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طبعة العراق 
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ـستقبل تـتعاظم االحـتياجات في ا
ــتّــحـدة أن فـي بـلــد تــتـوقع األ ا
يــتــضــاعف عــدد ســكّــانه بــحــلـول
العام 2050.ويعتمد العراق البالغ
عدد سكانه  40مـليوناً على إيران
لـلـتزود بـنحـو ثـلث إمدادات الـغاز
ـنعه تـراجع بـناه والـكـهربـاء اذ 
الـتحتيـة من حتقيق االستقالل في
مـــجــال الــطــاقـــة. ويــدين الــعــراق
إليـران لقـاء تزويـده بالـغاز بـأربعة
مـليارات دوالر.وقطـعت إيران أكثر
مـن مــرة الـــغـــاز والـــكـــهــربـــاء عن
الــــــعـــــــراق لــــــدفــــــعـه الى ســــــداد
مـسـتـحـقاتـهـا.وأبـرم الـعـراق كذلك
اتــفـــاقــيــات لــلـــشــروع في إنــشــاء
مــحـطــات إنــتـاج لــلـكــهــربـاء عــبـر
الــطـاقــة الـشـمــسـيـة. ويــطـمح إلى
تـوقـيع عـدة عـقـود تـتـيح لـه إنـتاج
 7500 مــيــغــاواط بـحــلــول الــعـام
2023 و 12500مـــــيــــغــــاواط في
ــرحـلـة الــتـالـيــة أي مـا يـسـاوي ا
ئة  مـن احتياجات أكـثر من 25 بـا

البالد من الكهرباء.
الـى ذلك وقــــعت شــــركــــة احلــــفــــر
الـعـراقـية عـقـد مـشاركـة مع شـركة

صينية . 
وقـــال مــديـــر عــام شـــركــة احلـــفــر
الــعــراقــيـة بــاسم عــبــد الــكـر ان
(الــعـقــد يـتــضــمن تـقــد الـدعم و
ــــصــــاحــــبــــة اجنــــاز االعـــــمــــال ا
لــعــمــلـيــات احلــفــر واالســتـصالح
شـغلة ـية ا لـصالح الـشركات الـعا
لـلحقول النفطية العراقية وتطوير
كـــوادر الــشــركــة ونـــقل اخلــبــرات

والتكنولوجيا) .
واشـار الـى ان (هذه الـعـقـود تـأتي
فـي أطــار االرتـقــاء بــعــمـل اجلــهـد

الوطني في مجال احلف).ر 
ويـذكـر ان شـركـة احلـفـر الـعـراقـية
ابــرمت  الــعــديــد من الــعــقـود  مع
ـتــخـصـصـة ـيـة ا الــشـركـات الـعــا
كـشـركـة هـاليـبـرتـون وشـركة  وذر
فـورد وشركة شـلمبـرجير لـتوسيع
نــطـاق عـمـلـهـا واالســراع بـتـنـفـيـذ

ـشـاريع وادخـال انـظـمـة حـديـثة ا
لــلــعـمـل.و قـدم الــرئــيس اإليـراني
ــان إبـــراهــيم رئــيــسـي إلى الــبــر
األحــد مــشــروع مــوازنــة لــلــســنـة
ــالــيـة 2022-2023  يــتــضـمن ا
خـفض إنـتـاج الـنـفط إلى الـنصف
ويــركـز عـلى الـدفـاع عــلى خـلـفـيـة
الـعقـوبات والـتهديـدات األميـركية
واإلسـرائـيلـية.ويـتعـ التـصويت
عــــلى مـــشـــروع مــــوازنـــة الـــعـــام
اإليــراني اجلــديــد الــذي يــبـدأ في
 21آذار  قـبل نهاية كانون األول.
وتــتــوقع طــهــران فـي مــوازنــتــهـا
ـــوا اقـــتـــصـــاديـــا بـــنـــســـبـــة 8
ـئـة.واشــارت الـوثــيـقـة إلى أن بــا
إيــران تـنـوي إنـتـاج  1,2 مــلـيـون
بــرمـيل من الـنــفط يـومـيــاً وبـيـعه

WO U  U «d Ë —uNL'« s  ÊU d
W dA «Ë qO —√ wI dH  W uI6

الـــنــتـــائج.وفي تـــشــرين الـــثــاني 
ـبــعــوثــة اخلــاصــة لأل دافــعـت ا
ــــتـــــحــــدة في الـــــعــــراق جــــنــــ ا
ــفــوضــيــة بـالســخــارت عن عــمل ا
االنـتـخـابـيـة مـعـتـبـرةً أنه ال تـوجد
نهج). دالئل (على حصول تزوير 
وبـعد عدة أسـابيع من الـتوتر الذي
بــــلغ ذروته لـــدى تــــعـــرض رئـــيس
الـوزراء مصطفى الـكاظمي حملاولة
اغــتــيــال مــطــلع الــشــهــر  أعـلــنت
ـفـوضـية الـعـلـيا لالنـتـخـابات عن ا
الـنتائج النهائية في أواخر تشرين

الثاني.
 وتـصدرت الكتلة الـصدرية بزعامة
الـــنـــتــائـج بــحـــيـــازتـــهــا عـــلى 73
مـقعداً..في غضـون ذلك ستتواصل
ـفاوضـات حول تـشكـيل احلكـومة ا
ــقـبـلــة لـكـنــهـا تـســيـر في دوامـة ا
مـعقدة تسيطر عليها األحزاب التي
تــلـجــأ في الـنــهـايــة التـفــاق مـرضٍ
ـقاعـد التي بـغض الـنظـر عن عدد ا

يشغلها كل حزب.
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 يـــجـــري الــعـــراق مـــحـــادثــات مع
الـسـعـوديـة من أجل شـراء الـطـاقة
الــكــهـربــائــيــة عـلى مــا أكــد وزيـر
الـــنــــفط إحـــســــان عـــبـــد اجلـــبـــار
ــــــلك الــــــعـــــراق اســــــمـــــاعــــــيل,.
احــتــيــاطــيــات هــائــلــة من الــنــفط
والـغـاز وهو ثـاني أكـبر مـنتج في
ــصــدّرة لــلــنـفط مــنــظــمــة الـدول ا
(أوبـك) لـكــنّـه يــواجه أزمــة طــاقـة
حـــادّة بــفـــعل عــقـــود من احلــروب
والـفسـاد وتدهـور البنى الـتحـتية
ويـــعـــاني تـــقـــنــيـــنـــا في الـــتـــيــار
الــكـهـربـائي األمــر الـذي يـزيـد من
االســتـيـاء في الــبالد.وقـال الـوزيـر
خـالل لــــقـــاء مـع صــــحــــفــــيـــ إن
ــمـــلــكـــة الــعـــربــيــة (احلـــوار مع ا
الـسعودية والربط اخلليجي داخل
ضــمـن مــحــور تــأمــ واســتــقـرار
إنـتـاج الـطـاقـة الـكـهـربـائـية. حـتى
ـــوضـــوع قـــيـــد الـــنـــقــاش(. اآلن ا
وأضـاف (هناك استجـابة وتنسيق
عــــــال من األخــــــوة فـي مـــــجــــــلس
الــتـعــاون اخلــلـيــجي وخـصــوصـاً
ـملـكة العـربية الـسعوديـة وهناك ا
رغـبـة فـي مـسـاعـدة الـعـراق).وذكر
ــفـاوضـات تـتــركـز خـصـوصـاً أن ا
عـــلى الـــســعـــر مــوضـــحـــاً (نــحن
كن تـسلمنا تسعيرة ونعتقد أنه 
حتـــســـيــنـــهـــا). وحتـــدّث عن عــدة
مـعـايـيـر مـتـعـلـقـة بـكـيـفـيـة حتـديد
الــسـعــر ال سـيــمـا كــمـيــة الـطــاقـة
ـطـلوب اسـتـيـرادها الـكـهـربائـيـة ا
ومــدة هـذه االسـتـيـرادات إن كـانت
(عــلـى مـدى  365 يــومــاً أو ســتــة
أشـهـر خالل فـتـرة الـصـيف وذروة
الـشتـاء).وينـتج العـراق حالـياً 15
ألـف ميغاواط من الكهرباء أي أقلّ
بــكــثــيـر من الـ 30 ألـف مـيــغـاواط
الـــتي يــحـــتــاج إلـــيــهــا لـــتــلـــبــيــة
احـتـياجـاته في فتـرة الذروة خالل
الـــــصــــيف كـل عــــام.ويـــــتــــوقع أن

ـــان اجلـــديــد من لـــيـــتــمـــكن الـــبــر
االنــعـقـاد.وهـذه اجلــلـسـة الــثـانـيـة
لـــلــــمـــحـــكـــمــــة االحتـــاديـــة بـــهـــذا
.وفي خـتــام اجلـلـسـة قـال الــصـدد
الـقاضي جاسم محـمد عبود رئيس
اجلـلـسة الـتي ضمّـت تسـعة قـضاة
آخـــرين (قــررت احملـــكــمــة تـــأجــيل
ــرافـعــة لـيـوم  22 كــانـون مــوعـد ا
ـدعي األول لــغـرض إمــهـال وكالء ا
لـــتــقـــد آخــر دفـــوعــهـم) وإكــمــال
ـا احملـكـمـة الـنـظـر بـالـدعـوى ,فـقـا 
ـقــدمـة في هـذه جــاء في الـلــوائح ا
اجلـلسة.وأكد احملامي محمد مجيد
ـقـدّمة ـثـل األطـراف ا الـسـاعـدي 
لـلـشـكـوى أن (الـهـدف مـن الـدعوى
هـو إلغاء نتائج االنـتخابات). وقال
(اتـضح وجـود مـخـالـفـات جـسـيـمة
وكــبــيــرة جــداً من شــأنــهــا إحـداث
تــغـيـيــر بـالـنــتـيـجــة الـعـامــة) بـعـد
االطـالع عـــلى خالصـــات تـــقـــاريـــر
ـــفـــوضـــيــة خـــبـــراء طـــلـــبـــتـــهـــا ا
ـسـؤولـون في االنــتـخـابـيـة.وكــان ا
حتـــالـف الـــفـــتـح قـــد شـــرحـــوا في
مــؤتــمـر صــحــفي مــؤخـراً الــنــقـاط
اخلالفـيـة بـشـأن الـنـتـائج مـشـيرين
إلـى حصـول أعـطـال في الـتـصويت
االلــكـتـروني.وذكّـروا اسـتـنـاداً إلى
تـلك التقارير الفنـية بأنّ البصمات
االلـكـتـرونـيـة لـبـعض الـنـاخـبـ لم
تـتم قـراءتـهـا مـتـسـائـل كـذلك عن
أسـبـاب اسـتـقدام جـهـاز إلـكـتروني
جــديـد يـسـمّى سي 1000قــبل أيـام
مـن االنتـخـابـات واإلخـفـاقـات الـتي
حـــصــلت فـي اســتــخـــدامه.وقــدّمت
أطــراف أخـرى كـذلـك شـكـاوى أمـام
احملـكـمـة االحتـادية اعـتـراضـاً على
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اسـتـقـبل رئـيـس اجلمـهـوريـة بـرهم
صــــالح امـس في قــــصـــر الــــسالم
بــبــغــداد رئــيس مــجــلـس الــنـواب
ـشـهـداني. وقال األسـبق مـحـمـود ا
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس انه
خالل الــــــلـــــقــــــاء بـــــحث (جــــــرى 
مــسـتـجـدات األوضـاع الــسـيـاسـيـة
والــتــحـديــات الــتي تـواجـه الـبــلـد
واحلـاجـة لتـوحـيد الـصف الـوطني
وحـــمـــايـــة األمن واالســـتــقـــرار في
الـبـلد والـشروع في االسـتـحقـاقات
ــقـبـلـة بــتـشـكــيل حـكـومــة فـاعـلـة ا
ـواطــنـ تــسـتــجـيب لــتـطــلـعــات ا
ـــعـــيــشـــيــة وحتـــســـ األوضــاع ا
واخلــدمــيــة) وتـواصـالً مع جـوالت
احلـراك السـياسي اسـتقـبل رئيس
حتــالف الــعــزم خـمــيس اخلــنــجـر
رئـيس ائتالف دولـة القـانون نوري
ـالـكي. وقـالت مـصـادر ان (الـلـقاء ا
تــضــمن مــراجــعــة لـلــمــســتــجـدات
الـــســـيـــاســـيــة واالســـتـــحـــقـــاقــات
االنـتخابية وطبيعة التحالفات بعد
مـصـادقـة احملـكـمـة االحتـاديـة عـلى
نـتـائج االنـتـخـابـات)  فـيـما واصل
ـقـراطي الـكـردسـتـاني احلـزب الـد
لـقاءاته في بغداد لـلغرض ذاته فقد
بــحث هـوشـيـار زيـبـاري مع كل من
الــتــيـار الــصــدري وعـمــار احلــكـيم
ـقـبـلـة.وأرجأت تـشـكـيل احلـكـومة ا
احملـكمة االحتاديـة العليا امس الى
 22 كــانــون االول اجلــاري  حـسم
النظر بدعوى قدمها حتالف الفتح
 إللـــغــاء نـــتــائـج انــتـــخــابــات 10
تـشــرين األول الـتـشـريـعـيـة ويـنـدد
الـفـتح بـحـصـول تـزويـر انـتـخـابي
بــعــدمـا حــاز عـلى  17 مــقــعـداً من
ــان أصل  329 مـــقــعــداً في الــبــر
مـقـابل  48 مـقـعـداً في االنـتـخـابات
الــسـابـقــة.ويـنـبــغي عـلى احملــكـمـة
االحتـاديـة حـسم الـشـكـاوى قـبل أن
تــصـادق عــلى الـنــتـائج الــنـهــائـيـة

برهم صالح

بـسعر  60 دوالراً لـلبرميـل بينما
اضي إلنتاج كـانت تخطط العام ا
 2,3م لـيـون بـرميل يـومـياً بـسـعر
 40 دوالرا لـــلـــبـــرمــيـل بــحـــسب
ـتوقع وكـالـة تـسنـيم.وبـذلك من ا
أن تــنــخـفـض عـائــدات الــنـفط من
 33,5 مـــــلــــيـــــار دوالر إلى 26,3
مــلـيـار دوالر.ويـرى خـبـراء الـنـفط
أن هـذا التقدير مـرتفع للغاية ألن
إيــران تـبــيع حـالــيـاً حـوالى 600
ألـف بــرمـــيل يــومـــيـــاً.وســتـــمــثل
عــــائــــدات الـــــنــــفط ربع إيــــرادات
ــوازنـة فـيـمـا يـأتي ربع آخـر من ا
الـرسـوم الضـريبـيـة التي ارتـفعت
ـــهم في بـــشـــدة.والـــشـق اآلخـــر ا
تـعلق بالدفاع ـشروع هو ذلك ا ا
مـع تــزايـــد تــهـــديــدات إســـرائــيل

ـتـحدة بـالـلـجوء إلى والـواليـات ا
اخلــيــار الــعــســكــري ضــد إيـران.
ـتـحـدة بـوسـاطـة من والــواليـات ا
األوروبـيـ خـصوصـا في نـهـاية
تـــشــرين الــثـــاني في فــيـــيــنــا في
مـحـاولـة النـقـاذ االتـفـاق الـنـووي
ولكن بدون إحراز تقدم ملموس.
واخـــتـــتــمـت في عـــمــان جـــلـــســة
احلــوار األمــني بــ الــســعــوديـة
ـــشـــاركــــة خـــبـــراء من وإيــــران 

. اجلانب
ونـــــاقــــــشت اجلـــــلــــــســـــة الـــــتي
ـــعــهــد الـــعــربي اســـتــضــافـــهــا ا
لــــــــدراســــــــات األمـن  عــــــــددا من
الـقـضايـا األمنـية والـتقـنيـة ركزت
عـلى احلـد مـن تـهديـد الـصـواريخ
والـــــيـــــات اإلطـالق واالجــــراءات

الـفـنـية لـبـناء الـثـقـة ب الـطـرف
وحتـديـدا فـيـمـا يـتـعـلق بـبـرنـامج
إيـــران الـــنـــووي والـــتــعـــاون في
مــجـال الـوقـود الــنـووي ومـحـاور

اخرى.
ن خليل عهد أ وقـال ام عام ا
ـتـبـادل إن (أجــواء من االحـتـرام ا
ســادت اجلـــلــســة الــتي أظــهــرت
رغــبـة مــتـبــادلــة من الـطــرفـ في
تــــطـــويــــر الـــعـالقـــات وتــــعـــزيـــز
ـا ينـعكس االسـتقـرار االقلـيمي 

نطقة). على ازدهار شعوب ا
وبـ أن (مزيدا من اجلـلسات ب
الــطـرفـ ســيـتم عــقـدهـا في وقت
ـتـابـعة تـوصـيـات احلوار قـريب 
االمــــني والــــتــــقــــني وصــــيــــاغـــة

تفاصيله).
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تــرشـحت الــكـاتــبـة الــعـراقــيـة
ــــقــــيــــمــــة في الــــعــــاصــــمـــة ا
الـفـرنسـيـة باريس انـعـام كجه
جـي لنيـل جائزة نـوبل لآلداب
لعام  2022وذلك بعد تصويت
عـــلـــنـي جـــرى خالل مـــؤتـــمـــر
مــــنــــظــــمــــة أقــــامــــتـه االحــــد 
(سـفـنـسـكـا بن) فـي الـعـاصـمة
الـسـويـديـة سـتـوكـهولـم  على
تـرشـيح  3شـخـصـيـات أدبـيـة
وهـم إنعام كـجه جي والـشاعر
الـــــســــوري ســـــلــــيـم بــــركــــات
والـروائية األمـريكيـة الهايـتية

إدويـدج دانتـيكات لـتفـوز األديبة
العراقية بأكثر األصوات.

ولـــدت كــجـه جي في بـــغــداد عــام
 1952ودرسـت الــــصـــحــــافــــة في
جـامـعـة بـغـداد وعـمـلت كـإعالمـية
ــــــرئــــــيـــــة فـي وســــــائل اإلعـالم ا
ــسـمــوعـة قـبـل أن تـنـتــقل عـام وا
1979إلـى فرنسـا إلكمـال أطروحة
الـدكتوراه في جامـعة السوربون
وهـي تــــقـــــيم فـي بــــاريـس مــــنــــذ
سـنوات وتعمل كمراسلة صحفية
جلـــريــدتــ نــاطـــقــتــ بـــالــلــغــة
الــعـربـيــة. وفي عـام  2004أعـدت
واخــرجـت فــيــلــمــاً وثــائــقــيــاً عن
أول الــدكـتــورة نـزيــهـة الـدلــيـمي 
امـرأة اصـبـحت وزيـرة في الـعالم

الـعربي. كما نُشِـــر لها العديد من
األعــمــال األدبـيــة  مــنـهــا :لــورنـا

سـنـواتـها مع جـواد سـليم 1998 
كــلـمــات عـراقــيـة 2003  ســواقي
الـــــقـــــلــــوب 2005  احلـــــفـــــيــــدة
األمـــــريـــــكـــــيـــــة  2008وصـــــدرت
باإلنكليزية والفرنسية والصينية
 وروايـة  طـشـاري الـصـادرة عـام
 2013 . وتـرشحت مرت جلائزة
الـــبـــوكــر الـــعـــربـــيــة (الـــقـــائـــمــة
الـقصيرة) عن روايتيها (احلفيدة

األمريكية) و (طشاري).
ــــعـــمـــاري ـــهــــنـــدس ا وكــــشف ا
اآلثــاري الـعـراقي إحـسـان فـتـحي
عن تـأليفه كتاباً باللغت العربية
واالنـكـلـيـزية بـتـكـلـيف من مـكتب

الـيونسـكو في بغـداد سنة 2018
وثـق فــيه كـل اعــمـــال الــتـــخــريب
ـعـالم الـديـنـيـة الـتـي جـرت ضـد ا
في خـمس محـافظـات عراقيـة بعد
ان سـيطـرت علـيها (داعش) خالل

الفترة 2014 - 2017.
وقــال في صـفـحــته الـفــيـسـبـوك
أمـس إن (هـــذه احملـــافـــظـــات هي
نــيـــنــوى صالح الــدين كــركــوك
ديــالى واالنـبـار مــنـوهـاً إلى أنه
اسـتعان أجل حتقيق هذا الهدف
الـصعب بفرق توثيقية من دوائر
األوقـــاف اإلسالمـــيـــة (الــســـنـــيــة
والـشـيـعـية) في هـذه احملـافـظات
بـــاإلضـــافــة إلـى فــرق مـن الــوقف

سيحي واليزيدي).  ا

يـدانية سـوحات ا وأضـاف أن (ا
لم تــكـن ســهــلــة نــظــراً لــلــظـروف
األمـنــيـة الـصـعـبـة آنـذاك ولـكـنه
اعـــتـــمـــد كـــثــيـــرا عـــلى ارشـــيـــفه
ـعالم الـعراق الـتـوثيـقي اخلاص 
احلـــضــاريـــة الــذي بــدأ بـه مــنــذ
ـــســتـــمــر حــتى الـــعــام  1970 وا

االن).
وأجنـز فـتـحي الـكـتـاب بـالـلـغـتـ

الـعـربيـة واالنـكلـيـزية سـنة 2020
ولم تـعـلن الـيونـسـكو رسـمـيا عن
إجنـازه بسبب فـيروس الكورونا
ـــفـــروض ان يـــقـــيم اذ كـــان مـن ا
مـكـتب اليـونـسكـو احتـفـاالً كبـيراً

هم. إلشهار هذا الكتاب ا
ثل يـصف فـتحي الـكـتاب بـأنه (

جـهـداً كـبيـراً ويـوثق في اكـثر من
 400 صـــفــحـــة ومــئـــات الــصــور
ــــــعــــــالم واخملــــــطــــــطــــــات أهـم ا
والـصـروح الـدينـيـة التي دمـرتـها
(داعـش) واألعـمــال االرهــابــيـة او
الــعـمـلـيـات احلـربــيـة مـعـربـاً عن
أمــله بــأن مــنــظــمــة الــيــونــســكـو
سـتوفر نسخـا الكترونيـة مجانية
لــلـكــتــابـ الــعـربي واالنــكـلــيـزي

.( للمهتم والباحث
وأعــــلن فــــتـــحـي أنه (بـــدأ مــــنـــذ
سـنوات عدة مضـت بإعداد كتاب
ــرتــبــة ســجل ضــخـم ســيــكــون 
وطــنـي الحــتــوائه عــلى أكــثــر من
ـعالم والـصروح  900 مـعـلم من ا
ـعـمـاريـة الـتـاريخـيـة والـتـراثـية ا

ـهـمة في الـعـراق كمـا كـانت قبل ا
تـخـريـبهـا او تـشـويهـهـا أو إعادة
بـــنـــائــهـــا كـــلـــيــا مـن قــبـل دوائــر

االوقاف او جهات اخرى). 
وســـيـــعـــرض الـــكـــتـــاب اجلـــديــد
لـــفـــتـــحـي عـــنـــد إجنـــازه االثــار
عـمـارية الـعـراقيـة كـما ـعـالم ا وا
كـانت عـلـى أصـالـتهـا ولـيـس كـما
هـي االن وسيـشمل هـذا التـوثيق
جـمـيع مـنـاطق كـردسـتـان الـعراق
ضي أيـضـاً غيـر أنه تـوقف عن ا
بـتـأليـفه مؤقـتـاً بسـبب انشـغاله
بــتـألــيف كـتــاب عن تـراث مــديـنـة
ـوصل العـظيـمة واهم الـعائالت ا
ـهـمة وصـلـيـة ا والـشـخـصـيـات ا

احسان فتحيانعام كجه جيعبر تاريخها الطويل.
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ارتــفـعـت امس االصــابــات بــوبـاء
. كـورونـا عن الــيـومـ الــسـابـقـ
ــــوقف الـــوبــــائي الـــذي واشـــار ا
اعدته وزارة الـصحـة الى ان (عدد
االصابـات بـفـايـروس كـورونـا بلغ
 522 اصـــابــة فـي عـــمــوم الـــبالد

مقابل  16 حالة وفاة).
 واضــــاف ان (الـــوزارة ســــجــــلت
 783 حالة شـفاء ايضـا). واعلنت
الـــــــوزارة عن تـــــــلـــــــقي  92 الف
ـضــاد لـكـورونـا شـخص لـلــقـاح ا
امس في جميع مـراكزها. الى ذلك
أظـهـرت الـفـحـوص األحـد إصـابـة
رئـيـس جـنــوب إفــريـقــيــا ســيـريل
رامـافــوزا بــكـوفــيـد-19 عـلـى مـا
أعلنت الرئاسة في بيان مشـــيرة
إلى أنّه يتلـقّى العالج من أعراض

خفيفة. 
وقالت الرئـاسة إنّ رامـافوزا الذي
تلقّى التطـعيم بالكـامل بدأ يشعر
بـــأنّـه لـــيـس عـــلـى مـــا يُــــرام إثـــر
مـغــادرته مــراسم تــأبــ رســمــيّـة

لنائب الـرئيس السـابق إف دبليو
دي كلـيرك في كـيب تاون في وقت
سابق األحد لكنّ معـنوياته جيّدة
ــراقــبـة األطــبّــاء.وكـان ويـخــضع 
الرئـيس يـضع قـنـاعـا أسود خالل
راسم التي جـمعت حوالى 200 ا
ـديـنـة إال شـخص في كـنـيـسـة بـا
.وقالت عندما ألـقى خطاب الـتأب
الرئـاسـة إنّ مراسـم التـأبـ "تمّت
اليوم وفق القواعـد الصحّية" من
دون أن تـــــــعـــــــطـي مـــــــزيـــــــدا من
الــتـــفــاصـــيل بـــشــأن مـــا إذا كــان
ــتـــحــوّرة رامــافـــوزا مـــصــاب بـــا
أومـــيــــكـــرون.ورُصِـــدت نــــســـخـــة
تـحـوّرة مـن فـيروس أومـيـكـرون ا
كــــورونــــا أوّل مـــــرّة في جــــنــــوب
ـاضي وأثـارت إفـريـقـيـا الــشـهـر ا
ــيـا بـســبب مـخـاوف من ذعـرا عـا
أنّـهــا قـد تــكــون مـعــديـة أكــثـر من
ــتـــحــوّرات األخـــرى.وســيـــبــقى ا
رامافوزا حاليـا في احلجر الذاتي
في كــــيب تــــاون وقـــد فــــوّض كلّ
ـســؤولـيّــات إلى نـائب الــرئـيس ا

قبل. ديفيد مابوزا لألسبوع ا
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اعلن محافظ ذي قـار احمد غني
اخلـــــــفــــــاجـي أمس االثـــــــنــــــ

ـــــبـــــاشــــــرة بـــــإجـــــراءات دفع ا
تـعاقدين ـقاول ا مستـحقات ا
مع بـلـديـة الـنـاصـريـة  لـتـنـفـيـذ
بــعـد اكــمـال ـشــاريع  عـدد مـن ا
اجلـوانب االداريــة والـقـانــونـيـة
.واشـار الى (تــسـلــيم الــصـكـوك
ـقـاول ـستـحـقات ا اخلاصـة 
الكمال مشاريـعهم والتي حققوا
فــيــهــا نـــسب اجنــاز مــتــفــاوتــة

مشدداً على اهـمية االسراع في
ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاريـع اجنـــــــــــــــــاز ا
بــالــكـــامل).واضــاف ان (تــأمــ
ستـحقات جـاء بجهـد حكومي ا
ومـحـلي كـبـيـر)  موكـداً (اطالق
ـقــاولـ يــعـكس مـســتـحــقــات ا
ــبـاشــر بــتــسـريع اهــتـمــامــنــا ا
وتــــيــــرة االعـــــمــــار في ذي قــــار
ـــقــاولــ وضــرورة انـــصــاف ا
ــشــاريع ــنــفـــذة  والــشــركـــات ا

احملافظة). 
وكان اخلفاجي قد اجرى زيارة
ــالــيــة عــمل الى مـــقــر وزارتي ا

والــتــخـطــيط لــغــرض مــتــابــعـة
تنفيـذ حتويل االجراء الـيومي
في مـؤسـسـات الـدولـة كافـة الى
عقـود وفق الـقرار 315 وايـضاً
ـــتـــابــعـــة مـــلف مـــســتـــحـــقــات

احملافظة.
وذكـــر اخلـــفــــاجي ان (الـــزيـــارة
تــنـــاولت مـــلــفـــات مــهـــمــة جــدً
السـيـمــا في مـلف حـسـم مـلـفـات
االجـراء واســتــحـصــال حــقـوق
ــــتـــعــــاـــــقـــدة مع الــــشـــركــــات ا
احملـافـظـة لــتـنـفـيـذ الــتـزامـاتـهـا

التعاقدية).
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تــمـكــنت مالكــات  مـنـفــذ الـشـالمـجـة
احلـدودي من ضـبط عـجلـة نـوع براد
ادة خـارج احلرم الكـمركي محـملة 
األلـبـان (احلـلـيب الـسـائـل والـقـشـطة
) بوزن إجمالي بلغ  19 طـنا. واجلـ

وقـال بـيـان تـلـقـته (الزمـان) أمس أنه
(ومـن خالل كشف الـبضـاعة وتـدقيق
ـعاملة الـكمركية تـب وجود تزوير ا

ركز الصحي). في أختام ا
وأضاف انه ( تنظيم محضر ضبط
ـعـامـلـة أصـولي وإحـالـة الـعـجـلـة وا
الـكمركية إلى السيد قاضي التحقيق
ناسبة التـخاذ اإلجراءات القانونية ا
ستوردة). بحق اخملالف والشركة ا
واســتــمـرارا لــعــمــلـيــاتــهـا األمــنــيـة
ــكـافــحــة اخملـدرات والــقـضــاء عـلى
هـــــذه االفـــــة  تـــــمـــــكـــــنـت وكـــــالــــة
االسـتخبارات والتحقيقات االحتادية
فـي وزارة الداخلـية من إلقـاء القبض
عـلى أربعة مـتهمـ يقومـون بتجارة
ـواد اخملــدرة  وضـبـطت وتــعـاطي ا
بـحوزتـهم كمـية كبـيرة مـنها وادوات
تـعـاطي فـي مـحـافـظـة األنـبـار  وقال
بــيـــان أمس أنه (بــعــد مــداهــمــة دار
ـــلـــقى مـــتـــهم مـن هـــؤالء األربــعـــة ا
الـقبض عليهم تـب انه مطلوب وفق
ــادة    28 مـــخــدرات وعـــثــرت في ا
داره عـلى اسلـحة مـختـلفـة عبارة عن
قـــــنــــابــــر هــــاون  60 مـــــلم عــــدد 5

وصـاروخ قاذفـة ورمانات يـدوية عدد
 10 وبـنـدقـيـة كالشـنـكـوف ومـخـازن
ـلـوئـة بالـعـتاد كـالشنـكـوف عدد  5
ومـخـازن قـنـاص عدد  4وشـريط  بي
كـي سي  عـدد  1يــحـتــوي عـلى 200
اطـالقــة  وعــتــاد كالشــنــكــوف 295
190 اطـالقـــــــة وعــــــــتـــــــاد جـي سي 
ونـاظـور قـناص مع نـاظـور بنـدقـية).
وأضــاف بـيـان خـلــيـة االعالم األمـني
تهم اصوليا أنه ( الـتعامل مع ا
ـــضــبــوطــات امــام  وعـــرضــهم مع ا
انــظـــار الــســيــد قــاضـي الــتــحــقــيق
اخملــتص الــذي قــرر تــوقــيـفــهم وفق
ادة  28 من قانون اخملدرات أحكام ا

ؤثرات العقلية). وا
وقــال رئـيس تــيـار الــرافـدين مــحـمـد
شـــيـــاع الــــســـوداني أن (الـــتـــفـــشي
اخلـطــيـر لـلـمـخـدرات يـهـدد اجملـتـمع
والـدولة ولتدعيم إجراءات مكافحتها
أصـبـح لـزامًـا عـلى احلـكـومـة إنـشـاء
ــكــافـــحــة اخملــدرات ورصــد جـــهــاز 
ــســتــلــزمـات ــيــزانــيــة وتــوفــيــر ا ا
ـطلـوبة إلعالن حـرب ال هوادة فـيها ا
عــلى جتــارهـا ومــروّجـيــهــا داخـلــيـا

وخــارجــيــا). وكـان مــســتــشـار األمن
الـقـومي قـاسم األعرجـي قد اسـتـقبل
ـكـتـبه األحـد مـنـسق مجـلس األمن
الــقــومي األمـريــكي لــشـؤون الــشـرق
األوسـط و شــمــال افــريـــقــيــا بــريت
ــــرافق له مــــاكــــغــــورك والــــوفــــد ا
بـحضور السفير األمريكي في بغداد
مــاثــيــو تــلــر.  وأكــد بــريت (الــتـزام
ــــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة الـــواليـــات ا
ـخـرجـات اإلطار اإلسـتـراتـيجي مع
الـعراق مشيرا إلى أن بالده وحسب
االتـفـاق لن تـسـتخـدم سـمـاء الـعراق
وأرضه ومــيـاهه مــنـطــلـقــا لالعـتـداء
عـلى دول مجاورة له مجـددا التأكيد
عـــلى دعم بالده لـــتــقــويـــة الــقــدرات
الــــــعـــــــراقــــــيـــــــة في مـــــــواجــــــهــــــة
اإلرهــــــاب).وأشــــــار بــــــريـت إلى أن
ـتحدة األمـريكيـة التشكل (الـواليات ا
أي تــهـديـد عــلى أي دولـة مـؤكـدا أن
ــشـتــرك هــو تـنــظـيم داعش الــعـدو ا
اإلرهــابي) الفــتــا إلى أن (مـصــلــحـة
ــتـحــدة اإلسـتــراتـيــجـيـة الــواليـات ا
تـكـمن في حـكومـة عـراقيـة قـوية ذات

سيادة وعراق قوي). محمد شياع السوداني
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دة أصـدرت محـكـمة جـنايـات الـرصافـة حـكمـاً بـالسـجن 
ــة بـيع ابـنه عــشـر سـنــوات بـحق احـد اجملــرمـ عن جـر
الذي يـبلغ من العـمر ثالث سنـوات مقابل مبـلغ مالي قدره

ثالث الف دوالر امريكي في بغداد.
وأوضح بــيـان امس أن (اجملــرم اتـصل به احــد اصـدقـائه
ــبـلغ ثـالثـ الف دوالر امــريـكي وطـلب مــنه شــراء طـفل 
لـغرض الـتـبـني مبـيـنا أن اجملـرم أبـلغـه انه على اسـتـعداد

لبيع (ابنه) البالغ من العمر ثالث سنوات).
ـتـابــعـة مـن قـبل قــاضي مـحــكـمـة حتــقـيق وأضـاف أنـه (

كافحة اخملتصة الرصافة شكل فريقا للعمل في مديرية ا
شهود). و على اثرها القبض عليه باجلرم ا

ادة وتابع أن (احلـكم بحق اجملرم يـأتي استنـادا ألحكام ا
6/  اوالً وخـامـســاً من قـانــون االجتـار بـالــبـشـر رقم 28 

لسنة 2012 ). 
الى ذلك اقـدم مـسـلـحـون مجـهـولـون عـلى سـرقة  40 الف
دوالر و  350 ملـيون دينار من صاحب منفذ كي كارد في

البصرة. 
وقال شـهود عيـان ان (الشـرطة تـبحث عن الـلصـوص بعد

تشكيل فريق عمل لهذا الغرض)

اء في شركة نفط ميسان  ÕU∫ وزير النفط يفتتح محطة عزل الغاز ووحدة حقن ا «
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في مركز الكوثـر الصحي اخليري في
ـقـدسـة). من جـانـبه حتـدث الـعـتـبــة ا
اجلـراح البـاكـستـاني مـنيـر أمـان الله

االخـتصـاص في جـراحـة الـقـلب قائالً
ــســاعــدة لــلــفــرق الــطــبــيـة (قــدمــنــا 
الــعــراقــيــة إلجــراء عــمــلــيــات الــقــلب

اسـتـقـدام فـريق طـبي مـتـكامـل إلجراء
ــذكــورة في مــحــافــظـة الــعــمــلــيــات ا
ـهــمـة الـثــانـيـة الــنـجف. مـؤكــداً أن (ا
ـــهــمــة األولى خـــاصــة بــعـــد جنــاح ا
للـفـريق الطـبي.. خالل إسـتقـدامه قبل
عــــدة أشـــهـــر). وتـــابع الـــغـــريـــفي أن
(الزيـارة الثـانـية الـتي بدأت االسـبوع
ــقـدسـة الى احلـالـي بـادرت الـعــتـبـة ا
رعايـة واستـقبـال فريق الـعمل الـطبي
اجلراحي  وتوفـير الدعم الـلوجستي
الـــكـــامل له وخـــدمـــات الـــضـــيـــافـــة 
بــــاإلضــــافــــة إلى تــــوفــــيــــر جــــمــــيع
ـسـتـلـزمـات اخلـاصـة بـعـمل الـفـريق ا
اجلـــراحـي  والـــذي بـــاشـــر بـــإجــراء
الــعــمـلــيــات اجلـراحــيــة وبـالــتــعـاون
والتـنسـيق مع مـركز الـنجف جلـراحة
القـلب والـتداخـل القـسـطاري). مـؤكداً
أن (برنـامج الـفريق اجلـراحي الدولي
ــدة عــشــرة أيــام  يــجــري يــســتــمــر 
خاللـــهــا الـــفــحص الـــشــامل وإجــراء
الـعـمـلـيـات اجلـراحـيـة واقـامة دورات
تطويـرية للـكوادر الطـبية واجلـراحية
ـركز  بـرعـايـة العـتـبة الـعراقـيـة في ا
ـــقــدســـة وكـــذلك إجــراء الــعـــلــويـــة ا
الـفـحص الـشــامل واجملـاني لـلـحـاالت
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ـعـقـدة  اضـافة الـى تدريـب وتأهـيل ا
الـكـوادر اجلـراحـيـة الـعـراقـيـة إلجـراء
عـقدة  والـتعـريف بطرق العـملـيات ا
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قدسة متمثلة بادرت العتبة العلوية ا
ـهــنــيـة والــصــحـة بــقــسم الــسالمــة ا
والـبيـئـة  الى رعـاية اجلـولـة الثـانـية
الطبية اخلاصـة بفريق األطباء القادم
من بــاكـــســـتــان  إلجـــراء عـــمــلـــيــات
جـــراحـــيـــة مـــعــــقـــدة لألطـــفـــال ذوي
الــتـــشــوهـــات الــقـــلــبـــيــة الـــوالديــة 
ـشــتـرك مع بــالـتــعـاون والـتــنـســيق ا
دائرة صـحـة الـنجف األشـرف - مـركز
الــنــجف جلــراحــة الــقــلب والــتــداخل

القسطاري . 
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ــهــنـدس عــلي وبــ رئــيس الــقــسم ا
الـــغـــريـــفي  أمس أنـه (بــتـــوجـــيه من
قدسة األمانة العامة للعتبة العلوية ا
وحـسب مـذكرة الـتـفـاهم مع مـؤسـسة
ـتـمـثـلـة احلـوائج الـبــاكـسـتـانـيـة  وا
بــإجـراء عـمــلـيـات لــتـشـوهــات الـقـلب
الـوالديـة لألطـفــال في مـسـتـشـفى أغـا
خـان في بـاكـستـان). وبـعـد الـتـنـسيق
مع مـؤسـسـة احلـوائج الـبـاكـسـتـانـية
ومسـتشـفى أغـا خان من جـهة ومـركز
الــنــجف جلــراحــة الــقــلب والــتــداخل

الـــقـــســطـــاري ومن جـــهـــة أخــرى 
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ُـنـاهضـة الـعُـنف القـائم عـلى الـنوع ـناسـبـة نـهايـة حـمـلة الـ  16 يومـاً من الـنَـشاط 
اإلجـتمـاعي لـهذا الـعـام جمـعت جـمعـية األمـل العـراقيـة  وشـبكـة الـنسـاء الـعراقـيات
ساعـدة العـراق (يونامي) في  6 ُتحـدة  ومكـتب حقوق اإلنـسان الـتابع لبـعثـة األ ا
كانـون األول اجلاري مجموعة واسعة من مختلف اإلختصاصات لتوحيد اجلهود في

التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي.
واتفق احلـضور عـلى أهـميـة التـعبـئة
ـشـترك في اجملـتـمعـيـة نـحو الـهـدف ا
انهـاء الـعنف ضـد الـنسـاء والـفتـيات
وضرورة إتخاذ إجـراءات جماعية من
ُـجـتمع الـعراقي قبل جـمـيع شرائح ا
طالبة بسن تشريعات جترم العُنف با
ُــــســــاءلــــة عن األُســـري وضــــمــــان ا
ُـــرتــــكــــبــــة ذات الـــطــــابع اجلـــرائـم ا

اجلنساني.
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مؤكدين (ضرورة توسيع حملة إسناد
اجملتمعية الـتي انطلقت في السنوات
األخيـرة من قبـل ناشـطات في حـقوق
ـــــتـــــحــــدة ـــــرأة بـــــدعم مـن األ ا ا
ـنـظـمات الـدولـيـة وضـمت الـعـديد وا
من شــخــصــيــات اجملــتــمع الــعــراقي
الــذين كــانــوا في طــلــيـعــة نــشــاطـات
ُـنـاصرة تـوعـية اجلـمـهـور وحـمالت ا
ــان لــكـــسب تـــأيــيـــد أعــضـــاء الــبـــر
ؤسـسـات الـقـضـائـية واحلـكـومـة وا
وقـــطــــاع األمـن إلى إنــــتــــشــــار هـــذا
اإلنـتـهـاك  وأهــمـيـة تـوفـيـر اإلنـصـاف
لـلضـحـايـا).مشـيـرين الى ان (جـائـحة
كـورونا ادت إلى تـفـاقُم جَـمـيع عوامل
اخلَطـر للـعُنف ضِد الـنِسـاء والفَـتيات
بــشـكل كــبــيـر بِــمـا في ذلك الــبَـطــالـة
والفـقـر باإلضـافـة إلى تعـزيـز العـديد
من األســبـاب اجلـذريــة لـهــذا الـعـنف
مـثل الـقــوالب الـنـمـطـيـة اجلِـنـسـانـيـة
الــســلــبــيــة واألعـراف اإلجــتــمــاعــيـة
الـــضــــارة.وإن هـــذا الـــواقع اجلـــديـــد
ُـتـزايـدة يـفـرضُ احلـاجـة لـلـمـخـاطـر ا
ُـــلــحـــة  لِــتَـــجــر الــعُـــنف األُســري ا

ا يتناسب مع بعيدا عن الـتعقيـدات 
الـتـطـورات الـتـكـنـولـوجـيـة احلـديـثـة.
ــركــز في بــيــان ان (هـنــالك واوضح ا
عدة ظواهر سلبية قد ازدادت نسبتها
في االشـهـر االخــيـرة وخالل جـائـحـة
كورونـا على وجه اخلـصوص في كل
دول الـــعــالم ومــنــهـــا ظــاهــر الــعــنف
االسـري الــتي تُـعـد مـن اجلـرائم الـتي
تـهدد الـنـظـام األُسري في اجملـتـمـعات
اخملـتــلـقـة).  كـمــا شـدد عـلى (ضـرورة
مـــعـــاجلـــة ظــاهـــرة الـــعـــنف االســري

بـــطــريــقــة تــتــنـــاسب مع الــتــحــوالت
الرقـمية اجلـارية في الـعالم وذلك من
خـالل تــســـهـــيل عـــمـــلــيـــة االبالغ عن
حاالت الـعـنف التـي تعـد اهم مـشكـلة
تـــواجـه هـــذه الــــظــــاهـــرة حــــيث ان
الوصول لوسائل آمـنة اليصال حاالت
ها او العنف والـشكـوى وكيفـية تقـد
اإلخـبـار عـنــهـا هي الـعـائق االبـرز في
عـــــدم كــــشف هــــذه احلــــاالت). وأكــــد
(ضــرورة انـشــاء تـطــبــيق الـكــتـروني
ـكن حتمـيـله عـلى الهـواتف الـذكـية

يـسـهـل لـلـمـتـضــررين او من يـعـلـمـون
بـوجودهـا بـابالغ اجلـهـات القـانـونـية
ـهم بـصورة ـة وتـقد عن فـاعل اجلر
إلـكـتـرونـيــة بـكل بـسـاطـة وخالل وقت

قصير جدا). 
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ـركـز ان (التـطـبيق اإللـكـتروني وب ا
لـــتــــقـــد الــــشـــكــــوى أو الــــبالغـــات
إلكـترونـيًـا سيـكون مـرتبـطا بـاحملكـمة
اخملــتــصـــة بــجــرائم الــعــنف األســري
ُشكلة من قبل مجلس القضاء األعلى ا

ومُــحــاســبــة اجلُــنــاة بــاإلضـافــة إلى
احلـــــاجــــة لِـــــتـــــعــــزيـــــز نِــــظـــــام دعم
للـنـاجيـات).مـوضحـ ان(تـماشـياً مع
ـيــة وتـقــديـراً مــبــاد احلَـمــلـة الــعــا
للجهود الـقيّمة التي تبـذلها احلكومة
لـلـتـصـدي لــلـعـنف الـقـائم عـلى الـنـوع
اإلجــتـمــاعي نـكُــرر تـأكــيـد إلــتـزامــنـا
بـالــدعـوة إلى جتـر الــعـنف األسـري
في الـعـراق و إلى تعـزيـز نـهج مـتـعدد
الــقـــطــاعـــات يــركـــز عـــلى الــنـــاجــ

بـــاإلضـــافـــة إلى إتـــبـــاع نـــهج شـــامل
للتغيير لِمنع العُنف القائم على النوع
.وتـنـفـيـذ اإلجـتـمـاعي واإلســتـجـابـة لهُ
نـــهج مُــشــتــرك عــمـــلي بــاإلســتــفــادة
الـكامـلـة من قـيادة الـنـسـاء والفـتـيات
وإحــتــرام الــتــنــوع وإفــســاح اجملــال
لِمُشـاركتـهن في صنع القـرار.مع حشد
ــدني ُـــجــتــمع ا جـــهــود مُــنــظــمــات ا
بالـتنـسيق مع الـشركـاء األخرين لِـمنع
وإنهـاء العُنف ضـد النِـساء والفـتيات
من خالل تــقــويــة صــوتــهم اجلــمـاعي
وتـــعـــزيـــز جـــدول أعـــمـــال مُـــشـــتـــرك
ـفـاهـيم بـيـنـهم.فـضال عـلى مـواجـهـة ا
اجلنـسـانيـة اخلـاطئـة بشـكل صـحيح
مع تقد قيمـة التنفيذ الـفعال لقانون
ـدى مـنـاهـضـة الـعُـنف األسـري عـلى ا
الـــــطـــــويـل من خـالل وســـــائل اإلعالم
ُـــســـتـــنـــيـــرة). وجــدد ـــســـؤولـــة وا ا
مـركــزاإلعالم الـرقـمـي تـأكـيــده أهـمـيـة
تــطـــبـــيــقـــات الــهـــواتف الـــذكـــيــة في
ـا تـقـوم به من اجملـتـمـعـات احلـديـثـة 
دور وما تـضـطلـع به من مهـام تـساهم
في اجناز العديـد من االعمال بـسهولة

بـــبــيـــانـــهــا رقم  9   في  10 كــانــون
ــتــضــمن تــشــكــيل ــاضي ا الــثــاني ا
محكمة مـتخصصة بالـنظر في قضايا
العـنف االسري ومـحكـمة جـنح للـنظر
في قـضايـا الـعـنف األُسـري. وتابع ان
(هـذا الــتـطـبــيق االلـكـتــروني سـيـربط
عدة مـؤسـسات حـكـوميـة مع بـعضـها
الـبـعـض مـثل اجلـهـاز الــقـضـائي مع
الـشرطـة اجملـتـمعـيـة من اجل تـنـسيق
الـــعـــمل واتــــخـــاذ اجـــراءات فـــوريـــة

عاجلة هذه الظاهرة السلبية).

الـتـركـيـز الـعـلـمـيـة الـدقـيـقـة لـلـعـنـايـة
ـا بـعـد الـعــمـلـيـات). وبـ ــرضى  بـا
ـهـمـة الـثـانـيـة لنـا في أمـان الـله أن (ا
الـعــراق بــرعــايـة الــعــتــبـة الــعــلــويـة
ـــقــدســة  الـــتي بــادرت الـى رعــايــة ا
مـهمـتـنـا وتـقد الـتـسـهـيالت الالزمة
لــنـــا  وجــهــودهــا لــيس فــقط تــقــد
اخلــــدمـــات بل طـــريق الــــتـــعـــامل مع
ا يـعـطـيـنا الـكـوادر الطـبـيـة  وهـو 
ـهــمــات الـطــبــيـة حــافــزاً الى زيــادة ا
ستقبلية في العراق  ما دام برعاية ا

العتبة العلوية).
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الى ذلك قال وضاح محـبوبة من مركز
جـراحـة القـلب في الـنـجف أن  عـمـلـنا
بــالـتــعـاون مع الــعـتــبـة الــعـلــويـة في
إجـراء عـمـلـيـات جـراحـة الـقـلب داخل
العراق  وفي تـهيئـة مالكات أجنـبية.
وأشار مـحبوبـة (كان للـعتـبة العـلوية
دور مــــهم جـــداً في وصــــول الـــفـــريق
الـطـبي  وكان لـهـا الـسـبب الـرئـيسي
لــنــجـــاح مــهــمــة الــفــريق الــدولي في
إجـــراء الـــعـــمــــلـــيـــات اجلـــراحـــيـــة 
بـاخلـصـوص لألطـفـال الـذين يـعـانون

من تشوهات قلبية والدية). o¹d∫ أطباء من الفريق الباكستاني في مركز تابع للعتبة العلوية

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

زار رئـــيـس مـــجــــلس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
الكاظمي  دار الكتب والوثائق في بغداد.
وافــتــتح خالل زيــارتـه الـدار قــاعــة الــراحل
الدكـتور أحمـد اجللـبي التي ضـمت نفائس
قـتنـيات والـوثائق والـلوحات من الكـتب وا
الـتـي بـادرت عـائـلــة الـراحل بـإهــدائـهـا إلى
ــبـــادرة داعــيــاً الــدار. وثـــمّن الــكـــاظــمـي ا
الـشخـصيـات الـثقـافـية والـسـياسـية إلى أن
بادرة وأن يـكونوا جزءاً حتذو حذو هـذه ا
مـن إغـنــاء الــثـقــافــة الـعــراقــيــة وجـزءاً من
الذاكرة العراقـية. وقال بيان تـلقته (الزمان)
ــهـم الــعــمل أمس أن الـــكــاظــمـي قــال (من ا
اليوم عـلى تأسيس رؤيـة وطنيـة جديدة عن
طريق الثقـافة واالهتمام بـها وبيّن سيادته
أنه لـو كـان الـراحل اجلـلـبي حـاضـراً لـشـهد
ــرحــلـة مــحــاوالت احلـكــومــة بـبــنــاء هـذه ا
اجلـــديــدة ومــضـــيــهــا فـي طــريق اإلصالح
وتـبـنـيــهـا ورقـة اإلصالح االقـتـصـادي الـتي
حـظـيت بـاهـتـمـام وإشـادة اجملـتـمع الـدولي
بـــهــا). وأشـــاد الــكــاظـــمي بــذكـــرى الــراحل
اجللـبي واصـفاً إيـاه بالـشـخصـية الـوطنـية
الــــتـي ســـاهــــمت فـي رسم مـالمح الــــعـــراق
قراطي بعد سقوط الـدكتاتورية مثلما الد
اً بعراق مزدهر. كان مثقفاً محبّاً لبلده وحا
وأكــد أن (الـعــراق الــذي احـتــفــلـنــا بـاألمس
ئـويـته ما زال قـائـماً عـلى قـدميه رغم كل
التحديـات ويتطـلب هذا مساعـدة ومشاركة

زيد). اجلميع فالعراق يستحق ا
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إتـصل بي عـديد األصـدقـاء احملتـرمـ ومـنهم واحـد قـاتل قـتاال شـرسـا لكي
يـضمن احلـضـور وإلـتقـاط الـصور وكـنت أنـظر إلـيه مـشـفقـا وسـألوني عن
نطقة اخلضراء? سـبب عدم مشاركتي في احلفل في القصر احلكومي في ا
ني وقد نزح أجدادي األولون بعد إنهيار سد مآرب فـأجبتهم بأنني مواطن 
ـنطـقـة في حـيـنه وغـرق الـوديان الـعـظيـم إثر هـجـوم كـاسح من قـبل فـئـران ا
والـزروع والــبــيـوت وعــجــزت جــمـيـع الـبــزازين في وقــتــهــا عن وقف هــجـوم
الـفئـران والطـريف في األمر إن الـفئران هـي من كانت تـهاجم البـزازين التي
كـانت تولي مدبـرة وبالـتالي فأنـا من اجلالـية اليـمنـية واليجـوز حضوري في
ناسبات من هـذا النوع ألنها هـذا احلفل عدا عن إني الأحب احلضـور في ا
ـومـة والـتـأثـيـر واألهـميـة ويـحـضـرهـا الـذين يـريـدون تـصدر تـفـتقـر الى الـد
ـعـقول تـوجـيه الدعـوة جلـميع الـصـحفـيـ والكـتاب ـشهـد ثم إنه من غـير ا ا
والـفـنـانـ والـريـاضـي ونـخـب اجملتـمـع عـدا عن كـونـنا لـسـنـا من الـنـخب
سؤولي الدولـة ضعيفـة جدا وعندما والنـستطيع إدعاء ذلـك ثم إن عالقتي 
يـطـلب مـني أحـدهم الـتـوسط له في حـاجـة مـا عـنـد مـسـؤول تـتـعـرق جـبهـتي
وتـنقـبض نفـسي فأنـا لسـت مبـتزا لـيخـافوا مـني ولسـت متـملـقا لـيقـدرونني
والأجـيد التخشـخش ليخشـخشوني. فأنـا الأنفع في الوساطـة والالسمسرة
سؤولـ بسبب كـبر سني وترهل والأسـتطيع الـركض خلف ا
جـسـمي وضـعف عظـمي ورقـة بـدني وسـوء ظـني بهم.
كـمـا إنــني أنـام حـتى الـظــهـيـرة فالأسـتــطـيع احلـضـور
مـبــكــرا وعــنـد الــعــصــر أبـحـث عن مــنـافــذ لــلــعـيش
ـال والنـقـبض مـنـهـا غـيـر وجع ـنـاسـبـات التـمـنح ا وا

الرأس.

ـرور والسـير بـتـرك مسـافـة أمان كـافـية مـابـ السـيارات تـوصي تعـلـيمـات ا
فاجئة والتي ال تنحصر  اسبابها في عدم وذلك جتـنبا حلدوث التصادمات ا

استخدام (البريك) فقط !! 
بل تـتعـدى ذلك الى عـدد غـير مـحـدد من االسـباب الـتي يـتحـمل مـسـؤوليـتـها

السائق بشكل رئيسي في اغلب احلاالت ..  
درسة االبتدائية تتيح مجاال محدداً جللوس كـانت أولى مقاعد الدراسة في ا
طـالب صغيـرين يشتركان بـكل تفاصيل الرحـلة اخلشبيـة طوال فترة الدوام
حـيث لوح الكـتابـة العلـوي الذي يـسنـد الدفتـر والكـتاب وامامـنا يـستـلقي قلم
علم علمة او ا قدمة كـلما اعلنت ا الـرصاص في ذلك االخدود احملفور عند ا
أَن أتـرك القلم وأنتبه على السبورة لنأخذ وضع التكتف ونحن نتشاطر مقعد
الـرحلـة دون ادنى تـذمر او اسـتـياء !! هـذا اضافـة الى حـشر احلـقـيبـت في

فتوح الى حد التالصق !!   الدرج ا
لم تـكن هنـاك مسـافات تـفصـلـنا عن بـعض خالل الدرس وحـتى في الفـرصة
بـ الدروس الـتي تـتيح لـنـا فسـحـة للـركض والـقفـز كانـت تنـتهـي بأن نـشبك
اذرعـنا فوق كـتف بعـضنا بـطريـقة تخـالف قوانـ التوازن الـفيزيـائيـة وننجح
بـالـسـيـر والـركض مـعـا ويـديـنـا تـستـنـدان الـى كتـف الـصـديق كـأنـنـا نـحاول

سافة ومحوها مابيننا !! اختزال ا
مـسافة األمان على الطرقات تـتناسب طرديا مع سرعة الـسيارة  فكلما كنت
تـقـود سـيـارتك بــسـرعـة اكـبـر كـان عــلـيك تـرك مـسـافــة اوسع بـيـنك وبـ مـا
يـتقـدمك من سـيارات  ويـبـدو ان ذات احلال يـنطـبق عـلى العالقـة بـ العـمر

وب مسافة األمان !!! 
فـكلـمـا تقـدمـنـا بالـعـمـر جند انـنـا بحـاجـة لـلحـفـاظ على
مـسافة أمان معـقولة تفـصلنا عن اآلخـرين وتبعدنا عن

التصادم الذي ال أحد يرغب به !!  
صبحكم الله باخلير واألمان .
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في جتـهيـز مـادة الطـحـ ضـمن البـطـاقة الـتـمويـنـية).
وأضـاف أن (احملــافـظـات االخــرى سـتــحـظى بــنـفس
ـقـدم من قبل الـوزارة وضـمن خـطة الـتـسريق الـدعم ا
التي تـعدهـا شركة تـصنـيع احلبـوب لكن دراسة واقع
حال االسـواق احمللية ومستـو االسعار فيها  أدى الى
اقــرار هـذه احملـافــظـات وبـالــتـالي جــمـيع احملــافـظـات
الـعـراقـيـة مـشـمولـة بـخـطـة الـوزارة اخلاصـة بـتـجـهـيز
). وأشار إلى أن (الـوزارة تتـابع جتهـيز مادة الـطحـ
ادة الطـح واتـخاذ االجـراءات الالزمة لـتأمـ هذه ا
). وكـانت الـوزارة قــد أعـلـنت عن عـدد من لـلـمـواطــنـ
إجراءات وآليـة لتوفيـر مادة الطح بـاألسواق احمللية
ـواطـنـ مـنـهـا كـمـا وضـعت إجـراءات وسـد حـاجـة ا

الرتفاع األسعار).
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أصدر وزيـر التجارة عالء اجلبـوري توجيها بإطالق
دفعة جـديدة من مادة احلنـطة لتسـريع وتيرة التـجهيز
ثـنى والـديوانـية في مـحـافظـات الديـوانـية وذي قـار وا
ومـيــســان. وذكـرت الــوزارة في بــيـان أن (اجلــبـوري
دراء العام لشركات احلبوب ترأس   اجـتماعا مع ا
ـالــيـة والــرقـابـة الــتـجـاريــة). ووجه وزيـر الــتـجـارة وا
خـالل االجــتــمــاع بـ(إطالق وجــبــة جــديــدة من مــادة
طاحن األهلية واحلكومية  ضمن احلنطـة احمللية في ا
ــثــنى الــديــوانــيــة مـــحــافــظــات الــديــوانــيــة ذي قـــار ا
ومــيــســان). وأكــد أن (اطالق هــذه الــوجـبــة يــأتي في
اطــار مـســاهـمـة الــوزارة في انـخــفـاض اســعـار مـادة
الـطـحـ في االسـواق احمللـيـة فـضال عن االسـتـمرار
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ـقاعـد االعتراف فـوضيـة بالـتزويـر سيـكون عـلى متـراجعي ا بـعكس اتـهام ا
بـنـتف كـثـيــر من ريش راكـمـوه بـحــجج انـهم الـسـابـقــون لـلـمـعـارضـة ,و كـأن
ـعارض معصوم من الكذب او القتل او الـسرقة ايا كان مايدعيه من مذهب ا

او نسب.
ــرارة- هــذا ان كـانت الــنــتـائج لـكن لـم االسـتــغــراب من الـتــزويــر ولم هـذه ا
االنـتخابية مـزورة- لم التزوير مـر ان شربتم منه? الم تـزوروا تواريخ حياتكم
و شـهادات دراسة قسم كبيـر مزور و مزورة رتبته العـسكرية و مزورة وثائق
مـطـاردة اجـهـزة االمن لـكم الم تـزوروا بـالـكالم عـلى الـدوائـر خـارج الـعراق
لـلجـوء ثم اسـتـعـنـتم بـتقـاريـر الـتـزويـر لتـقـدمـوهـا بـبغـداد حلـسـابـات الـفصل
ـنتـعش و االمن مزورة الـسيـاسي ثم الم تـكن تصـريـحاتـكم عن االقـتصـاد ا
راجـعوا تـوصيف الـتزويـر في القـانون الـعراقي و سـترون ان مـا تدفـعون به

امام القضاء هو ع ما فعلتموه مع الناس.
الـية و بـبسـاطة انـتم ال تريـدون االعتـراف بـالنـتائج ألسـباب تـتـعلق بـذمتـكم ا
لـوجود جرائم قتل سابقة اي ان الصراخ و التـظلم معروف الفوائد فتقلص
الـغـطـاء الـنـيـابي يـشـبه سـحـب الـغـطـاء بـيـوم بـارد بل و يـشـبه الـتـجـريـد من
الـثياب واال بجردة بسيطة فـعلى امتداد سنوات قليلـة ماضية راكمتم القابا
و مـقرات و استثمـارات و تغطية اعالميـة لم تتحصل بشـكل اصولي طبيعي
ـة و الفـقر و اجلهل ـا خوت خزيـنة الـدولة مـرات و ارتفعت نـسب اجلر و  
يـعينـكم في ذلك طابور مـن حاملي صـفة احمللل و الـباحث السـياسي ورئيس
مـركز دراسات وكل هـمهم صعـودكم لتـمنحـوهم بدوركم منـصب وكيل وزير
اضـيكم و مـاضيهم و ا ال عالقـة له ال  او مـدير عـام و لكل تـويتـره يغـرد 
حـقـيـقـتـكم و حـقـيــقـتـهم ولـنـنـعـد لـنـيـسـان  2003و لـنـقــدم مـا كـنـتم عـلـيه في
الجيء وايــضـا الـذين كـانــوا في الـداخل سـتــرون واحـدة من ثالث صـور ا
ـزورة امـا الثالث الـصـور فهي رابـعهـا مـا انتم عـلـيه اليـوم و هي الـصورة ا
امـا مشـتغل بـعـمل دعوي مع فـقر حـال او مشـتـغل بسـياسـة في اخلارج وله
عونات و الثالث اما عسكري او امني انقلب مع السقوط لينمو. راتب من ا
الـتـزوير عـمل عـمل به اكـثـركم فذوقـوا من الـكـأس هـذا ان كانت االنـتـخـابات
مـزورة ايكـفي هذا ام حتـبون ان اذكـر لكـم باالسـماء انـتم و جوقـة مطـبيـلكم
حـقيقتكم سواء كنتم و كانوا حملة رتب ام حملة القاب علمية مزورة ام حملة

صفات حتليلة بحثية قيمتها من قيمة قد النعل?
مالحـظـة: االخـوة احلــزبـيـون من مـوالــيـد عـقـد سـبــعـيـنـات الــقـرن الـعـشـرين
ـمعـمـمـون حتديـدا من جـمـاعة الـداخل ااديـتم اخلـدمـة االلزامـيـة ام اخذ ا

استثناء منها و كيف?
ـعـمـم وغـيـر مــعـمم لـم يـكـمل ـنـح ا هل يـوجــد نص قـانــوني 
ية رتبـة فريق ام هي من بركات دراسـة عسكريـة اكاد

حسن فران?
اخـر من يتشكى عن التزوير انتم ,,اوالدكم يعمل قسم

منهم في جتارة اخملدرات.. اغاتي.
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ــعــادن ألــتــقـى وزيــر الــصــنــاعــة وا
مــنــهـل عــزيـــز اخلــبـــاز امـس األحـد
الـسفـيـر األردني في بـغداد مُـنـتـصـر
ُــرافق لـهُ والـذي الــزغــبـي والــوفـد ا
ضـمَّ رئــيس غُــرفـــة صــنــاعـــة عــمــان
وأعـــضــــاء من غُـــرفــــة الـــصــــنـــاعـــة
ُنـاقشة الـقضايا والسفـارة األردنية 
ُشتـرك والتي تخُص ذات اإلهتمـام ا

اجملال الصناعـي .
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وأكـــدَ اخلـبــاز خِالل الــلـقــاء أهـمــيـة
تـعــزيـز الـتــعـاون وحتــقـيق نـوع من
الـــتــكــامُل الــصـــنــاعي بــ الــعــراق
واألردن في مُــــــخــــــتـــــلـف اجملـــــاالت
الصنـاعية في ظل تـوجه حكومة كِال
الــبـــلــديـن عــلى تـــقـــويــة الـــعالقــات
ُـستويات والوصول بـها إلى أعلى ا
صالح العُليا للشعب ا يُحقق ا و
الشـقيـق  مُـبديـاً (إستـعداد ورغـبة
الـــوزارة بـــالـــتــوصُـل إلى شـــراكــات
فــاعـلــة وبــنـاءة مع اجلــانب األردني
لـتـأسـيـس مـشـاريع واعـدة وحـيـويـة
تخـدم صنـاعـة البـلديـن)  . وبـحسب
الــبــيــان تـلــقــته (الــزمــان) امس فـان
ُـرافق لهُ الـســفـيـر األردني والــوفـد ا
اكـــد (حـــرص حــكـــومـــة األردن عــلى
تــوطــيـد عالقــات الــتـعــاون والــعـمل
ُشـترك مع الـعراق  مُـشيراً إلى ان ا
حكومـته تبـحث عن شراكات عـراقية
أردنـيــة في مـجــال الـصـنــاعـة تـعـود

بالنفع لكِال البلديـن) .
وأعـلــنت إيـران عن أن الــعـراق سـدد

حـــيث الـــقــدرة االنـــتـــاجــيـــة  نــدعم
نــشــاطــهــا االســتـثــمــاري لــتــحـقــيق

معدالت انتاجية عالية .
واردف اســمــاعـيل الـى اهـمــيــة هـذه
ـــشـــاريـع في اضـــافـــة  الــــقـــيـــمـــة ا
ـباشرة   االستـثماريـة والتـجارية ا
كذلـك فإنـها تـضـيف فرصـة لالرتـقاء
بالتنميـة اجملتمعية لـلمنطقة  حيث
سـاهــمت هـذه الــفـعـالــيـات في خـلق
وتــوفــيــر فــرص عــمل كــثــيــرة خالل

مرحلة التنفيذ و مرحلة التشغيل .
وقـال مـديـر عـام شـركـة نـفط مـيـسان
ــشـاريع الـتي عـلي جــاسم ان هـذه ا
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اعلنت وزارة التخطـيط ان فريقا فنيا من
ـركزيـة نفذ زيـارة ميـدانية الى تـابعة ا ا
مشـروع ميـناء الـفاو الـكبـير في مـحافـظة
الـــبــصــرة بــهـــدف الــوقــوف عـــلى نــسب
ــشـاكـل الـتي تــكـتــنف تـنــفـيـذ االجنـاز وا
ـشروع بـغـيـة معـاجلـتـها بـالـتـعاون مع ا

عنية. اجلهات ا
وذكرت الوزارة في بيان امس  ان (زيارة
الفريق تـضمـنت االطالع على سيـر العمل
في البنى التـحتية لـلمينـاء الذي  يعدّ من
هـمة" مـشيرة شـاريع االستـراتيـجيـة  ا ا
ــشـــروع اإلســتــيـــعــابــيــة الى إن"طـــاقــة ا
اخملططة عند اكتماله  تقدر بـــ  99مليون
طن سنـوياً لـيكـون  بذلك واحـداً من أكبر
ــطـــلــة عــلـى اخلــلــيـج الــعــربي ـــوانئ ا ا

والعاشر على مستوى العالم".
وأضـافت إنه (جـرى وضع حـجـر األساس
ـشروع فـي عام 2010 في مـنـطـقة لـهـذا ا
رأس الـبيـشـة عـلى نـهايـة اجلـرف الـقاري
شـروع يعـدّ نقـلة للـعراق" الفـتـة الى ان"ا
نـوعــيـة في أهــمـيــته الـلـوجــسـتــيـة لـربط
العـراق بالـعالم لـكونه الـرابط ب الـشرق
والـغـرب و إنـشـاؤه سـوف يـغـيـر خـارطة

ية). النقل البحرية العا
شروع ينفذ من قبل  (شركة وبينت ان (ا
دايـوو الــكـوريـة لــلـهـنــدسـة واإلنـشـاءات)
وبـكـلـفـة تـتـجـاوز (3)  تـرلـيـونـات  ديـنـار
ـركزية تـابعة ا عراقي" مؤكـدة إن"فريق ا
ـــعـــوقـــات كـــافـــة  الـــتي تـــواجه حـــدد  ا
شروع وقدم الـتوصيـات الالزمة لغرض ا

مكنة). شروع بالسرعة ا إجناز ا
ومن أجل تأم بيئة آمنـة للعمل وتنفيذاً
لـقـرار الـسـيـد قـاضي حتـقـيق مـحـكـمـة أم
قــصــر حــول حــسم مــوضــوع احلــاويــات
نافذ احلدودية كدسة  باشرت هيئة ا ا
بــإشــراف ومــتــابـعــة من رئــيــســهــا عــمـر
الوائلي بـتشكـيل جلنة في مـنفذ مـيناء أم
قـصـر األوسط بـالــتـعـاون والـتـنـسـيق مع
مـركـز الـكـمـرك وجـمـيع اجلـهـات الـعـامـلـة
اخملـتـصـة  لـغـرض الـضـبط واإلحـالـة إلى
الــقـضــاء التـخــاذ اإلجــراءات الـقــانـونــيـة
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 . ناسبة بحق اخملالف ا
وتـــعــد احلـــاويـــات الــبـــالغ عـــددهــا 252
تواجـدة على رصيف  11ورصيف 400 ا
مــخــالــفـة لــشــروط وضــوابط االســتــيـراد
سـموحة ـدة القانـوية ا كونهـا جتاوزت ا
ينـاء دون مراجعـة أصحاب لبقـائهـا في ا

العالقة .
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وقال بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (هذه
هـمة تـأتي لتـفادي حـصول أي اخلطـوة ا
ــوانئ بـــســبب حـــوادث مــحــتـــمــلـــة في ا
احــتــواء عـدد كــبــيــر من احلــاويــات عـلى
مـواد كــيـمـيـائـيــة خـطـيـرة وتــكـدسـهـا في
ظـــروف مـــخــــالـــفــــة لـــشـــروط الــــسالمـــة

والتقييس النوعي).
واكـد وزير الـنـقل نـاصـر حسـ الـشـبلي
مـفاحتـة شـركـة إيـطالـيـة لـتـنفـيـذ مـشروع
الربط السـككي مع اوربا  فـيما اشار الى
ــشـــروع الــقــنـــاة اجلــافــة اعـــداد دراســة 
ـمتد من البصرة وتطوير اخلط السريع ا
الى سوريـا واالردن. وقال الشـبلي في في

تــــصــــريح امـس ان (ســــكك احلــــديــــد في
الــعــراق كــانت في خــمــسـيــنــيــات الــقـرن
ــاضي تــصل الى ســوريــا ومــنــهــا الى ا
تركـيا ومن ثم اوربـا) واضاف ان (جـميع
ـة خـطــوط الـسـكـك مـوجـودة لــكـنـهــا قـد
وبـعــضـهــا مـتـهــالك حـيـث قـمـنــا بـإعـادة
وتأهيل الـكثيـر من هذه الطـرق  والسيما
نطقت الـغربية والشمالية التي تخص ا
كونهـا األكثـر تضررا) مـبيـنا ان (الوزارة
كــان لـديــهـا مـشــكـلــة فـقط فـي مـا يـتــعـلق
بــخـــطــوط الــســكك الــتـي تــقع عــلى نــهــر
ولـكن  اجنـازهـا عـبر مـحـافـظة الـفرات 
وقــريـبــاً سـيــنـطــلق الـقــطـار الى االنــبـار 
ــنــطــقــة الــغــربــيــة) مــؤكــدا ان (هــنــاك ا
تـد من الفـاو وهو حلم مشروعـاً كبـيراً 
الــعــراق الـقــد خط بــصــرة - بــغـداد –
) واشــــار الى ان (الـــوزارة بـــدأت بـــرلـــ
خـطـوات الــتـعـاقـد مع شـركــة اسـتـشـاريـة
ايطـالـيـة لوضع دراسـة لـلبـدء بـهذا اخلط
ـؤمل من مــيـنـاء الــفـاو الى تــركـيــا ومن ا
إجنـاز الـتـعـاقـد قـريـبا) ومـضـى الشـبـلي

الى الــقــول ان (الــوزارة حــالــيـاً فـي طـور
ــشـــروع الــقــنـــاة اجلــافــة اعـــداد دراســة 
نـفذة وسـيتم تـطويـر الطريق والشـركة ا
ـمــتـد من الـبـصـرة إلى سـوريـا الـسـريع ا
واألردن) ولــفت الى ان (جــمــيع مــفــاصل
لكن جـائحة النقل االخـرى غيـر متراجـعة 
كـورونـا أثـرت وبـشـكل رئـيس عـلى الـنـقل
بـشـكل عــام) واضـاف ان (الـوزارة لـديـهـا
بــاصــات مــنــتــشـرة فـي كل احملــافــظـات 
وحـالـيــاً هـنـاك 800 بـاســتـثــنـاء األنـبــار 
حــافـلــة مـوجــودة وسـنـتــعـاقــد عـلـى مـئـة
حــافـــلــة اخــرى) مــوضـــحــا ان (حــافالت
الوزارة تـصل بـعـضهـا الى تـركيـا وهـناك
رؤيـة الفتـتـاح خـطوط أخـرى) واسـتـطرد
بـالـقـول انه (سـيـجـري زيـارة تـفـقديـة إلى
راحل التي تـابعة الـعمل وا مينـاء الفاو 
ـشـروع والسـيـمـا ان هـناك وصل إلـيـها ا
خــمـــســة مــشـــاريع يــتم اجنـــازهــا ضــمن
مشاريع البـنى التحـتية فضالً عن تـهيئة
ـشروع للـعام ـبالغ اخلـاصة با جميع ا
ــاضي واجلــاري). كــمــا عــقــد الــشــبــلي ا

الكات النقل البري  ŸUL∫ وزير النقل  «
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ســيـعـانـون من الـبـطـالـة).واكـد  إن
(تـــســريـع االدويــة فـي الــعـــيــادات
اخلــــاصـــة لـــيـس من األولـــويـــات
فــاألولى هــو ضــبط ســوق الــعــمل
وتكوين قاعـدة بيانات حـقيقية عن
الـــعـــيــــادات غـــيـــر الـــقــــانـــونـــيـــة
نتحل للصفة سواء العراقي وا
او االجـــانب وانــتـــشــارهـــا والــتي
شـــهــد تـــنـــامــيـــا في ســـنـــ عــدم
االســتـــقـــرار احلــرب الـــطـــائــفـــيــة
واحــــــــــتـالل داعـش لـــــــــــبــــــــــعـض

احملافظات).
وأوضح (بعد ذلك سـنقوم بـتحديد
ســـقف لـألســـعــار وســـتـــنــشـــر في

وقتها).
عــلـى صــعـــيــد اخـــر نـــفت هــيـــئــة
الـتقـاعد العـامة مـا تداولـته مواقع
الـتـواصل بـشـأن جتـاهـل رئـيـسـها
ايـــاد مــــحـــمــــودتـــظــــاهـــرات ذوي
الــشــهــداء واجلـرحـى أمــام مـبــنى

الهيئة.
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وأكـدت أن (محـمود مـتابع وبـشكل
شــــخـــصي مـــلـف ذوي الـــشـــهـــداء
واجلـرحى ومـطلع بـشـكل تـام على
إجـــراءات الــهــيـــئــة بـــشــأن حــسم
ملـفاتـهم ومتـعلـقاتـهم اخلاصة في
الـهــيـئـة ).وأشـارت إلى أن (رئـيس
ـديـريـات كـافة الـهـيـئـة أوعـز إلـى ا

لـــلــــوقــــوف عــــلى احــــتــــيــــاجـــات
ـواطن والـعمل على ومتـطلبات ا
ــعـــامالت بــانـــســيـــابــيــة إجنــاز ا
كــبــيــرة).ونــظـمـت كـلــيــة هــنــدسـة
ــنـاقــشـة ــسـيـب نـدوة مــوسـعــة  ا
ـــــرأة ظـــــاهـــــرة الـــــعـــــنف ضـــــد ا
واســبـابــهــا و تـداعــيـاتــهــا وسـبل
مناهضتها بحضور اساتذة الكلية
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حـذرت نـقــابـة أطـبــاء األسـنـان في
الــــــعــــــراق من ارتــــــفــــــاع أعـــــداد
اخلـــريـــجــ مـن طــلـــبـــة كـــلـــيــات
األســنــان في الــبالد مــشــيــرة إلى
وجود نحو  25ألف طبيب مسجل

لديها.
ــتـــحــدث بـــاسم الــنـــقــابــة وقــال ا
القاسم العبادي في تصريح امس
إنه (وفق الـــقـــوانـــ الـــعـــراقـــيـــة
النـافذة فـإن خريجي كـليـات أطباء
األسنان مـشمولون بـقانون التدرج
الــطــبي رقم 6 لــســنــة 2000 وهم
مطالـبون بخـدمة ثالث سنوات في

مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة قـــــبل ان
يسـتحصـلوا رخص مزاولـة العمل

في القطاع اخلاص).
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وأضاف أن (25 ألف طبيب أسنان
مـسـجل فـي الـنـقـابـة وهـنـاك زيادة
بخريجي كلـيات طب األسنان تقدر
ســـــنــــويـــــا بــــألـف إلى ألف و500
ــا طــبــيب) مــحــذرا بــالــقــول (ر
ـقـبـلتـ سـيزداد خالل الـسـنـت ا
عــدد اخلــريــجـ إلى  4آالف أو 5
آالف فـي الــــعــــام الــــواحــــد وهـــو
نـتـيجـة زيـادة الـكلـيـات احلكـومـية

واالهلية).
واضــــاف الــــعــــبــــادي ان (هــــنـــاك
مـخــاوف من تــخـمــة سـوق الــعـمل
اخلـــــاص" مـــــوضـــــحـــــا أنه "وفق
مــؤشــرات وزارة الــتــخــطــيط فــأن
الـعـراق يـحـتـاج نـحو  700طـبيب

اسنان فقط).
وتـــابـع (هـــنــــاك كالمــــا واضــــحـــا
وصـريــحـا من وزارتي الــتـخــطـيط
والصـحة بأن الـوظائف احلكـومية
اصـبـحت ضعف احلـاجـة وهـو ما
يـــعــنـي أن خــريـــجي كــلـــيــات طب
األسـنـان سـيـضـافـون إلى الـشـباب
الـعـاطــلـ عن الـعــمل وهـذا يـهـدد
الـسـلم اجملـتـمـعي عـلـى اعـتـبار ان
شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة من الـــشـــبــاب

ـثل العـتـبتـ احلـسيـنـية ووفـدا 
والـعبـاسيـة.وقـدمت ثالث باحـثات
من الـكلـية بـالتـعاون مع مـحامـي
دراسة مـوسعة عن ظـاهرة تـعنيف
ـرأة وتــزايــدهـا والــعــوامل الـتي ا
اســـهـــمت في تـــوســـعــهـــا وانــواع
الــعــنـف وحــاالت االنــتــحــار الــتي
اقـدمت عـلـيـهـا الـنـسـاء جـراء هـذه

الـظاهـرة ودور اجملتـمع في الـعمل
للحد منها والسعي اليجاد قوان

رادعة بحق مرتكبيها.
بدورهم قـدم اعضاء وفـد العتـبت
مداخلة معمقة عن الظاهرة ونظرة
االسالم لـلـمـرأة ومـكـانـتـهـا والدور
الـــذي تــلـــعــبه فـي بــنـــاء االجــيــال

واألوطان.
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 افـتتـاحـهـا اليـوم هي سـلـسـلة من
ــشــاريـع الــتي تـــنــفـــذهــا شـــركــته ا
ــيـة بــالــتــعـاون مع الــشــركــات الـعــا
ـقاولـة الـتي تـهدف الى والـشركـات ا
زيـادة الــطـاقـة االنـتــاجـيـة وحتـسـ
سـتخرجة من باطن نوعية الـنفوط ا
االرض  مــشــيــرا ان مــشــاريع حــقن
ــاء هـي مـــشــاريـع تـــكـــامــلـــيـــة مع ا
مــشـــاربع الـــتــطـــويـــر  لــلـــمــنـــشــات
الـسطـحيـة لـلحـقـول النـفـطيـة  تاتي
تـطلبات العمـليات االنتاجية تلبية  

ـــشـــاريع   مـــضـــيـــفـــاً  ان هـــذه ا
ــواصــفــات عــالــيــة رغم اجنــازهـــا 

التـحديـات الـصحـية واالقـتصـادية 
شغلة  للحقل بالتعاون مع الشركة ا
(سيـنوك) الـصيـنيـة . من جانـبه اكد
النائب الثاني لشركة النفط الوطنية
 لـيث الـشـاهـر ان (مـشـاريع حتـسـ

ستخرج  نوعية االنتاج للنفط ا
من قـبل  الـشركـات الـنـفطـيـة  تـهدف
الذي ـالي لـلـعـراق  لـزيـادة الـعـائـد ا
يـعــتـمـد تـمـويل اقــتـصـاده بـالـدرجـة
ـتـأتـية من االسـاس على االيـرادات ا
صـادرات الـنــفط اخلـام  وهـو جـهـد
تـــقـــوم به الـــوزارة وشــركـــة الـــنــفط

الوطنية دعماً لالقتصاد الوطني).

اجـتـمـاعـا حتـضـيـريـاً مـوسـعـاً مع رئـيس
ـدني نــائل سـعـد عـبـد سـلـطــة الـطـيـران ا
الــهــادي ومــديــر عــام اخلــطــوط اجلــويــة
ــعـنـيـة عـبــاس عـمـران ومــدراء االقـسـام ا
واستـشاري ايـاتا لـبحث آلـية رفع احلـظر
اجلـــوي عن الــطـــائــر االخـــضــر. واوضح
الـشـبــلي ان (هـذا االجـتـمـاع جــاء لـيـمـهـد
الـطريق امـام عـقـد اجـتمـاع مع وفـد ايـاتا
الذي سيكون قبل  االستشاري االسبوع ا
حـدثـاً مـهـمـاً ومـفـصـلـيـاً لـرفع احلـظـر عن

الطائر االخضر).
مؤكدا (جاهزية واسـتعداد اخلطوط لفتح
االجواء الـعراقـيـة امام الـطائـرات االخرى
بـــاالضــافــة الى امـــكــانــيــة الـــشــركــة في
تــســخــيــر افــضل واجــود الــطــائــرات في
سمـاء الـبلـدان االخرى وبـقـيادة وعـلى يد
تـلكون امهـر الطيـارين العـراقي الـذي 
تـــضـــاهـي خـــبـــرة الـــطـــيـــاريــ خـــبـــرة 
). وعينت الوزارة 63 طيارا على الدولي
بتعث مالك شركة اخلطوط من الطلـبة ا
ـيـة أكــنـاتــيـا الـيــونـانـيــة بـعـد الى أكــاد
حصولهم على ترخيص القيادة من وكالة

سالمة الطيران األوربية.
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واكــد عـمــران في بــيـان مــقــتـضب تــلــقـته
(الــــزمــــان) امس (حــــرص إدارة الــــنــــاقل
الـوطنـي على فـسح اجملـال أمـام الـطـاقات
ناقشت الشبـابية خلـدمة البلـد). الى ذلك 
ــوانئ الــعــراق  آلــيـة الــشــركــة الـعــامــة 
اسـتخـدام نـظـام يتـابع ويـراقب الـوحدات

غادرة . البحرية القادمة وا
وانئ فرحان الفرطوسي وقال مدير عام ا
ان (الـعــالم في تــطـور مــســــــــتــمـر وهـذا
ـا يـدعـونـا الى ـوانئ  الـتـطـور يـشــمل ا
مــــواكــــبـــتـه) مـــؤكــــدا ان (الــــوزيـــر وجه
بـضـــــــرورة تـوفـيـر كـافـة الـسبـل الالزمة
المـان وسالمــة الـســفن ونــاقالت الـنـفط 
حـــيــــــث اوعـــزنــا لـــقــــــــــــسم الـــشــؤون
ـعـنـيـة ألجـتـماع مع الـبـحـرية واألقـسـام ا
ومـناقــــــــشـة متـطلـبات احدى الـشـركات 
تـشـغـيل الـنــظـام لـتـتـبع جـمـيع الـوحـدات
ـوانئ والـقـادمـة الـبـحــريـة الـعـامـلـة فـي ا

آليه).
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قال الشاعر :

رءُ نَفْسَهُ  وما حَسَن أنْ يعذر ا
وليس له مِنْ سائرِ الناس عاذِرُ

وال نذيع سراً اذا قلنا :
انَّ الـنــرجـسـيـ مـعـروفــون بـرضـاهم عن انـفــسـهم وال يـرون فـيـهـا االّ

اجلمال والكمال ..!!
ومن هنا تراهم ينزعجون ويتأثرون كـثيراً اذا وُجِهَتْ اليهم سهامُ النقد
..البل قد يعـتبرون النـاقد خصمـاً معاديا بـعيداً عن االتسـام باالنصاف

..
ويسعون لالنتقام منه ..!!

-2-
ومـعـظـم الـسـلـطـويــ في الـعـراق اجلـديـد –لالسف الـشـديـد  –هُمْ مِنَ
النرجـسي الـذين أوصدوا على أنـفسهم أبـواب االصغاء لـآلخرين كما
ـثارة عـلى أدائهم الحـظات ا ـواخذات وا أوصدوا األبـواب أمام تَـقَبُل ا
الوظيفي فـضالً عن إنهماكـهم الشديد في حـفظ مكاسبـهم وامتيازاتهم

الي من أبناء شعبنا العزيز .  على حساب ا
ولعـلَّ الكـثيـرين منـهم يعـتقـد أنه نـسخـة فريـدة من الصـعب أن جند لـها

نظيراً..!!
3-

ــوازين الــشـــرعــيــة واالخالقــيــة هــذا كــله عــلـى خالف مــا تــقــتـــضــيه ا
واالنسانية 

طلق لله تعالى وحده  والعصمة ألنبيائه ورسله وأوصيائهم  فالكمال ا
أما سائر الناس فهم ليسوا منزه عن اخلطأ أو اخلطيئة .

ــحــاســبــة الــنــفس عن وتــبــدأ عــمــلــيــة الــتــكـامـل الــروحي واالخالقي 
ارسـاتهـا ومسـاراتهـا  فما كـان منـها حـسنـاً حتاول االسـتزادة منه
وما كان مـنها سـيئـا فالبد أنْ تقـلع عنه وتقـطع دابره  وتعـالج ما ترتب

عليه من آثار ...
سلك بعيد كل البعد . نهج وا والبون ب ا

-4-
ُــصِـرون عـلى تـنـزيه ولن يــنـدم أحـد عـلى مـا فـرّط واقــتـرف كـمـا يـنـدم ا

أنفسهم من كل األخطاء والسلبيات .
وهذا يعني :

أنهم مذمون في الدنيا  
ومعذبون في اآلخرة  

ب . وذلك هو اخلسران ا
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نهج البالغة.. جمعة شيعي
(السـيد الـرضي) وصـححـه ونقـحه سـني (محـمد

عبده).
حـقـيـقـة تـثـبت كم أن الــطـائـفـيـ سـفـهـاء وخـبـثـاء

. وتافه

w UM'« s b « Õö

بغداد
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طـفـلة في ـلـكوت االعـلى كانت الـسـمـاء تـمطـر حـ صـعدت روحـهـا الى ا
ــوت فـيـهـا بـ بـريء تـبـرعـمت زهـرتــهـا في بالد ال يـفـرق ا ربـيع الـعـمــر 

احلياة حصراً للقتلة!! وبريء
 طـفـلة أُزهـقـت حيـاتـهـا بـتـهـور سـائق مـسـرع في مـنـطـقـة سـكـنيـة ومألى
يـعـلم أن ال وجود سـائق أرعن يـسيـر مـستـهـتراً بـحـياة الـبـشر بالـسـكان 

للعقاب في بالدنا ومن أمن العقاب ساء االدب...
وبوجع درسـية طفلـة باألمس كـانت حتتـضن دفاتـرها وجتـهز واجبـاتهـا ا

كبير يحتضنها القبر اليوم.. 
اشعر أنَّ فـؤادي يتجـزأ إرباً وانا أُمـلي هذه السـطور...لكن ال سـبيل لدي

وال صدى لصرخاتي اال الكلمات !!!!  سوى القلم
وجع احـاط بـكل من سـمع خـبـر انـطـفـاء شمـعـة جـارتـنـا الـطـفـلـة اجلـمـيـلة
ال جـرم لـهـا وال خـطــيـئـة..وجع دق ابـواب زقـاقـنـا  ـذنـبـة  الـبـريـئـة غـيــر ا
وابواب اغلب الـبيوت الـعراقيـة التي فقـدت احبابـاً بسبب هـجمات هـمجية
بعـد ان فقد السائق اصول السـياقة ونسي انها (فن وذوق من السائق 

واخالق)!!!
ن ذهبوا ضـحايـا تهور ضحيـة اليـوم هي نسـخة مكـررة للـكثيـر الكـثيـر 
ا لم تـنمـو زهور ايـامها السـائقـ واستـهتـارهم بأرواحٍ بـريئـة  ارواح ر
بعد ..طـفلة بـ ليـلة وضحـاها صـارت ضمن عداد االمـوات ..سباق رعن
ـدرسة..قمـر إنطفـأ ضيائه ـوت بدل فسـتان ا لسائق ارعن الـبسـها كفن ا
قمر واعلن الـغياب تـاركاً خلفه ظالم وأسى يـدمي قلوب من احـبوه  باكراً

ارحتل بعيداً ألنه يعلم ان األقمار مكانها السماوات ..
اليـوم هي طـيـر من طيـور اجلـنـان  ستـلـتـقي قـتلـتـها
ليـتم احلساب هـناك ب يوم ال ينـفع مال وال بنـون
بل يدي الـرحمن.فـفي عراقـنا الـقتـلة ال يُـحاسـبون
وت في بالد الرافدين.  زيدٍ من ا يتركون طلقاء
الرحـمة واخلـلود لـكل االرواح التي ذهـبت ضحـية
تلك العجالت التي غدت فخاً للموت في العراق .

تـعلـقـة بتـصدر معـظم الـديون لـهـا ا
الــغـاز والـكــهـربــاء مـشــيـرة إلى أنه
سـيــتم دفع مــا بـ 5 و7 مــلــيـارات

دوالر أخرى قريبا.
شـتركة وقال رئيس غـرفة التـجارة ا
اإليرانـية الـعراقـية يحـيى اإلسحق
امـس إن (ديــــون الـــــعـــــراق إليــــران
تـتـعـلق بـتصـديـر الـغـاز والـكـهـرباء
ـبـلغ وفق الـتـفـاهم و دفع مـعـظم ا
احلـاصل بـ الـبــلـدين وسـيـتم دفع
ما ب 5 إلى 7 مليارات دوالر أخرى

قريبا).
وكــــان  نـــــائب رئــــيـس الــــلـــــجــــنــــة
ـان اإليـراني االقـتــصـاديـة في الــبـر
كـاظم مـوسـوي قـد قـال  إن (الـديون
ــسـتــحـقــة لـبالده تــبـلغ الــعـراقــيـة ا

حاليا نحو 7 مليارات دوالر).
وأشـــار مـــوســـوي إلى أن (الـــعـــراق
دولة صـديقـة لـكن ال يجب أن تـعامل

ثل هذه الطريقة). إيران 
عــلى صـعــيـد اخــر اكـد وزيـر الــنـفط
احسلن عـبد اجلبـار اسماعـيلحرص
الــوزارة عـلى دعـم شـركــات الـقــطـاع
الــنـــفــطي  بــهــدف  حتـــقــيق  خــطط
ـسـتـدامـة  الـتــنـمـيـة االقـتـصــاديـة ا
مـشــيـراً الى  ان جــمـيع  الــبـرامج و
اخلطط التي تنفذهـا شركات القطاع
النفـطي  الغاية مـنها حتـقيق هدف
االول الــــــوصــــــول الى الــــــزيــــــادات
اخملــطط لــهــا من الــنــفط اخلــام  في
غـضـون السـنـوات الـقـادمـة والـثاني
نتجة استثمار جميع كميات الغاز ا
في كافـة احلقول   لـغرض اسـتقرار
توفير امـدادات الغاز  النتـاج الطاقة

الــكــهـربــائــيـة وجــمــيع الــصـنــاعـات
ـرتــبـطـة بـهـذا الــنـوع من الـوقـود  ا
وتــابع عــبـد اجلــبـار ان جــمــيع هـذه
ـتـوالــيـة هي ــتـجــزأة وا ــشـاريع ا ا
لتحقـيق هذا الهدف  جاء ذلك خالل
افــتـتــاح وحـدة عــزل الـغــاز وتـرقــيـة
مــواصــفــات الــنــفط اخلــام  ووحـدة
ــاء في حــقل بــزركــان وحــقل حــقن ا
الفكة بطاقة (68© الف برميل باليوم.
ــشـاريع وقــال اســمـاعــيل ان (هــذه ا
ـهـمة ـشـاريع الـضروريـة ا تـعد من ا
والــتــكـامــلـيــة في عــمـلــيـات االنــتـاج
ـواصـفــات الـنـفط بـهــدف االرتـقــاء 
بـــهـــدف حتـــقـــيق اخلــــام الـــعـــراقي 
ـاليـة  الوطـنية  وتعـزيز الـعائدات ا
كامن النفطية باالضافة الى حماية ا
واحلفاظ عـلى مستـويات االنتاج في
احلقل الـذي يعد من الـتحـديات التي
تـواجه الــصـنـاعـة الـنــفـطـيـة   وهي

حتديات مرحلة االنتاج والتسوي).
s UJ*« W «œ«

واضـاف ان (العـراق بـاعـتـبـاره ثاني
بلد مـصدر للـنفط في منـظمة "اوبك "
يــتــحــتم عــلـيه احملــافــظــة عــلى هـذا
ــكــامن ــســـتــوى من خالل ادامـــة ا ا
واحلــقــول الــنــفط  مــشـيــراً  الى ان
وزارة النـفط وشركـة النـفط الوطـنية
تدعمان هذا النـشاط االستثماري في
كافة احلقول النـفطية الذي من شانه
تـعـظـيم االيــرادات الـوطـنـيـة ويـعـمل

على تنمية االقتصاد).
واشـاد بـجـهـود الـعـامـلـ في شـركة
نــفط مــيــســان  مــؤكــدا ان الــشــركـة
واحدة من اهم الشركات الوطنية من

القاسم العبادي

ـنـجـزاتِ الـعـظـيـمةِ دولُ الـكالمِ الـذي يـقـولـه الـرؤساءُ أو أصـحـابُ الـقـرارِ عـن ا
ـواطـنـةِ والـوقـوف عـلى مـسـافةٍ واحـدةٍ من ـواقف الـوطـنـيـةِ وتـرسـيخ ثـقـافـةِ ا وا
هم أساءوا له بالكالمِ عن كل اجلمـيعِ واستذكار الـتَّاريخِ الذي لم يَصـنعوه ولكنـَّ
ـنجـزاتٍ عـلى الورقِ لـم ولن تــــرى الـنـورَ لتـتـحولَ إلى ما تـقـدمَ دونَ تطـبـيقٍ و
صـورةٍ قـاتـمـةٍ ومـحـبـطةٍ لـلـشـعـوبِ وقـلقٍ وعـدمِ مـوثـوقـيـةٍ وتدخـلٍ من قـبلِ الدُّولِ

األخرى.
طمئنةُ الواثـقةُ من عدلِ وحكمةِ ونزاهةِ أما كالمُ الـدُّولِ فترويه الشعوبُ اآلمنـة ا
وشفـافيةِ رؤساءها وأصحابِ القرارِ فيها الذين يعملونَ على خلقِ قيمةٍ مضافةٍ
ـسـاواةِ لـتـتـحـولَ إلى صـورةٍ ـواطـنــةِ وا إلعـادة صـنـاعــةِ الـتَّـاريخ وبـنـاءِ دولـة ا
إيجابيةٍ ومحفزةٍ للشعوبِ واحترامٍ وهيبةٍ وعالقاتٍ متوازنةٍ مع الدُّولِ األخرى.
الدَّولَـةُ فكرَة.... عندمَا تعودُ بالـنَّفعِ على اجلميعِ تتحولُ إلى قيـمةٍ عُليا يرسخُها
النـظامُ فتصبحُ قناعـةً يشتركُ في بناءِها وحـمايتِها اجلميعُ. فـإذا لم ينتفعْ منهَا
زقُهُ عفاءَ واألحرارَ و اجلمـيعُ تتحولُ إلى وهنٍ (كبـيتِ العنكبـوتِ) يصطادُ الضـُّ

. األقوياءُ والفاسدونَ
{ مَّا أَفَـاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَيـ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القربى واليتامى

بِـيلِ كَيْ ال يَـكُـونَ دُولَـةً بَـيْنَ االغـنـيـاء ِ وَابْنِ الـسـَّ وَالْـمَـسَـاكِـ
مِــنــكُمْ ـ وَمَــا آتَــاكُمُ الــرَّسُــولُ فَــخُــذُوهُ وَمَـا نَــهَــاكُمْ عَــنْهُ
هَ ـ إِنَّ الـلَّهَ شَــدِيـدُ الْــعِـقَـابِ (7) ـقُـوا الـلـَّ فَــانـتَــهُـوا ـ وَاتـَّ

]احلشر].

{ عن مجموعة واتساب
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ـوجب قرار هـجر في وزارة الـثقـافة و أني احد الـكفـاءات العـلمـية الـعائـدة من ا
ـتضمن اعادة تعي العائد الى مجلس الوزراء  441لسنة 2008/ الفقرة/ 3وا
وظيـفته  واحتـساب خـدماته  ومـنحه الدرجـة والعـنوان الوظـيفي الـذي يسـتحقه
وبحسـب الشهادة العـلمية احلاصل عـليهاكـوني حاصل على شهادة مـاجستير/
ـة واحلاقدة لغـة انكـليزيـة - وطالب دكـتوراه  تـارك بسبب أجـراءات الوزارة الـظا
ـفصـول الـسيـاسـي اذ كـنت مهـجراً بـحقـنـا - ومقـيم في امريـكـا وليـبيـاومن ا
وعائـلتي ابـان النظـام البـائد  وبلـغت خدمـني الكـلية 50سـنةحـيث لم تقم الوزارة
وبــقـرارات وزارة وبـتــعــمـد بــتــنـفــيـذ وتــطــبـيـق وبـعــدم االعـتــراف بــالـقــرار اعاله
وكتب اعضاء مجلس النواب العراقي برفع الغ الوظيفي الذي حلق بنا الية ا
الك بـاحلـذف واالسـتـحـداث عـلى مـنحي ـالـية/ ا 1حـاصل عـلى مـوافـقـة وزارة ا
ـوجب كـتـابهم رحـلة/?11و عنـوان  رئـيس متـرجمـ اقـدم/ الدرجـة الـثانـيـة/ ا
ـــوافـــقــة الـــوزيـــرســـعــدون ـــرقم 39195في 6/21/ 2012والـــتي اقـــتـــرنت  ا
وظـفي مقـر الوزارة الـدليـمـيآنـذاك وبقـراراللـجنـة اخلاصـة باحـتسـاب اخلدمـات 

وكحق قانوني وشخصي مكتسب وال يجوز انتزاعها من حاملها?
2قـدمت عـدد من طـلـبـات الـتظـلم الحـتـسـاب كـامل خـدمـاتي الـوظـيـفـيـة وبدالً من
ـحـاربـتي وبالـتـنسـيق مع مـديـر عام ـلغي  ـفتش الـعـام ا أنـصـافي: قام مـكـتب ا
الـية وبتعمدبتنزيلي لدرجت وظيفيت وأثناء الوظيفة واستقطاع مبلغ االدارية وا
ـفتش العـام بالوكالـة الذي امر باسـتقطاع  750?763?17ملـيون دينار- وأن ا
بـلغ كان مـطروداً من قـبل رئيـس هيـئة الـنزاهـة/ حسن الـياسـريوأن اجـراءاتهم ا
واد وأحـكام ة كـانت بدون وجه حق او تـشكـيل جلنـة حتقـيقـية  واخملـالف  الظـا
ـعدلـوقـرار مجـلس شورى قـانون انـضبـاط مـوظفي الـدولة رقم 14لـسـنة  1991ا
وظف ال الـدولة201/انـضباط/2006وقـرار مجلس الوزراء  81لـسنة 2010/ ا

تعمد في تقييم االستحقاق الوظيفي? يتحمل اخطاء دائرته ا
3ان قـرار تنـزيـلنـا لـدرجتـ وظـيفـيـتـ واستـقـطاع مـبـلغـهـاهي قرارات مـعـدومة
ـهام والواجـبات والصالحيـات وبالتالي ال صادرة من اشـخاص غير مـخول با
دد الطعن احملددة قانـوناً وال تسقط بتـقادم الزمن كونها حـقوق معلقة تخضـع 
قصـرة/ وزارة الثقافـة وتقادم  الزمن  15سـنة كتـقادم طويل وذكر لدى اجلـهة ا
عدل...علماً بأن القسم دني العراقي رقم  40لسنة 1951ا التقادم في القانون ا
وعدم احترامه القـانوني في الوزارة يفـتقر الى اسس ومبـاديء الثقافـة  القانونـية
واد ظلوم ويتـعمد بعدم ذكر ا ويقوم برد طلباتـنا وا للسـلوك الوظيفي احملتـرم
الـقـانونـيـة بـهـوامـشهم الـتـعـسـفـية وبـدعم وتـشـجـيع من حـسن نـاظم الـذي نصب
وبـتعـامـله الآلأخالقي وغـير الـعداء لـنا وبـالـتشـكيك والـطـعن بتـحصـيلـنـا العـلمي
ـهـجـر ويـتعـمـد ويـتـف بـأيـكـال الـقسم احملـتـرم مع ذوي الكـفـاءات الـعـائدة من ا
ـصـاب بـالـعـمى وبـاحلـقـد على ـعـوقـ والفـاشـلـ وا ـعتـوهـ وا ـذكـور الى ا ا
ويكذبون عليه غتصب  استحـقاقات ذوي الكفاءات العلمية لكي ال ينالوا حقهم ا
وبأعتـرافه بظلـمنا: بسـردهم جلمل وعبـارات وكلمات مـشوشة وغيـر مؤدية والتي
ـديـر عـام االداريـة ـا حـدا  تـفـتـقـر الى اي مـادة قـانـونـيـة لــطـمس حـقـوقـنـا  و
وارد البـشرية/ بالـضغط عليـنا ومساومـتنا بالـتنازل عن فروقات ومـدير ا كلف ا
الـراتب من الـعالوات والـتـرفـيـعـات  –الـبـالـغـة  40مـلـيـون ديـنـار- مـقـابل تـعـديل
الـراتب التـقـاعدي وبـأحالـتي على الـتقـاعد بـغيـر اسـتحـقاقي الـوظيـفي والقـانوني
ل50سنـة خدمـة?...اي  تعـييـني بالـدرجة اخلـامسة/ ?1واحـالتي عـلى التـقاعد
ادة24 وحد رقم 9لـسنة 2014/ا بـالدرجة الـرابعة/9اخملـالف لقانـون التقـاعد ا
الـفـقرة/ 2بأضـافـة اخلدمـات الـسـابقـة الى اخلـدمة احلـالـية= من 1969/4/7-
7/10/...1995ومن 1995/7/10-8 /4/ 2003فـــــصل ســـــيـــــاسي ...ومن
2010/10/28-12/16/...2016اضـافة الى فـترة مـا بعد قـرار التـحقق= من

.2010 /10/27-2003/4/9
السـيد رئيس الوزراء احملترم: للتفضل باالطالع وأمركم باسترجاع ما سرق من
ـوجب االسانـيد حـقوقـي القـانونـية والـوظـيفـية - من قـبل حـسن ناظم وبـطانـتـهو
وثقـة لديـنا لـطول خدمـتي الوظـيفيـة والشـهادة الـعلمـية بـرفع الظلم ـعتـبرة  –وا ا
ـتضـمن تـنزيـلي لـدرجـت وظـيـفيـت - ـلف مظـلـوميـتي وا الـوظيـفي الـذي حلق 
واثـناء اخلـدمة  –واستـقطـاع مبلـغهـاوبدون وجه حق وحـتى ليـست من صالحية
رئيس الـوزراء تنزيل درجة وليس درجـت وبدون اللـجوء وتطبيق فـقرات القوان

اعاله?...مع التقدير.
                                                                                  

بغداد

رء وعمرها أطول من عمره … السمعة الطيّبةُ رأسُ مالِ ا
بناؤها يستغرق  زمناً طويالً  وتدميرها يتمُّ في دقائق .

وتشويهها وسيلة احلاقدين.. 
فلنحافظ عليها للدفاع عنّا 

مات . في احلياة وبعد ا

قَد مَاتَ قَوم وَمَا مَاتَت فَضَائِلُهُم
 وَعَاشَ قَوم وَهُم فِي النَّاسِ أَموَاتُ.

{ عن مجموعة واتساب
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{ مـــــالــــفـــــيـــــد - ا ف ب:  أعـــــلن
الـــرئــيس األمـــيـــركي جــو بـــايــدن
مــــســـاء األحـــد حـــالـــة الـــطـــوار
الــكـبــرى في واليــة كـنــتــاكي الـتي
بـاتت جتـسـد الـدمـار الـهـائل الذي
أحلقـته سـلسـلـة أعـاصيـر أسـفرت
عـن ســـقـــوط  94قـــتــــيال في عـــدة

واليات في البالد.
وسـيـسـمح هـذا اإلجـراء الذي أتى
بــطـــلب مـن حــاكـم الــواليـــة أنــدي
بـيـشــيـر بــتـخــصـيص مــسـاعـدات
فـدرالــيـة. ويــنـوي بـايــدن الـتـوجه

كن. نطقة بأسرع وقت  إلى ا
وكـان الــرئـيـس األمـيــركي قـال في
وقت ســــابـق إن هــــذه الــــواليــــات
ضــربـــتــهـــا "ســلـــســلـــة من أســوأ
األعــــاصــــيــــر" فـي تــــاريخ الــــبالد
واصـفا أضـرارها بـأنهـا "مأساة ال

توصف".
وتـتـواصـل عـمـلـيــات الـبـحث أمال
بالـعثور عـلى ناجـ لكن عددا من
ـسـؤولـ حذر من أن احلـصـيـلة ا

مرجحة لالرتفاع.
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نـاخية واجـتاحت هذه الـظاهـرة ا
االستـثـنـائـية سـت واليات مـخـلـفة
دمــــارا شـــــاســــعــــا عــــلى مــــئــــات
الكيلـومترات إال ان مايفـيلد البالغ
عـدد سـكـانــهـا عـشـرة آالف نـسـمـة
تــقـريــبـا في واليــة كـنـتــاكي كـانت

أكثرها تضررا.
وسـقط أكـثـر من ثمـانـ قـتيال في
كنتـاكي وحدها من بيـنهم كثيرون

في مصنع للشموع.
وقال حـاكم الوالية "تـذكروا أننا ال
زلــنـا نــعـثــر عـلى جــثث". وأكـد أن
األعـاصـيـر أدت أيـضـا إلى إصـابة

مــا ال يــقل عـن ثــمــانــ شــخــصــا
بجرح وتشرين آالف آخرين.

W dD  ŸuL
واســتـــحــال مـــصــنع "مـــايــفـــيــلــد
كـونـسيـومـر بروداكـتس" لـصنـاعة
الــشـــمــوع الـــعــطـــريــة كـــومــة من
ـلتوي بـارتفاع األعمـدة واحلديد ا
امتار عدة. وقد فتشت فرق االنقاذ
اجملــــهـــزة بـــرافـــعـــات وجـــرافـــات
وآلــيـــات أخــرى االنـــقــاض بـــدقــة

األحد.
وكـــان نــــحـــو  110مــوظـــفــ في
ـصـنـع مـسـاء اجلــمـعــة لـتـلــبـيـة ا
ـرتـفع مع اقـتـراب أعـيـاد الـطـلب ا
نـهايـة السنـة عنـدما دمـر االعصار

كل شيء.
دير العام ودافع تروي بروبيـس ا
الكـة للمـصنع عن قراره للـشركـة ا
ـؤســسـة مع اقـتـراب عـدم إغالق ا
الـعــاصـمــة. وقـال حملــطـة "سي ان
ان" التـلفزيونـية "قمنـا بكل ما كان
يـنـبـغي ان نــقـوم به. قـلـبي يـنـزف

على كل واحد منهم".
وقــال مــســعـف مــتــطــوع لــوكــالــة
فـرانـس بـرس واصــفـا الــدمـار في
ـكان "يـخـونـني الـكالم. امـضـيت ا
ثماني ساعـات األحد في التفتيش
بـ الـركـام وفي الـلـيـلـة الـسـابـقـة
عـمـلنـا حـتى الـرابـعـة صـبـاحا. لم

يسبق لي ان رأيت شيئا كهذا".
وهب الــقـس ســتــيــفن بــويــكن من
ـكـان مع الـكـنـيــسـة احملـلـيـة إلى ا
آخـــريـن مـــنـــذ مـــســــاء اجلـــمـــعـــة
للـمـشـاركة في الـعـلـميـات و"تـقد

واساة". ا
وأوضـح "كــــان ثــــمــــة أشــــخـــاص
يصرخون وهم مرعوبون. امسكت

بـــأيــدي أشـــخــاص عـــالــقـــ بــ
الـركـام حتـت جـدار". وقـال ديـفـيد
ورورذي ( 69عاما) أمام منزله في
مــايــفـيــلــد لــوكــالــة فـرانـس بـرس
"وردنـا انـذار عنـد الـسـاعة 09,30
بان األعصـار آت. حل فجأة وغادر
فـجأة. لم يـسبق لـنا ان رأيـنا أمرا
ــنـطــقـة. أيـنــمـا ضـرب كــهـذا في ا

أحلق الدمار الشامل".
في مناطق أخـرى من كنتاكي وفي
واليـــات مــــيـــزوري وإيــــلـــيــــنـــوي
وتــيــنـيــسي وأركــنــسـو تــنــتــشـر
مشـاهد الـدمار نفـسها مع مـنشآت
ســويت بـــاألرض وأبــنــيـــة فــقــدت
واجـهـاتـهـا وفـوالذ مـلـتـوي فـضال
عن ســيــارات مــقــلــوبــة وأشــجــار
مقتلعة واحـجار اآلجر مبعثرة في
الـــشـــوارع. وقـــد طـــالت األضـــرار

والية ميسيسيبي أيضا.
ـتضررة جـدا مخزن واقع ا ومن ا
جملـموعـة امـازون انهـار سـقفه في
اداوردزفـيل في والية إيـلـينـوي ما
أســفــر عن سـتــة قــتـلـى. ويـواصل

كان. عمال االغاثة عملهم في ا
وســجل وقـــوع أربــعـــة قــتـــلى في
تــيــنــيــسي واثــنــ في أركــنــســو
واثــــنــــ آخـــــرين عــــلـى األقل في

ميزوري.
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وبدأت وكـاالت االستجـابة حلاالت
الـطوار في الـبالد بـاالنتـشار في

نكوبة. ناطق ا ا
وقــــــال وزيـــــــر األمن الـــــــداخــــــلي
اليـخـندرو مـايـوركـاس الذي تـفـقد
تـضـررة األحد "سـنـبذل ـنـاطق ا ا
كل مــا في وســعــنــا لــلــمــســاعـدة.
سنبقى حتى تنجز إعادة البناء".

وتـــــــوالـت من اخلـــــــارج رســـــــائل
التـضامن. وقـدم الرئـيس الروسي
ـير بـوتـ "تـعـازيـه احلارة" فـالد
فيما صلى البابا فرنسيس لسكان
كنتاكي من سـاحة القديس بطرس

في الفاتيكان.
ــنـاخــيـة وطــالت هــذه الـظــاهـرة ا
الـــقـــصـــوى خـــصـــوصـــا ســـهــول
ــتــحــدة الـــشــاســعــة. الــواليـــات ا
وأظــهـرت لــقـطــات صـورت مــسـاء
اجلــمـعــة أعـمــدة سـوداء ضــخـمـة

جتتاح األراضي مع برق متقطع.
وضرب واحد من أطـول األعاصير
ــــتـــحــــدة واليـــة فـي الـــواليــــات ا
كنتـاكي على امـتداد أكثر من 200
ميل ( 320كيـلومـترا) عـلى ما قال
احلـاكم. وكان أطـول إعصـار رصد
من األرض عـلى امـتداد  219ميال
ســجـل الــعـام  1925في مــيــزوري

وأدى إلى مقتل  695شخصا.
وضـربت حــوالى ثالثــ عـاصــفـة

البالد مساء اجلمعة البالد.

ـــســؤولـــة عن الـــوكـــالــة وقـــالت ا
األمـــيــركــيـــة إلدارة الــكــوارث دين
ـتــحـدة كــريـســويل إن الـواليــات ا
تـواجه "مـعـطى جـديـدا" مع تـكـاثر

دمرة. ناخية ا الظواهر ا
وشــددت خــصــوصــا عــلى الــبــعـد
ـسـبوق" "غـيـر االعـتـيـادي وغـيـر ا
ـــوسم لـــهـــذه األعــاصـــيـــر خالل ا
احلـالـي. وال تـهب عــادة أعـاصــيـر
في كــــانــــون األول فـي الــــواليـــات

تحدة. ا

{ مـــوســــكــــو - ا ف ب:  أعــــلــــنت
الشرطـة الروسيـة أن تلميـذا سابقا
في مــدرســة ارثــوذكـســيــة روســيـة
يــبــلغ من الــعــمـر  18عــامــا "فــجـر"
ـدرسـة مـا أدى نـفـسه االثـنـ في ا
إلى إصابته فضال عن شخص آخر
فـي اخلـــــــامـــــــســـــــة عـــــــشـــــــرة من
الــعـمــر.وكـانت هــجـمــات مـســلـحـة
كـــهــذه في أمـــاكن عـــامــة ومــدارس
نادرة احلدوث في روسـيا عادة إال
ـآسي كثرت في الـسنوات ان هذه ا
األخـيــرة وال سـيـمـا حـوادث إطالق
الـــــنــــــار مـــــا أدى إلـى تـــــشــــــديـــــد
الـتشـريعـات حـول حيـازة األسلـحة
ــــيــــر بـــــأمــــر من الـــــرئــــيس فـالد
.وقـالت وزارة الـداخـلـيـة في بـوتــ
منـطـقـة مـوسـكـو إن هـجـوم صـباح
ــــــــدرســــــــة االثــــــــنــــــــ وقـع فـي ا

االرثـــوذكــــســـيــــة اجملـــاورة لــــديـــر
فـيـدينـسكي فـالديتـشنـي في مديـنة
سيربوخوف على بعد مئة كيلومتر

جنوب العاصمة الروسية.
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وأضافت الوزارة أن "تلـميذا سابقا
يـبـلغ الثـامـنة عـشـرة دخل إلى هذه
ـــدرســة وفـــجـــر نــفـــسه وتـــفـــيــد ا
علومات األولية أنه أصيب فضال ا
عـن مــــــــراهق فـي اخلــــــــامــــــــســـــــة
ـصدر نـفسه "أجلى عشـرة".وتابع ا
عـناصـر الشـرطة الـطاقم الـتعلـيمي
والــتالمــيــذ" مــشــيــرا إلى انه "يــتم
التحـقق بدقة" من احلصـيلة.ونقلت
وكـــاالت "ريـــا وفـــوســتـي" و"تــاس"
و"انـترفـاكس" الروسـية لالنـباء عن
مصـادر في الشـرطة لـم تسـمها أن
الــــهــــجــــوم أســـــفــــر عن ســــبــــعــــة

جـــرحـى.وقــال احلـــاكـم اإلقــلـــيـــمي
أنـــدريه فــوروبـــيــوف إن "األطـــفــال
ـــصــــابـــ يـــتـــابـــعـــهم األطـــبـــاء ا
وحــيـاتـهم لـيـست في خـطـر".وأمـام
تـصـاعــد الـهـجـمــات في الـسـنـوات
اضيـة خصوصـا إطالق النار في ا
ـدارس  تــشــديـد قــانــون حـمل ا
.مـع هـذه الــسالح بــأمــر من بــوتـ
اإلصالحــات رفع الـسن الــقـانـوني
القتنـاء سالح صيد من  18الى 21
عـــامـــا كـــمـــا كــــانت احلـــال عـــلـــيه
بالنـسبة لألسـلحة الكالسـيكية الى
جـانـب فـحص طـبي.وشـهـدت سـنـة
 2021حوادث قاتلة عدة.يعود آخر
ـآسي الى  8كـانـون األولـفي هـذه ا
مــوسـكـو حـ أقــدم رجل عـلى قـتل
شخص وأصاب أربعة آخرين في
مـركــز يــســتــقـبـل سـكــان مــوســكـو

الجنــاز مــعــامالتــهم اإلداريــة.لــكن
أمــاكن الــتــعــلــيم هي الــتي دفــعت
أعلى ثمن.في  20أيلول قتل طالب
ســــتـــــة أشــــخـــــاص وأصــــاب 28
بـجروح في إطـالق نار في جـامـعة
مــديــنــة بــيــرم الــواقــعــة في وسط
روســيـا قـبل أن يــجـرح عـلى أيـدي
الـشـرطــة ويـعـتـقل.دافــعه الـوحـيـد
بـحـسب مـا كـتب كـان الـقـتل. وكان
بـحــوزته إذن بـحــمل الــسالح.قـبل
ذلك في  11أيـــار 2021فـــتح رجل
يبلغ من العمر  19عاما النار على
مــدرسـته الــســابــقـة فـي كـازان في
جـمـهوريـة تـترسـتان الـروسـية في
وسط روســيــا أيــضــا مــا أدى الى

سقوط تسعة قتلى. 
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اعـتقل أيـضـا وكان بـحوزته سالح
رشـاش.يــعـود إطالق الـنـار األكـثـر
دمـويـة في تـاريخ روسـيـا احلـديث
الى تــشــرين األول 2018حـ قتل
طالب  19شـخـصـا قبل ان يـنـتـحر
فـي مــدرســة ثـــانــويــة فـي مــديــنــة
كــيـرتش الـواقـعـة في شـبه جـزيـرة
الــقـرم األوكــرانـيــة الـتي ضــمـتــهـا
ـير بـوت آنذاك روسيـا.عزا فالد
ة" معتبرا أن سؤولية الى "العو ا
ـدارس ظــواهــر إطالق الــنــار في ا
تـحدة.و وقع مـصدرهـا الواليـات ا
اصطـدام ب سـفيـنتي شـحن فجر
امس  االثـنـ في جـنـوب الـسـويد
مـــــا أدى إلـى جـــــنـــــوح احـــــداهــــا
ـياه وسـقوط بـحـارين اثنـ في ا
عـلى ما أفـادت السـلطـات البـحرية
الـــســويـــديــة.وقع احلـــادث قــرابــة
السـاعة  02,30بتـوقـيت غريـنتش
بـ الطـرف اجلـنوبي مـن السـويد
اركية ب وجزيرة بورنهـولم الد
سـفـيـنـة شـحن بـريـطـانـيـة وأخرى
ـــاركـــيـــة مــــا أدى إلى جـــنـــوح د

األخـــيـــرة عــــلى مـــا أوضح كـــارل-
يـوهـان لــيـنـده الـنــاطق بـاسم هـذه
الـسلـطـات.وبـوشـرت عـمـلـيـة انـقاذ
ـشاركـة تسع سـفن ومروحـية في
مياه شديدة الـبرودة تبلغ حرارتها
أربع درجـات مـئـويـة فـقط.ويـنـتـمي
ــفــقـــودان إلى طــاقـم الــســفـــيــنــة ا
ـاركـيـة "كـارين هـوي" عـلى مـا الــد
قــال مــالك هــذه الــســفــيــنــة الـبــالغ
طـولــهـا  55مـتــرا لـوكــالــة فـرانس
بـرس.ولم تــعــرف أسـبــاب احلـادث
حــتى اآلن.ولم يـعـرف رســمـيـا اسم
السـفـيـنـة البـريـطـانـية لـكن طـولـها
يـبلغ حـوالى خمـس مـترا عـلى ما
ذكـــــــــــــرت فـــــــــــــرق اإلغـــــــــــــاثــــــــــــة
الـــســـويـــديـــة.وأوضح لـــيـــنـــده أن
اركـيـة كانت "سـفـيـنة الـشـحن الـد
ــارك بــيــنــمـا مــتـوجــهــة إلـى الــد
الـبـريـطـانــيـة كـانت تـبـحـر بـاجتـاه

جزيرة غوتالند (السويدية)".
وعــثـر عــنــاصـر اإلنــقــاذ عـلى أربع
جــثث جــديـــدة حتت أنــقــاض عــدة
مـبــان مـنــهـارة أو مــتـضــررة جـراء
انــفـجــار مـســاء الـســبت قـد يــكـون
ناجما عن تسرب غاز ليرتفع بذلك
عدد القتلى رسمياً إلى سبعة وفق
ــــــــدني مــــــــا أعـــــــلـن الــــــــدفــــــــاع ا
.وأضــافت وحـــدة الـــدفــاع االثـــنـــ
ـــدني اإلقــــلـــيـــمـــيـــة عـــلى مـــوقع ا
فــيــســبــوك أن "الــبــحث مــســتــمــر"
لـــلــعــثــور عــلى شــخــصــ آخــرين
مـفـقـودين بـعد االنـفـجـار الـذي دمر
مـساء الـسبـت أربعـة أبنـية سـكنـية
في مـديــنـة رافــانـوسـا فـي جـنـوب

جزيرة صقلية اإليطالية.
ـــثـــر عــلـى اجلــثـث االربع فـــجــر وعُ
. وذكر تعـليق مرفق بصورة االثن
تظـهـر عـنـاصـر اإلنقـاذ يـقـفـون ب
ـباني نـشـرت في تغـريدة أنـقاض ا
ــدني اإلقــلــيــمي لــوحــدة الــدفــاع ا

ـــة لـــيـــوم جـــديـــد من "بـــدايـــة مـــؤ
البحث".
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وعــثـرت كالب مـدربــة عـلى امـرأتـ
على قـيد احليـاة وسط األنقاض في
وقـت مـــبـــكـــر من يـــوم األحـــد لـــكن
عــنــاصــر اإلنــقــاذ لم يــعــثــروا عــلى
.أدى االنـفجار أحياء مـنذ ذلك احل
إلى تــدمــيــر أربــعـة مــبــان يــتــكـون
أحدها من أربعة طوابق في منطقة
سـكـنـيـة في وسط مديـنـة رافـانـوسا
البـالغ عدد سـكانـها  11ألف نسـمة
ـــدني.وأظــهــرت بــحـــسب الــدفــاع ا
لقـطات بثّـتها الـقنوات الـتلفـزيونية
كــــومـــــة ضــــخــــمــــة من األنــــقــــاض
وعوارض خشـبا على األرض وركام
مــــبــــان مــــا يُـــــصــــعّب عــــمــــلــــيــــة
عـرفة أسباب البحث.وفـتح حتقيق 
االنــفـجـار الـذي وقع مــسـاء الـسـبت
( 19,30ت غ). وقـالت الـسـلـطات إن
انـــفـــجــار غـــاز قـــد يـــكـــون تــســـبب
بـالكـارثة.وقـالت شركـة توزيع الـغاز
الطبيعي "ايتالغاز" في بيان إنها لم
تـتـبـلغ بـتـسـرب غـاز خـالل األسـبوع
الـذي ســبق الـكــارثـة.كــذلك لم جتـر
ـــتـــضــررة ــنـــطـــقــة ا أعـــمــال فـي ا
ـديـنـة وخـضـعت شــبـكـة االمـداد بــا
لعـمليـات تفتـيش كاملـة في العام

 2021و 2020 بــحــسـب الــشــركـة.
وقـــال أحــد الــســكـــان كــالــوجــيــرو
بــونـانــو لــوسـائـل إعالم إيـطــالــيـة
"أخـبـرني اجلــيـران بـوجــود رائـحـة
غـاز".واضــاف "ســمـعـت دويـا قــويـا
كـأن قـنـبـلــة انـفـجـرت أو اصـطـدمت
ـنـزل".وتـابع الـرجـل الذي طـائـرة بـا
فر مع زوجته وأطفالهما الثالثة "ثم
حتـطم زجـاج الــنـوافـذ. نــزلـنـا عـلى
الفور إلى الشارع واندلعت النيران
في كل مكان وانتشر الركام" مضيفا

"بقاؤنا على قيد احلياة معجزة".
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{ ابـــــو ظــــبي - ا ف ب:  الـــــتــــقى
رئيـس الوزراء اإلسـرائيـلي نفـتالي
بـيـنـيت اإلثنـ ولي عـهـد أبـو ظبي
الشيخ محمد بن زايد غداة وصوله
ـســؤول إسـرائــيـلي فـي أول زيـارة 
ــســـتــوى إلى الـــدولــة عـــلى هـــذا ا
اخلــلـيـجــيـة ســتـركــز عـلى تــعـزيـز
التعـاون ب البلـدين خصوصا في
اجملال االقـتصادي.وقـال مصدر في
ـرافـق لـبــيـنــيت إن رئـيس الـوفــد ا
الــوزراء ســيــعـقــد اجــتــمــاعـات مع
مـسـؤولــ إمـاراتـيــ في مـجـاالت
الــــتــــكـــنــــولــــوجـــيــــا والــــثـــقــــافـــة
توقع واالستثمارات.وأضاف "من ا
أن تـركـز اجــتـمـاعـات اإلثــنـ عـلى
تــعــزيــز الــتــعــاون في الــعــديــد من
الـقـضايـا وتركـز عـلى الـتجـارة ب
البلدين".ووصل بينيت مساء األحد
إلى اإلمــارات. وكـان في اسـتــقـبـاله
ـطـار وزيـر خـارجـيـة اإلمارات في ا
عــبــدالــله بن زايــد بــحــسـب صـور
وشـــريـط فـــيـــديـــو نــــشـــرهـــا أحـــد
ــتــحـــدثــ بــاسـم بــيــنـــيت عــبــر ا
"تـويـتـر".عـلى حـسـابه عـلى تـويـتر
ــــتــــحــــدث بــــاسم رئــــيس وصف ا
الــوزراء اإلســرائــيــلي لــلــصــحــافـة
ــان الـزيـارة الـعــربـيــة أوفـيـر جــنـد
ب"احلـــدث الـــتـــاريـــخي".ونـــقل عن
بـــيــنــيت قــولـه لــوزيــر اخلــارجــيــة
اإلمـــاراتي "أثـــمّـن اســتـــضـــافــتـــكم

احلــارة وأتـأثـر كـثـيـرا بـحـضـوري
هـنـا. نـتـطـلع إلـى تـعزيـز الـعـالقات
بــ الـــبــلـــدين".وأكــد بـــيــنـــيت في
مقـابلـة مع وكالة األنـباء اإلمـاراتية
نـشــرت اإلثــنـ أن "الــعالقــات بـ
الدولتـ توطدت في كـافة اجملاالت
وأنا مـرتاح جـدا بذلك" مـشيرا الى
"إبرام الـعديد من اتـفاقات الـتعاون
في مــجــاالت الـتــجــارة واألبــحـاث
والـتـطـويـر والـسـايـبـر والـصـحة
والتربية والتعليم والطيران وغير
ذلك".وأضـــاف "أتــطــلع الســـتــمــرار
تطور العالقات وتوطيدها".ووقعت
إســرائــيل في  15أيــلــول 2020في
واشنطن بـرعاية الـرئيس األميركي
الـسـابق دونالـد تـرامب وحـضوره
اتّـفـاق إقـامـة عالقـات مع اإلمـارات
في خـطوة نـدد بهـا الـفلـسطـينـيون
ووصــــــفــــــوهــــــا ب"طــــــعــــــنــــــة في
الـــــظـــــهـــــر".واإلمـــــارات أول دولــــة
خـلـيجـية وثـالث دولـة عربـيـة توقع
اتـفاق تـطـبيع لـلـعالقات مع الـدولة
الـعبـريـة بـعد األردن  1994ومـصر
 1979وتـلتـها في ذلـك البـحرين ثم
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وتــــوصــــلـت إســــرائــــيـل إلى هــــذه
االتـفــاقـات في عـهـد رئـيس الـوزراء
الـسـابق بـنـيــامـ نـتـانـيـاهـو.وزار
وزيـر اخلارجـية اإلسـرائيـلي يائـير

لـبــيـد اإلمـارات في أواخـر حـزيـران
ـاضي ودشّن أول سـفارة لـلـدولة ا
الــعـــبــريـــة في اخلــلـــيج.وتــتـــطــلع
اإلمارات وإسـرائـيل إلى جني ثـمار
الـتـطـبـيع وحتــقـيق أربـاح سـريـعـة
بـــعــد الـــتــداعـــيــات االقـــتــصـــاديــة
الـسـلبـية مـحـليـاً ألزمـة تفـشي وباء
كـــوفـــيــد-19. ووقّـــعت الـــدولـــتــان
اتـــفـــاقــات فـي مــجـــال اإلعـــفــاء من
ـال الــتـأشـيـرات وفي الـسـيـاحـة وا
وغــــــــيـــــــــرهـــــــــا.وفي تـــــــــشـــــــــرين
ـاضي أعــلـنت الـثــاني/نـوفــمـبــر ا
شــــركــــة "الــــبــــيت ســــيــــســــتــــمـــز"
اإلسرائيلـية لألسلحـة فتح فرع لها

في اإلمارات.
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وزار نـــحــو  200ألـف إســـرائــيـــلي
اإلمـــارات مــنـــذ إقـــامــة الـــعالقــات
بـحـسب الـقـنــصل الـعـام إلسـرائـيل
في دبي.ونـــدّد الــفـــلــســـطــيـــنــيّــون
باتّفـاقات التـطبيع الـتي يرون أنّها
تتعارض مع اإلجـماع العربي الذي
جـــعل حـلّ الـــنــــزاع اإلســـرائــــيـــلي
الفلـسطيني شـرطًا أساسيا إلحالل
السالم مع الدولـة العبـريّة.وتشارك
إسرائيل أيضا فـي معرض "إكسبو
 "2020الــــــــــــــــقــــــــــــــــائـم فــي دبـي
ـتقارب من وقف ا حالـيا.ويـعتبـر ا
إيــران بــ إســرائــيل وبــعض دول
ـساهـمة في اخللـيج من األسـباب ا
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ـتـقاعـديـن يـصطـفـون حتت لـلـمرة األلـف ارى اخي األكـبـر واقـفـا مع حـشـود ا
لهـيب حـراراة الـشـمس او في الـبـرد القـارص بـواجـهـة دائـرة التـقـاعـد الـعـامة
يـنــاشـدون من ال يـسـمع وال يـرى وال يــتـكـلم لـتـنـفــيـذ قـرارات صـدرت بـتـعـديل
رواتــبـهـم ولم تــنـفــذ ووعــود ســمــعـوهــا من اهل الــوعــد ولم يــفي بــهــا احـدا .
ـتـقـاعـدون في العـراق عـنـوان لـلمـظـلـومـية الـكـبـرى وما يـعـانـونه مـصداق من ا
مـصاديق الـفسـاد األكـبر في الـعـراق . اناس خـدموا الـعـراق ألكثـر من ثالث
ـصـانع او سلـك التـعـليم ـسـلـحة او ا سنـة سـواء كـانت خدمـتـهم في الـقوات ا
اوالصـحة وغيرها حيثما كان للعراق جامعات ومستشفيات ومصانع في زمن
قراطية التي دمرت مصانعنا ومسـتشفياتنا وقتلت التعليم وغيرت ما قـبل الد
ــقــراطـيــة اجـازت ألشــبـاه كل مــفـاهــيم الـعــفــة وقـتــلت مــصـاديق احلــيـاء . د
ـتقـاعدين الـى صنـف . مـتقـاعد قد السـياسـيسن في الـعراق ان يـصنـفوا ا
ومتـقاعد جـديد .  مـتقاعـد ما قـبل التـغييـر ومتـقاعـد ما بعـد التـغييـر . متـقاعد
ن تـقاعد الي  يـعيش عـلى القـحط براتب ال يـتعدى ال 500 ديـنار ورواتب بـا
قراطـية .  ظلم وطـبقية وفـساد واستهـتار ال مثيل له . يـناشدون دولة بعـد الد
تقـاعدين في الـعراق ال مثـيل لها في بال دولة وانـاس بال ضمـائر . مظـلوميـة ا
كل الـعـالم . ال اريــد ان اقـارن الـعـراق مع مــا يـحـصل في اوربــا مع شـريـحـة
ــتـقـاعــدين  بل في دول اخلــلـيج الـعــربي . هل تــعـلم حـكــومـة الــطـرشـان في ا
ـتــقـاعـد في دول اخلـلــيج وفي اوربـا يـتم ـان الـعــمـيـان ان راتب ا الــعـراق وبـر
اضـافـة مـبـلغ عـلـيه اضـافة لـراتـيه الـذي كـان يـسـتـلمـه اثنـاء خـدمـته احـتـسـابا
ا تـتكفـل الدولة تـطلـباته الـصحـية والـنفـسيـة واإلجتـماعـية وليـس هذا فقـط ا
صرفية . وليس هذا بإيـصال راتبه اليه في بيته او ادخاله في بطـاقة حسابه ا
تقاعد من الضرائب ويتـم تأم رعايته الصحية بالكامل ـا يتم اعفاء ا فقط ا
على حـساب الدولة . اين انتم ايها السيـاسيون في العراق من اشباه الساسة
ـان بال حـيـاء وحـكـومـة بال نـزاهـة من مـظـلـومـية ويـا رئـاسـات بال ضـمـيـر وبـر
ــتـقـاعـدين الـذين احـتــسـبـوا امـرهم الى الـله فـي وطن اهـان كـرامـة مـواطـنـيه ا
وأسس لــطـبـقـيـة الـلـصــوص ودولـة الـسـحت احلـرام وغـابــة الـفـوضى ومـقـبـرة
الـعـدالـة الـتي حتـتـضـر في كل مــفـاصل مـؤسـسـات الـدولـة . اال من سـيـاسي
ـتقـاعدين لـيكـون في حده األدنى مـليـون دينار شريف يـنتـخي لتـعديل رواتب ا
على األقل ليلبي حاجة عوائلهم في سوق الغالء وكثرة البالء وغياب احلقوق .
ـسـؤولـية او حق ـتلك شـيـئـا من ذمـة او ضـمـير او شـعـوور بـا اال من رئـيس 
ـتلك ادنى ان عـراقي  ظـلـوم . اال من بـر للـرعـية  لـيتـحـرك وينـظـر لهـؤالء ا
ظـلوم . ال اظنهم ن اصوت لهم لـينتخـوا لهذا الشـعب البائس ا حاالت الـوفاء 
اليـ قبل التـقاعد او يسـمعون او يـقرأون وقـد أمنوا واطـمأنوا ان رواتـبهم با
ـهم واألهم في دولـة السـحت احلـرام .  أخيـرا وليس بـعد الـتقـاعـد وهذا هـو ا
آخرا اقـول حـ قابـلت أخي قبـل ايام وجـدته يائـسـا وفي حالـة نفـسـية مـتعـبة
وحـ سألـته عن الـسـبب قـال لي لي إنه لم يـعد يـأمل خـيـرا من دولة تـسـتـقبل
اربـاب الفن الهـابط والوضـيع من ارباب الـعهر والـفساد من
ـتصـهـ محـمـد رمضـان الى امـبراطـوة هـز الوسط فـيـفا ا
عـبـدة وتـبـذخ لـهم بـاألمـوال دون حـسـاب . ثم سـكت وقـال

حسبنا الله ونعم الوكيل ..
{ عن مجموعة واتساب

إقـــامــة الــعـالقــات.وتــأتـي الــزيــارة
بـيـنـمـا اسـتــأنـفت طـهـران والـقـوى
الكبرى محـادثات تهدف إلى إحياء
برم ب إيران وست قوى االتفاق ا
ــتـحـدة وفـرنـسـا كـبـرى الـواليـات ا
وبــريـــطــانــيـــا وروســيـــا والــصــ
ـانـيـا عام  2015بـشـأن بـرنامج وأ
طــهـران الـنـووي بــعـد سـنـوات من
ـفاوضـات الشـاقة.وأتاح التـوتر وا
االتـفـاق رفع الـكـثيـر من الـعـقـوبات

ـــفــــروضـــة عـــلى اجلــــمـــهـــوريـــة ا
اإلسالمـــيـــة في مـــقـــابـل تـــقـــيـــيــد
أنشـطتـها النـووية وضـمان سلـمية
ـتـحـدة بـرنـامـجـهـا.لـكن الـواليـات ا
انـــســـحـــبـت في عـــهــــد تـــرامب من
االتـفـاق في 2018 وأعـادت فـرض
عقوبات على طـهران التي تراجعت
عن الــكــثـــيــر من الــتـــزامــاتــهــا في
االتـفـاق.ورغم مــوقـفـهــا الـسـيـاسي
الــرافض لــلــســيــاســة اإليــرانــيـة ال

ســيـمــا بــالـنــسـبــة الى الــتـدخالت
وبعـضها عـسكري في دول عـربية
وفق مــــا تـــتــــهــــمـــهــــا بـــعض دول
اخلــــلــــيج أبــــقـت اإلمــــارات عــــلى
عالقــــات جتــــاريـــة مـع إيـــران.وزار
مـسـتـشـار األمن الـقـومي اإلمـاراتي
الـشـيخ طحـنـون بن زايد آل نـهـيان
إيـران في وقت سـابق هـذا الـشـهـر
فـي أول زيـــارة من نــــوعـــهـــا مـــنـــذ
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(الــرحى) الــتي تــســتــخــدم لـطــحن
احلـنــطـة والــشـعــيـر كــمـا ازدهـرت
قـاهي في اوروك  وكانت تـديرها ا
الـنـسـاء بحـسـب حـقـائق تـاريـخـية

عديدة.
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لـقـد تـمـكن الـبـاحث والـكاتـب كاظم
ـــــــــاضي احلـــــــــنــــــــاوي مـن ربـط ا
بـــــاحلــــاضــــر واجـــــراء مــــقــــارنــــة
موضوعية طبـيعية لتطور االسوق
ــــــــدة  7الـف ســــــــنــــــــة  مـن خالل
ــوروث حــتى زمــنــنــا اســتــمـــرار ا
الــــقــــريـب فــــقـــــد كــــان اهل اوروك
ــعـدات في يــسـتــخــدمــون بــعض ا
اسـواقـهم  ظل الـعـراقـيـون في هذه
ـــنـــطــقـــة ســيـــقـــدمــونـــهـــا حــتى ا
اضي مـثل كور تـسعـينـات القـرن ا
الـــطــابــوق واالصــبـــاغ  ومــزجــهــا
واستـخدام الـرحى لطـحن احلبوب
ولـعل واحلــنــاوي قـد امــتــلك زمـام
ــقـارنــات بـ االمـر بــاجـراء تــلك ا
احلــــضــــارتــــ فـي مــــوقع واحــــد
ـومــة واسـتـمـرار االسـواق في ود
هــذه االزمـــنــة اخملـــتــلـــفــة فـــحــتى
اوروك نــفــسـهــا  مــقــاهي اخلــضـر
(مديـنة احلـناوي) ورغم ان الـكتاب
مـــوســـوعي في كل فـــصـــوله اال ان
االمــتــدادات الــتــاريــخــيــة وتــقـد
ـــــــصـــــــاريـف فـي الـــــــربـط بـــــــ ا
احلــضـارتــ يـؤكــد الـقــيـمــة الـتي
حتـدثـنـا عـنـهــا في مـقـدمـة الـبـحث
والـتي تـعـتـبـر تاصـيال مـوضـوعـيا
ـومة احلـضـارة الـواحـدة التي لـد
ـيـز ــكـان ومـا  تــطـورت في هـذا ا
نجز ان ما يحدث البحث في هذا ا
من عــمل كــالــصــنــاعــة او الــزراعـة
ونـــظـــام احلــــكم والـــكــــتـــاب وحق
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ــــاضــــــــي اب احلــــاضـــر ومــــنه ا
يــــســـتـــمــــد  ال انـــكـــــــــر ان اوروك
ـــهن كـــونــهــا اخـــتـــــــــرعـت تــلك ا
الــدوله االولى في الــعــالـم مــثــلــمـا

اخترعت  .
احلـرب  .... مــنـهــا االخـرون فــيـمـا
ــــــــــهن وال يفوتني بعد كل هذه ا
ان مـقــام الـعــبـد الــصـالح اخلــضـر
الــــذي حتـــدث عـــنـه الـــقـــران  وعن
صـــبـــره ومـــــــــروره في اوروك في
االزل واستمرار مــــــــقامه في هذه
ـديــــــــــنـة اعـطى انطـبـاعـا اكـيدا ا
ان اشــيـــاء روحــيه قـــد خــلــدت في
اوروك مـثــلــمـا اثــبت احلــنـاوي ان
اوروك االمـس اصل اوروك الـــيـــوم

وغدا

الـــشط  وقــــصص الشـــخـــاص من
الــنـهــر الــغـاضب اضــافــة  لـســكـة
الـــقـــطــار الـــتي تـــخص الـــســويج

كقوس فارس عتيد.
اما الفصل الثالث فكان موسعا

وشـــمل نـــشـــات اســـواق مـــديـــنــة
ــــــوهـــــا اوروك وتــــــطــــــورهـــــا و
وحـــجـــمــهـــا الـــســـكـــاني بـــدء من
عـصـرهـا االول عـصـر اوروك حتى
ظلـمة التي سقـطت فيها رحلـة ا ا
اوروك وشــهـدت نـهـايــة اسـواقـهـا

وعصرها الذهبي
اما محتوى الفصل الرابع

فـتـحـدث عن الـصـنـاعـات واحلـرف
التي ابقت اسواق اوروك زاخره
مــثل صــنــاعــة احلــصـران وكــبس
الـــــتـــــمــــــور واجلص وااللـــــيـــــاف
واالســـمــاك واالوانـي الــفـــخـــاريــة
وصــــنـــــاعــــة الــــذهب والــــفــــضــــة
والـــطـــابـــوق اجلـــيـــر وصـــنـــاعـــة
القـوارب باعتـبار ان اوروك مـدينة
عـــــلى ضـــــفــــاف االهـــــوار في ذلك

الوقت
امـا احليـاكـة والنـسـيج واخليـاطة
الـبــدائـيـة فــكـانت زاخــرة في هـذه
ـديـنــة الـعـاصـمــة حـيث تـمـارس ا
ــهن طــبــقــات مـن اجملــتــمع تــلك ا

والنسيج واحلياكة
واذا مـا الحظـنـا صنـاعـة النـحاس
واحلديد رائجة  فال غرابة  فرجال
اجلـيش يـحـتـاجـون الـى االسـلـحة
والــــــدروع  والى جتــــــارة اخلـــــيل

اشية واحلمير وا
اما الفصل اخلامس

فـيــتـحـدث عن اخـر اسـواق اوروك
وعن تــركـيــبــة الـعــائـلــة وتـقــسـيم
ــطــحــنــة اجملـــتــمع اضــافــة الـى ا

بغداد

 l œË q b

w{UI «Ë VFA « 5  —«u
نادى منـادياً دعـوا االنتخـابات وال تـطرقوا بـابهـا  فما أصـابنـا منهـا ما أصاب 
وترك الـشعب تـعرف مـا حالـها  هـلم الى احملكـمة  والى قـاضي القـضاة نـحتكم

عنده .
قاضي الـقضاة ينادي مابالكم  صياحكم وشجـار ألسنتكم احلاد  فقلنا له نحن
أمون ظلوم سَرقونا وقتلوا اوالدنا  وان السارق والقاتل هو احلاكم وا الشعب ا
 فسـأل القاضي الطرف االخر من انتم  قالوا نحن حكام اهل هذه البلدة  ومن
اين أتـيـتم قـالوا الـشـعب أنـتـخـبـنـا وبـصمـات أصـابـعـهم تـشـهـد عـلى ذلك  فـقال

القاضي للشعب  كيف التعرفوا قادتكم .
ألم تتـطلخ اصابعكم باحلبـر البنفسجي  ووضـعتم عالمة الصح على اسماءهم 
فقال الـشعب وهم يتباكون ويصـرخون نحن خدعنا انهم محـتالون  قالوا سنبني
لـكم قـصـور ومـشــافي وعـمـارات وبـنـوك و ومــدارس  سـتـعـيـشـون بــجـنـة ونـعـيم
دن  والـكل يستشيط غـضبا وغيـرة منكم  ستعم وذج لكل ا ستكـون مدينتـكم 
ـقراطـيـة  واالجـمل انـكم ستـشـتـمـون بعـضـكم بـعـضاً بـحـريـة  ونـحن اشد الـد
سعادة بـحريـة الشتـائم التي حرمـنا مـنها لـزمن طويل  فصـدقنـاهم وأعطيـنا لهم
التوكـيل والبـصمـة  وكنـا فرحـ ومبـتهـج  لـكنـهم لم يرفـعوا طـوبا واحدة في

هذه البلدة .
لكون وفـق القانون  فـنقلنا قال القـادة هذا توكيل الـذي وكلنا به قـد بعنا كـل ما
كل مـابـذمتـهم بـأسـمـنا حـسب الـسـنـدات والـشهـادات وهـذا تـوقـعيـهم وبـصـمـتهم

واقرارهم  فـرأى الـقاضي اوراقـهم في غـاية الـصحـة والـدقة  وان الـوطن قد 
هلة بيـعه منذ سن  ولكن القادة حتاشوا ان يخبروا اهل البلدة  واالن انتهت ا
ـشـتـري يـريـد بــضـاعـته الـتي اشــتـراهـا حـسب الـتــوكـيل  ونـريـد ان يـخـرج  وا
الـشـعب من ارض الــوطن بـهـدوء  فـهي لــيـست أرضـهم ولـيـسـت مـلـكـهم  فـقـال
القـاضي معاتـباً الشـعب  أين دليلكـم على دحض  كالمهم  كـيف تشترون كالم
ذياع مأثور  هل تـضمرون نواياهم  وما يدور في الهـواء منثور  وفي التلـفاز وا
درسة وتمسكوا في  جمـجمة رؤوسهم الم تملكوا الفطنة والفراسة  الم تدخلوا ا
بالـقلم الم تكـتبوا اول جـملة دار دور   فـأين الدار واين الدور   فـي اول صفحة

في دفتركم .
نعم سـرقوكم في وضح النـهار وليس عـليـهم شائبـة  وثقتم بـهم  واخذوا يبـيعون
داركم  طوبـة طوبة  يعـطونكم بخس دراهم مـعدودة  وهم يحمـلون اكياس الذهب
الهي  وبدل ان يـبنـوا قصوركم  على ظـهور الـبغال واحلـميـر  انهم كقـوادين ا
ؤثثة  هـذا ليس بشيء عجيب بنـوا قصورهم وشوارعهم وانـتقلوا الى اوطـانهم ا
 فهم من بـلد غـريب  كذبـوا علـيكـم قالـوا انهم من وطـنكم  وانـتم صدقـتم بهم 
واويـل الـوطن وتـبـاكوا بـحـب الوطـن وانـهم هـاجروا حتـدثـوا بـلـهـجـتـكم وتـغـنـوا 

الوطن مجبورين ال طواعية .
نسـيت ان اقول لـكم حتى الـبسـاط الذي تـقفون عـليـهم باعـوه  لم يتـبق لكم شيء
ضئيـل فاحزموا امـتعتـكم  وهلم بنـا نبحث عن وطن لـعل اهله يبـيعوهـا كم فعلتم
انـتم  ولـكنـي اجزم انـنا لـن جند وطن مـكـتوب عـلـيه وطن للـبـيع فمن يـبـيع الوطن

غير الغشيم .
فقـالوا للقاضي هل سـتأتي معنا انت ايـضا ايها القـاضي  فرد القاضي يا اهل
رة  مطرقتي مديـنتي انا فرد منكم  فـقالوا له انت احلاكم فقال الـقاضي  هذه ا
تنحـني خجال حكمي لن يفيد  انكم ياشعبي حكمتم عليه وعلى انفسكم بالنفي 

غفل  ومفاتيح الوطن ليست بيدنا . فالقانون ال يحمي ا
هـيـا يـاشـعـبي لم يـتبـق لنـا دار وال ارض في هـذه الـوطن  اليـنـفع الـنـدم والـعويل
فكـلنا مذنب فأصحاب الوطن اجلديـد في الطريق قادمون  افسحوا لهم الطريق
وأخلـوا الوطن من ابناءه  هذا جـزاء من يصدق االكاذيب ويصـدق بحلو احلديث
حض ويسـلمون  وطنهم طريح حتى صعقات احلياة  لن حتيي وطن باعوه اهله 

ارادتهم وعبر اعطاء التوكيل .
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يـــســتــعـــرض الــكـــاتب ارهــاصــات
وجتــلـــيـــاته قـــبل فـــكــرة الـــشــروع
وسوعي بالـتوثيق  لـهذا الكتـاب ا
وتـمــنــيــات اصــدقـاءه  وزمالءه ان
ـاضي و يـجــدوا عـمال يـوثق بـ ا
ــقــدمـة عن احلــاضــر وحتـدث في ا
فـعــول كـتـابــة اخلـمـســة ومـا  جـاء

فيها
في الــفــصل االول عــرج احلــنــاوي
واوجــد خـــيـــطـــا ســريـــا بـــ ذكــر

السوق في القران الكر وكيف 
تنظيم السوق بالسنة النبوية

اضـافـة لـلـتـقـسـيم االداري لـلـعـراق
والـذي يـتــحـدث فـيه عن مــحـافـظـة
ـثــنى واقـضـيــتـهـا سـيــمـا قـضـاء ا
ـديــنـة اخلـضــر الـوريـث الـشــرعي 
اوروك والـــتي تــــبـــعـــد عـن مـــركـــز
القضاء حوالي  7كم ومدينة الع
مــسـقط راس الـكــاتب والـتي كـانت
هي الـقـصـبـة الـتي تـعـتـبـرا مـركـزا
جتـاريـا قبل نـشـوء مـدينـة اخلـضر
والتي تبعد عنها حوالي كم واحد

في الفصل الثاني
شــــرح الـــكـــتـــاب مــــديـــنـــة الـــعـــ
(الـــســويـج) وهي مــصـــغــر كـــلــمــة
كان السوق وحتدث عن جغرافيا ا
ـنـطـقـة الـوحـيـد احملـاذي وشــارع ا
لـلنـهـر وحـكـايـة (الـسـعـلـوه) وعـبر

اخللق وعشية جلجامش قد
ـوروث الشـعبي امتـد هذا ا
في مـيــثـولـوجــيـا مــتـعـدده
ذات اســتــمــراريــة زمــنــيــة
تصاعدية متسمة فاجلميع

في اوروك
احلــــاضـــر ظــــلت تــــشـــيع
ويــجــري عـلــيــهــا تــطـورا
ـرور الزمن مـوضـوعـيـا 
ومــــــازالـت الــــــعـــــــائالت
الــعـراقــيــة حتــافظ عــلى

اشياء كثيرة
مـن تــــــلـك احلــــــضــــــارة
كـالــتـعــاويث والــتـطــيـر
لح لـطرد واستـخـدام  ا
االرواح الــــشـــــريــــرة و
مـــثــلـــمـــا كــانت اوروك
مركزا جتـاريا للـتبضع
كــانت اخلـــضــر مــركــز

بـجـانب الــصـحـراء الـكــبـيـرة الـتي
تــمــتـــد االف االمــيــال فــهي مــركــزا
جتـاريــا حلــركـة الــبـدو بــ الـدول

اجملاورة.
ـاذا تـتــم قراءة قـد يـستـغـرب احد 
هــذا الـكـــــــــتــاب بـالــذات بــعــــــــد
مـرور اكــثـر من سـبع سـنـوات عـلى

طباعته
لـقــد كـانت الــكـتــاب بـ يــدي مـنـذ
صدوره وكـنت اريد ان اربط  ربـطا
مــوضـوعــيـا بــعــيـدا عن الــعـاطــفـة
واالنـتـمـاء لـلمـكـان الـذي قد يـعـتـبر
بـــ كـــوني اشـــارك احلــنـــاوي في

اوروك واقاسمه عذابه.
لـــكــــني اكــــتـــشـــفـت ان احلـــنـــاوي
ـهــارته الـصـحــفـيـة اســتـطـاع ان
يـقـدم بحـثا اسـتـقصـائيـا لـلحـاضر
ــســـتــقــبل وان ــاضي وحـــتى ا وا
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وانـضــبـاطــهـا رقم  7لـســنـة .. 1941
وذلك الن سلطـة االحتالل البـريطاني
عنـدمـا اصدرت سـنة 1919 ما سـمي
بــ (االوامر احلـاليـة) لتـنظـيم شؤون
الــشــرطـــة  ثم اصــدرت ســنــة 1920
نـظـام البـولـيس رقم  72لـسـنة 1920
لم تــلغ نــظـام الــبـولــيس الــعـثــمـاني

لسنة  1331هـ .. 
ــادة (124) في الـــقـــانــون كــمــا ان ا
ـــمــتـــلــكــاتـه الــعـــراقــيــة االســاسـي 
(الــدسـتـور) نــصـبـت عـلى اســتـمـرار
نـفـاذ الــقـوانـ الـعـثــمـانـيـة الـتي لم
تصدر سلطة االحـتالل البريطاني ما

يناقضها .. 
ولـدى الــرجـوع الى نـظــام الـبـولـيس
الــعــثـمــاني وجــدنــا ان مـواده (1-4)
نصت على تـقسيم وظـائف البوليس

العمومية الى قسم هما :-
اوال // الضابطة االدارية :  

وهي التي تتولى منع وقوع اجلرائم
واالحـــوال الــــتـي تـــغــــايــــر احــــكـــام
ـوضـوعة او الـقـوان والـنـظـامـات ا
مـقــررات الـدولـة الــصــادرة بــصـورة
قــــانـــونــيــة أو اوامـــر احلــكــومــة أو
تنبـيهات البـلدية   مع اتـخاذ جميع
الــتـدابــيـر الــتي يــتـوفــر فـيــهـا االمن
وتتـأمن بـها الـراحة الـعـمومـية وهي

تنقسم الى فرع هما :- 
الضابطة االدارية . 
الضابطة البلدية . 

ثانياً // الضابطة العدلية :- 
وهـي الــتي تــقـــوم بــتــحـــري جــمــيع
اجلرائم  وامساك فاعليها لتسلميهم
مع اوراقــهم الى الــنــائب الــعــمـومي
بـــعــد اجــراء الــتــحــقــيــقــات الالزمــة
واتــخــاذ الــتــدابــيـــر االنــضــبــاطــيــة
اخملــصـــوصـــة الـــتي لـــهـــا مـــســاس
بـاجلــرائم الـعـاديـة والــسـيـاسـيـة
وتـنــقـسم الــضـابط الـعــدلـيـة الى

فرع هما :-
الضابطة السياسية . 
الضابطة القضائية . 

وبـــذلـك يــتـــضـح ان (الـــشـــرطــة
الـبــلـديــة) مـعـروفــة في الـعـراق
مـنـذ مـا يـزيـد عـلى مـئـة سـنـة 
لكنها لم تظهر ضمن تشكيالت
مديرية الشرطة العامة كشرطة
كافـحة اجلرائم متخـصصـة 
ا انيط بالشرطة البلدية  وا
احمللـيـة في عـموم احملـافـظات
مهام مـعاونة الـدوائر البـلدية
فـي تــطـــبــيـق الــتـــشــريـــعــات
البلـدية وضبط ومـخالفـيها 
عــدا مـحــافـظــة بـغــداد حـيث

(البـلديـات) صيغـة من صيغ (االدارة
احمللـية) ..ظـهرت في الـبالد العـربية
في اواخـر الـعهـد الـعـثمـاني حـيـنـما
اجتــهت الـسـلــطـات الــعـثـمــانـيـة في
استـحداث الـبلديـات متـاثرة بـالنظم
االوربــيــة ومــنــهــا قــانــون اجملــالس
الــبــلـديــة االنــكـلــيــزي الـصــادرســنـة

.1835
وبــهــذا الــســيــاق تــاســست (بــلــديـة
وصل) بغداد) سنة 1868 و (بلدية ا
سـنـة 1869.. وبـعــد انـتــهـاء احلـرب
يـة االولى وقيام الدول الـعربية العا
 حــرصت حــكــومــاتــهــا عــلى ابــقـاء
وتــطـويـر االدارة الــبـلــديـة بــقـوانـ
وطنـيـة منـهـا قانـون ادارة الـبلـديات
في الــعــراق رقم 84 لــســنــة .. 1931
وعندمـا عقـد في القاهـرة سنة 1955
ؤتـمـر االداري الـعربي الـثـاني كان ا
من توصيـاته ((فسح اجملال جملالس
ادارة وبلـدية عـلى اسـاس االنتـخاب
ـبـاشـر  وان تـخـول هذه الـشـعـبي ا
ــنـاسـبـة اجملـالس االخــتـصـاصـات ا
حــتـى تـــتــمـــكـن من حتـــقـــيق تـــقــدم
ـــنـــاطق اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وصـــحـــيــاً ا

وثقافياً)) .
وتــصـاعــد اهـتــمـام الــدول الـعــربـيـة
بـــاالدارة والـــبـــلــديـــة فــــتـم انــــشــاء
دن العربية) في عام 1967 (منظمة ا
 ..ومـن اهـــدافــــهـــا (رفـع مـــســــتـــوى
ــرافق الــبــلــديــة) ومن اخلــدمــات وا

منجزاتها :-
WM b*« Âu

اعتماد منتصف اذار (مارس) من كل
عــام لالحــتـفــال في جــمـيـع الـبــلـدان

دنية العربية) .  العربية بــ (يوم ا
تنظيم ندوات وعقد دورات للنهوض
الـــبــــلــــدي الــــعـــربـي ومن اهم تــــلك
الـــنــدوات الــنـــدوة الــتي عـــقــدت في
الـكــويت من  / 9 – 5كــانـون االول /
ـثـلو  184مديـنة 1981 ناقش فـيه 
عـربـيـة مـوضـوع (دور الـبـلديـات في

دن العربية) . حماية البيئة في ا
ـدن ـاء ا ـعـهـد الــعـربي ال انـشــاء ا

ومقره في الرياض . 
ــديــنــة الـعــربــيـة) اصــدار مــجــلـة (ا
ـنظـمـة وجـهود لـتغـطـيـة نشـاطـات ا
الدوائر البلدية في البالد العربية .
والشرطة البلدية معروفة في العراق
منذ العهد العثماني .. فقد كان نظام
البوليس العثماني لسنة  1331هـ -
 1910م نافـذاً عـلى جـميع تـشـكيالت
وصل الشـرطة في واليـات بغـداد وا
والبـصـرة : وبقـى هذا الـنـظام نـافذاً
حـتى صـدور قـانـون خـدمـة الـشـرطة

خصصت اواخـر سنة  1953قوة من
الـشـرطـة احملــلـيـة إلسـتـخـدامـهـا في
تـــعــقــيـب اخملــالــفـــ الوامــر امــانــة
دير شرطة العاصمة ترتبط ادارياً 

بغداد وفنياً بامانة 
العـاصـمة  سـمـيت بـ (شـرطة امـانة

العاصمة) .
ومعروف ان (امانة العاصمة) تعتبر
(بـلــديـة بـغــداد) واسـتـمــرت (شـرطـة
امـانــة الـعــاصـمـة) في بــغـداد تـؤدي
واجـبـاتـهــا بـادارة ضـابط شـرطـة له
مـقـر في ديـوان االمـانـة يـعاونـه عدد
من ضــبــاط ومــنــتــســبي الــشــرطـة .
وبعد عام 2003 استحدثت في امانة
بــــغــــداد (مـــــديــــريــــة عــــامـــــة لالمن
واحلراسـات) تتـبـعهـا اقسـام فرعـية
في بـــلـــديــــات الـــكـــرخ والـــرصـــافـــة
والــكــاظـمــيــة واالعـظــمــيـة ومــديــنـة
ـتابـعة نـصور  الصـدر والرشـيـد وا
تجاوزين على التشريعات البلدية. ا
وعـــنـــد تـــاســـيـس (شـــرطـــة امـــانـــة
الـعــاصـمــة) سـنـة  1953حـددت لـهـا

واجبات هي :- 
1- تـعــقـيب اخملـالـفــ الوامـر امـانـة
الـعــاصـمـة الــصـادرة حـول تــسـعـيـر
اللحوم والـفواكه واخلضـار وغيرها

واد الغذائية . من ا
2-حتـــــقـق من الـــــشـــــروط الـــــواجب
تــوفــرهــا في ادارة االمــاكن الــعــامـة
ـفـتـوحة بـاجـازة من امـانـة الـعـامة ا
ـــــطــــاعم ـــــقــــاهي وا كــــاجملــــازر وا

والفنادق وغيرها.
قاييس. وازين وا 3-مراقبة صحة ا

4-منع االزدحام على االرصفة .
تجول . 5-مراقبة الباعة ا

ـقـاهي في وضع 6-مـنع  اصـحــاب ا
الكراسي واالرائك على االرصفة .

7-سوق اخملـالفـ للـقوانـ البـلدية
الى احملاكم اخملتصة وفق الضوابط
الـقــانــونــيــة بـالــتــحــقــيق وتــنــظـيم

الدعاوى وتبليغ ذوي العالقة . 
وقــد تــوســعت مــهـام شــرطــة امــانـة
الـعاصـمـة بـغداد بـزيـادة صالحـيات
ذكـورة بـعـد صـدور قـانون االمـانـة ا
واردات الــبــلـديــات رقم 130 لــســنـة
1963 وقـانــون ادارة الــبـلــديـات رقم
16 لسنة 1964 وقانون امـانة بغداد
رقم 16 لــــــســـــنـــــة 1995. وقـــــرارات
تشـريعـية اخـرى صدرت عن مـجلس
نـحل مـنهـا الـقرار قيـادة الـثورة  –ا

رقم 133 لــســـنــة 1996 حــول قـــيــام
امــــانـــة بــــغــــداد والــــبــــلـــديــــات في
احملــافــظــات بـرفع ونــقل الــنــفــايـات

والقمامة اخلاصة بدور السكن .
وبـعــد عـام 2003 صـدر امــر سـلــطـة
االئـتالف رقم 33 لـسـنـة 2003 الذي
تـضـمن تـغـيـيـر اسم وزارة االشـغـال
الـــعــــامــــة الى (وزارة الــــبــــلــــديـــات
واالشــغـال الــعــامـة) ادراكــاً الهـمــيـة
شـاريع التـي تعـمل علـيهـا بلـديات ا

العراق ..
ــــوجب وفي ســــنــــة 2010 تــــقــــرر 
الـــقــانـــون رقم 20 لــســـنــة 2010 فك
ارتــــبـــاط دوائـــر وزارة الـــبـــلـــديـــات
واالشـغـال الـعامـة وتـشـكـيل مـديـرية
عـامة في كل مـحـافظـة غـير مـنـتظـمة
ـديــريـة الـعـامـة في اقـلــيم تـسـمى (ا
للـشؤون الـبلـدية) تـرتبط بـاحملافـظة
ويـديـرهـا مــوظف بـدرجـة مـديـر عـام
حـاصل على شـهـادة جـامعـيـة أولـية
دنية ومن على االقل (في الهنـدسة ا
ذوي اخلــــبـــرة واالخــــتــــصـــاص في
مــجـال اخلــدمـة الــبــلـديــة ال تـقل عن
ـديـريـة عـشـر سـنـوات .. وتـرتـبط بـا

العامة للشؤون البلدية 
أ- مديرية البلديات 
اء ب- مديرية ا

ج- مديرية اجملاري
د- مديرية التخطيط العمراني

ــديــريـة الــعـامــة لـلــشـؤون وتــقـوم ا
رتبطة بها ديريات ا البلدية وا

ــمـــارســـة جـــمـــيع الـــصـالحـــيــات
تعـلقـة باختـصاصهـا وفقاً لـقانون ا
ـنـتـظمـة في اقـليم احملـافظـات غـير ا

رقم 21 لسنة 2008.
ــديـــريــة وواضح ان اســـتــحـــداث (ا
الــعـامــة لــلـشــؤون الـبــلــديـة) في كل
مــحــافــظــة لم يــتــضــمـن بــان تــكـون
(مديرية الشرطـة البلدية) من ضـمـن
مكونـات الـمــديـرية الـعامة لـلشؤون
الــبــلــديــة .. وبــقـت دوائــر الــبــلــديـة
تعتمد على مسـاندة الشرطة احمللية

في احملــافــظــة .. وهــذا كــمـا نــرى لم
ـهام الـبلـدية يعـد مالئمـاً مع تـطور ا
وتــفــاقم مــعـدالت اجلــرائم الــبــلــديـة

ونذكر منها :- 
1-الــتــجــاوز عـلـى احـكــام الــقــوانـ
ــتــعـلــقـة بــالــتـصــامــيم االسـاســيـة ا

للمدن.
2-الـتــعـدي عـلى تـأثــيـثـات الـشـوارع
ـــــدن ومــــــنـــــهـــــا االشـــــارات داخل ا
ظالت ـرور وا الضـوئـية وعالمـات ا

رورية .. الخ . ا
3-جرائم انـشـاء االبنـيـة اوهدمـها او
تغـيير اشـكالـها بدون اجـازة مسـبقة

في البلدية اخملتصة . 
خالفة ضوابط تعلقـة  4-اجلرائم ا
ــيـــاه ونــصب تــزويـــد الــســـكــان بـــا

واسير .. الخ .  العدادات وا
خالفة ضوابط تعلقـة  5-اجلرائم ا
تـزويــد الـسـكــان بـالـكـهــربـاء والـغـاز
وتعـي مـواصفات مـحطـات التـوليد

والتحويل .. الخ .
ـتـعــلـقـة بـالـتـعـدي عـلى 6-اجلـرائم ا
ـــبــاول سـالمـــة انـــشـــاء اجملـــاري وا
ـــراحــــيض الــــعــــامـــة وضــــوابط وا

ادارتها ..
تعـلقة بتـنظيم االسواق 7-اجلرائم ا

العامة وانارتها ونظافتها .
خـالـفة قـواعد تـعلـقـة  8-اجلرائـم ا
تــنــظــيم الــنــقـل الــنــهــري ومــراقــبــة
الـقوارب والـسـفن الـتي تـعـمل ضمن
ـيـاه االقـلـيـمــيـة الـتـابـعـة االنـهــار وا

نطقة البلدية .
ـتـعلـقة بـضوابط 9-اجلرائم ا
ادارة الفـنادق والـبنـسيـونات

وحتديد اسعارها .
تعـلقة بضوابط 10-اجلرائم ا
ــــــقـــــاهي ــــــطـــــاعم وا ادارة ا
والــــــــنــــــــوادي واحلــــــــانـــــــات
ـالعـب ودور ــــــــــــــراقـص وا وا
الهي الـتـمــثـيل والـســيـنـمـا وا
العامـة وحتديد مـواعيد فـتحها
واغالقــــهــــا واســــعــــار تــــذاكــــر

دخولها ..
ـتــعــلـقــة بـإنــشـاء 11-اجلــرائم ا
تـنزهات الساحـات واحلدائق وا
وادارة احلـــــمـــــامــــات ومـــــحالت
ــسـابـح الـعــامـة الــســبـاحــة في ا
اوعلى ساحل النهـر ضمن منطقة

البلدية . 
12-اجلرائم ذات الصلة بــمخـالفة
قـــواعــــد الــــوقـــايــــة من احلــــرائق
والـفـيـضـانـات والـكـوارث .. وبـادارة
اخملـــابــز واالفـــران ومــنع الـــغش في

انتاجها او التالعب باسعارها . 
13-التعـدي على ضوابط حـماية امن
دارس ـكتبات الـعامة وا تاحف وا ا
والــنــوادي الــثــقــافـيــة والــريــاضــيـة

وسيقية . وا
خـالفة قواعد تعـلقة  14-اجلرائم ا
انـــــشــــاء وادارة اجملــــازر وضــــمــــان
االلتزام بالفحص الـطبي للحيوانات

عدة للذبح .  ا
ـتعلـقة بـنظافـة منـطقة 15-اجلرائم ا
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ـنّـون أنفـسـهم بـعـيشٍ كر بـعـد أحداث 9/4/2003 كـان كـثـيـر من الـعراقـيـ 
ورغـيد ,وحـيـاة مسـتـقرة وهـانـئـة.. ال لكـونـهم سعـيـدين بـاحتالل بـلـدهم.. أو أنهم
ـا حلق بـبلـدهم من دمـار وخـراب جـرّاء احلـرب.. بل ألنـهم ذاقوا كانـوا فـرحـ 
األمـرّيْن ,وعانـوا ما عـانوه طـوال حقب حـكم متـعاقـبة مـنذ نـشوء الـدولة الـعراقـية
احلـديـثـة في عام  1921وحـتى 2003 فمـا بـ هـذين الـتـاريخـيْن شـهـد الـعراق
ـآسي والويالت.. أحـداثـاً سيـاسـيـة داخلـيـة وخـارجيـة جـلبـت معـهـا الـكثـيـر من ا
وسـالت بسبـبها أنـهار من الدماء ,وبـاألخص خالل العقدين والـنيف اللـذيْن سبقا
عام ÆÆ2003 حيث شهد فيهما العراق حرب طاحنت حصدتا أرواح اآلالف من
خيـرة أبناء العراق.. فضالً عن حصار شامل ومدمّر كان هو اآلخر له حصة من

أرواح العراقي وقوتهم ومعيشتهم وحتطيم نفسيتهم.
ا ال تـشتـهي سفن الـشعب الـعراقي ,فـجاءت سـنيّ ما بـعد ولكن جـاءت الريـاح 
2003 حاملةً معها دماراً وخراباً أكثر ,وبؤساً وشقاءً أمضّ وأقسى ,وإزهاقاً

لألرواح يكـاد يفـوق بعدده تـلك السنـ العـجاف التي مـرّت قبل عام 2003 ال بل
أصـبـحت حـيـاة الفـرد الـعـراقي أبـخس مـا يـكـون في سوق الـنـخـاسـة الـسـياسي
الـعراقي ,وأصبح الـعراقيـون الذين تطـالهم أيدي الـقتلـة واإلرهابيـ مجرد أرقام

تتلى في البيانات الرسمية والقنوات اإلعالمية.
ـسؤول عـمّـا جرى ويـجـري اليـوم عـلى السـاحـة العـراقـية??.. أهـوَ الـشعب فـمن ا
ـشـكّلـة من قـبل األحزاب ـتـعاقـبة وا مـثـليه??.. أم حـكـوماته ا بـاخـتيـاره اخلاطـئ 

والكتل احلاكمة منذ انتخابات  2005وإلى اليوم??..
وهذا الـسؤال تـصعب اإلجـابة عـنه.. وليس من الـسهـولة إيـجاد اجلـواب الشافي
ـرَّ به ـشـهـد الـسـيـاسي واالقـتـصـادي واالجـتـمـاعي الـذي  له.. بـسـبب تـعـقـيـد ا
ـسـؤولــيـة تـتـوزع عـلى الــطـرفـ (الـشـعب, الـعـراق.. ولـكن بـاعــتـقـادي أجـد أنَّ ا
واألحزاب احلـاكمة).. وبـالتـالي فإنَّ اإلجابـة عن هذا الـتساؤل تـنقـسم إلى شقّيْن
سؤولـية تقع أو قسـميْن.. فالـشق األول يتـعلق بالـشعب العـراقي نفـسه.. إذ إنَّ ا
على عـاتقه هو; وذلك لـكونه هـو من قام باخـتيـار تلك الطـبقـة احلاكمـة في العراق
بـاد علم السـياسة فـإنَّ الشعب مـنذ انتـخابات عام  2005وإلى اليـوم.. فطبـقاً 
هـو مـصدر الـسـلـطات الـثالثـة.. وبـالـتالـي هو من يـقـوم بـاخـتيـار من يـأتـمـنه على
حـقـوقه فـي الـعـيش الـكـر واحلـريـة والــكـرامـة.. والـذي جـرى في الـعـراق خالل
الـدورات االنــتـخـابـيــة الـتي سـبـقـت االنـتـخـابـات األخــيـرة.. هـو أنَّ هـذه الــعـمـلـيـة
ـثـل لـلشـعب كـانوا عـلى درجة عـاليـة من نـقض العـهود االنـتخـابـية قـد أفرزت 
واثـيق وخيـانة األمـانة وتـضيـيع حـقوق الـشعب ونـهب خيـراته وثرواته ,وجـعله وا
ـوت والـدمار واخلـراب.. وأصـبح الـبـلد ـرض وا يـدور في حـلـقـة ملـؤهـا الـفقـر وا
يعـيش في ظل هؤالء السيـاسي حالـة مستمـرة ودائمية من االحـتقان واالحتراب
واخلـراب.. ولم تـستـطع الـقـلـة الـقـليـلـة جـداً من الـسـيـاسـي الـوطـنـيـ تـصـحيح
ا هـو فـيه.. بسـبب عدم قـدرتهـم على مـجاراة ومـجابـهة ـسـار وانتـشال الـبلـد  ا
ال الـعام يـلـيشـيـات وا نـفـلت وا ـدجـج بـالـسالح ا نـظرائـهم من الـسـياسـي ا

نهوب.. ا
ثـل ال إذن نـسـتطـيع الـقول أنَّ الـشـعب هو الـذي حـفرَ قـبـره بيـديه; بـاختـيـاره 
تـلكون أدنى درجـات الوالء والشعـور الوطني.. فـضالً عن عدم امتالكهم ألدنى
درجـات اخلوف مـن الله تـعالى ,وما يـنـتظـرهم من حـساب عـسـير يـوم ال تـنفـعهم

.. عدم مناصبهم وال أموالهم التي نهبوها من أفواه الفقراء وا
أـمّـا الشق اآلخر من اجلـواب فيـتعـلق باألحزاب احلـاكمـة.. فمسـؤوليـة ما حصل
تصدّون للمشهد السياسي ويحصل للعراق وشعبه ,يتـحمّله هؤالء السياسيون ا
الـعـراقي.. فــأغـلب هـؤالء لم يــصـونـوا األمــانـة الـتي أوكــلَـهـا الـشــعب إلـيـهم ,ولم
غا ونـهب أموال شـعبهم, ناصـب وا يحـفظوهـا.. بل انغـمسوا بـالتـهافت عـلى ا
والعـمل لصالـح أجندات دولـية وإقـليـميـة تسـعى في تفـاصيل أبـسط خطـطها إلى
طمس الـهوية الـوطنـية الـعراقـية.. ال بل إنَّ البـعض من هؤالء الـسيـاسيـ يصرّح
صالح ويدافع نـهاراً جهـاراً عن مصـالح أسيادِهِ في اخلـارج.. متنـكراً وجاحـداً 
شعـبه الـذي كان له الـفـضل األكبـر في وصولـه إلى ما هـو علـيه اآلن من مـنصب
وجـاه وأمـوال.. ووصـلت اخلـيـانــة وفـقـدان الـوالء لـلـوطن والـشـعب بـبـعض هـؤالء
ــصـالـح شـعــبـهم ت بــصــلـةٍ  الــسـيــاسـيــون إلى الــعـمل عــلى تــخـريـب كل مـا 
وكرامـته.. فقـاموا بـتخـريب اقـتصـاد بلـدهم حلسـاب اقـتصـاد أسيـادهم.. وكذلك
تنـازع عليـها مع دول اجلوار التـنازل عن كثـير من األراضي واحلقـول النـفطيـة ا
مـقـابـل رشـاوى قُـدمت لـهم من تـلك الـدول.. وأصـبـحت وزارات الـدولـة ودوائـرهـا
همـة مالذاً لهؤالء السيـاسي وأتباعهم ومـريديهم.. فقاموا بـتدمير وتخريب كل ا
ما هـو وطني وجميل في هذا البلد.. وقد نـصحو في يوم من األيام وال جند شيئاً
اسمه الـعراق (ال سمح الله); بسبب ما يحمله ويـبيّته بعض هؤالء السياسي من

نـيّـات خـبــيـثـة تـسـعى إلى مـحــو بـلـد اسـمه الـعـراق رويـداً
ؤامرات اإلقليمية والدولية.. رويداً ,امتثاالً للمصالح وا
ا أفـرزته االنتخـابات األخيرة ولكن أمـلنا كـبير بـالله و
من قوى وشـخصيات تدّعي أنها ستعمل على النهوض
بالـعـراق وحتقـيق مـصـالح شعـبه في الـكرامـة واحلـرية

والعيش الهانئ الرغيد..

q b
يبدو لـلوهلـة االولى الي متلقي ان
يالحظ القيمة الكبيرة التي اوالها
مــؤلـف الــكــتــاب كـــاظم احلــنــاوي
الوروك الـــــتـي كــــتـــــبـت احلــــروف
االولى في الـــدنـــيـــا الـــســـحـــيـــقــة
ـت فــيــهـا وصــنــعت الــعــجــلــة و

عشبة اخللود.
ن لـعل الــكــثـيــر من اخملـتــصـ 
اهـتـمـوا باالثـار والـتـراث الـعراقي
قـد قــدمـوا بــحـوثــا قـيـمــة عن تـلك
ــوغــولـة ــتــنــوعـة ا احلــضـارات ا
بــالــقــدم ,لـــغــتــهــا  ,مــعــيـــشــتــهــا
وحــضــارتـهــا وحــتى صــنـاعــتــهـا
والــفن فــيـهــا وال احــيــد ان لم اقل
قوانـينـها وحـتى قوانـينـها وحتى
مـفاهـيمـها غـير ان مـقاربـة اسواق
اوروك في ذلك الزمن الـسحيق مع
بداية تطور االنسان وانشاء كيانه
ودولـته فهـذا اعـتبـره فتـحـا كبـيرا

يسجل لكاظم احلناوي
صدر الكتاب عن دار مـيزويوتاميا
فـي بــــغـــداد ب 240صـــفــــحــــة من

توسط عجم ا ا
نـجز من خـمسـة اجزاء ويـتكـون ا
طــبع عــلى نــفــقــة وزارة الــثــقــافـة
ــنــاســبــة الــعــراقــيــة عــام 2013 
اخـتـيــار بـغـداد عـاصـمــة لـلـثـقـافـة

العربية

الــبــلــديـــة وجــمع ونــقل الـــنــفــايــات
والـقـمـامــة واتـخـاذ تـدابـيـر الـقـضـاء
عـلى الـبـعـوض واحلـشـرات الـضـارة

والكالب السائبة . 
ــقـــابــر 16-اجلـــرائم اخملـــلــة بـــامن ا
ـــوتـى ودفـــنـــهم او وقــــواعـــد نـــقل ا
ـــــوتى الـــــتــــعـــــدي عـــــلى حـــــرمــــة ا

آ .  والتشويش على اجلنائز وا
ـتجـول 17-متـابعـة التـزام البـاعة ا
ـــظالت واصـــحـــاب الـــبـــســـطـــات وا
ـتـجـولــ واحلـمـالـ ـصــورين ا وا
ومـاسحي االحـذيـة بـتعـلـيـمات ادارة
ا يـؤمن احـترام الـسـكيـنة الـبلـديـة 

العامة والنظام العام . 
ـتعـلـقة بـقواعـد تنـظيم 18-اجلرائم ا
االعالنـــات والـــلـــوحــات فـي االمــاكن
الــعــامــة وضــمـان تــســديــد الــرسـوم
ـقـررة عـلى اصـحـابـهـا الى الـدائرة ا

البلدية وفق القانون . 
19-االســهـام بــالـوقــايــة من اجلـرائم
االجتـماعـية وخـاصة الـتسـول ولعب
القمار والسكـر واالمتناع عن االغاثة

ساس بالشعور الديني .  وا
20-مكافحة اجلرائم اخمللة باالخالق
واآلداب العامة ضمن منـطقة البلدية
 وبـخـاصـة الـتـحريـض علـى الفـسق
ــــارســـة االفــــعـــال والـــفــــجـــور أو 

الفاضحة اخمللة باحلياء . 
21-اإلســهــام بــحــمــايــة الــبــيــئــة من
ـــســبــبــة الــتــلــوث ومـــنع االفــعــال ا
للضوضاء واخملـلة بالسكـينة العامة
عــــلى وفق احــــكـــام الـــقـــوانـــ ذات
الـصـلـة ... ان مـن مـوجـبـات مـواكـبـة
الشرطـة لتطـورات احلياة االنـسانية
ـهام البلدية عاصرة  الوعي بأن ا ا
ادية التي تعتـني بتأم اخلـدمات ا
اء والكـهرباء والسكن للمواطـن كا
ـســتـشــفـيـات واجملــاري والـطــرق وا
ـــدارس  كــمـــا اضــحـت تــعـــتــني وا
ـعـنــويـة الـثــقـافـيـة بــاالحـتـيـاجــات ا
ــتـاحف لالنــسـان كــدور الـعــبـادة وا
كـتبـات العـامة ومـعارض الـصور وا
ــهـرجـانـات والـنــصب الـتــذكـاريـة وا
االدبــيــة والــفــنــيــة  وإدامــة ازدهــار
ـواقع ـقــدسـة وا االمـاكـن الـديـنــيـة ا
ـا هي جتـسد الـتـاريـخـيـة واآلثـار ا
الهوية الثقافية والعقائدية للشعب 
وتـد مقـومـات االصـالة احلـضـارية
في حاضره ومـستـقبله .... وبـالتالي
فــإن مـــكــافـــحــة اجلـــرائم الـــبــلـــديــة
بالوقاية منهـا ومنع وقوعها واتخاذ
االجراءات القانـونية بحق مرتـكبيها
اضحت في مقدمة مهام توطيد االمن
الــعـــام وحــمـــايــة الـــنــظـــام الــعــام 
وتـوجب العـمل الـعـاجل باسـتـحداث
مـديـريـة الـشـرطـة الـبـلـديـة ضـمن كل
مديرية عامة لـلشؤون البلدية في كل

محافظة .
{ لواء شرطة متقاعد
ماجستير علوم شرطة

ماجستير قانون
عهد العالي للتطوير االمني محاضر في ا

واالداري
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بغداد

غالف الكتاب

اضي الشرطة في ا

الشرطة في احلاضر



إسـتـقبـال وضـيـافـة وتنـظـيم أكـثر
ــا أســـهم في حتـــقــيق من رائـع 
جنـاح منـقطع الـنظـير نـال إعجاب
جـــمــيع احلـــاضـــرين.وفي ســـيــاق
مـتصل تواصلت منافـسات البطولة
الـعـربــيـة في يـومـهــا الـثـالث والـتي
شـهدت تـنافـساً مـثيـراً ب مـنتـخبي
الـكويت والعراق على صعيد الرجال
حــــيث هـــــيــــمن األول عـــــلى جــــدول
الــتـــرتـــيب عـــقب حـــصــده ألربـــعــة
أوســمـــة ذهـــبـــيــة بـــالـــفــردي

والـفرقي وتـاله العراق
ثـــانـــيــــاً بـــوســـامـــ
ذهـبيـــــــــــ بـينما
تـسيّد منتــــــــخب
لـبـنـان منـافـسات
النساء بحصوله
على وســــــام
ذهــبــــــــيــ في
ــنــافــسـات ا

حتى االن.
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ـو قع السابع واحتـلت كتيـبة الـنجف ا
ـتذيل مـدعـومـة  بنـتـيـجـة  الـفـوزعـلى ا
وتعلق االمال  مرة اخرى على الالعب
ـزيـد   بـعــد الـعـودة  لـطـريق بـتــقـد ا

النجاح  وجتاوز.
تـدهورسـامـراء بهـدف دون رد عقـبـة ا
ليصالح جـمهوره بفـضل الفوائد  التي
خـرج  في اسـتـعـادة نـغـمـة الـفـوز الـتي
افـتقـدهـا في الـدوري قـبل ان يـخرج من
الكـاس .واستمـر  الفـشل يالزم سامراء
من جـولــة الخـرى  دون ايــة عالقـة بـاى
فوز  كان  وليـخرج من قناعـة  جمهوره
 احملبط  جراء زيادة اخلطورة  والبقاء
ـوقف وتــتـضــاعف مـتــاعـبه في اخــر  ا
كــثـــيـــراكـــشـــفت مـــصـــادر فـي االحتــاد
العراقي لكرة القدم عن صدور عقوبات
بحق مشجعيّ وفـريقيّ أربيل والشرطة
ــبـــاراة الــتي جـــرت ضــمن ومـــشــرف ا
منافسـات بطولة كـأس العراق وشهدت

أعمال شغب.
صادر في تصريـحات صحفية وقالت ا
 إن جلـنـة الـعـقـوبـات االنـضـبـاطـيـة في
احتاد الـكـرة قررت مـعـاقبـة فـريق نادي
أربيل لكرة الـقدم باحلـرمان من حضور
ـتـابعـة مبـاريات حـتى نهـاية جمـهوره 
ــمــتــاز ــرحـــلــة األولى من الـــدوري ا ا
بــســـبب احــداث الــشــغـب الــتي رافــقت
مــبــاراة اربـيـل والـشــرطــة عــلى مــلـعب
فــرانـسـو حــريـري ضــمن بـطــولـة كـأس

العراق.
وبهـذه العـقوبـة سيـخوض نـادي أربيل
ـرحــلـة ســبع مــبـاريــات مـتــبـقــيــة من ا

األولى للدوري من دون جمهور.

الزم  للهجوم التهديفي ا
بـعـدما تـعـادل   في الـعـاصـمة  مـع نفط
البـصـرة من دون اهداف  حـيـنمـا  فشل
االثـنـ في هـز الـشـبـاك  غـيـر ان  فـرقـة
بـــاسم قــاسم اســتــفـــادت  من الــنــقــطــة
والـتـقـدم   لثـاني عـشـر الـتـرتـيب  فـيـما
عاد  االخر بالـتعادل السـلبي الثالث تو
الــيـــا   وسط ضــيــاع سـت نــقــاط لــكــنه
ـهدد من حافظ   عـلى مـكانه الـسادس ا

مالحقيه.
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واستمـرت االمانة بـانتفـاضتهـا وحصد
الـنـقاط وجـمع تـسع  سـتـا مـنـهـا خارج
الــعـاصــمـة  في عــمل مـؤثــر لـلــتـشــكـيل
ــثـلـة فـي حتـقـيق  الــعـوائـد ـدرب   وا
بـالـفـوز ثالث مـرات مـتـتـالـية فـي حتول
واضـح لــيـــضـــاعف تــرتـــيـــبه مـــركــزين
ليتقدم تاسعـا  ويعكس قدرات عناصره
نافس وزيادة احلاصل في الرد على ا
ـمـيـزة ـطـلـوبـة ا  بـتـحـقـيـق الـنـتـائج  ا
ــشـاركــة وتـرك وتــغـيــر مــسـار اجتــاه ا
الـبـداية الـفـاشـلـة والظـهـور بـشـكل اخر
بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـى جـــهـــود الالعـــبـــ
ــشـاركـة كـمـا ويـعـيـش  افـضل فـتـرات ا
يعبـرفيها  عن نـفسه وعكس شـخصيته
ــنــاسـب ويــظــهــرمــتــوازن فـي الــوقت ا

دفاعا وهجوما.
فيما تراجع نوروز خـامس عشر  بتلقي
اخلسا رة السادسة وبـات ينزف النقاط
داخل وخارج مـلعبه ويـبدو انه بـحاجة
الى  دعم   تــركــيـبــته بــعــنـاصــر اخـرى
لـلــدفـاع  عن الـبــقـاء قـبـل ان تـمـضي به

النتائج  السلبية للوراء.
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نتخب بتروفيتش لم يستبعد أي العبٍ نسقُ اإلعالمي للمنتخبِ الوطني محمد عماد: أن مدرب ا أكدَ ا

عن القائمة الدوليةِ التي شاركت في كأس العرب.
الحظات عن الالعبـ إضافة الى متابـعته الى مبارياتِ نتخب دوّن العـديدَ من ا : ان مـدرب ا وأضافَ

. الدوري   وهو صاحبُ القرار األخير في عملية استدعاء أو إبعاد الالعب
ِ االعتبار درب لم يشر لغاية اآلن إلى مسألة اسـتبعادِ أي العب وانه ينظر بع وأشارَ عمـاد الى: ان ا
سـتويـاتِ الالعب بـارياتِ الـدوري احمللي إضـافة الى مـراقبـته  إلى عطـاءِ الالعب من خالل متـابعـته 
ؤهلة لكأس العالم ـتبقية من التصفـيات ا احملترف وفـي ضوئها ستحدد القائـمة اجلديدة للمبارياتِ ا

(2022) التي ستعلن حصراً عبر موقعِ االحتاد العراقي لكرةِ القدم.
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حــقق ريــال مــدريـد انــتــصــارا ثـمــيــنـا
بــنــتــيــجــة (0-2) عـــلى اجلــار الــلــدود
ــيـرجني أتــلـتـيــكـو مــدريـد في مــعـقل ا
"سـانتـياجـو برنـابيـو" ضمن مـنافـسات

اجلولة الـ17 من الليغا.
وسجل ثنـائية ريال مـدريد في الديربي
ـا في الـدقـيـقـة 16 ومـاركو كــر بـنـز

أسينسيو في الدقيقة 57.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة
في صدارة ترتيب الـليجا بيـنما يحتل
ـركـز الـرابع بـرصـيد أتلـتـيـكـو مـدريد ا
ـبــاراة بــضــغط من 29 نــقــطــة.بــدأت ا
أتـلـتــيـكـو مـدريـد حــيث مـرر مـاركـوس
يـوريـنـتي كـرة في عمـق منـطـقـة اجلزاء
بـاجتاه زمـيله كـونيـا لكن حـارس ريال
مدريد كورتوا أمـسك بها قبل أن تصله

في الدقيقة األولى.
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وسدد كـونيـا العب أتلـتيـكو مـدريد كرة
قــويــة مــرت أعــلى مــرمى كــورتــوا في

الدقيقة 4.
ـا في تـسـجـيل هدف وجنح كـر بـنـز
الـتـقـدم لـريـال مـدريـد في الـدقـيـقـة 16
حــيث تـلــقى كــرة عـرضــيـة من الــطـرف
ن من فيـنيسـيوس جونـيور وسدد األ
عــلى الــطــائــر عــلى يــسـار يــان أوبالك

حارس مرمى أتلتيكو مدريد.
وجاء الرد من أتلـتيكو مدريـد بتسديدة
صــاروخــيــة من كــوكي العب خط وسط
الـروخيـبالنـكوس مـرت بـجانب الـقائم

األيسر لكورتوا في الدقيقة 23.
وتألق تيـبو كورتـوا حارس مرمى ريال
مدريد في التصدي لركلة حرة مباشرة

نــفـــذهــا أنــطـــوان جــريــزمـــان مــهــاجم
رمى أتلتـيكو مدريـد في أقصى  ا
فـي الــدقــيــقــة 35.ومـع بــدايــة الــشــوط
الــثــاني أرسل جــواو فــيــلــيــكس العب
أتـلـتـيـكـو مـدريـد كـرة قـويـة لكـن تـيـبو
ـيـرجني تـصـدى لـهـا كــورتـوا حـارس ا
بــدون مــشــاكل في الــدقــيــقـة 50.وعـاد
أتـلــتـيــكــو مـدريــد بـعــد دقــيـقــة واحـدة
ـحــاولـة خــطـرة حـيث تــلـقى كــونـيـا
تـمـريرة من جـواو فـيـليـكس وسـدد لكن

كــالـعــادة تــصــدى كـورتــوا لــهـا.وجنح
مـاركـو أسـينـسـيـو في تسـجـيل الـهدف
الـثـاني لــريـال مـدريـد فـي الـدقـيـقـة 57
حـيـث أرسل له فـيـنـيـسـيـوس جـونـيور
ـنـطـقـة وسـددها كـرة عـرضـيـة داخـل ا
أسينسيو أرضية زاحفة على  يان
أوبالك.وأرسل فـــيــرالنــد مــيــنــدي كــرة
ـنـطـقـة بـاجتـاه زمـيله عـرضـيـة داخل ا
فيـنيسـيوس جـونيور والـذي لم يلحق
بالـكـرة لـيـهـدر فرصـة تـسـجـيل الـهدف

الثـالث في الـدقيـقة 78.واحتـسب حكم
ـبــاراة ركـلــة حـرة ألتـلــتـيـكــو مـدريـد ا
انبـرى لتـنفيـذها تـوماس ليـمار والذي
أرسل كــرة مــبــاشــرة كــادت أن تـبــاغت
كــورتـــوا الــذي أبـــعــدهـــا ســريـــعَــا في
الــدقـيــقـة 80. وســدد جــواو فـيــلــيـكس
مــهــاجم أتــلـتــيــكــو مــدريــد كــرة قــويـة
اصــطـــدمت بــوجه تـــيــبــو كــورتــوا في
ـبـاراة الـدقـيـقـة 92 لـتـنـتـهي بــعـدهـا ا

لكي. بفوز ثم للفريق ا
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انـتُخب أسـطورة كـرة الـقدم األفـريقـية الـسابق صـامويل إيـتو الـسبت رئـيسـا لالحتاد
الكاميروني لكرة القدم.

وفـاز إيتو الفـائز بلقب أفـضل العب في أفريقيـا أربع مرات على مـنافسه سيـدو مبومبو
جنـويـا الذي يـشـغل حـاليـا مـنصب نـائب رئـيس االحتـاد األفريـقي لـكرة الـقـدم.وكان من
ـقرر أن يـتنـافس سبـعة مرشـح في االنـتخـابات لـكن خمسـة منـهم انسـحبـوا صباح ا

يوم االنتخابات.
ـقبلة.وقـد وعد إيتو وسـيدير الالعب الـدولي السابق احتاد بالده في الـسنوات األربع ا

جموعة واسعة من اإلصالحات لتنشيط الرياضة في البالد. 40 عاما 
وقـال بعد فـوزه "عليـنا أن جنعل العـبي كرة القدم مـحور سيـاساتنـا". مضيـفا "دورنا هو

ديـنة الرياضـية في البصرة ستـتذكرهمـا االجيال مادامت ا
ـيــنـاء ومــلــعـبي الــنـجـف وكـربالء تــزهـو بــاالنـوار ومـلــعب ا
ــبــاريـات هــنــا في (الــزمـان) قــبل ســنـوات وجتـري فــيــهـا ا
نــــاشــــدت احلــــكــــومه ضــــرورة وتــــقــــد كـل اوجه الــــدعم
والـتـســهـيالت لــشـركــة اجلـبـوري الــتي ضـاهت بــاعـمــالـهـا
ـرحـوم عبـد الـله مرة ـية والـعـربيـة الـتقـيت ا الـشـركات الـعـا
شاريع قوي واحدة ووجـدته طيب القلب طموحاً فـي تنفيذ ا
الـثـقـة لـكنه يـتـكـلم بـحـسـرة وألم وشكـا من الـفـسـاد وكـثرة
اجلهـلة في الوزارات رحب في بداية اللقاء معي بـ (الزمان)
وقـال ان (فـيـهــا نـكـهه هـنـدسـيــة وذات حـرفـيـة عـالـيـة) وعن
مـــلــعب الــنــجـف الــدولي قــال (كــنت فـي زيــارة لــهــا ومــعي
مـهـنـدس عـراقي مـسـيـحي خـاص بـالـتـصـمـيم وبـالقـرب من
ـرقـد الـشـريف قـلت لـه سـياج ابـا احلـسـن هذا هـو مـلـعب ا

النجف الدولي مع اضافة بعض التفاصيل). 
اخي باسـل للتاريخ اقـول عبد احلـس عبـطان كان له االثر
ــشــاريع مـن خالل زيــاراته الــيــومــيـة الـكــبــيــر في اجنــاز ا
لعب هنـدس عويز لم يقتنع  وتسـهيل االعمال فوجئت ان ا
ـدينه كربالء الـدولي وقـال الطعم واللـون النه يفـتـقد لـتراث ا
ـشـروع وحـول واجلـهـلـة والـفـاسـدون ابــعـدتـنـا عن تـنـفـيـذ ا
ملعب بابل الدولي مسقط رأسه واحالته الى شركة اسبانية

هذا االمر اكذوبة من قبل احلكومة احمللية في بابل حيث 
ـشــروع في مـنـطــقـة زراعـيــة والـفـسـاد في اخـتـيــار مـوقع ا
ـدينـة من تنفـيذ مـلعب خـاص بها احلكـومة احملـلية ابـعدت ا

وحتى يومنا هذا  دك الركائز فقط .
وكـشف عويـز ان جهات لـم يسمـها التـرغب ان ترى مالعب
دولـيـة في الـعــاصـمـة بـغـداد مـنـذ عـام الـفـ وثالثه ومـلـعب
الـتــاجــيـات يــراوح في مــكـانه ولم يــتم الــتـنــفــيـذ والزال في
خـزائن الـوزارة خـادم احلـرمـ الـشـريـفـ مـلك الـسـعـودية
اهــدى طـبـقـا من ذهـب جلـمـاهـيـر الــعـراق من خالل اهـدائه
ملـعبا يتـسع الى مئة الف مـتفرج لـكن الوزارة نتـيجة عـقلية
ـشروع خـائـبـة طـلـبت حتـويـله الى مـديـنـة ريـاضـيـة والزال ا
وقع اطلـة احلكـومة في اختـيار ا يراوح في مـكانه نـتيجـة 
فـترض ملعب الزوراء الذي تمت احالته الى شركة ايرانية ا
نفذة مع العلم شروع بيد الشركة ا ومنـذ سنوات واليزال ا
شروع التتجاوز الـ 24 ان اعـمال تنفيذ ا
شـــــهـــــرا مــــــا ان  اعالن وفـــــاة
ــــهـــنــــدس عـــبــــد الـــلـه عـــويـــز ا
اجلـــبـــوري حـــتى بـــادر اهــالي
الـبـصـرة والـنـجف الـكـرام الى
ـديـنه الـريـاضيه اطـفـاء انوار ا
ومــــــلـــــعـب الـــــنــــــجف وقـــــرأوا

الفاحتة.
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امـسـك الـشـرطــة بـقـوة  بــالـصـدارة اثـر
فوزه عـلى نفط مـيسـان بهـدف دون رد
نسـجمـة مع رغبة جـمهوره  النـتيجـة ا
الكـبـير لـلـبقـاء في الريـادة عـبر تـسريع
وتــيـرة الـنــتـائـج  لـيـرفـع  رصـيـده  32
موسعا الفـارق مع الوصيف اربع نقاط
ـــضي قــدمـــا دون الــنـــظــر لــلـــخــلف وا
ـطــلـوب بـفــضل  اسـتــجـابـة وتــقـد  ا
ـديـر الـفنـي الذي مـفـارزه لـتـعـلـيـمـات ا
ــهـمـة عـلى افـضل مـا يـرام بـات يـديـر ا
عـبـر الـتـعـاون مع مـجـمـوعـة  الالعـبـ
ـتــمـيـزين   وانــعـكـاس الــعـطـاء  عـلى ا
ــبـــاريــات فـي افــضل هـــجــوم مـــردود ا
ومــشــاركــة الــزوراء دفــاعــا  والــوحــيـد
ـنـافـسـة يـجـري  دون خـسـارة   وسط ا
بـثـقـة عـالــيـة عـلى لـقب الـدوري بـعـدمـا
اقـــصي من الـــكـــاس.فـــيـــمـــا فـــقـــد اهل
العمارة مركزهم والتراجع للثالث عشر
ـة اخلـامـسة  وفـشل و الـعـودة بـالـهـز
مــسـاعي الــتـشــكـيل في تــغـيــر  عـنـوان
الـنتـيجـة  لـلفـريق الـذي مازال لـم يعـبر
عن دوره كـما يـريـده عشـاقه  في تـقد

نفسه  مشاركا واضحا.
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وخسرالزوراء  الـوصافة وتـراجع ثالثا
بفارق هدف عن الوسط  بنفس الرصيد
العب  الصعبة 29 رغم  تخطيه الحد ا
ــــــــــوعـــــــــــد  وجتــــــــــاوز وكـــــــــــان فـي ا
ــهـمــة  بـتــغـلــبه  عــلى زاخـو مــخـاطــرا
بهدف من ركـلة جزاء د56 احتج علـيها
ـضــيف قــبل ان  يــســددهـا جــمــهــور  ا
بـــنــجــاح لـــهــواري الــطــويـل ويــتــوقف

ـبـاراة واشـارت الى مـعــاقـبـة مـشـرف ا
بـــــحــــرمــــانه مـن اإلشــــراف عــــلى أربع
مـــبـــاريــــات لـــكـــونـه لم يـــقـم بـــتـــدوين
ـعـلـومـات في الـتـقـريـر بـشكـل مفـصل ا
عــمــا جــرى من احـداث.كــمــا تــضــمـنت
صادر منع رئيس العقوبات بحسب ا
رابـطـة مـشـجـعي فـريق الـشـرطـة حـيدر
بـاريات نادر الـسـاعدي من احلـضـور 

. دة سنت فريقه 
كـــذلـك تـــضــمـــنـت تـــغـــر ادارة نــادي
ـادية الـشرطـة مـاليـاً بـسبب األضـرار ا
الـتي تـسـبب بـهـا جـمـهـوره حملـتـويـات

ملعب فرانسو حريري.
يـشـار الى ان اعـمـال شـغب وصـدامـات
وقــعـت بــ جـــمـــهـــور فــريـــقي أربـــيل
باراة التي جرت على والشرطة خالل ا
ملعب فـرانسو حـرير في عاصـمة اقليم
كـوردسـتـان اربـيل في الـرابع من شـهـر
كانـون األول/ ديسـمـبر اجلـاري ضمن
مــنــافــسـات دور الـ16 لــبــطــولــة كـأس

العراق لكرة القدم.
قـاطع فـيـديـو تـضـمنـت  تدخل ووفـقـاً 
ـالعب لــفض الــصــدامــات رجــال أمن ا
ب مـشـجعي الـفريــــــقـ الذين نـزلوا
ـلـعب وتـشــاجـروا فـيـمـا الى ارضـيــة ا

بينهم.
وانـــتـــهى الـــوقت االصـــلي لـــلــمـــبــاراة
بـــالــتــعــادل الــســـلــبي من دون اهــداف
لـــتـــذهـب إلى ركالت الـــتـــرجـــيح الـــتي
حــسـمت الـنـــــــــــتـيــجـة لـصــالح فـريق
نادي اربـيل بنـتيـجة 3-4 ليـتأهل
فــريق أربــيـل إلى ربع نــهــائي

بطولة كأس العراق.
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ـبـارزة تـزامـنـاً مع مـنــافـسـات بـطـولـة الـعـرب بـا
إنـطلقت  فعالـيات بطولة كـأس العراق لدول غرب
آسـيـا بــالـلــعـبــة عـلى قــاعـة نـادي الــسـلــيـمــانـيـة
الـريـاضي بـنـاءً علـى الطـلب الـذي قـدمـته ثـمـانـية
مـنـتـخـبـات عـربـيـة.وقـال رئيـس االحتـاد العـراقي
لـلـمـبـارزة رئـيس إحتـاد غـرب آسـيـا الـسـيـد زيـاد
حـسن جـاسم ان احتــاد الـلـعـبـة وبـعـد الـطـلـبـات
ــنــتــخــبـات الــعـديــدة الــتي تــلــقــاهــا من وفــود ا
ـشاركة في منافـسات البطـولة العربيـة ونتيجة ا
لـلـنجـاح الـكـبيـر الـذي حقـقه الـعـراق بـاستـضـافة
االشـقـاء العـرب في مـحـافظـة الـسـليـمـانـية وافق
بـامـتـنـان عالٍ عـلى إقـامـة اول نـسـخـة من بـطـولة
غـرب آســيـا لـلــمـنــتـخـبــات بـعــدمـا كـانـت أقـيـمت
ـنـتـخـبات الـبـراعم وعـلى مـسـتـوى االنـديـة فقط.
وقـرر إحتاد غرب آسـيا بـتوليـفته اجلديـدة اقامة
تقدم ولـلجنس ألول مرة بـطولة منتخـبات ا
ـشاركة تسعة مـنتخبات شـقيقة.واضاف جاسم
بارزة تـلقى تهـاني وتبريـكات واسعة ان احتـاد ا
ــشـاركـة في ــنـتـخــبـات ا من قـبـل رؤسـاء وفـود ا
ــدربــ مــنــافــســات الــبــطــولــة الــعــربــيــة ومن ا
ــا شــاهـــدوه من حــسن والالعــبـــ والالعــبـــات 
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الوطني
للمبارزة

ـــاني مــــايـــكل مـع األســـطــــورة األ
شوماخر برصيد سبعة ألقاب لكل
مـنــهـمــا مع الـعـلـم أن هـامـيــلـتـون
خـاض سـبـاق الـيـوم وهـو يـقـتسم
صدارة التـرتيب العام لـلبطولة مع
فـيــرسـتــابن بـرصــيـد مــتـسـاوٍ من

النقاط.
وكـان هــامــيــلــتــون مــتــقــدمـا عــلى
فيرستابن بفارق مريح حتى اللفة
قـــبل األخــيـــرة من الــســـبــاق لــكن
السائق الـهولنـدي خطف الصدارة
في الـلـفـة األخـيـرة ليـتـوج بـالـلقب

بــعــد ســبــاق
مثـير في أبو
ظــبي.وكــسـر
فــيـــرســـتــابن
بــــتــــتـــويــــجه
ي باللـقب العا
اليوم احـتكار
مــــرســــيــــدس
ي لـلـقب الـعا
علـى مسـتوى
الــســـائـــقــ

مـــنــذ 2014
لـــــــــــــــــــــــكــن
مـــرســـيــدس

فـــــاز بــــلـــــــــــــقب
الـــــــفـــــــرق هــــــذا
ــوسـم لــلــمـرة ا
الــثــامــنــة عــلى

التوالي.
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تــوّج فـريق أمــانـة بــغـداد لــلـمــصـارعـة
احلــرة  بــلـقب بــطـولــة انــديـة الــعـراق
لـلشـباب الـتي اختتـمت منـافسـاتها في

العاصمة بغداد.
وتــربع مــصــارعــو أمــانــة بــغــداد عــلى
ــســابــقــة احملــلــيــة جــاءَ بــعـد عــرش ا
مــنــافــســة ســاخــنــة وقــويــة مع العــبي
فـريقي نـفط البـصرة والـشرطـة اللذان
ـتـلكـان العـب عـلى مـستـوى عالٍ إال
أن العــبـي أمــانــة بــغــداد تــمــكــنــوا من

إحراز اللقب.
ــركـز  وحل فــريق نــادي االعـظــمـيــة بـا
ـركــز الــثـالث من الــثـانـي فـيــمـا كــان ا

نصيب فريق ديوان الوقف السني.
بــيـنـمــا اسـفــرت نـتـائـج بـطـولــة أنـديـة
صـارعة الـرومانـية الـعراق لـلشـباب بـا
عن فــوز نـادي اجلـيش بـلـقب الـبـطـولـة
ركز الثاني لفريق نادي الثورة تاركا ا
ركز الثالث وحل يـليه نادي النجـدة با

ركز الثالث مكرر. نادي الكاظمية با

ــركــز وجـــرت نــزاالت الـــبــطـــولــة فـي ا
ـــصــارعــة في الـــتــخــصـــصي الحتــاد ا

مجمع ملعب الشعب الدولي ببغداد.
وفـي ســــيــــاق مــــتــــصل قــــدم االحتــــاد
الـعراقي للـمصارعـة اعتذاره الى وزير
الـشبـاب والريـاضة عـدنان درجـال بعد
ـصـارع مـصطـفى عـبد حـادثـة اعـتداء ا

الباسط على احد موظفي الوزارة.
وذكــــر االحتـــاد فـي بـــيـــان ان “احتـــاد
صارعة العراقي يقدم اعتذاره رسميا ا
لــوزيــر الــشـبــاب والــريــاضـة الــكــابـ
عـدنـان درجـال ومـديـر الـطب الـريـاضي
حـيـدر رحـيم حـول اإلسـاءة الـتـي بدرت

”. صارع من احد ا
واكـد االحتاد ان “مـا حـصل هو سـلوك
ــثل الــريــاضـة مــرفــوض تــمــامــا وال 

والرياضي في االحتاد.”
ـصارع عـبد الـباسط اعـتدى يـذكر ان ا
بـالضرب على مدير الطب الرياضي في
وزارة الـشباب بعدما ابلغه بان فحص

. نشطات كان ايجابياً ا

ومـن جهـة اخـرى  أسـدل الـسـتـار  عـلى
بـطولة اجلمهورية لألشبال بكرة السلة
بــتــتـويـج فـريق ذي قــار اوالً في خــتـام
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تـقـدم فـريق مـرسـيـدس بـاحـتـجاج
رسـمي عـلى نـتـيـجـة سـبـاق جـائزة
االحتاد لـلطيـران الكـبرى لسـباقات
فــورمـوال  1في أبــو ظــبي بــسـبب
اســتــئــنــاف الـســبــاق بــعــد دخـول

سيارة اآلمان.
ــــاني في واســـتــــنـــد الــــفـــريق األ
احـــتــجــاجه عــلـى وجــود انــتــهــاك
للوائح الرياضية عند نزول سيارة
اآلمان إلى احلـلبـة في آخر  5لفات
من السـباق والـذي توج من خالله
الهولندي مـاكس فيرستابن سائق
فريق ريد بـول بلقب بطـولة العالم
(اجلــائـــزة الـــكــبـــرى) لـــســبـــاقــات
ســــــيــــــارات فــــــورمــــــوال Æ1ونــــــال
فــيــرسـتــابن لــقب بــطـولــة الــعـالم
لــلـــمــرة األولى في مـــســيــرته إثــر
فــوزه بـسـبـاق أبــوظـبي في خـتـام
فــعـالـيـات لـلـمـوسم احلـالي وحـرم
مـــنــــافـــسه الــــبـــريـــطــــاني لـــويس
هاميـلتون سائق فـريق مرسيدس
من االنـفـراد بالـرقم الـقيـاسي لـعدد

ي. مرات الفوز باللقب العا
وأصبح لقب فيرستابن اليوم هو
األول لـــريـــد بــول عـــلى مـــســـتــوى

سنوات السائـق منذ 8 
حيث كان الـفريق قد
احــتـكـر الــلـقب من
 2010إلى 2013
عن طـريق سـائـقه
ــاني الــســابق األ
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان

فيتل.
فــــيــــمـــــا يــــقــــتــــسم

هــامــيــلــتــون
الـــــــــــرقـم
القياسي

ــنــافــسـات. وقــال حــســ الـعــمــيـدي ا
رئـــيـس احتـــاد الـــســـلـــة فـي تـــصـــريح
باراة اخلتامية ب صحفي لقد جرت ا
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فــريـــقي مــنــتــخـب مــحــافــظــة ذي قــار
ومـــنــتــخب بـــغــداد في قــاعـــة الــشــعب

غلقة لاللعاب الرياضية ببغداد. ا
وأضـاف العميدي; ان النتيجة النهائية
لـلـمبـاراة اخلتـاميـة اسـفرت عن تـتويج
ـركز األول مـنـتخب مـحافـظة ذي قـار با
بـعد فـوزه على منـتـــــــخب بـغداد الذي
ــركــز الــثــانـي بــنــتــيــجـة 66-59 حل ا

نقطة.
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ــركـــزين وتـــابع أن مـــبـــاراة حتـــديـــد ا
الـثالث والـرابع تمـكن منـتخب بابل من
ـركـز الــثـالث لـلـبــطـولـة بـعـد حتــقـيق ا
تـغلبه على منتـخب واسط بنتيجة -56
49.مـن جــانب آخـــر; عــاد فـــريق نــادي
الـشرطـة من كركـوك بثالث نقـاط ثمـينة
بــعــد فـوزه عــلى صــاحب االرض نـادي
غـاز الـشمـال بنـتيـجة 79-86 نـقـطة في
ــبـــاراة الــتي جــرت الــيــوم في قــاعــة ا
كـــركـــوك ضـــمـن مـــنـــافـــســـات الــدوري

متاز لكرة السلة. العراقي ا

الـلـعب  ويعـود   لـيـضـيف احلـكم عـشر
ـبـاراة دقـائـق  وقـتـا بــديال وشـهــدت  ا
تــدخالت وخــشــونـة.خــرج عــلى اثــرهـا
هداف الـزوراء فيـما  اشـهرت  الـبطـاقة

   . الصفراء بوجه عدد من الالعب
وحــاول الــضـيــوف  اســتــغالل انــدفـاع
ـنــافس وشن هـجـمــات مـرتـدة  أفـسـد ا
اخـطــرهــا  احلـارس د   98 فـيــمــا كـاد
زاخــــو ادراك الـــتـــعـــادل لـــوال تـــصـــدي
احلـارس لـلصـاروخـيـة   وانـقـاذ مـرماه
د  97والــعــودة  بــفــريـقه بــفــوز مــثــيـر
والــتـاسع ويــتـواصل االبــيض بـتــقـد
نفسه مـنافـسا قويـا  عينه  عـلى  اللقب

فـي ظل  تـــواصل  الــــنـــتـــائج وتـــقـــد
نـظم وتأكـيد  قـوته ذهابـا  وهو االداءا
االهم في ان تــقـدم   وتــفـوز  بــخـروجك
من دارك في وقت تلقى اصحاب االرض
اخلــســارة  الــثــانـيــة امــام جــمــهـورهم
والـثـالـثـة في الـدوري والـتـراجع ثـامـنا
ـنـاسـبـات النـهم لم يـكـونـوا  كـمـا  في ا
الـسابـقـة  واخطـر امـر ان تخـسـر رهان
عـــقــر الــدار وتـــزعل عــشـــاقك الــذين  ال

يقبلون حتى  بالتعادل.
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وفـــشل الــنـــفط مـــرة اخــرى في تـــغــيــر
النتـائج و العودة لـلفوز  بـسبب  العقم

ـارسون هـذا اللـعبـة يكسـبون عـيشـا الئقـا منـها".كـما وعد جنم ضـمان أن أولـئك الذين 
بـرشـلـونـة وإنتـر مـيالن وتـشـيـلسـي السـابق بـبـنـاء مـا ال يقل عن 10 مـالعب خالل فـترة
واليـته.وكان إيتو قد قـال قبل االقتراع "لقد حتـدثت إلى رواد ورجال األعمال ونحن على
كنـهم مرافقـتنـا في حتقيق ناسـب الذيـن  ستـثمـرين ا يـق من أنـنا سنـحصل عـلى ا
أهـدافنا".وأثار ترشيح إيتو اهتمـاما شعبيا عندما بُثت وقـائع ومجريات عملية االقتراع

على الهواء مباشرة على التلفزيون الوطني الكاميروني.
وسيترأس إيتو حاليا االحتاد الكاميروني لكرة القدم عندما تستضيف بالده كأس األ

األفريقية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
ومن بـ الـذين سـحـبـوا ترشـيـحـهم صـبـاح السـبت الالعـبـان الـدولـيـان الكـامـيـرونـيان

السابقان مابواجن كساك وجولز دينيس أونانا.

لويس 
هاملتون



AZZAMAN SPORT

تأهل إلى دور الثمانيـة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للسيدات نتخب الـفرنسي بقافلة ا { مدريد - وكاالت: حلق ا
ـقامـة حالـيا بـفوزه الـثم 19-22   على نـظيـره الصـربي في اجلـولة الـثانـية من مـبـاريات الـدور الرئـيسي لـلبـطـولة ا
ـنتخب الفرنسي تـأهله لدور الثمانيـة بغض النظر عن نتـيجة مباراته األخيـرة في اجملموعة بعد غد بـإسبانيا. وضمن ا
ـنتـخب الـفـرنـسي رصـيده إلى  8 نـقـاط في صـدارة اجملـمـوعـة األولى االثـنـ أمـام منـتـخب االحتـاد الـروسي. ورفع ا
بـفارق نـقـطة واحـدة أمـام الفـريق الـروسي الذي تـغـلب علـى منـتـخب مونـتـنجـرو (اجلـبل األسود) بـنـتيـجة 25-31  في
ـنتـخب الفـرنسـي تأخره  12-9 في الـشوط األول إلى فـوز ثم 22-19 مبـاراة أخرى الـيوم بـنفس اجملـموعـة. وقلب ا
انيا والبرازيل في نهاية اللقاء ليـحجز مقعده في دور الثمانـية للبطولة والذي شهـد أيضا تأهل منتخبات إسـبانيا وأ
نتـخب الهولندي حامل اللـقب فرصه في التأهل لدور الثمـانية بفوزه الكاسح ارك. وفي اجملموعة الـثانية عزز ا والد
نتخب الهولندي الشوط األول على مـنتخب كازاخستان   15-61  ليتـصدر اجملموعة مؤقتا برصيد  7 نقاط. وأنـهى ا

لصاحله   9-27  ثم وسع الفارق تدريجيا في الشوط الثاني حتى أنهى اللقاء بهذه النتيجة الكبيرة. 
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ســـــــــــيـــــــــــدنـي -(أ ف ب) أُدرج اسـم
الـــصــربي نـــوفــاك دجـــوكــوفـــيــتش
ــيــاً ضـمن الئــحـة ــصــنف أول عـا ا
مــنــتــخب بالده الــذي ســيــشـارك في
ـضـرب كـأس رابـطـة مـحـتـرفي كـرة ا
"أي تي بي" في أستراليا مطلع العام
ـقـبل مـا قـد يـضع حداً لـلـتـكـهـنات ا
بــشــأن عــدم مــشـــاركــته في بــطــولــة
أسـتـراليـا الـكبـرى بسـبب مـتـطلـبات
الــــلـــقــــاح اإللــــزامي ضـــد فــــيـــروس
كــورونـــا. وخــيـم الــشك حـــول دفــاع
دجــوكـوفـيــتش عن لـقـبـه في بـطـولـة
ـفـتـوحـة أولى بـطـوالت أسـتـرالـيـا ا
قررة ب  17 و30 الغراند للـموسم ا
ـقبل بعدما رفض ابن الـ34 الشهر ا
عـامـاً االفصـاح عن تـلقـيه الـلـقاح من
عدمه. لـكن إدراج اسـمه الثالثـاء ب
الالعـبــ الــصــرب اخلـمــســة الـذين
ـنـتـخب في ســيـدافـعـون عن ألــوان ا
قـررة في سيدني كأس "أي تي بي" ا
قبل ب األوّل والتـاسع من الشهـر ا
شـاركة  16منـتخـباً يـؤشر الى أن
ــنــعه من خــوض بــطــولــة ال شـيء 
أســـــتــــــرالـــــيـــــا. وجــــــاء إدراج اسم
دجـوكـوفــيـتش في كـأس "أي تي بي"

تزامناً مع معلومـات ذكرتها صحيفة
"لــيـــكــيب" الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة
اسـتـناداً الى رسـالـة اطـلعـت علـيـها
بـأن مـنـظــمي الـبـطـولــة األسـتـرالـيـة
ــشــاركــة الالعــبـ ســيــسـمــحــون 
ـلـقـحـ أو الـذين والالعــبـات غـيـر ا
تـلقـوا جـرعة واحـدة فقـط من اللـقاح
ضاد لـ"كوفيد-19  لكن شرط تقد ا
تـقـريـر طـبي يـعـفـيـهم من الـلـقاح أو
أنـــهم أصــيــبـــوا بــالــفـــيــروس بــعــد
احلـادي والــثالثـ من يــولـيـو 2021
وســـتــكـــون هـــذه الـــعـــمـــلـــيـــة حتت
اإلشــــراف الـــتــــام لــــلــــمـــجــــمــــوعـــة
االستشـارية الفنـية األستـرالية حول
الــــتــــحــــصــــ (أتــــاجي) بــــحــــسب
ــعـلــومــات الــتي حــصـلـت عـلــيــهـا ا
"لـيـكـيب". ويـقف دجـوكـوفـيتـش على
بـعــد لــقب واحــد كـبــيــر من حتــطـيم
الــرقم الـقـيـاسي الــذي يـتـقـاسـمه مع
الـــــســــويـــــســــري روجـــــيه فـــــيــــدرر
واالسباني رافايل نادال مع  20لقباً.
وكــان سـيــردان دجـوكــوفـيــتش والـد
النـجم الصـربي كشف أن جنـله قد ال
يدافع عن لـقبه في أسـتراليـا بسبب
قواعد التلقيح اإللزامية ضد فيروس

كـورونا مـشبـهًـا القـيود بـ"االبـتزاز"
كاشـفاً في حـديث مع قنـاة "برادا تي
في" احمللية "بالـطبع يرغب بشدة في
الذهـاب ألنه ريـاضي وهنـاك العـديد
من شـعبـنـا من اجلـاليـة (الـصربـية)
هـناك والـتي سـتكـون سـعيـدة بـرؤية
نـوفاك". وتـابع "ولكن حـقـيقـة ال أعلم
ـا ليس في مـا إذا سيـحـصل ذلك. ر
ظـل هــــذه الـــــظـــــروف في ظـل هــــذا
االبتزاز والطريقـة التي حتصل فيها

األمور". 
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وردّ وزيـــــر الـــــريـــــاضـــــة فـي واليــــة
فيكتـوريا حيث تقام الـبطولة مارتن
بـــاكـــوال بــــأنه يـــرغـب في أن يـــدافع
ديـوكوفـيـتش عن لـقبـه لكن الـصـحة
تأتي اوالً و"األمر ال يـتعلّق بـاالبتزاز
عـلى االطالق كل مـا في االمـر بـأنـنـا
نـحـاول حـمـايـة مجـتـمع فـيـكـتـوريا".
فتوحة وكان مدير بطولة أستراليا ا
اضي كـريغ تـيـلي واضـحـاً الـشـهـر ا
بـانـه يـتــعــ عـلى جــمــيع الالعــبـ
ـشــاركـ في الـبـطـولـة أن يـكـونـوا ا
ملقـح ولن يكون هـناك أي تنازالت
نـظمـون بأن في هذا الـصدد. وأكّـد ا

ـلقـح لن يـخضـعوا ألي الالعـب ا
حـجـر صحـي أو التـواجـد في فـقـاعة
ا حصل قـبلة خالفـاً  في النسـخة ا
في نــســخــة الــعــام احلــالي عــنــدمــا
ـدّة خـضع الالعـبـون حلـجـر صـحي 
أسبـوع في فـنادق مـخصـصة لهم.
بـيـد أن األمـور قـد تـتـعـقـد مع ظـهـور
متحوّر أوميكرون في األيام األخيرة.
وســيـكـون نـادال أبـرز الــغـائـبـ عن
كـــأس "أي تي بي" بــحــسب الــقــرعــة
التي سحبت الثالثاء على الرغم من
أن ابن الـ 35عـــامـــاً كـــشف الـــشـــهــر
ــاضـي بــأنه يـــهــدف لــلـــعــودة الى ا
ـالعب فـي كــــانــــون األول من خالل ا
ـــــشــــــاركــــــة في دورة أبــــــوظــــــبي ا
االستـعـراضيـة ومن بعـدها في دورة
أخـرى كي يـسـتـعـد خلـوض بـطـولـة
ــفــتــوحــة. وكــمــا كــان أســتــرالــيــا ا
مـتـوقعـاً لن يـكـون األسطـورة فـيدرر
مــشـــاركــاً مع بـالده في مــنـــافــســات
الـــكـــأس بـــســـبب عـــدم تـــعـــافي ابن
األربــعـ عــامــاً من أثــار عــمـلــيــتـ
جـراحــيــتـ فـي ركـبــته وهــو الـذي
حـدد صـيف  2022 مــوعـداً مـحــتـمالً

نافسات. لعودته الى ا
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{ لندن-(أ ف ب) - انضم ناديا مانشستر
يونـايتـد وأستـون فيال الى االنـدية الـتي فتك
بـهـا فيـروس كـورونـا في الـدوري االنكـلـيزي
لـكرة الـقـدم وفق مـا أفـادت تـقـاريـر مـحـلـية
االحد. وأشارت هيئة االذاعة البريطانية "بي
بي سي" الى أنه هنـاك شكوك بإقامة مباراة
يونايـتد ضد مضيـفه برنتفـورد الثالثاء بعد
إصابـات عديدة في صفـوف العبي وموظفي
االول.  وكانت نـتائج الالعـب جـاءت سلـبية
قـــبـل الــــفـــوز 1 -صــــفــــر عــــلى نــــوريــــتش
االحـــد.فــيــمــا ذكـــر مــوقع "ذي أثـــلــتــيك" أن
أسـتـون فيال ألـغى احلصـة الـتدريـبيـة االحد
بـعـد ثــبـوت عـدد من اإلصــابـات واحـدة في
. ـوظـفـ صـفـوف الالعــبـ واألخـرى بــ ا
وكـانت ألــغـيـت مـبــاراة تـوتــنـهــام وبـرايــتـون
االحــــد في الـــدوري بـــســـبـب إصـــابـــات في
صفـوف النادي الـلندني طالت  13 شـخصًا
. ويواجه تـوتـنهـام خـطر من العـبـ وعامـلـ
اخلـروج من مـسـابـقـة "كـونـفـرنس لـيغ" بـعـد
تــعـذر االتــفـاق عــلى حتـديــد مـوعــد خلـوض
ـؤجــلـة ضــد رين الـفـرنــسي الـتي ــبـاراة ا ا
كــانت مــقــررة اخلــمــيس.كــمــا غــاب ســبــعـة
العــبــ عـن لــيــســـتــر ســيــتـي خالل الــفــوز
برباعـية نـظيفـة ضد نيـوكاسل االحـد بسبب

إصابة سبعة العب في صفوفه.
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{ ســيــدني-(أ ف ب) - أعــلن الــرئــيس الــكــوري اجلــنـوبـي مـون
ــبــيــاد بــكــ الــشــتـوي جــاي-إن االثــنــ أنّ بالده لن تُــقــاطـع أو
دبــلـــومــاســـيــا مـــشــددا عـــلى ضـــرورة مــواصـــلـــة الــتـــعــاون مع
.وأكّـد مـون خالل زيـارة رسـمـيّـة ألسـتـرالـيـا تـسـتـمرّ ثـالثة الـصـ
ــقـاطـعـة الـتي أيّـام أنّ ســيـول ال تـفـكّـر في االنــضـمـام إلى هـذه ا
ا أعلنت عـنها أربع دول غربيّة. وقال "لم نتلقّ طلبا من أيّ دولة 
ـــقــاطـــعــة ـــتــحـــدة لـــلــمـــشــاركـــة في هـــذه ا فـي ذلك الـــواليــات ا
ـملـكة ـتـحدة وكـنـدا وأستـراليـا وا الدبـلـوماسـيّة".كـانت الـواليات ا
ـبـيـاد مـتـهـمـة بـكـ ـتـحــدة أعـلـنت "مـقـاطـعـة دبـلـومـاســيـة" لألو ا
بانتـهاك حقوق اإلنسان. إال أن هذه الدول سـتتمثل برياضي في
.وحـذرت الـصـ في الـدورة من دون إرسـال مـسـؤولـ رسـمـيـ
أعـقــاب ذلك من أن هـذه الـدول "ســتـدفع ثـمن" مـقــاطـعـتـهـا.وشـدد
الـرئيس الـكـوري اجلنـوبي عـلى أن سـيول تـعـتزم مـواصـلة تـعـزيز
احلرية واالنـفتاح في مـنطقـة احمليط الهـاد على أن تـأخذ أيضا
في االعـتــبـار دور الـصـ في إحالل الــسالم في شـبه اجلـزيـرة
الـكــوريـة.وقــال "نـحن بــحـاجــة إلى األفــعـال الــبـنّــاءة من جـانب
الـصـ لـلـسـمـاح بـنـزع الـسالح الـنـووي من جـمـهـوريـة كـوريا
ـوقـراطيـة الـشـعبـيـة" االسم الرسـمي لـكوريـا الـشمـالـية الد
مـؤكـدا أن سـيـول راغـبـة فـي اإلبـقـاء عـلى عالقـات جـيـدة مع
.ويـزور مون أستراليا لتوقيع سـلسلة اتفاقات في مجال بك
الــتـعــاون الـتــكـنــولـوجـي والـعــسـكــري. وتـشــمل االتـفــاقـات
خصـوصـا بـيع أستـرالـيا  30 مـدفع هاوتـزر في إطـار عـقد

تبلغ قيمته نحو  720 مليون دوالر ( 636 مليون يورو).

تفـان اصطفـوا منذ ليل شجعـ ا ا
األحد للتـأكد من حصـولهم على واحد
من ألف وشم مجاني مقدم من النادي.
ـشـجـعـ الـتـبرع ـنـظمـون ا ونـاشـد ا
بـكــيـلـوغـرام من الـطـعــام لـلـجـمـعـيـات
اخلـيريـة مـقـابل الـوشم. وتـمت رعـاية
هـذا احلـدث من قـبل شـركـة الـبـناء "أم
أر في" الــتي أسـســهـا روبــنـز مــيـنـ
وهو واحد من مجمـوعة من احملسن
الذين أقرضوا أتـلتيكو مـينيرو أمواالً
بدون فائدة لتمك النادي من التعاقد
مـع ســلـــســـلــة مـن الــنـــجـــوم. وحــسم
أتلتيكو ميـنيرو لقبه الثاني في دوري
األضـواء بـعـد الـذي أحـرزه عام 1971
ــوسم قــبل مــرحــلــتــ عــلى نــهــايـة ا
ـاضي على باهيا -3 بفوزه اخلميس ا
ــرحــلــة 2  فـي مــبــاراة مــؤجــلـــة من ا
. ورفع صيده الى 81 الثانية والثالث
نقـطـة في الصـدارة بـفارق  9نقـاط عن
مـالحــقه فالمـــنــغـــو الــذي تـــنــازل عن
الــعـــرش بـــعــدمـــا تـــوج بـــالــلـــقب في

. اضي وسم ا ا

أخبار النجوم
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{ بـرشـلـونـة - وكـاالت: اقـتـرب األرجـنـتـيـني سـيـرجـيـو أجـويـرو مـهـاجم
قبلة. بـرشلونة من إعالن اعتـزاله كرة القدم بشـكل نهائي خالل الفتـرة ا
ووفـقًـا لـصـحـيـفـة "مــاركـا" فـإن بـرشـلـونـة سـيــنـظم حـفـلًـا ألجـويـرو  غـداً
ـهـاجم األرجــنـتـيــني اعـتـزال كــرة الـقـدم. وكـان األربـعـاء وســيـعـلن فــيه ا
ـاضي أوضح فيه أن صاحب 33 بـرشلونـة قد أصدر بـيانًا مـطلع الـشهر ا
ـدة  3 أشـهـر مـن أجل تـقـيـيـم "مـدى فـاعـلــيـة الـعالج الـذي عـامًــا سـيـغـيب 
سـيـخـضع له لـتـحـديـد الـبـرنـامج الـتـأهـيـلي". وبـدأت الـقـصـة عـنـدمـا اضـطر
أجـويرو لالنـسحـاب من مبـاراة البـارسا أمـام ديبـورتيفـو أالفيـس في اللـيجا
ـاضي بـسـبب آالم في الصـدر اتـضح فـيـما يـوم  30 أكـتـوبر/تـشـرين أول ا
بـعد أنها بسبب عدم انتظام ضربات القلب. وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى
أن عقب شهر ونصف فقط من هذه الواقعة قرر أجويرو عدم االستمرار في
العب. وسـبق أن زعمت عدة تقاريـر منذ عدة أسابـيع اعتزال أجويرو لكن ا

نفى مسؤولو برشلونة هذا األمر.
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{ مـدريد - وكاالت: قال حـارس مرمى ريال مـدريد تيبـو كورتوا بـعد الفوز
بـثنائية نظيفة على أتلتيكو مدريد في الليجا إنه أصبح العب كرة قدم 'لليالي
ـباراة الـتي اسـتضـافهـا ملـعب سانـتيـاجو مـثل هذه" في إشـارة إلى أجواء ا
ـدريـدي ( لـهـذا الـسبب بـيـرنابـيـو. وقـال احلـارس الـبـلـجـيكـي لقـنـاة الـنـادي ا
ـمـتـلئ أصــبـحت العب كـرة قــدم; لـلـيـالـي كـهـذه ولالسـتــمـتـاع بـالــبـرنـابـيــو ا
بـاجلمـاهيـر". وواصل "نـأمل أن يتم االنـتـهاء من األعـمال قـريبـا حـتى نتـمكن
.. إنه جـمـيل لـلـغايـة وسـنـحاول ـشـجـع زيـد من ا من االسـتـمتـاع بـوجـود ا
ـزيد من الـسـعادة عـلى جمـاهيـرنـا حتى يـحتـفـلوا في مـايو بـإحراز إضـفاء ا
الـبـطولـة". وكـشف كـورتـوا "تـوقعـنـا أن يـلـعبـوا بـطـريـقة 2-3-5  وكـنـا نـعلم أن
". وأردف بـإمكـانهم أيضـا اللـعب بطـريقة 2-4-4  لـكنـنا تدربـنا علـى الطريـقت
"في الـبدايـة كـان علـينـا أن نـبحث قـلـيال عن الثـغـرات وهذا مـا فعـلـناه.. لـقد
ـتمـثـلـة في االلـتـحـامات سـيطـرنـا عـلى الـكـرة ولم نـنـجر إلـى طريـقـة لـعـبـهم ا

واالشتباكات".
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ملعب رياضي في لندن

{ بيـلـو هـوريزونـتي (الـبرازيل) (أ ف
ب)  – اخـتـار نـادي أتـلـتـيـكـو مـيـنـيـرو
تخـلـيد الـفـوز بلـقـبه األول في الدوري
البرازيلي لكرة القدم منذ  50 عاماً من
خالل وشــوم مــجــانــيــة عــلى أجــسـاد
ـــئـــات من مـــشــــجـــعـــيه.  واصـــطف ا
ــطــر في ــشــجـــعــ اإلثــنــ حتت ا ا
مـديـنـة بـيـلـو هـوريـزونـتي اجلـنـوبـيـة
الـشــرقـيـة لــلـحـصــول عـلى واحـد من
أربــعــة تـصــمـيــمـات لــتــخـلــيـد الــفـوز
نظمون بقرابة 30 باللقب. وأستعان ا
ـشــجــعــ في مــلـعب فــنــانــاً لـوشـم ا
الـنـادي "أم أر في أريـنـا" الـذي ال يـزال
ـــنـــظـــمـــون قـــيـــد االنـــشـــاء. ومـــنح ا
شـجـع احلـريـة في اخـتيـار صورة ا
الــكــأس كــوشم الــديك الــذي يــعــتــبـر
تـمـيمـة الـنـادي عـبـارة "فـاز الديك" أو
تقاعدة رسم للملعب اجلديـد. وقالت ا
( عـاماً تـيـريـزيـنـيـا داس غـراكـاس ( 73
بفـخر وهي تـتـباهى بـوشمـها اجلـديد
"لدي ديك في قـلـبي واآلن هنـاك واحد
عـــــــــلى ذراعـي". حـــــــــتـى أن بـــــــــعض
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ة ومـحاولة ـطاردة أحـد أهدافه القـد { بـرشلونـة - وكاالت: عـاد برشـلونة 
قـبل بحسب تقارير صحـفية فرنسية يركـاتو الشتوي ا الـتعاقد معه خالل ا
. وقالت تقاريـر صحفية إن بـرشلونة عاد حملـاولة احلصول على أمس اإلثـن
ـيــريك أوبـامـيـاجن في الـشـتـاء. خـدمـات مـهـاجم آرسـنــال اجلـابـوني بـيـيـر إ

ـوقع الـفـرنــسي إلى أن تـشـافي هـيـرنـانـديـز وأشـار ا
مـدرب برشـلونة طـلب ضم أوبامـياجن عـلى سبيل
وسم. وأوضح أن الالعب اإلعـارة حتى نهاية ا
اجلـابـوني يـرحب بـفـكـرة الـلـعب في بـرشـلـونة
ة من ـوسم احلالي وينـتظر فـقط مكا خالل ا
تـشـافي كي يـطـلب االنـتـقـال إلى "كـامب نو".
يــذكـر أن أوبــامـيــاجن ســبق أن ارتـبـط كـثــيـرًا
بـاالنتقـال إلى صفوف بـرشلونـة منذ مـوسم

قـبل أن يجدد عقـده مع النادي اللـندني. ويبحث
ــيـركـاتـو الـشـتـوي بـرشـلـونـة عـن مـهـاجم جـديـد في ا

بـسبـب إصابـة سـيرجـيـو أجـويرو ومـارتن بـرايـثوايت بـاإلضـافة
إلى عدم اقتناع تشافي بلوك دي يوجن.

تيبو كورتوا

{ عـــمـــان - وكـــاالت:
أعـــــــــــــلــن نـــــــــــــادي
الـوحـدات جـاهـزيـة
العــــــــبـه أحـــــــــمــــــــد
اخلـطـيب لـلـمـشـاركـة
في مــبــارة فـريـق كـرة
الــســلــة الـتـي أقـيــمت
مـــســــاء أمس اإلثـــنـــ
أمـــام كــــفـــريـــوبـــا في
بــطــولــة كــأس األردن.
ــــــــــــــــوقـع وأوضــح ا
الـــــرســـــمي لـــــنــــادي
الــــــــــــوحــــــــــــدات أن
اخلـــطـــيب ســـيـــكــون
متاحًا للمشاركة بعدما
تــــعــــافـى من اإلصــــابــــة
بـــــفـــــيــــــروس كـــــورونـــــا
ــســتـجــد. وكــان فــيـروس ا
كـــــورونـــــا قـــــد داهـم فـــــريق
الوحدات مؤخرًا حيث يعاني
الـفـريق من غــيـابـات عـديـدة قـد
تقلل من طموحـاته أمام كفريوبا.
ــبــاراة ويــفــتــقــد الــوحــدات في ا
جـهود هـاني الـفـرج ومـوسى مـطلق

ومحمد الشامي بسبب كورونا. 
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ويـــعــتـــمــد الـــوحــدات عـــلى قــدرات
احملترف األمـريكي أنطـوان ماسون
وأشـــرف الــهـــنــدي وعـــلي الـــزعــبي
ومـحــمـد شـاهـر ويــوسف أبـو وزنـة
ومـحـمود عـابـدين وعـمـار بـسـطامي
وأحمد اخلطيب. وتـقام بطولة كأس
ــــغــــلــــوب من األردن وفـق خــــروج ا
ـــا يـــدفع الـــوحــدات إلى مـــرتــ 
الــبــحث عن الــفـوز أمــام كــفـريــوبـا
ـنـافـسة لإلبـقـاء عـلى حـظـوظه في ا
على اللقب. وكـان نادي الوحدات قد
تـعــاقـد مع مـعــتـصم سالمــة كـمـديـر
فـني وأجنــز عـدة صـفــقـات مع عـدد
من جنوم كرة السلة األردنية بهدف
ـسـابـقـات الـتــتـويج بـكـافـة ألــقـاب ا
احملـلـيـة. كـمـا حـقق الـريـاضي فـوزا
كبيرا على حـساب بيبلـوس بنتيجة
ـبـاراة الـتي جـرت عـلى  92-52 في ا
مـلـعـب بـيـبـلـوس ضــمن مـنـافـسـات
اجلـولـة الـسـادسـة من دوري الـسـلة
ـبـاراة تـفـوق الـلــبـنـاني. وشـهــدت ا
كامل للرياضي في كل األرباع حيث
انـتــهى األول  17-39 والـثــاني 25-7

نوفاك
ديوكوفيتش

U³—»…∫ جانب من مباراة نادي الوحدات بكرة السلة

مينيسوتا تيمبروولفز الفوز
ـوسم الـثــاني عـشــر له في ا
ــة. وعـــلى مــقـــابل  15 هـــز
اجلـــــــانـب اآلخــــــــر ســــــــجل
أنـفيـرني سـيـمـونز  26نـقـطة

وأضـــاف دامـــيـــان لـــيـــارد 24
نـــقـــطــة و 11مـــتـــابـــعــة لـــكن
بـورتـالنـد تـريل بــلـيــزرز تـلـقى
ة التـاسعة على التوالي الهز
وسم مـقابل عـشرة والـ 17في ا
انــــتــــصــــارات. وســــجل كــــريس

ميـدلـتون  24نقـطـة وأضـاف الـنجم
نقـطة ـبو  20 جـيانـيس أنـتـيتـوكـو

و 11تـمـريـرة حـاسـمـة وعـشر
مـــتــابـــعــات لـــيــتـــغــلب

والـــثـــالث   10-15واألخـــيـــر 18-13.
ـواجـهة جنم الـرياضي وتألق في ا
مـارك خــوري الـذي سـجل  21نـقـطـة
كـأفـضل مـســجل في الـلـقـاء مع 11 
متابعة وتمـريرة حاسمة. من جهته
سـجل جنم بيـبـلـوس محـمـد سـكاف
نقـطة كـأفضل مـسجل في فـريقه 19
مع  10مــتــابــعــات. ورفع الــريــاضي
ــــركـــز رصـــيـــده إلى  9نــــقـــاط في ا
الـثــالث في حـ تــراجع بـيــبـلـوس

للمركز التاسع برصيد  7 نقاط.
وحـقق الـنـجـم كـيـفن دورانت أفـضل
ـوسم وسـجل  51نـقـطـة رقم هـذا ا
ليقود بـروكل نـتس إلى الفوز على
مضيفه ديترويت بيستونز 116/104

مساء األحـد ضمن منـافسات دوري
. كـرة الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ
ورفع بروكل نـتس عدد انتصاراته
بذلك إلى  19 مقابل  8هزائم بـينـما
ة تـلقـى ديتـرويت بـيـسـتونـز الـهـز
احلادية والعشرين له مقابل خمسة

انتصارات. 
 «—UB²½ù« ‚«c

واسـتـعاد مـيـنـيسـوتـا تـيمـبـروولـفز
مـذاق االنـتـصــارات من جـديـد بـعـد
خمـس هزائم مـتـتالـية وتـغـلب على
بـــورتالنــد تـــريل بـــلــيــزرز 116/111
وسـجل أنـتوني إدواردز  24 نـقـطة

كـمــا أحـرز كـارل أنـتــوني تـاونـز 23
نــقــطـة وعــشـر مــتـابــعــات لـيــحـقق

مـــيــلـــواكي بــكـس حــامل
الــلــقب عــلى نــيــويـورك
نـــيـــكس  .112/97وفي
مـــبــاراتـــ أخــريــ

انـــــــتــــــــصـــــــر داالس
مــــــافـــــريـــــكـس عـــــلى
أوكـالهـــومــــا ســـيــــتي
ثــانــدر   103/84وســان
أنـطـونـيــو سـبـيـرز عـلى
نــــيــــــــــــــو أورلــــيـــــانــــز

بليكانز 112/97.
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عـاش يعاني يـبدأ االنـسان في الـتفـكيـر في االصالح ح يـعي ويدرك ان واقـعه ا
من اخـتالالت وعيـوب تؤثـر بالـسلب عـلى سـعيه وحـركته نـحو الـسعـادة والتـكامل.
ـخـتـلف منـظـومـاته الـفـرعـية وهـذا امـر مشـهـود عـلى مـسـتـوى الفـرد واجملـتـمع 
والدولة. ويعتمد االسلوب الذي يتبناه االنسان في اصالح هذه العيوب على نوعية
ومـسـتـوى وعيه السـبـابـهـا وعوامـلـهـا. وبسـبب اخـتالف هـذا الـوعي وجدنـا تـنـوعا
وتدرجا  في االسـاليب. فهنـاك االسلوب الكـلي وهناك االسـلوب التجـزيئي وهناك
االسلوب الـسطحي واالسلوب العميق وغير ذلك. ولكل من هذه االساليب مداه في
العمل االصـالحي. وتدل احلياة عـلى انه كلمـا تناول االصالح العـوامل االساسية
واجلذرية لـلخلل كلما كـان االصالح اجدى وانفع وانه مضيـعة للوقت واجلهد ان
يـنـشـغل االصالح بـالـظـواهـر اخلـارجـيـة والـعـوامل اجلـزئـيـة فـقط تـاركـا العـوامل

العميقة واالسباب الكلية. 
ــا كـان االنــسـان هــو الـعــامل االعــمق واالول في الـفــسـاد كــمـا نــفــهم من قـوله و
ـا كسـبت أَيْـدِى النـاس " فـاننـا نـقول ان تـعـالى:"ظَـهَرَ الـفـساد في الـبـر والبـحـر َ
االصالح يجب ان يـتوجـه نحـو االنسـان فاصـالح االنسـان واصالح عالقاته مع
ركب احلضاري االربعة االخرى اي االرض والزمن والعلم والعمل هو عنـاصر ا
جوهر الـعمليـة االصالحية. فاصالح االرض من اجل زيـادة انتاجيـة اجملتمع مثال
تــتـوقف بــالــدرجـة االولـى عـلى اصـالح االنـســان. وكــذا االمـر في مــعــاجلـة بــقــيـة

ال العام و غير ذلك. شكالت التي يعاني منها اجملتمع مثل البطالة وهدر ا ا
ركب احلضاري ولكي تـشتغل بقية العناصر االنسان هـو العنصر احملوري في ا
بــشـكل صــحـيح وســلـيم يــجب اصالح االنـســان اوال. واصالح االنـســان يـتم عن
طريـق اصالح مـنـظومـة الـقـيم الـعـلـيـا الـتي تـتـحـكم بـسـلـوكه وعالقـاته بـالـعـنـاصر
ـنظومـة القـيم احلضـارية الـصاحلـة وبناء او االربـعة االخـرى. وما لم يـتم االخذ 
اصالح االنـسـان في ضــوئـهـا فـان الـفـشل هـو مـصـيـر اجلـهـود االصالحـيـة الـتي
تـبذلـهـا الدولـة او اجملتـمع او االفـراد. وخيـر مـثال نـضربـه على ذلك هـو احملاوالت
االصالحـية التي بـذلتـها الـدولة العـثمـانيـة في العـقود االخيـرة من حيـاتهـا. فشلت
تـلك اجلـهـود السـباب كـثـيـرة في مـقدمـتـهـا انـها لم تـتـنـاول اصالح االنـسان ولم

تتناول اصالح القيم العليا التي تتحكم باالنسان. 
W e d  rO

ـصلحون في ـفكرون وا تـتألف منـظومة الـقيم العـليا من عـدة مفردات قد يـختلف ا
ـفـكرون الـكـبار مـثل روسـو ولوك حتـديـدها وتـشـخيـصـها. وجنـد ذلك فـيمـا كـتبه ا
وماركس والنـائيني والصدر وصوال الى راولز. ويشـير هؤالء الى قيم مركزية مثل
ـفردات او الـقيم ـسـاواة وغيـرها. ولـو تأمـلنـا عمـيقـا في هذه ا احلريـة والعـدالة وا
العليـا لوجدنـاها تنتـهي الى قيمة عـليا مـركزية واحدة هي اسـتخالف االنسان في
االرض مـن قـبل الــله سـبــحــانه وتـعــالى وهـذا مــا ذكــره الـقــران الـكــر في قـوله
تعالى:"وَإِذْ قَـالَ رَبُّكَ لِلْمَـلَائِكَـةِ إِني جَاعِل فِي الْأَرْضِ خَـلِيفَـةً". وبالتـأمل سوف جند
ـسـاواة والـعـدالة ان احلـريـة والـعـقل والـعـلم من مـسـتـلـزمـات هـذه اخلـالفـة. وان ا
واعـمـار االرض واالسـتـمـتـاع بـخـيـراتـها مـن نتـائـجـهـا. وهـكـذا بـقـيـة الـقـيم الـعـلـيا
الرئيسـية والفرعـية التي تضـبط مختلف جـوانب حياة االنسـان فكلهـا متفرعة من

قيمة االستخالف في االرض.
 (نقول ان الـله استخلف االنسان في االرض فماذا لو لم يكن هذا االنسان الفرد
مـؤمنـا بـالـله? حـسـنـا سـوف اطـالـبه بـان يقـيم حـيـاته عـلى اسـاس مـنـظـومـة الـقيم
عنى ان يؤمن تسبب االول لالستخالف  تعـلقة باالستخالف بغض النظر عن ا ا
ـتـسـاوي من حـيث الـكـرامـة ـنـكـر لـله بـانـه الـسـيـد في االرض احلـر ا االنـسـان ا
نهج االصالحي هو ان بـدأ االول في ا نزلـة مع غيره من الـبشر).وعلـيه فان ا وا
ـركز من كرامة يعي االنسـان موقعه ومـركزه في االرض بكل ما يـتفرع عن هذا ا
وسيادة وحـرية وعدالة ومساواة وتسامح وعلم وعمل وسـعي مستمر نحو جتسيد
مــفـهـوم اخلالفــة في انـسـان فــعّـال ومـجــتـمع صـالح ودولــة حـضـاريــة. فـلـيس من
االصالح ان تـطعم الـنـاس خبـزا ثم تـتـخذهم خـوال اي "خـدما وعـبـيدا" كـمـا فعل
بـنو الـعاص او بـنو امـية في روايـة اخرى حـيث "اتَّخـذوا دِينَ اللـهِ دَخَلًـا  و عبادَ

اللهِ خَولًا  و مالَ اللهِ عزَّ وجلَّ دُوَلًا" كما في حديث صحيح.
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السليمانية

حــسم اخلالفـات بـ الــكـتل الـشــيـعـيـة
وتـشـجيـعهم لـلوصـول الى اتفـاق فمن
ـمـكن تـشكـيل وفـد مشـتـرك للـتـفاوض ا
مع الــكـتل الـشـيـعـيـة وتـقـريب وجـهـات
الــنــظــر وطــرح احلــلــول إلبــرام اتــفـاق
ســيـاسي وتــشـكــيل حتـالــفـات تــمـضي
ــســيــرة االنــتــخــابــيــة نــحــو إكـــمــال ا
وانــعــقــاد مــجــلس الــنــواب وتــشــكــيل
احلـكومة. وفي حال استنفاذ كل السبل
ــتـاحـة بـإمـكــانـهـمـا حــسم خـيـارهـمـا ا
ـضي بالـتحـالف لتـشكـيل احلـكومة وا
ـكن ان يـكون اخلـيار الـوحيـد هو فال 
تــرك األمـور عـلى الــغـارب واتـخـاذ دور

راقب. ا
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خـارطـة الطـريق نحـو احلل تـكاد تـكون
ـعـالم ولـيــست بـحـاجـة الى واضــحـة ا
تـكــهـنـات وتـأويالت هـنـاك اسـتـحـقـاق
انــــتــــخــــابي يــــفــــرض عـــلـى  الــــقـــوى
ـضي بـإكـمـال الـعـمـلـيـة الـسـيــاسـيـة  ا
ـصادقة عـلى النتائج االنـتخابـية بعد ا
الـنهائية وحتديد موعد اجللسة األولى
جملـــلـس الـــنـــواب وانـــتــــخـــاب رئـــيس
اجملــلس ونــائــبــيـه وانـتــخــاب رئــيس
اجلــمـهـوريــة وتـكـلــيف مـرشح الــكـتـلـة
األكـبـر بتـشكـيل احلـكومـة الـقادمـة. أما
ـمــاطـلـة والـتـسـويف والـتـأخـيـر غـيـر ا
ـبــرر كـلـهـا سـتـجـر الـبـلـد الى ضـيـاع ا
حـقيـقي وسط حتديات كـبيرة ومـخاطر
حتيط به اجلائحة تدق ناقوس اخلطر
تحور يعد االسرع انتشارا من جـديد 
واســـعــار الــنـــفط أخــذت تـــتــراجع هي
األخـرى واالنفاق العام في تزايد وأزمة
مـيـاه خانـقة تـلوح بـاألفق وجيل جـديد
يـتخرج من اجلـامعات مـنتظـرا الدخول
الـى ســـوق عـــمـل مـــازالـت مـــشــــلـــولـــة
ومـعـطلـة والـتـضخم الـسـكاني يـقـترب
ــلـيـون نـسـمــة في الـعـام الـواحـد من ا
ومــعـدالت الـبــطـالــة والـفـقــر بـتــصـاعـد
مــخــيف فــضـال عــلى انــدثــار وتــهـاوي
الــبــنـى الــتــحــتــيــة وسط مــخــاوف من
تــهـديــدات بـنـشــوب نـزاعــات مـســلـحـة

داخليا وإقليميا.
الـعـراق بـحـاجة الى اسـتـقـرار سـياسي
ـســار وهـذا واقــتـصــادي لـتــصـحــيح ا
االســـتــقــرار لـن يــتــحـــقق بــاســـتــمــرار
االنــســداد الـســيـاسـي واصـبح واجــبـا
ولــزامــا عــلى الــقــيــادات الــســيــاســيــة
تـفـضيل مـصـلحـة البـلـد واجملتـمع على
ـصـالح الـذاتـية من اجل مـنع الـكـارثة ا
الـتي يـنـتـظرهـا الـعـراقيـون اذا اسـتـمر

احلال عما هو عليه االن.

{ رئيس اجمللس االستشاري العراقي
{ عن مجموعة واتساب 

مــبـاحــثــات عـلى الــهـيــئــة الـســيـاســيـة
والـــلــجـــنـــة الــتـــفـــاوضــيـــة مع الـــكــتل
الــسـيـاسـيــة األخـرى واقـتــصـر نـشـاطه
عـــلى لــقـــاء وحــيــد مـع كــتــلـــة الــعــراق
ـستقل الـتي تشكـلت بعـد انضمام 15 ا
نـائبا وكـان اللقـاء بروتوكـولياً اذ زارت
نـفس الـكتـلـة الكـتل السـيـاسيـة األخرى
فــيــمــا بــعــد وقــال مــصــدر مــقــرب بــان
زيــارتـهم لــلـتــيـار واالطــار كـان لــغـرض
تــقــريب وجـهــات الــنـظــر دون اخلـوض

بتشكيل كتلة او حتالف.
ينتظر التيار الصدري مصادقة احملكمة
االحتـادية عـلى نتـائج االنتـخابـات لكنه
ــصــادقــة كــمـا مــتــخــوف من تــأخــيــر ا
أتـضح من بـيـانه الصـادر يوم 7 كـانون
االول اجلــاري بـعــد لــقـاء زعــيم الـتــيـار
تحدة الـصدري مع رئيسة بـعثة األ ا
فـي الــعـــراق جــيـــنـــ بالســـخــارت في
الـنـجف االشـرف اذ أعـلن "اكـد الـطـرفان
صادقة عـلى النتائج دون عـلى أهميـة ا
تأخير - غير مناسب - من قبل احملكمة
االحتـاديـة" الـتـأكـيد عـلى عـدم الـتـأخـير
يــعــكس تــخــوف الــتــيــار الــصــدري من
ضــغـوطـات قــوى االطـار عـلى احملــكـمـة

االحتادية.
مـقــابل جـمـود الـتـيـار الـصـدري واصل
االطـار الـتـنسـيـقي اجـتمـاعـاته الـدورية
ـارسة الـضغط عـلى الـشارع وادامة و
ـــنــطـــقــة زخم الـــتـــظــاهـــرات قـــبــالـــة ا
اخلـضـراء ومطـالبـة احملكـمة االحتـادية
عــبـــر دعــوى مــقــدمــة تـــطــالب بــإلــغــاء
االنــتــخــابــات وبــدا ذلك واضــحــا عــبـر
حـضـور قـيادات االطـار يـتقـدمـهم هادي
الــعـامــري جـلــسـة احملــكـمــة االحتـاديـة
لــلـنـظـر بـهــذه الـدعـوى. في ذات الـوقت
أعـلن االطار عن نيته إرسـال وفود للقاء
الـقـوى السـيـاسيـة  الـكورديـة والـسنـية
وسـط حـديث عن تــشـكـيل حتــالـفـات او
قــطع الـطـريق عــلى تـشـكـيــلـهـا من قـبل
االخـــرين حلـــ الـــوصـــول الى تـــوافق

شيعي شيعي.
}}}

ـسـتـقلـ والـكتل فـيـمـا اقتـصـر حراك ا
ـتــوسـطـة اجلــديـدة مـثل الــصـغـيــرة وا
امـتـداد واشراقـة كـانون وغـيـرهمـا على
مــبـاحـثـات جــانـبـيــة مـكـتــفـ بـإصـدار
بـيـانــات مـقـتـضـبـة تـعـبـر عن مـواقـفـهم
بـعدم الـدخول في تشـكيل الـكتلـة األكبر
او أي حـكــومـة مـنـبـثـقـة عـنـهـا. ان هـذا
ـــوقف الــســلـــبي الــصــادر مـن الــكــتل ا
اجلــديــدة يـوضح بــصــورة جـلــيــة عـدم
امـتالكـهـا خبـرة سـيـاسيـة كـافـية اذ ان
الــفـوز في االنـتــخـابـات لــيس اال بـدايـة
طــريق في عـمـل سـيـاسـي شـاق وطـويل
ومــعــقــد وان األهــداف االنــتــخــابــيــة ال
تــتـحــقق بـاجلــلـوس كــمـتــفـرجــ عـلى

وهي الــهـيـئــة الـقـضــائـيـة في مــحـكـمـة
التمييز االحتادية".

راقبـ بإمكـانية ذهاب  يـعتقـد بعض ا
صادقة او احملكمة االحتادية الى عدم ا
حـــتـى ابـــعـــد من ذلـك بـــإقـــرار تـــزويـــر
ـا يــدعــوهـا الى الــغـاء االنــتــخـابــات 
نـتـائجـها. ويـرى بـعض خبـراء القـانون
بــان حل مـجــلس الـنـواب الــسـابق كـان
مــشــروطــا وفي حـالــة عــدم حتــقق هـذا
ــمـــكن عـــودة مـــجــلس الـــشـــرط فــمـن ا
الـــنـــواب الـــســابـق لالنـــعـــقــاد. بـــرأيي
ـثل خـطأ الـشـخـصي ان هـذا الـتـوجه 
كـبـيـرا كـون الـقـرار الـصـادر من مـجلس
الـــنــواب في 31 اذار 2021 مـــشــروطــاً
بـإجراء االنتخـابات فقط اذ نص القرار
عـــلى "تــقـــرر حل مـــجــلس الـــنــواب في
2021/10/7 عــــــــــــــــلــى ان جتـــــــــــــــري
االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة الـعـامـة بـتـاريخ
2021/10/10 بـــــــدعـــــــوة من رئـــــــيس
اجلـمـهـوريـة" مـا مـعـنـاه ان الـشـرط كان
اجــراء االنـتـخــابـات الـنــيـابـيــة الـعـامـة
بـدعـوة رئـيس اجلـمـهـوريـة وهـذا فعال
حتـــقق في الــعــاشـــر من تــشــرين االول
2021. بــــاإلضـــــافــــة الى اصــــدار امــــر
ديـواني من قـبل رئـيس مـجـلس الـنواب
الـسـابق بـتاريخ 7 تـشـرين االول يـحيل
جــمــيع الــنـواب الـى الـتــقــاعــد وسـحب
ـعنى جـمـيع امتـيازاتـهم وحـصانـتهم 
ا انية تماما  انـتهاء عمل الدورة البر

يحول دون امكانية عودتها.
ـــا تــقـــدم بـــأن أي قــرار  يـــســـتــنـــتج 
لـلمحـكمة االحتـادية بإلـغاء االنتـخابات
سـيـولد فـراغـا دستـوريا قـد يـفضي الى
فـوضى غير متوقعة الن كل االحتماالت
تــصــبح واردة دون اســتــثــنـاء لــذلك ال
خــيــار امــام احملــكـمــة االحتــاديــة غــيـر
ـصادقة لكن يبقى موضوع  التعجيل ا

صادقة مستعصيا حتى االن. با
ـراقب الـتوقعـات السائـدة لدى اغلب ا
تـذهب الى أن احملكـمة االحتـادية سوف
تـصادق عـلى نـتائج االنـتخـابات لـكنـها
قـــد تـــتـــأخــر. افـــاد مـــصـــدر مــطـــلع ان
ـصـادقة سـتـكون في مـنـتصـف الشـهر ا
األول مـن الـعــام الــقــادم وأشـار الى أن
سـبب التأخـير هو "إلفـساح اجملال امام
الـكـتل السـياسـية لـلتـفاوض والـوصول

صادقة". الى توافق قبل ا
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اول مـن بــدأ احلــراك الــســـيــاسي بــعــد
االنـتـخابـات كـان زعيم الـتـيار الـصدري
بزيارته األولى الى بغداد في الرابع من
ـاضي وعــاد الى بـغـداد تــشـرين ثــان ا
مـرة أخــرى لـيـلـتـقي قـيـادات االطـار في
بـيت العامري في الثاني من كانون اول
فـي الــــــوقـت ذاتـه مــــــنـع أي حــــــراك او

اآلخــر بــانــتــظـار اإلعـالن عن تــشـكــيل
الكتلة األكبر".
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ستقـلة لالنتخابات ـفوضية العـليا ا ا
أرسـلت الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لـلـمـحـكـمة
االحتـــاديــة في األول من كــانــون االول
ادة  93 سـادسـا اال اجلـاري حـسـب ا
ان الــدســتــور لم يــحــدد مــدة مــعــيــنـة
ــصــادقـة فــقــد مـر احــد عــشـر إلعالن ا
يـوما ولم تصدر من احملكمة االحتادية
أي بـــيــــان يـــؤيـــد وصـــول الــــنـــتـــائج
الــنـهــائـيـة لالنــتـخــابـات او الــتـوقـيت

صادقة. توقع إلصدار ا ا
تـزايـدت الـضغـوطـات الـسيـاسـيـة على
اعــضـــاء احملــكــمــة االحتــاديــة بــشــكل
ـــقــامــة مـــبــاشـــر من خالل الـــدعــوى ا
امـامهم إللـغاء نتـائج االنتخـابات التي
أقــامــهــا االطــار الـتــنــســيــقي وحــضـر
جـلـسـة الـدعـوى رئـيس حتـالف الـفـتح
ــثــلـ عن الــكـتل هــادي الـعــامـري و
ـنضوية داخل االطار الـتنسيقي ولم ا
تــرد احملــكــمـة االحتــاديــة الــدعـوى بل
حـددت جـلـسـة اسـتـمـاع لألدلـة في 13
كـانون االول الى ذلك خـاطبت احملـكمة
وزارة الـتعليم العـالي والبحث العلمي
ـــوجـــودة في لـــرفـــدهـــا بـــاخلـــبــرات ا
ــسـائل اجلــامــعـات الــعـراقــيــة حـول ا
ـــتــعـــلـــقــة الـــفــنـــيـــة والــقـــانـــونــيـــة ا

باالنتخابات.
 جـديـر بالـذكـر بان احملـكـمة االحتـادية
فـي عـــام  2018ردت دعــــوى بـــوجـــود
تـزويـر وتالعب في االنتـخابـات وقالت
ان "احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا عـقـدت
جــلــســتــهــا الــيــوم ( 28/ 5 /2018 )
ونــــظــــرت بــــدعــــوى انـــــصــــبت عــــلى
اخلــروقـات االنــتـخــابــيـة الــتي رافـقت
عــمـلـيــة انـتـخـابــات عـضـويــة مـجـلس
ـــــوضـــــوع يـــــخص الـــــنـــــواب.... ان ا
ستقـلة لالنتخابات ـفوضية العـليا ا ا
وهـي صـــاحــــبــــة الــــشــــأن في قــــبـــول
الــــشــــكـــــاوى واالعــــتــــراضــــات عــــلى
ـدعى بـهـا والـتي حتـدث اخلــروقـات ا
خالل الـعملية االنتخابية وأن قرارتها
تــخـضع لـلـطـعن أمــام جـهـة قـضـائـيـة

شــهـدت بـغــداد في الـتــاسع من كـانـون
االول اجلــــاري جتـــمع حــــاشـــد إلعالن
حتـــالف ســـني  جــديـــد بــاسـم حتــالف
ـكون الـعـزم يـضم 34 نـائـبـا لـتـمـثـيل ا
الـسني عبر كـتلت كـبيرت تـتنافسان
رتقبة بينهما ويتألف ناصب ا عـلى ا
الـــتـــحــالـف اجلــديـــد من عـــدة أحــزاب
وحتـالفات يتقدمـها حتالف عزم بقيادة
خــمــيس اخلـنــجـر وحــزب اجلــمـاهــيـر
بــقـيـادة أبـو مــازن اجلـبـوري وحتـالف
حــسم وثالثـة نـواب من حتـالف الـعـقـد
الـوطني بـقيـادة فالح الـفيـاض وبعض

كون. ستقل من ذات ا النواب ا
يـأتي تـشكـيل هذا الـتحـالف بعـد حراك
خـفي من قبل قيادات االطـار التنسيقي
بـعد ان تمكن االطـار من اقناع االحزاب
ـسـتـقـل تـفـرقـة والـنواب ا الـسـنـيـة ا
لالئـتالف معـا في اطار مـنافـسة الـفائز
كـون السـني أي حتالف األكـبـر داخل ا
تـقدم برئاسـة محمد احلـلبوسي. وجاء
حــراك االطـار لـتــشـكـيل هــذا الـتـحـالف
لــقــطع الــطــريق عــلى احلــلـبــوسي من
جـمع االفراد والكتل الصغيرة وضمهم
الـى حتالفه قبل أن يزداد عددا فيصبح
الـشـريك االقـوى في حتـالف مـرتقب مع

التيار الصدري.
يــــرى مـــراقــــبـــون بــــان حـــراك االطـــار
الـتنسيقي بتشجـيع الكتل السنية على
تــشـكــيل حتـالـف جـديـد يــهـدف بــشـكل
رئـيـسي الى قـطع الـطريق امـام الـتـيار
الـــصــدري مـن الــتـــحــالف مـع الــكــورد
والــسـنـة واجــبـاره عــلى اجلـلـوس الى
مــائـدة مـفــاوضـات مع االطــار لالتـفـاق
ـقـبــلـة كـمـا عــلى تـشـكــيل احلـكـومــة ا
يستهدف بشكل ضمني تعطيل احلراك
الــسـيـاسي حلـ الــوصـول الى اتـفـاق

شيعي  –شيعي. 
ـسـار  يــبـدو ان االطـار جنح فـي هـذا ا
حـيث اعـلـن النـائـب الفـائـز عن حتـالف
الـعزم مـشعان اجلـبوري في مقـابلة مع
روداو فـي اخلــــامـس من كـــــانــــون اول
2021 ان "حتـــــــالـف عــــــزم اتـــــــفـق مع
قراطي الكوردستاني على احلـزب الد
عــدم مــنــاصـرة اي فــريق شــيــعي ضـد

اطــراف الــســاحــة الــســيــاســيــة. اذ ان
تـغـيـيـر الـواقع الـسـيـاسي بـحـاجة الى
حــراك ســيـــاسي إيــجــابي ومــتــواصل
لـيـفرض عـلى االخـرين وجـوب التـحرك
نــحــو اكــمـال الــعــمــلــيـة االنــتــخــابــيـة
ـصـادقـة وانــعـقـاد مــجـلس الـنـواب بــا
ــانــيــة ــهــام الـــبــر والــشـــروع بــإداء ا
وإصـــدار الــتـــشـــريــعـــات الــضـــروريــة
ومـراقـبـة أداء الـسـلـطة الـتـنـفـيـذية. ان
جـلوس هذه القوى بعيدا عن أي حراك
فــعـال واإلكـتــفـاء بـالــصـور الـتــذكـاريـة
وصمتها عما يجري في الساحة يشكل
مـثلـبة ستـحجم دورها ويـعكس ضعف
بـامـتالك رؤيـة واضحـة عن تـوجهـاتـها
ــسـار الـسـيـاسي في نــحـو تـصـحـيح ا

العراق.
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قــررت األحــزاب الــكــورديــة والــســنــيـة
الـوقـوف عـلى جـنب وعـدم الـدخـول في
ـــــفــــاوضــــات اجلـــــديــــة مع الـــــكــــتل ا
الـسيـاسيـة وخصوصـا الشـيعـية حل
اكـتــمـال الـتـفـاوض الـشـيـعي الـشـيـعي
ــوقف والــوصــول الى تــوافق. وهــذا ا
أيـضـا يـعـتـبـر مـوقف سـلـبي بـحد ذاته
ذلـك ان مـــا يــــحــــدث عـــلـى الـــســــاحـــة
الــشـيـعــيـة يــؤثـر بـشــكل مـبــاشـر عـلى
ـــــنــــاطـق األخــــرى وان ـــــواطن فـي ا ا
تـأخير انعـقاد مجلس الـنواب وتشكيل
احلـكـومـة اليـخدم مـصـالح هـذه الـقوى
الـسـياسـيـة واجلمـاهـير الـتي تـمثـلـها
وفـي نــــفس الـــــوقت اذا لم تـــــتــــمــــكن
األحـزاب الشيعية من التوافق واستمر
االنـسـداد الـسـيـاسي سـتـنـعـكـس آثاره
ـنــاطق الـســنـيـة ـواطــنـ في ا عــلى ا
والـــكــورديـــة وتــؤثــر ســـلــبـــا عــلـــيــهم
ـــوازنــة ـــا يــتـــعــلـق بــا خـــصــوصـــا 
الــتـشـغــيـلــيـة واالسـتــثـمــاريـة وامـوال
اعـمار احملـافظـات واخلدمـات وغيـرها.
فــضـال عن ذلك يــعــد وقــوف الالعــبــ
الـكـوردي والـسـني كـمـتـفـرجـ ضـعف
في إداء مــسـؤولــيـتـهــمـا الـوطــنـيـة في
إدارة شــؤون الــبالد وتــنـصــلــهــمـا عن
ــشـاركــة احلــقـيــقـة فـي صـنع الــقـرار ا
اجلــمــعـي وواجب تــفــعــيل الــعــمــلــيــة
كون سؤولية ا الـسياسية والتسليم 
ــسـؤولــيـة  الــشـيــعي مـنــفـردا بــهـذه ا
ـفتـرض كونـها توافـقيـة ان الكوردي ا
والــســني هــمــا شــريــكــان حــقــيــقــيــان
ويـــتــحــمالن كـل تــبــعــات ونـــتــائج مــا
يــحـصل فـي الـســاحـة الـســيـاســيـة من
فـشل او جناح وعليه يـجب ان يصبحا
أكـثـر تفـاعال واستـجـابة ألزمـات البالد
ـضي مـعا والـعـمل عـلى مـعـاجلتـهـا وا
عــلى طـريق إرسـاء وتــعـزيـز الــتـجـربـة

قراطية ونظامها في العراق. الد
الـفاعالن السـني والكـوردي بإمكـانهما

حدوث ما ال يحمد عقباه.
مـا نــشـاهـده الـيـوم من فـصـام سـيـاسى
ومـجتمعى ينذر بعواقب وخيمه ابرزها
هى ظــهـور فــئـة انـصــاف الـسـيــاسـيـ
ـتــسـلـلـ الى عـالم مــعـدومى الـفـكـر وا
الـــســـيـــاسه و الـــثـــقـــافه فال دراسه وال
ـارسه عـلى ارض خـبـرات سـابـقه وال 

الواقع.
فى عــلم الـسـيـاسه قــد ال يـخـتـلف االمـر
كـثـيـرا عن علم الـنـفس فـالشـيـزوفريـنـيا
الــسـيــاسـيه تــضـرب الـبـالد خـاصـة فى
ســنــوات الــفـقــر االبــداعى واضــمـحالل
الــفـكـر فى اعـقــاب الـثـورات واحلـركـات
الـتـحـرريه واالنـتـقال مـن نظـام مـسـتـقر
لـعـقود طـويله الى نـظـام يتـغيـر سريـعا
دون ان يـضع بـعـد شكالً ثـابـتـاً للـحـياه
عــلـى هــذه االرض فــكــريـــا وســيــاســيــا
ومـجتمـعيا حيث تـسود البالد حاله من
الـفـوضى الـسـيـاسـيه تـصيب اغـلب من
يـعـملـون او يضـطـلعـون بـهذ الـنوع من

العمل االجتماعى والعام
الـشــيـزوفـريـنـيـا الـسـيـاسـيـة هي ادعـاء
لـــلـــمـــرض وتـــمـــارض مـن قـــبل بـــعض
الـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة التـي تطـلق
تـصريـحات مـثيـرة للـجدل والـشفـقة في

الـقوي للـبعد عن الواقع وعـدم التناغم
االنفعالي.

فـي احلــــاالت احلـــــادة قـــــد يــــصـــــبح
ـريض خـطـراً عـلى نـفـسه واآلخـرين. ا
حـــيث تــزداد  –فـي بــعض األحــيــان -
الــهالوس الـســمـعــيـة الــتي قــد تـأمـره
بــاالعـتــداء عـلى أحــد أفـراد األسـرة أو
تـأمره بتنفيذ أمر خطر على حياته أو
عـتقدات اخلـاطئة) تـظهـر الضالالت (ا
حــول مالحــقـة اآلخــرين له وتــعــمـدهم
إيذاءه وغير ذلك. ولذا يجب احلذر من
ـريض أو يـشـير كل مـا قـد يـتـفـوه به ا
إلــيه بــشـكل مــبـاشــر أو غـيــر مـبــاشـر
واتـخـاذ كل اإلجـراءات الالزمـة لـتالفي

ـعالج النـفسي الـوجودي رونالد الجن ا
الــذي يـعــتـقــد ان الـشــيـزوفــريـنــيـا هي
سـتـراتـيجـيـة سـلـوكيـة تـتـخذ كـوسـيـلة
ــكن لـــلــهـــروب بـــالــواقـع من عــالـم ال 

العيش فيه.
الـفصام يعرف بأنه مرض ذهاني مزمن
يـصـيب عـدداً من وظائف الـعـقل يتـمـيز
بــاضـطـرابــات في الـعالقـات الــواقـعـيـة
ـــفــاهـــيم مع اضـــطـــرابــات وتـــكـــوين ا
وجــدانــيــة وسـلــوكــيــة وعـقــلــيــة وكـذا
اضـــطـــرابــات فـي مــجـــرى الـــتــفـــكـــيــر
والـــســلـــوك بــدرجــات مـــتــفـــاوتــة بــ
ـصابـ بهذا الـداء كما ان الـفصامي ا
ـيــله ـرضـى  يــتــمــيــز عن غــيـره مـن ا

بـالله احـد االنحـرافات الـبعـيدة من الله
ســـبــحــان وتـــعــالى .والـــزنــا كـــمــا هــو
رأة من غير عقد مـعروف اتيان الرجل ا
شــرعـي . والــذي يــســبب مــخــالــفــة في
الــشــرع االسالمـي امـام الــلـه ويـعــد من
أكــبــر اجلــرائم النه يــشـوه االنــســانــيـة
ـتــأسـلــمـ او والــذي ال يـخــتـلـف عن ا
رجـال الـدين او االحـزاب الـديـنـيـة الـتي
تـفسـد بأسم الدين وهـذا الفسـاد ما هو
اال طــعن بـالـديـن الـذي يـنـتــمي الـيـة او
يـعتنـقه فنتائـجه كنتائج الـزنا باحملارم
الــتي تــؤدي بـصــاحـبــهــا الى الـفــصـام
بـــالــشـــخــصـــيــة .  فـــالــيـــوم نالحظ ان
تـأسلمـ يسرقون االحـزاب الدينـية وا
بـأسم الـدين ويقـتلـون ويرتـكبـون ابشع
الـفواحش وهـذا ما الحظ على سـلوكهم
بـعـد  2003والــفـضـائح بــالـزنـا شـاعت
عـليهم وما خفي كان اعظم .فنتائج هذا
الــسـلــوك سـتـؤدي الى نــتـائج وخــيـمـة
كالنـهـيـار البـلـد او الديـن لدى اتـبـاعهم
عـنـدمـا تنـكـشف احلـقائق لـم يعـد هـناك
ثــقـة بـرجل الـدين او االحــزاب الـديـنـيـة
وهـذه هي الشـيزوفريـنيـا السيـاسية ان
وقـعت ستؤدي الى تـمزيق البـلد والقيم

واالعراف السائدة .

الى مــا وصـلــنـا الــيـة ايــام حـكــمـة من
حــروب وحـــصــار الى ان دفــعه ظــلــمه
وبـعده عن الله الى االنهـيار السياسي
بـشكل فصامي حيث تغيرت الكثير من
الـقيم والعـادات في زمنه نـتيجـة ظلمة

وتعسفه وما كانت النتيجة االنهيار.
وتـأمـلنـا خيـر بـاحلكـومات بـعد 2003
لـــكـن لالسف لـم نـــنـــتـــبه الى من كـــان
مـعارض فهم من الـطبيـعي يعانون من
أمـراض نـفسـيـة شتى وخالل 17 سـنة
الحــــظـــنـــا الـى اين ذهب الــــعـــراق من
تـطـرف وانـحـراف في الـقـيم والـعادات
والـفــسـاد وكل اسـبـاب الـبـعـد من الـله
ـؤهــلـة الى فـصـام اجملـتـمع الـعـراقي ا
وهــا نـحن نـنـتــظـر الـلـحـظــة ونـتـيـجـة
افـعـالـهم والتي تـشـبه بـالضـبط افـعال
الـــــــشــــــخـص الــــــقـــــــريب مـن مــــــرض
الـشيزوفرينـيا حيث نشاهـد العدوانية
وعــــدم الـــثـــقــــة وحب الــــذات الـــزائـــد
وامـراض نفـسيـة كثيـرة قد اصـاب بها
ــســؤول الــعــراقي نــتــيــجــة الــغــرور ا
ثل العراقي بالسلطة وينطبق عليهم ا
القائل ( شاف ما شاف شاف .....الخ).
ــعــروف ان احــد مــســبــبــات مـرض وا
الـشيزوفريـنيا هو زنـا احملارم والعياذ

آن مـــعــاً وقـــد أعــلـــنــوا ضـــمــنـــيــاً عن
إفـالســهم الــســيــاسي ولـم يــتــبق لــهم
ـارســة فـصــام الـتــصـريــحـات ســوى 
مارسات التي حجزتهم عن الواقع. وا
تـرى ما الذي يدفع السياسي في بعض
األحــيــان لـســلــوك هـذا الــطــريق? بـكل
بـسـاطـة انه نـضـوب الـعـطـاء والـعـائـد
ونــهـايــة الـنــفـوذ وتــوقف الـقــدرة عـلى
ـوت الـسـريري الـتـنـفـيع واالنـتـفـاع وا
ـهارة تمـثيل دور الرجل الـصالح الذي
كـان يظـهـرها ألتـباعه وأحـباء مـنفـعته
لــذلك جلـأ إلـى طـريق الــشـيــزوفـريــنـيـا
مــحــاوالً تــلـمــيع ذاتـه بـعــدمــا تــعـرض
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الـشيـزوفـرينـيا او تـسمى فـصام الـعقل
او انــشـطــار الــعـقل او انــهــيـار الــعـقل
واهم سـبـب لـهـا بـشكـل عـام هـو الـبـعد
عن الــلـه ســبــحــان وتـعــالـى  وبــعــدهـا
يــنــهــار االنــســان وهــذا مــا رايـنــاه في
تعاقـبة للـسلطة احلـكومات الـعراقيـة ا
من بــدايــة تـأســيس الــدولـة الــعـراقــيـة
واخـيراً الدكتـاتور صدام حسـ عندما
انـفـرد بـالـسـلطـة وذهب بـعـيـداً بـاحلكم
مـنفرداً بالـقرار السياسي الى ان وصل
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بغداد
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واالجــتــمـاعــيـة واالمــنــيه تــلـزم الــقـادة
ثـقفـي ان والـسـياسـي الـوطنـيـ وا
يـنـظروا  الوضـاعـنا ومـا يحـيط بـنا من
تــعـقــيـدات وحتــديـات  نــظـرة  اجــابـيـة
انـسـانـيه وطـنـيه  تـقـتـرن بـاحلـكـمة من
ـكن للجلوس اجل الـعمل و باسرع ما 
الـى طـــاولــة  احلـــوار الـــوطـــنـي الــذي
اشـرت الـيه  من اجل الـذهـاب لتـحـقيق
الــدمـقـراطـيـات  واحلـريـات   وبـرامج
االصـالح احلــقـــيـــقي لـــتــفـــعـــيل الــدور
الـــوطـــني الـــنـــقي. الـــصــادق فـي هــذه
الـعمليات في مقدمتها  مكافحة الفساد
ـــؤســـســـاتي وضـــبط ايـــقـــاع الـــدوله ا
الــدسـتـوري بــانـظـبــاط عـالي لـتــطـبـيق
نــتـائج الـدمــقـراطـيــة وبـنـود الــدسـتـور
وحـــقــوق االنــســـان في الــعـــراق وعــلى
اصـحـاب مـراكز ومـواقع الـقـرار  وعلى
مـخـتـلف االصـعدة  ان يـقـدروا خـطورة
ــر بـهـا وان يـتــحـمـلـوا ــرحـله الـتي  ا
مـســؤولـيـاتـهم ومـهـامه  بـهـذا االجتـاه
الــوطــني وتــطــبــيـقــهــا بــجــد وبــصـدق
وامــانه  وبــعــقــلــيــة وطــنــيـه جــديـده 
وبـــاردة  واعــيه  ومن خـالل الــتــمــسك
سؤولـية  وحماية الـدمقراطية بـشرف ا
لــكي ال نـنـدم  الن مـرحـلــتـنـا وظـروفـنـا
ـر بـها  تـنطـوي على الـوطـنيـة  التي 

مخاطر وخصوصيات.
…UO(« —«dL «

والـكل يـعـلم هـنـاك من يـريـد لـلـعراق ان
يــتـمــزق الى اشالء  وكل يــوم  وسـاعه
ودقــيـقه يــنـظــر الـعــراقـيــيـون لـوطــنـهم
وشـعبـهم  واحزانـهم  بحـسره  تـقترن
بـامـانـهم االسـتـمـرار في حـيـاتـهم بدون
تـوقف  او مـهـادنه مـع الـعـلم بـان هـناك
ـغـلـقه مـن ال يـريـد ان  يـفـتح  االبـواب ا
اخلـيـره على بـعـضهـا  و من ال يـريد ان
يــحـرك ســاكن بـاتــخـاذ مــواقف عـمــلـيه
لــــتــــغــــيــــر االحــــوال عــــلـى الــــرغم من
االحـــــتــــجـــــاجـــــات واالنــــتـــــفـــــاضــــات
والـتظاهرات الـشعبيـة وقوافل الشهداء
واالبــريـاء الــذين سـقــطـوا في مــيـادين
ـتابـع على وسـاحـات االعـتـصـامـات  وا
ارض الــــواقع كـل مـــاجــــرى لــــلــــعـــراق
والــعـــراقــيــ ومــا يــراد تــمــريــره من 
مـخططـات وستراجتـيات وسنـاريوهات

صداقيه هذه احلوارات التي تقترن با
ـوقــراطـيــة  واحـتـرام واجلــديه والــد
الـــــراي  والـــــراي االخــــر  وبـــــبـــــنــــود
الـدستـور  بفقـرات  واولويـات وثوابة
لـــضـــمـــانـــة  جنـــاح  هـــذا احلــوارات
وحـمـايـة الـعـراق والـعـراقـيـ وامنـهم
القومي وسيادتهم وثرواتهم  الوطنية
من مـفـاجـات االنـهيـار والـتـردي  التي
جتـــرنـــا وتـــؤدي بـــنـــا الى صـــراعــات
خـطـيـره  ودمـويـة  ال سـمح الـله  اذا
عــلى قــادة الـعــراق وســيـاســيه وقـواه
االســتــراجتـيـه الـفــاعــله الـتــو جه الى
حتـقـيق ما تـتمـكن عـليه لـضبط صـمام
االمـان  وبـاقـصى   الـقدرات الـوطـنـية
تاحه  على ان يتم ذلك   باحلكمة  ا
صالح والـتنازل عن اخلصـوصيات وا
ـنافع الشخصيه للوطن ونحن امام وا
كـل هــــذه الــــتــــحــــديــــات  واخملــــاطــــر
والـكوارث واهوال الـفساد والـفاسدين
والــتي يــراد تـرويــضــنـا  وابــتــزازنـا 
وتــمــيع  واضــعــاف  امــكــانــيــاتــنــا 
وقــدراتـنـا من خاللــهـا   وفـرض االمـر
الـــواقع  عـــلى تـــركــيـــبـــة قــراراتـــنــا 
الـسياسية السيادية  الوطنيه من قبل
تـصارعه على الـساحة مـراكز الـقوى ا
الــوطـنـيـة الــعـراقـيه  والـتـي تـريـد لـنـا
اسـتــمـراريـة الـهـرولـة والـلـهـاث  وراء
ـال  ــواقع والــبــهــرجــة  واجلــاه وا ا
والــسـلـطــان والـذي يـريــد الـبـعض مع
االسـف ولـــوجــــهـــا من خـالل  اضـــيق
ـشــاريع االبــواب بــعــيــدا عن ابــواب ا
الــســـيــاســيــة الــدمـــقــراطــيــة احلــره 
ـشروعه التي كفلـها الدستور ان مثل ا
هــذه الـبــيــئـة والــظـروف الــســيـاســيـة

ــعـقـده اعــتـقـد ان ظــروف الـعــراقـيـ ا
والـــــكـــــوارث والـــــتــــــحـــــديـــــات الـــــتي
يـواجهـونها تـدفع بهم للـبحث عن قاده
وسـيـاسـيـ  وحـكـام  يـصـدقـون معـهم
الـــقــــول والـــفـــعل  يــــحـــرصـــون  عـــلى
حـاضـرهم ومسـتقـبلـهم  بعـد ان اصبح
الـعـراق مـركـز للـصـراع والـتـنـافس ب
ـيه واالقليمـية الفاعله  في الـقوى  العا
الــــعــــراق   ويـــــظــــهــــر  ان الــــفــــوضى
والـــتـــفـــلـــتـــات االمـــنـــيـــة  في الـــداخل
الـوطني  يراد لها ان تـكبر وتتوسع  
والـوقت اصـبح ال يـسـمح  بـالـتـمادي 
من قــبل بـعض  الـقــادة والـسـيـاسـيـ
والـقوى الـفاعلـه على السـاحة الـوطنيه
والــتي بــيــدهــا احــكــام صــمــام االمــان
الـوطني والسلم االهلي واحلفاظ على 
مـا تـبـقى من هـيـبـة الـدولة  و عـلى من
يـتحدث عن  السـيادة والكرامه وشرف
ـسـؤولـيه ومـكانـة  الـعـراق واحلـفاظ ا
عـــلـى وحـــدته الــــوطـــنـــيه ونــــســـيـــجه
االجــتـمـاعي ان يـعي ويـدرك جـيـدا ان 
ــــســــمــــيــــات واالوصــــاوف كـل هــــذه ا
والـثوابـة بحاجـة ماسه الى  الى قوة 
وارادة وطـــنــيـه وســيـــاســيـــة واعــيــة 
حلـــمــايــتــهـــا وحتــقــيــقـــهــا  مع وضع
واسـتحضـار  جميع حسـابات احلاضر
ـــســـتـــقــــبل  االتي ولـــيس اخلـــطـــر وا
حــســاب الــلـحــظه  االنــيــة الـتـي  يـتم
ــنــاخــات الـــتــعــايش مـــعــهــا  وتـــرك ا
ـفـروضـة عـلـيـنـا بل من ـاذون بـهـا وا ا
ـهم جدا وعلى الفـور التوجه الى عقد ا
حـوارات وطـنـيـة سـتـراجتـيه مـنـظـبـطه
ومـؤطرة بـنتائج االنـتخابـات  واحترام
الـراي العام الوطني لضمان جناح مثل

يــــدركــــون الــــيــــوم  ان الــــعــــمــــلــــيـــة
الـدمقـراطيـة  وتطبـيقـاتهـا في العراق
لـيست بهـذه السهـوله  بل حتتاج الى
جـهـود  وقـدرات  وتـصـمـيم  من قـبل
االرادة الــسـيــاســيـة مــسـتــعـنــ  بـكل
الــتـجـارب االجـابـيـة   واالتـعـاض من
ــــاضي الــــقــــريب واال الــــذهــــاب الى ا
صــراعـات سـوف  تـؤدي الى الـتـدهـور
الـسـيـاسي واالقـتـصـادي واالجـتـماعي
والــفـلـتـات االمـنـيه احلــتـمـيه  ومـعـنى
ذلـك خــراب الـــدولــة  واالعـــتـــداء عــلى
ـوقـراطيـة  وتـراجع حيـاة الـناس الـد
ـكـان بــعـد ان  اصـبح من  الـضـرورة 
ايـقاف الصراعات  على  السلطة  ومن
كـل االطراف  واالحـتـكام الى الـدسـتور
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ومـن خالل مـــا انـــتـــجـــته   صـــنـــاديق
اقــتــراع   الـنــاخب  الــعـراقي  بــعـد ان
اســتـحق عـلــيـنـا الـذهــاب الى حتـقـيق
وانــتــاج عـــمل وطــني جــاد وحــقــيــقي
مـــتــواصل ودؤب الحـــيــاء الـــعــمـــلــيــة
الــسـيــاسـيــة  الـتي  مــا زالـة تــتـارجح
ويـراد لـهـا ان حتـتـضر  بـ انـتـكـاسة
واخـرى وكل هـذه التـحديـات تسـتدعي
انعاش العملية السياسية  لتعزيز ثقة
ــــواطـن  بــــالــــدولــــة   وبــــقــــيــــاداته ا
الـسـياسـية وقـبل هـذا وذاك  ان تتـعزز
الثقة  ب االعب السياسي انفسهم
مـن خالل فــتح االبـــواب الــســيـــاســيــة
الـوطنية  عـلى بعضهـا  وامام اجلميع
بــكل نــزاهــة وشــفـافــيــة   تــنـطــلق من
اسـس وقـــواعــــد وثـــوابــــة الــــلـــعــــبـــة
الـدمـقـراطـية  احلـقـيـقـية لـبـنـاء الـدولة
والــعـمـلـيــة الـسـيــاسـيـة الـقــويـة الـتي
يـحترمها الشعب ويـدعمها ويؤمن بها
 مـن اجل حتــقــيـق انــتــعـــاش احلــيــاة
االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة  واالمـنـيـة
من خـالل احـتـرام نـتـائج الـدمـقـراطـيـة
وحـمـيـاتـهـا  ان مـا تـقـدم يـعـتـمـد عـلى
وجـود اسـتـعـدادات سـياسـيـة  مـهـنـية
لـيتم جتاوز كل االنتـكاسات والفوضى
ومــواجــهت الــتــحــديــات وحل الــعــقـد
الــسـيــاسـيـة   ومــحـاصــرة وانـهـاء كل
ـــســـاعـــده عـــلى االزمـــات الـــعـــوامـل ا

مــدمـره والـتي نـعـيـشــهـا مـنـذ اكـثـر من
اربـعة عـقواد ونيف  بـعد ان تـضخمت
وكـــبــرت الـــتــحـــديــات واالهـــوال الــتي
ضـربت الـعـراقـيـ بـعـد االحـتالل الذي
مــا زال الـعــراقـيــيـون  يــعـيــشـون االمه
ومـعانـاته وحيثـياته  بدايـة من تمزيق
وحــــدتـــهـم الـــوطــــنـــيـه ونـــســــيــــجـــهم
االجـــتـــمـــاعي ومـــصـــادرة قـــراراتـــهم 
وارادتـــهم  ونــهب وضـــيــاع ثــرواتــهم
الـــوطـــنـــيــة  ان كـل هــذه الـــتـــحـــديــات
والـــكـــوارث  تـــتـــطـــلب مـن الـــقـــيــادات
الـسـيـاسـيـة بل تفـرض عـلـيـهـا االسراع
ــــمـــارســــة  الـــســــلـــوك واالســــالـــيب
وااللـيات الدمقراطية احلقيقية وحتترم
راي الــنـاخب الـعــراقي  لـتـغــيـر الـواقع
الـســيـاسي واالقـتـصـادي واالجـتـمـاعي
كننا ؤلم وبالشكل الذي  واخلـدمي  ا
ويـســاعـدنـا عـلى الـتـصـدي و بـكل قـوه
وجــديـه  لالنــحــرافـــات بــكل انــواعــهــا
ـتـجـاوزين ومــحـاسـبــة الـفـاسـديـن  وا
عــلى الــثــوابــة الــوطــنــيــة والــقــيــمــيـة
والـــدســـتـــوريـــة  من اجل الـــدفـــاع عن
  وهـيـبــة الـدولـة الــعـراق والـعــراقـيــ
الـتي اسـقـطت  علـى يد  بـعض الـقادة
والـسـيـاسـي انـفـسـهم اذا نـحن الـيوم
امــــام ضـــرورة احـــيــــاء  الـــعـــمــــلـــيـــة
الـسـيـاسيـة  الـدمـقراطـيـة واالنـتخـابـية
تـــؤدي الى احـــتــرام الـــدســتـــور وعــدم
التجاوز عليه باي حجه وباي شكل من
االشـكال  لـيكون لـدينـا  دستور مـحترم
ال يخرقه احد ومؤسسات  منتخبه لها
هـيـبـتـهـا وسـطوتـهـا بـالـقـانـون يـكون 
بـــامــكـــانـــهــا  الـــتــصـــدي  لـــلــفـــســاد
والـفاسدين  يعني بنـاء حكومه وطنية
قــويـة  ومـؤسـســات مـنـتــخـبه من قـبل
الـشـعب بـحريـة ونـزاهه ولـيكـون هـناك
ــقــدوره حتــقــيق الــعــدالــة  دســتــور 
ومــراعـات حـقـوق االنــسـان والـتـصـدي
لـــــلــــســـــنـــــاريــــوهـــــات  واالجـــــنــــدات
والـســيـاسـات واخملـطـطـات الـعـدوانـيـة
االجــــــنـــــيـه واذرعـــــهــــــا  في الــــــداخل
الـــوطــنـي  الن هــنـــاك من يـــريــد وضع
الـــعــراق  فـي ظــروف ومـــتــنـــاقــضــات
خــطــيـره وصــعــبه  عــلـمــا  ان جــمـيع
ــثــقــفــيــ والـســيــاســيــ والــقـاده  ا
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واخلــروقـات الـدسـتـوريه والــسـيـاسـيـة
الـدمقراطيه فـي مقدمتـها  احملاصصات
ــذهــبـيــة والــطــائـفــيــة والــعـنــصــريـة ا
ومــظالت الــفــســاد والــفــاســديــ هــذه
االفـــات االخــطــر عـــلى سالمـــة الــعــراق
والـــعـــراقـــيـــ وامـــنـــهم االقـــتـــصــادي
ه  ان والـقـومي وحـياتـهم احلـرة الـكر
مـــحــاصــرة هــذه االفـــات ســوف تــمــكن
احلــكـومـة  مـن بـنـاء الــهـويـة الــوطـنـيه
اسـاس بـناء الـدولة واجملـتمع واحـترام
الــدســتــور والــدمــقــراطــيــة  ان احــيــاء
الـعملية الـسياسية الـوطنيه في العراق
وحــمــايـة الــدمــقـراطــيــة سـوف  تــغــيـر
ــيــدان الــوطــني مــوازيـن الــقــوى  في ا
وحتــقـق الــســيــادة الــوطــنــيه وتــخــلق
ـــشـــتــرك احلـــيـــاة  والـــعـــيش االمن وا
جلـمـيع العـراقـي بـدون تمـيـز   عنـدما
نـبـني عمـلـية سـيـاسيـة قـويه تؤدي الى
بـــنـــاء مـــجـــتــمـع عـــراقي وعـــراق قــوي
قدورنـا ايقاف ومنع كل عـندها يـكون 
الـتـدخالت  وبكـل انواعـها فـي قراراتـنا
الــوطـــنــيه الــســـيــاديــة والــســـيــاســيــة
وصـراعـات مراكـز القـوى على االراضي
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة   وقــبل كـل هـذه
الــعــمــلــيــات الــوطــنــيه مــنع كـل انـواع
االتصاالت اجلانبيه جلميع السياسي
الـــعـــراقـــيـــ مع الـــدول بـــشــكـل غـــيــر
دسـتـوري وغيـر مشـروع وبـدون تكـليف

من الدولة العراقية. 
ـطـلـوب الـيـوم من احلـكـومـة اجلـديدة ا
الـقادمة  وسلطات الـدولة  ومؤسساتها
كــافه   اصالح صــمــام االمــان الــوطـني
ـخـتــلف االسـالـيب الــذي  تـعـطـيــله 
ومـن خالل االرهاب والفـساد  والصراع
ـكن عـلـى سـلـطـات الـدولـة بـاسـرع مـا 
الن االنـكسارات السياسية  التي مازالة
حتـقق االنفجارات  االمـنية والسـياسية
ـيـدان العـراقي  اذا نـحن بـانتـظار في ا
حـكومـة كفاءات  وطـنية مـهنيـة  جديده
ــشــروع وطـني  عــلـمـي يـحــاكي امـال
وطــمـوحـات وتـطــلـعـات الــعـراقـيـ في
خـلق حياة اقـتصاديـة واجتمـاعية امنه
لــهـم  تــقــتــرن  بــفــعــالــيــات واجنــازات
خــدمــيـه واعــدة  نــظــيــفــة  خــالــيــة من

الفساد والفاسدين ومن الزعانف.   
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عـدالـة=وطن و بـخـالفـهـا يـسـتـمـر نـزيف الـطـاقـات او حـريـة  دار  الـوطن : عـمل
مـسـتـبد او الـهـروب من وطن يـنتج فـي كل حـ باخـتالف االنـظـمـة الـسـياسـيـة 
إنـها الـعصـبيـة و العودة الى دكـتاتـور يتـعامل مع الـناس كـقطيع يـسبح بـأسمه 

اضي.  ا
ـتـوالـيـة الـتي تـســحق االنـسـان و حتـاصـر اجملـتـمع و تـعـيق بـرامج : األزمـات ا
الــتي تـسـتــضـيف أدوات صـنـاع أضـحت مـادة لــلـبـرامج الـســيـاسـيـة  الـتـقــدم 
او ـعنى  ـفرغ من ا و تغـرق االسمـاع بـالضـجيج و الـلـغو ا االزمـات لتـبـريرهـا 
بل احـيانـا تأتي دفـاعـاً عن صنـاع األزمات مـلئ سـاعات الـبث بـعيـداً عن احلل 
وعـدم أشاعـة االمل بالـكذب تـلقي  لـتصـفيف أزمـة دائمـية بـتـسطـيح و جتهـيل ا
لـتسـويق كالم قـائم على الـتـأويل بعـيداً عن والـتضـليـل بدعـاية بـدائـية مـضمـرة 
لتـفقـد تلـك الوسـائل اهم عنـاصر االعـالم . و تغـدوا البـرامج أحاديث احلـقـيقـة 
ــعـلـومـات مـقــاهي تـعـود بــنـا الى الـســنـوات االولى قـبل ثالث قــرون كـمـصـادر 

الصحف .
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قراطـية : اليهتم غـالبية الـشعب للـمناورات و االجتـماعات و التـظاهرات التي د
تتـدوالها وسـائل االعالم حول نـتائج االنـتخـابات . ألن الـغالـبية - فـي البدء- لم
عرفتـهم نتائجـها بعد خـمسة جتارب انـتخابية في تشارك في تـلك االنتخابـات 
ال الـتنـميـة و البـناء ـغا و احملـاصـصة  ـقراطـية مـعاقـة قـائمـة على ا جتـربة د
إذ أن الـنــاس تـرنـو الى الـغـد لــتـغـذي شـجـرة الـسالم وحتــسـ جـودة احلـيـاة 
ال عتـمـة اخلـوف و سـفح الـدم و إغتـيـال  االمن بـعـد كل صراع والـوان احلـيـاة 
ـا تـكـسب من مـال و تـبـحث عن سـيـاسي تـنـشـغل فـيه رؤوس احلـرس الـقـد 
سـلــطـة قـائــمـة عـلى تــكـريس اخلالفــات وهـدر حق االنـســان بـاحلـلـم و صـنـاعـة
قراطية نظـام سياسي يقوم على حرية التـفكير و التعبير وحق ستـقبل . فالد ا

االختالف و التسامح.
كـان ضـمن غـزالن : عــنـد وصـولي الى مـديـنــة هـيـروشـيـمـا قـبـل بـضـعـة اعـوام 
وحـيـنـها جتـوب فـيـهـا غـزالن تـشـاكس الـزوار  الـبـرنـامج زيـارة حـديـقـة جـمـيـلة 
و لكن األلفة ألن الـصورة النمـطية لـديَ أنها حيـوان شارد من االنسـان  دهشت
ــواطن الـيـابـانـي أشـاعت الـطــمـأنـيـنــة لـديـهـا  –و احلـمــد لـله – والـهــدوء عـنـد ا
هدد أبداً ألسباب مختلفة أحتسـبتني منهم و لم تهرب مني. و تذكرت العراقي ا
ـشـاركة بـالـتـظـاهرات ـا مـجـتـمعـة من الـسـلـطـة او الطـائـفـة او الـقومـيـة او ا ور
ا افـقدنـا الثـقة أضـافة الى الـكراهـية و الـريبـة و الـتزيـيف الذي أخـذ ينـتشـر 

فارقة اننا مازلنا نقول ان الياباني كفار و نحن متدينون. وا ببعضنا 
باد أحزاب : الـثابت أن االحزاب تـترسخ في اجملتـمع بأهـدافها وبـرامجهـا وا
تـلك بذرة تـنمو خالل أعـوام لتشـكيل قـاعدة جمـاهرية التي يؤمن بـها اجلـمهور 
سـتـقبل . بـيـد ان االحزاب تـلتـقي مع تـطـلعـاتـهم في بنـاء احلـاضـر و صنـاعـة ا
تظـهر فـقط بـعد كل انـتخـابات لـتحـقيق قـراطي  الـعراقـية في زمن الـتـحول الـد
تـرفع شـعارات ـؤسس احلـزب او احلـركة الـسـيـاسـيـة  أهـداف نفـعـيـة تـتـعـلق 
ـصــلـحـة رئـيس احلــزب الـوهـمي بـعـد ـصـلـحــة اجلـمـهـور قـبـل االنـتـخـابـات و 
لـذلك كانت نـتيـجة مـئة حـزب و حتالف صـفر مـقاعـد في انتـخابات االنـتخـابات 

تشرين .
ومضة : التسامح بوقوع الظلم أفضل من احتمال الفوضى (غوته).
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 توفـيت الـسبت عن  90عامـاً الـكـاتبـة األمـيركـيـة آن رايس  مـؤلفـة روايـات اخليـال ومـصاصي
الـدمــاء ومـنــهــا "انـتــرفــيـو ويــذ إيه فــامـبــايــر" ("مـقــابــلـة مع مــصــاص دمـاء") عــلى مــا أفـادت
عائلـتهـا.وكتب جنلـها كـريستـوفر رايس عـبر صفـحته عـلى "فيسـبوك": "في سـاعاتهـا األخيرة 
ستشفى مستذكراً بإعجاب إجنازاتها وشجاعتها".وأوضح أنها فارقت جلست بجانب سريرها في ا
احلـياة نـتيـجة مـضاعـفات سـكتـة دماغـية.وكـانت روايتـها "انـترفـيو ويـذ إيه فامـبايـر" التي صـدرت عام
 1976وجـددت نوع روايـات مـصاص الـدمـاء اقتـبـست للـسـينـما فـي فيـلم لـنيل جـوردان من بـطولـة توم
كروز وبراد بيت عام .1994وألفت آن رايس عشرات الكتب بـيعت منها أكثر من  150مليون نسخة في
") للسينما عام 2002 لعون أنحاء العالم.كذلك اقتبست رواية أخرى لها هي "كوين أوف ذي دامد" ("ملكة ا

ر. من قبل مايكل را

رسالة واشنطن
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والنحت. وقد القى العناية والتوجيه
اخلـاص في مـجـال اخلط العـربي من
أحـد قـرابـته وهو اخلـطـاط الـتـجاري
ـــعــــروف في نـــوري ســــعــــيـــد بـك ا
ـــوصل مـــا بــ األربـــعــيـــنــات إلى ا
الــسـتــيـنــات.. حـيث تــعـلم عــلى يـده
اخلط بقـلـم من الـرصاص في خط
الــقـطـع والالفـتــات الــتـجــاريــة. وقـد
تـــعــرف كــذلـك عــلى اخلـــطــاط حــازم

العزو.
Âu d*« W «d

ـرحـوم ثـم بـدأ يـدرس عــلى كـراســة ا
هاشم البـغدادي وقد أثـار إنتباه في
هـــذه الـــكـــراســـة هي دعـــوة قـــالـــهــا
الحـــظــات: الـــبـــغــدادي مـن ضــمـن ا
"ويـحـسن بـاخلـطــاط مـتـابـعـة تـطـور
اخلط وعدم إستغناء عن اإلستشارة

إذ الكمال لله وحده".
إلى أن تــعـرف عـلى األســتـاذ يـوسف
ذنون فبدأ يتتلمذ على يديه ثم عُهد
به إلى األستاذ علي الراوي لقربه من
داره.. وقـد بـدأ يـتـعـلم عـلـى يـد ذنون
خط الرقـعة ولكـن الرفاعي كـان يريد

تـعـلم خـطي الـثـلث والـنـسخ لـشـغفه
الـكـبـيـر بــهـمـا إال أن األسـتـاذ ذنـون
نصحه بأن يتعلم أبجدية اخلط وفق
قرر الذي يبتدأ بخط الرقعة نهج ا ا
أوالً ثم اخلطوط الباقـية حتى نهاية
ــطـاف بـخط الـثــلث لـكن الـرفـاعي ا
أصـر عـلى تـعلم الـثـلث والـنـسخ قبل
كل شيء.. وهـكـذا في عـمـر  14عـامـاً
رحـوم هاشم الـبغدادي تعـرف على ا
عـن طـــريق اخلـــطــــاط عـــلي الـــراوي
(الـذي نـصـحه في هـذا الـلـقـاء والذي
أسـتـطـاع أن يـتـعـرف عـلى مـكـنـونات
نـفسـية الـرفـاعي بشـكل عمـيق) وكان
يـتـلـقـي به غـرة كل شـهــر حـيث كـان
.. ويــأخـذ يــســافــر في الــقــطــار لــيـالً
الــدرس عـلى يـد الـبــغـدادي ثم يـعـود
نـفس الـيـوم وعـلى يـده تـعـلم أسرار
وفن خطي الثلث والنسخ حتى سفر
انـيـا لإلشـراف على الـبـغدادي إلـى ا
.. سـافـر بـعد ذلك طـبع الـقـران الكـر
إلـى الـشـام والـتـقى هـنـاك بـاخلـطـاط
محمود الهـواري الدمشقي ثم توجه
ـدة ست إلـى الـكـويت لـيـعــمل هـنـاك 

سنـوات ما ب  ?1976 - 1971وقد
تـعــرف عـلى اخلـطــاط الـفـلـســطـيـني
فـــاضل مـــحــمــود مـــطــوبـــسي وقــد
أســتــفــاد مــنه فـي طــريــقــة تــنــفــيــذ
الــلـوحــات بـالــدهــان وطـريــقـة حــفـر
الـنـحاس وغـيرهـا من األمـور الـفنـية
ـتـعـلـقـة بـاخلط. وعـمل خـطـاطاً في ا
ـطبعة العـصرية ومكـتباتها. شركة ا
ـصري وتـعرف كـذلك على اخلـطاط ا
مـحــمـد ســعـد حــداد زمـيل األســتـاذ
هاشم البغـدادي الذي تخرج معه في
نـفس الدورة.. وأشـتهـر باسم (عـمار
توجه الـنـعـيـمي). وفي سـنـة 1976 
الـنـعيـمي إلى إسـطـنـبول حـيث مـقر
ــرحــوم حــامــد شــيـخ اخلــطــاطــ ا
اآلمـــــدي حـــــيـث درس عـــــلى يـــــده
وحـــــصل عـــــلـى اإلجـــــازة.. ثم نـــــال
الــتـقــديـر عـام 1978. ويــقـول عــمـار
الــنـعـيـمي بـخـصـوص هـذه اإلجـازة:
"لـقــد زودني األســتــاذ يــوسف ذنـون
بـالـورق الــذي كـتـبت عــلـيه اإلجـازة
وحــيـنــهــا قـال لي األســتــاذ يـوسف:
"لتـكن هذه اإلجـازة بدايـة الطريق لك

وال تـــغـــتـــر بــــهـــا". وفي مـــوسم حج
ــكــرمــة ?1978 إلــتــقـــيت في مــكــة ا
باألستاذ الشيخ مـحمد طاهر الكردي
ـكي حـيث شجـعـني كثـيـراً بعـدها ا
اسـتـكـمـلت دراسـة خـطـوط الـديواني
والـتعـليق والـنـسخ على يـد أستـاذنا
وشــيــخـــنــا يــوسف ذنــون". أشــتــرك
الراحل في عرض ثالث لـوحات بخط
الــثـلث في مـعــرض أقـيم في بـاريس
قـــام بـــخط أفـــاريـــز مـــســـجـــدين في
ــوصل األول جـامع عـبــاد الـرحـمن ا
ـصـارف والـثانـي جامع تل في حي ا
عــبــادة في الــشــيخ فــتــحي. وجــامع
الــدور الـكــبـيــر في مــحـافــظـة صالح
الـدين. صــمم وخـط عـدداً من أغــلــفـة
الـكـتب. ومن تـالمـيـذه مـحــمـد حـسن
األنــصــاري من الــكــويت والــدكــتـور
باسم أحمد. شارك في أغلب معارض
ومــهـــرجــانـــات ومــســـابـــقــات اخلط
العربي داخل العراق وخارجه وحاز
عــلى جـوائـز عـديــدة.أهـتم في مـجـال
ـعـمـاري فـقـام بـتصـمـيم الـتـصـمـيم ا
أعمـال شامـخة وعـمالقة في الـقصور

نــعت حــركــة اخلط الـعــربي داخل
الـعـراق وخـارجه رحـيل اخلـطـاط
عروف عمار عبد الغني العراقي ا
النعيمي/ الـرفاعي في تركيا أثر

مرض عضال ألم به كثيراً.  
ـوصل ولـد الــراحل في مــديــنــة ا
عـام 1954 وشــغف مــنـذ صــغـره
وهـو تــلـمـيـذ في الـصف اخلـامس
اإلبـتدائي بـالرسـم والنـحت حيث
سك قلم الـرصاص ويخطط كان 
بــعــفــويــة عـلـى كل مــا يـقـع عـلــيه
بـصـره من ورق وكـارتـون وغـيـره

ـدرسـة القى تشـجـيعـاً مـتمـيزاً وفي ا
من مـعـلـمـيه وخـاصـة مـعـلم الـتـربـية
الـفـنـيـة حـازم شـيت الـطـائي الـفـنان
تـخرج من معـهد الفـنون اجلمـيلة/ ا
بغـداد.. وقد أخـذه ليـتعلـم فن النحت

. أيضاً
وكـــان الــفــضل في تـــغــيــيــر مــســرى
هـواياته هـذه نحـو فن اخلط الـعربي
هـو اخلـطـاط (مـحـمـد احلـامـد) الذي
تـولى رعــايـته وتــنـشــئـته بــعـد وفـاة
والده.. كونه نسيب أخيه.. حيث كان
اخلـط هــــو أقـــــرب إلــــيه مـن الــــرسم

اخلــــطــــاطـــــة فــــرح عــــام 1997.
اخلـطــاط الـراحل الـرفـاعي.. رحل
وكــانت في أمــنـيـتـه أن تـكـون في
الــعـراق مــســابـقــة دولـيــة لــلـخط
الــعـــربي كــمــا هـــو مــوجــود في

مسابقة (إرسيكا) التركية.

الـرئاسـية ومـحافـظة نـينـوى وبلـدية
ــوصل وغـيـرهـا ــوصل وجـامـعـة ا ا
ــوصل ـــتــنـــوعــة فـي ا واجلـــوامع ا
وبــغـداد وتــكــريت وســوريــا / حـلب

وتركيا..
…ezU  ‰UL «

 وقــد فـــاز أحــد اعـــمــاله في
ـنـبـر ـعـمــاري  الـتـصــمـيم ا
جـامع لـقـواعـد قـيـادة الـقـوة
اجلـــويـــة في الـــعـــراق عـــام
فـــــضالً عـن إبـــــداعه .1982
ـــتـــمـــيـــز في مـــجـــال رسم ا

البورتريت والطبيـعة.
عـــضـــو في كل مـن: نـــقـــابــة
الفنانـ العراقيـ وجمعية
اخلـــطـــاطـــ الـــعـــراقـــيـــ
وجــــمـــعــــيــــة اخلـــطــــاطـــ
األردني وخبـير خطوط في

احملاكم العراقية.
أقـام مـعــرضـ شـخــصـيـ
ـــوصل األول في مـــديـــنــة ا
والـثاني في مـحـافظـة دهوك
بـــــاإلشـــــتـــــراك مع زوجـــــته

وصلي عمار الرفاعي .. مغترباً رحيل اخلطاط ا

ـســاءلـة لــعــوالم مـغــايــرة تـتــطـلّـب ا
والـــبــــحث وهـــوفـي اآلن ذاته رؤيـــة
مـبـاشـرة لـلـواقع ومـغـايرة لـه جتعل

من الفنان ملتزما بقضايا عصره. 
ـا هـوخـالق ومـبدع يتـمـيـز الـفـنـان 
لـقــيـمه ومــعـانــيه وأفــكـاره من خالل
األلــــوان واألشـــكـــال وخـــلق فـــضـــاء
وجـودي مــخـصـوص حـامل لـرمـوزه
اخلاصة تكون مجـال تفكيك وحاملة
لرسـائل متـعددة ومـختلـفة والسـيما
إذا كـان الــفـنـان ذاته فــيـلــسـوفـا وله
رؤية سـياسـية مـخصـوصة وصاحب
جتــربــة دبــلــومــاســيــة  تــلك الــرؤيـة
الـنـقديـة اجملـاوزة لـلواقع والـرافـضة
ـا يــجــعل من األثــر الــفـني رده له 
فـعل نـقديـة لـلواقـع وسعي لـتـأسيس
عـالم جــديــد ورؤيـة جــديـد لإلنــسـان
ا والـعـالم فـيـتجـلى الـعـمل الـفـني 
ارسـة ثوريـة مجـالهـا التـساؤل هـو

والبحث والنقد.
WOM  ‰UL «

ـتـأمل في لـوحـات عـبـد الـسـتار  ان ا
الـــراوي يـــدرك مـــدى إفـــصـــاح هـــذه
األعمال الفنية عن حداثها التشكيلية
والـتـقـنــيـة حـيث تــنـخـرط في أسس
ـعـاصر ومـقـومـات الـفن احلـديـث وا
ـا هـورؤيـة جـديـدة مـجـالـهـا حتـرر
ـيــتـافـيــزيـقي اإلنــسـان من الــسـنــد ا
ه وحتقيق اسـتقالليه وتأسـيسه لعا
اخلــاص من خالل جتــاوز الـتــصـور
الـكـالسـيـكي لـلـفن وانـخـراط الـفـنان
في الواقع والـتزامه بـقضايـا عصره
وهـوبُـعـد ثوري جتـلى عـلى مـسـتوى
ـعـاني والصـيغ واألشـكـال واأللوان ا
ا جـعل اجملال الـفني والـتقـنيـات  
مــجــال حــيــوي قــائم عــلـى الــصـراع
ـاهــوي واألنـطـلــوجي والـســيـاسي ا
بــ الــفـنــان واألثــر الـفــني. تــتــمـثل
الـغـايـة األسـاسـيـة من اإلبـداع الـفني
في "إعادة خلق الـعالم" وبـناء تصور
جديـد للـواقع مجـاله صيـاغته لـونيا
اعتمادا على أسـلوب ما مفصحا من
خالل ذلـك عن وظـيـفـة الـفـنـان واألثـر
ــتــمــثــلــة في نــقل الــواقع الــفــني وا
واإلفـصـاح عـنه و االلـتــزام بـقـضـايـا
عصـره وكشفه خلـفيا الـذات العمـيقة
ـعـنى. وتتـجـلّى إشـكالـية بـحـثا عن ا
عنى من خالل تلك العالقة اجلدليّة ا
ب ذات الـفنـان وأثره حـيث تخـتزل
هــذه الـعالقــة األزمــة الــوجــوديـة في
ـطلق والسـيـما أن الـفـنان مـعـناهـا ا
يتحدّد من خالل فعل التعريّة وكشف
واالنـفتـاح على احلـجاب عن األقـنعـة
احلـقيـقـة ضدا لـكل أشكـال الـتنـميط
والـتبـرير واألدجلة وبـالتـالي يتـكفل
ـهـمـة كـشـفـيـة تـأسـيـسـيـة الـفـنـان 
من خالل لـلـمـعــنى ولـلــذات ولـلـواقع
ـراوحة بـ " الذاكـرة والتـذكر" من ا
أجل خلق فـضاء مخـصوص للـمعنى
ـهم أن نـعـيد والـقـيـمـة    " لهـذا من ا
طـرح سـؤال القـيـمـة وأن نـفحص من
خالل طــــرق أشــــكـــلــــة الــــفن غــــايـــة
قـترحات الـتي اعتـمد علـيها لـلقطع ا
مع الـتسـاوي بـ انتـاجات مـخـتلـفة
اجملـــاالت الـــفــنـــيـــة " وفـــتح اجملــال
لـلـتـفـرد واإلبـداع والـتـميـز من خالل
ـيـتـافـيـزيـقي لـلفن جتاوز الـتـصـور ا
الــقــائم عــلى احملــاكــاة واســتــحـداث

طرق تعبيرية جديدة. 
وتـــكــون " أشـــكـــلــة الـــفن " من خالل
فـتوح لالّمـحدد... اعـتبـاره " احليـز ا
كنا عنى  والذي يصير من خالله ا
ــراوحــة بــ الــذاكــرة "  من خالل ا
ـعـنى والالمـعـنى حـيث والـتـذكـر وا
ـستوى ينـكشف لنـا الفـنان في هذا ا

والـفيـلسـوف والـسيـاسي مجـتمـعة
كـلـهـا مع بـعـضـهـا الـبـعض وهـوما
أخـتزله الـصحـفي في منـطلق مـقاله
ـعــرض الـذي بــقـوله " ال يــسـتــمــدّ ا
تستضيفة قـاعة نياوران للفنون في
طــهــران قــيـمــته االســتــثـنــائــيـة من
طبيـعة لوحـاته الفنـية أوعددها. وال
من قـرب تــلك الـقــاعـة أوبــعـدهـا من
"صـاحب قـرانيه" أحـد قـصـور اآلسر
القاجـارية التي حكـمت إيران قرابة
مئة وثالث عامـاً لتتحول حجراته
عـــلـى يــد رضـــا شـــاه بـــهــلـــوي إلى
صـاالت الستـقبـال كـبار وفـود الدول
األوروبــيــة. وعـلى خــطى أبــيه سـار
األبن لـيـسم تلـك الرابـيـة ببـصـماته
فبنى إلى جانبه قصره اخلاص قبل
رحـيـله بـخـمـسـة عـشـر عـامـاً. إال أن
ـعـرض بــددت أهـمـيـة زيــارتي ذلك ا
ـكـان والـلـوحـات إلى الـتـفـكـيـر في ا
حــد كــبــيــر فــغــدت من الــعــنــاصــر
الـثـانـويـة مـقارنـة بـشـخص الـفـنان.
وألعـتـرف كـنت مـدفـوعـاً حلـظـتـهـا
بفـضول الـصحـافي الذي يـبحث في
تـعـاكـسـات األشـيـاء وتـنـاقـضـاتـهـا.
ـفـارقة عـلى درجات إذ أن فـجاءت ا
عرض ليس عراقي الفنان صـاحب ا
ــا الــقـائم اجلــنـســيــة وحــسب وإ
بأعمال سفـارة بلده في طهران. وقد
ــعـرضه هـذا سـابـقـة لم تـتح دشن 
لــشـخص آخـر عـلـى مـدى الـعـشـرين
عـامــاً األخـيــرة وقـد شــهـد خاللــهـا
البـلدان حـرباً ضـروساً انـطالقا من
نــهــايـة الــعـام  1980ودامت ثــمـاني
ســنـ وراح ضــحــيــتـهــا أكــثـر من
مليون ونصف وخلفت عدم ثقة ب

الـبـلــدين مـازالت قـائــمـة حـتى اآلن.
وإضــافــة إلـى اخلــراب الــذي ضـرب
ركــــائـــز الـــبــــلـــدين االقــــتـــصـــاديـــة
واالجـتمـاعيـة والنـفسـية فقـد تركت
تـلك احلـرب مـراراتـهـا في أفـواه من
األسـر اإليرانـية والـعراقـية عـلى حد
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يــكــشـف لــنــا هـــذا الــقـــول الــطــابع
اإلشـــكــــالي الــــذي يــــسم األعــــمـــال
التشكيلية لـ " عبد الستار الراوي "
والتي من خاللـها يـكون األثـر الفني
انـفــتـاحـا لــلـذات عـلى ذاتــهـا وعـلى
ذاكــرتـهـا وخـلق فـضـاء مـخـصـوص
لــلـذات تـشــكـيــلـيـا ولــونـيــا ورمـزيـا
استـنادا لـ "الزمـة  فنـية " أال وهي  "
الـكــرخ " بـاعـتــبـارهـا إطــار مـكـاني
مـخـصوص مـتـضمن لـذاكـرة ما له
وقع أنــطــلــوجي عــلـى ذات الــفــنـان
وإبـــداعـــاته اخملـــتـــلـــفــة ومـن هــذا
ـعنى  والـبعد ـكن رصد ا نـطلق  ا
الـــرمـــزي لــلـــمـــكـــان حـــيث هـــنــاك
جتـــســيـــدات فــنـــيــة عـــدة في شــكل
لـوحات تـشـكـيـلـية مـفـعـمـة بـاأللوان
ــوطن روح والــرمـــوز الــتي حتـــيل 
ــديــنــة الـــفــنــان  " الــكـــرخ "  فـ " ا
كان عنـد عبد الـستار الـراوي هي ا
كـان وهكذا بروحه  أوالـروح في ا
جنــد أسـتــاذ الـفــلـســفـة يــوحـد بـ
الـعـقل والـعـاطـفة كـخالصـة جلـدلـية
األشـيــاء  انه ال يـنــفي قـانــون نـفي
الـنـفـي  بل يـشـخـص لـنـا بــالـشـعـر
العذب والـرهافة وباألخالق الـرفيعة
 إن الوحدة بـ احللم واحلالم هي
وحد بـاجلوهـر  فال ظاهر الشـكل ا
بال أبـعــاد أومـحـركــات أكـثـر عــمـقـا
وقــوة فـي مــحــركـــات الــوجــود ـ إن
تحرك الداخلي رئي ا لوحاته هي ا
رئيات إال داخلها"  حيث ال تشكل ا
ـا هي مـجــال اسـتـلــهـام شـعـري  

حــيث ضــمن الــفــيــلــســوف الــفــنــان
شعرية لـغوية  فكـان النص الشعري

لـ " عبد الستار الراوي ". 
إن حتـقــيق هـذا احلــوار والـتــعـايش
ــكـــان وآثـــاره عـــلـى الـــذاكــرة بـــ ا
هـــوالـــرّهــــان األســـاسي الــــذي عـــنه
ــعـنـى ويـعــاش ويــجــسّـد يــتــجــلّى ا
أنـطـلـوجيـا حـسـيـة مـجـالـهـا اعـتـبار
اإلنــســـان ذاته أثــر فـــنّي حــيث أن "
تــعـــدد  الــقـــيم اجلــمـــالــيــة مـــرتــبط
بـاستـقالليـة األثر الـفنّي. أصـبح هذا
األخـيـر مـشـيّـدا لـلـقـيم مـنـذ الـلـحـظـة
عنى التي صار فـيها موضع تـعدّد ا
يتحرّر هكذا األثر من واحدية  ومن
ـعـرفـة أوإلى أي تـبـعــيـته لـنـظــريـة ا
ــثل هـذا ايــديـولــوجـيــا أيـا كــانت. 
االنــفــتــاح خـاصــيــة اإلبــداع الــفـني
ـيّز ـعنـى "  وإن ما  مـوطن إنشـاء ا
ـعنـى هوأنه كـشف وانـكـشاف هـذا ا
يـــتــراوح بــ الــظــهـــور والــتــخــفي
فـهوجـدلـيـة أنـطـلـوجـيـة يـتحـقق من
خاللـهـا األثــر الـفـني وتـتــفـعّل قـيـمـة

التجربة الفنية.
ــتــأمل فـي الــلــوحــات الـــفــنــيــة ان ا
والـتـشكـيـلـية يـكـتشف الـزخم الـهائل
تـضـمنه من الـرمـوز احلـاملـة لـهـا وا
فيـها حيث يـكون الـعمل الفـني ملغم
عـنى والرموز الـتشكـيلية من ذلك با
ــثل الــلـون هــذه الـلــوحــات حــيث 
األسـود احلامل لـلـشكل ومـتـضمن له
مع إضـــافــات لــونـــيــة تـــعــاكـــســيــة
مــعـــبــرة عـن تــبـــاين تـــنــاغـــمي بــ
األلــوان يــحــمـل في طــيــاته إحــاالت

سيمائية متعددة ومختلفة.
  إن مــــخــــتــــلف هــــذه الـــعــــنــــاصـــر
ـكن أن تــكـون مـجـال الـتــشـكـيـلــيـة 
تـكــرار ومـعــاودة بـطـريــقـة مــبـاشـرة
أوغيـر مبـاشرة لـترحل بـنا إلى عالم
ـــكـــان الـــروح الــــذاتي وعالقــــته بــــا
والــــذاكــــرة والــــتـــذكــــر ذلك أن " أن
إهـتـمـام الـراوي بـإسـتـعـمـال الـسطح
اخلـارجـي لـلـلــوحـة كــمـجــال حـيـوي
ــكـنه من الــعـبــور نـحــوالـســيـطـرة
ـــهـــمــة الـــفـــاعـــلـــة عـــلـى احلـــركـــة ا
ــطــروح ضـــمن عــالم لـــلــمــوضـــوع ا
لــــوحــــته الــــرحب أن هـى إال إشـــارة
مــتـمـيـزة لــلـمـســيـرة الـطـويــلـة الـتي
تـسمـة بـالتـطور قـطـعهـا الدكـتـور وا
ــــتــــواصل ــــضــــطـــــرد واإلبــــداع ا ا
والواقع... أن الـصفـاء التـشكـيلي في
أعمال الدكتور (عبد الستار الراوي)
والــتــكـويــنــات الـلــونــيـة اجلــرئــيـة..
اجك.. واأللـوان اخملـتلـفة ـائيـة.. ا (ا
ـسـاحـات الـتى األخــري) احملـكـمـة وا
ـشــاهــد بــأنـهــا تــقــتـرب يـحــســهــا ا
بـعـضهـا من الـبعض اآلخـر وتـتبـاعد
فـيهـا بـيـنـهـا تـباعـدًا يـسـاعـدهـا على
مـهمـة الـتكـوين الـلونى مـحددًا داخل
الـلـوحــة تـكـاد تـكـون مــتـرابـطـة هـنـا
ومـتصـلـة أوأنـهـا مـنطـلـقـة من نـغـمة
ضـوئـية واحـدة " اسـتنـادا لـعنـاصر

لونية مخصوصة.  
وتـكـمن قيـمـة هذا الـغـوص في ذاكرة
الطفولة ورصد عناصـرها التشكيلية
كان - الكرخ واللونية يحيلنا إلى " ا
" وخـــصـــائـــصه الـــروحـــيـــة في ذات
الـفـنـان وهـومـا كـان مـجـال جتـسـيد
تشكيلي في عدة أعمال فنية من ذلك
هـذا احلـوار الـتشـكـيلـي ب الـفـضاء
والــشــكل واخلط والــكــلــمــة والــلــغـة
ُـــعــــبـــر عن الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة ا
واخلصـوصيـة محقـقا من خالل ذلك
جتـانس لـوني مـخصـوص من خالل
اكــتــســاح الــلــون األســود لــلــفــضــاء
الــلـوني لــلـوحــة والــذي عـنه يــكـون

ـــا هــواإلنــســان الـــوحــيــد الــذي له
ـعنى وإن كان ذلك القـدرة على خلق ا
من الالمعنى اعتمادا على أسلوبا ما
في الــتــعــبــيــر لــونــيــا والســيــمـا أن
األســلــوب هـوالــطّـريــقــة الـتـي عـنــهـا
يـتـحــقّق الـفــنـان والـتّــجـلي من خالل
"حتوّل التّجربة الذّاتية إلى أثر فنّي"
والغـوص في عالم الـذات اخملصوص
واستحالة الفنّ ذوتـعبير أنطولوجي
وهوما يتراءى لنـا منذ الوهلة األولى
لرؤية األعـمال الفـنية لـ " عبـد الستار
الـراوي " واإلدراك الــبـصـري لـهـا من
خالل تــفــعــيل دور الــفــنــان في كــسـر
الصمت أورسم ذلك الصمت الصارخ
ط اإلسـتــرجـاعـات اعـتــمـادا عـلـى " 
الـذهـنـية اخلـالـصـة "  ويـكون ذلك من
خالل " اسـتـعمـاله لـلـسـطح اخلارجي
ــكـنه من لــلـلــوحـة كـمــجـال حــيـوي 
الـعبـور نـحـوالـسـيطـرة الـفـاعـلـة على
ـطـروح ـهـمـة لـلـمـوضـوع ا احلـركـة ا
ضـمن عـالم لـوحـته الـرحب أن هى إال
إشارة متميزة للمسيرة الطويلة التي
تـسـمـة بالـتـطور قطـعـها الـدكـتـور وا
ـــــتــــواصل ـــــضــــطـــــرد واإلبــــداع ا ا
والـواقع... أن الـصفـاء الـتشـكـيلي في
أعمال الدكتور (عبد الستار الراوي)
والـتــكــويــنــات الــلـونــيــة اجلــرئــيـة..
اجك.. واأللـوان اخملـتـلـفة ـائـيـة.. ا (ا
ـســاحـات الـتى األخـري) احملـكــمـة وا
شاهد بـأنها تقترب بعضها يحسها ا
من البعض اآلخر وتتباعد فيها بينها
تبـاعدًا يسـاعدها عـلى مهمـة التكوين
الـلــونى مـحــددًا داخل الــلـوحــة تـكـاد
تـكون مـترابـطة هـنا ومـتصـلة أوأنـها
منطـلقة من نـغمة ضـوئية واحدة... "

اعتمادا على أسلوبا تشكيليا ما.
عنى يـكون  االنشـغال والتـفكير في
جــوهــر األثــر الــفــني  هــوبــاألسـاس
تــفــكــيك وحتــلــيل ورصــد لألســلـوب
سار باعـتباره شـرط إدراك وحتديـد ا
اإلبـداعي والـذي عـنه تـنـبـثق الـقـيـمـة
ـسار ـعنى من خـالل البـحث في ا وا
اإلنـــشــائـي لــلـــوحـــة واألثـــر الــفـــني
ا هي والسيما أن اإلنشائـية تتحدد 
سار اإلبداع " والذي " تساؤال نظريا 
عنى : فهومعنى خام عنه يتضاعف ا
مـــتــضــمن فـي األثــر الــفــنـي ومــعــنى
مـتــعـدد وال مـتـنـاهي في طي اإلنـشـاء
ـعانى والـتـأسـيس والـبحـث في كل ا
ـنـبــثـقـة من لـوحـات " عــبـد الـسـتـار ا
ـتـعـددة الـراوي " واسـتـحـضـاراتـهـا ا
ـنــظــور مـا لــلــذاكـرة  الــتي تــخــضع 

ورؤية ما وتصور ما.
ـعـنى وهـذا الـفـكر من ويـرتـسم هـذا ا
ــمـكــنـة بـ خالل جــمـلـة الــعالقـات ا
ــــبـــدع وذاته واألشـــيــــاء والـــعـــالم ا
اســـــتـــــنــــــادا لـــــعـــــامـل أســـــاسي أال
ثل وهواستـحضار الـذاكرة حيث " 
األثـر الــفـني دائـمــا هـذا الــبـون الـذي
ـبدع عالقة مع ذاته يقيم بـواسطته ا
ـعـنى ومـع األشـيـاء ويــطـرح ســؤال ا
عـبـر انـفـتـاحه عـلى الـعـالم "  تـفـاعال
مـع كل أشـكـال الـعـدمـيـة والتـي عـنـها
يـصـبح الـوجـود وجـودا عـبـثـيـا دون
مــعـنى ودون قـيــمـة من خالل جتـاوز
ذاكـــــــرة احلــــــرب والـــــــصـــــــراعــــــات
االديــولــوجــيــة والــســـيــاســيــة الــتي
اخـتزنـتـها الـذات في الـذاكرة خـاصة
في مـعـرضه الـذي قـام به فـي طـهران
بـاعـتـبـاره " أمـنـيـات عـراقـيـة مـؤجّـلـة
خارج مواعيـد الزمن " في إطار رؤية
اسـتـشـراقـية تـفـاؤلـيـة حتـت عـنوان "

الغد ".
ــعــرض فــارقـة إبــداعــيـة  ويــعــتــبـر ا
وأنطلوجية تعـبير عن خاصية الفنان

دينة. الشكل ويتكون فضاء ا
تكمن خصوصية الـتجربة الفنية لـ "
عـــبــــد الــــســـتــــار الــــراوي " في ذلك
االلـتـحـام االسـتلـهـامي بـ التـعـبـير
الـتشـكـيـلي والـتـعـبـيـر الـشـعري من
خالل االنشغال ذات الفنـان بالتعبير
عـن القـيـمـة الـسّـحـريـة لـلـ " الـكرخ "
مـن خالل تـتـالي الـكـلـمـات الـشـعـرية
ـكان حـولـها لـتـكـشف عـمـق مـعنـى ا
ومـــدى عــمـق مــعـــانــيـه في  " ذاكــرة
ـكن اختـزاله في الـراوي " وهـومـا 
هذه الكلمات الـشعرية حتت عنوان "
فردوس الكرخ أيام الطفولة األولى":

في البدء
اءَ احلبَ فكان الكرخْ خلقَ الله ا
ْ قمراً أخضرَ يسبحُ في ماء الع
يشرقُ في الروح.. وفى قلبِ الكونْ
إيثارًا لآلخر.. إعالءً لإلنسانْ

حبًّا للناس كلَّ الناس
( لألرض للوطن وجملد الـ (نحنْ

مـنـذ األزل .. ونـوارس خـضـر الـياس
تعدو..

.. فوق القلب
وعلـى جسر الـكرخ.. يـنتـظر الـعشاق

الفقراء
يتولى عُرس الدم

فيطلُّ من فردوس اخللد الشهداء
تـفـصح هـذه الـكـلـمـات الشـعـريـة عن
ـوقع وعـي الـفـيـلـسـوف - الـشـاعـر 
ـــكـــان - الـــكـــرخ  ومـــدى ارتـــبــاط ا
كينـونته به وهومـوطن الوجود وما
بـشـرطه تـكـون ذاتـيـتـه اخملـصـوصة
ويــكـــشف " الــراوي " مـن خالل هــذه

الكلمات موطن الوعي وكونيته   
حتـيـل هـذه الـهـمسـات الـشـعـريـة عن
ـمـيـز لـذات الـفـنـان الـعـمق الـفـنـي ا
بـاعــتــبـاره يــرسم من خالل كــلــمـاته
الشعرية  " روح الـكرخ " ويجسد من
خاللهـا لوحـة فنيـة في شكل كـلمات
ـــا يــفــتح اجملــال لـــلــتــواصل بــ
: تكـامل الـفـنان ـمـارسـتـ الفـنـتـ ا
التشكـيلي والشاعـر حيث يشكل من
خالل الكلمات ألوان لوحاته الفنية.
تتجلى فرادة التجربة الفنية لـ " عبد
الــســتــار الــراوي " في ذلك االلــتــزام
الــواعي بــقــضــايــا وطــنه  اجملــروح
والـبُـعـد الـسـيـاسي حـيث ال تـخـتزل
جتــربــته الــفــنــيــة في اإلفــصــاح عن
الــــــبـــــعــــــد الـــــذاتـي      وخـــــواجله
ا في مدى انـشغاله اخملصوصـة وإ
بــقـــضــايــا الــوطـن.تــكــمن الـــقــيــمــة
األسـاسيـة للـتجـربة الـفنـية  لـ " عـبد
الـســتـار الــراوي " هــوذلك االنـهــمـام
شاغل احلياة اليومية والسياسية
مـنـهـا خـاصة والسـيـمـا انه مـنـخرط
في الفعل الـسياسي وعاش الـتجربة
عنى يكون " الراوي الدبلوماسيـة 
" شـــاهــدا عــلـى الــواقع الـــســيــاسي
مـيز له بل أكـثر من ذلك والصـراع ا
الـوعي بـقــضـايـا عـصــره وانـشـغـاله
ــسـائـل الـســيــاسـيــة بــاعـتــبـاره بــا
مواطنا وسياسيا منخرط في الواقع

ومتفاعل معه. 
ــعـــنى احلــقــيــقـي لــلــمــواطن ال إن ا
يــــتــــجــــســــد مـن خالل الــــتــــعــــريف
ـا هـوفـرد الـسـيــاسي له اإلنـســان 
مــــنـــخـــرط مع اجملــــمـــوعـــة من أجل
تـأســيس مــجـتــمع مــدني قــائم عـلى
ــؤســســات وعـــنــهــمــا جــمــلـــة من ا
ا هـومواطنا حرا بتجسـد اإلنسان 
مـــحـــقق لـــشـــروط الـــعـــيـش ســـويــا

سياسيا
ــعــنى احلــقـيــقي ال ــواطن بــا . ان ا
يتحدد في اجملـال السياسي احملدود
ـــقــ والـــضــابط والـــذي يــؤدي  وا

ـمـيزة يـحـيل لـلـجـدلـيـة الـوجـوديـة  ا
للفنـان باعتباره مـجاال للتداخل  ب

مــــا هـــوذاتي ومـــا هــــومـــوضـــوعي 
ـارسـة ـعــنى يـكــون األثـر الــفـنـي 
مـتـعـددة األبعـاد مـنـها مـا هـووجودي

وفكري وعملي سياسي.
ـعـهـد × مـسـاعـد لـلـتــعـلـيم الـعـالي بـا
ـهـديـة الـعــالي لـلـفــنـون واحلـرف بــا
تــونس اخــتــصــاص نــظــريـات الــفن

وفلسفة الفن.
ـمــارسـة   تــتـجــلّى قـيــمـة اإلبــداع وا
فهومي في الفنيّة  من خالل البحث ا
عـتمـدة في عمـلية عـاني واآلليـات ا ا
خـلق الصـور و إنشـاء عـوالم مفـارقة
الغاية منها التأسيس للعالم سواء 
ــعـــنى كـــان ذلك مـن خالل تـــفـــعــيـل ا
أوجتاوز هذا العالم وهوبحث نظري

وفلسفي وفني 
مـجـاله االنـهـمـام بـالـواقع الـسـيـاسي
والتأسيس لوعـي نقدي ذوبعد لوني
وهـــومــا نــســـتــقــرؤه مـن خالل تــأمل
ـفـكر األعـمال الـفـنـيـة لـلـفيـلـسـوف وا
ـــبــدع عــبــد الــســتــار الــســيــاسي وا
الـراوي حــيث تــكـشـف هـذه األعــمـال
الـفـنـيـة عن رؤيـة مـخـصـوصـة وفـكـر

واع ونقدي للواقع.
يقـول عبد الـستار الـراوي " أن السفر
داخـل الـلـوحـة جـد مــخـيف... وأيـضًـا
مــخــيف هــوالــســفــر بــ أشــيــائــهــا
الـصـعبـة وبـ ألوانـهـا النـازفـة وب

راس.. هـا الـتركـيـبي... الصـعب ا عـا
ألنه دائمًـا يكـون سفـرًا مضيـعًا قـائمًا
ـــوت... حــد الـــنــزيف بـــنــفـــسه حــد ا

الدموي العارم..."
يـفـصح هـذا الـقـول عـلى داللـة اإلبداع
بـاعــتـبــاره غـوصــا في خـفــايـا الـذات
ــــعــــنى والــــواقـع 
يكون  " الـسفر داخل
الـــلــوحــة " شــكل من
أشــكــال االنــكــشـاف
باعـتـباره سـفرا في "
أشـيائـها الـصعـبة  "
وتصفحا لـ " ألولنها
الـنازفـة " وكـشـفا لـ "
ـهـا الــتـركـيـبي " عــا
مـن خـالل فك رمــــــوز
الـكـيـنـونـة و الـعـالم
وهـوما يـضـفي قيـمة
عـــلى األثـــر الـــفـــني
بـاعـتـبـاره  انـفـتـاحـا
المــتــنــاهــيـا مــجــاله
الــــولــــوج إلى عــــالم
ــــرئـي والالّمـــــرئي ا
واحملسوس واخليال
واخملـــيّــلـــة واأللــوان
والريشة... وهوعالم
مخـصوص وسـحري
يــــتـــــجــــاوز الــــواقع
والعقالني ويـتضمن

ـمــارسـة جتـلّى قــيــمـة اإلبــداع وا
فهومي الفنيّة  من خالل البحث ا
ـعـتـمـدة في لـلـمـعـاني واآللــيـات ا
االجنــــاز وخــــلـق صــــور وعــــوالم
مـفـارقـة الـغـايـة مـنهـا الـتـأسـيس
لــلـعــالم ســواء كـان ذلك من خالل
ـــعـــنى أوجتـــاوز هــذا تـــفـــعـــيل ا
العالم وهوبحـث نظري وفلسفي
يـكـون من خالل الـغـوص في عـالم
ـبـدع وتـقـصّي األبـعـاد الــفـنـان وا
الـفكـريّـة والـنـفـسيّـة والـسـيـاسـيّة
الـــتي ســـاهـــمـت في إنـــتـــاج هــذا

العمل وإبداعه.
ــبـــحث انـــفــتـــاحــا ويــعـــدّ هـــذا ا
المـتنـاهـيا لـلفـكر عـامة ولـلفـلسـفة
خـاصة من خالل الـولـوج في عالم
ـــرئي والالّمـــرئـي واحملـــســوس ا
واخلـــيــــال واخملـــيّــــلـــة واأللـــوان
والـريشـة... وهوعـالم مخـصوص
وســـــحـــــري يــــتـــــجــــاوز الـــــواقع
والـــعـــقالني ويـــتــضـــمن لـــعــوالم
ـــســـاءلـــة مــــغـــايـــرة تــــتـــطـــلّـب ا
ــبـحث والـبــحث ويــتـحــدّد هـذا ا

باجلماليات وفلسفة الفن.
ـفهـومـية ـقاربـة ا إن الـبـحث في ا
لـلفـنان والـفـيلـسوف هـوبحث في
مارسة الـفينة  عن مدى إفصـاح ا
فـكــر ومــعـنى من خـالل انـشــغـال
الفنان بتجسـيد العالقة اإلشكالية
ـمــيـزة لإلنـسـان في الـعـالم وفي ا
الـواقع حيـث يتـراوح الـفنـان ب
الــتــجــســيــد الــفــردي الــتــلــقــائي
ــســـتــقـل واحملــقق ـــبــاشـــر وا وا
ا لـلحـرية والـذاتـية والـتجـسيـد 
هـوذات في اجملـتـمع مـنـخـرطة في
دني والـسيـاسي  وهوما البـعد ا

ÍdOB  WMO

كركوك
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ضــــرورة إلى تــــغـــريب اإلنــــســـان
واخـتزاله فـي رؤية وحـيـدة حيث
ا هوحـامل للمعنى يز الفـنان 
مارسة ومجسد له  حيـث تكون ا
الفـنية مجـاال لالنفتـاح على الذات
وعــلى اآلخـر والـوعي بـالـقـضـايـا
السـياسـية فـيصبح الـعمل لـلفني
وسـطـا تـأسـيـسـيـا لـلـمـواطـنـة في

أبعادها اخملتلفة .
ــسـتـوى تـنــكـشف لــنـا فـي هـذا ا
ـا هي فـضـاء ـمـارسـة الـفــنـيـة  ا
لـلـتـعـبــيـر عن الـهـويـة احلـقـيـقـيـة
للمـواطن - الفنان ومـدى انشغاله
بـقــضـايـا عـصــره والـتـعــبـيـر عن
طلقة سواء كان القيم اإلنسانيـة ا

ذلك شعريا أولونيا.
ـيــز كل مـن الـفــيــلــسـوف إن مــا 
واطن هوأنهم يسعون والفنان وا
إلى خــلق وجــود مــغــايــر لـلــواقع
ـــعـــنى احلــــقـــيـــقي وتـــأســـيـس ا
ـا يــضـفي بُـعـد عـلى لـلـوجـود  
ـمـارسة الـفـنيـة بـاعتـبـارها لـغة ا
تــشــكــيــلــيــة بــاأللــوان واألشــكــال
وحامـلة لـلمـعنى مجـالهـا  احلرية
واإلنـــعــــتـــاق.وانـــطـالقـــا من ذلك
يـنـكـشف لـنـا الـفـنـان الـفـيـلـسـوف
والـفـيـلـسـوف الـفـنـان  لـيـؤسـسـا
ـا لـلـمـعـنى احلـقـيـقي لـلـمـواطن 
هوكائن حر ومستقل فاعل ومبدع

في الوجود.
نـــــتــــبـــــ من خـالل مــــا تـــــقــــدم
خـصـوصـيـة الـتـجـربـة اإلنـسـانـية
لــلـفــيـلـســوف والـشــاعـر والــفـنـان
التشكيلي والسياسي عبد الستار
الـراوي حــيث تــتـفــاعل مـخــتـلف
هذه العـناصر الوجـودية لتؤسس
ألثــر فـني مــخـصــوص سـواء كـان
ذلك فـي الــفــكــر الــفـــلــســفي أوفي
األعـمــال الـتــشـكـيــلـيــة وأشـعـاره
لتـفـصح من خالل ذلك عن شعـريّة
مخصوصة ومسار إبداعي متفرد
يـرنــونـحـواحلــريـة واإلعالء لــقـيم

إنسانية كونية.  
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1-رشـيـدة الــتـريـكي اجلــمـالـيـات
ــــعـــنـى مـــؤلـف صـــدر وســــؤال ا
بـالـلـغة الـفـرنـسيـة سـنة  2001في
باريس وترجم إلى اللـغة العربية
ســـنــة  2009مـن طــرف  األســـتــاذ

والباحث إبراهيم العميري
2-حـامـد الهـيـتي فـردوس الـكرخ
مــــغـــامـــرة أخــــري لإلرهـــاصـــات

مغامرة أخري للوداعة
 جريدة العراق  1999/4/1 

3-ويــزمـــان دني عــلـم اجلــمــال 
1975 ترجمة ظافر حسن

4- عــبـدالــسـتــار الـراوي فـردوس
ــام الــطُــفــولــة األُولى). الــكــرخ (أَيـَّ
دارالــشــؤون الــثــقــافــيــة.  بــغــداد

2000
 5-عــادل كــامل جــريــدة الــعـراق

بغداد 11-6-1998
6-فـيـصل عـبـد الـله عـبـد الـسـتـار
الــــراوي يــــعـــــرض في طــــهــــران
أمــنـيــات عــراقـيــة مــؤجـلــة خـارج
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7-الــــــزمـن جــــــريــــــدة احلــــــيـــــاة
الــلـنــدنـيـة ?2000-3-4رقم الـعـدد

13507                                
7-Délco, Alessandro, Phé-
noménologie et peinture,
Merleau-Ponty, à l'école de
Klée, in archives de philoso-
phie, oct-dec 2002, Tome 65,
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ؤسـسات تـعد مـؤسسـة كولـبنـكيـان من ا
اخلــيـريــة الــتي قـامـت بـإنــشـاء عــشـرات
ـشـاريع في العـراق خالل عـشر سـنوات ا
1960 -1970. وقـــد تــركت بـــصــمـــتــهــا
واضـحـة في بعض األبـنـية الـتي تـعد من
مـعالم بغداد أو احملـافظات العـراقية مثل
ـســتــنــصــريـة مــلــعب الــشــعب وقــاعــة ا
ـهـنـدسـ واجملـمع ونـقـابـات األطـبـاء وا
الـعلمي ومـعهد الفـنون اجلميـلة ومتحف
الــفن احلـديث ومــسـتـشــفـيــات ومـتـاحف
وكـلـيات ومـكتـبات مـا تـزال منـارات فنـية
ـيــة وريـاضــيـة تــقـدم خــدمـاتــهـا وأكــاد
ـؤسـسـة بـإيـفاد . كـما قـامت ا لـلـعـراقـيـ
الـعـشـرات من الـطـلـبة الـعـراقـيـ إلكـمال
دراساتهم العليا في اجلامعات الغربية. 

 ÊUOJM u  u  s
ولـــد رجل االعــمـــال كــالــوسـت ســركــيس
Calouste Sarkis Gul- كـــولــبــنــكــيــان
  benkian 1869 –955 فـي مـــنــــطـــقـــة
أوســــــكـــــــادار  اجلــــــانـب اآلســــــيــــــوي
بـإسطـنبـول ألب أرمني يعـمل باالسـتيراد
والـتصدير. عاش طفولته في قرية قاضي
كوي. درس الفرنسية في مدرسة القديس
يـوسف ثم سـافـر إلى فرنـسـا حيث درس
في مــدرسـة الــتـجــارة في مـرســيـلــيـا. ثم
أرسـله والـده لـدراسـة هـنـدسـة الـنـفط في
Kings College كـلـيـة كـيـنـغـز في لـندن
 . Londonفـي عام 1887 عــاد كـالـوست
إلى اســطـنــبـول ثم لــدراسـة الـصــنـاعـات
الــنـفــطـيــة الـروســيـة في بــاكـو عــاصـمـة
آذربـــايـــجــان. وكـــان والــده يـــتـــاجــر في
الـــوقــود ويــنـــقل الـــنــفط من بـــاكــو إلى
إسـطـنـبـول. خالل فـتـرة قـصـيـرة عـاشـهـا
كــالـــوست في آذربــايـــجــان تــعــرف عــلى
ســمـــاســرة الــنــفط وقــويـت عالقــاته مع
رجـال األعـمـال وخاصـة عـائـلة روتـشـيـلد
 Rothschild الــتي كـانت تـسـيـطـر عـلى
حـقول النـفط هناك. وعن تلك الـفترة كتب

كالوست كتاباً عنوانه ذكريات سفر. 
فـي عام 1892 تـزوج كـالوست من نـفارت
إســيـان الـتي أجنــبت له ابـنــاً هـو نـوبـار
سـركيس  وابـنة هي ريتـا سيـڤارته التي
تــزوجت فــيــمــا بــعــد من الــدبــلــومــاسي
Ke- اإليــراني كـيـورك لــوريس إسـابـيـان
 . vork Essavanفـي عـام 1896 هــاجـر
هناك كـالوست  مـع أسرته إلى الـقاهـرة. 
تــعـرف عـلـى الـكـســنـدر مـانــطـاشف رجل
األعــمــال األرمــني الــذي يــعــمل بــالــنــفط
واألعــمــال اخلــيـريــة وصــار له نــفـوذ في

القاهرة. 
تابعة عقد انـتقل كالوست إلى بريطانـيا 
صــفــقــات في مــجــال الــنــفط  ثم حــصل
حـصل عـلـى اجلـنـسـيـة الـبـريـطـانـيـة عام

 .1902
وأصـبح فـيمـا بـعد مـسـتشـاراً اقـتصـادياً
لـسـفـارتي الـدولـة العـثـمـانـيـة في باريس
ولــنـدن مـســتـفـيــداً من لـغــته الـفـرنــسـيـة
وجـنـسيـته البـريطـانـية لـيسـطر له مـجداً

شخصياً في عالم األعمال واالقتصاد. 

WODH  U d  fO Q
ـفـكـر بـتـرتـيب كـان كـولــبـنـكـيـان الـعـقل ا
Royal انـدمـاج شـركة رويـال الـهولـنـدية
 Dutchمـع شركة شيل  Shellاإلنـكليزية
ــؤثــر ذاك عــام 1907. ومـن خالل دوره ا
حــصل عــلى أسـهم فــيـهــا. وكـان يــطـالب
ئـة من أسهـم شركات الـنفط بـنسـبة 5 بـا
ــا جـعـله الــتي يـسـاعــد في إنـشــائـهـا 
ـائـة أو يـكـتــسب لـقب الـسـيـد خـمـسـة بـا
ـئـة. كـمـا سـاهم في تـأسيس مـسـتر 5 بـا
شــركـة الـنــفط الـتـركــيـة عـام 1912 الـتي
كــــانت تــــضـم شـــركــــة رويــــال دتش شل
ـــصــرف الــوطـــني الــتـــركي و شــركــة وا
ــانـــيــة وشــركـــة كــالــوست ـــصــالح األ ا
كـولـبنـكـيان الـتي اسـتحـوذت عـلى نسـبة
ئـة من شركـة النـفط التـركيـة التي 15 بـا

كانت مهمتها استخراج النفط العراقي.
ـيـة األولى عـام أدى نــشـوب احلـرب الـعـا
1914 إلـى تـأجـيل خـطط كـالـوست فـيـمـا
يــتـعـلق بـإسـتـخــراج الـنـفط الـعـراقي من
حـــقــول كــركــوك. وخالل احلــرب 1914-
1918قــام كــالــوست بــالــتــرويـج لــفــكـرة
إنـشـاء جلـنة فـرنـسـية عـام لـلنـفط لـتـأخذ
ـاني دور شــركـة رويــال دتش والـبــنك األ

ضمن شركة النفط التركية. 
ـتها بـعد انـهيار الـدولة العـثمانـية وهز
في احلـــرب أمــام احلــلــفــاء بـــريــطــانــيــا
وإيـــرلـــنـــدا وفــرنـــســـا وروســـيــا ســـاهم
فـاوضات التي أدت إلى كـولبـنكيـان في ا
تــوقــيع مــعـاهــدتي ســيــڤـر  Sevresعــام
1920 و لــوزان   Lausanneعــام 1923

ب احللفاء وتركيا. 
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فـي اجـتــمـاع عـام 1928 لــشـركــاء شـركـة
الـنفط الـتركيـة قام كولـبنكـيان برسم خط
بـقـلم أحـمـر عـلى خـارطـة الـشرق األوسط
ـنطقة التي اجلـديدة حيث قام بـتحديد ا
يـــســري فــيـــهــا بـــنــد إنــكـــار الــذات بــ
الـشـركـاء. واسـتثـنى مـنـهـا الـكـويت التي
بـقيت حتت احلـماية الـبريـطانيـة. إن بند
وجبه أي من ذكور يُمنع  إنـكار الذات ا
ـسـاهمـ في شـركة الـنـفط التـركـية من ا
الـسـعي لـلـحـصـول عـلى مـصـالح نـفـطـية
بـشـكـل مـسـتـقل في األراضي الـعـثـمـانـيـة
الـسابقة وتـشمل تركيـا والعراق وسوريا
واألردن وفـلـسـطـ ولـبـنـان والـسـعـودية
والـيــمن واالمـارات والـكـويت والـبـحـرين
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فـي تشرين األول  1927 حـدث مـا لم يكن
مــتـوقــعًـا كــركـوك تــطـفــو عـلى بــحـر من
الـنـفط. وما إن بـدأت الشـركة بـاستـخراج
الــنــفط حــتى تــفـجــرت اآلبــار وانــسـابت
أطـــنــان من الـــنــفط عـــلى أرض كــركــوك
وخـاصـة في حقل بـابا كـركـر. تسـبب هذا
االكـتشاف بخالف ب الشركاء على قيمة
الــنـسب فــلـجـأت الــشـركــة الـتــركـيـة إلى
حـسم اخلالف بـ»اتـفاقـية اخلـط األحمر«

عام .1928

حــصـلت كل شـركــة مـسـاهــمـة في شـركـة
الـنـفط الـتـركـية الـتي حتـول اسـمـها إلى
شـركـة نـفط الـعراق عـلى حـصـة نسـبـتـها
ـئة من األسـهم الـكلـية لـلشـركة  23.7 بـا
وكـــانت الـــشــركـــات هي  شـــركــة الـــنــفط
األجنلو فارسية وشركة رويال دتش شل
والــشـركـة الـفـرنــسـيـة لـلــبـتـرول وشـركـة
تــنــمــيــة الــشــرق األدنى.  أمــا كــالــوست
ئة كـولبنكيان فقد حصل على نسبة 5 با
مـن أسهـم الـشركـة ومـن هـنا ذاع صـيـته

ئة.  باسم مستر 5 با
ية في عام 1938 قـبل بداية احلرب العا
الـثانيـة أدرج كولبـنكيـان شركة في بـنما
لــتـديــر أصـوله في صــنـاعـة الــنـفط. اسم

Partex. الشركة
wJK*« ‚«dF U  ÊUOJM u  W ö

تـعـود عالقة كـولـبنـكيـان بـالعـراق إلى ما
قــبل عـام 1928وحــصـوله عــلى نــسـبـة5
ئة بل إلى نهاية الـقرن التاسع عشر. بـا
عـنـدمـا عقـدت عـائـلة كـولـبـنكـيـان شـراكة
وثــيـقــة في جتـارة الــصـوف والــقـطن مع
عــائـلــة قــيـومــجـيــان األرمــنـيــة  وكـلــمـة
قــيـومـجـيـان تــعـني جتـارة الـذهب. وكـان
ـلك فيصـل األول يزور دار العـائلة الذي ا
يـطـل عـلى نـهـر دجـلـة. لـكنَّ احلـدث الـذي
وثق بـدايـة العالقـة ب كـالوست وبـغداد
بـشـكل فعـلي هـو اخلالف الذي نـشب ب
عـائــلـة قـيـومـجـيـان والــسـفـيـر األمـريـكي
آنـذاك سـونـدبـريك. ويـعـود أصل اخلالف
إلى انــتـشـار وبــاء الـكـولــيـرا في الـعـراق
ووصـوله إلى بغداد.في عام  1891قدمت
عـائلـة قيـومجـيان وشـركائـها في الـعراق
الـتــمـاسًـا ضـد الـرسـوم اجلـمـركـيـة الـتي
صدرة فُـرضت على تـطهيـر حزم القـطن ا
ـتــحـدة بــذريــعـة إيــقـاف إلى الــواليــات ا
انــتــشــار وبــاء الــكــولــيــرا عــبــر احملــيط
ـقـدمـة ضد األطـلـسي. كـانت االـعرائض ا
الـرسـوم أظـهـرت تـضرر مـجـتـمع الـتـجار
من قـرارات الـسـفـيـر األمـريـكي في بـغداد
آنـذاك إذ قُـدم االلـتـمـاس بلـغـات مـتـعددة
ومن قـــومــيـــات مــخـــتــلـــفــة مـن الــعــرب
والـيهود واألرمن واإلغريق ومنهم على
وجه اخلـصوص: محمد سعيد الشابندر
وإســحــاق س. ديــفــيــد وســايــدرايــتس
بـاإلضـافة إلى كـيـروبف قيـومـجيـان الذي
تــقــول الـوثــائق الــتـاريــخــيـة أنـه صـعّب
احلـيـاة على الـسفـير األمـريكي في بـغداد
ـا يـتـمـتع به من سـطـوة ونـفـوذ. في عام
ـــلك فــيــصل األول بــتــكــر 1938 قــام ا
كــالـوسـت كـولــبـنــكـيــان من خالل مــنـحه
حـصـانـة دبـلـومـاسيـة بـدرجـة وزيـر. كـما
حــــصل هـــو وأوالده عــــلى اجلـــنــــســـيـــة
الـعـراقـيـة. غـادر كـولبـنـكـيـان فـرنـسا إلى
ـية الـثانـية. الـبـرتغـال خالل احلرب الـعا
ظل كـولبـنكيـان مقيـماً في مديـنة لشـبونة
حـــتى وفــاته في 20 تــمــوز عــام  1955.
ونـقل جثمانه إلـى لندن ليدفـن في كنيسة
الـقديس سركيس األرمـنية. وقُدّرت ثروته
آنـذاك من الـنـفط الـعـراقي بـحوالي  840
مـليون دوالر ليـكون أثرى أغنـياء العالم.
بـوفاة كـالوست كـولبـنكـيان انـتهـت قصة
كــفـاح وجنــاح رجل بـنـى شـركــة نـفــطـيـة
عــمالقـة. قـصـة بــحـاج إلى آن جتـسـد في
فـيـلـم سـيـنـمـائي أو مـسـلـسل تـلـفـزيـوني
تروي لألجيال قصة أكبر مؤسسة خيرية
في الـعـالم امتـدت نشـاطـاتهـا إلى العـديد
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ـلكي الـذي كانت بـعـد اإلطاحـة بالـنظـام ا
ـــد عـالقـــته مـــعه جـــيـــدة وخـــوفـــاً من ا

الـقومي وتـعرض الـشركة لـلتـأميم بادرت
مـؤسسة كولبنكـيات بتقد عرض إنشاء
وتـمــويل مـشـاريع عـمـرانـيـة في الـعـراق.
فــفي أواخـر عـام 1959 اســتـقـبل الـزعـيم
ـــكــتــبه في وزارة عــبـــد الــكــر قــاسم 
سـتـوى من مؤسـسة الـدفـاع وفداً رفـيع ا
كـولبنـكيان لآلعـمال اخليريـة والتعلـيمية

والفنية والعلمية. 
وتـركز اللـقاء على مـنح العراق نـسبة من
ـنـحـة الـثابـتـة من الـنـفط الـعـراقي التي ا
ـئة. و ـؤسـسة وهي 5 بـا تـسـتلـمـها ا
ؤسسة بتمويل تنفيذ االتـفاق على قيام ا
مـشاريع تنموية وإعـمارية على أن يكون
شاريع ونوعـيتها للحكومة اخـتيار تلك ا
الــعـراقــيـة. وقــد أدى االتـفــاق عـلى بــنـاء
صـروح عمرانـية كبـيرة مثل مـدينة الطب
ـــتــحـف الــعـــراقي ومـــلـــعب الـــشـــعب وا
ـسـرح الوطـني ومـتحف الـفن احلديث وا
ـسـمى بـقـاعـة كـولـبنـكـيـان. بـعـد عـام ا
عـلى اتفاق قاسم مع مـؤسسة كولـبنكيان
قــــــــــام في 12 كــــــــــانـــــــــون األول عـــــــــام
1961بــإصـدار الــقـانـون رقم 80. وكـانت
ـفـاوضـات بـ احلـكـومـة الـعـراقـيـة مع ا
شــركـة نـفط الـعـراق قــد اسـتـغـرقت ثالث
ســـنـــوات 1958-1961 وكـــان الـــزعـــيم
ـفـاوضات. قـاسم يـشـارك شـخـصـيـاً في ا
ـذكــور تـقـرر جتـمـيـد ــوجب الـقـانـون ا
إمـتـيـاز الـشـركـة في الـتـنـقـيب عن الـنـفط
الــعـراقي في أنـحـاء الــعـراق واالقـتـصـار
ـكـتــشـفـة واحلـقـول عــلى أراضي اآلبـار ا
ـنـتـجـة الـتي سـبق أن أسـسـتـهـا والـتي ا
ـئـة من قُـدرت مـسـاحـتـهـا بـحـوالي 5 بـا
مـســاحـة الـعـراق. وبـذلك أصـبح من غـيـر
ـمكـن القـيام بـاكتـشاف أو انـتاج الـنفط ا
مـن أبار جديـدة. وقيل أن صدور الـقانون
٨٠ أدى إلـى غـضب الـدول الـغـربـيـة عـلى
نــظــام قــاسم فــتم تــدبــيـر انــقالب قــومي
صرع بـقيادة عبد الـسالم عارف انتهى 

قاسم ورفاقه في 8 شباط 1963. 
بــعــد حـرمــان مــلـكــيــة احتـاد الــشــركـات
األجـنـبــيـة الـتـابـعـة لـشـركـة نـفط الـعـراق
ــئـة من  IPCمـن الـتــنــقـيب في 5.99 بــا
األراضـي الــعــراقـــيــة قـــامت احلـــكــومــة
الـعـراقيـة بـإنشـاء شـركة الـنـفط الوطـنـية
الــعـراقــيـة  INOC عـام 1964 لــتـبــاشـر
بـصناعة الـنفط وتشغيـلها من قبل كوادر
عـراقيـة. في عام 1967 قـام العـراق بعـقد
اتـفـاق مع االحتـاد الـسـوفـيـاتـي لـتـطـوير
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بـعـد تـسلم حـزب الـبعـث السـلـطة في 27
تـموز 1968بـرزت خالفـات بـ احلكـومة
وشــركــة نــفـط الــعـراق  IPCإثــر خــفض
شـركة لصادراتهـا من نفط كركوك وزيادة
صـادرات نفط البـصرة بسـبب االنخفاض
الـــذي حــدث آنــذاك في أســـعــار الــشــحن
الـبـحـري الـذي جعل شـحن نـفط الـبـصرة
ــتـوسط أرخص من إلـى مـوانئ الـبــحـر ا
شــحن نــفط كــركــوك إلــيــهــا. األمــر الـذي
أغـضـب احلـكـومـة الـعـراقـيـة حـيث قـامت
بــتـوجــيه احـتـجــاج شـديــد الـلــهـجـة إلى
الـشركة طالـبت فيه برفع مـعدالت تصدير
نـفط كـركـوك إلى مـا كـانت عـلـيه. عـرضت
الـــشـــركـــة فـي أيــار 1972 زيـــادة أربـــاح
احلــكــومــة الــعـراقــيــة وزيــادة اإلنــتـاج
ـبــالغ الـتي ــوافـقــة عـلى دفع بــعض ا وا
ــلــكـيــة. ولــكن هـذه تــدفع مــقــدمـاً عــلى ا
الـعـروض لم تـكـن كـافـيـة إلشـبـاع رغـبات
حـزب البـعث بعـد أن أدرك أهمـية األموال

في تسيير أموره داخلياً وخارجياً. 
في 1 حـزيـران عام 1972 أصـدر مـجلس

نحل قـانون تأمـيم النفط قـيادة الثـورة ا
رقم 69 الذي صادر أموال الشركة. إذ 
ـوجــبه نـقل جـمـيع األمـوال واحلـقـوق
مـن شـــركـــة نـــفط الـــعـــراق إلى الـــدولـــة
وشـركتها احلكومية اجلديدة التي أطلق
عـليـها اسم الـشركـة العـراقيـة للـعمـليات
الـنـفـطيـة ونص الـقـانون أيـضًـا على أن
تُـدار الـشـركـة بـكـادر شـركـة نـفط الـعراق
ــة. في عــام 1973 نـــشــبت حــرب ـــؤ ا
أكـتوبـر / تشرين بـ مصـر وسوريا من
جـهة وإسـرائيل.  من جهـة أخرى وكانت
سـببًا التخاذ  الـعراق قرارات أخرى ضد
الـــشــركـــات الــنـــفــطـــيــة. إذ أمَّم حـــصــة
الـشـركتـ األمـريـكيـتـ البـالـغة 23.75
ــئـة مـن شـركــة نــفط الــبــصـرة وأمَّم بــا
ئة مـن حصة شل الهولندية من الـ60 با
شــركـة نــفط الـبــصـرة بـحــجـة أن كل من
ـتـحـدة األمـريـكـيـة وهـولـنـدا الـواليــات ا
كـانت تقدم مـساعدات إسـرائيل. كما أمَّم
الـعـراق حصـة شركـة النـفط الـبريـطانـية
وحـصة شـركـة النـفط الفـرنسـية الـبالـغة

ئة لكل منهما.  23.75 با
وفي 20 كـــــانـــــون األول 1973  أصـــــدر
ـنحل قـانون رقم مـجـلس قيـادة الثـورة ا
ــــصـــــادرة حــــصــــة مــــؤســــســــة  101
كــولــبـنــكــيـان بــحــجـة قــيــام الـبــرتــغـال
ــسـاعـدة إسـرائـيـل أيـضـاً. األمـر الـذي
دعـا مـؤسـسـة كـولـبـنـكـيـان إلى تـصـفـيـة
أعــمــالــهــا ومــغــادرة الــعــراق نــهــائــيـاً
وتـوقـفـهـا عن تمـويل أيـة مـشـروعات في
ـــــادة األولى من الـــــعـــــراق. إذ ورد في ا
ـساهمة قـانون تأمـيم احلصة الشـائعة ا
والـتنـقيب في عـمليـات نفط الـبصرة رقم
101 لسنة 1973 مـا نصه تؤ احلصة

ساهمة والتنقيب التي الـشائعة لشركة ا
تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال
والــبـالــغـة ٥% في عــمـلــيـات شـركــة نـفط
الــبــصـرة احملــدودة في الـعــراق وتـؤول
إلى الــدولـة مـلـكـيـة تـلك احلـصـة وكل مـا
يــتـعــلق بـهــا من حـقــوق في الــعـمــلـيـات
ــادة الــثــانــيــة من ــذكـــورة.  ونــصت ا ا
ذكور عـلى أن  تنقل الى شركة الـقانون ا
الـنفط الـوطنـية الـعراقـية مـلكـية احلـصة
ـــذكــورة وجـــمـــيع االمــوال واحلـــقــوق ا
ــوجــودات الــتي آلت مــلــكــيــتـهــا الى وا
ـوجب مادة   1مـن هذا الـقانون الـدولة 
وال تـــســأل عـن االلــتـــزامــات الـــســابـــقــة
ـتعلقـة بتلك احلصـة اال بقدر ما آل الى ا

الدولة وال يعتد بأية التزامات أخرى.  
وتــعــهـــدت احلــكــومــة الــعــراقــيــة بــدفع
تـعـويـضـات لـلـمـؤسـسـة بـعـد اسـتـقـطـاع
ــادة الـــضــرائب والــرســوم. إذ ورد في ا
الـثـالثـة بأن تـؤدى الدولـة تـعويـضاً عـما
ــــوجب مـــادة   1مـن هـــذا آل الــــيـــهــــا 
ـا يــعـادل الـقــيـمـة الــدفـتـريـة الــقـانـون 
بالغ الـصافية لذلك على ان حتسم منه ا
الالزمــة لــلــوفــاء بـالــضــرائب والــرسـوم
واالجــور وأيــة مــبــالغ اخــرى تــســتــحق

ة.  ؤ للحكومة عن احلصة ا
اجلــديــر بــالــذكـر أنه مــنــذ تــصــديـر أول
شــحـنـة لـهــا من نـفط الـعــراق من مـيـنـاء
طـــرابــلس في  3 أغـــســـطس عــام 1934
حـتى تـصديـر آخر شـحنـة لهـا منه في 8
ديــســمــبــر عـام  1975 مـن مـيــنــاء خـور
الـعـمـيـة الـعمـيق; بـلغ إنـتـاج شـركـة نفط
الـــعــراق  1.185.3 مـــلــيــون طن أي مــا

يعادل  8.890 مليار برميل.
{ عن مجموعة واتساب
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الــســمــاوة واحــة وارفـة بــالــعــطــاء والـتي
خـصّبها لقـاحُ األصالة واجملد وطال حديث
ضيئة الـتأريخ معها فـكانت لها الفـصول ا
شرقة التي أضاءت ذاكرتها في شاهد ا وا
أحــداث ومالحم وأسـمــاء كـبــيـرة أثـرت فم
الـزمن بعطاءاتها فكانت حديث مجدٍ وفخر
اذ كُـتـبت عـلى ضـفاف فـراتـهـا أول ملـحـمة
تــغـنـت بـاحلــيـاة واخلــلـود فــظلَّ هــتـافــهـا
الـتليد( هو الذي رأى كل شيء فغني بذكره
يـا بالدي )ايـقـونـة انـسـانـيـة خـالـدة وعـلى
رمـال فـراتهـا غرّد سـطيـح الكـاهن بنـبوءته
ولد النـبي األعظم محمد اخلـالدة مبشـراً 
(ص) ( إذا فـاضـتْ ساوة وغـاصـتْ سـماوة
ولِــدَ صــاحب الــهــراوة ) كـنــايــة عن مــولـد
الـرسـول االعـظم(ص) وغـرب فراتـهـا أيـضاً

تنبي ثائراً مغرداً  وقف ا
وت قداماً وخلفاً         يرون ا
وت اضطرارُ       ويختارون ا
      ومن قصد السماوة غير هادٍ
            فقتالهم لعينيه منارُ

دينة مع الزمن . وهكذا طال حديث هذه ا
الحتـصى رموزها وال تعد عـطاءات ابنائها
فــمن عــبــد احلــمــيــد الــســمــاوي الــشــاعـر
كن الـفيـلسـوف الذي تـرك ارثاً شـعريـاً ال 

جتـاهـلهُ أو نسـيانه كـسـفرٍ خـالدٍ من أسـفارِ
الـفـكـرِ والثـقـافـةِ والـشعـر الـذي مـا زال على
ألـسـنـةِ السـمـاويـ يشـكل اضـاءةً في مـجد
ديـنة وتـراثهـا العـتيـد إلى رموز هذا هـذه ا
اجلــيل من شــعـراء وكــتــاب شـغــلـوا حــيـزاً
كـبيـراً في اجملال الثـقافي وكان لـهم حضور
ـيـدان  هـنـا في هـذه الـبـقـعة في أرض في ا
العراق وكذلك في احملافل االدبية العراقية 
وحـديـثـنا الـيـوم حديث اسـتـثـنائي نـتـناول
فـيه رمز سمـاوي سجلَ حضـوره الفاعل في
ديـنـة خصـوصاً ـيـدان الثـقـافي في هـذه ا ا
والربـعـة عـقـود من الـزمن وكذلـك في احملفل
الــثـقــافي الـعـراقـي وهـو الـشــاعـر والــنـاقـد
ولـود هنا ـربي الفـاضل سعـد سبـاهي ا وا
عــام 1955 والــذي نـشــأ في أجــواءٍ أسـريـة
حتـفل بـاللـغة والـشـعر وقـراءة القـرآن وكلّل
هـذه األجواء بدراسة اللغة العربية بجامعة
الـــبــصــرة عــام  1980 لـــيــكـــون فــضالً عن
عــطـائه في الـشـعــر والـنـقـد مــربـيـاً الجـيـالٍ
عـديدة من الشـعراء والكتـاب تبنى تـأهيلهم
ؤلف واصحاب واصـبح الكثير منـهم من ا
الـدواوين والـذيـن عُـرفت االجـواء الـثـقـافـية

دينة بأسماء البعض منهم . لهذه ا
ـتـحدث واحلـديث عن هـذا الـرمـز قـد يلـزم ا

بـتـنـاول شيءٍ من شـخـصيـتهِ االجـتـمـاعـية
عرفية واالدبية فقد نشأ في وسط أسرةٍ وا
كــادحـة عـن أبٍ عـســكـريّ مــتــقـاعــد كـان له
حــضـور في ذاكــرة أبـنـائـه إذ امـتألت أيـام
ـعامـلـة القـاسـية حـيـاتـهم األولى بفـضـاء ا
الـتي كـان مـردّهـا التـربـيـة الـعسـكـريـة لرب
األســـرة من جــانـب ومن جــانبٍ آخـــر فــقــد
كـرس اهتمامَهُ بـقراءة القران وحـبّهِ للشعر
ومـا  لعالقـته  مع الشـاعر الـعراقي الراحل
مـال  عبـود الكـرخي من اثـرٍ في جتذيـر هذا
االهـــــتــــمــــام فـي نــــفــــسـه خالل مـــــطــــالع
االربـعينيات والذي فرض طابعاً خاصاً في
تــربـيـة من ســيـنـشــأ في ظل هـكــذا تـكـوين
أسـري فكانت حـصة شاعـرنا االستـاذ سعد
ســبـاهي مـن الـتــأثـر بــتـلك الــبـيــئـة ال شك
كــبـيـرةً وواضـحـة فــقـد حـفظ الــشـعـر مـنـذ
طـفــولـتهِ ومـارس كـتـابـة الـشـعـر مـنـذ وقت
مـبـكر في حـياته وله في هـذا ذكريـات قد ال
ا تـسمح طبيـعتها البـدائية باالسـتشهاد 

كتب أو نظم  .
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ــدارج االولى خـــاض الـــغــمـــار وهــو فـي ا
ـــتـــوســـطــة ـــراحل الـــدراســـة أي مـــنــذ ا
واالعــداديــة فــاجلــامــعـة وفـي كل هــذا هـو
يـعتـبر ما كـتبهُ ومـا نظمهُ أبّـان تلك الـفترة
كـتابـة بدائـية  ال  تـرقي الى الوصف بـأنها
ـا يــعـتـبـرهـا شــعـر أو تـقـرأ في مــحــفل إ
بـدايـة التـسـتـحق في نـظـرهِ أن تـشـكـل أثراً

يذكر .
التقيته بعد أن حصلت الفرصة للقاء بيننا
وبـعد رغبة مـني للحفر في عـوالم شعرائنا
وكـتابـنا ورموزنـا وفي عطـاءاتهم وكان لي

معه هذا احلوار 
{ متى هي البداية وكيف ? 

- الــبــدايـة مــنــذ سـنــواتي األولى وأقــصـد
بــــدايـــة االهــــتـــمــــام إذ كـــنـت وفي أعـــوام
الـسـتـيـنـيات فـتىً مـقـبالً عـلى الـدنـيـا كنت
أسـمع كثـيراً الـشعـر في أجوائـنا الـعائـلية
ال وكـان أكـثـر مـا يالحق أسمـاعـنـا شـعر ا
عـبــود الـكـرخي الـذي كـانت لـوالـدي عالقـة
مــــعـــرفـــة أو صــــداقـــة مـــعـه خالل أعـــوام
األربــعـــيــنــات وقــد عــثــرت ذات مــرة عــلى
صادفـات وأنا أراجع ديـوانه وفي أحـدى ا
ـوجود حتت الـيد في هـذا الكـتاب الـقد ا
بـيتنا فقد وجدت على إحدى صفحاته ختم
الـشاعر الكرخي وتأريخ هذا اخلتم في عام
1946 اضـــافــة إلى أجــواء الـــشــعــر الــتي
أشـاعـتـها رغـبـة والدي في بـيـتـنا فـقـد كان
رحــمه الــله قــارئــاً  لــلـقــران الــكــر وكـان
مجتهداً في قراءته في أكثر أوقات فراغه. 
{ هل كانت ظروف الدراسة واالنشغال عائقاً ام

مشجعاً لكتابة الشعر ? 
- احلـمـد الـله الذي هـيـأ لي مجـاالً دراسـياً
مــنــاســبـاً الهــتــمــامي االدبي فــقــد وصـلت
اجلـامعة عام 1976 لـدراسة اللغـة العربية
تـلـك الـدراسـة الـتي بـصّـرتـني اكـثـر بـعـالم
ــيــدان الـــشــعــر وجـــعــلـــتــني اقـــرب إلى ا
وشـجـعني كـذلك التـزام اساتـذتي رحم الله
ـرحـوم الـدكـتـور نوري الـراحـلـ مـنـهم كـا
الـعوادي والـدكتـور مصـطفى عـبد الـلطيف

رحوم الدكتور أحمد النجدي.  وا
{ لـو قـسمت الـشعـراء إلى اجـيالِ فـمن اي جيل

انت ? 
- سـأكــون من اجلـيل الـسـبـعـيـني ومـازلت
سـبــعـيـنـيـاً فـنـاً ومــوضـوعـاً لـكـني لم يـكن
اهـتـمامي الـظـهور والـشهـرة النـها تـسحب
االقــــدام الى االمـــــاكـن الـــتـي ال ارضــــاهـــا
لــنــفـسي النــنــا عـشــــــــنــا في مــراحل كـان
الـــشــعــار في اكـــثــرهــا( الــرقــــص مــقــابل

كرمة) . ا
مـن يـــقف حتت الـــشـــمـس قـــد يـــدفع ثـــمن
ـرحلـة بأن يـكون سـخـونتـها فـقد تـطالـبه ا
ـجـد احلـرب مــدّاحـاً وقـد يُـطـلـب مـنك أن 
ـوت والـطـغيـان لـهـذا كان االخـتـفـاء هو وا
االسـلـوب الـذي تـنقـذ لـسـانك وتـأريخك من

شرور الوقوع في ضائقته . 
{ عرفنا لك أكثر من اهتمام من دون الشعر? 
- نـعم أرى في نفـسي مشـروعاً لـلكـتابة في
كـلّ مـجــال أرى لي قـدرة وتــبــريـراً صــادقـاً
لـلـرأي فيه فـقد كـتبتُ فـي النـقد انـطبـاعات
وتـصـورات حـول قـصـائـد لـشـعـراء شـبـاب
وضّـمـنْتُ بـعـضهـا في كـتـابي( حتت سـماء
ـديـنـة ) الـذي صدر عن دار مـسـامـيـر عام ا
2020  فــضـالً عن الــكــتــابــة في الــســيــرة
ـقـاالت والــتـأريخ وكــذلك ضّـمْــنتُ بـعـض ا
الـتي اخـتـصت بـهـذين اجملـالـ في كـتابي

هذا. 
{  كيف ترى أن تكون شخصية الشاعر? 

سكوت - انهُ سـؤال قد يكون من االسـئلة ا
عــنـهــا وال أدري ســر ذلك الـشــاعـر انــسـان
واالنـســان قـيـمـة ومـوقف ومن يـتـخـلى عن
هـذا الــوصف فـهـو رقم في تـسـلـسل دوائـر
الـنفـوس ومنـذ وجودي في احملـافل األدبية
واجــهت الـبـعض مـن زمالء االهـتـمـام وهم
ـوقـفـ مـعـلن مـن ذوي الـوجـهـ وذوي ا
نعم عـلى اللسـان وآخر مسـتتر ال تـقدير له
تـرك لـنـا تأريخ الـشـعر أحـاديث كـثـيرةً عن
مـواقف لشعراء كانوا مـعروض للبيع في
ـــلــوك وهم يـــتــبــارون أســـواق األمــراء وا
ـدح وصــوالً إلى جـاه أو عــطـاء رغم أن بــا
ـثل هذا لـكن مازلـنا زمـنـنا هـذا ال يسـمح 
نـــرى ونــســـمع حـــاالت بــيـع الــلـــســان في
مــحـاضــر أصــحـاب الــسـيــادة والــفـخــامـة
قابل هـنا شعـراء كانوا رمـوزاً للصالبة بـا
ــوقـف مــنــهم مـن تــعــرض إلى ولـــشــرف ا
الضيم والتشريد واجلوع واالضطهاد دون
أن يـغادر مـوقفه أو يـبيع فـنه أمام الـسيف

ال .  أو ا
ـثـنى { بـاعـتـبــارك أحـد الـشــعـراء الـكـبــار في ا
وألكثـر من أربعة عـقود من الزمن مـاذا جنيت في

رحلتك مع الشعر ? 
- جـنـيت الـكـثـير فـأنـا أرى الـشـعـر سالحاً
أواجهُ بـه الهـمـوم واألعبـاء الـنـفسـيـة التي
تـنفس الـوحيـد للـتخـفيف اعـتبـر الـشعـر ا
ولــقـتـل الـهمّ والــضـغط الــنـفــسي  واألمـر
اآلخـــر انــنـي وجــدت لي مـــحــبـــ وهــواة
ـبـغـض رغـم أنني لـشـعـري مـثـلمـا أجـد ا
وعـبـر السـن الـطويـلـة التي امـتدت ألكـثر
مـن أربــعــ عــامــاً وأنــا أرعى أجــيــاالً من
هتم وجدت نفسي أمام حاالت الـشباب ا
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مع مشارفة أنتهاء صالحية عمل احلكومة احلالية ...منحت احلكومة كل من بدرجة وزير
ـرقم 380 في 17 تـشـرين وأعـضــاء احملـكـمـة االحتـاديـة  حـسـب قـرار مـجـلس الـوزراء ا

األولى 2021.
نصرمة !!!  أراضي كهدية عن األعمال التي قدموها للشعب خالل الثالث أعوام ا

نحة شملت فئة خاصة بينما يبقى ن تراه يستحق ولكن !!! هذه ا للحكومـة منح ما تريد 
ـواطنـ السـاكنـ في العـشوائـيات من لك سـكن ويقـدر عدد ا أكثـر من ثلث الـشعـب ال

خمسة مالي الى ستة مالي نسمة  ....
كـان االحرى باحلـكومة ان تـباشر بـإنشاء مـدن سكنـية تفـتح األفق للمـواطن للخالص من
اإليجارات الـتي ترهق كاهل نصف الشعب العراقي بدلًا من توزيع االراضي على الطبقة

ترفة . ا
ان احلاجة الفـعلية للـوحدات السكنـية للبـلد حسب أخر إحصـائية تقدر ب3 مـليون وحدة
سـكـنـية وهـذا االحـتـيـاج يـزداد سـنويـا مع زيـادة الـنـمـو الـسكـاني من  650 - 800 الف

نسمة .
ـواطن في اجملتمع كـونهـا تؤثر ـشاكل الـتي تواجه ا أن مـشكـلة السـكن هي من أصعب ا
على األسـرة بـالـدرجـة االولى واسـتقـرارهـا بـالـدرجـة الثـانـيـة وهي عـامل رئـيسي لـتـفـقـير

اجملتمع .
ـكن إن يـكـون عـائداً ومن اجلـديـر بالـذكـر أن أسـتـثـمارات احلـكـومـة في قـطـاع السـكن 
وطـنيا يـرفد اآلقتـصاد ويـوفر فرص عـمل تتسع إلنـقاذ أكـثر من ثالثة ماليـ شاب عاطل

عن العمل ..
سـاهمت ازمـة الـسكن بـشـكل مبـاشر بـالـتشـويه الـعمـراني لـلمـدن وأسـست للـعـشوائـيات

والبناء خارج األطر احلضارية.
وسجلت أسعار العقارات أعلى مستوياتها في العراق وصلت الن يكون سعر االرض في

ية . بغداد أعلى من أسعار اغلب العواصم العا
د أن نـسلط الـضـوء عـلى فـئـة مـظلـومـة هم عـوائل الـشـهداء وهـنـا نـوّ
الـــذين قـــدمـــوا ابـــنـــائـــهم فـــداء لـــلـــوطن وهـم االن يـــســـكـــنــون
ـنـحهم العـشـوائـيـات أو مـرهـــــــــــق بـاإليـجـار فـهم االولى 
دارا يـؤويــهـــــــــم من بــرد الــشــتــاء وحـر الــصــيف وســطـوة

ؤجر.. ا
{ مهندس استشاري

 كالوست سركيس كولبنكيان مع زوجته

ن تـخـرجـوا من مـن الـنـكـران واجلـحــود 
مـيداني وجـعلني أضـيف في كل يومٍ درساً

جديداً من دروس احلياة والناس.  
{ نالحظ أن الــشــعـــراء الــقــدامى وحــصــراً في
عــهــود مــاقــبل 2003 كــانــوا مــعــدودين وكــذلك
ابداعهم مـعروف في ح بعـد التغيـير السياسي
ظـهـرت أعـداد ال حــصـر لـهـا من الـشـعـراء مـاهـو

تفسيرك لهذا? 
-  قــد تــكــون هـنــاك أســبــاب مـوضــوعــيـة
لـتفـسر ظـاهرة  الـتفـريخ هذه وخـروج هذه
االعـــداد من الـــشـــعـــراء ســـواءً كــانـــوا من
شـعراء الـعربـية أو من شعـراء العـامية في
مـا سـبق هـذا احلـدث أي مـرحـلـة الـتـغـيـير
الــسـابـق في الـعــراق كــان الـشــعـراء أكــثـر
أصــالـة وأكــثـر جــديـة واالن حــ نـريـد أن
نــقـيس مـســتـوى االبـداع الــشـعـري فــأنـنـا
نـتمثل في شـعر السبـعينيـات لتجده أزهى
وارقى مـا وصل الـيه الـشـعـر عمـومـاً النـها
فـتـرة االستـرخـاء السـيـاسي فأنـعـكس هذا
في ابــداع الـشـعــراء فـنـاً وابــداعـاً  فـكـانت
مـواهبهم مـواهب تركت آثارهـا التي نراها
قـممـاً ال ترقى معـها ابـداعات الذين سـبقوا
عهد السبعينات أو الذين تلوا تلك احلقبة
أمـا شـعـراء مـابـعد 2003 فـمـنـهم من أجاد
وأ ضـاف رونــقـاً جـديـداً لـلـقـصـيـدة ونـحن

نشيد بهذا . 
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ومــنــهم من كــان زاحــفـاً  ســاعــدت وسـائل
الـنـشر واالعالم الـتي ال رقـابة عـلـيهـا  على
خـــروج أعــداد هــائـــلــةٍ من أصـــحــاب هــذا
الـوصف  بـحيث أصـبح النـشر والـطبع من
ا دفع إلى مـيسورات الهاوي ال احملترف 
تــدني الــذوق والــذائـقــة وصــرنــا جنـد في
رمـوز الـشـعـر الـعـراقي الـكـبـار الـذين دكّوا
قالع االبــداع في الــسـبــعـيــنـيــات وقـبــلـهـا
الـسـتـينـيـات واخلـمسـيـنيـات الـقـدوة التي
طـبعت الـذائقـة االدبيـة بالـلون الـفني الذي

تميزوا به. 
{ كيف تكـتب القصـيدة ومتى حتـ والدتها وما

هي طقوس كتابتها لديك? 
- الـقصيدة لديّ هي حلظة فوضى وهجوم
غـــيــر مــبــرمـج عــلى الــذات وحتـــطــيم إلى
شـهد الـذي في اجلدار أي تـهشيم صـورة ا
شهد ـشهد واعـادة بنائه فالـشاعر يـرى ا ا
ال كــمــا يــراه غـيــره فــاجلـبـل هـو كــائن من
الــرمل واحلــصى كــمــا يــقــول حــمــزاتـوف
والـــذي يــخـــلق له الـــرهــبـــة هــو اخلـــيــال
سـتفـزَّة فاخلـيال الـذي يوُسسه والـنظـرةُ ا
ـقـدرة الـلـغـوية مـزاج الـشـاعـر فـضالً عـن ا
والـبالغـيـة التي حتـيل االشـياءَ إلى مـشـهدٍ

بليغ . 
ـثـنى مـسـؤولـية { قـبـولك لـرئـاسـة احتـاد ادبـاء ا
كـبـيـرة كـيف تـقـبـلت هـذه الـفـكـرة هل كـانت حتت

طلب أو تأثير? 
- انـا الـذي تـصـديتُ لـلـتـرشـيح وذلك لـسد
الـــطـــريق عـــلى مـن ال أراه جـــديــراً ولـــديه
الـقـدرة عـلى اسـتمـالـة الـكثـيـرين بـوسـائله
الـتي تدرب علـيها سـابقاً والـذي كان يحرك
الــبــعض مــنــهـم الــشــعــور بــعــقــدة اجلـاه

واحلاجةِ الى كسب العنوان .

وكـنت عازمـاً على تغـيير طـبيعـة العمل في
ـؤسـسة الـثـقافـيـة لكن واجـهـنا مـعـوقات ا
ن هم من تـركة وعـقبـات خـلفـها الـبعض 
الـــعـــهـــد الــــســـابق ونـــحن االن مـــاضـــون
ـديـنـة ـشـروعـنـا الـثـقـافي خـدمـةً لـهـذه ا

زيد للمشهد الثقافي.  ونتمنى أن نقدم ا
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{ حدثنا عن عالقاتك باألدباء من جيلك? 
- انـا مـا يــرسم طـبـيـعـةً لـعالقـاتي بـعـمـوم
الـناس هو صـدقهم ونقـاؤهم وصاحبي من
ـوقف واخـتلف مع أراه صـادق الـلـسـان وا
مـن أراه ذا وجهـ واحلـقيـقـة اني واجهت
نـفــاقـاً لألسف الـشـديـد لم أجـده في سـيـرة
سـلـوك حـتى الـسـيـئـ من الـناس  رغم أن
وقف الـكـثيـر من االدبـاء هم من أصحـاب ا

النقي الطاهر. 
{ اريد االن التعريف عن اصداراتك? 

- عـنـدي مجـمـوعة من اإلصـدارات الـبعض
مــنــهـا لم أعــثــر عـلــيه حــتى في مــكـتــبـات
أصــدقــائي أمــثــال اجملــمــوعــة الــشــعــريـة

عنونة/حديث مع البحر/ 2001 ا
عنـونة/ سـمفـونية واجملـموعـة الشـعريـة ا
الـرايات/2002 واالصـدارات التي ب يديّ

االن هي :
ـشـاركـة ـان الـثـقـافي الـعـراقي/  1. الـبــر
رحـوم أحمد عبـد جاسم واالستاذ زمـيليّ ا

حس علي التوبي/2004
2. غداً فم االيام مجموعة شعرية/ 2005

3. لم تــزل كــربـالء/ مــجــمــوعــة شــعــريـة/
2008

4.  ديـوان شـعـر عـمـودي بـعـنـوان / طـائـر
الــلـيل/ 2010 . مــجـمـوعـة شـعــر تـفـعـيـلـة
بــعــنــوان/ الــعــزف عــلى الــوتــر اخلــامس

2020
6.كـتاب مقاالت في النـقد واالدب بعنوان /

دينة/ 2020 حتت سماء ا
7. مـجمـوعة شـعر تـفعـيلـة بعـنوان/ هـناك

انتظرني/ 2021 وحتت الطبع 
حــكـايـات من مـديــنـتي مـجـمــوعـة شـعـريـة

بعنوان /وكون السحر /.
ـهرجـانـات واللـقاءات  { وعن مـشـاركاتـكم في ا

السنوية? 
ربد لثالث مواسم - شـاركت في مهرجان ا

2009 / 2007 /2005
شـاركت في مـهـرجـان اجلـواهـري بـبـغداد/
2005 ولـي مــشـــاركـــات في مــهـــرجـــانــات
مـحـافظـات الفـرات االوسط وفي مـناسـبات
وطـنية ودينية فضالً عن اللقاءات الشعرية

في احملافظة هنا 
{ وكلمة أخيرة? 

- جـريـدة الـزمـان قـدمت مـنـجزاً فـي تدوين
ـا تقدم من الـثقـافة الـعراقيـة خصـوصاً و
جـهـدٍ كـبـيـر يـعتـبـر اجنـازاً وطـنـيـاً خلـدمة
ـشهـد الثـقافي الـعراقي تـستـحق التـقدير ا
والـثناء واخـيراً أشكر ادارة جـريدة الزمان
عـمـوماً وأخص مـن العـامـل األخ االسـتاذ
ثابر وتقصيه في مـحمد العامري جلهـده ا
تـدويـن ارثِ وعطـاء أدبـاء الـعـراق فـي هذه

سكوت عنهم. دينة وا ا سعد السباهي يتحدث للكاتب

نـظمـات اإلنسانـية والـشخصـيات الـسياسـية في اغـلب األحيان تـطالب بـتشريع الـكثـير من ا
يادين ... رأة في مختلف ا قوان وترفع شعارات في دعم ا

فردات اللغوية الراقية راة وغيـرها من ا راة  ودعم ا مفردات لغويـة كثيرة مثال .. تمك ا
...نسمع بها هنا ... وهناك ...

 .. لكن إمكانيات قيادية وعلمية لكن  وعلى الرغم من هناك الكثير  من النساء اللواتي 
ناصـب كاستحقـاق فيكون  عن   ولكي  يكون  الـطريق الى  ا ال يـتقلدن مـناصب قياديـة 

طريق 
احلزبية أو احملسوبية ... 

رأة تتعرض  في كثير  من األحيان الى تهديدات كثيرة من  العنف السياسي . أن ا
ـرتـبط بـاحلـصـول عـلى الـسـلـطـة أو االحـتـفـاظ بـها  ,وإن و الـعـنف الـسـيـاسـي   هو  ,أي ا

ة قدم اجملتمع اإلنساني. العالقة ب العنف والسياسة قد
والعنف السياسـي باعتباره وسيلة للتعبيـر عن الرأي السياسي واحلصول على الشرعية أو
كونه وسـيـلة لالنـتـصار الـسـياسي عـلى اخلـصم   هو الـذي يـقوم به فـاعـله ابتـداءً لـتحـقيق
هدف سيـاسي أو للتعبير عن موقف سياسي  ,أو يقوم به فاعله ردا ً على موقف أو حالة أو

عنف سياسي مسلح .
وثمـة شـبـة اتـفـاق بـ اغـلب الـدارسـ لـظـاهـرة الـعـنف الـسـيـاسي عـلى عن الـعـنف يـصـبح
الـسـؤال  أين    كل  هـذا  سـيـاسـيـا عـنـدمــا تـكـون أهـدافه أو  دوافـعه سـيــاسـيـة  . وبـ

رأة ?  اإلجابة في كلمة ( كوتا) استحقاق  ا
اسـتخـدم هذا كـلمـة كوتا (quota ) مـصطـلح التـيني األصل يـقصـد به نـصيب أو حـصة”
صـطـلح بدرجـة كـبيـرة لإلشـارة إلى تخـصـيص نسـبة ,أو عـدد مـحدد من مـقـاعد الـهيـئات ا
ـرأة إلى مواقع ـانات واجملالـس البلـدية لـلنـساء وذلك لـضمـان إيصال ا ـنتـخبـة مثل: الـبر ا
وقـتة التي تـلجأ إلـيها الدول ثل أحد احلـلول ا التشـريع وصناعـة القرار. بـاعتبـار الكوتـا 

رأة في احلياة العامة. واجملتمعات لتعزيز مشاركة ا
ـا يسمى بـ”التـمييـز اإليجابي ?”والـذي أطلق ألول مرة في ـصطـلح تاريخـيًا  ارتبط هذا ا
ـتحـدة األمريـكيـة علـى سيـاسة تـعويض اجلـماعـات احملرومـة (األقلـية الـسوداء) , الـواليات ا
ـؤسـسـات الـتــعـلـيـمـيـة ـوجـبـه ا حـيث  تــطـبـيق نـظـام حــصص نـسـبـيـة “كـوتـا ?”ألـزمت 

قبول فيها لألقليات األثنية (السوداء)  بتخصيص نسبة معينة من الطالب ا
لكن احلديث عن الـكوتا الـنسـائية كـمطلب حـقوقي بدأ يـستـمد قوته ومـشروعيـته منذ انـعقاد
ي الـرابع في بكـ عام 1995م والـذي اقـر وجوب اعـتـماد مـبـدأ الكـوتا ـرأة العـا مـؤتـمر ا
رأة فـي احلياة الـعامة كتـميـيز إيجـابي يسـاهم في تفعـيل مشـاركة ا
ئة في حدود السنة وصوالً إلى حتقيق نسبة ال تقل عن  30با
كـن استـخـدامـها 2005م. واقـتـرح نـظام “الـكـوتا” �كـآلـيـة 
ـشــكـلــة ضـعف مــشـاركـة الــنـســاء في احلـيـاة كـحل مـرحــلي 
ـشـاركة في مـراكـز صـنع الـقرار الـسـيـاسـية وعـزوفـهن عن ا

وللحد من اإلقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.

إن تـمـلُك عـربـة الـنـقل (الـسـيـارة) من احلـقـوق الـدسـتـوريـة الـتي يـحق أليِّ فـردٍ في اجملـتـمع
بـاقتـنائـها واسـتخـدامهـا باعـتبـارها جـزءًا من احلقـوق اخلاصـة شأنهـا شأن األكـل والشرب
ـا لـها من سـكن وبـعـد تقـدم الـعصـر وتـطوره أصـبـحت السـيـارة من ضروريـات احلـياة  وا
فـوائد قد تُـعد وال حتصى ال بل أصبـحت عالمة تدل عـلى الثراء(من وجهـة نظر اجتـماعية)
بيـد أنَّ ذلك طـفح بنـا إلى مـشكـلـة مفـادها الـتـضخم الـكـبيـر في أعداد الـسـيارات والـذي قد
اليـ بـعدمـا كـان في عـداد األلـوف بـسبـب سوء الـتـخـطـيط من قـبل الـدولة من يـصل إلى ا
جهة والتقـدم االيديولوجي في األفكار االجتماعية من حيث اعتبار السيارة تدل على الرفعة

والثراء من جهةٍ أخرى األمر الذي أفقد قيمة السيارات وفوائدها. 
ـؤثرة عـلى احليـاة الـيومـيـة ألفراد اجملـتمع شـاكل ا ـروريـة من ا بـاتت ظاهـرة االزدحـامات ا
قاطـبـةً دون أدنى شك وعـلى مسـتـوى الـعاصـمـة بغـداد قـد وصلـنـا إلى مـرحلـة ال تـطاق من
رورية حـيث امتالء الشوارع الـرئيسيـة والفرعيـة واألزقة واألرصفة واحلـدائق والتقـاطعات ا

ا جعلنا أمام خناقات مرورية ليلًا ونهارًا على حدٍ سواء.  بالسيارات 
ـثال ال احلـصـر فـفي فـرنـسا وقـبل أعـوامٍ عـدة الحـظت احلـكـومة الـفـرنـسـية وعـلى سـبـيل ا
ـروريـة فـشـرعت بـإجـراءات ذات مـنـحـنى تـخـطـيـطي ألّـا وهـو تـضـخم ظـاهـرة االزدحـامـات ا
ـؤسـسـات ـوظـفي ا ـنـاطق وتـكـون مـجــانًـا  تـخــصـيص سـيـارات نـقل كـبــيـرة تـمـر بـجـمـيـع ا
ـا جـعل أفـرادها ـا عمـلت عـلى رفع سـعـر الـوقود  احلكـومـيـة ولم تـكتـفي بـهـذا احلل وإ
عـامـةً وموظـفـيـها خـاصـةً أمـام خـيار واقـعي وحـيـد ال ثانٍ له بـغـيـة احلـد والتـقـلـيل من هذه

ؤثرة على سير أعمال الدولة وأفراد اجملتمع.  الظاهرة ا
وعــلى مـسـتــوى الـعـراق وحـسـب االحـصـائـيــة الـتي أعـلــنـتـهــا وزارة الـتـخـطــيط فـإن أعـداد
السيـارات في العراق قـد جتاوز سبـعة مالي سـيارة في سنة  2020 األمـر الذي أدى إلى
دق نـاقوس اخلطر الـذي يوشكنا عـلى شفى حفرةً من الـكارثة في السـنوات القليـلة القادمة
ــكن أن تـسـتــوعب مـثل هــكـذا أعـداد هــائـلـة من الســيـمـا في ظل الــبـنى الــتـحـتــيـة الـتي ال 
السيـارات فضـلًا   عن إن الـبنى الـتحتـية أصـبحت غـير صاحلـة بسـبب اإلهمـال احلكومي
وعـدم إعادة الصيـانة بصور دوريـة ومستمـرة من قبل اخملتصـ األمر الذي ينـذر بحصول
كن ـشكـلـة لـذا  كـارثـة إذ لم تـوضع حـلول قـانـونـية عـلى أقل تـقـديـر حتد من تـفـاقم هـذه ا

توالية اآلتية:  اإلشارة مبدئيًا للحلول القانونية وفق ا
ن يـروم استيراد سيـارة من خارج البلد 1/ فرض ضرائب جمـركية ذات قيمـة كبيرة جدًا 
ألن في ذلك سيـعود بالـفائدة لـلدولة من حـيث انعـاش اخلزينـة العامـة بأموال إضـافية كـبيرة

من ناحية ووضع حد لتضخم ظاهر أعداد السيارات من ناحيةٍ أخرى. 
2/ فـرض ضـرائب كـبـيرة جـدًا عـنـد بـيع وشـراء السـيـارات بـ أفـراد اجملتـمع لـلـتـقـليل من
ترسخة لدى أفراد اجملتمع. ظاهرة تغيير السيارة كل سنة لتحجيم فكرة الرفاهية والثراء ا
ـالـيـة بشـراء بـاصـات كبـيـرة ورصـدها في 3/ تقـوم وزارة الـتـخطـيط وبـالـتعـاون مع وزارة ا
ا سيضـطر األفراد إلى اللـجوء لباصـات النقل اجملانـية ألن ذلك سيعود الـشوارع مجانًـا 

عليهم بالنفع ماديًا ونفسيًا. 
4/ الـعــمل عـلى إلــغـاء قـرار مــجـلس الـوزارة الــعـراقي رقم (57) الـصــادر مـؤخــرًا بـتـاريخ
ـتضررة من اخلـارج والبـقاء على اسـتيراد 2021/2/16 والـذي أجاز استـيراد الـسيارات ا

تضررة.  السيارات ذات الكفاءة العالية وغير ا
ـرور الــعـامـة في الـعــراق بـالـتـوقف عن إصــدار لـوحـات مـروريـة وعـدم ٥/ أن تـقـوم دائـرة ا

  تسجيل السيارات
بغية حتـجيم أعدادها وأن يكون تسجيل الـسيارة مقابل اسقاط سيارة
ديرية العامة للمرور في العراق في اآلونة بدلها وهـذا ما تخطط له ا
األخيـرة لـذا تـمـنى أن هـذا الـتـخـطـيط يـرى الـنـور عـاجـلًـا غيـر آجل

ألهمتيه من الناحية القانونية.
ي وباحث..  { اكاد
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الــــــشـــــاعــــــر الــــــعـــــراقـي وقع ديــــــوانـه الـــــشــــــعـــــري
اجلـديد(الصلب) الصادر عـن دار فضاءات بعمان في
جـنــاحـهـا بـقـاعـة سـوريـا واالردن في مـعـرض الـعـراق

الدولي للكتاب ببغداد.
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دراسة السـينـما هي االنـخراط في بعض
أعـــظم الـــقــــصص في الـــعــــالم; فـــاألفالم
تُقحِمنـا في حيواتٍ مخـتلفة وتـنقلنا إلى
أزمنة وأماكنَ أخـرى وجتعلنـا نستكشف
أقاصي أنحاء الطبيعة البشرية. ما الذي
تـــخـــبـــرنــــا به األفالم عـن اآلخـــرين وعن
أنفـسـنا: كـأ وكـأعضـاء في مـجتـمـعات
وكـــأفـــراد? وكـــيف تــــعـــكس هـــذه األفالم
هويـتنـا الثـقـافيـة وموقـعـنا وحـالتـنا في
احلـيـاة ومــكـانــنـا في عـالـم مـتـغــيـر قـبل
يـة االولى لم يـكن للـسـينـما احلرب الـعـا
وجــود في الــعــراق وبــالــرغم من أن أول
فيلم عرض في العراق كان في عام 1909
إال أن ال نشاطـا سينـمائـيا واضحـا نشأ
حيث ظلت األفالم االجنبية الصامته هي
تاحة إلى ان قام بعض التجار بتشييد ا
دن الـعراقـية دور للـسيـنمـا في بغـداد وا
الكبـيرة واخـذوا يستـوردون بعض هذه

األفالم ب وقت واخر.
وفي الـسـطـور الـتـالـيـة نـسـتـعـرض ابـرز

االفالم العراقية:
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فيـلم كـوميـدي عـراقي سـينـاريـو واخراج
اخملرجة الـشهيـرة خيرية مـنصور  ومن
الك وليلى مـحمد ويـعتبر بطولة قـاسم ا
الفـيـلم نـقـلة نـوعـيـة في تـأريخ السـيـنـما
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الـكـومـيـديـة الــعـراقـيـة وأحـد أهم األفالم
الكـومـيديـة الـعـراقيـة حلـد اآلن. وهو من
إنـتـاج شـركة بـابـل لإلنـتـاج الـسـينـمـائي
والتـلـفـزيـوني عام 1988. يتـنـاول الـفـيلم
الك) قــصـة شــاب اســمه نــبــيل (قــاسم ا
مــرتــبط بـــعالقــة حب مع عـــفــاف (لــيــلى
مـحــمــد) ولــكـنه يــعــاني من عــقــدة لـبس
ـا يـتـســبب له بـالـكـثـيـر من الـنـظـارات 
ـواقـف احملـرجــة في حــيــاته الـيــومــيـة ا
والعائـلية وتـتأثـر عالقته بحـبيـبته التي
يكتـشف أنهـا تلـبس النـظارات فـيمـا بعد
وبـســبب عــدم اعــتـرافـه بـضــعف بــصـره
ــشـــاكل فـي دائــرة عـــمــله تــتـــســبـب له ا
ـبــاشـر في وتـســوء عالقـتـه مع مـديــره ا
الـعــمل (شــهــاب احـمــد ) ويــتم نـقــله من
مكـان عـمله إلى مـكـان آخر خـارج بـغداد
ويـتــعــرف عـلى دكــتــوره بـيــطــريـة ( امل
سنـان ) ويـقع في غرامـهـا حتى يـكـتشف
أنـهـا تــلـبس الـنــظـارات أيـضــاَ ثم يـقـرر
فيـمـا بعـد الـعودة إلى حـبـيبـته الـسابـقة
(عـفــاف) ويـرضخ لألمــر الـواقع ويــلـبس

النظارة الطبية. 
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فـلم درامـي بـطــولـة مــيــمـون اخلــالـدي و
سهى سالم وجالل كـمال واخـراج صبيح
عبدالكـر وتأليف الـكاتب صالح مرسي
يـقـدم و عـلي خــيـون  صــدرَ عـام  1987  
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ـمـثلـة التـونـسيـة هـند صـبري شاركت ا
ضمن فعالـيات مهـرجان البـحر األحمر
في دورته األولـى في الــــريــــاض حــــيث
ـــيـــة عـــلى أقـــيــــــــــــــمت نـــدوة تـــكـــر
شرفـهـا. صـبـري ظهـرت بـإطاللـة راقـية
جداً وتليق بهـا وإرتدت جامبسوت من
بـالـلـونـ تـصـمـيم الـسـعـوديـة هـونـايـدا
األبــيض واألســود مع أكـــمــام طــويــلــة
وتتـميـز بيـاقة  V عريـضة تـأتي البـذلة
مع حزامـ من احلبـال. اجلمـهور عـبر
عن إعجابه الكبير بإطاللة صبري هذه
وتداول صور توثقـها بشكل واسع أما
الالفت في األمر فكان سعر هذه البذلة
الذي وصل إلى  2620 دوالر أمريـكي
ـتـابـعـون مـرتفع السـعـر الـذي إعـتـبره ا

جداً.

عــلـمــيـة رصــيـنـة بــالـغــنـاء الــنـابع من
حــنـــايــا الــروح .وأروع مــا أحتــفت بهِ
احلـضــور فـرقـة الـقـيـثــارة أغـنـيـة هـنـا
كـلمـات وأحلان رئـيس الفـرقة الـبـصرة
ـــــقــــيم ـــــلــــحن نـــــاصــــر احلـــــربي ا ا

ارك واالتي تقول كالمتها: بالد
 هـنا البصرة ..هنا شط العرب ينساب
..عــلى قــصــائـدِ الــســيـاب ..شــنــاشـيل
وضــوة وكـمــرة ..هـنـا الــبـصــرة ..هـنـا

البصرة..
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أحـيت فرقـة القيـثارة الـسومريـة مساء
اضي  أمسية غـنائية في قاعة األحـد ا
كــالــيـــري أور بــالــتــعــاون مع الــفــنــان
ي  جـعـفـر الـتـشــكـيـلي  الـعـراقي الـعـا
ــو جـــنــوب طـــاعــون فـي مــديـــنــة مـــا
بـالسويـد  . قدمت الفـرقة مجـموعة من
األغـانـي الـعـراقـيـة  الـتـراثـيـة اخلـالـدة
كـأغنية ياجلمالك سومري حيث تألقت
ــبــهــر وفق أسس الــفــرقــة بــالــغــنـاء ا

طـلـبي  صـدر عام 1972. تـدور أحداث ا
الــفــيــلم عــام  1940حــول إحــدى الــقــرى
العراقـية النـائيـة و التي تصـاب أرضها
بـالـقـحط لـذا يـقــوم مـجـمـوعـة من أبـنـاء
القـرية بـالبـحث عن مـورد ميـاه آخر غـير

األمطار فيقوموا بحفر بئر إرتوازي .
 ”√d « 

بطولـة كل من طعمه الـتميـمي و إبراهيم
جالل و عبد اجلبار كاظم وسامي قفطان
و ســلــيـم كالس  وســيــنـــاريــو واخــراج

فيصل الياسري صدرَعام 1977.
تـدور أحــداث الــفـيــلم حــول ســرقـة رأس
تـمـثـال مـلك احلـضــر سـنـطـروق الـثـاني
ـهـربـ إلى ـطـاردة ا فـتـبـدأ الـشـرطــة 
ســـوريـــا  ثم إلى لـــبـــنـــان  إلى أن يـــتم

استرجاع الرأس.
وقـــال اخملــرج زهـــيـــر الـــبـــيـــاتي ان (من
ــــمـــكـن انـــتــــاج افـالم بـــجــــودة االفالم ا
ـة ولـكن يـجب ان تـكون هـنـاك فـئة القـد
إنتاجية مالئمة وقوية وان تختار مخرج
جــــيــــد وســــيــــنــــاريـــسـت مــــخــــتص في
سينـاريوهـات يظـهر لـنا فـلم جيـد بشرط
ان تكون إنتاجية عالية وفكر مخرج جيد
ـثل ومـؤدي جـيـد ومـصـور ذكي لـديه و
حس فني يظهـر لنا فلم جـيد اذا توافقت

هذا الشروط) .
ويوضح الـبـياتي ان (في وقـتـنا الـسابق

الـفـيـلـم صـورة لـلـحــيـاة الـعـراقــيـة أثـنـاء
احلــرب الــعـــراقــيــة اإليــرانـــيــة من خالل
ـقـاتـالن جبـار وعـمـاد (جالل شـخـصـية ا
كـامل ونـزار الـسـامــرائي) تـعـيش مـديـنـة
الــبـــصــرة والــريـف الــعـــراقي في أجــواء
احلـرب حـيث يــرتـبط جالل بــعالقـة حب
مع سـهى الــفـتــاة اجلـمــيـلـة ويــلـتــحـقـان

بواجبهما العسكري. 
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فـيـلم درامي بـطـولــة كل من سـمـر مـحـمـد
وعــبــد اجلــبــار عــبــاس وزكــيــة خــلــيــفـة
واخـراج جــعـفــر عـلي  وتــألـيف الــكـاتب
غــائب طــعــمـه فــرمــان   اصــداره عــام

تدور أحداث الفيلم حول   1975
مــجــمــوعــة من الـــشــبــاب الــثــائــر الــذين
يعيشون في بغداد اخلمسينيات يسيطر
عـلــيـهم الــشـعــور بـاإلحـبــاط من بـيــنـهم
(سعيد); الذي يُقبض عـليه بسبب قيادته
ألحـد اإلضـرابــات الـعـمـالــيـة و(شـريف);
الــذي يــدفع حــيــاتـه دفــاعــاً عن مــبــادئه
و(حمـيـد) الـذي يـعشق زمـيـلـته (سـلمى)
ويـحـلم بــالـزواج مـنــهـا. تـمــضي احلـيـاة

بالشباب في ظل ظروفهم الصعبة. 
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بــطــولــة كل من خـــلــيل شــوقي و نــاهــدة
الـرمــاح واخـراج مــحــمـد شــكـري جــمـيل
وسـيــنــاريـو ثــامـر مــهــدي وعـبــد الـرزاق

وسائل االعالم كانت مقـتصرة تلـفزيونيا
وأذاعــيـــاً وســيــنـــمــا ولـــكن االن وســائل
االعالم كـثـرت وانـتــشـرت  امـا االن فـعن
طريق الـهـاتف احملـول نسـتـطـيع ان نرى
اهم االفالم آلــتـي أنــتــجت فـي ألــعــالم )
ويؤكـد ان تـدخل التـكـنولـوجـيا احلـديـثة
وتـعــدد وسـائل االعـالم ادت الى انـتــهـاء

السينما في العراق) .
وقال الـسـيـنـاريست حـيـدر الـهـاشمي ان
(كل حالـة زمنـيـة و لهـا أفالمـها اخلـاصة
ـرحلـة  ب فتـرة زمنـية وأخرى  بتلك ا
حتـدثت تـغـيــرات هـائـلـة كـالــتـغـيـر الـذي
يطـرأ عـلى اجملتـمع ) ويـرى ان (اجلودة
والـــفن  فـي زمن قـــبل االحــــتالل افـــضل
بـكــثـيـر  رغـم قـلـة اإلمــكـانــيـات وظـروف

احلصار) .
ويوضح الهاشمي ان (السـينما االن بعد
ثورة التكنلوجيـا فقدت الكثير  إذ فقدت
حتى دورها لـلعـرض  كما  يـرى ان أكثر
ـــهــــنــــة اآلن هم لــــيس من ــــارس ا من 
روادهـا مع احـتـرامه وتـقـديـره لـلـطـاقات
الشـابة ).ويـرى ان (الـتفـكـير في الـسابق
بـخصـوص االفـالم كان فـي جـودة العـمل
ـنـاسبـ لـلـعمل  واختـيـار األشـخاص ا
البس ومكانات التصوير الخ ) وحتى ا
 واضـاف( االن الــهـدف هــو ربــحي لـيس

اال).
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ــمـثـلــة الـتـونــسـيـة درة زروق شـاركت ا
صورة لـها عـبر حـسابـها اخلـاص على
مـوقع الــتــواصل اإلجــتـمــاعي خــطـفت

فيها األنظار بجاذبيتها العالية.
وظــهــرت درة بـــتــوب شـــتــويــة بـــالــلــون
األسـود من الـصـوف وتــركت شـعـرهـا
منسدل على كتفهـا بكامل العفوية كما
طــــبـــقـت مــــاكـــيــــاج أبــــرز مالمــــحــــهـــا
النـاعـمة.وعـلـقت عـلى الصـورة مـحتـفـلة
بـبــلــوغــهـا الـ  15 مـلــيــون مــتــابع عــبـر
حسـابهـا الـرسمي كـتبت: ( 15 ملـيون
متابع.. شكـراً من أعماق قلـبي لدعمكم
جمهـوري العـزيز أحـبّكم الـله يحـفظكم
ويخـلـيـكم لـيّـا دائمـا). اجلـمـهـور تـفاعل
بــشــكل كـــبــيــر مع مـــنــشــور درة هــذا
وتـركـوا تعـلـيـقـات مـحـتـفـلـة مـعـهـا بـهذا

اإلجناز.
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الـبـاحث  في عـلم اآلثار االردني
ــوت اجلــمــعــة عن عــمـر غــيــبه ا
نـاهز  73 عـاما وهو من مـواليد
مـأدبـا و كان مـؤرخـا لـتـاريـخـها
ــــادي ويــــصــــفه الـــشــــفــــوي وا
ـا تـتسع الـبعض بـغـوغل مـادبا 

ذاكرته من معلومات اجتماعية وجغرافية.
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الطـبيب العراقي  تـعيينه  مـديرا عاما لـصحة الكرخ
بدال مـن الطبيب جاسب احلجـامي الذي اعيد الى مقر

وزارة الصحة.
dB½ ÊU½bŽ rG½

الـتــشـكــيــلـيــة الـســوريــة حـاولت أن تــعــكس في صـور
ـدينـة السـويداء معـرضهـا الفـردي األول بصـالة زوم 
ــعـرض حــاالت إنــسـانــيـة مـن مـآسي احلــرب وضم ا

ثالث عمالً.
 nÝu¹ r¦O¼

ـقبل حفال ـطرب العـراقي يحيي في 31 من الـشهر ا ا
في احدى صاالت بغداد احتفاء بحلول العام اجلديد.
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مـثل الدائم جلـمهوريـة العـراق في جنيف  انـتخابه ا
ـركـز جــنـيف الـدولي لـعــضـويـة اجملـلـس الـتـأسـيــسي 

الزالة االلغام ألغراض انسانية.
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الفـنان السوري قـدم على خشبـة مسرح قصـر الثقافة
ـسرحي مسرحية ضمن فـعاليات مهـرجان السويداء ا

(رسائل الفجر ) وهي من تأليفه واخراجه.
v u*« Íd   bL×

الـبـاحـث الـعـراقي ضــيـفـته االحــد مـجـمـوعــة اجلـلـسـة
بـاركةه لـلتـناظر الـفكـري بلـندن  في نـدوة افتـراضية ا

بعنوان (التعليم في العراق والتصنيف العالم).

ÊU e « ≠ f½uð

ـهرجان أيام قرطاج في ختام الدورة 22
ــسـرحــيــة  وفي قـاعــة دار األوبـرآ في ا
مـدينة الثقافة  وبحضور وزيرة الثقافة
ـصـريـة  الـتـونـسـيـة ووزيـرة الـثـقـافـة ا
وأمــام جـمع كـبـيـر من الــفـنـانـ الـعـرب
َّ تـتويج الـفنـانة واألفـارقـة واألجانب  
الـكبيـرة عواطف نعيم   بـصفتهـا كاتبة
ــثــلــة وبــاحــثــة ونــاقــدة ومــخــرجــة و
ـيـة عـرآقيـة مـرمـوقة مـسـرحـية  وأكـاد
ـسرحـية ـتمـيّـز في احلركـة ا ـنـجزهـا ا

العراقية والعربية .
ـهـرجـان تكـر مـدير كـمـا  في خـتام ا
ــسـرح احــمـد عــام دائــرة الـســيــنـمــا وا
حــسن مــوسى بـجــائـزة صالح الــقـصب
لالبـداع العـربي  عن رسالـته االنسـانية
ودوره فـي إعــــــادة اعــــــمــــــار مــــــســــــرح
وبـدوره اهـدى مـوسى اجلـائزة الـرشـيـد
الـى كل  االحــبـــة من مــنـــتــســـبي دائــرة

سرح . السينما وا

{ راجـاسـتان  –وكـاالت - تـزوج فـيـكي كـوشـال وكـاتـريـنا كـيف
ـوضـوع األكثـر شـيـوعًـا على أخـيرًا وأصـبح حـفل زفـافـهمـا هـو ا
وسائل الـتواصـل االجتـماعي.وقـد شـارك الزوجـان صورًا من
ــوقع لـلــتـواصل حـفل (هــالـدي) فـي صـفــحـتــيـهــمـا 
االجـتـمــاعي مـعـتـمـدين الـتـعــلـيق نـفـسه وهـو :"شـكـر
صـبـر  سعـادة".وقـام الـعـروسـان باسـتـعـمـال صـباغ
أصفر وتـلوين جسديـهما به ووجهـيهما وبـديا غاية في
الـســعـادة وهـمـا يـتــصـدران الـتـرنــد بـصـورهـمـا.
وتـــزوج فـــيـــكي وكـــاتـــريـــنـــا رســـمـــيــاً
اضي في سيكس سينسيز اخلمـيس ا
فـــورت بـــاروارا في مـــنـــطـــقـــة ســاواي
مـادهوبور فـي راجاستـان. واحتل
حــفل زفـــافــهــمــا أيـــضًــا عــنــاوين
الصـحف خالل األسـابـيع الـقلـيـلة
ــاضـيــة بــســبب مــقـاربــته الــســريـة. ا
وبحـسب مـا ورد  إجـبار الـضـيـوف على
الـتـوقـيـع عـلى اتـفـاقــيـات عـدم اإلفـشـاء و

حظر الهواتف احملمولة.

بـعض الـســلـبــيـات الـتى تــؤخـر إجنـازاتـك فى مـجـال
العمل.رقم احلظ 2.

qL(«

حـــاول أن ال تـــفــكـــر كـــثــيـــرًا فى األشـــيـــاء الـــتى قــد
رقم احلظ  4. تؤرقك

Ê«eO*«

عملك  به الكثير من الصعاب والعقبات ولكن عليك 
احلكمة فى التصرف .

—u¦ «

تنـاول الـسـوائل التى تـسـاعد عـلى تـهدئـة األعـصاب 
يوم السعد االربعاء.

»dIF «

احلب أجـمل مـا فى احلـيـاة واألجـمل أن حتـبـهـا هى
التعايش معها بحلوها ومرها.

¡«“u'«

هـنية الـتقدم حـليفك عـلى مستـوى احلياة الـعلمـية وا
ما حلمت به سيتحقق.

”uI «

تتخـطى أزمات احلياة بالتفاؤل وتتعامل مع األخرين
نتهى البساطة والتلقائية.

ÊUÞd «

يـجب أن تأخـذ األمور بـبسـاطة وتـفاؤل وال تـبالغ فى 
التفكير أكثر من الالزم.

Íb'«

تــعـــطــيك احلــيــاة أجــمل مــا فــيــهــا. وســيــمــر الــوقت
الصعب.رقم احلظ 3.

bÝô«

شروعـات الصغـيرة قد تأتـيك بربح لم تـكن تتوقعه. ا
تواصل مع اآلخرين.

Ë«b «

تشعـر بالصـداع وتواجه ليـلة صعبـة بعض الشيء ال
كن الراحة فيها.

¡«—cF «

ال تـخــجل من مـفـاحتــة أصـدقـائك من أهـل الـثـقـة في
أدق مشكالتك. رقم احلظ 7.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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علم الوجه الـصبوح غازي ـذيع العـراقي االستـاذ وا غـادرنا الى رحمتـه تعالى شيخ ا
فيصل  اباجـمانة الذي اشرف على جـوانب مهمة من مسيـرتي االذاعية في اذاعة بغداد
الكـثـر من ربع قـرن ومـنذ كـان يـتـبـوأ مـنـصب مـديـر اذاعة بـغـداد ورئـيـسـا القـسـام مـهمه
ـهني عندما كنت علم العمل االذاعي ا وجـهه والتنسيق فتـعلمنا منك ايـها ا نوعات وا كا
توجـهنا بـكلـماتك وحتـاول ان تزرع فيـنا حب االلـتزام واالبـداع  نعم استـاذي ابا جـمانة
ودعـتنـا بخـبر صـادم هز كـيان الـثقـافة واالعالم عـنـدما تـلقـينـا اخلبـر احلزين رحـيلك من
الـقـاهـرة لـتودعـنـا دون ان نـلـتقي بـك او نراك لـنـروي اشـتـياقـنـا بـكل مـاحتمـله من اخالق
ـذيعـ الـذين وطـيـبـة ووجه صـبـوح اكـتـسب حب الـعـائـلـة الـعراقـيـة الى جـانـب فـطاحـل ا
مازالت وسـتـبقى ذاكـرتهـم التغـيب  بعـد سـقوط الـنـظام الـسابق  2003وجـهني االسـتاذ
ـشهود الكبـير سـعد البـزاز بتـفقـد االستاذ غـازي فيـصل وذلك ضمن تـوجيهـاته ووفاءه ا
لـزمالئه الـذين عمـلوا مـعه في دائرة االذاعـة والتـلفـزيـون فقـمت بزيـارته في شقـته بعـمارة
ليـلى خاتون بـالكرادة  وكـعادته استـقبلـني بحفـاوة ونقلت له حتـيات البـزاز الذي طلب ان
نلـبـيي كافـة احـتيـاجاته كـزمـيل وصديق فـبـادرني بالـتـحيـة لـ (ابو الـطـيب) وقال بـاحلرف
الواحـد ( شكـرا البا الـطيب الـوفي وكل مااطـلبه ان تـعدي هـذه االزمة وان يـحفـظ العراق
واهله وان يسدد خـطا البزاز وهو يـدير مؤسسة اعالمـية مهمه مثل  الـزمان ). نعم هكذا
كانت امنيـات وتطلعات احلاج غازي فيـصل الذي ودعناه بالم وحسرة وهي ارادته تعالى
ان يغادرنا وهو بـعيد عن العراق وبغداد لتبقى ذكراه في قـلوبنا ونساله تعالى ان يسكنه

الفردوس .
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بغداد

وعـــبــر طــاعـــون عن ســعـــادتهِ وفــرحهِ
الــغــامـر بــهــذهِ األحــتـفــالــيـة الــرائــعـة
ـــذهـــلــة الـــتي أســـعــدت احلـــضــور وا
طــربـاً.. األمـسـيـة كـانـت  جتـربـة فـنـيـة
رائـعة صـفقت لهـا القلـوب قبل األيادي
حــيث أمــتـزج الــفن الـتــشــكـيــلي الـذي
يـقـدمه الـفنـان الـعـراقي جـعفـر طـاعون
وسـيقى والـلحـن بكـلمات كـمعـرض وا
مــتــرجـمــة الى الــســومـريــة  جتــسـدت
بــأغــاني فـرقــة الــقـيــثــارة الـســومــريـة

حـديـثـة الـتـكـوين  والـتي يـقف ورائـها
ـبـدع نـاصـر احلـربي ـلـحن الـكـبـيـر ا ا
بـتـولـيفـات جـديدة يـدخل فـيـها الـغـناء
الــتـراثي الـعــراقي مع أحلـان جـديـدة..
األمــســيـة كــانت أحــتــفـالــيــة من طـراز
خـاص ونـكـهـة عـراقـيـة بـحـتـة كـسر ت
حـاجز اجلمـود الثقـافي ( العربي ) في
أطار أحترافي محبوك بعمل فني فائق
الـروعـة والـتـنـظـيم يـسـتـحق األحـترام

والتقدير والعرفان ..
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كاترينا كيف

lOOAð∫ جانب من مراسم تشييع الفقيد غازي فيصل في القاهرة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ذيع الكبير غازي فيصل بعد تشييعه في القاهرة. وقالت وصل إلى بغداد أمس جثـمان ا
ـرحوم غازي فيـصل جرى تشيـعه االحد لنقله إلـى بغداد وذلك بعد أن وصل تقارير إن ا

ابـنه عـلي قـادمـا من امـريـكا
وهــذه الـصــور من الـدقي في
الـقــاهـرة حـيث تـمت الـصالة
ـــرحـــوم بـــعـــد صالة عـــلى ا
الظـهر. ويقام مجلس الفاحتة
عـــــلى روحـه الــــطـــــاهــــرة في
جامع بـنية في بـغداد يوم غد
ــــدة يــــومــــ من األربــــعــــاء 
الـسـاعـة الـثـالـثـة عـصـراً الى
. الـسـاعـة  الـسـادسـة مـسـاءاً
وكــان  أصــدقــاء الـراحـل قـد
وجـــهـــوا دعـــوات إلى زمالئه
ومــحـــبــيـه حلــضـــور مــراسم
إسـتـقـبـال الـنـعش في سـاحة
عــبــاس بن فــرنــاس بــبــغــداد

تمهيداً لنقله إلى النجف.



ـنـطـقـة اخلـضــراء بـبـغـداد االحـتـفـال جــرى في ا
الـرسـمي الـرمـزي بـذكـرى مـئـويـة تـأسـيس الـدولة
العراقية  ناقصاً منها أربع وثالثون سنة وهناك
مـن يـطـرح من عـمــرهـا سـنـوات حـكـم عـبـدالـكـر
قــاسم أو سـنـة 1963 ومــنـهم مَن يـقــتـطع سـنـوات
مـلكـية كـاملـة كـانت في عهـدة نوري الـسعـيد ألنه
ــكن ان تــكـون غــيــر راض عـنــهــا وال أدري كم 
ـؤهـلــة لـشـمــولـهـا حـصـيــلـة الـســنـوات الـبــاقـيــة ا

باالحتفال. 
 أمــام ذلك كــله يــرى الـرائي مــشــهـداً يــشف من
ـكن أن ـئـويـة الـرمـزيـة ال  خـلف هـذه الـصــورة ا

يغفله أحد إذ 
يظـهر فـيه جلـياً مَن يـحمل مـعوالً يـهدم فـيه الدولة
سـنـة بعـد آخر بال كـلل وال ملل وال تـراجع وآخر
يـغـرّد بـنـفس احلــمـاس من أجل بـنـائـهـا لـكن من

دون أن يفعل شيئاً. 
ــنــاسـبــة لــيـست حــدثــاً عـابــراً أو مــخـجالً هـذه ا
ـــشــاركــة أو نــســتـــحي مــنـه وال نــريــد تـــوســيع ا
احلضـور فيه كـما جـرى في جزء واحـد منـفصل
عن بغـداد تـتـركز فـيه الـسلـطـة. هي مـناسـبـة لكي
ـا فيه اإلقـليم يظـهر فـيهـا الشـعب العـراقي كله 
ــفــهــوم الــدولــة ووجــودهـا الــكــردي االهــتــمــام 
ومـنـجزاتـهـا في مـائـة عـام  فـالـشـعب الـذي مرّت
عليه هـذه العقود العشـرة بكل ما حتمله من مآس
ـية وجـوع واحتالل ومـعانـاة وحروب داخـلـية وعـا
عني وخيـانات واغتـياالت وهـجرات وفـساد هـو ا
األول والـوحـيـد لـكي يـفـصح عن وجـهـة نـظـره في
ئوية ـئوية ذلك انه وحـده سيعبـر للدخـول الى ا ا
الـثـانـيــة وعـلـيه مـعـرفـة أن يــخـتـار طـريق الـعـبـور
بـــنــفـــسه ال بـــحـــسب رؤى وامالءات وانـــتـــقــاءات
سـيــاسـيــة قــد ال يـكــون له وجــود او تـأثــيـر بــعـد
عــشــرين او أربـــعــ عــامــاً وســتــضــطــر الــبالد
حلذفـها مجدداً  ألنه جـرى تأسيس ثقـافة اإللغاء

واالقصاء كأساس ثابت من ثوابت الوجود . 
هذه مـناسبـة فوق اخلـاصّة يـقف فيـها الزمن في
رؤوس أربــعـــ مــلــيــونــا لــيــعـــايــنــوه بــكل امــانــة
وشـفـافـيـة ولـهم ان يـفـتـحـوا مـضـايـفـهم وبـيوتـهم
وساحات وقاعـات احتفاالتهم االجتـماعية والعامة
وجـــامـــعــاتـــهم ومـــدارســـهم ودواوين شـــيـــوخــهم
وقــبــائــلــهم فـي اريــافــهم ومــدنـــهم وقــبل ذلك أن
يفـتحـوا قـلوبـهم في الـتعـبـير عن االحـتـفال بـقرن
مـن عمر هـذه البالد في دولـتهـا احلديـثة. لكن كل
ـناسـبـة معـزولة في ثالث ذلك لم يحـدث وبـقيت ا

نطقة احملمية.  قاعات وب نفرات قلة في ا
هـل اظـهـر دعــاة االنـتـصــار لـلـدولــة عـلى الالدولـة
ـنــطـوق بــألـسـنــتـهم فــقـامـوا اخالصـاً لــلـشــعـار ا
بـاتـخــاذ قـرارات جــريـئـة تــنـتـصــر لـفـكــرة الـدولـة
ـعـنـيـة بــتـضـمـيــد جـراحـهـا بــنـفـسـهـا الـواحــدة ا
ليـفـتحـوا الـسجـون ويـخرج األبـريـاء الذين غـيـبهم
اخملــبــرون الـــســريــون الـــزنــاة بــأعـــراض الــدولــة
وشعاراتها الوطنية. أليست هي مناسبة مستحقة
إلصـدار العـفو الـعام عن جـميع مَن دخل الـسجن
بجريرة رأيه السياسي او انتمائه للحقبة السابقة
الـتـي انـتـهت وحـوكــمت وعـوقـبت والبــدّ من طـيّـهـا
لـألبــد لـتــكــون هــنــاك صــفــحــة واحــدة في األقل
ا اقترفته االيـدي السياسية بيضـاء غير ملطـخة 

اآلثمة طول ما يقرب من عقدين. 
أليـست الدولة بحـاجة لقرارات اثـبات حسن نيات
ـزعـومـة في الـكشف شـعـاراتـهـا ضد الالدولـة ا
ـغــيـبـ واخملــتـطــفـ بـعــد مـعـارك عن مـصـائــر ا
حترير مدن ثلث العـراق حتى لو كانوا جثثاً ألنّ
لـهم حـقـوقـاً شـرعـيـة وعـرفـيـة وامـتـدادات عـائـلـيـة
وعشـائرية وهـنا مـكمن عـدم الثقـة بالـدولة وعدم
واطن بـالـفـرق بيـنـها وبـ الالدولـة التي شـعـور ا
باتت شـعاراً لـتبـييض وجـوه سيـاسيـة ضد وجوه

أخرى. 
لــيــســقط هــذا الــشــعــار االســتــهالكي الــرخــيص
والــوهــمـي واخملــادع في انـــتــصــار الـــدولــة عــلى
الـالدولـة فــمـجـرد ان نــذكـره يــعـنـي أنّ الـدولـة ال
تــســتــحق ان حتــمـل هــذا االسم ألنــهــا تــتــقــاسم
الـشـراكــات طـوعـاً او كـرهــاً مع الالدولـة إن لم
. وهذا يكـونا في األصل والـفـصل جسـماً واحـداً
غير موجود في أيّ بلد بالعالم له سيادة وعلم في

تحدة.  األ ا
نهج َن تقتدون? ليتكم تتأسون با َن تتأسّون و
اإليـراني في احلـكم لـكي تـبـنـوا الـدولـة وهـا نحن
نراهم يـسـتـعرضـون احلـقـبـة التي حـكم بـهـا شاه
هداة ايران بـكل أوسمتها وسـياراتها التـاريخية ا
من زعـمـاء الـعـالم وأولـهم الـزعـيم الـنـازي أدولف
هتلر الى محمد رضا بهلوي أو ذويه في معرض
لـلـزوار في قـلب طـهـران للـتـبـاهي بـجـزء من زمن
الــبالد من دون يـــخــجــلـــوا من حــقـــبــة مــرت في
التاريخ الـفارسي ولن يتخـلوا عنها  ألنّ بالدهم

موحدة أرضاً وتاريخاً بالفعل وليس بالكالم .
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