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طبعة العراق 

اذا عـلمنا ان وقت التهـيئة لالنتخابات
ال يــقل عن سـنــة في كل مـرة). وخـلص
حـرب الى القـول (اذا  الغـاء النـتائج
االنـــتـــخــابـــيـــة ســتـــكـــون الـــفــوضى
الــتـشـريــعـيـة واالضـطــراب احلـكـومي
الـــتي تـــشــمـل اجلــمـــيع الـــســلـــطــات
والــشـــعبِ وخالصــة الــقــول فالبــد ان
نـذكـران اقـامـة الـدعـوى امـام احملـكـمـة
وقــبـــول الــدعــوى من احملــكــمــة حــكم
دســـتــــوري ال مـــجـــال لـــرفض قـــبـــول
قـبوله الـدعوى و لـكن االف الدعـاوى ا
تــنـتـهي بـاالخـفــاق ال سـيـمـا وان ادلـة
االدعــاء ال تــرقى الـى مــســتــوى االدلـة
الـقانونية  التي تؤسس إللغاء النتائج
االنــتـخــابـيــة وان صالحـيــة احملـكــمـة
الـعـليـا في اتـخاذ حـكم يـلغي الـنـتائج
االنـتخـابية ال تـسعـفه احكام الـدستور
مـن حــيث الــشــكل واالخــتــصــاص في
الـــنـــظـــر في هـــذه الـــدعــاوى وتـــوجه
ـدعى عــلـيه) ومن حـيث اخلــصـومـة (ا
مـــوضــوع هـــذه الـــدعــاوى في الـــغــاء
الـنـتائج االنـتـخابـة). مشـيـر الى (نحن
ـا تــصـدره احملــكـمــة الـعــلـيـا نــؤمن 

باعتبار االحكام عنواناً للعدالة). 
الى ذلـك نسبت تقاريـر صحفية الى ما
صادر مقربة من قوى اإلطار وصفته 
الـتنسيقي عن ثقة قالت انها كبيرة في
الــوصـول الى تــفـاهــمـات تــفـضي الى
حتالفات لتشكيل احلكومة وافراغ اية
مـبـادرة أخـرى بهـذا االجتـاه سواء من

التيار الصدري أو غيره.
وتــسـتـنـد ثـقـة االطـار الــتـنـسـيـقي في

تـلـقته (الـزمان) امس(بـحث مـستـجدات
االوضـاع الـسـيـاسـيـة وتـبـادل وجـهـات
ـقـبــلـة والـيـة ـرحـلــة ا الــنـظـر بـشــأن ا
اخلــروج من االزمــة الـســيــاسـيــة الـتي
تـشـهدهـا البالد وفـق االطر الـدستـورية

والقانونية).
 وكـشف اخلـبيـر الـقانـوني طـارق حرب
عـن أن (آثـاراً خــطـيــرة سـتــتــرتب عـلى
ــرفـوعــة الى اجــابــة طــلب الــدعــاوى ا
احملـكـمـة الـعلـيـا من الـكـتل الـتي رفعت
دعـاوى امـامـها طـالـبـة بـألغـاء الـنـتائج
ـان االنــتـخـابـيــة مـنـهـا عــدم وجـود بـر
يـتولـى السـير في الـعمـليـة االنتـخابـية
من بـدايتـها الى نهـايتـها كذلك ومن هم
ــفـــوضــ  الــذين اعـــضــاء مــجـــلس ا
يــتـولـون االنــتـخـاب ومن اجلــهـة الـتي
تـعـينـهم اذا عـلمـنـا ان هذه الـكـتل التي
رفــعـت الــدعــاوى جتــد ان الــســبب في
خــســارتـهــا االنــتــخـابــيــة هم اعــضـاء
مـجلس مفوضية االنـتخابات احلالية ال
ســيـمـا وان تـعـيــ مـفـوضـ جـدد من
ــوجـود ــان غــيــر ا اخــتــصــاص الــبــر
والــغـائب بـاالضـافــة ومن اجلـهـة الـتي
تـشـرع قـانـون انـتـخـات جـديـد بدالً  من
قـانـون االنـتخـابـات السـابق الـذي تمت
االنـتخابات الـسابقة عـلى وفقه واشياء
اخـرى تـتـعـلق بـاالنـتـخـابـات اجلـديدة.
وأضـاف حرب في بـيان تـلقـته (الزمان)
أمـس أنه (وقــبـل كل مــا تـــقــدم فـــكــيف
ســيــســتـــمــر عــمل احلــكــومه ومــا هي
سـلـطاتـهـا طـبقـاً لـلظـروف اجلـديدة مع
ـان والى مـتى يـسـتـمر ذلك غـيـاب الـبـر
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يـواصل رؤساء الـتحـالفـات االنتـخابـية
اتــــصــــاالتـــــهم وجــــوالتــــهـم لــــبــــحث
االســتـــحــقــاقــات الــتـي تــلي تــصــديق
احملـكـمـة االحتاديـة الـعـليـا عـلى نـتائج
ـاضي. انــتـخـابـات  10تــشـرين األول ا
فـقد استـقبل رئيس حتـالف قوى الدولة
الــوطـنـيـة احلـكــيم رئـيس حتـالف عـزم
خــمـيس اخلــنـجـر صــبـاح أمس وبـارك
لـتـحالف عـزم تشـكيـلـته اجلديـدة فيـما
تـبــادل الـطـرفـان وجـهـات الـنـظـر حـول
شـهد الـسـياسي في الـعراق تـطـورات ا
ـنطـقة ونـتائج االنتـخابـات األخيرة وا
وأكـد احلـكيم ( ضـرورة الـتوازن في كل
الــسـاحـات الـعــراقـيـة مــجـددا الـدعـوة
لــلـمـحـكــمـة اإلحتـاديــة الـنـظــر بـجـديـة
عترضة على لـلطعون إلنصاف الـقوى ا
الـــنــتـــائج)  مـــشــرا إلى أن( إنـــصــاف
ـعــتـرضـ وتـبـيـان حــقـيـقـة مـاجـرى ا
ــواطن بـــالــعــمـــلــيــة ســـيــعــزز ثـــقــة ا
ــقـراطي). اإلنــتـخــابـيــة والـنــظـام الـد
وأضـاف في بـيان تـلـقته (الـزمان) أمس
أن (احلــكـــيم بــ أهــمــيــة أن يــنــهض
ــسـؤولـيـاته مــجـلس الـنــواب الـقـادم 
الـتــشـريـعـيـة والـرقــابـيـة وتـفـعـيل دور
ـكافحـة الفسـاد. كما اجلـهات الرقـابية 
 الــتــأكـيــد عـلى احلــوار حلل جــمـيع
شترك). صالح ا اإلشكاالت وفق مبدأ ا
كـمـا اجتـمع رئـيس حتاف الـفـتح هادي
الـعامري مع رئـيس حتالف تقـدم محمد
احلــلـبـوسي. وقـد جــرى بـحـسب بـيـان
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جنـاحه في استقـطاب مرشـح فائزين
مــسـتـقــلـ و كـيــانـات مـنــفـردة أخـرى
دخـلت فـي حتـالف مع االطـار لـيـتـجاوز
صادر العدد الـ 101نـائب. واعتبرت ا
ان (االطـار واثق من القدرة على تشكيل
اغـلبية بسيطة تمـكنه من تشكيل الكتلة
األكــبــر بـــالــتــحــالف مع قــوى ســنــيــة
وكــرديــة. ويـقــول عـضــو ائــتالف دولـة
ــســلــمـاوي في 11 الــقــانــون فـراس ا
ـقـبـلـة كـانـون االول  ?2021أن األيـام ا
سـتشهد بدء مفاوضات مع ثالث جهات
سـيـاسـيـة وان االطـار الـتـنـسـيـقي لـديه
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ي تــوقع اخلــبــيــر الــفــلــكي الــعــا
روبـرت كالفن ان تـقـتـيـات جـديـدة
سيـتم اكـتـشـافـهـا قـريـبـا لـلـقـضاء
عـــلـى وبــــاء كـــورونــــا. وتــــداولت
مـــواقع الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي
فيـديـو يـظـهـر كالفن وهـو يـعرض
تـوقــعــاته الـفــلــكـيــة لــعـام 2022
مؤكـدا ان( العـام اجلـديد سـيشـهد
مقـتـل أحـد قادة الـشـرق االوسط)
لكن كالفن لم يـفـصح عن اسم هذا

القائد.
ـثــيـرة الــقـول ان ومن تـوقــعـاتـه ا
(بــدايــة الــعــام  2022 ســتــشــهــد
اكـتـشـاف تــقـنـيـات جــديـدة تـنـهي
وبـاء كــورونـا الى االبــد).واضـاف
كالفن ان (زلـزاال كـبـيـراً سـيـضرب
ـتحـدة االمـريـكيـة كـما الواليـات ا
ـاثالً) لـكنه تشـهـد اوربـا حـدثـا 
ـعـنـية لم يحـدد الـدولـة االوربـية ا

بتوقعاته.
اما أبرز تـوقعاتـه االخرى البـاعثة
عـــــلـى األمل فــــــهـي (ان الـــــعــــــالم
سـيـكـتــشف عالجـاً نـاجــعـاً يـنـهي
ـرض ا الـسـكـري الى االبــد أيـضـا
ـاليــــــ من الــــــذي يــــــفــــــتـك بــــــا
الـبــشــر).وفــجــر كالفــ مــفــاجـأة
أخرى بـاعالنه عن (جنـاح االطـباء
الـــــعـــــرب فـي اكـــــتــــــشـــــاف عالج

ـقـبل).أما للـسـرطـان خالل العـام ا
على الصـعيد السـياسي والدولي
فــــــأنـه تــــــوقـع خالل عــــــام 2022
ســطــوع جنم الـــتــنــ الـــصــيــني
وبـروز خـمـسـة جنـوم في سـمـائه

على حد وصفه.ومحـليا توقع عالم
الــفــلك الــلــبــنــاني مــيــشــال حــايك
ان(يــشـــهـــد الــعـــراق الـــعـــديــد من
التـسـويات عـلى ارضه الـتي تؤدي
الى النـمو واالزدهـار االقتـصادي)

ونهـوضـا اقـتـصـاديا واجـتـمـاعـيا
كمـا توقـعت قضـاء العـالم بالـكامل
عـــلى مــــرض الـــســـرطــــان نـــظـــرا
للتوصل الى عالج اقل تكلفة حيث

سيصبح متاحا للجميع).

كـــمـــا اشــــار الى (حــــدوث بـــعض
اخلالفات الـسـيـاسيـة بـ الـعراق
وايران).اما الفلكية اللبنانية ليلى
عبـد الـلطـيف فـتـوقعت ان( تـشـهد
دولــتــا الــعــراق وســوريــا تــقــدمـا
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 1673والـــــزراعـــــة  3241 واآلداب
 5204 والـلـغـات  1217 والـتـربـيـة
والــــتـــربــــيـــة األســــاســـيـــة 28049
ـعاهد ـعاهـد الطـبية  11326 وا وا
الـتكنولوجية 6884).وحدد (19 من
كـانـون االول اجلـاري موعـدا لـبـداية
الـــفـــصل الـــدراسـي األول لـــطـــلـــبــة
ــرحـــلــة األولى ووجه اجلــامــعــات ا
بــبــدء إجــراءات تــسـجــيل الــطــلــبـة
واعــتــمـاد بــيـانــات نــتـائـج الـقــبـول
ــــوقع ــــنـــــشــــورة في ا ــــركــــزي ا ا
الـرسـمي للـوزارة وبـوابة الـدراسات
ــتــابـعــة).واعــلـنـت والــتــخـطــيط وا
شـركة الزوراء العـامة إحدى شركات
ـعـادن عن زيارة وزارة الـصـنـاعة وا
عــلــمــيــة قـامَ بــهــا وفــد من أســاتـذة

وطـلـبـة كُـلـيـة الـهـنـدسـة في جـامـعـة
بـابل / قسم الـطاقـة الكـهربـائية إلى
الـشـركــة .وقال بـيـانـتلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الـوفــد الــزائــر اطـلـع عـلى
األقـسام اإلنتاجية في الشركة كقسم
ـيــكـانــيـكي والــقـوالب الــتـصــنـيـع ا
وقـسم الـوحـدات اإللـكـتـرونـية وخط
إنـتاج اإلنارة الذكية وقسم اللوحات
الـكـهـربـائـيـة وأستـمعَ إلـى شرح عن
إمــكـــانــيــات وطــبــيــعـــة الــعــمــلــيــة
اإلنـتاجية في هذهِ األقسام كما أطلعَ
عـلى احملطة الشمسية داخل الشركة
وكـيـفـيـة عـمل هـذهِ احملـطـة ومراحل
إجنـازها  وأشادَ الوفد باإلمكانيات
واخلـبـرات الـكـبـيرة الـتي تـمـتـكـلـها
الـــــشــــركــــة مــــؤكـــــداً ضــــرورة دعم

تــفـاهــمـات مع كــتـلـة عــزم عـبــر جلـنـة
ـسـتقـلـ مثل تـفـاوضيـة ومع الـكرد وا
سـتقـل الذي زار كـتلة حتـالف العـراق ا

دولة القانون مؤخر)..
مـقـابل ذلك يصـر التـيـار الصـدري على
حـكومة األغلـبية الوطـنية التي تـشكلها

الكتلة الفائزة باالنتخابات.
ويــتــحــدث الــعــضــو في ائــتـالف دولـة
الــقـانـون بــهـاء الــنـوري عن ان (اإلطـار
الـتـنـسيـقي سـيمـضي مـوحـدًا لتـشـكيل
احلـكـومة سـواء رضي الـتيـار الـصدري

ام لم يرضى).
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 سـجلت وزارة الـصـحة أمس تـراجـعا مـلـحوظـا لـليـوم الـثاني
على التوالي بعد رصد 340 إصابة جديدة بفايروس كورونا.
ـوقف الوبائي الـذي اطلعت علـيه (الزمان) أن (الوزارة وقال ا
سـجلت  758 حـالة شفـاء مقابل  13 وفـاة جديدة لـيوم واحد
في عمـوم العراق). الى ذلك حثت دائـرة األمور الطبـية أقسام
الـصحـة في بـغداد واحملـافـظات عـلى جتـنب استـخـدام خلـطة
مــســتـحــضـرات الــفـولــتــارين والـديــكـادرون أمــبــول في نـفس
السرجنـة. وكشفت في وثيقة اطلعت عليها (الزمان) أمس عن
(ورود ابالغـات الى قـسم الـصـيـدلـة في دائـرة األمـور الـطـبـية
عن حـدوث مـضاعـفـات خطـيرة أدت الـى توقف عـضـلة الـقلب
ذكـورة) ودعت الى (احلث على عنـد تلقـي اخللطـة الدوائـية ا
ـسـتــحـضـرات في نـفس الــسـرجنـة وابالغـنـا عن عــدم خـلط ا
ــعــتــمـدة ورود مــثل هــذه احلــاالت عن طــريق االســتـمــارات ا

رسميا).
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أشــــخــــاص فـي واليــــة تــــيـــــنــــيــــسي
وشـخــصــان في أركــســنــاو وشـخص
واحـد عـلى األقل فـي مـيـزوري حـسب
مـــــــــســــــــــؤولـــــــــ ووســــــــــائـل إعالم
مـحـلـيـة.وقـضى سـتـة أشـخـاص عـلى
األقل في إيـــلـــيــنـــوي جـــراء انــهـــيــار
مـسـتـودع لـشركـة أمـازون كـان داخـله
قــرابـة مــئــة مــوظف.واعــتــبــر بــايـدن
الــسـبـت أن األعــاصـيــر الــتي خــلــفت
تـحدة عشـرات القـتلـى في الواليـات ا
تــشـــكل "مـــأســاة تـــفـــوق الــتـــصــور".
وأوضح عـبــر تــويـتــر أنه اطــلع عـلى
ـيــدانـيـة مــضـيـفـا آخـر الـتــطـورات ا
"نـعـمل مع حـكـام (الـواليـات) لـضـمان
توافر مـا هو ضروري لـنا لـلبحث عن
". وتوقع مراقبون ازدياد اعداد ناج

القتلى الى نحو 100 قتيل .

متـأكـدين من أنـنـا سـنـخـسـر أكـثر من
خـمــســ (من ســكـان الــواليــة). وأنـا
مـتـأكـد راهـنـا أن هـذا الـعـدد يـتـجاوز
سـبـعــ وقـد يـتــجـاوز مـئــة بـحـلـول
نــــهـــايــــة الــــيــــوم".وأظــــهــــرت صـــور
وفـيــديـوهــات عـلـى مـواقع الــتـواصل
االجتـمـاعي مبـاني دمـرتهـا الـعاصـفة
فيـمـا تـناثـرت قـضبـان حـديـد ملـتـوية
وأشـــجـــار مـــقـــتــلـــعـــة وحـــجـــارة في
الــشـــوارع تــاركـــة وراءهــا واجـــهــات
منازل مدمرة. وحلقت أضرار بالعديد
من مقـاطعـات كنـتاكي جـراء اإلعصار
رافقة األقوى على اإلطالق والرياح ا
الـــــتي جتـــــاوزت ســــرعـــــتـــــهــــا 300
كـيـلومـتـر.واعـتـبـرت مـديـنـة مـايـفـيـلد
التي تـضم عـشـرة آالف نسـمـة األكـثر
تــضــررا فـي الــواليــة.وقـــضى أربــعــة
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اظــهــرت مــؤشـــرات االنــواء اجلــويــة
ليوم غـد االثن تـمتع بغـداد ومعظم
احملافـظـات بجـو مشـمس فـيمـا تـبلغ
درجــــــة احلـــــــرارة الــــــعــــــظـــــــمى 20
والـصــغـرى  6 وتـرتــفع خالل االيـام
ــقــبــلـــة الى درجــة واحــدة الــثالثـــة ا
واثــنــتــ اخلــمـــيس. وفي الــواليــات
ـتـحـدة قـتل 83 شـخـصـا عـلى األقل ا
في خـمس واليـات في وسط الـواليات
ـتـحـدة وجــنـوبـهـا الــسـبت بـسـبب ا
أعـاصـيـر وعـواصف اعــتـبـر الـرئـيس
جـــو بـــايـــدن أنـــهـــا "مـــأســـاة تـــفــوق
التـصور".وأحـصي سبـعون قـتيال في
واليـة كــنــتـاكـي وحـدهــا. وقــال حـاكم
كــنــتــاكي إنــدي بـــيــشــيــر "كــنــا شــبه
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أعـلنت مديرية شرطة محافظة النجف
أن أحــدى دوريــات شـرطــة الـنــجـدة 
الــقـت الــقــبض عــلى ســارق بــاجلــرم
ــشـهـود وهــو يـحــاول سـرقه أحـدى ا
شركات الصيرفة في  شارع الروان .
ـديـريــة امس انه (بـعـد ورود وقــالت ا
مـــعــلــومـــات من قــبل أحـــد أصــحــاب
الــصــيــرفــات في شــارع الـروان وسط
الـنـجف  بـوجـود سـارق داخل مـكـتب
الـصـيـرفة وبـحـوزته سالح نـاري نوع
(مـسدس )  وهو يـحاول سرقـة شركة
الــصـيــرفـة  وعــلى الـفــور وبـأشـراف
مـباشـر من قبل مـدير شـرطة الـنجدة 
تــوجــهت دوريــات الـنــجــدة الى مـحل
احلـادث وبعـد محاصـرته داخل مكتب
الــصـيــرفــة   الـقــاء الـقــبض عــلـيه
وضـــبـط بـــحـــوزته الـــسالح الـــنـــاري
ـسدس) .  واضاف انه(  الـتحقيق ا
ـته  حـيث تـهـم وأعتـرف بـجـر مـع ا

 إحـالـته لـلـجـهـات اخملـتـصـه لـيـنال
جـزاءه العـادل) وسيـطرت فـرق الدفاع
ـدني عـلى حريق بـسـيط اندلع داخل ا
مـخـزن عـلى سـطح بـنـاية داخل وزارة
الــعـمل والـشـؤون االجــتـمـاعـيـة وسط
بـــغــداد. وقــالـت انــهــا (طـــوقت حــيث
ــدني طـــوقت وعــزلـت فــرق الــدفـــاع ا
الـنيران وابعدت خطر انتشار احلريق
وانـهت احلادث دون تسـجيل اصابات
ـادية  بـشـريـة مع حتـجـيم االضـرار ا
دني فتح وعـلى اثر ذلك طلب الدفاع ا
سؤول عن حتـقيق في مركز الشرطة ا
الــرقـعـة اجلـغــرافـيـة بـاالعــتـمـاد عـلى
تـقريـر خبـير االدلـة اجلنـائيـة لتـحديد
اسباب اندالع احلريق باد األمر) . و
ــدنـي عــامال انـــقـــذت فــرق الـــدفـــاع ا
تـعرض إلصابـة بالرأس بشـكل مباشر
أثــنـاء مــد انـابـيـب الـصـرف الــصـحي
بـعمق أكـثر مـن أربعة مـتر فـي منـطقة
ن حـي الــكـــنـــدي الـــثـــانـــــــيـــة في أ
ـوصل. وقـال بـيـان ان ( الـعـامل دفن ا

ُـــنـــتج وتـــشـــجـــيع الـــصـــنـــاعـــة وا
الوطنـي) .
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جــــــــــــرت امـس األحـــــــــــد ثـالث
مـواجهـات جمعـت األولى فريقي
زاخـو بكـرة القـدم وضيـفه فريق
الـزوراء علـى ملـعب األول حيث
انتهى اللقاء بفوز الزوراء بهدف

من دون رد .
وجــاء هــدف الــزوراء عن طــريق
احملـــتـــرف الـــهــواري طـــويل في

باراة. الدقيقة  56  من عمر ا
وفـي الــلــقــاء الــثـــاني حل فــريق
نـفط الـبصـرة ضـيـفـاً عـلى فريق
الـــنـــفط عـــلـى مـــلـــعب األخـــيـــر
وانـتهى اللـقاء بالـتعادل من دون
أهـداف. وحلــسـاب ذات اجلـولـة
ضـيفت امـانة بـغداد فـريق نادي
نـوروز وانتهى اللقاء بفوز امانة

بغداد بهدف من دون رد .
وسـجل فريق امـانـة بغـداد هدفه
الــوحـــيــد في الــدقــيــقــة  11 من
الـشـوط االول عن طـريق الالعب

بالل بيل.
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حـوار جـدي يضـمن شـراكة حـقـيقـية
عــبـر حـلــول حـاســمـة تـخــدم جـمـيع
ـكن جتـاهل تـراجع .وال  الـعـراقـيـ
ــشــاركــة في االنــتــخــابــات نــسـب ا
فـالـعـمـليـة االنـتـخـابيـة لـيـست هـدفاً
ـــســـار الـــســـلـــمي بـــحـــد ذاتـه بل ا
شاركة واسعـة للعراقي والـضامن 
في حتـقـيق تـطـلـعـاتـهم. وان ظـاهرة
الـفـسـاد اخلطـيـرة تُـمثل عـائـقـاً أمام
احلـكم الرشيـد وتغذي االنـقسامات
وال بـــد مـن وقـــفـــة جـــادة حـــاســـمــة
لـكـبـحـهـا عبـر ضـرب مـنـابع الـفـساد

واسترداد ما  نهبه وتهريبه)..
 وشـدد على القول (يجب العمل على
تــعـديالت دســتـوريـة لــبـنــود أثـبـتت
ـمارسة السـياسية مسـؤوليتها عن ا
أزمــاتٍ مُــسـتــحــكِــمـة.ومن اخلــطــيـر
ُعـتمد اسـتمـرار اقتصـادنا الـريعي ا
ــئــة تــنــامي عــلـى الـنــفط بـ 90 بــا
مـؤشـرات تـراجع الطـلب عـلى الـنفط
وحتـوّل العالم نـحو الطـاقة النـظيفة
الـيـة. ويجب سـيُـخـفض إيراداتـنـا ا
الـتـخـطـيط لـتـغـييـر شـامل في أسس
اقـتـصـادنـا ومـواجـهـة آثـار الـتـغـير
ــنــاخي وتــراجع مــنـاســيب دجــلـة ا
والـفـرات الـذي يعـتـبـر أخطـر تـهـديد

ستقبل بالدنا.وعلينا االستفادة من
نـطقة ببناء مـوقع العراق في قلب ا
عـالقات متـوازنة مع اجلمـيع والنأي
عـن سـيـاســة احملـاور والــصـراعـات
كـاســتـراتـيـجـيـة وطـنــيـة لـلـسـيـاسـة
اخلـارجـيـة). واكـد ان (الـعـراق الـذي
كـان عـنوانـاً لـلتـنـازع يجب أن يـكون
نـطقة التي عـنواناً لـتالقي مصالح ا
من مـصـلـحتـهـا أيـضا عـودة الـعراق
لــدوره احملـوري وإنـهـاء تــنـافـسـات
اآلخـرين عـلـى أرضه.والـتـجاوز عـلى
الـدولة وانتهاك سيـادتها واستباحة
هـيـبـتـهـا مـبـعث مـشـاكل الـعراق بل
ــنـطـقــة. وتُـشـكل حتــديـا جـســيـمـا ا
يـواجه الـعراق فـي مئـوية تـأسـيسه.
ــسـتـقــر بـسـيـادة والــعـراق الـقـوي ا
كـــامــلــة يــعــيـش في أمن وسالم مع
شــعــبه وجــيــرانه هــو مــا يــجب أن
يــكـون عــلـيه دولـة خــادمـة لــلـشـعب
وقـادرة على فرض القـانون وترسيخ
ـواطنة). وانـتهى الى القول انه (ال ا
بـــد من ثـــورة تـــشــريـــعـــات تــواكب
ـيــة فــالـتــحـوالت الــتــطـورات الــعــا
الـكــبـرى الـتي شـهـدهـا الـبـلـد بـقـيت
أســيـرة قـوانـ كُــتب بـعـضــهـا مـنـذ

عقود).

الـرشيد. ومنـظومة احلكم بـعد العام
تـعـاني خـلل بنـيـوي وال تفي 2003
ـتـطلـبات الـعـراقيـ وتـقف عائـقا
امـــــام احلــــكم الـــــرشــــيـــــد ويــــجب
إصـالحــــهـــــا. واضــــاف فـي مــــقــــال
ـنـاسبـة ان (احلـاجـة مُـلحـة لـعـقد بـا
سـياسي واجتماعي جديد يقوم على
مُـراجعة موضوعية ألخطاء وجتارب
ـاضي فـالـوضع احلالي غـيـر قابل ا
لالسـتمرار). مشيرا الى ان (إشكالية
الـعـالقـة الـكـرديـة مع بـغـداد تـتـطـلب
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تــــلــــقّـى رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء
مــصــطـفـى الـكــاظــمي صــبـاح امس
األحـد اتـصاالً هـاتـفيـاً من ولي عـهد
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية نـائب ا
رئــيس مـجـلس الــوزراء  مـحـمـد بن
سـلــمـان بن عـبـد الـعـزيـز. وقـدّم ولي
الـعهـد الـسعـودي التـهنـئة لـلكـاظمي
ـئـوية لـتـأسيس ـنـاسبـة الـذكرى ا
الـدولـة الـعـراقـية. وقـال بـيـان تـلـقته
(الـــــزمـــــان) امـس ان (اجلـــــانـــــبــــ
اسـتـعرضـا خالل االتـصال الـعالقات
الــثــنــائـيــة بــ الــبـلــدين وتــعــزيـز
ــشـــتــرك وســـبل دعــمه الـــتــعـــاون ا
ـــا يــخـــدم مــصــالح وتـــطــويــره و
).الى ذلك شـعـبي الـبلـدين الـشقـيـق
اكـد  رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
ُستـقاة من مئوية ان أكـبر الدروس ا
ُلـحّة الـدولـة العـراقيـة هـو احلاجـة ا
لــلـحـكم الـرشــيـد. واضـاف في مـقـال
اطــلــعت عــلـيه (الــزمــان) رغم مـوارد
الـبـلـد الطـبـيعـيـة والـبشـريـة الغـنـية
ـنطقة ومـوقعه اجلغـرافي في قلب ا
لـم جتــلب الـــسالم الــدائم والـــعــيش
واطنـيه بسبب غياب احلكم الـرغيد 
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أعـلن وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث
الـعـلـمي  نـبيل كـاظم عـبـد الـصاحب
مـن قــبــول  147ألـــفــا و 606 طالب
فـي اجلـامــعــات احلــكــومــيــة ضــمن
ــركــزي لـــلــســنــة خـــطــة الــقــبـــول ا
الـــدراســـيـــة اجلــاريـــة.وقـــال  عـــبــد
الـصاحب خالل مـؤتمـر إعالن نتائج
ـركـزي إنه ( قـبول 143 الـقـبـول ا
ألــفــا و 296 طــالــبــا فـي الــكــلــيـات
ركزي ـعاهد ضمن قنـاة القبول ا وا
من مخرجات الدورين األول والثاني
لــلـدراســة اإلعـداديـة و 4310طالب
ـــبـــاشــر). ضـــمن قـــنــاة الـــقـــبــول ا
ـقـبـول وأضـاف أن (عـدد الـطـلبـة ا
مـن خـريــجي الــفــرع االحــيـائـي بـلغ
 74782 طـالـبـا وطـالـبـة فـيـمـا بـلغ
ـقـبــولـ من خـريــجي الـفـرع عــدد ا
الـتـطبـيقي  23488 طـالـبا وطـالـبة
و قـــبـــول  39007 مـن خـــريـــجي
الــفــرع األدبي) مــشــيــرا الى (قــبـول
 6019 طـــالـــبـــا ضـــمـن قـــنــاة ذوي
الــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــداء فــي كـل
الــتــخــصــصــات).وأوضـح أن ( عـدد
قبولـ ضمن قنـاة القبول الـطلبـة ا
ـركـزي في اجملـمـوعـة الـطـبـيـة بـلغ ا
 8055 طــالـبــا وقـد بــلـغت احلـدود
الـدنـيا لـكـليـات الطب 99,17 وطب
األســــنــــان 98,33 والـــــصــــيــــدلــــة

.(97,83
وأشار عبد الصاحب الى ان  (أعداد
ـقبـول بلـغت في كلـيات الهـندسة ا
بـــــلغ  13551والـــــعـــــلــــوم 18534
والــــــــــقــــــــــانـــــــــون  3556 واإلدارة
واالقــتــصـاد  10868 والــتــقــنــيـات
الــــطــــبــــيــــة والــــصــــحــــيــــة 1279
والتمريض  2606 والطب البيطري

نبيل كاظم عبد الصاحب
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وصـل وفد أمنـي برئـاسة نائـب قائد
ــشـتــركـة الى قــضـاء الــعـمــلــيـات ا
مـخـمور لـعـقـد اجتـمـاع مشـتـرك ب

القوات االحتادية والبيشمركة. 
وقــــالت خــــلـــيـــة اإلعـالم األمـــني ان
(الـــــوفــــد األمــــنـي ســــيــــنـــــاقش مع
الــبـــيــشــمـــركــة الــتــنـــســيق األمــني
ـنـاطق ـشـتـركـة في ا والـعــمـلـيـات ا
ــشــتـرك) . ذات االهــتــمــام األمــنـي ا
وفـي بـغـداد اســتـقــبل وزيــر الـدفـاع
جــمــعــة عــنـاد امـس وفـدا من وزارة
الـبــيـشـمـركـة لـبـحث سـبل الـتـعـاون
ـعـلــومـات االسـتــخـبـاريـة وتــبـادل ا
واجـــــــــــــراء الــــــــــــــتــــــــــــــمـــــــــــــاريـن
شتـركة.واعـلنت اخلـلية الـعسـكريـةا

عـن تـوجـيه طـائـرات الـقـوة اجلـويـة
ضـــربــة جـــويــة بـــواســطـــة طــائــرة
L_159 اســتــهــدفت خـاللـهــا ثـالثـة
جتـمعات لعصابات داعش اإلرهابية
عـلـى سـلـسـلـة جـبـال حـمـرين ضـمن
قــاطع عــمــلـيــات ديــالىً). وتــمــكـنت
مـالكات منفذ زرباطية احلدودي من
ضــبط أربع شـاحـنـات خـارج احلـرم
الـكمـركي مخـالفـة لشـروط وضوابط
االســتـيـراد.  واشــارت اخلـلـيـة  إلى
أنـه (ومن خالل الــكـشف والــتــدقـيق
تــبـ وجــود مـحــاولـة غش وتالعب
في حـمولة شاحنـت من مادة حديد
شـيلمـان والسيـراميك غيـر خاضعة
ـركـزي لـلـتـقـييس لـفـحص اجلـهـاز ا
والـسيطرة النوعـية حيث  العثور
عـلى شهـادة مزورة غيـر مطـابقة مع

ـوسـومـة عـلى الـعـالمـة الـتـجـاريـة ا
ـواد احملمـلة). كمـا ( الكشف عن ا
شـاحـنــتـ مـحـمـلـتـ بــمـصـنـعـات
بـالســتك وكــارتــون فــارغ مــوســوم
ـــصـــرح بـه وجـــود مـــواد أخــرى وا
لــغــرض الــتــهــرب من دفـع الــرسـوم
الـكمركية والضريبية). واضافت انه
( تــنـظـيم مـحــضـر ضـبط أصـولي
ـواد اخملـالـفـة إلى قـاضي وإحــالـة ا
الـتـحـقيق التـخـاذ اإلجراء الـقـانوني
ــقـصـرين). واكـدت ــنـاسب بـحق ا ا
اخلــلـيـة ( اسـتـمــرار جـهـود مالكـات
ــنــافــذ احلــدوديــة بـضــبط هــيــأة ا
ومـحاسبـة اخملالفـ ومنع مرور أي
عــمــلــيــات تــهــريب أو تالعـب وهـدر
ــال الــعــام حـفــاظــاً عــلى صــحـة بــا

واطن العراقي). وسالمة ا
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محمد بن سلمان

UI¡∫ هادي العامري يلتقي محمد احللبوسي في بغداد 

مـن داخل احلفـرة وتـقـد االسـعـافات
االولـيـة واالنـعاش الـرئـوي ثانـيـاً قبل
ـسـتـشــفى الـقـريب تــامـ نـقـلـه الى ا

لتلقي العالج االزم فيها) .

وصل دني تنقذ عامال سقط في حفرة ضمن مشروع مياه في ا UI–∫ فرق الدفاع ا «

اســفل االنــبــوب بـعــد ان فــقــد الـوعي
نـتيـجة االصـابة وانهـيار الـتراب فوق
ا اسـتـدعـى تدخـل فـرق انـقاذ رأسـه 
دني لتتمكن من اخراجه اوالً الـدفاع ا
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ـــزيــد من بــيـــئـــة الــعـــمل وإرســـاء ا
ـؤسـسـات الـتــعـاون والـتـكــامل مع ا
كـــافــــة ومــــراعـــاة االلــــتـــزام الــــتـــام
بالقوان والتـعليمات). وشارك وفد
من وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
ي نتدى العا في فعالـيات ا العلمي 
لـلــتـعـلـيـم الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي
الــذي يـــقــام في مــصــر. وقــال بــيــان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (مـسـتـشـار
تــرأس الــوزارة عـالء عــبــد احلـــسن 
الــوفـــد الــذي ضم مــديــر عــام دائــرة
الــبــحث والــتــطـويــر حــســ صـالح
ــتـحــدث الـرســمي بــأسم الـوزارة وا
حــــيــــدر الــــعــــبــــودي) واضــــاف ان
ــنـتـدى وفـعـالـيـاته الـتي (جـلـسـات ا
ـثلي الدول شارك فيـها الـعديد من 

ية شهدت حوارات واجلامعات العا
ية سلطت الضوء على علمية وأكاد
ـهارات مـستـقـبل التـعـليم وتـطـوير ا
وتـــوظـــيف الــــطـــاقـــات ومـــواجـــهـــة
ـتــغـيـرات) واشـار الــبـيـان الى انه ا
ؤتـمـر بنـسـخته (عـقدتـعـلى هامـش ا
الـــثـــانـــيـــة لـــقـــاءات وحـــوارات بــ
اخلـــبـــراء واخملـــتـــصـــ في مـــجــال
الـــتــعـــلــيم اجلـــامــعي بـــهــدف تالقح
الــتــجــارب واإلفــادة من مــســاراتــهــا

تنوعة). العلمية ا
 من جـــــهـــــة اخـــــرى  بـــــحـث وزيــــر
ام التخطيط خالـد بتال النجم مع 
عــام اجلـامــعــة الـعــربـيــة احـمــد ابـو
الــغــيط  الـــتــحــديــات الـــتي تــعــوق
حتقيق اهداف السياساتا السكانية.

فـيـمـا أعـلـنت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
والبحث الـعلمي نتـائج قبول الـطلبة
في اجلـــامـــعـــات لــــلـــعـــام الـــدراسي
اجلـاري. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الـــوزيــر نــبــيل كــاظم عــبــد
الـصاحـب ترأس اجـتـمـاعـا مع دائرة
ـتــابــعـة الــدراســات والـتــخــطــيط وا
ـركـزي الذي ـنـاقـشة مـلف الـقـبـول ا
ـثل مـفـصال سـنـويـا مـهـمـا يـتـطـلع
اليه الـطلبـة وعوائـلهم) مـشددا على
ــتـعـلـقـة بـإعالن (إكـمـال اإلجـراءات ا
نتائج الـقبول وسرعـة إجنازها ودقة
نظومة اإللكترونية). البيانات في ا
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ــثــلــو الــدائــرة عن بــدوره  أعــرب 
(حـرصـهم الـكبـيـر عـلى مـلف الـقـبول
ــركـزي) مــؤكـديـن ان (الـعــمل جـار ا
ومـــســتـــمــر من أجـل إكــمــال نـــتــائج
ـركزي وإعالنـها). كـما عـقد القـبول ا
عــبـد الــصـاحب اجــتـمـاعــا مع دائـرة
مــــــعـــــاجلــــــة وإتـالف اخملـــــلــــــفـــــات
الـكـيـمــيـاويـة. واشـار الـبـيـان الى ان
(اجملـتمـعـ نـاقـشوا بـحـضـور وكيل
الـوزارة لــلـشـؤون اإلداريــة وأعـضـاء
ـثـلي الـدائرة غـرفـة الـعـمـلـيـات من 
القانونية ?والعقود احلكومية فضال
عن مـديــر دائـرة االئـتـالف ومـعـاجلـة
الـية اخمللـفات الـكيـماويـة ومديـري ا
وقـسـم الـرقـابــة والـتـدقــيق الـداخـلي
ـــراكــز والــتـــشــكــيالت ومـــســؤولي ا
عـددا من االداريـة في دائــرة اإلتالف 
احملـاور الــتي مـنـهـا تـنــفـيـذ الـعـقـود
وسقوفها الزمنية والقانونية وتقد
ـقــتـرحــات الـداعــمـة لــهـذا الــرؤى وا
ــهم) واضــاف ان (الــوزيـر ــســار ا ا
حث خـالل االجــتــمــاع عــلى تــطــويــر
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وقـال بـيـان لــلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الـنـجم الــتـقى عـلى هـامش
الـدورة الـثالـثـة الجـتـمـاعـات اجمللس
نعقد في العربي للسكان والتنمية ا
ـصــريـة الــقـاهــرة ابـو الــعـاصــمــة ا
الغيط وجرى خالل اللقاء بحث عدد
ــلـفــات ذات الــصــلــة بــقــضــايـا مـن ا
السكان والـظروف والتـحديات التي
تــواجه الــدول الـعــربـيــة في حتــقـيق

اهداف السياسات السكانية).
W d²A  U¹UC

واضـــاف ان (الــنــجـم الــتــقـى ايــضــا
صرية رانيا وزيرة التعاون الدولي ا
ـشتـركة شـاط  وناقـشا الـقضـايا ا ا
ومــلــفــات الــتــعــاون بــ الــبــلــدين).
وتـــرأس الــــنـــجم الــــوفـــد الــــعـــراقي
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كشف مـجـلس اخلدمـة االحتادي عن
آخر تـطورات إجنـاز تنـفيـذ معامالت
عـقـود  315 وتـعـيـ الـطـلـبـة األوائل
في اجلـامــعـات. وقـال مــديـر الـدائـرة
الــقـــانــونـــيـــة في اجملــلـس ســلـــمــان
غـضـبـان حـسن  أن (تـعـيـ الـعـقود
ـادة  / 61 ب من قــانـون مــحـكــوم بــا
ــوازنــة الـعــامــة االحتــاديـة رقم 23 ا
لـســنـة  2021 والـتـي خـولت مــجـلس
الوزراء السـتـحداث درجـات وظـيفـية
لــلـــمــتـــعــاقـــدين الـــذين مــضـى عــلى
تــعــاقـدهـم أكـثــر من خــمس ســنـوات
شريطـة أن تتحـمل الوزارة أو اجلهة
رتبطة بوزارة أو احملافظة من غير ا

الية). تخصيصاتها ا
ولــفت الى أن (اجملــلس قــام بــاطالق
االســـتــــمـــارة اخلــــاصـــة بـــتــــعـــيـــ
الــتـخــصـصــات الـتـي وردت إلـيه من
اجلـهــات الــقــطـاعــيــة لــلـمــشــمــولـ
بــأحـــكــام قــانــوني  67 و 59 لــســنــة
2017). وأشـــــــــار الـى أن (اجملـــــــــلس
يـــــســـــعى جـــــاهــــداً الســـــتــــيـــــعــــاب
طـلوب تعيـينها من التخصـصات وا
اجلــهــات الـقــطــاعــيـة واألمــر بــرمـته
يــعـتــمــد عـلى ســيــاسـات الــدولـة في
مـسـألة الـتـعـيـيـنـات وكل ذلك يـترجم
ـوازنـة لـلـسـنة عـمـا يـرد في قـانـون ا
ـــقــــبـــلـــة). وأضــــاف في تــــصـــريح ا
ـوازنـة يـسـري صـحـفي ان (قــانـون ا
ادة لسنة واحـدة واستنـاداً ألحكام ا
ـالـيـة  /1 تـاسـعـاً من قـانـون اإلدارة ا
رقم  6لسنة  2019 يعتمد على ما يرد
ـوازنـة لـسـنة  2022 وأن في قـانون ا
اجمللس من جـانـبه سوف يـطرح ذلك

وازنة). عند إجراء مناقشات ا
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أكد رئـيس مجـلس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي (أنّ الـعراق قـبل مئـة عام من الـيوم ال
يـعـني أنه لم يـكنْ دولة فـهـنـا عـلى األرض التي تـقف أقـدام الـعـراقيـ عـلـيهـا بـثـبات
كانت أول دولـة عرفـتْهـا البـشريـة وأول قانـون نظّم حـياة البـشر وأول شـرطي كانت

وظيفته حماية الناس وأول جندي نظامي دافع عن احلدود وضحى بنفسه).
ـنـاسـبـة مـئـويـة وأضـاف في كـلـمـة 
الـدولــة الـعـراقـيـة الــتي  اإلحـتـفـال
ـاضي (هـنا.. الـرسمـي بهـا الـسـبت ا
عــلـى األرض الــتي حتـــرســهــا أرواح
آبــائــكم وأجــدادكم كــان أول تــنــظــيم
ـلـكـية اقـتـصـادي يـحـفظ احلـقـوق وا
والــــبــــيـع والــــشــــراء وأول عــــقــــاب
لــلــمــتـجــاوزين عــلى حــقــوق الــنـاس
وهـــنــا.. كــانت أول قـــصــيــدة شــعــر
والفن والثقافـة.. أول قاعدة في علوم
الـرياضـيـات.. أول مـخـطط عـمراني..

وأول حلظة وحي ونبوة).
W œU  ‰UOł√

وقـــال (إدراك الــعــراقــيـــون لــكل هــذا
اإلرث هو مسؤوليتهم التي تناقلتها
األجـيـال ووصـلـتـنـا وسـنـنـقـلهـا إلى
أجــيـالــنــا الـقــادمـة لــنـقــول لــهم بـكل
وضـــوح وصـــراحــة تـــلــيـق بــعـــصــر
التـكنـولـوجيـا احلديث: (هـنا الـعراق
..هنا الدولة ..وليس أمامنا من خيار
كــعـراقــيــ إال الـدفــاع عــنـهــا وحـفظ
قـدراتها تالعـب  تأريخـها ومـنع ا
تدفق.. اسمه وهذا النبع التأريخي ا
الــــعـــــراق الــــتـــــأريخ.. الـــــتــــنــــوع..
اجلغرافيا.. الثقافة والعمارة والفن..
ــتــراكـــمــة بــأحـــداثــهــا الــتــجـــارب ا
تـفاعـلة.. رة.. الـلغـات ا السـعيـدة وا
كلها ليست مصادفات بل هي جوهر
مفـهوم الـدولة الـذي فرض نـفسه عام

ساجالت  1921رغم كل ا
واالجـــــتـــــهــــادات).  وأشـــــار إلى (آن
االوان أن نـــــنـــــظـــــر إلـى دولـــــتـــــنـــــا
ـنجزاتها وضوعيـة وأن نفتخر 
ـضي إلى ونـعـتـرف بـأخـطـائـهـا.. و
األمــام مــتـســلــحــ بـإرثــنــا وقـدرات
شعبنـا لنكون جـنباً إلى جنب مع كل

اجلميع بأن الـعراق هو مظـلتنا وهو
ستقبله خط بيتنا وأن العبث به و

أحمر). 
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ــــســــتــــوى وأشـــــار إلى أنه (عـــــلى ا
الـشـخــصي أقـدر عـالــيـاً كل تـعـاطف
ورسالة اطـمئنـان وتضامن وصـلتني
بــعـــد الـــعــمـــلــيـــة اإلرهــابـــيـــة الــتي
اســتـهـدفــتـني قــبل أسـابــيع.. وأقـول
بهذا الصدد: إن حياتي ليست بأغلى
مـن حــيـــاة أي عـــراقي عـــلى امـــتــداد

الـوطن ولـكـنـه طـريق الـدولـة نـعـبّـده
مـعـاً بـإرادة عراقـيـة خـالـصـة ونـقـية
ومن أجـــــــله يــــــســــــهـل كـل صــــــعب
وتـــرخص أمـــام عـــظـــمـــته أرواحـــنــا
وطــريق الـدولــة الـعـراقــيـة قــد يـكـون
اً لـكنه الـطريق الـوحيد صعـباً ومـؤ
ــكن ألوالدنـــا وأحــفـــادنــا أن الـــذي 
ضوا إليه ألن الال دولة هي خيانة
ألنـفـسـنـا أوالً ولألجـيـال الـقـادمـة من
بـعــدنـا وقـبـل كل ذلك خـيـانــة إلرثـنـا
احلـــضـــاري من ســـومـــر حـــتـى هــذه

اللحـظة والعـراقي ال يخون ذاته وال
وطـنه وفـي هـذا الـيــوم اجملـيـد ذكـرى
مئوية الدولة الـعراقية أقول لكم: قرن
من الزمان مضى وقبله قرون طويلة
ومـــا زلـــنـــا عـــلى هـــذه األرض أرض
دجــلـة والــفــرات وشط الــعـرب أرض
اجلبل والهضـبة والصـحراء والسهل
الرحيب أرض أجدادنا قبل ألف ألف
عــام وأرض أحــفــادنــا بــعــد ألف ألف
عـام إن شاء الـله). وشـدد عـلى الـقول
(هــــذا عــــراقـــكم مــــوطئ آدم ومــــولـــد

الــدول الـنــاجـحــة شــعـبــنـا الــعـاشق
ن يـعـاديـهـا وقف ـعـادي  لـلـدولـة وا
مع بــلـده في أخــطـر مـرحــلـة مــرّ بـهـا
الــــــعـــــراق عــــــرف فـي كل خــــــطـــــوة
خــطــونـاهــا أنــنـا كــنــا مـخــلــصـ له
ــســتـقــبــله وأوفــيـاء إلرثـه.. وحـتى و
ــارس حــقه في نـقــدنـا عــنـدمــا كـان 
ومعـاتبـتنا فـإنه كان ومـا زال ينـتظر
مــنــا مــا يــســتــحق.. ومــا يــســتـحــقه
الـعـراقـيـون كبـيـر والـعـراق يـسـتـعـيد
عافيته الـكاملة وتشـفى جراحه تباعاً
ويـنـهض من كـبـواته لـيـحـتل مـكـانـته
بــإرادة شــعــبـه الــذاتــيــة.. جــيــرانــنـا
وأشقاؤنا والعالم يتفاعل مع إرادتكم
أنــتم ويـــســتــمع إلى صــوت الــعــراق
النابع من أعماقكم.. أنتم أهل العراق
وأصـحاب الـقـرار فـيه وأنـتم الـدولة)
وأكد الكاظـمي أنه (بعد أيام سـنشهد
انــسـحــاب جـمـيـع الـقـوات الــقـتــالـيـة
للتحالف الدولي من العراق في نطاق
االتـفاقـيـة االستـراتـيجـيـة مع اجلانب
األمـــيــــركي وســــيــــكـــون دورهــــا في
ـشــورة كـداللــة عـلى قـدرة مـجــاالت ا
الـقوات الـعـراقيـة بـكل صـنوفـهـا على
حـفظ أمن الــعـراق واسـتــقـرار شـعـبه
ـسـتــمـر فـي هـذا اجملـال وتــطـورهــا ا
ووسط جتـــــاذبـــــات واجـــــتـــــهـــــادات
سياسية أفرزتهـا االنتخابات األخيرة
يجب أن يـطـمـئن اجلمـيع.. لن نـسمح
س أمــنــكم واســتــقــراركم ورغم كل
اخلالفــات فــإن الــقــوى الــســيــاســيــة
ــســتــقــلــ والــتــيــارات اجلــديــدة وا
والــنـخب هـم أبـنــاء هــذا الـوطن وهم
حـــريـــصــون عـــلــيـه وعــلـى أمــنه وإن
االخــــتـالف في وجـــــهــــات الـــــنــــظــــر
ــان والــتـــوجــهــات يـــتالشى أمــام إ

شارك باجـتماعـات اجمللس العربي ا
لــلــســكــان . وأوضح خالل اجلــلــسـة
االفــتــتـــاحــيــة لـالجــتــمـــاعــات الــتي
حــضــرهــا الــســفـــيــر الــعــراقي لــدى
القاهرة احمد نايف الدليمي ومدير
عــام دائــرة الــتــنــمـيــة الــبــشــريـة في
الــــوزارة مــــهــــا عــــبــــدالــــكــــر  ان
(الـسـيـاسـات الـسـكـانـيـة في الـعراق
واجـهت الكـثـير مـن التـحـديات خالل
ـاضيـة ادت الى حـصول السـنـوات ا
ــتــغـيــرات الــداخـلــيـة الــعــديـد من ا
السيما بـعد العام  2014  مشيرا الى
تـغـيرات انه (من ابـرز مالمح هـذه ا
مـوجـات النـزوح والـتـهـجـيـر واالزمة
االقتصادية وتفشي جائحة كورونا)
الفــتـــا الـى ان (احلـــكـــومـــة اتـــخــذت
ـواجهـة هذه العـديد من الـسيـاسات 
ـتــغـيـرات والـتـحـديــات من بـيـنـهـا ا
ستدامة 2030  اعداد خطة التنـمية ا
وخـــطـــة لـــلــتـــعـــافـي من تـــداعـــيــات
اجلــائـحــة كــمـا وبــدأنـا الــعــمل عـلى
حتديث الوثيقـة الوطنية لـلسياسات

السكانية). 
عــلـى صــعـيــد اخــر اســتــقــبـل وزيـر
التربـية عـلي حميـد الدليـمي  مديرة
ـدرسـة الـتي تـعـرضت لـلـضـرب من ا
قـبل احـد الــتالمـيـذ في بـغـداد. وقـال
بيان مقتضب للوزارة تلقته (الزمان)
امس ان (الــدلــيــمي الــتــقى فـي مــقـر
الــوزارة  مــديــرة مــدرســة  6كــانـون
كــهـرمـانــة عـدنـان نــاجي  الـتــابـعـة
لتربية الرصافة األولى اثر تعرضها
حلـادثـة اعـتـداء من قـبل احـد تالمـيذ
ــــدرســــة). وقــــد اثــــارت احلــــادثـــة ا
امتـعـاض مخـتـلف االوساط وطـالبت

عتدي. بانزال العقوبات بالطالب ا d¼UEð…∫ األجراء وأصحاب العقود في تظاهرة

سـتــانــده ومـنــظــمـة أبــنــاء سـنــجـار
ـــؤتـــمـــر الـــعـــمـــلي اإلنـــســــانـــيـــة ا
اخملـصص لـلـحـوار الـعـربي الـكـردي
وسـبل تـعـزيـزه. وقـالت نـوال وهاب
ــــؤتــــمــــر إن وهي مـــــشــــاركــــة في ا
ـؤتمـر يـسلط الـضـوء على أهـمـية (ا
احلـوار الـعــربي الـكـردي وبـ كـافـة
أطيـاف الشـعب الـعراقي خلـلق بيـئة
ومــنـــاخ ثــقـــافي واجــتـــمــاعـي عــلى

أساس التعاون وقبول اآلخر).
ـؤتـمــر بـنـقـاشـات هـامـة ويــسـتـمـر ا
حول أهـمية احلـوار العـربي الكردي

وسبل تعزيزه في الشرق األوسط.

أفراد األسرة الصبر والسلوان وإنا
لله وإنا إليه راجعون).

ؤتمر وانطلقت في بغداد فعاليات ا
الـعـلـمي اخملـصص لـلـحـوار العـربي
ــشـاركـة الــكـردي وســبل تـعــزيـزه 
عدد كـبير من الـسياسـي العـراقي
مـن إقــلــيم كــردســتــان واحملــافــظـات

األخرى.
ـيـة السـيـاسة والـفـكر وعـقدت أكـاد
ـقـراطـي الـسـبت وحتت شـعـار الـد
(نـــحـــو حــوار عـــربي كـــردي نــاجح)
وبالتعاون مع اجلمعية احلرة للكرد
الـفــيــلــيـ الــعــراقــيـ ومــؤســسـة
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عزّى رئـيس حكـومة إقـليم كـردستان
مـــســـرور بـــارزاني رئـــيس ائـــتالف
ـالكي في وفاة دولة القـانون نوري ا

ابن شقيقته.   
وفيما يلي نص التعزية:

الكي احملترم األستاذ نوري ا
رئيس ائتالف دولة القانون

(تــلـقــيت بــبـالـغ احلـزن واألسى نــبـأ
غفور له ابن شقيقتكم وبهذا وفاة ا
ـــصـــاب نـــســـأل الـــله عـــزّ وجلّ أن ا
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله
فـسيح جـنـاته وأن يـلهـمـكم وجـميع
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≈dF²Ý»÷∫  رئيس الوزراء يستعرض ثلة من حرس الشرف عند مدخل إقامة اإلحتفال الرسمي
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لست متفـائال ولست متشائما ..? عـمى يدور حولنا وعمى ما نـحن به ولكون البشرية
ـضـطـرب وما فـيه من اصـبـحت تـعـيش ارهـاصات مـعـجـونـة بـالقـلق في هـذا الـعـالم ا
تنازع وخـصام ..? من اجل البقاء واالفـضل..? ومن الطبيعـي ان يصحب هذه احلالة
.. من جهود مكـثفة ..النتزاع الثـورة ...? والهيمنة والـتفرد بالسلـطة والسلطان وجمع
عـاصر ..? ولـكون نـا ا ـقسـوم..? وهذا مـا توحي لـنـا السـاحة من افـرازات  في عـا ا
ــيـة عــمـومـا والــسـاحــة الـعــربـيـة والــشـرق االوسط كـل مـا يـجــري في الـســاحـة الــعـا
خـصوصـا من والتـقاتل والـتهـالك والقـمع والبطش واالسـتغالل .اصـبح ذلك من شيم
ـنال ..? جعـلني ان اكون مـتشائم ال وبـالطريـقة التي يـرونها وسـهله ا حـيتان جـمع ا
وليس متـفائل وال سيـما القـادمات منـها. ويحق  لي ان اتـطرق واسرد .. مـا نحن فيه
لـكونـنا نحن جـزء من ذلك العـالم الذي هـيمنـة علـيه .. حرب الفـيروسـات حيث اصبح
ـنـاخيـة تـمـضي نـحـو كـارثة كـوكـبنـا االرضي شـبه مـوبـوءة . اوال.. ثـانـيـاً التـغـيـرات ا
ـيـاه . ثـالـثـا.. فـرض ـرعـبـة واخـيــرا حـروب ا ومـنـهـا الـزالزل والـبـراكــ واحلـرائق ا
سـحوقة من اسالـيب التجـويع اال انسانيـة التي اخذت بعض الهيمـنة على الـشعوب ا
احلكومـات تتعامل بـها بكل قساوة واسـتبداد وهنـالك الكثير لم
ا جعـلني ما اتطرق الـيها وسـوف اعرج عـليهـا الحقا وهـذا 
ـطـرقـة والـسـنـدان وهاجـسـي يـفرض عـلـيـه ان ال اكون بـ ا
ن تـكون . مـتـفـائل وال مـتشـائم ...?!  وال اعـرف االسـبـقـيـة 

لقوى اخلير او قوى الشر والصوجلان.

مرة تكون سياسية ومرة ستغرب أن نلحظ ب احل واآلخر بروز أزمات  ليس من ا
فـهـذه األمــور بـاتت من وتــارة إنـتــهـاك وخـرق فـي هـذا اجلـانـب أو ذاك  إقـتــصـاديـة 
فـالـعراق يـعد الـيـوم في طلـيعـة الدول وأعـتدنـا على سـمـاعهـا في كل يوم  سـلمـات  ا
األكـثـر فـشالً  مـن الـنـاحـيــة الـسـيـاسـيــة واإلقـتـصـاديــة والـعـمـرانـيــة جـراء الـفـوضى
نـتيجـة لتـربع ثلة من نـصرمة  السـياسـية واألمنـية الـتي عمت البالد طـيلـة السنـوات ا
مــا أدى إلى نـخـر مـفـاصل الـدولـة واإلنـتـهـازيـ عـلى مـقــالـيـد الـسـلـطـة  الـفـاســدين 
وشـيوع حـالة من الـتذمر والـسخط الـشديـدين ب أوسـاط الشـعب على هـذه الطـغمة
عاناة   كل هذا ومازالت رحى والتي تعتاش على اآلالم وا العالقة في جسد العراق 

ا توقف وفتور   األزمات دائرة دو
وأخـذ يـكـبـر ويـتـجـذر حـتى أضـحى "غـوالً" فـالـفـسـاد الـسـيـاسي الـذي بـدأ صـغـيـراً 
ألنه تـمدد أفـقـياً وعـمـودياً وال يـسـتطع أحـد الـقصـاص مـنه  يجـرف احلـرث والنـسل 
ودخل الوزارات والهـيئات من وحتـول إلى "ظاهـرة متفـشية" يـصعب الـسيطـرة علـيه 
تـشنجة ؤجـجة ا واخلـطابات ا فـخرجت لنـا القرارات  وليس من الـشبابيك  األبواب 
وب ظهراني قبة الشعب ودائرته وعلى "منصات الدولة"  دمر  من رحم هذا الغـول ا
ـا خـجل وتورع   لـيـرشـدنـا أحـد عـلى وجـود مـرفق واحـد من مـرافق اإلعالمـيـة دو
وأن رفـعـنـا الـصـوت ــكـيـالـ  والـتالعب والـكـيل  الـدولـة لم تـصـله عـدوى الــفـسـاد 
وسلـطنـا الضـوء على مـكامـن الفـساد في مـفاصل الـدولة جلـمنـا بقـوة وتوالت عـليـنا
كـمــا كـان يــقـال وأنـكـم "بـعــثـيــون صـدامــيــون دواعش"  رســائل الــتـهــديـد والــوعـيــد 
للمـعارض في زمن البعث البائد أنكم من "حـزب الدعوة وجواسيس ومتآمرين" على
فالتهم هي األخرى تـتبدل ب احل واآلخر وحتاولون زعزعـة األمن  سيادة الـعراق 
واحلفاظ على مصالح البالد العليا !!!!! لله درنا صلحة العامة !!!! قـتضيات ا وفقاً 
وسـاعـد الـله قـلـوب األمهـات وهي تـرى فـلـذات أكـبادهـا مـقـطـعة كـما صـبـرنـا عـلـيكم 
األوصـال بالقـرب من أماكن التـفجير الـذي جاء نتـيجة طبـيعيـة لتقاذف اإلتـهامات ب
تبارزة التي ال حتمل في جـعبتها سوى بث السموم الطائفية "الطفيـليات السياسية" ا
اذا لم ـدني  الـسؤال  والـعزف بأوتـار البارود عـلى أجساد ا ذهبـية  وتضخـيم  ا
يـستـطع الـشـعب الـكـر الـذي تأبى صـولـته كل اجلـيـوش والـبـلدان
ـاذا لم يـتـمكن من و مـعاجلـة هـذا "الـطفـيل الـعـالق" بـجسـده 
إعـادة بنـاء مـؤسـسـاته بـشكـل يتـنـاسب مع عـمـقه الـتـأريخي
وإمــتـداده احلـضــاري ??? تـســاؤالن مـشـروعــان عـلًــنـا جنـد
وتعيد لنا األمل اإلجابة لـهما من عقالء القوم تثلج صدورنا 

فقود . ا
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احـتـفل الـعـراقـيـون بـالـنـصـر الـعـسكـري عـلـى فلـول داعـش اإلرهـابيـة بـال  أي اجناز
مــلـمـوس في بـنـيــان الـسـلم األهـلي  الــذي انـعـكس واضـحـا في ازديــاد فـجـوة الـثـقـة
اجملـتمـعيـة  وعدم ظهـور  اال ورقة بـيضـاء لإلصالح االقتـصادي شـاعت رائحـتها في
ا أدى الى ارتفاع سـعر الدوالر مقابل  تـخفيض القدرة الـشرائية للديـنار العراقي 
ئة من دون اية ضوابط  إلنصاف عيـشة بنسـبة  تزيد على   20 بـا انخـفاض  دخل ا
ا أدى الى  زيـادة نسبة الفـقر ومن يعيش على هـشاشة االقتراب الشرائح الـفقيرة 

منه لتصل الى  حوالي  نصف الشعب العراقي .
 لم يـستثـمر امـراء الطـوائف السـياسـية تـلك الدمـاء الزكـية التـي حررت اكثـر من ثلث
ـتــظـاهـرون في سـاحـات األراضي لــلـدولـة الـعـراقـيــة في االسـتـجـابـة لــشـعـار رفـعه ا
الـتـحريـر الـعراقـيـة # نريـد وطن#  وجـاءت نتـائج  االنـتخـابـات األخيـرة لـتعـيـد اللـعـبة
ـوذج احلـكـومـة التـوافـقـيـة بنـظـام  مـفـاسد مـتـعـددة األطـراف في  الذهـاب الى ذات 
احملاصـصـة حتى بـات ارتفـاع أسـعار الـطـح لـوحده  قـضـة تعـبر عـن مظـالم  تلك
برمج!! ناطق التي تعيش اليوم فاقة  االفتقار ا الدماء التي  جاءت أصال  من ذات ا
لم يستـعيد اهل احلل والعقد  مقولة كارل فون كالتوفيتز ان احلروب  إدارة لسياسة
الـدولة عـندمـا يكـون الدم احلل األخـير لـلخـروج من معـضلـة عدم الـتوصل الى حـلول
ســلـمـيـة عـلى طـاولـة الــتـفـاوض  هـكـذا كـانت امـارات االقــتـتـال االوربـيـة في الـقـرون
يت رسخت معايير السلم األهلي الوسطى  ولكـن الشعوب األوروبية بعد حرب عا
 وحتـول فـرقـاء االمس  واعـداء خـنـاق الـقـتـال الى حـلـفـاء في  االحتـاد األوربـي فـيـما
واقـع احلال ان األغـلـبيـة الـغـالبـة من الـعراقـيـ لم تـصل حالـة االقـتـتال  الـطـائفي او
ـباشـر بل ان امراء الـطوائف الـسيـاسيـة  من قاد  واقع احلـرب االهلـية  ما الـعرقي ا
بـعد االحتالل األمـريكي وصـوال الى حتول تنـظيـمات من هنـا وهناك بـعنـاوين مختـلفة
وبـأجندات إقلـيمية  ودولـية لتكـون مجرد بنـدقية لإليجـار بعناوين  تـفسيرات الـتكليف
فـهومي الـبيـعة والـتقـليـد وصوال الى اعـالن النصـر العـسكـري علـى فلول الشـرعي 
داعش ومنهج الـتكفير ودولة اخلرافة بـعنوان عريض ان اإلرهاب ال دين له   فيما لم
ـكن ان تقفـز يوما على يفهم  امـراء  الطوائف السـياسيـة  ان  اجنداتهـم اخلارجية 
مـا يجـدونه استـحقـاقات مـحلـية وهـكذا بـات السـلم  األهلي الـعراقي مـرة أخرى  في
ـسـتطـرقـة لتـلك االجـندات اخلـارجيـة لـتصل  مـخـاطر الـتـصعـيد الى لـعـبة  االواني ا
ا ادى الى انـسدادها حـافة  الـتصادم الـبينـي  داخل فواعل  العـملـية  السـياسـية  

لحة في إعادة السيوف الى  اغمادها  . امام مطرقة اشهار السالح واحلاجة ا
ـكن اجناز تـطبيـقات السـلم األهلي بـعقلـية تـلك االجندات الـتي  قادت قوافل من وال 
الشهداء لـتحرير األرض  من دون التخـلي عن عقلية التكـليف الشرعي  لتضحى هي
األخرى مجرد بـندقية  لإليـجار على طاولـة مصالح إقليـمية ودوليـة حتى بات السؤال
ــاذا  حـصل  كل الــذي حـصل  في  اغــتـصـاب عــصـابـات  داعـش  لـثـلث األراضي
الـعـراقـيـة  من دون اعالن صـريح حملـاكـمـة من  تـسـبب بـذلك في  مـحـاكـمـة عـلـنـية  
صالح اجندات إقليمية ودولية ومحاكمة أخرى حتاسب من  وظف تلك الدماء الزكية 
كن ان  نتوقف عـند سؤال  كبير نصف   وفي  كال النوعـ  من القضاء العـادل ا
ؤدة سؤلت بـاي ذنب قتلت " هـكذا  حاولت االجـندات اإلقلـيميـة والدوليـة محو " اذا ا

العراق  ووأد حضارته وإنسانية شعبه بأفكار طائفية  وعرقية !!
نــعم .. كـل عــراقي يــفــتــخــر بــتــلك الــدمــاء الــزكــيــة الــتي حــررته من أوهــام اخلالف
واالخـتالف الـطـائـفي والـعـرقي وقـاتــلت كـتـفـا لـكـتف  ضـد خالفـة الـوهم   فـيـمـا  لم
يستـثمر  هـذا النصـر لصنـاعة سلم اهلـي دائم واكتفى امراء
الطوائف في كـل ذكرى  لهذا االنتصار  للـتذكير بتلك الدماء
 الـطاهـرة واسـتحـقـاقاتـها  سـيـاسيـا عـلى  طـاوالت التـنازع
الـسلـطوي   لـكـنهم لم  يـتفـكروا حلـظـة بان  لـقمـة في  بطن

جائع  افضل  من .....  ولله في خلقه شؤون!

uŠ»—∫ جانب من مؤتمر احلوار العربي الكردي

إبراهيم وأرض األنبياء والصاحل
دولـــة الـــســومـــريـــ والـــبـــابـــلـــيــ
واآلشوريـ واألكـدي عـاصـمة أبي
احلسن علي ابن أبي طالب ومثوى
جــســده ثــورة احلــســ وإرثـهــا في
دمـــائــــنـــا جـــيـالً بـــعــــد جـــيل أرض
رجعية احلضارة اإلسالمية وأرض ا
الــرشـيــدة في الـنــجف وطن الـشــعـر
والثـقافة والـفن واإلبداع هـذا العراق
عراقـكم وعراق كل الـبشـرية احلـفاظ
.( عليه وعلى إرثه هو واجبنا جميعاً



فجـميـعـنا لـنا عـيـون تنـظر وآذان حتـابي
تـسـمع وعـقـول تـدرك. ثم أني أحتـدث عن
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صـــارت مـــعـــارض الـــكـــتب فـي الـــعــراق
ـر شهر اال ظـاهرة تفـرض وجودها فال 
ويـنـطلـق  معـرض لـلـكـتـاب في بـغداد او
مـدن االقــلــيم او في الــبــصــرة والــنـجف
وبـاقـي احملـافــظــات  حــتى صــارت تـلك
ـعارض ضـمن نـسيج الـنـشاط الـثـقافي ا

والفكري السنوي في العراق.
وبـــحــضــور رئـــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الــكــاظــمي  افــتـتــاح مــعــرض الــعـراق
الـدولـي لـلــكــتــاب دورة الـروائـي الـراحل
غـائب طعـمـة فرمـان للـمدة  18-8 كـانون
االول اجلـاري عـلى ارض مـعـرض بـغداد
الـــدولـي وقـــال الـــكـــاظـــمـي (أرحب بـــكل
الـضـيوف الـعـرب والـعـراقـيـ أصـحاب
دور الـنـشر والـزائـرين الـكـرام. وأتـشرف
بـحـضــوري في مـعـرض الــعـراق الـدولي
لـلـكـتـاب . وأضـاف " نـحن بـحـاجـة لـهذه
ـــســـاهــــمـــات ال ســـيــــمـــا وأن الـــوضع ا
شـهـد الثـقافي الـسيـاسي انعـكس عـلى ا
بــــشـــــكل مـــــبـــــاشــــر. عـــــلـى االخص مع
الـتحديـات التي نـواجههـا فنـحن نصنع
األمل لـنواجه من يـحاول أن يـقتل فـرصة
احلـياة الـعراق مـهد احلـضارة وأول من
رسـم اخلط وأبــــــــدع الـــــــكــــــــتـب  أسس

ـسار ـكـتبـات .. نـحن ال نـزال في هـذا ا ا
لـنــحـافـظ عـلى تــراث أجـدادنــا واضـاف
"رغم كـل الــتـــحــديـــات الـــصــعـــبــة اال أن
ثقف احلـكومة مـقصـرة بحق الثـقافـة وا
الـعـراقـي  مـقـصـرة بــحق األبـداع  وهـو
اسـاس التغـيير في اجملـتمع من دونها ال
تــسـتـطـيع أن نـتـسـلـح بـالـعـلم والـثـقـافـة
ــعـلــومـة احلــقـيــقــيـة ومن هــنـا تــبـدأ وا

رحلتنا ونستمد قوتنا).
s ËUM  W uL

ـشـاركة وقـد انـتظـمت الـدورة الـثـانـيـة 
300 دار نـشـر وتــمـثــلت  في مـجــمـوعـة
كـبيرة من الـعنـاوين في جوانب مـتعددة
مـثل الـشـعــر والـقـصـة والـكــتب تـتـنـاول
الـتـراث والـثـقــافـة والـفـكـر مع إصـدارات
ومـنـشـورات احتـاد االدبـاء والـكـتـاب في
الـعـراق وإصـدارات وزارة الـثـقـافة و دار
الـشـؤون الـثـقـافـية وكـانـت مجـلـة االقالم
حـاضـرة بــقـوة بــعـددهــا االخـيــر وكـذلك
كـتـاب (مئـة عـام من الـسـرد..مـئـة عام من
الــدولــة).  وقــال عــامـر اجلــبــوري مــديـر
الـــعـالقـــات الـــعــــامـــة فـي دار الـــشـــؤون
الـثقافـية (جـناح وزارة الـثقـافة يضم دار
أمون للترجمة- الـشؤون الثقافية- دار ا
ودار ثـــقــافـــة األطــفـــال- ودار الـــثــقـــافــة

والـنشر الكرديـة- والهيئة الـعامة لآلثار)
ــعــرض وتـــطــرح الف عــنـــوان في هــذا ا
اهـمها اصـدارات مئـوية الدولـة العـراقية
عـرفة وفـيها 9 اصـدارات في كل حقـول ا
وتقـدم الدار خـصمـاً مقداره 50 واالبـداع
ئة خصم اصدار ئة  وما دون و25بـا بـا
االقـبــال ضــعــيف ويــرجع ذلك الى كــثـرة
ـعـارض الــتي تـقـام واقــتـرح ان يـكـون ا
اجلـهد مـوحـدا ويقـام مـعرضـا واحدا في
كـل سـنــة ويـكــون هـنــاك تــنـســيق بـ

االحتـادات والـنــاشـرين ووزارة الــثـقـافـة
لـــكي ال  تـــتـــقـــاطع اجلـــهـــود في اقـــامــة
ـعــارض بــنـفس الــوقت كــمــا جـرى في ا

اقامة معرض البصرة والنجف).
وكـانت لـنـا زيـارة الى جـنـاح دار سـطـور
لـلـنـشـر والـتــوزيع واحلـصـول عـلى آخـر
ــنــدس) قــصص اصــدارتـــهــا (عــزيــزي ا
دخـانية لـلقـاص والروائي "خـضيـر فليح
الـــزيــدي" وزيـــارة جـــنــاح دار الـــرافــدين
والــتــعـرف عــلى
آخـــر اصـــدارات
الـــــدار وزيـــــارة

ية  منفردا عتمرة بثـقافة ا وخلـفيته ا
ــسـتــمـرة بــتــمـيــز جـلـي في مـحــاوالته ا
عـتـاد علـيـهـا بثـبـات مخـلـصا لـقـيمه وا
الـروحـيـة ولــسـيـرته الـذاتــيـة الـوضـاءة
بــالـثــقـافــة والـتي مــهـددت له تــبـؤه هـذه
ـكانـة الـرفـيعه الـتي يـحـسد عـلـيـها في ا
ـتـلك من ـانــيـة بـعـمـلـه ومـا  بـنـاءه اال
اخالقـيـات مـبـدئـيـة صـائـبـة يـحـمل عـلى
اعـــتـــاقه ازمـــيـال من اعـــمـــال مـــكـــتـــظـــة
عوقات والتراجعات واالخفاقات التي بـا
اسـتـولـدتـهـا االدارات الـســابـقـة مـخـلـفـة
ـصــائب حتـمـل مـشـقــتـهـا الــكـثــيـر من ا
ونــشـــيــر هــنــا الى جنــاحـه الــبــاهــر في
ـرقم اصـدار او اقـرار قـانـون الـعـراقـيـة ا
ـوجـبه منح / 108لـسـنة  .1988الـذي 
صالحــيـات واســعـة  –كــرئـيس مــجـلس
ـجلس ادارتـها والـتي ربـطت مـباشـرة 

ستقـبلية   الـوزراء. وبهذه اخلطـوة ا
فـكـهــا من مـعــصم وزارة الـنــقل- اجلـهـة
ــســـيـــرة الـــنــاقـل الــوطـــني ـــعـــرقـــلـــة  ا
جلــمـهــوريــة الـعــراق وتـخــلــيـصــهـا من
تـــدخالتـــهــا الـــضــارة في الـــشــؤون ذات
الـصلة بـحركتـها وفي صعـوبة احلصول
سـتعجلة التي وافقات الالزمة وا عـلى ا
ــوقف اآلنـي في تــســهــيل يــتــطــلـــبــهــا ا
ـولـودة عام عـمـلـهـا.. هـذه الـشـخـصـيـة ا
1931  امتلكت مقومات جناحها بدرجة
عـالــيـة من الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة والـتـألق
الفني واالبداع االداري وبعد نظر ثاقب
في تـصـحـيح مسـارهـا الـعـملي واالداري
ــرتــبـة االولى ـالـي.. واحلـائــز عــلى ا وا
وبــتـــفــوق في ســلم اقـــرانه في هــنــدســة
ــدني من بـريـطــانـيـا. رسـمت الـطـيـران ا
عالمـات فارقة في مـسيـرته الوظيـفية في
بنـاء نهضتـها واستنـهاضها من كـبوتها
الــتي كــانت تــعـانـي مـنــهــا.. فـأســتــطـاع
ـهنـدس صافي بـشغـفه الفـني والعـملي ا
ـــعــوقــات  فـــكــان قــراره ان يــتـــخــطى ا
الــرشـيـد في ابــعـاد الـعــنـاصـر الــفـاشـلـة
ـوهـبـة واســتـبـدالـهـا بـكـفــاءات تـمـتـلك ا
العـملـيـة للـمسـاهمـة في تـطويـر هيـكلـها
الـتنظيـمي ودعمها بـارادات مساهمة في
ـرجـوة من الـوصـول بـهـا الى الـغـايـات ا
حتقيقها.. فهذه الشخصية التي اتصفت
بـالــزهـد والــنـزاهــة ونـكــران الـذات.. ظل
ـانـيـة مـخـلــصـا وفـيـا لـعـمـله بـقـنـاعـة ا
بـضرورة انـهاء حـالة االفالس والـتراجع
والــتــخـلف.. والــعـودة بــهــا الى عـهــدهـا
الـفائت في مراتبها االولى كشركة طيران
ـتــمـيــزة في سـلم عــراقـيــة لـهــا مـكـانــة ا
الــنــجـاحــات الــتي حــقــقـتــهــا في بــدايـة
مـشـوارها  والـتي تـعـد من اولى شـركات
الــطــيــران الــعــربـيــة الــتي تــأســست في
ـنطـقـة الـعـربـية فـي اربعـيـنـيـات الـقرن ا
ـاضي من االلفيـة الثـانية.. يـشار الـيها ا
بــالــبــنــان مــزيـال عــنــهــا غــبــار الــيــأس
ـتجددة واخلـذالن نافخـا في روحيـتها ا

بالنشاط والعمل الدؤوب..
عالم فـوضع استراتـيجـيته الـواضحـة ا
لـتـواكب الــتـطـورات احلـاصــلـة في عـالم

ـنظمة ـتميزين الـذي منحـته اياه تلك ا ا
نـظمة حضوره لـنجاحاته. وطـلبت منه ا
الـى واشــنــطـن الســتالم تـــلك الـــشــهــادة
اجلـائـزة الـتي مـيزتـه من  ب اقـرانه من
رؤســاء شـــركــات الــطـــيــران االجــنـــبــيــة
والـعـربـيـة. وحـال احلـصـار اجلـوي دون
حـضوره كـشـخـصيـة شـاخصـة تـسـتحق
الــتـــقــديــر والـــثــنـــاء من لــدن الـــطــيــران
االمـــريـــكي الســـتالم شـــهـــادة الـــتـــمـــيــز
والــكــفـاءة واالبــداع كـافــضل شــخـصــيـة

دني.. ية في مجال الطيران ا عا
كـان الصافي يستفـتح صباحه الباكر في
شـرعة اتـخاذ خـطـوات تنـجـد مسـاعيـه ا
ومة الـعراقية وتاريخها لـلحفاظ على د
دون حــــوادث تـــذكـــر وتـــأســـست في 29
ـا في كـانـون الـثـاني من عـام  1946ور
ـنــصـرم تــعـمل حتت ثالثـيــنـات الـقــرن ا
عـباءة السكك احلديد الـعراقية فهي جزء
ـــــشــــرق من ذلك الـــــتـــــاريخ اخلـــــالـــــد ا
بـحـضـارات تـسـطـع شـمـسـهـا في سـمـاء
الـعـالم الـقـد وفـقـد جذوتـه في سـنوات
الـتخلف واالنـهيار الـثقافي واالجـتماعي
ـة واالنـحـطـاط ـؤ تـعج فـيـهــا االحـداث ا
وت والـقـصور الـفـكـري واالقتـصـادي وا

يخطف ابناءه في االتي من االيام..
فــقـد غــادر الـرجل وظــيـفـته مــبـكــرا بـعـد
بـلـوغه الـسن الـقـانـوني  ولم يـنـجح في
مـســعـاه في الـبــقـاء بـوظـيــفـته مـبــتـغـيـا
االصالح الـذي ابتداه محاوال غلق بعض
ـفروض قـسرا مـلفـات احلصـار اجلـائر ا
وجــورا عــلـى شــركــة اخلــطــوط اجلــويـة
الـعراقية الناقل اجلـوي للعراق بقرارات
فـرضـهـا مـجـلس االمن بـحـقهـا دون حق
لم تـكن العـراقيـة الـفاعل فـيمـا حصل من
غــزو عــسـكــري لــدولــة شـقــيــقــة وجـاره
فـــاحلق بـــهـــا اضـــرار فـــادحـــا يـــصـــعب
اصالحه وتــعـويـضه رغم مــرور سـنـوات
عـجاف فـقدت فـيـها الـطائـرات الـعراقـية
ـعـنــويـة وكـفــاءتـهـا ـاديــة وا قــيـمـتــهـا ا
واصـاب بعض اجـزائـها الـعطب والـتلف

واخلراب بفعل تقادم الزمن عليها..
هندس نـور الدين صافي حمادي  كـان ا
عالمـــة من اعالم الــعــراقــيــة والــعــربــيــة
واالجـنبيـة ونقـطة حتول تـاريخي حافل
بـالتمـيز والكـفاءة النادرة . كـان مخزونه
عـرفي وعلـو وجاهـته العـلميـة والفـنية ا
ـستـنيـر فـيمـا حصـل للـعراقـية والعـقل ا
خـالل ســنــوات خـــدمــته.. االثـــر الــفــاعل
ــضيء من تـــاريخ مــشــرق وضــاء في وا
مـــآثــر الــرجـل وخــطت له مـــواقف تــذكــر
وافـعال جليه منـفردة عن بقية اقرانه في
هني الذين الـعمل الوظـيفي ومن جيلـه ا

تـدربــوا مـعه ســويـة في احــضـان بـعض
تـقدمة علمـيا في مجال الـدول االوربية ا
ـدنية وفي اجملـال عينه الذي الـطائرات ا
له ارتـباط فـني فيـها.. وقـد عضدتـه لغته
االنكليزية التي اكتسبها منذ زمن ناهيك
ـدني عن دراسـته في مــعـاهـد الـطـيـران ا

تقدمة في هذا الشأن. ومدارسها ا
وفي وقـوفه امــام احملــاكم الـبــريــطـانــيـة
عـندما استدعته الضرورة باالمتثال امام

ناقشته احد القضاة 
في مـا حصل للخـطوط اجلوية الـكويتية
ـادي الذي حلق بـنيـتهـا جراء والـضرر ا
الـغـزو في  8اب مـن عام  1990عـلى اثـر
اخلالف الـذي نشب ب العراق والكويت
ــديــونـيــة في ذمـة اجلــمـهــوريـة بــشـأن ا

العراقية..
فـغـادر الـصـافي الـعـراق بـعـد عام 2003
يــحـــمل في قــلــبـه وجع الــســنــ وحــزن
شــفــيف وتــاريخ فــني وعــمــلي عــريق 
وفـيا لعـراقيته رغم مـا اصاب وكناته من
ضـرار وتهكم يحمل عـلى اعتاقه واكتافه
وبشـاعـة مـا حدث له ـرة  ـة ا ثـقل الـهز
مـن اجــتــراح دنــيــوي. وبـــقي الجــئــا في
مـلكة االردنـية الهـاشميـة مختـفيا وراء ا
ظالل الـــغـــربـــة واالعــتـــصـــام احلــيـــاتي
والـــدنـــيـــوي.. يـــداوي جـــراحـــات االيــام
اخلـوالـي بـعــيـدا عن االهل واالصــدقـاء 
بـــعـــد ان تـــعـــرض حملـــاولـــة اغـــتـــيــال 
واسـتالب مـا كــان يـخـتـزنـه في بـيـته من
مــال وحــاجـــات ثــمــيــنــة.. ولـم تــســعــفه
الـظـروف الـتي كـان يـعـيـشـهـا في االسـر
الـتي تعرض له مستـنجداً باالصدقاء في
ـا رسـالـة نــصـيـة من هــاتـفه الـنــقـال.. 
سـهـلت عــلى خـطـفه فـي فـتـرة اخـرى من
بـعض الـسـابـلـة واطـلق سـراحه بـعد ان
دفع الـفـديـة الــتي طـالب بـهــا خـاطـفـيه..
فـاضطـر الحقـا الى مغـادرة الـبلـد حزيـنا
مـتلـبـسـا بـاخلوف والـقـلق تـاركا كـئيـبـا 
ارثه االنـساني والتاريخي مـختبئا وراء
اسـوار عمان.. يندب حـظه العاثر فجاءه
ـديـنـة التي ـوت مـتربـصـا به في تـلك ا ا
ظــلــلــهــا الـــلــجــوء االنــســاني واحلــنــ
والـرغبة الكامنـة في روحيته للعودة الى
بــغـداد الــتي طـبــعت تـاريــخـهــا وارثـهـا
احلـضـاري والـثـقـافي في نـفـسـيـته بـعد
ـــــكن عــــمـــــر مـــــديــــد جتـــــلى خـالله ال 
اســتـــبــيـــانــهــا  اال مـن كــان قــريـــبــا من
شـخوصها في حياة دنـيا .. فارقها عنوة
ـا نـدم  مـرحتال بـجـسـده في حـفـرة دو
مـظـلـمـة وحـيـدا مـسـورا بـجـدران يـلـفـهـا
ـغــفـرة واجلــنـة الـظالم.. لك الــرحـمــة وا

مثواك يا ابا محمد.
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جنـاح مـكتـبة ودار الـشامل الـفلـسطـينـية
لـلـتـعـرف عـلى آلـيـة الـتـعاون مـع الـكـتاب
عرض العـراقي لنشر كتبهم.ويتضمن ا
جلـسات ثقافية وادبيـة وفكرية طيلة ايام
ـعرض / بـيـنـهـا (صـفحـات مـنـسـية من ا
تـاريخ بــغـداد بــ الـبــنـاء وبـ 1958 )
لــطــارق حـرب و(مــنــبـر الــعــقل.. الــعـنق
ــقــدس- الــعــنف في الــفــكــر الـعــراقي وا
عـموري وعـلي عـبود و(االعالم لـناجـح ا
ال الـعراقي ب حريـة التعـبير وسـلطة ا
الـسـيـاسـي ) نـبـيل جـاسـم واكـو مـحـمـد

و(غـائب والـروايــة ) فـاضل ثـامـر وحـمـد
دوخـي واســـامـــة غــــا و(حـــوار وزيـــر

النفط مع اجلمهور) 
وتـوفر  مـعـارض الـكـتب فـرصة مـنـاسـبة
ـــثــقــفــون والـــكــتــاب مع يــلــتـــقي بــهــا ا
الــنـــاشــرين لـــتــبــادل اآلراء والـــتــجــارب
واخلـبرات في سبيل خـدمة الكتاب ودعم
الـقراءة فالكتاب يـتطلب مزيدا من الدعم
لــيــنــتـقـل بـحــريــة بــ الــدول الــعــربــيـة
ـشاكل والـصعوبـات  ويبقى ويـتجاوز ا
ـــعــرفــة الـــكــتـــاب الــورقي هـي اســاس ا

والثقافة.
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يـعـاب عـلى االقـدار بـانـهـا تـتـحـكم بــعـامل الـقـرار في حـ يـؤكـد الـبـعض عـكس ذلك
ويــعـدهـا اكـذوبـة كــون الـطـبـيـعـة الــبـشـريـة هي من حتــدد نـوع الـقـدر ورأس مـاله من
موروث وتاريخ وحاضر ومستقبل والثقة ب احلاكم والرعية وهذا ما يجعل تصنيف

االنسان بالدرجة األولى بسيد اخمللوقات.
فالـقدر مـهمـا تنـوعت أسبـابه ومكانـته وما يـتسـبب به هو من صـنيـعة صـاحب القرار
الـذي امـا ان يــلـون الـقـدر بــاألبـيض او األســود فال مـنـتــصف لـكال الــلـونـ واجلـزء
الـرمادي فـيه طابـعاً يـضفي عـلى الـغرابـة وهذا مـا يسـعى اليه االخـرون في ظل ازمة
االنــســداد الـســيــاسي اخلــانق ودعــاوى قــضـائــيــة ونــشـاط خـاليـا داعـش اإلرهـابي
ـا تصل وتظـاهـرات غاضـبة من نـتـائج تعـدها مـزورة واصـوات انتـخابـيـة سرقت ور

الى مرحلة الصدام ال سامح الله.
ـصـادقة عـلى نـتائج االنـتـخابـات من لـدن احملكـمة فلـو انـا افتـرضنـا جـدالً في حال ا
طالـبة باسـترجاع حـقوقهـا والتي ما زالت االحتادية هل سـتصمت االف األصـوات ا
ـنـطـقة اخلـضـراء أي في أخـطـر بقـعـة والـتي تـمثل كـيـان الـدولة مـرابـطة عـنـد بـوابة ا
ورئـاسـاتـها الـثالث? وكـيف سـتـستـلم لألمـر الـواقع? وما الـقـرارات الـتي سـتتـخـذها
صادقة على الـنتائج? واذا حدث العكس واصدر قراراً بعدم ـعارضة بعد ا القوى ا
شرعية االنـتخابات او الـغائها فكـيف ستكون رد فـعل القوى الفـائزة من هذا القرار?

عالم الى حرب أهلية واقتتال شيعي شيعي?.. هل ستتجه ا
عـلى مـنطـلق هـذه األسئـلة الـتي يـطرحـهـا الشـارع العـراقي انـطلـقت الـقوى الـشـيعـية
بــاحلـوار لـلـوصـول الى حـل يـرضي جـمـيع األطــراف ولـتـهـدئـة الـغــاضـبـ وتـسـكـ
اخلـائف من الـطبقـة السياسـية اخملمـلية الـتي تخوض غمـار السبـاق السياسي ألول
ـا بـدأت باالنـفصـال عن بعـضـها واالنـضمـام الى قوى مرة دون مـعـرفة وجـهتـها ور
ـواطن عـكس ذلك تـمامـاً فـالـوجـوه التي حلـمـايـتهـا من قـادم األيـام; لـكن مـا يلـمـسه ا
اجـتـمـعت في مـنزل زعـيم حتـالف الـفـتح لم تـكن مـطـمـئـنة من زائـرهـا ومـتـشـنـجة من
الــتـزمت بــرأي دون االخـر وهي تــبـحث عن مــخـرج  ووحـدة قــرار النـعــاش الـعـمــلـيـة

ا تصل بها الى اإلنعاش. السياسية التي تتعرض االن الى نوبة قلبية ر
اذا ال اخلـروج عن الـقـرار سـيـحــمي الـشـعب الـعـراقي من ريـاح عـاتـيـة وال االمـتـثـال
لوحدة الـقرار سيمنع ايضاً ذلك ونحن ب نارين كالهما يحرق جسد العراق اما ان
ضي بـشراكة حقـيقية ورقـابة صارمة عـلى ادق تفاصيل تتوحد اجلـهود بعقالنـية وا
واطن من ؤسسات احلـكومية والوحدة في مكافحة الفساد والفاسدين وانتشال ا ا
دقع في احملـافـظات الـوسطى واجلـنـوبيـة من خالل استـراتـيجـية واضـحة ال الفـقـر ا
عـاشي وتـرص مـسـتـوى التـعـليم والـصـحة واطن الـعـراقي ووضـعه ا تضـر أوال بـا
وحتـس البـيئـة والكهـرباء والبـنى التـحتيـة من ماء ومـجاري وإقامـة مشـاريع عمالقة

ـراكـز الـتـرفـيـهـيـة او الـذهـاب صوب ـوالت وا بـعـيـدا (لـطـفـاً) عن ا
اجملهـول وجعل العـراق ساحة لالقـتتال الـداخلي واخلارجي

ربع األول. وتصفية للحسابات وإعادة العراق برمته الى ا
آن االوان ان نـعـتــرف بـان صـانـع الـقـرار هــو من يـصـنع
االقدار والـيوم اما ان يضع الشعب حتت مـقصلة التعنت
ومـــذلـــة الـــعــوز واحلـــرمـــان او يـــذهب بـه الى بـــر األمــان
ة ويجـنبه الصدمات ونزف الدم واالنتعـاش واحلياة الكر

ففي الوحدة قوة وبالفرقة ضعف وشتات.
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ما أحلى القلوب النابضة باحلُبّ وما أعالها وأغالها 

-2-
باح... وهذا هو الطرب ا ان حلون احلُبَّ العذبة يطرب لها الناس جميعاً 

-3-
ـؤمنـ اآلمـنـ وقـتْـلهم وفي عَـالَمٍ مُـلئَ بـالـقـلـوب السـوداء الـتي جتـعل االغـارة عـلى ا
وابادتـهم سيـد أهدافـها كـما هـو حال االرهـابيـ التـكفـيريـ تَعِنُ احلـاجة الـى نشر

سارات احلياتية . ثقافة احلُبّ والتأكيد على انه مفتاح السالمة والنجاح في ا
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وجاء في اخلبر :
(وهل الدينُ االّ احلُبّ ) ?

نعم 
انه احلب لــله ولـرســوله وألولـيــائه ولـكل الــبـشــريـة الـصــاحلـة  بــعـيــداً عن األحـقـاد

والضغائن .
وات. ومثل هذا احلُبّ يدفع باالنسان الى ان يكون كالغيث يحيي األرض ا

ويحصد االنسان ما زرع من حُبّ وما قدّم من صالح األعمال .
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وقـد تـتالطم أمـواج احلُـبَّ في الـشـعـر وتـقـفـز به الى يــكـون االنـشـودة الـتي ال تـمـلـهـا
الشفاه .

اسمع ماذا قاله ( العباس بن األحنف ) وهو يخاطب أحبابَهُ : 
استغفرُ اللهَ االّ مِنْ محبتِكُمْ 

فانّها حَسناتي ح ألقاهُ 
فانْ زعمتُمْ بانّ احلبَّ مَعْصِية 
فاحلبُّ أحسنُ ما يُعصى به اللهُ

والبيتان في منتهى الروعة واجلمال .
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وت وحيث كان السمع والبصر عند االنسان غالي عزيزين عليه  بحيث قد يتمنى ا
ثابة السمع والبصر : عند فقدهما  جتد الشعراء يعتبرون أحبتهم 

قال ياقوت احلموي :
جتدّدُ الشمسُ شوقي كلما طلعتْ 
الى محياكَ يا سَمْعِي ويا بصري 

وكل يوم مضى لي ال أراك بِهِ 
فلستُ مُحْتَسِباً ما فيه مِنْ عُمُري 

ـوّار في قلب احملب حلـبيـبه  ولن يحـسب اليـوم الذي لم يره توهج ا هذا هو احلـبُّ ا
فيه من عمره ..!!

ثابة سمعه وبصره  والشريف الرضي جعل احلبيب 
واذا لم يكن احلبيب كذلك فال نظرتْ عينُه وال سمعتْ أذنُه 

فاسمعه يقول مخاطبا حَبِيبَهُ :
اذا لم تكنْ عندي كسمعي وناظري 

فال نظرتْ عيني وال سمعتْ أُذِنْي 
-8-

وان قيل :
عـشـوق ... فقـد كـسر بـشار بـن برد الـطوق ان العـشق ال يـكون االّ بـعـد النـظـر الى ا

وقال :
يا قوم أُذْنِي لبعضِ احليّ عاشقة 
ِ أحيانا  واألُذْنُ تعشقُ قَبْلَ الع

وقال غيره مخاطبا أحبابه :
كارمٍ  واني امرؤ أحبَبْتُكُم 

سَمِعْتُ بها واألُذْنُ كالع تَعْشَقُ 
هذا غـيض من فـيض وللـحُبّ ريـاضُه الزاهـرة  ودواوينهُ

الباهرة التي مألت االرجاء وفاحت بأندى األشذاء .
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ست و سـبعـون وزارة و سبعـة دساتـير خالل مائـة عام ثـمانيـة عشر عـاما مـنها هي
الـتي تلت سـقوط نـظام 1968بوجـهيه الـبكـري و الصـدامي الذي اسـقط نظام 1963

لكية التي ابتدأت سنة 1921. الذي اغتال نظام 1958 الذي سحل ا
مائةعام حـامت فيها شبهات جنائيـة حول موت فيصل االول و ابنه غازي وقتل فيها
فيصل الـثاني و اعدم عبدالكر قاسم واحترق عبدالسالم و نفي اخوه عبدالرحمن

. واستقال احمد حسن البكر و اعدم صدام حس
سـجــنت تـمـوز 58 وزراء مـلــكـيـ وخـلـعت شـبـاط 63 و سـجـنت وزراء جـمـهـوريـ

وسجنت و عذبت 68 جماعتها و جماعة 63 و سجنت و اعدمت 2003 جماعة 68.
مائة عـام لها اكثر من احـتفال كان اولهـا بفيصل ثم صار بـقاسم ثم صار بعارف
ثم صار بالبـعث ثم صار بالسقوط.لكن اعداد الالجئ سياسيا و انسانيا تصاعدت
ال العام ثـرين من ا مع مجيء العـسكر الـذي كان ملكـيا ثم صار جـمهوريـا وعدد ا
ارتفـع مع جمـهويـتي قـبل السـقوط وارتـفع بـفحش بـعد الـسقـوط عـلى يد االسالمـي
ائة عام .اعتـقد ان دراسة محـايدة هي مدعاة لـكتابـة مفصلـة عن ا روحي و حزبـي
بـعد تقـسيمـها ليـقرأ فيـها العراقـي عن كل فترة و مـا قدمته في الـبنى و اخلدمات و

نسب الفقر و اجلهل و الضغط و االثراء و اختراق و تعطيل القانون و القضاء.
من فيصل االول و عـبدالرحمن النـقيب و الى رئيسي اجلمهـورية و الوزراء احلالي

و من اجمللس الـذي اشتغل على مسودة دستور 22 والى اجمللس
ــنـحل ولــو حـدث و  جتـمــيع هـذه الــوثـائق لــكن الـدعـوة ا
تـحدة تـقول ان مـليـون عراقي لالحـتفـال مـخجـلة فـاال ا
حالـيا يـعانـون اجلـوع وان سوق اخملـدرات منـتعش وان
ــســروقــة لــعــدم وجــود ال مــجــال الســـتــرجــاع االمــوال ا

اتفاقيات قضائية.
رحم الله فيصل االول.

لـنـا عـودة لـلـتـاريخ حـمـلـنـا وزر اعـواما
تـعودنا على اتراحه وافـراحه في حياتنا
الـيومـية  بـعد ان جف فـيه ضرع الـبلد..
ومـا انـتـابـه من نـكـبـات ومــآسي خـلـدهـا
ــأزوم ــضــرج بـــالــدم وا ذلـك الــتــاريـخ ا
بالفواجع واالحزان التي ال تنفك تنز دما

.. حراقاً
هـذا الـتـاريخ كـنـا جـزء مـنه  فـقـدنـا فـيه
ـبـلـلــة بـاحلـسـرة في حــيـوات حـيـاتــنـا ا
دونــيـة الــهـجــرات الـتي فــرضت عـلــيـنـا
قـسـرا ولم تــلـتـأم جـراحــاتـنـا في قـوادم
االيـــام.. فــغــاب هــذا الــتـــاريخ في بــضع
سـنـ دأبـا مـتـسـتـرا وراء واقع مـنـكـور
تــشـرنــقت نــفـوســنـا في قــراءة فـاضــحـة
لالحــداث . بـرغــبـة مـلــحـة فــقـدنـا فــيـهـا
بـعض رجاالت وانـاسي  لهم شـأن كبـير
عاصر يشار اليهم بالبنان في تـاريخنا ا
لــــدورهم الــــريـــادي من تــــاريخ مــــشـــرق
وضـياء من سـيرة حـياتـية مـفعـمة بـطعم
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ومن الـذين غادرونـا قبل بـضعـة سن ..
رجل عــــصـــامـي  ذو شـــخــــصـــيــــة ثـــرة
ـقومات الـنجاح العـملي  نسـتنبط من
ــبـدأ ـوقف وا سـيــرته بــعض هـوامـش ا
عتـقد خـطت اثاراً والـكلـمة الـصادقـة وا
خـالدة في اد رزنـامة اخلـطوط اجلـوية
الـعراقـية كـمـدير عـام لـها في ثـمـانيـنات
ــا حـقـقه من جنـاحـات ـاضي  الـقـرن ا
بـارزة في مسيرة العراقـية اثارت الكثير
من الـتـساؤالت  حـول ما تـركه من افـياء
بــقت اثـارهــا بـائــنـة في مــسـيــرة ظـافـرة
بــاالجنــازات والــقــيم اخلــالــدة اضــاءت
جـــنـــبـــات  ســــيـــرته االولى مـن قـــيـــادته
االداريــة والــفـــنــيــة ابــتـــداء من الــشــهــر

العاشر من عام 1987.
في وقـت كـــانت الـــعـــراقـــيـــة غـــارقـــة في
ـا ـتــراكــمــة .  ــالــيــة ا مــديـونــيــتــهـا ا
ـالـية الـعراقـيـة تسـديد اضـطرت وزارة ا
رواتب مـوظفيـها ومـا تعانـيه من قصور
عـمـلي  وعجـز مـالي وخـسارة  دبت في
مـفـاصـلـهـا احلـيويـة  ومـا حلق بـهـا من
تـراجع فني في كـفاءة مـوظفـيهـا بعد ان
كـانت في مــقـدمــة شـركــات الـطــيـران في
ـكـانة ـنطـقـة الـعـربـية والـتي احـتـلت ا ا
ـنـجـز في الــثـانـيـة فـيــهـا وتـصـويـبــهـا ا
الشرق االوسط.. وفي ضوء هذا االخفاق
والـتخـلف والـتراجع في بـنـائهـا الـفوقي
والـتـحـتي  اصـدر مـجـلس الـوزراء قـرار
باعالن افالسها لعدم استطاعتها تسديد
رتـبـة بـذمـتـهـا ومـنح قـيـادتـها ـبالـغ ا ا
هـنـدس نـور الدين ـتـمـثلـة بـا اجلـديدة ا
صـافي حـمــادي- كـمـديــر عـام لـهــا فـتـرة
ســتـة اشـهـر لــتـصـفـيـتــهـا والـذهـاب الى
تـأسيس شـركـة طـيران بـديـلة عـنـها.. مع
مـنـحه صالحـيات واسـعـة  فـكان له دور
متـميز ومؤثر فيما حصل للعراقية الحقا

من تقدم وازدهار..
ـقـدام بـعلـمـيـته فـأسـتـطـاع هـذا الرجـل ا
ـتقد وكـفاءته الفـنيـة والقـياديـة وذكائه ا

ــدني وانـتــشــالـهــا من هـوة الــطــيـران ا
ـــــالي الـــــتـــــرهـل االداري والـــــفـــــنـي وا

وافتقارها الى البنية التحتية.
فــتـبـنـى سـيـاســة سـلـيــمـة تــسـاعـده في
الــنــهــوض بــهــا النــقــاذهــا من واقــعــهــا
ـزري الـذي شـكل عائـقـا امام ـتردي وا ا
تـقدمها نـحو االفضل .. كـنت اشفق عليه
ه في فـي بـــعض االحـــايـــ حـــيث نـــد
ظـهيرة نهايـة الدوام الرسمي من كل يوم
سـاعدته في تـمشيـة متعـلقاته الـتي لها
شـأنا بـالـعـامـلـ وبـقـضـايـا الـشركـة في
اغـــلب الـــظن.. فـــاجـــد في صـــوته بـــحــة
ا القـاه من جفاء يـرافقه احسـاس غريب 
ومن خيـبة امل في صـحوبـيته  ونـدامه 
ومــريــريه وفي عــيــنه دمــة تـتــرقــرق بـ
ـاً وحـسـرةً وحـزنـا من غـيـر ان جـفـنـيه ا
ـستـور عن خـيايـاها خـوفا من يـكشف ا
الـذين يـتـربــصـون به الـدوائــر فـرضـتـهـا
ــلـحـة الــتي ادمت جـراحـاته الـضـرورة ا
االجـتمـاعـيـة واالنـسانـيـة  الـتي تـعرض
لـهـا في مـسيـرته الـوظـيـفـيـة ومن اقوال
شـائــنــة اصــابـتـه في مـقــتل  مـن بـعض
ـزاً اضرت الـصـحابـة في خـفـاء غـمـزاً و
ــــا حـــدا بـه الـــتــــغـــافي في شــــخـــصه 
والـتغافل عن تلك التـقوالت الضارة التي
تركت في قلبه غصة  وجرحاً في النفس
لم يـنـدمل طـوال حـيـاته الـدنـيـويـة.. كـان
يـســعـى دومـا فـي الــولـوج فـي مــسـارات
ـا الـتـكـهن  اليـقـاض مــشـاعـر فـيـاضـة 
يـحمله من مـسؤولية وعـمل مضي جتلى
في اشـراقـات وضاءة  بـانت مالمحه في
تـسارعـة في بعض خـطواته الـوئيـدة وا
ـا ينـسـجم وكـفاءته ـتـزنـة  االحـاي وا
الـفنـيـة والعـلـميـة واالداريـة.. فكـان عـليه
الكـات ــتــلـكــئــة وا ابــعــاد  الـعــنــاصـر ا
ــقـــعــدة عن ـــتــهـــاونــة وا الــفـــاشــلــة وا
مـواقعها االثيرة بالتقاعس فكانت حجر
عـــثـــرة فـي مـــقـــدمـــات مـــا تــــعـــرضت له
ـعـوقة الـعـراقيـة في سـابق عـهـدهـا .. وا
ـسـيـرتـهـا  فـكــان لـزامـا عـلـيه ان يـرتق
هـلـهلـة بـاالجناز عـيوب تـلك الـعنـاصـر ا
العملي والتي حلقت ضرار فادحا ببنية
العـراقيـة التحـتية واسـتبـدالها بـكفاءات
ـسـار الـذي مـشـرنـقـة بـالـتــصـحـيح في ا
يسـهم في الـتـطويـر الـبـنيـوي لـلعـراقـية
ــعـاونــة اخلـيـرين من فـشـمــر سـاعـديه 
ابـناء بـرر واخمللـصة لـعمـلهـا. ومن الذي
رافــقـــوا مــســيـــرته ووجــد فـــيــهــا االمل
والـنـجـاح واخلــبـرة والـكـفــاءة والـتـمـيـز
ـا هي فيها.. فاستعان بتلك واخلالص 
ــا تـمــلــكه من حـنــكــة فـنــيـة  الكــات  ا
ـواقع القـيادية لالعـتماد مـؤهلة لـقيادة ا
عـليـها في مـسيـرته الصـائبـة الصالح ما
ـكن اصالحـه  ويـسـكن فـي جـنـبــاتـهـا
الـتراكم الـتراجـعي والتـشتت  لـتنـشيط
اواصلـها بخـبرات حسيـة وعمليـة وفنية
وجتــاريــة ومـــالــيــة زيــادة في الــكــفــاءة
ـعـلـومـاتـيـة .. فـدأب الصـافي  –مـديـر وا
عـام شـركـة اخلـطـوط اجلــويـة الـعـراقـيـة
علـى تخليصها من احلـيرة التي تعيشها
وسط ظالم االفـتــقـار الـعـلــمي والـعـبـور
ــعـوقـة الـتي شـكـلت بـهـا من احلـواجـز ا
حـائال نـحـو تقـدمـهـا..كـان الـرجل يـبحث
دومـا في اجــنـدته الــيـومــيـة عن خــطـطه
ــسـتــقــبـلــيـة الــتي تــضـمن له االنــيـة وا
الـنجاح في اجتياز الـعراقيل واالستباق
بـها في بلورة مفاهيم قيمه تساعده على
مـواكـبــة الـتـصــورات والـتــطـورات الـتي
ــــدني .. حتــــدث في عــــالم الــــطــــيـــران ا
مــسـتــفـتــحـا صــبـاحه الــبـاكــر في قـراءة
ـدرجـة في مـفـكرته خـطـواته الـيومـيـة وا

الـتي يبصر فـيها كل صبـاح لتعضده في
عـمـله في احلـفـاظ عـلى تـاريخ الـعـراقـيـة
الـــتـي هي جـــزء من تـــاريـخ بـــلـــد حـــافل
ـشـرقــة والـتــاريخ الـتــلـيـد بــاحلـضــارة ا
لـتحـقيق حـلـمه الكـبيـر في الـوصول بـها
ـعــنـويــة الـتي ـاديــة وا الـى الـربــحـيــة ا

تفيض بالكفاءة العالية..
ــواقـف مــبــدئــيــة فــالــرجل مـــحــصــنــا 
ومـرجعـيـات عـلـمـيـة  وفنـيـة مـسـتـرشدا
ن ســـبـــقه في عـــلــو جتـــارب اآلخـــرين 
ـطـرد لـتصـحـيح ـعـرفـة لـدعم نـشـاطه ا ا
مــســاراتـه اجملــنــحــة بــاالمــثل واالفــضل
بـاحـثــا في دفـاتــر حـضـوره الــيـومي عن
مـنـصـات الـنـجاح فـيـمـا يـقـدمه مـن جـهد
ومـثابرة  وعمل يتجـلى بتلك النجاحات
الـبائـنـة لرفع شـأن الـعراقـيـة بتـصـحيح
مـساراتـهـا وعلـلـها الـتي رافـقتـهـا بعض
االنــتــكـاســات نـاهــيك ان مــا يـحــمـله من
سـجـايـا كـثـيـرة في حـمـايـته لـلـمـوظـفـ
ـعيـته وقـد تـعرض مـسـاعده والـعامـلـ 
ــســائــله قــانــونــيــة من قــبل الــتــجــاري 
ا حصول الـرئاسة في اتخـاذه قراراً دو
مـوافقات اصولية بـذلك لشعوره بأنه هو
االصح فـــيـــمـــا اتــخـــذه من مـــنح بـــعض
مــســافـري الــعــراقــيـة تــذاكــر ســفـر  ????
لـقطاع طوكـيو- بغـداد. بدالص من تعود
الـطائـرة الى بـغـداد يـنصـف مسـافـريـها.
والـتي تتـعارض مع الـتـعلـيمـات احمللـية

والدولية.
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فــتـعـرضت الــعـراقـيــة في نـهـايــة مـطـافه
الـوظيـفي الى حـصـار جائـر وظـالم انهك
بــنــائــهـا الــتــحــتي امــتــد من عـام 1990
ولـنـهـاية 2003 عـلى اثـر صـدور قرارات
دولـية مجـحفة من مـجلس االمن الدولي
ومـا حلـق بــهـا مـن اضــرار قـاســيــة ومن
خـسائـر ماديـة ومن جـهد مـعـنوي كـناقل
وطـني للـدولة الـعراقـية.. بـعد ان احـتلت
مـكانـة مرمـوقة من بـ شركـات الطـيران
ـدني الـدولـيـة طـول مـسـيـرتهـا مـن عام ا
 1946وحــصـولــهــا عـلى ســمـعــة طـيــبـة
وثــابـــة.. وهــا مـــا شــهـــدت به مــنـــظــمــة
الــطــيــران الــدولــيـة  –ايــكــاو- كــشــركـة
متـميـزة ذات شخـصيـة معنـوية مـستـقلة
ـا تـمــتـلـكه من شــخـوص ذات كـفـاءات
ـتميزين من نـادرة وتتشرف بـها لوائح ا

شركات الطيران.
ان مـنظمـة الطـيران االمـريكـية قـد منحت
قدامة والتي شهد الـشخصية العراقيـة ا
ـتمـثلة في العـالم بكـفاءتـها وتـميـزها وا
ــهــنـدس نــور الــدين الــصـافي شـخص ا
كـمديـر عام الـعراقيـة وحصـوله على درع
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وثــغـر الـبــصــرة..عـروس اخلــلــيج ودرته
وشريان اقتصاده وثروته! العراق وغرته
فان وإذا كـانت العـزائم تأتي بقـدر أهلـها
اآلمـال والـتـوقـعـات لـلـبـصـرة تـأتي بـقـدر

رفعتها.
ـعـقـل يـاصـاحــبي فـلم أعـد عـد بـنــا الى ا
أطــــــــــــيـق مــــــــــــا أرى فــي جــــــــــــزيـــــــــــرة
خـاطـبتُ مرافـقي. قف بـنا عـند الـسنـدباد
فـنـدق شط الـعـرب أرجـوك. وفي طـريـقـنـا
ــان لــهـــنــاك قـــلت له هل تـــعــلم ان الـــبــر
فتش الـبريطـاني وبنـاًء على تـقريـر من ا
وجـه لومـاً وانـتـقاداً شـديـداً لـوزير الـعام

بسبب سـتعـمرات البـريطانـية تشـرشل ا
ـصـاريف الـبـاذخـة عـلى بـنـايـتي مـطـار ا
وانىء?! وفـندق شط العـرب وكذلك مـقر ا
لــقــد كـــانــتــا حتــفـــةً مــعــمـــاريــةً قــال من
ـــــزج في صــــــمـــــمـــــهـــــمـــــا انـه اراد ان 
عـمار الـعراقي تـصميـمهـما بـ أصالـة ا
واقـواسه وب الفن الـبريطـاني والهندي

وأحساسه.
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ــطـار يــاولـدي كي قـف بـنــا عـنــد فـنــدق ا
لكن الـبنايـة مسـيجة أريك مـا أقصد. قـال
النــــهـــا أحــــيــــلت لــــشـــركــــة كي تــــعــــيـــد

تـأهـيـلـهـا!فـوقـفت عـنـد الـسـيـاج مـتـطـلـعاً
الطـالل مــطــار شط الــعــرب ومــتــذكــراً مـا
كـتبتهُ وكتبه اآلخرون عنه. لكني لم أحلظ
أي عـمل في الـبـنـايـة ودُهـشت حـ قرأت
ان إعـادة تأهـيل الفـنـدق تسـتغـرق خمس
مـضى مــنـهـا ثالثـة حـتى االن دون سـنـ
رؤيــة تــقــدم مـلــمــوس. فــاذا كــانت إعـادة
أعـمار الفـندق تستـغرق خمس سـن فكم
سـيطـول بـنـا الـزمن لنـرى الـبـصـرة أبهى
ـا كانت?! أكـتفـيت بصـور للـبنايـة التي
الزالت بـقـايـا ـزق تـبـدو كـثـوب عــروسٍ 
واجلـمال واخلـيالء تـبدو الـسنـا والـبهـاء

عليه.
قـلت لسائقي. وما عقل سـر بنا الى درة ا
أجابـني? قـلت..أنهـا نادي ـعقـل هي درة ا
الــــبـــــورت كــــلــــوب وأشـــــرت الى شــــارع
أجـنـادين كي ندلـف منه الى الـنـادي الذي
لم يـأسر خيالي انا فحسب بل أسر خيال
وشـــغف عـــشــرات بـل مــئـــات االلــوف من
الــبـصــريـ والــعــراقـيــ واخلـلــيـجــيـ
ن زاروه وتــغــنــوا بــجــمــال واالجــانب 
وابـــــداع وروعــــــة مــــــرافـــــقـه حــــــدائــــــقه
وغِـــنى وجــــمـــال مـــســــبـــحـه هــــنـــدســــته

ولذة مطعمه.  وتطور ساحاته سينماته
ــنــظــر وانــا أرى مــدخــله هــالــني كــآبــة ا
اخلـارجي وكـيف بـات كـسـقطِ الـلِـوى بـ
! نعم وكأني بأمر القيس دخـولٍ وحوملِ
وهــو يــرثـي مــراتع صــبــاه ويــبــكي عــلى
ثراها. أهذا هو البورت كلوب? دعني أرى

صـالـته الـكــبـرى..ألدخل قـاعــة الـبـلـيـارد
ومـــــكــــتــــبـــــته..ال..ال.. أهــــذي حـــــدائــــقه
الـغنـاء..أهذا هـو بـاره الصـيفي اجلـميل
?! ال بـد انـنـا أخـطـأنـا العـنـوان! أين هي
سـينماه الـشتويـة? أين هي سوح التنس
فـيه?أهذه هي الـسيـنـما الـصيـفي?! مالي
ــــســــبـح?! انه لـــــيس الــــبــــورت ال أرى ا
ـرافـقي..قـال انـتظـر لـنـسأل كـلوب..قـلت 
احلـارس. هـل هـذا هــو الــبـورت كــلـوب?
ـسـبح? أجل هـو بــعـيـنـه! لـكن اين هــو ا
فـأشار الى حـفرةً قـذرةً أمتألت بـاألزبال!
مـاهذا يارجل?! مالهم ال يدركون قيمة ما
لـديـهم? لِمَ هـذا األهـمـال لـكل مـاله عالقـة
بــاحلــسن واجلــمــال? لـو كــان هــذا مــقـر
هل حـزبٍ او مـيـلــيـشـيـا او أحــد قـادتـهم
كــانـوا ســيـهــمـلـوه هــكـذا?! لــو كـان هـذا
ـبنى مـخـصص للـموت ولـيس لـلحـياة ا
فـهل كـانـوا سـيـتـركـوه مـهـلـهالً هـكـذا أم
اذا هـذا احلقـد على كـانوا سـيعـمـروه?! 
والدنـيا وزخـارفها?! احلـياة ومـباهـجهـا
أم مــرض في هل هــو خــلل في الــعــقـول

أم جفاف في اإلحساس? شاعر ا
عد بنا للبيت ياولدي فما رأيته ال يطاق
ومـا أبــصـرته ال يــحـتــمل. (والــله حـقك)
فــأنـا اكـاد أجـابـنـي مـرافـقـي الـثالثــيـني
ــا سـمـعــتهُ مـنك فــكـيف بك انت أبـكي 
وقـد عايـشتَ ذلك ورأيت اجلمـال بعـينك
ـعـقل ووعــيت ا وخـضتَ الـعــوى بـقـلـبك

بعقلك!

d «œ cIM
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ـقاالت التي المـني البعض بـعد سلـسلة ا
كــتــبــتــهــا عـن مــشــاهــداتي األخــيــرة في
إنـي ال أعــرض سـوى الــبــصـرة. اإلتــهــام
اجلـوانب الـسـلـبـيـة لـلـبـصـرة! وهـذا نـقد
وجـيه سبق أن سمعـته من مسؤول أمني
رفـيع جداً عام  2006 وكـان أحد اسباب
تـركي للـعراق النه تـضمن تـهديـداً مبـطناً
كـــوني لم أفـــتــــأ عن أنـــتـــقـــاد الـــفـــســـاد
واالحـــتالل دون االشـــادة بـــايــجـــابـــيــات
ـستوردة! كان وقراطـية األمريـكية ا الـد
سؤول االمـني الذي سبق ان ردي لـذلك ا
درسـني في كـلـيـة األركـان وهـو من ابـنـاء
ســـيــدي:دلــني عـــلى مــا تــراه عــشـــيــرتي
وماذا عن إيـجـابيـاً الكـتب عـنه فـاجـابـني
احلـريـة? قـلت انت تـســمـيـهـا حـريـة وانـا

اسميها غير ذلك! 
هـكـذا ارد عـلى مـن طـالـبـني ان اكـتب عن
ارجـوك ايـجـابـيـات الــوضع في الـبـصـرة
دلــــني عــــلى االيــــجـــابـي.. لـــكـن بـــربك ال
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة  التسجيل العقاري في الكرخ/ ١
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التسلسل او رقم القطعة: ٧ /  ٤٦٣٨
ــقـــاطــعــة: م٢٠ احملــلــة او رقـم واسم ا

داودي
اجلـــنس: دار مـــفــــرزة بـــصـــورة غـــيـــر

رسمية
النوع: ملك 

ساحة: ٧,١٦,٥٩ اولك ا
ـشــتـمالت/ الــعـقـار عــبـارة عن دارين ا
مـــفــرزة بــصــورة غــيـــر رســمــيــة الــدار
االولى عــــبــــارة عـن الــــطــــابق االرضي
صــالـة وهــول وحـولي وغــرفـة وحــمـام
ومطـبخ وغـرفـة سـانـدويش مع حـديـقة
جــانــبــيــة والــطــابق االول هــول واربع
غـــرف وصـــحـــيـــات وســــلم يـــؤدي الى
الـــســـطح واالرضــــيـــة كـــاشـي مـــغـــلف
واالبـــواب خــشب والــشــبــابــيك حــديــد
والصـحيـات من الـسيـراميك. امـا الدار
الثـانيـة الطابق االرضي صـالة وحولي
ومطبخ وغرفة وحمام وسلم يؤدي الى
الــطـابق االول وفــيه هــول واربع غـرف
وصــحـيــات واالرضــيــة كــاشي مــغــلف
وسـلم يـؤدي الى الــبـيـتــونـة والـسـطح

واالبواب خشب والشبابيك حديد.
بيع بيع: تمام ا مقدار ا

سـتـبـيع دائـرة الـتـسـجـيل الـعـقاري في
ـزايـدة الــعـلـنـيــة الـعـقـار الـكــرخ/ ١ بـا
ـوصـوف أعاله الــعـائـد لـلــراهن عـبـد ا
ــوسـوي لــقـاء طـلب احلـســ بـرهـان ا
رتـهن مصرف الـرافدين البالغ الدائن ا
(٥٨٠,٠٠٠, ١٣,٣٩٢ثالثــة عـشـر مــلـيـار
وثــلـثـمــائـة واثــنـان وتـســعـون مــلـيـون
وخمسمائة وثـمانون الف) دينار فعلى
الــراغب في االشــتـراك فــيـهــا مـراجــعـة
هذه الـدائرة خالل (٣٠)  يومـا اعتـبارا
من الــيــوم الــتــالي لــتــاريخ نــشــر هــذا
اإلعالن مــســتــصـحــبــا مـعـه تـأمــيــنـات
قانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل
ــقـدرة لـلـمـبـيع عن ١٠ %من الـقـيـمـة ا
الـــبــــالــــغـــة (٢٠٠, ٦,٣٦٣,٣١٩) ســــتـــة
مــلــيـارات وثــلـثــمـائــة وثالثـة وســتـون
مـلـيــون وثـلـثـمـائــة وتـسـعـة عـشـر الف
ومـــئـــتـــان) ديــنـــار عـــراقي الغـــيــر وان
ــزايــدة ســتــجــري في الــســاعــة (١٢) ا

ظهرا من اليوم األخير.
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ـقـراطـية تـسـتـدعى طرح أسـئـلة دعوة الـرئـيس األمـريكى إلى مـؤتـمـر دولى عن الد
عـلى من سـيـقـفـون فى ذلك االجـتـمـاع كـأسـاتـذة ومـبـشـرين إللـقـاء احملاضـرات عن
ـقـراطـيـتـهم. أمــا دول اجلـنـوب األمـريـكى وآسـيـا وإفــريـقـيـا وبـالـطـبع دول أرض د

. العرب فلن نزعجهم باألسئلة إذ لن يكونوا أكثر من مستمع متثائب
ـقــراطـيـة سـيـتــحـدث الـرئـيـس األمـريـكى? عن أوضــاع وحـقـوق الـسـود فــعن أيـة د
زيف فى واليات لونـ األمريكي الذين لم يتأمن لـهم حق التصويت احلر غير ا وا
ـدنيـة إال فى مـنـتصف الـسـتيـنـيات من ـارسـة حـقوقـهم ا اجلنـوب األمـريكى ومن 
ـاضى وذلك بعـد كفـاح مريـر وتضـحيـات جسـام? أى بعد أكـثر من مـائتى الـقرن ا
ـتوحش سـنة عـلى صـدور الدسـتور األمـريـكى? أم عن استـمـرار التـعامـل اخلشن ا
لـون والتى يـستـطيع اإلنسـان ذكر الـعشرات من من قـبل الشـرطة األمريـكيـة مع ا

اضيت فقط? أشكاله وضحاياه خالل السنت ا
ـالـيـة الـهـائـلـة لـلـذين يـخـوضون ـنح ا هل سـيـتـحدث الـرئـيس األمـريـكى عن نـظـام ا
االنـتخـابـات وذلك من أجل شـراء ضمـائـرهم وعـلى أن يرد هـؤالء اجلـميل بـالـوقوف
? أم عن تصريح الرئيس األمريكى أيزنهاور تبرعـ مستـقبال مع مصالح األغنياء ا
الشـهير بـأن الذين يـحكمـون أمريكـا هى الدولـة العمـيقة الـتابـعة لألغنـياء والعـسكر
عروفـة بأن الغـالبـية السـاحقة من مـؤسسات اإلعالم واخملـابرات? أم عن احلـقيقـة ا
قـراطية سيـرة الد األمـريكيـة والتى لهـا تأثيـر هائل عـلى الرأى العـام وبالتـالى ا

ن يدفع? تملكها أقلية تبيعها وتبيع من يشتغل فيها 
هل سـيـتـحـدث الـرئـيس األمـريـكى عـمـا فـعـلـته أمـريـكـا بـالـعـالم عـنـدمـا حـمـلـت لواء
قـراطيـة الكـيـنزيـة الكالسـيكـية الـرأسمـاليـة النـيولـيـبرالـية وأبـعدت الـرأسمـالـية الـد
دقع عـبر العالم فقادت إلى تـكدس الثروة فى يـد قلة وإلى ازديـاد فى نسبة الـفقر ا

كله?
ـقـراطـيـة ال تـسـتـطـيع أن تـتـحـقق من صـدق أكـذوبـة هل سـيـحـدثـنـا الـرئـيس عن د
نشـرهـا الرئـيس بوش االبن مع مـجـموعـة صغـيرة من أشـكالـه من مجـان الـسلـطة
بــشـأن الــعـراق وذلـك من أجل االسـتــيالء عــلى ثــرواته وتـدمــيـره لــصــالح الـكــيـان

الصهيونى وتدخل العرب بعد ذلك فى اجلحيم الذى يعيشون?
قـراطيـة األمريـكيـة لكـيان هل سيـحدثـنـا الرئـيس عن االنحـياز األعـمى من قبل الـد
منهج للشـعب الفلسطـينى وتفجير ـارس سرقة أرض اآلخرين والقـتل ا صهيونى 
البـيوت عـلى سـاكنـيهـا وحصـار ملـيونـ من شعب فـلسـط فى غـزة? وتسـمح تلك
قـراطية لرئـيس جاهل معتـوه كدونالد تـرامب أن يقرر إعطـاء اجلوالن السورى الد

لذلك الكيان وكأن اجلوالن ملك خاص من أمالكه?
قراطـية سمحت بـإلقاء قنـابل نووية على الـيابان وبإلـقاء قنابل ولن نذكر خطـايا د
قراطية نابالم حلرق غـابات فيتنام وللسماح لالستخبـارات األمريكية لتدمير أية د
فى جنوب القـارة األمريكيـة ال تنصاع للـهيمنـة واالستغالل األمريـكى كما فعلت فى

جمهورية تشيلى سابقا وتعمل مع فنزويال حاليا.
قراطيات  الذى ما علـينا إال أن نحيل الرئيس األمريكى إلى كتاب: كيف تموت الد
كـتبه األسـتاذ فى جامـعة هارفـرد ستيـفن لفتـسكى وزميـله دانيال زبـرالت ويقرأ فى
قراطية إنه حكم صـفحة 206 هذه اجلمـلة: ما عادت أمريكـا مثاال يحتدى فى الـد

قاسٍ وغير مشرف.
ـقراطـية وعلـيه فـإذا كانت لـدى الرئـيس األمـريكى طـاقة لـلتـعامـل مع موضـوع الد
قـراطية األمريـكية وما أكـثرها. بعد فليسـتعملهـا فى إصالح مثالب وخـطابات الد

ذلك ليأت ويلقى احملاضرات ويفاخر بدروس ال تطبق فى بالده.
ـقـراطيـة األوروبيـة التى لم طـول عن الد وأخـيرا ال يـحتـاج اإلنـسان إلى احلـديث ا
ساواة توقف أوروبا عن اسـتعـمار ونهب نـصف العـالم وتخـون شعارى األخـوة وا
ـاضى صـعـود وجرائم اإلنسـانـيـة اللـذين طـرحـهمـا عـصـر األنوار ولـم توقف فى ا
تطرفة فى الفاشسـتية والنازية وال توقف اآلن صـعود الشعبوية الـيمينية العـرقية ا

واعظ. كثير من بلدانها. وبالتالى فهى أيضا آخر من يعطى الدروس وا
: متـى ستـتـوقفـون عن االسـتجـابة وأخـيـرا لنـسـأل الذين سـيـحضـرون كـمسـتـمعـ
ـقـراطـيـة كم من كـخـراف لـكل صـفـارة تـنـاديـكم من أمـريـكـا أو أوروبـا? أيـتـهـا الـد

جرائم ترتكب باسمك.
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واحملصـلة أخـيرا وبوضـوح  أن السـعودية
لكـتها أوال  وليس صـائر وأمن  مهـتمة 
ــصـــيــر الــيـــمن وال بــوحــدة دولـــته الــتى
تـمـزقت  وال بقـضيـة "اجلـمهـورية" الـيـمنـية
ـلـكـيـة" الـعـائـدة فى صـورة ضـد "اإلمـامـيـة ا
احلـــوثــيـــ  وال مــانع عـــنــد الـــريــاض من
الـتـضـحـيـة وقت احلـاجـة بـالـرئيـس "هادى"
وحـكـومـته الـكـارتـونــيـة  وبـنـتـائج مـؤتـمـر
نـيـا جامـعا "احلوار الـوطـنى"  الذى كـان 
قـبل انــقالب احلـوثــيـ  وقــضى بـتــحـويل
الـيـمن إلى حـكـم جـمـهـورى فـيـدرالى بـسـتـة
أقالـيم (آزال ـ اجلـنـد ـ تـهامـة ـ حـضـرموت ـ

سبأ ـ عدن)  .
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اضى الذى ال يعود  فقد صار ذلك كله من ا
ـتــحــاربـ ولم يــعــد مـطــلــوبــا من جـانـب ا
مـول غير اليمني  بل وضعت احلرب وا
خرائـطـها وحـدود الدم  احملـكـومة بـتـقاسم
مـصـالح قـد حتـ فـرصـته  وقـد تـمـنح فـيه
إيـران حق الــوصـايـة عــلى إقـلـيم عــاصـمـته
"صنـعـاء" حتت حكم احلـوثـي  وقـد تـمنح
فـيه الــسـعـوديــة حق الـوصــايـة عـلـى إقـلـيم
ـكال" احلـضـرمـوتـية حتـت حكم عـاصـمـته "ا
ــوالــ  وقــد تــمــنـح فــيه "اإلمــارات" حق ا
الوصـاية على إقـليم عـاصمته "عـدن" حتكمه
جـمـاعـة اجمللس االنـتـقـالى  بـينـمـا ال يـبقى
الي وحـد اجلمهورى  وال  عـنى اليمن ا
هان عان ا قتول ا عذب ا اليمـني ا
 سوى حق قـراءة الفاحتة فى جـنازة اليمن
ــنى الــذى كــان  فـــقــد انــتــفى كـل مــعــنى 
لعونة  وصارت قسمة خالص فى احلـرب ا
الـكـعـكــة الـيـمـنـيــة حـقـا حـصـريــا لـلـجـيـران
األقربـ واألبعـدين  وهذا أخـطر مـا ينـتظر
الـيــمن بــعـد حــربه األخــيــرة  الـتى لـم تـكن
أهلـيـة فى أى وقت  بـقـدر مـا كـانت صـداما
وصراعا إقـليـميـا  ليس لـليـمنـي فـيه ناقة
وال جمل  وال وطن يبقى وال دولة تستعاد 
بل حــرب إفـنـاء ومـحــو لـيـمــنـيـة الـيــمـنـيـ

وبلدهم الضحية .

" منذ "اجلمـهورية"  وردع انقالب "احلـوثي
ســبــتــمــبـر 2014 و"احلــوثــيـون" من طــيــنـة
تـوكلـية"  األكـثر تـخلـفا وظالمـية ـملـكـة ا "ا
فى مطـلق الـتاريخ اإلنـسـانى  وظلـت قائـمة
مـن 1918 إلـى 1962 حــــــ قــــــامـت ثـــــورة
"الـــــضــــبــــاط األحـــــرار"  وأعــــلــــنـت قــــيــــام
"اجلــمــهـوريــة"  الـتى انــتـصــرت لـهــا قـوات
مـصـر عبـد الـنـاصـر  بـيـنـمـا حـاربـهـا مـلوك
السـعوديـة خـوفا عـلى عـروشهـم  وبتـعاون
ظـــاهــــر وخــــفى مـع أمـــريــــكــــا وإســـرائــــيل
و"اإلخــوان" وبـريـطــانـيـا احملــتـلـة لــلـجـنـوب
وقـتـهـا  ولم تـتـوقف حـرب الـسـعـوديـة ضـد
"اجلمـهوريـة" اليـمنـية حـتى بعـد رحيل عـبد
النـاصر  وبدت أصـابعهـا ظاهرة فى عـملية
اغتـيال الشهيد الـناصرى "إبراهيم احلمدى"
عـام 1977 وقـد كـان احلـمــدى أعـظم رؤسـاء
الـيـمن اجلـمـهـورى  وبـعـد تـغـييـبـه  عمـلت
ـمـلكـة الـسـعوديـة عـلى تـفريـغ اجلمـهـورية ا
الـيـمـنـيــة من أى مـعـنى جـمـهـورى  ودفـعت
حلكم عـلى عبـد الله صـالح ثالثيـنى الـسن
ليارات من الـدوالرات  كان يعطى عشـرات ا
قرب و"األفاعى التى منها لعائلته وقبائل ا
كان يـرقص فوق رؤوسـها" كمـا كان يحب أن
يــــقــــول  وإلـى أن جــــرى قـــــتــــله عـــــلى يــــد
" فى 2 ديـســمــبـر 2017 بــعـد أن "احلـوثـيـ
كـــانت الــــســـعـــوديـــة أعـــلـــنت احلـــرب ضـــد
احلـوثــيـ أوائل 2015  ومن دون قــضـــيــة
ذات مـصـداقـية  فـاحلـوثـيـون مجـرد نـسـخة
ـتــوكـلـيـة  الـتى مــحـدثـة إيـرانـيــا لإلمـامـة ا
حــاربت الـــســعــوديــة مـن أجــلــهــا  وجــاءت
ـــرة حتت عـــنـــوان إنـــقـــاذ الــــدعـــوى هـــذه ا
اجلــمـهـوريــة ورئـيـســهـا "عـبـد ربـه مـنـصـور

هادى".
لكـية" العـضود  يرد أن  وكأن الـسعوديـة "ا
تـنـتصـر لـقـضيـة جـمـهوريـة  وهـو افـتراض
عبـثى تمـاما  بيـنمـا القـصة فى مـكان آخر 
فالـسعـودية ال تـريد حـكما فـى اليمن  إال أن
الكة  ـشيئتها وأولويات عائلتها ا يخضع 
و"احلـــوثــيــون" عـــلى تــخـــلــفــهم الـــفــكــرى 

 بــرغم وجــود هــامــشى لــهـم فى مــحــافــظـة
"الـــضــالع"  الــتى يــســيــطــر عــلى أغــلــبــهــا
"اجملــلـس اإلنــتـــقــالى احلـــنــوبـى"  إضــافــة
لـســيــطــرته عــلى "عــدن" و"حلـج" و"أرخـبــيل
ول إمـاراتيا ذكـور  سقـطرى"  واجملـلس ا
كـمـا هو مـعـلوم  ويـهـدف لفـصل مـحافـظات
اجلـــنــوب كــلــهــا  لــكــنه يــعــجــز عن اتــمــام
سيطرته العسكرية جنوبا  فال تزال القوات
دعـومة سعوديـا هناك  وتنازع "الشـرعية" ا
"  إضافة قوات "االنـتقالى" فى محافظة "أب
ـهـرة" ـنـفــرد فى مـحــافـظــات "ا لــوجـودهــا ا
و"شبـوة" و"حـضرمـوت"  وينـشـعل الطـرفان
غالـبا باشـتبـاكات متـواترة  تـفشل اتـفاقات
"الـــريــاض" فـى وقــفـــهــا كل مـــرة  وكــأن كل
األطـراف "الـشـرعيـة" صـارت تـكـتفى بـقـسـمة
اجلـنـوب  وتـتـرك لـلـحـوثـيـ فـرصـة إكـمال
الـــســــيـــطــــرة شـــمـــاال  خــــصـــوصــــا بـــعـــد
ــــريـــبــــة من "احلــــديـــدة" االنـــســــحـــابــــات ا
وســواحـلــهـا  بــدعـوى الـتــفـرغ والــنـهـوض
خلـوض مـعــركـة "مـأرب"  الـتـى هـرب إلـيـهـا
ـــنى نــازح  يـــطــاردهم مــلـــيــونـــا مــواطن 
"احلـــوثـــيـــون" إلى أدنى حـــدود الـــشـــمــال 
ـصـائـر نـحـو 300 ويـهـددونـهم بـالــلـحـاق 
ألف مـواطـن قـتــيل  فـوق مــآسى الــتـشــريـد
والــفــقــر واجلــوع واألوبــئــة  الـتـى أهـلــكت
وتهلك ثلثى سكان اليمن  أى 20 مليون من
الي هربت ـنى  إضافة  الثالثـ مليون 
من اجلــحـيم إلى عــواصم الـشــتـات الــعـربى

وغير العربى .
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نى" ـعنى لألسف  أنه لم يـعد من شئ " وا
فى الــدرامــا الــيــمــنــيــة  الــلــهم إال نــصــيب
ـعـوزين الـضـحـايـا الـنــازفـ والـنـازحـ وا
قتول والثكالى  شـردين واجلائع وا وا
فقـد تكون احلروب قـدرا ال مفر مـنه أحيانا 
وعدالة احلرب إن وجدت من عدالة قضاياها
 لـكـن احلـروب فى الــيـمن وعــلـيه تــبـدو بال
قــضــيــة عــادلــة  أو بــقــضــيــة جــرى طــمس
مالمحـها  حملت اسـم الدفاع عن واسترداد

يتـبجحون بـأنهم صاروا حكومـة اليمن كله
فى العـاصمة "صنعاء"  ويـدفعون بعشرات
ساك إلى مـحارق النار  فال األلوف مـن ا
شئ يــهم عـنـدهم  ســوى مـواصـلـة احلـرب
واستـمرار الـقتـال  الذى أسقـط فى أيديهم
أنـقـاض أغـلب مـحـافظـات الـشـمـال الـيـمنى
حـتى اليـوم  من "صـعدة" إلى "عـمران" إلى
"حــجــة" إلى "احملــويت" إلى "صــنــعــاء" إلى
ة" إلى "إب" إلى "البـيضاء"  "ذمـار" إلى "ر
ــدعـومـة من ـنـاوئـة ا ولم يـتـبـق لـلـقــوات ا
ـقـابل  إال وجـود مـزعـزع الـسـعــوديـة فى ا
من قبـل احلوثي  فى محافظات "اجلوف"
و"تـعز" و"احلـديـدة" و"مـأرب"  وقـد حتولت
يتة على مدى األخيـرة إلى عنوان معركة 
يـقـارب الـعام األخـيـر كـله  يـستـمـيت فـيـها
"احلوثـيون"  ويخـوضون قـتاال انتـحاريا 
فقـدوا فيه نحو عـشرين ألفا من مـقاتليهم 
وسـيـطـروا عــلى مـعـظم مـديـريـات "مـأرب" 
ومن دون أن يـبــلـغـوا فــيـهــا هـدفــهم بـعـد 
الذى هـو ليس إال مدينة "مأرب" وما حولها
من حقـول البتـرول والغاز الـطبيعى  وهى
اجلـائـزة التى يـسـعون لـنـيلـهـا  خصـوصا
ـوارد الطـبيـعيـة فى محـافظات مع ضعف ا
الـهضـبـة الشـمالـيـة  بيـنمـا لم يـعد جـنوب
اليـمن موضع اهتمام فى حـساب احلوثي

ال يـكـاد أحـد يذكـرمـا جـرى ويجـرى لـلـيمن 
الـبـلـد الــعـربى األصـيل الــعـريق حـضـاريـا 
الذى فـقد صفة "السعـيد" اللصيقة من زمن 
وحتول إلى جـغرافيا حرب تبدو بال نهاية 
ال تؤدى فـيهـا األطراف اليـمنـية سوى أدوار
"الــكـومـبــارس" الـهــامـشـيــة   بـيــنـمـا أدوار
ـنــيـة الــبـطــولــة مـحــجــوزة ألطـراف غــيــر 
بالـهويـة أو بالـهـوى  فى خبـر يومى كـئيب
طافح بـسيل الدماء والدمـار  مل السامعون
مـن تــكــراره  وتـــبــادل اجلـــوالت فــيه  بــ
ــمـتــدة من غــارات الــتــحــالف الــســعــودى ا
"صنـعاء" إلى "مأرب" و"احلديـدة"  وهجمات
سيرة والصواريخ " بالطائـرات ا "احلوثـي
ــدن الـــســعـــوديــة  من "اإليــرانـــيــة" عـــلى ا
"الـريــاض" إلى "خـمــيس مـشــيط" ومــنـشـآت
"أرامــــكــــو"  ومن دون أمل قــــريـب فى جالء

توارى . الغبار عن وجه اليمن احلزين ا
وال تعـدم من يلوك كالمـا بائسـا طوال قرابة
ـــبـــادرة ســـبـع ســـنـــوات تــــنـــقـــضـى  عن ا
اخللـيجيـة ونتائج مـؤتمر "احلـوار الوطنى"
وقــرارات مــجــلس األمـن  وعن "الــشــرعــيــة
الـيـمــنـيــة"  الـهـاربــة الـتــائـهـة بــرئـاســتـهـا
االفتـراضيـة فى قـصور الـرياض اخملـملـية 
ستضافة أحيانا فى "عدن" وعن حكـومتها ا
أقـــصى اجلـــنــوب  بـــيـــنــمـــا "احلــوثـــيــون"

ونزعـتهم "السالليـة" العنصـرية  وتزويرهم
و"تـشـيـيـعـهـم" لـلـمـذهب "الـزيـدى"  يـريـدون
حـــكــمـــا إمــامـــيـــا كــالـــذى كـــان قــبـل مــيالد
اجلمـهورية  وليست هذه مشكلة السعودية
ــشــكــلــة فى خــطــرهم مع احلــوثــيــ  بل ا
األمــــنى  وفـى كـــونــــهـم أداة إليـــران الــــتى
حتـــارب احلـــكم الـــســعـــودى  فـــوق دعــوى
ـنـاوئـة تـاريـخـيـا احلــوثـيـ "الـهـاشـمـيــة" ا
حلــكم األســرة الـــســعــوديــة  وهـــذه كــلــهــا
جــــوانـب خــــطــــر وجــــودى  تــــدفع احلــــكم
السـعودى خلوض حرب ال أمل فـى كسبها 
ـدمـرة لـلـهـيـبـة وال وقف نـزيف خـسـائـرهـا ا
ـفـتـرضـة فى منـطـقـة اخلـليج  الـسـعـودية ا
ــلــيــارات من فـــوق ضــرائب الــدم ومــئــات ا
الدوالرات  وهـو مـا يـدفع الـريـاض لـلـبحث
"  أو بــالــدقــة عن تــســـويــة مع "احلــوثـــيــ
" تسـويـة مع "إيران" الـتى تـوظف "احلوثـي
عبر جسور اتصال وتفاوض فى بغداد وفى
غيـرها  وعـبـر حث الـرعاة األمـريكـيـ على
تـدخل مـباشـر  بـيـنمـا واشـنـطن ال يـعنـيـها
ـزيد من سوى اسـتمـرار الصـراع  وسوى ا
ــال الـسـعــودى  وبـيـنــمـا طـهـران ال حـلب ا
تبـدو مستـعدة لـتسـوية تـريح السـعودي 
وتـضـيـف احلـوثـيـ إلى مــجـمـوع أوراقـهـا
الــضـاغــطـة عــلى األمـريــكـيــ وتـوابــعـهم 
ــشــرق الــعــربى وتــربط مــصــيــر نــزاعــات ا
صيـر برنـامجهـا النووى  واخللـيج كلهـا 
ــتـعــثـرة ــفـاوضــات "فـيــيـنــا" اجلــاريـة ا و
إلحــــيـــاء االتــــفـــاق الــــنـــووى  وإللـــــــــغـــاء
الـعـقـوبات األمـريـكـيـة اخلانـقـة لالقـتـــــصاد
اإليرانـى  وال مـانع عـنـد طهـران مـن تأجـيل
احلسـم فى اليمن إلى وقت مـقبل  تـكون قد
ضـــمــنت فــيـه اســتــقــــــرار حــكـم أتــبــاعــهــا
" لـــكــل الــشــــــــمـــال الــيــمــنى  "احلــوثــيــ
وبرضـا واعـتراف كـامل من الـسعـوديـة هذه
ـــــــــرة  وبــشـــــــروط ال تــتــعــدى وقــــــف ا
ـسـيــرة والـصـواريخ هـجـمــات الـطـائــرات ا
البـاليــــستية اإليرانية  وضمان تأم مدن

السعودية ومنشآتها البترولية .

ـشــروع يــدعـو الى األخــتـصــاص في هــذا ا
الــفـــخــر واألعــتــزاز)..هـــذا اذا كــنــتـم مــثــله
تقـدرون ما يحدثه العالم والكاتب من تغيير
وال تضعـونه بعد في فكـر النـاس وسلوكـهم
مع انني ما يـنشر من مؤلفات..كـما تفعلون!
اصـدرت (47) كــتــابــا بـيــنــهـا تــســعــة كـتب
مــنــهــجــيــة تــدّرس فـي جــامــعــات عــراقــيــة

وعربية.
ــيـة قــابـلت كل وكــنت تـرأست وفــودا اكـاد
بــــاســــتــــثــــنــــاء رؤســــاء مـــــجــــلس احلــــكـم
ـســاواة االســتـاذ لـلــمــطـالــبــة  ــعـمــمــ ا
واعـتماد اجلامـعي باقـرانه في دول اخلـليج
الـكــفــاءة واخلـبــرة في مــؤسـســات الــدولـة.
كــان افــضــلــهم هــو الــراحل ــنــاســبــة  وبــا
الــدكـــتــور احــمـــد اجلــلـــبي..وأغــربـــهم هــو
الـدكـتــور ابـراهـيم اجلـعــفـري.فـيــوم دخـلـنـا
نـصور قالـوا لنا مكـتبه الكـائن حينـها في ا
ان الـــــــــوقـت اخملـــــــــصص لـــــــــكـم نـــــــــصف
ساعـة..جـلسـنـا فبـدأ اجلعـفـري احلديث عن
احلـضـارة الـســومـريـة واسـتـمــر يـتـكـلم عن
الـظـواهـر االجـتـمـاعـيـة.. ومـضى من الـوقت
ربع سـاعـة فـأشـرت له بـسـاعـتي ان يـراعي

الوقت ولم يتوقف فقاطعته قائال:
دكتـور..حـضرتك تـتحـدث عن تاريخ الـعراق
واســتــاذ الــتـــاريخ الــدكــتــور حــســ امــ
وتــتــحــدث عن اجملــتــمع الــعــراقي مـوجــود
ورئـــــيس اجلـــــمـــــعـــــيـــــة الــــتـــــاريـــــخـــــيــــة
ـــوضــوع الــذي مــوجــود..ارجـــوك ادخل بــا

جئنا من اجله.
فأجـاب بعبارة لطيـفة قائال: يبدو أنني كنت

كناقل التمر الى البصرة!
s –U « œUNA «

ويــوم انــتــخـبـت رئـيــســا لــرابــطــة اســاتـذة
جـامعـة بـغداد (2003) لـنا بـنـشاط أدى الى

ؤازرة..مع سالمي واحترامي. وا
محبك ابو حيدر)

أنـــني كـــنت واحــدا من وتـــنــســـون ايــضــا
خــمــســة عـلــمــاء نــفس عــرب فــازوا بــلـقب
(الـراسـخـون في الـعـلوم الـنـفـسـيـة) وانني
اول عــالم نـفـس عـراقي يــطـلق اســمه عـلى
ــــفـــــلــــحــــون فـي عــــلــــوم وطب جــــائــــزة(ا
الـنفس..لعام  2020) تنـافس علـيها عـلماء
النفس العرب وفاز بها عالم نفس مصري.
وتنـسون أنني اشعت الـثقافة الـنفسية في
األسرة الـعراقـية عـبر اطـول برنامج اذاعي
درامي عـراقي وعــربي اســتـمـر (17) ســنـة
كـان له تـاثـيـر كـبـيـر في الـثـقـافـة بـاعـتراف
فــرع الـشـرق رئــيس الـكــلـيـة الــبـريـطــانـيـة
األســتـاذ الــدكـتــور صـبــاح صـادق األوسط
ـوثق في كـتـاب الـهـيـأة الـطـبـيـة الـدولـيـة ا

بهذا النص:
(ان اجلـهــود الـتـي بـذلــهـا الــدكـتــور قـاسم
حـســ صـالح عــلى مـدى الــعـشــرين سـنـة
ــــاضــــيــــة في اشــــراك األعـالم الــــهـــادف ا
لـلـنهـوض بـالـصـحة الـنـفـسـية اجملـتـمـعـية
واشــــراك اجلـــــهــــات الــــرســـــمــــيــــة وذوي

رفـعـتم في مـعـرض بــغـداد الـدولي لـلـكـتـاب
صور شخصيات رأيتم انها األبرز واألنشط
لكن في تألـيف الـكـتب..وهـذا تعـزيـز جـمـيل
بــيـنـهم من هـم أقل شـأنـا من آخــرين.فـعـلى
نـســيـتـم أن الـراحل الــكـبــيـر ـثــال ســبــيل ا
ابراهـيم اخلـياط كـان قـد هـنأ من فـاز بـلقب
الرئـيس الفـخـري للـعلـمـاء والكـتّاب الـعرب

في مؤتمرهم بجامعة األزهر بالنص:
("مــا ادّعـي لك جــانــبــا من ســؤدد..اال وانت

عليه اعدل شاهد".
بفـخر واعتـزاز وابتـهاج تلـقيـنا في احتادك
احتاد اجلواهري الكبـير تسميتكم العـريق
ــفــكــرين الــرئــيس الــفــخــري لــلــعــلــمــاء وا
درعــــ من ومــــنح حـــــضــــرتــــكـم الــــعـــــرب
ـية الـعـربيـة لـلدراسـات الـتطـويـرية االكـاد
فكرين ومن الهيأة العليا للعلماء وا صـر
الـــعــرب ...وال غــرو فـــجــنــابـك الــكــر اهل

وكفء وجدير وتستحق بامتياز.
ـــقــامك ازفــهــا  ازكى الـــتــهـــاني واشــذاهـــا
مع امنـياتي بـدوام التألق استـاذي الفـاضل

واالخضرار لثمار ابداعك الثر.
اصــدق ايـــات احملــبــة تــقـــبل مـــني دكــتـــور

وشــارك شـبــابــا طـالــبـوا وثـورة الــعـشــرين
(بـاسـتـعـادة وطن) فـتـعـامـلت مـعـهـم احزاب
الـسـلـطة كـمـا لـو كـانوا اعـداة غـزاة وقـتـلوا

ئات. ا
ولم يـكن الذين رفـعتم صـورهم اصـدر كتـابا
نظور علم عن وثبة تشرين يحلل احداثها 
النـفس السياسي واالجتـماعي بوزن كتاب
احدهـما موجود حاليا في معرضكم بعنوان
(الشـخصيـة العراقـية قبل انـتفاضـة تشرين
بنـصف قرن وحتوالت ما بـعدها)..فضال عن
مـقـاالت تـضـمـنت ادانات صـريـحـة وجـريـئة
ألحزاب الـسلطـة وفصـائل مسلـحة تـختطف
ونـقـدا مـوضـوعـيا وتـقـتل من يـتـعـرض لـهـا
ـرجــعـيــة.وكـنت تــرأست وفـدا من ــواقف ا
ثـلية ـقابـلة رئـيس  مفـكرين ومـتظـاهرين 
ـتــحـدة فـي اخلـضــراء وتـســلــيـمــهـا اال ا
مــذكــرة  حـمــلت تــواقـيع 2654 شـخــصــيـة
وطنـية تـطالب بادانـة القـتلـة وضمـان حرية
تـظـاهـر سـلـمي لـشـبـاب يـنـشـدون الـتـغـيـيـر
والتـجديد لتـسليمـها الى االم العام لال
يــا احتـاد ــتــحــدة ..ومـوثــقــة. وتــنـســون  ا
األدباء انـني تـعرضت الى الـتهـديـد بالـقتل
ـــــلــــونـــــيــــة ألنــــنـي حـــــلــــلـت الــــزيـــــارات ا
وهـددوني هاتـفـيـا(وين تروح سيـكـولوجـيـا
ـا دكتور قاسم)..وانتصر لي الراحل عزيز منّ
ــقـالــة فـيــمــا الـتــزمـتم احلـاج من بــاريس 
ألنكـم ما الـصـمت. عـذرا..اكثـرت مـن( كنـت )
..لـيس بـحـقي فـقط بل بـحق كـنـتم مـنـصـفـ
كـثـيـرين..وعلـيـكم مـأخـذ كبـيـرآخـر هـو انكم
تنـظرون فقط الى مـؤلفات الـكاتب وتهـملون
ـأخـذ سـيـكوجلي فعـله وهـو األهم..مـضـافا 

هو انحيازكم للشاعر والقاص والروائي!.
بـوركت جـهــودكم بـنـشـر ثـقـافـة اجلـمـال في

زمن شاعت فيه ثقافة القبح.

وحـدث ان دخــلت (جـامــوسـة) كـهــربـائــيــة
ــولـدة فـقـطّـعت اسالكـهـا..واحـتـار مـبـنى ا
الشـاعـر باألمـر فـهو ان ضـربهـا يـخشى ان
يـحــدث لـهـا مــكـروه و(شـراح يــخـلـصه من

عشيرة آلبو كاطع)..فأنشد قائال:
( يا جماعه هالسنه فد هوسه
هم نقيصه وهم نطح جاموسه
نح كنّا نترجى الزيادة وا
تالي راتبنه على األول رجح

يستر الله ..هالسنه معكوسه)
ضـجت الـقـاعـة بـالـتـصـفـيق وتـقـدم الـبّـكاء
أللـقــاء كــلـمــته وهـمـس قـائال: مــا تـرهم اال

تكحلها بحسجه.
 } } } }

وكـنت اسـست في (2017) مـنـظـمـة (جتّمع
ـــيــ عــقـــول) تـــضـم نـــخــبـــة مـن األكـــاد
عقـدنا ثـقفـي والـفنـانيـ واألعالميـ وا
مــؤتـــمـــرات واقـــمـــنـــا نـــدوات فـي بـــغــداد
واحملـافـظـات ركـزت عـلى مـكـافـحـة الـفـساد
واخطـر ثالث ظواهر اجـتماعـية( اخملدرات
واخـرى اســتــهـدفت واالنــتـحــار والــطالق)
كـشف حـقـيـقـة من يـعـمـدون بـخـبـاثة نـبش
اضـي خللق االحـقاد واسـتـغفـال االذهان ا
واشــغــال الـنــاس عـن الـذيـن كــانـوا ســبب
وايـقاظ  الـعقـول التي ادمـنت على بؤسـهم

اخلدر للتفكير في البحث عن خالص. 
انــــني كــــنت الــــقي وتـــغــــفــــلــــون ايــــضــــا
احملاضـرات عـلى شـباب انـتـفاضـة تـشرين
وانني كنت وسيطا ب في ساحة التحرير
قيـادات تنسيـقية فـيها ومـؤسسة حـكومية
ـــنـــجــزهم كـــبــيـــرة . ومع جـل احــتـــرامي 
فأنني لـم اجد ب الذين عـرفي الثـقافي وا
رفـعتم صورهم من حضـر وحاضر وحتدى
اخلـطـر فـي سـاحـات الـتـحـريـر واحلـبـوبي

اسـتـشـهــاد اسـتـاذين من هـيـأتـهـا األداريـة.
ي األبـــرز الـــذي وكـــنت األعـالمي واألكـــاد
يـظـهـر عـبـر(اجلـزيـرة) الـفـضـائـيـة الـعـربـية
الوحـيـدة في حـيـنـهـا ووجـهت كالمـا حادّا
ــر طــالـبــتـه بــاطالق ســراح ســتـة الى بــر
فبعث دكاتـرة اختطفـتهم القـوات االمريكـية
مـكـتـبه في الــيـوم الـثـاني بـعـضـوة مـجـلس
احلـكم األخـت الـتــركــمــانـيــة(الــســيـدة جل)
وابــلـغــتـني بــدعـوة مــديـر مـكــتـبه وانــتـهى

احلوار بوعد باطالق سراحهم..وحصل.
وبسـبب نـشاطـي تعـرضت حملـاولة اغـتـيال
فـي شـــارع ابي نـــؤاس صـــبـــاح احـــد ايـــام
توجـهي لرئاسة جامعة بغداد..ما اضطرني

الى ان اغادر الى اربيل في (2005). 
وكـــنت عـــمــلت عـــضـــو جلــنـــة رأي بــوزارة
الـثقـافة عام (2004) شـاركت بدور بارز في
اقـــامــة اول مـــؤتــمـــر ثــقـــافي كــبـــيــر بـــعــد
يتذكـر من حضره ما حصل للراحل التـغيير

جعفر السعدي.
مـيز في اقـامة اول مـؤتمر وكان لي الـدور ا
للـتعـليم العـالي في العراق (2004) حـضره
اكـثر من 600 اسـتاذا من جـامـعات الـعراق
كـــافــة حـــدد من ضـــمن مـــنـــجـــزاته اهــداف
وضـعت انـا سبـعة التـعلـيم الـعالي بـعـشرة
ؤتـمر وعريـفه. ويتذكر و كنت مـقرر ا منـها
من حــضـر مـا حـصل بــيـني واألخ الـدكـتـور
نذكـرها طاهـر البـكاء وزيـر التـعلـيم العـالي

زاج. لنغير ا
يومـها كـنّـا طالـبـنا بـتعـديل رواتب اسـاتذة

فحصل ان جرى تخفيضها!. اجلامعات 
وقبل ان اقـدم األخ الوزير أللقـاء كلمته وانا
ـنصـة قلت ان مـا جرى من تـخفيض على ا
يذّكـرنا بحكايـة طريفة خالصـتها ان شاعرا
جنــــفـــــيــــا كــــان يــــعــــمـل حــــارس مــــولــــدة
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يعلن االحتاد العام للتعاون / مديرية صندوق التعاون عن مايلي:
أمون التـعاوني قرب دائرة مرور الكرخ ساحـة (١٤م٢) في مجمع ا اوال// اعالن للمـرة الثانية عن تأجيـر محل رقم (٣) مشغول كعـيادة طبية 

مقابل برج بغداد.
ـكن استغاللـها (خدمات عـامة كمـلعب كرة قدم رقـمة ٤١ / ٦٠ / ٢ زعفرانـية والبـالغة مسـاحتها (٣٥٧٢م٢)  والتي  ثانـيا//  تأجـير القطـعة ا

تجاوزين. زايدة بازالة ا وماشكل) والواقعة في منتصف منطقة سكنية هادئة على ان يتعهد من ترسو عليه ا
رقـمة (٢/ ٥٢٥٩م٤ وزيـرية) والـبالـغة مـساحـتها (٤٢٢١م٢) والـواقعـة في منـطقـة احلبـيبـية قـرب اجملمع السـكني في ثـالثـا// تأجـير الـقطـعة ا

صاريف التي صرفت على ذلك. طالبة با تجاوزين على نفقته اخلاصة وعدم ا احلبيبية على ان يتعهد من يرسو عليه عقد االيجار بازالة ا
رابعا// تأجير احملالت (١ ٢ ٣ ٤ ٥) والكائنة في مجمع نور الزهراء التعاوني / منطقية احلرية في السوق الشعبي.

زايـدة العلنية احلضور الى دة خمس سنـوات حسب نظام بيع وايجار اموال وعـقارات التنظيمـات التعاونية . فعلى الـراغب باالشتراك با و
مـقر االحتاد الـعام للتـعاون الكائن في الـباب الشـرقي مدخل شارع اخللـفاء مقابل عـمارة اخليـام خالل (١٥) خمسة عـشر يوما من الـيوم التالي
زايدة بعد(١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن في اجلريدة في تمام من تاريح نشر االعالن في اجلريدة / وستكون ا
ـزايدة فـي اليـوم الـذي يـلـيه. مـستـصـحـبـ مـعهم زايـدة عـطـلـة رسمـيـة تـكـون ا الـساعـة (١٠) الـعـاشـرة صـبالحا /وفـي حالـة مـصـادفـة يـوم ا
ـزايدة اجور االعالن ـستمـسكـات الرسمـية مع التـأميـنات البـالغة (٢٠ %) مـن القيـمة التـقديـرية للـتأجـير وعلى ان يـتحـمل من ترسو عـليه ا ا

والداللية والبالغة قيمتها (٢%) من القيمة التقديرية للتأجير .
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ـعادن / الشركـة العامة لـصناعـة االسمدة / القـسم التجاري / يسر وزارة الصـناعة وا
شتريات اخلارجية. شعبة ا

واد ـؤهـلـ وذوي اخلـبـرة لـتقـد عـطـاءاتـهم لـتـجـهـيـز ا بـدعـوة مـقدمـي العـطـاءات ا
رفقة مع مالحظة ما يأتي:- وجب الوثائق القياسية ا درجة تفاصيلها ادناه  ا

ـؤهـلـ والـراغـبـ بـاحلـصـول عـلى مـعـلـومـات اضـافـية ١- عـلى مـقـدمي الـعـطـاءات ا
مـراجـعة مـقـر الشـركـة الـعامـة لـصنـاعـة االسمـدة / الـبـصرة - خـور الـزبيـر اواالتـصال
بـــالـــهـــاتف (07802780915) او E-mail:scf@gov.iq (مـن االحــد الـى اخلــمـــيس / من
السـاعـة الـسـابـعـة صـباحـا حـتى الـسـاعـة الـواحـدة بـعد الـظـهـر حـسب تـوقـيت مـديـنة

قدمي العطاءات. البصرة احمللي) وكما موضحة بالتعليمات 
الـيـة: عـلى مقـدم الـعـطاء ان يـقـدم ادلة ـطـلوبـة:- (أ) الـقـدرة ا ٢- مـتـطلـبـات الـتأهـيل ا
الـيـة االتيـة: ١- احلـسابـات اخلـتامـية تـطلـبـات ا مـوثـوقة تـثـبت قدرته عـلى الـقيـام بـا

معدل ربح الخر سنت مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.
اثلة اخلبرة والقـدرة الفنية :- على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا بان لديه اعمال 

من شركات القطاع العام في العراق (عقود جتهيز سابقة). 
ـهتم شـراء وثائق العـطاء بعـد تقد طـلب حتريري الى ٣- بامكـان مقدمي الـعطاء ا
الـعـنـوان احملــدد في ورقـة بـيـانـات الـعـطـاء وبــعـد دفع قـيـمـة الـبـيـع لـلـوثـائق الـبـالـغـة

(٢٥٠٠٠٠) الف دينار (غير قابلة للرد)/ يتم ختم الوثائق.
ـؤشـرة ازاء كل مـناقـصـة من اجلـدول ادناه ٤- يجـب تقـد ضـمـان العـطـاء بـاال قيـام ا
دة بعمـلة الدوالر االمريـكي على شكل صك مصـدق او خطاب ضمـان او سفتجـة نافذة 
ركزي (٣٠) يـوم من تاريخ نـفاذ الـعطـاء عن طريق مـصرف عـراقي معـتمـد لدى الـبنـك ا

العراقي.
٥- تقدم الـعطاءات بثالثة ظروف (فني / جتاري / مستمسكات) وتكون الظروف مغلقة

ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي.
٦- االسعـار الـنـهـائـيـة تـكون DDP واصل مـخـازن الـشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعـة االسـمدة

اجلنوبية - خور الزبير.
ناقصة اجور نشر االعالن. ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يـتم تسـلـيم العـطـاءات الى العـنـوان االتي (بنـاية قـسم االعالم والـعالقـات العـامة /
شعبة الـعالقات العـامة / الشـركة العامـة لصنـاعة االسمدة / خـور الزبيـر / البصرة /

(جمهورية العراق).
٩- يـتم تسلـيم الوثـائق اخملتـومة التي  اسـتالمهـا من قبل مـقدم العـطاء بـعد ختـمها
من قبله في ظـرف مستقل مع تسليم وثائق القسم الرابع ومتطلبات التجهيز والوثائق
ذكـورة في الـقسـم الثـاني (١١-١-ح) في ظـرف اخر مع نـسـخة اضـافـية من ـطلـوبـة ا ا
الـقسـم الرابع في مـوعـد اقـصاه الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا لـيـوم ١٨ / ١ / ٢٠٢٢ وسوف

يهمل اي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
وفي حـال مــصـادفـة يــوم الـغـلـق عـطـلــة رسـمـيــة يـكــون الـغـلق فـي الـيـوم الــذي يـلـيه .
تأخرة سـوف ترفض وسيتم فـتح العطاءات بـحضور مقـدمي العطاءات او العطـاءات ا
ثليـهم الراغب باحلضـور في العنوان االتي مقر الـشركة العامة لـصناعة االسمدة /

خور الزبير / البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٢٢.
كنكم زيارة  زيد من التفاصيل  و

www.industry.gov.iq موقع الوزارة  www.scf@scf.gov.iq    موقع الشركة



مهارات الكتابـة للرياضة عن طريق اجادة
الفـنون الصـحفـية اخملتـلفة وتـقد بعض
الـنـصـائح الـتي تـعيـنـهم عـلى إنـتـاج مادة
ي مــهـــنــيــة مـــؤطــرة بــاألســـلــوب األكــاد

الصحيح.
لـذا أهــدى طـاهـر مـؤلــفه الى الـصــحـفـيـ
ـهـنـة وأخالقـيـات ـتـشـبـثـ بــقـواعـد ا ا
العـمل والى األقالم الـشابـة التي تـسعى
ــوطئ قــدم في بالط صــاحــبـة اجلـاللـة
فـضال عن أهــمـيــة الـكـتــاب من اجلـانب
ي فـهو مـصدر مـهم ال غنى عنه األكاد
لــلـــبـــاحـــثــ فـي مـــجــال الـــصـــحـــافــة
الـريـاضيـة بـوصفـهـا مادة مـتـخصـصة
ـــــؤســـــســـــات تـــــدرس فـي مـــــعـــــظـم ا
ية فـهو يشرح ويفـسر بطريقة االكاد
علـمية ومـهنيـة الفنـون اخملتلـفة التي
تـسـتـند الـيـهـا الـصـحـافـة الـريـاضـية

ألنها جزء أصيل من عالم االعالم.
dA  —Ëœ3 

صــــدر الـــكــــتـــاب عـن دار الـــبــــدايـــة
(نـاشـرون ومـوزعـون) ويـوزع أيـضا
ـسـتـقـبل للـنـشـر والـتوزيع عن دار ا
ودار مكتبة الكندي للنشر والتوزيع
في الـعـاصـمـة األردنيـة عـمـان بـعدد
صــفــحــات بــلــغت (433) صــفــحــة
وغـالف سـمــيك ويـضـم بـ دفــتـيه
سـتة فـصول تـتنـاول العـديد
ـهمة في واضيع ا من ا
الـــتــحـــريــر الــصـــحــفي
سـتخـدمة بـالصـحافة ا
الــريـاضــيــة مــثل بــنـاء
اخلــــبــــر والــــتــــقــــريـــر
ــقـــابــلــة واحلــديـث وا
والــتـحــقـيق والــعـمـود
قال الصحفي وذلك وا
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هنـية التي تفتقر لها ومهما في إضافاته ا
مـكــتـبــتـنــا الـريــاضــيـة..  اجــدد مـبــاركـتي
وأدعـو الـزمالء وخصـوصـا الـشبـاب مـنهم
لالســتــفــادة الــقــصـــوى من أحــد يــنــابــيع
فيـدة جدا على صـعيد الـصحافة عـرفة ا ا
الـريـاضـيـة خــصـوصـا واإلعالم الـريـاضي
عـلى وجه الـعـموم) من جـانـبه بـارك نائب
رئــــيس االحتـــاد الـــعـــراقـي لـــلـــصـــحـــافـــة
الــريــاضـيــة الـصــحـفـي الـريــاضي الـقــديـر
الـدكـتـور عـدنــان لـفـتـة الـكـتـاب وقـال انـهـا
(بــصـمـة مـهــمـة واثـراء جــديـد لـلــصـحـافـة
الـريـاضـيـة يـؤكـد سـعـيـكم الـدؤوب لـوضع
االعالم الــريـاضي عـلـى الـسـكــة الـعـلــمـيـة
اتـمـنـى تـنـظـيم حـفل تـوقــيع لـلـكـتـاب عـنـد
وصـول الـنـسخ اخلـاصـة تقـديـرا واحـتـفاء
ـتـجـدد واحـيـاء لـلـكـتـاب ـبـدع ا ـؤلف ا بـا
الذي يـبقى عطـرا جميال ال تـفسده تـقنيات

تكنولوجيا االتصال).
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ـطـبـوع الـثالث يـذكـر أن هـذا الـكـتاب هـو ا
لــــلــــمـــــؤلف إذ ســــبق وأن أصــــدر كــــتــــاب
(الـصـحـافة الـريـاضيـة في الـعـراق.. تاريخ
طـويل ومحـطـات مضـيـئة 2003 – 1922)
ـبــيــة الـعــراقــيـة ــــــــــــيــة األو عن االكــاد
بـيـة الوطـنـية وكـتاب التـابـعة لـلجـنـة األو
ـواقع االلــكـتـرونـيـة بـ (الـتـفــاعـلـيـة في ا
االنـفتـاح االفـتراضي وتـغــــــــــيـيـر مفـهوم
الـزمــكـانــيـة الـرقــمـيـة) بــاالشـــــــــتـراك مع
ـنــدالوي عن دار الــبــاحــثــة حـوراء عــلـي ا
امــجــد لــلــنـــــــــــشــر والــتــوزيع في األردن
ويعكف اآلن على تأليف كتاب منهجي الى
طـــلــبــة كــلـــيــات وأقــســـــــــــام اإلعـــــــــالم
ـــشــاركــة في تــألــيـــــــــف فـــــــــــضال عن ا
كــــتـب مع بــــاحــــثــــ آخــــريـن في الــــوطن

العربي.

تهنئة من رئيس االحتـاد جاء فيها (مبارك
صــدور كــتــابـكم الــقــيم " دلــيل الــصــحـفي
الريـاضي " والـذي صدر عن انـسان مـهني
مؤهل مـتخـصص مثلـكم ذو خبـرة واسعة
في مــجــالي الــريــاضــة واإلعالم لــذا جـاء
الـكــتـاب دلـيل مـعــرفـة واسـعـة يــحـتـاجـهـا
اإلعـالمي في كل جـوانب تــخـصــصه ألنـنـا
نــعــيش زمن الــتــخــصص في كل مــنــاحي
احلـياة  ولـقد تـشرفت بـكتـابة مـقدمـة لهذا
فيد الكتاب الغني احلديث في معلوماته ا
جملــتــمـعــنـا الــعـربي الــذي يـحــتـاج دائــمـا
ـهـنـية أن الـكـتاب من لـلـكـتب الريـاضـية ا
سـتوى الـعالي اإلصـدارات الفـعليـة ذات ا
ــعــاصــرة الــذي يــتــنــاسب مع حــيــاتــنــا ا
والـتــغـيــرات الـتـي طـرأت عــلى كل شـؤون
حياتنا وفي طليعتها تكنولوجيا االتصال
التي خدمت الرياضـة واإلعالم معا  مهما
كـــتـــبت فـــلن أعـــطي زمـــيـــلي الـــغــالـي مــا
يــسـتـحـق من الـشـكــر والـعـرفــان مـتـمــنـيـا
للدكتور عمار طاهر محمد أحد أهم أعمدة
الـريـاضـة واإلعالم الـريـاضي في الـعراق 
مـتمنـيا له كل الـصحـة وللكـتاب بـأن يكون
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وهـنيء الـنـائب األول لـنـقـيب الـصـحـفـي
الــــعـــراقــــيـــ رئـــيـس االحتـــاد الــــعـــراقي
لـلـصــحـافـة الـريـاضـيــة خـالـد جـاسم عـلى
ـــؤلـف اجلــديـــد قـــائال لـــلــكـــاتب صــدور ا
ـبــدع والـذي (مـبــارك اصـداركـم اجلـديــد ا
يشـكل اضافـة نـوعيـة للـمـكتـبة الـصـحفـية
ـتـخـصـصـة كـمـا نـبـراس مـضيء لألقالم ا
هنة الشابة ولكل من يتمسك بأخالقيات ا
وأصول وتـقـالـيـد الـعمل الـصـحـفي) فـيـما
كـتب الـصـحـفـي الـريـاضي الـكـبـيـر صـفـاء
الــعــبـد (أن الــكــتـاب غــنــيـا في مــضــمـونه

ؤلف استنادا الى خـبرة كبيرة اكـتسبها ا
نتيجة العمل في الصحافة الرياضية على
مدى 25 عاما في أكثر من صحيفة ومجلة
فـي داخل الــــعـــــراق وخــــارجه فـــــضال عن
ـيــة احلـاصل عــلـيــهـا في الــدرجـة االكــاد
تـخـصص االعالم وقـد شارك الـكـتـاب فور
نـزوله األسـواق فـي مـعـرض الـكـتـاب الذي

ملكة العربية السعودية . أقيم في ا
ـهنـية واغـنى الـباحث الـكـتاب بـتـجربـته ا
الـطويـلـة في مـجـال الـصحـافـة الـريـاضـية
واسـتـعـار مـعـظم األمـثـلـة الـتـطـبـيـقـيـة من
رحلته في جريدة الزمان الدولية وملحقها
الـريـاضـي حـيث تــرأس الـقـسـم الـريـاضي

فيها على مدى  16عاما متواصلة.
قـــدم الـــكـــتـــاب رئــــيس االحتـــاد الـــعـــربي
لـلـصـحـافـة الــريـاضـيـة الـصـحـفي األردني
الـكبـير مـحمـد جمـيل عبـد القـادر وقد دون
ثل الـكتاب عـصارة جتربة في مقـدمته  (
ــعــلــومــات والــعــمل ــعــرفــة وا غــنــيــة بــا
ـيدانـي لسـنـوات طـويـلـة امـتـزجت فـيـها ا
اخلـبـرات اإلعالمـيـة والـريـاضيـة الـنـظـرية
ية منها نظرا ألن والعملية خاصة األكاد
ؤهـل في هذا ؤلف من خيـرة الزمالء ا ا
اجملــال فــلـه ســجل مــشــرف في الــعــمــلــ
اإلعالمي والـــريـــاضي فـــهـــو حـــائــز عـــلى
شــهــادة الــدكــتــوراة في اإلعالم وعــ في
مـنـصب عــمـيـد لـكـلــيـة اإلعالم في جـامـعـة
بــــغـــداد واجنـــز الـــعـــديــــد من الـــبـــحـــوث
ـهـنــيـة والـعــلـمـيــة  في مـجـال ــقـاالت ا وا
الــصـحـافـة واإلعالم مـنـشـورة في دوريـات

ومجالت علمية) .
„—U  w dF «

وقــد بــارك االحتــاد الــعــربـي لــلــصــحــافــة
ـهني اجلـديد ـنجـز الـعلـمي ا الـريـاضيـة ا
ـؤلف لــلـدكـتـور عــمـار طـاهــر فـقـد تــلـقى ا

ÊU e « ≠ W d UM «

الـالعب بـاقـر حـيدر هـالل  واحلـائز عـلى شـارك مـحـافظ ذي قـار  احـمـد غـني اخلـفـاجي بـاسـتـقـبال 
وساميـ برونزيـ في بطولـة اسياد اسـيا لكـرة الطاولـة لذوي االحتـياجات اخلـاصة  والتي اخـتتمت

في استقبال رسمي وشعبي حضره العشرات من ابناء احملافظة. موخراً بدولة البحرين 
واعـرب احملافـظ عن سعـادته الغـامرة بـهذه االجنـازات التـي يقـدمهـا ابنـاء احملافـظة لـرفع اسم ذي قار
تـابـعة والـتي جنت عـاليـاً في البـطـوالت  مؤكـداً ان هذا االجنـاز جـاء بعـد سنـوات عـديدة من اجلـد وا
ثمـارها بتحـقيق الوسام البـرونزي بإستحـقاق واكد اخلفـاجي اهتمام احملافـظة بالرياضـة والرياضي
والعـمل على دعم االجنازات  الـفرقيـة  والشخـصية مـن جانبه قـال مدير مـدرسة ذي قار الـتخصـصية
لكـرة الطاولـة الكاب عـقيل جبار " ان الـبطل باقر حـيدر هالل انتزع الـوسام من ابطال اسـيا  موكداً

. مقدماً شكره حلضور احملافظ ودعمه للرياضة والرياضي شاركة االولى لالعب  ان هذه هي ا
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 تـتـواصل منـافسـات البـطـولة الـعربـية
لــلــمـبــارزة لـلــنــسـاء و الــرجــال لـلــيـوم
الـثاني في محـافظة الـسليـمانيـة بقاعة
نــادي الـسـلـيــمـانـيـة الــريـاضي و الـتي
ـركـزي لــلـعـبـة يــنـــــــــظـمـهــا االحتـاد ا
شاركة بـالتعـاون مع االحتاد العـربي 
9 دول عـــربـــيــة  وبـــفـــعـــالــيـــات سالح
ــبـــارزة والـــســيف الـــشـــيش وســيـف ا

العـــــربي .
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و قـال رئيس االحتاديـن العراقي وغرب
اســـيــا لــلــمـــبــارزة زيــاد حـــــــــــسن ان
الـبطولة العربية جتري وفق ما مخطط
لـها مسـبـــــــــقاً فيـما يتـعلق باجلوانب
نافسات وتوفير الـتنظيمية و توقـيت ا
االمـور اللوجـستيـة كافـــــــة و التي من
شـأنها ان تسهم بـشكل كبير في اجناح
احلــدث الـعــربي مــؤكـداً  قــدرة الـعـراق
عــلى تــضــيــيـف و تـنــظــيـم الــبــطـوالت

ستويات . الدولية باعلى ا
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ـديـر الفـني لـلـمـنـتخب من جـهـته اكـد ا
الـكـويتي لـلرجـال عـبد الـكر الـشمالن
ــنــافـــســة الــفـــنــيـــة بــ العــبي قـــوة ا
نـتخب ـشاركـة ال سـيمـا ا ـنـتخـبات ا ا
الــوطـني الـعــراقي الـذي ظــهـر بـصـورة
ـا يـدل مــغـايـرة و قـويـة عـن الـسـابق 
عــلى الــتــطــور احلـاصـل والـســريع في
نتخبات العراقية في هذه عملية بناء ا
الــريــاضــة .واضــاف الــشــمالن لــديــنــا
ــبـــارزة ونــحن ـــيــزيـن في ا العـــبــ 
ـركـز 40عــلى ابــطـال اســيـا و نــحـتـل ا
مــسـتـوى الـعـالم و هــذا مـا يـرجح كـفـة
ــنـتــخب الـكــويـتي في تــسـيــد نـتـائج ا
الـرجـال   مـشـيـرا الى جنـاح الـعـمـلـيـة
ختلف الـتنظيـمية للبـطولة العربـية و
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واوضـح رئـــــيـس اإلحتـــــاد الــــــعـــــربي
الـسوري للـمبارزة احـمد جبـر الرفاعي
ـنتخبات احلـماس الكبـير لدى العبي ا

الـــوطـــنــيـــة في احلـــصـــول عــلى
ـــراكــــز في هـــذه افــــضل ا
هـمة و التي الـبطـولة  ا
عــــكــــسـت الــــصـــورة
ــشــرقـة لــلـريــاضـة ا
الــعــربــيـة ال ســيــمـا
بعد غياب طويل عن
اســتـضـافـة الـعـراق
لـــلـــحـــدث الـــعـــربي
مـــثـــمـــنــا مـــوقف
الــــعــــراق جتـــاه
الـوفود العربية
ــشــاركـة ال ا
ســيــمــا

ــنـتـخب الــسـوري الـذي القـى تـرحـابـاً ا
كـبـيراً من اجلـانب العـراقي عكس حـالة
مـن الود واالحترام و االخوة  العربية 
مـقدما شكـره لكل من شارك و ساهم في

اجناح البـــــطولة .
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ـنــتـخب وكــشـفـت العـبــة ا
الـوطني الـعراقي شمس
عـــبــــد الـــعـــزيـــز قـــوة
ـنـافـسـة ـشـاركـة وا ا
مــع العــــــــــــــبـــــــــــــات
ـنـتخـبـات العـربـية ا
ال ســــيـــمـــا العـــبـــات
ـنـتـخـبـ الـلـبـناني ا
وحتـــــديـــــدا في سالح
الـــشــيـش مــعـــربــة عن
امـــلــهـــا في حتـــقــيق
نــتــائج افــضل
فـي قــــــــــادم
مـنافسات
البطولة.

وشـهدت نـتـائج اليـوم الثـاني للـبطـولة
الـــعــربــيــة حتـــقــيق الــعـــراق لــوســامه
ـبارزة الـذهـبي االول بـفـعـالـيـة سـيـف ا
ـرة االولى في فــرقي / رجـال  و تــعـد ا
ـركـز االول تــاريـخه يــحـقق فــيــــــــهــا ا
ـنــتـخب بــهـذه الــفـئــة بـعــد ان تـمــكن ا
الـعراقي من حتقيق فوز مثير جدا على
ــنـتــخب الــكـويــتي بـنــتـيــجـة 45-36 ا
ـركـز ـنــتـخب الـسـوري ا فــيـمـا احـتل ا

الثالث.
وضــيع العب مـنـتــخـبـنــا الـوطـني عالء
ـركـز االول رغم حـسـ فـرصـة حـصـد ا
تــقـدمه بــفـارق خــمس نـقــاط حـ فـرط
نـتــــــخب الكويتي بـتقدمه امام العب ا
عــبـد الــعـزيــز الـــــشــــــــطي الــذي قـلب
تـــأخـــره الى فـــوز مــهـم حـــــــــصـــد من
ركز ركز االول تـاركا لـلعـراق ا خاللـه ا

الثاني .
ــنــتــخب الـــكــويــتي فــرقي / وواصـل ا
ـراكـز االولى حـ حـقق رجـال حـصـد ا
الــوسـام الــذهــبي ايـضـــا  في فــعـالــيـة
الــســـيف الــعــربـي بــعــد فــــــــوزه عــلى
ــنـــتــخب االردني بــنــتــيــجــة 34 -45 ا
ــركــز ـــنــتــخب الــعـــراقي في ا وجــاء ا
الـثـالث  اما في فـعالـية سالح الـشيش
ركز االول نـتخب الـكويـتي ا فـقد نـال ا
ــنــتــخب الــعــراقي بــعــد الــفــوز عــلى ا

بنتيجة 37 - 45.
وفي مــنــافــسـات الــنــسـاء فـي فـعــالــيـة
الـــســـيف الـــعـــربي فـــقـــــــــد ابـــدعـــــت
نــــتـخب العـراقي وتـمكن من العـبـات ا
حتــــــــــــــــقــــــــيق فـــــــــــــوز رائع عــــــــلى
ـنـتــــــخب الـسوري بـنـتيـجة 32- 45 ا
ركز فـيــــــما حققــــــــت فتيات سوريا ا
بارزة بعد االول في  فعالية سيـــــــف ا
ـنـتـخب الـعراقي بـنـتيـجة الـفـوز على ا
24 - 45 وحــلت العــــــــبــات فـلــسـطـ

ركز الثالث. با

(أ ف ب) - ــغـرب) { الــدار الــبــيـضــاء (ا
"الـريـاضــة تـتـكـلّم الـلـيـلـة" بـحـسب زكـريـا
ـغـربي فـي الـدار البـيـضـاء. مع ـشـجع ا ا
ذلـك فـــــاحـت من خــــــســـــارة بـالده أمـــــام
اجلــزائـر بــركالت الـتــرجـيح الــسـبت في
ربـع نـهـائي كــأس الـعـرب في كــرة الـقـدم
رائــحـة ســيــاسـيــة في ظلّ تــصـاعــد حـدّة
الـتـوترات بـ الشـقـيقـ الـلدودين.يـقول
زكـريا الـبالغ  36عـاماً وعـينـاه مركّـزتان
عــــلـى شــــاشــــة في مــــقـــــهى وسط الــــدار
الـبيـضاء "بالـتأكـيد فان اخلـصومـة تخيّم
ـــرّة واحــدة ـــبـــاراة ولـــكن  عـــلى هـــذه ا
دعـونا نـضع السـياسـة جانـباً".يتّـفق معه
جــيـرانه عـلى الـطــاولـة اجملـاورة فـيـقـول
ابـراهيم "الـسيـاسة ال تـتفق مع الـرياضة.
ـشاهـدة اللـعب اجلـميل" لـكنه نـحن هـنا 
ـشجعون يـقرّ بأن "الـتوتر حـاضر".هتف ا
ـتحمّسـون بعد معـادلة محمـد الناهيري ا
لـلـمـغـرب "يـا تـبـون (الـرئـيس اجلـزائـري)
نـحن قـادمـون!".ارتـفع منـسـوب الـتـشويق

فـي الـدار الـبـيـضــاء واجلـزائـر خالل هـذا
شـحـون الـذي جـميع الـديـربي اإلفـريـقي ا
"أســود األطــلس" بـ"مــحـاربي الــصــحـراء"
ـــونــديــالي في عــلـى اســتــاد الــثـــمــامــة ا

الدوحة.
ــبــاراة بــاإلثـــارة بــرغم غــيــاب حــفـــلت ا
الالعـبـ احملتـرفـ في الـقارة األوروبـية
لـدى الطرفـ في هذه البـطولة الـتي تُعدّ
ـقرّرة في قطر نهاية بـروفة لكأس العالم ا
ـــقــبل.بـــرغم ذلك كـــانت اإلثــارة الـــعــام ا

حاضرة في اجلزائر العاصمة.
يــقـول مــشــجع جـزائــري لــوكـالــة فـرانس
ـبـاراة في مـقـهى الـبـيـار من بـرس عـقب ا
ـبـاراة غـيـر مـرتــفـعـات الـعـاصـمــة "هـذه ا
مـــوصى بــهـــا لــلـــذين يــعـــانــون أمــراض
الــقـلب".يــجـلس بـجــانـبه صــديـقه ريـاض
الــذي يـظـهــر هـدوءاً الفـتــاً "نـحن األقـوى.
ـبكر" غرب".لـكن هذا "الـنهائي ا سـنهـزم ا
بــحـسـب مـا وصــفـته الــصــحف احملـلــيـة
حـمل صـبغـة سـياسـية في سـيـاق إقلـيمي
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{ ابــوظــبي (أ ف ب) - يــغـيـب سـائق
هــاس الـروسي نــيـكــيـتــا مـازيــبـ عن
ــوسم من الــســبـــاق اخلــتــامي لــهــذا ا
قرر بـطولـة العـالم للفـورموال واحـد وا
الحـقاً األحد على حلبة مرسى ياس في
أبـوظـبي وذلك بـعـدمـا جـاءت نـتـيـجته
فـحصه إيجابية بـفيروس كورونا.وقال
فـــريق هـــاس في بـــيــان قـــبل ســـاعــات
مـعدودة على انطالق السباق اخلتامي
ا أنه ال "نـيكيتـا في وضع بدني جيد 
يــظــهــر أي عــوارض لـكــنه ســيــحــجـر
نــفـسه ويـطـبـق تـوجـيـهــات الـسـلـطـات
الـصــحـيـة الـعـامـة".وبـدورهـا أصـدرت
إدارة الـفـورمـوال واحـد بـيـانـاً جـاء فيه
"إن اإلجــراءات الـتـي وضـعــهـا االحتـاد
الــدولي لـلـسـيـارات (فــيـا) والـفـورمـوال
واحــد ســـتــضــمن عــدم وجــود تــأثــيــر

ـباريات مـنخب العـراق الوطني والـناشئ اضي  كان االسـبوع ا
ـنـتـخـبـ من مـتـبـايـنـا  بـ االالم احلـسـرة الـغـصـة  بـخـروج كال ا
منـافسات البطوالت التي شاركوا فيها سواء منتخبنا الوطني الذي
ـنافسات بـطولة كـاس العراب اجلـارية مبـارياتها ترجم مـشاركته 
في دولة قـطر باسـوا مشاركـة بخـروجه من الباب الـواسع وبنتـيجة
بدت مـتقاربيـة للخـسارات التي مني بـها في االونة االخـيرة وبثالثة
ـباراته االولى ـنتـخب الـنـاشـئـ الذي اسـعـدنـا  اهـداف  اضـافـة 
ببـطولة غـرب اسيا بالـفوز العـريض على مـنتخب لـبنان ليـخسر في
ضيف ( السعودية ) وبثالثية  ايضا نتخب ا باراة الثانية امام ا ا
لــيـودع الـبــطـولـة بــحـسـرة كــبـيـرة .. وفـي احلـقـيــقـة كـانت خــيـبـات
اخلسـارة تالحق متـابـعي الكـرة العـراقيـة  في مقـابل الضـوء الذي
ابـرقه العـبـنـا الـعـراقي احملـتـرف زيـدان اقـبـال  وهـو يـشـارك كـاول
عراقي محترف بدوري ابطال اوربا من خالل  مشاركته لفريقه في
بـاراة التي جمعت مـيزة  با مبـاراته  ضمن هذه البـطولة الـقارية  ا
نـافـسه فـريق يوجن بـويـز  في نـهايـة االسـبوع الـنـادي االنـكلـيـزي 
ـبـاراة  انتـصر ـاضي  وهذا االمل الـذي رسـخه زيدان في تـلك ا ا
على  بـعض اخليـبة الـتي شعـر بهـا متـابعـو الكـرة العـراقية بـتوالي
نتخبـات للبطوالت من دور اجملموعات دون اخلسـائر وتوديع هذه ا
شـوار وحتـقيـق بعض الـنـتائج ـواصـلـة ا ان تـسـنح لـها الـفـرصة 

اجليدة التي حرمنا منها  طيلة الفترة السابقة ..
ـبــاراة احلـاسـمـة  ضـد ـنـتـخــبـنـا الـوطــني الـذي دخل ا بــالـنـسـبــة 
نـتخب القطري بشعار الـفوز وحده وكان له ان يحقق هذا اخليار ا
ـرمى بدلـيل تسـيده بالـتركـيز وعـدم الـتسـرع وعدم االرتـباك امـام ا
طـلـوبـة  بغض الغلب دقـائق الـشـوط االول دون احـراز الفـاعـلـيـة  ا
نتـخب القطري اشرك درب  فيـلكس سانشيـز  مدرب ا النـظر ان ا
ـهمة  في نخـبة من الالعـب الـبدالء  وارتـاى عدم الـزج باالسـماء ا
ـبـاراة في الـدقائق ـنـتـخب  والتـي  كان لـهـا ان تـنعـطف بـوتـيرة ا ا
العـشر االخيرة  حينما حققوا ثالثيتهم في شباكنا نتيجة  االرهاق
ـوقف بعد والتـعب البـدني الذي اصاب العـبيـنا وتـوجههم لـتدارك ا

الــهــدف الـقــطـري االول  والــذي دفع ثـمــنه مــضـاعــفـا  حــيـنــمـا 
تسـجيل الـهدف الـثاني بـعد بـضعـة دقائق وكـان الهدف الـثالث في
ـباراة الـدقـائق االضـافيـة الـتي اضـافـها احلـكم  لـتـكون مـثل تـلك ا
ـشـرفـة على درس بـلـيغ لالعـبـيـنـا  قبـل ان يتـم توجـيـهـهـا لالدارة ا
ـفـاصل ـتــانـيـة  اخلـاصـة  ـنـتـخـب لـتـدارك االوضـاع والـقـراءة ا ا
نتخب وكانت ن ارهقت ا نتخب والدعوة لتغيير بعض االسماء  ا
نتخب رغم ان هنالك بعض االسماء من بالـعكس عبئا ثقيال لهـذا ا
وقف  شـديد الوطاة حـينما  ثـقل عليهم الالعبـ وضعت نفسـها 
ـبـاراة وتـوجـهت الـيـهم االنــظـار كـونـهم هم من كـانت وراء ضـغـط ا
ـنـتخب ـر بـهـا ا واقف الـصـعـبـة الـتي  مـسـؤولـيـتـهم تـدارك تلـك ا
ــسـار  فــرصـة من خاللــهم حملـو تـلك والبـد ان يــكـون لـتــصـحـيح ا
ـتـذبـذة والـبـدء من نـقـطـة الـصـفـر لـتصـحـيح ـهـزوزة  وا الـصـورة ا
ـنـتـخب الـذي ظـهر فـي خضـم الفـتـرة االخـيـرة  مـنـتـخـبا اوضـاع ا
رور الغب نافسة بل اضـحى جسرا   عاجـزا بال اي قوة ورغبة بـا
ـقارنـة مع اوضـاعهـا حتى ـنـتخـبات نـحـو حتقـيق نـتائج الفـتة  بـا ا
نافس  واحلصان االسود قبل اعوام قليلة حينما كان يظهر بدور ا
الذي حتـيط به التـرشيـحـات للـمضي بـقوة في مـشوار اي مـنافـسة

شاركة فيها .. يحظى با
نتخب الوطـني الى  منتخب الناشـئ الذي اسعدنا ونتـرك واقع  ا
نتخب اللبناني في خضم  مشاركته ببطولة ـباراة االولى  ضد ا با
مـلكة نـتخبـات النـاشئ والـتي جرت مبـارياتـها في ا غرب اسـيا  
نـتخب مـباراته العـربيـة السـعوديـة وكان االمل مـرهـونا بـان يقـدم ا
ـالمح الهـجومـية ـصيف  بـنـفس الوتـيرة وا ـنـتخب ا التـاليـة امام ا
ـنـون الـنـفس بـان ن كـانـوا  الـتي افـصح عــنـهـا هـوالء الالعـبـ 
تدرجة السيما نتخبات الوطنية في فائاها العمرية ا يكونـوا عماد ا
درب حسن كمال  التي لـم تالوا جهدا في سبيل من خالل خـبرة ا
االعــداد الــنــفــسي والــبــدني لــهــذه اجملــمــوعــة من الالعــبــ  لــكن
نتـخب السعودي برهنت ان مبـاراتهم ضد ا
 هنـالك الكثيـر ينتظـر تلك التشـكيلة التي
بـاغت الذي مـنوا ارتـبكت مع الـهـدف ا
بـهــا بـافـتـتـاح الـشـوط الــثـاني لـتـتـوالى
االخـطاء التي تـرجمت لـثالثية سـعودية

رمى  النالشئ .
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قـدم عـميـد كـليـة االعالم في جـامعـة بـغداد
األستاذ الدكتور عمار طاهر مطبوع جديد
ـكتـبـة اإلعالميـة تـناول فـيه جـميع أثـرى ا
فــنـون واأللــوان الـصــحــفـيــة في مـحــاولـة
ـــســاعـــدة الــصـــحــفـــيــ جـــادة تــســـعى 
الــريـاضــيــ والســيــمـا الــشــبــاب لــتــعـلم
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وتتـطلب مـهمـة شنـيشل احلـفاظ على
ــســتــوى لــتــدارك  الــســقــوط نــفس ا

الرابع والدفع عن اللقب
  ووقف الـــطـــرف اآلخـــر نـــدا وشـــكل
خطـورة  بعدمـا قدم  مـستوى واضح
واحـــرج اجلـــويـــة   لــــكـــنه دفع ثـــمن

النتيجة.
ŒdJ « »Ëd

وهــرب الــكـــرخ من  دائــرة  الــهــبــوط
يـناء بـتعـادلهـما سـاعـدة  ا لالدنى 
بـــهـــدف لــيـــتـــقــدم  اصـــحــاب االرض
ســادس عــشــر فــيــمــا زادت  مــعــانـاة
الـــبــصــريــ  وسـط اســتــمــرار نــزف
نـطقة النـقاط  والفـشل في  مغـادرة ا
تاخرة وبحـسرة الفوز  والفشل في ا
الدفـاع عن نـفـسه في  اسوء مـشـاركة

اخذت تزداد صعوبة مع مرور الوقت
ويعـول األنصـار  على  افـكار وخـبرة
دير الفني هاتف شمران في   تغير ا
واقـع احلــــال الــــذي اليــــحــــتــــاج الى

تعليق.
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وحـــقق الـــطالب فــوزا مـــهــمـــا  عــلى
الـصـنـاعـة بـهـدف رفـاع رمـضان د16
لـيحـافظ عـلى نـفس مـوقـعه اخلامس
23 مــتـــخـــلـــصـــا من مـالحــقـــة نـــفط
الــبـصــرة  ويـامل انــصـاره ان يــكـون
مـنافـسـا اقـوى في ظل تقـدم الـنـتائج
ــســـتــوى والــصــفــوف  بــاشــراف وا
جـثيـر من جـولـة الخرى  ويـنـتـظر ان
ـــزيـــد في واحـــد من افـــضل يـــقـــدم ا
مــواسم  الــفـريـق في الــعـقــد األخــيـر
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عــاد اربــيـل مــرة اخــرى لــلــمــنــطــقـة
احلمـراء  مـتاثـرا بخـسـارته الثـقيـلة
من مـضـيـفـه نـفط الـوسط في مـلـعب
الــنـجف  بـثـالثـيـة نــظـيـفــة   تـنـاوب
عــلى تـســجـيـلــهـا مــراد صـبـاح د25
ومهنـد عبـد الرحيم  د36 و92 وهو
امـــر يـــســتـــحق االشـــارة  من حـــيث
الـنــتـيـجـة والــتـقـدم وصـيــفـا مـؤقـتـا
وعــودة هـــدافه  لــلــتـــســجــيل  ودعم
حـظوظ الـفـريق بـعـد تسـجـيل الـفوز
الــتـاسع و حتــسن مــوقف الـتــرتـيب
بـــفـــضل اداء  الــــدفـــاع والـــهـــجـــوم
والزال الـــتــشــكــيـل مــتــوازن ويــقــدم
ــطــلــوبــة الــتي األداء والــنــتــائج   ا
يبـحث عـنهـا غني شـهـد  لالستـمرار
بـافـضـليـة  االمـور والـدفع بـهـا نـحو
األفــضل وفي  فــتــرة عـمـل مـتــقــدمـة
وقف للوسط الذي لم يـغادر مربع  ا
 ويحاول تـقلـيص الفجـوة  والعودة
للـصدارة الـتي  خسـرها  بـعد بـداية

مهمة 
عـلى اجلـانب االخـر مـؤكـد اخلـسارة
الـسـادسـة الـثـقـيـلـة  والـعـودة خـالي
الـــوفــاض مــااثــار غـــضب جــمــهــور
اربـيل والــفـشل فـي كل شيء قـبل ان
يـسـقط في دائـرة اخلـطـر مـرة ثـانـية
واســـتــــمـــر يـــخــــضع لـــتــــهـــديـــدات
مــواجــهـات    الــذهــاب الــتي اخـذت
منه الـكـثيـر كمـا لم يـظهـر في ملـعبه
وجـــمــهـــوره  كــمـــا يــجـب والبــد من

مراجعة سريعة لالمور.
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وعــاد اجلـويــة لــسـكــة االنـتــصـارات
بالفوز على  الكهرباء بهدف ليتقدم
ثــــالث مـــــؤقت وتـــــصــــاعــــد االمــــال
ـنـافـسـة عـلى الـصـدارة   بـضـغط بـا
جـمــهـوره الـذي ســر بـنـتــيـجـة امس
االول بــتــجــاوزمــهــمــة غــيــر ســهــلـة
واسـتــطـاع الـفــريق من ادارة االمـور
واحلصـول على  فـرصتي الـتسـجيل
االولى د 25عن طـريق مــنـتـظـر عـبـد
صطفى محمد االمير والثانيةد 56 
ومـن ثم حــــسم الــــلـــقــــاء واخلـــروج
بــكـــامل الــنــقـــاط  ورفع رصــيــده25

وفي حالـة  اسـتقـرارمن كل اجلوانب
ــــــدرب في حتـــــــول  يــــــشــــــارك بـه ا
واالعـبـ ومن واالدارة فــيـمـا  تـلـقى
الــصـــنــاعـــة  اخلــســـارة اخلــامـــســة
ـكانه  الـتاسع  15 ويعد ليـسـتمـر 
افضل الوافدين  واسـتفاد من جهود

عناصره في اكثر من مناسبة
 وفـرط الديـوانـيـة بـتـقدمه د 30امام
جـيـرانه الـقـاسم الـذي ادرك الـتـعادل
د65 ليـنـتهي ديـربي الـفرات االوسط
عـــــلى وقـع نــــتـــــيــــجـــــة الــــتـــــعــــادل
والنقطةالتي خدمت الضيوف للتقدم
مؤقتا للرابع عشر فيما زادت مشاكل
االحمـر الذي استـمر بـفشل  اخلروج
نـطقـة القـاهرة  مـهددا  بـفقدان من ا

مقعد البقاء.
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العبة مبارزة من
نتخب االردني ا

مـــتـــوتـــر.قـــطـــعت اجلـــزائـــر في نـــهـــايــة
آب/أغـسطس الـعالقـات الدبلـوماسـية مع
غربـية بـارتكاب مـلكـة ا الـرباط مـتهـمة ا
"أعـمـال عـدائيـة" عـلى خـلفـيـة خالف حول

مسألة الصحراء الغربية.
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غرب عـلى مدى عقود وضع هذا النزاع ا
في مـواجـهـة االنفـصـالـي الـصـحـراوي
ـدعـومـ من من جـبـهـة الـبـولـيـسـاريـو ا
اجلـزائـر.يـقـول نـاظم بـايـا مـؤسّس مـوقع
غـرب في ربع ـنـشـار الـسـاخـر "نواجـه ا ا
الـــنــهــائي: مـن يــفــوز يــأخـــذ الــصــحــراء

الغربية".
ـشـجـعون مع بـعض االسـتـثـنـاءات كرّر ا
ـغاربة أن الكرة يجب أن تبقى في أرض ا

لعب وليس في الساحة السياسية". ا
ـتابع ألحـداث مـبـاراة الـدوحة قـال عـمـر ا
"إنـهـا مبـاراة هـامة بـاسـتثـنـاء التـوترات
الـسيـاسيـة من يريـد تسـييـس القـضية ال
يـفهم شيـئاً في كرة القـدم".يضيف يوسف

) العب كــــرة الـــقـــدم عــــبـــاس ( 46عــــامـــاً
ـلـعب "ال شيء غـيـر كرة الـسـابق انه في ا
الـقـدم وال وجـود أليـة اعـتـبـارات أخـرى".
وسيـقى فأن كرة القدم تـابع "على غرار ا

ارسها فنانون".
ـغـرب كـما في خـالل األيام األخـيـرة في ا
اجلــــــزائـــــر رفـــــعـت وســـــائل اإلعـالم من
مــنـسـوب اخلــصـومـة.نــاشـد مـوقع "360
ــغـربـي الـســبت "مـارســوا كـرة ريــاضـة" ا

القدم ال احلرب".
وتـوقــعت الـقـنـاة الـرسـمـيـة "تي في 2 أم"
ـغـاربي في تــدويـنـة أن يـكـون "الـديـربي ا
رشح سـاخناً يجمع بال شك الفريق ا
ـنـافـسـة عـلى الـلـقب ضـد بـعـضـهـما في ا
ـا ال يـثـير الـدهـشـة اشـتـعلت الـبـعض".
ـشـاركات مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي 
سـاخـرة لكن مع رسـائل صـداقة.كـتب أحد
باراة ـغاربة قبل ا مـستخدمي اإلنترنت ا
"سـنـقـاتل ونـحبّ بـعـضنـا الـبـعض كـثـيراً

عند صافرة النهاية".

أوسـع عـــــــلـى ســـــــبــــــــاق اجلـــــــائـــــــزة
الـكـبرى".ومـازيبـ ليس الـسائق األول
وسم الـذي يصاب بـ"كوفيد-19 هذا ا
ـــكــــســـيـــكي إذ اخــــتـــبـــر ذلك كـل من ا
سـيـرخيـو بيـريس (ريد بـول) والكـندي
النـس سـتـرول (أسـتــون مـارتن) وبـطل
الـعـالـم الـبـريـطـاني لـويس هـامـيـلـتـون
(مـرسيدس) والفـنلندي كـيمي رايكونن
(ألـفــا رومـيـو) واضـطـروا الى الـغـيـاب
عن الـــســبــاقــات.وســيـــكــون الــســبــاق
اخلتامي قمة في اإلثارة والتشويق إذ
يـخـوضه هامـيـلتـون متـعـادالً من حيث
ه فـي ريــد بـول عــدد الــنــقــاط مع غــر
الــهــولــنـدي مــاكس فــيــرســتــابن الـذي
ـنـطـلـقـ مـبـاشـرة أمام سـيـكـون أول ا
الـبـريـطـاني الـسـاعي الى تـتويـج ثامن

قياسي.
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ـصـري عـمـرو ديـاب اعـلـن الـفـنـان ا
مفـاجأة جـديدة عبـر صفـحته على
موقع الـتواصل اإلجتمـاعي.فبعد
أن كـشف إستعـداده طرح أغـنية
بعـنوان خلى احلجـر ينطق نشر
بـوسـتـر ألغــنـيـة جـديــدة يـسـتـعـد
لطـرحـها قـريـبـاً ما أثـار حـماس
.األغنية حتمل عنوان كتر تـابع ا
من قـربك وبـدا ديـاب في الـصـورة
ـسرح مع ألـعاب ناريـة.و يطلق على ا
دياب ألـبـومه اجلديـد (عـيّـشني) أغـنـية
تلـو األخـرى فطـرح منه لـو بـتحب حـلو
الـــــتــــغـــــيــــيـــــر إنت احلـظ وبــــبـــــتــــدي من
و(رايـقـة) الـتي حـصـدت أعـلى عـدد الـزيــرو
مشـاهـدات عـلى يـوتيـوب فـحـققت  12 مـلـيون

مشاهدة.
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اسـتـذكـرت نـقابـة الـفـنـان الـعـراقـي
ـــاضـي عـــازف الـــكـــمـــان اخلــــمـــيس ا
ــــنــــاســــبــــة الــــراحل فـــــالح حــــسـن 
اربعينيته وبحضور عائلته  وعدد من
طرب ومـحبيه  وتضـمنت اجللسة ا
عـرض فـيــلم قـصـيـر عن حـيـاة الـراحل
أعـده ونــفـذه الــفـنـان كــوكب الــسـيـاب
فــيـمــا عـزف الــفــنـان احــمــد الـقــصـاب
مقطع موسـيقي على الـة الكمان اهداء
الى روح الــفــقـــيــد. وقــدمت اجلــلــســة
االعالمـيـة بشـرى سـمـيسم قـائـلـة (قبل
اربـع يـومـا صمـت كمـان فـالح حسن
الى االبد بعد ان كان مـعه طيلة حياته
فــفي كل مـرة ازوره كــنت ارى الــكـمـان
بجانب سـجادة صالته فهـو يؤمن بان
كـمـا قال ـوسـيقى هي سـلم الى الـله  ا
نيتشة :ليس هنـاك من حقيقة بعد الله
رحم الــله ابـو عالء ـوســيـقى  ســوى ا
واسكـنه فـسيح جـناته )واضـافت (ولد
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بــولص ابــتـهــال عـبــد الــرحـمن عــبـود
ـان عــبــد الـرحــمن عــبـود الــبــيـاتـي ا
الـبيـاتي سمـيرة عبـد الرحـمن إبراهيم
ـيـا حي ثـائرة عـبـاس طـاهرة حـسن ا
: عـبــد احلـسـ إضـافـة الى الـرسـامـ
زهـيـر عبـد األحد خـلـيل أحمـد حسـن
دخــيل أســعــد عـلــوان مــحــسن نـواف
احلـمـد تـمـيم عـبـد الـرحـمن الـعـباسي.
وقـالت رئـيـسة اجلـمـعـية الـفـنـانة مالك
ـعــرض يـعــدّ فـرصـة جــمـيل إن (هــذا ا
لــتــبــادل الــتــجــارب واخلــبـرات وخــلق
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ــتــواصل ضـــمن حــراكـــهــا االبــداعـي ا
وتـنظيمها للعديـد من األنشطة الثقافية
والـفنية داخل وخارج العراق وب 23
كـــانــون أول اجلــاري وحــتى  2كــانــون
قبل  ستـقيم جمعـية كهرمانة الـثاني ا
لـلـفـنـون بـرئـاسـة الـفـنـانـة مالك جـمـيل
مـعرضاً لـلرسم في العـاصمة الفـرنسية
بـاريس حتت عـنوان (جـمعـية كـهرمـانة
لــلـــفــنــون ســفـــيــر االبــداع واجلــمــال)
ويـــهـــدف إلى مـــد جـــســـور الــتـــواصل
الــثـقــافي والــفـني بــ فــنـاني الــعـراق
والـعـالم لـلنـهـوض بالـتـنـميـة الـثقـافـية
ـسـتوى والـفـنـيـة فضالً عـن االرتقـاء 
الـفنـون التشـكيـلية في الـعالم وإثـرائها
ـــبـــدعـــ من بـــاجلـــديـــد من جتـــارب ا

 . الفنان
ـعــرض نـخــبـة من  ويــشـارك في هــذا ا
الـــفــنـــانـــات والــفـــنــانـــ من أعـــضــاء
اجلـمـعيـة حـيث تشـارك عـشر رسـامات
عــراقـيـات فــيه هن :مالك جـمــيل هـنـاء
مـحـمـد قـادر حـوراء سـتـار سـعـيد مي
حـــســام عــبــد الـــرحــمن مـــنى الــيــاس

الــــراحل في بـــغـــداد عـــام 1942 عــاش
ـبكر طفـولة فـقيرة زاد هـمهـا مرضه ا
عام 1952 دخل معهـد االمل للمـكفوف
وكــان يـــعــاني مـن ضــعف فـى بــصــره
ـــعــهــد عــام 1958 وكــان تــخــرج من ا
عـزفـه االول عـلى االيــقـاع ثم اجته الى
الــكــمــان وعــزف بــعــمــر مــبــكــر خــلف
ــنـكــوب ومن خالل ـطــرب ســلـمــان ا ا
مــرافــقـته له جــال في مــنـاطق الــعـراق
كـافـة وتــعـلم اطــوار الـغـنــاء الـريـفي 
وكـــان والـــده عـــلـى عالقـــة جـــيـــدة مع
حضيري ابو عزيز عمل معه عام 1959
وفي عام 1964 في برنامج ركن الريف 
طـرب ياس خـضر وحلن تعـرف عـلى ا
له اغــنـــيــته االولـى (تــواعــدنـــة وعــلى
ــوعــد اجــيــنه) وهـــو من عــرفه عــلى ا
عـزف مع ــلـحـن طـالب الــقـره غــولي  ا
طرب العـراقي والعرب الكثيـر من ا
وكــــان رئــــيــــســــا لــــفــــرقــــة ســــعـــدون
وسيقية عام †1985 فقد بصره جابرا
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فـاز فــسـتـان مـلـكـة جــمـال الـعـراق مـاريـا
ـترتـبة الثـالثـة في عرض افضل فرهـاد با
ـلـكــة جـمـال الــعـالم اقـيم مـودل فــسـتــان 
ضـمن فــعـالــيـات مــسـابــقـة مــلـكــة جـمـال
الـعالم  2021 الـتي تـقام الـشـهـر اجلاري
عــلى جـزيــرة بـورتــوريـكــو حـيث تــتـواجـد
حـالــيــا فــرهـاد.والــفــسـتــان من تــصــمـيم
ـصمم الـعراقي سـيف الـعبـيدي وجـسد ا

فيه التراث العراقي والنقوش العربية.

عرض لـيس هو الـعالم حـيث أن هـذا ا
األول من نـوعـه الـذي تـقـيمـه اجلـمـعـية
فـي بـاريس إذ سـبـقــته مـعـارض أخـرى
أقــيم بــعــضـهــا حتت عــنــوان (من بـرج
بـابل الى بـرج إيـفل) بـحـضور الـسـفـير
الـــعـــراقي في بـــاريس عـــبـــد الــرحـــمن
احلــســيــني والــقـائـم بـاألعــمــال حــيـدر
الـشمـرتي) وتابعت (كـما سـبق للجـعية
أن قامت عبر فرعها في باريس بتنظيم
ــعـارض والــفــعــالــيـات الــعــديــد من ا
واألنـشـطـة الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة الـتي
شــارك فــيــهــا فــنــانــون من الــعــراق
والــوطن الـعــربي والـعــالم إضـافـة
الى مـلـتقى كـهرمـانـة للـفنـون الذي
سـبق أن أقيم لـلمدة من  29 تـموز
ولـغـايـة  7آب 2015  حتـت شـعار
(إبـداعات فنـية من برج بابل إلى
ــشــاركــة خــمــسـة بــرج إيــفل) 
وثـالث فـنـانة وفـنـانـة وكانت
لـه أصداء وردود أفـعـال مـهـمة
ـــــعـــــنـــــيــــة لـــــدى األوســـــاط ا
واجلـــــالــــيـــــات الــــعـــــراقــــيــــة

والعربية).

فـضـاء لـلـقـاء والـتـعـارف بـ الـفـنـانـ
الـــــعــــرب والـــــفـــــنــــانـــــ األوربـــــيــــ
والــفـــرنــســيــ واإلســـهــام في إغــنــاء
احلــقل الـفـني الـعــربي واالنـفـتـاح عـلى
ثـقافـة اآلخر من خالل الـفن الـتشكـيلي)
وأوضــحت ( نـسـعى إلى تـكـريس سـبل
الــتــعـاون وتــوثـيـق الـعالقــات الــفـنــيـة
عـرفة والـثـقافـيـة واكتـشـاف وتعـميـق ا
وروث الثـقافي الفرنـسي واختيرت بـا
بـــاريس ألنــهـــا بــلـــد الــثــقـــافــة واحلب
واجلـمـال وملـتقى الـفنـان من كلّ دول

الريف واي مطرب الينجح اال مع فالح
حـسن)واضـاف (سـافـرنـا انـا وهو الى
الـعـديـد من دول الـعـالم امـريـكـاولـندن
وبــاريس كـان الـفـنــان سـعـدون جـابـر
يــعــتــمــد عـلــيه خــصــوصــا بــرســالـة
عنونة اطوار جنوبية ) اجستير ا ا
مـسـتـذكـرا (حـدث ذات مـرة في لـندن
كــانت فــرقــة هــانـي مــهــنــا تــعــتــمـد
االجـهــزه والـتــقـنـيــات احلـديــثـة في
العزف  نـهض فالح وبدا يـعز ف على
الكمان ضجت القـاعة كون لديه طريقة
عـزف خـاصــة به ولم يـظـهـر اي عـازف
يـضـاهــيه كـونه هــو فـرقـة كــامـلـة كـان
ـطرب جـلب فـالح حسن يـفرض عـلى ا
سواء كان عربي او عراقي انا عايشته
وعاصرته فالح حسن حي بيننا رحمه

الله). 
وفي ختـام اجللـسة  قـدم الفـنان احـمد
الـقصـاب مـقطـوعة مـوسيـقـية عـلى الة

الكمان رثاء للراحل فالح حسن.
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الـعالمـة الـعـراقي صـدر له كـتـاب جـديـد بـعـنـوان (وماذا عن
واطن?) وهـو اجلـزء الثـالث والـسبـعون من أوجـاع الـوطن وا

موسوعة العراق اجلديد.
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وزير الـثقافة العراقي السابق تلقى
امــــنـــــيــــات االوســــاط االعـالمــــيــــة
والـثـقـافــيـة بـالـشـفــاء الـعـاجل بـعـد
تــعــرضــة لــوعـكــة صــحــيــة ارقـدته

فراش العافية.
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مدير عـام شبكة اإلعالم اجملـتمعي االردني اعلن ان الـشبكة
شـاركة منـظمات نـظمت اخلـميس بازارا حلـقوق اإلنـسان 
ـقـيـمـ بحـقـوقـهم في ـواطـنـ وا حـقـوقـيـة بـهـدف تـعـريف ا

مجاالت مختلفة.
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ـسـلسل الـعـربي(عـنبـر سـتة) ـمثـلـة الـعراقـيـة تشـارك في ا ا
ـؤلـفه هــاني سـرحـان واخــراج عـلي الـعـلـي وبـطـولـة سالف

فواخرجي وصبا مبارك واي عامر.
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منـسق الفـريق الـوزاري للـتعـلـيم اإللكـتروني بـوزارة الـتعـليم
العالي والبـحث العلمي العراقيـة حاضر اجلمعة في الورشة
ـعـنونـة (الـنشـر الـعلـمي لـلجـامـعات التـدريـبيـة اإللـكتـرونـية ا
ـية : ـسـتـوعـبـات الـعـا سـجـلـة في ا الـعـراقيـة في اجملـالت ا

احصاءات و مؤشرات العام 2021).
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مـديـرة مــهـرجـان كـرامــة الـدولي ألفالم حــقـوق اإلنـسـان في
دورته الـ 12 في االردن شـــاركت في الـــنـــدوة الــنـــقـــاشـــيــة
هـرجـانـات السـيـنـمائـيـة والـتـغطـيـة اإلعالمـية بـ الـنـقد لـ(ا
ـهــرجـان األربــعـاء الــواقع والـبــروبــاغـنــدا) الـتي نــظــمـهــا ا

لكي بعمان. ركز الثقافي ا اضي با ا
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االديب الـعراقي تـلقى امـنيات االوسط الـثقـافيـة بعـد تعرضه
جللـطة بـعـينه ارقـدته فراش الـعافـيـة في احد مـشافي بـغداد

متمن له عودة سريعة لوسطه االدبي.
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الـكاتب الـسوري يـكتب كـلمـات تسع أغـاني وشارة مـسلسل
(ســنـــوات احلب واحلــرب) في  تـــعــاون جــديــد ســـيــجــمــعه

باخملرج الليث حجو.
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تقدم الفرقة الوطنية للتمثيل على
خشبة مسرح الرشيد العرض
سرحي (حرب العشر دقائق) تأليف ا
علي عبد النبي الزيدي إخراج
ابراهيم حنون .تمثيل : اسيا كمال 
قحطان زغير  احمد شرجي  مهند
علي  اعتبارامن اليوم االثن وااليام
التالية ويبدأ العرض الساعة
السادسة مساء.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7145 Monday 13/12/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7145 اإلثن 8 من جمادى االولى 1443 هـ 13 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

UN²MÐ≈ WÐuDš wO% ‚“«d «b³Ž

ـتابـع بـشكل كـبير اخلـاصة بي).وتـفاعل ا
مع الـصـورة مـتـمـنـ لنـاهـد الـعـمـر الـطويل

والسعادة مع زوجها.
صرية غادة عبد الرازق مثلـة ا كـما أعلنت ا
خـطوبة ابنـتها روتانا اذ نـشرت صورة لها
بـرفقـة خطـيبـها عـلى حسـابهـا اخلاص على
مــوقع الــتــواصل االجــتــمــاعي وقــد عــلّــقت
عـبـدالـرازق عـلى الـصـورة بـالـقـول(تـهـانـيـنا
حــبـــيــبــتي روحي كـل شئ في هــذه احلــيــاة
أتـمنى أن تـكون احليـاة القادمـة أعطتك وكل

.( ماتريده ألنك تستحق أحبك كثيراً
وكـانت فاجأت عبد الرازق اجلمهور بنشرها
صـورة من جـلـسة تـصـويـر جديـدة أجـرتـها
وذلـك عــلى حــســابــهــا اخلــاص عــلى مــوقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي.وارتـدت فـي الـصـور
مــعــطـفــا طــويال تــاركـة شــعــرهـا مــنــسـدال
ونـوّعت ب الصور اذ في اثنت منها بدت
بـاألبيض واألسـود. ونالت اطاللـتهـا اعجاب
عـدد كـبـيـر من اجلـمـهـور. وكـان رواد مـواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي تـداول خـبـر إنـفـصال
عـبد الرازق عن زوجها مديـر التصوير هيثم
زنيتا بعد حوالي سنة على زواجهما بشكل
مــتــســارع في صــفـحــاتــهم اخلــاصــة.ونـفت
عـبـدالرازق هـذا اخلـبر بـصـورة نشـرتـها في
حـسابها اخلاص ظهرت فـيها برفقة زوجها

ناسبات. من إحدى ا
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ـمــثل الـســوري بـاسل خــيـاط زوجـته هــنـأ ا
نـاسبـة عيـد ميالدهـا بكـلمات نـاهد زيـدان 
رومـانـسـية جـدة.ونـشـر صورة جتـمـعه بـها
وهـمـا يرتـديان الـلون األبـيض عـبر حـسابه
عــلى مــوقع الـتــواصل اإلجــتـمــاعي.وإرتـدت
زيـدان فـسـتـانـاً ضـيـقـاً بـالـلـون األبـيض مع
فــتـحـة تـكـشف عن ســاقـيـهـا وإرتـدى بـاسل
بـنطـال بالـلون األبـيض مع تـيشـيرت بـاللون
األبـيض وبـدت إطـاللـتـهمـا الئـقـة جـداً عـلى
يـعـضـهـما.وعـلق خـيـاط عـلى الـصـورة قائالً
بـالـلغـة اإلنكـليـزيـة (عيـد ميالد سـعـيد لـنيـنا

ال تـنــجـر حملــاوالت الـبــعض  السـتــفـزازك . صــحـتك
جيدة.يوم السعد االربعاء.
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علـيك االسـتفـادة من الـنـقد وتـقـبلـه بشـكل سـلس.يوم
. السعد االثن
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حاول أن تـكون أكثر فاعـلية فى التواصل مع زمالئك
فى العمل. 

—u¦ «

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.

”uI «

قـرب منك لـديه مشـاعر اجتاهك هناك شـخص من ا
.رقم احلظ 9.
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اكــسب ثـقـة الــشـريك وإال ازدادت شـكــوكه فـيك. يـوم
السعد اخلميس.
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انـتبه جـيـدا لالشـخاص الـذين تـتعـامل مـعـهم وحاول
رؤيتهم بشكل آخر. 

bÝô«

مـارسـة هـوايـة أو الـقـيام بـرحـلـة أو تـفـاجأ تـتـحـمّس 
بلقاءٍ شيّق. رقم احلظ .5

Ë«b «

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
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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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يـكـتب لي :  (عـود لـيش مـاجتـيب من  االشـارة الـضـوئيـة وانت فـي طريـقك الى
االسـتوديـو وتـضـيف عـلى الـقنـفـات  واحـد من الـنـاس ; عادي المـيـزة له . صـبـية
ناديل الورقية ; بياع كنافة ; ارملة تبيع البالونات ها?). تبيع الورد ; شيخ يبيع ا
ـتقشف كلـما سـمعت اغـنية عـفيـفة اسـكندر وانـا صغـير قبـل ان اتناول فـطوري ا
درسة انال  درجة عالية في الـلغة العربية : مرّ بي بائع  الورود قـبل ذهابي الى ا

وشذا الروض من جناحيه فاحا. بعدما زار نرجساً وأقاحا صباحاً
وكــلـمــا سـمــعت اغـنــيـة حــوريـة حــسن : عــمـري  كــعـمــر قـطــرة من الـنــدى  عـلى

.. والعمر اليقاس بااليام والسن  .. الغص
او هكـذا كـنت احـفظـهـا  .. حوريـة صـوتهـا مـقـرون باالخـفـاق باالمـتـحان اقـتـرانا

شرطيا !
أمس في شـارع الكارديـنز بعـمان التـقيت شخـصا باسـما يحـمل هماليا من دبب
ـلـوءة هواءا  في بـلـونـات او نفـاخـات وهـو يرجـوني ان اشـتري وقـردة واشجـار 
واحـدة منـهـا ..وحفـيدي هـنـاك ببـغـداد  اليفـضل هـذا النـوع من الـدمى .. قال لي
صـاحـبي : خـذه الى االسـتـوديـو وحـاوره لـعـلك واجـدا فـيه ضـالـة صـاحبـك الذي

يلومك ..
تنمـرين !!قليال ما اواجه تنـمرا واضحا على مواقع قلـت سوف حتفز علي تنـمر ا
الـتواصل االجـتـماعي ; التـنـعشـني صـفات مـثل (قـامة ثـم قيـمـة ) ..البد ان تـكون

على تمن...
 مـسـكـ هـو الـنـمـر .. هــو اصـيل ومن نـسل طـيـبــات .. الـعـربي من الـنـمـور وفق
هجن - مـنهـا -  أكبر وصف لم يـرد عنـد اجلاحظ او الدمـيري :  االصـيل غيـر ا
وأقـوى أنواع الـقِـطط الـعـربـيـة ولـكـنه يـبقى األصـغـر حـجـمـاً بـ سُالالت الـنـمور
جمـيـعـها الـتي تـنـتشـر في قـارتي آسـيا وإفـريـقيـا . وأطـلق الـعرب عـلـيه كـنى عدة

رسال. منها: أبو جعدة وأبو خطاف وأبو الصعب وأبو عمرو وأبو ا
النـمور العربيـة تقطن اجلبال العـالية على عكس مـا يظنه العامّـة من أنها حيوانات
قاطـنة للصحراء ومـناطق اآلجام الغالبة عـلى الدول التي تستوطـنها فهي تتواجد
بـصـورة رئـيـسـة في جـبل سـمحـان في مُـحـافـظـة ظـفار الـعُـمـانـيـة ومنـطـقـة عـسـير
يت بـفلسط . اجلبـلية في السـعودية وفي محـمية ع جـدي بالقرب من الـبحر ا
اعز البري الطـهر العربي الثعالب تقـتات النمور العربـية على الوعول النوبـية ا
ـر منـطقـة خاصـة به يقـوم بالـدفاع ـتلك كل  وغيـرها مـن احليـوانات اجلـبلـية و

عنها ضد النمور األخرى من اجلنس نفسه .
كيـف الصـقوا به تـهـمة الـتـنمـر النه  يـبقى حـذراً من الـتواجـد البـشـري . والنـمور
حيـوانـات انـعـزالـيـة ال تلـتـقي غـيـرهـا من الـنمـور إال في فـتـرة الـتـزاوج الـتي تدوم
تقريباً  5 أيام حيث يتم خاللها التزاوج مرات عدة . وبعد فترة حمل تدوم ما ب

 98 إلى  100يومِ.
ـا وضــعـوه في بـوتـقـة ضـيــقـة كـمن يـحـبس ـصــطـلح حـديث جـدا ر مـاعــلـيـنـا فـا
الـعفريت في مـصبـاح عالء الدين :  مـصطـلح تنـمّر هو إثـارة  ألفكـارٍ مغـلوطة عن
احليـوانـات وعن صـفاتـهـا ومـحـاولة جتـيـيـر أفعـال مـشـحونـة بـالـكراهـيـة واحلـقد

والتعالي والتغطرس على أنها أخذت من احليوانات  !
عطف االسود الـثقيل تمتدح  ذاته يـكتب لي مجددا :شفـتك با
اذا تـنـسى شـمس طـقس الـبـلـد الـذي اعـطـاك االقـامـة .. 
ـيـاومـة ـاذا التـنــزل الى مـسـاطـر  الـعــمـال بـا الـعـراق ? 
وتـضـعـهم فـوق الــقـنـفـات الـتي يـجــلس عـلـيـهـا من وجـد

السعادة بعد خروجه من بالده  ?

عمان
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عــلى قـدمــ وله ذكـريــات مع عـمــالـقـة
وسيقى والغناء). الطرب وا
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ـداخالت بـعـدهـا تـوالت الـشـهـادات وا
بـــحق الـــراحل من زمـالئه واصـــدقــائه
ـطـرب عـبـد احلـس ومـحـبـيه مـنـهـم ا
الالمي الذي قال (فالح ع العراق من
الشمـال الى اجلنوب تعـرفت عليه عام
1969 في احـدى االمـسـيات فـي حدائق
الـسـكـك انـا وسـعـدي احلـلي وعـدد من
مـــطـــربـي الـــريف  عـــام 1984 اتـــصل
سـعـدون جـابـر بـسـعـدي احللـي وفالح
حــسن وفــرقــته الــريــفــيــة وبــحــضــور
غنـيت انا لـحن الـكبيـر بلـيغ حمـدي  ا
وســعــدي احلـلـي بــرفـقــة فــالح حــسن
نـهض بـلـيغ حـمـدي وقـال انت بـتـعـمل
ايه يافا لح وقبل يده). وشهادة اخرى
لحن محسن فرحان الذي من شيخ ا
ــوقف مـــؤثــر جـــدا لــدي صـــلــة قـــال(ا
طويـلـة بالـراحل كان يـصاحب مـطربي

الى االبـد بــسـبب انــفـصـال الــشـبــكـيـة
سـافـر الى لـندن لـلـعالج لـكن بال فـائدة
ومنذ ذلك التاريخ انزوى تماما وغابت
وكـانت اخـر مـشـاركة له عـنه االضـواء 
ـطرب الـريفي رعـد الـناصـري عام مع ا
1988 في اول شـــــريط له) مـــــؤكــــدة ان
(فالح حـسن  هو خالصـة شجن مـعتق
اليـطاوله عـازف وهـو مفـهـرس االطوار
الــريــفــيــة والــعــارف بــحـدودهــا كــونه
مدرسـة من االنغام
وتــــــــــــاريـخ
ـــــشي
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ـرة األولـى الـتي تـلـفت انـتـبــاهي وغـيـري من الـكـتـاب لـعـلـهـا هي ا
ـدونـ تـلك اإلجنـازات الـتي تـسـجل في عـاصـمـتـنا والـفـنـانـ وا
ـدن ومـوطن أولى مدارس االنيـقـة بغـداد كـبيـرة الـعواصم وأم ا
الــتـعـلـيم بــالـقـدم ومـدرسـة الــشـعـوب في الـفـن والـثـقـافـة واالدب
ـؤسسـات أنـها أمـانة حتـقـقهـا جـهة أكـبر من الـوزارات ومن كل ا
الـعاصـمة بـغداد وخـادمتهـا ومركـز إشعـاعها الـتنـويري والـفكري
في عـصـور ازدهـار احلـضـارة الـعربـيـة اإلسالمـيـة هـذه الـفـرصة
ثقف احلضاري الذي أستحق دفعتني للكتابة عنها وعن أمينها ا
ـعمـارية انه ـساته ا مـنـا أن نكـتب عنه بـعظـمة اخالصـه وتفـانيه و

عمار عالء معن. ا
أمـانة بـغداد وبـعد الـيقـظة احلـضاريـة التي فـاقت علـيهـا منـذ تولي
دة مـسـؤوليـتهـا األم مـعن خطت خـطوات إيـجابـية بـرغم قصـر ا
الـزمـنيـة الـتي ال تـتجـاوز الـسـنة الـواحـدة ضـمن (مشـروع نـهـضة
بـغـداد) الـذي اعــتـبـره مـشــروع تـأهـيل الـذوق الــعـراقي من بـراثن
ـتـنـبي تـلك الـرئـة الـغــزو األجـنـبي ومـخـلـفـاته بـدأ بـتــأهـيل زقـاق ا
الـثقـافيـة التـي يسـتبـدل فيـها الـناس أحـزانـهم باألفـراح والهـمجـية
بالـوعي والكراهـية بـالتـسامح والعـنف بالـسالم ويتـنسم من هذا
الزقـاق الذي تـعج مـنه رائحـة الثـقافـة من االجتـاهات االربـعة ومن

ية عبق الثقافة ونسمات دجلة العذبة. مختلف اللغات العا
ــتـنــبي ســتـنــطـلق بــعـد أيــام احـتــفـاالت فـهل تــعــلم أن من زقـاق ا
ـيالديـة  2022 لـيـكــون أيـقـونـة الـعــراقـيـ بـأعــيـاد رأس الـســنـة ا
إضــافـيـة ضــمن مـشـروع نــهـضـة الــعـراق الـذي زين الــعـديـد من
جسور بغداد وتقاطعاتها بالفن األصيل لقد زين جسر الصرافية
ـنـال لكل نـصب لـلشـاعـر اجلـواهري واحلـلم الـكبـيـر بـات قريب ا
مـحب لـلوطـن ويفـخـر بتـاريـخه احلضـاري مـشروع إعـادة تـأهيل
فخرة بعد ان عـمارية والهوية البـغدادية ا شارع الرشـيد التحفة ا
غـيبه اإلهمـال على مدى  19 عامـا سيعـيد له اشـراقته وابتـسامته
وســـيــزيح عـــنه بــشـــاعــة احلـــرب والــدمــار ويـــكــنس مـــنه عــوادم
الــسـيـارات وعـربــات الـبـقـالــة واكـوام الـنـفــايـات ولـو حتـدثت عن
النصب والـتماثيل واحياء الـشوارع التراثية والـشناشيل والعمارة
ـنـاطق الــسـيـاحـيــة والـفـنـون الــتـشـكـيــلـيـة واألزقـة الـبـغـداديــة وا
ـقالة التي أبـغي منها فقط قاهي الـتراثية فـلن تستوعـبها تلك ا وا
أن تـكـون وخــزة ودافـعـيـة ودعـم ألمـ بـغـداد الــذي يـحـاول بـذوق
عـمـراني جـمـيـل وبـعـقـلـيـة مــدنـيـة انـيـقــة تـمـثل خـلـطــة من الـثـقـافـة
دنية العصـرية أن يعيد لبـغداد اشراقتها. واجلمالـية التاريخيـة وا
انها خـطوات التـحدي لـلمعـمار الذي نـقف اليوم بـجانبه مـساندين
له ومـبـاركــ خلـطـواته وابـداعــاته الـتي تـمــسح عن بـغـداد دمـوع

احلزن وتستبدلها بصورة الفرح واألمل والتحدي.
ـبـدعـ اخملـلـصـ هم في ـعـمـار عالء مـعن ونـخـبـة من ا أمـ ا
سـبـاق مع الزمن لـلقـفز بـبغـداد بصـورة وحلـة جديـدة تنـافس مدن
تـطـورة األمر الـذي دفـعنـا لـلـكتـابـة وألول مرة عن مـنـجز الـعـالم ا
ـباركة حضـاري يتحـقق في قلـب العراق (بـغداد) لـعلـها اخلـطوة ا
ــعـمـاري والـفـني الـذي ـضي بـذات الـتـوجه ا النـدفـاع اآلخـريـن وا
يـعـيـد لـلـمـدينـة الـعـراقـيـة ألـقـها وجـمـالـهـا ويـكـشف عن صـفـحات
جـديـدة من اجملـد الـعـراقي تـخـرج من بـ ركـام احلـروب وتـعـيد
للـعراقي فـرصة صنـاعة األمل في حاضر ومـستقـبل يبزغ وهجه
وابــتــســامــته في عــيــون األجــيــال اجلــديــدة نــعم بــدأنــا نــحــضـر
الـفـعـالـيـات الـفـنـيـة الـتي تـكـشف عن أصـالـة الـفن الـعـراقي الـتي
ـعرض الـفني جلـمـعيـة الـفنـان حتـظى برعـايـة امانـة بـغداد مـثل ا
الـتشـكيـلي وضم  100 بوسـتر من تـصميم فـنانـ عراقيـ كبار
أمثـال جـواد سلـيم وحـافظ الـدروبي وآخـرين في ذكرى االحـتـفاء
ـئـويـة الـدولة الـعـراقـيـة وفي فـلـسـفـة األمانـة ان الـفن له دور في
دينة. حقيقة تنشيط وتطوير السلوك اجملتمعي وجمالية ا
كـل الـنــيــاشـ في صــدر بــغـداد وبــوابـاتــهــا الـتي
تــنــتـظــر من األمــ ازالــة الـصــدأ عــنــهـا لــتــكـون
ليء مسـاهـمـاته هـذه أوسمـة شـرف في صـدره ا

بحب العراق.   

ي  { كاتب وأكاد
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الى من يحمل القلم ومن ينطق باخلبر.ويسمع اخلبر.
ارفع التعازي بفقدنا غازي فيصل..

ـــوزون في عـالقـــاته ا ـــوزون فـي درجـــاته الــــصـــوتـــيــــة  ــــذيع ا ا
ـدرسـة الـتى عـرفت نـاظم االجـتـمـاعـيـة  كـفـيـصـل حـسـون ذات ا

بطرس
ومـحـمـد على كـر وسـعـاد الهـرمـزي وصبـيـحة
ـدرس احـد ـدرس وكـان ابن اخـيـهـا طـيف ا ا

طالبي.
اال يـاحــمـامــات الــعـراق اعــنـنـي وابـكــ مـثل

بكائيا. 
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فرده  رء من أن يعـيش في اجلنة  ليس ثـمة عقاب أقـسى على ا
هذا مـا قاله سارتر و هذا مافـرضه علينا نظـامنا الوجودي أفراداً
و جمـاعات  أن نـكون مـع االخرين مـؤثرين ومـتأثـرين بهم وألنــي
عـجـبتُ من أولـئك الـذي يفـضـلـون  العـيش في اجلـحـيم  على أن

يكونوا مع اآلخرين .
لـكون مـبـررات قد تـكون وما أن سـألت حـتى وجدت أن اجلـميـع 
وت الوجدان منطـقية  فعنـدما تغيب االنسـانية  وينعـدم الذوق و
ويـعتل الـضمـير يـتصدر الـتافـه  ويـتسيـد ذوي األعاقـة الفـكرية
ـعرفي  هذا األمـر الزمه أن تضع كل شخص وأصـحاب اجلهل ا
حتت مجـهر كبيـر وعدسات بـصيرة التخـطىء  فإذا قلت احلـقيقة
خـسـرت النـاس  وإذا سـكت خـسرت نـفـسك حـينـهـا ستـكـون ب
ـتفرج الصـامت لهذا  االنحدار أمر من أمـرين إما أن تأخذ دور ا

تصدي . (كاألبكم الذي اليكذب) او دور ا
 وماضرك أن خسرت من اليفهمك إن االنسان الذي يحترم نفسه
مــؤكــدا انـه ســيــحــتــرم االخــرين  اجلـــمــيع مــعــارف مُــحــتــرمــ
ـنزلـة خطرة جـداً  حتتاج واالصدقـاء أصدقاء  ال مُـقربـ فهذه ا
الى زمن طويل وجتـارب مُضنـية  إن كل أنسـان فينـا يتحرك وفق
مـاتـمـلـيه عـلـيه نـفـسه و فـكـره و كل قـول او تـصـرف هـو أدل دلـيل
علـيه  إن في كالمنا أو سلوكنا  وحتى  إيـقاعنا األنساني  خير
مُعبـر صادق عنا  حتى لو اخـضعها اآلخر حلسـاباته الشخصية
ا تـكون خـاطئـة نحن مـرايا لالخرين ُسـبقة  الـتي ر أو افكـاره ا
رايـا متباينه فبعضها يُجـملك وبعضها يُشوهك  وبعضها وهذه ا

يجعلك ترى نفسك بحقيقتها دون رتوش .
والصـحـاب العـقـول الكـبـيرة واالرواح الـراقـية والـضـمائـر احلـية 
لــهـذا رفـيـقك لـيس من رافـقك .. بل من عـلـمك من  رأى داخـلك ال
خــارجك من جـمع شـتــاتك ال من يـذري رمـادك  مـن يـبـنـيك ال من
يــهـدمـك يـرتــقي بك ال من يــكـســرك أذكـيــاء الــقـلــوب وحـدهم  من
ن نُحب  يـحـسـنون األخـتـيـار لـهذا نـحن مـرايـا صـادقة وظـالالً  
وكل ظل اليتـشكل االمن ضـوء  (لكي تـبلغ مـطالع الـضوء البد لك
من اجتياز السحاب) كما قال الفيلسوف الفرنسي

جوبير .
ن فال تـخشى أن تكون مرآةً صادقة وظالالً  
ـرايا تُحب  يـعـني ان النـور يُحـيط بـكم فأي ا

تستطيع أن تعكس هذه الصور .
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صدر لسماحة العالمة السيد حس الصدر كتاب جديد
واطن ) ? يحمل أسم ( وماذا عن أوجاع الوطن وا

- وهـو اجلزء الـثـالث والسـبـعون من مـوسـوعة الـعراق
اجلديد –

عنيّة بشجون وشؤون الوطن احلبيب. وسوعة ا تلك ا
ـقـاالت الـتي نـشـرت لسـمـاحـته في والـكـتـاب يـتـضـمن ا
الصحف العراقية في شهر تشرين الثاني من هذا العام

.
همة : ومن فصوله ا

-حـــــــ يـــــــتـــــــســـــــلط
احلماميز !!

-مـا أحـلى الـعِزّ في
الوطن .

-ومـاذا عن الـفـسـاد
العلمي واألدبي ?

-مـــا أحـــوجــنـــا الى
أمثال ابن مسعود .
-ولـلتـعامل األخالقي

حكايات 
يطلب من :

07837685254
07901892340
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{ لــوس اجنــلــوس (أ ف ب) - يــشــدد
مــغـــني الــراب جـــاي زي عــلى أن رعــاة
البـقر في الغـرب األمريكي (كـاوبويز) ال
يشـبـهـون بالـضـرورة الـصـورة النـمـطـية
عــنــهم كــرجــال بــيض يــضــعــون عــبـاءة
بونـشو على الـظهـر آمال في أن يساهم
الويـسترن اجلـديد الـذي أنتـجه حلساب
نتـفليـكس بعنـوان (ذي هاردر ذاي فال)
فـي إسـقـاط هــذه األفـكــار اخلـاطــئـة عن
التـاريخ األمريـكي.واسـتعـان جنم الراب
ـجموعة الفتة األمريكي فـي هذا الفيلم 
مـثل السود على رأسهم إدريس من ا
إلبا وريـجينا كينغ لتـجسيد شخصيات
واقـــــعـــــيـــــة طـــــبـــــعـت تـــــاريخ الـــــغـــــرب
األمــــيـــركي.كــــانت أفـالم الـــويــــســـتـــرن
الـكـالسـيــكـيــة بــيـنــهـا ســلـســلـة دوالرز
تريلـوجي الشهـيرة مع كليـنت إيستوود
تتـطـرق بـدرجـة قـلـيـلـة إلى األقـلـيات. مع
ذلك كان مـا يقرب من ربع الـ(كاوبويز)
من أصحـاب البـشرة الـسمـراء وفق ما
يــــؤكــــد مــــخــــرج ذي هــــاردر ذاي فــــال
جـيــمس ســمــويل.وقــال جـاي زي خالل
مــؤتــمـــر صــحـــافي افــتـــراضي أخــيــرا
(كثـيرون يرغبون في إخفاء هذا اجلانب
من الـــــتــــــاريخ).وأبـــــعـــــد مـن الـــــطـــــابع
ــغـــني إلى أن هــذا الــتـــرفــيــهـي لــفت ا
الفيـلم يتميز بأنه يـسمح ألناس بالظهور
أل بــعــد جتــاهــلــهم في الــتــاريخ عــلى ا
وأفالم الويسـترن التقلـيدية في هوليوود
ـــمــــثـــلـــون الــــتي يـــهــــيـــمـن عـــلــــيـــهــــا ا
والـشــخـصــيـات الــبـيض.ويــؤكـد الـرجل
تزوج من ـوسيقي ا النـافذ في القطاع ا
بيونـسيه أنه تعلم الكثـير من هذا الفيلم
ـستـوى الشـخـصي.قد اسـتُوحي عـلى ا
هــذا الـعـمل من كـوكــبـة من رعـاة الـبـقـر
واخلـــارجــ عـن الــقـــانــون من الـــســود
واألمـيـركيـ األصلـي بـينـهم نات الف
وروفــوس بـــاك وشـــيــروكـي بــيـل الــذين
عـاشـوا في أمـاكن وحـقـب مـخـتـلـفـة ولم

يلتقوا يوما.
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ـعـلمـ  هذه شـهـادة  ملك ابن مـلك يـعامل دارس  وا هذه الـشـهادة تـستـحق أن يـطلع عـلـيهـا  مـدراء ا
حسب استحقاقه.
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لــيــمــثــله في تــرشــيــحــات جــوائـز
األوسكار لعام .2022

ـلكية األردنية لألفالم لـكن الهيئة ا
أعــلـنت في بـيــان اخلـمـيس سـحب
الــــتـــرشــــيح مــــؤكـــدة أنـه (في ظل
اجلـدل الــكـبـيـر الـذي أثـاره الـفـيـلم
وتـفـسـيـره من طـرف الـبـعض بـأنه
سّ بــالــقــضـيــة الــفـلــســطـيــنــيـة
ــــشــــاعــــر األســــرى واحــــتــــرامــــا 
وعـائالتـهم قـررت الـهـيـئـة الـعدول
عـن تقد أمـيرة لتـمثيل األردن في
جـوائـز األوسـكـار).أمـا الـسـعـوديـة
الـتي تنظم هذا الـعام أول مهرجان
ســيــنــمـائـي عـلـى أراضـيــهــا فــقـد
قــررت رفع الــفـيــلم من عــلى قـوائم

عدة للعرض. األفالم ا

الــرئـيــسـيــة لـذلك ســيـتم وقف أي
عـرض للـفيلم).وأضـاف دياب الذي
كـــتب الــفـــيــلم وأخــرجـه في بــيــان
نـشره عـلى صفـحته عـلى فيـسبوك
(نـحن مـؤمـنـون بـنـقـاء مـا قـدمـناه
بـدون أي إساءة لألسرى والـقضية
الـفـلسـطـينـية). شـاركت في تـمويل
فــيــلم أمــيــرة أربع دول هـي مــصـر
واألردن واالمـــارات والــســعــوديــة.
وأبـطـاله الـرئـيسـيـون أردنـيون من
بــيـنــهم صـبــا مـبــارك ولـكـن عـربـا
إسـرائـيـلـيـ يـؤدون ايـضـا بـعض
االدوار.ورشّـح األردن الــــــشـــــــهــــــر
ــصـور في ــاضي فــيــلم أمــيــرة ا ا
ـمــلـكـة والـذي فـاز بـثالث جـوائـز ا
في مـهرجان الـبندقـية السـينمائي

مـشـاهـدة الـفـيـلم من ألـفه الى يـائه
وعـقـدنـا أكـثـر من جلـسـة وتـوقـفـنا
مـــطــولًــا عـــنــد الـــتــفــاصـــيل الــتي
يـتنـاولهـا قبل اإلعالن عـن موقـفنا
الـــــرافض له واألجـــــدر بــــدلًــــا من
دعـوتهم لـتشـكيل جلـنة أن يتم طي
صــــفـــحــــة الـــفــــيـــلـم مـــرة واحـــدة
ولـألبد).ورأت حـركة حـمـاس التي
تــتــولى الــســلــطــة فـي قــطــاع غـزة
ويـقـبع في سجـون اسـرائيل مـئات
مـن أعــضــائــهــا أن (فــيــلم أمــيــرة
ــسيء لألسـرى ... خـدمــة لـلـعـدو ا
الــصــهــيـوني). ولــكن ديــاب يــؤكـد
ويـكـرر أن (أسـرة الفـيـلم تعـتـبر أن
األسـرى الفـلسـطينـي ومـشاعرهم
هي األولـــويـــة لـــنـــا وقـــضـــيـــتـــنــا

أعــ اجلـنـود االسـرائـيــلـيـ عـنـد
نـقاط التفتيش.وكتبت الفلسطينية
ر جـهـاد عـلى تـويـتـر أن (الـفـيـلم
ليس سوى سيناريو اسرائيلي بال
أخـالق. هـذا الـفـيـلم يـهـ األسـرى
الـفـلسـطيـنيـ من دون أن يتـحدث
عـن مـــعـــانـــاة مـــئـــات من عـــائالت
األســـــــرى). وإزاء االنــــــتــــــقــــــادات
الــواسـعـة الـتي نـشـرت حتت وسم
#اسـحبـوا فيـلم أميـرة دعا اخملرج
مــحــمـد ديــاب الى تــأسـيس جلــنـة
مـــــخـــــتـــــصـــــة من قـــــبـل األســــرى
ــــــــشــــــــاهـــــــــدته وعــــــــائـالتــــــــهـم 
ومــنــاقــشـته.غــيــر أن رئــيس نـادي
األسـيـر الـفلـسـطيـني قـدورة فارس
رد بــبـيـان قـال فـيـه (حـرصـنـا عـلى

تــوجــيه انــتــقــادات شـديــدة له من
أصــوات فـلــسـطـيــنـيــة.فـقــد كـتـبت
ـاوي التي الـفـلـسطـيـنـيـة ليـديـا ر
تـؤكـد أنهـا أجنبـت ثالثة أبـناء عن
طــريق الــتــلــقــيح بــنــطـف زوجــهـا
الـسجـ لدى إسـرائيل أن (الـفيلم
سـيء جـــدًا لـــدرجـــة (أن) الـــواحــد
يـــقـــرف مـن كل تـــفـــاصـــيـــله ... لن
يـكسرنا فيلم أمـيرة وسيبقى اجملد
مـرفـوع الرأس عـالـيا وال أحـد على
وجـه األرض يـقـدر عـلى الــتـشـكـيك
في نـسب أبنائنا).اسـتطاعت ليديا
احلــــصـــول عــــلى نـــطـف زوجـــهـــا
بـواسطة رفـاق لزوجهـا حملـوا لها
لـدى اطالق سراحهم نطـفا صغيرة
 تـهـريـبهـا وفـقـا لهـا بـعـيدا عن

قـصة فـلسـطيـنيـة ولدت بـعد أن 
تـلقيح والـدتها صنـاعيا بـنطفة من
والـــــدهـــــا احلـــــبــــيـس في ســـــجن
اســرائــيــلي وهي وســيــلــة يــلــجـأ
إلـيها السـجناء الفـلسطيـنيون منذ
سـنـوات لتـجاوز الـشعـور بتـجمـيد
حـيـاتهم داخل الـسجن.ولـكن بطـلة
الــفــيــلم أمــيــرة تــكــتــشف بــعـد أن
صــارت راشـــدة أن الــنــطــفــة الــتي
ا اسـتـخـدمت لم تـكن لوالـدهـا وإ
لــســجَّــان إســرائــيــلي فـي صــدمـة
جتـسـد التـبعـات الهـائلـة لالحتالل

اإلسرائيلي.
وازداد اجلــدل حـول الـفـيـلم تـمـددًا
خـالل األســـابــــيع األخــــيــــرة عـــلى
وســائل الـتـواصل االجــتـمـاعي مع

رام الـــــلـه (أ ف ب) - أراد اخملــــرج
صري محمد دياب أن يقدم فيلما ا
يــروي مـأسـاة أسـرة فـلــسـطـيـنـيـة
ولــكــنه وجـد نــفــسه في قــلب جـدل
سياسي أوقف مسيرة فيلمه أميرة
الى األوســكـار ألن الـفـلـسـطـيـنـيـ
رأوا أنـه يــــخـــدم االحــــتـالل.بــــعـــد
عـــرضه في عـــدة مــهــرجـــانــات في
إيـــطــالــيــا وتـــونس ومــصــر ودول
أخـــرى قـــام اخملـــرج مـــنـــذ شـــهــر
ــثل الـفـيـلم تــقـريـبـا بـحــمـلـة كي 
األردن حـــــيـث  تــــصـــــويـــــره في
مـسابـقة األوسـكار.غـير أنه اضـطر
هـذا األسبوع ألن يعلن وقف عرض
فــيــلــمه ألنه كــان له وقع الــصــدمـة
. يحـكي الفـيلم عـلى الـفلـسطـينـيـ
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{ بـيـنـيـيـرو (الـبـرازيل)(أ ف ب) -
خالل الـتـفتـيش في أكـوام الـقمـامة
وسـط الـــروائح الـــنـــتـــنـــة وجـــيف
احلـيــوانـات الـشـاردة عـثـر الـفـتى
الــبــرازيــلي غــابـريــيل ســيــلــفـا ذو
االثـني عـشـر عـامـا عـلى كـنـز داخل
مـكب عـشـوائي: شـجرة عـيـد ميالد
بالسـتيـكيـة لم يعـرف أنهـا ستـغيّر
حـيـاته.من الـنـظـرة األولى ال يـبدو
أن هـــنــاك أي شيء يـــســمـح لــهــذا
ـشهد الـفتى بـإطعـام عائلـته. لكن ا
الــذي خــلّــده مـصــور مــتــعـاون مع
وكـالـة فرانس بـرس في الـثامن من
تـشـرين الـثـاني انتـشـر عـلى نـطاق

واسع حول العالم.
قــبل بــضــعــة أســابــيع مـن نــهــايـة
الـعام أثـارت صورة الـفتى األسود
الـهزيل العاري الـصدر الذي يحمل
شـــجـــرة عــيـــد مــيـالد صــغـــيــرة ال
يـتـعدى طـولهـا ثالثـ سنـتـيمـترا
حـــالـــة تــــعـــاطف دولـــيـــة.ويـــقـــول
غــابـريـيل سـيـلــفـا الـذي يـحـلم بـأن
يـصـبح العب كـرة قـدم محـتـرفا (لم
يـكـن لـديّ يـومـا في مـنـزلي شـجـرة
مــيالد).يــعــيش الــفــتى مع والــدته
وشــقــيــقــيه الــكــبــيــرين فـي مــنـزل
مــتــواضـع في مــديــنــة بــيــنــيــيــرو
الـريفيـة الصغـيرة بواليـة مارانياو
ـنزل شـمـال شـرق البـرازيل.أرض ا
لـيـست مـغـطـاة بـالـبالط بـل بـتراب
ـــكن رؤيـــة الـــســمـــاء من بـــني. و

الـداخل من خالل فتحة ب اجلدار
والـسـقف.لكن فـي الوقت احلـاضر
ـتـواضع مـزيـنـا ـنـزل ا بـات هــذا ا
ـيالد. لـكنـها لـيـست تلك بـشـجرة ا
الـتي عثر عليها في مكب النفايات
بل شـــجــرة اصــطــنــاعــيــة كــبــيــرة
جــديــدة تــكــلــلــهــا جنــمــة ذهــبــيــة
وتـزينها كـرات مذهبة أيـضا وزينة
بــراقــة.هـذه الــشــجـرة هـي من بـ
هـبـات كثـيـرة تلـقتـهـا العـائـلة مـنذ
انــتـشـار الــصـورة الــشـهـيــرة عـبـر

الشبكات االجتماعية.
تـــقـــول والــــدة غـــابـــريـــيل مـــاريـــا
فــرانـسـيــسـكـا ســيـلـفـا ( 45عــامـا)

(تــلـقــيـنـا مالبـس وأفـرشـة وسالت
غــذاء. احلــمــدلـلـه أنـنــا ســنــمـضي
مـيالدا هـانـئـا). جتـني األم حـوالى

 600ريال برازيلي شهريا (107
دوالرات) مـن خـالل إعـــــــادة بــــــــيع
عـدة إلعادة التدوير من الـنفايات ا
مـكب مـجـاور.كـذلك تـأمل مـاريا في
أن تتيح لها عمليات حشد تبرعات
عـبـر اإلنـتـرنت فـي مخـتـلـف أنـحاء
الـــبالد حتـــقـــيق حـــلم الـــعـــائـــلــة
بــالــعــيـش في مــنــزل حــقــيــقي من
الـبـاطـون.بفـضل هـبـة أولى بقـيـمة
 500ريال ( 89دوالرا) اشترت

مـاريا فـرانسيـسكـا مضخـة لسحب

ــــاء من بــــئــــر مــــحــــفــــورة قـــرب ا
ـنـزل.ويـقـول غـابـرييـل من جـانبه ا
ـــفـــضـــلـــة هي دراجـــة (هـــديـــتـي ا
هـوائـيـة) حـصل عـلـيـهـا مـن إحدى
ــدرّســـات في مــدرســته.وعــنــدمــا ا
يـــكــــون خـــارج قـــاعـــة الـــتـــدريس
يــســاعــد الـــفــتى والــدته في جــمع
ـكــبـات.وتـروي األم الــقـمـامــة من ا
(أفـضّل اصطـحابه معي بـدل بقائه
ـضي الليل في وحـيدا خـشية أن 
الــتـــســكع عــلـى الــطــريق وتــنــاول
ا اخملـدرات. هـو فـتى صالح ولـطـا
أراد مـساعـدتي).لكـن غابريـيل بات
ــشـــاهــيـــر إذ يــقــول الـــيــوم مـن ا

(الـناس ال يتركونني في حالي هم
يـريدون التقاط صور معي من دون

توقف).
ــــصـــور جــــواو بـــاولـــو وراودت ا
ــقــيم فـي واليــة بـارا غــيــمــاريس ا
اجملـــــاورة فــــــكـــــرة إجـــــراء هـــــذا
الـتحقيق الصـحافي لدى مشاهدته
مـقطـعا مصـورا صادما لـسكان في
احلي يـركضون خلف شاحنة تنقل
نـفــايـات مـتـجـر كـبــيـر لـرمـيـهـا في
ــكـب.ويــقــول صــاحب الــفــيــديــو ا
أوريـكو أرودا وهو نـاشط حقوقي
ـنظـر جنـونيا في بـينـييـرو (كان ا
كان هناك حوالى خمس شخصا.
هــذه قـمـة الـبــؤس).ويـضـيف (هـذا
ــشــهــد من نــهــايــة ــكـب أشــبه  ا
الـعالم. كان هناك دخان منبعث في
كل مـكان وأناس يجمعون القمامة
وسـط الـــــــــــــكـالب الــــــــــــشــــــــــــاردة
والــطـيـور).يـأمل أوريـكـو أرودا في
أن يــسـاعـد الـصـدى الـذي أحـدثـته
صـــورة غـــابـــريـــيل في مـــســـاعــدة
اجملتمع. وهو أسس تعاونية لدعم
جـــامــعي الــقـــمــامــة فـي حتــصــيل
حــقـوقــهم.كـمـا وعــد رئـيس بــلـديـة
بـيـنـيـيـرو بـدفع مـسـاعـدة قـدرها
مــئــة ريـال بــرازيـلـي شـهــريـا
وبـنـاء مكب نـفـايات فـعلي
ـــعــــايـــيـــر يــــحـــتــــرم ا
الـــصـــحـــيـــة الـــعـــام

قبل. ا
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صـري محمد أثـارت حفلة الـفنان ا
رمــضــان جــدال واســعــا في بــغـداد
وعـــــــــلـى مــــــــواقـع الـــــــــتـــــــــواصل
االجــتــمــاعي.. وبــرغـم ان رمــضـان
ايـنمـا حل وارحتل تـرافقه الـصجة
ـرة االعـالمـيـة لـكن اجلـديـد هـذه ا

ان الـقصة ابطالها عراقيون فخالل
اضـية حـفـلة غـنائـيـة له اجلمـعـة ا
وبـعد دخوله بسـيارة فراري فارهة
ــســـرح امـــطـــره اجلـــمـــهــور الـى ا
الـــعـــراقي بـــســاعـــات وهـــدايــا من
ـــــيــــة.. واثــــار كــــرم عـالمــــات عــــا
العراقي دهشة رمضان وقال (ايه

احلــفـلـة دي الـتي تــمـطـر سـاعـات)
مـضيفا (كفاية كده ياشباب.. يارب
مـاتبـستـطهـاش اكثـر من كدة). الى
ذلـك قـــال رمــــضــــان في تــــصــــريح
لـفضـائيـة عراقـية انه (يـنوي شراء
بـــيت في بـــغــداد يـــزوره بــ مــدة

واخرى).

{ لـــنــدن - وكــاالت - تــكــلــمت الــفــنــانــة
جيـسي جاي عن اجـهاضهـا طفـلها وعن
ـوضـوع في مـنـشور مـعـانـاتـهـا مع هـذا ا

نـشـرته علـى صفـحـتـها اخلـاصـة عـلى موقع
الـتــواصـل االجـتــمــاعي كــتــبت فــيه :(كــتــبت عن
فـقـدان طفـلي بـعـد ساعـات فـقط من إخـباري. من
ـــزيــد من اآلمن أن نـــقــول إنـــني أحــيـــانًــا أبــذل ا
ي الـطــاقــة في إنــشــاء عــمــلــيــة غــيــر صــحـيــة أل
ـا أعـتـرف به الــشـخـصي أمـام الـكـامـيـرا أكـثـر 
خـلف الـكـامـيـرا في الـوقت الـفـعـلي. كـانت ردة فـعل
عـقلـية).وتـابعت :(يـجب أن أبـرر للـجمـهور وأن أشرح

ـاذا قـد أكـون بــعـيـدة قـلــيالً وهـذا كـان أول مـا لـلـعــالم 
فـكـرت به.يـجب أن أحـول هذا إلى مـصـدر إلـهـام وأنـا أعلم

أنـني سأكـون عـلى ما يـرام.احلـقيـقة هي أنـني كـنت بـحاجـة فقط
إلى الـبـكـاء والسـقـوط في أحـضـان أحدهـم لكن فـي ذلك الوقت
كـنت وحدي. أنـا اآلن أفهـم حقًا سـبب حديـث النـساء في كـثير
من األحـيــان عن احلــاجـة واحلــاجــة إلى اإلجـهــاض لــلـتــحـدث

زيد).  بصراحة عن ا
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