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اجملــتــمع طـــالــبت احلــكــومـــة امس 
الـدولي بدعم جهود العراق قي اعادة
نـطـقـة وانهـاء حـالة االسـتـقـرار في ا
اخلـالفات بـ الـدول عبـر الـتـأسيس
لـعـالقـات مـتـوازنـة حتـتـرم الـسـيـادة
الـوطـنـيـة الـكـامـلة فـيـمـا اسـتـجابت
هاجرين ناشدات ا وزارة اخلارجية 
الـعالـق بـ ليـتوانـيا وبـيالروسيا.
فــيـمـا بــحث رئـيس مـجــلس الـنـواب
مـحـمد احلـلـبوسي مع ولـي عهـد أبو
نـائب الــقـائـد األعـلـى لـلـقـوات ظــبي 
ـســلـحـة مـحـمـد بن زايـد آل نـهـيـان ا
الـعالقات االخويـة ب البـلدين. وقال
بـيـان تلـقتـه (الزمـان) امس (ابن زايد
رافق له الـتـقى احللـبـوسي والوفـد ا
بـقصر الشاطئ في ابو ظبي  وجرى
بـحث الـلـقـاء الـعـالقـات األخـويـة ب
الـبــلـدين الـشـقـيـقــ وسـبل تـنـمـيـة
شـترك خـاصة الـتعـاون والتـنسـيق ا
انـية) مـشـيرا الى فـي اجملاالت الـبـر
ان (اجلــانـــبــ شــددا عــلى أهــمــيــة
ـانـات الـعـربـيـة في تـعـزيـز دور الـبـر
تــبــني قـضــايــا شـعــوبـهــا وحتــقـيق

مـصـاحلهـا وتطـلـعاتـها إلى الـتـنمـية
والـتقدم واالزدهار إلى جانب دورها
في تـرسيخ التـضامن العـربي الفاعل
ـشـتـركـة التي ـواجـهـة الـتـحديـات ا

نطقة). تشهدها ا
 فـيـما كـشف الـوزير فـؤاد حـس في
بـــيــان تـــابــعـــته (الـــزمــان) امس عن
(ســعي احلـكــومـة الى ســحب الـقـرار
الــعــراقي كــامالً إلى بــغـداد وإيــجـاد
حالة التوازن في العالقات ب الدول
احملـيــطـة لـبـنـاء الـســيـادة الـعـراقـيـة
الـــــكــــــامـــــلـــــة وإعـــــادة تــــــأســـــيس
وقـراطية) واضـاف ان (العراق الـد
ـــبـــادرات هـــو صــــاحب األفـــكـــار وا
األسـاسـيـة ويـؤدي دوراً مـحـورياً في
هـذا اجملال لـبناء الـعالقات وتـخفيف
الـتوتر ونحن في موقع تفاعلي وأن
جـزءاً كبـيراً من الصـراعات الداخـلية
الــعـــراقــيــة له عـالقــة بــالــصــراعــات
اإلقــلــيـمــيـة لــذا إلدارة الــصـراع في
الــداخل نــحـتــاج إلى إدارة الــصـراع
على احلدود) ولفت الى انه (من هذا
ـنـطـلق بدأنـا نـبـادر ونطـرح أفـكاراً ا
ولـكن الـهـدف هـو احملـيط اإلقـلـيمي
فـــكــلّــمـــا حلّ الــهـــدوء عــلى احلــدود
يـحصل الـهدوء فـي الداخل وشـهدنا
حـــ تــعـــرّض الــعــراق إلـى هــجــوم
اإلرهـابي وسيـطر داعش على ثلثي
األراضـي  أن الــــنـــــار في الـــــعــــراق
وصــلت إلى احملــيط اإلقــلــيـمي وإلى
دول وعــــواصم أوربــــيــــة كـــبــــاريس
انـيا) مـستـدركاً وبـلجـيكـا ولنـدن وأ
ان (األمـن في الـعـراق مـرتـبط بـاألمن

وال فـي احملــيط اإلقــلــيــمي والــعــالم 
سـيمـا أوربا) مـبيـنا ان (االنتـخابات
ـقـبـلـة مـفـصـلـيـة وهي لـيسـت فقط ا
ــان بل هي الخــتــيــار أعــضــاء الــبــر
انــــــتــــــخـــــــابــــــات من أجـل بــــــنــــــاء
ـوقـراطيـة في الـعراق ومـصـيره الـد
ــسـتــقـبـلي فــإذا جنـحــنـا في هـذه ا
االنــتـخــابـات  والســيــمـا في مــجـال
تــعـزيــز الــنـزاهــة والـشــفـافــيـة حتت
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اصــدرت وزارة الـنـفط امـراً وزاريـاً
بــــتـــشـــغـــيل  133مــــهـــنـــدســـا في
ـحـافـظة ذي الـشـركـات الـنـفطـيـة 

قار. 
وذكـرت وثـيـقـة صـادرة عن الوزارة
تـابعتـها (الزمـان) امس ان (الوزير
احــســان عــبـد اجلــبــار اســمــاعـيل
وافـق عـلى تـشـغـيل الـدفـعـة االولى
والــثـانـيـة الــبـالغ عـددهم  133 من
االخــتـــصــاصــات الــهــنــدســيــة في
ـاحـفـظـة) الـشــركـات الـنـفـطـيــة بـا
ولــــفـــتت الى ان (الــــدفـــعـــة االولى
تـضمنت  88 مـتقـدماً والثـانية 45
).وحــقـقـت الـوزارة ايـرادا مــتـقــدمـاً
يـــفــوق ســـتــة مــلـــيــارات دوالر من
ـــاضـي. وقـــالت مــــبـــيــــعــــات آب ا
الــوزارة في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس انه (بــحـــسب االحـــصــائـــيــة
الــنـــهــائــيــة الـــصــادرة عن شــركــة
تـسـويق الـنـفط الـعـراقـيـة سـومو 
فــأن كــمــيـة الــصــادرات من الــنـفط
اخلـام بلغت  94 مـليـونا  660الـفا
و 39 2بــرمــيالً  بـايــرادات بــلـغت
ســتــة مـلــيـارات و553 مــلــيــونـا و
 762الف  دوالر) مـــشــيــرا الى ان
ــصـدرة من (مــجـمــوع الــكـمــيـات ا
اضي من الـنـفط اخلام لـشهـر آب ا
احلـقول النفطية في وسط وجنوب
الـعـراق بـلـغت  91 مـلـيـونـا و655
الـفا و930 بـرمـيال  اما من حـقول
كــركـوك عــبـر مـيــنـاء جــيـهــان فـقـد
بـلغت اكثر من ثالثة مالي برميال
 وبـسعر  69.235 دوالرا لـلبرميل
الـــواحــد) مـــبــيـــنــا ان (مـــجــمــوع
ــصـدرة من شــحــنـات الــكــمـيــات ا
الـنفط اخلام بعالوة سعرية حققت
ايـــرادات اضـــافـــيـــة  بـــلـــغت 130
مـــــــلــــــيــــــونــــــا و 990 الـف و954

دوالرا) وتـــــابع ان (الــــكـــــمــــيــــات
ـصـدرة  حتـمـيـلـها مـن قبل 35 ا
ـية مختـلفة اجلـنسيات  شـركة عا
من مـوانئ الـبـصرة وخـور الـعمـية
والـعـوامات االحـاديـة على اخلـليج
ومـيـناء جـيهـان الـتركي). من جـهة
اخرى أعلن رئيس مجلس اخلدمة
االحتــادي مــحـمــود الـتــمــيـمي ان
الـدولـة ليس لـديـها درجـة وظـيفـية
واحــدة فــيــهــا غــطــاء مـالـي سـواء

مصادق عليها ام ال. 
وقـال الـتمـيـمي في تصـريح مـتلـفز
(ال تـــــوجــــــد وظـــــائف اآلن عـــــبـــــر
وعــلـى الــشــبــاب ان الـــواســطــات 
يـخرجـوا هذه الـفكـرة من رؤوسهم
ــالــيـة كــمــا ال تــوجـد لــدى وزارة ا
أمـوال لـدعم التـعـييـنات) وأضـاف
(قـدمت خـطـة الـى احلـكـومـة بـشأن
عــــمـل اخلــــدمــــة االحتــــادي وكـــان
نـاقشتها يـفترض ان يستـضيفني 

لكن الى اآلن لم يجر ذلك). 
 وأشـــار الى (وجــود أكــثــر من 46
الـف مــــتــــقــــدم عــــلى اســــتــــمــــارة
ـكن الــتــوظـيـف االلـكــتــروني وال 

الـتـقـد عـلى اسـتـمـارة الـتـوظيف
يل) مـؤكدا ان دون الـبريـد او اإل
(الـبـرنـامج االلـكتـروني يـعـمل على

مدار اليوم).
 ومــضى الى الـقـول ان (قـرار 315
لتعي أصحاب العقود فيه إشكال
مـالي واحلكـومة معـنيـة فيه وليس
مـجـلس اخلدمـة وهـناك تـفاوت في
تـــطــبـــيــقه وهـــو اجــتــهـــاد بــعض

ؤسسات).  ا
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سـلمـ من داخل العراق ادى مـالي ا
وخـارجه مراسم زيـارة اربعيـنية االمام
احلـســ بن عـلي عـلـيـهـمـا الـسالم في
مـحافظة كربالء  وسـط اجراءات امنية
ـؤمـنـون وصــحـيـة مــشـددة . واحـيــا ا
ـنـاسبـة بالـتوافـد الى احملافـظة امس ا
ســـيــرا عـــلى االقــدام. واعـــادت قــيــادة
عـملـيات بغـداد فتح الـطريق من حولي
احملـمـوديـة بـاجتاه مـجـسـر الـلطـيـفـية
لـتـسـهـيل عـودة الـزائريـن . وذكر إعالم
الـقـيادة في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
شـاة السابـعة عشر ان (قـطعات فـرقة ا
وبــاشـراف الـلـواء الـركن قــائـد الـفـرقـة
مــسـتــمـرة بــفـتح الــطـرق ضــمن قـاطع
مـسؤوليـتها حـيث  فتح الطريق من
حــولي احملــمــوديــة بــاجتــاه مــجــســر
الـلطـيفـية واحلـدود الفـاصلـة مع قيادة
عـملـيات كربالء) واضـاف ان (ذلك جاء
لــتـسـهـيل انــسـيـابـيــة مـرور الـعـجالت

لــلـزوار الـعـائــدين من كـربالء). وبـدات
الـشــركـة الـعـامـة إلدارة الـنـقل اخلـاص
رحـلة الـتـابعـة لوزارة الـنـقل بتـنفـيـذ ا
األخـيرة من خطتـها اخلاصة بـالتفويج
ـديـنة الـعـكـسي لـعـودة الـزائـرين مـن ا
ـقـدسـة الى محـافـظـاتهم. وقـال مـدير ا
ـوسوي في بـيان قـسم كـربالء صادق ا
تــلــقــته (الــزمــان) امس انه (اســتــنـادا
لـتوجيـهات الوزير  اسـتنفـرت الشركة
جـــمـــيع اإلمــكـــانـــات من مـــنــســـوبــ
ومـركـبـات لـتأمـ عـودة زائـري كربالء
مـع بـــدء انــــتــــهــــاء مــــراســـيـم زيـــارة
االربـعيـنية  حـيث هـيأت الـشركة اآلف
ــركـبـات من أجل الـتــفـويج الـعـكـسي ا
). واكدت سلطة الذي يشهد زخماً كبيراً
ـدني جنــاح خـطـة تـفـويج الــطـيـران ا
زوار أربـعــيـنـيـة اإلمـام احلـسـ عـلـيه
ـتحـدث بـاسم السـلـطة الـسالم. وقـال ا
جــهــاد الــديـوان فـي تـصــريح امس ان
(اخلــــطـــة اخلـــاصــــة بـــتــــفـــويج زوار
األربـعينية جنحت من دون تسجيل أي

خـــرق فـي االجـــراءات الـــصـــحـــيـــة او
األمـنـية) واشـار الى (تـفـويج نـحو ٤٥
الـف زائــر من مــطــار بــغـداد و46 الف

زائر من مطار النجف). 
وافـاد مصدر بـاغالق منفـذين حدودي
امــام دخـــول الــزائــرين الــوافــدين الى
صـدر في تصريح امس الـعراق.وقـال ا
ان (الـسلـطات الـعراقـية اغـلقت مـنفذي
الـــشالمــجـــة وزربــاطــيـــة امــام دخــول
الـزائـرين الوافـدين الى الـعـراق). فيـما
اكـد رئيس اجلمهـورية برهم صالح في
تــغـريـدة عــلى تـويـتــر انه (في اربـعـ
علينا استلهام الدروس ثـورة احلس 
اخلــالـدة طــريـقــاً لإلصالح نــحـو دولـة
مــقـــتــدرة تــرتــكــزُ عــلى اإلرادة احلــرّة
ـسـيـرة الـراجـلـة نـحـو لـلـعــراقـيـ فـا
كـــربـالء اإلبـــاء جتـــســـيــــد حـــقـــيـــقي
إلصــرارهم عـلى دولـة ضــامـنـة ألمـنـهم
ة وحـقـوقـهم في احلـياة احلـرة الـكـر
دولـــة فـي أمن وسالم مـع جـــيـــرانـــهـــا
بـسيادة كاملة). ووصف رئيس الوزراء

ـنـاسـبـة بـأبرز مـصـطـفى الـكـاظـمي  ا
تـد عـبـر الـتأريخ احـتـجـاج إنـسانـي 
عـلى انـتـهـاكـات حـقـوق اإلنـسـان.وقـال
الـكــاظـمي في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر إن
(اربـعينـية اإلمام احلسـ عليه السالم
ــيــامــ هـي أبـرز وصــحــبه االبــرار ا
تـد عـبـر الـتأريخ احـتـجـاج إنـسانـي 
عـلى انتـهاكات حـقوق اإلنـسان) ولفت
الى ان (هــذه مــنـاســبـة لــلـتــأكـيــد بـأن
مــواجــهــة مــثل هــذه االنــتــهـاكــات في
ــراحل لــيـست الــعــراق عـلى امــتـداد ا
مـهمـة سهلـة وال تتم بالـنيات احلـسنة
فقط  وعـلينا كعراقـي أن نعترف بكل
شـجاعـة باألخـطاء عـندمـا حتصل وأن
نـواجهها ونـعالج تداعيـاتها ونحاسب
مـرتكبيها وندخل مادة حقوق اإلنسان
نـاهج الدراسـيـة لتـرسـيخـها في كـل ا
في الـنـفوس والـعـقول وجـعلـهـا مَعـبرا

ستقبل).  إلى ا
وكـان الكاظمـي قد زار احملافظة  وعقد
اجـــتـــمـــاعـــا مع الـــدوائـــر اخلـــدمـــيــة

والــقـيــادات األمـنــيـة. وقــال الـكــاظـمي
خـالل االجـتـمـاع (اتـشـرف ان اكـون في
ارض الـشـهـادة والـقـيم ارض كــربالء 
ـانـيـة تـتـقـاطـر وانـا هـذه اجلـمـوع اال
الـى ضـريــحي االمــام احلـســ واخـيه
الـعـبـاس عـلـيـهـمـا الـسالم) مـؤكـدا ان
(خـدمـة الـزائرين وحـمـايتـهم وتـسـهيل
متطلباتهم وتقد كل العون لهم ليس
واجـبا طبيعيا عليكم جميعا القيام به
بـل هو واجب اخالقي وانساني وديني
كـبــيـر). واطـلع وكـيل وزارة الـداخـلـيـة
لـشـؤون الـشرطـة الـفـريق عمـاد مـحـمد
مـــحــمــود عـــلى الــوضـع األمــني خالل
زيـارة األربـعـينـيـة. وذكـرت الوزارة في
بــيـان امس ان (وكـيل الـوزارة ولـلـيـوم
الــثـانـي عـلى الــتـوالـي يـتــابع الـوضع
االمـني وانتشار القطعات االمنية خالل
زيــارة ابــا عـــبــد الــله احلــســ عــلــيه

السالم).
 فـي غضـون ذلك  انـتـقـد عـضـو جلـنـة
ـراقــبـة والـتـنـفـيـذ احلـكـومي الـنـائب ا

كــاظـم فـنــجــان احلــمــامي  دور وزارة
الــــنــــقل فـي عـــدم الــــتــــصــــدي ألزمـــة
ئات في مكتب تجمع با ـسافرين ا ا
اخلـطوط اجلويـة العراقـية داخل مطار
طـهران الـدولي. من جانبه  قـال رئيس
مــنـظـمــة احلج والـزيـارة اإليــرانـيـة أن
حـسـب الـتـقـديـرات عـدد زوار األربـع
اإليـرانـي الـوافدين إلى الـعراق وصل
إلـى أكــثــر من  80ألـف. الى ذلك زادت
وزارة االتـصاالت سـعات االنـترنت في
مـحافظتي النجف وكربالء دون التأثير
عـلى حصص احملافظات االخرى. وقال
ـشهداني ـتحدث بـاسم الوزارة رعد ا ا
فـي تصريح امس ان (الوزارة زادت كل
الـــســعـــات األضــافــيـــة لالنـــتــرنت في
الـــنـــجـف األشــرف  مـــراعـــاة لـــلــزخم
و احلـاصل بسبـب زيارة األربعـينية 
فـرض توجـيهـات وتوصيـات للـشركات
ـــتــعــاقــدة مـع الــوزارة لــزيــادة هــذه ا
الـسـعات) مـؤكـدا ان (الزيـادة لم تـؤثر

على حصص باقي احملافظات)..
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فـازت الــعـراقـيــة ر الـعــبـلي
ـاني ــان اال ـقــعـد في الــبـر
الـــبـــونـــســـتـــاع  وذلك بـــعـــد
تـــرشــــحـــهـــا لـالنـــتــــخـــابـــات
الـتـشــريـعـيــة الـتي جـرت اول
امس. والـــعــبـــلي من عـــائـــلــة
مـعـروفـة وهي حــفـيـدة عـضـو
ــكــتب الــســيــاسي لــلــحـزب ا
الـشـيـوعي الـعـراقي الـشـهـيـد
مـحـمد صـالـح الـعبـلـي الذي

اعدم عام 1963 . 
ولدت العـبلي عام  1990 في
موسكـو مكـان جلوء والـديها
األول قـبل ان يــسـتــقـر بــهـمـا
ــــانــــيــــا بــــعـــد ــــقــــام في ا ا
انـــســـحــــابـــهـــمـــا مـن اقـــلـــيم
كردستان اثر عمليات االنفال
 حــيـث كــان سالم الـــعـــبــلي
وجــيــهـــان يــنـــاضالن ضــمن

حركة األنصار.

احسان عبد اجلبار اسماعيل
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باشـرت وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة بصرف مكافاة ورواتب العمال
ضمـون في بغداد واحملـافظات لشهـرَي ايلول وتشرين االول تـقاعدين ا ا
ـدير العـام لدائـرة التـقاعـد والضـمان االجـتمـاعي للـعمال في قـبل.وقال ا ا
الوزارة خـلود حيـران في بيان تـلقته (الـزمان) امس ان (الدائـرة وبإشراف
ـتـعـلـقة مـبـاشـر من قـبل الـوزيـر عـادل الـركـابي اكـمـلت جـمـيع االجـراءات ا
ـضـمــونـ لـديـهـا) واضــافت ان (الـركـابي ـتـقــاعـدين ا بـرواتب الــعـمـال ا
صـادق عـلى قـرار مـجـلـس إدارة الـصـنـدوق بـاالسـتـمـرار بـصـرف مـكـافـأة
قدرها مئة الف دينار وبواقع  50 ألف دينار لكل شهر حل اقرار القانون

اجلديد). 

الـرقـابـة الدولـيـة أسـتطـيع الـقول إن
ـوقـراطي سـوف يؤسس الـنـظـام الد
نح بـشكل جـيد). وبـاشرت الـوزارة 
جــوازات لــلــمــهــاجــرين الــعــراقــيــ

الـعـالقـ ب لـيتـوانيـا وبيالروسـيا.
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة أحـمـد وقــال ا
الـصــحـاف في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إن (الــــــوزارة اســــــتـــــــجــــــابت
ـــهــــاجـــرين ــــنـــاشــــدات عـــدد مـن ا

الــعــراقــيـ حـــيث ارســلـت ســفــارة
الـعراق في بـولنـدا وفداً قـنصـليّاً إلى
ــشــتــركـةِ بــ لــيــتــوانــيـا احلــدود ا
وبــيالروســيـا لــغـرض مــنح جـوازات
ـرور لـلمـواطنـ الـراغبـ بالـعودةِ ا
الـطوعـية واالطالع على ظـروف إقامة
اآلخـــرين ومـــعــرفـــة مـــتـــطــلـــبـــاتــهم
اإلنــســانـيــة). وضــبــطت الـســلــطـات
الـتـركـية  254 مـهـاجـرا غـيـر نـظامي

غادرة بطـريقة غير كـانوا يحاولـون ا
شــرعـــيــة . وقــال بــيــان امس إنه (
ـهـاجـرين من قـبل فـرق خـفـر ضـبـط ا
الــســواحل الــتــركـي قـبــالــة ســواحل
قـضاء فتـحية بـوالية موغال  ويـحمل
ــــهــــاجـــرون  254 اجلــــنـــســــيـــات ا
األفــغــانــيــة والــســوريــة واإليــرانــيـة
والـــعـــراقــيـــة ــ والـــفــلـــســـطــيـــنـــيــة

والبنغالية). 
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قــررت وزارة الـنــقل اعـتــمـاد بــطـاقـة
الـلـقـاح الـدولـية ضـد كـورونـا شـرطا
لـلــسـفـر عـلى مـ اخلـطـوط اجلـويـة
الــعـــراقــيــة بــدءا من يــوم اجلــمــعــة
ـقبل. وسجـلت وزارة الصحة امس ا
 2139 اصــابـة وشـفـاء 3658 حـالـة
وبــــواقع 38 وفــــاة جــــديــــدة. واكـــد
ـــوقف الـــوبـــائي الـــيــومي  الـــذي ا
اطـلعت عـليه (الـزمان) امس ان (عدد
الـفحوصـات اخملتبـرية التي اجـرتها
الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه اصـابـتـهـا
بالفايروس بلغت اكثر من  17 الفا 
حــــــيـث  رصـــــد 2139 اصــــــابــــــة
بــكــورونــا فـي عــمــوم احملــافــظـات)
واضـاف ان (الشفاء بلغ 3658 حـالة
وبــواقع  38وفـــاة جــديــدة) واشــار
الـى ان (اكــثــر من  34 الـف شــخص
ــضـاد في تــلــقى جـرعــات الــلـقــاح ا
ــنــتــشـرة بــبــغـداد مــراكــز الـوزارة ا
واحملـافظات).وقررت شركة اخلطوط
اجلــويـة الــعـراقـيــة اعـتــمـاد بــطـاقـة
الـلـقـاح الـدولـية ضـد كـورونـا شـرطا

لـلسفـر على م النـاقل الوطني بدءا
ــــقـــبل. وقـــال مـن يـــوم اجلـــمـــعـــة ا
ـتحدث بـاسم الشركة حـس جليل ا
فـي تــصــريح امـس إن (تــوجــيــهــات
جـــديــدة صــدرت مـن قــبل مــنـــظــمــة
ــيــة تــتــعـلـق بــأخـذ الــصــحــة الــعــا
ـسـافرين جلـرعـة ثالـثـة من اللـقاح ا
مـع اعتـمـاد فحص سي بي ار بـغـية
اصــدار الــبــطـاقــة الــدولــيـة لــلــقـاح
وسـيكـون هذا االسـبوع االخـير الذي
ـسـافرون من الـسـفر سـيـتـمكن فـيه ا
اعـــتـــمـــادا عـــلـى فـــحص بي سي ار
فقط) واشـار الى ان (ادارة اخلطوط
ـقبل تـبـاشـر بدءا من يـوم اجلـمعـة ا
اعتماد بطاقة اللقاح ضد كورونا مع
فـحص بي سي ار قبل  72سـاعة من
انطالق الرحلة) وتابع ان (العائدين
الـى الـعــراق مــلــزمــون فــقط بــجــلب
الـفـحص لـعدم الـسـمـاح لهم في دول
عــديـدة بـأخـذ الـتـطـعـيم) مـؤكـدا ان
(الـشـركـة  اتـخـذت جـمـيع  الـتـدابـير
االداريــة والـصــحـيــة لـتــطـبــيق هـذا
القرار) ومـضى الى القول ان (حركة
الــسـفـر خالل االسـبـوعـ االخـيـرين

مـن شــهــر ايــلــول اجلــاري شــهــدت
ــــســــافــــرين ارتــــفــــاعــــا بــــأعــــداد ا
ـغادرين برحالت لوجهات داخلية وا
وخـارجـية). الى ذلك  رجـح الرئيس
الـتـنـفـيـذي لـشركـة فـايـزر األمـريـكـية
لـألدويـــة ألـــبـــرت بـــورال أن تـــعـــود
احلـياة الـطبـيعـية مـجددا خالل عام
مــشـدداً عـلى ضــرورة تـلـقـي الـلـقـاح
سـنوياً.وقـال بورال في تصريح امس
إن (احلـياة الطبيعـية ستعود مجدداً
ـرجح أن يـكون خـالل عام لـكن من ا
من الـضـروري تـلـقـي جـرعـة سـنـوية

مـن لـقـاحـات كــورونـا) الفـتـا إلى أن
(شـركـته تـسـتـعـد خـالل أيـام لـتـقد
طــلب لــلــحـصــول عــلى تـصــريح من
احلــكــومــة األمـريــكــيــة بـاســتــخـدام
لــقـــاحــهــا لألطــفــال بــ  5 إلى 11
عــامًـا) مــؤكـدا (إنـتـاج شــركـته مـنـذ
بــدايــة الـعــام وحـتى نــهــايـة ايــلـول
اجلـاري سـيـصل إلى مـليـاري جـرعة
من الــلــقــاح عــلى أن تــنــتج مــلــيـار
جــرعـة أخـرى بـحـلــول نـهـايـة الـعـام
اجلــاري لــيـصــبح اإلجــمــالي ثالثـة

مليارات جرعة خالل عام واحد). 
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حـررت الـقـوات االمـنـيـة وبـنـاء عـلى
مـــعــلـــومــات اســـتــخـــبــاريـــة امــرأة
مـحتجزة داخل منزل في منطقة حي
ـديـنـة الــصـدر. وقـال بـيـان طــاري 
تـلقـته (الزمان) امس انه ( بـناء على
مـــعــــلـــومـــات دقـــيـــقــــة وتـــنـــســـيق
اســتـخـبـاري مع قــسم اسـتـخـبـارات
وامـن عــمـــلـــيـــات بــغـــداد وتـــعــاون
ــواطـنـ تــمــكــنت قــوة من فــرقـة ا
ــشــاة احلـاديــة عــشـرة وبــاشـراف ا
قـــائـــد الـــفـــرقـــة من حتـــريـــر امــرأة
مـحـتـجـزة واعـتـقـال حـاجـزهـا بـعـد
قــيـامه بـتــعـذيـبــهـا في مـنــطـقـة حي
طـارق ضـمن قـاطـع مـديـنـة الـصدر)
ـــتــهم الى مـــشــيــرا الى (تـــســلــيم ا
اجلـهات اخملتصـة لينال جزاءه وفق
الـقــانـون). وانـقـذت مـفـارز الـشـرطـة
امرأة مسنة من اجملهول اجملـتمعية 
بـعد أن تخـلى عنهـا أوالدها الثالثة.
وذكـر بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(اجملــتــمــعــيــة رصــدت عــلى مــواقع
الـتـواصل االجتـماعي مـناشـدة الحد
ـــواطــنــ مــفـــادهــا وجــود امــرأة ا

مـسنـة مقعـدة ال تمـلك سكن  على
الـفـور تـشـكـيل فـريق عـمل والـذهاب
حـيث اتضح ـنـاشـدة  الـى صاحب ا
ـرأة من مـحافـظة كـركوك طردت ان ا
من بـيت ابنـتهـا بعـد طردهـا مسـبقا
مـن دار أوالدها االخرين) مـؤكدا انه
سـن في (جـرى التـنسـيق مع دار ا
الــكــرادة إليــوائـهــا بــالــدار). والـقت
الـقوات االمـنيـة  القـبض على مروج
مـخدرات بـحوزته اكـثر من  16 الف
حــــبـــة مــــخـــدرة وأســــلـــحــــة غـــيـــر
مـــرخـــصـــة.وذكـــرت خـــلــيـــة االعالم
االمني في بيان تلقته (الزمان) امس
انه (تـنفيذا لتوجيهات قائد عمليات
بـغداد بـتكـثيف اجلهـد االستـخباري
ومـالحقـة جتار ومـروجي ومتـعاطي
تـمكـنت قـوة مشـتـركة من اخملـدرات 
ـــشـــاة 44 ضـــمـن الـــفـــرقــة لـــواء ا
احلادية عشرة ومديرية استخبارات
وامـن بـغـداد من الـقـاء الـقـبض عـلى
مـــتــهـم بــتـــجــارة اخملــدرات ضـــبط
بــــحـــوزته 16 الـف حـــبــــة مـــخـــدرة
مـــخــتـــلــفـــة األنـــواع وبــنـــدقــيـــتــ
كالشـنـكـوف ومـسدسـ في مـنـطـقة

الشعب). 
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اعفى وزير الـتعليم الـعالي والبحث العـلمي نبيل عـبد الصاحب عمـيد كلية
الـتربـية االسـاسيـة في جامـعة تـلعـفر  بـتهـمة حـضوره مـؤتمر الـتطـبيع في
اربـيل. وقـال عــبـد الـصـاحب في بــيـان تـلـقـته (الــزمـان) امس انه (الـتـزامـا
صـلحة الوطنية الـعليا وثوابتـها الراسخة  تقـرر اعفاء عميد كـليةالتربية با
االساسيـة في جامـعة تلـعفـر والتحـقيق بـشأن حضـوره مؤتمـر التـطبيع في

اربيل وكذلك احالة ملفه الى القضاء).       
©≤’ qO UH ®                      
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ـــعـــلــيـــمن وطـــني). واكـــدت نـــقــابـــة ا
ـثل الـعـراقـيـ ان اجـتـمـاع اربـيل ال 
الــعــراق وال يـعــبــر عن اردة الــشـعب .
وقـالـت الـنـقـابـة في بـيـان امس (نـعـلن
رفــضـنـا الـقـاطع لــهـذه الـدعـوات الـتي
تـطـلق من قـبل اعـداء الـعـراق والـكـيان

الصهيوني).
مــؤكـدا ان (الــقــضـيــة الـفــلــسـطــيـنــيـة
ســتـبـقـى حـاضـرة في وجــدان الـشـعب
وكـل احــرار الــعــالـم وال مــســاومــة وال
تــــطـــبــــيع مع كــــيـــان غــــاصب لالرض
ومــنـتــهك لـلــحـرمـات  ,ومــتـطــفل عـلى
ــنـــطــقــة وان مــصــيــره الــزوال مــهــا ا
تـصهـينة ان حـاولت بعض الـنفـوس ا
تـمـهد لـقبـوله ولو اعالمـيا  ,وسـتذهب
كـل احملاوالت الـبائـسة ادارج الـرياح),
ولــــفت الـــبــــيـــان الـى ان (الـــقــــضـــيـــة
الــفـلــســطـيــنــيـة تــمـثـل مـوقف الــعـرب
سلم  ,ولذلك جندد دعمنا الكامل وا
لــلـشــعب وقــضـيــته الـعــادلـة ونــضـاله
ـــغــتــصب  ,وهــو ال الســـتــرداد حــقه ا
يـسـقط بالـتـقادم بل يـزداد رسـوخا في

ضمير االجيال العربية واالسالمية).
 وأعــلن فالح حـسن الــنـدا جنل شـيخ
عـشـيـرة ألـبـو نـاصـر ,مـقـاضـاة رئـيس
صــحـوة الـعـراق وسـام احلـردان الـذي
قـرأ بـيان الـتطـبيع مع إسـرائيل.ونـشر
الـــنـــدا نــســـخــة مـن مــذكـــرة الـــقــبض
الـصادرة بـحق شخصـيات شاركت في
ـــؤتـــمـــر وقــال (ســـنالحـق احلــردان ا
قـضـائـيـا وعشـائـريـا علـى تغـريـره بـنا
وكـــان الــعـــنــوان شـيء والــواقع شيء
آخــــر) ,وأضـــــاف الــــنــــدا وهــــو أحــــد
ـؤتــمـر (ال أمـثـل غـيـر ــشـاركــ في ا ا
نــفـسي ومـرارا قـلــتـهـا أي تـصـرف أو
فـعل يصدر مني شخصيا أنا مسؤول
ــؤتـمــرالـذي حـضــرنـاه في عــنه أمـا ا
أربـيل فأنني التقيت باحلردان ولفيف
ــؤتـمـر ـثـقــفـ قـبل ا من الــشـيــوخ وا

ــؤتـمـر بــيـوم وحـدثــنـا احلـردان عن ا
وعـــنــوانه الـــتــعـــايش الـــســلـــمي بــ
الــــديــــانــــات ومن ضــــمــــنـــهــــا الــــدين

اليهودي).
w Ëœ lL²−

وتــابع (هـذا أمـر أتــصـور يـتــفق عـلـيه
ــــلك أي اجلــــمـــــيع وهــــو أنـــــنــــا ال 
خــصـومـة مع الـديـانـات األخـرى ومـنه
نـتكلم بقضية الـنازح وهموم الناس
ومــطـالــبه اجملــتـمع الــدولي بـالــتـدخل
ؤتـمر حلل مـشـاكلـنا وفـعال حـضرنـا ا
ووجـدنا لفيف من الناس أغلبهم مغرر
بـه وتــفــاجـــأنــا من خالل اخلـــطــابــات
بـكـلـمـة إسـرائـيل والـتـعـايش الـسـلـمي

أربـــيل لـــعـــدد من الـــشــخـــصـــيــات من
ــنــاقــشــة مــفـاهــيم مــحــافــظــات عـدة ,
الــتــعــايش الــســلــمي وتــثــبــيت أسس
الــفـيـدرالـيـة فـي الـعـراق لـكن لألسف
ـسـؤولـ عن الـنـشـاط قـامـوا بـعـض ا
بـتحـريف مسـار الورشة واسـتخـدامها

لغايات سياسية). 
‰UF « œËœ—

وســـــبّب احلـــــدث ردود أفـــــعـــــال بــــ
الـــقــيـــادات واجلـــهــات الـــســـيــاســـيــة
والــشـعـبـيـة في الــعـراق حـيث اعـربت
الــــرئــــاســــات الــــثـالث عن رفــــضــــهــــا
لالجـتـمـاع ووصـفـته بـغـيـر الـقـانوني
مــؤكــديـن أن الــتــطــبــيع مع إســرائــيل
مــــرفـــوض دســــتــــوريـــاً وقــــانـــونــــيـــاً

 . وسياسياً
وحتـدث رئيس التيار الـصدري مقتدى
الـصدر عن وجـوب إنقاذ الـعراق.وقال
الــصــدر في تــدويـنــة مــقـتــضــبــة عـلى
تــــويـــتـــر إن (إنــــقـــاذ الــــعـــراق واجب
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ومــبــادرة إبــراهــيم ومــا فــعــلـتـه دولـة
اإلمارات والتطبيع مع إسرائيل).

وتــابع ان (هـذا حــال أغـلـب احلـضـور
ـؤتـمــر فـكـان وأمــا بـشـأن مــا دار في ا
الـــعـــنــــوان شيء وواقع احلـــال شيء
آخـــر فــنـــحن لـــســنـــا ضـــد اجلــالـــيــة
الـعـراقـيـة الـيهـوديـة وبـالـتـالي فـأنهم
مـكــون من مـكـونـات الـعـراق ومـسـألـة
الـتطبيع مسألة دولة ,لـيس قرار لفيف
مـن اجملــتـــمع يــقـــرروا الــتـــطــبـــيع مع
إســرائــيـل فــنــحن ال ولن ولم نــســاوم
عـلى الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـيـة واحتالل
وت أرضـهـا وهـذا أمـر نحـيـا عـلـيه و
ـكــتب الـسـيـاسي مـن اجـله). واصـدر ا
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دشن رئيس حـكومة إقـليم كـردستان
مــــــســـــرور الــــــبــــــارزاني عــــــدداً من
ــصـانع اخلــاصـة الــسـايــلـوهــات وا
شـروع تسـويق قمح الـفالح في

محافظة أربيل. 
وقـــــال الــــــبـــــارزانـي خالل مــــــراسم
االفــتــتـاح الــتي  حــضــرهــا عـدد من
ـــســؤولـــ (نــدشن هــذا الــوزراء وا
ـــشـــروع الــذي وضـــعـــنــا احلـــجــر ا
ـالية األساس له في ذروة األزمـت ا
والــــصـــــحــــيــــة قـــــبل أقـل من عــــام
ونـــفــتـــتــحه خـالل مــدة قــيـــاســيــة),
ــشـــاريع وأضـــاف ان (رؤيـــة هـــذه ا
اإسـتـراتـيـجـيـة وهي تـدخل اخلـدمـة
تبهج الـقلوب وال سـيما أنـها تسهم
في حتـقـيق األمن الـغذائـي لإلقـليم),
ـشروع يـأتي ضمن مبـيـنا ان (هـذا ا
اثـلـة موزعـة ب باكـورة مـشاريـع 
بــاقي مـحـافــظـات اإلقــلـيم وهــدفـهـا
الــرئـيس خــدمــة الـفالحــ وتـبــديـد
قـــلـــقـــهم واســـتـالم مـــحـــاصـــيـــلـــهم
وحتـويلـهـا إلى أغـذيـة ثم تسـويـقـها
وعــــرضـــهـــا في األســـواق لـــتـــأمـــ

,( ـتــطـلـبـات الـيـومــيـة لـلـمـواطـنـ ا
داعيا مـستثـمري االقليـم إلى (تعزيز
اسـتثـمـاراتـهم في الـقـطـاع الزراعي

في أسـرع وقت). واسـتـطـرد بـالـقـول
(نــريــد تـعــزيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيـة
لـكــردسـتـان لألجـيــال الـقـادمـة ومن
ــــعـــــيــــشي ــــســــتـــــوى ا أجل رفـع ا
لــلــمـواطــنــ  نـحــتــاج إلى تــعـاون
ـــــــواطن والـــــــقــــــطـــــــاع اخلــــــاص ا
) ,وتـطـرق الـبـارزاني الى وظـف وا
االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة الـعـراقـيـة
قبل وقال قررة اجراؤهـا الشهـر ا ا
(نحن مقبلون على مرحلة انتخابية
وهذه االنتخابـات مصيرية بـالنسبة
لنـا). مطالـبا الـذين سيـتم انتـخابهم
(بـالــدفـاع عن احلــقـوق الـدســتـوريـة
لإلقليم  ومنهـا تلك التي لم تف بها
احلـــكــومـــة االحتــاديـــة وال ســيـــمــا
ــوازنــة ـــســتــقــطـــعــة وا ــنــاطق ا ا
ـؤنـفـل والـبـيـشمـركـة وتـعـويض ا

وعــلـيــهم اسـتــعـادة هــذه احلـقـوق),
مــــشــــددا عـــــلى (ضـــــرورة الــــقــــوى
السياسية إلى االبتـعاد عن التشهير
والـــــــتــــــــســـــــقـــــــيـط فـي احلـــــــمالت
االنــتــخــابــيـة) ,الفــتـاً إلـى أن (الـذي
ـان عـلـيه أن ـقــعـد في الـبـر يـظـفـر 

ثل كردستان كلها).
وحـث الــــبـــارزانـي عــــلى (االلــــتـــزام
بــاإلجــراءات الـصــحــيــة والـتــدابــيـر
الــوقــائــيـة  ,والســيــمــا إن جــائــحـة

شـايـة) لـيـسـوا بـشـرا مـثل سـائـر الـبشـر  تـخـرجـهم الـفـطـرة والـعـادة وسـيـرة اآلباء  (ا
وحكايا االجداد .

وال تاريخ الـنـفس البـشـرية الـتي تـكره شـايـة ليـسـوا من نعـرفـهم  في سـائر االزمـنـة   ا
وحتقد وتطمع وتسرق وتقتل وتتنازع امجادا وصيتا وغرائزا .

. شاية كرامة العطاء والبذل والتساوي وقتل التكبر ونسيان األنا الطالعة في كل ح ا
ـاضية وال ـاضيـة  وال اخطـائهم ا شايـة ليـسوا من عـرفنـاهم في صفـحات حـيواتهم ا ا

اضية . اضية وال غاياتهم ا احالمهم ا
ـلـكـة الـعـشــاق وجـمـهـوريـة اخلـيـر ومـديـنـة احلـسـ الـفـاضـلـة ـشـايـة شـعب االبـاء و ا
مـالك وال ينتـهون بـانتهـائهـا  يتصل الـزمن لديـهم حتى حتار الحتكـمهم حدود الـدول وا

ان كان واقفا او دائرا او تتنازعه س جديدة أخرى . 
ـصـلحـون واحلكـمـاء واالوليـاء والشـجـعان والـكرام ـشايـة خالصة مـارسـمه االنبـياء وا ا
ؤثـرون والـثـوار حـ تخـلص لـهم وبـهم روح الـثـورة وصرخـة الـعـدالـة ونداء االنـسـانـية ا

البكر قبل ان تعصف به صيحات التملك وهواجس الغريزة وفتنة الهيأة و الصورة .
شـايـة ربـحـنا الـذي الخـسـارة بـعده  وهـويـتـنـا الـتي نعـرف بـهـا الـعـالم ويعـرفـنـا بـها  ا
وقصـتنا التي النـحتاج روايتـها ألحد ألنهـا تروينا لـلناس وترويـهم لنا  وطريـقتنا التي ال
طريـقة تشـبههـا وال حرف يحـتويهـا في رسم وقول وايصـال وتفصـيل وايجاز وتـكرار ما
اء واحلـجر والرمل هـجيرا حصل  يـوم لم تر الـشمس يومـا اصعب عـليهـا ولم يبصـر ا
مثله  يوم وقف احلـس ويوم حاجج احلس ويوم بكى احلسـ لقتلته خوفا عليهم من

العدالة االبدية .
ياحس .. اناديك واجمع اصواتهم بصوت واحد يتيم 

يـاامـام الشـهـادة .. هـؤالء وطـنك ؤشـعـبـك فتـنـفـس عـلى االنـسـانـية
شاية فانها سعادة يتدنى امامها القول والقائلون . بأخالق ا

السالم عليك يا امام الشهادة
ياحس ..

{ طرقات االربع / العراق

وذكــر الـبـيـان ان (الـفـالحي اسـتـقـبل
فـي مـــقــر الـــوزارة وفـــداً مـن شـــركــة
تـويـوتـا ,و خـالل الـلقـاء الـتـبـاحث
بـــشــأن كــيـــفــيــة تـــوفــيـــر الــعــجالت
الـصــديـقـة لـلـبـيــئـة من نـوع تـويـوتـا
وهـي ذات مواصـفات عـالية) ,مـؤكدا
ان (اجلـــانــبـــ تــطــرقـــا الى االمــور
ــتــعــلــقــة بــإنــشــاء مــحــطــات ضخ ا
كـهـربـائي لـهذه الـعـجالت  والسـيـما
ان مـالكات الـوزارة واالدارات الـعلـيا
هـي اول من يسـتـخدم هـذه الـعجالت
لـــغــرض  نـــشــر ثــقـــافــة اســـتــخــدام
الـــعــجالت ذات اســتـــخــدام الــطــاقــة
الـنـظيـفة في الـعراق  ,حـيث سـتكون
هـذه الـتجـربـة رائدة واولـية تـتـبعـها
ـيـة في جتــارب كـبـيــرة لـشـركـات عــا
انـــتــــاج الـــســـيــــارات ذات الـــطـــاقـــة
الـــكــهــربــائــيـــة).  من جــهــته  ,شــدد
احلـسـون على (اهـمـية الـتـركيـز على
مـوضوع التوعية وزيادة الرغبة لدى
الـقطاعات احلكومية واالفراد القتناء
هــذه الـعـجالت الــصـديـقــة لـلـبــيـئـة 
وهـي ضـمن الــتــزام الــعـراق بــبــنـود
اتـفـاقـية بـاريس االطـاريـة للـتـغـيرات
ـنـاخـيـة  واهـمـيـة  تـنـفـيـذ حـمالت ا
تـوعويـة مدعـومة من الـيونـسيف في

هذا اجملال). 

ـبـذولـة من اجل تـوعـية احلـكـومـيـة ا
الــقــطـاعــات اخملـتــلــفـة في مــوضـوع
مـتطـلبات انـضمام الـعراق لالتفـاقية
ـنــاخــيـة في االطــاريــة لـلــتـغــيــرات ا
ـتأثرة بـاريس ودعم الفـئات الـهشة ا

ناخية). من التغيرات ا
واشار الى ان (اللقاء تناول موضوع
تـعزيـز ثقـافة غـسل وتعـقيم الـيدين).
بدوره  ,اعـرب كرومنـسي عن سعاده
لـــوجــوده في بـــغــداد  مـــؤكــدا (دعم
جـــــهـــــود الـــــوزارة فـي مـــــواجـــــهــــة
الـتحـديات الـبيئـية ومـتابـعة تـطبيق
مـفـاهـيم االصـحـاح الـبيـئي من خالل
وضـع سـيـاســة تـعــتـمــد عـلى االدارة
الـــرشــيــدة لـــلــنـــفــايــات خـــصــوصــا
الــنـفـايـات الــصـلـبـة فـي ظل جـائـحـة

كورونا).
w¾OÐ ÀuKð

مــشـددا عـلى (احلـفــاظ عـلى مـصـادر
ـياه مـن التـلوث والـهدر  وضرورة ا
تـنــفـيـذ مـجـمـوعـة مــشـاريع لـتـوعـيـة
ـواطن الهدف منها احملافظة على ا
ــائــيــة من كــافــة اشــكــال ــصــادر ا ا
الــــــتــــــلــــــوث).  ودعت الــــــوزارة الى
الــتــوعـــيــة والــتــثــقــيف الســتــخــدام
الــعــجالت الــصــديــقـة لــلــبــيــئـة ذات

تجددة . الطاقة ا
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رفــعت شــخـصــيـات وعــشـائــر بـارزة ,
ـشــاركـ في دعــاوى قـضــائـيــة ضـد ا
اجـتـماع اربـيل الذي عـقد حتت عـنوان
الـسالم واالسترداد ,مـؤكدين ان قضية
الــفـلـسـطـيــنـيـ سـتــبـقى حـاضـرة في
وجـدان الـشـعب وكل احـرار الـعالم وال
مـسـاومة وال تـطـبيع مع كـيـان غاصب.
وعـقد عدد من الشـخصيات الـعشائرية
مــؤتـمـراً بـعـنــوان الـسالم واالسـتـرداد
في مـدينـة أربيل تنـاولوا فيه مـوقفهم

من مسألة التطبيع مع إسرائيل. 
فــيــمــا أوضـحت وزارة الــداخــلــيـة في
االقـلـيم في بـيـان ان (الـوزارة سـتـتـخذ
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحق من قـاموا
بـتــحـريف مـسـار االجـتـمـاع وسـتـقـوم
ـقــصـريـن أيـنــمـا كــانـوا), ــعـاقــبــة ا
واضـاف ان (إحدى مؤسسات اجملتمع
ـدنـي قـامت بـتـنـظـيم ورشـة عـمل في ا
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ا يشكله من أهمـية بالغة في إرساء
بنية حتتيـة قوية لكردستان) ,وتابع
كن ان (االقليم ينعم بأرض خصبة 
اسـتــغاللـهـا عــلى أكـمل وجه) ,الفـتـا
ــــكن الـى انه (بــــاإلرادة الــــقــــويــــة 
تـــخــطي جـــمــيع الـــصــعــاب) ,ووجه
الـبـارزاني شــكـره (لـلـقـطـاع اخلـاص
الـذي يــلـعب دوراً في حتـريـك عـجـلـة
االقــتــصـــاد بــاالقــلــيم) ,ومــضى الى
القول (وجود رغبة لدى احلكومة في
ـــنــتــجــات احملـــلــيــة إلى تــصــديــر ا

اخلارج).
 U−²M  o¹u ð

وقـــــال انـه (وعـــــلى هـــــذا األســـــاس
أجريـنا مـباحـثات مع عـدد من الدول
ـــكن من بــــهـــدف إيـــجـــاد أســــواق 
صـنـعة ـنتـجـات ا خاللـها تـسـويق ا
محليـاً في كردستان) ,مشيرا الى ان
(احلــكــومــة قــد وعــدت مــواطــنــيــهــا
بـتقـد أفـضل اخلـدمات إلـيـهم وها
ـــا قـــطــــعـــته من وعـــود هـي تـــفي 
وباإلمـكـان التـمـاس النـتائج) ,وجدد
رئيس احلكومة تاكيده على أن (هذه
ـــشـــاريع لـــيــسـت ســوى الـــبـــدايــة ا
لـتــعـزيــز الـبــنــيـة الــتـحــتــيـة إلقــلـيم
دن كـردسـتان فـهـنـاك مـشـاريع في ا
ؤمل أن يتم تدشينها والبلدات من ا

بابل
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كـــورونــــا لم تــــنـــتـه بـــعــــد).  وكـــان
الــــبـــارزاني قـــد ســـلـط خالل لـــقـــائه
بوزير الـتجارة الـتركي محـمد موش
 ,الـــضـــوء عـــلى اإلصالحـــات الـــتي
شرعت بها حكومة االقليم . وقال ان
(احلـكـومـة تـولي أهـمـيـة بـالـغـة إزاء

عــمـــلــيـــة االســتـــثـــمــار وعـــلى هــذا
األســاس ســتـــوفــر كل الــتــســهــيالت
الـالزمـة بــالــنـســبــة لـلــمــسـتــثــمـرين
احمللـي واألجـانب من أجل االرتـقاء
بـاألعمـال االسـتثـمـاريـة والتـجـارية).
بدوره  ,ابـدى مـوش رغـبـة بالده في

توثيق العالقات مع االقليم في شتى
اجملـــاالت وال ســـيـــمـــا فـي احلـــركــة
التـجارية واالسـتثـمارات مـعربا عن
أمله بأن (تزداد التـعامالت التجارية
واالستثمارية ب تركيا واالقليم في

نظور).  ستقبل ا ا
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اوعـــزت وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والـبـحث العـلـمي بـتـسجـيل الـطـلـبة
ــعــاهــد والـكــلــيـات ــقــبــولـ في ا ا
واجلامعات من الذين لم يسجلوا أو
ينجـزوا اجراءات التـسجيل وحسب
ركـزي.وقالت دائرة قنـوات القبـول ا
تـابعة في الدراسـات والتـخطـيط وا
الـوزارة ان (إعـادة تـسـجـيل الـطـلـبـة
مـشــروطـة بـعـدم الـتــحـاقـهم بـإحـدى
دراسات الـتعـلـيم احلكـومي اخلاص
الـصبـاحي أو الـدراسـات األهـلـية أو
سائيـة أو في كليـتي اإلمام الكاظم ا
عــلـيه الــسالم أو اإلمــام األعـظم
رحـمه الـله) ,واضـاف انه (اخـر
مــوعـــد لــقــبــول طــلــبــات إعــادة
قبل). التسجيل هو يوم االحد ا
من جـهــة اخـرى  ,طـالب رئـيس
حتـالـف قـوى الـدولــة الـوطــنـيـة
ـعنـية عمـار احلـكيـم اجلهـات ا
بـــرعــــايــــة األشــــخـــاص الــــصم
ـــتـــقــدم وتــوفـــيـــر الـــتــعـــلـــيم ا
لهم.وقال احلـكيم في بيان امس
ي انـه (في األســــــبـــــوع الـــــعـــــا
اننا لألشخاص الصم ,نؤكد إ
الـــراسخ بــأن األشـــخــاص ذوي

ــتــلــكــون طــاقــات خالقــة اإلعــاقـــة 
مــعـــطـــلــة تـــقع عـــلى الـــســـلــطـــتــ
الـتـشريـعـيـة والتـنـفـيـذية مـسـؤولـية
مـطـالـبـا تـنــمـيـتـهـا واســتـثـمـارهـا) ,
عـنية بـ(رعـاية األشخاص اجلهات ا
تقدم الصم وتوفـير فرص الـتعلـيم ا
ؤسسات التعليمية لهم عبر إنشاء ا
اخلــاصــة بــهم وضــمـان حــقــهم في
الـتـوظيف احلـكـومي وتـوفـيـر فرص
الـــعــــمل في الــــقـــطــــاعـــ اخلـــاص
واخملتـلط والـعمل بـشـكل أكبـر على
نــشــر ثـقــافــة تـقــبــلـهم وانــدمــاجـهم

باجملتمع). 
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بـــحــثت وزارة الـــبــيــئـــة مع وفــد من
مـنظـمة الـيونـسيف ,دعـم العراق في
اإلدارة الـرشـيـدة لـلـنفـايـات وحـمـاية

ياه من التلوث.  ا
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـوكيل الـفني اخملـوّل بالـصالحيات
ـالــيـة والـفــنـيــة لـلـوزارة االداريــة وا
جــاسـم عــبــد الــعــزيــز الــفالحي اكــد
خالل اســــتـــقـــبـــالـه وفـــد مـــنـــظـــمـــة
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اكرين).. صدق الله العظيم. كر الله والله خير ا كرون و (و
لم ولن نصعق أبـداً ولم نتفاجأ بـأي موقف للمـتخاذل هنـا وهناك فقـد تعودنا على
ذلك منذ أن أسـتقر اإلنـسان على وجه األرض وفي بالدنـا العربيـة.. وخصوصاً في

العراق منذ إحتالله من عام 2003. حتى هذه اللحظة!!
ـؤامـرة األخـيـرة التـي جاءت حتـت عـنوان "الـسـالم واالستـرداد" الـتي أقـيـمت في وا
كردستـان العراق والتي تدعو إلى التطـبيع مع إسرائيل) ما هي إال خير دليل ناصح
عـلـى مـا وصـلت إلـيه األنـفس الـضــعـيـفـة والـذلـيـلـة ألشــبـاه الـرجـال اجلـبـنـاء الـذين

ينتسبون "لألسف الشديد" جلغرافية العراق العميقة والعظيمة..
) كلمـته العليـا من خالل دماء الشهداء لقد قال الـعراق منذ بـداية إحتالل (فلسـط
التي أريقت عـلى أرضنا السليبة والنضال الـطويل ضد الصهيونية من أجل أيقاف
سلم إستعمارها اخلبيث على مساحة األرض العربية وقطع دابرها في أراضي ا

عمورة. أينما كانت في ا
دماء الشهـداء العراقي والعرب جميعاً التي خضبت أرض فلسط الطاهرة.. أمانة
ورسـالة سالم إنسـانيـة وأخالقيـة ووطنيـة وعربـية وإسالمـية في أعـناقنـا.. مهـما طال
الـزمـان ال يجـوز خـيانـتـها أو الـتـفـريط فيـهـا فهي مـواثـيق وعـهد صـادق بـينـنـا وب
أجدادنـا وأبـائنـا الذين سـبـقونـا في التـضـحيـة من أجل قضـيـتنـا األساسـية

.( (فلسط
دوي في األرض كمـا أن الدمـاء الزكـية هي صـوت العـراق ا
والـسـمـاء (وهي الـكـلـمـة الـعـلـيـا.. الـذي قـالـهـا)... وأمـامـها
ــتــأســلــمــ تــخــرس كل أبــواق الــرذيــلــة وتــقـــطع ألــسن ا
ستـعربـ واخلونة.. وال نـباح وال نهـيق يعلـو فوق صوت وا

العراق احلق.. والله أكبر.

تصيبنا الـدهشة وينتابنا حـزن عميق على حال العراق اجلريـح عندما نرى قادة الفساد
يـقودون تـظاهـرات انتـخابـية ضـد الفـساد! يـصـفق ويهـلل لهم الـبعض من ابـناء الـشعب
ـتظـاهر الـبسـيط شـعارا يـعتـبر فـيه ان اإلصالح يـبدأ من إلـغاء ـنكـوب.  عنـدما يـرفع ا ا
احملـاصصـة الطـائفيـة والسـياسـية واحملـسوبيـة والوسـاطة فـهذا دلـيل وعي يتـطلب الدعم
سؤول الفاسد عن ضرورة محاربة الفساد زيد من التثـقيف به  لكن عندما يتحدث ا وا
 فهذا تضلـيل للرأي العام يتطلب فضح كل من يتستر خلف شعار محاربة الفساد وهو
تـعاقبة بعد2003 وكـأنها تصر غارق بالفساد. خـيبة تلو خيـبة تقدمها لـنا احلكومات ا
عنى الدولة   بعد ان جرّت البالد والعباد إلى ما هي عليه على أال تنفصم عرى فهمها 
اليوم من ضنك وقـلق وخطوط فقر وفساد وافساد. صحيح أن هذا القليل ما يزال حبرا
ا تـذروهـا رياح الـبيـادر لـكن األدهى من هذا كـله أن مـسار قـصة الـيوم على وعـود ر
التي حملت اإلصالح عـنوانا لها تـؤكد على فساد مـتجذر في البالد (نقيض اإلصالح)
أخـذها إلى منـاطق يصـبح فيهـا عنوان اإلصالح هـذا مجـردا من قوته وغيـر فاعل أمام
فداحة ما نعـيشه حقا من فسـاد والغريب أن مؤسسة الـفساد التي قيل فـيها اليوم ما لم
يـكن باسـتـطـاعتـنـا الـبوح بـه وقوله فـيـمـا سبق بـفـضل سـياسـات الـتـكتـيم الـتي مـا تزال
حـاضرة فـي كل صغـيـرة وكـبيـرة عـندنـا تـعـيش الـيوم ورغم احلـديث عن وضع حـد لـها
ومـحاربـتهـا من دون أن يطـرف جفن للـحكـومة الـتي جتد مـناسـبات جمـة لتـبريـر حادثة
فسـاد هنـا هجاء مـفسـدة هناك من دون أن نـتلـمس فعال وضع حد عـلى يديـها . وحتى
واطن ـؤسسة هيئة مـكافحة الفـساد أن يبثا الـثقة في ا الـلحظة لم يتـسن للقانون وال 

نـاسب. نعـترف بـوجود هذه لتـقول لهم إن ثـمة مـحاوالت لـلحـد منه ووضـعه في مكـانه ا
االفـة ويـخـرج عـلـيـنا مـفـسـدون وفـاسـدون يـتـحـدثـون عن مـحـاربـته ومـقـاومـته وهم من
ثل في إنشاء مـدارس لتعلـيم الفاسد. هرة ومضـرب ا مـؤسسي هذه اآلفـة وصناعهـا ا
مواقف السياسـي األخيرة ضد الفساد  ال تعفيهما من مسؤولية ما آلت أليه األوضاع
ـسؤولية  الـعامة في العـراق وخاصة تـفشي هذه ظاهـرة  فيتـحملون اجلـزء األكبر من ا
كونهم يـشتركـون بالعـمليـة السيـاسية مـنذ البـداية  وشاركوا فـي جميع احلـكومات التي
سـاهموا مع اآلخرين في تـكريس الطائفـية والفساد ان شـكلت  ونسبـة تمثيلـهم في البر

واحملاصصة. 
قـراطيـة الزائدة بـشكل مـفاجئ الـتي تلـقاها الـعراقـيون بـعد عام 2003 من جرعة" الـد
الطـبـيب األمريـكي أطـاحت بـعقـولـهم!! وصرنـا شـعب يـعاني من حـالـة " الشـيـزوفريـنـيا "
حـاربة الـفساد!! وال احلادة!!  بـاألمس نتـحدث عن فـسادهم والـيوم نصـفق لعـدالتـهم 
ـطـالبـة بـتـغيـيـر الـدستـور أو تـعديل أدري هل نحـاربـهم بـالكالم!! أم مـاذا??!. مـا فـائدة ا
ُخـتلف عـلـيهـا  بيـنـما لم تـطبق تـلك الـبنـود اجليـدة الـواردة فيه ايـضا!?  بعض بـنـوده ا
ثـال : جتـر الـطائـفـيـة  التي تـمـارسـها  اغـلب الـقـوى السـيـاسـية ومـنهـا عـلى سـبـيل ا
احلـاكـمة  سـواء من خالل السـلـوك باحلـكم واخلطـاب الـسيـاسي أو الدعـايـة والتـسويق
االعالمي والـشعـبي ? الـسـؤال الـذي تسـتـدعي الـضـرورة أن نثـيـره  : مـا فـائدة مـطـالـبة
حاربة الفسـاد?!  هل ستعمل تلك القوى على محاربة اجلمهور لقـوى سياسية فاسدة 
ـسؤول  والكـشف عن عشرات مـلفات التي فـسادها مـثال?!  فنحن نسـمع عن فساد ا
أخـذ بعضـها مسـاحة واسعة في االعالم  لـكن لم نرى فاسـداً واحدا وقف أمام مـحكمة
ولـم نـســمع عن إســتــرجــاع أمــوال الـشــعب مـن أولـئك عــراقـيــة  أو زج به فـي الـســجن

الفاسدين?  
أي وحل هـذا الــذي نـخــوض فـيه ومن ســيـجــفف مـســتـنـقــعـا مــا يـزال يــنـخـر
ــنــهـوبــة مــادام اغـلب اجــســادنـا الــضــعـيــفــة ويـســتــرد االمـوال ا
الفاسـدين هم في السلطة وأحزابها احلاكمة ماذا عن السراق
تـواجدين في داخل البالد? من اين اشتروا قصورهم والفلل ا
ـوالت واالرصدة في الداخـل واخلارج? اليست نـتجعات وا وا
لكون أي هذه قرائن على السرقة وهم كانوا باالمس حفاة ال

شيء.. 
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ازك واالعالمي قـيم في الـد شـقـيقـة عـبد اجلـليـل حمـادي والدة د.مـاجـد أ
محمد وعلي

 وتـعـتـذر الـعــائـلـة عن عـدم أقـامـة مـراسم الــعـزاء عـلى روحـهـا   الـطـاهـرة
رجعـية الدينية والصحـية  نساله تعالى ان يبعد كل ألتزامـا بتوجيهات أ
ولى من واسانـا هاتـفيا من داخل وخـارج البالد قـمما وهـضابـا .. داع ا

عزَّ وجل أن يتغمّدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جنّاته

وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مُصيبة قالوا إنّا
لله وإنا إليهِ راجعون
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ـســتــشـار ــتــمــثل بــا الــيــونــسـيف,ا
ــاء واالصــحـاح االقــلــيـمي لــقــطـاع ا
الـبـيـئي كـرس كرومـنـسي وبـحـضور
مــديـر عــام دائـرة الــتـوعــيـة واالعالم
الـبـيئي امـير عـلي احلسـون  اهمـية
دعم الـقطـاع البـيئـي وايجـاد احللول
شاكل البيئية), ـناسبة للقضايا وا ا
واضـاف الـفالحي انه (جـرى االتـفاق
على دعم القطاع البيئي في موضوع
ــنـــاخـــيــة واجلـــهــود الـــتــغـــيـــرات ا

ثل اليونيسيف »U³I²Ý‰∫ الوكيل الفني لوزارة البيئة خالل استقباله 
شعار وزارة التعليم العالي

في مــنـظـمــة الـعـمل االسالمـي  بـيـانـا
عـلى خلفية ما جرى في اجتماع اربيل
.وقـال البـيـان (تسـتنـكر مـنظـمة الـعمل
االسـالمي ما جـرى في أربـيل قـبل ايام
ـا يـسـمـى مـركز من اجـتـمـاع مـشـبـوه 
اتــصــاالت الــسالم الـصــهــيــوني الـذي
يـعمل جلـر الدول الـعربـية واالسـالمية
لــلــتــطــبـــيع مع الــكــيــان االســرائــيــلي
الــغــاشـم ضــمن مــا يــســمى اتــفــاقــات
ابـراهيم) ,مـشيـرا الى ان (التـطبيع مع
اســرائـيل مـرفـوض في الــعـراق ديـنـيـا
وســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا  وان هـذه
احملــاوالت لن تــنـجح في الــعـراق كــمـا

جنحت في غيره من الدول). 

ؤتمر اربيل b¹bMð∫ شيوخ عشائر يتوسطهم السفير الفلسطيني للتنديد 
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كــشـــفت وزارة الـــزراعــة عـن خــطط
ادة جديـدة لدعم الـسوق احملـليـة 
ـــائــدة لـــتـــلــبـــيــة حـــاجــة بـــيض ا
ــــســــتـــهــــلك واحلــــد من ارتــــفـــاع ا

األسعار.
وقال الـوكـيل الفـني للـوزارة ميـثاق
عـــبـــد احلــســـ في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــزمــان) امس بــأنه (بــتـوجــيه من
الــوزيـــر مــحــمــد كـــر اخلــفــاجي
وضعت الـزراعة خطط جـديدة لدعم
ائدة ادة بيض ا السوق احمللية 
ـسـتهـلك واحلد من لـتلـبـية حـاجة ا
ارتـفـاع األسـعار) ,واضاف (لـم يكن
هــنــاك اي قــرار بـــفــتح االســتــيــراد
اخلـارجي الن اســتـيـراد الـبـيض او
ـــنــوع وهــدفه الــدجــاج اجملـــمــد 
ـنتج احمللي) ,واشار الى تشـجيع ا
ان (هـنــاك قـرارات بـتـوريـد الـبـيض
والـدجاج مـن اقلـيم كـردسـتان ومن
ـــنـــتج احملـــلي لـــديـــهم الى بـــاقي ا
احملــافــظـات ,وقــد شــرعت بــالــفـعل
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
نتجي باعطاء التصـاريح اخلاصة 
الــبـيـض لـلــمــســجـلــ رســمــيـاَ في
ـائـدة امـا االقــلـيم لـتـوريــد بـيض ا
فــيـمــا يــخص مــقــطــعــات الـدواجن

عامل اخلاصة ,فيمكن الصحاب ا
ـسـجـلـة بـالـصـنـاعـات الـغـذائـيـة وا
رسـمـيا في الـتـنـميـة الـصنـاعـية ان
تــقــدم لــلــحــصــول عــلى مــوافــقـات
قطعات) ,مبينا ان الستيراد هـذه ا
(هـذه الـقـرارات تـزامـنت مع تـغـيـير
صـرف سـعـر الـدوالر الـذي ادى الى
ارتـفــاع االســعـار نــسـبــيــاَ لـلــمـواد
الـغـذائـيـة عمـومـاَ فـقـد انـعكس ذلك
ــواد الــداخــلـة عــلى االعالف وكل ا
في االنــتـاج لــلـدواجن) ,مـؤكـداَ  ان

ــيـــا مــســجل (هـــنــاك ارتــفــاعـــا عــا
ــــنـــتــــجـــات بــــاســـعــــار االعالف وا
الـغذائـيـة اي ان االرتـفاع بـاالسـعار
ــادة في لــيـس بـســبب شـح تــوفـر ا
الـسوق ,ولـكن بـسـبب االرتـفـاع في
ي كلف االنتاج وكذلك االرتفاع العا
ياَ ـواد عا كن مراجـعة اسعار ا و
في الــدول الـــتي التـــدعم مــبـــاشــرة
اإلنـــتـــاج) ,ولـــفـت الى ان (الـــوزارة
حـــريـــصـــة عـــلى مـــوازنـــة الـــطـــلب
والعرض للـمواد الغذائـية الزراعية

لـلـحـفــاظ عـلى مـكـتــسـبـات االنـتـاج
الوطني كبنى حتـتية ومنع االغراق
ـســتــهـلك من الـســلــعي وحـمــايــة ا
ارتفاع االسـعار الى حدود اعلى من

كلف االنتاج احمللي احلقيقي).
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 ومــــضـى الى الــــقــــول ان (هــــنــــاك
سـتوى بـ الوزارة تـنسـيقـا عـال ا
واجملــلـس الــوزاري لالقــتــصــاد في
هــذا الــشــأن وان االنـــتــاج احملــلي
تـصــاعــد تـدريــجـيــاَ لــيـشــغل ايـدي
عـامـلة وكـذلك لـيـكون احـد مـقـومات
االمـن الــــــغــــــذائي احملــــــلـي بـــــدون
االعـــتــمـــاد عــلى االســـتــيـــراد وقــد
اتضـحت اهـميـة ذلك خالل  جائـحة
كـورونـا عنـدمـا تـراجـعت االمدادات
الدولـية واغـلقت احلـدود واعتـمدت
كل دولــة عـلى انـتـاجــهـا احملـلي في
تـوفـيـر الغـذاء). وكـان اخلـفـاجي قد
وجه بـإستـيراد احملـاصـيل العـلفـية
الـذرة الـصـفـراء و الـشـعـيـر الـعلـفي
والـنـخــالـة بـالــكـمـيــات ومن جـمـيع
ـنـافـذ وذلك لـقـلـة االنـتـاج احملـلي ا
وسـد احلــاجـة احملـلـيـة.فـيـمـا أكـدت
الـوزارة ومن خـالل دائـرة الـبـيـطـرة
,اجراءاتها الوقائية ضد مرض

احلـــمى الـــنـــزفـــيـــة مـــشــددة عـــلى
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تــــأتي أهــــمـــيــــة هــــذه الـــنــــدوة من كـــون
الصـناديق الـسيـادية مـطلـبا ضـروريا في
اإلقـتـصــاد الـعـراقي وذلك نـظــرا لـلـصـفـة
الــريـــعــيــة األحــاديــة الــتي يــتــمــيــز بــهــا
والـنـاجـمـة عن اعـتـماده شـبـه الكـلي عـلى
الريع النـفطي وهـو ما تـسبب في حدوث
زمـنة فيه والتي لم اإلختالالت الهيـكلية ا
تـتــغـيــر رغم تـغــيـر احلــكـومـات وتــعـاقب
ـر الذي جـعل اإلقتصـاد عرضة األجيال ا
لـــلـــصــدمـــات اخلـــارجــيـــة الـــنـــاجتــة عن
ـســتـمــرة في أسـعــار الـنـفط الـتــقـلــبـات ا

ية وعدم القدر على التكهن بها.   العا
وفـي إطــار ســـعـــيه لـــتــنـــاول الـــقــضـــايــا
هـمة ـشاكل اإلقـتصـاديـة ا واضـيع وا وا
والـضــروريـة واقــتـراح األفـكــار واحلـلـول
ــعــاجلـات لــهــا أقــام قــسم الــدراسـات وا
االقـــتـــصــاديـــة في بـــيت احلـــكــمـــة نــدوة
بـعــنـوان: (صـنــاديق الـثـروة الــسـيـاديـة-
صـــنـــدوق االجـــيـــال الـــعـــراقـي مـــطـــلـــبــا
) وذلك  يـوم االثــنـ  13ايــلـول ضـروريــاً
اجلــــــــاري عــــــــلـى مــــــــنــــــــصــــــــة ( زووم)
ي اإللـكـتـرونـيـة.وتـرأس اجلـلـسـة االكـاد

فالح حسن ثويني 
ي حـسـ غـازي ومـقـرر اجلـلـسـة االكـاد
رشيد .وقد حتدث في هذه الندوة كل من:
1- استشاري قسم الدرات اإلقتصادية في
 بيت احلـكمـة فالح حسن ثـويني وتـناول
ــفــاهـيــمي لــصــنــاديق الــثـروة اجلــانب ا
الـسـيــاديـة مـبـيـنــا أن هـنـاك عـدة جـهـات
قــــامت بــــتــــعـــريـف  صـــنــــاديق الــــثـــروة
السـيادية مـنهـا مجـموعة الـعمل الـدولية
لصنـاديق الثروة الـسيادية (IWG) التي
عـرفتـهـا بـأنهـا تـرتـيـبات لالسـتـثـمار ذات
غـرض خـاص تـملـكـهـا احلـكـومـة الـعـامة
وتنـشـئهـا ألغراض اقـتصـاديـة كلـية وهي
حتتـفظ بـاألصـول أو تتـولى تـوظيـفـها أو
إدارتها لتـحقيق أهداف مـالية مسـتخدمة
فـي ذلك اســتــراتــيــجـــيــات اســتــثــمــاريــة
ـالـيـة تـتـضــمن االسـتـثـمــار في األصـول ا
األجنبية. وأشـار أيضا الى أن هناك  عدة
تـصـنـيـفـات لـهـذه الـصـنـاديق فـمـنـهـا مـا
يـصــنف حـسب الــهـدف الــذي أنـشـأت من
أجـله كـصـنـاديق ادخـار االجـيـال الـقـادمة
وصنـاديق االستـقـرار وصنـاديق التـنمـية
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وصنـاديق استـثمـار االحتـياطي وغـيرها
ومنهـا ما يصـنف حسب مصـادر التمويل
واد األولية مولة من بـيع ا كالصنـاديق ا
ـولة اخلام كـالـنفط والـغاز وغـيـرها أو 
ـــدفـــوعــات اجلـــاريـــة كــأن من فـــوائض ا
حتـقق فـائضـا في مـيـزانـهـا الـتـجاري أو
ـــولــة من عــوائـــد اخلــصــخـــصــة. وقــد
تـصـنف حـسب نــطـاق عـمـلـهـا كـأن تـكـون
مــحـلـيــة تـســتـخـدم فـي تـنـمــيـة قــطـاعـات
االقــــتـــصـــاد الـــوطـــنـي  أوخـــارجــــــــــيـــة
تستـثمـر في االسهم والسـندات واالصول
ـالـيـة االخـرى أو مــخـتـلـطـة  جتـمع بـ ا

. األثن
الـي لـرئيـس الوزراء ـسـتـشـار ا 2- د. –ا

مظهر محمد صالح
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استـهل حـديثه بـتعـريف صـناديق الـثروة
الــســيــاديــة بــأنـهــا صــنــاديق اســتــثــمـار
حــكـومــيـة مــحــضـة  وهي ظــاهــرة يـرجع
تـاريـخهـا الى 60 سـنـة تـقـريـبـا إذ برزت
مع حتـــقق فـــوائض تـــصـــديـــر في الــدول
ـكن ـصـدرة لـلـمـواد اخلام . ومـن هـنا  ا
الــقـول بـأن صــنـاديـق الـثــروة الـســيـاديـة
ارتـبــطت بـاقــتـصــاديـات الـفــائض ولـيس
الــعــجـــز وهــنــاك انــواع عــديــدة من هــذه
ـوجه نـحـو اخلـارج الـصـنـاديق فــمـنـهـا ا
ــوجـه نــحــو الــداخل . وفي مــا ومــنــهــا ا
يـتــعـلق بـالــدول الـنـفـطــيـة في مـنـطــقـتـنـا
الـعــربـيـة كـالــسـعـوديـة واالمــارات فـأنـهـا
وجدت نـفسـها مـجبرة عـلى تأسـيس هذه
الــصــنــاديق ألن الــطــاقـة االســتــيــعــابــيـة
القــتـــصــاداتــهــا مــحـــدودة ال تــتــمــكن من
اســتـــيــعــاب فــوائض ضـــخــمــة لــذا فــإن
الـتـنـويع مـن خالل االجتـاه نـحـو اخلـارج
بـــاالســـتــثـــمــار فـي األســهـم والــســـنــدات
ا األجنـبية كـان مطـلبـاً شبه ضـروري طا
ـا انه قـابل أنه اسـتـثـمـار مـدر للـدخل. و
لالسـتخـدام في اوقـات االزمـات فـهي تـعد
صــنـــاديق اســتــقــرار وصـــنــاديق حلــفظ
حــقـوق األجــيــال الــقـادمــة ألن الــفـوائض
ـمـولة لـهـذه الـصـناديـق غالـبـا مـا يـكون ا

مصدرها موارد ناضبة.
أما بالنـسبة لـلنوع الثـاني من الصناديق
ـوجه نـحـو الـداخل والـذي يسـاهم فـهـو ا
ـشـاريع في عــمـلـيــة الـتـنــمـيـة مـن خالل ا

االسـتــثـمـاريــة. وكـمـا يــعـلم اجلــمـيع فـإن
احلياة الصنـاعية في العراق مـتوقفة منذ
الـعـام 2003 وجـمـيـع الـقـطـاعــات تـعـاني
فالـكـهـرباء مـثال لم تـنـتج سوى 20 ميـكا
ــوارد واط مــنــذ  20عــامـــا وكــثــيـــر من ا

مهملة كالكبريت والفوسفات. 
وحــسب هـذا الــنــوع من الـصــنــاديق فـإن
; األول يبدأ من وذج مـطروح هناك 
خالل إيــجــاد شــركــات قـابــضــة من خالل
شــراكــات بــ الــقــطــاع الــعــام والــسـوق
الحياء القـطاع العام وتـنشيط سوق رأس
ـال احملـلي وهــذا يـسـتـلـزم عــمـلـيـة فـهم ا
وعـقـلـية مـنـفـتـحـة وارادة وطـنـيـة واذا ما
نشط هـذا الـسوق سـوف يـؤدي الى جذب
ـــــال االجــــنـــــبي كـــــمـــــا حــــدث في راس ا
ســنــغــافــورة الـــتي اعــتــمــدت عــلى شــكل
ـال اخلارجي واحمللي تكامـلي ب رأس ا
ــا أدى الى نــقل تــكــنــلــوجــيــا بــصـورة
ســـلـــســــة. أمـــا الــــنـــمــــوذج الـــثــــاني من
وجه الى الداخل فـهو يعتمد الصناديق ا
ـط من انــــــشـــــاء شـــــركـــــات ذات عــــــلى 

مـســؤولــيـة مــحـدودة
بالـتعاون مـع شركات
في دول مـــــتــــقــــدمــــة
اقتصاديا كاليابان أو
كوريـا تـدخل كمـطورة
لـــقــطـــاعــات مـــعــيـــنــة
وغـالبـا مـا تـأخـذ شكل
ادارة خارجـيـة مركـزية
ـالــكـ مـســتــقـلــة عن ا
تـمتـلك %1 من االسهم
سـؤولة عن تكـون هي ا
قراراتها ويـكون العراق
ـالك لـلـجـزء االكـبـر من ا
طورة االسهم والشركة ا
تـــــمـــــتـــــلك اجلـــــزء االقل
وبـــضـــمـــانـــة الـــقـــوانــ
الــــســــائــــدة في الــــعـــراق
وقوان الطرف اخلارجي
ــطــور ولـــكن بــعــد عــقــد ا
اتـفـاقـيـات في هـذا الـشأن.
ــمـكن تـأسـيس فـمـثال من ا
شــــركـــة ذات مـــســــؤولـــيـــة
مـــــــحـــــــدودة مـع شـــــــركــــــة
مــيــتــســوبــيــشي لــتــطــويـر

مـنـشـأة االسـكـنـدريـة لـصـنـاعـة اجلـرارات
وهــكــذا مع بــاقي الــقــطــاعــات.وقــد ابـدى
الدكتور مظهر تـأييده الواضح للصندوق
وجه نـحو الـداخل مـعلال ذلك السـيـادي ا
ــشــاريع بـــحــاجــة الــعـــراق الى احــيـــاء ا
ــهـــمــلــة ــوارد ا ـــعــطــلـــة واســتــغـالل ا ا
كــالــســلـيــكــون والــفـوســفــات والــكــبـريت
وغـــيـــرهــا دون الـــلـــجـــوء الى صـــنــدوق
االجــيــال الــذي وإن اســتــفــدنــا من مــبــلغ
ــوازنــة الــتي كــانت ـــئــة من ا الــثالث بــا
نفعة تذهب الى تعويضات الـكويت فإن ا
ســتـكــون ضـئــيـلــة مـقــارنـة بــإعـادة بــنـاء

االقتصاد الوطني. 
3- االسـتـاذ حـســ اخلـاقـاني- صـنـدوق

العراق للتنمية اخلارجية:
أشار في البداية الى مقترح السيد رئيس
الـــوزراء في انـــشـــاء صـــنـــدوق االجـــيــال
لـضــمـان مـســتـقــبل الـعـراق والــبـحث عن
مـوارد اخــرى غـيــر الـنـفـط وأثـنى بـدوره
عــلى مــا ادلى به الــدكــتــور صــالح من ان

وأعــمــال مُــســتــقــبــلــيــة تــصب في
مُـعـربـاً عن أمله مـصـلحـة الـبـلدين)
بـأن (تثـمر االجـتـماعـات واللـقاءات
ُــشــتــركــة في تــطــويــر الــتــعــاون ا
اإلقـتصـادي وتـدعـيم اإلستـثـمارات

ب البلديـن).
عقـدَ وكيل الوزارة في غضون ذلك 
لـشـؤون التـخـطيـط يوسـف مـحـمـد
جــاســم اجــتـــمـــاعـــاً إســـتـــعــراض
ـعامل ُضـافة  إسـتمـارات القـيمـة ا
الـســمـنت وكــمـيــات وقـيـم اإلنـتـاج
اضية والعام ُتحقـقة للسنـوات ا ا

اجلاري. 
واوضح الـــبـــيـــان ان (االجـــتـــمـــاع
ُـسـتشـار العـلمي نـاقش بحـضور ا
لـلـوزارة عـمـار عـبــد الـله اجلـنابـي
ومدير عـام الدائرة الـفنيـة ومُعاون
مُــديـــر عــام دائــرة الــتـــخــطــيط في
الوزارة فضال عن مُعاون مُدير عام
الـشركـة العـامة لـلسـمنت الـعراقـية
ُــعـتــمـدة فـي إحـتــسـاب اآللـيــات ا
ُــضـــافــة حــسب أنــواع الــقـــيــمــة ا
ُــنــتج في وتــصــنـــيف الــســمــنـت ا
جــمــيع مــعـامـل الــسـمــنت وكُـل مـا
وشـدد جـاسم يـتــعـلق بـهـذا األمــر)
عــــلى (ضـــــرورة إجــــراء حتـــــلــــيل
ُـــثـــبـــتـــة في ومُـــقـــارنـــة لـــلـــقـــيم ا
ُــضــافـة مع إســتـمــارات الــقـيــمـة ا
علـومات وإعادة حتديث وتدقـيق ا
ُـضـافـة ألنواع إحـتـسـاب الـقـيـمـة ا
ُـنـتـجــة لـلـعـام اجلـاري الـسـمـنـت ا
ُــعــتــمــدة في ُــعـــادالت ا وحــسب ا
عملية اإلحتساب ,كما أوعزَ بإعداد

كــــتــــاب إلـى وزارة الــــتــــخـــــطــــيط
واجملــــلـس الـــوزاري لـإلقــــتــــصـــاد
ُـتـبـعـة سـابقـاً في إلعـتـمـاد اآللـيـة ا
ُـضـافة لـلقـطاع إحـتسـاب الـقيـمة ا

ُختلط).  احلكومي وا
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وجـهــزت الشـركـة العـامـة لصـنـاعة
ُـسـتـلـزمـات الـطـبيـة في األدويـة وا
ـذاخر ا سـامـراء الـتـابعـة لـلـوزارة 
ــكـاتب والـصــيــدلـيــات األهـلــيـة وا
ُـستحـضر الكـرستوسام العـلمية 
اجلـديــد الـذي يُــسـتـخــدم لـتــنـظـيم
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ــعــادن بــحث وزيــر الــصــنــاعــة وا
مـنــهـل عـزيـــز اخلـبـــاز مع نــظـيـره
التركي مصطفـى فارانـك ,العالقات
الــثُـنــائــيـة والــتــعـاون الــقــائم بـ
ـطروحة لتعزيز البلدين والفُرص ا
الـتـعـاون واإلسـتـثـمـار في مُـخـتلف
اجملـاالت الـصـنـاعـيــة . وقـال بـيـان
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (اخلـبـاز
التـقى نـظيـره التـركي خالل زيارته
الى انـــقــرة ,وأشــــارَ في مــســـتــهل
الــــلــــقـــاء إلـى تــــوجه احلــــكــــومـــة
بـاإلنـفـتـاح عـلى الـدول كـافـة بـغـيـة
اإلسـتـفادة واإلسـتـعانـة بـتجـارُبـها
وسيـاساتهـا الصنـاعية في تـطوير
الــصــنــاعــة الــعــراقــيــة وفق أسُس
والسيـما ان الـعراق يـزخر سلـيمـة 
تلك عدنية و وارد والثروات ا با
مُـــقـــومـــات كـــبـــيـــرة في الـــقـــطـــاع
مؤكـداً (إستعداد ورغبة الصناعي)
الـوزارة بـتـوطيـد عالقـات الـتـعاون
الـــصـــنـــاعي مع تـــركـــيـــا من خِالل
العـمل والـسعي إلجنـاح الشـراكات
ُــبــرمــة بـ وعــقــود اإلســتـثــمــار ا
شركات الوزارة والشركات التركية
وكذلك الدخول في شـراكات جديدة
ـشاريع ومُـثـمـرة ضِـمنَ الـفُـرص وا
ـتــاحـة ــعـلــنــة وا اإلســتـثــمــاريـة ا
إلنـشــاء مـشــاريع حــيـويــة وواعـدة
نفعة للبلدين وتنسجم مع تعود با
توجهات قيادات البلدين والروابط
الــــــتي تـــــربُـط شـــــعـــــبــــــيـــــهـــــمـــــا
لــفتَ مــن جــانـــبه , الـــصـــديــقـــيـن)

فـــارانـك إلى (اإلمـــكـــانـــيـــات الـــتي
تمتلكها تركيا في اجملال الصناعي
مـبـديـاً (رغـبة وتـنـوع الـصـنـاعـات)
ُـســتـثــمــرين األتـراك الـشــركــات وا
لــلــعــمل مـع الــشــركــات الــعــراقــيـة
وتــــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريع حـــقـــيـــقـــيـــة
واإلســـتــــفـــادة من الــــتـــســــهـــيالت
ُـــقـــدمـــة في هـــذا واإلمــــتـــيـــازات ا
اجلانب وبالـصورة التي تصُب في

مصلحة كِال البلديـن).
كــمـا عــقــد اخلــبـاز اجــتــمـــاعـا فـي
غُرفـة صناعــة أنقـرة لبحـث فُـرص
ُـتاحـة فـي التـعـاون واإلسـتثـمـار ا

اجملـال الصناعـي. 
WO UM  ö

وذكـر الـبـيـان ان (االجـتـمـاع تـطرق
الى سـبل تـعـزيـز عـالقـات الـتـعاون
والـشـراكــة مع اجلـانب الـتـركي في
شتى اجملاالت الصـناعيـة ,وعرض
ُعـلـنـة لدى الـفُـرص اإلسـتثـمـاريـة ا
شركـات الوزارة ومُـناقشـة إمكـانية
الــتـوصُل إلى إتـفــاقـات شـراكـة مع
الـصـنـاعيـ األتـراك والـتـعاون في
ُـدن الصنـاعية وغـيرها من مجال ا
ُـشتـركـة) وأبـدى اخلـباز لـفات ا ا
(إســــتـــــعــــداد الــــوزارة لـــــتــــقــــد
ُـمــكــنـة لــلـشــركـات الــتـســهــيالت ا
ُــســتــثــمــرين األتــراك وتــهــيــئـة وا
مُــــتــــطـــلــــبــــاتـــهـم وســـبـل إجنـــاح
إســتـــثـــمـــاراتـــهم وفق الـــقـــوانــ
ا يُـسهم ـعمـول بهـا و الـعراقـية ا
في تـــعــزيــز الــتــعــاون الــصــنــاعي
ـشاريع الـقائم وفـتح آفـاق جديـدة 

نــســبــة الــدهــون في الـــدم . وأكـــدَ
مُــديــر عـام الــشــركــة خــالــد مــحـي
عــلــــوان فـي تـــصــريـح لـــلــمـــكـــتب
اإلعـالمـي فـي الــــــــــــوزارة امـس ان
(الشركة حترص على توفير أفضل
ُـسـتــحـضـرات الــطـبـيـة األدويـة وا
ذات اجلـودة الـعـالــيـة والـتــكـالـيف

ُناسبة للمُواطن). ا
مُـشــيــراً إلى ان (الــشـركــة أنــتـجت
مُـسـتــحـضـر كــرسـتـوســام لـصـالح
الـوكـالة الـتـسويـقـية الـتـخصُـصـية
ـــذاخـــر لـــغـــرض تــــوزيـــعه بــــ ا

ــكـاتب والـصــيــدلـيــات األهـلــيـة وا
ُسـتـحـضر مُـبـيـنـاً ان  (ا الـعـلـمـية)
يُستخدم لتنـظيم نسبة الدهون في
َّ إنـــتـــاجه وفق أعـــلى الـــدم وقــد 
واد أولـية يـة و ُـواصفـات العـا ا
ذات مــنــاشـئ رصــيــنــة وتــعــبــئــته
وتــغـــلــيـــفه وفق أحــدث الـــوســائل
مؤكداً (إستمرار ُتبعة في العالم) ا
الشركة فـي عطاءها العـلمي إلنتاج
ُـسـتــحـضـرات الــطـبـيـة األدويـة وا
اجلـــديــدة الــتي تُـــعــالج مُـــخــتــلف
واطن). األمراض من أجل خدمة ا
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ضــرورة مـــنع اجلـــزر الــعـــشــوائي.
وذكــر عـــام دائــرة الــبــيـــطــرة ثــامــر
ــسـتـشـفــيـاتـهـا حـبـيــبـان (دائـرته 
الـبيـطريـة كافـة تقـوم بحـملـة مركزة
لـلوقـايـة من مرض احلـمى الـنزفـية
بــالـتــنـسـيـق مع دوائـر الــصـحـة في
احملــافــظــات مع تــبــلــيغ احملــافــظــة
ودوائـر الـصـحـة والـبيـئـة والـبـلـدية
ــنع ظــاهــرة واجلــهــات االمــنـــيــة 
اجلـزر الـعشـوائي بـهـدف السـيـطرة
ـرض ـرضــيـة  واالحــتـواء لــلـبــؤر ا
احلـمى الــنـزفـيـة وتالفي حـدوثـهـا),
واضـاف ان (الـدائـرة نـفـذت حـمالت
مـشـتــركـة مع اجلـهـات ذات الـعالقـة
ـــنع ظـــاهـــرة اجلـــزر الـــعـــشـــوائي
ـنع واتــخـاذ االجــراءات الـكــفـيـلــة 
الرعي بالشوارع والـساحات العامة
ــواطـــنــ وايـــوائــهـــا في بــيـــوت ا
وحصر اجلـزر في اجملازر البـيطرية
تالفـيـا حلدوث اإلصـابـات). وعـقدت
الــوزارة االجـتــمـاع الـثــالث مع وفـد
ي  ,بـرئـاسـة بـرنـامـج االغـذيـة الـعـا
مــســتــشـــار الــوزارة مــهــدي ضــمــد
ــنــاقــشـــة فــتح قــنــوات الــقــيــسي ,
ـستـقبـلي ب التـواصل والتـعاون ا
. وجـرى خالل االجــتـمـاع اجلــانـبــ
ـتعلقة واضيع ا (مناقشـة عدد من ا

شـتـرك ب ـستـقـبـلي ا بـالـتعـاون ا
ي الــوزارة ومـنـظـمـة االغــذيـة الـعـا
وحتــديــد االطــر واحملــاور خلــطــاب
الـتــعـاون بـ اجلـانـبـ في اجملـال
الــزراعي وتـعـزيـز سالسـل الـقـيـمـة
بـكر واالرصاد الغـذائية واالنـذار ا
اجلـــوي الـــزراعـي والـــتـــغـــيـــيـــرات
ـــنــاخـــيـــة واثــاره عـــلى الـــزراعــة ا
والـتـصـحـر واالمن الـغـذائي لـلـبـلـد
ودعم الــــصـــــنــــاعــــات الــــزراعــــيــــة
التحويلية والـتركيز على صناعات
االلــــبـــان وصـــنـــاعـــات مـــحـــصـــول
ـعامل), الطـمـاطة من خالل انـشاء ا
مــضـيــفـا (وكــذلك تـزويــد الـفالحـ
زارع بـاالدوات الزراعية ودعم وا
ـزارع لـتطـويرهم لـزيادة صغـار ا
االنـتـاجـيـة ودعم الـشـبـاب والـنـشـأ
ــرأة الــريــفــيــة وتــبــني الــريــفي وا
بـرامـج وانـشـطـة لـتـطـويـر قـدراتـهم
الــزراعــيــة والــعــمل عــلى بــرنــامج
لــتــعــزيــز الــعالقــة والــتــعــاون بــ
القطـاع احلكومي والـقطاع اخلاص
لـــتــطـــويـــر االقـــتـــصـــاد الـــوطـــني
ية ؤسـسات االكاد والتعاون مع ا
واجلامعـات في عدد من احملـافظات
حـول الـعـمـليـة الـزراعـيـة والتـغـيـير

ناخي). ا

الــــعـــراق فـــعـال بـــحـــاجــــة الى صـــنـــدوق
اسـتـثــمـار داخـلي وتـفـعــيل الـشـراكـة بـ
القطاع العام والقطاع اخلاص وبالتعاون
مـع دول لــــهـــــا خــــبــــرة فـي هــــذا اجملــــال
ـــعـــطـــلــة ـــوارد ا وضـــرورة اســـتـــغالل ا
ـوارد كـالـفـوسـفـات والـكـبـريت والـغـاز وا
واعادة تدويـر النـفايـات ورأى أن العراق
بحاجة الى االدارة الفـنية إلدارة مثل هذه
ال تطورت شاريع سيمـا وان اسواق ا ا
بشكل كبير ونحن بعيدين عنها كل البعد
وطرح أيـضـا مسـألة غـايـة في االهمـية أال
ـوازنـة وهي مـســألـة الـعــجـز الــدائم في ا
العراقـية واقتـرح أن يعاد الـنظر في كـثير
من فقرات االنفاق واتباع سياسة تقشفية
الية. دة خمسة سنوات تـضعها وزارة ا
وأشـار ايـضـا الى ضـرورة تـفـعـيل قـانون
صندوق التنميـة اخلارجية العراقي الذي
انـــشيء في عـــام 1974 فـــهـــو تــــشـــكـــيل
ـتطـلـبـات القـانـونـية مـوجود الخـتـصـار ا
والـــتــــشـــريـــعـــيـــة بـــدال من الـــدخـــول في
ان التـدخالت السـيـاسيـة وسجـاالت البـر

التي تستغرق وقتا طويال.
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من خالل ما تقدم به الباحثون واحلضور
من آراء ومـنـاقـشات نـخـلص إلى عـدد من

ا يأتي: التوصيات جنملها 
1- ضـرورة أن تـكـون هـنـاك رغـبـة فـعـلـية
بــإنــشـــاء هــذا الــصــنــدوق واإلســراع به
ــر ولم يــتــحــقق شـئ ووتــيـرة فــالــوقت 
االصالحـات في الـقـوانـ الـتي تـمـكن من

انشاء شركات قابضة بطيئة جدا.
ــصـرفي 2- إجـراء إصـالحـات لــلـقــطـاع ا
تــؤهــله لــلــتــعــاطي مع هــذه الــصــنــاديق

لتحقيق أهدافها.
ـالـية 3- تـطويـر سـوق الـعـراق لألوراق ا
للـقـيام بـدوره في مـوضوعـة جذب رؤوس

األموال اخلارجية.
4- االستفادة من فكرة االتفـاقية العراقية
الصينـية فيـما يتعـلق بالشركـات الدولية

طورة لقطاعات االقتصاد العراقي. ا
5- تطـوير الـكـوادر الفـنيـة في اجلوانب
ـــــالـــــيـــــة خلـــــدمـــــة هــــذه االداريـــــة وا

الصناديق.

{ عن مجموعة واتساب
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رابح وخـاسـر! ونــسـبـة الـفـوز من كل مـئـة مُـرشَّح سـيـفـوز عـشـرة أو أقـول أقل من
طابع فوائد وبعض رشحـ عند أصحاب ا احتمـاالت الفوز في القِمار! ومصائب ا

فرد! زورين وبائعي األصوات باجلملة وا احملتال والشيوخ الطارئ وا
االنتخابـات سياسة وفي الصـومال لعبة رولـيت. كل مُرشَّح سابق فاز بلـباقته وحيله
ـقـعد وزاري أو أعـلى يـتحـول إلى حـول صاحـب قائـمة طـويـلة من ونـفوذه وهـداياه 
الطَّـامحـ الراغـبـ الطـامعـ كالـيـهودي شـايلـوك في حصـة من أجـسادنـا ودمائـنا

ومستقبل ومصائر أبنائنا وأحفادنا!
االنتخـابات ظل والشعب عود ومتى يستقيم الظل والعود أعوجُ? والفقر هو السبب
الـفساد سـبب رئيس لـلفقـر اجلهل سـبب رئيس للـفساد الـفقـر سبب رئيس لـلجهل
والـسـلـطة سـبب كل هـذا اخلـراب الـناعم اجلـمـيل. فـلـكل حوت سـلـطـة ونفـوذ وقـائـمة
ئة يدفع طويلـة قد تصل إلى مئة س في كل محـافظة. لكل س عنـصر فاسد من ا
ـال! سـ الـثــري أو الـغـبي يـنــفق عـشـرات أضـعــاف مـا مـنـحه احلــوت مـبـلـغـاً مـن ا

احلوت! س الفقير البخيل احملتال ينفق نصف ما أعطاه احلوت! 
وتبدأ احلـمالت الغبية والـشعارات األغبى الـعنصرية: مـنع عودة داعش! وهو أخطر
الـشـعارات ويـتـضمن تـلـويـحاً بـالـعصـا مـنع التـمـدد الـشيـعي! وهـو دعوة السـتـعادة
أمجـاد احلـرب الطـائفـية! الـعراق يـتقـدم! إلى حـتفه ومـصيـره اجملهـول! عودة الـدولة!

وهل كانت في إجازة أم هربت? ومن سيعيدها غير الذي هدمها? 
نــحن لــهـا! ومـن هي? االمــتـيــازات وســيــارات الـدفـع الـربــاعي واالبــتــزاز الــذي كـان
ـدراء الـعـامـ قبل 2014 وامـتـدَّ الـيـوم إلـى أصـغـر مـسؤول مـحـصـوراً بـالـوزراء وا
شـعبـة ومـديـر قسـم أو مديـر مـدرسة. الـتـغـييـر قـادم! لم يـستـهـلك مـنذ عـشـرين سـنة
تقريـباً! نحن أهل الدار? حسناً وهل بقيَ في الـدار غير اخلراب النَّاعم اجلميل? ومن
ـاذا تقـيـمون خـارج الدار? تـتعـاجلون أنـتم يا أهل الـدار? وماذا قـدَّمـتم لهـذه الدار? و

خارج الدار? تستثمرون خارج الدار? يا أهل الدار هل ترضون هذا العار?
ـرشَّحات الـسيريـنيات رشحـ الهُبْـنُوقات ا بـالتأكـيد لن أهبط إلى مـستوى بـعض ا
ألنَّ أحـداً لن يصـدق! وإذا جلـبتُ لهم الـصور سـيقولـون هذه فـوتو شـوب! شِعار: ال

للحليب الصناعي نعم للحليب الطبيعي! شِعار ال لإلجهاض نعم لزواج األرامل! 
ارة التنـافس في حجم وأعداد الصور. في الوالئم ووقـوف أحدهم أمام الباب يدعو ا
إلى وجبة غـداء وعشاء وجولته في القرى واألرياف والـعائالت العريقة (في الفساد)
لــيـشـحـذ ويـتـوسـل. مـرشح غـبي يـشـتــري سـيـارات بـاآلجل ويـبــيع نـقـد مع خـسـارة

عـشـرات آالف الدوالرات لـتـوزيـعـهـا على شـيـوخ وشـخـصـيات
برسـم البـيع واإليـجـار. مـحـتـالـون يبـيـعـون أصـواتـهم لِـعدَّة
مـــرشــحــ ويــقــبـــضــون من الــكـل وال أحــد يــعــرف أين
ُرشَّح ـزاد. وح يفـشل ا ستـذهب أصواتـهم في نهـاية ا
ـزاد ويــجـد نـفــسه وعـائــلـته في ـرهـون بــا ويُـبــاع بـيـتـه ا
الـشـارع ال يلـوم نـفـسه بل يـلـوم أهل مـديـنـته ويـشـتـمهم

ألنهم ال يعرفون قيمته العلمية!

فـرط للـهاتف الـذكي واحلاسـوب وااليبـاد يعـرض األبنـاء واألطفال إنَّ االستخـدام ا
شاكل جمَّة منها:

أوالً: يـضــعف من مــهـاراته الــشـخــصــيـة إذ يــحـرمه من الــلــعب الـذي يــطـور  من
مهاراته.

ثانـيـاً: تتـسـبب األجـهزة فـي مشـاكل صـحـية: كـآالم في الـرقـبة والـكـتـف والـظـهر 
والصداع وإجهاد الع وتأخر النطق وغيرها كثير.

ثالثاً: يؤثر إدمان األلعاب اإللكترونية سلبياً على قوة الذاكرة والقدرة على التركيز.
رابعاً: إنَّ األلـعاب اإللكترونية القتـالية تسبب زيادة العدوانـية والعنف عند األطفال

ويجعلهم أكثر عرضة خلطر التنمر اإللكتروني.
ؤثرة واقع واحملتوى ا خامسـاً: تأثيره على السـلوك األخالقي: لوجود الكثـير من ا

على السلوك.
سادساً: تتسبب في هدر الوقت.

وهناك نـصائح للـوالدين قد تـفيد في حـماية األبـناء عنـد استعـمال األجهـزة الذكية
منها:

- أن يـشرح لـطفله أنه ال يـجب علـيه مطـلقًا إعـطاء بيـانات شـخصيـة عبـر اإلنترنت
وقع جغرافيًا. ا في ذلك االمتناع عن حتديد ا

- حتــذيـر األطــفـال مـن الـتــحـدث مع الــغــربـاء مع الــشـرح أنَّ الــبــعض يـنــتـحــلـون
شخصيات مزورة الستمالة الطفل بأمور كثيرة.

- جعل الطـفل يستخدم أجهزته اإللكترونيـة في بيئة مفتوحة وليس في اخلفاء مع
واقع التي يتصفحها. مراقبة ا

-  محاولـة استخدام مواقع وتـطبيقـات آمنة لألطفال: مـثالً أطلقت شركة “غوغل”
مـحـرك بحـث موجه حـصـريًـا لألطفـال. كـمـا أطلـقت شـركة “يـوتـيوب ”عـام 2017
تطـبيق موجه لألطـفال وذويهم واعـتمد موقع “فـيس بوكعام 2017 نـسخـة جديدة
من تـطـبيق “مـاسـنـجر ”مُـخـصـصة لـألطفـال حتت سن 13 عـامًـا يُـمكـن اآلباء من

إدارة الـتـطبـيق بـعـد حتمـيـله عـلى أجهـزة األطـفال من خالل
حساباتهم على “فيس بوك.”

وخـتــامــاً يـوفــر الـعــالم الـرقــمي إيــجـابــيـات ال مــحـدودة
عـتدل لألجـهزة الـرقمـية لألبنـاء: إذ يؤمن االسـتخـدام ا
فـرصـة للـتعـلم واكـتسـاب مـهارات وتـنشـيط ذاكـرتهم من

خالل ألعاب الذكاء والتركيب وغيرها.

-1-
هناك مـنظومة ضـخمة من الروابط والـعالقات التي تشـد طرفاً من النـاس بطرف آخر

..
-2-

الحظ أنْ هـذه الـروابط ليـست عـلى درجة واحـدة من الـقوة واالنـضبـاط فـقد تـكون وا
قوية للغاية وقد تكون واهية ضعيفة .

راحل وتؤول الى الضمور في مرحلة أخرى. وقد تكون قوية في بعض ا
-3-

فهناك مثال :
الرابطة الدينية 
والرابطة الوطنية

والرابطة الطائفية 
والرابطة النسبيّة 
والرابطة القومية 

والرابطة التجارية 
والرابطة االنسانية 

هنية  والرابطة ا
والرابطة العلمية 
والرابطة األدبية 

-4-
وللرابطة الدينية زخمها الكبير الذي ال ترقى اليه سائر الروابط األخرى 

نـازعات الى احلد الـذي قد يـقاطع فيه فـالرابطـة النـسبيـة قد تـعترضـها اخلالفـات وا
الشقيق شقيقه ..!!

والرابطة التجارية قد تَنْفَصِمُ عراها ويختلف الشريكان خالفا ال يُبقي للرابطة أثرا 
هـنة الـواحـدة كثـيرا مـا تكـون مـبعث تـنافس ـهنـيـة التي جتـمع ب أبـنـاء ا والـرابـطة ا

يقود أحيانا الى القطيعة  وهي على األغلب رابطة شكلية 
هنية يقال في سائر الروابط االخرى. وما يقال في الرابطة النسبية والتجارية وا

-5-
سـاومات  ـا كانت الـرابـطة الـديـنيـة مُـتَعَـلِـقةً بـقـيمٍ مقـدّسـة علـيـا فهي بـعـيدة عـن ا و

وتأبى بطبعها أنْ تكون محالً للخالف والنزاع .
-6-

رجعية الدينية العليا من أبرز مصاديق الرابطة الدينية . أنّ االرتباط با
رجـعية الـدينيـة العلـيا باجلـهاد الكفـائي والتي سارع وقـد شهد مـا صنعـته فتوى ا

عـلى اثـرهـا الـعراقـيـون الـنـجبـاء واسـتـطـاعـوا بالـتـعـاون مع الـقوات
سـلحة العراقية األخرى ان يهزموا ( داعش ) وان يطهروا ا

تراب العراق من دنسها .
كـمــا رأيـتم بــاالمس الـقـريـب كـيف احـتــشـدت اجلـمــاهـيـر
رجع احلكـيم الراحل وكـانت األمواج البـشرية وشيّـعت ا
ـشـاركـة في التـشـيـيع والـتأبـ الـدلـيل الـبارز ـتالطمـة ا ا

على عمق الرابطة الدينية وقوتها .
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ـوظــفـة االداريـة الـنــسـاء. وقــالت ا
ندى ( 27عاما) واضـعة قبـعة على
رأســهــا وهي تــقف بــجــانـب أمــهـا
لـيـلى انـهـما جـاءتـا لـلـتـظـاهـر ضد
قـــرارات ســــعــــيّـــد الــــذي يـــعــــرقل
ـوقراطـيـة . واضافت لـفرانس الد
ـان يـريـد بـرس  لم يـعــد هـنـاك بـر
ـفرده (سعـيد) أن يـفعل كلّ شيء 
...وكل السلطات ألنه  غيّر القوان

أصبحت بيد رجل واحد .
ــنـتـشـرون وطـوّق عــنـاصـر األمن ا
بـــأعـــداد كـــبــيـــرة وبـــســـيـــاراتـــهم
تـظـاهرين وعـزلوهـم بالـكامل عن ا
جزء من الشـارع الذي كان مـسرحا

لثورة 2011.
وفي 25 تمّوز/يولـيو الفائت أعلن
سعـيّـد في خطـوة مـفاجـئـة جتمـيد
ــان وإقـــالـــة رئــيس أعـــمـــال الــبـــر
ـشـيـشي وتولي احلـكـومة هـشـام ا

السلطات في البالد.
وأصــــــدر األربــــــعــــــاء تــــــدابــــــيـــــر
استـثنائـية  بـأمر رئـاسي أصبحت
قتضاه احلكـومة مسؤولة أمامه
فــيـــمـــا يـــتـــولى بـــنـــفــسـه إصــدار
ان ما التشريعات عـوضا عن البر
اعــتـبـره خـبــراء تـمـهــيـدا لـتــغـيـيـر
الـنـظـام الــسـيـاسي في الـبالد بـدال
ـــاني الـــذي نص عـــلـــيه مـن الـــبـــر

دستور 2014.
وتــطــابـق مع اوردته نــدى مع رأي
سليمـان بوعزّي متـظاهر آخر قدم
من مــديــنــة زغـوان (وسـط) قـال  ال
فرق اليـوم ب ما فـعله سعـيّد وما
قــام به (زين الــعـابــدين) بـن عـلي 
الــــرئـــيس الـــراحـل الـــذي أطـــاحت
انـتفـاضـة شعـبيـة واسـعة بـنـظامه

في العام 2011.
وعـبرت نـدى عن خـشـيـة ومـخاوف

واوقف ســعـــيـــد بــوتـــفــلـــيـــقــة في
أيــــــار/مــــــايـــــو 2019 مع ثـالثـــــة
مــتـهــمـ آخــرين وحــكم عــلـيه في
ايـلـول/سـبـتــمـبـر من الـعـام نـفـسه
بـالـسـجن 15 عـامـا بـعـد مـحـاكـمـة
ســريـعــة امـام مــحـكــمـة عــسـكــريـة
بـتهـمـة  التـآمـر ضد سـلـطة الـدولة

واجليش .
nO uð …d c

وفـي الـــــــــثـــــــــانـي مـن كـــــــــانــــــــون
الثاني/يناير 2021 برأته محكمة
اسـتــئـنـاف عـسـكــريـة. لـكن صـدور
مــذكــرة تـــوقــيـف بــحــقـه بــتـــهــمــة
استغالل النفوذ  استدعى نقله من

سجن عسكري الى آخر مدني.
ومـنـذ اســتـقـالـة الــرئـيس الـسـابق
بــوتـفــلـيـقــة بـدايــة نـيــسـان/ابـريل
2019 حتـت وطــــأة تـــــظـــــاهــــرات
احلراك اجلزائري واجليش اوقف
الـقـضـاء اجلـزائـري احـتـيـاطـيـا أو
ــسـؤولـ حـكـم عـلى الـعــديـد من ا
الـــســـيـــاســـيـــ ورجـــال االعـــمــال

النافذين في قضايا فساد.
وفي تــونس تــظـاهــر بـضــعـة آالف
األحــد رافــعــ شـعــار  الــشــرعــيـة
االنـتـخـابـيـة  ومـنـددين ب احـتـكـار
السلطات بيد رجل واحد  إثر قرار
الــرئـيس الــتـونــسي قــيس سـعــيّـد
تــعــزيــز صالحــيــاته عــلى حــسـاب
ــان الــذي جــمّـد احلــكــومــة والــبــر
أعــمـاله قــبل شــهـرين  إلى اشــعـار
آخـــر . وجتـــمّع حـــشــد كـــبـــيــر من
سرح البلدي احملتج أمام مقرّ  ا
 فـي شـــارع احلـــبـــيب بـــورقـــيـــبـــة
بـالـعـاصـمـة تـونس قـبل سـاعـة من
انـطالق مــوعـد الـتـظــاهـرة رافـعـ
عـلم تـونس و لـلـدفـاع  عن دسـتـور
اربيل 2014من بـــيــنــهم عـــدد قــلــيل من
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لو تاملنـا جيداً في تركـيبة اجملتمع الـعراقي وتعايـشه الطويل - قبل هذه
ـرحــلــة عـلى األقـل - لـوجــدنـا أن الــعــربي يـعــيش الى جــانب الــكـردي ا
والتركماني إلى جانب اآلشوري واأليزيدي إلى جانب الصابئي من دون
مـشـاكل  وكـذلك جنـد أن الـشـيـعي يــتـعـايش بـسالم الى جـانب الـسـني
ـسـيحي والـصابـئي والـيهـودي والى عقـود قريـبة .. سـلم الى جانب ا وا
لـكن هـنـاك من دخـل عـلى اخلط لـيـثـيــر الـفـ الـتي كـان ضــحـيـتـهـا هـذا
النـسـيج الـعـراقي اجلمـيل .. الـعـراقـييـون الـيـوم لـيس لديـهم مـشـكـلة مع
ن سـيـسـوا األديان ـا قـلـة من الـسـيـاسـيـ الـطـامـحـ  بـعـضـهم ..وإ
وحزبوا الطوائف هم من سمموا حياتنا وجـعلوا تعايشنا صعباً في هذه

رحلة من تاريخ العراق ! ا
وحتى في زمن غـيـاب الدولـة العـراقـية وأخـتفـاء مـؤسسـاتهـا مـنذ سـقوط
ـغـول عـام 1258 مـاتالهـا من غــزو وإحـتالل خـارجي بـغـداد عـلى يــد ا
متكرر على يد الـسالجقة والصفـوييون والعثمـانييون واإلنكـليز لم تشهد
البالد تشظـياً إجتماعـياً وحتزباً طـائفياً كـما حصل بعـد الغزو األمريكي
لـلـعـراق سـنة 2003. والـسـبب هـو الـطـموح الـسـيـاسي والـتـهـافت عـلى
ـاديـة ..وفي وسـط هذا ـكـاسب ا ـنـافع وا الـسـلطـة والـصـراع من أجل ا
ـذاهب والطوائف واألحزاب سـياسياً من أجل الصراع  زج األديان وا
الوصـول الى السـلـطة وتـغذيـة وتنـمـية هـذه اجلهـات السـيـاسيـة بتـكتالت
ذهبـي والطـائفي الـذي كاد أن يأتـي على الـعراق عام 2006 الصـراع ا
لـوال مــوقف الـعــقالء من رجـال الــدين الــذين رفـضــوا أي دعـوة لــلـحـرب

الطائفية وحتت أي ذريعة كانت ..
ـاسكـ بـزمام الـسلـطـة ومن بيـدهم مـقدرات الـناس فعـلى الـسيـاسيـ ا
واقف ويعزفوا على وتر الطائفية شاكل ويصعدوا ا اليوم أن ال يثيروا ا
ــذهـبــيـة من أجل كــسب اإلنـتــخـابـات الــقـادمــة   كـمـا أن والـقــومـيـة وا
رضى ـدنـيـ وا مـايحـصل مـن حرب عـلى أبـراج الـطـاقـة وأسـتـهـداف ا
ـسـتـشـفـيـات بـأسالـيـب حقـيـرة ودنـيـئـة من أجل مـكـاسب الـراقـدين في ا
حزبـيـة وطائـفـية لـهـو قـمة الـسـفالـة والـنذالـة واحلـقارة
...وإذا كانوا يريـدون أن ينتـجوا لنا طـبقة سـياسية
تـأتي عـلى حـسـاب دمـاء الـعـراقـيـ وعلـى حـساب
وحدتهم وتـعايشـهم السلـمي فالأهال والسهالً بهم

إلى يوم القيامة ..!  

وقــــــيّـــــدت إيــــــران اعــــــتـــــبــــــارا من
ــفــتــشــ شـــبــاط/فــبــرايــر عـــمل ا
الـتـابـعـ لـلـمـنـظـمـة الـدولـيـة عـلى
خلفية استمرار العقوبات األميركية
ــفـروضــة عـلــيـهــا مـنــذ انـســحـاب ا
واشـنـطن األحـادي الـعام 2018 من
االتــفـاق بــشـأن الــبــرنـامج الــنـووي
ـوجب هــذا الـتــقـيــيـد اإليــراني. و
حتـتـفظ إيــران بـتـسـجـيالت مـعـدات
مــراقــبـة وكــامــيـرات مــوضــوعـة في
مـنـشــآت نـوويـة ولن تـســلّـمـهـا الى
الــــوكــــالــــة ســــوى في حــــال  رفع

العقوبات األميركية.
ورأى غــــروسي هـــــذا الــــشـــــهــــر أن
نح عدات   التفاهم لصيـانة هذه ا
وقتـا للـدبـلومـاسيـة  في إشارة الى
فـاوضـات إلحيـاء االتـفاق الـنووي ا
برم في فـيينـا العام 2015 والذي ا
أتــاح رفع عـقــوبـات مــفـروضــة عـلى
طهـران في مـقابل تـقيـيـد أنشـطتـها

النووية.
وأجـــرت إيـــران وأطـــراف االتـــفـــاق
ـشــاركـة أمـيــركـيـة غـيــر مـبـاشـرة
مبـاحثـات في فـييـنا إلحـياء االتـفاق
ــتــحـدة من خالل عــودة الــواليــات ا
إلــيه ورفع الـعــقــوبـات الــتي أعـادت
فرضـهـا بعـد انـسحـابهـا في مـقابل
عــــودة طـــــهــــران الحـــــتــــرام كـــــامل
ـوجــبه والـتي كـانت الـتـزامــاتـهـا 
تخـلت عن تنـفيذ غـالبـيتـها ردا على

االنسحاب األميركي.
بـاحثات وأجريت ست جـوالت من ا
ب نيسان/أبريل وحزيران/يونيو

ولم يحدد بعد موعد الستئنافها.
وكــانت الــوكــالــة الــدولـيــة لــلــطــاقـة
ــتـحــدة قـد الــذريـة الــتـابــعـة لأل ا
أعـلــنت امس أن إيـران مــنـعــتـهـا من
دخــول ورشـــة لــتــصــنــيع مــكــونــات

ركزي قرب طهران. أجهزة الطرد ا
ومــنـعـت الـوكــالــة من الــوصـول إلى
ورشــة لــتـصــنــيع مــكـونــات أجــهـزة
ـركزي في كرج قـرب طهران الطرد ا
ــــــا ورد فـي اتــــــفــــــاق 12 خالفـــــــا 
أيلول/سبتمبر مع إيران بحسب ما

ية في بيان. نظمة األ ذكرت ا
دير العام أن وأضاف البيان  يكرر ا
ـذكورة في جـميع أنـشـطـة الوكـالـة ا
ــــشـــتــــرك حــــول جـــمــــيع اإلعالن ا
ـنـشــآت وجـمـيع ـعــدات وجـمـيـع ا ا
واقع اإليـرانـية ضـرورية لـلحـفاظ ا

على استمرار  مهمتها الرقابية.
ـدير الـعـام لـلـوكالـة الـدولـية وأفـاد ا
لــلــطــاقــة الــذريــة رافــايــيل غــروسي
الـدول األعـضـاء فـي تـقـريـره األخـيـر
عن إيــران أن األخـيــرة أتـاحت كــافـة
عـمـلــيـات الـوصـول األخـرى بـ 20

و22 أيلول/سبتمبر.
‚UHð« ¡UOŠ«

فاوضات ويأتي التقرير مع توقف ا
ـبرم حـول إحـياء االتـفـاق الـنـووي ا
عام 2015 والذي يـنص على تـقيـيد
الـبــرنـامج الــنـووي اإليـرانـي مـقـابل
ـفـروضة عـلى تـخـفـيف الـعـقـوبـات ا

اجلمهورية اإلسالمية.
لــكـن بــعـــد االنـــســـحـــاب األمــيـــركي
األحـادي من االتـفـاق عـام 2018 في

عـهد الـرئـيس دونالـد تـرامب تـخلت
إيران تدريجيا عن معظم التزاماتها.
وقــــال وزيـــر اخلــــارجـــيــــة اإليـــراني
اجلمـعة إن مـحادثـات إحيـاء االتفاق
ستستأنف  قريبا جدا  لكن الواليات

تحدة تشكك في نوايا طهران. ا
والــهــدف مـن احملــادثــات هــو إعــادة
تـحدة إلى االتـفاق مـقابل الواليـات ا
اسـتــئـنـاف إيـران خـفض أنــشـطـتـهـا
الـنوويـة والـسـماح لـلـوكـالة الـدولـية
ــمــارســة دورهــا لــلــطــاقــة الــذريــة 

الرقابي بشكل كامل.
الـى ذلك أعـــــلـن احلـــــرس الـــــثــــوري
اإليـــراني إصـــابــة ثـالثــة أشـــخــاص
بــــجــــروح جــــراء حــــريـق انــــدلع في

مــنـشـأة تــابـعــة له في غــرب طـهـران
األحد من دون أن يذكر أسبابه.

ــــوقع وجــــاء فـي بــــيـــــان نــــشـــــره ا
االلـكتـروني لـلـحرس الـثـوري  سـباه
نـيـوز   انـدلـعت الـنـيـران بـعـد ظـهـر
(الــــيـــوم) في أحـــد مـــراكـــز بـــحـــوث
االكــتـفــاء الـذاتي لــلـحــرس في غـرب
طهران ما أدى الى إصابة ثالثة من
الــعـامــلـ فــيه . ولم يـحــدد الـبــيـان
أسبـاب انـدالع احلريق أو مـكانه أو
نشأة يقدم تفاصيل إضافـية بشأن ا
ــصـدر ذاته الـتـي طـاولــهـا. ووفق ا
تمت السـيطرة عـلى احلريق من قبل
ــركــز  بــيــنــمـا نــقل رجــال إطــفــاء ا

ستشفى. اجلرحى الى ا

{ طــهـــران (أ ف ب) - أكــدت إيــران
ـنـظـمـات عـلى لـسـان سـفـيـرهـا الى ا
الـدولـيـة فـي فـيـيـنـا أن مـنـشـأة كـرج
ـركـزي ال لـتــصـنـيع أجـهــزة الـطـرد ا
يشمـلها الـتفاهم مع الـوكالة الـدولية
لــــلـــطـــاقـــة الـــذريـــة ردا عـــلى إعالن
األخـيـرة األحد أن مـفـتـشـيهـا مـنـعوا

من دخولها.
وكــانت الــوكــالــة الـدولــيــة ومــقــرهـا
فـــيــيـــنــا أفـــادت في بــيـــان عن مــنع
نشـأة الواقعة مفتـشيها من دخـول ا
قرب طـهران في ما اعـتبـرته مخـالفا
لـتــفـاهم أبــرم مع إيـران هـذا الــشـهـر

للسماح باستبدال معدات مراقبة.
وكــتب كـــاظم غــريب آبــادي ســفــيــر
ــنـظــمـات الـدولــيـة في طــهـران الى ا
فـييـنـا ومـنهـا وكـالـة الطـاقـة الـذرية
عـــبــر تــويـــتــر فــجـــر اإلثــنــ  خالل
الــنــقـــاشــات في طـــهــران وفــيـــيــنــا
أوضحـت إيران أنه نـظـرا ألن مـجمع
تيسا كرج ال يزال يخـضع لتحقيقات
رتـبـطة ـعـدات ا أمـنيـة وقـضـائيـة ا
بــهـذا اجملـمع ال يــشـمــلـهـا (الــتـفـاهم

حول) الصيانة .
وشـدد عـلى أن تـقـريـر الـوكـالـة  غـيـر

دقـــيق ويــتـــجــاوز الــبـــنــود الــتي 
ـشـترك الـتـفاهم عـلـيـهـا في الـبيـان ا
نـظمة اإليـرانية لـلطاقـة الذرية ب ا
والوكالة الدولية خالل زيارة مديرها
العام رافايـل غروسي الى طهران في

12 أيلول/سبتمبر.
وشـدد غـريب آبــادي عـلى أن الـبـيـان
شترك بـ الطرف الـصادر يومها ا

جـــاء بــنــاء عــلى حـــسن نــيــة إيــران
معدات الستـبدال بـطاقـات الذاكرة لـ'
مـحددة .'هذه الـنـشـاطات قـامت بـها

الوكالة ب 20 و22 أيلول .
„d²A  ÊöŽ«

وكــان غـروسـي أكـد في بــيــان األحـد
ـذكورة أن جـمـيع أنـشـطـة الـوكـالـة ا
ــشــتــرك حــول جــمــيع في اإلعالن ا
ـنـشــآت وجـمـيع ـعــدات وجـمـيـع ا ا
واقع اإليـرانـية ضـرورية لـلحـفاظ ا

على استمرار  مهمتها الرقابية.
ــديــنــة وتــخــصص مــنــشــأة كــرج ا
الــواقــعــة غــرب طــهــران لــتــصـنــيع
ـسـتـخـدمة ـركـزي ا أجـهـزة الـطـرد ا
في تـخـصـيب الـيـورانـيـوم. وأعـلـنت
إيران في 23 حزيران/يونيو إحباط
عـمــلـيـة  تـخــريب  تـسـتــهـدف مـبـنى
ـنــظـمــة الـطــاقـة اإليــرانـيـة تــابـعــا 
أفادت وسائل إعالم محلية في حينه

أنه كان منشأة كرج.
وكــــرر غــــريب آبــــادي مــــوقف بالده
نـتقد لـعدم إدانـة الوكالـة لهـجمات ا
طالت مـنـشآت إيـران الـنوويـة قائال
ؤسف بـعمق أنه بـعد ثالث ن ا إنه 
هــجــمــات إرهــابــيـة خـالل عـام عــلى
مـــنــشـــآت إيــران الـــنــوويـــة لم تــقم
الوكالة الدولية حتى اآلن بإدانتها .
وإضــافـة الـى مـنــشـأة كــرج أعــلـنت
طهران تـعرض مـنشأة نـطنز (وسط)
لـتخـصـيب الـيورانـيـوم حلـادث في
تموز/يـوليو  2020ونيـسان/أبريل
2021 مــلــمــحــة لــضــلــوع عــدوتــهـا

إسرائيل في ذلك.

{ رام الله (االراضي الـفلسـطيـنية),
)أ ف ب) - أُطـلق سـراح الـنـائبـة في
اجملــلس الـتــشــريـعي الــفـلــسـطــيـني
خـــالــدة جـــرار أحـــد أشــهـــر وجــوه
اجلبـهة الـشعـبيـة لتـحريـر فلـسط

األحد بعد أن قـضت عقوبـة بالسجن
دة عام في سجن إسرائيلي.

واعتـقلت القـوات اإلسرائـيلـية جرار

( 58عامـا) في تشـرين األول/أكتـوبر
 2019من منـزلـهـا في رام الله خالل
عــمـــلــيــة اســـتــهـــدفت شــخـــصــيــات

فلسطينية مختلفة.
ونُــفـذت الــعـمـلــيـة فـي أعـقـاب مــقـتل
شـابة إسـرائـيلـيـة تـبلغ 17 عامـا في
هـجـوم في الـضـفة الـغـربـيـة احملـتـلة
نــــســـبه اجلـــيش اإلســــرائـــيـــلي إلى

اجلبـهة الـشعـبيـة لتـحريـر فلـسط
وهـي حـركــة مــاركــســيـة تــصــنــفــهـا
ــــتــــحـــدة إســـرائــــيـل والـــواليــــات ا

واالحتاد األوروبي  إرهابية .
ـشاركة في أنـشطة وبعد اتـهامـها با
اجلبـهة الـشعـبيـة لتـحريـر فلـسط

حكـمت محـكمـة عسكـرية إسـرائيـلية
عــلى خـــالــدة جــرار في آذار/مــارس

ــدة عـامــ بـعـد ــاضي بـالــسـجن  ا
إقـــرارهــــا بـــالـــتــــهـــمـــة فـي ســـيـــاق
مفـاوضـات حول الـعـقوبـة. وكان من
ــــقـــرر إطالق ســـراحــــهـــا في هـــذه ا
الـــفــتــرة بـــاحــتــســـاب الــوقت الــذي
أمــضـتـه في االحــتـجــاز قــبل صـدور
احلــكـم. وفــور إطالق ســـراحــهــا من
الـسـجن ونـقـلـهـا إلى رام الـله زارت

خالدة جـرار قبـر ابنتـها سهى وهي
نـــــاشــــــطـــــة تـــــوفــــــيت فــــــجـــــأة في
تـمـوز/يـوليـو عن  31عـامـا بحـسب

ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكــانت مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة
فلسطينية طلبت من إسرائيل إطالق
سـراح خـالـدة جرار مـوقـتـا لـلـسـماح
لــهـا بـحــضـور جـنــازة ابـنـتــهـا لـكن

الطلب قوبل بالرفض.
…dO³  WK{UM

وهـنـأت اجلـبـهـة الـشـعـبـيـة لـتـحـريـر
فـــلــســطـــ في بــيـــان خــالــدة جــرار
ناضلـة الكبيـرة التي جسدت أروع ا

األمثلة في الصبر والتحدي .
ويُحـتـجز عـدد من مـسؤولـي اجلبـهة
الـشــعــبــيـة لــتــحــريـر فــلــســطـ في
السـجون اإلسـرائيـليـة كمـا سبق أن

سجنت جرار عدة مرات.
فــــقـــــد أوقــــفــــتـــــهــــا إســــرائـــــيل في
تمـوز/يولـيو 2017 ووضعـتـها قـيد
ــدة 20 شــهــرا االعـــتــقـــال اإلداري 
وهــو إجـــراء يـــســـمح لـــلــســـلـــطــات
اإلسـرائـيـلــيـة بـاحـتـجـاز األشـخـاص
لعـدة أشهـر قابـلة لـلتجـديد إلى أجل
غــــيــــر مــــســــمى بــــدون إخــــطــــارهم
باألسباب. وكـان خمسـة فلسطـيني
قـد قــتـلـوا األحــد في اشـتــبـاكـات مع
اجلــيـش اإلســرائــيــلـي في مــوقــعــ
بـالـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة بـحـسب
مـــصـــادر في اجلـــيش اإلســـرائــيـــلي
ومـسـؤولـ فـلـسـطـيـنـيـ في إطـار
عــمـلــيـة عـســكـريــة ضـد عــنـاصـر من
حــركـــة حــمـــاس تــنـــفــذهـــا الــقــوات

اإلسرائيلية منذ السبت.
وأكـدت وزارة الصـحـة الفـلـسـطيـنـية
في بـيـان استـشـهـاد ثالثـة مـواطـن
في بـلـدة بـدو شـمـال الـقـدس بـعـدما
أعـــــلـــــنت فـي وقت ســـــابـق مـــــقـــــتل
فلسطيـني بالرصاص احلي من قرية

. برق جنوب غرب مدينة جن
وأكـــــدت الـــــوزارة فـي بـــــيـــــان الحق

ارتــفـاع عــدد الـقــتـلى في جــنـ إلى
شهيدين.

ـتـحدث أن الـعـملـيـة بدأت وأضاف ا
قـبل مـنـتــصف لـيل الـسـبت حـيث 
تــنـفــيــذ اعـتــقـال قــرب جـنــ  بـدون
اشــتــبـاكــات . وانــدلع  اطالق الــنـار
بعـدما تـوجهت الـقوات اإلسـرائيـلية
إلى برقـ في وقت مبـكر من صـباح
األحد لـتـنفـيذ اعـتـقال آخـر في ح
وقع تبادل ثان إلطالق النار في قرية
بــدو شــمـال غــرب الــقــدس عــلى مـا
أشـار شـيـفـلـر. وأكـد شـيـفـلـر تـنـفـيـذ

عدة اعتقاالت .
وأفـاد اجليش اإلسـرائـيـلي في بـيان
عـن إصـــابـــة إثـــنـــ من عـــنـــاصـــره
بجـروح خطيـرة  بنيـران فلـسطيـنية

. في برق
وذكـر الــبـيـان أنه  نــقل اجلـنـديـ
ستشفى بدون تقد صاب إلى ا ا

مزيد من التفاصيل.
ورحب رئــيس الـوزراء اإلســرائــيـلي
نفـتالي بـينـيت بالـعمـليـة العـسكـرية

وأكد دعمه لها.
وقـــال في بــيـــان صــادر عن مـــكــتــبه
حتـركت الــقـوات األمـنــيـة في الـوقت
ـــنـــاسـب خالل الـــلـــيل فـي يـــهــودا ا
والـسامـرة (االسم الـتـوراتي للـضـفة
الغـربيـة) ضد مـخربي حـماس الذين
كــانـوا عــلى وشك تــنـفــيـذ عــمـلــيـات

إرهابية .
وأضـاف  تــصـرف اجلــنـود والــقـادة
يدان كمـا هو متوقع اشـتبكوا في ا

مع العدو ونحن ندعمهم بالكامل .
ودانت الــرئـــاســة الــفـــلــســطـــيــنــيــة
ـــتــ الــبـــشــعـــتــ الـــلــتــ اجلــر
ارتــــكــــبــــتــــهــــمــــا قــــوات االحــــتالل

اإلسرائيلي في القدس وجن .
واعـتــبـرت الـرئــاسـة في بـيــان بـثـته
وكالة  وفا  الفلسطينية الرسمية أن
اسـتــمـرار  هـذه الـســيـاسـة سـيـؤدي

إلى انفجار األوضاع .

اتـصل بـعـضـهم بي قـبل انــعـقـاد مـؤتـمـر الـسالم واإلسـتـرداد في اربـيل
بيوم وكانت رسالتهم بهذه الصالفة:

(سينعقد في فنـدق ديفان مؤتمر اماراتي اسـرائيلي امريكي والهدف هو
همة) طالبة باقامة اقليم سني ونطلب حضورك ب الشخصيات ا ا

 وكان جوابي كاآلتي:
ـ. اني اؤمن بــالـله اوال الــذي يـأمــرنـا (واعــتـصــمـوا بــحــبل الـله جــمـيــعـا
وحد  ومهمـا تعرضنا الي الظلم والتفرقوا)   واؤمن بالعراق الـواحد ا
والـقـمع من اي نــظـام جـائــر فال افـكـر ابـدا بــان احلل سـيـكــون بـتـجـزءة
حـاربـة الظـلم والـظـا او الـصـبر الي ان يـاتي فـرج الله ـا  العـراق ا

تعالى.
لم ولن افكر يـوما بل اعـتبره فـسادا في عـقيدتي ان ظـننت ان امـريكا او
اسرائـيل او االمارات او الـسعـودية او ايـران او تركـيا او غـيرها  او اي
جهـة حكـومـية او سـياسـية  في الـعـراق ترتـبط بسـيـاسة خـارجيـة لهم او
ــا  اخلــيــر فــقط في لــغــيــرهم  كل اولــئـك اليــريــدون خــيــرا لــلــعــراق ا
العراقي  بتوحدهم واعتمادهم عـلي انفسهم واال يخضعون  لقرار احد

 والبد من وعي ذلك  طال الزمن او قصر .. 
ـ. لقد  سبق ان دُعيت الي مؤتمرات كثـيرة منذ احتالل بلدي ولم احضر
اي منها الني ادرك تمـاما ان حضوري الي مؤتـمر ماهو اال  الكون اداة
بيـد اجلـهة الـداعـمة والـتي تـريد ان جتـعـلني خـادمـا خملطـطـاتهـا الـلعـيـنة

للوغول اكثر بايذاء بلدي واهله.
ظلم خلالص وطني  وان ٤.  نعم.. اني الاري ضوءا  في نهايـة النفق ا
ــهم اني  اغـادر هـذه الـظالم الـذي يــغـشـانــا هـو دامس وشــديـد  لـكن ا
الـدنـيـا واليـكــتب تـاريـخي الحــفـادي اني ارتـضـيت  تــفـتـيت الـوطن  حال
كـرها وطني  واذعن الرادتهم آسينـا  كما اني لن  اصافـح يدا مزقت 

مخالفا نواهي رب العا ...
وعلـيه فاني لن اسـتجـيب لدعـوتـكم واسجل امـتعـاضي الشـديد  لـطلـبكم

واتمسك بالقول 
(من رأي مـنـكم مـنـكـرا فـلـيـغـيـره بـيـده فـان لم يـسـتـطع فـبـلـسـانه فـان لم

ان)... يستطع فبقلبه وذلك اضعف اال
هذا ردي علي رسالتكم

ولننهي اللقاء.. واذهبوا ابحثوا عن غيري..
{ وكيل وزارة الصحة االسبق
وعة واتساب { عن 

انصـارا الئتالف الـكرامـة (محافظ)
وآخــرين مـن الــيــســار ومــواطــنـ

عادي كذلك .
Í—u²Ýœ “ËU&

في رأيه أن سـعيـد  جتـاوز الـفصل
80 من الدسـتور  الذي يـنص على
إمـــكــان اتـــخـــاذ الــرئـــيس قــرارات
اســتــثــنــائــيــة أمــام  خــطــر داهم 
مـــضـــيـــفــا  أخـــاف عـــلى أطـــفــالي
وأصدقائي وعلى شباب تونس من

الرجوع إلى الديكتاتورية .
وجــاءت قـرارات ســعــيّـد لــيــلـة 25

على احلقـوق واحلريّـات مؤكدة  ال
نريد أن نفقدها .بالقرب منها رجل
ســتـيــني جــاء بـدوره  لــلــدفـاع عن
ـوظف في الـدســتـور . وقـال هــذا ا
قـطــاع الـصـنــاعـة  لم يــكن دسـتـور
االسالمـــيـــ وال الــيـــســـاريــ وال

اركسي لقد جمع الكلّ . ا
ــاذا يـــعــلق واضـــاف مــتـــســائـال  
الـــدســــتــــور ويـــريــــد تــــعـــويــــضه
كن أن نعـدّل فيه بطريقة بآخر?...
دستورية ولكن ليس بهذا الشكل .
واوضـح ان  الــــتــــظــــاهــــرة تــــضم
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{ اجلـــــزائــــر (أ ف ب) - ارجــــأت
مـحـكـمـة في اجلـزائـر الى الـعـاشـر
من تشـرين االول/أكـتوبـر مـحاكـمة
سعـيـد بوتـفـليـقة الـشـقيق االصـغر
لــلـــرئــيس الــســابق عــبــد الــعــزيــز
بــوتـفــلـيــقـة ومــسـؤولــ سـابــقـ
آخـرين في مـلــفـات فـسـاد وفق مـا

نقلت وسائل إعالم محلية االحد.
وكــــان مــــقـــررا أن يــــحـــاكـم كل من
سعيد بـوتفليـقة مستـشار الرئاسة
السـابق والـطـيب لوح وزيـر الـعدل
الـــســــابق وعـــلي حـــداد الـــنـــقـــيب
الـــــســـــابـق الصـــــحـــــاب الــــــعـــــمل
اجلزائـري اعـتبـارا من االحد مع
متـهمـ آخرين امـام محـكمـة الدار
الـــبــــيـــضــــاء في شـــرق اجلــــزائـــر
العـاصـمة. وكـان ميـلـود ابراهـيمي
مــحـامي ســعـيــد بـوتــفـلــيـقــة طـلب
اإلرجــــاء  بـــالـــنـــظـــر الى الـــظـــرف
ـوكـله اثــر وفـاة شـقـيـقه الـنـفــسي 
الــــــــرئــــــــيس الــــــــســــــــابـق في 17
ايـلـول/سـبـتـمـبـر. وذكـر االعالم أن
بــوتـفــلـيــقـة (63 عـامــا) بـدا خالل

اجللسة  اصفر الوجه ونحيال .
ــتـــهــمــ كـــذلك طــلـب مــحـــامــو ا
ـــلف في االرجـــاء بـــهــــدف  درس ا
ثول جميع شكل أكبر  والسـماح 
ـــوقــوفـــ في ــتـــهـــمـــ غــيـــر ا ا

القضية.
لـكن احملكـمـة رفـضت طـلب االفراج

الذي تقدم به الدفاع.
ــتــهــمـون ويالحـق بـوتــفــلــيــقـة وا
االخـــــرون خـــــصـــــوصــــــا بـــــتـــــهم
الـــتـــحـــريض عـــلـى الـــتـــزويـــر في
محررات رسـمية وإسـاءة استغالل
الـوظــيـفـة وإعـاقـة الــسـيـر احلـسن
للـعـدالة والـتـحريض عـلى الـتحـيز

وإهانة قضاة .
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نتـائج األنـتخـابات بـالـعراق هل سـتكـون ثـورة تصـحيـحـية  نـحو الـتـغيـير
زري. اجلذري للواقع ا

ن يتـمتعـون بالنـزاهة والوطـنية  ألصالح ثلـيه  هل سينـتخب الشـعب 
ان احلالي ..!!?? نظمومة السياسية احلالية وأعضاء البر ما أفسدتهُ ا
أنـا شـخــصـيــاً مـتـفــائل يـحـذوني األمـل بـثـورة تــغـيـيــر حـقـيــقـيـة بــنـتـائج
ــنـظـمـومـة الـسـيـاسـيـة الـفـاسـدة من األنـتـخـابـات  ألصالح مـا أفـسـدتهُ ا

2003 لسنة 2021 .
نـقـطـة في غـايـة األهـمـيـة رؤيـة الـنــاخب الـعـراقي بـعـد أنـتـفـاضـة تـشـرين
واطـن العـراقي بدأ يـعي خطـورة الوضع الـذي هو فيـه..  بعد تغـيرت.. ا
ـان احلـالي .. األحزاب والـكـتل  الفـاسدة ـر من الـبر أن جترع الـعـلقم ا

ان احلالي خذلت الشعب .. التي تهيمن وتقود البر
نعم أقولها وبأصرارخذلت وذبحت  الشعب العراقي .

ــال احلـرام وتـوزيع تـتـنــافس وتـتــصـارع فـيــمـا بـيــنـهــا من أجل كـسب ا
نظومة السياسية برمتها فاسدة وال أستثني أحد . ناصب .. ا ا

ان لم يحرك ـواطن والبر احلكومة احلاليـة رفعت سعر الدوالر وذبحت ا
ساكن  ولم يقف مع الشعب أمام هذا القرار اجلائر سيء الصيت ..

ـسـؤولــيـة أمـام ثـورة تـغـيـيـر حـقـيـقـيـة في أذاً يـجب أن نـكـون عـلى قـدر ا
صـوت النـاخب الـعـراقي..  لـتـكـون نـتـائج األنـتـخابـات ثـورة تـصـحـيـحـية

ألنتشال العراق من هيمنة وسطوة األحزاب والكتل الفاسدة ..
التي أستخدمت الدين كوسيلـة وتاجرت بأسم الدين وحرمت الشعب من

شروعة.. أبسط حقوقهِ ا
ن الـشــعب الـعــراقي أمـام مــسـؤولــيـة وطــنـيــة وأخالقـيــة في أنـتــخـاب 
سـؤوليـة الوطـنية واألخالقـية في أنـقاذ مـا أفسـدتهُ السـياسة يتـحملـون ا

متمثلة بساسة الزمن األغبر حكام العراق سراق قوت الشعب ..
ـنـاصب وأخرهـا قـائـمة الـسـفراء ـغا وا  في عقـد الـصـفقـات وتـوزيع ا
ان مـطلق سيـئة الـصـيت .. يجب أن نـنتـخب الـشخص الـذي نـؤمن بهِ أ
ـؤلم بـأنهُ قـادر عـلى ثـورة الـتـغـيـيـر الـفـعـلي  ألصالح الـوضع الـعـراقي ا
وتصحيح مسار العملـية السياسية برمتـها وأنتشال العراق من الضياع

!!.. والتشرذم .. أذاً
يــا شــعـب الــعــراق  األبي أنـــتــخب مـن يــضع أنــ

الفقراء ولوعة احملروم نصبَ عينيه ..!!
ال تـنــتـخب مـن تـاجــر بـالــدين وسـرقَ قــوتك وقـوت

أطفالك..
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تــمــوز/يــولــيــو الــفــائت اثــر أزمــة
ســيــاســيــة وصـحــيــة مع انــتــشـار
الـــــوبــــاء وكـــــذلـك اقــــتـــــصـــــاديــــة
ـواطـن واجـتـماعـيـة أثـرت عـلى ا

ودفعتهم لالحتجاجات.
ـــســرح ووسط عـــلى مـــدرج بــاب ا
تـظـاهرين وقف اسـمـاعيل جمـع ا
(38 عامـا) حامال شـعار  الـدستور
خط أحمر  وقـال لفرانس برس  لن
نــسـمح بــأن تُـســرق مـنّــا ثـورتــنـا
سعـيّـد رجل قـوي لكـنه لـيس أقوى

من الثورة .
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نيويورك 

مــوقـع مــقــابل ســـاحــة كــراج
النهضة  .

وعـلى عـادة أهـل الـعـراق كان
جــــمــــيع  الــــرجــــال فـي هـــذه
ـقـاهي والدكـاك واألرصـفة ا
يـقفون أحترامـاً عندما تمر في
الـشـارع جـنـازة مـحـمـولة عـلى
األكـــــتــــاف فـي الـــــطـــــريق الى
مــســجــد الــشــيخ عــبــد الــقـادر
لـلــصالة عــلـيـهــا ثم دفـنــهـا في
مـــقــبـــرة الـــغـــزالي في نـــهـــايــة

سجد. ار امام ا الشارع ا
ـــدخل وعـــنــــدمـــا نــــعـــود الـى ا
االصـلي حـيث الشـارع الـوسطي
حملـلـة  گـهـوة شـكـر كـانت هـنـالك
بــضــعــة دكــاكـــ تــنــتــشــر عــلى
ن  أكــبـــرهــا دكــان اجلــانـب األ
احلـاج حــسـ أبـو شــعـيـر وهـو
من عــائـــلــة بـــصــراويـــة تــمـــتــهن
الـتـجـارة  ودكـاك أصـغـر لـبـاعة
اخلـــضــروات والـــقـــصــاب أحـــمــد
والـــعـــطـــاريـــة وزاويـــة صـــغـــيــرة
إلسـكـافي أرمني وحالق وكـبـابچي
هـنته  وصـيفاً يـستـخدم عـربة يـد 
زاويــة صــغــيــرة لــبـــيع الــلــكــســتك

والدوندرمة ( آيس كر ذلك الزمان).
ـسـافــة قـصـيـرة  يــتـفـرع عن الـشـارع و
الـوسـطي  يسـاراً زقاق فـي بدايـته  بيت
خـال والدتـي عبـد اللـطـيف أبو بـحر ثم
يـتـسع الـزقـاق حـتى يـصل الـى مـشارف

محلة السنك .
ـ هذا الشارع الـوسطي بيوت وإلى  
محمد العجيل وتدريجياً جتد أن جامع
ال جـمـعـة يـقـطع الـزقـاق فـتـميـل قلـيالً ا
الى اليسار لتواصل في دربونة الطنطل
ويـستمـر ليصـبح أوسع حتى يصل الى
شـارع غـازي وعــلى جـانـبـيه بـيـوت أهل
احلي ولـبعـضهـا   شـناشـيلـها اجلـميـلة
ـارة من أشـعـة الـشـمس صـيـفًا تـغـطي ا

طر شتاء. وا
وعــنــد نــهــايــة هــذا اجلـزء مـن الــشـارع
الـوسطي ودكاكينه  تـوجد أرض خالية
ـوقع االصلـي لقـهوة تـقـريبـاً يتـقـدمهـا ا
شــكــر وخـان يــعــيش فــيه حــمــالـون من
الـفـيــلـيـة والى األمـام  في هـذا الـشـارع
الـوسطي بـقلـيل تـدخل محـلة الـتسـابيل
وتـدريــجـيـاً  مــحـلـة فــضـوة عـرب وبـاب
الـشـيخ حـتى تصل الـى سوق الـصـدرية
قـبل ان يقطـعه شارع الـشيخ عبـد القادر

. حديثاً
والبـــد هـــنـــا من االشـــارة الـى ان ســوق
الـصدرية كان األقرب لسكان محلة گهوة
شـكـر حـيث يجـدون فـيه كل مـا حتـتاجه
الـعـائــلـة من خـضـروات وفـواكه وحلـوم

ـنـزليـة وكان هـنالك وأسـماك واألدوات ا
ــاً عـلـى يـسـار الــطـريق قــبل دخـول قـد
ـــلــوء ســوق الـــصـــدريـــة مــســـتـــنـــقع 
بـاجلواميس التي يـنتج أصحابـها منها
احلـلــيب والــقـيــمـر ومــنـتــجـات االلــبـان
االخـرى  وتوفـرت في ذلك الزمـن القد
خـدمة ايـصـال القـيمـر والـكاهي واخلـبز
ـنـازل فـجـرا الى من كـان قد احلـار الى ا

أوصى عليها مسبقاً !
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ـسـتـنـقع ومع مـرور الــوقت أنـدثـر ذلك ا
لـتقـوم عـلى أرضه حالـيـاً  بنـايات أمـانة
اء وهيئة الضرائب. العاصمة وإسالة ا
ـر بــاحملـلـة بـائـعـات ويـومـيـاً تــقـريـبـاً 
الــروبــة والــگــيــمــر وهـن يــحــمــلن عــلى
رؤوســهن صــفـاً مـن األواني اخلـشــبــيـة
لـبـضـاعتـهن إضـافـة لـباعـة الـنـامـليت 
ـشروبـات الـغازيـة في ذلك الوقت  في ا

عربات صغيرة مدفوعة باليد.
وهــنــالك في مــحــلــة الــتــســابــيل كــانت
ـدرســة االبـتــدائـيـة الــتي الـتــحق بـهـا ا
أبـناء احملالت اجملـاورة ومنـهم شقـيقي
بـاسم   وعبد الـعزيز حـسون وأبن خال
والـدتنـا منـاف عبـد اللـطيف وغـيرهم ثم
أصـبـحت مدرسـة الـرصافـة االبـتدائـية 
ـقـهى في هـذا الـشـارع هي الـتي وتـلك ا
أقـام جــدنـا شـكـر مــحـمـود في مــوقـعـهـا

ة . مقهاه القد
امــا شـقــيــقــنـا االكــبــر ريــاض ابــراهـيم
صـــالح شـــكـــر فـــقـــد درس في مـــدرســـة
الـبــتــاوين االبـتــدائـيــة الـتي كــان يـصل
ـرور عبر حديقـة غازي  حديقة الـيها با
األمـــة الحــــقـــاً  وتــــوفي عـــام  1945في
لـبـنـان ودفن هـنـالك وجـاءت وفـاته وهو
شــاب بــعــد وفــاة الـــوالــد بــســنــة  أمــا
شـقــيـقـي  بـاسم فــقـد ألــتـحق بــاجلـيش
وأصــبح ضـابــطــاً ويـعــيش حــالــيـاً في

بغداد.
ال جـمــعـة في قـلب مــحـلـة وفي جــامع ا
گـهـوة شـكـر بـدأ الـوالـد ابـراهـيم صـالح
شــكـــر في طـــفــولـــته اول تــعـــلــيـــمه في
الـكتاتيب وكان يأتي لـلجامع عبر االزقة
من بـيـت جـدي حـيث كـان وحـيـد والـديه
أحـمد وآمنـة  وله شقـيقة واحـدة زبيدة

توفيت مبكراً ولم تنجب.
وكــان الــكــنــاس او عـامـل الــنـظــافــة في
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احلـكـومـة وإضـطر لـلـتـوظف مـديراً
لـتحـريرات لـواء احللـة ومتـصرفـها
حـيــنـئـذ كــان صـديــقه عـلي جـودت

األيوبي.
ولم يـســتـمـر في الــوظـيـفــة كـثـيـراً
وعــاد عــام 1927 الى الــصــحــافــة
بــإصــدار جـــريــدته الــســـيــاســيــة
(الـــزمـــان) وبــقـــيت فـي االســواق
ألربـعـة  وأربعـ عـدداً وعـطلـتـها
احلـكـومة فـأشتـرك مع أصـدقائه
في حتـرير صحف ومجالت منها
ــســـتــقــبـل) مع عــبـــد الــقــادر ( ا
أسـمـاعيل الـبـستـاني عام  1929
وفـي عــام 1930 كـــتب مــقـــاالت مــجـــلــة
(الـوميض) لصاحبهـا لطفي بكر صدقي
 وآخــرهـا تـولـى مـهــمـة رئـيـس حتـريـر
جـريـدة ( األمـاني الـقـوميـة) لـصـاحـبـها
سؤول عـبد الوهاب مـحمود ومديـرها ا
عــبـــد الــرزاق شـــبــيب فـــأصــدرت عــدداً
واحــــداً يــــوم 30 تــــشــــرين األول 1931
فـنـشر فـيـها أشـهـر مقـاالته  الـسيـاسـية
(حــفــنــة تــراب عــلى قــبــر الــبــاجــة حي
) الــــــذي كـــــان وزيـــــراً مـــــزاحـم األمـــــ
لـلداخـلـية في أول وزارة يـشكـلهـا نوري
الـسعيد  وهـاجمه لقسـوته في التعامل
ـضــربــ  فــعــاجــلــتــهـا مع الــعــمــال ا
احلـكـومـة بـالـتـعـطيـل وحاكـمت  رئـيس
ــســـؤول و حــكم ـــديــر ا الــتـــحــريــر وا

عليهما بالسجن.
وتـاريخـيـاً  أصبح كل من عـبد الـوهاب
مـحــمـود وعــبــد الـرزاق شــبـيب نــقـيــبـاً
للمحامي في فترات مختلفة من تاريخ

العراق.
وعـموماً بلغ مجموع ما أصدره أبراهيم
صــالح شــكـر مـن الـصــحف الــفــتـرة من
بـدايـة احلكم الـوطـني عام 1921 وحـتى
نـهـايـة األنـتـداب الـبـريـطانـي عام 1932
حـوالي تسـع عـدداً جلمـيع الصحف 
الـتي حاول إصـدارها  وكـانت (الزمان)
أطـولها عـمراً وصدر مـنها 44 عدداً ب

تعطيل وآخر.
وبــيت فــيـصل حــســون وشــقـيــقه عــبـد
الـعزيـز واقاربهـما من نـاحيـة والدتهم 
وجــدتـهــمـا وأبــنـاء الــشـامــيـة االصل 
أعـمامها  وأخوالهـما  وتنقلوا في عدة

أزقة  في احمللة. 
جـاء حـسـون عـلي اخلالّوي مـن مـنـطـقة
الـدورة حـيث كـان مزارعـاً لـديه بـسـات
ومــزارع  وحـرص عــلى تــعــلـيم اوالده
وتـوزعوا في عدة بيوت في مـحلة گهوة

شكر.
وخالل رحالتـه لــنـــقل الــبـــضــائـع عــلى
ظـهـور اجلـمـال من الـشـام والـيـهـا والى
تـركـيـا تـزوج جـدهم من سـيـدة سـوريـة
واصـــبح  بـــنـــاته شـــامـــيـــات  وتــزوج
والـدهما حسون من أبنة عمه  الشامية

من ناحية األم .
وفــيـصل حــسـون أصــبح في مـنــتـصف
ـاضي نـقـيـبـاً الـسـتـيـنــيـات من الـقـرن ا
لــلـصــحــفــيـ لــلــســنـوات 1966-1964
ورئـيساً لـتحريـر جريدة ( اجلـمهورية )
وأقـــام ســنـــوات فـي دمــشـق والــكـــويت
والـقاهرة  حتى ألـتحق  بأبنه عالء في
امــريـــكــا  وعـــاش في واليــة كــوالرودو
ســنـوات حــتى وافــاه األجل في كــانـون
االول عام 2019 وكـنت على أتصال معه
رحــمــة الــله عــلــيـه هــاتــفــيــاً وبــريــديــاً

والكترونياً .
ويـعـيـش عـبـد الـعـزيــز في بـبـغـداد وقـد
تـفـضل عـلـيّ بـالـكـثـيـر  من ذكـريـاته عن

محلة گهوة شكر.
وفي وعـلى بعد خطوات من گهوة شكر 
مـحـلـة الـتـسـابـيل عـاش أهل من أصـبح
مـديراً لـلـشرطـة العـام في عام 1966 هو
الــلــواء طه الــشـــيــخــلي  وكــذلك قــائــد
شـرطـة آخـر هو الـعـمـيـد أحمـد مـحـمود
ســامي مـديــر الـســفــر واجلـنــسـيــة عـام
1963 وكـان بيـتيـهمـا يقـعان عـلى يسار
مـحـلـة الـتـسـابـيل والـزقـاق الـذي يـؤدي

الى جامع اخلالني .
ولـرؤوف الشيـخلي وشـقيقه أحـمد بيت
في دربـونـة الـطـنـطل وهـو مـن أصـحاب
الـعـقـارات مـنـهـا حـمـامـات ودكـاكـ في

بغداد.
امــا عــبــد الــلــطــيــــــف أبــو بــحــر خـال
الــوالــدة  وأوالده األربــــــــعــة  وبــنــاته
الـــــثالثــــة فـــــقــــد كــــان  لــــديـه في آخــــر
ســــــــنـوات عمـره  مـحالً لبـيع الـكرزات
في جـدار سيـنـــــــما غـرناطـة من ناحـية

شارع الكفاح .
وعـبداجلـبار ونّه  كان مـوظفاً في وزارة
الــتــجــاره وأخــاه  نـاظـم في حــســابـات
وزارة الــدفــاع وأبن عــمــــــــــهــمــا عــبــد
الــوهـــاب ونّه لـــكــنـــهم في الـــــــــــغــالب
يـعتــــــــبرون من سكنة مـحلة التسابيل
وتـوزعـوا في أحيـاء بـغداد االخـرى وقد
تــزوج الـصــديق الـصــــــــــحـفي ســهـيل
ـة عـبــد الـوهـاب  ســامي نـادر من كــر
وكـان شقـيـقهـا سـعد مـوظـفاً  في وكـالة
االنــبـاء الــعـراقــيـة فـي بـعض  ســنـوات

السبعينيات.
ـــمــــكن احلـــديث مــــطـــوالً عن كل ومن ا
ن عـائــلـة من هــذه الـعـوائل وغــيـرهـا 
عــــاشــــوا فـي مــــحــــلــــة گــــهــــوة شــــكـــر
وضــواحـيــهـا  لــكن هــذا هـو مــوضـوع

آخر.

قــائــمــة ادارة الـــكــهــربــاء والـــتــنــويــر
الحظات. نشورة مع هذه ا ا

وعـلى بعـد خطـوات بيت أهل والدتي 
ـكونة من جـدتي وأبنها عـبد الوهاب ا

وبناتها خاالتي.
وأقـام  خـالي عـبـد الـوهـاب الـفـرضي 
أبـو فؤاد في وقت الحق في هذا البيت
الذي كانت تتوسطه شجرة غير مثمرة
وأمـتهن  الطـباعة وصف احلروف في
تـنبي ومـحلـة السنك  مـطابع شـارع ا
وتـنـتشـر في أزقـة احملـلة بـيـوت أقارب
والــدي  وأقـارب والــدتي الـقــادمـ من
مــحــلــة قــنــبــر عــلي في شــارع غــازي.
وأنـتقل خالي بـعد زواجه الى دار أكبر
ــقــابــلــة من الــدار قــلــيالً في اجلــهــة ا
األولى  وكـنـا نـقـيم فـيه مـعـهـم عـنـدما
كـنــا نـأتي في الــعـطـلــة الـصـيــفـيـة من

قضاء عنه  الى بغداد.
وبــعــد وفــاة الــوالــد عــاد  1944عــادت
الــعـائـلــة وأسـتــأجـرت نــفس الـدار في
گــهــوة شــكــر بــعــد ان كــان الــوالــد قـد
أســـتـــأجـــر داراً في مـــحـــلـــة أرخـــيـــته
بـالكرادة الـشرقيـة تمامـا خلف البـناية
الـــــتي فــــيــــهــــا مـــــا كــــان يــــعــــرف في
الـســبـعـيـنــيـات من الـقــرن الـعـشـرين 
مـطعم دنانير وهنالك ولدت انا أصغر
أبـناء أبراهيم صالح شكر  وفي محلة

گهوة شكر بدأت خطواتي األولى.
ـدخل الـثـاني الى وعـنـد الــدخـول من ا
داخل الـزقـاق الـطـويل الـذي  يـصل في
نـهــايـته الـى مـحـلــة فـضــوة عـرب كـان
هــنـالـك داخل هــذا الـزقــاق بــيت جـدي
صـالح شـكر ويـعـيش فيه بـنات واوالد
أحــد أعــمـامــنــا  بــاالتــفـاق مـع جـمــيع
الـورثة  وهو الـبيت الذي كـان ابراهيم
صـالـح شـكـر يــعـيش فــيه في طــفـولـته
وفي بــدء حـيــاته الـصــحـفـيــة  ولـيس
بـعـيـداً عنه كـان بـيت أهل ثـامر زروقي
الـية في إحدى حقب الـشيخـلي وزير ا

عقد السبعينات .
ــــدخل الــــثـــالـث  هـــو زقــــاق واسع وا
يـخرج الى شارع غازي (الـكفاح الحقا)
في بـداية مـحلـة فضـوة عرب  وهـنالك
بــيت أوالد الــعم  خـزعل صــالح شــكـر
واشـــقــائـه عـــبـــد الـــســتـــار وصـــبـــيح

واختهما.
ـنـطــقـة عـاش  وفي أحــد بـيـوت هــذه ا
فــيــصل حــسـون نــقــيب الــصــحــفــيـ
األسـبق وشـقيـقه عـبد الـعـزيز  بـعد أن
تـنقلت عائلتهـما قبل هذا البيت وبعده
في عـدة بيـوت داخل محلـة گهـوة شكر
ولـــهـــمـــا أقــارب عـــديـــدون فـي اركــان
احملـلـة وكـانا عـلى عالقـة ود مع أبـناء
عــــائــــلــــتــــنـــا  ومــــنــــهم أوالد الــــعم 

وخـــصـــوصـــاً خـــزعل  وخـــالي عـــبـــد
الــوهـاب وفي وقت الحق مع شــقـيـقي
بــاسم وأبن خـال الــوالـدة مــنـاف عــبـد

اللطيف  وآخرين.
والـكـثـيـر من تـلك الـبـيـوت في مـحـلـتي
گـــهـــوة شـــكـــر وفـــضـــوة عـــرب جـــرى
اســـتــــمالكــــهــــا من قــــبـل الـــدولــــة في
الـثمانـينيـات ضمن إطار تـطوير شارع
الــشــيخ عــبــد الــقــادر الــكــيالني وهــو
ـتـد شـارع أصـبـح عـريـضـاً وواسـعـاً 
من الــشـارع أمـام  مــرقـد الـشــيخ حـتى

شارع الرشيد.
وفي  اجلـزء الذي يـحد مـحلـتي فضوة
عــرب  وگــهــوة شــكــر من شــارع غـازي
ــتـــجه من بـــاب الــشـــيخ الى الـــبــاب ا
الــشــرقي تــنــتـــشــر مــقــاهي صــغــيــرة
ودكــاكـ لــبــيع الــهــريــسـة والــقــيــمـر
والــكـاهي والــچـرك والــكـعك  ومــطـعم
مـــهـــدي لـــســـمك اجلـــرّي واحلالقـــ 
ومــحـل بــيـع الــثـــلج  ثم عـــلى يـــســار
الـشارع عـنـد محـلة فـضـوة عرب حـمام
ـدخل آخر احلـمـيـدي لـلـرجـال وقـسم 
نـطـقة كـان مـركز لـلـنسـاء  وفي هـذه ا
شــرطـة بـاب الــشـيخ الــذي تـعـرض في
مــــظـــاهــــرات عـــام 1952 الـى هـــجـــوم
ا أسـفر عن مـصرع أحد ـتظـاهرين  ا
افـراد الشرطة  والتمثيل بجثته وحرق
ـركـز في عـقد ـركـز وقـد انتـقل هـذا ا ا
الـثـمانـيـنـيات مـن القـرن الـعـشرين الى

بغداد
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حتتفـل الشعوب بابطالها الذين صنعـوا التاريخ وتركوا بصمة واثر في حياتهم 
يحتـفلـون بهم النـهم غيروا مـجرى الـتاريخ لصـالح تلك الـشعـوب  حينـما حـملوا
مشـعل احلرية وهم يضحون بارواحـهم من اجل العدل واالنسانية واخلالص من

الظلم والفساد .
ـهم لـهذه وتخـتـلف الشـعـوب حـينـمـا تسـتـذكر ابـطـالهـا بـطريـقـة احتـفـالهـا وتـكر
ا يتالئم مع ثـقافتها ووعـيها وتاريخـها اوال وقيمة وتـاثير ماقدمته الشخـصيات 
تلك الـشخصيات  واستذكار مـثل هذه الشخصيات هو السـتلهام فيض عطاءها
ـا قدمـته من تـضحـيـات كبـيرة  ودروسـها وتـضـحيـاتـها حـيث تـتربع قـمة اجملـد 

وهي تقارع الظلم من اجل بناء مجتمع خالي من القهر .
ان مـسـيــرة احلـيـاة التـخــلـو من هـذا الــصـراع االبـدي وكـانــنـا جنـد في كل زمن
حسـينآ ويزيدا ولكل فرعون موسى يتنازعان احلياة  سر اينما شئت في شؤون
احليـاة فلسوف ترى امـامك صور من ذلك الصراع اخلـالد يتكـرر هنا وهناك كل

يوم .
ـثل هذا الـكفـاح بـ احلق والبـاطل اذ اجنرف وهاهـو تاريخ االنـسـانيـة مفـعمـا 
اجملـتـمع الـبـشـري في هـذا الـسـبـيل تـارة وفي ذلك الـسـبـيل تـارة اخـرى   (فاذا
نـحن اهـملـنـا الـتفـريق بـ حـس ويـزيـد في الـتاريخ جـاز لـنـا ان نهـمل الـتـفريق

بينهما في اي زمان وبهذا قد يلتبس علينا وجه احلق وتشتبك حدود الظلم 
(والعدل معا بحيث التستطيع لها فصال والتميزا .
احلس (ع) شخصية فذة امتلك ارادة التحدي

ـان بـالتـغـييـر من خالل ثـورته ضـد الـظلم  ورغم قـلـة الـناصـر والـعدد  بـوعي وا
ثبت على القيم التي امن بها هو واصحابه وال بيته .
طلق الرادة الرب ان الدين الذي يدعو الى االنقياد ا

 هو في الـوقت ذاته وللسبب ذاته يدعو الى الثورة ضد الطغيان على كل ماسواه
 وكل خطاب فيه الى عبادة الله ونبذ عبادة الطاغوت .

كان احلـس ثوريـا بدينه  والـدين الثوري هـو دين يغذي اتـباعه ومعـتنقـيه برؤية
نـقـديــة حـيـال كـل مـايـحــيط بـهم من بــيـئـة مــاديـة او مـعــنـويـة ويــكـسـبــهم شـعـورا

سؤولية جتاه الوضع القائم يجعلهم يفكرون بتغييره ويسعون لذلك. با
ثـورة احلـسـ امـتـدادا لـلـرسـالـة االسالمـيـة الـتي قـادهـا جـده رسـول الـله (ص)
لتغـييـر الواقع البـائس الذي تعـيشه الـعرب فكـذلك احلس احـيا سنـة جده الذي

دعى الى العدل والسالم واالنسانية بعيدا عن الظلم والفساد .
واجـهة سـلطـة عـاثت في االرض الفـساد  وتـهدف حـركته الى انهـا حركـة ثوريـة 
اسـتـبـدال الـوضع الــقـائم  بـوضع اخـر مـثـالي وحتــقـيق هـدف احلـيـاة وتـاسـيس
مجتـمع يقوم على دعامة الـعقيدة والرسالة االجـتماعية الرافضـة لعبادة الطاغوت
والقضـاء على الـطواغيت واقـرار مبدا الـتوحيـد لكي تتـجلى فيه الـوحدة البـشرية

والعدالة االجتماعية .
ثلكم في الصـوت الثوري يتجسد في حقوقكم وحق الـوطن التي يسعى لها من 
ان القـادم  بصدق انتمائـها للشعب والوطن االنتخـابات النتزاعها حتت قـبة البر

شروعة. عبر عن تطلعاته ا وهي الصوت ا
مااحـوجنا لـلحـس بيـننـا ومااتـعسنـا بابـتعـادنا عن قيم
ـا قــدمه ونـحن نـعـيش حـكم ثـورته الــنـبـيـلـة والـتـاسي 

سلطة الفساد وفقدان الكرامة وتهديد وجودنا .

{ عن مجموعة واتساب

بـعـيـدًا لـيـصـبح مـقـهى فـيه عـدة الـشاي
وبــضـــعــة مــقـــاعــد  وأصــبـح  الــنــاس

يرتادون گهوة شكر.
ـقهى في منـطقة خـالية  بل ولم تـنشأ ا
البــد من ان شــكـر أخــتــار  لــهـا مــوقــعـاً
ـكن ان يتردد الزبائن فـيه على مقهاه
ـــــوقع قـــــبل بـــــدايـــــة حي وكــــان ذلـك ا
ـر علـيه كل من يـتجه الـتسـابـيل الذي 
الى ســوق الـصــدريـة أو يــعـود مــنـهـا 
وكـانوا كسبة وأيدي عـاملة ومتسوقون
كـثيرون  أضافـة للرجال الـذين يقضون
قهى  وتدريجياً أخذت أمـسياتهم في ا

نطقة صفة محلة گهوة شكر. ا
ومن تـتـبـع أصـول شـكـر مـحـمـود  فـقـد
نـسبـها الـوالـد ابراهـيم صالح شـكر في
إحـدى مـقـاالته الـصحـفـيـة الى الـكـروية
الـقيـسية الـعدنانـية وفي بـضعة أوراق
بـخط يده ومـتابـعات سـمعـتهـا من كبار
الـعائـلـة  وصلت الى ان اجلـد اخلامس
عـشر بعد شـكر محمـود هو قيس عيالن

. الذي ينتسب اليه القيسيون جميعاً
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لــلــمـــحــلــة ثـالثــة مــداخـل هي الــشــارع
ـ الــوسـطي والــثــاني الـزقــاق عــلى 
سـيـنـمـا الـشـرق والـثـالث يـطل مـبـاشرةً
عــلى شــارع غــازي عــنــد بــدايــة مــحــلـة
فـضـوة عرب وكـلـهـا مرتـبـطـة ببـعـضـها
داخل احملـــلـــة  فــيـــمـــكن ان تـــدخل من

مدخل لتخرج من منفذ آخر.
 يـقع  الـشـارع الوسـطي الى الـيـم من

مــنــتــصف الــشــارع الــعـام الــرابـط بـ
ـتــحف الـوطـني لـلـفن احلـديث سـاحـة ا
وسـاحـة اخلالني الـذي يـسـمى اجلـانب

االخر منه محلة الفناهرة .
ـة محل تـاجر وكـان في الفـنـاهرة الـقد
حـبـوب مـعروف بـأبـو الـتـمن  ومحالت
تـــــأجــــيـــــر الـــــدراجــــات الـــــهــــوائـــــيــــة
(الـبايسكالت) جوار بـيت كانوا يقولون
ــغــنــيــات تـعــيش فــيه لــنــا ان أحـدى ا
ومــــحـل بــــيع الـــــچــــرك وهـي نــــوع من
ـعاجن الـشعبـية الـتي يجـرى اعدادها ا
في الــفــرن  وبـائـع الـرگي الــذي يــفـرش
بـضـاعـته عـلى حـصـيـرة قصـب  وكذلك
اشـتهرت مـحلة الـفناهـرة بحيـاكة وبيع
ـصنـوعة كـانس اليـدوية ا ـهافـيف وا ا

من خوص سعف النخيل! 
ـدخل  الـثاني حملـلة گـهـوة شكـر يقع وا
الى الـيم من سـينما الـشرق الصـيفية
عــلى بــعــد خــطــوات من شــارع غـازي 
وقـيل لي ان  سـاحـة السـيـنمـا أصـبحت
كـراجاً لتصـليح السـيارات  وهنالك في
ــدخل  حملــلــة گـهــوة شــكـر ــ هـذا ا
ويـســاره بـيــوتـاً مــتـشــابـة تــقـريــبـاً في
مـظـهـرها االمـامي  وأسـتـأجـر أبـراهيم
صـالح شكـر في مطلـع حياته الـوظيـفية
أوائل عـــقـــد الـــثالثـــيـــنـــات مـن الـــقــرن
كـونة الـعشـرين إحداهـا ومعه عـائلـته ا
آنــذاك مـن الــوالـــدة وشــقـــيــقي االكـــبــر
ريـاض  وهي الدار التي تعنيها صورة

إبراهيم صالح شكر
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أســـتــطـــيـع ان أوثق ان تـــاريخ انـــشــاء
احملـــلــــة يـــعــــود الى ســــنــــوات احلـــكم
الـعثمانـي وليس في العشـرينيات خالل
االنـتداب البريطاني كـما أخطأ  البعض
بـقـوله ان قـهـوة شـكـر أنشـأت في اوائل

عقد العشرينيات من القرن العشرين. 
وأدلـتي عــلى ان احملـلـة كـانت مـوجـودة
قـبل العشرينـيات هي ان الوالد ابراهيم
صـالح شكـر أصبح مخـتاراً حمللـة قهوة
شــكـر مــطـلع عـام 1916بــعــد عـودته من
ـنـفى الـعثـمـاني وورث اخملـتـارية عن ا
والـده أحمـد الـذي كان مـخـتاراً لـلـمحـلة
قـبل وفــاته  وكالهـمـا تـولى اخملـتـاريـة
خالل احلــكم الــعــثــمــاني الــذي إنـتــهى
رسـمـيـاً بـاالحـتالل الـبـريـطـاني لـبـغـداد
يــوم احلــادي عـشــر من شــهــر آذار عـام

.1917
وقـــد رافق احلــــديث عن جــــدنـــا شـــكـــر
مـحـمـود قـصص كـثـيـرة مـنـهـا أنه كـان
مــعــتــقالً ألســـبــاب قــيل انــهـــا تــتــعــلق
ـناهضـته للـعثمـانيـ وليس االنكـليز
كـمـا يـتـوهم الـبـعض وقـيل عـائـلـياً انه
كــان مــعـــتــقالً في ســجـن مــحــلي داخل

شهربان أو قربها. 
وأصـبحـت ناحـية  شـهـربان  فـيـما بـعد
قـضـاءً وفي عـام 1950 وبـأرادة مـلـكـيـة
قداديـة نسبة تـغير أسـمها الى قضـاء ا
ـقــداد الـرفـاعي الى الــشـيخ الـصــوفي ا

دفون فيها . ا
وإشـتغل الوالد ابراهيم صالح شكر في
بـدايات حيـاته الوظيـفية مـديراً لنـاحية
شـهربـان بعـد أن نقل الـيهـا من وظيـفته
الـسابـقة مديـراً لنـاحيـة تكـريت  بتاريخ
 1932-7-12وبـقي فـيـهـا حـتى الـسادس
من ايـــلـــول عــام  1933عـــنــدمـــا أصــبح
قــائـمــقــامــاً لــقـضــاء  شــهــربــان وحـتى
الـثاني من مـايس عام  1934عـندمـا نقل
قـائـمقـامـاً لقـضـاء قـلعـة صـالح في لواء

(محافظة) العمارة.
قــرر شــكــر مــحــمـــود الــهــرب ومــنــعــته
مالبــسه من الــتــســلل عــبــر الــقــضــبـان
فــخــلــعــهـــا  وقــيل انه جنح بــاالنــزالق
عـاريــاً من بـ قـضـبــان شـبـاك الـسـجن
الـذي كان كـبـيراً نـوعاً مـا ومن ثم ناوله
ـسجـونـ معه مالبـسه عـبر ذلك أحـد ا
الـشـباك فـإرتـداها وهـرب الى مـرتفـعات
قـريـبـة من خــانـقـ وقـضى فـيـهـا وقـتـاً
طويالً  ومن احملتمل أنه حظي بتعاون
ومـسـاعـدة من أبـنـاء عـشـيـرته الـكـرويـة
ناطق من نتشرون في هذه ا الـقيسية ا
ديـالى حتى وقتنا احلـاضر حتى تمكن
ــا مـشــيـاً من االنــتـقــال الى بــغـداد  ر

على االقدام أو على ظهر الدواب.
وهـــكـــذا كـــنـت أســـمع روايـــة ســـيـــدات
الــعـائــلـة في احلــديث  عن جــدنـا شــكـر
مـحمود  وكيفية انتقاله من لواء ديالى

الى بغداد.
وبـالتأكيد جـرت هذه الوقائع  في القرن
الـتاسع عـشر وكـان العـثمـانيـون وليس

االنكليز هم من يحكم العراق.
ويـعـتـقـد أن شكـر قـد أحـتـمى في بـغداد
في مـرقـد الـشـيخ عـبـد الـقـادر الـكـيالني
ـا تعاطف أهـالي محلـة باب الشيخ ور
مـعه في موقفه ضد العثماني أو أن له
ـنـطــقـة سـاعــدوه في أيـامه أقـارب فـي ا
االولى  والبــد من أنه حــصل عـلى ثــقـة
ــنــطــقـة  خــصــوصــا ً وأن وقــتـاً أهل ا
طـــويالً قـــد إنـــقـــضى عـــلى قـــصـــته مع
الـعـثـمـانــيـ والـهـروب مـنـهم وتـعـرف
تـدريــجـيــاً عـلى ضـواحـي مـنـطــقـة بـاب
الــشــيخ   ومــحالت مــا أصــبـح يــعـرف
بـشارع غازي  وكان له اقـارب من ناحية

النساء في محلة قنبر علي.
وأسـتـقـر رأيه عـلى جتـهـيـز مـوقع لـيس

هذه رواية فـيها جـزء تسنـده آراء تاريخـية سمـعتهـا شخصـياً من عدد مـن سيدات الـعائلة
رحـمـة الـله عــلـيـهن  وعــدة مـرات عـنـدمـا كــنت أتـردد عـلى بــيت جـدي وكـنت شــابـاً طـالـبـاً

. جامعياً
حافظة األنبار ـتوسطة في قضاء عـنه  درسة االبتدائية وا وكنت قبل ذلك وأنا طـفل في ا

أسمع  هذه الرواية من جدتي ألمي رحمة الله عليها.
الحـظـات التي وافـاني بـها واجلزء االخـر من هـذه اآلراء هي ذكريـاتي الـشخـصـية ومن ا
االخ عـبد العـزيز حسـون أبن محلـة گهـوة شكر ومالحـظات أخرى من عـدد من االصدقاء
الحـظـات رداً عـلى الـصـورة غـيـر الـذين لـهم جـذور أو أقـارب في احملـلـة.وقـد دونت هـذه ا
قبولة لبرنامج في احدى قنوات التلفزيون حتدث فيه عن محلة گهوة شكر البغدادية .   ا
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ال شيء يـعـطي صـورة لـلـماسـاة ولـلـتـدهور
االقـتـصادي واالمـنـي واخلراب الـشـامل في
لـبنان افضـل من االرقام واالحصاءات وهي
ارقام تـزعج اللبنانـي وكل من يحب لبنان

وانا منهم.
من جـلـسة الـثقـة الـنيـابـية بـحـكومـة جنيب
مـــيـــقـــاتي انـــقل هـــذه االرقـــام الـــواردة في
الـتـقـاريـر الــدولـيـة وهي أرقـام تـتـجـاوز كل

أنواع البالغة والفصاحة.
ـتعدد االبعاد في - دراسة االسـكوا "الفقر ا

لبنان" الصادرة في سبتمبر 2021:
ـتعـدد األبـعاد في تـضـاعفت نـسـبـة الفـقـر ا
لـبنان من % 42 في عام  2019إلى % 82
ــدقع) عــام2021 بــلــغت نــســبــة (الــفــقــر ا
ـتــعـدد األبــعـاد % 34 عـام 2021 أي مـا ا
يـعادل %40 من مـجمـوع الـفقـراء ارتـفعت
نسـبة األسر احملرومة من الرعـاية الصحية
من % 9 عــام  2019إلى% 33 عــام 2021
%55من السكان ليسوا مشمول بأي

شكل من أشـكـال التـأم الـصحي ارتـفعت

نـسـبــة األسـر غـيـر الـقــادرة عـلى احلـصـول
على الدواء إلى أكثر من 52%.
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مـسـتــقـبل االطـفـال عـلى احملك" الـصـادر في
حزيران % 80 2021 من األطـفال في لبنان
ـا كــانـوا عـلـيه في بـدايـة عـام أسـوأ حـاال 
2020 أكثر من % 30 من العائالت لديها
طـفل واحــد عـلـى األقل خـســر وجـبــة طـعـام
يـوميا % 60 من األسـر اضطرت إلى شراء
الـطــعــام عن طــريق االئــتـمــان أو اقــتـراض
ـــال % 40 من األطــــفـــال هـم من أســـر ال ا
ــنـازل لـيس يـعـمل فــيـهـا أحـد % 77 من ا
ـال لـشراء لـديـهـا مـا يكـفي من الـطـعـام أو ا
ــعـلـمـ %90 من الـطــعـام. فـقـدت رواتب ا
قـيمـتها %15 من األسـر توقـفت عن تعـليم
أبــنــائــهــا أكــثــر من 400 الف طــفل خــارج

درسة. ا
- انفـجـار بـيروت: تـضـرر أكـثر من  55ألف
طالب بـشكل مباشر/ أحلق االنفجار الضرر

بـ 183 منشأة تعليمية.
- يـــواجه مـــا ال يـــقل عن %70 من ســـكــان
ـيـاه وانـخـفـاضـا لـبـنـان نـقـصـا حـادا في ا

ـيـاه ب 80%. - بـنــسـبـة احلــصـول عــلى ا
تقـرير مرصد األزمـة في اجلامعة االمـيركية
في بــــيـــروت الــــصــــادر في الــــعـــام 2021:
التكـلفـة الشهـرية لـلطعـام ألسرة مـكونة من

5 أفراد تزيد (3,500,000 ثالثة مالي
وخمـسمائـة ألف ليرة لـبنانـية ) أي حوالي
5 أضعاف احلد األدنى لألجور ارتفاع

أسعار عشر سلع غذائية أساسية بأكثر من

% 700 منذ يوليو 2019.  -بحسب تقرير
ـتـحـدة مـنـظــمـة األغـذيــة والـزراعـة لـأل ا
نشآت السياحية ائة من ا 2021:  50 با

تغـلق أبوابـها أو تعـاني بشـدة إقفال 896
مـؤسـسة مـطـعـمـيـة خالل الـ 4أشـهـراألولى

من العام 2021.
تحدة الصادر في أيار2021: تقـرير األ ا
ـرض في العام غادر 1000 طـبيب و800 

(2020) واعـــتــقــد ان الــرقم هــذا الــعــام قــد
تـضـاعف كـثـيـرا.في عـمـلـيـة جتـديـد الـنـظام
ـــانـي من الـــعـــام  1972إلى الـــعـــام الــــبـــر
1992خسر لبنان خمسة عشر عاما مع

التـيه والضـيـاع واالحقـاد واالنقـسام وفـقد
مـا يـزيـد عـلى مـئة ألف من الـشـهـداء وأكـثر
من ثالثمـائـة ألف جريـح وما يـقـارب سبـعة
عـشـر ألف مــفـقـود وأكـثــر من مـلـيـون نـازح
ا يقارب ومهـجر ومهاجـر ودمار وانهيـار 
ــائــة مـلــيــار دوالر. وتــفـكــكت مــؤســسـات ا
الدولـة الوطنية واستبيحت سيادة اجملتمع

والكيان باإلجتياحات واإلحتالل".
واخر االرقـام خسـائر لـبنـان منـذ االستقالل
حـتى اآلن فــقـد اغـتــيل في لـبــنـان رئــيـسـان
للـجمـهورية وثالثـة رؤساء حـكومـة وزعماء
كـبـار ومـرجـعيـات روحـيـة رفـيـعـة بـاإلخـفاء
واالغــتــيــال وعــلــمــاء كــبــار ووزراء ونـواب
وقـادة أحزاب وإعالمـيـون ومـفـكـرون وقادة

أمنيون ومواطنون أبرياء".
هــذه االرقــام نــقــلـتــهــا عن الــنــائـبــة بــهــيـة
ـستـقبل" الـنيـابية احلريري رئـيسـة "كتـلة ا

خالل جلسة الثقة.

5  s

بيروت

فيصل حسون  رياض ابراهيم صالح شكر

قـائمـة كـهـربـاء بـتاريخ 1935/8/6  بـاللـغـت
العـربية واإلنكليزية  صادرة عن شركة التنوير
بأسم دينة بغداد والقوة الكهربائية احملدودة 
ابراهـيم افندي صـالح شكـر بدفع مبـلغ مقداره
دينـار عراقي واحد لقاء الـكهرباء في الدار رقم
49/ 207/1 الواقعة في محلة قهوة شكر

ببـغـداد. وكـان الوالـد يـسـكن في هـذه الدار مع
ـكــونـة آنـذاك من الـوالـدة  وشـقـيـقي عـائـلـته ا
االكـبـر ريـاض.وكـان  في حـيـنه يـشـغل وظـيـفـة
قـائـمـقام قـضـاء الـصويـرة ثم نـقل الى وظـيـفة
ــكــتب اخلــاص في وزارة الــداخــلــيـة مالحظ ا
خالل وزارة ياسـ الهاشمي ووزيـر الداخلية

فيها رشيد عالي الكيالني.

أربـعيـنيات الـقرن الـعشـرين  يبـدأ عمله
فـجر كل يوم في الشـارع الوسطي حمللة
گــهـوة شـكــر وكل شـوارع بــغـداد آنـذاك
ولم تــكن هـنـالك فــيـهـا مــثل مـا  عـرضه
ذلـك الــــبـــرنــــامـج الـــتــــلــــفــــزيــــوني من
الـــــــقـــــــاذورات في الـــــــقـــــــرن احلــــــادي

والعشرين.
ولألسف جتـول  الـبرنـامج الـتلـفـزيوني
ـذكـور في أزقة لم يـكن يـعرف مـقدمه  ا
اسـمائـهـا وحتدث عن مـنـازل لم يتـمكن
من مـعـرفـة أصـحـابـهـا  كـمـا كـان عـلـيه
حــال بـرنــامج تــلـفــزيــوني قــد لـقــنـاة
اخــرى بــثــته عــام 2015 ثـم حـذفــته من
أرشـيــفـهـا  وكـان مـن االفـضل ان يـقـوم
مــقــدمـو مــثل هــذه الــبــرامج  بــبــحـوث
واسـتـشـارات  مـسـبـقـة مع  االحـيـاء من
سـكنة تـلك االزقة في احملالت البـغدادية
ــعــروفـة خــاصــة وان الــكــثــيــر مـنــهم ا
يـعــيش في بـغــداد حـالـيًــا وفي مـنـاطق

متفرقة منها.
حـتى أن موظف البلدية وهو يرتدي زي
الـبلدية اخلـاص كان  يتجـول يومياً في
سـؤول عنـها وعـند مـشاهدته ـنطـقة ا ا
أيــة مــخــالـــفــة  مــثال رمـي الــنــفــايــات
عـشـوائـيـا أو حـفـر األرض دون رخـصـة
يــقـوم بــفـرض الــغـرامــة الــفـوريــة عـلى
اخملـــالف وبــــإيـــصــــــال رســــمي بـــأسم

البلدية .
وأكـد لي األخ عبد الـعزيز حـسون ضمن
مـا كــتـبه لي مـشـكــوراً من تـفـاصـيل أنه
درسة عـندمـا كان يذهب  صـباحـاً الى ا
في الـتــسـابـيل كـان يـرى في ذلك الـوقت
البسه الرسمية ـبكر  عامل النظـافة  ا
ـكـنـسـة والـكـيس االسـود الذي وبـيـده ا

يجمع فيه القمامة من الشارع!
ولم تـــكن في تـــلـك االزقــة ســـوى مـــيــاه
االمـطــار اجلـاريـة الى بـالــوعـات عـامـة
وعـادة ما تشـاهد السيـدات وهن ينظفن
ــكـانس الــيـدويــة أمـام مـنــازلـهن من بـا

اء . االتربة ورشها با
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ابــراهـيم صــالح شــكـر واقــاربه وابــنـاء
عـمـومـته واقـارب الـوالـدة الـقـادمـ من
مــحـلــة قــنـبــر عــلي  وكــانـوا كــثــيـرون
ومــوجــودون في الــعــديــد من الــبــيــوت

وبعضها متقاربة .
وكـانت واســطـة الـنـقـل الـوحـيـدة آنـذاك
هي عـربـات الربل الـتي جتـرها اخلـيول
ويـستـأجـرها الـزبائن لـلتـنـقل من محـلة

. الى أخرى وبأجور زهيدةً
وفي بـيت جدي  عاش قبل ان تستملكه
الـدولـة مــحـمـد أمـ صـالح شـكـر الـذي
كــان في شـبــابه نــاشـطــاً شــيـوعــيـاً في
مـصــنع الــكـوكـاكــوال في شـارع الــشـيخ
عـمـر وبـعـدها أصـبح مـتـصـوفـاً يـقضي
لـيـاليه مـتـعـبداً في مـسـجـد الشـيخ عـبد

القادر الكيالني .
وكـذلك عاش في هـذا البـيت عبـد الكر
صــالح شــكــر وشــقــيــقه عــبــد الـعــظــيم

وعماتهما.
وأصــبح خـزعل صــالح شـكــر وشـقــيـقه
عـبــد الـسـتــار مـحــامـيـان مــعـروفـان في
بــغــداد وشــغل خــزعل عـام 1964-1966
مـنــصب مـديــر عـام مــؤسـسـة الــضـمـان
االجـتماعي بـينمـا شغـــــــل عبـد الستار
في نـفس الفــــترة تـقريـباً مـنصب مـدير
عـام انـتـاج الـطـــــــــابـوق  وأشــــــــترك
فـيـمـا بعـد مع فـيـصل حـبـيب اخلـيزران
فـي مـــــكـــــتب مـــــحـــــامـــــاة بـــــشــــــــــارع
الـــســــــــــعـــدون قـــبل نـــصب اجلـــنـــدي

اجملهول سابقا.
ولــيس بــعــيــداً بــيــوت أوالد أعــمــامــنـا
واخــــوالـــنــــا واقــــارب الــــوالـــدة واوالد
خـاالتهـا وانتـشروا في كل أزقـة احمللة 
ويــعــيش أحــفــادهم حــالــيــاً في أحــيـاء
الـرصـافـة والـكـرخ  وفي الـغـربـة خـارج

العراق.
وكـان الوالد قـد أمتهن الـصحافـة مبكراً
فــــشـــارك عـــام 1909 في نــــشــــر بـــعض
ـــقـــاالت االدبــــيـــة في جــــريـــدة ( بـــ ا
الـــنـــهــريـن) ثم عــام 1911 فـي جــريــدة
(النوادر) وفي عام 1913 أصبح محرراً
جملـلة (الـرياحـ ) األدبيـة  وأصدر  في
عارف) قبل نـفس العام مـجلته(شـمس ا
ان يـتعـرض للنـفي ايام الـعثمـاني الى
ــوصل وعــاد الـى بــغــداد مــطــلع عــام ا
1916 واصــبح مــخـــتــاراً حملــلــة گــهــوة

شكر.
وفي بـدايـة االنـتداب الـبـريـطـاني أصدر
عـام 1921 مـجــلـته األدبـيـة ( الــنـاشـئـة)
وبـعـدها (الـنـاشئـة اجلـديدة) وعـطـلتـها
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تـتكـامـل خـطـوط النـقـل من حـولـنـا بـالـطول والـعـرض بـيـنـمـا نـتـقـوقع نـحن خـلف
ستـقبـلية الـواعدة. فـقد أكمل شـاريع ا حدودنا بـفضل الـدعوات الـرافضة لـكل ا
اخللـيجيون حفر أطول نفق للسكك احلـديدية في مشروع قطار اخلليج كجزء من
تـطـويـر خطـوط شـبـكـتـهم الـوطـنـية في األراضـي الوعـرة لـدولـة اإلمـارات الـعـربـية

تحدة. . ا
https://youtu.be/YSDbugAxf-Y

ـتـد الــنـفق بـطـول 1.8 كـيــلـومـتـرا حتـت جـبـال احلـجـر حــتى يـصل إلى إمـارة  
ــرحـلـة الــثـانـيـة من مــشـروع قـطـار الـفـجـيــرة.  الـنـفق جــزء من احلـزمـة  Dفي ا
اخلـلـيج. . يـبـلغ طـول احلـزمة ( D) 145© كم وتـربط دبي والـشـارقـة عـبـر جـبال

احلجر باجتاه الفجيرة. .
حتـتوي احلزمة  Dعلى تـسعة أنفاق يـبلغ طولها مـجتمعة 6.9 كـيلومترا يـتخللها

54 جسرا و 20 معبرا للحيوانات. .
سـار عبر ـر ا ـكتـملـة خطوة مـهمـة للـمشـروع هذا الـعام و تُـعد أعـمال احلـفر ا
تـغـيرات الـطوبـوغـرافيـة األكـثر تـعقـيـدًا في بنـاء الـشبـكة. ويـعـني اكتـمال بـعض ا

كن أن يستمر وفقًا جلدول زمني سريع. . شروع  النفق أن ا
تـطـلـبت أعـمـال احلـفـر 300 ألف سـاعـة عـمل  خاللـهـا

إزالة أكثر من نصف مليون طن من احلجارة. .
وكـجـزء مـن بـنـاء شــبـكــة الـسـكـك اخلـلـيــجـيــة بـدأ مـد
ـسـار هــذا الـعـام في مـنـطـقــة الـظـفـرة بـاجتـاه حـدود ا

اإلمارات مع السعودية.

{ عن مجموعة واتساب

ــسـلـمـ والــعـرب بـاخلــصـوص مع الـقــيم الـسـائـدة تــنـاقض الـســلـوك في بالد ا
واالعراف االجـتماعية والتعاليم السماوية ,يجـعل من الكثير مضطرب الشخصية
وما يطـلق عليه "ازدواجي الشخصية" فينتشر الكذب والنفاق والرياء وغيرها من

السمات الغير محمودة التي ينبذها القرآن الكر .
من هذه التناقضات في بالد العرب وحسب التقاليد السائدة واالعراف والتعاليم
عروف علمياً ان اجلنس هو احملور الرئيسي في بناء االسالميـة حتر "الزنا" وا
الـشخـصية ,نالحظ في الـعراق مثال وكـما هو مـشاع كان هـناك بيـوت خاصة او
أحيـاء برتادها الشبـاب تسمى بيوت الدعـارة " البغاء " كانت مـنتشرة في العراق

قبل 2003 مدعومة ومحمية من قبل السلطة .
احلاجـة اجلنـسيـة تدفع الـكثـير من الـذكور الى الـذهاب الى هـذه االماكن ,فـبهذة
الطـريقـة جعـلت من الشـباب الـذكور وفق الـشريـعة االسالمـية قـد مارس" الـزنا "
فيـجعل منه مضطرب ازدواجي يعـيش صراع ب القيم والتعـاليم السماوية التي
تنـهي وحترم فعل "الـزنا " وب احلاجـة الى االشباع او التـفريغ اجلنـسي تزامنا
ـعيشية التي تـمنع الزواج وتكون عـائق بينهم حتت رحمة لدى االغلـبية الظروف ا
ـة سـواء قبل وبـعد 2003.هـذه الضـغـوط تدفع اغـلب الـذكور الى الـسلـطات الـظا
ـبـكـر الـغــيـر مـدروس فـيـقع في الـتـخـلص من عــقـدة الـذنب "الـزنـا" الـى الـزواج ا
مـشـكـلـة اخـرى فـهو يـعـيش حـيـاة مـضـطـربـة طـوال حـياته ,فـيـكـون انـسـان سهل
االنـقـيـاد واالنـحراف ,غـيـر مـبدع ,ازدواجي  ,غـيـر خالق  ,سـايـكـوبـاثي  ,فـاشل
مـتملق ,هذه الـضغوط واالنـحرافات لـها عالقـة بينـها وب عـمليـة اخللق واالبداع
في مـجال او اخر ,وهذا مـا شوهده في حياتـنا من الكثيـر الذي كان منغمس في
االنحـراف جتده يوما ما متدين جـدا لشعوره بالذنب فيـلتجأ الى الله لعل وعسى
يخـفف او يغـفر الـذنوب الـتي ارتكـبها ,فـيكـون انسان ازدواجـي بنـاءه غير سـليم
ـؤسـسة الـديـنـيـة الـتي يـنـتـمي الـيـهـا او االنـتـماءات مـتـنـاقض ,يـكـون عـبئ عـلى ا
احلزبيـة الديـنيـة او احلركات الـدينـية وحتديـداً الديـنية ظـناً مـنه انه سيرضي ريه
ملتـجأ لـشعورة بـالذنب فـيكون أكـثر تـشدداً ومـتزمتـاً يغـلب على سلـوكة االنـقياد
والـعدوان الـسايـكوباثي ,واالزدواج ,يكـون سلـوكه واضع للـجمـيع متـناقض فـيما
يقـوله او يـسلـكه" وأنـهم يقـولـون ما ال يـفـعلـون "االية  226سـورة الـشعـراء. لـهذا
الـسـبب طالـبت الـشـعوب االوربـيـة والغـربـية بـفـصل الـدين عن السـلـطة ,وهـذا ما
نـشـاهـده الـيـوم في بالدنـا الـعربـيـة وخـاصـة في الـعـراق عـنـدمـا اعـتـلت االحزاب
ـعايـر فـانتـشار بـيوت الـديـنيـة او بعض رجـال الـدين السـلطـة . الحظ ازدواجـية ا
ؤسسة الدينية قادرة ارسة الزنا في حانات خاصة لم جند ا البـغاء والفساد و
عـلى عالج او جتفـيف مـنابـع هذا االنـحراف ,عـلى الـرغم من ان الـعالج ليس من
كن ,ليـس من الصـعب ان نغـير مـجرى مـاء قذر الى مـجرى الـصعب او الـغيـر 

ماء نظيف طاهر مطهر .بيوت البغاء او االحياء التي كانت
مـنـتشـرة قبل 2003 الـتي يرتـادها الـفقـراء من الشـباب
لـلـتـخـلـص من الـضـغـوط اجلـنـسـيـة والـتي حتـولت بـعـد
2003 الـى حــانـــات ومـالهي لـــيـــلـــيـــة يـــرتـــادهــا اوالد
ـال العام والـطارئـ في السـلطة الفـاسدين والـسراق ا
ـمكن ان تـتحـول الى اماكن واالغـنيـاء اجلدد . هل من ا

خاضعة للشريعة االسالمية ?
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الـــعـــراقي وزمالئه الـالعـــبـــ الـــدولـــيــ
ـنــتـخب الــسـابــقـ الــذين عـاصــروه في ا
الوطـني ونـادي القـوة اجلـوية وعـدد كبـير
من مشـجـعي ومحـبي فـنه الراقي واخالقه
العالية... وقد بدت عالمات احلزن واالسى
عــلى وجــوهــهم وهم يــتـذكــرون الــقـصص
ــواقف الــتي حتــكي طــيــبــة قــلــبه (أبـو وا
احـمـد)... وحتــدث اجلـمـيع ان اخلـبـر كـان
صـاعـقاً لـهم ولم يـصـدقـوا في بـدايـة االمر
حـتى تـأكـدوا منه بـعـدمـا اجـروا اتـصاالت
عـديـدة ومـتـكـررة في سـلـطـنـة عـمـان حـيث
كــان يـدرب أحـد انــديـتــهـا الـتي تــلـعب في
دوري الـــدرجـــة األولـى وقـــد اكــــد اخلـــبـــر
ـدرب مــظـفــر جـبــار الـذي احملــزن زمـيــله ا
يـدرب هنـاك أيـضـاً.وكان احتـاد كـرة الـقدم
قـد هيـأ سـيـارت لـنـقل جـثـمانه من األردن
إلى الـــعــــراق وعـــنـــد وصـــولــــهم كـــان في
اسـتقـبالـهم الـسيـد احمـد عـباس امـ سر
االحتاد الذي وفـر كل ما يسـهم في تسهيل
مهمة الوصـول واالحتياجات األخرى.. مع
اإلشـارة إلى ان االحتـاد العـمـاني الـشـقيق
سـاهم فـي اقـامــة مــبـاراة وديــة تــابـيــنــيـة
ـنتـخب للـراحل جرت في الـسلـطنـة ب ا
الــعـــراقي والــعـــمــانـي وجــرت في ايـــلــول
ســبــتــمــبـر مـن عـام 2004... كــمــا اقـيــمت
ــهــرجــانـات الــكــثــيــر من الــفــعــالــيــات وا
والبطوالت في العراق... في ذكرى وفاته.
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ـــنــتــخب - أول هـــدف دولي لــلـــراحل مع ا
باريات الودية كان الوطني على مستوى ا
في شــبــاك مـنــتــخب انـديــة عــمـان األردني
ـبـاراة وســجل فـيــهـا الـهــدف الـثـانـي في ا
الـتي انتـهت عـراقيـة بـهدفـ دون مـقابل -
سـجل الـراحل هدفـا رائـعـا في مـرمى نادي
تــوتـنـهــام فـورست اإلنــكـلـيــزي في مـبـاراة
ودية جرت في بغداد بـتاريخ احلادي عشر
من تــشــرين األول أكــتــوبــر مـن عـام 1985
باراة للعراق بهدف دون مقابل وانتهت ا
- ســجل هــدف الـفــوز الــثـاني لــلــمـنــتـخب
اركي العـراقي في مـرمى نادي فـولـكا الـد
بـاراة بفـوز عـراقي بثالثـية وانتـهت تـلك ا
نظـيفـة - بتـاريخ الثـاني من شـباط فـبراير
ســـجل هــــدف الـــفـــوز الـــثـــانـي في مـــرمى
ـــاركي فـي مــبـــاراة وديــة ــنـــتـــخب الــد ا

احتضنها ملعب الشعب الدولي.
ع العبي فقدت الكـرة العراقـية واحدا من ا
ـنتـخب الـعـراقي السـابق وصـانع ألـعابه ا
ميز ناطق هاشم... في العام  2004حيث ا
تـوفي في سـلـطـنـة عمـان عـنـدمـا كـان يـقود
نــادي مـــســقـط اثــر تـــعــرضـه إلى ســكـــتــة
قــلـبـيـة... شــيع إلى مـثـواه األخــيـر العـبـنـا
الدولي الـسابق أبـو احمـد وجرت مـراسيم
ـقـدسـة الـتــشـيـيع في مـنـطـقـة الـكـاظـمـيـة ا
وبحضور رئيس واعضاء احتاد كرة القدم

(أحــمــدراضي) وسـجـل الوغـنــدا (هــاسـول
بــول) وفي الــركالت الــتــرجــيــحــيـة ســجل
لـلـعـراق /1سـعـد قـيس /2 سالم هـاشم /3
سـعـد عـبـد احلـمـيد 4/ نـاطق هـاشم الذي
سجل الضربة األخيرة وأخفق شرار حيدر
في التـسجـيل وسجل الوغـندا /1موسيس
/2بـــوغــر /3كـــايـــوجـــاوأخـــفق الـالعـــبــان
ســلــيــمــان كــانــو وروبــرت ورجــحت كــفــة
العراق بالركالت الترجيحية وفازت (4-3)
ركز ركـز األول يليها في ا  لتحصل على ا

الثاني اوغدا فالكويت ثالثاً
- أول مـبـاراة له عــلى مـسـتـوى تـصـفـيـات
كاس الـعـالم كانت في -18اذار مـارس عام
 1981وجـرت بـ الـعـراق وقـطـر وانتـهت
عـراقــيـة ( - (0-1أول مـشــارك له في كـاس
الـعـالم ضد الـبـارغـواي بـتاريـخ الرابع من
حــزيــران يــونــيــو عــام  1986كــمــا شـارك
بـاريات وحصل على كارت واحد بجميع ا
إنذار امام بـلجيـكا في الدقـيقة  65واَجمل
بصـماته في كـاس العالم ال نـنسى تـمريرة
ــرحــوم نـاطق هــاشم الــتي قـدمــهــا عـلى ا
طبق من ذهب لنجمنا الكبير الراحل احمد
راضي الــذي اودعــهـا في شــبــاك احلـارس
بـفـبـاف بـعـد اسـتـغالل الـزاويـة الـفـارغة...
وهــو الــهــدف الـوحــيــد لـلــعــراق في كـاس
الـعـالم جـاء في الـدقـيـقة 57 بـعـد أن تـقدم

. البلجيك بهدف

منـذ بدايـة عام2002حيث اخـذ على عـاتقه
اعــداد قـاعـدة عــريـقــة في صـفــوف الـفـريق
األول وهنا اظـهر اخالصا وتـفانيـا كبيرين
تمـيز ان يصل واستطـاع من خالل األداء ا
ــركــز الــرابع في أول بــفــريـق صــحم إلى ا
مـشاركـة له في دوري االضـواء... كـذلك قاد
فريق صـحم بـنجـاح كبـير في بـطولـة كأس
النخـبة حيث احـرز الفريق مـركز الوصيف
ستمرة لالعبي بفضل مثابرته ومتـابعته ا
الـفـريق األول واحلـقـيـقـيـة ان نـاطق هـاشم
ترك بصمة واضـحة على فريق صحم الذي
قارع الـكبـار عن جدارة واسـتحـقاق بـفضل
... بعدها توجيهاته وحسن قـيادة الالعب
انــتــقل لــتــدريـب نـادي صــور ثـم كــان آخـر
مـشــواره مع نـادي مــسـقط الـعــمـاني الـذي

قاده ليحرز معه لقب الكأس.
- بطـولـة كأس اخلـلـيج العـربي عام 1984
في مــسـقط - وفي بــلـوغ مـنـتــخب الـعـراق
ـــكــســـيك نـــهـــائـــيـــات كــأس الـــعـــالم فـي ا
ــرحــوم نـــاطق هــاشم حــمل عـام - 1986ا
شارة الكاب للمنتخب الوطني عام 1990
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ـــرحـــوم نـــاطق هـــاشم - مــوسم 89-88 ا
سجل  17هدف (وحيـنها حـصل على ثاني
ـــوسم) وحــصـل الــطــيـــران عــلى هـــدافي ا
ـركـز الــثـالث حـيـنـهـا بـعـد األول الـرشـيـد ا
ـرحوم والـثاني الـطـلـبـة - موسم 90-89 ا
نــاطق هــاشم ســجل 12 هــدف (وحــيــنــهـا
ـوسم) وحـصل حـصل عـلى ثــاني هـدافي ا
ـركـز األول - مـوسم نـادي الـطـيـران عـلى ا
ــرحـــوم نــاطق هـــاشم ســجل 17  91-90ا
هـدف (وحــصل حـيـنـهــا عـلى ثـالث هـدافي
ــوسم) وحــصل حــيــنــهـا الــطــيــران عـلى ا
ركز الـسادس وجاء بـعد الزوراء صاحب ا
ـركـز األول والـزوراء والـطـلـبـة والـشـرطـة ا
ـرحوم والـكـرخ والـنـفط - مـوسم 93-92 ا
نــــاطق هـــاشـم ســـجل 24 هــــدف(وحـــصل
وسم) وحصلت حينـها على رابع هـدافي ا
ـركــز الـثـالث... بـعـد الـقــوة اجلـويـة عـلى ا
ركز األول نادي الطـلبـة الذي حصل عـلى ا
ونــادي الــزوراء.- ال نـــنــسى هــدفه في 20
مارس  1984عندما فازت العراق 0:1 على
الــبــحـريـن في مــلـعب الــشــعب احلــكم كـان
حـينـها حـامـد حمـدان (عـمان) - وال نـنسى
هـدفه في  28مـارس  1984عــنــدمــا فـازت
الـعـراق بـضـربـات اجلـزاء بـعـد أن تعـادلت
الــعـراق  1:1مع قـــطــر وانــتــهت ضــربــات
ــرحـوم اجلــزاء بــنــتــيــجـة (3:4)  ســجل ا
ناطق هاشم اخر ضـربة جزاء معـلنأ اللقب
العراقي وفي بـطولة الـصداقة والسالم في

الكويت 
ـبـاراة الـنـهـائـيـة بـ - عام 1989 كـانت ا
ـبـاراة بـنتـيـجة الـعراق×أوغـنـدا وانـتهت ا
(1-1) في وقــتــهـا األصــلي ســجل لـلــعـراق
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ـرحــوم نــاطق هــاشم عـام 1960 في ولــد ا
أحـد األحـيـاء الـفقـيـرة وهي مـديـنـة الـصدر
التي عـاش فيـها وتـرعرع... وكانـت بداياته
ـتـاز عــبـر الـســاحـات الـشـعــبـيـة... فــكـان 
ـهـارة مـنـذ صـغـره... ثم قـدم الـكـثـيـر مع بـا
درسـيـة هـناك... قـبل إن يـبدأ ـنتـخـبـات ا ا
مــشـواره الــطـويل مـع كـرة الــقـدم من خالل
أحد األندية البغداديـة يعرف بنادي األمانة
عام 1978 ليـمثـله مـوسمـ متـتالـ حقق
فيها جنـاحا جعل الفـرق اجلماهيـرية تفكر
في ضـمه إلـيـهـا وفي مـطـلـع الـثـمـانـيـنـيات
انتقل إلى صفوف نـادي القوة اجلوية أحد
اعرق األنـدية احملـلـية وبـقي معه حـتى عام
1989 وهي الفتـرة ذاتها التي ارتـدى فيها
نتخب الـعراقي مدافعا عن ألوانه قميص ا
في بطوالت عدة ترك فيها بصمات واضحة
فــكـــان ابــرز العـــبي خط الـــوسط بـــقــدراته
ومــهــارتـه الــتي عــرف مـن خاللــهـــا بــلــقب
بالتيني العراق. مثل اندية (االمانة -1980
1983 واجلــــيش 198-1983 والــــرشــــيـــد
1986-1984 والـــطــيــران(الـــقــوة اجلــويــة
1991-1986 ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والطيـران(اخلطوط) 1992-1991واجلوية
 1995-1992فــاز بـلــقب الــدوري الــعـراقي
مرت  1984مع نادي اجليش 1990 نادي

الطيران (القوة اجلوية).
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ــرحــوم نــاطق هــاشم في اعــتــزل الــلــعب ا
مــطــلـع الــتــســعـــيــنــيـــات واجته إلى عــالم
التدريب وقاد فـريقه السابق الـقوة اجلوية
في أكــثـــر من مـــوسم وحــقـق مــعه نـــتــائج
طيبة ثم احترف الـعمل التدريبي مع نادي
الراسـينغ اللـبنـاني لعامـ بعـدها كانت له
جتربـة رائع في الـدوري العـمـاني مع نادي
صحم حيث تولى مهمة قيادة الفريق األول
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ـيداليـة البرونـزية في بـطولة تمكن العب نـادي اجليش الـرياضي حـيدر عبـد الرضـا وحيد من حـصد ا
الكم الـدولي رئـيس عـرفاء الـعـالم للـعـسكـريـ موسـكو 2021. ونـال العب نـادي اجلـيش الريـاضي ا
ـيدالـيـة الـبـرونزيـة في بـطـولـة العـالم لـلـعـسكـريـ مـوسـكو 2021 ضـمن حـيـدر عـبد الـرضـا وحـيـد ا
الكـم الـكـيني والـيـمني وقـد حـصل على مـنافـسات69 كـغم لـلمالكـمـة العـسـكريـة بـعد تـغـلبه عـلى ا
الكم الروسي ويـأتي هـذا اإلجناز لـيـضاف إلى ـركز الـثـالث بعـد خـسارته أمـام صـاحب الـذهبـيـة ا ا

اإلجنازات التي حتققها فرقنا العسكرية خالل مشاركتها في احملافل الدولية.
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اطـلع وزيـر الـشبـاب والـريـاضة
عــــدنـــــان درجــــال عــــلى احــــدث
الـتـقاريـر الـهـنـدسـيـة من مـلعب

ي وانـتـهـاء اعـمال كـركـوك االو
مــــد االسـالك الــــكــــهــــربــــائــــيـــة
وكابـالت االنترنـت والكـاميرات
واالضـاءة ومـنـظــومـات الـدفـاع

ـــــــدني وعـــــــدد من اعـــــــمــــــال ا
ــنــفــذة االنــهـــاءات لــلــشــركـــة ا
افــاســبـــور الــتــركــيــة  ووفــقــا
هندس ـكتب ا للتـقرير االخير 

ــقــيم . و  انـــتــهــاء أعــمــال ا
الـــتـــغـــلــيـف بـــاحلــجـــر احلالن
ـرمر والـبدء بـاعمـال اإلنهاء وا
ــتـبـقـيــة لـلـبـوابـة لالجـــــــزاء ا
الـــرئــيـــســيـــة   مع اســتـــمــرار
اعــــــــــمـــال تـــركـــيب الـــهـــيـــكل
احلـديدي لـلمـســــــــقف لـبنـاية
ال VIP ومــــــعــــــهـــــا  أعــــــمـــــال
ـعـاجلـة لـلـتـغـلـيف انـهـاءات وا
ـــــقـــــصـــــورة اخلـــــشــــــبي فـي ا
الــرئـيـســيـة لـكـبــار الـضـيـوف 
ــغــربــيـة وأعــمــال الــســقــوف ا
والـــــــــــثـــانــويـــة الـــبــنـــايــة ال
(VIP) حـــــــــــــيـث تــــــــــــمـــــــــــت
ـــبـــاشـــرة بــأعـــمـــال الــطـــلس ا
ــغـربــيـة والـصــبغ لـلــســقـوف ا
للبناية  وغرف منازع الالعب
ـــــســــاج اجلــــزء (A) وغـــــرف ا
ـــدربــ واالداريــ وبـــقــيــة وا
ـنازع  و ـلـحقـة بـا الـغـرف ا
توجيه الـشركة بـضرورة انهاء
أعمال التارتان بصورة نهائية
لـلـمـلـعـب الـرئـيس بـاقـرب وقت

كن.
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{ باريس- وكـاالت: تـوجت العـبة الـتـنس اإلسـتونـيـة أنيـت كونـتـافيت
ـوسـم احلـالي بـعـدمـا فـازت بـبـطـولـة أوسـتـرافـا بـلـقـبـهـا الـثـاني في ا
بـجـمـهـوريـة الـتـشـيك عـلـى حـسـاب الـيـونـانـيـة مـاريـا سـاكـاري الـيـوم

األحد.
ـيـا عـلى سـاكـاري ـصـنـفـة رقم 30 عـا وتـغـلـبت اإلسـتـونــيـة ا
صـنفـة الرابـعة لـلبـطولـة بنـتيـجة 2 / 6 و5 / 7 لتـتوج بـكاس ا

البطولة.
يـعــد هــذا هــو الـلــقب الــثــاني لــكـونــتــافــيت في غــضـون 4
ـاضي أسـابـيـع بـعـد أن فــازت في كـلــيـفالنــد الـشــهـر ا
لتنهـي انتظارا دام  4سنوات مـنذ فوزهـا بلقـبها األول

في اللعبة البيضاء عام 2017.
ـــبــاراة الـــنـــهـــــــــــائــيـــة األولى وكـــانت هـــذه هي ا
لــســكـــاري مــنــذ أكــثـــر من عــامــ أيـــضــا لــكن
كونتافيت جتـاوزت منافســـــتـها اليونانـية فيما
يــزيـــد قــلـــيال عن ســـاعــة ونـــصف الـــســاعــة
ة في لتحافظ عـلى سجلـها خاليـا من الهز
أي مــجــمـــوعــة عـــلى مــدار مـــشــوارهــا في

سابقة. ا
ويعد هذا هو الـفوز الرابع لكـونتافيت في
ســــــجل مواجهـاتها مع سـكاري مقابل
5 انـتـصارات لـالعـبـة اليـونـانـيـة الـتي من
ـــراكــز الـــعــشــرة ــرجح أن تـــتــقـــدم إلى ا ا

ـــقــــبل رغم ي ا األولى في الــــتـــصـــنــــيف الـــعــــا
خسارتها البطولة.

ملعب كركوك الدولي

ليس من مصلحة فـرق االندية الكبرى ان توهم نـفسها بان مشاكل
فـرقـهــا الـفـنـيـة مـؤقـتـة عـابـرة وحتـتـاج لـبـضع مـبـاريـات لـتـعـود الى
مسـتـوى عنـاويـنـها .. نـعم قـد يفـوز فـريق نـادي الــــقـوة اجلــــــوية
بنـتيـجة اكـبر من ( 1 - صفـر ) في االدوار الالحـقة من مـنافـسات
قـدور فريق و ـمتـازة   بـطولـة دوري انديـة الـعراق لـفرق الـدرجة ا
ـشـكـلـة وكـذلك فـريق نـادي الـشـرطـة .. ولـكن ا نـادي الـزوراء ذلك 
ال تنـتـهي بـهذه الـسـهولـة .. االنـدية الفـنـيـة القـائـمة في هـذه االونـة 
تـخلت مـنذ مـواسم عديدة مـتاز لـكرة الـقدم  ـتمـكنـة في الدوري ا ا
وهي ـاهـرين  عن وظـيـفـة من اهم وظـائـفـهـا وهي انـتـاج الالعـبـ ا
مـحصـلة طـبيـعية لـتكـاسل ادارات هذه االنـدية وكـوادرها الـتدريـبية
ؤثرة في القيام بواجباتهما االسـاسية .. و نضع االندية الفاعلة وا
نـخـبـة من افـضل النـهـا تـسـتـقـطب في االغـلب   في دائـرة االتـهـام 
ويــتـسـابق عــلى الـفـوز بــشـرف تـدريـب فـرقـهـا الـالعـبـ احملــلـيـ 
و فضال عن انـها  تتـمتع بـاكبر قـاعدة جمـاهيرية  ـدرب  افضل ا
شكلة حتظى بدعم غير اعتـيادي من قبل احلكومة غيـر العادلة .. ا
لـها جـذور ومـسبـباتـها مـعروفـة وهي تـقصـير واضح في رعـاية كل
وعدم االهتمام بالبنى متـازة  لفرق الفئات العمـرية  اندية الدرجة ا
و تـوفــيــر ارضـيــة صــاحلـة لــلــتـدريب عــلى أقل تــقــديـر الــتــحـتــيــة 
ـنـظم لـلـمـال الـعـام من والـهـدر ا واالعـتـمـاد عـلى الالعب اجلـاهـز 
جـهة تـخـصـيص مـبالغ ضـخـمـة لـلتـعـاقـد مع الالعـبـ رغم انهم ال
والاقـول ذلك تـقـلـيال من ـبـالغ الـتي تـقـدم الـيـهم  يـسـتـحـقـون ربع ا
كـما اني ال اسـتكـثر مـبلغ (200 ملـيون شان هـذا الالعب او ذاك 
ولــكن اين ديــنــار او 300 مـــلــيــون ديـــنــار) عـــلى اي العب بـــارع 
الـالعب (الــســوبــر) الــذي يـصــنـع الــفـارق .. وايـن انــعـكــاس عــمل
ـنـتـخب .. مـنـذ سـنـوات الـنـادي احملـلي الـثـري عـلى اداء ومـردود ا
وتعاني هـاجم الهـداف  وبـطوالتـنا احمللـية ومـنتـخباتـنا تـفتقـد الى ا
ولم تـنتج بطوالتنا وبشدة من عدم وجود صّـناع لعب ماهــــــــرين 
طـلـوب ..اذا ايـــــن ثمـرة عمل سـتوى الـفـني ا احملـلـية مـدافعـ بـا
ـكن ان نبر ساحة الالعب من تهـمة التقصير النادي .. وهنا ال 
من زاويـا فـهـو غــيـر مـحـتـرف فـي طـريـقـة ادارة لـذاته الــريـاضـيـة 
ـناخ غير االهتمـام بالتـدريب والغذاء والنـوم لساعات كـافية.. هذا ا
الـصـحي افرز مـجمـوعـة من الالعبـ غـير احلـريصـ عـلى تطـوير
أنفـسهم .. واالخطـر من كل ذلك هو حـالة التـيه التي يعـيشهـا أكثر
وخـاصـة على من العب دولـي من جهـة عـدم تـنـظـيم شـأنه اإلداري 
الزم صـعـيـد اتــخـاذ قـرار االحـتـراف خــارج الـعـراق .. والـفـشل ا
فهم غـير مـحتـرف فـي عمـلـــــهم فـكيف يـنجـحون ـعظـم الالعبـ 

في االحتراف اخلارجي .
اضـي  واالدارات الـتي تعـاقبت عـلى حـكم االحتاد في الـعقـدين ا
فـهي لم تـمـارس اي ـشـكــلـة الـفـنـيـة الـقـائـمـة  شـريك أسـاس في ا
ضــغط عـلـى االنـديــة بـاجتــاه رعــايـة فــرق الـفــئـات
النـها لم تـنظم بطـوالت لهذه الـفئات .. العـمرية 
لن جتتاز كرة العراق احملنـة الفنية الراهنة اال
والـنـيـة الـصـادقـة في بـوجــود إرادة االصالح 

هنية عالية . إدارة الشأن الفني 
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نتخب الوطني 1986 تشكيلة ا

تلـخبـطت حسـابات  اربيل في ظل
ـوجع. وحـقق اجلـويـة الـسـقـوط ا
فـوزا مـهـمـا بـتـغـلبـه عـلى سـامراء
بهدف دون رد لـيرفع رصيده الى
وقع الـثاني وقدم ما ست نقـاط با
عليه في مهمـة واجه فيها سامراء
صعوبة بالـغة امام قدرات اجلوية
 واخلـرج  بـنـتــيـجـة  لـدعم جـهـود
احـمـد خــلف  في مـواصــلـة قـيـادة

الفريق.
bMN* —uN

وظهـر مهـنـد عبـد الرحـيم  مـتالـقا
مع نـفط الوسط وقـاده لـلفـوز على
ميسان بهدفيه الشخص د. 66و
71. لــــيـــكــــتب مـع زمالئه الــــفـــوز
الـثـاني بقـيادة نـبـيل عبـاس  فيـما
شــكــلـت اخلــســارة   صـــعــو بــات
ــهـــمـــة ثــائـــر جـــســام  وحـــســرة

لالنــصـار نـقــطـة لــنـوروز وخـطف
نــوروز نـقــطــة غــالــيـة مـن ضـيــفه
النفط في اللقاء الذي انتهى بدون
اهـداف في نـتــيـجـة جـاءت  خـارج
حـســابـات بــاسم قـاسم ومـقــبـولـة
لــلــوافــد اجلــديــد.تـعــادل الــقــاسم
والــصــنــاعــة  وفــرض الــصــنــاعـة
الـتـعـادل علـى مضـيـفه الـقاسم في
واجه الـتي انتـهت بدون اهداف ا
لـيفـوت الضـيوف فـرصة  اخلروج
ـضــيف  ويـعـود بـالــفـوائــد عـلى ا
بـنـقـطة مـهـمـة  بـعـد نتـيـجـة تـبدو

عادلة.
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واجـبــر الـكــرخ زاخـوعـلـى تـقـاسم
النقطـت ليدونهـا في سجله فيما
رفع االخـر رصيـده الى اربع نـقاط

يدان في اول تعثر في ا
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جـمــهـوره الـكـبـيــرومـهـمـة  هـاتف
شمران.
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وتـمـكن فـريق الـشـرطـةمن حتـقيق
الـــفــــوز الــــثـــاني عــــلى حــــســـاب
الـكهـرباء بـهدفـ دون رد بتـوقيع
مـحـمد داود ومـحـمد جـفـال دقيـقة
81' 61 وســـيـــطـــــــــــــرة مـــفـــارز
ـلعب بـفضل الـفريق عـلى ارجاء ا
وجــــود اخلـــــبــــرة الـــــتي دعـــــمت
الــنــتــيــجــة وكـــــــــادت  ان تــكـون
قــــاســـــــــــيــــة عـــلـى الـــكــــهـــربـــاء

تواضع. ا
وجنح فــريق االمــانــة بــالــتــفـوقى
ـــيــدانه بـــعــد  قـــهـــرهــا الربـــيل 
بـهـدف لـواحـد ليـقـود جمـال علي
الـفـريق لـلــفـوز االول وفي خـطـوة
طيبة  ومحو نكسة الكهرباء فيما

أنيت كونتافيت
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خــرج فــريق نــفـط الــبـصــرة  بــكل
الــفـوائــد  اثـر فــوزه عـلى الــغـر
ـــيـــنــاء بـــثالث اهـــداف لـــواحــد ا
بـــديـــربي الـــبــصـــرة   لـــيـــتـــقــدم
لـــلــصـــدارة بــفـــارق االهــداف  عن
الــــــثـالثـي اجلــــــويــــــة والـــــــوسط
والـشـرطة  بـست نـقاط  والـنـجاح
ــمـــيــز يـــعــود جلـــهــود ــذكـــورا ا
الالعـبـي الـذين قـدموا افـضل ما
ــكن والـــســيــطـــرة عــلى االمــور
واخلــروج بــافــضل نـتــيــجــة عـلى
ـرة مـســتـوى  اجلــولـتــ  وهي ا
وقع االولى الـتي يـقف فيـهـا في ا
االول  مـنـذ  مشـاركـته  عام 2004
بـقـيـادة  عـمـاد عـودة   في  بـدايـة
مــــهـــمـــة تــــعـــد  حــــافـــز خلـــوض
ـبـاريـات الـقـادمـة بـتـركـيـز فـيـما ا

ـــيــنـــاء قــســاوة جتـــرع الــغــر ا
اخلــســارة وقـــبــلـــــــهــا الــتــعــادل
اخملـــــيـب من اربــــــيـــــل ويــــــجـــــد
ـة الـفــــريق نـكـسـة االنـصــار هـز
بــكل مـا تــعــني الــكــلـمــة الســبـاب

معروفة.
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 وقــهـــر الــطالب اهل الـــنــجف في
عــقــر دارهم واجـتــازو  امــتـحــانـا
صــعـبـا  وهم في  عــمـلـيــة الـبـنـاء
لـلــفـر يق  الـتي يـقــودهـا قـحـطـان
ــطـــالب  من جـــمــهــوره جـــثــيـــر ا
بـــــــادارة  االمـــــــور   بـــــــاالجتــــــاه
الصحيح وان يجعل منه طرفا في
ــنــافــسـة فــيــمــا اهـتــزت حــقــبـة ا
ســـيــطـــرة الــنــجـف عــلى مـــلــعــبه
ـاضي لـيـتـذوقـوا طـعم لـلـمـوسم ا
اخلـسـارة في بـداية عـكـرت اجواء

ناطق هاشم
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أفـــضل الـالعـــبـــ في تـــاريخ هـــذه
الـرياضـة سجل هـو نفـسه أغنـيات
ـارسـة تـانـغـو كـهــاوٍ وكـان يـحب 

{ بوينوس ايرس - (أ ف ب) - فاز
فـريـقـان ثـنـائـيـان أرجـنـتـيـنـيـان في
بــويـنــوس ايـرس بــبـطــولـة الــعـالم
للتانغو في فئتي رقص الصالونات
ـــــســــرحي فـي خــــتــــام والــــرقص ا
هرجـان الذي وجه حتية إلى جنم ا
كرة القدم الراحل دييغو مارادونا.

ـــســـابــقـــة نـــحــو 800 شـــارك في ا
راقص من  25 دولــــــة وأقـــــيــــــمت
بـالـصـيـغـة احلـضـوريـة ولـكن كـذلك
بـاالفتـراضية لـلمـواطنـ واألجانب
ـرتـبـطة بسـبب الـقـيـود الـصحـيـة ا

بجائحة كوفيد-.19
ـــانــويـل كــاســال وحــصـل فــريق إ
ـركز األول ويـانـيـنـا مـوزيـكـا عـلـى ا
ـسرحي في ح في فئـة التانـغو ا
كــــان الــــفـــــوز في فــــئـــــة تــــانــــغــــو
الــصـــالـــونـــات من نـــصـــيب فـــريق
أغـوستـ أغـنيث وبـاربـارا فيـريرا
خالل الـنـهائـيـات التي أقـيـمت أمام
مــسـلــة بــويــنـوس آيــرس في وسط

العاصمة األرجنتينية.
وخــصّت أغـنـيـات ورقـصـات الـنـجم
الـراحل مـارادونـا بـتحـيـة عـلـماً أن
الـالعب الــــذي تــــوفي في تــــشــــرين
الثاني/نوفمبر  2020وقاد منتخب
األرجنت الفائـز بكأس العالم لكرة
الـقـدم عـام  1986وكـان يــعـتـبـر من

اراثون نيويورك أربع مرات كما
أحـرزت ماراثـون لـنـدن ثالث مرات

إلى راحة لتـجديد شغفـها. وتابعت
نـافسـة وكلـما طالت "كنت أعـشق ا
ــــــبـــــــاراة زاد اســــــتــــــمـــــــتــــــاعي ا
 وبـعدها بـدأت أشعر أنـه كلما بها
ـباراة أصبـحت أكثـر توترا طالت ا
ولذا كنت أحتاج إلى راحـة للتفكير
واالعـتــنـاء بــنـفــسي".أعــلـنت إدارة
ــاراثـون أعـمــال جنـمــة سـبــاقـات ا
الــكــيـنــيــة مــاري كـيــتــاني الــيـوم
األربـعــاء أنـهــا أنـهت مــسـيــرتـهـا.
وأعلنت كـيتاني ( 39عاما) حـاملة
ي في الــــزمن الـــــقــــيــــاسي الـــــعــــا
ــاراثــون لـلــســيـدات مــنــافـســات ا
اعتزالهـا بعدما حـالت أزمة جائحة
ــســتــجــد دون فــيــروس كـــورونــا ا
تــلـــقــيـــهــا الــعـالج في أوروبــا من
إصـابة في الـظهـر تـعرضت لـها في
كانون أول 2019. وتوجت كيتاني
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بياد أخبار  االو

  حـقيـقة اخلالف بـ كـيلـيان { باريس- وكـاالت.. كشف تـقـرير صـحـفي فرنـسي
وسم احلالي. مبابي ونيمار دا سيلفا جنمي باريس سان جيرمان خالل ا

وكانت الـكاميرات التقطت مبـابي يتحدث مع زميله إدريسـا جايا ويوجه نقدًا شديدًا
لـنيـمـار خـالل مـبـاراة باريـس ضـد مـونـبلـيـيـه ضـمن مـنـافـسـات اجلـولة الـثـامـنـة من

الدوري الفرنسي.
ووفقًا لـصحيفة "ليكيب" فإن كلمات مبابي تشير إلى بعض االنزعاج في العالقة ب

بالغة في تفسير هذا النقد. هم عدم ا الالعب لكن من ا
وأشارت الصـحيفة الفرنسـية إلى أن مبابي ونيمار لم يـرغبا في ترك الوضع يتدهور

باراة. بينهما أمام وسائل اإلعالم وشوهدا يتحدثان بعد ا
وأوضحت أنه لـتبـديد سـوء الفـهم بـشكل كـامل شوهـد الالعـبان يـضحـكان مـعًا في

تدريبات باريس سان جيرمان.

Í—Ëœ ∫ جانب من الدوري كونكاكاف
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  عن مـــوقف الـــســـويـــدي زالتـــان { رومـــا- وكـــاالت.. كـــشـف تـــقـــريـــر صـــحـــفي
إبراهـيمـوفيـتش جنم ميالن من خـوض مبـاراتي أتلـتيـكو مـدريد وأتـاالنتا في

دوري أبطال أوروبا والكالتشيو على الترتيب.
ـوسم ضـد التسـيو وكان إبـرا خـاض مبـاراة واحـدة مع ميـالن هذا ا
العب حتى وتعـرض خاللـها إلصـابـة في وتر الـعـرقوب أبـعـدته عن ا
اآلن. وحسب صـحيـفة "الجازيـتا ديـللـو سبورت" اإليـطالـية فـإن فترة
ـقبل وبـالتالي العب سـتمتـد حتى الـتوقف الدولي ا غيـاب إبرا عن ا

لن يتواجد في مباراتي أتلتيكو مدريد وأتاالنتا.
ـئة قـبل الـعودة وأشـارت إلى أن إبرا يـريـد التـعـافي بنـسـبة 100 بـا
ــبـــاريـــات من جـــديـــد حـــيث أنه حـــتى اآلن لـم يــشـــارك في إلـى ا

التدريبات اجلماعية للفريق.
ـركـز الـثـاني في جـدول تـرتـيب الـدوري يـذكـر أن مـيـالن يـحـتل ا
اإليـطـالي بـرصـيد  16نقـطـة بـفارق نـقـطتـ عن نـابـولي صاحب

الصدارة.

مـنـها الـتـتـويج في عام 2017. وقد
حــطـمت حــيــنـهــا الـزمـن الـقــيـاسي
ـي بـتـســجـيل ســاعـتـ و17 الـعـا
دقـــيـــقــة وثـــانـــيــة واحـــدة. وجتــدر
اإلشـارة إلى أن الــكـيــنـيــة األخـرى
بـريجـيـد كوسـجي حتـمل الزمن
ي عــــلى الـــقــــيــــاسي الــــعــــا
مستـوى فئة الـسيدات في
ـــاراثــــون اخملــــتـــلط ا
حــــــيـث ســـــــجـــــــلت
ســــاعـــــتــــ و14
دقـــيــــقــــة وأربع
ثــــــــــــوان فـي
مـــــاراثـــــون
شــيـكــاغـو

.2019

عــــــــلـى وســــــــائـل الــــــــتــــــــواصل
اإلجـتـماعي بـعـد مبـاراة الـثالثاء
ــــاضي الـــتـي انـــتـــهـت بـــفـــوز ا
ـــبــــيـــا -6صــــفـــر واظــــهـــرت أو
بـرونــسـويـك يـوزّع االمــوال عـلى
العبي الـفريق الهـندوراسي عقب

باراة. نهاية ا
وأكـــــدّت إدارة الـــــنـــــادي أنّـــــهــــا
"ســـتــتـــخــذ إجـــراءات تــأديـــبــيــة
داخلية ألن عواقب هذه األخطاء
تــســبـــبت في أضــرار جـــســيــمــة

بصورة نادينا احلبيب".
وأردف الـــبـــيـــان "األمـــوال الـــتي
حــصل عـلــيـهــا الالعـبــون سـيـتم
الــتـبــرّع بـهــا هـذا األســبـوع
ـــؤســــســـة هــــنـــدوراس
ــــصــــابــــ لـألطــــفـــــال ا
بــــــــالــــــــســــــــرطــــــــان في

تيغوسيغالبا".

ـــبـــاراة الـــتي جـــمـــعت وكـــانت ا
الطـرفـ في بـارامـاريـبـو خـطفت
االنـظـار حـول الـعالم بـعـدمـا قرّر
بـرونـسـويك أن يـشـارك كـأساسي
باراة عن عـمر يناهز الـ 60 في ا

عامًا.
Í—u  ‰uFH

وفي بـيـان له الـسـبت قـال إحتاد
كونـكـاكاف أنّ "إنـتـر مـونغـوتـابو
ــــبـــيــــا أقــــصــــيــــا عن دوري وأو

فعول فوري". الكونكاكاف 
شاركة كما حُرم برونسويك من ا

ــدة  8أعــوام في ت وبــالــســجن 
 من قبل السلطات 1999
الـقــضــائـيــة الـهــولـنــديـة (الــقـوة
االستعمارية الـسابقة) كما صدر
ـدة 10 بــحـقه حــكـمــاً بـالـســجن 
ســـنـــوات مـن قـــبل الــــســـلـــطـــات
القـضائيـة الفرنـسية من دون أن
تنفذ هذه االحكام كون القانون ال
يجوز لسورينام تسليم رعاياها.
انــتـــخب نــائــبــاً في عــام ?2005
ليـتحـالف مؤخرًا مع وزيـر العدل
الــســابـق في ســوريــنــام ورئــيس
ـعــارضـة الــسـيــاسـيـة مـنــظـمــة ا
الــرئــيــســيــة شــانــدريــكــابــرســاد
سـانـتـوكي الــذي انـتـخب رئـيـسـاً
بالـتزكيـة في تموز/يـوليو 2020
ـــدة خــمــســة ــان  من قــبـل الــبــر
أعــوام فــيــمــا عــ بــرونــســويك

نائباً له.

في أي مسابقة تابعة لكونكاكاف
دة ثالثة أعوام بحسب ما أشار

البيان.
دة  54 دقيقة شارك برونسويك 
باراة االخـيرة الى جانب خالل ا

جنله داميان وأحد أقاربه.
تـنـضم هـذه الــقـضـيـة الى سـجل
ــتـــعــلــقــة حــافل مـن الــروايــات ا
ثيرة للجدل بحياة برونسويك ا
إذ قــــاد الــــرقـــــيب الــــســـــابق في
اجلـــيش ورجل األعــمـــال الــثــري
ـــــتــــمـــــرّديـن ضــــد ســـــيـــــاســــة ا
الـــــديــــكـــــتــــاتـــــور ديــــسي
باوتـرسي في حقـبة

الثمانينات.
حُــــــكـم عــــــلــــــيه
غيابيًا بتهمة
االجتــــــــــــار
بــاخملـدرا
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{ لـنـدن- وكـاالت.. وجه رامي عـبـاس وكـيل مـحمـد صالح جنـم ليـفـربـول رسـالـة جـديـدة إلى إدارة الـريـدز بـشأن
صـري.ويـنتـهي عقـد صالح مع ليـفربـول في صيف 2023  وتـزعم تقـارير صـحفـية أن الالعب جتديـد عقـد الالعب ا

صري يطلب احلصول على راتب قياسي في تاريخ الريدز من أجل التوقيع على عقد جديد. ا
وحسب صحـيفة "ميرور" فإن وكيل صالح أعاد نشر تغريدة تشـيد بإجناز الالعب وكتب عليها "نعم" ليوجه رسالة
صـري اسـتئـنـائي في تاريخ الـريـدز.وأعاد رامي عـبـاس نشـر تغـريـدة تقـول لـيفـربول إلدارة الـنادي بـأن الـفرعـون ا
مـوجود منذ  129عـامًا. لم يسـجل أي العب مع الريدز  100هـدف أسرع من محمـد صالح. ليس جيرارد أو توريس

صري أسطورة رائعة بالفعل في أنفيلد". لك ا أو سواريز أو فاولر.. ال أحد. ا

مــالك نــادي إنــتــر مــونــغــوتــابــو
ونــائب رئـــيس دولـــة ســوريـــنــام
ــا تــســبّب روني بــرونــســويك 
بــــإقـــصـــاء الــــنـــاديـــ عن دوري
"كــونــكــاكــاف" لألنــديــة (أمــيــركـا
الـشــمـالــيـة والــوســطى والـبــحـر

الكاريبي) لهذا العام.
ـبـيـا في بـيـان رسمي وأوضح أو
أنّ "األحـــــداث الـــــتي وقـــــعـت في
البس بالنادي بعد غرفة تبديل ا
مـباراة  21ايـلـول/سـبـتـمـبـر ضد
إنـتــر مـونـغـوتـابــو في سـوريـنـام
كــــانـت خــــطــــأ بال شـك". وســــبق
ـــبـــيــا الـــبـــيــان اعـالن مــدرب أو
األرجـنــتـيــني بــيـدرو تــروغـلــيـو

إستقالته من منصبه.
وأضــاف الـبــيــان "نــؤكـد أن
األخـطـاء الـتـي ارتـكـبـها
بـعـض العـبــيــنـا في
تـــلك الـــلــيـــلــة ال
تـــــمـــــثـل قـــــيم
ومـــــــــبــــــــاد

النادي".
انــــــتــــــشـــــر
مــــــــقــــــــطع
فــــيــــديــــو
بــــشـــــكل
واســـــــع
النطاق

{ تـيــغـوســيـغــالـبـا - (أ ف ب) -
بيا الهندوراسي اعترف نادي أو
بـــاخلـــطــأ الـــذي ارتــكـــبه العـــبــو
الـفـريق بـقـبـولـهم أمـواال من قـبل
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خالف مع مـنـظـمي الـبـطـولـة بـشأن
ـؤتـمرات الـصحـفـية بـعد حـضور ا
ـبـاريـات وحـديـثــهـا عن الـتـأثـيـر ا
ــؤتــمــرات. لــكن الـــســلــبي لــتــلـك ا
الالعبة اليـابانية الـبالغ عمرها 23
عـاما قـالت في مـقابـلة تـلـيفـزيونـية
إنـــهـــا ال تــزال تـــعــشـق الــريـــاضــة
وتـــــتــــــطـــــلع لـــــلــــــعـــــودة لـــــلـــــعب
مجـددا.وأضافت "أعـلم أني سأعود
ـا قـريـبـا جدا ألن لـلـعب مـجددا ر
الـرغــبـة في الــلــعب عـاودتــني مـرة
كسب أو  لن أهتم كـثيرا بـا أخرى
اخلـســارة أريــد االســتـمــتــاع فـقط

بالعودة للملعب". 
ضغط مباريات

ـــركـــز وتــــراجـــعت أوســـاكــــا إلى ا
ــيــا وقــالت إن ضــغط الــســابع عــا
باريات القويـة نال منها وحتتاج ا

{ طـــوكــيـــو - رويـــتــرز: يـــبــدو أن
الـــيـــابـــانــــيـــة نـــاعـــومي أوســـاكـــا
احلاصـلة عـلى أربعـة ألقـاب كبرى
مـسـتــعـدة لـلــعـودة إلى مــنـافـسـات
التنس بعد أن عاودتها الرغبة في
الــلــعب مــجـددا بــعــد فــتــرة تـوقف
وجـــيـــزة.وأعـــلـــنت أوســـاكـــا خالل
ــفـتـوحــة في وقت سـابق أمـريـكـا ا
هـذا الـشـهـر أنـهــا سـتـحـصل عـلى
اسـتراحـة من التـنس لـلتـركيـز على
صـحــتــهــا الــنــفــســيــة وذلـك بــعـد
ـفـاجئ من البـطـولة من خـروجهـا ا
الـدور الـثـالـث أمـام الـكـنــديـة لـيـلى
ـصـنـفة األولى فـرنـانـديز. وقـررت ا
عـلى الـعـالم سـابـقـا االنـسـحاب من

قبل. بطولة إنديان ويلز الشهر ا
وكــــانت أوســـاكــــا انـــســـحــــبت من
ــفــتــوحــة فـي أيــار بــعـد فــرنــســا ا

 ناعومي أوساكا

إبراهيموفيتش
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هــــــذه الـــــرقــــــصـــــة فـي احلـــــفالت.
وتـزامــنت بــطــولـة الــعــالم هـذه مع
إعـادة فـتح صـالـونــات الـتـانـغـو أو

"ميلـونغاس" بعـد إقفالها  18شهراً
في إطـار تــدابـيــر مـواجــهـة تــفـشي

فيروس كورونا.
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{ بـرلـ - روتـيـوز: أعـلن سـيـدني سـام
ـاني إنــهـاء مــسـيـرته ـنـتــخب األ العـب ا
االحـــتــرافـــيـــة وكـــشــــــــــف الـــيــوم أنه
اسـتـكمل دراسـته لإلدارة الـريـاضـية في
جـــــامـــــعـــــة ســـــــــــــــــــــانـت جـــــالن في

سويسرا.
وقـــال ســام  33 عـــامـــا عـــبـــر وســـائل
الـتواصل االجـتمـاعي: "اآلن تبـدأ مرحـلة
ـكـنني جديـدة في احلـيـاة بالـنـسـبة لي 
الــقــول إنــني اســتـــطــعت الــتــعــرف عــلى
الـعـديــد من األشـخـاص الــرائـعـ خالل

مسيرتي الكروية".
وأضـاف: "اآلن حان وقت إنهـاء مسيرتي
االحتـرافـيـة الـتـي شـهدت بـالـطـبـع نـقاط

صعود ونقاط هبوط".
ــهـاجم سـام  122 مــبـاراة في وخـاض ا
ـاني (بـونـدسـلـيـجـا) مع فـرق الـدوري األ
هــامــبــورج وبــايــر لــيــفــركــوزن وشــالــكه

ودارمشتاد.
ـنـتخب ولـعب سـام خمس مـبـاريـات مع ا
ـاني في عام 2013 من بـينـها اثـنت األ
في تـصــفـيـات كــأس الـعـالم  2014لــكـنه
توج باللقب في نتخب ا غاب عـن قائمة ا

البرازيل في 2014.

v Ë_« …dLK  —U  Íb ≈ ‚U  “uH  u U
{ مـدريد - رويـتـرز: فاز اإلسـباني
الــشــاب ألــيــكـس بــالــو بــالــســبـاق
ــــوسـم إنــــدي كـــار االفــــتــــتــــاحي 
للسيـارات بعدما جنـا من انتفاضة
متأخرة من بطل سابق ليحصد
لقبه األول في سبـاق جائزة أالباما

الكبرى مساء يوم األحد.
وحافظ بالو الذي انتقل إلى فريق
تــشـيب جــانـاسـي ريـســنج بـعــدمـا
ــاضي مع خـــاض مــوســمه األول ا
دالي كوين على هـدوئه في اللفات

األخيرة رغم التـعرض لضغط قوي
من ويل بـــــاور ســــائق بــــنــــســــكي
ريـســنج الـفـائــز بـالــلـقب عـام 2014
وسـكـوت ديـكـسـون الـفـائـز بـالـلقب
ـكسيـكي باتو ست مرات. واحتل ا
أوارد الــذي انـطـلـق من الـصـدارة
ـركز الـرابع بيـنمـا جاء الفـرنسي ا

سيباستيان بورديه خامسا.
وقــال بـالـو الــذي حـقق فـوزه األول
في ظــهـوره  15في ســبـاقــات إنـدي
كـار "كـنت أدرك إمـكـانـيـة ذلـك ألنـنا

ـلك أفــضل فـريق ولــديـنــا أفـضل
سـيــارات". وأضـاف "أديــنـا بــشـكل
رائع والــفــريق بــأكــمــله أدى عــمال
رائــعــا". وظـهــر الــفــرنــسي رومـان
جـروجــان الـعـائــد إلى مـنــافـسـات
السيارات بعد التعرض حلادث في
سبـاق جائـزة البـحرين الـكبرى في
فــورمـوال  1في نــوفـمــبــر/ تــشـرين
ـركز الـثـاني بـشكل قـوي واحـتل ا
العـاشـر في ظهـوره األول في إندي

كار بعدما تأهل سابعا.
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{ مـدريــد- وكـاالت.. أشــاد الـسـيــر ألـيــكس فـيــرجـسـون
ـانـشسـتـر يـونايـتـد بعـودة كـريـستـيـانو ـدرب الـتاريـخي  ا

وسم. رونالدو إلى الشياط احلمر هذا ا
وقال فـيـرغسـون في تـصريـحـات أبـرزتهـا شـبكـة "سـكاي
سبـورتس" البريطانية: "عودة رونالدو أمر رائع بكل تأكيد.
ـلــعب إن األمـر يــشـبه لـقــد شـاهــدنـا كــيف كـان دخــوله ا

دخول يوليوس قيصر روما بعد انتصاره".
وأضـاف: "عـمــلـيــة تـعــلم رونـالـدو كــانت تـســيـر بــسـرعـة
لـعب جـنونـيـة في فـتـرته األولـى وفي يـوم عودتـه كـان ا
ا إذا ئـات في اخلـارج ر ـتلـئًـا عن آخره وتـواجـد ا
اليــ من عـشـاق الـنـادي ــكـان يـتـسع لــتـجـمع ا كـان ا

حلضروا لرؤيته".
وتابع: "في بـدايات رونالدو مع مانـشستر يونـايتد اتهمه
الـبـعض بـتـمــثـيل الـسـقـوط لـكن بــعـد فـتـرة قـصـيـرة بـدأ

ـتـلك سرعـة مـذهـلة ـدافعـ بـنـفسـه ويراوغـهم بـبـراعة كـان  كـريسـتـيـانو يـهـاجم ا
وأعتقد أنه ولد برغبة كبيرة في إثبات الذات وحتقيق النجاح".

وواصل "لقـد ضحى بـالكـثـير في سـبيل أن يـكون األفـضل. أتـذكر أنـنا كـنا سـنواجه
آرسنال وكانت األمطار تهطل بغزارة في كارينجتون فقلت له - واجلميع يعرف أنه
كان يتـدرب منفردًا بعد انتهاء احلصص التدريبية - إلى الداخل أمامنا مباراة قوية

غدًا واألرضية غير مناسبة اآلن للتدرب".
وأكـمل: "دخـلت مـكـتـبي ونـظـرت من النـافـذة هل تـعـلم مـاذا رأيت? كـان يـتـدرب على

العشب الصناعي. لم أستطع أن أقول له أي شيء لقد تغلب علي".

اليكس بالو لقطة من رقصة التانغو التي جرت في بيونيس ايرس في مهرجان الذي اقيم لذكرى الالعب مارادونا



www.azzaman.com

ÊuO «dF « ÂUÒJ(« 
5 (« rO Ë

في العام (2021) نكون قـد اكملنـا ثمانية عـشر عاما كنـا نحيي فيهـا طقوسنا
احلسينية بحرية.

وال نريـد ان نتـحدث هـنـا عن مسـؤول كـيف اسـتغـلوا تـلك الـطقـوس ألغراض
سياسـية صار امـرها مفضـوحا.لكـننا وانـطالقا من حقيـقة ان االنسـان يتعلم
باخلـبرة ويلـتقط العـبرة من التـجربة..نـتساءل:هل راجع احلـكّام انفـسهم الذين
رفعـوا في الشوارع شعار (احلس منهجنا)..كم هم بعيدون عنه? .وهل ادرك
النـاس ان حقيـقة احلـس تـكمن في األقـتداء بقـيمه ولـيس في التـباهي بـاللطم

عليه?
ثال وتزامنا مع تـشكيل احلكومة السادسـة برئاسة السيد عادل فعلـى سبيل ا
فـان شـرط الـكـفـاءة والـنـزاهـة الـذي نـدعـو اآلن الـيه بـوصـفه احـد ـهـدي عـبـد ا
كـــان االمـــام احلـــســـ قـــد تـــبـــنـــاه بـــقـــوله:(إنّـــا أهل بـــيت وســـائل االصـالح
الئكـة وبنـا فتح الـله وبنـا ختم ويـزيد رجل ومـعدن الـعلم ومـختـلف ا النـبوة
فـاسق شـارب اخلـمر قـاتل الـنـفس احملـرمة مـعـلن بـالفـسق ومـثـلي ال يـبايع
ا مـثـله).مـذكّـراً بـان دعـواته اإلصالحـيـة مـا كـانت لـلـتـنـافس عـلى اخلـالفـة وإ
إليجـاد أرضية لعمل احلق مقـابل الباطل بقوله :(الـلهم إنك تعلم إنه لم يكن ما
كـان مـنـا تنـافـسـا في سـلـطـان وال الـتـماسـا من فـضـول احلـطـام ولـكن لـنرى
ـظـلـومـون من عـبـادك ـعـالم مـن ديـنك ونـظـهـر اإلصالح في بالدك ويـأمن ا ا

ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك). 
ومن هـنـا جـاءت ثــورته من اجل حـريـة الـنــاس وصـيـانـة كـرامـتــهم اإلنـسـانـيـة

ورفض الذلة التي اتبعها الطغاة وأتباعهم في تعاملهم مع الناس.
واحلـسـ لم يـحـمّل احلـاكم وحـده مـسـؤولـيـة مـا يصـيب الـوطن مـن خراب بل
وأسـلمـتم أمور الله والناس ايـضا بـقوله :" ولـكنكـم مكنـتم الظـلمـة في منزلـتكم
في أيـديـهم يـعـملـون بـالـشـبـهـات ويسـيـرون في الـشـهـوات سـلـطهم عـلى ذلك
ـوت وإعجـابكم بـاحليـاة التي هي مـفارقـتكم فـأسلـمتم الـضعـفاء فراركم من ا
في أيديهـم فمن ب مـستـعبـد مقهـور وب مـستـضعف على مـعيـشته مـغلوب
لك بـآرائـهم ويسـتـشعـرون اخلـزي بأهـوائـهم إقـتداءً بـاألشرار يـتـقلـبـون في ا
وجرأة عـلى اجلبار في كل بـلد مـنهم على مـنبره خـطيب يصـقع فاألرض لهم

شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة والناس لهم خول ال يدفعون يد المس".
ـقــوالت االمـام احلـسـ يـجـعـلـنـا ـدهش الـذي نـغـفــله لألسف ان الـتـمـعن  وا
نستـنتج انها تـضمنت وقبل اربـعة عشر قرنـا! نفس القيم الـتي تبنتـها حديثا
ــتــمـثــلــة بـ (الـعــدل - واالخالق - واحلــريـات - مــنـظــمــات حـقــوق االنــسـان ا
ـتـحدة حـديـثا واحلـقوق  –والواجـبـات).. ونفس الـتـحذيـر الـذي وجـهته اال ا
بـان انـتـهاك حـريـة االنـسـان وكرامـته يـجـر الى مـآس واحتـراب يـلـحق اخلراب
بالوطن ويشيع الكراهية والعنف ب مكونات اجملتمع.ونفس الهدف الذي تبنته
ورفض ـتحـررة في دعواته اإلصالحـية إلى صـيانة الـكرامـة اإلنسـانية الدول ا

وحتديه الذلة التي يريدها الطغاة لألحرار. العبودية
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وتوعـية الناس بدورهم االخالقي واالجتماعي والديني في اصالح شؤون األمة
وتـنبيههم بأن مـواصفات احلاكم العادل السيـاسية واالقتصاديـة واالجتماعية 
هو ذلك الـذي يحـكم بـاحلق ويحـترم آراء الـنـاس ومعـتقـداتهـم ويجـعل القـانون
باعـتماد مـقولته: (ولعـمري ما اإلمام إال معيـارا لهيـبة الدولة ومـشروعيـة حكمه
احلابس نـفـسه على ذات الـقائم بـالـقسط الـداين بـدين احلق احلاكم بـالـكتـاب

الله).
وتوكـيده على احلاكم ان يعمل بتعالـيم االسالم التي تؤكد على قيم العدالة ب
وان ال ـعـيـشـيـة واخلـدمـيـة وعـدم مـعاقـبـتـهم في ارزاقـهم الـنـاس في امـورهم ا
يفـرّق ب احـد من الرعـية عـلى اساس الـقرابـة او الطـائفـة او العـشيـرة فيـكرم
وال يـعتبـر ما يـجبى من زكاة وخـراج (ثروة الوطن) من يشـاء ويحرم مـن يشاء
وينفقها على صلحته ملكـا خاصا به..يشتري بها الضمائر والذ ويسخرّها 
ملـذاته واشباع رغـباته الدنـيويـة الزائلـة..ما يجـعلك تـصل الى اغرب مفـارقت

وانت تستعرض حال احلكّام والناس:
يـعملـون بالـضد تـماما من سـؤول الذيـن يدعون انـهم حسـينـيون األولى:ان ا
قـيم األمـام احلـسـ وسـيـظـلـون عـلى نـهـجـهم هـذا الى يـوم يـبـعـثون مـع ان ما
نهـبوه من ثروة العراق يكـفي ألحفاد احفادهم وانهم يـرشحون النتخابات 10

! ويشترون وجوها رشحوا لألنتخابات بوصفهم مستقل تشرين..بال خجل
اذكـى شـعـوب وفــقـا لـدراســة بـريــطـانــيـة والـثــانـيــة:ان الـشــعب الـعــراقي يــعـدّ
..مع ان ما يعـني انه سريع الـتعـلم..اال في ادراك حقيـقة ثـورة احلس نـطقـة ا

خالصهم يكمن فيها!.
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االســتـفـتـاء كـنت آنـذاك عـضـوا في
ـــركــزي لالحتـــاد وعــلى اجملــلس ا
الــرغم من أنــنــا طــلــبـنــا عــلى االقل
تنازع عليها نـاطق ا بعدم شمول ا
وفق الــدسـتــور الــعـراقي بــعــمـلــيـة
االستـفتـاء  لكن العـواطف القـومية
ذهبي على والعنصريـة بل احلقد ا
الشـيعة كـان شديـدا إلى درجة أنهم
لم يكتفوا بعدم االستماع إلينا فقط
بل أن قــيــادة االحتــاد طــلــبت مــني
اخلروج من كركوك أيضا ! في ح
ــسـؤلـون الـذين كـانـوا بـقي فـيـهـا ا
يـــتــــوعـــدون ويـــهــــددون (احلـــشـــد
الــشــعــبي واجلــيش الــعــراقي قــبل
االسـتفـتـاء) والذين كـانـوا يظـهرون
أنـــفــــســـهم عــــلى أنـــهـم يـــقـــهـــرون
ويــبـتــلـعــون الــدبـابــات والـهــمـرات
الـــعــســـكـــريـــة وهي طـــريـــة  فــروا
وانـــــهــــزمـــــوا تـــــاركـــــ كـــــركــــوك
والـكـركـوكـيـ وقـوات الـبـيـشـمـركة
ـــا كــبـــد االحتــاد الــوطـــني عــددا
كبـيرا من الشـهداء واجلرحى و في
الـنــتـيـجــة اصـبح االنـســحـاب أمـرا
مفروضا لتجنيب كركوك من الدمار
 ولكي ال تؤل إلى مـا آلت إليه حلب
وأن ال تـنفـذ فيـهـا أجنـدات تركـيا و

داعش.
بـــعـــد مـــضـي أربـــعـــة أعـــوام عـــلى
(مـخـطط االسـتـفـتـاء) التـزال حـمـلـة
الـتــخـوين تــنـوح  تــنـوح وتـعــتـبـر
السادس عشر من أكـتوبر على أنها
خـيـانـة في حـ هم أنـفـسهـم الذين
بدأوا (بـاخليـانة بإجـراء االستـفتاء
خـدمـة ألجـنـدات مــخـابـراتـيـة) وهم
أنفـسهم الـذين فروا من كـركوك قبل
أي شــخص آخـر بـعــد أن كـانـوا قـد
ــــثـــــلي  الــــدول تـــــوصــــلــــوا مـع 
االقـلـيـميـة وقـوات احلشـد الـشـعبي
إلى اتفـاق في اخلفاء لـكنهم عـجباً
ودون اسـتـحـيـاء الزالـوا يـسـمـونـنا

الـــتـــصـــرف  الـــعـــشــوائـي واجــراء
ثابة مغامرة االستفتاء الذي كـان 
مـراهـقـ ومع األسف فـأن االحتـاد
الـوطـني آنذاك وكـمـا هو حـاله بـعد
الـــثــامن من تـــمــوز من هـــذا الــعــام
أصــبح بــالـكــامل جــزءا من اخلـطط
الـذي كـان واخملـطـطـات االقـلـيـمـيـة 
ـر عــلى بـالـهم حـتى الـيـوم  هـو ال
مـــشــــكـــلـــة الــــكـــرد الـــســــيـــاســـيـــة
واضطـهادهم في أجـزاء كوردسـتان
االخــرى حـيث لـم يـســمــعــوا حـتى
حلـقوقـهم  االنسـانـية في االعـتراف
بـأن هـنـاك أكـثر من عـشـرين مـلـيون
كردي يـعيـشون في بـلدهم في ح
يسـتمعـون إلى حكـاية االستـفتاء و
احلـــديث عـن الـــتـــحــــرر و الـــدولـــة
ستقلة من دون أي تقييم الكردية ا
ـــــنـــــطـــــقــــة ودراســـــة الـــــوضع و ا
ــــــعــــــادالت الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة وا

واالستراتيجيات االقليمية.
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وهـا هي خـيوط كـيـفـية اتـخـاذ قرار
اجـراءات  االسـتـفـتـاء داخل الـغرف
ـغلـقة تـخرج رويدا واالجـتمـاعات ا
رويــدا و كــيف ان االســتــفــتــاء كـان
مـــفـــروضــــا وأن جـــمــــيع االحـــزاب
شــاركت فــيه و بــاســتــثــنـاء بــعض
تـعـابـيـر الـعـتب و ومـا إلى ذلـك فأن
أيا من قادة تـلك االحزاب لم جتروء
عــلى اتـخــاذ مـوقف جــاد جتـاه ذلك
الــقــرار الــغــيــر الــعــقالني والــغــيـر

دروس. ا
السادس عشر من أكتوبر كان جزءا
من رد الـفــعل الــعـراقـي واالقـلــيـمي
والـــدولـي الــذي جـــاء بـــالـــضـــد من
الــــذين ســــدوا آذانـــهم بــــشـــدة ولم
يـكـونــوا مـســتـعـدين لـالصـغـاء إلى
ــقـتـرحـات بـل وحـتى إلى الـوعـود ا

عقولة . والتعهدات السياسية ا
دعـــونــا ال نــتــنــصـل عن مــســؤلــيــة

الـكـردسـتاني وكـانت صالحـيـاتـنا
السـياسيـة محـدودة جدا  و كانت
لدينا انتـقادات شديدة وخصوصا
فــيـمــا يـخص الــتــوقـيت واآللــيـات
والـتـعــامالت الـسـيـاســيـة اخلـفـيـة
وقرار فرض االستفتـاء لكننا يجب
أن نـــتــحــمل جــمـــيــعــا وبــدرجــات
مـتــفـاوتــة مـسـؤولــيـة هــذا الـفـشل

السياسي.
االستفتاء كان عبارة عن استخدام
ورقـة الــقـومــيـة من مــنـظــور أمـني
ومنـطلق النـفوذ واالقتـصاد بهدف
ــلـكـيـة إعـطــاء الـشـرعـيــة لـفـرض ا
ــوصل االقـــلــيـــمــيـــة عــلى واليـــة ا
ـــفـــهـــوم الـــعـــهـــد الـــعـــثـــمـــاني
والــــســـيــــطــــرة عـــلـى نـــفـط وغـــاز
كــــوردســـتــــان لـــصــــالح تــــركـــيـــا
وبـــالـــتــزامـن مع ذلك كـــان الـــعــمل
جــاريــا من رؤيــا ومــنـطــلق شــحن
العواطف الـقومية الـكردية باجتاه
حتـقـيق أهـداف إقـلـيـمـيـة ومـطامع
االســر الــســيــاسـيــة فـي االقـلــيم و
ــثــابـة جــعل إقــلــيم كــوردسـتــان 
مـسـتعـمرة اقـليـمـية مـحتـلة واقـعة
حتت وصــــايـــتــــهم االنــــتـــدابــــيـــة
يــديـــرونـــهـــا عن طـــريق مـــقــيـــمي
االسـتفـتاء التـابعـ لهم. لـو كانت
الـعـملـيـة حتت أنـظـار  (مام جالل)
فــحــتــمـــا لم يــكن لــيـــســمح بــهــذا

لو كان حكيم الـعقالنية (مام جالل)
 يـــتـــمــتع بـــقـــدراته الـــســيـــاســـيــة
هل كان واجلسدية ابان االستفتاء 
االســتـفــتـاء سـيــجـرـ? كال دون شك
ألن عقالنـية (مام جـالل) السيـاسية
وبــعــد نــظــره الـواسع لــلــســيــاسـة
عـادالت االقلـيميـة والدولـية كان وا
بــعـيـدا عن الـعــواطف واالنـفـعـاالت
والـشـعـارات الـقـومـيـة الـفـارغـة من
احملـــتــــوى فـــالـــهـــويـــة الـــكـــرديـــة
والقـضـيـة الـسـيـاسـيـة الـكـردية في
نظـره كـانت مـشـكـلـة قـومـيـة  لـكنه
ومنذ  بداية تأسيس االحتاد اختار
الــوطـن مــيــدانــا لــلــنــضــال ولــيس
العواطف القومـية ومن منطلق تلك
الــنــظـرة الــســيــاســيــة الــعــقالنــيـة
ـتـكــامـلـة ذاتـهــا  اخـتـار  االحتـاد ا

الوطني الكردستاني - العراق.
تــقع مــســؤلــيـــة فــشل االســتــفــتــاء
سـياسـيـا عـلى عاتق جـمـيع أحزاب
كـردسـتـان السـيـاسـية   وبـالـدرجة
ــــــــقـــــــراطي االولى عـــــــلـى (الـــــــد
الـكــردسـتــاني وبـالــدرجـة الـثــانـيـة
االحتـاد الــوطــني آنـذاك) فــجــمـيع
االحـزاب انــقـادت إلى الــتـوصــيـات
االستـخبـارية واالقلـيمـية التي أدت

إلى إجراء االستفتاء.
شـخــصـيــا كــنت آنـذاك عــضـوا في
ــركـزي لالحتـاد الـوطـني اجملـلس ا

نـحن ومن سلك مـسلـكنـا   بخـونة
السادس عـشر من أكتـوبر في ح
كانوا أنفسهم قد قرروا االنسحاب
والـفـرار أثـنـاء اجـتـمـاعـاتهـم وقبل
الــسـادس عـشـر من أكـتـوبـر بـوقت

طويل.
وبــــاســــتــــثـــــنــــاء أدبــــيــــات الــــذل
والالعـــقالنـــيـــة لـــهــذا الـــنـــوع من
ـتـاجــرة بـالـقـضـيــة الـسـيـاسـيـة (ا
الـــكـــرديــــة) لم وال يـــوجـــد  في أي
مكان من هذا العالم أن تكون جزءا
من دولة أحتـادية حيث قـادة الكرد
هم الــــذيـن صــــاغــــوا الــــدســــتـــور
العراقي باعتـزاز وكانوا يناشدون
ـــواطــــنــــ الــــكــــرد بــــحــــمـــاس ا
لـلـتـصـويت لـصـالح هـذا الـدسـتور
ورغم ذلـك  تـأتي وتــقـول بــأن هـذه
الـدولـة االحتـاديـة جـاءت واحـتـلت

دن التابعة لها?! واحدة من ا
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هـل يــــعــــقـل أن تــــعــــيــــد الــــدولــــة
االحتــاديـة بــسط الــسـيــطــرة عـلى
مــديـنــة تــقع وسـط بالدهــا سـواءاٍ
كان بـالقـتال أو بانـسحـاب القوات
ـســلـحــة الـتـابــعـة لالقــلـيم وهل ا

!? يعقل أن يُعتبر ذلك احتالالً
مــــديــــنــــة كـــركــــوك الــــتي كــــانـــوا
يـعـتـبـرونــهـا مـحـتـلـة وقـرروا عـدم
الـعودة إلـيهـا هـاهم يقـيمـون فيـها
حـملـة انتـخابـية  لـلتـزوير عـائدين
إليها بنصـف حجم تواجدهم فيها
قــبل االســتــفــتــاء دون أن يــفــكـروا
بجميع تلك التشدقات التي أطلقها
صـناع  االسـتـفتـاء ومالحـمهـا قبل

أربعة أعوام.
الــسـادس عــشـر من اكــتـوبـر ورغم
جمـيع تـداعـيـاتـهـا الـسـيـئـة والتي
كـانـت من مـســتــخـرجــات ونــتـائج
االسـتـفتـاء (حمـى كركـوك وجـنّبـها
الـدمـار)  ومــنـذ الـيــوم الـذي كـلف
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الـتي وصفـتـها بـأنهـا "غـير مـسئـولة
ـــتـــحـــدة إطالقًــــا" بـــ الـــواليــــات ا
وأسـتـرالـيـا بـشـأن حـصـول األخـيـرة
عــلـى غــواصـات أمــريــكــيــة ذات دفع
نـووي في إطـار شـراكـة جـديـدة بـ
البـلدين تضمّ أيـضاً بـريطانـيا. وقال
ــتــحــدث بـــاسم وزارة اخلــارجــيــة ا
الــصـــيــنــيــة تــشـــاو لــيــجــيــان أمــام
الصـحافـة إن "التـعاون بـ الواليات
ـتـحـدة وبـريطـانـيـا وأسـتـرالـيا في ا
مـجـال الــغـواصـات الـنـوويـة يـزعـزع
بــشـكـل خـطــيـر الــسالم واالسـتــقـرار
االقـلـيمـيـ ويـكـثّف سبـاق الـتـسلح
ويقـوّض اجلـهود الـدوليـة نحـو عدم

انتشار األسلحة النووية".
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بعد أن تكشـفت ابعاد االتفاق األمني
ــتـحـدة بــ اسـتــرالـيـا والــواليـات ا
وبـريطـانـيـا الذي دفع اسـتـرالـيا الى
الـغـاء صـفـقـة كـانت قـد عـقـدتـهـا عام
2016 مـع شــــركـــــة بــــنــــاء الـــــســــفن
Naval) "الــفــرنــسـيــة "نــافــال غـروب
Group) لــبــنــاء أســطــول غــواصــات
جديـد بـقيـمة  40ملـيـار دوالر لـتحل
مـحل غـواصات كـولـيـنـز الـتي مضى
عليها أكثر من عـقدين. وبعيد توقيع
االتــفــاق بــ كــانــبــيــرا وواشــنــطن
ولــــــنـــــدن أعــــــلن رئــــــيس الـــــوزراء
األسترالي سـكوت موريـسون إلغاء
برم مع فرنسا عام االتفاق الضخم ا
2016 لشراء غواصات تعمل بالديزل
والـكهـربـاء موضـحـا أن بالده قررت
بنـاء ما ال يقل عن  8غواصـات تعمل
بــالـطــاقــة الـنــوويــة بـتــكــنـولــوجــيـا
أمــيــركـيــة وبــريــطــانـيــة بــعــد إبـرام
شــــراكـــة أمــــنـــيــــة ثالثــــيـــة. وإعالن
اســـتــــرالـــيــــا تــــوجـــهــــهــــا المـــتالك
تـكـنــولـوجــيـا الـغــواصـات الــنـوويـة
ـثـابـة دخـولهـا الى حـلـبـة الـسـباق
احملــمــوم بــ عــدد من دول الــعــالم
أبـرزها روسـيـا وبـريطـانـيا وفـرنـسا

فـي شـمــال أفـريــقــيـا ودول جــنـوب
الصحراء (مالي والنـيجر وبوركينا
فاسو) ذات األهمـية االستراتـيجية
ـا تـنـتـجه من مـعـادن ثـمـينـة (ذهب
ويـــورانــــيــــوم ونـــفط..) ولــــدورهـــا
اجلغرافي احلـيوي في فـصل شمال
أفـريــقـيـا عن جـنــوبـهـا. كل ذلك دفع
فرنسـا لزيادة عديـد قواتها في دول
ـــنـــطـــقـــة إلى قـــرابـــة 4500 هـــذه ا
ـا أثـار حـفيـظـة واشـنطن جـندي 
ودفعها لـتأسيس القيـادة األمريكية
ــوحــدة ألفـريــقــيـا "أفــريــكـوم" في ا
محـاولـة مزاحـمة الـنفـوذ الفـرنسي
مـن خالل أدوات أمــنـــيــة وتـــواجــد
وحــداتـهــا الـعـســكـريـة وتــدريـبـات
مــــشـــتـــركــــة وطـــرح مــــشـــروعـــات
اسـتثـمـارية واقـتـصاديـة تـخدم ذلك
التـوجه والتـدخل بصـورة مبـاشرة
في مـنـاطق األزمـات وحتـديـد سـبل
الــتـسـويـة بـرؤى تــقـوم عـلى خـدمـة
ـصـالح األمريـكـية واحلـفاظ عـلى ا
لذلك ال نسـتغرب الـطعنـة في الظهر
الـــتي وجــهت الى فـــرنــســا بــإعالن
الـــشـــراكــة االســـتـــراتـــيــجـــيـــة بــ
عروف واشنطن ولـندن وكانبـيرا ا
باسم (أوكوس (Aukus). في سياق
الــــصـــــراع والــــتــــدافـع األمــــريــــكي

الفرنسي.
من جانـبهـا ندّدت الـص بـالصـفقة
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كـان اعالن وزيــر الـدفـاع األسـتـرالي
بـيتـر داتـون من واشـنطن في /17/9
2021 أن االتـــــفــــاق األمـــــنـي الــــذي
ــتـحـدة ـمـلــكـة ا أبــرمـته بالده مـع ا
ــــتـــحــــدة ســــيـــتــــيح والــــواليــــات ا
لواشنطن تعزيز وجودها العسكري
ـثـابـة اشـعـال لـفـتـيل بـأسـتـرالـيـا 
أزمة لم تتضح تداعياتها ب حلفاء
وشـركـاء استـراتـيجـيـ (بـريطـانـيا
ـــتــــحـــدة وفــــرنـــســــا والـــواليــــات ا
االمـريــكـيـة) حــيث سـارعت بـاريس
الى اعالن استيائـها وغضبـها لعدم
عـلــمـهــا به واعـتــبــرته عـلى لــسـان
وزير خـارجيتـها جـان ايف لودريان
وقف طـعـنـة في الـظـهـر! ثم تـطـور ا
الى اعالن فرنسا استدعاء سفيريها
ـتــحـدة وأســتـرالــيـا فـي الـواليــات ا
لــــلــــتــــشـــاور بــــســــبب "اخلــــطـــورة
االســـتــثـــنــائـــيـــة" إلعالن الــشـــراكــة
االستـراتيـجيـة ب واشـنطن ولـندن
ـعـروف بـاسم (أوكوس وكـانـبيـرا ا
(Aukus). الـطـعـنـة في الـظـهـر الـتي
وجهت الى فرنـسا لم تكن اال الـقشة
التي قصمت ظـهر البعـير في سياق
الـــــصــــراع والــــتـــــدافع األمـــــريــــكي
الــفـرنـسي لـلـســيـطـرة عـلى مـصـادر
ـعــدنـيــة والـنــفـطــيـة في الـثــروات ا
مناطق سيطـرتها التقـليدية خاصة

والــصــ والـــهــنــد نــحـــو تــوســيع
اسـاطـيلـهـا من الـغواصـات الـنـووية
الــــقـــــادرة عـــــلى حـــــمل أســـــلـــــحــــة
استـراتيـجيـة وتشـير تـقاريـر مراكز
األبحاث االستراتـيجية الى أن عديد
الـغـواصــات الـنـوويـة في الـعـالم قـد
جتـــــاوز 150 غــــــواصــــــة نــــــوويـــــة
اســــتـــراتـــيــــجـــيـــة بـــحــــسب مـــوقع
ـتـحدة "فـوربس" تـمـتلك الـواليـات ا
نـحو 70 غـواصـة نوويـة يـلـيـها في
الـتــرتـيـب روسـيـا بـ 41غـواصـة ثم
الص بقوة 19 غواصة وبريطانيا
10 غـــــواصـــــات وفــــرنـــــســــا تـــــسع
غواصات وأخـيراً الهـند تملك ثالث

غواصات نووية.
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ـــا ال شك فـــيه أن زيـــادة وتـــدعــيم
نـاهضة التـرسانة الـنوويـة للقـوى ا
لــلــصـ في احملــيط الــهـادي وبــحـر
الـصـ اجلــنـوبي سـتـزيـد من حـدة
الـتـوتـر بــ احلـلف األمـني الـثالثي
بــ واشــنــطـن ولــنــدن وكــانــبــيــرا
عـروف بـاسم (أوكوسAukus) من ا
جهة وبـ الص وكـوريا الشـمالية
وروسـيـا مـن جـهـة أخـرى وسـيـدفع
بــاجتـــاه ســبـــاق تــســـلح إقــلـــيــمي
ــضـاد في بــذريــعـة الــردع والــردع ا
لـعــبــة جتــاذب الــقــوى بــ الــصـ
ـــتــحــدة وحــلـــفــائــهـــا والــواليــات ا
وحلفائها. وسوف نرى تصاعدا" في
وتيرة التجارب الصاروخية وسباق
تسـلح غـير مـسبـوق في ظل تصـاعد
الصراع ب القوى العظمى في هذه

نطقة من العالم.  ا
وتعتمد االستراتـيجية االمريكية في
تـصاعد مواجـهة الـنفوذ الـصيـني ا
ــــســـالك عــــلى الـــســــيـــطــــرة عـــلى ا
الحــيــة في ــضــايق ا ــمـــرات وا وا
بـحــر الـصـ اجلـنــوبي واحملـيـطـ
الــهــادي والــهــنـــدي لــتــهــديــد األمن
احليـوي الصـيني وتـعقـيد عـملـيات
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شترك لالحتاد الوطني الكردستاني الرئيس ا
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ــارة به. عــمــلت الــصــ عـلـى فـتح ا
ـر الـتــنـمـيـة الــبـاكـســتـاني والـذي
أعـــلـن عـــنه عـــام 2015 لــــربط غـــرب
ــطل عـلى ـيــنـاء جــوادر ا الــصــ 
بحر العرب و بالفعل تشييد طرق
ــمـر وســكك حــديـديــة ويـتــيح ذلك ا
ربط غـــرب الــصـــ بــبـــحــر الـــعــرب
الـــــقـــــريب مـن اخلــــلـــــيـج الــــعـــــربي
حــيــــــــــث مــصـــادر الــطـــاقــة كـــمــا
يسـمح بتـصديـر البـضائع الـصيـنية
ــــــــــــرور بـــــبــــحــــر الــــصــــ دون ا
اجلنـوبي حيث األسـاطيل األمـريكـية
الــــتي حتــــاول الـــصــــ مـــواجــــهـــة
سطــوتـها من خالل االستـحواذ على
ســـــــلــــــســـــــة مـــــــوانئ فـي احملـــــــيط
الــهـــــــــــنـــدي ومــا بــعـــده حلــمــايــة
خطوط الـتـجارة الـصينـية في اطار
مـا يــطـلـق عـلـــيه بـ (اســتـراتــيـجــيـة
لبـناء عـدة قـواعد عـسكـرية الـلؤلـؤة)
وبـحـريــة صـيـنـيـة في جـيـبـوتي عـام
2017 وقاعدة جيـــــــواني العسكرية
 في بـاكــسـتـان عـام 2018 فـضال عن
االسـتحـواذ على مـينـاء هـامبـانتـوتا
في ســريالنـكـا مـؤخـرا كــمـا تـعـتـمـد
اســتــراتــيــجــيــة الــصــ في تــأمــ
الــســاحل الــشــرقي وبــحــر الــصــ
اجلـــنــــوبي عــــلى بـــنــــاء عـــدة جـــزر
صنـاعية كـمراكـز متقـدمة لـلدفاع عن

الساحل احليوي.
تغيرات اجليوستراتيجية التي ان ا
يـشـهدهـا الـعالم بـعـد صـعود الـتـن
الصيني وقرب صعود الدب الروسي
سـتـفـضي بـالـتـأكـيـد الى الـكـثـيـر من
ــــتـــــغــــيــــرات عـــــلى الـــــصــــعــــيــــد ا
االستـراتـيجي في الـعالقـات الدولـية
وشـكل الـتـحـالفـات الـعـسـكـريـة التي
ســادت الـــعـــالم في اعـــقـــاب احلــرب
ـيـة الـثـانـية  فـانـتـقـال مـنـطـقة الـعـا
االهتمام والتأثير األمريكي من شرق
اوربـــا و الـــشـــرق أوسط واخلـــلـــيج
العربي الى مناطق احمليط الهادي

األمـــريـــكـي من مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق
األوسط واخلــــلــــيـج الــــعــــربي الى
منـاطق احمليـط الـهادي والـهندي

وبحر الص اجلنوبي.
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تــدرك الــصــ أن أمـــريــكــا حتــاول
تـضــيــيق اخلــنــاق عــلى جتــارتــهـا
ا يجعل كورقة ضغط للمساومة 
جتـارتهـا البـحـرية عـرضة لـلـتهـديد
األمـريـكي حيث تـمـر مـعـظم جتارة
الـصـ من بـحـر الـصـ اجلـنـوبي
ومــضـيق مــلـقــا وسـيــؤدي احلـلف
األمـــنـي الـــثالثـي بـــ واشــــنـــطن
ــعـروف بـاسم ولــنـدن وكـانــبـيـرا ا
(أوكــــــــــــوسAukus) الــى زيـــــــــــادة
ـضـايــقـات األمـريـكـيـة احــتـمـاالت ا
لــلـتـجـارة الـصـيـنــيـة مـسـتـقـبال في
حــالـة نــشــبت أزمـة بــ الـبــلـدين..
ـضي قـدمـا" لـذلك حتــاول الـصـ ا
في تدعيم مشروع احلزام والطريق
(one belt one road) الـذي اطـلـقـته
عام 2013وهـو عــبـارة عن مـشـروع
ضـــخم لـــربط  68 دولـــة في أســـيــا
وأفـريــقــيــا وأوروبـا بــطــرق بــريـة
وســكك حــديـديــة وخـطــوط مالحـة
والذي يهدف لربط الص مع ثلثي
سـكــان الــعـالم بــعــيـدا عـن الـنــفـوذ
األمـــريــــكي بــــاإلضـــافــــة الى عـــدة
مـشــاريع مــكــمـلــة لــلـمــشــروع مـثل
السعي لـفتح قنـاة نيكـاراجوا التي
تـــربط احملـــيط الـــهـــاد بـــاحملـــيط
األطلنطي وتعد بديال عن قناة بنما
الــتـي يــســـيــطــر عـــلــيــهـــا اجلــيش
مر األمريكي وكذلك السعي لفتح ا
ر موسمي الشمالي الغربي وهو 
بـدأت الــصـ في الـتــرويج له مـنـذ
 2016كـــمــــنـــافـس قـــوي لـــقــــنـــاتي
السـويس وبـنمـا ويخـتصـر الوقت
ــــســـافـــة بــــ مـــوانـئ الـــصـــ وا
ومــوانئ شـــمــال أوروبــا ويـــشــهــد
زيــادة مــضــطــرده في عــدد الــســفن

التـجارة الصـينـية من خالل تـشكيل
الـتحـالفـات األمـنيـة ودعم مـطالـبات
دول بحر الص اجلـنوبي جملموعة
ـتنازع عـليهـا والثورات من اجلزر ا
الــنـفـطـيــة فـتم االتـفـاق مـع فـيـتـنـام
الســتـــخــدام  5 قـــواعــد عـــســكـــريــة
حلـمايـة االسـتقـرار في بـحر الـص
اجلــنــوبي لــتــنـــضم إلى الــقــواعــد
الــــعــــســـكــــريــــة في كـل من كــــوريـــا
والـيــابـان واسـتـرالـيـا وسـنـغـافـورة
وتـــــايالنـــــد. وفي هــــذا الـــــســــيــــاق
وبـغـرض خـلق نـوع من الـتوازن مع
ــتــحـدة الــصــ قــامت  الــواليــات ا
ــزيــد مـن اإلجـراءات االمــريــكــيــة 
العسكـرية حيث زادت واشنطن من
مـــعــدل الـــتـــعـــاون الــعـــســـكــري مع
أسـتـرالــيـا وقـامت بـاخـتـيـار مـوانئ
مــدن بــريـــســبـــان وبــيــرث وداروين
كــقــواعـــد بــحــريـــة إليــواء حــامالت
الـــطـــائــرات األمـــريـــكــيـــة اجملـــهــزة
ــنــافــذ بــالــسالح الــنـــووي لــغــلق ا
الــبـحــريـة أمـام الــصـ وفي 2012
اعــــلـــنت أمــــريـــكـــا خــــطـــة لـــزيـــادة
أسطـولـها الـبحـري في منـطقـة غرب
احمليط الهـادي وشرق أسيا إلى 60
ـــائــة بــحــلــول 2020 وتــشــمل في ا
اخلـــطــة االحــتــفــاظ بــست حــامالت
طــــائــــرات وغــــواصــــات وطــــرادات
ومـدمـرات وسـفن قـتـالـيـة سـاحـلـية.
ـتــلك اجلـيش األمـيــركي بـالـفـعل و
وجودا غيـر دائم في داروين بشمال
أسـتــرالـيـا حـيث يــتم نـشـر حـوالي
2500 جنـدي من مـشاة الـبحـرية كل
عام بشـكل تناوبي إلجـراء تدريبات.
وتــأتي عــمـلــيـات إعــادة الـتــمـوضع
لـــلــقـــوات االمــريـــكـــيــة في الـــشــرق
األوسـط واالنــســحــاب الـــســريع من
أفغـانستـان باإلضـافة الى تفـاهمات
أمـــريـــكـــيـــة مع الـــعـــراق وروســـيـــا
لالنـسحـاب من الـعراق وسـوريا في
سياق حتول االهتمام االستراتيجي

والهنـدي وبحر الصـ اجلنوبي قد
ينـعـكس بشـكل واضح وسـريع على
الـتـحــالـفــات الـعــسـكـريــة في اوربـا
ـتوسط فـضال" عـلى شكل والـبحـر ا
التـحـالفـات والشـراكات األمـنيـة ب
واشـــنــطن ودول اخلـــلــيج الـــعــربي
والـــشـــرق األوسط.. وقـــد يـــتـــراجع
االهـــتــمـــام األمــريـــكي فـي حــمـــايــة
وتـأمـ إســرائـيل بـسـبب االهـتـمـام
األمــريـكي بــتـأمــ مـصــاحلـهـا إزاء
ــتــصــاعــد في الــنــفــوذ الــصــيــني ا
مناطق مختلفة من العالم في سياق
تشتيت قدرات القـوة االمريكية على
قابل مواجـهة الـنفـوذ الصـيني ..بـا
ـليء الـفـراغ الذي سـتـنـدفع فرنـسـا 
ســـيــتـــركـه الــرحـــيل األمـــريـــكي من
الــشــرق األوسط واخلــلــيج الــعـربي
الـى الــشــرق وســتــســمح واشــنــطن
زيد لبـاريس واسترضـائهـا بعقـد ا
مـن الـصـفـقــات الـعـسـكــريـة لـتـوريـد
ــنـــطــقــة ومن األســلــحـــة الى دول ا
ضــمـنــهـا الـعــراق (صـفـقــة طـائـرات
رافال) لتـعويض خسـارتها الـفادحة

في صفقة الغواصات االسترالية .
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كـمـا قد يـنـدثر مـشـروع مـينـاء الـفاو
الـكـبـيـر نـتـيـجـة لـلـصـراع األمـريـكي

الصيني. 
ــطــروح هــو عن ويــبــقـى الـســؤال ا
قــــدرة الــــقــــوة الـــــعــــســـــــــــكــــريــــة
االمـــــــريكية على كـبح جماح النمو
والـتــــــــوسع االقـتـصـادي الـصيـني
في ظروف احتمالية انـــــــفراط عقد
التـحـالفـات الغـربيـة  وتداعـــــــيات
جـائحـة كـرونـا واالزمة االقـتـصـادية
ـالــيــة الــتي تـشــهــدهــا األسـواق وا

ية ?  العا

{ لواء متقاعد
ـركـز األوربي لـدراسـات مـسـتـشـار ا

مكافحة اإلرهاب
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كربالء

وأخــيه الـعــبــاس عـلــيــهـمــا أفـضل
الـصالة والسـالم وهكـذا أصـبحت
زيارة أربعينية سيد الشهداء حدثا
ـا تــاريـخــيــا حـيــر وأذهل الــعــالم 
تـشــهـده من طـقــوس فـريــدة أولـهـا
ــــشـي عـــلـى اإلقـــدام مـن جـــمــــيع ا
مـحـافـظـات الـعـراق بـاجتـاه كربالء
رغم حـــر وبــــرد ومـــطـــر الــــطـــقس
وبـأعــداد مـلــيـونــيـة أرهــبت أعـداء

ذهب واإلسالم على حد سواء. ا
ـقدسة ومـا تشـهده مديـنة كـربالء ا
من فعـاليات قل نـظيرهـا في العالم
حــيث يـجــنــد الـكـل خلـدمــة الـزوار
الـوافـدين وهم يـتــلـهـفـون لـلــــــــثم
شـبـاك اإلمـام (ع) وتـوزيع الـطـعام
ــاء ــخــتـــلف أنــواعه مــجــانــا وا
حتــــــت شعـار (سبـيل يا عـطشان
وجاي أبو علي) الله الله ما أحلى
وأجــمـل هـــذا الـــكــرم احلـــســـيـــني
الــبــهي ومــا أطــهــر الــعــرق الــذي
يسـيل من جباه خـدام احلس (ع)
ـصــــــــطـفى وهم يـقـدمـون سـبـط ا
جل اخلــدمـــات الى هـــذه اجلــمــوع
ـلــيـونـــــــــيــة الـوافــدة كل حـسب ا
قــدراتـه بل أكــثـر مـن قـدراتـه هـذه
هي زيـارة األربـعـ الـتي أصـبحت
مـــنــارا لـــلــعـــالم وعــلـى الــرغم من
تـــقــادم الـــســنـــ إال أنــهـــا تــزداد
بـــهـــــــــاء وإصــرارا عـــلى الـــبـــقــاء
ية ناسبة العا إلحياء ذكرى هذه ا

التي أذهلت اجلميع.

والــله مــا نــنــسى حــســيــنـاه) عــلى
الـــرغم من حــقـــد احلــاقـــدين وكــيــد
الــكـائــدين.ومــا يــحــصل الــيـوم من
إحـيـاء لـشـعائـر الـثـورة احلسـيـنـية
بــشـكـل عـجــيـب حـيــر ودوخ وأذهل
الـــعـــالم أجـــمـع هــو لـــيـس بــإرادة
بـشـريـة بل بـإرادة إلــهـيـة خـالـصـة
والــــدلـــــيل عـــــلى ذلـك في مـــــجــــمل
إجابتنا عـلى تساؤالت أولئك الذين
يعـيبونهـا عليـنا ببـساطة جدا هي
إن الـتـاريـخ الـبـشـري شـهـد عـظـماء
كثر في مختـلف اجملاالت من أنبياء
وعـلمـاء وثـوار وفالسفـة ومـحررين
مـــثـل غـــانــــدي واإلغـــريــــقي أيـــوب
سيـح وفيـلسـوف الص والـسيـد ا
الـكــبـيـر كـونــفـوشـيــوس والـقـديس
ــسـيح بـولس الــذي حـمل رســالـة ا
بـعد أن رفـعه الـباري عـز وجل إليه
ـصـلـحـ بــاإلضـافـة الى الـثـوار وا
من امـثال مـانـديال وجـيفـارا وجان
جــاك روسـو وكل هــؤالء الـعــظـمـاء
أحدثوا تغييرا ملموسا في التاريخ
الـبشـري ويـذكرهم الـتـاريخ بإجالل

واحترام.
اليـ من ولــكن لم تــزحف إلـيــهم ا
الــبـشــر كـمــا في أربــعـيــنـيــة اإلمـام
احلـسـ (ع) ولم تــتـسـاقط عــلـيـهم
الــدمــوع احلــارقــة كــمــا تــســاقــطت
الدموع مـثل جري النار عـلى شهيد
وغــريب كـــربالء ولم يــســـتــذكــرهم
الـــتـــاريخ كـــمـــا يـــســـتـــذكـــر اإلمــام

اإلنـسـانـيـة ألنه دم ريـحـانـة رسـول
الــله وابن فــاطــمـة الــزهــراء ســيـدة
ـ وثمـرة اجلـنة وابن نـسـاء العـا
حيـدر الكـرار الذي أنـقذ بـسيفه (ذو
الـفـقـار) الـرسـالـة احملـمـديـة من شر
الكفار وأقرب دلـيل على ذلك عندما
خرج حـيدرً في مـعركـة اخلندق الى
عــمــر ابن ود الــعــامــري الــذي كــان
ـســلـمـون جـمـيـعـا فـقـال يـخـشـاه ا
ان حيـنهـا النـبي الكـر (خرج اإل
عـركة كلـه الى الشـر كله) الن هـذه ا
حــددت مـصــيـر الــرسـالــة الـنــبـويـة

الشريفة.
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إذن هذا الدم الـزكي الذي سال على
أرض كـربالء جـعــلـهـا مــحط أنـظـار
تلهف اآلت الى الزائرين وقبلـة ا
ضــريح اإلمـــام احلــســ (ع) هــذه
غرضة نصفة وا التساؤالت غير ا
ـلحمة ألنهم يعـرفون قيـمة وحجم ا
ــقــدســة الـــتي شــهــدتــهـــا كــربالء ا
والـتي انــتـهـت بـاســتـشــهـاد اإلمـام
احلــســ (ع) وأبــنـــائه وأصــحــابه
وأخيه بطل العلقمي وقمر العشيرة
أبــا الــفــضل الــعــبـاس (ع) وســبي
النـساء لـكنـهم يحـاولون االنـتقاص
مـنهـا يائـسـ ذلك الن أول من عني
بــإحــيـــائــهــا شــيـــعــة اإلمــام ألنــهم
عـــشـــقـــوه بــصـــدق وفـــداء وهم من
أخذوا على عـاتقهم أنـهم لن ينسوا
ابن بنـت نبـيهم ورفـعوا شـعار (أبد

بـــــسالح احلـق وســـــحق الـــــظالم
بروح الـنور كل هذا جـسده اإلمام
احلـــســ في مــرحــلـــة تــاريــخــيــة
حـــرجــة مـــرت بــهــا رســـالــة خــا
األنــبــيــاء (ص) من اجل صــونــهــا
واحلـــفـــاظ عـــلى الــــدين اإلسالمي
احلنيف من الذين كانوا ينوون به

سوءا وانحرافا.
هـنـاك الكـثـير من الـذين ال يـدركون
أهميـة هذه الواقعـة واقعة كربالء
اخلـــالــــدة الـــتي غــــيـــرت مـــجـــرى
الــتــاريخ الــبـشــري من مــظــلم الى
مشرق وهؤالء كثيرون ومن أديان
اذا ومـذاهب مـختـلـفة يـتـساءلـون 
هذه االصـرار على إحـياء الـشعـائر
احلسينية بـهذه الطريقة? وخاصة
نـاسبـة أربـعيـنيـة اإلمام في هـذه ا
ـاليـــ ــــاذا هــــذه ا ? و احلــــســــ
البـشرية تـزحف مشيـا على األقدام
ـقدسـة? كربالء التي نحـو كربالء ا
طــهــر ثـــراهــا بـــأطــهــر دم عـــرفــته

ـنـاسـبة عـنـدمـا نـتـحـدث عن هـذه ا
الـعظـيـمة يـقف الـتاريخ إجالال لـها
ويـسبق حـديثـنا بخـشوعه اجلـليل
ــنــاســبــة أمــام مــا تــعــنــيـه هــذه ا
اخلـالـدة من قــيم ومـعـانـي سـامـيـة
رسـمت اخلـطـوط العـريـضـة احلـية
لــلـــحـــيــاة والـــتي حـــددت مـــســار
البشرية نحو العدل واحلق والنور
والـــثـــورة عـــلى الــــبـــاطل بـــفـــضل
اسـتشـهـاد سيـد شـباب أهل اجلـنة
وريــحـــانــة الــرســول الــكــر إمــام
الـتــقى والـهـدى وســفـيـنــة الـنـجـاة
اإلمـام احلـسـ ابن عـلـي عـلـيـهـمـا

أفضل الصالة وأ التسليم.
هـذا االسـتـشـهـاد الـفـريـد من نـوعه
الـذي اتسم بـكل مـعاني الـتـضحـية
والفـداء ونكران الـذات والشـجاعة
واإليـــــثــــار مـن أجل إصـالح األمــــة
ــصــطــفى وصــون رســالـــة جــده ا
وتـغـيـير االنـحـراف والـتجـبـر نـحو
الـطريق الـصـحيح وحتـدي الـباطل

احلس عـلى مدى ألف وأربـعمائة
عــام إذاً هي فــعـال إرادة الــســمــاء
التي هي نـفسهـا بكت عـلى مصاب
أبي عبد الـله احلسـ وإذا نظرنا
الى واقـعة كـربالء من زاويـة أخرى
مقارنة بشهداء كثيرين في التاريخ
استشهدوا من أجل الـقيم السامية
ـبـاد أيــضـا لـكن لم والـكـرامــة وا
جنـد فيـهم من اسـتشـهـد بالـطريـقة
الدرامـاتـيـكـيـة التي اسـتـشـهـد بـها

اإلمام احلس (ع).
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من يـسـتــطـيع يـخـبــرنـا عن واقـعـة
شــهـدهــا الـتــاريخ كـان فــيـهــا أحـد
ــتـقــاتـلــة بـعـدد 72 طـرفـي الـقـوة ا
شــخـصــا بــ رجل وطــفـل وامـرأة
وبال عــدة عــســكــريــة مــقـابـل قـوة
يــفـوق عــددهــا ثالثــ ألف مــقـاتل
ومــجـهــزة بـكل أنــواع عـدة احلـرب
مـن سـيــوف ورمـاح وســهـام? هـذه
هـي واقـــعـــة كـــربـالء الـــتي أنـــارت
لإلنسانيـة طريقهـا وكان الثمن هو
استشـهاد أبي األحرار هـو وجميع
أفــراد عـائـلـته وســبي نـسـائه وقـد
كـتـب لـهــا الــله تـبــارك وتــعـالى أن
تبقى حاضرة عـلى واجهة التاريخ

مهما كثرت وتفاقمت أحداثه.
علما أن وكل أهالي كربالء ومحبي
ـــــوالــــ لـه الــــغــــيــــارى اإلمــــام ا
والنجباء والكرماء يتكفلوا برعاية
وضـــيـــافـــة زوار اإلمـــام احلـــســـ

فيه مـحافظ عـربي لكـركوك يـتعاون
مـــــعـه هـــــؤالء الــــذيـن يـــــقـــــومــــون
بـتـخـويـنـنـا نـحن من حـقـنـا الـدم و
يــتــعــمـدون الــقــيـام بــكل مــا يــضـر

. االحتاد الوطني والكركوكي
?احلقـيقـة هي أن صنـاع االستـفتاء
ــزايـدين بـه لم وال ولن يـطــلـبـوا وا
أي خـــيــر و أي حـــســنـــة لــكـــركــوك
والكـركوكيـ وخصوصـاً لسكـانها
الكرد و لالحتاد الوطـني فيها لكن
االحتــاد بــات اآلن و بــعــد االنـقالب
مـســتـسـلـمــاً تـمـامــاً لـذلك اخلـطـاب
ـتسـلط لـلـمـتـاجـرين الـسـيـاسـي ا
ــصــالح الــســيــاســيـة وأصــحــاب ا
والـتي اعـتبـرها مـتـاجرة بـالـقضـية

القومية.
وفـي الـنـتـيـجـة فـأن الـسـادس عـشر
من اكـتـوبـر لم يـكـن خـيـانـة قـطـعـاً
وليس كذلك فـقط بل وأنه كان درعاً
وطنـياً تـولى حمـاية كـركوك و حال
دون إحالتهـا إلى ما آلت أليه حلب
و إلى حتـطـيم طـمـوح الـذيـن كـانوا
ــوصل يــحــلــمــون بــإعــادة واليــة ا
ــا فــيـهــا كــركـوك) إلى ــة ( الــقـد
تـركـيـا والـتـخـوين لـيس سـوى بث
وإشاعة الـتلفيـقات واألكاذيب التي
تــطــلق بــهــدف تـرقــيع االســتــفــتـاء
الفـاشل اخليـانة هي أن تـكرس جل
جــهــودك احلــزبــيــة والــســيــاســيــة
واالقـتــصـاديـة خالل االعـوام الـ 16
ــاضـيــة بـاجتــاه عـدم إعـادة 17 – ا
كـــركـــوك إلى إقـــلـــيم كـــوردســـتـــان
دسـتـوريا  اخلـيـانـة هي أن تـسرق
ليارات من الدوالر لالسر عشرات ا
السياسـية و تبقي النـاس يعيشون
في فـقـر وعـوز وأن تتـاجـر مـتـاجرة
قـومـيـة بـنـفط كـوردسـتـان وسـيـادة
كـوردسـتـان و الـكــرامـة االنـسـانـيـة

للفرد الكردي.
{  عن مجموعة واتساب
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ـسـؤول كـنـيـسـة مـار يـوسف لـلـسـريان عن مـطـبـعة الـديـوان لـلـطـبـاعـة الـرقـمـيـة بـبـغـداد صـدر 
ـونـسـنـيـور بـيـوس قاشـا كـتـاب بـعـنـوان (تـاريخ وزيـارة .. الـبـابا في ـنصـور ا الـكـاثـوليـك في ا
العراق 5- 8 آذار  2021) ويقع في  504صـفحـة.واشار قـاشـا عن عنـوان الكـتاب (انه عـنوان
صغيـر لرحـلة كبـيرة) مـشيرا في مـقدمـة الكتـاب(انه كتاب وثـائقي تـاريخي لزيـارة لم تكن لـتحصل اال

في زمن البابا فرنسيس.
ويحكي الكتاب قصة الزيارة من بدئها الى نهايتها.فقد دخلت التاريخ االقدام التي فيها خطى قداسته
ـقدسـة واجلـريحـة) مؤكـدا ان (زيـارة البـابا فـرنـسيس الى ارض الـرافدين خطـوات عـلى هذه االرض ا
رسـالـة سـاميـة اعـطتـهـا السـمـاء البنـاء هـذا الـبلـد احلـضاري والـذي كـان له دور في دعـوة ابراهـيم حـيث منه

انطلقت مسيرة الدعوة والطاعة لرب السماء).

رسالة بغداد
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سلمان يروي عشقه للتلفزيون والسينما:
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صـبـاح عـطـوان الـذي نـبـهـني بـان
ــسـتــقـبـل لـلــتـلــفـزيــون وقـال لي ا
حـــــرفــــيـــــا الـــــتـــــلــــفـــــزيـــــون هــــو
ـســتـقـبـل" وبـالـفــعل كـانت "دفـتــرا

نبوءته صادقة  
سانـد االكبر لـلدكتـور عبد { من كـان ا

الباسط في بداياته?
ـشـاهـدة اول -  عـنـدمـا صـحــبـني 
عـــرض فــيــلــمـي في صــالــة عــرض
سـيـنيـمائـيـة وجهـني نـحو الـتأمل
واحللم في مستقبلي ماذا سيكون
عـــبـــدالـــبــاسـط? رغم ان عـــمــري لم
يـتـجـاوز عـشــر سـنـوات اصـبـحت
احــلم وافــكــر جــعــلــني اطــمح بال
حدود زرع الـثقـة بنـفسي  عـلمني
اخلط الــعـربي والــرسم وغـرس في
ــوســيــقى ذهــني الـــفن عــشــقت ا
حـــــــــــــــــفـــــــــــــــــزنــي ان اســـــــــــــــــمـع
الـ" "Soundtrackموسيقى األفالم
الـسـيـنـيـمـائـيـة ألنـشئ في غـرفـتي
مـكـتــبـة صـوتـيــة من األسـطـوانـات
والـكـاســيـتـات الـصــوتـيـة وانـا في
الـثـانـيـة عــشـر من عـمـري عـلـمـني
الـــتــصـــويـــر والــلـــون بـــذل كل مــا
وذج كان بوسعه ليحولني الى ا
حــريــصــا عــلـى مــســتــقــبــلي كــان
موهوبـا وبعدة مـواهب لم يحالفه
احلظ فـي حتـــــــقــــــــيق أحـالمـه بل
اخـــتـــاره الــلـه تـــعــالـى الن يـــكــون
شهـيدا في حرب الـعراق مع ايران
وهــو في ريـعــان شـبــابه هـو اخي
الـشهيـد البـطل عبـداخلالق سـلمان
رحــمه الـله أول وأهم مـن سـانـدني

في بداياتي.
{ كل شـــخص لـــديه ذكـــرى او مـــوقف
يتأثر به فماذا عن الدكتور عبد الباسط?
  في الــبــدء تــأثــرت بـشــخــصــيـات
كــثــيــرة مع طـفــولــتي ســرعــان مـا
ـعـرفة تغـيـر رأيي بـعـد تـنـوري بـا
الكــــتـــشـف ان خـــيــــر الـــبــــشـــر هم
اخلــالـــدون عـــلى مـــر الـــعـــصــور 
وأولـهم الـنبي األعـظم مـحـمد "ص"
تــــأثــــرت بـه وهــــو الــــذي يــــوصي
ــعـامـلــة احلـســنى حـتى مع من بـا
عــاداه غــرس فـي عــقـــلي حــقـــيــقــة
ثــابــتـه ان االنــتـــصــار احلــقـــيــقي
ـــا يـــقــــدم من خـــيـــر لإلنــــســـان 
ـوقف الـذي وعـطـاء والـذكـرى او ا
اثـــــر بـي مع احـــــدى الــــــزمـــــيالت

- في بـــدايــة مــشـــواري كــان هــذا
االمـر يـهـمـنـي كـثـيـرا في ان انـال
ـهرجـانات يـة ولكن  ا جـوائز عـا
لم تعد كما كانت في األول فاليوم
احملــسـوبـيـات والـعالقـات تـتـدخل
ـهرجان أتـذكر حيـنما كثـيرا في ا
يـشن فاز أبلـغوني ان فـليـمي اال
26thCambridge" في مــهـرجـان
"Film Festival فـي بـريــطــانــيـا
قبل 15عام كان اخلبر سارا فقط
الن طـمـوحي كـان اكـبـر بـكـثـير من
الفوز فحسب وتـوقعت حينها ان
اقـفــز مع أفالم جـديــدة يـصـنــعـهـا
عـــبـــدالــــبـــاسـط في مـــعــــتـــركـــات
سـيــنــمــائــيــة افــضل فــحــ فـزت
بـجـائـزة مـهـرجـان الـفـيـوم الدولي
ـــــصـــــر عن فـــــيـــــلـــــمـي "بــــراءة
فردي حتترق"عام  2001 ذهبت 
وشـــــاركـت دون أي تـــــزكــــــيـــــة او
وساطـة وفاز الفـيلم فكـانت فرحة
ليس لي فحسب بل للعراق ايضا.
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 إذ تــلــقــيت تــهـــاني حــيــنــهــا من
مـؤسـسـات مـحـلـيـة ودولـيـة ونلت
تـكـر من بـلـدي له قـيـمـة فـالـفوز
جـــاء في ظـل احلـــصــــار الــــظـــالم
لـــلــعـــراق وسط هـــجــمـــة كــبـــيــرة
ة وانتشار عدوانية تثبط من عز
الثقافة وح يعود لوطنه مخرج
شـاب لــيـفــوز في هــكـذا مــهـرجـان
دولي وبـإمـكـانــيـات ذاتـيـة يـكـون
نـصــرا ولـيس فــوزا في مـهــرجـان

فحسب.
ــقــابالت مع { اجـــريت الــعــديــد مـن ا
شـخـصـيـات كـبـيـرة ومـنـهـا عـادل امـام
وكــاظم الـسـاهـر فــمـا هي أكـثــرمـقـابـلـة
تـعتزبها?  وماهي الشخصية التي كنت

تود أن تتحاور معها?
- ان الـتـجــارب الـصـحـفــيـة فـيـهـا
ـتعـة  فهـناك شـخصـيات كـبيرة ا
ليس من الـسهل ان تقـتنع بأجراء
حـوار مـعـهـا ومـنـهم الـنـجم عادل
إمـام الــذي نــادرا مــا يـوافـق عـلى
مقابلـة صحفيـة  لذا يعد احلوار
معه صعبـا للغاية ومع ذلك وافق
حـينـهـا مع اول طـلب مني بل انه
ــشــاهـدة ــقــابــلــة  دعــاني بــعــد ا
ـقــعـد مــسـرحــيـتـه "بـودي جــار" 
خــصـــصه هــو شـــخــصـــيــا بــأول

ــقـابــلـة الـتـي اعـتـز ـســرح امـا ا ا
بدع وسـيقار ا فـقد كانت مع ا بها
عــمــر خــيــرت فــهــذا الــشــخص لم
ـبـدعـ بل شـعرته اجـده كـبـاقي ا
فـيـلـســوفـا مـوسـيـقـيـا يـحـمل فـكـر
ومـنــطق ورؤيــا صـادقــة إبـداعــيـة
ـية تـشـعر بـانك امـام شخـصـية عـا
ولـــيس مـــصــريـــة فــحـــسب  لــذلك
استمرت اللقاء وعالقتي معه وكان
وسيقية يدعوني ألغلب عروضه ا
 لـذا اعـتـز به  امـا عن الـشـخـصـية
الــتي كــنت أتــمـــنى ان الــتــقــيــهــا
شـخـصــيـةاخملـرج فــرانـسس فـورد
وكـذلك شــخـصــيـة الــفـنـان كـوبــوال
فكر ليناردو دافينشي. الراحل وا

فضل? { مخرجك ا
- اخملرج اوسون ويلز.

{ مـــا هـــورأيك في اإلخـــراج الـــعــراقي
اآلن?

ال اغلب اخملـرج يـبحـثون عن ا
ويـهملـون الفـرص التـاريخـية التي
ــكن ان تــخــلــدهم  وفــشـلــوا في
حتـقـيق ولـو فـيــلم واحـد يـسـتـحق
الـذكــر غـيـر مــبـالـ لـبــنـاء تـاريخ
ابـداعـي او مـجـد لـهم هـذا االمـر ال
يشـمل جميع اخملـرج العـراقي

بل ان هـنـاك من حـرص علـى اسمه
ــرحــوم صــاحب حــداد كــاخملــرج ا
مـثال الـذي لم يخـرج فـيلـمـا فاشال
ـثل اخملرج اال ان الـنـسـبة الـعـامـة 
حــداد تــعــد ضــئــيــلــة جــدا  وكـان
بــاإلمــكـــان ان يــخــلــدوا انـــفــســهم
كـمـبـدعـ عــلى مـسـتـوى الـعـالم 
ــكن ان يُــقــاد فــاخملــرج قـــائــد ال 
فــــهـــنــــاك من يــــصــــنع أفالمــــا كي
تـــــــتــــــوافـق وضــــــوابـط وشــــــروط
ــهـرجــانــات فــحـسـب هـمه األول ا
واألخير اشترك فـيلمه في مهرجان
مـا دون ان يـفـكر بـاجلـمـهـور الذي
سـيـشاهـد الـعمل ويـقـيم جناحه او
ـتـعـا فـشــله كي يـصـنـع فـيـلـمــا 
لــذلك حــتى الـيــوم لم جنــد فــيـلــمـا
عــراقــيــا حــقق أربــاحــا فـي شــبـاك

التذاكر اال القليل منها 
{ اغــــلـب مـــؤلــــفــــاتك لــــهــــا عالقــــة في
الـــتــصــويــر كــيـف ازداد ولــعك في هــذا

اجملال?
ــكن عـزل الـصـورة عن مـطـلـقـا ال 
الـسيـنيـما وسـبب فشل أي مـخرج
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واإلنــتــقـــام أو إلخــضـــاع الــطــرف
ـــرأة هـي احلـــلـــقـــة اآلخـــر وألن ا
األضــــعـف في الــــصـــــراع فــــتــــقع
ضـحـيـة نـتـيـجـة لـتـلك الـصـراعـات
ومــــايـــتــــرتب عــــلـــيــــهــــا من آثـــار
إجتـمـاعـية ونـفـسـية واقـتـصـادية)
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 وتـسـتـمـر الـبـاحـثـة في مـقـدمـتـها
قـــائــلـــة :(لــقـــد تـــعــرض اجملـــتــمع
اضـية إلى الـعراقي عـبر الـعقـود ا
الـــعـــديــــد من احلـــروب واألزمـــات
اجملـتـمـعـيــة الـتي سـاهـمت بـشـكل
كبير في تـهديد البنيـة اإلجتماعية
الـعـراقـيـة وتـفـاقـمت تـلك األزمـات
خـالل الــــســــنــــوات األخـــــيــــرة في
منتـصف سنة 2014 وخاصة بعد
سيطرة عصـابات داعش اإلرهابية
ـدن العراقيـة ومنها على عدد من ا
مـدينـة (سنـجـار) وقدجنم عن ذلك
تأثـير واضح وخطـير على مـسيرة
احلـيــاة اإلجـتــمــاعـيــة لـلــمـجــتـمع
اإليــزيـدي ومن خالل اإلنــتـهـاكـات
اخلـطــيـرة حلــقـوق اإلنـســان الـتي
ــكـــون اإليــزيــدي طـــالت شــرائـح ا
كــافـة وتـمــثـلت هــذه اإلنـتــهـاكـات
بــالــقـــتل واخلــطف واإلغـــتــصــاب
واالسـتـعــبـاد اجلـنــسي واألسـلـمـة
الــقــســريــة والــتــشــريــد والــنــزوح
ـؤثرات اإلجـتـماعـية وغـيرهـا من ا
والنفسـية التي تعد مـعوقا خطيرا
أمام هذا اجملتمع) ص 13 قسمت
الــبـاحـثـة دراســتـهـا عـلى ثــمـانـيـة
فـصـول فـفي الـفـصل األول درست
اإلطار العـام للدراسة وهـو معمول
به في الـــــدراســــات الــــتــــربــــويــــة
واإلجــتـمـاعــيـة :مــشـكـلــة الـدراسـة
وأهـميـة الـدراسة ومن ثـم أهدافـها
ـبـحث األول أمـا كل ذلك كـان في ا
ــفــاهــيم ــبــحث الــثــاني فــكــان ا ا
صطلحات الـعلمية فقد حتدثت وا
عن السبي والعـائدات واإلختطاف
لــغـة وإصـطالحـا وهـو فـعل حـسن
لــكي يـتــعــرف الـقــار مـعــنى تـلك

ـصطـلحـات وفي الـفصل الـثاني ا
مـن الـدراسـة حتـدثت الـبـاحـثـة عن
ـقــاربـات الــدراسـات الــســابـقــة وا
الــنـظــريـة لــلــدراسـة ومــا كـتب عن
ـــوضــــوع وحـــوله فــــقـــد ذكـــرت ا
ــاذج مـن الــدراســات الــعــراقــيــة
األولى في ســنـة 2015 والــثــانــيـة
فـي ســـنــة 2016 واســـتـــعـــرضت
ـــــاذج من الـــــدراســــات أيـــــضـــــا 
ـبحث الـعربـية واألجـنبـية وكان ا
ـفسرة قـاربات النـظرية ا الثـاني ا
بحث للدراسة وتوقفت عند هذا ا
كي اسـتـوضح مـاتـعـنـيه الـبـاحـثـة
فـتـقــول :(إعـتـمـدت عــلى مـقـاربـات
نظـريـة تـسـتنـد إلى :نـظـريـة الدين
واإلرهـــــــاب والـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــر
الــــســــوســـيــــولــــوجي لــــلـــهــــويـــة
اإلجـتـمـاعــيـة ونـظـريـة الـسـيـطـرة
اإلجـتـمـاعـيـة واإلبـادة اجلـمـاعـيـة
والـتـطهـيـر الـعرقي) ص 45 - 59
ــعــلــومـات وهــو مــبـحـث غــني بــا
ـهـمة ـفـيدة من حـيث الـتواريخ ا ا
ــراجع الــتي اعــتــمــدت عـلــيــهـا وا
صـــــاحــــــبــــــة الــــــدراســــــة وكـــــان
(اإليــزيـديــون :األصـول والــعـقــائـد
والـبـنــاء اإلجـتـمــاعي) هـو عـنـوان
الـفـصل الـثــالث من الـدراسـة فـقـد
حتـدثت الـبـاحـثـة فـيه عن الـديـانـة
اإليـزيديـة وأصولـها الـتاريـخية إذ
تقف عند إشكاليت رئيست هما
:إشـكــالـيــة الـتـســمـيــة وإشـكــالـيـة
اإلنـتـماء الـقـومـي وتؤكـد هـنـا في
اإلشكاليـة األولى بأن اليوجد دليل
تـاريخـي بـانتـسـابـهم إلـى يزيـدبن
مــعــاويـة كــمــا اعـتــقــد آخـرون أن
تـــســمـــيــتـــهم اســـتــمـــدت من إسم
عشـيرتهم األصـلية (إيـزيدي) الذي
عرف أيام األمويـ إلى (اليزيدية)
لإلحـــتــمــاء بـــيــزيــد بـن مــعــاويــة
وتـعـلـق الـبـاحـثــة عـلى هـذا الـرأي
فــتــقــول :(هــذا الـرأي اليــقف عــلى
أرضـــيـــة صـــلـــدة ألن الـــيـــزيـــديـــة
(اإليــزيــديــة) هي ديــانـة ومــعــتــقـد
ولـيـست عـشيـرة إذن مـسألـة بـناء

اإلعـتــقـاد عـلى تـسـمــيـة الـيـزيـديـة
نـسـبة إلـى يزيـد تـفتـقـر إلى الربط
ـنـطـقـي والسـاق الـتـاريـخي) ص ا
65 وحتـــــدثت أيـــــضــــا فـي هــــذا
بحث عن أصل الديانة اإليزيدية ا
وأركـانــهــا وفــرائـضــهــا وكـتــبــهـا
ـقـدسـة وطــقـوسـهـا الـديـنـيـة من ا
صــــوم ودعـــاء وحج ومـــحـــرمـــات
منوعات ومـعبد اللش واألعياد وا
نـاسبـات الديـنية ص 86 وفي وا
ـبــحث الــثــاني تــذكــر الـبــاحــثـة ا
ـعـتـقـدات في الـديـانـة اإليـزيـديـة ا
فتبدأ بـالكون واخلليـقة والتوحيد
الئكة الـسبعة ووحدة الوجـود وا
وطـاووس ملـك وعقـيدة الـتـناسخ
بـحث الـثالث عن الـتوزيع وجـاء ا
الــســكـانـي والــبــنـاء اإلجــتــمــاعي
لإليــزيــديـة وعــمــلت جــدوال بـذلك
وأمـا الـبـنـاء الـطـبـقي في اجملـتمع
اإليـزيـدي فـقـد قسـمـتـه إلى :طـبـقة
الـشــيـوخ وطـبـقـة الــبـيـرة وطـبـقـة
ريد بعدها انتقلت إلى الوظائف ا
ـــراتـب الـــديـــنـــيـــة اإليـــزيـــديــة وا
وقسمت :األمير والبيشيام والبابا
الــشــيخ وشــيخ الــوزيــر والــبــابــا
كـافان والـفقـير والـقوال والـكوجك
والــكـــرافـــة وحتــدثـت أيــضـــا عن
رأة اإليـزيدية فـي اجملتمع قـائلة ا
:(ومع أن لـــلــمــرأة الـــدور الــفــاعل
ــهم فـي احلـيــاة اإلجــتــمــاعــيـة وا
اإليزيدية إال أن دورهـا اإلجتماعي
والـــديـــني بـــقي حتـت الـــســـلـــطــة
الــذكـــوريــة إســوة بــقــيم وأعــراف
اجملــــتـــمـع الـــذي كــــانت حتــــكـــمه
األعـراف الـقبـليـة وسـطوة الـرجال
بـشـكل حديـدي ضـمن تلك الـفـترة)
ص 107 وأعـــتــــقــــد أن الـــفــــصل
الرابع هو من أهم فصول الدراسة
وعــنــوانه (الــسـبي عــبــر الــتـاريخ
ومـواقف احلــضــارات والـديــانـات
مــنه) إذ حتـدثت فـيه الـبـاحـثـة في
ـــبــحث األول عن مـــظــاهــر الــرق ا
والــســبي فـي بــعض احلــضــارات
والـديـانات فـقـد بدأت بـالـسبي من

شـــــريـــــعـــــة حــــــمـــــورابي ومـن ثم
اآلشـوري والبـابلـي بـعدهـا عند
ة الرومـان واليونـان ومصر الـقد
وعـنـد الـصـيــنـيـ ومن ثم الـعـرب
قبل ظهـور اإلسالم بعدهـا انتقلت
إلى مـــظــاهـــر الـــرق والــســـبي في
بـــــعض الـــــديــــانـــــات الــــديـــــانــــة
الـهــنــدوســيــة ومن ثم الــيــهــوديـة
ـــســيـــحـــيـــة وأفــردت وبــعـــدهـــا ا
لـلمـبحـث الثـاني موضـوعا خـاصا
هو السبي في اإلسالم وماجاء في

القرآن والسنة النبوية.
WOLK  «¡«d «

 أما الـفـصل اخلامس من الـدراسة
فــقـــد خـــصـــصـــته الـــبـــاحــثـــة عن
نهجية التي اإلجراءات العلمية وا
اعــتـــمــدتــهـــا في دراســتـــهــا وهــو
ــــبــــحـث األول فــــبــــدأت بــــنـــوع ا
الـدراسة ومـنـاهجـهـا وقسـمته إلى
ـسح اإلجـتـمـاعي ومـنـهج مـنـهج ا
دراسة احلالة وفرضيات الدراسة
ـــــبــــــحث الــــــثـــــانـي درست وفـي ا
اجملـــاالت والــــعـــيـــنــــات ووســـائل
الــبـيـانـات إذ حـددت أوال مـجـاالت
الــبــحث وجــاء تــصــمــيم الــعــيــنـة
اإلجـتــمـاعــيــة ثـانــيـا وثــالـثــا كـان
تـصـمـيـم اإلستـبـانـة وأدوات جـمع
البـيانات ومن ثم تـبويب البـيانات
اإلحصائـية وفي الفـصل السادس
عـرضت الـبـاحـثة نـتـائج دراسـتـها
ـبـحث وحتـلـيــلـهـا مـوضــحـة في ا
األول الــــبــــيـــانــــات األولـــيــــة وفق
جـداول عمـلـتـهـا الـبـاحـثـة وكانت
موفقة فيها إلى حد كبير من حيث
الــعـــمــر واحلـــالــة اإلجـــتــمـــاعــيــة
ـهنـة والـتحـصيل وعـدداالطفـال وا
ـعيـشيـة ومدة الـدراسي واحلالـة ا
ــبـحث الــثـاني اإلخـتــطـاف وفي ا
ووفق إســتــبــانــة وجــداول أيــضــا
ـتــرتــبــة عن األسـر درست اآلثــار ا
فــــبــــدأت بــــالـــــســــبــــايــــا واآلثــــار
اإلجــتـمــاعـيــة وطـمــوحـاتـهـن بـعـد
الـتـحرر وآلـيات حـمـاية الـناجـيات
ـدني اإليــزيـديـات ودور اجملـتـمع ا

ـأساة تـعـاطف الـعراقـيـون مع ا
الــتي تـعــرض لـهــا اإليـزيــديـون
عـنـدمـا اقــتـرف بـرابـرة الـعـصـر
ـــتـــهم الـــنـــكــراء (داعش) جـــر
ضدهم فسلبوا ونهبوا ودمروا
ــنــاطق كل مـــاهــو جــمــيـل في ا
الـتي احـتـلــوهـا وبـعـد الـنـصـر
الـــــــذي حتـــــــقـق عـــــــلى أيـــــــدي
الـعــراقــيــ وطــرد هــذه الــفــئـة
اجملرمة إلى خارج الـبلد وعودة
بعض الـناجيات اإليـزيديات من
اإلخــــتـــطــــاف وحــــديـــثــــهن عن
اجلــرائم الـتي ارتـكـبت بـحـقـهن
ومــاحتــدثت بـه نــاديــة مــرادفي
كــلــمـتــهـا وهي تــتــسـلم جــائـزة
نــــوبـل لــــلـــــسالم ومـــــاكـــــتــــبه
الـبــاحـثـون والــصـحــافـيـون عن
ـأسـاة الــتي تـعـرض لـهـا هـذه ا
ـسالم في الـعراق كـون ا هـذا ا
فـمـن ضـمن مــاكــتب عن مــأسـاة
اإليـزيـديــات اخملـتـطــفـات كـتـاب
أهـدتني إيـاه البـاحثـة الطـامحة
رنا جـاسم الشـمري _ونحن في
مـؤتمـر معـرفي أقـيم في جامـعة
دهـوك بــالـتــعـاون مع مــؤسـسـة
الــــذكـــوات لــــآلداب والـــفــــنـــون
_عـــنـــوانه (الـــســـبـــايـــا دراســة
إجـتماعـية مـيدانـية لإليـزيديات
اخملــــتـــطـــفـــات الــــعـــائـــدات في
الــعــراق) وقــد قــرأت قــبل أيــام
حتـقـيـقا كـتـبه الـصحـافي جـبار
ـــدى بــــجـــاي في صـــحــــيـــفـــة ا
الــعــراقــيــة يــقــول فــيه :(يــقــول
مــيـســر األداني :إن اإليــزيــديـ

في الــعــراق مـــازالــوا يــتــشــبــثــون
ستقبل أفضل باحلياة ويأمـلون 
وهم جــزء من الــتـنــوع اجملــتــمـعي
ـــكن أن الـــعــــراقي اجلــــمـــيـل وال
نغـادر عراقيـتنا رغم الـظروف التي
مررنا بها وضياع وفقدان كثير من
حــقـوقـنــا وبـالــرغم من اإلخــتـطـاف
(الــسـبـي) الـتي كــلــفــتـنــا كــثــيـرا)
أساة التي تعرض ويقول أيضا :(ا
لـهـا اإليـزيديـون في سـنـجـار التزال
مـسـتمـرة فـهـناك 340 ألف إيـزيدي
يـعـيـشـون في اخملـيـمـات مـنـذ سـنة
2014 ويتعرضون لشتى الظروف
لكننـا نسعى إلعادة الثـقة بأنفسهم
ورفع الـتــأثـيــر الـسـلــبي الـذي وقع
ن وقـــعــوا في عــلـــيــهـم خــاصـــة 

قبضة داعش و حتريرهم). 
كـتاب الـباحـثة رنـا الشـمري يـتألف
من مقـدمة وثـمانيـة فصول ب 336
صــفــحـة وطــبع عـلـى نـفــقـة مــكـتب
الـسـيد نـيـجيـرفان بـرزاني سـلسـلة
رقم 2 بطـبـعته األولى 2019 وهو
رسالة ماجستير في علم اإلجتماع
تـقـول البـاحـثـة في مـقـدمـة الـكـتاب
ــرأة :(إن ظـــاهـــرة الــعـــنـف ضـــد ا
ا ليست من الظواهر احلديثة وإ
هي مـتالزمـة مع احلـيـاة الـبـشـرية
ولــكـنـهـا تــأخـذ أشـكـاال وإهــتـمـامـا
مـخـتـلـفـا حـسب الـفـتـرات الـزمـنـيـة
ـتبـايـنة ومن أشـكـال العـنف ضد ا
ـرأة مايـقع خالل فـتـرات احلروب ا
سـلحة حـيث تتعرض والنـزاعات ا
النـساء ألنـواع مختـلفـة من العنف
وقــــــد يــــــأتي ذلـك بــــــدوافع اإلذالل

ـبـحـث الـثـالث. وعـنـد عـنـوان ا
ــــصـــــادر الــــدراســــة قـــــراءتي 
ومـــراجـــعـــهــا ســـررت كـــثـــيــرا
إلعــتــمــادهــا مــصـادر ومــراجع
مهـمة أعـطت لدراسـتهـا رصانة
ـــعـــاجم وقـــوة إضـــافـــة إلـى ا
ـــوســـوعــات والـــقـــوامــيـس وا
وكتب التراث والفـقه والتفسير
والرسائل واألطاريح والبحوث
الــعـــلــمــيـــة ومن ثم الـــقــوانــ
والـتـقـاريـر والــوثـائق الـدولـيـة
واحملـــــلـــــيـــــة وكـــــذلـك اجملالت
ــــــواقع األلــــــكـــــتــــــرونـــــيـــــة وا
ـقابالت الـشـخصـية وخـيرا وا
ـا سـعـادة وأنـا أقـرأ سـعـدت ا
هــــذه الـــــدراســـــة الـــــغـــــنـــــيــــة
ــــعــــلــــومـــات وفـق مـــنــــهج بـــا
إجـــــتـــــمـــــاعي رصـــــ أبــــارك
لـلـبـاحـثـة ومـشـرفـهـا عـلى هـذه

الدراسة القيمة. 

كــــــــعـالجـــــــــهن
خـــارج الــــبـــلـــد
وكـــــــــــــــــــــــــذلــك
ــــــؤســـــســـــات ا
الداعمة للسبايا
وتــــــــــــــقـــــــــــــد
ــــــســــــاعـــــدات ا
ـــــؤســــســــات وا
الديـنية الـساندة
للـسبـايا وعـملت
جــــــدوال لـــــنـــــوع
ـسـاعـدات وفي ا
الــفــصل الــســابع
حتـدثـت الـبـاحـثـة
عـــن عـــــــــــــــــــــرض
دراســـات احلـــالــة
ونـتائـجهـا فتـقول
في الـتـمهـيـد لـهذا
الـــفــصل :(حــاولت
الـبــاحــثــة في هـذا
الــــــفـــــصل عـــــرض
ـــاذج مـن حــاالت
النـساء اإليـزيديات
الـــــنــــاجـــــيـــــات من

اإلخــتــطـــاف وقــد اســتـــنــدت إلى
باشر _وجها لوجه _ اإلستماع ا
لــلـمــقـيــمـات في مــخـيــمـات دهـوك
وعـددهن أربع نــاجـيــات مـوزعـات
بـــ اخملــــيـــمـــات) ص 231 وفي
الفصل األخيـر من الدراسة حددت
الباحثـة نتائج دراستهـا ومناقشة
الــفـــرضـــيـــات واإلســتـــنـــتـــاجــات
ـبحث األول والـتـوصـيات فـكـان ا
:نـتـائج الـدراســة ومـنـهـا الـنـتـائج
ــتـعــلـقــة بـالــبـيــانـات الــثـانــويـة ا
ـــيـــداني الـــســـبـــايـــا لـــلـــبـــحـث ا
والـقــضـايـا اإلجـتـمــاعـيـة ومـحـور
ـشــكالت الــنـفــســيـة الـســبــايــا وا
ومـــحـــور الـــســـبـــايـــا واإلنـــدمــاج
اإلجـتـمـاعي والــسـبـايـا واجملـتـمع
ـــبــــحث ــــدني ونــــاقــــشت فـي ا ا
الـثـاني فـرضـيـات الـدراسـة حسب
جداول مهمة عملـتها الباحثة أما
ــقـــتــرحــات كــان الــتـــوصــيــات وا

االوربـيـات عام  2004ونـحن نـتجه
نـــــحــــو دار االوبــــرا إذ عــــرضت ان
أعـــيش فـي أوربـــا ألحـــقـق أحالمي
بعد ان تـعرض الـبلد الـسينـيمـائيـة
الى هــجـمــات إرهـابـيــة مـرعــبـة ثم
ـــــــاذا الـــــــعـــــــراق ســـــــألـــــــتـــــــنـي 
حتديدا?شـعرت في مخـيلتي حـينها
نــــور الــــرســــول األعــــظم مــــحــــمـــد
"ص"يـخـترق جـبـيني وعـيـني حتى
ابـكـاني وانـا أقـول لـهـا "يُـرِيدُونَ أَن
هِ بِأَفْـوَاهِـهِمْ وَيَأْبَى يُـطْـفِئُـوا نُـورَ اللـَّ
ـــا أَن يُـــتِمَّ نُــــورَهُ وَلَـــوْ كَـــرِهَ الـــلَّهُ إِلـَّ
الْـكَافِـرُونَ" لم تسـتسـيغ الرد بـشكل
تــام وطـلــبت الــتــفــصــيل حــيــنــهـا
اجبتـها بان الـرسول انقذ الـبشرية
من اجلهل والـتخلف بـعد ان كانوا
يـعــمــدون ويــتـبــعــون الــعـنــصــريـة
والــوحـــشــيــة والــظــلم بل يــأمــرون
بـــالـــتـــخـــلف والـــتـــعـــسف لـــفــرض
هــيـمــنـتــهم وســيـطــرتـهم وهــو مـا
يحدث اليوم تمـاما جتهيل وتعتيم
ـة على وتـغيـيب وفـرض ارادات ظا

اجملتمعات 
{ عــــنــــد بــــدايـــة كـل مــــســـيــــرة نــــواجه
صـعوبات ومـعوقـات فمـا هي الصـعوبات

التي واجهتها بداية مسيرتك?
-    مــا تـعــرضت لـه في مــسـيــرتي
ن اعـرفهم وال تـعـرض له الـكـثـيـر 
ثـمرين منـهم فهنـاك مقوله سيـما ا
للـزعيم ادولف هـتلـر "اذا طعنت من
قدمة"  وانا اخللف فاعلم أنك في ا
كـأي شـخص تـعــرض لـطـعـنـات لم
اجـد اال الـله تـعـالى كي افـر الـيه  
ثـمرين اذ وجـدت الكـثـير من غـيـر ا
يقـفون عثـرات بل يتفـنون في خلق
إشــكــالـيــات وازمــات وعـرقــلــة اثـر
الـضــغــيــنــة واحلــقــد اغـلــبــهم من
زوروا شــهــاداتـهـم بل ال يــؤمــنـون
بالـثقـافة والفـكر واالنسـانية هـمها
ـال والــسـلـطــة " اخلـالق الـقــوة وا
يـريـد ان يـرفع ويـعلي مـن شانه إال
انه ينظـر وفق منظار ضـيق للغاية
ـنزلة راقية فبعـد ان من الله عليه 
وبـشـهـادة عـلـيـا كـالـدكـتـوراه مـثال
يــتـرك الــعـلم والــفـضـيــلـة ويــنـتـمي
لـلـرذيـلـة بـحثـا عـن مـنصـب يـسرق

من خالله
{ كـيف كان شـعورك عـندمـا ترى بعض

ية? اعمالك ترشح في مهرجانات عا

التعليم احلالي" ورئيس جامعة
ذيقار حينها ليؤسس بها كلية
إعالم ناجحة حداثوية تعد االن
من افـــضل كـــلــيـــات اإلعالم في
نطـقة فهي الوحيدة العراق وا
الـتي تخـتص بـاإلعالم الـرقمي
حيث اطـلع د. نبـيل على كـتابي
ديـجـتال االعالم 2008 واعجب
ـوضـوعـاته الـعـصـرية كـثـيـرا 
ومفردات التكنولوجيا النانوية
والــــديـــجــــيـــتــــال اإلعالمــــيـــة 
ـــــشـــــروع والـــــواقـع ان هـــــذا ا
قــضــيت فــيه اربع ســنــوات كي
اجنــزه واحـمــد الـله تــعـالى أن
بــــاقي اجلــــامـــعــــات في الـــدول

العربية أهتمت به 
{ اخر اعمالك?

أكـمـلت كــتـابـة مــسـلـسل إذاعي
في 30حــلـــقــة لــصــالح شــبــكــة
االعالم الـعـراقي وشـارك الـعمل
في مــهـــرجــان تـــونس الــدولي
ونــــشـــرت ثـالث كـــتـب جـــديـــدة
بـالـعنـاوين "سـايكـو السـيـنيـما"
ـونــتـاج" "ســيــنـمــتــوجـرافــيــا ا
"محاضـرات في السيمـيولوجيا
وااليـقاع الـسيـنـيمـائي" واعكف
حـــــالـــــيــــا إلتـــــمــــام فـــــيــــلـــــمي
الـســيـنـيــمـائي "طــيـارات" الـذي
اتــــوسم عــــرضه عــــلى صـــاالت
الـسيـنيـما فـيلـمي هذا صـممت
وغرست فـيه التـشويق واالثارة
واالبــهـار ومــا يـكــفي الن اجـعل
اجلـمـهــور الـسـيـنــيـمـائي يـدفع
قـيـمـة تـذكــرة الـفـيـلم في شـبـاك
شـاهـدته كمـا فعـلتـها الـتذاكـر 
قـبل ربع قـرن مع فـيـلـمي "حـمى
االبــطـال" الــذي عــرض من عـلى
صــالــة ســيــنـيــمــا الــنــجـوم في
شـارع الـسعـدون بـبـغداد ودفع
ـشـاهـد قـيـمة الـتـذكـرة لـيدخل ا
صــالـــة الـــعــرض والـــفــــــــيــلم
طـيــارات يـعــد بـاكـورة أعــمـالي
ويــتـنــاول مـوضــوع ديــجـيــتـال
ــســحــة كــومــيــديــة أيــضــا و
وسـيــكـون مـفــاجـأة ســارة بـعـد
ول ينتجه اكماله فقط انتـظر 
ألبــاشـــر في تــصــمـــيم انــتــاجه
وتـسـويـقه وفق تـقـالـيـد مـهـنـية

قياسية.

عــــدم وعــــيه وادراكـه لــــلــــصـــورة
الـكــامــيــرا ســر الـســيــنــيــمـا دون
الـتـصويـر ال تـوجد سـيـنيـمـا  انا
اقــدس هـــذا اجملــال واعـــتــبــره من
ارقـى االخــتــصـــاصــات وأكـــثــرهــا
زهــــوا وتـــفــــاخـــرا رغم انـه لـــيس
اخــتــصــاصي رغم اثــمن أســبــاب
فــشل اإلعـالم عــدم الــتــركــيــز عــلى
الــتــصـويــر لــنــجــد ان الــتــقــاريـر
ــلـة والــنــشـرات والــتــحـقــيــقـات 
ومـنمـطـة بسـبب رداءة الـتصـوير
وخالل عــمــلي الحــظت الــكــثــيـر ال
ادة لـصـعوبـتـها يـرغب بـتدريـس ا
وتـعقـيدات الـبصـريات او احلـركة
والسيما اجلانب التطبيقي فيها 
لـتـكـلـيـفي بـتـدريس مـا هـو اصعب
ــواد مـن الــتـــصــويـــر مع بـــعض ا
ونتاج عـقدة كنظريات ا العلمية ا
السينـيمائي او السيـميولوجيا او
ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الـــشـــخـــصـــيـــة
الــســيـنــيــمـائــيــة اال اني اقــحـمت
واد الن التصـوير في ثنـايا هذه ا
قــيــمــتــهـا الــعــلــمــيــة تــنــعـدم دون
الـــتــصـــويــر لـــذلك جتــدون ان كل
مؤلفاتي حتمل في ثناياها اصعب
ــــــــواد الــــــــتـي ارغب واعــــــــقـــــــد ا
بـــتـــبــســـيـــطـــهــا لـــلـــطـــلــبـــة وهي
الـتـصـويـر"انـا ال اعـشق الـتـصـوير

فحسب بل أتنفسه".
qL  l —UA

{ مـشاريع كـنت تـعـمل علـيـهـا ولكن لم
يحالفها احلظ ان تكتمل?

  االعالم الــــديــــجــــيــــتـــال والــــتي
Post" اوفـدتــنـي احلـكــومــة في الـ
 "Doctorateاو ما بعد الدكتوراه
شروع وفق تفرغ علـمي وأكملت ا
باجلـامـعـة االمـريـكـيـة في الـقـاهرة
بأحدث العلـوم ما في العالم وكان
يــشـــمل تــأســيـس كــلــيـــة ومــراكــز
ومـنـظـومـات ومــؤسـسـات وجـيش
ديـجـيــتـال حلـمـايــة الـعـراق الـذي
كــان يــتـعــرض الى فــجـوة رقــمــيـة
خـارقـة وقــابـلت كـبــار اإلعالمـيـ
الــدولـــيــ ومــنـــهــا مـــؤســســة الـ
" "BBCوأبدت تعـاونها لـتأسيس
الــكــلــيــة إال ان األيــديــولــوجــيـون
تــصــدوا ووقــفــوا عــثــرة امــامــهـا
ــشـروع بـذكــاء الـدكـتـور فـتالقف ا
نـبــيل كــاظم عـبــدالـصــاحب "وزيـر

 ÊU e « ≠ …d UI «
االعالمي  واخملرج  والـكـاتب عبـد اليـاسط سـلمـان احلاصـد عـلى درجة دكـتوراه
في االذاعة والـتفزيـون  ودرجة البروفـيسور في كـلية الـعالم جامعـة بغداد واخرج
ـية وله اسـهامات العـديد من االفالم والتـي حصدت جـوائز مـحليـة  و عربـية و عا
ناصب ي وشغل العـديد من ا عـلمية  اذ انـشا اكثر من  16 كـتاب علمي واكـاد

االدارية في العراق وخارجه .

قراءة في كتاب السبايا                     

جــبـار الــعـبــيــدي وانـا اتــرجـاه ان
يـحـولـني الى فـرع الـتلـفـزيـون بـعد
ان ظهـر اسـمي بـفـرع الـسـيـنـيـما 
كــــــــان حــــــــلــــــــمـي صــــــــنـع األفالم
الـسـيـنـيـمـائـيـة ال ان اقـرأ واسـمع
واشاهـد فحسب اكـتشفـتها مـبكرا
ـرحلـة األولى السـينـيما وانا في ا
تــطــبــيق ولــيس حــبـر عــلى
ورق والن الـــــقـــــسم
ــــــلك مــــــعــــــدات ال
والـــــيــــات طـــــمــــوح
عــبـدالــبـاسط جلـأت
الى التلـفزيون الذي
وفـــــر لي كــــامــــيــــرا
ومــعــدات مـونــتـاج
ألصـنع فـيـلمي األول
وهـو كومـيـدي بـسيط
كـــتـــبه لـي زمـــيـــلي في
الـدراسة الـكـاتب الكـبـير

{  من كــان مــثـلـك االعــلى واعــطـاك
حـــــافــــز لــــتـــــدخل مـــــجــــال االذاعــــة

والتلفزيون?
- كـــانـت رغــبـــتـي جــامـــحـــة في
الـسـيـنيـمـا وصـنـاعة األفالم ولم
اعشق التلفزيـون كالسينيما إال
اني قـــرأت كـــتب الـــســيـــنـــيـــمــا
نهجيـة جميعا وبحثت عن ا
إمـكانـيات قـسم السـينـيما
حيـنهـا لم اجد فيه من
كــامـيـرات ومـخـتـبـرات
وخــــام فـــيـــلـم لـــصـــنع
األفالم تـلـبي طـمـوحي
او حتــــــقق حـــــــلــــــمي
الـسـيـنـيمـائي رغم ان
اني كــنت مــتــفـوق في
رحلة األولى فوجئ ا
رئــيس الــقــسم دكــتـور

غالف الكتاب

عبد الباسط
سلمان
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لم يـكن ديـر العـاقـول الـذي صُـرع عـند
تـنـبي مـشـارفه الـشـاعـر أبـو الطـيـب ا
هو االكـتشـاف الـوحيـد للـدكـتور عـماد
عـبـد الـسالم رؤوف بل له اكـتـشـافـات
ـستعصم بالله كثيرة من بيـنها قبر ا
آخـر اخلـلـفـاء الـعـبـاسـيـ فـفي سـنـة
 1989أهــدى الــدكــتـــور حــســ عــلي
ـذكـرات نسـخة محـفـوظ إلى صاحب ا
ــة في مــصـــورة من مــخـــطــوطــة قـــد
الــنـسـب بـعــنــوان األصــيــلي كــان قـد
حصل عـلـيهـا من بيت أحـد الـساكـن
في البـقاع في لـبـنان وهي من تـأليف
ـؤرخ ابن طـبـاطـبــا الـطـقـطـقي الـذي ا

كان حياً سنة 701هـ.
 يــــقــــول الـــــدكــــتــــور رؤوف: لم أعــــر
اخملـطــوطـة في بــاد األمـر اهــتـمــامـا
تسـتـحقـه ثم صادف أن اصـطـحبـتـها
معي ذات مـرة إلى الكـليـة ألقرأ فـيها
سـاعـة فــراغ لي هـنــاك وبـيـنــمـا كـنت
مسـتغـرقًا في قـراءتها وإذا بـي أفاجأ
برواية غريـبة لم تلـفت نظري من قبل
تــعــ بــدقــة مــوطن مــدفن اخلــلــيــفــة
ـســتـعـصم بـالــله الـعـبـاسي األخـيـر ا
وكــان مــدفــنه حــتى ذلك الــوقـت لــغـزا
حـيَّر الـبـاحـثـ ومـصـدر الـروايـة هو
ابن أجنب الـــســاعـي وهــو مـــعــاصــر
قرب غـول بغداد وا حلادثة احتالل ا
لك سـببا من االسرة الـعبـاسيـة فال 
للـشك في روايـته وقلت فـي نفـسي لو
كان ابن الساعي غير دقيق في روايته
ا اعتمـدها ابن طبـاطبا وهـو معاصر
للـحـدث ايـضـا ثم كيـف يعـتـمـد رواية
غـيـر صـحـيـحـة وهـو الـذي قـدم كـتـابه
هــديـــة الى أصــيـل الــدين بن نـــصــيــر
الــدين الــطــوسي وأبــوه اي نــصــيـر
الـــــدين هـــــو الـــــذي اقـــــتـــــرح إعــــدام
ستعصم إذن فسند الرواية صحيح ا
تماماً أما الـرواية نفسهـا فمفادها أن
شـمس الـضــحى شـاه لـبــنى األيـوبـيـة
أخـرجـت جـثــمـان اخلــلـيــفــة من حـيث
غـول وأمرت بـدفنه في مـشهد ـبه ا غيّ
الـــنـــذور ومــشـــهـــد الـــنــذور هـــذا في
االعظـميـة ويعـرف بأم رابـعة ولـيست
رابـعـة إال ابـنـة شــاه لـبـنى وقـد دفـنت
قـرب قــبـر أمـهــا في الـبـقــعـة نـفــسـهـا.
ــوضـوع وكــتــبت دراســة حــول هــذا ا
ـهم وقــدمــتــهــا الى وزيـر اخلــطـطـي ا
الــثــقــافــة واالعالم فـي حــيــنه لــطــيف
نـصــيف جـاسم ولــكن طــبـول احلـرب
ســـنـــة  1990طـــغت عــــلى مـــوضـــوع
الدراسـة فأهـمـلت ثم أني نشـرت هذه
الدراسة في مـجلـة الرسالـة اإلسالمية
الـتي تــصـدرهــا وزارة األوقـاف ســنـة

 ?1994مطالبا بتحقيق ما يأتي:
1- اسـتـمالك الـدور اجملـاورة لـقـبـة أم
رابــــعـــــة وهي فـي األصل وقـف عــــلى
القـبر نـفسه ثم اسـتمـلكـها شـاغلـوها
ملكاً صرفاً وتعـويضهم عن ملكياتهم

وفقاً للقانون.
ـــســـتـــحـــدثــة 2- إزالـــة هـــذه الــدور ا
نطـقة آثـارياً لـلتوصل والكشـف عن ا
نـشـآت التي كـانت تـشغل إلى أسس ا
األرض اجملاورة بـبقـيـة والتي نـعرف
ـدرسـة مـنــهـا ربـاط زمــرد خـاتــون وا
العـصـمـتيـة وإعـادة بنـائـهـا وفق تلك

األسس ما أمكن ذلك.
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اجملاورة لها ترميماً شامال.
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هوية صاحبه.
نـشــرت الــدراســة ومـضـت ولم حتـرك
ـعـنــيـة سـاكــنـاً ولـكن لـدى اجلـهــات ا
وضوع شاءت االقدار ان يـكون لهـذا ا

شأن آخر بعد نحو عقد من الزمن.

في سـنة  1997أخبـر بـعض اجلـيران
ــذكــرات أن ســيــارة سـوداء صــاحب ا
فخـمـة وقـفت أمـام البـيت ونـزل مـنـها
ـا لم يـجـدا شـخـصـان يـسـأالن عـنه و
كان وقد أخبرا اولئك جواباً غادرا ا

اجليران أنهما من ديوان الرئاسة.
يقول الـدكتور عـماد: استـغربت لألمر
واتــــبــــاعــــاً لـألصــــول في مــــثل هــــذه
احلــاالت قــصــدت في الــيــوم الــثــاني
استعالمات ديوان الرئاسة أو القصر
الـــرئــــاسي ال أدري الــــيـــوم أيــــهـــمـــا
قصدت وأخبـرت من كان فيـها باألمر
مـعــتـذرا بــأني كـنت مالزمــاً ولـدي في
ض يـوم أو يـومان سـتـشـفى ولم  ا
حتى اتصلوا بي هاتفيا وطلبوا مني
احلــضــور في صــبــاح الــيـوم الــثــاني
ـقــابـلـة الــرئـيس ولم يــدر في خـلـدي
سبب هذا االستدعاء مـطلقا وما شأن
ــــهـم أني ذهــــبت في الــــرئــــيس بي ا
ــضـروب إلى االســتـعالمـات ـوعـد ا ا
ومن هنـاك أقـلتـني سـيارة خـاصة الى

مبنى آخر لالنتظار.
يــضــيـف أن الــرئــيـس صــدام حــســ
استقبله بـود مع أنه لم يلتقه من قبل
وجـلس قـبالـته مـنـتـظـراً مـعـرفـة سبب
فـهوم في نظره هذا االستدعـاء غير ا
وإذا بالـرئـيس يخـرج ورقـة كبـيرة من
مـكـتبه تـبـ له أنـهـا تـتـضـمن نـسـخة
قـال تـذكـره فورا وهـو يـحمل مكـبـرة 
عــنـوان الــدكـتــور عــمـاد عــبــد الـسالم
رؤوف يقول ان العـراقي شاركوا في
حتريـر مـصـر من االحـتالل الـفـرنسي.
وجــالت في ذهن الــدكــتــور عـمــاد من

ف

ـقـال مع أنه لم يـكن وره قـصة هـذا ا
ــا كـان تـصــريـحـاً أدلى به كـاتـبه وإ
لصـحفي عن عـثوره عـلى وثيـقت من
العصـر العـثمـاني ب ملـفات احملـكمة
الــشــرعــيــة في بــغــداد تــشــيــران إلى
ـتـطـوع مـن والية تـشـكـيل قـوة من ا
بغداد لـلمشـاركة في اجلـهد العـسكري
الـعـثــمـاني من أجل حتــريـر مـصـر من
ـقــال الـذي قـرأه الـفــرنـســيـ وهــو ا
الـرئــيس ويــبــدو أنه أثـار اهــتــمـامه.
ذكرات أن يلخص وطلب من صاحب ا
ـوضـوع فـلــخـصه وطـلب مـنه أن له ا
يـرسل الـيـه فـيـمـا بــعـد دراسـة حـول
ـشـاركـة مع صـورة الـوثـيـقـت هـذه ا

ففعل ذلك و إدخال فقـرة بشأنها في
قررات نهجية ومنها ا كتب التاريخ ا

اجلامعية.
انتـهـز الـدكتـور عـماد الـفـرصة فـأخـبر
ــوضـــوع اكــتــشـــافه قــبــر الــرئـــيس 
ـستـعـصم بـالله اخللـيـفـة العـبـاسي ا
وخلص له النصـوص واألسانـيد التي
اعتمدهـا في تعي مـوضع هذا القبر

واكد في حـديثه على مـعنـي أولـهما
ـستـعـصم هـو آخـر رمـوز الـعراق أن ا
ـســتـقل وأنـه كـافح من أجل الــدفـاع ا
عن الــعــراق مــا اســتــطــاع ذلك ولــكن
الـــــظـــــروف كـــــانـت اقـــــوى مـــــنه ومن
إمــكــانــات الــعــراق في تــلك الــلــحــظـة
ـــر بـــهــا الـــتـــاريـــخــيـــة الـــتي كـــان 
وثانـيـهمـا أن عـنـاية كـنـته زوجة ولي
عـهـد اخلالفـة الـعــبـاسـيـة شـاه لـبـنى
شمـس الضـحى األيـوبـيـة بـإعادة دفن
جــثــمــانه واخــتــيــارهــا أن تــدفن الى
ثل وحدة الـبيـت الـعباسي جانبـه 
ـــثل آخـــر وااليـــوبـي وأن قـــبـــرهــــا 
ـادية للـسلطـان البطل صالح الرموز ا
الدين االيوبي وختم حـديثه بطلب أن
ـشــهـد يـجــرى اهــتـمــام بـالــقـبــرين وا
بــوجه عــام وأن يــصـــار الى تــكــلــيف
الهـيـئة الـعـامة لألثـار بـعمل مـجـسات
ـنطـقـة لـلـتأكـد من وجـود الـقـبور في ا
ـصـادر عـلى الــصـفـة الــتي ذكـرتـهــا ا
ــهــمــة الــتي ــنـــشــآت ا والكــتــشــاف ا
أنــشــأتــهــا شـــاه لــبــنى األيــوبــيــة في
ذكـورة ومنها مدرسة عرفت نطقة ا ا
بـالـعـصــمـتـيـة فـأيـد الــرئـيس الـفـكـرة
وحتـمس لــهــا فـعال وأمــر بـاالتــصـال
بكل مـن الدائـرة الـهنـدسـيـة في ديوان
الــرئــاســة ووزارة األوقــاف والــهــيــئـة
الـــعـــامــــة لـــآلثـــار الســـتـــمالك األرض
ـكـان والقـيـام بـاجملـسات احملـيطـة بـا
اآلثـاريـة وإعــداد الـتـصــامـيم الالزمـة
للمـشهد. وفي الـوقت نفـسه فأنه طلب
من الـــدكـــتـــور رؤوف ان يــبـــعث الـــيه
ـــوضـــوع بـــدراســـة أخـــرى عن هـــذا ا

ففعل. 
وفي 9/1/ 1998 نـــشــرت الـــصـــحف
خبراً بعنوان "القائد يـأمر بتعمير قبر
ـسـتـعـصم بـالـله آخـر خـلـفـاء الـدولة ا
الــعـــبـــاســيـــة" وأوردت فــيه أن "وزارة
األوقـاف والــشـؤون الــديـنـيــة وضـعت
التصاميم الهندسية الالزمة وستشرع
بـتــنـفــيـذ أمــر الـسـيــد الـرئــيس ضـمن
خـطــتـهـا لــلـعــام الـقـادم لــيـظــهـر عـلى
الــنــحـــو الالئق بــصـــاحــبه وشــمــول
نطقة كلها بـالتطوير الشامل.. وكان ا
الـدكتـور عـمـاد عـبـد الـسالم رؤوف قد
أعـــد دراســة مـــســتـــفــيـــضــة عن قـــبــر
ستعـصم بالله ورافق بـعثة االحتاد ا
في حتديد مكانه في شارع عشرين في

منطقة األعظمية".
بدأت االثار بعمل اجملـسات واستغرق
عـمـلـهـا نـحـو سـنـة اكـتـشـفت خاللـهـا
أسس ثالثــة قـبــور كــبـيــرة مـتــجـاورة
ـغـولي االيـلخـاني تـرقى الى الـعـهـد ا
شـهد أحدهـا رئـيسي يـقع حتت قـبـة ا
ستعصم واآلخر بالضبط وهو قبر ا
في جداره والثـالث مقـابله. وهذه هي
ـســتـعـصم وكــنـته شـاه صـفـة قــبـور ا
ــا لــبـــنى وابــنـــتــهــا رابـــعــة وكــان 
ذكـرات أيضا مقبرة اكتشفه صاحب ا
جمـاعيـة تضم عـدداً كبـيراً من الـعظام
الـبــشـريـة ألجــداث وضـعت عــلى غـيـر
ترتيب يـظهر أن أصـحابهـا ماتوا اثر
وباء جارف أو قتل جماعي لسبب من

األسباب التي سكت عنها التاريخ.
»d(« w  fOK  dO

يـتـحــدث الـدكـتـور عـمــاد عـبـد الـسالم
رؤوف عن مخطوطة حققها من تأليف
ـتوفى السـيـد مـحمـد سـعـيد الـراوي ا
عـنــوانــهـا تــاريخ األسـر سـنـة  1936
الـعــلـمــيـة في بــغـداد فــشـرع بــهـا في
الــوقت الــذي انــدلــعت
احلــرب عـــلى الـــعــراق
ســنـة 1991 �وأخـذت
الـطــائـرات االمـريــكـيـة
والــبـــريــطـــانــيـــة تــدك
بــــغــــداد بــــالــــقــــنــــابل
والصواريخ بينما كان
مــنـصــرفــاً تــمــامـاً إلى
حتقيق هذا الكتاب

يقول: في احلقيقة كان
االنـصـراف الــكـلي الى
ـثل حتـقـيق الــكـتـاب 
نـوعــاً من الــهـروب من
عـالم احلــرب الى عـالم
ــاضي الـــوديع وفي ا
الــــــوقـت الــــــذي كــــــان
الناس منشغل بتتبع
أخـــــــــبـــــــــار احلـــــــــرب
مــتـســمــعــ مــا كـانت
تـــــــذيــــــــعه اإلذاعـــــــات
األجـــــنـــــبـــــيـــــة كـــــنت
منشغال بـكتابة هامش
في تـوضــيح مـعــلـومـة
وردت في اخملــــطــــوط
من مــعـلـم خـطــطي أو
تــــرجــــمـــة لــــعــــالم أو
تعـريف بكـتاب وكأني
ال أعـــيـش في الــــعـــالم
الـــذي تـــدور فـــيه تـــلك
ـدلـهـمة أو احلوادث ا
كـأني فـكـكت اتـصـالي
إلى حــــــد مــــــا بــــــذلك
الـعــالم. وفـي ذات يـوم
فـكــرت ان آخـذ كــتـابي
وبـــــعـض مـــــصـــــادري
وأذهب إلـى مـــــلـــــجـــــأ
قـــــريب أعـــــرفه حـــــيث
أنـعم بـضـوء كـهربـائي

اربيل
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ليشيا ا لم يـتصور الكثيـر أن أهم درس من هذه احلرب هو أساس ومفـهوم ا ر

وليس قانون حترير العبيد احلرب األهلية األمريكية 1865. 
ابدأ من حـيت أنتهت احلـرب األهلية األمـريكيـة استمرت احلـرب األهلية  4 سـنوات
ة الواليـات الكـونفدرالـية اجلـنوبيـة وانتـصار واليات من الـعام 1861-1865 بهـز
ـتـحدة وإخـضـاعهـا حلـكم جـنراالت الـشـمال بـقـيـادة الرئـيس األمـريكي الـشـمال ا
ـنـفصـلة الى الـسـابق أبراهـام لـينـكولن و اعالن حتـريـر العـبـيد وضم الـواليات ا

االحتاد.
ـطـالـبـة بـحـقـوق الـعـبـيـد وتـوحـيـد الـواليـات هـو الـسبـب احلـقيـقي السـؤال هـو هل ا
للحـرب? قد يفاجئ الكثير باجلواب وذلك لكثرة الـتعقيدات االقتصادية واالجتماعية
آنذاك ووجود أطرف عدة في الصراع للسيطرة على القارة اجلديدة كما كان يطلق

عليها اجلوابال.
سيطر احلرب بـدأت بشكل عام بسبب اقـتصادي زراعة القطن والـغالل األخرى ا
علـيه من واليات اجلنـوب ويعمل في هـذا اجملال من العـمالة الـسوداء العـبيد نـسبة
ـئة كمـا كـان يطـلق علـيهـم وبالـتالي فـسبب ـئة ومن الـعمـالة الـبيـضاء 51 بـا 49 بـا

احلرب الرئيس ليس كما هو متعارف عليه حترير العبيد.
بدأت احلـرب بانـفصـال سـبعـة واليات جـنـوبيـة وازداد العـدد الى أحـد عشـر والية
كـان هـنـاك تـداخل حـدودي في عـدد من والـواليـات الـشـمـالـيـة واجلـنـوبـيـة وواليات

محايدة وأخرى داعمة غير مشاركة; من هنا ندرك حجم التعقيد في تلك احلرب.
نتصـرة الشمـالية ب قوة قاتلـة الغيـر نظاميـة بصف الواليـات ا  تسمـية القـوات ا
ارشاالت وأصـبح لها لديها الـغطاء الشرعي القـانوني متمتعـة بامتيازات الغازي ا
ـنـتـصـر في كافـة الـواليـات مع إن تـلك احلـرب كـانت ضـمن أبنـاء الـبـلـد الـواحد وا
واالخـتالف كـان اقـتـصادي فـي الدرجـة األولى وفـكـريـاَ ثـانيـا فـلـيس هـنـاك حروب

حترير أو مقاومة محتل من اخلارج.
ـليـشيـات بـاالنتـشـار السـريع والتـطـور حسب مـقتـضـيات وجـودها أخـذت فكـرة ا
فـأصـبـحت مـعـتَمـدة من قـبل الـتـحـركـات الـتـحـرريـة في الـعـالم وأصـبح دورهـا هو

الدفاع عن احلرية ومقارعة االحتالل واالستعمار.
ية الـثانية ـليشيـا الروسيـة التي تشكـلت أذ بان احلرب الـعا  خير مـثال على ذلك ا
1939-1945 عنـدما وجـدت احلاجـة أليـها في جـبـهة سـتالـينـغراد بـصف اجليش
الروسي ومن يـسـتطـيع أن يـحمـل السالح نـسـاء رجال شـيـوخ بالـضـد من اجليش
اني حيث  أيقاف تقـدمه نحو العاصمـة الروسية ودحروه بعد ذلك السـادس األ
نتصر. تكـررت التجربة في الـدول العربية عنـد مقارعتها فاستـحقوا بذلك ميـزات ا
االستـعمار األوربي وخير مـثال على ذلك ثورة العـشرين في العراق ضد االحتالل
الـبريـطانـي وحركـة مقـاومة االسـتعـمار اإليـطالي في لـيبـيا بـقيـادة شيخ اجملـاهدين
قـاومـة الـشـعـبيـة في بـور سـعـيد 1956ضـد الـعـدوان الثـالثي على عـمـر اخملـتـار ا
ـسـمـيات ـخـتـلف ا مـصر. مـن هنـا جنـد أن لـلـمـنـتـصـر في مـعظـم أنحـاء الـعـالم و
ـلـيـشـيـا الـفـصـائل ... مـفـهـوم أخـر يـحـدده مـوقـفه بـالـدفـاع عن أرضه وشـعـبه ا
ومعتـقداته.فيكون جزء من الدولة والنظام حامـيا له ويعامل كبطل كما يستحق بعد
ـشـرف كـمـا ويـستـحق مـن شعـبه كل أن دفـع بحـيـاته عن مـوقـفه ا
ـوقف لـديـنا في فـنـجد أن من تقـديـر واحتـرام.والـيوم يـتـكرر ا
كـان يـدافـع األمس عن أرضه وعـرضه وشــرفه من شـبـاب
وشيب ونـساء كل من موقعه ينتقد الـيوم بهجمة إعالمية
نـهجة مـدفوعـة الثمن كـذلك هنـاك الكـثير من شرسـة 
شـرفة.أما من لديه احملاولـة الفاشلـة لتغطـية إجنازاته ا
ـنــاسب ان يـراجع وجــهـة نــظـر أخــرى فـأجــد أن من ا

نفسه والتاريخ.

مسـتـقـر وأمـان مريح يـسـمح بـالـعمل
ولـو لـسـاعـات اللـيـل وما إن تـوجـهت
ـارين إلى غـايـتي حـتى نـقل لي أحـد ا
ـفـجع لــقـد قـضت الـطـائـرات اخلـبـر ا
ــلـجــأ ودمـرته األمـريــكـيــة عــلى هـذا ا
بالـكـامل وقـتـلت كل من فـيه لـقـد كان
ــلـجــأ هــو مــلـجــأ الــعـامــريــة وكـان ا
مــــحـــتــــومـــا عــــلي أن اشــــارك أولـــئك

الشهداء مصيرهم لوال لطفه تعالى.
يــواصـل: أخــيـــراً فـــرغت من حتـــقــيق
الكتاب ولم تنـته احلرب بعد فلم أجد
ما يشغـلني عنـها غير كـتاب آخر كنت
قد بدأت بتحقيقه ثم توقفت منذ مدة
فرأيت أن أسـتفـيـد من الوقت الـضائع
بـأن أكــمل حتـقــيـقه وســمـيــته تـاريخ
بيـوتات بـغداد في الـقرن الـثالث عـشر
تـــــألــــيـف عــــبـــــد الــــرحـــــمن حـــــلــــمي
الـسـهـروردي وأهـمـيـته تـكـمن في أنه
يكشف عن حوادث غير معروفة حدثت
ـماليك في بغداد سنة في نهاية عهد ا
1247هـ/ 1831م وفــــيه تــــفـــاصــــيل
مهـمـة عن أسر بـغداد وتـبـيان لـدورها
السيـاسي واالجتمـاعي في خضم تلك
احلوادث وبـدأت باسـتنـساخه بـهدف
حتـقـيـقه ولـم أجـد لـدي من الـوقت إال
ســاعـات اخلــفــارة في الــكـلــيــة حـيث
فــرض عــلـــيــنــا الــوزيـــر عــبــد الــرزاق
الهـاشـمي نـحن األسـاتذة أن نـتـناوب
ـا لم يـكن عـلى اخلـفـارة أسـبـوعـيـاً و
ثـــمــة عـــمل يـــؤديه اخلـــفـــيــر فـي تــلك
الــســاعــات إال عــدّهــا فـقــد أفــدت من
ـضـيع عـبثـاً بـاستـنـساخ ذلك الوقت ا
الكتاب حتى أنهيته ثم شغلتني عنه
الـــظـــروف حـــتـى إذا قـــامت احلـــرب
وبــقــيـت لــدى فــســحـــة من الــوقت في
أعقابهـا عكفت عـليه حتقـيقاً وتعـليقاً
حــتى أنــهــيت حتــقــيــقه ووضــعت له
ؤلفه مقدمة تتناول أهـميته وترجمة 
ا كـان مـؤلفـه قد أغـفل وضع عـنوان و
ـتقدم له فقد سـميـته بذلك الـعنوان ا
وبــقي فـي خــزانــتي يــنـــتــظــر فــرصــة
لـطـبـعه في ظل ظـروف بـالـغـة الـسوء
وبعد ست سـنوات من انتـهاء احلرب
عرض علـي الصديـقان االسـتاذ مـحمد
اخلاقاني والصحفي سالم الشماع أن
يتـوليا طـبعه في مـكتب لـلنـشر اسسه
أولـــهــمـــا في حي الـــكـــرادة بــبـــغــداد
فـوافـقت وأضـفت إلـيه مـلـحـقاً طـويالً

تضمن جدوالً بأسماء األسر البغدادية
وتــــواريـــخــــهــــا وأســـمــــاء أعالمــــهـــا
اسـتــخـرجـتــهـا من ســجالت االوقـاف
وطبع الكتاب فعالً ونـفدت نسخه بعد

وقت قصير.
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ـذكـرات ظـاهـرة مـهـمـة بـرزت تـرصـد ا
ي عــــلى خالل فــــرض احلـــصــــار األ
الــعــراق يــشــرحــهــا الــدكــتـور رؤوف
بـالـقــول: "أصـبـحـت الـكـتـابــة في عـقـد
الـتــســعـيــنــات في الـعــراق نــوعـاً من
العـبث في نظـر الطـبقـة اجلديـدة التي
ـــعـــارك أي حــرب ظـــهـــرت بـــعـــد أم ا
فـقـد اخلـلــيج الـثــانـيــة لـســنـة 1991 
انــحط شــأن الــكــتــاب في ذلك الــعــقــد
انـحطـاطـا عـجـيـبـا حتـى أني أذكر أن
ـثـقـفـ العـرب وقـد زار بـغداد أحد ا
عــهــد ذاك أبــدى تـعــجــبه مـن أكـداس
الكتب الـتي وجدهـا تباع عـلى أرصفة
تـنبي في يوم جـمعة صـحبته شارع ا
عروضة فيه فتصور أن كثرة الكتب ا
ثقف ظاهرة تدل على ارتفـاع أعداد ا
في الــعــراق لــكـنـي أخــبـرتـه أن األمـر
ا تصوره فهذه الكتب كان بالعكس 
ـثـقفـون الـذي أصـبـحوا ال يـعرضـهـا ا
ـتـلـكون ـلكـون لـيـقتـنـيـهـا آخرون 
ولكـنـهم ال يقـرأون فـقد أدت تـداعـيات
احلــصــار الــذي ضـــرب عــلى الــعــراق
وانـهـيــار سـعـر الـديــنـار الـعـراقي إلى
إفقـار الطـبقـة الـوسطى وهي الـطبـقة
ـســتـهـلـكـة لـهـا ـنـتـجــة لـلـثـقـافـة وا ا
فأصبح الكتاب مـجرد سلعة بائرة إن
وجـدت من يـشــتـريـهـا فـلــكي يـضـعـهـا
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من األســــرار الــــتي تــــكـــشـف عـــنــــهـــا
ــذكــرات اهــتــمـــام الــرئــيس الــراحل ا
ــشـــاهـــيــر صـــدام حـــســ بـــقـــبـــور ا
واألولـــيـــاء والــــصـــاحلـــ وتـــعـــيـــ

مواقعها.
ــذكــرات: لم أكن أدري يــقــول كــاتـب ا
عــلى وجـه الــتــحــديـــد الــدوافع الــتي
كـانت تـدعــو صـدام حـســ لالهـتـمـام
ـشــاهــيـر واألولــيـاء بــتـعــيـ قــبــور ا
والصاحل في بغداد أو في خارجها
فـمـنذ أوائل الـثـمـانـيـنـيـات كـان وزير
األوقــاف وهـــو يــومـــذاك عــبـــد الــله
فاضل يـرسل إليَّ كتبـا تبـدأ بالـعبارة
وجَّه الـــســـيــد الـــرئـــيس إلى الـــقـــيــام
بدراسـة عن قبر فـالن ومن تلك الـقبور
مـثال قـبــر ابـو نـواس وقـبــر اجلـنـيـد
وقـبـر بـهـلـول وقـبـر مـنـسـوب الى من
يدعى أبو خـلخـال في شمـالي تكريت
وقـبـر مــنـسـوب إلى الـســيـد أحـمـد بن
ـثـنى في قـريـة جـبـة الـسـيـد حـسن ا
وآخـر لـشـعـيب فـي ديـالى وقـبـر عـمـر
األشـــــرف فـي ذي قـــــار وغـــــيـــــر ذلك.
والــغـريـب أن هـذه الــكــتب الــرســمــيـة
كـانـت تـصــلـنـي إلى الـكــلــيـة وهي في
ظـرف مــغــلق كـتـب عـلى طــرفه عــبـارة

سـري شــخــصي عـلـى الـفــور وكـنت
اسـتغـرب هـذه األلـفـاظ فـالـقـبـور تزار
عـــــادة ومن ثـم فال ســــريـــــة فــــيـــــهــــا
وزيارتها عـامة فال يتوفـر فيها جانب
شــخــصي طــبـعــا وهـي مـوجــودة في
مكانها منذ أن دفن فيها أصحابها فال
يـنـتـظر مـنـهـا أن تـغـيـر أمـاكـنـهـا مثال
حــتى يـــبــرر ذلك عــبـــارة عــلى الــفــور
لـتـوخي الـســرعـة في اإلجـابـة. وزادت
هــذه الـكــتب مع الــوقت حــتى لـم يـكن
ر شـهر إال وأكـلف بإعـداد دراسة أو
تـقـريـر دقـيـق في مـصـادره وأسـانـيـده
عن هــذا الــقـبــر او ذاك ولم يــخل ذلك

من جهد ووقت.
لـو جـمع الــدكـتـور عـمــاد عـبـد الـسالم
رؤوف مــا قـــدمه مـن هــذه الـــدراســات
لشكـلت كتابـاً ولكنه كـان مطمـئنا إلى
أن الــفـرصــة مــتــاحــة جلـمــعــهــا فـهي
مـحـفـوظـة بـعـنـايـة في وزارة األوقـاف
ــعـــظم إال أن تــدمــيــر هــذه في بــاب ا
الـوزارة وحـرقـهـا في أثـنـاء االجـتـيـاح
األمريكي لبغداد أودى بتلك الدراسات

مع األسف.
يواصل: قدمت إلى بـيت احلكـمة عدداً
من الدراسات اخلـططـية الـتي تختص
شاهد وقبور داثرة وكنت استهدف
مـــنـــهـــا تـــعـــيــ مـــواقـع جـــديــدة أو
كن إحداثـيـات عـلى خارطـة بـغـداد 
أن تـسـاعـد في إغـنـاء مـعـلـومـاتـنـا عن
ـدينـة في العـصور الـعبـاسية خطط ا
وقــد كـشــفـت كل دراســة عن مــوضـوع
بذاته فواحدة عينت فـيها موضع قبر
ـــؤرخ الــــطـــبـــري مـن خالل دراســـة ا
مـفـصــلـة عن خـطط مــحالت الـرصـافـة
ـة وهي األعـظـمـيـة الـيـوم وقد الـقـد
تـرجح عـندي فـي حيـنه أنـه كان يـقع
في حـديـقـة صـغــيـرة تـطل عـلى شـارع
عشرين تسمى اليـوم حديقة الرحبي
فدعوت إلى إقامة شـاخص هناك يذكر
ــفــسـر ــؤرخ ا الــنـاس بــقــيــمــة هـذا ا
العـظـيم كـمـا قـدمت دراسـة أخرى عن
تـعــيـ مــوضع قـبــر اإلمـام أحــمـد بن
حـنــبل وكـان قــد دفن في مـقــابـر بـاب
ـقابـر كانت حرب وتـأكد لي أن هـذه ا
تـقع فـي الـشـمــال الـغــربي من قــصـبـة
الـكـاظـمـيـة احلـالـيـة وحتـتل مـوقـعـها
اليوم مقـبرة الهبـنة فيسـر ذلك تعي
الــقـبــر بــافــتـراض أنه يــقع فـي أعـلى
ــقـــبــرة الـــتي هي نـــقــطـــة في هـــذه ا
ركزية فيها ذلك أن قبره كان النقطة ا
ســــبـــبــــاً في كــــثـــافــــة الـــدفن عــــنـــده
وارتــفــاعـــهــا عــمـــا ســواهــا من أرض
ــــقـــبــــرة األخــــرى. ودراســــة أخـــرى ا
توصلت فيها الى تعي مواضع قبور
اخلـلـفـاء الـعـبــاسـيـ وذلك بـتـحـديـد
مقبـرة ترب اخللـفاء في الرصـافة كما
كانت تسمى فـي عصرهم وهي حتتل
ــمـتـدة بــ حـديـقـة ــسـاحـة ا الـيـوم ا
الــنــعــمــان في األعــظــمــيــة واعــداديــة
األعـظـمـيـة لـلــبـنـات واقـتـرحت إقـامـة
شــاخص تـذكــر فــيه أســمـاء اخلــلــفـاء
كان وتعريف بهم دفون في هذا ا ا
وغــــيــــر ذلـك من الــــدراســـــات ثم أني
عـلــمت أن بـعض الــكـتــاب أخـذ يــعـيـد
نـشـر هـذه الدراسـات بـاسـمي من دون

اشارة إلى ما بذلته من جهد فيها.
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 اعتـاد الدكـتـور رؤوف أن يتـلقى من
حــ الى آخـر أنــواعــاً مــخـتــلــفـة من
األسـئــلـة من جـهــات عـلــيـا بـعــضـهـا
غــريـب فــعال وكـــانت عــلـــيه اإلجــابــة
عنها فـمن تلك األسئلـة مثال: توضيح
قــبـائل الــعــرب الــنـصــرانــيـة فـي فـتح
تكريت 10/1/ 1999ومتى ظهر تقليد
ــــدفــــعــــيــــة قـــــذائــــفــــهــــا في إطـالق ا
االحـتــفـاالت ومـا هــو عـدد مـا اعــتـيـد
علـى إطالقه? ومـا إلى ذلك. وهـو يـذكر
أن رجالً قـــدم دراســة لـــلـــرئــيس
صدام حسـ يقـترح فـيهـا إلغاء
رمـز الــنــســر من شـعــار الــدولـة
وإبـداله بــالــصـقــر فـمــا كـان من
صدام إال ان يـحـول الـدراسة الى
وزارة الــتـــعـــلــيم الـــعــالـي الــتي
حــولــتـه بــدورهــا الـى جــامــعــة
بـغـداد ومــنـهـا الى مــركـز إحـيـاء
الـتــراث الــعـلــمي الــعــربي وكـان
رؤوف يـومـذاك رئـيـسـاً له وقـرأ
الــدراسـة فــوجـدهــا مــبـنــيــة عـلى
أســـاســـ أولـــهــمـــا أن مـن شــأن
النسر أن يـقتات على بـقايا الر

عـلى خالف الـصقـر وثـانـيـهـما أن
النسر طائر غـريب عن منطقتنا ال
يـزورهـا إال مــهـاجـرا أو مــاراً بـهـا
فالح له ان كـاتـبـهــا تـنـقـصه درايـة
في الــتـــاريخ فــاســتـــدعــاه وبــعــد
نقـاش قـصيـر وجد ان دوافـعه غـير
ـا هي تـدخل في نـطاق علـمـيـة وإ
طــلب الــشــهــرة ال أكــثـر مــقــدراً كم
قتـرح من مال سيـكلف تـنفـيذ هـذا ا
إذا مــا أبــدلت شــعــارات الــدولــة ال
ســيــمــا في اجلــيش فــكــتب دراســة

مـقـابـلـة أثـبت فـيـهـا أن الـعـقـاب وهو
الـنـسـر نـفسـه ال سـيمـا الـذهـبي مـنه
كان رمـزا لـكثـير مـن الدول اإلسالمـية
بل أنـه كــــان اســـــمــــاً إلحـــــدى رايــــات
الـرسـول الـكـر ص وشــعـارا لـلـقـائـد
األيــــوبـي صالح الـــــدين. ويـــــبــــدو أن
دراسـته كـانـت مـقـنـعــة إذ مـاتت فـكـرة
الــتـــغـــيــيـــر مــرة واحـــدة وخــاب أمل

. مقدمها في الشهرة أو التكر
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ومن تــلك االســتــشــارات الــغــريــبـة أن
كاتبـا من البـصرة يدعى حـامداً كتب
في جــريـدة الــقــادسـيــة وهي جــريـدة
ـسـلـحـة مـقاالً يـذكـر فـيه أن الـقـوات ا
جـداً لـصـدام يـدعى نـاصـرا كـان أمـيراً
على الـبصـرة ونسب إلـيه دوراً مهـمًا
ديـنة ضد الفرس في الدفاع عن هذه ا
والـعثـمـانـيـ معـاً في غـضـون الـقرن
الـســادس عــشـر ولــذلك فــهـو يــطـالب
ـذكـور بـإطالقه بـتـخـلـيد اسـم نـاصر ا
ــهــمــة عــلى أحــد مــعــالم الــبــصــرة ا
كاجلامـعة مـثال فمـا كان من صدام إالّ
أن طــلب من لــطـــيف نــصــيف جــاسم
بوصـفه وزيـراً لـلـثـقـافة واالعالم رأيه
ــقـــال والـــواقع كـــان األمــر في هـــذا ا
مـــحـــرجـــاً لـــكل مـن طـــلب مـــنه االدالء
ــقــتــرحــات الـتي بــرأيه فــمـثـل هـذه ا
تتـعلق بـنسب صـدام كان يـنظـر إليـها
بـجــديـة كــبـيــرة وشـاء حظ رؤوف أن
يقع اخـتيـار الوزيـر علـيه وعلى اثـن
من أصــدقـائه هــمـا الــدكـتــور مـحــمـد
ـشـهـداني وعـبـد احلـمـيـد الـعـلـوجي ا

ليقدموا رأيهم في األمر.
كان رؤوف مـدركا أن فـكـرة ناصـر هذا
لم تكن تـقـوم على اي أسـاس تـاريخي
سليم وأنه ال دليل عـلى وجوده أميرا
في الـــبـــصـــرة في ذلك الـــتـــاريخ وأن
بـواعــثـهـا لم تــكن عـلــمـيـة بــأيـة حـال
فطـلب أن تيـسر لـهم رحـلة عـلمـية الى
راجعة مكتبة آل باش أعيان البصرة 
وقـد تـأكـد له صـحـة تـصـوره بـانـتـفـاء
ـــــقـــــال من كـل وجه. روايـــــة كـــــاتـب ا
وحينما عادوا الى بغداد طلب رؤوف
ـقـال لالسـتـفـسار اسـتـدعـاء صـاحب ا
عن مـصدره في هـذه الـروايـة وحـضر
فــعـالً ولم يــكن يـــتــوقع إال أن يـــشــكــر
ويــكـــرم عـــلى اكــتـــشــافـه هــذا اال انه
فـوجـئ بـرؤوف يــســأله عن مــصـادره
ـا لم يـبـرز شـيـئـا يـعـتـد به قـال إنه و
ـــؤرخ أن يــجــتــهــد مــؤرخ ومن حق ا
وهذا األمر من اجتهاده فسأله رؤوف
عن شـروط االجـتـهـاد وأنـواعه فـظـهر
أنه ال فــكــرة لــديه عن االجــتــهـاد كــله
وعلـيه خـتم األمر بـكـتابـة تقـريـر يفـيد
بعدم صحة هذه الدعوى من أساسها
ووقع زمــــيـاله عـــلــــيـه وقـــدمــــوه إلى
الـــــوزيــــــر الـــــذي رفـــــعـه إلى صـــــدام
والـظـاهر أن الـتـقـريـر كـان مـقـنـعاً إلى
احلـد الـذي لم يـعـد أحـد يـسـمع شـيـئا
ـــوضــوع وهـــكـــذا خـــابت آمــال عن ا

قال في تكر كان يتوقعه. كاتب ا
من األحـــداث األخــرى الـــتي تــرويـــهــا
ـذكـرات أن بـابــا الـفـاتـيــكـان يـوحـنـا ا
بــولس الــســادس أراد في ايــلــول من
شي سنة  1999 أن يزور العراق لـ"
في خـطى األنـبـيــاء"- عـلى مـا قـيل في
ذلك الــوقت  –فـــكــلـف وزيـــر األوقــاف
ذكرات بإعداد دراسة مركزة صاحب ا
ـشاهـد فانـصرف عمـا تبـقى من تلك ا
إلى إعـــداد هــــذه الـــدراســـة لـــتـــشـــمل
مجـموعة من األمـاكن التي نـسبت إلى
بعض أنـبياء الـعهـد القـد وبعـضها
رة لم يكن مـؤكداً أو غيـر صحـيح با
ثم عـلم رؤوف أن أصل هـذا الــتـكـلـيف
من ديـوان الـرئـاسـة الـذي كـان مـهـتـماً
بـإجنـاح هـذه الـزيـارة وبـعـدهـا اعـتذر

البابا وانتهى األمر.
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ن اليـعرف مـعـنـاه فأن ـة (( بـاب النـجـار مـخلـعـة))  و من األمـثـال البـغـداديـة القـد
النـجار هو من يقـوم بإصالح وعمل أبواب الـبغدادي اخلـشبية آنذاك ولـكنه اليهتم

بباب داره 
ـوصـدة يـطـالب ذكـرني هـذا بـشـبـابـنـا الـعــراقي الـذي يـقف عـلى أبـواب الـوزارات ا
بــالــعـمـل وبـالــوقت نــفــسه يــتــمــتع الــشـبــاب الــعــربي  الــبــاكـســتــاني  الــهــنـدي 
الـصيني بفرص العـمل ببلدنا النفـطي ويتوافد علينـا بصورة مستمرة دون األفغاني

أنقطاع بوظائف مرتفعة اآلجر في احلقول النفطية وقطاع الطاقة. 
  800 إلف عـامل أجـنـبي بـصـورة رسـمـيـة وعـدد اخـر بـصـورة غـيـر رسـمـيـة يـقـدر

بأكثر من  600 الف عامل..
  كل هؤالء االجـانب أخذوا مـواقع وظيـفيـة كان من األجدر ان تـكون لـلعـراقي أوآل

ومن ثم إخواننا العرب بعد أن يتم توظيف كل ابناء شعبنا .
شكلة  كانت هذه ا

واالن نحن نطرح احلل :
نقتـرح ان يكون هـناك صنـدوق استثـماري للشـباب يخـلق الفرص والـفرص بدورها

تخلق الوظائف 
ـثابة مـنصـة أستثـمارية لـتمـويل مشاريع وصندوق الـشبـاب االستثـماري سيـكون 
تنمـية مـستدامـة في كل القطـاعات خللق وظـائف للشـباب تكـون خارج قطـاع الدولة
ئـة وعـدد يصل الى 5.8 وظف أقل من 17 بـا تـرهل الـذي يقـدر نـسبـة إنـتاجـيـة ا ا
مــلــيـون مــوظف في 2021 بــعــدمــا كـان 850 ألف مــوظف فـي عـام 2003 وتــكــون

صادر التالية: واردات صندوق الشباب االستثماري من ا
عنى 8.3  مليون دوالر يوميا  1-دوالر واحد من كل برميل نفط يصدر اي 

2- $ 50 شهـريا من اي قادم اجـنبي للعـراق للعمل و $ 50 من رب الـعمل في حال
أن راتـبه أعـلى من  400 دوالر ولـغـايـة 1000 دوالر وتـضـاف زيـادة بـنـسـبـة زيـادة

ئة فوق ذلك  10 با
 3-$5 لكل فيزا زيارة للعراق من أي قادم اجنبي 

4-استـحداث طابع الشباب االستثماري اي نسبة 0.0005 من كل معاملة مالية في
الدولة العراقية تذهب الى صندوق الشباب.

كن أن يـكون مـصدراً ـوارد تشـكل صنـدوقـا مالـياً اسـتثـمـارياً عـظيـمـاً  كل هـذه ا
ـشـاريع الـتـنـمـويـة الـقـادرة علـى استـيـعـاب اكـثـر من نـصف مـلـيـون شاب لـتمـويل ا

عراقي وتكون رافداً للميزانية العامة ..
بدأ الشراكة في االنتاج ال مبدأ الوظيفة شاريع من الشباب أنفسهم  وتدار هذه ا
ـساهـمـة في رفع اإلنـتاج الـذي يـرتبط ـشـاريع وا كي نـحـفز الـشـبـاب على تـطـوير ا
ــوظف شـريــكـا في الــربح وبـذلـك يـكـون عــلـمــنـاهم بـحــوافـز الــعـامــلـ أي يــكـون ا

االصطياد بدال من اعطائهم السمكة .
ا إن اجملتـمع العراقي غـالبيته عندمـا نفكـر ببنـاء الدولة علـينا اوآل بـناء االنسـان و
من الـشـباب فـالـضـرورة تقـتـضي توجـيه كل اجلـهـد احلكـومي إلنـصـاف هذه الـفـئة
ـقـيتـة وتـكون شـجـرة معـطاء الـتي باسـتـطاعـتـها تـقد ثـمـرة خارج الـبـيروقـراطـية ا

ستقبل يكون فيه البترول في أخر القائمة .
 أقتـصاد الـشـباب تـتبـنـاه حركـة وعي الوطـنـية وتـرسم مالمحه
لـيـكـون اقـتـصادا رديـفـا لـلـوطن بـعـد الـتـنـمـيـة لـلخـروج من
االقــتــصــاد الـريــعي الـى اقـتــصــاد مــشـاريـع الـتــنــمــيـة
سـتـدامة .ل هـذا يحـتـاج إلى إرادة سيـاسيـة لـتفـعيل ا
هذا الـصنـدوق االسـتثـماري واسـتيـعاب الـشبـاب بدال
من تـصــديــرهم كــمـتــظــاهـرين أو رافــدا لــلـعــصــابـات

تطرفة أو شباب بال عمل . ا

بغداد
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ترأسنـا خلمس سنـوات اللـجنة الـوزارية  للـنظر في اعـتراضات  الـترقيـات العلـمية
رتـبة األستاذية .. ولم يتجـرأ شخصا" على  انتقـاد أعمال اللجنة    ألن احلرص
ـيـة .. والــوطن   كـانــوا حـاضـريـن في كل خـطـوة عـلى الـعــلم  والـســمـعـة األكــاد

وإجراء ..
 وكم خسـرنا أشخاصـا" كنا نعـدهم أصدقاء ألننـا مع زمالء حريص مـخلص 
         لم جنامل والنـتسـاهل أمام  القـضايا الـتي تمس سـمعة الـتعـليم والوطن ..

وكنا نستمع للمالحظات بايجابية وننتفض في مواجهة أي خلل ..
ـقـاالت  واتـخاذ ـشـخـصة بـدقـة في هـذه ا الحـظـات أ نـتـمـنى من زمالء لـنـا تقـبل ا
ــهم عــدد األبــحــاث ــعـــاجلــة الــضــروريــة   فــلــيـس ا إجــراءات  ا
نـشورة بـقـدر  أهمـيـة ضمـان جودتـهـا وجدوى نـتـائجـها في ا

التطبيق ..
ــعـززة واألهـم هــو احلـفــاظ ونــشــر  الــقــيم  اجلــامــعــيــة ا

هنة  .. مع االحترام ألخالقيات ا

{ عن مجموعة واتساب
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W∫ مشاهد من جتوال (كالم الناس) في محافظة كربالء خالل الزيارة االربعينية uł

وشاهدنا طواقم من الهالل األحمر وعمال بلدية
ـوصـل وصـلــوا كـربالء لــتـقــد اخلـدمـات من ا
ـركـز لــلـمـديـنـة وأهـلـهـا وزائــريـهـا  وهـنـا في ا
وعــلى طــريـق  بـ الــنــجـف وكـربـالء شــاهــدنـا
سيارات خـدمية عـسكريـة (كابسـات) للنـفايات 
واكب تنـقل الـنـفايـات من الـشـوارع ومن قـرب ا
واحلــسـيــنـيـات الـى مـنـاطق الــطـمــر الـصـحي 
وكـذلك عــجالت إسـقـاء عــسـكــريـة وبــلـديـة ومن
دني من بـعض احملافظات ـاء والدفاع ا دوائر ا
 والـتــقــيــنــا بــعـمــال نــظــافــة وسـواق عــجالت
تخـصصية من بلديـات البصرة وذي قار إلسناد
أخوتـهم في بـلديـة كربالء  فـضالً عن مواطـن
ـواكب واحلـسـيـنـيات في مـتـبرعـ لـلـخـدمـة با
ـوصل ـديــنــة وأطـرافــهــا  هـؤالء مـن ا مــركــز ا
دن األخرى والرمـادي وتكريت وبغداد وبعض ا
.مع شكـرنا إلدارة العـتبة احلـسينـية وأقسـامها
كـافــة لـلـتــعـاون الـكـبــيـر في الـتــصـويـر وأجـراء
ـقــابالت  وخـصــوصـاً قــسم أعالم الــعـتــبـة / ا
وحـدة مــتـابــعــة الـفــضـائــيـات  وكــذلك الـشــكـر
ـوصـول لـقـائد عـمـلـيـات كـربالء الـفـريق قوات ا
خــاصـــــة الـركـن عـلي غــازي الــهـاشــمي ومــديـر
أعالم الـقـيـادة عـمـيـد فـاهـم الـكـريـطي لـتـسـهـيل
ديـنـة  وأيضـاً ألعالم قـيادة عـملـنـا وتنـقـلنـا بـا
شــرطـة احملـافــظـة لـتــعـاونـهـم الـكـبــيـر مع كـادر

البرنامج ).
فريق العمل تألف من : 

األعــداد والـــتــقــد : عـــلي اخلــالـــدي  مــخــرج
مـــيــداني ومـــديــر تـــصــويـــر : عــمـــر اجلــابــري
ــفــرجي  Dorne: عــلي الـــتــصــويــر : ســامــة ا
ــتـابـعــة الـصــحـفـيــة : سـعـدون ا الــطـرفي
ـونـتـاج : عـمـر مـظـفر و اجلـابـري وا

أدريس الكعبي.
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الـوكــيل االقــدم لــوزارة اخلــارجــة الـعــراقــيــة الــسـابق
تـضـيفه الـلـجنـة الـثقـافـية بـنـادي العـلـوية عـصـر االحد
قـبل للحديت عن (ميناء الفـاو نهر ال ينضب) بجلسة ا

ستشار االقتصادي عالء الدين. يديرها ا
Í—U³ł rýU¼
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ـمـثـلـة الــسـوريـة اجنـزت من تـصـويـر مـشـاهـدهـا في ا
مــســلــسل (لــيــلــة الـســقــوط) الــذي يــتم تــصـويــره في

محافظة أربيل وهو من إخراج ناجي طعمة .
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فـضـلت أن تـقصـد طـبيـبـاً خارج بـلـدها
مــصـــر وحتــديــداً في فــرنــســا ألنــهــا
خـافت حـينـها مـن توجـههـا إلى طـبيب

مصري حتى ال يكشف أمرها.
شـاهــ الـتي كـانت تـتـحـدث عن
وضـوع خالل ندوة تكر هذا ا
ـصـري خـالـد الـصـاوي ـمـثل ا ا
الــتـي أقــيــمت ضـــمن فــعــالــيــات
مهرجان اإلسكندرية السينمائي
قــالـت إن الــطــبــيـب قــال لــهــا إن
اجلهـاز العصـبي هو أكثـر جهاز
يــســتــخــدمه الــفــنــان في عــمــله
ويُجبر هذا اجلـهاز على التحول
من شــخــصــيــة إلى أخــرى ومن
حـــالـــة إلـى حـــالـــة عـــلى عـــكس
حقيقته فـكل ذلك يؤثر عليه مع
مـــرور الــوقـت وبــشـــكل كــبـــيــر
ولذلك قـال لها الـطبـيب إن عبارة

"الفنون جنون" حقيقية.
وخـــتــمـت إلــهــام قـــائــلـــة :"نــحن
كفنان نـحتاج إلى هذا اجلنون

كي نصل إلى اإلبداع".
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صـرية إلهـام شاه ـمثلـة ا حتدثت ا
عن جلــوئــهــا إلى طــبــيب نــفــسي في
فـترة سـابـقة من حـياتـهـا وقالت إنـها

عـــبــداحلـــكــيـم زعالن الــذي غـــيــبه
ــوت الـــســبـت في احــد مـــشــافي ا
رض. تركيا بعد معاناة مع ا
والـــــــراحـل من مـــــــوالـــــــيــــــد
عــمل فـي تـلــفــزيـون الــكـويت
الــكــويت مــذيـعــاً لــلــنــشـرات
اإلخــبـاريــة وبـعض الــبـرامج
نوعة في حقبـة الثمانينات ا
 ثم وعـــنـــدعــودتـه لــلـــعــراق
الــــتـــــحق بـــــاذاعــــة بــــغــــداد
وتــلـفــزيــون الــعـراق مــذيــعـا
ومـقـدما لـلبـرامج الـسـياسـية
عـــام 1990 ثـم تــــلــــفــــزيـــون
الـــــشـــــبـــــاب عـــــام 1993 ثم
الفضائية الـعراقية حتى عام
2003. قدم عددا من البرامج
 أشـهـرهــا (مـضـايف أهــلـنـا)
الذي يعنى بالـشعر الشعبي.
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ــذيع نــعـت االوســاط االعـالمــيـــة ا
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ــصــريــة كــارمن كــشـــفت الــفــنــانــة ا
سليمـان عن اللباس الـذي تشعر فيه
قاطع بالراحة وشاركت متابعيها 
فــيــديـــو وصــور عــبـــر صــفــحـــتــهــا
اخلــــاصـــة عــــلى مــــوقع الــــتـــواصل
اإلجـــتــمـــاعي وهي تـــرتــدي مالبس
(كــاجـوال).وعـلــقت سـلــيـمـان قــائـلـة
:(أكتر حـاجة بحـبها وبتـريحني هي
الـلـبس الـكـاجـوال).وإنـهـال مـتابـعي
سليمان عليها بالتعليقات محاول
طـرح أفـكـار جـديـدة عـلـيـهـا مـتـعـلـقة
ـمـيـزة البس واأللـوان ا بـتـنـســيق ا

مع بعضها البعض.
من ناحية أخرى طـلبت سليمان من
البس مـحـبـيـهــا الـكـشف عن أكـثـر ا
الـــتي تــشــعـــرهم بــالـــراحــة وقــالت
(انتـوا بتـحـبوا إيه أكـتر ?).واطـلقت
ـنـفردة سـلـيـمـان مؤخـراً أغـنـيـتـهـا ا

نفـردة اجلديدة (احللزونة) أغنيته ا
عــلـى يــوتــيــوب مــنــذ بــضــعــة أيـام.
وتتميّز هذه األغنية بالنمط الشعبي
ــصـري ويــخــطـو مــحــمـد عــسـاف ا
خـطــوته األولى من خاللــهـا في هـذا
ـطلوب منه ـميز وا اللون الـغنائي ا
جـمـاهـيـريـاً وقـد صـدرت عـلى شـكل
lشـغــول بـحـرفـيـة عــالـيـة وبـأجـواء
تــخـــدم األغــنــيــة. و(احلــلــزونــة) من
كلمات مصطفى حسن أحلان سامح
كــر وتــوزيـع مــوســيــقي إلــهــامي
دهــيـمـة ويــعـتـبــر عـسـاف الــتـجـربـة
فريدة من نوعها معلقاً على إعجابه
بـهـذا الـلـون وبـاألغـنـيـة مـتـمـنـياً أن
ـتـوقـعـة خـصـوصاً تـنـال األصـداء ا
وأنّ مـــوضـــوعــهـــا غـــريب وجـــديــد
ويتنـاسب في الوقت نفـسه مع خطة

عساف الفنية ورؤيته.
ـصـري بـيـتر الى ذلك يـبـدأ اخملرج ا

ميمي تصوير مسلسل (اجلسر) من
ـمـثـلـة نيـلـلي كـر وعـمرو بـطـولة ا
سعد وذلك بعد انـتهائه من تصوير
أحدث اعماله (من اجل زيكو) والذي
يجـمعه بـكر مـحمـود عبـد العـزيز
لــلـــمــرة الــثـــانــيـــة بــعــد فـــيــلم
(مــوسى). ونــفى مــصــدر من
فـــريق الـــعـــمـل أن يـــكــون

مــــســـلــــسل (اجلــــســـر)
مـــقــتـــبــســـاً من عــمل
أجنـبي ألنه سبق
أن قــــــــــــــــــــدّمـت
مــســـلــسالت
بــــــــــاالسم
نـــــفــــــسه
وحـــقــــقت
شــــــهــــــرة

واسعة.

اخملــرجـــة الــســوريـــة تــســـتــعــد لـــعــمل درامـي جــديــد
بعـنوان(كسر عظم) لـلكاتب و السيـناريست علي مع
صالح كأولى جتاربه ومعاجلة درامية لرانيا اجلبان.

االديب االردني وقع ديـوانه اجلديد (ظل أحـمر) الصادر
عن دارخـطوط وظالل  في معـرض عمّـان الدولي للـكتاب

ويتضمن الديوان 725 ومضة شعرية.

اخلــبــيــر االقـتــصــادي الــعـراقي
تـــــعــــــرض الى حــــــادث انـــــزالق
عـرضي ويـرقد حـالـيـا في مـنزله
لـلـتـشـافي مع تـمـنـيـات االوسـاط
ية له بالصحة والعافية. االكاد

ـلـحن الــعـراقي الـرائـد وصـل الى بـغـداد بـعـد الـفــنـان وا
غـياب 18 عامـا  وزار نقـابة الـفنـان الـعراقـي الـسبت

اضي متجوال في اروقتها برفقة النقيب جبار جودي. ا
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ـسـتــشـار الـسـابق في وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي والـبـحث ا
نـظمة العـلمي العـراقيـة  تلقى شـهادة شكـر وتقـرير من ا
شاركته في االوربيـة العرببة لـلتبادل الـثقافي البـلجيكـية 
ورشـة (الــتــحـول الــرقـمي ودوره في نــهـضــة االقـتــصـاد
الوطني) التي اقيمت في العاصمة السودانية اخلرطوم.

كارمن سليمان

مديرية الشرطة اجملتمعية . عن هذه
رأة الورشة قالت مدير قسم تمك ا
هـنـد مـحـمـود شـبـيب :  تـعـد ظـاهرة
االبتزاز اإللكتـروني إحدى  الظواهر
 اخلطيرة التي تؤثـر بصورةٍ سلبيةٍ
على بنيـة اجملتمع وتنـعكس آثارها
الـسـلـبـيـة عـلى كال اجلـنـس إال أنَّ
النسبة األعـلى من ضحاياها هم من

النساء.
وأكـــدت أنَّ (من الـــضـــروري الــعـــمل
على  نـشر الـتوعـية والـتثـقيف حول
االســـتـــخـــدام الــصـــحـــيح لـــوســائل
الـتـواصل االجـتـماعـي وجتنـب ترك
ثغـراتٍ تسـهل على ضـعاف الـنفوس
القيـام بعملـية االبتـزاز  اإللكتروني

والقضاء عليها).
وتـــنــاول الــرائــد عـــلي حــنــون أحــد
ضـباط الـشـرطـة اجملتـمـعـية بـايـجاز
الــهــنــدســة االجــتــمــاعــيــة وظــاهـرة
االبــتــزاز اإللــكــتــروني والــشــائــعــة
وأســبــابــهــا وأنــواعـــهــا وكــيــفــيــة
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أقامت الدار العراقية لألزياءاألربعاء
اضي دورةً تدريـبةً مهـنيةً  لـتعليم ا
مــهـارات الــتـصــويـر الــفـوتــوغـرافي
حـاضــر فــيــهـا والــكــرافــيك ديـزايـن 
مــصــوران  من الــدار هــمــا  ســامــان
محـمـد عزيـز وحـيدر فـرحـان علي و
ـدة شـهـر وبـواقع تـسـتـمــر الـدورة  
يــومــ في األسـبــوع .. وأكــد مــديـر
ركـز عامـر جواد  مـشاركـة عددٍ من ا
الـشـبـاب والـشـابـات من خـارج الدار
إلى جـــانب مــوظـــفي دار األزيــاء مع
مـــراعـــاة شــروط الـــسالمـــة واألمــان
و يـتــضـمن والــتـبــاعــد االجـتــمـاعـي
مـنــهـاج  الـدورة كـل مـايـتــعـلق  بـفن

التصوير الفوتوغرافي.
ـرأة في الى ذلك أقـام قـسـم تـمـكـ ا
وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحـة واآلثـار
بـالـتـعــاون مع دار الـثـقـافـة والـنـشـر
الكرديـة ورشة عـمل بعنـوان (ظاهرة
االبتزاز اإللكتـروني )  بالتنسيق مع

الـشـخـصـيـة وشـرح أهـمـية حتـديث
نظام التشغيل للهاتف وطرق تأم
احلـســابــات الــشــخــصــيــة لــلــبــريـد
االلــــكـــتـــروني ومـــواقـع الـــتـــواصل

االجتماعي.
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تعـايش فريق عمل برنـامج ( كالم الناس ) على
واكب احلسـينية قنـاة(الشرقـية) مع أصحـاب ا
ومع زائري أربـعيـنية احلـس ( عـليه السالم )
ليـونية الـتي دخلت مديـنة كربالء .. احلشـود ا
ــقـدســــــة عــبـر بــوابـات مـحــافـظــات الـنـجف ا
وبــــابل ومن بــــغـــداد و ديــــالى وصـالح الـــدين
واألنـبـار ونــيـنـوى  فـضالً عن الـزائـرين الـذين
قدموا مـن عدة بلدان عربية وأجنـبية وخليجية
.. والـذين دخـلـوا الـنـجـف عـبـر مـنـفـذ مـطـارهـا

الدولي .
وقال مـعد ومقدم البرنامج علي اخلالدي (كانت
لــنــا جــوالت تــصــويــريــة من اجلــو بــواســطــة
مـروحــيــات طـيــران اجلــيش الــعـراقـي .. حـيث
أوعـز قــائـد عـمــلـيـات كــربالء والـفـرات األوسط
الـــفــــريق قــــوات خـــاصــــة الـــركن عــــلي غـــازي
الــهــاشــمي  قــيــادة طــيــران اجلــيش بــتــأمــ
طـائـرت مـروحيـتـ لنـقل طـاقم قنـاة الـشرقـية
وبـــرنـــامج كالم الـــنـــاس .. لـــغــرض تـــصـــويــر
ــلــيـونــيــة الــزاحـفــة صــوب كـربالء احلــشـود ا
احلـسـ في أربـعيـنـيـة األمـام احلسـ ( عـلـية
واكب احلسينية على السالم )  و تـصوير ا
طـول طـرق جنف - كـربالء وكـذلك طـرق بابل -
كــربالء وطـــريق بــغـــداد - كــربـالء  فــضالً عن
ـسح اجلـوي الـذي نـفـذتـة مـروحـيـات طـيـران ا
ــمــلــكــة الــعــربــيـة اجلــيش عــلى احلــدود مع ا
الـسـعـوديـة / مـنفـذ عـرعـر احلـدودي  وأطراف
مـحـافـظـة األنـبــار احملـاذيـة حملـافـظـة كـربالء ..
وأيضـاً تأم بادية النجف وأطـرافها) .مضيفاً
(جمـيع الطرق البرية و الزراعـية كانت تسلكها
حشـود الزوار مـشياً عـلى األقدام  وهـناك على
جــمــيـع الــطــرق الــتي ذكــرتــهــا مــفــارز طــبــيــة

وإسعـاف فـوري والـهالل األحمـر  تـقـدم أفضل
ــتـوجــهــ الى كـربالء خــدمـاتــهــا لـلــزائــرين ا
ـواكب ــقـدسـة  فــضالً عن آالف الــسـرادق وا ا
ـواطنـ مـفتـوحـة أليواء احلـسـينـيـة وبيـوت ا
ـشايـا) .. وتقد ثالثـة وجبـات طعام الزوار (ا
ـاء الــعـذب (الــعـلب) مع األسـتــمـرار بــتـوزيـع ا
والـــشـــاي والـــقــهـــوة والـــفـــاكـــهــة ألجـل راحــة

الزائرين).
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من جانـبة بـ مدير أعالم قـيادة الـعمـليات في
كــربالء الــعـمــيــد فــاهم الـكــريــطي لـ( الــزمـان )
(اطـلع فــريق بـرنــامج كالم الــنـاس جـيــداً عـلى
كافـة خططنا األمنية التي  وضعها في تأم
زيارة األربـع  وتعرفون جيداً كانت لنا خطة
أمـنيـة إسـتبـاقيـة لتـأمـ الطـرق التـي تسـلكـها
تـوجه لـكربالء احلس ليونـية ا احلشـود ا
فـي الـزيـارة األربـعـيــنـيـة  أن خـطـتــنـا األمـنـيـة
اخلــاصـة بــالـزيـارة هـي مـرنـة .. ولــديـنــا جـهـد
ؤدية إستـخباري  جيد  وقمنـا بسد الثغرات ا
الى مـديـنـة كـربالء مع وصـول تعـزيـزات أمـنـية
سنـاه من هيئة لقاطـعنا  وهنـاك تعاون كبـير 
واكب احلسينية واحلمد لله) .وب الكريطي ا
(حــسب تـوجـيــهـات قــائـد الـعــمـلـيــات هـنـاك 4
ـــواكب مــــحــــاور لـــدخــــول كــــربالء الــــزوار وا
الــقـادمــ من كـافــة احملـافـظــات  حـيث لــديـنـا
قـطـوعــات عـددهـا أثـنــ قـبل الــزيـارة بـيـوم ..
وذلك لـسالمــة الـزائــرين  كـمــا وصـلت مــديـنـة
كـربالء تـعــزيـزات أمـنــيـة .. حـيث الــتـحـقت مع
قـواتـنـا الـبـريـة قـطـعـات من بـغداد  جـاءوا من
بــغــداد لـــتــعــزيــز األمن فـي كــربالء  واخلــطــة
األمنـية بدأت منـذ عشرة أيام من مـوعد الزيارة
 بعـد عقد أجتـماع أمني لالئـد عملـيات الفرات

األوسـط مع مــحـــافــظـي احملــافـــظــات اجملــاورة
لكربالء) .

سأل اخلـالدي رئيس مشاريع العتبة احلسينية
حسـ رضا عن سـبب عدم وجود تـوسعات في
الــصـحن احلــسـيــني مـنــذ عـام 2014. فــأجـاب
ـشاريع ( نـشكـر حضـوركم ومتـابعـتكم رئيس ا
ـوافـقات ـشـاريع الـعتـبـة .. بـعـد أسـتحـصـال ا
واألراضي من الـــعـــتـــبــتـــ واإلدارة احملـــلـــيــة
حلكـومة كـربالء  حيث هـذه األراضي التباع أال
لـــلـــتــوســـعـــة .. ومــســـاحـــة هـــذه األرض الــتي
يـتـواصل العـمل فـيـها لـلـتـوسعـة تـبلغ 70-60 
الف مـتر مـربع )  وأوضح رضا (في عام 2014
وافـقـة للـتوسـعـة وباشـرنـا باالعـمال حـصـلت ا
اإلنشـائية والـهندسـية  حيث هـنا اليجـوز بناء
أي مشـروع يزيـد أرتفاعـة عن الطـابقـ .. كونة
يــحــجب رؤيــة مــقــام األمــام احلــســ ( عــلــيــة
السـالم )  لذلك أجتهنا الى البناء حتت األرض
بعمق  15متـر  والتوسعة الكلية للمشروع هي
نـصف مـلـيـون مــتـر مـربع  وتـسـتـوعب لـصالة
300 الف مـصـلي .. والـكـلـفة كـانت 200 مـلـيار
دينـار من مشاريع األعمار للـمدن  يضاف اليها
ـــبـــالغ من مـــبــلغ 750 مـــلـــيـــون دوالر وهـــذه ا
احلكـومة والتبرعات ). الفـتاً  الى أن (التصميم
لـلــمـشــروع تـنــافـست عــلـيه شــركـات إمــاراتـيـة

وعراقية وإيرانية وفازت به شركة إماراتية) .
بــعـد ذلك أنــتـقل كــادر الـبـرنــامج لـزيــارة مـركـز
وارث لـغـسـيل الـكـلـيـة والـتـقى بـرئـيس الـهـيـئة
سـتـار السـعـدي الـذي أوضح للـبـرنامج : لـديـنا
90 مـــســعف جــوال وكـــذلك لــديــنـــا كــابــيــنــات
ـواكب والــزائـرين  لإلسـعــافـات األولــيـة بــ ا
ولـديـنـا أسـتـعـداد ألسـتـيـعـاب أعداد كـبـيـرة من
ـصـابـ بـحـوادث عـرضـيـة أثـنـاء ـرضى أو ا ا

أهـالي الـبــصـرة والـعــمـارة والـســمـاوة وبـاقي
دن العراقية . ا

ــواطن ابــا أحــمــد صــاحب مــوكب من  وقــال ا
الـبـصرة(احلـمد لـله موكـبـنا عـامر مـنذ سـنوات
عــدة نـســتـقــبل به الــزوار من عـدة مــحـافــظـات
وكـــذلك من خـــارج الـــعــراق  اخلـــدمـــات الــتي
نقـدمها مبـيت مع ثالثة وجبات طـعام للزائرين
اء والـشاي والـقهوة عـلى مدار الـساعة) . مع ا
من جـهــتـهـا قــالت الـسـيــدة أم زهـراء (سـروري
كبـير أرى قنـاة الشرقـية وحتديداً كـادر برنامج
كالم الــنـاس الــذي نــتـابــعـة نــحن في بــيـتــنـا 
حــفـظــكم الــله وأنـتم بــ زائـري أبــا عـبــد الـله

احلس علية السالم).
وكب من أهـالي العمـارة محسن  أما صـاحب ا
عـداي قـال : نــقـوم بــخـدمــة الـزوار ونـقــدم لـهم
وجبـة اإلفطار والغداء والعشاء .. ننوع الطعام
كل يـــوم شــكـل جــديـــد  مع مـــبـــيت الـــزائــرين
ـوجـودة مع وغـســيل مالبـســهم بـالــغـســاالت ا
ــتـيـسـرة لــديـنـا .. حــيث هـنـا من احلــمـامـات ا
الـعمارة حوالي 680 مـوكب حسيـني  اجلميع
ــبـيت لـزوائـر احملـافـظـات يـقـدمـون الـطـعـام وا
ـلـفت لـلـنـظر وكـذلك زائـرين عـرب وأجـانب  وا
خـدمـة زوار احلـسـ لـم تـقـتـصـر عـلى الـرجـال
الـكـبـار والـشبـاب والـسـيـدات بل حـتى األطـفال
واكب باخلدمة . والصبية يساعدون ذويهم با
ـفرح وفي خـتـام اجلـولـة اشـار اخلـالـدي (مـن ا
في هـذة الـتـغـطـيـة لـزيـارة األربـعـ ..  وجـدنـا
تـعـاون أمـني ب قـيـادة الـعـملـيـات واحملـافـظة

وأجهزة األمن مع العتبت
ـــــقــــدســـــتــــ ومع ا
ـواكب أصـحـاب ا

احلــســيــنــيـة 

التـوجه للزيارة  كما تـعلمون في ذروة الزيارة
التـوجـد طـرق حلـركـة عـجالت األسـعـاف  لـذلك
هـيــئـنـا  3مـخــتـبــرات ( ســيـارات مــتـحــركـة ).
مؤكداً ان (تـوجيهـات العتبـة احلسينـية للزوار
تــؤكـــد عــلى ضـــرورة تــطــبـــيق وصــايــا وزارة
الصـحة بالتباعد اإلجتماعي ولبس الكمامات 
وللـعتبة نـية أستيـراد عجالت أسعـاف صغيرة
احلـجم عـرضـهــا مـتـر ونـصف .. تـسـتـخـدم في
ـلـيونـيـة لـسهـولـة منـاورتـها أوقـات الـزيارات ا

زدحمه بالزوار ). واقع ا با
مـن جـهـته أوضح مـســؤول الـصـحن اخلـارجي
للعـتبة فاضل أبو دكـة (أستحدثنـا جسر لعبور
الزائـرين ب الـعتبـت .. كي اليـؤثر عـلى سير
ــقــدســتـ  وذروة ــواكب بــ الــعــتـبــتــ ا ا
الــزيـــارة والــزخم الـــذي يــحــصل هـــو بــاأليــام
األخـيــرة من الـزيـارة  هـنـا مـواكب من الـداخل

وخارج البالد .. وقربنا موكب من السويد). 
وأوضح مديـر أعالم بلدية كربالء محمد حس

ـــوســوي : الـــبــلـــديــة قــســـمت الـــعــمل الى 8 ا
ديـنة ألجل نـظافـتهـا  وهنـاك اكثر قطـاعات بـا
من 400 شخـص من كـوادر الـتـنـظيـف  ونـشر
أكـثـر من 1000 حـاويـة لـلـنـفـايـات مـوزعـة بـ
ـوسوي ( خـطـتـنا واكب والـشـوارع . وبـ ا ا
اخلدمـية تستمر ألكثر من 15 يوم بإسناد 382
آليـة تخصصيـة .. وهذا العدد اليكفي في ذروة
الـزيـارة  هـنـاك حوالي 200 آلـيـة تـخـصـصـية
وصـلت من بـلـديـة كـركـوك وديـالى والـنـاصـرية

والبصرة لتعزيز عملنا البلدي .
V «u*« »U× « 

ــواكب بــعــد ذلك قــام اخلــالــدي بــجــولــة بـ ا
ـقــدســتـ .. والــتـقى احملـيــطـة بــالــعـتــبـتــ ا
واكب احلـسيـنية من جـموعـة من أصحـاب ا

اجلديـدة بعنـوان (لعـبتي)من كـلمات
نــور عــبــد الــله وأحلــان مــصــطــفى
الـــعـــســـال. من جـــهـــة اخــرى أطـــلق
ـطرب الـفـلـسطـيـني مـحمـد عـساف ا
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ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.

qL(«

تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.
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هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.
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ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا
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قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.
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ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.

Íb'«

ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.

bÝô«

ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.

Ë«b «

هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات

¡«—cF «

عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.

 u(«
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

ــكن شـطب احلــرف اكـثـر من و

مـــرة لـــتــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة

طلوبة : (مدينة خليجية): ا

االدريــــــــــــــــسـي - يــــــــــــــــونـس -

التـضاريس - مـنال - االنـعام -

مـاجد - الـبـحرين - جـالـديران

ـل - - ديـــــــــــــــر الـــــــــــــــزور - 
اندونيـسيا - حمى - رياضة -

دمار - دب - محامي - جوائز

-دم - الدراما.

االعالمي الـعراقي احتفى بتوقيع كتابه اجلديد (تاريخ
تلـفزيـون كركوك)  فـي مركز اشـتي الثـقافي في اربيل
راحل التي ويتـناول الكـتاب تـاريخ تلفـزيون كركـوك وا
زمـع خالل الفـترة مر بـهـا وهو بـالـلغـة الكـرديـة ومن ا

الالحقة ترجمته الى اللغة العربية.

الـتـعـامل مـعـهـا ومـعـاجلـتـهـا.وأشار
ــثــلي شــركــة اجلــدار الــنـاري إلى 
خلـدمـات األمن الـسـيـبرانـي وأنواع
االبتـزاز اإللكـتروني واألسـباب التي
تــــؤدي الى اخــــتـــراق احلــــســـابـــات

ÊU e «≠ œ«bGÐ

ـــأمــون لـــلـــتــرجـــمــة تــشـــارك دار ا
والــنـــشـــر في فــعـــالـــيــات مـــعــرض
الرياض الدولي للكتاب الذي ينطلق
ـقــبل حــيث يـحل مـطــلع الــشـهــر ا
ـعرض. العـراق ضـيف شـرف في ا
ــايــقــارب وتــأتي مــشــاركـــة الــدار 
ـواضـيع من ـخـتـلف ا  100عـنـوان 
روايـة وقـصـة وشـعـر وفـكـر ودراسات
وبـعـنـاوين جـديـدة إذ أصـدرت الـدار
مؤخراً ثمـانية عناويـن جديدة : أربعة
ئة كتاب منها ضمن مبادرة تـرجمة ا
التي أطلـقها  وزيـر الثقـافة والسـياحة
واآلثــار حــسـن نــاظم وأربـــعــة أخــرى
ضـــمن خـــطـــة الـــدار وســـتـــكـــون هــذه
الـــعـــنــــاوين حـــاضـــرةً ومــــشـــاركـــة في

عرض. ا

÷dF  w  Êu Q*«
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االنــــتــــبـــاه لــــدى مــــرورهـــا في
ـدجج الـشــارع.هـذا الــروبـوت ا
بـالكـامـيـرات واللـواقط مـسـتقل
ئة بحسب حركيا بنسبة 99 با
ـصـنـعــة وهي شـركـة اجلـهــة ا
أنـشـأهـا سـنة 2014 اثنـان من
مؤسسي (سكايب) وتتخذ مقرا
لــهــا في إســتـونــيــا والــواليـات
ــــــتـــــحـــــدة. وفـي حـــــال واجه ا
ـنع تقدمه في الروبوت عـائقا 
ــشــغّل ــكن  وضع مــجــهــول 
الـــتـــحـــكم به من بـــعـــد. وعـــنــد
إطالقـه يـــنـــجح الـــروبـــوت في
حتـديــد االجتـاهـات من دون أي
مـشــكالت داخل مــتـاهــات طـرق
ــنـازل احلــجــريـة ــشـاة بــ ا ا
احلــمــراء وتــصل ســرعــته إلى

سـتـة كـيــلـومـتـرات في الـسـاعـة
ح تكون الطريق سالكة. وهو
يـوصل الـطـلـبـيـات لـلـزبـائن في
غضـون أقل من سـاعة. وتـرتدي
هـذه الـتـقنـيـة بـالـنـسـبة لـ”كو-
أوب ”بــعــدا بــيـئــيــا أيــضـا إذ
أشارت الـسـلـسلـة في بـيان إلى
أنــهـــا تــســـعى إلى “تــقـــلــيص
انــــبــــعــــاثـــــات الــــكــــربــــون في
الـــكـــيــلـــومــتـــرات األخـــيــرة من
التـوصيل ”من خالل تـفادي أن
يقود الزبائن السيارات للتوجه
ـتجـر أو تـلـقي الطـلـبـيات إلى ا
عبر مركبة تعمل على الوقود.”
ـــلـــوكـــة  هــــذه الـــروبـــوتـــات 
لـ”ســـتــارشـــيب ”ويـــتم تـــلــقي
الــطــلــبــيـات مـن خالل تــطـبــيق
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طـــورته الـــشـــركـــة الـــتي تـــديــر
حـوالى ألف روبـوت خـصـوصـا
في بـــريــــطـــانــــيـــا والــــواليـــات
ـتـحدة إضـافـة إلى إسـتـونـيا ا
ــارك. ولــيـست ــانــيـا والــد وأ
“ستارشيب ”وحيدة في سباق
روبــــوتـــات الــــتـــوصـــيـل. فـــفي
ـتـحـدة عــلى سـبـيل الـواليــات ا
ثـال تـنتـشـر هذه الـروبـوتات ا
فـي حـــــرم اجلـــــامــــــعـــــات وهي
تُــســتــخــدم من جــانب شــركـات
نـــاشـــئـــة وأخـــرى عـــمالقـــة في
مـجـال اخلـدمـات الـلـوجـسـتـيـة
بيـنـها “أمازون ”و”فيـديكس”
الــــــتي جتـــــري جتــــــارب عـــــلى
روبـوتــات تـوصـيل فـي مـنـاطق

محددة.
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غير أن الروبوتات على عجالت
تثـيـر انتـقادات نـقـابات تـخشى
من أن تسحب طفرة الروبوتات
هـذه الـبسـاط من الـيـد الـعـامـلة
الـبـشـريـة ووصل هـذا الـنـقاش
ــــانــــات احملــــلــــيــــة إلى الــــبــــر
ــكـلـفــة خـصـوصـا األمـيــركـيـة ا
ـســافــة الــتي يُــسـمح حتــديــد ا
لـلـروبـوتـات بـاجـتـيـازهـا والـرد
رتبـطة بتشارك على اخملاوف ا

األرصفة.
 ويـــشــدد أنـــدرو كــورتـــيس من
“ســــتــــارشــــيب ”عــــلى أن “لم
نــــســــجل يــــومــــا أي حـــادث?”
موضحا أن الشركة حصلت في
بــريــطـانــيــا عــلى تـرخــيص من
الــــســـلــــطــــات احملــــلــــيـــة لــــكل

عملياتها.
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نـسـمع هـنـا انَّ اتـفـاقـيــات مـبـرمـة مع إيـران حـول تـرسـيم
احلدود البـرية والبـحرية تـنتظـر التنفـيذ. وهنـاك نسمع انّ
وارد اتفـاقيـات مع تركـيـا حول الـوضع األمني لـلحـدود وا
ائية. وفي االعالم الكويتي يتـحدثون عن دعوتهم لترسيم ا
ما بـقي من حـدود لم تُرسم مع الـعـراق من وجهـة نـظرهم.
وال ندري مـا حـقـيـقة االسـتـقـرار في الـوضع احلدودي مع

بقية دول اجلوار. 
شـهد الـعام نـكون بـحاجـة الى إيضـاح جميع وازاء هذا ا
ـان الـعراقي لـيتـم شرح مـا جرى االتـفاق واقف في الـبر ا
عـلـيه ومـا كـان لـصـالح الـبـلـد ومـا كـان في غـيـر صـاحله.
ـركزة ـفـتـرض أن تـكـون الـصـورة ا احلـيـاة الـنـيـابـيـة من ا
حليـاة العـراق وآمـاله وماله ومـا عـليه بـعـيداً عن جتـاذبات
ومـهــاتـرات ضــيـقــة الـنــظـرة الســيـمــا انه ال تـوجــد لـديــنـا
ـان واجلمـيع يـتمـثلـون ويتـلبـسون حـالة معـارضة في الـبر
احلـكم والــسـلــطـة حـتـى لـو لم يــكـونـوا فـي مـواقع وزاريـة
ة في محـددة وبات احلـال يشـبه راديـتر الـسيـارات القـد
الـبـلـد حـ تـكــون من دون ثـورمـوسـتـات (جـوزة احلـرارة)
اء يدخل بارداً ثمّ يخرج كله أيضاً ساخناً مرّة فنرى كُل ا

واحدة. هذا في حالة عدم وجود (زرف) في الراديتر. 
ـرشـحــ اجلـدد لالنـتــخـابـات الــعـراقـيـة ال ـصـيــبـة انّ ا ا
يعـرفون عن آلـيات الـعمل الـسياسـي والنيـابي شيـئاً وجل
ثقـافتـهم السـياسـية مـستـقاة من الـوضع احلزبي الـضحل
تـكررة في خالل الذي يحـيط بهم مـن قبل أحـزاب احلكم ا
الـعقـدين األخـيـرين حـتى انّ مـفـهـوم الـتـعـدديـة بـات يـعني
لــهم من دون أن يــدروا مـــجــرد عــدم عــودة حــزب واحــد
للحكم وال ضير في بقاء حزب اخر في احلكم الى ما شاء
ُسـمـاة زوراً وبـهـتـاناً اللـه ما دامـت الالفتـات الـتـوافـقـيـة ا
نـطقة اخلضراء وما قراطية تـرفرف فوق الرؤوس في ا د

حولها. 
حــــتى اذا لم تــــكن االتــــفــــاقــــات الـــدولــــيــــة الـــتـي هي من
ا ـان  اختـصـاص احلـكومـة مـشـهرة ومـنـاقـشة في الـبـر
ـعـلــومـات لـوسـائل يـكـفي فـإنّ احلــكـومـة يـجب أن تــتـيح ا
ـنـاقـشـتـهـا وتـكويـن تيـار من االعالم ولـلـهـيئـات الـشـعـبـيـة 
الرأي الـعام حـولهـا لتـكون خط حـمايـة للحـكومـة في حال

ا الغائها.  تعثر االتفاقات او االجتاه الى تعديلها او ر
ــؤسف انّ االجتــاه احلــكــومي لم يــكن ذات يــوم مــعــنــيـاً ا
باالنـفـتـاح لـلـتـعـاطي مع االعالم والـرأي الـعـام من األبواب
ـشـرعـة بـشأن أوضـاع كـثـيـرة تخص الواسـعـة والـنـوافذ ا
بلـدنا  في عالقـاته واتفـاقـاته مع االخرين حـتى االتفـاقات
ـصري األردنـي لم تكن في في احملور الـثالثي الـعـراقي ا

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

ــمــلــكــة { مــيــلــتــون كــيـــنــز (ا
ـتــحـدة) (أ ف ب)  –تــتـقــاطع ا
روبـوتـات صـغـيـرة تـتنـقل عـلى
عــــــجـالت ست مـع صـــــنــــــاديق
بـيـضـاء أنــيـقـة عـلى الـرصـيف
من دون أن تثـيـر اهتـمـام أحد…
ففي حي ميـلتون كـينز الـسكني
عـلى بـعد 80 كـيلـومـتـرا شـمال
لــــنـــدن بــــاتت هــــذه األجـــهـــزة
ــسـتــخـدمــة لــلـتــوصـيل اآللي ا
شـهد منذ للطـلبيـات جزءا من ا
أكثر من ثالث سنوات. ويجوب
حــــــوالى مــــــئــــــتـــــ مـن هـــــذه
الـــروبـــوتـــات شــوارع الـــبـــلــدة
ومـدينـة نـورثـامبـتـون اجملاورة
شتريات حيث توصل للزبائن ا
أو وجـبـات الـطـعـام. وسـيـرتـفع
عــددهـــا قــريــبــا إلى  500كــمــا
سيـتوسع نـطاق عـملـها لـيشمل
خمس بلديات جديدة خصوصا
في منطقـة كامبـريدج في شمال

إنكلترا.
سؤول ويقول أندرو كورتيس ا
في بريطانيا عن عـمليات شركة
(ستـارشيب تـكـنولـوجيـز) التي
تــــصـــــنع هـــــذه الــــروبـــــوتــــات
وتــشــغــلــهــا مع اجلــائــحـة زاد
الـطـلب كـثـيـرا عـلى الـروبـوتات
الـــتي بـــاتـت ضـــروريـــة في ظل
حــاجـــة اجلـــمـــيع لـــعــمـــلـــيــات

توصيل من دون تالمس.
وقد زادت الـشركة عـدد عمـليات
التوصيل بـواقع أربعة أضعاف
وباتت جتري ألف عملية يوميا
في الـــبالد كــمــا أن الـــطــلب لم
يـــــتـــــراجع مـع رفع الـــــقـــــيـــــود

ــكـــافــحــة تــفــشي ـــرتــبــطــة  ا
فــــيــــروس كـــورونــــا بــــحـــسب
كـــورتـــيس. ووقـــعـت الـــشـــركــة
أخيرا اتفـاقا جديدا مع سـلسلة
متاجر (كو-أوب) أحد شركائها
ـوجبه في التـاريخـي تضع 
تصرفـها ثالثـمئة روبـوت جديد
بحـلول نـهـاية الـعام مـا سيـزيد
عـدد عـملـيـات الـتـوصـيل بواقع
ثـالثـــة أضـــعــــاف. وأمـــام أحـــد
متاجر الشركة في ميلتون كينز
هو األول الذي فتح أبوابه سنة
2018 يـــنـــتــظـــر حـــوالى مـــئــة
روبـوت. وهــذه األجـهــزة اآللـيـة
أشـبه بـسـيـارات مـتـصادمـة مع
هـوائـيـاتهـا الـتي تـعـلـوهـا راية
برتـقـاليـة صغـيـرة من أجل لفت
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