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سـجل الـعراق ادنى درجـات حرارة
خـالل ا�ــوسم الــشــتــوي اجلـاري �
وصـلت في مـحـافـظـة الـسلـيـمـانـية
سالب 9 حتت الـصفـر نتـيجـة تأثر
الـطـقس �ـوجـة قـطـبـيـة بـاردة في

ظـاهرة تعد االولى بالـتاريخ � فيما
تـــــراجـــــعت ســـــاعـــــات حـــــصــــول
ا�ـواطن� على الطاقة الكهربائية �
حـــــــيث ســـــــجـــــــلت فـي بـــــــغــــــداد
واحملــــافــــظــــات خـــمـس ســــاعـــات
انـــقــطــاع مــقــابـل احلــصــول عــلى
ســــاعـــة كـــهـــربــــاء واحـــدة في ظل

اســتــمــرار الــبــرد الــقــارص. وقـال
ا�ــتـنـبىء اجلــوي صـادق عـطـيـة لـ
(الــزمـان) امـس ان (كـمــوجـة بـرد �
فـــالـــعـــراق يـــســـجل ادنـى درجــات
حــرارة حـتى اقل من اوربـا � وهـذا
يــعـــود الجــتــيــاح االجــواء مــوجــة
قـطبية باردة مصحوبة بثلوج ادت

الـى انخفاض احلرارة دون الصفر
ا�ـئوي � حيث سـجلت الـسليـمانية
ســـــــالب  9مـــــئــــوي � في حــــ� ان
اجـواء اوربـا حـالـيـا دافئـة نـتـيـجة
تــأثـر طـقــسـهـا �ـنــخـفض جـوي �
وهـذه احلـالـة غيـر مـستـمـرة � على
اعـــتـــبـــار ان طــقـس عــواصـم هــذه

أحــــــــــواض مـن احلالن� عــــــــــمق
60 احلــــــــــــوض الــــــــــــواحــــــــــــد 
سنـتمـترا".وتـضم مديـنة ا�وصل
عمومـاً الكثـير من ا�عـالم األثرية
ا�هـمة.وقال صـعب محـمد جاسم
�ثل مفتشية آثار وتراث نينوى
إن "هـنـاك مـسـألـة عـامـة يـعـرفـهـا
عـــلــمـــاء اآلثــار وهي أن مـــديــنــة
ا�وصل القد�ة قائمة على طبقة
أثـرية وبـالـنسـبـة للـجـوامع التي
أنـشـئت خالل الــفـتـرة األتـابـكـيـة
بالتأكيد هنـاك طبقات أقدم تعود
إلى فــتــرة إنــشــائــهــا"� كــمــا هـو
احلال مع جـامع النـوري.وصيف
الـعـام 2017 أقـيــمت احـتــفـاالت
رســـمــــيـــة �ــــنـــاســــبـــة حتــــريـــر
ا�ـوصل.وتـرجع تـسمـيـة مـسـجد
الــنـــوري إلى بــانــيـه نــور الــدين
ودمـر الــزنــكي في الــعــام 1172.
ا�سـجد ثم أعيـد بنـاؤه في العام
1942. ومن هناك� قام زعيم

داعش السابق أبو بكر البغدادي
بـأول ظهـور له وأعـلن فـي صيف
الــــــــــــعـــــــــــام 2014 قــــــــــــيـــــــــــام
"اخلالفـة".وجمـعت مـنـظـمة األ�
ا�ــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة
والعـلوم (يـونـسكـو) حوالى مـئة
مـلــيـون دوالر مــنـذ الــعـام 2019
نــصـفــهـا مـن اإلمـارات الــعـربــيـة
ا�تحدة كجزء من مشروع "إحياء
روح ا�ــــوصـل". ويــــفــــتــــرض أن
تــنـــتـــهي أعـــمـــال الـــتـــرمـــيم في
ا�ــسـجــد بــحـلــول نـهــايـة الــعـام

2023.

أضــــاف.وأوضـح أن "أرضــــيــــات
ا�صلى القد� التي اكتشفت هي
أوسع من أرضيات ا�صلى الذي
� بـنـاؤه في أربـعـيـنـيـات الـقـرن
ا�ـاضـي".واكـتــشـفـت كـذلك "أربع
غــرف حتت ا�ــصــلـى تــســتــخـدم
لعـملـية الـوضوء لـلمـصل� وهي
عــبــارة عن أربـع غــرف مــتــصــلـة
الواحدة باألخرى ومشيدة �ادة
احلــــــــــــــجـــــــــــــــر واجلـص"� وفـق
نـــاصــر.ويــبــلـغ "عــرض الــغــرفــة
الـــــواحــــدة  3أمـــــتــــار ونـــــصف
وارتـفـاعـهـا  3أمـتـار وتـقع حتت
مــســتــوى ســطح األرض بــســتــة
أمــتـــار تـــقـــريـــبـــا. حتــوي عـــلى

وقــال خـيــر الــدين أحــمـد نــاصـر
مــديـــر مــفـــتــشـــيــة آثـــار وتــراث
مــحــافــظــة نــيــنــوى � إن أعــمــال
تنقيب تقودها ا�فتشية بدعم من
منـظمـة الـيونـسكـو ويتـمويل من
اإلمــــــــــــــارات� أدت إلــى هــــــــــــــذا
االكـــتــــشــــاف الــــذي يـــعــــود إلى
احلـــــــقـــــــبـــــــة األتـــــــابـــــــكـــــــيــــــة
االسالمــيــة.وتـكــمن أهــمـيــة هـذا
االكـتشـاف بـأنه يـسمح بـ"مـعـرفة
امــــتـــــدادات اجلــــامع الـــــنــــوري
وا�ـــصـــلى الـــقـــد� إضــافـــة الى
اكـتــشـاف مـحالت الــوضـوء �ـا
ســيــزيـد مـن أهـمــيــة هــذا ا�ـوقع
الـــتــاريـــخي واألثـــري"� عـــلى مــا

{ ا�ـوصـل (أ ف ب) - اكـتــشـفت
حتت جـامع النـوري� أحـد مـعالم
مدينة ا�ـوصل � أرضيات مصلى
قــد� يــعــود إلى الــقــرن الــثــاني
عشر� في اكتشاف أثري مهم أتى
ثـمرة عـمـليـات تـنقـيب بـدأت قبل
أربعـة أشـهر� كـمـا قال مـسؤوالن
لــوكــالـة فــرانس بــرس أمس. وال
يزال ا�سجد قيد الترميم برعاية
مـنـظـمــة األ� ا�ـتـحـدة لـلـتـربـيـة
والـثـقـافــة والـعـلـوم (يـونـسـكـو)�
وخصوصا مئذنته احلدباء التي
تعـود للقـرن الثانـي عشر� بـعدما
دمّــر فـي حــزيــران  2017بــفـــعل
متفجرات وضعها تنظيم داعش.
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شــهـدت بـغـداد لـيل امس تـطـورات
مـفـاجـئـة � بـاعالن اجـتـمـاعـات ب�
اركــان االطـار الـتـنــسـيـقي ورئـيس
الــوزراء مـصـطــفى الـكــاظـمي� قـال
مــراقـبـون انـهـا تـهــدف الى تـنـقـيـة
االجـواء والتمهـيد لتشـكيل حكومة
تـوافـقـية �ـنـظور اغـلـبـية وطـنـية�
وهـي الوصـفـة الـتي تـمـخـضت عن
مـــشــاورات مـــحـــلــيـــة وخــارجـــيــة
لــــلـــخـــروج مـن االزمـــة الــــراهـــنـــة
وتـشــظي الـكـتـلـة الـشـيـعـيـة� وكـان
الكاظمي قد اجتمع مع رئيس قوى
الــدولــة الــوطــنـيــة عــمــار احلــكـيم
لـــلـــســـبب ذاتـه�  في وقت اكـــتـــفت
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا امس �
بـــأخــذ افــادة ا�ــدعـــ� في دعــوتي
الــطـعن بــجـلــسـة مــجـلـس الـنـواب
االولـى التي جرى خاللـها انـتخاب
هــيــئــة الــرئــاســة� وتــأجــيل الــبت
بـالقـضيـة الى يوم الـثالثاء ا�ـقبل.
وقال بيان امس ان (احملكمة دونت
افــادت ا�ــدعـ� بــشــأن الـطــعن في
جــلـسـة الـبــر�ـان األولى � وتـأجـيل
الـبت بـالـدعوتـ� الى يـوم الـثالثاء
ا�ـقـبل). فـيـمـا عـزا مـحـامي رئـيس
الـــبــر�ــان �ســـبب مــغـــادرة رئــيس
الـــسن مـــحـــمـــود ا�ــشـــهـــداني من
اجلـلـسـة األولى �جـاء بـسـبب طلب
الـنائب باسـم خشان الذي يـتضمن
االعــتــراض عــلى تــرشــيح مــحــمـد
احلـلبـوسي لرئـاسة اجملـلس. وقال
اثــنـــاء جــلــســة احملــكــمــة امس إن
(ا�شهداني طلب التداول مع الكتل

الـسياسية بـغية البت في موضوع
الـــطــلب الــذي قـــدم من ا�ــعــتــرض
خــشـان)� واضــاف انه (لم يــحـصل
تـداول حيث طـلب قسـم من النواب
االسـتمـرار باجلـلسـة وصعدوا الى
مـــنــصـــة رئــيس الـــسن ومن ثم �
حـــصــول تــدافع وبـــعــد ذلك قــامت
الـقوات األمنية بـإخراج ا�شهداني
ونــقــله إلى ا�ــسـتــشــفى). بـدوره �
رأى خــــــشــــــان� ان كل مــــــا دار في
اجلـلـسـة االولى للـبـر�ان بـعـيد عن
الـدسـتور وفـيه مخـالـفات قـانونـية
كـثيـرة. وقال خـالل اجللـسة ان (ما
� فـي اجلــــلــــســـــة اســــتــــعــــراض
اســتـعـراض قـوة ال أكـثـر)� مـشـيـرا
الـى ان (ما حـدث لـلـمـشـهدانـي فيه
اكـــراه كــونه تــعـــرض لــلــدفع). من
جـانبه � اكـد محامي ا�ـشهداني ان
(مـوكله غادر اجللسـة بعد االعتداء
عـــلـــيه من قـــبل أحـــد احلـــاضــرين
بـــالــضـــرب عــلـى الــرأس و�ـــتــلك

تقرير طبي بشأن احلادث). 
وكان اخلبير القانوني طارق حرب
قـد رأى ان (مآل الـدعوتـ� سيـكون
الرد ونتيجتمهما الرفض وال يؤثر
ذلـك اصـدار االحتــاديــة ألمـر والئي
بـهذا الشأن� كون االدلة ا�قدمة من
ا�ــدعــيــ� ا�ـشــهــداني وخــشـان ال
تـرقى الى مستوى االدلة القانونية
الـــــتـي �ــــكـن ان تـــــؤسس حلـــــكم
تـصـدره احملـكمـه لصـالح ا�ـدعـي�
ضـد هـيـئـة رئاسـة مـجـلس الـنواب
�وبـــذلك ســيـــكــون مــصـــيــر االدلــة
ا�ــقـدمـة اخلـسـران).. ونـفى رئـيس
حتــالـف الــفــتح هــادي الــعــامــري�

محمد احللبوسي
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الـــقــارة يــتـــأثــر ايــضـــا �ــوجــات
بـــاردة). وكـــان عـــطـــيـــة قــد تـــوقع
هـطـول الـثـلوج �ـزوجـة بـاالمـطار

في  7محافظات. 
وكـتب عـلى صـفـحـته في فـيـسـبوك
امـس (تــــوقع هــــطــــول الــــثــــلــــوج
�ـــزوجــة بـــاالمــطــار عـــلى دهــوك
وشـمال غرب نينـوى ثم تتجه نحو
مـركـز اربيل ومـرتفـعاتـها ومـناطق
غــرب نــيـنــوى ثم كــركـوك وشــمـال
الــسـلــيـمــانـيــة لـيل امـس� وشـمـال
صـالح الـــدين كـــذلك)� وأضـــاف ان
(االمــطـار سـتــكـون مـا بــ� سـائـلـة
وثـلـجـيـة ومتـوقع ان تـشـمل عـموم
نـينوى ومنـاطق واسعة من االنبار
مــصــحــوبـة بــهــطــول ثــلـجـي عـلى
الـرطـبـة). ورجحت الـهـيـئة الـعـامة
لـالنواء اجلـويـة والرصـد الـزلزالي
الـــتـــابــعـــة لـــوزارة الـــنــقـل �عــودة
درجــــــات احلـــــرارة بــــــاالرتـــــفـــــاع
الــــتـــدريــــجي بـــدءاً مـن األســـبـــوع

ا�قبل.
بـيـان للـهيـئة تـلـقته (الـزمان) امس
ان (طـقس اليـوم اخلمـيس سـيكون
في ا�ـنطقـة الوسطـى غائمـاً جزئياً
الـى غـائم بــارد مع تـســاقط أمـطـار
خـفــيـفـة في امـاكن مـتـفـرقـة مـنـهـا�
يـتـحسن تـدريجـياً� بـيـنمـا سيـكون
طـقـس ا�ـنـطـقـة الـشــمـالـيـة غـائـمـاً
بـارداً مع تساقط أمطار خفيفة الى
مـتوسـطة الـشدة وتسـاقط للـثلوج�
يـتحسن تدريجياً ليالً� بينما يكون
طـقس ا�ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة صـحواً
بـــــــارداً� أمــــــا درجــــــات احلــــــرارة
فـــســتــنــخــفـض بــضع درجــات عن
الــيـــوم الــســابق بــعــمــوم الــبالد)�
مـــشـــيـــرا الى ان (طـــقس يـــوم غــد
اجلـمـعة سـيـكون صـحـواً بارداً في
ا�ـنـطـقـتـ� الـوسـطى واجلـنـوبـية�
في مـــا ســيــكــون طــقس ا�ــنــطــقــة
الـشمالية صحواً مع بعض الغيوم
وبــــــارد� أمــــــا درجــــــات احلــــــرارة
فـسـتكـون مـقاربـة لـليـوم الـسابق)�
ولـفت الـبيـان الى ان (طـقس يومي
الــسـبت واألحـد ا�ـقـبــلـ� سـيـكـون
صـــحـــواً مـع بـــعض الـــغـــيـــوم في
ا�ـنـطـقـتـ� الـوسـطى واجلـنـوبـية�

بـينـما يكـون في ا�نـطقة الـشمـالية
غـائماً جـزئياً� أمـا درجات احلرارة
فـستـعاود االرتفـاع قلـيالً عن اليوم
الــسـابق بـجــمـيع مــنـاطق الـبالد).
وأعـلـنت مـحـافظـة دهـوك � تـعـطيل
الـدوام الرسـمي في ا�ـدارس اليوم
اخلـميس بـسبب انخـفاض درجات
حتـت الــصــفــر ا�ــئــوي.وانــضــمت
دهــوك إلى 11 مـــحــافــظــة عــطــلت
الــــدوام امس األربــــعــــاء والــــيـــوم
اخلـمـيس بسـبب الـظروف اجلـوية
وانـخـفـاض درجـات احلرارة �وهي
كـل من الديـوانـية وواسط واالنـبار
وكــركـوك وبــابل ونــيـنــوى واربـيل
وديـــالـى وا�ـــوصل وصالح الـــدين
وا�ـثـنى. ونفـت محـافظـة الـنجف �
تـــعــطــيل الــدوام الـــرســمي الــيــوم

اخلميس.  
وقـالت احملافظـة في بيان مـقتضب
أن (الــيـوم يـعـد دوامــا رسـمـيـا في
جــمـيع دوائـر احملـاف�� و ال صـحـة
�ـا تداولـته وسائل االعالم ومواقع
الــتــواصل االجـتــمــاعي عن وجـود

عطلة رسمية). 
ويـرجح ان تسجل بغداد 3 درجات
حتـت الــصــفـــر وديــالى 7 درجــات
وكربالء والديوانية والنجف درجة
واحــدة والــسـلــيــمـانــيـة 17 درجــة
والــــبــــصــــرة  3 درجــــات واربــــيل
ونـيـنـوى  5درجـات ومـيـسـان وذي
قــار وا�ـثـنى صـفـر مـئـوي وصالح
الــــديـن وبــــابل وواسـط درجــــتـــ�
واالنـــــبـــــار وكـــــركــــوك 4 درجـــــات
ودهــوك  7 درجــات حتـت الــصــفـر
ا�ـئـوي. وتداولت مـواقع الـتواصل
� صـــورا لـــقـــضـــاء بـــنـــجـــوين في
الـــســلـــيــمـــانــيـــة � بــعـــد ان غــطت
اراضـيه الـثلـوج الكـثيـفة واجنـماد
مـياه احد ا�صايف فيه.  فيما شكا
مـــواطـــنــــون من تـــراجع ســـاعـــات
احلـصول على الطاقة الـكهربائية �
حـــــــيث ســـــــجـــــــلت فـي بـــــــغــــــداد
واحملــــافــــظــــات خـــمـس ســــاعـــات
انـــقــطــاع مــقــابـل احلــصــول عــلى
سـاعـة كـهـربـاء واحـدة� ولم تـصدر
وزارة الــكــهـربــاء اي بــيــان بـذلك �

واكتفت باعالن الصمت ا�طبق.  �n¹UB∫ جتمد مياه احد ا�صاي� في قضاء بنجوين �حاف�ة السليمانية بعد انخفاض حاد بدرجات احلرارة
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من مــخــاطــر كــبــيــرة عــلى صــحـة
اجملـتـمع بـإكمـله و قـابـلـية الـنـظام
الــــصـــــحي عــــلـى الــــتــــعـــــامل مع
اجلـــائــحـــة). بـــدوره � قــال مـــديــر
صـحة السليمـانية صباح هورامي
فـي تــصــريح امس إن (احملــافــظــة
ســـجــلت  42اصـــابــة بـــا�ــتـــحــور
اجلـديد)� واشار الـى ان (ا�صاب�
يـتلقـون العالج والعـناية الـطبية).
ورصـــــدت الـــــوزارة امس � 6234
اصـابة بكورونا وشفاء  718حالة
وبــواقع 5 وفــيــات جــديــدة. واكــد
ا�ــوقـف الــوبــائي الــيــومي� الــذي
اطــلـــعت عــلــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الفـحوصـات اخملتـبريـة التي
اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتهـا بـالفـايـروس بلـغت اكـثر
مـن  25 الـف � حـــــــيـث � رصـــــــد
اصـابـة 6234 بـكـورونـا في عـموم
احملـافـظـات)� واضـاف ان (الـشـفاء
بـلغ  718حــالـة وبـواقع  5وفــيـات
جــديـدة)� واشـار الى ان (اكـثـر من
 58الف شخص تلقى جرعات

الـلـقـاح ا�ـضـاد في مـراكـز الوزارة
ا�ــنـتـشـرة بـبــغـداد واحملـافـظـات).
فـيمـا تماثل رئـيس مجـلس النواب
مــحــمـد احلــلــبـوسـي لـلــشــفـاء من
الــفـايــروس بــعـد ايــام من الـعــزلـة
الـصــحـيـة . وذكـر بـيـان �ـكـتـبه ان
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اعــربت وزارة الـصـحـة عـن قـلـقـهـا
من تــزايـد اصـابـات كـورونـا لـغـيـر
ا�ـلقحـ� � نتيجـة انتشـار ا�تحور
اجلــديـد اومـيــكـرون�فـيـمــا أعـلـنت
دائـرة صحة محـافظة السلـيمانية�
تــســجــيل  42إصــابــة بــا�ــتــحــور
اجلــديـد. وقـالت الــوزارة في بـيـان
ان (الـلـجـان االسـتـشـاريـة وخـبراء
االوبـــئـــة في الـــوزارة يــتـــابـــعــون
ا�ـــوقـف الــوبـــائـي الـــذي يـــشـــهــد
تــصـاعــد أعـداد االصــابـات بــشـكل
سـريع مع أرتفـاع نسبـة اإلصابات
ا�ـــوجــبــة  مـــرات عــدة خالل ايــام
نـتيجة إنتشار ا�تحور اوميكرون�
الــــــذي رافـــــقه زيــــــادة في أعـــــداد
الــدخـول لـلـمـسـتــشـفـيـات وبـشـكل
تــصـاعــدي)� واضـاف ان (غـالــبـيـة
الـراقـدين في ا�ـسـتـشفـيـات حـالـيا
هم مـن غيـر ا�ـلقـح�� وهـذا يـثبت
الـتـحـذيـرات ا�ـتـكـررة لـلـوزارة في
قــابـلــيــة ا�ـتــحـور عــلى االنـتــشـار
ســـريـــعـــاً بـــ� األشـــخـــاص غـــيــر
ا�ـلقحـ� ويسبب أعراضـاً متعددة
وقــــد تـــصـل الى حـــاالت شــــديـــدة
تــسـتـوجب دخـول ا�ـســتـشـفـيـات�
�ــا يــثـــيــر الــقــلق من إســتــمــرار
إرتـفاع أعداد ا�صاب� وما يسببه

(رئـيس البـر�ان تـماثل لـلشـفاء من
كــورونـا بـعـد اجــراء الـفـحـوصـات
الـصحية � وبدأ باسـتقبال ضيوفه

من السياسي� والبر�اني�). 
وعـــزى رئــــيس حـــكـــومــــة اقـــلـــيم
كــردســتـان� بــرحــيل الــشـخــصــيـة
الـكـردية ا�ـعروفـة شـيخ شامـو اثر
مــضــاعــفــات اصــابــته بــكــورونــا.
وكـانت مـديـريـة شؤون اإليـزيـدي�
فـي مـحــافــظـة دهــوك قــد اعــلـنت �
وفــاة مــســتــشــار رئــيس حــكــومـة
االقــلــيم . وفــارق شــامــو �احلــيـاة
عـــقـب مــضـي ثالثـــة أســـابـــيع من
اإلصــابـة بـكـورونـا� بـعـد أن أُرسل
إلى مستشفى أنقرة لتلقي العالج.

او السنـة األخيرة بـإداء االمتحان
وفـقـاً لــنـظـام احملــاوالت)� مـشـددا
على (اللجـنة الدائمـة لالمتحانات
�ضع ضـوابط وتـعـلـيـمـات تـنـفـيـذ
هــذا الــقــرار)� وتـــابع ان (الــعــمل
بـنــظـام الــدور الــثـالث ســيــتـوقف
ابتداءً من الـعام الدراسي اجلاري
واالعوام االخـرى ا�قـبـلة �ويـشمل
جـــــمــــيـع ا�ـــــراحل الـــــدراســـــيــــة
االبـــــتــــدائـــــيـــــة وا�ــــتـــــوســـــطــــة
واإلعــداديــة). وكـان الــوزيــر عــلي
حـمــيـد الــدلـيــمي� قـد تــعـهــد قـبل
يـومــ� �ـعــاجلـة اوضــاع طـلــبـة
الــســادس االعــدادي عــبــر اصـدار
قــــرارا يـــراعـي ظــــروفـــهـم في ظل

تفشي فايروس كورونا .
 الى ذلك �افصـحت وزارة التـعليم
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قــررت وزارة الـتــربــيــة� الــســمـاح
لـلــطـلــبــة ا�ـنــتـظــمــ� في الـصف
الـسـادس االعـدادي بـفـروعه كـافـة
ولـــلــــدراســــتـــ� الــــصــــبـــاحــــيـــة
وا�سـائـيـة� بـإداء االمتـحـان وفـقاً
لـنـظـام احملاوالت� مـشـيـرة الى ان
الـــعـــمل بـــنـــظـــام الــدور الـــثـــالث
سـيــتــوقف خالل الــعــام الـدراسي
اجلاري.وقال بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (هيـئـة الـرأي في الوزارة
قررت � السماح لـلطلبة ا�ـنتظم�
في  الـــصف الـــســـادس االعــدادي
بـــفـــروعـه كـــافـــة ولــــلـــدراســـتـــ�
الصـباحـية وا�ـسـائيـة� الراسـب�
مـنـهم بـدرس او درسـ�� لـسـنـت�

العالي والبحث العلمي عن نتائج
القبول ا�ـركزي للـطلبة الـناجح�
في الـدور الــثـانـي الـتــكـمــيـلي من
الدراسة اإلعـدادية ضمن الـقنات�
العامة وذوي الشهداء. وقال بيان
تـلـقــته (الـزمــان) امس ان (نـتـائج
القنـاة العامـة ا�نشـورة في بوابة
دائــرة الـــدراســـات والـــتـــخــطـــيط
وا�ـتـابـعـة� تـضـمـنت  قـبـول 756
طالبـا � في ما اشـتمـلت قناة ذوي
الـشـهـداء عـلى 46 طـالـبـا مـقـبـوال
منهم 39 ضمن فـئة ذوي ضـحايا
االرهـاب و 7 طالب من فــئــة ذوي
ضـحــايــا حــزب الــبــعث ا�ــنـحل)�
داعــيــا الـــطــلــبــة ا�ـــقــبــولــ� الى
(الشـروع بـإجـراءات ا�ـبـاشرة في

اجلامعات).
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الـــتــركـــيـــة احلــكـــومـــيــة بـــوتــاس
�اســتـئـنـاف تــدفق اخلـام عـبـر خط
أنـابـيب يـربط حقـول طـاقة عـراقـية
بـاألسواق الدولـية. وكانت الـشركة
قــد افـادت في وقت سـابق� بـإغالق
االنـبـوب الـنـاقل لـلـنـفط من االقـليم
الى مــيـنـاء جـيـهــان� بـعـد انـفـجـار
حــــــــدث قـــــــرب مــــــــحــــــــافــــــــظـــــــة
كـاهرمـا�ارس.وذكـرت الشـركة في
بـــيـــان انه (بـــعـــد االنـــفـــجـــار شبّ
حـريق� وفرق اإلطـفاء تـوجهت الى
مــكـــان احلــادث لــلــســـيــطــرة عــلى
الـــنــيــران). واســـهم انــفـــجــار خط
األنــابـيب الــذي يـربط بــ� كـركـوك
وجـيهان � في ارتـفاع أسعار اخلام
الـعا�ية إلى أعـلى مستويـاتها منذ
ســبـع ســنــوات.وعــادة� يــنــقل خط
األنــابــيب هــذا أكــثـر من  450ألف
بـرمـيل يومـيا من حـقول الـنفط في
شمال العراق إلى ميناء تركي على
الـــبــحــر األبــيـض ا�ــتــوسط.و�ــر
اخلط الحـقـا عـبـر إقلـيم كـردسـتان.
وقــــال مــــســــؤولــــون قــــرب مــــوقع
االنـفجار في مدينة كهرمان مرعش
إن (نـتائج التحقيق األولي أظهرت
أن االنـفجـار نتج عن انـقالب عمود
كـهربائي فـي ظروف جويـة سيئة).
ووقـع احلادث �في ما كانت الثلوج
تــتـسـاقط بـغــزارة في مـنـطـقـة ذات
كـثافة سكانية منخفضة في جنوب
تـركـيا.وأظـهـرت صور عـلى وسائل
الـــتـــواصل كـــرات نـــاريـــة تـــضيء
السماء في حقول مغطاة بالثلوج.
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اســــتـــأنــــفت وزارة الـــنــــفط � ضخ
اخلـــام عــبــر خط انـــبــوب كــركــوك
جــيــهــان �بــطــاقـة  75الـف بـرمــيل
بــالـيــوم بـعــد تـوقف دام لــسـاعـات
بـــعــد حـــادث قــيل انه فـــني. وقــال
بــيــان مـــقــتــضب لــلــوزارة تــلــقــته
(الـــزمــان) امس ان (خط االنــابــيب
داخـل االراضي الــتــركــيــة تــعـرض
الـى حـادث فـني � اسـفـر عن تـوقف
عــمــلــيــات ضخ اخلــام لــســاعـات)�
مـشـيـرا الى ان (الـتـوقف  لـن يـؤثر
عـلى حـجم الـصـادرات الـتي سـيتم
تـعـويـضـهـا من خالل ضـخ كـمـيات
اضــــافــــيـــة). بــــدوره � عــــزا وزيـــر
الــثـروات الـطــبـيــعـيـة في حــكـومـة
اقـلـيم كـردستـان كـمـال االتروشي �
االنــفــجــار الــذي حــدث بــاألنــبـوب
الـناقل للـنفط من االقلـيم الى ميناء
جـــيــهــان الــتـــركي ســبـــبه تــمــاس
كـهـربـائي� نـافيـاً تـعـرضه الى عمل
ارهـابي. وقال في تصريح امس ان
(االنـــفـــجـــار أصـــاب 40 إجنـــاً من
االنــبـوب� وان تــصــديـر الــنـفط من
االقــلـيم تــوقف بـشـكـل مـؤقت� لـكن
سـتـتم ا�بـاشرة بـالـتصـدير بـأقرب
وقـت)� واضــاف ان (االنــفـــجــار لن
يــؤثـر بــشـكل كــبـيــر عـلى تــصـديـر
النفط من االقليم � وسيتم االعتماد
عــلى انـبـوب تـركي لــنـقل الـبـتـرول
حـــتى يــتم إصـالح اخلــلل في هــذا
االنــبــوب).وأعــلـنت شــركــة الــنـفط
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مــنــاقـــشــة تــشــكــيل احلــكــومــة أو
تــرشـيح أي شــخـصــيـة ســيـاســيـة
�ـــــنـــــصب رئـــــيس الـــــوزراء خالل
زيـارته إلقليم كردستان. وذكر بيان
�ـكتـبه امس (ننـفي بشـكل قاطع ما
يــتم تـداوله من قـبل بـعض وسـائل
اإلعالم والـشـخـصـيات الـسـيـاسـية
بـشأن مناقـشة تشكـيل احلكومة أو
تــرشـيح أي شــخـصــيـة ســيـاســيـة
�ـــنــصب رئـــيس مــجـــلس الــوزراء
خـالل زيـــارة الـــعـــامـــري لـإلقـــلـــيم
واحلــــــوارات الـــــــتي أجــــــريـت مع
رئـيس احلزب الد�قراطي مسعود
الــــبــــارزانـي ورئــــيــــسي االقــــلــــيم
واحلــكـومــة)� الفـتــا الى ان (كل مـا
يـتـداول بـهـذا الـصـدد كـذب محض
ويقع ضمن محاوالت خلط األوراق
وتـضـلـيل الرأي الـعـام)� داعـياً إلى
(تـــــوخي الـــــدقــــة واحلـــــذر ونــــقل
ا�ـــــعــــــلـــــومـــــة مـن مـــــصـــــادرهـــــا

الرســـــمية). 



مهـما كـانت مـبررات ا�ـعارضـ� حلـكومـة األغلـبـية� فـإن جتربـة  الـسنـ� ا�اضـية  
ا�ـريـرة  من تـشكـيل حـكـومـات عـمـودهـا الـفـقري احملـاصـصـة والـشـراكه ومـقـاسـمة
الغنـائم أثبتت فشل حكومة شـراكة اجلميع�و اختزال ا�ـعارضة وانعدام وجودها في
الـبـر�ان ألن اجلـمـيع مشـاركـون في مـهام احلـكـومه.فالـد�ـقراطـيـة احلـقيـقـية تـتـطلب
أغـلــبـيــة حتـكم� وأقـلــيـة مـعــارضـة تــراقب نـشـاطــات احلـكـومــة وتـنــتـقـدهــا حتت قـبـة
الـبر�ـان.و�ا الشك فـيه أننا لـو �حص ونـحلل  مـا دعا إلـيه السـيد مـقتـدى الصدر
في تـشـكيل حـكـومـة أغلـبـيـة وطنـيه � فـانـنا نـسـتـدل على أن الـسـيـد الصـدر قـد حدد
ا�ـبـررات ا�ـلـحه في إطـار عـمل الـبـر�ان اجلـديـد بـأن يـضم فـئـتـ� �الـفـئـة األولى فـئة
ا�والة وهي التي يـقع على عاتـقها تشـكيل احلكـومه �  وتنفـيذ برنـامجها االصالحي
والـفـئـة الثـانـيـة سـتكـون  مـعـارضه وطـنـيه وهم اخـوة في الوطـن� وسيـكـون تـوافـقهم
استشارة مُـلزمة ولن يتم تهميشـهم وان على حكومة االغلبيه الـوطنيه القادمه توفير 
الـعيش الـرغيـد والكـرامة لـلشـعب كافـة� من دون فرق بـ� انتـماء وآخـر� إال من حيث
احلاجة .كـما  وان البعض يطلق عبر مكـانته االعالمية من إن  حكومة احملاصصة 
 طـريق البد مـنه  حـتى  ولو كـان االجتاه  نـحـو حكـومة األغـلبـيـة� وخاصـة من قبل
أولـئك الذين لم يـسـعفـهم احلظ في الفـوز في االنـتخـابات أو ا�ـشاركـة في احلكـومة.
فطا�ا يـتكون الشعب العـراقي من مختلف ا�كونـات الدينية وا�ذهـبية واألثنية� فال بد
وأن تــكـون في حــكـومـة األغــلـبــيـة الـســيـاســيـة وزراء سـنــة وشـيــعـة وكـرد وتــركـمـان
ومــســيـحــيــ� وغــيــرهم� وبــذلك فــإن  األصــابع تــشــيــر  وتــرسم افــقــا  (حلــكــومـة
احملـاصصة)  .ولـكن الدعوه الـتي أطلقـها السـيد مقتـدى الصدر  لـتشكـيل  حكومة
أغـلبـية وطـنيـة هي حكـومة  مـتحـرره من الرداء الـطائـفي والعـرقي واالثني  ألنه كـما
تـسـمى ( حـكـومـة أغـلــبـيـة وطـنـيه)بـرنـامــجـهـا وايـدلـوجـيـتـهــا �ـنـظـور وطـني خـالص
وخـطواتـها �ـسار وطـني يتـجاوز خـطـوط العـرض الطـائفي أو الـعرقي وسـوف تضم
الكيانـات الفائزه كما صمم ورسم الـسيد مقتدى الصـدر  برا�جها االصالحية في
كـافة مـفاصل مؤسـسات الدولـة وحصـر السالح بيـد الدوله ومـقاضاة الـفاسدين من
كـبار ا�سـؤل�  ومـحاسـبتـهم  �والسـعي احلثـيث بالـنهـوض واالعمـار وتوفـير فرص
العمل للـعاطل� وحتقيق الـعيش الرغيد البـناء الشعب العراقي دون اي تـمييز طائفي

او عرقي.
وإن هـذه احلكـومـة ا�ـرتـفـبه سـتـكـون مـؤلفـة من كـتل سـيـاسـيـة مـتـقـاربـة في الـبرامج
واألهـداف� تــقــبل الــعــمل بــإخالص في حتــالف مــنــســجم خلــدمـة
الشـعب ومحاربة اإلرهاب والفساد وجعل السالح بيد الدولة
وا�ـسـاهـمـة الـفـعـالـة في الـبـنـاء واالعـمـار;وسـوف  تـقـابـلـهـا
معارضـة وطنيه تصـحح مسار هذه احلـكومة وتراقب تـنفيذ
بـرامـجـهـا وخـططـهـا وبـذا سـوف  نـضـمن العـبـور بـحـكـومة

االغلبيه الوطنيه نحو ضفة االصالح والطموح.
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أعـــمــال الـــصــيـــانـــة االســتـــبــاقـــيــة
استعداداً �وسم الصيف)� الفتا الى
ان (اجلــلــســة اســتــعــرضت ا�ــوقف
الـــوبـــائـي� واإلجـــراءات ا�ــــتـــخـــذة
�ـــــواجــــهـــــة جــــائــــحـــــة كــــورونــــا�
ومــســتــجـدات عــمـل جلــنــة تــعــزيـز

اإلجـراءات احلــكـومـيــة في مـجـاالت
الــوقــايــة� والــســيــطــرة الــصــحــيــة
الـــتـــوعـــويـــة لـــلـــحــد مـن انـــتـــشــار
الـفـايـروس� وجـهـود وزارة الـصـحة
في مـــواجــهـــة ا�ـــوجـــة اجلـــديــدة �
وإجراءاتهـا في تهيئـة ا�ستـشفيات

في عــــمـــوم الــــبالد� وا�ــــعــــاجلـــات
ا�وضوعة للكثير من ا�شكالت التي
تعترض الشبكة � واجلهود ا�بذولة
من أجل تـأمـ� الـطـاقة الـكـهـربـائـية
للمواطن� في ظل موجة البرد التي
جتـتاح الـبالد� حـيث تخـلل الـتقـرير
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الـعراقيـة ومن خالل تتبع ا�ـعلومات
ا�ُـقدمة وإتخاذ اإلجراءات القانونية
لــوضع الــيــد عــلـيــهــا والــعـمـل عـلى
إرجــاعـهـا إلى مـوطـنـهـا األصـلي من

خالل السلطات العراقية). 
bOF�« ‰uK�

وهــنــأ رئــيس حــكـومــة كــوردســتـان
مـــســـرور الــبـــارزاني الــكـــاكــائـــيــ�
(الـيارسـانيـ�) �نـاسبـة حلـول عيد
قــولــتـاس. وقــال في بـرقــيـة تــهـنــئـة
تـلـقت (الـزمان) نـسـخة مـنـها (أتـقدم
بــأحــر الــتــهـاني والــتــبــريــكـات إلى
جــــمــــيـع الــــكــــاكــــائــــيــــ� وســــائـــر
الـيـارسـانـي� في كـردسـتـان والـعالم
مـع حــلــول عــيــد قــولــتــاس � ســائالً
ا�ــولى الـقــديـر أن يـتــقـبل صــيـامـكم
وعـبـاداتكم� وأن تـقـضوا أيـام العـيد
وسـط أجواء آمنة ومـطمئـنة وغامرة

با�سرّات).
ÂUF�« l{u�«

 والـــتـــقى بـــطــريـــريك الـــكـــلــدان في
الـعـراق والعـالم مـار لويس روفـائيل
سـاكـو �سـكـرتـيـر ا�ـكـتب الـسـيـاسي
لــلـحـزب الـد�ـقــراطي الـكـردسـتـاني
فــــاضل مـــيــــراني �ـــصــــيف صالح
الــدين . وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (اللـقاء الذي جـمع الـطرفان
فـي اربيل � نـاقش بحـضـور القـيادي
فـي احلزب هوشيار زيباري وعضوا

بغداد
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كربالء
W�u� b�� v�u� 

وتـوفـير الـعالجـات ا�ـطـلـوبة� وحثّ
ا�ـواطـنـ� عـلى االلـتـزام بـالـتـدابـيـر
الــوقـــائــيـــة� وعــلى تـــلــقي الـــلــقــاح
واجلرعة ا�ـعززة �ن تـلقوه� وتـأكيد
تـــوفــــره في ا�ـــنــــافـــذ الـــصــــحـــيـــة
ا�عـتمـدة)� مؤكـدا ان (اجمللس وافق
على إعفاء ا�ركبات الهجينة حصراً
من أجــــور لــــوحــــات الــــتـــســــجــــيل
ا�ــروريــة� وبــنــســبــة مــئــة بــا�ــئــة�
وتـعـديل قرار سـابق� بـإضـافـة فـقرة
تــنـص عـــلى اســـتـــمــرار صـالحـــيــة
الـتعـاقد جلـهات الـتنـفـيذ لـلمـشاريع
ا�ــدرجـة فـي اخلـطــة االسـتــثـمــاريـة
الــتـي تــمــول من مــوازنــات تــنــمــيـة
األقـالـيم واالسـتثـمـاريـة والـتـخـفيف
مـن الـفــقــر والــبـتــرودوالر وا�ــنــافـذ
احلدودية والقروض ا�ـستمرة �عند
تـــوافـــر الــــتـــخـــصـــيـص ا�ـــالي في
مــشـــروع قــانـــون ا�ــوازنـــة لــلـــعــام
اجلـــاري �وشـــمـــول مـــســـتـــحـــقــات
ا�ـقاولـ� ا�دقـقـة من ديـوان الرقـابة
ا�ــالــيـة االحتــادي الــتي لم تــصـرف
لــغـــايــته� وا�ـــشــاريـع ا�ــمـــولــة من
الـقــروض ا�ـســتـمــرة ومــعـامــلـتــهـا

كذرعات منجزة).
WM' qOJA�

مــبـيـنــا ان (اجملـلس وجه بـتــشـكـيل
جلنة من وزارات ا�الية واخلارجية
والـتــخــطــيـط� إضـافــة إلـى األمــانـة
الــعـــامــة جملـــلس الــوزراء �تـــتــولّى
دراسـة الــتــزامــات الـعــراق ا�ــالــيـة
جتـاه ا�ـنظـمـات الـعـربيـة والـدولـية
وحتـديد األولـويـات� لغـرض اإليـفاء
بها وتنفيـذ ما جاء في كتاب ديوان
الـرقــابــة �ويـؤخــذ بــعـ� االهــتــمـام
كتـاب وزارة الـزراعة بـشـأن ا�ؤتـمر
اإلقــلــيــمي لــشــؤون الــشــرق األدنى
وشـمــال إفـريــقـيــا �ـنــظـمــة الـفـاو)�
ومـــــضـى الى الــــــقـــــول انـه (تـــــمت
ا�ـوافـقــة عـلى قـيـام وزارة الـشـبـاب
والــريــاضــة بــالــتــعــاقــد مع إحــدى
الـشــركـات الــرصــيـنــة الــتي لـديــهـا
أعمال �اثلة� اسـتثناء من اساليب
التعاقد احملـددة في تعليـمات تنفيذ
العـقود احلـكومـية� بـعد قـيام وزارة
الـتخـطـيط بـإدراج مكـون مـلعب ذي
قـــــار األو�ــــــبـي ضــــــمـن اخلــــــطـــــة
االسـتثـماريـة بكـلفـة أوليـة مقـدارها
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رجــحت مــصــادر ســيــاســيـة ان يــتم
اختيار مرشح تسـوية كردي لرئاسة
اجلمـهـورية في ظل تـفـاقم اخلالفات
بـــ� احلــزبــ� الـــرئــيـــســ� .وقــالت
لـ(الـزمان) ان ا�ـسـتشـار خـالـد شيخ
صـديق عـبـد الـعـزيـز هو االقـرب الى
ا�نـصب كمـرشح تـسويـة مقـبول من
االطـراف الكـرديـة احلزبـيـة من جـهة
وا�ــكـونــات الــعـربــيــة والسـيــمـا في
ا�ناطق احملاذية القليم كوردستان).
فــيــمـــا كــشف احلــزب الــد�ــقــراطي
الـكـردسـتـاني� الـثالثـاء� عن تـقـد�ه
مــــقـــــتــــرحــــ� لـالحتــــاد الـــــوطــــني
الـكــردسـتـاني بـشــأن مـرشح رئـاسـة
اجلــــمــــهـــــوريــــة في وقـت اعــــلن ان
مـرشحه هـو هـوشـيار زيـبـاري حتى
االن � فـــيـــمـــا ال يــزال بـــرهم صـــالح
الـرئـيس ا�ـنــتـهـيـة واليـته مـسـتـمـرا

بـــتـــوزيع ا�ـــنـــاصب بـــ� احلـــزبــ�
الـكـردي�.وقـال عـضـو احلـزب أحـمد
الــهــركي � في تــصــريـح � إن (هــنـاك
مــعــادلـة ســيــاسـيــة مــوجـودة داخل
الـــبــيـت الــســيـــاسي الـــكــردي حــول

 في واحدة من تـعليـقاته العـفويـة قال لي ابني الـصغيـر:بابـا كافي تاكل خـبز شعـير.قلت
له:(ليش)?.فقال:الن لـونك راح يصير اسمـر.تعلم تاكل صمـون ابيض.سالته:(ليش)? قال
علـمود تصـير ابيض مـثلي.  هـذا احلوار القـصير ا�ـشحون بـبراءة الصـغار اعادني الى
فـترة كنت فيـها احلم بـعراق جديـد سيراه الـعالم.نعم اعـادني كالم ابني الصـغير الى ما
قـبل سقوط الـنظام السـابق ايام كانت التـحضيـرات للحرب جتـري بال توقف.آنذاك بدأت
احـلم بـان الـنـظام سـيـزول وسـتتـغـيـر كل االشـياء. كـنت افـكـر بـان اول تطـور سـاشـاهده
سـيكـون في اسلـوب الـعمـارة وبنـاء الـبيـوت وتخـطـيط السـاحات.وظـنـنت النني رومـانسي
عتـيق بـان اجلـميـع سيـعـمـلون بـهـمـة خـليـة الـنـحل.سـنكـون جـمـيعـا يـدا واحـدة تـعمل بال
انـقطاع.وعنـدها سنكـتشف قوة البـناء في داخلـنا.كنت افكـر هكذا.وكان لـدي سبب مقنع
كي اكـون مـتـفـائال الى هـذا احلد.فـكل الـقـوى الـتي عـارضت صـدام حـسـ� ستـاتي الى
الـبلـد بعـد تغـيـير نـظامه.وال �ـكن ان يكـون هنـاك اي نـزاع او خالف بيـنهـا.ستـاتي قوى
ا�عـارضة للبناء,وتخلـيصنا من كبت دام طويال.باختصار:كنت اعيش في عالم وردي الن
دور ا�ـونـولو� الـشـخـصي سيـنـتـهي لـيحـل محـله دور احلـوار مع االخـرين.وهـذا اهم ما
انـتـظـر اجنـازه.  حتـدثت مع نـفـسي طـويال عن الـتـطور الـذي سـنـصل الـيه ذلك الن االلم
والـغـربــة والـنـضـال الــسـيـاسي تـعــلم االنـسـان كل شـيء.واول هـذه االشـيـاء:الــتـضـحـيـة
�ـصـلحـته مـ� اجل االخـرين.وهـذا هـو حـال معـارضي صـدام الـذين غـادروا الـبـلد الى
ا�ــنـافـي.  فـكــرت انــنــا سـنــكــون بال وصــايــة من احــد.ســنـقــرأ مــا نــشـاء,ونــشــاهــد مـا
نـــشـــاء,ونـــكـــتـب مـــا نـــشـــاء.ولم اكـن اظن ان زاويـــة واحـــدة من الـــبــــلـــد ســـتـــعـــاني من
االهمـال.ستقـلب رياح التـغيـير كل شيء سريـعا الن االرادة ح� تـتفجـر لن يوقفـها احد.
لـقد وصلت الى سـدرة منتـهى جميع االحالم ح� قـلت لنفـسي ان احلكومـة التي ستاتي
بعـد الـتغـيـير سـتتـدخل حـتى في نـظام غـذائنـا.سـتعـلـمنـا كيـف نسـتبـدل عـاداتنـا الـسيـئة
ا�ـضـرة في االكل.واهم شيء سـتفـعـله لـنـا هـو تعـلـيـمـنا كـيف نـتـنـاول خبـز الـشـعـير النه
صحي ومفيد.وسـتبالغ احلكومة في حثـنا على تناول كيك الشـعير اخمللوط مع الكشمش
الـذي يقدم مـع عصيـر ا�انـغو اللـذيذ.تـخيـلت الئحـة الطعـام التي سـنتـدرب عليـها ونـتعود
عـليـها �ـرور الوقت.اهـم عنـاصر هـذه الالئحـة خـبز الـشعـير مع قـانـون ال يفـرط بحـقوق
احـد. كنت في عالم اخـر وانتظـر حلظة حتـقيق جمـيع االحالم.القانـون الذي يشـبه قانون
اجملـموعة الشـمسية الـذي ال يجامل احدا..وقـانون صارم لتـعليمنـا فن الصحة من خالل
ارغــفــة الـــشــعــيــر بــرائـــحــتــهــا وطــعـــمــهــا ا�ــمــيـــز.واكــواب ا�ــانــغــو
الـبـاردة.اعـتقـدت انـنـا سنـعـبـر كل عقـبـات اخلالف لـنصل الى
عـالم اخر يـختـلف عن عا�ـنا الـذي دمرته احلـروب.ويبـدو اننا
ما زلـنا نـنتـظر لـتحـقـيق كل ما كـنا نـحلم به.  في الـواقع فتح

تعليق ابني باب خيالي لقول كل ما قلت.انه حلم يقظة. 

فـي ا�ــكـــتب ازاد بــرواري وريـــبــوار
وا�ــــــعـــــاون الـــــبـــــطـــــريـــــركي مـــــار
بـاسيليوس يـلدو � الوضع العام في
الـعـراق � والسـيمـا بـعـد االنتـخـابات
الـتشريعية وحراك تشكيل احلكومة�
ووضـع ا�ـــســيـــحـــيـــ� في الـــعــراق
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نــاقش مــجــلس الــوزراء � اجــراءات
وزارة الـكــهـربـاء في تـأمــ� الـطـاقـة
لــلــمـــواطــنـــ� خالل مــوجـــة الــبــرد
القـارص التي جتـتاح الـعراق� فـيما
وافق على اعـفاء ا�ـركبـات الهـجيـنة
من رســـوم لـــوحـــات الـــتــســـجـــيل �
واحـالـة مـلـعب ذي قـار االو�ـبي الى
االســتـــثـــمــار. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (اجملـــلـس عـــقــد
جــــلــــســـتـه بــــرئـــاســــة مــــصـــطــــفى
الكاظمي�استعرض خاللها تطورات
األوضـاع الــسـيـاسـيــة واألمـنـيـة في
الــبالد� والـتــطــرق إلى أهم ا�ـلــفـات
االقـتـصـاديـة ذات االرتـبـاط ا�ـبـاشر
�ـصـالح الـبلـد وحـيـاة ا�ـواطـن�)�
واضــاف ان (الــكــاظـمـي تـطــرق الى
زيــــارتـه بــــرفــــقـــــة وفــــد وزاري إلى
مــحــافـظــة الـنــجف لــدعم احملـافــظـة
خدمـياً� وتـذليل الـعقـبات الـتي تقف
أمـام إعـمـارهـا� واالطالع عـلى سـيـر
ا�ـشـاريع ا�ــنـفـذة) ووجه الـكـاظـمي
جــمـــيع الـــوزراء بـ(تــقـــد� تــقـــريــر
مــفــصّل عن تــنـفــيـذ ا�ــقــررات الـتي
اتـــــخـــــذت ذات الــــصـــــلـــــة بــــعـــــمل
وزاراتـــــهم)� وتـــــابـع الـــــبـــــيــــان ان
(اجلــلــسـة شــهــدت تـضــيــيف وكـيل
وزارة الـكـهــربـاء� الـذي قـدم تـقـريـراً
مفصالً عن وضع الطاقة الكهربائية
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على قـائـمة الـترشـيـحات � من جـهته
أكـــــــد حــــــزب االحتـــــــاد الــــــوطـــــــني
الــكــردســـتــاني � تــمــكــسه �ــنــصب
رئاسة اجلـمهوريـة� و أشار إلى عدم
الـسـمـاح بـتـغـيـيـر ا�ـعـادلـة اخلـاصة
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 65مـلـيــار ديـنـار� قـابــلـة لـلــتـعـديل
بــالـتـنـسـيق بــ� اجلـهـات ا�ـعـنـيـة�
وأخذ الشباب والرياضة اإلجراءات
الالزمة بإحـالة ا�قصـرين إلى هيئة

النزاهة العامة).
 الـتــقت رئــيس الــهـيــئــة الـوطــنــيـة
لالسـتثـمـار سـها داود جنـار� الـيوم
الـــثـالثـــاء� وفـــداً اقـــتــــصـــاديـــاً من
اجلــمــهـوريــة اإلسالمـيــة اإليـرانــيـة
برئاسـة السيد غالم حـس� شافعي
رئــيـس احتــاد الـــغــرف لـــلــتـــجــارة

والصناعة وا�ناجم.
e�u� Õd�

ورحــبت جنـار فـي مـسـتــهل الــلـقـاء
بـالــوفـد وقـدمت شــرحـاً مـوجـزاً عن
عـمل الهـيـئـة ودوائرهـا وعن قـانون
االســتــثــمــار رقم  13لــســنـة 2006
ا�ــعـدل ومـا يــتـضـمــنه من �ـيـزات
وضـمـانـات لـلـمـسـتـثـمـر� مـؤكدةً أن
(العـراق بـلد واعـد وغـني بالـثروات
الـطــبــيــعــيـة وبــاخلــبــرات واأليـدي
الــعــامــلــة� وأن األبــواب مــفــتــوحـة
جلــمــيع الــشــركــات االســتــثــمــاريـة
الــراغـــبـــة بــالـــدخـــول لــلـــعـــمــلـــيــة
االسـتـثــمـاريـة في الـعـراق وجلـمـيع
الـقـطــاعـات وبـاالسـتـفـادة من بـنـود

قانون االستثمار).
وأوضــحت رئـيس الــهـيــئـة أن مـنح
اإلجــازات االســتــثــمـــاريــة تــخــضع
�عايير وضوابط نص عـليها قانون
االسثتمـار قانونيـاً واقتصادياً دون
اسـتـثـنـاء وتـخـضع �ـبـدء ا�ـنـافـسة
والــــشـــفـــافــــيـــة.من جــــانـــبه اشـــار
الــــشــــافــــعي إلـى أن ( الــــشــــركـــات
اإليـــرانــيـــة تـــتـــطــلـع إلى الـــدخــول
لــــلــــســــوق الــــعـــراقـي في عــــدد من
اجملـاالت والسـيـما الـبـنى الـتـحـتـية

والطرق واجلسور).
ووجه شافعي دعوة رسمية لرئيس
الهيـئة لزيارة طـهران� وعقـد مؤتمر
اسـتثـمـاري� وتشـكـيل جلنـة ثـنائـية
بـ� اجملـلس االسـتـثـماري اإليـراني
والــهـيــئــة الــوطــنـيــة لالســتــثــمـار;
لـلــتــواصل وتـعــزيــز الـتــعــاون بـ�
الـــبــــلـــدين� وحـل بـــعض ا�ــــشـــاكل
ا�ــعــلــقــة لـــدى عــدد من الــشــركــات
االسـتثـماريـة اإليـرانيـة الـعامـلة في

العراق. 

�W�K∫ الكاظمي يترأس جلسة مجلس الوزراء

 ”bMN*« b�«Ë ¡UO{

 عندما كـان (توماس ألفا أديسون) في الثامنـة من عمره� عاد إلى بيته من ا�درسة� وهو
يشـعـر باألسف� ألن مـعـلـمه كلَّـفه بـتـسلـيم مـذكـرة إلى والديه.قـرأتـهـا أمه� نانـسي إلـيوت

( ?(1871-1810أمام نظرات ولدها ا�ترقبة حملتوى ا�ذكرة.
سألها اديسون قائالً "ماذا يوجد بها?"
بدموع في عينيها� قرأت نانسي البنها 

محتويات تلك الرسالة ا�قتضبة:
"ابـنك عـبقـري� هـذه ا�ـدرسة مـتـواضـعة جـداً بـالـنسـبـة له� ولـيس لديـنـا مـعلـمـون جـيدون
لتعليـمه.. من فضلك� عل�مـيه في ا�نزل".عانقت (نـانسي توماس) وأخبـرته ألّا يقلق� وأنها
مِن تـلك اللـحظـة ستـهتم بـتعـليـمه بنـفسـها� وهـذا بالـضبط مـا حدث.ال يـبدو أن والـدته قد
أخطأت في قـرارها� إذا أخذنا في االعتـبار أن أديسون بدأ في سن  15عـاماً في العمل
كـخـبـيـر تـلـغـراف.وبعـد عـام� ابـتـكـر أول اخـتـراعـاته; مـكـرر آلي قـادر عـلى نـقـل إشارات
الـتلـغراف بـ� احملطـات اخملـتلـفة� وسـيتـبع ذلك أكثـر من ألف اختـراع.بعـد عدة سـنوات�
عـندمـا توفـيت نانـسي� وكـان أديسـون قد أصـبح مـختـرعاً مـرموقـاً عـلى مسـتوى الـعالم�
وجـد ا�ـذكـرة الـتي أرسـلهـا ا�ـعـلم إلـيـهـا في ذلك الـيـوم.لم يـكن الـعـثـور عـلى ا�ـذكـرة ما
فــاجـأه� بل كـان ذلـك مـا قـرأه بــداخـلـهــا "ابـنكِ مـريـض عـقـلــيـاً� وال �ـكــنـنـا الــسـمـاح له
باالستمرار في ا�ـدرسة بعد اآلن".بكى أديسون �رارة� بعدما قرأ الكلمات احلقيقية في
ا�ـذكرة. والحـقـاً� كتب في مـذكـراته: "(تومـاس ألـفا أديـسـون) كان طـفالً مـريضـاً عـقلـياً�
ولكـن بفـضل أم بـطـلـة أصـبح عـبـقـري القـرن".لـو كـانت كُل األمـهـات كَ أم أديـسـون رُ�ا
ألصبح اجلـميع أديـسون..عـندمـا توفى أديـسون مـختـرع الكـهربـاء عام  1931� إطـفاء
الـكهرباء بـجميع دول العـالم تكر�اً له� ومازلـنا في العراق بـفضل العامـل� في احلكومة
و احلـزب الـذي حصـته وزارة الـكـهربـاء والـوزارة من( الوزيـر الـلص إلى عـامل الصـيـانة
الـشص) الـذين يعـملـون بإخالص وأمـانة و نـزاهة فـي البـلد ا�ـغلـوب على أمـره و بجـميع
مـحافـظـاته لكي تـطفـيء الكـهربـاء تـكر�ـا لهـذا الـعبـقري (تـوماس
ألفا أديسون) الى يومنا هذا .نحن ال ننسى ا�بدع�� وعلينا أن
نـعـيـش مع الـظالم والـظـلـم إلى يـوم الـدين .. ربــنـا هب لـنـا من

لدنك الرحمة.. وأنعم على ظا�ينا بالسخط والنقمة..
{عن مجموعة الواتساب

تــوزيع ا�ـنــاصب احلــكـومــيــة حـيث
يــكــون مــنــصب رئــاســة اإلقــلــيم من
حـــــصـــــة احلـــــزب الــــــد�ـــــقـــــراطي
الكردستـاني� اما رئاسة اجلـمهورية
فـتـكـون من حـصـة االحتـاد الوطـني�

وهذه ا�عادلة ثابتة منذ عام 2005
والى وقــتــنــا هــذا) � مــبـيــنــاً أنه في
حــــــالـــــة ذهـب مـــــنــــــصب رئــــــاســـــة
اجلمهـورية للـحزب الد�ـقراطي فأن
ا�عادلة ستختل داخل البيت الكردي
.واضــاف � (ان الـــد�ــقـــراطي �ــثل
اغـلـبيـة عـدديـة با�ـقـاعـد االنتـخـابـية
وليس كما يشاع بأنهم أساس الهرم
الـــــكــــــردي) � الفــــــتــــــاً إلى انـه (رغم
ا�ـشـكالت التـي يعـانـيـهـا االحتاد اال
انه اسـتـطـاع احلـصـول عـلى مـقـاعـد
انتخابية ال بأس بها وفرض وجوده

السياسي في الساحة العراقية).
w�u� j�

ورأى أن االحتـاد يــتـمـتـع �ـقـبــولـيـة
عـلى الـســاحـة الـعـراقــيـة� وقـريب من
اخلط العـراقي في التـوازن ب� اخلط

القومي الكردي والوطني العراقي.
وأوضح الهركي�( أن الد�قراطي يقر
بـأحــقـيــة حــزب االحتـاد الــوطـني في

رئاسة اجلـمهوريـة العراقـية ولن يتم
فــرض ارادات لــتــغـــيــيــر هــذا األمــر)
مؤكداً أن  ( اي خلل في ملف ترشيح
رئيس اجلـمهـوريـة سيـؤدي الى خلل
كــبـيــر داخل الــبــيت الــكــردي). وقـال
شــوان مـحــمــد مـســؤول تــنـظــيــمـات
احلــــزب الــــد�ـــقــــراطـي في بــــغـــداد
لوسائـل إعالم تابعـة للـحزب� (قـدمنا
مــقــتــرحـــ� لالحتــاد بــشــأن رئــاســة
اجلمهورية� اما ان يكون هناك اتفاق
بــ� اجلــانـبــ� أو أي مــرشح يــدخل
العملية االنتخابية بنفسه).  واضاف
انـه ( وفــــقــــا لالتـــــفــــاقــــات ووفــــقــــا
لالنتخـابات� فـإن النتـيجـة واضحة)�
مـبيـنـاً انه (إذا دخل مـرشـحـنـا �ثالً
عن احلزب الـد�قـراطي الكـردستاني
في العملية االنتخـابية بالبر�ان� فلن
يــكـــون الــفـــوز مــضـــمــونـــاً فــقط� بل
).  وبـلـغ عدد مـرشـحي مـضـمـون جداً
ا�نصب حتى االن نحو ٢٦ شخصاً.
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كــشـفت وزارة اخلــارجـيـة عـن تـسـلم
قــنـصـلـيـتـهـا في لـوس اجنـلـوس من
اجلـانب االمريكي � قـطعتـ� أثريت�

تعودان ألكثر من  4000سنة.
وقـال ا�ـتـحـدث بـإسم الـوزارة أحـمد
الـصـحـاف في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس انه (عــــمالً بـــدبــــلـــومــــاســـيـــة
اإلسـتـرداد� فألن الـقـنـصلـيـة الـعـامة
فـي لــوس أجنــلــوس وبــالـــتــنــســيق
والــــتـــعـــاون مع ا�ـــكــــتب الـــوطـــني
األمــريــكي لـلــتـحــقـيــقـات ســتـتــسـلم
قـطـعـتـ� أثـريتـ� تـعـودان إلى أكـثر
مـن  4000ســــــــنـــــــة)� واضـــــــاف ان
(الــقــطــعـتــ� االثــريــتـ� �هــمــا لـوح
مـــســمـــاري يــعـــود إلى مـــديــنــة أُور
والـثـاني جـزء من مـنـشـور مـسـماري
نـــادر جــداً يــعــود إلى مــديــنــة بــابل
الـقـد�ـة �وال تـوجـد سـوى قـطـعـتـ�
مــنه في الــعـالم وقــد كـان يـســتـخـدم
كـأداة تـعـلـيم نـادرة)� واشار الى انه
(سـتـجـري مراسـم التـسـلم في مـبنى
الـقـنـصـلـيـة في لـوس خـالل إحـتـفال
رســــمي)� وتــــابع ان (هــــذا اإلجنـــاز
حتــقـق في وضع الــيــد عـلـى الـقــطع
ومـــصــادرتــهــا من قــبل الــســلــطــات
األمـريكيـة �ضمن اجلهـود التي تبذل
�ـالحقة اإلجتار غير ا�شروع باآلثار
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واالقـــلـــيم). واشـــاد مـــيــراني بـ(دور
الــبــطــريــركــيــة الــوطــني ا�ــتـوازن �
وتـطرق ايضا الى التـعايش السلمي
ا�شترك ب� مكونات اإلقليم). بدوره
� دعـا زيبـاري الى (تفـعيل مـخرجات
زيــارة قـداسـة الـبـابـا فـرنـسـيس الى
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الــعـراق). من جــانـبه � اعــرب سـاكـو
عـن (شــكـــره حلـــفـــاوة االســتـــقـــبــال
واهــمـيـة الـتـواصل خلـيـر اجلـمـيع)�
مـشـيدا بـ (دور االقـلـيم على مـا قدمه
لــلـمـســيـحـيــ� خالل تـهــجـيـرهم من
ا�ـوصل ومناطق سهل نينوى وعلى

مـــــا اجنـــــزه من الــــتـــــقـــــدم األمــــني
والــعـمـراني)� مـشـددا عـلى (ضـرورة
وحـــدة الــصف الــكـــردي في تــقــريب
وجـهـات الـنـظـر وحـلـحـلـة ا�ـشـاكل)�
واكد ساكو (أهمية احلوار ومشاركة
جـميـع مكونـات الشـعب في الـعمـلية
السياسية للنهوض بواقع البلد بعد
سـنوات مـظلـمة من الـعنف اإلرهابي
واالقــصـاء والـفـسـاد� وهـذا يـتـحـقق
عـــنــدمـــا يــشــعـــر كل مــســـؤول بــانه
لـــلــعــراق وخلـــدمــة كل� الـــعــراقــيــ�
ويـسـعى حلـمايـة الـسيـادة الـوطنـية

والد�قراطية).
WOzUN� W�O��

 مـتمـنيـا  (ان ترعى الـدولة وحـكومة
االقـــلــيم ا�ـــســيـــحــيــ� واألقـــلــيــات
الــوطـنــيـة االصـيــلـة� رعـايــة خـاصـة
بـحـيث ال يـشـعر احـد بـانه مـستـبـعد
ومـظـلـوم� و في الـنـتـيـجـة الـنـهـائـية
يــضــطـر لــلــهـجــرة وتــرك بالد ابـائه
واجــداده)� من جـهـتـه � اكـد مـيـراني
عــلى (الــسـيــاســة الـثــابـتــة لـلــحـزب
الـنابعة من نضـاله التاريخي وتراث
الــبــارزاني اخلــالــد ا�ــمــتــد لــعــقـود
طـويـلـة الـتي تـضع تـرسـيخ الـعـيش
ا�ــشــتــرك والــتــســامح والــسالم في
اولـويـة االهـداف الـتي يـصبـو الـيـها
احلــزب ويــعــمل في ســبـيــلــهــا عـلى

الدوام). 

بغداد

خالد شيخ صديق عبد العزيزهوشيار زيباري

�ÊU�u∫اللوحان ا�سماريان الذان تسلمتهما بغداد

(الـزمــان) آمس ان( دراسـة اجلـدوى
الــتــفـصــيــلـيــة تـتــطــلب الــبـحث في
دراسة اجلدوى الـتسـويقيـة� إضافة
إلى اجلـدوى الــبـيـئـيــة الـتي تـشـمل
دراسة البيـئة الطبيـعية وهي ا�نا�
وا�ـيـاه وا�ـعـادن والـنـفط�فـضال عن
دراســة الـبــيــئـة االجــتــمـاعــيـة وهي

التعليم والصحة والثقافة). 
ودعـت هــــــيـــــــئـــــــة ذوي االعـــــــاقــــــة
ا�ستـفيـدين من راتب ا�ع� ا�ـتفرغ
للـتوجه �ـنافـذ الصـرف االلكـترونـية
الســتـالم مــســـتــحـــقـــاتــهـم ا�ــالـــيــة
لـــلـــســـنــــوات الـــســـابـــقـــة -2016

2017-2018. 

واطــلـــقت الـــهـــيــئـــة مـــســتـــحـــقــات
السنوات السابقة ا�تراكم للسنوات

2016-2017-2018
لـلمـسـتمـرين بـراتب  ا�ـع� ا�ـتـفرغ
�ـوجب بطـاقـات الـدفع االلـكـتروني
واللـذين � تدقـيق مـعامالتـهم.وقال
بيان تلقت نسخة من (الزمان) أمس
ان حاالت الوفيات للمعاق او ا�ع�
او تغـيـير ا�ـع� االمـر الـذي يتـطلب
الــصـرف �ــوجب صــكـوك ســتــعـلن
الـهـيـئـة اسـمـائـهم غـدا ان شـاء الـله
في بـــــغـــــداد واحملـــــافـــــظـــــات ألجل
ا�ــراجــعــة وتـقــد� ا�ــســتـمــســكـات

االصولية لالستالم.

احـتــكـار ا�ـعــلـومـة واالســتـفـادة من
تـكـنـولــوجـيـا اإلتـصـاالت في جـمـيع
االخـــتــــصــــاصـــات اإلقــــتـــصــــاديـــة
والـــســــيـــاســـيــــة واإلجـــتـــمــــاعـــيـــة
والعـسـكريـة. وأشـار احملاضـر كاظم
الـى ان( شــــبــــكــــات االنــــتــــرنت هي
مــجــمـوعــة من مــراكـز ومــؤســسـات
ا�ـعـلومـات ا�ـتـجانـسـة� وهـنـا تأتي
دراسة اجلدوى االقتـصادية �شروع
شبـكـة اإلنتـرنت احلـكومي لالسـهام
في التـعرف عـلى مجـهز اخلـدمة من
قـبل ا�شـتـرك� وسـرعـة االستـجـابة

للشكاوى وسرعة اإلصالح). 
واضـــاف بـــحـــسـب بـــيـــان تــــلـــقـــته

bL�� œuK� ≠ œ«bG�

اقامت دائرة التخطيط وا�تابعة في
وزارة اإلتـــصــاالت ورشـــة عـــمل عن
اجلـــدوى االقـــتــــصـــاديـــة لــــشـــركـــة
االنــتــرنت/الــقـطــاع الــعــام في مــقـر
الـوزارة بحـضـور عدد مـن منـتـسبي

الوزارة وتشكيالتها. 
وقــدم جــاسم مــحــمــد كــاظم شــرحـا
وافيا  للـجدوى الفنيـة واإلقتصادية
ودراسـة لـلـعـرض والـطـلب� السـيـمـا
مع وجود فـجـوة رقمـيـة واسعـة ب�
الــعــراق والــدول الــغــربــيــة ووجـود
احلاجة ا�ستمرة لالعتماد على تلك
الدول ا�ـتقدمـة علـميـا من أجل كسر

 w�uJ(« X�d��û� W�œUB��ù« ÈËb'« s� W�—Ë ∫�ôUB�ù« 
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نــاشــد مــعــلـم من اهــالي ا�ــوصل�
وزيـر التـربيـة علي حـميـد الدلـيمي
ا�ساعـدة النقاذ حـياته. وشرح في
رسالـة تداولتهـا مجامـيع واتساب
أمس� حالـته بـالقـول (أنا الـتربوي
خالد محمـد عواد معلم في مدرسة
الــكـــوثــر لـــلــبـــنــات مـــدة اخلــدمــة

26سنة فعليه� العمر 50 سنة .
تـــــعـــــرضت بـــــتـــــاريخ 2021/4/1
حلادث أُصبت بـسببـها النزالق في
إحدى الفقرات الـقطنية األمر الذي
أجـــبـــرنـي عـــلى إجـــراء عـــمـــلـــيـــة
جـراحيـة لـتثـبيت الـفـقرات بـتاريخ
2021/4/15 لكنـها لم تكـن ناجحة
فأُجـبـرتُ أن أذهب إلى دكتـور آخر
فقرر أجراء عملية جراحية بتاريخ

 . 2021/7/19
لـــكن بــســبـب خــطــأ طــبـي فــشــلت
العـمـلـيـة و� إجـراء عمـلـيـة ثـالـثة
بــتـاريخ 2021/9/28  لــكـنــهـا هي
األخـرى بــسـبـب عـدم مــخـافــة الـله
سبحانه وتعالى في عمله كطبيب.
بــعـدهــا راجــعت دكـتــور آخــر قـرر
إجراء عملية رابعة بتاريخ /2021
11/10 لـتــكـون إخـر مـطـافي حـيث
انــــهـــا فـــشـــلـت هي األخـــرى كـــون
إحدى الفقرات حتركت بسبب عدم
اإلتــــقـــان في إجــــراء الـــعـــمــــلـــيـــة
االمــرالــذي ســبب لي مــضــاعــفـات
حيث حـصل ضـغط على األعـصاب
الـطرفـيه �ـا أدى إلى خدر وتـنمل
فـي اطـرافي الــسـفــلى مع فــقـــــدان
الـسـيـطـرة عـلـى الـسـبـيـلـ�� حـيث
مـــــــضى عـــــــلـى حــــــالـــــــتـي هــــــذه
شـهــــــــريـن� عـلـماً بـأن كـل عـمـلـية
مـن هــذه كـــلـــفــتـــني أكـــثــر من (4)

مالي� دينار.
لـذا أ�نـاشدكـم وأناشـد كل الـشـرفاء
أن يــدعـمــوني مـاديــاً كـوني سـوف

أقــــــوم بــــــالــــــذهــــــاب إلـى إحـــــدى
ا�ـسـتــشـفـيـات الـتـركـــــــيـة لـتـلـقي
الــعالج حــيث طــلــبــوا مـنـي مـبــلغ
كـبــيـر(1�40) ورقـــــــة األمــر الـذي
أثـقل مــعــانـاتي كــون لم يــبـقى في
حـــاجه في بــــيـــتـــــــي تــــســـتـــحق

البـــــيع .
الــتـــربــوي خـــالــد مـــحــمـــد عــواد�
احملــافـظه نــيـنــوى اجلـانب األ�ن
حي نابلس   5242 953 0772).
وافــتــتـح وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي
والـبـحث الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عـبد
الصـاحب عددا من البـنى التحـتية
في جـامـعـة الـنــهـرين الـتي بـيـنـهـا
أحـد ا�ـداخل والـشـوارع احلـيـويـة
اجلـــامــــعـــيـــة احملــــاذيـــة جملـــســـر
اجلـــادريــــة فـــيــــمـــا وضـع حـــجـــر
األسـاس لـلـمـرحـلـة الـثـانـيـة �ـبـنى
جامعي يضم اثنت� وسبع� قاعة

دراسية.
W�O��« e�eF�

وأعـرب خالل فــعـالــيـات االفــتـتـاح
الــتـي حــضـــرهـــا الــســـيـــد رئــيس
جــــامـــعــــة الــــنـــهــــرين وجــــمع من
ا�ساعدين والعـمداء والتدريسي�
وعــــدد مـن مـــســــؤولـي ا�ـــشــــاريع
و�ـــثـــلي دوائـــر ا�ـــرور الـــعـــامــة
وعـمـليـات بـغـداد عن حرص وزارة
التـعلـيم العـالي ومؤسـساتـها على
الــتـــوسع في الـــبـــنى الــتـــحــتـــيــة
لــلـجــامـعــات السـتــيـعــاب الـطــلـبـة
وتــعـــزيـــز الـــبـــيــئـــة اجلـــامـــعـــيــة
بــا�ــســتــلــزمـــات الــتي تــفــرضــهــا
العـمـلـيـة التـعـلـيـميـة واشـتـراطات

اجلودة ومعاييرها.
وأكد أن استكمال وافتتاح ا�داخل
والــشــوارع الـداخــلــيـة لــلــجـامــعـة
والسـيــمـا احملـاذيــة مـنـهــا جملـسـر
اجلــادريــة ســيـســهـم في تــخـفــيف
الــزخم ا�ــروري في ا�ــكـان ويــوفـر

مـــرونـــة كــبـــيـــرة في اســـتـــيـــعــاب
الـعــجالت الــداخـلــة الى جـامــعـتي
بغداد والنهـرين ووجه بتخصيص
مـبــالغ مــالـيــة اضـافــيــة لـتــغـطــيـة
االحــتــيـاجــات الـالزمـة فـي مـحــيط

ا�شاريع ا�نفذة ومقترباتها.
وفي هــذا الــســـيــاق ســجل رئــيس
اجلـامــعـة الـدكــتـور عــلي الـشـاوي
و�ـثـلـو ا�ـرور الـعـامـة وعـمـلـيات
بــغـــداد شـــكـــرهم وثـــنـــاءهم عـــلى
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قــــررت وزارة الـــــنــــقل� تـــــثــــبــــيت
أصــحــاب الــعــقــود الــعــامــلــ� في
الشـركة العـامة لـلخطـوط اجلوية .
واطلعت (الزمان) امس على وثيقة
حتمل توقيع مدير الدائرة االدارية
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وا�ـالـيــة احـمـد خـلف بــنـيـان جـاء
فـيــهــا انه (بــنـاء عــلى مــا جـاء في
ا�ــادة 61 ب من قـــانـــون مـــوازنــة
العام اجلاري � واستنادا الى قرار
مـجـلس الــوزراء والـلـجــان � تـقـرر
تثبيت اصحاب العقود �ن مضى

عـــــلى خــــــدمـــــتـــــهم 5 اعـــــوام في
اخلـــطـــوط اجلــــويـــة عـــلى ا�الك �
والبالغ عددهم 755 عقدا� وتتحمل
الشركة الـتخصيصـات ا�الية كافة
من مـوازنـتـها ا�ـقـررة قي الـقـانون
مع مـــطــابــقـــة االعــداد ا�ــذكــورة)�

مـــــشــــددة عــــلـى (انــــهــــاء عــــقــــود
ا�ـذكـورين ابــتـداء من مـبــاشـرتـهم

على ا�الك الدائم). 
بـدوره � أعــلن مـديــر عـام الــشـركـة
عـبـاس عـمـران الـزبـيـدي� مـبـاشـرة
الـقــسم اإلداري بـإجـراءات تـثـبـيت
الـعـامـلـ� في اخلـطوط عـلى ا�الك
�ن لـديهم خـدمة فـعـليـة التقل عن
خمسة سنوات إستناداً للموافقات
الرسـمية الـصادرة من قـبل األمانة
الـــعـــامــــة جملـــلـس الـــوزراء.وقـــال
الـزبيـدي خالل إسـتقـبـاله عدداً من
مـــــوظــــــفي الــــــعـــــقــــــود ان (هـــــذا
اإلسـتــحـقــاق الـذي طــال إنـتــظـاره
جاء إلنصاف هذه الـشريحة ا�همة
من الــطـاقــات الـشــبـابــيـة ا�ــؤهـلـة
عـلمـيـاً ومهـنيـاً لـتكـون ضمن مالك

الناقل الوطني الدائم). 
مـن جـــــانـــــبه� اعـــــرب اصـــــحـــــاب
العـقودعن (شكـرهم  للوزيـر ناصر
الــشــبـــلي  ومــديـــر عــام الـــشــركــة
ومـــســـاعـــده لـــلـــشـــؤون اإلداريــة�
إلهــتــمــامــهم الالمــحــدود من أجل
تثـبيـتهم)� مـؤكدين (تـسخـير كامل &lL∫ عاملون على مالك اخلطوط اجلوية في جتمع
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( الــذهـب االبــيض في اشــارة مــنه
الى الــسـمــسم قــطـاع اخــر تـفــقـده
ديـــالى بـــســـبب ســـوء ادارة مـــلف
االستيراد واغراق االسواق ناهيك
عن ازمــــة جلــــفـــاف احلــــادة) . من
جانبـها أعلنت قـيادة شرطة ديالى
فـي بـيـان تــلـقــته الــ (الـزمـان) � إن
(قــــسم الــــشـــهـــداء واجلــــرحى في
قـيـادة شـرطة ديـالى بـالـتـعاون مع
هـيـئـة الرعـايـة لـذوي االحتـيـاجات
اخلاصة� استـحصل موافقة وزارة
الداخلية� عـلى تع� مع� جلرحى
الـشرطـة احملـال� عـلى الـتقـاعد ) .

وأضــــافت� أن  (ا�ـــبــــاشـــرة تـــمت
بــاســتــقـبــال ا�ــشــمــولـ� من ذوي
اجلــــرحى عـــــلى شــــكـل وجــــبــــات
متتـالية من أجل إجنـاز معامالتهم

وتخصيص راتب للمع�) . 
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وفي قـضـاء ا�ـقـداديـة كـشـف مـدير
عـام دائرة الـتـحريـات والتـنـقيـبات
عـلـي عـبـيد شـلـغـم �عن اكـتـشـافات
مهمة في مـوقع الزندان االثري في
قـضـاء ا�قـداديـة �ـحافـظـة ديالى�
والــذي جـــرى الــعــمـل فــيه اواخــر
الـــــعــــام 2021� مـن قــــبـل مالكــــات
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دعا النائب عن محافظة ديالى رعد
الـدهــلـكي� الى اســتـضــافـة رئـيس
هيئـة التقـاعد في البر�ـان للوقوف
عــلى اســبـــاب الــتــلــكــؤ في اطالق
مـــخـــصـــصـــات نـــهـــايـــة اخلـــدمــة
�نتـسبي اجليش الـعراقي السابق
وعـــــدم احلـــــيـــــاديـــــة فـي تـــــرويج

معامالت التقاعد ب� احملافظات.
وقال الـدهلـكي لـ (الزمان) امس ان
(هـــنــالك الــعــديـــد من ا�ــنــاشــدات
والـشـكاوى الـتي وصـلت الـيـنا من
مــــنــــتــــســــبي اجلــــيش الــــســــابق
وا�ــتـقــاعــدين الــذين افــنــوا زهـره
شــبـابــهم في خــدمه الــبــلـد بــشـان
حـــــــــاالت تـــــــــلـــــــــكـــــــــؤ فـي اطالق
مخصـصاتهم حتت ذرائع مخـتلفة
من بيـنها عـدم وجود تخـصيصات
مــــالــــيــــة ) � مــــبــــيــــنــــا ان ( تــــلك
ا�ـسـتـحـقـات واجـبـة الـدفع كـونـها
ضـمـنت كـجـزء مـن قـانـون ا�ـوازنة
االحتادية للعام ا�اضي و� وضع
جميع التخصيصات ا�الية لها) . 
واضـــاف الــدهـــلــكي � ان (هـــنــالك
حالة من الـتلكؤ والـتخبط في عمل
الــهـيــئـة� مــسـتــغـلــ� تـعــطل عـمل
الـسـلــطـة الـتـشـريـعــيـة في الـفـتـرة
السابقـة ) � الفتا الى ان  ( مجلس
النواب عائد وبقوة �واجهة جميع
اجلـــهـــات الـــتـي اخـــفـــقت في اداء
واجـبـاتـها جتـاه ا�ـواطن الـبـسيط
وســيــكــون اول تــلك اجلــهــات هي
هـيئـة التـقـاعد ورئـيسـها من خالل
اســتـضـافـتـه في اقـرب وقت �ـكن
لالسـتـيـضاح مـنه وبـيـان االسـباب
الــتـي تـــقف خـــلف هـــذا الــتـــلـــكــؤ
واالربـاك بـالـعـمل رغم وجـود كامل
الـتــخـصـيـصــات لـلـهــيـئـة ضـــــمن

ا�ـــوازنة االحتادية ) . 
فيما قال مدير ناحية جلوالء احمد
الـــــزركـــــوشـي لـ ( الـــــزمــــان ) � ان

(تــدفق الــسـيــول في وادي عـوسج
وسط جــلـوالء ال يــشــكل اي خــطـر
بـالــوقت احلـالي وتــدفـقــاته ضـمن
احلـدود ا�ـسـيطـر عـلـيهـا) � مـؤكدا
بان  (الـسيول تـتجه صـوب اجلهة
الـشـرقـيـة لـبحـيـرة حـمـرين لـتصب

بها)  . 
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واضاف الـزركوشي� ان ( رسـالتـنا
لـ 80الف نـــــســــمـــــة في جـــــلــــوالء
وخــاصــة لـلــمــنـاطـق الـقــريــبـة من
وادي عـوسج بــان هـنــاك مـتــابـعـة
حلـجم تــدفق الــسـيــول وسـنــتـخـذ
اجـراءات فـوريـة لـدعم اذا ما زادت
مـعدالت تـدفـقهـا في االيـام القـادمة
خـــاصــــة مع اســــتـــمــــرار هـــطـــول

األمطار) . 
 واشـــار الى ان ( كــــوادي عـــوسج
هو منـخفض جامع لـكميـات كبيرة
من ا�ــــيـــاه فـي مـــحــــيط جــــلـــوالء
ومـــركـــزهـــا وصـــوال الى بـــحـــيــرة
حـــمــريـن وايــراداته جـــيـــده حــتى

اآلن). 
 الى ذلـك قــــــال رئـــــــيس االحتــــــاد
احملـلي لـلـجـمـعـيـات الـفالحـيـة في
ديـالى رعـد الـتـمـيـمـي  لــ (الـزمان)
�ان (  ديــالى كــانت ضــمـن صـدارة
احملــافــظـــات الــعــراقــيـــة بــإنــتــاج
الـسمـسم في 13 مـقـاطـعـة زراعـيـة
تـــورد عــشــرات االطــنـــان ســنــويــا
لـألســـــــواق خـــــــاصـــــــة بـــــــغــــــداد
الستـخداماته اخملـتلفـة في االغذية
واحلـلويـات ) . واضاف الـتمـيمي�
انـه (ألول مـــرة بـــعــد 2003 ديــالى
خـالـية من انـتـاج الـسمـسم بـسبب
اجلـــــــفـــــــاف واغـــــــراق االســــــواق
بـا�ــسـتـورد� مــؤكـدا ان احملــافـظـة
فــقـدت قـطـاع مــهم كـان يـوفـر دخل
جيد لعشـرات ا�زارع� خاصة في
مــنـاطق خـان بـنـي سـعـد وحـمـرين
واطـراف جـلـوالء ) . واشار الى ان

الــهـيــئـة الــعــامـة لــآلثـار والــتـراث
/مفتشية آثار وتراث ديالى.

وقال مـفتش اثار ديـالى احمـد عبد
اجلــبـار خــمـاس  لــ (الــزمـان) � إن
(من بــ� االعــمــال الــتي جــرت في
ا�وقع الكشف عن سـتة عشر برجا
فـي اجلــانـب الـــشـــرقي� فـــيـــمــا �
الكشف عن اربع طلعات في جانبه
الـغـربي �  تـضـمن كـال منـهـا ثـالثة
اواوين مـــــتــــقـــــاربــــة فـي احلــــجم
وا�ساحة� امـا وسط ا�بنى فقد �
الـكشف عن احـد عـشر رواقـآ افقـيا
تـــنــفــتـح عــلى الـــرواق الــعــمــودي

وطـوله خـمـسـمائـة مـتـر� يـقابل كل
رواق من األروقـة االفقـية بـرجا من
ابـراج في اجلـانب الـشرقـي� وعلى
جــانــبـي كل بــرج ســلــمــ� وســتــة

مزاغل دفاعية ب� برج وآخر).
واشـار خــمـاس � الى ان ( الـبـعـثـة
استظهرت ا�بنى اجلنوبي ا�لحق
ذي اخملـــطط ا�ـــشـــابـه لـــلـــمـــبـــنى
الـرئيـسي بـأبراجه الـثالث� وجرى
الكـشف عن عدد من الـقطـع االثرية
كـــاجلــــرار واالواني الــــفـــخــــاريـــة
ورؤوس الــــــــــــرمــــــــــــاح وحـــــــــــلـي

ومسكوكات ) .

»���ÕU∫ وزير التعليم العالي يفتتح شارع جامعة النهرين
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الرعـاية الـدائمـة من وزارة التـعليم
وا�ــتــابـعــة احلــثـيــثــة لـلــمــشـاريع
والــبـــنى الــتـــحــتـــيــة اجلــامـــعــيــة
والســـيـــمـــا الـــتي حتـــقق أهـــدافـــا
اسـتـراتـيجـيـة تخـدم اجملـتـمع على

كــــافـــة ا�ــــســــتـــويــــات واحلـــرص
ا�ـلــحـو� لـتــطـويـر ا�ــؤســــــسـات
األكــاد�ــيــة الــعــراقـــــــــــيــة الــتي
تـــؤدي مــهــامــهـــا �ــســــــــؤولــيــة

واقتدار.

إمـكـاناتـهم من أجل اإلرتـقـاء بأسم
الشركة). 

وكــانت الـــوزارة قــد امــتـــنــعت من
تـــنـــفـــيـــذ قـــرار مـــجـــلس الـــوزراء
اخلـاص بـتعـيـ� اصـحاب الـعـقود
على ا�الك. وذكـر اصحـاب العـقود
في وقت سابق ان (الـوزارة تمـتنع
عـن اصـــدر امـــر وزاري بـــتـــعـــيــ�
مـوظفي الـعقـود �ن لـديهم خـدمة
خــــــمس ســـــنــــــوات الـــــذي جـــــرى
الــتــصـــويت عــلـــيــهم في جـــلــســة
اجمللس من دون مسوغ)� واشاروا
الى (ا�بـاشرة بتـنظيم اعـتصامات

مفتوحة امام مبنى الوزارة). 
وفـي ذي قــــار � نـــــقل ا�ـــــئــــات من
ا�عتصم� امام شركة نفط ذي قار
ا�ـطـالــبـ� بـتـوفــيـر فـرص عـمل  �
احــتـــجــاجــاتــهـم الى مــبــنى إدارة

احملافظة. 
وقـال شــهـود عـيـان ان (الف و500
خــريج �  ا�ـعـتـصـمـ� امـام شـركـة
نـــــــفـط ذي قــــــــار � قـــــــرروا نــــــــقل
احتجاجاتهم  امام مبنى احملافظة

للمطالبة بتوفير فرص عمل). 
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بغداد
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االعالمي الوطـني اخملضـرم سعـد عـبد الـسالم البـزّاز شخـصـية وطـنيـة مرمـوقة
وإعالمـيـة بارزة من عـائلـة عربـية مـوصلـيـة كر�ـة ومحـترمـة . عرف سـعد الـبزّاز
اعالمــيـاً بــارعـاً ذا خــبـرة ووعي � مــلـمّــاً �ـتــطـلـبــات الـصــحـافــة واالعالم هـدفه
األساسي إيـصال احلقيـقة واحلدث اإلعالمي أوالً بـأول ونقل اخلبر بـروح وطنية
مخلـصة وصياغة فنية وإعالمية مقتدرة و�ـهنية احترافية عالية الى الرأي العام
. وا�ــعـروف عن األسـتـاذ سـعــد الـبـزّاز أنه يـتـمــتع بـسـمـعـة طــيـبـة في الـوسـطـ�
الـسـيـاسي والـصـحـافي. له حـضـور مـشـرّف ومـؤثـر في احملـافل اإلعـالمـيـة كـما
يتمـيز بشعبـيته الواسعة لوقـوفه مع تطلّعات وآمـال الشعب العراقي من أجل نيل
حـريـته واسـتــقالل وطـنه والـعـيش بـكـرامـة ورفــاه في ظل نـظـام حـكم د�ـقـراطي
حقيـقي يكفل حقوق ا�واطـن� جميعاً بال تـمييز ديني أو قومـي أو طائفي معتمداً
مبـدأ العدالة وا�ساواة وحتـقيق نهضة وتـقدم العراق احلر ا�ـستقل ذي السيادة
الكاملة . فالوالء للوطن أوالً وا�واطنة الصاحلة تعبير صادق عن االنتماء للوطن.
تـلـقى سعـد الـبـزّاز دعـماً وتـشـجـيـعاً من خـاله ا�ـرحـوم شـاذل طـاقة عـنـدمـا كان
وزيـراً لإلعالم في الـدولـة الـعراقـيـة في حـكـومـة أحمـد حـسن الـبـكر حـيـنـمـا كان

العراق مزدهراً آنذاك ورافالً بالتقدم والرفاه . 
األسـتـاذ سـعـد الـبـزّاز رجل أعـمـال وكـاتب عـراقي مـعـروف انـطـلق بـجـديـة نـحـو
الــصــحــافـة واالعـالم احلـر الــهــادف وقــد لـعب دوراً مــهــمّــاً ومـؤثــراً في االعالم
الــعــراقي في أثــنـاء احلــرب الـعــراقــيـة اإليــرانــيـة فــكــان ذلك الـكــاتب واإلعالمي
اجلسـور يـنـقل الـكـلـمـة والـرأي بـأمـانـة وجـدّية بـصـورة واقـعـيـة . ونـتـيـجـة لـعمـله
اخملـلص الــدؤوب والـنــزيه هـذا كــسب ثـقــة واحـتــرام ا�ـســؤولـ� آنــذاك وأصـبح
موضع تـقدير واهـتمام لـذلك رشّح مديـراً لإلذاعة والتـلفزيـون العراقي بـاإلضافة
الى عمـله الصحـافي واصداره جريـدة اجلمهـورية ا�والـية للـحكومـة آنذاك . وقد
وشى به أحدهم مـدَّعياً أنه ال يحمل صـفة حزبية فـغادر العراق في تشرين األول
عـام 1992 وحطَّ رحـاله فـي لـنـدن وفـيهـا أصـدر جـريـدة الـزمـان الـدولـيـة وأعـلن
فيهـا معارضته للنظـام السابق . وبعد االحتالل االمريكي لـلعراق وسقوط النظام
الـسابـق أنشـأَ مـكـتـبـاً �ـساعـدة الـفـقـراء وا�ـعوزيـن من مواطـني الـعـراق ا�ـبـتـل�
بحـكومة الـطائـفيـ� سرّاق ا�ـال العـام ومدمّـري االقتـصاد الـوطني الـذين جـعلوا
اقتـصاد العراق ينهار الى أدنى مـستوى بعد أن تستروا بـاللباس الديني والدين
بـراء مـنهم... لـكنَّ الـشيء الـذي يدعـوا لـلـغرابـة هـو أن هؤالء الـفـاسـدين يتـهـمون
الـشخـصيـات الوطـنية الـتي وقفت مع الـشعب ا�ـظلـوم مطـالبة بـحقـوقه يتـهمـونها
بالـعمالة واخليـانة متناسـ� هم في العراق وشعبه من قـمع وإرهاب وقتل وسرقة
الثروات الـوطنية وتـدمير االقتصـاد بل سرقوا حتى ا�سـاعدات ا�الية لـلمهجّرين
واألرامل وااليتـام ولم يبـادر أي أحد منـهم الى مسـاعدة الـفقراء �ـبال� مـالية أو
بنـاء دور سكن لـهم ليـعيشـوا بكـرامة . مـتنـاس� كـذلك والءهم لألجانب احملـتل�
وعمالتهم ألعداء العراق األبي . بينما نالحظ ما قام به اإلعالمي سعد البزّاز من
دعم مـالـي لـلـفـقـراء وا�ـرضـى وا�ـعـوزين من أبـنـاء الــشـعب . لم يـكل أو �ل من
مسـاعدة أبنـاء شعبه الـذين جارَ علـيهم الزمن وحـكّامهم الـفاسدون في آن واحد
رغم أنه عاش في ا�ـهجر منذ مدة طويلة لكنَّ قلبه وعقله بقيا مع العراقي� وعينه
على وطـنه وأبنـاء وطنـه . وفي خبـر إن أحد ا�ـسؤولـ� العـراقيـ� أجرى اتـصاالً
هــاتـفـيـاً بـرئـيس مـجـمــوعـة االعالم ا�ـسـتـقل األسـتـاذ ســعـد الـبـزّاز بـحـثـا خالله
األوضاع الـسياسية في العراق ومرحلة ما بعد إجراء االنتخابات ا�بكّرة وتبادل

الــطــرفــان وجـهــات الــنــظــر واخلـيــارات ا�ــطــروحــة لــلـوضع
السـياسي احلالي ومسألة تشكيل احلكومة ا�قبلة . وقد
نـشـر خـبـر هـذا االتـصـال الـهـاتـفي فـي جـريـدة الـزمان
الـــصـــادرة بــالـــعــدد 4833 يــوم االثــنــ� ا�ــوافق 2/
حـزيران/ 2014. وكـان السيـاسي الكبيـر في اتصاله
الـهـاتـفي يـسـتشـيـر األسـتـاذ سـعـد البـزّاز كـشـخـصـية

وطنية واعالمي عراقي مخضرم . 
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وفي الـبـصـرة � عـادت حـركـة مرور
ا�ـركبـات على جـسـر الزبـير بـشكل
طـبـيـعي بعـد سـاعـات من غـلقه من
قبل متظاهرين محتج� على سوء
وتــــردي اخلـــدمـــات في الـــقـــضـــاء
�ومــطـالــبـتـهـم احلـكــومـة احملــلـيـة
بـإنـهـاء مـشــكـلـة مـشـروع اجملـاري
ا�توقف عن العمل منذ عام 2014.
وتال احــد مــنــســقـي الــتــظــاهـرات
بــيــانــا مــصــورا تــنــاقــلــته مــواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي �اعــلن فـيه
(فـتح الــطـريق بــعـد مـا وصــفـوهـا
بـالرسـالة إلى احلـكـومة االحتـادية
التي اتهمـوها بتجاهل مـطالباتهم
�والــتــوجه إلى الــتــصــعــيـد ونــقل
تـظـاهـراتـهم إلـى ا�ـواقع الـنـفـطـية
وغـلـقــهـا بـشـكـل كـامل)� مـؤكـدا ان
(االيــام ا�ـقـبــلـة ســتـشــهـد تـنــظـيم
تــظـــاهــرات وتـــصــعـــيـــد في قــرب
ا�ـواقع النـفـطيـة ومـداخل القـضاء
حـــتى االســـتـــجـــابـــة لـــلـــمـــطـــالب
واإلسـراع بـإنهـاء مـشكـلـة اجملاري
للـمرحلة األولـى واستئنـاف العمل

في ا�شاريع ا�توقفة). 
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رأى وزير البيئة جـاسم عبد العزيز
الـــفالحي �أن أنـــقــاذ اجملـــتــمـــعــات
ا�ـتــأثــرة �ـخــاطـر االلــغــام وبـاقي
اخمللـفات احلربـية �هي مسـؤوليات
تضامنـية وتشاركيـة وتشمل اجلهد
الـدولـي عـمـومـا. ونـقل بـيـان تـلـقـته
(الـــزمــان) امس عن الـــفالحي خالل
ورشـة اقـامـتـهـا مـنـظـمـة مـسـاعدات
الشـعب الـنرويجـي �ا�عـنية بـتقـييم

األحــــتـــيـــاجـــات وبـــنـــاء الـــقـــدرات
لـلـعـامـل� بـبـرنـامج شـؤون االلـغام
الوطني والسلطة الوطنية � تأكيده
(ضـرورة أيالء مــلف بـنـاء الـقـدرات
الــوطـنــيــة أهــمـيــة بــالــغـة مـن قـبل
جـميع اجلـهـود الدولـيـة واحمللـية �
�ــا يـســهم بـرفع مــسـتــوى أعـمـال
الـتــطــهـيــر واألزالـة وبــاقي أعــمـال
شؤون االلـغـام االخرى). من جـانبه
� دعــــا مـــديــــر عـــام دائــــرة شـــؤون

االلــغــام ظـافــر مــحــمــود خــلف الى
(أيـــــجـــــاد مــــثـل هـــــذا الــــتـــــفـــــاعل
ا�ـعـلـومـاتي مـابـ� جـمـيع اجلـهـات
الـعامـلة في مـجـاالت شؤون االلـغام
اخملــتــلـفــة � الـذي من شــأنه يــسـهم
بـاحلـد من مخـاطـر االلـغام وغـيـرها
مـن ا�ـقــذوفـات احلــربـيــة االخـرى)�
وتــابع ان (هـذه الــورشـة ا�ــدعـومـة
من قبل وزارة اخلارجية النرويجية

� تندرج حتت هذا االطار).
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ان ا�ؤسـسة اجلامـعية ا�ـنقسـمة على ذاتـها الجزاء مـتعدده في اآلراء والـتكتالت
والالمبـاالة في االدارة لقـياداتهـا وتسـودها ا�ـشكالت والـقرارات التـعسـفيـة غير
ا�ـنضـبطـة ادارياً ويـخـيم على مُـناخـهـا اللـجان الـتحـقـيقـية ا�ـتتـابـعة وال حتـكمـها
ا�عايـير العلمـية الرصينـة السيما وان قيـاداتها االدارية ال تكـترث �عنى االهداف
التعـليمية في الرصانة العلمـية والتعليمية والبـحث والقيم وخدمة اجملتمع لتحقيق
االهداف االسـتراتيجية في اعـداد مواطن� قادرين عـلى مواجهة متـطلبات احلياة

بفاعلية .
ال �ـكنـنـا النـهوض بـها من جـديـد مهـما حـاولنـا ان تغـيـر في اجزائـها مـا لم يتم
اعـادة تـشـكــيل قـيـاداتـهـا االداريــة مـرة اخـرى وعـلى وجه الــسـرعـة ونـتـدخل في

صيـاغة هيكلـيتها  بـالكامل دون استثـناء او تدوير لـقياداتها
الـعــلـيــا واالجـدر مـن ذلك ان نـســتـبــدلــهم كـافــة وكـانــنـا
نسـتحدثها من جديد لنعيـد رصانتها على وفق ا�عايير
العـلـميـة ا�عـتمـدة وذلك الن بذور االنـحراف في االدارة
والعـلم والـقيم اجلـامعـيـة ينـبغي ان تـنـتشل ال ان تـترك

في ا�ؤسسة لتستعيد حيويتها لتظهر من جديد . 
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لـيس صـحـيـحاً عـلى االطالق إغـمـاضُ الـنـظر عـن األزمات وا�ـشـكالت� والـنـتائج
الرهيـبة الختراق الضوابط وا�وازين� وتعطيل ا�عـايير ا�وضوعية � واللهاث نحو

حتقيق ا�كاسب اخلاصة على حساب ا�صالح العليا للبالد والعباد .
والبـد من مــواصـلـة الـكـفـاح نـحـو االصالح� واخلـالص من بـراثن الـفـسـاد� بـكل

الطرق ا�شروعة واستغالل كل الفرص ا�تاحة .
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وليس صـحيحـاً أيضـا أنْ تعـلو نبـراتُ التـشاؤم والقـنوط والـيأس � والـعَزْف على
أوتار االنـكسار احملزن� ا�فضي الى الهز�ة النفسية� واستفحال القلق والعيش
في دوامة من اآلالم ا�ـبـرحة الـتي ال تـبقي ذرة من االرتـياح واالنـبـساط بل تـشيع

الكآبة واالنقباض والضيق حَدّ االختناق ..!!
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كال ا�سـلـكيْن خـاطئ مـرفوض� ذلك أنَّ طـبـيعـة الدنـيـا هي االنتـقـال من حال الى
حال 

من العسر الى اليسر �
ومن تراكم ا�شاكل الى حَل�ها .

وهكذا يتم التعاقب ب� الشدة والرخاء والضراء والسراء ...
وكما قال الشاعر :

وما العمرُ االّ غُصة� وابتسامَة� 
وب� األسى والبِشْرِ أيامُنا جتري 

-4-
والـتـحديـات الـصعـبـة التي يـواجـههـا االنـسان في حـيـاته البُدَّ أنْ يـصـمد أمـامـها

ويواصل كَدْحَهُ مِنْ أجل اخلالص منها .
فا�ؤمن القويّ خير من ا�ؤمن الضعيف .

ويعجبني في هذا الباب قول الشاعر :
أراها وإنْ طالتْ علينا فانّها 

سحابةُ صَيْف عَنْ قليلٍ تَقَشَُّع 
نـحن اآلن في الـشـتـاء ونشـكـو قـلـة االمـطار فـكـيف بـنـا في مـوسم الـصـيف حيث

تنقطع االمطار واذا ما الحت سحابة فسرعان ما تنقشع ?
-5-

لقد كـان كابوس الدكتـاتورية الظا�ـة البائدة شديـدَ الوطأة على العـراقي�� وكانوا
يأمـلـون أنْ يزاح عـنـــــهم لـتبـدأ أيـام الرخـاء واالســـــتـقرار
واالزدهـــار ولـكن جتـــــربـة الـســـــنـوات ا�ـاضـــــيـة من
(9 / 4 /2003  ومـا بعـدهـا ) ارتنـا مالـم نكن نـريده
ونـتـمـنـاه ومع هـذا فـانْ بـوابـات الـرجـاء واالمل مـازالت

مفتوحة أمام الناهض� اخمللص� .
نسأله تعالى ان يكتب النصر والعز للعراق احلبيب .



"نـــســـعى لـــتـــعــزيـــز الـــعالقـــات مع كل
جــيـــرانــنــا� خــصــوصـــا روســيــا الــتي
تـــربــطــنـــا بــهــا عـالقــات في مـــخــتــلف
اجملــاالت الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديـة
والـتجـارية".ويـرافق رئيـسي في زيارته
وزراء اخلــــــارجــــــيـــــة واالقــــــتــــــصـــــاد
والـــنــفط.وكــان ســلـف رئــيــسي� حــسن
روحـــانـي� آخـــر رئـــيس إيـــراني يـــزور
روســيــا� وذلك في آذار/مـارس . 2017
من جــهــته� زار بــوتـ� طــهــران لـلــمـرة
األخـيرة في تشـرين الثاني/نـوفمبر من
الــسـنـة ذاتــهـا لــلـمـشــاركـة في مــؤتـمـر
لـلـدول ا�ـصّـدرة للـغـاز� بـعـد عـام� من
زيــارة رسـمــيـة قــام بـهــا لـلــجـمــهـوريـة
اإلسالمــيـة.اسـتـكـمـلت قـوات عـسـكـريـة
تـقـودهـا روسيـا عـملـيـة انـسحـابـها من
كــازاخـــســتــان بــعــد مـــواجــهــات غــيــر
مـسـبـوقة في الـدولـة الـواقعـة في آسـيا
الـــــوســــطى� وفـق مــــا ذكــــرت وكــــاالت
روســيـة أمـس األربـعــاء� نـقال عن قــائـد
الــــكــــتـــيــــبــــة.وقـــال الــــروسي أنــــدريه
سـرديـوكـوف الـذي يـقود بـعـثـة الـتـكتل
الـعـسكـري بـقيـادة روسـيا والـذي يضم
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{ الــــقــــدس- انــــقــــرة (أ ف ب) دمّـــرت
الــشــرطـة اإلســرائـيــلــيـة مــنــزل عـائــلـة
فـلسـطيـنيـة في حي الشـيخ جرّاح الذي
يـخيم علـيه التوتـر في القدس الـشرقية
فــجــر األربــعــاء� وفـق مــا أفــاد مــصـوّر
فـرانـس بـرس.وأظـهـر تـسـجـيل مـصـوّر
نـــشــرته الـــشــرطـــة عــلى اإلنـــتــرنت أن
عــنـاصــرهـا تــوجّـهـوا قــبل الـفــجـر إلى
مـنزل عـائلة صـاحلية� ا�ـهددة باإلخالء
منذ العام  2017والتي � تنظيم حملة
داعـمة لها داخل األراضـي الفلسـطينية
كـما في اخلـارج.وبعـد وقت قصـير على
ذلك� شـاهد مصـوّر فرانس برس عـملية
تــــدمــــيـــر ا�ــــنــــزل.وقــــالت الــــشــــرطـــة
اإلســرائـيـلــيـة في بـيــانـهـا "اسـتــكـمـلت
الـشـرطة اإلسـرائيـليـة تنـفيـذ أمر إخالء
مـبـان غـيـر قـانـونـيـة أقـيمـت على أرض
مــخـــصــصــة لــبـــنــاء وحــدات دراســيــة
لـألطفال من ذوي االحتـياجات اخلاصة
من الـقـدس الـشـرقيـة".ونـوّهت الـشـرطة
إلى أنـهـا "مـنحت الـعـائـلة الـتي تـعيش
في الـعقارات بـشكل قانـوني عدة فرص
لـتـسـليم األرض سـلـمـيا".وأكـد مـتـحدث
بــاسم الــشـرطــة لــوكـالــة فــرانس بـرس
اعـتـقال  18شـخـصـا من أفـراد العـائـلة
وا�ــتـضــامـنــ� مـعــهم خالل الــعـمــلـيـة
"خلـرقهم أمر احملكمـة والتحصن بعنف
واإلخالل بــالــنـظــام الـعــام".ولم تـشــهـد
عــمــلـــيــة الــتــدمــيــر أي مــواجــهــات أو
عــنف.من جــانـبـه� أكـد مــحـامـي عـائــلـة
صـاحلـية ولـيد أبـو تـايه لفـرانس برس
عـدم رد احملكمـة على االلتمـاس� منوها
إلى حتــديـد جـلـسـة خـاصـة لـلـنـظـر في
مـــلـف الـــقـــضـــيـــة مـن قـــبل احملـــكـــمـــة
اإلسـرائـيلـيـة العـلـيا في  23مـن الشـهر
اجلـاري.ووصف أبو تـايه عمـليـة الهدم
بـأنها "غير قانونية" وأن الشرطة لديها
قــرار بـاإلخالء ولـيس بــالـهـدم.وأضـاف

"قـرار اإلخالء متـعلق �حـمود وزوجته
فــقط" وال يــشـمـل بـاقي افــراد الــعـائــلـة
الـبالغ عددهم .16وبـحسب احملامي� �
اعـــتــقــال  20شـــخــصــا بــيـــنــهم ســتــة
إسـرائـيلـي�� مـشـيرا إلى أنه � "إخالء
سـبيلـهم واإلبقاء علـى ا�عتقـل� العرب
واالعـتداء علـيهم".وكان صاحلـية يقطن
فـي ا�نزل مـع نحو  20شـخصـا آخرين
بـيـنـهم وزوجـته الـيـهوديـة وأطـفـالـهـما
بـــاإلضــــافـــة إلى والـــدتـه وشـــقـــيـــقـــته

وأطفالها� على ما أكد احملامي.
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ووصـل �ــــــثل االحتــــــاد األوروبـي في
األراضي الــفــلــسـطــيــنــيـة ســفــ� كـون
بـــورغـــســـورف إلى احلي اإلثـــنـــ� إلى
جــــانب وفــــد مـن الـــدبــــلــــومــــاســــيـــ�
األوروبـيـ�.وقـال بـورغـسـورف لـوكـالـة
فــرانس بـرس إن "عـمــلـيـات االخالء في
األراضي احملــتــلــة انــتــهــاك لــلــقــانــون
االنــسـاني الـدولي� وهـذا يــنـطـبق عـلى
أي طـــــرد أو هـــــدم �ـــــا فـي ذلك هـــــذه
الـعملية".وتـقول البلديـة إنها خصصت
األرض الــتي يـقع عـلـيـهــا مـنـزل عـائـلـة
صــاحلـة لــبــنـاء مــدرسـة تــخـدم ســكـان
احلي.ويـواجه مئـات الفـلسـطيـني� في
حي الـشـيخ جـراح وأحيـاء فـلسـطـينـية
أخــرى في الـقـدس الـشـرقــيـة تـهـديـدات
بــــإخالء مـــنــــازلـــهم.وفـي أيـــار/مـــايـــو
انـدلــعت مـواجـهـات بـ� فــلـسـطـيـنـيـ�
مــحـتــجــ� وإسـرائــيـلــيــ� أفـضت إلى
تـصعيد دام مع حركـة حماس في قطاع
غـزة اسـتـمـر  11يـومـا وأدى إلى مـقـتل
 260فـلــسـطـيـنـيـا بـيـنـهم  66طـفال في
قـطـاع غـزة� و 13شـخـصـا بـيـنـهم طـفل
وفــــــــتـــــــاة وجــــــــنـــــــدي فـي اجلــــــــانب
اإلســرائـيــلي.انـدلــعت تـلك ا�ــواجـهـات
عـــلى خــلـــفــيــة أوامـــر لــســـبع عــائالت
فـلـسـطـينـيـة بـإخالء مـنـازلـها في احلي

وهي قــضـيـة مــنـفـصــلـة عن أمـر إخالء
عائلة صاحلية.احتلت إسرائيل الضفة
الـغربـية �ـا فيهـا القـدس الشـرقية في
عـام  .1967وضــمت الـقـدس الـشـرقـيـة
الحـــقـــا في خــطـــوة لم يـــعـــتــرف بـــهــا
اجملـتـمع الـدولي.يـعـيش أكـثر من 200
ألف مــسـتـوطـن في الـقـدس الــشـرقـيـة�
فـضال عن  300ألـف فـلـسـطـيـني يـرون
في اجلــزء الـشـرقـي عـاصـمـة لــدولـتـهم
ا�ــسـتـقــبـلــيـة.واإلثـنــ�� هـدد مــحـمـود
صـاحلـية الـذي صعـد إلى سطح ا�ـنزل
مـع عدد من أفراد أسرته حـامل� معهم
عــبـوات غــاز ومـواد قـابــلـة لالشــتـعـال
بــإضــرام الـنــار بــأنــفـســهم� مــا أجــبـر
الـقوات على الـتراجع ومغادرة ا�ـنطقة
بـعـد عدة سـاعات شـهدت مـواجهـة ب�

الطرف� ومفاوضات لم تنجح.
وأكـد صـاحليـة الثالثـاء أن ا�فـاوضات
مع الــبـلـديـة لم تــصل إلى نـتـيـجـة وأن
مــحـامــيه قـدم الــتـمــاسـا إلى احملــكـمـة

العليا إللغاء قرار اإلخالء.
من جـهـتـهـا� قـالت نائـبـة رئـيس بـلـدية
الـقـدس فلـور حسن نـاحوم الـثالثاء إن
األرض الـتي يصـر الفـلسطـينـيون على
أنـهـا ملـكهم� كـانت في األصل "�لـوكة
لـشخصيـات عربية من الـقطاع اخلاص

وبعض �ثلي األحياء".
وتــرتـكـز قـرارات اإلخالء اإلســرائـيـلـيـة
عـــلى أســـبــاب عـــدة� فــمـــثال يـــعــتـــبــر
إســرائـيـلــيـون أن األرض أخــذت مـنـهم
بـشـكل غـيـر قـانـوني خالل حـرب الـعام
 1948الــتي تــزامـنت مع قــيـام الــدولـة
الــعــبـريــة وبــالــتـالـي فـإنــهم يــقــدّمـون
اعـــتــراضــات قـــانــونـــيــة ويــطـــالــبــون
بـاسـتـردادهـا.ويـرفض الـفلـسـطـيـنـيون
هـذه االدعاءات ويـقولـون إنهم �ـلكون
أوراقـــا قــانــونـــيــة تــثـــبت أحــقـــيــتــهم

با�لكية.

و قـــال الـــرئـــيس الـــتـــركي رجب طـــيب
إردوغـــان الــثـالثــاء إنـه مــنـــفــتـح عــلى
إصالح الــعالقـات ا�ـتـوتـرة بـ� تـركـيـا
وإسـرائيل فـي أعقاب تـقريـر عن تراجع
الـــدعـم األمـــيـــركي خلـط أنـــابـــيب غـــاز

متوسطي يثير جدال.
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تـأتي تعـليقـات إردوغان في أعـقاب عام
اتـخذت فيه تركيـا التي تعاني من أزمة
اقـتصـادية خـطوات لـتحـس� الـعالقات

مع مجموعة من اخلصوم اإلقليمي�.
تـوتـرت العالقـات التـركـية مع إسـرائيل
بــعـد مـقـتل  10مــدنـيـ� خالل مـداهـمـة
قـافـلة بـحريـة تركـيـة كانت مـتجـهة إلى
قــــطـــاع غـــزة في عـــام .2010ثـم بـــدأت
إسـرائيل ومـجمـوعة من الـدول� �ا في
ذلك الـيـونـان خـصـم تركـيـا الـتـاريـخي�

ا�ـتــحـدة قـررت مـراجـعـة مـوقـفـهـا بـعـد
النظر في اجلوانب ا�الية (للمشروع)".
وأضـاف أنه يعـيد إحيـاء احملادثات مع
إسـرائيل بـشأن فـكرة قـد�ة جلـلب غاز
الـــبــحــر األبــيـض ا�ــتــوسط لـــلــعــمالء
األوروبـي� عبر تركيا.وقال إردوغان "ال
يـزال بإمـكانـنا فـعل ذلك. ... جنري اآلن
مــــحــــادثــــات مـع الــــرئــــيس (إســــحق)
هـرتـسـوغ. �كـن أن يزورنـا في تـركـيا.
كـما أن رئـيس الوزراء (نفـتالي) بـينيت

لديه نهج إيجابي".
وأضـاف "من نـاحيـتنـا كتـركيـا� سنـبذل
قـصـارى جـهـدنـا لـلـتـعـاون علـى أساس
حتــقــيـق الــفــائــدة لــلــجــمــيع. ... نــحن
كـسياسيـ�� ال ينبغي أن نسـعى للقتال

بل للعيش بسالم".

الزالت سـبع مـؤسسـات لـلتـعـليم الـعـالي في البـرتـغال تـواجه إغالقـا إجبـاريا
بعد فـشلها في تلبية معايير االعـتماد احمللية. وتأتي قرارات عدم اعتماد هذه
ا�ؤسسـات السبعـة كنتيجـة لعملـية التقـييم التي أجريت في جـميع مؤسسات

التعليم العالي البرتغالية في  2018والتي كنت فيها مقيما خارجيا.
فشل تلـبية معاييـر االعتماد يعني فـشل اجلامعات في حتقيـق مستوى مقبول
من التـعليم والـتدريس والـبحث العـلمي وخـدمة اجملتـمع. فشل اجلـامعات في
احلصول عـلى اعتمـاد وزارة التعلـيم العالي البـرتغاليـة يعني انهـا ال تستحق
ان تـمـنح شـهـادة الـتخـرج لـطالبـهـا� ويـعـني انـهـا اضـاعت مـسـتـقبـل الطالب

النعدام الثقة �ا تمنحه اجلامعات لطالبها من معرفة وعلم. 
متى ستخضع اجلامعات العراقية حكومية واهلية �عايير اعتماد رسمي على
أسـاسه يـتحـدد مسـتـقبـلهـا امـا االستـمرار في مـنح شـهادات مـحتـرمة او ان
تـكف عن الـضـحك عـلى ذقون الـطـلـبة?  مـتى نـرى تـغيـيـرا جـذريا في االدارة
االكــاد�ــيـة والــعــلــمــيــة� وفي تــركــيب وتــنــظــيم الــكــلــيـات
واالقـسـام� وفي مــحـتـوى وطـرق تـعـلـيـم ا�ـنـاهج وفـلـسـفـة
البـرامج والسياسات التربوية للـجامعات الضعيفة� بدال
مـن مجـرد تـبـديل رؤسـائـها? مـتى يـتم مـراجـعـة وتـقـييم

اجلامعات من قبل مؤسسة اعتماد مستقلة?
{من مجموعة الواتساب

 إبراهيم رئيسي

الـعـمل عـلى خط أنـابـيب مـشـتـرك لـنقل
غـاز شرق الـبحر األبـيض ا�توسط إلى
أوروبـا.عـارضت تـركـيا ا�ـشـروع بـشدة
ودافـعت عن مـطالـبهـا اإلقلـيمـية بـثروة
الـــطــــاقـــة في ا�ــــنـــطـــقــــة.وحـــظي خط
األنـابيب بـدعم إدارة الرئـيس األميركي
الــســابـق دونــالــد تــرامب.لــكن وســائل
اإلعـالم اإلســرائــيــلـــيــة ووســائل إعالم
أخــــرى ذكـــرت أن واشــــنــــطن أبــــلـــغت
الـيـونـان خـصـوصـا� األسـبـوع ا�ـاضي
أن إدارة الــرئــيس جــو بــايــدن لم تــعـد
تـدعم مشـروع خط األنابـيب ألنه تسبب

في توترات إقليمية مع تركيا.
وقـــــال إردوغــــان خـالل لــــقـــــاء إعالمي
مــشـتـرك مع الــرئـيس الـصــربي الـزائـر
ألكسندر فوتشيتش "أعتقد أن الواليات
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مـعـلوم لـلـجـمـيع ان الـقـرارات التي تـصـدر من احملـكـمـة الـعلـيـا تـكـون بـاتة
وملـزمة لكافة السلطات مستـندة الى نصوص الدستور .. ومعلوم كذلك ان
احملكمـة العـليا تـمارس اجراءاتـها القـانونيـة والسيـر في الدعاوى ا�ـنظورة
مــنـهــا وفق قــانـون ا�ــرافـعــات وهـو الــقـانــون االجـرائـي الـذي يــنـظم ســيـر
التـقاضي وا�رافـعات اذن وهو الـطريق الذي تـسلكه احملـاكم على اختالف
درجاتها وهذا القانون يحدد اخلصوم ويحدد كيفية تقد� الطعون ومددها
احلتـمية �� ومـادام االمر كذلك فـان احملكمـة العلـبا  ملـزمة التـزاماً صارما
بـهـذا الـقـانـون االجـرائي الـشـكـلي ومن بـ� هـذه االجـراءات واالوامـر عـلى
الـعـرائض والـطلـبـات الـتي يـقـدمهـا اخلـصـوم اثـنـاء او قبـل النـظـر بـالـنزاع
..... وان امـرهــا  الـوالئي ( ولـيس وعـلـيــهـا الـبت بــالـطـلب قـبــوالً او رفـضـاً
قــرارهــا الـوالئي كــمــا يــتـداول  ) بــالــعـدد  1و  / 2احتــاديـة تــمـر والئي
 2022الذي جاء بناءاً على طلب ا�دعيان  دون تبليغ او علم اخلصم ر.
مـجـلس الـنـواب وال مشـكـلـة والغـبار عـلى ذلك حـسب مـانـصت عـلـيه ا�واد
 151و 152و  153من قانون ا�رافعات ا�دنية وحيث ان احملكمة
االحتاديـة العـليا اسـتنـد في اصدار امرهـا الوالئي ا�ـوقت  على وفق مواد
القـانون اعاله وليس على وفق مواد الدستور .. ومن ذلك نستخلص نتيجة
مهـمـة وذات اثـر بـالغ اخلـطـورة : خالصـته ان االمـر الـوالئي الـذي يـصدر
عن احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـليـا يـجب ان ال يـكـون ( بـاتـا )  كـمـا هـو احلال
.. وحـجتنا في بقـراراتها احلاسـمة للنـزاعات التي حتـكم بها حكـماً فاصالً
ذلك :  ان االجـراءات ا�ـتــخـذة اثـنــاء نـظـر الـدعــوى وا�ـسـتــنـدة من قـانـون
ا�ـرافـعـات  او اي قـانـون اخـر يـجـوز االعـتـراض عـلـيـهـا وتـقـد� الـطـلـبـات
الــتــحــريــريــة او الــشــفــويــة الن تـــلك االوامــر تــدخل ضــمن اجــراءات حق
الـتـقـاضي وتـقد� الـدفـوع وتـفـنـيـد االدلة او الـطـعن بـا�ـسـتـندات ( هب ان
احداً قـدم مستـنداً مزور وطـلب اصدار امر والئي من احملـكمة الـعاليا وان
اخلـصم وحـده مـن له حق ان يـنـكـر هـذا الـسـنـد ا�ـنـسـوب له او الـطـعن به
بـالـتـزويـر وهـو طـبـعـاً ال يـعلـم به قـبل صـدور االمـر الـوالئي الن الـقانـون لم
يشـترط علمه الصـدار االمر الوالئي ) ولـكن القانون اعـطاه حق االعتراض
والـطـعن بـهــذا االمـر  بـطـريـقـ� اوالً الــتـظـلم مـنه امــام ذات احملـكـمـة الـتي
اصـدرته فـاذا ما رد الـتـظـلم بامـكـانه الطـعن به تـمـييـزاً ... فـكيف لـلـخصم
امـام احملـكـمـة االحتاديـة ان يـتـظـلم امـامهـا وهي تـقـول قـراري ( بـاتاً  ) ?!
وهل يجـوز للمحـكمة الـعليا ان تـقوض حق التقـاضي وتضعف الـضمانات
ا�كـفولـة �وجب قـانون ا�ـرافعـات ? وهي اعلى مـحكـمة دسـتورية ... عـليه
كان عـلى احملكمة العليا وهي تتصـدى لطلبات واصدار اومرها الوالئية ان
تـعـطي احلق لـلـخـصم بـالـتـظـلم  امـامـهـا وعـنـدئـذ اي بـعد
الـنـظـر بـالـتـظـلم يـكـون قـرارهـا بـاتـاً ولـيس امـرها االول
يكـون بـاتـاً قـبل االسـتـماع لـدفـوع اخلـصـوم بـشأنه ...

..وفوق كل ذي علم عليم
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مـنـذ يـوم أمس وانـا اشعـر  بـارتـفاع درجـة احلـرارة والم في مـنطـقـة الـبطن
وحـرارة عــالـيــة في قـدمي وال اعــلم كـيف مــر يـوم أمس وانـا اعــاني الـوجع
والـضـجـر رغم وجـود الـدكـتـوره بـلـسم بـنت شـقـيـقـتي ووالـدهـا دكـتـور براء
واتـصـاالت الـصديق اسـعـد سـفـير ال تـنـقـطع حـتى جاء في مـنـتـصف الـليل

ليطمئن على صحتي رغم البرد 
صبـاح اليوم توجهت الى ا�ـركز الصحي في السـيدية الخذ مسـحة والتاكد
من فـيـروس كـورونــا وهل زارني  لـلـمـرة الــثـانـيـة أم جـرعـة الــلـقـاحـ� الـتي
اخذتـهـا سـابقـا اصـبـحت حصـن منـيع �ـقـاومته  ,سـألت احـد ا�وظـف� في
ا�ركـز الصحي عن غـرفة اخذ مـسحة الـكورونا فقـال لي اذهب لقطع وصل

من موظفة التذاكر 
السالم عليكم /وعليكم السالم 
اريد وصل  اخذ مسحة كورونا 

شسمك / علي كاظم 
عمرك / ست� سنة 
شكد مبلغ الوصل 

وكان جوابها صاروخ ارض ارض عابر القارات 
كبار السن مجانا . شعرت باحلزن هل فعال انا مصنف من كبار السن 

يا اللهي انا مازلت بن العشرين 
اسـألـوا درابـ� بـغـداد الــقـد�ـة كـيف اجتــول فـيـهـا واعـرفــهـا شـبـر شـبـر .
أسألوا ا�تنبي وشارعه العتيد وجسر الشهداء فهم يعرفوني حق ا�عرفة . 

أسالوا شوارع ا�نصور و١٤ رمضان والوشاش 
بل اسـألـوا شـوارع عـمـان والـرايـبـة وخـلـدا كم مـشـيت في ازقـتـهـا سـاعـات
صعـودًا ونـزوال وجـاء صـوت من داخـلي ال يـنفع هـذا الـكالم فـعـمـرك مدون
في دائـرة االحـوال وفـي بـطـاقـتك  الـشـخــصـيـة وجـواز سـفـرك (٦٠ ) عـامـا
وانت ادرى من غيـرك بهـذه االمور فقـد كنت مديـرا لالحوال واجلنـسية وكم
من امراة طـلبت ان تصـغر عـمرهـا وكنت تقـول لهـا أن  احلياة لـيس بالـعمر

وا�ا �ا يقدمه االنسان من عطاء  كفى تبريرات عمرك ست� عام 
وكل ما قلته ال يغير من احلقيقة شي 

ذهبت  الى الغرفة الاخذ ا�سحة 
وجدت قبلي ثالثة نساء . واصبحت انا الرابع 

وكم اشعـر بالسعادة عندما اقرأ واسمع كلمة الرابع . فذكرياتي تذهب الى
الصف الـرابع عام وانا في بدايـة شبابي وكنت في وقـتها احسن العب كرة
قدم . وكرة سلة . وكرة منضدة . في ثانوية واحد حزيران وفي كل مناسبة
وطـنـيــة يـتم تــكـر�ي بــكـأس احـسـن ريـاضي في ا�ــدرسـة واكـيــد مـعي في
الصفحة عشرات االصدقاء من طالب ثانوية واحد حزيران يشهدون بذلك 
تـفـضل اخي وين رايـح بـالك صـوت ا�ـمـرضـة الـتي تـأخـذ ا�ـسـحـة � الـعـفو
اختي اي والـله راح بالي اليام الشباب الن موظفـة التذاكر قالت كبار السن
مـجانـا ارفع رأسك واخذت لـي مسـحة خالل ٤٨ سـاعة
جتـيك رســالـة عـلى الـتـلـفــون بـعـد ان اخـذت ا�ـسـحـة �
عرفت ان عـمـري سـت� عـامـا مهـمـا حـاولنـا ان نـنسى

هذه احلقيقة.

{ طهران-موسكو-كييف - (أ ف ب )
  رأى الـــــرئــــيس اإليـــــراني إبـــــراهــــيم
رئـيسي  أن زيارتـه لروسيا الـتي بدأها
األربـــعــاء ويـــلــتـــقي خاللـــهــا نـــظــيــره
فالد�ـير بوت�� ستـشكّل "نقطة حتول"
فـي عالقـات طـهـران ومــوسـكـو� وتـعـزز
الـــتـــعـــاون االقـــلــــيـــمي في مـــواجـــهـــة
"األحـاديـة".وأدلى رئيـسي بتـصريـحاته
مـن مـطــار مــهــرآبــاد في طــهـران حــيث
أقيمت له مراسم وداع� وفق ما عرضت

القناة الرسمية.
WO UO  U ö

وأكــد اإلعالم الـرســمي اإليـرانـي قـرابـة
ظــهــر األربـــعــاء بــتــوقــيت الــعــاصــمــة
( 08,30ت غ)� أن الـــرئــــيس وصل الى
مــوسـكــو.وتـعــد هـذه ا�ـرة األولـى مـنـذ
 2017الــتي يـزور فـيـهـا رئـيس إيـراني
روسـيـا الـتي تربـطـهـا بطـهـران عالقات
سـياسيـة واقتصـادية وعسـكرية.وتأتي
الزيارة بينما جتري إيران وقوى كبرى
مـنها روسـيا� مبـاحثات إلحـياء االتفاق
بــشـأن بــرنــامج طـهــران الـنــووي.وقـال
رئـيـسي من ا�ـطار "�ـكن لـهذه الـزيارة

أن تـشكل نقطة حتول لـتحس� وتعزيز
مـستـوى العالقـات مع روسـيا".وأضاف
"مـسـتـوى الـتـعـاون الـراهن غـيـر مرضٍ
لـــلـــبــلـــدين� ويـــجب أن يـــتم رفـــعه الى
مــسـتـوى أعـلـى. آمل في أن تـكـون هـذه
الــرحــلــة خـطــوة فــعــالـة جتــاه ضــمـان
ا�ـصالح ا�شتركة ب� البلدين ا�ؤثرين

على الساحت� االقليمية والدولية".
وبـــدعـــوة من بـــوتـــ�� يـــزور رئــيـــسي
روســيـا لـيـومــ�� ويـلـقي خــطـابـا أمـام
الـدومـا اخلـمـيس.وكان الـكـرمـلـ� أعلن
الـــثالثـــاء أن الـــطــرفـــ� ســـيــبـــحـــثــان
"مـجمـوعة القـضايا ا�ـرتبـطة بالـتعاون
الـثـنـائي"� �ا فـي ذلك االتفـاق الـنووي
ا�ـــبـــرم عـــام .2015وتـــخـــوض إيـــران
والـــدول الــتـي ال تــزال مـــنــضـــويــة في
االتــفـاق الـنـووي (فـرنـســا� بـريـطـانـيـا�
أ�ـانيا� روسـيا والص�)� مـباحثات في
فـييـنا بـهدف إحيـاء اتفـاق العام 2015
الـــذي انــســحـــبت الــواليــات ا�ـــتــحــدة
أحـــــاديـــــا مـــــنـه في .2018وتـــــشـــــارك
واشـــــنــــطـن فــــيـــــهـــــا بــــشـــــكل غـــــيــــر
مـباشر.وتشدد طـهران على أولوية رفع

الـــعـــقــوبـــات الـــتي أعـــادت واشـــنــطن
فــرضـهـا عـلــيـهـا بــعـد انـسـحــابـهـا من
االتـفـاق� واحلـصـول عــــــلـى ضـمـانات

بعدم تكرار االنســـحاب األميركي.
 في ا�ــقـابل� تــركـز الــواليـات ا�ــتـحـدة
عـلى أهـميـة عودة إيـران الحتـرام كامل

التزاماتها �وجب االتفاق.

وكـمـا بـقـيـة ا�ـشـاركـ� في ا�ـبـاحـثـات�
أعــلـنت روسـيــا في اآلونـة األخـيـرة عن
حتـقـيق تـقـدم� عـلمـا بـأنه سـبق لـها أن
أكدت ضرورة رفع العقوبات األميركية.
وتــتـداخل مــصـالح روســيـا وإيـران في
مـلفـات عدة كـاالتفـاق النـووي والوضع
في ا�ـنـطـقـة. كـمـا تـعـدّان أبـرز داعـمـ�
لـــلــرئــيـس الــســوري بـــشــار األســد في
الــــنــــزاع ا�ـــســــتــــمـــر فـي بالده مــــنـــذ
.2011وهي الــزيـارة الـثـالـثـة لـرئـيـسي
خلــارج الـبالد مــنـذ تــولى مـنــصـبه في
آب/أغــسـطس� لـكـنــهـا األبـرز من حـيث
األهـــمـــيـــة.ويـــركــز الـــرئـــيس احملـــافظ
ا�ــتـشـدد عـلى أن تـعــزيـز الـعالقـات مع
اجلــــوار �ــــثل ركــــنــــا أســــاســـيــــا في
الــسـيـاسـة اخلـارجـيــة حلـكـومـته.وقـال
األربــعــاء إن زيــارته تــهــدف "لــتــعــزيــز
دبـلوماسية اجلوار واالقليم (...) أعتقد

أن لدينا مصالح مشتركة مع روسيا. 
في مـــقــدور هــذه ا�ــصــالح ا�ــشــتــركــة
وتـفـاعـلـنـا مع روسـيـا تـوفـيـر األمن في
ا�ــنــطــقــة واحلــؤول دون األحـاديــة في
الــعــالم"� في إشــارة لــواشــنـطـن.وتـابع

ست دول "اســـتــكــمـــلت عــمــلـــيــة حــفظ
الـسالم التي نفّذت �ا يتوافق مع قرار
مــنـظــمـة مــعـاهــدة األمن اجلــمـاعي في

كازاخستان".
«u  ‰U —«

وبـدأت قـوات هذا الـتـحالف الـذي يضم
دوال ســوفــيـــاتــيــة ســابــقــة� أرمــيــنــيــا
وبيالروس وطاجيكستان وقرغيزستان
وكــازاخـسـتــان بـاإلضـافــة إلى روسـيـا�
الــوصـول في  6كــانـون الـثــاني/يـنـايـر
بــــعــــد دعـــوة وجــــهــــهـــا إلــــيه رئــــيس

كازاخستان قاسم جومرت توكاييف. 
أمــا االنـسـحـاب فـبــدأ اخلـمـيس.وقـالت
وزارة الـدفـاع الروسـية في بـيـان نقـلته
وكاالت أنباء� إن أربع طائرات عسكرية
حتـمل بـقـيـة الـقـوات غـادرت الـعـاصـمة
نــــــور ســــــلـــــــطــــــان وكــــــبــــــرى ا�ــــــدن

الكازاخستانية أ�اتي.
وأوضـح الــبــيــان أن "هـــذه الــطــائــرات
األربع الـتابـعة لـوزارة الدفـاع الروسـية
سـتـعـيـد إلى الـوطن آخـر وحـدات حفظ
الــسالم بــقـيــادة الـكــولــونـيل اجلــنـرال

أندريه سرديوكوف".
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لــنــدن ( أ ف ب) - نـفى رئــيس الـوزراء
الـبريـطاني بـوريس جونـسون الـثالثاء
"بـــشــكـل قــاطـع" مــا قـــاله مـــســتـــشــاره
الــســابق دومـيــنــيك كــامـيــنــغـز من أنه
حـذره من تنـظيم حفـلة مخـالفة لـقواعد
مـكافحة كوفيد في مقر رئاسة احلكومة
في أيار/مايو .2020وتمثل تصريحات
جـونـسون وكـاميـنـغز حـلـقة جـديدة من
مــــســـــلــــسل "فـــــضــــيــــحـــــة احلــــفالت"
(بـارتيغيت) التي نظمت وفق الصحافة
في داونـينغ ستـريت رغم قيود مـكافحة
كـوفـيد- 19وأغـرقت رئـيس الوزراء في
أســوأ أزمـة مـنـذ وصـولـه إلى الـسـلـطـة
في صيف .2019وكان جونسون اعتذر
لـلبر�ان األسبوع ا�ـاضي بعدما كشفت
الـصـحافـة عن مشـاركته بـحفـلة في 20
أيار/مايو  2020في حديقة مقر إقامته
الــرسـمي في ظل إغـالق تـام في الـبالد�
مـدعـيـا أنه ظن حيـنـهـا أن األمر يـتـعلق
بـاجتماع عمل.وصرّح للصحافي� على
هـامـش زيـارة إلى مـسـتـشـفى في لـنـدن
"�ـكنني أن أخبـركم بشكل قاطع أنه لم
يــعـلـمـني أحـد أن األمــر يـنـتـهك قـواعـد
مـكـافـحـة كوفـيـد� وأنه لم يـكن اجـتـماع

عمل".
لـكن دوميـنيك كـامينـغز� مـهندس حـملة
خـروج بريطـانيا من االحتاد األوروبي�
اتـهم جونسون بالكذب.وادعى كامينغز
أنه شـخصـيا حـذره قبل تـنظـيم احلدث
الـذي أرسل الـسكـرتيـر اخلاص لـرئيس

الوزراء مئة دعوة حلضوره.
وكــتـب ا�ــســؤول الــســابق الــذي صــار
يـــهـــاجم جـــونـــســـون مـــنـــذ مـــغـــادرته
احلــكـــومــة عــلى وقـع خالفــات نــهــايــة
" ?2020لـــقـــد تـــلــقـى رئــيـس الــوزراء

حتـذيــرات عـلى خـلـفـيـة تـلك الـدعـوات�
فـهـو يــعـلم أنـهـا حـفـلـة� لـقـد كـذب عـلى
الـبــر�ـان".كـذلك� زعم في مـقـالـة طـويـلـة
عــلى مــوقــعه اإللــكــتــروني أن بــوريس
جــــونـــــســــون جتــــاهـل مــــخــــاوفه إزاء
تــداعـيـات الـسـهـرة� وقــال إنه مـسـتـعـد

لتقد� شهادته "حتت القسم".
وأفــــــادت وســـــائـل إعالم أنـه ســـــيــــــتم
االســـتــمـــاع إلى كـــامــيـــنــغـــز في إطــار
الـتحقـيق الداخلي في داونـينغ ستريت
الــذي تـــشــرف عــلــيه ســو غــراي� وهي
مــوظــفـة حــكــومــيـة رفــيــعـة ا�ــســتـوى
مـعـروفـة بنـزاهـتـها.ويـواجه جـونـسون
مـــشــكالت كـــبــيــرة مـع صــدور دعــوات
الســتــقـالــته حــتى من داخل مــعـســكـره
احملــــافـظ وتــــدهــــور شـــــعــــبــــيـــــته في
اسـتطالعات الـرأي. وفي حال تبيّن أنه
كـذب عـلى الـبـر�ـان� فـإن ذلك قـد يـكـلـفه
مـــنـــصــبه �ـــوجب مـــدونـــة الــســـلــوك

الوزاري.
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وقـال رئـيس الـوزراء إنه يـتـفـهم غضب
الــنـاس� وجــدد اعـتــذاره عن "الـقـرارات
الــسـيــئـة" كــمــا وجه اعـتــذارا لـلــمـلــكـة
إلـيزابـيث الثـانيـة علـى خلـفيـة حفـلت�
نـظمـتا في نـيسـان/ابريل  2021عـشية
جــنـازة زوجــهـا األمــيـر فــيـلــيب.وسـئل
جـــونــســـون مــرات عـــدة عن احـــتــمــال
اســتــقــالــته� لــكــنه تــهــرب من اإلجــابـة
مـشيرا إلى انتظاره خالصات التحقيق

الداخلي الذي يتوقع أن يصدر قريبا.
وكـان دومينـيك كاميـنغز نـفسه قد اتُهم
قـبـل مـغـادرته احلـكـومـة بـخـرق قـواعـد
مـكـافحـة كـوفيـد في ربيع  2020عـنـدما
تــنـقل في الــبالد مع عــائـلـتـه في أثـنـاء
إغـالق تـــام.هـل يــــجب أن يــــســــتـــقــــيل
بــوريس جــونــســون إذا ثـبـت أنه كـذب
عـــلى الــبــر�ـــان? ردّ وزيــر ا�ــال ريــشي
سـوناك الذي يُنظر إليه على أنه مرشح
مـحـتمـل خلالفته� بـأن "مـدونة الـسـلوك
الــوزاري واضـحـة بـشـأن ذلك".غـيـر أنه
أكـد أنه يصدق "بـالتأكـيد" رواية رئيس
الـــوزراء� ويـــؤيــــد "بـــالـــكـــامل" دعـــوته
"لـلتـريث" ريثـما تـظهـر نتـائج التـحقيق
الـداخلي.لـكن حزب الـعمـال ا�عارض ال

يرى بدا من االنتظار. 
ودعت ا�ـــســؤولــة الـــثــانــيـــة في أكــبــر
أحـزاب ا�ـعـارضة أجنـيال رايـنـر رئيس
الــــــوزراء إلـى "قــــــول احلــــــقــــــيــــــقــــــة"
و"االســتـقـالــة" بـدالً من "االخــتـبـاء وراء

التحقيقات الداخلية".
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واهـتمـامه لهـذه ا�ـعشـوقة الـعذراء
احلــــوراء� الـــتي عــــشــــقـــهــــا بـــكل
جوانـحه � وبذل من أجلـها كل غالٍ
ونفيس � ووقف مع أهلها أهله في
أيـام الـشـدة وا�ـوت واحملن � حـتى
اذا ما عادت احلياة إلى طبيعتها �
وأجنــلت غــربــان الــشــر والــظالم �
واكـتـمـلت عـدة كـتـابه ا�ـوسـوعي �
تــمـسك بـحــرصه ا�ـعـروف عـلى أن
ينـضد الـكتاب كـامالً على حـاسبته
الـشـخـصـيـة � ويــصـمـمه بـنـفـسه �
ويـخــتــار صــورة غالفه من أعــمـال
الـفــنـان عـمــار شـاكــر عـون الـدين �
ويـنتـقي الـصـور والوثـائق لـيرسل
الــكـتــاب جــاهـزاً إلى دار الــنــشـر �
ويـــخــتـــار له أجــود أنـــواع الــورق
الـصـقـيل � وأفـخـر غالف يـضم ب�
دفــتـيه أكــثـر من  700 صـفــحـة من
القـطع الكبـير � متـحمالً دفع تكـلفة
طبعه العالـية على حسابه اخلاص
� بـكل سـرور وارتيـاح � فـقـد حتقق

حلم حياته جتاه مدينته .
VC�_« bOL�√   Ë  �ULKF*« Â√

يــقع كـتـاب " هـيت مـديـنـة ورجـال "
الذي قدم له األستاذ الدكتور شاكر
مـحـمـود عـبـد ا�ـنـعم الـهـيـتي � في
جزئـ� � األول مخصص لـلمـدينة �
مــوضــعـهــا ومــوقـعــهــا ونـشــأتــهـا
واســمـهـا � ثم هـيت عـبـر الـعـصـور
القـد�ة والـعصـور اإلسالمية وفي
الــعــهــدين ا�ــلــكـي واجلــمــهـوري �
وبـــعــد االحــتـالل األمــريــكـي ســنــة
 ? 2003وفـي هــذا اجلــزء فــصــول
ومبـاحث أخرى عن ا�ـعالـم األثرية
فـي هـــيت � ولـــهـــجــــة أهل هـــيت �
وتـــاريـخ احلـــركـــة الـــســــيـــاســـيـــة
واحلــزبـيــة في ا�ــديــنــة � وهـو من
الـفـصــول ا�ـمـتـعــة وا�ـثـيـرة الـذي
يتـضمن معلـومات تفـصيليـة مهمة
عن تــــــلك احلــــــركـــــات واألحـــــزاب
وقادتها واعضائها . فيما خصص
اجلــزء الـثــاني ألكــثــر من ســبــعـ�
اسـمــاً من رجـال هـيت في مـخـتـلف
األوسـاط االجـتمـاعـية واألكـاد�ـية
والعلمية واألدبية والثقافية � ومن
بـــ� هــؤالء امـــرأة واحــدة هي " أم
ا�علمات " عفيفة حميد عبد العزيز
الــتي لم تــولــد في هــيت � ا�ـا في
رأس احلـواش في األعظـمـية الـعام
 1920أو  ? 1918جاءت إلى هيت
مـعلـمـة تـرافـقـهـا أمـهـا وأخـتـها : "
عـلى أمل أن تـقـضـي فـيـهـا اخلـدمة
ا�ـقـررة لـتـنـقـل إلى مـسـقط رأسـهـا
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هـــيــتــيــة � وحتت
عــنـــوان " هـــيت بـــ� وثــيـــقـــتــ� "
يــتـطـرق إلى الـوثــيـقـة األولى الـتي
وقـعـهـا وجـهاء هـيت بـعـد وقـوعـها
حتت االحتالل الـبريـطاني في آذار
 1918ولــلــوثــيــقـة الــثــانــيــة الـتي
وقـعهـا أحفاد أولـئك الـوجهـاء بعد
 98عـامـاً بـعـد وقـوع ا�ـديـنـة حتت
سطوة داعش والسراق واحلرامية
� وكال الوثيقـت� تثبـتان للناس : "
أن مـديـنـة هـيت هـي مـديـنـة احملـبة
واأللفة واالتفاق والوحدة والسالم
. وان أهلها عاشـقون لها ومحبون
لبعضهم " . ووفاء للدكتور قحطان
مـحـمـد صـالح الـهـيـتي � فـقـد كـتب
ابن هيت هندي حامد الهيتي كلمة
في نـهــايـة الــكـتـاب حتـت عـنـوان "
الــــســـاريــــة الـــتي رفــــعت األعالم "
حتـــدث فـــيـــهــــا عن نـــسب ا�ـــؤلف
ونـــشـــأته وســـيــــرته وحتـــصـــيـــله
الــعــلــمـي ومــؤلــفــاتـه ونــشــاطــاته

الثقافية .
و�ا حرص عـليه الدكتـور قحطان
الــــهـــيــــتي � أن يــــضع بــــيــــتـــاً من
الـشـــــــــــــعـر في أعـلى كل صـفـحـة
مـن صــفـــحـــات كـــتـــابه � وهـــو من
مــعــلـقــتـه عن هــيت " دار سُــعـدى "

يقول فيه : 
 أنا الهيتي ابن الشمس ما ولدت
     حواء توأمه من بعد أن ولدا

والده حمه صالح " محمد صالح "
في هيت قـادماً من كـويسـنجق في
مـنــتـصف الــعـقـد األول مـن الـقـرن
ا�ـاضـي � وتـزوج فــيــهـا � وأتــخـذ
أبــنـاؤه وأحـفـاده من هــيت لـقـبـاً �
وكــان قــحـــطــان ضــمن أول دفــعــة
طالبية تـخرجت في الفـرع العلمي
من ثـانـوية هـيت لـلبـنـ� منـتصف
الـســتـيـنــيـات � وهــو رجل طـمـوح
مـتــعـدد ا�ــواهب واالهــتـمــامـات �
تـخرج من كـلـية الـتجـارة بـجامـعة
بـغـداد بدايـة الـسـبعـيـنيـات � لـكنه
ســـرعـــان مـــا عـــاد بـــعــد ربـع قــرن
لــيـواصـل حتـصــيــله الــعـلــمي في
مــيــادين أخـــرى أقــرب إلى نــفــسه
ورغـبته � فـدرس في قـسم القـانون
بـكـليـة ا�عـارف اجلـامعـة لـيتـخرج
بــدرجـــة �ــتــاز وكـــان األول عــلى
دفعته � ثم تقدم للدراسة في معهد
الـتـاريخ الـعـربي والـتـراث الـعا�ي
ليـحصل على شـهادة ا�اجـستير �
ويـحث اخلـطى بـاجتـاه احلـصـول
على الدكـتوراه في التـراث العلمي
فـضالً الــعــربي فـي الــعـام  2008 
عن ذلك فـهـو مـحـامٍ متـمـرس قـدير
تــعـرفه قــاعــات احملــاكم � وشــاعـر
يــنـظـم الـقــوافي في ا�ــهــرجــانـات
الـشــعــريـة مــنـذ الــعـام  1965 فال
تسـتغرب أن يكـون الهيـتي عضواً
في نـقابـات واحتادات ال يـجـمعـها
جامـع إال في شخـصيـته الفـريدة �
فــــهـــو عـــضـــو في احتـــاد االدبـــاء
والــــكـــتـــاب � واحتــــاد ا�ـــؤرخـــ�
الـــعـــرب � ونـــقـــابـــة احملـــاســـبــ�
وا�ـدققـ� � وفي نـقابـة احملـام� �
ونــقــابــة ا�ــعــلـمــ� . كــمــا أنه من
الشـخصيـات اليسـارية ا�نـفتحة �
ربى اسـرته وأوالده تـربـيـة مـدنـية
حــرة � حـــتى اصــبـــحــوا أعــضــاء
نـــافــــعــــ� فـي اجملـــتــــمـع � بل هم
مــصــدر فـخــر لـلــمـديــنـة بــعـلــمـهم
وتــربــيـــتــهم وخـــلــقــهـم الــرفــيع �
مــعــتــزين بــقـومــيــتــهم اعــتـزازهم
�دينتهم التي حملوا اسمها لقباً
لـهم � فــهي دار سُــعــدى الــتي قـال

فيها الهيتي : 
يــا دارَ سُـعـدى اعـزُّ الـنـاس مـنـزلـةً
أهـــلي األُلـى شــيّـــدوا فـــوق الـــعُال

عمدا
وألجل دار سُــــعـــدى الــــتي اذا مـــا
البعد غالبه " غالبتهُ باشتياقي أنْ
أراكِ غَـدا " كـرس قــحـطـان مــحـمـد
صــــــالـح الـــــهــــــيـــــتـي � كل وقــــــته

أربيل
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الكـتابـة فن عـميق من الـفنـون اإلنـسانـية � هي مـوهبـة فـريدة بـحد ذاتـها �
تولـد مع البـعض وتصـقل عنـد البـعض اآلخر � هي ذلك الـشيء الذي يـعد

كحاجة ملحة واداةً للتعبير عن كوامن النفس البشرية.
عندما يهُم الكاتب في كتابة روايةٍ ما او قصةٍ ما أو مقالةٍ ما ويخوض في
مضمار احداثهـا � حينها يـنساب استفـهام�  اساسي من رحم التساؤالت
ا�نطـقية � هل الـكاتب مجـبر على الـتزام احليـادية في كتـابته ام هو مـخير
في عرض مخيلـته وسلسلـة افكاره كما يـحلو له?..في احلقـيقة جواب هذا

السؤال هو السبب في مقالتي هذه.
يكـون الـكـاتب مـجبـرًا عـلى احلـيـادية عـنـدمـا تتـخـلل احـداث روايـته بعض
ا�علومات التاريخية وحينما يكون هناك وصفًا سياسيًا حلقبٍة ما � حينئذ

على الكاتب ا�هني اتباع اشارة مرور سير األحداث .
كما ذُكـرت بالتـاريخ وعدم خـرق قوان� تـلك اإلشارة عـلى حسب اهوائه �
فمن غـير ا�ـفتـرض تزيـيف احلقـائق واحداث ا�ـراحل الزمـنيـة السـابقة أو
جتـمـيـل حـقـبــةٍ مـا بـخالف مــا كـانت هي عــلـيه �حـيــنـهـا ســيـفـقــد الـكـاتب
مصداقيـته ولن تكون كتـاباته مرجعًا �ـن يبحث عن حقـيقة ما مضى � أيّ
على الـكاتب عـرض ا�واضـيع التـاريخـية والـنظـام السـياسي كـما هو دون

اندفاعات تأيدية مفبركة وال تراجعات تسقيطية مُعدّه.
لكن على الـضفة األخـرى من بحر الـتعبـير يحق لـطائر احلـروف ان يحلق
بجـنـاحيه كـيفـمـا يشـاء وبـأي اجتاهٍ يـرغب بعـد أن كـان مجـبـرًا على ابـقاء
ارجـله مـسـتقـيـمـة كي يـطـيـر � فـهـذين اجلـنـاحـ� قـادران علـى رسم لـوحة
خاصه في الـسـمـاء � لوحـة يـكوُنّـهـا طائـرهـا كيـفـمـا يشـاء � حـيث يحق لهُ
الـبــدء في رسم مـعــالم الــشـكل اخلــارجي والـداخــلي لــشـخــوص الـروايـة
واجتاهاتـهم وتصـرفاتهم وردات افـعالهـم واختيـار البدايـة والنـهاية الـلتان
تكـونـان مـناسـبـة لكـاتـبـها أو حـسب مـا يـرغبـون مـجمـع القـراء � يـعني أن
األمر في هـذه ا�واضيـع اختيـارية عـائدة حلـرية اخـتيـارات الكـاتب �نأى

عن اجبارية ا�وقف واحلدث.
ح� يعرف الـكاتب كيفـية ا�وازنـة ب� ما يؤمن به وبـ� توثيق ا�شـهد كما

هو دون رتوش تفرضها علـيه السلطة..او غريزة اخلوف
من االتي اجملـهــول و الـتــمـسـك �ـنــهـجــيـة الــعـدالـة
واال�ان تـلك هي الوسـيلـة االولى في نشـوء ثقـافة
منضبطة � ثـقافة تقع على عاتـقها الصدق قبل كل
شي � حينهـا سنحظى بـتراث ادبي راقي وشفاف

ونقي .

بـغداد � ولـكنـها بـقيت
حتـى وفاتـها � وهـكذا
كـتب لــهـذه الــصـبــيـة
الـبـغداديـة الـعفـيـفة �
التي لم تـبلغ الثـامنة
عــشــرة من عـمــرهـا �
أن تــــســــكـن هــــيت �
وتـسـتـقـر بـهـا حـتى
وفـاتهـا " وهي ابـنة
خـــــــالــــــــة ا�ـــــــؤرخ
الـــراحل الـــدكـــتــور
حـسـ� أم� . وفي
اجلــــــزء الـــــثــــــاني
ايـــــــضـــــــاً رجــــــال�
وحـــــكـــــايـــــات عن
الــــــــــشــــــــــيــــــــــوخ
واخلــــــــطــــــــبـــــــاء
والــــــفـالســـــــفــــــة
واألدبـــــــــــــــــــــــــــاء
والــــــــشــــــــبـــــــاب
ا�ــبــدعــ� وأبـرز
مــــدراء ا�ـــدارس

وا�ـدرسـ� " ا�ــديـر مـتــعب عـبـد
الـكـر� � وا�درس صـابـر جـميل " �
وأوائل الـــهــــيـــتـــيــــ� من ســـفـــراء
ورؤساء جـامعات وضـباط اجليش
ومـعـلـمـ� ومـدراء نـواحي وأطـبـاء
وصــيـــدالنـــيـــ� وحــكـــام وقـــضــاة
ومدع� عام� . وال يـنسى الهيتي
ان يذكر حكايات الـطيب� والفقراء
� ويــبـجــلـهم بــالـقــول " فـقــراء لـكن
عــظـمــاء " ومـثـالــهم عــبـد احلــمـيـد
عدوان الـسكران الـعامـري ا�عروف
بـ " أحمـيد األعضب " الـذكي ا�اهر
في عـــــمل الـــــكــــثـــــيــــر من األدوات
البسيـطة ومنها مـكاحل العيون : "
كـان احمـيـد محـباً حلـمـاره كثـيراً �
وراعـــيــاً له � ألن لـه مــخـــصــصــات
إطعـام تصـرف له شهـرياً مع راتبه
� وكــثـيـراً مـا كــان يـضـرب به ا�ـثل
عنـدما يريـد أن ينتـقد شخـصاً غير
مـخلص في عـمـله فيـقول : حـماري
مـــوظف مـــخــلـص وأنت ال تـــعــرف
اإلخالص . ومن الطريف أن عقوبة
قـطع الـراتب � أو حـسم أجـور أيـام
الغياب كانت تستقطع من العامل �
وال تـــســتـــقــطع مـن مــخـــصــصــات
احلمار � فـهو مصون غـير مسؤول
" ! . فـي خــتــام الــكـــتــاب يــتــحــدث
ا�ــؤلف عن دخــول الــكــهــربــاء إلى
هــيـت بــدايــة اربــعــيــنــيــات الــقـرن
ا�ـــاضي � كـــمـــا يـــخـــصص بـــضع
صـفحـات لعـادات وطقـوس شعـبية
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ا�ـناسـبـة  يسـهم نفـر قلـيل في إحيـاء ذكرى
صــاحب(نــصب احلــريـة الــشــهـيــر) إكــرامـا

وتقديرا �كانته الفنية البارزة.
وجـواد سليم� رسام ونحات عراقي معروف
عـلى النطاق العا�ي من خالل
ســـفـــره واشـــتـــراكه فـي عــدة
مـعـارض شـخصـيـة في لـندن
وبـاريس وا�تـحدة األمريـكية
والـــهــنــد.وكــذلـك مــشــاركــته
الــعــا�ــيــة الــتي أقــيــمت في
1952 لــــــــــــنــــــــــــدن عـــــــــــام 
بـتمثاله(السـج� السياسي
اجملـهول) الذي كان نصيبه
اجلــائــزة الـرابــعــة من بـ�

(3500) فنان عا�ي.
وفـي هــذه ا�ــنــاســبــة قـال
عـــنه الــنـــحــات الـــعــا�ي "
هــنــري مـور: "انـه كـان من
ا�ــمـكن ان نــصـيب جـواد
سـلـيم اجلائـزة االولى لو
العــدم الــشــرح الــذي هـو
احد الشروط الالزمة ". 
 كـان جواد سلـيم وطنياً
فـي فـنه ولــهـذا الــسـبب
قـــام بـــعـــمـل (يـــافـــطــة)
عـراقيـة ما زالـت خالدة
تـقرأ من قـبل كل الناس
فـي بـــلـــدنـــا الـــيــوم.إال
وهـي(نــصب احلــريــة)
الــشـامخ الــذي يـحـكي

مـن كل عـام وبــالــضـبـط في كـانــون الــثـاني
تــصــادف ذكــرى رحــيل الــفــنــان الــعــبــقـري
الكبير جواد سليم إذ تعيد هذه الذكرى إلى
األذهــان ا�ـ�ثــر الــبـارزة الــتي خـلــفـهــا هـذا

الـــفــنـــان اخلــالـــد وفي هــذه
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تــاريخ الــعــراق ويــعــتــبــر أكــبــر نــصب في
الـــعـــالم� فـــمن خـالل جتـــربـــته اإلبـــداعـــيــة
اسـتطاع أن يسـتوعب هموم ا�رحـلة ويعبر
عـنها بـأصالة وحـيوية وبـلغة فـنية مـتقدمة
لـم تــكن مـــعــزولــة عـن واقــعه االجـــتــمــاعي
وهـمومه وتـطلعـاته حتى في غربـته متعـلقاً
بـوطنه االم نالحظه ال يبتعد عنه دائماً معه
في كـل إعــمـــاله لم  يـــنــفـــصل عـــنه بــتـــاتــاً
والـتـعـبـيـر عـنه بـإعـمـالـه الـفـنـيـة ذات صـلة

شــديــدة بـالــواقع ورسم مــكــونــات الـبــيــئـة
وعـالقـــة اإلنــــســــان بــــهــــا بــــفــــضل وعــــيه
االجــتـمــاعي ونـقــله وإظــهـاره أمــام الـنـاس
لـيس مـحبـوساً بـ� اجلـدران االربعـة.وعلى
الــــتـــــقــــاط ورصــــد احلـس الــــشــــعـــــبي في
:الــشــخــصـــيــات الــبــغــداديــة/ الــبــســاتــ�
/احلـكايات البغدادية الشـعبية/ا�وسيقي�
/ بــائع عـرق الــسـوس / بــائع الـتــمـاثـيل /
جـامع احليدر خانه / اطفال يـلعبون / ليلة
احلــنــة / الـكــوفــة / مـنــتــظـر في الــصــلـيخ
/لــورنـــا زوجــة الــفــنــان و...و...والــقــائــمــة

تطول.
فـالبيئة الـعراقية كانت ا�نـطلق عند ظهوره
حـيث مهد هـذا الدور لبـقية زمالئه الـفنان�

في تـــلك الـــشــخـــصــيـــة حــتى اخـــذوا عــلى
عـاتقـهم تأسـيس جمـاعات فـنيـة فكـانت ب�
هـــذه اجلــمـــاعــات(جـــمــاعـــة بـــغــداد لـــلــفن
احلـديـث)عام  1951تـرأسـهـا الـفـنـان جـواد

نفسه.
وجـواد سليم من مواليد( 1919) وبالضبط
في23 كـانون الـثاني نـشأ وتـرعرع في كنف
عـائلة فـنية تـمتلك وعـياً متـقدماً من الـثقافة
�ـا فيهـا األب احلاج سليم ا�ـوصلي � فبدأ

جــواد نــحــاتــاً قـبـل أن يـكــون رســامــاً مــنـذ
طـــفــولــته فـــأخــوه ســعــاد �ـــثالً ورســامــاً
لـلـكــاريـكـاتـيـر وشـقـيـقـته (نـزيـهـة) من ابـرز
الـفـنـانات الـعـراقـيـات وكذلك شـقـيـقه (نزار)
رسـاماً ومؤلـفاً وكاتـباً ورساماً لـلكاريـكاتير

وكاتباً للقصة القصيرة.
لم تـــقــتــصـــر جتــربــة جــواد...عـــلى الــرسم
والــــنـــحت بـل تـــعــــدتـــهــــا فـــكــــان رســـامـــاً
كـاريكاتيرياً وعازفاً للعود والكيتار ويصنع
الـشخـصيـة ومصمـماً ألغـلفـة الكـتب األدبية
مـنهـا غالف ديوان (قـصائـد عاريـة) للـشاعر
حـسـ� مردان و(ادونـيس) للـكـاتب والفـنان
جـبرا إبـراهيم جـبرا.وكـذلك امتالكه مـوهبة
كــتــابــة الــشـــعــر الــشــعــبي الــعــراقي خالل

دراســته في انــكــلـتــرا عـام 1947. وأخــيـرا
قــضى آخـر ســنـتـ� من عــمـره في تــصـمـيم
(نـــصب احلـــريـــة) واجنـــازه..حـــتى داهـــمه
ا�ـوت..وهو يهم بوضع القطعة األخيرة من
الـنـصب (رمـز اإلصالح الـزراعـي) فأصـابـته
نـوبـة قـلـبـيـة حـادة أمـضت بـه بـعـد أسـبوع
إلى غيبة أبدية في 23 كانون الثاني 1961
وهـو لم يكمل الثانـية واألربع�..وكان يردد
قــائالً:" كـنـت أعـرف أنـنـي سـأمـوت..ولــكـني
ســـــعــــيــــد إلكـــــمــــالي
الـنـصب وهـذا الـعـمل
الــهـائل الــذي تـصـور
الــــكــــثـــــيــــرون انه لم

يستطع إكماله".
نـــــعـم..مـــــات فـــــنــــان
الــشـعب سـعـيـداً.بـعـد
أن حـــــقق أمــــنـــــيــــته
الـــكــبــرى الــتي ظــلت
تـراوده سنـ�..عنـدما
رأى الـالفتات الكثيرة
الـتي كان ا�تظاهرون
مـن الـشـعـب الـعـراقي
يـخرجون بها كل يوم
تـأييداً لثورة 14 تموز 2958 بـكل طوائفهم

السياسية..
فـقال جـواد في حلظـتهـا(لنـصنع نـحن الفتة
أخـرى باقـية إلى األبـد) وبذلك حتـقق احللم
الـكبيـر وبقيت الفـتة خالـدة لكل األجيال في

هذا الوطن.
ولـذا فقد بات من الضروري..أن تقوم وزارة
الـــثــقــافـــة في عـــهــد االنــعـــتــاق من الـــظــلم
والـتـعسف وتـفـتح فضـاء الـثقـافـة على أفق
مـشـرق جـديـد. أن تلـبي طـمـوحـاتنـا بـإقـامة
مـتحف دائم لـفنـان الشـعب يضم كل أعـماله

الفنية..
لـكـونهـا مبـعثـرة في بـيوت زمالئه الـفنـان�

وأصدقائه ومعاصريه..
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بــــقي كـــتـــاب "هــــيت في إطـــارهـــا
الــقـــد� واحلــديـث" الــذي أصــدره
رشـاد اخلـطـيب الـهـيـتي في الـعام
 1966واحداً من ا�صادر ا�وثوقة
لـسـنـوات طـويـلـة � ور�ـا ا�ـصـدر
الـوحـيـد عن هـذه ا�ـديـنـة ا�ـوغـلـة
في القِدم � على الـرغم من بساطته
وطــبـاعـته ا�ـتـواضـعـة في جـزئـ�
متعـاقب� � ومـرور أكثر من نصف
قرن على صدوره ونشره وتوزيعه
� حــــتى بـــــات من الــــكــــتـب الــــتي
يــصــعب احلــصــول عــلى نــســخـة
سا�ة منهـا . ومن االنصاف القول
أن هــــنـــاك مــــحــــاوالت وبــــحـــوث
وكـتابـات ومقـاالت متـنوعـة نشرت

عن ا�دينـة تتفاوت في

مسـتـواهـا وقـيمـتـهـا الـتوثـيـقـية -
قبـل أن يتـصدى ابن هـيت الدكـتور
قــحــطــان مــحــمــد صــالح الــهـيــتي
إلصـدار كــتـابه ا�ـوسـوعي اجلـديـد
الـفــخم �ـادتـه وسـعـة مــعـلــومـاته
ومـنــهـجـيـتـه وطـبـاعـتـه الـفـاخـرة "
هـيت مـدينـة ورجـال " - منـهـا على
سبـيل ا�ثـال ال احلصـر: " هيت من
أقــــدم الـــعـــصـــور حــــتى االحـــتالل
الـبــريـطـاني " لــلـمـؤرخ عــمـاد عـبـد
الــسـالم رؤوف � و" هــيت في ظالل
ا�ــــــاضـي " و " مـالمح اجملــــــتــــــمع
الــهــيـتي " لــعــبـد الــرحـمـن جـمــعـة
الهيـتي � و" شذرات من تراث هيت
" لـنـجـاح ساسـون الـهـيـتي � فضالً
عن عدد من الرسائل
واالطــــــــــــــــــــــــــــاريــح
والـبـحـوث العـلـمـية
الـــتي اتــــخـــذت من
هـيت مـوضـوعاً من
الـــــــــــــــنـــــــــــــــواحـي
الــــــتـــــاريــــــخـــــيـــــة
واجلغـرافيـة وغير
ذلـــــــــــــــــك مــــــــــــــــن

اهتمامات. 
tL� ÍœdJ�« 
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 قـحــطـان مـحـمـد
صــالح الــهــيــتي
صــــــــــــــــــــــــاحــب
ا�ـــــــوســــــوعــــــة
التاريخية التي
صـدرت مـؤخراً
عــــــــــــــــــــــــن دار
الرافـدين � ولد
في مـــــديـــــنــــة
هيت في العام
 1949مـــــــن
أبــــــوين كــــــرديـــــ� � حل

 غالف الكتاب
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مـسجد حتـمل جدرانه نقوشـاً وكتابات
إسالمية.

يــروي ا�ــؤرخـون أن هــذا ا�ــسـجــد قـد
شــيـد في ا�ـنــطـقـة الــتي عـسـكــر فـيـهـا
اإلمـام عـلي ابن أبي طـالب (رض) وهو
فـي طـريـقـه �القـاة جــيش مـعــاويـة في

صف�.
انــتـمى الـكـمـالـي إلى حـزب الـبـعث في
أواخـر األربـعـيـنـيـات. تـخـرج في كـلـيـة
اآلداب بـجامعة بغداد في العام 1955.
حـــصـل عـــلى مـــاجــــســـتـــيـــر في األدب
الـعربي من القاهرة عن رسالته (الشعر
عــــنــــد الـــبــــدو).. رشح خـالل دراســـته
لـرئـاسـة احتـاد الـطـلـبـة الـعـراقيـ� في

ولـد شـفـيق الـكـمـالي في الـعام 1929�
وتـوفي سـنة 1984� وطـيـلة 55 عـاماً�
هـي سني عـمره� عاش فـي عالم خاص
بـه ال ال يـفـهـمه إال من كـان حـا�ـاً فـهـو�
بـالفعل� زاده اخلـيال والسحـر والعطر
واجلـمال.. عـاش حياته حـا�اً لتـحقيق
الـوحدة متـأ�اً من تباعـد حزب الوحدة

إلى يسار و��.
هـو شـفـيق الـسـيـد عبـداجلـبـار الـسـيد
قـدوري الـكمـالي من موالـيد بـلدة الـبو
كـمـال الـسوريـة ولـكنه يـعـود� باألصل�
إلـى السـادة ا�ـشـاهـدة في قـضـاء عنه�
أي مـن ا�ـشـهــد الـذي تـقع بــقـايـاه إلى
الــغــرب قــلــيـالً من مــديــنــة عــنه وفــيه

القاهرة فانتخب باألكثرية.
أصــبـح في الــعـام 1963مــديــراً عــامــاً
لـإلعالم حـــيـــنــــمـــا كـــان عــــلي صـــالح
الـسعدي وزيراً لإلرشاد� قبل أن يتغير
اسـم الوزارة إلى وزارة اإلعالم. أستاذ
في كـــلـــيـــة اآلداب بـــجــامـــعـــة بـــغــداد
وا�ـسـتـنـصـريـة. مـتـزوج من ابـنـة عمه
شـقـيـقـة الـدكـتـور فـخـري قـدوري� أحـد
أهـم قيـادات البـعث الذي عـقد في داره
االجــتـمـاع األول النـتـخـاب أقـدم قـيـادة
قـطـريـة فـي الـعام 1953وقـد تـضـاربت
اآلراء حــول هــذا الــتــاريخ فــمـنــهم من

يقول 1945وآخر يقول 1952.
صـاغ الـكمـالي الـبيـان األول الذي تاله
الــبـكــر عـلى الــشـعب من إذاعــة بـغـداد
صــبـيــحـة 17تــمـوز 1968� كــمــا كـلف
بــحـمل قـرار تـشــكـيـلـة الـوزارة األولى�
بــعــد 30 تــمــوز 1968إلـى دار اإلذاعـة
إلعالنـه حيـث تسـنم فـيـهـا هـو حـقـيـبة
وزارة الـــشــبـــاب. عــضـــو في مـــجــلس
قــيـادة الـثـورة تــشـرين الـثـاني 1968.
أعــفي من مــنــصــبه وعــ� ســفــيـراً في
إســـبــانــيــا لـــلــمــدة مــا بــ� 1970إلى
1971� ثـم وزيــراً لإلعالم أواسط أيــار
1972� وعـضـواً في اجملـلس الـتـربوي
الــتـابع جملـلس قـيـادة الـثـورة� وأسس
مـجـلـة (آفـاق عربـيـة)� وأصـبح رئـيـساً

اعـــتــقـل ولــده يـــعــرب بـــســبـب شــريط
مــســجل له يــســخـر فــيه من الــســلــطـة
ورمــوزهــا� وبـعــد مــضي قـرابــة شــهـر
اعــتــرف أن كل مــا ورد في الــتــســجـيل
كـان مـقتـبسـاً من رأي والده� وهـكذا �

لـتــحـريـرهـا� ثم رئـيـسـاً الحتـاد األدبـاء
الـعراقي� واألمـ� العام الحتاد األدباء
والــكـــتــاب الــعــرب� وهــو مــؤسس دار
ثــقــافـة األطــفـال الــتي أصــدرت مـجــلـة
(مــجـلـتي)� واقــتـرح إنـشـاء دار األزيـاء

العراقية.
�u*« W{U��

ومـن قصيـدة له في وصف احلرب ضد
إيران مطلعها:

إنها احلرب فأقرعي يا طبول
نحن نار الوغى وحلن الفتيل
كم عبرنا مخاضة ا�وت حتى
أيقن ا�وت أننا ا�ستحيل

ويختمها بالبيت اآلتي:
يا أخا هدلة وأنت الدليل

وا�رجى والصارم ا�سلول.
ولـم يــنــفع اإلطــراء الــوارد في الــبــيت
األخــيــر �ـــسح تــلك احلــادثــة عــنــدمــا
انــتـدب الــكـمـالي مــبـعــوثـاً من احلـزب
حلـضـور ا�ـؤتـمـر الـقـومي الـتـاسع في
بـيروت الـعام 1968� قـبيل ثـورة تموز
ولم يـنقل إلى ا�ـؤتمـر توصـية مـفادها
تـرويج انـتـخـاب صدام حـسـ� عـضواً
في الـقـيـادة القـومـية وذلـك بتـأثـير من
عــبــدالــله ســلـوم الــســامــرائي وهــكـذا
تـسنم الكمالي ا�وقع القيادي� بدالً من

صدام حس�.

إيـــــداع الــــكــــمـــــالي فـي الــــســـــجن.من
ا�ـفـارقـات الـتي يـصـعب عـلـى اإلنـسان
اسـتيعـابها هي الـنشيـد الوطني (وطن
مــد عـلى األفق جـنـاحــا) يـذاع صـبـاحـاً
ومـساء وتردده حناجر ا�الي� كل يوم
ومـــؤلـــفه يــقـــبع في
الــــســـجن!!!.  بـــعـــد
إطــالق ســــــــــــــراحـه
اضــطـر إلـى ا�ـكـوث
فـي منزلـه ال يبارحه
بـــــعـــــد أن مـــــنع من
�ــــارســـة نــــشـــاطه
اإلعـالمي وشـــطــبت
عـــــــضـــــــويـــــــتـه من
اجملــــلـس الـــوطــــني
لـغـيـابه ثالثـة اشـهر
مــن دون عـــــــــــــــــــــذر
مـــشـــروع.تـــعـــرض�
بـعـد إطالق سراحه�
إلـى وعكات صـحية�
بـــــعــــد اكـــــتــــشــــاف
األطــــبـــاء إصــــابـــته
بـــــســـــرطـــــان الـــــدم
وبـــسب ذلك انـــتــقل
إلــى رحــــــــــــــمــــــــــــــة
الــــــله.رحـــــمـه الـــــله

ويرحمنا جميعاً.
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عمان

قحطان الهيتي

سـتـقـام الدورة الـ24 من األلـعاب األو�ـبـيـة الـشـتـويـة في بـك� من 4 إلى
20 فبـراير ا�ـقبل� وسـتصـبح بكـ� أول مديـنة في الـعالم تـستـضيف كال
من األلـعـاب األو�بـيـة الـصـيـفـية والـشـتـويـة. أشـار الـرئـيس الـصيـني شي
جـيــنــبـيــنغ إلى أن حــسن اســتــضـافــة دورة األلــعـاب األو�ــبــيـة واأللــعـاب

البارا�بية الشتوية هو وعد قطعناه للمجتمع الدولي.
 وبـعـد سـنـوات من الـعـمل اجلــاد� � إجنـاز كـافـة األعـمـال الـتـحـضـيـريـة
لأللعاب األو�بـية الشتويـة بك� من حيث األسـا�� ولدينا ثـقة وقدرة تامة

على تقد� دورة رائعة استثنائية متميزة من األلعاب األو�بية للعالم.
نتبع نـهجـا أخضـر الستضـافة األلـعاب األو�ـبية. تـسعى األلـعاب األو�ـبية
الشـتويـة بـك� وراء حتـقـيق حيـاد الكـربـون� وقد سـجـلت عديـدا من "ا�رة
األولى"� إذ إنه للمرة األولى في تـاريخ األلعاب األو�بـية يتم تشـغيل جميع
ا�العب بـالـكـهـربــاء ا�ـولّـد من الـطـاقـة اخلـضــراء وا�ـتـجـددة بـشـكل تـام�
واستـخـدام تـقنـيـة صنـع اجللـيـد من ثانـي أكسـيـد الكـربـون بـشكل واسع

النطاق والتي تقرب انبعاثاتها الكربونية من صفر.
نـتبـع نهـجـا شـامال السـتـضـافـة األلـعـاب األو�بـيـة. إن ا�ـركـز الـبـيـضاوي
الـوطني لـلـتـزلج الـسـريع ا�ـعـروف بـ"شـريط اجلـليـد"� هـو ا�ـلـعب الـوحـيد
الـذي بُــني حـديـثــا لـلــريـاضــات اجلـلـيــديـة� وا�العب األخــرى حتـولت من

مالعب األلعاب األو�بية الصيفية عام 2008. 
و� وضع خطة لكل مـلعب لالستـفادة منه بـعد األلعاب األو�ـبية الـشتوية�
األمر الذي سيفـيد السكـان ا�لي� واأللعـاب األو�بية إفـادة طويلة األمد�
ويــتــرجم مــبــادرة "تــشــجــيع 300 مــلــيــون صــيــني عــلى ا�ــشــاركــة في

الرياضات الشتوية" على أرض الواقع بشكل تدريجي.
نتبع نهجـا مفتوحا السـتضافة األلعـاب األو�بية. تبقـى الص� على تعاون
وتواصل وثـيـق� مع دول الـعـالم وا�نـظـمات الـرياضـيـة الدولـيـة حول بـناء
ا�العب وترتـيب ا�ـنـافسـات خالل الـعـملـيـة التـحـضـيريـة� إذ دعـونا خالل
الفتـرة ما بـ� أكتوبـر وديسـمبر الـعام ا�ـاضي أكثر من 2000 العب من
دول العالم إلى الص� للمشاركة في 10 منافسات جتريبية� وأعربوا هم
وطواقم مدربيـهم عن إعجابهم وتـقديرهم لـلمستـوى العالي الذي تـتميز به

ا�العب وبيئة ا�نافسات والدعم اللوجستي.
نتـبع نهجـا نظـيفـا الستـضافـة األلعـاب األو�بيـة. تعـمل احلكـومة الـصيـنية
منذ تقد� الطلب السـتضافة األلعاب األو�بيـة� على إدارة ا�يزانية وضبط
التكاليف� وتعزيـز مكافحة الفسـاد والرقابة على العمـليات� وتتبنى موقف
"صفـر الـتـسامح" مع اسـتـخـدام ا�نـشـطـات ومخـالـفة األخـالق الريـاضـية
وغـيـرهمـا� سـعـيـا وراء دورة نـظـيـفـة نـظافـة الـثـلج ونـقـيـة نـقـاء اجلـلـيد من

األلعاب األو�بية الشتوية.
تعد األلعاب األو�بية كـرنفاال جلميع الالعب� ومـحبي الرياضة� بعيدا عن
مـسـرح حلفـنـة من الـسـيـاسـيـ�. يـشـيـر مـيـثـاق أو�ـبي إلى مـبـدأ "احلـياد

السياسي في الرياضة" بشكل جلي. 
كما اعـتمدت الدورة الـ 76للجمـعية الـعامة لأل� ا�ـتحدة بـاإلجماع قرار
الهـدنـة األو�بـية خـالل دورة األلعـاب األو�بـيـة الشـتـوية بـكـ� مع مشـاركة
 173دولة �ـا فيـها الـعراق في رعـايـته� األمر الـذي سجل رقـما قـياسـيا
في عـدد الــدول الـراعــيـة لـقــرار الـهــدنـة األو�ــبـيـة مــنـذ الــدورات األخـيـرة
لأللعاب األو�ـبية الـشتويـة� ويجسـد بجالء دعم اجملـتمع الدولي لألو�ـبياد

وعزمه على صيانة السالم العا�ي. 
أما ما تـعرضه قـلة قلـيلة من الـدول من ا�هـزلة السـياسيـة التي تـتمثل في
عدم بعـث مسؤولـيهـا حلضـور األلعـاب األو�بيـة الشـتويـة بكـ�� فيقف في
اجلـانب ا�ـضـاد لأللـعـاب األو�ـبـيــة� ويـضـر بـالـقـضـيـة األو�ـبـيـة الـدولـيـة�
ويـخـالف تـيـار الـعـصـر الـذي يـتـمـثل في الـتـضـامن والـتـعـاون. وسـتـنـجح

األلعاب األو�بية الشتوية بك� كل جناح سواء حضروا أم ال.
إن األلعاب األو�بية الشتـوية بك� على أبواب االفتـتاح� ويشرفنا أن ندعو
أصدقـاءنـا في جـميع أوسـاط الـعراق إلى مـتـابـعتـهـا. إن الصـ� والـعراق
صديقان حميمان وشـريكان عزيزان� ويعد التـعاون الرياضي جزءا مهما

من عالقات الشراكة االستراتيجية الصينية العراقية. 
ويحرص اجلانب الصيني على العمل مع اجلانب العراقي �واصلة تعزيز
الــتــواصل والـــتــعــاون الــريــاضـي� وإثــراء مــقــومــات عـالقــات الــشــراكــة

االستراتيجية ب� البلدين باستمرار. 
كما يحرص عـلى استقبـال األلعاب األو�بـية الشتـوية مع اجلانب العراقي
يـدا بـيد والـعـمل من أجـل مسـتـقـبل مـشـتـرك ودفع عـجـلـة تـطـور الـقـضـية

األو�بيـة الدولـية� مسـترشـدا بالروح األو�ـبية ا�ـتمـثلة في
"أعـلـى...أسـرع...أقــوى...مــعــا"� �ــا يـرسـم فـصال
جـديـدا جملـتـمـع ا�ـسـتـقـبل ا�ــشـتـرك حتت عـنـوان

األلعاب األو�بية الشتوية.

{ سفير جمهورية الص� الشعبية لدى جمهورية
العراق
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�ـكن جــدا ان يـنــجح ا�ـدرب حــكـيم شــاكـر مع فــريق الـقــوة اجلـويـة
ويعيده الى وضعه الـطبيعي واكثـر ولكن بشرط ان يكـون هناك تعاون
وتضـامن ومـسانـدة ودعم من الالعـبـ� واالدارة واجلمـاهـير واجلـهاز
الـفـني ا�ـسـاعـد خـاصـة ان هـؤالء اطـراف اكـثر مـن مـهـمـة في عـمـلـية
الـدفـع �ـهــمـة شــاكــر الى االمـام ومــنــحه الــثـقــة ا�ـطــلــوبـة بــدون ايـة

ضغوطات وتدخالت بشؤونه الفنية�
ليس صحيحا ان يكون فريق الـقوة اجلوية حقال لتجارب ا�درب� الن
مـثل هـذا االمـر يــجـعـله عـرضــة لالهـتـزاز وعـدم االســتـقـرار وعـرضـة
لـلــخـســارات وا�ـشــاكل والـكل يــعـرف ان فــريـقــا مـثـل الـقــوة اجلـويـة
يفترض ان يكـون احد اهم الركائـز ا�همة في مسـابقة الدوري احمللي
النه يتمتـع بالدعم ا�الي واجلـماهيـري ويستـطيع االستـعانة باي العب
فـضال عن كـونه صــاحب تـاريخ مـشــرق ودائـمـا يـكـون مــثـار اهـتـمـام
ا�درب� الن تدريـبه يضيف لسـجلهم الـشيء الكثيـر ويرفع من شأنهم
تـدريـبـيـا � مـن يـحب فـريق الـقــوة اجلـويـة يـجب عــلـيه ان يـقف بـصف
ا�ـدرب اجلـديـد واليـقـف ضـده ولـو بـحـرف او بــكـلـمـة او تـصـرف الن
عرقلة مشواره سواء بقصد او بدونه سيكون قد عرقل مسيرة الفريق
وهـو االمـر الـذي يـجب ان يـرفـضه رفـضـا قـاطـعـا من يـعـتـقـدون انـهم
عشـاق لالزرق وهي ا�ـعادلـة التي يـفـترض ان تـكون مـاثـلة امـام اع�
هؤالء اما ان تقوم شلة من ا�شجع� احملـسوب� عليهم بالضغط على
ا�درب من اول مـبـاراة في حـال خروج فـريـقهم بـنـتـيجـة غـير مـرضـية
فـأن مثـل هذا االمـر سـيـعـقـد مـهـمتـه وسيـجـلـعه يـنـدم عـلى قـبـول هذه
ا�هـمـة ور�ا سـيـدفع الفـريق الـثـمن باهـضـا بسـبب هـؤالء لطـا�ـا كان
الـبـعـض مـنـهم ســبـبـا مــبـاشـرا او غــيـر مـبــاشـر بـهــروب الـبـعض من
ا�درب� او تـقد� استـقاالتـهم الن هناك من يـقف متـربصا لـهم ويهدد

وجودهم مع الفريق�
عندما تتوفر الظروف الصحية ب� البيت اجلوي من خالل وضع اليد
بالـيـد والـقـلب بـجانـب القـلب والـنـيـات مع بـعضـهـا ورفع شـعـار الـقوة
اجلوية اوال وثانيا وعاشرا والى االبد فأن اجلهاز الفني سيكون بقمة
ساعدته وسيقدم كل مابـوسعه من اجل ان يرفع من شأن هذا الفريق

ويضعه في ا�كان الذي يليق به�
الـسـؤال ا�ــهم � هل ســنـشـاهــد جـمــاهـيـر
االزرق في الوحدات الـتدريبـية لفـريقها
وهي تـفــتح صـفــحـة جــديـدة من اجل
تغييـر مساره نـحو االفضل وهي اول
من ســـيــجـــني ثـــمــار هـــذا الــتـــعــاون

وااليثار عندما يسعيد عافيته?
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صالح ســــــيـــــكــــــون خالل مـــــدة
التوقف ماب� ا�رحلت� ويكون
فــريق الـنــادي اقل احـتــيـاجـاً له
من فــتـرة دخــولـنــا �ــنـافــسـات
الــــدوري. وكــــان احـــمــــد صالح

يـــكـــون صـالح ضـــمن اجلـــهـــاز
الـفـني للـمـنتـخب خـدمة �ـشوار
اسـود الـرافديـن في التـصـفـيات
االسيوية ا�ؤهـلة لكاس العالم�
الفـــتـــاً الـى ان تـــواجــــد احـــمـــد

العراقي لـتفريغ ا�ـدرب ا�ساعد
لــلــنــادي احــمــد صالح لــيــكــون
مــــســــاعــــداً �ــــدرب ا�ــــنــــتــــخب

العراقي وفق شرط.
وقــــال الــــزامــــلي فـي تـــصــــريح
صـحـفي وصــلـنـا كــتـاب رسـمي
وتـمـت مـداولـته وا�ـوافـقـة عـلى
تـفريغ ا�ـدرب احـمـد صالح لكن
بـشـرط ان يــكـون الـتــفـريغ عـلى
ســبـيل االعــارة ويـحــدد مـوعـده
لــيــعــود مـجــددا لــيــكــون ضـمن
اجلـــهـــاز الـــفـــنـي لـــلـــنـــادي في

ا�رحلة ا�قبلة.
واشـار الى ان االدارة مـتمـسـكة
بــــا�ـــدرب احـــمــــد صالح كـــونه
مـــدرب كـــفـــوء واســـتـــفـــاد مـــنه
الــفــريق كــثــيــراً"� الفــتــا الى ان
"ا�درب صالح سيناقش وضعه
مع مـشــرف ا�ــنـتــخب الــعـراقي
يــونس مـــحــمــود لــيــحــدد وقت
تـواجــده مع ا�ـنــتـخب الســيـمـا
وانه مـرتــبط مع نــاديـنــا بـعــقـد

رسمي ملزم ب� الطرف�.
 وتـــــابـع الـــــزامــــــلي� أن نـــــادي
الــشــرطـــة ال يــقف عــائــقــاً امــام
مشوار ا�نتخب العراقي بل هو
داعم لـكل ا�ـنـتـخـبـات الـوطـنـية
وابرز الـرافدين للـفرق العـراقية
� لــــكن هـــنــــالك الــــيـــة خــــاصـــة
وضـوابـط مـتـبـعـة في اجـراءات

االنتقال.
وخـــــــــتـم ان االدارة ارتــــــــأت ان

ا�ـسـاحات الـضـيـقة� واشـتـملت
الـوحدةُ عـلى مـشاركـة الالعـب�
اجلــدد الــذين بــدأوا االنـســجـام

بشكل سريع مع زمالئهم.
5�d�;« ‚U���«

ومن ا�قرر أن يلـتحق الالعبون
احملترفون في معـسكر ا�نتخب
في مــديـنــة انــطـالــيـا الــتـركــيـة�
حـــيث تـــواصل ا�ـــديـــر اإلداري
لــلــمـــنــتــخب� مــهــدي كــر�� مع
الالعـــــــبــــــ� الــــــذيـن أعــــــلــــــنت
أســمـاؤهم في الـقــائـمـة األولـيـة
لــلـمــنــتـخب لــتــأمـ� حــجـوزات
الـطـيـران لـهم� وتـسـهـيل مـهـمـة
تواجدهم �عسـكر ا�نتخب في

تركيا.
WO�U� WL�

ظـهــر الالعـبــون في الـوحــدتـ�
الــتـدريــبــيـتــ� من الــيـوم األول
لـلـمعـسـكر بـانـدفاع عـالٍ ورغـبة
كــبــيــرة لـتــثــبــيت وجــودهم مع
ا�ـنـتخـب� حيث يـسـعى اجلـهاز
الـفني لالسـتـفادة الـقـصوى من
األســـمــــاء الــــتي وجــــهت لــــهـــا
الدعـوة� ومنح الـفرصـة الكـافية
جلـمـيع الالعـبـ� لــلـتـعـبـيـر عن
إمـكانـيـاتهم قـبل إعالن الـقائـمة

النهائية.
وفي سـياق مـنـفصل اكـد رئيس
نــادي الـشــرطـة غـالـب الـزامـلي�
ان ادارة الـنـادي تسـلـمت كـتـاباً
رســـــمـــــيــــا مـن احتــــاد الـــــكــــرة
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أجـــــرى ا�ــــنـــــتـــــخبُ األو�ـــــبي�
وحـدتـ� تـدريـبـيـتـ� صـبـاحـية
ومـسـائيـة في افـتتـاح مـعسـكره
الـداخـليّ فـي الـعـاصــمـة بـغـداد
قبل الـتوجه إلى تـركيا لـلدخول
بـا�ـعسـكر الـتـدريبـي الذي يـقام
في مــديـنـة أنــطـالــيـا حتــضـيـراً

لالستحقاقاتِ ا�قبلة.
وحدة خفيفة

تــضـمــنت الــوحـدةُ الــتــدريـبــيّـة
الـصــبــاحـيــة� الــتي أقــيـمت في
مـــلــعب الـــشـــعب الــدولـي الــتي
بـــدأت بـــالــــســـاعــــة الـــثــــامـــنـــة
والنصف صباحـاً� التركيز على
الـعـامل الـبـدني والـتـعـرف عـلى
الالعـب� اجلـدد الذين الـتحـقوا
بــا�ــنــتــخبِ فـي هــذا ا�ــعــســكـر
حتـــــديـــــداً� وكــــــانت الـــــوحـــــدة
الـــتــدريـــبــيّــة بـــإشــراف ا�ــدرب
الـتشـيـكي ميـروسالف سـوكوب
وطـــــاقــــمه الــــفـــــني ا�ــــســــاعــــد

وبحضور الالعب� احمللي�.
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وأقــيــمت الــوحــدة الــتــدريــبــيـة
ا�ــســائــيـــة في تــمـــام الــســاعــة
الـثـالـثة عـصـراً في مـلـعب نادي
الـصــنـاعـة� وتــضـمـنـت تـمـارين
مهارية وتكتـيكية واللعب حتت
الــــضــــغـط من خالل تـــــقــــســــيم
الـالعـبـ� عـلى فــريـقـ� بـنـصف
ا�لعب �ـنحهم دفـعات للعب في
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أعـلن االحتـاد العـراقي لـكرة الـسلـة عن تـأجيل لـقـاء مهم من الـدوري ا�ـمتـاز بـعد أن اجـتاح
كورونا العـبي نفط الـبصرة.وقـال حس� الـعميـدي رئيس احتـاد اللعـبة في تصـريح صحفي
ان احتـاد الـسـلـة قـرر تـأجـيل مـبـاراة فـريق نـادي نـفط الـبـصـرة وفـريق نـادي الـكـهـربـاء الى
اشـعـار اخر وحلـ� اكـتـسـاب الالعـبـ� الشـفـاء الـتـام وتـأكد خـلـوهم من الـفـيـروس.وأضاف
العمـيدي; ان مباراة نفط البصرة والـكهرباء كان مقررا لها أن تـقام يوم اخلميس ا�قبل ليتم
تاجيـلها اشعاراً اخرى و ذلك لـعدم اكتساب العبي نـفط البصرة الشفـاء التام بعد أن أثبتت
ا�ـسحـات إصـابـتـهم بـفيـروس كـورونـا.وتـابع; أن احتـاد السـلـة يـتـمنى لـفـريق نـفط الـبـصرة

الشفاء التام باسرع وقت ليتم حتديد موعد جديد للقاء و�ا يتناسب مع جاهزية الفريق�.
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اقـتـنص مـنـتـخـب ا�ـغـرب� صدارة
اجملـمــوعـة الــثـالـثــة� بـعــد تـعـادله
الثـم� أمـام الغـابون� بـنتـيجة -2
2 في اجلـــــولــــة األخـــــيــــرة لــــدور

اجملموعات بكأس أ� أفريقيا.
 سـجل للـمغـرب سفـيان بـوفال من
ركـلــة جـزاء وأشــرف حـكــيـمي في
الـدقيـقـت�  74و 84بـيـنـمـا أحرز
للجابون جيم ألـفينيا ونايف أكرد
بـاخلـطـأ في مـرماه في الـدقـيـقـت�

 21و.81
 ورفـع ا�ـنـتــخب ا�ـغــربي رصـيـده
إلى  7نقـاط في صـدارة اجملمـوعة
الـثـالـثـة وخـلـفه اجلـابـون بـخـمس
نــقــاط ثم جــزر الــقــمــر بـ3 نــقــاط

وأخيرا غانا بنقطة واحدة.

واختـار وحيد خـليلـوزيتش مدرب
ا�ــغـرب مـبـدأ الــسالمـة رغم حـسم
الـتأهل بـاإلبـقـاء على 7من العـبيه
األساسي� في الـتشكيلـة يتقدمهم
أشـرف حــكــيـمي الــذي أصــر عـلى
إقــحـامه رغـم حـصـولـه عـلى إنـذار
في مـبـاراة جـزر الـقمـر� وإمـكـانـية
غــيـابه عن الــدور ا�ـقــبل في حـالـة

حصوله على إنذار.
 بـدايـة ا�ـواجـهـة سـادهـا نـوع من
الـتــكــافــؤ بــ� ا�ــنــتــخــبـ� حــتى
الـــدقــيـــقــة 19حــ� اســتــلم أيـوب
الــــكـــعــــبي كــــرة فـي ظـــهــــر دفـــاع
اجلــابـون إال أنه سـددهـا ضـعـيـفـة

في يد احلارس.
رد فــعـل اجلــابــون لم يـــتــأخــر� إذ
عـاقـبت ا�ـغـرب عـلى إهـدار فـرصة

الــكــعــبـي� بــعــد كــرة طـــويــلــة من
احلـارس أمـونـوم وصـلت ا�ـهاجم
جـيـم ألـفــيــنــيـا بــعــد خــطـأ كــبــيـر
وهــفــوة مـن آخــر مــدافع ســفــيــان
شاكال� ليستغلها الالعب ويسجل

الهدف األول للجابون.
الهدف كـان يعني ضـياع الصدارة
مـن ا�ــنـــتـــخب ا�ـــغـــربي لـــصــالح
اجلـابـون� وهو مـا اسـتنـفـر العبي
األسـود لـلـرد علـيه� وعـاد الـثـنائي
الـكعـبي والـنصـيري لـتـهديـد دفاع
اجلــابـــون في الــدقـــيــقــة 25 لــكن
تــــــدخـل احلــــــارس أحــــــبط هــــــذه

الهجمة.
 وأمــام فــراغــات خط الــوسط جلـأ
ا�ــدرب وحـيـد إلجـراء أول تــغـيـيـر
بـعـد أن قام بـسـحب إليـاس شـاعر

وتـعــويـضه بــسـلــيم أمالح إلعـادة
الـتـوازن الـذي بـدا مــفـتـقـدا� وكـاد
يكلف ا�ـنتخب ا�ـغربي كثـيرا بعد
ا�ــرتـدات اخلـطـيــرة الـتي أهـدرهـا

تواليا العبو اجلابون.
سـيطـرة اجلـابون جتـلت بـوضوح
في الــدقـيــقـة 37 �ــا سـدد الالعب
بـــوبــنـــدزا من مـــســـافــة بـــعـــيــدة�
وبـعــدهـا في الـدقـيـقـة 39 بـعد أن
صعـد الالعب لويـد بالـون بالرأس
وســـــــدد كــــــرة قـــــــويــــــة� وفـي كال
احملاولـت� كـان احلارس احملـمدي

حاضرا بقوة.
 بـــدايــة الــشــوط الـــثــاني شــهــدت
ضـغـطـا قـويـا �ـنـتـخب األسـود� إذ
سدد فـيصل فجـر بقوة من مـسافة
بــعـيــدة كـرة زاحــفــة كـادت تــخـدع
احلـارس الذي أخـرجهـا بـصعـوبة

للركنية.
 بـعـدهـا عـاد فـيـصل فـجـر لـيـظـهـر
بـتــمـريـرة عــرضـيـة صــوب الـقـائم
الـثــاني تــأخـر أيــوب الـكــعـبي في

اللحاق بها.
وأمـــام تــقــدم ا�ـــنــتــخـب ا�ــغــربي
لألمـام اعــتـمـد مــنـتــخب اجلـابـون
عـلى ا�ـرتـدات الـسـريعـة� لـيـقـترب
في مــنــاســـبــتــ� من الـــتــســجــيل
وحتـديـدا في الدقـيـقـت� 57 و59

بواسطة ألفينيا.
وجنح ا�ــــنــــتــــخـب ا�ــــغــــربي في
تـسـجــيل هـدف الـتــعـــــــــادل عـبـر
الــبـديـل سـفــيــان بـوفــال من ركــلـة
جـــــزاء� وهــــاجـم ا�ـــــنــــتــــــــــــخب
ا�ــغـــربي بــقــوة لــتــســجــيل هــدف
الــفــوز وسط مــرتــدات جــابــونــيـة

خطيرة.
 واســــتـــغــــلت اجلــــابـــون هــــفـــوة
مـزدوجـة ب� نـايف أكـرد وسـفـيان

شاكال لتسجل الهدف الثاني.
 وجــــــاء رد ا�ـــــغــــــرب قــــــــــــويـــــا
بـواسطـة أشـــــــرف حـكيـمي الذي
سـجـل هـدف الـتـعـادل من ركـــــــلـة
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هو ليس بريـاضي فحسب  ,بل هو موسـعة تـمشي على االرض  ,مُلم
بكـل شيء � فـصاحـة الـلـغـة وحـسن ا�ـعـشـر والكالم  ,متـوضع حـتى
تخجل وانت تـستـمع له او تقف امامه  ,وفوق هذا وذاك يـجيـد جتويد
القـرآن ويـحفـظ كل حرف فـيه نـاهـيك عن اشيـاء كـثـيرة الاريـد االطـالة
فـيـهـا ولـكـني أقـول ذلك هـو االســتـاذ مـزهـر مـالك الـفـتـيـان الـريـاضي
احلقيقي صاحب التاربخ الناصع و( عزيز قوم ) اليُذل ألنه يعرف هو
م�ن ! ولــيس �ــثل من يــرسل له الــدعــوة ويــتــنــاسى م�ن جــاء اكــرامـا

لدعوته !
شيء جـيــد ان تـقـوم ا�ــنـظــات الـريـاضــيـة عــلى اخـتالف تــسـمـيــاتـهـا
بفعـاليات ريـاضيـة ومنهـا التي جـرت مؤخرا حـول االعالن عن اسماء
االفضل خالل الـعام ا�ـنتهي 2021 تكـر� تلك االسـماء ا�ـعلنـة ولكن
القائم� على تـلك الفعاليـة نسوا وال نقول تـناسوا انهم هم من ابرقوا
بـدعـوة الفـتـيـان فـكـيف تـنـاسـوه وهـذا مـاسـبب االحـراج لـلرجـل الذي

احترم تلبية دعوتكم !!
الفتيـان رجل وقور اليحب ا�شـاكل وال التخـاصم وال التنابـز بااللقاب
 ,الن من ادبـيـات االخالق واالحـتـرام لـلـكـبـار ان تـعـالج االخـطـاء غـير

ا�تعمدة وهذا امر يتقدم كل ا�شاوير
لذلك اقول ان فعـالية اختـيار االفضل واحتـفالية توزيـع جوائزها التي
اقيمت بـرعاية وزارة الشـباب والريـاضة مضى عـليهـا حتى االن اكثر
من اسبوع� وكتب عن هذه احلالة الكثير ولم نسمع برد فعل ايجابي
( يـجـبـر ) خـاطـر الـرجل الـذي لم يـكن يـسـتـحق ان يـعـامل �ـثل هـذا
ا�ـوقف سـواء من قـبل اجلــهـة ا�ـنـظـمـة لالحـتــفـالـيـة أو من قـبل راعي
االحتفال ان كان يعـلم �ا حدث � ال سيمـا ان من رعى هذا االحتفال
راعي الريـاضة والـشبـاب والرجـل السـيد الـوزير ريـاضي وجنم كبـير
ويـعـرف جيـدا قـيـمـة الـريـاضـيـ� السـيـمـا وان الرجـل الذي وقـع علـيه
الـنـسـيـان وال اقـول ( الـتـجـاهل ) اثـنـاء االحـتـفـالـية هـو ( مـزهـر مـالك
الـفتـيـان ) و الـفـتـيـان رائـد رياضـي معـروف وفي لـعـبـة مـعـروفـة ولـها

تاريخها وابطالها على مر تاريخها
ال أقول هـنـا اني انتـصـر لهـذا الرجـل ألنه يعـرف جـيدا كـيف يـنتـصر
لنفسه  ,وهو اليحتاج لي كي اكتب عنه النه لديه قلم ولغة افضل مني

بكثير ( ولديه مايقول) 
لست انـا االول من كـتب في الـذي تـعرض له الـفـتـيان ور�ـا قـد اكون
بالـتسـلسل االخـير هـذا ما يـحـفزني ان أضع هـذه الكـلمـات البـسيـطة
وا�بسطة أمام الـسيد الوزير عدنـان درجال لرفع الغ� او احليف عن
رائدنـا الفتـيان. � وبـوابة الـوزير مـفتـوحة لـلريـاضيـ� وهو دائم الـلقاء
بهـم وقريـب علـيـهم فـكـيف �ن نـقـصـده قـد تـعرض
لضـغوطات نـفسـية ومـعنـوية بـالتـأكيـد ستذوب
كجـليـد عنـدما يـقرر الـوزير ان يـلتـقيه لـيرفع
عــنه مــا وقع عــلــيه وهــويــســتــحـق احلــفـاوة
والترحـيب النه �ثـل جزء من تـأريخ رياضة

العراق .. الستم معي
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الـتحق لـلـكادر الـفني لـلـمنـتخب
الوطـني في اول وحدة تـدريبـية
له �ــــلـــــعب الــــشــــعـب الــــدولي
اســــتـــــــــعـــــدادا �القــــاة ايــــران

ولبنان .

حرة من مسافة بعيدة.
”u�M�u� q�Q�

حـقق يوفـنتـوس� فوزًا سـهلًـا على
ضـيـفه سامـبـدوريا� بـنـتيـجة 4-1
الـــيـــوم الـــثالثـــاء� في إطـــار ثـــمن

نهائي بطولة كأس إيطاليا.
ربــاعــيــة الــيــوفي حــمــلت تــوقــيع
خوان كوادرادو ودانـيلي روجاني
وبـاولو ديـباال وألـفارو مـوراتا من
ركــلـة جـزاء فـي الـدقـائق 25 و52

و 67و76.
وأحـرز هـدف سـامـبـدوريـا� أنـدريا

كونتي في الدقيقة 63.
وتـأهل يوفـنتـوس إلى ربع نـهائي
الــبــطــولــة� لــيــنــتـظــر الــفــائــز من

مواجهة كالياري وساسولو.
الفـرصـة األولى في ا�بـاراة جاءت
بعد حصول سامـبدوريا على ركلة
حرة� نفذت داخل ا�نطقة� وقابلها
تــورســبي بــرأســيــة مــرت بــجـوار

القائم.
وحـــصل يــوفـــنــتــوس عـــلى ركــلــة
ركــنــيــة في الــدقــيــقـة 13 نــفــذهـا
كوادرادو بـعرضـية مـباشـرة جتاه
الشبـاك� وتمكن احلـارس فالكوني

من إبعادها لركنية جديدة.
واسـتـلم مــوراتـا� الـكــرة من جـهـة
الـيـســار� وتـوغل بـعــرض ا�ـلـعب�
ومرر إلى دي تـشيـليـو الذي أطلق
تسـديدة من مسـافة بعـيدة تصدى

لها فاركوني على مرت�.
وتـــمـــكن كـــوادرادو من تـــســجـــيل
الهـدف األول في الـدقيـقة 25 بعد
ركــلــة حــرة ســددهــا الــكــولـومــبي
بتسـديدة أرضية مـباشرة� وأخطأ

احلارس في تقديرها.
وبـــعــد دقـــيـــقـــة واحـــدة� ضـــاعف
مـوراتــا� الـنـتـيــجـة بـعــدمـا حـصل
عــلى الــكــرة بــعــد عــرقــلــة رابــيــو
لرينـكون في منتـصف ا�لعب� لكن
احلــكم عـاد لـلـفــار� وألـغى الـهـدف
لوجـود خطأ عـلى رابيـو في بداية

الــلـعــبــة. وتـألق فــالــكـوني وأنــقـذ
مـرمـاه من فـرصـة الـهـدف الـثـاني�
بـعد ركـنية لـعبـت قصيـرة� وصلت
إلى كــوادرادو الـذي مـرر عــرضـيـة

قابلها آرثر بتسديدة قوية.
وفي الــدقـــيــقــة األولـى من الــوقت
بدل الـضائع� مرر كـولوسيـفسكي�
تــــمـــريــــرة أرضــــيــــة وصــــلت إلى
مــوراتــا� الــذي أطــلق صــاروخــيـة

تصدى لها احلارس.
بدأ الـيوفي� الـشوط الـثانـي بقوة�
وجنـح دانــــــيـــــــلـي روجـــــــانـي في
الـدقـيـقـة 52 من تـســجـيل الـهـدف
الثـاني� بعد عـرضيـة آلرثر� ارتقى

لها روجاني وقابلها برأسية.
وجنح أنـدريـا كـونتي في الـدقـيـقة
63 من تــقـلــيص الـنــتـيــجـة� بــعـد
عـرضــيــة وصـلت إلــيه في اجلــهـة
الــيـمــنى� وأطــلق تــسـديــدة قــويـة

سكنت شباك بيرين.
ومـن خــــــطــــــأ فــــــادح مـن مــــــدافع
ســامـبــدوريــا� ضـغـط لـوكــاتــيـلي�
وخــطف الـكــرة� ومـرر إلـى ديـبـاال�
الــــذي انـــفــــرد بــــا�ــــرمى وأطــــلق
تسديدة قوية في الشباك بالدقيقة

.67
فــالـــكـــوني واصـل تـــألــقـه وأنـــقــذ
فرصت� متتالـيت�� بعدما تصدى
لتسديدة صاروخية من كوادرادو�
ثم عـاد وتـصـدى لـتـسـديـدة أخـرى

من لوكاتيلي.
وحـصل الـيـوفي عـلـى ركـلـة جزاء�
إثر عرقـلة آكي الشـاب الذي شارك
كبديل� ونـفــــــذها موراتـا بنجاح�
ليحـرز رابع أهداف البيـانكونيري

بالدقيـــــــقة 76.
رابـيــو في الـدقـيـقـة 84 كـاد يـزيـد
الــــغــــلــــة� بــــعــــــــــــدمــــا انــــطــــلق
وتوغــــــــل وسـدد بقـوة في القائم
األ�ــــــــن لـــــــســــــامــــــبــــــدوريــــــا�
لـــتـــــــــنـــتــهـي ا�ــبـــاراة بــفـــــــــوز

اليوفي 4-1.
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مـدربـ� مـسـاعــدين وكـاظم نـاصـر مـدرب
لـلحـراس مـهنـد فتـه علي مـعـاجلا وهـيثم
شـكاصـي اداريا والالعـبـ� � حسـ� علي
حــمـــزه ومــيـــثم عــوده وجـــاسم مـــحــمــد
غـصاب وماجد عبد الرضا ومنتظر قاسم
واحـمـد مكـي وعلي عـبـد الـرضـا ومـحـمد
صـــاحب رشـــيـــد وبـــدر الـــدين حـــمــودي
واحـمد طـارق عبـد الـله ومصـطفى بـكري
ووائل حـافظ ومــصــطـفى مــحــمـد احــمـد
وعـلي طـارق عبـد الـله وكرار كـاظم جـبار
وشـيروان حـمه مـحمـود.واوقـعت القـرعة
ا�ـنتـخب الـعـراقي في اجملـمـوعة الـثـالـثة

الى جـانب مــنــتـخــبــات قـطــر واالمـارات
وعـمــان.ومن جـهــة اخـرى أعــلن االحتـاد
الـعراقـي للـكـرة الـطائـرة عن حتـديـد يوم
اجلـمـعـة ا�ـقـبل مـوعـدا النـطالق اجلـولة
االولـى من مــنــافــســات الــدوري ا�ــمــتـاز
لـلكـرة الـطائـرة.وسيـحل فـريق احلـبانـية
ضـيفـاً عـلى فريق غـاز اجلـنوب في قـاعة
الزبـيـر �حـافظـة البـصرة فـيمـا ستـكون
الـقاعـة االو�بـيـة مسـرحـاً للـقـاء البـحري

والشرطة في التوقيت ذاته.
وفي مـحافـظـة الـسـلـيمـانـيـة سـتـحـتضن
قـاعة الـبيـشـمرگـة لقـاء مـهم ب� مـصافي
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تـمـكن ا�ـنـتـخـب الـعـراقي لـكـرة الـيـد� ان
يـفـتتـح مشـواره في الـبـطـولـة االسـيـوية
بـفوز مهم على ا�نـتخب االماراتي بفارق

هدف واحد وبنتيجة 32-31.
وبـذلك قــطع ا�ــنـتــخب الــعـراقي شــوطـاً
كــبــيــراً بــالـتــأهل الـى الـدور الــثــاني من
ا�ـنافـسات في الـبطـولة اآلسـيوية الـ 20
والـتي حتتضنها السعودية خالل الفترة

من 31 - 18 من الشهر احلالي.
وتـألف وفــد ا�ـنــتـخب من شــريف مـؤمن
مـدربـاً وحـيـدر غـازي ومـحـمـود صـبـحي

الـشمال واجليش في نفس التوقيت فيما
سـيواجه فريـق البيـشمـرگة ضـيفه اربيل

في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وتـستكـمل ا�بـاريات يوم األحـد ا�قبل إذ
سـيالعب غاز اجلنوب ضيفه الشرطة في
الـساعـة الـثـانـيـة فـي قـاعـة الـزبـيـر فـيـما
سـيالقي الــبــحـري فــريق احلــبـانــيـة في

قاعة األو�بية في نفس التوقيت.
وفي قــاعــة الــبــيــشــمــركــة يــواجه فــريق
ا�ـصـافي مـنـافـسه اربـيل ويـحل اجلـيش
ضيـفا عـلى البيـشمركـة في تمام الـساعة

الرابعة عصرا.

جــنــســيــة.وسُــمّيَ الــســبــاق عـلـى هـذا
الــنــحــو عـام  1895عــلـى شـرف دوق
يـــورك آخــر هـــو األمــيـــر جــورج الــذي
أصـــبـح ا�ـــلك جـــورج اخلــــامس� لـــكنّ
مـنـظـميه يـرغـبـون في احلؤول دون أي
الـتباس.وقال مـدير التسـويق والرعاية
في مـضمار السباق لصـحيفة "يوركشر

{ لــنـدن� (أ ف ب) - يُـتـوقع أن تُـطـلَق
تـسمية جديدة عـلى سباق للخيول في
بــريـطـانــيـا يــقـام راهـنــاً حتت عـنـوان
"سـبـاق دوق يـورك"� سعـيـاً إلى جتنّب
الــربط بــيــنه وبـ� دوق يــورك األمــيـر
أنـدرو الذي تضررت صـورته وسمعته
بــــــســـــبـب اتـــــهــــــامه بــــــاعـــــتـــــداءات
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وبـكـونه يشـير إلى دوق يـورك مخـتلف
تـمامـاً".وقد يُـعتمَـد عنـوان "سباق دوق
يـورك سـنة 1895 اسـمـاً جـديـداً لـهذا

السباق.
وتـتـهم األمـيـركـيـة فيـرجـيـنـيـا جـوفري
االبن الـثاني لـللملـكة إليـزابيث الـثانية
بـاالعـتداء عـلـيهـا جـنسـيـاً عام 2001

بـوست" احمللية إن الـسباق أعطيَ هذا
االسـم "تــكـر�ــا لـألمــيــر جــورج الـذي
أصـبح ا�لك جورج اخلامس".وأكد أنه
"لم يـكن يـومـاً مـرتـبطًـا بـشـكل مـبـاشر
بـاألمـيـر أندرو"� لـكـنه أضـاف "سنـفـكر
مـع ذلك في كـيــفــيـة جــعل االسم أكــثـر
وضــوحــاً فـي مــا يــتــعــلق بــتــاريــخه�

ا�ـــلــكي".وانــســحـب األمــيــر أنــدرو من
احلــيــاة الـعــامــة مــنـذ مــقــابــلـتـه الـتي
وُصـفت بـأنهـا كارثـية مع "بي بي سي"
فـي خـــريف 2019 حــــيث ادّعى أنه ال
يـتذكر لقـاءه بفيرجيـنيا جوفري ودافع
عن صــداقـته بـجــيـفـري إبــسـتـ� الـذي

انتحر شنقاً في سجنه.

عـندما كانت في السابعة عشرة� إال أن
األمــيـر أنــدرو يــنـفي هــذه االتـهــامـات
بــشــدة.وجُــرّد األمـيــر أنــدرو الــذي قـد
يُـحـاكم مـدنـياً ال جـزائـيـاً في الـواليات
ا�ـتحـدة من ألقابـه العسـكرية وأدواره
في رعـايـة اجلـمـعـيـات� ولن يـسـتـخدم
بـــعــد الـــيــوم لــقـب "صــاحب الـــســمــو

منتخب العراق بكرة اليد
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يـستـعد بـرشـلونـة حلـسم مصـيـر العبه الـفـرنسي عـثـمان د�ـبلـي�  عقب االجـتمـاع الـذي سيـتم مع وكـيله
موسى سـيسوكو� وذلك بحسب تقرير صحفي إسـباني. وكانت أنباء قد ترددت عن رفض د�بلي العرض

الذي قدمه برشلونة لتجديد عقده� وإبالغ الالعب النادي بنيته في الرحيل بنهاية ا�وسم اجلاري.
فيمـا أفادت تقاريـر أخرى بأن د�ـبلي نقل لـتشافي رغبـته في تمديـد عقده مع الفـريق� وأنه سعيـد باللعب
حتت قيادته� وبـالبقاء في مـدينة بـرشلونة. وبـحسب صحـيفة "مـوندو ديبورتـيفو" اإلسـبانية� فـإن االجتماع
سـيشـهد حـضـور �ثـلي مـجلس إدارة بـرشـلونـة� وا�ديـر الـفني تـشـافي هيـرنـانديـز� باإلضـافـة إلى وكيل
د�بلي. وسـيشـهد االجتـماع محـاولة الـتوصل التفـاق نهـائي بشأن الـتجـديد� وإال سيـتم سيـتم غلق ا�لف
نهائـيًا. وأضافت الـصحـيفة� أن إدارة بـرشلونـة تتـجه لتجـميد د�ـبلي ووضـعه في ا�درجات� مـا لم يجدد

تعاقده� في ح� أن تشافي يفضّل االعتماد على الالعب كونه واحد من العناصر األساسية للفريق.
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بـالـتــزامن مع اجلـولـة الــتـحـضـيـريـة
الـنـهـائـيـة لـتـحدي سـبـيـنس دبي 92
لــلــدراجــات الـــهــوائــيـــة الــذي يــقــام
بالـتعاون مـع مجلس دبـي الرياضي�
أعـلن منـظـمـو احلـدث عن إطالق فـئة
جـــديــــدة مـــخـــصــــصـــة لـــلــــعـــائالت
والـدراجـ� ا�ـبتـدئـ� مـتـيـحـ� بذلك
اجملال �ـزيـد من هـواة هذه الـريـاضة
لـلـمـشـاركـة في هـذا الـتـحـدي الـفـريـد
وا�ـشــوق الـذي تـقــام فـعـالــيـاته يـوم

السبت  19شباط.
وتفتح فـئة "لـيف ويل آوت رايد" باب
ا�ـــشــــاركـــة أمـــام مــــحـــبـي ريـــاضـــة
الــدراجــات الــهــوائــيــة من مــخــتــلف
األعـمـار والـقـدرات الـبـدنـيـة� مـتـيـحة
لــهم فــرصـة اخــتـبــار هـذه الــتـجــربـة
ا�ـمــتـعـة ضــمن أجـواء عـائــلـيـة عـلى
مــــســـــار خـــــاص يــــبـــــلغ طـــــوله 40
كيـلومـتـرًا� و�كن لـلراغـب� بـخوض
غمـار هذا الـتحـدي الفـريد الـتسـجيل

عبر ا�وقع االلكتروني.
كـما أعـلن مـنـظـمـو احلدث عن إطالق
برنـامج جـديد لـلـتدريب عـلى ريـاضة
ركــوب الـدراجــة الـهــوائـيــة� ويـهـدف
بـــرنــــامج "تــــعـــلـم ركـــوب الــــدراجـــة
الــهـــوائــيـــة: إلى تـــطـــويــر مـــهــارات
الـــدراجــ� وصـــقـــلـــهـــا وتـــزويـــدهم

بـاخلـبرات وا�ـعـارف والـثـقـة لـركوب
الدراجة الـهوائـية على ا�ـسارات �ا
يدعم تـطويـر مـهاراتـهم في الريـاضة

واالرتقاء بها.
ويــشــهــد الــبــرنــامج تــنــظــيم عــيـادة
مجانية يوم األحد 23 كانون الثاني�
حيث تستضيف الدراج� الهواة من
عـمـر 13 عـامًــا فـمــا فـوق فـي حـصـة
تبـلغ مدتـها 90 دقيـقة� تـنقل خاللـها
نـــخـــبــة من أفـــضل خـــبــراء ريـــاضــة
الدراجات الهوائية في دولة اإلمارات
أهم مـعـارفـهـم وخـبـراتـهم لـلـحـضـور
وا�بتدئ� في �ـارسة هذه الرياضة

ا�متعة ضمن أجواء آمنة.
كـما تـوفـر العـيـادة التي تـنـظم ضمن
إطـار فعـالـيـات اجلولـة الـتـحضـيـرية
اخلتامية لسباق هذا العام معلومات
قـيـمـة والدعـم للـمـشـاركـ� إلكـسـابهم
الــثــقــة بــالـنــفس لــركــوب الــدراجـات
الـــهــوائـــيــة عـــلى مــســـارات الــطــرق
وتــعـــريــفـــهم بـــا�ـــعــدات وخـــيــارات
الـدراجـات ا�ـتـوفـرة لـذلك� بـاإلضـافـة
إلـى قــواعـــد الــسالمـــة عــلـى الــطــرق
وأســــاســـــيــــات ركـــــوب الــــدراجــــات
الــهــوائــيـة ضــمن مــجــمــوعــات عـلى

مسار القدرة الشهير.
ويـــحث ا�ــــنـــظــــمـــون هــــواة ركـــوب
الـــدراجـــات الـــهـــوائـــيـــة الـــراغـــبــ�

بـا�شـاركـة في أولى عـيـادات بـرنامج
"تعلم ركوب الدراجـة الهوائية"� التي
تـقــام يـوم األحـد 23 كـانــون الـثـاني�
عــلى ا�ـســارعـة بـالــتـســجـيل لــتـوفـر
أمــاكن مــحــدودة� و�ـكن لــلــراغــبـ�
بــالــتــســجـــيل الــتــوجــيه إلى ا�ــوقع
االلـكـترونـي حيـث تتـوفـر مـعـلـومات

إضافية.
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و�ناسبـة إطالق فئة "ليف ويل آوت
رايد" وبـرنامـج "تعـلم ركوب الـدراجة
الهـوائيـة"� قال سـتيـوارت هويـسون�
مديـر الـسبـاق: "يعـد حتـدي سبـينس
دبي 92 لـــلــدراجـــات الــهــوائـــيــة في
جــوهـره سـبــاقًـا مـجــتـمـعــيًـا� ونـحن
سـعداء بـاإلطالق الـرسمـي لفـئـة ليف
ويل آوت رايــــد ضــــمن فــــعــــالــــيـــات
الـسبـاق في هـذا الـعام. وتـشـكل هذه
الفـئة إلى جـانب عيـادة برنامـج تعلم
ركـوب الــدراجـة الـهــوائـيـة اجملــانـيـة
هـدفًـا كـنـا نــسـعى إلى حتـقـيق خالل
الـفـتـرة ا�اضـيـة� ويـسـرنـا الـتـرحيب
واسـتــقـبــال أفـواج جــديـدة من هـواة
ركوب الدراجـة الهوائـية إلى صفوف
عـــشـــاق هــــذه الـــريـــاضــــة في دولـــة

اإلمارات".
وتابع: "وبإطالق برنـامج تعلم ركوب
الــدراجـة الــهـوائــيــة وفـئــة لـيف ويل

آوت رايـد فإنـنـا نـفتح بـاب ا�ـشـاركة
على وسعه أمام جميع فئات اجملتمع
من مختلف األعمار والقدرات البدنية
لـلـمشـاركـة في نـسـخـة هـذا الـعام من
حتـدي سـبــيـنس دبي 92 لـلـدراجـات
الـهـوائـيـة� ونـتـطـلع بـشـوق حلـضور
هــواة ركـــوب الــدراجــات الــهــوائــيــة
الـقـادمـ� من مـخـتـلف أنـحـاء الـدولة
خلـوض هـذا الـتـحـدي ا�ـمـتع بـرفـقـة

العائلة واألصدقاء" 
وتماشيًا مع تغيير أسبوع العمل في
دولة اإلمـارات� عمل مـنظـمو الـسباق
عـــلى تــعــديل مـــواعــيــد الــســبــاقــات
والفـعـاليـات التـحضـيـرية لـتتـناسب
مع أيـام عـطـلـة األسـبـوع ا�ـسـتـجدة�
وتنظم اجلولة التحضيرية اخلتامية
للسباق� باإلضافة إلى عيادة برنامج
تـعـلم ركـوب الـدراجـة الـهـوائـيـة يـوم
األحد  23ينـاير� فـيمـا تقـام فعـاليات
حتـدي سـبــيـنس دبي 92 لـلـدراجـات
الهوائـية لعام 2022 والتي تـتضمن
فـئـة لـيف ويل آوت رايـد� اخملـصـصة
للـعائالت والـصغـار� يوم الـسبت 19
شـبــاط. ويـقـام حتـدي ســبـيـنس دبي
 92للدراجات الهوائية بالشراكة ب�
كل من ســبــيـنـس دبي ومـجــلس دبي
وهـــو الــــريــــاضي وإذاعــــة دبي 92  
واحد من أرقى الـفعـاليـات الريـاضية
في الـشرق األوسط والـتي تـسـتـقطب
آالف الـــدراجـــ� من جـــمـــيع أنـــحــاء
الـــعـــالم. وكـــانت الـــنـــســـخــة  12من
الـــســبـــاق الـــبـــالـــغـــة مـــســافـــته 92
كيلومترًا والتي تقام في شهر فبراير
من هذا العام قد أضيفت رسميًا إلى
روزنامـة منـافـسات مـوسم هذا الـعام
من بــطــولــة جــران فـونــدو الــعــا�ــيـة
ا�ـــعــــتـــمــــدة لـــدى االحتــــاد الـــدولي

للدراجات.
WLEM� WNł

وحترص اجلـهة ا�ـنظـمة عـلى اتخاذ
الـــتــدابــيــر االحــتـــرازيــة الالزمــة في
جـــمـــيع اجلـــوالت الـــتـــحـــضـــيـــريـــة
والـسـبـاق الـرئـيـسي لـضـمان سـالمة
اجلــمـــهـــور وحـــمـــايــة اجلـــمـــيع من
فــيـروس كــورونـا. وســتــتم مـشــاركـة
ا�زيد مـن التفـاصيل بـشكل فردي مع

كل مشارك قبيل الفعالية.
لـلـتـسجـيل فـي اجلولـة الـتـحـضـيـرية
اخلــتـــامـــيـــة وعــيـــادة تـــعــلـم ركــوب
الـدراجة الـهـوائيـة الـلتـان تـقامـا يوم
األحد  23ينـاير� والـسبـاق الرئـيسي

ا�قام يوم السبت  19شباط ا�قبل.
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رد الـهداف الـتاريخي لـلبـر�يرلـيغ آالن شيـرر على ادعـاءات مدرب تشـيلـسي تومـاس توخيل
بن فريقه كـان "متعـبًا"� بعـد تعادله 1-1 مع بـرايتون مـساء الـثالثاء في مبـاراة مقدمـة بالدوري
اإلنكلـيزي ا�مـتاز.  وأصر شـيرر عـلى أنه كان يجب عـلى تشيـلسي أن يـظهر بـحال أفضل مع
دكـة بدالء تساوي 220 ملـيون جنـيه إسترليـني� على حد قـوله.  وظهر تـشيلـسي بشكل باهت
على ملعب "أميكس"� وجـاهد للخروج متعادال للمرة الثامنة هذا ا�وسم� في ضربة أخرى آلمال
في الفوز باللقب.  وصرح توخـيل بعد اللقاء بأن فريقه يـحتاج للراحة بعدما ظـهر متعبا للغاية�
لكن شـيـرر قدم ردًا الذعًـا عـلى عـذر ا�درب األ�ـاني� قـائالً إن كل فـريق في كرة الـقـدم العـا�ـية
ا �اثـلة في الوقت احلالي� وإن تشيلسي يجب أن يكون أحد أفضل الفرق جتهيزًا يواجه ظروفً
للـتعـامل مع اإلرهاق� بـسبب الـعمق في التـشكـيلـة ا�تواجـدة لديه.  وقـال شيـرر لشـبكة "بي تي
سبورت": "ال أقبل ذلك� لن أقـتنع به� لقد أدركت أنه كان وقتًا عصـيبًا على كل فريق في العالم�
ا بـظـروف صعـبـة للـغـاية� كـمـا فعل اجلـمـيع� وليس في كـرة الـقدم فـقط� لـكنه فـقـد مررنـا جـميـعً
حصل على دكـة بدالء الليلـة بقيمة 220 مليون جنـيه إسترليني� كـوفاسيتش� هافـيرتز� فيرنر�
بوليـسيتش.. تـوخيل ترك مـاونت خارج التـشكيـل يوم السبـت (أمام سيتـي)� وأعاده مرة أخرى
أمـام برايـتـون".  ويشـعـر شيـرر أن الـ"بـلوز" يـفـتقـرون إلى الـثقـة� وشـكك في الوحـدة في غـرفة
ا�البس بعـد رد فعل زيـاش ا�زاجي على تـسجـيله في مـرمى برايتـون� قبل أن يـدخل في نقاش
حــــــــــــــــــــــاد مــع زمــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــلـــه رومــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــو.
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رقـما قـيـاسيـا جـديدا بـعـد أن أحرز
 115هدفا في  184مباراة ارتدى
فيـهـا قمـيص الـفريق الـوطني.وفي
حـديث أدلى به أثـنـاء حـفل تـسـلـيم
جـوائز األفـضل لـلـفيـفـا في زيور��
وصف رونــالــدو اجلـــائــزة بــأنــهــا
"غالية".وقال جنم مـان يونايتد: "لم
أتـصـور يـومـا أنـني سـأكـسر الـرقم
الــقــيــاسي. أنــا فــخــور جــدا وهـذه
جـائزة خـاصة مـن الفـيفـا� ا�ـنظـمة
التي أحترمهـا كثيرا".وأضاف: "انا
فـخـور حـقا بـهـذا اإلجنـاز الـعـظيم.
وال يزال لـدي شغف بـاللـعبـة. ليس
فـــــــقـط إلحــــــراز األهـــــــداف� إ�ــــــا
لالسـتمـتـاع بالـلعـب أيضـا".وتابع:
"عــنــدمـــا أنــزل إلى ا�ــلـــعب� حــتى
أثـــــنــــاء ا�ــــران� أشــــعـــــر بــــنــــفس
احلـــمـــاس. وســــوف أصل إلى سن
 37سنة قريبا� لكني أشعر بأنني
على ما يرام وأنـني أريد أن أستمر
في الـلـعب".وقال: "يـسـألـني الـناس
كم سنة تبقت لي في ا�العب� وهو
مـا أجـيب علـيه بـأنـني أريـد الـلعب
ألربع أو خــمس ســنــوات ألن األمـر
يــــــــتعـلق بالـعقـلـية. فـإذا تعـاملت
مـع جـــــــــــــســمك جـــيــدا� فــســوف

االســـتــجـــابـــة بــعـــد ســـقــوط العب
ا�ـنتـخب كـريسـتـيان إريـكـسن على
أرض ا�ـــلـــعـب وتـــوقف قــــلـــبه في
ا�ـبـاراة االفـتـتاحـيـة لـبـطـولة األ�
األوروبيـة يورو .2020واستـكـماال
لليلة جناح تشيلسي� فازت ا�ديرة
الفنـية لفـريق كرة القـدم نساء إ�ا
هـايـز بـلـقب أفـضل مـدربـة كـرة قدم
لـــلــنــســـاء بــعــد حـــصــولـــهــا عــلى
بطـولتـ� محـليـت�.وعـلى مسـتوى
اجلـوائز الـعـا�ـية� اخـتـارت الفـيـفا
العبي مانـشستـر سيتي روبن دياز
وكـــــــيــــــفـن دي بــــــرويـن� والعــــــبي
تــــشــــيــــلــــسي نــــغــــولــــو كــــانــــتي
وجــورجـيــنــيــو� ورونــالــدو ضــمن

منتخب العالم لعام .2021
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تضم تشكـيلة منـتخب العالم� الذي
اختاره االحتاد الدولي لالعبي كرة
الــقـدم ا�ـتـرفـ� (فــيـفـابـرو)� هـذا
الـعــام : جــيــانــلــويــجي دونــارومـا
(مـيالن - بــاريس سـان جـيـرمـان -
مــنـتـخب إيـطـالــيـا)� ودايـفـيـد أالبـا
(بـــايــرن مــيــونخ - ريــال مــدريــد -
مــنــتــخب الــنــمــســا)� ولــيــونــاردو
بـونـوتـشي (يـوفـنـتـوس - مـنتـخب
إيطـالـيا)� وروبن ديـاز (مان سـيتي
- مـنـتـخب الـبـرتـغـال) � وكيـفن دي
بــرويـن (مــان ســـيــتـي - مــنـــتــخب
بلجيكا)� وجورجينيو (تشيلسي -
مـنتـخب إيـطـاليـا)� ونـغولـو كـانتي
(تــشــيــلــسي - مــنــتــخب فــرنــســا)
وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس -
مان يـونايتـد - منـتخب البـرتغال)�
وإيــرلـنغ بــراوت هـاالنــد (بـروســيـا
دورتــمــونـد - مــنـتــخب الــنـرويج)�
وروبــرت لــيـفــانــدوفـســكي (بــايـرن
ميـونخ - منـتخب بولـندا)� لـيونيل
مـيـسـي (بـرشـلـونـة - بـاريس سـان
جيرمـان - منتـخب األرجنت�).ولن
يحالف احلظ ا�هاجم البولندي في
الفـوز بجـائزة الـكرة الـذهبـية التي
منـحت �يسي لـلمـرة السابـعة على
الــتـــوالي في نـــوفــمـــبــر/ تـــشــرين
الــثــاني ا�ـاضـي� لـكن ر�ــا يــكـون
عــزاؤه في الــفــوز بــجــائـزة أفــضل
العب في الــعـالم من الـفــيـفـا لـلـعـام
الـــــثـــــاني عـــــلى الـــــتــــوالـي.وقــــال
ليـفاندوفـسكي في فيـديو نُشـر بعد
تـسـلـمه اجلـائـزة إنه لم يـكن يـحـلم

ســـنــة� بـــجـــائـــزة أفـــضل العب من
الـفيـفـا للـعـام الـثاني عـلى الـتوالي
بــــعـــد أن أحـــرز 69 هــــدفـــا.ومـــنح
االحتــاد الـدولـي لــلــعــبــة رونــالـدو
جــائـــزته اخلـــاصــة �ـــا حــقـــقه من
إجنــــاز تـــاريــــخي� إذ أنـه صـــاحب
أكــبــر عــدد من األهــداف في تــاريخ
كرة القدم للرجال.كما فازت ألكسيا
بوتيالس بـجائزة أفـضل العبة كرة
قـــدم لـــلـــنــســـاء مـن الــفـــيـــفـــا هــذا
العـام.وكسـر ليـفانـدوفيسـكي الرقم
القياسي اخلاص بـجيرد مولر� 49
سـنـة� بـعـد أن سـجل أكـبـر عـدد من
األهـــداف فـي الـــدوري األ�ـــاني في
مـوسم واحـد. وبــلغ الـرقم ا�ـسـجل
بــــاسم مـــولـــر 43 هـــدفـــا في 34
مــــبـــــاراة.وفــــاز تـــــومــــاس
تــوشــيل� ا�ــديــر الــفــني
لــــنــــادي تــــشـــيــــلــــسي
اإلجنــلــيـزي� بــجــائـزة
أفضل مـدرب كرة قدم
رجـال من الفـيـفـا هذا
الـــعـــام بـــعـــد أن قـــاد
الـفـريق األزرق لـلـفـوز
باللـقب الثاني لدوري
أبطال أوروبا� وهو ما
يُــعــد إجنــازا كــبــيــر في
ضــوء تـولــيه إدارة شـؤون
الفريق في يناير 2021. وفاز
العب تــوتــنــهــام الـســابق إريك
الميال� الـذي انـتقل إلى سـيفـيلال
الصيف ا�اضي� بجائزة بوشكاش
من الــفــيــفـــا� وهي اجلــائــزة الــتي
تـمــنح لـصـاحب أفــضل هـدف عـلى
مدار الـعام بـعد تسـديدة "الـرابونا"
في مـــــرمـى األرســـــنـــــال� اخلـــــصم
التقليدي لتوتنهام في شمال لندن�
في مـــارس/ آذار ا�ــاضـي.وحــصل
حـــارس مــرمـى تــشــيـــلــسي إدوارد
مــيــنــدي عــلى لــقب أفــضـل حـارس
مرمى من الفـيفا بـعد أول موسم له
مع الــــفــــريـق� والــــذي حــــقق فــــيه
جنـــاحــا مـــلـــحــو�ـــا� �ـــا في ذلك
احلــفــاظ عـلى شــبــاكه نـظــيــفـة في
نــــــهـــــائـي دوري األبـــــطــــــال أمـــــام
مانشستر سـيتي الذي انتهى بفوز
تـــشــــيــــلــــسـي بـــهــــدف مــــقــــابل ال
شيء.وتـــوج ا�ـــنـــتـــخب الـــوطـــني
الـد�ــاركـي لـكــرة الــقــدم بــجــائـزة
الـلعب الـنـظـيف من الفـيـفا لـسـرعة
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ذكـرت تـقاريـر صحـفيـة� أن مدرب مـانـشسـتر يـونايـتد رالـف راجننـيك� أخبـر إدارة النـادي بأن
هناك 3 العب� ضمن تشكيلته� ليسوا جيدين �ا يكفي.

 وسـيـبـقى األ�ـاني - الـذي حل مـحل أولـي جـونـار سـولـسـكـايـر - كـمـدرب مـؤقت حـتى نـهـايـة
ا�وسم� قبل أن يتولى منصبا استشاريا �دة عام� في أولد ترافورد.

 وسينصب تركيـز راجننيك في العام� ا�قبل�� عـلى مراقبة ا�واهب ا�وجودة في الفريق� لكن
صحيفة "ديلي إكسبريس" تزعم أن ا�درب البالغ من العمر  63عامًا� قد بدأ فعال هذه ا�همة.
 وأضافت الصحـيفة� أن راجننيك "مزق دفاع فـريقه إلى أشالء" خالل عرض تقد�ي �سؤولي
يونايـتد في وقت سابق من هـذا الشهـر� وأوصى بتـنفيـذ تغيـيرات كبـيرة� �ا في ذلك اسـتبدال

القائد هاري ماجواير� وزميليه في اخلط اخللفي لوك شاو وأرون وان بيساكا.
 وجـاءت هذه األنـبـاء �ـثـابـة صدمـة إلدارة مـانـشـسـتر يـونـايـتـد� الـتي دفعت 80 ملـيـون جـنيه
إسـترلـيني للـتوقيـع مع ماجوايـر حتديدا� و50 مـليـونا لضم الـظهـير األ�ن وان بيـساكا� و30

مليونا الستقطاب الظهير األيسر شاو.
ــا بـبـدائل �ـيــزة مـثل قـلب دفــاع وولـفـرهـامــبـتـون مـاكس  كـمـا ورد أن راجنــنـيك أوصى أيـضً
كيـلمـان� الذي قـدم مستـويات �ـيزة هـذا ا�وسم� كـما يُعـتقـد أيضًـا أنه � طرح أمـادو هايدارا

العب اليبزيج.
 وأشارت الصـحيفـة� إلى اعتقـادها بأن راجنـنيك قدم تـقريرًا أكـثر إيجـابية عن أعـضاء آخرين

في الفريق احلالي تركوا انطباعًا جيدا� مثل العب خط الوسط فريد.

جتـــــده عــــــندما حتتــــــاج إليه".
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أفــــضل العـب كـــرة قــــدم رجـــال في
الـــــــــــــعـــــــــــــالـم  :2021روبـــــــــــــرت
لـيــفـانـدوفـســكي.أفـضل مـدرب كـرة
قـــــدم رجـــــال فـي الـــــعـــــالم :2021

توماس توشيل
أفـــضـل حـــارس مــــرمى رجــــال في
الـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــالـم  :2021إدوارد
مـيــنــدي.جـائــزة الـفــيــفـا اخلــاصـة
 :2021كريستيانو رونالدو.جائزة
بـــــــــــوشــــــــــــكـــــــــــاش  :2021إريك
المــيال.جــائـزة أفــضل جــمــهـور من
الـفـيـفـا  :2021مـنــتـخب الـد�ـارك
ومـنــتـخب فــنـلــنـدا.جــائـزة الــلـعب
النـظيف  :2021منـتخب الـد�ارك
- اجلهـاز الطبي �ـنتـخب الد�ارك
- اجلــــهـــــاز الـــــفــــنـي �ـــــنــــتـــــخب
الـــد�ــارك.أفــضل العــبــة كــرة قــدم
نـســاء في الـعـالم  :2021ألـكــسـيـا
ألكسيا بوتيالس.أفضل مدربة كرة
قـدم نـســاء في الـعـالم  :2021إ�ا
هـايــز.أفـضل حـارســة مـرمى نـسـاء
في الـــعــالم  :2021كــريـــســـتــيـــنــا
إنــدلــر.جــائــزة الــفــيــفــا اخلــاصـة:

كريستينا سينكالير.
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أكد وسـيلـة اعالمـية اسـبانـية  في تـصريح أن الـفرنـسي كيـليـان مبـابي� جنم باريس
سان جيرمان� حسم قراره بشأن جتديد عقده مع الفريق.

 ويـنـتـهي عـقـد مـبـابـي في حـديـقـة األمـراء� بـنـهـايـة ا�ـوسم اجلـاري� ولم يـتـوصل
التـفـاق حول الـتـجـديـد حـتى اآلن. وكـانـت تـقـاريـر صحـفـيـة� قـد أشـارت إلى أن
بـاريس سان جـيـرمان حـاول تـقد� عـرض جـديد �ـبـابي من أجل جتـديد عـقده

�دة عام�� بدلًا من الرحيل مجانًا في الصيف ا�قبل.
ـا �ا ذكـره الـتصـريح  فإن مـبابـي رفض جمـيع االقتـراحات ومع ذلك� ووفقً
ا�ـقـدمـة سـان جـيـرمــان� عـلى الـرغم من ا�ـقــابل ا�ـالي الـضـخم الـذي �
عـرضه عـلـيه. وأوضح الـتـصـريح� أن إدارة سـان جـيـرمـان فقـدت األمل

في اإلبقاء على مبابي� بعدما رفض عروضًا كثيرة للتجديد.
وخـتم  حـول هـذا ا�ـلف بـالـقـول: "أؤكـد لــكم أن مـبـابي سـيـلـعب لـريـال

مدريد با�وسم ا�قبل".
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فاز الالعب روبـرت لـيفـاندوفـسكي�
جنم فــريق بـايــرن مـيــونخ األ�ـاني
لكـرة القدم ومـنتـخب بولنـدا� بلقب
أفـضل العب لــكـرة الـقـدم رجـال في
الــعـالم من االحتــاد الـدولي لـلــعـبـة
(فــيــفـا) هــذا الـعــام� في حــ� تـوج
جنم مانشستر يونايتد كريستيانو
رونــــالــــدو بــــجـــــائــــزة الــــفــــيــــفــــا

اخلاصـة.وفاز
لـيـفـاندوف
ســكي� 33

بـكسـر الـرقم الـقيـاسي �ـولـر� الذي
تـــــوفي عــــام .2021وأضــــاف: "إذا
سألـتني مـنذ سـنوات قـليـلة� فـكنت
سـأجـيب بـأنه من ا�ـسـتـحـيل كـسر
هذا الـرقم الـقيـاسي وأن أسجل كل
هـــذا الـــعـــدد من األهـــداف".وتــابع:
"لــكـــنه (مــولـــر) لــيس مـــعــنــا اآلن�
وأتقـدم إلـيه بالـشـكر ألن هـذا الرقم
الـقـياسي اجلـديـد مـا كان لـيـتـحقق
لـــواله. لـــقـــد ســــجل الـــكـــثـــيـــر من
األهداف - بـالـنسـبـة لألجيـال التي
جـــاءت بـــعـــده من الالعـــبـــ� كـــان
اجلميع يحاولون كسر رقمه".وعلى
الرغم من أن هذه كانت ا�رة األولى
الــتي يُـحـذف فــيـهــا اسم رونـالـدو�
الـــذي فـــاز بــلـــقب أفـــضل العب في
العالم من الفيفا مرت�� من القائمة
القصيـرة للجائـزة منذ إطالقها� إال
أن جنم مانـشسـتر يونـايتـد لم يعد
خـالي الــوفــاض لــتـكــون لــيــلـة من
لـــيــالـي جنــاحـه هـــو أيــضـــا بـــعــد
حصوله عـلى اجلائـزة اخلاصة من
الــفـــيـــفــا عـــقب كـــســـر رقم الالعب
اإليــــراني عــــلي دايـي الـــذي أحـــرز
�ـنـتـخب بالده  109أهـداف.وحقق
قـائد مـنـتـخب البـرتـغال�  36سـنة�
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االسباني السـابق عن الفوز على فان
فـي كــأس فـــرنـــســـا� بـــاالضــافـــة الى
مباراتـ� في الدوري (تعادل 1-1 مع
لـيـون والـفـوز 2-صـفـر ضـد بـريـست
السبت الفائت).ولم جتر االمور حتى
اآلن كمـا رغب بـها مـيـسي وجـماهـير
سان جرمان منذ انتقاله الدراماتيكي
من برشـلـونة الـصـيف ا�اضي� إذ لم
يـظـهـر بـعـد ا�ـسـتـويـات الـتي أدهش
بــهـــا الــعــالم عــلـى مــدى عــقــدين من
الـــزمن.ســـجـل هــدفًـــا واحـــدًا في 11
مــــبــــاراة في الــــدوري� إال أنـه أحـــرز
خـمــسـة أهـداف في دور اجملــمـوعـات
من دوري أبطـال أوروبـا.غاب عن 10
مــــــبـــــــاريــــــات فـي الــــــدوري مــــــنــــــذ
آب/أغــسـطـس الـفــائت أكــان بــسـبب
االصـــابـــات الـــبـــدنـــيـــة� او الـــعــودة
ا�ــتــأخــرة من الــنــافــذة الــدولـيــة مع
ا�ــنــتــخب االرجـنــتــيــني او فــيـروس

{ بــاريس� (أ ف ب) - عــاود الـدولي
االرجنـتـيني لـيونـيل مـيسي الـثالثاء
التمارين اجلمـاعية مع فريقه باريس
سـان جرمـان الـفرنـسي لـلـمرة االولى
منـذ إصابته بـفيـروس كورونا نـهاية
العام الفـائت.وشوهد ا�هـاجم يتمرن
مع زمـالئه في فــيـــديــو نــشــره نــادي
الـعــاصـمـة عــلى تـويـتـر مــغـردًا "لـيـو
مـــــيــــسـي يــــعـــــود الى الـــــتــــمـــــارين
اجلــمـاعــيــة".أصـيب ا�ــتــوج بـالــكـرة
الذهبيـة سبع مرات بـالفيروس خالل
عــطـلــة األعـيــاد في مـســقط رأسه في
روسـاريـو في االرجـنـتـ� خالل فـتـرة
الـتوقف الـشـتـوية لـلـمـنافـسـات.أعلن
سان جـرمان في اخلـامس من الشـهر
احلـالي أنه عــاد الى فـرنــسـا بـعـد أن
جـاءت نتـيـجة فـحـصه سلـبـية إال أنه
لـم يــكن جـــاهـــزًا بــعـــد لــلـــعــودة الى
ا�ـــنــافــســات.غــاب العـب بــرشــلــونــة

كــــورونــــا.
عـــــــــــــــــاود
الـــتــمـــارين
الــــــفـــــرديـــــة
اخلـــــــمـــــــيس

الـفــائت وقـال في
رسـالـة عـلـى إنـسـتـاغـرام "لـقـد
استغرق األمر وقتًا أطول �ا
كنت أعـتـقد كي أتـعـافى كلـيًا�
لــكـنــني عــلى وشك الــتــعـافي
وأتـــــطــــلع إلـى الــــعــــودة إلى
ا�ـلـعب".ومن ا�ـتـوقع أن يـعود
مـيـسي ضـد ريـنس الـسـبت في
الـدوري� عـلـمًـا أن سـان جـرمـان
يالقي ريـال مدريـد اإلسـباني في
الـــدور ثـــمن الـــنــهـــائي من دوري
أبـطال أوروبـا� عـلى أن يـقـام لـقاء
الـــــذهــــاب فـي بـــــاريس في  15من

الشهر ا�قبل.
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لـلعنصريـة.بدأ سلتيكس الـلقاء متأخراً
بــفــارق  18نــقــطــة قــبل نــهــايــة الــربع
الـــثـــاني� إالّ أنـه قــلـب الـــطــاولـــة عـــلى
مـنــافـسه حتت هـالـة تـألق تـاتـوم الـذي
سـجل  21نـقـطة من رصـيـده التـهـديفي
االجـمـالي في الـشـوط الـثـاني� وأضاف

 8مرتدات.وساهم زمياله اال�اني
ديــنـيس شـرودر وجــايـلن بـراون بـ 23
نـقـطـة لـكل مـنـهـمـا� مـقابل  9تـمـريـرات

ثــانـيـة� فــاز تـشـارلـوت هــورنـتس عـلى
نـيـويـورك نـيـكس .87-97سـجّـل مـايـلز
بـريـدجز  38نـقـطة و 12مـرتـدة للـفريق
الـفائز� وأضاف تيري روزيير  22نقطة
و 7مرتدات و 6تـمريرات حاسـمة.وعند
اخلـــــــاســـــــر� ســـــــجّـل أر جـي بـــــــاريت
ويـوليوس راندل 18 نـقطـة لكل منـهما�
مع  12مـرتـدة لالول و 10لـلـثـانـي.وفاز

واشــــــــــــنــــــــــــطـن
ويــزاردز عـلى
فـــيالدلـــفـــيــا
ســـيــفــنــتي
ســيــكــسـرز
بـــنــتــيــجــة

117-98

حــــــــاســــــــمــــــــة لألوّل و 8مــــــــرتـــــــدات
لـــلـــثــــاني.حتـــدث بـــراون عن خـــصـــال
الـراحل كـيـنغ قـائالً "الـيـوم نـكـرم حـياة
وإرث الـــدكـــتـــور مـــارتن لـــوثـــر كـــيـــنغ
جـونيور. من ا�ـهم تسلـيط الضوء على
عــمل حـيــاته ومـا ضــحى به لــتـوصـيل
رسـالـته".وتـابع "الـعـنـصريـة ا�ـنـهـجـية
حــقـيـقـة� وهي يــسـمم مـديــنـة بـوسـطن
وبـقـيـة ا�ـنـاطق ومـجـتـمـعـنـا. شـكـراً له
ولــآلخـرين الـذين ال حـصـر لـهم والـذين
ضــحــوا بـأرواحــهم مـن أجل الـقــضــيـة
الـتي نـؤمن بـها جـميـعـاً. اطمـئـنوا إلى
أن الــقـتـال مـسـتــمـر".وبـرز في صـفـوف
اخلـــــاســــر� الـــــلــــيـــــتــــوانـي يــــونــــاس
فـــاالنــســـيــونــاس مع  22نـــقــطــة و14
مـرتـدة� فـيـمـا أضـاف هـيـرب جـونز 16
نــقــطــة وبــرانــدون إنــغـرام  15إلى 10
مـرتـدات و 6تـمـريـرات حاسـمـة.ويـحتل
سـلتيكس ا�ركز الـعاشر في ا�نطقة
الـشـرقـية بـرصـيد  23انـتـصارًا
و 22خـــســارة� فــيــمـــا يــقــبع
بـيلـيكـانز في ا�ـركز الـثالث
عـشر في ا�نطقـة الغربية

28 بـ  16فــــــــــــــــــوزًا و
هـــز�ـــة.وفـي مـــبــاراة

{  لــــوس اجنـــلــــيس� (أ ف ب) - قـــاد
جـــايـــســون تـــاتـــوم فـــريــقـه بــوســـطن
سـلتـيكس إلى انـتصاره الـثاني تـواليًا
فـي دوري كــــرة الــــســـــلــــة األمـــــيــــركي
لـلـمـحـتـرفـ� بـتـسـجـيـله 27 نـقـطـة في
سـلـة نيـو أورليـانز بـيلـيكـانز 104-92
اإلثن� في إفتتاح ماراثون مباريات الـ
"أن بي ايـه" الـتـقـلــيـدي احـتــفـاال بـيـوم
الــراحل مــارتن لــوثـر كــيــنغ ا�ــنـاه�

لقطة من احدى مباريات دوري السلة االمريكي للمحترف�

ليونيل
ميسي
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نشر خـبــــرا في جريـدة الزمان الغــــــراء الصــــــادرة يـوم السبـــــت ا�وافق 15
/2022/1  مفاده ان الـسيد مـحافظ ذي قـار فاحت احلكـومة ا�ركـزية حول تـوفير
فـرص عـمل لـلـخـريـجـ� �والسـؤال الـذي يـطـرح نـفـسه من اين  تـأتي فـرص الـعمل
وكيف توفـرها احلكومة ا�ـركزية يا جنـاب السيد احملافظ وانت تـعرف ان حكومتك
ا�ركـزيـة وعـلى مـسار احلـكـومـات ا�تـعـددة الـتي جاءت بـعـد االحـتالل عام 2003
ولـغايـة الـيوم  وهي تـصم االذان لـدعوات اصالح  وتـأهيـل القـطاعـات االقـتصـادية
ا�عطـلة منذ عـشرين عامـا   �بل احد وزراء الصـناعة وبـعد تركه الـوزارة قال اثناء
احـدى ا�ـقـابالت في واحـدة من الـقــنـوات  الـفـضـائـيـة الـتي اصـبـحت التـعـد فـقـال
بـصريح الـعبـارة �انه �لى عـلى الوزيـر شتـر يد نـنطـيك لكن اذا  شـغلت الـصنـاعة
(نـلعن والـديك ) �وهذا  الـقول سـمعته ا�اليـ� �وكمـا تعـلم يأسـياده احملـافظ ويعلم
الشعب الـعراقي ان العـراق اعد كسوق لـتصريف منـتوجات وسـلع وبضائع الدول
االخرى منـها مجاورة ولـها نفوذ في الـداخل . وبالتالي اهـملت الزراعة والـصناعة
واخلـدمات والـسياحـة والقـطاع النـفطي فـقط  لإلنتاج والـتصـدير من اجل ايرادات
الـنفط  � ولـم يالحظ اهتمـام الوزارات ا�ـعنـية عـلى مسار عـشرين عـاما بـاي قطاع
من الـقطاعات االقتصادية � بدءا من وزارة الـنفط التي تستمـر في شراء ا�شتقات
من دول اجلوار بدال من الـقيام بتصنيعهـا في العراق من خالل استثمار  مليارات
الدوالرات ايام كـانت اسعار النـفط مرتفعـة خالل الفترة التـي اعقبت عام االحتالل
وال احـد يـعـرف ايـن ذهـبت  �والـتي �ــكن ان تـبــنى مـصـافي جــديـدة لـلــتـكـريـر او
حتـديث الـقـائمـة مـنـها �ولـيس هـنـاك ال حسـابـات ختـامـيـة وال رقابـة وال حـساب بل
هـنــاك ثـراء فـاحش لـلــبـعض الـذي كــان ال �ـلك قـوت يـومـه وال عـجب الن اجلـمـيع
متـورط في فسـاد مـالي �نـهج يشـيـر اليه اغـلب ا�سـ�ولـ� الـذين اعتـرفوا جـميـعا
انهم فشـلوا في ادائهم مع الشعب وا�ـعروف ان من يعتـرف بالفشل يتـنحى جانبا
�ويتـرك العمل �ن هـو اكثـر منه كـفاءة  ووطـنيـة ووالء  لوطنه  � في مـصر مثال 14
مـصفـاة وهي دولـة غـيـر نفـطـيـة بـينـمـا الـعـراق مصـافـيه مـحـددوه وما بـنـاه او قـيد
االنشاء حتت سيطرة جهات ال عالقة لها با�وضوع وليس من اختصاصها ولكنها
نـافذه وتـقرروكان االمـر تقاسـم ضيعـات  وليس دولـة  اسمهـا العـراق  ولها مـكانة
دولية �اما الـغاز فمنذ سنوات يحرق واخلسائر با�ليارات وال احد يهتم او يسال .
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اما الصـناعة فتـصريح احد  الـوزراء الذي شغل هذا ا�ـنصب واضح وال لبس فيه
� اما الـزراعـة فاصـبح ا�ـستـهـلك يـسمع من بـائع الـفواكه واخلـضـر عن جـنسـيات
متـعددة  لـلفـواكه واخلضـر ا�سـتوردة  حـتى للـمتـوفر مـنهـا بكـميـات تسـد احلاجة
و�ـكن تصـدير الـفائض ولـكن ???? واغلـبهـا من دول اجلوار وكـأنهـا هي من تضع
خطة االسـتيراد �و ان التضييق من هـذه  الدول على العراق  مستـمر وذلك بتغيير
مسـار االنـهار فـهـو جاري عـلى قـدم وساق  ومـنـها انـهـار تصـنف انـهار دولـية وال
حراك من  الدوائـر ا�عنـية او من  احلكـومة ال سيـاسيا وال اقـتصاديـا وجميع دول
الـعالم تـفاوض و تلـوح �ا لـديها من امـكانـيات اقـتصاديـة  ووسائل ضـغط تكسب
مـنـها الـدول الـتي تـضر بـالـعراق حـالـيـا ا�لـيـارات �ـكن الضـغط بـإيـقاف الـتـعامل
الـتـجـاري مـعـهـا  مـقـابل عـدم االضـرار �ـصـالح الـبـلـد  و�كـن ان كـان البـلـد في
حـاجة ان يـستبـدل مصـادر االستـيراد او ان يبـحث عن مصـادر اقل كلـفة كـما هو
احلـال بـالنـسـبة  لـلـغاز ا�ـسـتورد وهـنـاك عروض من دول شـقـيقـة وبـاقل كلـفـة فلم
االصرار على االسـتيراد بكـلف عاليـة  من دول ال تعيـر اي اهتمام �ـصالح العراق
وحــقــوقه ا�ــائــيــة  �ويــفـتــرض بل  يــجب ان تــصــنع الــطــاقــة في الــعـراق بــدال من
استـيـرادها ووضع خـطط جـدية مع ا�ـتـابعـة لتـامـ� احتـيـاجات الـبـلد وفي الـعراق
كـوادر عـلـمـيـة وفـنـيـة واداريـة كـفــؤه .  والـسـعي بـجـد واخالص الى اعـادة تـنـظـيم
شـبـكـة الـري وأســالـيـبه في كل الـعـراق من خـالل  الـنـواظم والـسـدود والـبـحـيـرات
للسيول الناجتة عن االمطار وهذه يعرفها مختصون في  وزارة ا�وارد ا�ائية وهي
وزارة فيها الـكثير من الكفاءات  ا�عروفة �اما الـصناعة فليس من ا�عقول ان يبقى
الـعراق مـتأخـرا  عن االخرين وهـو الذي كـان يصـنع افضل ا�ـنتـوجات الـصنـاعية
الـتي كانت تصدر الى دول عدة ,وليس من ا�ـقبول ان  يبقى يتغـنى �اضيه �بينما
الـدول االخـرى تـتـقـدم اشـواط بـعـيـدة � امـا وزارة ا�ـالـيـة لم يـسـمع مـنـهـا الـشـعب
العراقي اال  الـتشاؤم   والـتوقعـات السوداويـة  وهذا واضح في كلـمة وزير ا�ـالية
الـذي اعطى صـورة ظالميـة عن ا�ـشهـد العـراقي للـسـنوات الـقادمـة دون ان يشـير
الى االسـباب �او او يـقـدم  احللـول �اذ شهـد البـلد خالل  اسـتيـزاره ازدياد مـعدل
الفقر وارتـفاع عدد ا�تسـول� ومعدل البـطالة  وارتفاع سـعر صرف الدوالر مقابل
العـملـة الوطـنية وتـقد� ورقـة بائـسة سـميت الورقـة البـيضـاء�لم يتـحقق مـنها شيء
وما ازدياد االحـتياطي اال من فرق اسـعار النفط ومن خـفض  قيمة الـعملة الـوطنية
عـلى حـســاب ذوي الـدخل احملـدود وقـد فــشـلت وزارة ا�ـالـيـة في  الــسـيـطـرة عـلى
االيـرادات الـداخـليـة واخلـارجـيـة معـا �اذ هـنـاك منـافـذ حـدوديـة رسمـيـة واضـعاف
اضـعافهـا غير رسـمة في احملافظـات الشمـالية واجلـنوبية مـعا �كمـا هناك إيرادات
نفـطـيـة داخـليـة ورسـوم وضـرائب وايرادات  ا�ـطـارات وشـركات الـنـقل  واخلـطوط
اجلوية و مصـادر مختلفة �ولو تمت السيطرة عليها لكان االمر مختلفا تماما  فاذا
كان هـذا هـو احلال�فـكـيف تتـوفـر فرص الـعـمل �بالـتـأكيـد  واحلـال هكـذا ال فرص
عـمل�والبـطالة في ازديـاد فكيف الـسبيـل الى توفيـر فرص العـمل �نعم هنـاك افكار
لكنـها تريد من يسمع فاذا كان  ا�س�ول ال يريد ان يسمع اال ما برغب او ما يريد
سـمـاعه �هـنـا تكـمن ا�ـشـكـلة   ’ومـن االفكـار او الـطـروحات الـتي �ـكن دراسـتـها
واالخذ بهـا ان توفر فرص العمل  وهناك مالحـظة هامة البد من االشارة اليها �ان
جيل  اواخر االربعـينات واخلـمسينـات والستـينات  االكثـر بؤسا في حـياتهم النهم
عـاشوا مـأسـاة احلروب واحلـصار وفـتـرة ما بـعـد االحتالل �ـا فيـهـا  من احتالل
وحـروب اهـلـيـة وفـقـدان لـآلمن وعـوز مـالي وضـغط نـفـسي واجـتـمـاعي وبـالتـالي ال
اعـتـقـد سـيـسـتـفـيـدون من اي اصالح ولـكن هـمـهم االجـيـال الـتي تـلي بـعـدهم  �اذ
�ـوت االنسـان ويفـكر �ـصير عـائلـته واوالده الن دور الدولـة غائب �عـلى اية حال

من ا�قترحات التي اشك ان احدا يأخذ بها او حتى يقر� ا�قال هي : 
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1- اخـتيـار اعـضـاء احلكـومـة  من خيـرة الـكـفاءات والـذين لـديـهم والء وطني  وان
يسمح لهـم بتبني  خطط تطوير وتنميـة قطاعات وزاراتهم . ا�وارد ا�ائية مع خبراء
الـوزارة  لتـنظـيم حال االرواء وادارة ا�ـياه بـعدالـة والتـفاوض اجلاد مـع دول ا�نبع

حول حقوق العراق ا�ائية .او القيام �شات ري حديثة ان تطلب االمر .
2- امـا القـطـاع الزراعي فـهـذا القـطاع هـو مـصدر  مـن ا�صـار االساسـيـة لآلمن
الـغـذائي وعـلـيه يـجب مـسـاعـدة ا�ـزارعـ� واجـراء لـقـاءات او نـدوات مـعـهم �ـعـرفة
احتـياجـاتهم وتـلبيـتهـا من  البـذور واالسمدة وتـسديـد ا�ستـحقـات في وقتـها النهم

يحتاجون لألنفاق على ا�واسم الزراعية تتابعا .
 3- ايـقـاف االسـتـيراد تـمـامـا لـكل االنواع الـتي تـنـتج في الـعـراق وبكـمـيـات تـسد
ااحلاجة وبـزيادة عن حاجة الـبلد بل �كن تـصديره فارض الـعراق معطـاء ومنتوج

متميز عربيا واجنبيا.
4- محـاربـة االمـراض الزراعـيـة ومـنهـا امـراض الـنـخيل في ا�ـواسم الـتي يـتـطلب

فيها اجراء ا�كافحة  حيث ان االضرار كبيرة على احملصول . 
5- دعم القطاع الصناعي بكل  انواعه العام واخلاص واخملتلط حتى لو استوجب
الشراكـة التي تضمن مصلـحة الوطن اوال  واعادة افتتاح ا�ـصانع ا�توقفة في كل

احملافظات واختيار ادارت غير متحزبة .
6- اسـتـثـمـار الفـوائض ا�ـالـيـة  في بـنـاء مـشـاريع  بـديـلـة لإليـرادات  الـنـفـطـية او
مـسانـدة لها كـان يتم بـناء مـشاريع سـياحيـة في منـاطق االهوار او اثـار النـاصرية
التي يقـصدها السياح االجانب واجراء اصالح وادامة وتطوير ال ثار بابل  وتوفير

اخلدمات الالزمة واجلاذبة للسياح .
7- معاجلـة الفـساد ا�الي واالداري في كـافة مـرافق الدولة واحـالة الـفاسدين الى
القضـاء ولكن احملنه عـندما يـكون الفاسـد هو ا�سـ�ول فمن يـحيل من الى احملاكم
�ونـتـمـنى ان ال فـاسـد في الـدولة . ولـكـن يأتـيك صـوت الـشـعب اذا اين ذهـب ا�ال

العام . 
8- ضـغط الـنـفقـات ا�ـفرطـة الـتي تـنفق عـلى ا�ـسـ�ولـ� في مـخـتلف   ا�ـؤسـسات
سواء كـان في الـرئـاسات الـثالث او احملـافـظات والـدواوين ا�ـستـقـلـة والتـفـليل من
احلمـايـات والسـيارات والـغائـهـا ان كان ذلك �ـكنـا ال نـها تـشكل ثـقل مـالي كبـير
عـلى ا�يـزانية . ونـقول الغـائها الن ا�ـنتخب يـفترض ان ال يـخشى احدا هـو منخب

اليس كذلك وهذا ما تراه في دول كثيرة.
9- حتـصـيل اإليـرادات  الـعانـة نت مـصـادرهـا اخملـتلـفـة وحـصـرها بـوزارة ا�ـالـية

وعلى وفق ا�وازن يتم التوزيع بعدالة . 
10- اعـادة النـظر في الـرواتب التـقاعـدية ا�مـنوحـة خالف للـقانون  � وال اكـثر من
ستة عشـر عاما والـشعب يطـالب بإلغائـها ولكن هـناك اصرار عـلى اخلطأ اذ ليس
هـناك تـقاد مـثال للـنواب في كـل العـالم ال توجـد فقط في الـعراق �فـما هـو االساس

القانوني او الشرعي لهذا ا�كسب الباطل .  
نامل ان تكون هناك اذا ن صاغية وايادي مخلصة للبلد وفاعلة .
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بيروت

لإلجـتـهــاد بـإيـجـاد أفـكـار تـفـسـيـريـة
جديدة لـلنصوص ا�ـقدّسة� �ـا فيها
الـقـرآن� وهـو أمــر أُغـلِق عـلـيه الـبـاب
منـذ نحـو ألف عـام تقـريبـاً (منـتصف
الـقــرن الـعـاشـر)� وأهـمــيـة اإلجـتـهـاد
تـــكـــمن في الـــتــســـاوق مع الــتـــطــوّر
الــتـاريــخي وروح الـعــصـر� فــأسـاس
الـنـهـضـة في أي مـجـتـمع يـقـوم عـلى
احلــريّــة والــتــنــمــيــة� وهــو مـا أراده
دعاتها في نـهاية القـرن التاسع عشر
وبداية القرن الـعشرين مثل األفغاني
ومـــــحـــــمــــد عـــــبـــــدة والـــــكــــواكـــــبي
والـطهـطـاوي والـتونـسي والـنـائـيني
وغـــيــرهم �ّـن امــتـــلــكــوا شـــجــاعــةً
ومـعرفـةً وعـلـماً� فـضالً عن لـيـاقةٍ في
دعواتـهم إلحـداث تطـوّر وتـراكم على
نـحو هـاد� �ـا يـؤدي إلى التـغـيـير�
وال �ـــكن إحـــداث تــنـــمــيـــة وتــطــوّر
حقيقييّن في أيّ مجتمع دون إصالح
احليّز الديني على حدّ تعبير هوبز. 
{ كاتب ومفكر عربي

اجملـتـمع الـذي يــعـيش فـيه ويـتـعـامل
مــعه� أي أن اإلسالم الــثــقــافي وثــيق
الصلة باحلـضارة التي ينـتمي إليها.
وإذا كـان اإلسالم واحــداً� إلّـا أن ثـمـة
خـصـوصـيـة لـكلّ مـجـتـمع تـؤثّـر عـلى
تـطبـيـقـاته و�ـارسة تـعـالـيـمه� حتى
وإن بــقي اجلــوهــر مــوحّــداً� فــهــنــاك
إسالم عــــربي وإسالم تــــركي وإسالم
فــارسي وإسالم بــاكــسـتــاني وإسالم
أفــغــانـي وهــكــذا� أي أن الــنــصــوص
اإلسالمـيـة ا�قـدّسـة �ـا فيـهـا الـقرآن
الكـر� تتمّ قـراءتـها وفـقاً خلـصائص
اجملــتــمع الــتي تُــطــبّق فــيه �ــراعـاة
تــقــالـــيــده وعــاداته وأعــرافه ودرجــة

تطوّره االجتماعي.
ولــعـلّ الــدفــاع عن الــهــويّــة يــتــحــوّل
أحـــيـــانــــاً إلى نــــوع من الـــتــــعـــصّب
والتطـرّف كلّمـا زاد عن احلدّ� وهو ما
يــــفــــسّـــــر ظــــهــــور اإلسـالمــــويــــة أو
اإلسالملوجـيا أي استـخدام التـعاليم
اإلسـالمــيــة الــســمـــحــاء بــالــضــدّ من
روحــــهـــا بــــزعم الـــدفــــاع عن اإلسالم

بوجه الغرب ومحاوالت التغريب. 
وقـد حـمـلت الـقـوى اإلرهـابـيـة الـرايـة
األيديولوجـية مثل تـنظيمـات القاعدة
وداعش و جبهة الـنصرة "جـبهة فتح
الـــشــام" وأخــواتـــهم� مــســـتــنــدةً إلى
الـتعـصّب والـتـطرّف بـسـبب اإلحـباط
والقـنوط وفـشل الدولـة الوطـنيـة بعد
مـــرحــلـــة االســتـــقالل و الــتـــحــرّر من
االســـتــعــمــار ا�ــبـــاشــر�  نــاهــيك عن
اسـتمـرار عـدم عـدالة الـنـظـام الدولي�
وخــصــوصـــاً إزاء حل عــادل وســلــيم

من الـفــارق الـزمـني الــذي يـربـو عـلى
1400 عام. 

ومثل هـذا االجتاه يـنغـلق على نـفسه
ويـــرفض الـــتـــطــوّر بـــزعم الـــتـــمــسك
بالـنصوص �ـا يؤدي إلى الـتعصّب�
وهذا األخـير يـنجب الـتطـرّف � وح�
يـصبح الـتـطـرّف سـلوكـاً ويـنـتقل إلى
الـفعل سـيـصـير عـنـفاً� وحـ� يـضرب
العـنف عشـوائيـاً يتـحوّل إلى إرهاب�
وهـذا األخــيـر �ــكن أن يـكــون دولـيـاً
حـ� يــصـبح عــابـراً لـلــحـدود وهـدفه
إضــعـــاف ثـــقـــة الــدولـــة بـــنــفـــســـهــا
وإضـــعــاف ثـــقـــة اجملـــتـــمـع والـــفــرد

بالدولة أيضاً.
·ö��ô« o�

االجتاه الـثاني  –اإلسالم السـياسي�
وهـو انـعـكـاس� لالجتـاه األول� ولـكـنه
يــتـعـامـل بـصـورة بــراغـمــاتـيـة تــبـعـاً
للمصالح السياسية األنانية الضيّقة�
ويــبــقى اجتــاهــاً أحــاديــاً إطالقــيّـاً ال
يـــقــــبل اآلخـــر وال يــــقـــرّ بـــالــــتـــنـــوع
والتعدّدية واحلق في االختالف� وإذا
مـا وصل إلى الـسـلـطـة سـيـكـون أكـثر
تــشـدّداً وإقــصــاءً لـ�خــر� وال يــتـورّع
مــــثل االجتــــاه األول في اســـتــــخـــدام
الــعـنف واإلرهــاب بـزعـم إعالء كـلــمـة

اإلسالم.
أمـــــا االجتــــــاه الــــــثــــــالث  –االسالم
الـثقـافي� فـهـو ينـبع من تـأويل جـديد
وقـراءة عـصـرية لـلـنـصـوص ا�ـقـدّسة
واسـتــلـهـام روحـهـا احلــيـويـة ولـيس
حـرفـيّــتـهـا. ويـأخــذ اإلسالم الـثـقـافي
�ــمــارســـاته وشــعــائــره خــصــائص

باعتباره نصاً مقدّساً سرمديّاً� علماً
بـأن بـعض الـنـصـوص تـتـوقف عـنـد
األســبـاب الــتي قـيــلت في ظـروفــهـا�

وجاء التطوّر لنسخها وجتاوزها.
ا�ــقـــاربـــة الـــثــانـــيـــة� تـــتــعـــامل مع
الــنـــصــوص من مـــوقع الـــتــفـــســيــر
والتـأويل� بـاستـلـهام روحـهـا وليس
حرفيّتـها� وذلك �ا له عالقـة بالعقل
والتـطوّر التـاريخي وسـمة الـعصر �
والـديـن في نـهــايـة ا�ـطــاف هـو دين
الــعــقل � ومــا يــتــعــارض مع الــعــقل
ســيــكـون مــتــعــارضـاً مـع الـدين� ألن
الــعــقل هــبــة ربّــانـيــة مــنــحــهــا الـله

لإلنسان.
وفـي هـــــــذا اإلطـــــــار تـــــــبـــــــرز ثالث

اجتاهات:
االجتاه األول  –الدين األيـديولوجي
الذي يـعـتمـد عـلى التـفـسيـر احلرفي
للنص� ويقود مثل هذا التفسير إلى
ســـحب ا�ــاضـي عــلى احلـــاضــر في
محاولـة إلحداث التـوافق على الرغم

يــعــتــبـــر الــقــرآن جــوهـــر الــعــقــيــدة
اإلسالمــيـة وهــو كــتـاب أزلي "خــالـد"
وغير قابل للـتغيير شـكالً ومضموناً�
فكيف �كن واحلالة هذه التعامل مع
فـكـرة احلـداثـة ذات الـطـابع الـنـسـبي
فـيــمـا يـتـعــلّق بـاحلـقـيــقـة وتـطـوّرهـا
ا�ــســتــمــر� خـصــوصــاً �ــا له صــلـة
بـإعادة صـيـاغـتـها في ضـوء الـتـطوّر

العلمي و�ا يساعد على حتديثها?
ومـثل هـذا األمـر يـرتـبط بـالـهويّـة من
داخــل اإلســالم ومــن خـــــــــــــــــــــارجــه�
خـــصــــوصـــاً حــــ� تـــكــــون مـــهـــدّدة
بـاالنــغالق والـتـقـوقـع  أو بـالـتـذويب
والـــــتــــــغـــــريـب. وتـــــدور حــــــول ذلك
مقاربتان أسـاسيّتان تتـعلّقان بقراءة
الــنـصــوص� فـا�ـقــاربـة األولـى تـقـوم
عـلى الـقــراءة احلـرفـيـة� أي الـتـمـسّك
بـالـنص بـحـذافـيـره دون األخـذ بـعـ�
االعــتـبــار مــتى قــيل? و�ــاذا? وكـيف?
وماذا يُقصَد مـنه? �عنى من ا�عاني
عـدم أخذ الـنص بـسـيـاقه الـتـاريخي�

للقضية الفلسطينية� وهو الذي دفع
مــثل هــذه الــتــنـظــيــمــات إلى حــشـد
مـجـمـوعات بـشـريـة هـائـلة بـالـتـعـكّز
عـلى الـطــائـفـيـة الـسـيـاسـيـة وادعـاء
األفــضــلـيــات لالنــخـراط بــعــمـلــيـات

إرهابية وانتحارية.
 وكــانت اخلــلــفــيــة األيــديــولــوجــيـة
اإلسـالمـــويـــة  بـــدأت مع احلـــركـــات
اإلسالمــيــة األولى� وفـي مــقــدّمــتــهـا
حـركة اإلخـوان ا�ـسلـمـ� منـذ الـعام
1928  واسـتمـرار حـركـات إسالمـية
أخــرى سـنــيـة وشــيـعــيـة �ــا فـيــهـا
أنــــظــــمــــة عــــمــــلـت حتت عــــنــــاوين

راديكالية. 
وهـكـذا برّرت هـذه الـقـوى اسـتـخدام
جـمـيع الــوسـائل �ـا فـيـهـا اإلرهـاب
لـتـحـقـيق أهـدافـهـا� وكـان الـضـحـيـة
لـيس ا�ــسـلـمـ� فـحــسب� بل الـعـقل

والعقالنية واالعتدال والتنمية.
إن اإلسالم الــثـــقــافي هــو أقــرب إلى
إسالم الــــــتـــــأويـل الـــــذي يــــــســـــمح

وتأخرهم هي علة بنيوية. أي مشكلة
فـي الــبــنــاء الــفـــكــري واالجــتــمــاعي
والثـقافي. وأشـهر رواد هـذه ا�رحـلة

هم:
مــــحـــمــــد أركـــون (2010-1928) في
كتـابه الشـهيـر نقـد العقل الـديني في

.1957
صـادق جالل الـعـظم ( 1934-2016)
في كتـابه الـشهـير نـقـد الفـكر الـديني

في عام 1969.
مـــحـــمـــد عـــابـــد اجلـــابــري ( -1935
2010) في كتـابه الـشهـير نـقد الـعقل

العربي في عام 1984.
وحــــامــــد أبــــو زيــــد ( 1943-2010)
الــــذي نـــقـــد األدوات ا�ـــعـــرفـــيـــة في
الــتـــعــامل مع الــنــصــوص الــقــد�ــة
واحلـديـثة. أي مـعـتـزلي في مـواجـهة

األشاعرة. 
جل هــؤالء ا�ـفــكـرين الــعـرب اضــافـة
الى آخـرين� اتـبــعـوا ا�ـنـهج األوربي
الــذي اسـتــخــدمه الــفالسـفــة ومــنـهم
الفيـلسـوف األ�اني ا�ـانويل كانط (
1804-1724) في كتابه الـشهيـر نقد

الفكر اجملرد عام 1781.
الـســؤال الـذي �ـكن أن نــضـعه هـو:
�ـاذا ا�ـصـلـحـ� وا�ـفكـريـن والنـخب
الــعــربــيــة رغم جــهــودهـم احلــثــيــثـة
ونوايـاهم الـطيـبـة لم يسـتـطيـعوا أن
يـوقــفـوا عـجــلـة الـتـدهــور والـتـخـلف
ا�ـسـتـمــر? هل كـانـوا غـيـر واقـعـيـ��

وغير مؤثرين� وغير عقالني�?. 
اجلــواب طــبــعــا ال. اذن أين اخلــلل?.

باعتقادنا اخللل يعود لسبب�.
السبب األول: العلة ليست في الفكرة
وال في الواقع الذي يـتقبل الـفكرة بل
في سـيتـراتـيجـيـة الـتطـبـيق.و سوف

أوضح هذه الفكرة:
احلـــداثــة في الـــعــالم الـــغــربي مــرت
�ــراحل. الـــبــدايــة كــانت في الــقــرن
الــســادس عـشــر بــدأت بـنــقــد الـفــكـر
والـــتــقــالــيــد والــثــقــافــة� وبــدأت من
الفـيـلسـوف الفـرنـسي رونيه ديـكارت
(1650-1596) والـــــفــــــيـــــلــــــســـــوف
الـتنـويـري سـبـيـنوزا( 1632-1677)
وبـعــدهـا الـفــيـلـســوف األ�ـاني كـانط

مرورا بكل فالسفة النور.
 هـــذه ا�ـــرحـــلــــة مـــهـــدت األرضـــيـــة
اخلــصــبـة لــلـمــرحـلــة الــثـانــيـة وهي
فــلــســفـة بــنــاء الـدولــة احلــديــثـة عن
طــــريق دولــــة الـــقــــانــــون. وكـــان من
روادهـــا الـــفـــيــلـــســـوف الـــفـــرنـــسي
مـــونـــتـــســـكـــيــو( 1755-1689)  في
كتـابه الشـهيـر روح القـوان�. مـهدت
ا�رحـلـة الثـانـية الى ا�ـرحلـة الـثالـثة
وهي اصـالح اجملــتـــمع وأذكـــر هـــنــا
األديب والـــفـــيـــلـــســوف الـــفـــرنـــسي
فـــولــتـــيــر(1755-1689) في كـــتــابه
الـشهـيـر كانـديد. ومـنـها الـى ا�رحـلة
الــرابــعـــة بــعــد أن � صالح الــدولــة
واجملـــتـــمـع� وهي بـــنــــاء عـــقـــد بـــ�
اجملــتـمـع والـدولــة. ومن روادهــا هـو

رواد هـــذه ا�ـــرحــلـــة جـــمـــال الــدين
األفـــغــــاني(1897-1838) الـــشــــيخ
محمد عبده (1905-1849) ومحمد
رشـــــيـــــد رضـــــا(1935-1865). الث
شخصيات كبـرى كان لها أكبر األثر
في حـــــــركـــــــة االصـالح الـــــــعـــــــربي

واالسالمي في العصر احلديث.
بـدأت دعــوتـهم في مـنــتـصف الـقـرن
الـتـاسع عـشـر. وهـذه الـدعـوة مثـلت
حــجــر الــزاويـة فـي نـهــضــة الــعـرب
وا�ـــــســــــلـــــمـــــ� فـي تـــــاريــــــخـــــهم
احلـديث.وهــذه الـدعـوة هـي سـابـقـة
لـظـهـور ا�ـدارس االصالحـية والـتي
تكونت عبر ا�راحل اخملـتلفة بألوان
دينية وقومية وعـلمانية واصالحية
وثـوريـة سـواء �ــيـنـيـة أو يـسـاريـة
االجتـــاه. وكــــان مــــشــــروعـــهـم هـــو
االصالح السـياسي عن طـريق اقامة
اجلامـعـة االسالميـة عـلى ضوء دول

الكومنويلث االنكليزية (1).
ا�ــــرحــــلـــة الــــثــــانــــيــــة هي أثــــنـــاء
االستـعـمار: ومن روادهـا طه حـس�

ومالك ابن نبي.
lL�:« l�«Ë

طه حــسـ� ( 1973-1889) تـــبـــنى
مـشـروع التـنـويـر الـعـربي في بـداية
الــقـــرن الــعــشــرين. أفـــكــاره لم تــكن
منفـصلـة عن واقع اجملتـمع العربي�
بل نـابـعـة من قـضـايـاه واشـكـاليـاته
الـتي مـر بـهـا. جـاءت أفـكـاره بـهـدف
نـهــضـة حـقـيــقـيـة تـقــوم عـلى عالقـة
جــدلـــيــة بـــ� االنــســـان ومــحـــيــطه
االجتماعي وأساسه اللغة العربية. 
نظريـة طه حسـ� تقول: لـو صلحت
اللغة الـعربيـة� لصلح حال الـتعليم.
ولـو صلح الـتـعلـيم� صـلح اجملـتمع.
ولــــو صــــلح اجملــــتــــمـع� صــــلــــحت
السياسة.  االصالح االجتماعي كان

أساسا في نظرية طه حس�.
امــا مــالك ابن نــبي ( 1905-1973)
ويعـتـبر من رواد الـنـهضـة الـفكـرية.
و�كن اعتبـاره امتداد البن خلدون.
اســتـــخــدم في نــهــجـه عــلم الــنــفس
االجتـماعي وكانت نـظريـته مشـابهة
الـى طه حــــســــ� من حــــيت اعــــطى

األولوية الى االصالح االجتماعي.
ا�ـرحلـة الـثالـثـة وهي بعـد اسـتقالل
الــعــرب من االســتــعــمــار: رواد هـذه
ا�رحـلة شـخصـوا سبب عـلة الـعرب

هذا السؤال سـأله العرب وا�ـسلمون
وتـــــــزامن مـع كـل األزمــــــنـــــــة� قـــــــبل
االستـعمـار � وأثنـاء االستـعمـار� وما
بـعــد االسـتــعـمـار واالســتـقالل� والى

يومنا هذا.
سؤال مركب ومـعقد. لن يـجدي كتاب
أو بحث أو تـعلـيق أو مقـالة لالجـابة
عــلــيه. لـــكــنه نـــتــيــجـــة وكــردة فــعل
للـحـداثة الـتي أخذت حـيـزا مهـما في
اخلـطــاب الـعـربي واالسـالمي. يـبـقى
سبب تأخر العـرب سؤاال شرعيا ألنه
ولـد من واقع الـعـرب وحـالـهم والـذي

أصبح ظاهرة الفتة للنظر.
تبقى قضية التـقدم والتخلف� شائكة
من حـــــــيـث األســــــبـــــــاب والـــــــدوافع
واالمــكــانــيـات. الــتــخــلف هــو عـكس
الـتقـدم. الـتـخلف مـصـطـلح شائع في
الـعــالم وتـعــني الـتــدني عـلـى جـمـيع
ا�ـســتـويـات� ا�ــدنـيـة واالجـتــمـاعـيـة
والثقافية واالقتصادية والسياسية.
أشكـال التـخلف هي الـتخـلف الفردي
واالجتـماعـي والسـياسي واالخالقي.
امـــا مــظــاهــره هي انـــتــشــار اجلــهل
والـفـقـر واحلـرمـان وتـدني اخلـدمـات
الـصــحـيــة والــتـعــلــيـمــيــة واألمـنــيـة
وانـتـشـار الــتـسـول وغـيـاب الـقـانـون

وتشريد الكفاءات والنخب.
اما أسباب التـخلف العربي �كن أن
نلخصـها �ا عزاه الـنخب وا�فكرين
واخملـتـصـ� بالـدراسـات الـسـيـاسـية
وعـلم االجتـمـاع والتـاريخ والـفلـسـفة
العرب وا�ـسلمـ�� يعزوه الى: ثـقافة
البـداوة� الـدين� غـياب الـد�ـقراطـية�
ثــقـافــة اجملـتــمع األبـوي والــذكـوري�
االستـعمار والـقوى الطـامعـة� النفط�

اجلهل واألمية� االستبداد.
اهتمت النخب العـربية باالجابة على
هذا الـسـؤال بشـتى الـطرق وحـاولوا
جاهدين االجابة عليه. هذه االجابات
أخـذت أشــكـاال مـخــتـلـفــة� عـلى شـكل
نــظـــريــات وفــرضــيــات واقــتــراحــات
وشروحات ومقارنات لالستدالل على
أســـبــاب الــتــخــلـف وايــجــاد الــعالج

الناجع.
�كن تـقسـيم هذه األجـوبة الى تالث

مراحل:
ا�رحلـة األولى وهي  قبل االستـعمار
اي نهـاية الـقرن الـتاسع عـشر وحتى

سقوط اخلالفة العثمانية:

العالم العربي منذ  100عام.
اآلن اسـمـحوا لي بـالـتـنـقـيب واحلـفر
أكثـر فـأكثـر في هـذا ا�وضـوع لوضع
اصــبــعــنـــا عــلى من هــو الــذي ضــيع
وســرق ســمـة االســتــقـرار من عــا�ــنـا
الــعــربي? قــد نــتـــفــاجــأ لــو قــلــنــا أن
اجليوش الـوطنيـة العربـية هي سبب
عـدم استـقـرار الـدول العـربـيـة. سوف

أوضح هذه الفكرة:
 اجلـيش مــؤسـسـة وطـنــيـة تـأسـست
للدفاع عن الوطن وحتـقيق االستقرار
والــبـــنــاء فـــيــهـــا. هــذه ا�ـــؤســســات
الـوطــنـيـة اســتـوعـبت أبـنــاء الـفـقـراء
والطبقـات ا�توسطـة وبعمر 18 سنة
�ن لـم يــــحـــــالـــــفه احلـظ بـــــدخــــول
اجلــامــعــات السـبــاب اقــتــصــاديـة أو
حملــــدوديـــة ذكـــاءهم ا�ــــعـــرفي. هـــذه
ا�ــؤســســة هي الــتي ســيــطـرت عــلى
السلـطة وعـلى مقالـيد احلـكم  بالرغم
من نـوايــاهم احلـسـنـة وانــدفـاعـاتـهم
الـوطـنيـة واحـسـاسـهم بـالـظـلم وعدم
ا�ـسـاوات. اال أن محـدوديـة ثـقـافـتهم
وجتــربــتــهم في االدارة واحلــكم� هي
الــتي جــعــلــتــهم يــديــرون الــنــزاعـات
حسب مهنتـهم وذلك باعطاء األولوية
لـــلــقـــوة والــعـــنف في ادارة الـــنــزاع�
خـاصـة بـعـد والدة دولة اسـرائـيل في
عام 1948 �ا أعـطت شـرعيـة كامـلة

�ؤسسة اجليش في احلكم. 
ا�ؤسـسة العـسكـرية أصبـحت البـيئة
الـتي أيـقظت ا�ـوروث الـقـبـلي ا�ـبني
عـــلى الـــوالء ولــيـس عــلـى الــكـــفــاءة�
وكـــذلـك أيــقـــظـت مـــوروث ا�ــمـــالـــيك
والسـالجقـة في نـظام احلـكم وا�ـبني
عـلى عـسكـرة اجملـتـمع. ولـيس عـجـبا
أن نـرى الدول الـعـربـيـة هي آخر دول
الـعـالم تـبنـت الد�ـقـراطـيـة. والـدولة
الــــوحـــيـــدة في الـــعــــالم الـــتي ال زال
يــحـكــمـهـا الــعـســكـر هي مــصـر وهي

مولد ا�ماليك.
اجلـيــوش الـوطـنـيـة الــعـربـيـة حـولت
الـدول الــعـربـيــة صـاحـبــة احلـواضـر
الـتـاريـخيـة الى سـوح قـتـال مـحـطـمة
كراسـي احلداثـة الـرقيـقـة وأصبح كل
شيء من أجـل ا�ـعــركــة مــثل الــعـراق
وسوريا وليبيل واليمن ومصر� تدفع
شـعـوبـهـا فـاتـورة احلـروب اخلـاسرة
والـــنــصف اخلــاســـرة � بــيــنــمــا دول
اخلليج الـعربي التي ال تـملك جيوش

جرارة هي أكثر تطورا وحداثة.
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1- عـــــلـي ســـــالم: كـــــتـــــاب  االصالح
الــسـيــاسي واالسالمـي من األفــغـاني
الى رشـــيـــد رضــا. الـــفــكـــر االسالمي

ا�عاصر. القاهرة 2001.
2- عبـد ا�ـالك خلـف التـميـمي: كـتاب
احلـداثة والـتـحـديث في دول اخلـليج
العربي منذ منتصف القرن العشرين.

سلسلة عالم ا�عرفة. الكويت.

نـظـام وقـانـون� �ـا جعـلـوا من دبي
وقـطـر حـواضـر عـا�ـيـة من الـعـمـران
والـــنــظــافــة واخلــدمــات الــصــحــيــة
واألمن وتــوفـيــر كل اخلــدمــات الـتي
حتفظ كرامـة االنسان. هـذه الظاهرة
زاوجت بـشكـل متـوازن بـ� االصـالة
واحلداثة� وب� الدين والدولة� وب�

احلاضر وا�ستقبل.
W�Ëb�« ¡UM�

اذا افــتـــرضــنــا أن ظــاهــرة اخلــلــيج
الـــعـــربي أســقـــطت كل الـــنــظـــريــات
واآلراء في بنـاء الـدولة احلـديـثة في
الــوطن الــعـربي� ا�ــفــروض أن جنـد
جــوابـا جـديــدا.جـواب يــأخـذ بــنـظـر
االعــتــبــار بــأن احلــداثــة في الــوطن
الــعـربي ال تـشــتـرط بــالـد�ـقــراطـيـة
والــعـــلـــمــانـــيــة وهـــيــمـــنــة الـــقــوى
اخلارجية� وال �حاربـة التقاليد وال
بوجـود نخب عـاليـة. اذن ما هـو سر
هـذا الـتـأخـر ا�ـسـتـمـر مـنـذ أكثـر من

80 عاما?.
اجلـواب األقـرب الى احلــقـيـقـة يـأتي
من ظــاهـــرة اخلــلــيج الــعــربي. بــدل
اشغـال أنفسـنا بـسر التـأخر� فـلنرى
مــــا هـــو ســـر تـــطـــور دول اخلـــلـــيج
ا�ـستـمـر مـنذ 50 سـنة تـقـريـبا دون

تأخر. 
�كن أن نقول فـرضيتنا مـبنية على
أســاس : االسـتــقــرار سـمــة اخلــلـيج
الـــعـــربـي مـــثل اســــتـــقـــرار األنـــواء
اجلــويـــة. مــنـــذ أكــثــر من 100 عــام
يــشـهـد اخلــلـيج الــعـربي اســتـقـرارا
سـياسـيـا واقـتصـاديـا واجـتمـاعـيا..
هـذا االسـتقـرار وفـر بـيـئـة جلذب كل
قـوى االبــداع الـعــمـرااني والــثـقـافي
والـفـكـري واالقـتـصادي. �ـس العـالم
ســمــة االســتــقـرار مـن ثالث ظــواهـر

كبيرة وهي:
1- فـي الـــوقت الــــذي قـــســـمـت فـــيه
اتـفاقـية سـايـكس بيـكـو البـريـطانـية
الفـرنسـية في 1916 العـالم الـعربي
الى دويالت وامارات و�الك� نهض
عـــبــد الــعــزيـــز بن ســعــود ( -1876
1953) ساعـيا لتـوحيد غـالبـية شبه
اجلزيرة العـربية واعالن نفـسه ملكا

في عام 1926.
2- في الــوقت الــذي فـشــلت فــيه كل
مشاريع الوحدة  في الوطن العربي�
برز األمير زايد بن سلطان آل مهيان
(2004-1918) موحدا 7 امارات في

اخلليج العربي عام 1971.
3- لن ولم يــشـهــد تـاريخ الــبـشــريـة
منذ أكثر من 6 آالف سنة أن حكموا
اخوة من نفس العائلة �لكة منذ ما
يقارب 70 سنة دون نشوء خالف أو
قتل أو اقصاء� وهي ا�ملـكة العربية

السعودية.
هـــذه الـــظــــواهـــر الـــثـالث الـــنـــادرة
حصـلت في منـطقـة اخلليـج العربي�
�ــــا أعــــطت عالمــــات االســـتــــقـــرار
الـــدائم. وهـــذه ســمــة لـم يــشـــهــدهــا

الــفــيــلــســوف الــفــرنــسـي جــان جـاك
روسـو ( 1778-1712). بــعــده وجـد
ا�فـكـرين والـفالسفـة أن الـعطل ال في
الدولـة وال في اجملـتمع وال فـي العـقد
ا�ـــبـــرم بــ� الـــدولـــة واجملــتـــمع� بل
الــعـطل هــو في الــنـظــام الـســيـاسي.
وضع األدبـاء وا�ـفـكـرين جـهـدهم في
االصالح الـــســيـــاسي وعـــلى رأســهم
األديب والـــفــــيـــلـــســـوف فــــيـــكـــتـــور
هـــــيـــــغــــو(1885-1802) وروايـــــاته
الـــشـــهــيـــرة من الـــبــؤســـاء� وأحــدب
نوتردام� ومالئكـة ب� اللهب والرجل
الضاحك هي خير تـعبير عن ضرورة

االصالح السياسي. 
الـــذي حـــصل لـــديــنـــا هـــو الـــعــكس.
ا�رحـلـة األولى من األفـغاني ومـحـمد
عـــبــده ورشــيــد رضـــا وهي مــرحــلــة
األصالح الـــســـيــاسي� ا�ـــفــروض أن
تكون آخر مرحلـة � وا�رحلة األخيرة
من مـحـمـد اجلـابـري ومـحـمـد أركـون
وغـيــره ا�ـفـروض أن تـكــون ا�ـرحـلـة
األولى ولـــيــست ا�ــرحـــلــة األخــيــرة.
ا�رحلة الوحيـدة التي وجدت مكانها
الــــصـــحــــيح هـي مـــرحــــلـــة االصالح
االجــتــمــاعي لــطه حــسـ� ومــالك بن
نبي. لذلك هذه اجلهـود الكبيرة التي
امـتدت عـلى فـتـرة أكـثر من  100عام

لن تثمر رغم جدية أصحابها.
الــســبب الـثــاني: هــؤالء ا�ــصـلــحـ�
وا�فـكرين والـفالسفـة العـرب طرحوا
آراءهم قــبل الـثــمـانــيـنـات مـن الـقـرن
ا�ـــــاضـي� أي قـــــبـل والدة ظـــــاهـــــرة
احلــداثـة فـي اخلـلــيج الــعــربي. هـذه
الــظــاهــرة لــفــهـم ســر هــذا الــتــحـول
الـــســـريع� تـــســـتـــحق الـــكـــثـــيـــر من
الـدراســات والـتـحــلـيالت. و�ـكن أن
نسـميـهـا ظاهـرة التـأثيـرات ا�تـعددة
وا�تـتـاليـة على الـصـعيـد السـياسي�
الـثــقـافي� االجــتـمـاعي واالقــتـصـادي
ويـــرى الــبـــعض ســـر هــذا الـــتــطــور
واحلداثة هـو ثنائيـة النفط والـتعليم

.(2 )
ظــاهـرة اخلـلــيج الــعـربي نــسـفت كل
الـنـظريـات والـفـرضـيـات والـدراسات
واالدعـاءات لـلمـفـكـرين واألكـاد�ـي�
والــســيــاســيــ� الــعــرب حـول ســبب
التأخر ا�ـستمـر للعرب� كـما أسقطت
ظـاهــرة الـصـ� نـظـريــة الـفـيـلـسـوف
فرنسـيس فوكـوياما فـي كتابه نـهاية
الــــتــــاريخ واالنـــــســــان األخــــيــــر في
1992.بالرغم من نظام احلكم القبلي
والعائلي واألبوي والرجولي� اضافة
الـى انــعـــدام الـــد�ـــقــراطـــيـــة وعــدم
مــســـاهــمــة ا�ــرأة بــشــكل فــعــال� مع
هـيـمـنـة الـثـقافـة الـبـدويـة والـتـقـالـيد
العربيـة� وقوة الدين� مع وجود قوي
لقوى الـدول الغربيـة ا�هيـمنة � كذلك
وجـــود الـــنـــفط مـع غـــيـــاب ا�ــوروث
النخـبوي والـعلمي والـتاريـخي لهذه
ا�ـنطـقـة� اال أن دول اخلـلـيج الـعربي
اســتـطــاعت بــنـاء دول حــديـثــة دولـة
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لندن

مـن نــاحـــيـــة أخـــرى فـــأن مـــوضــوع
االجهـاض والقبـول به هو أحـد أكثر
ا�واضيع االجتمـاعية جدالً ليس في
الــعـــراق فــحــسب بـل في كل انــحــاء
الـعـالم. هـذا ا�ــوضـوع يـتـداخل فـيه
الدين مع ا�ـوروث الثـقافي والـقيمي
الي مــــجــــتــــمع. وحــــتـى في أكــــثــــر
اجملــتــمـعــات انــفـتــاحــاً فـأن تــبــريـر
االجـــهـــاض مـــوضـــوع خالفـي حــاد
غـــالـــبـــاً مـــا يـــقـع ضـــمن الـــنـــقـــاش
الـسـيـاسي واالنــتـخـابي لـلـدول فـمـا

بالك بالعراق! 
�«dO�Q��« WA�UM�

وعــلى الــرغم ان مــثـل هــذا ا�ــقـال ال
يسـمح بالـغوص عمـيقـاً في منـاقشة
الـتـأثـيـرات ا�ـنـاطـقـيـة واجلـغـرافـيـة
والـتــعـلـيــمـيـة وسـواهــا من الـفـروق
الـفــرديـة عـلى آراء مـخــتـلف شـرائح
اجملـتمـع العـراقي سـواء بـخـصوص
االجـــهـــاض أو بــخـــصـــوص الـــقــيم
االخـرى التي تـمت مـنـاقـشتـهـا آنـفاً�
اال أن الـنـظـر الى االرقـام بـشكـل عام

في ا�ـقـابل زادت نـسـبـة من يـبـررون
هذه الظاهرة جزئياً أو كلياً من 7%
فــــقط الى %13 خالل نــــفـس ا�ـــدة.
وقــد رفض أكــثـر من %30 األجــابـة
عن الـسـؤال في عام 2020. صحـيح
ان نسـبـة من يجـاهرون بـتـبريـر هذا
الـسـلــوك ال زالت مـتـدنـيـة(%13) اال
انـها تـضـاعـفت تـقريـبـاً خالل الـعـقد
ا�ـاضي. من جـهـة أخـرى فـأن وجود
%30 من الـرافـضـ� لالجـابـة يعـني
انـه بـالشـك وجــــــــــود آخــــــــــريـن في
اجملـتمع يـؤيـدون هـذه الظـاهـرة �ا
يـجعـل نسـبـة الـتبـريـر لـهـا اعلى من
%13 حـــتــمــاً. وبـــغض الــنـــظــر عن
الـتــقـو� الـقــيـمي لــهـذه االرقـام فـأن
هنـاك تغـيـيراً واضـحاً في ا�ـنظـومة
الــقـيــمـيــة يـجب الــوقـوف عــنـده. أن
مجـرد االنـكـار أو الرفض لن يـسـاعد
في الـعالج بل سـيـجـعل هـذه االرقام
تـقـفــز مـسـتـقـبـالً بـخـاصـة في ضـوء
الـتـغيـرات الـعـا�ـيـة ووسائل االعالم

والتشريعات التي تروج للظاهرة.

طــــــريق مــــــعـــــاجلــــــة الـــــظــــــواهـــــر
االجتماعية(ومنهـا ا�ثلية اجلنسية)
هـي الـــتـــشـــخـــيص. في عـــام 2010
كـانـت نـسـبـة مـن يـرفـضـون ا�ــثـلـيـة
اجلنـسيـة  في العـراق حوالي 90%
وهو مـا يعـني شـبه أجمـاع بخـاصة
اذا عرفنـا انه كان هـناك حوالي 3%
�ـن رفـــــــــضـــــــــوا االجـــــــــابـــــــــة عن
الـسـؤال.�لـكن هـذه النـسـبـة الـعـالـية
أنخـفـضت �قـدار الثـلث لـتصل الى
حـوالي %60 فــقط في عــام 2020!!

وعلى مستوى العراق يعطينا أيضاً
صــــورة واضـــــحــــة عن اجتـــــاهــــات
الــتــغــيــيــر والــتــحــول في اجملــتــمع
العـراقي.في عام 2004 كانت نـسـبة
الـعـراقـيـ� الرافـضـ� تـمـامـاً لـفـكرة
االجــهــاض %95 في حـ� كـان 5%
فـــقط يــتــراوحــون مـــا بــ� مــبــررين
لالجهـاض تمـاما او الى حـدٍ ما. اما
في عام 2010 فقـد انخـفـضت نسـبة
الـرافـضـ� تـمـامـاً لـفـكـرة االجـهـاض
الى  %81يقابلهم %15 موافق��ثم
عادت نسبة الرافـض� لتنخفض في
عــام  2020لــتـــصل الى %75 فــقط
مقابل %24 من ا�برريـن له. �عنى
ان هنـاك واحد مـن كل اربع عراقـي�
حـــالـــيـــاً يــــبـــرر فـــكـــرة االجـــهـــاض
عـمـومـاً.هـذا يـعـني ان هـنـاك تـغـيـير
واضح حــاصل بـاجتــاه تـقـبـل فـكـرة

االجهاض. 
ا�ــفـــاج� في ا�ــوضـــوع انــني كــنت
أعتقد (كمـا �كن ان بعتـقد كثير من
القراء) أن هـناك فـروق ملمـوسة ب�
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عـــلى الـــرغم من ادراكي لـــصــعـــوبــة
الـتصـدي �ـوضوع الـتغـيـير الـقـيمي
بـخـاصـة في الـقـضـايـا االخالقـية�اال
اني اعـتـقـد انــني الـيـوم سـأدخل في
حـقل الـعـام قــد يـكـلـفـني الـكـثـيـر من
النقد والتـشكيك لكني ال ارى ذلك اال
نـاحـيـة صحـيـة. فـأثـارة الـنـقاش في
الـتابـوهـات االجـتمـاعـيـة مهم لـكـسر
اجلــمــود وحتــريك الــراكــد.ذكـرتُ أن
أول خــطــوة عـمــلـيــة وعــلـمــيــة عـلى

آراء النساء والرجال أو ب� الشباب
وكبـار الـسن� بـخصـوص االجـهاض
لـــكن االخــتـــبــارات االحــصـــائــيــة لم
تـــوضح اي فـــروق في اآلراء حـــسب
اجلـنس او الـعـمـر. �ـعـنى أن هـناك
تـغـيــيـراً شـامالً لـكـل فـئـات اجملـتـمع
نحـو هذا الـسلـوك. هنـا أود التـأكيد
أنــني كـبــاحث ال أطــرح تـفــضـيالتي
اخلاصـة عن االجهـاض لكـني اعتـقد
ان هــذا ا�ــوضــوع �ــثل دلــيل آخــر
عـلى حـصـول حتوالت قـيـمـيـة كـبرى
في مــجـتــمـعــنـا تــسـتـدعـي الـوقـوف
اجلدي عنـدها. كمـا أود التأكـيد مرة
أخـرى أيــضـاً ان الـتــغـيـيــر هـو أحـد
ســ� احلـــيــاة االجـــتـــمــاعـــيـــة فــكل
اجملـتــمـعـات احلـيـة تــتـغـيـر وبـغض
الـنــظـر عن اجتـاهــات ذلك الـتــغـيـيـر
واحلـكم عــلـيه. في احلـلــقـة الـقـادمـة
ساتناول قيمت� أخالقيت� فرديت�
أخــريـــ� هــمـــا االنـــتــحـــار والـــقــتل
الــرحـيم.  بـعــد ذلك انـتــقل �ـنــاقـشـة

بعض القيم االخالقية األسرية.
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وال تـتــخــذون اإلسالم ديــنـاً لــكم! ومعَ ذلك
تـرفــعــون أصــواتـكـم وكـأنــكم أســيــاد هـذه
احمللـة?! ثمَ دفـعت بـنـفـسـهـا وسط اجلـموع
ا�ـتـجــمـهــرة والـتي جتـمــعت لـلــفـرجـة وهي
ترفس الـبـاب الـذي ال يقـوى عـلى الـوقوف�
فـتـهـاوى سـاقـطـاً كـالـسـكـران عـلى األرض

ولم �ر يـوم من عـمر احملـلـة إال وسمـعـنا
صــوت شــجــار قــد قـــام أو ألــســنــاً وهي
تتصـارع بالـشتـائم والسـباب أو بـأحجار
تـرمى وتــســقط� يـعــقـبــهــا حتـطم لــزجـاج
الــنــوافــذ أو بـســقــوط طــيــور بــريــئه وهي
مــثــخــنــة بــاجلــراح دونَ ســبب وجــيه في
أغلب األحـيـان. لـكن هـذه ا�ـرة هي عكس

سابقاتها تماماً...
فبينما كانت عائـلة أبي قاسم النجار تغط
في نـوم عــمـيق عـنــدَ ظـهـر ذلـكَ الـيـوم من
الصيف الـساخن حـتى دوى صوت عالي
كـاالنــفـجــار جــعلَ جـمــيع ســكـان احملــلـة
يـسـمـعـونه; هبَ اجلـيـران يـركـضـون دونَ
وعي جتــــاه مــــوقع احلــــدث� اخــــتـــلــــطت
األصوات معَ بـعضـها البـعض� كمـا علت
موجـة من الـضـحك وهـمـسات الـشـامـت�
وا�نافق�� والبعض منهم ركبه الهلع. في
ح� أستيقظَ أهلَ الدار فزع� دونَ إرادة
كـاجملـانـ� وهـم يـحـاولـون الــهـرب بـشـكل
عشوائي وكأنَ ناراً مسـعورة قد اشتعلت
في ثـيــابـهم! حــتى تـبــ� األمـر وأنــكـشفَ

احلجاب: 

إذ قادَ أحد ضيـوف عائلـة أبوعلي احلداد
والذي يـدعى "صاحب “سيـارة أبي علي(
نــوع بــيك أب)  وهــو ال يــســتـطــيـع قــيـادة
حمـار هـرم.. فـمـا أن أدار مفـتـاح تـشـغيل
احملـرك� حـتى قـفــزت الـسـيـارة كــالـكـنـغـر
لـتـصطـدم بـسـيـاج دار أبي قـاسم وحتـطم

واجهته ا�تهالكة أصالً! 
أنقـطعَ الـنـور عـلـيهم فـوراً وارتـفـعت ا�ـياه
عالياً كالنـافورة من حتت األرض فأنتفضَ
أبـو قـاسم واقــفـاً والـغـضب يــركـبه� هـتفَ

صارخاً:
- ما الـذي حدث?! ثمَ أسـتطـردَ مسـتنـكراً
وهو يقف قـبالة صـاحب الذي بدا شـاحباً
خـائــفـاً� مــا هـذا الـذي ســبـبــته?! أضـاف:
لـــعـــنكَ الـــلـه لـــيـــوم الـــدين� وهـــو يـــدمـــدم
متـقـهـقـراً: لقـد هـدمت دارنـا اآلمـنـة ونحن
نـيـام� ثـمَ هـذا ال يـرضي حــتى الـشــيـطـان
وهـو يـهـذي صـارخـاً مـتـذمـراً: تـبـاً لكَ من
وغد..أنـتـشـر اجلـيـران واخلـبـر في احملـلة
سريعاً كـالنار في نـشارة اخلشب! سارع
جـارهم أبــو عــلي معَ عــائـلــته ا�ــكــونـة من
أربـعـة عـشــر فـرداً مـتـأهـبــ� لـلـقـتـال دونَ

رادع أو خـــوف� ثمَ عال صـــوت ســـاجـــدة
أبنـتهم وهي تـخـطب في اجلمـهور بـصوت
رجالي خـشن:- أنـظر يـا أبـو قاسم( وهي
تلوح بيـدها اليـمنى كالـسيف) لقـد صبرنا
عـلــيـكم كــثـيـراً! ثـمَ واصـلت بــكل جـسـارة
دونَ اعتبار ألحد قـائلة: أنتم مـلة صغيرة�

�ا جعلَ أبو قاسم يـفقد صوابه; جحظت
عــيــنــاه من هــول ا�ـــوقف فــصــاحَ بــأعــلى

صوته:
- الويل لكم أيـها األوغـاد.. وجابـههم وهو
يقف كـاألفـعى ا�ـتـوثبـة لالفـتـراس� وصاحَ
بهم حـانقـاً: لن يفـيد مـعكم الـطيبـة وحسن
اجلـوار� وهــا أنـتم مــازلـتم تــرددون الـدين
وحتشرون األنبـياء بينـنا� ثمَ حاول أن يرد

اجلموع ا�ندفعة كاجلراد عن داره..
عنـدها خـرجَ قاسم بـلـباس الـنوم مـحتـجاً�

فصاحَ با�تفرج� بغضب جنوني:
- أرجوكم أذهبوا إلى دياركم أو ألعمالكم
إن كـانت لـكم أعـمـال! هــيـا أذهـبـوا فـلـيسَ
هناك ما يستـحق النظر� ثمَ أشارَ إلى أبيه
قـــــائالً: أدخـل يـــــا أبـي إلى الـــــدار� وأنـــــا

سأتكلم معَ أبي علي بشكل ودي...
لم تمـض إال دقائق قـلـيـلـة حتـى أتى قاسم
باحلـمـار الـذي يـسـحب عـربـة فـيـهـا الرمل
واألسمـنت وهو يـحاول أصالح مـا أفسده
صاحب. وإذا بـه يرى أبـو عـلي وهـو يـتجه
نـحــوه راكـضـاً بــشـجــاعـة تـثــيـر الــدهـشـة

والتسا�ل� مبتسماً ويدمدم بانشراح:
- ال... والـله� أبـداً لن أقـبـل! لـقـد أقـسـمت
باحلس� وهو يـقهقه حتى سـعل.  فتعجبَ
قـاسم من أمــر جــاره غـايــة الـعــجب� وهـو

يسمعه يقول:
- ال يـر� داركم إال �ـالي� وقــد أقـسـمت

على ذلك برأس سيد الشهداء!
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في كل عام جديد بدون موعد او اعالن�

تسقط قطرة مطر  حمراء  
فــــوق  مــــائــــدة الــــثــــقــــافــــة اآلشــــوريــــة

السريانية� 
رحل سعدي ا�الح 

صاحب  عمكا من عنكاوا
ورحل  يونان هوزايا 

صاحب  زهريرا  دبهرا من اربائيلو
واليـوم يـغـادرنا شـاعـر بـاخديـدا  شـاكر
سيـفـو  صـاحب  قـصـيـدة الـقـماط االول

بال وداع
وغدا على موائد الثقافة 

نـتــحـاور عن  روح الــتي مــا زالت حتـوم
حولنا

وكيف تركنا مكتبتنا  بانتظار  
مولفاتهم اجلديدة

ونحن في دول ا�هجر  
االبواب مشرعة للعلم وا�عرفة 

الحفاد أشور وبابل  
لتعليم لغتنا وتاريخ وتراث امتنا

لنكون رسل الثقافة القومية  
لكافة الدول التي حتترمنا
وتوشم االبجدية االولى 
فوق  االقمار ا�شتعلة

وكيف نستذكر مؤلفات الراحل� 
باعادة طبعها من جديد

لتكون ذكرى للترحال  النوارس ا�هاجرة

من عام الى االعوام القادمة
وفوق ثرى سعدي  ويونان 

 وسيفو 
تـشـتــعل االف شـمـوع  وتــصـدح الـبـروق

الــبــشـــريــة في فــتـــرةٍ مــا. في الــعــام
,حتـوّلت ا�ـقـابـر إلى مـتـحف الرابع 
,و كثرت ا�ؤلفات السيرة اإلنسانية 
عن تلك احلركة التي كـان ينتقل فيها
اإلنـــســان من مـــرحــلــة الـــوجــود إلى
,يتعرّض بسببها حلادثٍ يفقد العدم 
,ولم يـعــد اجلـسـد بـعـد فــيـهـا روحه 
,يـــفـــقـــد فـــيه كل ذلك عـــلى احلـــراك 
اخلــصــائص الــطــبـــيــعــيــة الــتي من
مسـؤوليـاتهـا مسـاعدته عـلى احلراك
و تـــشــغـــيل الـــغــزائـــز . كــانـت كــتب
ا�رحلـة تفلسف ا�وت بطـرق مختلفة
,الفيزياء ذهبت إلى وجود خلل فني
أصاب كهرباء اجلسد ما أبقى الروح
مــســتـمــرة بــطـاقــتــهــا مـهــمــا حـصل
لـلـحاضن الـذي يـحتـويـها . الـفـلسـفة
بررت األمر على تغيير معرفي حصل
عليه العقل وجعل منه متغيّراً جديداً
أخــرجَ الـــفــكــرة األزلـــيــة مـن قــانــون
,كـان الـرتــابـة . فـي الـعــام اخلـامس 
الـعـالم يـتابع األزمـة الـكـونيـة مـا ب�
إســرائــيل وأمــريــكـا بــعــدمــا تالشت
عالقـتــهـمـا وأمـســيـا عـدوين يـهـددان
بــعــضــهــمــا بــاألســلــحــة الــفــتــاكـة ,
وانـعـقدت االمـال في استـخدام سالح
من شــأنه إعـادة ا�ــوت إلى الـوجـود.
غير أنّ الفرحة لم تدم لكارهي أمريكا

,ولم بــطـــريــقــةٍ مــا قـــد حــصل ذلك
يـصل أحـد إلى الـسـبب احلـقـيقي .
,وتـفــاســيـر لم مــجــرد افـتــراضـات
يــقــتــنع بــهــا أيّ عــاقل . بــعــد عـامٍ
,وأنّ واحــد شـــعــرَ بـــذلك اجلـــمــيع
أحـداً لـم �ت . عــام� تــامٌّ لم يــغـادر
إنــســان� احلــيــاة بــالــرغم من ســبع
حـــــروبٍ تـــــدور عـــــلى وجه األرض
,في أفــريـقـيــا تـدور ثالث الـقــبـيح 
حـروب قـبـلـيـة يغـذّيـهـا أمـراء حرب
محلـي� وعصابـات أوروبية تبحث
عن ا�اس . وأربعـة غبية أخرى في
بالد الــعــرب. لم �ت أحــد بــســبب
,أو األمــراض حـــوادث الــســيــارات
الـفـتّـاكــة أو الـسـطـو ا�ـسـلح . كـان
اجلـــــنــــود يـــــعــــودون إلـى ذويــــهم

ويـروون لهـم قصـصـاً خـرافـية عن
جنـــــاتــــهم مـن ا�ــــوت . تـــــنــــشــــر
الــــصـــحف وا�ـــواقع اإلخـــبـــاريـــة
حوادثـاً ومالحم مداهمـات تشتعل
فـــيــــهـــا الـــشــــوارع بـــالـــرصـــاص
,دون أن يـكـون لـلـموت واحلرائق 
دور . " لــــقـــد تــــوقّف ا�ــــوت" قـــال
طـبـيب يـعـمل في الـطب الـعـدلي  .
بــيـنــمـا تــهــكّم صـحــفي بــقـوله أنّ
ا�وت لم يـعد يعمل. و مـفكّر غربي
اختصر وكـتب مقاالَ معنوَن �وت
,تنبّه اجلميع ا�وت. بعد عامٍ تامٍّ 
إلى ذلك . كـان األمـر مـرعـبـاً بـداية
,حـاول فيه بـعض ا�شـكك� األمر 
إثـــبـــات الـــعـــكـس �ـــحـــاولـــتـــهم
,هنـاك مـن يرمـي نفـسه االنـتـحار 

من ا�ــبــاني ا�ــرتــفــعــة و يــتــعـرض
,تــخـتـرق عــظـامه لــكـســور شـديـدة 
تـتــحـرر , اجلــلــد و حتـرر نــفــســهـا 
ا�ـفاصـل وتذهب عـكس طـبـيعـتـها ,
غير أنّ كل ذلك كان مجرد ألمٍ يعاني
مـنه احملـاولـون حــدّ تـمـنـيـهم ا�ـوت
,وبــعـد شــهـور خـالصـا مـن الـوجع 
من الـتـداوي يـعـودون إلى احلـيـاة .
كل مـحاوالت ا�ـوت بـاءت بـالـفشل .
عــامــان مـــرّا عــلى رتــابــة احلــيــاة .
,حتى اجلـميع يـشعـرون بنـقصٍ ما 
أولئك ا�وغل� في الـعمر واقتحموا
ا�ائـة الـثانـية  من أعـمـارهم بسـن�
,الذين كانوا يقصّون للشباب قليلة 
عن شــــحّــــة ا�ــــوت في أزمــــنــــتــــهم
,ال حـروب مـرعبـة حتدث , الـبعـيدة 
و ال جـــرائـم . كـــان الــــعـــالم يــــنـــعم
,وا�وت كان كضيفٍ يأتي بالهدوء  
مـن أقــاصي األمــاكـن فــيــأخــذ الــذي
انـتـهت دورة حيـاته بـكل رضى . مرّ
,صــار ا�ـوت نــسـيـاً الـعــام الـثـالث 
,ومن ا�ـواضـيع الـطـارئة , مـنـسـيا 
اخـــتــــفت من الـــصـــحف واألخـــبـــار
مفـردات كثـيـرة مثل ( جنـا من موت
,أو كــاد يــفــقــد حـيــاته ) . مــحــقق  
اختـفت كل ا�ـهن ا�رتـبـطة بـا�وت ,
وصارت أرشـيفـاً إنـسانـياً مـرّت فيه

,وحملـبيهـما أيضـاً  بعد و إسرائيل 
,إنّ ا�وت أن فـقدت احلـرب جدواها 
لن يـنـال من أحـد منـهـمـا . في الـعام
,كــانت مــشــكــلــة تــكــاثــر الــســادس 
السكان عا�ـياً مبعث قلق كوني آخر
,خـرجت كل قــوانـ� حتـديــد الـنـسل
,وشُحّ الــــغـــذاء صـــار من أطــــرهـــا 
,دول أخــطــر مـن احلــيــاة نــفــســهــا 
أفريقيا حتنّ إلى احلـروب التقليدية
,أيام كان الواحد �وت ويرتاح من
مـوجـات اجملـاعـة اجلـهـنـمـيـة . طُلب
من العـلمـاء وا�ـفكـرين إيجـاد بدائل
,أو للـحياة . اقـترحَ البعض للموت 
بــســفــر اإلنـســان لــلـبــحث عن ارض
أخرى بغير مجرّة اعتماداً على مبدأ
إنّ اإلنـسان لم يـعـد �ـوت . سـافرت
الـبعـثـة األولى الـتي رآهـا كل الـعالم
,غيـر أنهـا لم تعد , من على الـتلفاز 
ثالثة , سافـرت بعثـة أخرى ولم تعد 
ولم تـعد حتى نـال اليـأس في العالم
عــــلى افــــتــــراض تــــقــــطع الــــســــبل
بالبـعثات الباحثـة عن أماكن منجية
من عـذاب احلـياة . في الـعام الـثامن
,كانت األرض تتحول إلى الشحوب
,اختفى ,ال اخضـرار في مساحـتها 
كل حـيـوان سـابح أو طـائـر أو ماش
مـنهـا . تغـيّرت حـركـة اإلنسـان فيـها
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وصـــار أكـــثـــر هـــزاالً  وحــزنـــا . في
,عمّ الــصــمت بــكل الــعــام الــتــاسع 
األرض عـــــلى أمـل مــــجـيء الـــــعــــام
,والـذي تـنـبـأ فـيه مـشـعوذ� الـعـاشر 

عـــلى أنّ دورة الـــوجــــود ســـتـــعـــود
,و ,مـا بـ� حيـاةٍ موت  لطـبـيعـتـها 
يـأمل أن يـكـون هـو أول ا�ـوتى كـمـا

اخبره جنونه.
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 وندزر

للذكريات 
بان اللذين وهبوا حياتهم لألنسانية 

سوف تذكر اسمائهم .
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من جيل الى جيل 

حتى ولو كانوا حتت التراب
او جنوم فوق عرش السماء

مررّتُ قُـرب مزارِهـا� فآرجتـفتْ نخـلةُ
قلبي� ونـزَلتْ دمعةُ أيامي� على أد�
روحـي� روحي ا�ـــعـــلّــــقـــةُ بـــســـمـــاء
صــوتــهــا� وا�ــرســومــةُ عـلـى جــسـد
شـمـسِهـا�قـلتُ لـها� ولـسـاني يتـلـعّثم
بـــإســــمِـــهـــا�تـــعــــالي أمـــرّغُ حـــروف
قـصيدتي� بـتراب نَعلـيكِ� وأقَبّلُ ثرى
خطوتّيك� وأرتشفُ من شِفاهٍ أتعبَها
العـطَ�� عـسلَ الله� تـعـالي� أناديكِ�
تعالي� من سَـقَمِ الفراغ� صوتُكِ ��ُ
أيـامي� بـزهو الـغـيـاب� هـا أنذا أرمّمُ
بـــيـتَ شِـــعــــري� وأغـــلـق شـــبــــابـــيك
قصائده� بأصابعك احلرير� وأنصب
لك عـلى بابه تمـثاالً� من فرح الـبحر�
وأسـمّي مـجمـوعـتي التـاسـعة� كـلـمّا

ضــاقـتْ عــبــارتي إتـــســعّتْ عــيــنــاكِ�
عـيناكِ الـلتانِ تـرسمانِ� عـلى خريطة
روحي� وجعَ السماء� وأنت تبسم�

من خلف ستائر النسيان� بضحكة
ذهــبـــيـــة� كـــوجهِ ا�ـــلَــاك� أيـــتّـــهــا
الـواسـعـةُ الـعـيـنـان� وسْع الـسّـمـا�
ومالئـــكـــيـــةُ الـــوجه� وسْـع ا�ــدى�
تـخذلُني قـامتكِ الـتي تُشبهُ الـبحر�
كـلـما نـظـرت لـهـا من خـلل اخلجل�
هاتِ يديك� لنمشي على وجهِ ا�اء�
نثـرثر كالـطيـور� ونغـني كالـطيور�
ونـــبـــكي كـــالــغـــربـــاء� إن الـــزمــان
خـــؤون� كــمــا تـــقــولـــ�.. قــلت لك�
تــعــالـي ألمــرّغ قــصــيــدتي بــتــراب

نعليك� وأهذي....!! 
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أعلنت وزارة الـثقافة الـيونانـية االثنـ� أن إيطاليـا أعارت اليـونان �دة ثمـاني سنوات عـلى األقل جزءاً كان بـحوزتهـا من إفريز معـبد البـارثينـون� أحد أهم ا�عالم
األثرية العائدة إلى العصور اليونانية القد�ة� لكي تعرضه في متحف األكروبوليس.وتمثل قطعة اإلفريز قدم إلهة الصيد والبرية واخلصوبة واإلجناب اإلغريقية

أرتميس� وهي من اجلزء اخملصص آللهة أوليمبوس في ا�علم األثري الشهير.
وكانت القطـعة إلى اآلن معـروضة في متحف أنـطونينـو سالينـاس في باليـرمو  بجزيـرة صقليـة اإليطاليـة� وسلّمهـا رئيس بلـدية باليـرمو لليـونان بقرار من وزارة الـثقافة
اإليطالية.واعتبر رئيس الوزراء الـيوناني كيرياكوس ميتـسوتاكيس خالل تسلّم القطعة في مـتحف األكروبوليس اإلثن� أن هذه اإلعارة "خـطوة مهمة" "تفتح الطريق أمام

اتباع متاحف أخرى الطريق نفسه".وأضاف "األهم بالطبع أن يفهم متحف +بريتيش ميوزيوم+ أن الوقت حان لعودة رخام البارثينون (...) إلى مكانه الطبيعي".
وتطالب اليونان لندن منذ عقود بإعادة رخام البارثينون الذي نُزع من ا�عبد في األكروبوليس بأثينا وشحنه الدبلوماسي البريطاني اللورد إجل� إلى ا�ملكة ا�تحدة في
بداية القرن التاسع عشـر.وأكدت السلطات البريطـانية دائمًا أن األفاريز أُخذت بإذن مـن احلكام العثماني� الـذين كانوا يحتلون اليـونان في ذلك الوقت.أما القطعة التي
أعارتها إيطاليا إلى الـيونان� فكان يحتفظ بـها القنصل البريطـاني السابق في صقلية روبـرت فاغان واشترتها جامعـة باليرمو عام ١٨٢٠.وأوضحت وزارة الـثقافة اليونانية أن

من ا�مكن جتديد هذه اإلعارة البالغة مدتها ثماني سنوات

رسالة أثينا
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أمسِكْ تفّاحةَ روحِك ألّا تسقطَ 
فالرّيحُ تراودُ تفّاح األرواح 

من آدمَ حتّى نيوتن 
تتواردُ أسئلة التّفاح 
وسقوط� إثر سقوط ٍ 

ال يهدأُ ..ال يرتاح 
دول� كبرى سقطت .. ودماء� سقطت 

أحالم� سقطت ..
لم يسأل أحد� 

والدّنيا ب� غدوٍّ ورواح 
أمسِكْ تفّاحةَ روحِكَ

أرضَكَ  
أمسِكْ وطنَك ..

في زمن احلاسوبِ هناك جيوش�
من أشباحٍ 

من يدعمها ? من يطعمها ? .. ال تدري
فلسفة� أخرى 

والدّنيا جتري .. جتري 
وهي األخرى ال تدري 

 أين البابُ�
 وال أين ا�فتاح !

الدّنيا تُعتِمُ .. تُعتِمُ .. 
والكلُّ � بال استثناءٍ� يبحثُ 

عن مفتاح .. 

مهالً ..
فالقصّةُ لم تُستكملْ بعدُ...

فإذا الَعتمة طالت 
والنّجمةُ في عزّ اللّيلِ توارت 

اشهقْ في غلس ِ الرّوح وأطلقْها
تصرخُ في وجه احلارسِ وا�لّاح
مزّقْ بأصابع روحِك أستارَ العَتمةِ

أوغلْ في الظّلمةِ 
ابحثْ في عمق ِ دياجيها 

عن سرّ ا�فتاح 
أشعِلْ فانوسَ احلكمةِ في عزمك 

أمسِكْ خيطَ الضّوء ِ وال تقنَط  
سترى العَتمَة تفرط 

وخفافيشَ سراها تسقط
ال تقنَط ..

واصلْ.. واصلْ 
سترى األسرارَ الكبرى 

ويلوح لقلبك مفتاحُ البشرى
فخذ ِا�فتاحَ وقل  :
يا شمسُ تعالي

- قناديلُ الدّنيا  نحنُ -الشّعراءَ
والشجر  العالي 

فتعالي .. يا  شمسُ
تعالي 
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ا�ــقـــدســـة في الــنـــجف االشـــرف وكــربالء
ا�ـقـدسـة وتمـكـن من خالل جلـان مـشـتـركة

من حتديد احلدود ب� البلدين .
في الــــعالقــــات مع تـــركــــيـــا جنـح في ضم
ا�ـوصل الى العراق وافـشل محاولـة تركيا
النـتــزاعـهـا وعـقـدت ا�ـعــاهـدة الـعـراقـيـة -
اإلنـكـليـزيـة الـتـركـية في  5حـزيـران 1926
وتــخـلت تـركـيـا عن كــافـة ادعـاءاتـهـا حـول
ا�ـوصل كـمـا � في هـذه ا�ـعـاهـدة حتـديد
احلـدود الـعـراقـيــة الـتـركـيـة وفي  4تـمـوز
 1931قــام ا�ــلك فــيـصـل بـزيــارة رســمــيـة
لتـركـيـا حـيث كان مـوضع تـقـديـر فائق من
قـائــد تـركـيـا اجلـديـد كـمـال اتـاتـورك الـذي
رافــقــة شــخــصـيــاً فـي زيــارة طـويــلــة الى

استانبول .
وفي  22نـيسان  1932قـام بزيارة رسـمية
أخـــرى إليـــران بـــدعـــوة من الـــشـــاه رضـــا
بـهلـوي و� خالل الـزيـارة عـقـد مـعـاهدات
جتاريـة وقنصلية . في السـياسة الداخلية
كـان يــؤكــد عـلى أهــمــيـة تــوحـيــد الــهـويه
الــعــراقــيــة ودعم الــتــوجــهــات لــتــشـجــيع
الصـناعـة والزراعـة والتعـليم كـان اليفضل
استـخدام العنف حلل ا�شـاكل مع اإلنكليز
او مع الـعشـائـر وكـان يـعتـقـد ان االحـترام
ا�ــتـــبــادل واحلـــكــمـــة هي أســـاس احلــكم

الرشيد .
من أولــــويــــات أهــــدافه فـي الــــســــيــــاســـة
اخلــارجـيـة كـان قـبــول الـعـراق عـضـواً في
عـصـبــة األ� والـذي حتـقق في  3تــشـرين
األول  1932وفي احلــفــلــة الــكــبــرى الــتي
أقـامتهـا آمانة العـاصمة في  6تـشرين اول
 1932بــدأ ا�ــلك فــيــصل بــاحــسـن صــحـة
وعــافـيــة وسـعــادة غـامــرة والــقى خـطــابـاً

رائعاً بهذه ا�ناسبة الرائعة .
حـفلة كـبرى فـي أمانـة العـاصمة  6تـشرين
األول  1932�ـناسبة قبول العراق عضواً
في عــصـبـة األ� ومــقـتـطــفـات من خـطـاب

ا�لك
 اشــكـر الـلـه واهـنئ نــفـسي وشـعــبي عـلى
هـذا الــيـوم الـذي نـفــضـنـا فــيه غـبـار الـذل
وفــخــرنــا بــعــد جـدال ســيــاسـي دام ســنـة
بـاالمـاني الـكـبـرى الـتي كـنا نـصـبـو الـيـها
وهي الـغـاء االنـتــداب واعـتـراف األ� بـنـا
وبــانـنـا أمــة حـرة ذات سـيــادة تـامـة وأرى
نـفسي سعـيداً ان اصرح بـان هذا الفوز لم
يـكن ثـمـرة جــهـد شـخص او اشـخـاص بل
هـو مـحـصـول سـعي أمـة بـاجـمـعـهـا حـيث
كانـت في اثنـاء هـذا اجلهـاد مـثـاالً للـصـبر
واحلــكـمــة وطـول األنــاة وهــا هـو عــلـمــنـا
احملـبـوب يخـفق مع أعالم الـدول األعـضاء

في عصبة األ� جنباً الى جنب .
لقـد قطـعنـا هـذه ا�رحـلة الـشاقـة احملفـوفة
بـاخملاطر وها نحن عـلى أبواب عهد جديد
تتـولى فـيـها بالدي ا�ـسـؤولـية الـتـامة من
تــدبــيـر شــؤونــهــا وإدارة مــقــدراتــهـا . ان
مــســتــقــبل األجـيــال الــقــادمـة وكــرامــتــهـا
منـوطان �ا تقوم به في السنوات القادمة
من االعـمال وليـعلمـوا ايضاً ان األ� التي
دخـلت في مـصافـهـا سـوف تـرقب اعـمـالـنا
فـإمـا سـتـحكـم علـيـنـا بـأننـا غـيـر صـاحل�
لـنـكــون اقـرانـاً لـهم او سـيـحـقق من ظـنـهـا
بـاننـا احـفاد أولـئك االمـجاد الـذين اقـاموا
مدنـية استنـار العالم بضوئـها حتى اليوم
فالـى التـسابق في مـضمـار الرقي والـتقدم

ادعو جميع شعبي للوحدة .
ولـكن ا�ـلك فـيـصل ظل يـعـاني من الـعـديـد
من ا�ـشاكل الـصـحيـة ونـصحه األطـباء ان
يـقــلل من جـهــوده وحـرصه وفي  7أيــلـول
 1933تـوفى ا�لك في احد زيـاراته جلنيف
وكــان مــعه ا�ــلـك عــلي ونــوري الــســعــيــد
ورسـتم حيدر وحتـس� قـدري وفي النفس
األخــيــر قــال (انــا مــرتــاح قــمت بــواجــبي
خــدمت االمــة بــكل قــواي لــيــســر الــشــعب

بعدي بقوة واحتاد) .
بوفـاة ا�ـلك فـيـصل فـقد الـعـراق قـائـداً فذاً
شـجـاعــاً حـكـيـمــاً حـلـيـمــاً يـؤمن بـاحلـوار
والدبـلوماسية وعند وفاته وبعد اثنا عشر
عــامــاً من حــكــمه خــلق دولــة مـوحــدة هي
األكــثـر تـقـدمـاً في الــشـرق األوسط يـومـئـذ
وأصبـحت الـنمـوذج للـدوله الـعربـية . لـقد
نـــقل الى الـــعــراق خـــبــراته الـــعــســـكــريــة
والــدبـلــومـاســيـة وبــوفـاتـه تـرك فــراغـاً لم
يـتمـكن من ملـئه أي قـائد او رئـيس عراقي
من بــــعـــده او االســـتــــفـــادة من حــــكـــمـــته
وجتـاربه. بـوفاة ا�ـلك فـيـصل كـان قـد ترك
إرثــــــاً عــــــظــــــيــــــمـــــاً فـي احلــــــكم واإلدارة
والدبـلـوماسـية واهم الـوثائق الـتي تركـها
هي مــذكـرته الــشــهـيــرة ونــظـراً لـالهـمــيـة
الـبـالـغـة �ــا ورد في هـذه ا�ـذكـرة رأيت ان
ادون منـها مـقتـطفـات واسعـة النهـا التزال
تـؤلف قـاعـدة رئـيـسيـة في احلـكم واإلدارة

والقيادة.
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كــان ا�ــلك فـــيــصل األول قــد كــتب مــذكــرة
مـطولـة تـتضـمن آراءه وأفـكـاره عن أحوال
العـراق ومستـقبله �ـناسبـة عقد ا�ـعاهدة
الـعراقية  –الـبريطانـية لسنة  1930وقرب
انـتمـاء الـعـراق الى عـصـبـة األ� في سـنة
 1932وأعــطى نـســخــاً مـنــهــا إلى جـعــفـر
الــعــســكــري ويــاسـ� الــهــاشــمـي ونـوري
الـسعيـد وناجي الـسويـدي وناجي شوكت
وعــلي جـودة وجـعــفـر أبـو الــتـمن وبـعض
الــوزراء طـالـبـاً إلـيـهـم أبـداء مـا لـديـهم من
مـالحـــظـــات وآراء حـــول مـــا جـــاء فـــيـــهــا
بصـراحة تـامة وفيـما يلي بـعض نصوص

مذكرة ا�لك فيصل:
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كـنت منـذ زمن طويل أحس بـوجود •
أفــكـــار وآراء حــول كــيـــفــيــة إدارة شــؤون
الـدولـة عـنــد بـعض وزرائي ورجــال ثـقـتي
غـير أفـكـاري وآرائي وكـثيـراً مـا فـكرت في
األسباب الباعثة لذلك وفي األخير ظهر لي
بــأن ذلـك كــان ولـم يــزل نـــاشـــئـــاً من عــدم
وقـوفـهم تـمـامـاً عـلى أفـكـاري وتـصـوراتي
ونــظــري فـي شــؤون الــبالد وفـي كــيــفــيــة
تشـكيلهـا وتكوينـها والسيـر بها نظراً الى
مـا أراه من الـعــوامل وا�ـؤثـرات احملــيـطـة
بهـا وا�ـواد االنـشائـيـة ا�ـتيـسـرة وعوامل
الــتـخــريب والــهــدم الــتي فــيــهــا كـاجلــهل
واخــتالف الــعــنــاصــر واألديــان وا�ــذاهب
وا�ــــيــــول والـــــبــــيــــئـــــات لــــذلـك رأيت من
الــضــروري أن أفـــضي بــأفــكــاري وأشــرح
خـطتي في مكـافحـة تلك االمـراض وتكوين
ا�ـمـلــكـة عـلى أسـاس ثـابت وأطـلع عـلـيـهـا
أخـصائي �ن اشـتـركوا وإيـاي في الـعمل

وأني اخلص خـطـتي مـخـتـصـراً بـجـمـلـته
حتـت هـذا وبـعــد ذلك أتـقــدم الى تـفــصـيل

نظرياتي ومشاهداتي: 
ان الـبالد الـعـراقـيـة هي من جـمـلـة •
الـبــلـدان الـتـي يـنـقــصـهـا أهم عــنـصـر من
عــنــاصـر احلــيــاة االجــتــمــاعــيــة ذلـك هـو
الـوحـدة الـفــكـريـة وا�ـلـيـة والـديـنـيـة فـهي
واحلالـة هذه مبعثرة القـوى منقسمة على
بعـضـها يـحتـاج سـاستـهـا الى ان يكـونوا
حـكـمـاء مـدبـريـن وفي عـ� الـوقت أقـويـاء
مادة ومـعـنى غـير مـجـلـوب� حلـسـيات أو
أغراض شـخـصيـة أو طائـفـية أو مـتطـرفة
يــداومـون عـلى سـيــاسـة الـعـدل وا�ـوازنـة
والـقوة معاً عـلى جانب كبـير من االحترام
لتـقـالـيد األهـالي ال يـنـاقدون الى تـأثـيرات
رجعـية أو الى أفكار متطرفة تستوجب رد

الفعل .
في اعـتقـادي وان كـان العـمل شـاقاً •
ومـتـعـبـاً إال انه لــيس �ـا يـوجب الـيـأس
والـتـخوف إذا عـولج بـحـكـمـة وسداد رأي
وأخالص إذا قــامت احلــكــومــة بــتــحــديـد
خطة معينة وسارت عليها بجد وحزم فان
الـــصـــعـــوبـــات جتـــابه وبـــارقـــة األمل في

الرسوخ السياسي تزداد نوراً ).
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بــعـــد وصــول جــثـــمــان ا�ــلـك الــراحل من
جــنـيف بـويع ابـنه الــوحـيـد األمـيـر غـازي
ملـكاً عـلى العراق ومـنذ الـبداية كـان هناك
خشـية عـند بـعض السـياسـي� الـعراقـي�
انه ال�ـتـلك ولو جـزءً من صـفـات ابيه في
االداره واحلـكم ولم يبدي اهـتمامـاً خاصاً
بــشـؤون الــبالد ومـشــاكـلــهــا ولم يـتــعـمق
�ـعـرفة أحـوال الـعـراق وكـان يـفـتـقـد الى
ا�ــبــادرات وكــان مــتــأثـراً الـى حــد كــبــيـر
بنـزوات نخـبة صـغيـرة من الضـباط ومـنذ
الـيوم األول افـتـقـد ا�لك غـازي الى بـطـانة
من رجـال اخلـبـرة يـهـيـؤه لـقـيـادة الـعراق
ويــبــعـــدوه عن الــصـــراع بــ� احلـــكــومــة
واجلــيش الـــذي تــفــجـــر في عــهـــده بــعــد
انـقالب الـفـريق بـكـر صـدقي رئـيس اركـان
اجلــيش والـــذي كــان من ابــرز تــداعــيــاته
اغتـيـال الـفـريق جـعـفـر الـعـسـكري في 29
تــشــريـن الــثــاني  . 1936وقــد أثـــار هــذا
احلـدث هزه عـنـيـفة لـدى الـشـعب الـعراقي
في ضــوء تــاريخ الــفــقــيــد كــأحــد ابــطــال
احلــرب الـعــا�ـيــة األولى وابـرز الــقـيـادات
العـسكريـة في الثورة الـعربيـة إضافة الى
كــونه الـقـائــد ا�ـؤسس لـلـجــيش الـعـراقي
وا�ـساعد األ�ن لـلملك فـيصل األول وبعد
فتـرة وجيزة أجبر رئـيس احلكومة ياس�
الــهــاشـمـي عـلى تــرك الــعــراق وعــهـد الى
حـكـمت سـلـيـمـان بتـألـيف حـكـومـة جـديدة
وقد دبـر اغتـيـال الفـريق جعـفر الـعسـكري
من قــبل الــفــريق بــكـر صــدقي شــخــصــيـاً
و�ـــؤامـــرة خـــالـــيه عن الـــقـــيم ا�ـــدنـــيــة
والعـسكـرية حـيث ع� أربـعة من الـضباط
ا�غـامرين باغتيال الـفريق العسكري الذي
كــان يــحــمـل رســالــة من ا�ــلك غــازي حلل

االزمة.
ان الـضـعف الــذي اظـهــره ا�ـلك غـازي في
إدارة االزمـة أفقده اثـنان من اقـوى انصار
ابــيـه وهـمــا الــفــريق جــعــفــر الــعــســكـري
ويــاســ� الــهــاشــمـي وكــان انــقالب بــكــر
صـدقي سـابـقـة خـطيـرة اضـعـفت اجلـيش
واحلـكومة معـاً وبعد أقل من عام وفي 11
آب  1937� اغـتـيـال الـفـريق بـكر صـدقي
فـي نـادي الــضـبــاط في ا�ــوصل مع قــائـد
الـقوة اجلـويـة محـمد عـلي جـواد وهو في
طــريــقــة الى تــركـــيــا حلــضــور مــنــاورات

عسكرية .
ومنذ ذلك الوقت ظلت الصراعات متأججة
داخل ا�ــؤســسـة الــعــســكـريــة وبــ� قـادة
اجلـيش واحلـكـومـة ا�ـدنيـة ومن ا�ـؤسف
ان بـــعض الـــقــيـــادات ا�ــدنـــيــة ســـاهــمت
بـتـشـجـيع اجلـيش بـالـتـدخل في الـشـؤون
ا�دنـية وعملوا عـلى كسب ود القادة منهم
كــمـا سـعــوا لـكـسـب ود رؤسـاء الـعــشـائـر
وفـشـل الـقـادة ا�ـدنــيـون الـتـقــلـيـديـون في
وضع أسس عـملـيـة للـتـعاون بـ� اجليش
واحلـكومة وفي مقدمـة هؤالء القادة نوري
الـــســـعــــيـــد صـــاحـب اخلـــبـــرة ا�ــــدنـــيـــة
والـعــسـكـريـة وا�ــسـتـشــار ا�ـقـرب لــلـمـلك
فيصل الذي ترأس الوزارة العراقية أربعة
عـشر مـرة ولـكـنه كـان مـسـتـبداً فـي احلكم
يــكــره الـتــغــيــيــر ويـرفـض احلـوار وفــتح
األبـواب لــلـشـبـاب ا�ــثـقف لـلــمـشـاركـة في
صنع الـقرار وكان حليفاً لـبريطانيا مؤيداً
لـسـيـاسـتهـا فـي الـعراق والـشـرق األوسط
ويــعــتـقــد انــهــا دائــمـا عــلى صــواب وفي
اخلــمـسـيـنـيـات مـن الـقـرن ا�ـاضي اصـبح
واضحـاً لدى بـريطـانيـا ان نوري الـسعـيد
يفـتـقـد الى شـعـبيـة الـرأي الـعـام الـعراقي
وانه لم يـعد مؤثراً وأفـهمته ان األفضل له
تــرك الـسـاحــة الـســيـاســيـة واخلــلـود الى

الراحة. 
ان الــتــدخالت الــعــســكــريــة في الــشــؤون
ا�ــدنـيـة اضــعـفت كــافـة احلــكـومـات وذلك
بسـبب غياب الـقيادة الـسياسـية احلكـيمة
الــتي كـان من ا�ــفـروض ان �ـثـلــهـا ا�ـلك
غـازي والـذي لم يــتـمــكن من إدارة الـدولـة
وفق صالحـــيـــاته . وبــعـــد مـــقــتـــله في 4
نــيـــســان  1939في ظــروف التـــزال حــتى
الــوقت احلــاضــر غـامــضــة اعــلن مــجـلس
االمة تع� األمير عبد االله أخ ا�لكة عالية
وصــيـاً عــلى الـعــرش حلـ� بــلـوغ األمــيـر
فــيـصـل الـثــاني الــسن الـقــانــوني العـتالء

العرش .
وقـد ثبت �ـا اليـقـبل الشك ان هـذا الـقرار
كان خـاطـئاً فـلم يكن األمـير �ـتلك صـفات
احلـكم واخلـبــرة وكـان من االوفق تــعـيـ�
األمــيــر زيــد بن احلــســ� لــهــذا ا�ــنــصب
ولــكـنـه اسـتــبــعـد النـه مـتــزوج من ســيـدة
تــركـيــة وقــد فـشل األمــيــر عـبــد االله مــنـذ
الــبـدايــة وفي االزمـة بــ� حـكــومـة رشــيـد
عــالي وبــريـطــانـيــا فــشل في إدارة االزمـة

وانصاع للقرار البريطاني .
وعـندمـا تـولي األمـيـر عـبـد االله الـوصـايا
عــلى الــعــرش عــام  1939كــانت الــغــيــوم
الــســيــاســيـــة الــدولــيــة ســوداء واحلــرب
العـا�ية الثانية على األبواب وكان العراق
بحـاجة الى قـيادة سـياسـية حـذقه لتـبعده
عـن الـــصــــراعــــات الـــدولــــيــــة ان احلـــرب
الـعراقـية  –الـبريـطـانيـة في مايس 1941
كـانـت حـصــيـلــة إصــرار بـريــطـانــيــا عـلى
احــتالل الــعــراق حلــراســة طــريق الــهــنـد
وحــمـايـة اخلـلــيج الـعـربي الــذي يـحـتـوي
عـــلـى اهم مـــكــــامن الـــنـــفـط الـــضـــروريـــة
لـــلـــمـــجـــهـــود احلـــربي . وكـــان االحـــتالل
البـريطاني للعراق مناقضاً �عاهدة 1930
الـعـراقـيـة الـسـاريـة ا�ـفـعـول الـتي تـسـمح
لـبريـطـانيـا في وقت احلـرب مرور قـواتـها
عـبر العـراق وليس الـبقـاء فيه ومـا حصل
هـو ان العـراق اصـبح من ساحـات احلرب
البـريطـانيـة واسست الـقيـادة البـريطـانية
مــعـسـكـرات فـي كـافـة انـحــاء الـبالد تـضم
أكثر من  150الف جـندي من البريـطاني�
والهنود ورعايا ا�ستعمرات البريطانية .
انـتفض الـشعب الـعـراقي �عـارضة قـوية
لالحـــتالل الـــبـــريـــطـــاني وارتـــفـع صــوت
الرفـض لسـياسـات نوري الـسعـيد بـالذات
الــذي كـان وراء قـرار احلـكـومــة الـعـراقـيـة

بإعالن احلرب على ا�انيا وإيطاليا .
واتـخـذ الــقـادة الـعـسـكـريـون الـذي لـقـبـوا
(بـــا�ـــربع الـــذهـــبي ) قـــرار احلـــرب عـــلى
بريـطانـيا بدعم شـعبي واسع النـطاق وقد
شجـعهم عـلى هذا الـقرار الـنجـاحات التي
احــرزهــا اال�ــان في الــســاحــات االوربــيـة
ودعم بـعض القيـادات العربـية مثل احلاج

ام� احلسيني مفتي فلسط� .

ومن اجلـديـر بـالـذكـر ان قـرار احلرب عـلى
بـريطـانـيـا لم يـصـدر عن مـجـلس االمة وال
حـتى من الوزارة باستثناء رئيس الوزارة
رشــيــد عـالي الــكــيالني كــمــا انه لم يــجـد
تقـييم حـقيقي �ـتطـلبات هـذه احلرب التي
لم تـكن ب� طرفـ� متـكافـئ� كـما لم يدرك
الـقــادة الـعـسـكـريــون الـعـراقـيـون ان قـرار
احــتالل الـعـراق كـان قـراراً اســتـراتـيـجـيـاً
بريـطانياً صادراً من أعـلى ا�ستويات وقد
أصـر ونسـتـون تشـرشل عـلى دعم الـقوات
البـريطـانـية في الـعراق بـقـوات بريـطانـية
في اجلـبهة الغربيـة من مصر والتي كانت
تــــقـــاتل جــــيـــوش رومل وعــــنـــدمـــا رفض
اجلـنرال ويـفل الـبـريـطـاني أشـار تـشرشل
ان الـبـصـرة اهم من اإلســكـنـدريـة واصـدر

أمر بأقالة اجلنرال  .
وكــانت نـتـيـجـة تـلك احلـرب وخـيـمـة عـلى
الـعراق وأصر األمـير عبـد االله على اعدام
الـقـادة األربـعـة وقـد سانـده في ذلـك نوري
السـعيد وكان هـذا القرار متـسرعاً يتصف
بــعـدم احلــكــمــة النه كـان مــوضع انــتــقـاد
شــديــد ومـعــارضــة قــويــة لــدى مــخــتــلف
األوسط الـعراقـيـة وخصـوصـاً ضد األمـير
عـبـد االله والـنـظــام ا�ـلـكي وضـد شـخص
نــوري الــسـعــيــد الـذي كــان من ا�ــفـروض
بــحــكم خــلــفـيــته الــعــسـكــريــة ان يــنـصح
الــوصي بــعـــدم االقــدام عــلى هــذا الــعــمل
الشـنيع ويـوصي بالعـفو عنـهم ور�ا كان
هــذا الـــقــرار اخلـــاطئ وراء الـــقــرار الــذي
اتــخـذ صــبــيــحـة الــرابع عــشــر من تــمـوز
 1958بأبـادة الـعائـلـة ا�ـلكـيـة الـهاشـمـية
والــذي كــان ايـــضــاً عــمـالً وحــشــيـــاً بــكل
ا�قـايـيس قدم انـطـباعـاً سـيئـاً عن الـعراق

وقادته .
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في اعـقاب احلـرب العـا�يـة الثـانية •
وخـصوصاً بعد انضمام العراق الى حلف
بـــغـــداد عــام  1955� تــطـــويـــر اجلــيش
الــعـراقي وجتـهــيـزاته وقــدراته الـقـتــالـيـة
وقـوته اجلويـة وكـان يـقود اجلـيش هـيـئة
اركـان من الطراز األول و� تـدريب العديد
من صفـوة ضباطه في الـكليات الـعسكرية
الــراقــيــة في الــعــالـم مــثل ســانــد هــرست

وكمبرلي ووست بوينت وكويتا 
قـادت فصـائل من اجلـيش الـعراقي •
ثـورة  14تـمـوز  1958و� الـقــضـاء عـلى
العـائلـة ا�الـكة بوحـشيـة بالـغة وبـعد يوم
واحـــد من الـــثـــورة انـــدلع الـــصـــراع بــ�
قــادتـهـا الـزعـيم الـركـن عـبـد الـكـر� قـاسم
والـــعـــقـــيـــد الـــركن عـــبـــد الـــسـالم عــارف
وســاهـــمت األحـــزاب الـــوطـــنــيـــة في شق
صـفــوف اجلــيش وفي األيــام األولى تـمت
إزاحـة عدد مهم من الـرتب العالـية اخلبرة
من مـراكزها الى الـتقاعـد واصبح اجليش
الــعـراقي لـعــبـة في الــصـراعـات بــ� عـبـد
الــــكــــر� قــــاسـم وعــــبــــد الــــسالم عــــارف
والـقومـيـ� العـرب وحـزب البـعث الـعربي
االشـــتـــراكي . في عـــام  1963قـــاد حـــزب
الـــبــــعث الـــعـــربـي االشـــتـــراكـي انـــقالبـــاً
بـالتعـاون مع عدد من ا�ـراتب القـومية في
اجلـــيش وتـــمت الـــســـيـــطــرة عـــلى وزارة
الدفـاع واغتـيال الـزعيم عـبد الـكر� قاسم
واعــوانه وبـقــســوة بـالــغــة . وبـعــد فــتـرة
قــصـيـرة وفي لـعـبــة االنـقالبـات اسـتـخـدم
الـــعـــقــــيـــد عـــبــــد الـــسالم عــــارف رئـــيس
اجلـمـهـوريـة فـصـائل عـسـكـريـة مـوالـيه له
الزاحة الـقيادات البعثيـة التي تمكنت بعد
خـمس سنوات وفي عام  1968وبالتعاون
مع الــقـيــادات الـعــســكـريــة داخل الـقــصـر
اجلمـهوري وا�والية للرئيس عبد الرحمن
عـارف من السـيـطـرة عـلى الـعـراق بـأكـمله

بعد إزاحة حلفائهم في االنقالب .
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مـنذ عام  1968-1958أضـعفت ا�ـؤامرات
واالنـقالبـات العـسـكـريـة اجلـيش الـعراقي
الذي كـان بعـد في مقـدمة جـيوش ا�ـنطـقة
تدريـبـاً وتسـليـحاً . ولـكن جـرى استـنزافه
من قـــبـل الـــقــــيـــادات الــــســــيـــاســــيـــة في
الـصراعات الداخـلية واحلـروب اخلارجية
وســيــطــر حــزب الـبــعث عــلـى احلـكـم عـام
 1968وبــدأ بــالـــســيــطــرة عـــلى الــقــوات
ا�ــســلـحــة وتــدريــجــاً أصــبــحـت الــقـوات
ا�ـسـلـحـة وقـوى األمـن الـداخـلي وأجـهـزة
اخملـابـرات جزءً اليـتـجـزأ من احلـزب الذي
تـــــخــــلـى عن كـل مــــبـــــادئـه في احلـــــريــــة
واالشـــتــراكـــيــة . وفي عــام  1979اصــبح
الـعراق مـهد احلـضارات اإلنـسانـية واقدم
الـدول احلـديـثـة في الـشـرق الـعـربي حتت
حـكم رجل واحـد اعـطى نـفـسه صالحـيات
احلـــرب والــســـلم وصــاحـب الــقــرار األول
واألخـــيـــر فـي الـــســـيــــاســـة الـــداخــــلـــيـــة
واخلـارجيـة وظل حـتى األخـيـر يـعـتـقد ان
الـقوة والعـنف واحلرب هي أساس احلكم
ولم يـكن �لك صفة مهمة لدراسة االزمات
وإيــجـاد احلــلـول وهي احلــكـمــة واخـضع
الــعــراق الى حــروب عـبــثــيـة كــان من اهم
نــتـائــجــهـا تــدمــيــر اجلـيـش الـعــراقي في
حــروب مـتــعــاقــبــة وتـرك الــعــراق مــدمـراً
مـــهــمــشــاً وبــســبب احلــرب الــعــراقــيــة –
اإليـرانـيـة لم يـشـهـد الـعراق أي تـطـور في
الـنمـو ثم كـانت احـداث غـزو الـكـويت وما
تـبعـها من حـصـار اقتـصادي خـانق فرض
عـلى الــعـراق مـنـذ آب  1990اعـقـبه حـرب
مـدمرة قادتـها الـواليات ا�ـتحـدة وعدد من
الــدول ا�ــتــحــالـفــة مــعــهـا دامت لــلــفــتـرة
17كـانون الـثـاني وحتى  28شـباط 1991
واسـتمر احلصار وبـات العراق يعيش في
عـزلة تامة عـن محيطـة العربي واإلسالمي

وعن دول العالم ..
كـان من اهم تـداعـيـات حــكم نـظـام الـبـعث
في العـراق ورئيسـه الديكـتاتور وا�ـستبد
تـدمـيـر الــقـوات ا�ـسـلـحـة الـعـراقـيـة الـتي

كانت مفخرة العراق ومفخرة العرب .
ومن ا�ـؤلم حقـاً ان الـعـراق الذي بـامـكانه
ان يــصـبح ا�ــشــعل الــذي يـبــدد الــظـلــمـة
احلـالــكـة الــتي تـســود أجـواء مــنـطــقـتــنـا
اصـبح يستـجدي العـون من دول فقيرة أو
شامـته او عمـيله واصـبح مسـرحاً لـنشاط
اخملــابـرات ا�ـعـاديــة األجـنـبــيـة وا�ـوسـاد
وغـدت الــفـضـائـيــات اإلخـبـاريـة الــعـربـيـة

تنتشي وتغتني من اآلم العراقي� .
في  9نـيسان  2003سـقط النـظام الـبعثي
في الـعـراق وفي نـفس الـيـوم اصـدر حاكم
الــعــراق و�ــثل الــواليــات ا�ــتــحــدة بـول
بر�ـر أمراً بحل القوات ا�سلحة العراقية
. ان الـغاء جـيش بـحجم اجلـيش الـعراقي
�ــؤســســاته الــتــدريــبــيــة والــصــنــاعــيـة
والتجهيزية والتعليمية والصحية البد ان
يـتــرك آثــاراً سـلــبــيــة عـلى مــجــمل هــيـكل
الـدولة اجلديدة لقـد كانت جتربة االحتالل
ا�رة لـلعراق درساً بليـغاً ينبغي ان تأخذه
الدولـة الولـيدة والـقابـضون عـلى السـلطة
فـيهـا في مـوازنة الـقـدرات واإلمكـانات مع
األهـداف وان تكون عملـية اتخاذ قرار هام
وحــيـوي مـثل الـقــرار الـذي اتـخـذه بـر�ـر
مسـتـندة الـى أجهـزة مـؤسسـاتـيـة تعـتـمد
الـرصانة والـعقالنيـة وموازنـة البدائل في

عملية اتخاذها القرار .
وبعـد سقـوط ا�وصل ومـدن عراقـية مـهمة
بـأيدي إرهاب داعش شعر اجلميع بأهمية
تـعـزيـز الـقـدرات الـعـسـكـريـة الـعـراقيـة من
كـافـة الـنـواحـي الـتـدريـبـيـة والـتـجـهـيـزيـة
واحلـــصــول عــلى احـــدث وارقى ا�ــعــدات
والــقـدرات اجلــويـة الــتي تـتــنـاغم وتــقـدم
الـتـكـنـلـوجـيـا الـعـسـكـريـة ا�ـعـاصـرة ومن
حـسن احلـظ ان الـدولــة اجلـديــدة جنـحت
في استكمال مشاريعها الدفاعية وكان من
اهم ثـــمــراتـــهـــا حتــريـــر ا�ـــوصل وا�ــدن
األخــرى احملـتــلــة بــالـتــعــاون مع احلــشـد

الــشــعــبـي وهــنــاك قــنــاعــة ان اســتــكــمـال
حــاجـات الـقــوات ا�ـســلـحــة وبـروز جـيش
قـــوي ومـــعـــاصـــر يــتـــنـــاغم مـع الــتـــاريخ
الـــعــســكــري لــلــجــيـش الــعــراقي الــبــاسل

ضرورة بالغة للعراق اجلديد.
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بــدأ الـعــراق ومـنــذ تـأســيــسه كـدولــة عـام
 1921اهــتــمــامــاً مــلــحــوضــاً بــالــتـعــلــيم
والـصحـة وبـنـاء الـطـرق واجلـسـور وبـناء
صنـاعة نفـطية طمـوحة وبدأ الـعراق ومنذ
مــنـتـصف الــثالثـيــنـات من الــقـرن ا�ـاضي
بـــإرســال الــبــعــثــات الــعـــلــمــيــة الى ارقى
جـــامـــعــات الـــعــالـم وقــد ســـاهـــمت ا�ــرأة
الــعــراقــيـة فـي هـذه الــبــعــثــات الـعــلــمــيـة
واحتـضن العراق مـعالم سيـاحية وثـقافية
وديـنــيـة أصـبـحت مـثالً لـالقـطـار الـعـربـيـة
واجملـاورة وبدأ العراق مـنذ النصف األول
من خــمــســيــنــات الــقــرن ا�ـاضـي بــاعـداد
وتـنـفيـذ خـطـة طمـوحـة لـلتـنـمـية الـشـامـلة
فـــأسس "مـــجــلـس االعــمـــار" وخـــصص له
عــائـدات الـعـراق الــنـفـطـيــة والـتي لم تـكن
كبـيرة حتى �قـياس تلك األيام بـسبب قلة

الصادرات النفطية .
وشهـد العراق اسـتكمـال شبكـة واسعة من
الـسـدود واخلـزانـات االروائـيـة كـمـا شـهـد
بـنــاء شــبـكــة واســعـة من الــطــرق الـبــريـة
والــســكك احلــديـديــة واخلــطــوط اجلــويـة
العراقية كما شهد ازدهار الزراعة وارتفاع
حـجم الصـادرات الزراعـية . وفي مـنتصف
اخلـمـسـينـات مـن القـرن ا�ـاضي تـأسـست
جـامــعـة بـغـداد الــتي أصـبـحت بــعـد فـتـرة
قصـيـرة من اهم جامـعات ا�ـنطـقة والـعالم
واسـتــقــطـبت الــعــديـد من طــلــبـة األقــطـار
العـربية واألجـنبيـة واستضـافت العشرات
من النـخب العلميـة العا�ية لـلتدريس فيها
. ونــفـذت وزارة ا�ـعــارف الـعـراقــيـة خـطـة
طــمـــوحــة الرســـال الـــبــعـــوث الــعـــلــمـــيــة
للـدراسات الـعليـا الى اهم جامعـات العالم
وفـي عام  1958كــان أكـثـر من  400طـالب
عـراقي قـد عـادوا مـن تـلك اجلـامـعـات وهم
يحـمـلـون درجـة الـدكتـوراة أو ا�ـاجـسـتـير
وهذه الـنـخب الـعـلـمـيـة هي الـتي سـاهمت
في تـــأســـيـس ا�ـــؤســـســـات الــــنـــفـــطـــيـــة
والتـعلـيمـية والـصنـاعيـة والزراعـية وبـعد
فـترة قـصـيـرة اصبـح عدد كـبـيـر من هؤالء
اخلـريج� أعضـاء في مراكز اتـخاذ القرار
في شـركات الـنـفط ومـؤسـسـات الـصـنـاعة
والــزراعـة وأســاتــذة في مـخــتــلف كـلــيـات
جامـعة بغـداد وتعاقب عـلى رئاسـة جامعة
بـغداد ثالثـة من كـبار عـلـماء الـعراق األول
الـدكتـور مـتي عـقـراوي وهـو مـسيـحي من
ا�وصـل والثاني الدكـتور عبد اجلـبار عبد
الله وهـو من الـطـائفـة الـصابـئـة ا�نـدائـية
والثـالث هـو الدكـتـور عبـد الـعزيـز الدوري
من مـدينة الـدور وهو مؤسس كـلية اآلداب
والعـلوم والتي لعبت دوراً مـهماً بالتعاون
مع شقـيـقاتـها كـليـة احلـقوق وكـليـة الطب
وكـلــيـة الـهــنـدسـة وكــلـيـة الــصـيـدلـة ودار
ا�عـلمـ� العالي في تـقدم الـعلوم وا�ـعرفة
وتـطورت في الـعـراق مـؤسـسات قـضـائـية
وثقـافية ودينية مـهمة إضافة الى تأسيس
اجملــــمع الـــعـــلـــمـي الـــعـــراقي عـــام 1947
بـرئــاسـة الــشـيخ مـحــمـد رضــا الـشــبـيـبي
لــيــصــبح من اهـم اجملــامع الــعــلــمــيــة في

العالم العربي .
واســتــضــافت اجلـــامــعــات وا�ــؤســســات
الـعــلـمــيـة والــصـحــيـة في الــعـراق اعـداداً
كبـيرة من اهم علماء العـالم للتدريس فيها
وبعـد فترة قصيرة ظـهرت جامعات جديدة
في ا�ـوصل والبـصرة وتـأسـست جامـعات

أخرى في كافة محافظات العراق .
وبــا�ـقـابل هـنـاك الــيـوم آالف من الـعـلـمـاء
الـعـراقــيـ� يـعـمـلـون فـي جـامـعـات الـعـالم
ومعـاهده العلمية والتوجد دولة في العالم
إال وحتتـضن جالية عراقيـة منها عدد مهم
يــدرسـون في جـامـعــاتـهـا او يــعـمـلـون في
مـؤســسـاتــهــا االقـتــصـاديــة او الــصـحــيـة
والـيوم يـتواجـد في بـريطـانيـا فقط 3500
طــــبـــيب عـــراقـي وهـــنـــاك عـــدد آخـــر �ن
يـــــحــــرزون اعـــــلـى اجلــــوائـــــز فـي ضــــوء
ابـتكـاراتهم واخـتراعاتـهم وفي عام 2019
حـــاز الـــعـــالم الـــعـــراقـي االصل اخملـــتص
بـالــفـيـزيــاء الـذريـة جــمـيل اخلـلــيـلي عـلى
تقـدير ا�لـكة الـيزابيث ضـمن عشرة عـلماء
من اهـم عــلـــمـــاء بــريـــطـــانــيـــا والنـــنــسى
ا�هـندسـة ا�بـدعة زهـا حديـد التي يـتحدث
عــنـهــا الــعــالم �ــا أجنــزتـه من عــبــقــريـة
وجتـديد في فـنـون الـعـمـارة احلـديـثـة وقد
تركـت آثاراً هندسـية رائعة في كـافة انحاء

العالم .
والى جـانب ذلك هناك الـعديد من ا�ـبدع�
الــعـــراقــيــ� حــول الـــعــالم تــفـــتــخــر بــهم
جامـعاتـهم ومؤسـساتهم ولـكنـهم منـسي�
من قـبل ا�ؤسـسات الـعراقـية وانـا في هذا
اجملـال ادعــو الى تــأســيس وزارة خــاصـة
بـعـنـوان (إدارة خـاصـة لـشـؤون الـكـفـاءات
العـراقية في اخلارج ملحقة بوزارة العلوم
والتـكـنـلوجـيـا تـتعـاون مع وزارة الـتـعـليم
الـعـالي وا�ـلـحـقـيـات الـثـقـافـيـة والـعـلـمـية

العراقية في اخلارج) .
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ان مـائة عام من تـاريخ الدول لـيست قلـيلة
وفي ضـوء القدرات االقتـصادية والـبشرية
والعـلميـة التي �لـكها الـعراق إضافة الى
موقـعه اجلـغرافي واالسـتراتـيجي ا�ـتمـيز
الـى جانب أهـمـيـته الـديـنـية الـرفـيـعـة فـقد
تــوقع الــكــثــيــر من ا�ــؤرخــ� وا�ــفــكــرين
والـسياسـي� ان الـعراق قـد يصـبح احدى
الـدول ا�تقدمة فـي الشرق األوسط والعالم
فــاذا به الـيــوم يـعــاني من جـمــلـة امـراض
افـقدته القـدرة على الـتقـدم وهذه االمراض
هي سـيــاسـيـة واقــتـصـاديــة واجـتـمــاعـيـة
وأمنـيـة . ورغم صـحة مـا يـقـول الكـثـيرون
من ان بــعض أســبــاب تــبــاطــؤ الــنــهــضـة
الـــعـــراقــيـــة تــعـــود بـــالــدرجـــة األولى الى
ا�ــؤامــرات االســتــعــمــاريــة واطــمــاع دول
اجلــوار إال ان األســبـــاب احلــقــيـــقــيــة هي
مـسـؤولـيـة األنـظـمة الـسـيـاسـيـة الـعـراقـية
ا�ــتـعــاقــبـة بــالــدرجـة األولى وعــدم تــوفـر
مـعــارضــة ســيـاســيــة مــنـظــمــة ورأي عـام
عــراقي يــدرك أهــمـيــة اخلــروج من عــبـاءة
الــتـخـلف الـتـقـلـيـدي الى رحـاب احلـضـارة

ا�عاصرة .
ان اهم أســبــاب تــعـــثــر الــنــهــضــة •
الـعــراقـيـة ا�ـعـاصـرة هــو ضـعف الـشـعـور

واخلدمات البلدية .
ان اخلـروج من هـذا ا�ـأزق والـنـفق ا�ـظلم
الذي نـعـيـش فيـه يـتطـلـب جـهود مـصـانع
لالفـكار عراقـية أصيـلة التخـضع لالجنبي
يشـارك فيـها اخـتصـاصيـون في السـياسة
واالقتـصاد والتخـطيط والصنـاعة وعلماء
ومـهندسون وارشح مؤسـسة بيت احلكمة
لتكون مركز البحوث الرئيسية لدعم صنع
الـقرار وذلك في ضـوء إجنازاتـها الـعلـمية

الرائعة .
والبـد لي ان اشير بهذا الصدد الى دراسة
علـمية مهمة اعـدها مركز دراسات الوحدة
الـعربـية في بـيـروت نشـرت عام  2007في
كــتـاب حتـت عـنــوان (بــرنــامج �ــســتــقـبل
الــعــراق بـــعــد انــهــاء االحـــتالل) واشــيــر
بـصورة خاصـة الى دراست� هـامت� جداً
األولـى حتت عــــنــــوان (اعــــمــــار الــــعـــراق
الـــتــجـــربــة والـــتــطـــلــعـــات) وهي دراســة
مـشـتـركــة لـلـدكـتـور جـعــفـر ضـيـاء جـعـفـر
الـعالم الـنووي الـعراقـي والثـاني الدكـتور
نــعــمــان الـــنــعــيــمـي أســتــاذ الــكـــيــمــيــاء
الالعـضويـة في جامـعـة بغـداد سـابقـاً اما
الــدراسـة الـثـانــيـة حتت عـنــوان "صـنـاعـة
الـنـفـط والـسـيـاسـة الـنـفـطـيـة في الـعـراق"
لألســتــاذ عـــصــام اجلــلــبـي وزيــر الــنــفط

العراقي األسبق.
ومن أجل خروج العراق من ا�أزق احلالي
وإتـــاحــة الـــفـــرصـــة حلـــيـــاة ســـيـــاســـيــة
واقتـصادية وصحـية وصناعيـة وعمرانية

افضل اقترح مايأتي : 
خـــلـق هـــويـــة عــــراقـــيـــة مـــوحـــدة •
والشعور با�واطنة ومن الثابت اننا ومنذ
ان كــــتـب ا�ــــلك فــــيــــصـل األول مــــذكــــرته
الـشـهـيـرة بـتـاريخ  1932والـتي ذكـرنـاهـا
فـي صـدر هــذه الـدراسـة النــحـمـل شـعـوراً
بهـوية عراقية موحـدة وما حصل بعد عام
 2003من انقضاض ظالم على ا�ؤسسات
وا�ــعـارف واجلــامــعـات ونــهــبـهــا وحـرق
قـسـمــاً مـنـهـا ومـا شـهـدنـاه عـلى شـاشـات
التـلفزيون من نهب اآلثار القـد�ة الثمينة
لالمة ونـهب ا�كـتبات ومـؤسسات الـثقافة

والفنون يؤيد هذه النظرية .
ان واجب ا�ؤسـسات الديـنية والـتعلـيمية
واإلعالمـية والـثقـافيـة معـاجلة هـذا اخللل
األسـاسي واخلـطـيـر والـذي يـتـفـاقم يـومـاً
بعـد يوم بـسبب عدم االسـتقرار الـسياسي
واألمـــنـي والـــفـــســـاد الــــذي يـــجـــتـــاح كل
مـؤسـسـات الـدولـة والـشـعـور الـعـارم لدى
الــشـعب بـفــقـدان األمن والـعــدالـة وتـكـافئ
الـفرص وهـذا يؤدي الى الـيأس في قـلوب
الشـبـاب وخصـوصاً ا�ـبـدع� وا�ـبتـكرين
الذي يـتطلعون الى الهجـرة بسبب التميز

الطائفي او العنصري او ا�ناطقي .
حـسن اختـيار الـقيـادات األساسـية •
والــعــودة الى قــاعــدة الــثــواب والــعــقــاب
وإعـادة تـأسـيس مـجـلس اخلـدمـة الـعـامـة

العطاء فرص متساوية للشباب .
فـي كـتــابه بــعــنــوان (حــول احلـكم •
واإلدارة) يــقــول الـرئــيس الـصــيــني تـشي
بيـنغ لكـي تبـقى النـزاهة شـعاراً صـحيـحاً
البـد من مـواصـلـة صـيـد الـنـمـور والـذباب
مـــعــاً وتــمـــتــ� اخلط الــدفـــاعي الــفــكــري

واألخالقي احلائل دون الفساد .
نــحن بــحــاجـة الى تــرســيخ الــقـيم •
االصــيـــلــة واألخـالق احلــمـــيــدة وتـــكــر�
ا�بدع� ومعاقبة الفاسدين وخلق قيادات
من الـشباب والـشابـات لقـيادة ا�ـؤسسات

االجتماعية ودعم االبتكار واالختراع .
إيقاف الفوضى السائدة في اسداء •
اخلــدمــات الــعــامــة لــلــمــواطـن والــتــمــيـز
الــواضـح في مــنح الـــفــرص وإيــجــاد حل
جـذري لــلـبـطــالـة ا�ـنــتـشـرة بــ� الـشـبـاب
والـشابـات عن طـريق بنـاء مـشاريع كـبرى
وتـشـجـيع الـقــطـاع اخلـاص وفـتح اجملـال
لالستـثمارات العربيـة واألجنبية باشراف

الدولة.
تـكريس مـبدأ الـعـدالة وإلـغاء كـافة •
االسـتثـناءات واالمـتيـازات الية جـماعة او
شريـحة سـياسـية او اجـتمـاعيـة او دينـية
وإعـادة تـنـظـيم اإلدارات الـعـامة والـسـعي
لـتــوحـيـدهــا والـتـنــسـيق بــهـا من الـداخل
وكذلـك توحيد اتـخاذ القرار . انـنا بحاجه
الى قــيـادات إداريـة نــخـبــويـة ومـخــلـصـة
ونزيـهـة ومقـتـدره مـهنـيـاً وعـلمـيـا وقد آن
األوان لـــفــتـح األبــواب لـــلــعـــلم والــتـــقــدم

واإلرادة اخمللصة .
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الــدكـتـور ا�ـهـنـدس خــالـد ا�ـعـيـني •
"الـطبقـة القائدة  –دور الـكفاءات الـوطنية
فـي بـنــاء الــدولــة ا�ــدنــيـة  –قــوانـ� نـقل

القوة من الدولة الى اجملتمع .
اصـدار دار اجلـواهـري لـلــنـشـر والـتـوزيع
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عـــبـــد الــــرزاق احلـــســـنـي "تـــاريخ •
الــوزارات الــعــراقــيـة "  10أجــزاء بــغــداد

1974 .
بــرنــامج �ــســتــقــبل الــعــراق بــعـد •
انـتـهـاء االحـتالل مــركـز دراسـات الـوحـدة

العربية بيروت .2007
بحـث الدكـتور جـعفـر ضيـاء جعـفر •
ونعـمان النـعيمي (أعمـار العراق الـتجربة

والتطلعات)ص.99-120
بــحث عــصــام اجلــلــبي "صــنــاعــة •  
الـنـفـط والـسـيـاسـة الـنـفـطـيـة في الـعـراق"

ص121-177
مـــذكــرة ا�ـــلـك فــيـــصـل في كـــتــاب •
مذكـرات الـفريق جـعفـر الـعسـكري حتـقيق
وتـقد� جندة فتحي صفوت .دار السالم .

لندن  1988ص 194-215
مـحمـد زكي إبراهـيم "الد�ـقراطـية •
الـــغــائـــبــة مـــئــة عـــام من تــاريـخ الــعــراق

ا�عاصر" بيروت .  2004
أ.د. مــــــحـــــــمـــــــود عــــــلـي الــــــداود •
"الـدبــلـومــاسـيــة الـعــراقـيــة بـ� احلــربـ�
الـعا�يـت�" مـجلة احلـكمة  –بـيت احلكـمة
الـعـدد  31تـشــرين الـثـاني  2002ص-98
 .  108ايــضــاً تــعــقــيب ا�ــؤرخ الــعــراقي
الــبــارز الــدكــتـور كــمــال مــظـهــر بــعــنـوان
شــهــادات عــا�ــيــة بــحق مــدرســة فــيــصل

الدبلوماسية ص.  111 – 108

{ مـــشـــرف قـــسـم الـــدراســـات الــــســـيـــاســـيـــة
واالستراتيجية

با�ـواطـنـة وعدم الـشـعـور بوحـدة الـهـوية
العـراقية والتشـكيك ا�ستمـر بكيان الدولة
واليــزال عـدد كــبـيــر �ــا في ذلك شـريــحـة
مهـمة من ا�ثقف� يصفون الدولة العراقية
احلديـثة بانها من صنع اإلنكليز وان ا�لك
فــيـصـل تـابــعــاً لـهم . وحــتى الــيـوم الزال
الــبـعض غـيــر مـدرك تــمـامـاً بــان تـأسـيس
الــدولــة الــعـراقــيــة عـام  1921هــو اجنـاز
كــبـيــر بــحـد ذاتـه ومن ا�ـهـم الـبــنــاء عـلى
إجنــازات احلـــكم ا�ـــلـــكي الــداخـــلـــيــة او
اخلـارجيـة وان تـأسـيس الـدولة الـعـراقـية
احلـديثة هـو انتصـار الرادة العـراقي� من
خالل        الـثورة العراقـية الوطنـية لعام
 1920وكــذلك انـــتــصــار �ـــبــاد� الــثــورة
الــعــربــيــة .ان ضـعـف ا�ــواطـنــة وضــعف
الـوالء للـوطن كان الـسـبب في كل انتـصار
لقـوى الشر اخلارجية والداخلية الضعاف

الدولة والسعي باستمرار لتفكيكها .
بـعـد وفـاة ا�ـلك فـيـصل عـام 1933 •
فقـد الـعراق الـقـيادة الـرشـيدة وبـعـد وفاة
ا�ـلك لم يـتـمــكن جنـله ا�ـلك غـازي من مأل
الـــفــراغ وكــان يــفـــتــقــر الى الـــشــخــصــيه
واخلـبره واحلـكـمـة واصبح واضـحـاً مـنذ
عــام  1936فــشــلـه في إدارة الــدولــة بــعـد
فشـله في االزمـة التي سـببـها الـفريق بـكر
صــــدقـي من خالل انـــــقالبـه الــــذي أطــــاح
بــاثــنــ� من اخــلص أعــوان ا�ـلـك فـيــصل
واالشــد والءً لـلـبـيت ا�ـلــكي وهـمـا جـعـفـر
باشـا العسكـري وياس� الهـاشمي . وبعد
اقل من عام من هذا االنقالب قامت قيادات
عسـكريـة منـاوئة بـتدبـير مـؤامراة اغـتيال
الـفريق بـكر صـدقي في نـادي الضـباط في
ا�ـوصل ومعه قائد القـوة اجلوية . وهكذا
بــدأت قـيـادة اجلــيش �ـحـاولــة الـتـجـاوز
عــلى احلــكـومــات ا�ــدنـيــة وظــهـر ذلك من
خالل الــــتـــحـــكـم بـــإدارة أزمـــات مــــهـــمـــة
وخـطـيـرة مـثـل مـوقف الـعـراق من احلـرب
الـعـا�ـيـة الثـانـيـة والـتدخل ا�ـبـاشـر لـقمع
االنـتفاضات الوطنية عام  1948و. 1953
ومن ا�ـــؤسـف ان الـــكـــثـــيـــر من األحـــزاب
الوطـنيـة التي تـملك سـجالً نضـاليـاً رائعاً
ســـانــدوا احلـــكــومـــات الــعـــســكـــريــة ولم
يــتـمـكــنـوا من إيــقـاف مـصــادرة احلـريـات
الــعـامـة والــتـدخل الــعـسـكــري الـسيء في
الــسـيــاسـة اخلــارجـيــة وبـدالً من احــتـرام
رسـالة الـقـوات ا�سـلـحة في حـمـاية األمن
اخلــارجي قــامــوا بـقــلب االيــة واقــحــمـوا
اجلـيش في صـراعـات داخـلـيـة وخـارجـيـة
انهكت الشعب واجليش معاً . وفي الفترة
األخــيــرة صـادر رئــيس الــنــظــام الــسـابق
القـوات ا�ـسـلحـة واحلـكـومة مـعـاً وأعطى
لـــنــفــسـه احلق في االنــفـــراد بــالــســـلــطــة
واالنــفــراد بــقــرار احلــرب والـســلم والزال
العـراق يعاني من السياسات االستبدادية
والطـائشـة للـنظـام السـابق ورئيـسه الذي
اقـحم البالد في    حـروب متـواليه انـهكت
الـعراق وعـرضته لـدمـار شامل مع حـصار

قاتل 
مـنـذ وفاة ا�ـلك فـيـصل عام 1933 •  
وحـــتى عـــام  2003أصـــرت احلـــكـــومـــات
ا�سـتـبـدة على تـغـيـيب الـد�قـراطـيـة بكل
اشـكالـهـا من خالل الـتـدخل بـاالنـتـخـابات
واسـتخـدام الـقـوة ضـد األحزاب الـوطـنـية
وا�ـنظـمات االجـتمـاعـية وفي الـوقت الذي
مـارست الكـويت احلـكـومـة البـر�ـانـية ظل
الــعـراق يـحــكم في اغـلـب عـهـوده بــالـقـوة
وفي كـثير من األحيـان بقسوة مـفرطة وقد
جنح االسـتبداد بـفرض قيـود صارمة على
احلــريـات وحق الـشــعب في الـتــعـبـيـر عن
آرائه وظــلت هــذه احلـكــومــات تـســتــخـدم

لعبة العصا واجلزرة .
اخـــفـــاق احلــكـــومـــات الــعـــراقـــيــة •
ا�تـعاقبة بفهم العالقات الدولية والتعامل
مع الـدول الـعـظـمى وبـعـد ثورة  14تـمـوز
 1958ظـلت العالقات اخلـارجيـة العـراقية
غـــيــر مــســتــقــرة وتــولـى رئــيس الــنــظــام
الــســابق احــتــكــار قــرار احلــرب والــســلم
وجـعل من وزارة اخلـارجـيـة احـدى دوائـر
اخملـابرات الـعـامـة وقد قـاده فـشـله الذريع
في فــهم الــعالقـات الــدولـيــة في ا�ــنـطــقـة
والـعـالم الى ارتـكـاب أخـطـاء كـارثيـة مـثل
احلـرب العـراقـية اإليـرانـية وغـزو الـكويت
واخـتيار قرار احلرب مع الواليات ا�تحدة
وحلفائها دون ادراك لتكافؤ القوى وكانت
الـنـتـيـجـة تـدمـيـر الـعـراق وبـعـثـرة الـعـمل
الــعــربي ا�ــشــتــرك واضــعــاف اجلــامــعــة

العربية والقضية الفلسطينية .
 وبـعد الـتغـييـر الذي حتـقق عام  2003لم
يـنـعم الـعـراق بـحـكـومـات تـتـمـتـع بـقدرات
إداريـــة لــلــحــكم الــرشــيــد بــســبب فــقــدان
الـقيادة ا�وحدة والـصراعات ب� األحزاب
وفــــقــــدان االمن بــــعــــد الــــقــــرار اخلــــاطئ
والـسريع الـذي اتخـذه بـول بر�ـر احلاكم
األمريـكي لـلـعـراق بـحل الـقـوات ا�ـسـلـحة
الـعـراقـيـة . ورغم جنـاح وزارة اخلـارجـيـة
في جــهـودهــا الـدبــلــومـاســيــة السـتــعـادة
الـسيـادة العـراقيـة إال ان وزارة اخلارجـية
عــانت من هــذه الــصــراعـات الــســيــاســيـة
والــطــائــفــيــة وتــداعــيــاتـهــا عــلى مــجــمل
ا�ـؤسسـات بحـكم نـظام احملـاصصـة الذي
أدى الى شل ا�ـؤسـســات واحـيـانــاً تـفـكك
وحــدة الـعـمل داخـلـهــا . ان تـطـبـيق مـبـدأ
احملـاصـصـة فـي وزارة اخلـارجـيـة كـان له
تـداعيات خـطيرة عـلى األداء الدبـلوماسي
الـعـراقي اخلـارجي والـعالقـة بـ� الـوزارة

وا�ؤسسات .
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لــلــعـراق قــدرات كــامـنــة هــائـلــة لــلـتــطـور
واالرتـقاء فهو يتفـوق على العديد من دول
اجلنـوب �ـا �ـتـلكـه من ثروات طـبـيـعـية
نفـطـية ومـعـدنيـة وزراعـية ومـا �ـتلك من
ثروة بـشريـة نشـطة ومـقتـدرة وبالرغم من
ذلك جنــد الـيـوم نـسـبـة كــبـيـرة من أبـنـائه
تــعـيش حتت خـطــر الـفـقــر وجنـد الـعـراق
يفـتـقر الى مـقومـات احليـاة األساسـية من
مـأكل ومشـرب ومـسـتـلزمـات أسـاسـية من
كهـرباء ومشتقات نفـطية وخدمات صحية
وتــربـويــة وتـعــلــيـمــيــة فـضـال عن ضـعف

شديد في شباك االتصال احلديثة 
ان الــعـــراق بـــحــاجـــة مــاســـة الى اصالح
اداري ســريع وهــو بــحــاجــة الـى قــيـادات
نـزيــهـة ومــخــلـصــة في كـافــة ا�ـؤســسـات
ابـتداءً من الـفـرق االستـشاريـة في مـجلس
الـــــوزراء الـى الـــــوزارات واجلـــــامـــــعــــات
وا�ــؤســســات الــتـعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيـة

بغداد
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في مـسـيـرة الـتـاريخ الـدولي تـؤثـر نـتـائج
احلروب الـعا�ية عـلى اخلارطة السـياسية
واجلغـرافيـة للـمنـاطق التي كـانت مـسرحاً
لـــلـــصـــراع وفي حـــالـــة الـــعــراق احلـــديث
وتكـوينه ا�ـعاصـر فقد كـان لنـتائج احلرب
العـا�يـة األولى تداعـيات مـهمـة تمـثلت في
انــهــيــار الــدولــة الـعــثــمــانــيـة الــتي ظــلت
مـسيطرة على الـشرق األوسط قرابة أربعة
قرون لـم تتـرك آثاراً إيـجـابيـة عـمرانـية او
ثقـافية او اقتصادية وبالـنسبة للعراق فلم
تـترك غـير الـتـخلف واخلـراب . بـالرغم من
إجـراء بـعض اإلصالحــات الـهـامــشـيـة في
السـبـعـينـيـات من الـقرن الـتـاسع عـشر في
عهـد مـدحت بـاشا فـان الـواليـات العـراقـية
ا�ــوصل وبـــغــداد والــبــصـــرة ظــلت حــتى
سـقوط الدولـة العـثمانـية عام  1918ترزح
حتت إدارة فـــاســدة وتــفـــتــقـــر الى ابــسط
مــقــومــات احلــيــاة الــكــر�ــة من مــعــارف
وصـحة ومشاريع زراعية او صناعية وأية
عالمـــة من عـالمـــات احلــكـم الـــرشـــيــد. ان
انـهـيـار الـدولـة الـعـثـمـانـية بـدأ في الـواقع
منـذ بـداية الـقـرن التـاسع عـشـر فقـد تـمكن
والي مـصر مـحـمد عـلي باشـا في الـنصف
األول من ذلـك الــقـــرن من انـــتـــزاع مــعـــظم
�تـلـكـاتهـا في ا�ـشـرق كمـا اضـطـرت عام
 1878في مـؤتـمـر بـرلــ� الى الـتـخـلي عن
معـظم �تـلكـاتهـا في شرق وجـنوب اوربا
وفي الــبـحــر ا�ـتـوسـط. في نـهــايـة الــعـقـد
األول من الـقرن العشرين حاولت نخبة من
الــقـادة الــعــســكــريــ� الــشــبـاب مـن حـزب
االحتـاد والترقي إعـادة احليـاة الى الدولة
العـثـمانـيـة عن طريق االنـحـياز الى مـحور
اال�ـان في احلرب الـعا�يـة األولى على أمل
استـعادة نـفوذهـا الذي خسـرته منـذ بداية
ا�ـسألـة الشـرقية وحـتى عام  1914عـندما
انتـزع اإلنـكلـيز الـكـويت آخر نـفـوذ للـدولة
العـثـمانـيـة على اخلـليـج العـربي وكان من
اهم تــداعـيـات دخــول الـدولـة الــعـثـمــانـيـة
احلــرب هــو انـــدالع الــثـــورات الــوطـــنــيــة
والقـومية في �تلكاتـها كافة للتخلص من
احلــكم االسـتــبــدادي الـعــثــمـانـي وتـقــريـر
مـصـيـرهــا بـنـفـسـهـا وفق قـواعـد الـقـانـون
الدولي بحق الشعوب في تقرير ا�صير .
وفي هـذا االطار قامت الـثورة العـربية عام
 1916في احلـجاز بالتحالـف مع بريطانيا
التي تـعهدت عـلى لسان مـندوبهـا السامي
في مــصـر الـسـيـر هـنــري مـاكـمـهـون بـدعم
إقـامـة دولـة عـربـيـة مـسـتـقـلـة بـعـد انـتـهاء
احلـرب وقد اثـبتت هـذه الـتعـهدات اخـفاق
البـريطانيـ� االلتزام بهـا وذهبت ابعد من
ذلك بعـقد اتفاقية سايكس بيكو مع فرنسا
عــام  1916الـتي رســمت خــارطــة جــديـدة
لـلـشـرق األوسط في اطـار تــقـسـيم مـنـاطق
الـنـفـوذ بـ� الـدولـتـ� احلـلـيـفـتـ� واعـقب
ذلـك مــبـــادرة  بـــلــفـــور وزيـــر اخلــارجـــيــة
البـريطانية بإصدار تـعهد رسمي بريطاني
با�ـوافقة على تأسـيس وطن قومي لليهود
في فــلـسـطــ� ايـدته فـرنــسـا واصـبح هـذه
الـقرار اسـاسـاً الفـضع مـآسـاة في الـتاريخ
حــيث وهــبت بــريــطـــانــيــا مــا التــمــلك �ن
اليـستـحـق. وبـينـمـا كـانت قـوات الـشـريف
حــســ� تــقــاتل الــقــوات الــعــثــمــانــيــة في
احلـجاز وفـلسـط� ووادي األردن وسـوريا
بـــقـــيــــادة األمـــيـــر فــــيـــصل بـن احلـــســـ�
وبـــاشــــراف بـــريــــطـــانـي كـــانـت الـــقـــوات
الـبريـطـانـية قـد بـدأت عام  1914بـاحتالل
الـعراق بـدأ بـالـبـصـرة ثم بـغـداد فـا�وصل
كانـت فرنسـا مصرة عـلى نيل حصـتها من
النـفوذ بالقضاء على احلكومة العربية في
دمـشـق واجالء ا�ــلك فـيــصل واعــوانه من
القـادة الـعـسـكـريـ� الـعـراقـي� مـن دمشق

وكافة ا�دن السورية .
بــعــد عــام  1918حــتى عــام  1920كــانت

الصورة السياسية في ا�نطقة كاالتي 
الـــشــريـف احلــســـ� بن عــلي الزال •
يــصــر عــلى ضــرورة تــنــفــيــذ بــريــطــانــيـا
لـتـعـهــداتـهـا كـامــلـة غـيـر مـنــقـوصـة بـدعم
تـــأســيس دولـــة عــربــيـــة مــوحـــدة تــشــمل
احلـجاز وعـسـيـر ومـعـظم ا�ـشـرق الـعربي

واليقبل الشريف باقل من ذلك .
األمــيـــر فــيـــصل بن احلـــســ� كــان •
األميـر فيـصل القائـد العـسكري ولـكنه كان
ايـضــاً الـقــائـد الــدبـلــومـاسي فــقـد حــضـر
مــؤتــمــرات الــصــلـح في بــاريس وجــنــيف
وفــاوض كـافـة الـقـادة لـلـدول ا�ـنـتـصـرة –
لـــويـــد جــورج رئـــيس وزراء بـــريـــطــانـــيــا
وكــلـمــنــصـو رئــيس وزراء فـرنــسـا وودرو
ولـسن رئيس الواليات ا�تـحدة وقد سانده
في حمـلتـه الدبـلومـاسيـة سيـاسيـون عرب
مـــثل رســـتم حـــيـــدر وقـــادة عـــســـكـــريــون
عراقـيـون مـثل نـوري الـسـعـيـد بـذل األمـير
فــيــصل جــهــوداً مـــضــنــيــة في اتــصــاالت
دبلـومـاسـيـة مكـوكـيـة في جـنـيف وباريس
ولــنـدن وكـان اعــتـمــاده األول عـلى حــلـفـاء

والده وهم اإلنكليز .
ترك األمـير فيصل انطباعاً رائعاً لدى كافة
احملافـل الدولية الذي ذهب اليها للحصول
علـى حقـوق الـعرب ولـكـنه رغم شخـصـيته
ا�ـؤثرة واحملـترمـة لـدى أصدقـائه واعدائه
ومــا عــرف عـنـه من حـكــمــة ودهــاء ولــكـنه
توصل الى حقيقه مهمة وهي ان بريطانيا
ليـست مسـتعـدة لتنـفيـذ عهـودها لـلشريف
وان من االوفق عـدم ضــيـاع الــفـرص الـتي
قـد التعـود وهي ان يـقـبل الـشـريف حـس�
عـضوية عصبة األ� واالعتراف باستقالل

احلجاز بحدوده الطبيعية مع عسير .
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مـنـذ اليـوم األول الحـتالل اإلنـكـلـيز •
لـلـبصـرة سـاد اعـتـقـاد واسـع بـ� صـفوف
العراقي� ان بالدهم ستصبح ساحة حرب
بـ� الــعــثـمــانــيـ� واالنــكــلـيــز وســيـذهب
الـــشــعب الــعــراقي ضــحــيــة الــســيــاســات
االســتــعـــمــاريــة الــبــريـــطــانــيــة اجلــديــدة
واســتـنــزاف االتـراك واالنــكــلـيــز لـلــمـوارد
الــعـراقـيــة وفي الـوقت الــذي جـنـد االتـراك
عــشــرات األلـــوف من شــبــاب الــعــراق الى

جـبـهـات الـقـتـال عـلى حـدود روسـيـا والى
البـلقان عمـد احملتلون اإلنكـليز على شراء
ا�ـواد الغذائيـة من األسواق العـراقية �ا
خـلق حالـة من الفـاقة واجملـاعات في كـافة
ا�ــدن الـعــراقـيــة وفي األريـاف نــاهـيك عن
سـيطرتهم على ا�ـوانئ والطرق واجلسور
إضافة الى انتهاك القيم والتقاليد الدينية

والعربية .
في  30حـــزيـــران  1920انـــدلـــعت •
الـــثــورة الــوطـــنــيــة الــعـــراقــيــة في وسط
وجـنـوب الـعـراق ورغـم انـهـا اتـسـعت الى
بـقـيـة ا�ـنـاطق الـعـراقـيـة إال ان الـعـراقـي�
الـشيـعة في الـوسط واجلنـوب كانـوا قادة
الـــثــورة ومــشـــغــلــهـــا بــدعم مـــبــاشــر من
اجملتـهـدين الـعظـام ومن شـيـوخ العـشـائر
الكبرى . كان هدف الثورة إزاحة االحتالل
الـبريـطـاني ونيـل االستـقالل وكـانت ثورة
الـعـشـرين الـوطـنـيـة ثورة ديـنـيـة ووطـنـية
وقـــومـــيـــة في آن واحـــد فـــقـــد تــنـــاغـــمت
شـعـاراتـهـا مـع شـعـارات الـثـورة الـعـربـية
وقـوت موقف األمـير فـيـصل إال انهـا كانت
واضـحة األهداف وا�ـقاصـد اعتـمدت على
النـضال ا�باشر ضد الوجود االستعماري
الــبـريــطــانـي ولم تــقع ضــحــيــة لــلــوعـود
البـريطانيـة والدبلومـاسية الرسـمية وكان
قـادة ثــورة الـعــشــرين يـتــعـامــلـون بــحـذر
شـديـد مع مـايـجــري في بـغـداد وتـأسـيس
حــكـومــة مـؤقـتـه وصـدور قـانــون أسـاسي

للدولة اجلديدة .
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ا�ـــوقف الــــعـــســــكـــري رغـم حـــجم •
الـقـوات الـبــريـطـانـيـة والـهــنـديـة احملـتـلـة
لــلـعــراق إال ان الـثــورة الـعــراقـيــة احلـقت
اضـراراً فــادحــة بــالــقــوات الـبــريــطــانــيـة
وكـبدت االحتالل أكثر من  80مـليون باون
إســـتـــرلــيـــنـي اضـــراراً بـــالـــتـــجـــهـــيــزات
وا�عـسكرات والطائرات البريطانية وبناءً
عـلـى تـوصـيـة الــسـيـر ونـســتـون نـشـرشل
انـعقـد مؤتـمـر القـاهرة في  22آذار 1921
حــضـره عـن الـعــراق جــعــفــر الــعــســكـري
وسـاسون حسـقيل وتـقرر في هذا ا�ـؤتمر
ترشـيح األمـيـر فـيـصل مـلـكـاً عـلى الـعراق
وذلك لـتــفـادي اخلـسـائـر ا�ـالــيـة الـكـبـيـرة
الــتي ارهـقت ا�ـيـزانــيـة ومـحـاولـة إرضـاء
الــشـريف حـســ� ان يـصـبح ولــده فـيـصل

ملكاً على العراق .
قــام الـفــريق جــعــفــر الــعــســكــري ونـوري
الـسـعـيـد بـجـهـود مـضـنـيـة بـقـيـادة حـمـلة
واســـعـــة لــــتـــقـــد� األمـــيـــر فــــيـــصل الى
الــعــراقــيــ� وضـمــان مــوافــقـة األغــلــبــيـة
ا�نـاسبـة لـيصـبح ملـكاً عـلى العـراق بدعم
من اإلدارة الـبريطـانية وخـصوصاً الـسير
بـــرسي كـــوكس وا�ــســـتــشـــارة الــقـــديــرة

والذكية كرترود بل .
مهـدت احلكومـة البريطـانية لـهذا التـغيير
تــألــيـف وزارة بــرئــاســـة ســادن الــروضــة
الـكــيالنـيـة عـبــد الـرحـمن الـنــقـيب واعـيـد
تــألــيف هــذه الـوزارة وكــان فــيــهــا دائــمـاً

جعفر العسكري وزيراً للدفاع .
وفي  8آذار  1921أخـــرجت الـــســـلـــطــات
الـبــريـطــانـيــة الــسـيــد طـالب الــنــقـيب من
وجــهــاء الــبــصــرة ووزيـر الــداخــلــيــة من
الـعـراق والـذي كـان مـنـافـسـاً قـويـاً لـلـمـلك

فيصل على حكم العراق .
 ‚«dF�« w� qBO� dO�_«

قـبل ان يصل األمير فـيصل الى بغداد كان
ا�ــنـدوب الــسـامي قــد اصـدر بـيــانـاً في 7
تشرين الثاني  1920يـؤكد رغبة احلكومة
البـريـطـانيـة بـاإلسـراع في تـمهـيـد الـطرق
الــتي يـتـوصـل بـهـا الـشــعب الـعـراقي الى
ابـداء رأيه في شـكل احلــكـومـة الـذي يـبت
فـيه العـراقـيون انـفـسهم وفي  17حـزيران
كانـت احلكومـة البـريطـانيـة قد أعربت عن
موافـقـتهـا لـتـشكـيل مـجلـس نواب مـهـمته
األولى سن الـــقــانـــون األســاسي لـــلــدولــة

اجلديدة .
وصل األمـير فيـصل الى العراق عـلى ظهر
مـدرعـة بـريـطـانيـة في  23حـزيـران 1921
ووصل بــغــداد في  29مــنه وفي حــكــومـة
عـــبـــد احملـــسن الـــســـعـــدون أقــر اجملـــلس
مـبـايـعه األمـيـر فـيـصل مـلـكـاً عـلى الـعراق
وذلـك في  11تـــــمــــوز  1921وفي  23آب
 1921� تـتـويج ا�ـلـك فـيـصل في سـاحـة

القشلة في احتفال مهيب .
 ‚«dF�« w� qBO� pK*«

رغم ان الـكثـيـر من ا�ـتـطـرفـ� لم يـرحـبوا
بــا�ــلك فــيــصل عــلى أســاس انه اخــتــيـار�

بريطاني .
ولـكن الـواقع اثـبت ان هـذا االخـتـيـار كـان
صـائبـاً وان فـيـصل كان افـضل ا�ـرشـح�
من الـذين نافسوه كان فيصل �لك صفات
شــخــصــيــة رائــعــة كـان قــائــداً عــســكــريـاً
ناضـجاً ومـفاوضـاً دبلومـاسيـاً بذل كل ما
في وسـعه النتـزاع حقـوق العـراق والعرب
ولـكن الظـروف االستـعـماريـة والصـراعات
الــدولـيـة عـلى مـراكــز الـنـفـوذ كـانت اقـوى
منـه. من اهم صـفـاته الـشـخـصـيـة الـصـبر
واحلـلم وعدم التسرع وكـان يؤمن بحقوق
العـراق والـعرب ولـكنه كـان يفـضل نظـرية
خــذ وطـالب وارتـكـزت دبـلــومـاسـيـته عـلى
الــنـفس الــطـويل وان الــدبـلــومـاســيـة هي
الـــطــــريق األفـــضـل الى حل ا�ــــشـــاكل مع
اإلنــكــلـــيــز والــدول اجملـــاورة واتــبع هــذا
الـــطــــريق مع بــــريـــطـــانـــيــــا ومع اعـــدائه
السـابـق� مـثل الـعثـمـانيـ� والـسعـودي�
ضـــمــد جـــروح الـــصــراع مـع ابن ســـعــود
واحتـالل األخيـر لـلـحـجاز ونـفي اإلنـكـلـيز

لوالده الشريف حس� الى قبرص 
من خالل مـؤتــمـرات احملـمـره ( 5حـزيـران
 (1922وبـروتـوكـول الـعـقـير ( 28تـشـرين
األول  (1922واجـتـمـاعه مع عـبـد الـعـزيـز
السـعـود سـلـطـان جنـد في الـشـهـر الـثاني
عـلـى الـدارعـة الـبـريـطـانــيـة (لـوبن) تـمـكن
فـــيــصل من حـل مــعـــظم ا�ــشـــاكل مع ابن
سـعود واوقف االعـتداءات الـتي كان يـقوم
بهـا ا�تطرفون من الـوهابي� على األماكن

∫¡UI�

محمود علي
الداود خالل
القائه محاضرته
في كلية االداب
باجلامعة العراقية
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s� w½UFð b¹bŠ

»U¾²�ù«Ë oKI�«
{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - كـــشـــفت
عــارضـة االزيــاء االمــريـكــيـة بــيال حــديـد ان
(تـعــامـلـهــا الـيـومي مع جــلـسـات الــتـصـويـر
ورحالت الـسفر تسبب لهـا حالة من ا�عاناة

النفسية ا�ؤ�ة). 
واضافت ان (خروجها من ا�نزل كل صباح
أمـام عـدسات ا�ـصـورين� كـان أمـراً مـعـقداً

بالنسبة إليها). 
وتــابــعت حلــديث لـ(وول ســتــريت جــورنـال)
انهــــا تـعـلـمت ان تـكـترث �ـا يـرضـيـهـا فقط
وان ال تــعــطـي الــكــثـــيــر من االهـــمــيــة آلراء
اآلخــرين قـائــلـة: (عــنـدمــا اغـادر ا�ــنـزل في
الــصــبـاح� كـل مـا افــكــر فــيه هــو: "هل هـذا
يـجـعـلـني سـعـيـدة? هل اشـعـر بـالـرضى في
هـــذا وهـل اشــــعـــر
بالراحة?).

ÍuÝu*« ·UM�

w³FJ�« wKŽ d¹d%

 w²³Ý rÝU�

 ÊöOKð W�UÝ√

االكــاد�ـي االردني ادار امس االربــعــاء الــنــدوة الــتي
اقـامــتـهــا جــمـعـــــــيــة احلـوار الــد�ـقــراطي الــوطـني�
ومـنـتـدى ا�ـفـرق الـثـقـافي� حـول كـتـاب (فـوزي ا�لـقي:
حـيـاته ونــشـاطه الـسـيـاسي)� �ـؤلــفـته ثـروت سـلـيـمـان

ا�شاقبة.

Í—u³'« r¦O¼

 œË«œ ‰œUŽ

االكــاد�ي وا�ـتـرجم الــسـوري صـدرت له عن الــهـيـئـة
الـعـامـة الـسـوريـة لـلـكـتـاب تـرجـمتـه لـرواية (الـرجل ذو
) لألديب الـفرنسـي فولتـير �تقع في 112 األربـع� رياالً

صفحة من القطع ا�توسط.

wMÞu�« n×²*« —Ëe¹ ÍdB*« dOH��«

Y¹b(« sHK�
�واستـقبل مـديـر مكـتب وزير الـثقـافة
مـنـتــصـر احلـســنـاوي وفـد الــسـفـارة
ا�صرية ورافقه لزيارة ا�تحف .وقدم
مـديـر ا�ـتـحف حـسـنـ� صـادق عـايـد

شرحاً وافياً عن ا�وجـودات ا�تحفية
الـتـي ضـمت الــنـتــاجـات الــفـنــيـة

لـلــفـنـانــ� الـتــشـكـيــلـيـ�
الــعـــراقـــيــ� مـن جــيل
الـــــرواد ومــــا بـــــعــــد
الـــرواد.وتـــخـــلـــلت
الـزيـارة مــنـاقـشـة
ســبل الـــتــعــاون
ا�ــشـــتــرك بــ�
الـطــرفـ� �ـا
يـخــدم الـفن
التشـكيلي.

جتـــنب الـــصـــدام مـع األصـــدقـــاء� وانــتـــبـه حلـــمـــايــة
مصاحلك.رقم احلظ .9

qL(«

تـسـيـطـر عـلى غـضـبـك وتـقـاوم اسـتـرجـاع الـذكـريـات
احلزينة.رقم احلظ.3

Ê«eO*«

راعي إحسـاس شريك احلياة خـاصة يومي اخلميس
واجلمعة.رقم احلظ .2

—u¦�«

الوقت مثالي إلثبات ذاتك وللتعاون مع زمالء ورؤساء
العمل. 

»dIF�«

حب الـعـمل �نـحك إصـراراً وتسـتطـيع أن تـخرج من
كل احلروب منتصراً .

¡«“u'«

حتـسـن تـنــظــيم أفــكــارك وأعــمــالك� وتــتــخـذ مــواقف
إيجابية. يوم السعد االحد.

”uI�«

وتـوظف جـهـودك في اجتاه سـلـيم. ال تـتـسرع في أي
قرار.

ÊUÞd��«

حتـافظ عــلى هـدوء أعـصـابك� وتـتــجـنب ا�ـغـامـرة في
األمور ا�الية وا�هنية.

Íb'«

تـهـتم بـتـنـظيـم وقتك وأعـمـالك� لـقـاءات رائـعـة وجـذابة
على كل األصعدة.

bÝô«

بــرجك �ـنــحك مـزيـداً مـن الـثـقــة بـالـنــفس� وتـشـارك
اجلميع بحب.

Ë«b�«

تــفـــيــد من حـــولك �ــا لـــديك من خـــبــرات. وتــعـــتــنيِ
�شاعر األهل واألقارب.

¡«—cF�«

حتـسن الـتـعـبـيـر عن مـشـاعـرك.. تـربـطك بـاألصـدقـاء
نشاطات مهمة و�تعة.

 u(«

Âu−M�«Ë X½√ UOŽUÐd�«

اكـتب اجـوبـة الـتـحـديـدات الـتي
تــســيـر عــكـس دوران الــســاعـة
لـــــتــــــصـل الى ربـط صـــــحــــــيح

للكلمات:
1- احليوان النافق

2- أول مؤذن في االسالم
3- يداوي ا�ريض

4- بند
5- من اشكال حتضير الطعام

6- يفقد االمل
7- غير مستورد
8- اسم للسيف

االكـاد�ـي الـعــراقي ضــيــفه نــادي الــعـلــويــة الــثالثـاء
ا�اضـي �حـاضـرة اقـيـمت بـالـتـعـاون مع نـادي رجال
االعـمـال الـثـقـافي عـنـوانـهـا (االسـتـراتـيـجـيـة ا�ـطـلـوبـة

الدارة العملية االقتصادية).

رئـيس جـمـعـيـة الـتـشـكـيـلـيـ� الـعـراقـيـ� تـلـقى تـعـازي
االوســاط الـفـنــيـة الـتــشـكـيـلــيـة لـوفــاة شـقـيــقه الـسـبت
ا�ــاضي بـعــد صـراع طـويل مـع ا�ـرض �سـائــلـ� الـله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته

االثاريـة العراقـية نالت شهـادة ا�اجسـتير بـدرجة جيد
جــدا مـن كـلــيــة االثــار والــتــراث بــجــامــعــة بـغــداد عن
رسالـتها ا�وسومة (تخطيط وعمارة مسجد ابي حنيفة

النعمان).

احملـلل الــسـيــاسي الـعــراقي تـعــرض لـوعــكـة صــحـيـة
الــزمــته الــرقــود في احــد ا�ــســتــشــفــيــات وقــد تــلــقى

االمنيات بالشفاء العاجل.
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التـدريـسي في كلـيـة االعالم باجلـامـعة الـعـراقيـة تـلقى
تـعازي االوسـاط االكـاد�ـيـة واالعالمـيـة لـوفـاة والدته�

سائل� الرحمة لروحها الطاهرة.

بيال حديد

والـرسمـية االخـرى التي تـمثـل هوياتٍ
فــرعـيـةً داعـمـةً لـلــهـويـات األسـاسـيـة)�
وقـدم احلضور مداخالتٍ ورؤى نوعيةً

rO¼«dÐ≈ ¡ULÝ√ ≠ œ«bGÐ

ضـيَّف وكيل وزارة الـثقـافة والسـياحة
واألثار نوفل ابورغيف في مكتبه �قر
الــوزارة الـفــريق الـتــأسـيــسي لـ(نـادي
ا�ـثــقـفـ� في الـعـراق) بـرئـاسـة األديب
مـحــمـد رشـيـد صـاحب امـتـيـاز وفـكـرة
نــــادي ا�ـــثــــقـــفــــ� مع عــــدد من أبـــرز
الـشــخـصـيـات الـثـقــافـيـة واألكـاد�ـيـة

ا�تبنية لفكرة تأسيس النادي.
ونـوقـشت خـالل الـلـقـاء الئـحـة أدبـيات
الـــنــادي ونـــظــامـه الــداخـــلي واألمــور
الـتـنظـيمـية واإلداريـة وا�عـنويـة حيث
أكـد ابورغيف على (أهمـية انبثاق هذا
الـنادي إليـجاد مـساحةٍ نـوعيـة تضاف
الى احلــيـاة الـثـقـافـيــة الـعـراقـيـة عـلى
أســـاس جتـــاور األنـــســـاق من دون أن
يـكون نادي ا�ثقـف� بديالً عن أي جهة
رســمـيـة او نـقــابـيـة أو مــدنـيـة� وا�ـا

�ثل نسقاً مكمالً معها ).
 واصـفـاً (الـهـويـة الـثـقـافـيـة اإلبـداعـية
بـاحلـاضنـة األسـاسيـة التـي تسـتوعب
الــــعـــنــــاوين وا�ـــواقـع االعـــتــــبـــاريـــة

واالتـــفـــاق عــلـى اخــتـــزال الـــعـــنــاوين
واألنــسـاق ا�ـتــعـددة وحتــديـد وسـائل

اجناح العمل وتعزيز مخرجاته.

حــــول ا�ـــوضــــوع عـــبــــر جـــمــــلـــة من
ا�ــقـتـرحـات الـتـي تـخص الـنـادي وفي
مـقـدمــتـهـا حـسم الـتـسـمـيـة الـنـهـائـيـة

مـن جـانـبه أوضح رشــيـد بـأنَّ
(الـهدف األساسي هـو تعريز
دور ا�ــثــقف في االرتــقـاء

بـــــــالـــــــســـــــلـــــــوك
األنــــــــــســــــــــانـي
لـالســـــهـــــام في
بـــنـــاء وبـــلــورة
وعـي اإلنـــســـان
وتـــبــني مــهــمــة
الـــــتــــــغـــــيـــــيـــــر
اجملـــتــمــعي نــحــو

االفـــضل عـــبـــر تـــوظــيف
خـطــاب الـثـقـافـة ووسـائـلـهـا

لـالرتـقــاء بــاجملــتــمع )� وكــانت
ابـرز مـخـرجـات االجتـمـاع هـو االتـفاق
عــلى حتـديــد آلـيـة مــوضـوعــيـة إلقـرار
عـــضــويــة الـــنــادي واالنــتـــســاب الــيه
وصـياغة الـبيان التـأسيسي واألهداف
ا�ـنـشـودة له والـسـبل الـتي تـسـهم في
تـرصينه على أساس الدفاع عن حقوق
االنـسـان وتـفـعـيل دور ا�ـرأة وتـسـليط
الــــضــــوء عــــلى الــــتــــراث الــــثــــقــــافي

والـــعـــمـــراني
وتـــــــعـــــــريف
الــــــشـــــبـــــاب
بـــــأهــــمــــيــــة
ارثـهم الكبير
ا�ــــــتــــــنــــــوع
�وحتـــــــقــــــيق

الـتواصل الثقافي
الــــعـــربي بــــشـــكل

مضاعف) .
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تـمـكن ا�ـمـثل ذو الـفقـار خـضـرمن حتـقيق
الـنجـاح عـربيـا وحصـد قاعـدة جمـاهيـرية
واسـعة   في العالم  العربي بعد أن شارك
بـعدة أعمال درامية عربية مثل  فيها � هو
الـنجم الذي أحبته الكـاميرا لقرب مالمحه
مـن جـذور األرض و�ــوهـبــته الـتي تــفـوق
بـها على الكثيـرين وأمتاز برصانة ادواره
وحـــرصه عـــلى األداء الــعـــالي واخـــتــيــار
الـنـصــوص ا�ـتـمـيـزة الـتي مـنـحـته طـابع
الـتفـرد واألبداع فـصار يـنافس الـيوم على

الـصـدارة عـربيـا � في حـديـثه لـ( الـزمان )
وصـف هـــــذا الـــــتـــــطـــــور بـــــزيـــــادة عبء
ا�ـسؤولـية اكـثر . وقـال (ألنني امـام ذائقة
مـجـتـمع خـارج اطـار احملـلـيـة  بـالـنـتـيـجة
تـــؤثــر عــلـى زيــادة انــتـــقــائـــيــتي لألدوار
ا�ـــقــدمــة ألـي و ان اكــون حــريـــصــاً جــداً
بــتـقــد� مـا هـو افــضل واهم درامــيـا فـأن
أكـون �ــوذج لـتـمـثـيل شـريـحـة  من جـيل
مـع� هذه مـسؤوليـة كبيـرة واخلطأ فـيها
ال يــغـتـفـر . و ال اعــتـبـر نــفـسي �ـثالً عن
جـيـلي او اتصـدرهم  بالـعكس كـلنـا سواء
والـــكل مــبـــدع في مـــنــطـــقــة ادائه )� وعن
مـــــــشــــــــاركـــــــاته
الــعـربــيـة بـ� ان
(دفعة بيروت لها
فـــضـــلــ� . االول
هـــــو تـــــطـــــويـــــر
قــــــــــــــــدراتــي فـي
الـــتــمــثــيل اكــثــر
فـأكثـر على الرغم
مـن ان  دفـــــــعــــــة
بـــــــيــــــروت هــــــو
ا�ــــســـــلــــسل رقم
اربـع واربــــعــــون
بـــالـــنـــســـبـــة �ـــا
قــدمــته من درامـا
تـلـفـزيونـيـة . اما
الـــفــضل الــثــاني
فـقد اتـاحت  أفقا

جـماهيرياً في منطقة اخلليج العربي التي
الحـظت مـنـهم احملـبة وا�ـقـبـولـية لـلـمـمثل
الـعـراقي اما بـالـنسـبـة للـجـديد مـن ناحـية
االعـمال العراقية فقـد اعتذرت متأسفاً  من
مـسلـسلي ريف وثـمن عمري لـعدم قـناعتي
بـالشـخصيـات ا�نـاطة لي . اما عـربيـا فقد
انــتــهــيت من تــصــويــر مــســلــسل ( لــيــلـة
الــسـقـوط) وهــو مـسـلــسل عـربي مــشـتـرك
عـــراقي مـــصــري ســـوري اردني و  اتــوقع
جنــاحـا كـبـيــرا له �ـا �ـتـلـك من مـقـومـات
الــنـجـاح وبـكل رفـاهــيـة . ولـكن اتـمـنى ان
يـسوّق لـقناة لـها جمـهورها و شـعبيـتها .
الن هـكذا عـمل يجب ان يـصل لكل بيت في
الـوطن الـعربي لـنكـن واقعـي� كل اجلـهود
الـفنية ال �كن لهـا ان تفي بحق لكل قطرة
دم سـالت من ابـطـالـنا فـي القـوات االمـنـية
واحلــشـد الـشـعــبي . فـالـتـضــحـيـات الـتي
قـدمها ابطالنـا ال تقدر بأي ثمن . ولكن في
( لـيلة السقوط) هناك سرد ومشاهد كثيرة
جلــهـــاد أبــنــاءنــا مـن اجلــنــوب والــقــوات
االمــنـيـة واحلـشـد الــشـعـبي الـذين حـرروا
ا�ـــــوصل واعــــادوهــــا الـى الــــوطن� أال أن
االعـمال البـبليـوغرافيـة ال �كنـها ان تنقل
الـواقع كما هو ألصـبحت اعمـال وثائقية �
ولـكنها تنقل الواقع بتصرف درامي ضمن
اطـــار جــــمـــالي فــــني وهـــذه هـي مـــهـــمـــة
الـسـيـنـاريـو احلـقـيـقـيـة في هـكـذا �ط من

االعمال الدرامية) .
مـضـيـفـا ان (هـنـاك عـمل عـربي اخـر ومـهم

مـقــومـات الـنـجـاح ابـتـداءً من ا�ـؤسـسـات
ا�ــعــنـيــة وانـتــهــاءً بـضــعف االنــتـاج رغم
االمـكانيات التي �تلـكها الفنان العراقي)
مـشيرا الى انه (ال يـوجد استثمـار حقيقي
الســتــفــادة من ا�ــنــتــجــ� الــعــرب الــذين
يـرغـبــون في اسـتـثـمـار الـبـيـئـة الـعـراقـيـة
النـتـاج اعـمال درامـيـة) .وشـهدت اجلـلـسة
عــدة مـداخـالت ونـقــاشـات بــ� احلـضـور

وخضر.
وولـد خـضـر في مـديـنـة احلـلـة �ـحـافـظـة
بـابل عـمل في صغـره خـياطـاً� وله جتارب
في الـــرسم الــتــشـــكــيــلي والـــنــحت حــتى
دراسـته للمسـرح � تخرج من كلـية الفنون
اجلـميلة جامعـة بابل وحصل علي شهادة
الـبكالـوريوس من قسم الـتربية ا�ـسرحية
لـــلــعــام الــدراسي 2005-2006 وهــو
عــضــو نـقــابـة الــفــنـانــ� من عـام
2002 وعـــضـــو في الـــفـــرقــة
الـوطنية للتمثيل من عام
 .2015إنــــــتـــــقل بـــــ�

عـــــــــــــــامـي  2007-
2012 إلـى سوريا
بــســبب األوضـاع
األمــــنـــيـــة غـــيـــر
ا�ـــســـتـــقــرة في
الــعــراق وأكـمل
دارســـــــــــــــــــــــــــة
ا�ــــاجـــســـتـــيـــر

فيها.

جداً سنعلن عنه حينما يسمح لنا في ذلك
قـريـبا ومن ا�ـمـكن ان نقـدم اعـمال جـديدة
بــلـهـجــة غـيـر الـعــراقـيـة ولــكن لـيس هـذه
الـفترة � هنـاك مشاريع قادمة في االفق ان
شــاء الـــله ســاجـــســد شــخــصـــيــات غــيــر
عـراقـية)  وبـ�  (�كن أن تـنافس الـدراما
الـعراقـية نـظيـرتهـا العـربيـة حيـنمـا يكون
لـنا مـنتج خـاص كمـا هو احلـال في انتاج
االعـمـال الدرامـيـة .سـيكـون لـدينـا تـنافس
مـحلي مـا ب� االعمـال ا�نـتجة . وبـالتالي
هـذا الـتـنـافس يـرتقي بـا�ـنـجـز الـفني الى
االرتـقاء بنـظيره من ا�ـنجز الـعربي. ولكن
مع االسف ليس لدينا منتج� خاص� بل
لـدينـا منتـجون منـفذون يـنفذون انـتاج ما

تطلبه القنوات منهم) .
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الى ذلـك ضـيف الــبـيت الـثــقـافي الــبـابـلي
الــفــنــان ذوالــفــقــار خــضــر لــلــحــديث عن
(مــصـداقـيـة االداء الـتـمــثـيـلي وأثـره عـلى
مـصداقية التلقي ) في امسـية ثقافية فنية
ادارهــا الـفـنــان مـحــسن اجلـيالوي .وقـال
خـضــر ان (االداء الـتـمـثـيـلي يـعـتـمـد عـلى
الــتــكــوين اجلــســمــاني وفق بــنــاء جــسم
ا�ــمـثل نــفـسه وقـدرته عــلى الـتــكـيف ومـا
�ــــــــــــتـــــــــــلــــــــــــكـه مــن مـــــــــــرونــــــــــــة فـي
الــتــمــثــيل).واســتــعــرض الــضــيـف وفــقـا
لـصفحة البيت الثقافي في (فيسبوك) اهم
ا�ـقـومات وا�ـعوقـات الـتي تواجه الـدراما
الـعــراقـيـة كـونـهـا تـفـتــقـر إلى الـكـثـيـر من

…—uB�« Y¹bŠ
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ÍË«eF�« ‰U�Ë

االكـاد�ية العـراقية تلـقت التعازي
من االوسـاط اجلامـعـيـة والثـاقـفـية
بــوفـاة ابـن شـقــيــقــهـا اثــر جــلــطـة
دماغية مفاجئة. تغمده الله بواسع

رحمته واسكنه جنات اخللد.

…—uDÝ√ ö�« …—uDÝ√

 dFA�« w�

الكوفة
wKŽe)« »u¹_« VFB�

هـي من ابــداعــات الــشــعـراء ا�ــهــمـ� الــقــديــر حـازم رشك الــتــمــيـمي
والشـاعر مـسـلم الطـعان والـشـاعر ا�ـتألق جـبرائـيل الـسامـر  اي أنهم
اســـطـــروا مــا لـم يك اســـطـــورة بــا�ـــعـــنى الـــفــلـــســـفي واالصـــطالحي

لالسطورة.
وجـعــــلـوا كـثـيـرا من الـصور اجلـنـوبـيـة غـيـر الالهوتـيـة وغـيـر الـقـد�ة
تـنبض بـروح األلهـية وا�ــــــــالئـكيـة وسنـدا لكـثيـر من ا�عـاني اجلديدة
الــتي تـرسم حــقـبــة من الـزمن احلــديث بـروح الــزمن الـسـحــيق ا�ـوغل
بــالــقـــدم كــالــطــــــــ� واجملــدوف والــزورق والـــقــمح والــهـــور. �ــقــابل
األسـطـورة الـقـد�ـة كـالـزقـورة وااللـواح الـطـيـنـيـة وأور وبـابل والـعـنـقاء

وغيرها .
فــجــعــــــلــوا طــــ� الــهــــــور وطــيــــــور اجلــبــايـــش ولــقـالــــــقه وأوزه
وسـعـفـات ا�ـضــــــــيف وقـمح احلـقـول صـورة اسـطــــوريـة تـسـبح في
خـــيـــال اخـــــــاذ رائع شـــفـــيـــــف يــأخـــذك الى مـــديـــــــــات اجلـــنــوب
الـسومـري وقيـمه اخلالـدة وأ�ه الوالد الـذي يعـد إستـمرار لأللـم القد�
حــول ســر احلـيــاة والــوجـود واخلــلــود الـذي عــرفـنــاه عــنـد كــلــكـامش

وانكيدو.

مـؤلم جـدا ان مـسـرح بـغــداد الـعـريق الـذي انـتج افـضل
فرقة فنية مسرحية في تاريخ العراق وهي فرقة (ا�سرح
الـفـني احلـديث) بـرمـوزهـا الــكـبـار خـلـيل شـوقي يـوسف

العـاني سـامي عـبـداحلمـيـد قـاسم محـمـد إبـراهيم جالل
فاضل خليل وغيرهم.. اآلن أصبح مكب للنفايات.

{ عن مجموعة واتساب

ÍuODF�« ÂUF½≈ ≠œ«bGÐ

زار ا�تحف الوطني للفن احلديث في
دائــرة الـــفــنــون الـــعــامــة  الـــســفــيــر
ا�ــصــري ولـــيــد مــحــمـــد اســمــاعــيل

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

بدأت ا�ـمثلـة ا�صريـة ر� مصطـفى تصوير
أولى مــشـــاهــدهـــا في مــســـلــسـل  (ســوتــز
بـالعـربي)� الـذي يشـارك في بـطـولته كل من
آســر يــاســ�� صــبــا مــبــارك� أحــمـد داود�

محمد شاه� وتارا عماد. 
ا�ـسلسل من إخراج مـر� أحمدي� إشراف
على الـكتـابة محـمد حفـظي� رؤية وسيـناريو
وحوار مـحمد حفظي� مـحمد جالل� محمود

نصار ونادين بدراوي. 
و(ســـوتــز بـــالــعـــربي)  فــورمـــات �ــســـلــسل
أمريكي يحمل نفس االسم � عرض ا�وسم

األول له عام 2011
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صـحــة مـئـات الـفـنـانـ� والـفـنـيـ�
الــــــذين يــــــشــــــاركـــــون عــــــادة في
احلـفلة.وقد تقـرر في نهاية ا�طاف
نـقل مـوقع احلـدث من كالـيـفورنـيا
إلـى الس فـيــغـاس بــواليـة نــيـفـادا
األمـيـركـية يـوم الـثالث من نـيـسان
فـي قـاعـة "ام جي ام غـرانـد غـاردن
أريـنا"� وفق ما أشار ا�ـن�مون في
بــيـان.وقــد اسـتــحـالت أومــيـكـرون
مـتـحورة كـوفـيد- 19ا�ـهـيـمـنة في
الــــواليــــات ا�ـــتــــحـــدة� وتــــواصل
تــمــددهــا في كــالــيــفــورنــيـا حــيث
سُـجلت أكثر من مـليون إصابة في
أســـبــــوع واحـــد. وفي ا�ـــمـــوع�
سُـجـلت سبـعة مـالي� إصـابة مـنذ
بـــدء اجلــائـــحــة في هـــذه الــواليــة
األمـيركـية األكـثر تـعدادا بـالسـكان
مـع حوالى 40 مـلـيـون نـسـمـة.وقد

”UGO� ”ô w� ÊU�O½ ≥ v�≈ w�«dſ ez«uł l¹“uð ¡Uł—≈
øÆì ôË WOÐdſ ôË WO�dý ô

Âö��« b³Ž #U�

fatihabdulsalam@hotmail.com

مَنْ يراقب حـركة السيـاسي� واجتـماعاتـهم وتنقالتهم
وسـفـراتـهـم داخل الـعـراق وخـارجه مـن اجل تـشـكـيل
حـكـومة (ال شـرقـيـة وال غـربـيـة)� وهي مـسـاع وجـهود
وصــراعــات تـبــذل بـســخـاء نــقـدي ومــعــنـوي من اجل
عــنــوان واحــد هــو ا�ـنــاصـب� عــنـدهــا لـه أن يـتــخــيل
ويـتــسـاءل مـاذا لــو انّـهم بــذلـوا نـفس اجلــهـود ونـفس
الـوقـت من اجل قـضـيـة وطــنـيـة تـخص مــجـاال حـيـويـاً
كبـيراً من اجملاالت الـتي من ا�مـكن ان تنقل الـبلد من
حــال الى حــال� كـيف ســتـكــون صــورة الـعــراق أمـام

شعبه وأمام العالم? 
انه مـوسم قطـف الغـلّة وملء الـسلّـة� لـكنه لـيس موسم

توزيعها على مستحقيها من الشعب.  
ا�نـاصب في جـوهرهـا ومعـنـاها وشـكلـهـا وو�يـفتـها�
نـوافـذ يـتـطلـع من خاللـهـا الـشعـب الى مـصـيره كـيف
سيـكـون عبـر هـذه اخلـدمة الـعـامّة� الـتي لم تـكن يـوماً
عــامّـــة� وا�ـــا هي فـي أحــسـن األحــوال تـــقع ضـــمن
اقـطـاعـيـات سـيـاسـيـة مـنـفـصـلـة عن ا�اليـ� األربـعـ�

الذين يضمهم تراب البلد. 
الـسـعي احملـموم وراء تـقـاسم ا�ـناصـب أو االستـئـثار
با�ـهم منهـا� ليس جديـداً� وانّما هي مـتواليـات تتكرر�
وأنـهـا استـحـقـاق وطـني �ن يـسـتـطـيع ان يـقـدم جردة
حـســاب ال يــخـجل مــنــهـا عـن مـنــجـزه فـي الـســنـوات
الـــســـابـــقـــة في ا�ـــنــــصب من خـالل حـــقـــائق ولـــيس
ادعـاءات� سـرعـان مـا يـذوب زيـفـهـا حـ� نـلـقي نـظـرة
واحـدة عــلى مـجــال عـمل قــطـاع هــذه الـوزارة او تـلك

ا��سسة. 
لو كـانت الوجوه ا�ـتصارعـة على ا�نـاصب جديدة وال
يـعرفهـا العـراقيون� لـصبـروا عليـها حـتى يب� خـيرها
من شرها� لكـنها وجوه مسـتهلكة في رؤاهـا ومنطقها
وسلـوكها� لن يقـتنع العـراقي بإمكانـية ان تنزل عـليها

آية التغيير والصالح في ليلة وضحاها. 
نـيـل ا�ـنـاصب لـيس عـيـبـاً� فــالـبـلـد يـنـتـظـر الـذي ��
ا�ـنـصب بـحـصـيـلـة من إرادة الـعـمل ووضـوح الـرؤيـة
واسـتـقاللـيــة الـقـرار وبـذل إمــكـانـات الـدولــة لـلـخـدمـة
العـامة� وعنـدها يكـون ا�نصب عالمـة مضيـئة تضاف
الى سجل السـياسي الوطني� مـاعدا ذلك� نكون أمام
االزمـة ذاتـها في اعـتـقاد الـسـياسي انّ مـا يـصلح في
منـاكـفـات األحـزاب داخل جـدران بيـوتـهـا أو بـ� بيت
وبـيت هـو ذاته يـنـفـع أسـلـوبـاً ورؤيـة في  الـتـعـامل مع

{ لوس اجنليس� (أ ف ب) - تقام
حـــفــلــة تـــوزيع جــوائـــز "غــرامي"�
ا�ــوازيـة بــأهـمــيــتـهــا مـوســيـقــيـاً
�ـكـافـ�ت األوسكـار سـيـنمـائـياً� في
الـثـالث من نـيـسـان ا�ـقبل في الس
فـيـغـاس وليس في لـوس أجنـليس
حـيث كانت مقـررة أساسا� على ما
أعـلن ا�ـنـ�ـمـون الـثالثـاء.وبـسـبب
االرتــفــاع الــكــبــيــر فـي اإلصــابـات
بـكوفيد- 19جـراء تفشي ا�تحورة
أومــيـــكــرون� أعــلــنت األكــاد�ــيــة
الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم�
وهي اجلـهـة الـقـائـمـة عـلى جـوائز
"غـرامي"� في مطلع الـشهر اجلاري
عـدم قدرتـها على إقـامة احلدث في
مــوعــده األســاسي في  31كــانــون
الـثـاني/يـنـايـر في لـوس أجنـلـيس
بـحجة وجـود "مخاطر كـبيرة" على

أفـردت ترشـيحـات جوائـز "غرامي"
هـذاالـعـام مسـاحـة كـبـيرة لـلـتـنوع
والــشـــبــاب (مع تــرشــيح جــاســ�
بـيـبر وأولـيـفيـا رودريغـو ومـغنـية
الــــراب دوجـــا كـــات)� وعـــلى رأس
هـــؤالء مــوســيـــقي اجلــاز وعــازف
الــبـيــانـو األمــيـركـي األسـود جـون
بــاتـيــست الـبـالغ  35عــامـا والـذي
حـصد  11 تـرشيـحا.وكـانت حـفلة
الــعــام ا�ــاضي مـن هــذه اجلــوائـز
أرجــئت بـســبب اجلــائـحــة أيـ�ـا�
لـكنها أقيـمت في نهاية ا�طاف مع
اعــتـمــاد تـدابــيـر صــحـيــة مـشـددة
تــشــمـل إجــراء فــحــوص إلــزامــيـة
وفــرض مـســافـات تــبـاعــد� إلنـتـاج
عــرض مـكـيّف بـصـورة خـاصـة مع
الـبث التلفزيوني مع استعراضاته

الالفتة.

الــبــالغ طــوله مــتــراً ونــصف مــتـر
وا�ـولـود في بـوينـتي كـاسـترو في
11 شـباط  1909 إلـى القتـال سنة
1936 خـالل احلـــــرب األهـــــلـــــيـــــة
اإلســبــانــيــة وتـمــكّن مـن تـأســيس
شـــركــــة أحـــذيـــة نـــاجـــحـــة.وكـــان
لـإلسباني سبعة أبناء و 14حفيدا
إضــــــــافـــــــة إلى 22 مـن أبـــــــنـــــــاء
األحــفـاد.وال يـزال الـرقـم الـقـيـاسي
لـــلـــعــمـــر ا�ـــديـــد مــســـجال بـــاسم
الـفرنسـية جان كـا�ان التي عاشت
112 ســــنــــة و164 يــــومــــا حــــتى

وفاتها سنة 1997 .
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{ نــــيـــويـــور�� (أ ف ب) - تـــوفي
عــمــيــد سن الــبــشــريــة اإلســبــاني
ســـاتــــورنـــيـــنـــو دي ال فــــويـــنـــتي
غـــارســـيـــا� عن 112 عـــامــا و341
يـوما� قبل ثالثة أسابيع من بلوغه
 113ســــنـــــة� عــــلى مـــــا أعــــلــــنت
مــــوســــوعــــة غــــيــــنــــيس لـألرقـــام
الــقــيــاســيــة امـس األربــعــاء.وكـان
اإلسـباني صُـنف أكبـر إنسـان سناً
فـي العـالم بـسنً  112عـامـا و211
يــومـا� وفق ا�ـنــ�ـمـة الــتي تـتـخـذ
مـقـرا لـهـا في لـنـدن.وبـسـبب قـصر
قــامـته� لم يُـســتـدع هـذا اإلسـبـاني


