تــعـوق ـشــاكل وا ا
وتابع ( تقد اخلـدمات للمـواطن
البـيان ان (الدائـرة ارسلت عدد من
عـجالتـها مـع سائـقـيهـا الى مـديـنة
كربالء لـلمشـاركة في نـقل الزائرين
نـاسبة اربـعيـنية االمـام احلس
بهـدف تـقـلـيل الزخم عـلـيه الـسالم 
احلاصل اثـناء الـزيارة والـتخـفيف
من مــعــانـــاة الــزائــرين في ايــجــاد
وسـيلـة نقل لـلعـودة الى منـازلهم).
ـفـرزة الـطـبيـة الـتـابـعة وواصـلت ا
ـرسـلـة الى لــدائـرة صـحـة ديــالى ا
مدينة كربالء ,تقد كافة اخلدمات

اجلـديــدة تـقع بـالــقـرب من مــديـنـة
وذلك احلـــبـــانــــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة
الستـغالل احملور احلـركي الرئيس
ـؤدي للـمديـنة الـسيـاحيـة الواقع ا
وسط مــــــديــــــنـــــة الــــــفــــــلــــــوجـــــة
القامة الفعاليات اخلدمية اجلديدة
والــــتـــــجـــــاريــــة والـــــثـــــقــــافـــــيــــة
وجعله مـحوراً متـميز والسـياحيـة
اضـــــافـــــة الى االســـــتـــــعـــــمـــــاالت
طلـة على الـسيـاحيـة والتـجاريـة ا
بـــحــيـــرة احلـــبـــانـــيــة). وشـــارفت
الوزارة عـلى اجناز مـشروع اعـمار

جسر تكريت - العلم . 

وذكــــر الـــــبــــيــــان انـه (بــــاشــــراف
ومتـابعـة الوزيرة ,شارفت مالكات
الوزارة عـلى اجنـاز مشـروع إعادة
إعــمـار جـســر تـكـريت  –الـعـلم في
الذي وصلت محافظة صالح الدين
ـئة نـسـبـة اجنـاز فـيه نـحـو 97 بـا
عن طـــريق شــركــة الــفــاو الــعــامــة
وإشــــــــــراف دائـــــــــرة الــــــــــطـــــــــرق
واضــاف ان (اجلــســر واجلــســور)
يُــنــفــذ بــتــمـويـل من قــرض الـبــنك
الــــدولي الـــطـــار العـــادة اعـــمـــار
ويُعد من اجلسور ناطق احملررة ا
كونه يقع على همة في احملافـظة ا
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ابــدت رئــيـس الــهــيــئــة الــوطــنــيـة
رغبة لالستثمار سـهاد داود جنار 
الـــــعـــــراق فـي عـــــقـــــد شـــــراكـــــات
اســتـثــمـاريــة واعــدة في قـطــاعـات
مــخــتــلــفــة مع االردن. وقــال بــيـان
تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان (جتــار
استقـبلت في بغـداد وزير األشغال
الــعـامـة واإلسـكــان االردني يـحـيى
حيث ـرافق له , الـكـسـبي والـوفد ا
جـرى عـقـد اجـتمـاع بـ اجلـانـب
لــبـحث الــسـبل الــكـفــيـلــة لـتــعـزيـز
التعـاون االقتصادي واالسـتثماري
ـــشــتــرك بـــ الــبـــلــدين ودخــول ا
الـــشــركــات األردنـــيــة لـــلــعــمـــلــيــة
االسـتـثـمـاريـة الــقـائـمـة حـالـيـا في
واكــــدت جنـــار (حـــرص الــــعـــراق)
الــهـيــئـة عــلى زيــادة الـتــعـاون مع
ــمــلــكــة الــهــاشــمــيــة في مــجــال ا
االستثمـار من خالل منح الشركات
االســتــثـــمــاريـــة األردنــيــة جـــمــيع
الــتــسـهــيالت والــضــمــانــات الـتي
يـكفـلـها لـهم قانـون االسـتثـمار رقم
13 لــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــة
واضــــافت ان 2006وتــــعـــــديالتـه)
(هـنـاك قطـاعـات اقتـصـادية عـديدة
في الــــعــــراق تــــزخـــر بــــالــــفـــرص
ـــمــكن االســـتــثـــمــاريـــة الــتي من ا
اســتــغاللــهـــا من اجلــانب األردني
ـــا يــــحـــقق بـــالــــشـــكل األمــــثل و
والســيــمــا ان مــصــالح الــطــرفــ 
اجلــــانـب األردني عـــــلـى تـــــمــــاس
ودرايـة كافـية بـالـواقع االقتـصادي
العـراقي ولديه جتـارب استثـمارية
كــبــيــرة فـي مــخـتــلـف الــقــطــاعـات
االسـتــثـمـاريــة ومن أهـمـهــا قـطـاع
أعرب من جـانبه تـجددة) الطـاقة ا
الـــكــســـبي عن (شـــكــره وتـــقــديــره
حلــفــاوة االســتــقــبـال الــذي قــوبل
بـهمـا الوفـد الزائـر منـذ قدومه الى

عــادا ان (هــذا األمــر لـيس بـغــداد)
بــــالــــغــــريـب عــــلى هــــذا الــــبــــلــــد
مـؤكـدا ان (الـعـراق ارض الـعـريق)
خـصـبة لالسـتـثـمار وان الـشـركات
األردنـيـة لديـهـا الرغـبـة اجلادة في
الدخـول للـسوق العـراقيـة الواعدة
والسيـما في مـجال اإلسـكان الذي
ــمــلــكــة األردنـيــة من تــتــمــيــز به ا
وتاعب ناحية التخـطيط والتنفيذ)
الــــبــــيــــان ان (جنــــار اســـتــــمــــعت
السـتـفــسـارات ومـقـتــرحـات الـوفـد
رافق للوزير الضيف االقتصادي ا
حـــــــــيـث  إيــــــــــضــــــــــاح تــــــــــلك
قترحات االستفسارات ومنـاقشة ا
فـضال عن تــقـد الــهـيـئــة شـرحـا
مـختـصـرا لـلـعـمـليـة االسـتـثـمـارية
واخلارطة االستثـمارية في العراق
ــشـــاريـع خملــتـــلف الــتـي تـــمــثـل ا
القـطاعـات االقتصـادية مـوزعة ب
احملـافـظـات عـلى حـسب حـاجـة كل

شاريع). محافظة من تلك ا
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وصادقت وزيرة االعـمار واالسكان
والبـلـديـات الـعـامـة نـازنـ مـحـمد
وســو عــلى الــتــصــمــيم االســاسي
ـدينة الـفلـوجة الـسكـنيـة اجلديدة
ضـمن مشروع في محـافظة االنـبار
ـــــدن الــــذي  اعــــداده مـن قــــبل ا
ـــديـــريــة الـــعــامـــة لـــلــتـــخـــطــيط ا
العـمراني الـتابـعة لـلوزارة.وذكرت
وســو فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
ـدينة سـاحة الـفعلـية   امس ان (ا
الـفـلـوجـة السـكـنـية اجلـديـدة تـبلغ
وحتــتــوي ـــاً 29 الــفــاً و922 دو
عـــــــلى 98 الــــــفــــــاً و160 وحــــــدة
مــتـنــوعـة مــابـ الــسـكن ســكـنــيـة
ـسـاحة الـعـمودي واالسـتـثـماري
 250مـتـر مـربع للـوحـدة الـسكـنـية
وتـــخـــدم نـــحــو 588 الـــفـــاً و690
ـديــنـة وأشــارت الى ان (ا نـســمـة)

نــهـر دجـلـة ويــربط قـضـاءي الـدور
ــديـــنــة تـــكــريـت مــركــز والــعـــلم 

احملافظة وطريق كركوك).
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واشـــار الـــبـــيـــان الى ان (مـالكــات
الـــوزارة بـــاشـــرت بـــاعـــمـــال صب
ـــــقـــــطع األخـــــيـــــر من اجلـــــســــر ا
ليـتم بـعـدها تـهـيـئة بالـكـونـكريـت 
ــبــاشــرة بــأعــمـال مـســتــلــزمــات ا
الـــتــبـــلـــيط واإلنــارة واحملـــجــرات
ولــفت ( ـــشــروع قــريـــبــاً واجنــاز ا
الـبـيـان الى ان (الـوزارة اسـتـأنفت
ــســيب – تــنـــفــيــذ مــشــروع مــاء ا

االسـكــنـدريــة - جــرف الـنــصـر في
وبـطـاقـة انـتـاجـيـة مـحـافـظـة بـابـل
بـلــغت سـتــة االف مـتـر مــعـكب في
ويــخــدم نــحـو 120 الف الــســاعــة
مؤكدا نسـمة من اهـالي احملـافظـة)
شروع يحتوي على 7 مواقع ان (ا
و4 مــــحــــطــــات و3 خــــزانــــات و6
حــيث  الــبـدء احــواض تــرسـيب
واقع بتـنفـيذ  محـطة الـتصفـية وا
فضالً عن مد الثانـوية التـابعة لـها
ــــأخــــذ وبــــئــــر االنــــابـــــيب بــــ ا
ـسـاحـة واجـراء اعــمـال ا الــسـحب

شروع). وبناء سياج ا

∫ رئيسة هيئة االستثمار الوطنية خالل مباحثاتها مع وفد اردني U U
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الـصـحـيــة والـعالجـيــة والـوقـائـيـة
لـلـزائـرين.  وقـال مـديـر عـام صـحـة
احملـــافـــظــة عـــلي حـــســ عـــلــوان
فرزة التـميمي ان (الـدائرة رفـدت ا
الـــــطــــبــــيــــة في كـــــربالء بــــكــــافــــة
احـــــتــــيــــاجــــاتــــهـــــا من االطــــبــــاء
الكات الـتمريضية االختصاص وا
واخــصـــائــيي الــعالج الـــطــبــيــعي
اضـافة الـى جتهـيـزها بـالـعالجات
التي يـحتاجـها الـزائرين من ادوية
الــضـغط والـســكـري ونـزالت الـبـرد
ــــســــتــــلــــزمــــات وغـــــيــــرهــــا مـن ا
فـرزة قامت مـؤكـدا ان (ا الـطبـيـية)
بـتـقـد خـدمـاتهـا الـعالجـيـة ألكـثر
من الـف مـــواطن من مـــحـــافـــظـــات
مخـتلـفة). واسـتنـفرت دائـرة صحة
ــفـــارز الـــطــبـــيـــة لــتـــقــد بــابـل ا
اخلــدمـات الـطـبـيـة والـصـحـيـة الى
الـزائـرين في قـطاع احملـاويل. وفي
اعــلـــنت دائـــرة صــحــة الـــبــصـــرة 
احملــافـظـةعن قـيــام وحـدة الـصـحـة
ـــدرســيــة بـــالــتــعـــاون مع وحــدة ا
التـحصـ في مركز الـهويـر التابع
ديـنة للرعايـة الصحية الى قطاع ا
االولـيـة بـأسـتـقـبـال تالمـيـذ الصف
االول االبــتــدائي اجلــدد لـلــمـدراس
ضـمن الـرقـعه اجلـغـرافيـة لـلـمـركز.
وذكــرت الـدائـرة فـي بـيـان امس ان
ـدرسـيـة قـامت بـفـحص (الـصـحـة ا
الـــتـالمـــيـــذ ومــــتـــابــــعـــة اجلـــدول
ــرحــلـة الــتـلــقــيــحي لــتــهـيــئــتــهم 
و الــتــأكــيــد عـلى ذوي اجلـديــدة
االطفـال بأاللـتزام بـكافـة االجراءات
الـوقـائـيـة والـصـحـيـة حـفـاظا عـلى

سالمة االطفال).
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نشرت االعالم ورفعت الـرايات وفتحت البيـوت أبوابها وهرع الرجـال شيبا وشبانا الى
مواكبهم وإستـعدت النسوة في بيوتها إلستقبال الضيوف وخرج األطفال الى الشوارع
ودة والـسـخاء ولم نـعـد نرى ا آخـر كـله احلب وا يـراقبـون الـزائرين وصـرنـا نشـهـد عـا

. أناسا بل مالئكة تمشي على األرض.. فقد بدأ موسم زيارة األربع
مـوسم آخر يجـسد فيه العـراقيون إرتبـاطهم الوثيـق بتراثهم اإلسالمي وإرثـهم التاريخي
رتبـطة بالـثورة احلسـينـية رغم الهـجمات الـتي حاولت كسـر صخرة وصالبة عـقيدتـهم ا
ـمـنهـجة الـتي حتـاول ضرب هـذه الـعالقة ومـحـاوالت التـشويه ذلك األرتـبـاط واحلمالت ا
الـتي تـسيئ الى هـذه الشـعـيرة الـتي كلـمـا أتي حيـنهـا إال وأصـبحت كل تـلك احملاوالت

غبارا تذروه الرياح.
ـنـطـقة بل في ورغم إن الزيـارة األربـعـيـنيـة أصـبـحت تـشكل ظـاهـرة كـبـرى في العـراق وا
العالم بأسره وأن مـراسيمها أهم من تواجد رئيس اجلمهورية في اجلمعية العامة لأل

تعاقبة لم تحدة وأن الدور الـذي تؤديه أهم من دور قصر اجلمهورية لكن حـكوماتنا ا ا
ــسـتـوى اخلـدمي والـعــمـراني وتـوفـيـر يـكن لــهـا دور بـحـجم أهـمــيـة هـذا احلـدث عـلى ا

االماكن التي بإمكانها إستيعاب مالي الزائرين.
فالطرق الـواصلة الى كربالء مـا زالت تعاني من اإلهمـال وعدم اإلهتمـام وتعاني الضيق
واإلهـمـال وكـثـرة الـقـطـوعـات الـتي تـعـيق مـسـيـر الـزائـرين ولم تـنـشـأ مـحـطـة لـلـقـطـارات
لـلتـخفـيف من الزحـامات رغم الـوعود الـكثـيرة الـتي نسـمعـها كل عـام ويتـركز دورها في
توفير اليـات اجليش وسيارات النقل العام للمساهـمة في نقل الزائرين وينحصر جهدها

في إسبوع واحد لتأتي السنة الالحقة واحلال على نفسه.
ا منـعت اإلجـراءات الصـحيـة لوبـاء كورونـا من مـجيئ آالف الـزائرين من اخلـارج بل ر
قـدمة يـندى الي من الـدخول الى الـعراق ولـو تهـيأت لـهم الزيـارة لكـانت اخلدمـات ا ا
ـنــافـذ احلـدوديـة في حــالـة يـرثى لـهـا وهي عــبـارة عن بـنـايـات لـهــا اجلـبـ فـالى االن ا
ـطارات العـراقية غيـر قادرة على اسـتيعاب رافق الـصحية وا متـهالكة تـفتقـر حتى الى ا

سافرين ومازال مطار كربالء كل هذه السن قيد اإلنشاء. اعداد ا
ـواطـنـ قـد تـطـورت ـواكب وا ـلـفت في االمـر أن مـسـتـوى الـتـنــظـيم واخلـدمـات لـدى ا ا
ستـوى عال من التـنظيـم وحتولت اخليم الى بـنايات حـديثة ـواكب  كثـيرا فأصـحبت ا
ورغم الـظروف االقتصـادية الصعـبة إال إن مستـوى الطعام وكـميته الذي يـقدم الى الزائر
ـقــدسـة تـقـوم بـدور كـبـيـر في تـنـظـيم هـذه من الـدرجـة األولى إضـافـة الى أن الـعـتـبـات ا

الـزيارة بـعد أن جنـدت ستة االف مـتطـوع ب من يقـدم اخلدمة
والضيافة والتنظيف.

واكب اخلـدميـة ومئات من يـشاهـد مالي الـزائريـن وآالف ا
الفرق الـتطوعيـة وجتمع شعبي هـو األضخم في العالم مع
تـنـظـيم عـال وإنـسـيــابـيـة كـبـيـرة في مـسـيـر احلـشـود وتـقـدم
اخلـدمات فـسـيعـلم أن الـفـضل في هذا األمـر لـذلك الـشعب
. الذي إرتبط مع تاريخه ويستحق أن نسميه شعب احلس
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جنح فــــريـق طــــبي مـــــتــــخــــصص
بـجــراحــة الـعــظـام و الــكــسـور في
مــسـتــشــفى الـيــرمـوك الــتــعـلــيـمي
التابـعة لدائـرة صحة بـغداد الكرخ
في عـملـية جـراحيـة نوعـية لتـبديل
ـريض يبلغ مفصـل الورك اجلزئي 
مـن الـــعـــمــر 50 عـــامـــا و مـــصــاب

زمنة.  باالمراض ا
وذكــــر رئـــيـس الـــفــــريق مــــحــــمـــد
ـوسوي فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) ا
ــريض كــان يــعــاني من امس ان (ا
كسر في عنق عظم الفخذ االيسر و
ـرض الـسكـري والـضغط مـصاب 
واضاف انه (بعد و امراض القلب)
اجــراء الـــتــحــالــيـل اخملــتــبــريــة و
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اوعــز رئـــيس هـــيــئـــة رعــايــة ذوي
االعاقـة واالحتـياجـات اخلاصة في
وزارة العمل والشؤون االجـتماعية
احـمـد هـادي بـنيه ,بـتشـكـيل جلـنة
مـشـتـركـة من بـغـداد وقـسم نـيـنوى
وجلنة سهل نينوى لزيارة وشمول
االشـــــخــــــاص ذوي االعــــــاقــــــة من

تفرغ. ع ا االيزيدي براتب ا
وقال رئـيس الهـيئة في بـيان تـلقته
(الــزمــان) امس انه (بـــتــوجــيه من
الـــوزيــر عــادل الــركــابي  ,اوعــزنــا
بـتـشكـيل جلـنة مـشـتركـة من بـغداد
وقسم نـينـوى وجلنـة سهل نـينوى
لــزيــارة وشــمــول االشــخـاص ذوي
االعـاقـة من االيـزيـديـ بـامـتـيازات
الــــقـــانـــون رقم 38 لـــعـــام 2013)
واضــاف (نـتــابع وبــأهــتــمــام بـالغ
أحوال االشخـاص ذوي االعاقة في
جـــمــيـع احملـــافـــظـــات والســـيـــمــا
احملـررة من سـيطـرة تـنـظيم داعش
,( االرهـابي ومــخـيــمـات الــنـازحـ
كـونة من الفتـا الى (قـيام اللـجنـة ا
مــــعــــاون مــــديــــر قــــسم األقــــالــــيم
واحملــافــظــات ســـتــار عــلي صــالح
ومـعـاون مديـر قـسم نـينـوى صـفاء
عـلي اكــبـر ومــســؤول جلـنــة سـهل
نـيـنـوى ادريس مـحي الديـن فاضل
وبـالـتـنـسـيق مـع مـديـر عـام شؤون
الـنـاجـيـات ودائـرة شـرطـة سـنـجار

ونـادي سـنـجـار الـريـاضي بـاكـمـال
اجراءات الشمـول وفق القانون في
الـقـضـاء) ,مــؤكـدا انه (  تـهــيـئـة
ــســتــفــيــدين من ــقــابــلــة ا مــكــان 
االيـــزيــديـن الــذيـن جتــاوز عـــددهم
238 مـستـفـيدا ,لـيـصـبح اجملـموع
الـكـلي لـلـمـسـتـفـيـدين من الـطـائـفـة
الذين تمت احـالتهم لـلجان الـطبية
768 مستفيدا في محافظتي دهوك
ونــــيــــنــــوى خالل شــــهــــر ايــــلـــول
فــضال عن الــتــنــســيق مع اجلــاري
الـلـجــان الـطـبــيـة الـتـابــعـة لـدائـرة
سـتـفـيدين صـحـة نـينـوى الحـالـة ا
ـــذكـــورين في مـــركــز احملـــافـــظــة ا

وقـضـائي تــلـعـفـر وبـرطــلـة). فـيـمـا
ترأست وكيل الوزارة عبير اجللبي
ـنــاقــشـة خــطــة تـنــفــيـذ اجــتــمــاع 
ـشـروع االصـالحي ضـمن الـورقـة ا
الــبــيــضــاء لــشــهــري اب وايــلــول.
واوضح الــــبـــــيــــان ان (اجلـــــلــــبي
تـرأست اجـتمـاعـا للـفـريق الوزاري
ــكـلف بـتـنــفـيـذ مـشـروع االصالح ا
ضمن الـورقة الـبيـضاء مـع اعضاء
نـاقـشة من مـنـظمـة الـبـنك الدولـي 
خـــطـــة شـــهـــري اب وايـــلـــول ومـــا
تـــوصـــلت الـــيـه مـــراحل تـــنـــفـــيـــذ
ــشـروع) ,وشــددت اجلــلـبـي عـلى ا
ــشـروع (ضــرورة اجنــاز مــراحـل ا

االصالحـي حـــسب الـــتـــوقـــيـــتـــات
ــقــررة من قــبل جلــنــة الــزمــنــيـــة ا
االصالح احلـكـومـيـة) ,مـشـيرة الى
(اهميـة االسراع بصيـاغة تعديالت
االطـار الـقـانـوني لـهـيـئـة احلـمـايـة
ــا يـــنــســـجم مع االجــتـــمــاعـــيـــة 
الـــوضع االقـــتــصـــادي والـــصــحي
الراهن في الـبلد) ,مؤكدة (ضرورة
ـرأة تــضــمــ بـرنــامج لــتــمــكــ ا
بــالــشــكل الــذي يــســهم بــتــحــقــيق

ستدامة).  التنمية ا
w Ëd J « ÂUE

دير العـام لدائرة التقاعد وعقدت ا
والـضـمـان االجتـمـاعي لـلـعـمال في
الوزارة خـلود حـيران اجـتمـاعا مع
وفـد وزارة الـتـخـطـيط بـشـأن نـظام
ــقــاوالت تــصـــنــيف الــشـــركــات وا
االلـكتـروني الـتـابع إلى التـخـطيط.
وقــال بـــيـــان امس ان (االجــتـــمــاع
نـاقـش نـظــام تـصــنــيف الـشــركـات
قاوالت االلـكتروني الـذي يهدف وا
علومات إلى سرعة اإلجابة ودقـة ا
وصــحــة صـــدور اخملــاطــبــات بــ
الـوزارة ودائرة الـتقـاعـد والضـمان
االجـــتــمـــاعي لــلـــعــمـــال) ورحــبت
حيران (بتـبني هذا النـظام وجميع
تطورة التي األنظمة اإللكتـرونية ا
من شـأنـهـا تـقـلـيل إجـراءات الـعمل
الـــروتـــيـــنـــيـــة) ,داعـــيـــة (اقـــســـام
ــــعــــلــــومـــات تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا ا

واالشتراكات والـقانونيـة بالتعاون
مع الــــتـــخـــطـــيط الى إجنـــاح هـــذا
ـــــشـــــروع خـــــدمـــــة لــــــلـــــصـــــالح ا
الــعــام).واجنـز قــسـم احلـمــايــة في
مــــحـــافــــظــــة صالح الــــدين وخالل
اســبـوع (اكــثـر من 2500 مــعـامــلـة
مختلفـة توزعت ب ايقاف واطالق
قـيـود بـعـدد 669 فـضال عن اتـمـام
إضــافــة أفــراد بــعـدد 55 وحتـويل
توفي الى الـزوجة بعدد راتب من ا
عـشـرة طـلـبـات ,اضـافـة الى إحـالـة
ـتـقـدمـ لـلـشمـول إلى 300 طـلـبـا 
الـلـجـان الـطـبـيـة اخلـاصـة بـفـحص
العاجزين من خالل اللجان الفرعية
كافة) ,واشار الى (حتـويل اكثر من
200 قـــيـــد عـــلى قـــاعــدة بـــيـــانــات
النساء ,الشمـول الورقي إلى دائرة
ـرأة ,وادخــال وتــهـيــئـة اكــثـر من ا

1500بــيـــانـــا ســنـــويـــا لــلـــشــروع
.( ـواطـن إلدخـالـهـا في اضابـيـر ا
وفي ديــالى ,اعـــد قــسم احملــافــظــة
للحـماية االجتـماعية لـلمرأة التابع
لهـيئـة احلمـاية فـي الوزارة تـقريرا
لنـشاطـاته واجنازاته الـتي يقـدمها

القسم للمستفيدات.
وتضمنت اجنازات القسم (اإلجابة
عــلى 709 كــتــاب تــقــاعــد واجنــاز
101 وكالـة وسبع كفـــــــــاالت كما
اجنـز الـقــــــــــسم مـعـامالت تـبـديل
ـــــــــتـوف رب اسرة من الـرجـال ا

الـى نــســائــهم األرامل بــواقع 103
مــعـــامــلـــة وشــمــول 11 مـــواطــنــة
بـاحلـمـايـة االجـتـمـاعـية فـضال عن
اســـتــرداد مـــبـــالغ االعـــانــة من 35
مـحــاضــــــــرة وتـســلـيــمــهن بـراءة

ذمة).

رضى عملية: فريق طبي يجري عملية تبديل مفصل الحد ا

-1-
قال تعالى :

( هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ) 
الزمر / 9

بالعلم يتفاضل الناس  
ويتبوء العلماء مكانتهم العالية .

-2-
ضيئة التي تبدد العتمة . صابيح ا والعلماء هم ا

-3-
االنتقال من الظلمات الى النور يتم على يد العلماء العامل .

-4-
قال الشاعر :

ا العلمُ ألربابِهِ  وا
والية ليس لها عَزلُ 

ال والثروة ليسـا من العناصر الثابتة التي تأبى التغيير قد يفقد الرجل ثروته ويُعلنُ انّ ا
افالسه

 والسلطة والكراسي ال تدوم ألحد 
ومن هنا قيل :

ا وصلت اليك)  (لو دامت لغيرك 
ؤهالت مـا يُبقي لـهم ذِكْرا واحـتراما عـند الـناس ومتى لكـون من ا وهنـاك أشخـاص ال 

زالت عنهم السلطة زال عنهم كل شيء كما قال الشاعر :
كأنْ لم يكن ب احلجون الى الصفا 

كة سامرُ  أنيس ولم يسمر 
واآلن جاء دور الكلمة احلاسمة :

ا من العلماء ان العلم هو العنـصر الوحيد الذي ال يطرأ عـليه التغيير هل سمـعتم بانَّ عا
قُدّم الى اجلمهور وقيل عنه :

انه العالم السابق ?
هيهات 

انّ ذلك لن يكون  
دير األسبق وهكذا .. بينما نحن نسمع بانَّ فالنا هو الوزير السابق وانَّ فالناً هو ا

-5-
وما يقال في العلم  يُقال في األدب فال نسمع بأديب قُدّم للجمهور فقيل عنه :

االديب السابق ..!!
-6-

ال والسـلطة ال يُـوصل الالهث الى مـا يريدون على وهـكذا نخـلص الى أنَّ اللهـاث وراء ا
دى البعيد .. ا

-7-
نصب واجلاه العريض .. ال وا يحمدُ الزهدُ في ا

ولكنه ال يحمدُ في العلم على االطالق .
يزان . فأكثر الناس علماً أكثرهم قيمةً في ا

-8-
والعلم هو األساس في مضمار التقدم  وهو قيمة حضارية كبرى ال ينكر خطورتها أحد.

-9-
ا يحتله العلم من مكانة وترى اجلاهل اذا وصف بصـفةٍ علمية ارتاح واستبشـر كل ذلك 

متميزة 
-10-

لكون لك ما  ن ال  واقصاء الـعلماء واخلبراء وتقـد مَنْ هَبَّ وَدبَّ 
–كـــمــا هــو احلــال فـي الــعــراق اجلــديــد  –هـــو ســرُ الـــتــخــلف
وضوعـية التي تُقدّم عـايير ا واالضطراب فالبـد من اعتماد ا
دعوم من قبل هذه اجلـهة السياسية او العالم عـلى اجلهول ا

تلك
ا قاله والشاعر :  ولنختم 

َّ اجلهولَ حُلتُه  ال تُعج
فذاكَ مَيْت وثوبُه كَفَنُ 

(ع),مـاهي وجهة نـظره لـلفسـاد والظـلم واهانـة البشـر كافة كيف كـانت معتـقدات احلس
بدون استثناء???

سـلم ان يعرفه ويـحتـرفه بشـدة ليقـتدي بـاخالقيـات احلس (ع) هذا اهم مـايجب عـلى ا
اذا?? الن كان مايريده 

ان يـكـون االنسـان حـر في عقـله في قـناعـته فـاالنـسان احلـر حـتى وان اختـلف في وجـهة
نظره في رأيه في مـعتقده  في (مذهبه) اخلـير واالصالح  واحلب والنزاهة  والصدق في
التـعامل وو مـاشابه ذلك ...من اخالقـيات الـسلـوك احلسـيني الـهادفـة لكل صحـيح ونزيه

ومحبة والشعور باالمان .
ذاهب واالفكار وما الى ذلك) .   مؤكداً ان االسالم  دين واحد (رغم االختالف في ا

مؤكداً على تـوحيد  الدين االسالمي الذي سعى جده النـبي محمد (صلى الله عليه وعلى
)  الـيه والى نـشـره ومـاعـاناه  سـاعـيــاًالى  اخلـيـرو االصالح وبـنـاء آله الـطـيـبـ اجـمـعـ
لـيئة بـالوّد واحلب واالخالص والصـدق في النـوايا واالفعـال في احلياةوبـالتالي احلـياة ا
ـوحّـد بـ اجلـميع ,التـفـرقـة والعـنـصـريـة والمـذهـبـية الـعـمل بـصـيـغة اجملـتـمع الـعـراقي ا
والكراهية  المشاكل اجـتماعية ....النحـتاج الى ذلك ليزيد مجتـمعنا تشتـتا وسلبية  نحن
نـطق تقـضي على مشـاكل اجتـماعـية عدّة ـاذا ?? الن حريـة التـفكيـر وا في غنى عن ذلك 
ذاهب )) ثال الاحلـصر ((الـتوافق و التـوائم االسري بـ مخـتلف ا ومنـها  عـلى سبـيل ا
هـذا حـر الـفـكـر لــيس بـالـتـشـتت والـتـفـرقـة وقــتل احلب واحملـبـة  بـ الـنـاس السـيـمـا في
تألم دومـا ...الذنب يبـرر!! وال ظلم !!يـرضى به نبيـنا مـحمد مجـتمعـنا الـعراقي احلـزين ا

(ص) وحفـيـده احلـسـ (ع)..حـيـنـمـا نتـفـرق ونـزرع الـكـراهـيـة ونـنزع
احملـبـة من قـلـوب  اآلخــرين ونـفـسـد والنـصــلح ونـظـلم والنـعـدل
ونـقـارن بـ هذا يـصـلي بـطريـقـة كـذا واالخـر بطـريـقـة اخرى
..كل هــذا يــتــنــافى مع  مــاقــامت مـن اجـلـه  ثــورة احلــسـ
(ع)  وثـورته التتـجسد اال بـتوسيع (ع)...وعليه حـب احلس
مـدارك االفـكـار وحـريــتـهـا السـيـمـا في مـجــتـمـعـنـا الـعـراقي
احلـزين ....وبــذلك نــكــوــــــن قــد اقـتــديــنــا بـثــورة احلــسـ

واخالقياته وجســــــدناها خير جتسيد.
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{ كابـول (أ ف ب) - علّـقت طالـبان
عـــلى رافــــعـــات جـــثـــامـــ أربـــعـــة
خـاطفـ بـعـدمـا قـتـلـهم عـنـاصـرها
بــالـرصــاص في مــديــنــة هـرات في
غـرب أفــغـانـســتـان وذلك جلــعـلـهم
"عبرة" لآلخـرين وفق مسؤول رفيع

في احلركة.
وقــال مــســاعــد حـاكـم واليــة هـرات
مـــولــوي شــيــر أحــمــد مــهــاجــر إن
جــثـامـ هـؤالء عــرضت في أنـحـاء
ـديــنــة الــســبت أي يـوم عــدة من ا
مـقتـلـهم وذلك جلـعلـهم "عـبرة" في
إشــارة إلى أن احلـركـة لـن تـتـهـاون

على اإلطالق مع عمليات اخلطف.
وعلى شبكات التواصل االجتماعي
جـرى تـداول مـشـاهـد تـظـهـر جـثـثـا
مضرّجة بالدمـاء ملقاة في صندوق
شـاحـنـة بـيك آب فـيـمـا عـلّـقت جـثـة

رجل على رافعة.
وعـلى مقـربـة راقب حشـد مـسلّـح

من طالبان جتمّعوا قرب الشاحنة.
ويـظـهـر تـسـجـيل فـيـديـو آخر رجال
معلّقا على رافعة عند مستديرة في
هـــرات وعـــلى صـــدره الفـــتــة كـــتب
عليها "هكذا سيعاقب اخلاطفون".
وهذا العقاب العلني هو األبرز منذ
اســـتـــولت حـــركـــة طـــالـــبـــان عـــلى
الـســلـطــة في أفـغـانــسـتـان الــشـهـر

اضي. ا
ويـــبــــدو أن احلـــركــــة اإلسالمــــيـــة
تـــســتـــخـــدم هــذا الـــنـــهج إلظـــهــار
استـعدادها التّـخاذ تدابـير ال رحمة
اثـلة لتلك التي طـبّقتها ب فيها 

عامي  1996و.2001
وقـال مهـاجـر إن اجلثـامـ عُرضت
ـــديــنـــة ســـبق أن فـي أنــحـــاء مـن ا
شـهـدت عــمـلـيـات خــطف "جلـعـلـهم
عبرة لغيرهم من اخلـاطف لنهيهم

ضايقات". عن اخلطف أو ا
وأضــاف إن حــركـة طــالــبــان تــريـد
"إفـــهــام اجلـــمـــيع أن أي ســارق أو
خــاطف أو مــرتــكـب أي فــعل بــحق

شعبنا سيعاقب".
وأوضـح أن قــوات األمـن كــانـت قــد
تـبلّـغت بتـعـرض رجل أعمـال وابنه
لــعـمــلـيــة خـطـف في هـرات صــبـاح

السبت.
ـديـنـة وأغـلـقت الــشـرطـة مـخــارج ا
شـتـبه بـهم عـند وأوقـفت طـالـبـان ا
نـقـطـة تفـتـيش حـيث "حـصل تـبادل

إلطالق النار" وفق مهاجر.
وفي تـــصـــريح مـــســـجّل أُرسل إلى
وكــالــة فـرانـس بـرس قــال مــهــاجـر
"جُـــرح أحـــد مـــجــــاهـــديـــنـــا وقُـــتل
اخلـاطــفـون األربـعــة" إثـر اشــتـبـاك

استمر بضع دقائق.
ـســجّل "نـحن وقـال في الــفــيـديــو ا
اإلمارة اإلسالمـية. ال يـحق ألحد أن
يـــضــر بــأمــتـــنــا. ال يــحق ألحــد أن

ارس اخلطف".
ـدينة شـهدت عمـليات وأضاف أن ا
خطف قـبل تلك التي وقـعت السبت

وأن عناصر طالبان أنقذوا فتى.
وقال إن احد اخلاطف قتل وأوقف
ثـالثـة وأضـاف أن جـهــود طـالـبـان
في واقــعـــة أخــرى بــاءت بــالــفــشل
ال". "وتمكّن اخلاطفون من كسب ا
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فــيـــمــا حــذرت مـــســؤولــة في األ
ــتــحـــدة في مــقـــابــلـــة مع وكــالــة ا
فــرانس بـرس مـن أن أفـغــانــســتـان
معرضة خلطر "اجلوع الوشيك" مع
اقــتـــراب فــصل الـــشـــتــاء وتـــعــطل
اخلــدمــات إثــر عــودة طـالــبــان إلى

السلطة.
ديرة الـتنـفيـذية لـصندوق وقالـت ا
تـحدة للـسكـان ناتالـيا كا األ ا
إن الوضع في أفغانستان حرج.

وأضــافت فـي احلــوار الــذي أجـري
ـبــالـغـة عـبــر الـفــيـديـو "لــيس من ا
الـقــول" إن ثــلث الـشــعب األفــغـاني
الذي يـعد  33مـليـون نسـمة يـهدده

"اجلوع الوشيك".
وأوضحت أن فصل الشتاء القاسي
وتـعطل الـقـدرة على نـقل اإلمدادات
ـعــزولــة في الــدولـة ــنـاطـق ا إلى ا
اجلـبــلـيــة بـاإلضــافـة إلى جــائـحـة
كـــوفــيــد- 19ســتـــؤدي إلى تـــفــاقم

عقد أصال. الوضع ا
ــقـر الــرئـيـسي وتـابــعت كـا من ا
تـحدة للسكان في لصندوق األ ا
نيويورك "يساورنـا كثير من القلق

بـــشــأن كــيـــفــيـــة تــقــد الـــرعــايــة
الـصـحـية ومن أيـن ستـأتي شـحـنة

ساعدات التالية". ا
وحـذرت الـطـبـيـبـة الـبـنـمـيـة من أن
النسـاء والفتـيات سيتـحملن أسوأ

العواقب.
وشــــددت عـــلـى أن ذلك "أمــــر مـــلح
بـالـنسـبـة لـلـنـسـاء والـفـتـيـات على
وجـه اخلـــــصــــوص الـــــلـــــواتي كن
يـــعــــانـــ أصال. فـــهـــذا واحـــد من
البـلدان التي تـسجل أعـلى معدالت
الـوفــيـات أثــنـاء الــوالدة ومـعـدالت

احلمل".
ـا ـكـنـنــا الـتـأكـيـد  وأضـافت "ال 
فــــيه الــــكــــفــــايــــة أنـه حــــتى خالل
الـفتـرات االنتـقالـية تـتمـتع النـساء
والفتيات بحـقوق إنسانية ويجب

احترام هذه احلقوق".

وكررت ناتاليا كا نداءات وجهها
اجملــتــمـع الــدولي لــطــالــبــان الــتي
اضي وصلت إلى السلـطة الشهر ا
ـتــحـدة آخـر مـع سـحب الــواليـات ا
قواتها منهية حربها التي استمرت
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وقـــالـت في هـــذا الــــســـيــــاق "لـــقـــد
أوضـحت الـنـساء األفـغـانـيـات على
مر السن أنهـن يرغ في التعليم
والــرعــايــة الــصــحــيــة كــمــا أنــهن
مـستـعدات وراغـبات وقـادرات على

وضع البرامج واداء دور قيادي".
ويـــحــاول قــادة طــالــبــان تــصــويــر
احلــركــة عـــلى أنــهــا صــارت أكــثــر
ــا كــانت عــلــيـه عــنــدمـا اعــتــداال 
حـــكــمت أفــغــانـــســتــان بــ عــامي
 1996و ?2001وقد مـنعت حـينـها

نـاطق الصغـيرة حيث الـعديد من ا
ي نساء. موظفي الصندوق األ

وأضـافت "قلـنـا إننـا نـريد أن نـكون
قــادرين عــلى احلــفــاظ عــلـى نــظـام

صحي فعال".
ــثل لــكـــنــهــا أكــدت أن ذلـك صــار 
طار "حتديـا كبيـرا اآلن مع إغالق ا

ومغادرة بعض اخلبراء للبالد".
ديرة التنفيذية لصندوق وحذرت ا
ــتـحـدة لـلــسـكـان من أنه في األ ا
حـال تـعـطل الـنــظـام الـصـحي فـإن
ذلك ســيــؤدي إلى "كــارثــة كــامــلـة"
لـكنـها اشـارت الى أن مـعظم مـراكز
صـحـة األسـرة الـتـابـعـة لـلـصـندوق
ظـــلـت مـــفـــتـــوحـــة. وأفـــرجت األ
ــتــحـدة األربــعـاء عن  45مـلــيـون ا
دوالر كمساعدة طـارئة لدعم النظام

الصحي في أفغانستان.

يـرى بعض السـياسيـ في انتفـاضة تشـرين وماقدمـته من شهداء بـأنها لم
حتـدث سوى تـغيـير ضـئيل ويـحسب ذلـك على تـوقعـاته لنـتائج االنـتخـابات
ـبكرة والـتي ستجرى في  10/10/2021 فـهم يرون االنتفـاضة لم تنجح ا
في حتـقيق اهدافها وهم في هذا االستنتـاج يدرسون االنتفاضة كما يدرس

التاجر ارباحه وخسائره. 
(يـعتبر ابن خـلدون جمـيع الثوار الـلذين لم ينجـحوا في ثوراتـهم موسوس
مـجانـ ذلك النـهم ثـاروا على الـدولـة من غيـر قـوة اجـتمـاعـية تـؤيـدهم. فهم
يـحسبون ان مبادئهم احلقه التي دعوا اليها كافية لنجاحهم واليحسبون ما
ا يـحدثونه من الـفتـنه وتسوء يـنالهم فـيه من التـهلكـة فيـسرع اليـهم القـتل 
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ـتـطـرفـة الـتي اليـسـتـسـيـغـهـا ان رأي ابن خـلـدون فـيه شيء من الـواقـعــيـة ا
ثل الـعليـا فهؤالء يـثورون عـلى اي حال ولو رأوا الـسيف مسـلتاً اصـحاب ا
ـلـكـون قـوة رادعه وهم مـحـاطـون عـلى رقـابـهم. ان احلـكـام الــطـغـاة عـادة 
بـاجلالدين الغالظ ومهمـا كان الثـائر قوياً فـهو اليستـطيع ان يضـمن لنفسه
الـنـجـاح جتـاه اولـئك اجلالدين. ولـو اتـبع الـنـاس كـلـهم رأي ابن خـلـدون لم
اسـتطـاع احد ان يـثـور او يعـتـرض على حـاكم ولبـقى الـطغـاة يـعيـشون في
ــثل رأي ابن خــلــدون في االونه االخـيــره الــشـيخ االرض من غــيـر رادع. 
مـحمـد اخلضـري مؤلف كـتاب (تـاريخ اال االسالمـيه) فهـذا الشـيخ ينـظر
في الـثـورات الـتـي حـدثت في صـدر االسالم فـيــشـجـبـهـا اذ هــو يـعـتـبـرهـا

خروجاً عن الدولة بدعوى السند لها من القوة االجتماعية.
ويـشـبه االســتـاذ الـعـقـاد اخلــضـري وامـثـالـه بـالـتـجــار حـيث هم يـدرسـون
الـثـورات كـمـا يـدرس الــتـاجـر اربـاحه وخـسـائـره فــالـتـاجـر يـجـمع االرقـام
ويـطـرحـهـا في دفـتـر احلـسـاب لـكي يـعـرف مـايـربح من جتـارته ومـايـخـسـر
واخلـضـري يريـد من الـثـائـر ان يـحسـب مبـلغ قـوته وقـوة خـصـمه عـلى هذا

نوال التجاري.  ا
(ان مـنـحى االسـتــشـهـاد في انـتــفـاضـة تـشـريـن هـو بـالـبـداهـه غـيـر مـنـحى
سـتشهدين يخسرون احلـساب واجلمع والطرح في دفاتر الـتجار فالدعاة ا
حـياتهم وحـياة ذويـهم ولكـنهم يرسـلون دعـوتهم من بـعدهم ناجـحه متـفاقمه
ـنـافع ــظـاهــر الـعـرضــيه وا فــتـظـفــر في نـهــايـة مـطــافـهـا بــكل شيء حـتى ا
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نـافع االرضية الـسياسـي يـكسبـون في اول الشوط ثم واعـني بأصحـاب ا
سـتشهـدة حتى يخـسروا حياتـهم وحياة يـنهزمـون اخيراً في وجه الـدعوة ا
ـطاف ان دفتر التجار لن يكتب ذويـهم وهم بكل ميزان خاسرون في نهاية ا

الربح اخيراً اال في صفحة شهداء انتفاضة تشرين 
لو ان الـناس جميعاً اتـبعوا نظرية التـجار التي استند اليـها السياسي في
ـقراطية ـقراطيـة فالد ا رأيـنا اليـوم شيء اسمه الد دراسـتهم االنتـفاضه 
قـامت على اكـتـاف الشـهداء الـذين الـقوا بـأنفـسـهم الى التـهـلكه عـلى توالي
وته ثـواراً اخـرين وبـهـذا تتالحق وت فـيـثـيـر  االجـيـال ينـهض الـثـائـر ثم 
قـافلـة الثـائرين جـيالً بـعد جـيل وهم في كل مره يـضـيفـون الى شعـلة الـنور

لهيباً جديداً. 
قالة اال البناء انـتفاضة تشرين هـذا اجليل الثائر الذي سئم لم اكـتب هذه ا
هـذه الطبقـة السياسـية الفاسدة وادرك بـأنها مصـدر بالئه واساس ضعفه.
فـاجملتمع رازح حتت اعبائه الثقيـله بينما اهله قد انـهكوا فيما الطائله ورائه
ـكون الـذي جاء به احملـتل بعـد ان جزء به من جـدل عقـيم حول اسـتحـقاق ا
اجملـتـمع وحـوله الى مـكــونـات وكـرست الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة هـذه الـتـجـزئه
ناصب كون الواحد على اسـتحقاقات ا بـاجملتمع واحدثت انقسامـات ب ا
الـسياسية وفي هـذه الدورة االنتخـابية والدورة الـتي سبقتـها حصل تنافس
ــكــون الــواحــد عــلى ــرشــحـــ داخل ا شـــديــد بــ الــقــوائم واالحــزاب وا
اسـتحـقـاقـات قبل ان تـظـهـر نـتائج االنـتـخـابات فـتـنـاسى اجلـميع انـتـفـاضة
تـشرين الـتي قـلبت االفـكـار رأساً عـلى عـقب فذهب بـعـضهم عـلى االصرار
ا تـعانـيه العمـلية ـنهج وعلى نـفس طريق الـفشل بـالرغم  لـلمضي بـنفس ا
ــثل الـقــائل (درب الــصـد مـارد) الـسـيــاسـيــة من انـســداد فـهــو اليـبــالي بـا
ـكـون الـســني هـرب من مـواجـهــة الـواقع واجته نـحـو والـبـعض االخــر من ا
نـهج بعد ـناطقـية لغـرض حتقـيق شيء ليقـنع به جمهـوره انه اختـار هذا ا ا
ـكـون الـشيـعي ان عـجـز وبـحت اصـواته من اجل اقـنـاع الـسـيـاسـيـ من ا
ـكون لـتـصحـيـح مسـار الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة ان بـرنـامج الـسـيـاسـيـ من ا
السـلمي والقائم على البركماتية له تداعيـاته السلبية فهو من الناحية يكرس
الــتـجـزئـه اجملـتـمــعـيه ويــفـسح اجملـال لــلـقــوه الـفـاشــله والـفــاسـده لـلــتـحـكم
باجتاهات العملية السياسيه.. فال اصالح والتغيير ان هذه الفئه السياسية
ـكـون الـشـيـعي (االحـزاب الـديـنـيه ـسـيـطـرة عـلى الـقـرار الـسـيـاسي من ا ا
الشـيعيه) والـتي تعتبـر نفسهـا الغالبـة بعد ان جيـرة الفوز لهـا مقدماً عـليها
ان تـتذكر قول االمام عـلي ابن ابي طالب ( ماظفـر من ظفر االثم به والغالب
قيـاس جديد اليجوز الـتغاضي عنه به يصبح بـالشر مغلوب) فـعلي جاءنا 
كون الـسياسي الـكردي فهم كـالعاده غـلوب غالـباً. امـا ا الـغالب مغـلوب وا
يـقف متفرج على التل لـيحصل بعد ان يحـسم اجلدل واحلوارات على اكبر
ـواطن مـغـا واليــعـني لـديه الــعـراق شيء فـهــو مـسـتــمـر في تـأشــيـر ظل ا
ان يزيد فيها قاعد في البر الكردي اينما كان ليحصل على اكبر عدد من ا
ـنــاصب ويـوسـع خـارطـتـه عـلى حــسـاب اراضي احملــافـظـات حـصــته من ا
االخـرى مـتجـاوزاً حلـدود االقلـيم الـتي حـددها الـدسـتور
بــــاحلــــدود قــــبل  9/4/2003اضــــافــــة الى اصــــراره
ــيــزانــيــة خـارج لـلــحــصــول عــلى حــصــة االســد من ا
االستحقاق ولك الله ياعراق على مايجري في مستقبل

االيام 
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ــدرســة والـعــمل ولم الــنـســاء من ا
ـنـزل إال مع ـغـادرة ا تـسـمح لـهن 

مرافق.
ووعـدت احلــركـة بــاحـتــرام حـقـوق
رأة في إطار الشـريعة اإلسالمية ا
ـراقـب لـكن الـكثـيـر من األفـغان وا

. ما زالوا متشكك
ولـم تـعـيّـن أي امـرأة في احلــكـومـة
وقـتة الـتي أعلـنتهـا طالـبان التي ا
تـبـدو أنـها بـصـدد الـتـضـيـيق عـلى

حريات األفغان.
وشــددت كــا عـلى أن الــعــديـد من
ـنـاطق األفـغـانـيـات ال ســيـمـا في ا
األكـــثـــر تـــضــــررا من الـــعـــنف هن

عيالت الوحيدات لعائالتهن. ا
وقالت "نتطلع جميعا بفارغ الصبر
الى أن يـحـصل تـنـظـيم وقـدرة على
ايــصـال الـبـضــائع" إلى الـنـاس في
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{ بــــــــرلــــــــ (أ ف ب) - تــــــــطـــــــوي
ــانـيـة أنـغـيال مـيـركل ـسـتـشـارة األ ا
الـتي وصـفت يــومـا بـ "قـائـدة الـعـالم
احلـــــر" في زمـن صـــــعـــــود الـــــقـــــادة
الــشـعــبـويــ في أوروبـا والــواليـات
ـتـحـدة نـحو  16عـاما فـي احلكم  ا
تاركة خلفها إرثـا متباينا في الداخل

واخلارج.
ــديـد مـيـركل دثّـرت ســنـوات احلـكم ا
ــســـتــشــارة ( 67عـــامــا) بـــعــبـــاءة "ا
األبـديـة" وأكـســبـتـهـا شـعـبـيـة كـانت
كـفـيـلــة بـأن تـتـيح لـهـا الـفـوز بـواليـة
خــامـســة قـيــاسـيــة في مـا لــو قـررت
الـسعـي إليـهـا. اال أن الـسـيدة األولى
ـسـتـشـاريـة سـتصـبح الـتي تـشـغل ا
ـانـيـة أيـضـا أول رأس لـلــحـكـومـة األ
يــخـتــار الــتـنــحي طــوعــا عن احلـكم
تاركـة خـلفـهـا جيال بـكـامله لم يـعرف
ــنـصـب األبـرز في ســواهـا في هــذا ا

. برل
تـتـرك مـيـركل احلـكم بـآراء مـتـفـاوتة.
ــؤيـدون يــرون أنـهـا وفــرت قـيـادة فـا
ثابـتة وبـراغماتـية وكـانت شخـصية
معـتدلـة وموحـدة في مواجـهة أزمات
ـــيـــة ال تـــعــد وال حتـــصى. اال أن عـــا
ـنـتـقــدين يـعـتـبـرون أنـهـا اعـتـمـدت ا
أســلـوب قــيـادة قـائــمـا عــلى الـتــأقـلم
والـســعي الى كـسب الـقــاعـدة األكـبـر
من الـــتــــوافق وافــــتـــقــــدت الـــرؤيـــة
اجلــــريــــئــــة لــــتــــحــــضــــيــــر أوروبـــا
ـانـيـا لـلـعـقـود واقـتـصـادهــا األكـبـر أ

قبلة. ا
األكيد أن ميـركل تترك خـلفها تـركيبة
مشرذمـة. فالهالـة التي فرضـتها على
ــانـيـة تـلـقي احلـيــاة الـسـيـاسـيـة األ
بــظاللــهـا عــلى وريــثــهــا في االحتـاد
ــسـيـحي ـوقـراطي ا ـســيـحي الــد ا
أرمــ الشـــيت الــذي عــانـى لــيــطــبع

حــمـلـتـه االنـتـخــابـيــة بـبـصــمـته. في
ـــقـــابل يـــبــــدو أن خـــصـــمـــهـــا من ا
ـوقـراطـيـ وزير االشـتـراكـيـ الـد
ـال أوالف شـولـتـز جنح في تـقـد ا
ـــرشح األبـــرز لـــضـــمــان نــفـــسـه كـــا

انيا. استمرارية فعلية في حكم أ
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وفي انـتـظـار ان تـبـقى في مـنـصـبـهـا
الى حـــ تــــســـلـــيـــمه لــــلـــفـــائـــز في
االنــتـخــابــات سـتــتـمــكن مــيـركل من
ــدة الـقــيـاســيـة مــعـادلــة أو جتـاوز ا
ـســتـشــار الــسـابق الــتي ســجـلــهــا ا

هلموت كول إذ أمضى أطول مدة في
ـــســــتـــشـــاريـــة ( (1998-1982في ا

حقبة ما بعد احلرب.
مثّـلت ميـركل بالنـسبـة الى الكـثيرين
اضية مستشارة قادرة في األعوام ا
عـــــلى الــــوقـــــوف في وجـه قــــادة من
الــذكـور الــصــاخـبــ عــلى الـســاحـة
ـــيــة مـــثل الــرئـــيس الــروسي الـــعــا
ير بوت أو الرئيس األميركي فالد

السابق دونالد ترامب.
وأظـهر اسـتـطالع نـشره مـركـز "بـيو"
لألبحـاث هـذا األسبـوع أن الغـالبـية

في الــعـديــد من الــدول ذات األنـظــمـة
ــوقـراطـيــة حـول الــعـالم تـثق " الـد
بأن ميركل ستقوم بع الصواب في

الشؤون الدولية".
لــكن األيــام األخــيــرة لـهــا في احلــكم
شهـدت حتديات إضـافيـة من أبرزها
اسـتــعـادة حـركـة طـالــبـان الـسـيـطـرة
عــلى أفــغــانــسـتــان والــذي تــتــحـمل
انـيا بعـضا من مـسؤوليـته لكـونها أ
كـــانت ضـــمـن الـــقـــوات األجـــنـــبـــيـــة

نسحبة من البلد اآلسيوي. ا
ـفاتيح في الداخل أمـسكت مـيركل 

ــتـخــصــصـة في كــسب الــتـأيــيــد. فـا
الـكـيـمـيــاء الـكـمّـيّـة والـتي نـشـأت في
ــانــيـــا الــشــرقـــيــة خــلـف الــســتــار أ
احلديدي إبان احلـرب الباردة عرفت
كـــيف تــضـــمن االســتـــقــرار من خالل
مالقــاة قـاعــدة انـتــخـابــيـة دائــمـا مـا

تنشد التغيير.
وعـــكــست الـــتــغـــيــرات الــكـــبــرى في
سـيـاســتـهـا مـا تـتــطـلع إلـيه شـرائح
ـان ومـنـها واسـعة من الـنـاخـب األ
ثال التخلي تدريجا عن على سبيل ا
مـحـطـات انـتـاج الـطـاقـة الـنوويـة في
أعقاب كارثة فوكوشيما اليابانية في
 .2011وتــمــكـــنت من جــذب حتــالف
ــدن واسع مـن الــنــســاء ونـــاخــبي ا
ـــوقـــراطي لـــتـــأيـــيـــد االحتــــاد الـــد
ــعـروف ــســيـحي الــذي تــمـثــله وا ا

بتوجهاته السياسية احملافظة.
قـبل جــائـحـة كــوفـيـد- ?19كـان قـرار
ميـركل في الـعام  2015فتـح احلدود
أمام أكـثـر من ملـيـون الجئ معـظـمهم
ــانــيــا خــطــوة ســوريـــون لــدخــول أ
جـريـئـة اعــتـبـرت مـحـوريـة في اإلرث
الــذي ســتــتــركه بــعــد خــروجــهــا من

السلطة.
◊uG{ bO¹Qð

وعـلى رغم أن اخلـطــوة لـقـيت تـأيـيـد
ـان اال أنـهـا سـاهـمت الـعـديـد من األ
أيضا في تعزيز شعبية حزب "البديل
ـنـاهض لالجـئـ ـانـيـا" ا من أجل أ

يـني متـطرف ما مـهّد لـتكـوّن تكـتل 
ــان لــلــمــرة األولى مــنــذ داخل الـــبــر

ية الثانية. احلرب العا
وفي الــفـتــرة عــيـنــهـا لــقـيت مــيـركل
انــتـقــادات قـادة آخــرين مــثل رئـيس
الوزراء اجملري فـيكتـور أوربان الذي

اتهمها بـ "االمبريالية األخالقية".
وبـعــد سـتــة أعـوام عـلـى تـلك األزمـة

أبـدت مـيركـل أسفـهـا هـذا الـشـهر ألن
االحتـاد األوروبي ال يــزال بـعـيـدا عن

اعتماد سياسة جلوء موحدة.
وفي اجملـال البـيـئي تـواجه الـسـيدة
الــتي أطـــلق عـــلــيـــهــا ســـابــقـــا لــقب
ــنــاخ" انــتــقـادات من "مــســتــشـارة ا
ناشـط شـبان يـرون أنها فـشلت في
نـاخـية خـصـوصا مـواجهـة األزمـة ا
انيا لم تـتمكن بـعد من احترام وان أ

تعهداتها في خفض االنبعاثات.
ــثـــابــة حــجــر وأصـــبــحت مـــيــركل 
ـالـية الرحى األوروبـي خالل األزمة ا
في منطقة الـيورو حيث دفعت برل
في اجتـاه خـفض االنـفـاق في مـقـابل
خـطط انقـاذ مـالي لـلدول الـغـارقة في
ديــونـهــا. وأثـارت تــوجــهـات مــيـركل
يـومـها تـظـاهـرات مـناهـضـة وصـفـها
خاللهـا احملتجـون بـ "ملـكة الـتقشف"
في أوروبا وحـمـلوا رسـوما سـاخرة
تــصــوّرهــا وهي تــرتــدي زيّــا نــازيـا
بـينـمـا رأى منـاصروهـا أنـها تـمـكنت
ـــالــيــة مـن احلــفــاظ عـــلى الــوحــدة ا
للقـارة. وخالل أزمة فيـروس كورونا
وعلـى رغم اإلقرار بـبـعض اخلـطوات
الـــنــاقـــصــة مــثـل الــبطء في تـــوفــيــر
اللقاحات بقـيت معدالت الوفيات في
ــــانـــيـــا أقل مـن الـــدول األوروبـــيـــة أ

األخرى نسبة الى عدد السكان.
في  ?2005أصـبــحت مـيــركل أصـغـر
انـية وأول امـرأة تتولى مسـتشـارة أ
ــنـصـب وهي تـغــادره كــأكــبـر هــذا ا
قــــــــــــادة االحتــــــــــــاد األوروبـي ودول

مجموعة السبع سنّاً.
ولدت أنغـيال دوروثيا كـاسنر في 17
تــمــوز 1954في مـــديــنــة هــامــبــورغ
ـانـيـا لـقس الـسـاحــلـيـة في شـمــال أ
لوثـري وأم معـلّـمة قـبل االنتـقال الى

اجلزء الشرقي من البالد. انيا انتس بشمال شرق أ ÍbOKIð ”U³∫ ميركل برفقة نساء باللباس التقليدي أثناء زيارة قرية صيادي السمك فاسي في جزيرة أو
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ودانت الــرئـــاســة الـــفــلـــســطـــيــنـــيــة
ــتـــ الــبــشـــعــتــ الـــلــتــ "اجلــر
ارتــــكـــــبــــتــــهــــمـــــا قــــوات االحــــتالل

." اإلسرائيلي في القدس وجن
واعــتـبــرت الـرئــاسـة في بــيـان بــثـته
وكالة "وفا" الـفلسطـينية الـرسمية أن
استمرار "هذه الـسياسة سيؤدي إلى

انفجار األوضاع".
مـن جــانــبــهــا نــعت حــركــة حــمــاس
اإلسالمـــــيــــة فـي بــــيـــــان "اجملــــاهــــد
الــقــسـامـي أحـمــد زهــران" و"ثــلـة من
شـــهــداء شــعــبــنـــا األبــطــال والــذين
ـسـلـحـة ارتـقـوا خالل االشـتـبـاكـات ا
الــبـــطــولــيــة مـع قــوات االحــتالل في

." مدينتي القدس وجن
Íu  œułË

وعلى الرغم من أن احلركة اإلسالمية
هي احلاكمة في قطاع غزة منذ العام
 2007إال أن لــــهــــا وجـــود قــــوي في
الضفة الغـربية التي تديـرها السلطة
الفـلسـطيـنيـة وفصـيلـها األبـرز حركة
فـــتح. كـــذلك نــــعت حـــركـــة اجلـــهـــاد
اإلسالمي وذراعها الـعسكـري "سرايا
الـقــدس" "شـهـيــدهـا اجملـاهــد أسـامـة
صــــبح الــــذي ارتــــقى ... عــــلى أرض
".وكــانت وزارة الـصـحـة أكـدت بـرقـ
في بـيـان "اسـتـشـهـاد مـواطن أصـيب
بــــــــالـــــــــرصـــــــــاص احلـي وصـل إلى
مسـتشفى ابن سـينـا في حالـة حرجة
" جـنـوب غـرب مـديـنة من قـريـة بـرق

جن في الـضفة الغـربية. وكـثيرا ما
تــقع مــواجــهـات بــ فــلـســطــيـنــيـ
واجلـيش االسـرائـيــلي عـنـدمـا يـدخل
اجلـــيش األراضي الـــفــلـــســطــيـــنــيــة
اخلــاضـــعـــة لـــلــســـيـــطــرة األمـــنـــيــة
الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.
وتــشـهــد جــنـ الــواقــعـة في شــمـال
الــضــفــة الـغــربــيــة مـنــذ عــدة أشــهـر
اشــتــبــاكــات بــ الــفــلــســطــيــنــيــ

واجليش اإلسرائيلي.
وقـتل أربـعـة فـلـسـطـيـنـيـ مـنـتـصف
ـاضي خالل مـواجـهـات مع الـشـهـر ا
. القوات اإلسرائيلية في مخيم جن
وكـــانت قـــوات األمن اإلســرائـــيــلـــيــة
أطــلــقت فـي وقت ســابق من الــشــهــر
اجلاري عملية واسـعة بحثاً عن ستة
معـتقلـ أمنيـ فلسـطيـني بـينهم
خمسـة من عناصـر اجلهاد اإلسالمي
والـقـائـد الـسـابق في "كـتـائب شـهداء
األقـصى" اجلـنـاح الـعـسـكـري حلـركـة
فـتح زكريـا الـزبـيـدي إثـر فرارهم من
سجن جـلبـوع شمـال الدولـة العـبرية
عـبـر نـفق حـفـروه أسـفل مـغـسـلـة في
زنــــــزانــــــتـــــهـم.وأعــــــادت الــــــقـــــوات
اإلســرائـيــلــيـة اعــتـقــال الـســتـة بــعـد
مطـاردتـهم. احتـلت إسـرائيـل الضـفة
ـا فـيـهـا الـغـربـيـة في الـعـام  1967
القـدس الشـرقية الـتي ضمـتهـا الحقا
في خـطــوة لم يـعـتـرف بــهـا اجملـتـمع

الدولي.
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W¹d∫ إطارات محترقة تغلق مدخل قرية برق الفلسطينية غربي جن في الضفة الغربية 

{ بدو (االراضي الـفلـسطــــــينـية) (أ
ف ب) - قتل أربعة فلـسطيني امس
األحـــد في اشـــتــبـــاكــات مـع اجلــيش
اإلســرائـيــلي في مــوقــعـ بــالـضــفـة
الغـربية احملـتلـة بحـسب مصادر في
اجلـــيش اإلســـرائــيـــلي ومــســـؤولــ
فلسطيني في إطار عملية عسكرية
ضد عناصر من حركة حماس تنفذها
القوات اإلسرائـيلية مـنذ السبت ضد

عناصر من حركة حماس.
وأكـدت وزارة الـصحـة الـفـلـسطـيـنـية
في بـيان "اسـتـشـهاد ثالثـة مـواطـن
في بـلدة بـدو شـمـال القـدس" بـعـدما
أعـــــلـــــنـت في وقـت ســـــابـق مـــــقـــــتل
فـلــسـطــيـني ""بـالــرصـاص احلي" من
. قرية برق جنوب غرب مدينة جن
وشـاهـد مـصـور وكـالـة فـرانس بـرس
بـقع دم كــبـيـرة فـي أرض زراعـيـة في

منطقة بدو.
حركة حماس

ــــتـــــحــــدث بــــاسـم اجلــــيش وقــــال ا
اإلسـرائــيـلي أمـنـون شـيــفـلـر لـوكـالـة
فرانس برس إن القتلى سقطوا خالل
عــمــلـيــة إســرائـيــلــيـة لــلــقـبـض عـلى

" من مقاتلي حركة حماس. "إرهاب
وبحسب شيفلر فـإن العملية "جارية"
ــــشـــاركـــة اجلـــيـش وجـــهـــاز األمن
الداخلي "الشـاباك" واستهـدفت خلية
تـــابـــعـــة حلـــركـــة حـــمـــاس.وأضــاف
ـــتــحــدث أن الــعــمـــلــيــة بــدأت قــبل ا

منـتصف لـيل السـبت حيث  تـنفـيذ
اعتقال قرب جن "دون اشتباكات".
وانــدلع "اطالق الـنــار" بــعـدمــا نـزلت
الـقـوات اإلسـرائــيـلـيـة إلى بـرقـ في
وقت مـبكـر من صـبـاح األحـد لتـنـفـيذ
اعتقـال آخر في ح وقع تـبادل ثان
إلطالق الـــنــار في قــريــة بــدو شــمــال

غرب القدس على ما أشار شيفلر.

وأكد شيفلر تنفيذ "عدة اعتقاالت".

وأفـاد اجلـيش اإلسـرائـيلـي في بـيان
عن إصـــابـــة إثـــنــــ من عـــنـــاصـــره
"بجروح خـطيرة" بـنيران فـلسطـينية
. وذكــر الـبـيـان أنه  نـقل في بـرقـ
ـسـتـشفى ـصـاب إلى ا اجلـنديـ ا

دون تقد مزيد من التفاصيل.
ورحب رئــيس الــوزراء اإلســرائــيـلي
نفـتـالي بيـنيت بـالعـمـليـة العـسكـرية
وأكد دعمه لهـا. وقال في بيان صادر

عن مـكـتـبه "حتـركت الـقـوات األمـنـيـة
ـنــاسب خالل الــلـيل في في الــوقت ا
يـهــودا والـســامـرة (االسم الــتـوراتي
للضفـة الغربية) ضـد مخربي حماس
الذين كانوا على وشك تنفيذ عمليات

إرهابية".
وأضاف "تصرف اجلـنود والقادة في
يـدان كما هـو متـوقع اشتـبكوا مع ا

العدو ونحن ندعمهم بالكامل".
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وأمسى عبداً للشعارات أعتـاد الشعب العراقي أن يكن مطية كل حاكم ومتسلط
ــضـلــة الـتي أفــقـدته تــمـاســكه وقـدرته عــلى الـتــشـخــيص الـصــحـيح الـضــالـة ا
بات بات يعيش حياة البؤس واحلرمان وحتديد بوصلة مصاحله العليا ستـقبله
دون والتهـميش من قبل هواة الـسياسيـة واجلهلة ومتـصنعي الشـعارات الكاذبة
ـرتهن والـذي أستـطاع أن يـبقى صـابراً ـصـلحـة العـليـا للـشعب ا أي مـعرفـة با
وما إن تنفس طوال سـن والتي فقد فيها شخصيـته الوطنية  وهويته ووجوده
احلريـة حتى راح يتعبد األصنام ويسير خلف ديناصورات سياسية ملكت حقه

. وأسرت قراره ومصيره معاً وسيطرت على حياته مرة ثانية  بالوجود
ظل الــشـعب الــعـراقـي يـعــيش حـيــاة اخلـوف ولم يــشـعــر يـومــاً بـثــقـافــة الـرأي
ومع مرور أكـثر من  17عـاماً وضرورة إن يـكـون قراره هـو في صـنع مصـيـره
وال يـعلـم إن هذا عـلى الـتـغـيـيـر إال انه مـا زال يـعـيش حـالـة اخلـوف من الـقـادم
وظل يعيش حياة اخلوف ستقبل بيده ال بيد غيره اخلوف من صـنع نفسه وان ا

والتبعية للحاكم الظالم مهما كان شكله.
ـتـنـفـذة وباسـم الدين عـرفت نـقـطـة ضـعـفه أال وهي الـدين والـعـقـيدة األحـزاب ا
وعمـلت على إن تتحكم بحياته من خالل هذه النقطة فاستخدموا العمامة زوراً
وكذبـاً حتى أمـست هناك مـقاطـعات ووزارات وهيـئات ودرجـات خاصة يـقودها
وخـير مـثال في ذلك وزارة الـكهـرباء والـصحـة والعمـل والشؤون عـمم الفـاسد ا
االجـتمـاعـيـة وغـيـرهـا تـقـاد من قـبل مـعـمـمـ مـهـمـتـهم الـوحـيـدة اإلشراف عـلى
الــعـقـود وعــمـلــيـات الـشــراء الـتي تــقـوم بــهـا هـذه الــوزارات واالسـتــحـواذ عـلى
الكـومشنات على إن تستخـرج األسهم حسب األسبقية واألولى فاألولى واالهم
من ذلك تكـون النسبـة األكبر للـصنم األكبر وهـكذا تتم عمـليات السـرقة وتهريب
حـتى وصل احلــال بـعـمـامـة الـفـسـاد إن تـدخل في مـديـريـة األمـوال والـعـمـالـة 
رور الـعامة من خالل إدخال شركة سعودية تكون مسؤولة عن عمليات حتويل ا
السـيارات وإصـدار وجتديـد بـاجات إجـازة السـوق والسـنـوية وبـرسوم خـيالـية

تصل  إلى أكثر من  100مليون دينار يومياً .  
ؤمل إن جترى على الـرغم من األمل الكبير في االنتخـابات القادمة والتي من ا
وعلى الـرغم من كونـها محـطة مـهمة من مـحطات في العـاشر من الشـهر الـقادم
إال إن هذه اآلمال قـراطي وتعـدد خمس جتـارب انتـخابـية سـابقـة التـغيـير الـد
تـابع يجد أن خيوط شاهد وا تكاد تـكون ضعيـفة في قدرتها في الـتغييـر الن ا
الــلـعــبــة الـســيــاسـيــة تــمـســكــهـا نــفس الــكـتـل الـتي ســيــطـرت وســرقت الــقـرار
 مع بدء الـعد الـتنازلي لـها يـجب أن تستـهدف االنـتخابـات العـراقية السيـاسي
ـناطقية وتمك األحزاب قراطية ولـيس الطائفية واحلزبية وا قبـلة ترسيخ الد ا
تنـفذة فدعـاية االنـتخابـات يجب أن تعـتمـد على إحداث الـتغيـير لـكن التغـيير ا
نشود واحلقيقي لن يأتي من خالل أنتخاب وجوه متكررة ومعروفة ومكشوفة ا
ــشــهــد والــقــرار مع هــيــمــنــة األحــزاب الـــتي ســيــطــرت عــلى ا
السـياسي  والتي تعيش الفساد والثراء الفاحش وتخدم
مصـاحلـها اخلـاصـة وتـرسخ السـرقـة والـقتل واخلـيـانة
والتـدمـير وانـتـشار األمـيـة واخملدرات والـفقـر وتـضحك
على الـشـعب بـتـصـريحـات رنـانـة حتت زعم حـمـايته من

اإلرهاب.   

بغداد
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كــــانت هــــذه الـــقــــرارات قــــد فـــرضت
ضـرائب بــسـيــطـة عــلى الـســلع مـثل
ـشـروبـات الغـازيـة مثل: السـكـاير وا
الــــكــــوكـــــا والــــبــــبــــسـي فــــضال عن
شروبات الكحولية والبيرة وزيادة ا
سعـر (كـالـون الـبنـزين) وكـان الـعراق
ــكــايــيل وقــتــذاك يــعــمل فـي ضــمن ا
ـوازين اإلنـكــلـيـزيـة وهـي الـكـيـلـو وا
متر والكيلو غرام فضال عن الكالون
قـبـل أن نـتــحــول إلى الـلــتــر وهـو من
يل كاييل الفرنسية سنة 1974 وا ا
والـيــاردة وغــيـرهــا أقــول زيـد ســعـر
الـــكـــالـــون من مـــئـــة فـــلس إلـى مـــئــة
وعــشــرين فــلـســا والــكــالــون يــعـادل
4.450 التار كـما زيـدت قيمـة ما كان
يــعـــرف بـ(الــعـــانــة) وتـــعــنـي أربــعــة
فــلـــوس مــنـــذ أن أصــدرت الـــعــمـــلــة
أيام الوطـنـيـة الـعراقـيـة سـنة  1931 
لك فـيـصل األول زيدت إلى خـمـسة ا

فلوس. 
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ـا ضـاع من الـذاكـرة.كان وغيـر ذلك 
تـعـلـيل مـجـلس الـوزراء التـخـاذ هـذه
القرارات االقـتصاديـة البـسيطـة أنها
ــالي من ســتــزيــد في دخل الــدولــة ا
أجل تمـويل مـشـاريع تنـمـوية شـامـلة
للبلد واشهد لله وللحقيقة وللتاريخ
قـــد أنــتـــجت كـــمــا وفـــيـــرا وافــرا من
ــشــاريع الــعــمــرانــيـة اجلــديــدة في ا
العراق كله لكن سـبق السيف العذل
شـكلة أن الـسلـطة كانت أو العدل فـا
تعاني في ذلك الوقت عزلة شبه تامة
ــــزمن مع فـــبــــعــــد اخلالف األولي وا
االجتـاهــات الـقــومـيــة دخل الـيــسـار
والشـيوعـيون عـلى اخلط بعـد نهـاية
اثر حوادث شهر العـسل مع السلـطة 
كــركــوك في تــمــوز 1959  وخــطـاب
رئـيس الــوزراء الـشـهــيـر في افــتـتـاح

U öD «5

www.azzaman.com

ـعـاصر إطالق الـرصاص احلديث وا
سانـدين إلضراب ـعتـصمـ ا على ا
ا عمال السكاير خريف سنة 1960 
شـــــاع في أوســـــاطـــــهم عـن تـــــزويــــر
انتخـابات نـقابتـهم وسعي احلـكومة
النتزاع النقابات من اليسار العراقي
الى موالـ لـلحـكـومة فـأطـلقت الـنار
ـــســــاكـــ عــــلى هـــؤالء الــــشـــبــــاب ا
ؤازرين لـعمـال معمل عتـصمـ وا ا
(سكاير تركية) الذي هدم اآلن وحتول
إلى ســــاحـــة لــــوقـــوف الــــســـيـــارات
ـــواجه لــلـــثــانـــويــة اجلـــعــفـــريــة وا

والقريب من مبنى (العبخانة).
أطــلق الـرصــاص فــجــر يــوم من أيـام
األســبــوع األول من تـــشــرين الــثــاني
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س عن كثب كان رئيس الوزراء وقد 
تـــــأزم الــــوضـع في بـــــغـــــداد وأخــــذ
اإلضراب مدياته الواسعة فألول مرة
ـؤثـرة في تـتـفق األحـزاب الـعـراقـيـة ا
الـساحـة تـتـفق كـلـهـا من غـيـر اتـفاق
مـــســبق أو مـــتـــفــاوض عـــلــيـه عــلى
اإلضراب والتظاهر فعاد من البصرة
مــــســـرعــــا لـــيـــصــــدر قـــراراتـه الـــتي
نع التـجمهر سمعـناها من اإلذاعـة 
وإطالق الـــنـــار عـــلـى من زاد عـــددهم
عـلى أربـعـة وأمـر قــواته الـعـسـكـريـة
ـتــظـاهـرين وال بـإطالق الـنــار عـلى ا
سيما متـظاهري شارع الـرشيد عصر
يـــــــــوم 28 من آذار 1961 فــــــــــوضع
ـــطـــر والــدم الـــرصــاص الـــنـــازل كــا
الـنــازف بـغــزارة من صـدور الــشـبـاب
والــشــابــات وظـهــورهـم وظـهــورهن
وضع نـهــايـة لـهــذا اإلضـراب الــيـتـيم

الذي لم يقف عنده أحد!.
تلك أمـة خـلت لهـا مـا كسـبت وعـليـها

ما اكتسبت.

احلــزب ولــيــد األعــظـمـي واخلــطـاط
الــبـارع...(يــا هــذه الـدنــيــا أصــيـخي
واشهدي/ أنا بغير محمد ال نقتدي).
كـــمــا نـــاشـــد الــعـــديــد مـن الــكـــتــاب
والـصــحـفــيــ وال سـيــمـا مــا كـانت
تـنــشـره جــريـدة (الــثـورة) الــتي كـان
يـصــدرهــا الـصــحـفـي الـرائــد احلـاج
يــــونـس الــــطــــائي; صــــديـق رئــــيس
قرب والذي حجّ بدال عنه- الوزراء ا
كما ذكر ذلك في تـصريحات صـحفية
للصحفي الرائـد صديقي العزيز أبي
إيـاد; الـسـيـد مـوسى جـعـفر-2005-
رحـــمه الـــلـه. نـــاشـــدوه أن يـــؤسس
حزباً يتوحد الشعب من خالله?! لكن

ناشدات لم تلق أذنا تصغي! هذه ا
!? لكن وزارة الـداخلـيـة أجازت حـزباً
ال اعـدو حــقـائق احلــيـاة إن قـلت إن
أنصاره وجماهيره وكوادره! ال تزيد
عن عدد الذين تقدموا بطلب تأسيس
احلـزب! وكـان الــسـيــد داود الـصـائغ
هـو من تــقـدم بــطـلب تــأسـيس حـزب
سمـاه (احلـزب الـشـيـوعي الـعراقي)
واتخـذ هذا احلزب مـقرا له فـي منزل
بأحد أزقة محلة البتاوي قريبا من
مــطــعم نــزار أو مـا ســمـي بـ(مـقــهى
عقدين)! الشهير الذي ما زال قائماً ا
ــقـهـى وكـانت حـتـى اآلن وأقـصــد ا
نـزل الفـتة حـمراء! تتـصـدر واجهـة ا
قـاتـمـة خطـت عـليـهـا بـخط رديىء ال
ت إلى فن اخلـط الـعــربـي بــصــلـة
عـبـارة (احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي)
وأصــدرت هـذه اجلــمــاعــة صـحــيــفـة
بدأ) بنصف حجم اجلرائد اسمها (ا
ـعــمــول به تــرأس حتـريــرهـا داود ا
الصائغ ذاته وما مضت أشـهر قليلة

حتى تبخر كل شيىء.
كـانت هـذه أفـضـال ومـنـجـزات (فـترة
االنتـقال) الـتي كـان كثـير من الـناس
يتـندرون بهـا بقـولهم (فـترة االنـتقال

من القندرة إلى النعال)!  
ــعــاني مـا وفـيــهــا من الــكـنــايـات وا
فـيهـا الـفـتـرة الـتي بـشـر بـهـا رئيس
الـوزراء الــذي أصــدر في شــهـر آذار
1961 ولـعـدم وجــود مـجـلس نـواب
يـنـاقش مــثل هـذه الــقـرارات وألنـهـا
كــانت تــصــدر فـي ضــمن االجــتــمــاع
ــتـد حــتى الــيــومي الــلــيــلي الــذي 
الــفــجــر ومــا فــيه من إربــاك لــوضع
كـثـيـر من الــوزراء الـذين ال يـطـيـقـون
السـهـر اليـومي وحـتى الفـجـر ولهم
مـســؤولـيــات أســريـة ووظــيـفــيـة في
ست ال بل توثقت من الوزارة ولقد 
ذلك من خالل قراءة مذكرات وزيرين
ـــــقـــــربـــــ إلى رئـــــيس مـن أقـــــرب ا
رحومان: الوزراء وهما الـفاضالن ا
عــبـــد الـــلــطـــيف الـــشــواف واألديب

احلقوقي مصطفى علي.
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لتـكن سياسيـا امتلك ارنب  هذا ملـخص السياسة من وجـهة نظري على االقل
هذه االيـام  ما الذي يـحتاجه اي سيـاسي كي يكون سيـاسيا ? يحـتاج ارنبا 
ـا لم تبنى عـلى اسس علـمية او مـنطـقية وقـد تكون في احلقـيقـة هذه الفـكرة ر
نــتـيـجـة جتـارب الـواقع احلــيـاتي الـيـومي  االشـخــاص اجلـيـدون او الـسـيـئـون
كالهمـا محاربون  اجليدون محاربون من اعـداء النجاح  والسيئون محاربون
من مـحاربي السيئـ والفاسدين  وفي كل االحوال يـجب ان يبنى االتزان ب
مـسيـرة العـمل  ان كنت شـخص مـحارب عـليك ان جتـد االرنب  لالرنب فؤاد
ا تقوم به من دون ان تزعج نفسك او ترهق افكارك  لعلي كثـيرة  فهو يقوم 
ل الــشـخص من ـا  ـديــر االرنب  ر اطــبق هـذه الــسـيــاسـة وهي ســيـاســة ا
واجـهات واالرهاق النفسي واجلـسدي مع اشخاص غير مـتكافئ  في القوة ا
معه ان كـان شخصا جـيدا ناجحـا ويسعى الى حتقـيق طموحاته اخلـيرة فعليه
ـشـاريع ان يـخـفف وطىء اخلـطى ويـضع االرنب بــديل عـنه في تـنـفـيـذ بـعض ا
صـالح التي تخدم البلد او تخدم مؤسسته  وقد اتبعت هذه الطريقة بالفعل وا
ــشـاريع  الن االشـخـاص الــنـاجـحـون اشــخـاص صـادقـون في فـي مـخـتـلف ا
ـواجهة وتملي شروطك عليه هذا عـملهم كثيروا االعداء  ان تضع االرنب في ا
جـدا مهم لـتـنفـيذ كل مـاتـريد من دون ارهـاق او لـغو اضـافي انت في غـنى عنه
ومن ثـم  ريع كل شيء يـعــود الـلــيك وان كـان بــنـسب مــتـفـاوتــة وعـدم الــظـهـور
باالمـتنـان اللـيك للـجهود الـتي تبـذلهـا  لكـنك ستـجبـر اعداء الـنجـاح في تنـفيذ
ماتـريـد بـل كل مـاتـريـد واحيـانـا اخـتـار االرنب مـن اعـداء النـجـاح وامـلي عـلـيه
جـميع مـا ترغب من دون ان تـنـسى شيء فدائـما االرانب مـوجـود للـقفـز امامك
ـهم اخـتـيـار االرنب اجلـيـد لـيس كل االرانب هي ارانب وتـنـفـذ مـاتـريـد  ومن ا
جـيـدة في الـقـفـز  وحـاول ان تـستـبـدل االرانـب ب تـارة واخـرى كي ال يـطـمع
االرنب بان يـكـبـر ويـصـبح سلـحـفـاة  انت هـو الـسـلحـفـاة الـتي يـجب ان تـبقى
عمـرا طويال مـحمـية بـصدفـتـها مـرتاحـة فالـنتـيجـة االخيـر االرنب سيـموت بـعد
عامـ  لقـد اتبعت سـياسـية االرنب وبقـيت سلـحفاة في مـختـلف االماكن التي
ـوت وانا استمـر بعطاء اكبـر متنوع يـنمو ويزدهر عمـلت بها  ومازال االرنب 
 هذا ان كـنت انسـان صالح يـرغب بخدمـة مجـتمعه  امـا سيـاسية الـسلـحفاة
واالرنب الـتي يتـبعـهـا بعض الـقـوى السـيـاسيـة من دون ان تسـمى بـهذا االسم
الني انا من اطـلقت هـذا االسم  فمـا زالو يـعيشـون عمـر السـلحفـاة ويكـسبون
وت ويـأتي ارنب اخر  فـاالمر مكـاسـبهـا اخملتـلفـة واالرنب يعـيش لـعامـ ثم 
هنـا مخـتلف تمـاما مع ان الـقاعدة واحـدة  فاستـبدال ارنب بـارنب اخر عمـلية
سـهـلـة جدا بـالـضـغط وتـقلـيل الـفـرص وعدم تـوفـيـر مـتطـلـبـات النـجـاح  فـيأتي
االرنب مــسـرعـا لـيــصل الى خط الـنـهــايـة في احلـقـيــقـة هي لـيــست خط نـهـايـة
السـبـاق بل خط نـهـايـته ونـهـايـة مـصيـره  وفي حلـظـة فـرح االرنب بـاالنـتـصار
تخرج السلحفاة متبخترة ال يعيقها عائق تأكل الكيكة الكبيرة وحدها  نعم انه
طـالبة كـيك جيـدا والسيمـا ان االرنب متـغيـر في كل مرة  فـليس حـق االرنب ا
ـتسـابـقـ  هـنـا في مـجـال الـسـيـاسة في بـالـنـتـائج فـلـست انت الـوحـيـد بـ ا
الـعـراق عـلـيـنـا ان نـعـرف من الــسـلـحـفـاة ومن االرنب  وال ان نـطـارد الالرنب
ونتـرك السلحفـاة  بل على االرنب ان ينجح متمـسكا بنجـاحه ليرتقي الى رتبة
ة  والسيـما ان السـلحفاة السـلحفـاة  لكي يتم الـتخلص من الـسلحـفاة القـد
معـمرة ن واالرنب يـعيش عامـ ان طال عـمره  كيف تـموت الـسلحـفاة ? بدعم
ـكـررة  االرانـب الـتي تـرغب بـالـفـوز ـسـتـبــدلـة غـيـر ا االرانـب  االرانب غـيـر ا

صائر وتغيرها . لنفسها  دائما توجد ارانب جيدة تخدم ا

هـــذا إضــــراب أنـــعــــته بـ (اإلضـــراب
ـاذا هو يـتيم? فألني لم اليـتيم) أما 
ــهــتــمـــ بــالــشــأن أجــد أحــدا مـن ا
الــعـــراقي احلـــديث قــد حتـــدث عــنه
ــؤرخـ فـكــأنه تــبـخــر من ذاكـرات ا
ـهــتـمــ بــالـشــأن الـعــراقي; فـفي وا
شـــهـــر آذار 1961 أصـــدر مـــجـــلس
الـوزراء الـعـراقي قـرارات اقـتـصـادية
عــدة أثـــارت حــفـــيــظــة الـــنــاس; كل
الي النـاس ألنهـا تتـصل بـدخلـهم ا
ـا جُـبِل عـلـيه- حريص واإلنسـان- 
ال يـحبه حـبا جـما وال يرغب على ا
في الـتـفــريط به مـهــمـا قلّ أو ضَـؤُل
ا أن مجلس الـوزراء أمسى ومنذ و
ــــشــــرّع األول تــــمــــوز 1958 هــــو ا
واألخــيـــر في أي قـــرار مــهـــمــا كــان
بـــســبب إلـــغــاء مـــجـــلــسي األعـــيــان
والـنـواب ودخـول الـعراق فـي (فـترة
االنتـقـال) كمـا نـعـتهـا رئـيس الوزراء
الــلــواء الـــركن عــبــد الـــكــر قــاسم
ـفــتـرض أن تـنـتـهي والـتي كـان من ا
في 31 كـانـون األول 1959 عـلى أن
يبدأ العراق- كما كرر رئيس الوزراء
ــرجتـلــة الـعــديـدة- ذلك في خــطـبه ا
مرحـلة جـديدة من الـعمل الـسياسي
وإطالق حـــــريــــة الــــعــــمـل احلــــزبي
وإجـراء انـتــخـابـات نـيــابـيـة وصـدر
مرسوم جـمهوري يحـمل الرقم واحد
ـرحــلـة يـرسم مـالمح ا لـســنـة 1960
قـبـلة وأسـسـها وإيـذانـاً بالـشروع ا
في تـــنــفــيـــذ وعــود رئـــيس الــوزراء
قراطي) فأجيز (احلزب الوطني الد
بـــزعــامـــة مــؤســـسه األســـتـــاذ كــامل
اجلــادرجي- أو كــامل اخلــيـام عــلى
لـغة شـاعـرنـا الـرصـافي!- الـذي عمل
رئيس الوزراء على شـقه بسبب نقد
اجلـــادرجـي لـــلـــكـــثــــيـــر من قـــرارات
احلـكــومـة ووصل احلــال بـاألســتـاذ
كامل إلى إعالن جتميد نشاط احلزب
في صيف 1959 بعد الفوضى التي
غــاص الـعــراق فــيــهــا أوانــذاك كـان
يـنــتــقـد ذلـك عـلى صــفــحـات جــريـدة
(األهـالي) الــنـاطــقـة بــلـســان احلـزب
ـقراطي فـتأسس حزب الوطـني الد
انـشق عـن احلـزب الـعــريق بــزعـامـة

األستاذ محمد حديد; الذي كان وزيراً
لــلــمـالــيــة في حــكــومــة قـاسـم سـمي
بـ(احلزب الوطـني التـقدمي) وصدرت
عنه جريدة تـعبر عن سـياسة احلزب;

هي جريدة (البيان).
أمـا الـشــيـوعـيـون فــقـد رفـضت وزارة
الــداخـلــيــة طــلـبــهم إلجــازة تــأسـيس
حـزبــهم وحــتى بــعـد أن غــيـروا اسم
حزبهم إلى (حـزب احتاد الشعب) ألن
احلزب كان يـصدر ومـنذ بدايـة شباط
1959 جـــــريــــدة اســـــمــــهـــــا (احتــــاد
الشـعب) سيـمـنع قائـد الفـرقة األولى
ومـقـرهــا مـديـنــة الـديـوانـيــة; الـزعـيم
الـركن (الـعـمـيـد الـركن بـرتب اجلـيش
الــعــراقي اآلن); ســـيــد حــمــيــد ســيــد
حـــســ بـــوصــفـه مــســـؤوال عن أمن
ـنـطـقـتـ الـوسطـى واجلـنوبـيـة من ا
العراق ألن احلكم كان وقـتذاك عرفيا
عسـكريـاً واللواء الـركن أحمـد صالح
الـعـبـدي كـان هـو احلـاكم الـعـسـكـري
الـعـام; وحـتى وإن غـيـر الـشـيـوعـيون
اسم حـــــزبــــهم فـــــقــــد رفــــضت وزارة
الـداخـلـيــة الـطـلب ال بل األدق رفض
رئـــيس الـــوزراء الـــطـــلب. ال بل رأيت
تـوقيـعه عـلى وثـيـقـة الـرفض في أحد
ؤرخ والـباحث الكـتب الـتي نشـرهـا ا
تـقاعد خـليل إبراهيم العميـد الركن ا
حـسـ (الـزوبـعي) في سـلـسـلـة كتـبه
الـــوثــائـــقــيـــة الـــتي حــمـــلت عـــنــوان
(مـــوســـوعـــة ثـــورة  14تـــمـــوز) نص
تــعــلــيـقــة رئــيس الــوزراء ( ال أوافق.
إنـهم...) وال أريـد كـتـابـة الـكـلـمـة ومن
أراد الــــتــــأكـــد فــــلــــيــــرجع إلى كــــتب
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كـــمـــا رفض الـــطــلـب الـــذي تــقـــدم به
اجلـــواهـــري الـــكـــبـــيـــر مع ثـــلـــة من
ستقلة وعلى الشخصيات الوطنية ا
رأسهم الـشخـصيـة الوطـنيـة البـاهرة
األستاذ عـبد الفتـاح إبراهيم (2003)

لتأسيس (احلزب اجلمهوري).
في حـــ أجـــازت وزارة الـــداخـــلـــيـــة
تــأســيس (احلــزب اإلسالمي) وكــنت
أرى في األعظمية الـالفتات التي كتب
ـدوي لــشـاعـر عـلــيـهـا بــيت الـشــعـر ا

كـــنـــيـــســـة مـــار يــوسـف  وتـــنـــديــده
بـــعــبـــارات قــاســـيــة بـــالـــذي حــصل
فاستـغلت الـفئات كـلها هـذه القرارات
ـدارس لـتــعــلن اإلضـراب الــعــام في ا
والكليات في األيام األخيرة من شهر
آذار 1961 وزاد من وطــأة اإلضـراب
عــــلى احلــــكــــومــــة إضــــراب ســـواق
الـــســـيـــارات بــــســـبب زيـــادة ســـعـــر
البنـزين فتعـذر على النـاس الوصول
إلى أعمـالهم واضـعـ في احلسـبان
قلـة السـيارات اخلـاصة وحـتى الذي
يــجــرؤ عــلى اخلــروج فــإنه يــعــرض
نـفـسه وسـيـارتـه لـلـرشق بـاحلـجـارة

والزجاجات الفارغة.
كــــان رئـــــيس الــــوزراء وقـــــتــــذاك في
البـصـرة لوضع حـجـر األساس لـعدد
ـشـاريع ومـنـهـا مـيـنـاء أم قـصر من ا
وإذ كان يواصل زيارته ومنهاج عمله
في الـــبـــصـــرة أضــحـت احلــيـــاة في
بغـداد ومـدن عـراقيـة أخـرى مشـلـولة
أو شـبه مـشـلـولـة فال سـيـارة تـمـرق
وإذا مرقت تعـرضت إلى ما هو أدهى
ـنددة وأمـر وانـطـلـقت الـتـظـاهـرات ا
في أنحـاء من بغـداد وفي يوم 28من
آذار 1961 نظم الشيوعيون تظاهرة
صـــاخــــبـــة من قـــرب ســــاحـــة حـــافظ
الـقــاضي ووجــهـتــهـا وزارة الــدفـاع
حــيث مـــقــر رئـــيس الــوزراء ومــا أن
سارت عشرات األمتار وقبل أن تصل
إلى مـحلـة الـعـمّار أنـطـلق الـرصاص
ـتظـاهـرين فـفي بالدي عـلى صـدور ا
ـطـاطي ال نـعـرف مـعـنى لـلـرصاص ا
ا ال يحدث قتال وحتى أو غير ذلك 
الـذين انــسـحــبـوا بــسـبـب الـرصـاص
طر  ما جنت ظهورهم نهمر مثـل ا ا

منه.
ا لم أجد له ذكرا وهذا األمر نفسه 
في كل الذي قـرأت عن تـاريخ الـعراق
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كــوردســتــان في 25 أيــلــول 2017م إلجــراء
االسـتفـتاء بعـد أن تعرض االقـليم الى حرب
وازنة غـير معلنة وحرمانه من حصته في ا
الــسـنـويــة الـعـامـة خلــمس سـنــوات كـامـلـة
(2018-2014) والــبـالــغــة قـرابــة خـمــسـ
مـــلــيــار دوالر حــيـث واجه فــيــهـــا اإلقــلــيم
حـصـارا خـانقـا خـاصـة وان تلك الـسـنوات
كـانت في معظمها حربا ضروس مع واحدة
ـا مـن اعـتى قــوى اإلرهــاب في الــعــالم قــد
وحـديـثـا حـيث تـركـت احلـكـومـة االحتـادية
قـوات البيـشمركـة تواجه مصـيرها لـوحدها
دون أي امــداد عــســكــري او فــني او مــالي
ولـوال جتربتها النضالية التاريخية بالقتال
والــصــمــود ومــســاعــدة الـتــحــالف الــدولي
ـا اسـتطـاعت من حتـطـيم اسـطورة وايـران 
اخلـوف لـداعش وحتـرير سـنـجار ومـخـمور
وحــمــايــة اإلقــلــيـم وكــيــانه الــســيــاسي من

االحتالل. 
هــــذا االســــتــــفــــتــــاء الــــذي جــــرى ذاته في
اسـكتلـندا قبل ثالث سـنوات من اجرائه في
كــوردســـتــان وحتــديــدا في أيــلــول من عــام
2014م ذلـك االسـتــفــتــاء عــلى حق تــقــريـر
ـصـير الـذي اقـرته اجلمـعـية الـعـامة لأل ا
ـتحدة عام 1961م والـذي يُعرف سـياسيا ا
ومـهـنـيـا بـأنه عـمـلـيـة تـعـبيـر عن الـرأي في
قـضـيـة مـحـددة بـأسـلـوب سـلـمي حـضـاري
حــيث رفــضــته بــريـطــانــيــا لـكـن زعـمــائــهـا

لـكة اسـكتـلنـدا الى انكـلترا بـينـما ضُـمت 
ـملـكة الـعظـمى في االول من أيار لـتشـكيل ا
1707م  احلـاق جزء من كوردستان التي
ملكة ـوصل الى ا كـانت تضم معظم والية ا
لكة الـعراقية بعد أكـثر من قرن من ضم 
اسـكتـلنـدا وحتديدا بـعد االتـفاق مع تـركيا
عام 1926م حيث وعدت احلكومة العراقية
ـنـحـهـم حـقـوقـهم والــبـريـطـانــيـة الـكــورد 
وقـفـهم الـذي أيدوا الـسـيـاسيـة والـثـقافـيـة 
ــلــكــة ــوصل الى  فــيـه انــضــمــام واليــة ا
الـعراق في استفتاء عصبة األ ورغم تلك
الوعود اال ان ما حصل في واقع احلال بعد
ـلكـة العـراق وترسـيم احلدود مع اكـتـمال 
تـركيـا كان مجـرد عملـيات تسـويف وترقيع
تـطور فيمـا بعد الى سلـسلة قاسـية ومريرة
دمـرة واالضطهـاد العـنصري من احلـروب ا
الــذي صـاحــبـته عــمـلــيـات إبــادة جـمــاعـيـة
وغـرافي قومي حـاد تعرضت له وتـغيـير د
مـعـظم مـدن احلـدود الـداخلـيـة لـكـوردسـتان
بـــدءاً من ســـنــجـــار ومــرورا بـــالـــشــيـــخــان
ومــخــمـور ثم كــركــوك وانـتــهــاءً بـخــانــقـ
ونـواحـيهـا وبقـية الـبلـدات والقـرى التي 
تـهجـير سـكانـها وتـوط آخـرين  جلـبهم

من جنوب ووسط العراق ليحلوا محلهم.
ولــــكي ال نــــخــــوض غــــمــــار تــــاريخ مــــؤلم
وتـفـاصيل جـارحـة على مـدى اكـثر من مـائة
ان وحكومة عـام نرحل بسرعة الى قرار بر

تــهــافــتــوا عــلى أدنــبــرة عــاصــمــة اإلقــلــيم
مـحاولـ اقناع قـادته بالـعزوف عن قرارهم
ـــشــاكـل ومــنح صـالحــيــات بـــوعــود حلل ا
ــا تــهـديــد او وعــيـد او أوسـع لإلقـلــيم دو
ــيـــلــيــشـــيــات لــكن جتــيـش لــلــعـــســكــر وا
االسـكتلندي أجروا اسـتفتائهم الذي أظهر
إن اكــثـر من نـصف الـنــاخـبـ ارتـضـوا في
ــــرحـــلـــة الــــبـــقـــاء ضــــمن اجلـــســـد هـــذه ا
الــبـريــطــاني بــيـنــمـا كــانت الــنـتــيــجـة في
كـوردسـتان بـعد ثالث سـنوات من اسـتفـتاء
اسـكتلـندا معـاكسة تمـاما حيث اخـتار اكثر
من %92 مـن ناخـبي اإلقلـيم االسـتقالل عن

العراق!. 
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ـقارنة بـسيطـة ب الفعـل االسكـتلندي و
والـكوردستاني وردود األفعال جتاههما من
قـبل بريـطانيـا والعراق نـرى البون شـاسعا
بـ الــسـلـوكـ والـفـرق رهـيـبـا بـ تـفـاعل
الـبريطـاني مع قـضية اسـتفتـاء واستقالل
اسـكـتالندا وبـ مـا ذهب اليـه قادة الـعراق
من ردود أفـــعــال انــفــعــالــيــة غــيــر مــتــزنــة
وكـارثـية أدت الـى اعالن حصـار خـانق على
كـوردسـتـان وشـعـبـهـا بـالـتـعـاون مع الـدول
األجـنبـية وخـاصة كل من ايـران وتركـيا في
مـحـاولـة ألسقـاط كـيان اإلقـلـيم حـيث شنت
سلحـة العراقية واحلـشد الشعبي الـقوات ا
ـساعدة إيرانـية وتركـية اجتاحت هـجوما 
ــدن والـقــرى الـكــوردسـتــانـيــة خـارج فــيه ا
تنـازع علـيها) ـعروفـة بـ (ا إدارة اإلقـليم وا
والـتي نـظم الـدستـور اعـادتهـا الى أحـضان
ــادة 140 حـــيث بــاشـــرت تــلك اإلقـــلــيـم بــا
الــقــوات بـإعــادة عــقــارب سـاعــة الــتــعـريب
وغـرافي الى ما والـتـهجـير والـتشـويه الـد
كـانت عـلـيه أيام حـكم الـبـعثـيـ بل ان تلك
الـقوات شنت هجـومها في ثالث محاور في
الـتـون كـوبري ومـخـمـور وسحـيـلـة الحتالل
عــاصــمـة اإلقــلـيـم ومـحــافــظـة دهــوك ولـوال
الــصـمـود والـقــتـال الـشــرس الـذي خـاضـته

واطـن وبـقية قـوات البـيشمـركة واسـناد ا
مـؤسـسـات اإلقـلـيم لـوقـعت كـارثـة فـي حرب

أهلية ال يعلم نتائجها اال الله.
والـيوم وبعـد أربع سنوات من تـلك العـملية
ـــقـــارنــة ســـريــعـــة في ردود األفــــــــعــال و
السـتـفـتاء اسـكـتلـنـدا وكـوردستـان نـدرك ما
كـنا نفتـقده من حضارة سـياسية وإنـسانية
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يـــوصـف بـــانه مـن صـــقـــور االحتـــاد
الــوطـــني الـــكــردســتـــاني.هـــو فــريــد
ـــولــــود في اربـــيل عـــام اســـســـرد.. ا
1956 واحلـائــز  عــلى بــكـالــوريـوس
عـلم نـفـس من كـلـيـة االداب بــجـامـعـة
بغـداد . التـقيـتُه   بصـحبة الـصديق
االعالمي باسل اخلـطـيب في ايار من
عام 2017. كـان في حـيـنــهـا  يـشـغل
مــســؤولــيـة مــديــر مــركــز كــردســتـان
لـلـدراسـات الــسـتـراتـيـجــيـة.والـتـقـيه
صـبـيـحـة الـثالثـاء  الـرابع عـشـر من
ايـــــلـــــول اجلـــــاري  بـــــعـــــد ان تــــرك
مــســـؤولــيــته الـــســابــقــة  لـــيــتــولى
مسـؤوليـة سكـرتـير اجملـلس القـيادي
فـي االحتـــــــــــــــــاد الــــــــــــــــوطـــــــــــــــــنـي
الكردستاني.وهي مـسؤولية احتادية
مهمة في ظل مساجالت قد تصل الى
تــخــنــدق يــعــصف بــالــدورالــقــيــادي
لالحتـاد الـوطـني الـكـردسـتانـي.قلـيل
الـــظـــهــور االعـالمي . ويـــبـــتــعـــد عن

سؤوليات احلكومية. ا
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مـتـغـيـرات عـراقـيـة وإقـلـيمـيـة حـدثت
منـذ لـقائـنا االول قـبل أربع سـنوات .

الحظت وزمـيلي اخلـطيب ان االرهاق
قـد جــرف الـكــثـيـر مـن صـحـتـه. لـكـنه
مــصــر عــلى الــعــطــاء  في ظل وضع
كـــردي وعـــراقـي واقـــلـــيـــمـي يـــتـــسم

بالتـعقـيد.وكصـحفي قـادم من بغداد 
دخلت مدينـة عراقيـة هي السليـمانية
بـــوثـــيـــقـــة اقــــامـــة من االســـايش  ال
تــمــنــحــنـي ادارات الــفــنــادق ســكــنــاً

اقــول : كــصـحــفي قـادم من بـدونــهـا 
الـعــاصــمــة  البـد  ان يــكــون سـؤالي
ـــــــــركــــز األول عن الـــــعالقـــــة بــــ ا

واالقليم .
حينها اجابني :

ـركز  شـاكل بـ االقـلـيم وا بعـض ا
 جتــاوزهـــا بــطـــريــقـــة مــلـــمــوســة
سؤولية واحساس بها من جانب و
الـــطــرفـــ .ودون شك  فـــان بـــغــداد
واربــيل احــســتــا بــعــدم جــدوى هـذا
اجلــدل الــعـقــيم بــيــنـهــمــا. فــكـثــفــتـا
جهودهما للوصول الى حل معقول .

اضاف :
انــا مــتــفــائل بــاســتــمــرار الــعالقــات
اجلــيـــدة   اذا تــمـــكن الــطـــرفــان من

تنازع عليها . ناطق ا حسم ملف ا
 قــلتُ لــلـســيــاسي الــكــردي :ال اخـفي
تنازع ناطق ا عليكم ان مصطـلح ( ا
عـلـيـها ) اسـتـفـزازي  النه يـذهب في
الـذهن الى حـالـة مــبـالغ فـيـهـا. ولـعل
مصطلح ( مختلف عليها ) هو االكثر

مقبولية.
أجــاب عـــلى الــفـــور :ذلك قــد ورد في
الدستـور. وعلـينا ان نـعتـرف بوجود

تشابك اثني في التنوع العراقي.

عن تـلك االنـتـخـابـات  قـال :لن يـكـون
هـنــاك تـغــيـيــر في  مــا حتـصل عــلـيه
ــكــونـــات.لــكن االنــتـــخــابــات تــقــدم ا
خـارطــة جـديـدة لـالحـزاب.واتـوقع ان
االنـتــخـابـات غــيـر قـادرة عــلى تـقـد
ـان قوي  بـسبب تـوقع فوز نـسبة بر

ستقل . كبيرة من ا
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وعن الــوضع الـــكــردي حــالــيــاً  قــال
اسسرد :

(العالقة مع گوران ( تغـيير )   قائمة
عــــلـى حتــــالف انــــتــــخـــــابي. ونــــحن

ا وقعنا عليه.  ملتزمون 
ونـؤمن ان الـتحـالـفـات الـكـبـيـرة تـبدأ

بتحالفات صغيرة). 
الحـظ ان لــــيس هــــنــــاك واضــــاف )ا
مـــــســــــاجالت فـي الـــــوضع االعـالمي
الراهـن . ليس مـوضـوعـيـاً من يـتوقع
احلــصــول عــلـى نــتــائج انــتــخــابــيــة

باهرة) . 
ما هو موضـوعي ? العمل عـلى تقليل
اخلــسـائــر  بــحـيـث يـكــون الــتـراجع

طفيفاً .
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رغـم مـــشــــاغــــلـه الــــعــــديــــدة  اجنـــز

الـســيـاسي الــكـردي فــريـد اســسـرد 
مــــــوســــــوعــــــة االحتـــــاد الــــــوطــــــني

الكردستاني . 
وصـــدر مــنـــهـــا ثالثـــة أجـــزاء بــاربع
طــبـــعــات.وهـي تــخـــتص بــكـل مــا له
عـالقـــــــة بـــــــاالحتـــــــــــاد الـــــــوطـــــــني

الكردستاني . 
ـوسوعـة احلـالـيـة بـاللـغـة الـكـردية. ا
ويخطط الصدارهـا باللغـات :العربية

والتركية والفارسية واالنگليزية.
صــدر  ايـضــاً  لــلــسـيــد اســـــــسـرد
كـــتــابـــان . هــمـــا :اصــول الـــعــقـــائــد
.االولى في الـــبــرزانـــيــة بـــطــبـــعــتـــ
الـسـليـمـانـيـة والـثـانـيـة في الـقـاهرة.
ــســـألــة والـــكــتـــاب الــثـــاني  هـــو :ا
الكـردية في الـعراق بـعد قـانون ادارة

الدولة العراقية.
×والنه مستودع اسرار كـثيرة ومهمة
 كان يـثق ويتـوسع بـاحلديث . لـكنه

يردف ذلك بقوله :هذا ليس للنشر.
ا طـلـبه واعـتـزازاً بـثـقـته  وتـنـفـيـذا 

نحجم عن ذكر ما طلب عدم نشره.
 رغم اغراءات الـنشـر.ودعـناه بـعد ان
امـضــيـنــا قـرابــة  الـسـاعــة في حـوار

متنوع.

مسعود بارزاني في جتمع جماهيري اثناء االستفتاء

مـــدنــيــة فـي الــتــعـــاطي مع ابـــسط حــقــوق
االنـسـان وتـعـبيـره عن رأيه حتـــــــــت ظالل
قـاتـمـة لـدكـتـاتـوريـات بـغـيـضـة تـرتــــــــــدي
ـشـوهـة ـــــــــقـراطـيـة الــعـرجـاء ا رداء الــد
احملـــكــومــة بـــالــعـــقــلــيـــة االقــصـــــــــــائــيــة
ــيــلــيــشـــــيــاويـة والــشــمــولــيــة وأذرعـهــا ا

ؤدجلة. ا

w UM'« s b « Õö

بغداد

tOL  »— XO K Ë q ù« »— U √
طلب إلبـرهه احلبشي عـندما أنا ربُّ اإلبلِ وللـبيتِ ربٌّ يَحـميهِ قالـها عبـدُ ا
طلب منه إعادة إبله الـتي سرقها جنـوده ولم يتوسله للـعدولِ عن مهاجمة
شرفة أو مفاوضتهِ لتخـفيفِ األضرارِ التي قد تلحق بها وبأهلها الكعبة ا
متيقنـاً بأنَّ الله سبـحانه وتعالى سـيحميـها وأهلهـا بالرغم من إنَّ احلادثة

قبل مبعث نبينا األكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
ال تصـدقْ من يـدَّعي الـدفـاعَ عـنك أو عن مـذهبِك
ـتِك بــاتـبــاع أســالـيبَ مــنــحـرفــة أو غــيـر أو قـومــيـَّ
مشـروعـةٍ لتـحـقيق غـايـات معـيـنة وكن مـتـيقـناً أنَّ
الله سبـحانه وتعـالى ال يرضى بـالظلم وتَـذكَّر أنا

ربُّ اإلبلِ وللبيتِ ربٌّ يحميه.

انية قـاعد نيابية وبر تمنح الكوتا عادة للمكـونات التي ال تستطيع الفوز 
شاركة الفعلية كونات من ا حسب القاسم االنتخابي وذلك لتمك هذه ا
في الـعـمـلـيـة الـســيـاسـيـة وضـمـان تـمـثـيـلــهـا في صـنع الـقـرار عـلى هـذا
االسـاس خصـصت خـمـسـة مـقـاعـد في مـجلـس النـواب لـلـمـسـيـحـي من

مجموع 329 مقعدا.
قاعد اخملـصصة للـمسيحيـ يجب ان تكون وحسب مفهـوم الكوتا فـان ا
وسيـلة الشراكـهم الفـعلي واحلـقيـقي في صنـاعة الـقرار ولـيس لعـرضها
في مزاد عـلني من قـبل االحزاب والـكتل الـكبـيرة لـيسـتحـوذ علـيها بـائعي
الـذات والـضمـيـر حـيث وبـدال من ان تـكـون هـذه الـكـوتـا وسـيـلـة لـضـمان
ـسـيـحـيـ والـدفـاع عن حقـوقـهم اصـبـحت وسـيـلـة لـتـدمـيرهم مـستـقـبل ا
شاركتهم وتشتيتهم وضـرب وحدتهم النها (الـكوتا) لم تكن ابدا وسيـلة 
في صـياغـة الـقـرار وصـنـاعـته بل كـانت بالـعـكس من ذلك تـمـامـا وسـيـلة
واداة لتـهـمـيشـهم واسـكاتـهم عـبـر احتـكـارهـا وتكـريـسهـا لـتـحقـيق مـنافع
ـسـحـوق ـكــون ا ومـصـالـح شـخـصــيـة بـعـيــدة عن هـمــوم ومـعـانــاة هـذا ا

ظلوم. وا
وما يـثيـر االستـغـراب اكثـر ان عدوى االسـتحـواذ علـى الكـوتا لم يـقتـصر
على االحـزاب والكـتل الكـبيـرة فـقط بل انتـقلت هـذه العـدوى الى االحزاب
ـقعد ـفتـخرة بـتاريـخهـا وعمرهـا الطـويل العـاجزة عن الـفوز  الصـغيرة ا
ـشـاركة في نيـابي عـبـر قـاعـدتهـا الـشـعـبيـة  فـتـمتـنع هـذه االحـزاب عن ا
االنتـخـابـات بقـائـمة خـاصـة او مـرشحـ حـزبيـ الن خـسـارتهـا مـؤكدة
وبـدال من ذلك اصـبـحت هــذه االحـزاب تـعـتـمـد الــيـة جـديـدة لـلـدخـول الى
كنهم ان عبر ترشيح احد اعضائـها ضمن الكوتا ودعمه عسى ان  البر
ـرشح ـاني!!!. الن االصـوات الـتي يـحـتـاجـهـا ا ـقـعـد بـر ذلك من الـفـوز 
ـاني هي اقل بـكـثـيـر من االصـوات الـتي ـقـعـد بــر ضـمن الـكـوتـا لـلـفـوز 

رشح ضمن القوائم االخرى للفوز. يحتاجها ا
ـكن ربط االخالص لـلقـضـية والـشعب بعـيدا عـن التـعصب والـتـطرف ال 
ابدا فـاالنـتـمـاء فـكـري واالخالص نابـع من الضـمـيـر والـنـزاهة لـذلك من
سـيـحيـة سيـكون ـسيـحي الـفائـز باالصـوات ا رشح ا الظـلم القـول بـان ا
ـسيحي وحقوقـهم من الفائز باالصوات غير افضل واكثر حرصا على ا
سيحية رغم ان هذا االعتقاد اصبح الـسائد والراسخ في تفكير اغلبية ا
الـشــعب الـعـراقـي بـسـبب غــرس بـذرة الــطـائـفــيـة في نــفـوس الـعــراقـيـ
ومراعاتها والـعناية بـها من قبل قادته اجلـدد الذين اسسوا بـلدا وحكومة

انا ونظاما طائفيا بامتياز. وبر
عـوقة وال الى اي حزب او ـسيـحيـة ا قاعـد الكـوتا ا ال يهم من سـيفـوز 
ان واصـبح عـضـوا نيـابـيا.... وال تيـار يـنـتمي وال بـصـوت من دخل الـبـر
.... وال لـكن يـهـمـنــا ان نـعـرف كـيف سـيــكـون اداؤه ومـاذا سـيـعـمل ازاء
القـوان اجملـحفـة الـتي شرعت ومـررت في الدورات الـسـابقـة امام انـظار

وافقتهم ايضا!. ! و نوابنا احملترم
ـجرد ـة مـهـترئـة تـنـكـسـر  ـسيـحـيـون لـيـسـوا بحـاجـة الى كـراسي قـد ا

اجللوس عليها ليصيب صاحبها بالشلل التام ويصبح
دة اربعـة سنوات طريح الفـراش صما بـكمـا عميـا 
ـنصب وامتـيازاته بل بحـاجة الى رجال! يتهـنأ با
مؤمـن بـالقـضيـة ومـخلـص لـلشـعب وحريـص

على مستقبله.
همـسة:- ال خـير بـكوتـا عـقيـمة وال بـوجوه تـضاف

ان لتجميل الصورة!.   الى البر

عبد اللطيف الشوافعبد الكر قاسم
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أعلنَ االحتادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات اجلولة
ـنـتخب ـونديـال قـطر 2022. وسيالقي ا ؤهـلـة  الرابـعـة لـلتـصـفـياتِ اآلسـيـويـةِ ا
الوطـني مـنـتـخبَ االمارات في رابع مـبـاريـاته في الـتصـفـيـات اآلسيـويـة حلـسابِ
باراةِ الـتي ستقامُ على قبل في ا اجملموعة األولى في الثـاني عشر من الشهـر ا
استـاد زعـبـيل بنـادي الـوصل في دبي. وسـيـقودُ مـبـاراة مـنتـخـبنـا الـوطـني أمام
مـنتـخب االمـارات طـاقم حتـكـيم يـابانـي  بقـيـادة ريـوجي سـاتـو حكـمـاً لـلـسـاحة
ويامـايوشي هـيـروشي حكـماً مـساعـداً أول ومـيهـرا جون حـكمـاً مـساعـدًا ثانـياً

واراكي يوسوكا حكماً رابعاً والسنغافوري جون شيا إجن واه مقيم احلكام.
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{ مــــدريـــد- وكــــاالت: فــــشل ريـــال
مـــدريـــد فـي الـــفـــوز عـــلـى ضـــيـــفه
ـــلـــعب ســـانــتـــيـــاجــو فـــيـــاريــال 
ــبـاراة بــرنـابــيــو  حـيـث انـتــهت ا
بالـتعـادل السـلبي ضـمن منـافسات
اجلـــولـــة الـــســـابـــعـــة من الـــدوري
اإلسـبـاني. الـتـعـادل لم يـغـير وضع
الريال الذي واصل صدارته جلدول
ترتـيب الليـجا بوصـوله للنـقطة 17
ـركـز فــيـمــا اسـتـقــر فـيــاريـال فـي ا
الــعــاشـر بــرصــيـد  8 نــقــاط. غـابت
ــرمـيـ في أول 12 اخلــطـورة عن ا
دقــيــقــة رغم مـحــاوالت الــفــريــقـ

حــتى تــوغل داجنــومــا من اجلــهــة
الــيــســرى واقــتـحم مــنــطــقــة جـزاء
الـــريــال قـــبل أن يــطـــلق تـــســديــدة
أرضـيــة قـويــة تـصـدى لــهـا تــيـبـو

كورتوا ببراعة. 
وتـواصــلت مـحــاوالت الـغــواصـات
ـــلـــكي ـــرمـى ا الـــصـــفــــراء عـــلى ا
بتـسديـدة من خارج مـنطـقة اجلزاء
أطــلـقـهــا ألـكــاسـيـر لــكـنــهـا ذهـبت
ــدرجــات. وظــهـرت عــالــيــة نـحــو ا
خــــطـــــورة الــــريـــــال ألول مــــرة في
ـبـاراة بـعـد مرور  21 دقـيـقـة على ا
ـا بــدايــتـهــا حــيـنــمــا أطـلـق بـنــز
تسديدة على حـدود منطقة اجلزاء
لــكـن الــكــرة مــرت بــجــوار الــقــائم.
وواصـل كـورتـوا بـراعــته بـتـصـديه
لتسديدة قوية من ألكاسير من قلب
منـطقـة اجلزاء قـبل أن يسـير دفاع
الريال عـلى خطاه بـإحباط الـهجمة
قبل أن يتبـ وجود تسلل. وحاول
نــاتـــشــو الـــتــقـــدم لــتــقـــد الــدعم
الـهـجـومي مـقتـحـمـا منـطـقـة جزاء
فــيــاريــال قــبل أن يــصــطــدم بــأحـد
مـدافـعي الـضـيـوف لـيـسـقـط أرضا
مـطــالـبـا احلــكم بـركـلــة جـزاء لـكن
األخـيـر لم يـحـتسب شـيـئـا. وتـسلم
داجنوما كـرة داخل منطـقة اجلزاء
لــيــهـيــئــهـا لــنـفــسه قــبل أن يــطـلق

تــصـويـبــة قـويــة بـيـســراه لـكــنـهـا
ذهـبت أعـلى مـرمى كـورتـوا. ومرت
الدقائق التاليـة دون جديد لينتهي
الـشــوط األول بـالــتـعــادل الـســلـبي
دون أن يــنــجح الـريــال في تــوجـيه
أي تــسـديـدة بـ قــائـمي وعـارضـة

مرمى الضيوف. 
بـدايـة الـشـوط الثـاني كـادت تـشـهد
تقدم الريـال بهدف مبكـر بعدما نفذ
أسـيــنـســيـو ركــلـة حـرة مـن اجلـهـة
الـيـســرى مـرسال عـرضـيــة مـتـقـنـة
نحو مـيليتـاو الذي قابلـها بضربة
رأســيـة مـن الـوضـع طـائــرا لــتــمـر
ا رمـى. وتلقى بـنز كرته بـجوار ا

تـمريـرة عرضيـة من اجلـهة اليـمنى
داخل منطـقة جزاء فـياريال قـابلها
بضـربة رأسـية أيـضا مـرت بجوار
الـقائم. وعـاد داجنومـا لـلظـهور من
جـديــد بـفــرصــة خـطــيـرة من داخل
مـنـطـقـة جـزاء الـريـال بـعـدمـا سدد
كـرة أرضـيـة لـكن كـورتـوا كـان لـهـا
ـــرصــــاد. ودانت الــــســـيــــطـــرة بــــا
لـلــمـيــرجني في الـدقــائق الـتــالـيـة
حيث حاول اختراق دفاع الضيوف
من اجلـهـة اليـسـرى عبـر انـطالقات
ـسـتـمـرة لـكن دون فـيـنـيـسـيـوس ا
تـشكـيل خطـورة حـقيـقيـة. واستـمر
الـريــال في سـعــيه نـحــو فك شـفـرة

دفـاع فـيــاريـال حـتى الــنـهـايـة دون
ـبـاراة بالـتـعادل جـدوى لـتـنتـهي ا

بدون أهداف.
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أهـدر لـيفـربول الـفـوز على مـضـيفه
بـريـنـتـفورد لـيـتـعـادل معه 3-3  في
مـــبــاراة مـــثــيـــرة  ضــمـن اجلــولــة
الـســادسـة مـن الـدوري اإلنــكـلــيـزي
ــمـتـاز.  وسـجل أهـداف لـيـفـربـول ا
ديـوجــو جـوتـا  31 ومـحـمـد صالح
 فــيــمــا  67 وكــورتــيـس جــونـز  54
أحــرز إيـثـان بــيـنـوك  27 وفـيــتـالي
جـــانـــيــلت  63 ويـــواني ويـــســا 82
أهـداف بريـنتـفـورد. ورغم التـعادل

انــفـرد لــيـفــربـول مــؤقـتــا بـصـدارة
الدوري برصيد  14 نقطة مـتفوقا
بفارق نقـطة على مانشـستر سيتي
وتـشـيـلـسي ومانـشـسـتر يـونـايـتد
بـانتـظار مـا سـتسـفر عـنه مواجـهة
برايـتون  12 نـقطـة أمـام كريـسـتال
بـــاالس مــســـاء األحـــد فــيـــمــا رفع
برينتـفورد رصيده إلى  9 نقاط في

ركز التاسع.  ا
ـــاني ـــدرب األ واعــــتـــمـــد فـــريـق ا
يـورجن كـلـوب علـى طريـقـة الـلعب
حــيـث وقف جـــويل مـــاتــيب  4-3-3
إلـى جـانب فــيــرجـيـل فـان دايك في
عـمق اخلـط اخلـلــفي بــإســنـاد من
الظـهيـرين تريـنت ألكـسنـدر أرنولد
وأندي روبـرتسـون وأدى فابـينـيو
دور العب االرتــكـاز وحتــرك أمـامه
كــــــورتـــــيـس جـــــونــــــز وجـــــوردان
هــنـدرســون خـلف ثالثي الــهـجـوم
ـكــون من مـحـمـد صالح وسـاديـو ا
ماني وديـوجو جـوتا. فـي النـاحية
ـقـابلـة اعـتـمد مـدرب بـرينـتـفورد ا
فـرانك تومـاس علـى طريـقة الـلعب
حيث تكون اخلط اخللفي من 3-5-2
كـــريـــســـتـــوف أجـــر وبـــونـــتــوس
يــانـســون وإيــثـان بــيــنـوك ووقف
عـــلى الـــطـــرفـــ كل مـن ســيـــرجي
كــانــوس وريــكــو هــنــري وتــبــادل
الثالثي فرانك أونييكا وكريستيان
نورجـارد وفيـتالي جـانيلت األدوار
ـــلـــعب خــــلف ثـــنـــائي فـي وسط ا
ـو وإيـفـان الـهـجـوم بـرايــان مـبـو
تـونـي. وافـتـتح لـيـفـربول مـسـلـسل
الــفــرص في الــدقــيــقــة الــســابــعـة
عـنـدمـا مـرر جـوتـا كـرة بـيـنـيـة إلى
صالح الذي انفرد باحلارس وسدد
ب قدميه قبل أن يـبعد أجر الكرة
ـرمى.  ورد قـبل اجــتــيــازهـا خـط ا
عنـدما بـرينـتفـورد في الـدقيـقة 11  
ي بـاحلـارس أليـسون انـفرد مـبو
بـيـكـر وسـدد الـكـرة من فـوقه قـبل

أن يلـحق ماتـيب بها ويـبعـدها قبل
ـرمى.  وتــبـادل الـفــريـقـان دخـول ا
الـــســـيــــطـــرة عـــلـى اجملـــريـــات في
الــدقـائـق الـتــالــيـة لــكن اخلــطـورة
الفعلية فاحت رائـحتها في الدقيقة
عندما رفع توني الكرة من فوق  25
ي الـذي هـيأ مـاتـيب نـاحـية مـبـو
الــكــرة لــلــتــســديــد بــيــســاره لــكن
احلارس أليسـون تصدى حملاولته.
 وتــمــكن بـريــنــتــفـورد من افــتــتـاح
عـنـدما الـتـسـجـيل فـي الـدقـيـقة 27  
انـسل كانـوس من النـاحيـة اليـمنى
إثـر ركلـة حرة نـفـذت بشـكل قصـير
ــرمى غـمــزهـا لـيــرسل كــرة أمـام ا
توني ومـرت من أمـام اجلمـيع قبل
أن يـضع بـنـيـوك قـدمه أمـام مـاتيب
ويـكـمـلـها فـي الشـبـاك.  سـرعـان ما
تمـكن ليـفربول من حتـقيق الـتعادل
فـي الــــدقــــيــــقـــة 31  عـــنــــدمــــا رفع
هندرسون كرة عرضـية من الناحية
اليمنى تـابعها جوتـا رأسية أنيقة

في الشباك. 
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وكاد لـيفـربول يتـقدم بـالنتـيجة في
الــدقـيــقـة 39  عــنـدمــا أطـلـق جـونـز
تــســديـــدة ارتــدت من قــدم بــيــنــوك
واصطـدمت بالـقائمـة لتـصل الكرة
إلى جــونـا الــذي تـابــعـهــا سـريــعـا
ليبـعد احلارس رايا خـطرها.  وبدأ
لـيفـربول الشـوط الثـاني باحـثا عن
هــدف الـتـقـدم فــأرسل روبـرتـسـون
كـرة من الـناحـيـة اليـسـرى تابـعـها
هـندرسـون لـتصل إلـى جوتـا الذي
اســــتــــبـــسـل احلـــار رايــــا إلبــــعـــاد
وتـمكن مـحـاولـته في الـدقـيـقـة 49.  
صالح من إضــافـة الــهــدف الــثـاني
لـصــالـح لـيــفــربــول بــالــدقــيــقـة 54
عنـدما تلـقى تمـريرة أنيـقة من فوق
دافع عبر فابينيو ليكمل الكرة ا
ـسـة واحـدة.  لـكن في الـشـبـاك من 
فـرحـة لـيـفربـول لم تـسـتـمـر طويال تعض من تعادل فريقه امام فياريال UF²÷∫ جمهور ريال مدريد  «
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ــنـــتـــخب والــتـي حــددت بـــخــمـــســة ا
ـــغــادرة الى وعـــشــريـن العــبـــاً قــبل ا

الدوحة. 

إحـدى بطـاقات التـأهيـل لكأس الـعالم.
ــنـــتــخب الـــعــراقي يـــذكــر ان مـــدرب ا
سـيــكـشف عن قــائـمــة بـأســمـاء العـبي

احملـتـرفـون في انـدية خـارجـيـة بـنفس
الـــيـــوم او الـــيـــوم الـــتـــالي. وبـــ ان
التجمع في العاصـمة القطرية الدوحة
سيـكون قـبل لقـاء لبنـان في الرابع من
ــقـبل وســيـكـون شـهــر تـشـرين االول ا
ـنتـخب ادفوكـات متـواجدًا مع مدرب ا
الـــوفـــد الـــعـــراقي مـــنـــذ الـــيــوم االول
لـإلشـــراف عــــلى عــــدد من الــــوحـــدات
وعد التدريبية قبل خوض اللقاء في ا
احملـــدد. واشــــار الى ان كـل اجلـــهـــود
نـتخب مـتضـافرة ومـسانـدة في دعم ا
ــقــبــلــة والــلــقـاء ــهـمــته ا الــوطـنـي 
ــرتــقب أمـــام لــبــنــان من اجل كــسب ا
الـنقـاط والعـودة الى الـتنـافس خلطف
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ـدير االداري لـلمـنتـخب العراقي اكد ا
بـاسل كـوركيس  عـدم وجـود معـسـكر
تدريـبي قصيـر استـعداداً للـمباراة مع
ــنــتــخب الــلـبــنــاني في الــســابع من ا
ـــقـــبل مـــبــيـــنـــا ان جتــمع الـــشـــهــر ا
الالعـبـ احملـلـي واحملـتـرفـ سـيتم
خالل يوم واحد في العاصمة القطرية

الدوحة. 
وقال كوركيس في تصريح صحفي ان
ـغــادرة من بـغــداد الى قـطــر لالعـبي ا
منتخبنا ستكون في الثالث من الشهر
ــنـتــخب ـقــبل وســيــلــتــحق بــوفــد ا ا
الــــوطـــنـي الالعــــبـــون الــــعـــراقــــيـــون

v d*« w

W1e¼ ÆÆÊU u  ◊uIÝ

a¹—U² «Ë U “—UJK  W¹Ëb

d c « 5 Š

مع ان قـرار اقالة كومان مـن تدريب البرشـا  لم يتمحور
بشكله الرسمي حتى االن .. ومع التسطيح الفكري الذي
جتود به الـصفـحات التـواصلـية الضـاغطـة  ما كان مـنها
مصـنوع ومـتقـصـد او بلـمسـة تشـجـيعـية عـاطفـية  اال ان
اجتـماعات واتـصاالت سريـة وظالمية وجـانبيـة ... تنهش
بلـحم الرجل  الـرمز  بـكل تاريخه واجنـازاته.. فثـمة رؤية
تكـونت عند صانعي القرار في اإلدارة الكـاتلونية الواعية
حلـقـيقـيـة وضع الـفريق  –وفـقا المـكـانـاته احلالـيـة وليس
الـتاريخـيه واجلماهـيرية  –فـهم يفهـمون تمـاما ما آل اليه
حـال الـفـريق مـنـذ سـنـوات أخيـرة ولـيس لـكـومـان يـد وبد
فــيـهــا اطالقــا .. بل انه صـاحـب فـضل الــعـمـل مع فـريق
يــنــظـر الـى انه جــبل عــمالق من خـالل مــنـاظــيــر الــعــالم
تجهة صوب كاتالونيا مع انه يعيش داخل أروقة غالف ا
كارتـوني هش لم تـكن مـطـرقـة باريـ مـيـونخ هي وحـدها

الفاضحة حلقيقته..
الرجل  كـومـان  تـرك مـنتـخب هـولـندا الـذي اسـتـطاع ان
يعـيده الى الواجـهة ويجـعل منه بعـبعا اوربـيا جديـدا بعد
سنـوات من الهشاشة والغياب الهولندي عن مواقع اوربا
والعـالم .. وقد غادر عـلى وجه السـرعة وحتمل مـسؤولية
فريق مـتهالك ال يحمل مسؤوليته اال قائد محنك واثق من

نفسه وقدراته ومحطاته وخياراته..
ثل مشكلـة تدريبية وال ان الواقع الـبرشلوني احلـالي ال 
يـخص كـومـان او رحـيل مــسي وبـقـاؤه .... فـمـسي دخل
مرحـلة العـجز العـمري الـتقلـيدية .. وهـو بكل األحوال لن
يـســتـمــر عـطـاؤه احملــدود الكـثــر من مـوسم او مــوسـمـ

بأفضل األحوال..
ـشـكـلـة الـبـرشـلـونـيـة إداريـة بـحـتـة جتـلت بـافـضح فـلب ا
صورهـا حينـما خسـرت خزينـة النادي  مـا مقدراه مـليار
ــة دوالر  عــقـــود مع رواتب ضـــخــمـــة  تـــعــاقـــدات اعال
فضـفاضـة عطـاؤها ال يتـجاوز مـائة مـليـون دوالر بأفضل
األحوال  فـدمـبـلي وكـوتـيـنـو ومن ثم ابـتـالء كريـزمـان  لم
يقـدموا ربع ما كان متوقع وثبت بالديليل القاطع انهم آفة
اكلت األخـضر واليابس من مدخرات البـرشا التي جلبها
وتعـب بهـا مسي وانـيسـتا وكـزافي ... وغيـرهم من جنوم
االمس .. فــيــمــا  تــبــديــدهــا من قــبل تــعــاقب اإلدارات

الفاشلة وجلانها الفنية السيئة.
 هم االن يـجتـمـعون ويـكـثـرون من التـواصل واالتـصاالت
صطـنعة والرسـمية ... جلعل من واقـعهم ا ويضـغطون 
راس كومـان ضـحيـة جديـدة يحـمـون انفـسهم بـها ... مع
انـهم يــعـلـمـون انه لــيس الـسـبب وراسه لن تــكـون مـنـقـذة
كن الي لورطـتهم وهـدمـهم القـلعـة الكـاتـالونـية  الـتي ال 
مدرب االن او بـعد قريب .. ان يعـيد الهيـبة ويصنع فريق
قــادر عــلى نـيل شــرف الــسـلف فـي ظل خـلف لـم يـكن له
قـدرة حتقـيق جزء من ذلك الـتاريخ الـقريب .. وان حصل
فـيــحـتـاج الى صـبــر ودعم وامـوال وجـهـد وتــغـيـيـر جلـان
واالطاحـة بشخـصيات ومـواقع ومناصب بـكل تاكيد اسم

كومان يجب ان ال يكون منها..
ــنــاشــيـر االخــبــار والــتـقــاريــر الــصــحـفــيــة فــضال عن ا
االلكـتروينـة الذبـابية تـكشف عن حـقيقـة اهتـمام برشـلونة
بالـتعـاقد مع اإلسـباني مارتـينـيز مـدرب منـتخب بـلجـيكا
فـــقــد ذكــرت أن بــرشــلــونــة أجـــرى اتــصــاالت أولــيــة مع
مارتـينيـزالذي اخـبر بـدوره االحتاد البـلجـيكي باحـتمـالية
رحـيـله قــريـبـا . فـقـد جــاء عـلى لـسـان  صـحــيـفـة مـونـدو
ديـبورتيـفو اإلسبـانيـة ان ذلك قد حصل
بـرغم ان اجماع لم يحصل حتى االن
في الــبــيت الــبــرشــلـونـي عـلـى تـولي

همة بعد. مارتنيز ا

حــــــــــــيـث عــــــــــــاد
برينتـفورد ليحرز
الــــــتـــــــعـــــــادل في
عنـدما الدقـيقة 63  
سـدد يـانـسـون كرة
في بطن العارضة
أحـــــدثت دربـــــكــــة
أمـــــــــــام مــــــــــرمـى
لـــــــيـــــــفـــــــربــــــول
ليتـابعهـا جانيلت
رمى. برأسه في ا
 وعــاد لــيــفــربــول
لـيـتـقـدم بـالـدقـيـقـة
عــنـدمــا تـلـقى  67
جــونــز تــمــريــرة
فــــــصـــــيــــــرة من
روبــــرتـــــســــون
لــــيــــســــدد كــــرة
ـست بــيــمــيـنـه 
قدم مدافع قبل أن
تـــــــتـــــــهــــــــادى في

الـشــبـاك.  وأهـدر صالح
فرصة تأم الـفوز لفريقه
فـي الــدقــيــقـة 77  عــنــدمــا
انــفــرد مــجــددا بــاحلـارس
رايـــــا وســــدد الـــــكــــرة من
فوقه لكنها كانت أقوى من
الالزم لتهز الشـباك العلوية
مـن اخلــارج. ولم يــســتـســلم
برينتفورد فاستطاع التعادل
عــبــر مــجـــددا بــالــدقـــيــقــة 82  
البديل يواني ويسا الذي ارتدت

تـسـديـدته مـن ظـهر أرنـولـد لـتـصل
الـكــرة إلـيـه مـجــددا ويـســددهـا في
ــرمى.  وألـغـت رايـة احلـكـم هـدفـا ا
لــبـــريـــنــتـــفـــورد أحــرزه تـــوني في
الدقـيقة 87  بداعي الـتسـلل وفشل
البديل روبرتو فيـرمينو في ترجمة
رمى عرضية ماني القصيرة أمام ا
لــيـتــمـكن مــنـهــا رايـا بـالــوقت بـدل

الضائع.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7079 Monday 27/9/2021

خالل القيام باعمال الترميم واضافة
 اعــمــال عــبــر الـتــنــســيق مـع دوائـر
احملافـظة خصـوصا  زراعـة االرضية
ـشكـلة الـقائـمـة للـيوم  الـكل يرحب ا
ـلــعب  الـتـاريخ بــقـرار اعـادة بــنـاء ا
الكروي اجلـميل  للـناصرية وفي  ان
تـعـود رئة  الـكـرة لتـتـنفس مـنـها من
جــــديـــد  بـــعـــد ان حــــرم  جـــمـــهـــور
الـنــاصــريـة من مــتــابـعــة مـبــا ريـات
لعـبويامل ان فريـقه النعدام وجـود ا
لـعب  ضمن تـصميم مـتقدم يشـيد  ا
وان تختـار شركة تـخصصـية  قادرة
طـلوب عـلى اجناز الـعـمل بالـشـكل ا
ولـــيـس كــــمـــا حــــصـل مع مــــديــــنـــة

نسية. الناصرية الرياضية ا

امـتــدت لــســنـوات طــويــلــة  تـداولت
فـيــهــا اسـمــاء و عــنـاويـن ومـو اهب
كـرويــة راسـخـة  في االذهـان   مـنـهـا
من انــتــقــلت جلــو ار ربــهــا بــعــدمــا
مــارست   الـلـعـب بـهـوايــة  خـالـصـة
دون مـقــابـل  ورسـخـت مــكـانــهــا في
وجدان احملبـ  الذين يسـتذكرونهم
بـــاحلب والـــوفـــاء واخـــرى  تـــتـــابع
ــشـهـد  وقـلـة من تــتـواصل  لـلـيـوم ا
فـي الــــــعــــــمـل االداري.  واالمــــــانـــــة
الصحفية  حتتم  ان  نستذكر جهود
االدارات الـــتي تــعــاقـــبت عــلى ادارة
نـــادي الــــنـــاصـــريـــة والـــتي كـــمـــلت
الــواحــدة لالخــرى  ولـي الــشـرف ان
اكــون احــدهم  لـــفــتــرة طــويــلــة  من

ــــديــــنـــة عن ذكــــريـــات جــــمــــهـــور ا
ومــتـابــعـتــهم  بــشـغـف لـلــمـبــاريـات
وحــــضــــورهــــا حتـت كل الــــظــــروف
ومـــــنـــــهم مـن جتـــــبـــــره ظـــــروفـــــهم
عـيشـــيـة  الصعـبة الذهـاب  مبكرا ا
مـشيـا عـلى االقدام في ايـام احلـصار

العصيبة.
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ــتـفــرجـ من الــعـوائل والن اغــلب ا
ـكـنهم تـامـ اجور ـسحـقـوقة وال ا
النقل للملعب في حتد  مؤلم  اضافة
واحلـرص  حلجـز مـكـان  بسـبب قـلة
ـلعب اضـافة الى مـتابـعة مدرجـات ا
الـوحـدات الـتـدر يـبـيـة وسط  مـحـبـة
وعشق كبيرين متبادل مع الالعب

ـنـتـصـف سـتـيـنـيـات الـقـرن ـلـعب  ا
ــاضي ويــحــمل ذاكــرة احملــافــظــة ا
الــكـرويـة حـيث مـشـاركـة مـنـتـخـبـات
احملـافــظــة بـبــطــــولــة اجلــمـهــوريـة
واقـامة مـباريـات منـتخـبات الـتربـية
ـدرسـية ـهـرجـانـات الر يـاضـيـة ا وا
ومن ثـم مـبـاريــات نـادي الـنــاصـريـة
ــمــتــازة وكـذلك بــالــدرجــة االولى وا
ـــتـــعـــة فــــريق نـــادي الـــشــــطـــرة وا
اجلـــمــيـــلــة في مـــواجــهــات فـــريــقــا
الـــشــطـــرة والـــنــاصـــريـــة االخــــــوة
ـبـاريات االعـداء وخصـوصـيـة تلك ا
الـتي تـمـثـل اهـمـيـة  النـصـارهـمـا ما
بعـدها اهمـية اضـافة لتـنظـيم جميع
بـطـوالت احملـافـظـة والـتـربـيـة فـضال
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اعــلن مــحــافظ ذي قــار  احــمــد غـني
اخلــفــاجي عن احـالــة مــلـعب اإلدارة
احملــلــيـة لــلــتــنـفــيــذ من قــبل شــركـة

متخصصة.  
وذكــر اخلــفـاجـي في بــيــان تــابـعــته
(الــزمــان) ان (االمـ الــعــام جملـلس
ـوافـقـة على الـوزراء اكـد حصـول ا
احالة ملعب االدارة احمللية الحدى
ـتــخــصـصــة بــشـكل الـشــركــات ا
ـــــلــــعب كــــامـل). واضــــاف ان (ا
سـيــكـون سـعـة  10االف مـتـفـرج
وبقـيـمة  30مـليـار ديـنـار ضمن
مـــوازنـــة تــــنـــمـــيــــة االقـــالـــيم
لـلـمحـافـظة).  ويـعـود تـاسيس
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أصـدر الـنـائب الـثـاني لـرئـيس احتـاد
الــكـرة يــونس مــحـمــود اول قـرار له
ـنتخب الـوطني. وقال كمشـرف على ا
مـــصـــدر أول قــــرار صـــدر من يـــونس
محمـود بصفتـه مشرفا عـلى منتـخبنا
الوطـني هو مـنع جـميع الالعـب من
الـــظــهـــور في الــقـــنــوات واإلكـــتــفــاء
ؤتـمر الفني قبل و بعد بتصريحات ا
ــــبـــــاراة فـــــقط دون الـــــدخـــــول في ا
مهاتـرات واحاديث تـلفزيـونيـة ليست
من صــــمـــيم عـــمـل الالعب . وأضـــاف
ـصـدر أن يـونـس مـحـمـود يـرى بـأن ا
التـركيـز على الـتدريـبات والـتحـضير
للمـباريـات إلسعاد  40ملـيون عراقي
ـــســـيـــرة جــمـــيع ـــهم  هـــو األهم وا

الالعـبــ في الـوقت احلــاضـر. يـشـار
الى ان االحتــاد الـعـراقـي لـكــرة الـقـدم
كـان قــد قـرر مـؤخـراً تـســمـيـة الـنـائب
الــــثـــانـي لــــرئــــيس االحتــــاد يــــونس
نتخب الوطني محمود مشرفاً على ا
العـراقي. ومن جـهـة اخرى أكـد عـضو
احتـــاد كـــرة الــقـــدم الـــعــراقـي نــائب
رئـيس نـادي الـشـرطـة غالـب الزامـلي
أنه قـرر تـقـد اســتـقـالـته من الـنـادي
لــلـــتــفـــرغ بــعـــمل االحتــاد الـــذي فــاز
بــعـضــويـته خـالل االنـتــخـابــات الـتي
جـــرت مـــؤخـــراً . وقـــال الـــزامـــلي في
تـصـريح صـحـفي  إنه قـرر االسـتـقـالة
من منصب نائب رئيس نادي الشرطة
لــلــتـفــرغ الــتـام لــعــمل االحتــاد وعـدم
التـشـتت في العـمل مـؤكداً أنه يـطبق

ان قانـون االحتـادات الـذي اقره الـبـر
الـعراقي مـؤخـراً والـذي يقـضي بـعدم
ـنـاصب. من جـانب آخـر ازدواجـيـة ا
أشار الـزاملي إلى أن االحتـاد بصدد
حل بــعض الـلــجـان في احتــاد الـكـرة
وتشكيل جلان جديدة لقيادة االحتاد.
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موضحاً أن االحتاد شكل جلنة تقييم
الــلــجــان الــعــامــلــة في احتــاد الــكـرة
ــتــابــعــة عـمل بــرئــاســة عــلي جــبـار 
اللـجـان العـامـلة فـي االحتاد واالبـقاء
عـلى الـكــفـاءات وحل اخـرى لم تـوفق
رحلـة السابقـة وتسمية بعملـها في ا
شـخــصـيـات جـديـدة لــقـيـادة الـلـجـان
الــــتي ســــتــــشــــكل الحــــقــــاً .وأوضح
الــزامـــلي أن االحتــاد يـــحــرص عــلى

تـــشــكــيل جلــان عـــلى مــســتــوى عــال
واضافـة اسـماء لـلجـان الـتي لم تُحل
تـمــتـلك مـواصــفـات ومـعـايــيـر وسـيـر
جـيـدة لـتـكـون جـديـرة بـادارة الـلـجـان
عـــلى افــضـل حــال . وتــواصـل جلــنــة
تـقــيـيم الـلــجـان الـعــامـلـة في االحتـاد
الـعراقي لـكـرة الـقدم عـمـلـها بـرئـاسة
الـــنــائب االول لـالحتــاد عــلـي جــبــار
ومشـاركـة االم الـعام مـحـمد فـرحان
ـكـتب الـتـنـفـيـذي وعـدد من أعـضـاء ا
لـلـتـبـاحث واالجـتـمـاع في الـعديـد من
األمــور الــتـي تــخص عــمل الــلــجــنــة
ــقـــتــرحــات ووضـع الــتـــوصــيـــات وا
كتب التنفيذي لرفعها الى اجتمـاع  ا
ــنــاســبـة ــقــبل التــخــاذ الــقــرارات ا ا

بحقها بعد مناقشتها.
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أكـمــلت الـهــيـئـةُ اإلداريــة لـنـادي الــشـرطـة
الـريـاضي إجـراءات التـعـاقـد مع احملـترف
الـكـاميـروني النـسيـلـوت لالنـضمـام لـفريق
دير اإلداري كـرة اليد في النادي.  وقالَ ا
لــلـــفـــريق  مـــحـــمـــد جــواد فـي تــصـــريح
صـحـفي  إن جـميـع إجراءات الـتـعـاقد مع
الالعب الـكاميروني النسيلوت  اكمالها
ـؤمل أن يصل الى العـاصمة بغداد ومن ا
ـقــبل وسـيــلـتــحق فـور يـوم اخلــمـيـس ا

وصـوله بتدريبات الفريق. وبيّنَ جواد;
ـتلك مـسيـرةً فنـيةً طـيبةً أن الالعب 
نـتخب الكـاميرون فـهو قائـد سابق 
وخــــــاض عـــــــدداً من الــــــتــــــجــــــارب

االحـتـرافيـة الـناجـحة آخـرهـا في الدوري
الـسعودي مع نادي الـروضة. وختمَ جواد
حـديثه : إن الـفريق بـقيـادة مدربهِ اخلـبير
ظـافر صاحـب سيدخل مـعسـكراً تدريـبياََ
ـقبل في شـمـال الـعـراق مطـلع األسـبـوع ا
ويــســعى الــفــريـق بــقــوة الســتــعــادة لــقب
ـــــوسم الــــدوري الـــــذي غـــــاب عــــنـه في ا
ـاضي بعـد خمـسة مـواسم متـتالـية بطًال ا

لهُ.
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الك التدريبي للمنتخب الوطني ا

احمد غني
اخلفاجي

محمد صالح

احدى اجتماعات احتاد الكرة
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ـا يـكـفي خالل - وكـاالت: اعـتـرف تـومـاس تـوخـيل مـدرب تـشـيـلـسي بــأن فـريـقه لم يـكن جـيـدا  { بــرلـ
مـتاز لكرة اخلسارة بـهدف من دون رد  على أرضه أمـا مانشسـتر سيتي حـامل لقب الدوري اإلنكـليزي ا
ة. واستعـد تشيـلسي جيدا إلحـباط سيـتي لكنه قدم القدم  والـتي وضعت حدا لـبدايته للـموسم بدون هـز
كـن لسـيتي الـقلـيل من الـصالبة الـدفـاعيـة حتى هـز جابـريـيل جيـسوس الـشـباك في الـدقيـقة 53. وكـان 
ـسـؤولـيـة في يـنـايـر/ كـانـون الثـاني الـذي خـسـر آخـر ثالث مـبـاريـات أمـام تـشـيـلسـي منـذ تـولي تـوخـيل ا
اضي أن يفوز بأكثر من هدف لوال تألق إدوارد ميندي وسم ا اضي بـينها نهائي دوري أبطال أوروبا ا ا
باراة واستحق سيتي الفوز. حتى الهدف حارس أصحـاب األرض. وقال توخيل للصحفي لقد خسـرنا ا
لـعب لكن فـقط كان هـناك سـوء حظ. في كل مكـان آخر لم نكن كـنا أقـوياء لـلغايـة في آخر  20 متـرا من ا
ـنافس. إجـمـاال وببـسـاطـة لم نكن في ـا يـكفي لـتـخفـيف الـضـغط علـيـنـا وتشـكـيل خطـورة عـلى ا جيـدين 

أفضل مستوى لنا اليوم.
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{ بـوسطن وكاالت: قال األسترالي نيك كيريوس
إن كـأس ليـفر للـتنس ستـكون آخـر بطولـة يشارك
فـيــهـا في الـعـام احلـالي وإنه ال يـعـرف عـلى وجه
ـدة الـتي سـيـسـتـمـر فـيـهـا في مالعب الـتـحـديـد ا
وبـــطـــوالت الــتـــنس. وشـــارك كـــيـــريــوس ضـــمن
قـامة حـاليا في ي فـي كأس ليـفر ا ـنتـخب العا ا
مــديـنـة بـوسـطـن األمـريـكـيـة وخــسـر مـبـاراته في
ـصـنف ـجـمـوعـتـ مـتـتـالـيـتـ أمـام ا الـفـردي 
ــــيـــا الـــيـــونــــاني ســـتــــيـــفـــانـــوس الـــثــــالث عـــا
تـسـيـتـسـيـبـاس كـما خـسـر في الـزوجي في وقت
الحق خـالل الـيـوم الـثـاني من الــبـطـولـة الـسـبت.
وقــال كــيــريــوس  26عــامــا الــذي لم يــكن ضــمن
ي في الـــبـــطـــولــة ـــنــتـــخب الـــعـــا تـــشـــكــيـــلـــة ا
االسـتـعـراضـية في الـيـوم األخـيـر  بالـتـأكـيـد هذه
هي آخـر بطـولة أشـارك فيـها هـذا العـام. وأضاف
أحـــتــاج لــلــعـــودة إلى الــوطن بـــعــد وجــودي في
اخلارج طوال  4أشهر ونصف. صحة أمي ليست
عـلى ما يـرام تمامـا وأود العـودة لرؤيتـها. وتابع
ؤكد أنني سأهتـم بلياقتي البدنية كـيريوس من ا
وسـأبـدأ االسـتـعـداد لـلـمـوسم اجلـديـد وسـأقـضي
بـعـض الـوقت مع أسـرتي قـبل بــطـولـة أسـتـرالـيـا
ــفـتــوحـة فـي يـنــايـر ومــنــهـا ســتـكــون الـبــدايـة ا
ـوقف. وبــعـد صــعـوده ألعـلى وســأعـيــد تـقـيــيم ا
يا في ركز  13عـا تـصنيف خـالل مسيرتـه وهو ا
تـــراجـع تـــرتـــيب كـــيـــريـــوس في قـــائـــمـــة 2016
ركز  95بـعد الـتصـنيف الـدوليـة وحالـيا يـحتـل ا
غـيــابه عن الـكـثـيـر مـن الـبـطـوالت خالل الـعـامـ

األخـيرين بـسبب فـيروس كـورونا. وكـيريوس من
الالعــبــ الــقالئـل عـلـى مــسـتــوى الــعــالم الــذين
ـشـاهـيـر الكـبـار الـثالثة جنـحـوا في الـفـوز على ا
وهم الـسويـسري روجر فـيدرر واإلسبـاني رفائيل
نـادال والصربي نوفـاك ديوكوفيـتش وهو يحظى
بـدعم جـماهـيري كـبيـر بسـبب مـهاراته في الـلعب
ـــثــيــرة لـــلــجــدل. وأكــد رغم بـــعض تــصـــرفــاته ا
كـــيــريــوس أنـه راض تــمــامـــا عــمــا حـــقــقه خالل
ــا لن يــشــارك مــرة مــســـيــرته حــتى اآلن وأنـه ر
أخـــرى في كـــأس لـــيــفـــر الـــتي حتـــمل اسم العب
عتزل رود لـيفر ويشارك فيها الـتنس األسترالي ا
ثل بـقية ثل أوروبا والـثاني  مـنتـخبان واحـد 
ـــشـــاركــة في دول الـــعـــالم. وأردف قـــائال عـــنــد ا
الـبطـوالت فإنني سـأبذل قـصارى جهـدي لكني لن
أكـذب وأقول إنني سأعـمل من أجل االستمرار في

اللعب ألربع أو خمس سنوات قادمة. ليس أنا.
W uDÐ WŽd

جـرت  قـرعـة بطـولـة شـيـكاغـو األمـريـكيـة لـلـتنس
 نــقــطــة والــتي أســفــرت عن إعــفــاء جنــمـة 500
الـتنس التونسي والعربي أنس جابر من خوض
الــدور األول بــعـدمــا جــاءت عــلى راس الـقــائــمـة
ي الــسـادسـة لــلـبـطــولـة بـفــضل تـرتــيـبـهــا الـعـا
احلـالي 17. وســتـواجه جـابــر في الـدور الـثـاني
الـفائزة ب البـلجيكية كـيم كليستـرز والتايوانية
نـتـظر تـقدم أنس جـابر سـو واي هـشيـاه.  ومن ا
ي ــيــا خالل الــتــصــنـيـف الـعــا لــلــمــركـز  16عــا

قبل.  اجلديد اإلثن ا
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{ مـدريد- وكاالت: إحتضـنت العاصمة
اإلسـبـانيـة أمس األحـد مـاراثـون مـدريد
ــشــاركــة  30 ألف مــتـــســابق من 104
ــشــاركــون شــوارع دولــة. وســيـــجــوب ا
اراثون مـدريد في ثالث مسـابقـات هي ا
ـاراثـون  8 15 آالف مـتـســابق ونـصف ا
ألف مـتــسـابق وسـبـاق  10 كـيــلـومـتـرات
ـشاركون ثل ا سـبعة آالف مـتسـابق. و
زيــــادة بـــواقع خـــمــــســـة آالف مـــقـــارنـــة
ـاراثـون ـتـسـابــقـ في نـفس الــيـوم  بــا
. وجتـعل هـذه األعداد من مـاراثون بـرل
مـدريــد الـفـعـالــيـة ألكـثـر احــتـشـادا عـلى
ــســتــوى الــدولي مــنــذ بــدايــة جــائــحـة ا
ــــســـــتـــــجـــــد في فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا ا
مارس/آذار 2020  ووفـقا للمنظم فإنه
ســيـدر دخال لــلـمــديـنــة يـقــدر بـنــحـو 40
ملـيون يـورو. وستـشـهد الـفعـاليـة تطـبيق
إجـــراءات صــحـــيــة مـن بــيـــنــهـــا إجــبــار
ــشــاركـ عــلى ارتــداء الــكــمــامــة قـبل ا

انطالق السباق.
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{ لـنـدن- وكـاالت: وجـه الـبـرتـغــالي بـرونـو فــرنـانـديـز جنم
مانـشستـر يونايـتد رسالـة مطولـة جلماهـير فريـقه بعد تـسببه

ة الـفريق أمـام أسـتون فـيال. وأهد بـرونـو ركلـة جزاء في في هـز
الدقيقة 92  عندما كـانت النتيجة تشيـر إلى تقدم أستون فيال بهدف

ة له في دون رد  عـلى ملـعب أولد ترافـورد ليتـلقى اليـونايتـد أول هز
وسم في اجلولـة السادسة. وكتب بـرونو عبر حسابه يـرليج هذا ا البر
في احدى مواقع الـتواصل االجتماعي ال أحد يشعر باإلحباط أكثر مني
ـــة. وأضــاف: حتـــمــلت دائـــمًــا بــســـبب ضـــيــاع ركـــلــة اجلـــزاء والــهـــز
مـسؤولـيـاتي الـضـغط في حلـظات كـهـذه الـيـوم فشـلت لـكـنـني اتـخذت
سـؤوليـة كمـا حدث خطـوة لألمام وواجـهت الـتحـدي بنـفس الطـمـوح وا
ـنـاسـبـات األخرى. عـنـدمـا سـكـنت الـكـرة في الـشـبـاك فـي العـديـد مـن ا
ـتـنـاقـضـة جـزء كـبـيـر من كـرة الـقـدم لـقد وتـابع بـرونـو: الـنـقـد واآلراء ا
تـعـلـمت الـتـعـايش مــعـهـا لـدرجـة أنـني أسـتــخـدمـهـا لـدفـعي إلى األمـام
وأعتـقـد أن كل ذلك جـزء مـهم من الـتزامـي بأال أتـوقف أبـدًا عن مـحـاولة
كن أن أكونـه. وأكمل: اليوم حتملت التحـسن وأن أصبح أفضل العب 
ـمــنـوحــة لي مــرة أخـرى تــقــريـبًــا مــنـذ أن انــضــمـمت إلى ــسـؤولــيــة ا ا
مـانـشسـتر يـونايـتـد وسأحـملـها مـرة أخـرى دون أي خوف أو فـزع كلـما
طُلب مني ذلك. وأكـد: أهم شيء بالنسبة لي هو الفوز معًا وسأفعل دائمًا
ـسـاعـدة زمالئي في الـفـريق والـنـادي لـنـكـون في أفـضل كل مـا بـوسـعي 
صـورة. وأردف الـالعب الـبــرتـغــالي: أنـا العـب يـقــدم كل شيء عـلى أرض
ـلـعب بـرغـبــة والـتـزام كـبـيـريـن وهـذا مـا سـأسـتـمــر في الـقـيـام به. وفي ا
النهاية شـكر برونو جماهـير مانشستـر يونايتد قائـلًا: شكرًا لكم على كل
لـعب كان عاطـفيًا دعمـكم بعـد صافرة الـنهايـة سمـاعي ترديد اسـمي في ا
عـايـير الـتي ألـتزم بـهـا لكن األهم من لـلـغايـة سـأعود أقـوى ألن هـذه هي ا

شجع الذين دعمونا دائمًا. ذلك كله بالنسبة لزمالئي في الفريق وا
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{ باريس- وكاالت: أكد فلـورنتينو بيريـز رئيس ريال مدريد أن الفرنـسي كيليان مبابي
ــقــبل. ووفــقًـا ــوسم ا ــلــكي فـي ا جنم بــاريس ســان جــيــرمــان سـيــنــضم إلـى الــنـادي ا
شجع اعترض سيارة بيريز أثناء خروجه من لتصريحـات اعالمية اإلسبانية فإن أحد ا
شجع لـسؤال بيريـز عن صفقة مـلعب سانتـياجو برنـابيو وأجبـرها على الـتوقف. وذهب ا
ـقبل. يـذكر أن يـرجني بأن الـالعب الفـرنسي سـيـأتي في العـام ا مـبابي لـيـخبـره رئـيس ا
ـقـبل ويـرفض الالعب الـفـرنسي كل عـقد مـبـابي مع سـان جـيرمـان يـنـتـهي في الصـيف ا
اضي عروض بـاريس من أجل الـتـجديـد. وحـاول ريال مـدريـد ضم مبـابي في الـصـيف ا

من خالل عـرض رسـمـيـ لـكن النـادي الـفـرنـسي رفض األول ولم يـرد على
الثاني.
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شاركة  30 ألف متسابق إحتضنت العاصمة اإلسبانية ماراثون مدريد 
من  104 دولة.
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{ مدريد- وكاالت: أعرب البلجيكي تيبو كورتوا حارس
مـرمى ريال مـدريـد عن استـيـائه من التـعـادل السـلبي
ضد فـيـاريال فـي إطار مـنـافسـات اجلـولـة السـابـعة
من الليـغا. وقال كورتـوا خالل تصريـحات نقـلتها
صـحيـفة ماركـا اإلسبـانيـة: التـعادل مـحبط قـليال
ألنه عـلى مـلـعـبـنـا وإذا خـسـر مـنـافس مـبـاشـر
فـنـحن نـريـد الـفـوز بـالـنـقـاط الـثالث والـنـقـطة
لـيست كافـية بالـنسبة لـنا والشـباك النـظيفة
لـيـست ســيـئـة بـعـد اسـتـقـبـال األهـداف في
ـاضـية. وأضـاف: لـقد أعـددنا ـبـاريات ا ا
لـلـمبـاراة حملـاولة الـضـغط عـلى اخلصم
لكن في الـشوط األول قـاموا بعـمل جيد
لـلـغـايـة وكـان من الـصعـب قـطع الـكرة
مـــنــــهم وأخـــطــــأنـــا في الـــكــــثـــيـــر من

التمريرات وأحيانًا يحدث ذلك.

كيليان مبابي

ــيــة. لـــتــنــظـــيم الــبـــطــولــة الـــعــا
W uDÐ ‚öD½≈

أيـام قـلـيلـة عـلى انـطالق البـطـولة
الـعـربـية لألنـديـة لـكرة الـسـلة رقم
والــتـي يــســتــضــيــفــهــا نــادي  33
ـصـري من االحتــاد الـســكـنــدري ا
الـــفــتــرة  29 ســبـــتــمــبـــر/ أيــلــول
اجلـــــاري وحــــــتى الــــــتـــــاسـع من
ــقــبل. أكــتــوبــر/ تـــشــرين األول ا
ويشـارك في البـطولة  18ناديا من

مـخـتلف الـدول الـعربـيـة حيث 
تقـسيـمهم إلى  4 مجـموعـات تقام
مبارياتـها على صالـة كمال شلبي
بـنـادي االحتاد وعـلى صـالـة برج

العرب اجلديدة. 
وأسـفـرت الـقـرعـة عن اجملـمـوعات

التالية: 

أبـوظــبي الـريـاضي قـبـيل انـطالق
ــيــة بــرنــامــجــا الــبــطــولــة الــعــا
مصاحبا يتضمن بطولة أبوظبي
لـكـرة السـلة الـثالثـية اجملـتـمعـية
وتــشــهـد مــشــاركـة  24 فــريــقـا في
اجلـوالت الــتـأهــيـلــيـة بـ  8 و15
ـــقــبل. أكـــتــوبـــر/تــشـــرين األول ا
ويـحظى الـفائـزون بنـهائـيات دور
ـشـاركـة والـلـعب الـ ?16بــفـرصـة ا
ـؤهــلـة في نــهـائي الــتـصــفـيــات ا
ثل ـيـة لـتحـديـد  لـلـبـطولـة الـعا
ي. وقال اإلمارات في احلدث الـعا
عارف حمد الـعواني األم العام
جملــــلس أبـــــوظــــبي الـــــريــــاضي:
تـســعــدنــا اسـتــضــافــة الـبــطــولـة
ـيــة لـكــرة الـســلــة الـثالثــيـة الــعــا
مجددا في أبـوظبي بالـتعاون مع

{ أبــــــــــو ظــــــــــبي -
وكــــــــاالت: أعـــــــــلن
مـجــلس أبـوظـبي
الــــــــريـــــــــاضي
اســــتــــضــــافـــة
بــــــــطــــــــولــــــــة
أبــــــــوظـــــــــبي
ـــــيــــة الـــــعــــا
ألسـاتـذة كـرة
الــــــــســــــــلـــــــة
الـــــثـالثـــــيـــــة
بــالـتــعـاون مع
االحتاد الدولي
لـــكـــرة الـــســـلــة
يـــــــــومي  29و30
أكتوبر/تشرين األول
ـــــلــــعب ـــــقــــبـل في ا ا
ـــصــــمـم خـــصــــيــــصـــا ا
ـنــافــسـات الســتـضــافــة ا

على كورنيش أبوظبي.
 ôuł WK KÝ

ـية من وتـعود الـبـطولـة الـعا
جــديــد لــلــمــرة األولى مــنــذ 5
أعـــوام وجتــــمع الــــبـــطــــولـــة
ــرتـقـبـة والــتي تـقـام ضـمن ا
ـيـة سـلـسـلـة اجلــوالت الـعـا
عـــلى مـــدار الــعـــام نــخـــبــة
العــبي كـرة الـسـلـة الـثالثـيـة
ــيـــ ومن ضــمـــنــهم الـــعــا
ــــشـــاركــــ في الـــنــــجــــوم ا
ــــبــــيــــاد طــــوكــــيـــو 2020 أو
لتـمثيل مـختلف مـدن العالم.
ـنـتـظـر أن يـشـارك في ومن ا
منافسـات البطولة  12فريقا
ـيــا وأكـدت مــشــاركـاتــهـا عــا
حــتى اآلن  4من  5فـــرق ضــمن
ـــيــة تـــصـــنـــيف اجلـــوالت الـــعـــا
لالحتاد الـدولي لكـرة السـلة. وفي
مــقـــدمــة تــلك الــفــرق لــيــمــان من
ــتــصــدر لـلــســلــســلـة صـربــيــا ا
تطلع إلى توسيع الفارق الذي وا
يفصله عن مالحقه فريق ريجا من
التــــفـــــيــــا والــــذي فــــاز العــــبــــيه
ـبـيـاد ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة في أو بـا
طـوكـيو 2020  ويـنـافـسـهـمـا فريق
ـصـنف أنـتــيـوراب الـبــلـجـيــكي ا
ثالث وفريق أوتريـخت الهولندي
ــصــنـف رابع. ويــنــظـم مــجــلس ا

اجملــــــمــــــوعـــــــة األولى: االحتــــــاد
الــــســـــكــــنـــــدري حــــامـل الــــلـــــقب
ومـسـتــضـيف الـبـطـولــة الـبـلـيـدة
يناء اليمني واحتاد اجلزائري ا

غربي.  الفتح ا
اجملــمــوعـــة الــثــانــيـــة: الــشــارقــة
اإلمــاراتي الـــيــرمــوك الــكــويــتي
الـــوكـــرة الـــقــــطـــري الـــيـــونـــاني

السوداني والزهراء التونسي. 
اجملــــمـــوعـــة الــــثـــالـــثــــة: األهـــلي
ــــــــصــــــــري وداد بــــــــوفـــــــــاريك ا
اجلـــزائـــري شـــعب حـــضـــرمــوت

اليمني و الفتح السعودي. 
اجملـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة: بـــيـــروت
الــلــبــنـانـي الــبـطــائح اإلمــاراتي
الـــكــــويت الـــكـــويــــتي الـــغـــرافـــة

نامة البحريني.  القطري و ا

االحتـــاد الـــدولي لـــكـــرة الـــســـلــة
والتي تتسم بـشعبيتـها الواسعة.
وأضاف: نحن واثقون من النجاح
الـذي ستـحقـقه البـطولـة ال سيـما
بالتزامن مع االزدهار الكبير الذي
تــعــيــشه الــعــاصــمــة اإلمــاراتــيــة
بـأجـنـدتـهـا احلـافـلـة بـالـفـعـالـيات
ـرمـوقـة هذا ـية ا الـريـاضـية الـعـا
ــــوسم. وبــــدوره قـــال ألــــيـــكس ا
سانشيز مدير بطوالت كرة السلة
الثالثية لـدى االحتاد الدولي لكرة
السلـة: مازالت بطـولتا كـرة السلة
ـيـتـ الـتي أقـيمت الـثالثـيـة الـعـا
فـي أبـــوظـــبي عـــامي  2015و2016
مـن أكـثـر نـسخ الـبـطـولـة جنـاحـا
وهــذا مــا دفـــعــنـــا لــلــتـــعــاون مع
مجـلس أبوظـبي الريـاضي مجدداً

W∫ جانب من بطولة سابقة بكرة السلة uDÐ

فــرســتـابن ســائق ريــد بــول ومـتــصـدر
الــتــرتــيـب الــعــام بــفـارق  5 نــقــاط عن
ــركـز األخـيــر بـسـبب هــامـيـلــتـون من ا
تـــغــيـــيــره وحــدة الـــطــاقـــة احملــرك في

سموح بها. سيارته خارج احلدود ا

{ لـندن - وكـاالت: سيـكون الـبريـطاني
النــــدو نـــوريـس ســـائق مــــكالرين أول
ــنـطــلـقــ في سـبــاق جـائــزة روسـيـا ا
الـكبـرى ضمن بطـولة الـعالم للـفورموال
 لـلـسـيـارات بـعـد تـفـوقه عـلى جـميع 1
أقـرانه في التجارب التأهـيلية الرسمية
ـوسـم احلـالي لــلــســبــاق رقم  15 فـي ا
عــلى حـلــبـة سـوتــشي الـيــوم الـسـبت.
رة األولى التي يحقق فيها وهـذه هي ا
ـنـطـلـقـ في هذه نـوريس مـركـز أول ا
الـفئة األعـلى من السبـاقات. وسيـنطلق
مـن اخلط األمـامي إلى جــانب نـوريس
كــارلـوس سـايـنـز ســائق فـيـراري الـذي
ـــركــز الـــثــانـي في الــتـــجــارب احـــتل ا
الـتـأهـيـلـية بـيـنـمـا احـتل جورج راسل
ـركز الـثـالث مـبـاشرة سـائق ولـيـامـز ا
قـبل لويس هامـيلتون سـائق مرسيدس
وبــطل الــعـالم  7 مــرات الـذي اصــطـدم
بـــأحــد اجلــدران. وســـيــنــطـــلق مــاكس

الندو نوريس

ـيـا سـابـقـا في ـصـنف األول عـا { - وكـاالت: يـتـقـدم تـايـجـر وودز ا
عملـية تعافيه وإعادة تأهيله حملـاولة التحسن والعودة إلى لعب اجلولف
اضي حسبما أكد قائد بـعد احلادث الذي تعرض له في  23 شبـاط ا
الفـريق األمـريـكي في بطـولـة كـأس رايدر سـتـيف ستـرايـكـر. ويسـتـعد
ــواجـهــة أوروبـا اعــتـبـارا من  24 ســبـتــمـبــر/أيـلـول فــريق سـتــرايـكـر 
اجلـاري وكـان يـجـري بحث إمـكـانـيـة مـشـاركة وودز  45 عـامـا ضمن
الوفد كـمساعـد فني. لكن ستـرايكر أعـلن إلذاعة سايروس إكس إم أن
صنف وودز لن يكـون أحد مسـاعديه لـكنه أوضـح أنه على اتـصال بـا
رة لن األول سابقـا وأنه يالحظ حتسـنه في عمـليـة تعـافيه. وقـال هذه ا
يكون قادرا عـلى أن يكون مساعد قـائد فقط بسبب عمـلية إعادة تأهيله
اجلاريـة حملاولة التـحسن والعودة
إلى لعب اجلولف وهذا يسير
بشـكل جيـد. إنه يتـقدم ويـقوم
بعـمل جيـد واألمور تـسير في
االجتــاه الــصــحـــيح. وتــعــرض
وودز لـكــسـور في سـاقـه الـيـمـنى

وكـــاحــلـه بــعـــدمـــا تـــعــرض
حلـادث تـصـادم بـسيـارته
فـي جـــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــوب

كاليفورنيا.

إنس جابر
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ولـد الـدكـتـور هـاشم جـواد سـنـة 1911 ولـقـبه األوقـاتي وهـو من عـائالت غـرب
مثل الدائم للعراق األنبـار  دكتوراه باالقتصاد السياسي من جـامعة لندن . ا
دة ـتحـدة بـدرجـة مفـوض الـعام 1956. سـفـير الـعـراق في بـيـروت  في األ ا
وجيـزة قبل أن يصـبح وزيراً للـخارجيـة طوال حكم الـزعيم عبـد الكر قاسم

بعد استقالة الدكتور عبد اجلبار اجلومرد في شباط العام 1959.
ـتأرجـحة كان وزيـراً ودبلـوماسـياً مـعذبـاً القى ما القى جـراء سيـاسة الـزعيم ا
وأنـهـكتـه محـاوالت (تـرقـيـعهـا) طـوال حـكم الـزعـيم. بـعد تـسـلـمه مـنـصب وزير
علـوم أن بيروت في اخلارجـية أصبـحت السفـارة في بيـروت بال سفيـر ومن ا
تـلك احلـقبـة كـانت مـحطـة مـهـمة ال تـقل أهـمـية عـن القـاهـرة . هـاتان احملـطـتان
الــلـتـان نـاصـبـتــا سـيـاسـة الـزعـيـم الـعـداء طـوال حـكـمـه ولـذلك كـان عـلى وزيـر
ـعتـدل ليـحل مـحله في بـيـروت وأخيـرا وجد اخلـارجـية أن يـجد الـدبـلومـاسي ا
ضالـته باحملـامي جنـيب الصـائغ وبعـد جـهد جـهيـد في إقـناعه ألن الـصحـافة
ـعتـدلـة أوغـلـت بوصـف الـزعـيم شـيـوعـيـاً وأن الـعراق ـعـارضـة وا الـبـيـروتـيـة ا
أصـبح إحـدى جـمـهـوريـات االحتاد الـسـوفـيـتي. وهـنـا بـرزت شـخـصـيـة هاشم
ـؤثـرة الـتي تــمـكـنت من إقـنـاع الــزعـيم األوحـد بـاإلجـايــة عـمـا تـنـشـره جـواد ا
الصـحف حـيث قال بـاحلرف الـواحد: (إني لـست شـيوعـيا ولم أنـتم ألي حزب
ـيـول واالجتـاهات من األحزاب وكـمـا ذكـرت في مـناسـبـات عـدة أنـني فوق ا
ـؤقـت سـيـاسـة عـربـية وأن سـيـاسـة حـكـومـتـنـا كمـا هـو مـوضـح بـالـدسـتور ا
قراطـية تنتهج مبدأ احلياد االيجابي وتعمل جهدها لدعم التضامن العربي. د
أما بـشان احلزب الشـيوعي فـإن مبعثـه األساليب الـتي كانت تتـبعهـا حكومات
بـاد من كـبت وارهـاب وتـقـيـيـد لـلحـريـات الـعـامـة واخلـاصـة ومالحـقة الـعـهـد ا
ـواطـنـ في عـقائـدهم الـسـيـاسـيـة. وبـعد أن قـضت الـثـورة عـلى هـذه الـقـيود ا
ـفروضـة عـلى الـعـراقـيـ ومـنـحـتـهم حريـة الـعـقـيـدة والـعـمل الـسـيـاسي أخذ ا
ارسون نـشاطـهم شأنهم شـأن بقيـة ذوي االجتاهـات السيـاسية الشـيوعيـون 
األخـرى. إال أن هـذا الـنشـاط مـحـدد ومـقيـد بـسـيـاسـة الدولـة الـتي تـبـنت مـبدأ
احلـيـاد االيجـابي ومـتى جتـاوز نشـاطـهم هذه احلـدود فـإن الـسلـطـة ستـوقـفهم
عنـد حدهم بل وحتـاسبـهم لـذلك ال خطـر من نشـاطاتـهم وال ينـعكس هـذا على
ـغـرضون وأن الـزمـام بـيدي. أمـا بـشـان موقف سـيـاسـة الدولـة كـمـا يصـوره ا
عـروف أن أغلب هـذه الـصحف تـرتبط الـصحـافـة اللـبنـانـية من جـمـهوريـتنـا فـا
بسـفارات عربية أو أجنـبية أو أية جهـة تدفع لذلك البد لسـفارتنا في بيروت أن
تـدفع لـصحـيفـة أو أكثـر كيـمـا تدافع عن سـياسـتنـا وتـرد على االتـهامـات التي

يوجهها اخلصوم).
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ـعاناة التـي عاشها هـاشم جواد. أما الصـفحة األخرى هذه إحـدى صفحات ا
فلعـلها كانت ثقـيلة جداً على كـتفي وزير اخلارجيـة تلك هي مطالـبة عبد الكر
ـفاجئة بـقضاء الكـويت والتي وقف ضدها اجملـتمع الدولي وعلى وجه قاسم ا
ا حـدا بالـزعيـم إلى مقـاطعـة الدول الـعربـية كـلها اخلصـوص الدول العـربيـة 
دبلـوماسيـاً بل ومـغادرة اجلـامعـة العـربية الـتي كـان العـراق أحد مـؤسسـيها.

وبالطبع كان على وزير اخلارجية مداواة هذا اجلرح البليغ.
وأخـيـراً نـذكـر أن هـذا الـرجل ظل مـخـلـصـاً لـزعـيـمه طـوال مـدة حكـمـه. اعتـقل
وحـكم علـيه بـالـسـجن بعـد ثـورة رمـضان 1963 وظل كـذلك لـغايـة ثـورة الـبعث
الـعام 1968. قتل فـي ظروف غـامضـة على يـد سائق سـيارته في بـيروت الـعام

.1969
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بريطـانيا واسـتراليـا إلى مجرد عمل
جتــارى  فـلــيس مـتــصـورا أن تــقـدم
واشنـطن على حـرب عسـكريـة فعـلية
مع الصـ فى احمليط الـهادى أو فى
بـحـر الصـ اجلـنـوبى  واسـتـخدام
أمــريـكـا لـغــواصـاتـهـا الــنـوويـة ضـد
الـص يـعنى نـهـاية الـعـالم حرفـيا 
فـــلـــدى روســـيـــا حـــلـــيـــفـــة الـــصــ
تـقدمة  ولدى غواصاتـها النـووية ا
الــــــصـــــ أيــــــضـــــا ذات الــــــسالح 
وصــواريخ غــواصــة نــوويــة واحـدة
ــحــو احلـــيــاة عــلى وجه كــفــيــلـــة 
ـتـصـارع من األرض  ولـيس ب ا
يـريـد دمـار نــفـسه  فال يـبـقى ـ إذن ـ
سـوى مـعـنى الـردع الـضـمنـى  وهو
متوافر للص فى مـحيطها احليوى
 إضــافـة لــسـعى الــصـ إلى إقــامـة
عـــالـم مـــوازى  تـــلــــمع فــــيه جنـــوم
ــتــوســعـة  "مــنــظـمــة شــنــغــهــاى" ا
ية البديـلة  وخططها وبنوكها الـعا
الســتـبـدال الـدوالر كــعـمـلــة احـتـيـاط
دولى  وكـلـهــا مـعـارك تـبـدو الـصـ
مؤهلة أكثر لها بزحفها احلثيث عبر
"احلــــزام" و"الـــطــــريق" إلـى الـــشـــرق
األوسط  الـــذى تــــخـــلـــيـه أمـــريـــكـــا
عــسـكــريـا  واحــتـواء إيــران الـتى ال
يبدو بايـدن ناجحـا فى سعيه إلعادة
االتــفــاق الـنــووى مــعـهــا  وال قـادرا
عــلى الــتــخـلـص بـســهــولــة من ركـام
الـعــقـوبـات الــتى تـركــهـا له تـرامب 
فــــــوق انـــــزيــــــاح أوهـــــام ودعـــــاوى
الــســيــاســة اخملــتـــلــفــة لــبــايــدن فى
القـضية الـفلـسطيـنيـة  فبايـدن أكثر
امـــــتـــــيــــازا مـن تـــــرامب فـى الــــوالء
العـقائدى لـلصـهيونـية  وال يـتصور
عـــاقل أن تـــتـــجـــدد أى مـــفـــاوضــات
فـلـسـطـيـنيـة إسـرائـيـلـيـة بضـغط من
زاد عن ـعـاد ا بـايـدن  وكل الـكالم ا
" دخــان فـى الــهـواء  "حل الــدولــتــ
وما مـن تغـييـر فى الـقصـة كلـها  إال
ــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيـة بــطــريق ا
ـسـلـحـة  فـهى وحـدها الـشـعـبـيـة وا
الـكفـيـلـة بكـسـر أنف بـايدن "دوبـلـير"

ترامب .

تــريـلـيــون دوالر  وتـتــسـابق إدارات
توالـية على تـغطية البيت األبـيض ا
اإلنفاق بتـعلية سـقف الديون  وعلى

طريقة "تلبيس الطواقى" .
اخلالصة إذن  أن وهم احلـفـاظ على
القـوة األمريـكيـة القـطبـية الـوحيدة 
قـــد فــات أوانه  وأن أمــريـــكــا تــنــزل
بــسـرعـة إلى مــكـانـة "قــوة عـظـمى" ال
"القـوة العـظمى" بـألف والم التـعريف
 أى مجرد قـوة عظمى بـ متعددين
ـكـانة  يـصـعب أن تـظل بـيـنـهم فى ا
األولـى  وقــد حـــاول بـــايــدن إيـــقــاظ
الوهم  وحتدث قبل شهور عن عودة
أمريكـا لقيـادة العالم  وإعـادة تمت
الــتــحـــالف مع أوروبــا عــبــر احملــيط
األطـلـنـطى  واالنـسـحـاب من الـشرق
واجهة األوسط إلى الشرق األقـصى 
الص  ومواصلة سياسة العقوبات
نــفـسـهــا  الـتى درج عــلـيـهــا أوبـامـا
وترامب من قبله  ولكن بدون جدوى
ا بسـبب احلقائق عملـية مؤثـرة  ر
الـصـلبـة اجلـديـدة  فقـد جـرب بـايدن
مـواصلـة نـهج ترامـب بالـضـغط على
ـانـيا  ودفـعـهـا إلى االنـسـحاب من أ
مشـروع خط "نورد سـتر 2 لتـوريد
ــانــيـا الــغــاز الــروسى  وصــمــمت أ
ــشـروع مع وجنــحت فى مــواصـلــة ا
الـروس  برغم الـعـقـوبات األمـريـكـية
عـلى شـركاتـهـا  ثم سـعى بـايدن إلى
طــمـأنــة الــقـوى األوروبــيـة  وإقــامـة
كــرنــفــاالت وقـــمم حــلف األطـــلــنــطى
ومــجــمـوعــة "الــسـبــعــة"  ومـحــاولـة
إقـنـاعـهم بـسـلـوكه اخملـتلـف أخالقـيا
عن فجاجـة وسوقيـة ترامب  فإذا به
يــــواصل نــــهج تــــرامـب بــــاحلـــرف 
ويـنـسـحب من أفـغـانـسـتـان مـهروال 
ومـن دون أدنى تــشـــاور مع حـــلـــفــاء
ــهـمـة األوروبــيـ  وهــو مـا زعـزع ا
ثقـة األوروبيـ فى وعود واشـنطن 
ثم انزلـق بايـدن إلى سـلوك "تـرامبى"
بالكامل  مع خـيانة حليـفته فرنسا 
ودفع استراليا سـرا إلى إلغاء صفقة
قررة منذ عام الغواصات الفرنسية ا
 2016 وكـانت قـيـمـتهـا تـصل إلى 56

الــزاحـفـة إلى عــرش الـدنــيـا  جتـارة
الص وحدها تمثل %35 من جتارة
الـعــالم  وهى قـوة نــوويـة بـاألصل 
تـزيد إنـفـاقـها عـلى الـسالح بـإطراد 
وتــــنــــفـق عــــلى الــــسـالح وصــــوامع
الـصـواريخ الـنـوويـة نـحـو نصـف ما
تـنـفقه أمـريـكـا الـيوم  وبـوسـعـها أن
تنـفق أكثـر  وقفـزاتها الـتكـنولـوجية
مــرعـــبـــة  وعــلـى نــحـــو مـــا بــدا فى
تفوقهـا الكاسح بالتـعامل مع جائحة
كــورونــا  وفـى الــتــطــويــر الــطــفـرى
لــبـرنـامـجــهـا الـفــضـائى  وحـتى فى
صـنـاعـة شـمس تـضئ الـلـيل بـتـقـنـية
االنـصــهـار الـنـووى  وفى الــتـطـويـر
الـهائل لـقـدراتهـا الـبحـريـة وغيـرها 
ـــا خـــشـــيـــة مـن إرهـــاق مـــالى ودو
يقعدها عن مواصـلة السباق آلخره 
فلدى بك فوائض مالية أسطورية 
التــقـــاس طــبــعـــا إلى فـــقــر "االحتــاد
السوفـيتى" غر أمـريكا زمن احلرب
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فقد كـان االحتاد السوفـيتى حتى فى
أوج ازدهـاره  ال يـحــوز سـوى نـحـو
ـئــة من الــنــاجت الــقـومى أربــعــ بــا
األمــريــكى  أمـا الــصــ فـفـى كـوكب
آخـــر  فــهـى قــوة االقـــتـــصـــاد غـــيــر
ــســبــوقــة فى خــطــرهــا عــلى مــدى ا
الــتـاريخ الــبـشــرى بـإطالق  وتــمـلك
باألرقام اجملـردة اليوم أكـثر من ثلثى
الـنـاجت الـقـومى األمـريـكى  وعـنـدهـا
فرصـة جتاوز أمـريكـا اقتـصاديـا قبل
نـــهــايـــة الــعـــقــد اجلـــارى  بــيـــنــمــا
اقــتـصــادهـا الــيـوم بــحـســاب تـعـادل
الــقـوى الـشـرائــيـة لـلــدوالر  يـتـفـوق
عــلى إجــمــالى االقــتــصــاد األمـريــكى
بــنــحـــو ســتــة تــريـــلــيــونــات دوالر 
والــصــ هى أكــبــر مــانح ودائن فى
الـدنيـا كـلـها  واشـتـرت نـصف ديون
أمريـكـا اخلارجـية  بـيـنمـا االقتـصاد
األمريكى مثقل بديون فـلكية خارجية
وداخــلـيــة مــفـزعــة  جتـاوزت الــيـوم
مــبـلغ  27تــريــلــيــون دوالر  بــيــنــمـا
نـــاجته اإلجـــمـــالى عـــنـــد حـــدود 21

انــــتـــهت فـى األخـــيـــر إلـى احلـــائط
ـسـدود  لـيس ألن أمـريـكـا صـارت ا
أضعف سالحا وال أقل تكنولوجيا 
فـهى تـنـفق عـلى الـسالح وتـطـويـره
وتـكـديـسـه نـصف مـا يـنـفـقه الـعـالم
بأجـمعه  وهى تـاجر السالح األول
ال تزال  لـكن السالح وحـده ال يد
الــعــظــمـة  وال االســتــئـثــار بــعـرش
العالم  وال االدعاء بتفوق قيم تريد
ـثــال األمـريـكى فــرضـهـا  فــقـد آل ا
إلى بـوار متـزايـد  ولم تـعد أمـريـكا
ـــرهـــوبــة تـــلك الـــقـــوة الـــفـــريـــدة ا
رغوبة  كـما أوحت سنوات قـليلة ا
تـلت انهـيـارات مـوسكـو الـشيـوعـية
أوائل تسعـينيـات القرن الـعشرين 
وكـــان ذلـك أشـــبه بــــخـــداع بــــصـــر
خـاطف فى ســيـرة الـتـاريخ  جتـلت
بعده حقائق العـالم اجلديد ناطقة 
فقـد عـادت روسيـا الرأسـمـاليـة هذه
رة إلى حلبة السباق والتفوق فى ا
الــــــــسالح  وحتــــــــولـت مـن "قـــــــوة
إقـلـيـمـيـة" كمـا كـان يـصـفـهـا أوبـاما
على سبـيل التحـقير  وحتولت إلى
ـيـة  بـدءا بـنـزاعـات قـوة تـأثـيـر عـا
الشرق األوسط وسوريا بالذات منذ
ســـبـــتـــمـــبــر  2015ولم تـــكن عــودة
ى بحـد السالح روسيـا إلى دور عـا
 هى مـا يـزعـزع عـرش أمـريـكـا  بل
كـــان اخلــــطــــر فى عــــودة روســــيـــا
تـواضعـة اقتـصاديـا متـحالـفة مع ا
ــيــة الـــصــ  واألخــيــرة  قـــوة عــا
مــتـــكــامــلـــة األوصــاف  فـــهى قــوة
االقتـصاد والـتجارة والـتكـنولـوجيا

لـيس فـى الـعـنــوان خـطـأ  سـوى أن
دونــالــد تـرامب بــشــخـصـه لـيس فى
الــبـــيت األبــيض حــالــيــا  وإن كــان
يـــســــتـــعــــد لـــلــــعـــودة فى 2024 مع
ـا ـقـبـلـة  ر انـتـخـابـات الـرئـاسـة ا
ـــة واردة جـــدا لــلـــحــزب بــعـــد هــز
ـقراطى فى انـتخابـات التـجديد الد
ــجـلــسـيه الــنـصــفى لــلـكــوجنـرس 
واعيد أواخر 2022 وإلى أن حت ا
الـقـريـبـة  فـسـوف يـؤدى جـو بـايدن
الرئيس األمريـكى احلالى دور سلفه
 وبـالـذات فى الـسـيـاسـة اخلـارجـية

األمريكية .
لــيس الــســبب بــالــطــبع  أن بــايـدن
يــــحب تــــرامب  وهــــو الــــذى أخــــذ
الـرئـاسـة بـأصـوات االحـتـجـاج عـلى
فظـاظـة الرئـيس األمـريكى الـسابق 
وليس بفـضل أصوات تأيـيد خالص
لشخصه الباهت الذابل النائم أغلب
الوقت  لكـن بايدن حـ دخل البيت
األبــــيض  وجـــــد نــــفــــسه أســــيــــرا
لسـياسـة ترامب اخلـارجيـة بالذات 
ولـشـعــار "أمـريـكـا أوال"  الـذى ورثه
تـرامب بـدوره عن بـاراك أوبـاما أول
رئــيس مــلــون ألمــريــكــا  الــذى كـان
اختياره بليغا فى دالالته  وبعضها
كـــان تـــعــــبـــيـــرا عن مــــيل أمـــريـــكـــا
لـلـتـواضع  واالنـسـحـاب والـتـقـوقع
ــلــمـة جــراحــهـا  عـلى نــفــســهـا  و
والــتــخــفف من أثــقــال الــعـالـم الـذى
ســعت حلـــكـــمه عـــنــوة  واالنـــفــراد
بتقرير مصائره عبر حروب عدوانية
قــتــلت ثـمــانــيـة ماليــ إنــسـان  ثم

مليار دوالر  وإبـرام صفقة أمـريكية
بــديــلـــة مع اســتـــرالــيـــا  قــد تــصل
قـيـمـتـهـا إلى ضـعف قـيـمـة الـصـفـقـة
الــفــرنــســيـــة  وتــزويــد اســتــرالــيــا
بغـواصات تـعمل بـالوقـود النووى 
ومـــنح بـــريـــطـــانـــيــا اخلـــارجـــة من
االحتاد األوروبى قطعة من الكعكة 
وإقامـة قـاعدة عـسكـرية أمـريكـية فى
استـرالـيا  وهـو مـا دفع فرنـسا إلى
ـا أسـمـته "طـعـنة فى ا  الـصـراخ أ
الـظـهــر"  واسـتـدعـاء سـفـيـريـهـا من
"كـانـبــيـرا" وواشـنـطن  وهـو إجـراء
غير مسبوق منذ ما يزيد على قرن
 فــيـمــا وصـفت فــرنـسـا بــريـطــانـيـا
بــأنــهـا "دولــة انـتــهــازيـة"  وهــو مـا
يــعــنـى بــبــسـاطــة  وبــرغـم اتــصـال
هــاتــفى الحـق من بــايــدن لـــتــهــدئــة
مـاكـرون وإعـادة سـفـيـر بـاريس  أن
التـحـالف الغـربى يـكاد يـنشق  وأن
أمريـكا الـتى تـتصـرف بأنـانيـة جلب
ـال خلــزانــتــهــا  تـكــاد تــخــتــصـر ا
الــــتــــحـــــالف الــــغــــربـى فى احملــــور
"األجنلـوساكـسونى"  الـذى يضـمها
تـاريـخـيـا مع بـريـطـانـيـا واسـتـرالـيا
ونيوزيلندا وكندا  وهو ما قد يدفع
اآلخرين إلى البحث عن مجال حركة
مخـتلف  ودعم الـطمـوح الفـرنسى ـ
ـانى الـقـد إلى اسـتقـالل دفاعى األ
عن القـوة األمريكـية  والـتصرف مع
ـصالح ـا يـخدم ا روسيـا والـص 
األوروبية قبل غيـرها  خصوصا أن
حـجم الـتـبادل الـتـجـارى لـلـص مع
أوروبا بـات األرجح  فـطبـقـا ألحدث

أرقام متاحة .
Í—U& ‰œU

بلغ حـجم الـتبـادل الـتجـارى ألوروبا
مع الص  586مـلـيار دوالر فـى عام
2020 بــيــنــمــا الـــتــبــادل الــتــجــارى
ألمـريـكـا مع أوروبـا كـان 555 مـلـيار
دوالر  مـع مالحــــظــــة أن الـــفــــائض
يزان التجارى كان لصالح بك  با
والعجز التجارى مع أوروبا كان من
نــصــيب واشـــنــطن  وقـــد تــتــحــول
الــصــفــقـة األمــريــكــيــة "أوكـوس" مع
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كـتـبات   كم هـو عدد ـتنـبي   سوق الـكـتب وا لـيـست قلـيـلةً ذكـريات شـارع ا
الشـخصيات الـتي جالت فيه وتركت هـناك  اثاراً  نادرةً في قـيمتهـا االعتبارية
االجتـماعـية  احاديث  كـتب ومخـطوطـات ومخاطـبات مـؤلفـ   شعراء   او
ـثنى   ومع كل مـاكتب حتى رواة حكـايات  ومكـتبات عـريقـة   منهـا مكـتبة ا
االن من ذكريـات هذا الـشارع   تـظل هناك مـعالم  كـانت شاخـصةً فـيه لكـنها
ه   ومنها اندرست ولم يـكتب عنـها   رغم انها كـانت جزءاً اساسـياً من معـا
فنـدق االعيان الـذي كان يحـتل مدخل الشـارع من جهة شـارع الرشيـد  تماما

دخل الذي شيدته امانة بغداد حفاظا على تراث الشارع  . عند قوس ا
  بـادارة احلـاج حسـ فـخـر الدين كـان  الـفنـدق   وهـو باحلـسـابات احلـالـية
لــقــيـــاس  اجلــودة (ثالث جنــوم)  وقـــد تــمــيـــز انه  ظل  مــلـــتــقى الـــعــديــد من
الـشـخـصـيـات الـتي تـاتـي من احملـافـظـات (االلـويـة) الـعــراقـيـة  وفق الـتـسـمـيـة
السابـقة  شيوخ عشائر   وجهاء مجتمع   وموظف يراجعون دوائر حكومية

في العاصمة.
يـعـد الفـندق نـقط وصل بـ منـافذ  بـغـدادية   فـهو قـريب من الـقشـلة ومـراكز
حكـوميـة اخرى  فـضال عن قربه من مـعالم يـضمـها شـارع الرشـيد الـذي كان
اضافـةً الى منزلته التجارية هو ايضا شارع للتنزه وااللتقاء ب االصدقاء في
مـقـاهـيه    اشـهـرهـا  حـسن عـجـمي  والـزهـاوي  والـشـابـندر  ومـقـهى حـجي
يدان وباب خليل ويقع منتصف الرشيد اما شماالً فهو على بعد خطوات من ا
عـظم    وهكـذا  اليجـد نزالء الـفنـدق صعـوبةً في الـوصول الى االعـظمـية او ا
طاعم  ومنها مطعم نطقة تزدحم  با الكاظـمية او الى الباب الشرقي علما ان ا
تنبي ومطعم تاجران ويقع أسفل الفندق االخالص الواقع منتصف شارع ا

ـواظـبـ الـذين ــرحـوم عـبـداحلـسن احلـسـون مـن الـنـزالء ا  لـقـد كـان والـدي ا
يتـخذون من هـذا الفـندق مـقراً ومـلتـقى لهم عـند زيـارتهم  بـغداد وكـنت ارافقه

في اغلب زياراته تلك   وحينها يتحول الفندق الى اشبه  بديوان   .
كـان لـوالـدي بــرنـامج يـومي  صــبـاحـاً وحـتى نــهـايـة الـدوام احلــكـومي ظـهـراً
يـنـشـغل بـالـقـضـايـا الـتي تـتـطـلب مـراجع دوائـر حـيث يـكـون قـد جـلب مـعه من
الــعـــارضــيــات فـي الــســمـــاوة واحلــمـــزه في الــديـــوانــيــة عـــدد من الــطـــلــبــات
ـها (عـرائض)حتـمل حقـوق مـواطنـ  ال يـستـطـيعـون الـسفـر الى بـغداد لـتـقد
ـسـاعدة بـوجـاهـته ليـتـولى هـو اخذ فـكانـوا  يـتـوجهـون الى مـضـيفـنـا طـالبـ ا

تابعتها في بغداد  .  الطلبات 
في الكـثير من االحيان يعرضون االمر عليه شفوياً  فيكلفني   او اخي مهدي
ـلـي عـلى احـدنـا الــطـلـبـات واليــبـقى ألصـحـابــهـا اال ان (يـبـصـمــوا) عـلـيـهـا و
وبعدها يحملها معه ليراجع  في الدوائر احلكومية  التي تعنون لها الطلبات  
همات التي تدفع والدي للتوجه الى بغداد  وكان اصحاب لقـد كانت تلك اهم ا
الـية التي تـتيح لهم مثل ـلكون الكـلفة ا تلك (الـعرائض)  يفعـلون ذلك ألنهم ال
هذه السفر  او انهم يجهلون الطريق الى تلك الدوائر ويخشون من الفشل

كان والدي يتكفل بكل تلك الواجبات اكراماً ألصحابها وفي اطار حرصه على
ا وهـو ال يـكتـفي بـتـقد الـعـون ألبنـاء عـشـيرة بـني عـارض  وا مـسـاعدتـهم  
ألخرين من الـعشائر اخرى وهكـذا جتد مضيفنـا مزدحماً بهم    وصار لدي
وجهة الى اجلهات احلكومية ولدى أخي مهدي   خبرة  في حترير الطلبات ا
ـساء لالصدقـاء والطريف وبالـعودة الى اجواء الـفندق   يـخصص الـعصر وا
كن انه من النـادر جدا ان يأتي نزيل غير مـعروف من النزالء االخرين ولذلك 
ــثـابــة اسـرة واحــدة   احــاديث واسـئــلــة عن احلـال وعن الـقــول ان اجلـمــيع 
ـعلومـات وشرح للـعديـد من القضـايا  على وقع االصدقـاء الغائـب  وتبـادل با

(استكان) الشاي مع كعك (السيد)  واذا طال الوقت كانت هناك عشاء  .
ـداوالت كـانت في مــوضـوعـات هـدفـهــا اصالح ذات الـبـ  ومـواقف  اكـثــر ا
لــلـنــخـوة واالثــرة احلـســنـة    ومــازالت ذاكــرتي حتـتــفظ بــالـعــديـد من مــعـالم

شخصيات ملئ البصر أتخذت من الفندق  مقراً لها  ح تكون في بغداد .
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ارشيـف مشـروع كـتابي عن الـتـعذيب
لقضـايا عـراقية وعـربية ودولـية حُكم
فيـها على مـتهـم أبـرياء وصلت في
ؤبد.. وتب بعضها الى االعدام أو ا
فـيــمـا بـعــد انـهم ابـريــاء بـعـد ان يـتم
اكـتشـاف ان غـيرهم مـن قام بـالـفعل!!
كما ان منظمة العفو الدولية اقرت ان
ــــارس فــــيــــهـــا هــــنـــاك  150دولــــة 
الــتــعــذيب لــلـــســجــنــاء اجلــنــائــيــ

. والسياسي
ومـن اجلــديــر بــالــذكـــر ان الــتــعــذيب
: ارس في االجهزة االمنية لغرض
تهم االول هو انتزاع اعتراف من ا
بارتكـاب جرائم ال صلـة لهم بهـا كما
تـمـارسه اجـهـزة امنـيـة ومـخـابـراتـية
قـمــعــيــة بــغــرض االنــتــقــام والــقــهـر

... عارض والتنكيل باخلصوم وا
ليس دفاعا عن الشرطة!!
`O  qF

رغم اني ضـابط شرطـة سـابق فـانا ال
ادافـع عن رجــــال الـــــشــــرطــــة الــــذين
تـوارثـوا هـذا الـفـعل الـقـبـيح من زمن
طـويل بـتـشـجـيع وسـكـوت ورضـا من
ذوي األمــر ولـكــني الـيــوم اسـتــغـرب
احلملـة االعالميـة التي يـشنهـا قضاة
ومـحـامـون ضـد الـشـرطـة وحتـمـيـلـها
لوحـدها مسـؤولية أفـعال الـتعذيب!!!
متـنـاس دور الـقـضاء (سـواء قـضاة
التحقيق او قـضاة اجلزاء) في تمرير
قضايـا واعتـرافات مشـوبة بالـتعذيب
وما كان لرجال الشرطة ان يستمرأوا
هذا الفـعل لوال القـضاء الذي يـنصاع
لـهم ويصـدر االحـكـام والـقرارات دون

اصــبـحت مـديــراً لـشــرطـة مـحــافـظـة
بــغــداد - الـرصــافــة وكــان اول قـرار
اتخـذته هو مـنع التـعذيب الـذي كان
ـراكز ومكاتب منتشـرا ومألوفاُ في ا
كافحة واللجان التحقيقية وأمرت ا
بــرفع جــمـيـع مـعــدات الــتـعــذيب من
غـــرف الــتــحــقــيـق فــاعــتــرض عــليَّ
بـعـضـهم بــأنَّ نـشـاط كـشف اجلـرائم
ســـوف يـــنــخـــفض وهـــذا لـــيس من
ــديــريــة جتــاه الــوزارة مــصــلــحــة ا
ولــيس في مـصــلـحــتك!! فـقــلت لـهم
(تــبــاً لــكـل كــشف زائف كــاذب يــأتي
بانـتزاع االعتـراف بالـتعـذيب).. فأنا
ــكن ((اعــتــرف)) انـني شــخــصـيــا 
قــتــلت فـالنــاً... حتت وطــأة تــعــذيب
وحـشي ال يـتـحـمـله بـشـر !? وغادرت
ــنــصب بــعــد ســتــة اشــهــر وعــدت ا
وقـعي مديرا لـلبـحث والتـطوير في

الشرطة العامة!.
ارسـة التـعذيب لـها  أنا أعـرف أن 
تـاريـخ طـويل ومــوجـودة في جــمـيع
تـخلف على تـقدم وا انحاء الـعالم ا
ـاذج عـندي في حـد سواء وهـنـاك 

أعـادت قــضـيـة الـشـاب فـي مـحـافـظـة
بـابل الـذي اعـترف نـتـيـجـة الـتـعذيب
الذي تـعرض له اثـنـاء التـحقـيق معه
في قسم مكافـحة االجرام بأنه ارتكب
ــة قـتل زوجـته وتــبـ انـهـا لم جـر
تقتل وانها على قـيد احلياة..  قضية
اثــارت اســـتـــهـــجـــان الـــراي الـــعــام
واعــــادت مــــوضـــوع الــــتـــعــــذيب في
مـراحل التـحـقـيق الى الـواجـهة رغم
انه انـتهـاك خطـيـر للـعـدالة وحلـقوق
االنـســان وتـضـلـيل الجــهـزة الـعـدالـة
ــســؤولــيـة في الــتي ال نــبـرأهــا من ا
ـمـارسـات الالإنـسـانـية. تـفـاقم هذه ا
ـــؤسف ان وســـيــلــة اعـالمــيــة ومن ا
تــنـاولـت عـرض الــقـضــيــة ومـحــضـر
كشف الداللة لـلمتهم رغم ان الـقضية

ما زالت في طور التحقيق.
وبالـرغم من اني من اشـد مـستـنـكري
ــارســة الــتـعــذيب في ومــنــاهـضي 
الــتــحــقـــيــقــات وانـــتــزاع االعــتــراف
بــاالكـــراه.. وافــتــخـــر بــأنَّ لي تــاريخ
ــمـارسـات ايـجــابي مُـعــارض لـهـذه ا
قـيتـة .. اتذكـر عام ١٩٩٣ البـشعـة وا

ـــة مـن اجلـــرائم (الــــتـــعــــذيب) جــــر
ـة ال الـكــبـرى ضـد االنـســانـيـة وجـر
تـــســـقط بــالـــتــقـــادم وبــالـــرغم من أن
الــعــراق قــد إنــضم لــهــذه اإلتــفــاقــيـة
ونصّ دســــــتـــــوره عــــــلى (حــــــرمـــــة)
الـتــعـذيب إال أنــنـا شـهــدنـا ومـانـزال
نـشـهــد في أروقـة الـتــحـقـيق كـيف أن
إعــتــرافــات غــيــر صـحــيــحــة تــنــتـزع
بواسطة اإلكراه والـتعذيب من أبرياء
أدت إلى تــدلـــيس الــقــضــاء وخــداعه
بـأدلــة زائـفـة ومن ثـم صـدرت أحـكـام
قاسية (كثير منها اإلعدام) عن جرائم
لم يـــــرتــــكــــبــــهــــا من وقـع عــــلــــيــــهم
القصاص.. فالتعذيب فضال عن كونه
ارسة القانـونية وال إنسـانية وغير
شــــرعــــيـــــة فــــإنه يـــــؤدي إلى إفالت
الـفـاعـلـ احلـقـيـقـيـ وتـمـاديـهم في
جـرائـمـهم ولـديـنـا أمـثـلـة علـى أناس
أبريـاء صدرت بـحقـهم أحكـام اإلعدام
نتيجة إنتزاع إعتـرافات غيرصحيحة

عن طريق التعذيب.. 
إن إستشـراء فنـون التعـذيب في مقار
احلـجـز في وطـنـنـا العـربي عـلى مـثل
هــذا الـــنــطــاق الــواسع لــيــست كــمــا
تـوصف بأنـهـا  (جتـاوزات فـردية) أو
تــعــدي صالحــيـات!! بـل بـاتـت (عـمالً
مُمـنهـجاً) تـقع مـسؤولـيته عـلى عاتق
(زبانـيـة التـعذيـب) ورؤسائـهم الذين
ـكن أن تُـبَرّأ يـحـمونـهم وبـالـتـالي ال
الـــرؤوس عــمـــا يــجـــري في عـــلى يــد

تابعيهم! ..

{ مستشار قانوني وأمني 

انه سـوف يسـجل لـهم كـأجنـاز بـاهر
يستحقـون عنه التكر أو أنه سوف

.!! واطن يطمئن ا
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ان بــيــانــات وزارة الــعــدل واجملــلس
االعــلى لــلـقــضـاء ونــقــابـة احملــامـ
ومـنـظمـات حـقـوق االنـسـان ال تـعفي
الـقـضـاة واحملـاكـم من مـسـؤولـيـتـهم
عن مــوضـــوع تــفــشي الــتــعــذيب في
دوائر الـتـحقـيق التـي يفـترض انـها
تـــعــمـل حتت مــســـؤولــيـــة واشــراف
وقـــرار الــقــضــاء وحتـــديــدا قــضــاء
الــتــحــقـــيق الــذي يــنـــفــرد بــامــتالك
الـسـلـطـة التـحـقـيـقـيـة لـتـدوين اقوال
ـتـهـم ومـنـاقـشـتـه ومـنـاقـشـة االدلـة ا
الـــتي يــقـــدمــهـــا احملــقق في االوراق
تهم التـحقيـقيـة والتي تثـبت صلـة ا
ة مـوضـوع الـبـحث كـما ان بـاجلـر
من اولى مـهـام قــاضي الـتـحـقـيق ان
تهم خالل نـتزعـة من ا يز االدلـة ا
الـــتــحـــقــيق مـن اقــوال واعـــتــرافــات
ومـبــرزات جـرمـيـة وهـل انـهـا اخـذت
بشـكل قانـوني ام بـاستـخدام الـعنف
والتعذيب. كما ان مـحامو الكثير من
ـــتــــهـــمــــ اكـــدوا ان اعــــتـــرافـــات ا
ـدانـ قضـائـيـا انـتزعت مـوكلـيـهم ا
من قبل احملقق بالتعذيب والقسوة
تهم ئات من ا واالرغام.. وهناك ا
األبرياء الـذين صدرت علـيهم ادانات
فـي جــرائم لم يــرتــكــبــوهــا نــتــيــجـة
التعذيب في مكاتب التحقيق دون ان
يـــقـــوم الـــقـــضـــاء بـــتـــحـــري صـــدق

االعترافات.

ان يــدقق أو يــنـتــبه الثــار الــتــعـذيب
ـدان بــاعـتـراف انـتـزع ــتـهم ا عـلى ا
بــالـتــعـذيب وفـي كـثــيـر من االحــيـان
ــعــتــرف فــيــخــبــر ــتــهم ا يــتــجــرأ ا
احملــكــمــة ان االعــتــراف انــتــزع مــنه
بالـتعـذيب لكن احملـكمـة تتـجاوز ذلك
وتـــصــدر قــرارهــا بـــنــاء عــلى اوراق
ـعـتـقالت الـشـرطـة.. وهـاهي الـيـوم ا
ن حكم والـسـجون مـلـيـئـة بـاالالف 
عـلـيـهم بـاالعـدام وبـغـيـره عن جـرائم
اعـــتــرفــوا بــارتــكـــابــهــا حتت وطــأة

التعذيب...
ان مـــســـؤولــيـــة تـــفـــاقم الـــتـــعـــذيب
وانــتــشــاره ال تـتــحــمــلـهــا الــشــرطـة
وحـدها بل يـتـحمـلـها مـعهـم القـضاء
ويــتــحــمــلــهــا احملــامــون. الــتـعــذيب
ة ضد القانـون وضد االنسانية جر
وضد الشـرع احلنـيف ومن مساوئه
الــكـبــرى انه يــؤدي الى ادانــة بـريء
وبــــنــــفس الــــوقت يــــؤدي الى افالت
مــجـــرم حــقــيــقي من الــعــقــاب الــذي

يستحقه...
امنـعـوا االعالم من تنـاول قـضايـا ما

زالت في التحقيق?
ـنع وسائل االعالم كمـا اني اطالب 
وباالخص الـفضـائيـات من تناول او
عــرض قــضــايـــا جــرائم مــا زالت في
طور التحـقيق ولم تصدر بـها احكام
قــضـــائــيـــة بــاتـــة الن هــذا مـــخــالف
لــلـقــانـون وكـذلـك هـو يــربك عـمــلـيـة
ــدراء الــتــحــقــيـق. ولالسف بــعض ا
والــضــبـاط ومــســؤولي احملــافــظـات
يـسـتعـجـلـون هـذا االمر ظـانـ خـطأ
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قراطية باسم الد كي تعّم الفوضى 
 و يـــعّـم الـــفــســـاد بـــاسـم احلـــريــة 
ـناسب وتطّـبقْ سيـاسـة الرجل غـير ا
نـاسب لـتـعـطـيل مـشروع ـكـان ا في ا
بـنـاء الـدولـة فَشَـلَ االسالم الـسيـاسي
او فـشـلَت االحــزاب الـسـيـاسـيـة ذات
ُـسمـيـات االسالميـة  كـما اصـفـها  ا
ُـــــقـــــاوم في بـــــعض وجنـحَ االسالم ا
اذ كان  الهدف االول واقف والدول  ا
و ال يــزال الـســلــطـة  وعــلى حــسـاب
الـدولــة واجملـتــمع  والـهــدف الـثـاني
ــقـاوم ) حــمـايــة مـقــومـات (االسالم ا
الــدولــة وســيــادة وكــرامــة الــشــعب .
كـالهـــمــــا الـــوطـن من االحــــتالل ومن
االرهاب  همـا من اجل الدولة  وهذا
هـــو ســبب اســتــهـــدافــهــمــا من قــوى
االمبريالية والصهيونية و عمالئهم 
وحتــاول هــذه الــقــوى  دون جنــاح 
ــقـاوم وهـو تـشــويه صـورة االسالم ا
لـيس االسـالم اجلـهـادي الــذي اقـتـرن
ــنــظــمــات بـــالــقــاعــدة وبــداعش وبــا
ـتـطـرفـة االخـرى . يزعم االرهـابـية وا
االسالم اجلـهـادي بـأنَّ هـدفه مـحـاربة
الكفّار ونشر االسالم و اقامة اخلالفة
االسالميـة . ليس في ادبـيات االسالم
ـقاومة و حـماية اجلهادي مـصطلح ا
الـــشـــعــوب االسـالمــيـــة  بل جتـــربــة
االسالم اجلـهــادي دَلّتْ عـلى تــدمـيـره
لـلــشـعـوب االسالمـيــة و تـشـويه لـدى
الــرأي الــعـــام  وتــقــويض قــوتــهم.  

       
ـــركــز { ســـفـــيـــر ســـابق / رئـــيـس ا
العـربي االوربي للـسيـاسات و تـعزيز

القدرات .
  

االسالم السياسي  االمر الذي أساء
كـــثـــيـــراً الـى االحـــزاب و احلـــركــات
ُسميات والتيارات السيـاسية ذات ا
االسالمــيــة  و ضــاعـفَ فــشــلــهـا.   
حيث فشلت االحزاب السياسية ذات
ُسميات االسالمية في العراق وفي ا
ـــنــــطـــقـــة فـي حتـــقـــيـق الـــعـــدالـــة ا
االجتـماعيـة و بنـاء الدولة والـقضاء
على اجلهل والفساد ; وفشلتْ ايضاً
في حتـــصــ كـــيـــانـــاتــهـــا من تُـــهم
ـقومـات الدولة تـاجرة  الفـساد و ا
واالهـتـمـام بـالـصـفـقـات والـسـرقات
وبــعض االحــزاب الــســيــاســيـة ذات
ُـــســـمــيـــات االسالمـــيــة لم تـــتــرّددْ ا
بــاالعــتـراف بــالـكــيــان الـصــهــيـوني
والـــتــــواصـل مـــعـه مع تــــيــــقـــنّــــهم
بـاغـتـصـاب هذا الـكـيـان لـفـلـسـط 
ُـعلن لـلشعب الـفلسـطيني  وظلمه ا
وجــرائــمه بــحق الـــفــلــســطــيــنــيــ

والشعوب العربية األخرى.
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وقد  استـدرجت االحزاب السـياسية
ُسميات االسالمية في العراق ذات ا
ـــنـــطـــقــــة  وكـــذلك االحـــزاب وفـي ا
االخـرى الى فخْ الـفـشل و االنـفـصال
ـباد  حـ استـهوت عن القـيم و ا
نــيل الــســلــطــة عــلى بــنــاء الــدولـة 
ال واحملسوبية بدالً من والفساد وا
القيم الفضـيلة والكفـاءة  والتطبيع
مع اســـــرائــــيل بـــــدالً من االلـــــتــــزام
بــثــوابت االمـة وبــكــرامـة الــشــعـوب

ومباد احلق و العدالة . 
وكان االمـر مدروسـاً و مـحسـوباً من
قبل الدوائـر الصهـيونيـة و عمالئهم

”يندرج مصطلح االسالم السياسي
بالنـسبة لي في قـائمة االسـتخدامات
السيئـة للدين  و مِنْ تبـعات توظيفهِ
ـنــظــومــة الــقــيــمــيّــة لــلــفـرد تــهّــرأ ا
وللمجتمع وللدولة  وهذا  ولألسف
في ـثـال  عـلى سـبـيل ا  مـا نـشـهـدهُ 
ـــارســات الـــعــراق ; اعـــتـــقــادات و 
وطــقــوس شـــاذه ومــنــحــرفه  بــاسم
ولغـرض الـسـلطـة  وبـعـنوان الـدين 
حــزب او حـركــة او تــيّــار  و ال تـمت
الى االسالم بصـلة. االحـزاب الديـنية
او ذات الطابع الـديني في العراق او
نطقة تمارس السياسة وتسعى في ا
الى السلـطة  وال تـمارس فرائض او
قــواعـد االسـالم  و ال تـســعى لــرضـا
الــله ( عــزه و جلْ ) و ال لــضــمــان مـا
هو خـير لـلعـباد ال في الـدنيا و ال في
االخــرة . و لــيــست مُــطــالــبـة بــذلك .
شــــأنــــهــــا شــــأن االحــــزاب االخــــرى
الــــلـــيــــبـــرالــــيـــة او االشــــتـــراكــــيـــة.
ُسميات االسالمـية لبعض االحزاب أ
نـطـقة ال واحلـركات والـتـيارات فـي ا
تُـــــزكّي و ال تُـــــبّـــــرأ هـــــذه االحـــــزاب
مُـــرادفـــاتـــهــا مـن لـــوث الـــســـيـــاســة
ومــغـريــات الـســلـطــة  والـتــضـحــيـة
ــوعــود اآلخــروي من اجل الــفــوز بــا
ــوجـود الـدنـيــوي ال يـوجـد اسالم بـا
ـا احــزاب ســيـاســيـة ســيـاسـي  وا
سـميـات اسالميـة او دينـيّة  و من
فترض ان تلتزم  اكثر من االحزاب ا
االخــرى (الــتـي ال حتــمل مــســمــيــات
اسالمية )  بـقواعد لـعبة الـسياسة 
ا تبّـقى من اخالق في السـياسة . و
اذا ? ال نها تتحمّل التزام : التزام
شـــرعي ( اسالمي ) يـــتــمّــمـهُ الــتــزام
مــــدني  يــــفـــــرضه الــــقــــانــــون  وال
االلتزاميّن يفرضـان التحلي بالصدق
واالخالص و الــوفــاء وحب الــوطن 
وعـــدم ارتـــكـــاب الـــفـــواحش (الـــغش
والفسـاد و االغتيال )  الخ  ,و يدرجُ
اغـــلب الـــســـيــاســـيـــ واالعالمـــيــ
ــــفـــكـــرين في الـــغـــرب احلـــركـــات وا
ـسـلـحـة والـتـنـظـيـمـات االرهـابـيـة وا
تطرفة ( كـداعش و النصرّة وجند وا
الشام و طـالبـان وغيرهم ) في قـائمة
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(ع) صاب احلس بثورة احلس و
حـقـيـقةً عـلـيـهم الـكف جـرائـمهـم التي
ارتـكبـوهـا ويـرتكـبـوهـا كل يـوم بحق
ـظــــــلـوم وبحق أبـنـاء هذا الـشـعب ا
الــوطن وان يـتــوقـــــــــفـوا عن أعــمـال
الـــقــتـل واالغــتــــــــيـــاالت وتــصـــفــيــة
اخلـــصـــوم ومن يـــطــالـب بــاحلـــقــوق
والـكف عـن سـرقـة أمــوال الــــــــشـعب
والـــدولـــة وعن نـــهب ثـــروات الـــوطن
واالهم من ذلك الكف عـن ظلم الـشعب
وإفقـاره وإذالله وإنـكار حـقـوقه وعدم
تـلــبـيـة مـطــالـبه وعـدم تـنــفـيـذ ابـسط
اخلــدمــات له  وعــدم احــتـرامـه وعـدم
احــتـرام الـقــانـون والـنــظـام وعــلـيـهم
أيـضـاً الـكف عن الـكـذب عـلى الـشـعب
ـكن لـهـؤالء وخـداعه وبـعــد كل هـذا 
الــســـاســة لــبس الــســواد  وحــضــور
ــــواكب احلــــســـيــــنـــيـــة اجملـــالس وا
والـتـصـدق  عــلى الـفـقـراء ومـسـاعـدة
رضى وهذه تعفف وا احملتاج وا
األمور أحسن وأثوب بكثير من اللطم
والـبكـاء ريـائاً وأرضـى  للـحـس الن
ن يـبــكي عـلـيه احلـســ ال يـحـتــاج  
وهــو ســيــد شــبــاب أهل اجلــنــة ومع
جده النبي األكرم (ص) ومع الشهداء
واألنبـيـاء والصـديـق وحـسن اؤلئك
(ع)  يـحـتاج الى من رفـيـقاً  ,احلسـ
يـــحــــارب الـــظــــلم والـــفــــســـاد الن ان
ـارسـهـا واحلـسـ يـحـتـاج الى من
يــتـــصـــدى لـــلـــمــجـــرمـــ والـــســراق
ــفــســدين والــظــلــمـة والــفــاســدين وا
وخــونـــة الــشــعب والـــوطن وســارقي
قــوته وحــقــوقه  فــهل تــسـتــطــيــعـون
ذلـــــــك إنـني اشك بل اجـزم ان أغـلب
سـاسـة الـفـشل والـفـسـاد والـسـرقـة ال
يســـــــتـطيـعون ذلك الن من شب على
شيء شـــاب عــلـــيه وهم شــبـــوا عــلى
الـســرقـة والــفـسـاد واحملــاصـصـة في
ــــكـــاســــــــب ــــنـــاصب وا تــــقـــاسم ا
غا وعـلى ظلم الشــــــــعب وقتله وا
وإفــقــاره وســـلب حــقــوقـه وانــتــهــاك
حــريـاته  فـكــفـاكم ريــائـاً وكــذبـاً عـلى
الــــــشــــــــــعـب واســـــتــــــغالالً لــــــهـــــذه
ـصـالـح شـخـــــــصـيـة ـــــــــنــاسـبـة  ا

دنيوية زائلة .

شي واكب  و في الشوارع وعلى ا
ـشـاية بـضـعـة خـطـوات ويـلطم مع ا
لـكنه لـطم سـيـاسي فهـو يـخـتلف عن
لطم اآلخرين ألنه نـازك وخفيف على
الــصــدر ويــبــكــون ريــاءاً وكــذبــاً في
اجملـــالس احلـــســـيـــنـــيــة  وكـل هــذه
التصرفات يحاول من خاللها ساسة
الــفـشل والــفــسـاد والــكـذب والــريـاء
إيــهـام الـعــامـة وخــصـوصــاً الـسـذج
بـاد ثورة ن يـؤمن  منـهم إنهم 
صاب ن يحزن ويـتأثر  احلس و
احلـسـ وأهل بـيـته ونـقـول لـهـؤالء
الـــســـاســــة ان أفـــعـــالــــهم هـــذه  في
اســــتـــغـالل ثـــورة احلــــســـ وأيـــام
احلـــــســـــ ومــــــصـــــاب احلـــــســـــ
(ع) لــغــايـات وأربــعــيــنــيــة احلــســ
شـخــصـيـة وسـيــاسـيـة وانـتــخـابـيـة
باتت مكشوفة وعـرفها الشعب جيداً
مـنـذ سـن ولن تـنـطـلي عـلـيه ثـانـية
ونقول لهم أيـضاً ان من يؤمن بنهج
احلـسـ (ع) ومن يـسـيـر عـلى هـدى
ـبـاد ثـورة احلــسـ ومن يــعـمـل 
ثورة احلس ومن يقـتدي باحلس
ثــــائـــــراً ضــــد الــــظــــلـم والــــفــــســــاد
واالنحراف  وداعياً الى طريق احلق
واحلفاظ على بيضة الدين واحلفاظ
سلم  وعلى مباد على مصالح ا
اإلسالم احلـقـيـقـيـة عـلـيه ان يـتحـلى
ــا بـــأخالق احلــســ وان يـــلــتــزم 
ضــحى احلـســ من أجــله  بـنــفـسه
وعــيــاله وأهـل بــيــته وهــو الــصالح
وإصالح أمـور األمــة وإحـقـاق احلق
ومقارعة الباطل واالبتعاد عن الظلم
ومـحــاربـة الـفـسـاد واإلفــسـاد فـعـلى
هـؤالء الــســاسـة إذا أرادوا الــتـأسي

دأب اغلب السياسـي على استغالل
ـنـاسبـات االجـتـمـاعيـة وخـصـوصاً ا
الديـنـية ألغـراض شـخصـيـة وحزبـية
ـناسبات الـدينية التي وفئوية ومن ا
يـــوظـــفــهـــا بـــعـض ســاســـة الـــفـــشل
والـفــسـاد سـيــاسـيـاً وشـخــصـيـا هي
ــشــاعـر احلــســيـنــيــة حــيث  ذكـرى ا
اســـتــــشـــهــــاد اإلمـــام احلــــســـ (ع)
وصــحـــبه األبــرار في واقـــعــة الــطف
ومـن ثم زيـــارة األربـــعـــيـــنـــيـــة الـــتي
تــــــصـــــادف هــــــذه األيــــــام الن هـــــذه
ـناسـبـات فـترتـهـا طـويلـة ويـشـترك ا
فيها أعداد كبيرة من مختلف شرائح
اجملتمع وبـزخم شعـبي كبيـر لذا فان
ـنــاسـبــات بــدال من ان نـتــعـلم هــذه ا
مــنـهـا ونـسـتــذكـر أهـدافـهـا الــنـبـيـلـة
ومبادئها السامية  ومناهج اإلصالح
فـيــهـا يـحــاول بـعض سـاســة الـفـشل
والـفــسـاد اسـتـثــمـارهـا  وتـوظــيـفـهـا
خلــدمـــة مــصــاحلـــهم الـــشــخـــصــيــة
واحلــزبــيــة والــطــائــفــيــة الــضــيــقــة
واالنــتــخـابــيـة أيــضــاً حـيـث يـقــتـرب
موعـد االنتـخابات الـتشـريعـية كـثيراً
هـذه األيام  فـتـرى هـؤالء السـاسـة قد
لــبــســـوا الــســواد كـــلــهم (أفـــنــديــهم
ومـعـمـمـهم وأبـو عـكال) وأحتـدى من
يـــدلـــني عـــلـى ســـيـــاسي ومـــســـؤول
حكـومي واحـد خصـوصـاً من أحزاب
الــســـلــطــة لم يــلــبس الــســواد وكــان
احلــسـ (ع ) يــحــتـاج الـى فـاشــلـ
وفـاسـدين وسـراق يـلـبـسـون الـسواد
عــلــيه ويــحــتــاج الى حــزن الــظــلــمـة
والــقـــتـــلـــة  وســـراق قـــوت الــشـــعب
وأمواله وثرواته  ,ولم يكتـفوا بلبس
الـســواد بل مـنـهم من يــوزع الـطـعـام
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بـ ( (295صــفــحــة فــقط هــو بــعض مــا قــدمــته الــشــاعــرة والــنــاقــدة
عنون - الـفن احلديث في العراق ترجمـة (مي مظفّر) في كـتابهـا ا وا
ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات .. الـتـواصل والـتـمـايز  –الـصـادر عن ا

والنشر/ عمان.
ظـفّر عن كتـابهـا بانه: "قـراءة جمالـية لـتجارب وقد أشارت الـسيـدة ا
منتقاة من أجيال مختلفة أراها متواصلة في إمتدادها وأخذ بعضها
من البـعض األخـر الـتمـرد عـلـيهـا ورفـدها بـتـجـارب مبـتـكرة قـد تـبدو
مفـارقة ولـكـنهـا مـرتبـطة بـاجلـذر إرتبـاطاً عـمـيقـاً. ويـتنـاول جوانب من
الـتـنـوع في اإلجتـاهــات واألسـالـيب والـرؤى في احلـركـة الــتـشـكـيـلـيـة
احلــديــثـــة في الــعــراق
وأكـرر هـنـا انه بال شك
يــــفـــــتــــقـــــر إلى بـــــعض
ــهـمــة الـتي الـتــجـارب ا
من حـــــقــــهـــــا أن تــــقف
بــــــــجــــــــدارة مـع هــــــــذه
اجملــمـــوعــة وكـــلي أمل

." في إضافتها الحقاً
وقــــــد ضم الــــــكــــــتـــــاب
دراســـات حتـــلـــيـــلـــيــة/
نقدية في جتارب فنان
عراقـي وقـد قـسمـتهم
إلى عــنـــاوين/ صــفــات
خــــاصـــــة مــــثالً (رواد
احلــداثــة في الــعــراق)
: وهم كل من الــفــنــانــ
فـــــائق حــــــسن جـــــواد
سليم مـحمـود صبري
شاكر حسن آل سعيد
خـــالـــد اجلـــادر نـــوري
الـراوي وكـاظم حـيـدر
وحتت عــنــوان (جتـارب
مـــنـــفــــردة) وهم كل من
: نـاظم رمـزي الـفـنـانـ
وخالـد القـصاب وفي (الـتجـربة الـشخصـية والـرؤية الـكونـية) كل من
: إسـمـاعـيل فـتـاح الـتـرك ضـيـاء الـعـزاوي رافع الـنـاصري الـفـنانـ
مـحـمـد مــهـر الـدين سـالم الــدبـاغ عـلي طـالب ســعـد شـاكـر طـارق
إبراهيم سعاد العطار يحيى الشيخ عصام السعيد نهى الراضي
وفـيـصل لــعـيـبي أمـا فـي (الـتـواصل والـتــمـايـز) فـقــد تـنـاولت كل من
: مظـهر أحمـد ند كوفي كـر رسن هناء مـال الله ونزار الفنـان
يحيى بـينمـا أختارت الفـنان عادل عـابدين من ضمـن جتارب جديدة

لعراقيون في الشتات.
ـظفّر باآلسى أن يـصدر الكتـاب بعد رحيل زوجـها الفنان وتشعر.. ا
ا أعانها على رافع الناصري الذي قرأ معظم ما تناوله الكتاب ولطا
إسعاف ذاكـرتهـا وتصـويب التواريـخ ح يشك في صـحتـها وكـلما
أطلع عـلى مادة جـديدة واسـتحـسـنهـا تسـاءل بحـماسـة شديـدة: "متى

." سينشر تأخرت كثيراً
ـظـفّـر كـمـا تـذكـر منـذ أن شـرعت بـالـكـتـابـة عن الـتـجارب عـلمـاً أن ا
ـا بسـبب تكويـنها الفنـية مع مـطلع العـقد السـبعـيني كانت مـيالة ر
الثقافـي وإنحيازهـا إلى الشعـر أن تقرأ مـا تشاهـده من أعمال قراءة

فنية جمالية وهو نهج واصلت السير فيه حتى يومنا هذا.
عـلومات الـدقيقة وذات الكتـاب بحد ذاته وثـيقة فـنية تـاريخيـة غنيـة با
أهمية كبيرة بل مهمة جداً تفتقد لهـا مكتبتنا العراقية والعربية.. وهو
جديـر فـعالً بضـمه إلى وثـائقـنـا الفـنـية لـلـحفـاظ عـلى ذاكرة مـسـيرتـنا

التشكيلية.

هي رواية مـخـادعة  تـرتـدي (ثوب
الــفــراش ) والــعالقــات اجلــســديــة
باشرة  بأكثر تطرفاتها احلسية ا
كما لـو كانت فلمـاً إباحيـاً تعترض
عليه أهم (جلان الفحص) تسامحاً
ـقــراطـيـة وحـريـات ـانــاً بـالـد وا
الــتــعــبــيــر .. وهـذا هــو عــلى وجه
الــــتـــحـــديــــد مـــوطن اخلـــداع  ألن
الــروايــة الــصــادرة عن ( مــنــظــمــة
نــخــيل عــراقي لـالبـداع ) لــلــكــاتب
حـــسـن الـــعـــاني  حتت عـــنـــوان (
عيادة احلـاج مهاوي)  حـ تخلع
اثــــواب الــــفـــــراش  تــــكـــــشف عن
طـــــروحــــات شـــــتـى  نــــفـــــســـــيــــة
واجـتـمـاعيـة وجـسـديـة وإنـسـانـية
وديــنـيـة وســيـاســيـة .. عــلى هـيـأة
رمــوز  –قــــد اليـــكـــون تـــنـــاولـــهـــا
مــســـمــوحــاً به  –ولــكـــنــهــا أبــعــد
ماتـكون عن الـعنـاية باجلـنس على
الرغم من صورها اإلباحـية أحياناً

وهذه هي قمة اخملادعة ..
تقـوم الـروايـة على عـدة مـسارات 
شـكلة تبدأ  –وبإيـجاز شـديد  –
الــبــطل يــوم كــان طــالــبــاً فـي احـد
ــعـاهــد الـصــحـيــة مـطــلع الـعــقـد ا
الـــســتـــيـــني...يـــتـــمــيـــز بـــالـــذكــاء
واالنـصــراف الى تـطـويــر مـهـاراته
الثقافية عموماً  ومتطلبات مهنته
الـــصــحــيـــة خــصـــوصــاً  بــخالف
زمـالئه الـــذين شـــغـــلت الـــعـالقــات
ـغـامـرات اجلـنـسـيـة الـعـاطـفـيـة وا
اهـتمـامـهم  وقـد أدى هذا الـتـباين

أمـنـيـاتــنـا لـو أن مـسـز جـيل كـانت
صادقة فـإن امنيـاتنا أيـضا لو كان
رجـــال الـــســـيـــاســـة الـــعـــراقـــيـــ
صـــادقــــيــــ بـــحـق في الــــروايـــة
األمـاكن هي نـفــسـهـا لـكن األسـمـاء
تبـدلت مثـلمـا تبـدلت أنظـمة احلكم
والشخـوص واألهداف التي جاءت

بها األحداث وفرضتها األنظمة. 
الــروايــة بــحق تــســتــحـق الــقـراءة
تــاريخ وطن وحــكــام ومـحــكــومـ
تـوزعت أسـمـائـهم ومـسـؤولـيـاتـهم
ب مـختـلف أنـواع وألوان احلـياة
وحــوادث عــالــقــة في األذهــان وان
التـاريخ قد سـجلـها  في الـسيـاسة
واالجــتـمــاع وحــضـارة وارث وطن

وفيه من العشق ما قتل. 
الــــروايــــة ب ٤٨٨ صــــفـــحــــة وهي
الـــرابـــعـــة لــــلـــمـــؤلف خالل األربع
ـــاضــيـــة طـــبع ونـــشــر ســـنـــوات ا
وتوزيع دار امل اجلـديـدة / دمشق
ـتـنبي / ودار جلـجـامش /بـغداد ا

٢٠٢١

) قد يتجـاوز الضعف أحياناً الزوج
ـرأة   والــضــحــيــة الــوحــيـدة هـي ا

عطش جنسي وخواء عاطفي! 
الرواية تـذهب بنـا الى أبعد من ذلك 
وتـــــؤسس لــــطــــرح جــــديــــد  –وهـــو
ـؤلف من وجــهـة نـظـري- مـاقــصـده ا
حـيث نتـلـمس عالقـة وطـيدة  وان لم
رأة يتـم اإلفصـاح عـنهـا بـ ( وعي ا
دينة وثقافتـها) سواء في القـرية ام ا
 وب (احتياجاتها اجلسدية)  ومن
اذج ؤلف امام ثالثة  هنا وضعنـا ا
 أولهـا تـعبـر عنه ( زكـيـة وصبـحة) 
فكلتاهما تـعانيان من عطش جسدي
وكلتاهما شبه أميت  ولذلك وجدتا
في البطل ضـالتهـما من دون ان تقوم
بيـنهمـا وبيـنه صلـة وصل عاطـفية ..
وثانيهما قدمته       ( فضيلة  –زوج
احلــاج مــهــاوي) ســيـدة مــتــعــلــمـة 
خـريـجـة الـدراسـة اإلعـداديـة  نظـمت
الشعـر  ونشـرت اكثر من مـادة أدبية
في الـصـحف عنـدمـا كـانت من سـكـنة
ـديـنة  قـبل ان (تُـسـاق) الى الـقـرية ا
ـــنــزلــة ويـــتم تــزويـــجــهـــا من رجل 
والـــدهــا وفي ذمـــته اكــثـــر من زوجــة
..فـــضــيــلــة احــبـت الــبــطل بــصــدق 
وتـمــتـعت مــعه في الـسـريــر واطـفـأت
حـرائق اجلسـد  ولـكـنـهـا في كل مرة
يــنـتـهــيـان فــيـهـا من عـالقـة جـنــسـيـة
تـأخذهـا نـوبة بـكـاء حـاد .. انهـا غـير
راضـيـة عن تـصـرفـهـا كـونـها فـي ذمة
زوج عـلى قـيـد احلـيـاة  ولكـن صراخ
اجلـــســد كـــان األشـــد تـــأثـــيـــراً عـــلى
ســلــوكــهــا .. وثــالـثــهــا شــخــصــيـة (
وضـــحــة) او ( الـــشــيــخـــة وضــحه) 
شقيقة شيخ القرية  أرملة بعد زواج
لم يدم سـوى بـضعـة أشـهر  والـبطل
ـنـزلـة حــفـيـدهـا  من حــيث الـعـمــر 
ومع ذلك تــقــوم بــيـنــهــمـا عـالقـة حُب
عـفـيـفــة تـنـتـهي بـالـزواج  مـتـجـاوزة
عـقـبـة الـعـمـر  مـثـلـمـا تـولـد بـيـنـهـما
عالقــة فــراش فـي احـلـى جتــلــيــاتــهـا

وصــــورهـــا ..وآيــــة ذلك ان وضــــحـــة
سيدة تفوق نساء القرية بال استثناء
حــيــويـة وجــمــاالً وخـفــة ظل ومــرحـاً
وقــوة شــخـصــيــة  وضـحــة ســيـدة (
فردة ـعنى االشـمل لهـذه ا مثـقفـة) با
...أكــمــلت دراســتــهــا اجلــامــعـيــة في
بغداد  ومـارست مهنـة التدريس قبل
انتقالها الى جانب شقيقها الذي كان
يـحتـرم شـخصـيـتهـا ويـأخذ بـرأيـها 
وقــد حـافـظت عــلى بـنــائـهـا الــثـقـافي
ــتــحــضـــر حــتى بــعــد وســلــوكــهـــا ا
مجيئها الى القرية و .. وقبل ذلك كله
فـقـد انــتـصـر عـنـدهــا الـعـقل والـوعي
والــشـهــادة والـثـقــافـة عــلى اغـواءات
احلاجـة اجلسـديـة  ومن هنـا طرحت
الــروايــة مـعــادلــة تـعــتــمـد عــلى لــغـة
(الـــطــــردي والـــعـــكــــسي) فـي عـــلـــوم

الرياضيات  ب الوعي واجلسد ..
ثـمـة تـفـاصـيل كـثـيـرة اليـتسـع اجملال
لـسـردهـا  ولـكـنـنـا بـعـد مقـتـل البـطل
عـلى يــد (فـضـيـلـة) الــتي كـانت حتـبه
وتـغـار عـلـيـه  يـضـعـنـا الـكـاتب أمـام
مـسـار جـديــد  فـعـلى مـدى صـفـحـات
الـروايـة الـتي بـلـغت ( (226صـفـحـة
ونـــــحن جنــــــهل اسـم الـــــبـــــطـل وفي
الصـفحة األخـيرة .. وعـند آخـر سطر
مـنــهـا .. وآخـر مـفـردة فــيـهـا نـتـعـرف
ألول مـرة على اسـم البـطل  إنه (آدم)
 فــــهل اخـــتــــار الـــكـــاتـب هـــذا االسم
مــصـادفــة ..عــبـثــاً.. أم كــان اخـتــيـاراً

واعياً وعن قصد ?!
WOM¹œ  UOÐœ«

هـذا االسم في االدبـيـات الـديـنـيـة هـو
أبو الـبشـر .. وهل بطل الـرواية الذي
حمـل اسمه إال مـن ذريته
ـزيـد ? ولـكي نـضع حـداً 
مـن االســــئــــلـــة نــــســــمح
النـفــســنـا بــعـد شيء من
االنــتـبــاه واالجـتــهـاد ان
نـذكـر الــتـالي : سـيـدنـا (
أبـو الـبـشـريـة ) كـانت له
اخطـاؤه  والـبـطل  كـما
ســــــبـــــقـت اإلشـــــارة  له
اخـــطـــاؤه كـــذلك  ولـــكن
خطأ سيدنا آدم قاده الى
ابـعـاده من اجلـنـة او من
الــــعـــــيش الــــرغــــيــــد في
بـستـان عـامـر بـاخلـضرة
والفاكهـة  وقد انعكست
ـأساوي نتـيـجة اخلـطأ ا
عـلى ذريــته من الــبـشـر 
لـــــو كــــان األذى يـــــخص
ســـــــيــــــدنـــــــا آدم وزوجه
لـــوحـــدهـــمـــا ألصــبـــحت
سألة فردية  وتأثيرها ا
يـخص شــخـصـ فـقط 
ولـــكن اخلـــطـــأ وآثــاره (
كانية والزمانية) كانت ا

شــامـلــة وواسـعـة ومــتـواصــلـة .. في
حــ كــانـت أخــطــاء آدم الــبــطل ذات
ضرر فردي محصور جدً وخاص جداً
 وهـو االمـر الـذي دفع سـكـان الـقـرية
بل وسـكــان الـقـرى اجملـاورة  –الذين
لم يتـعرفـوا عـلى اخطـائه او خطـاياه
 –الى ان يقيموا له مسجداً من افخم
ساجد ويرفعوا اسمه عليه .. وأهم ا
من ذلـك إن ســكـــان الــقــريـــة والــقــرى
راسم اجملاورة كانوا يزورون قبره 
وطـقــوس زيـارتــهم الى قـبــور األئـمـة
واالولــيــاء والــصــاحلـ .. ومـن بـاب
قام منـحه مزيداً مـن االبهة وتـقديـر ا
كانت الناس التخـاطبه بأسمه اجملرد
نزلته ( الدكتور ا باسم يليق   وإ
نطقية  إن قبولة وا آدم) وعلة ذلك ا
الــبــطل تــولى تــعــلــيم الــعـشــرات من
نـسـاء القـريـة ورجـالـها كـيـفـية ( زرق
االبر)  وهي قضية أكبر من ان تكون
مهمة فقط بالنسبة لألرياف والقرى 
وبـالذات حـ يـتـعـلق االمر بـالـنـساء
..آدم علمهم الكثير من تفاصيل الطب
الـــبـــســـيـــطـــة .. عـــلّم األهـــالي كـــيف
يحـولون مـاء السـاقيـة الذي يـشربون
منه ويـطبـخون ويـستـحمـون الى ماء
مـعـقم ونـقي بـنسـبـة عـالـيـة ..آدم كان
ــرضـى في أي وقت من يـــســـتـــقــبـل ا
الــــلـــيل .. يـــذهـب الى مـــنــــازلـــهم في
احلــــاالت احلـــــرجــــة فـي أي وقت من
الـلـيل كـذلـك .. آدم الـبـطل بـاخـتـصـار
ـكث في انــسـان نــبـيل إســتـحـق أن 
األرض ألنه نـفع الـنـاس أمـا اخـطـاؤه
او خطاياه الـفردية فزبـد يذهب جفاء
!!عـــيـــادة احلــاج مـــهـــاوي لم تـــكــتف
ــتـعــة الـفـكــريـة واحلــسـيـة بــتـقـد ا
ـتـعة لـقـرائهـا  بل رفـعت مـنـاسـيب ا
ــنـوعـة كـذلـك عـبـر تــلك (الـقـراءات ) ا
لـفـهـم الـنص وتـفـســيـره او تــأويـله 
والــــوقـــــوف مـــــعه او ضـــــده  فـــــفي
احلـالتـ هـنـاك نشـاط ذهـني وفـكري

نا الثقافي ... وحوار يغني عا
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الـرواية لـلـراوي الطـبـيب رعـد صادق
احللي يعيشها القار وكأنه جزء في
 احـــداثــهــا وواحــد مـن شــخــوصــهــا
بـأسـمائـهم الـذين تـعـلـقـوا في ذاكرته
ذاكـرة وطـن فـالـكـثــيـر مـنــهـا جـاء من
الــواقـع وقــلــيال مــنـه مــســتــوحى من
اخليال فيمكنه وصفها ويتلمسها في
واقـعـنا احلـالي بـحـسـنـاته وسـيـئاته
فتـكون الروايـة عنـده حقيـقيـة طرزها
اخليـال فـإنهـا حـلقت بـجـناح اخلـيال
دون أن تـضــيع في سـمــائه ولم تـرفع
قدمهـا عن أرض الواقع انهـا الرواية
ـاضي ـكـتــوبـة في عـمـلــيـة إحـيـاء ا ا
بـــــســــرد واقع مــــا جـــــرى من بــــعض
األحـــداث لــتـــاريخ الـــعـــراق احلــديث
منطقة من الباديـة العراقية من قاعدة
احلانية الـعسكرية اجلـوية وبالعودة
ؤقتة الي عام ١٩١٤ قلعة الفاو إلى ا
الــــبــــصــــرة ( جـــــودي الــــعــــيــــد) من
الــطــربـوش الــعـثــمــاني إلى الــقـبــعـة
اإلنكليزية بنظرة متخيل وان الرواية

قـد بــنـيـت من أحـجــار الـواقع
واحلـقـائق الـتـاريـخـيـة  كـمـا
وأنـه في هــــذه الــــروايــــة قــــد
ـسنـا عـدة افـتراضـات مـهـمة
جاء على ذكرها الراوي بسرد
ذكي جميل فيـها أن االفتراض
بحمـاس شديد وبـنية نـقية أن
اإلنـكــلـيـزيــة مـســز بـيل والـتي
جاء اسمهـا في الرواية ( مسز
ـوظــفـة الــعـالــيـة جــيل) وهي ا
الـــــــدرجـــــــة في الـــــــســـــــفــــــارة
الـبـريـطـانـيـة كـانت صـادقـة في
أعـمـالهـا وآرائـهـا ومـعتـقـداتـها
حـول اسـتـقالل الـعـراق ونـقـيـة
الــســريـرة في وفــائــهـا وحــبــهـا
لـــلـــعــــراقـــيـــ والــــعـــرب وفي
اجلــــانـب اآلخــــر حـــ حــــلــــقت
الروايـة في سـمـاء اخليـال فـكان
االفتـراض انهـا حلقـت أيضاً في
ســمـــاء األمــنـــيــات الـــغــالـــيــات
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يـــصف أحــد الــبــاحــثــ في شــؤون
األدب والشعر( مهدي يزداني خرم )
أنه قــد يـكــون من الــصـعب إحــصـاء
األعمال األدبية التي تناولت حروبا
غـيـر أن دراسـة سـريـعـة لـتـطـور هذا
الـنوع من األدب تـظـهر الـدور الـبارز
ــثــقـــفــ في مــنــاهــضــة لالدبــاء وا
احلروب من خالل كتابـاتهم السيما
ـكن ــا  في الــعــصــر احلــديث ور
الـــقــول أن تــأريخ أثـــر احلــرب عــلى
األدب يــعـــود إلى عـــصــور مـــا قــبل
ــيـالد وعــنـــدمـــا نـــبــحـث في اقــدم ا
في الـغالب ـي  نـصـوص األدب الـعا
نرى أن احلروب القوميـة واإلقليمية
لــــعــــبـت دورا مــــبــــاشــــرا في ســــرد
الـــــــروايـــــــات االدبــــــيـــــــة فـي تـــــــلك
الـفتـرة...وتعـتـبر مـلحـمـتا " االلـياذة
واالوديــســا "لــلــشـاعــر الــيــونــاني "
هـومـيـروس" من أبـرز تـلك الـروايات
األدبــيــة الــتي تــتــحـدث عـن عـدد من

احلروب الـتي وقعت في تـلك الفـترة
الــزمــنــيــة ومن ضــمــنــهــا "مــعــركـة
طراودة " ولـكن هذه األمـثلـة تخـتلف
كثيـرا عن الروايات الـتأريخـية التي
ظهرت في عصور ما بعد احلداثة .
ـــا تــــقـــدم نــــود اإلشـــارة إلى أن و
تأريخ أوروبا شهد مـخاضات كثيرة
لــلـقـصـيــدة احلـديـثـة الــتي تـنـاهض
احلــــرب ودمـــار اإلنـــســــان من خالل
زجه في مــتـاهـات فـكـريـة تـولـد لـديه
حـالـة الـشـعـور بـاالضـطـهـاد وضـيق
ـا يريـد البوح به مـارسة الـفعلـية  ا
ــنــطق الـكــتـابــة الـتي أو االجــهـار 
ــــراد فـي الــــتــــعــــبــــيـــر حتــــقـق له ا
ــــعـــنــــويـــة والـــوصف لــــلـــحــــالـــة ا
واإلنـسانـيـة وما تـمر بـهـا البالد من
مــأس ونـكـبـات فـظــهـرت الـقـصـيـدة
احلــــــديــــــثــــــة وواكــــــبت األحــــــداث
والــتــكـويــنــات الـتـي مـرت بــهـا دول
الـعـالم وكـان اإلنـسـان وقـضيـته في

الــعــيش والـتــمـتـع بـاحلــريـة واألمن
واألمــان واالســـتــقـــرار مــحـــور تــلك
الـقــصــائــد في الــغــرب وفي الــعــالم
العربي فظـهرت قصائـد لشعراء من
أبـــرزهم امل دنـــقل في مـــصــر وأبــو
الـــقــاسم الـــشــابي فـي تــونس وبــدر
شـاكـر الـسـيـاب في الـعـراق ورياض
صـالح حـسـ في سـوريـا ومـحـمود
درويش مـن فـلــسـطــ وفي الــغـرب
ظهر الشاعر جون كيتس في انكلترا
والشاعر الروسي ألكـسندر بوشك
والــــشـــاعـــر اإلجنـــلــــيـــزي بـــايـــرون
والـــــشـــــاعــــر اإلســـــبـــــانـي لـــــوركــــا
وغــيـرهم..حــيث كـان لــلـشـعــر رهـبـة
وهــيــبـــة لــدى اجلــمــيـع ومــنــهم من
يــتـبــاهى بــأن هـذه الـقــصـيــدة الـتي
شـــحـــذت الـــهــــمم وســـطـــرت رمـــوز
الـبـســالـة والـشـجــاعـة والـتــضـحـيـة
واحلــــزن والــــضــــيــــاع والــــتــــشــــرد
والــتــشـتت لــشــاعـر من أبــنــاء قـومه

عنى أدق من بالده... و
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والــيـوم ونــحن نـتــمـعن الــقـراءة في
ديـوان الــشــاعـر عــيــسى إســمــاعـيل
الــعـبـادي( بالد الــوجع ) تـعــود بـنـا
الذاكرة لتلك احلقب الـزمنية الفائته
الــتي شـهــدت قـصــائـد حتــكي قـصـة
ـعــاصـر وعــذابــاته الـتي اإلنــســان ا
لـيس لهـا حـدود...فهـو يـحدثـنا وبال
مــقــدمــات عن بالده الـــتي تــقــطــعت

اوصالـها وحتـول الفـتيـان فيـها إلى
إلى كـــتل من احلـــجــر األصم أو هــو
ـثـخـنة ـثل مـسـيـرتـنـا واحـزانـنـا ا
بـاجلـراحــات اخلـفـيـة فـهـو يـردد في

قصيدة( لم يكن حجرا )القول....
( لم يكن هذا الفتى حجرا 

ا كان شمسا      ر
      سماء ً ال حتد ُ

    بالدا مقطعة االوصال كان..
       أو مطر..)

ولم يـقف الـشاعـر عـنـد هـذا احلد بل
فتوح تعدى ذلك ألن يصف الـوطن ا
باح بوجه الهواء الطلق.  الوطن وا
ـشرع لـلغزاة ثـخن باجلـراحات وا ا

والعابرين...
فتوح للهواء الطلق.. ( الوطن ا

   البتكار احلياة 
وبناء قبلة لالخرين 

على مر السن 
غير الوطن اجملروح.  

فتوح  الوطن ا
للغزاة والعابرين.. ) 

وفي مــــحـــاورة طـــارئــــة يـــســـتـــدرك
الـشـاعـر عـيـسى الـعـبادي بـأن بالده
الـتي عـلمت اخلـلـيـقة أنـواع الـفـنون
فـتوح ـعارف أصـبـحت كالـبـاب ا وا
الــذي يــدخــله الــغــربــاء ويــدوســون
شوهة الغريبة أرضه من باقدامهم ا
كل صوب وحدب ومن جـميع جهاته
ويـصــولـون عــلــيه مـتــأبــطـ عــربـة

اشـــــور الـــــتـي كــــان
يصـطاد بـها األسود
لــلـفــتك به وانـتــهـاك

حرمته...
( لم يكن بلدي 

شي إلى أحد      
   كــــانت جــــبــــابــــرة

الدنيا 
        وطغاتها 

     حاسرة الرأس 
     صاغرة..

     تأتي إليه )
لــقـد تــمـيــزت قـصــائـد
الـــــشــــاعـــــر عــــيـــــسى
إسمـاعيل الـعبادي في
ديوانـه(بالد األوجاع )
ـــجـــمــوعـــة تـــراتـــيل
مــقــدســة في صــيـرورة
احلـــدث الــــكــــبـــيــــر بل
اخملـاض الــكـبــيـر الـذي
مـــــــرت بـه الــــــــبـالد من
احملــــيط إلى اخلــــلـــيج
عـــاشت في ظـالم األيــام

ونـشـيـج احلـسـرات وانـ األرامل و
الــضــائــعــات في أحــضــان الــرغــبــة
ـراة على اجلـامحـة وهي تـتكـسـر كا
اجسـادهن الفـتيـة.  بالد ضاقت بـها
سـرات وهي تـعـيش ضنك األحالم ا

وخيباتها الكبيرة...
( موحش بالها الطريق 

موغل في الظالم 
   كأني أراها 

   بالدا تضيق 
   وذي حرب

   تغطي سماها..
  فوق ثراها السالم..)

فـي خــــــضم هــــــذه الــــــهــــــواجس
ـــرهـــفـــة تـــمـــكن واالحـــاســـيس ا
الشاعر أن يقود كل تلك  احلشود
مـن الـوصف والـتــعـبــيـر لـتــعـزيـز
عنى في جـميع قصـائد الديوان ا
الــتي عــبــر فــيـهــا عن حــجم األلم
الـــكـــبـــيـــر الـــذي يـــجـــوس روحه
ويـعـصر قـلـبه وهـو يـرى ويـسمع
مــــا يــــحــــدث كل يــــوم فـي ربـــوع
بالده...فــلم تـعــد كـمـا كــان يـراهـا
مسـورة بـالواح احلـضـارات التي
حتيط باطرافهـا السدود واألنهار

احملاطة بالرماح والرايات.. 
دينة  ( صارت ا

    جزرا مبعثرة   مباحة 
     في زمن االسالب )

نـــقـــول عــلـى الــرغم مـن أن أغــلب
قــصــائــد الـديــوان لم تــتــحـرر من
قـيـود قـصـيـدة الـنـثـر أو احلـداثـة
التي تفتقر في بعض أبياتها إلى
ــــوســـــيــــقى إال أنه اإليــــقــــاع وا
إسـتــطــاع أن يــعــبــر من خـاللــهـا
الشاعر عيسى إسماعيل العبادي
عن مــديــات جــديـــدة في الــشــعــر
احلـديث الـذي شـاع بـ األوساط
األدبـــيــــة في الــــبالد الـــعــــربـــيـــة
والعـراق بوجه خـاص... إذ تمكن
الشاعر من خالله ان يـتحدث بكل
جرأة وبسالة وشجاعة عن أزمنة
اخلــراب الـتي جــاءت بـهــا قـوافل
الشر لتحيل تلك القالع احلصينة
مـــنــــذ اشــــور إلى بالد لـالوجـــاع

واحلسرات...
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ــفــهـــوم عن الــله الــتـــصــور ونــفـس ا
ـعــتـقـد والـدين?.واذا كــنـا نـتــفق في ا
بــخــصــوص الــلـه والــدين ونــخــتــلف
فـهل يحق لـسلـطة الـدولة بالـتفـاصيل
التدخل بـهذه الـتفـاصيل?. وهل يصح
لـعـلـمـاء الـدين اعـتـبـار انـفـسـهم انـهم

وحدهم يحق لهم احتكار احلقيقة?.
× ان مــــنـــطــــقـــتـــنــــا مـــهــــبط األديـــان
ـــســـيــحـــيــة الـــثالثـــة:الــيـــهـــوديــة وا
واالسالم.ومع ان جـوهـر هـذه األديـان
يـدعــو الى الــسالم واحملــبـة وتــقــديـر
قيـمة احلـياة واحـترام االنسـان ألخيه
فـانــهـا " مـنــطـقــتـنــا " اكـثـر االنـســان 
مــــنـــاطق الــــعـــالـم اثـــارة لــــلـــحـــروب
ـارسـة لـلـظلـم واكـثـرها واقـسـاهـا 
ابــــتــــعـــادا عـن تــــطـــبــــيق الــــعــــدالـــة
االجــتــمــاعـيــة الــتي تــدعــو لــهــا هـذه
األديان..فلمـاذا?. هل السبب في الدين

أم في السلطة?.
اذا يـركّـز دين مـعـ عـلى صـفات :  ×
القـوة  واجلـبروت  والـبطـش...فيـما
يؤكـد دين آخر عـلى صـفات : احملـبة 
والـرعـايـة  والـتـسـامح...ويـوازن دين
ثالث بـ هذين الـنوعـ من الصـفات
في " الــــــلـه " ?. × واذا كـــــان " الــــــله "
واحدا  فـلـماذا كـوّنت االديـان صورا"
ذهـنــيـة مــخـتــلـفــة عـنه  مع انــهـا من
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عن دار الــشــؤون الــثـقــافــيــة الــعــامـة
بوزارة الـثقـافة صـدر الكـتاب(الـسابع
واألربـعـون ) لألسـتـاذ الـدكتـور قـاسم
حسـ صـالح تـنـاول في قـسمه األول
موضوعا جريئـا وحساسا هو (الدين
استـهله بـتساؤالت مـحرجة واألحلاد)

من قبيل:
ـــتــلـك نــفس × هل أنـــنـــا جــمـــيــعـــا 

عنـده بحـسب اتـفاقـها ?. هل الـصورة
الـتي اوصـلـهـا هـذا الـنـبي او ذاك عن
الله تمـثل فعال" حقـيقة الله ?  ام انه
( كـــوّنــهـــا ) هـــو لــتـــخـــدم مـــصــاحله

ومصالح جماعة محدودة ?.
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ـبــحث بـتــحـلــيل لـزيـارة وخـتم هــذا ا
الــبــابــا لــلــعــراق واصــفــا ايــاه بــأنه
مـــتـــعـــاطـف مع الـــفـــقـــراء ايـــا كـــانت
ديــانـــاتــهم وضـــد الــســلـــطــات الــتي
وأنه نـــصــيــر تــضـــطــهـــد شــعــوبـــهــا
ـــغــلـــوبـــ عـــلى أمـــرهم.ومن هـــنــا ا
ألنـهم ـحــبـة اسـتــقـبـله الــعـراقــيـون 
وجــدوا فــيـه مــصــدر فــرح لـــلــجــمــيع
ـخـتـلف ديـانـاتـهم وطـوائـفـهم الـتي
مـعـتـبـرا ان شـمـلت حـتى الـكـاكـائـيـ
رة لقـاءه بالـسيـد الـسيـستـاني يعـدّ ا
األولى الــــتي يــــلــــتـــقـي فـــيــــهـــا رأس
ـرجـعـيـة الـكـنـيــسـة الـكـاثـولـيـكــيـة بـا
الـشـيـعـيـة في الـعـراق بـهـدف تـعـمـيق
احلوار االخوي مع شـخصـيات ديـنية
مهمة واعـترافا من الـبابا بـان السيد
ـرجع االعلى عـلي السـيـسـتـاني هـو ا
وأن لـلـشـيـعــة داخل الـعـراق وخـارجه
مـن جـــــــمــــــــيل هــــــــذه الـــــــزيـــــــارة ان
..اكـتــشـفـوا انـفـسـهم انـهم الـعـراقـيـ
ناس طيبون وشعب ذكي واستعادوا

حـقـيـقـة اصـالـتـهم يـوم كـان اجـدادهم
يـــــعــــيـــــشــــون فـي وئـــــام وسالم وهم
مــتــنــوعـــون في الــثــقــافــات واالديــان
واألقـوام.  وخــصص الــقـسم الــثـاني
مستعرضا للسلطة في العـالم العربي
تاريخهـا  ومشخصـا العقد الـنفسية
ومـفــهــوم الــعـقل لــلـحــاكم واحملــكــوم
الـعـربي لـلـســلـطـة وغـبـاءه وخـطـايـاه
وحتـــــكّم وافـــــكـــــاره الـالعـــــقالنـــــيـــــة
ــغـلـوب في سـيـكــولـوجـيــا الـغـالب وا
الــتـعــامل الــسـيــاسي واألجــتــمـاعي..
ويـنــحت مــصـطــلـحــا جـديــدا في عـلم
صاب به النفس هو (احلول العقلي)ا
احلـــاكم الــعـــربي والـــعـــراقي بـــشــكل
خاص. اما القسم الثالث واألخير فقد
حمل عـنوان (اجملتـمع العـربي..شريك
مــســتــنــتــجــا أن في صــنع مـــأســاته)
العـرب امـة مـاضـويـة مخـدرة بالوعي
اضي ويخلق جمعي يشغلها بنبش ا
لهـا اوهـاما..مـؤكـدا في دراسـة له بأن
ربـع الـــــعـــــرب مــــرضـى نـــــفـــــســـــيــــا
مـثــيـرا تـســاؤال لـطـيــفـا عن انــتـحـار
األدباء الـعرب..مـا اذا كـان أزمة حـياة
أم دين أم خـــلـل عـــقـــلـي?  ويـــخـــلص
الــكــتــاب الــذي اســتــهــدف أهم ثالثــة
مـتـغـيـرات في الــواقع الـعـربي: الـدين
والـسلـطـة واجملـتـمع الى ان األسالم
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في االهتمـامات الى ان يصـبح البطل
مـوضع تــهـكم وسـخــريـة من زمالئه 
لــكـــونه من غـــيــر جتـــارب عــاطـــفــيــة
والمـغامـرات جـنسـيـة  وهـنا يـقـودنا
الــكـاتب الى خــدعـة في تــفـســيـر هـذا
احلدث الروائي  فعـندما يـبدأ البطل
حــيـاتـه الـوظــيـفــيـة فـي قـريــة نـائــيـة
جتبره على السكن في بيت رجل ثري
من رجـــاالت الـــقــريـــة يـــدعى( احلــاج

مــهـاوي)  وفـي هـذا الــبــيت الـذي 
تـوظـيـفه عــيـادة مـجـانـيـة يـنـفق عـلى
تـكـالـيــفـهـا احلـاج مـهـاوي  االنـسـان
الكر والطيب  تتفتح قريحة البطل
على مغامرات جنسية مفرطة...ان كل
ـــتــلـــقي هــو ان مـــايــذهب الـــيه ظن ا
شـــخـــصـــيـــة الـــبـــطل كـــانت حتـــاول
الــتــعــويض عـن خــوائـهــا الــعــاطــفي
وحــرمــانــهـا اجلــنــسي ولــكن نــظـرة
متأملة الى االحـداث تقول: ان الشغل
الـشــاغل لـلــروايـة لم يــكن اجلـسـد او
اجلـــنـس أبـــداً  ولم يـــكن الـــســـلـــوك
اجلــديــد الــذي طــرأ عــلى شــخــصــيـة
الـبــطل تـعـبــيـراً عن حــرمـان سـنـوات
ـبـكرة .. ـراهقـة ومـرحلـة الـشـباب ا ا
تلقي – ؤلف  –اعتماداً على ذكاء ا ا
يـتـنـاول قـضـيـة مـتـجـذرة من قـضـايـا
األرياف والقرى الـعراقية  وان كانت
هي الــسـمــة الـغــالـبـة لــعـمــوم الـقـرى
الــعــربــيـة  وهــذه الــقـضــيــة لــهـا في
الــغـــالب صــورتــان ( إقـــتــران الــرجل
بأكثـر من زوجة) و ( فارق الـعمر ب
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ـقيم في أستراليا: أديب صدرت حديثاً عن منـشورات ومطبعة (فوجي فيلم) األسترالـية مجموعـة الشاعر العراقي ا
.(My life, my life!):(حياتي حياتي) :كمال الدين وعنوانها

 وهي حتتوي على أربع قصيدة من قصائده التي تـرجمها بنفسه إلى اإلنكليزية مع مقـدمة متميزة كتبتها الناقدة
األسترالية- الفرنـسية الدكتورة: ان ماري سـميث من قصائد اجملموعـة نذكر: دموع كلكامش مـرآة حروفيّة نعم ال ربّما

وتى يرقصون عند الباب فنادق مراجعة طبيّة مثلّثات جراحة أسطوريّة رفرفة جناح الطائر أيّ خطأ هذا? ا
ترجـمة إلى اللغـات اإلسبانيـة واإلنكلـيزية  واإليطـالية والفـرنسية هذه اجملموعـة التي زيّنت غالفـها صور مجـاميع الشاعـر ا
واألوردية مع األصل العـربي هي اجملمـوعة الثـالثـة التي تصـدر له بالـلغة اإلنـكلـيزية بـعد مـجموعـتيه: (أبوّة)   2009و(ثمّة

خطأ 2012).
كـتوبـة باإلنـكلـيزيّـة عاميّ  2007و  2012على الـتوالي. ونُـشرت في وقد اخْـتِيـرَتْ قصـائده ضـمن أفضل الـقـصائـد األستـراليّـة ا

أنطولوجيا خاصة بأفضل القصائد األستراليّة.

رسالة كانبرا
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حتـول بـعـد وفـاة الـنـبي مـحـمـد كـدين
من رســـالـــة ســـمـــاويـــة الى وســـيـــلــة
وايديولوجيات كانت السبب للسلطة 
في احـــتـــراب الـــعــرب أربـــعـــة عـــشــر
وفـــرصــة لـــتـــمـــكـــ األقـــويــاء قـــرنـــا
ـنـافـقـ من األســتـفـراد بـالـسـلـطـة وا
 وأن حـكـومات والـثـروة بـاسم الـدين
الــعــرب لم تــدرك ان الــزمن الــذي كـان
فـــيه الـــدين يـــقـــنع الـــنـــاس بـــقـــبــول
قـد نـصــيـبــهم بــاحلـيــاة رغم بـؤســهم
 وان انـــتــــهى مـن مـــئـــات الــــســـنـــ
الــتـــاريخ يــؤكـــد أن احلــاكم الـــعــربي
لن يـتـخـلى عنه مصـاب بـداء الـكرسي
او الى يوم يـخصه عـزرائـيل بالـزيارة
يـقــتل كــمـا حــصل ألكــثـر من عــشـرين
فيـما اجلماهيـر العربية خليفة قـتلوا!
ما تزال ال تمـتلك القـدرة على التـغيير
ـة. الـذي يــضـمـن لـهــا احلـيــاة الـكــر
وانــتــهى الــكـــتــاب الى ان الــعــرب لن
يـتمـكـنـوا من بنـاء مـجـتـمعـات مـدنـية
متـحضرة يـسودهـا القـانون والـعدالة
األجتـماعـيـة اال بثالثـة أمـور: التـخلي
عـن افـــــكـــــار مـــــاضـــــويــــــة انـــــتـــــهت
وفـــــصل الـــــدين عن صـالحــــيـــــتــــهـــــا
ومــعـاجلــة الـعــقــد الـنــفـســيـة الــدولـة
صـاب بـهـا احلـاكم واحملـكـوم..وتلك ا
ثقف العرب.  فكرين وا هي مهمة ا
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العراق وغيرهما.
والـــواقع أن الـــرسـم رافق صـــاحب
ــذكـرات طـوال حــيـاته واجته إلى ا
فـن الــســيــرامــيـك وهــو في الــعــقــد
الــرابع من عـمـره عـنـدمـا كـان يـزور
قـاعــة عـبــلـة الـقــريـبـة من بــيـته في
الــغــزالـيــة لـكن إلى جــانب ذلك لم
ينـقطع ولعـه بالقـراءة منذ الـصغر
ّى لديه هذا حتى توفاه الله وقد 
الــولع مــيــوالً أدبــيــة وخــيل إلــيه
كن أن يصبح لبعض الـوقت أنه 
روائــيــاً أو شــاعــراً مــثالً بــيــد أنه
ـــرة في كل من ـــرة تــلــو ا فــشل ا
مـجـاالت اإلبـداع األدبي ولكـنه مع
ـا هــو أكـبـر أهــمـيـة في ذلك فـاز 
حـيــاته الـعــمـلــيـة تـلـك هي الـقـدرة
عـلى الـتـعـبـير عن أفـكـاره بـأسـلوب
واضح جــهـد اإلمــكــان وهــو األمـر
الــــذي دفـــعه بـــعــــد ســـنـــوات إلى
الــكــتــابـة في مــجــال جــديــد سـوف
يـــســـتــأثـــر بـــكل اهـــتـــمــامـه وهــو

التاريخ.
وبدأ الوعي الـسياسي يـتشكل لدى
الــفـتى عــمــاد عــبــد الـسالم رؤوف
وهـو في نـحـو السـابـعـة من عـمره
مـع انـــدالع ثـــورة  23يــــولـــيـــو في
مـــصــر ســنــة  ?1952ثم الــعــدوان
الثالثي على مـصر سنة  ?1956ثم
مشـاركة أخـيه نزار فـي التـظاهرات
وانــتـمـاؤه إلى اجتــاه سـيـاسي ثم
قيام ثورة  14تموز في العراق وما

تالها من أحداث.
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ــذكــرات عــنــدمـــا انــتــقل صــاحب ا
ــأمـون لــلـدراســة في مــتــوسـطــة ا
نصور وكانت تقع في نهاية حي ا
افتـتـحت غـير بـعـيد عـنـهـا مكـتـبة
ــأمـون عــامـة أنــيـقــة هي مــكـتــبـة ا
الــعــامـــة فــوجــد طــريــقه إلى هــذه
كتبة يغترف منها ما يشتهيه من ا
الـكـتب واسـتـعـار مـنـهـا ذات يوم

كتاباً استـهواه عنوانه وهو (دليل
ـفـصل) من تـألـيف خـارطـة بـغـداد ا
الـدكتـور مـصطـفى جـواد والدكـتور
أحمد سـوسه فقرأه بـشغف شديد
حتى أنه اشترى فيـما بعد نسخة
خـــاصـــة به وصـــار يـــقـــرأه قــراءة
تــمـعن وتـأمل وتــعـرف من خالله
ـة ال سيما على خطط بـغداد القد
في الــعــصــر الــعــبــاسـي ومــا كـان
يقوم فيها من منشآت مهمة ووجد
رة إلى بـغداد نفسها طريقه هذه ا
يـــقــــابل مـــا يــــقـــرأه في (الــــدلـــيل)

و(خـرائـطه) عـلى واقع بـغـداد اآلن
وهــكــذا بــدأت رحــلــته نــحــو عــالم
اخلطط ليصبح من أهم اخلططي

في العراق.
ــتــحف الــعــراقي وفي مــكــتــبــتي ا
واألوقـاف العـامة عـرف طـريقه إلى
اخملطوطات وشيئاً فشيئاً اعتادت
عينه عـلى قراءة أوعـر اخملطوطات
خــطــاً وأدقــهــا حــرفــاً وقــد صـور
عـدداً منـهـا بوسـاطة كـامـيرا جـيدة
كـان والـده قـد جـلـبـهـا له مـن براغ
فـي رحــلـــة لـه الى هـــنـــاك لـــغــرض
الـــعالج وأضـــاف الـــيــهـــا عـــدســة
ـــا صـــوره ـــانـــيــــة مـــقـــربـــة و أ
مــخـطـوطـة (حـروب اإليـرانـيـ في
العراق) لـلمؤرخ سلـيمان فائق بك
وغـــيـــر ذلك حـــتى صـــار مـن أبــرز

محققي اخملطوطات فيما بعد.
WF U'« w  w ¹—bð dG √

ـذكرات كـان أول تـعيـ لـصـاحب ا
في اجملـــمـع الـــعــــلـــمي الــــعـــراقي
وهــنـــاك تـــعــرف عـــلى نـــخـــبــة من
الـــعــلـــمــاء مـــنــهم رئـــيس اجملــمع
الدكـتور عـبد الـرزاق محـيي الدين
وأمــيـــنه الــعـــام الـــدكــتـــور فــاضل
الــطـــائي والــدكــتـــور جــواد عــلي
واألستـاذ طه باقر والـشيخ مـحمد
بـهـجة األثـري واألسـتـاذ كـوركيس
عـــواد والــلـــواء مـــحـــمـــود شـــيث
خـطـاب واألسـتـاذ نـاجي مـعـروف
والـــدكــــتــــور يـــوسـف عـــز الــــدين
والدكـتور سليـم النعيـمي وغيرهم.
كـــمــــا أفـــاد من مـــكــــتـــبـــة اجملـــمع
ومـخـطـوطـاته السيـمـا وأن مـكـتبه
كــان يـــقع في قــسـم اخملــطــوطــات
فــكـان يـسـتـغل الـوقت في مـراجـعـة
ذلك كله فـيمأل كل يـوم عدداً كـبيراً
ـــلـــونـــة من بــــطـــاقـــات الـــبــــحث ا
بــنــصـــوص يــقــتـــبــســهـــا من تــلك
ـصـادر الـثـمـيـنـة ثم عـنـدمـا عـ ا
أسـتـاذاً في كلـية الـتـربيـة بـجامـعة
بـغـداد بــعـد نـيـله الــدكـتـوراه كـان
أصــغـر تــدريــسي في اجلــامــعـة إذ

كان عمره يبلغ  28سنة.
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ـذكرات في لم تـكن حـياة صـاحب ا
الكليـة كلها تـأليف وبحث وحسب
إذ مـــا أن وضع قـــدمـه في الـــقـــسم
واد حتى كلف بتدريس جملة من ا
ـا كـان لـعــدد كـبـيــر من الـشــعب 

ـادة نـفـسـها يـفـرض عـلـيه تـكـرار ا
ل جــداً مــرات عـــدة وهــو عـــمل 
ومـتـعب إلى حــد كـبـيــر وأكـثـر مـا
ــــواد (تــــاريـخ الــــوطن درّسه مـن ا
الــعــربي في الــعــصـر الــعــثــمـاني)
و(تـــاريخ جــــنـــوب شـــرقـي آســـيـــا
واليـابان) وقد لـفت نظره الـتشابه
بــ نـــظــام اإلقــطـــاع الــعـــســكــري
ـعـروف باسم الـتـيمـار في الـدولة ا
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة ونـــظـــام اإلقـــطـــاع
ـعـروف بـالـسـاموراي الـعـسـكـري ا
في الــيـابـان هــذا الى جـانب مـواد
اخـرى كان يـكـلف بهـا أحـيانـاً سداً

لشاغر ما.
علي الوردي

ذكرات إلى ظـروف نشوء تطـرقت ا
عـالقـــة بــــ صــــاحــــبــــهـــا وعــــالم
االجـــتــمــاع األبــرز الـــدكــتــور عــلي
الوردي إذ جـرى التـعارف بـينـهما
ــة كــان الــوردي في مــطــبــعــة قــد
يــطـبع فـيـهـا األجـزاء األخـيـرة من
كــتــابـه (حملــات اجــتــمــاعــيــة من

تاريخ العراق احلديث).
يـذكــر أنه سـأل الـوردي مـرة لِمَ
لم يـــــسمّ كــــتـــــابه (الـــــتــــاريخ
االجـتـمـاعي لـلـعـراق احلـديث)
أو ما شابه من العناوين فهذا
أكـــثـــر داللـــة من (الـــلـــمـــحـــات)
ـتـواضـعـة الـتي ال تـدل إلّـا عـلى ا
ـتـعـمـقة الـنـظـرة الـعـابرة ال ا
ا كان ال يؤمن قال أنه 

بــوجــود قـــوانــ اجــتـــمــاعــيــة أو
اقــتـصــاديــة حتــرك الــتـاريـخ فـإنه
اســـتـــبـــعـــد مـــصـــطـــلح (الـــتـــاريخ
االجــتـمــاعي) الـتي تــوحي بـوجـود
مثل هـذه القوانـ واكتفى بـالقول
إن في الـتاريـخ (حملات اجـتـماعـية)
ال أقل وال أكــثــر فــتــأكــد لــصــاحب
ـــذكـــرات مـــدى اقــتـــنـــاع الــوردي ا
بـــفــــكــــرة أن الــــتــــاريخ يــــتــــحـــرك
(صــدفــويــاً) أي من دون اخلــضـوع
إلى أي قانون من أي نوع كان كما
تـــأكــد له أن الـــوردي اعــتـــنق هــذه
الفكـرة في أيام دراسته فـي امريكا
كـارثـية) هي حـيث كانت األفـكـار (ا
ـاركـسـية الـسـائـدة بـيـنـمـا كانـت ا
تـدعـو فـي الـوقت نـفـسه إلى وجـود
قوانـ حتمـية حترك الـتاريخ. وقد
ـــوضــوع ـــؤلف عـن هـــذا ا ألـــقى ا
ناسبة مـرور سنة على محاضـرة 
وفاة الوردي ثم نشرها فيما بعد

في جريدة الزمان اللندنية. 
وينـقل عن الوردي قـوله إنه حيـنما
كــان في إحــدى زيــاراته إلى لــنـدن
التقى أحـد أمراء األسرة الهـاشمية
ـالكـة في العـراق سـابقـاً فمـا كان ا
من (سمو األمير) إلّا أن أنحى عليه

: لم انـتقـدت الـنـظام بـالالئـمـة قـائالً
ــلــكي في الــعــراق في كــتــبك هل ا
آذاك هــذا الــنــظــام هل أزعــجك في
شيء? فقال له الوردي: ال بل كانت
كتـبي مديحـاً في النظـام ال نقداً له!
ا فقد نشرت كتبي في ظل النظام 
تضمنت من نقد وأنا مطمئن أن ال
يــسيء لي أحــد وقــد صــدرت فـعالً
سـني النظام وقرأها الـناس ولم 
بــكــلــمــة أال يـعــبــر هــذا عن حــريـة
الـرأي والتـعبـيـر فهل عـلمت مـدحاً

للنظام أكثر من هذا!
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يـتحـدث الدكتـور عمـاد عبـد السالم
رؤوف عن أحد اكـتشـافاته فـيقول:
كـنت كـثيـر الـتـنـقـيب والـتـنـقـير عن
الوثائق وفي مرة عثرت في مكتبة
خــاصـــة عــلى نــســخــة من وقــفــيــة
ـــة من الــقـــرن الـــثــاني عـــشــر قــد
لـلـهـجـرة ألرض واسـعـة في جـنـوب
بـغداد فـيهـا إشـارة إلى معـلم باسم
(دير ابن العاقولي) فقدرت أنه دير
العاقـول الذي اندثر بُـعَيد االحتالل
ـغـولي لـلعـراق في الـقـرن الـسابع ا
ا كان لهذا الـدير أهمية للهجـرة و
ـكـان الـذي صُرع خـاصـة بـوصـفه ا
ـتنـبي فـقد عـنـد مشـارفه الـشاعـر ا
اسـتـرعت الـوقـفـيـة اهـتـمامـي على
أساس أن تعـي مكانه سـيساعدنا
ــتـنــبي عــلى تــعــيــ مــكــان دفن ا
ـواقع وشــرعت أدرس بــتـأنٍ بــالغ ا
ا كـلـهـا الـتي وردت فـي الـوقـفـيـة 
يــفـــيـــد في تــعـــيـــ مــوقع الـــديــر
مـــســـتـــعـــيـــنـــاً بـــخـــرائط
تــفــصــيــلــيــة رســمــتــهــا
ساحة العامة مديرية ا

في الثالثينات.
يـضيف: بـعـد دراسة
مـــتـــعــمـــقـــة لـــتــلك
واقع ومقابلتها ا
ـــــــواقع عـــــــلى ا
احلـــــــالـــــــيــــــة
تـــــــوصـــــــلت
لـــــــــيـس إلى
اكــــتـــشـــاف

ـا تـعـي مـوقع الـديـر فحـسب وإ
ـــواقع حـــوله ومـــنـــهـــا عـــددٍ مـن ا
(بنارق) التي تسمى اليوم (برنيج)
ا تـزل تعـرف باالسم و(هـميـنيـة) و
نـــفـــسـه وديـــر قُـــنّـى وقـــبـــر تـــاج
العـرف وغيـر ذلك. قد نـشرت هذه
الـدراسـة في مـجلـة (احلـكـمـة) التي
أخـــذت تــصــدرهــا مـــؤســســة بــيت

احلكمة في بغداد. 
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ـهــمـة الـتي وردت مـن الـشـهــادات ا
ذكـرات ما رواه صاحـبها عن في ا
مــوضــوع إعــادة كــتــابــة الــتــاريخ
بقـوله: في سـنة  1978ألـقى صدام
حــســـ وكــان يـــومـــذاك نــائـــبــاً
لـــرئــيس مـــجــلس قـــيــادة الــثــورة
مـــحــاضــرة أو حــديــثـــاً في مــكــتب
اإلعـالم الـقـومي بـاحلــزب بـعـنـوان
(حــول إعـادة الــتـاريخ) حتــدث فـيه
عن الـتــاريخ والـتـراث وصـوالً إلى
دور الـقــائـد فـي صـنــاعـة الــتـاريخ
ــطــلــوب) ومــا إلى ذلك ثم و(هــو ا
وضوع في وسائل أنه أمر بإثارة ا
ـثــقـفـ اإلعالم اخملـتــلـفـة وبــ ا

فــإذا بـهـذه (اإلعـادة) تـصـبح فـجـأة
حــديث اجلــمـــيع حــتى أن مــجــلــة
(الف بــاء) األسـبـوعــيـة دعت عـدداً
من تدريسيي التاريخ إلى ندوة في
ـــعـــظم لـــهـــذا مـــقـــرهـــا فـي بـــاب ا

الغرض.
يـضـيف: بـدأ كالم طـويل بـعـبارات
مـصفـوفة ال تـتجـاوز ما قـاله صدام
في حـديـثه بـيـنـمـا كـان مـوظف في
ركن الـغـرفـة يـعـمل كـ(كـاتب ضـبط)
فـي مـحـكـمة مـهـمـته أن يـسـجـل ما
يـــقـــال وفي الـــواقـع فـــإنه لم يـــكن
مــدربــاً عــلى هــذا الــعــمل فــأضـاع
ــا بــذلك مــعــظم مــا دار من كالم و
جـاء مــوعـد الــغـذاء وجــاع الـقـوم
بـــشّـــرتـــهم اجملـــلـــة بـــأن الـــطـــعــام
يـــنــتــظـــرهم في دعـــوة خــاصــة في
مــطــعم لــؤلــؤة وهــو مــطــعم فــخم
جـديـد كـان يـحـتل ركـنـاً مـن حـديـقة
الـزوراء وحـينـمـا انـتقـلـنا إلى ذلك
ـــطـــعم فـــوجئ الـــقـــوم أن ادارته ا
قبالت اللبنانية قد أعدت فيه من ا
ـشـروبات مـا جعـلـهم يـنقـضُّون وا
عــلــيــهــا نـاســ مــوضــوع الــنـدوة

تماما وطواها النسيان.
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حتت هذا العنوان يـتحدث الدكتور
عمـاد عبـد السالم رؤوف عن عـلماء
وقـــصص تــعــرفـه بــهم بــتـــفــصــيل
جـمـيل فـتـحدث عن الـدكـتـور كـمال
الــسـامــرائي واألســتــاذ كــوركـيس
عــواد وأخـيه االســتــاذ مـيــخــائـيل

عواد وغيرهم. 
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ـذكـرات قـصـة بـنـايـة قـصـر تـروي ا
الـثقـافة الـذي حتول إلى مـقر لـبيت
ـا يـلي احلـكـمـة عـلى نــهـر دجـلـة 
ـــيــــدان وسط وزارة الــــدفـــاع فـي ا
بغداد ولطرافتها وغـرابتها ننقلها
ذكرات.. يقول: كما كتبها صاحب ا
"اتـصـلت بي في ظـهـيـرة يـوم قـائظ
من ســنـة  1987سـيــدة أعــلــمــتـني
أنهـا مديرة قـصر الثـقافة والـفنون
وطلـبت مني أن ألـقي محـاضرة عن
تاريخ هذا القـصر في موسم ثقافي
تـعـد له وفي احلقـيـقة كـان لـلقـصر
تــاريخ طــويل يــســتــحـق أن يــكـون
مـوضوعـا حملـاضرة دسـمـة إذ كان
درسـة العلية أوالً مدرسة تـعرف با
نسبة إلى منشئها والي بغداد علي
ــقـتــول ســنـة  ?1762وأن بـاشــا ا
درسة حتولت بأمر من والي هذه ا
بــغــداد مــدحت بــاشــا لــتــكــون أول
مـدرسـة للـصـنـايع في العـراق سـنة
 1869ثم حتـولت إلى قـصـر لـلـملك
فـــيــصل األول فـــمـــجــلس لـألمــة ثم
مـحـكـمـة عسـكـريـة خاصـة فـمـتحف
عـسـكـري ثم  جتـديـدهـا جتـديـدا
جــذريـا لــتــتــخــذ قــصـراً لــلــثــقــافـة

والفنون".
يــــواصـل: "شـــــرعت فـي الــــبـــــحث
وهـــدتـــني زيـــاراتي الـــعــديـــدة الى
مــبـنى الـقـصــر ودراسـتي ألحـجـام
اآلجـر الى أن جـزءاً مـنه يـرقى الى
عـهـد أقـدم من الـقـرن الـثـامـن عـشر
درسـة الـعلـية الـذي شـهد إنـشـاء ا
بينما كشفت الدراسة اخلططية عن
ـدرسـة أنـشـئت عـلى جزء أن هـذه ا
ــة تـرقى الى سـنـة مـن مـدرسـة قـد
ـدرسة الـعالئية  696هـ سمـيت با

نـســبـة الى مــؤسـسـهــا عالء الـدين
السـكرجي أخـو حاكـم العـراق عبد
ــؤمن الــســـكــرجي وان الــنــصف ا
الـــشـــاطـــئـي مـــنـــهـــا أزيل في وقت
مـتـأخـر لـيـبـنى بـآجـره سـور بـغداد
من جـهة الـنهـر وهكـذا أدت دراسة
ــــكــــان الى اكــــتــــشــــاف هـــويــــته ا
الــتــاريـــخــيــة. وأذكــر أني أخــبــرت
مـــديــرة الــقــصــر عـن قــصــة مــقــتل
ـدرســة عـلي بــاشـا وهـو مــؤسس ا
يـصـلي في جامع الـسـراي الـقريب
ـدرسـة وكــيف سـحـلت جــثـته الى ا
لتدفن في بـاحتها وخـتمت حديثي
بــالـقــول أن الــرجل قــتل مـظــلــومـا
فعلـقت هذه الكـلمة في ذهـنها فإذا
بها تـخبرني بـعد ح أنـها تسمع
حــيــنــمــا تــضــطــر الى الــبــقــاء في
مكتبها الى سـاعة متأخرة من نهار
الـيـوم أصـواتـا غـريـبـة تـنبـعث من
ا أدى أمكنة مختـلفة من القصر 
بـهـا الى أن تـغـادر مـكـتبـهـا مـبـكرا
وتـصـورت أن هـذه الـسـيـدة تـأثـرت
ـا رويــته لـهـا من قـصـة دفن عـلي
باشا ولكن بعـد مرور سنوات عدة
عـلى هـذا احلديث وحتـول الـقـصر
ؤسسـة جديدة نفـسه ليكـون مقـرا 
بـــاسم (بـــيت احلـــكــمـــة) أخـــبــرني
ـؤسـسـة وهم أشداء حـراس هذه ا
مـــســلــحــون أنــهـم يــســمــعــون في
أرجـائـهـا لـيـال أصـواتـاً وهـمـهـمات
غـريـبة من دون أن يـشـاهدوا شـيـئاً
ــا اضـطـرهم الى تـرك مــلـمـوسـاً 
ـــبــيت داخـــلــهــا واالنـــتــقــال الى ا
(كارفان) في خارجهـا حيث يبيتون
ــا ومــعـــهم أســـلــحـــتـــهم خــوفـــا 

يسمعون!".
ـذكـرات احلـديث ويـخــتم صـاحب ا
عـن هـذا الـقـصـر بـالـقـول: "عـلى أي
حال فقد واصـلت العمل في تاريخ
ـبــنى حــتى اســتـوى عــنـدي هــذا ا
ـدرسـة كـتـابــاً مـسـتـقالً بــعـنـوان (ا
الـعـلــيـة في بـغـداد قـصــر الـثـقـافـة
والــــفــــنــــون) وأحلــــقت به خــــرائط
ومــخــطـــطــات عــديــدة وتــولت دار
الــشـؤون الــثـقــافـيــة الـعــامـة ســنـة
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أراد طـــارق عـــزيــز بـــعـــد أن صــار
وزيــرا لــلــخــارجــيــة ســنــة ?1983
واحلـرب اإليـرانـيـة الــعـراقـيـة عـلى
أشـدهــا أن يـجـدد دمـاء وزارته او
يدخل عـليـها بعض الـلمـسات التي
رآهــا مـفــيــدة فـكــان ان ألف جلــنـة
ي استشارية من عدد من االكاد

ـتخـصـصـ بالـعـلوم أكـثـرهم من ا
الــســـيــاســـيــة ومـــنــهم اثـــنــان من
اخملـتـص بـالـتـاريخ احلـديث كان
ــذكــرات واحـدا مــنـهــمـا صـاحب ا
تتولى مهمات مـتعددة ذات طبيعة
فكرية بـحتة وكان يعـلن أن اللجنة

فكر للوزارة. هي العقل ا
اخـتـار الـدكـتـور عـمـاد عـبـد السالم
رؤوف لـنـفسه مـهـمـة هي اقرب الى
ي وهـي وضع عــــــمـــــــله االكـــــــاد
ضوابط علمية للبحوث التي يتقدم
بـهــا مـوظــفـو اخلــدمـة اخلــارجـيـة
بـوصـفهـا من مسـتـلزمـات تـرقيـتهم
مـن درجـة الى أعــلى وتـقــيـيم هـذه
ـها وكـان عمله البـحوث عـند تـقد
هـــذا مـــفــيـــدا حـــيث لـم تـــكن ثـــمــة
ضـوابط منـهـجيـة قـبل ذلك أما من
نـاحيـته شخـصـيا فـقد أتـاح له هذا
الــعـمل االطالع عـلى مـلـفـات مـهـمـة
تـتعـلق بعالقـات العـراق اخلارجـية
لـعـقود مـاضـيـة وهي ملـفـات كانت
ـئات تصـلح ألن تكـون مادة دسـمة 
من الـبحـوث والـدراسـات فضال عن
الـرسـائل واألطـروحـات في مـجـالي
ــــعــــاصـــر والــــعــــلـــوم الــــتــــاريخ ا
السياسية وكـانت تمأل عدداً كبيرا

من الدواليب احلديد.
ويـبـدي أسـفه حـيـنـمـا عـلم أن أكـثر
هــذه الــدوالــيـب دمــر أو احــرق في
أثـنـاء االجـتـياح االمـريـكي لـبـغداد
ـعـلـومات فـفـقـد الـعـراق ثـروة مـن ا
كـان من شـأنـهـا أن تـفيـد الـبـاحـث
ؤرخ ألجيال مـقبلة. ويذكر أن وا
اخلــارجـــيــة كــانت تـــأبي ان تــنــقل
ركز الوطني للوثائق ملفاتها الى ا
او أن تـتــعـاون مـعه وفــقـا لــقـانـون
ـركـز حـرصـا عـلـيـهـا وهـا هـي قد ا

دمرت فلم يفد منها احد.
يتبع
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في اخلـامس والـعــشـرين من ايـلــول اتـخـذ الـشــعب الـكـوردي  قــرارا تـاريـخـيـا
وصوت باسـتـقالل كوردسـتـان كان هـذا أهم قـرار اتـخذه الـشـعب منـذ قـرون 
ـقراطيـة معـروفة في التـاريخ القد شعب كـوردستان  بـنعم في أكبـر عمـلية د
. بـعد ـواطـنـ ـعـاصر لـلـكـورد . هـذا دعـم اسـتـقالل الـغـالـبـيـة الـعـظمـى مـنـا وا
ـركز  انـتـفـاضة آذار  ? 1991أصبـح جنـوب كـوردسـتـان شبه مـسـتـقل عن ا
ـواطـن الـكـوردي مـنــمـمـارســات الـنـظـام حــيث كـان هـنــاك قـرارًا دولـيًــا حـمى ا
الـســابق  ولــكن بــعــد عـام  2003وإدخــال الــدســتــور الـدائـم  أصـبـح شـعب
كـوردســتـان بـحـالـة افـضل حـصـلـوا عـلى قـاعـدة أوسع مـنـالـصـيـغـة الـقـانـونـيـة
تعاقبة  بعد اضي  لكن احلكومات العراقية ا بخالف التـسعينيات من القرن ا
عـام  2003خـذلت الــكـورد مـرة أخــرى  مـثالحلـكــومـات الـسـابــقـة  الـذين لم
يؤدوا واجـباتهم جتاه الشعب الـكوردي وحتى الشعب العـراقي إداريًا و نفسيا
واد . فسـاد علني وانتهـاكات ووعودكاذبـة وعدم تنفـيذ مواد الدسـتور خاصة ا
ـواد التي لم تـنفـذ حتى ـناطق ذات األغـلبـية الـكورديـة والعـديد من ا تعـلقـة با ا
اآلن. في  7حـزيـران / يـونـيـو من الـعـام نفـسه  أي  ? 2017أعـلـنت الـقـيـادة
الـكـورديـة بـقـيــادة رئـيس والـقـائـد مـسـعــود بـارزاني  عن قـرار تـاريـخي وجـاد
نـاطق الـكوردسـتانـية بـإجـراء االستـفتـاءعلـى استـقالل كوردسـتـان في إقلـيم وا
خـارج ادارة إقلـيم كوردسـتـان.   وصوت أكـثر من  ?92لـصالح االسـتقالل 
أي باغـلبية ساحقة . بعد أيام مـن االستفتاء الشعبي  وهو األول من نوعه  لم
ـقراطـيـة الـفـريـدة في الـشرق األوسط تـتـفهم حـكـومـة بـغـداد هـذه العـمـلـيـة الـد
وهاجمت الـقوات التابعة لـلسلطة في بغداد بـقوات غير نظامـية ومليشيات ذات
ميـول اخلارجيـة  تابـعة لـها مـدينـة كركـوك  وكانت هـناك خيـانة من قـبل بعض
االحزاب  والـشخصـيات بـالتعـاون مع  الدول اقـليـمية وشـبه مؤامـرة دولية وان
ـهـاجـمة الـشـعب الـكوردي في احلـكـومة فـي بغـداد خـرقت قـانونـيـا الـدستـور 
ـناطق مثل خورمـاتو وسنجـار. ومهما فعـلت احلكومة في كركـوك والعديد من ا
صـيـر سـيـبقى في ضـمـيـر األمة وان بـغـداد فإن االسـتـفـتـاء على حق تـقـريـر ا
اخلـامس والعشرين من أيلول (سبتمبر)  2017 يوم مجيد و
مـســتـقــر في تــاريخ األمـة الــكــورديـة. ســيـبــقى الــرئـيس
قراطية  رمزا مسـعود بارزاني  زعيم تلك الـعمليةالـد
لهم الـشجاع  ألنه لم يسمع لألمة الـكوردية وقائـدها ا

للضغوطات فقط سمع صوت شعبه.
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ـؤرخ عـراقي هــذه مـذكـرات مـهــمـة 
ثابرة واالنتاج الغزير مهم عرف با
إذ بلغت الكتب الـتي ألفها أكثر من
ـكتـبة الـعراقـية  135كـتابـاً أغنت ا
والعـربيـة وأزالت الغـبار عن تاريخ
بــغـداد بــخــاصـة والــعــراق بـعــامـة
فـــضـالً عن تـــواريخ شـــخـــصـــيـــات
عــراقــيــة لــعـبـت أدواراً كــبـيــرة في
الـــتـــاريخ الـــعـــراقي احلـــديث وفي

العهد العثماني.
ــؤرخ واخلــطـطي إنــهـا مــذكــرات ا
الـراحل الـدكتـور عـماد عـبـد السالم
رؤوف الـتي نـشـرهـا فـي الـعـاصـمة
األردنــيـة عـمـان ولـده الـبـكـر رؤوف
الـعـطـار عن (دار دجـلـة  –مـوزعون
ونـاشـرون) حتت عـنـوان (مـذكرات
عـــمــاد عـــبـــد الــسـالم رؤوف شــيخ
ـؤرخــ واحملـقـقــ الـبــغـداديـ ا
ـعــاصـريـن) ويـبــدو أن الـدكــتـور ا
ذكرات عماد قد شرع بـكتابة هذه ا
قـبل رحــيـله بـوقت قــصـيـر لــكـنـهـا
همة حفـلت بالكـثير من احلـوادث ا
ثيرة وألقت أضـواء كاشفة على وا
أحـداث غـامـضـة مـرت في حـيـاتـنـا
وتــصــدرهــا إهــداؤه (اإلهـداء.. إلى
طــــــلــــــبـــــــتي األعـــــــزاء.. مــــــؤرخي
ستـقبل) كما يـبدو أن ولده الذي ا
ـذكـرات هـو الـذي وضع لـها نـشـر ا
ـذكـرات الــعـنـوان ولـيـس صـاحب ا

نفسه.
W¹—uNL'« d ł WB

تع ذكـرات بـإسـهـاب  تـتـحـدث ا
عن طـفـولـة صـاحــبـهـا وهـو يـعـيـد
ـــادة الـــتـــاريخ الـــفـــضـل في حـــبه 
واجتاهه إليـها تمـاماً إلى أمه التي
كانت "تـملك حسـاً فطريـاً بالتاريخ
ـدة مـا في فــضالً عن أنـهـا درســته 
ـلـكـة عالـيـة على يـد أسـاتذة كـلـية ا
أكـفاء مـنـهم الدكـتـور صالح أحـمد
تفوقات العلي وغيره وكانت من ا
ادة خالل سـني دراستها في هذه ا
عامة" كما يذكر أنه كان ينكب على
قــــراءة كـــتـــبــــهـــا وأن والـــداه في
مــرحــلـة الــيــفــاعــة والــصــبــا كــانـا
يـشـتـريـان له الـكـتب الـتي يـطـلـبـها
ـقـدوره شـراءهـا من والـتي لــيس 

مصروفه اليومي.
يــذكـــر أن والــدته أخـــذته في أحــد
ـلـكة أيـام سـنة  1957إلى سـاحـة ا
عـاليـة (سـاحة الـتحـريـر فيـما بـعد)
ــلـكــة عـالــيـة يــوم افـتــتـاح جــسـر ا
(جـسـر اجلـمهـوريـة) ليـشـاهـد حفل
ـلك فيصل األول له وأنها افتتاح ا
ــتــفــرجـ دست رأسه بــ زحـام ا
قــائــلــة: أنــظــر يـــا ولــدي لــتــحــكي
ألوالدك حينمـا تكبر قـصة بناء هذا
اجلـــســــر! فـــكـــان أن حتـــقق تـــوقع
والدته تمامـاً ففي أول سنة 1991
قــصــفت طــائــرات مـعــتــديــة جــسـر
الــتـحــريـر وانــهـار جــزء مــهم مـنه
وأنه طــــفـق يـــصـف لــــولـــده رؤوف
وغــيــره من صــغــار األســرة حــادث
افتـتاح اجلـسر كـما رآه قـبل قرابة

ثلث قرن.
ـذكــرات أن صـاحـبــهـا كـان تـروي ا
وسـيقى وأنه أراد تـعلـمها يهـوى ا
ـدرسة ـوسـيـقى فـي (ا لـكن مـعـلم ا
ـأمـونـيـة) الـتي كـان يـدرس فـيـها ا
صــدمه عـنــدمـا قـال لـه إنك ال تـمـلك
(أذنـاً مـوسـيقـيـة) مع أنه بـدأ مـنذ
وسيقى الـكالسيكية مدة بتـذوق ا
الــغـربــيــة بــعـد أن اقــتــنت األسـرة
جهاز (كرامافون) مع عدد كبير من
وسـيـقـيـة من مزاد االسـطـوانـات ا
ــوظــفــ أقـــيم لــبــيع أثـــاث أحــد ا
األمـريــكـيــ الـعــامـلـ فـي بـغـداد

آنذاك.
لـكـن الـتـلــمـيـذ عــمـاد عــبـد الـسالم
رؤوف وجد في الـرسم اجملال
الذي يسـتطيع أن يـعبر به
عـن نـفـسـه فـكـان يــحـضـر
جميع الساعات الالصفية
ـدرسة الـتي تخـصـصهـا ا
ــمــارســة الـرسـم وكـانت
رسـومه تتـميـز بـانسـجام
ألــــوانــــهــــا وإن لم يــــكن
مــقــصــوداً أو واعــيــاً في
أكـثـر األحـيـان ويـذكر أن
ـدرســة كــانت تــخــتـاره ا
لـــيـــرسم الـــشــخـــصـــيــات
ـــــــهـــــــمــــــــة ومن تــــــــلك ا
الشـخصـيات وزيـر الثـقافة
ـصري الـسيـد كمـال الدين ا
ـدرسة حـسـ حـينـمـا زار ا
في صــــبـــاح أحــــد األيـــام من
ــغــرب ســنــة  ?1958ومـــلك ا
مــحـمـد اخلـامـس عـنـد زيـارته

غالف الكتاب

عماد عبد السالم رؤوف عماد عبد السالم رؤوف 
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االهـمـال الـذي تتـعـرض الـيه شجـرة الـنخـيل في الـعـراق يعـد مـقـصود بـعـد ما
تذمر الشعب العراقي بعد حرب الكويت سنة  1991عندما قام صدام حس
ـعارضة في االهوار من بتـجفيف االهـوار وكان القصـد منه هو الـقضاء على ا
جهـة والسـبب االخـر حسب مـعلـوماتي كـان الهـدف منه هـو اخراج الـناس من
ديـنة من اجل الـتطور واالزدهـار الفكري ائي وهجـرتهم الى ا ـستنـقع ا هذا ا
والثـقافي عـندما عـانى النـظام من هذه االهـوار من تمـرد يعـتقد سـببه الـتخلف

واجلهل السائد ب سكان االهوار .
لـكن الـيـوم وبـعد  2003بـدات الـزراعة فـي العـراق بـاالنـدثـار بـسـبب االهـمال
ومحـاربـة الفالح بـدأ بتـجفـيف االنـهر من دول اجلـوار والهـدف مـنه ال يخـتلف
ـدنية عن زمن صـدام اال وهو اخراج الـفالح العراقي من احلـياة الريـفية الى ا
ـنـاطق الـريـفـيـة الـيوم جتـدهم جـمـيـعـهم يـبـحث عن وظـيـفة ,ونالحـظ ان ابنـاء ا
عسـكـريـة سـواء التـطـوع في اجلـيش او الـشـرطة او اجلـهـات االمـنـية من اجل

لقمة العيش .
الـنـخـيل الـعـراقي اخـذ حـصـة من هـذا الدمـار حـيث اهـمـلت الـنـخـلـة الـعـراقـية
وجفـفت والـبـعض منـهـا حتولـت منـاطـقهـا الى مـنـاطق سكـنـية ,عـلى الـرغم من
ـتــنـزهـات وجـود االف الــنـخـيـل مـنـتــشـرة في بــيـوت الـنــاس ودوائـر الــدولـة وا
والشـوارع العامة لكن النخلة في بيوت النـاس نالحظها مهملة على الرغم انها
وسم والتمر باقي معلق حتمل سنوياً التمور باشكالة والوانه ونشاهد ينتهي ا

في اغصان النخلة الى ان يذبل ويسقط في االرض.
تـنـزهات ,واضـرب مـثال كذلك يـنـطـبق عـلى دوائر الـدولـة الـشوارع الـعـامـة وا
بسـيط انا شخصيـا يوميا ادخل الى جـامعة بغداد في مـجمع اجلادرية واقطع
مسـافة اكثـر من كيلـوا مشيـاً على االقدام الى ان اصل الى مـكان عملي ,اجد
وسم واشاهـد الـتـمـو تـتسـاقط من اعـلى الـنـخـيل الى االرض الى ان يـتـنـهي ا

اره . علما انه اجود انواع التمور حيث جندها حتت اقدام ا
ستورد وكذلك نحن لـدينا فقراء كثيـر جراء احلروب مع ارتفاع سعر الـتمور ا
لـديـنا مـنـاسـبـات دينـيـة كـثـيرة مـنـهـا الـزيارة االربـعـيـنـية لالمـام احلـسـ عـليه
الـسالم . هل من الـصعب فـي جامـعـة بـغداد ان يـكـلف ذوي االخـتـصاص من
هـندسـ الزراعـي والـعامـل في هـذا اجملال بـتلـقيح الـنخيـل سنويـاً وجمع ا
نتسب في اجلامعة مثال اثماره وبيعة بارخص الثمن للفقراء او  للموظف وا
,اين واجب كـلية الـزراعة في اجلـامعـة ?  .جانب اخر .اهل من الـصعـوبة جتد
وجود في دوائر الـبلديـة بتكـليف عمـال تابعـ لها بـجني االثمـار من النخـيل ا
تنـزهات وتوزيـعه او بيـعة على الـناس الفـقراء بثـمن بسيط الشـوارع العامـة وا

او رخيص .
ــهـمـلـة لـدرجـة امـا عـامـة الــنـاس الـتي حتـوي في مــنـازلـهم اشـجــار الـنـخـيل ا
ـوسم بدون جني  ,جنـدهم يعـملـون الثواب في نـشاهدهـا تتـساقط الى نهـاية ا
ايام عـاشوراه وتوزيـعة على عامـة الناس افـمن االجدر بهم من يـحوي في بيته
نخلة ان يجني ثمرها ويقوم بتوزيعة ثواب باسم االمام احلس
واكب احلـسينيـة للزائرين علـيه السالم او توزيـعية في ا
الـذين يقـطعـون االف االميـال مشـياً عـلى االقدام. بـهذه
الطـريقة قد احيـينا االف النخـيل وساعدنا االف الناس

من الفقراء وكسبنا الثواب ورضى الله .

 اوسلو 
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ـنـافـسـات بـ ـانـيـة في الـعـراق وتـتـصـاعـد حـدة ا تـقـتـرب االنـتـخـابـات الـبـر
وإختلفت عن وتبايـنت طرق الدعايات االنتخابية قعد هناك رشـح للفوز  ا
مسـدسات وبطـانيات ـرشحون يـوزعون كان ا سابـقتهـا ففي الدورة الـسابـقة
وتبـليط الشوارع بالـسبيّس وعرائض تـعيينـات(وجدوها بعد وكارتـات موبايل 
وتـوزيع أراض وهــمــيـة بـالسـنــدات وهــكـذا الــيـوم ـزابـل) االنــتـخــابــات في ا
لـيقع في حبال بعض إختـلفت طرق الدعايـات وأصبحت أكثر خـداعا للناخب
أو كبـير الـعوائل رشـح بزيـارة شيخ الـعشـيـرة مـنـها مـا يقـوم به ا رشـح ا
لقـاء مبلغ ويتـفق معهم عـلى جمع بـطاقات الـناخـب لتـلك العـشيرة أو الـعائـلة
وتـبقى ( ال أو تـعـي فـرد من كل عـائلـة ويقـسم الـطرفـان على (الـيـم من ا
وهـنـاك طـرق أخرى قـام بـها مـرشـحو ـرشح لـيوم االنـتـخاب البـطـاقات لـدى ا
ـرشـحـ في احملـافـظـات اآلخـرى وهـي زيـارة األحـياء ـا بـقـيـة ا نـيـنـوى ور
الى مدراء الـدوائر الفـقيـرة واللـقـاء مع جمـهورهـا ونقل مـعانـاتـهم وطلـباتـهم
رشحـ ومسؤول البلدية  على لتـنفيذها و تبليـط أفرع االحياء بإشراف ا
واحلصول زيارة مدير الكهرباء  ـرشح وكذلك  أن التـبليط كان تنفيذاً لوعد ا
وهناك ـرشح الـتي وعد جـمهـوره هنـاك على مـوافقـة إنارة شـارع في دائرة ا
ـتــابـعـتــهـا في بــغـداد ضـحك من جـمع عــرائض لـعــوائل شـهـداء ومــغـيـبــيـ 
رضى بـضمـان إنتـخابه عالـذقون وهـناك من قـام بإجـراء عـملـيات جـراحيـة 
وهـناك من (مـقايـضة) ـنطـقة وهنـاك من قام بـعمل مـالعب رياضـية لـلشـباب ا
ولــكن أبـرز مـرشح آخــر في مــنـطــقــة انـتــخــابـيــة أخــرى  لـتــبـادل االصــوات
عـلى تـمـريـر هي إتـفـاق رؤســاء الـعـشـائـر فـيـمـا بـيـنـهم  الـدعـايـات وأخـطـرهـا
كمقايضة أصوات وغالبيتهم من أبناء أو أخوة رؤوسـاء العشائر مرشـحيهم 
ضـاربــ عـرض احلـائط مـرشـحي ـان عـشـائــري ) بـإمـتـيـاز لـيـخـرج لــنـا (بـر
ان الكـفاءات واخلـبرات الـعلـميـة واإلجتـماعـيـة والثـقافـية  حـتى يظـهر لـنا بـر
الـذين رفعتهم تـخلفة جـلّه من اآلمي واجلهـلة ذي النـزعة العشـائرية ا هزيل
حـيث قام ولـلنـكـتـة الـسـوداء حصـة هـنـا ـان أصـوات عـشـائـرهم الى قـبة الـبـر
بإجراء عملية جراحية لطفلة فقيرة ومساومتها على إنتخابه مرشح بالتبرّع 
وبعـد أن علم أن إجـراء الـعمـليـة في تـركيـا ويـكلّف مـبلـغـاً كبـيـراً أغلق هـواتفه
وماتت الـطفـة بعـد ثالثة أيـام  ومرشّـحة أخـرى ايضـا تبـرعّتْ بإجـراء عمـلية
إعتـذرتْ وأقفلتْ ريض من خـارج دائرتهـا اإلنتـخابيـة ّـا علـمت أن ا و ريض 
الذين يـريدون ان يـقودوا شعب ـرشحـ  هـذه بعض أوجه أقـنعة ا موبـايلـها 
الـعــراق بــكـذبــهم وتــدلـيــســهم وخــداعـهم لــلــمـواطــنـ

ـان دون أن يـقـدموا لـتـمـرّيـرصـفقـة وجـودهـم في الـبـر
يـقـنع بـرنـامـجـاً إنـتـخـابـيـا وطـنـيـاً مـعـقـوالً  لـلـنـاخـبـ 
وهــذا مـا يـفـتـقـده اآلخــرين بـإنـتـخـابــهم عـلى أسـاسه 

رشح ....  أغلب ا
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يـظن كثـيرون أن الـفنـان عبـد اجلبـار عباس
ولـد في بغـداد ولـكن بـعد الـتحـري تـب أنه
ــحــافــظــة ولــد فـي قــضــاء عــلي الــغـــربي 
مـيسـان عام 1933 ولم يـكمل الـتسـعة أشـهر
فـي بــطـن أمه وقـــد جـــاء إلى هـــذه الـــدنـــيــا
ضـعيفا منهكا متـعبا أي كان (أسبيعي) كما
يـقولون وهو الوحيد ألهله ي ثمان بنات .
تـكاثـرت العـائـلة وضـاقت بـهم سبل الـعيش
ـا اضـطـر والـد عــبـد اجلـبـار الـرحـيل إلى
الــعــاصــمــة بــغــداد في ثالثــيــنــيــات الــقـرن
ـاضي وقد سكنـوا منطقة تـسمى (الصنم) ا
ـسـيـحـية وهي بـاألسـاس مـقبـرة الـعـوائل ا

ب منطقة الباب الشرقي وباب الشيخ.
تـطوع الوالد بسلك الشرطة براتب ضئيل ال
ـؤلـفه من ثـمـان يـكـفي لـسـد رمق الــعـائـلـة ا
ــا أضــطــر الـــوالــد أن يــعــمل في نـــفــرات 
احلـمامات وألخالصه بالـعمل جعله صاحب
ـكـان احلـمـام مـسـؤول عن األمـانـات وهـذا ا
مـجزي حيث االكراميات الكثيرة من الزبائن
. كـان والـد عــبـد اجلـبـار عــبـاس يـعـاني من
مـرض مزمن وهو(الصرع الشديد) وفي أحد
إاليـام بـينـمـا هـو يعـمل في أنـارة الـفـانوس
كان انتابته موجة الصرع وكان وحده في ا
ـا أدى إلى انــكــفـاء الــفــانـوس وانــتــشـار
كـان بأكـمله واحـترق والد الـنفط واحـترق ا
ا أدى إلى وفاته.وهنا عـبد اجلبار عباس 
تـعـقدت احلـاله االقـتـصـاديـة لـلـعـائـلـة حيث
ـعــيل الـوحــيـد . غــيـر أن زوجـته (أم ذهب ا
عـبـد اجلبـار ) اضـطرت ان تـعـمل في الـبيت
وتـطبخ الشوربة واخلبز ويقوم عبد اجلبار
عـباس في بيـعهـا في السوق حـينـها أصبح
ـدنية يـافعـا و اندمج اكثـر واكثـر باحلـياة ا
ـــديــنـــة تــعج بـــاحلــركــة إلى حـــيث كــانت ا
سـاعـات مـتــأخـرة في الـلــيل وكـثـرة وسـائل
ـا اضـطر الهـي والسـيـنـمات)  الـتـرفيه (ا
عـبد اجلبار عباس يعمل عمال اخر في محل
(فـيتـر) لكي يـوفر ثـمن بطـاقة الـسيـنمـا وقد
تـأثـر كــثـيـرا بـالــفـنـان يــوسف وهـبي وكـان
دائـمـا يـجـيـد تـقــلـيـده بـاألداء وعـنـد دخـوله
درسـة اجلعـفريـة وبوجـود الرائـد جعـفر بـا
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ســيـارته اجلــديــدة الـفــخـمــة من الــعالمـة
الـتـجـاريـة (فـيـراري) كـاشـفـاً أنه تـعـرّض
قـرب وقـال إن هذه لـلحـسد من بـعض ا
الـسـيـارة مـحـدودة اإلصـدار وهـنـاك عـدد
مــعـــ مـــنــهـــا وأشــار إلـى أن ســعـــرهــا
تـضـاعف هذا الـعـالم بـسـبب ذلك وتوقف

ÊU e « ≠ X¹uJ «

مثـلة الـكويتـية إلـهام الفـضالة تـواصل ا
تصوير عملهـا اجلديد الذي يحمل عنوان
(حـوبـتي) والذي يـشـاركهـا فـيه البـطـولة
ـمـثل الــكـويـتي شـهـاب جـوهـر. زوجـهـا ا
ن ال يحب الـنجـاح لهـما ووجـهت رسالـة 
نشور في صفحتها اخلاصة على موقع
التواصل اإلجتماعي ويـعتبر هذا النجاح
أزمـة عـلى حـد قـولـهـا.فـظـهـرت الـفـضـالة
ـمثلة وهي تلتـقط صور لزوجهـا برفقته ا
سـلسل غـدير الـسـبتي وهـم بكـواليـس ا
معـلـقـة: (ربي يـحـفظج).وكـتـبت الـفـضـالة
قـائـلـة: (الـلـهم من اراد بـنـا سـوء فـأشـغله
بنفسه ورد كيده في نحره.. جناحنا سوا
أزمــة كـبــيــرة ولـله احلــمــد طـلع احلــسـاد

بانوا بانوا). 
الـى ذلك أعـــــلن جنـم مــــواقع الـــــتــــواصل
اإلجـتـمـاعي الـكـويـتي يـعـقـوب بـوشـهـري
حــصـوله عــلى سـيــارة جـديــدة بـحــسـابه
اخلاص على موقع الـتواصل اإلجتماعي.
ونـشــر فـيـديــو بـحــسـابه إسـتــعـرض فـيه

ـدرسـة الـذي عـرف بـحـبه الـسـعـدي بـهــذه ا
لــلـــمــســـرح اســتـــعـــان بــعـــبــد اجلـــبــار في
مـسرحيـاته وقد مثل في تـلك الفترة دور (أم
عـلي) نتـيجـة لعـدم توفـر العـنصـر النـسائي
فـي ذلك الـــوقـت (والـــغـــريـب ان بـــعـــد هـــذه
الـسـنـ الــطـويـلـة أدى كـذلك دور أمـرأة في
ـاضـي في مـسـلسـل ابو ثـمـانـيـنـات الـقرن ا
الــــبـالوي ).في ذلـك الــــوقـت من عــــام 1956
ـسرح الـشعـبي وعمل في انـتمى إلى فـرقة ا
مـسـرحـيـة (يـريـد يـعــيش) ثم انـتـمى لـفـرقـة
ـسـرح احلـديث عام  1957 والـفن احلـديث ا
عام 1965 بـعد جتديد اجازتـها ضمن قانون

الفرق االهلية عام 1964 .
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ـثل ومالحظ ومـسـاعد عـمل في الـسـينـمـا 
اخملـرج في أفالم سعيد أفندي - ابو هيله -
عـروس الــفـرات و فــتـنه وحــسن.بــاإلضـافـة
لـــوظــيـــفـــته كــمـــخـــرج اذاعي في الـــبــرامج
الـريـفـية. أهم ادواره (مـرهـون ابـو قـنـبوره)
في الـنـخـلـة واجلـيـران وقـد اشـتركـت ابنـته
سرحـية وهي صغيـرة العمر مـعه في هذه ا
. كـذلك دوره في مـسـرحـيـة الـشـريـعـة (عـمـر
حـــــــســــــــانـي ) وفي اخلــــــــان دوره(مــــــــحي
الـبـاصـوان) كـذلك في بـغـداد األزل وهـامـلت
عـربيا فـضال عن اشتراكه في دبـلجة الـكثير
الحظ من مـسلسالت األطفال الكارتونية . ا
ـــــتــــفــــرد أن مــــعــــظم مـن هــــذا الــــفــــنــــان ا
الـشخـصيـات التي قـدمـها قـريبـة له وتاريخ
مـعـاناته من قـسـوة الـعـيش والقـهـر والـظلم
الـسائـد في فتـرات حـياته مـنذ أن كـان طفال
انـتمى إلى الطبقة الفقيرة بامتياز فال بريق
ا أمل لـلخالص او النهوض حلالة افضل 
أدى به إلى االحـــســـاس بـــأن هـــذا الـــوضع
الـبائس مـاهو إلى حلالـة الوضع الـسياسي
ا حدى به لكيـة واالقطاع  الـسائد بعهـد ا
االنـضمام إلى احلـركة الـيساريـة التي كانت
نـشـطـة جـدا تـلك الـفـتـرة وادرك بـشـبـابه أن
الـنـضـال احلـقـيـقي يـبـدأ من هـنـا وبالـتـالي

اخلالص من هذه الطغمة الفاسدة.
وفي خضم نضاله وفي اثناء عمله دق الفتة
مـضمونـها ضد الـسلطـة وأذا احد افراد من
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qŠ«— …dO∫ محطات من حياة عبد اجلبار عباس الفنية

إنـتـاج سـيـارات مـثــلـهـا مـعـلـنـاً أنه أصـر
عـــلى إقــــتـــنـــاء واحـــدة مـــنـــهـــا. وأوضح
بوشـهـري بـالـفـيديـو أن هـنـاك شـخـصاً ال
يـتــمـنى له اخلــيـر مــشـيــراً إلى أنه (هـذا
الــشـخص حـاول احلـصــول عـلى سـيـارته

عند عدم قدرته على الدفع).

سرح وبـاالخص فرقتة احلالق) وعـمل في ا
ــســرح الــفــني االثــيــرة إلـى نــفــسه فــرقــة ا
احلـديث. وقد واجـهته مشـاكل أخرى كـثيرة
مـنـهـا أنه بـدون (شـهـادة اجلـنـسـيـة ) وهـنا
تـدخل رئـيـس ديـوان الـرئـاسـة انـذاك طـارق
حـمد الـعبـدالـله وصدر له الـشهـادة وأسرته
كـذلك وحيـنما تـخلف ابـنه الوحـيد (صادق)
عن اخلـدمة العسكريـة بأيام طويلة سعى له
والـده عنـد القـادة العـسكـري وكـان موضع
احــتــرام وتــقــديــر له وحــذفــوا جــمـيـع ايـام
غـيـابـته الـطـويــله وكـان سـبـيال حلل جـمـيع

معامالت األسرة في دوائر الدولة.
بدأي يـتميـز جبـار عبـاس بحـبه والتـزامه ا
ـسرح احلـديث وهو بـفرقـته العـريقه فـرقة ا
دائم الـتــواجــد الــيـومي فـي الـفــرقــة بـغض
الـنـظـر انه مـشـتــرك او غـيـر مـشـتـرك بـعـمل
مــســرحي مــعــ ودوامه ثــابت ومــنــتــظم .
وعـنـدمـا يسـنـد له دور مـا في أي مـسـرحـية
ـــسك فـــهـــو مـن الـــقـــراءة االولى لـــلـــنص 
الــشــخـصــيــة بـشــكل مــبــاشـر ويــؤدي مــنـذ
اجلـملة االولى اما في الـقراءة الثانـية يكون
قـد لـبس قـطع مـن االكـسـسـوار لـيـقـتـرب من

الشخصيه اكثر. 
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ــوذج لأللــتـزام أمـا اثــنــاء الــعـرض فــهــو 
بـتوصـيـات اخملرج وال يـتـجاوز عـلى النص
مــطــلــقــا كــمــا أنه يــتــدارك أي شــكـل طـار
يـحدث اثـناء العـرض في األثاث او الـديكور

ـنــاوئه لـفــكـره ضــربه ضـربــة عـلى الـقــوة ا
ـا جعل دمه رأسه بـواسطـة (بوري حـديد) 
يـنزف كـنـافورة مـاء وهـو كمـا نعـلم ضـعيف
الـبنـية مـتهـالك نتـيجـة اجلوع احلـاصل تلك
الـفتـرة حيـنهـا نقل إلى مـستـشفى الـطوار
ـــــســـــؤول عن عـالجه الـــــدكـــــتـــــور وكـــــان ا
ستشفى الذي ـشهور(ادور عيسى) مديـر ا ا
وت او يصيبه أقـر أن جبار عباس أمـا أن 
مس من اجلـنون. واخيـرا جنا بأعـجوبة من
تــلـك الــضـــربـــة وبــعـــدهــا لـم يــتـــرك عـــمــله
الـسـيـاسي واســتـمـر بــاحلـركـة الـســيـاسـيـة
مــتــزامــنــا مع عــمــله الــفــني في الــســيــنــمـا
ـسرح وعند انقالب ٨ شـباط اخذ نصيبه وا
الحـقـات وقـضى من الـفــصل الـسـيـاسـي وا
في سـجن (خلف السده ) عـدة شهور وبقيت
عـائلته بال معـ ثم صدر قرارالعـفو وشمله
وخـــرج من الـــســجـن ولــكـــنه مـــفـــصــول من
وظـيفته. اسـتمـر نشاطه الـفني ولـكننـا نعلم
تـماما أن الفن فـي العراق (ميـوكل خبز) هذا
بـاالضافة الى ان أفـراد اسرته ولد واحد و٨
دارس بنات ومع ذلك حرص على دخولهن ا
ونشأتهن بشكل جيد رغم الظروف الصعبة.
بـعد انقالب 17 تـموز عام 1968 م صدر قرار
ـفـصـولـ الـسـيـاسـيـ لـوظـائـفم بـأحـالـة ا
وعـاد عبـد اجلبـار عـباس لـوظيـفـته كمـخرج
اذاعي وقـدم كثـيـر من الـتمـثـيـليـات االذاعـية
اخـراجـا وتمـثـيال كـذلك في الـتـلـفـزيـون وقد
ـسـلـسـل االشـهـر (حتت مـوس اشـتـرك فـي ا

ـة زمـيـله ان او االكـسـسـوار ويـشـد من عـز
حـدث اربـاك مــا بـدون أن يـؤثــر عـلى إيـقـاع
الـعمل وال عـلم للـجمهـور في ذلك. فضال عن
أنه مـسـتـعـد ألي مـهــمـة يـكـلف بـهـا من قـبل
الـفرقـة سواء قـاطع تـذاكر او مـنفـذ انارة أو
مـــوســـيــــقى او دلـــيـال إلدخـــال اجلـــمـــهـــور
رقـمة هـذا اذا لم يكن له دور في لـلكـراسي ا

سرحية. ا
ستـمرة لم يتـمكن عبد كل هـذه النجاحـات ا
ساعدة عائلتة الفقيرة اجلبار عباس ماديا 
ــتـلك بــيـتـا فـبــقى سـاكن في اإليــجـار ولم 
طـوال عمره مع ان القدر دائما يتربص لهذا
الـفـنـان  فـأثـنـاء سيـره فـي احد ألـلـيـالي في
شـــوارع بــغــداد صـــدمــته ســيـــارة مــســرعه
وقــــذفـــتـه أمـــتــــارآ ولم يـــصـح أال وهـــو في
ـسـتـشـفى وقـد انـكـسـرت اضلـعـه ورجلـيه ا
حــــدث هــــذا عــــام  1980م ولم تـــــنــــجح كل
احملــــاوالت الرجــــاعه كــــمــــا كـــان حلــــالــــته
الـطبـيعـية وبـقى شهـورا طويـلة وهـو مقـعد
) . بــالـتـالي وجـســمه مـشـدود في (الــبالتـ
ـصـيـبـة الـكـبـرى اذ أصـبح  عـاطال حـدثت ا
ـعيـشيه عن كل شيء واصـبحـت الضـغوط ا
لــعــائــلــته ال تــطــاق وهــنــا شــمــرت زوجــته
الــراحــلـه (ام صــادق ) عن ســـاعــديـــهــا ولم
تـستك لهذا الوضـع البائس فقد عملت من
ـسـاء لكي حتـافظ عـلى احلد الـصـباح إلى ا
ـعيـشه وقد حرصت عـلى إكمال األدنى من ا
أوالدهـا لـلـدراسه عــلى اكـمل وجـهه . وبـعـد
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ـية العراقية يـضيفها افـتراضيا منـتدى الثقافة االكاد
ـقبلـة في امسـية بـعنوان في بريـطانـيا مسـاء اجلمـعة ا
ي عامر (عـلي الوردي.. قراءة جديدة) يـديرها االكاد

هشام الصفار.
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رئــيس مــحـرريـن في (الــزمـان)
تـلـقى امـنـيـات زمالئه بـالـشـفـاء
الــعـاجـل بـعــد تـعــرضه جلـلــطـة

دماغية الزمته فراش العافية.
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الكـاتب االردني صدرت له مـجموعـة قصـصية بـعنوان
(الـكــامـيـرا اخلـفــيـة) ضـمن إصــدارات وزارة الـثـقـافـة

األردنية  وتضم  15 قصة.
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النـائب األسـقفي ألبـرشـيـة بغـداد لـلسـريـان الكـاثـوليك
صدر له عن مـطبـعة الـديوان لـلطـباعـة الرقـميـة ببـغداد
كتـاب بـعنـوان (تاريخ وزيـارة.. البـابا في الـعراق 5-8 

آذار 2021)  يقع في  504 صفحة.
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الــنـاقـد الــعـراقي تــضـيـفـه جـمـعــيـة الــثـقـافــة لـلــجـمـيع
لالحـتـفـاء بـكتـابه (الـشـعـر والـتـمثـالت الثـقـافـيـة ) كـما
تــضــيف الـنــاقــد اسـمــاعــيل ابـراهــيم عــبـد لـالحـتــفـاء
بـكـتـابـيه(حـداثـتـنـا الـشـعـريـة ومـا بـعـدهـا) و(اجتـاهات
قبل. ثمان) في الساعة اخلامسة من عصر االربعاء ا
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الـتـشـكيـلي الـسـوري شـارك ضمـن ثمـانـيـة تـشكـيـلـي
ونحـاتـ في مـعـرض أجيـال الـذي اسـتضـافـته صـالة

(أرت هاوس) في دمشق.
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الـصــحـفي الـعــراقي يـشـارك كـتــابه (رحـلـة في ذاكـرة
شــارع الــرشــيــد) في جــنــاحي داري دجــلــة ووضــاح

عرض االردن للكتاب.
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ـطـرب الـكـويـتي تـلـقى تـعازي االوسـاط الـفـنـيـة لـوفاة ا
ـلـحن مـحــمـد رويـشـد ونـعى الــعـديـد مـنـهم شـقـيـقـه ا
الــــراحل عــــبـــرصــــفـــحــــاتــــهم في مــــواقع الــــتـــواصل

االجتماعي.
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ـاضي حـفـل افـتـتـاح مـهـرجـان االربـعـاء ا
جـرش لــلــثــقـافــة والــفــنــون بـدورته الـ 35
مـقـدمـة مـجــمـوعـة كـبـيـرة مـن اغـنـيـاتـهـا 
وبـرغم تـعـرضـهـا اثـنـاء احلـفل الى وعـكـة
صـحـيـة فـقـدت وعـيـهـا بـسـبـبـهـا اال انـها
عـادت لــتــواصل حــفــلـهــا وسط تــصــفـيق

اجلمهور.
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ــطــربــة مــاجـــدة الــرومي الــســبت زارت ا
ـــاضي مـــركـــز احلـــســـ لـــلـــسّـــرطـــان ا
بالعاصـمة االردنية عـمان وحاولت ادخال
الـــســـعـــادة واالمل في نـــفـــوس االطـــفـــال
ركـز.وتـتـواجد الراقـدين في مـسـتـشفـى ا
الرومـي في االردن مـنـذ ايام حـيث احـيت

ـكـلـفـة بــفـحص الـطـلـبـة الـلـجــنـة ا
ـتــقـدمــ لـلــدراسـة في (مــدرسـة ا
ـــوســـيـــقـــيــة بـــغــداد لـــلـــفـــنـــون ا
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حتـت شـعــار ( نـكــدر)   الـشـروع
بـنــصب وتــركـيـب لـوحــات وصـور
فـوتـوغـرافـيـة تـوثق عـمـلـيـة إعـادة
إعــمـــار مــســرح الـــرشــيـــد حلــظــة
بــلــحـظــة بــجـهــود مــوظــفي دائـرة
ــســرح وبــاشـراف الــســيــنــمــا و ا
مديرهـا العام احـمد حسن موسى.
وتمثل  اللوحات تسلسل للمراحل
الـزمـنيـة واالعـمال الـيـوميـة العاده
احلــيـاة الى هـذا الـصـرح الـثـقـافي

والفني الكبير. 
الى ذلك وبــإشـراف ومــتــابــعـة من
ــديـر الــعـام لــدائـرة قـبل مــعـاون ا
ـوسـيـقــيـة دريـد فـاضل الـفـنــون ا
وبـاجلـهود احلـثـيـثة لـكل من مـدير
ــعــاون ـــدرســة عـــدنــان نـــزار وا ا
الفني للمـدرسة رشيد لطيف أنهت

ÊU e « ≠  ËdOÐ

طربة اللبـنانية يارا اإلنتهـاء من تسجيل ألبومها أعلنت ا
ـصرية بصور اجلديد الذي هـو باللهـجة اللبـنانية وا
نــشــرتـــهــا في صـــفــحــتــهـــا اخلــاصــة عـــلى مــوقع
التـواصل اإلجـتـمـاعي.وظهـرت يـارا بـالـصور في
ـلحن الـلبـناني طـارق أبو جودة الستـوديو مع ا
ومهـندس صـوت وآخرين.وكـشفت عن مـوعد
إطالق األلبوم قـائلة بـتعـليق(وأخيـراً انتهـينا
صري من تسجـيل كامل ألبـوم اللبـناني وا
اجلديد الـلي بيـحمل عنـوان "ملـيت" وابتدا
الـــعــــدّ الـــتــــنـــازلي انــــتـــظــــروه في خالل
أسـبـوع).وانــهـالت الــتـعــلـيـقــات من قـبل
ـــتـــابـــعـــ عـــلـى يـــارا مـــعـــربـــ عن ا
حـمــاســهم لـســمــاع جـديــدهــا. وكـانت
أصـدرت يـارا مــؤخـراً أغــنـيـة بــعـنـوان
(أنــا رحت مــنك) من كــلــمــات حــسـ
السيد أحلان طالل وتوزيع موسيقي

زيـد نـد أمـا الـفـيـديـو كـلـيب فـقـد 
تــصـــويــره حتت إدارة اخملـــرج نــويل

باسيل.
والــتـعــبـيــريــة) كـافــة اإلخـتــبـارات
الـفـنــيـة اسـتـعــدادًا لـقـبـول الـدورة

.2022-2021

ال حتـمل نــفـسك  أخـطــاء غـيـرك فـكل شــخص عـلـيه
حتمل تبعات تصرفاته.

qL(«

يوم قبـلة تغـيرا كبـيرا سـتتغـير حيـاتك خالل الفتـرة ا
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

ال تتردد في معاقبة اخملطئ حتى ال يكرر نفس الفعل
مرة أخرى. 
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بدخول شخص جديد إلى حياتك ستتاح أمامك أفاقا
جديدة للحياة.

»dIF «

تشعر إنك تعيش حالة من الفراغ العاطفي بعد غياب
رقم احلظ.2 شريكك

¡«“u'«

ـهــنــيــة بــســبب عـدم تــواجه صــعــوبــات في حــيـاتـك ا
قدراتك على مجراة التغييرات.
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 تـوقف عن الـبــحث عن احلب ودعه يـبـحث عـنك. يـوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

اطلب احلصول عـلى مهلـة لفهم األوضاع في العمـل 
واستيعابها للتفاعل معها. 

Íb'«

حـاول أن تـتـخـلـى عن الـعـادات الـتي تـضـر بـصـحـتك
كاإلفراط في شرب القهوة .

bÝô«

حاول أن تـشـعـر شـريـكك الـيـوم بـوجـودك إلى جـانبه
وشعورك به.

Ë«b «

ــفـيــدة الــتي حتــسن من اتـبـع الـعــادات الــصــحــيــة ا
نفسيتك. رقم احلظ.9
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 الـشـريك بـحــاجه الى  دعـمه واحــتـوائه وال مـانع من
يزة له. تقد هدية 

 u(«

Âu−M «Ë X½√ UOŽUÐd «

اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تـسـيــر عـكس عـقـارب
الــــســـاعـــة لـــتــــصل الـــربط

صحيح للكلمات:
 1- يلجا الى

 2- وكــــــالـــــة الــــــفــــــضـــــاء
االمريكية
 3- أعشق

عصية  4- عودة عن ا
 5- قطب كهربائي

 6- مخلوق
 7- وقت اضافي
 8- يفسر ويشرح

 9- يحمل العدو اخلسائر
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تـزوجات والـناس- عـلى الشـاشة -  عـيونـها مـعلـقة بـاظافـرها عـازبة تـنصـح ا
الـتي احسنت دون الـرجوع الى خبيـرة جتميل لـتهذيبـها .. ومزواج مطالق من
ـتآلفة ... وفاقد اهل الـتمنية الـبشرية يؤلف كـتابا عن البيت الـسعيد واالسرة ا

كن ان يعطيه اضعافا مضاعفة ... الشيء 
من يـوم ان طلعت صرعة التـنمية البشـرية وانا افكر ماشـيا قاطعا على االقدام
مـسافة ميل وانـا (مابي حيل ) ادون جمال عـلى هواء مخي .. فيـرمقني عراقي
مــعـلـقـا دون حـيــاء : طـلع فـلـوسك مـن جـوه الـكـاشي اشــتـري لك سـيـارة ولـو(
بـرشقه ) .. الدنـيا غمض فتح ....  ثم اليـنتبه لالشارة الـضوئية فـيحصل على

مخالفة من رقيبة السير احلازمة اكثر من عشرة زلم مشورب !
(الـتلفـزيون عبارة عن قـشمرة)! هـكذا قال لي فيـصل الياسـرى االكبر واالعلى
واالبـعد واالقدم مني .. لكـنني ح كنت اكتب (مـقعد امام الشـاشة الصغيرة)
مـنذعام   1983 حتى عام     2003 حـ سقطت البالد كالـزجاجة (اعيدها نزوال
عـند رغبـة خضير هـادي  :  (مثل جامه  وطـحت من اجلبل للكَـاع   ..التدوسة
ـمـثـلـ عـذاباتـهم في كـل دور  حتى كنت اشـاطـر ا ـكـسـر ) احلـادلـة مـومـثل ا
ثال وتـطـيـر شهـرتي في االفـاق .ولـقـد كان كل مـخـرج يـفرد لي كـدت اصـيـر 
ـا ابدو نـسـخا من اي مـسلـسل يـخرجه ..وكـدت ان اكون كـاتب سـينـاريو ..ر

االن متأثرا باسلوب معاذ او فاروق او صباح ..
لح والدواسر  يهتف  كـان ابراهيم عبد اجلليل مخرج الـذئب والنسر وجرف ا
ـديــر االنـتـاج واجلـمـيع والــله عـلى مـا اقـول شـهــيـد : هـاتـو ا كـرسي الجـمل
صـحفـي في البـلد ..ويـأخذني الى بـيته ونـضـحك مع شمـيم رسام عـلى لهـجته
الـبغدادية التي اليجيدها فيظل يضحك يضحك حتى تدمع عيناه .. كان عمري
اكنة وفرمتني ا اتمنى لو عدت الى ماكنت ... لقد دخلت ا يومها  25 سنة ور
.. ابـدو على الشاشة مثل ابن النفاس ; كل موسم بشكل .. اشيح بوجهي عن

الشاشة ..لقد اضر بي احلالق فقد حرث لي ماتبقى على قوقتي!
اذن البـد ان نـعـرف مـعـنى الـقشـمـرة ?  فـيـصل الـيـاسري يـفـسـرهـا عـلى انـها

اخفاء ما التريد اظهاره ..
ــونـتـاج هـنـاك زوائـد وكالم فـائض عن احلـاجـة .. عـلى الـهـواء مـبـاشـرة  في ا
تـكـون الـكـلـمــة مـثل طـلـقـة إن خـرجت من فـوهـة بـنـدقـيـة التـعـود الى الـشـاجـور

ثانية...
كــان يـحــدق من االعــلى الى صــيـاح طــلـبــة يـرتــدون الــكـمــامـات الــبـيض  –من
اجلـنس  –وبـأردية رمانـية .. بعـد ان ادوا رفعة العـلم ورددوا النشـيد الوطني

..لقد عاد التعليم الوجاهي بعمان ..كاد يجهش بالبكاء  ..وهم ينشدون : 
حتت أعالمك مجد العرب جدا هانئا  دُمت نوراً وهدى في البرايا سيدا

كان .. كـفكف دموعه وهو يريد ان  قـالت له : لو ادري ما الذي يعـجبك بهذا ا
يـلـفظ ذات الـلهـجـة الـتي غنـا بـهـا لطـفي بـوشـناق :  المـوني الـلي غـارو مني ..
جـاوبت اللي جـهلـو فني .. خـدوا عيـني شوفـو بيـها وقـالولي أش عـجـبك فيـها

ـنــامــة مـانــام  لــست ادعـو مـن عـاش بــتــونس تَـونَـس ومن زار ا
مسقط الرأس وطن ..موطني كل بالد العرب ...

كــان بــ االصــدقــاء اخلــمــســة آالف من يــقــرأ الــنص من
االســفل الى االعــلى وهـو يــردد : نــشـيــد يـشب من الــقـاع

حتى القمم ..
اقرأ النص صعودا ونزوال فانا لم اختر له عنوانا بعد !

عمان
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مــنــاشــدات كــثــيــرة اســتــجــابت احلــكــومـة
وارســلــته لالســتــطــبــاب في لــنــدن اذ جنح
األطباء هناك الرجاعه حلالته الطبيعية رغم
الـوهن الـعـام في جسـمه واسـتـمـر في عـمله
الـفني لـفتـرة محـدودة. وكمـا قلـنا سـابقا ان
الـقدر يـتـربص لهـذا االنسـان والـفنـان حيث
جـائت سيارة مسـرعة يقودهـا سائق متهور

رة.  وضربته في مقتل هذه ا
كـانت الـضـربـة في مـكـان حـسـاس في رأسه
افـقدته الـسيـطرة عـلى حواسه .أصـبح فاقد
لـلـوعي لفـتـرة طـويل وأصيب بـتـلف الـدماغ
وفـقـدان الذاكـره ولم يـتعـرف عـلى أصـدقائه
وأفـراد اسرته حدث هذا 1986 إلى أن توفي
هذا الفنان الكبير في مستشفى الكرامة عام

.1996
تـرك حــزنــا وأسى في قــلــوب مــحـبــيه وفي
اخلـتام البد أن نشـير لعائلـته اخلمس بنات
و ابـنه الـوحـيـد صــادق ووالـدتـهم تـعـلـمـوا
الـدرس واتقنوه وجنحوا في اجتياز الكثير
ـصاعب السيـما الـسيدة والـدتهم التي من ا
نـاضلت وعـمـلت بـجد مـنـقـطع النـظـيـر فهي
ـدرسة نهـارا وتعمل في مـوظفة خـدمة في ا
مـركـز صحي مـسـاءا واستـطـاعت ان حتمي
عـائـلـتــهـا وحـرصت عــلى تـعـلـيــمـهم. اغـلب
بـناتـهـا يعـملـن في التـعلـيم ووظـائف أخرى
امـا ابــنه الـوحــيـد صـادق فــقـد حــصل عـلى
شــــهـــادة الـــدكــــتـــوراه و يـــعــــمل في وزارة

الزراعة.
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إلهام الفضالة



Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ـنطـقي ان يكـون القـائمـون على مـؤتمـر ما يسـمى السالم من غـير ا
واقف الـرسـميـة والشـعبـية واالسـترداد يـجهـلون نـتائـج فعـلتـهم وا
التي سيـواجهونها وقد تصل الى احملاسبة القانونية بتهمة اخليانة
الـعـظــمى وهم عـلى يــقـ تـام بــأن جـمــيع الـقـوى الــوطـنـيــة وابـنـاء
اجملـتـمع يرفـضـون بـشـكل قاطـع التـطـبـيع مع اسـرائيـل بل انهم ال
يـطيـقون مـفردة (الـتطـبيع) رغـم الضـغوط الـتي فرضت عـليـهم طيـلة
ؤامرات التي حـيكت ضدهم ودفعـوا لقاء رفضهم عقـود مضت وا

ثمناً باهضاً.
ؤتـمر يجـهلون نص نـطقي ان يـكون القـائمون عـلى ا كما من غـير ا
قـانـون العـقـوبـات الـعـراقي  201 الـذي يـجـرم كل من يـروج مـباد
اسونية ويواجه عقوبة تصل الى االعدام. ا في ذلك ا صهيونية 
ؤتـمر غـير مـدعوم من وبـذلك فـان من السـذاجة االعـتقـاد بأن هـذا ا
قـوى سـيـاسـيـة واقلـيـمـيـة وحـتى دولـيـة تقف فـي مسـاحـة مـعـتـمة
ضـمن حــمالت الـتــسـقــيط الــتي تـمــارسـهــا مع قـرب حــلـول مــوعـد
وقف الـضعيف وبـالتالي االنتخـابات واظهـار احلكومـة العراقـية 
اجــهــاض أي اتــفــاق ســيــاسي عــلى جتــديــد واليــة رئــيس الــوزراء
احلالي ولـعل هذه القوى تراهن على عدم تفريط احلكومة بعالقتها

ؤتمر. مع القوى السياسية الفاعلة في االقليم الذي استضاف ا
اما في حـال صحّت رواية العصـفورة بأن احد مسـتشاري الرئيس
ـؤتمـر فأن ذلـك يشـكل بادرة لـتطـبيق االمـريـكي كان حـاضرا في ا
شـروع الذي أقـره مجـلس الشـيوخ االمـريكي في  2007 لـتقـسيم ا
العـراق إلي ثالثة أقاليم قـدمها الـرئيس االمريكي جـو بايدن الذي
كـان وقــتـهـا يـشــغل مـنـصب رئـيـس جلـنـة الـعالقــات اخلـارجـيـة في

مجلس الشيوخ.. وحينها سيكون لكل حادث حديث.
ـســتــوى احملـلي فــان االجــتـمــاع قــدّم دعـايــة مــجـانــيـة امــا عـلـى ا
لالحـزاب الـسيـاسيـة التي اسـتنـكرت من خالل بـيانـات جاهـزة هذا
احلـدث بـدل ان تـقـيم دعاوى قـضـائـيـة في احملـاكم الـعـراقـية واذا
ؤتـمـر ويـرفض التـطـبـيع فمن كـان اجلمـيع يـنـأى بنـفـسه عن هـذا ا

شبوه? شروع ا يدعم هذا ا
هـنـاك من يـزعم - واهـمـا- ان الـتـطـور االقـتـصادي والـعـمـراني في
بعض الـدول االقلـيمـية وفي اقـليم كـردستـان العراق
جاء نـتيجة الـتطبـيع مع اسرائيل ويـتخذ من هذا
الـوهـم مـســوغـا لــتـمــريـر مــشـروع الــتـطــبـيع..
مـتـجاهـال حقـيـقة ان الـشـعوب احلـيـة ال تذعن
ــثل هـذه االصــوات الـنــشـاز مـهــمـا تــغـيـرت

االنظمة وتعاقبت احلكومات.
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تـنـشـط عـلى مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمــاعي صـفـحـات عـامـة كـثـيـرة
وحتت مــسـمـيــات حـدث وال حـرج إذ تــطـلق هــذه الـصـفــحـات عـدة
طروحة على روادها و الغريب إن رواد كل من اط من األسئلة ا أ
ا انتـباه و تركيـز فقط لتفـريغ شحنات هذه الصـفحات يتـفاعل دو
تـعب عبر إجابات منها ما يكون جـالبا للسخرية و منها ما يومه ا
يــجـلـب مـشــكالت جــمــة بـقــصــد أو بـدون قــصــد هــنـا تــلــعب هـذه
الصفـحات لعبة ( خـدعة أم حلوى) و هي عبـارة عن لعبة تنشط في
عـيد الـهالـوين من كل شـهر تـنشـرين االول جتري هـذه اللـعبـة على
إن األطـفــال في هـذا الــيـوم يــجـوبــون احلي بـأكــمـلـه يـطــرقـون بـاب
اجلـيــران الـواحــد تـلــو اآلخـر و هم يــرتـدون مالبس تــنـكــريـة لـذلك

نزل : خدعة أم حلوى? سأل أهل ا
ما يعـني هل صنعـتم لنا احللـوى اللذيـذة أم أنكم ستنـالون من لدنا

خدعة سحر أو لعنة ما نلقي به على منزلكم?
و هـذا ما تـفعـله هذه الـصفـحات تـمامـاً بذات الـنمط إذ تـبدأ بـطرح
أسـئلـة حتى أنهـا أحيـانا تـكون شخـصيـة جداً و هنـا يقع كـثير من
ـتـصـفـحـ بـشـبـكـة ( خـدعـة أم حـلـوى ) و بـالـتـالي يـبـادر الـرواد ا
الرواد دون إدراك في اإلجـابـة و هذه هي احلـلـوى التي يـقـدمونـها
طـلقي هـذه الصـفحـات و التي كـثيـراً ما جتلب على طـبق من ذهب 
شكالت الـشخصيـة و لألسف ال يدرك الكثـير مكر سوء الفـهم و ا
أولئك الذين يـطلقون مـثل هذه األسئلـة فنواياهم اخلـبيثة مـكشوفة
لكن الـبعض قد انـطلت علـيه هذه احليـلة دون إدراك و وعي إلى ما
تؤدي به هذه اللعبة من أمور نحن في غنى عنها أتناول مقالي هذا
بــكـمــيـة من الــتــفـكــيـر و اخلــشـيــة و كل مـا أتــمــنـاه أن نــتـوقف عن
االجنرار وراء كل سـائل خبيث الـنوايا فال حـياتنـا الشخـصية هي
محل سـخرية و ال تصلح ألن تـكون جزء من لعبـة (خدعة أم حلوى
) حوادث و مـشكالت عدة حدثت و تستمر باحلدوث جراء إجابات
تـهـدم و تـكـسـر و ال تـعـمـر أو تـصــلح و يـظن الـبـعض بـإن ذلك من
الـذكاء و الـفـطـنـة أو حـتى من الـشـطـارة بـإن يـرد عـلى هـذه الـنـوايا
اخلبـيـثة بـإجابـات خادشـة لـلعالقـات البـشريـة و تـتنـاول بالـسخـرية
ـزوج بـلـؤم مـبـالغ بـه أظن بـإنه يـجـدر عـلـيـنـا أن وأحـيـانـاً بــحـقـد 
نتوقف عن كـوننا روبوتـات مبرمجـة لألجابة عن األسئـلة التي يرمى
بــهــا عــلى سـطـح مـواقـع  الـتــنــافــراإلجـتــمــاعي أنــاس ال تـفــقه في
الـعالقات اجملـتمـعـية و ال حـتى بالـكـاد اإلنسـانيـة منـهـا تتـحكم في
حـيـاة الـبـعض اآلخـر بـطــريـقـة غـيـر مـبـاشـرة و تـعث فـيـهـا فـسـاداً
ومـشـكالت ال تعـد و ال حتصـى و بالـتالي سـيـكبـر هـذا التـفكك في
ا هو عليـه إن لم نقاطع و نلغي اجملتـمع إلى شيء أكبر و أخطـر 
مـتـابـعـة هـكـذا صـفـحات خـبـيـثـة أو حـتى جتـاهـلـهـا و هـذا أضعف
طلي بروح التسلية ان قبل إن جتـرجرنا جميعنا نحو خبـثها ا اإل

و مضيعة الوقت.
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كـان أكـثر فالحي الـقريـة مـاال و أعزهم نـفرا حـظـيرته مألى ابـقارا
واغنامـا  اراضيه خصبة بساتـ غناء ذات أشجار مثمرة وزروع
ال و الـكـسب...سـمع عن يـانـعـة...تـنـامت ثـروته و زاد بـسـطة فـي ا
ابـقـار هولـندا احلـلوب الـولود وقـرر أن يـستـورد زوجا  ثـورا فحال
ه الـطلب الى اجلهات وبقرة...و بـعد مدة لـيست بالطـويلة عـلى تقد
ـعنـيـة كان له مـا أراد فسـرعان مـا أحضـر الزوج إلى الـقريـة على ا
مــ شـاحــنــة مـواشـي خـاصــة... خــرج الـســكــان من كل االعــمـار
السـتـقبـال الـزوج الـهـولنـدي الـغـريب... خـرج الـفالح.علـى قومه في
ـسـتوردة...اقـترب من الـشاحـنة اشـيته ا زيـنته.يـتطـاوس منـتـشيـا 
ونـاول سائـقـهـا شـيكـا خط فـيه أرقـامـا و حـروفا و تـوقـيـعـا....نادى
عــلى رهط مـن نــفــره أخــذوا الـزوج و ســاروا يــطــوفــون بـه أسـوار
القريـة يتبـعهم جـمع غفيـر من نساء و رجـال و اطفال عـلت زغاريد
الـنسـاء و تكـبيـرات الـرجال و تـهالـيل الشـبـاب ابتـهاجـا و اندهـاشا
...انفض حـفل االستقبـال ودخل الفالح حظيـرته و اجته رأسا نحو
ـقصـورة التـي عدهـا للـعـريسـ مـقصـورة خـاصة نـظـيفـة حرمت ا
عـلى غـيرهـما من بـاقي األغنـام و األبقـار...امر اخلـدم بتـقد الـت
والـبـرسيم الـيـابس للـزوج الـهولـنـدي...لكـن االخيـر امـتنع عن األكل
احتجـاجا و تمردا على سجنه واكله اللذين لم يعهدهما قبل و كيف
ـتـرامـيـة األطراف ال ـراعـي اخلـضـراء ا ال وهـو قـد الف الـكأل في ا
حتده فيـها أسوار و ال ينقطع عنـها اخضرار... اغتم الفالح وغمره
القـلق و احلزن... استشـار اهل اخلبرة...ففـكروا و قدروا وأشاروا
ا ال يـخطـر على بـال...اقـتنى الـفالح نظـارات خضـراء لزوج عـلـيه 
الـبـقـر اجلـديـد و أخـذوه مـع الـقـطـيع لـلـرعي...انـطـوت احلـيـلـة عـلـيه
ـراعي الــقـاحـلـة يـحـسب فــصـار يـأكل الـكأل الـيــابس و يـرعى في ا
نـفـسه في هـولـنـدا حـيث اخلـضـرة و االتـسـاع...فـرح الـفالح فـرحا
شـديـدا و غدا يـشـتري نـظـارات خـضراء لـكل عـجل من ساللة زوج

البقر الهولندي الغريب...
نـتخبـة في احلكـومة ان تشـتري لـلمرشح نـتمـنى من رئيس الـكتلـة ا
ـاسـاة ـنــاظـر الـواقـعـيـة عن ا نـظـارات حلـجب ا
ولود التي تـعصف بنا ليتسـنى من ابن الكتلة ا
حديـثا يطرح افكاره وبـرنامجه االنتخابي وسط

الركام احالم بغد افضل.
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{ لـوس اجنــلـوس - وكـاالت -
تـــداول رواد مــواقع الـــتــواصل
اإلجــتــمـاعـي مـجــمــوعــة صـور
لـعـارضـة األزيـاء األمـريـكـية من
أصل فـلـسطـيـني جيـجي حـديد
وهي تتـجول في أحـد الشوارع
في أمريكا.واسـتطاعت عدسات

الكامـيرات إلتـقاط صور أبرزت
ـوجـود بـشــكل واضح الـوشم ا
عـلى ذراع حـديـد لـيـتـبـ أنـها
رسمت إسم إبنـتها من حبـيبها
الــفـــنــان األمــريــكـي زين مــالك
خـاي بـاللـغـة الـعربـيـة. وكانت
عــــارضــــة األزيــــاء يال حــــديــــد

نـشــرت لـلـمـرة األولى صـورة لـ
(خـاي) إبنـة شقـيـقتـها جـيجي
عــبــر حـســابــهــا اخلــاص عـلى
مـوقع الــتــواصل اإلجــتــمـاعي
ـنـاســبـة عـيــد مـيالدهـا وذلك 
األول.وتسعى جيجي وعائلتها
دائـمــاً إلى الـتـحـفظ عن إظـهـار
وجه خـــاي وذلك ألســـبـــاب مـــا
زالت غـيــر مــعــروفـة ولــكن من
الـــواضح أنــهـــا أخــذت الـــلــون
األشــقـر من والــدتــهــا. وعــلـقت
نـشور قـائـلة: (عـيد بـيال علـى ا
مـــيالد ســـعــيـــد ألعــظم هـــديــة
عائلـتنا لم تـكن محظـوظة بهذا
الــقـدر من قــبل لم أكن أعـلم أن
قـلـبي يـسـتـطـيع أن يـكـبـر لـهذا
احلد!! بـإمكـانك أن تضـحكـيني
عـــنـــدمـــا أكـــون حـــزيـــنـــة وأن
تـبــكــيــني من الــفـرح فــقط ألنك
موجودة. أتـوق ألشاهدك وأنت

تكبرين بالشكل األفضل).
ي نيـكوالس مـثل العـا وطـرد ا

كـيدج من مـطـعم فـاخر في الس
فــــيـــــغــــاس بــــعــــد دخـــــوله في
مــشـــاجــرة وهــو ســـكــران مع
.والـــــتـــــقـــــطت ـــــوظـــــفـــــ ا
الـكـامـيـرات فـيـديـو لـكـيـدج
ـــطـــعم وهـــو يـــخـــرج من ا
ـــــوظـــــفـــــون في وصـــــرح ا
ـوقع صـحـيـفـة (ذا ـطــعم  ا
صن) أن (نــــيـــكـــوالس كـــان
يـشرب ويـسكـي باهظ الـثمن
مع تــيــكـيـال قـبـل أن يـصــبح
عــــدوانـــيـــاً. وكــــان يـــرتـــدي
بنـطلونـاً بنقـشة جلـد النمر
جـالــسًــا عـلـى أريـكــة وهـو
حافي القدمـ ال يستطيع
ارتــــــــــداء حــــــــــذاءه وراح
يــتــرنح ويــصـرخ. وبــعـد
طعم على يد طرده من ا
األمـن حــاول الـــدخــول
مـــــــرة أخــــــرى ولــــــكن
مـنـعته امـرأة مـوظـفة

هناك).
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{ جـــدة (أ ف ب) - تــــطـــوّر حب
الـــســــعـــودي فــــيــــصل مالئــــكـــة
للثـعابـ غير الـسامة من اقـتناء
واحـد عـنـدمـا كـان في اخلـامـسـة
من عمره إلى تهـجينهـا للخروج
بـألوان فـريـدة من نـوعهـا عـنـدما
أصــبح رب عــائــلــة.وفي حــديــقـة
قـــصــره في جـــدة قــرب الـــبــحــر
خصّص مالئكة وهو رجل أعمال
ثري وأب لثالثة أطفال حُجرت
كاملت كُتب عليـهما باإلنكليزية
بــــالــــلــــون األخــــضــــر (حــــجــــرة

الثعبان).
وقـال مالئـكـة ( 35عـامـا) لــوكـالـة
فرانس برس (ثـمة أناس يـحبون
ـــة أو جـــمـع األحـــجــــار الــــكــــر
الـــســيـــارات الـــكـالســـيـــكـــيــة أو
الــرســوم. أمـا أنــا فــأهــوى جـمع
الــــــــفـن احليّ) فـي إشــــــــارة إلى
اقـتنـائه أكـثـر من مئـة ثـعـبان من
نتشرة فصيلة األصلة الشبكية ا
في جنـوب شرق آسـيا.والحظ أن
لهذه الـفصـيلة شـعبيـة في مجال
األزيــاء إذ تـســتــخـدم الــشــركـات
ــيــة جـلــودهــا في صـنــاعـة الــعـا
احلــقــائب واألحــذيــة واألحــزمـة
لكن من كـل ألف ثعـبـان يصـطاده
الصـيـادون ثـمة واحـد لـونه نادر
يتمتع بـطفرة جيـنية.وأضاف أنّ
(الـصــيـادين يـبـيـعــون الـثـعـابـ
ـميـز لهـواة جـمعـها ذات اللـون ا
من أمـثالي ... وأنـا انـتج طـفرات

جينية نادرة واركب بعضها على
بـعض الخـرج بـأشـكـال وألوان ال
يـــوجــــد لـــهـــا مـــثـــيل عـــلى وجه
األرض) مـــشــــيـــرا إلى ثـــعـــبـــان
أبـيض ذي بـقع رمـاديـة وذهـبـيـة
يـــتــــراقص بـــخـــفـــة حـــول ذراعه

اليسرى.
ولـم يــفــكــر مالئـــكــة الــذي يــديــر
شـركـة مـتـخـصـصة فـي الـتمـويل
في بـــيع الـــثــعـــابـــ لـــشـــركــات
البس لتـحقـيق استـفادة مـالية ا
قـائال (انـا أقـدّر احلـياة لـذا أحب
الـثــعـابـ حـيّــة ولـيس في شـكل
حـــقــائـب أو أحــذيـــة). وتــنـــتــقــد
جـــمـــعـــيـــات حـــقـــوق احلـــيــوان
اصــطــيــاد احلــيــوانــات عــمــومـا

بــغـــرض قــتـــلـــهــا لـالســتـــخــدام
الـــصـــنــاعـي.وفي مـــنــزل الـــرجل
السعودي تتراقص الثعاب في
صـنـاديق خـشـبـيـة فـسـيـحـة لـهـا
واجهـات زجـاجيـة وبـها فـتـحات
بالستيكية صغـيرة لكنها تسمح
أحـــيــانــا بــخـــروج ألــســنــة هــذه
الــــزواحف اخملـــيــــفـــة.ووضـــعت
نـشــارة خـشب داخل الــصـنـاديق
لـــتــســـهـــيل حـــركـــة الـــثـــعـــابــ
وامـــتـــصــاص فـــضالتـــهـــا الــتي
تخلّف رائـحة كريـهة في احلجرة
الـضـيـقـة.ويـعـمل جـهـازا تـكيـيف
داخـل كل غـــرفــــة طـــوال الــــيـــوم
لــتـــوفــيــر أجــواء بــاردة ورطــبــة
اثلة لبيئة الثعاب الطبيعية.

وأوضـح مالئـــكــــة أن (تـــهـــجـــ
الــثــعــابــ عـمــلــيــة حتــتـاج إلى
مــــــــعـــــــرفــــــــة وصـــــــبــــــــر ووقت
طـــويل).ويـــســـتـــغـــرق تـــهـــجــ
الــثــعـابــ ذات األلــوان الــنـادرة
ثالثــة أو أربــعــة أجــيــال فــيــمــا
يـستـلـزم إنتـاج الـثعـبـان الثالثي
األلـوان  10أو  12عـامــا عـلى مـا
أوضـح مـالئـــــــكـــــــة الــــــذي درس
التـمويل فـي اجلامـعة األمـيركـية
في بــــيـــروت.وتــــســــمى أيــــضـــا
بـاألصــلـة الـعـاصــرة حـيث تـقـتل
فريستها بواسـطة العصر بعدما
تـلّف جـسـمـهـا حـولـهـا خلـنـقـهـا
ومن ثم تـبـتــلـعـهـا دفـعـة واحـدة.
وتـأكل الـثعـابـ الـضـخـمـة التي
الئكة مرة واحدة فقط يقتنيهـا ا
في االسـبــوع وهي تـتــغـذى عـلى
الدجـاج واألرانب.وتـمكّن مالئـكة
من تـهجـ ثـعـبـان أبـيض ضخم
مطعّم باللون الذهبي طوله ستة
أمــتــار ووزنه مــئـة كــيــلــوغـرام
وعمره ثـماني سنـوات يتحرك
بصـعـوبـة داخل قفـصه يـقول
إنـه الــــوحــــيــــد عــــلى األرض.
ولـدى مـالئـكــة ثـعــابـ يـراوح
ثمـنـهـا ب  200 دوالر و 20 ألف
دوالر للثعبـان الواحد.ولم تمانع
أسـرة مالئـكـة اقـتـنـاءه الـثـعـاب
منـذ صـغـره ورغم ذلك ال يـسعى
رجل األعمـال الـشـاب إلى توريث

هوايته الغربية البنائه.
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{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب) - افـــتـــتح
الــنــجم الــبــريـطــاني إلــتــون جـون
مـسـاء الـسبـت من باريس سـلـسـلة
ـيـة بـدأ بإحـيـائـهـا عدد حـفالت عـا
ـغـن والـفرق بـينـهم ستـيفي من ا
وونــدر في لـوس أجنـلـوس وبـيـلي
ايــلــيـش في نــيــويــورك حــيث أطل
األمـير هاري وزوجـته ميغن ماركل
ـسـرح لـلـتـوعـية من عـلى خـشـبـة ا
بـاخملـاطـر احملدقـة بـكوكب األرض

{ كـــــــراكـــــــاس (أ ف ب) - تـــــــســـــــعى
فــيـــكــتــوريــا ذات األعــوام الـــثــمــانــيــة
والـعشرين إلى االنعتاق من نير الشعر
ــالس بـتــسـريـحــة ضـفــائـر إفـريــقـيـة ا
الـطراز غـالبـا ما تـكون مـحطّ انتـقادات
في فـنـزويال حـيث تـنـتـشـر الـعـنـصـرية
عـلى نطاق واسع على الرغم من تمازج
األعـراق.وتقـول فيـكتوريـا فيـما يـعتني
مـصفّف بـشعرهـا في صالون في وسط
كــراكـاس (سـئـمت من تــمـلـيس شـعـري
وتـوخّي احلذر كي ال يـبتلّ. كـنت أشعر
بـأنه نير عبودية).أما اليوم فهي باتت

تـشعر بـأنها تتـمتّع بصفـات إلهية في
حـ أنها كانت تخـجل من شعرها قبل
ا كـان الشعر اجلعد بـضع سنوات.لطا
مــسـتـقـبــحـا في فـنـزويـال حـيث يـصـفه
جــــــزء من اجملــــــتــــــمع بـ (الــــــشــــــعـــــر
الـسـيئ).وتـروي فـيـكـتـوريـا (بدأت أمّي
تـمـلّس شعـري عنـدمـا كنت في الـثانـية
عـشـرة من الـعـمـر. وكـنت أشـعـر بـأنني
مــجــبـرة عــلى الــظـهــور بـهــذا الــشـكل.

لساء تكسبك مكانة). فالتسريحة ا
غــيـر أن اجملــتـمـع الـفــنـزويــلي بـوتــقـة
تـنصهر فيها أعراق عدّة هي مزيج ب

الــسـكـان األصـلـيــ والـغـزاة اإلسـبـان
ـهــاجـرين ــسـتــعـبَــدين األفـارقــة وا وا
ـنطقة األوروبـي الذين تـوافدوا إلى ا
فـي الـقـرن الــعـشــرين.وعــلى الـرغم من
هــذا الـتــنـوّع الـواسع ال يُــنـظــر بـعـ
الـــرضى إلى كـلّ مــا يـــرتـــبط بـ الــزجن
بـاعـتـبـاره سـيـئـا أو إغـرابـيـا عـلى مـا
ة االجـتماع سلـيمة باريديس تـقول عا
الـــتي تــطــرّقـت في مــنــشـــوراتــهــا إلى
الـشعـر اإلفريـقي النـسق.وهي تؤكّد أن
الــتــمـيــيــز الـعــرقي عــمـلــة ســائـدة في
الس فـنزويال مشـيرة إلى أن الشـعر ا

يندرج في سياق التماهي الثقافي.
وتـخـبـر صاحـبـة صـالون الـتـصـفيف
لــــوديـــــســــاي غــــاردونــــا أن بــــعض
ـلّــسـون شـعــرهم مـنـذ األشــخـاص 
اخلامسة أو السادسة من العمر.وقد
كـشفت لها بعض الزبونات أنهنّ من
نتجـات الكيمـيائية شـدّة استخـدام ا
لــتـمــلـيس الـشــعـر نــسـ مــظـهـرهن
الـــطــبـــيــعي. وقـــبل ســنـــتــ قــرّرت
فـيــكـتـوريـا الـتـحـرّر من هـذه الـقـيـود
السة لتسدل مـتخلية عن التسريـحة ا

تجعّد على كتفيها.  شعرها ا
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ـــبـــادرة الـــتي وهـــو هـــدف هـــذه ا
أطـلقـتهـا منـظمـة غلـوبال سـيتـيزن

غير احلكومية.
وجـلس إلـتـون جون بـزيه األخـضر
ونظارته ذات اللون الوردي وحيداً
سرح الذي أقيم إلى البيانو على ا
فـي مــــيــــدان شـــــان دو مــــارس في
الـعاصمـة الفرنـسية وفي اخلـلفية
بـرج إيفل مـعطـياً إشـارة االنطالق
لــهـذا احلــدث بـأغــنـيــاته ذيس إيـز

يـور سـونغ وتايـني دانـسر وروكت
مـــان بـــاإلضـــافــة إلـى دويــتـــو مع
تـشـارلي بوث أدى فـيه أغنـية آفـتر
ـــقـــبل وأطـــلق أول مـن ألـــبـــومه ا
مــواقف إنــســانــيـة.وشــدد الــســيـر
إلـتـون ( 74عـامـاً) الـذي سـيـخـضع
قـريـبـاً لعـمـلـية جـراحـيـة في الورك
اضــــطـــرتـه إلى تـــأجــــيل جــــولـــته
ية على ضرورة أال يترك أحد العا
عــلى قــارعـة الــطــريق خالل األزمـة

الـصحية الراهنة داعيًا إلى إتاحة
الـوصول الـعادل إلى اللـقاحات في

كل أنحاء العالم.
وسيقية وكذلك وتـهدف احلفالت ا
ـســجــلــة سـلــفــاً الـتي الــعــروض ا
تـقدمها فـرقة بي تي إس من سيول
ـبـادرة من غـلـوبال سـيـتـيزن إلى
حـضّ جمـهـور كـبـيـر من كل أنـحاء
الــعــالم عــلى إثــارة قـضــايــا يــركّـز
ـنـظمـون من مـثل التـغـيّر عـلـيهـا ا
ــــنـــاخي والــــعـــدالـــة فـي تـــوزيع ا
الـلـقاحـات ومكـافحـة اجملاعـة.وقدّم
إلـتون جون حفلته في باريس أمام
نـحو  20ألـف متـفرج حـصلـوا على
تـذاكر مجانـية لقاء مـساهمتهم في
نــشـر رســائل تــوعـيــة من غـلــوبـال
ســــيــــتـــيــــزن عــــبــــر الـــشــــبــــكـــات

االجتماعية.
وكـمـا في حـفـلة اليف إيـد اخلـيـرية
الـتي قدمت عام  1985مـن مدن عدة
ــــبـــــادرة من بــــوب فـي الــــعــــالـم 
غـــيـــلــدوف حملـــاربـــة اجملـــاعــة في
إثـيوبـيا وشارك فـيها إلـتون جون
أيــضــاً يــشــمل بــرنــامـج غــلــوبـال
ســيـتــيـزن اليف إقــامـة عـروض في

مدن كبرى أخرى.
وشـارك في حـفـلة نـيـويورك كل من
بـيـلي إيـليش وكـولـدبالي وجنـيـفر
لـوبـيـز ولـيـزو. وأطـلّ األمـيـر هاري
وزوجـــته مـــيـــغن مـــاركل من عـــلى
ـــســـرح الــذي أقـــيم في خـــشـــبــة ا
سـنــتـرال بـارك مـطـالـبَـ بـاعـتـبـار
تــلـقـي الـلــقـاحــات حــقـاً إنــسـانــيـاً
أســـاســـيــاً. وقـــال دوق ســـاســكس

وسـط تصفـيق آالف احلاضرين إن
كـيـفـيـة والدتـكم يـجب أال تـؤثـر في
قـــدرتــكم عـــلى الــبـــقــاء عــلـى قــيــد
احلـياة.وجـاء صعـود الزوج إلى
اخلـشبة بعـد عرض قدمته الـكندية
ألــيــســـيــا كــارا ومــغــنــيــة الــبــوب
اخملــضــرمــة ســيــنــدي لــوبـر الــتي
أهـدت أغنيتها غيرلز جاست وانت

تو هاف فان للنساء األفغانيات.
وتـــخــلــلت الـــعــروض الــغـــنــائــيــة
إعالنـات تمويـل أبرزها ما كـشفته
مـديرة الـوكـالة األمـيركـية لـلتـنمـية
الـدوليـة سامـانثـا باور في مـداخلة
ـتـحـدة مـسـجـلـة من أن الـواليـات ا
ســتـسـاهم بــأكـثـر من  295مــلـيـون
دوالر فـي مــكـــافـــحـــة اجملــاعـــة في
الـعـالم والـعـنف القـائم عـلى الـنوع
االجـتـمـاعي وفي تـوفـيـر احلـاجات
ـرتبطة بجائحة لحّة ا اإلنـسانية ا

كوفيد-19.
ولـدى انتهاء العـرض النيويوركي
تــواصــلت احلــفالت مع تــلك الــتي
اسـتضافـها مسرح غـريك ثياتر في
لـوس أجنليس وافتتـحتها فرقة 5
سكندس أوف سامر ويشارك فيها
أيـضاً آدم المـبرت وسـتيـفي ووندر
ـي لـوفــاتــو ووان ريــبــابـلــيك. ود
ـبـادرة كل الـقـارات. فمن وتـشـمل ا
بلده البرازيل  أطلق دي جي ألوك
رســـائل عـــلى شـــبـــكــات غـــلـــوبــال
ســيـتـيــزن تـنـبه بــشـكل خـاص إلى

وضع غابة األمازون.
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{ سيـدني (أ ف ب) - تباع في مزاد يقام في أستراليا  13 سـيارة استُخدمت في
فــيـلـم مـاد مــاكس فــيـوري رود الــعـام 2015 مــا يـثــيــر حـمــاسـة كــبــيـرة لــدى هـواة
اجلمع.وقـال خبـير السـيارات في دار لويـدز أوكشنـز للـمزادات جوف مـاكيو لـوكالة
فـرانس برس (أول مرة رأيت فـيها هـذه السيـارات انا شبه مـتأكد من أنـني سمعت
إحـدى هــذه الـسـيـارات تــقـول :أحـتـاج ألن يــقـودني أحـدهم وهــو في حـال غـضب).
زاد مـركبات عـدة ظهرت في اجلزء الـرابع من سلسلـة ماد ماكس جلورج ويشمل ا
مـيـلر بـينـها الـصهـريج الـضخم وور ريغ الـذي قادتـه شارلـيز ثـيرون أو ريـزر كوال
وهي سيارة من طـراز فورد فالـكون اكس بي.وأضاف جـوف ماكيـو( يجب أال تبقى

هـذه السـيارات في مـستـودع بل يـجب أن تكـون هنـا لتـحصل
زاد اهـتمـاما في عـلى االحتـرام الذي تـستـحقه). ويـثيـر ا
العالم أجـمع خصوصا من كازينوهات الس فيغاس
أو مـهـرجان بـورنـيـنغ مـان (الـرجل احملـترق) في

تحدة وفق ماكيو. الواليات ا
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