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طبعة العراق 
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والســيـــمــا في الــتـــبــادل الــتــجــاري
واالســتـثـمــار). وتـفـقــد الـبـارزاني 
جـرحى الـبـيـشـمركـة الـذين أصـيـبوا
فـي االعــتــداء الــذي شـــنه إرهــابــيــو
داعـش عـنـد سـفـح قـره جـوخ.واطـلع
رئـــيس احلـــكـــومـــة عـــلى ( الـــوضع
الـصـحي لـلجـرحى)  وعـبّـر عن أمله
بـ(الــشــفـاء الــعــاجل لــهم كــمـا وجّه
ــعــنـيــة بــتــوفــيـر كـل مـا اجلــهــات ا
ـعاجلـتهم) يـتـطلب من احـتـياجـات 
مــشــيــدا (بـــبــطــولــة الــبــيــشــمــركــة
وصــمـودهـا في الـتـصـدي إلرهـابـيي
داعــش والــــــــــــــدفــــــــــــــاع عـن أرض
كـردسـتـان). ودان احلـزب الـشـيـوعي
الـــعـــراقي  االعـــتــداء الـــذي شـــنــته
عــصــابــات داعش عــلى االمــنــ في

قـرية خدر جـيجة قرب مـخمور. وقال
ـكـتب الـسـيـاسي لـلـحـزب في بـيان ا
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (تكـرار هذه
اخلــروقـات والــعـمـلــيـات االرهــابـيـة
يـؤكــد ضـعف الـتـنـسـيق والـتـعـاون
بـ مـخـتـلف الـقـطـعـات الـعـسـكـريـة
واالمــنــيـة  وبــاالخص بـ الــقـوات
االحتـاديـة وقوات الـبيـشـمركـة وهو
مـا يستوجب اتخـاذ اجراءات عاجلة
لــسـد هــذه الــثـغــرات اخلـطــرة الـتي
يــسـتــغـلـهــا داعش ) وجـدد الــبـيـان
دعـوته الى (تـعـبـئـة الـقـوى لالجـهاز
عــلى االرهــاب وجتــفــيف مــنــابــعه 
ونـــدين اعـــتـــداءات داعش  ونـــقــدم
ونــتـمـنى الــتـعـازي الســر الـشـهـداء 

الشفاء للجرحى). 

s  b d  ≠ qO —«

دعـا رئـيس حـكـومة إقـلـيم كـردسـتان
مـسـرور الـبـارزاني اجملـتـمع الدولي
لــلـتــعـاون مـع الـعــراق في مـواجــهـة
تـهديـدات داعش  فيمـا تفـقد جرحى
االعـتـداء االرهـابي علـى خدر جـيـجة
في مـــخـــمــور. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته
(الــــــزمـــــان) امـس ان (الـــــبــــــارزاني
اســـتــــقـــبل فـي اربـــيل  الــــســـفـــيـــر
الـفـنـلـندي لـدى بـغـداد مـاتي السيال
وجــــرى بــــحث الــــوضع الــــعـــام في
الـعراق وكذلك سبل تعزيز العالقات
بـ االقـلـيم وفـنـلـندا) ووجّـه رئيس
احلــكـومـة (شــكـره إلى فـنــلـنـدا عـلى
دعـمـها لـقـوات البـيـشمـركـة في إطار
الـــتــحــالف الـــدولي ضــد داعش وال
سـيما في مجال التدريب العسكري)
مــــشـــددا عـــلـى (ضـــرورة تـــكــــثـــيف
الــتـنـســيق والـتـعــاون بـ اجملـتـمع
الــدولي ودعم الــعــراق في مـواجــهـة
تـــــهــــديــــدات إرهـــــابــــيـي داعش في
ـنــاطق الـكـردسـتـانـيـة خـارج إدارة ا
اإلقــلــيم). من جـانــبه  أشــار السـيال
إلـى الدور اإليـجـابي ألبـنـاء اجلـالـية
الـكردسـتانيـة في فنلـندا وأعرب عن
(رغــبــة بالده في مــواصـلــة تــوسـيع
آفـاق العالقـات مع العـراق واالقليم 

هـــيــئـــة احلــشـــد الــشـــعــبـي فــالح
الـــفــيــاض وعــضـــو ائــتالف دولــة
ــالـكي وعــضـو الــقـانــون  يــاسـر ا
ائـــتـالف الـــفـــتح أحـــمـــد االســـدي
اضـــافـــة الى أحــمـــد الـــفــتالوي و
مــحـمـد الــغـبـان واال الـطــالـبـاني).
واعــلـن الــعــامــري في وقت ســابق

الــعــامــري مع مــحــامــيه وعــدد من
ــثــلي االطــار الــتــنــســيـقـي امـام
ـقـدمة احملـكـمـة لـلـنـظر بـالـدعـوى ا
مـن قـــبـــله بـــشـــأن الـــغـــاء نـــتـــائج
االقــتـــراع . واظــهــرت لــقــطــات من
داخـل احملكـمـة  (حـضـور الـدعوى
الـى جانـب العـامـري كل من رئـيس
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أرجـأت احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا
قـدمة من رئيس الـنظـر بالدعـوى ا
حتـــالف الــفـــتح هــادي الـــعــامــري
بـإلـغاء نـتائج االنـتخـابات الى 13
مـن الـــشــــهــــر اجلـــاري. وحــــضـــر
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ية  قصور من اشـرت منظمة الصحة العا
ـواطــنـ في االقــبـال عــلى مـنــافـذ قـبـل ا
ـنـتـشـرة بـبـغداد الـتـلـقـيح ضـد كـورونـا ا
ــنــظــمـة في ــثل ا واحملــافــظـات. واكــد 
الـعـراق أحـمد زويـ في تـصـريح تـابـعته
(الـزمان) امس إن (وزارة الصحة العراقية
ـنظمة استعدتا إلمـكانية دخول متحور وا

ـوجــة الــرابــعــة من الــوبـاء  جــديــد او ا
والسـيما بعـد حلول فـصل الشتاء) مـبينا
ان (تـأخـر الوصـول الى مـعـدالت أعلى من
الـتــلـقــيح يـسـاعــد عـلى امــكـانــيـة دخـول
مــتـــحـــورات جـــديـــدة وانــتـــشـــار اكـــبــر
نـظـمة وبـعد ان لـلـفايـروس) وتـابع ان (ا
ــواطــنـ في الحــظت قــصــورا من قــبل ا
اإلقـبال على مـنافذ الـتلقـيح اطلقت حـملة
مـوسعة بالتعاون مع الوزارة لتلقيح نحو
ـعدالت واطـن الن ا ئـة من ا  40 بـا
طلوب وما ستوى ا احلـالية ليست با
ئة من زالت تتراوح ب 5 11و 12بـا
) واعـرب عـن امـله ـواطــنــ عــمــوم ا
(تـلقـيح نحو  250 ألف مـواطن يـوميا
ـطـلـوبة ـعدالت ا لـنـكون قـريـبـ من ا
ـعـايـيـر الـدولـيـة الـبـالـغـة 40 ضـمن ا
ـئـة بـعـد ان  فـتح اكـثر من 103 بـا
مـنافـذ تلـقيـحيـة في عمـوم احملافـظات
ـنظـمة تـديرهـا فرق تـابـعة لـلوزارة وا

وتـعمل حـتى خارج اوقات الـدوام) مؤكدا
ــنــظــمـة ان (احلــمـلــة الــتي اطــلــقــتـهــا ا
دة بـالتعاون مع الوزارة للتلقيح تستمر 
ــــعـــدل انـــفـــاق وصل الى 3 شـــهـــرين 
ماليـــ دوالر فــضال عـن تــوفـــيــر اعــداد
ــسـتــلـزمــات الـطــبـيــة الـتي كـبــيـرة من ا
تـســتـخــدم في مــواجـهــة الـوبــاء). فـيــمـا
ســـجـــلت الـــوزارة امس   457 اصـــابـــة
وشـــفــاء  839 حـــالــة وبــواقع  12 وفــاة
ــوقف الـوبـائـي الـيـومي جـديــدة. واكـد ا
الـذي اطلـعت عليه (الـزمان) امس ان (عدد
الـفــحـوصــات اخملـتــبـريــة الـتي اجــرتـهـا
الــوزارة لــعــيــنــات مــشــتــبه اصــابــتــهــا
بالفايروس بلغت اكثر من  13 الفا  حيث
 رصـد اصابة   457 بـكورونـا في عموم
احملـافظات) واضاف ان (الشفاء بلغ 839
حـالة وبواقع  12 وفـاة جديدة) وتابع ان
(اكـثر من  64 الف شـخص تـلـقى جـرعات
ـنتشرة ضـاد في مراكز الوزارة ا الـلقاح ا
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أردنـيـة امس األحـد بـالـسجن ثالث
ســنـوات بـحق خــمـسـة مــسـؤولـ
حـكـوميـ بـعد ادانـتـهم بالـتـسبب
بـــوفــاة عـــشــرة مـــرضى نـــتــيـــجــة
انـقـطـاع األكـسـجـ في مـسـتـشفى
اضي. الـسـلط احلكـومي في آذار ا
وحـكمت مـحكمـة صلح جـزاء عمان
ستـشفى السـابق عبد عـلى مديـر ا
الــــرزاق اخلـــشـــمــــان واربـــعـــة من
مـساعديه بـالسجن لـثالث سنوات
عــلـى مــا افــادت مــراســلــة فــرانس
بـــرس من قـــاعـــة احملـــكــمـــة.وادين
هـؤالء ب"جـنـحـة التـسـبب بـالـوفاة
مـكــررة عـشـر مـرات" بـيـنـمـا بـرأت
احملـــكـــمـــة ثــــمـــانـــيـــة مـــتـــهـــمـــ
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ـئـات من مـوظـفي صـنـاديق تـظـاهـر ا
الـتعـليم ومـحاضـري اجلامـعات امس
امــام مـبــنى وزارة الـتــعـلـيـم الـعـالي
والبحث العلمي  للمطالبة بتحويلهم
الـى عقود  315 فـيمـا دعا مـتظـاهرو
مـحـافـظـات ذي قـار ومـيـسـان وواسط
والـبـصرة  احلـكـومة بـتحـويـلهم الى
عـقود وصرف الستـحقات بأثر رجعي
اسوة باقرانهم احملاضرين اجملاني

فـي وقت اســتـــانف طــلـــبــة جـــامــعــة
الـــســلــيـــمــانــيـــة الــدوام بــتـــجــديــد
ـنـحة ـطـالـبة بـأطالق ا الـتـظـاهرات ا
ـئات ـالـية. وقـال شهـود عـيان ان (ا ا
ن هم عـلى صـنـاديق ـوظـفـ  مـن ا
ــســائــيــة الــتــعــلــيـم والــهــيــكــلــيــة ا
ومــحـاضـري اجلــامـعـات  تــظـاهـروا
امـــام مـــبـــنى الـــوزارة قـــرب ســـاحــة
االنــدلس  بـعـد قــرار الـغـاء الــتـعـاقـد
ــتــظــاهـرين مــعــهم) واضــافـوا ان (ا
طــالـبـوا احلــكـومـة بـتــوجـيه الـوزارة
وشــمـول اجلـمـيع بـقـرار  315 اسـوة
بــاحملــاضــرين اجملــانــيـ مـع صـرف
تـأخـرة وبأثـر رجعي) ـسـتحـقـات ا ا
تـظاهر حـس جمال ان اكد ا بـدوره 
(الــتـــظــاهــرات  ســتــشــهــد خــطــوات
ـطـالب تـصــعـيـديـة في حـال جتـاهل ا
ــشـــروعــة الــتي وعــدت الــوزارة في ا
مـناسبات عدة بحلها  لكنها جتاهلت
حــقــوق شـريــحــة واسـعــة واصـدرت
قـرار بعـدم التـعاقـد مع الذيـن باشروا
بــعــد الـــثــاني من تــشــرين االول عــام
 2019 ) الفــتــا الـى ان (هــذا الــقـرار
غــيـر مـنـصف وفــيه اجـحـاف حلـقـوق
واســـعــة من الـــذي بــاشـــروا في هــذا
التاريخ وحتى  31 كانون الثاني عام
2019) مـن جــانـــبه  قـــال احملـــاضــر
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ـتـحـدة يــتـسـلم الـعـراق مـن الـواليـات ا
االمـريكـة رسمـيا يـوم غد الـثالثاء لوح
ثـل اقدم  االعمال حـلم كلكـامش الذي 
االدبــــيـــة في الـــتــــاريخ. وقـــالت وزارة
الــثـقـافـة والـسـيــاحـة واالثـار في بـيـان
مـقــتـضب تـلـقـته (الـزمـان) امس  انـهـا
في (سـتنـظم احتـفاليـة يوم غـد الثالثاء
ناسبة تسلم مـبنى وزارة اخلارجية  
 لـــوح كــلــكــامش الـــذي يــعــد من اقــدم
االعـمال االدبـية في الـتاريـخ).  واثمرت
ــثــلــةً بــوزارتي جــهـــود احلــكــومــة 
الـثــقـافـة واخلـارجـيـة وسـفـارة الـعـراق
بــواشــنــطـن بــالــتــعــاون مع مــنــظــمــة
بتسلم الـيونسكو واحلكومة األمريكية 
هـذا الـلـوح وعـودته إلى أرض الـوطن .
وحـلم  كلكامش هو  عبارة لوح طيني
جتـاوز عـمره  3500 عـام يـحتـوي على

نـقــوش بـالـلـغـة الـسـومـريـة ألجـزاء من
مـلحمـة كلكامش الـشعريـة تمت سرقته
ـزادات مـن الـعــراق والــتــداول به فـي ا
ـيــة. وفي عـام 2007  إدخــاله الــعــا
إلـى ســوق الــفـن األمــريـــكي. وفي عــام
صـــــــــادرتـه وزارة الـــــــــعـــــــــدل 2019 
األمـريـكيـة.ووصـفت اليـونـسكـو عـملـية
اسـتـعـادة هذه الـقـطعـة األثـريـة القـيـمة
بـأنـها (تـتـويج لعـقـود من الـتعـاون ب
ـتـحــدة والـعـراق دول مــثل الـواليــات ا
ــوقــعــة عــلى وكــلــيــهــمــا من الــدول ا
اتـفـاقـية الـيـونـسكـو لـعام 1970 الـتي
تـــزود الـــبــلـــدان بـــاإلطــار الـــقـــانــوني
ـشـروع ـنع االجتــار غـيــر ا والــعـمــلي 
بــــاآلثـــار). وتـــرمـــز عــــودة لـــوح حـــلم
كلكامش إلى احلشد الدولي األوسع من
نـظمـات مـثل اليـونسـكو قـبل الـدول وا
ــشـروعـة في إلى مــنع الـتــجـارة غـيـر ا

ة والتصدي لها. القطع اآلثارية القد

ـتـظـاهـرين أغـلـقـوا مـبـنى الـتـربـية (ا
احــتـجـاجـاً عــلى جتـاهل مــطـالـبـهم).
ونـظم عدد من اخلريج في ميسان 
تظاهرة أمام مبنى احملافظة للمطالبة

 . بالتعي
تظاهـرين طالبوا وذكـر الشهـود أن (ا
بــالـتــعـيـ وتــفـعــيل درجـات احلـذف
واالســتـحـداث أو الـتـعــاقـد مـعـهم في
دوائــــــر الـــــــدولــــــة) مـــــــؤكــــــدين ان
عـنية ـتظاهـرين ناشدوا اجلـهات ا (ا
واحلكومة بانصافهم وتلبية مطالبهم
ــــشــــروعـــة) وافــــاد مــــصــــدر بـــأن ا
الـــعــشــرات من خـــريــجي الـــكــلــيــات
الـتربوية تـظاهروا أمام مـبنى مديرية
تــربـيـة واسط لـلــمـطـالـبـة بــشـمـولـهم
بـــالـــتـــعــيـــيـــنـــات فــضـالً عن إلـــغــاء

القرار130  .
 وأكــد ان (احملـتـجـ طـالـبـوا رئـاسـة
الــوزراء ووزيـر الــتـربــيـة بــشـمــولـهم
بالقرار  315 ضمن العقود الوزارية)
ـــتــظــاهـــرين هــددوا الفـــتــا الى ان (ا
بـإغالق مـديـريـات الـتـربـيـة في جـميع
احملــافـظـات وحتـويل الــتـظـاهـرة إلى
إعـــتـــصـــام مـــفـــتـــوح فـي حـــال عــدم
وافق ـطالـبهم). الى ذلك  االسـتجـابة 
مــحــافظ بـابـل حـسن مــنــديل ارسـال
الية لغرض بـيانات عقود  315 إلـى ا
ـصـادقة وإطالق مـستـحـقاتـهم.وقال ا
مــنــديل في بــيـان امس أنـه (لـضــمـان
اسـتحقاق العقود في دوائر بابل كافة
ومـتـابـعة حتـويـلـهم حـسب قرار 315
لـسـنة 2019 حـصـلت مـوافقـتـنـا على
حتـــويــلـــهم) مــؤكـــدا أنه ( ارســال
ـالــيـة لـغـرض بــيـانـاتــهم الى وزارة ا
ـستـحقة). بـالغ ا ـصادقـة واطالق ا ا
وفي الـسـلـيـمانـيـة  اسـتأنف الـطـلـبة
الــــدوام بـــاجلــــامـــعــــة  بـــتــــجـــديـــد
ـنـحة ـطـالـبـة بصـرف ا الـتـظـاهرات ا
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تـناقش هيئة الـرأي في وزارة التربية
مـــنح دور ثـــالث لـــطـــلــبـــة الـــســادس
اإلعــدادي قـريـبـا .وقـال وكـيل الـوزارة
فـالح الــقــيــسي في تــصــريح امس إن
ــرحـــلــة (قـــرار مــنـح الــدور الـــثــالـث 
الــســادس اإلعــدادي مــرتــبط بــهــيــئـة
الـرأي في الـوزارة) مؤكـدا ان (الهـيئة
قـد تـعـقـد اجـتـمـاعـاً األسـبـوع اجلاري
وضـوع). وكـانت الـوزارة قد لـلـبت بـا
ـتـوسط قـررت شـمـول طـلـبـة الـثـالث ا
بــدور ثـالـث بـعــد تـخــويـلــهــا من قـبل
مــجـلس الــوزراء عـلى ان يـكــون لـهـذا
الـعــام فـقط.  واعـلـنت مـديـريـة تـربـيـة
الـرصـافـة الـثـانـيـة شـمـول اكـثر 800
طـالب بـاداء امـتـحـانـات الـدور الـثالث
ـتـوسـط. وقـال مـدير ـرحـلـة الـثـالث ا
ـــالــكي في اعـالم الــتــربــيـــة ضــيــاء ا
تـــــصــــــريح امـس ان (عـــــدد الـــــطالب
ـشـمـولـ في أداء امـتـحـانـات الدور ا
ــتــوسـطــة والـتي الــثـالـث لـلــدراسـة ا
الــيــوم االثــنــ جتـاوز  800 طــالب)
مـؤكـدا انه (سـيـتم تـوزيع الـطالب ب
أربــعـة مـراكــز امـتــحـانـيــة جـمـيــعـهـا
ــديــريـــة في وقت ســابق) اعـــدتــهــا ا
ديـرية لم تـرصد أي بؤرة وتـابع ان (ا
دارس حتى االن لـتفـشي كورونـا في ا
 بـرغم انهـا تشـهد اكـتظـاظا من خالل
ــزدوج الــثـنــائي والــثالثي). الــدوام ا
واصـدرت الوزارة تـعلـيمـات وضوابط
الـتقد لالمـتحانـات التمـهيديـة للعام
الـدراسي اجلاري. وقال بـيان للوزارة
ان (اللجنة الدائمة لالمتحانات حددت
يوم  15 كـانون االول اجلـاري موعدا
لـبـدء التـقـد لالمتـحـانات اخلـارجـية
لــلـــدراســة االبــتــدائــيـــة والــثــانــويــة
ــتـوسط واالعـدادي  عــلى ان يـكـون ا
آخر مـوعد ـقـبل  يـوم  25مـن الشـهر ا
الســـــتالم االســــتـــــمــــارات من إدارات
ــدارس ). فـيـمـا حـذرت الـوزارة  أي ا
ـدارس أهلـيـة مشـيدة من جـهـة تروج 
الــســنــدويج بـنـل عـلـى أنـهــا مــدرسـة
دولـيـة. وقـال مـديـر عـام تـربـيـة الـكرخ
الـثـانـيـة عـضو هـيـئـة الـرأي بـالوزارة
قيس الكالبي أن (اللجان اخملتصة في
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آخـرين.والـقـرار قـابل لـلـطعن خالل
عشرة أيام. وقد توفي ستة مرضى
صابـ بفـيروس كـورونا في مـن ا
ـــاضي في مــســـتــشــفى  13 آذار ا
الــسـلط احلـكــومي (نـحـو  30 كـلم
شــمـال غـرب عــمـان) بـعــد انـقـطـاع
األكــســجــ وفق مــا أعــلـنـه وزيـر
الـصحة حيـنها نذيـر عبيدات الذي

قدم استقالته. 
وفـي األيـام الالحــقــة اعــلــنت وفـاة
اربـعة آخرين نـتيجـة احلادثة.وزار
ــلـك عــبـــد الــله الـــعــاهـل األردني ا
ـــســتـــشــفـى يــوم وقــوع الـــثــاني ا
احلــــادثـــة الـــتـي اثـــارت غــــضـــبـــا
ستشفى واسـعا وطلب من مدير ا
تـقد اسـتقالـته.واعلنت احلـكومة

مـــســاء نــفـس الــيــوم إقـــالــة وزيــر
الــصــحــة وإنــهــاء خــدمــات مــديــر
مــسـتـشــفى الـسـلط وإيــقـاف مـديـر
صـحــة مـحـافـظـة الـبـلـقـاء وقـدمت
اعـتذارها عن "التقصير" واصفة ما
حــدث ب"خــطـأ جــسـيـم فـادح غــيـر

مبرر". 
وفــتــحت الــسـلــطــات حتـقــيــقـا في
احلـادثـة وأوقف مـدّعي عام مـديـنة
ستشفى وأربعة من الـسلط مدير ا
مــــســـاعــــديه ووجـه لـــهـم تـــهــــمـــة
"الــتــســبّـب بــوفــاة".وشــهــدت مـدن
اردنــيـة احـتــجـاجـات شــارك فـيـهـا
عـــشـــرات األشــخـــاص مـــطــالـــبــ
ـسـؤولـ عن حـادثـة ـحــاسـبـة ا

السلط.

بـبغداد واحملـافظات). فيـما  كشـفت هيئة
الـنزاهة الـعامة عن أسبـاب قيامـها بضبط
 130 جـهـاز تنـفس اصطـنـاعيـاً في إحدى
ُستشفيات التابعة لدائرة صحّة النجف ا
مــشـــيــرة الى ان تـــلك األجــهـــزة خــاصــة
ــصـابـ بــفـايـروس كـورونـا. ـرضى ا بـا
وقـالت الـنـزاهـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)

امس ان (أجـهـزة التـنـفس االصطـناعي 
جتــهـيــزهــا من مــسـتــشــفى حـكــومي في
احملـافظة) مشـيرا إلى ان (عملـيات التحر
والـتحقـيق التي قام بـها فريق عـمل مكتب
حتـقيق الـنجف تـوصّلت إلى أنّ قـسماً من
هـذه األجهـزة عاطل ولم يتم صـيانـتها من
ستمرة من قـبل اجملهز برغم اخملاطبات ا
ــســـتــشــفى الــتـي تــســلــمت قــبل إدارة ا
األجــهـزة) واضـاف ان ( 130 مـن أجـهـزة
الـتنـفس الـتي تصل قـيمـتـها إلى اكـثر من
مـليـار دينارٍ لم يـتم استـخدامهـا لكـونها

غير عملية وثبت فشلها).
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اسـتقبل رئيس التيار الصدري
 مـقـتـدى الصـدر امس مـنـتخب
ـالكـ الــتــدريـبي الــشــبـاب وا

واإلداري .
ـنتـخب بفوزه  وهـنأ  الـصدر ا
بــــكـــأس غـــرب اســــيـــا  ودعـــا
الـالعـــبــــ إلى بــــذل الــــغـــالي
والــنـفــيس مــسـتــقـبالً من أجل
اسـم الـعـراق ورفــعـته.وأضـافَ
الــــــصـــــدر (تــــــابـــــعـت بـــــعض
مــبـاريــاتـكم في تــلك الـبــطـولـة
وسُــــــــررت وأنـــــــا أرى حــــــــجم
الـــــتـــــكــــاتـف بـــــ اجلــــمـــــيع
ـواطــنـة بــاإلضــافـة إلـى روح ا
ــنــتــخب) الـــتي حتــلى بــهـــا ا
داعــيــاً ( احلــكــومــة لـدعـم هـذا
ـنتـخب كونه يـشكـل مستـقبل ا

الكرة العراقية) . 
ومـن جانـبه قـدمَ عـضـو احتاد

اعـــلـن مـــجـــلس اخلـــدمـــة االحتـــادي
ـصـادقـة عـلى تـعيـ دفـعـات جـديدة ا

في مؤسسات الدولة. 
وذكـر بـيـان للـمـجـلس تلـقـته (الـزمان)
امـس ان (اجملـــلس صـــادق بـــرئـــاســة
مـحـمـود الـتـمـيـمي ونـائـبه واعـضـائه
ــتــدربــ عــلـى تــعــيــ الــطــيــارين ا

ـتعاقدين مع اخلطوط اجلوية البالغ ا
عـــددهم  63 طـــيـــارا) الفــتـــا الى انه
(وافـق عـــلى اســــتـــكــــمـــال اجـــراءات
الـتـعــيـ لـلـمـتـقـدمـ لـلـتـعـيـ عـلى
شــــــركـــــات الــــــسالم واالتــــــصـــــاالت
ـعــلـومـاتـيـة والـبــريـد والـتـوفـيـر  وا
الـتـابـعـة لـوزارة االتـصـاالت الـرابـحـة

ـمـولـة ذاتـيـا) مـؤكـدا ان (اجملـلس وا
وافـق ايـــضــا عـــلـى اجنـــاز اجــراءات
ــشـمـولــ بـقـانــون الـتـدرج تــعـيـ ا
الــــطــــبي رقم  6 لــــســـنـــة  2000 من
االطـبـاء واطـباء االسـنـان والصـيـادلة
ـهن الـطبـيـة والصـحـية وفـقا وذوي ا

ا عرض من وزارة الصحة). 

مـن قـبل   الــصـدر واهـتـــمـامه
بــــالــــريــــاضــــة وكــــرة الــــقـــدم

رحلة. خصـــوصاً في هذه ا

نـتـخب  عـماد ذاتـه  عبّـر مـدرب ا
مـــحــمـــد عن ســـعــادته الـــبــالـــغــة
بـحـفـاوة االستـقـبـال للـمـنـتــــــخب

ـنـتـخـب مـحـمـد الــكـرة مـشــرف ا
نــاصـر شــكـره وتـقــديـره لــلـصـدر
عـلى هذه االلـتفـاتة.  وفي الـسياق

عـن (تقد طعن لالحتـادية بنتائج
االنــتـخـابـات) مـؤكـدا (لـديه االدلـة
عـلى التزوير وفق العرف القانوني
و تـــقـــاريـــر عـــلى مـــلف الـــتـــزويــر
ـفـوضـيـة لقـانـونـها) ومـخـالـفات ا
ــفـــوضــيــة وتـــابع الــعـــمــري ان (ا
خـــالــفت حــتـى قــانــونـــهــا بــاعالن
الـنتائج وكشـفت عن انها تمثل 94
ــــثل 79 ــــئــــة لــــكن الــــواقع  بــــا
تـحـدث باسم ـئة). بـدوره اكـد ا بـا
الـــتـــحــالـف احــمـــد االســـدي عــقب
تـأجيل جلـسة النظـر بالطعن امس
ان (االحتـــاديـــة نـــظـــرت بـــدعــاوى
قــضــائــيــة بـشــأن نــتــائج وقــانـون
االنـــــتـــــخـــــابـــــات) ولـــــفت الى ان
ــقـــدمــة عـــلى تــزويــر (الـــدعــاوى ا
نــتـائج االنـتــخـابـات ارتــكـزت عـلى
ـانيـة الـفاحـصة تـقـرير الـشـركة األ
هـنسولدت ) من جانبه قال عضو
الـــتـــحـــالف مـــحـــمـــد الـــغـــبـــان إن
(احملــكـمــة االحتـاديـة ســتـســتـعـ
ـتـابـعـة تـفـاصـيل تـقـريـر بـخــبـراء 
انيـة الفاحصة). بدوره الـشركة اال
 كـــشف عـــضــو في إئـــتالف دولــة
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الــقــانــون ان اإلطــار الــتــنــسـيــقي
ـنضـوية فـيه كل الـقوى الـشيـعية ا
ســيــتــلـزم بــكل قــرارات االحتــاديـة
بــشــأن نـتــائج االنــتـخــابــات.وذكـر
كــاظم احلـيـدري في تـصـريح امس
ان (الـتـنـسيـقي قـدم جـمـيع الدالئل
مع الـطعـون باالنـتخـابات وجـميع
االحـــــــتــــــمــــــاالت واردة فـي قــــــرار
الـقضـاء) واكد ان (اإلطـار سيـلتزم
بــــكل مــــا يــــصــــدر من احملــــكــــمـــة
االحتـاديـة وسيـكون قـرارهـا ملـزما
لــنــا) ولــفت الـى ان (الــتـنــســيــقي
سيتجرع كأس السم اذا ما اتخذت
ــصــادقــة عـلى االحتــاديــة قــرار بـا
الـنتائج احلالـية).  فيمـا اكد عضو
االئتالف نفسه ان اجتماعاً جديداً
تمـثلة باإلطار في سـيعقد لـلقوى ا
مـــحــــافـــظـــة الـــنــــجف.وقـــال وائل
الــــركـــــابي في تـــــصــــريح امس ان
(هـناك زيـارة مرتـقبـة للـممـثل من
اإلطـار الــتـنـسـيـقي لـلـنـجف ولـقـاء
رئــيس الــتــيــار الـصــدري مــقــتـدى
الــصـــدر لــبــحث إكــمـــال تــشــكــيل
الـلجـان التي طـرحت في االجـتماع

األول وجـرى االتفاق عليها) مبينا
ـثـلون ان (الـزيـارة سـيـحـضـرهـا 
عن اإلطـار التنسـيقي وليس جميع
رجح الــــقـــادة). فـي غـــضــــون ذلك 
مــصـدر مـقـرب من الـفــتح تـشـكـيل
حــكــومـــة مــســتــمــدة من حــكــومــة
االغــلــبــيــة الــســيــاســيــة واألخـرى
ـصـدرإن (لـقـاء الـتـوافـقـيـة. وقـال ا
الــصـدر بــاإلطـار الـتــنـســيـقي جـاء
لـكـسر اجلـمود فـالـصدر يـقول انه
لم يـشـارك في حـكومـة توافـقـية بل
بـحـكومـة اغلـبيـة سيـاسيـة) ولفت
ـصدر الى أن (السـنة واالكراد لن ا
يـتفـاهمـوا مع البـيت الشـيعي مالم
في مــا بـ يــصل الـى تـفــاهــمــات 
جـمـيع اطـرافـه فـالـقـضـيـة مـؤجـلة
بــسـبب هـذه الـنـقـطـة مع االطـراف
الــسـنـيـة الــكـرديـة) عــازيـا تـأجـيل
ــصـادقــة عـلى نــتـائج االحتــاديـة ا
االنـتـخابـات إلى (وجـوب التـكـليف
ضي في تشكيل احلكومة خالل وا
ـصــادقـة  15يــومـا لــذلك لم تــتم ا
واالطـراف الشـيعـية غـير مـتفـاهمة

حتى االن). 
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سـيف قاسم ان (على الوزارة االلتفات
لــهــذه الـشــريـحــة الــتي قــدمت كل مـا
لـديها الستمرار العملية التعليمية في
البالد  كوننا لم نطالب بحق التعي
الـذي كـفـله الـقـانـون  واكـتـفـيـنا فـقط
بـتـحـويـلـنـا الـى عـقود  315 لـضـمـان
حـقوقـنا) داعـيا رئـيس احلكـومة الى
(الــتــدخل وحل مــوضــوع الـشــريــحـة
الــــواســــعـــة اســــوة بــــاحملـــاضــــرين
). وفي الــبــصــرة  احــتج اجملــانــيــ
الـعـشـرات من جـامـعـة احملـافـظـة على
قـرار الـغـاء حتـويلـهم الى عـقـود. كـما
تـــظــاهـــر خــريــجـــون تــربـــويــون في
مـحـافـظـات ذي قـار ومـيـسـان وواسط
والـبصـرة  للـمطـالبـة بتـحويـلهم إلى
عـقـود فـيـما أغـلق مـتـظـاهـرو ذي قار
مـبــنى تـربـيـة احملـافـظـة.وقـال شـهـود
اخـرين إن (خريجـ تربويـ من غير
احملــاضــرين تــظــاهــروا أمــام مــبــنى
تـربـيـة ذي قـار لـلـمـطـالـبـة بـشـمـولـهم
بـــــالــــتــــحـــــويل إلى عـــــقــــود أســــوة
بـــــاحملـــــاضـــــريـن) الفـــــتـــــ الى ان

حسن منديل

ـديرية العامة للـتعليم العام واألهلي ا
واألجــنــبي تــنــفـذ جــوالت مــيــدانــيـة
ؤسسـات األهلية لـالطالع على واقع ا
وآلـيــة الـتـدريس فـيـهـا بـالـشـكل الـذي
ستـوى العلـمي للطـلبة يـتنـاسب مع ا
والـتالمـيـذ في نـظيـرتـهـا احلكـومـية)
ـديـرية  بـعدم وتـابع انه ( تـوجيه ا
ـــدرســـة أي ســـجالت وقـــيــود مـــنح ا
واخـتام وأرقـام امتحـانيـة ما لم جتدد
ــاضي إجــازتــهــا لــلــعــام الــدراسي ا
ـــديــــريـــة اإلجـــراءات وســــتـــتـــخــــذ ا
ؤسـسة درسـة أو ا الـقـانونـية بـحق ا

الــــتـي لم جتــــددهــــا) ولــــفت الى (
دارس األهلية وكأحد شروط تـوجيه ا
جتــديـد إجـازتــهـا بــأن تـكـون بــنـاهـا
دارس الـتـحـتـيـة مـطـابـقـة لـضوابـط ا
احلـــكـــومــــيـــة والـــتـــوجـــيه بـــإزالـــة
الـــســنــدويـج بــنل بـــجــمــيـع اشــكــاله
داخـــلـــهـــا) مـــحــذرا مـن أن (الــوزارة
ســـتــتـــخـــذ االجــراءات الـــقـــانــونـــيــة
واالداريـــة بــحق اجلــهـــة الــتي تــروج
لـلـمـدرسـة األهلـيـة االعـتـياديـة بـأنـها

دولية). 

ـــالـــيــة. واوضـح شــهـــود عـــيــان ان ا
(عـشرات الطـلبة جتـمعوا مـجددا أمام
حافظة جـامعة رابرين بقضـاء رانيا 
ـنحة الـسلـيمانـية مطـالبـ بصرف ا
ـالــيـة اخملـصـصـة لـهم) مـؤكـدين ان ا
(الـطلبة أكدوا استمرار التظاهر حل

حتــقـيق مـطـالـبــهم).من جـهـة اخـرى 
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ـــواطن حــيث تــبـــ تــعــدد وجــهــات ا
ؤثـرات الشخصـية واحلزبية الـنظر وا
ـؤســسي في تـأإطـيـر وغــيـاب الـعـمل ا
وحتـــديــد مـــصــالح الـــعــراق الـــعــلـــيــا

وعالقـــتــهــا بــســيـــادة الــدولــة. وشــمل
ــشـروع بــرنــامج احلــفل كــلـمــة راعي ا
إبــراهـيم بـحــر الـعـلــوم وكـلـمــة  عـمـيـد
مـعهـد العلـم لـلدراسات زيـد العـكيلي

الـسيادة في عقـيدة االحزاب السـياسية
قاربة االسالمية العراقية –دراسة في ا
والـعلمانية) قيمة اجلائزة مليون دينار
عــراقي. الـفـائـز الـثــاني الـدكـتـور حـازم
حــــمـــد مــــوسى مـن كـــلــــيــــة الـــعــــلـــوم
وصل عن بـحثه الـسـياسـية/ جـامعـة ا
ـوسوم (التحديات االقليمية والدولية ا
ـصــلــحـة الــوطـنــيـة عــلى الــسـيــادة وا
الــعــراقــيــة) قـيــمــة اجلــائـزة  500 الف
ديـنـار عـراقي. الـفـائـز الـثـالـث الـدكـتور
ــوسـوم عــلي كــحط جــالي عن بــحــثه ا
(مـفـهـوم بنـاء الـدولـة والـسيـادة) قـيـمة

اجلائزة  250 الف دينار عراقي.
WOMÞË W¹u¼

الــفـائــز الــرابع الـبــاحـثــة ســمـيــة عـلي
ـوسـوم (الـتـصادم رهـيف عن بـحـثـهـا ا
بـــ الــهـــويــة الـــوطــنـــيــة والـــســيــادة
ـصـلـحة الـوطـنـية في الـعـراق نـظرة وا
على التحديات الداخلية) قيمة اجلائزة

 100الف دينار عراقي. 
ــــســــابــــقــــة االولى في وتــــعــــد هــــذه ا
مــوضـوعـهــا ومـضـمــونـهـا واهــدافـهـا
حــيـث ارتــكــزت مــحــاورهــا عــلى االراء
واالفــــكــــار الـــواردة فـي كـــتــــاب (ازمـــة
الــعـراق سـيـاديـا) اول وثــيـقـة تـنـاقش
مــفــهــوم الـســيــادة الــوطـنــيــة في فــكـر
وجتــــربــــة رؤســـاء الــــعــــراق ونـــخــــبه
ـيــة والـذي تـبـاه الــسـيـاسـيــة واالكـاد
مــعــهـد الــعــلــمـ لــلــدراســات الـعــلــيـا
ومـلـتقى بـحـر العـلوم لـلـحوار وجـريدة
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وكـلمة عميـد كلية االمال اجلـامعة عامر
ثال عن الـهيئة الـعلمية حـسن فياض 
وفـي اجلـــزء الــــثـــاني مـن الـــبــــرنـــامج
تــضـمـنت جــلـسـة حـوار مع الــبـاحـثـ

ÊU e « ≠ n−M «

اقــيم في مــعــهـد الــعــلــمـ لــلــدراسـات
الــعـلـيــا الـســبت حـفل اعالن الــفـائـزين
صـلحة الوطنية) بـجائزة (السيادة وا
الــتـي شــمــلت ســتــة مــحــاور بــحــثــيــة
الــســيــادة (الــســـيــادة وبــنــاء الـــدولــة 
ــتـغـيـر في الـثـابت وا ـقـراطـيــة  والــد
صلحة الوطنية التحديات السيادة وا
ـصلـحة الوطـنية الـداخلـية للـسيادة وا
الـتحديات االقليميـة والدولية للسيادة
ـــصــلــحــة الـــوطــنــيـــة  والــســيــادة وا
ـصلحة الـوطنية في عـقيدة االحزاب وا
الـسيـاسـية الـعراقـية ) وتـنافس عـليـها
الــعــديــد من الــبـاحــثــ ومن مــخــتـلف
اجلــامـعـات الــعـراقــيـة . و عـرض كل
بـحث عـلى خبـيـرين من جـامعـت وفق
اســتـمــارة اعـدت لــهـذا الــغـرض وبــعـد
عــرض نـتــائج الــتـقــيـيـم عـلى الــلـجــنـة

العلمية فاز كل من:
الفائز االول فخريا الدكتور فكرت نامق
عـــبــد الـــفــتـــاح من مــعـــهــد الـــعــلـــمــ
ـوسـوم لـلــدراسـات الـعـلـيـا عن بـحـثه ا
(الـتحديات الداخـلية للسـيادة العراقية
: دراســـة في اشــكـــالــيـــة الــعـالقــة بــ
الــســلــطــة االحتــاديــة وســلــطــة اقــلــيم

كردستان على وفق دستور 2005).
ـساعـد الدكـتور الـفـائز االول االسـتاذ ا
مــيــثــاق مـــنــاحي الــعــيــسى من مــركــز
الــدراســات االسـتــراتــيـجــيــة /جـامــعـة
ـوســوم (اشـكــالـيـة كــربالء عن بـحــثه ا
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اعادت الـشركة العـامة للـخطوط اجلـوية العـراقية الـتابعـة لوزارة النقل  419 مـهاجرا
عراقيا من العالق على حدود  بيالروسيا وبولندا الى بغداد واربيل.

وقـــالـت الـــوزارة في بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الـزمـان) امس إن (اخلـطـوط اجلـوية
أجلت نـحو  419 مواطـناً عـراقـياً من
الـعالـقـ عـلى احلـدود الـبـيالروسـية
البـولنـدية عـبر رحـلتـها اإلسـتثـنائـية
اإلنسانـية الـسابـعة الـتي نفذت امس
من مـطار مـيـنـسك الى مـطـاري أربيل

وبـغـداد) واضـاف ان (عـدد الـذين 
نقلهم بنـجاح من خالل هذه الرحالت
وصل الى  2,722 مـواطــنــاً عـراقــيـاً).
ـتــحـدث بـاسم وزارة بـدوره  أعــلن ا
اخلـارجــيـة أحـمــد الـصــحـاف (إعـادة
 419  عـــــراقــــيـــــاً مـن الــــعـــــاصـــــمــــة
البيالروسيـة منيـسك) وقال في بيان
امس إن (رحــلــة إجالء اسـتــثــنــائــيـة
سـابــعــة لـلــراغــبـ بــالــعـودة طــوعـاً

توجهت من منيسك الى العراق). 
dE(« l —

وكــشف وزيــر الـنــقل نـاصــر الـشــبـلي
اسـتيـفاء الـعراق جـميع مـتطـلبات رفع
احلــظـر االوربي عــلى الـطــيـران الـذي
قبل ـقرر ان يكون خالل نيسان ا من ا
. وقــال الـشــبـلي في تــصـريح امس ان
(احلــظــر مــفــروض مــنــذ الــعــام 2015
راحل الـنهائية والـوزارة وصلت إلى ا
حـيث قدمـت طلـباً خالل الـشهر لـرفعه 
ـــــاضي الـى االحتــــاد األوربـي لــــرفع ا
ؤمـل أن يعـقـد اجتـماع احلـظـر ومن ا
قبل التخاذ القرار بعد أن في تـيسان ا

تـطلبات) وتابع اسـتوفى العراق كل ا
ان (الـــوزارة أكـــمـــلت كـل مــا يـــتـــعـــلق
ـشـروع الـتاكـسي الـنـهري من زوارق
شروع لـكن توقـف ا وأمـاكن انطـالقها 
ياه) مؤكدا ان (مدة جـاء بسبب شح ا
اجنــاز مـشــروع مـيـنــاء الـفــاو الـكــبـيـر
وقع مع الشركة يـكون استنادا للعقد ا
خالل مــدة  3ســـنــوات ـــنــفـــذة دايــو  ا
ونــصف الــســنــة وقــد وعــدت الـوزارة
ــدة احملــددة) بـــإكــمــال الــعــمـل قــبل ا
واشـــار الـى ان (نـــسب اإلجنـــاز حـــتى
ــتـازة جــداً وال يـوجـد أي تــلـكـؤ اآلن 
فـي الـــعــــمل) ولــــفت الـى ان (جـــمــــيع
ــشـــروع لــلــعــام ـــبــالغ اخلــاصـــة بــا ا
ـاضي  2020واحلـالي   تـوفـيـرها) ا
ـشروع مـتابع من الوزارة مـبيـنا  ان (ا
ــتــابــعــة كل والــلـــجــان الــتي شــكــلـت 
مـــشـــروع وقـــد بـــدأت تـــظـــهـــر مالمح
ــشـاريع ألي زائـر لــلـمـيــنـاء من طـرق ا
ــقـرر ان  يـنـجـز مــعـبـدة ونـفق  ومن ا
ـيـاه عــلى احلـوض اخملـصص وفــتح ا
نـهايـة هذا الـشهـر) ومضى الـى القول
ان (مـــــوانـئ أم قـــــصـــــر الــــــشـــــمـــــالي
واجلــنــوبي وأبــو فــلــوس إضـافــة إلى
األرصــفـة الـنــفـطـيــة جـمـيــعـهـا تــشـهـد
شمولة ضمن وال سيـما ا تـطوراً كبيراً
الـــقـــرض الــــيـــابـــاني) واشـــار الى ان
(الـوزارة تعول على مينـاء الفاو الكبير
والـذي تصل االعماق فيه الى  20 مـتراً

الـفـائزين تـراسـها  رئـيس قـسم العـلوم
ــعــهـد مــحـمــد يـاس الــسـيــاســيـة في ا
خـضـير حـيث قدم الـفـائزون مـلخـصات

عن بحوثهم.

سابقة السيادة qHŠ∫ جانب من حفل اعالن الفائزين 

في الــتــجــارب الــســريــريــة واإلمــتــثــال
لـلمُمـارسات السـريرية اجلـيدة وضمان
حــمـــايــة حــقــوق وسـالمــة األشــخــاص
اخلـاضعـ للـتجـرُبة ومُـوازنة اخملـاطر
ُـتـوقـعـة مُـقـابل الـفـائدة ُـضـايـقـات ا وا

وضوع التجرُبـة .  ُتوقعة  ا
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وأُخــتـتــمـت الـورشــة بـإصــدار عـدد من
الـتوصيات مـنها تشـكيل جلنة مُـشتركة
مع وزارة الـصحة لوضع سـتراتيجيات
الـعـمـل في مـشـروع الـتـوافُـر والـتـكـافـؤ
احلـيوي وتـشـكيل فـريق بحـثي مُشـترك
مُـتخصص بدراسات التـوافُر و التكافؤ
َّ تـســلــيم درع الـهــيـأة احلــيـوي كــمــا 
ُــســتــشــار رئــيس الــوزراء وشــهــادات
الـشكُر للـمُحاضرين في الـورشـة. ونفـذَ
ــسح فـــريق عــمل حـــقــلي مـن هــيــئـــة ا
اجلـيولـوجي العراقـية إحدى تـشكيالت
ذجة عـادن أعمال  وزارة الـصناعة وا
واد احلـجر اجليري الصـالح لصناعة ا
األولـية الـداخلة في اخلـلطـة أو الكلـنكر
من أطــيـان وصــخـور اجلـبـس الـصـالح
لـصناعة األسمنت في مـنطقة طية عالن
شـمــال مُـحـافـظـة نـيــنـوى قُـرب مـنـطـقـة
ـشروع بـادوش حـيث أمـتدَ الـعـمل في ا
إبـتـداءً من مـنـطـقة بـادوش إلى مـنـطـقة
كَــسك وعـلى جــانـبي طــيـة عـالن. وقـال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) أمـس أن (هـذهٍ
ـشــاريع تـأتي ضِــمنَ سـعي األعــمـال وا
الـــهـــيـــأة لـــتـــنـــفـــيـــذ فـــقـــرات اخلُـــطــة
اإلسـتـثـمـاريـة اخلـاصـة بـهـا وبـإشـراف
ُدير العام عمـاد كاظـم مُـباشر من قِبل ا
عـــــبــــــد الـــــزهــــــرة من أجـل تـــــعـــــزيــــز
عـادن وإسـتكـشاف اإلحـتـياطـيـات من ا
مـصادر معـدنية جـديدة تُساهم في دعم

الصناعة العراقيـة).

مُـرتبط بعـمليـة التنـظيم ومجـموعة من
عايير يـنبغي العمل بها في ـباد وا ا
ــعــمل مع وضع قــواعــد وأسُس الـتي ا
تـتـضـمن تـنـفـيذ كُـل عمـلـيـات الـتـحـليل
ومُــراقـبـتــهـا واإلحـتـفــاظ بـهـا واإلبالغ
GMP عـنهـا بشـكل يتـناسب مـع قواعد
وقــواعـد الـبـيــئـة والـسالمــة والـصـحـة
ـــواد اخلـــام ـــهـــنــــيـــة اخلـــاصـــة بـــا ا
ُـعــدات أو األشـخـاص الـعـامـلـ في وا
ـعمل  ومُحاضرة عن معايير اجلودة ا
األخالقــيـة والـعــلـمـيـة الــدولـيـة إلجـراء
الـبحـوث الـسلـوكيـة والبـحوث الـطبـية
احلـيوية الـتي تشمل الـبشر كـمواضيع
لـلدراسـة وتاريخ الـعمل بـها والـقوان

GCPـية الـنافـذة وفوائـد إتباع الـ الـعا

الــدوائـــيــة وعــدد من بــاحـــثي الــهــيــأة
ومــــراكـــزهـــــا. وتـــضــــمـــنـت الــــورشـــة
مُـحـاضرات عـلـمـية تـخـصُصـيـة ألقـتـها
مُـديـر مـركـز أبن سـيـنـا إنـتـصــار جـواد
ـــا لـلـتـكـافــؤ حـول تــأسُس مـركــز أكـد
احلـيـــوي كـمـركـز بـحـث تـعـاقُـدي يـقـوم
بـإجراء الـدراسات الـسريـرية ودراسات
حــركــيــة الــدواء والـتــوافُــر والــتــكــافـؤ
ركز على جتهيزات احلـيوي ويحتوي ا
حـديـثـة ومُـتـمـيـزة ومن أهـدافه تـطـبـيق
ـيـة في تـنـفـيـذ دراسـات ـعـايــيـر الـعـا ا
الــتــكــافـؤ احلــيــوي لألدويــة وشــركـات
الـصناعات الدوائية  ومُحاضرة أُخرى
ُختبـرية اجليدة ُمارسـات ا في مـجال ا
والـــتـي هي عـــبـــارة عـن نـــظـــام جـــودة
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نَــظـــمـت هـــيــئـــة الــبــحـث والــتـــطــويــر
الـصنـاعي التـابعـة الى وزارة الصـناعة
ــعــادن ومن خِالل مــركـز أبن ســيــنـا وا
لــلــبـــحــوث الــدوائــيــة ورشـــة عــلــمــيــة
تــخـصُــصـيــة حتتَ عـنــوان إسـتــحـداث
مـركـز التـكافـؤ احليـوي فُـرصة لـتطـوير
الـتصـنيع الدوائي فـي العراق بـحضور
مُــســـتــشـــار رئــيس الــوزراء لـــلــشــؤون
ـالـيــة مُـظـهـــر مـحـمــد اإلقــتـصـاديــة وا
ُــسـتــشـار الــعــلـمي لــلـوزارة صــالـح وا
عـمـار عبـد الله حمــد ومُدير عام الهياة
ُـديــر الــعـام أحــمـــد يـونـس ومُــعــاون ا
ـراكـز واألقـسـام عــلـي ونــاس ومُـدراء ا
في الـهـيـأة ومُـمـثـلي عـدد من الـشـركات
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جتــنب الـقــيــام بـفــعل اي شيء امــام افـراد اســرتك وتـدرك حـق الـيــقـ انه
يخالف القيم االنسانيه العائليه او اجملتمعية السائده .

فجميل جداً ان تؤدي العبادات و تستشعرها بصدق امامهم وتراقب نفسك
عن كــثب السـيـمــا عـنــد مـشــاهـدتك لــلـبـرامج الــتـلــفـزيــونـيه او اســتـخـدامك
ـواقف اجلميله االميـنة الصادقه قوالً و احلـاسوب او جهاز النـقال واعتمد ا
عـمالً عن طـريق مـبـادرتك بـتـطـبـيـقـهـا امـام اعـيـنـهم بـسـلـوك يـشـارك الـواقع
ثال وتقد الصدقه واقفه اخملتلفـة فاكرام الضيف على سبـيل ا احلـياتي 
ـا ال لـلـفـقـراء ومـسـاعــدة االخـرين وحـفظ اسـرارهم وعـدم الـتـحـدث عـنـهم 
يـرغبون به ومـبادرتك بوضع الـنفايـات في اماكنـها اخملصـصه فان ذلك يعد
سـلـوكـاً مـنـظـوراً يحـاكي الـواقع احلـيـاتي الـيـومي بـطـرائق يـرضـاهـا الـعقل

شاهده . نطقية عندما تقترن با البشري ويتقبلها 
فـان اسـتـشـعـرها الـفـرد فال يـغـادرهـا في يـوم من االيـام حـتى وان انـحرف
عـنها قـليال فسرعـان ما يعـود اليها فـضالً عن انها تـعد االكثر تـاثيراً واثراً
ـنضـبـطة طـبـقاً لـلـقيم فـاعالً في بـناء الـشـخصـيه االنـسانـيه ا
ـواقف ـا لــو ان تــلك ا اجملــتـمــعــيه الـســائــدة مـقــارنــة 
ـحاضـرات ومؤتـمرات الـقيـميه الـنـبيـله قد قـدمت لهم 
ونــدوات لــســاعــات طـوال عـن طـريـق اجنع الــوسـائل
عـاصره االتـصالـيـة بانـواعهـا وطـرائقـها وتـقنـيـاتهـا ا

كافه .

هـرجان  الـشعـري الذي يـعد ؤسـسـة الثـقافـية جلـامعـات جيـهـان ا أقـامت ا
ـعنيـ خاصة ثقـف وا ظـاهرة ثقـافيـة وفكريـة جمـعت الكثـير من األدبـاء وا
ـرأة حـيث أشـارت منـظـمـة الـصـحة ـضـمـون الى مـنـاهضـة الـعـنف ضـد ا ا
رأة  أكثر من مارسة العنف ضد ا ية واإلقليمية  ية أن التقديرات العا العا
ـرتبطـات بعالقة ربع الـنسـاء الالئي تتراوح أعـمارهن ب  15و 49سـنة من ا
جـنسيـة يتعرضن لـلعنف الـبدني أو اجلنسي عـلى يد عشـرائهن مرة واحدة
عــلى األقل في حـيـاتــهن (اعـتـبـاراً من سن  15ســنـة). وتـتـراوح الــتـقـديـرات
رأة خالل حياتها ب  20 في عدالت انـتشار عنف العشيـر ضد ا ـتعلقة  ا
ـرتـفـعـة الـدخـل وأوروبا و  25 في غـرب احملـيـط الـهاد و 22 في الـبـلـدان ا
نـظـمة ألفـريقـيا و  31 فـي إقليم ـنظـمة لـألمريـكت و  33 في إقـلـيم ا إقـليم ا

نظمة جلنوب شرق آسيا. توسط و 33 في إقليم ا نظمة لشرق ا ا
ئة من وتـصل نسبـة جرائم قتل الـنساء التي يـرتكبـها عشراؤهن إلى  38 بـا
ي. وإضـافـة إلى عـنف العـشـير مـجـموع هـذه اجلـرائم عـلى الـصعـيـد العـا
ئة من نساء العالم عن تعرضهن لالعتداء اجلنسي على يد تبلّغ نسبة  6 بـا
ـتـوفـرة عن الـعنف شـخص آخـر غـيـر الـشـريك بـرغم مـحدوديـة الـبـيـانـات ا
اجلـنــسي عـلى يــد غـيــر الـشـريك. ومــعـظم حــاالت عـنف الــعـشـيــر والـعـنف

اجلنسي يرتكبها الرجال ضد النساء.
ــرأة في مـرآة اإلنـســانـيـة " ـهــرجـان بـقــصـيـدة " ا وكـانـت مـشـاركــتي في ا
وقـصيدة جـمال القـلب " - مع مجمـوعة من الشـعراء رجاال ونـساء من كافة
احملــافــظـات وكــان يـوم  11 – 29خــاص بــالـشــاعــرات ويـوم  11 – 30خــاص
بــاألدبــاء  رغم تـواجــد اجلــنــســ في كال الــيـومــ وقــدمت في حــضــورنـا
رأة مـسرحـيت قـصيـرت رمـزيت تـعبـيريـت عن منـاهضـة العـنف ضد ا
ومن الـشعراء الذين ألـقوا قصائـدهم " بيكه س حمه قادر  –بـرهان برزجني
 –عـصـمت شـاهـ دوسكي  –بـدر سـنـجـاري  –مـحـمـد حـس  –مـصـطـفى
شـيخ  –سـعـد عبـد الـغني  –زيـاد كر  –هـاوكـار كردى  –كـوسرت أحـمد –
سـرويـن درويش "   كـرنـفــاال مـلـونــا بـالــتـواصل واحملـبــة واجلـمـال والــفـكـر
واالرتـقاء والعطـاء واإلبداع  الشكر والـعرفان لكل من ساهم
فـعال كــان يـومـا ــهـرجـان الــثـقــافي  في إجنــاح هـذا ا
ــيـزا ونـرجـو من اجلــامـعـات األخـرى أن تــقـيم مـثل
هـرجانات الـفكريـة والثـقافيـة واالجتـماعيـة كما هـذه ا
نـرجو من اجلهـات الرسميـة أن تمد يـد العون إلجناح

هرجانات . واستمرار مثل هذه ا
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مـــا يــعــنـي ضــمــان اســـتــقــبـــال أكــبــر
الـبواخر) وبشأن عبـور الطائرات عبر
األجــواء الــعــراقــيــة اكــد الــشـبــلي ان
(هـــنــاك زيـــادة مــتـــحــقـــقــة في عـــبــور
الـــطـــائـــرات خـــاصـــة بــعـــد أن  رفع
ـتحـدة على احلـظـر من قبل الـواليات ا
ارتـــفــاع  35 فـــمـــا فـــوق حـــيث وصل
الـــعـــدد الى اكـــثـــر من  400 طـــائـــرة)
واســـتـــطــرد بـــالـــقــول (ســـيـــتم زيــادة
الـطـائـرات الـعـابـرة عـنـد افـتـتـاح كأس
الــعـالم في قـطـر) مـضــيـفـا ان (الـعـمل
بــشـان افـتـتـاح مـركــز مـنـظـومـة الـربط
ــركـزي لــلــبـوابــات اإللـكــتـرونــيـة في ا
عـموم مـرائب العـراق لتـفعـيل اجلـباية
ال يـزال جـاريـاً والوزارة اإللـكـتـرونـيـة 
في مـتابـعة مسـتمـرة له كونه الوسـيلة
الــوحــيــدة لــلــخالص من الــفــســاد في
وانئ رائب). وكشـفت شركة ا جـميع ا
الـــعـــراقــيـــة عن آلـــيـــة رفع الـــعــوائق
الــبـحــريـة  فـيــمـا أكـدت رفـع أكـثـر من
 1400 طن من الغوارق البحرية  خالل
ـتحدث باسم اضي. وقال ا األسـبوع ا
ــار الـصــافي في تــصـريح الــشــركـة أ
امـس إن (قسم االنـقاذ الـبـحري الـتابع
لـلشركـة يقوم بتـنظيف جمـيع القنوات
الحـة أو ـالحـيـة سـواء مــا يـعـوق ا ا
الــرســـو أو يــشــوه جــمــال الــقــنــاة أو
ـديـنـة) مـؤكـدا ان (عمـلـيـة االنـتـشال ا
مـسـتـمرة حـيث  رفع خالل األسـبوع
ـاضي غريق بـحري األول بحدود ا
 600  طـن واآلخــــر  800 طـن في رأس
ـأمــور اجلـديـد نــفق احلـريــر أو نـفق ا
الـــذي  حـــفـــره الـى مـــيـــنـــاء الـــفــاو

والـرابط مع أم قـصـر في مـنـطـقـة خور
الـزبـيـر) مـشـيـرا الى ان (قـسم االنـقاذ
الــبــحــري الــعــراقي الــتــابع لــلــشــركـة

مـستـمر في عـملـية االنـتشـال حيث 
اسـتــخـدام الـرافـعـة أبـو ذر الـتي الـتي
تـصل حـمولـتـها الى الـفي طن) مـبيـنا

ان (هـذه الرافـعة نادرة وال يـوجد مـنها
في مــنــطـقــة اخلــلـيج الــعــربي وكـذلك
ـنـطقـة العـربـية حـيث تتـمـيز بـقدرات ا
ـوجودة عـاليـة تمـيزهـا عن الرافـعات ا
فـي الـدول االقــلـيــمـيــة الـتـي تـصل الى
بيـنـمـا الـرافـعـة أبو ذر ذات  1500طـن 

قـدرة عـالـيـة وعـادة ما يـتم تـشـغـيـلـها
لـرفع الـغـوارق الـكـبـيـرة مـثل الـبـواخر
والــسـاحــبـات الـعــالـقــة وغـيــرهـا أمـا
الـــغــوارق األخـــرى فــهـــنــاك الـــرافــعــة
حــمـرين وغــيـرهــا من الـرافــعـات الـتي

همة رفع الغوارق البقية). تقوم 
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وارد ـديرية ا اعـلن محافظ ذي قـار  أحمد غـني اخلفاجي  وصـول مضخـات كهربـائية 
ـائـيـة في قـضـاء سـيـد دخـيل. وذكـر اخلـفـاجي  في بـيـان تـلقـته ـعـاجلـة االزمـة ا ـائـية  ا
ائـيـة سـتعـالج االزمـة احلـاصلـة في احملـافـظة) ـضـخـات ا (الـزمان) امـس ان (وصول ا
ـغذية لشط ال ابـراهيم بقـضاء سيد واضـاف (سيتم نصـبها في صـدر قناة الصـاحلية ا
ائـية بـاحملافظـة ستـباشر وارد ا ـديريـة ا الكـات الهـندسيـة التـابعة  دخـيل) مبـينا ان (ا
قـبلة) واشار باعمـال النصب وتـزويدها بـالتيـار الكهـربائي ليـتم تشغـيلهـا خالل االيام ا
اخلفـاجي الى (وزارة التـجارة بـزيادة احلصـة اخملصـصة لـلمحـافظـة من مادة احلـنطة)
ا يـؤمن مـؤكـدا تـواصل (اجلـهـود لـغـرض اعـادة اسـعـار الـدقـيق الى مـسـتـوى طـبيـعـي 
ـا يـتـنـاسب مع مـسـتـوى دخـله) الفـتـا الى ـادة الـغـذائـيـة  ـواطن عـلى هـذه ا حـصـول ا
عروض من  مادة الدقيق طـاحن االهلية  احلكوميـة لزيادة ا (استمرار عمـليات جتهيز  ا
و لتخفيض االسـعار والسيطرة عـلى عمليات التوزيع). كـما شارك اخلفاجي  في تكر
عدد من احلقوقيـ احلاصل على شهـادات عليا.وقال اخلفاجي عـلى هامش االحتفالية
التي نظمها احتاد احلقوقي العراقي باحملافظة ان (هذا التكر يأتي في إطار حتفيز
الطـاقات الـوظيـفيـة العـاملـة في مؤسـسات الـدولة ودعم اجلـهود الـعمـليـة لهـذه الشـريحة
ـهـمـة) واضـاف ان (احملـافـظـة تـزخـر بـهـذه الـكـفـاءات الـوطـنـيـة وتـعـمل عـلى اسـنـادهـا ا
رأة شـريك اسـاسي في بنـاء اجملـتمع ورعـايـتهـا بـشكل مـسـتمـر). وراى احملـافظ   ان ا
وتـسعى الى تمكينها اجـتماعياً واقتصاديا وان االدارة احمللية تولي اهتـماماً كبيرآ بها 
ـقبـلة .واشار خالل مـشاركـته بورشة رحـلة ا وسياسـياً  لـلمـشاركة الـفاعـلة في ادارة ا
حوارية بـشان الـعنف االسـري وآثاره النـفسـية واجلسـدية الـتي اقامـتها مـديريـة مجاري
ذي قـار بالـتعـاون مع الـشرطـة اجملتـمعـيـة الى (اهمـية رفع مـسـتوى الـوعي لدى اجملـتمع
للحد من حاالت الـعنف االسري لتجنب االثـار السلبية عـلى االسرة  والعمل على ايجاد

رأة للقضاء على كافة اشكال العنف).  عاجلات  وحماية ا احللول وا
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فـلـسـفـة الـنـظـام الـنـظـام االقـتـصـادي الـعـراقي ابـتـعـد عن الـقـيـاس الـفـكـري
ـنظـومة ـنطـقة الـرخوه وفـقد تـوازنه بسـبب هشـاشة ا لالقـتصـاد ووقع في ا
ـال الــعـام وتـوزيع الــثـروات وشــرعـنـة الــفـسـاد االقـتــصـاديه وســوء ادارة ا
وغـيـاب االرادة الـوطـنـيه الـنـزيه ومـخـاصـمـة الـشـعب مـسـتـهـدفـتـاً الـطـبـقـات
ـئـة من الـشـعب  وفـسح اجملـال لـتدخل الـفـقـيـرة والـهـشـة الـتي تـمثل  40 بـا
عـوامل خارجيه متمـثله بالصندوق الـدولي واستغالله حداثة الـنظام وافتقار
صـناع القـرار الى الفهم والـقناعـة بضرورة اجنـاح البرامج الـتنمويه وادارة
مـنظـومـة اقتـصاديـة بـكفـاءة وطنـية الـتي اتـسمت بـالـكفـاءة واداء عالي الـدقة
وبـناء رص  ولكن اصرار الـعامل اخلارجي على افقار وتـهشيم االقتصاد
واغـراقه بـالقـروض والفـوائد وابـعـاد كفـاءته وقد اسـتـخدم الـصنـدوق ابشع
مـظــاهـر الـقـصــوى احلـتـمـيــة بـالـصــدمـة بـحـجــة االصالح الـنـظــام الـنـقـدي
اليـة واالصالح الضريـبي مسـتخدمـتاً مـبادىء عالم االقـتصاد والـسياسـه ا
الـراءسـمـالي (كـنـز) مـنـهـا االغـتـيـال االقـتـصـادي  لـلـبـلـدان وفـقدان حتـقـيق
نـهج االقـتصـادي واستـقالليـة الـسلـطة الـتقـدية االسـتقـرار والـنمـو وغيـاب ا
ـعروض ـعـروض النـقـدي وا وتـشـويه مـعادلـة الـسـيـاسة الـنـقـدية وتـنـاسب ا
الـسـلـعي والـذهـاب نـحـو الـتـضـخم وتـخـفـيض قـيـمـة الـديـنـار امام الـعـمالت
ئة تـاءثرت بهـا شريحة االجـنبيه وفـقد الديـنار قيـمته السـوقية بـنسبة  23 بـا
واسـعة نـتيجـة هذا االجـراء وكذلك فسـح اجملال امام كـذبة وفـريه ليست من
بـيـئـة االقـتصـاد وهـو مـزاد الـعـمـلة سـيئ الـصـيت عـمالً واحـكـامـاً وعرضت
حـقـوق الشـعب الى مزاد اثـرى به الـفاسـدين ونهـبت امـوال الشـعب وهربت
وغـسـلت واعـيـدت الى احلـكومـه حتت غطـاء الـقـروض لـلـتـنمـيـة واالسـتـثـمار
وبـفـوائـد يـتـحـمـلـها اجـيـال واسـتـحـواذ الـصـنـدوق الى. اكـبـر راءسـمـال هو
الــقــرار االقـــتــصــادب والـــســيــاسـي والــتــدخل وايـــقــاف الــدعـم احلــكــومي
ـستلـزمات الشـعب االساسية الـغذائيـة والنفـطية وفـرص العمل وبـضمانات

سيادية.
ئة وانهكت كاهل ئة والبطاله 35 با وبلغ التصخم ذروته والفقر نسبته 40 با
ـواطن ومزقت النـسيج االجتـماعي والفـكري وسهـلت سرقة امـوال الشعب ا

وتبيضهها.
في اخلتام

مـتى تــسـتـفـيق احلـكــومـة من الـغـيـبــوة وايـقـاف الـنـزيف
احلاد

وءلم ومحاسبة جتار الفحم? وا
ي { مستشار اقتصادي واكاد
{ عن مجموعة واتساب



وكــــونـــنــــا شــــعـــبه
االصـــــــيل وكـــــــذلك
تــــــوســـــيـع دائـــــرة
مـــشـــاركـــتـــنـــا في
السلطة الـتنفيذية
بـــــاالضــــافـــــة الى
التشـريعيـة . فيما
يـــــخـص الـــــوضع
االقـــتــصـــادي عــلى
احلـــكـــومـــة ان
تـــكــون اكـــثــر
جــــــــــادة في
تـــــنــــــظـــــيم
واردات
االقـــــلـــــيم
وتوزيعها
بـــــشــــــكل
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تقع قريـة أرزا الساحـرة على سفح
جـبل مـتــ في كـردســتـان الـعـراق
ويـبلغ عـدد سـاكنـتـها 146 نسـمة
تـبـعـد عن مـركــز مـديـنـة دهـوك 65
..عـاشت الـقـريـة مراحالً كـيـلـومـتـراً
من النضال والبـطوالت والترحيل

والتهجير القسري! 
ارتـبـط اسم الـقـريـة بـاسم الـشـاعـر
الــكــردي الـكــبــيــر (بــكـر بك األرزي
1840_1740) ميالدية واجمل من
كـتب قـصـائـدًا في الـوصـف ويـعده
الـكـتـاب والـنـقـاد بـأنـه احـد اعـمدة
شــــــــــــــعـــــــــــــراء

الــوصف.  كــان الــشــاعــر (بـكــر بك
االرزي) آخر احالم الشـاعر الكردي
الــراحل (صـديـق شـرو) بــأن يـغـدو
السيناريو الذي كتبه حول الشاعر
نسي (االرزي) عمال سينمائيا او ا
تـلــفـزيـونـيــا ولـكـنه يـلــتـحق بـركب

(االرزي) ولم يـتـحـقق حـلـمه. تـكـثر
ساكـنة القـرية صيـفا وربيـعا نظرا
لــســحــر االجــواء والــهـواء الــنــقي
ـنــاظـر اخلالبــة وتـكــثـر حــقـول وا
الـفـواكـهـة ومـنـهـا اجلـوز والـرمـان
ـنطقة والت له سـمعة طـيبة في ا
 تضم الـقرية الـكثـير من اليـنابيع
والنبع الرئيسي في قلب القرية له
اطاللـة سـاحـرة عـلى فـضـاء واسع
..زرت قبـرالشـاعر الراحل (االرزي)
في مـقـبـرتـه وقـد شيـد اهـل الـقـرية
ـقـبـرة حـفـاظـاً على اسـوار وبـاب ا
هذا االرث االنـساني الـكبـير! خالل
جـولـتي في الــقـريـة اخــبـرني احـد
ســاكــنــة الـقــريــة بـانـه  تـشــيــيـد
مدرسة الـقرية احلـديثة عام 1996
وخالل احلـفـريـات  الـعـثـور على
بــقــايــا عــظـام ومــجــوهــرات زيــنـة
مــعـــدنــيــة وهــذا دلــيل بــان هــنــاك
نـطقـة قبل اقـواماً قـد استـوطـنت ا
ـيـالد. اعـتــمــد اهل الـقــريــة عـلى ا

ـــطــبـــوعــات مـن رصــيـف يــعـــرض ا
ة القد

( الـــــكــــتـب خـــــاصــــة )  فـي شــــارع
تـنبي  اشـتريتُ نسـخة من مـجلة ا
ـصــريـة. اجملــلـة حتـمل ( الــهالل ) ا
تــــاريخ ( يــــولــــيـــو 1952). الــــعـــام
والــشـهــر الـذي قـامـت فـيه ثـورة 23

صرية. يوليو ا
وللتعـريف باجمللة  كتب بـالصفحة

االولى :
اســــســــهــــا جــــرجي زيــــدان 1892.
تــــصــــدر عـن دار الــــهـالل  شــــركــــة
مساهمة مصرية .رئيسا حتريرها :
امــيل زيـدان وشــكـري زيــدان. مـديـر

التحرير طاهر الطناحي.
وفـي هـــذا الـــعـــدد كــــتب حـــشـــد من

صري : اشهر الكتاب ا
عــبــاس مــحــمــود الـعــقــاد .. امــيــنـة
الـسـعـيـد .. عـبـدالـرحـمن الـرافعي ..
بـنـت الـشـاطئ .. صـوفي عـبـدالـله ..
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مـيـخــائـيل نـعـيــمـة .. احـمـد امـ ..

مــحــمــود تــيــمــور .. أمــيــر بــقــطـر..
وغيرهم.

t Ë“Ë Í—U ü«              
ويالحـظ ان اجملــــلـــة اضــــافت لــــقب
(بــــــيـگ ) الى اســـــــمــــــاء الــــــرجــــــال
. كــمـا الحـظـتُ ان اجملـلـة ـصــريـ ا
نـشـرت مــلـفـا عن الـيــابـان اجلـديـدة
حتدثت فـيه عن نهـضة الـيابان رغم
ـــيــة ـــتــهـــا في احلـــرب الـــعـــا هـــز
الثـانيـة.   واشعـر ان العـدد  (متخم

)  ان صح القول.
فــهـو رصــ ومـتــنـوع . ومن الـوزن
الثقـيل . على صعـيد اسمـاء الكتاب
ــوضـــوعـــات . ولــكن الـى جــانب وا
ذلك هـــنـــاك مـــوضـــوعـــات طـــريـــفـــة
.  فـفي وخــفـيـفـة الـوقع عـلى الـقـار
واحـدة من صــفـحـاتــهـا الـثــقـافـيـة 
نـــشـــرت اجملــلـــة اخـــبـــاراً ثــقـــافـــيــة

واجتماعية متنوعة .

ونقرأ في واحدة من تلك االخبار:
عروفة تمضي الكـاتبة البوليـسية ا
أجـاثـا كـريسـتي مـعـظم اوقـاتـها في
مديـنة بـغداد  حـيث يشـرف زوجها
الــــــعـــــــالم اآلثـــــــاري عــــــلـى بــــــعض
احلـفـريـات هـنـاك . وقـد سُـئـلت مـرة
عـن رايـهـا فـي زوجـهـا  فــقـالت : ان
كن ان عالم اآلثار هو افضل رجل 
ــرأة . فـكــلـمــا تـقــدم بـهـا تــتـزوجه ا
الــسن  زاد اهـتــمــام زوجـهــا بــهـا .
ولـعل لعـمـله وولـعه  في اآلثار دخل

في ذلك .
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ان هـذا القـول لـكاتـبـة رواية ( قـطار
الشرق السريع )  فيه من الشفافية
والرومانـسية الـشيئ الكثـير. انها 
في كـل االحــوال  وجـــهــة نـــظــر قــد

يحالفها الصواب او اخلطأ.
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واصارحـكم ان هذا الـعدد من مـجلة
الـهالل قـد صحـبـني في رحـلتي الى
بــاكــو . كــان ذلـك عـام 2015. حـيث
بـدات اخلــطـوط اجلــويـة الــعـراقــيـة
بتسيير رحالت مباشرة الى هناك .
وكــــانـت الـــرحـالت االولى بــــســــعـــر
مخـفض . لعلـها الرحـلة الثـانية من
رحالت الـطائـر االخـضر  تـلك التي
ســافـــرت فـــيـــهـــا الى بـــاكـــو .  وفي
الـعــاصـمــة األذربـيـجــانـيــة  بـاكـو 
تـعـرفت عـلى ( زهـراء ) الـطـالـبة في

قسم اللغة العربية بجامعة باكو.
ـصــادفـة دورهــا في هـذا  ولـعــبت ا

الــتــعــارف . وال تــتــوقــعــوا ان اذكـر
زيد . ا

صــــحــــبـــــتــــني زهـــــراء واســــمــــهــــا
االذربيجاني:

كــولـيـزار  في جتــوالي داخل بـاكـو
وخارجها .
كــــــــــــــــــــانــت
كــــولــــيــــزار
طـــــــــــيــــــــــرا
اذربيجانيا
جـــــــمــــــــيال
جـــــــدا. وال
تنـسوا ان
السومري
يـــــــــــــــــــــــن
واحــفـاده
م بارعون
فــــــــــــــــــــي
اصطـياد
اجــــــــــمل
الطـيور.
قــــبل ان
نــفــتـرق
تـسـاءل
تُ مـــــع
نـفـسي
: مـــاذا
اهــدي
لـها ?.
كـــانت
مجـلة
الــهال

فريد يعقوب

. وفي االجـتـمـاع االخـيـر لـلـكتل 
الـتاكـيـد  على مـطلـبـنا في تـعديل
الــقـانـون الـذي يـخص شـعـبـنـا في

قبلة. االنتخابات ا
ـــثــلـي الـــكـــوتــا وعن حتـــركـــات 
سـيحـية لـلحـد من بوادر بعض ا
الــكــتـل الــتي طــالـــبت بــتـــقــلــيص
ـقـاعد اشـار يـعـقوب الى ان تـلك ا
ـقاعـد ليس مـطالـبنـا بزيـادة عدد ا
بـاالمـر اجلـديد حـيث طـالـبنـا بـهذا
ــثل ـطــلب فـي الـســابق كــونه  ا
حق طـبـيـعي لــشـعـبـنـا الن الـكـوتـا
منوحة لشعبنا في االقليم جاءت ا
عــلى اسـاس قـومي ونــحن نـعـتـبـر
بـاالضافـة الى كـوننـا شـعب اصيل
نطـقة ايضا نعتبر واقدم شعوب ا
الـقومـية الـثـانيـة من حيث الـعدد 
ـقـاعـد احلالـيـة ال تـنـتـاسب لـذلـك ا
وحجم وتـاريخ وعراقـة شعـبنا من

شترك. حيث مبدا التعايش ا
امــا من نــاحـــيــة ردة الــفــعل فــمن
الــطــبــيـعـي هـنــالك مــطــالــبـات من
بــعـض الــكــتل بــتــقــلـيـص مــقــاعـد
الـكوتـا نتـيـجة مـا يجـري كمـا قلـنا
ـتـنـفـذة على من اسـتـيالء الـكـتل ا
ـــقــاعـــد وان احلل االفــضـل كــمــا ا
طـرحـنــاه في االجـتـمــاع يـكـمن في
تـعـديل الـقـانـون اخلـاص بـشـعـبـنا

في حـصـر الـتـصـويت بـه مـا يـبـعد
شـكوك ومـخـاوف شعـبـنا من جـهة
ـارسة حـقه في الـتـمـثيل ضـمـان 
الـسـلـيم ومن جـهـة اخـرى يـقـطع
قاعد. طالب بتقليص ا شكوك ا
ثـلي الـكوتـا قـاموا مـضـيفـا بـان 
بــعــقــد مـوتــمــر صـحــفي مــشــتـرك
وتضمن مـحوران االول حتدث فيه
الـنائب رومـيو هـكـاري عن رفضـنا
تـقلـيص مقـاعد الـكوتـا ومطـالبـتنا
بـزيادتـهـا واحملور الـثـاني حتدثت
فــيه شــخــصــيـــا عن مــطــالــبــتــنــا
بتعديل قانون االنتخابات اخلاص
ذكورين بشـعبنا فـي االجتماعـ ا
كمـا اسلـفت . ولكن ومع االسف لم
جنــد في االعالم اال جـــمــلــة واحــد
فقط تتعلق برفضنا تقليص مقاعد
الــكـوتــا ومــطــالــبــتـنــا بــزيــادتــهـا
ونــاسف لـهـكـذا اعـالم ال يـنـشـر مـا

يخدم توجهات شعبنا.
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واخــتــتم فـــريــد يــعــقـــوب حــديــثه
بـــاالشـــارة الى ان في حـــال تـــمت
ــــوافـــقـــة عــــلى زيـــادة مــــقـــاعـــد ا
الـــــكـــــوتـــــا فـــــســـــتــــــحـــــقق اثـــــر
ذلك مـكـتسـبـات معـنـوية وواقـعـية
لـشعـبنـا تـتجـسد في تـرسيخ مـبدا
كـونـنـا االقـلـية الـثـانـيـة في االقـليم
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قــال فــريـد يــعــقـوب رئــيس كــتــلـة
ان اقليم كردستان الرافدين في بر
ـان بدات ثـلي الـبـر ان حتـركـات 
مـؤخـرا نـحـو االعـداد لالنـتـخـابات
ان اقليم انـية اخلاصة  بـبر البر
ــؤمل اجــراؤهــا في كــردسـتــان وا
خـــــــــــــــــــــريـــف الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــام
ــــــــقـــــــبـل  واشــــــــار  رئــــــــيس ا
كتلة  الرافدين في لقاء خاص مع
ان ( الـزمـان )  ان  رئـاسـة الـبـر
عـــقــدت مــؤخــرا اجــتــمــاعــ كــان
ــاضي اولـــهــمــا مــطــلـع الــشــهــر ا

وبالـتحـديد في الـثالث منه كما 
االجــــتـــمـــاع الـــثـــاني يـــوم 18 من
الـــشــهـــر ذاته وكال االجـــتــمـــاعــ
تـمـا  مـع روسـاء الـكتـل الـنـيـابـية
ـنـاقــشـة ابـرز مـا يـتــعـلق بـاجـراء
قرر في االنتـخابات في مـوعدهـا ا
الـــعــام الــقـــام وكــانت اراء الـــكــتل
جتــمع عـلـى اجـراء  االنـتــخـابـات

قرر .  في موعدها ا
كـــمـــا تـــطـــرق االجــتـــمـــاع  عـــلى
مـــــــــــنــح  الـــــــــــشـــــــــــرعـــــــــــيـــــــــــة
ـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة  
االنـتـخابـات  وجتديـد هـيكـلـيتـها
ليـتـسـنى لهـا الـقـيام بـعـمـلهـا عـبر
تنفـيذ العملـية االنتخـابية بصورة

قـانـونـيـة. وعـلـيه طـالـبـنـا وحـسب
ـــوجـــهــــة الى رئـــاســـة ـــذكــــرة ا ا
ان بان يتم انتخاب عضو من البر
ابـناء شـعـبنـا الكـلـداني السـرياني
ــفـوضــيــة الـعــلــيـا االشــوري في ا
ــثــلي ويـــتم اخــتــيـــاره من قــبـل 
ـان ورفـضـنـا ان شـعـبـنـا في الــبـر
يكون لدينـا عضو باسم حزب اخر
كـمــا هي احلـالـة الـسـائـدة االن في

فوضية. ا
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اما فيما يخـص قانون االنتخابات
وتـــــعـــــديـــــلـه في حـــــالـــــة اجـــــراء
االنــتــخــابــات في مــوعــدهــا حــيث
قدمت قائمـة الرافدين بتاريخ /31
3/2021 مـشــروع قـانـون يـتـضـمن
تعـديل قانون االنـتخـابات اخلاص
بشعـبنا وذلك باسـتحداث سجالت
خـاصة بـنـاخبي شـعبـنـا باالضـافة
الى صــــنـــاديق اقــــتـــراع خــــاصـــة
ـارسـة حـقه لـيـتــسـنى لـشـعـبــنـا 
ـثـلـيه بـحـريـة تـامـة فـي اخـتـيـار 
دون ايـــــة تـــــدخـالت من االحـــــزاب
تـنفذة في الـسلطة. حـيث تضمن ا
ـــشـــروع تـــوقـــيـع اغـــلب الـــكـــتل ا
ـانـيـة وابداء مـوافـقـتـهـا على الـبـر
ـشــروع واعـتــبـرته حق مــشـروع ا
ثلـيه بنفسه لشعـبنا في اختـيار 
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انــــــــــتـــــــــاج
احملـــاصــيل
الــــزراعـــيـــة
وامــــا والــــد
صــــــديـق لي
حتــــــــــدث لي
حــــــ عـــــــلم
باني كنت من
ســــــــكــــــــنــــــــة
ــوصل بـانه ا
كـــان يــــســـكن
شارع الفاروق
وبــــدأ بــــســـرد
ذكــــــــــريــــــــــاتـه
اجلــمـــيـــلــة من

الـزمن اجلـميـل وقال كـلـنا مـديـنون
لــلـمـوصل وهـذا هـو ديـدن الـكـردي

االصيل!
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انتـشرت جـاليـة كبـيرة من األزري
خالل التسعيـنيات وقرننا  احلالي
فـي الــــعـــالـم  الـــتــــاريخ احلــــديث
للـقريـة بدأ من تاريخ الـشاعـر (بكر
بـك االرزي) والـــــــــذي يــــــــعـــــــــدونه
الـقرويـون بانه عـهد جـديد لـلقـرية.
سـكـنت الـقـريــة الـبـكـوات واالمـراء
ووصــــوال  لالغــــوات. لـــقــــد كـــانت
الـــقــريــة حتـــمل اســمـــا اخــر وهــو
(ســــيــــده ركـى) وتـــعــــنـي االبـــواب
الــــثالثــــة وهـــــذا مــــا  ذكــــره في
مــصـدر في كــتـاب! تــمت تــسـمــيـة
(ارزا)  كمـا قال مخـتار القـرية العم
عـلي نـوري نـسـبـة الـى حـقـول الرز
الــتي كــانت تــنــتــشــر بــكــثـافــة في
الـقـريـة وحتـدث لي بـنـبـرة حـزيـنـة
عـن الـشــاعـر الــراحل صــديق شـرو
ح قال الهل القرية تمثال بكر بك
االرزي يــكـلـف فـقط 60 الف ديــنـار
فهل هذا بكثير على شاعر عمالق?
اردف اخملتار حديثه بـأن هناك ثلة
من حـكـمـاء وعـقالء ارزيـ عـاشـوا
فـيـهـا ومـنـهم خـدر بك سـعـدي بك
مـــــوسـى بك  وكـــــانت أرزا تـــــعــــد
مـرجعـاً لـلـعـلـمـاء!القـريـتـان (بـانـكا
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ستشـار وعادت الى بيتها راضية مرضية تركت انكيال مريكل منصب ا
ـان و ل سلـمـهم االجتـمـاعي بـسبب االنـتـخابـات ولم تـضغط لم تهـدد اال
على محـاكم بالدها لـسد مـلف فسـاد عليـها او لـنسخ مـلف ضد احد لم
تسـتـول على عـقار تـابع ألمـوال الدولـة ولم يـتم ضبط قـريب لـها مـتـلبـسا
بالرشوة ألجل تعي خريج ما في وزارة مدنية او عسكرية لم تنشق عن
حزبها و تشكل حـزبا خاصا لها تـكون امينه العام لم تـصرخ في مقابلة
دفاعا عن اخيها او عمـها او جدها اذ ثبت عليـهم انهم خدموا النازية لم
تأخذ 1000 متر من حكـومتها استـحقاقا لـلمنصب و ال اسـتحدثت فكرة
اضافة سنوات خدمة نضالية او كفاحية او جهادية و لن تستبقي بالقوة
نـية مصـفحة و غـير مصـفحة لـتكون امـام مقر حـزبها سيارات الـدولة اال

وبــيــتــهــا وال كــره بــابـــا رومــا او مــنع اســتــقــبــالــهــا
لفسـادها وليس فـي ذمة ميـركل دم محتج او ذنب
مغيب وال ساومت عائلة على شرفها ألجل تمشية

معاملة وال كانت تتلقى اوامر من سفير.
رضي الــله عـنـك يـا مــيــركل و جــزاك عن شــعـبك

. والالجئ خير جزاء احملسن
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اطـــلق وزيــــر الـــعـــمـل والـــشـــؤون
ـبالغ االجـتمـاعيـة عادل الـركابي ا
ـتـراكـمـة لـلـمـسـتـحـقـ من راتب ا
ـتفرغ لـثالثة أعوام.  وقال ع ا ا

الـركابـي في تصـريح امس إنه (
ـــــتــــــراكــــــمـــــة ـــــبــــــالـغ ا إطـالق ا
ــعــ لــلــمــســـتــحــقــ مـن راتب ا

لـألعــــوام 2016 و2017 و 2018)
ــسـتــحـقـات واشــار الى ان (هـذه ا
مـــوضع مـــطـــالـــبـــات كـــثـــيـــرة من
ـع وذوي اإلعـاقة). في شريـحة ا
وزعـت دائرة احلماية غضون ذلك 
االجـتماعـية لـلمرأة الـتابـعة لهـيئة
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة في الوزارة
كــســـوة الــعــام الـــدراسي اجلــديــد
بـالـتـعاون مع مـؤسـسـة السـجـناء
الـســيـاســيـ . وقـال بــيـان تــلـقـته
(الــــــزمـــــان) امـس انه ( تــــــوزيع

الـكـسـوة مع سـلـة غـذائـيـة بـ 30
ـسجـل اسـرة تعـيلـهـا امرأة من ا
في قـاعدة بـيانـات الهـيئـة  كما 

خالل الـتـوزيع القـاء مـحـاضرة من
ـديـر الـعـام لـدائـرة احلـمـاية قـبل ا
االجتـماعـية للـمرأة دعت فـيها الى

احـتـواء االطـفـال والـتـعـامل مـعـهم
ومـعـاجلـة مشـاكـلـهم وتـكر االول

منهم). 

ل هي ابــرز الـهــدايـا الــتي قــدمـتــهـا
اذا اهدي لها ?. كانت مجلة الهالل
هي ابــرز الــهـــدايــا الــتي قـــدمــتــهــا
حلـفـيـدة ( بـابك ) .فـرحتْ بـهـا. وفي
االخـير اقـول : انـني سألـت قولـيزار
عـن رايـهـا في الــثـائــر عـلى اخلالفـة
العبـاسية  بـابك اخلرمي  فاجابت

: انه بطل.

وارزا) اســــمــــان
مــتالصـقــان بـبــعـضــهـمـا الــبـعض
بالـرغم من ان هنـاك قرى اقرب الى
ــشــهـورة بــقــريـة ارزا من بــانــكـا ا
االسياد . لقـد كان اجلامع له الدور
الـبارز في نـشـر الثـقافـة االنـسانـية
في الــقــريـة ..ظــلت الــقـريــة مــركـزاً
نـاضلـ لغـاية لـلثـورة الكـرديـة وا
عـــام 1988 حلـــ ان غــدت هـــدفــا
لـعمـليـات االنـفال الـسيـئة الـصيت.
كانت قلعة الشاعر (بكر بك االرزي)
محل اقامـته وحتيط بها الـبسات
وفي غــربــهــا قــريــة (ديــهي) وكــان
يـــزرع في بــســـتــانـه الــتـــبغ وكــتب
كـان الــشــاعـر قــصـيــدة في الــتــبغ 
يـعـشق الـرمـان ومن خالل اشـعـاره
داللة بـان الشاعر كـان يعشـق مهنة
الــنــجــارة ايــضــا!لــقــد هـدم جــيش
االمـيــر مـحـمــد الـراونـدوزي قــلـعـة
الـــشــــاعـــر االرزي حــــ انــــدلـــعت
احلــــرب بــــ امــــارة بــــهــــديــــنـــان
وسوران واليوم غدت قلعة الشاعر
نـقـطـة حـراسـة عـسـكـريـة ..واخـيراً
اني الكـبير ريلكي قلعة الـشاعر اال
في مـدينـة تـريست االيـطـاليـة غدت
قـبلـة لعـشاق الـشعـر والرحالت في
الــعــالـم وقــلــعـة الــشــاعــر بــكــر بك
االرزي ثــكـــنـــة عــســـكـــريـــة حتــمي
الـقـريـة!قريـة أرزا تـسـتحق الـكـثـير

والنها تضم ارث االنسانية.
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تتوارث االجيال لـدى العراقيـون سلوكيـات ما فعله اخـوة يوسف باخيهم
  حيث أصـبـحت جـزء من الـطبـيـعـة االجتـمـاعـية لـدى الـعراقـيـ بـشكل
ـشـابه لقـصة خاص و الـعرب بـشـكل عام  والـتـاريخ حافل بـالـقصص ا

نبي يوسف .
مـعـانـاة االخ االصـغـر في الـنـسـيج اجملـتـمع الـعـراقي من االخـوة االكـبـر
ازلـيـة مـتجـذرة ذات افـق مـتسـع من حـيث احلـسـد والـغـيـرة  هنـاك مـثل
عـراقي يـقـول الـعـ ال تعـلـو عـلى احلـاجب هـذا يـنـطـبق عـلى االخـوة في
نظـرهم لالخ االصغـر بحـيث ال يتـمنـون ان يشـاهدون اخـوهم في احسن

حال  دائما ينظرون الى انفسهم هم االفضل .
هذا ما جتـسد في قـصة نـبي يوسف ومـا عانى من اخوته   كذلك نبـينا
محمـد صلى الـله عليـه وسلم وما عـاناه من قـريش عندمـا شعـروا بسلب
وجودهـم وكيـانـهم وغـطـرستـهم من حتـت اقدامـهم مـتـمـثلـة بـارتـفـاع جاه
ـا ادى الى اثـارة حـفـيـظـتهم الـنبـي ب الـقـبـائل او بـ قـريش بـالـذات 

وحقدهم اجتاه النبي .
وهناك قـصص اخرى كـثيـرة اشارة لهـا القـران الكر تـوضح البـغضاء

نافس . في نفوس ا
ظاهـرة التـسلط والـتكـبر من االخـوة االكبـر اجتاه االخ االصـغر مـنتـشرة
تاخذ مـساحـات اجتمـاعيـة ونفسـية واسـعة  بحـيث يعـيش االخ االصغر
صراع اجتماعي ونفـسي بشكل خاص من هذه الظـاهرة محاولة االخوة
االكبر سـرقة جهـودة وجناحـاته واجنازاته اليـهم باعـتبارهـا ملك لهم هي
لوك لهم مولود من غير أم وأب . ا عبد  وأخيهم كأنه ليس بأخيهم وا
هذه االحقاد ال تقتصر على االخوة الكبار ال بل يتوارثونها منهم ابنائهم
فيـبـقى احلسـد والـغل واحلـقد اجتـاه الخ االصـغر حـتى من ابـنـاء اخوته
ا تـصل اجنازات االخ االصـغـر الى جمـيع ارجـاء االرض لكن يـبقى .ر
صـغـيـر في عـ اخـوته وابــنـائـهم بـسـبب الـتـعــالي والـتـكـبـر من احلـسـد
والـغـيــرة  وهـذا مـا جتـســد مـحـلــيـاً في مـسـلــسل الـعـراقـي بـيت الـطـ
بـشخـصـيـة االخـوين (هـلـيل وبـدير) الحظ مـدي تـسـلط االخ الـكـبـيـر على
الصغير مهما بلغت هيبـة وهامة االخ االصغر .وشاهد اخر على العصر
عن هذه الظـاهرة جتسد في مـسلسل الـعراقي (صفـر واحد) بشـخصية
الك الـذي مــثل دورين في آن واحــد عن اخـوين ــبـدع قــاسم ا الـفــنـان ا
الفرق بينهم دقائق في الـوالدة  وعاشوا صراع بينـهم محفوف باحلسد
والـغـيـرة والـبـغـضــاء .هـذه هي احـد مـشـاكل الـنــسـيج االجـتـمـاعي الـتي
تضـاف الى الصـراع الوجـودي والسـيـاسي الذي عـاش العـراقيـون طيل
40 سنة ماضية جتعل من مخرجات االنسان في وقت انفجار التطور
التكنولوجي عقد اجتماعية ونـــــــفسية مؤثرة على الشخصية جتعل منه

ـشــاكل الــتي تــضـاف الى انـســان حــائـر هــيــام في ا
الـهــمــوم الـتي يــعــيــــــــشــهــا في هـذه الــدنــيـا من
ـــصــــائب من تـــســــلط احلـــكـــومـــات الـــبالءات وا
الدكـتـاتـوريـا والفـاسـدة  وصـراع الـعـيش وطلب
الــعــلم والــتـــفــكــيــر في الــبــحـث عن هــذا الــعــالم

اجملهول.

-1-
الـتـفـاوت بــ الـنـاس ظـاهـرة مـلــحـوظـة ال في األلـوان واألعـراق واألديـان

اليّة أيضا . ذاهب فحسب بل في القدرات ا وا
وحسبك أنَّ الـفقـراء يشكـلّون االغـلبيـة ازاء االغنـياء وهكـذا اجلهالء أمام

العلماء...
-2-

وحـيث أنّ األثريـاء قـادرون عـلى انـفاق األمـوال الـطـائلـة في مـيـادين الـبر
واخلير واالحسان  وال يقوى الفقراء على شيء من ذلك فقد توجّه فريق

من الفقراء الى الرسول (ص) وقالوا له  –على ما جاء في الرواية :
يا رسول الله :

ذهب األغنياء باألجر كله 
فهم يصلون ونصلي  

ويصمون ونصوم 
ويتصدقون وال جند ما نتصدق به  

فقال الرسول (ص) :
" الكلمة الطيّبة صدقة "

-3-
نعم 

إنّ الكـلـمة الـطـيبـة مـتاحـة لكـل النـاس دون تمـيـيز بـ غـني وفقـيـر وكبـير
وصغير ...

هم اآلن : ركزي ا والسؤال ا
عـنويـة التي هي مـتاحة كم هم اولئك الـفقـراء الذين يجـعلـون الصـدقات ا

ال - زادهم الى االخرة ? لهم - لعدم احتياجها الى ا
انهم لالسف قليلون 

كما ان االغنياء احملسنون قليلون ايضا .
ـثوبـات العظـيمـة ولن يجديَهُ وهكذا يـظلم كلُّ فـريقٍ نفـسَه ويحرمـها من ا

بعد ذلك ان يُطيل الندم ..
-3-

لو كان النـاس جميعـا من االغنياء لـتعطلت عـجلةُ احليـاة اليوميـة فالغنيُّ
ال يكون خبازاً وال حمّاال ...

وال يتعاطى مـعظم االعمـال اخلدماتيـة التي يحـتاجها الـناس ولكنَّ هذا ال
يعني انّ ال تعانق الفقـير  طيوفُ الطمـوح وحتس اوضاعه ليخرج من

خندق الفقر والضيق الى الفضاء األوسع 
ــهم ان ال يـــبــتــعـــد عن إثــراء رصـــيــده الــروحي ا

واالخالقي واالنساني 
تنافسون  وفي ذلك فليتنافس ا

وهنا تكمن العظة .

عــــــادل وتــــــخــــــصــــــيص
ميزانية لشعبنا لتحقيق
الــتــكــافــؤ االقــتــصـادي
اجملـــــتــــمـــــعي والــــذي
يــنـعـكـس بـدوره عـلى
ـــواطــــنـــ حــــيــــاة ا
وتــوفــيـر فــرص عـمل
اكـــثــر والـــشـــعــور
باالمـان وعدم
ترك الوطن.
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ُنـظَّـمـاتُ واألفرادُ ): هـنـالكَ قوتـانِ تَـسـعى الـدُّولُ وا (أوْلِـيـاءُ ـألمـورِ وَ ـالسْـتِـثمَـارِ األمـثَلِ
) إذا حتـدثْنـا عن الثَّـروةِ فيمـكنُ امتالكُـها من خاللِ عـرفةُ الـثَّروةُ المـتالكِهِـما وهـما (ا
ثـابرةِ وتَطويرِ كنُ امتالكُهـا وتَوظيفُـها إال با عرفـةَ ال التجارةِ والـعملِ وغيرِهـا ولكنَّ ا
ـلــوكــيـاتِ واالجتــاهــاتِ والــقــدرةِ عــلى ــهــاراتِ والـقــيـمِ والــسـُّ الــذَّاتِ من خاللِ تــعــلـمِ ا
. هذهِ ـكنُ امتالكُ الـثَّروةِ اسـتثمـارها إلضـافةِ قيـمةٍ أو خَـلقِ قيمـةٍ جديـدةٍ ومن خاللِها 
ِ ألحـدِ أبناءِهم أو بـناتِهم األيـامُ يبحـثُ اآلباءُ واألمهـاتُ عن كليـةٍ وتخصصٍ جـيدٍ للـتقد
لـلـدراسـةِ ولالسـتثـمـارِ في الـعـقـولِ الَّذي هـوَ من أفـضلِ االسـتـثـماراتِ وأكـثـرهَـا عـائداً
ـخـصصِ ـعـنــوي واألخالقي واالجــتـمــاعي ولـكنَّ اخــتـيــارَ الـتـَّ مـاديــاً بـاإلضــافـةِ إلـى ا
ؤسَّسـةِ التي تمنحُ الشَّهادةَ من أهم ركائزِ االستـثمارِ في العقولِ ألنَّه ال يبدأُ إال بعدَ وا
دى البعيدِ ) ويتـأثَّرُ بالبيئـةِ االقتصاديةِ واالجـتماعيةِ والتَّـنافسيةِ عـلى ا (4- 6  سنواتٍ
) إلـى دراسةِ ـانـحـةِ (اجلـامـعـةُ أوالـكـلـيةُ لـذلكَ يـحـتـاجُ االختـيـارُ (الـتـخـصصِ اجلـهـةِ ا
تـغيراتِ الـتي قدْ تطرأُ عـليهِ من جهةٍ جَدوى متأنـيَّةً وواقعـيةً حتتكمُ إلى سـوقِ العملِ وا
ورغبةِ الطَّـالبِ وامكانياتِه ومـهاراتِه واهتمـاماتِه والتخصصِ الـذي يؤهلُهُ ليكـونَ منافساً
. ودراسةُ اجلَدوى يجبُ أن تكونَ شروعهِ اخلاص أو احلصولِ على وظيفةٍ قوياً لـلبدءِ 

: مبنيةً على األسسِ التاليةِ
ِ فترةِ االستردادِ (فترةِ استردادِ النَّفقاتِ بعدَ •النفقاتُ خاللَ فترةِ الدراسةِ وتخم

.( العملِ
•الكليةُ أو اجلامعةُ اخملتارةُ من حيثِ البنيةِ التَّحيتيةِ والكوادرِ التَّدريسيةِ والسَّاندةِ
ـعـرفةِ في ي ومـدى قـدرتِهم عـلى إعـدادِ خـريجٍ قـادرٍ على تـوظـيفِ ا والـبرنـامج االكـاد

. ميدانِ العملِ والبدءَ بالعملِ دونَ احلاجةِ إلى تدريبٍ أو دوراتٍ أو غيرِ ذلكَ
. •الرَّغبةُ والتَّخصصُ يجبُ أن تُدرسَ بشكلٍ جيدٍ ألنَّ أحدَها يؤثرُ على اآلخرِ
نافسةَ أصبحتْ نافسةِ في التخصصِ الذي يقعُ عليهِ االختيارُ ألنَّ ا •القدرةُ على ا

. كبيرةً في أغلبِ التَّخصصاتِ وقوائمِ االنتظارِ طويلةً تبحثُ عن فرصةِ عملٍ
عرفةِ ثابرةَ لتعلُّمِ (ا ) ولكنَّ االجتهادَ وا •ال تَسعى للحصولِ على ورقةِ (الشَّهادةِ
ـنافسَ األقوى لـلحـصولِ عـلى فرصـةِ العملِ ) لتـكونَ ا ـهارةِ الـقيمِ السُّـلوكِ االجتـاهِ ا

 . دونَ احلاجةِ للواسطةِ أو العرفِ أو غيرِ ذلكَ
•سوقُ العملِ والتَّطورِ التقنيِّ وااللكتروني ومستقبلِ الوظائفِ والتَّغييراتِ التي

. توسطِ والبعيدِ ستقبلِ ا كنُ أنْ حتدثَ في ا
# االخـتيـارُ يجبُ أنْ يـكونَ مـرتكـزاً على الـشَّغفِ بـالتَّخـصصِ فضالً
كانِ تـوسطِ والبعـيدِ واخـتيـارُ ا َـدى ا ـنافسـةِ على ا عن إمـكانـيةِ ا
) هـو الـرَّكيـزةُ األهمُّ لالسـتثـمارِ والـتَّـعلمِ فـابـحثْ عنهُ بـدقةٍ (الـكُلـيَّةِ
ـكانٍ يُعـطي ورقةً وال يُعطي ستقـبلِ فال ترهنْهُ  ألنَّك تستـثمرُ بـا

. علماً
وعة واتساب { عن 
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{ بــــــغـــــــداد - ا ف ب:  يــــــتـــــــوجه
ــصـلـون الـشـيــعـة كل جـمـعـة ألداء ا
الــــــصـالة إلـى جـــــامـع الــــــرحــــــمن
شاريع الكبيرة العمالق أحد آخر ا

لــنـظـام صـدام حــسـ في بـغـداد 
تشـييده لـينـافس تاج مـحل لكنه لم
يكـتمل حتى اآلن بـسبب الـصراعات
بــ مـخـتــلف األطـراف الـســيـاسـيـة
والـديــنــيـة.صــمم مــسـجــد الــرحـمن
الســـتـــقـــبـــال  15ألف مـــصـل وكــان
ساجد يفترض أن يكون أحد أكبر ا
في الــشــرق األوسط.بــدأ الـعــمل في
ــســجــد في أواخــر تــشــيــيـــد هــذا ا
تسعينات القرن العشرين في خضم
حصار اقتصادي فرضه الغرب على
الــعـراق في خــطـوة شـكــلت حتـديـا
لـواشـنـطن. لـكـنه لـم يـكـتـمل بـيـنـمـا
أطاح الغـزو األميركي صـدام حس
في 2003.وحـــتى يــومــنــا هــذا مــا
زالت هـنـاك فـجـوة كـبـيـرة مـفـتـوحـة
على السمـاء بينمـا كان يفترض أن
ـكان قـبة ـسجـد في هذا ا تتـوسط ا
ـزين بـالـذهب وسـطى من اخلـزف ا
قابل يبـلغ ارتفـاعها  84متـرا.في ا
تبدو القـباب الثانويـة الثماني التي
حتــيط بــالــبـنــاء الــرئــيــسي ويــبـلغ
ارتــفــاع كل مــنــهــا  28مــتــرا شــبه
مكـتـملـة. وتضم كل من هـذه القـباب
 14قــبـة أخـرى يـبـلـغ ارتـفـاعـهـا 14
ــعــمـاري ــهــنـدس ا مـتــرا.ويــقـول ا
مـحـمــد قـاسم عـبـد الـغـفـور "لألسف
فرطـنا بـاإلرث القـد وتراث الـبلد"
مــؤكـدا أنه "كـان يـفــتـرض أن تـكـون
ـــشـــاريع مـــلك الـــعـــراقـــيــ هـــذه ا
جـميـعا وأرث يـجب االسـتفـادة منه
وحتــــويــــله الى مــــواقع ثــــقـــافــــيـــة
وسـيــاحـيــة".واضـاف عــبـد الــغـفـور
وهو أستـاذ جامعي أيـضا أن "هذه
أمــوال الـعـراق ويـجب أن تــسـتـفـيـد
الدولـة منـها مـاديا ومـعنـويا كـونها
أمـــــوال وأمـالك جــــــمـــــيـع أبــــــنـــــاء
سجد سنيا لكنه حتول البلد".بني ا

بـعــد سـقــوط الــنـظــام الـســابق عـام
2003 إلـى مـــــحـــــور صـــــراع بـــــ
أطراف من الـشيـعة الذين يـهيـمنون
حـالـيا عـلى الـسلـطـة في بغـداد بـعد
عـقـود من الـتـهـمـيش.وقـال مـسـؤول
حكـومي لوكـالة فـرانس برس طـالبا
ــســـجــد عـــدم كــشف هـــويـــته إن "ا
سـيـطـر عـلـيه حــزب الـفـضـيـلـة بـعـد
ســقــوط الــنــظــام الــســابق ولم يــقم
بتطويـره بسبب االمكانـيات الهائلة

التي يحتاجها إتمام بنائه".
WO uJ  l —UA

سـؤول نفـسه أن هذا احلزب وأكد ا
وقف "عائـقا" أمام مـشاريع حكـومية
لتحـويل هذا اجلامع إلى جـامعة أو
متـحف مـوضحـا أن "صدام أراد أن
يجـعل منه حتـفة فنـية تـضاهي تاج
محل الشهير".وينفي احلزب رسميا
ـسـجـد علـى الرغم اسـتـيالءه عـلى ا
من تـوجه أنـصاره ألداء الـصالة كل
جمعة.وتسكن مـنذ سن نحو 150
عــائـــلــة في مــنــازل عـــشــوائــيــة في
ـسجد في ظل األراضي احمليـطة با
ــتــعــاقــبــة عن عــجــز احلــكــومــات ا
أبـعـادهـا ألنـهـا تـدين بـالـوالء حلزب
الـفـضـيـلـة.وحـصل الـوقف الـشـيـعي
ـلك العـديد من الـعقارات في الذي 
عــــــــمـــــــوم الـــــــبـالد فـي كـــــــانـــــــون
الــثــاني2020 عــلـى قــرار قــضــائي
بــأنــتــقــال مــلــكـيــة اجلــامع لـه.كــمـا
طالبت احملكمة حزب الفضيلة بدفع
تعـويضـات تصل إلى أكـثر من 313
ملـيـار دينـار عراقي ( 176,5ملـيون
يورو) حسبـما ذكر بيان لـلمؤسسة
الـشــيــعـيــة.واتــهم الــبـيــان احلـزب
وقع ألكثر من  16عاما باستـغالل ا
وإدارته من جــانب واحـد "دون وجه
حق قـــانــــوني وشـــرعـي".لـــكن هـــذا
الـقــرار الـقـضــائي لم يــنـفــذ.ويـقـول
راقب صبـيح القشطيني الباحث وا
إن "اجلـيش والــشـرطـة تـدخال أكـثـر
مـن مـــرة لـــكن قـــوة سالح االحـــزاب

توازي سـالح الدولـة" مـؤكدا أنه "ال
كن بـناء اجلامع بـدون ابعاده عن
صـراع االحزاب".ومـازال الـعـديد من
رافـعــات الـبـنــاء مـثــبـتــة في مـواقع
بـنى.وتفيد احـصائية مختـلفة من ا
أجــرتـهـا هـيـئـة الـنـزاهـة بـأن الـعـدد
الــكــليَّ لــلــعــقــارات الــتي تــعــرضت
لـتـجــاوزات او اعـتـداءات في بـغـداد
واحملــافـــظــات بــاســتــثـــنــاء اقــلــيم
31378 كـــــــــردســــــــــتــــــــــان بــــــــــلغ 
عــــقـــاراً.واوضــــحـت الــــهــــيــــئـــة أنَّ
َّ "الـعـقـارات العـائـدة لـلـدولـة التي 
الــــتـــجــــاوز عــــلـــيــــهــــا في بــــغـــداد
ُحافـظات تُصـنَّفُ بنايات وأرض وا
زراعيَّة وساحات وقوفٍ (للسيارات)
ة ومــحالت ودورا وشــقــقــا ســكــنــيـَّ
وأرصــفــة وشـوارع عــامّــة ومـدارس
وسـاحات عـامـة ومنـتـزهات".ويـؤكد
ـكـن تـوفــيـر  20ألف الــوقف بــانه 
فــرصـة عـمل بـفــضل االسـتـثـمـارات
ـكن أقامـتها كـمراكـز جتارية التي 
أو مـجمـعـات سـكنـيـة على األراضي
سجد.لـكن بانتظار ذلك احمليطة بـا
لم يـتغـيـر الوضع.وقـالت سيـسـيلـيا
ـعهد شـاركة في ا بيـري البـاحثـة ا
سجد الفرنسي للـشرق األدنى إن ا
جـزء من "سـيـاسـة رمـزيـة مـعـمـارية"
نــفـــذهــا الــنــظــام الـــســابق.وتــقــول
اخملــتــصـة بــهــنــدســة الــعـمــارة في
بــغـداد خالل الـقـرن الــعـشـرين إنـهـا
"مـرحــلـة ثــانـيــة من تـخــلـيــد صـدام
لـــبــــغـــداد: خـالل الـــتــــســـعــــيـــنـــات
وأستغالل الـدين: أضع (عبارة) الله

ساجد".  أكبر على العلم و أبني ا
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هـندس مـازن األلـوسي رئيس لكـن ا
دائرة الـتصـاميم للـمشـروع في عهد
النظام الـسابق يشعر بـالفخر بهذا
ـبــنى "الـفـريـد مـن نـوعه" عـلى حـد ا
تــعـبـيـره.وأكــد االلـوسي الـذي غـادر
البالد بـعد اشـتداد الـعنف الـطائفي
ـــبـــالغ الـالزمــة أن "ا مـــطـــلع 2005

ـسجـد لـيست كـبـيرة إلكـمـال بنـاء ا
بـــــالــــدرجــــة الـــــتي يــــتـــــصــــورهــــا
الـــبـــعض".وأعـــرب عـن أمـــله في أن
سجـد قبلـة للوحـدة "يصلي يكـون ا
فـــيه الــشــيـــعــة والــســنـــة عــلى حــد

سواء".
من جــانب اخـر  ســيـزور مـســتـشـار
األمن الـــقـــومي اإلمـــاراتي الـــشـــيخ
طـحـنـون بن زايـد آل نـهـيـان طـهران
اليوم للمـرة االولى منذ أن خفضت
الـــدولـــة اخلـــلـــيــجـــيـــة عـالقـــاتـــهــا
الدبلوماسية مع طهران عام 2016
 بـحــسب مـا أعــلـنت وكــالـة األنــبـاء
اإليرانية إسنـا األحد.وقالت الوكالة
"يــصل الــشــيـخ طــحــنــون بن زايــد
مــسـتـشــار األمن الـقــومي اإلمـاراتي
إلى طـهـران غـدا بـدعـوة رسـمـية من

األدمــيـــرال عــلي شـــمــخـــاني أمــ
اجملــــــــــــــــــلــس األعـــــــــــــــــــلــى لــألمـن
الــقـــومي".وبــحـــسب الــوكـــالــة فــإن
ـسـؤول اإلمــاراتي سـيـلـتـقي خالل ا
زيارته شمـخاني "باإلضـافة إل كبار
سؤول احملـلن" موضحة أنه من ا
ـتـوقع "مـنـاقـشــة تـطـويـر وتـعـزيـز ا
الـعالقات الـثـنائـيـة والتـشـاور حول
التـطورات اإلقلـيميـة األخيرة" خالل
الزيـارة.وكان نـائب وزير اخلـارجية
اإليـرانـية لـلـشؤون الـسـياسـيـة علي
ـاضي اإلمارات بـاقري زار الـشـهـر ا
والكـويت في خطـوة انفـتاح جـديدة
عـلى الـدول اخلـلـيـجـيـة.وزار بـاقري
اإلمـارات حيث الـتـقى في العـاصـمة
ـسـتـشــار الـدبـلـومـاسي أبــو ظـبي ا
لـــرئــــيس اإلمـــارات أنــــور قـــرقـــاش

ووزيـــر الـــدولــة خـــلـــيــفـــة شـــاهــ
رر.وتـبادل الـزيارات أمـر نادر ب ا
إيـران ودول اخلـليج فـي ظل وجود
مــلــفــات كــثــيــرة يــخــتــلف عــلــيــهــا
الــطــرفـان واتــهــام دول خــلــيــجــيـة
للـجمهـورية اإلسالمـية بـالتدخل في
شؤون دول عربية أخرى مثل اليمن
ولـبنـان.وعلى الـرغم من الـتوتـر ب
إيـــران والـــســـعـــوديـــة خـــصـــوصـــا
تحالفة مع اإلمارات ترتبط إيران ا
واإلمـــارات بـــعالقـــات جـــيــدة عـــلى
ـسـتويـ االقـتـصادي والـتـجاري. ا
وخــفــضـت أبــوظــبي مـن مــســتــوى
عالقـاتـهـا الـدبلـومـاسـيـة مع طـهران
في كـانـون الـثـاني2016 بـعـد قـطع
السعـودية عالقاتـها مع اجلـمهورية

اإلسالمية.

ــوقــراطــيــة صـالة الــتــبــشــيـر الــد
الئــكي واخلــطـاب الــذي سـيــلــقـيه ا
البابـا في خيـمة بحـضور رجال دين
والــرئــيــســة الــيــونــانــيــة كــاتــريــنـا
ســـاكــيـالروبــولــو ونـــائب رئـــيــســة
ـفـوضـيــة األوروبـيـة مـارغـريـتـيس ا
شـيـنـاس ووزيــر الـهـجـرة الـيـونـاني
نــوتـــيس مــيــتــاراشـي.وســيــخــاطب
الـكـونغـولي كـريـسـتيـان تـانـغو (31
عـامــا) الـبــابـا. وقـال لــفـرانس بـرس
الــــســـبـت انه "يـــأمـل في ان يــــحـــمل
هاجـرين "إلى العالم البابـا صوت" ا
أجــــمـع وخـــــصــــوصـــــا إلـى الــــدول
االوروبـيـة الـتي تـسـتـقـبل الالجـئـ
بـإنـسـانـيـة أكـبـر".أمـا الـكـامـيـرونـيـة
بيرت نغويو التي ستغنّي في جوقة
خالل زيارة البابا فأكدت "إنه أجمل
يــــوم في حــــيـــاتـي لم أتــــصـــور أنه
ستـسـنح لي فـرصة يـومـا ما أن أرى
الـبـابــا بـعـيـنـايَ".من جــهـتـهـا قـالت
الــكـونـغــولـيــة روزيت لـيــو لـفـرانس
بـرس األحد إن "قـدومه بـركـة. الـبـابا
كنه الـتأثير هو زعيـمنا الـروحي و
عـلى الـناس لـيـنـظـروا إلى الالجـئ

بشكل مختلف". 
وأكــد الـكــونـغــولي أورفـيــوس مـودا
الذي سيـحضـر الصالة أن "هذه هي
ــرة األولـى الــتي ســألــتــقي فــيــهــا ا
الــبــابــا وال أعــتــقــد أنه ســتــتــاح لي
الـــفـــرصـــة لـــرؤيــتـه مــرة أخـــرى في
حياتي". وقال لفـرانس برس محتجا
"نحن بـشـر. نحن الالجـئـ يجب أن
نـــــعـــــامـل مـــــثل الـــــبـــــشـــــر ولـــــيس
كــــســـجـــنـــاء".ويـــأمل بـــعض هـــؤالء
هـاجرين في الـعودة مع الـبابا إلى ا
روما.وكان البابـا فرنسيس نقل معه
وسيتم نقل .2016سوريا في  12

خـمــسـ مـهــاجـرًا من قــبـرص حـيث
أمـــضـى يـــومـــ قـــبـل أن يـــصل إلى
أثـينـا. ولم يـتم استـبـعاد احـتـمال أن
يــرافــقه بــعض طــالــبي الــلــجــوء من
مافروفوني إلـى إيطاليـا.وأُقيم مخيم
مـافـروفـوني عـلى عـجل في ظل ريـاح
عــاتــيــة مــنـذ عــام في مــيــدان رمــايـة
سـابق للـجـيش في اجلـزيرة الـواقـعة
في بــحــر إيــجه بــعـدمــا دُمّــر مــخـيم
مــوريـا الــذي كـان األكــبــر في أوروبـا
آنـذاك بـسـبب حــريق هـائل.وعـنـدمـا
كانت جزيرة ليسبوس نقطة الدخول
ـهـاجرين الـرئيـسـيـة لـعشـرات آالف ا
إلى أوروبا زار احلبـر األعظم موريا
في نــيــســان 2016وقــال في عــبــارة

رمزية: "نحن مهاجرون جميعا".
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ـرة وتـشــكل قـضـيـة الـالجـئـ هـذه ا
أيضًا محور رحـلة البابا الـ.35يقول
ــتــخـصـص في شـؤون الــصـحــافي ا
الفاتيـكان ماركو بـوليتي وهو مؤلّف
كـتـاب عن الــبـابـا فـرنـسـيس إن هـذا
هاجرين األخير "مـقتنع بـأن مسألـة ا
هي أكبـر كارثة إنـسانـية بـعد احلرب
ية الثانـية". لم يكفّ البابا الذي العا
يُدعى خـورخي بيـرغوغـليـو ويتـحدّر
هــو نـــفــسـه من عــائـــلـــة مــهـــاجــرَين
إيطـاليَـ استـقرا في األرجـنت عن
الـدعــوة إلى اسـتـقــبـال آالف "اإلخـوة
واألخوات" بـدون أي تمـييـز بيـنهم ال
عـــلى أســـاس الـــديـن وال بــنـــاء عـــلى

وضع اللجوء. 
ووصـف الــبـــابـــا في خـــطــاب ألـــقــاه
الــســبت أمــام الــقــادة الــيــونــانــيـ

ــهـاجـريـن بـأنــهم "أطـراف مــغـامـرة ا
حديثـة رهيبـة".واعتبـر احلبر األعظم
( 84عــــــامًـــــا) أن أوروبـــــا "تـــــواصل

ـــمــــاطــــلـــة" فـي مـــواجــــهــــة تـــدفق ا
ــهـــاجـــرين و"تـــمــزّقـــهـــا األنــانـــيــة ا
الـقـومـيـة" بـدال من أن تـكـون "مـحـركًـا
لــــــلـــــــتـــــــضـــــــامن" فـي مـــــــســـــــألــــــة
الهجرة.وزيارته إلى أثينا هي األولى
حلبـر أعظم مـنذ زيـارة يوحـنا بولس
الثاني في  2001التي بدورها كانت
أول رحــلــة بــابــويــة إلى الــعــاصــمــة
الـيونـانـية مـنـذ انشـقـاق الكـنـيسـت
الــكــاثـولــيـكــيــة واألرثـوذكــسـيــة عـام

1054. وفي مخيم مافروفوني
سـيلـتـقي الـبابـا عـائلـتـ مهـاجـرت
"اختيـرتا عـشوائيًـا" بحسب مـساعد
ــــــــتـــــــــريس مـــــــــديــــــــر اخملـــــــــيـم د
فافياس.وسـيجد البـابا فرنسيس في
ليـسبـوس وضعًـا مخـتلـفًا عـما كانت
عـليـه احلال في  .2016وحـثّت نـحو
منظمة غير حكومية البابا على 40
الــتــدخّـل لــوقف عـــمــلـــيــات تـــرحــيل
ـهـاجـرين إلى تـركـيـا الـتي يُـقـال إن ا
السلطات الـيونانية تـنفّذها وهو ما

تنفيه أثينا. 
ــنــظـــمــات في رســـالــة إلى ونـــدّدت ا
الـبابـا بـإقـامة في الـيـونـان مخـيـمات
"مــغــلــقــة يــخــضـع الــوصــول إلــيــهـا
ـوّلـة جـزئـيًا مـن االحتاد لـلـرقـابـة" 
األوروبي.وافـتُـتـحت ثالثـة مـخـيـمات
حتـيط بهـا أسالك شـائـكة وكـامـيرات
مراقبـة وأجهزة مسح بـأشعة سـينية
ـغـنـطـة تـوصـد لـيـلًـا في وبـوابـات 
جـــزر ســـامـــوس ولـــيـــروس وكــوس.
ويُـرتـقب افـتـتاح مـخـيـمَي لـيـسـبوس
ــقـبل.ويــلي زيـارة وخــيـوس الــعـام ا
البابا إلى ليسبوس التي ستستغرق
وقـتًـا أقـصـر من زيـارته عـام ?2016
قــداسًـا في أثــيـنــا أمـام نــحـو 2500

مؤمن في قاعة مؤتمرات ضخمة.

WO U uO « ”u O  …d e  w  s d UN*« rO  v ≈ qB  U U «

s œÒbA *« œuNO « —UJ ≈ ÈÒb  X OMJ « w  w «d O  ÂU U  ‰Ë√
{ الــقــدس - ا ف ب:  يـؤكــد غــلــعـاد
كـاريف أول حاخـام لـيبـرالي يـنـتخب
ـان االسـرائـيـلي في عـضـوا في الـبــر
مـقــابـلــة مع وكـالـة فــرانس بـرس أنه
على إسـرائـيل إنهـاء احـتكـار اليـهود
ـتشـددين لـلشـؤون الـدينـيـة وحتى ا
تسهيل الصالة اخملتلطة ب الرجال
ــبـكى.ومــنـذ والــنـســاء عـنــد حـائط ا
اتـفـاق  الـتــوصل الـيه عـنـد انـشـاء
دولـة إسـرائـيل في  1948ب ديـفـيد
بن غوريون وكـبار حـاخامات الـيهود
ـتـشـددين اصـبـحت قـوانـ الـتـيـار ا
األكـثر مـحـافـظة فـي اليـهـوديـة حتكم
قــــطـــــاعــــات كـــــامــــلــــة فـي احلــــيــــاة
اإلسرائيـلية.في إسـرائيل يتم الزواج
أو الـطالق ب الـسـكـان اليـهـود عـند
ــتـــشــددين وحتــظــر احلـــاخــامــات ا
ـواصالت الــعـامـة الـســبت وتـطـبق ا
قــوانـــ األطــعــمـــة "احلالل بــحــسب
الــشــريـــعــة الــيـــهــوديــة" فـي جــمــيع
ــؤســسـات الــعــامــة مــثل الـوزارات ا
ــــدارس واجلـــيـش وغـــيــــرهـــا من وا
ؤسسـات.لكن احلـاخام كاريف (48 ا
عــامـــا) الــذي انــتـــخب في آذار حتت
رايـــة حـــزب الـــعـــمـل االســـرائـــيـــلي
تشددين.في يتحدى احتكار اليهود ا
ـتـحـدة حيث يـعـيش أكـبر الـواليات ا
عـــدد من الـــيـــهــود فـي الــعـــالم بـــعــد
إسرائـيل يقول مـعظـمهم أنـهم يهود
ليـبرالـيون ومـتديـنون وهـما تـياران

ـساواة غيـر متـشددين يـدعوان إلى ا
ــرأة.ويــؤكــد الــنــائب بــ الــرجل وا
الـــذي يـــضع عـــلـى رأسه قـــلـــنـــســوة
صـغـيـرة أن "غــالـبـيـة اجلـمـهـور غـيـر
ــتـدين في الــبالد يــشـعــر أنه أقـرب ا
إلـيــنــا كــلــيــبـرالــيــ من الــيــهــوديـة

تشددة". ا
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وفي مــكـتــبه في الـكــنـيــست يـوضح
ــوضـوع الـوحــيـد الـذي كـاريف أن "ا
يـــتــفـق عـــلــيـه الـــنـــاس من الـــيـــمــ
والــيـــســار بــأغـــلــبـــيــة ســاحـــقــة في
إســـرائـــيل هــو الـــعالقـــة بـــ الــدين
والدولة اذ يؤيد معظم اإلسرائيلي
ــدني والـــنــقل الـــعــام يــوم الـــزواج ا
الـــســـبت واقـــامــة مـــســـاحـــة لــصالة
ـبـكى".وهـذا مـخــتـلـطــة عـنـد حـائـط ا
احملامي الذي يتـزعم احلركة الـدينية
الـــلــيــبــرالــيـــة في اســرائــيل خــاض
مـعـركـة الـتـعـدديـة الـديـنـيـة ألكثـر من
عـــــــقـــــــد قـــــــبـل أن يــــــنـــــــتـــــــقـل إلى
الــســيــاســة.وهــو يــرى أن اســرائــيل
وقـراطيـة وهذا ال "دولة يـهوديـة ود
يـــعـــني أنـــهـــا يـــهـــوديـــة مـــتـــشــددة
ـــوقــراطــيــة".ويـــشــدد احلــاخــام ود
تشددين هم كاريف على أن "اليهود ا
أول من يـــعــرف اي نــهج ســيــتــخــذه
الــيـهـود في إســرائـيل عــنـدمــا يـكـون
لديـهم إمكـانية االخـتيـار ب يـهودية
مـحـافـظـة منـغـلـقـة عـلى الـعـالم تـميل

غـالبـا لـلـعنـصـريـة أو عـلى األقل عدم
الــتـــســامح ويــهــوديــة قــائــمــة عــلى
ــســـاواة (بــ الــرجــال والــنــســاء) ا
مــنـفــتـحــة وشـامــلـة" مــعـتـبــرا أنـهم
"يـــحــاربــونـــهــا".وعــنـــدمــا وصل إلى
ان رفض بـعض النـواب اليـهود البـر
) اســتــقــبـاله ــتــشــددين (احلـريــد ا
ووصــفـوه بــأنه "شـيــطـاني" بــيـنــمـا
يـواصل آخـرون مـقـاطـعـة الـنـقـاشات
ـانــيـة الـتي يــشـارك فـيــهـا كـمـا الــبـر
ـــان حـــدث عـــنـــدمـــا دعـي إلى الـــبـــر
بــــــــصـــــــفــــــــتـه زعــــــــيـم احلــــــــركـــــــة
ا حدث في اللـيبـراليـة.ويذكره ذلـك 
صـبـاح احـد ايام  2016عـنـدمـا وجد
"سـكـينـا طـويال مـكـتـوب عـليـه" اسمه
عـنـد مـدخـل كـنـيس مع رسم جـداري

يدعو إلى قتله.
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وكـتب عــلى اجلـدار "الــوجـود اإللـهي
ـــبـــكى أبـــدًا" في لـن يــتـــرك حـــائط ا
إشـارة إلى مـحـاربـة الـذين يـدافـعـون
عن إقامـة حيـز لـلصالة اخملـتلـطة في
أقــدس مــكــان لــلـعــبــادة في الــديــانـة
ــبــكى أو الــيـــهــوديــة.ويــقع حـــائط ا
سـلمون حائط الـبراق كمـا يسمـيه ا
ـــة في الـــقـــدس في الـــبـــلـــدة الـــقـــد
الـشـرقـيـة احملـتـلـة ويـخـضع لـسـلـطـة
ـتـطرفـة التي ـتـشددة ا احلاخـامـية ا
فــرضت قــسم مــســاحــة الـصـالة بـ
الرجال والـنساء.وفي  2016حصلت

احلـركـات الـيــهـوديـة الـتـقـدمـيـة عـلى
حـيـز لـلـصـالة اخملـتـلـطـة لـكن رئـيس
الـوزراء الـسابق بـنـيـامـ نتـانـيـاهو
غـــيــر مــوقــفـه حتت ضــغط حـــلــفــائه

تشددين.  اليهود ا
مع االئـتالف احلكـومي اجلـديـد الذي
وصل إلى الــسـلــطـة في حــزيـران وال
يـضـم نـوابـا من االحــزاب الـيــهـوديـة
تطـرفة أعيـد هذا االتفاق تشـددة ا ا

ا أثـار غضب إلى جدول األعـمـال  
ــتــشـــددين.وفي أوائل " ا "احلــريـــد
تــــشـــرين الــــثـــانـي خالل صالة رأس
الـســنـة الـيــهـوديـة بـحــسب الـتـقـو
الـــعـــبــــري طـــلـب الـــرئـــيـس اســـحق
هــرتـســوغ من غــلـعــاد كـاريف إلــغـاء
بكى لـتهـدئة األمور زيارته حلـائط ا
وقـد امـتثـل لذلـك.علـى الرغـم من هذه
اخلـالفــات يـــبــدو كـــاريف مــتـــفــائال

بـــفــــرص احلـــكــــومـــة اجلــــديـــدة في
الــتـــوصل إلى اتــفـــاق بــشــأن حــائط
ــــبـــــكى وتــــعـــــزيـــــز الــــتــــعــــدديــــة ا
الدينيـة.وقال "أعتقـد أن هذا يتناسب
بـشــكل جـيــد مع روح احلــكـومـة ذات
ــــتـــنـــوع" في االئــــتالف الـــواسع وا
إشـــارة إلى الـــتــنـــوع في احلــكـــومــة
ـكـونـة من احـزاب الـيـم والـوسط ا

واليسار.
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رحلة تحـدة وايران خالل ا ؤمل ان تنـعقد جولة  مـفاوضات جديدة بـ الواليات ا من ا
انيا وروسيا وإيران قبلـة بحضور كافة االعضاء  وهم  بـريطانيا والص وفرنـسا وأ ا
شاركة من هذه احملادثات عودة بعد توقف دام ألكثر من  3أشهـر  وتتأمل  االطراف  ا
تـحـدة إلى االتـفـاق وكـيـفـيـة ضـمـان الـتـطـبـيق الـفـاعل والـكامـل لالتـفاق .  ال الـواليـات ا
لف ـتـحدة إلى اسـتـخـدام ا يخـتـلف اثـنان إن الـدوافع الـتي تـقف وراء سـعي الواليـات ا
الـنـووي من اجل حتـقـيق مـكـاسب سـيـاسـية وإعالمـيه بـالـدرجـة األولى  وكـورقـة رابـحة
ـشتعلة معـهم والتيِ أصبحت تهدد الكل تضغط بـيه على حلفاء إيران  في ظل احلرب ا
ـتــراكـمـة . كل  لــكي تـبــقى فـاتــورة احلـرب تـدفـع من قـبل دول اخلــلـيج مع فــوائـدهــا ا
ـلف اإليراني في اخـر أنفسه  ومـسالة تـغير بـعض فقرات أو ؤشرات تـشير إلى إن ا ا
تعديلها مجرد لعبة أمريكا  الن قضية إلغاء هي الهدف احلقيقي لها  لكن ثمة معوقات
وقف األوربي الرافض لذلك  والـزيارات األخيرة تعيق هـذا األمر  ولعل في مـقدمتهـا ا
و وقف الـفرنـسي لكن بـدرجة اقل من ذلك  وحـتى ا لـلبـعض االطـراف أكدت هـذا األمر 
لف ـوقـفـ الروسـي والصـيـني اشـد صالبـتـنـا ورفـضا  الن الـقـضـيـة تـتـعـدى ا لـكن ا
لف النووي  وكل طـرف بينهما يريد توجـيه ضربه موجعة ألخر  سواء من خالل هذا ا

أو ملفات اخرى.
ـشـهـد أكـثر ولـو  األمـر والـغي االتـفـاق النـووي  مـا هي عـقـوبـة األمـور?  سيـصـبح ا
ا سـبق  واثأرهـا السلـبيـة ستـكون علـى اجلميع  وخـصوصـا حلـفاء إيران  تعـقيـدا 
ألنهم يدركون جـيدا إن أمريكا لم تقف عنـد هذا احلد  بل سيعطيـها اجملال نحو ملفات
أخرى  حتاول اسـتخدامهـا ضد اجلمهـورية اإليرانيـة اإلسالمية  وما يـخشى منه ثمن
ـنـطـقة ? وهـي تـعيـش وسط صـراع الـقوى ـلـتـهب كـيف سـيـنـعـكس عـلى ا هـذا الـنـزاع ا
العظمى . لقد يتصور البعض إن إيران ستتضرر من إلغاء هذا االتفاق  وهي حسابات
ـئة الن اجلـمـهوريـة اإلسالمـيـة في وضع اقـوي من السـابق الـيوم  خـاطئـة بـنسـبة 1بـا
ـعــهـودة في أصـعب الـظــروف  وافـشل اكـبـر ولـقـد اثــبت قـدرتـهـا الــعـالـيـة وكـفــاءتـهـا ا
ـيـة ضـدهـا  بـحـكـمـة وعـقـالنـيـة عـجـزت قـوى كـثـيـرة عـلى ـؤامـرات الــعـا اخملـطـطـات وا
مواجهتـها  لذا ظلت كسد يـصد مخططـاتهم الواحد تلو األخـر . وكلما قولـنا مسبقا إن
رر هذا األمر دون رد  ولن يسمحوا بـتركها وحيد في الساحة  وان إليران حلـفاء لم 
تـكون لقـمة سـائغة ألمـريكـا  وأي خطوة بـالضد مـن مجرمي الـعصـر ضد اجلمـهورية 
ون لهم خطوات اشد واعنف  وان اقتضت األمر فلن تبخل روسيا بأكثر من ذلك  سيكـ
ـرحـلـة  ودورهـا في سـوريـا خيـر دلـيل . سـتـحـقق أمـريـكـا بعض وحـسب مـقـتـضيـات ا
ـكـتــسـبـات سـواء كـانت ســيـاسـيـة أو مـاديــة  لـكن ثـمـة أمـر غــايـة في األهـمـيـة  وهي ا
خـسـائـرها في االجتـاه األخـر ال تـعد وال حتـصى  ألنـهـا ستـخـسـر حلـفـاء جـدد  مثـلـما
انـيـا وغـيـرهم غـدا  الن سـيـاسـتـهـا في الـعـهد خـسـرتـهم في الـسـابق  تـركـيا أمـس وأ
اجلـديد مـرفـوضة من اغـلب دول العـالم  التـي حتاول احـتواء األزمـات التي تـهدد األمن
ي  بـيـنمـا أمـريكـا تـسيـر عـكس هـذا التـوجه إلى افـتعـال وخـلق األزمات  والـسـلم الـعا
د مرحلة قسمت الدول العظمى إلى حلف متنازع  وصراع وموجهة مؤجله إلى لنشهـ
ـاضي  وستـفتح مـلفـات أخرى  حـ   حرب الـكبـار ستـستـمر عـلى نحـو أوسع من ا
سـتـقبل الـقريب  ? مع لـفات الـساخـنـة  وال نعـلم ماذا يـخـبئ لنـا ا ألننـا نعـيش حـرب ا
تصاعد حـدة الصراع ب الكبار. اهـمية محادثات فيـينا كما قلنـا سابقا تبقى في دائرة
حتـقيق مكـاسب اعالميـة وسياسـية بحـتة  ومـسالة ان يـنتج عنـها حـلول او اتفـاق ينهي
ـلف االيراني مسـالة بعيـدا كل البعـد عن الواقع  الن هذه الدول سـتمر حول ا اجلدل ا
ـتـطـورة في ظل لـن ولن تـتـوقف عن ســعـيـهـا عن امــتالك احـدث الـتـقــنـيـات واالسـلـحــة ا
تصـاعد حـدة الـصراعـات والنـزاعات بـ الـكبـار  ولكل طـرفـا اهداف و اسـتراتـيجـيات
عقود من االطراف عـوقات والتحديـات  لكن االمل ا ـدى يحول حتقيـقيها رغم ا طويلة ا
ـشاركـة او حـتى من  دول اجملتـمع الـدولي  االخرى بـضخ خـارطة طـريق حلل مـشكـلة ا

لف االيراني  الن تتطور االمور سيكون نتائجه وخيمة على الكل .     ا

{ الـــيــونـــان - ا ف ب: دعــا الـــبــابــا
فرنسيس األحـد إلى وضع حد "لغرق
احلضارة" وذلك في خطاب مؤثر في
مخيّم للمـهاجرين في مافروفوني في
لــيـســبـوس بــعـد خــمـســة أعـوام من
زيــــارتـه األولى إلى هــــذه اجلــــزيــــرة
الـيـونـانــيـة الـرمـزيـة جـدًا في قـضـيـة

الهجرة.
وقـال احلـبـر األعــظم أمـام مـهـاجـرين
في اخملـــــيـم إن الـــــبـــــحـــــر األبـــــيض
ـتوسـط "أصبح مـقـبـرة بـاردة بدون ا
احلجارة التـذكارية على الـقبور. هذا
ــيــاه مــهّــد احلـــوض الــكــبــيــر مـن ا
الــعــديـد من احلــضــارات يــبـدو اآلن
مرآة للموت من فـضلكم لنوقف غرق

احلــــضـــارة هــــذا". و وصل الــــبـــابـــا
ـهـاجـرين في فـرنـسـيس إلى مـخـيم ا
جزيـرة ليسـبوس الـيونـانية من أجل
الـدعوة إلـى دمج أفضـل لالجـئ في
أوروبا الـتي تواجه صـعوبـة بحسب
قـوله فـي إبـداء تـضــامن وكـانت في
استـقباله عـائالت مهـاجرة كـثيرة مع
عدد كـبير من األطـفال.سـيشهـد اليوم
الثـاني من رحلـته إلى اليـونان زيارة
خـاطفـة إلى مـخيـم مافـروفـوني الذي
ما زال يضمّ نحو  2200طالب جلوء
في ظـروف صـعـبــة.واسـتـقـبل الـبـابـا
هـاجـرين الـذين جتـمّـعوا حـشد مـن ا
ب احلاويات واخليم في اخمليم. في
أجواء تتـسمع بـحفاوة كـبيرة حـيّيا

احلبـر األعـظم لوقت طـويل الـعائالت
احلاضرة وباركهـا وكان ب أفرادها
أطــفــال كـثــر. وعــلت هــتـافــات تــقـول
"أهال وســـهال بك!" و"نــحـــبّك".ونــشــر
نــــحـــو  900شــــرطي فـي اجلــــزيـــرة

اليونانية. 
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ورُفــــعت الفــــتـــات فـي كل مــــكـــان في
مـديـنـة مـيــتـيـلـيـني وعـلى مـقـربـة من
اخمليّم لـلـترحـيب بالـبـابا أو الـتنـديد
بعمليات ترحـيل مهاجرين إلى تركيا
الـتي يُـقـال إن الـسـلـطـات الـيـونـانـيـة
تنـفّذها.ويُـفتـرض أن يحضـر أربعون
طالـب جلوء مـعظـمـهم من الـكاثـوليك
مـن الــــكـــــامـــــيـــــرون والــــكـــــونـــــغــــو

 غلعاد كاريف

ـؤسسات واطـن عن طـريق انشاء ا وزارة الـتربـية هي وزارة حكـوميـة تهتم بـتربـية ا
التـعليـميـة من مدارس ابـتدائـية وثـانوية,دورها حتـديد الغـايات الـتربويـة الكـبرى التي
دارس وتـعي تـمثل اجملتـمع ومراقبـة العمـلية الـتربويـة والتعـليمـية عن طريق انـشاء ا
قررات الدراسـية . هذا هو درس واالداريـ والباحثـ التربويـن وايضا حتديـد ا ا
الـتـعـريف لـوزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـذي قـــــدمـه لي تـطبـيق  Google االلـكـتروني
عـندما دفـعني فضـولي للـبحث عنه في هـذا التطـبيق الـذي ال تخفى عـليه خافـية . ولو
كان هـذا التـطـبيق انـسانـاً مكـتـمل االنسـانيـة لـطلـبت منه ان يـكـون صادقـاً ويكف عن
الكـذب..نـعم انه يكـذب فـهو من اخـتـراع العـقل الـبشـري الـغارق في مـحـيطـات الغش
واخلـداع ,فال وجود لـصـحـة هذا الـتـعريف مـقـارنة بـالـذي يجـري عـلى ارض الكـتـابة
ـسمـارية,ال وجـود لوزارةالـتـربيـة والـتعـلـيم في العـراق..بل ال وجـود لـلتـعـليم في كل ا
الــعـراق من زاخــو الى الـفــاو .  الـيــوم في الـبالدالــتي اخـتــرعت الـكــتـابــة مـنـذ االف
,ال وجـود للـكتابـة..في بالد خلفت ارثـاً علمـياً وثـقافيـاً غير قـابل لالندثار...في الـسن
اضي منـظومـة تعلـيميـة متـطورة تتـفوق على بالد كانت تـمتـلك في ثمانـينـيات القـرن ا
قـرينـاتهـا(بشـاهدة مـنظـمة الـيونـيسـكو)جنـد اطفـال اليـوم بال تعـليم وشـعبـنا الـعراقي
ـئة) بـشـاهدة مـنـظـمة الـيـونـيسـكـو ايـضا)... في الـعـظـيم يعـاني االمـيّـة بنـسـبة 47 بـا
عراقـنـا اليـوم بعـد ان اصـبح الكـتـاب كائن مـجهـول وصـار القـلم عـنصـر غريب  ,في
عـراقنـا اليوم وفـي عصر الـ on lineوالـتعلـيم االلكـتروني ,اطفـالـنا يـشربـون اجلهل
بدل احلليب ,معلمـينا عاجزين عن الـتعليم ومدارسـنا غدت صحاري قـاحلة..تالميذنا
يفـترشون االرض في صـفوف آيـلة لـلسـقوط .. ال كـتب وال مناهج,ال كـراريس ترتسم
عـلـيـهـا صـور الـطـفـولـة وال اقـالم يُـكـتب بـهـا (الـعـلم نـور واجلـهل ظالم!!!!!) هـذه هي
وزارة التـربية والـتعلـيم في العراق  ,تبـني صفوف اجلهل وتـسعى لبنـاء عالقة وطيدة
درسة !!! العـراقيون اليـوم لو ارادوا البنائـهم التعليـم بعيدا عن شبح ب التخـلف وا
الي دارس احلـكـومـية فـعـلـيهـم ان يحـفـروا في الـصخـر من اجل الـعـشـرات من ا ا
ا سـتة عـشرعـاما )اذ ان لـضـمان عـملـية تـعلـيـميـة متـواصلـة الثني عـشـر عامـاً(او ر
ـأساة في التـعليم االبتـدائي والثانوي !!! التعلـيم العالي احلـكومي  قد انظم لـقافلة ا
الـعـراقي الـيـوم عـلـيه ان يـحـارب من اجل طـلب الـعـلم الـذي حث عـلـيه ديـنـنـا الـعـظـيم
وفرضه رسولـنا الـكر عـلى كل مسلـم ومسلـمة . نـدائي اليوم (ال
ـا تــعــالت مـنه اعــلم الى مـن ) لـكــنه نــداء صـادق من مــنــبـر لــطــا
صـرخـات ومـا من مـجيب ,انـقـذوا  مـاتـبقى مـن ذكرى الـتـعـليم
,سارعـوا فاجلهل يـنهش في عظـام العلم حـتى غدى اعرجاً ال
يـقـوى عــلى الـوقـوف ,حــاربـوا آفــة اجلـهل بــكل قـواكم ..من
اجـلــكم...من اجل اوالدكم... من اجل عــراقـكم ..        
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إلهـانة كل شـخص هو االسـلوب االمثل
لعصابة اجملرم احلاقدين فتم اعدام
عـبدالعزيز الـبدري حتت التعذيب و
اعـدام جابر حـسن احلداد وعبـدالغني
شـنـدالـة وصالح الـسـامرائي ومـحـمد
فـرج اجلاسم وعـبد الـستـار العـبودي
وراهي احلـاج سـكـر في قـصر الـنـهـاية
وعـشـرات معـهم ضـمن محـكـمة خـاصة
تـرأسـهـا طه اجلـزراوي األميّ اجلـاهل
ونـاظم كزار وعلي رضا باوة وادارها
صــدام حـسـ مــبـاشـرة وقـتـل قـبـلـهم
نـاصـر احلـاني وزيـر خارجـيـة حـكـمهم
االول وعـذب واهـ واذل قـادة الـعـراق
وضـبـاطه الكـبـار وشخـصـياته الـبارزة
من عـبدالـرحمن البـزاز وطاهـر يحيى
وخــيـرالـدين حـسـيب وهـادي خـمـاس
ونـصـرت الـبـيـاتي ومـقـداد الـبـغدادي
واعــــتــــقل وعــــذب ابــــراهـــيـم فـــيــــصل
االنـصـاري رئـيس اركـان اجلـيـش الذي
دُعـي لـلــتـعــاون مع احلـكم اجلــديـد من
قــبـل رئــيــسه الــبــكـــر كــمــا قــتل فــؤاد
الـــركـــابي مـــؤسس حـــزب الـــبـــعث في
الـعراق في سـجن بعقـوبة عـلى يد احد
عـنـاصرهـم كمـا اغـتيل بـاسـلوب دنيء
ضل في ومـخطط حقـير قائد قـوات ا
الـعـراق عـبـدالـكـر مـصـطـفى نـصرت
كــمـا اعـتــقل وعـذب الـضــابط الـشـجـاع
ـدة طـويلـة حتى عـبـدالعـزيـز العـقـيلي 
فــقــد بــصــره ومــات في الــســجن كــمـا
ـرجعـيـة الديـنـية جـرى االعـتداء عـلى ا
فـي النـجـف واتهـم ابن الـسـيـد احلكـيم
بـتهم مـتعددة اعـترف احلاكـمون ضمن
تـخبطهم وهياجهم بأنهم شاركوا فيها

وكانوا على علم بها ورضا.
كــمـــا اعــدم الــشــيـخ عــارف الــبــصــري
ورفـاقه واعدم الشـهيد الـصدر واخته
حــتى وصل االمــر إلى تــصـفــيــة أغـلب
ـنحـوس وعـلى رأسهم كـوادر احلـزب ا
عــبــداخلــالق الــســامـرائـي في مــجـزرة
قـاعــة اخلـلـد كـمـا شـمـلت الـتـصـفـيـات
ــــقــــربـــ إلــــيـه من االعــــمـــام اقــــرب ا
واالصـهار كما قتل عبدالرزاق النايف;
ـــســـؤولــ عن وهـــو اول الـــضــبـــاط ا
ـؤامرة في 17 تـموز واغـتيل انـقالب ا
الــسـيــد مـهـدي احلــكـيم فـي الـسـودان
وتـــتــابع مـــســلــسـل الــدم لــيـــشــمل كل
شـرائح وابـنـاء الـشـعـب وجـرى تـقد
الـتنازالت لـتقسـيم العراق مـنذ اتفـاقية
ــشــبــوهـة وحــتى اتــفــاقــيـة 11 آذار ا
اجلــــزائـــر اخلــــيـــانــــيــــة الـــتـي انـــهت
مــسـتــخــلـصــات اتـفــاقـيــة آذار وانـهت
احلـركــة الـكـرديـة الـتي خـدعت بـوعـود
صـدام ومشـغليه وجـرى تصفـية حزب
الــبـعث احلـاكـم من كل رمـوزه واصـبح
حـزب الـشـخص الواحـد والـصـنم الذي
هـوى عـلى يـد نـاحـتـيه ونـاصـبـيه بـعد
حـ والـذي لـم يـتـرك الـعـراق إال وهو
حتـت ســـيــــاط احملــــتــــلــــ وســــيـــوف
الـــطـــائــفـــيـــ وســكـــاكـــ احلـــاقــدين

التقسيمية.
لــــــهــــــذا كـــــانـت ثـــــورة 18 تــــــشــــــرين
الـــثــاني1963م فـــرصــة عــظـــيــمــة لــو
وعـيـنـاها وامـكـنـنـا استـغاللـهـا والكل
يــعــتـرف بــتــمـيــزهــا ومــا اعـقــبــهـا من
سـنــوات الـهـدوء والـسـكـيـنـة واحـتـرام
االنــسـان الـعـراقي ولـو بــشـكل نـسـبي
لـذلك ح كان البعثـيون يسمونها ردة
تـشرين الـسوداء كـانت مقـولة الـشعب

العراقي عليهم:
يــــا ردة الـــتــــشــــرين عــــودي ...  فـــفي

رجوعك الف عيد
خــتـامــاً ال نـدري بـالــضـبط  هـل هـنـاك
رابـط ولـو بــاآلمــال او الــتــقـديــرات من
ـغـدورة وب حـركـة تـشـرين االخـيـرة ا
ثورة تشرين االولى1963م وهل هناك
من فـرصـة جديـدة لقـيام حـركة شـعبـية
يـؤيدهـا اجليش; لتـخلـيص العراق من
ــرحــلـة اخلــطــيــرة الــتي تــشـبه هــذه ا
مــرحــلــة الــفــوضى في اخلــمــســيــنـات
وشـبـيـهـتـهـا في الـسـتـيـنـات?!; هـذا مـا
يـأمـله كل اخملـلصـ بعـد عـودة الوعي
وجتـــاوز مـــراحـل اخلـــداع الـــطـــائـــفي
والـعرقي واحلزبـي والسلطـوي لنصل
ـان إلـى عـراق جــديــد يــبــنى عــلـى اال
والــعــمل الــصــالح لــيــخـدم كـل ابـنــائه
ـان ويــكـون مـعـقالً ألهل الـصالح واال

دون اشــكــال او خـســائــر وفي بـعض
االحـيان قامت عـوائل احلرس بتـسليم
الــسـالح لــتــجــنب مــخــاطــر الــصــراع
واالشــتــبــاك وهــو مــا جــرى عــمــومـاً
بـاسـتـثنـاء حـوادث متـفـردة حدثت في
ــــوصـل وبــــعض االمــــاكـن االخـــرى ا
وكـانت البـيانـات التالـية تُـذاع بصوت
الـضابط الشـجاع هادي خـماس الذي
فـــــقـــــدنـــــاه ورحل عـــــنـــــا قـــــبـل أيــــام
قـليـلة; وهـو من الضـباط االحـرار منذ
ان كــان بــرتــبــة مـالزم اول ومــعـروف
اني بـشجاعته ومهـنيته والتزامه اال
والـــقـــومي وبـــعـــد احـــتـالل الـــعــراق
2003م وفـي االحـــتــفـــال الـــذي اقـــيم
بــذكـرى تــأسـيـس اجلـيش الــعـراقي 6
كـــانـــون الـــثــاني 2004م فـي مــدرســة
االمـــام اخلـــالـــصـي الـــقي نـــفس هـــذا
الـرجل كـلمـة ضبـاط اجليش الـعراقي
وقـد انتـبه احد االخـوة اجملاهدين إلى
ــتــحـــدث فــقـــال بــســـرعــة: انه كـالم ا
صـوت الـرجل الذي اذاع بـيانـات ثورة
تـشرين الثاني1963م فـقد كان صوته
ـيزاً بالـثقة والـشجاعـة والصدق مع

. رتلة محببة تشد السامع
ــكـنــاً لـلــعــراق بـعــد ثـورة لــقـد كــان 
تـشـرين ان يـتـحـرك في مـسـيـرة تـطور
واسـتــقالل وارتـقـاء وانـتـمـاء صـحـيح
إلـى امتـه الـعـربـية واالسـالمـيـة وكان
يــــســــيــــر فـي طــــريق حتــــريــــر إرادته
وتــخــلــيص ثــرواته بــتــشــريع قــانـون
ــــعـــادن رقم  97 لــــســـنـــة الــــنــــفط وا
1966م وقــــانــــون رقم 111 لــــســــنـــة
1966م حــيث اســست شــركــة الــنـفط
مكن الـوطنـية الـعراقـية وأصبـح من ا
االسـتفـادة من ثروات العـراق النفـطية
من قـبل احلـكـومة نـفـسهـا دون اعـطاء
االمــتـيـازات لـشـركــات اجـنـبـيـة وكـان
هـذا تفعيالً لقانون رقم 80 الذي صدر
في عــهــد الــزعـيـم عـبــدالــكــر قـاسم
والـــذي اســـتـــخــــلص اغـــلب االراضي
الـعراقية من هيـمنة الشركـات النفطية
االجـنــبـيـة وخـصـوصـاً الـبـريـطـانـيـة
ولـوال بعض الهفوات وإثـارة الطائفية
الــتي اثـارهـا الــشـاه وأتـبــاعه بـأوامـر
ومـــخــــطط امـــريـــكـي إلربـــاك الـــوضع
شارك اجلـديد ولوال اخطاء بعض ا
فـي احلـــكـم من الــــقــــوى الــــقــــومــــيـــة
واالسالمــيـة وتـسـرع بـعض الـعـلـمـاء
ـتسـرعة في مـواجـهة قـرارات احلـكم ا
ايــضــاً  اذ ادى هــذا كــله إلـى ضــيـاع
فــرصـة تـاريـخـيـة لــبـنـاء عـراق مـوحـد
ـكن ان يــصـبح نــاهض وقـوي كــان 
ـوذجـاً يـحتـذى به لاللـتـزام بـوحدته
وانـــــتـــــمـــــائه الـــــقـــــومـي واالسالمي
وألصــبح مـرتـكــزاً ألمـته الـتي يــنـتـمي
إلــيــهــا ولــيس في هــذا تــزكــيــة ألحـد
بـشكل مـطلق او دون متـابعـة وتدقيق
ولــــكـن الــــواجـب كــــان يــــحــــتـم عــــلى
اخملـلص استـيعاب احلالـة ونصيحة
احلـاكم الذي يقبل النـصيحة بتواضع
ويسمع من كل الناس ويقبل الشفاعة
حـــتى في اطالق ســـراح مــســـجــونــ
مـــــحـــــكــــمـــــ بـــــاإلعـــــدام ألســـــبــــاب
جــنـائـيــة (حـمل الـسـالح ضـد الـدولـة

وبدوافع سياسية).
في هـذه الـفـتـرة لم تسـجل أيـة عـقـوبة
اعـــدام وانـــتـــهت بـــإطالق ســـراح كل
الـسـجـنـاء والـسـيـاسـيـ وكـان يـجب

بغداد
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رغم ان االنـتخابـات العراقـية شكـلت هاجسـا مرا لكل الـعراقيـ كونهـا مجرد عـملية
قـراطيـة افتـراضيـة ليس فـيـها طع وال لـون وال رائحـة لعـدم حتقـيقـها اي اجرائـيـة د
شيء مـلموس على مدى 18 عامـا اذا بقت مالمح الواقع العراقي الهزيل على حالها
ومربـع الفـسـاد وسوء اخلـدمـات وتعـطـيل الـقدرات وهـشـاشة الـقـرارات هو الـسـائدة
ـتمثلـة بثورة تشـرين العظيـمة وبعد كل رغم تضحيـات شعبنـا وحركته االحتـجاجية ا
عمليـة انتخابيـة يتنفس النـاس الصعداء امال بالـتغيير ونـفض ركام اخلراب ومحاولة
البناء اال ان الـطبقة السياسية في بعض مفاصـلها تسعى للفشل واالرتداد واليهمها
ـكـاسـب ومأل الـبـنـوك بــاالمـوال اخلـاصـة ومـع هـذا سـارت حـركـات سـوى حتــقـيق ا
ـواقع فكـانت بداياتـها عام االحتجـاج منذ ان ولـغ هؤالء الفـاسدين في الـتشبث في ا
ستويات ايجـري من سياسة عقيـمة على كل ا 2011 في اولى صرخاتـها ورفضها 
في اجلـانب االقــتـصـادي والـســيـاسي والـتــنـمـوي وقــد كـان واضح لـلــعـيـان ان نـهج
غـا هـو اسـاس الـبالء بـ قوى شـكـلـة وتـقـاسم ا احملاصـصـة والـتـوافق هـو اس ا
ـقـدسة مـسـتـحكـمـة امـتـلـكت االمـوال والسالح والـنـفـوذ حـتى انـبـثاق ثـورة تـشـرين ا
سـمـيات حتت اسم الـعـراق العـظيم رافـضة في102019/1 الـتي زلـزلت العـروش وا
ستد لسلطـة باغية متمترسة بنهج مريض فكانت مارسات الـسلبية والفشل ا كل ا
خير معـبر عن امال وطـموحات ابـناء شعبـنا العـزيز وقدمت من اجل اهـدافها الـكثير
رير فكانت اولى ثمارها اسقاط من الدماء والـتضحيات و اخلالص من هذا الواقع ا
حـكـومة الـقـنص والـطـرف الـثـالث وإرغـام الـسـلـطـات علـى تغـيـيـر قـانـون االنـتـخـابات
فوضـية نـزيهة ومـستـقلة والشـروع في انتـخابات مـبكـرة يكون الـتمـثيل فيـها عـادال 
زمع اجرائها في بكرة ا ورغم ما من اجرائـات حكومية في لوجستية االنتخابات ا
ـسـتوى الـطـمـوح واألمـاني التـي يبـتـغـيـها شـعـبـنا ن تـكن  2021/10/10 اال انـهـا 
الكر وهـذا مادعى حراك ثورة تشرين وشبابها الى رفض هده االجراءات ومقاطعة
االنتخابات لعدم الثقة في ان تكون هذه السلطات جادة في تغيير سلوكها السياسي
ـنفـلت الـذي تهـيمن ونـهجـها في االسـتـحواذ عـلى مـقدرات الـبالد ولـوجود الـسالح ا
ان وهذا امـرا مقلق و يـشكل تنـاقضا خطـيرا على عليه احـزاب سياسـية داخل البـر
ـسـتــوى الـسـيــاسي رغم مـا اقــره الـدسـتــور وقـانــون االحـزاب الـذي اركــنـوه عـلى ا
الرفـوف بـحـرمة امـتالك اجـنـحة مـسـلحـة في الـعـمل الـسيـاسي اال ان هـذه االحزاب
ـطـاولـة الـسـياسـيـة وبـقـائـهـا مـرهـون بـوجود الـسالح وهي لـيس لـهـا من حـجج في ا
مارست القـتل واالختطـاف وكل اجلرائم ضدا بنـاء شعبنـا وكان من الصعب في ظل
عـطيـات ان يشـارك حراك تـشرين في هـذه االنتـخابـات لكن هـناك شـخصـيات هـذه ا
مـنـها اجـتـهـدت في الـرأي ونزلت الى االنـتـخـابـات بعـنـاوين سـياسـيـة لـكـنهـا تـلـتحف
كـاسب كخطوة اولى للتغيير الشامل بتشرين ومـبادئها واهدافها وقد حققت بعض ا
رغم قلة االمـكانات في الدعاية واالعالم و كـانت حتظى بدعم شعبي كبـير كونها غير
مـحــزبـة ومن حــراك الـشــارع الـثــائـر وامل كل اجلــمـاهــيـر في اخلـالص والـيـوم اذا
تخوض هـذه الثلة الـطيبـة من ابناء تشـرين اولى خطوات الـصراع السـياسي الطويل
نـشودالـذي نتـطـلع اليه جـميـعـا ونحن نـدعمـهم بـقدر ثـباتـهم على من اجل التـغيـيـر ا
باديء واألهـداف التي ناضلنا من اجلها ودفعنا لها انهار من الدماء الجل انهاض ا
الـبالد وحتـقـيق مـانـصـبــو الـيه من اعـمـار وبـنـاء  ويـسـتـوجب ان تـكـون هـذه الـدمـاء
ادية غريـات ا ـتصدين اجلـدد وان يكـونوا محـصن ضـد كل ا حاضرة في ذهـنية ا
نقف ـارسه ذوي النفـوذ من اجل شراء الذ  والنفـعية والـترغيب السـياسي الذي 
مساندين وداعـم بقوة لكل التوجهات الوطنيـة التي يعمل عليها هؤالء الرجال ولكن
ـغـريـات االنـا ونـسـيــان دورهم الـتـشـريـعي في الـوقت ذاتـه نـحـذرهم من االنـصـيــاع 
نافع الـشخـصيـة و رغم ثقـتنا وذوبـان ماوعدوا بـه جماهـيرهم ونـاخبـيهم في بـوتقـة ا
ـنـاصب النهم ابـنـاء الـعراق الـكـامـلة انـهم اعـلى شـأنـا من كل مـغريـات الـسـلطـات وا

ـغـريات ...زلم االصالء وأصـلب عودا امـام كل الـعـواصف وا
تـشـرين يـضـعـون الـوطـن في الـقـلـوب وبـوعي كـامل والنـهم
عـاناة تـماهـيا مع ابـناء سـعبـنا والنهم عجنـو مع احملن وا
كـافح  سـندعـمـهم حتـى يكـبر ابـناء بـررة لـهذا الـشـعب ا
احلـلم الـتــشـريـني ويــصـبح عـنــوانـا كـبــيـرا وواقـعــا يـثـيـر
اعجـاب العالم نـتخطى به اخلراب واخلـذالن الذي اشتدت

وطأته علينا وان غدا لناظره غريب.

أصـاب الـثورة من اضـطراب وانـحراف
ــمـــيــز والــكــبــيــر بــعـــد انــتــصــارهــا ا
والـسريع ولـقد كـان الدور االكـبر لـعبد
الــــسالم عــــارف فـي ثـــورة تــــمــــوز من
الـناحية التنفيذية في االقل مع االقرار
بـكل االدوار التي قام بها بقية الضباط
قـرب عـبد ـا فـيهم صـديـقه ا االحـرار 
الــــكــــر قــــاسـم والــــذي عــــبّــــر عــــنه
بـالـصـديق الـوفي فـي رسـالتـه االخـيرة
إلى والـده الـشيـخ محـمـد عارف الـبزاز

ليلة الثورة.
ان اجلــــيش الـــعــــراقي ا بـــحــــكـــمـــة
وشـجاعة عـملية انـهاء االشهر الـتسعة
مـن حــكم احلــزب الـــقــاسي والـــشــديــد
والـذي أساء إلى الكـثير من الـعراقي

حـتى من كـانوا شـركـائهم فـي مواجـهة
الــشــيــوعــيـة وانــحــرافــاتــهـا ومــآسي
ومــظـالم حــكم عـبــدالـكــر قـاسم وقـد
شـارك في الـعمـلـية ضـبـاط كبـار امـثال
صـبـحي عـبـداحلـمـيـد وطـاهـر يـحـيى
هداوي وعـبدالغـني الراوي ومحـمد ا
وهـادي خمـاس وحتى الـضبـاط الذين
حــســـبــوا لــفــتــرة عـــلى حــزب الــبــعث
واخـتلفوا معه عـلى عدة مراحل امثال
حــردان الـــتــكــريــتي وضــبــاط آخــرين
ــتــرددين والــوصــولــيـ يــعــدون من ا
امــثــال احــمــد حــسن الــبــكـر وصــالح
مــهــدي عــمــاش والــذين اشــتـركــوا في
مـؤامـرة  17تـمـوز الحـقـاً بـعـد االعالن
عـن اعــتــزالــهم الــعــمل الــســيــاسي إذ
وجــدوا الـفــرصــة بـعــد جنـاح مــؤامـرة
اغــتـيــال عـبــدالـسالم عــارف الـذي كـان
يـشّكل وجوده حاجـزاً امام محاوالتهم
وارجــاع الـعــراق إلى عــصـر الــفـوضى
والـتبعية واالرتباط وقد انطلقت ثورة
تـشـرين بكـلـمة عـظيـمـة هزت كل مـراكز
االرتـبـاط واخلنـوع والتـبـعيـة; إذ خرج
عـبدالسالم كـما قرأ البـيان االول لثورة
 14تـــمـــوز 1958م وكـــانت الـــكـــلـــمــة
االولـى في بـــيـــان تــــشـــرين الــــعـــظـــيم
وبـــصــوت عــبــدالــسـالم عــارف نــفــسه
مــخـاطـبــاً الـشـعـب الـعـراقي: يــا ابـنـاء
مـحـمـد (ص)... وأشـار في الـبـيان إلى
ـمارسـات اخلطـيرة الـتي جرت خارج ا
الــنــظــام والــقــانــون وتــفــشي ظــاهـرة
الــــفــــســــاد والــــتــــعـــدي والــــتــــعــــذيب
واالعـتقاالت الـعشوائيـة وهذا كله كان
يـجري بـإسم محـاربة الـشيـوعيـة ولكن
بـــنــــفس االســـالــــيب الـــتي اتــــبـــعـــهـــا
الــشـيـوعـيـون في اعــمـالـهم االجـرامـيـة
ـصـونـة ــعـاديـة لــلـقـيم االنــسـانـيــة ا ا

قدسة. بالشريعة االسالمية ا
وبــعـد قـراءة الـبــيـان االول تـمت دعـوة
احلــرس الـقــومي إلى تــسـلــيم الـسالح
وعــدم مــواجــهــة اجلــيش عــلى قــيـاس
ـعـروفـة (من دخل الـقــضـيـة الـنـبـويـة ا
بـيته فـهو آمـن) وهكـذا جرى احلال اذ
ســلّم اغـلب احلــرس الـقــومي سالحـهم

اثـبت وقـف اطالق الـنـار بشـكـل نهـائي
ــريــرة ــنع عــودة احلــرب ا قــانـــوني 
ــؤســفــة في شــمــال الــعــراق وهـذه وا
ؤتمر الـنصيحة قـدمت إليه من خالل ا
االسـالمي الـذي عــقــد في بــغـداد ســنـة
ــبـادرة من اإلمــام اجملـاهـد 1964م و
سـماحة الشيخ محمد مهدي بن الشيخ
مـحـمـد اخلـالـصي (حـفـظه اللـه) وجمع
ـؤتـمـر من الــعـلـمــاء احلـاضـرين فـي ا
وجتــــلى في الـــنــــداء الـــذي صـــدر ذلك
ــؤتـمـر واســتـمـر الــعـمل بــعـدهـا من ا
خالل الـتواصل العـلمائي واالجـتماعي
إلنــهـاء االزمــة كـمــا فـعل ونــشط آنـذاك
الــــشـــيخ اجملــــاهـــد نــــاظم الــــعـــاصي
ــــرحــــوم احلـــاج يــــاســــ الـــدوري وا
والــــعـــلـــمــــاء في الـــشــــمـــال والـــوسط
واجلـنـوب ولقـد عجـز اخملطط الـغربي
االســتـعـمـاري عن الــعـودة إلى الـعـراق
فــقـامـوا بــإثـارة اخلالفـات بــ الـقـوى
الـــوطــنــيـــة والــقـــومــيــة واالسـالمــيــة
واسـتـغـلـوا بـعضـهـا بـعـد تـورط بعض
االطـراف بـها واثـاروا الـطائـفـية فـيـما
كـانت في احلكم شخصيات كثيرة ومن
كـل طـــوائف الـــعـــراق امـــثـــال: طـــاهــر
يــــحــــيى واســــمــــاعـــيـل مــــصـــطــــفى
وعــبـدالـرحــمن الـبــزاز ونـاجي طـالب
وصـبــحي عـبـداحلـمـيـد وفـؤاد عـارف
وعــبـداحلـسن زلــزلـة وعـبــد الـصـاحب
عـلوان وما زال البعض إلى اليوم غير
مـــدرك لــلــمـــخــطط الـــذي أراد إيــصــال
ـــأســاوي الـــعـــراق إلى هــذا الـــوضع ا
اخلـطـير بـعد تـطويق االمـة بالـنكـسات
ــكن واحلـــروب والــفـــ والــتي كـــان 
جتــنـبـهـا لـو تــعـامل الـقـادة مع االمـور
ـرحـلـة بشيء من الـسـيـاسـية في تـلك ا

احلكمة والتعقل.
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لــقـد كـان عــبـدالـسالم عــارف من ابـنـاء
الـعـراق القـريبـ من كل الـعلـماء فـهو
رجع الراحل اول شـخص قام بزيـارة ا
الـسـيد مـحسن احلـكيم بـعد  14تـموز
وقــبل زيــارة عــبـدالــكــر قـاسـم الـتي
تـذكر وحـدها ويـركز علـيهـا وكان على
عـالقـــة مع عـــلــــمـــاء الـــنــــجف وســـعى
لـتوثيقها كـثيراً وكذلك كان على عالقة
مـقربة مع شيوخ بغداد والعراق بشكل
عــام كــأمــجــد الـزهــاوي وجنم الــدين
الــــواعـظ وفـــؤاد اآللــــوسـي وان كـــان
ـــراحل مع اخـــتـــلف في مـــرحــلـــة من ا
الـشــيخ اجملـاهـد الـشـهـيـد عـبـدالـعـزيـز
الـــبـــدري حـــول مـــوضـــوع الـــقــرارات
االشتراكية وبعد كتاب الشيخ الشهيد
حــكم االسالم في االشــتــراكـيــة والـذي
عاجلة كـان محقاً ومصيباً فيه ولكن ا
ــــنع كــــانت حتــــتــــاج إلـى اســـلــــوب 
اسـتغالل الوضع ومخطط احراق البلد
والـسـيـطرة عـلى الـعبـاد وايـقـاعهم في
مـحنـة الظلم واالسـتبداد الـطويل االمد
حـتى مـرحـلـة االحـتالل الـبـغـيـض لـقد
ســاعـد الـبـعـض عـلى انـهــاء حـكم عـبـد
الـسالم عارف واخيه عبد الرحمن ولم
بـادرة واخلطة يـكونـوا هم اصحـاب ا
فـاسـتـغـلـهـا واسـتـغـلـهم غـيـرهم فـجاء
احلـكم اجلـديـد لـيـنـفـذ مـخـطط حتـطيم
الـعـراق في شعـبه وشـخصـيـاته وقواه
وكــوادره وامــكـانــيـاتـه وكـان الــسـعي
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وهــو بــنـاء عــدة مالجىء نــوويــة في بــغـداد
ـشـروع? هذا ـاذا ذلك ا نـهـاية الـعام 1981. 
ثل أهـمـية كـبـيرة جـدا إلسـرائيل. الـسـؤال 
هل يــنــوي الــعـــراق االنــتــقــام من إســرائــيل
نـتـيــجـة الـضـربــة الـتي وجـهــتـهـا لــلـمـفـاعل
الـنووي العراقي صيف العام 1981 ام هناك

مشروع اكبر? 
ـ نـــهـــايـــة الـــعـــام 1981 قـــامت اخملـــابـــرات
الـعــراقــيـة بــعـمــلــيـة تــسـمّـى "كـيــوسـتي "2
ـكـافـحـة التـجـسس أراد الـعـراق مـعـرفـة ما
ــكن ان حتــصل عــلـيـه إسـرائــيل من الــذي 
? والهدف األساسي مـعلومات عبر الفنلندي
لـلـعـمـلــيـة هـو فـنـلـنـدي يــسـمـيه الـعـراقـيـون
ـنــصب جـيــد في شـركـة كـيــوسـتي يــعـمل 
ــوســاد. فــنــلــنــديـــة ويــتــجــسس لـــصــالح ا
كـيوسـتي تـزوج عراقـية كـانت تـعمل لـصالح
اخملـابرات العـراقية مـنذ العام 1978 وكانت
عـنــصـرا مــهــمـا من اجل مــتـابــعـة حتــركـات
زوجـهــا. ـ الـذراع الــثـاني من الــعـمـلــيـة كـان
يـتطلب متابعة السفـارة الفنلندية في بغداد
من هـنا حـاولت اخملابـرات العراقـية الـتحرك
عـلى نـائب الـقنـصل في الـسـفـارة الـفنـلـنـدية

ايـــنـــو ارتي هـــذا االخــيـــر من
مـوالـيـد هلـسـنكي 1938 دخل
الـدراسات اجلـامعـية لـكنه لم
يـكــمل مـشـواره فــيـهـا ابـوه
الـــذي عــــمل في الــــشـــرطـــة
ســـابـــقــا ســـاعـــده من اجل
احلـــصــول عـــلى عـــمل في
مـــجـــال الـــشــرطـــة حـــتى
الـــعـــام 1963 بـــعـــد ذلك
حتـول لـلـعـمل في وزارة
اخلـــارجـــيـــة عـــمل في
الـسفارة الـفنلـندية في
نـيجيريا ب األعوام
1965ـ 1974 عـــــــمل
في الــــــــســــــــفــــــــارة
الـفــنـلـنـديـة بـرومـا.
نـقل اينو ارتي الى
بــغـداد عـام 1980
بعمر الـ 42عاما.

ــا ذكـره ـ وفــقـا 
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نــشـرت صــحــيــفــة "هـلــســنــكي صــانــومـات"
ـقتل الـفـنـلنـديـة مـتـابـعـة صحـفـيـة تـتـعـلق 
الـقنصل الفنلـندي "اينو ارتي" في بغداد عام

ا نشرته الصحيفة: 1982 ادناه ملخص 
ـ فـي أيـــار عـــام 1982 نـــشـــرت صــــحـــيـــفـــة
هـلسـنكي صـانومات خـبرا قـصيـرا عن مقتل
الـقــنـصل الـفــنـلــنـدي في بـغــداد ايـنـو ارتي
مـسـؤولـون في اخلارجـيـة آنـذاك اكـدوا انهم
يـتـابــعـون الـقـضــيـة. بـعـد أسـبــوعـ كـتـبت
صـحـيـفـة أخرى تـدعى "الـتـا صـانـومات" عن
ذلك خـبـرا اشـارت فيه بـان الـقـتل كـان بدافع
الـغيرة. رسمـيا فان القنـصل قتل بتاريخ 24
لفت والغريب انه ومنذ نيسان عام 1982. ا
قـرابـة األربعـ عـاما عـلى احلـادثة لم يـنـشر
أي شيء عن احلـادثـة!! اسـتـمـر احلـال حـتى
اذار عـام 2021 حـيـنــمـا خـصص الـصـحـفي
الـعـراقـي "ديـار الـعـمـري" احــدى حـلـقـاته من
برنامج "قصة اخملابرات العراقية" عبر قناته
عــلى الــيـــوتــيــوب خــصـــصــهــا لـــلــشــركــات

الفنلندية. 
dO  ÂUL «

ـ الـعمري قـدم البرنـامج باللـغة العـربية دون
وجـود تــرجـمــة من هــنـا لم يــحظ الـبــرنـامج
بـاهـتمـام كـبـير مـن قبل اجلـهـات الـفنـلـنـدية.
أهـمـية احلـلـقـة لـيس فقـط النهـا تـتـحدث عن
مـتــابــعــة اخملــابـرات الــعــراقــيـة لــلــشــركـات
الـفـنـلنـديـة بـ األعوام 1981ـ  1984بـشـكل
مـفـصل من اجـل مـكـافـحـة عـمـلـيـات جتـسس
يـقـوم بـها بـعض الـفـنـلـنديـ لـصـالح بـلدان
أخــرى مـنــهـا إسـرائــيل بل إضــافـة الى ذلك
فـانـهــا تـتـطـرق الـى أسـبـاب مـقــتل الـقـنـصل
الـفنلندي اينـو ارتي. العمري اكد في اتصال
علومات مع هـلسنكي صانومات ان مصدر ا
شـخـصان شـاركا فـي تلك الـعـملـيـة احدهـما
ضـابط اخملابرات العراقي "مسـؤول العملية"
ــا يــكـون االسم يــدعى مــازن مـيــخــائــيل "ر
حـركي".  ـ مــطـلع الـثــمـانـيـنــات كـان الـعـراق
يـخـوض حـربـا ضـد ايـران لـكن رغم ذلـك كان
هــنــاك حــوالي 2000 فــنــلــنــديــا في بــغــداد
اغـلبهم عـاملون في مـجال البـناء إضافة الى
عـائالتـهم. الـفـنـلـنـديـون اجنـزوا الـكـثـيـر من
شاريع في العراق بينها مشروع مهم جدا ا
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الـبرنامج فـان اخملابـرات العراقـية عرفت انه
مــثــلي اجلــنـس وفــرت له مــا يــريــد مــقــابل
احلـصول عـلى معـلـومات بـحسب هـلسـنكي
صـانـومـات فـان ايـنـو ارتي لم يـكن مـتـزوجـا
ولم يـكن يتستر على مثـليته اجلنسية.   كان
ايـنو ارتي مـهـما لـلمـخـابرات الـعراقـية النه
وفـقـا لـقـنـاعـة اخملـابـرات الـعـراقـيـة مـرتـبـطا
بـاخملـابـرات الـفنـلـنـديـة. إضـافة الـى انه كان
يــعــد أســبــوعـــيــا تــقــاريـــر امــنــيــة حتــرص
اخملـابرات العراقيـة على االطالع عليها رغم
ان جـهات فـنلنـدية تـؤكد بـان كتابـة التـقارير
ا هي من صالحيات السفير ومكتبه لكن ر
يـكــون عــمـله فـي كـتــابـة الــتــقـاريــر جـزء من
مـهــمـاته الـسـريــة.  نـصب شـبــكـة تـنـصّت
وكـاميرات في مسكن ايـنو ارتي ببغداد. كان
يـسـهل لــلـمـخـابـرات الــعـراقـيـة االطالع عـلى
الـبـريـد الـدبلـومـاسي الـفـنـلـنـدي قبـل ان يتم
رزمه وكـذلك  فك الشفرة الـسرية لكن ذلك
بـحسب البـرنامج لـيس مفيـدا الن اخملابرات
الـعـراقــيـة لم حتـصل عــلى مـتـرجم فــنـلـنـدي
يــســتــطــيع مــعـــرفــة مــضــمــون الــوثــائق!  ـ
الـصحـيـفة الـتـقت بزمالء اليـنـو ارتي عمـلوا

الـفـنـلـنـدي آنـذاك "Håkan Krogius اتـصل
Heikki" برئيس حترير هلسنكي صانومات
Tikkanen وابـلغهم ان احلادث عرضي وان
تابعة. السفير الفنلندي الـقصة ال تستحق ا
تــوفي عـام 2007  ورئــيس الـتــحـريــر تـوفي
عـام 2012. لـكن مـديـر الــتـحـريـر بـصـحـيـفـة
هـلـسنـكي صـانـومات آنـذاك "سـيـبو كـيـفري"
يـؤكـد بـانه سـمع عن اتـصال الـسـفـيـر هـيكي

برئيس التحرير. 
WOKL  ¡UN «

ـ بـعـد مــقـتل ايـنـو ارتي بــفـتـرة قـرر الـعـراق
انــهــاء الــعــمـــلــيــة  الــقــاء الـــقــبض عــلى
الـفـنلـنـدي كـيوسـتي انـكـر الـتهـمـة بـداية ثم
اعـتـرف بـهـا الحـقـا لـكن اعـتـرف بانـه يعـمل
لـصالح النـاتو وليس لـصالح إسرائيل. والن
الــقــانـــون الــعـــراقي يــحـــكم بــاالعـــدام عــلى
اجلــاســوس كـمــا هــو احلــال مع الــصــحـفي
بــازوفـت عـام 1990 فــقــد أســهـمـت تـدخالت
صـالح مهدي عـماش آنذاك سفـير العراق في
فـنلندا أسـهمت باالكـتفاء بطـرد كيوستي من
الـعراق بعد موافقة صدام حس باعتبار ان
الـعـالقـات مع فــنــلـنــدا تـســتــحق االهـتــمـام
وهــكـذا  طـرده بـتـاريخ  15كــانـون الـثـاني
عـام 1984. وتـركت فـي حـقـيـبـته عـبـارة "مع
ن حتـيات اخملابرات العراقية". ـ الكثيرون 
عـاصـروا الـقـصـة تـوفـوا النـهـا حـصـلت قـبل
تعلقة أربـع عاما تقريبا كما ان الوثائق ا
بـها لن يـتم االفـراج عنـها من قـبل اخلارجـية
الــفـنـلــنـديـة اال عـام 2032 أي بـعـد خـمـسـ
عـامـا. لـكن خـبـراء امـنـيـ اكـدوا لـهـلـسنـكي
صـانـومـات ان مـا ورد في الـبـرنـامج مـقـبـول
مـبدئـيا. ـ الـصحـيفـة تشـير الى ان الـتسـمية
الــتي اطــلــقــهــا الــعــراقــيــون " Kiusti عــلى
ـا االغــلب يـقـصــد بـهـا االسم ""Kyösti ور
أســـاســا هـــو اسم رمـــزي. هـــلـــســنـــكي
صـانومات حـصلت على مـعلومات رجل
فـنلـنـدي تنـطـبق علـيه اغـلب التـفـاصيل
الـتي ذكرت في البـرنامج لكـنها ال تـنشر
ـا ان قـصــة الـتـجـسس الزالت اسـمـه طـا
مــــجـــرد اتــــهــــام الــــرجل تــــوفـي في كل

األحوال.
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-
2000008357039.html
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فـي مـثل هـذا الــيـوم الـثــامن عـشـر من
شـهر تشـرين الثاني عام 1963م أكمل
اجلــيش الــعــراقي مــهــمــته الــثـالثــيـة
الـكبيرة بإنهـاء تسلّط اجلناح احلزبي
واحلـــرس الـــقـــومـي الـــتـــابع له عـــلى
مـقـدرات الـبالد بـعـد ثـورتي 14 تـمـوز
1958م وثورة  14رمـضان 8�–شـباط
ـــراحل 1963م وبـــذلك أ اجلـــيش ا
الــتـحــرريـة الــثالث وأدخل الـبــلـد في
مـــرحـــلــــة من الـــهـــدوء واالســـتـــقـــرار
الــسـيــاسي لم يـعــهـدهــا الـعــراق مـنـذ
االحــــتالل الـــبــــريـــطـــانـي وحـــتى ذلك
الـتاريخ وقد استمـرت هذه الفترة من
ذلـك الـيــوم وحــتى انــقالب  17تــمــوز
1968م; الـذي شــكّل انـتـكـاسـة كـبـيـرة
في مـسـيـرة الـتـحـرر الـوطـنـي أدارتـها
اخملــابـرات االمــريــكـيــة عـبــر ثالثـة أو
ـتـعـاون أكـثـر من عـنـاصـر اجلـيش ا
مـع أجـهـزة الـعـدو الـتي كـانت تـخـطط
إلرجـاع العـراق إلى احلضـيرة األولى
وال يــنــبـــغي أن يُــزعج من تــعــاون مع
هـؤالء الـضبـاط الذين عـرفـوا بفـرسان
اخلـيـانة; ألنـهم ال يـختـلـفون مـعـنا في
تــقـــيــيم هـــذه الــعــنـــاصــر الــعـــمــيــلــة
ـا دخلنا والـدنيئـة ولكنهم يـقولون ا
مـعهم الستغاللـهم في مخطط استيالء
احلــــزب عـــلـى الـــســــلـــطــــة وقـــمــــنـــا
ـا بــإسـقــاطـهـم بـعـد 13يــومـاً فــقط 
دفــعـهم إلى تـســمـيـة حـركــتـهم بـثـورة

30-17 من تموز.
w UO  ‚UH «

ان اجلــيـش الــعــراقي وبــقــيــادة أبــرز
الـضـبـاط االحـرار وأبطـال ثـورة تـموز
وثــورة رمــضـان او شــبــاط; هم الـذين
نــــفـــذّوا ثـــورة  18تــــشـــرين الــــثـــاني
1963م بـينـما كان انـقالب او مؤامرة
30-17 تـــمــوز كــمـــا اشــرنــا قـــد نُــفــذ
بـاتــفـاق خـيـاني حـقـيـر داخل احلـرس
اجلــمــهــوري وعــبــر اولــئك الــضــبــاط
ـعروف وبـالتعـاون مع جناح حزب ا
الـبـعث الـذي أُسـقط فـي ثورة تـشـرين
والـذي ظـهرت حـقيـقة بـعض عنـاصره
أكـــثــر مـــنــذ انـــشــقـــاق احلــزب ســـنــة
1966م حـيـث أكد احلـزبـيـون االوائل
عـلى وجود ارتبـاط وعالقات مـشبوهة
بـــ اجلـــنـــاح اآلخـــر وقــيـــادته الـــتي
شـاركت مع اولئك الـعنـاصر في تنـفيذ
ــــشـــــؤوم في17 تـــــمـــــوز االنـــــقـالب ا

1968م.
فـي مـثـل هــذا الــيـوم حتــرّك الــضــابط
ـسـلم الـشـجـاع عـبـد السالم الـعـربي ا
عـارف وهو بطل ثـورة تموز ومن أبرز
ثوّار 14رمضان غير احلزبي والذي
أصــبح رئــيس اجلــمـهــوريــة والـقــائـد
ـسـلـحـة بـعـد اسـقـاط الـعـام لـلـقـوات ا
حـكم عبـد الكر قـاسم صديـقه القد
والــضــابـط االعــلى رتــبــة في تــنــظــيم
سـؤول االول عما الـضبـاط االحرار وا

نسخة من الصحيفة الفنلندية

جمال عبد الناصرعبد السالم عارفعبد الكر قاسم

اسـتــيـعـاب هـذا احلـكم وعـدم الـسـمـاح
بـتـمـريـر مؤامـرة مـحـاصـرته واسـقاطه
والـتي بدأت باغتيـال عبدالسالم عارف
بــــعـــد اعالنـه بـــصـــراحـه عن تـــبــــنـــيه
لـلمـشروع االسالمـي وبعد ازاحـة اخيه
عـبـدالـرحمـن عارف بـعـد حـ ومجيء
زمـرة همجية بدأت عهـدها بالتصفيات
واالغـــــتــــيـــــاالت ومــــروراً بـــــاحلــــروب
واالزمــــات ووصـــلـت الى االســــتـــسالم
لالحــتالل بـكل كـوارثه الــتي نـعـيـشـهـا

إلى اليوم.
لـقد كـانت خطـيئة الـبعض عـدم وعيهم
لـلـمـخـطط الـذي هُيء لـلعـراق وتـنـفـيذ
هـــذا اخملــطـط بــعـــد نــكـــســة حـــزيــران
1967م وذلـك بــعـــد تــفـــجــيـــر طــائــرة
عـــبــدالــسالم عــارف 1966م وخـــشــيــة
اخملـطـطـ من الـتـحـالف الـكـبـيـر الذي
كـان يـقـوده جـمـال عـبـدالـنـاصـر ويُـعد
عــبـدالـسالم عــارف من اهم اركـانه مع
اخـتالف الـرجلـ في الـتوجه الـقومي;
فـــاألول (جــمـــال عـــبــدالـــنــاصـــر) كــان
عـروبياً دون تبني وايضاً بال خصومة
مـع االسالم مع ميل إليه واقرار بواقع
ـنـطـقـة والــثـاني(عـبـدالـسالم االمــة وا
عـارف) كان قومياً ولكن بتبني االسالم
بشكل مباشر وأكيد وبالتزام شخصي
كـان مـعروفـاً عنـه وبه وبروح اسالمـية
قــويــة جتــلّـت كــمــا قــلــنــا في رســالــته
االخـيرة إلى ابـيه ليلـة الثورة وفي كل
مـشاريعه التي اعلـنها من خالل البيان
االول وســيـاسـته الــتي صـرح بـتــنـبـيه
لـها اثنـاء فترة حكـمه القصيـرة ومنها
بـــيـــان ثـــورة تـــشــريـن ومع هـــذا كــان
عـبـدالـسالم عارف بـحـاجـة إلى الكـثـير
من الـتـوجـيه والـنـصـيـحـة والـتـرشـيد
وهــو مــا كــان يــتــقــبــله بــشــكل ســريع
مـباشـر من النـاصحـ ويعـمل به وقد
مـرت االشـارة إلى العـمل بنـصيـحة من
طــلب مـنه عــدم تـنــفـيـذ احــكـام االعـدام
ن حملوا السالح ضد الدولة. بعدد 
ـثـال الـثـاني هـو التـزامه بـنـصـيـحة وا
ــبـــادرة إلى شن مـن طــلب مـــنه عـــدم ا
احلـرب في الشـمال والـتزامه بـالدعوة
إلـى احلـوار مع الـقــيـادة الــكـرديـة رغم
وجـود الـشـبهـات الـواضحـة في سـلوك
بـعض افرادهـا مع التـأكيـد على رفض
فـكـرة االنـفصـال والـتقـسـيم وأدى هذا
احلــوار إلى اصـدار بـيـان 29 حـزيـران
بــعـد وفـاة عــبـد الــسالم عـارف; والـذي

تعـدّ (الـدوغـمـاتيـة)احـد أهم واخـطر اسـبـاب األزمـات الـسيـاسـيـة واالجتـمـاعـية في
الـعـراق والـعـالم الـعـربي.ومع ذلك فـان الـسـيـاسـيـ واالعالمـيـ يـتـعـامـلـون مـعـها
ــرض وال يـلــتــفت الى تـشــخــيص سـبب كـتــعــامل من يـنــشــغل بـوصـف اعـراض ا

العلّة..التي نكشفها لكم اآلن.
القطـعية اجلزمـية الـفكريـة تـعني (الدوغـماتيةDogmatism): اجلمـود العقـائدي
الـعـقـيــديـة..غـيـر ان اكـثــرهـا تـداوال هـو اصـطـالح اجلـمـود الـفـكــري.ولـقـد انـشـغل
كن فـمنهم من وصفهـا بانها طريـقة منغـلقة للتـفكير الفالسفة بـتحديد مضـمونها
ان تـصاحب ايـة ايـديـولـوجيـة بـصـرف الـنظـر عن مـحـتـواها مـا اذا كـانت ديـنـية او
عـتـقدات عـلـمـانيـة.ومـنهم من وصـفـها بـانـها تـنـظيـم معـرفي مـغلق نـسـبيـا خـاص 
طلقـة فيما حددها والمعتـقدات الشخص بخصـوص احلقائق والوقائع والسـلطة ا
ـوقف آخـرون بعـدم قـدرة الـفـرد عـلى تـغـيـيـر افـعـاله او اجتـاهـاته حـتى لـو تطـلّب ا
وصنـفها آخرون بانها وحددها آخـرون بأقوال مطلقة من غـير سند او برهان  ذلك
وانتهى آخرون او بـالنفوذ  صفة األفـراد الذين يسعون الى فرض آرائـهم بالسلطة
ستـند الى مباديء تقـليدية راسخة دون طلق ا الى انها االعـتقاد اجلازم واليـق ا

البحث عن وجه احلق في التسليم بها.
وألن اجلـمود الـفكـري (الـدوغمـاتيـة) يـعدّ من وجـهة نـظـر علـماء الـنـفس واالجتـماع
وأنه الــســبب الــرئــيس لــلـخـالفـات الــســيــاسـيــة الــتي غــالــبــا مـا تــنــتــهي بــحـروب
فقد ظـهرت حوله نـظريات اشـهرها (مرض)خالـقي األزمات من الـقادة السـياسيـ
نـغلق).وعلى وفق نفـتح والعـقل ا نـظريـة روكيـتش التي تنـاولهـا في كتـابه (العقـل ا
هم ( ـتطـرف غـير ا هـذه النـظريـة فأن االفـراد مـنفـتحي الـعقـول (غـير الـدوغمـاتيـ
ويقبلون االفكار الذين يقـبلون التخلّي عن بعض معتقداتهم اذا ما اقتـنعوا بخطئها
اجلــــديــــدة اذا ســــانــــدتــــهــــا ادلــــة قــــويــــة. امــــا االفــــراد مــــنــــغــــلــــقـي الــــعــــقـــول
ـتطـرفـون) فهم الـذين يـرفضـون االفكـار اجلـديدة مـهـما كـانت قوة ا (الـدوغمـاتـيون

ة حتى ان ثبت خطؤها. عتقداتهم القد االدلة التي تساندها ويتشبثون 
هم وعـلى وفق نظـريـة التـصنـيف االجـتمـاعي فان الـنـاس ينـزعون الى تـصـنيف عـا
االجـتـمـاعي الى صـنـفـ " نـحن " ( أو اجلـمـاعـة اخلـاصـة بـالفـرد ) و " هم " ( أو
اجلـمـاعـة االخرى ).وانـهم يـتـحـيزون جلـمـاعـتـهم ويبـالـغـون ويـعظّـمـون ايـجابـيـاتـها
ويغـمـضون اعـينـهم عن سلـبيـاتهـا  فيـمـا يعـمدون الى تـضخـيم سلـبيـات اجلمـاعة
وهذا مـا كنّا نحتنا له مصـطلحا جديدا بعلم االخرى وغضّ الطـرف عن ايجابياتها

واثبتنا ان حكّام العراق..حوالن في السياسة. النفس بأسم (احلول العقلي)
لقد تـوصلت الدراسات السـيكولوجيـة الى ان الدوغماتي( اجلامـد فكريا) ال يسمع
ولـيس هـذا بـسـبـب عـدم كـفـايـته اال نـفــسه وال يـرى غـيـره وال يــتـقـبل الـرأي االخــر
وهذا مـا حدث لقادة ـا بسبب شـعوره بأنه مـنبوذ من قـبل اآلخرين الشخـصية وا
احــزاب األسـالم الــسـيــاسـي في الــعــراق في انــتــخــابـات 2018 الــتي عــزف عن

. ئة من الناخب العراقي شاركة فيها اكثر من 80 با ا
ولك ان تراقب حكّام العراق جتد أن اغلبهم يسارع الى رفض أي دليل او مناقشة
ويـنـظرون الـى االمور اجلـدلـيـة عـلى انـهـا ابـيض واسود تـتعـارض مع مـعـتـقـداتـهم
بعكس صاحب وغـير قادرين على التخـلي عن ارائهم حتى لو بدا لهم خـطؤها فقط
ا يرى ام مخالفا له. عرفة اجلديد سواء كان موافقا  نفتح الذي يتشوق  الفكر ا
كقول نغـلق ال يشـعرك بأنه شـخص عقالني مـنطـقي فارقـة ان صاحب الـفكـر ا وا
ألنه مـتخـندق مع نـفسه من كـانت امور الـعراقـي بـيده بـأن العـلـمانـية كـفر وزنـدقة
دون ادنى ومتبـرمج على معتقدات ومفاهيم جاهزة وقطعية..يحفظها عن ظهر قلب 
ـعـتـقـدات ـكـونــات وا ســيـمـا اذا كـان الــشـعب مـتــنـوع ا ــشـاعـر اآلخـرين اعـتـبـار 

كالشعب العراقي الذي يحتاج الى حاكم منفتح عقليا.
ـواصـفات والـدوغـمـاتـيـة تـفـضي الى الـتـعـصّب وتـعـمل عـلـى تشـكـيـل شـخـصـيـة 
ـيل الى وا اوضـحـهـا..صالبــة الـرأي الـتي ال تـسـمح له بــأن يـتـزحـزح عـنه مــعـيـنـة
الــتــسـلط والــعــدوان الــذي يـســقــطه عــلى اجلـمــاعــات او االشــيـاء الــتي يــتــعـصب
تعصبون في احقادهم على االخرين تفسيرا مبررا عن يجد ا ضدها.وسيكولوجيا
ويعدون التسامح مع اخلصوم ضعفا ا فيها االنتـقام كبوته  دوافعهم ورغـباتهم ا
ولك ان تـتذكـر ما حـدث ب عامي (2006 و2008) الـتي راح ضحـيتـها او جبـنا

اآلف األبرياء من العراقي بسبب دوغمايتهم.
وهي الـتي كــانت الـدوغـمــاتـيـة هـي الـتي اسـقــطت (األخـوان) في مــصـر ولــلـتـاريخ
ادخـلت في نـفق مـظـلم فـريـقي الصـراع في الـيـمن (احلـكـومـة واحلـوثـيـون) الـلذين
فارقة تـفاوضا في الكويت (نيسان-ايار 2016) والى اآلن (2021) مـا تفقا!. وا
ان الـدوغمـاتـية كـانت هي الـسبب فـي بقـاء سـياسـيـ عراقـيـ في السـلـطة سـبـعة

عشـر عاما بـرغم انهم افشل وافـسد من حكم الـعراق في تاريخه
بـأن جنـحــوا في ايـصـال مـعـظم الـعـراقـيـ من الـسـيـاسي
ذوي االصـــابع الــــبـــنـــفــــســـجـــيــــة الى ان يـــكــــونـــوا في
دوجــمــاتـيــتـهم مــثل حـصــان الـعــربـة..ال يــرون اال الـذي
حـتى اذا كان في حـسابـاتـهم احتـمال ان يـكون امامـهم

قبرة!. طريقهم الى..ا
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

مـعـه في رومـا وبــغـداد مــثل الـدبــلـومــاسـيـة
الــفـنــلـنــديـة "Kaija Ilander هــذه األخــيـرة
تــشــيــر الـى انه كــان لــطـــيــفــا انـــيــقــا جــدا
واجـتـمـاعـي. هـذا الـراي مـنـسـجم مع حـديث
Timo Jalkanen"" سـفـيـر فنـلـنـدا في روما
الـذي رافق ارتي هناك لـلفترة 1972ـ 1974.
ـ كل شيء سـار على ما يـرام حتى ليـلة مقتل
نـائب الـقـنصـل الفـنـلـندي 24 نـيـسان 1982
في مـسكنه حينـما كان حاضرا هـناك عشيقه
إضـافة الى عراقي اخـر حصل شجـار بينهم
بـالـسالح واطـلقت رصـاصـة بـاخلطـا فـقـتلت

اينو ارتي. 
ثابـة كارثة للـمخابرات كـان مقتل القـنصل 
العراقية. الصحيفة تنقل عن بعض العامل
ـالجىء الـنـوويـة من الــفـنـلـنـديـة ـشـروع ا
اكـدوا لهـا بـانهم تـداولـوا الشهـر مـقتل ايـنو
ارتي مــا  تــداوله بــيـنــهم ان عــشــيــقه قـد
قـتله. ـ حيـنما نشـر خبر مـقتل اينو ارتي في
وسـائل االعالم الـفنـلنـديـة انزعج الـعراق من
ذلك  اسـتدعـاء السـفيـر الفـنلـندي وعرض
عـلـيه فـيلـم مقـتل ايـنـو ارتي وطـلب مـنه عدم

وضوع.  اثارة ا
ـا ان الـقـصـة مـحـرجة و
لــــلـــــجـــــانب الـــــعـــــراقي
والــفــنــلــنــدي أيــضـا
ـــصـــلـــحـــة كـــانـت ا
تـقتـضي ان يتم طي
تــــلك الــــصـــفــــحـــة
بـــهـــدوء. بــحـــسب
الــــبــــرنـــامـج فـــان
الـــــســــــفــــــيـــــر
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نتخب الـبحريني  في نتـخب العراقي  بنـقطة جديـدة  بعد تعـادله مع ا حظي ا
بـاراة الـثـانـيـة  بدور اجملـمـوعـات في اطـار بـطولـة كـاس الـعـراب الـتي جتري ا
مباريـاتها حالـيا  بدولـة قطر ضـمن اوسع جتمع عربي كـروي  لم حتظى نسخ
البطـولة منـذ انطالقـها .. التـعادل اجلديـد للمـنتـخب العراقي بـرزت فيه تغـييرا
نـتـخب قد قـدمه  في اطـار مـباريـاته الـسابـقـة  سواء في  مـبـاريات عمـا كـان ا
ـؤهل الـتي  شـابهـا الـكـثيـر من االنـتـقادات لـلـعـجز الـتـهـديفي الدور احلـاسم ا
ـنتـخب وعجـز من خالله عن حتقـيق الفوز الـغائب مـنذ  انـتهاء الذي اصاب  ا
ؤهـلـة  للـدور  احلـاسم  وهذا مـا يتـرك الـكثـيـر من االسئـلة دور التـصـفيـات  ا
ثارة عن تغيير الر واالسـلوب  الذي بات يقيد  خـطوط الفريق ويبعدها عن ا
ـنشود  بـاختـيارات لتـشكـيلة من  الالعـب الـقادرين على حتقيق  االسـلوب  ا
احداث الفـارق وحتقـيق اللـمسة االخـيرة وبـناء الـهجمـات  بوتـيرة اسـرع  عما
ــرتـدة واالنـتـشـار كـان عـنه الــبطء  الـذي يـبـرز  فـي االرتـداد لـبـنــاء هـجـمـات ا
السـريع  لـالعبـ مع اعـطـاء اولـويـة لالعب راس احلـربـة  بتـمـريـر  الـكـرة اليه

بعيد عن الضغط الذي يجيده العبي الدفاع ..
ـنـتـخب الـعـراقي  يـبـدو انه في وتـيرة ـباراتـ  الـلـتـان  خـاضـهـما  ا وخالل ا
ـباراة االولى  التي التطـور  لكن ما يـفتقـده للمـسة  التـي ينهي بـها هجـماته فا
ـستوى االفـضل و االكثـر قربا نـتخب العـماني  كـان منـتخبـنا في ا خاضهـا ا
من حتقيق الفوز الغائب منذ فترة طويلة  اال ان سوء احلظ والتمركز اخلاطيء
نـتـخب في وسـرعـة انهـاء الـهـجـمـة وارتـبـاك الـظـهـور االول  كـان من سـمـات ا
طلوبة شوطه االول  حتى بدت احداث الشوط الـثاني مفاجاة  بغيـاب اخلبرة ا
 التي ساعدت على  ارتكاب الكثير من االخطاء السيما من جانب حصول
ـبـاراة  فضال عن الالعب ياسـر قـاسم  على االنـذار الـثاني  لـيـطرد من ا
ـا اثـمر عن ـدافع حـسن كـر  خلـطـا  داخل مـنطـقـة اجلـزاء  ارتكـاب ا
ـنـتخب الـعمـاني  في ظل  نسـبة ـصلـحة ا ركلـة جزاء خـارج احلسـابات 
االستحواذ التي  لم تقارب ما حازه منتخبنا من افضلية نسبية في هذه

باراة . ا
درب الخـتياراته الشبابية تاعب الذين الـقوا باللوم على ا وهنالك من ا
ـبـاراتـ  وهـذا مـا يـسـهم  الـتي تـظـهـر في اطاللـة اولى عـبـر كال من ا
ـبـاريات بـارتـكاب االخـطـاء او قـلـة اخلـبـرة  الـتي تـتـطـلـبـهـا مـثل هـذه ا
ـنـتــخـبـات االخــرى من اوراق تـكـتــيـكـيــة  فـمـثال ـا حتـويـه ا قـيـاســا 
نـتخب الـبحريـني اعتـمد في  اغـلب دقائـق الشوط االول  عـلى عدد ا
ـطـلــوبـة في مـجـاراة من اوراق اخلـبـرة  الــتي  لم تـكن بــالـفـاعـلــيـة ا
سرعة العبـينا الشـباب  الذين ادى اغلـبهم مباراته الـرسمية الـثانية
مثـلـما قـدمـوا اوراق اعتـمـادهم  في هذه الـبـطولـة الـتي تعـد شـهادة
مـيالد الغـلب الـنـجوم الـعـراقـيـ مـثـلـمـا  هـو االمل بـان يـزيـد هوالء

امول  في مواصلة التطور من هم للمستوى ا الالعب من وتيرة تقد
مباراة الخرى ..

ـنـتخب فـي مبـاراته احلـاسـمـة امام وتبـقى االمـال مـعـقـودة علـى ما سـيـقـدمه ا
باراة تعد بيضة الـقبان  حتى اذا ما حالفنا ضيف (قطر ) فهـذه ا نتخب  ا ا
ـنتخب احلظ في احلصول عـلى نقاطـها الثالثـة فحسب  فـان مجرد مـواجهة ا
القطري الذي جرى اعداده خالل الفترة الـسابقة  ببرنامج اعدادي حافل  من
ي كـبطولة ـتتاليـة سواء بالظـهور  في  بطوالت لـها طابع عا خالل مشاركاته ا
كوبـا اميـركا  او من خالل مـشاركـته بـاحدى اجملـاميع اخلـاصة  بـالتـصفـيات
ـونـديـال  قــطـر  وبـالـتـحـديـد لـقــارة اوروبـا  حـيث لـعب في اطـار هـذه ـؤهـلـة  ا
اجملمـوعة مـباريـات اثمـرت عن تـنوع اسـلوبه  وتـنويع  اخلـطط الـتكـتيـكيـة التي
نـتخـبنـا الذي بدات نـتخب الـقطـري باكثـر من صورة  خالفـا  تسهـم بظهـور ا
ـرحلـة السـابقة درب  في ا عليـه الرتابـة  والكالسـيكـية النـاجمـة من  اعتـماد ا
قـارنة مع حتس خط الهـجوم وتمت يل لـلدفاع با كاتانيتش  عـلى اسلوب 
نتـخب  فيما هاجـمي ا ناسب لـلكرات اخلطـرة  مـون ا خط الدفاع ليـضحي ا
ـــدرب الالحـق ادفـــوكــــات قـــراءة  اوراق لم يــــحـــسـن ا
هـمة للمدرب الفريق فغادره عـلى ح غفلـة ليترك ا
نتخب  في اطار ساعد بيـتروفيش  الذي حـول ا ا
ــا حتــسن الــبــطــولــة احلــالــيـــة حلــقل جتــارب  ر
نتخب  اسـتعادة حلن الفوز جتاربه في ان يعيـد ا

الغائب  منذ فترة ليست بالقليلة !
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أثـــارت تــصـــريــحـــات أدلى بــهـــا جنم كـــرة الــقــدم
ــصــري مـحــمــد أبــو تــريــكـة حــول حــمالت دعم ا
ـثـلـي فـي الـدوري اإلجنـلـيزي جـدال واسـعـا في ا
األوسـاط الـريـاضـيـة وبـ نشـطـاء حـقـوق األقـلـيات
عـبـر مواقع الـتواصـل االجتـماعـي.وجاء حـديث أبو
تــريــكـة عــلى قــنـاة "بي إن ســبــورت" خالل حـلــقـة
ـبـاراة في الـدوري اإلجنـلـيـزي اسـتـديـو حتـلـيـلـيـة 
التي جمعـت فريقي تشـيلسي ومانـشستر يـونايتد.
وأشار أبو تـريكة إلى اجلوالت الرسـمية التي يدعم
ـثـلـيـ بـ 27 فـيـهـا الـدوري اإلجنـلــيـزي حـقـوق ا
نوفـمبـر/تـشرين الـثاني و 2ديسـمـبر/كـانون األول
ـثـلـي من خالل ارتـداء الالعـبـ شـعـارات تـدعم ا
مـثل ربــطــة ذراع ودبـابــيس وأربــطــة حـذاء بــألـوان
قـوس قـزح.وقـال: "بـالـطبـع الـدوري اإلجنـلـيـزي هو
ـا هناك ظواهر ـيا من الناحيـة الفنية إ األقوى عا
ال تنـاسب عـقـيـدتنـا وديـنـنا" وحتـدث عن "مـحـاربة
األديـان السمـاوية لـلمثـليـة اجلنسـية".كـما دعا جنم
ـــســلـــمــ األهـــلي الـــســابـق الالعـــبــ الـــعــرب وا
علـق الرياضـي إلى "التصـدي لهذه احلمالت وا
ـــشــاركـــة بــهـــا".وعــبـــر مــواقع الـــتــواصل وعــدم ا
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الفـئات الـسنيـة الهـدف منهـا إعداد نواة
ستقبل. حقيقية للمنتخبات في ا

وأوضـحَ كـمــال: أن االحتـاد اجلــديـد بـدأ
باالهتـمام الكـبير بفـرق الفئات الـعمرية
إذ أن مــنـــهــاج رئــيـس االحتــاد (عــدنــان
درجـــال) يــركـــز عــلى الـــعــمل الـــتــدرجي
وضـرورة االهـتـمـام بــالـفـئـات الـعـمـريـة
وبـالـتالي نـأملُ أن يـكون مـنـتخـبـنا خـير
نـتخب نـتخـبـاتنـا وصـوالً إلى ا قـاعـدة 

الوطني.
وأكــدَ: أن الــعـمل مـع الـفــئــات الـعــمــريـة
يـحـتاج إلـى صبـرٍ ودرايـةٍ وقـدرةِ حتملٍ
درب الـتـعـليم أوالً حـيث يـتـوجب علـى ا
ومن ثم الـــــشــــروع بــــالــــعــــمـل الــــفــــني

والتكتيكي.
الًفتا الى: أنه بدأ مع الفريق منذ عام

ـنـتخب في تـطـور مـستـمـر ونأمل أن وا
نـقـدم في هـذه الـبـطولـة وهي األولى لي
ـــنـــتـــخب جـــيالً جـــديـــداً لـــلـــكـــرة مـع ا

العراقية.
وعن إعــــــداد الـــــفـــــريـق أشـــــار إلى: أن
االسـتـعـدادات هي األهم والـتـي سـتـحدد
نـافـس في الـبـطـولة ـنتـخـب ا مَـن هـو ا
ألن عـامل االنـسجـام والـتعـلم والـتطـبيق
يكـون أفضل مع عـامل الوقت والـتجارب

باريات التجريبية. من خالل ا
ورداً عـــلى أحـــد األســئـــلــة بـــخــصــوص
تـتـويج شـباب الـعـراق بـلقب غـرب آسـيا
ـــاضي أوضحَ: أن تـــتــويج األســبـــوع ا
شــبـاب الــعـراق ســيـــــــــكــون دعـمــاً لـنـا
وحـافـزاً لالعــبـيـنـا لـتــحـــــــــقـيق نـتـائج
أفــضل ولن يــشــكل أي ضــغطٍ بل عــلى
الــعــكس ســيــكــون حــافــزاً لالعــبــــــــــ
ـنـتخب لـتـكـرار مـا حقـقه إخـوانـهم في ا

الشبابي.

الـــثــــامــــنـــة دون سن 15 ســـنــــة والـــتي
تسـتضيفـها مدينـةُ الدمام في الـسعودية
بـحـضـور مـدربي اجملـمـوعـةِ األولى الـتي
تــضم كـالً من الــســعــوديــة ولــبــنــان إلى

جانب منتخبنا.
وقـالَ مـدرب مـنتـخـبنـا لـلـناشـئـ حسن
كـمـال في بـدايـة حـديـثه: نـشـكـرُ األخـوة
الـقـائـمـ عـلى تـنـظـيم الـبـطـولـة حلـسن
االستقـبال وإن األمور تسـير بانسـيابية
ـنـتـخـبـات أن عـالـيــة مـتـمـنـيـاً جلــمـيع ا
تكون البطولة ذات فائدة فنية ويستفيد
مـنــهـا اجلـمـيع ال ســيـمـا ان مـنــتـخـبـات

االهــــداف الــــتي هـي من تــــتـــــكــــلم   في
ـنــتـخب الــنـهـايــة  ونـأمـل ان يـتـشــبث ا
بــالــتــاهـل لــيــكــفــر عـن أخــطــائه   وهــو
ــطــلــوب امـام االنــظــار الــتي ســتــتـجه ا
ــبـاراة بــلــهــفـة شــديــدة صـوب مــلــعب ا
وبانـتظار ان تـتغيـر االمور عبـر  حتقيق
الـنـتـيـجـة االيـجـابـيـة والـبـقـاء في دائـرة

كن. نافسة الطول وقت  ا
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ؤتمرُ الصحفي في فندق ورويك أقيمَ  ا
في مـديـنــة الـدمـام اخلـاص بــاجملـمـوعـةِ
األولى لـبــطـولـة غــرب آسـيـا لـلــنـاشـئـ

اراد الـتــاهل لـدور ربع الــنـهــائي  بـغض
الـنظر عـما تسـفر عنـه نتيـجة لقـاء عمان
ـنـتخب والـبـحـرين بـنـفس الـوقت  يـجـدا
ـستوى نفـسه امام تسـاؤل اجلميع عن ا
تـوقع ان يقـدمه  في مهـمة صـعبة والن ا
االمور لم تـكن  سهلـة على الـوطني الذي
لـم يـتـجـاوز عـقـدة عـجـزه في حتـقـيق اي
فـوز في مجـموعـته  عنـدما تـعادل بـهدف
مع عمان وسـلبا أمـام البحـرين وبرصيد
نـقــطـتــ  وله هـدف وعــلـيه مــثـله وبـات
مــهـدد بــاخلــروج الن  االوضــاع  لــيـست
بـــافـــضل حـــالـــهــا مـن حــيـث نــوع االداء
ـــؤثــر وصـــنع الـــفـــرص والــتـــســـجــيل ا

وتكراراخطاء الوسط والدفاع.
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الـكل لم يـكن راضـيـا عن هـذا االمر
تراجع الذي عليه في ظل الواقع ا
ــنــتــخب  افـرادا وجــمــاعــة كــمـا ا
ســيـكـون من الــصـعب  جـدا حـسم
بـطـاقـة الـتـاهـل الـثـانـيـة من خالل
ـباراة مـبـاشر وفـرض هـذا االمر ا
الــــذي يــــتــــطــــلب من  الـالعــــبـــ
حتقـيق الفوز الخـتزال التـصفيات
ــهـمــة  و ظـروف رغم صــعـوبــة  ا
الــلــعب الـــتي تــقف جلــانب قــطــر
الــذي حـــسـم امـــره  لــكـــنـه يـــريــد
احلفاظ على نـظافة سجـله وقبلها
الــثـائـر  خلـســارته في خـلـيـجي24
بـهـدف لـهدفـ  كـمـا هـو في الوضع

الطبيعي وفي حالة معنوية عالية.
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عـــلى اجلـــانب االخـــر يـــســـعـى الـــعــراق
ـبكر وعمـان والبـحرين تفـادي اخلروج ا
مايـدفـعهـا لـتقـد مـا بوسـعـها لـلـصراع
على خـطف البطـاقة الثـانية  في وقت ان
فــرصـة الــتـاهل امــام تـلك الــفـرق قــائـمـة
فاذا مـا تعادل الوطـني امام قطـر سيرفع
رصــيـده الـى ثالث نــقـاط  بــإنــتــظـار  ان
يـتـعادل عـمـان والـبـحـرين  بـايـة نـتـيـجة
كـانت  مـا ســيـجـعل من الـطــريق سـالـكـة
امــام الــوطــني لالنــتــقــال لــلــدور الــقـادم
وســـيـــذهب بـــعـــيـــد  كل   مـن عـــمــان او
الـبـحـريـن في حـال فـوز اي مـنهـمـا  عـلى
اآلخـــر   وتــــعـــادل الــــعــــراق  وفي حـــال
خـســارتــنــا وتــعــادل عــمــان والــبـحــرين

ستحسم  االمور بفارق االهداف.
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ـنــتـخب  احلل الــوحـيـد سـيــكـون امــام ا
االرجـح هـو الـفــوز عـلى قــطـر  ويـامل ان
ديـر الـفـني بـتـروفـيش قـد عـالج يـكـون ا
االخـطاء  ووضع احلـلول لـهـا خصـوصا
ـستـمـر يعـاني مـنـها مشـكـلـة الهـجـوم  ا
ـــســتــوى الــدولي ـــوجــود لم يــقــدم ا وا
وفــشــلـــوا في حــسم االمـــور مع اضــعف

نتخبات. ا
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 وبــعـــد  بــبــقى الـــســؤال واحلــديث  عن
ـسـتـوى وما الـنـتـيـجـة فـقط   لـيس عن ا
فـــائـــدة  ان تــــلـــعب وتــــؤدي وسط عـــقم
هـجومي وتـعجـز عن التـسجيـل  والتقدر
عــــلى حــــسـم االمــــور  النك لـم تــــســــجل
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ـــنــتــخب يــبــدو الـــوضع مــعـــقــد امــام  ا
ـتـوجب عـليه الـفـوز عـلى قـطر الـوطـني ا

في لـــقــــاء حـــسم
اجملـــــمـــــوعــــة
الــــــــــــــــــــــــــــذي
يجمعهما عند
 العاشرة ليال
فـي اســـــــتــــــاذ
الـــبــــيت اذا مـــا
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كـشف نادي الـشـرطة عن تـعرض
جـمــهـوره العــتــداء وتـمــزيق عـلم

العراق في أربيل .
وقـــال الــنــادي في بـــيــان تــتــقــدمُ
الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي الـشـرطـةِ
ــنـاشــدةِ الــعـاجــلـة الــريـاضـي بـا
هازل التي حدثت إليقاف مهزلةِ ا
وال تـــزال حتــدث فـي إحــدى مــدن
عـراقـنا احلـبـيب مـحافـظـة أربيل
حيثُ قـامت مجـموعة من جـمهورِ
نـادي أربيل بـاالعـتـداءِ على إدارة
وجـمـهــور الـنـادي وتــمـزيق عـلم
الـــعــــراق احلـــبــــيب أمــــام مـــرأى
ومـسـمع كل مـسـؤولي احملـافـظةِ
في ظــاهـــرةٍ بــدت تــتـــكــررُ في كلِ
مناسبةٍ رياضيةٍ من دون أن جتدَ

مَن يتوقف عندها.
وأضــــاف لـــذلك ودفـــعـــاً لـــضـــررٍ
مــســتــقــبــلي ال تُــتــحـمـل عـواقــبه

وردود أفــعـاله نــحـملُ مــسـؤولي
اإلقــلــيم سـالمــة وأمن جــمــاهــيــر
وفريـق النـادي الذي مـا زالَ حتى
اآلن في مـــقــر إقــامــته" مــطــالــبــاً
احتـــادَ الـــكـــرة بـ"اتـــخــاذِ مـــوقفٍ
حـــــاسـمٍ إلحــــقـــــاق احلـق وعــــدم
ــوضــوع الــتـــمــاهـل في حــسـم ا
وبخالفه فإننا كإدارةٍ سيكون لنا
موقف قـانوني من كـل التـداعياتِ

التي حصلت.
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ومـن جـــهـــة اخـــرى نــــفى رئـــيس
نــادي أربـيـل ولـيــد عـارب مـا 
تـــداولـه بـــشــــأن االعـــتــــداء عـــلى
جمهور نادي الشرطة بعد انتهاء

مباراة النادي .
وقـال عـارب في بـيـان صـحـفي إن
جـــمـــهـــور نـــادي الـــشـــرطـــة قـــام
ـقاعـد اخملصـصـة لهم بـتـحطـيم ا
ـــلــــعب في وقــــذفـــهـــا فـي وسط ا

الـوقت الـذي كـان مـشـجـعـو نادي
أربيـل يحـيّون فـيه الالعبـ على
ــبـاراة وحتــقــيــقـهم أدائــهم في ا
الـفـوز.وأضـاف أن جـمـهـور نادي
ـــقــاعــد أربــيل ردوا عـــلى رمي ا
ــاء لــلــجــمــهـور بــرشق قــنــانـي ا
نافس مشيرا الى أن األسايش ا
تــدخـــلـــوا لــفـض الــشـــجـــار بــ
جـمــهـوري الـنـاديـ وادعت عـدة
صــفـحـات عـلـى مـواقع الـتـواصل
االجـتــمــاعي أن االعــتــداء حـصل
بـسـبـب رفع الـعـلم الـعـراقي لـكن
رئيس نـادي أربـيل فنّـد ذلك وأكد
أن "مــــا حـــصـل هـــو شــــغب بـــ
اجلــــمـــهــــور وال عالقـــة لـه بـــرفع
الــعــلم الــعــراقي ال من قــريب وال
مـن بـــعـــيـــد.وشــــدد عـــلى وجـــود
مـحــاوالت من الــبـعض لــتــشـويه
احلـقـائق وحتـريـفـهـا لـلـعب عـلى
الـوتـر الوطـني والـقـومي مـؤكداً

احــتــرام الــعــلم الــعــراقي قــائالً:
"الـعـلم الـعـراقي مـرفـوع في غـرفة
رئيس نـادي أربيل وفي كل مـكان
في اإلقـــلــيم ولـــيــست لـــديــنــا أي

حساسية جتاه ذلك.
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وذكر عارب أن نادي الـشرطة قدم
اعــتـذاره لـنـادي أربـيل عـلى قـيـام
ـقـاعد وفي مـشـجـعـيه بـتحـطـيم ا
ـقابل اعـتذر األخـيـر عمـا حصل ا
و حل األمـــر وديــــاً الفـــتـــاً إلى
الــتـــوجه حــالــيــاً لـالجــتــمــاع مع
الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي الـشـرطـة
لـــتــطــيـــيب اخلــواطـــر كــنــوع من
الـضـيـافـة كــون الـنـادي مـوجـوداً
في أربيـل.كمـا أصدر نـادي أربيل
بـــــيــــانـــــاً جــــاء فـــــيـه: مع األسف
الـشـديـد بـعـض الـصـفـحـات تـريد
ـوضــوع عـنـدمـا تـغــيـيـر مــسـار ا
تـــتـــكـــلـم عن شيء اســـمـه فـــرحــة

ديـسـمـبـر.وتـسـتـمر الـيـوم السـبت 4 
بطـولة الـعالم الـتي انطـلقت اجلـمعة
اضي حتى  16من الشهر اجلاري ا
جموع جوائز وتقام على  14جولة 

تصل إلى مليوني يورو.

ية في لعبة الشطرجن نواجهة عا
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خـسـر الـروسي إيـان نـيـبـومـنـيـاشي
أمـام الـنـرويـجي مـاغـنـوس كـارلـسن
في مواجـهة حـطمت الـرقم القـياسي
ضمن اجلولة الـ 6للمباراة الـنهائية
بــكـأس الــعـالم لــلـشــطـرجن وذلك في
مــركــز دبي لـلــمــعـارض فـي إكـســبـو
ـواجهة ب بطل 2020. واستمرت ا
ي الـعالم الـذي يـدافع عن لـقـبه الـعا
للـمـرة اخلامـسـة والبـطل الروسي 7
ساعات و 45 دقيقة واستغرقت 136

حركة.
ـواجهة رقـما قيـاسيا بهذا حـطمت ا
جـديـدا بـ مبـاريـات بـطـولـة الـعالم
بـالـشـطـرجن ويـعـود تـسـجـيل الـرقم
الـقــيـاسـي األخـيــر لـعـام 1978 خالل
مــبــاراة جــمــعت الــروسي أنــاتــولي
كــاربــوف والـســويــســري من أصـول

روسيـة فيـكتور كـورتشـنوي عـندما
ـتـنـافـسان 124 حـركـة.بـعد أجـرى ا
ست مباريـات تعـادال بخمس مـنها

تــقــدم كــارلــسن بــنــتــيــجـة 2,5 :3,5
باراة السابعة نقطة على أن تقـام ا
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اعتداء في
اربيل على

احد مشجعي
فريق الشرطة

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7139 االثن  1 من  جمادى االولى  1443 هـ  6 من كانون االول (ديسمبر) 2021م
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هاجم الدولي اللبناني السابق محمود حمود السبت عن 57 عاماً إثر مضاعفات إصابته بفيروس درب وا توفي ا
ـزيد من األسى كـورونا.وكتب نـادي شبـاب الساحل الـذي أشرف حمـود على فـريقه األول منـذ العام 2017: 
واللـوعة والـرضاء والـتسلـيم بقـضاء الـله وقدره يـنعي نـادي شبـاب السـاحل حبيـبنـا ورفيـقنـا احلاج مـحمود

نيّة . حمود الذي وافته ا
وعُرف حمود مهاجمـاً مع نادي النجمة في الثمانينيات والتسعينيات قبل انتقاله إلى التدريب حيث عمل
نتخب اللبناني.و مع أندية شباب الـساحل والعهد واإلخاء األهلي وعالـية والنبي شيت باإلضافـة إلى ا
قدّم نـادي الـنـجـمة تـعـازيه في صـفـحتـه على مـوقع فـيـسـبوك: بـأحـر الـتـعازي بـوفـاة الالعب الـتـاريخي
لـلنـادي ومدرب نـادي شبـاب السـاحل احلاج مـحمـود حمـود ستـبقى االسـطورة اخلـالدة في قـلب نادي

النجمة ولن ننساك" كما نعاه نادي العهد الذي قاده إلى لقب الدوري العام 2015.

جمـاهير أربـيل بعـد تغلـبهم على
: ال يـوجد فـريـق الـشـرطـة مـبـيـنـاً
ـــوضـــوع مـن نـــاحـــيـــة شـيء بـــا

اإلســاءة لـــلــعــلم الـــعــراقي ولــكن
الـــبـــعـض وفي كل مـــرة عـــنـــدمـــا
يــخـسـر وإلخـفـاء خـسـارته يـتـجه

إلى بــــعـض األمــــور والــــلـــــبــــيب
بــاإلشـــارة يــفــهم خـــصــوصــاً من
جمـاهير الـشرطة لـيس الكل; لكن

الــــبـــعض يـــحـــاولــــون تـــغـــيـــيـــر
وضوع إلى العنصرية. ا

وأضاف: كفـاكم.. هنالك شيء في
كــرة الـقــدم اسـمه خــسـارة.. أنـتم
خسر ونحن فزنا حظ أوفر لكم
ومبروك لنـا نتمنى لـكم ولفريقكم
ــوفــقـــيــة في قــادم األيــام.. كــرة ا
الــقـــدم لم تــنــتـه بــخــســارة.. ولن

تطول الفرحة على أحد.
ومـضى بـالقـول: نـحن نـعيش في
هذا البـلد والعلم الـعراقي مرفوع
فـي كـافـة الـدوائـر احلــكـومـيـة في
اإلقـلـيم فال حتــاولـوا خـلـق فـتـنـة
نحن بعـيدون عنهـا.وأرفق البيان
بــفــيــديـــو يُــظــهــر كــيــفــيــة قــيــام
ـلعب اجلـمـاهيـر بـكـسر كـراسي ا
وسب وشــتـم أربـيـل وتــــــــــغــلب
فــــــــريـق اربـــــــيـل عــــــــلـى فــــــــريق
الشـــــــرطة اليوم السبت بركالت

اجلزاء في كأس العراق.
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محبيه والعبيه وزمالئه .

وتــزيــنت الــقــاعــة  بــصــورة كــبــيـرة
للمدرب الراحل كـر سلمان  وصور
الراحـلـ االخـرين  الذين عـمـلوا في
نـادي الـكـرخ فـكـانت  صـورة الـراحل
صباح الكـرخي ذلك الرجل الذي كان
ماركـة  مسـجلـة مع فريق كـرة السـلة
وصـورة الــصـحـفي شـاكــر الـعـبـادي
الـذي كــان ضـمن الــلـجـنــة االعالمـيـة

للنادي
وقـــال  مــحـــمــد ابـــراهــيـم أمــ ســر
حـــيث وصف الـــنـــادي فـي كـــلـــمـــته 
رحـيـلـه بـاخلـسـارة الـكــبـيـرة الـتي ال
تـعـوض ومـازال ظالل رحـيـله مـوجع
في اروقــة الــنــادي وحتــدث بــعــدهــا
زمــيـله الــكـابــ حـكــيم شـاكــر حـيث
ـــدرب الــتـــربــوي وصف الـــراحل بـــا
الذي ابـدع في الـتدريب  وبـنى فريق
رائع في نادي الـكرخ وله الـفضل في
ــــواهب الــــتي اكـــتــــشــــاف بــــعض ا
العب وكــانت اصــبــحت جنــوم في ا

الكلـمة الثالـثة لعـائلة الـراحل القاها
بن شقـيقـته وشكر مـن خاللها  ادارة
الــكــرخ عـلى مــواقــفــهـا الــرائــعـة من
عــائـلــة الـكــابـ ولـم تـتــخـلى عــنـهم
وتـــســـأل عن اســـرته وفـي كل شـــهــر
يصل راتـبه الشهـري الذي لم يـنقطع

وفاءُ لكر . 
وتـخـلـل احلـفل  عـرض فـيــلم قـصـيـر
عن حــيـاة الـراحـل كـر سـلــمـان في
تسلـسل زمني حليـاته الكرويـة العبا
ومــــــدربــــــا ومن ثـم كــــــيـف اصــــــيب
بـالـفـيـروس الـلـعـ وبكـاء ابـنـته في
مـــرضه وانــتـــهى الــفـــيــلم بـــرحــيــله
والــتـــشــيــيع الــكــبــيــر الــذي بــدأ من
الــنـادي الـذي عــشـقه مــنـذ الـطــفـولـة
حـتـى وصـول جـثــمـانه الــطـاهـر الى
مـقبـرة الـكرخ وعـنـدما انـتـهى عرض
الفـيلم وعـاد الضـوء الى القـاعة فاذا
جميع احلـاضرين عيـونهم غارقة في
الـدمـوع حرنـآ لـرحـيـله حـتى شـعرت
أن وفــاتـه الــيــوم ولــيـس قــبل عــام .
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ــغـلــقـة غــصت قــاعـة نــادي الـكــرخ ا
بـــعــــشــــرات احلـــضــــور في احلــــفل
الـتـأبـيـني  الـذي اقـامـته ادارة نـادي

ــنــاســبــة مــرور عـام عــلى الــكــرخ 
رحيل مدربها الكروي  اخللوق كر
سـلــمـان الـذي رحل مــثل هـذا الـيـوم
تـاركـا احلــزن والـدمـوع عـلى وجـوه

حفل تأبيني للمدرب كر سلمان في نادي الكرخ

االجـتــمـاعي كـان من الـواضح أن الــشـعـبـيـة الـتي
يحظـى بها جنم األهلي السـابق انعكست على آراء
ـغردين إال أن تـعـليـقـات أبو تـريـكة أثـارت مـوجة ا
واســــعـــة من اجلـــدل خــــاصـــة بـــ اجملـــمـــوعـــات
احلـقـوقـيـة إذ انـتـقــد نـشـطـاء تـصـريـحـات الالعب
صـري واصـفـينـهـا بـ"خطـاب كـراهيـة يـساهم في ا

همشة". التحريض على الفئات ا

محمد أبو تريكة
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{ لشـبونـة- وكاالت - أصيب 13 من فريق
واحـد في الــدوري الــبـرتــغــالي لــكـرة الــقـدم
تحـور فيـروس كورونا اجلـديد أومـيكرون

اضي. بعد مباراة مثيرة يوم السبت ا
وتـــــأكــــدت إصـــــابــــة 13 من العــــبـي فــــريق
بـيـلـيـنـيــنـسش الـذي بـدأ مـبـاراته ضـد فـريق
بـنـفـيـكـا بـتـسعـة العـبـ فـقط بـسـبب تـفـشي
اإلصـابــات بـفــيــروس كـورونــا بـ صــفـوف
باراة.ووجـهت انتقادات الفـريق قبل موعـد ا
ـسـؤولي الدوري الـبرتـغالي لـعدم تـأجيل أو
ـــبــاراة رغم إصـــابــة عــدد من إلــغـــاء هــذه ا
العبي الفريق بفيروس كورونا وذلك قبل أن
ــــتــــحــــور يــــتــــضح أن اإلصــــابــــة جــــاءت 

أوميكرون.
ـباراة إلى الشوط الثاني كان ومع وصول ا
عـدد العبي بـيلـينيـنسش قـد تقـلّص إلى ستة
العـبــ فـقط بــعـد تــعــرّض ثالثـة من العــبـيه
ــا أدى إلى إلـغـاء لـإلصـابـة أثـنــاء الـلـعب 

باراة. ا

ياسر قاسم



AZZAMAN SPORT

{ مدريـد- وكـاالت: يـجـهز تـشـافي هـيـرنانـديـز مـدرب برشـلـونـة ورقتـه احلاسـمـة خلـوض موقـعـة بـايرن
ـقـبل في اجلـولـة الــسـادسـة األخـيـرة من دور اجملـمـوعـات بـدوري أبـطـال أوروبـا. كـان مـيـونخ األربـعـاء ا
بـلي قد شارك في جزء من الشوط الـثاني خالل خسارة برشلونة  0-1 أمام اجلنـاح الفرنسي عثمان د
بـلي على بـرشلـونة في ريال بـيتـيس بـاللـيغـا. ووفقًـا لصـحيـفة مـونـدو ديبـورتيـفو اإلسـبانـية فـإن تأثـيـر د
الشوط الـثاني من اللقاء لم يكن كافـيًا إلنقاذه من خسارة جديـدة. وأشارت إلى أن اجلناح الفرنسي كان
هارة. الـورقة األخطـر للبارسـا حيث إنه صنع  4فرص لـبرشلونـة متفوقًـا على العبي بيـتيس بالسـرعة وا
وأوضحت مونـدو ديبـورتيـفو أن عالم بـرشلـونة بدا وكـأنه يدور في الـشوط الـثاني من مبـاراة بيـتيس حول
بلي و 10 العـب آخرين في مـوقعة ـبلي. وذكرت أن تـشافي يـنوي الدفع بـد نقـطة مركـزية هي عـثمان د
ـاضية كي يكون درب اإلسبـاني يعد الالعب الفـرنسي خالل الفترة ا بايرن مـيونخ احلاسمـة حيث كان ا

جاهزًا للعب أساسيًا في أليانز أرينا.
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ــتـــســلق { الهـــور (بــاكـــســتـــان)-(أ ف ب) - واجه ا
الباكـستاني الشاب شـهروز كاشف مخـاطر جمة على
أعلى جـبال الـكوكب لـكن أسوأ حلـظة له تـبقى مروره
خالل الـصـيف الـفـائت قـرب جـثـة بطـل وطنـي في هذه
الريـاضة أثناء تـسلق قمة كي .2 كـان شهروز في سن
 19 عـــامــا و 138 يـــومـــا فــــقط عـــنـــدمــــا أصـــبح في
تـمـوز/يـولـيـو أصـغر شـخص يـتـسـلق أعـلى قـمـت في
الـعالم إيفرست ( 8849 مـترا) وكي  8611) 2مـترا).
وكان حـينهـا يتسلـق منحدرات كي  2الـشاهقة أسفل
ــر ضــيق شـديــد االنـحــنـاء "عـنق الــزجـاجــة" وهـو 
عندمـا مرّ قرب جثث اكتُشفت حـديثا لاليسلندي جون
سـنوري والـتشـيلـي خوان بـابلـو مور وأسـطورة تـسلق
اجلبال الـباكستانـي محمد علي سـدباره.وقال شهروز
كـاشف في مــقـابـلـة مع وكـالـة فــرانس بـرس "الـلـحـظـة
شـاعر كـانت عنـدما مررت الـتي شعـرت فيـها بـأقوى ا
ــتـسـلــقـ ورأيت جـثــة الـبـطل بـجـانـب (جـثث) هـؤالء ا
القـومي الباكـستاني".في  5شبـاط/فبرايـر اختفى أثر
تـسـلقـ الثالثـة الـذين كانـوا يـحاولـون إتمـام عـملـية ا
الـتـسـلق الـشتـوي لـقـمة كي 2  وهـو إجنـاز حـققه ألول
. وقـد مــرة قــبـلــهم بــثالثــة أســابــيع عــشــرة نـيــبــالــيــ
استقـطبت محـنتـهم اهتمـام وسائل اإلعالم والشـبكات
االجـتــمـاعــيـة فـي بـاكـســتـان حــيث كـان مــحـمــد عـلي
سدباره أشـهر متسلق جبال مـحلي. وعُثر على جثثهم
في  26 تمـوز/يولـيو. في الـيوم التـالي اندفـع شهروز

كاشف إلى الـقمة وجتـاوزهم.وأضاف "لقـد كان مؤثرا
أنـهم أتـوا إلى هــنـا مـدفـوعـ بـالـشــغف نـفـسه مـثـلي.
ــاذا ال أحـقق حـلـمـهم? وأخـذت لـكـنــني قـلت لـنـفـسي 
حـلـمـهم مــعي".وهـذا الـشـهــر اعـتـرف كـتــاب غـيـنـيس
لألرقـام الـقـيـاسـيـة رسـميـا بـشـهـروز كـاشف كـأصـغر
شـخص يتسلق قمة كي 2  وأصغـر متسلق يعتلي قمة
أعلى جبـل عـلى هذا الـكوكب بـعدما جنـح في تسلق
جبل إيـفـرست في أيـار/مـايـو.تقع كي  2 في سـلـسـلة
جبال قـراقرم في شـمال شـرق باكـستـان على احلدود
توحشة" وهي مع الص ويُـطلق عليها اسم "الـقمة ا
أقل ارتـفاعـا من جـبل إيـفـرست لـكـنهـا أكـثـر رعـباً إذ
ـعـرف بــأنـهـا من أخـطـر اجلـبــال في الـعـالم. تـعـصف تُ
بــالــقــمــة كي  2 في الــشــتــاء ريــاح عــاتــيــة قــد تــصل
كن سـرعتـها إلى  200 كـيـلومـتر في الـسـاعة فـيمـا 
أن تـصل درجـات احلـرارة إلى  60 درجـة مـئـوية دون
الــصــفــر فـي بــعض أجــزائــهــا. ورغـم أنه لم يُــضــطــر
ـواجـهـة مـثل هـذا الـطـقس الـصـعب فـي تـمـوز/يـولـيو
ـان يــرى شـهــروز كــاشف أن إيــفــرست وكي " 2 عــا
مـنفـصالن" واصـفـا الـثانـي بأنه جـبل "مـتـوحش".فـهو
عانى هنـاك من العمى الثلجي وعـضة الصقيع وأفلت
بـصعـوبة من بـتر إصـبع قدمه.يـقول شـهروز من مـنزله
فـي الهـور (شـرق) عـاصـمـة الـبـنـجـاب عـلى عـلـو أدنى
بـكثـيـر "كنت خـائـر الـقوى كـانت حلـظة صـعـبة ... أي
ـاضي". وبدأ خـطـوة ناقـصة تـعـني أنك أصبـحت من ا

الـشاب الـباكـستـاني تسـلق اجلبـال عنـدما تعـرف على
قمة ماكرا ( 3885متـرا) في سن احلادية عشرة بينما
كـان في إجـازة مع والده في شـمـال باكـسـتان. ويـقول
"بدأ كل شيء هـناك". فهـو شعـر على قـمة تـلك اجلبال
بـ"االمـتيـاز" وهـو شـعـور تـركه هـنـاك "حـتى يـشـعر به
اآلخـرون الــذين يــأتـون من بــعـدك أيــضــا".وال يـكــتـفي
شـهـروز بـايـفـرست وكي  ?2إذ يـهـدف إلى أن يـصـبح
أصـــغــر شـــخص يــتـــســلق الـــقــمم الـ 14الـــتي يــفــوق
ارتـفـاعـهـا ثـمـانـيـة آالف مـتـر. وتقـع كل هـذه القـمم في
آسـيا في جـبال الـهـيمـااليا أو قـراقـرم وبيـنهـا خمس
في باكـسـتـان.وتـسـلق حوالي  40 شـخـصـا فقـط هذه
ـعلن الـقمم الـ14. لكن خـبراء شـككـوا في دقة الـعلو ا
لــقـمـم عـدة وقــد يـكــون الـعــدد الــفـعــلي ألولــئك الـذين
تسلـقوا بالفـعل كل هذه اجلبال أقل من ذلـك بكثير.وال
يـزال النـيـبـالي مـيـنغـمـا غـيابـو "ديـفـيـد" شيـربـا أصـغر
شـخص حــقق هـذا اإلجنــاز حـتى الــيـوم في سن 30
بـحـسب عـامـا و 166 يـومـا فـي تـشـرين األول 2019  
مـوسـوعـة غـيـنـيس لألرقـام الـقـيـاسـيـة. ومـا زالـت أمام
شهـروز كـاشف بـعدمـا تـسـلق أيضـا قـمـتي مانـاسـلو
في نــيــبـال ( 8163مــتــرا) وبــرود بــيك في بــاكــســتـان
( 8047مـتـرا) عشـر قـمم لـبـلـوغ هـدفه وهـو مـا يأمل
فـي إجنــازه بـــحـــلـــول عــام 2024 وهـــو يـــدرك جـــيــدا
اخملــاطـــر لـــكـــنه ال يــكـــتـــفي بـــالـــعــيـش في األوســاط

احلضرية على مستوى سطح البحر.
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{ لــــــنـــــدن - وكــــــاالت: قـــــال بــــــيب
غوارديوال مـدرب مانـشستـر سيتي
إن فـريـقه "وصل إلى أعـلى مـسـتـوى
وسم وذلك بعد فوزه على له" هذا ا
فريق واتـفورد  1-3 ليـتـصـدر جدول
تـــــرتـــــيـب الـــــدوري اإلجنـــــلـــــيـــــزي
مـتــــــــــاز للـمـرة األولى في موسم ا

. 2021- 2022
 وسـجّـل رحــيم ســتــيــرلـيــنـغ هـدف
التقدم حلامل اللقب بعد أربع دقائق
ــــبــــاراة. وتــــبـــعـه هـــدف من بــــدء ا
هارة لبـرناردو سيـلفـا الذي تفـوق 
عـلى مـدافـعـ اثنـ قـبل الـتـسـديد
من زاويــة ضـيـقــة. وأضـاف سـيــلـفـا
هـدفه الـثاني وهـدف سـيـتي الـثالث
بـعـد اقتـحـام مـنـطقـة جـزاء واتـفورد
ن والـتـسـديـد بـقوة من اجلـانب األ
لـتـســتـقـر الـكـرة في شـبـاك احلـارس
دانـــيـــال بـــاكـــمـــان.وقــلّـص كـــوشــو
هــرنـانـديـز الـفـارق بــتـسـجـيل هـدف
واتفـورد الوحـيد بـعد مـتابـعته كرة
سـددهـا وارتـطـمت بـالـعـارضـة.وقال
ــبـاراة: غــوارديـوال عــقـب انــتــهــاء ا
"نـحن فريـق ثابت بـشـكل ال يـصدق".
وأضـاف: "قـدمنـا أداء جـيـداً بـالـفعل
وأهدرنـا الـعديـد من الـفرص".وبـهذا
الفوز حقق مـانشستر سـيتي سبعة
انــتـــصــارات مـــتــتـــالــيـــة في شــتى

وشــــــــــــــــدد
ـــــانــــول إ
أجلـواسـيل
عـــــــــــــــــــــلــى

ضــــــــــــــــــــــــرورة
االسـتــعـداد لـهـا جـيــدا ومـواجـهـتـهـا
بتواضع وطموح مـضيفا: أتمنى أن

يكون يوما سعيدا للجمهور.
ــاني رالف راجنــنـيك كــمـا كــشف األ
انشـستـر يونـايتد عن ديـر الفنـي  ا
األنــديـة الــتي كـان يــشـجــعـهــا أثـنـاء
الـــــصـــــغــــــر. وقـــــال راجنـــــنـــــيـك في
ـوقع الـرسـمي تـصـريـحـات أبـرزهـا ا
ــانــشــسـتــر يــونــايـتــد: في الــبــدايـة
انيا آخن عندما كنت شجعت فريق أ
في الثـامنـة أو التـاسعـة. أعتـقد أنهم
كــانـــوا يــلــعــبــون في دوري الــدرجــة
األولى. وأردف: بــــعـــد ذلك شـــجـــعت
بــوروسـيـا مــونـشــنـجالدبــاخ وفـريق
فـولـن الـذي ضم العــبـ مـثـل بـيـرتي
فـوجـتس ويـوب هـاينـكس وأولـريك
لــــو فــــيــــفـــر وأالن ســــيــــمــــونــــسن
وولفـجاجن كـلـيف. وأضاف: كـان هذا
الــفـريق فــولن الــذي أثـار حــمــاسـتي

كصبي صغير. 

أخبار النجوم
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{ بـاريس- وكـاالت: أشاد مـاركـو فيـراتي العب وسط بـاريس سـان جـيرمـان بـفريق
النس بـعد تعادل النادي  1-1 جولة  17 من الدوري الـفرنسي.  صرح فـيراتي عبر
قناة كانـال بلس: النس فريق يـلعب بطـريقة محـددة للغايـة إنه فريق شجـاع أعجبني
كن أن نـقـول إنهـا بأسـلوب ـبـاريات والـتي  كثـيـرا ومن اجليـد أن نلـعب مـثل هذه ا
.  وأضـاف الالعب اإليطالي إجنليـزي قليالً مـع الكثـير من الفـرص لدى كال الـطرف
لقد كانت مـباراة قوية للغـاية وتنافسـية حتى آخر دقيقـة لقد أدى فريق النس مباراة
رائـعة لـكـننـا أظـهرنـا شخـصـية قـويـة.  أشار سـعيـنـا لتـحـقيق الـفـوز لكن األمـر كان
تـعة لـلجمـاهيـر.  واستـدرك ماركو صعـبًا لـلغايـة لعب كال الـفريـق مـباراة قويـة و
فـيراتي في خـتام تصـريحـاته لكن جـماهـير باريس اسـتمـتعت بـدرجة أقل ألنـنا نحب

باراة لكن الليلة كانت صعبة علينا.  السيطرة على ا
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بولز فوزا مثيـرا من ملعب مضيفه
بــــروكـــلـن نـــتس

111-107

كـاسح عـلى مـتـذيل الـتـرتـيـب أبـها
بـنـتـيـجـة  42-94 واسـتـعـاد الـفـتح
تـوازنه بـالـفـوز عـلى ضـيـفه تـيـماء
65-101. وتـــخـــتـــتم اجلـــولـــة يـــوم
ـــقــبل بـــلــقـــاء االحتــاد اإلثـــنــ ا
ومــضــيــفـه األنــصــار عــلى صــالــة
ــنـورة. وكـانت ــديـنـة ا الــنـادي بـا
عــجـــلــة دوري الــســـلــة قــد عــادت
ــدة شــهـر لــلــدوران بــعــد تـوقـف 
ـنتخب السعودي بسبب مشاركة ا
ــؤهــلــة لــكـأس في الــتــصــفــيــات ا

العالم.
كـمـا تـعـرض فـريق جـولـدن سـتيت
ـة مفاجئة في دوري واريورز لهز
كـرة السـلة األمـريـكي وخسـر على
يـد ضـيـفه سـان أنـطـونـيـو سـبـيـرز
   112-107وفي أول مبـاراة للـفريق

أكــــثـــر من العـــبــــة خالل الـــلـــقـــاء
وأشـرك جمـيع الالعـبات بـحـثًا عن
إراحة العناصـر األساسية وإدخال

باريات. البدالء في فورمة ا
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
الفترة األولى:  1 - 18 لألهلي
الفترة الثانية:  3 - 32 لألهلي
الفترة الثالثة:  8 - 43 لألهلي
الفترة الرابعة:  23 - 59 لألهلي
ــقـرر أن يـلـتـقي الـشـيـاطـ ومن ا
احلـــمــر فـي نــصـف الــنـــهـــائي مع
ـواجـهــة الـتي جتـمع الــفـائـز مـن ا
بـ فــريــقي الــشــمس وســمــوحـة.
اجلــديــر بـــالــذكـــر أن األهــلي هــو
ـاضيـة عقب حامـل لقب الـبطـولة ا
فـــوزه عــلى نـــظــيـــره ســبـــورتــنج

السكندري.
كــمـا حــسم فــريق أحـد قــمـة
اجلـولـة التـاسـعـة لـلدوري
ـمتـاز لـكرة الـسعـودي ا
الـــســلـــة بـــفــوزه عـــلى
الـــــوحــــدة  70-71عــــلى
لك عـبد صالـة مـدينـة ا
الــعـــزيــز الـــريــاضـــيــة
بالشرائع مساء اليوم
اجلـمعـة. ولم يـسـتطع
باراة إال أحد حسم ا
قبل الـثانيـة األخيرة
باراة بعد أن من ا
فقـد الوحـدة الكرة
األخيرة لترتد إلى
األمــريـكـي شـاني
الـــذي كــسـب خــطــأ
ســجل مـنـه نـقــطـتـ
ــبــاراة الـــثــامــنــة له لــيـــكــسب ا
بالـدوري مـقابل خـسارة وحـيدة
من الـــنــصـــر. وعـــلى الـــرغم من
انتصـار أحد فإنه فـقد الصدارة
لـصـالـح الـهالل بـفـارق اإلسـكـور

بـعـد فوز األخـيـر بـنتـيـجة 101-66
عــلـى حــســاب ضـــيــفه الـــنــهــضــة
بـالــصـالـة اخلـضـراء في الـريـاض.
ـركــز الـثـالث وتـراجـع أحـد إلى ا
ـتصـدر والنـصر خلف الـهالل ا
الـوصـيف الـذي انـتـصـر على
ســـلــة الــسـالم في الــريــاض
بـــنــتــيــجــة  85-104بــفــارق
اإلســــكـــــور مع تـــــســــاوي
األنـــديــة الـــثالثــة. وجنح
األهــــلي فـي إيــــقــــاف
سـلسـلـة خسـائره
في اجلــوالت
األخــــــيــــــرة
بـــانـــتـــصــار

ديـر الـفـني لريـال مـدريد عن { روما- وكـاالت: أعـرب اإليـطالي كـارلـو أنشـيـلـوتي ا
سعـادته بالفوز بـنتيجة  0-2 خالل مواجـهة ريال سوسـيداد ضمن منـافسات اجلولة
الـ 16من الليغـا. وقال أنشيلـوتي خالل تصريحات نـقلتها صـحيفة ماركـا اإلسبانية:
األرقام تشيـر إلى أننا نقوم بعمل جيد ولعـبنا في ملعب صعب ضد فريق قوي وكنا
ـديـر الفـني لـريـال مدريـد: ال أعـتقـد أنـنـا اقتـربـنـا من اللـيـجا أقـويـاء جدَا. وأضـاف ا
نافسـة على اللقب مسـتمرة وهناك فـرق كثيرة تتنـافس ومن الصعب الفوز في وا

ـا أجاب: كـر لـديه مشـكـلة حـيث شـعر كل مـباراة. وعن حـالـة كر بـنـز
ـواجهـة إنتـر ميالن يـوم الثالثـاء القادم بـانزعـاج وال أعتـقد أنه سـيلحق 
لـكنه قـد يـشارك يـوم األحد. واسـتـكمل: أفـضل مـباراة لـريـال مدريـد? قد
ـباراة بـسيـطـة وسهـلة لـكنـهـا لم تكن كـذلك والـفريق أصـبح لديه تبـدو ا
ـبـاريـات وآمل أال يـفـكـر أحد فـي ذلك. وحـول يـوفيـتش مـيـزة في تـلك ا
علق: بالـنسبة لي هـو مهاجم جيـد وماريانو العب مـختلف وقوي لـلغاية
وأريـد أن أهنئ يـوفـيتش الـذي اغـتنم الـفـرصة الـيـوم حيث لم يـكن يـلعب
ـشـاركــة وهـنـاك الـعــديـد من الالعـبـ كــثـيـرا سـابـقــا والـيـوم اسـتــحق ا

يستحقون اللعب. 
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{ القاهرة - وكاالت: صعد النادي
األهـلي بـقـيـادة مـديـره الـفـني عـلي
هـاشـم إلى نـصف نـهــائي بـطـولـة
كــأس مـصــر لـســيـدات الــسـلـة.
ــارد األحـمــر لــقـبل وتــأهل ا
الــنـهـائـي بـعـد اكــتـسـاحه
لنظيره الغـابة بنتيجة 59
 .23 -وقــــرر عـــلـي هـــاشم
ـــــديـــــر الــــفـــــني ا
لـألهـــــــــــــــلـي
جتــربـة

بــعــد حــرمــان فــيــنــكس صــنــز من
ـتـمثل في تـمديـد رقـمه الـقيـاسي ا
حتقيق  18 انتصارا متتاليا سقط
واريــورز بـشـكل غـيــر مـتـوقع أمـام
ســبــيــرز وخــســر بــفـارق  5نــقـاط.
ـة الرابعة وتعرض واريـورز للهز
ـوسم مقابل  19انتصارا في هذا ا
الــوقت الـذي حــقق فـيه ســبـيـرز
ة. فوزه الـثامن مـقابل  13هز
وســجل ســبــيــرز فــوزه الـرابع
عــــلى الـــــتــــوالي بـــــعــــد تــــألق
ديــجــونــتي مــوراي الــذي أحـرز
 22نـقـطة و 12مـتـابـعـة. وأحرز
ســـتــيــفــ كــاري  27 نـــقـــطــة
لواريورز الـذي كان قد حقق
 11 انـتصـارا متـتـاليـا على
ملـعبه. واقـتنص شـيكـاغو
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مدرب مانشستر سيتي يبدي توجيهاته في إحدى مباريات الدوري اإلنكليزي

ــــوسم.وتـــابع ـــســــابـــقـــات هـــذا ا ا
ـــــكن غـــــوارديــــوال قـــــائـالً :" كــــان 
للمباراة أن تـنتهي بعد  10دقائق أو
هم أنـنا لعـبنا بـطريقة  15دقيقـة وا
متـناغـمة مـكنـتنـا من السـيطـرة على

باراة". ا
وأضــاف: "ســـجــلـــنــا ثالثـــة أهــداف
رائــعـــة وكــان بــوســـعــنــا تـــســجــيل
ــزيــد".وبــهــذه الـــنــتــيــجــة تــمــكن ا
مـانـشـسـتـر سيـتي - الـفـائـز بـالـلقب
ـواسم الـعـشرة خـمس مرات خالل ا
ـاضـية - من تـصـدر جـدول تـرتيب ا
الـبــطـولـة بــرصـيـد  35 نـقــطـة بـعـد
خوضه  15مبـاراة. وقال غـوارديوال:
"مـن األفــضل أن نـــكــون في الـــقــمــة
لكننا سنخسر نقاطاً وآمل أن يفعل
خصومـنا كذلك لـكن الطريـق أمامنا
ـركـز طـويـل".وتـقـدم لـيـفــربـول إلى ا
الثـاني برصـيد  34نقـطـة بعـد فوزه
في الـدقـيقـة األخـيـرة من الـوقت بدل
الــضـــائع بـــهــدف وحـــيــد لـــديــفــوك
ــبـاراة الـتي جـمـعـته أوريـجي في ا
مع فـــــريـق وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتــــون
وانــدررز.أمــا تــشـيــلــسي الــذي بـدأ
الـيـوم في صـدارة الـتـرتـيب بـرصـيد
ــركـز  33نـقــطــة فــقــد تــراجع إلـى ا
الثالث بعدما خسر بنتيجة  3-2أمام

ركز الرابع. وست هام صاحب ا
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صرية U³—»…∫ إحدى مباريات منافسات كرة السلة ا
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{ لــنــدن- وكــاالت: يــضع نــادي لــيــفــربــول خــطـة
مـحـكـمـة من أجل اسـتـعـادة العبـيه فـي أسرع وقت
ـكن من بـطـولـة كـأس األ اإلفـريـقـيـة الـتي تـقام
ـقـبل بالـكـامـيرون. خالل شـهـر ينـايـر/ كـانون ثـانٍ ا
ـنـتـظـر أن يـخـسـر لـيـفـربـول خـدمـات الـثالثي ومن ا
ــصـري مــحــمـد صالح الــســنـغــالي ســاديــو مـاني ا
وقع ـدة تـقارب الـشـهر. ووفـقًـا  والـغيـني نـابي كـيتـا 
ليفـربول إيكـو البريطـاني فإن ليـفربول سـيرسل طائرة
خـاصـة إلى الكـامـيرون السـتعـادة صالح ومـاني وكيـتا
سريعًـا عقب انتهاء مـشوار مصر والسنـغال وغينيا في
وقع البريطـاني إلى أن ليفربول سبق أن الكـان. وأشار ا
قام بـهذا األمـر مع ماني في نـسخة  2017الـتي أقيمت في
اجلابـون. وأوضح أن ليفربول يخـطط أيضًا خملاطبة االحتاد

الدولي لكـرة القدم إلعفاء العبيه من اخلـضوع للحجر الصحي
لتقـليل مدة غيابهم عن الريدز. ويسـتهدف ليفربول أن يشارك صالح وماني

في مبـاراة ليستـر سيتي يوم  28 ديسـمبر/كانـون أول اجلاري على ملـعب كينج باور
ـيرليـغ. وإذا وصل منتـخبـا مصر والـسنغـال إلى النـهائي فإن بـاجلولة  20 مـن البر
الـريــدز يــريـد اســتـعــادة الالعـبــ وجتـهــيـزهــمـا لــلــعب ضـد الــثـعــالب أيـضًــا يـوم 9

فبراير/شباط في اجلولة  24 على اآلنفيلد. 

ماركو فيراتي

ـانول { مـدريد - وكـاالت: لم يـبـد إ
أجلـواسيـل مدرب ريـال سـوسـيـيداد
أي اعـتــراض عـلـى فـوز ريــال مـدريـد
الواضح 2-0  لكنه انـتقـد أداء فريقه
وأشاد بـأداء البـرازيلي فـينـيسـيوس
ـيرينجي مـعتبرا أنه جونيور العب ا
كـــــان صـــــاحـب الـــــدور احلـــــاسم في
ـانول أجلواسيل: لقد اللقاء. وقال إ
علـموا بـإمكـانيـاتنـا وقد كـانوا فـريقا
ــفــتــاح عــدم قــويــا ومــتــحــدا. كــان ا
ارتــــكـــــاب أخــــطـــــاء ألنــــهـم كــــانــــوا
سيقـتلونـنا بفـينيـسيوس كـما حدث.
وســبق وأن أشــاد أجلــواسـيـل بـأداء
هاجم البرازيـلي الشاب عدة مرات ا
كن أن وقال عنه عقب الـلقاء: العب 
يــحــسم أي مــبــاراة. لــقــد أحلـق بــنـا
الضـرر وتـمكن من إحـراز هـدف عقب
ـسـتــوى. ولم يـبـد تـســديـدة عـالــيـة ا
درب اهـتمـامـا كبـيرا لـتعـرض ريال ا
ــة لـه عــلى ســـوســـيــيـــداد ألول هـــز
أرضه نـظـرا لـقـوة اخلـصم الـذي كان
يـواجـهه. وأضــاف أنه يـفـكـر اآلن في
قـررة اخلميس مواجـهة آيـندهـوفن ا
ـقبـل في الـدوري األوروبي وتـمنى ا
ـبـاراة. الـتــوفـيق لالعــبـيه في هــذه ا

 البرازيلي
فينيسيوس جونيور
يرينغي العب ا

لــيــتــصـدر اجملــمــوعــة الــشــرقــيـة.
وســـجل زاش الفــ  31 نـــــقـــــطــــة
ـار ديروزان  29 نـقـطة وأضـاف د
لــبــولــز. وتــصــدر كــيــفــ دورانت
قـائـمـة هدافي نـتس بـتـسـجـيله 28
نـقطـة وأضـاف جـيـمس هاردن 14
نـقـطة و 14 تـمـريـرة حـاسمـة. وفي
ـبـاريـات فــاز دنـفـر جنـتس بــاقي ا
على مضيفه نيويورك نيكس -113 
 99 ومـيـلــواكي بـكس عـلى مـيـامي
ــــــــــفــــــــــيس هــــــــــيـت 102-124  و
جـريـزلـيس عـلى داالس مـافـريـكس
90-97.  كــمـا تـغــلب سـاكـرامــيـنـتـو
كينجز على لـوس أجنلوس كليبرز
  99-104 وبــــــــــــــوســــــــــــــــطـن
سـيلتكس على بـورتالند

.145-117 
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قد ال نـثق تمـاما بـإشارات تفـاؤل صدرت عن بـعض اجملتـمعـ فى فنـدق"باليه
ـسـئول أوروبى عن كـوبـرج" بالـعـاصـمـة النـمـسـاوية "فـيـيـنـا"  وبحـديث نـسب 
وقع ئة من مسـودة العودة لالتفاق النووى اإليرانى  ا التـوافق حول ثمان با
أواسط  2015 فى ذات الفـنـدق  ثم انـسحـبت مـنه أمـريكـا عـلى عهـد "دونـالد
تـرامب" فى مايو 2018 وبادلـتها إيران خـروجا بخروج  وجتاوزت الـتزاماتها
فى تخـصيب اليـورانيوم بـالذات  وعطـلت مفاوضـات "فييـنا" ألكثر مـن خمسة
ـتشـدد "إبراهـيم رئـيسى" شـهـور  واستـبـدلت طواقم الـتـفاوض بـعـد صعـود ا
لكـرسى الرئاسـة خلفـا للمعـتدل نسـبيا "حـسن روحانى"  ووافقت أخـيرا على
بدء جولـة التفاوض السابعة  التى تشارك بـها واشنطن على نحو غير مباشر
ـبـاشر عـلـيهـا  وعلـى وفود روسـيا  فـيـما أصـرت إيـران على قـصـر احلوار ا
انيا  وكلها كانت اعترضت على خروج أمريكا والصـ وبريطانيا وفرنسا وأ

من االتفاق  فيما تعهدت إدارة "جو بايدن" بالسعى "الدبلوماسى" إلحيائه .
وقبل نـحو أربعة شهور  كتبت مقاال بعنوان "على شفا حرب"  نشر فى نفس
كـان صـباح الـسبت 7 أغـسطس 2021 وقـلت فيه نـصـا " قد ال نـضيف هـذا ا
جديـدا  إذا توقـعنـا تدحرج فـرص الوصـول التفـاق مع طهـران إلى نهـاية عام
بـايـدن األول فى الـرئـاسـة  هـذا إذا لم تـنـزلق الـتـطـورات اجلـاريـة إلى االجتاه
نطـقة كلها على عـاكس  وتزيد نذر التهـديد بنشوب حروب جـديدة  تضع ا ا
شفـا جرف مستعر"  وقد جرى تنصيب بايدن رئيسا كما هو معروف فى 20
اضى  وال أحد عاقل  حـتى لو كان متفـائال  يتوقع أن تصل اجلولة ينـاير ا
ـفاوض ـنـدوب األمريـكى ا الـسـابعـة إلى اتـفـاق نهـائى نـاجز  خـصـوصا أن ا
"روبـرت مـالى"  ال يـبـدو آمال بـسرعـة الـوصـول التـفاق فى مـفـاوضـات  يـبدو
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والـسـبب بــبـسـاطــة  أن فـجـوات الـتــفـاوض تـتـسـع  وأن إدارة بـايـدن  بـرغم
علنة حتى تـاريخه  ال تبدو مستعـدة للقبول بالطلب تفضـيالتها الدبلوماسـية ا
لـح على صـيغـة بعـينـها  مـنطـوقها الـرفع الـفورى لـعقـوبات أمـريكا اإليـرانى ا
على طـهران  وعددها نحو ألف قرار عقوبـات عبر أربع سنة مضت  مقابل
استـعداد طهران للتراجع عن خـطوات فك االلتزام باتفاق 2015 وكان االتفاق
نص على تـقييد البرنامج النووى اإليـرانى  وخفض نسب تخصيب اليورانيوم
ـئة  ونقل أطنـان اليورانيـوم اخملصب قبلـها إلى روسيا  وخفض إلى 3.67 با
ـركـزى من عـشـرين ألـفـا إلى مـايزيـد قـلـيال عـلى خـمـسة عـدد أجـهـزة الطـرد ا
آالف  وأال تزيـد كمـية الـيورانيـوم اخملصب لـدى إيران على  300كـيلـوجرام 
وقـصر عـمـلـيـات الـتخـصـيب عـلى مـفـاعل "نطـنـز"  ووقـفـهـا تمـامـا فى مـنـشأة
"فـوردو"  وتـعـديل قـلب مـفـاعل "آراك" لـلمـاء الـثـقـيل  بـحـيث ال يـعـود صـاحلا
إلنتـاج "بلوتونـيوم" يدخل فى صنـاعة أسلحـة ذرية  وكلها الـتزامات ذهبت مع
ا وفر إليران فرصة كـسر التزاماتها  ريح إلغـاء ترامب اعترافه باالتفـاق  و
وزيـادة كـمـيـات الـيــورانـيـوم اخملـصب احملـتــجـز لـديـهـا إلى عــشـرين ضـعـفـا 
ـركــزى  ومـضــاعـفــة نـســبـة واســتـخــدام أجـيــال أحـدث من أجــهــزة الـطــرد ا
ئة  ئة  جرت زيادتها الحقا إلى ست با تخـصيب اليورانيوم إلى عشرين با
ـرتفع  القابل ـستوى ا راكـمت لها كـما أعلنت 25 كيـلوجرامـا مخصبـا عند ا
ـئـة الكـافـية إلنـتـاج قنـابل نـوويـة  وهو مـا أثار لـلزيـادة إلى نـسبـة الـتسـعـ با
عيق لعمليات التفتيش  التى كان متفقا مخاوف جـدية  عززها سلوك إيران ا
عليـها طـبقـا للبـروتوكـول اإلضافى مع "الـوكالـة الدولـية للـطاقـة النـووية"  التى
سـئول فشل مـديرهـا العـام "رافائـيل جروسى" فى الـوصول حلل وسـط مع ا
عـنـي  وأعـرب عن إحـبـاطه بـعد زيـارته األخـيـرة لطـهـران  التى اإليـرانـيـ ا
ـراقبـة الدولـية فى مـنشـأة "كرج"  اخملـتصة رفضت إعـادة تنـشيط كـاميرات ا

ركزى األكثر تطورا . بصناعة أجهزة الطرد ا
ومحـصلـة ما جـرى ويجرى  أن إيـران قفـزت إلى احلافـة النـووية  واكـتسبت
ـعـرفة الـضـروريـة  وصار بـوسـعـها عـمـلـيا إنـتـاج قنـابل ذريـة  تـردع فرص ا
تـهـديـدهـا عـسكـريـا من قـبل أمـريـكـا أو إسـرائـيل  فـهى ال حتـتـاج سوى وقت
هـمة النوويـة  قد يكون بضـعة شهور  وقـد يصل إلى عام يتـقلص إلجناز ا
ـعـلن إيـرانـيـا عن فـتـوى حتـر فى أكـثـر الـتـقـديـرات اعـتـداال  بــرغم الـكالم ا
صناعـة القنبـلة الذرية  والـفتاوى اإليرانـية الدينـية قابلـة للتغـيير طبـعا بحسب
ـفـاوضـات غـير ـصـالح الـدنـيـويـة  وهـو مـا يـجـعل إيـران أكـثـر تـشـددا فى ا ا
فاوض باشرة مع واشنطن  وأكثر تصميما على رعاية أولوياتها  وحشر ا ا
األمـريــكى فى زاويــة حـرجــة  وطـرح مــطـالب احلــد األقـصـى عـلــيه  من نـوع
اشتراط الـرفع الكلى الـفورى القابل لـلتحقق مـنه للعقـوبات األمريكـية  إضافة
لضـمان من األمـريكـيـ بعـدم العـودة إللغـاء االتـفاق مـجددا  وهـو ما ال تـقدر
علـيه إدارة بايدن حتى لو رغبت  فليس بوسعها أن تلزم إدارة الحقة باحلفاظ
على االتـفـاق  إال لو جـرت إحـالة االتـفـاق لـتصـديق من الـكوجنـرس  وهـو ما
يـبدو صـعـبا حلـد االسـتحـالـة  فال تتـوافـر لبـايـدن أغلـبـية تـأيـيد كـافـية التـفاق
يـرضى إيـران  والكـوجنـرس بـأغلـبـيته ومـجـلـسيه الـنـواب والشـيـوخ  خاضع
باجلـملة لنـفوذ "اللوبـى اإلسرائيلى"  وإسـرائيل رافضـة قطعيـا إلجناز وإحياء
االتـفـاق اإليـرانى  ثـم أن الـكـوجنـرس يــنـتـظـر انــتـخـابـات جتــديـد نـصـفى فى
نــوفـــمـــبــر 2022 تـــرجح مـــؤشــراتـــهـــا فـــرص تــراجـع حــظـــوظ إدارة بـــايــدن
ـقراطي  مع عودة نفوذ ترامب لالنتعاش بقوة فى الساحة السياسية  والد
ـة ـرشـحـ جـمـهــوريـ من مـعـسـكـره  وهـز ودعـمه الـشـخـصى الــصـاخب 
ـقراطـي فى انـتخـابات مـحلـية جزئـية جـرت مؤخـرا فى بعـض الواليات  الد
ا قـد يؤدى إلى تعميق أزمـة بايدن  الذى أبدى رغبـته فى خوض انتخابات و
قـبلة أواخر 2024 ومن دون ضـمان لفـرص فوزه إذا ترشح ترامب الـرئاسة ا
ـرتــعـشـة  وقـد ال حتـفـزه عـلى مـجـددا  وكـلـهـا هـواجـس قـد تـغل يـد بـايـدن ا
اجملـازفـة بتـوقـيع اتـفـاق على الـنـحـو الذى تـريـده إيـران  فأولـويـاته ومـصاحله
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وبـرغم مــا يـبــدو من عالمـات إرهــاق مـنــهك لـلــوضع االقـتــصـادى فى إيـران 
وتفـاقم ظواهر الـسخط االجتمـاعى  وتزايد مـظاهرات الـغاضبـ ونذر اخلطر
الـداخـلى  إال أن طـهـران تـتـجـاهل ذلك كـله غـالـبـا  وتـصـر عـلى مـطـلب إلـغاء
العـقوبات األمريـكية كلـها  وبصـورة فورية ناجـزة  وهو ما يـزيد من مصاعب
ستحكم أزق ا صانع الـقرار األمريكى  وقد حاولـت واشنطن االلتفاف عـلى ا
 وطـرحت صـيـغة "األقـل مقـابل األقل"  أى جتـمـيـد إيران لـعـمـليـات تـخـصيب
الـيـورانيـوم  مـقابـل رفع أمريـكى مـحدود لـبـعض الـعقـوبـات  وهو مـا رفـضته
لح السـترداد مـئات مـليـارات الدوالرات احملـتجزة طهـران  برغم احـتيـاجهـا ا
بـالعـقـوبات  ولـلـعودة إلى حـريـة تصـديـر بتـرولـها وغـازها الـطـبيـعى  فـبوسع
طـهـران أن تـواصل خـرق جـدار الـعقـوبـات كـمـا تـعـودت لـزمن طـويل  ثم أنـها
وقف األمريكى  وقد جنحت قبلها صارت تـثق أكثر فى جدوى الضغط على ا
تـطورة وتـوسعـها اإلقـليمى فى شطب مـطالب إدراج صـواريخهـا البـاليـستـية ا
على مـوائد التفاوض اجلارى منذ بدء والية بايدن  وهو ما سلمت به واشنطن
ا عـلى أمل احلد من حتول إيران للتحالف مع روسيا ومع الص بالذات  ر
 وقد انـضمت طهران رسميا إلى "منظمة شنجهاى للتعاون" قبل شهور  وقد
بدئى مع بكـ  وكسب استثمـارات صينية تعول عـلى فرص لتنـفيذ اتفاقـها ا
مـوعودة بقـيمة 400 ملـيار دوالر خالل ربع قرن مـقبل  مقابل مـزايا تفضـيلية
لبـك ومـوسكـو فى موانى إيـران واقتـصادهـا وواردات سالحهـا  وهذا أكـثر
ما يثـير حفيظة أمريكا  التى تعتبر عداوتها ومنافستها للص أولوية مطلقة 
تفوق الـرغبة بإعاقة احتماالت تخطى إيران للـعتبة النووية  وانضمامها باألمر
الــواقع لـدول الـنــادى الـنـووى  وعـلـى طـريـقـة مــا فـعـلت "كــوريـا الـشــمـالـيـة" 

احملتمية باجلوار الصينى احلارس .
وقد ال تـبالى واشـنطن بـغضب دول اجلـوار اخلليـجى إليران  وال لـصرخـاتها
الـداعـبـة لـوقف تـهـاون واشـنـطن مع إيـران  والـتـمـلص الـظـاهـر من ضـمـانـات
توارثة لعروش عواصم اخلليج العربية  فليس واردا على احلمـاية األمريكية ا
األغلب  أن تـقرر أمريـكا شن حرب واسـعة على إيـران  وهى لم تفعـلها حتى
كن ال اخللـيجى  وقصارى ما  فى عهـد ترامب الذى كان مهـووسا بغرف ا
ـفـاوضـات إحيـاء االتـفـاق الـنووى  أن أن تـفـعـله أمـريـكا فى حـال فـشل وارد 
تواصل الـضغط عبر عقوبات االقتصاد  وقد بلغت مستوياتها القصوى بدون
جنــاح مــضــمـون  أو أن تــديــر حــروبــا إلـكــتــرونــيـة "ســيــبــرانــيـة" وعــمــلــيـات
نشآت النووية اإليرانية  أو أن تسمح لربيبتها "إسرائيل" استخـباراتية ضد ا
بـشن هـجـمات عـسـكريـة داخل إيـران نـفسـهـا  وهو مـا جتـاهـر به "تل أبيب" 
ـليـار دوالر وتـبدى دول وتـتـحدث عن تـكـلـفة خـطـطه الـبالـغـة مـليـارا ونـصف ا
ا تسميه السياسة بلغ مضاعفا  وإلى غير ذلك  خليـجية استعدادها لدفع ا
األمريـكـية بـاخلـطة "ب"  الـتى قـد تـصل فى حدهـا األقـصى إلى شن ضـربات
انـتـقائـيـة  وكلـهـا صور حـرب مـخفـفـة  قد ال تـردع إيـران  بقـدر مـا حتفـزها

على اجتياز نهائى للعتبة النووية .
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الـــــبــــــاحـــــثـــــون فـي إجـــــراء دراســـــات
مـــضــــبـــوطــــة حـــيث يــــتم مـــطــــابـــقـــة
ـشــاركــ من حـيث مــجــمـوعــتـ مـن ا
ــهــمـة مــثل الــعــمــر وحــالـة الــعــوامل ا

التطعيم والظروف الصحية.
واألهم من ذلك سيحتاج الباحثون إلى
التحكم في مستوى الفقر. قد يكون هذا
الـنــتـغـيـر اجلـديـد سـريع االنـتـشـار بـ
الـفـئــات الـفـقـيـرة وذلك بـحـكم طـبـيـعـة
عـملـهم أو ظروف معـيشـتهم. وغالـبا ما
تكون معاناة هذه اجملموعات اكثر حدة

من االمراض.
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ـزيــد من الــبــلــدان مـتــغــيـر تــكــتـشـف ا
اومـيكرون لكن القـدرة على التشخيص
الــســريع لــلـفــيــروسـات في اخــتــبـارات
كـوفيد 19 اإليـجابـية (بـتحـديد تـسلسل
احلـامـض الـنـووي) تـتـركـز في الـبـلـدان
ـبكرة ـا يعني أن الـبيـانات ا الـغنـية 
حـول انـتـشـار اومـيكـرون سـتـكـون غـير

صحيحة.
 هــنـاك تـوجــيـهـات حتث الــبـلـدان عـلى
قدار اجـراء حتليل للخـامض النووي 
5 من عـــيــنــاتــهــا الــتي أثــبــتت نــتــائج
إيــجــابــيــة لــفــيــروس الــســارس إال أن
الــقـلـيل مــنـهـا يــسـتــطـيع الـقــيـام بـذلك
ومــنـــهــا ال تــســتــطـــيع ابــدا من اجــراء
فــحص الــتـســلــسل اجلـيــنــومي. بـدون
مــشــاركـة جــمــيع الــبــلـدان فـي عـمــلــيـة
ــراقـبـة لن نـتـمــكن من احلـصـول عـلى ا
مـعـلومـات صـحـيحـة عـلى مدى انـتـشار

تغير. ا

آخـــر قـــد يـــعـــتــمـــد عـــلى عـــوامل مـــثل
التطعيم ومعدالت اإلصابة السابقة.
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إذا كــان أومـيــكـرون قــادرا عـلـى تـفـادي
ــضــادة فــهــذا ال يـعــني أن األجــســام ا
ـنــاعــيــة الــنـاجتــة عن االســتــجــابــات ا
الـتطعيم والعدوى الـسابقة لن توفر أي
ـتـغــيـر. تـشــيـر دراسـات حــمـايـة ضــد ا
ـتـواضـعة ـسـتويـات ا ـنـاعـة إلى أن ا ا
ـعادلة قد حتمي ضادة ا من األجـسام ا
الـناس من األشـكال الشـديدة من كـوفيد
19. وقــــد تـــتــــأثـــر جـــوانـب أخـــرى من
ـــنـــاعي وخـــاصــة اخلـاليــا اجلـــهـــاز ا
الـتائيـة بطفـرات أوميكـرون بدرجة أقل
ـضـادة. لكن من اسـتـجابـات األجـسام ا
ـبـكـرة إلى أن مـعـظم تـشـيـر الـتـقـاريـر ا
اإلصــابـات بـأومــيـكــرون كـانت خـفــيـفـة

وهذه إشارة إيجابية.
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دفع تــهـديـد اومـيـكــرون بـعض الـبـلـدان
ـــتــحــدة إلـى تــســريع ــمـــلــكــة ا مـــثل ا
ـعـززة من وتــوسـيع نـطـاق اجلــرعـات ا
لـقـاح كـوفـيـد. لـكن لم يـتـضح بـعـد مدى
تغير. فعالية هذه اجلرعات ضد هذا ا
اجلــرعـات الـثـالــثـة تـشـحن مــسـتـويـات
ــــعــــادلـــة ومن ــــضـــادة ا األجــــســـام ا
احملـتمل أن يـوفر ذلك حـصنـا ضد قدرة
اومـــيـــكـــرون عـــلى الـــتـــهـــرب مـن هــذه
ـضادة. تـشيـر نتـائج جديدة األجـسام ا
إلـى أن األشـــخــاص الـــذيـن تـــعـــرضــوا
بـشـكل متـكرر لـبروتـ السـارس سواء
كـــان ذلك من خالل الـــعــدوى أو جــرعــة

ــــكن أن يــــصــــيب ثـالثــــة إلى ســــتـــة
أضـعاف عـدد األشخاص مـقارنة بـدلتا
خالل نـفس الـفتـرة الزمـنيـة. هذه مـيزة

كبيرة للفيروس - لكن ليس لنا.
يـــراقب الـــبـــاحـــثـــون كـــيـف يـــنـــتـــشــر
اومـيـكرون في أجـزاء أخرى من جـنوب
إفـريقيا وعلى مستوى العالم للحصول
عـــلـى قـــراءة أفـــضل حــــول قـــابـــلـــيـــته
لالنـتقال. إذا تكرر هذا النمط في بلدان
أخـرى فـسـيـكـون ذلك دلـيـلًـا قـويـا جدا
ـــيــزة عـــلى أن أومـــيــكـــرون يــتـــمــتع 
اإلنــتــشـار الــواسع. إذا لم يــحـدث ذلك
ــــثـــال فـي الـــبــــلـــدان عــــلى ســــبـــيـل ا
األوروبـيـة فـهـذا يعـني أن األمـور أكـثر
ـشـهـد تــعـقـيـدا وتـعــتـمـد بـشــدة عـلى ا
ـنـاعـي. لـذلك عـلـيـنـا أن نـنـتـظـر. عـلى ا
الــرغـم من مــحــدوديــة عــدد االصــابــات
بـاومـيكـرون اال انهـا آخذة في االرتـفاع
ــتــحـدة ويــشــيـر إلى أن ــمــلــكـة ا في ا
يزة كن أن يتمتع أيضا  اومـيكرون 

اإلنتشار في بلدان اخرى.
ــكن ألومــيــكــرون الـــتــغــلب عــلى هـل 

ناعة من اللقاحات أو العدوى? ا
يـشـيــر االرتـفـاع الـسـريع لـلـمـتـغـيـر في
جــنــوب إفـــريــقــيــا إلى أن لــديه بــعض

ناعة.  القدرة على التهرب من ا
فـي هـــذا الــســـيـــاق قـــد يـــرجـع جنــاح
اومـيـكـرون في جنـوب إفـريقـيـا إلى حد
كـبير إلى قدرته عـلى إصابة األشخاص
الـذين تعافـوا من كوفيد 19 الـناجم عن
دلـتـا ومـتـغيـرات أخـرى بـاإلضـافة إلى

أولئك الذين  تطعيمهم. 
ـتـغـيـر في مـكـان اال إن مـدى انــتـشـار ا

اآلن عن متغير اوميكرون.
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إن الــصـعـود الـســريع الومـيـكـرون في
جــنـوب إفــريــقـيــا هـو أكــثــر مـا يــقـلق
الـبــاحـثـ ألنه يـشـيـر إلى أن الـبـديل
ــكن أن يــؤدي إلى زيــادة هـائــلـة في
حـاالت كوفـيد 19 فـي أماكن أخرى من

العالم. 
يـقـيس عـلـمـاء األوبئـة انـتـشـار الـوباء
بـاسـتـخـدام مـعـدل (أر) وهـو مـتوسط
عـدد احلاالت اجلـديدة الـناجتة عن كل
إصـابة. في أواخر تشـرين الثاني قرر
ــعــديـة ــعــهــد الــوطــني لـألمــراض ا ا
بــجـنـوب إفـريــقـيـا أن (أر) أعـلى من 2
في احـد مقـاطعـات البـلد. ولـوحظ هذا
ستوى من النمو آلخر مرة في األيام ا
ـــا يـــشـــيـــر إلى أن األولـى لـــلــوبـــاء 
امـيـكـرون لـديه الـقـدرة عـلـى االنـتـشار
بـسـرعة وإصـابـة عدد أكـبـر بكـثـير من
ـتـحـور دلـتـا. ـقـارنـة  األشـخــاص بـا
بـضمن الـتقـديرات احلالـية اومـيكرون

بـالـرغم من ان مـتـغـيـر اومـيـكورن الزال
فـي طــــور انـــــتـــــشـــــاره االول يــــكـــــثف
الــبــاحــثـون فـي جـمــيع أنــحــاء الــعـالم
مــحـاوالتــهم لــفـهـــــــــم الـتــهـديــد الـذي
ـتـــــــحـور اجلـديـد والذي ـثـله هـذا ا
تـأكد انـتشـاره في أكـــــــثر من 38 دولة

لغاية االن. 
ومـع ذلك قـد يـسـتـغـرق األمـر السـابـيع
عــــديــــدة الجل رســـــــم صــــورة أكــــثـــر
اكـــــتــــمـــــاالً عن أومـــــيـــــكــــرون وفـــــهم
قــابــلـــــــــــيــته لـالنـتـــــــــــقــال وشــدته
فـــضـالً عن قـــدرته عــــلى الـــتـــهـــرب من
الـــلــقـــاحـــات والــتـــســــــبـب في إعــادة

العدوى.
ـــزيــد عن اجلـــمــيع يـــريــد ان يـــعــرف ا
أومـيكرون فهـناك القلـيل جدا من الفهم
ا يحدث وهذا صحيح حتى بالنسبة

للعلماء.
وهـنـا احـاول جـمع مـا يـعـرفـه الـعـلـماء
خـصـوصا مـا نـشر في مـجـلة الـطـبيـعة
(اجمللة العلمية االولى في العالم) حتى

مــعـززة الى احـتــمـال أن يـكــون لـديـهم
نشاط معادل ضد أوميكرون. 

ـعزز هـل من دلـيل عـلى ان الـتـطـعـيم ا
ضـد كوفيد ) 19اجلـرعة الثالـثة) يوفر
طـــبــقــة إضــافـــيــة من احلـــمــايــة ضــد

رض?  ا
هــنـاك بـعض االدلــة عـلى فـعــالـيـة ذلك
ولكن ال تزال األسئلة تدور حول درجة
احلـمــايـة وعـدد مـرات الـتـطـعـيم الـتي
سـنـكون في حـاجـة إليـهـا.  العـديد من
الـتـفاصـيل حـول قدرة الـلـقاحـات على
الـتـغـلب عـلـى أومـيـكـرون ال تـزال غـير
مـعروفـة. لسـوء احلظ ما زلـنا نـعيش
. عــلــمـا ان في حــالــة من عــدم الــيـقــ
اعالن الـــعــلـــمــاء الـــبــريـــطــانـــيــ أن
ــعــززة لـفــايــزر ومــدورنـا اجلــرعــات ا
كــانـت االفــضل في االســتــعــمــال ضــد
مرض كوفيد ال يشمل متغير اومكرون
الن الــتــجــارب كــانت قــد اجــريت قــبل

ظهوره. 
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ــبـكـرة أومــيـكـرون ربــطت الـتــقـاريـر ا
ـا زاد اآلمـال في بــاعـراض خـفـيـفـة 
أن الـبديل قد يكون أقل حدة من بعض
ـكن أن أسـالفه. لـكن هــذه الـتـقــاريـر 
تـكون مـضلـلة. األمر صـعب للـغاية في

الوقت احلالي.
االنـتــشـار اجلـغـرافي وحـجم الـعـيـنـة
األكــبــر مع تــزايــد احلــاالت ســيـعــطي
الـــبـــاحـــثـــ فـــكـــرة أفـــضل عـن مــدى
ـبـكرة عن إمـكـانـيـة تعـمـيم الـتـقاريـر ا
ـرض اخلفيف. فـي النهايـة سيرغب ا
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الصحـة حيث وفـرت التامـ الصحي
لكـافة الـسكـان واتبـعت نهـجا صـارما
في الــدراســة الــطـبــيــة وجــعــلت هـذه
ــــهـــنـــة فـي خـــدمـــة اجلــــمـــيع واول ا
مايتخرج الطـبيب عليه العمل في دار
ــسـنــ و مـعــاجلــتـهم وتــنــظـيــفـهم ا
شـــخـــصـــيـــا لــــيـــكـــون عـــلى عـــلم من
معـاناتـهم وحتولت من دولـة مفـترسة
ـضـطـهدة الى دولـة تـاوي الـشـعـوب ا
من ويالت احلـروب وقــسـاوة احلـكـام
الـــفــاســـدين والــتـــجــأت الـــيــهــا االف
الــعـــراقــيــ من قــســـاوة الــنــظــامــ

السابق واحلالي. 
ـفـتـعل بـعـد ســقـوط الـنـظـام الـبــائـد ا
حلـربـ خـلـيــجـيـتـ وحـصـار خـانق
عـــلى الـــشـــعب في 9 نـــيـــســان 2005
ـؤسـسـات وانـهـيــار كـافـة الـدوائــر وا
ــا فـيـهـا اجلـيش وقـوى احلـكـومـيـة 
االمن  شكلت حكومة جـديدة منتخبة
إلعـــادة هــيـــكــلـــة الــدولـــة ســيـــاســيــا
واقــتــصــاديــا وعــمــرانــيــا ومــعــاجلـة
الـبطـالـة والـفـقر وإنـدثـار آثـار احلرب
واحلــصــار عـلـى الـشــعب   ولــكــنــهـا
سلكت نفس اساليب االنظمة السابقة
فـي تــســمــيــة الــســلـــطــة بــالــقــومــيــة
ناصب وثروات والطائفيـة و توزيع ا
الـــبالد فـــيــمـــا بــيـــنــهم واســـتــغـــلــوا
الـرئاسـات الـثالث في تـشـريع قـوان
وفـق الـــنــــفس االمــــارة بــــالـــســــؤ في
الـرواتب واخملـصـصـات واالمـتـيـازات
اخليالية واستشراء الفساد في هيكل
احلـكـومة  فـي دولة فـقـدت مـقـومـاتـها
االساسـية  دون اخـذ العبـرة من قادة
اصبـحوا خـدامـا لشـعوبـهم ونهـضوا
بهم من حتت ركـام احلروب وسـحقوا
الـنــفس االمــارة بـالــســؤ إلعالء رمـوز
دولهم التي اصبحت اليوم ذات الثقل
انيا يا كا االقتصادي والسياسي عـا

وذجا . ويابان 
خالل قرن من الزمن مرت على العراق
من حـكـومـات بـنـظـام مـلـكي دسـتوري
وحكومات عـسكريـة ومن ثم حكومات
منـتخـبة ولم يـحصـد العـراقيـ منـها
إالّ اخلـــيــبـــة والـــدمــار وهـــدر ثــروات
الـــبـالد الــــهـــائــــلــــة الثــــراء احلــــكـــام
واعوانهم وغنيمة لالعداء ونقمة على
الـــشـــعـب في اجملـــاعـــة واســـتـــشـــراء
الــفـــســاد وعــدم االســـتــقــرار واالمــان
وضـعف التـعـلـيم والـرعـاية الـصـحـية
واسبـابـها مـعروفـة لـلقـاصي والداني
وهي الشغف الـقبلي لـلثراء والـسلطة
وعـدم قــبـول االخــر في الـزعــامـة لـدى
اجلـمـيع  وابـقـاء اجملتـمع فـي صراع
مـــســـتـــد فـــقـــد الـــدولـــة الـــســـيــادة
ــكن ومـــقــومــاتـــهــا االســاســـيــة وال 
االفـالت مـــنــــهــــا إالّ بــــالـــتــــخــــلي عن
قـيتة  وخلق التعـصب والعنصـرية ا
هـــويــة وطــنــيـــة عــراقـــــــيـــة جلــمــيع
ـــــكــــونــــات او اخـــــضــــاع الــــعــــراق ا
لـلـتـدخالت اخلـارجـيـة نـحـو الـشـتـات

واالنقسام .                 

امـالت سـيـاسـة احلـكم الى الـقـومـيـة
ومن خاللـها الـطـائـفـية بـشـكل مـلفت
لالنـظــاروكـلـمــا جـاء نـظــام بـإنـقالب
عسكـري توسع ذلك الـنهج في البالد
بوتيرة اكثر الن جـميع احلكام كانوا
يــخـــتــارون اعــوانــهـم من اقــربــاءهم
وطـائــفـتــهم وقـومـيــتـهم الطــالـة امـد
حـــكـــمــهـم الجل الـــثــراء واالمـــتـــيــاز
بالتـسلط والشهـرة بالعـصا الغـليظة
واخلــبــز واوصــلــوا الـعــراق الـى مـا
نـحن فـيه ولم يـسع أي مـنـهم خلـلق
هـــويــة وطـــنــيـــة عــراقــيـــة لــيـــتــولى
ناسب كان ا ناسب في ا الشخص ا
إلدارة البالد من أي فـئـة كان كـما في
دول كثيـرة استـطاعت االسـتفادة من
التـنوع الـثقـافي لتـطويـر دولهم بـعد
اخــذ الـــعــبــرة مـن احــداث احلــربــ
دمـرت اللتـ استعرت يـت ا العا

من شرارة القومية والطائفية .
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ـولعـة لتـلك احلرب ادارت ـانيا ا فأ
وجـهــة سـيـاسـتــهـا الـعـدوانــيـة بـعـد
ـيـة الـثـانيـة الـى السـلم احلـرب الـعـا
ـدنـيـة خلـدمـة والـبـنـاء والـصـنـاعـة ا
مــواطـنــيــهـا والــعــالم اجــمع  حـيث
قـــامت بــتــشـــكــيل حــكـــومــة جــديــدة
ووجلت الــنــهــار بــالـلــيل فـي الـعــمل
الـدؤب وجــذب االيـادي الــعـامــلـة من
اخلـارج لـتـعـمـيـر مـا دمـرتـهـا احلرب
ــعـــامل واعــادتــهــا ـــنــشــآت وا من ا
بـــتـــفـــوق اجــد مـن الــســـابق حـــسب
مـــاافـــاد بــهـــا احــد الـــشـــخــصـــيــات
ـصريـة عـندمـا زار بـرل االعالميـة ا
رور بـعد سـنـة من انـتـهـاء احلـرب و
فترة طـويلـة ال اتذكر اسم الـصحـيفة
واالعالمي  قــد وجــدهــا بــان حــركـة
الـعـمران مـسـتـمـرة لـيال ونـهارا دون
ـديـنــة الى سـابق انـقــطـاع وعــادت ا
عهـدها وبـحلـة جديـدة واتخـذت هذه
الـدولة سـبـيـلـ في جناح نـهـضـتـها
وتـقدمـهـا اولهـمـا التـربـيـة والتـعـليم
وال تـوجـد فـيـهـا دراسـات اهلـيـة الى
الــيـــوم وال الــدروس اخلــصـــوصــيــة
ــدارس احلـكـومـيـة وفق واهـتـمت بـا
مــنـاهج تـربــويـة وتــعـلـيــمـيــة تـفـوق
ــدارس االهــلــيـة فـي جــمـيـع الـدول ا
ويدرس اوالد اعلى مسؤل في الدولة
مع اوالد اصــــغـــر مـــوظـف اوكـــاسب
ـســتـوى وثــانـيــهـمـا فــيـهــا بـنــفس ا

ـــراحل مـــرت الــــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة 
مـأسـاويـة كـثيـرة مـنـذ تـشـكـيـلـهـا عام
1921 الن لم تكن هناك توافق من قبل
مكونـاتها اخملـتلفـة ثقافـيا وجغـرافيا
ان حتـتل ارضـهم من قــبل بـريـطـانـيـا
ـستـعـمـرة وحتكـمـهم واشـتركت في ا
مـعـارك ضاريـة ضـدهـا عـشـائـر الـكرد
والــعـــرب بــطـــوائــفــهـم في الــواليــات
العـثـمـانيـة الـثالث واسـتشـهـد رئيس
عشـيـرة كورديـة في مـعـركة الـشـعيـبة
في نيسان  1915ودفن هناك واستمر
الـقـتـال مـعـهـا الى ان احـتـلت كـركـوك
وصل بتفوقها العسكري واسست وا
دولـــة الـــعــراق عـــلـى ارضــيـــة هـــشــة
لتـسهل عـليـها نـشر الـفتـنة الـطائـفية
والـقـومـيـة فـيـهـا لـنـهب ثـرواتـهـا ولم
ناصـرتهم لها تفعـلها مع اخلـليجـ 
ـنطـقة في طرد الـعـثمـان واحـتالل ا
وفي مــراوغـة ســيـاســيــة اسـتــطـاعت
اقناع جميع االطراف الـعراقية باالمر
الواقع بدوافع دينية بتنصيب فيصل
احلجازي من منـاصريهم ومن اصول
عـربــيـة وديـنــيـة مـشــهـورة من خـارج
ـنـطـقـة مـلــكـا عـلـيـهـا وعـبـدالـرحـمن ا
الــگـالنـ رئـــيــســا لــلــوزراء من اصــول
كـورديـة ومـن اسـرة ديـنـيــة مـشـهـورة
ـلك اسـلـوب تـطـوير ايـضـا  واتخـذ ا
العالقات السـياسية واالجـتماعية مع
الـشـيـعـة لـثـقـلـهم االجـتـمـاعي وراعى
ــارسـة مــشـاركــتـهم في الــسـلــطـة و
عــاداتـــهم وتــقـــالــيــدهم وطـــقــوســهم
ذهبية مـالم يتخذه أي حاكم عراقي ا
بـعـده بـنـفس الـوزن ولـكن لم يـكن مع
الكورد قياسا بـنفس االسلوب بالرغم
من إشراكهم في السلطة حيث منعهم
من االحتفال بيـومهم القومي في عيد
نــــوروز ومـــــنع عــــلــــيــــهم الــــدراســــة
واســـتـــعـــمــال لـــغـــتــهـم في الـــدوائــر
واحملاكم كلـما سـيطرت الـسلـطة على
ـنـطـقـة ويـتـراجع عـنه عـنـد اشـتـداد ا
مارستها االضطرابات والقتال فـيها 
ـسـمـيات خـجـولة لـفتـرات مـحدودة 
بعيد الشجرة وتارة بعيد الربيع دون
الــنــطق اعــتــرافــا بــعــيــدهم الــقــومي
نــوروز في دولــة اســست عــلـى مــبـدأ
تـعــدد الـقـومــيـات واالديـان واســتـمـر
الــوضع عــلى هـذه الــشــاكــلـة الى 14
تموز  1958وانسـحاب بـريـطانـيا من
العـراق وبتـدش الـنظـام اجلمـهوري
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موسكو

وجـود فـرص الـتـعـيـ لـلـعـمل فـي هذه
ــؤسـســات الـتي لـيس هــنـاك ضـرورة ا
ــؤسـسـات ــتـوفـر من ا لــهـا اصال الن ا
العلمية احلكومية يكفي ويسد احلاجة
مـع عدم االهـتمام بـاجلانب الـنوعي الن
ــسـتــثـمــر يـهـتـم بـالـربـح فـلـيــجـا الى ا
استقدام الكوادر احلديثة قليلة اخلبرة
ال نـها تـقنع بالـقلـيل في زمن يزداد فيه
سـنويـا جيش الـعاطـل من احلـريج
وعـــيــاب فــرص الــعــمل امــا حتــصــيل
االيـرادات الـعامـة لـلدولـة فهـنـاك تلـكؤا
واضـح كما هـو االمر ذاته في النـفقات
الــعــامـة  الــتي يـجـب ان تـكــون دقـيــقـة
وسـلـيـمـة وحتـديـد الرسـوم الـكـمـر كـية
والــــضــــرائب فــــمــــصــــادر  االيـــرادات
ــالــيــة ال تــأخـذ مــتــعــددة لــكـن وزارة ا
دورهــا في حتـصـيل اإليــرادات الـعـامـة
كما يجب اضافة الى الهدر في النفقات
ــالي وشـــيـــوع ظــاهـــــــــرة الــفـــســـاد ا
واالداري عـــلى نــطـــاق واسع وبــســبب
حتــجـيم سـيـادة الـقـــــــــانـون وانـفالت
الـــسالح كل ذألك ادى الـى تــوسع هــذه
الـظاهرة التي مالها انهاء دور الدولة 
كـل ذلك غيـر معـقول تـمامـا فمـتى تدار
الــدولـة بـنـشـاط مـعـقـول هـو بـالـتـأكـيـد
عـكس الال معقول  وامـالنا معـلقة على
احلـكـومـة القـادمـة التي نـامل ان تـكون
ــواطن بـــأفــعـــالــهــا مـــوضع اعــتـــزاز ا
الــعــراقي وتــخــلــيص الــبـلــد من كل اال
نـــشـــطـــة  الـال مــعــــــــــقـــولـــة في ادارة

الدولة.

حــ الــبــلـد مــعــروف عــنه بــلـد زراعي
يــنـتج ويـصـدر كــمـا مـعـروف عـنه ومن
زمـن طـويل وفي الــبـلـد مــواقع اثـاريـة
ــــدن وســـــيــــاحـــــيــــة في مـــــخــــتـــــلف ا
كن ان تـكون السـياحة واحملـافظـات  
لـيـارات الـدوالرات نعم مـصـدر ايـراد 
واقع  موضع مـليارات الـدوالرات الن ا
اهـتمـام  لدى شـعوب الـعديـد من الدول
ولــديــهم رغـبــة شــديـدة في زيــارة هـذه
ـواقع الـسـياحـيـة  في الـبلـد ال سـباب ا
تــاريـخـيـة وسـيـاحـيـة في ان  فـاذا  مـا
تـوفر االمن ومقومات السياحة تنتعش
الــسـيــاحـة  ومن االمــور االخـرى الـتي
يـكـتـنـفـهـا الـقـصـور هـو عـدم الـرد عـلى
االنــــتـــهـــاكـــات الـــتـي حتـــصل من دول
اجلــوار  بــرا وبــحـرا وجــوا كــتــجـاوز
بــعض الــدول عـلى احلــدود الـبــريـة او
الـبحريـة ومن اجل ضمان هـيمنـة البلد
ــــيــــاه الــــبـــــحــــريــــة يــــجب رد عـــــلى ا
االعــتـداءات او الـتـدخالت او الـتـجـاوز
بـقوات جوية كانتهاك االجواء الوطنية
 او دخول قوات عسكرية وتمركزها في
مــنــاطق مــعـيــنــة دون ان يـكــون هــنـاك
مــوقف من احلـكـومــة عـلى مـر سـنـوات
ـواقف ومــازال احلــال كـمــا هــو ومن ا
االخــرى  اتـبـاع سـيـاسـات داخل الـبـلـد
ـدن وذلك مــنـهـا تـغــيـيـر في هـيــكـلـيـة ا
ــتـنــزهــات من خالل بــالــقــضــاء عــلى ا
تــغـيــيـر  هــيـئـتــهـا الى مــوالت او قـطع
ســكــنـيــة وفي ذلك تــخــريب لـهــيــكـلــيـة
ـدن ــديــنــة كــمــا حـصـل في بــعض ا ا

ــطـالـبــة وبـقـوة الــبـلــد والـعـمـل عـلى ا
نبع من ائية مع دول ا بـحقوق البلـد ا
الـدول اجملـاورة وعـدم الـتـراخـي مـهـما
كـانت الـعالقـة مع هذه الـدولـة او تلك 
حـيـث ان هـذه احلقـوق لـيـس حلزب او
مـنـظـمـة  او شخص مـعـ او اي جـهة
بـل هي حقـوق بـلد يـضم شـعب يـطالب
بـــحـــقـــوقه وهـي مــلـك لـــهــذا الـــشـــعب
وبـالتالي التفـريط بها خيانة  والـقيام
ـوارد بــكل مـا يـتـطـلـبـة احلـفـاظ عـلى ا
ــــائـــيـــة  من حـــيث  بـــنـــاء الـــســـدود ا
واخلزانات والنواظم وحسب ما يقرره
ـــائـــيـــة وهي ـــوارد ا خـــبـــراء وزارة ا
وزارة فــيــهـا الــكــثـيــر من اخلــبـراء في
ياه بكل الـري والبزل يجيدون  ادارة ا
الـــوســـائل عـــلى ان يـــكـــون هــنـــاك من

يستمع الى ما يقولون  .
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امـــا الـــقــطـــاع الــصـــنــاعي  فـــان هــذا
الــقـطـاع كـان في زمن مــا يـسـيـر سـيـرا
حــســنــا في الــســبــعــيــنــات من الــقـرن
ـــاضي وقــد تــلــكـــا بــســبب احلــروب ا
ولـــكـــنه لـم يــتـــوقـف اذ رغم احلـــصــار
الــشـامل كــانت الـشــركـات الــصـنــاعـيـة
شـغالة و بـإنتاج  وفيـر ولكنـها اهملت
نـهج   واعتمد بـعد االحتالل بـشكل  
االســتــيـراد من دول مــعــيـنــة  واصـبح
الـبـلـد وكـان االمـر يـجب ان يـبـقى  هذا
البلد سوقا لتصريف منتوجات  الدول
الــتـي يـتـم االسـتــيــراد مــنــهــا كــالـدول
االقـلـيـمـيـة ودول اجلـوار  حتـديـدا في

ـتازة وتـأهـيل الـشـباب وسـيـاقـات  
وعــلى نـفس االسس الــتي كـان يـعـمل
بها  سابقا حيث خريج كلية الشرطة
ــنح يــدرس ثـالث سـنــوات مــكــثــفـة 
بـعدها بـكالوريـوس في علـوم الشرطة
ويـتـغذى بـعلـوم عسـكـرية وقـانونـية 
وعـلى مـسـتوى اجلـيش لـديـنا كـلـيات
عـسكـرية كـالكـليـة العـسكـرية والـكلـية
الـعسكرية الفنيـة وكلية القوة اجلوية
ستـوى كفاءة حـيث اعداد خـريجـ 
عـالي تـشـهـد على كـفـاءتـهم صـوالتهم
خـالل احلروب الـتي خـاضـهـا الـعراق
فـي حرب فلسط وغيرها هكذا  هي
الــــدولـــة امــــا اقـــتــــصـــاديــــا فـــابـــرز
ـــوارد االهــــتـــمـــامـــات اســــتـــثـــمـــار ا
توفـرة في البـلد وبناء االقـتصاديـة ا
قـطاع زراعي وتأهـيله ودعمه بـحماية
ـنـتج الـوطـني ودعـمـة تـمـامـا  ومنع ا
ــكـن انــتــاجه داخل ــا  االســـتــيــراد 

ان ادارة الــدولـة مـهـمـة لـيـست سـهـلـة
بـل هي عــمل كــبـيــر ولــهــا مـتــطــلــبـات
ـلـكـهـا أيـا كـان  وعـلى ومــقـومـات ال 
وفـق ذلك يــجب ان يــكــون من يــســتــلم
ادارة الـــدولـــة وفي اي من مـــواقــعـــهــا
ـــكـن ان يــقـــال عـــنه فالن رجـل دولــة
ورجـل الدولـة هو الـذي يعـرف بالـتمام
ـــصــطـــلح  حــيث مـــاذا يــعـــني هــذا ا
ـسؤولية  الـكبيرة ذات الـصلة بإدارة ا
ـــســتـــويــ الـــداخــلي الـــدولــة عـــلى ا
ـسـتـوى الـداخـلي واخلــارجي فـعـلى ا
يـهتم ويـسعى رجل الدولـة الى حتقيق
االمـن الداخـلي  اوال  وسـيادة الـقـانون
وبــنـاء اجلـيش والـقــوى االمـنـيـة الـتي
بـــتــطــلـــبــهــا حتـــقــيق االمـن الــداخــلي
بـــقـــيـــادة انـــاس مــهـــنـــيـــ خــريـــجي
ؤسسات العسكرية ومن اهل اخلبرة ا
والـكفـاءة ولديـنا كلـيات الـشرطة وهي
ـــة ولـــديـــهـــا اعـــراف وتـــقـــالـــيــد قـــد

وهــنـاك كـمــا يـقـال ســيـصل االمـر الى
مـتـنزه الـزوراء في بـغـداد بالـعراق او
فـي مـــدن او مـــحـــافـــظـــات اخــرى  او
احملــاوالت  الــتي تـريــد الــغـاء او رفع
مـعالم اثارية وتاريخية بحجج واهية
ال تـــعــبــر اال عن قــصــور في الــنــظــرة
ـسـار الـتــاريخ الـعـربي الــتـاريـخـيــة  
واالسـالمي كــاحملــاوالت الـــتي يــقــال
عـــنـــهـــا انــهـــا تـــهــدف  الـى رفع هــذا
الــتـمـثـال ألنـه يـخص فالن الـذي رحل
قــبل مـئـات الـسـنـ  وبـحـجج واهـيـة
وال مـــعـــنى لــهـــا  ومن هـــذا الــقـــبــيل
مـحاوالت بائسة ال تنـفع بقدر ما تثير
الــنـزاعـات وتـسئ الى مـشـاعـر االخـر
كـــمـــا ان مــا يـــجــري في الـــقــطـــاعــ
الــصــحي والـتــعـلــيــمي من اجـرا ءات
وســيــاســات _ال تـــســأ هم في تــقــد
ستوى خـدمة صحية  او تعلـيمية  با
ـطلـوب في الوقت الذي كـان العراق ا
يـــســـتــقـــطب مـــرضى الـــدول االخــرى
ـسـتـشـفـيـات  الـعـراقـية لـلـعالج في ا
هــجــر واغــتـيـل الـكــادر الــطـبـي فـدفع
االخـــرين عــلى الـــهــجــرة واالمــر ذاته
لــلـعـلـمـاء واســاتـذة اجلـامـعـات وكـان
الـتوسع في الـقطاع الـتعلـيمي االهلي
ـتــاجـرة غــيــر مـبــرر واكـبــر دوافــعه ا
ـنح اجازة ـال  كمـا ان من  وكـسب ا
ـؤسسات التعليـمية ليسوا ذا عالقة ا
بـالتعليم اصـال وينظرون الى الكوادر
الـتدريسـية بنـظرة دنيـا وهذا ما رواه
تـدريـسيـون اضطـرتـهم احلاجـة وعدم
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الـتعـليم  الـعالي والـبـحث العـلمي بـشكل
خـاص هو من باب االسـتثمـار ذو العوائد
طـويلـة األمد ,ولـيسـت من باب االسـتهالك
عـلى نسق ما ينفق على السلع والبضائع
الـكـمالـية ,وأن مـا ينـفق عـلى التـعلـيم هو
تــوظــيف مـثــمــر لـلــمـوارد ويــؤتي ثــمـاره
مـضاعـفـة ويـؤدي إن أحـسن استـخـدامـها
إلى عـائـدات اقـتـصـاديـة تـفـوق الـعـائدات
االقــتـصــاديـة لــلـمــشـروعــات الـصــنـاعــيـة
والـزراعية وسـواها. وقد أكـدت الدراسات
ذات الـعالقـة بـاالقـتـصـاد الـتـربوي والـتي
قـــام بــهـــا( الـــبـــاحث ديـــنـــون األمــريـــكي
وريـــداوي الـــبـــريــطـــانـي وســـتـــرومـــلــ
الـروسي)  وهي تؤكد جميعها أن الزيادة
ال في اإلنـتاج ال تعود فـقط لزيادة رأس ا
والـيد العاملة بل يرجع إلى عوامل التقدم
عـلوماتـي وما وراءه من إعداد الـتقـني وا

وتدريب وتعليم للموارد البشرية .
نــسـتــطـيع الــقــول أن مـســتـوى الــتـعــلـيم
الــعــالـي في الــعــراق عـــنــد نــهـــايــة عــقــد
الــسـبـعـيــنـيـات كـان مــتـقـدمــا مـقـارنـة مع
ـنـطـقة ,عـنـدما كـان هـناك ست جـامـعات ا
ستنصرية جـامعات فقط هي : ( بغداد وا
ــوصل والــبــصــرة والــتــكــنــولـــوجــيــة وا
والـسليمانية ) ,ولـكن األوضاع السياسية
الـعامة كانت حتمل في طيـاتها نذير شؤم
جتـسـده سيـاسـات الـتـبـعـيث والـتـضـييق
ـــيـــة لألســـاتــذة عـــلى احلـــريـــات األكــاد
وحتـويل مـؤسـسـات الـتـعلـيم الـعـالي إلى
بـؤر للـدعـاية الـسـياسـيـة للـحـزب احلاكم,
ــعــايــيـــر الــنــزاهــة واجلــودة ــا اخـل 
وأفـسـد البـحث الـعـلـمي وغـايـاته في هذه
ـؤسـسـات ,تـلـتـهـا سـنـوات من احلـروب ا
العـبثية التي أقدم علـيها النظام وسنوات
ـؤسـسات حـصـار وجتـويع أوقـعت هـذه ا
في شـللية كامـلة عن أداء دورها في خدمة
اجملـتـمع والـبـحث الـعـلمي ,وفـد بـدأت في
عقـد الـثمـانـينـيـات والتـسـعيـنـيات مالمح
الــهــجــرة لـلــكــادر الــتــدريـسـي إلى الـدول
الــعـربـيــة وتـرك اجلـامــعـات عـلى خــلـفـيـة
ـعـيـشـيـة تـردي األوضـاع االقـتـصـاديـة وا
الـعامة أن مبررات إصالح الـتعليم العالي
في الــعــراق لــتــشــكـل خــطــوة اإلحــسـاس
الـــــضـــــروري بـــــجــــدواه ,وأن أي إصالح
حـقيقي في مجال التـعليم العالي والبحث
ـــكن أن يــــحـــقق األهـــداف الـــعـــلــــمي ال 
ـرجوة مـنه إال إذا جاء كـجزء من عـملـية ا
إصالحـــيــــة شــــامـــلــــة تـــشــــمل اجملـــاالت
الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـية
والــثــقــافـيــة والــديــنــيــة وخـاصــة في ظل
ــتــفــاعل بــ هـذه ــتــبــادل وا الــتــأثــيـر ا
اجملاالت ,وأن الشروع احلقيقي في عملية
اإلصـالح يـــجب أن يـــتـــزامن مع تـــوفـــيـــر
مــسـتـلـزمـاته األسـاسـيــة.وتـنـحـيـة تـسـلط
ــقـــيــته في االحــزاب ومـــحــاصــصــتـــهــا ا
ـناصب الـقـيادات اجلـامعـيه والـسيـطره ا
عـــــــــلـى قــــــــــرررات وبـــــــــرامـج الـــــــــوزاره
وتـشـكـيالتـهـا  هي اخلـطـوه األسـاس في
ؤسـسه وتعـزيـز مقـوماتـها اصالح هـذه ا

للنهوض بالعراق وشعبه.
{ استاذ دكتور

جـوانبهـا وصوال الى اعـتماد اسـتخدام 
ــعـلـومــات واالتـصـال في تــكـنـولــوجـيـا ا
ا يتيح اكبر قدر من العـملية التعليمية 
االســتــفــادة من نــواجتــهــا في الــتــعـلــيم
نظومة الـبحثية والـتدريب.والنهوض بـا
ا يـلبي في مـؤسسـات التـعـليم الـعـالي 
احـتـيـاجـات اجملـتـمع وحـاجـات مـجـتـمع
االعـــــمــــال والــــصــــنـــــاعــــة واخلــــدمــــات
واســـتــحـــداث عــدد مـن الــتـــخــصـــصــات
الـبـيـئـيـة تـلـبى احـتـيـاجـات اجملـتـمع من
الـتـداخـل والـتـمـازج الــذى  بـ بـعض
الــعـــلــوم خالل الــســنــوات االخــيــرة . ان
تـطـويـر الـتــعـلـيم الـتــقـني  سـوف يـضع
ا يوفر كانة الالئقة به  و الـعراق في ا
احــتــيــاجــات اجملــتـمـع من الــفــنـيــ في

مختلف اجملاالت .
—uD  ‰uB

ان اصالح  مـنظومة التعليم العالي  من
خالل إعــادة صـيــاغــة عــمل  مــكــونـات 
ا يتوافق ـنظومة وآليات العمل بها   ا
مع الـتـطـور احلاصل لـيـواكب الـتـغـيرات
ــيــة واالرتــقــاء بــجـودة احملــلــيــة والــعــا
رافقة التي تقدمها مؤسسات اخلـدمات ا
ـراكــز االسـتــشـاريـة الــتـعــلـيم الــعـالـي (ا
الـطبية  اجلـامعية  –مـراكز االستشارات
الــهــنــدســيــة  والــزراعــيــة  –الــوحــدات
ــراكــز االنــتــاجــيــة ومــراكـز الــتــدريب وا
ــراكــز اخلــدمــيــة- وإعــداد الــكــوادر  وا
ــا يــعــظم دور اخلــدمــات الـــتــربــويــة ) 
مــؤسـســات الـتــعـلــيم الــعـالي في خــدمـة
اجملـتـمع وتنـمـيـته.وحتـقـيق ربط الـعراق
ـحيـطه العـربي واالقليـمي والدولي من
خـالل مـنــظــومـة تــعــاون ثـقــافي وعــلـمي
لـحـقيـات الـثقـافـية وتعـلـيمـي نواتـهـا  ا
تــأتي أهــمــيــة إصالح الــتــعــلـيـم الـعــالي
بـــــشــــــكل خــــــاص بـــــاعــــــتـــــبـــــاره األداة
االستـراتـيـجـيـة الـتـي يعـتـمـد عـلـيـهـا في
تقدم اجملتمعات وحل مشاكلها احلاضرة
في الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـية
والثـقـافـيـة وصـنع مـستـقـبـلـهـا وتـرسيخ
   والــشــعــوب في مــكــانـــتــهــا بــ األ
امــتالك نـاصــيـة الـعــلم والـتــكـنـولــوجـيـا
والـبـحث العـلـمي. ونـحن إذا مـا تـتـبـعـنا
تــاريخ الــنــهـضــات االقــتــصـاديــة لــلـدول
ـتقدمة فـأننا جنـدها ترجع من قريب أو ا
بــعــيـد إلـى عــوامل الــتـربــيــة والــتــعـلــيم
والــتــأهــيـل والى الــنــظـم الــتــعــلـــيــمــيــة
ـتـطـورة ,والى الـتـعـلــيم الـعـالي بـشـكل ا
خـاص  كما  اعتماد مثل هذا االصالح
ية الثانية. في اليابان عقب احلرب العا
ـذكـورة أعاله أصـبح ولـذلك ولألسـبـاب ا
االنـفاق على التـعليم بصـورة عامة وعلى

من جـمـلـة االصالح التـي دعا لـهـا الـسـيد
مــقـــتــدى  الــصـــدر في خــطــابـه بــتــاريخ
2021/10/11 هـو اصالح مؤسسة التعليم
الـعالـي ألن  التـعـلـيم الـركيـزة األسـاسـية
لـتقـدم اجملتـمعـات وتنـشئـة أجيـال واعية
ومـستـنـيرة وقـادرة عـلى البـنـاء والعـطاء
سـتـمر. وكـلـما جنـحت مـهمـة  الـتعـليم ا
حتــــقق األمن واالســــتــــقــــرار والــــتــــقـــدم
والـنـهـضـة لـلـمجـتـمـع في كـافـة اجملاالت.
تـطلبات لذلـك يُعد تطـوير التعـليم أحد ا
ـسـتـدامة الرئـيـسـيـة لتـحـقـيق الـتـنـميـة ا
ـاناً بـأن التـعليم ـفهومـها الـشامل .وإ
هـو عـمــاد الـتـقــدم في عـراقـنــا احلـبـيب 
وأحـد أهم أسس التـطور  والـرقي  فإن 
تـطوير التعليم في العراق يترتب  إجراء

اصالح شامل  لعمل منظومته  .
بــهــدف إقـــامــة نــظـــام تــعــلــيـــمي  عــالي
اجلـودة وتـأهـيل كـوادر تـعـلـيـمـيـة قادرة
ـتـلك عـلى إعـداد جــيل مـتـمــيـز ومُـبــدع 
ــهـــارات الالزمـــة لـــوظــائف ـــعـــارف وا ا
ـستـقبل وقـادره على االرتـقاء بـالعراق  ا
واإلسـهـام في تـقـدم شـعبـه .ومن مـفاهـيم
الـتي يجب أن نـتـنـاولهـا الـعلـم والتـعـليم
ـفـهـوم  أفق الـتـخـطـيط .ويـتـنـاول هـذا ا
نـهج التعليمي  التـعليمي ومتـضمناً  ا
والـتخطيط وقـد حددت  أهداف ووظائف
الـتعليم .  وعرض بعض مـشاكل التعليم
الـعـالـي في الـعـراق (وهى مــشـاكل : الـكم
والـــنـــوع والـــكـــيف ومـــشـــاكل الـــتـــوزيع
اجلــغـــرافي مــشــاكـل الــبــحث الـــعــلــمي
ـــشـــاكـل اإلداريـــة  مـــشـــاكـل الـــبـــرامج ا
التـعليـميـة مشاكل الـوسائل التـعليـمية 
ط مـــشــاكل طــرق الـــتــدريس مــشـــكــله 
ـــقــررات الــتـــعـــلــيـم الــعـــالي مـــشـــاكل ا
مــشــاكل الــدراســيــة والــبــحـث الــعــلــمي 
اخـتيار الـقيادات اجلـامعيه والـتمويل) .
يـــرتـــكـــز الـــبـــرنـــامـج اإلصالحي لـــوزارة
الــتـعــلـيم الـعــالي في الــعـراق لـلــنـهـوض
ـنظومـة التـعلـيم العـالي على واالرتـقاء 
مــجـمــوعــة مـن احملـاور واألهــداف الــتي
تـشمل حتـسـ جـودة الـنـظام الـتـعـلـيمي
ــيـة  ورفع ـا يــتـوافق مع الــنـظم الــعـا
تنـافسـية ومـخرجات الـعمـليـة التعـليـمية
وربــطـــهــا بــســـوق الــعــمـل واإلنــتــاج في
اجملـــاالت كـــافـــة والـــتـــوسع فـي إنـــشــاء
جـامعـات جـديـدة تشـمل بـرامج تـعلـيـمـية
مـتنـوعـة حتـقق مـختـلف رغـبـات الطالب
ــتـمــيـزة  فـضالً عن جــذب الــكـفــاءات  ا
األمـر الـذي يــسـاهم في تــنـمـيــة الـقـدرات
الـعــلـمـيـة والــعـمـلــيـة والـثـقــافـيـة لـطالب
اجلـامعات وتطوير مهاراتهم  ان حتقيق
جودة الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة في مـختـلف
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كشف متحف "رايـكس ميوزيوم" الشهير في أمستردام اخلميس عن نيته تنظيم أكبر معرض على اإلطالق ألعمال الرسّام الهولندي يوهانس فيرمير ومن أبرز ما سيتضمنه لوحته
تاحف في مـختلف أنحاء العالم بغية تسليط عرض الذي يقام سنة  2023 حتت سقف واحد أعـماالً لفيرمير موجودة في عدد من ا الشـهيرة "الفتاة ذات القرط اللؤلـؤي". ويجمع ا
عرض األهم إلى الـيوم ألعمال فيرمـير ذاك الذي أقيم في الهاي عام  1996 وضمّ نحو هنـية في القرن السـابع عشر. وكان ا الضوء على حـياة الفنان الهـولندي الكبيـر ومسيرته ا
تد من  10 شباط إلى  4 تموز 2023 يشمل "أعماالً أكثر من تلك التي ضمّها معرض " 1996 على ما اوضح مدير "رايكس ميوزيوم" تاكو قبل الذي  عرض ا  22 لوحة للرسام. لكنّ ا
ديبـيتس لوكـالة فرانس برس . ويُـنسب نحو  35 عمالً إلى فيـرمير الذي اشتـهر بإتقانه اسـتخدام الضـوء على نحو ما فـعل في لوحته "خادمـة احلليب" وهي واحدة من أربع لوحـات للفنان
لكهـا متحف "رايكس مـيوزيوم". أمـا حتفة "الفـتاة ذات القرط الـلؤلؤي" التي حتـظى بشعـبية واسعـة وألهمت رواية حـققت جناحاً كـبيراً عام  2003 وفيـلماً هولـيووديا من بطـولة سكارليت
ـعرض. وال يُعـرف سوى القـليل عن فيـرمير (1675-1632) عـرض من متحف هـولندي آخـر هو "موريـتسهـوس" الذي يتـعاون مع "رايكس مـيوزيوم" في تـنظيم ا جوهـانسون فـيسـتعيـرها ا
تحف "سيدرسان موهبة فيرمير الفنية  وخياراته الفنية الذي عاش حياة مـتواضعة في مدينة دلفت التاريخية خالل "العصر الذهبي" للرسم الهولندي. واشار "رايكس مـيوزيوم" إلى أن ا
عـرض الوطني األيرلـندي في دبلن و "امرأة حتـمل ميزاناً" من ُعـارة "امرأة تكتب رسـالة وخادمتـها" من ا والدوافع وراء مؤلفـاته  باإلضافة إلى الـعمليـة اإلبداعية لـلوحاته". ومن األعـمال األخرى ا

كتوبة عنه". راجع ا تحف الوطني للفنون في واشنطن.والحظ ديبيتس أن "فيرمير شخص يحجبه الغموض وثمة عدد قليل جداً من ا ا

رسالة هانوي
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النجف

W uD  s ≈ v ≈
وأستودعي النسيم جواهر

القبل
فمهما صار 

ومهما 
حصل 

عطر أنفاسك يحملها 
األثير

عطر أنفاسك قد
وصل

تنانير الروح تفور تلعن
أحكام 
القدر

تقول  حبيبتي 
سافات هذه أحكام ا

أحكام الفراق 
فال مفر 

فكيف لي أن أطير
أعبر احمليطات
والصحارى

واحلدود 
من دون جواز

سفر ??
هنيئا لك  يا ((بن بطوطة)) 

أعلموني
ثل العشاق في  من 

هيئة األ
 من وضع احلواجز
وأنشأ لكل أرض

حكومة ذ
وعلم
أال

يعلمون أن العشاق
كالطيور
كالرياح

كاألمطار والغيوم
تسير حيثما تشاء

التعرف الفراق 
واأللم

متى تستفيقون ?
طغاة األرض

سمحتم  ل((كورونا)) بالعبور
وأغلقتموها بوجه

البشر
كما الله واحد 
العالم واحد

جل مايخشاه العشاق 
أنْ تتقاسموا

القمر!!
تصادرون النجوم
والغيوم فالى أين

فر? ا
خففي من روعك 

حبيبتي 

كالطيرتعيش
تهاجر حيث تريد 

بال قيود
وال حذر.
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َ فررنَ واألرضُ واجلبالُ فررنَ وأبَ
احلـمـلَ واإلنـتــداب وقــد بــيَّنَ الـرَّبُّ
” ذلـكَ فـي ســــــــورةِ  إســــــــمــــــــهـــــــا 
ـــا أنــتـم حــزب من األحــزاب ?”وإ
أولـــئكَ األحـــزاب ومـــا خال أبن آدمَ
فــكلُّ مـــا عــلى ظــهـــرهــا همُ أحــزاب
وشيع مستنفرة من أولئك األحزاب
أبيـتمُ احلملَ وحـملـنَاهـا نحنُ رغـبةً
بــإنــتــدابٍ ال رهـــبــةً من إنــتــســاب
طَوعاً بإنسياب ال كَرْهاً بإستقطاب
ثمّ إنّ قـلــيالً مِـنّــا يـا (بَــنُّـو) من أدَّى
األمانةَ فتَبـارَكَ بها وما قَلَّتْ أموالُهُ
بـإقـتـضـاب  بل قـد ذُللَـت له مـيادين
الــصــعــاب ومــا ضَــلَّت أحــوالُهُ بل
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بغداد

كُــلَّــلَتْ له ريــاحــ الــصّـواب و إنّ
ـتاعَ وضربَ تعَ وا أكـثرَنا تـعجّلَ ا
صـــفــــحـــاً بـــاألســـبــــاب فـــأجَّلَ عن
الــســؤالِ اجلــوابَ فـــكــانَ لــســؤالِ
األمانةِ خائنـاً بغلوٍ وألقى معاذيرَه
بــإطـنـاب واخلــونـةِ مـنّــا يـا (بَـنُّـو)
عـلى مـوعدٍ مع شَـرّ مـآب وَحيثُ {
الْمَـوَازِينَ الْقِـسْطَ لِيَـوْمِ الْقِـيَامَـةِ فَلَا
ستخلِفَ تُظْلَـمُ نَفْس شَيْئًـا} وإنّ ا
َ لسريعُ احلسـاب وسيجمعُ األول
واألخـرينَ ومــا ســتـلــدُ األرحـامُ في
قـــادم األحـــقـــاب عـــلى مـــائـــدةٍ من
ثــواب أو عـــلى وائِــدةٍ مـن عــقــاب
وسـيـعلمُ أبنُ آدم أنّ أحـزانَ الـزمانِ

ــهــا مــا كــانـت لـتــعــدل ذبــذبــةً في كـلُّ
ـكـانِ كـله مـا كانت سـراب وميـزانَ ا
لـتـعـدل قَـبْقَـبـةً في قَـبـقَـاب لـكـنَّـكم يا
(بَـنُّـو) في حِل من تـلك احلـسرةِ ومن
ذاكَ احلسـابِ وستُمسـونَ تراباً بعد
وتِ فال عقاب وال تَباب. إنَّما نفسُ ا
- أبن آدم  –يـا جــمــيــلــتي يـا ذا أرقٍ
متـماوجة في أربـعةِ عوالمِ أُنِـيطَ لنا
مـنــهـا بــعـالمٍ واحــدٍ ظـاهــرٍ مـعــلـومٍ
وذاك عــالَم مــلــمــوس والــنّــفسُ فــيهِ
مُــتَــقَــلـبــة في كــبــدٍ وهــمــوم وثالثـة
عـوالمٍ أحــيـطَت بــبـرزخٍ بــاطنٍ قـاهـرٍ
مَـخْتُوم عَـالَمُ أجنةٍ قـد مضى وعالَمُ
برزخٍ سـيُقـضى لـيُفـضى لعـالَمٍ أبديُّ
مـقــضيُّ مَــرقــوم. تــلكَ عــوالم غُــلِّـفَت
بغـيبٍ مطلقٍ مُـحكَمٍ مَكـتوم فال تعلمُ
نفس شـيئـاً كيف كـانت خلـجاتُـها إذ
هـي جـــــنـــــ وكــــــيف ســــــتـــــكـــــونُ
مُــخـرجــاتُـهــا واألنـ في عَــالَمٍ قـادمٍ
مَعصوم. عوالم ثالثة النّفسُ ال تُلقي
لــهـــا بــاالً وغــيــرَ ذي شــأنٍ عــنــدهــا
مَـفـهـوم ألنّـهـا جُـبِـلَت عـلى أن تُـقَـيّـدَ
مُـتَـعَـهـا ومَتـاعَـهـا بِـقـيّـدِ يـومٍ مُـجَسَّمٍ
مـوسوم تعـيشُهُ ما بـ شروقِ بازغٍ
مــرســـومٍ وغــروبٍ مُـــقَـــدرٍ مَــحـــتــوم
ومَـبرُوم وتـشـتغلُ في جَـمعِ مُتعٍ من
عَـصـيـر بـرتـقـالٍ يَــعـبُـرُ الـبـلـعـوم أو
مـصـيـرٍ يـقـبـرُ الـفـقـرَ بـظاللٍ من ثـراءٍ
مَــدعـــوم أو شــطـــيـــرةِ حلمٍ تــســـبــرُ
احلـلـقــوم أو أمـيـرةِ جتــبـرُ اخلـاطـرَ
بـجـاهٍ مُـتَـوَسَّمٍ مـزعـوم. إنَّـهـا الـنّفسُ
الــتي أســتــلـطَــَفت دورانَــهـا فـي فـلكِ
عــالَـمٍ مــلـــمـــوسٍ ومــفـــهـــوم حتــسُّهُ
وتلـمسُهُ أو خُـيل إليـها أنّـها تـفهمُهُ
فـــتَــعْـــلــمُهُ فَـــرَكــنَت إلـــيهِ بـــفَمٍ أبــكمٍ

َ مَــكــمــوم و فَــصَــلت بَــيــنــهــا وبـ
ِـــهــا الـــثالثــةِ بِـــبَــرزخٍ مُـــبــهمٍ عــوا
مَـلغـوم.مـهالً (بَـنُّـو)! فـلـرُبَـمـا تـكونُ
الـــنـــفسُ قـــد دَنَتْ ذاتَ مـــرّةٍ فــدَلَّتْ
بـدلـوِهـا لـكـشفِ بـئـرِ تـلكَ الـعـوالمِ
فَتَرَيـنَها قد كَلَّتْ فَـمَلَّتْ فَوَلَّت هاربةً
بَسَـأمٍ مذموم? ولَـرُبَما قـد حَلَّتْ عندَ
الـــبــــئـــرِ كــــرةً أخــــرى فَـــغَــــلَّتْ في
غيـاهِبِهِ فَمَـلَّتْ فَضَلَّـتْ فَكَرَّتْ عَوداً
َـقـســوم فـإسـتــسـلـمَت لـعــالَـمِـهــا ا
فــنَـفَـتِ الـغــيبَ وحَـفَت فَــغَـفَت عــنـد
مـــائهِ رغمَ أنّهُ مــاء مُـــتَــبَــخــر زائل
مـأثوم أمَـدُهُ في سـجل الزّمـانِ يوم
أو بـعضُ يـومٍ إغـفـاءة من نـوم ما
ب آهاتِ شهيقٍ مهضومٍ وواهاتِ
زفـيـرٍ مظـلـوم.ذاكَ هو بـئـرُ عالَـمِـها
بئر ترتيبُهُ الثاني في متواليةِ آبارٍ
أربــعــة وذاكَ تــرتـيـب ظــاهِــر غــيـرُ
مــعــدوم. آبـار كــأنّــهــا أســتــحـوذَت
لنفسِها قمّةَ األرقام: “تسعةً ”وذاك
رقم مُـكَـرَّم محـشـوم: فـتسـعـةُ أشـهرٍ
عُمُر الـنفسِ قَبيلَ مهـدِها فتسعونَ
عامٍ عُـمُـرهـا قـبيـلَ حلدِهـا فـتـسـعة
بـعــدَ الــلــحــدِ وبـأصــفــارٍ مــجــهـولٍ
عددها لكـنّهُ مُحَدّد ملزوم ثم تأتي
تسـعـةُ اخلتـامِ التي تَـفَـتَّحَت نـوافذِ
أصـفارِهـا شـطرَ بـحـرٍ سـرمديٍّ في
عُمُـرٍ أبـديّ رغـيـدٍ أو لـعـلّـهُ مَـغـموم.
تــرتـــيب تَــتــضـــاعفُ آمــادُ أصــفــارِ
تــســعــتهِ بــتـــعــجــيلٍ رهــيبٍ مُــقَــدَّرٍ

محسوم..
 –لرُبَّمـا يا سـيدي سـأحمـلُ األمانةَ
كـمـا حَـمَـلَـهـا حـضـرتُك األوّاب ولن
أنـبذَهـا وراءَ ظـهـري كـمـا فَعَلَ -وال
- كثير من جنسِكُم مُرتاب? مؤاخدةً

) –أوّاب)! ومَــــن أدراكِ أنّـــي أوّاب
ولهـا حـامـل بتـرحـاب? بـل يالـيـتـني
كنتُ ذرةً من تراب. قد سَبَقناكِ نحنُ
في ذاتِ الــقـولِ فـي غـابــرِ األحـقـاب
حـــيـــنـــمـــا كُـــنّـــا في عـــالمِ الـــذرِ في
ّــا أشــهــدَنـــا ربُّــنــا عــلى األصالب 
أنفـسِنـا; ألـستُ ِبربـكم? فقُـلنـا: بلى
ثم نُـكِسـنـا على رؤوسِـنـا بتَـغـطرسٍ
وإعــــجـــــاب وإذ بــــكلٍّ مـــــنّــــا لــــرب
الــســمـواتِ واألرض خَــصــيم مُــبـ

ومُسـرِف كـذّاب. أفال تَرَينَ يـا (بَـنُّو)
إبنَ آدم وكـيفَ يــجــادلُ بـآيــات الـلهِ
الـــعـــزيـــزِ الـــوهّـــاب عـــالمِ الـــغـــيبِ
والــشــهــادةِ ســبــحـانَـهُ وإذ هـو اآلن
يـســمعُ ويَــرى هـمــسي وإيّــاكِ ومـا

نحنُ فيهِ من حالٍ ضَباب.
 –نـــعم ســـيـــدي وَضَـحَ األمــرُ اآلنَ
ـلـةً وأحــمَـدُ الـلهَ ربّي أن فَــطَـرني 
وعــلى األقـل لم يــجـــعــلـــني قـــمــلــةً
َ في تَتَطَفَّلُ على رؤوسِ صبيةِ اله
ريـفٍ عــــلـى كُــــثَـــــيبِ رَمـــــلــــة. وإنّي
لة ربي ورَبَّ أستغفرُ اللهَ ربَّ كل 
الـدّجاج ورَبَّ الـنـخـلة وهـو الـعـليمُ
ــا نَــدخِــرُ من مـــؤونــةٍ في بــطــونِ
حُجُراتِـنا ويـعلمُ مـقدارَ الـشَّرابِ في
بــطنِ كل نــحــلــة ويــعــلمُ مــتى أنتَ
تُــشــعِلُ الــســيــجـــارَ ومــتى تَــســعلُ
الــسَّــعـــلــة وأعــوذُ به مـن سَــخَــطِهِ
وأســألُهُ ألّــا يُــســلّطُ عــليَّ عــدوّاً من
سوءِ فِعلـة سواءً أكانَ عُصفوراً أم
دِيكاً أم كانت دجاجةً مُتَجحفِلةً مع
أفــراخِـهــا يـبـغــونَ غـداءً مـن أفـخـاذِ

لة.
ــوازين إنّهُ ســبــحــانَهُ قــدّرَ فــكــالَ 

القِسط كَيلَه.

ومـن قالئـــد هــــنـــيّـــة وحــــ عـــثـــر
احلـمقى عـلى كسـرةِأحمـرِ شِفاهٍ في
حُـجــرتي أثـنــاءَ إدامـةٍ لـهم يــومـيّـة
حسبـوها خطيئَـة كبرى تَخَطَّت  كلَّ

صّفحٍ وعفوٍ في أعرافِنا القََبليّة?
-هَـوناً (بَـنُّو) فاألمـرُ ليس أمـر كنوزٍ
وقَـــصـــرٍ وصَـــقْـــرٍ قـــائمٍ في  مـــدخلِ
الـصـالـة بــإنـتـصـاب وال أمـر قَـصـرٍ
عـــلى رقصٍ لـــعُــراةٍ في جـــزيــرةٍ بال
أثواب وال أمر أحمر شفاهٍ وال أمر
هــجـــرانٍ ألبــوابِ احلِــكـــمــةِ وفــصل
اخلــطـابِ وال سـخــريـة من نـقـابٍ و
هـزوٍ من تــعـففٍ وحِـجـابِ بل األمـرُ
عــظـيـم مُــتـعــاظِـم األسـبــاب إنّـه يـا
(بَـنُّو) أمـرُ خِالفةٍ مُـطلَـقةٍ في األرضِ
ـــســــتــــخـــلفِ أو دون عِــــتـــابٍ مِـن ا
إستجـواب أمانـةُ تكـليـفٍ دونَ جَبرٍ
وال سيفٍ مُسَلَّطٍ على الرقاب وأنتم
(يــا بَــنّــو) قــد فــرَر مـن األمــانـةِ و
األختـبـار ومن األنتـخـاب وكُلٌّ على
ظهرها قـد فرَّ وما أناب والسمواتُ

قصة قصيرة

 –عـفواً سيـدي هلّـا من دواءٍ عندكَ
يَــنـفعُ مع داءِ أرقٍ عــلى خـافــقي قـد

لَبَس وكَبَس?
ُتَأرقَة لتي ا  –أرق! ما أسمُكِ يا 
ومـا حـاجتكِ لـدواءٍ من أرقٍ فـيكِ قد
َ  أنّ األرقَ إرتــكَس? وقـــد تــعـــلــمــ
(إكذوبة) وأنه ال يؤرقُ نبضَ خافقٍ
 إال خـافـقـاً واهـنــاً في اجلـهـالـة قـد

إنتكسَ وأمرُهُ عليهِ قد إلتَبَس?
ـلـة صَـبـيّةَ  –أسـمي (بَـنَّـو) وأنـا 
ـة وقومي يَدَّعُـونَ أنّي متمردة وحا
ٍ وشقـيّـة ولم أكُ بـينـهم لـطرفـةِ ع
في عَـــيــشـي رَضــيّـــة وأســـتــنـــكفُ
إحـتِـمـاءً بــنـملِ قــبـيـلــتـنـا الــعَـلـيّـة
وأســـتَــلـــطِـفُ إخــتـــبـــاءً بــ خـــيلِ
قــصــورِكمُ الــبــهـــيّــة وأَســتَــعــطِفُ
مـلكةٍ بشـريّة وإحتذاءً بل إنتـماءً 
نَسْخَـاً الى فتاةٍ آدميـة ليس لرغبة
في جـنسِـكم بل لـهَـوَسٍ في قـصورٍ
غنيّة وفي كثيرٍ من أحالمٍ وأمانيَّ
ومـا تـمـتـلـكُـهُ سـيـداتُـكم من زُخـرُفٍ

ي وسـيقي الكـردي العا اإلهداء.. الى ا
عازف العود رزكار خوشناو ..الصديق

تألق ! بدع ورفيق الغربة ا ا
وحدك يا رزكار..

تتبلل ملحمة وصبراً وحبا
عجزات وسيقى وا معلناً بدأ صبح ا
وانت في حومة الشوق لكوردستان 

ولنسائم االحلان وألوان الطفولة ..
جلبال ووهاد كوردستان.. 

ألســطــول احلـــريــة فـي بالد تــخـــلــو من
البحار ..!!

××××    ×××
احــتــســيت كــؤوس الــفن فـي خــوشــنـاو

وبغداد 
وفي قصور قياصرة النمسا  

لترقص النجوم في لـيالي غربتك األزلية
 

اغانيك  تصارع عتمات الليالي 
في انـتظـار وهج حـرائق تالعب الـتاريخ

لتدفئ بـشائر اطـفال الكـورد للمـوسيقى
..

طر اخلريف وحكاياته..
لشمس الله في دروب اشـتهاءات الروح

 
وتتمـدد اوتار عودك في جذور االرض..

بطوالت شعب وعشق لالنسانية 
تتغلل في مرآة احلياة روحاً

لتذوب في عروق مدن اليباب 
والوجع األزلي حياة وحلماً!!

×××    ×××

يا رزكار..
يانبض احلرية وحنجرة السالم 

في ازقة الصمت الرهيب
في ازمنة القهر !

احلانك ابتـهاجات تـمتطي الـكون بفيض
العشق ..

تـــتــــجـــمل بـــفـــراق الــــوطن وهـــمـــســـات
الذكريات حلماً

بإتساع االرض في محراب الغربة ..!
عودك  يغدو سرا للخلود 

يسافر في اوردة العشاق والبلدان 
وفي فـــضــــاءات احلـــريـــة وصــــفـــحـــات

االحلان 
فأيام بغداد لن ترجع ابداً!

×××    ×××
يا رزكار..

اعتدت احلانك على الغربة.. 
عــلـى صــمت الـــفـــاتــنـــات وهن يـــرهــفن

السمع
ألنغامك !

وانت تـــصــــوغ من احلـــانـك حـــكـــايـــاتٍ
لإلغتراب

لتحيلها اغانٍ جتالس العشاق 
في مدن احللم ..!

مـالمـــحك .. نـــبـض الـــكـــورد في ربـــوع
الدنيا  

هاجر  شجرة حزن في دروب ا
كلـما حـط االبداع عـلى اغصـان الغـرباء

!..
×××    ×××

وحدك يا رزكار ..
توهجة في  دموعنا   يا شمس الله ا

تعدو وراء حرية لذاكرة وطن
وحدك يا رزكار ..!!

ــــ
اسس الـــفـــنـــان رزكـــار خـــوشـــنـــاو مع
صـــديــقـه مــاركـــوس شـــيـــرمــيـــر فـــرقــة
ـيــة (ســكـوريــا) وتــعـني مـوســيــقـيــة عــا
شيـرمير والـكورد ويـعد بـدوره ماركوس
شــيـــرمـــيــر واحـــداً من اشـــهـــر عــازفي

وسيقى في النمسا. البيانو وا
ـوسـيـقـار الـصــورة: الـشـاعـر يـتــوسط ا
( ـ الــنـمـســاوي مـاركــوس شـيـرمــيـر(
والـــعــازف الــكــوردي رزكــار خــوشــنــاو

(يسار).
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النمسا
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السليمانية

 f _« U UI  q  u 1 qOK «
يقف اخلوف  امام باب السكون 

 وانت واقف مرعوبا
ولكن التريد اخلضوع 

يامن سر احلضور الذي حتلم به 
والياتي ...!!

(2)
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انت عاشق غير مرئي ...!!
حامال ذكرياتك 

في صرة نهاية ضوء الشمس 
×××

عند احلديث عن حقيقتك

موالنا جالل الدين الرومي
(1)
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دق جرس التوتر

حضور الليل االتي !
ـسـاء الـذي انت بـحـزنه تـفـقـد في ا

التوازن
ومع هم صمتك

سافه  ب رغبتك  تظهر ا
واحالم اليقظة باتساع الكون ..!!

(3)
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و مدى ضوء القمر 
وجه  وقع في حضن ا
التي يلتف على قامتكِ

ب حالت ....
صهيل لذة لقاء احلضن 

واحتراق الرغبة 
اموك : مغـامرفي حال هذه الدنيا 
وصوفي مشرق القامة في االخرة.

ماركوس شيرمير وبدل رفو و رزكار خوشناو



«¡U{≈ 10

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7139 Monday 6/12/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7139  االثن 1 من جمادى االولى 1443 هـ 6 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

ÂUEM « kH Ë PAM*«Ë 5 UDB*« W UL( Ÿ«—–

الــســيـاحــة نـشــاط ثــقـافي لــزيـادة
مــعـرفــة االنـسـان بــحـضــارة بـلـده
وحـضـارات اال االخـرى .. واداة
ا إلشاعـة التـفاهم بـ الشـعوب 
يـوطد ويـعـزز اركان الـسلم واالمن
الـــدولــيـــ . كــمـــا ان الــســـيــاحــة
اضــــــحـت صــــــنــــــاعــــــة وجتــــــارة

واسـتثـمار تـسهم بـتحقـيق اهداف
التنمية الشاملة في مختلف الدول
... والـسيـاحـة في كل االحوال حق
من حــقــوق االنـــســان في الـــســفــر
والــتــنـقل. والن تــطــور الـســيــاحـة
وازدهارها مـرهون بعـوامل عديدة

اهمها :- 

اسـتتـباب الـنظـام العـام واحلد من
ظـــاهـــرة االجــرام .. فـــقـــد اضــحى
مــوضــوع االمـن الــســيــاحي مــحل

اهتمام جميع الدول . 
ـكـنـنـا تـعـريف االمن الـسـياحي و
عنوية التي اديـة وا بأنه احلالة ا
تــبـــعث عــلى الــطـــمــأنــيــنــة وعــدم

اخلـوف من الـتـهـديـدات احملـتـمـلـة
عــلى كــيــان الـشــخص وسـالمـته 
وعــلى حــقــوقه وحــريــاتـه  سـواء
أكـان هـذا الـشـخص طـبـيـعي وهـو
االنـسـان أو مـعـنـوي وهـو الـفـندق
الــــســــيــــاحي أو شــــركــــة الــــنــــقل
ــــصــــيف الــــســــيــــاحـــــيــــة ... أو ا

السياحي .... الخ . 
W UO « —u «

وحـرصـت جـمـهوريـة الـعـراق عـلى
تــنـظـيم امـور الــسـيـاحــة بـقـوانـ

عديدة اهمها :- 
قانون هيئة السياحة .  -

قانون تنظـيم شركات ومكاتب -
ووكاالت السفر والسياحة . 

ــعـاهــد الــسـيــاحــيـة قـانــون ا -
والفندقية . 

نشآت السياحية .  قانون ا -
قوان اخـرى عديدة لـها صلة -
بــالـســيـاحـة مــثل قــانـون جـوازات
الـســفـر  قــانـون اقـامــة االجـانب 
قـانـون الكـمـارك  قانـون الـصيـرفة
... الخ . والن الـشرطـة في مخـتلف
دول الــعـــالم في مـــقــدمـــة اجــهــزة
الـسـلطـة الـتـنـفيـذيـة الـتي تـتـحمل
مـــســؤولـــيـــة تــنـــفـــيــذ الـــقـــوانــ
واالنظمة والتعليمات ذات العالقة
بـتـوطـيـد الـنـظـام الـعـام ومـكـافـحة
االجرام  وحماية أمن االشـخـاص
والـمـنـشـآت احليويـة .... فإن قادة
الشـرطة واالمن في الـدول العـربية
ناقشوا في مؤتمرهم العاشر الذي
عـقـد في تـونس في ايـلـول /1985
مـوضـوع دور الــشـرطــة في خـدمـة
السياحـة وأوصوا بـ دعوة اجهزة
الـشــرطـة فـي الـدول االعــضـاء الى
توفير عنايـة خاصة لتحقيق االمن
واالمان للسائحـ بتشديد مراقبة
امـــاكن اقـــامـــتـــهم واحملالت الـــتي
يـتـرددون علـيـهـا  لـلـحـيـلـولة دون
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بغداد

وقـوع جـرائم ضـدهم او تـعـرضهم
لـلـمـضـايـقـات  وكـذلك مـعـامـلتـهم
بـلـيــاقـة وتـقــد الـعـون واالرشـاد

لهم. 
وللدولة العـراقية جتربة رائدة في
العناية بالسياحة وحماية أمنها .
صايف فبـعد إنـشاء مجـمعـة من ا
في شـمال الـعـراق خالل السـنوات
 1955 – 1945 وتشيـيد عدد من
ـستـقلة الـفنادق الـكبـيرة والدور ا
ـصــطـافـ  الـتي اعــدت لـســكن ا
اصــبــحت مـن واجــبــات الــشــرطـة
احمللية في الوحدات االدارية التي
ـصـايف مـسـؤولة أنـشـئت فـيـهـا ا
عن اداء واجـبــات احملــافـظــة عـلى
ـؤدية االمن والـنـظـام في الـطـرق ا
ـنـاطق احملـيـطـة ـصـايف وا الـى ا
بهـا لـبـعث الـطـمأنـيـنـة في نـفوس

مرتاديها . 
واعــــتــــمــــدت خـــطــــة حــــفظ االمن
والــنـــظــام في مـــصــايـف الــعــراق
الـشمـالـية اجلـبلـية  ثالث مـحاور

هي :- 
W U  ‚d

احملور االول //  حـفظ النـظام في
الطرق العامة  وذلك من خالل :- 
أ-  الــتــنــســيق مع دوائــر الــطـرق
والبلـديات في ازالة العـقبات التي
تـؤثـر عـلى حــركـة الـسـيـر في تـلك
الـطــرق قـبل وقت مـنـاسب من بـدء
مـوسم االصـطـيـاف . سـواء أكانت
تــلك الــطــرق واقـعــة بــ مــصـيف
ـــدن الـــرئـــيـــســـة وآخـــر أو بـــ ا

صايف .  وا
ـرور وتـأم ب- تـسـهـيـل حـركـة ا
دوريــات اضـــافـــيــة عـــلى الـــطــرق
ـــــؤديـــــة الـى مـــــواقع االثـــــار أو ا
ـتـنزهـات أو الـعيـون اجلـارية أو ا
ـــنــاظــر الـــقــرى الـــتي تــمـــتــاز بــا
ـا يـحـول الـطــبـيـعــيـة اخلالبــة  
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 1956.  وفـي الـعـهــد اجلـمـهـوري
شـهد الـنـشاط الـسـياحي تـطورات
واسعـة في عام  1960حيث صدر
ـذكورة قانـون جـديـد للـمـصـلحـة ا
برقم  123 لـسـنة   1960 وقـبله
صـــدور قــانـــون وكـــاالت الـــســـفــر
والـسـيـاحة رقم  20 لـسـنة 1960
ـنشـآت السـياحـية رقم ثم قـانون ا
عـاهد  50لسنة  1967 وقـانون ا
الـسـيـاحـيـة والــفــنــدقــة رقم 120
لــسـنـة  1978.. وبـعـد دمج وزارة
احلـكم احملــلي بـوزارة الـداخـــلـيـة
صـــدرت تــــعــــلــــيـــمـــات من وزارة
الــداخــلــيــة رقم  6 لـــســنــة 1991
بـاسـتــحـداث قـسم يــرتـبط بـدائـرة
ـتـابـعـة في الـوزارة الـتـخـطـيط وا
بـإسم قــسم الـســيـاحــة . في سـنـة
 2000 صــــــدر قــــــانــــــون االثــــــار

والتراث رقم  55 لسنة  2002. 
وبـعـد عـام  2003ارتــبـطت هــيـئـة
الــــســـيـــاحــــة بـــوزارة الـــثــــقـــافـــة
والــســيــاحــة واالثــار . وارتــبــطت
ـذكـورة جـمـيع الـدوائر بـالهـيـئـة ا
ـعنـية بـالـسيـاحة في احلـكـوميـة ا
الـعـراق وتــعـمل عــلى وفق قـانـون
هــيــئـة الــســيــاحـة رقم  14لــســنـة
 1996وتـــعـــلـــيـــمـــات تـــصـــنـــيف
رافق السـياحية رقم 1 وتشغـيل ا
لــســنـة  2004الــصــادرة عن وزيـر
ـنــشــورة بـالــوقـائع الــثــقـافــة  وا
الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة رقم  3994في
2/22/  2005وتـــــــــعـــــــــد هــــــــذه
رشد للتعريف التعليمات الدليل ا
ــادة  1 ــرافق الــســيــاحــيــة ا بــا
رافق الـسياحـية مادة وتصـنيف ا
 2 والــشــروط الـعــامــة لـتــشــغـيل
ـــرافق الـــســـيـــاحـــيـــة اخلـــاصــة ا
ـــطـــاعم والـــفـــنـــادق مــادة  3 بـــا
ـــــطــــاعم وشــــروط تـــــصــــنـــــيف ا
الـسيـاحيـة لغـاية  5خمـسة جنوم

طاعم مادة   4وشروط تـصنـيف ا
الصيفية احملـاذية لضفاف االنهار
ـــشــويـــات والـــســمك واحلـــدائق ا
وشـــروط ــــادة  5  ــــســــكــــوف ا ا
تصـنيف مـطاعم اخلـدمة السـريعة
من  1جنمة لغاية  4جنوم مادة 6
 وتصنيف الفـنادق السياحية من
جنـمـة واحـدة لغـايـة خـمس جنوم
مــــادة  7 واســــتــــغـالل الــــشــــقق
ادة السياحية واسس تـصنيفها ا
 8و  9 والـــــــشــــــــروط الـــــــواجب
ـقــاهي الـســيـاحـيـة تـوفــرهـا في ا
وحسب اسس ودرجـات تصنـيفها
ــادة  12 والـــشـــروط الـــعـــامـــة ا
ادتان 13 لتشـغيل دور السيـنما ا
و  14 وشــروط تــشــغــيل قــاعـات
ـــنــــاســـبـــات واسس احلـــفالت وا
ـادة  15 والـشـروط تــصـنـيـفـهـا ا
ـــــنـح اجـــــازة بـــــيع اخلـــــاصـــــة 
ادتان 16 شـروبات الـكحـوليـة ا ا
و  17 والشروط العامة لتصنيف
اخمليمات ادة  18  مدن االلعاب ا
ـادة  19 الــشـروط الـســيــاحـيــة ا
ــحالت بـــيع الــتــحف اخلــاصـــة 
رفق نتوجات الـتراثية داخل ا وا
ـادة  20.ومن اهم ما الـسـيـاحي ا
يـــجب ان حتــرص عـــلــيـه مالكــات
الــشـرطـة الـســيـاحـيـة هــو مـعـرفـة
احـكــام الـتـشــريـعـات ذات الــصـلـة
بـالـســيـاحــة واالحـكـام الــعـقــابـيـة
الواردة فيـها  والعمل عـلى تنفيذ
تـلـك الـتـشــريـعـات بــإطـار احـتـرام
احلـــريــــات الـــعــــامـــة واحلــــقـــوق
االنـسـانـيـة وتـوطـيـد مـبـدأ سـيادة

القانون وحتقيق العدالة .
{ لواء شرطة متقاعد
ماجستير علوم شرطة 
ماجستير قانون
عهد العالي للتطوير محاضر في ا
االمني واالداري

دون استغالل اجملرمـ لوعورتها
في وضع كـــمــائن لالعـــتــداء عــلى
الـسـابـلـة .. ولـتكن فـي ذات الوقت
مـهـيـأة لـتـجـوال دوريـات الـشـرطة

اآللية وقواتها . 
ج- اســتــحـــداث مــخــافـــر شــرطــة
ـواقع وقــتـيـة فـي الـتــقـاطـعــات وا
هـمة عـلى تلك الـطرق وتعـزيزها ا
بــدوريـات ثــابــتـة تــتــنـاوب واجب

حماية االمن ليالً ونهاراً . 
احملور الثاني // حـفظ النظام في
مـــراكـــز االصـــطـــيـــاف .. من خالل

اتخاذ التدابير التالية :- 
أ-  تـأسـيس مـراكـز شـرطـة دائـمـة
أو وقـتـيـة  وكـذلك مـخـافـر ونـقاط
ثـابتـة في االماكن الـسيـاحيـة على
وفق دراسة للحالة االمنية في تلك

االماكن . 
ب-  إخــتــيــار عـنــاصــر جــيـدة من
مــفــوضــ ومــراتب الــشــرطــة من
ذوي اخلـــــبــــــرة . واالطالع عــــــلى
ـنـطــقـة ومـعــرفـة لـغــتـهـا احــوال ا
احملـلـية واحـدى الـلغـات االجـنبـية
إن امـكن . ج- اصدار اوامـر ثابـتة
حـول عــدد نـقــاط احلـراســة وعـدد
الــــدوريـــات وتـــأمــــ تـــنـــقــــلـــهـــا
واتـصـالهـا بـأقرب مـركـز أو مخـفر
نطقـة السياحية التي شرطة في ا
يـنبـغي ان يـكون اتـصالـها سـليـماً

نطقة .  ديرية شرطة ا
احملـــور الـــثــالـث // االســهـــام مع
اجلـــهــات االداريــة اخملـــتــصــة في
ــــنـــشـــآت حــــمـــايــــة االبـــنــــيـــة وا
الـسـيــاحـيــة اثـنـاء وبــعـد انــتـهـاء
مــواسم االصـطــيــاف وبـقت فــكـرة
ـصـايف مـطـروحة إنـشـاء شـرطة ا
طـيـلـة الـسـنوات  1955 – 1945
ولم تنـفـذ عـمـليـاً اال بـعـد تـأسيس
ــصــايف والـســيــاحـة مـصــلــحـة ا
وصــدور قـانــونـهـا رقم  73لــسـنـة
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ــؤلف مـــاتس إيــكـــمــان في كــشـف ا
كــتــابـه ( صــفــحـة 84) . طــبــيــعــة
وحـجم الـتـعـاون الـوثـيـق بـ جـهاز
اخملـــابــــرات الـــعــــراقي في بــــغـــداد
والـــدكـــتـــور ( ف.ط ) طـــبـــيب من
ـوصل يـعـمل في شـمـال الـعـاصـمة ا
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــويـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــة
دينة ( أوبساال ) وبالتعاون مع
مـسؤول تـنـظيـمـات حزب الـبعث في
الـســويـد ( ع.م.ت) ) الـذي يـشـرف
عـلى خاليـا الـتـنـظيـم للـبـعث ومـنـها
خلـية ( إستـوكهـولم ) والتي كانت
تــــضم بـــ صـــفـــوفـــهـــا ( ص.س)
 (هـ.ح) طـــــبـــــيب  (ح.غ)   (ن.ب) 
 وطـبيب بيـطري أسمه جراح دماغ 

(ج) وآخرين ). 
WLN  WDI

فـي صـــفـــحـــة رقم (208) يـــتـــوقف
ـؤلـف مـاتس إيــكـمـان عــنـد نــقـطـة ا
مـهمـة حول مـا يـسمى ( إسـتئـصال
الـرحـم ) . كـلـمــة الـســر في تـنــفـيـذ
الــعـــمــلــيــة  وبــعــد ثالثــة أيــام من
عـمـلـيـة أزالـة الـورم اخلـبـيث  هـكذا
أطـلقـوا عليـها بـعد تـنفيـذها بـنجاح
 أي تنفـيذ العملـية بنجـاح بتقطيع
جـــــســـــد (م.ح) فـي الـــــعــــــاصـــــمـــــة
الـســويـديــة  في يـوم ٤ أذار الــعـام
 1985. حصل أتصال هاتفي مع
(م.ع) عــلـى رقم هــاتف الــبـيـت الـذي
يعـيش فيه 653073. وكان يـسكن
شــــقــــة في الــــطــــابـق الــــســــابع في
ـــارس عــمالً إســـتــوكــهـــولم وهــو 
 وهـو قريـب جداً من جتـاريـاً أيـضـاً
ـذكــورة وهـو يـعـمل حـادثـة الــقـتل ا
بــنــفـس خـلــيــة تــنــظــيم الــبــعث في
بــغــداد . أجــابت زوجــة (م.ع) عـلى
رنـــات الـــهـــاتف األرضي ( ج.ن ) 
وبـــادرتـــهم بـــاجلــواب بـــأن (م) في
احلــمـام اآلن . أذن أبــلـغـيـه يـتـصل
بـنا بـعد خـروجه من احلمـام فوراً )
. ألمـر هـام ومـهم يـتــعـلق بـطـبـيـعـة
 لقـد وجـدت جـثة عـمـلـنـا وشغـلـنـا 
الرجل الذي أختفى مقطعة ومتروكة
فـي الــــــشــــــارع . لـم يــــــتــــــصل (م)
ـتــصـلـة في ذلك الـيـوم بـاجلـمـاعـة ا
ــا أتــصل فـي الــيــوم الــثــاني  وا
 وكـــان قــلـــقــاً ومـــتــوتـــراً وصــوته
مبـحوحـاً  وتوالت عـليـه األتصاالت
في األيام األخيرة من عدة مؤسسات
وجــهـات مــخـتــلــفـة وبــأرقـام ســريـة
أحـــيـــانـــاً .  وأتـــصل به أكـــثـــر من
عرفـة معـلومات صحـفي وصحـيفـة 
ة القـتل لكنه لم وضوع وجـر عن ا
يــــجب وال يــــرد عـــلـى أســـئــــلــــتـــهم
 بـاعـتبـاره الـقائم واسـتـفـساراتـهم 

ـكشوف بأعـمال السـفارة ووجـهها ا
ـعـترف به ـثـلـهـا الدبـلـومـاسي ا و
 وظل يـــلف ويـــدور في الــــســـويـــد 
ــــاطل اال أن وجــــد له مـــخــــرجـــا و
مؤقتا  حيث أصطحب زوجته  في
سفرة سـريعة داخل أوربـا لعدة أيام
 مـتـنـقالً عــسى ولـعل تـهــدأ االمـور 
بــــ عــــدة بـــلــــدان مــــجـــاورة لــــعل
الصـحافة السـويدية ومـنابر األعالم
االخـرى تكف عـن نشـراتهـا الـيومـية
في متابعة مـلف هذه القضية والتي
بـاتت لـغة الـشـارع وحديث احملـلـل
والــصــحــفــيــ وتــســاؤالت الــنـاس
وحديث الـصحـافة ومـتابعـة التـلفزة
عن تــفــاصــيل مــا حــدث عـن واقــعـة
مـروعة هـزت هـدوء طبـيـعة اجملـتمع
 فـمن الطبيـعي أن القتلة السويدي 
قـد غــادروا الــسـويــد وبـدون رجــعـة
بتخـطيط مسـبق ومدروس وبوثائق
يــكـفــلـهــا الـعــرف الــدبـلــومـاسي في
 كمـا تـأكد من جتـاوز حـدود البـلـد 
مـلفـات الـتحـقيـقـات السـويديـة التي
هم أمام أعلنتها فيمـا بعد بجزئها ا
 أنـهـم غـادروا بـنـفس الــرأي الـعـام 
 وتـركـوا االراضي ـة  يـوم  اجلـر
الـسويـديـة بعـدة إجتـاهات ومن ذلك
 وما اليـوم ولم يعـد أثراً لـهم يـذكر 
زالت الـسـلطـات الـسـويديـة تـخاطب
العـراق من أجل تسهـيل مهمـتها في
التحقيق مع مـوفق عبود إلنهاء هذا
ـعـلق فـي أضـابـير ـلف الـشـائك وا ا
 ومن أروقــة الـشــرطــة الـســويــديـة 
أجل احلـــصـــول عـــلى مـــعـــلـــومــات

أضـــافـــيـــة حـــول الـــلـــقـــاء الــذي 
ه ) رئـيس الوزراء  ( أولف بـا ب
في احلكومة االشتراكية وب محمد
 الـذي ســعـيــد الـصــحـاف و(م.م.ع) 
صــادف بـنــفس الــيـوم الـى اغـتــيـال
رئــــــــــــــــــيـس الــــــــــــــــــوزراء ( أولـف
ه ) ومـازال مــلــفه مــفــتـوح ولم بــا
يـغلق . حتـاول الشـرطة الـسويـدية
بـ احل واآلخـر بأثـارته لـكنـها لم
حتصل على نتائج كافية ومعلومات
ـانـعــة الـعـراق في كـامــلـة بـســبب 
ـــلف من قـــبل الـــتـــعـــاون مـع هـــذا ا
النظام السابق والنظام احلالي على
ـه عــام حـــد ســـواء.  ولــد أولـف بــا
1927 ألسـرة من الطـبـقة الـثـرية في
مــديــنـة إســتــوكــهـولـم  وتـمــكن في
بداية مشـوار حياته  أن يتقن أربع
لــغـات بـطالقـة الـى جـانب لـغـته األم
الــســويــديـــة  وهي اإلنــكـــلــيــزيــة 
انـية . كـما كان مـلماً الفـرنسـية  األ
ه بقواعد الـلغة اإلسبـانية . أصر با
عــلى إبــقـاء الــنــمـوذج االقــتــصـادي

السـويدي مصـمماً خـصيصـاً لتلـبية
أحتياجات الشعب والوطن  لذا فقد
عــــارض الــــدعـــوات الـى عــــســــكـــرة
االقـتــصـاد الــسـويــدي  ودعـا أولف
ه فـي عــام 1982 إلـى تـــطــبـــيق بـــا
سـيـاسـاته االقـتـصـاديـة االشـتـراكـية
الـتي تـسـعى لـتــحـقـيق دولـة الـرفـاه
االجـتـمـاعـيـة جلـمـيع أبـنـاء الـشـعب
ه كـذلك الـسـويـدي  . كـان أولف بـا
ـعارضـ لدخـول السـويد من أشد ا
في مــجـــمـــوعــة الـــســوق االوربـــيــة
شتركة مبـرراً موقفه باحلفاظ على ا
احلــيـاد الــذي تــمــيـزت به الــســويـد
لسنوات طويلة قبل دخولها االحتاد
األوربي في منتصف التسعينات من
ه كان يسعى اضي  لكن با القرن ا
في نـــفس الــوقت لـــتــمــتــ أواصــر
الصداقة والعالقات الطيبة ب دول
الــســوق نـــفــســهــا  ألنه كــان يــدرك
الــــذنــــوب األخـالقــــيــــة لألنــــظــــمــــة
االستعمارية  فقد كان من أوائل من
ــــــان طــــــالــــــبــــــوا عــــــبــــــر الــــــبــــــر
الـسـويدي  بـدعم الـشـعـوب والدول
ـشـاريع التـطويـر والبـناء الـفقـيرة 
ه والتنمية . ويتذكر العرب أولف با
بـــاعــتـــبــاره مـــنــاصـــراً لــلـــقــضـــيــة
الفلسطيـنية ومن األمور التي جلبت
غـضب قـوى غربـيـة له دعـوته لـزعيم
منـظمـة التحـرير الفـلسطـينيـة ياسر
عــرفــات لــزيــارة إســتــوكــهــولم عــام
ه الـــواليــات 1983. لـــقــد جـــعل بـــا
ــتـحـدة تـغـضب عـنـدمـا أنـضم الى ا
تظاهـرة ضد حرب فـيتنـام مع سفير
فيتنـام الشماليـة في ستوكهولم عام
بدئية 1968 وليؤكد على مـواقفه ا
مـتـصدراً مـظـاهرة شـعـبيـة مـشابـهة
ــو ثــاني أكــبــر مـدن في مــديــنــة مــا
  وكـانت الـتـظـاهـرة هـذه الـسـويـد 
ــرة ضــد دخــول جــيــوش االحتــاد ا
الـســوفـيـتي مع قـوات حـلف وارسـو
إلى تـشـيكـوسـلـوفـاكـيـا  كـمـا سـاند
كـفــاح شـعب أفـريــقـيـا إلنــهـاء نـظـام
الـفـصل الـعـنـصـري  وكـان الـرئـيس
ه يـوصف في أفـريقيـا بأنه أولف با
صـــوت الـــســـويـــد في عـــالم الـــرجل
االبـيـض . في مـنـتـصف لـيل الـثـامن
والعشـرين من ( شباط ) عام 1986
ه الزال يشغل منصب وكان أولف با
رئــيس الـــوزراء وزعــيـم في احلــزب
ـــقـــراطـي والــذي االشـــتـــراكي الـــد
يـعـتبـر من أقـدم األحـزاب السـويـدية
لـكة الـسويـد  وأثنـاء خروجه في 
من دار الـــــســــيــــنــــمــــا في شــــارع (
سفـيافاجـ ) ليسـتقل قطـار االنفاق
احمللي بالعاصمة إستوكهولم برفقة
زوجــته ومن دون حــراسه  تــعـرض
ه لإلغــتـيـال بـطــلـقـتـ من أولف بـا
مـسـدس قد عـمـره أكـثـر من نصف
قرن . القاتل بقى مجهوالً الى يومنا
هـذا  وكــلـمــا فـتح بــاب االتـهــامـات
ـة االغـتـيـال والـنـظـريـات حـول جـر
تـــــعــــود وتــــغـــــلق حـــــسب االدعــــاء
الــسـويـدي بـعــدم تـوفـر األدلـة . وأن
ـــتــهم الـــرئــيــسي فـي االغــتــيــال ( ا
كـــريــســتـــر بــيـــتــرســون )  إطالق
سراحه بعد عام مـن االغتيال بسبب
عـدم كـفـايـة األدلـة رغم تـعـرف أرمـلة
ه ( لــيــزبت ) عــلــيه أثــنـاء أولف بــا
احملـاكـمـة بـاعـتـبـاره الـشـخص الذي
أطلق النار على زوجها وهي برفقته
 وحفـظت مالمح وجـهه وهو يـطلق
الـنـار عـلى زوجـها  لـيـلـقي مـصرعه

الحـقــاً في ظــروف غــامـضـه في عـام
2004 وال سبب يـذكر أو أعالن على
موته اجملهول   وهذا يدخل ضمن
ســيـــنـــاريــوهـــات عـــمل اخملـــابــرات
 أن ــؤامــرة  الـــدولــيـــة ونــظــريـــة ا
ه كـانت تقف في سـياسـات أولف بـا
تـلك الـفتـرة احلـساسـة في الـعالقات
الــدولـيــة بــشــكل واضح الى جــانب
ـشـروعـة لـلـشـعـوب حـول احلـقـوق ا
ـــــا رجح نـــــظـــــريــــات الـــــعـــــالم . 
سؤولية عن االغتـيال طابعاً دولياً ا
باتهـام جهات عـدة صاحبة مـصلحة
ـه عن مسـرح السـياسة في أبعـاد با
الـــدولـــيـــة مـــرة واحـــدة والـى االبــد
. ويـعـتبـر مـلف قـتل الضـابط مـاجد
ـلفـات في أضـابير حسـ من أقدم ا
الـشـرطـة الـسـويــديـة الـذي لم يـغـلق
الى يـــومـــنــا هـــذا بـــســـبب ضـــيــاع
ــلف ووضع ــهــمـة في ا اخلـطــوط ا
رتـبك سيـاسياً زاد العـراق احلالي ا
من عـمــلـيـات الـتــعـقـيـد فـي مـتـابـعـة
 رغم لف وحتـقيق خـطوات تـذكر  ا
أن هنـاك أكوام من االوراق حـبيـسة
فـي أدراج خـــــــزانــــــة اخملـــــــابــــــرات
الـــــــــــــســــــــــــــويـــــــــــــديـــــــــــــة ووزارة
اخلـــارجــيـــة ولـــنـــشــاط مـــحـــطــات
اخملابرات العراقـية وسطوتها وقوة
أنـتـشـارهـا في أوربـا  الـى مـسـتوى
ــــا أســـتــــعـــانت مـن االهـــمــــيـــة طـــا
KGB اخملــابـــرات الـــســـوفــيـــتـــيــة
بـــاخملــابــرات الــعــراقـــيــة في كــشف
الـقــواعـد االمــريـكـيــة وحـجــمـهـا في
 بـسبب طـبيـعة الـعالقات أسـبانـيا 
ــتـوتــرة بـ االحتــاد الــسـوفــيـتي ا
ودولة أسـبانـيا ضمن سـينـاريوهات
احلــرب الـبـاردة والــتي كـانت حتـدد
طبيعـة وألية العالقـات ب الشعوب
 كــان مـن الــصــعـــوبــة عــلى واأل 
اخملابـرات السـوفيـتيـة التـحرك على
االراضي االســـبــانــيــة فــاســتــعــانت
بـاخملـابـرات العـراقـية حلـجم قـوتـها
في أوربـا . كــان بــرزان الـتــكــريـتي
مديـر اخملابرات يـتباهى فـيما وصل
له حـال الــعــراقــيـ فـي اخلـارج من
 وقــد نـقل عـلى مـشـهــد تـراجـيـدي 
لـسـان ضـابط عـراقي عن قـول برزان
الـــتـــكـــريــتـي عـــنــدمـــا كـــان مـــديــراً
لـلـمـخـابــرات الـعـراقـيـة �’’يـكــفـيـنـا
وجود عـارض العـراقي ا فخـراً أن ا
في واحـــدة من مـــقـــاهي بـــاريس أو
 عـنـدمـا يـحـاول أن يـنـتـقـدنـا بـراغ 
ـينـاً أو شمـاالً خـوفاً من سـيـلتـفت 
وجـــود ضـــابط مـــخـــابـــرات عـــراقي
بـجـانبه ��.’’وهـذا هـو حـال الواقع
الــذي كـان يــنــتــهـجه الــعــراق جتـاه
مـعارضـيه بالـقتل واالغـتيـال وشراء
ــقــابل هــنــاك صـمت  وفي ا الـذ 
يـاً وعربياً ومن مؤسسات مطبق عا
مـــــدنــــيـــــة مــــعـــــنــــيـــــة بــــحـــــقــــوق
ــوذج كـانت االنـســان . الــسـويــد 
تغض النظر عن تـلك التحركات ضد
قـايضة في حقـوق االنسـان مقـابل ا
مــــصـــالـح جتــــاريـــة وأربــــاح عــــمل
شـركات . الـكاتب الـسويـدي ماتس
إيـكمـان يـنقل عن وثـائق اخملـابرات
السرية السويدية  أن أكثر من 100
عـمـيل كـانت قـد جنـدتـهم مـخـابرات
صـدام ليـعمـلـوا في السـويد وحـدها
خالل فــتـرة الــســبـعــيــنـيــات وحـتى
سـقـوط حـكم الـبعث 2003. ويـطرح
الكتاب جملة تساؤالت حول تقاعس
حكـومة الـسويـد في احلد مـن نشاط
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شــبــكــة مــخــابــرات صــدام بـســبب
ـــصــالح الــعالقـــات الــتـــجـــاريــة وا
شـتركـة . النظـام العـراقي السابق ا
بنى منظومـته وأجهزته اخملابراتية
ومحـطات الـقتل بـأموال طـائلة درت
على العـراق في مطلع الـسبعـينيات
ــتــدفــقه بــعـد من عــائــدات الــنــفط ا
تـأمـيــمه من الـشـركــات االحـتـكـاريـة
 وهـذا جـاء مــنـسـجـمـاً مـع عـقـلـيـة
وسـياسـة النـظـام ونهـجه في احلكم
وأســـــــالــــــيـــــــبـه في أدارة دفـــــــته .
فـي جتــربــة شــخــصـــيــة لي الــعــام
١٩٨٧ . كــنت مــعـــتــقالً في بــنــايــة
الــشــعــبـة اخلــامــسـة الــتــابــعـة الى
مـديـريـة االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة
 وكـان الـذي النــتـمـائي الـشـيـوعي 
يــجـري حتــقـيــقـاً مــعي في ســاعـات
ـــــوحش مـــــتـــــأخــــرة مـن الــــلـــــيل ا
واخملــــيف ( خــــلــــيل الــــعـــزاوي )
�,وكـــمــــا عـــرفت الحــــقـــاً ومن خالل
الـوثـائق الـتي سـربـت ونـشـرت بـعد
إحـتـالل الـعـراق �,كـان رجـالً مـهـمـاً
ومديـر االستـخبارات الـعسـكرية في
ـوت بــدهـالــيـز حلـظــات اخلــوف وا
الـشــعـبــة اخلــامـســة  ال اعـرف الى
االن كــــــــــــــــيــف الح أســــــــــــــــمــه فـي
ذاكـرتي  وطفـر الى مـخيـلتي  أنه
أحــمـد الــعــزاوي ولـيـس خـلــيال في
جلسات التـحقيق والتعـذيب الليلية
الرهيبة . هـناك أطنان من الوثائق
تـركـهـا النـظـام مركـونه ومـغـبرة في
ــوت فـسـيـطـر دهـالـيــز االعـتـقـال وا
عـلـيـهـا االمـريـكـان في دوائـر الـقـمع
ونــقـلـوه الى خـارج الـعـراق  وبـعـد
سـنوات من حـكـرها واألسـتـفادة من
ـفـيـد مـنـهـا رجـعـوا وعـادوهـا الى ا
الــعـراق مـرة أخـرى وســلـمـوهـا الى
االحـزاب الـتي أتت حتت أجـنـحـتهم
أنــهـا حتـوي عـلى أسـرار وصـفـقـات
عارضة وعماالت خطيرة تهم عمل ا
العراقية السـابقة وحجم االندساس
ووكـالء أمــن ومــــــــــــخــــــــــــابـــــــــــرات
واســتــخــبــارات داخل تــنــظــيــمـات
ن ـعــارضــة وبــعـضــهم  أحــزاب ا
تـبوأ مـراكز قـياديـة مهـمة وشـاركوا
في إعـــدام نـــاس وحتــطـــيم عـــوائل
كـاملـة وتـدميـر عقـلـية مـجتـمع كامل
وهــو يـــئن حتت ســيـــطــرة اخلــوف
ـــا حــطـــمـــو من بـــنـــائه والــرعـب 
الـداخلـي في قوته االيـجـابيـة وبـناء
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ـاذا لم تــطـالب مـنــظـمـات مــجـتـمع
مدني ودوائـر حقـوق أنسـان وجلان
نـزاهـة وأحـزاب سـيـاسـيـة بـاإلفـراج
عن تـلك الـوثـائق اخملـفيـة واخملـيـفة
وفـضح مـحـتويـاتـهـا اخلطـيـرة امام
ـأل ??. مــــــازال مـــــــحــــــشـــــــوراً في ا
يـومـيــاتي ذات مـسـاء يــوم صـيـفي
 كنت مـنهـكاً من الـيوم الذي رطب 
سـبقه ومـا القيـته من تـعذيب وحش
 حـيث نــقـلت الى ومــرعب ولـئــيم 
مـديـريـة األمن الـعـامة مـقـيـد الـيدين
مــعـــصــوب الــعــيــنــ حــامالً مــعي
خيبات الزمن اللع وأفاق التجربة
ربـعة أجـلسوني  في ذات الغـرفة ا
عـــلى كـــرسي غــيـــر مــريـح  وظــهــر
أمــامـي شـــخـــصــان خـــلـف طـــاولــة
خشبـية بنيـة اللون  تتـكدس فوقها
أضابير وأوراق مبعثرة على طولها
يـنظـران لي من خـلفـهـا بأمـعان بـعد
أن رفـعوا الـغـطاء عن عـيـني  كانت
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أدعــاءاتـــهـــا عــلى
واحـــــــــد لـــــــــوطي
وســاقـط خــلـــقــيــاً
?. قــــــــــال عـــــــــواد
الـبنـدر .. ولك من
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
الـــلــوطـي. ســيــدي
جـاسم وجـاسم هو
ـــــعـــــتــــرف عـــــلى ا
اجملـــــــمــــــوعــــــة في
االنــــتــــمــــاء حلـــزب
الـدعـوة والـتـخـطيط
في تـفـجـير مـعـسـكر
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w ö « ·«d «

بدأ جاسم وبكل جرأ
وشجاعة يتحدث عن
أنـــــحــــرافـه االخالقي
وعـم الـــــــــــــــهــــــــــــــرج
واالســــــــــتــــــــــهـــــــــزاء
والتصنـيف وقهقهات
الــضــحـك  كــنــا جـزء
مـن الـــــــــــــــعـــــــــــــــرض
ـا دعا سـرحي ..  ا
رئــيس احملـــكـــمــة الى
تــــــأجـــــيل جــــــلـــــســـــة

احملــاكـمــة .. وهــنــا كــتب لي عــمـر
 أعادوني الى نفس الزنزانة جديد 
اخملـيــفــة والـتـي حتـمل رقـم ثالثـة 
وأنا حزين ألني كنت أتمنى شهقات
ــوت الـســريــعــة  . أنـتــظــر قـرار ا
ـوت بـاي حلـظـة حـسـب تـبـلـيـغات ا
احلـــراس لي  أنه ســـيـــتم أعـــدامي
قريبـاً  ولم يعد هـناك مخـرج ينقذك
ـــة خـــيـــانــة بـــعـــد أن ادنت بـــجـــر
وقف أما  كنت متـمسك  الوطن 
ــوت وهــذا مـا كــنت أتــمــنــاه بـأي ا
حلــظــة أو اخلالص مـن قــبــضــتــهم
نـظـيف الـقـلب والـيـدين والـضـمـير 
فـلم أسبب أذى لـلـعوائل واألصـدقاء
الـــذين ســــاعـــدوني فـي االخـــتـــفـــاء
والــتــنـقل ولــوالهم لم أكن حــيـاً الى
اآلن  بــــيت عـــبـــد اخلــــالق مـــطـــلك
الدليمـي في مدينة الـشعب  وعائلة
احلـاج غازي في مـديـنة الـكـاظمـية 
وعــائـلــة بــيت مـنــصــور في مـديــنـة
الشـعلة  وعائـلة عبـد الرحمن دبش
فـي مـديـنـة احلـرية الـثـالـثـة  وبـيت
عــلي وعــالــيــة في مــديــنــة الـدورة 
وبيت سـعد الـبيـاتي في شارع 52 
وبـيت قـصي ( أبو نـغم ) في مـديـنة
الـنـهروان وعـشـرات الـعـوائل أخرى
قـــرأت ســـلـــســـلـــة حـــلـــقـــات بــرزان
الـتكـريتي األخ غـير الـشقيـق لصدام
 والــذي رافــقـه مــنــذ كــان حــســـ 
عــــمــــره 12 عــــامــــاً في أنــــقـالبـــات
ـــعـــرة في الـــقـــصــر الـــبـــعـــثــيـــ ا
اجلـــمــهـــوري الى أن أصــبـح رقــمــا
مـــــخــــابـــــراتـــــيـــــا مـــــخــــيـــــفـــــا في
الــعــراق . يــكــتب الــيــوم مـذكــراته
يتنصل بهـا عن أي مسؤولية حلقت
بــالـعـراقـيـ احلـيف والـظـلم وكـأنه
 يـطــلع عـلــيـنـا ذاكــرتـهم مــثـقـوبــة 
الـسيـد بـرزان أنه كان حـمـامة سالم
  وكـان هـو وسط صــقـور جـارحـة 
يـحـلق ضـدهـا أي كـان ضـد سـيـاسة
ـا نـسى  ر أخــيه صـدام ونـظــامه 
من كــان يــصـدر االوامــر الى اجملـرم
جــــــاسب الــــــســـــمــــــاوي في قــــــسم
االعـــدامــــات في ســـجـن أبي غـــريب
 الى األن بــرزان لـم يــتــحـــفــنــا في
أوراقه الــــــغــــــابــــــرة حــــــول مــــــلف

الـشــيـوعــيـ والـغــدر بـهم وقــتـلـهم
وشـــواهــد قــبـــورهم . والى األن لم
 وهــذه مـــســؤولـــيــة يــكـــشف لــنـــا 
أخالقـية وتـاريخـيـة حسب مـا يدعي
ـــارســـات الــــســـلـــطـــة كـــان نــــهج 
ورمــوزهـا في تـعـامــلـهم مع الـشـعب
الـــعـــراقي . كـــانـت هــنـــاك صـــحف
عـربيـة ومـجالت مـشتـراة من الـبعث
وبـتمويـل كامل لـتلمـيع وجه الـنظام
واالف من الـــعـــمالء واجلـــواســـيس
ــوجـوديـن  في اخلـارج والــوكالء ا
وشـخــصـيــات ومـنــظـمــات وأحـزاب
راحوا مع عورتاهم بذهاب النظام .
قرأنـا أجزاء مـهمة من كـتاب ( مـهمة
ـساعـدة صـديق يجـيد من بـغداد ) 
الـــلــغـــة الــســويـــديــة بـــشــكـل جــيــد
ـدلــولـهــا الـســيـاسي ووجــدنـا في
صفـحـات الـكتـاب مـعـلـومات مـبـنـية
عــلى أراء وأحـــتــمــاالت وتــقــديــرات
بـــعــــيــــداً عن احلــــقـــائـق أي ضـــمن
سـيــاقـات حــبـكــة الـهــدف واالشـاعـة
وتوجد دالئل ايضا تـفقأ بها االرض
 سنستمر في متابعتها في أكثر من
مـحـادثة تـلفـونـية مع الـكـاتب ماتس
إيـكـمــان صـاحب كـتــاب ( مـهـمـة من
بغداد ) . كان في البدء متوجساً في
احلديث مـعي بـتوجيـه اللـوم نحوي
بــاعـــتــقـــاده الــشـــخــصـي أو ضــمن
ـعـلـومة اخلـاطـئـة الـتي تـسربت له ا
وهي .. أنـا من قـمت بـترجـمـة كـتابه
بــدون الــرجــوع له وأخــذ مــوافــقــته
حـسب أصــول دور الـنــشـر والــطـبع
عمول بهـا ضمن العمل والقوانـ ا
الـطـبـاعي والـنـشـر وحـقـوق الـنـاشر
ودار الـنــشــر  وبــعـد أن شــرحت له
مـــــوقــــــفي ونـــــيــــــتي  أنــــــا لـــــست
ـا بادرت بقـراءة نقدية متـرجما وأ
ـثـابــة أسـتـعـراض حــول مـاهـيـة و
ـنـشـورة على عـلـومات ا الـكـتـاب وا
جـنـبـاته من واقـعـيـتـهـا والـسـقـطات
التي تـخللـته من مبـالغات من جـملة
أحــداث مـــهــمـــة  وكــونـي عــراقـــيــا
وســيــاســيــا ويــعــنــيــني هــذا اآلمــر
وعـشت جتــربــة أعـتــقـال وتــعـذيب 
كــادت أن تـــنـــهي حـــيـــاتي بـــســـبب

معتـــقدي السياسي (الفكري).

غالف الكتاب

ا عبـارة عن خرقة سـوداء ونتـنة ر
رائحـتها النـتنة هي الـتي دعتهم أن
يـرفـعـوهـا عنـي  ومـبـاشـرة فـتـحوا
معي أضبارة جديـدة بتحقيق جديد
ال عالقة له ال من بعـيد وال من قريب
بــــأســـالــــيب ورعـب ومــــعـــلــــومـــات
الـتحـقيق في الـشـعبـة اخلامـسة في
 فـكـانـت ألـيـة مــديـنـة الــكـاظــمـيــة 
وعــمل تــلك االجــهــزة مــركــبــة عــلى
بـعـضـهـا وتـسـعى كل واحـدة مـنـهـا
عــلى حـــســاب االخـــرى بـــتــحـــقــيق
أجنـازات عـلى حسـاب قـتل االنـسان
وإرضــاء مــرؤوســيـهـم وطــمـعــاً في
ناصب والهدايا .  ات وا التكر
عـقدة فـهذه الـتركـيبـة اخملابـراتيـة ا
في أليات عـملهـا وحتركاتـها أمتدت
ــزروعــة في دول الى مــحــطـــاتــهم ا
 فـاكـثر من جـهـاز ومـديـرية الـعـالم 
تــتـحــرك عــلى أرض بـلــد مــعـ وال
هناك حد مع من تنسيق ما بينهم
أو نوع من الصداقة والعالقة بينهم
 بل اليـــســمح أن يــتـــعــارفــوا عــلى
بـــعــــضـــهم  وان تــــمت ذلك ســـوف
يقومون باجراءات التنقالت الالزمة
لـتــفـادي الــفـضـيــحـة وحتــسـبـاً ألي
طــــــــــاريء . مــــــــــره ســــــــــألـت رجـل
االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة عــلي
ـو مـنـصـور الـدايـنـي في مـديـنـة مـا
الـســويـديــة عن مـوقع الــكـاظــمـيـة (
الشـعبة اخلـامسـة)  ففادني أن في
ـوقع 16 شـعــبـة من مـجـمـوع هـذا ا
17 شعـبة تابـعة لـلجهـاز ولم نعرف
بــعــضــنـا بل اليــســمح لــنـا بــإقــامـة
عالقــات مـع بــعــضــنــا وهــذا ضــمن
الــقــسم الـــذي أقــســمــنـــا عــلــيه في
أنـتـمائـنا لـلـجهـاز  إضـافة الى ذلك
في حـالة تـسريب أي مـعلـومة مـهما
يــكن حـــجــمــهـــا أو يــبـــلغ ضــررهــا
ســتالقي عــقـوبــة اإلعــدام في حــالـة
أفشائها . بـعد أن قضيت أياما من
التـعذيب واخلوف في مـديرية االمن
الـعـامـة أعـادوني ثــانـيـة الى بـنـايـة
الـــشــعـــبــة اخلـــامــســـة في مــديـــنــة
الــكـاظــمــيـة وبــنـفـس الـزنــزانـة رقم
ثالثة  ألفت تـلك البطانـية السوداء
ورائـحـتـهـا ودبـيـب الـقـمل عـلـيـهـا 
وبـعـد أن أنـهوا مـجـريات الـتـحـقيق
األخــيـرة مــعي في بـنــايـة الــشـعــبـة
اخلامسة ونتائجها التي لم ترضهم
عـلى مــؤشــرات مـرضــيـة لــهم  بـدأ
الضغط بـتهديـدهم لي وشد اخلناق
 بعد علي بسحقي وقتلي مع أهلي 
فـــــتـــــرة قـــــصــــيـــــرة  أحـــــالـــــوني
الى ( مـحـكـمـة الـثـورة ) الـسـيـئـة
الـصـيت مع مـجـمـوعـة يـقـدر عددهم
12 مــعــتــقالً من تــنــظــيــمــات حـزب
الـدعـوة  نقـلونـا من بـنايـة الـشعـبة
بــسـيــارة مـغــلـقــة ومـظــلـله مــقـيـدي
االيــــادي بــــسالسـل حــــديــــديــــة كل
مــعــتـقــلــ مع بــعض ومــعــصـوبي
 كـانت مــجـمـوعـة جـاسم الـعـيـون 
ــا تـــخــتــزنـه ذاكــرتي من ونـــهــاد 
 دفعونا الى أقفاص االتهام أسماء 
وجـــــــهـــــــاً لـــــــوجـه أمـــــــام رئـــــــيس
احملكمـة ( عواد البـندر ) . وبدأوا
بـقراءة الئـحة االسـمـاء مع كل واحد
 وفي موقف وجه الـيه  والتـهمـة ا
ر على البال أدى الى  فوضى لم 
مـفـاجـئة عـمت قـاعـة احملكـمـة صرخ
أحـــدهم ســيـــدي مــخــاطـــبــا رئــيس
احملــــكــــمــــة .. أشـــلــــون يــــصــــيـــر
ــوقــرة تـســتــنـد في ومــحــكــمـتــكم ا
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اخــتـتــمـت كـلــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلـة
ــاضي بــجــامـــعــة بــغــداد االســبــوع ا
فعالـيات الدورة  36 من مهرجان قسم
الفنون السينمائـية والتلفزيونية على
قــاعــة حـــقي الــشــبــلي  في الــكــلــيــة 
اســتـهل حـفل اخلـتــام بـتالوة مـبـاركـة
من آي مـن الـــذكـــر احلــــكـــيم و قـــراءة
ســورة الــفــاحتـة عــلـى أرواح شــهـداء
ليتم العراق وعزف السالم اجلمهوري
ــسـابـقــة بـعـرض افـتــتـاح فـعــالـيـات ا
مجـموعة مـنتـقاة من االفالم القـصيرة
الـتي نالت اسـتحـسان احلـضور بـعد
ذلك الـقى عـمـيد الـكـلـية مـضـاد عـجيل
كـلــمـة اشـاد بــهـا بــاجلـهـات الــداعـمـة
ـبذولـة من قبل للـمهـرجان واجلـهود ا
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سـيـنمـائيـة عـثرت عـليـهـا في منـزل اخملرج
مــعــ اجلــابــري حــيث  حتــويــلـهــا إلى
ـشروع معي رقـميـة (الديـتيجـال) في هذا ا
فــريق عــمل تــواق مــثــلي لــتـحــويل االفالم
وإزالــة كل اخلــدوش وتــصـحــيح الــصـوت
ادة كـونها أمانة وحـاولنا عدم الـتالعب با

سينمائية).
بـعـد عــرض الـفـيـلم عـقـدت جـلـسـة نـقـديـة

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

قبل  40 سـنة اخرج اخملرج مع اجلابري
فــيــلم (شــارع الــرشــيــد) مـن انــتــاج دائـرة
و الـذي اسـتـذكـر ايـام ـسـرح الـســيـنـمـا وا
انـتـاجه بـجـلـسـة اقـيـمت مـؤخـرا فـي قـاعة
احملـطة بـبغـداد بحـضور عـدد من الفـنان
واخملــــرجــــ ومـن مــــحــــبـي افالم الــــزمن
اجلــمـيل قـائـال (عـواطـفي كــبـيـرة اول مـرة
أشـاهد هذا احلشد الكـبير من اجلجموهر
سرح الـعرض األول في دائرة الـسينـما وا
كـان الــعـدد قـلـيل جـداً وكـان امـلي في هـذا
هـو تـخـلـيـد لـشـارع الـرشـيد كـونه الـفـيـلم 
ـثل الـعراق حـضـرت إلى شـارع الرشـيد
مـن النـجف وكـان عـمري  15 سـنـة ثم زرته
أثــنـاء تــصـويــر الـفــيــلم وقـلت بــعـد عــشـر
سـنوات سيكون له أضواء وجـمالية كبيرة
لـكن لألسف عنـدما شاهـدته شعرت بـخيبة

مهمل إلى درجة كبيرة). كان  أمل هذا ا
وحتـدث إلفـنان زياد تـركي عن ترقـيم هكذا
ادة افالم قـائال (في منتصف الثـمانينات ا
حتـول اجلمـيع إلى الـسـيـنـمـائـيـة تـوقـفت 
تـسـجـيل الـفـعـاليـات .هـنـا تـوقـفت الـذاكرة
لــيس لـديـنـا أرشــيف وهـذه اول مـادة خـام

الطلبة ودورهم الـكبير في اخراج هذا
نجز اجلمالي للعيان مشيرا الى ان ا
شـترك هم فائزين) (جميع الطـلبة ا
ثـم الـــــقى رئـــــيـس قـــــسم الـــــفـــــنـــــون
الـسـيـنـمـائـيـة والـتـلـفـزيـونـيـة حـكـمت
الـبـيـضـاني كـلــمـة أشـار فـيـهـا الى ان
ــهــرحـان تــعــد تــقــلــيـدا (فـعــالــيــات ا
سنوايـا يحتفي بـنتاجات الـطلبة على
ــعــوقـــات والــصــعــوبــات الــرغـم من ا
الــبـالــغــة الــتي رافـقـت ازمـة جــائــحـة
كـــــورونـــــا الـــــتي اثـــــرت عـــــلـى هــــذه
الـنـتــاجـات اال انـنــا الـزمـنـا انــفـسـنـا
بــإقـــامــة دورة جــدبــدة اكــثــر تــنــوعــا
واوسع مشاركة عـلى مستوى عال من
التنظيم  دورة جديدة تلبي طموحات
الـــــقــــسـم) بـــــعــــد ذلـك  االعالن عن
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أطلـقت وزارة الثقافة والسـياحة واآلثار شعار
مـئــويــة الـدولــة الــعـراقــيــة تـزامــنــاً مع احلـفل
ركـزي الذي تـنظـمه الوزارة في الـعاشر من ا
الـشـهـر اجلـاري. ويــتـكـون الـشـعـار من ثالثـة
أجزاء رئـيسة تمـثل : العلم العـراقي والنجمة
الـسـومـرية وشـجـرة الـنـخـلـة.وجـرى تـصـميم
الشعار باستعمال احلرف السومري كعنصرٍ
مـحـوريٍّ يــجـسـد حــضـارة الـعــراق وأصـالـته
ويـــرمــز إلى أهم مـــا قــدمــته هـــذه الــبالد إلى
الــبـشـريــة عـبـر اكــتـشـافــهـا لـلــكـتـابــة. وتـعـلـو
الـشـعـار العـالمة الـسـومـريـة (جنـمـة عـشـتار)
وهي جنـمـة ثـمانـيـة تـشـير إلى جـهـات الـكون
وتـعـبـر عن الــشـمـول وكـان لـهــا ارتـبـاط وثـيق
ـعـتقـدات الـسـومريـ آنـذاك.فـيمـا  تـدوير
ــعـتــقـدات الــسـومــريـة شــعـار اإللـه آنـو وفق ا
ليمـثل النخلة العراقية التي تشير إلى االرتقاء
والـشـمـوخ وتـعـكس خـصـوبـة أرض الـرافـدين
وجتـــددهـــا.  ووفـــقــا لـــصـــفـــحــة الـــوزارة في
(فيسـبوك) يـرتكـز اجلزءان العـلويـان (النـجمة
الـثـمانـيـة والـنخـلـة) عـلى العـلم الـعـراقي الذي
صــمم عــلى شــكل أمــواج حتــتــضن الــنــخــلـة
الـعـراقيـة تعـبـيراً عن ارتـبـاط  الشـعب بأرضه
وحـــضــارته.  ويــشــهــد حـــفل مــئــويــة الــدولــة
الــعـراقـيـة الـعــديـد من الـفـعــالـيـات والـعـروض
الـثقـافيـة والفـنيـة واآلثاريـة وتشـارك فيه نـخبة

. ثقف من كبار ا

شــارع الـرشــيـد كــونه كــان يـســكن فـيه
وآخرون).

وقـال إلـفنـان مقـداد عبـد الرضـا (اخملرج
مـع اجلابـري قال بعد  40 سـنة أكون
األفــــكــــار مــــوجـــــود وهــــو حي اآلن 
ـشـاعر كـون هـناك حـضـور كبـير وا
أكـثر من العرض األول في الـسينما
ـسرح اآلن الشارع أنحدر بسبب وا

ـؤسسـات للـعنـاية به) واضاف غـياب ا
مـانـهـاتن (لي ذكـريـات فـي شـارع الـرشيـد 
الـعـراق كـان كل شئ فـيه سـينـمـا ومـسرح
مــوســيــقى وفــعــالـيــات أخــرى اآلن الــبــلـد

ساخن نأمل يوم ما أن يعاد تطويره).
واكـد إلفنان زياد تـركي ان ( شارع الرشيد
 هـــو مـــشـــروع كــبـــيـــر يـــخص الـــذاكــرة
الـعراقيـة مع كل الوسائل احلـديثة مازال
ذاكـرة شـفـافة عـلـيـنـا أن نتـحـرك إليـجاد
وإحـياء افالم عـراقيـة تراثـية كـارشيف
انـساني ) واضـاف (وهذا الـفيـلم يراد
لـه فـريق بـحـثي تـراثي  هـنـاك افالم
ـــثــابـــة درس لــكـن اليــوجــد تـــعــد 
تسويق وهناك مألوف والآلمالوف

وطريقة العرض).

قـدمتهـا االعالمية زهراء غـندور  في البدء
حتـدث اجلـابـري قـائال (هـنـاك شـخـصـيات
ــا كــان هــنــاك شـارع في الــفــيــلـم لــوالهــا 
الــرشـيـد والسـيــنـمـا وال مــعـ اجلـابـري 
أولــهم لـيـلى الـعــطـار اول مـرة تـسـاهم في
أحـــداث هــذا الــفـــيــلم ورفـــعت اجلــادرجي
ــعـنـيــة بـشـارع ـعــمـاريـة  ا الــشـخـصــيـة ا
الــرشـيـد وجـبـرا إبـراهــيم جـبـرا كـتب عن

الــبــيـان اخلــتـامـي لـلــجـنــة الــتـحــكـيم
ـيـة شذى ـؤلـفـة مـن الـفـنـانـة االكـاد ا
ســــالـم والــــفــــنــــان ســــامي قــــفــــطــــان
ـي ثـائـر عـلي و الـقى الـبـيـان واالكـاد
الفنان  سامي قفطان ومن اهم ما جاء
في الـبـيــان( ركـزت االعـمـال الــطالبـيـة
ـشـاكل ـهــرجـان عـلى ا ــشـاركـة في ا ا
والـهـمـوم احلـيـاتــيـة لـلـواقع الـعـراقي
والــتي ظــهــرت بــصـورة واضــحــة في
ـطــروحــة ) لــيــتم بــعـد ذلك االفــكــار ا
ــهــرجــان واعــضـاء تــكــر ضـيــوف ا
الـلـجــان الـتـحـضـيـريـة والــتـحـكـيـمـيـة
ـــبـــذولـــة ـــعـــاونــــ جلـــهـــودهـم ا وا

واعـضــاء الـهــيـأة الــتـدريــسـيـة.
واعلنت الـلجنـة التحكـيمية في
ــهـرجــان عن االفالم الــفـائـزة ا

سـيـنـمـائـيـة مـتعـددة لـم تـقتـصـر عـلى
قاعة حـقي الشبـلي بل جتاوزت حدود
فتوح غلقة نحو الفضاء ا العروض ا
فـقـد  نـصب شـاشة عـمالقـة مـجـهزة
بــاحـدث تـقـنـيـات الـصـوت في الـهـواء
الطـلق لـعـرض طيف واسع من االفالم
الـتي تـنـوعت بـتـنـوع مبـدعـيـهـا سواء
من طـلـبــة الـداسـات الـعــلـيـا واالولـيـة
بـاإلضــافــة الى أفالم مــشــاركــة خـارج
ـــشــاركـــون عن ــســـابـــقـــة وعــبـــر ا ا
ســـــعــــادتـــــهم فـي عــــودة الـــــعــــروض
السـيـنـمـائـية لـلـجـمـهـور بـافالم اعدت
بـأيدي عـراقيـة فكـانت للـكلـية اسـهامة
مـهـمـة لوضع خـطـوة جـديـدة  تؤسس
النعاش عروض السيـنما العراقية في
ربوع كلية الفنون اجلميلة وقاعاتها.

wKz«u « rþUJ «b³Ž bz«—

ــســـاعــد في قـــسم االعالم بــكـــلــيــة االداب في ــدرس ا ا
عنونة (تأطير جامعـة واسط حاضر في الورشة العلمية ا
احملــتـــوى الــرقــمي بـــ االعــداد االلـــكــتــروني والـــنــشــر

االعالمي).
wŽU d « wMG « b³Ž —ULŽ

ـوصلـي نعـته االوساط اخلـطاط ا
الثـقافـية واالعالميـة بعـد ان غيبه
ـوت السـبت عن عـمـر نـاهز 67 ا
عـــامــــاً بـــعـــد صــــراع طـــويل مع

رض. ا
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الـروائي الـعــراقي صـدرت له ضـمن  مـنـشـورات االحتـاد
الـعـام لألدبـاء والـكتّـاب في الـعـراق روايـة بـعـنـوان (زهر

الرمان).
wFOÐd « bL×

ــتـمــرس في جـامــعـة دبــلن بـايــرلـنـدة ادار الـبــروفـسـور ا
ـاضي الـندوة االفـتراضـية الـتي اقامـتهـا شبـكة الـسبت ا
ـعنـونة (تـصمـم الـعلـماء الـعـراقيـ في اخلارج (نـيسـا) ا

خارطة طرـق إلصالح التعليم العالي في العراق).
 rOF½« Í“Uſ

التشـكيلي الفلسطـيني تستضيف حـاليا صالة (أرابيسك
عنون (نشيد انيا معرضه ا للثـقافة والفنون) في برل با

األرض) ويستمر لغاية نهاية الشهر احلالي.
w½UF « fO

الـكاتـبة الـسـورية صـدر لهـا كتـاب عن مـديريـة منـشورات
الـطفل في الـهيئـة العـامة السـورية للـكتـاب بعنـوان (قصة
أسـرار األعـداد) ضـمن سـلـسلـة (أطـفـالـنا  –عـلوم) رسم

لوحاتها حسام وهب.
 w½ËbLŠ ` U

ـصـور الـفـوتـوغـرافي االردني احـتـفى مـنـتـدى الـكـاتب وا
الـفـكر االشـتـراكي في أربد بـكـتابه (زر وسـط القـميص)
بـــإقــامــة نـــدوة شــارك فــيــهـــا الــكــاتب مـــحــمــد جــرادات
والشـاعرة والروائـية صـفاء أبـو خضـرة وأدار مفـرداتها

هوازن الصليبي.
 vO×¹ .dJ « b³Ž v−Ý

ـسـرحـيـة ــرحـلـة الـثــالـثـة بـقــسم الـفـنــون ا الــطـالـبـة في ا
ـسـائـيـة فـي كـلـيـة الـفـنـون اجلــمـيـلـة بـجـامـعـة لــلـدراسـة ا
ـوت اثـر مـرض ـوصل نـعـتـهـا الـكـلـيـة بـعـد ان غـيـبـهـا ا ا

عضال  سائل الله ان يتغمدها برحمته الواسعة.

ÍdÝUO « —Ëe¹ ÊuOŽ ÊUłdN
ـهـرجـان عيـون  ومـا سيـقـدم من فعـالـيات
فـنيـة مختـلفة و الـتأكـيد بأهـمية االحـتفاء
بــــالـــفـــنــــان واالعالمي  الــــعـــراقي  ودوره
الـــفـــاعل في اجملـــتـــمع  وتـــطـــرق احلــديث
بــدعـوة  الـضـيـوف الـعــرب لـلـمـشـاركـة في

هرجان.   ا
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ضـمن االستـعداد النـطالق مـهرجـان عيون
ــهــرجــان عــبــاس اخلــفــاجي قــام رئــيس ا
ورئـيس للجنـة التحضريـة عباس اخلفاجي
 بـزيارة اخملرج فيصل الـياسري في منزله
ودار حــديت حـول االسـتــعـدادات اجلـاريـة

…—u  dAÒMð ÃUMO
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سيرة لـلعزاوي تعبيـراً عن احترامهم 
وسيقية كما تقدم وصفي ايسترو ا ا
بــــبــــاقــــة من الــــورد بــــاسم الــــفــــرقـــة
الـسيمفـونية تقـديراً جلهوده في إدارة
قطوعة الـفرقة. افتـتح منهاج احلـفل 
بــعـنــوان سـنــاء من تــألـيف الــعـزاوي
وقـدمتـها الـفرقـة السـمفـونيـة بقـيادته.
تال ذلـك مـــقـــطــــوعـــة  االفـــتــــتـــاحـــيـــة

 ÕU³  ¡ô« ≠ œ«bGÐ

ـــوســيـــقي الــدوري ــنـــهــاج ا ضـــمن ا
لالوركـسـترا الـوطـنيـة العـراقـية شـهد
ــسـرح الــوطـني في بــغـداد اجلــمـعـة ا
ـقـطـوعـات تـقـد عــدد من ا ــاضـيـة  ا
ـوسـيـقيـة الـتي قـدمـتهـا االوركـسـترا ا
ـايــســتــرو كـر الــوطــنــيـة بــقــيــادة ا
ــــديــــر وقــــائـــد وصــــفـي احــــتــــفــــاءً 
ـايــسـتـرو عـبـد االوركــسـتـرا األسـبق ا
الـرزاق الـعـزاوي. تـخـلل احلـفـل تـكر
الــــعـــــزاوي بــــدرع وزارة الــــثـــــقــــافــــة
والـسياحة واالثار  تثميناً جلهوده في
وسيـقيـة قدمه وكيل تـعزيـز احلركـة ا
ــثالً عن الـــوزارة نــوفل ابـــو رغــيـف 
الـوزيـر. إذ عبـر ابـو رغيف عـن تقـديره
ضـيئة قائالً:(في لـلعزاوي ومـسيرته ا
ــتـلىء حــضـرة أحــد قـامــات الـعـراق 
).كـما قدم ـكان حبـاً وشموخـاً وجماالً ا
ــوســيــقــيـة ضــبــاط صــنف الــفــنــون ا
الـعـسكـريـة في وزارة الدفـاع بـاقة ورد

ـية { لـوس اجنـلوس  –وكاالت - نـشـرت الـنجـمـة العـا
نــيـكي مـيــنـاج صـورة لـهــا جتـمـعــهـا بـإبـنــهـا وذلك عـلى
حــــــســــــابــــــهـــــا اخلــــــاص عــــــلـى مــــــوقع الــــــتــــــواصل
االجتـماعي.وظـهرت ميـناج وهي جتلـس وتمسك بـكتفي
ابــنـهــا كي يــسـتــطــيع الـوقــوف وقــد أثـنى الــعــديـد من
ـتـابـعـ علـى برائـته واعـتـبـروا انه يـشـبـهـهـا الى حد ا
يـة ان الـنـجـمة كـبـيـر. الى ذلك افـادت وسـائل اعالم عـا

ية لـينـدسي لوهـان قد كـشفت عن خـطوبـتها من رجل العـا
األعمال اإلماراتي بدر الشماس.وشكّل هذا األمر جدال كبيرا
عــلى مــواقع الــتـواصـل االجـتــمــاعي وقــد قـام الــعــديـد من
تابـع بتهنـئتهما.كـما تعود لوهـان إلى الشاشة مجدداً ا
بـعد إنـقطـاع ألكثر من  10 سـنوات بـفيلـم على إحدى
ـــنــــصـــات اإللـــكــــتـــرونــــيـــة تـــدور أحــــداثه حـــول ا
كريـسماس ونشرت عير حسابها اخلاص على
موقع التواصل اإلجتماعي صورة من الفيلم
تـظـهـر فـيـها وعـلـقت عـلـيـهـا: (عـائدة إلى

كنني أن أكون أسعد). العمل وال 

وسيقي الروسي االحـتفائية للمؤلف ا
ــتــري شـوســتــاكــوفـيــتش كــمـا  د
ــــؤلـــفـــات تــــقـــد واحـــدة مـن أبـــرز ا
عاصرة وهي السـمفونية ـوسيقيـة ا ا
ــــاني لــــودفــــيج فـــان اخلــــامـــســــة لأل
بـيتهوفن بعنوان ضربات القدر وختم
قـطوعـة ضوء الـقمـر للـمؤلف احلـفل 

الفرنسي كلود ديبوسي.

ال تـنــجـر حملــاوالت الـبــعض  السـتــفـزازك . صــحـتك
جيدة.يوم السعد االربعاء.

qL(«

علـيك االسـتفـادة من الـنـقد وتـقـبلـه بشـكل سـلس.يوم
. السعد االثن

Ê«eO*«

حاول أن تـكون أكثر فاعـلية فى التواصل مع زمالئك
فى العمل. 
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تـخـلص من الـقـلق واالضـطـراب وانـطـلق في رحالت
او نزهات تعيد النشاط .
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ـمــكن دخـولك فى عـالقـة عـاطــفـيـة جــديـدة .يـوم من ا
السعد الثالثاء.
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قد يطـرح عليك الشريك سلسلة من األسئلة احملرجة
فال تتهرب من اإلجابة عنها.
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قـرب منك لـديه مشـاعر اجتاهك هناك شـخص من ا
.رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

اكــسب ثـقـة الــشـريك وإال ازدادت شـكــوكه فـيك. يـوم
السعد اخلميس.
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انـتبه جـيـدا لالشـخاص الـذين تـتعـامل مـعـهم وحاول
رؤيتهم بشكل آخر. 
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مـارسـة هـوايـة أو الـقـيام بـرحـلـة أو تـفـاجأ تـتـحـمّس 
بلقاءٍ شيّق. رقم احلظ .5
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لـديـك مـزيــد من الـطــاقـة الــتى تــسـاعــدك عـلى اتــمـام
مهامك بكل سهولة .
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ـناسبـات السعـيدة.تعيش تنفـرج األسارير وتتالحق ا
رقم احلظ 55. يوماً حامياً

 u(«
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اشطب االرقـام من داخل الشبـكة مع حـلك الصـحيح تالحظ ارقـاما سريـة تؤلف مـجموع
طلوب : الرقم السري ا
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عاصـفـة ثلـجيـة نـادرة جتتـاح الـعراق مـنـتصف االسـبـوع خبـر عـممـته دائرة
االنواء اجلوية  العراقيـة مطالع شهر تشـرين الثاني ولعل هذا قد حدث او لم
فتوحة حيث كان ناطق الغـربية ا يحدث خصوصا مايتعـلق بطقس االنبار وا
ـئــوي مع نـشـاط ـتــوقع ان تـنـخــفض احلـرارة الى  12 حتت الـصـفــر ا من ا
بسـرعـة الـرياح الـتي تـزيـد االحسـاس بـالـبرودة ! حـ يـنشـر هـذا الـنص قد

نتب ان هذا ليس اال من نكات الطقس الدولية ...
شغل الناس الشاغل بعمان طوال عروس الفصول  –الشتاء  –هو الطقس ..

طر : شتا ويصنفونه رشرشه وكبس اذا كان زخا كثيفا . يسمون ا
 ماعـلـيـنـا : لي صـاحب كـلمـا اراد ان يـغـيـر دفـة حوار اليـود ان يـكـون طـرفا
يستدعى فـيه للشهـادة  فتح الشباك وغـير الكالم عن الغـيم والشمس والريح
ظل والبرد والثلج وغنى رجعت الـشتوية :   رجعت الشتـوية رجعت الشتوية
وقصص يا حـبيبي الهـوى مشاوير افتكر فيّ ظل افـتكر فيّ رجعت الشـتوية
وقـصص الــهـوى مـثل يــا حـبـيـبـي الـهـوى مـشــاويـر الـهـوى مــثل الـعـصــافـيـر
وغـنـية مـنـسـية ع دراج ال حتزن يـا حـبـيبي إذا طـارت الـعـصـافيـر لعـصـافـيـر

رجعت الشتوية رجعت الشتوية...  السهرية
ضادات (الطاقة االيجابية ) كم اكره هذا ولقد تركت صاحبا النه مشحون 
ضي اذ  صطلح .. فان قـلت له : ماشاء الله اجلـو جميل هذا الـصباح .. ا
ايــامــنــا في قــفص شـــقــقــنــا ?.. اردف هــو : (التــكــيف..مش بــكــرا والبــعــده
منخفض جـوي وثلج الى الركب  جـهز حالك وخذ لك كـم  كيلو كـستنا وعش

ليلة مع الصوبة والتنس تفلل مازوت ).
طر ومزاج الشعراء هو االفضل ب جميع الكائنات العاقلة والراشدة حتت ا
طرية لحمية ا عيته قال لي : ان السياب كتب انشودته ا  مع إن ناقدا اثق با

 في يوم صائف !
نبيء اجلوي الن أحدا لم يجعل منه طر على عمان مدرارا وضـحك ا  هبط ا
اضحوكـة في حال كـانت توقـعاته مـثل كرة مـرة يخـفق مسـددها في تـسجيل
هـدف الن الــكـرة مــرت فـوق الــشـبــاك الــتي ظـلت خالل  90دقـيـقــة عـذراء لم

تمسسها كرة !
تضحك الشوارع  –هنا بعمـان- بعد ان تشرق الـشمس بعد  يوم لـيلة حبلى
طر .... لكن وسط البلد الرهيف اخلصر  ينادي بالسحاب والبرق والرعد وا

: بربق بربق إني  اغرق اغرق !
ثل جنم سماؤه الحتـد : انت افضل محاور في الشرق االوسط  .. قال لي 
كان الوقت صيفـيا    وانا الى جواره ..قلـت له : على الفور هيـا بنا نلعب ..

تعال نسجل حوارا يبدد كل حماسك وستنزفه حتى آخر قطره !
لم يكن  في القـناة أحـد ... وصلـنا الدوار اخلـامس باجتـاه الرابع من شارع
زهران .. قلت له : تفضل أنا جاهز  .. على الفور تبدلت اساريره  ثم تغيرت
طـر سوف آتـيك مـشحـونا بـقوة مالمحه وكـان اول ردة فعل مـنه : انـا رجل ا

الـرعـد ومـضـادات الـبرد ..امـهـلـنـي حتـى تـنـزل اول دموع
السمـاء ثم راح يردد عـلى مسامـعي مايـحفظه لـعدنان

ويداكِ تضيقانْ ظالتُ واسعة  الصائغ : ا
ـــــــــطـــــــــرْ…حـــــــــلـم راعـش  وخـــــــــطـــــــــاكِ رهــــــــانْ وا

... …احتمال  أخيرْ والطريقُ

عمان
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عــلـى الــنـــحـــو االتي: جـــائـــزة جلـــنــة
التحكيم حـصدها  فيلم (لم يكن اخي)
لــلـمــخــرج مـحــمـد الــعــبـيــدي وذهـبت
جـائــزة جــعـفــر عـلي الـى فـيــلم (ثـورة
ضـوء) لـلـمـخـرج مــنـصـور مـاجـد. امـا
اجلائـزة االولى للـمهـرجان نـالهـا فيلم
ظالم دامس اخــراج الــطــالــبــة هــاجـر
قـصي فيـما نـال اجلائـزة الثـانية فـيلم
جذور للمـخرج كارلو سـنحاريب ونال
اجلـائـزة الـثــالـثـة فـيـلـم تـاء لـلـمـخـرج
حـيـدر رياض. وتـضـمـنت النـسـخة 36
ـهـرجان من ا
عــروضــا

WO½uHL K  qH×Ð ÍË«eF « Ëd² ¹U*« .dJð

عبد الرزاق العزاوي وكر وصفي    عدسة :  رزكار البرزجني 

نيكي ميناج
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ـهـام االداريـة في حـكـومات  واحملـافظ لـه دور كـبيـر في مـحـافظ من ا
تعزيز و تـطوير اخلدمات للمواطن خـاصة اخلدمات الضرورية في تلك
الـوحـدة االداريــة . اومـيـد خــوشـنـاو مــحـافظ شــاب و نـاشط في امـور
االداريـة و يكن لـه كل االحتـرام من اهـالي عـاصـمـة اقلـيم كـردسـتان 
ـواطن في مـبـنى احملـافـظـة و في الـشـارع واالزقـة والـبيـوت  في مع ا
خدمتهم لـيال ونهارا و اشتهـرت محافظة اربـيل بالعديد من الـتسميات
مـنها قـلعـة ومنارة وايـضا قـاهر الهـوالكو  حيـث شهدت فى الـسنوات
اضية لـعدة  اسباب مـنها التـغيرات و الوفـاة تغير عـدد كبير الـقليلـة ا
من احملـافـظـ ولـكـن بـرغم من هـذه الـتـغــيـرات إإل أن هـنـاك شـخـصـاً
اجـتمع عـليه اجلـمـيع وأحبه الـشارع االربـيلـي  وأطلـقوا او جـعلت من
االهـالي اربيل العـاصمة يـلقبـونه باللـغة الكـردية  (كورى شـكره شار)
ا يتمتع بخفه الدم ومساعدة االهالي في امورهم دينة  اي ابن سكر ا
ـيـزات احملـافظ هــو من اهـالي حي (سـيـطـاقـان ) الـيـومــيـة  من اهم ا
ا كان هـذا احلي الشعبي مسـرحًا للرجـولة وقضايا الشعبي    لـطا
ديـنة يـتيـما بـعد ان اسـتشـهد والده اجتـماعـية بـحتـة  عاش في تـلك ا
ـاضي  هـو يـعـرف من قـبل الـنـظـام الـسـابق في سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
الـفقـير واحملـتاج  قـبل ان يعـرف االخرين  أعـماله اجلـبارة كـان دائما
حتت اجملهر  جـعلت من افعـاله  اوميـد للجـميع ليس لـطرف او حزب
واطـنـ جعـلـته يدخل مـعـ  أن صفـات وطـريقـة تـعامـله الـطيـبـة مع ا
بـسـهـولــة فى قـلـوبــهم وتـدخالته الــعـديـدة حلل الــعـديـد من
واطـنـ أثـناء عـوقـات الـتي تـواجه ا ـشـاكل وا ا
ـعنى مـباشـرة حيـاتهم الـيومـية .. اسم اومـيد 
رجــــوع االمـل  نــــعـم اومـــــيــــد رجـــــوع االمل
لالهــالي اربـيـل الـذين يــكــنـون احــتـرام لــهـذا

الرجل البسيط و احملبوب من اجلميع .
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أزيح السـتار السبت عن تـمثال شابة إيـزيدية فضـلت االنتحار على
ان تـمسهـا ايدي داعش بـعد خـطفـها عام 2014  في قـضاء سـنجار
حـافظة نـينوى.وتـناقل ناشـطو مواقع التـواصل االجتمـاعي مقاطع
فيـديو وصور توثق حلظة رفع الستار عن تمثال الفتاة جيالن برجس
وصلي في مسـقط رأسهـا في تل عزير بــسنـجار من عمـل النحـات ا
ـسـاعــدة والـده الـنـحــات ثـابت مـيـخــائـيل. و كـانت نـيـنـوس ثــابت و
بـرجس انـذاك بـعـمـر الـ 19  طـالـبـة في الـصف اخلـامس اإلعـدادي.
بـعد مقتل 7 أشخـاص من أسرتها أمـام عينها من بـينهم والدها و 2
من أشـقـائهـا اقـتـيدت مـن قبل داعش هي و2 من شـقيـقـاتـها (غـالـيا
وجيـهان) مع فتيات أيزيـديات أخريات إلى مبـنى مدرسة جنوب غرب
وقع يال . ووفقا  سلح سنـجار  وهناك  توزيعهن كسبـايا على ا
درسة لـكي تغتسل أجبـرت برجس كرهاً عـلى دخول أحد حمـامات ا
وتـعـدّ نـفـسـهـا ألميـرهم. غـالـيـا شـقـيـقة جـيالن كـانت في الـ 15 من
عمـرها حيـنها شـهدت ما حـدث ذلك اليوم وسـردت تفاصيـل القصة
(كـان األمـير يـنـتظـر أن تـنتـهي جـيالن من االسـتحـمـام لكن انـتـظاره
طال بـعـد ذلك تبـ لـهم بأن جـيالن قـد أنهت حـيـاتهـا داخل احلـمام
بعـد أن قطـعت شرايـ يدهـا بشـفرة حالقـة. جيالن قـالت: لن أسمح
ألحد أن يـغتصـبني حتى لـو اضطررت لـلموت. فارقـت جيالن احلياة
ولـم نسـمع صـوت صـراخـهـا أو بـكائـهـا بـالـرغم من أن احلـمـام كان

مجاوراً للغرفة التي كنا محتجزات فيها).
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ـية بـيلي إيـلـيش اجلمـهور {لـندن  –وكاالت - فـاجأت الـنـجمـة العـا
بـنـشـرها صـورة لـها عـلى صـفـحتـهـا اخلـاصة عـلى مـوقع الـتواصل
االحتـماعي بشعر أسود بعد ان كان باللون األشقر.ونالت صورتها
تابع الـذين اشاروا الى ان اللون األسود اعجـاب عدد كبيـر من ا
يلـيق بـها. و حـضرت إيـلـيش مؤخـرا الـعرض اخلـاص لـفيـلم اإلثارة
واألكشن (ال وقـت للـموت) من سـلـسلـة أفالم جيـمس بـوند في لـندن
والــذي شـاركـت فــيه بــأداء صـوتـي فى عــدد من األغــنــيــات.وتـألــقت
إيلـيش بظـهورهـا األول على الـسجـادة احلمـراء مرتـدية طـقمـاً أسود

المعاً فضفاضاً مؤلفاً من سروال وجاكيت طويلة.

U¼dFý Êu  dÒOGð gOK¹≈

ليس في احلب خيارات ..
انهُ ليس زواج وارتباط ويحتاج قرار وايجاب وقبول من الطرف 

ان احلب اما ان يكون او ال يكون
ال احـد يُحب النـه اراد ان يُحب  نـحن نُـحب النـنـا وقـعنـا فـيه جـبراً ال
اختيـاراً  ال احد منا افاق صبـاحاً وقرر انه سيحب اليوم  في احلب
لك الـقرار واالختيار  فـلو كان احلب بـأيدينا ألحببنا افضل ال احد 
كـنـنا تـغيـيـر من نُحب حـتى يـصبح كـما الـنـاس واحسـنـهم  ولهـذا ال

نُحب ..فقد احببنا االخر بكل عيوبه كما هو احبنا بكل عيوبنا .
ـكـن ان نـذهب لـعالقـة اخــرى بـعـد ان يـسـتــحـيل عـلـيــنـا تـكـلل احلب
شـكلة باالرتـباط  فــنتـجة لـعالقة اخـرى في محاولـة لنـسيـان احلُب وا

اننا نظلم انفسنا ونظلم من نرتبط بهم ونحن نحاول النسيان .
ـسـكنـات امـا اخلـيـاطة فال يـجـيـدها اال من ـكـننـا ان نـهـدأ اجلُرح بـا
سكنات ال تعـالج  اما احلب واال فال  اما غير هذا جرح اجلُرح  فـا
فـلن نعـيش سـعداء وال نـنسى احلب وال نـعـرف كيف نُـحب ونُسـعد من

ارتبطنا بهم .
حملة احلب ال يحتـاج الى سن ووقت طويل  تكفي نـظرة او ابتسامة 
كلـمة  او حتى كـلمة مكـتوبة في تـعليق في مـواقع التواصل  موقف 
كن ايقـونة اعجبني تـكفي ليقع احدنـا في احلب  هذا ليس ألننا بل 
نـحـمل قلـوبـنـا على ظـهـورنـا وعلـى اكتـافـنـا بل الن احلب ليـس بأيـديـنا
ن حتس مـعـه بـاأللـفــة والـتــنـاغم ـن تـهــوى  وتـمـيـل  فــالـقــلـوب تــمـيل 

واألنسجام ومن اول مرة .
امـا احلب الــذي يـقــال عـنه انهُ يــأتي بــعـد الــزواج فـهــذا لـيس حب بل
اعـجـاب  تـعـود  تعـلق  تـفـاهم  عـشـرة  واسبـاب كـثـيـرة اما احلُب
احلُب الـذي يجـعـلك تتـوهج في وسط الظالم وتـشعـر باحلـرارة في عز
طر وفي عز الـشتاء التلبس اال قـميص وتشعر انه البرد  تـخرج في ا
ثـقـيل عـلـيك  عنـدمـا ال تـشعـر بـاجلـوع مع انك لم تأكـل أليام  عـنـدما
حتس بأنك شـبعان وأنك ال حتـتاج الى شيء وأنك تمـلك الدنيـا  فهذا

هو احلب .
وال اعــتــقــد ان الــذي تــزوج بــدون حب ويــزعم انه
احب الــشـريـك بـعــد الــزواج قــد شــعـر بــكل تــلك

شاعر . ا
ـناسـبة اجـمل واشـهر حـاالت احلُب هي التي با

ا اشتهرت وعُرفت . لم تكتمل  فـلو اكتملت 

ونــــــشــــــأ لـــــيــــــصــــــبح رائــــــدا في
اإليـكولـوجيـا الزراعـية أو الـزراعة
ـستـدامة الـتي تسـعى إلى جتديد ا
الـــطـــبــــيـــعـــة من دون اســـتـــخـــدام
ـــواد ــــبـــيـــدات احلــــشـــريـــة أو ا ا
الـكيمـيائية. وفي ثـمانينـيات القرن
الـــعــشــريـن ســافــر رابـــحي مــرارا
وتـــكـــرارا إلى إفـــريـــقـــيـــا جـــنــوب
الــــصـــحـــراء حــــيث كـــان يــــســـعى
لـتطـبيق أفكـاره هنـاك.وكان رابحي
صــديــقــا لــلــزعـيـم الـراديــكــالي في
بـوركـيـنـا فـاسو تـومـاس سـانـكارا
الـقائد العسـكري الذي أراد القضاء
عـلى الفقر في بالده.في عام ?2002
جـــــذب انــــتـــــبــــاه وســـــائل اإلعالم
ـــحــاولــتـه الــفــاشـــلــة لـــلــتــرشح
لــلــرئـاســة. وهــو قـال إنـه فـعل ذلك
إلثـارة اجلدل حول "الـوضع البيئي
". وقـال رابحي واإلنـسـاني الـطـار
في 2012 الــــزراعـــة بـــحــــاجـــة إلى
ـكن أن يـكــون لـديـنـا اإلصـالح. ال 
نـظام يدمر ويلوث بحجة اإلنتاج)".
وأضـاف (نـحن نـنـظـر إلى الـكـوكب
عـــلى أنه مـــســتــودع مـــوارد يــجب
حتـــــــــويـــــــــلـــــــــهــــــــــا إلى دوالرات
واســتــنــفــادهـا حــتى آخــر ســمــكـة
وآخـر شجـرة بدالً من رؤيتـها على
ــكـنــنـا أنــهـا واحــة رائـعــة حـيث 
إيــجــاد حــيـاة ذات مــعــنى وقــيــمـة

أكبر).

فيها مع بعض أفراد أسرته.
كـما توفي الكاتب والـناشط البيئي
الـفـرنـسي بـيـار رابـحي أحـد رموز
اإليـكـولوجـيـا الزراعـيـة في فرنـسا
السبت عن  83عـاما على ما أفادت
أسـرته لـوكالـة فرانس بـرس.وأشار
ــــــزارع ابـــــــنه فـــــــيـــــــاني إلـى أن ا
الـعـضـوي ومـحب الـطـبـيـعـة الـذي
ـــمـــثـــلــة يـــضم بـــ مـــعـــجـــبـــيه ا
الـفـرنـسـية مـاريـون كـوتـيـار توفي
خ.رابحي إثـر إصابته بـنزيف في ا
مـــولـــود عـــام  1938 عـــلـى أطــراف
الصحراء اجلزائرية عندما كانت ال
تـزال جزءا من مـستـعمـرة فرنـسية

أغـانـيـة التي تالمـس القـلـوب على
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي.وقال
رئـيس الوزراء الـسوداني عـبد الله
حــمـدوك في تـغــريـدة عـلـى تـويـتـر:
(أقـــدم الــــتـــعـــازي ألســـرة الـــراحل
واألمـة السودانيـة ولكل محب للفن
واجلـــمــال واحلــيـــاة. كــان الــراحل
رمــزاً لـــلــفن الــســوداني واجلــمــال
األخــاذ ونــصب أدبي ضــخم نــحت
اسـمه فـي ضـمـيـر شـعـبـنـا بـأحرف
من نـور). وكان الكابـلي في العناية
ـشـددة مـنذ أكـثـر من ثالثـة أشـهر ا
فـي إحــدى مـــســـتـــشــفـــيـــات واليــة
مـيشيغان األمريكية حيث كان يقيم

لــنــجـومــيـتـه لم تـظــهــر إال في عـام
  1961عــنـدمــا أدى أنـشــودة آسـيـا
وأفـريـقـيـا لـلـشـاعـر الـسودانـي تاج
الــسـر احلـسـن بـحـضــور الـرئـيس
ـصري الراحل جمال عـبد الناصر ا
خـالل زيــارته لــلــخــرطــوم وقــتـذاك
.ويـــعـــد الـــكـــابـــلي واحـــدا من أهم
عـمالقة الـفن السوداني حيث حلن
وكـتب الـعـديـد من األغـنـيـات لـكـبار
الـفــنـانـيـ الـسـودانـيـ عـدا تـلك
الـتي كان يكتبها ويلحنها ويغنيها
بـــنــفــسه.لـم يــغنٍ الــفـــنــان الــراحل
بـالـلهـجة الـسودانـية احملـليـة فقط
بـل أن الــعـــديــد من أغـــانــيـه كــانت
بـالـعربـيـة الفـصحى الـتي سـاهمت
فـي نــشــر أغـــانــيه وذيـــوع صــيــته
. ومن أبـرز خــارج الـسـودان أيــضـاً
أغــانـيه الــتي خُـلــدت في الـذاكـرة :
مـــروي وشـــذى الـــزهــر لـــلـــشـــاعــر
ــصـري مــحـمـود عــبـاس الــعـقـاد ا
ووسـادة يـا مـلك الـكـنـاري لـلـشـاعر
ــصـري أحــمــد شـوقي وحــبـيــبـة ا
عــمـــري ويــا ضــنــ الــوعــد وأراك
عــصي الـدمـع لـلــشـاعــر أبـو فـراس
احلــمـداني وأكــاد ال اصـدق وزمـان
الــنـــاس وحــبك لــلــنــاس وشــمــعــة
ـاذا ومـعــزوفـة لـدرويش ودنــاب و
مـتجول لشاعرها السوداني األصل
مــحـمــد مـفــتـاح الــفـيــتـوري. نــعـاه
الـسودانيون والعرب وكل من سمع

{ اخلـرطوم  – بـاريس - وكاالت -
رحـل أيـــقــــونــــة الـــفـن والـــشــــعـــر
ـوسـيـقـار السـوداني عـبـد الـكر ا
ـاضي  بـعـد الـكــابـلي اخلـمـيس ا
رض في والية مـعانـاة طويلـة مع ا
تـحدة حيث مـيشيـغان بالـواليات ا
كـــان يــــقـــيم مع عــــائـــلـــته.ونـــعـــاه
شـخصيات سودانـية وعربية بارزة
عــلى مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
ــسـيــرته الـفـنــيـة الـتي مــشـيـدين 
الـــتي امــتــدت  60عـــامــاً.ويــعــتــبــر
الـــكـــابـــلي الـــذي ولـــد في مـــديـــنــة
بـورتسـودان عاصـمة واليـة البـحر
األحــمــر فـي عـام  1932 مـن أشــهـر
الـفـنـان الـسـودانيـ الـذين أثروا
الــتــراث الـفــني الــســوداني وعُـرف
بـتـعـدد مـواهـبه الـفـنـيـة في الـغـناء
والــشـعــر والـتــلــحـ والــبـحث في
ـوسيـقي السـوداني. عمل الـتراث ا
فـي بدايـاتـه بعـد أن أكـمل دراسـته
كـمـفتش إداري في الـقضـاء في عام
ـــدة عــشــرين عــامــاً. وغــادر 1951 
الــسـودان لــبـضع ســنـوات لـيــعـمل
مــتــرجــمــاً في الـســعــوديــة. وبــعـد
عـودته إلـى بالده مـرة أخرى تـربع
ــوســيــقى عـــلى عــرش الــغــنـــاء وا
ــــــبــــــدعـــــ وعــــــمل مـع كــــــبـــــار ا
.كــان الـــكــابـــلي في الـــســودانـــيـــ
الـثـامنـة عشـر من عـمره عـندمـا بدأ
بـالـغـنـاء لـكن الـفـرصـة احلـقـيـقـيـة
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احلـديث والكـذب في وسائل اإلعالم
حـول عالقتـهمـا احملطـمة. واعـتبرت
احملـكـمة في قـرارهـا ان نشـر رسـالة
مـيغان إلى والدها أمر غير قانوني
ألنه يــنـتــهك خـصــوصـيـتــهـا. صـدر
حــكم ضـد الـصـحــيـفـة و قـضى بـأن
تـــنــــشـــر عـــلى الــــصـــفـــحـــة األولى
تها الـقانونيـة وأن تدفع مبلغ هـز
 450 ألـف جـنــيه إســتــرلــيـني (530
ــيــغــان مــاركل مــقــابل ألـف يـورو) 

التكاليف القانونية التي تكبدتها.
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ربــــحت دوقــــة ســـاســــكس وزوجـــة
االمـير هاري مـيغان ماركل  دعـوتها
ضـد الصحـيفة الـبريطـانية(ذا ديلي
مــيل) وذلك فـي مـا يــخــتص بــنــشـر
رســالـة مــيـغــان مـاركل الـى والـدهـا
والــتي نُـشـرت في عـام   2018 بــعـد
وقـت قصـيـر من زواجـهـا من األمـير
هـاري. كـانت دوقـة ساسـكس طـلبت
فـي هذه الرسالة من والدها توماس
مــــاركل  77 عــــامًــــا الـــتــــوقف عن

الـــوطــنــيـــة لــلــتـــلــقـــيح وااللــتــزام
ا يحافظ على بالتدابير الوقائية 
ـكــتـسـبـات احملـقـقـة ويـسـاهم في ا
الـــعــودة الـــتــدريـــجــيـــة لــلـــحــيــاة
الـــطـــبــيـــعـــيــة بـــبالدنـــا.وأغـــلــقت
غربـية اعتبارا احلدود الـسلطات ا
ـدة أسـبـوع اجلـويـة والـبـحـريـة 
بـــســـبب جتـــدد تـــفـــشي جـــائـــحــة
كـوفـيد-19. ويـخشى الـفاعـلون في
الـــســـيـــاحـــة أن يـــقـــوّض اإلجـــراء
الـــصـــارم تـــعـــافـي هـــذا الـــقـــطــاع
غـربي الهشّ احلـيـوي لالقتـصـاد ا
أصال نـتيجـة تداعيات نـحو عام

من األزمة الصحية.

ــتـاحف الــســيـنــمــا والـعــروض وا
ــكـــتــبــات فــهي غـــيــر مــعــنــيــة وا
ـنع.ونـقل مـوقـع هـسـبـريس عن بــا
مـصدر مـطلع أن (الـقرار احلـكومي
اجلـديـد ال يـشـمل الـنـشـاط الـعـادي
للمرافق والبنيات الثقافية والفنية
تاحف سارح وا كـدور السينما وا

واألروقة الفنية).
ـغـرب بـكـثـافـة وجـودة ويـشــتـهـر ا
ـوسـيـقى (الـصـويرة مـهـرجـانـات ا
والــربــاط وفــاس) والــرقص (الـدار
الــبـيـضــاء) والـسـيـنــمـا (مـراكش).
ـغـاربـة وجــددت احلـكـومـة دعـوة ا
لـالنـــخــراط الـــقـــوي فـي احلـــمـــلــة

اتــخــذ اســـتــنــادا لــلــمــقــتــضــيــات
ـتـعلـقـة بـتدبـيـر حـالة الـقـانـونيـة ا
الـــطــوار الــصـــحــيــة وتـــعــزيــزا
لإلجـراءات الـوقائـية الالزمـة للـحد
مـن انــتــشـــار وبــاء كــورونـــا) لــكن
الـبيان الوجيـز لم يحدد تاريخ بدء
ســــريـــــان احلــــظــــر أو نـــــهــــايــــته
والــفـعــالـيـات الــثـقــافـيــة والـفــنـيـة
ـــعـــنــيّـــة. ونــقـــلت وســـائل إعالم ا
مـغــربـيـة عن مـصـادر حـكـومـيـة أن
اإلجـراء يشـمل أساسـا التـظاهرات
الــكـــبــيــرة وقــاعــات األفــراح الــتي
جتـــــمـع أعــــدادا مـــــرتـــــفـــــعـــــة من
ـــســـارح وقـــاعـــات الـــنــــاس.أمـــا ا

اجلـديـد باالحـتفـاالت التي اعـتادت
عـلى تـنـظـيـمـهـا حـسب مـا أعـلـنت
ــديــنــة الــســبت وذلك ســلـــطــات ا
ـتحـوّرة أومـيـكرون بـسـبب رصـد ا
فـي الـبــرازيل.ويُــثــيــر هــذا الــقـرار
مـخاوف من إمـكان إلـغاء الـكرنـفال
قـرّر إقامته في الـشهـير الـذي من ا
ـمـتدّة من  25 شـبـاط إلى الـفـتـرة ا
األوّل مـن آذار  وهــــو كــــان ألــــغي
ـــاضي بــســـبب جـــائــحــة الـــعــام ا
كــوفــيــد-19. وقــال رئــيـس بــلــديّـة
ــــديـــنــــة إدواردو بـــايـس عـــلى ا
تـويـتر بـحزن سـنُلـغي االحتـفال
الــرسـمي بـالـعـام اجلـديـد الـذي
عــادةً مــا يــجـمـع عـلـى شـاطئ
كـــوبـــاكــابـــانــا نـــحـــو ثالثــة
مـاليـــــــــ شـــــــــخـص وسط
ـــــوســـــيـــــقى أجـــــواء مـن ا
واأللـــعــاب الــنــاريّــة.حــتّى
اآلن ســـجّــــلت الـــبـــرازيل
سـتّ حــــــاالت مـــــــؤكّــــــدة
ــتـحــوّرة أومـيــكـرون: بــا
اثـــنــتـــان في بــرازيـــلــيــا
وواحـــــــدة فـي بـــــــورتــــــو
ألـيغري وثالث حاالت في
ســـاو بــاولــو الـــتي ألــغت
أيـضًا اجلـمعة احـتفـاالتها

بالعام اجلديد.
عـــلـى صــعـــيـــد مـــتـــصل
غربية قررت احلكومة ا
ــهـرجـانـات حــظـر كلّ ا
والـتـظاهـرات الـثقـافـية
والــفـنـيــة خـشـيــة تـفـشي
ـــــتــــحــــورة أومـــــيــــكــــرون ا
لـفيروس كـورونا بحـسب بيان
لـهـا.وجـاء في الـبـيـان الذي أوردته
غـربـيـة أن (الـقرار وكـالـة األنـبـاء ا

{ ريـو دي جـانـيرو
 –الــربـاط (أ ف ب)
- قــرّرت ريـو دي
جـــانـــيـــرو ألّــا
تــــســـتــــقـــبل
الــــــــعــــــــام

WO½UD¹dÐ WHO×  b{ UNðuŽœ `Ðdð q —U

o¹dD « s  ”—œ

bO:« b³Ž bLŠ«

كـلـمـا تـنـتـابـني نـوبـة من االحـبـاط والشـعـور بـالـيـأس نـتـيـجـة االوضاع
صـادفة او العـامة وخـيـبات الـزمن الـلعـ في العـراق يـسعـفـني ربي 
ـا يؤكـد الله لي مـشهد يـعيـداني الى وضعـي النفـسي الـطبيـعي.. وكأ
ان رحمته واسـعة وان الدنيـا اذا خليت قـلبت.ووسط موجات الـكراهية
والـشـماتـة الـتي جتـتاحـنـا  عبـر مـواقع التـواصل االجـتمـاعي وسـلوك
الشواذ من الـبشر يقف كالـطود الشامخ ابنـاء من االخوة االنسانية 
وحتت ظـروف احلــيـاة الــصـعـبــة في بالدنــا تـزدهـر حــاالت نـادرة من
الـتـآخي والـرحـمـة التـسـقط بــالـتـحـوالت الـنـاجـمـة عن احلـروب وسـوء
اط االداء الالمسؤول.. حاالت من النزاهة االدارة العامـة والتخلف وا
واحملـبـة ونـكـران الذات تـشـكل بـاجملـمل سـر بـقـاء احلـيـاة وتـواصـلـها
ــعــزل عن كل مــا تـشــكـلـه تـلك االوضــاع من صــور بـائــسـة يـومــيـا 
ال العام. وآخر ما وتراجع قيمي وانهماك في تدمير الدولة او سرقة ا
اسـعفـني الـله بـه  حادث تـعـرضت له وانـا في الـطـريق الى عـمـلي في
اجلـريـدة فـقـد تـوقـفت سـيـارتي فـجـأة وبـذلت مـا بـوسـعي لـكي اعـيـد
ـيكانيكية فانا من النوع تشغيـلها اال اني فشلت بسبب سوء خبرتي ا
ـركـبـة.ووجـهنـي احد الـذي اليـعـرف سـوى الف بـاء الـسـيـاقـة وادامـة ا
اصـحـاب احملـال الى زقـاق قـال ان فـيه ورشـة لـتـصـلـيـح الـسـيارات
وذهـبت مــتـأمال ان احـظي بــهـا فـاذا انــا امـام مـحل (بــنـجـرجي) 
وحـمدت الـله لـوجود من هـو اقل مني درايـة بعـطل السـيارات النه
اليفرق ب مصلح اطارات (ضالع) وميكانيكي محركات (فيتر).
واضـطـررت الـى الوقـوف فـي الـطـريق طـالـبـا النـجـدة مـن سواق
االجـرة مـشـيـرا الى عـطل الـسـيـارة فـاحتـا غـطـاء احملـرك.مـر
عدد منـها امامي دون اكتراث او مع اعتذار خجول لكن شابا
شكلة يقود سـيارة اجرة صفراء اوقف سيارته  طالبا فهم ا
وشـرحـت له احلـالــة  فـاذا هـو يــبـادر الـى صـنـدوق ســيـارته
لالسـتعـانـة بعـدة ادوات استـخـدمهـا في فك بـطاريـة سـيارته
وحملـها الى سيارتي  لكن العـطل  اكتشافه من خطأ في
طـلوبـة فاذا هـو يدير وضع تـقسـيم (الكـير) عـلى الدرجـة ا

(السلف) فيبدأ احملرك بالتشغيل.
الـقضـية لم تـنته هـنا  والـدرس الذي اسـتخلـصته اليـكمن
في تــطـوع انــسـان  يــعـمل عــلى بـاب الــله يــخـرج يــومـيـا
ـثل الـوقت لـديه لـكــسب قـوت عـائـلـته من ســيـارة اجـرة 
مـسـألـة مــهـمـة بل في ردة فـعـله ازاء مـحـاولـتي تـعـويض
ـبـذول في اكـتـشـاف عـطـل سيـارتـي .فـقـد مددت جـهـده ا
يدي الى  اجلـيب الداخلي لـسترتي الخـراج نقود اقـدمها
ـرقمة  18852 بـغداد اجرة الى الشـاب صاحب الـسيارة ا

نـظـيــر اتـعـابه او نــتـيـجــة الـوقت الـذي اهــدره في الـوقـوف وفك
ال الذي البطاريـة واكتشاف العـطل لكنه رفض تمامـا ان يتقبل ا

قدمته. قلت له (احـسبه تقديرا لـلجهد وليس تعـويضا او منّة) فبادر
الى القول (حـجي انا افعل اخلير والتـعويض من الله. هذا هو سلوكي

مع كل حالة طارئة اصادفها).
وقف  فقد تعدى كـونه مصادفة يومية اليكفي الشـكر والتقدير لهـذا ا
ـان بـوجـود حيـاة مـفـعـمـة بـالـطـيب والـرحـمة الى درس في الـثـقـة واال
تـثل الرادة اخلير ال و واالحترام وفـي االحسان الـذي يترفّع عـلى ا

والعمل الصالح.
لقـد رفض ايضا ان يحرك سيـارته اال بعد ان تأكد من
حـركـة سـيـارتي ووجـدت نـفـسي اتـوجه بـالـدعـاء له

دة التي استغرقها الطريق الى اجلريدة. طيلة ا
ـا ويـأخـذ بـيـده نـاشـدت ربي ان يـرزقه رزقـا كـر
ا الى حتقيق آمـاله. اما انا فقد استعدت الثقة 

نحن فيه.
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عبد الكر الكابلي  بيار رابحي

{ واشـــنــطن (أ
ف ب) -
اعــتـمـدت تـويـتـر
أخــــيـــرا قــــواعـــد
جــديــدة لــلــصــور
ومــقـاطع الـفـيـديـو
عـــبــر مـــنـــصــتـــهــا
بـــهـــدف مــكـــافـــحــة
ـــضـــايــقـــات عـــبــر ا
اإلنــــــــتـــــــرنـت لــــــــكن
الـنـتـيـجـة أتت عـكـسـيـة
بـحسب ناشـط وخبراء
يـقـولون إن أنـصـار اليـم
ــــــتـــــطــــــرف األمـــــريــــــكي ا
يـسـتـغـلـون هذه الـتـغـيـيرات
حلــمـايـة أنــفـسـهم ومــضـايـقـة
مـعارضيـهم. وكانت تويـتر اعلنت
الـسـماح لـلـمسـتـخدمـ (بـاستـثـناء
الـشـخصـيـات العـامـة) الطـلب بـإزالة
الـــصــور أو مــقــاطـع الــفــيـــديــو الــتي
يـظهـرون فيهـا من الشـبكة االجـتمـاعية
في حـال نـشرهـا من دون موافـقتـهم.لكنّ
الــشـبـكــة أقـرت اجلــمـعـة بــأن تـنـفــيـذ هـذا
اإلجــراء واجه صــعــوبــات.وقــالـت تــويــتـر
لـوكالة فرانس بـرس (علمنا بـعدد كبير من
نـسـقة قـد ارتـكبت اإلبالغـات اخلـبيـثـة وا
فـــرقـــنـــا لألسـف أخــطـــاء عـــدة) وأضـــافت

األمـور تـصب في مـصلـحـتنـا بـصورة غـير
مـتوقعة).وأوضحت الرسالة يجب على أي
شــخص لـديه حـسـاب عــلى تـويـتـر اإلبالغ
ارسـة لـلـكشف عن حـاالت +دوكـسـيـنغ+ (
عـن مــعــلــومـــات خــاصــة عـن شــخص مــا)
لــلـحــسـابــات الـتــالـيــة مع حـوالـى عـشـرة
أســـــمـــــاء تــــعـــــريـف حلـــــســــابـــــات عـــــلى
الــشـبـكــة.وأعـلـنـت تـويـتــر عن سـيـاســتـهـا
اجلـديدة غداة تولي باراغ أغراوال منصب
رئـيـس الـشـبـكـة لـيـحل مـحل جـاك دورسي
ـشـارك في تـأسـيـسـهـا.ويـرى اخلـبراء أن ا

هـذه القـواعد اجلديـدة صعبـة التنـفيذ رغم
أن حـسن النوايـا التي تقـف خلفـها.ويعود
ـــنـــصـــة أصــبـــحت ذلـك جــزئـــيـــا إلى أن ا
ـرتبـط ضـرورية في حتـديد األشـخاص ا
ـتــطـرف يـحـوّل مــسـتـخـدمـون بــالـيـمـ ا
لإلنـتـرنت أنـفـسـهم إلى مـحـققـ من خالل
نـشـر أسمـائهـم أو معـلومـات تـتيح حتـديد
ـمـارسـات الـبعض هـويـتـهم.وكـلـفت هـذه ا
الحـقـات وظــائـفـهم وعـرّضــتـهم أحـيــانـا 
قـانـونيـة في ح تـعـرض النـشطـاء الذين

ضايقة. نشروا البيانات للتهديد أو ا

الـشـركـة (صـحـحـنـا هـذه األخـطـاء وجنري
حتـقيـقـا داخلـيا لـلتـأكد من اسـتخـدام هذه
الـقواعـد بالـطريـقة الالزمـة).هذا الـنوع من
ــشــاكل تــوقــعـه الـكــثــيــر مـن الــنــشــطـاء ا
ــنـاهـضـ لــلـعـنـصــريـة عـنـد اإلعالن عن ا
الـسـيـاسـة اجلـديـدة.  وسـرعـان مـا تـأكـدت
مــخـاوفـهم إذ نــشـر الـبــاحث كـريــسـتـوفـر
غــولـدســمــيث عـبــر تـويــتــر لـقــطـة شــاشـة
ـتــطــرف عـلى لــرســالـة نــشـرهــا الــيـمــ ا
تـــلــغـــرام جــاء فـــيــهـــا (نــظـــرا لــســـيــاســة
اخلـصـوصـيـة اجلديـدة عـلى تـويـتـر باتت
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