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وجّـه الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات
ـسـلـحـة بـإجراء حتـقـيق عـاجل ا
بـاحلــادث اإلرهــابي الـذي أســفـر
عن استشهاد  11منتـسبا بـينهم
ضــابط في مــنــطــقــة أم الـكــرامي
ـحافظة ديالى بناحيـة العظيم 
فــيـمــا اعــربت مــصـر واالردن عن
وقـــوفـــهـــمـــا مع الـــعــراق فـي مــا
يتـخذه من اجـراءات لصـون امنه
واســتـقــراره. وقـال بــيــان تـلــقـته
(الزمان) امس ان (الكاظمي شدد
عـــلى االلـــتـــزام بـــأعـــلـى درجــات
الـتـأهب لـدحـر خـطط اجلـمـاعـات
اإلرهابية وتنفيـذ عمليات كبيرة
ــنـاطق الــتي يــسـتــخـدمــهـا في ا
داعش اإلرهابي وسرعة التحرك
إلنــزال الـقــصـاص الــعــادل بـحق
اإلرهــابـيــ الــذين أقــدمــوا عـلى
هـذا الـعـمل اجلـبـان ومالحـقـتـهم
أيـــنـــمــا كـــانـــوا). وشــيـع اهــالي

الزم ضــــرغــــام كــــربـالء امس  ا
لؤي الكـريطي الذي اسـتشهد في
ديـالى الى مـثــواه االخـيـر. فـيـمـا
ـــان مـــحـــمـــد رأى رئـــيـس الـــبـــر
احلـــلــبــوسـي في تــغـــريــدة عــلى
تـويــتـر ان (تــصـاعـد الــعـمــلـيـات
االرهابية الـتي تستـهدف القوات
االمنيـة  يتطلـب ردا قويا وعمال
ـستوى اخلـطر الذي استبـاقيا 
ـــواطن) يــــهـــدد امـن الـــوطـن وا
واضاف ان (مالحقة فلول داعش
ودك اوكـــارهم وتــســـلــيـح ابــنــاء
ناطق وتـدريبـهم سيكـون كفيال ا
بــــعــــدم تـــكــــرار هــــذه احلـــوادث
االجرامـيـة). وطـالب حتـالف عزم
وتقـدم في بـيان امس  احلـكـومة
بـ(تـكـثـيف اجلـهـد االسـتـخـباري
ورفع جــاهـزيــة الـقــوات االمـنــيـة
واجـهة اخلـروقات). ودعـا نائب
رئـــيس مـــجــلس الـــنـــواب حــاكم
الــقـائـد الـزامــلي في بــيـان امس 
ــســـلــحــة الى الـــعــام لــلـــقــوات ا

(استقدام قطاعـات أمنية إضافية
ناطق التي تمتاز باستقرار من ا
ـناطق الرخـوة أمنياً أمنها الى ا
والــبـدء بــحـمــلـة أمــنـيــة شـامــلـة
وواســـــعــــة مـــــعـــــززة بـــــجـــــهــــد
استـخـباراتي الـهدف مـنـها تـتبع
اجلـمــاعـات واخلـاليـا اإلرهــابـيـة
وكذلك جتـفـيف منـابع إمـداداتهم
حــتى وإن كـــانت خــارج الــعــراق
عـبـر إعـداد سـتـراتـيـجـيـة جـديدة
لـــــضـــــبط احلـــــدود مـن جــــمـــــيع
االجتاهات). وتوعد رئيس أركان
اجليش الـفـريق االول الركن عـبد
األميـر رشـيـد يار الـله عـصـابات
داعـش بــــرد قــــاسٍ بــــعــــد خــــرق
الـــعـــظـــيم. وقـــال يـــار الـــله قـــبل
وصــــوله بــــرفــــقـــة نــــائب قــــائـــد
شـتـركـة عبـد األمـير الـعمـلـيـات ا
الــــشـــمـــري الـى مـــكـــان احلـــادث
(نــنـعـى هـؤالء األبــطــال ونـتــقـدم
ة بالـتـعازي الى عـوائـلهـم الكـر
ونـــدعـــو ان يــلـــهـــمــهـم الــصـــبــر

والــســلـــوان وان يــتــغــمــد أرواح
الـــشـــهـــداء األبـــطـــال بـــرحـــمـــته
الواسعة نؤكـد ان دماء الشهداء
األبطال لن تـذهب سدى وان الرد
من قـبل قطـعـات جـيشـنـا البـطـلة
). بـدورها  سـيـكـون قـاسـيـاً جـداً
تـــعـــهـــدت قـــيـــادة الـــعـــمـــلـــيــات
شـتركـة بضرب رؤوس داعش ا
بــعـد ارتــكـابــهــا مـجــزرة نـاحــيـة
العظيم.وعزا محافظ ديالى مثنى
الـتـمـيـمي  سـبب حـدوث اخلـرق
ــقــاتـــلــ تــنــفــيــذ الـى إهــمــال ا
الــواجـب. وقــال في تـــصــريح ان
إهــمــال (الــســـبب الــرئــيـس هــو 
ألن قـاتـل في تـنـفيـذ الواجب  ا
ـقــر مـحـصـن بـالـكــامل وتـوجـد ا
كاميـرات حرارية ونـواظير لـيلية
وبرج مراقـبة كـونكـريتي). ونعى
وزير الـدفاع جـمـعة عـناد شـهداء
اجملــزرة.وقــال فـي بــيــان تــلــقــته
(الــزمــان) امـس (نــحن إذ نــنــعى
نـــؤكـــد أن الـــشـــهـــداء األبـــطـــال 

دمــاءهم لن تــذهب وســيــتـم الـرد
تـبـقـية عـلى اخلاليا اإلرهـابـيـة ا
في جـــحــورهــا بـــأســرع وقت من
قــبل أبــطــال جـيــشــنــا الــبـاسل).
ووصف رئيس اجلمـهورية برهم
صـــالح الـــهـــجــوم اإلرهـــابي في
ديالى مـحاولة خـسيـسة وفـاشلة
الســــــتـــــهــــــداف األمن.وقــــــال في
تغـريـدة على تـويـتر إن (الـهـجوم
اإلرهابي اجلبـان الذي تعرض له
أبطال اجليش في ديـالى محاولة
خــسـيــسـة وفــاشـلــة السـتــهـداف
ـــــكن أمـــــنـــــنــــا وقـــــطـــــعـــــاً ال 
ـحــاوالت إحـيـاء االسـتــخـفــاف 
نطقة). من اإلرهاب على صعيد ا
جانبه  شدد رئيس حتالف قوى
الـدولـة الـوطــنـيـة عـمـار احلـكـيم
ـراجعـة الـشامـلة على (ضـرورة ا
لـلـخـطط االمنـيـة بـعـد اسـتـشـهاد
عـــــــدد مـن أفـــــــراد اجلـــــــيـش في
العظيم). وقدمت مـصر  تعازيها
مـــواســـاتـــهـــا لـــلـــعـــراق ولـــذوي
الــــضـــحـــايـــا األبــــريـــاء في هـــذا
احلـــــادث األلــــيـم. وقــــال بـــــيــــان
ــصـــريــة (نــوكــد لـــلــخــارجـــيــة ا
الـتضـامن الـكـامل مع الـعراق في
مـا يــتـخـذه من إجــراءات لـصـون
أمـنه واســتـقـراره) مــشـددا عـلى
(ثــقــتــة مــصــر في قــدرة الــعـراق
الـشـقــيق عـلى اسـتــئـصـال فـلـول
اإلرهـاب وداعـمــيه وجتـاوز تـلك
األعمـال اإلرهابـية اجلـبانـة). كما
اســـتـــنــكـــرت وزارة اخلـــارجـــيــة
ــغـــتــربـــ األردنــيــة وشـــؤون ا
الـهـجـوم اإلرهـابي الـذي وقع في
ديــالى. وأكـــد الــنــاطق الــرســمي
بـاسـم الـوزارة هـيــثم أبــو الـفـول

ـمــلـكـة عـلى (إدانــة واسـتـنــكـار ا
الـشديـدين لـهـذا الـعـمل اإلرهابي
اجلـبــان) مـشـددا عــلى (تـضـامن
طلق إلى جانب ملكة ا ووقوف ا
جـمـهــوريـة الـعـراق الــشـقـيق في
مواجهـة كل ما يهـدد أمنها وأمن
شعبهـا الشقـيق). في تطور أفاد
مـصــدر أمــني بـأن قــوات حـرس
احلـدود رفــعت حــالــة اإلنـذار في
نـتشـرة على الـشريط صفـوفهـا ا
احلـدودي بــ الــعـراق وســوريـا
.وذكــــــر فـي تـــــصــــــريـح امس ان
(اإلجــــراء جــــاء عـــلى خــــلـــفــــيـــة
اســـتــهـــداف ســجن غـــويــران في
مدينـة احلسكـة السوريـة القريب
من احلـدود مع الــعـراق). وشـنت
داعش اول امس  هــجـومــاً عـلى
الـــســـجن فـي احلـــســـكـــة  الــذي
تـــســيــطـــر عــلــيـه قــوات ســوريــا
ـــقـــراطــيـــة قـــســـد.وأفــادت الـــد
ـرصد السوري مصادر نقال عن ا
ان (االشـــتـــبـــاكـــات الـــعـــنـــيـــفـــة
تـــواصـــلت داخل الـــســـجـن بــ
قـــــوى األمن الــــداخـــــلي وقــــوات
مــــكــــافــــحــــة اإلرهــــاب وحــــراس
الــســـجن من جــانـب وارهــابــيي
داعـش من جـــــانب آخـــــر حــــيث
تمكن السجناء من السيطرة على
مــعـظم الــســجن وعـلـى أسـلــحـة
وذخــــائــــر احلــــراس في أعــــنف
هــجـوم لالرهــابــيـ مــنـذ إنــهـاء
سـيــطـرته عـلـى مـنـاطق مــأهـولـة
ــصـادر أن بـالــسـكــان) وذكـرت ا
(الـــقـــوى الـــعـــســـكـــريـــة حتـــاول
استعادة زمام األمـور بعد سقوط

 18قتيالً من القوات الكردية).
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خطط القـصيـرة ومتوسـطة األمد
مـن أجل إنـــــعــــاش االقــــتــــصــــاد
ــرســومـة) وحتــقــيق األهــداف ا
ــركـزي كــان له دور مــؤكــدا ان (ا
مـــــهم فـي حتـــــقـــــيق الـــــتـــــوازن
االقـتــصـادي الـكـلـي) واسـتـطـرد
بالقول (واجـهنا حتديـات ناجمة
عن تــــأثــــيــــرات كــــورونــــا عــــلى
االقــتـــصــاد الــعـــراقي فــضال عن
ـية التي االزمة االقـتصـادية الـعا
واتـخـذنـا كـانت الـتــحـدي االكـبـر
مــــعـــــاجلــــات وســـــلــــســـــلــــة من
اإلجـــراءات لــلــتـــغــلب عـــلى تــلك
الـــتــــحــــديــــات والــــوصــــول إلى

االستقرار النقدي).
 وحضر االحتفالية التي اقامتها
مــؤسـســة مــوازين شــخـصــيـات
رفيعة بينهم االم العام جمللس

ستشركة ونائب قائد العمليات ا
الـــفــــريق االول ورئـــيس هـــيـــئـــة

نافذ احلدودية.  ا

الوطنية حاليا الى القضاء  ولم
يصدر منا تعـليق بشأن ذلك فهو
بل أمـر قــانـوني مــتـاح لـلــجـمـيع
كان ذلك مـدعاة لـلـرضا من قـبلـنا
وإن لم يــصـــلــوا الى مــبــتــغــاهم
ـعــطـيــات الـقــانـونــيـة) حــسب ا
وتـــابـع  (أمـــا أن يـــلـــجـــأ بـــعض
احملـســوبـ عــلـيـهم الـى الـعـنف
واســـتـــهـــداف مـــقـــرات األحــزاب
فـهذا والـية حلـكـومة األغـلبـية  ا
أمـر ال يــرتـضـيه الــعـقل والـشـرع
والقانون). وكان مصدر قد افاد 
بـأن مجـهـول يـسـتقـلـون مركـبة
ألـقوا بـرمـانـة يدويـة عـلى مـكتب

ان بكركوك. النائب رئيس البر

تــكــرار هــذه األعـمــال اإلرهــابــيـة
اجلبـانة وتـعزيز األمـن في عموم
احملـافــظـة). بــدوره  اعـرب عــبـد
الله عن (شكـره وأمتنـانه لرئيس
الـــوزراء إلتــــصــــالـه الـــهــــاتــــفي
لف باشر ومتابعة ا وإهتمامه ا
األمــــــنـي وإدانـــــــته لـألعـــــــمــــــال
اإلرهــابـــيــة). فــيــمــا دعــا رئــيس
التـيـار الصـدري مـقتـدى الـصدر
التخاذ أشد الـتدابيـر للكشف عن
مـسـتـهــدفي مـقـار األحـزاب.وقـال
في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر (جلأت
بـــعض الــــقـــوى الــــســـيــــاســـيـــة
ـــعــتــرضــة عــلـى االنــتــخــابــات ا
السـابقـة وعـلى حكـومة األغـلبـية

ـعـنـيـة إلـى (الـتـحـقـيق في هـذا ا
العمل اإلرهـابي وكشف مرتـكبيه
ومـــــعــــاقـــــبـــــتـــــهم عـن الــــعـــــمل
كن الـتخـريـبي) مـؤكـدا انه (ال 
لإلرهـاب مــطـلـقــاً أن يـقـهـر إرادة
دعاة احلـريـة والتـعايش). ووجه
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الحــقــة مــرتــكــبي الــكــاظــمـي 
االعـــتــــداء.وقـــال بـــيـــان امس ان
(الكـاظمـي اجرى اتـصاال هـاتفـيا
ــان  ودان بــنــائـب رئــيس الــبــر
االعتداء اإلرهابي على مكتبه في
احملـافـظـة) وتـابع ان (الـكـاظـمي
وجه األجـهزة األمـنـيـة واجلـهات
الحـقة اجلـناة ومنع اخملتـصة 
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اسـتـعرض رئـيس حـكـومـة إقـليم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني
ــــثـــلــــة األمـــ الــــعـــام لأل و
ـــتـــحــدة في الـــعـــراق جــيـــنــ ا
جـــهــود هـــيــنـــيس بالســـخــارت 
تـشكـيل احلـكـومة اجلـديـدة.وقال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الـــبــارزاني الـــتــقـى في اربــيل 
بالسخارت  وجـرى التطرق الى
ـسـتـجـدات في الـعـراق مـا آخـر ا
بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس
ـــبـــذولـــة الـــنـــواب واجلـــهــــود ا
لــتــشـكــيل احلــكـومــة اجلــديـدة)
واعرب اجلانـبان عن أملـهما بأن
ـكونات (تخدم احلـكومـة جميع ا
ــواطـــنــ الــعــراقــيــ بــدون وا
تمييز وحتقق األمن واالستقرار
شاكل ب اربيل وبغداد وحتل ا
عـــلى أســـاس الـــدســـتــور). ودان
ــــقــــراطي رئــــيـس احلــــزب الـــد
مـســعـود الــبـارزاني اســتـهـداف
مــــكـــتب نــــائب رئـــيـس مـــجـــلس
الــنـواب شــاخـوان عــبــد الـله في
كــركـوك.وقــال بــيـان امـس (نـدين
وبـشـدة االعـتـداء اإلرهـابي الـذي
اسـتهـدف مـسـاء مكـتب عـبـد الله
فـي كـــركـــوك) داعـــيـــا اجلـــهـــات
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الـهـدوء األخـضـر  الـذي اقـتـرحه
يـتـمـحـور بـشـأن ـدرســة  طـلـبـة ا
تـصـمـيم حــديـقـة ونـظـام لـلـطـاقـة
الـشمـسـية لـلـمـساعـدة في تـقـليل
ـدرسـة انـبــعـاثــات الـكــاربـون بــا
ـســاهــمـة في احلــد من تـغــيـر وا
وعالوة عــلى ذلك يــهـدف ـنــاخ  ا
ــشــروع إلى حتــســ الــصــحـة ا

العقلية للطـالب.

خالل احلـفل االفـتـتـاحي ألسـبوع
أبـــوظـــبـي لالســـتـــدامـــة بـــدورته
احلـالــيـة بــالـفــائــزين عن خـمس
تـشـمـل الـصـحــة والـغـذاء فـئــات 
ــيـاه بـاإلضــافـة إلى والـطــاقـة وا
ــدارس الـثـانـويــة الـدولـيـة فـئـة ا
الــتي جنح طـالبــهــا في تــطــويــر
مــشــاريع مــبــتــكــرة في مــجــاالت
تــرتــبط بــاالسـتــدامــة. ومــشـروع
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حــقق فـــريق عــراقـي من مــدرســة
وهـوب في مـحـافظـة نيـنوى  ا
ـيا بـعـد حصـد جـائزة اجنازا عـا
زايـــد لالســـتـــدامـــة عن مـــشــروع
الهدوء االخضر. وقال بيان امس
انه (بحضور وزير النفط احسان
عـبــد اجلـبـار اســمـاعـيل وســفـيـر
الـــعـــراق لــدى االمـــارات مـــظـــفــر
اجلـبـوري وحاكـم دبي مـحمـد بن
راشـد ال مــكـتـوم ورئــيس كـوريـا
اجلـنـوبـيــة مـون جـاي إن  حـقق
فـريق من الـطــلـبـة ضـمن مـدرسـة
ــثـلـة عن ـوهــوبـ بـنــيـنـوى  ا
الـعـراق  اجنـازا ضـمن أفـضل 3
مـشـاريـع مـتـقـدمـة مــسـتـدامـة في
مـنـطـقــة الـشـرق االوسط وشـمـال
ـدارس الـثـانـوية افـريـقـيا لـفـئـة ا
ــــــــيـــــــة) واضـــــــاف ان الـــــــعـــــــا
(احلـاضـرين اثـنـوا علـى ما قـدمه
واشــــادوا الـــــفــــريق الـــــعــــراقي 
نـجز الـكبيـر الذي يـعتبـر فخر با
لـلـجـمــيع). واحـتـفى احلـاضـرون
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جتـددت دعـوات اغـاثـة الـنـازحـ
الــبــاحــثــ عن دفء بــعــد تــراكم
الـثــلـوج اثــر مـوجــة بـرد قــارصـة
جتتاح البالد منـذ ايام  مطالب
لف القا احلكومة بأنـهاء هذا ا
هجرين ا يعيشه هؤالء ا  نظرا 
من ظروف تـتـطلب حتـركـا عاجال
النـهــاء مـأســاتـهم .ورأى الــنـائب
مـحـمـد شـيـاع السـودانـي  ان ما
يـعيـشه الـنـازحـون في اخملـيـمات
كـفيل من ظروف قـاسيـة ومهـلكة 
بـإيـقـاظ جـمـيع الـضـمـائـر إلنـهـاء
ــــلف الــــقـــا . وقــــال في هــــذا ا
تـاجرة تغـريدة عـلى تـويتـر ان (ا
لف والفشل احلكومي يحيطان 
الـنـازحـ ولم يـعـد األمـر مـقـبوال
بــعــد أن أنــتـــهت كل األعــذار مــا
يــعـــيــشه أهـــلــنــا في مـــخــيــمــات
النزوح من ظروف قاسية ومهلكة
كـفــيل بـإيـقــاظ جـمـيع الــضـمـائـر
فــإنـهم ــلف الــقـا إلنـهــاء هـذا ا
عــراقـــيــون ومن حـــقــهم الـــعــيش
بـكــرامـة). واطــلـقـت رابـطــة ائـمـة
وخــطـــبــاء االعــظـــمــيــة  حـــمــلــة
اغـيــثـونــا اسـتــجـابــة لـصــرخـات
االطـفـال وآهــات االمـهـات واالبـاء
في مـخــيـمـات الـنــزوح. واطـلـعت
(الزمان) على وثيقـة للرابطة جاء
فـيـهــا انه (اسـتـجـابــة لـصـرخـات

االطـفـال وآهــات االمـهـات واالبـاء
في مـــخـــيـــمــات الـــنـــزوح في ظل
اسـتمـرار الـبـرد الـقـارص  نـدعو
الى اطالق حـمــلـة تـبــرعـات لـسـد
احـــتـــيـــاجــات الـــنـــازحـــ عـــبــر
ـساجـد  ونـهـيب بـأهل الـيـسار ا
سارعـة لنجدة والنخوة والـكرم ا
اخــوانــهم). وفي االنــبــار تــفــقــد
احملـافظ عــلي فـرحـان الــدلـيـمي 
اوضاع نازحي منطقة العويسات
وجـــرف الـــصـــخـــر في عـــامـــريــة
الـــصــمــود. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته
(الزمـان) امس ان (الدليـمي اطلع
خالل زيــارته الـى الــقــضــاء عــلى
اوضاع نازحي منطقة العويسات
ــعــيـــشــيــة). وجــرف الـــصــخـــر ا
واعـلنت رئـيس مـفـوضـيـة حـقوق
االنسان في االقلـيم منى ياقو ان
الـــــــنــــــازحــــــون بــــــاتـت أقــــــصى
طـــمـــوحــــاتـــهم هي الــــبـــحث عن
الدفء.وقالت يـاقو في بيان امس
إن (الذين يفترشون اخمليمات في
ظل هـــذا الـــبــرد الـــقـــارص بــاتت
اقـصى طــمـوحــاتـهم هي الــبـحث
عــن الــــــــــــــــــــدفء).ووزعـت وزارة
ـهجـرين مـادة الـنفط الهـجـرة وا
االبـيـض بـالــتـعــاون مع الـشــركـة
شتقات الـنفطية العامة لتـوزيع ا
التـابـعـة لوزارة الـنـفط والسالت
الـغـذائـيـة بــ الـعـوائل الـنـازحـة
الـقاطـنـة في اخملـيـمـات التـي تقع

حتت ســلـــطــة اقــلـــيم كــردســتــان
.وقــال مـــديــر عـــام دائــرة شــؤون
الـفــروع في الـوزارة عــلي عـبـاس
جهـاكير إن (الـوزارة وزعت مادة
الــنـفط فـي مـخــيــمـات الــنــازحـ
ـحـافـظـة دهــوك امـا بـالـنـسـبـة
لقضاء زاخو فسيتم فتح الطريق
االن وايصال الـنفط للـنازح في
الــقــضــاء) وأضــاف ان (مالكــات
الـــوزارة قـــامت ايـــضـــا بــتـــوزيع
الـسالت الـغـذائـيـة بـ الـنـازح
في مـخـيم جـبل سـنـجـار وسيـتم
تــوزيع الــنــفـط عــنــد فــتح طــريق
ــــبــــاشـــرة اجلــــبل  فــــضال عن ا
بتـوزيع مادة الـنفط في مـخيـمات

اربـيل) وتــابع ان (كـمــيـة الــنـفط
وزعة كانـت بواقع ٥٠  الى مئة ا
لتر لكل عائلة) ولفت الى انه  (ال
نـسـتـطـيع زيــادة الـكـمـيـة بـسـبب
خضوعنـا للمـعايير الـدولية التي
تقيدنا بالـكمية احملدودة) مؤكدا
أن (الـــوزارة ســـتـــقـــوم بـــتـــوزيع
الوقود بشكل دوري على العوائل
الــنــازحــة حلــ انــتــهــاء االزمـة
حفاظا على حـياة وأمن النازح
في اخمليمـات من احلرائق). فـيما
رجح مــتـــنــبىء جـــوي  انــتــهــاء
ـقبل وعودة وجة يـوم االثن ا ا
االجــواء اشــتــويــة االعــتــيــاديــة.
وكـتـب عـطــيـة في صــفـحــته عـلى

فـيــسـبـوك امس ان (يــوم االثـنـ
قـبل هو نـهـاية مـوجة الـبرودة ا
وعـــــودة االجــــواء الـــــشــــتـــــويــــة
االعـتـيـاديــة في الـبالد) واضـاف
ان (عــاصــفــة تــرابــيــة اجــتــاحت
محافظات بغداد وكربالء وصالح
رور الدين). فيما حذرت مديرية ا
ركبات في السليـمانية سـائقي ا
من مـــخــــاطـــر الـــقـــيـــادة  في ظل
تسـاقط الثلـوج بكـثافـة. واظهرت
مـقـاطع فـيــديـو تـداولـتـهـا مـواقع
الـتــواصل االجــتـمــاعي  عـجالت
عالقة ب اربـيل وشقالوة بسبب
انخفاض درجات احلرارة وكثافة

الثلوج. 
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مخيمات
النازح

تغمرها الثلوج
نتيجة موجة

قطبية
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مصطفى غالب مخيف 

نتـخب الوطني أمـام نظيره االوغنـدي التي اسفرت تابعـة مباراة ا غمرت الفـرحة اجلمهـور العراقي الذي حـضر الى ملعب احلـبيبيـة 
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان) عن فوزه بهدف سجله الالعب عالء عباس في الشوط االول. تفاصيل وافية على ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7177 Saturday 22/1/2022الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7177 السبت 18 من جمادى اآلخرة 1443 هـ22 من كانون الثاني (يناير) 2022م

X u  Èb  ≠ œ«bG

ـــركـــزي اكــــد مـــحـــافظ الـــبـــنك ا
مصـطـفى غـالب مخـيف  ارتـفاع
احتيـاطي العراق من الـعملة الى
 64مــلــيــار دوالر. وقــال مــخــيف
ـه خالل عـــــلى هـــــامـش تـــــكـــــر
احتفالية نظمت في نادي الصيد
ــبــذولــة تــثــمــيـــنــاً جلــهـــوده ا
ولـألداء والـــعـــطــــاء الـــذي قـــدمه
ــــــــــاضي ان خـالل الـــــــــعـــــــــام ا
(االقتـصـاد احملـلي اصـبح أفضل
ا كـان عليه في منتصف بكثير 

جائحة فايروس كورونا) 
ومـــــــــــضـى الـى الـــــــــــقـــــــــــول ان
(احتياطيات العراق من العمالت
األجنـبـية ارتـفعت إلى  64ملـيار
دوالر) وتــابـع ان (الــبـــنك وضع

الـسـنـوي لـلـطـلـبـة الراسـبـ في الـصـف الثـالـث متـوسط
ــشــمــولــ بـالــدور الــثــالـث وطــلـبــة الــصـف الــسـادس ا
ـشـمـولــ بـالـدور الــثـاني الـتــكـمـيـلـي لـلـعـام االعــدادي ا
ــاضي نــصف الـــســنــة مع درجــة الــفــصل الـــدراسي ا
) واضــافت (امــا الـطــلــبـة الــثـاني مــقــسـمــة عــلى اثــنـ
توسط الى الصف الرابع النـاجح من الصف الثالث ا
االعدادي لـلعـام الدراسي اجلـاري فتـحتـسب لهم درجة
نهـاية الكورس مضروبـة في اثن نظرا لتـأخير تسجيل

الدوام).
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ـعاجلة اوضاع الـطلبة اصدرت وزارة الـتربية تـوجيهاً 
الــراســـبــ فـي الــثـــالث مـــتــوسط خـالل الــدور الـــثــالث
شـمولـ بالـدور الثاني الـتكـميلي والسـادس االعدادي ا
ـاضي. واطـلـعت (الـزمان) عـلى خالل الـعـام الـدراسي ا
ــديــريــة الـعــامــة لـلــتــقـو وثــيــقــة حتـمل تــوقــيع مــديـر ا
واالمــتــحــانــات شــاكــر نــعــمــة عــبــد عــون مــوجــهــة الى
ـديــريـات الــعـامــة لـلـتــربـيــة في احملـافــظـات عــدا اقـلـيم ا
كـردسـتـان جاء فـيـهـا انه (يـتم احـتسـاب مـعـدل الـسعي

 U Ë—u  U U S  WO UO  …dH  qÒ  W B «
نتـشرة ببغداد واحملـافظات). وسجلت مراكـز الوزارة ا
روســيــا  عــددا قــيــاسـيــا جــديــدا يــومــيــا لإلصــابـات
بـكــورونــا في مــؤشــر إلى مــوجـة جــديــدة من انــتــشـار
ــتــحـورة أومــيـكــرون الـشــديـدة اجلــائــحـة مــدفـوعــا بـا
العـدوى.وقالت الـسلـطات الـروسيـة انهـا (سجـلت طفرة
اضية). وقرر رئيس قيـاسية بكورونا خالل السـاعات ا
الـوزراء الــبـريــطـاني بــوريس جــونـسـون انــهـاء الــعـمل
بالـقيود الصحية. وقال في تصريح امس ان (الوقت قد
حان لـلثقة في حكم اجلمهور على استخدام األقنعة في

زدحمة). غلقة وا األماكن ا
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رصـدت وزارة الصحة امس   7155 اصـابة بكورونا
وشـفـاء  1995 حـالـة وبواقع  5 وفـيـات جـديـدة. واكد
ـوقـف الـوبـائي الـيـومي الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) ا
امس ان (عــدد الـفـحـوصــات اخملـتـبــريـة الـتـي اجـرتـهـا
الوزارة لـعينات مشتـبه اصابتها بالـفايروس بلغت اكثر
من  29 الف  حـيث  رصد اصابة  7155 بـكورونا
في عموم احملافظات) واضاف ان (الشفاء بلغ 1995
حـالـة وبواقع  5 وفـيـات جديـدة) واشـار الى ان (اكـثر
ـضاد في من 48 الف شـخص تلـقى جـرعات الـلـقاح ا
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كشـفت دائرة توزيع كهرباء  محافظة ديالى عن قيام اجلانب اإليراني بقطع
خطـ للكـهرباء عـن احملافظـة. وقالت الدائـرة  في بيـان تلقـته الــ (الزمان )
امس  ان ( أسـبـاب تـراجع سـاعات الـتـجـهيـز الى أطـفـاء اخلـطوط الـنـاقـلة
400KV132مـيـرسـاد ديالىKV _  لـلتـيـار الـكـهـربـائي  سـيـربل زهاب
ورد الـذي تسبب من قـبل اجلانب اإليراني فـضآل عن توقف أطالق الـغاز ا
بتـوقف محطات أنـتاج الطـــــــــــــاقة الكهـربائية الـذي ساهم بشـكل ملحوظ

نظومة الكهربائية وتقليل ساعات التجهيز) .  جدآ بتراجع عمل ا
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ـسـافة  10كـيـلومـتـرات) وتابع دجـلـة 
ان (الــعـمـلـيـة شــاركت فـيـهــا الـهـنـدسـة
تـفجـرات وبقـية الـعسـكريـة ومكـافحـة ا
الـصـنـوف الـسانـدة في هـيـئـة احلـشد)
ولـفت الى ان (الـعـمـليـة تـهـدف إلى منع
تــســلل الــعـدو وإحــكــام الـطــوق عــلـيه
داهمة والتـفتيش بحثا عن فـضال عن ا
ــضــافــات الــتــابــعـة لــداعش). وألــقت ا
قـوات اجلـيش  القـبض على عـدد كبـير

من مــقــاتـلي وحــدات مــقـاومــة سـنــجـار
ـوالـيـة حلزب ـعـروفـة بـأسم الـيبـشه ا ا
الـعـمال الـكردسـتانـي في قضـاء سنـجار

التابع حملافظة نينوى.
ÕöÝ rOK ð

وأبـلغ مـصدر أمـني بـأن (اجليش اعـتقل
عـددا كـبـيرا من مـقـاتـلي الـيبـشه بـيـنهم
نـسـاء وصـادر أسلـحـتهـم ومركـبـاتهم 
بــاسـتـثـنـاء مـقـاتـل واحـد رفض تـسـلـيم
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سالحـه وهدد باالنـتحار بـواسطة قـنبلة
يـدوية لـيتحـصن داخل احدى البـنايات
ـدينـة) وأضـاف أن (اجليش فـي مركـز ا
نـتمـ لـتلك الـوحدات من طـرد بـعض ا
دنـيـة) على ـقاتـلـ من شـوارع ا غـيـر ا
رور حـد تعـبيـره. فيمـا اعلـنت مديـرية ا
ــهـا  3 مــقــتــرحـات إلى الــعــامــة تـقــد
مـــجــــلس الـــوزراء لـــتـــخــــفـــيف الـــزخم
ــروري من بــيــنــهــا مــقــتــرح إليــقــاف ا
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ـنصورية على أهمـية تطـوير حقل ا شدد وزير الـنفط احسـان عبد اجلـبار اسمـاعيل 
ثله من اضافة نوعية لقطاع الطاقة في العراق. ا  حافظة ديالى   الغازي 

وقـــال خالل حـــضـــوره مــراســـيم حـــفل
الـتوقـيع االولي للـعقد بـ شركـة النفط
ــثـــلــة بـــدائــرة الـــعــقــود الـــوطــنـــيــة 
والـــتــراخـــيص الـــبــتـــرولـــيــة وشـــركــة
سـيــنـوبـيك الـصـيـنـيـة  ان (هـذا الـعـقـد
ـثل اضـافـة الستـثـمار الـغـاز احلر من
نـصوريـة  الذي يـعد ثـاني أكبر حـقل ا
حـــقل غـــازي في الـــعـــراق) واشــار الى
(تــخـويل شــركـة نــفط الـوسط لــلـدخـول
كـشريك مع سـينوبك الـصينـية وبنـسبة
ــئــة) مــعـربــا عن امــله (مــضي 51  بــا
ـقــبــلــة بـإجــراءات الــعــقـد احلــكــومــة ا
الــنـــهــائي من أجل مـــبــاشــرة الــشــركــة
الـصــيـنـيـة بـأعـمـال الــتـطـويـر لـلـحـقل 
والسـيـمـا ان سـيـنـوبـيك تـعـد احـد اكـبر
شــــركـــات صـــنــــاعـــة الــــنـــفـط والـــغـــاز
والـبـتـروكـيـمـاويـات). واشـاد مـديـر عام
دائـرة الـعـقود والـتـراخـيص البـتـرولـية
عــلي مـعـارج  بـ(الـعـقــود الـتي تـبـرمـهـا
الـــوزارة في ظل الــتـــحــديــات االمـــنــيــة
والـصـحـيـة) مـعـبـراً عن امـلـه (بـتـعاون
اجلـهات التشريعية والرقابية  ودعمها

للعقود التي تبرمها الوزارة).
—uD² « W³ «u

بـــدوره  قـــال مــديـــر عــام شـــركـــة نــفط
الـوسـط قـدوري عـبـد سـلـيم ان (شـركـته
سـتـكون شـريكـاً لـلشـركة الـصـينـية وان
ـواكبة الـعقـد يتضـمن تدريب العـامل 
الـتطـور والتـكنـلوجـيا احلـديثـة في هذا
اجملــال) واضـاف ان (اخملــزون الـغـازي
يـقـدر  4.5 تـرلـيـون قـدم مـكـعب قـيـاسي

وتــنــمــيــة االقــتــصــاد الــوطــني . وقــال
اسـماعيل خالل رعايته حفل توقيع عقد
اخلــدمـات االســتـشــاريـة ان (كـثــيـرا من
الـــــقـــــرارات والـــــدراســـــات اخلـــــاصــــة
بــالـــصــنــاعــة الـــنــفــطـــيــة حتــتــاج إلى
اسـتـشـارات مـعـمـقة تـقـوم بـهـا شـركات
مـــتــخــصــصــة فـي هــذا اجملــال  حــيث
وقـعـنـا مع فـرانالب هـذه الـعـقـد لـتـقد
كن االستفادة منها االسـتشارات التي 
في تـطويـر القـطاع النـفطي) مـشيرا ان
(هــــذا االتـــفـــاق ســــيـــســــاعـــد الـــوزارة
والـــشــركـــات الــنــفـــطــيـــة عــلـى اتــخــاذ

ـكامن الـقـرارات الـصـائبـة في تـطـويـر ا
الــنــفــطــيــة الــتي تــصب فـي مــصــلــحـة
وتــنـمـيــة االقـتـصــاد الـوطـني وتــطـويـر

صناعة النفط والغاز في البالد).
…dO³  WOL¼√

كامن وتطوير مـشيدا بـ (جهود دائـرة ا
احلـقــول الـنـفـطـيـة واجلـهـات والـدوائـر
الــســـانــدة لــهــا في الـــتــوصل الى هــذا
صـياغة هذا العقد بكلف مناسبة  الذي
ســيــكـون لـه اهـمــيــة كـبــيــرة جــدا عـلى
مــســتـقــبل الــقــطـاع الــنــفـطـي احملـلي).
بـدوره  قــال مـديـر عـام الـدائـرة مـحـمـد

الـعبـودي ان (العـقد له اهمـية كـبيرة في
ــكـــامن وتــطـــويــر احلـــقــول تـــطــويـــر ا
ـنـشآت الـنفـطـية) مـعـربا عن (شـكره وا
لــلــوزيـر في الــتـوصـل الى هـذا االتــفـاق
ـهم في مجال اتخاذ القرارات اخلاصة ا
بــتــطــويــر الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة). من
عبر السفيـر الفرنسي لدى بغداد جـانبه
ايــــــريك شــــــفــــــالـــــيــــــيه  عـن (ســـــروره
ثل مرحلة حلـضورهذا االحتفـال الذي 
جــديــدة فـي مــجــال تــطــويــر الــعالقــات
الــثـنـائـيـة مع الـعــراق في مـجـال الـنـفط
والــغـاز والـطــاقـة  وســبق ذلك االتـفـاق

ومــسـاحـة احلـقل تـبـلغ  150 كـيـلـومـتـر
مـربع ويـعد ثـاني أكبـر حـقل غازي بـعد
حــقل عــكّـاز فـي مـحــافـظــة األنــبـار) من
ـســؤول االقـتـصـادي في جــانـبه أشـاد ا
تـميزة الـسفـارة الصيـنية بـ(الـعالقات ا
بـ البلدين ورغـبتهمـا في توسيع افاق
الـتـعاون الـثـنائي وخـصـوصاً في قـطاع
الـــنـــفط والـــطـــاقـــة). وعــام  2010أُدرج
احلـقل ضمن  جولة التـراخيص الثالثة
حـيث فاز بـعقـد تطـويره ائتالف ضم كل
مـن شـــركـــة تـي بي اي او  الـــتــــركـــيـــة
وكــويت إنــيــرجي الــكــويــتــيــة وكــوكـاز
الـــكــــوريـــة لـــكـن لم يـــبــــاشـــر ائـــتالف
الـــشــركـــات الـــثالث الـــعــمل فـي احلــقل
بــســبب الــظــروف األمــنــيـة الــتي كــانت
تــســود مــنـطــقــة احلــقل آنــذاك.وأعـادت
الــوزارة طـرح احلـقل الـغـازي في جـولـة
الــتـراخـيص الــسـادسـة الــتي نـظــمـتـهـا
دائـرة الـعقـود والـتراخـيص الـبتـرولـية
وفـازت بعقـد تطويره الـشركة الصـينية.
ويـنص العـقد عـلى أن تكـون شركـة نفط
الــوسط شـريــكـاً حــكـومـيــاً بـنــسـبـة 51
ــئــة فـــيــمــا تــبــلغ حــصــة الــشــركــة بــا
ـئـة. حـيث سـتـكـون الــصـيـنـيـة   49 بــا
توقعة  للحقل  300 الـطاقة اإلنتاجية ا
مـليون قدم مكعب قياسي في اليوم لرفد
مـحـطـات الـطاقـة الـكـهربـائـيـة  بـحسب
الـوزارة  التي وقـعت قبل يومـ  عقدا
اسـتشاريـا مع شركة فـرانالب الفـرنسية
لالســتــفـادة مـن جتـربــتــهـا في تــطــويـر
ـكامن النفطية التي تصب في مصلحة ا

بـ الـوزارة وشركـة توتـال الفـرنسـية).
ثل فـرانالب تيـري ليـمو ان فـيـما اكـد 
(الـشـركـة فخـورة بـوجودهـا في الـعراق
وتـقد الـدعم الفـني الكـامل في تـطوير
قـطـاع النـفط والـغاز ونـحن سـعداء في
ـواجــهـة هــذه الــتـحــديـات ــسـاهــمــة  ا
بــالـتــعـاون مـع الـوزارة وشــركـة الــنـفط
الــوطـــنــيــة لــتــحـــســ وضع احلــقــول
ـكامن الـنـفطـية والـغازيـة وزيادة عـمر ا
وفي نـفس الـوقت تقـليل كـلف التـطوير
ونــأمل ان يـكــون هـذا بــدايـة لــلـتــعـاون

مستقبلي مثمر).

ـدة خمس ـدنـيـة  اسـتـيـراد الـدراجات ا
ـرور العـام الـلواء سـنـوات.وقـال مديـر ا
طـارق إســمـاعـيل الـربـيـعي في تـصـريح
رفـوعة ـقتـرحـات ا امـس إن (جزءاً من ا
إلـى مـجــلس الــوزراء لـتــخــفـيـف الـزخم
ـــروري يـــقـــضي بـــتـــعـــطــيـل وإعــادة ا
صـــيـــاغــة الـــقــرار  215 الـــذي يـــقــضي
بــدخـول مــركــبـة مــقـابـل تـرقــ مـركــبـة
لـتـسجل األخـرى بـديالً لهـا وكـذلك قرار
واطن بدفع رسوم وفق 68 الذي يخير ا
الـسلندر أي  500 ألـف لكل بستم ابتداءً
من  4 سـلـندر تـدفع ملـيونـان وانتـهاء 8
ســلــنـدرات  4مـاليـ وهـكــذا صـعـوداً)
ـقـتـرح الـذي  رفـعه ينص وتـابع ان (ا
عــلى إلـغـاء الـقـرارين ودمــجـهـمـا بـقـرار
ــركـبــة وبـإمــكـان واحــد لـتــرقـ قــيـد ا
ــركــبــة اخلــصــوصي تــرقــ أجـرة أو ا
حـــمـل والـــعـــكس صـــحـــيـح حـــتى يـــتم
ـروري) واشار الـسـيـطرة عـلى الـزخم ا
ـقـترح الـثـاني يتـعـلق بتـكرار الى ان (ا
الـسـكـراب وتـسـلـيـمه لـوزارة الـصـنـاعـة
ـصـلـحة بـصـورة اهـداء مـا يـصب في ا
احلـكــومـيـة حـيث يـتم اسـتـخـدامـهـا في
صــنــاعـة احلــديـد والــصــلب وغـيــرهـا)
عـدم ـقـتـرح الـثـالث هـو  مـضـيـفـا (امـا ا
دة خـمس سـنوات اسـتـيراد الـدراجـات 
مــا عــدا الــعـســكــريــة واحلـكــومــيـة ألن
ـوجود منها يكفي لسد حاجة اجملتمع ا

دة  10سنوات). نوعة واد  نافذ احلدودية اضبط شاحنت  }j³∫ ا

فـي رفع اسم الــعــراق من قــائــمــة الـدول
ذات اخملـاطر الـعالـية في مجـال مكـافحة
غـــــسـل األمـــــوال وتـــــمــــــويل اإلرهـــــاب
ومـــســـاهــمـــته فـي دعم االســـتــقـــرار في
الـعراق) مـشيداً بـجهود الـدول األعضاء
ـة ودورهــا في الـتــحـالـف الـدولي لــهـز
تـنـظيم داعش). من جـانبه أكـد شيـناس
عـــلـى عـــمق ومــــتـــانـــة الــــعالقـــات بـــ
اجلـــانــبـــ مــثــمـــنــا (دور الـــعــراق في
الـقضاء عـلى تنظـيم داعش) وشدد على
ـسـألـة (األهـمـيـة الـتي يـولـيـهـا االحتـاد 
الـتعـاون والشـراكة مع الـعراق وحرصه
عـــلى اســـتـــقــرار أوضـــاعه  وتـــعـــمــيق
) مقـدما أواصـر العالقـات ب اجلـانبـ
ـواقف الـعراق الـرامـيـة بـاجتاه شـكـرهِ (
الـدفع بخيار الـتهدئة وجتنب الـتصعيد
نطـقة والسـعي اجلاد لتـخفيف أزمة بـا
ـهاجرين  ودور احلكومـة العراقية في ا
هـذا اجملـال وبـتعـاونـهـا مع دول االحتاد
في الــتـصــديّ لـلـهــجـرة غــيـر الـشــرعـيـة
ومـحـاربة شـبـكات الـتـهريب وتـوفـير كل
ـهـاجـرين طـوعـيـاً إلى مـا يــلـزم لـعـودة ا
بـلـدهم الـعـراق). واستـعـرض حـس مع
ـفـوضـة لـلـشـؤون الـداخـلـيـة والـهـجرة ا
يــلـــفــا جــوهــانـــســون مــوضــوع إعــادة
الـعـراقيـ الـعالـقـ على حـدود اإلحتاد
مع بـصـورة طـوعـيـة.كـمـا نـاقش الـوزير 
ـــمــثـل األعــلى لـــلــشـــؤون اخلــارجـــيــة ا

مـــواطن بـــواســطــة  10رحـالت خــاصــة
نــظـمـتــهـا اخلـطــوط اجلـويـة الــعـراقـيـة
وبـــالـــتــعـــاون مع الـــدول األعـــضــاء في
االحتـاد) مشـددا على (أهـميـة استـمرار
حـــوار الــــهـــجـــرة الـــقـــائـم مع اجلـــانب
األوربـي ودعم بـرامج تـشــجـيع الـعـودة
الـطــوعـيـة لالجـئـ الـعـراقـيـ في هـذه
الـــدول من خالل إعـــداد خـــطــة خـــاصــة
لــتـأهــيل هـذه الــشـريــحـة ودعـم جـهـود
احلـكومة في تسـهيل العـودة الطوعية)
مــعـربـا عن شـكــره (لالحتـاد عـلى قـراره

ـواضـيع ذات الــعـراقـيـة واإلقـلـيــمـيـة وا
ـشـتـرَك عـلى رأسـهـا هـجـرة االهـتـمـام ا
اآلالف مـن الــعـراقــيــ إلـى دول االحتـاد
ـاضـي وجـهـود احلـكـومة خـالل العـام ا
الـعراقية في الـتعامل مع مسـألة الهجرة
وإعــادتـهم طـوعـا) واســتـعـرض حـسـ
(إيــجــازاً بــاإلجــراءات الــتي اتــخــذتــهــا
احلـكومـة في هذا اجملـال من أجل إعادة
مــواطـنــيـهــا الـعــالـقـ عــلى حـدود دول
بـيالروسيـا والتفـيا وليـتوانـيا وبـولندا

حـيث تمكن العراق من إعادة نحو 4000
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بـــحث وزيــر اخلـــارجــيــة فـــؤاد حــســ
ـــفـــوضـــيـــة األوربـــيــة ونـــائب رئـــيس ا
مــارغــريــتــيس شــيــنــاس مــلـف هــجـرة
الـعـراقـي إلى دول االحتـاد خالل الـعام
. وذكــر بــيــان لــلــوزارة تــلــقــته ــاضي ا
(الــزمـان) امس ان (حـســ الـتـقى عـلى
هـامش زيارته إلى الـعاصمـة البـلجيـكية
بـــروكــسل مع شـــيــنـــاس وجــرى بــحث
وكذلك العالقات الثنائية وسبل تعزيزها
ـواضيع الراهنـة على الساحة مـناقشة ا
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تـعلم و االمي  سيـاسة : الـكل يتـحدث بـالسـياسـة الكـبيـر و الصـغير  ا
ـرأه و الرجل  شيخ الـعـشـيرة و ا ثـقف و اجلـاهل  الفالح و الـعـامل  ا
رجل الدين حتى اخلصـومات حتصل احـيانـاً ب الزوج و زوجـته بسبب
احلـديث فـي الـســيــاسـة  و الـكـل يـضـع نـفــسه بــدل الــرئــيس أو اجلــهـة
اخملتـصة بل أن العراقـي حتى ح يـذهب الى النـادي ليـحتـسي  اخلمر
يـتحـدث في الـسـيـاسـة. وحـ ينـاقش أحـدهـمـا االخـر بـالسـيـاسـة يـنـتهي
النقاش الى الشـجار و التهـديد و الوعيد و السياسة أصطالحاً هي علم
احلكم وفن عالقات احلـكم. و ليس الثرثـرة و اللغـو الذي تغـرق فيه معظم

البرامج السياسية  و حياتنا العملية.
نفـاق : شـاعر يـدعي الرقـة و الـرومانـسـية و يـكـتب التـقـارير الى اجلـهات
االمـنــيـة عن زمالئه و أديب يـدعــو الى احلـريــة و يـدبج أحــلى الـكالم في
مدح الرمـوز السيـاسية ليـصنع أصـناماً يدور فـي فلك عبـوديتها و كاتب
دح زعـماء أحزاب أسـالمية ـدنيـة في حوارته و  قومي عـلمـاني يدعي ا
متـطرفـة مـختـلـفة االجتـاهات كانت سـببـاً في نـشر الـفـرقة و االحـتراب و
التـكاره أنه نفـاق أدعـياء الـثقـافـة و التـزيـيف اللـذين أسـهمـوا بـتضـليل و

تخريب اجملتمع.
أغتيـال :  تعاطي اخملـدرات بانواعـها و اشكـالها بـ الشباب يهدف الى
أغـتيـال الـروح الـوطـنـية و الـثـوريـة الـتي أخـذت تـنمـو لـدى الـشـبـاب الذين
أنـتـفـضـوا في حـراك تـشـيـرين هـذا االغـتـيـال الـصـامت أفـضل لـلـجـهات

نفذة. السياسية من االتهام باالغتيال الصاخب للجهات ا
فـاحتـة : ح تـدخـل الى مـجـلس الـفـاحتة البـد من سـمـاع تـراتـيل قـار
ـلئ فـضـاء اجملـلس الـذي يـتـطـلب اخلـشـوع و سـمـاع كالم الـله الـقـرآن 
َ الْـقُـرْآنُ فَــاسْـتَـمِـعُــوا لَهُ وَأَنْـصِـتُــوا لَـعَـلَّـكُمْ تُــرْحَـمُـونَ ) (سـورة ('وَإِذَا قُـرِ
عـزين جتدهم يتجـاذبون أطراف احلديث و األعراف204) . غير أن جُل ا
ح يبدأ الشيخ اوالقار في اليوم االخر من مجلس الفاحتة بحديثه عن
نـاسـبة يصـمت اجلـمـيع و ال يـخـرج أحـداً مـنهـم حتى ا
يـنــهي كالمه إنـهــا جــزء من غــلـبــة ســلـطــة الــعـادات و

التقاليد على سلطة االحكام الشرعية.
ـقــراطــيـة تــتــحـول الى ومـضــة : حــ تـنــحــرف الــد

غوغائية .(أرسطو)

ابراهيم اجلعفري..من طرائف ما حصل.
ـساواتنا بـاقراننا في دول ثل أسـاتذة اجلامعـات نطالب  تراست وفدا 

اخلليج بعد أن  تخفيض الرواتب إلى معدل مئتي دوالر.
نصور وقالوا لنا لكم نصف ساعة. دخلنا على اجلعفري وكان بيته في ا
استهل اجلعـفري كالمه بالـتحدث عن تاريـخ العراق لعـشر دقائق..اشرت
له بساعتي ..لم يـهتم. أنتقل بـتحدث عن اجملتـمع العراقي..عنـدها قاطعته
قائال..دكتور حضرتك تـتحدث عن تاريخ العراق وأسـتاذ التاريخ الدكتور
حس ام مـوجود.وتتحدث عـن اجملتمع العـراقي ورئيس جمعـية العلوم

وضوع. االجتماعية موجود ..ارجوك ادخل با
اجاب بلطافة قائال..

يبدو أنني كنت كناقل التمر إلى البصرة.

oOŁuð

بعـد أربعـة أسابـيع من اإلطاحـة بالـنظـام السـابق..دعونـا الى اجتـماع في
قاعة كلية آداب ج بغداد حضره إعالميون..مثقفون..

ـزايدات واالتهـامات ..وكان بـ اجلالسـ شاعر افتتـحت اللقـاء فبدأت ا
ـدح صدام بقـصائـد يصفـها بـالعصـماء ويـتباهى ..مرتبك خـائف.. كان 

صباحا أمام طلبته.. ويحتل االن 2022مركز كبيرا..
خرجت ..وقفت أمام بـاب الكلية وحـدث موقفان..االول اسـتشارني استاذ
بقـسم علم االجـتمـاع..دكتور قـاسم شتـنصـحني اروح حلـزب إسالمي لو

للحزب الشيوعي.
والثاني..قال أحدهم لشاعـر شعبي..انت ما تستحي
جــــــاي .مـــــــو كــــــنت تـــــــرفع صـــــــدام لــــــلــــــســــــمــــــا
بــقــصــائــدك..فـــأجــابه..وهــسه مــســـتــعــد امــسح به

االرض. اريد أعيش اخي.
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افــادت تــقــاريــر  بــتــرشــيح عــبــد الــقــادر
اجلـبـوري مـحـافـظـا لــنـيـنـوى بـعـد صـدور
سـاءلة والعـدالة يـتضمن كتـاب من هيئـة ا
شـــمـــول احملــافظ احلـــالي جنم اجلـــبــوري
بإجـراءات الهيـئة. وقـالت التقـارير نقال عن
مصـادر انه ( تشـريح الـدخيل لـلمـنصب
يـتــضـمن بــعـد صــدور كـتــاب من الـهــيـئــة 
ــســـاءلــة شــمـــول اجلــبـــوري بــإجـــراءات ا
والــعـدالــة  مــا يـعــني إقــالـته مـن مـنــصـبه
وإحــــالـــته الـى الـــتـــقــــاعـــد) واضـــافت ان
(الكـتاب وجـهته الـهيـئة الى مكـتب احملافظ
قــبل شـهــر من اآلن وجـاء ضــمن االجـابـة
ـوارد عــلى كـتـاب صــادر من قـسم ادارة ا
الـبـشريـة في احملـافـظة مـعـنـون الى الهـيـئة
في شـهـر اذار من عـام   2021 يـطـلب فـيه
القـسم التـأكد من سالمـة موقـف اجلبوري
ساءلة والـعدالة). فـيما تداولت من قانـون ا
مــواقع الــتـواصل  مــعــلـومــات تــفـيــد بـرد
رئـاسـة اجلـمــهـوريـة قـرار االجــتـثـاث بـحق
اجلـــبـــوري  لــــكـــونه قــــاتل داعش. وكـــان
اجلـــبــــوري قـــد أقــــر ســـابـــقــــاً في احـــدى
ــتــلــفــزة بــانه كــان مــشــمــوالً ــقــابالت ا ا
ولــكن رئــيس الـوزراء بـقــانـون االجــتــثـات 
االســبق حـيـدر الــعـبـادي اوقف االجـراءات
بــحــقه  لــكــونه من الــقــادة الــعــســكــريــ
وصل. وفي شارك في معارك حترير ا ا
تطـور عدت رئاسـة اجلمهـورية قرار الـهيئة
ـشارك في قتال الغيـاً مشيرة إلى أن (ا

داعش اليشملون باإلجتثاث).
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والــســيــاسـة األمــنــيــة لإلحتــاد جـوزيب
بـوريل الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـعراق
ودول اإلحتـــــاد وســـــبل تـــــعـــــزيـــــزهــــا
ــواضـيـع الـراهــنـة عــلى الــسـاحــتـ وا
اإلقــلـيـمــيـة والـدولــيـة . وذكـر الــبـيـانـان
(حـســ اسـتـهل الـلـقـاء بـتـقـد الـشـكـر
لــدعـم اإلحتــاد لإلســتـــقــرار الــســيــاسي
والـتـنـمـيـة اإلقـتـصـاديـة في الـعـراق عن
طـريق مـشاركـتهِ ضمن الـتحـالف الدولي
ــة داعش كــمــا تــطــرق إلى آخــر لــهـــز
ـسـتجـدات بشـأن األوضـاع السـياسـية ا
في الــعـراق وجـهــود الـكـتل الـســيـاسـيّـة

لتشكيل حكومة جديدة).
W¦FÐ ‰UÝ—≈

مـعـربـا عن شـكـره (لـلـمـفـوضـيـة لـتـلـبـية
دعـوة احلـكومـة الـعراقـية بـإرسـال بعـثة
ـراقـبـة اإلنـتـخـابات الـنـيـابـيـة األخـيرة
وكـذلك دعم  الـعـراق في مـواجهـة تـفشي
جــائـحـة كـورونــا) واضـاف ان (الـعـراق
يـولي اهمـية قصـوى للـشراكة والـتعاون
ــتــخـذة واخلــطــوات ا مـع دول اإلحتـاد 
لـتـنفـيذ إتـفاقـيـة الشـراكة والـتعـاون ب
اجلـــانــبـــ من خالل إســتـــكــمـــال عــقــد
إجـتـمـاعات الـلـجـان الفـرعـيـة فضالً عن
عـقد إجتماع جلنة التعاون على مستوى
الـوكالء وتـطـلـع الـعـراق لـعـقـد إجـتـماع
ُسـتوى الوزاريّ مـجلس الـتعاون عـلى ا

قريباً). 

الـثالثة كـانوا يـرتدون احـزمة نـاسفة 
ـتهم تـفكـيكـها بـعد قـتلـهم) وتابع ان (ا
االول  كـان مـسـؤوالً عن جتـهيـز الـعـبوة
الـتي انفـجرت في منـطقة الـكاظمـية قبل
عـام تقـريبـاً وهم ضمن اجملـموعـة التي
اعـتدت عـلى اثنـ من ابـناء الـصحوات
). وتــمـــكــنت وكــالــة وزارة قـــبل يــومــ
الـداخلـية لـشؤون الـشرطـة  من القبض
عـلى متهم بسرقة عجلة في بغداد وآخر
بـــحــوزته مــواد مــخـــدرة في الــبــصــرة.
وذكـرت الوكـالة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس انـهـا (اعتـقلت مـتهم بـحوزته 370
غـرامـا من مادة الـكـريسـتـال اخملدرة مع
ادوات تـعاطي في البصرة واخر بسرقة
عــجـلــة بــعـد ضــبـطــهـا بــحــوزته بـوقت
قـــيـــاسي في بـــغــداد) مـــشـــــــــيــرةً إلى
(اتــخـاذ االجـراءات الـقـانـونــيـة بـحـقـهم

اصولياً).
WOM √ WOKLŽ

وأعـلن قائد قاطع عملـيات ديالى للحشد
وسـوي انطالق عملية الـشعبي طالب ا
أمــنـيـة لــتـطـهــيـر حــوض نـهـر الــعـظـيم
الـــشــرقـي. وقــال تن (عـــمـــلــيـــة أمــنـــيــة
ــشـاركـة الـلـواء  23ولــواء نـداء ديـالى
فـي احلـشــد  انــطـلــقت ابــتــداءً من سـد
صب نهر العظيم في الـعظيم وانتهاءً 
نـهر دجلة قرب قرية صفيط حيث قامت
ــسك خـط جــنـوب ــشــاركــة  األلــويــة ا
مـعبـر النـعمـان باجتـاه مصب الـنهر في
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ــنـــافــذ احلـــدوديــة ضـــبــطت هـــيــئـــة ا
عـبـارة عن بـراد مـحـمـلـتـ شـاحـنـتـ 
ـــنــوع من ـــادة بــيـض الــتـــفــقـــيس 
االسـتيـراد حسب الرزنـامة الـزراعية في
مـنـفـذ الـشالمـجـة احلـدودي.وذكـر بـيـان
لـلهيئـة تلقته (الـزمان) امس ان (مديرية
تـمـكنت من مـنـفـذ الـشالمجـة احلـدودي 
ضـــبط شــاحــنـــتــ بــراد خــارج احلــرم
الــكـمــركي مــخـالــفــة لـشــروط وضـوابط
االسـتـيراد) مـشـيرا الى أنه (ومن خالل
ــعــامــلــة كــشـف الــبــضــاعــة وتــدقــيق ا
ـــنــجـــزة من قــبـل مــركــز الـــكــمـــركــيــة ا
الــشالمـجــة وخـتــمـهــا من قـبـل احملـجـر
الــبــيـطــري  اتـضـح وجـود مــادة بـيض
ـمـنوع من ـنـشـأ ا الـتـفـقـيس بـرتغـالي ا
االسـتـيـراد حـسب الـرزنـامـة الـزراعـيـة)
مـؤكـدا (تـنـظـيم مـحـضـر ضـبط إصـولي
عـاملـة الكمـركية وإحـالة الـشاحنـت وا
إلـى قاضي الـتحـقـيق التخـاذ اإلجراءات
.( ـنـاسـبـة بـحق اخملـالـفـ الـقـانـونـيـة ا
وبــاغت قــوة امـنــيــة مـشــتــركـة  داعش
وجنحت في قتل ثالثة من قياداته خالل
عـمـليـة نـوعيـة بـقضـاء الـطارمـيـة. وقال
بـــيــان جلـــهــاز االمن الـــوطــنـي تــلـــقــته
(الــزمــان) امس انـه (  قـتـل الـداعــشي
فـ آمـر مــفـارز مــا يــسـمى إ  ــدعــو خ  ا
قـــاطع الـــكـــرخ الـــشـــمــالـي واثــنـــ من
مــــعــــاونـــــيه) وأضــــاف ان (الــــدواعش
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تـكـرر من والدتي بـأن نـفتح شـبـاك الغـرفة لم يغب عن بـالي ذلك الـطـلب ا
كل صباح كي يتجدد الهواء !! 

ترع فتوح ا وحتى ح كنا نسـكن البيت الشرقي الـذي يتوسطه الفنـاء ا
بالهواء الـنقي كان لزامـا عليـنا فتح نوافـذ الغرف الـتي تطل جميـعها على

احلوش !!
صيفـاً او شتـاءً كان هـذا الطـلب يتـردد بشـكل يومي حـتى حتول الى نوع
من االعتيـاد او السـلوك الذي امـارسه كل يوم بـتلقـائية ال تـتطـلب التفـكير

هم ان يتجدد الهواء !!  او التردد فا
تنـسب مقـولة الـقاهـرة تكـتب وبيـروت تطـبع وبغـداد تقـرأ الى عمـيد االدب
رحوم طه حس  وقد تـداولها وتناقلها الـكثيرون كونها تصف العربي ا
نوعا من العالقة ب العواصم الثالث اضـافة الى انها تصف جزءا مهما

من هوية كل مدينة !!  
بـرر كونـها انتـجت وكتـبت وطبعت االف الـعناوين ورغم اعتراض بـغداد ا
بــاقالم أبــنــائــهــا مـن اعالم االدب والــفــكــر والــشــعــر الــذين لــو حــاولــنــا
استعراض قـوائم اسمائهم وعـناوين كتبـهم لتطلب االمـر اصدار مجلدات

كثيرة من مطابع بيروت األنيقة !! 
لكن صـفـة الـقراءة الـتي حـظـيت بـها تـمـنحـهـا امـتيـازاً ال يـضـاهى  فحقَّ

البنائها التبغدد والفخر على سواهم  
ـديـنة او الـكـتـاب نـافـذة الـذهن والـعـقل وبـوابـة لـلـمـعـارف  وحـ يـكـون 
ـفـتوحـة عـلى الـفـكـر االنـساني ـشـرعـة وا حـاضرة مـا خـاصـيـة الـنوافـذ ا

تنوع فال شك ان التجدد سيكون حالة مالزمة لها .. ا
غـلق الـنـوافـذ يـحـبس الـهـواء ويـحـجب الـنـور كـما ان
تراجع القـراءة وتداول الـكتاب يـحبس الـفكر ويـقيده
ويـحـيـل الـعـقل الـى غـرفـة بــنـوافـذ مــغـلـقــة التـصـلح

للعيش !! 

واشنطن
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ا كن لـلعراق أن يـتقـدم اال أن يصبح نـظام الـتعلـيم العـالي فيه قويـا نوعـياً  ال 
فـيه الـكـفـايـة ألن الـنـوعـيـة الـضـعـيـفـة حـالـيـا والـتي احـد اسـبـابـهـا تدخـل الـقوى
ـتكلس تـؤدي إلى انخـفاض فرص السيـاسيـة اجلاهـلة ونظـام التـربية والـتعـليم ا
بتكرة واإلبداعية. هذه العـمل وانخفاض أداء اخلريج واالفتقار إلى األفكار ا
هي العـناصر األسـاسية لـلنجـاح والتقـدم في الوقت احلاضـر. بشكل عـام هناك
حـاجة لـتـوسيع الـقدرة الـتـكيـفيـة وجـودة نظـام الـتعـليم الـعـالي بحـيث يـكون أكـثر
تـنوعة للـمجتمع ولالقـتصاد - على تغيـر ويلبي االحتـياجات ا استجـابة للعـالم ا
ي. لـهـذا الـغـرض يـجب الـسعـي إلى وضع الـشخص الـصـعـيـدين احملـلي والـعا
ناسب والتخلص من احملاصصة وهيمنة كان ا ناسب في ا ي والـعالم ا االكاد
االحزاب عـلى اجلامعات وتنـويع نظام التعـليم العالي العـراقي كأهداف اساسية.
ــرونـة ــكن حتــقـيق ذلـك من خالل مــنح اجلـامــعــات اسـتــقاللــيـتــهــا وحتـقــيق ا
الـتـنـظيـمـيـة والـهـيكـلـيـة خملـتـلف مـؤسسـاتـهـا واخـتـيار عـنـاصـر قـيـادية مـسـتـقـلة
وارد بـاالنـتخـاب او االنتـقـاء عبـر التـنـافس وتنـمـية مـستـوى كـفاءات ومـؤهالت ا
البشـرية التـدريسيـة والبحثـية بصـورة جذرية وفـعالة عـبر االبتـعاث والتدريب في
ـتطـورة وتطويـر نظـام جديد وبـديل للـبحث العـلمي ولـلدراسات جامـعات الدول ا
ـا تمـلـيه مـتـطـلـبات ـناهج وطـرائق الـتـدريس بـشـكل مـغـايـر و العـلـيـا وتـطـويـر ا
االقتصـاد في القـرن الواحـد والعـشرين. مطـلوب مـبادرات خـاصة لتـعزيـز قابـلية
ناهج واحملـتوى باسـتمرار من خالل اجلـامعات نـفسها التـوظيف. يجب جتـديد ا
هارات ـكن إنشاء شبـكة تنمـية ا وليس من خالل مـناهج وزارية فوقـية موحدة و
ـهم جـمع الـبـيـانـات واالحصـائـيـات حـول اجتـاهات في اجلـامـعـات وبـينـهـا. من ا

ذكورة سوق الـعمل وحتليـلها ونشـرها. يجب حتويل الـعيوب ا
أعاله إلى قــوة في نـظـام الـتــعـلـيم الـعــالي الـعـراقي لـكي
يكون ركيزة قوية لدعم عملية تطوير االقتصاد ولكن ال
ـكن الـقـيـام بـذلك إال بـالـقـضـاء عـلـى الـفـسـاد وانـهاء
هـيـمـنـة القـوى الـسـيـاسـية عـلى الـتـعـلـيم وبـقوة اإلرادة

والتصميم والرغبة في التغيير. 
{عن مجموعة الواتساب

www.azzaman.com
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يــــعـــــدّ ارتــــداء أقـــــنــــعـــــة الــــوجه
(الـكِـمامـات) أحـد االستـراتـيجـيات
الـفاعـلـة للـحد من انـتـشار فـيروس
ـسـبب كـورونــا سـارس كـوف ـ  2ا
رض كـوفيد ـ 19عنـد استخـدامها
مع التدابـير الوقـائية األخرى.ومع
ظـهـور متـحـور أومـيكـرون اجلـديد
ســـريع االنـــتـــشــار أواخـــر شـــهــر
تـشـرين الـثـاني   2021 قررت دول
عديدة إعادة فرض ارتـداء الكِمامة
في األمـاكـن الـعــامـة فـي مـحــاولـة
لـــلــحــد من االرتــفـــاع الــكــبــيــر في
اإلصــــابــــات حــــول الــــعـــــالم.  في
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الـعــراق يـشــيــر الـوضع الــوبـائي
احلـالـي الى بـوادر مـوجـة وبـائـيـة
جـــديــدة حــيث يــســـتــمــر ارتــفــاع
اإلصابـات بعـدوى كورونـا بوتـيرة
ــا تـكــون أشــدّ من مــتــصــاعــدة ر
وجات السابـقة. وكان العراق قد ا
ـتـحـور أعـلـن عن تـسـجـيل حـاالت 
اومــيــكــرون من فــيــروس كــورونــا

ستجد أوائل الشهر احلالي. ا
ان تـفـشي اومـيكـرون ال يـنـبغي أن
يكـون مصدراً لـلهلع بل سـببًا الى
زيد من احلـذر وااللتزام بـتدابير ا
الـــوقــايــة الــصــحـــيــة مــثل ارتــداء

الـكمـامات واحلـفـاظ على الـتبـاعد
الــبــدنـي مــســافــةً ال تــقل عن مــتــر
واحـــد واحلـــفـــاظ عـــلى نـــظـــافـــة
ـزدحمة اليـدين وجتنب األماكن ا
ـرض ـنــزل عــنــد ا والــبــقـاء فـي ا

واحلصول على اللقاح.
ـسـتـجد يـنـتـشر فـيـروس كـورونا ا
بـشكل رئـيس من شـخص آلخر عن
طــريق قــطـرات الــرذاذ الــتــنــفـسي
صاب من التي يفرزهـا الشخص ا
أنـــفه أو فـــمـه عــنـــدمـــا يــســـعل أو
يعـطس أو يتـحدث. ان األشـخاص
الــقـريــبـ جــسـديًــا من الــشـخص
ـصــاب هم أكـثــر عـرضــة خلـطـر ا
الــعــدوى من خـالل اســتــنــشــاقــهم
قـــطــرات الــرذاذ الــتــنـــفــسي الــتي

حتتوي على جزيئات الفيروس. 
وجــدت دراسـة حـديــثـة نـشـرت في
تــشـــريـن الــثـــاني 2021ان ارتــداء
الكمـامة ساهم في تـراجع اإلصابة
عدل سـتجـد  بـفيـروس كورونـا ا
ـئـة عـلى مسـتـوى الـعالم  53في ا

وبذلك تـكون اإلجـراء غيـر الدوائي
األكثر فاعلية ضد كوفيد - .19

تــعـدّ الــكـمـامــات حـاجــزًا بـســيـطًـا
لـلــمـســاعـدة في مــنع وصـول رذاذ
قـــطــرات اجلــهــاز الــتـــنــفــسي إلى
اآلخـرين عنـد وضـعهـا على األنف
والـفم.أظـهـرت الـتـجارب الـعـلـمـية
ان األشــــخــــاص الــــذيـن يــــرتـــدون
كـمِامـات يـستـنشـقـون جزيـئات من
كن أن ـا  الفـيروس أقل بـكثـير 
يــكـــون بــدون كــمـــامــة. إن كـــمــيــة
الفيروس التـاجي التي يصاب بها
الــشــخص قـد حتــدد مــدى مـرضه.
نخفضة" وهذا يعني أن "اجلرعة ا
من الـفيـروس قـد تـؤدي إلى مرض
خفيف او بـدون أعراض بيـنما قد
تؤدي "اجلرعـة العالـية" إلى دخول

ستشفى او حتى الى الوفاة. ا
مـا حتـتــاج إلى مـعـرفــته عن قـنـاع

الوجه او الكِمامات:
- عندما ترتدي قناعًا فإنك حتمي

نفسك كما حتمي اآلخرين.
- تــعـــمل األقــنــعــة بـــشــكل أفــضل

ديالى نظرا خلطـورتها على حياة
ــرضى كــون بـعــضــهـا يــتــعـامل ا
ــنــشئ بــأدويــة غـــيــر مــعـــروفــة ا
بــاإلضـافـة الى ان ادارتـهـا لـيـست

من ذوي االختصاص ) . 
واضـــاف الـــعـــزاوي ان (  كــوادر

صــحـــة ديــالى جنــحـت في حــسم
مصير 90%من الظاهرة السوداء
في اشـارة مــنه الى الــصـيــدلـيـات
الـوهـمـيـة و ضـبط نـحو  50طن
اضية )  من االدوية في االشهر ا
مـــبـــيـــنـــا أن  ( مـــصـــيـــر االدويـــة
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طــرحت قـــضــاء بــعــقـــوبــة مــركــز
محافـظة ديالى  خيـاري لتفادي
اجلــفـاف خالل الـصــيف الـقـادم  
فيما اكدت وجود نحو الف محل
تـنـتـشـر في االحـيـاء واالزقـة وهي

تمارس مختلف االعمال .
وقــال قـائـمـمــقـام قـضـاء بــعـقـوبـة
عـبــدالـله احلــيـالـي  لــ ( الـزمـان )
أمس  ان  ( ازمة اجلفـاف تضرب
اغــلب اجـزاء الــعـراق وديـالى هي
ــتــضـرر االكــبــر مــنــهــا لــكن في ا
شـاكل النـاجمة عن االطار الـعام ا
االزمـة هي ذاتـهـا وسـتـكـون حـادة

للغاية في الصيف القادم ) .
واضـاف احلـيـالي   انه  ( يـطـرح
خـياريـ امام اجلـهات الـعلـيا في
الــبالد لــتـفــادي فــوضى الــصـيف
بـسـبب ازمـة اجلـفـاف االول اعادة
ــــــدراء الـــــري الــــــصـالحــــــيــــــات 
والــوحـدات االداريــة وهي اصـدار
االحـكام بـالقـبض واالحـتجـاز لكل
مـــخـــالف اي صالحـــيـــات قــاضي
حتــقــيق وجــنح او تــشــكــيـل قـوة
خـــاصـــة تــكـــون ذات صالحـــيــات
واسـعـة تـأخـذ اوامـرهـا من دوائـر
ـعنية ؤسسة ا الري باعـتبارهـا ا
في معرفة الـيات توزيع احلصص

واخملالف لها ) .
واشــــــــار الـى ان  ( طـــــــرح هـــــــذا
وضوع مهم جدا لتفادي فوضى ا
واشــكـاالت كــبـيــرة قــد حتـدث في
موسم الصيف القادم بسبب ازمة
شـاحنات اجلفـاف التي قـد تقـود 
ـــــــــا صـــــــــراعــــــــــات مـن اجل ور

ياه ) . احلصول على ا
وفـي سـيـاق مـتـصل قـال احلـيـالي
انه (  من خالل دراسة احصـائية
هن الصـناعية شامـلة عن محـال ا
في بعقوبة تب وجود نحو الف
مـحـل تـنـتشـر فـي االحـيـاء واالزقة
وهي تمارس مختلف االعمال ) . 
ان (  انــتـشـار واضـاف احلــيـالي 
ـثل فـوضى هـذا الـعـدد الـكــبـيـر 

كــان الــســبـب بــهــا االضــطــرابـات
االمـنـيـة بـعـد  2007ومـا تالهـا ) 
مــؤكـدا أن  ( تــرحــيل تــلك احملـال
الى االمــاكن اخملــصــصــة لـهــا في
اطـراف بـعـقـوبـة حتـتـاج الى قرار
جـرى وتطـبيـق حازم لـلقـانون الن
ايــجــابـيــات االمــر كـبــيــر جـدا في
مـلـف الـبـيـئــة والـصـحــة وتـنـظـيم

دينة ) .  ا
هن واشـار الى ان( كـثـرة مـحـال ا
الـصـنــاعـيـة بــ االحـيـاء واالزقـة
ظـاهــرة ســلـبــيـة ولــهــا تـداعــيـات
ســـلــبــيــة كــبــيـــرة عــلى الــصــحــة
والــبــيـئــة تــسـتــدعي قــرار حـاسم

ازاها من خالل حملة شاملة ) . 
ومن جـانب آخــر قـال مــديـر مـرور
مـحــافــظــة ديـالى الــعــمـيــد عــطـا
الــــطـــائـي   لــ ( الـــزمـــان )  إن  (
اجــــهــــزة وزارة الــــداخــــلـــيــــة في
مـحـافـظـة ديـالى بـاشـرت بـتفـعـيل
ــتـضــمن قــرار مــجــلس الــوزراء ا
مـنع سـيـر الدراجـات الـناريـة بـعد
الــســادســة مــســـاءً حــيث نــفــذت
ـرور بـالـتـعـاون مع قوات مـفـارز ا
الـنـجدة واقـسـام الشـرطـة احمللـية
في االقـضـية اخلـمسـة لـلمـحافـظة
حـمـلـة كــبـرى اسـفـرت وخالل اقل
من ســــاعـــــة عن حـــــجــــز مــــئــــات
الــدراجــات الــنـاريــة اخملــالــفـة ) 
مـشـيــرا الى ان  ( تـلـك الـدراجـات
سـيـتم شمـولـها بـغـرامات مـرورية
تــبــلغ مــئــة الف ديــنــار لــلــدراجـة

الواحدة ) . 
من جهـته أكد مـدير جنـدة ديالى
العميد بـاسم الشمري لـ ( الزمان
أن  ( احلــمـــلــة لم تـــشــهـــد ايــة  (
اعـتـداءات لفـضـية او جـسـدية من
قـــبــــل اخملــالــفـــ بــــحق رجــــال

األمن ) .
…dD  …d U

ومن صــــحـــة ديــــالى قــــال مـــديـــر
اعـالمـــهـــا فـــارس الـــعـــزاوي  لــ (
ان (  الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــزمـــان ) 
الوهمية شكلت ظاهرة سوداء في

صادرة يـحدده القـضاء العراقي ا
ـــعـرفـة بـعـد اجـراء تـدقـيق عـلـيه 
صـــــالحــــيـــته لالســــتـــخـــدامـــات
الــــبــــشـــريــــة ) . واشــــار الى ان (
االضـطـرابـات االمنـيـة الـتي عانت
مـنـهـا ديـالى بـعـد  2003 سـاهمت

في بروز الصيدليات الوهمية لكن
الــوضع اخــتــلف عــلــيـهــا وهــنـاك
جهود استثـنائية وتعاون من قبل
ـــــــــواطــــــــنـــــــــ فـي االبـالغ عن ا
ذاخـر واخملتبرات الصيـدليات وا

الوهمية ) . 
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عــنــدمــا يــرتــدي اجلــمــيع اقــنــعــة
الوجه.
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-يــجب أن تــغــطي األقــنــعــة األنف
والـفم تـمـامًـا وتـثـبـيـتـهـا بـإحـكـام
عــلـى جــانـــبي الـــوجه دون وجــود

فجوات.
- يـجب ان حتـتـوي الـكـمـامة ثالث
طـبـقـات عـلى األقـل مـثل الـكِـمـامـة
اجلـراحــيـة (يـشــار إلـيـهــا أحـيـانًـا
الكِمامة الـطبية) ذات اللون األزرق
وهي األكثر شيوعا وانتشارا وان
تــســتــقــر بـشــكل مــريح عــلى الــفم

واألنف والذقن.  
- يجب ارتداء األقنعة في أي وقت
تــسـافــر فــيه عـلـى مـ طــائـرة أو
حــافـلــة أو قــطـار أو أي وســيــلـة
أخــرى من وســـائل الــنـــقل الــعــام

طارات واحملطات. وكذلك في ا
- ارتـدِ قنـاعًا داخـل منـزلك إذا كان
شـخص مـا تعـيش مـعه يـعاني من
أعـــراض كــوفـــيــد ـ  ?19او ثـــبــتت

رض كوفيد ـ .19 إصابته 
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ــاء والـصــابـون - اغـسل يــديك بـا
ــــدة  20ثــــانــــيـــــة عــــلى األقل أو
اســـتــخـــدم مـــعـــقم الـــيــديـن الــذي
يــحــتــوي عـلى  %60كــحــول عـلى

س القناع أو إزالته. األقل بعد 
- قــد ال تــكـون األقــنــعــة ضــروريـة
فتوحة كانـات ا عندما تـكون في ا
ـــفــردك بـــعـــيــدًا عن في اخلـــارج 
اآلخــرين أو مع أشـخــاص آخـرين

يعيشون في منزلك.
- ان تلـقي اللقـاح ال يعني الـتخلي
عن ارتداء الكِمامات ألن الشخص
ـا الــذي يـحــصل عــلى مــنـاعــة ر
يـظل قــادرا عـلى الــتـقــاط الـعـدوى

ونقلها إلى آخرين.
- الـقـنـاع لـيس بـديالً عـن الـتـبـاعد
الـــبـــدنـي. يـــجب االســــتـــمـــرار في
ارتـداء األقنـعـة فضالً عـن االبتـعاد
ـسافة  1.8متـر على عن اآلخرين 
األقل خـــاصــةً عــنــدمـــا تــكــون في
الـداخل حــول األشـخـاص الـذين ال

يعيشون في منزلك.
ناعة { طبيب متخصص بعلم ا

رور e ∫ دراجات نارية محتجزة لدى ا

Íb U « s  bL

بغداد

t U$ o √Ë w «dF « wM u « ŸËdA*«

حالـة التخبط السياسي واالقتصادي التي يـعيشها العراق وعدم وضوح جتربته
ـقـراطـيـة وأهـدافـهــا حـتى اآلن وغـيـاب الـرؤيـة الـشــامـلـة لـلـواقع الـعـراقي الـد
ا كن وضـع تصـورات عـملـيـة  ومـرحـلة مـا بـعـد خروج الـتـواجد األجـنـبي مـنه 
ـهـد نـحـو مـشـروع جـديـد يـحـاول قـدر إمـكانـه أن يـجد ـكن أن يـكـون طـريق 
حلـوال عملـية بدل هـذا االختالف السـياسي ب مـكوناته الـسياسـية والذي وصل
إلى حد الـتحارب ب مكوناته في طريق مليء باألشواك والعثرات والكوارث ما

أزق. يستلزم وضع خارطة طريق إلخراجه من هذا ا
ـشروع الوطـني  وادعت أنها تـسير لقد تـبنت قـوى سياسـية كثـيرة ما يـسمى با
وفق برنـامجه وتـوجهـاته التي تـؤمن بأن الـعراق هـو بلـد لكل الـعراقـي التـفريق
ب أبـناء الـشعب وفـقا ألي اعتـبارات عـدا الوالء لـلوطن والـتفانـي من أجل تقد
واهب من أجل األفضل وان يـكون الـعراق البـلد الـذي يحتـضن كل الكـفاءات وا
.إن من بـديهيـات خارطة الـطريق العـراقية التـي ينبغي أن خير الـعراق والعـراقي
شـروع الوطـني العراقي هـو مصداقـية األطـروحات الوطـنية ,إذ أن يركـز عليـها ا
شـروع الوطني ليس مجرد الفتة أو شعارات ترفع وهو بحاجة إلى أطار نظري ا
يـكـون واضـحـا ومفـهـومـا من قـبل اجلـميـع على أن يـكـون الـهـدف األسـاسي هو
عـالم إال انه أفضل من تصـحيح مـسارات الـعمـليـة السـياسـية وان كـان واضح ا
مـشـروع بـديل غامـض أو تشـوبه حـاالت الـريب والشك بـإمـكـانيـة أن الـقـوى التي
رة حتت يافطـات تخلصها من حتاول رفعه ,تريـد اغتياله مرة أخرى ولـكن هذه ا
شـروع الـوطـني هو ـانـا كـامــــــــــال بـأن ا اإلحراج أمـام الـشـعب الذي يـؤمن إ
الطريق الـصحـيح لتحـقيق األهـداف العلـيا لـلشعب ولـلبـلد الذي يـتمـنى أبناءه أن
يــكـونـوا بــنـاته احلــقـيـقــيـون من اجل رفع رايــته ويـنــهض ويـودع تـلك الــسـنـوات

العجاف إلى غير رجعة.
ــشــروع الــوطـنـي أن تـتــهــيــأ له فــرص الــنـجــاح أن وجــد الــقـوى  إن بــإمـكــان ا
احلـريـصة عـلى حـمله وتـطبـيق شـعاراتـهـا على أرض الـواقع وهـيأت مـسـتلـزمات
إجناحـه وفق صيغ متـقدمة ومـيسرة ومـقبولة ,وجتـاوز مرحلـة الشعـارات الفارغة
ـشــروع إال قـشــوره الـتي التــغـني وال تــسـمــــــــــن وال الـتـي لم حتـقق من هــذا ا
حتـقق آمـال العـراقيـ في أن يعـيـدوا مجـد شعـبهم الـذي كـان موحـدا متـماسـكا
متـحالـفا بـ كل مكـونـاته بال تفـرقة أو تـميـيز أو تـعصب ,وهـو ما يـنبـغي أن يتم

العمل على حتقيق مضامينه العملية في وقت ليس بعيد.
ـشـروع من تـوسـيع نـطـاق الـعـمل الـوطـني والـتـحـالـفـات الـتي تـؤمن بـبـنـود هذا ا

كن في تطبيق تـطلبات األساسـية الن إشراك اكبر عـدد  ا
شـروع الوطـني يفتـرض أن تتـوفر له النـوايا الـصادقة ا
سـتلـزمات من أمـوال وقرارات وفـرص عمـل وظيـفية وا
وتــشـغــيـلــيـة جتــعل الـنــاس تـؤمن بــإمـكــانـيــة الـتــعـامل
شروع الـوطني لكـي اليفقد بـريقه ولكي االيجـابي مع ا

يتم استيعاب مضامينه الوطنية بطريقة أفضل.

1
من أبسط حـقوق العراقي الذي يـنشط في مضمار اخلـدمة االجتماعـية أنْ نغمره
تـطلعة الى الـعطاء والبر بوابل من الـشكر  وأنْ نُثنـي عليه ونثمن روحه الـوثابة ا

االنساني وفي هذا الشكر والتقدير ما يشجعه على مواصلة أشواطه اخليّرة .
2

ـتـحــفـز لـلـعـطــاء رجالً أو امـرأة فـانّه جــديـر بـحـمل وسـواء أكـان هـذا الـعــراقي ا
الوسام .

3 
لـقد قرأت صـبيحـة االربعاء  2022/ 1/ 19خـبراً أدخل السـرور على قـلبي وعزز

قناعتي الشخصية بنُبل العراقي وطيبتهم .
ـكان الـغاص بِـقِطَعٍ غـير لقـد قامت الـسيـدة ( دعاء كـر الشـحمـاني ) بتـحويل ا
صاحلـة لـالستـعـمـال مـتـنـاثـرة فـيه هـنـا وهـنـاك الى قـاعـةٍ جـمـيـلـة زاهـيـة مـزدانة
بــالـصـور واأللــوان ومـشـتــمـلـة عــلى مـا يــحـتـاجه األطــفـال في الــروضـة من لُـعَبٍ

ومعدات ...
وأنفـقتْ من جهدهـا وأموالـها ما حـقّق لهـا ما كانت تـطمح الـيه من تهيـئة األجواء

ناسبة ألطفالنا ( في روضة الوحدة بواسط )  ا
4

ـهم انـهـا لم تـكن تمـلك االّ راتـبـها الـشـهـري احملـدود وقد سَـخَتْ به وسـاعـدها وا
باركة زَوْجُها حتى استطاعت الوصول الى ما تريد مشكوراً على تنفيذِ رغبتها ا

5
ـالي من الـدوائـر الـرسمـيـة واتـخـذت قـرارهـا الـشـجـاع الـبار لم تـنـتـظـر الـدعم ا
ومضت فـيه قُدما حـتى أجنزته وهي بهـذا أصبحت رائـدةً للمـبادرات االنسـانية

النافعة .
واستحقت منا جميعا التكر والتقدير .

6
كان الالئق ـسؤولية والـسعي الى تأمـ ا اجلمـيل هنا هـو االحساس الـعالي با
صلحة الشخصية صـاحلهم على ا لالطفـال في الروضة بجهد شخصي وايثار 
وصـوالً الى اجنــاز الـهـدف وال يــكـفي أنْ تــشـكـر مِنْ قِــبل مـحــافـظـة واسط ومِنَ
ـعـلـمـة ُـشــرفـة الـتـربـويـة عـن الـروضـة بل البُـدّ لـنــا مِنْ شـكـرهـا ايـضـا النــهـا ا ا

رأة العراقية بكل ما حتمله من نبل وحب للوطن وأبنائه . العراقية التي مثلت ا
7

ولم نـكــتب هـذه الـســطـور مـنـطــلـقـ مِنْ قــرابـةٍ او صِـلـةٍ
خـاصـة فـلـسـنـا نـعـرف الـسـيـدة دعـاء الـشـحمـانـي وقد

ا قدمته مِنْ عمل جميل .  عرفناها 
ونـســأله تـعــالى لـهــا ولـكل الــعـامــلـ اخملــلـصـ دوام

التوفيق والسالمة .
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بــاشـرت هــيـئــة اإلعالم واالتــصـاالت
ـناقـشـة اجـراءات تنـفـيـذ التـطـبيق
الــرقـمي األول فـي الـعــراق "احلـارس
واجهـة االبتزاز الرقمي" اخملـتص 
اإللكـتـروني والذي اقـتـرحه الدكـتور
صفـد الـشـمري رئـيس مـجلس إدارة
سار الرقمي العراقي بهدف توفير ا
فـــضـــاء رقــمي لـــلـــتــواصل الـــفــوري
واآلمن ب مـستـخدمي اإلنـترنت في
عنيـة بتوفير البالد وب اجلهـات ا

احلماية الرقمية إليهم.

الدكتور الشمري قال ان جلنة تقنية
ـجـلس وفـنـيــة من الـهـيـئــة الـتـقت 
ـــســــار الـــرقـــمي األربـــعـــاء إدارة ا
لـــبــحث آلـــيــات واحــتـــيــاجــات هــذا
ـــشـــروع الـــرقـــمـي الـــرائـــد الـــذي ا
ســـــيــــــكــــــون مــــــرشـــــداً رقــــــمــــــيـــــاً
للـمسـتـخدمـي إلى جـانب وظيـفته
األسـاس الـتي تـتــطـلب تـنـسـيـقـاً مع
ـعــنـيـة وهـو مـا اجلـهــات األمـنـيـة ا
ســيـجــري الـعــمل عـلــيه خالل األيـام
ـقـبـلـة. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) ا
ـشـروع الـذي جرى امس ان(فـكـرة ا

ه بشراكة ب "منصة التواصل تقد
الـــرقــــمي  ?dcc-iq.comو شــــركـــة
الــتــوفــيــر لــلــتــســويق االلــكــتــروني
والــتـطــويــر والـتــدريب الــتي قـدمت
تـطـبـيـقات رقـمـيـة غـيـر مـسـبـوقة في
الــعــراق ومــنــهـا تــطــبــيق "تــوفــيـر"
لـلـتسـوق الـذكي تـنـطـلق الى تـوفـير
ـواجهـة اجلرائم بنى حتـتيـة تـقنـية 
اإللكـترونيـة وفي مقـدمتهـا االبتزاز
رشد الشخصي اآلمن تكون أشبه با

لكل مستخدم.
وأكد الدكتـور  صاحب فكـرة تطبيق

ـهــنـدس مـنـاف مـحــمـد سـعـيـد في ا
الـورشـة شـرحــا عن كـيـفـيـة تـطـبـيق
وآلــيـة الــعـمل الــذي يـقــوم به فـريق
ــــــشــــــكـل في الــــــوزارة الــــــعــــــمـل ا

والشركات التابعة لها.
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 وتضمنت الورشة عددا من احملاور
ومــواصــفـة هي هــيــكــلــيــة الـفــريـق
الـــــــــطــــــــــاقـــــــــة واجـــــــــراءات ادارة
الـــــطـــــاقـــــة.وعـــــمل مـــــجـــــمـــــوعـــــة
الــــتــــوعــــيــــة.وعــــمل مــــجــــمــــوعــــة
االعـالم.وعــمل مــجــمــوعــة تــطــبــيق
ــواصـفــة.ومـحــورعـمل اجملــمـوعـة ا
الــفــنــيــة من احــتــســاب (اســتــهالك

الــطــاقـة,كــفـاءة الــطــاقـة,اســتــخـدام
الطاقة,اداء الطاقة).وكذلك عمل فرق
ـشـكـلـة في الـشـركات ايـزو الـطـاقـة ا
التابـعة للـوزارة.وخطوات احـتساب
الطـاقة وفق الـبند  6.6من مواصـفة
ايزو الطاقة.كـانت الوزارة قة اعلنت
عن شـــمـــول٤ مـــنـــاطق في بـــغـــداد
بــخـدمــة االنـتــرنت اجملـانــيـة جتــهـز
وزارة االتصاالت خالل االيام القليلة
ــقـــبــلــة اربع مــنــاطق في بــغــداد ا
بــخـــدمــة االنـــتــرنـت اجملــانـــيــة في
خــطـوة سـتـعــقـبـهـا اخــرى تـتـضـمن
تعـميمـها بجـميع مـناطق العـاصمة
وتليها محافظات البالد االخرى. 

وقـال مـديـر قسـم العـالقات واالعالم
بـــالـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لالتـــصـــاالت
ــعــلــومــاتــيــة في الــوزارة نــاطق وا
احــمـــد ابـــراهـــيم لـ"الـــصـــبــاح": إن
"الــوزارة سـتــتــيح خـدمــة االنــتـرنت
اجملـــانـــيـــة خـالل االيـــام الـــعـــشـــرة
ــقـــبــلـــة ضــمـن اربع مــنـــاطق في ا

بغداد هي: 
راس احلـواش في االعظـمـيـة وباب
قدسة وشارع راد في الكاظمـية ا ا
ا ـتـنـبي  ـنصـور وا الـرواد في ا
يـتـيح خــدمـة االنـتـرنت لـلـمـواطـنـ
ناطق التي تعد العراقي في هذه ا

حيوية".

احلـارس الـرقـمي صـفـد الـشـمـري ان
(بــــدء هـــيـــئــــة اإلعالم واالتـــصـــاالت
ـشروع ـنـاقـشـة اجـراءات تـنـفـيـذ ا
ــنـــزلــة الــتــأكـــيــد احلــاسم يــكــون 
واجلـــاد بـــرغـــبـــتـــهـــا في مـــواكـــبـــة
متطلـبات التحول الرقمي اآلمن وان
ــقــبــلــة تــتــطــلب احــداث ــرحــلــة ا ا
الــتــفــاهــمــات إلشــراك اجلــهـات ذات
ـــــواجــــهـــــة اإلبـــــتــــزاز الـــــعالقـــــة 
شـروع ضمن األلكـتروني في هـذا ا
باشر نطاق تخصصهـا وارتباطها ا

بطبيعة مهام التطبيق).

ÊU e « ≠ œ«bG

أقامت وزارة االتـصاالت ورشـة عمل
حــول آلـيـة تـطــبـيق مــواصـفـة ايـزو
الـطـاقـة حتت شـعـار (مـعـاً لـتـرشـيـد
الطـاقة الكـهربـائية ... يـدا بيـد نحو
بيئة مستـدامة).وأكد للوزارة طردي
ــضي بــهـذا كــر وادي بـضــرورة ا
الـتـوجه من اجل خـلق بـيئـة نـظـيـفة
وتـقــلـيل االنـبـعـاثــات الـغـازيـة الـتي
تـسـبب ظاهـرة االحـتـبـاس احلراري
وترشيد الطـاقة الكهربائـية لتحقيق

ستدامة). اهداف التنمية ا
وقدم رئيس فريق ايزو الـطاقة مدير
قــــسـم ادارة اجلــــودة الــــشـــــامــــلــــة
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ــــــتـــــحــــــدة (الـــــواليـــــات { اال ا
ـــــتـــــحـــــدة) ,(أ ف ب) - تـــــبـــــنت ا
ـتــحـدة اجلــمـعــيـة الــعـامــة لأل ا
بالـتوافق اخلمـيس قرارا غيـر ملزم
اقــتـرحــته إســرائــيل يـدعــو جــمـيع
الـدول إلى مـحـاربـة إنــكـار مـحـرقـة
ـية الثـانية اليـهود في احلرب الـعا
ومعـاداة السـاميـة وخصـوصا على
وسائل التواصل االجتماعي.وتمت
لـزم قـانونـيا صـياغـة الـنص غيـر ا
لكنه يرتدي أهميـة سياسية كبيرة
ـانـيـا. وقـد رعـته 114 ــسـاعـدة أ
من الدول الـ 193األعضاء في األ

تحدة. ا
w —U  Àb

وأعـلـنت إيـران رسمـيـا مـعارضـتـها
للـنص مؤكـدة أنهـا "تنأى بـنفـسها"
عـنه.ويـنص الـقـرار عـلى "رفض أي
إنــكــار كــلي أو جــزئي لــتــاريــخــيـة
احملـرقـة وإدانـته بال حتـفظ". وهـو
"يحث بـشدة جـميع الـدول األعضاء
عـــلى رفض أي إنـــكـــار أو تــشـــويه
لـلمـحرقـة كـحدث تـاريخي من دون
ـــيــة حتـــفظ".وخالل احلـــرب الـــعــا
الـثــانـيـة بـ  1939و ?1945أبـاد
الـنـازيـون وداعـمـوهم سـتـة مـالي
يـهــودي في أوروبـا.ويـشـيـد الـنص
واقع بالبـلدان التي حتـافظ على "ا
التي استخدمت كمعسكرات للموت
ومـعسـكرات لالعـتـقال ومـعسـكرات
لــــلـــــعــــمـل الــــقـــــســــري ولـالعــــدام
واالحتـجاز من قبل الـنازي خالل
الهولوكوست".ويـدعو القرار الدول
ـــتـــحـــدة إلى األعـــضـــاء في األ ا
ـكنها أن "تطـوير برامج تـعليـمية 
تـغـرس في أذهـان األجيـال الـقـادمة
ــسـاعـدة دروس احملــرقـة من أجل ا
في منع أعمـال إبادة جماعـية". كما
يـدعو الـشركات الـتي تـدير شـبكات
الــتـواصل االجـتــمـاعي إلى "اتـخـاذ
ــكــافـحــة مــعـاداة تـدابــيــر فــعـالــة 
الــــســـامـــيــــة وإنـــكـــار أو تــــشـــويه
احملــرقــة".ورحب وزيــر اخلــارجــيـة
اإلسـرائـيـلي يـائـير البـيـد ونـظـيرته
ـانـيـة أنـالـينـا بـيـربـوك في بـيان األ
مشترك باعتماد القرار معتبرين أن

ذلك دلـيـل عـلى أن اجملـتـمع الـدولي
"يـتــحــدث بـصــوت واحــد" في هـذه
القضـية.وعبر وزيـرا اخلارجية عن
قلقهـما من "الصعود الـكبير" إلنكار
ـقارنات ب الهولـوكوست ودانا "ا

نـزاعات سـياسـية حـاليـة واحملرقة"
الـــــتي رأيـــــا فـــــيـــــهـــــا "ظـــــلـــــمًـــــا"
لـلـضـحـايـا.ودعـا داني دايـان مـديـر
الـــنــصب الــتــذكـــاري اإلســرائــيــلي
حملـرقــة الـيــهــود (يـاد فــاشـيم) إلى
"مـضـاعـفة اجلـهـود" لـدعم األبـحاث
ــــتـــعــــلــــقـــة بــــالـــهــــولــــوكـــوست ا
وتعليمها.وكان السفير اإلسرائيلي
ـتــحــدة جــلــعـاد إردان لــدى األ ا
رحب مــســبـقــا في بــيــان بـ"الــقـرار
التاريخي" الذي  التفاوض حوله
ألشـهـر مـشيـرا إلى أنه "ثـاني نص
ــــبــــادرة من اســــرائــــيل يــــطـــرح 
وتـتـبـنـاه اجلـمــعـيـة الـعـامـة" لأل
تـحدة.وكان الـقرار األول الذي  ا
تـبنـيه في  2005نص عـلى اعـتـبار
الـــســـابع والـــعــشـــرين من كـــانــون
الــثــاني/يــنــايــر من كـل عــام يــومـا
دولـــيـــا إلحـــيـــاء ذكـــرى ضـــحـــايـــا
الــــهـــولـــوكــــوست.وقـــال الــــبـــيـــان
االسـرائـيلي إن الـقـرار الذي اعـتـمد
اخلــمـــيس "يــعــطـي لــلــمــرة األولى
تـــــعـــــريـــــفـــــا واضـــــحـــــا إلنـــــكـــــار
الـهـولـوكـوست" و"يـدعـو الـدول إلى
ــعـركــة ضـد اتـخــاذ إجــراءات في ا
مــعـــاداة الـــســامـــيـــة" ويــطـــلب من
مــجــمــوعــات االنــتــرنت الــعــمـالقـة
(فـيــسـبــوك وانـسـتــغـرام وتــويـتـر)
مـكـافحـة محـتـويات الـكـراهيـة على

شبكات التواصل االجتماعي.
XBM  UOKL

الى ذلك أعـلن الـقضـاء اإلسـرائـيلي
مـســاء اخلـمــيس فــتح حتــقـيق في
اســــتـــخــــدام الـــشــــرطـــة بــــرنـــامج
التـجسّس "بـيغـاسوس" بـعد ورود
معلومات بهذا اإلطار في الصحافة
ـــدّعي الـــعـــام احملـــلّـــيـــة.وطـــالـب ا
أفــيــخــاي مـانــدلــبــلــيت في رســالـة
بــعـثــهــا إلى قـائــد الــشـرطــة كـوبي
شـبتـاي بـاحلصـول عـلى كلّ أوامر
عــمــلــيّــات الــتــنــصّت والــتــجــسّس

ـعـلـومـاتي الـتي نُـفّـذت في عـامي ا
 2020و ?2021من أجل "الــتـحـقّق
نـشورة في وسائل من االدّعاءات ا
اإلعالم".وذكـــــــرت صــــــحـــــــيــــــفــــــة
"كـلـكالـيـست" االقـتصـاديّـة العـبـريّة
اخلـميس أنّ الـشـرطة اإلسـرائـيلـيّة
اســتـخـدمت بـرنـامج "بـيـغـاسـوس"
لـلـتـجـسّس عـلى إسـرائيـليّ تـعـتـبر
أنّـه يـشـكّل تـهـديـدا مـحـتـمال وذلك
ـكن اسـتـخـدامـها جلـمع عـنـاصـر 
كــوسـيـلـة ضـغط في أيّ حتـقـيـقـات
مسـتقبـليّة.وأفـادت الصحيـفة التي
لم تـكــشف مـصــادرهـا بــأنّ وحـدة
تخـصّصة قد استخدمت الشرطة ا
ـراقـبـة نـاشط كـانت "بـيـغـاسـوس" 
تخشى أن يرتكب "مخالفات تتعلّق
ثّل بـالـنـظـام الـعـام" وتـعـتـبر أنّـه 
ـوقــراطـيّـة".وردّ "خـطــرا عـلى الــد

قـائد الـشـرطة اإلسـرائيـلـيّة عـلى ما
نــشـــرته الـــصــحـــيـــفــة مـــؤكــدا أنّ
"الـشـرطـة لم جتـد أيّ عـنـصـر يـدعم
ـعـلـومـات".وقـال شـبـتـاي في هـذه ا
بــيــان إنّ "الــشــرطـة اإلســرائــيــلــيّـة
ـــة بــكلّ الــوســائل تُــحــارب اجلــر
ـتاحة لهـا" مشيرا إلى القانـونيّة ا
أنّه طـلـب من مـانـدلـبلـيـت "التـحـقّق
مـن أنّ كلّ عـمـلـيّـات الـتـنـصّت تـمّت
وفق الـقـانـون".وكـانت وزارة الـعدل
تــعــهّــدت األربــعــاء إجـراء حتــقــيق
معمّق في مزاعم "كلكاليست" بشأن
اســتـخــدام بــرنــامج "بـيــغــاسـوس"
لــــلــــتــــجــــسّـس عــــلى مــــواطــــنــــ
ن فـيـهـم أشـخاص إسـرائـيـلـيـ 
قـــادوا احــتـــجـــاجــات ضـــد رئــيس
الــــوزراء الـــــســـــابق بـــــنــــيـــــامــــ
نــتــانــيــاهـو.ومــنــذ الــكــشف الــعـام

إسـرائـيل.كـانت "إن إس أو" وجـدت
ـاضي في صلب نـفـسهـا الـصـيف ا
ـــيــة بــعــد فــضــيـــحــة جتــسّس عــا
حتقـيق نشرته  17وسيلـة إعالميّة
دوليّة اعـتباراً من  18تمّوز/يـوليو
كـــشف أنّ بــرنـــامج "بــيـــغــاســوس"
سمح بالتجسّس على ما ال يقلّ عن
 180صــحــافــيـاً و 600شــخــصــيّـة
سياسيّة و 85ناشطاً حقوقياً و65
صــــاحب شــــركــــة في دول عــــدّة.ثم
تـــوالت الــتـــقــاريــر عـن اســتــخــدام
الـــبـــرنـــامج لــــلـــتـــجـــسس في دول
عــــــدة.وفــــــتــــــحت وزارة الــــــدفـــــاع
اإلسـرائـيـلـيـة التـي يجـب أن توافق
عـــلى جــمــيع صـــادرات مــنــتــجــات
صناعة الدفاع اإلسرائيلية حتقيقا
في مـــبــــيـــعـــات بـــيـــغـــاســـوس في

اخلارج.

سـبق وان اصــدرت احملـكــمـة االحتــاديـة الــعـلــيـاً تــفـســــــــيـراً لــعـبــارة الـكــتـلـة
ـــوجـب قـــراراهـــا الـــصـــادر بـــالـــعـــدد (/25 الــــنـــيـــابـــيـــــــــــة االكـــثـــر عـــدداً 
احتـادية/ (2010في  25/3/2010 ) حيث جـاء فـيه إنّ تـعبـيـر الـكتـلـة الـنيـابـية
األكـثــر عـدداً الــتي لـهـا حـق تـشـكــيل احلـكـومــة هي الـكــتـلـة الــتي تـكــونت بـعـد
االنـتـخـابات من خـالل قائـمـة انـتخـابـيـة واحـدة دخلت االنـتـخـابـات بأسم ورقم
ـقـاعـد أو الـكـتـلـة الـتي جتـمـعت من مـعـيـنـ وحـازت عـلى الـعـدد األكـثـر من ا
قائـمت أو أكـثر من القـوائم االنتخـابية الـتي دخلت االنتـخابات بـأسماء وأرقام
مخـتلفـة ثمّ تكـتلت في كـتلـة واحدة ذات كيـان واحد في مـجلس الـنواب أيـهما
أكـثـر عـدداً فـيـتــولى رئـيس اجلـمـهـوريـة تـكـلـيف مـرشح الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة الـتي
أصـبـحت مقـاعـدهـا النـيـابيـة في اجلـلسـة األولى جملـلس الـنواب أكـثـر عدداً من
ادة الكـتلـة أو الكـتل األخرى بـتشـكـيل مجـلس الوزراء اسـتنـاداً إلى أحكـام ا
( (76من دسـتور جـمهـوريـة العـراق لسـنة  ? 2005واحلـقـيقـيـة ان الشق االول
شكـلة من قائمـة واحدة وتفوز من التفـسير الغـبار عليه الن الـكتله االنـتخابيـة ا
ـقراطية في النظم بالـعدد االكبر من مقاعـد مجلس النواب يـتفق مع مبادىْ الد
ـانـية الـتي تـقوم عـلى اسـاس ان االكثـريـة الفـائـزة تتـولى تـشكـيل الـكابـينه الـبر
الـوزاريـة  ولـكن االمر يـدق في الـشق الـثـاني من الـتـفسـيـر الـذي فـسر الـكـتـلة
االكـثــر عـدداً بــانـهــا الـكــتـلــة الـتي جتــمـعت من قــائـمــتـ أو أكــثـر من الــقـوائم
االنتخـابية التي دخـلت االنتخابات بـأسماء وأرقام مـختلفة   النه يـعطي لالقلية
ــبـدأ حق تــشــكـيـل احلـكــومــة في حــال ائــتالفــهم وتــكــتــلــهم وهــذا فــيه خــرق 
/ب) من الــدســتـور  ـادة ( (1و (/2اوالً ـنــصــوص عـلــيه في ا ـقــراطـيــة ا الــد
ثل ـقراطية تعني ان شرعية سلطة احلكومة مستمدة من الشعب والذي  فالد
االرادة الـعـامة هـو احلزب او الـكتـلة الـتي فازت بـاالنـتخـابات الـنيـابيـة العـامة 
وبـالتـالـي فأن تـفـسـيـر الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة االكـثر عـدداً يـجب ان تـتـضـمن في كل
قـراطية ـقاعـد الفـائزة بـاالنتـخابات  وبـخالف ذلك يـخرق مـبدأ الـد االحوال ا
وتـفقـد االنتـخـابات الـعامـة جـوهرهـا وبعـبارة اخـرى ان الـكتـلة الـنـيابـية االكـثر
قـاعد االنتخابية ومن ينضم الـيهم لتشكيل الكتلة عدداً تمـثل الفائزين باغلبية ا
 ففـكرة االقتراع العام تـتعامل مع اعضـاء اجملتمع كمواطنـ لهم حق انتخاب
ـارس الـسـلـطه يـجب ان يـكون ـمارسـة الـسـلـطه  وبـالـتالي فـأن من  ـثـلـهم 
ـنـتـخـبـ بـعـد االنـتـخـابـات الـذين مـتـمـاشـيـاً مع ارادة الـنـاخـبـ ولـيس ارادة ا
يتحـالفون لتشكيل الكتـلة النيابية االكثر عـدداً الن ذلك يخل بالعالقه السياسية
ـتــبــادلـة  ــعــرفه والــثـقـه ا ــنــتـخب الــتي تــقــوم عـلـى اسـاس ا بـ الــنــاخب وا
فاالنـتخاب كـما يقـول احد فـقهاء الـقانون الـدستـوري ( ... لم يعد في احلـكومة
انـية قادرة على حكم البالد التمـثيلية غايـة في ذاته بل وسيله لتكـوين اغلبيه بر
...)  ولذلك فـأن هذا الـتفـسيـر ان كان قـد املـته ظروف سـياسـية في حـينـها 
ـنع من عــدول احملـكــمـة االحتـاديــة الـعــلـيـا عن فـأن ذلـك ال
الـتـفسـير الـسابق لـتـعطي تـفسـيراً جـديـداً لعـبارة (الـكتـلة
ـقراطـية النـيابـيـة االكثـر عـدداً) ينـسـجم مع مـبادىء الـد
الـتي اعـتـنـقـهـا الدسـتـور ولـيـكـون مـنـسـجـمـاً مع الـنـظام

االنتخابي اجلديد الذي غادر نظام التصويت بالقائمة.

تحدة في نيويورك WLEM∫ قاعة منظمة اال ا

ـــاضي عـن اســـتـــخــدام بـــرنـــامج ا
"بــيــغــاســـوس" لــلــتـــجــسس الــذي
يـخـترق الـهـواتف الذكـيـة وهو من
انــــــــتـــــــــاج شــــــــركــــــــة "إن إس أو"
اإلســرائـيــلــيـة عــلى وســائل إعالم
وصحافي وسياسي ومعارض
في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم يـتواصل

اجلدل حوله.
Êu ËdJO*« qOFH

جـرد تـنزيـله على هـاتف جوال و
يـتيح "بـيـغاسـوس" الـتجـسّس على
مستـخدم الهاتف من خالل االطّالع
عـلى الـرسائل والـبـيانـات والـصور
على الهـاتف وجهات االتـصال كما
ـيكروفون والـكاميرا يتيح تـفعيل ا
عن بُـــــعـــــد.وحتـــــظى قـــــوات األمن
وافقـة قضائـية على اإلسرائـيليـة 
نـــطـــاق واسـع لـــلـــمــــراقـــبـــة داخل
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إلى / أمير ربيعة حفظه الله ورعاه 
إلى / أمير السعدون حفظه الله ورعاه 

إلى / أمير العبيد حفظه الله ورعاه 
إلى / جميع إمراء القبائل العراقية الشرفاء الغيارى حفظهم الله ورعاهم

ـسمـوعه في كافـة ارجاء إلى / شـيوخ الـعشـائر اصـحاب الـبخت والـكلـمة ا
العراق احملترم 

إلى / كل انسان شريف من كافة األديان والطوائف 
إلى/ أهالي االنبار وصالح الدين وديالى وسامراء النشامى والغيارى 

إلى / إهالي ذي قار والبصرة وميسان والسماوة الكرماء 
ُـؤمــنـ عـلي بن أبـي طـالب ( كـرم الـله إلى / إهـالي الــنـجف مـديـنــة أمـيـر ا

وجهه) ورضي الله عنه وأرضاه
إلى / اهـالـي كـربالء مــرقـد االمـامــ احلـســ وأخـيه الــعـبــاس رضي الـله

عنهما 
إلى/ اهالي واسط والديوانية الشرفاء 

إلى / كل انسان شريف وغيور على عرضه أن يلبي النداء 
واكب احلسينية في كافة ارجاء العراق . إلى / أصحاب ا

إمـامـكم جــمـيـعــا سـأخـلع حــجـابي هل تــقـبـلــون بـذلك ...!! ? ام سـتــدفـعـكم
رجولتكم وغيرتكم على نساء قومكم ودينكم وتلبون النداء  ..?

فـها هي جيوش الثلوج جتتاح وتغزو مخـيمات سنجار فهل هنالك من يحمل
ضـمـيـر انـســاني لـيـقف بــجـانـبـهم ويــأخـذ بـيـدهم لــيـجـتـازوا األزمـة دون أن
يـتـعـرض األطـفال والـشـيـوخ والـنـسـاء لـلـمـوت من قـسـاوة البـرد ...? هل من
نـاصـر يـنــصـرهم ..? هل من مـوحــد يـؤمن بـالـله والــيـوم اآلخـر وداخل قـلـبه
تـسكن خشية الـله أن ينهض ويساعـدهم....? هل من محب لرسول الله صل
الـله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويرجو شفاعته يوم القيامة فيمد يد العون
ـلـك ذرة إنـسـانـيــة وهـو صـاحب قــرار أو سـلـطـة إلـيـهـم..? هل من شـريف 
ويـحركه ضمـيره اإلنسـاني حبـا فالله البـناء بلـده فيـقوم بايـواءهم في قصور
ـسـؤولـ وعـقد الـشـعب الـتي شـيـدت لـهـذا الـسـبب وامـثـاله ولـيس لـسـكن ا
ـؤتمرات....إال يوجد رجل دين يعـرف الله ويخشاه في نفـسه وعياله فيامر ا
بـاسـكانـهم داخل اجملـمـعات ومـدن الـزائريـن وايواءهم حلـ مـرور األزمة..?
كنـنا اسـكانـهم فيـها والكل ـساعـدة لهم ( الـفنـادق  ألـيس لدينـا كل طرق ا
ـالـكـيـهـا الــذين لن يـكـونـوا أقل انــسـانـيه من غـيـرهم يـتـعـاون بـدفع األجــور 
وسـيسـقـطوا جـزءا من األجـور وانا مـتـأكدة من غـيـرتهم وانـسـانيـتـهم  مدن
الـزائرين فارغه ومجهـزة بكل وسائل الراحة ألـيس أبناء بلدنـا اولى بسكنها
ـكن اسـتـضـافته فـي بيـوت الـعـراقـي بـدال من بـقاءهـا خـاويه تـنـتـظر زائـر 

ـكن اسـتخـدامـها.. ـفتـوحه لـلـقاصـي والداني... قـصـور الشـعب كـذلك  ا
كن أيضـا استغاللها اليواءهم.. وأن الـبيوت والعمارات الـسكنية الـفارغة 
عـجزت كل هذه احلـلول عن الـتنفـيذ فبـيوت الـعراقيـ التي تـستضـيف اكثر
قدسة في شـهر محرم مفتوحه وغير عاجزة من ثالثـة مالي زائر للعتبات ا
هجرين... أليس كالمي بصحيح عن استضافة بضعة االالف من اخوتهم ا
تحـدة ومنظـمات حقـوق اإلنسان ( وهـذا معيب فـبدال من االستـغاثة بـاال ا
بـحقنا كعراقي ) لالستجداء من هنا وهناك والتصوير والنشر بكل وسائل
اإلعالم ( تـمخض اجلبل واجنب فأرا ) نعم النتيجة سلة مساعدة عبارة عن
علبات ... وسـيكونوا سعيدي احلظ أن مـعجون و فرشة أسنـان وعدد من ا
ارسـلوا لهم عـدد من البـطانيـات التي ال تكـفي اجلمـيع بل  التبـرع بها من

أجل التصوير والرياء والرقص على اجلراح دون خشية من رب العباد  
نـحن شعب عجن بـالغيـرة والنخـوة عجنـا حتى أصبـحنا مزيـجا واحدا ..هم
ـ عاشـوا معـنـا احليـاة بحـلـوها ومـرها اخـوتنـا لم يـؤذوا أحدا أنـاس مسـا
ـمـتـد الالف السـنـ كـقـوميه ...هم لـيـسوا بـداعش ...ولم يـشـهـد تـاريخـهم ا
وديـانه أن قاموا باي عمل غير انساني بل كانوا نعم االخوة لنا في الشدائد
ـلمات   فلما الـصمت لم نقبل أن يصاب بـاالذى والضرر من كان يعيش وا
..أين اسالمـنا...أين غيـرتنا في أرض دفن فـيها األنـبياء واالئـمة والـصاحل
كـعـرب..اين نـخـوتــنـا كـعـراقـيــ من كـافـة األديـان والـطــوائف... هـلـمـوا بـنـا
ـساعـدة اخوتـنا االيزيـدين في مـخيـمات سنـجار عـسى الله اخـوتي يدا بـيد 

ورسوله أن يرانا بع الرضا ويدفع عنا الباليا واحملن ..
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شاريع او ان تـوافق على منح االجازات االسـتثمارية في جتنب احـالة اي من ا
ـفاصـل الرئـيسـة لـلدولـة ذات اخلـدمات االنـسـانيـة االولـوية لـلـمجـتمـع السيـما ا
التـعلـيم والصحـة والغـذاء مالم تكـن الدولة هي االسـاس في الرقـابة واالشراف
ـشروع كـافة دون اسـتـثنـاء وان عكس ذلك شـاركه التـتابـعـية في تـفاصـيل ا وا
شكالت التي ستؤول خالل عدم فـان الدول في غنى عن ا
قـدمة بل سـتنـحرف حتقـيق الرضـا النـاجع خلدمـاتهـا ا
عن االهـــــداف الـــــتـي وجـــــدت من اجـــــلـــــهـــــا وذلك الن
سـتثمري وان كـانوا منتـم للوطن اليكـترث بعضهم ا

ال. لالنسانية مقارنة بحبهم النفسهم وا
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{ جــــنـــيف (أ ف ب) - الـــتـــقى وزيـــرا
اخلــارجــيـة األمــيـركـي والـروسي امس
اجلـمـعة في جـنـيف لبـضع سـاعات في
مــحــاولــة أخــيــرة لــنــزع فــتــيـل األزمـة
األوكـرانية بـينمـا تشتـبه واشنطن في
أن مــوسـكــو تـنــوي غـزو جـارتــهـا رغم
تهديدات بردود صارمة في حال حصل
ذلـك. يُـــعــقـــد الـــلـــقـــاء بـــ الــوزيـــرين
الــروسي سـيــرغي الفـروف واألمــيـركي
أنــتـوني بـلــيـنـكن في قــصـر مـطلّ عـلى
بــحـيـرة لــيـمـان في أحــدث خـطـوة من
مـسـار دبـلـومـاسي مـكـثّف بـدأ مـنذ 11
يـوما في جنـيف ب مساعـدَيهما.وكان
الفـروف وبـليـنـكن اتفـقـا علـى مواصـلة
احملـادثات رغم االختالفـات الكبيرة في
وجهات النظر ورغم حشد مئات اآلالف
مـن اجلــنـود الــروس عــلى احلــدود مع
أوكــرانــيـا.وبــيــنـمــا اسـتــغــرق الـلــقـاء
الــدبـلــومـاسي في الــعـاشــر من كـانـون
الـثاني/يـنايـر قرابـة ثمـاني ساعات ال
يـــتــوقع أن يـــتــجــاوز االجـــتــمــاع بــ
.ويـعرف وزيـري اخلـارجـيـة الـسـاعـتـ
ــــفــــاوضـــان وزيــــران اخلــــارجــــيــــة ا
احملـنكـان بعـضهـما مـنذ سـنوات عدة.
يُـعرف عن بلينكن هـدوءه الثابت بينما
يـــبــدو الفــروف انــفــعـــاليّ أكــثــر.وقــال
بــلـيــنـكـن اخلـمــيس من بـرلــ "نـواجه
مـشاكل مـعقّـدة وحلّـها يـتطـلّب وقتًا. ال
أتـوقـع أن نـحلّـهـا فـي جنـيـف". ويـعوّل
بـلـيـنكن عـلى "تـفـاهم متـبـادل" وخفض
الـتصـعيد من اجلـانب الروسي لتـهدئة

التوترات.
واعـتـبـر الـرئـيس األمـيـركي جـو بـايدن
ـير األربـعـاء أن نـظـيـره الـروسي فالد
بـوت "سيـدخل" إلى أوكرانـيا وتوعّده
بــرد فــعل "ســريع وشـديــد ومــوحّـد من
تـحدة وحـلفـائنـا" في حال الـواليـات ا
جتــاوز اجلــيش الـروسي احلــدود.نـدد
الـكرمـل اخلمـيس بتـصريحـات بايدن
مـعـتبـرًا أنـها "مـزعزعـة لـلوضع" وأنـها
ـكن أن تثـير آمـالًا خـاطئـة كلـيًا لدى "
".وتـنفي ـتـهـورين األوكرانـيـ بـعض ا
روسـيـا التي ضـمّت شبه جـزيرة الـقرم
وتـدعم تمـرّدًا في شرق أوكـرانيـا أسفر
عن أكثر من  13ألـف قتيل منذ ?2014
أن تـكون لـديها نـية لـغزو جارتـها. لكن

الــكـرمــلـ يـصــرّ عـلى احلــصـول عـلى
ا في ذلك ضـمـانـات أمـنـية مـكـتـوبـة 
وعــد من كــيـيف بــأنـهــا لن تــنـضم إلى
حــلف شـمـال األطـلـسي وأن احلـلف لن
يـسعى للتـوسّع في ما تعتـبره موسكو
مـــنــطــقــة نــفــوذهــا.وســبق أن رفــضت
ـتــحــدة بـشــكل قــاطع هـذه الــواليــات ا

طالب واعتبرت أنها غير منطقية. ا
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ووصـل بلـيـنكن إلى جـنـيف بعـد جـولة
ســريــعــة زار خاللــهــا كــيــيف وبــرلـ

ـدينة الـتي تشكل رمزا إلعـادة توحيد ا
أوروبـا بـعد احلـرب البـاردة لـلتـباحث
ـــان والـــفــرنـــســـيــ مـع احلـــلــفـــاء األ
.وذكّر بلـينكن في خطاب والـبريطانـي
ألــقـاه قـبل تــوجـهه إلى ســويـسـرا بـأن
ـباد بدون "تـرك روسيـا تنتـهك هذه ا
أي عـقـاب سيـعـيدنـا جمـيـعًا إلى فـترة
أخـطـر وأكـثـر اضـطـرابـا عـنـدمـا كانت
ـــــديــــنــــة - هـــــذه الــــقـــــارة - وهــــذه ا
مـقـسـومـتـ نـصـفـ تـفـصل بـيـنـهـما

مـنطقة عـازلة ودوريات جنـود وعندما
كـان التهديد بـحرب شاملة يـلقي بثقله
عــلى حـيـاة كل شـخص".وقـال إن "هـذا
األمـر سيبعث رسـالة أيضا إلى آخرين
فـي أنــحـــاء الــعـــالم مـــفــادهـــا أنه من
".من ـبـاد ــمـكن الـتـضـحــيـة بـهـذه ا ا
جــــهـــتـــهـــا دعت وزيـــرة اخلـــارجـــيـــة
الـبريطـانية ليـز تراس اجلمـعة روسيا
إلـى "خـــفـض الـــتــــصـــعــــيـــد" وإجـــراء
"مـحـادثـات بـنـاءة" فـي شـأن أوكـرانـيا
مـحـذرة من أن غـزو هذا الـبـلد سـيـقود

إلى "مستنقع رهيب".
وخـالل زيـــارة إلى ســـيـــدني مـع وزيــر
الــدفــاع الـبــريــطـانـي بن واالس قـالت
تــراس "ســنُــواصل مع حــلــفــائــنـا دعم
أوكـرانـيـا ونحض روسـيـا عـلى خفض
ـشـاركـة فـي مـنـاقـشـات الــتـصـعـيــد وا
بـــنــاءة". وأضـــافت أن "الـــكــرمـــلــ لم
يـستـخلص العـبر من التـاريخ" مؤكدة
أن "الــغـزو لن يــؤدي إال إلى مـســتـنـقع
رهـيب وخـسائـر في األرواح كمـا حدث

فـي أفغانـستـان السـوفيـاتيـة والصراع
فـي الشـيـشـان".لـكن على الـرغم من ذلك
فـإن الباب لـيس مغـلقًا تـمامًا إذ أكّدت
إدارة بـــايــدن مــرارًا أنـــهــا مــســـتــعــدّة
ـــنـــاقـــشـــة مـــخـــاوف الـــروس بـــشــأن
أمـنـهم.خالل اللـقاءات األولى األسـبوع
ـــــاضي في ســـــويــــســــرا اقــــتــــرحت ا
مــسـاعـدة وزيـر اخلـارجــيـة األمـيـركـيـة
ويـندي شيرمان االستـلهام من معاهدة
دى التي توسطة ا األسـلحة النووية ا
وُقــــــعـت خالل احلــــــرب الـــــبــــــاردة مع
مــوســكــو.وفي  2019ســحـب الـرئــيس
األمـيركي الـسابق دونـالد ترامب بالده
مـنها مـتّهمًـا روسيا بـانتهـاكها.وأعلن
بـايـدن األربـعاء أنه مـسـتعـدّ لـعقـد قـمة
جـديدة مع بوت بعد قمتهما األخيرة
فـي جــنــيف في  16حـــزيــران/يــونــيــو
.2021لـم تـرفض روســيـا االقــتـراحـات
نـاورات لكنها ـتعلّقـة بالصواريخ وا ا
ذكّــرت بــأنــهــا لــيــست الــنــقـطــة األهمّ.
وأعـلنت اخلـميس عن مـناورات بـحرية

واســــــعــــــة الـــــنــــــطــــــاق في كــــــانـــــون
الــثــاني/يــنــايــر وشــبــاط/فــبـرايــر في
احملــيط األطــلـسي والــقــطب الـشــمـالي
واحملــــيـط الـــهــــاد وحــــتى الــــبــــحـــر
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الـى ذلك  عـــرقـــلـت الـــصـــ وروســـيـــا
ـــتــحـــدة طــلـــبــا اخلـــمـــيس في األ ا
ـتحـدة يـعـود الى األسـبوع لـلـواليـات ا
ـــعــاقـــبـــة خــمـــســة كـــوريــ ـــاضي  ا
شــمـالــيـ ردا عـلى قــيـام بــيـونغ يـانغ
بــاطالق صــواريخ في اآلونــة األخــيـرة
كـمـا قـال دبلـومـاسـيون لـوكـالـة فرانس
بـرس.وكـان أمـام أعضـاء مـجلس األمن
ال 15مـهـلـة حتى الـسـاعة  20,00ت غ
لـلـبت بالـطلب األمـيركي. وتـأتي عرقـلة
الـص قبل سـاعت من اجتـماع جديد
مغلق جمللس األمن الدولي حول كوريا
الـشمالية بطلب من واشنطن. وتبعتها
مــعـارضـة أيـضـا مـن روسـيـا لالقـتـراح
وجب القـواعد السارية في األمـيركي.
ــتـحـدة فــإن مـدة هـذه الــعـرقـلـة األ ا

تبلغ ستة أشهر. 
عـند انتهـائها من احملتـمل لدولة عضو
في مجلس االمن تمديدها لثالثة أشهر
إضـافـية ثم لـيـوم إضافي قـبل ان يرفع
االقـتراح بـشكل نهـائي عن طاولة األ
ــتــحــدة.إضــافــة إلى بـكــ تــعــتــمـد ا
مـوسـكو مـنذ فـتـرة طويـلة نـهـجا يـقوم
عـلى أساس عـدم تصعـيد الـضغط على
بــيــونغ يــانـغ وطـلــبـت حـتـى تــخـفــيف
الــعــقــوبــات الـدولــيــة عــنـهــا لــغــايـات
إنـسـانـية.في  12كـانـون الـثاني/يـنـاير
فــــرضت واشــــنــــطن عـــقــــوبــــات عـــلى
الــــشـــخـــصـــيـــات اخلـــمس الـــكـــوريـــة
عـنيـة وطلبـت بعد ذلك من الـشمـاليـة ا
ـكـلـفـة مـلف كـوريـا جلــنـة الـعـقـوبـات ا
ـتــحـدة تـوسـيع الــشـمـالــيـة في األ ا
اجــراءاتــهــا الــفـرديــة لــتــشــمل األفـراد
اخلـــمـــســة.أي قـــرار صــادر عن جلـــنــة
الــعـقــوبـات يـجب ان يــحـظى بــاجـمـاع
الـدول االعضاء ال 15فـي مجلس األمن
والــــتـي هي جــــمــــيــــعــــا اعــــضــــاء في
الـلـجنـة.الرعـايـا اخلمس الـذين فرضت
عـليهم واشنطن عقـوبات تشمل جتميد
أصـــــول ومــــنع ســـــفــــر عــــرفت وزارة

اخلـزانـة عنـهم على انـهم شوي مـيونغ
ـقـيم في روسـيـا وسـيم كـوانغ هـيـون ا
سـوك وكيم سونغ هان وكانغ كول هاك
ـــقـــيــمـــ في وبـــيـــون كـــوانغ شـــول ا
.تــتـــهــمــهـم واشــنــطـن بــانــهم الـــصــ
مــرتـبــطـون بــبـرنـامج أســلـحــة الـدمـار
الـــشــامل الـــكــوري الــشــمـــالي. لم تــرد
الــبـعـثـتـان الـروسـيـة والـصـيـنـيـة لـدى
ــتــحـدة عــلى الـفــور عــلى طـلب األ ا
احلـصول على تـعليقـات.االثن أعادت
الــــصـــ فــــتح حــــدودهـــا مـع كـــوريـــا
الـشـمالـيـة لنـقل الـبضـائع بـعـد سنـت

مـن اإلغالق بــــســـبـب وبـــاء كــــوفـــيـــد-
.19اجـــتـــمـــاع مـــجـــلس األمن الـــدولي
اخلــمــيـس حــول كــوريــا الــشــمــالــيـة-
الـثاني في  11يـوما- يـهدف الى "الرد"
تـكـررة التي عـلى الـتـجارب الـنـوويـة ا
أجــرتـهــا كـوريــا الـشــمـالـيــة في األيـام
ـاضية كمـا أعلنت اخلمـيس السفيرة ا
ـتــحـدة لــيـنـدا األمــيـركــيـة لــدى األ ا
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وقـالت خالل لـقـاء افتـراضي مع مـعـهد
االبـــحــاث "كـــارنــيـــغي" "نــبـــحث الــرد
الــواجب اعـطـاؤه عـلـى هـذه الـتـجـارب
األخـيـرة" وهي "غيـر مقـبولـة".وأضافت
"يجب أن نرد عليها" لكن بدون التطرق
الـى العرقلة الـصينية-الروسـية للطلب
ــاضي وبــسـبب األمــيــركي.األســبـوع ا
عــدم الـتــوصل الى اجــمـاع عـلـى بـيـان
جملـلس األمن خالل أول اجـتـماع دعت
ـتـحـدة وفــرنـسـا وايـرلـنـدا الــواليـات ا
وبـريـطـانـيـا وانـضـمت الـيـهم الـيـابان
بــشـكل مـشـتـرك كـوريــا الـشـمـالـيـة الى
"االمـــــتـــــنـــــاع عن أي عـــــمـل مـــــزعــــزع
لـالستـقرار" بـعـد إطالق صاروخ تـفوق
ســرعـته ســرعـة الـصــوت.وردت كـوريـا
الـشمـاليـة على هـذا األمر عبـر عمـليات
إطـالق جــــــــديـــــــدة.وفـي وقت ســــــــابق
اخلـــمــيس هــدّدت كــوريــا الــشــمــالــيــة
بـــاحـــتـــمـــال اســـتـــئـــنـــاف جتـــاربـــهـــا
دى الـصـاروخـيـة البـالـسـتـية بـعـيـدة ا
كـتب السـياسي والـنوويـة مع إعالن ا
لــلـحـزب احلـاكم الـذي يـتـرأسه الـزعـيم
كـــيـم جــونـغ أون تــأهـــبه لـ"مـــواجـــهــة
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بفرار عدد غيـر محدد من اجلهادي

ــــرصـــد الــــســـوري وفـق مـــا أعــــلن ا
حلــــقــــوق اإلنـــســــان.وأكــــدت "قـــوات
ـقراطـية" في بـيان وقوع سوريـا الد

الــهــجــوم لـكــنــهــا لم تــشــر إلى فـرار
ـرصد الذي يـتخذ في سجنـاء.وقال ا
بـريــطـانـيــا مـقـرا له إن "عــنـاصـر من
تـنظـيم داعش حـاولـوا الـوصول إلى

بـوابـة الـسـجن وتـفـجـيـرهـا بـسـيـارة
مفخـخة إضافـة إلى تفجـير صهريج
مـحــروقـات واشـتـبـكــوا مع عـنـاصـر
احلراسة" مـشيرا إلى "مـعلومات عن
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ـــرصــد رامـي عــبــد وأوضح مـــديــر ا
الـــرحــمن لـــوكــالــة فـــرانس بــرس أن
"غويران" هو واحد من أكبر السجون
الــتي يــحـتــجــز فـيــهــا مـقــاتــلـون من
تـــنــــظــــيم داعـش في شــــمــــال شـــرق
ســـوريــا.من جـــهــتــهـــا قــالت "قــوات
ــقــراطــيــة" (قــســد) في ســوريــا الــد
بيـانهـا أن "قواتـنا واألجـهزة األمـنية
اخملــتــصـة تــتــعـامـل مع اسـتــعــصـاء
(تـمـرّد) جـديد ومـحـاولـة فـرار نـفـذها
عـتـقلـون في سجن ارهابـيـو داعش ا
غـــويــران بــاحلــســكـــة بــالــتــزامن مع
تفجيـر سيارة مفخـخة من قبل خاليا
الـــتـــنـــظـــيم اإلرهـــابي بـــالـــقـــرب من
مـــؤســســة +الــســادكـــوب+ لــتــخــزين
واد البترولية والقريبة من وتوزيع ا
الــسـجـن".وأضـاف "عــقب ذلـك حـدثت

اشـتـبـاكـات بـ قـوى األمن الـداخـلي
مع عناصـر خلاليا التـنظيم اإلرهابي
تـسـلـلـوا من األحـيـاء اجملـاورة".وقال
ـركز االعالمي لـ"قـوات سوريا مدير ا
ـقـراطيـة" فـرهاد شـامي لـفرانس الد
برس إن "الوضع داخل السجن حتت
السـيطـرة واالشتـباكـات متـقطـعة مع
خاليــا داعش اخملـتــبـئـة فـي االحـيـاء
ـرصد أن احملـيـطـة بـالـسـجن".وأكـد ا
قـراطـيـة" أرسلت "قـوات سوريـا الـد
تعـزيزات إلى الـسجن وفـرضت طوقا
نـطقـة.ولفت أيـضًا إلى أمنـيا حـول ا
أن طـائـرات تابـعـة لـلـتـحالـف الدولي
ـنشأة بقـيادة واشنـطن حلّـقت فوق ا
ساندة حراسة وألقت قنابل ضوئية 
الـسـجـن فـيـمـا قـصــفت بـالـرشـاشـات
مواقع متفـرقة في محـيطه.ولم يتسن
بــعـــد احلـــصـــول عـــلى تـــعـــلـــيق من
الـــتـــحـــالف.وأعـــلـن تـــنـــظـــيم داعش
"خالفـة" في  2014 تـضم مــسـاحـات
شـاســعـة من سـوريــا والـعـراق حـيث
ـــتــطـــرف ماليــ حــكم الـــتــنـــظــيم ا
الــسـكـان.ومــنـذ إعـالن الـقـضــاء عـلى

2019 خـالفـــــــــتـه فـي آذار/مــــــــارس 
وخسارته كل مناطق سـيطرته انكفأ
متدة التنظيم الى البادية السورية ا
بـ مـحـافظـتي حـمص (وسـط) ودير
الزور (شرق) عند احلدود مع العراق
حـيث يـتـحـصن مـقـاتـلوه فـي منـاطق
ته ال يزال التنظيم جبلية.ورغم هز
تطرف يشن هجمات دامية في هذه ا
ـنطـقـة تـسـتهـدف اجلـيش الـسوري ا
وحلفاءه وكذلك الـقوات الكردية التي
تدعمها واشنطن منذ فترة طويلة في
قتـالهـا ضد تـنظـيم الدولـة اإلسالمية
الذي أثار الرعب في سـوريا والعراق
ونفذ هجمات دامـية في جميع أنحاء
الـعــالم.وانـدلـعت احلــرب في سـوريـا
في آذار/مـــــارس  2011 إثـــــر قـــــمع
ــوقـراطــيـة تــظـاهــرات مــؤيـدة لــلـد
وباتت اكثر تشعبا على مر السنوات
وشاركت فـيهـا قوى إقـليـميـة ودولية
وشـــــهــــــدت تـــــصـــــاعـــــدا لـــــنـــــفـــــوذ
.وتـسبب احلرب فـي مقتل اجلهـادي
مـا يـقـرب من نــصف مـلـيـون شـخص
ونزوح مالي آخرين وفقًا للمرصد.
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{ بـيـروت (أ ف ب) - هـاجم عـنـاصر
من تــنـظـيم داعـش اخلـمـيس ســجـنًـا
يـديره األكـراد في مـحـافظـة احلـسـكة
في شـــمــال شــرق ســوريـــا مــا ســمح
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التراث العـربي - النفط في التراث
العربي - طرزان هاملت االدغال أو
طـرزان الـقـيسي - شـمس االمس -
لــغــة وتــراث - اجلــنس في لــســان
نتحرون قمة العرب - االنتحـار وا
الــهــاويــة - مـســاجــد بــغـداد - في
التراث الشعبي - الـفتوة والفتيان
فـي تـــــــــراث الـــــــــعـــــــــرب - األعالم
والــبــيـــارق والــرايــات - ثـــقــافــات
(عــربـيـة كــرديـة) - الــثـنـائــيـة بـ
الـعــربــيــة والـســريــانـيــة - مــطـلب
اخلـيـر في من أسـمـه زهـيـر - آيات
رحـــمــانـــيـــة (أســبـــاب الـــنــزول) -
النـافذة الـسرية - جـورج سيـمنون
(كـــــتب وحـــــيــــاة) - الـــــتــــنـــــاقض
والــــصـــــراع فـي تــــاريـخ الـــــعــــرب
- ( االسـالمي (كـــتـــاب الـــقـــواســـ
احلــجـــاج بـن يــوسـف الـــثــقـــفي -
الـسـجـنـجل (زهيـر الـقـيـسي باقالم
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وألف عـــدد من الـــروايـــات مـــنـــهــا
(انــكالي - روايـة عـن ثـورة الـزجن
خـمــســون وجــهــاً لــلــمـرأة سـاللـة
وتى الشمر اجلنـيات أصدقائي ا
اصـدقـائي االحـيـاء عـلـيـهـا تـسـعة

عشر خراعة اخلضرة).
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ولقد عـشق زهير الـشطرجن وألف
أربـعـة عشـر كـتابـاً في هـذه الـلعـبة
ومـنـهـا: ( كتـاب الـشطـرجن - كـتاب
الشطرجن الصـغير - الشطرجن في
الــــتـــراث الــــعـــربي - الــــشـــطـــرجن
للـجمـيع - تاريخ الشـطرجن الكـبير
- الــشـطــرجن في الــتــراث الــعـربي
خالل  1000عــام - الــشــطــرجن في
ية - فـنون الـشطرجن الـثقافـة العـا
- انــــتــــصــــار احلـب واحلــــرب في
الـشـطــرجن - مـبـاهـج الـشـطـرجن -

مع انتـشار حـاالت الـنصب واالحـتـيال في غـالبـيـة دوائر الـدولـة راح كبـار السن
يسـتذكر حكاية السبع الذي قشمـرته الواوية وكان االسد صيدا خلدعة واحتيال
ـكار  واحلكاية التي صارت مـثال يتبادله غالبـية العراقي ( االسد من الواوي ا
يكبـر تشمرهه الـواوية ) صارت مثال نـتداوله في حياتنـا اليوميـة  ويضرب القول
للـشخص الذي زالت عـنه قوته وشدته ويـفارقه بأسه ويـذهب عنه سلـطانه وجاهه
تصديدين وتسـتخف به الرعاع واالوباش ويتـطاول عليه  التـافهون والنصـابون ا
ـاء الـعـكـر  ونـسـمع ونـطـلع بـشــكل يـكـاد ان يـكـون بـشـكل يـومي عـلى بـعض بـا
الــقـصـص واحلـكــايـات الــتي تــدخل في مــجـال الــنـصب االحــتـيــال من الــبـعض
ـنـتـحـل لـصـفـات ومـناصب مـخـتـلـفة مـن دوائر الـدولـة الـعـاجزة عن احملـتـال ا
ثل هؤالء الذين ينتشرون في عدد سك صيدا سهال  واطن ا رصدهم لـيكون ا
من دوائـر اخلـدميـة وبـحجـة الـتعـييـنـات السـريـة وتخـصـيص رواتب مقـابل مـبالغ
ـتشـبثـ بقـشة تنـقذهم واطـنيـن ا مـتفق عـليـها تـنطـلي احليل عـلى مثل هـؤالء ا
وتـوفـر لـهم تـعيـ او راتب يـعـيـنـهم بـقـيـة حـيـاتـهم مـتـنـاس ان مـثل هـؤالء هم (
ـسـاك الـواويـة ) بهـيـئة انـسـان مخـادع ونـصاب  يـكـسب امواال من الـفـقراء وا
الذين تنـطلي عليهم احلـيلة والنصب  الغـالبية يعرف قصـة االسد الذي قشمرته
الـواوية والاريـد تـفـصـيلـهـا ويـقيـنـا ان الـنـصابـ واحلـيـالـة الذين يـعـيـشـون على

ـواطـن ومـهمـا تـضاعـفت اعدادهم احليـلة والـنـصب على ا
ـرصاد لـكشفـهنم وفـضحهم فان الـقانون سـيكـون لهم با
واالهم ان الــله عــزوجل اعـد لــهم عــذاب الـيـم في الـدنــيـا
واالخرة ودعـوة لـلمـواطـن في كـشف وعـدم التـعامل مع
مــثل هـــؤالء االشــخــاص الـــذين يــرتـــدون ثــوب اخلــداع
كارة واالحتـيال التي تتربص بـاالنسان لتبـطش بحيله ا

 وان احلذر وجب علينا من واوية يومنا هذا.
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بغداد

الـدولي لـنـقـابـة الـعـمـال الـعـرب (طـبع
ســـنـــة  (10) .(2009صـــادق جــــعـــفـــر
الـفالحي ... الــعـامل الــنـقـابي الــقـائـد
(طـبع ســنـة  (11) .( 2010طه مـحــمـد
صالـح ... مذكـرات عـامل نـقـابي (طبع
ســنــة  (12) .( 2009قــريـــتي تـالبــيب
الـذكــريــات (طــبع ســنـة (13) .( 2011
كـــراس مـــحـــاولـــة اســـتـــجالء تـــاريخ
الــــطــــبــــاعــــة في الــــوطن الــــعــــربي (
اصدارات االحتاد الـعربي لـلصـناعات
الورقية والطباعة والتغليف  –االمانة
الــعــامـــة ) (طــبع ســنــة (14) .( 2004
ـوت (طـبع سـنة خواطـر .. عـائـد من ا
 (15) .( 2011رســـائل عـــبــد الـــفـــتــاح
ابراهيم لـفخـامة نوري الـسعـيد (طبع
ـسـيــرة الـوظـيـفـيـة سـنة ( 2007امـا ا
لألستاذ شهاب احلميد فقد تدرج عبر
سن حياته الكادحة من عامل طباعة
بسيط  –وهذا اكثر مـا يعتز به  –الى
مــسـتــشــار االحتــاد الــعـربي لــنــقــابـة
العاملـ في البرق والـهاتف في فترة
الـثـمـانــيـنـيـات من الــقـرن الـعـشـرين 
فأعد واشـرف وقام بالـتنـفيذ لــ(مـجلة
البـريد الـعربي )  ( (20كراس و ((20
اصدار  وجمـيعـها تصـدر عن االمانة
العـامة لالحتـاد انفـة الذكـر. ثم تعـاقد
بعد تقاعـده كمستـشار ثقافي لالحتاد
الـــعــام لـــنـــقــابـــة عــمـــال الـــعــراق في
التسعينيات من القرن العشرين . وقد
ساهم في تـأسيس " جـمعـية اصـحاب
طابع في العام  ? 2003وكان محررا ا
جلـريدة " شـؤون طـبـاعـيـة " الـصادرة

ذكورة . عن اجلمعية ا
اسـتـطـاع االسـتـاذ شـهـاب احلـمـيد ان
يـحـرز كل مــا تـقـدم بــالـرغم من انه لم
يسـتـطع ان يـكـمل دراسته الـثـانـوية 
ـعـتـقل فـقـد قـضى فـتـرة دراسـته في ا
بسبب انـتمـائه الى احلزب الـشيوعي
العـراقي الـذي تـرك صـفـوفه في الـعام
 1963الخـتالفه مع احلـزب وانـحـراف
احلزب عن مـا كـان ينـادي به قـبل عام
 " 1958كمـا كـان يـعبـر "  ولـكـنه بقى
يعتبـر نفسه شيوعـي  حتى منتصف
الـعام  1978انـتـمى الى حـزب الـبـعث
بـســبب سـيــاسـة جــعل دوائــر الـدولـة
ذات نـظـام حـزبي مـغـلق  حـيث طـلب
مـنـه تـقــد سـيــرته احلـزبــيـة بــشـكل
لغاية اعتراف خـطي منـذ العام  1958
الـعـام  ? 1978وابـلغ بـانه لـن يَـسـتـلم
ه راتبه لشهـر نيسان  1978اال بتقد
االعتراف اخلطي واالنـتماء الى حزب
الـبـعث  فـقـدم سـيـرته احلـزبـية بـخط
يــــده  وانـــتــــمى الى حــــزب الــــبـــعث
ليتـدرج به الى درجة " نـصير مـتقدم "
ثم  انزال درجته احلزبية الى درجة
ـؤشـر " نـصـيـر في احلــزب " بـسـبب ا
االحـمــر لــسـيــرته وانـتــمــائه لـلــحـزب
الـشــيـوعي  وقــد تـرك صــفـوف حـزب
الـبعـث بعـد احـالـته عـلى الـتـقـاعد في
الـعام  . 1986اصـيب شـهـاب احلـمـيد
بجلطات دماغـية متكررة  حيث كانت
ه وتــأثـره الـشـديـد لـنـشـر اخـرهـا لـتـأ
احـد الــصـحف في مالحــقـهــا كـتـابه (
الــثــورة الــصــامــتــة ) بــعــدة حــلــقـات
مـنـقـولـة بـشـكل حـرفي  وبـقـلم احـد "
كُتـاب احلواسم "   وقـد فـقد عـلى اثر
ذلك قــدرتـه عــلى الـــتــركــيـــز في جــمع
احلروف والـكلـمات ونـطقـها  بـعد ان
كـــان هـــو مـــؤرخ وجـــامع لـــلـــحــروف
والـــكــلـــمــات في تـــأريخ الـــطــبـــاعــة .
لـيـجــلس في صـومــعـته بـ مــكـتـبـته
الشخـصية الـعامرة بـالكتب الـكثيرة 
ـنــشـورة  ووثــائـقه وبـ مــؤلـفــاته ا
ا التأريخية الغيـر منشورة  التي لطا
طــمح ان يــتـسـع به الـزمـن لـيــوثــقــهـا
وينشـرها  ولـكن لم تسعـفه العـافية 
ـرض . وقــد اوصى االسـتـاذ وخـذله ا
عبد الفتاح ابراهيم قبل وفاته بإهداء
مكتبته الشخصية الى االستاذ شهاب
احلمـيـد  وقد قـام ابنـاء االسـتاذ عـبد

الفتاح ابراهيم بتنفيذ الوصية .
تــلك هـي مــســيــرة مــكـــافح في الــزمن
الـــصــعب  رويـــنــاهـــا عـــلى عــجـــالــة
وتبسـيط  ولكـننـا نحـتاج الى دراسة
ــا قـدمـه االسـتــاذ شــهـاب تــأريـخــيــة 
احـــمـــد حـــسـن احلـــمـــيـــد من وثـــائق
وبجهوده الـفردية  واعادة طـباعة ما
ــسـتــقـبل  جـمــعه لــنـقــدمه ألجــيـال ا
حفاظا لألمـانة التأريـخية . مع صمت
الكثيرين - واقولها عتباً - عن تابينه
وذكـــره وجـــدنــــا لـــزامـــاً عـــلـــيـــنـــا ان
نسـتـعرض مـسيـرة رجل خـدم الوسط
ـكـتـبـة ي عـبـر مـا قــدمه الى ا االكـاد
التاريخية وتوفى دون ان يحتفى به 
واليوم نشكر " صحيفة الزمان الغراء
" عــــلى مـــبــــادرتـــهــــا في نــــشـــر هـــذا

بـتـهمـيش تـمـهـيـد الـكـتـاب الـذي كـتبه
االسـتـاذ شـهــاب احلـمـيـد  ومـصـادرة
حق االخـيـر في " اجلـمع والـتـحـقـيق "
لوال اعـتراضه الـشديـد ليـطبـعوا ورقة
اضـيفت الـى الكـتـاب قـبل الـتـصـحيف
واضافـة ورقـة اخـرى من التـمـهـيد مع
جتاهـل جُهـد االسـتـاذ شهـاب احلـمـيد

واسمه في التمهيد . 
مقـدمة في االجـتمـاع - قام بـالتـصدير
لـلـطـبــعـة الـثـانـيــة ( أ. د. جـلـيل كـمـال
الدين ) اما االعداد والـتنفيـذ والتقد

( االستاذ شهاب احلميد ) 2006
دراسات في االجتماع - قام بالتصدير
للـطبـعة الـثانـية ( أ. د. مـتعب مـناف )
امــا االعــداد والــتــنـــفــيــذ مع تــوطــئــة
للكتـاب بقلم ( االسـتاذ شهـاب احلميد

2007 (
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تموز --1959-2006
ـاركــسـيـة قــام بـاإلعـداد االجـتــمـاع وا
والـتقـد لـلـطـبـعة الـثـانـيـة ( االسـتاذ

شهاب احلميد ) 2005
قصة النفط -2004

مشكلة التموين - 2004

الرئيسية التالـية :- افتتاحية الزوراء
( مطبـعتـنا وجـريدتنـا ) . الطـباعة في
دار الــــسـالم والــــنــــجـف وكــــربالء لــ(
ابــراهـيـم حـلــمي الــعــمــر ) . مــذكـرات
مــجــلس الـــنــواب . تــأريخ الــطــبــاعــة
الـعـراقـيـة لــ( روفائـيـل بطـي ) . نـظرة
في الـصــحـافـة الــعـراقـيــة لــ( يـعـقـوب
سركـيس ) . الـصحـافـة العـراقـية - رد
عـــلى رد وتــعـــلــيـق عــلـى تــعـــلــيق لــ(
يـــعــــقـــوب ســـركــــيس ) . الـــطــــبـــاعـــة
طبـوعات - مـخطـوطة لم تـنشر لــ( وا
ؤرخ عـباس الـعـزاوي ) . دار طبـاعة ا
دار الـــــسالم  –تـــــأريـخ وذكـــــريـــــات .

الطباعة الطينية.
اجلـزء الــثـامن - تــاريخ الـطــبـاعـة قي
الــعــراق  –رجــال في خـــنــدق احلــرف
والكلمة - الطبعة االولى سنة – 2010
قدم لـلـكتـاب االستـاذ سـجاد الـغازي /
ام احتاد الـصحـفي الـعرب  - يقع
في  304صـــفــــحــــة -   وقـــد تــــضـــمن
الكتاب الـعناوين الرئـيسية الـتالية :-
اول ســـائح امــــريـــكي يـــزور الـــعـــراق
ويــصـف مــطــبـــعــة الــواليـــة وجــريــدة
الــزوراء . نـــوري مــحــمـــود الــعــمــر –
ـــوذج لـــلـــتــــطـــور . مـــهـــدي صـــالح
اخلطـيب  –الزال يحـن للـمـهـنـة . قسم
مـحـمـد اخلـياط  –مطـبـعـة احلـكـومة .
عـلي الــبــلـداوي  –مــبـدع مـن الـرواد .
عـبـد الـفـتـاح ابـراهـيم  –مـا هي قـصـة
الطباعة . عبد الكر قدوري  –مطبعة
عـارف . الـفنـان نـاظم رمزي  –كشف ا
وجوه النـاس . عبـد اجمليـد الغزالي –
رائد الصحافة العمـالية . جمعة خليل
يـــــنـــــاقـش اجلـــــواهـــــري . قـــــراءة في
اطروحـة فن الـطـبـاعة . عـلي سـعـيد –
يـردد قَــسَم الـشـرف الــعـمــالي . احـمـد
شــبـــيب  –مُــرَتِب ومـــنــاضـل . صــالح
ـطبـعة . مـحمد سلـيمان  –لوال عامل ا
قريشي  –رائد نـقـابي . خيـري عـباس
ـهـندس . أُسـطـة حـمدان –  –العـامل ا
والـعـمـر الـقــاسي . ابـو جـمـيل  –اقدم
عــامل طــبــاعــة . طه مــحــمـد صــالح –
مهنة الطباعة أنارت حياتي . عبد الله
الـشــيخ عــلي الــبــهـادلي  –اقـدم بــائع
ــهـدي – صــحف في بــغــداد . هــادي ا
الـطـبـاعــة في حـديث مع احـد الـرواد .
مــرثـــيــة الـى غــوتــنـــبــرغ . وقـــد كــتب
االســتــاذ شــهـاب احلــمــيــد عن تــأريخ
ـوسوم ( الثورة ثورة العمـال بكتابه ا
الــصــامــتــة ) اضــراب بــغــداد ? 1931
ويـقع طــبع الــكــتــاب في ســنــة  ? 197
الـكتـاب في  162صـفـحة  وفـي الـعام
 1998الـتـقى االسـتـاذ شـهـاب احلـمـيد
باألسـتاذ عـبد الـفتـاح ابراهـيم  فدأب
على جمع جميع كتبه ومقاالته - التي
ـلك مـنـهـا ولـو ورقـة لم يـكن االخـيـر 
واحدة  –واعاد طـباعـتـها لـيكن " مُـعِد
ومــحـقـق ومـقــدم " لــهــا  حـيـث كـانت
طـبـاعــتـهــا بـشـكل اولـي ال يـرتـقي الى
مستـوى القـيمة الـثقـافية والـتأريـخية
لـــلــكـــتب  كــونـــهــا طـــبــعـت بــظــروف
احلـــصـــار الـــذي يـــعـــيــشـه الـــعــراق 
وبسبب الظـرف االمني من منع تداول
كـتب وكـتــابـات االسـتـاذ عــبـد الـفـتـاح
ابـراهـيم انـذاك ( قـبل الـعـام ? ( 2003
وكونـها طـبعـت بجـهود ذاتـية وفـردية
من قـبل االسـتـاذ شـهـاب احلـمـيد دون
دعم من الدولة - بعد العام  – 2003او
ـهتـمـ بالـنـشر  اي فرد من االفـراد ا
وحـــتى دون مـــســاهـــمـــة اجلــامـــعــات
ـفـرده – ـراكـز الــثـقـافــيـة  فـكــان  وا
شهـاب احلمـيد  –مركـز وجامـعة ودار
تـــوثــــيق ونـــشــــر اضـــافـــة الـى كـــونه
صـاحب اإلعـداد والـتـحـقـيق  فـسـاهم
بـذلك في انــتـشـال مـؤلــفـات وكـتـابـات
االستاذ عبد الفتاح ابراهيم من هشيم
الـنـار في حــرب سـلب وتـخـريب االرث
الـثــقــافي  الـتـي وقـعت عــلى الــعـراق
ايام االحتالل االمريكي عام  2003وما
تالهــا من سـلـب ونـهب لــلــمـؤســسـات

احلكومية .
وقـد اعــاد طـبـاعــة كـتب االسـتــاذ عـبـد
ا تمثله من الفتاح ابراهـيم ألهميتهـا 
زخم تأريخي  وقدم لـها كطبـعة ثانية
 وادنـــــاه الـــــكـــــتـب الـــــتي  اعـــــادة

طبعها:- 
عــلى طــريق الــهــنــد   اعــادة طـبــعه
ثالـثا في الـعام  2001من قبل االسـتاذ
شـهــاب احلـمــيـد لــيـكـون هــو صـاحب
اجلـمع والــتـحـقــيق لـلـكــتـاب . ثم قـدم
االســتــاذ شــهـاب احلــمــيــد الــنــســخـة
مـنــضـدة بـالــكـامل الـى " دار الـشـؤون
الثـقـافـية الـعـامـة " التـابـعة الى وزارة
الثـقـافـة العـراقـيـة فقـام رئـيس حتـرير
الـدار الـسـيـد " محـي الـدين زةنـكـةنة "

للكتاب - يقع في  100صفحة -  وقد
تضـمن الـكـتاب الـعـنـاوين الـرئيـسـية
الـــتـــالـــيـــة :- مـــطـــبـــعـــة احلـــكـــومــة
ــسـاحـة . والـقــرطـاسـيــة . مـطــبـعـة ا
ــدارس مـــطــبـــعـــة اجلـــمــهـــوريـــة . ا
الـطــبـاعــيــة بـ الــواقع والـطــمـوح .
ــدخل مــطـــبــعــة جـــامــعــة بـــغــداد . ا

لدراسة مطابع القطاع االشتراكي .
اجلزء اخلامس  –تاريخ الطـباعة في
ـطـابـع الـعـراقـيـة - الـعـراق  –دلـيل ا
الطـبـعـة االولى سـنة  - 1990يقع في
 136صـفـحـة -  وقـد تـضـمن الـكـتـاب
الــعــنــاوين الــرئــيــســيــة الــتــالــيـة :-
الطباعة الطينـية . تطور الطباعة في
بـغـداد  –فـنــون االنـتــاج والـصــنـاعـة
الورقية . فكرة عامة  –نشأة الطباعة
في العراق . الطبـاعة في العراق بعد
يـة االولى . الطـباعة في احلرب العـا
ـطــابع الـتي نـهــضـتــنــا اجلـديــدة . ا
ية الـثانية تأسست بـعد احلرب العـا
ـئـويـة لــصـحـيـفـة . عـشـيـة الــذكـرى ا
ـطــابع الـبـغـداديـة . الـزوراء . دلـيل ا

طبعية .  صطلحات ا قاموس ا
اجلـــزء الـــســادس  –كـــشــاف تـــاريخ
الطباعة في العراق ( ( 2002 – 1830
 -الـطــبــعـة االولى ســنـة  – 2002قـدم
لـلـكتـاب ابـراهـيم مـحـمـد فـرج  مـدير
عـام دار احلـريـة لـلـطـبـاعـة - يـقع في
 222صفـحـة -   وقـد تضـمن الـكـتاب
الــعــنــاوين الــرئــيــســيــة الــتــالــيـة :-
طابع التي تأسست ب احتالل ( ا
الـعـثـمـاني  –الـبـريــطـاني ) . كـشـاف
ـطـابع الـتـراثـيـة الـتي تـأسـست في ا
ــطــابع ــلــكي واغــلـــقت . ا الــعــهـــد ا
ـستـمـرة بالـعمل . ( تـضمن االهلـية ا
طبعـة ومالكهـا ودرجتها ورقم اسم ا
الهـاتف وعنـوانها مـع تأريخ االجازة
) مع مالحـــظـــات هــامـــة ان وجــدت .
ـطـابـع الـتـراثـيـة . ابـجـديــة اسـمـاء ا
ـســتـمـرة ـطــابع ا ابـجــديـة اسـمــاء ا
بـالــعـمل . ابـجــديـة اسـمــاء اصـحـاب
ـطـابع الــتـراثـيـة . ابــجـديـة اسـمـاء ا
سـتمـرة بالـعمل . طـابع ا اصحـاب ا
طابع ( من سنة  1906حتى قوان ا
ســــنـــة  . ( 1999اجلــــزء الـــســــابع –
مصادر تـاريخ الطـباعـة قي العراق -
قـدم الــطــبـــعــة االولى ســنــة  – 2009
لـــلــكـــتــاب االســـتـــاذ عــبـــد احلــمـــيــد
الـرشـودي  - يـقع في  179صـفـحة -
وقـــد تـــضـــمن الـــكـــتـــاب الــعـــنـــاوين

في صــبــيــحــة االربــعـاء 29/12-2021
تـوفى االعـالمي شـهــاب احـمــد حـسن
احلميد  عامل الطباعة  والصحفي 
ــؤرخ  واحملـــقق  الــكـــاتب  وقــد وا
ـؤرخ تـاريخ الـطبـاعـة  وهو عرف " 
من مـــوالـــيــد  ? 1942من مـــنـــطـــقــة "
الصلـيخ القد " بـبغداد والدة وسكن
 ولـد من عـائلـة مـعـيـلـهـا والـده عامل
الـطـباعـة في مـطـبـعـة احلـكـومـة  بدء
ـطابع قبل ان يـبلغ الرشد العمل في ا
في الـعـام  ? 1956انـتـمى الى احلـزب
الـشــيــوعي الـعــراقي في الــعـام 1957
حيث حـصل علـى " عضـوية الـشرف "
النــتــمــائه دون سن الــثــامــنــة عــشـر 

وعمل كمثقف في احلزب .
ولـشدة تـعـلـقه بـوالده عـامل الـطـبـاعة
ـطــالــعــاته لــلـمــاركــســيـة الــكــادح  و
والـعـمـال والـكـادحـ  عشـق الـعـمال
وقـصـصــهم  والـطـبـاعــة وتـأريـخـهـا 
حتى بدء تسطير " تأريخ الطباعة في
الـعــراق " لـيــكـتب اجلــزء االول مـنــهـا
ولـيـلــحق به جـزء بـعــد جـزء لـتـكـون "
موسوعة تـأريخ الطبـاعة في العراق "
ــكــتــبـة بــثــمـانــيــة اجــزاء  لــتـغــني ا
الــعــراقــيــة بــتــأريخ الــطــبـاعــة حــيث
تــضــمن كل جــزء مــرحـلــة من مــراحل

تطور الطباعة وكما يلي :-
WOzUB « ‰Ë«b

اجلـزء االول  –تــاريخ الـــطــبـــاعــة في
الـعـراق  –مـطــابع الـقــطـاع اخلـاص (
 ( 1975 – 1830الـطـبـعـة االولى سـنـة
 – 1976قـدم لـلـكـتــاب الـدكـتـور خـلـيل
صابـات - يـقع في  84صفـحـة -  وقد
تــضــمن الـــكــتــاب :- كــشــاف مــطــابع
الــقــطــاع اخلــاص ( . ( 1975 – 1830
ــطــابع االهــلــيـة . ابــجــديـة اســمــاء ا
ـطابع ( جداول احـصـائـية . قـوانـ ا

من سنة  1906حتى سنة . ( 1970
اجلـزء الـثـاني  –تـاريخ الـطــبـاعـة في
العـراق - الـطـبـعة االولى  - 1983يقع
في  96صفـحة -  وقـد تضـمن الكـتاب
ـطــابع اجلـامــعـيــة بـبــغـداد . دار :- ا
طباعة دار السالم  –تاريخ وذكريات .
الوصف الفني لـكتاب دوحة الوزراء .
الـزوراء مطـبـعـة وصـحيـفـة . مـحـاولة
اسـتـجالء تـاريخ الـطـباعـة في الـوطن
الـــعــــربي .اجلــــزء الـــثـــالـث - تـــاريخ
الــطــبـــاعــة في الــعــراق   –جــانب من
النـضاالت الـعمـالية ( ( 1958 – 1929
الــطـــبـــعــة االولى ســـنــة  – 1986قــدم
ـنعم الـغزالي - يقع في للكـتاب عـبد ا
 122صفحـة -  وقد تضمـن الكتاب :-
ـطـابع في الـعـراق يـكـافـحـون عـمـال ا
بــــ احـــتـاللـــ ( . ( 1920 – 1869
طابع العراقية ( 1929 جمعية عمال ا
ــطـابع في  . ( 1934 –نـقــابــة عـمــال ا
العراق (  . ( 1952 – 1944االضرابات
ـطـابع فـي الـعراق ( ـهـنـيـة لـعـمال ا ا
 . ( 1958 – 1942الـصـحـافـة اخلـاصة
الحق . طابع في العراق . ا لعمال ا
اجلـزء الـرابع  –تـاريخ الــطـبــاعـة في
ـدخل لـدراسـة مطـابع الـعراق  –ا

القطاع االشتراكي ( – 1929
 ( 1958الـطـبـعـة االولى
قدم سـنـة  – 1987
الـــــــــكـــــــــاتب

 (5)السفـسطائـية اليـونانيـة " نشرت
مـجـلـة احلـكـمة  –احلـلة (6) . "1937
نطـاق الـتـاريخ وفـلسـفـته " نـشرة في
مــجــلــة اجملــلـة  (7) . " 1938تــركــيـا
الكـمـاليـة " عن مـجلـة اجملـلة . "1939
 (8)كــلـــمـــة في احلــرب " عـن مــجـــلــة
اجملـلة  (9) . "1940احلـرب والـتـطور
االجتمـاعي " عن مجلـة اجمللة "1941
ـنـهج الـقومي " عن  (10) .كلـمـة في ا
مـجــلـة اجملــلـة  (11) . "1941اهـمــيـة
فـــلــســـطـــ في خـــطط االســـتــعـــمــار
البريـطاني " مـقتبس من كـتاب " على
طــريق الــهــنـد " . ( (12حــريــة الـرأي
والـفكـر " عن مـجـلـة الـعـصـر احلديث

1937". 
فأضاف االستاذ شـهاب احلميد بذلك
ـكـتـبـة حـزمـة مـهـمـة من الـكـتب الى ا
العراقـية والـعربيـة  وحفظ إرث مهم
من تـأريخ الـعراق لـشـخـصـيـة ظـلمت
ـــصــادرة ـــنع وا عـــبــر الـــتـــأريخ بـــا
ـتـلــكـاتـهـا وتـأريـخـهـا  ألمـوالـهـا و
وحيـث ان الدولـة لم تـعـيـد " لألسـتاذ
عبد الفتاح ابراهيم " ما  مصادرته
من قـبل الـنــظـام  الـسـابق  –واقـصـد

 W U D « Œ—R  bOL(« s  bL √ »UN

كـرسـتــ جـوب ســايـد.صـراع في
بـغـداد - أي أس سـتـيفـنـز.حـديـقة
اآللـهـة - الـيزابـيـث آشـتـون.كـتاب
ــان - ـــقـــدس.شـــار ـــورمـــون ا ا

هارولد المب.
الشعر

بدأ زهـير القـيسي في نظم الـشعر
مـــنــذ عــام  ?1949أمـــا في مــجــال
الشـعر الـعربي فـلهُ ثالثة دواوين:
(أغاني الـشبابـة الضائـعة والزاد
والـــطـــريق واشـــعـــار لـــيـس لـــهــا

تاريخ).
oOI «

ـوذج وحـقق الــكـتب الـتــالـيـة: (أ
الـقـتــال في نـقل الــعـوال البن أبي
جـحـلة الـتـلمـسانـي ديوان مـعجم
ـقـصود في الـعلم الـبلـدان غـاية ا
والــعـــمل بـــالــبـــنـــود البن الجــ

رسـالـة الــنـرد والـشــطـرجن لـشـيخ
اإلسالم).

…dB  UH R Ë V

ولـه مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـن الـــــكـــــتب
اخملـــتـــصـــرة ومــــنـــهـــا: ( كـــتـــاب
الــشـطــرجن الـصــغـيــر - االرقـام -
الـرايـات - ابـن بـطـوطــة - الـلـعب
في لــــســـــان الــــعــــرب - مــــبــــاراة
شطرجنية - التقاو - على وجه
واحـد من الـورق - الـكـرة ( تـاريخ
الــعـراق الـســيـاسي من خالل كـرة
الـقــدم ) - من جــرح الـقــلب - ابن
ـــــائـــــة ريـــــشــــة - طـــــرنـــــوبه - 

الصاحلية - أيام الثلج)
ÀU √Ë U «—œ

وله مجموعـة كبيرة من الدراسات
مـــــنــــهــــا (الـــــقــــ في الـــــتــــأريخ
واالســطــورة - شـخــصــيــة االمـام
عــــلـي في الــــوجــــدان الـــشــــعــــبي
االسـالمي - اجـــنــحـــة الــعـــلــوم -
ــطـــرقــة - الـــزراعــة في الــقـــلم وا
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زهــيـــر أحــمــد مــحــمـــد الــقــيــسي
وهـــــــو مـــــــؤرخ فـي األنـــــــســــــاب
 وصــحـــفي وشـــاعـــر الـــعـــربــيـــة
وإعالمـي عـراقي ولـد في مـنـطـقـة
الـــعـــيـــواضـــيـــة في بـــغـــداد عــام
 ?1932وعـــمـل مـــنــــذ شـــبــــابه في
الــصـحـافــة الـعـراقــيـة واألجـنــبـيـة
ــــقــــاالت ونــــشــــر الــــعـــــديــــد من ا
والـبـحـوث والـتـقـاريـر والـلـقـاءات
ــطــبــوعـة ولـه عـدد مـن مـؤلــفــات ا

واخملطوطة.
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حـاز عـلـى الكـثـيـر من اجلـوائـز في
داخل الــعـراق وخـارجه كـمـا فـاز
ــسـابـقــة الـشـعــر الـتي اقــامـتـهـا
جــريــدة الــنــبــأ في الــعــراق عــام

1950.
t UH R  s

كـان الـقـيـسـي مـوسـوعي الـتـألـيف
نـشورة ـقـاالت ا ولهُ الـعـديد من ا
وقـضى سـنـوات عـمـرهِ في الـقراءة
والـكـتـابـة وصــدرت لهُ الـعـديـد من
الكـتب في شتى اجملـاالت وطبعت
له الـكـثـيـر من الـكـتب وبـقي مـنـهـا
حوالي �80مخـطوط لم يـطبع حلد

اآلن ومنها
WL d *« V J «

وفي مجال الترجمة فقد ترجم عدد
كبير من الكتب األجنبية ومنها:
بــانـوخــان - فـاسـيــلي بــان.اآللـهـة
الــــــبــــــيـض الــــــعــــــظـــــام - ادوارد
ســتـوكن.ذهب وذئـاب - جـاكـسـون
كـريـكـوري.مـذكـرات ضـابط نازي -
آرنــــست كـــروز.لـالنـــتــــقـــام زهـــرة
.الـنادي بـيضـاء - فـلبس اوبـتـها

سدس - سابير. ا
الـــــشــــــطـــــرجني - ســــــتـــــيـــــفـــــان
اتـزافايج.مـذكـرات فتـاة متـورطة -

عــالم الــشــطــرجن - الــشـطــرجن في
آثــار االدبـاء - الـشــطـرجن في الـفن

ي - كراس الشطرجن). العا
“UHK «Ë W «–ù«

وقـــــــــام بـــــــــاعـــــــــداد وتـــــــــقـــــــــد
الـبـرامج الـتلـفـازية اآلتـيـة: ( عالم
الشطـرجن واليوم الـسابع وحوار
الــثــقــافــة وحـــكــايــات جــدو ومن
أعـــــمـــــاق الـــــكــــهـف). أعـــــد وقــــدم
بـــرامج إذاعـــيـــة (أســـمع وتـــسل
أصـــــــوات واصــــــداء أخـــــــتــــــبــــــر
مــعـلـومـاتك أسـمك عـنـوانك) ومن
أهـم الــــبــــرامـج الــــتي ألــــتـــــقت بهِ
(حـديث الــثـمـانـ الــيـوم الـثـامن
مـكــتـبـات شـخـصـيــة - الـفـضـائـيـة
العراقية توقـيع كتاب - الفضائية

العراقية قطار العمر).
t U Ë

ـــوســوعـي زهــيـــر احـــمــد تـــوفى ا
ـرض الــقــيـسـي أثـر مــعــانــاة مع ا
في مـحـافـظــة أربـيل يـوم الـسـبت

 22كانون األول 2012

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7177 Saturday 22/1/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7177 السبت 18 من جمادى اآلخرة 1443 هـ22 من كانون الثاني (يناير) 2022م

ÍËö H « ¡U Ë

YOG  WO UO « WOKLF «

bO  bOL  vHDB

بغداد

 WÒ Ë«u « «Ë—c «

 s b « ¡UO{ wK

كربالء
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تـسـبب انـخـفاض درجـات احلـرارة واجـتيـاح مـوجـة صقـيع قـاسـية جـافـة مـدن البالد
وسط صـرخـات إغــاثـة الـنـازحــ في جـبـال سـنــجـار واألهـالي في اقــضـيـة ونـواحي
مـحافظـة كركوك ونـينوى واربـيل والسلـيمانـية والطعـن بشرعيـة رئيس مجـلس النواب
ونـائبيه في احملـكمة االحتـادية وصولـة القوات الـعسكـرية واألمنـية للـقضاء عـلى فلول
داعش اإلرهـابي في ديـالى وصالح الدين وفـتح الطـرق الـتي اغلـقتـهـا الثـلوج نـاهيك
نحة التشجيـعية وتطور ظاهرة سرقة عن استنكـار الصحفي واالدباء أللية صـرف ا
ـوجـة الـوبـائـيـة الـرابـعـة مع ارتـفـاع اإلصـابـات ـواشي في احملـافـظـات والـدخـول بـا ا
بالوباء بـشكل جنوني وغير مستقر وقـلق ذوي الطلبة من الدوام احلضوري من جهة
واجلـمـود السـيـاسي (االنـسداد) اخملـيف والـذي وصلـت درجته وألول مـرة وبـإصرار

ئوي من جهة اخرى. الى ما حتت الصفر ا
تطورات االحـداث السياسية الـيوم ال تدعو للتـفاؤل ابداً وسط اخلالفات اجلمة داخل
الـبـيـوتات الـرئـيـسـية فـي البالد (الـشـيـعي الـسـني الكـردي) وال نـنـكـر ان االختالف
بالرأي ال يفـسد في الود قضـية لكنـها اليوم تدق نـاقوس اخلطر وبـشكل جدي وتنذر
ـا تكـون هي األقوى عـلى السـاحة الـسـياسـية واألكـثر تـأثيـرا على وجـة اجنـماد ر
العراقـي وسط كم االزمات التي تعـصف بالبالد منذ خـوض االنتخابات الـنيابية في
الـ 10من تـشـرين األول  ?2021وال يتـوارى عـلى االخـرين الـضـاغط اخلـارجي الذي
لعب دورا ومازال لـتفتيت البيت الـشيعي حصراً وحصـره في كتلة واحدة وإلغاء دور
األقـليـات في الـسلـطتـ الـتشـريعـيـة والتـنفـيـذية ومن وجـد واجهـة ال غـير واسـتقـطاع

بعض احلقوق من مكونات أخرى.
والسؤال هنا يطرح نفسه: من يقود البالد هذه اللحظة? والى اين? وما مصير الفئات
ـسـتـضـعـفـة من كل مـا يـدور? ومـا نـفع الـعـراق من اخلـوض فـي سـجاالت الـهـشـة وا
تـمزق ارثه احلـضاري والـتاريـخي والسـياسي عـلى مر الـعصـور? .. جمـيعـها حتـتاج
الى إجابـة شـافيـة وما نـسـمعه الـيـوم من تصـريـحات مـجـرد تكـهـنات وذر الـرماد في
ـعـلـومـات عن الـعـيـون واحلــقـيـقـة مـازالت غـائـبــة ومـجـهـولـة رغم اطالق الـكــثـيـر من ا
ا هي مـجرد كـيل اتـهامـات فهي حتركـات مشـبـوهة; لـكنـها تـفـتقـر الى االثبـاتـات ور
واطن اليوم يتخبط بالنهايـة لعلبة سياسية والفائز هو من يقود الدفة وهذا ما يجعل ا
اكثر من ذي قبل بـ احلقيقة والـسراب وتزداد حالة إنعـدام الثقة بالـنظام السياسي
ـعـيـشي والـسـيـاسـيـ وسط كم الـوعـود الـكـاذبـة الـتي اطـلـقت في حتـسـ الـوضع ا

والـقضـاء على الـبـطالـة وتفـعـيل القـطاع اخلـاص ووعـود ما انـزل الله
ـلـمـة الـبيت علـيـهـا من سـلـطـان ولـتدارك هـذا االمـر ضـرورة 
الـشيـعي بالـدرجة االسـاس وطمـأنة اجلـماهـير والـبقيـة تأتي
ـنـطق في قــيـادة الـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة ثم حتـكـيم الـعــقل وا
واحلكـومة والعراق الى بر األمان وتوسدوا قول اإلمام علي
(عـــلـــيه الـــسالم)  "عـــلـــيك بـــإخـــوان الـــصـــدق فــأكـــثـــر من

اكتسابهم فإنَّهم عدَّة عند الرخاء وجنَّة عند البالء".
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ثـمة مدن تعـَّبر بعـمارتها عن هـوياتهـا وبصماتـها وتواريخـها وحواضـرها وفلسـفاتها
ومالمحـها وتـطـلعـاتهـا وتـطلـعات أبـنـاءها وثـمة مـدن صـاعدة وأخـرى ذاهلـة  وأخرى
شاهقـة  وأخرى شاحبة وأخرى نابتة  وأخرى غـائمة وأخرى ظائمة وأخرى مزدحمة
دبر  البـارد على الهوية وعلى  يد أقرب أقرب  بالدمـار واحلروب واخلراب  والقتل ا
نكسر أوالدها ومواطنـيها والسـائرون جدااا في نشـيجها ونـشيدها وظـلها الطويـل ا
..وألن مـدينـتنا هـي مدينـة تاريخ وعـلم وثقـافة وفنـون وجمـال وأبداع وشـعراء وصور
ـرتـسـمات فـقد وشـمت عـمـارتـها وطـابـوقـاتـها وطُـرزهـا وخـرائـطهـا بـهـذه الـنقـوش وا
واالشـكـال والـهـيـاكل والـريـازات  والـسـحــرُ .. وألن مـديـنـتـنـا ابـنـة احلـسب والـنـسب
والباب الـعالي والغمـام الذي أنى ذهب فهو خـراجه ههنا اليـذهب  بعيداً أبـدااا عنها
ا أي حـكاية من حـكايات ألف لـيلة دهشـة كأ ديـنة العـميقـة ا لـذا فقد رُسـمت هذه ا
ولـيلة وأنت  تـطوف بـ أحياءهـا ودروبها  وأشـجارها وأزقـتهـا وتواريخـها وأنحـائها
ـديــنـة الـتي عالمـة رفــعـهـا الـشـرفـات وسـطـورهـا وســطـوحـهـا وأجنـمـهــا والـقـمـر..وا
واالعمدة والـشناشيل واألقـواس والزخرف  واجلـمال السَّيـرُ هي مدينـتي بغداد التي
توحش    على يشوبها الفقدان واالهمال والفضاضة والتخريب واالعتداء الهمجي ا
ندثر .. ترى ـعماري والسمفوني  واآلثـاري واحلضاري ا أعرق أعراقـها ونسيجها ا
ـديـنة مـدهشـة ومـلهـمـة ومكـتـنزة  بـاحلـياة والـعمق كل ذلك الذي حـدث ويـحدث االن 

اضي والـتاريـخ والضـياء واألثـرُ هل له أخـيراً وبـعد كل وا
ــتـعـمـد  أن يـفت  بـعـضـد ـوجع  وا ـريـر  ا هـذا  األسى ا
بـهرة الشـاخصة ـة العـظيمـة ا هـذه اجلمـيلة االنـيقـة القد
أبــدااا بـغـداد حـبـيــبـتـنـا الـتـي مـهـمـا جـار عــلـيـهـا الـزمـان
ـــتــوحـــشــون واألعـــداء والـــهــوالكـــيـــون والــظـالمــيـــون وا
غتصبون اجلهلة أن ال يبلل يوماً وجهها. والطارئون وا

ـقـراطـية لـكـنـهـا كـانت هـدية أهـدى اإلحتـالل األمريـكي لـلـعـراق أجـمل هـديـة إسمـهـا الـد
قـراطيـة إال غالفاً لنـظام طائـفي- مذهبي- قـومي سيأكل الـتماسك مسـمومة. لم تـكن الد
اإلجتماعي  كما تـأكل الغنغرينا اللحم احلي. طبيعـة تشكيلة مجلس احلكم سيء السمعة
يـة عمـلت عـملـها كي تـقنع اكـنة اإلعالمـيـة العـا مـثال عـلى ماخـططت لـه دولة اإلحـتالل. ا
الــعـراقـيــ بـأن الـطـوائف واإلثــنـيـات هي مـالذاتـهم اآلمـنــة الـتي تـنـجــيـهم من الــتـهـمـيش
ـاكنـة حتفـرها داخل وعي وال وعي واإلقصـاء واإلستـبداد وهي الـتعـابيـر التي ظـلت تلك ا
اكـنة اإلعـالميـة العـمالقـة في فراغ. إلـتـقطت مـصـادر اخللل في الـناس. طـبـعاً لم تـعمـل ا
ـسـمـومـة. جنح اإلحـتالل األمـريـكي في تـاسـيس الـتـاريخ ثم نـفـخت فـيـهـا من أنـفـاسـهـا ا
ن إلتـقطهم من أرصفـة التسول في مدن قـاعدة للنـظام اجلديد تتـألف حلمتهـا وسداتها 
الـعـالم ثم مـنـحـتـهـم حق الـتـصـرف بـأمـوال الـشـعب اجلـائـع وأطـلـقت يـدهم تـعـبث في كل
نـجاة عن أي مالحـقة شـرط أن يرسخـوا الثـقافة مفـاصل احليـاة بال حسـيب أو رقيب و
دعاة. الطائـفية وتـفاريعـها في حيـاة الناس بـإعتبـارها خشـبة اخلالص من مظـلوميـاتهم ا
جنح حفاة األرصـفة في حتقيق كل ما أراد رعاتهم وأولـياء أمورهم. لكن وألن بقاء احلال
من احملال وألن حبل الكـذب قصير وبعد كل هذه السنوات العجاف التي قاربت العشرين
زري وعـلى األكاذيب الـكـبيـرة التي بـدأت جمـوع الـناس اخملـدوعة تـصـحو عـلى واقعـهـا ا
ـباركـة وكانت مـعركة اإلنـتخـابات الـنيـابيـة األخيرة غـزت رؤوسهم فـكانت حـركة تـشرين ا

وفـيهمـا إنكشفت بـوادر التحـول الكبيـر الذي نرجـوا أن يحافظ على
زخمه وحتى تأسـيس معادلة جديـدة المكان فيهـا للصوص ولدعاة
ـشبوهـ في إنتمـاءهم للوطن. البد الـطائفـية ومشـوهي التاريخ وا
أن يـدرك الــعـراقـيـون اآلن ولـيس في أي وقـت مـتـأخـر أن تـرسـيخ
الـثـقافـة الطـائفـية في حـيـاتهم يـعني مـوتـهم وموت وطـنهم وتـشويه

تاريخهم وقتل مستقبلهم. 

حقيقة الفاشية - 2004
اجلـذور الـفــكـريـة لـلــحـركـة الـشــعـبـيـة
ـقــراطـيـة في الـعــراق - يـحـتـوي الـد
الكتـاب مجمـوعة من الـرسائل جمـعها
االســتــاذ شــهـــاب احلــمــيــد عــرفت بـ(
رسـائل االهـالي الى الـشـبـاب ) طبـعت
في العام  1933وقد كتـبت بقلم كل من
االساتذة ( عـبد الـفتاح ابـراهيم  علي
حـيـدر سـلـيـمـان  مـحـمـد حـديـد ) وقد
تـضـمن الـكـتــاب ايـضـا بـيـان جـمـعـيـة
ـكـافـحـة االمـيـة في الـعـراق . الـسـعي 
2006وعـمل االســتـاذ شـهــاب احلـمـيـد
على حفظ مقـاالت االستاذ عبـد الفتاح
ـــــنـــــشـــــورة في اجملالت ابـــــراهـــــيم ا
والــصــحف الـــعــراقــيــة لــتــكــون كــتب
مــوســومــة بـــاألســمــاء ادنــاه لــيــكــون
االسـتـاذ شـهـاب احلـمـيـد صـاحب حق

االعداد والتنفيذ والتقد لها :- 
ـــهــاتـــيـــمـــا غـــانــدي " ( (1مـــذكـــرات ا
ـنــشـورة فـي جـريــدة االهـالي " . ((2 ا
ـقراطي ب الـنظرية منابع الـفكر الد
والـتـطــبـيق في الــتـجـربـة الــعـراقـيـة "
وهي مــــقـــاالت مــــنـــشـــورة فـي كل من
(جريدة االهالي ? 1932مجلـة الرابطة
 ? 1946 – 1944جريدة الـتآخي 1968
ـقراطـيـة ودولة  (3) ."(الشـعـبـية الـد
القـانـون " وهي مجـمـوعة افـتـتاحـيات
جــريـدة االهــالي  (4) . "1932مــقـاالت
فكر العراقي عبد الفتاح ابراهيم في ا
اربـعـينـيـات الـقـرن الـعـشـرين " نـشرت
في جـريــدة الـســيـاسـة . "1946-1947

مــطـبــعــة الــرابـطــة -  اعــاد االســتـاذ
شهـاب احلمـيد مـا فَقـده االستـاذ عبد
الـفــتـاح ابــراهـيـم من اإلرث الـثــقـافي
ـتـعـاقـبـة على الـذي صادرته الـنـظم ا
حـاكم الـعـراق . ولم يــكـتـفي االسـتـاذ
شـهـاب احلـمـيـد بـدراسـته شـخـصـيـة
االسـتـاذ عــبـد الـفــتـاح ابـراهــيم عـبـر
جـمع شـتـات شــذرات كـتـبه ومـقـاالته
وحــــيــــاته  بل حــــرص عــــلـى ابـــراز
شخصيات سيـاسية وثقافـية وعلمية
وعــمــالـيــة لــُيــخــرج كــتب وكــراسـات

بالعناوين التالية :- 
‰ULF « U UI

(١) االسـتــعـمـار  –مـحــمـد حــديـد من
رمــوز الـــعــراق االوائل ( طـــبع ســنــة
 (2) .( 2010الـقــومــيـة  –عـلي حــيـدر
سليـمان من رمـوز العراق (طـبع سنة
 (3) .( 2009العمـالقة الـثالث (حس
جمـيل  عبـد الـقادر الـبسـتاني  عـبد
الفتـاح ابراهيم ) (طـبع سنة .( 2009
 (4)نـادي بـغـداد (طـبع سـنـة .( 2009
 (5)معلم الـشعب (طـبع سنة .( 2009
 (6)الدكـتـور عـبـد اجلبـار عـبـد الله -
الصحـفي وفيلـسوف االجتـماع (طبع
ســـنـــة  (7) .( 2006جـــاسم مــــحـــمـــد
الـرجب ... حملـات نـقــديـة (طـبع سـنـة
 (8) ( 2006جـــعـــفـــر ابــو الـــتـــمن ...
الرموز االوائل لـلوطـنية احلـقة (طبع
سـنة  (9) .(2006هاشـم علـي محـسن
... رئيـس احتاد الـنـقـابـات العـمـالـية
في الـقـطـر الــعـراقي ورئـيس االحتـاد

غالف كتابهزهير القيسي

بغداد

مجموعة من مؤلفاته
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أعـلن االحتـاد الـفــرعي لـلـقـوة الـبــدنـيـة في كـركـوك عـن إقـامـة أول بـطـولـة
مفتوحة لألندية ضمن منهـاجه الفني للعام احلالي .  وقال رئيس االحتاد
الفرعي في كركوك جنكيز احمد رشيد في تصريح صحفي إن  االحتاد
ـفـتـوحـة لـلـنـاشـئـ والـشـبـاب قـرر إقـامـة بـطـولـة أنـديـة كـركـوك كـالسك ا
ـقـبل. وأضاف رشـيـد أن  هـذه البـطـولة تـقـدمـ مطـلع شـهـر شبـاط ا وا
تأتي استعداداً لبطولة منتخبـات العراق التي ستقام في محافظة البصرة

قبل. مطلع آذار ا
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اجــتـمعَ وزيـرُ الـشـبـاب والـريـاضـة
رئيس االحتاد العـراقيّ لكرةِ القدم
عـدنـان درجـال بـرؤسـاءِ االحتاداتِ
الــفـرعــيّــة بــحـضــور الــنـائبِ األول
لـرئيسِ االحتـاد عـلي جبـار واألم
العـامّ محـمد فرحـان مع استـضافةِ
رئيس جلنـةِ احلكام الـدكتور جناح

رحم. 
وتـضـمن االجـتمـاعُ مـناقـشـةَ تنـفـيذ
ـوهـبةِ في مـشروعِ احلـلم ومـراكز ا
احملافـظاتِ لالستـفادة من الـطاقاتِ
ــــا يـــــســــهـمُ في رفــــدِ الـــــواعــــدةِ 
ــنـتــخـبــات الـوطــنـيّــة بـالالعــبـ ا

ميزين. و في االجتماعِ التطرقُ ا
الى إمـــكــــانـــيـــةِ إقــــامـــة بــــطـــولـــةِ
اجلـمـهوريـة للـمـتقـدمـ واالهتـمامِ
الـواسع بالـفـئاتِ الـعمـريـة وتنـظيم
بـطوالتـها بـصورةٍ دوريـةٍ ومنـظمةٍ
الن دوري الــفـــئــات يــعــدُ الــركــيــزةَ
األسـاسـيّـة لـلـنـهـوضِ بـواقـع الـكرة
الـــعـــراقـــيّـــة. وقــدم رئـــيـسُ جلـــنــة
احلكام الدكتور جناح رحم رؤيتهُ
ــسـتـقــبـلـيّــة لـتـطــويـر الـتــحـكـيم  ا
وكيفيّةِ تطـبيق بنوده بالتعاونِ مع
رؤساء االحتاداتِ الفرعـيّة لتوسيع
قـــــاعــــــدةِ احلــــــكـــــام فـي جـــــمــــــيع

احملافظات.
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الــثــانــيـة رغـم عـودته
خاسرا من الـسماوة
بـهـدف لـهـدفـ كـمـا
بــــــقي كــــــربـالء في
ركـز  الـثاني بـعد ا
تــعـادله مع صــلـيخ
مـن دون اهـــــــــــــداف
وجنـح الـــنـــاصـــريـــة
بـالـفـوز عـلى الـبـحـري
بـهـدفــ لـواحـد لـيـرفع
رصــيـده الى 22 بــنـفس
ـوقع رصـيــد كـربالء في ا
الــثــالث  مــتــخــلــفــا   عــنه
بــفـارق األهــداف . وخــسـر
بـابل في مــيـدانه من غـاز
الـشـمـال بـهـدف وتـعادل
الــشـرقــاط واجلـنــسـيـة
بــــدون اهــــداف كــــمـــا
تــعــادل  الـصــنــاعـات

وديالى بهدف.

امـام  اهم خطـوة وعلـيه قـطعـها الن
غـيـر ذلك يـعـنـي تـعـقـيـد االمـور بـعد
ـنـتـخب بـعـدها اكـثـر.  كـمـا يـخرج ا
ـواجهـة اصحاب االرض الى لبـنان 
واحلديث  عنهـا  متعلق  عـما تسفر

عنه مباراة  ايران.
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ـرحلـة الـثانـية وكـانت قد انـطـلقت ا
لـلـدرجـة االولى حـيث الـدور الـثـاني
عـشـر فـفي اجملـمـوعـة االولى واصل
احلدود االمساك  في الصدارة  رغم
تعادله مع صليخ بدون اهداف فيما
بـقـي دهـوك وصـيـفــا  رغم خـسـارته
من عـــفك بــهـــدفــ وتــعـــادل الــعــلم
ومـيــسـان بــهـدف  وتــغـلب لــرمـادي
على مصافي اجلنوب بثالثة اهداف
لـهـدفــ وفـاز الـكــوفـة عــلى الـدفـاع
ــدني بـهـدفـ فــيـمـا تـعـادل سـوق ا
ــرور بـهـدف. واســتـمـر الــشـيـوخ وا
الـبــيـشـمـركـة في صـدارة اجملـمـوعـة

ـباريـات   الـتي يكـون اسـتعـد لـها ا
في مبـاراة  جتريـبيـة واحدة لـعبـها
امس االول مع أوغـــنــدا  وبـــعـــدهــا
يخرج الى ايـران في مهمـة غاية في
الـصـعوبـة   وتـتـعلق االمـور بـالـثأر
للـخـسـارتـ الـسـابـقـتـ  بـنـتـيـجة
واحدة صفـر لثالثة  في التـصفيات
األولـية واحلـامـسـة واالهم ان تاتي
طـلـوبـة لـدعم االمـال لو الـنـتـيـجـة ا
ــــكـن تــــلــــقي من بــــعــــيـــــد  النه ال
اخلـسـارة الثـالـثـة من نـفس الـفريق
دير الفني والالعب ويتع على ا
 الـتـفكـيـر في لـقاء اخلـمـيس الـقادم
امام تغـير النتـائج  وستكـون مهمة
ـــشــاركـــة  والــتي ســـتــخـــتــزل كل ا
ـبـاريات في الـتـصـفيـات  ويـتـع ا
درب واالعبـ  تنظيم احلال على ا
من هـــــذه األيــــام واســـــتــــغـاللــــهــــا
والـــتـــحــــضـــيـــر بــــاعـــلى  درجـــات
ــنـتـخـب سـيـكـون االســتـعـداد  الن ا

احــمــدو احـــمــد ابــراهـــيم و ســامح
ســعــيـد و مــصـطــفى نــاظم  وحـسن
رائد  ومنـتظر مـحمدو شـيركو كر
و سعـد عبـد االميـر  وعالء عباس و
حــسن عـبــد الـكــر وحـســ جـبـار
مـحمـد  وعـلي عبـود واحـمد فـرحان
وسجاد جـاسم وحسـ علي  وعلي
يـوسف ومـنـاف يـونس ومـيـثم عـبـد
اجلـــــبـــــار   ومـــــتـــــوقع ان تـــــعـــــلن
التشكيلة النهائية للمنتخب   االحد
ــغــادرة لــطــهـران ـقــبـل  ومن ثم ا ا
ــــبـــاراة األولـى   الـــتي خلـــوض   ا
باريات يتوجب الفوز فيها  وبقية ا
ــســتـــحــقـــة وبــانـــتــظــار نـــتــائج  ا
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ويــــامل ان  يـــتـــغــــيـــر احلـــال امـــام
االسـتـقرار  الـتـدريـبي لدعـم  عمـلـية
االعــداد   وبـعــد اجـراء  الــتـغــيـرات
الــتي طـالت االدارة الــفـنـيــة اضـافـة
الى  ابـعـاد  ودعوة العـبـ  مـحـل
ومــحــتــرفــ عــلى ضــوء مــشــاهـدة
مباريات الـدوري احمللي والدوريات
اخملـتـلفـة  الـتي يـشارك فـيـهـا جنوم
ـنتـخب  والـكل يشـارك ويـلعب في ا
هـذه الفـترة حـيث  جـميع الـدوريات
شـغـالة وهـذا مـهم ان يـاتي لالعـب
بــلـيــاقـة.  ويــامل  ان تـكــون تـولـدت
ـدرب  بـعد ان  كـانت صـورة  لـدى ا
خـياراته مـبـنيـة عـلى ما تـركه سـلفه
درب الهولندي ادفوكات الذي ترك ا
   الفريق متـاخرا في كل شيء  فهو
ـسـتـوى والـنـتـائج   مـا مـتــذبـذب  ا
ـــديــــر الـــفـــنـي احلـــالي جـــعـل من ا
مـراجـعـة االمـور من جـديـد وحتـديـد
ـــــشــــرف  يــــونس خــــيـــــاراته مع  ا
مــحـمـود  والـكل  يــريـد عـودة قـويـة
للـمنتـخب في خوض اخر  مـباريات
التصفـيات وسط طموحـات مشاركة
لـفــرق اجملـمــوعــة الـتي تــتـصــدرهـا
ايـران  القـريـبة جـدا من الـتاهل  16
نــقـطـة بــفـارق اربع نــقـاط عن اقـرب
مالحــقــيـه كــوريـا  12 والــفــوز عـلى
مـنـتـخــبـنـا سـيـاخــذه  مـبـاشـرة الى
قــطــر. ويــامل الــشــارع ان يــتــحــمل
اجلــمــيع مـســؤولــيـة خــوض   اخـر
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ـسـابـقـات في احتـاد حـددت جلـنـة ا
الــكــرة  االثـنــ الـســابع من شــبـاط
ــرحــلـة ــقــبل  مــوعــدا الفــتــتــاح ا ا
متاز على سابـقة الدوري ا الثانية 
ان تسـبقهـا في اخلامس مـنه  اقامة
مـــبــاراة مــؤجـــلــة بــ الـــديــوانــيــة
ــذكـور والــزوراء  ويــاتي الـتــوقف ا
ــرحـــلــة األولى في بــعـــد انــتـــهــاء ا
الـسـادس  عـشـر من الـشـهـر احلـالي
ـنـتـخب الـوطـني والـتـفـرغ  العـداد ا
الــذي يــجــري وحــداته الــتــدريــبــيـة
ويـكـون قــد لـعب مــبـاراة جتـريــبـيـة
امـام أوغـندا امـس االول وسط امال
الـــــعـــــودة. مـــــرة اخـــــرى إلكـــــمـــــال
اسـتــحـقــاقـاتـه في تـصــفـيــات كـأس
ـقـبل  عـندمـا يـخرج الـعـالم  العـام ا
ــواجـــهــة مـــنــتــخـــبــهــا الـى ايــران 
ـقبل الـسـابع والعـشرين اخلـميس ا
من الشـهـر احلالي  ومن ثم الـذهاب
قـابلـة منـتخب لـبنان  في االول من
ـقبل. و احلديث  لن يـنقطع شباط ا
ـتــدنـيـة بـالم شـديــد عن الـنــتـائج  ا
ــوقـع اخلــامس لــلـــمــنـــتــخـب  في ا
ضمن  ترتيب اجملـموعة  التي تضم
ســتـــة فــرق دون ان يـــحــقـق الــفــوز
وتـــعــادل اربـع مــرات وخـــســـارتــ
واضـعف دفـاع تـلـقى تـسـعـة اهداف
واحلـال  لـلـهـجـوم  له ثالثـة اهـداف
في وضع مـــخـــيب لم يـــســـلم حـــتى
اليوم عـن االنتقـادات  احلادة سواء
من اجلــمــهـور  والــشـارع  و االعالم
ـــهــزوزة الــتي ــشـــاركــة  ا في ظل ا
تـابعـ والشارع زادت من شكـوك ا
في حتـقـيق الـوصـول الى نـهـائـيـات
قـبلة في قطر ولو ان كاس العالم  ا
كل شيء واقـع في مـــبــــاريـــات كـــرة
الـــــقـــــدم
وكــــــــــان
ــــــدرب ا
بـتــروفـيـتش
قد دعى مـجمـوعة
العــبـ    إلكــمـال
عـمـلـيـة الـتـحـضـيـر
للـمبـارات الـقادمـت   وهم كل
من  فهد طالب وعلي ياس وحسن
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تـغـلب نــادي الـشـرطـة عــلى ضـيـفه
نــــادي الــــتــــضــــامن  في الــــدوري
ـمــتـاز الـعــراقي لـكـرة الــسـلـة في ا
الـلـقــاء الـذي جـمـعـهــمـا عـلى قـاعـة
الــــشـــعب لـاللـــعـــاب الــــريـــاضـــيـــة
باراة بنتيجــــة 61-102. وشهدت ا
سـيطـرة نـادي الشـرطة مـنـذ الفـترة
االولـى لــيــنــهي الـــفــتــرة لــصــاحله
بــنــتــيــجــة  11-18 واســتــمــر نــادي
الـشـرطـة في مـواصـلـة تفـوقه خالل
ـباراة ـتبـقـية من ا الـثالث فتـرات ا
لــــتــــنـــتــــهي الــــفـــتــــرة الــــثـــانــــيـــة
بــنــتـــيــجــــــــــــــة  26-41 والـــفــتــرة
الـثـالـثـة بــنـتـيـجـة  47-64 والـفـتـرة
الرابـعة واالخـيرة بـنتـيجة 102-61.
وحصد العب نـادي الشرطـة حسان
عـلي عـبـدالـله لـقب افـضل العب في
ـباراة بـعـد ان سجل  28نقـطة و1 ا
اسـيـست وبـفاعـلـيـة وصلت الى 24

ـبـاراة. وفـي مـبـاراة ثــانـيـة خـالل ا
ـنافـسـات ذاتـها اسـتـطاع وضـمن ا
نـادي دجـلـة اجلـامعـة الـتـغـلب على
نادي احلشد بفارق نصف سلة -63
 بـــعــد ان تـــمـــكـن نـــادي دجـــلــة 62
اجلـامـعـة من حـصـد الـفـتـرة االولى
بـنـتـيـجة 9-21. وتـمـكن نـادي دجـلة
اجلامعـة من الظفر بـالفترة الـثانية
ايـضـا بـنـتـيـجة  25-35 اال ان نادي
احلــشــد الــشــعــبي تــمــكن من قــلب
الــنـتــيـجــة لـصــاحله خالل الـفــتـرة
الـثــالـثــة بـنــتـيــجـة  45-46 في ح
شــهــدت الــفــتــرة الــرابــعــة تــقــارب
ـسـتـوى لـكال الـفـريـقـ لـذا حسم ا
باراة بفارق نادي دجلة اجلامـعة ا
وحصد نصف سلـة بنتـيجة 63-62. 
مـحتـرف نـادي دجلـة اجلـامعـة لقب
ـــبــاراة بـــعــد ان افــضـل العب في ا
استطـاع من تسجيل  29 نقطة و 6
ريباوند و  1 اسيست خالل اللقاء.

vKŽ Ê«“uH¹ WKłœË WÞdA «

“U²L*« WK Ð bA(«Ë s UC² « ÊU e « ≠œ«bGÐ

خرج مـنـتخب اجلـزائر مـبكـرا من بطـولة
كــأس أ إفــريــقـــيــا لــكـــرة الــقــدم إثــر
ـته أمــام نـظـيـره اإليــفـواري سـاحل هـز
الـعاج بـثالثـة اهـداف مقـابل هـدف واحد
ـنافـسـات اجملـمـوعة في اجلـولة الـثـالـثـة 
اخلــامـسـة لـلــبـطـولــة. وسـجل اإليـفـواري
فـرانك كــيـسي هــدف الـتـقــدم لـبالده في
الـدقـيـقة  22 بـتـسديـدة من داخل مـنـطـقة
اجلــــــزاء. وأضـــــاف العـب خط الــــــوسط
إبـراهيم سنغـاري الهدف الـثاني لألفيال
عـند الـدقيـقة  39 من زمـن الشوط األول.
هـاجم اإليفـواري نيـكوالس بـيبي وعـزز ا
تــقــدم مــنــتــخب بالده بــإحــرازه الــهـدف
الـثالث لـه بحـلـول الدقـيـقة  54 بـتـسـديدة
قـوية من داخل منطقة اجلزاء في الزاوية
الـيــسـرى الــبـعــيــدة. بـيــنـمــا أهـدر قــائـد
ـنتخب اجلـزائري ريـاض محـرز ضربة ا
جـــزاء فـي الـــدقـــيـــقـــة الــــســـتـــ حـــيث
ن وارتـدت اصـطـدمت كـرته بـالـقـائم األ
ـلعب قبل أن يسجل زميله سفيان إلى ا
بن دبـكـة الــهـدف األول لـبـالده والـوحـيـد
في هــذه الـبـطــولـة بـحــلـول الـدقــيـقـة 73
ـــنــتــخب بــتــســـديــدة رأســيـــة. وأخــفق ا
اجلـزائـري في الـدقـاع عن لـقـبه بـعد أن
تذيـل ترتيب اجملـموعة اخلـامسة بـرصيد
نـقـطـة يـتـيـمـة وودع الـبـطـولـة مـبـكـرا من
دور اجملمـوعـات. بيـنمـا يـتصـدر منـتخب
كـوت ديـفـوار الـقـائـمـة بـرصـيـد  7نـقـاط
وكـان قـد ضـمن تـأهـله إلى الـدور الـتالي
عــلى ضـوء نـتــائج مـنـافـســات اجملـمـوعـة
الــرابـعــة الـتـي اخـتــتـمت أمس األربــعـاء.
كــمــا حــجــز مــنــتــخب مــنــتــخـب غــيــنــيـا
االســـتــوائـــيـــة مـــقــعـــدا له في دور الـ16
رتبة الثانية برصيد 6 الكـبار باحتالله ا
نــقــاط عــقب فـــوزه بــهــدف وحــيــد عــلى
ـركز مـنـتـخب سـيـرالـيـون الذي احـتـل ا
الـثالث برصـيد نـقطتـ وودع هو اآلخر

البطولة.
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متاز     عدسة: قحطان سليم لقطة في دوري السلة ا

عدنان درجال
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غــادر مـنـتــخـبــنـا الــوطـني حتت سن 22
سنة لـلمالكـمة  الى العـاصمة األوزبـكية
طشقند للمشـاركة في بطولة اسيا. وقال
ـركـزي لـلــمالكـمـة عـلي رئـيس االحتــاد ا
ـشاركـة هي تـكـلـيف في بـيـان  ان هـذه ا
باكـورة عمل االحتاد لـلمـوسم اجلديد اذ
وضعـنا مـنـهاجًـا متـكامال لـلعـام احلالي
ـشـاركــة في هـذا احملـفل كـانت بــدايـته ا
الـقـاري. واضـاف تـكـلـيف سـيـمـثـلـنـا في

هــذه الـــبـــطـــولــة ســـبـــعـــة مالكـــمــ 
اختيارهم وفق اختبارات فنية جرت في
الـــعــاصــمــة بــغــداد لــذا يــحــدونــا االمل
بـتـحــقـيق نـتـائج مــرضـيـة تـوازي حـجم
الــــعـــمل الــــذي بـــذله االحتــــاد من خالل
ميز عسكرات التـدريبية والتحـضير ا ا
هـمة. جتدر االشارة الى لهذه البـطولة ا
ان الوفـد العـراقي تألف من نـائب رئيس
االحتـاد فـراس مـوسـى رئـيـسـا وحـسـ
عبد مـهدي اداريا مع مـدرب اثنـ هما
سامي عبـدالعزيز ومـحمد غـالب وسبعة

. مالكم
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مشاركة مالكمي العراق في بطولة اسيوية

خــسـر  في ثــاني مـبــاريـاته
ضمن البطـولة اآلسيوية الـ
ـقـامـة في 20  لـكــرة الـيـد وا
ـمـلكـة الـعربـيـة السـعـودية ا
ـــنـــتـــخـب الـــقـــطــري أمـــام ا
ـرشح األكــبــر لـلــحــصـول وا
على لـقب البـطولة بـنتـيجــــة

ـنتخب37 - 22 . كمـا فاز على ا
اإلمـاراتي في أولـى مـبـاريـاته
فـي الـبـطــولـة بــفـارق هــدف

واحد 32-31.

الــعـراقي لـكـرة الــيـد يـوم اخلـمـيس
الى دور الثـمانيـة لبطـولة آسيـا بعد
فـــــوزه الــــــصـــــعـب عــــــلى عــــــمـــــان

بنتيجــــــــــة 31-29. 
v Ë√ —«Ëœ√

ـنــتــخب الــعــراقي الــيـوم والــتــقى ا
نتخب العماني في آخر مواجهات ا
ـنـافـسـات حيث األدوار األولى من ا
انـتـهى الـلقـاء بـتـقدم الـعـراق بـفارق
قبلة. وكان هدف وتأهله للمرحلة ا
نتخب الوطنـي العراقي لكرة اليد ا

ــركـز الــثــاني نــقــطــة. واضــاف ان ا
للـبطـولة كـان من نصـيب فريق نادي
الكـاظمـية وجمـع  184 نقـطة بـينـما
ـــركــز الـــثــالث حـــسم فــريـق نــادي ا
بـرصـيد  125 نـقـطـة  ثم فـريق نادي
احلــســـنــ ثـــالث مــكـــرر وجــمع 76
نـــقــــطـــة. وبــــ عـــبـــد الــــكـــاظم أن
منـافـسـات الـبـطـولة لـفـعـالـيـة احلرة
ــــركـــز ســــتــــقــــام نــــزاالتــــهــــا  فـي ا
الـتـخـصـصي الحتـاد الـكـرة بـبـغداد.
ــنـــتــخب ومن جـــهــة اخــرى تـــأهل ا
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ـــصــارعــة اخــتــتـــمت مــنـــافــســات ا
الـرومـانــيـة لـبــطـولـة أنــديـة الـعـراق
ـصارعـة لألحداث  الـتي جرت في با
جـمع مـلعب الـشعب قـاعة االحتـاد 
الــدولي في الـعــاصـمـة بــغـداد. وقـال
ـــركــزي رئـــيس االحتـــاد الــعـــراقي ا
لـلـمـصــارعـة شـعالن عــبـدالـكـاظم ف
تصريح صحفي  ان الـنتائج الفرقية
أســـفــــرت عن تـــتـــويـج فـــريق نـــادي
اجلـمـهوريـة اوال بـعـد ان جمـــع 195
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احدى لقاءات
العراق بكرة اليد
في بطولة اسيا

اجملازفة. وقال شاكر في تصريح
ــهـمـة صـعـبـة صـحـفي اعـلم ان ا
لـكنـها لن تـكـون مسـتحـيلـة وانا
بطبـيعتي احب اجملـازفة واسعى
للعـودة بفريق الـقوة اجلوية الى
وضــــعه الــــصــــحــــيح. واضــــاف
سـتــكـون لي بــصـمـتـي مع الـقـوة
اجلـويـة في الـبـطــولـة اآلسـيـويـة
ـستوى رتـقبة وذلك من خالل ا ا
واألداء والـنـتائج الـتي سـنـسعى
نـافسـات. وختم لـتحـقيـقهـا في ا
شاكر بالقول نحتاج كل الالعب
ــتــواجــدين الــذين ســيــكــونـون ا
رحـلـة الثـانـية عالمـة بـارزة في ا
ـمـتـاز وسـنـعـطـيهم من الـدوري ا
الـفـرصـة احلـقـيـقـية.
ويــــــحـــــتـل فـــــريق
الــقـــوة اجلـــويــة
ـــــــــــــركـــــــــــــز ا
اخلـــــامس
برصيد 43
نقـطة بـعد
انــــتــــهــــاء
ــرحــلــة االولى من ا
الـــــدوري الــــــعـــــراقي

متاز لكرة القدم. ا
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تـعـاقـدت الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي
الــنــجف األشـــرف الــريــاضي مع
احملـــتــرف الــســوري ريـــفــا عــبــد
الـــرحـــمـن  العب نـــادي عـــفـــرين
ـــركـــز  وهـــو صــانع الـــســوري ا
الــلـعب ومن مــوالـيـد 1995. وأكد
ــــركـــز اإلعـالمي لــــلــــنــــادي في ا
تصـريح للـصحفـي  أبـرز الفرق
التي مثلهـا الالعب نادي الكرامة
الــسـوري  وسـيـصـل إلى مـديـنـة
قبلة  النجف في األيام القلـيلة ا
بعـد إكمال سـمة دخوله لـلعراق 
ــنــافــســات لــتــمــثــيل الــغــزالن 
ـــرحــلـــة الــثـــانــيـــة من الــدوري ا
ــمــتــاز لــكــرة الــقـدم الــعــراقي ا

. ومن جـــــــهــــــة 2021/2022
ـــــــدرب اخـــــــرى  اكـــــــد ا
اجلـديــد لــفــريق الــقـوة
اجلـويــة حـكـيم شـاكـر
انـه وافق عـــلى تـــدريب
الـــــصــــــقـــــور رغم
هـمة صعـوبـة ا
لــكـــونه يــحب

رزاق
فرحان

حكيم
شاكر
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{ رومـا- وكـاالت: تـأهل رومـا إلى ربع نـهائي كـأس إيـطـالـيـا بفـوزه  عـلى لـيـتشي  1-3 ضـمن مـنـافـسات
الدور ثـمن النهـائي للـمسـابقة. وكـان روما قـد استقـبل هدفـا في الدقـيقة  14 عن طـريق أرتور كـاالبريسي
قبل أن ينـتفض ويرد بثالثة أهداف. وأحرز ثالثية ذئاب العاصمـة اإليطالية ماراش كومباال في الدقيقة 40
ـدرب جـوزيه مـوريـنـيـو بـركب  وتـامي أبـراهـام  54 وإلـدور شـومـوردوف 81. وبـهـذا الـفـوز يـلـتـحق فـريق ا
تأهـل لدور الثمانية بعد كل من: إنتر ميالن ويوفنتـوس وساسولو وفيورنتينا وأتاالنتا وميالن والتسيو. ا
وبذلك ضـرب رومـا موعـدا ناريـا مع إنـتر في ربع الـنهـائي احملـدد موعـده يوم  9 من شـهر فـبـراير/شـباط

قبل. ا
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{ مـيالنـو-(أ ف ب) - حتـوم الـشـكـوك حـول
اقامـة مـباراة فـيـنـيتـسـيا أمـام مـضيـفه إنـتر
حامل اللقب ومتصدر الدوري اإليطالي لكرة
ــرحـلــة الــثـالــثـة الـقــدم ضــمن مـنــافــسـات ا
والـعـشرين الـيـوم الـسبـت وذلك عقب إعالن
الفريق الضيـف اخلميس اكتشاف  10حاالت
جـديــدة بـفـيــروس كـورونـا في صــفـوفه بـ
ـصـابـ بـ . وارتـفـع عـدد ا العــبـ وإداريـ
"كـوفـيد-19  في فـيـنـيـتـسـيا إلى 14  من دون
أن يحدد الـنادي عدد احلاالت اإليـجابية ب
الـالعـبـ والـذين يـجب تـلـبـيـة احلـد األدنى
وجب بروتوكول باراة.و منهم حتّى تقام ا
جــديـد  اعـتـمــاده في الـ "سـيـري أ" تـؤجل
ـباريـات إذا كانت نـتـيجـة اختـبار أكـثر من ا
ئة من العبي الفريق البالغ عددهم 35  في ا
.وبــحـسب  25 إيــجـابــيـة أو تــســعـة العــبـ
الـصحافـة احمللـية تـضم صفـوف فينـيتـسيا
ثـــمــانـي حــاالت إيـــجــابـــيــة بـــكــورونـــا بــ
الالعـبـ أربــعـة مـنـهــا  رصـدهـا الـسـبت
ــاضـي عــلـــمــاً انـه يــجب إرســـال قــائـــمــة ا
ـرتقب إلى رابـطة ـتـاح لـلقـاء ا الالعـب ا
الــدوري اإليـطـالي قـبل ظـهـر اجلـمـعـة 11:00
بــتـوقــيت غــريــنــيــتش). وفي وقت الحق من
مساء اخلميس أعلن ساليرنيتانا الذي يحلّ
ضيـفاً عـلى نابـولي الثـالث اصابة  9 العب
في صفـوفه بكـورونا ما سـيؤدي إلى إرجاء

ـباراة الـ "دربي" بـيـنـهـمـا األحـد.وسـتـكـون ا
الــثـالـثـة الــتي تـؤجل لـنــادي سـالـيـرنــيـتـانـا
ـوسم في حـ شـهد مـتـذيل الـتـرتيب هـذا ا
الـ "سـيـري أ" عـدم اقـامة  5 مـبـاريـات بـسبب
كـــورونــا. واعــلــنت رابـــطــة الــدوري احملــلي
الثالثـاء حسم نقطـة من رصيد سـاليرنـيتانا
ـبـاراة الـتي تـغيّب وتـخسـيـره صـفر- 3في ا
عـنهـا ضد مـضـيفه أوديـنيـزي بسـبب حاالت
اإلصـــابــة بــفــيــروس كـــورونــا في صــفــوفه.
ومـنـعت الـسـلـطـات الـصـحـيـة في سـالـيـرنـو
الـفريق مـن السـفر الى شـمـال شرق إيـطالـيا
ــبــاراتـه ضــد أوديــنــيــزي في كــانــون االول
الــفـائت بــســبب إصــابـات عــدة في صــفـوفه
بكورونا. لـكن رابطة الدوري كمـا فعلت منذ
ــاضي أبـقت رسـمــيًـا عـلـى الـلـقـاء ـوسم ا ا
تاركة العبي أودينيزي واحلكام يصلون الى
ـــلــعب قـــبل أن يـــكــتـــشـــفــوا تـــغــيب أرض ا
ـكن لـسـالـيـرنـيـتـانـا اسـتـئـناف ـنـافس. و ا
الـقـرار والـفـوز به كـمـا فعـل نـابـولي عـنـدما
تــعــرض لــذات الــعـقــوبــة لــعــدم ســفــره إلى
يــوفـنــتـوس في تــشـرين االول  2020 بـسـبب
ــاثـلـة.ويـتــصـدر إنـتــر بـرصـيـد 50 ظـروف 
نقطة متـقدماً بفارق نـقطت عن جاره ميالن
وأربـع نـــقـــاط عن نــــابـــولي فـــيــــمـــا يـــقـــبع
ــهـدد بـالــهـبــوط إلى الـدرجـة فـيـنــيـتـســيـا ا
ركز السابع عشر مع  18 نقطة. الثانية في ا

d²½≈ ÂU √ tð«—U³  œÒbN¹ UO ²OMO  ·uH  w  U½Ë—u  wAHð

{ مـدريــد - وكـاالت: يــتـواجه أثــلـتـيك
قـبل في بـلـبـاو وريال مـدريـد الـشـهـر ا
مــلــعب ســان مــامــيس في ربع نــهــائي
ـا أسـفرت كـأس مـلك إسـبـانـيـا وفـقـا 
عـنه قـرعـة الـبـطـولة الـتي أجـريت أمس
اجلــمـــعــة. وتــأهـل ريــال مــدريـــد لــربع
الـنـهـائي بــعـد تـغـلـبه عـلى إلـتـشي 2-1
بـيـنـمـا اطـاح أثـلـتـيك بـلـبـاو بـبـرشـلـونـة
ـبـاريـات بـنـتـيـجـة 2-3.  وجـاءت بـاقي ا

على النحو التالي:
- ريال سوسييداد مع ريال بيتيس

- فالنسيا مع قادش
- رايو فاليكانو مع مايوركا.

ويــقــام دور ربع الـــنــهــائي من مــبــاراة
واحــدة أيـام  1و 2و 3 فــبــرايـر/شــبـاط

قبل. ا
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بـــورزيـــنـــجـــيس  18نـــقـــطـــة و11
ة متابعة لكن الفريق تلقى الهز
ـوسم مـقابل 26 الـعشـرين له في ا

تصـدر الهالل نظيره ويستـقبل ا
ـركـز قـبل األخـير ضـبـا صـاحب ا
عـلى صالـته بـالعـاصـمة الـرياض
في مـبـاراة سـهلـة نـسـبـيًا لألزرق.
ويصطدم النصر الوصيف القادم
من فـوز ثـمـ عـلى أحـد بـاألهـلي
عـلى صــالـته بــالـريــاض في قـمـة
ـواصلة اجلولـة. ويسـعى النـصر 
انــتـصــاراته ومـطــاردة الـهالل في
الصراع على لقب الدوري احمللي.
ويحل النهضة ضيفًا على االحتاد
ثـالث التـرتـيب على صـالـة مديـنة
ــلك عــبــد الـــعــزيــز الــريــاضــيــة ا
بـالـشـرائع. وتـشـهـد صـالـة رعـايـة
نـورة الديربي ديـنة ا الشـباب با
ب أحـد رابع التـرتيب ضـد جاره
ـركـز الـسـابع. األنـصــار صـاحب ا
ــركــز ويــرحل الــوحــدة صــاحب ا
ــقـــابــلــة الــسالم عــلى اخلــامس 
صـالـة نـادي الـفـتح. ويـحل الـفـتح
سادس الترتيب ضيـفًا ثقيلًا على
أبـهـا مــتـذيل الــتـرتـيب. وســتـنـقل

{ مـدريـد- وكاالت: أبـدى جـوردي ألبـا جنم بـرشلـونـة حزنـه عقب اخلـسـارة ضد أتـلـتيك
بـيـلبـاو  ضـمن مـنـافسـات ثـمن نـهائي كـأس مـلك إسـبـانيـا. وقـال ألـبا خالل تـصـريـحات
نقلـتها صـحيفـة ماركـا اإلسبانـية: في الشـوط الثانـي واألشواط اإلضافـية تنـافسنـا بشكل
جيد لكن في الشـوط األول كنا ضعفـاء بعض الشيء وعلـينا أن نتطور فـي أشياء كثيرة.
وأضـاف الـظهـيـر األيـسر لـبـرشـلونـة: يـجب أن نحـاول الـهـجوم بـشـكل أفـضل ونسـتـحوذ
أكثر ومنع التـحوالت ضدنا وعلينا إعادة النظـر في موقفنا واالستمرار في العمل. وتابع
ـسار مع تـشـافي إيـجابي.. لـكـنه عام صـاحب الـ 32 عـامًـا: الكـلـمات غـيـر ضروريـة وا
صعب عـلى الفـرد واجملموعـة وعلـينـا أن نسحـب العربـة ونشـجع الالعبـ األصغر
سنًـا. وأ باحلـديث عن فـيران تـوريس: نحن نـعـرف كفـاءته وسجل هـدفا رائـعا
ومـتأكـد من أنه سـيسـاعـدنا كـثـيـرًا ولكن في الـنـهايـة مـا يهم هي االنـتـصارات

ويجب حتس النتائج. 
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الـقــنـوات الـســعـوديـة الــريـاضـيـة
SCC  مبـاراة الـنصـر واألهلي في
تــمـام الــســاعـة الــســادسـة مــسـاءً

بالتوقيت احمللي.
f Uš —UB²½≈

كـــمـــا حـــقـق فـــيـــنـــيـــكس صـــنـــز
االنـتصـار اخلامـس على الـتوالي
وتـــغــــلب عـــلـى مـــضــــيـــفه داالس
مـــــافـــــريـــــكس 101-109  مـــــســـــاء
اخلـميس ضـمن مـنافـسات دوري
. الــســلــة األمـريــكي لــلــمـحــتــرفـ
وســجل ديــفــ بــوكـر  28نــقــطــة

وأضاف كريس بول  20نقطة و11
تمـريرة حاسـمة ليـحقق فيـنيكس
وسم صنز االنـتصار  35له هذا ا
مــقـابل  9هــزائم. عــلى اجلــانب
اآلخر كان لوكـا دونسيتش
أبرز عـناصـر مافـريكس
وســــجل  28 نــــقــــطـــة
وأضــــــــــاف جــــــــــالن
بـــــــرونـــــــســــــون 19
نقطة وكريستابس

{ برشلونة - وكاالت: فجر تقرير
صحفي مفاجأة غير سارة جلماهير

برشلونة حول اإلصابة التي تعرض لها أنسو
فاتي. وأصيب فاتي خالل خسارة برشلونة

بنتيجة  3-2ضد أتلتيك بيلباو أمس اخلميس ضمن
منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا. وحسب

علومات األولية تشير صحيفة موندو ديبورتيفو فإن ا
دة شهرين. شاركة  إلى أن فاتي سيغيب عن ا

وأضافت ما حدث لفاتي نكسة كبيرة ألن برشلونة
بلي بسبب أزمة كنه االعتماد على عثمان د لن 

التجديد وسيتأثر هجوم الفريق.

pK∫ قرعة ملك أسبانيا التي أجريت يوم اجلمعة

{ القاهرة - وكاالت: قرر مـسؤولو احتاد الكرة
الـطائـرة بـرئـاسـة يـاسـر قمـر تـأجـيل مـواجـهة
طالئع اجليش وإيسترن كومباني في دور الـ32
من بطولة كأس مصر لـرجال الكرة الطائرة إلى
يـوم  26يـنــايـر/كــانــون ثـان اجلــاري. وكـان من
باراة ب الفريق مساء أمس قرر أن تقام ا ا
اجلمـعة لـكن  تأجـيل اللـقاء بـسبب إصـابة 8
العــبـــ من الــفــريـق الــعــســكـــري إضــافــة إلى
اجلهـاز الفني واإلداري. وكـانت اللـجنـة الطـبية
باحتـاد الـلـعـبة قـد أوصت بـالـراحة من  5 أيام
ـبـاراة من إلى أسـبــوع وعـلـيه فــتـقـرر تـأجــيل ا
قـبل على صالة اجلمعة لـتقام مسـاء األربعاء ا
الــشــرقـــيــة لــلــدخــان. وتــصـــدر طالئع اجلــيش
اجملمـوعة الـثالـثة من دور اجملـموعـات بالدوري
متـاز وهو ما أهـله للـصعود لـلمرحـلة الثـانية ا
رفقة أندية األهلي - سبورتنج - هليوبوليس -
بـتـروجــيت - مـصـر لــلـبـتــرول. وواصل الـكـامل
والـــوافي صـــدارته لـــلـــدوري الــعُـــمـــاني لـــكــرة
الطـائـرة بـعد نـهـايـة اجلولـة الـعـاشرة. ووصل
رصـيــد الـكــامل والــوافي الـنــقـطي إلى  25بـعـد
حتقـيق فـوزه الثـامن عـلى حسـاب نـادي صحم
بـــثالثــــة أشـــواط مـــقـــابل الشـيء. ولم يـــعـــاني
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{ لنـدن- وكاالت: أبـدى قلب دفـاع ليـفربـول فيـرجيل فـان دايك سعـادته لفوز
سـابـقة كـأس رابـطة ـباراة الـنـهائـيـة  فـريقه عـلى آرسـنال   0-2 والتـأهل إلى ا

األنـديــة اإلجنـلـيـزيـة احملـتـرفــة.  وسـجل الـبـرتـغـالـي ديـوجـو جـوتـا الـهـدفـ
ليضرب ليـفربول موعدًا نـاريًا مع تشيلـسي في نهائي البطـولة على ملعب
بلي.   وقال فـان دايك في تصريحـات لهيئـة اإلذاعة البريـطانية : ال و

أشعـر أنه حتـذيـر صريح لـكـنه أداء جيـد وقـد أظهـرنـاه طوال
ـوسم لـعـبــنـا بـشـكل جـيـد لـلــغـايـة وسـيـطـرنـا عـلى ا

باراة وحـافظنا على الهدوء لقد جنونا ا
من الــــــعـــــاصـــــفــــــة خـــــاصـــــة وأن

ــــشـــجــــعـــ يــــقــــفـــون وراءهم. ا
ــبـلي نــســتـحـق الـذهــاب إلى و

تماما. 
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{ بـاريس- وكـاالت:
أنــــهى الــــفــــرنــــسي
هـــــوجـــــو لـــــوريس
حــــــــارس مــــــــرمى
توتنهام هوتسبير
ثار حول اجلـدل ا
مــــســــتـــقــــبــــله مع
الــنــادي الــلـنــدني.
ويـــــنـــــتــــــهي عـــــقـــــد
احلـــارس الـــفـــرنـــسي

ــــا أثـــار ـــوسـم اجلـــاري  بــــخـــتــــام ا
الـتــكــهـنــات حــول اسـتــعــداد تـوتــنــهـام
لـتـعويـضه بالعب آخـر. وأفـادت شبـكة
ســكــاي ســبــورتس بــتــوصل هــوجــو
لـوريس التـفـاق مع تـوتـنـهـام يـقـضي
. وبـذلك ـدة عـامـ بــتـجـديـد عـقــده 
تــقـرر تـوقـيع صـاحب الـ 35 عـامـا
عـلى عـقد يـبـقيـه مع سبـيـرز حتى
صــــيف 2024  لــــيــــبــــدد كــــافـــة
الـشـائـعـات حـول عـودته لـلـدوري
وسم اجلاري. الفرنسي بنهاية ا

فيرجيل
فان دايك

متصدر جـدول الترتيب كـثيراً في حصـد النقاط
الـــكـــامـــلـــة وتـــفـــوق في الـــشـــوط األول 25-16
والشوط الثاني  22-25 والشوط الثالث 25-19.
ـركز الـثـاني برصـيد 20 ويحـتل نـادي السـيب ا
نــقـــطــة وخــلــد الـــفــريق لــلـــراحــة في اجلــولــة
العاشرة ولعب السيب  8مباريات وحقق الفوز
وخـسـر لـقـاء وحـيـد. وأكـد نـادي مـصـيرة في  7 
وسم حيث يتواجد على حضوره القوي هـذا ا
ركز الثالث  برصيد  18نقطة بـعد حتقيقه في ا
للفوز السادس على حسـاب نادي عُمان بنتيجة
في مباراة مثيـرة جاءت نتائج األشواط بـ  3-0 
 23-25 و  24-26و 18-25. وتــقـــدم صـــحــار إلى
ركز الرابع برصيد  11نقطة بعد فوزه السهل ا
على بهالء بنـتيجة 0-3  وانتهت األشواط -25
 13 و  12-25و  18-25 عـلى الـتــوالي. ويـحـتل
نقطة ركـز اخلامس برصيد  11  نادي عُمان ا
نقاط ـركـز الـسادس بـرصـيد  5  وصحم في ا
ـركز األخـيـر بـدون نـقـاط. وتـقام وبـهالء في ا
ــقـبل مــواجـهــات اجلـولـة 11 يـوم اجلــمـعـة ا
حـــيث يــلـــتــقـي نــادي الـــكــامل والـــوافي مع
ـــمــان مع صـــحم ونــادي صــحـــار ونــادي عُ

السيب مع مصيرة.

جــــالـــو فــــال رئـــيـس الـــبــــطـــولـــة
األفريقية BaL  وجون مانيو نائب
رئـيس الــبـطــولـة وأحــمـد عـوض
ـنظـمـة األمريـكـية الـله مـسـتشـار ا
لـكـرة السـلة والـبـطولـة األفـريقـية.
وقــال أحـمـد عـادل عــضـو مـجـلس
إدارة األبيض إن اجللـسة شهدت
احلـديث عـن الـتـرتـيـبـات اخلـاصة
بـالـبطـولـة والتي سـيـشارك فـيـها
الـزمـالك بـاعـتــبـاره حـامل الـلـقب.
وستـقام البـطولة خالل الـفترة من
ـقـبل.  9 إلى  19 أبـريـل/نـيـسـان ا
ووجـه مسـئـولـو بـطـولـة أفـريـقـيا
الـدعوة لـلزمـالك من أجل حـضور
حـــفل الـــتـــنـــويه عـن الـــبـــطـــولــة

وســيــكـون فـي الـســنــغــال يـوم 8
ــقـبل. وسـيـمـثل فـبـرايـر/شـبـاط ا
الـــزمـــالك في حـــفل الـــتــنـــويه عن
الـــبــطــولــة أحــمــد عــادل عــضــو
ـســئــول عن فــريق اجملــلـس وا
الـســلـة بــيـنـمــا اعـتــذر أحـمـد
ـقـرر إرسـال مـرتـضى.  ومن ا
دعوة للـثنائي أحـمد مرتضى
وأحــــمــــد عـــادل حلــــضـــور
ــبـاراة الــسـنــويـة الـتي ا
تـــــــقـــــــام بـــــــ
مـنـتـخـبي
الـــــشـــــرق
والـــغـــرب
لــــنــــجـــوم
الــــــــــدوري
األمـــريـــكي

18 فــــــــــي 
فـــــبـــــرايـــــر/
شــــــــــــبـــــــــــاط.
وشـــــــــــهـــــــــــدت
اجللسة مـناقشة
الــــطــــرفــــ آخـــر
حتــضـــيــرات الـــزمــالك
خلـوض مــنـافــسـات كـأس الــعـالم
ـثل لـألنـديـة بـاعـتــبـار األبـيض 
قـارة أفــريـقــيـا. وأشــاد مـســئـولـو
بـطــولــة أفــريـقــيــا بــتـعــاقــد ســلـة
ـدرب األمريـكي ويل الـزمـالك مع ا

فويت.
وإنطـلق أمس اجلـمعـة منـافسات
اجلــــولـــة  17 من عــــمــــر الـــدوري
ـمـتـاز لــكـرة الـسـلـة. الـسـعــودي ا

{ الـــقـــاهـــرة -
وكـــــاالت: دعــــا
مـــجــلس إدارة
الــــزمـــالك عن
طــريق أحــمــد
مـــــــــرتـــــــــضى
وأحــمــد عـادل
عــبــد الــفــتـاح
مسئولي بطولة
أفــريــقــيــا لــكــرة
الـسلـة إلى مـأدبة
عــــشــــاء. وشــــهـــدت
مــأدبـــة الــعـــشــاء
تـواجـد أمـادو

انتـصارًا. واحتـاج إنديانـا بيسرز
إلى وقت إضــافي حلـسـم مـبـاراته
أمــام جــولـــدن ســتــيت واريــيــورز
بــالــفــوز عــلـيه  117-121رغم تـألق
ســـتـــيـــفن كـــاري الـــذي ســـجل 39
نــقــطــة جلــولـدن ســتــيت. وكــانت
ة الـ  13جلولدن ستيت هذا الهز
ــوسم مــقــابل  32فــوزًا بــيــنــمــا ا
حــقق بــيــســرز االنــتــصــار الـ 17
ة. وسـجل جوناس مقابل  29هز
فــاالنــســـيــونــاس  18نـــقــطــة و10
مـتــابـعـات وأضـاف جـوش هـارت
 17نقـطـة لـيـتـغـلب نـيـو أورلـيـانز
بــلـــيــكـــانــز عـــلى نــيـــويــورك

نيكــس 102-91.
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فـضالً عن كونه يُـعد االنـتـحار سـلـوكـاً محـرمـاً في كل االديـان ومنـهـا دينـنـا االسالمي
قـوت أجتـماعـيـاً ليس في الـعراق فـحـسب بل في كل دول العـالم. لـقد جـعلت سـلـوك 
شكالت تـصاعدة في الـسنوات االخـيرة من هذه الـظاهرة أحـدى ا مـعدالت االنتـحار ا
االجتماعيـة والصحية التي يـتم التركيز علـيها وجتمع االحصاءات عـنها. ليس واضحاً
للـباحثـ الى االن العالقة بـ االنتحـار وب كثـير من العـوامل الصحـية واالقتـصادية
والنـفسية بل وحـتى الثقافيـة والدينيـة. فنجد دول تتـمتع بتقـدم اقتصادي وعلـمي لكنها
من ب أعلى الدول في مـعدالت االنتحار مثل كوريا اجلـنوبية التي سجلت عام 2019
في حـــ ان دول مــثل ســوريــا حـــوالي 29حــالـــة انـــتـــحــار لـــكل  100ألـف شــخص
وافغانستان التي تعاني من مشاكل امنية واقتصادية لم تتجاوز فيها معدالت االنتحار
سـوى  2و  4حـالــة(عـلى الـتـوالي)لـكل  100الف شـخص. قــد يـقـول قـائل ان الـسـبب
ـيـا في مـعدالت وهـنـا جند دول مـثل بـاربـودا وباربـادوس وكـريـنادا هـي االقل عا ديـني
ية. وعـلى الرغم من ان مـعظم الدول االنتـحار حسب احـصائـيات منـظمـة الصحـة العـا
التي سجلت مـعدالت عالية في االنتحار كانت اما دول فقيرة أو متوسطة الدخل اال ان
العالقـة بـ مسـتـوى الدخـل واالنتـحـار غيـر ثـابتـة لـآلن بدلـيل ان بـلـجيـكـا هي من ب

اعلى الدول انتحاراًفي العالم.
ية   WHOالـصادر عام  2021ان الـعراق واحلمد يشيـر تقرير منـظمة الصحـة العا
لـله من ب الدول التـي تسجل معـدالت انتحـار واطئة.فقـد بلغت نـسبة االنـتحار حوالي

 4حاالت لكل  100الف نسمة عام  2016وانخفضت في عام  2020لتصبح 3.6
نتحرين من الذكور من  4.7الى  5.2خالل .مع ذلك كانت هناك زيادة في نسبة ا

الحظ دة. وبـغض النـظر عن اجلـدل حول مـدى صحة هـذه االرقام اال ان من ا نـفس ا
أن حـاالت االنتـحـار التي تـتم تغـطـيتـها أعالمـيـاً باتت أكـثـر وأن طرق االنـتحـار صارت
فهل يـعكس ذلك اجتاهاً أجتماعياً معـيناً? لست مختصاً في هذا الشأن كي اكثر أثارة
اسـتطـيع االجابـة عن هذا الـتسـاؤل لكـني سأعرض هـنا كـيف ينـظر الـعراقـيون لـسلوك
ـا ان اجملتمع و ا أن االنـتحـار سلوك مـرفوض أجـتماعـياً وثـقافـياً ودينـياً االنتحـار. 
العـراقي هو من اجملـتمعـات احملافظـة فأن التـغيـير في آراء اجملتـمع جتاه هذه الـظاهرة

. يعكس بعداً قيمياً واجتماعياً مهماً
في عـام  2014بلـغت نـسـبة من يـبـررون االنتـحـارمن العـراقـي 7%في حـ رفضـها

بررين لالنتحار قفزت عشر درجات لتصبح 17%بعد عشر 93%لكن نسبة ا
سـنوات( (2019فـي ح تـقلـصت نسـبـة الرفض لـتصل الى 83%كغـيـرها من الـقيم
َرَضي ال االخالقيـة الـتي  اسـتعـراضـهـا سـابقـاُ فـأن نـسبـة الـرفض لـهذا الـسـلـوك ا
اال ان هذا التـغيـير في نسـبة تبـرير الـسلوك والـقبول به تـثيـر قلقـاً من جهة زالت عاليـة
وتعكس تغيراً واضحاً في منظومة القيم االخالقية العراقية. أتابع في احللقات القادمة
ـنظومـة االخالقية الـقيمـية في اجملتـمع العراقـي التناول بعـض الظواهر تتبـعي لتغـيير ا

السلوكية احلساسة االخرى.
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اسـتقالل إقـليـمي في دولة  كـونفـدرالية
مـثل هـذه االستـحـقاقـات الـدوليـة إلعادة
تـكــوين الــدول كـمـا يــبـدو ال يــقع ضـمن
اهــتــمــامــات امــراء الــعــوائل في نــظــام
ـا أيضـا ال يقع مـفـاسد احملـاصصـة ور
ضــمن اهـــتــمـــام الــكـــثــيـــر من الـــنــخب
ــثــقـفــة الــتي ال تــرى هـذا والــكـفــاءات ا
اجلـــانب اخملــــفي من لــــعـــبـــة  األ في

نظور . مستقبل العراق ا
 …ôU  Âb  

ومــا بـــ عـــدم االهــتـــمـــام عــنـــد امــراء
طـوائف مفاسد احملاصـصة وعدم مباالة
الــنـخب والــكــفـاءات  بــات من الـواجب
عـلـى كل من يـكـثــر احلـديث  في  مـواقع
الـتواصل االجتماعي  ليس التوقف عند
نــقــاط  تــشــخــيـص اخلــلل  في الــبــنــاء
ا  البحث الـبنيوي  للـدولة العراقـية  ا
كن ـوذج تـطبـيـقي  متـقـدم  كـلـيا عن 
ــواطن الــبــســيط  لــفــهم ايــصــاله الى ا
حــقــيــقــة مـــهــمــة جــدا  ان مــســـتــقــبــله
ا الـوجودي  يـواجه مخـاطر جـمة  ور
تـغـيـرات بال مـشروع يـكـون امـام هـذه ا
وطـــــني  الن واقـع احلـــــال ان الـــــكـــــرد
سـيكـتفـون بـالعـمل على اعالن دولـتهم 
ـنـاطـق غـرب دجـلــة  والـرمـادي ــكن  و
ـطالبة تـشكيل اقـليمهم  واالتـفاق على ا
بــدولــة  كـونــفــدرالــيــة تـضـم ثالثـة دول
ذهب قـومـية  –كـردية   ودولـت وفق ا
 شــيـعــيـة وســنـيــة  وهـنــاك من يـرغب
دولــــة  "واليــــة الــــفــــقــــيه " في اتــــفــــاق
وذج احلـكم اإليراني اسـتراتـيـجي مع 
 وهـنــاك مـواقع عـلى الــفـيـســبـوك  جتـاهـر
ثل هذه الدعوات بال كلل او ملل هنا يعاد
طـرح الــسـؤال عـن " الـكــتـلــة الـتــاريـخــيـة
ـنـهج الـغـرامشي ا بـذات ا الـعـراقـيـة " ر
وبـنكهة مواجهة االستبداد عند الكواكبي
ولـكـنهـا تـبقـى بحـاجـة الى الـيات تـطـبيق
عـراقـيـة  قحـة وحتـشـيـد ومنـاصـرة كـبرى
نـشود  ويبقى من القول ... لله لـلتغيير ا

في خلقه شؤون!!

دولــة  فــاشــلـــة تــمــارس فــيـــهــا الــدولــة
اذج من ـسـتـبـدة  الـعـمـيـقة لألحـزاب ا
االسـتبـداد اجملتمـعي واالقتـصادي الذي
ــة فـــضح انـــتــشـــار اخملـــدرات واجلـــر
ــنــظــمــة وانـــهــيــار مــنــظـــومــة الــقــيم ا
اجملـــتـــمــعـــيــة نـــتــيـــجـــة تــراكـــمــات من
االســتـبـداد الــذي انـتــهى الى عــدم نـفـاذ
الـقـانون في حـالة الـال- دولة الـتي حيث
تـــدافع فــــيـــهــــا االحـــزاب عن مــــفـــاســـد
ـــوذج احملـــاصـــصـــة بـــوصـــفه ابـــشع 

لالستبداد  الوطني .
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اجــد مــا حتــتــاجه الــنــخب والــكــفــاءات
ـية من االغليـة الصامتة ـثقفة واألكاد ا
لــيس الــبــحث عن عــنــوان كــبــيـر مــثل "
ـواجـهـة الـكـتـلــة الـتـاريـخـيـة " كــمـنـهج 
االســــتـــبــــداد في جـــاهــــلـــيـــة مــــفـــاســـد
احملـاصصـة التي تـتمـسك بهـا أحزابـها
اكـثــر من الـبـحث عن " ثــقـافـة الـهــيـمـنـة
ــا تــتـفـق مع أفــكـار ــضــادة " الــتي ر ا
غــرامــشي عـن "الــكــتــلــة الـــتــاريــخــيــة "
الـوطـنيـة القـادرة عـلى  مـواجهـة هـيمـنة
هــذه األحــزاب بـــعــنــوان واضح لــعــراق
ــكـن ان تــطـــلق واحـــد وطن اجلـــمــيـع 
مـصطلحا تطبيقيـا للمواطنة الفاعلة في
عـقد دستوري جديد  والن مسيرة االلف
مـيل تـبـدأ بـخـطـوات واعـيـة  فـاخلـطـوة
األولى البــد ان تـظــهـر قــوى اقـتــصـاديـة
ـواجهة عـراقيـة تتبـنى منـهجا واضـحا 
اســتــبـداد مــفــاســد احملــاصــصــة خـارج
صـندوق الـعمـليـة  السـياسـية احلـالية 
ـــصـــلـــحي بــ لــكـن هــذا االنـــفـــصــام ا
مـجموعات اقتصادية ترى  مصلحها في
ترويج مصالح االستبداد لعوائل مفاسد
احملــاصــصــة  بـدال مـن تــكـويـن الـبــديل
الـذي يجـعل األغلـبـية الـصامـتة تـتحـشد
ـناصرة صندوق االقـتراع في انتخابات
ـــا بــــإشـــراف دولي حـــرة ونـــزيــــهـــة ر
مـــطـــلــــوب وبـــقــــرار من مـــجــــلس االمن
الـدولي لـتـكـون مـقـاعـد مـجـلس الـنـواب
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مـا بـ هـذا وذاك من الـبـحث عن مـباني
فـكــريــة مـثل الــكــتـلــة الــتـاريــخــيـة عــنـد
ـتـجـددة التي غـرامـشي او الـغرامـشـية ا
ـفـكـرين الـعـرب نـوقـشت مـن قـبل كـبـار ا
مـــثل عـــابــد اجلـــابـــري او خـــيــر الـــدين
حـسـيب هـنـاك من تـبـنى هـذه الـنـظـريـة
ومـدى تطـبـيقـها مـا بـعد مـا عرف بـثورة
الـربـيع الـعـربي فـي الـسـودان واجلـرائر
وتـونس والــبـحـرين  من دون ان يـظـهـر
مـتبنى فكري عراقي جـمعي  للتعامل مع
كـن ان تواجـه عوائل كـتـلـة  تـاريـخـيـة 
ـاسـكـة بـالـسـلـطة مـفـاسـد احملـاصـصة ا
االسـتـبـداديـة اليـوم االمـر الـذي يـتـطلب
ـوذج الـفكـرة  التي لـيس الـتوقف عـند 
طـرحت في مـكـانـهـا " إيـطـالـيـا" وجنحت
في مــواجـهـة الــفـكــر الـفــاشي حـيــنـهـا 
ـوذج دولي وتــطـورت فــيـمــا بـعــد الى 
عــنــد بــعـض مــثــقــفي الـــيــســار الــدولي
توحشة " بل ة ا واجهة " العو اجلـديد 
ـفهوم ـطلوب عـراقيا الـتمسك  اعـتقد ا
ــواجـــهــة الــســؤال واضح  ومــبـــاشــر  
ـركزي عن مـصطـلح " اإلصالح الشامل ا
ـــتــدفق من الــقــوى "مــا بــ اخلــطــاب ا
شاركـة في االستبداد لنظام الـسياسية ا
مـفاسد احملاصصة والتي  شهدت عليها
تحدة او مـؤتمرات عقدت برعاية األ ا
االحتـاد األوربي ومنـها ما عـقد في روما
عاصمة إيطاليا التي ولدت وطبقت فيها
نـظرية غرامشي عن الكتـلة التاريخية اال
ان األغـلـبــيـة الـغـالـبــة من هـذه الـعـوائل
ـسـتـبـدة مـرة بـاسم الـقـومـيـة  وأخـرى ا
ـذهب وثـالــثـة بـاسم بـاسم الــطـائـفــة وا
الـوطن لــتـسـتـعــيـد الـذاكـرة ذات وقـائع
الـتبريـرات التي كـانت سائدة في أنـظمة
ــا جـــاءت هـــذه األحــزاب مــســـتـــبـــدة ا
ط عـروفة لتكوين دولة من  بـعوائلها ا
اخــر من خالل قــانـون" حتــريـر الــعـراق"
عـبـر مــؤتـمـرات في صالح الـدين ولـنـدن
لـتــنـتــهي" الـفــوضى غـيــر اخلالقـة " الى

ـا تـبـحث عن تـلك احلـلول الـعـراقـيـة ا
ـطـالـبـة ــكن ان حتـول األفـكـار ا الـتي 
بـالـتـغــيـيـر الى بـرامج عـمـل تـطـبـيـقـيـة
ـواجهة اولغشاريـة مفاسد احملاصصة
في عــراق الـــيــوم والــتي بـــاتت تــمــثل
مـنــهـجــا لالمـســاك بـالــسـلــطـة من دون
حـتى الـنظـر الى نـتـائج االنتـخـابات او
تـداعـيات احلـراك الـشعـبي في سـاحات
الـتـحـريـر كـمـا حـصل في عـراق تـشرين
ـــــــكـن تـــــــوقــــــــعه فـي عـــــــراق ومــــــــا 
((احـتجاجات تـشرينيـة مقبلـة)) ما بعد

قبلة. تشكيل احلكومة ا
مـعـضـلـة الـكـثـيـر من الـنـخب الـعـراقـيـة
انـها تكتـفي بتشخـيص معضلـة مفاسد
احملـاصــصـة وتـبـحـث عن تـلك احلـلـول
اخلـارجيـة كمـا سبق وان فـعلت أحزاب
ـتـصـديـة الــيـوم لـسـلـطـان ـعـارضــة ا ا
احلـــكم من دون ان تـــوجـــد ألفـــكـــارهـــا
ـضادة لالولغشارية العائلية احلاكمة ا
بــــــــــعـــــــــنـــــــــوان واضـح فـي (( دولـــــــــة
ــفــاسـد ــواطــنــة))واســتـبــدلـت ذلك  ا
احملاصصة ومع تواصل  تداعيات هذه
ـفاسد وصلت الـعملية الـسياسية الى ا
حـالـة  انسـداد حـقـيقـيـة وحـتى وصول
ــــكن تـــوصـــيـــفه عـــدد من نـــواب مـــا 
بـاحلركات التشـرينية اال ان نواب هذه
احلـــركــات لـم تــنـــدمج هـي األخــرى في
كن ان يكون له بـرنامج عمل سيـاسي 
ــرحــلــة ــنــشــود في ا واقع الــتــأثــيــر ا

قبلة. ا

ـاركـسي عـند من سـجـنه حتـول الـفـكـر ا
أنـطونـيو غـرامـشي الى فكـرة بنـاء كتـلة
إيـطالية تاريخية تـواجه هيمنة الفاشية
إلعـادة إنـتـاج دولـة إيـطـالـيـا احلـديـثـة 
ة ظهرت ميول ومع تـصاعد وتائر العـو
فـكـرية إلعـادة انـتـاج الكـتـلـة التـاريـخـية
ــــة ـــــواجــــهـــــة مــــا وصـف ب" الــــعـــــو

توحشة" . ا
ــــنـــاهج  تــــنـــبع أهــــمـــيـــة مــــثل هـــذه ا
ـثـقف الـتـحــلـيـلـيــة العـتـبـار ان مـهــمـة ا
الــعــربـي الــتــعــامل مـع هــذا الــنــوع من
الـتجديد بعد " الربيع العربي" كما سبق
وان فـعل عـبد الـرحـمن الـكواكـبي مـطلع
ـــا في زمـــان ســابق ـــاضي ر الـــقــرن ا
ـفـهوم غـرامشـي عن الكـتـلة الـتـاريخـية
لـلــتـعـامـل مع ظـواهـر االســتـبـداد فــيـمـا
واقع الـيـوم يـتـطـلب إعـادة نـظـر شـامـلة
إلعادة انتاج أفكار متعددة األطراف لعل
األفـضل تـسمـيـتـها بـالـكتـلـة الـتاريـخـية
ـواجهة هيمنة السلطة االستبدادية من
خالل جتــاوز مـا انــتـجه االســتـبـداد من
ظــواهـر االنــسـداد الــسـيــاسي بـعــنـوان
ـثقف ـقـراطـية   فـهل  يـسـتـطـيع ا الـد
الــعـراقي إعــادة انـتــاج فــكـرة " الــكـتــلـة
الـتــاريــخـيــة " لـصــيـــــــــــــاغـة مــنـهــجـا
ــقــاومــة هــيـــمــنــة اســتـــبــداد مــفــاســد
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مــصـدر هــذا الــتــحـلــيل ان الــكــثــيـر من
ثـقـفة ـيـة وا الـنـخب والكـفـاءات االكاد

ـقبل امام اسـتحقـاقات كبـرى للتـغيير ا
الــشـامل بــعـنــوان مـنــاهض السـتــبـداد

فاسد احملاصصة . االولغشارية 
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وعـلى خط مـواز لـهـذا الـتـحـشـيـد  البد
وان نـتــعـرف ان الــشـعب الـعــراقي بـكل
اطـيافه وشرائحه االجتـماعية ال يعيش
في عـــالم مـــنــعـــزل فـــيه الـــكـــثــيـــر  من
ـتــقــاطــعـة  وحتــتــاج هـذه ــصـالـح ا ا
ــواجـهــة هـذا الـنــخب في مــســاعـيــهـا 
ـفـاسـد احملـاصــصـة فـهـمـا االسـتـبــداد 
ــتـضـادات اإلقـلــيـمـيـة مـتـجــددا لـهـذه ا
والــدولـيــة  لــكي تـكــون جــاهـزة لــطـرح
مـــشــروعــهــا الـــنــهــضــوي لــلـــتــغــيــيــر
اإلصالحي الـشامل السـيمـا وان العراق
كـدولـة حديـثة تـكـونت نـتيـجـة اتفـاقات
سـايـكس بيـكـو وسـفيـر قـيـادة فرنـسـية
–بريطانية مقابل ما نشهده اليوم من
ـصالح االمريـكيـة  الصيـنية تـضارب ا
تضاد ب االحتاد األوربي والتنافس ا
واالحتــاد الــروسي نــاهــيك عـن وجـود
تــنـافس إقــلـيــمي إيــراني تـركي هــنـدي
فــضال عن ذلـك الــتـنــافـس االبــعــد  بـ
الــنـــمـــور االســيـــويــة ومـــا يـــجــري من
اسـتعدادات الستثـمار النفط والغاز في
ـا يــجـعل إســرائـيل ـتــوسط  شــرق ا
تـقدمة الـتي تقـود الصنـاعة الـرقميـة  ا
كــرأس حـربــة جــديـدة  في أي اتــفـاق((
يــالــطـــا دولي جــديــد)) يـــوزع الــنــفــوذ
ـواصالت ـوارد وطـرق ا الـدولي عـلى ا
ا  ما بعد في الـشرق األوسط الكبير ر
 2025حينما تنتهي  اتفاقية لوزان

ومـا عكسته من اتفاقيات سايكس بيكو
لــرسم  خــارطــة شــرق أوسط جــديــدة 
ـا يـجـعـل الـعـراق في عـ الـعـاصـفـة
ـرحـلـة مـا بعـد انـتـهـاء فـتـرة قـرن على
هـذه االتفاقات التي كونت العراق ومن
ابـرز مـعـالم ذلك تكـوين دولـة كـردية في
شـــــمــــال الـــــعــــراق بــــاعـــــتــــراف دولي
وتـداعـيـات ذلك علـى تقـسـيم الـعراق او
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بغداد

ـرة القـادمـة. فيـبدو أن تـسـميـتـهم في ا
هـــؤالء يـــظـــنــون أن احلـــقـــوق تـــمــوت
بــالــتـقــادم .. ولـكــنــنـا نــقـول لــهم إنــنـا
كترث ألمر االحتاد بـوجود األعضاء ا
ركزي أو من سـواء من داخل اجمللـس ا
الــهـيــأة الــعـامــة أو من خــارجـهــمـا من
األدبــاء الـــذين يــهــمــهـم أمــر الــثــقــافــة
وأهـلها سنواصل عملنا عازم جميعا
ــــهــــني عــــلـى اســــتــــعـــــادة الــــنــــهـج ا
ــقـــراطي لالحتــاد..ولـن نــكف عن الـــد
ا غمطـته رئاسة االحتاد من ـطالبـة  ا
احلـقـوق وأول مـا ينـبـغي أن نـطالـبـها
به حتـديـد تـاريخ االنـتـخـابـات الـقـادمة
الـتي حان ميـعادها واسـتحق إجراؤها
دة وسنـجهر بـذلك عاليا من في هـذه ا

ؤتمر االنتخابي. اآلن حتى انعقاد ا
ركزي وأدعـو الزمالء أعضـاء اجمللس ا
وأعـضـاء الـهـيـأة الـعـامـة الـتـشـديـد في
ـؤتمر االنـتخابي وعدم ـطالبـة بعقد ا ا
الــسـمــاح ألحـد الــتـمــلص مـنه بــحـجج

واهية.

ركزي بتـرئيسه حترير قـرار للمجـلس ا
مـجلـة األديب العـراقي? وهل هـناك قرار
بـقبول تـنحيـة الرئيس الـسابق للـمجلة

أم أن األمور جتري بصورة كيفية ? 
ويـبـدو أن الـرئـاسة في الـدورة احلـالـية
قـد تـطامـنت مع مـا استـأثـرت به سابـقا
وأعـــني تــدلــيـــســهــا في أمـــر الــســرقــة
رأة الـنسوي نتـدى ا ـلكـيتي الفـكريـة 
مـع أنـــني رفـــعت مـــذكـــرة إلى اجملـــلس
ــكـتـب الـتــنـفــيـذي مــتـبــعـة ــركـزي وا ا
ـهنـية األصـوليـة طالـبتُ فيـها الـطرق ا
بـحقوقي وطـرحتُ حججي بـقوة. وعلى
ــركــزي و إثـــرهــا اجــتــمـع اجملــلس ا
تـكلـيف بعـضهم بـاالتصـال بي وبحـثها
مـــعي. وذلـك مــا أخـــبـــرني بـه وبــشـــكل
حتــديــدي األســتــاذ جــواد احلــطــاب ثم
الـدكتـور حس اجلـاف الذي أبـلغني ـــ
ومن مــنـصــة مــنـتــدى بـيــتـنــا الـثــقـافي
بـتـاريخ  2021 /11 /20مـشـكـورا وهـو
ـنـتـدى يــعـقب عـلى مــحـاضـرة لي فـي ا
ــــذكــــور وأمــــام حـــــشــــد كــــبــــيــــر من ا

ــادة الـســابــعـة من الــنــظـام الــداخـلي ا
والــتـي تــقــول( يــتــولى أمــ الــشــؤون
الــثــقــافــيـة والــنــشــر مــا يــلي: أ/ نــشـر
وتــــعـــضــــيـــد الــــكــــتب.. ب / الــــســـعي
بـالتـعاون مع أمـيني الـعالقـات العـربية
والــدولـيــة لـنــشــر وتـعــضـيــد نـتــاجـات
األدبــاء من غــيــر أعـضــاء االحتـاد ..د /
إصــــدار اجملـــلـــة الــــعـــربـــيــــة لالحتـــاد
ودوريــــاته ومـــطــــبـــوعـــاتـه .. من خالل

تخصصة)  كاتب الثقافية ا ا
ولـــيس هـــنـــاك أي عــضـــو من أعـــضــاء
االحتــــاد ال يـــعــــلم أن هـــذه اجملــــلـــة لم
يـرأسـها إال من كـان ذا جتـربة قـيـمة في
الـصحافة الثقافيـة. وهو ما يشهد عليه
تـاريخ هذه اجمللة التي انطلقت مع أول
تــأسـيس لالحتـاد عـام  . 1959وفي كل
مــراحل االحتـاد اخملـتـلـفــة تـعـاقب عـلى
رئـاسـة حتريـرها أدبـاء يكـلفـون من لدن
الــهـيـأة اإلداريـة لالحتــاد ولم يـرأسـهـا
يـوما رئـيس االحتاد إال فـي هذه الدورة
يـمونـة) ; فهل هـناك وبـهذه الـرئاسـة( ا

صالحـيـات وأعمـاال ومهـمـات أساسـية
كـــثـــيـــرة وكـــلـــهـــا تــؤدي إلـى قـــيــادة
جـماعية ليس فيها التفرد واالستئثار
ــنــافع الــشــخــصي حــسب األهــواء وا

الذاتية عند هذا العضو أو ذاك.
وهو ما لم نلمسه ولم جنده خالل مدة
الـــرئــاســـة احلــالـــيــة لـالحتــاد وآخــر
اســتـئــثـاراتــهـا مـا تــمـثـل في تـولــيـهـا
رئـاسـة حتـريـر مـجـلـة االحتـاد (األديب
ـا يتـعارض ويـتناقض مع الـعراقي) 

مـن يـقـرأ قـانـون االحتـاد الـعـام لألدبـاء
والـــكــتّــاب في الــعــراق رقم  70لــســنــة
 1980ويقرأ نظامه الداخلي فسيتأكد
له بـشـكل قاطـع محـدودية الـصالحـيات
واالمــتـيـازات الـتي يـتــمـتع بـهـا رئـيس
االحتـاد. وبـنـظـرة فـاحـصـة في الـنـظـام
الـداخـلي ومـواده اخلـمس عـشـرة الـتي
شــرعــهـا هــذا الـقــانــون لـعــمل االحتـاد
وتـــشـــكــيالتـه اإلداريــة ســـيـــتــضح أن
ـكـتب الـتـنـفـيذي ـركـزي وا لـلـمـجـلس ا

احلــاضــرين وفي مـقــدمــتـهم أســاتـذة
مـــعــــروفـــون األســـتـــاذ رائــــد فـــهـــمي
واألســتـاذ مـفـيــد اجلـزائـري واألسـتـاذ
ـركـزي بــاسم أنـطـوان ــــ أن اجملـلس ا
وضوع سيتم ناقش أمر السرقة وأن ا
بحثه معي ولكن حتى اآلن لم يتم ذلك
مـن لـــدن رئــــاســـة االحتــــاد أو أمـــانـــة
الــشـؤون اإلداريـة. ولــيس هـنــاك أكـثـر
داللـة من ذلك عـلى الالمبـاالة التي بـها
تـــضـــرب الـــرئـــاســـة قــرارات اجملـــلس
ــركـزي في اجــتـمــاعه األخــيـر عـرض ا
احلــائط. وقـد أكــد لي أكـثــر من عـضـو
ــــركـــزي بـــأن مـن أعـــضـــاء اجملــــلس ا
مـوضـوع الـسـرقـة ال يـنـبـغي الـسـكوت
عـليه. وال شك في أن رئاسة االحتاد ما
كـان لها أن تمارس استئثارها أو تُقدم
ــارســة الــتـمــادي في تــفــردهـا عــلى 
ـغـا غــيـر مـبــالـيـة بــكل مـا يـوجه بــا
ـعاونة رهط إلـيها من نـقد أو لوم إال 
ــســتــفــيــدين من أنــشــطــة قــلــيـل من ا
االحتـــــــاد الـــــــذين لـن نـــــــتــــــوانـى عن
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حـــكــــومــــة وال قــــرار ســــيــــاسي دون
االحتـاد... وانـا من نـفسـي وحلد اآلن
اقـــول: مـــا يــزال األمـــر بـــاكــراً في ان
يُــــــحـــــذف االحتــــــاد مـن اخلــــــارطـــــة
السياسية أو يبعد ويقصى بناءً على
اســتــحــقــاقه االنــتــخــابي.والــشــراكـة
الــسـيــاسـيــة لـكـن هـذا ال يــعـني عــنـد
ــسـابــقــة ان اصل عــلى وفق حــركـة ا
الــســلــحــفــاة حــتى يــلــحــقــنـي اآلخـر
ــتـأخــر... والــعـامل وكــأنّه مــا يـزال ا
على قوته أيام مام جالل  –رحمه الله
- رويـــــدا رويــــدا جـــــاءني األمـــــر من
الــواقع ال اخلــيـــال في أنْ أســاهم في
القادم من األيـام هو ان سـحب دكتور
بـــرهـم صـــالح وصـــار اخلـــيـــار عـــلى
دكتـور لـطيف رشـيـد... أنا من نـفسي
حـــيــنــهــا أفــضـل ان جتــتــمع الــقــوى
ؤثرة الكورديـة برمـتها أو األغـلبيـة ا
ذات الــقــاعــدة اجلــمـاهــيــريــة األكــثـر
واألقوى ومـنهـا االحتاد عـلى اختـيار
ـرشـحــ بـقـبـول اآلخـر من الــكـورد ا
قراطي وتتمعن في األمر ويكون الد
اتـفـاقـاً ال قــراراً فـرديـا أو عـلى عـجل;
ألن عـاقــبـتـهــا سـتـكـون وخــيـمـة عـلى
اإلقـــلــيـم خــصــوصـــاً وعــلـى الــعــراق
ـا الــسـائل هــنـا يــسـأل عــمـومــا... ر
والـســيـد  هــشـيـار زيــبـاري الى اين?
 أقــولـهــا وبــصـراحــة: الــرجل أعـرفه
قيـادي كبـيـر وال اعرفه من قـريب جدا
جـــدا (اي اجلــلـــوس مـــعه لــســـاعــات
وســاعــات ) بــقــدر أني اعــرف انه من
قادة انـتمـائي السـياسي ومن صـقور
الــدبـلــومـاســيـة و مــحـوري في االداء
تاز بالبسـاطة وعلى قدر كبير من و
الثقافة والتجربة الكبيرة من النضال
ـســؤولـيــات في وزارة اخلــارجـيـة وا
نمات الية على الرغم من بعض  وا
احملرض في تلفـيق بعض الشبهات
اال أنه وبجدارة  يـستـحق - عندي -
نصب بكل جدارة.رغم اجملهول هذا ا
حـتى االيــام االخـيـرة مـن مـا مـوجـود

جــيش من صـنــاع الـقــرار والـثــقـافـة
والـــدبــلــومــاســيـــة من أهل اخلــبــرة
والــــــدرايـــــة وكل هـــــذا اإلصـــــرار و
الــــوقـــوع فـي فخ اآلخــــرين في أنْ ال
يــحــضــر جـــلــســة اخــتـــيــار مــرشح
ـنـصب ـقـراطي األخ شـاخـوان  الـد
ـان و األكـثر نـائب الرئـيس في الـبـر
من هــذا سـرعـة االجـتــمـاع لـلــمـكـتب
ضي السيـاسي لالحتاد الـوطني وا
نــحــو اإلصــرار في تــرشــيـح دكــتـور
بــرهم صـالح لــواليـة جــديـدة ثــانـيـة
دون أيّ اعـــتـــبــــار لـــلـــرأي الــــثـــاني
والشـريك االكثـر أصواتـاً وجمـاهيراً
ونــفــوذا وتــأثــيـرا فـي الـشــارع وفي
الــقــرار الــســيــاسي... وبــالـذات االن
ـقـراطي وفي فـعل مـا ال يـرضي الـد
رأيي وخبرتي أنه أخطـأ في التقدير
في هـذا العـمل والـتـصرف االخـتـيار
واالصـرار وهـو الـعــائـد قـبل أشـهـر
من أكـــبــر أزمــة ســيــاســيــة بل أزمــة
خـانــقـة وقـد جنى مـنـهــا بـأعـجـوبـة
...و من بعدها ساد التفاؤل بان هذا
الـــشــبـل من ذاك األســد فـــاز وصــار
األمر عـلى الطـريق الـصحـيح وبادر
ـقراطي  –كعـادته وحكـمته ...- الد
في تقـديـر كل األوضاع ولم يـتدخل
وحتى نـحن اصـحاب األقـالم تقـديرا
لــــبـــعض االخـــوة لــــنـــا في االحتـــاد
جتــنــبـنــا الـدخــول في الــتــغـيــيـرات
اجلـديــدة... وكـان دعـوتــنـا هـو أن ال

دامت لغيرك مـا وصلت اليك كان هذا
ــقـال لـنــا سـابـقــا قـبل عـام عــنـوانـاً 
وكـان عن قــصـدٍ لـسـبـب مُـعـيِّنٍ وجـدًا
قالُ خاص حـينـها... الـيوم عـاد بي ا
إلى ان انــحـرف عن نــوعـيـة مــقـاالتي
الــعــامــة الى اخلــاصــة بــأمــر رئــيس
اجلـمــهـوريـة أنــا عـنـدي وبــعـيـدا عن
احملسوبيـة واالنتمائـية عند احلديث
عن الثالثي وإنْ جاز لي الرباعي من
ـــرشـــحـــ انـــحــــاز الى مـــا هـــو - ا
وبـــصـــراحـــة - فـــوق احلـــزبـــيـــة من
الـــقـــومي اخلـــالص... هـــذا احلـــديثُ
صار يشـغلني مـنذ أيامٍ  بـالذات منذ
تــرشــيح الــســيــد احلـاكـم والـقــاضي
رزگار مـحمـد أم ومن بـعده الـسيد
هوشـيار زيـباري ومن بـعده د لـطيف
رشــــيـــد واألمـــر عــــنـــدي ال عـــرف في
الــتـــفــضــيل عــلى الــقــانــون بــوجــود
ـكن ان ال يـعـرف الـدسـتـور الـعـرف 
كـقانـون بـوجود الـقـانـون لكن كـمـبدأ
مـتفـق مسـبـقـاً... جائـز وهـذا االتـفاق
زال قـبل أعـوام; ولـهـذا لم يَـبقَ قـيـمـةً
لـــذلك الـــعـــرف عـــلى كل لـــســـان لــكن
للضرورة أحـكام و القضـية الكوردية
ـعـول على بـحاجـة الى االمـان وأنـا ا
الـــرئــيس الـــقــائــد بـــارزاني صــاحب
ـوازين و الـدرايـة واحلـكــمـة وقـلب ا
البـد من أنـه احلـكـيم الــذي يـعـرف أنّ
الـوطن وكـوردستـان فـوق كل اعـتـبار
ويأسفني في االحتاد الوطني ولديه

الـلـعـبـة فـي داخل اإلقـلـيم عـلى الـرغم
من اخليـار ال الـصـعب من اخلوف بل
اجلــــريء في األمــــر ونــــتـــوكـل عـــلى
االتــفـــاق الـــثالثي الـــتـــقـــدم والـــعــزم
والـتـيـار الصـدري والـعالقـة الـطـيـبة
مع االصـدقـاء خـارج سـرب االتـفـاق و
نــــــــــــــذهـب الــى حـق احلــــــــــــــريـــــــــــــة
قراطـية ونقـبل بالنتـيجة على والد
الـرغم من  الـتــفـاؤل الـكـبـيـر في فـوز
الــسـيــد هـشــيــار زيـبــارى بـعــيـدا عن
قــاعـدة (لــلــضـرورة أحــكــام ) وتـدخل
األخــيـر لــلـرئــيس الـبــارزاني و له كل
ـقام على الرغم االحترام والتـقدير وا
ـؤشـرات األولـيـة بـعـدم االتـفاق من ا
وصار امـرا واقـعـاً; ألن ولألسف على
وفق االسـتـطالعـات عـنـدنا عـلى االقل
ـــقــراطي نـــحن أهل االنـــتـــمــاء لـــلــد
ـرشح من قـبل االحتـاد غـيـر مـقـبول ا
ا نقـطة راس الـسطـر وخالص ... ر
لطـيف رشـيـد و هو وزيـر سـابق لديه
حــظــوظ كــبــيــرة أذا مــا قــرر د بــرهم
األنـسـحـاب ومع هـذا حـظـوظ الـسـيـد
هشيار زيبارى اكثر من االخرين وفق
الــيـة االتــفـاق بــ الـســنـة و الــصـدر
الفـائز و الكـتلة الـنيـابية االكـبر دمتم
واألمــــر مـــتـــروك ألصـــحـــاب الـــقـــرار

والقيادات .
نـــحن نـــعــــلم جـــيــــدا ان في اجـــنـــدة
الــرئـــيس دائــمـــا(( اوراق فــرح )) في
ـقـتضـيات السـاعـات االخيـرة وفـقاً  
ـا يـكـون هـنـاك ـصـلـحــة الـعـامـة ر ا
قرار غـير مـعـلوم ومع هـذا كمـا قالـها
الــســيـد تــيــلي أمــ في صــفــحـته ×:
(األنـــظــــار تــــتَّـــجـه اآلن إلى جــــهـــود
الـرئـيـس بـارزاني السـتـثــمـار مـوقـعه
ــؤثــر في الـــعــمــلــيــة الـــســيــاســيــة ا
العراقـية ) لـصالح القـضية الـكوردية
قراطي وفق مع مراعاة مصلـحة الد
اليـة االتفـاق  السـياسي ... وال شيء
آخــر ... وإنَّ غــداً لــنــاطــره لــقــريب...

حرس الله كوردستان

األفــــــــضـل عــــــــلـى االحتــــــــاد عـــــــدم
االصـرارفي تـرشيـح  للـسـيـد دكـتور
برهم ليس كُرْهاً وال احتقاراً بل فقط
القـادة يعلـمون والـقيادة الـسيـاسية
ـا يـحـدث هـنـا ـقــراطي ادرى  لـلـد
ــفـروض ان ال وهــنــاك... وكــان من ا
يــخـلط االحتــاد األوراق وال يــخـربط
تـكـتـيك الـلـعبـة من االصـل واالساس
قال ) (على االقل عنـد صاحب هـذا ا
ـــكن ومـــا يـــزال االمل مـــوجـــوداً و
احلـل في اي حلــــظــــة بـــ ابـن مـــام
جالل رحـمه الــله والـذي بــعـد رحـيل
مام في رسـالة من الـزعيم الـبارزاني
اعـتـبـر نـفـسه عـمـاً وصاحـب األمان
اال يـكفـي كل هذا عـنـد ذكـر االحـسان
لـــهـم وظل ومـــا تـــزال الـــكـــثـــيـــر من
الـكـوادر السـيـاسـيـة للـحـزب يـكـنون
ــرحــوم ومن بــعــده ابــنــيه كل ــام ا
االحـــتــرام والـــتـــقـــديـــر.تـــيـــمــنـــا له
ــكـانـة مـام و نـرى فـيـهم واحـتـرامـا 
ــشـوار والــعـودة األمل في تــكـمــلـة ا
هذه األيـام الى إنـقـاذ هذا األمـر بـعد
ــكـن جــدا فـــوات األوان... و هـــذا 
وعـنــدي في األخـيـر االحتــاد بـأبـنـاء
ــرحـوم - رحـمه الــله - أفـضل مـام ا
من اآلخـرين ألف مـرة ومـرة... وهـذه
قناعـة وعلى العـيان دون تردد أقول:
سـحب الـتـرشـيح لـدكـتـور بـرهم  و
ـقراطي البـقـاء عـلى االخوة في الـد
في اخـتـيـار االخـر غـيـر د بـرهم مـعـا
للصـالح العام أفـضل من الوقوع في
مـســتـنــقع صــعب اخلالص مـنه واال
ـنـافـسة في األخـيـر اختـيـار طـريق ا
بـــ دكــتـــور بــرهـم  وبــ الـــســيــد
هـشـيـار زيــبـاري هـو اخلـيـار واحلل
ُرّ; ألن ال تفاؤل من قراءة الصعب وا
األحـــــداث والـــــوقـــــائع والـــــتـــــاريخ
والـسـيـاســة.عـلى االقل حلـد االن من
الــطـرف االخــر وانــا عـنــدي اخلــيـار
ـــا أفـــضل; ألن طـــريـــقــة الـــثـــاني ر
الــلــعــبــة داخل بــغــداد تــخــتــلف عن

قـراطي وعندها االمر في اجندة الد
مــحــســوم وفي قــادم االيــام ان اصــر
االحتـاد عــلى دكــتـور بــرهم صـالح ال
عـلـيـنـا اال جنـمع و نـقـدم كل اجلـهود
ـــــضي قـــــدمـــــاً إلـى األمـــــام في فـي ا
تــرشــيـح الــســيـــد زيــبــاري رئـــيــســا
ــعـطــيـات لــلــجـمــهـوريــة عــلى وفق ا
ان حـظوظه وانتـخابـات رئاسـة البـر
ـنـافـسـ اكـبــر بـكـثـيـر من حــظـوظ ا
اآلخـــرين وعـــنـــدهـــا كــفـــانـــا في دفع
الكـراسي والـتنـازل هنـا وهـناك مـنذ
 1992وحلــــد اآلن حـــتى صــــار هـــذا
التـنـازل من اجل الوطـن وكوردسـتان
نقطـة ضعف يـتراقص عـليه اآلخرون
عنـد الشـدائـد... نعم انـا هنـا من باب
ــعـروف اإلخالص لــلــجــمــيع وأنــا ا
عـنـي حـبي وتـقــديـري دائــمـا في شـد
االيــــدي نــــحــــو االحتــــاد لــــكن هــــذه
مسؤوليتنا جميعا الكُتَّاب وأصحاب
األقالم في أنْ يكون لنـا رأي بعيد عن
ـنـسـوبة...ألن مـرشح احملـسـوبـيـة وا
ـــســـؤلـــيـــة من حـــيث االحتـــاد دون ا
األداء وفق االستـطالعـات (على االقل
ــــقـــال ) نــــعم هـــذا عـــنــــد صـــاحب ا
اجلــالـس هــنــاك مع جـل  احــتــرامي
يــتـحـدث أكــثـر من الــفـعل بـل الـفـعل
عـنـده قـد مــات مـنـذ زمن عـنـدمـا تـرك
االحتـاد وعـاد من أجل الـكـرسي... و
الـثاني:  من حـيث األداء عـنـدمـا كان
ـا اكــثـر حــظــا من د بـرهم وزيــراً ر
ولهم في ذلك القرار بعد الوزارة ومن
قربون بعدها سافر الى حيث يدرك ا
مـــــنه وضــــاع... وجـــــاء من جــــديــــد
وتـرشـيــحه يـحـمل بــعض الـغـمـوض
ومع هـــذا عــــنـــدي االخـــتــــيـــار عـــلى
شخصـيته ال اسـتطيـع احلكم مسـبقا
ـــكـــنــــاً وفق فك ال وبل االمــــر الزال 
االلــغــاز فـي الــســاعــات االخــيــرة من
االنتخابات هذا اذا لم يحصل مكروه
من طـــــرف الــــرافض مـن عــــمـــــلــــيــــة
ــانــيــة و كـان من االنــتــخـابــات الــبـر
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قـرأت مـؤخــرا خـبـرا صـحـيـا مـرعـبـا وحـزيـنــا يـضـاف إلى هـمـومـنـا وأحـزانـنـا
ـير ـثـقـلـة بـجـراحـات ونـكسـات الـعـراق. مـلـخص اخلـبـر "قـال فـالد ـريـضـة ا ا
كنه ناعة إن حامل متحور "أو ميكرون"  بوليـبوك الطبيب اخملتص في مجال ا
نـقل العـدوى حلوالـي مائـة شخص عـند الـعطس مـرة واحدة". ولـو عاش الـرفيق

ير " ب سياسينا اليوم وهم يهندسون السياسة والسلطة وتوزيع “فالد
غـا بطـريـقة " خـلـطة الـعطـار". لـقال إن عـطسـة الـسيـاسي الـعراقي الـواحدة ا

تنقل العدوى إلى مليون عراقي.
مـثـلمـا تـذكـرني عطـسـة السـيـاسي الـعراقي بـعـطسـة "ونـسـتون تـشـرشل" التي
غيرت احلـدود األردنية السـعودية عـندما كـان يرسم احلدود بـ البلـدين بقلمه
ـتـعـرجـة بـ ـا نـتـج عن تـلك احلـدود ا عـام 1921حـيـث عـطس فـاهـتـزت يـده 
الـبـلـدين فـسـمـيت " عـطـسـة تشـرشل  .“لـكن عـطـسـة سـيـاسـيـنـا غـيـرت حدود
ـتـعـرجات الـسـيـادة والـقـيم واجلـمـال ودمرت األوطـان فـأصـبح الـوطن مـلـيـئـا 

قراطية"   "تشرشل" عرضيّا وطوليّا. أنها " عطسة الد
ـاضي وحـكـمـتهـم بأن" احلـيـاة أتـفه من عـفـطـة عـنز  ?“وب ولـو قـارنـا بالغـة ا
اراثوني إلى حكـمة عـفطيّـة السـياسة بـالتثـبت بالـسلطـة "مانـنطيـها" والـركض ا
ـعنى ـاضي هـناك بـالغة ا ; في ا ـليـارات لـوجدنـا فـرقا بـ احلكـمـت مغـا ا
واالسـتقـراء وفي احلاضـر هنـاك فقـر العقـل وقصـر النـظر لكـن هنـاك تشـابها

ب عفطة العنزة واحلمار وعفطة السياسي .... كلهم "يعفّطون" كاحلمقى!
ما بـ العـفطـة والعـطسـة مشـتركـات بعـضهـا ظاهـر للـعيـان واآلخر مـخفي في
الـصنـدوق األسـود ال يسـتـخدم إال بـعـد اشـتداد األزمـة وانـكشـاف الـغسق عن
صـلحية. هنـاك صياد ماهر الشفق وب "األغـلبية" االفتـراضية و" التـوافقية" ا
ـنـطق أرقـام الـريـاضـيـات وبوصـلـة الـفـلك. الـكل غـارقون يـتالعب بـالـسـيـاسة 
بـغيـبـوبـة حب السـلـطة والـنـفوذ وهـوس مـتعـة اآلفـيون الـسـياسي. لـكـنهم قـريـبا

يستفيقون على مطرقة الصياد "انتهت اللعبة"
جعـجـعة الـسـياسـيـ واإلعالم لن تفـضي إلى مـا هو ظـاهـر للـعـ والتصـدقوا
نجـمون من أهل السياسة وهم كثر اليوم مـثل القارضة التي تنخر باجلدار. ا
ال تصـدقوا الـقادة ألنـهم يحـلمّون وأغـطيـتهم مـكشـوفة أثنـاء النـوم كمـا يقال في
األمـثال. هـناك لـعبـة خطـيرة يـراد منـها خـلع مالبس اآلخرين وأشـغال الـشعب

قرون بالكالم والتفجيرات والتهديد بالقتل. بقوة الضجيج السياسي ا
ة أو يخطـأ من يقول إن ما يحدث هـو صرخة جديدة ال تشـبه الصرخات القد
هـو فرج جـديـد يوقف نـزيف الـدم والدمـار ألن الـفرع واحـد وان تـفرعـت منـها
فروع ميـتة أو مخضـرة باجلينـات الغريبـة. من قال إن الشرق والـغرب في حالة
تـوتر دائم فـما يـخـفى في السـر يشـيب الـرأس. وماخـفي أعـظم! ستـكون هـناك
مـصـاحلـة بـ الـشـرق والـغـرب في الـعـراق بـلـد " عـدم االنـحـيـاز". لـيس هـنـاك
منـتصـر وال خاسـر في السـياسـة. لكن هـناك بالـتأكـيد خـسارة فـادحة لـلشعب

ومتوالية للحزن والدمار.
ان عـودة تـوافـقـيـة ونـنتـظـر الـرئـيس الـكردي عـاد احلـلـبوسي مـرة أخـرى لـلـبـر
القادم الـتوافقي الـذي سيكـون زيباريا فـي حالة بقـاء التوافق عـلى حاله وعودة
شـهد أخـرى للـكاظـمي جمللس الـوزراء. وهو الـسيـناريـو األول في حالـة يكـون ا
احلـاضـر صحـيـحا بـالـنيـات واألفـعال. لـكن الـسيـنـاريو الـثـاني لو حتـقق بـعودة
عـادلـة السـياسـية سـتـتغـير. ولن ـنطـويـة في اإلطار الـتنـسـيقي فـأن ا األحزاب ا

اهر في لعبة شطرجن السياسة. يوقفها إال الصياد ا
ـريضة لن تـنتهي واألخوة جـعجعـة التسـميات واأللـفاظ والبالغـات السيـاسية ا
تطون أحصنة األمراء األعداء في ساحـة الوغى يتقاتلون بسيوف من خشب 
ـغـا بـأسـلحـتـهم احلـقـيـقـيـة لـقتل ويتـنـابـزون بـاأللـقـاب. سـيعـيـدون من حـرب ا
الرعايـا وأبناء الفقـراء. لن يكون هناك بـرامج سياسية بل عـودة لبرامج النهب
وتأثيث الـبيوت الطائفية بالذهب والـياقوت. سنرى " دولة " و"فخامة " و"معالي "
عـسول واألمـنيـات اخليالـية. الشئ و"سـعادة" كـالطـواويس يأتـون لنـا بالـكالم ا
يليشيات ة وإلغاء ا جديد يـر البيت العراقي إال بأنزال أعالم األحزاب القد
وتوابعـها من " األغلبية " و" التوافقية" وحصر السالح بيد الدولة فقط. لن يكون
الـعراق مـزدهرا إال عـندما نـرى العـلم العـراقي يرفرف لـوحده في الـكون ونرى
واطـنة. الـزبد جيـشا مـهابـا يحـمي خـيمـة الشـعب وعدالـة تتـأسس بالـقانـون وا
يذهب ويـبقى ما يـنفع النـاس.     عذرا لن يـكون هنـاك "أصالح" في ظل تدوير
ال والسلطة ريضة بحب ا الوجوه الفـاشلة وتدوير األحزاب الدينية التقـليدية ا
واجلـاه. لن تـكـون الـسـمـكــة صـاحلـة لألكل إذا كـان رأسـهـا مــعـفن بـالـغـيـبـيـات
وبكتريـا التخلف وسموم احلقد. لن يكون هـناك "اغلبيه" أو توافقية" في ظل نكد
سيـاسي مـزمن وقـتـال سيـاسي صـبـيانـي. هنـاك شـعب غـارق بالـفـقـر واجلوع
واألحزان ال يـهـمه الـتسـمـيات واأللـقـاب ولن يكـتـرث بالـصـراعات فـقـد أخذ من

الدروس ما يكفي أيها السياسي الغبي!
اعـرف إن السـيـاسي الـعراقي قـد ذهب عـنه احليـاء فال يـهتم إذا سـخـروا منه
ـارسـاتـه. فـقـد أصـبح "الـزيج" بـلـغـة أهل واليـهـتم لــو " عـفـطـوا " عـلى كالمه و
العراق "العـفطة" من أدبيات السياسة العراقية تنتشر في التواصل االجتماعي;
قـراطيـة العـراقيـة والعـفطـة لتـطبـيق الدسـتور والـعفـطة لـلسـيادة فـالعـطفـة للـد
ن حـكـمنـا باجلـوع والقـهر العـراقيـة والعـفـطة لألصالح والـتوافـقـية والـعفـطة 
واالسـتبـداد. والعـفطـة لـكل سيـاسي يقـول لنـا: إن غـدا سيـكون أفـضل وأجمل

ألن ما يجري اليوم في لعبة السياسة العراقية ال تساوي عفطة عنز أجرب! 
مع األسف لن يبقى في هـذا البلـد ما نفـتخر به أمـام العالـم إال عطسـة صبيان
وت واالنـتحار بوبـاء العمـالة وعفطـة لشعب يـقاوم بها الـسياسـة تنثر جـراثيم ا

من قتله وهو حي يرزق!     
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وبـريـطـانـيـا وهي من الـدول احملـتـلـة
لــلــعــراق في عــام  ? 2003كــان لــهــا
الـدور الــرئـيـسي في إدارة الــبـلـد من
نصب الـذي حظيت به (نائب خالل ا
احلـــاكم االداري لـــســلـــطـــة االئــتالف
ــر) حـــيث مــنح ـــنــحــلـــة بــول بــر ا
ــر إلى مـــنـــصب نـــائب احلـــاكم بـــر
بـــريــطــانـــيــا ورشــحـت له احــد ابــرز
دبــلـومــاسـيـيــهـا وهــو مـنــدوبـهـا في
مجلس األمن في ذلك الوقت (جيرمي
غــيـرنــسـتــوك) وكـان يـتــولى مــلـفـات
ـلفات ذات الـصلة مهمـة من ابرزها ا
بــاجملـــتـــمـع الـــعــراقـي ويـــذكـــر احــد
ـر في حـينه الـعـاملـ مع فـيـرق بـر
ان (جــيـرمي غــيــرنـســتـوك) كــان هـو
الذي يـلتـقي بالـفعالـيات االجـتمـاعية
ا خُـطِطَ األمر ويتـواصل مـعهـا وكـأ
هم لف ا الن تتولى بريـطانيـا هذا ا
ودون أي ضـجـيج إعالمي والـغـريب
في األمر انهـا اختلـفت في سياسـتها
جتــاه الـــعــراق عن أســلــوبــهــا الــذي
كــانت انـــتــهـــجت أثــنـــاء احــتـاللــهــا
العـراق عام  ? 1914ويذكـر الدكـتور
الـبلـداوي انـهـا في ذلك الـوقت سعت
إلى تـرســيخ الـنـظـام الــعـشـائـري في
الـعـراق من اجل ان يـكـتب الحـتاللـها
الـنجـاح فـعمـدت إلى تـقنـ ذلك عـبر
نظام دعاوى العـشائر لعام  1916ثم

يـــؤيــدون مــبــاد مــيــكــافــلي نــصــاً
وروحـاً) (ص ?(89وحــيــنــمــا أضع
قولة مع ما مر به العراق منذ هذه ا
تــأسـيـس الـدولــة (احلــكم الــوطـني)
عـــام  ?1921اجــــد إنـــهــــا مـــا زالت
تـواكب عـمل اإلدارات الـتي تـعـاقبت
عــلـــيه دون اســتــثـــنــاء وعــلى وجه
اخلـصـوص بـعـد عـام  ?2003حيث
تالحظ الــوجـوه ذاتـهــا تـتــقـلب بـ
حاكم في السلطة ومراقب لها خارج
الــســلـطــة فـيــشــجب ويـديـن الـفــكـر
ـيـكـافـلي (الـغـايـة تـبـرر الـوسـيـلة) ا
عــنـــدمـــا يـــكــون خـــارج احلـــكـــومــة
ويقـبلهـا ويعدهـا منـهجاً نـاجحاً ان
تـــمـــكـن من الـــظـــفــــر بـــالـــســـلـــطـــة

ــوسـوم عــنــد مــطــالـعــتي الــكــتــاب ا
يـكافلـية جتـاه العـشائر (األسالـيب ا
الــعــراقــيــة في ضــوء نــظــام دعــاوى
ـدنـيـة واجلـزائـيـة لـسـنـة الـعـشـائـر ا
ــؤلـــفه  (1918إصــدار عــام   2021
أسـتـاذ الـتــاريخ الـدكـتـور عـادل تـقي
البـلداوي لـفت انتـباهي ما نـقله عن
رحـوم الـدكتـور كـمال مـظـهر احـمد ا
حــيث يــقــول ( كل حــكــام الـعــالم وال
ســيـمـا الــطـغـاة مـنــهم يـســتـنـكـرون
مــبــاد مـيــكــافـلـي نـظــريــاً إال انـهم
يلـجأون الـيهـا عمـليـاً فعـندمـا يكون
هـــؤالء احلـــكـــام خــــارج الـــســـلـــطـــة
يــنـتـقــدون مـبـاد مــيـكـافــلي بـشـدة
ـســكـون الـسـلـطـة ولـكــنـهم عـنـدمـا 

مـهـمـا كـانت عـدته أو عـديـده ويـقول
احـد الــكـتـاب (ان الـضــمـانـة األفـضل
للـبـقاء تـتمـثل في ان تـكون مـسيـطراً
كن ان تقوم دولة أخرى بعد ان فال 
انـهـيار االحتـاد الـسـوفـيـتي ان تـهدد
ـهيـمنـة) وعلى وفق القـوة الغـربـية ا
مــا ذكــره ديـــفــيــد فـــيــشــر فـي كــتــبه
ــــوســــوم (األخالقــــيــــات واحلـــرب) ا
ــعــرفـة مــنــشــورات ســلـســلــة عــالم ا
الكويـتية عام  2014ص ?39واعتقد
إن بـريطـانـيا جنـحت نـسـبيـاً وتـكاد
تـــكــمل خــطــتــهــا مـن خالل الــتــحــكم
ـــجــــريـــات األمـــور الــــتي ســــبـــقت
االنـتـخـابـات األخـيـرة واثـنـائـهـا ومـا
ـراقب الـفـهــيم ال يـحـتـاج بـعـدهــا وا
ـقاصد وان عـرفة هذه ا إلى تلمـيح 
أدواتــهـا الــتي اســتـخــدمـهــا في عـام
ـــا ـــرة وإ  1914ال تـــصــــلح هـــذه ا
تـبـحث عن زعـامـات تـسـتنـد إلى والء
عـقــائـدي بــدالً من الـوالء الـعــشـائـري
ويبدو إنـها وجـدت ضالتـها لكن هل
ســيــســتـــمــر احلــال كــمــا رسم له من
صـانع الـقـرار الـغـربي ( الـبـريطـاني)
ام ستظـهر امور لم يـحسب لها? أرى
ان الــوقـت الــقــادم كــفــيل بــاإلجــابــة
وحـتى ذلك احلـ ســنـبـقى نـدور في
احلــلــقـة الــتي وضــعت لــنــا ونـؤدي

أدواراً رسمت لنا. 

عــقـلــهـا لــذلك تـبــقى امــريـكــا دائـمـا
بحـاجـة إلى العـقل الـبريـطـاني وما
يثير الدهشة ان بريـطانيا وتابعتها
أمريـكـا لم تلـتفت إلـى العـشائـر هذه
رة عند السـعي لترسيخ االحتالل ا
ـبـادرات مع وان كـانت لـهــا بـعض ا
نظقة الغربية شيوخ العشائر في ا
ولـكن هـذه مـؤقـتـة بـسـبب حـاجـتـها
ـــــوقف إلى الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـى ا
ـا كــان اهـتـمــامـهـا الــعـسـكــري وإ
واضح جداً على بعض الشخصيات
التي تـدعي بانهـا تمـثل رجال الدين
واهـــتــــمت بـــهم كـــثـــيـــراً ســـواء من
ـسـلـم وكـذلك ـسـلـمـ أو غـيـر ا ا
ذاهب وهـذا التـحول من مخـتلـف ا
من الـعـشائـر إلى رجـال الـدين يـفـيد
بــان الـغـايــة الـبـريــطـانـيــة تـبـرر أي
وسيـلة تـهدف الى ترسـيخ االحتالل
وفــــرض أجـــنـــدتـه عـــلى اجملــــتـــمع
متدة من عام 2003 وخالل الفترة ا
ــــراقب ان ولـــــغــــايـــــة األن يالحـظ ا
السيـاسة الغـربية جتـاه العراق هي
سـيــاسـة بـريـطـانـيــة بـامـتـيـاز ومن
أهدافها هـو تمزيق نـسيج اجملتمع
والعمل على تشظيه إلى فرق ونحل
ـسـميـات متـعـددة جوهـرها وملل 
واحد وهو ان ال يتوحد اجملتمع الن
في حـــدته تــربـك الــوجــود الـــغــربي

عـدلــته عـام  1918بـإضـافــة مـادتـ
لــيـشـمل عــمـوم الــعـراق بـعــدمـا كـان
مـقـتـصر عـلى مـنـطـقـة الـبـصرة وان
السـبب الـذي دعاهـا العـتمـادهـا على
رؤساء العشـائر لم يأتي من فراغ أو
ا عن دراسة عميقة مجرد صدفة وإ
وفـاحـصـة لــواقع اجملـتـمع الـعـراقي
حــيث كــانت تــتــابع نــبض اجملــتـمع
الـعـراقي من خـالل حتـلـيل خـطـابـات
نــواب الــواليــات الــعــراقــيــة (بــغـداد
ـــوصل) فـي مــجـــلس والـــبـــصــرة وا
ـبعـوثـ العـثـماني) وكـان خلـطاب ا
ـبـعوثـ دوراً في تـولد احد هـؤالء ا
هـذه الـقـنــاعـة ألنه قـال االتي ( اسـلم
لـــلــمـــرء الف مــرة ان يـــعــتــمـــد عــلى
الـــعـــشـــيـــرة مـن ان يـــعـــتـــمـــد عـــلى
احلكـومة ففي حـ احلكـومة تؤجل
أو تــتــجــاهل الــظـلـم الـذي وقـع عـلى
األفــراد فـان الــعـشــيـرة مــهـمــا كـانت
ضـعـيـفـة فـإنـهـا تـعـد الـعـدة لـنـصرة
اتــبـاعــهـا وتــأخـذ الــثـأر لــهم) وعـلى
وفق مـــا ذكــره الــدكــتــور الــبــلــداوي
(ص ?(84والـســيـاسـة الـبــريـطـانـيـة
االسـتــعـمـاريـة لم تـتــغـيـر ابـدأ جتـاه
الـعـالم والـشـرق األوسط بـشكـل عام
ألنـهـا وكـمـا يـقـول اهل االخـتـصاص
في الــســيـاســة ان عــقــلـهــا اكــبـر من
قوتـها بـينمـا أمريـكا قـوتهـا اكبر من
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سرح الكربالئي          2-1 الفنان نعمة أبو سبع في ا

سرحيـ في فرنسا وأكثـرهم شعبية. ويـصادف السبت تاريخ ـئوية الرابعـة لوالدة مولييـر أشهر الكـتّاب ا انـطلقت في فرنسـا وعدد من الدول مجـموعة احتفـاالت وأنشطة في منـاسبة الذكرى ا
وليير بالنسبة إلى فرنسا ولود جان باتيست بوكالن) العائدة إلى سنة  1622ولذلك يُعتقد أنه ولـد قبل يوم أو اثن ونظرا إلى الرمزية الكبيرة   15يناير الذي حتـمله شهادة معمودية موليير (ا
مثل فـرانسيس أوسـتر منـذ سنوات لـضم جثمـانه إلى البانـتيون مـقبرة الـعظمـاء الفرنـسية. وتـقام االحتـفاالت خصـوصًا في أهم األماكن الـتي ميزت مـسيرة مـولييـر كقائـد فرقة مـسرحية يعـمل ا
وكاتب مـسرحي ويقام أبرزها في داره أي مقر فـرقة الـكوميـدي فرانسيـز الفرنسـية في باريس التي تـأسست بعد سـبع سنوات على وفـاته وشكلت استـمرارًا لفرقـته. ولن تقدّم فرقة الـ»كـوميدي
ثلي الفرقة »لديّ مع موليير عالقة رفقة .«وأضافت أن مبنى الـ»كوميدي فرانسيز« ولـيير حتى يوليو. وقالت دومينيك بالن إحدى أكثـر من يحظى بإعجاب اجلمهور ب  فرانسيز «سوى مسرحيات 
ـمثل دوني بودالـيديس فقال إن »مولـييـر ينام في نـطقة التي »نشأ ومات فـيها وبـالتالي هو مـوجود بكل مـكان في الهواء .أما ا الواقـع بالقـرب من قصر »بـاليه رويال «ومتحف الـلوفر مـوجود في قلب ا
ـلك لويس الرابع عشر وأمامه ابتـكر بعضا من أبرز أعماله سـيعاد عرض بعضها في الكتب إلى أن نـؤدي مسرحياته وعنـدها يحصل شيء حيوي جدا .«وفي فرساي حيث كان موليـير يحظى بحماية ا
ـدينة الـتي تنظم »شهـر مولـيير «كل صـيف سيقـام تمـثال من تصـميم الفـنان كزافـيه فيالن في مايـو ويُنظم اعـتبـارا من السبت مـعرض عن الكـاتب. وفي برنامج االحـتفال دشن صيغـتها األصـلية. وفي ا
سـرحية في مـول (وسط فرنسـا) يقام في نـهاية مـايو معرض ـركز الوطـني لألزياء ا هـنية. وفي ا ـولييـر في بيزيـناس (جنوب شـرق فرنسـا) حيث أقام مـرات عدة في بدايـة حياته ا تمثال آخـر السبت 
وسـيقى). وتنظم مـؤتمرات عنه فـي فرنسا ودول أخرى ـقرر إقامة مـعارض أخرى في سبـتمبر في الـ»كومـيدي فرانسيز «ودار أوبرا باريس (مولـيير في ا »مـوليير في األزياء «يـستمر حـتى بداية نـوفمبر. ومن ا
إحداها في جامعة »السوربون «في باريس وأخرى في جامعة »ييل «األميركية إضافة إلى ندوات أخـرى في مدينتي تورينو وفلـورنسا اإليطاليت وفقـا للموقع اخملصص للذكرى وتقـام أنشطة متفرقة وعروض

سرحيات موليير في بلجيكا وسويسرا وحتى في مدينة كانساس سيتي األميركية.

رسالة باريس
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فــنــان ومـــخــرج قــدّم الــكــثــيــر من االعــمــال
ــؤسـسـات ــسـرحــيـة والــفـنــيـة خملـتــلف ا ا
الـفـنيـة في محـافـظة كـربالء هـو نعـمة عـبد
عــلي مـهـدي أبـو ســبع ولـد في كـربالء عـام
1939م ويـعــد ظـاهـرة فـنـيـة مـتـمـيـزة ابـان
حـقبة الستيـنات والسبعينـات والثمانينات
ـاضي في مجـال احلركـة الفـنية من الـقرن ا
ــسـرحـي وهـو رمــزاً من رمـوز والــنــشـاط ا
الــثــقــافـة الــعــراقــيـة  –الــكــربالئــيــة اكـمل
دراسـته في مدارس مديـنته كربالء ثم دخل
مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة فـتـخـرج منـه عام
1965م لـيعود بـعدها الى مـدينتـه ليمارس
عـمـله الـفني عـمل مـشـرفاً فـنـياً في مـديـرية
ــديـريــة تـربــيـة ــدرسي الـتــابع  الــنـشــاط ا
كــربالء تــولى مــواقع فــنـيــة عــديـدة مــنــهـا
رئـيس فـرع نـقابـة الـفـنانـ في كـربالء مـنذ
تـأسـيسـها في الـعام 1978م ولـعدة دورات
ورئــيس فــرقــة مــســرح كـربـالء الـفــني ومن
ـديـر الــفـني لـفـرقـة كـربالء مـؤســسـيـهـا وا
لـلتمثيل التابـعة للمؤسسة العـامة للسينما
ــسـرحــيـات ــسـرح اخــرج الـعــديـد من ا وا
خملــتـلف الـفـرق الـفــنـيـة إضـافـة الى اعـداد
ــدارس ــدرســيــة  واخــراج  االوبـــريــتــات ا

محافظة كربالء.
أسـتشهـد مدافعـاً عن حياض الوطن في 27
. مايس 1987م عن عمر ناهز الـ ( (48عاماً
تــأثــر الـفــنــان (أبـو ســبع) مــنــذ نـشــأته في
مـارسات العاشورائية كـربالء بالطقوس وا
ــديــنـة من األول من الــتي كــانت تــقـام في ا
مـــحــرم احلـــرام ذكــرى اســـتــشـــهــاد االمــام
احلـس (ع) الى أربـعيـنيته ومـا تمـثله تلك
ــارســـات طــقــســيــة األيــام احلـــزيــنــة من 
درامـيـة كـتـمـثـيل الـواقـعـة كـامـلة فـي أحدى
ــديــنــة وحــرق اخلــيــام ظــهــيـر ســاحــات ا
ارسة دخول الـعاشر من احملرم احلرام و
مــوكب االمــام احلــسـ (ع) الى كــربالء في
ــارسـة األيــام األولـى من شــهــر مــحــرم و
خــروج الــســبـــايــا من كــربالء الى الــكــوفــة
والـشـام في الـيـوم احلادي عـشـر من مـحرم
والــتي أعــطت انــطــبــاعــاً طــيــبـاً فـي ذاكـرة
شـبع بـ (درامـا) طقس عـاشوراء (الـفـتى) ا
ـت من خاللـــــهــــا  تـــــمــــني الـــــولــــوج في
ـارسته لفن التـمثيل باإلضـافة الى تأثره
بـــأخــيـه األكــبـــر (حــســـون) الــذي كـــانت له
سرح اهـتمامات كبيرة في مجال الثقافة وا
ـشاهدة العروض فـكثيراً ما كـان يصطحبه 
سـرحية الزائرة الـتي كانت تقدمـها الفرق ا
مـن الـعــاصــمــة (بــغـداد) الـى كـربـالء كـذلك
ــسـرحــيـة الـتـي كـانت تــقـيــمـهـا لــعـروض ا
ثـانوية كربالء للبن أبـان خمسينات القرن
ـاضي مـثـل مـسـرحيـة أمـيـنـة والـبـخـيل ا
ومـجنون ليلى في القـرن العشرين وسج

الـقــصـر وفي سـبـيل الـتـاج وتـؤمـر بـيك ..
وغيرها.
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ـشاهـدات تـركت أثراً ـمـارسات وا كل تـلك ا
كـبـيـراً في ذاكرته لـيـخـوض جتربـة الـولوج
في هــذا الــعـالم اجلــمـيل .. عــالم الــتـمــثـيل

سرح.  وا
شاهدات واحلب انـعكس ذلك التأثـر وتلك ا
لـلتمـثيل اشتراكه فـي الفعالـيات والعروض
الــتـمـثـيـلــيـة الـتي كــانت تـقـيـمــهـا مـدرسـته
االبــتـدائـيـة (الــعـلـقـمـي) لـلـبـنــ وبـتـوجـيه
مـعـلـمـيه فـاسـتـمـرت تـلك اهـتـمـامـاته بـهذا
ـــتــــوســــطــــة في اجملــــال حــــتى دراســــتـه ا
مــتــوســطــة (الــوحــدة) لــيــحــقق حــلــمه في
الــتـخـصص الــفـني لـيــدخل مـعـهــد الـفـنـون
اجلـميلة في بغداد بـعد تخرجه من الدراسة

توسطة.  ا
يــقــول الـفــنــان نــعـمــة أبــو سـبـع في حـوار

خصني به:
ــقــدســة الــتي ــدن ا " مــديــنــة كـــربالء من ا
ارتــوت تــربـتــهـا بــدم ابن بــنت رســول الـله
االمـــام احلــســـ (ع) واهل بـــيــته الـــكــرام
والـشاهدة على أكبر فاجـعة عرفها التأريخ

حــيث سـطـرت حـروف أسـمــاء ابـطـالـهـا من
نــور فـكــانت شـاهــدة عـلى مــر االزمـان بـان

هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله .. 
وشـحة باحلزن في ديـنة ا ولـدت في تلك ا
مـنـطــقـة (عـكـد شـيـر فـضـة) حـيث يـقع هـذا
الـزقاق في مـحلة بـاب النجف الـتي تتوسط
ـدينـة كربالء والـتي تتـفرع مـنه ازقة قـلب ا
أخـرى متـصلة بـأسواق ومـحال منـها سوق
الـصـفافـيـر الـذي كانت تـنـصب فيه (تـكـية)
مــهـنيّ الـســوق حـيث كـان يــخـرج عـزاؤهم
ـرقدين عـصـرا في أيام مـحـرم متـجهـا الى ا
ـــقــدســـ وزقــاق اخـــر مـــتــصل بـــســوق ا
الــــعالوي الــــذي يـــضم مــــحــــال تـــتــــعـــامل
ـر بــاحلــبـوب عــلى مــخـتــلف أنــواعـهــا و
بـسـوق الـعالوي (عزاء طـويـريج) الـذي كان
ـدينـة إذ كان له تـأثـيراً كـبـيراً عـلى أهـالي ا
يـــشـــتـــرك فــــيه االالف من عـــمـــوم الـــعـــراق
مـــتــوجــهـــاً الى صــحن احلـــســ (ع) مــاراً
بـسوق العـرب بعدها يـتوجه الى صحن أبا
الـفـضل الـعبـاس (ع) وتـقـام هذه الـشـعـيرة
في ظـهـر الـيـوم الـعـاشـر مـن احملـرم وزقاق
ثـــالث يــأخــذك الـى شــارع االمــام عــلي (ع)
وفـيه تـمـر لـيال عـزاوات محـلـة بـاب الـنجف

وعزاء البلوش.
كـنت أتـابع بـشغف هـذه الـطقـوس وأحرص
أن أشـاهـدهـا جمـيـعـا وقد أثـرت بي كـثـيرا
وعـلى تكـويني وحيـاتي وظلّت مـخزونة في
ذاكـرتي بعدها انتقل سكننا الى محلة باب
اخلـــان وهي مـــنـــطـــقـــة أكـــثــر وســـعـــا من
سـابـقــتـهـا حـيث يـقع سـكـنـنـا اجلـديـد عـلى

الشارع العام.
تــوسع ادراكي بــســبب تـقــدم عــمـري أكــثـر
فـامتلـكت جزء من حريتي في الـتجوال على
الـهـيـئـات الـثالثـة الـتي كـونت مـوكـب طرف
بـاب اخلان وهي شباب الفـسحة والشباب
والـطـرف وكنت أشـاهـد التـكايـا الـتي تضم
ـلـونة ـصـابـيح ا الـتـحـفـيـات النـادرة ذات ا
واكب اجلـميلة وكـنت دؤوبا على ان أرى ا
الـــثالثـــة وقـت جتــمـــعـــهـــا لـــيال فـي شــارع
ــرقـد ــقــابل لــبــاب الـعــلــقــمي  الــعــلــقـمي ا
كان وتخرج الـعباس (ع) تتوحد في هذا ا
قدس كانت رقدين ا ـوكب واحد نحو ا
(الـــردّات) الــتي تــنـــشــدهــا تـــلك اجلــوقــات
ـاضية في تـختـلف عمـا سبـقهـا من األيام ا
كـل يـــوم هـــنــــاك ردّات جـــديــــدة وبـــأطـــوار
مــخـتــلـفـة أثــرت فيّ كـثــيـرا وبــقت ذاكـرتي

ترددها دوما.
كـنت أشـاهد فـي أيام عـاشـوراء وصفـر هذه
الـدرامـا احلـزيـنـة في مـديـنـتي والـتي تـقام
ـسـتـويات من قـبل أهـلـهـا وعـلى مـختـلف ا
هن واجلاليـات التي تعيش في األطـراف وا
ـتـنـوعة ـديـنـة وقـد امـتـزجت الـثـقـافـات ا ا
وشـكـلت تـراثـا طـقسـيـاً تـمـيزت بـهـا مـديـنة

كربالء.
كــانت مــديــنــة كــربالء تــســتـقــبل فـي زيـارة
واكب العزائـية من عموم العراق األربـع ا
وبــعض الـدول الـعـربــيـة واإلسالمـيـة وهي
مـنــاسـبـة عـودة االسـارى من الـشـام وعـودة
الــرؤوس ودفــنـهــا مع األجــسـاد الــطــاهـرة
ويـصادف يوم األربع من ذكـرى استشهاد

االمام احلس وصحبه الكرام (ع).
فـي األيـام الـعــشـرة االولي من شـهــر مـحـرم
ـارسات طـقـسيـة حزيـنة وهي كـانت تـقام 
ـمـارسات تـمـثـيل الـواقعـة كـامـلة وبـعض ا
ــتـفـرقــة األخـرى مــثل حـرق اخلـيــام ظـهـر ا
الـعاشـر من محـرم وخروج تـشبـيه (السبع)
ـــارســـة دخـــول مــوكـب االمــام عـــصـــرا و
احلــســ (ع) الى كـربـالء في األيـام األولى
ـارسة خـروج الـسبـايا من شـهـر محـرم و
مـن كـربالء الى الــكــوفـة والــشـام في الــيـوم

احلادي عشر من محرم .. الخ.
ـشـاهـدات كـان تـأثـري بـاإلضــافـة الى تـلك ا
أيـضاً بـأخي األكبـر (حسـون) الذي كانت له
اهـتمـامات كـبيـرة في مجـال الثـقافة واالدب
ــســرح حــيـث كــان يــســتــمــد والــشـــعــر وا

تـلكـها والتي ـكتـبة الـتي  ـعلـومات من ا ا
هـمة ـصـادر ا كـانت تـضم أمهـات الـكتب وا
ودواويـن الـــــــشــــــعـــــــر ودوريـــــــات اجملالت
والـصــحف الـعـربـيـة والــعـراقـيـة الـتي كـنت
اتـردد علـيهـا ب احلـ واحل وكـثيـراً ما
ـشـاهـدة الـعـروض الـتي كـان يــصـطـحـبـني 
ـسـرحيـة الـزائرة من كـانت تـقـدمهـا الـفرق ا
الـــعــــاصـــمـــة (بـــغـــداد) الـى كـــربالء كـــذلك
ـســرحـيـة الـتـي كـانت تـقــيـمـهـا الــعـروض ا
ثـانوية كربالء للـبن أبان خمـسينات القرن
ــاضي مـثل مــسـرحـيـة أمــيـنـة والــبـخـيل ا
ومـجنون ليـلى في القرن العـشرين وسج

الــقـصـر وفي سـبـيل الــتـاج وتـؤمـر بـيك ..
وغيرها.

شـاهـدات تـركت أثراً ـمـارسـات وا كل تـلك ا
كـبـيـراً في ذاكـرتـي ألخـوض جتـربـة الـولوج
في هــذا الــعـالـم اجلـمــيل .. عــالم الـتــمــثـيل

سرح ".  وا
دخـل في الــــعـــام 1963 – 1962م مــــعــــهـــد
الـفـنـون اجلمـيـلة  –فـرع الـتمـثـيل وقدم من
عهد العديد من خالل سـنوات الدراسة في ا
ـــســـرحــيـــة والــتـي من خاللـــهــا االعـــمــال ا
تــبـلــورت شـخــصــيـته الــفـنــيــة بـعــد تـلــقـيه
الــدروس الــنــظــريـة والــعــمــلــيــة في مــجـال
ـسرح والتمثـيل إذ يعتبر العـقد الستيني ا
مــرحــلــة مــهــمــة في الــبــنــاء الــتــخــصــصي
عـهـد الفـنون اجلـميـلة ـسـرحيـ شبـاب 
ـعهـد الـفـني الوحـيـد الذي كـان يـرفد وهـو ا
احلـركة الـفنـية الـعراقـية بـأطرهـا وكوادرها
ـسائي ـتـخصـصة بـقسـمـيه الصـباحي وا ا
ـية الفنون اجلـميلة فقد قـبل تأسيس اكاد
تــتـلـمـذ الـطــالب أبـو سـبع عــلى يـد أسـاتـذة
: أسعد عبد متخصص كبار أمثال الفنان
الـرزاق وجعفر السعدي وجاسم العبودي
وجـعـفـر علـي وبهـنـام مـيخـائـيل وسـعدون

العبيدي .. وآخرون.  
ـعـهـد يـقـول (أبـو سـبع): " وعن قــبـوله في ا
سرح لـرغبـتي الكبـيرة وعشـقي للـتمثـيل وا
وبـــتــشـــجــيع مـن الــعــائـــلــة وخـــاصــة أخي
ا(األكـبـر) قـررت الـدخول الـى معـهـد الـفـنون
اجلـمـيـلـة هـيـأت نـفـسي لالخـتـبـار إذ كنت
أعـده امتحانا صعباً ال سيما وأنا أقف أمام
الـلـجــنـة الـتي تـألـفت من فـنـانـ كـبـار وهم
األســـاتــذة: أســعـــد عــبــد الـــرزاق وجــعــفــر
الـسـعـدي وجـاسم الـعبـودي وجـعـفـر علي
وبـهــنـام مـيـخـائـيل وسـعـدون الـعـبـيـدي ال
أعـرض لـهم مهـاراتي الفـطـرية في الـتمـثيل
قـدمت مشهداَ من مسرحية (البخيل) للكاتب
. الفرنسي مولير بعد ان تدربت عليه مراراً
اجـتزت االختبار وظهرت النتائج قبلت على
أثـرهـا (طـالـبـاً) في مـعـهد الـفـنـون اجلـمـيـلة
لـلـسنـة الدراسـية 1963 – 1962م ونـشرت
ـعهد قـبولـ في ا الـصحف آنـذاك أسمـاء ا
مــنــهـا: جــريــدة (صـوت االحــرار) الــصـادرة
بـتاريخ  10تـشـرين األول (أكتـوبر) 1962م
وهم للفروع الفنية الثالثة (التمثيل الرسم
علم ـوسيقى) القسم النهاري  –اعـداد ا ا

لــلـسـنــة الـدراسـيـة 1963 – 1962م مــنـهم:
سـامي عـبـد الـستـار الـسـراج وقـاسم حسن
ـالك وعـوني افـرام كــرومي ونـعـمــة عـبـد ا
عـــلي أبــو ســـبع وســـاهــرة أحـــمــد ورؤيــا

رؤوف ومناف طالب وآخرون.  " (.(1
وسم فـي أواخر الـعام 1962م ومـن ضمـن ا
ـسرحي الـثاني لـقسم الـتمـثيل أشـترك في ا
تـقـد مسـرحـية (االشـباح) الـتي تـبحث في
ذات االنــســـان وذات اجملــتــمع الــغــربي من
تــألــيف الـكــاتب الــنـرويــجي هــنــريك أبـسن
وأخـراج الفنان بهنام مـيخائيل ومن تمثيل
الـطـلـبـة: حـسن حـسـ بـدور(اجنـسـتـرانذ)
وقــاسم صـبـحي بــدور (مـانـدرز) وإبـراهـيم
خـليل بدور (اوزفالد) وفوزية الشندي بدور
(مـــســـز الــــفـــنج) وســـاهـــرة أحـــمـــد بـــدور
(ريـجــيـنـا) أمـا الـعـامـلــون والـفـنـيـون فـهم:
سـامي السـراج وموسى اخلالـصي ومناف
طـــالب ومـــحــمـــد رضـــا إبــراهـــيم ( عـــمــال
الك ـــــســـــرح) وعـــــلي رفـــــيـق وقـــــاسم ا ا
سرحية  –االكسسوار) ونوزاد ـلحقات ا (ا
مـجـيد وبـاقـر عبـد الـواحد وجـمـال سعـيد
ـــســـرحـــيــة) وفـــيـــصل صـــالح (اإلضـــاءة ا
ــؤثـــرات الــصــوتــيــة) ووجــدي الـــعــاني (ا
عـيني ومـحـمد وهـيب البـصري ومـولـود ا
وخـالــد عـبـد األمـيـر وشـهـاب أحـمـد (عـمـال
ـــاكـــيــاج) الـــديـــكـــور) وعـــوني كـــرومي (ا
وحتـســ عـلي شـعـبـان ونـعـمـة أبـو سـبع
وكــاظم فـارس (الـتــشـريـفــات) وفـوزي عـلي

حس (الستار).
ـدة عـشـرة أيام من /14 ـسـرحـية  عـرضت ا
12/1962م الـى  ?23/12وكــــــــان ســـــــعـــــــر

تــقـلـيـد لــلـطـبـيــعـة ومـحـاكــاة لـلـواقع ولـيس
الـطبيـعة كما هي وال الـواقع كما هـو منقوالً
ـــا الــذي يـــعــرض امــام طـــبــقـــاً واصالً .. ا
عـينيك وبصـيرتك هو من صنع الـعقل يعالج
به الـكاتب فكرة .. ويفـسرها اخملرج بوسائل
سرحي لكي يـجعلك تعـقل عما يحدث الـفن ا
لـتـشـارك احلـقـيـقـة الـراسـخـة بـعـ مـبـصـرة

وليست بعدسة مصورة ".
ــســرحــيــة كــتب في وحــول اخــتـــيــار هــذه ا
ـسرحية: " حينما صـفحة أخرى من منهاج ا
كــتب شـــوقي كــلــيــوبــاتــرا حــول احلــقــيــقــة
ا يـناسب الـوعي القـومي الذي الـتاريـخيـة 
عـاشه في تلك الـفترة لـذلك لم تفـر كليـوباترا
بـبـوارجـهـا احلـربـيـة وجـيـوشـهـا من مـعـركة
(اكـتـيـوم) خيـانـة منـهـا حلـبيـبـهـا أنطـونـيو
ـا تمـشيـاً مع سيـاسة خـطتـها لـبنـاء مجد ا
مـصر فـتركت رومـا حتارب بعـضهـا البعض
ـثلة بأنـطونيو واكتـافيو فهي اذن لم تكن
ا خـائـنة وال خـلـيعـة وال ماجـنـة او كاذبـة ا
كـانت رمزاً للـتضحـية بحـياتهـا وحبها حلب

أعظم هو حب الوطن ".
عهد الـعالي ورد ما يلي وتـعريفاً لـلمعهـد وا
سرحية: " هو مؤسسة حكومية في مـنهاج ا
ــعـلــمـ واعــداد فـنــانـ بــقـســمـ اعــداد ا
ـدة اربع سنوات واعداد سرح  مـختصـ با
مـعـلـم قـسم نـهـاري وفيـهـا اقـسام داخـلـية
ـتــوسـطـة من كال تــقـبل خــريـجي الـدراســة ا
ــدة ثالث ســنــوات أمــا الـقــسم اجلــنــســ 
ـسـائي يـتخـرج الـدارس بـتخـصص ويـع ا
خـريجو القسم معلم في مدارس العراق
والـشـهـادة التـي تعـطى عـنـد التـخـرج دبـلوم
ـسـرحيـة وهـناك كـلـية الـفـنون في الـفـنون ا
ـسـرحيـة والـتشـكـيلـيـة ستـفـتحـهـا جامـعة ا
دة بـغداد في السنة القادمـة والدراسة فيها 
خـمس سـنوات تـقـبل خريـجي معـهـد الفـنون
اجلــمــيــلــة بــفــروعه الــثالث: تــمــثــيل رسم
مــوســيــقى وخــريــجـي الــدراســة اإلعــداديـة

وتعطي شهادة ليسانس الفن " ( .(3
وسم نفسه في العام 1964م اسند له وفـي ا
دور (احلــشّــاش) فـي مــســرحــيــة (شــهـرزاد)
لـلـكـاتب تـوفـيق احلـكـيم ومن اخـراج الـفـنان
جـعـفـر الـسـعدي من تـمـثـيل بـعض من طـلـبة
رحـلت الـثانية والـثالثة مـعهد الـفنون في ا
سائي مـنهم: سمية داود بدور الـصباحي وا
(اجلـارية) وصالح الـقصب بدور (الـساحر)
وكـامل القيـسي بدور (العبـد) وحكمت ذنون
بـــــدور (اجلالد) وســـــامي الـــــســــراج بــــدور
(شـهريار) وفـوزية الشنـدي بدور (شهرزاد)
وفـيصل صـالح بـدور (الوزيـر قمـر) وشهاب
احـمـد بدور (صـاحب اخلان  –أبـو ميـسور)
وعــادل عـبـد الـرزاق وكــاظم فـارس ومـنـاف
طـالب ومحمد جاسم القـيسي ومحمد رضا
ـــهــدي حــمـــدان وســالم إبـــراهــيم وعـــبــد ا

.( الك (جوقة احلشاش الزيدي وقاسم ا
ــســرحــيــة حتت رعــايــة الــدكــتـور عــرضت ا
مـحــمـد نـاصـر وزيـر الـتـربـيـة آنـذاك في 7/5
ولــغــايــة 14/5/1964م عــلـى مــســرح قــاعـة

عهد. ا
نــشـرت جــريـدة الــعـرب الــصـادرة في /12/5
1964م في صــفـتــهـا الــفـنــيـة (مــجـلــة الـفن)
بـإشـراف عبـد الوهـاب بالل لـقاء مع األسـتاذ
جـعفر السعدي نقتطف جزءاً منه في ما قاله
ــسـرحــيـة: " لـقــد وفق األسـتــاذ تـوفـيق عن ا
احلـكـيم كـل التـوفـيـق في اخـتـيـار (شـهرزاد)
بــنت االســاطــيــر لــتــكــون رمــزاً لــلــطــبــيــعــة
غـلقـة االسرار كـلمـا حاول الـعقل الـساحـرة ا
(شهريار) ان يستكنه سرها كلما امعنت في
االغــراء واوغـــلت في الــغـــمــوض لــتــشــعــره
بـعجـزه وقصـوره امام جبـروتهـا وغمـوضها

بل وسحرها.
واالنــســان في ســعــيه هــذا وفي خــضـم هـذا
الـشـد واجلـذب يـتـقدم ويـتـطـور بل ويـسـمو
ومــهـمـا جــاب األقـطـار وسـاح الــعـالم وطـرق
أبـواب التجربة من سامية وسافلة فال بد له
ان يـصل في النـهاية الى حـيث يبدأ شـهريار
آخـر يـجيء غـضّـاً نديّـاً لـيـتابع سـنـة احلـياة

والتطور " (.(4
وفـي أواخر شـهـر نـيـسـان مـن الـعام 1964م
ـيالد الـشـاعـر ـئــويـة  ـنــاسـبـة الـذكـرى ا و
ـسـرحي اإلنـكلـيـزي وليم شـكـسبـيـر ساهم ا
مــعـهـد الــفـنـون بــنـشــاطـات مـخــتـلـفــة بـهـذه
ـيـة فـافـتـتـحت قـاعـة الـفـنان ـنـاسـبـة الـعـا ا
ــعـهـد تــيـمـنـاً حــقي الـشـبــلي ألول مـرّة في ا
ـؤسس فـرع الـتـمـثـيل فـيـه عام 1940م في
ـــبــنى الـــكــائن في مـــنــطـــقــة الــكـــســرة في ا
االعـظـمـية وقـدمت عـلى خـشـبة هـذه الـقـاعة
مـشاهد متـنوعة من مسـرحيات شكـسبير من
سـائي بإشراف قـبل فرع التـمثيل  –الـقسم ا
األسـتاذ سـامي عبد احلـميـد وشارك في هذه
ـشاهد: مـشهد من مـسرحيـة (هامت) والتي ا
قـدمـته سمـيـة داود بدور (اوفـيـليـا) وفـخري
الـــعـــقــيـــدي بـــدور (هــامـــلت) ومـــشـــهــد من
مسرحية (ماكبث) والتي قدمته شوبو محمد
بــدور (والــدة هــمــلت) وطــعــمــة الــتــمــيــمي
بـدور(عـمه) ومـشـهـد من مـسـرحـيـة (عـطـيل)

قدمه أحمد  صابر.
ــــوافق  9مــــايس وفـي صـــبــــاح الــــســــبت ا
( علم 1964م قدّم القسم النهاري (إعداد ا
مــشــاهــد أخـــرى مــتــفــرقــة من مــســرحــيــات
شــكــسـبــيـر بــإشــراف األسـتــاذ جـعــفــر عـلي
ـــشــاهـــد: مــشـــهــد من وســـاهم في تـــقــد ا
مـسرحية (هاملت) قدمه عوني افرام كرومي
ومـشهـد من مسـرحيـة (عطـيل) قدمـه حتس
شـعـبـان بدور (عـطـيل) وسالم الـزيـدي بدور
(يـاغو) ومشـهد كامل من مـسرحيـة (ماكبث)
قـدمه سـامي السـراج بدور(مـاكـبث) ومنـيرة
الك عــبـاس بـدور (لــيـدي مـاكــبث) وقـاسم ا
بـدور (مكدف) ومناف طالب بدور(لينوكس)
ونـعـمـة أبو سـبع بـدور (بنـكـو) وعـلي رفيق
بـدور (دونلبـان) ومحمد رضـا إبراهيم بدور
(مـالـكولم) وفـوزي عـلي حسـ بدور (رس)
ومشهد من مسرحية (عطيل) قدمه عادل عبد
الـرزاق بـدور (عطـيل) ومشـهد من مـسرحـية
(هـامـلت) قدمه جـمـال سعـيـد بدور (هـاملت)

ونوزاد مجيد بدور (مركوشيو).
ــركـز الـثـقـافي الـبــريـطـاني مـعـرضـاً وأقـام ا
ـثل حيـاة شكـسبـير ومـسرحـياته لـلصـور 

مثل ـسارح التي قدمت عـليها وأشهـر ا وا
الــذين قـدمـوا شـخـصــيـات شـكـســبـيـر مـنـهم
الــســيـــرجــون جــلــجــود والــســيــر لــورانس

مثل اإلنكليز. اوليفيه وغيرهما من ا
ـنـاسـبة وقـدمت فـرقـة سـمـيـر أمـيـس بـهـذه ا
بـرنامـجاً اذاعـياً بـعنوان (حـقيـقة شـكسـبير)
من اعـــداد األســـتــاذ ســـامي عــبـــد احلــمـــيــد

وشارك في تمثيله أعضاء الفرقة (.(5
سرحي الرابع في معهد الفنون وسم ا في ا
اجلـميلـة للسنـة الدراسية 1965 – 1964م 
أخــرج  الـطـالب نــعـمـة أبــو سـبع مــسـرحـيـة
ـيـداليـة الذهـبيـة) وهي أطروحـة التـخرج (ا
ـعـهد اشـتـرك في تـمـثـيـلهـا عـدد من طـلـبـة ا

وكانت بإشراف األستاذ جعفر السعدي.
فـي الــعــام 1965م اشـــتــرك في تــمــثــيل دور
(الــرســول) في مــســرحــيــة مــاكـبـث لــلـكــاتب
اإلنــكــلــيــزي شــكــســبــيــر وإخــراج األســتـاذ
إبــراهــيم جالل قــدمت عــلى مــســرح مــعــهـد
الــفـنـون اجلـمــيـلـة لــلـفـتـرة من  7الى /11/4
1965م وهـي من تــمــثــيـل: ســاهــرة أحــمــد
وشــوبـر مـحـمـد وحتــسـ عـبـاس وفـاروق
فــــيــــاض وعـــادل عــــبــــد الـــرزاق ومــــوسى
اخلــــالــــصي ومــــهــــدي إبـــراهــــيم وقــــصي
الـــبــصـــري وعــلي رفـــيق وعـــوني كــرومي
ورمـزي هـرمـز وجمـال سـعـيد وريـاض عـبد
األمـير وحمـيد كاظم وجـاسم شعن ومناف
طــالب ورشــيــد شــاكــر يــاســ وعــبـد الــله
ــنــعم شـكــر وعــمـاد مــهـتم حــسن وعــبـد ا
ــقــدادي وفـــيــصـل صــالح وفـــؤاد صــالـح ا
وســامي الــســراج وسـلــيــمـان فــائق وعــبـد

األمير عبادي السلمي وراكان يحيى.
كـــتب األســتـــاذ إبــراهـــيم جالل في مـــنــهــاج
ي) ـسـرح العـا ـسـرحـيـة كـلـمـة بـعـنـوان (ا ا
ي واحملـلي ـسـرحـ الـعـا قـارن فـيـهـا بـ ا
سـرح الـشعـبي مـسرح مـحلي ـيـزاته: " ا و
ـفـاهيم اإلنـسـانـية بـحـدود حـضارة يـعـالج ا
ومــدارك ومـفــاهـيم وتــقـالــيـد وعــادات أبـنـاء
ي يعـالج القيم ـسرح العـا الـبلـد الواحد وا
اإلنـسانـية على نـطاق ان االنسـان انسان في
كل زمـان ومـكـان ولـيـس هـنـاك حـدود ضـيـقة
حتـصـره ويـبـرز الـقـيم الـشـامـلـة الـعـمـومـية
ـشاعة التي يشارك فيها انسان الشمال مع ا
ـسـرح الــشـعـبي انــسـان اجلـنــوب لـذ دأب ا
عــلى تـقــد الـقـيـم اإلنـسـانــيـة الـتـي تـعـالج
قـانوناً وتقليداً وعادة او مـفهوماً محلياً من
سـرح احملـلي والـشـعبي ـنـطـلق كـان ا هـذا ا
يــعــكـس واقع اجملــتــمع الــذي يــعــيــشه امــا
ي الـذي حتــدى حــدود الـبــلـد ــســرح الـعــا ا
الـواحـد فـيعـبـر عن العـمق اإلنـسـاني ومدى

عالقة االنسان باإلنسان ".
ونـــشــرت جــريـــدة (االنــوار) الـــصــادرة يــوم
الــثالثـاء 1965 /20/4م فـي صـفـحـة (فـنـون)
الـتي يشـرف على حتـريرها صـبري الـربيعي
حتـقيقـاً كتبه عـلي رفيق توفـيق حتت عنوان
(حتـــفــة شـــكــســـبــيـــر ... مــاكـــبث) وحتــدث
ـمثلون عن الـشخصيات الـتي مثلوها وعن ا
ــسـرح ومع الــتــجـربــة الــتي عـاشــوهــا مع ا
اخملــرج األســتــاذ إبـراهــيم جـالل ومن الـذي
حتــدثــوا فـي اجلــريــدة: فــخــري الــعــقــيــدي
وحتـسـ شـعـبـان وفـاروق فـيـاض وعـوني
كــرومي ورمــزي هــرمـز وقــصي الــبــصـري
ومــهــدي إبــراهــيم وجــاسم شــعن وســامي

السراج ونعمة أبو سبع.
فـي الــعـام 1966 – 1965م تــخــرج الــفــنــان
نـعـمـة أبـو سبع مـن معـهـد الـفـنون اجلـمـيـلة
وسـط احتـفـال أقيم في  17حـزيران 1965م
كــان بـرعــايـة الــدكـتــور مـحــمـد نــاصـر وزيـر
الــــتــــربــــيــــة وزعت مـن خاللـه الــــشــــهـــادات
واجلـوائز الـتقديـرية للـمتـخرج وبـحضور
ـعــهـد الــدكـتــور عـزيــز شالل عــزيـز عــمـيــد ا
واألسـتاذ اسـعد عـبد الـرزاق معـاون العـميد

. وجمع من األساتذة والفنان
فـي الـعام 1967 – 1966م عـاد الى مـديـنته
) في دائرة النشاط كـربالء وع (مشرفاً فنـياً
الـفـتي / مديـريـة تربـية كـربالء حـيث مارس
عـمـله الـفـني بـتـقد الـعـديـد من الـنـشـاطات
ـسـرحـيـات وأقـامه الـفــنـيـة كـاالوبـريـتـات وا
ـــهـــرجـــانـــات الــفـــنـــيـــة من خـالل مــدارس ا

احملافظة. 
ـتـوسـطـة الـوحـدة في 12/1/1968م أخـرج 
ن تقـرع الـطـبول) وهي لـلـبـن مـسـرحـيـة (
من تـأليف عبد الـكاظم إبراهيـم عن مسرحية
(اســيـــاد الــدم) لــلــكــاتب نـــفــسه ســاعــد في
اإلخـراج سـلـيم تـوفيـق الصـبـاغ من تـمـثيل:

عـــالء العواد بدور (مـوشي ديان) وأحمد
الــشــمـــري ونـــســيب الــشــامي ومــجــيب
( الــشــامي بــدور (ضــبــاط إســرائــيــلــيــ
وصــالح عـلي اخلــبـاز وعــبـيـد الــيـسـاري
) وعلي محـمد علي بدور بـدور (متطـوع
ـــوت) ويـــوسـف حـــسن ورعـــد حـــسن (ا
) وسميـر الكيال بـدور(جنود إسـرائيليـ
وعـباس كـر بدور (أسرى عـرب) وشاكر
عـلي الداود وعـبد احلسـ كاظم ووسام
حـس الـسالم وسعـد عبـد اجمليد وفالح

وتى). األعرجي (جوقة ا
سـرحية عـلى مسـرح قاعة اإلدارة قـدمت ا
احملـلـيـة في كـربالء وقـد اسـتـمـر الـعرض
أربــــعـــة أيــــام كـــان ريع بــــيع بــــطـــاقـــات
ـنــفـعــة الـطـالب الـفــقـراء في ــسـرحــيــة  ا

اللواء.
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ــــهـــرجـــان في 10/11/1968م وضــــمن ا
الـفني الـذي أقامه االحتـاد الوطـني لطـلبة
الـــعــراق  –فـــرع كـــربالء والـــذي قــدّم  من
خاللـه الــعـديــد من الــفــعــالــيــات الــفــنــيـة
واالنـاشيد  تخللته مسرحية (ست دراهم)
مـن تـــألـــيف الــــفـــنـــان يـــوسـف الـــعـــاني
وإخـــراجه وهي من تـــمــثــيل: مـــصــطــفى
تـــركي الـــســالم بـــدور (عــلـــوان) وصــالح
ـوسـوي بـدور (األطـرش) وعبـد الـسـتار ا
مـحــمـد عـلي بـدور (رسن) وأحـمـد مـهـدي
الـشـمري بـدور (الـفراش) وحـسـ محـمد
ــرأة) وحــســ الــزبــيـدي جــواد بــدور (ا

بدور (الدكتور).
سرحية عـلى قاعة اإلدارة احمللية قـدمت ا

في كربالء.
فـي تــــمــــوز من الــــعــــام 1969م وضــــمن
ــهــرجـــان الــفــني اخلــامس الــذي أقــامه ا
االحتــاد الـوطــني لــطـلــبـة الــعـراق  –فــرع
كــربالء والــذي قـدّم من خـالله الـعــديـد من
الـفـعـالـيـات الـفـنـيـة واالنـاشـيـد تـخـلـلـتـها
مــســـرحــيــة (ســتــره تــوصــاه) من اعــداد
وتـعريق جعفر علي وإخـراج الفنان نعمة
أبـــو ســبع عـــرضت عـــلى مــســـرح قــاعــة
اإلدارة احملـــلــيــة وهي من تـــمــثــيل: عالء
الــعـبــيـدي بــدور (حـمــيـد) وعــبـاس كـر
بـدور (ستـار) ورياض تركي الـسالم بدور
(ســالم) وعـبـد الــرزاق عـبـد الــكـر بـدور

(الكاتب).
 في  14تــمـوز مـن الـعـام 1969م وضــمن
هرجان الفني الرابع الذي أقامه االحتاد ا
الـوطني لـطلبـة العراق فـي كربالء تخـللته
مـسـرحيـة (تـؤمر بـيك) من تـأليـف الفـنان
يـــوسف الـــعـــاني وإخـــراجه ســـاعــد في
سرحية اإلخـراج عالء العبيدي عـرضت ا
عـلى مسرح قاعة اإلدارة احمللية وهي من
تــمــثــيل: مــصــطــفى تــركي الــســالـم بـدور
(الــبـيك) ومـحــمـد ربـاط بــدور (الـسـائق)
وسوي بدور (اخلادم) ورياض وصـالح ا
تـركي السـالم بدور (الوكـيل) وماجـد عبد

اجلليل بدور (االبن).
فـي الـعام 1969م أخـرج لـثـانـويـة كربالء
لـــلـــبــنـــ مـــســـرحــيـــة (اجملـــد ال يــضـــيع
بـالـدموع) تـألـيف االستـاذ شـاكر الـبدري
حتت اشــراف مــديــر الــثــانــويــة األســتــاذ
نــوري اصالن عــلى مــسـرح قــاعـة اإلدارة
احملـلية في كربالء مثل فيها: طالب حميد
بـــدور(اخلــلـــيــفـــة) وعــواد عـــبــيـــد بــدور
(احلــاجب) وعــبــود جــودي احلــلي بـدور
(مـــســـرور) وعـــدنـــان شـــاكـــر بـــدور (ابن
الـــزيــات) ومـــحــمـــد حـــســ عـــلي بــدور
(إســحــاق) ونـاظـم اخلـفــاجي بــدور (أبـو
تـمـام) ومـحـمـد عـلي عـبـد الـله بـدور (أبو
دلـف) وعـــــبــــــد األمــــــيـــــر جــــــواد بـــــدور
(الـشــيـبـاني) وإبـراهـيم رزاق بـدور (عـبـد
الـــلــيث) ومـــحــمــد صـــادق مــوسى بــدور
) وشاكر حس بدور (القاضي) (األفش
وعــبـد احلـر عـبـد الــعـبـاس بـدور (ذؤيب)
وصالح مهدي عباس بدور (مالك) وجياد
فــضـيل بـدور (الــكـنـدي) وعــبـاس عـيـدان
بـدور(الشـاعر األول) ومحـمد علي هالوي
بــدور (الـــشــاعــر الــثــانـي) وشــاكــر عــلي
هـالوي بـدور (الـشـاعــر الـثـالث) ومـوسى
حــسن بــدور (اجلــاحظ) ومـهــدي عــبـاس
بـدور (لـبـابه) وعـبـد األمـيـر عـبـاس جواد
كــاظم مــرزوك يــوسف (كــورس) عــرضت
دة ( (6أيـام كان اليوم االخير ـسرحية  ا

خاص للنساء.
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الـبـطـاقة ( (100فـلس ويـتم تـوزيع أعداد من
رقـاع الدعوة يومياً على عدد أيام العرض كي
سـرح محتـفظاً بـنسبـة عددية ال بأس يـبقى ا
شاهد لكل مـسرحية وقد بـها من اجلمهـور ا
جنــحت اخلــطــة فــعالً الســتـقــطــاب جــمــهـور
ـستوى ـسرحـيات ذات ا شـاهدة ا مـتعـطش 
ي الصنعة ستوى االكاد الـفكري العالي وا
ــسـرح ـســرحــيــة ا حــيث جــاء في مــنــهــاج ا
الــعــراقـي بــدأ يــفــيق من ســبــات طــال أمــده
ـسرح العراقي بدأ اليوم يدخل طوراً جديداً ا
من احلــيـاة احلــافـلــة بـالــنـشـاط ومــا مـوسم
سرحي إالّ دليل على مـعهد الفنون اجلمـيلة ا

هذا البعث والنشور .. " (.(2
s —ô« VKI «

فـي بداية العام 1963م اشـترك في مـسرحية
(الـقلب األرعن) للكاتب األمريكي جون باتريك
سرحية وإخـراج سعدون العبيـدي عرضت ا
ـدة عشرة أيـام وقد سبق في 17/1/1963م و
لـلمـسـرحيـة أن أنتـجت فلـما مـصريـا بعـنوان
(ودعت حـبك) بـطولـة فريـد األطرش وقـدمتـها
الـفرقـة القومـية في بـغداد حتت إسم (ملـحمة
احلب) أعـدها الفنان وجـدي العاني في العام
1983م كـما أخرجـها الفـنان حسـ القيسي

لفرقة كربالء للتمثيل بتاريخ 8/2/1983م. 
فـي منتـصف العام 1964م أشـترك في تـمثيل
مــسـرحـيـة (كـلــيـوبـاتـرا) من تــألـيف الـكـاتب
ـــصــري أحـــمــد شـــوقي وإخـــراج الــفـــنــان ا
( ـصري إبـراهيم جالل بـدور (أحد العـبيد ا
ـرحــلــتــ الـثــانــيـة بــاالشــتـراك مـع طـلــبــة ا
عـلـمـ في مـعـهد والـثـالـثـة في قـسم أعـداد ا
الــفـنـون اجلـمـيـلــة وهم: حـسـ صـالح بـدور
ـهدي حـمـدان بـدور (ديون) (حـابي) وعـبـد ا
وعـلي رفـيق تـوفيق بـدور (لـيسـيـاس) ورؤيا
رؤوف بـدور (هـيالنة) وسـامي السـراج بدور
(زيـنون) وفـوزية الشـندي بـدور (كليـوباترا)
وشـهـاب أحمـد بدور (انـشـو) ومنـيرة عـباس
بـــدور (شـــرمـــيــــون) ومـــصـــطـــفى طه بـــدور
(انــوبـيس) وجـمـال سـعــيـد بـدور (هـيالنـو)
وفـوزي علي حـس بـدور (الرسـول) ومحـمد
وهــيب الــبــصــري بــدور (مــارك أنــطــونــيــو)
وعـدنـان التـكريـتي بدور (اوروس) وحتـس
ـبـوس) وحـكـمت شــعـبـان بـدور(الـطـبــيب او
ذنـون بـدور (قـائـد رومـاني) وسـعـودي جـابر
بــدور (قــائــد رومــاني) ومــنــاف طـالـب بـدور
ـــيــز) وجــعــفـــر حــسن بــدور (الـــســاقي غــا
الك بدور (الـشـاعر ـغـني ايـاس) وقاسـم ا (ا
بوال) وعادل عبد الرزاق بدور (اوكتافيوس)
وحتــســ طـه وجــابــر عــبــد عــلي ومــوسى
اخلــالــصي بــدور (قــادة رومــانــيــون وســالم
الــزيـدي وسـلـمــان مـحـمـود وعــبـد احلـسـ
كــامل بـدور (عـســكـريـون مــصـريـون) وكـاظم
فـارس ومـهـدي الـسـماوي ومـحـمـد الـبـياتي
بـدور الــشـعب ويـضـاف الـيـهم الـعـسـكـريـون
ـصريـون ومحمـد رضا إبراهـيم بدور (أحد ا

 ( صري العبيد ا
ـمثـلون أنـفسـهم عـمال مـسرح ومـنهم وكـان ا
عــمل ديـكــور وانـارة وأزيــاء ودعـايــة يـضـاف
الــيــهم: عــوني كــرومـي ومــحــمـد الــقــيــسي
وعـماد مـهتم وفيـصل صالح ونوزاد مـجيد
وقـحطـان محـمد وسلـيم اجلزائـري وساهرة
احـمـد واألستـاذ جعـفـر السـعدي واالسـتاذة
نـعــمت حـسـو وشـوبـو مــحـمـد وخـالـد عـبـد
ـعيني األمـير وبـاقر عـبد الـواحد ومـولود ا
وبــاسل بـحــري عـمــلـوا جـمــيـعــاً في تـنــفـيـذ
الــــديـــكـــور واالضــــاءة واالزيـــاء والــــدعـــايـــة

والستائر والتشريفات.
سـرحية بـرعاية وزيـر التربـية على عـرضت ا
قـاعة معهد الفنون اجلميلة في الساعة 7:30
مـدة تسعة أيـام اعتبارا من  1/4ولـغاية /9/4
1964م وكــان سـعــر بـطـاقــة الـدخـول ((100
عـهد شـيئاً من وارد فـلس وألول مرة يـربح ا
ـعـهد أن ـبـاعة فـقـررت عـمـادة ا الـبـطـاقـات ا
ــنح كـل طــالب (ديــنــاران) وكـانـت مــبـادرة
ـا ـعـهـد ور مـفـرحـة وألول مـرة حتـدث في ا
عـهد كـتاب شـكر (آخـر مرّه) ووجـهت إدارة ا
سـرحـية وتـقـديـر الى الطـلـبـة العـامـل فـي ا
جلـهـودهم في مسـاهـمتـهم بـاإلنتـاج وجناحه
اجلـماهيري .. علماً ان تخصيصات كل انتاج

مسرحي تبلغ ( (100دينار.
كـتب األسـتاذ إبـراهيم جالل كـلمـة في منـهاج
ـسـرحـيـة جـاء فـيه: " الـفن تـقلـيـد الـطـبـيـعة ا
ومـحاكـاتهـا وغرضه اثارة الـفكـر والوجدان
الــعـقل او الــعـاطــفـة اثــارة الـعــقل لـتــنـويـره
واثـارة العـاطفة لـتنـقيتـها وتـصفيـتها .. انت
ــشـاهـد لــتـرى وحتـكم لــتـفـكـر مــدعـو أيـهـا ا
ــنـوّم وتــنــقـد ال لــتــســخـر وتــغــفــو اغـفــاءة ا
مـغـنـاطـيـسـياً بـسـحـر االيـهـام الـواقـعي الذي
ـسرح يـعـرض امـامك انت في مـسـرح وفن ا

فرقة مسرح كربالء في عقد السبعيبنات ويبدو نعمة ابو سبع
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ــؤتـمـر االقـلـيـمي عــقـد في عـام  1985ا
حلــزب الـــدعــوة االسالمــيــة في ايــران
وكـــنت انـــذاك عـــضـــوا  فـي الـــلـــجـــنــة
الـقياديـة لفرع احلـزب في سوريا التي
كـانت تـتـألف انـذاك من اربـعـة اعـضاء.
غـير ان ظروفي الصحـية لم تكن تسمح
لي بالسفر حيث كنت قد خرجت لتوي
ـعتقل فـي الكويت وكـان التعذيب من ا
قــد اقـعــدني اكــثـر من ثـالثـة اشــهـر في
الــبــيت بــعـد ابــعــادي من الـكــويت الى
قـبـرص فـسـوريـا فـي اواخـرعام .1984
ولـهذا الـسبب فقـد اعتـذرت عن الذهاب
ؤتـمـر بـعد ـشـاركـة في ا الى ايـران وا
ـؤتـمـر االقـلـيـمي ان كـنـت شـاركت في ا
الـــســـابق الـــذي عـــقــد فـي عــام .1983
ـشـاركـة فـقـد وجهت وكـتـعـويض عن  ا
ــؤتـمــر تــضـمــنت ارائي رســالــة  الى ا
وافـكاري وتصوراتي عن العمل في تلك
الــفــتــرة وهي افــكــار واســتــنــتــاجــات
تـوصـلت الـيـهـا بعـد خـبـرة سـنوات في
الـعـمل في صفـوف الـدعوة خـاصة بـعد
قـــيـــام الــــثـــورة االسالمـــيـــة في ايـــران

وانتقال حزب الدعوة اليها.
وكـــانـت هـــذه الـــفـــتـــرة شـــهـــدت عـــلى
تغيرات التالية: ستوى الشخصي ا ا
 .1مــغــادرتي الــكــويت فـي اواخــر عـام
 1982الـى طـهــران لـتــولي مــسـؤولــيـة
اصـدار صحيفة "اجلهاد" الناطقة باسم
حـــزب الـــدعــوة. وهـــنـــاك تـــمــكـــنت من
الــــــــــتــــــــــوصـل الـى ادراك مــــــــــغـــــــــزى
اخلــصـوصــيـات الــتي يـتــمـتع بــهـا كل
ا في ذلك اجملتـمع العراقي مـجتـمع 
االمـر الــذي يـتـعـذر مـعه تـصـور امـكـان
اســتــنــســاخ الــتــجــربــة االيــرانــيــة في

العراق.
 .2تــولـي مــســؤولــيــة فــرع احلــزب في
الـكــويت بـعـد عـودتي الـيـهـا في اوائل
عام  ?1983وانـشقـاق اللجـنة القـيادية
فـيـهـا عن احلزب بـزعـامة  احـد الـدعاة
نـشقة وكـان مقـدمة لـتورط اجملـموعـة ا
بـنــشـاط مـعـ في الـكـويت احلق افـدح
الــضـرر بــالـدعــوة خـاصــة واجلـالــيـة

العراقية عامة في الكويت.
 .3اعـتقالي في الكويت في ديسمبر من
عــام  1984ثـم ابــعــادي كــمــا قــلت الى
ســوريــا. وكــان ســبـب االعــتــقــال الـذي
واجـهـني بـه احملقـقـون هـو اني ضـابط
ارتــبـاط بـ  فـرع مـنــظـمـة اجلـهـاد في
الــكــويـت  وفــرعــهــا في ايــران. وكــانت
ــنـظـمــة قـد اعـلـنـت مـسـؤولـيــتـهـا عن ا
اخـــتــطــاف طـــائــرة   كــويـــتــيـــة قــبــيل
اعـتـقـالي. واعـتـقـد  ان احملـقـقـ كـانوا
ـتـلكـون مـعلـومـات مشـوشـة عني ولم
يــعـرفـوا كـيف يـصـحــحـوهـا فـقـد كـنت
فـــعال عــضــو ارتــبــاط ولـــكن لــيس في
ا في حزب الدعوة مـنظمة اجلهاد وا
االسالمـيـة ولم اشأ بـطبـيعـة احلال ان
ـعـلومـات لـدى احملـقـق اصـحح هـذه ا
الـذين لم يـتـمـكنـوا من انـتـزاع معـلـومة

واحدة مني واحلمد لله.
 .4دخـولي عـضـويـة الـلـجـنـة الـقـيـاديـة
لـفرع احلـزب في سوريـا وتولي الـعديد
ـسـؤوليـات الـتنـظيـمـية فـيه. وهو من ا
مـــوقع اتـــيح لي مـن خالله ان اتـــعــرف
عـلى حالة احلزب الداخـلية في سوريا
ثم قــيـامي بــتـقـد افــكـار ومـقــتـرحـات

لتطوير هذه احلالة. 
ـسـتـوى وشــهـدت نـفس الـفـتــرة عـلى ا
الــعــام تــطــورات مــهــمــة عــلى صــعــيـد
احلـرب الـعراقـية-االيـرانـية انـتهت الى
مــا ذكــرته فـي الــرسـالــة مـن تــصـورات

حول احلرب وموقفنا منها.
وسـلــمت الـرسـالـة الى  عـضـو الـلـجـنـة
ـــكــلف الـــقــيـــاديـــة لــفـــرع ســوريـــا  وا
بـاالرتباط انذاك مع الـقيادة في طهران
وطــلــبت مـنه ان يــســلـمــهـا  الى  إدارة
ــــؤتـــمــــر مع طــــلب قــــراءتـــهــــا امـــام ا
يام والرد ـشارك فيه من الدعاة ا ا

عليها.
ـؤتـمـر بـالـرسـالـة ال اعـرف مـاذا فـعل ا
فـلم اتـلـق أي رد مكـتـوب او شـفـهي من
ـؤتمـر او قيـادة الدعـوة كما ان ادارة ا
ــا حــصل ــذكــور لم يــخــبــرني  االخ ا
فـيـهـا سـوى  قـوله ان مـقـاطع قُـرِأَتْ من
الـرسـالـة وانـهـا لم تـعـجب احلـاضرين!
ـيـام ولـهـذا فـأنا اعـتـبـر ان الدعـاة ا

ــؤتـمــر االقــلــيـمـي انـذاك لم اعــضــاء ا
يطلعوا على رسالتي اليهم.

ال اســتـطــيع احلـكم عــلى االفـكــار الـتي
وردت في الـرسالـة فذلك مـتروك للـنقاد
واصــحــاب الـرأي لــكـنـي اسـتــطـيع ان
اقـول ان قناعـتي بهذه االفكـار استمرت
وتــعـمـقـت وتـطـورت طــيـلـة  الــسـنـوات
الـتالية لكتابة الرسالة والتي امضيتها
فـي حــــزب الــــدعــــوة والــــتـي انــــتــــهت
بــخــروجي رسـمــيــا مـنـه في اوائل عـام
 ?1990بـعد حوالي  26سـنة امضيتها
فـي صفـوف هذا احلـزب  بـعد هـجرتي
الى بــريـطـانــيـا قــادمـا من لـبــنـان الـتي
كــنت قـد امـضــيت فـيــهـا سـنــتـ (مـنـذ
نـــيــســان  1988الـى نــيــســـان من عــام
 .(1990وكــنـت قـد غــادرت ســوريــا في
نـيـسـان من عام  1988فـي اطار تـرتيب
غادرة مع قـيادة حزب الدعوة يقضي 
احـد اعـضـاء قـيادة الـفـرع وانـا سـوريا
الى بـلـدان اخـرى بـعـد مـشـاكل حـصلت
في تــنــظــيم ســوريــا لــيس هــنــا مــحل

احلديث عنها.
فـي  اواخـــــر عــــام  1989واوائـل عــــام
 1990كـــانـت االفـــكـــار الـــتي وردت في
الـرسالة قد تـطورت على شكـل منظومة
مــــتـــرابـــطــــة من االفـــكــــار واخلـــطـــوط
ـكن ايجـازهـا بالـعـناوين الـسـياسـيـة 

التالية:
اوال الــفــهم احلــضــاري لالسالم وهي
مــحــاولــة لــتــقــد االسالم بــعــيــدا عن
التعصب الديني والتطرف السياسي.

ــقــراطـيــة عــلى ثــانــيــا االلــيــات الــد
اسـاس الـقنـاعـة بانـهـا وسيـلـة لتـنـظيم
وادارة احلـيـاة السـيـاسيـة في اجملـتمع
ــــا تـــنـــطــــوي عـــلـــيـه من صـــراعـــات
وتــــســـويــــات وبــــدون ان يـــعــــني ذلك
ــعـــطــيــات االسـالمــيــة الـــتــخــلـي عن ا

اخلاصة في الشأن السياسي.
ـعنى ثـالـثا اخلـصـوصـية الـعـراقيـة 
ـــان بـــوجــــود خـــصـــائص تـــخص اال
اجملـتـمع العـراقي يـتعـ مـراعاتـها في

شروع السياسي االسالمي. ا
رابـعا االنـفتاح الـسيـاسي على اساس

رونة الواقعية. بدأية وا الصالبة ا
خــامـســا تـكـامل الــعـامل الــداخـلي مع
الــعــامل الــدولي في احــداث الــتـغــيــيـر

السياسي في العراق.
—UJ « Õd

وقـــد نــشـــرت بــعـض هــذه االفـــكــار في
جــريـدة "الـبـديـل االسالمي" الـتي كـانت
تـــصـــدر فـي بـــيـــروت وكـــنت رئـــيـــســـا
قـال الشـهير عن لـتحـريرهـا وخاصـة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــف االســــالمــــي مـــن ا

قــــــــــــــــراطية. الد
ويـــتــــعـــ عـــلي ان اقـــول انــــني كـــنت
اسـتهدف  من  وراء   طـرح هذه االفكار
ــســاهــمــة في تــطــويــر عــمل الــدعـوة ا
االسـالميـة خـاصة واحلـركـة االسالمـية
ا كنت اعتبره مطالب ضرورية عامة 
لتحقيق هذا التطور. وال يعني ان طرح
طـلوب ألن هـذه االفكـار حقق الـتطـور ا
هـذا امـر مرتـبط بعـوامل اخرى خـارجة
عـن ارادتي بـــطـــبـــيــعـــة احلـــال. ولـــعل
الــبـعض يـعــتـبـر ان طــرح هـذه االفـكـار
اسـاء الى مسـيرة الـدعوة. ومع انني ال
اسـتـطـيع ان اوافق عـلى هـذا الرأي اال
انـــني اتــرك احلـــكم الــنــهـــائي في هــذا
ــوضـوع الـى الـتــاريخ الـذي ســيـدون ا
بــعض فـصـوله اشـخـاص مـحـايـدون ال

يبغون غير احلقيقة.
وانـا ال انـكـر ان الـعـنـصـر االكـثـر اثـارة
لـلـجـدل  في هـذه االفكـار كـان ومـا يزال
هـو مــوضـوع الـعالقـة مع اجلـمـهـوريـة
االسـالمـيــة  في ايــران. وهــو مــوضـوع
شـــائك واجـــهــتـه احلــركـــة االسالمـــيــة
الـــعـــراقـــيــة وخـــاصـــة حـــزب الـــدعــوة
االسالمـيـة دون عـدة سـيـاسـيـة وفـكـرية
وعـملية كافية حلل االشـكاليات الكثيرة

التي يثيرها و ينطوي عليها.
وفي وقــتـهــا كـنـت ومـازلت  بــطـبــيـعـة
احلــال ارفض اقــامــة عالقــة  تــنــطـوي
عــلى تــبــعــيــة بــأيــة صــورة كـانـت بـ
اجلـــمـــهـــوريـــة االسـالمـــيـــة واحلـــركــة
ـاني الكامل االسالمـية العـراقية مع ا
بـان  ايران تشهد منذ الثورة االسالمية
فــيــهـا بــقــيــادة االمـام الــراحل الــســيـد
اخلــمـيــني جتـربــة رائـدة عــلى صــعـيـد
تــطـبـيـق الـشـريــعـة االسالمـيــة واقـامـة
الـدولـة االسالمـيـة في عـصـرنـا الراهن.
واعــتـقــد بـان احلــركـات االسالمــيـة في
الـعالم معـنية بـهذه التـجربة وجنـاحها
وتــطـورهـا. لــكن هـذه ال يــعـني ان عـلى
هـذه احلركات ان تـقلد هذه الـتجربة او
ان تـكون خاضعة لها. وكنت في حينها
امــيــز في مــســعى مـتــواضع لــتــقــنـ
الــعالقـة مع ايــران عـلى اســاس سـلـيم

ب ثالثة محاور هي:
اوال الــثــورة وانــا اعـتــقــد ان الــثـورة
ـيـة تـظم الـعـديد االسالمـيـة ظـاهـرة عـا
فـردات لـيسـت الثـورة االسالمـية مـن ا
فـي ايران سـوى احـداها مع عـدم انـكار
ان  الـثـورة االسالمـيـة االيـرانـيـة حتمل
خـصـوصيـة جناحـهـا في اقامـة دولتـها
اخلـاصة بـها وهذا في رأي ال يـعطـيها
حــقــوقــا اضــافـيــة عــلى بــقــيــة اطـراف
ــا يـرتب الــثــورة االسالمــيــة فــقط وا
عـلـيـهـا مـسـؤولـيـات اضـافـيـة ازاء هذه
االطــــراف ايــــضــــا. وخالصــــة مـــا اراه
عالقـتـهـا بـالـثـورة االسالمـيـة في ايران
هــو انــنــا كــلـنــا شــركــاء في الــظــاهـرة
ية االسالميـة. وليست هناك ثورة الـعا
ـكـن تـقـلـيد تـابـعـة لـثـورة كـمـا انه ال 
الــثـورات. فـلـكـل ثـورة خـصـوصــيـاتـهـا

وقوان اشتغالها.
ثـانيا الدولة. الدولة هنا تعني حتديدا
الـــدولـــة االسـالمـــيـــة في ايـــران وهـــو
الـكـيـان السـيـاسي الـدستـوري لـلـشعب
االيـــراني الــذي اخــتـــار ان تــقــوم عــلى
اســاس االسالم كــمـا يــنص دسـتــورهـا
الـذي اعتـبره وثـيقـة سيـاسيـة اسالمية
مـــهـــمـــة. امـــا االخـــرون فـي احلـــركــات
االسالمــيـة فــهم لـيــسـوا اتــبـاعــا لـهـذه
احلـركــة وال اذرعـا خـارجـيـة لـهـا كـمـا
قـــال لي ذات يــوم مـــســؤول كــبـــيــر في
حـركـة اسالمـيـة عـربـيـة مـهـمـة.ان االمر
مــعـــكــوس هــنــا حـــيث ان قــيــام دولــة
اسالمـية في بـلد مـا يحـملهـا مسـؤولية
سـلـم في كل مـكان. ان خـاصـة ازاء ا
تـكـرار نـسق الـعالقـة الـسـتـالـيـني الذي
كــان قـائــمــا بـ االحــزاب الـشــيـوعــيـة
واالحتــاد الـــســوفــيــتي الـــســابق عــلى
صـعيد الـظاهرة االسالمـية يضـر كثيرا

بهذه الظاهرة.
ثـالثا مؤسسة والية الفقيه التي كانت
مـتجـسدة في حيـنهـا في شخص االمام
ـــثـل شـــخـــصـــيــة اخلـــمـــيـــني الـــذي 
ـكن الـقـيـاس عـليه او اسـتـثـنـائـية ال 

احللول محله.
وقــد كــتـبـت مـقــاال نــشـر فـي صـحــيــفـة
"الـــســـفـــيــر" الـــلـــبـــنـــانـــيــة فـي اواخــر
ــســـألــة. الـــثــمـــانــيـــنـــات حــول هـــذه ا
ويــؤســفــني انــني ال امــلـك نـســخــة من

قال االن. ا
وبـعد الغزو العـراقي للكويت اتضح ان
هـناك الـعديـد من الدعـاة يؤمـنون بـهذه
االفـكار وهـذه ظاهـرة تطـورت بعد ذلك
عــلى شـكل اقــامـة تـنــظـيم يـتــبـنى هـذه
االفــكـار وهــو الـتـنــظـيم  الــذي شـاركت

بـــتــأســيــسه في عــام  1991مـع اخـوة
دعــاة اخـرين وحــمل  في الــبـدايـة اسم
"كــوادر حــزب الــدعــوة االسالمــيـة" ثم
اسـم "حـــركــــة الـــكــــوادر االسالمــــيـــة".
ويــهـمـني ان ابـ االن ان تـشـكـيل هـذا
الــتـنـظـيم لم يـكن انــشـقـاقـا عـلى حـزب
ا كـان محـاولة الـدعـوة االسالميـة وا
لـتجميع دعاة سابق في حزب الدعوة
ـتـبــنـيـات في تــنـظــيم جـديــد يـؤمن بــا
الـتاريخية للدعوة مضافا اليها االفكار

اجلديدة التي افرزتها التجربة .
ـا يـتــسـاءل الـبـعـض عن الـسـبب ولــر
الــذي دفـعــني الى نـشــر هـذه الــرسـالـة
بـعد هذا الـزمن. وفي احلقـيقة ان الذي
دفـــعــــني الى ذلك هــــو قـــنـــاعـــتي بـــأن
رحـلة مهـمة في تاريخ الـرسالة تـؤشر 
الــدعـوة واحلــركــة االسالمـيــة عـمــومـا
وبـالتـالي في تاريخ الـقضيـة العـراقية.
هــذا فــضال عن انــهــا تــقــدم حملـات عن
تـــطــور عالقــتـي بــحــزب الـــدعــوة تــلك
الـعالقة التي شابها الـكثير من حلظات
الـتــوتـر الـتي لم تـكن تـخـلـو ايـضـا من
الـظـلم والـتـجـني الـذي حلـقني مـن قبل
الــعـديـد من الــدعـاة تــبـعـا لــذلك الـظـلم
الــذي كـانـت الـقــيـادة مــنــشـأ انــتـزاعه
بـسـبب افـكـاري الـسـياسـيـة والـعـمـلـية
ـتصـدين الـتي لـم تكـن تـعجـب بعـض ا
لـقيادة الدعـوة في فترات مخـتلفة. وقد
ــاضي عن الـتــصـدي كــنت عــزفت في ا
لـهـذا الظـلم وايضـاح احلـقائق بـشأنه
لـكـني  اعـتـقد االن ان هـذا االمـر بـرمته
اصـــبح فـي ذمــة الـــتـــاريخ والـــتــاريخ
يـجب ان يـدون مـن قبـل الـذين شـاركوا
فـي صنـع احداثـه  وان يعـرف من قـبل
اولـئك الذين يـجهلـونه لهـذا السبب او

ذاك.
وفـوق هذا كله فـان الرسالـة تقدم دليال
مــاديـا مـلـمـوســا عـلى ان االفـكـار الـتي
جتــســدت في اوائل الــتــسـعــيــنـات من
خـالل تـأســيس كـوادر الــدعــوة لم تـكن
فـي الواقع وليـدة الظروف الـتي نتجت
عـن الـغـزو الـصـدامـي لـلـكـويت في اب
ـا هي وليـدة مرحلة من عام  1990وا
سـبـقت شـهـدت معـانـاة حـقيـقـة بـسبب
الـظـروف الـتي كـانت حتـيط بـالـقـضـية

وحزب الدعوة خاصة. العراقية عامة
غــني عن الــبــيـان ان الــرســالـة لـم تـكن
حتــمـل  عــنــوان "صــرخــة في واد!" في
ــا هـو عــنـوان اطــلـقـته عـام  ?1985ا
عـلـيـهـا االن أي بـعـد حوالي  15سـنـة
ألنـي اؤمن االن مع االسف ان الـرسـالـة
لـم تكن في وقـتـهـا اكثـر من صـرخة في
واد كــانت تــعــلـو فــيه اصــوات اخـرى
ـــقـــدور صـــرخـــتي في ذلك ولـم يـــكن 

احل ان جتد اذانا تسمعها!
واالن فــاني اقـدم لـلـقـار الـعـزيـز نص
الـرسـالـة كـمـا كـتـبـته اول مرة دون اي
تعديل او تغيير آمال ان يكون في هذه
ــتــواضـعــة بـعضُ اخلــدمـة اخلــطـوة ا

للحقيقة والتاريخ. 
W U d «  h  

 بسم الله الرحمن الرحيم
ـقـدسـةَ التي  "يـا قـومِ ادخُـلوا األرضَ ا

كَتَبَ اللهُ لَكُم
ْ وَ ال تَــرتَـدّوا عـلى أدبــارِكُمْ فَـتَـنْــقَـلِـبُـوا

ائدة 23 خاسِرين". ا
ؤتمرون ! ايها االخوة ا

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته!
يـعـلم الـله كـم انـا مـشتـاق الـى حـضور
مــؤتــمــركم الــكـر هــذا. ولــوال ظـروف
ـــا  كــنت االّ بــ خـــارجــة عن االرادة  
ـؤتمـر البد ظـهـرانيـكم لعـلـمي ان هذا ا
ان يــخـــرج بــنــتــائج ومــقــررات ســوف
يـكـون لـهـا ابـرز االثـر عـلى الـتـوجـهات
الــســيــاســيــة واجلـهــاديــة الــدعــوتــيـة

قبلة ان شاء الله. للمرحلة ا
ـــلك حـــســا اجـــتــمـــاعـــيــا ووعـــيــا ال 
ســيــاســيـــا من لم يالحظ ان الــســاحــة
تــشـهـد مــخـاضــا عـسـيــرا. ان اجلـمـيع
يــطـالـبــون بـعــمل مـا: عـمـل يـضع حـدا
ــعـيــشــيـة واضــطــهـادهم ــعــانـاتــهم ا
الـسـياسي وغـربتـهم الـتي طال امـدها;
عـمل يـتـجـاوز في نوعـيـته االطـروحات
الــنـظـريـة والـعــمـلـيـة الـســائـدة حـالـيـا
والــــــتي اوقــــــعـت الـــــعــــــمل االسـالمي
الــعـراقي في مــطب الـدوران في حــلـقـة
سدود.  مسدودة والسير في الطريق ا
ويـجب عـليـنا-كـدعـوة رائدة- االّ نـكون
خـارج هـذا اخملـاض ومـنـفـصـلـ عـنه
ومـــتـــخـــلـــفــــ عن وعي االمـــة ووعي
الـدعـاة. ان علـينـا ان نـستـوعب عـملـية

اخملاض هذه ونقود هذا الوعي.
ان اخلـطأ االسـتراتيـجي الذي وقع فيه
الــعـمل الــسـيــاسي االسالمي الــعـراقي
اضيـة يكمن خالل الـسنـوات القلـيلـة ا
في الـرهـان على خـيار احلـرب باسـقاط
صـدام وقد كان هذا اخلـيار في عصره
الذهبي في الفترة التي رافقت واعقبت
حتـــريـــر خـــرمـــشـــهــر فـي عــام .1982
وتـذكرون ان االمل الـكبـير كـان معـقودا
عــلى فــتح الـبــصـرة واقــامـة الــسـلــطـة
االسالمـية فـيهـا كمقـدمة لـتحـرير كامل
اقـــلــيـــمــنــا اجلـــريح من نـــيــر حـــاكــمه
الـفـرعـون الـصغـيـر. وتـذكـرون انه بـعد
حــمـلــة تـمـوز  1982بــدا رهـان احلـرب
يــســـلك خــطه الــبــيـــاني الــنــازل حــتى
انـــتـــهى هــذه االيـــام الى "حـــرب مــدن"

ثابتة ال تغني وال تسمن من جوع.
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لـــقــد ســـقط خـــيــار احلـــرب لالســـبــاب
التالية:

ـــوازين الــدولــيــة الـــراهــنــة الــتي  .1ا
تـرفض اسـقـاط صـدام بـهـجـوم ايـراني
ــعــادلــة الــدولــيــة الــتي خــارجـي. ان ا
حتـكم احلـرب العـراقيـة-االيـرانيـة هذه
ـــة االيـــام " ال نــــصـــر أليـــران وال هـــز
لـلعـراق". ويجب ان جنـد ثغـرة في هذه
ـعـادلـة نـعـود من خاللـهـا الـى ديـارنا ا

احلبيبة.
ـاديـة لـلـنـظام  .2الـقـدرة الـعـسـكـريـة-ا
دعومة بشكل مستمر من الـفرعوني وا
ي لـلـحـفاظ قـبل قـوى االسـتـكـبـار الـعـا

عادلة السابقة. على ا
ـــقـــدرة الــعـــســـكـــريــة االيـــرانـــيــة  .3ا
احملـــاصـــرة مـن قـــبل اغـــلب اجلـــهـــات
والــتي ال تــســتـطــيع اجــتـيــاح الــقـدرة
الـعـسكـرية الـعـراقيـة واسقـاط نـظامـها

السياسي.
ان هـذا ال يعـني ان عليـنا ان ال نواصل
ـا يعني فقط وقف االيراني; وا دعـم ا

ان عــلــيـــنــا ان نــبــحث عن طــريق اخــر
ألسـقاط صدام مع اعتـبار احلرب عامال

مساعدا وليس طريقا اساسيا.
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انـــنـــا نــعـــرف الـــطـــريق الـــثــانـي عــلى
الــصــعــيــد الــنــظــري. فــقــد قــال االمــام
اخلـمـيـني قبل حـوالي سـنـة ونصف ان
صــدام ســـاقط وال يــحــتــاج ســوى الى
انـتفاضة "صغـيرة" في الداخل لالجهاز
عــلـيه. كـمــا ان نـشـراتــنـا تـعــيـد الـقـول
ـــســلح وتـــكــرره بـــضــرورة الـــكـــفــاح ا
والــعـــمل من الــداخـل وتــفــجــيــره ضــد
ة صـدام. اضافة الى ان نـشراتنـا القد
كـانت قد بينت  –فـي مراحل العمل- ان
ـرحـلـة ـرحـلــة الـسـيـاسـيـة تـعـقـبـهـا ا ا
الـثوريـة : مرحـلة رفع الـسالح ومـنازلة
الــنــظــام في عــقــر داره ألســقـاطـه:"ومـا
غـزي قـوم في عقـر دارهم اال ذلـوا". وما
نــحـتــاج  سـوى الى حتـويـل مـعـرفــتـنـا
الـنــظـريـة الى واقع عـمـلي يـهـز عـروش

الطغاة.
ان دعــوتــنــا اذا اسـتــطــاعت ان تــفــجـر
ـتـتالـية سـلـحة ا الـداخل بـعمـلـياتـهـا ا
ــكـثـفـة تــسـتـطــيع حتـقـيق الــنـتـائج وا

العملية التالية:
ــنع  .1كـــســر حــاجــز اخلـــوف الــذي 
الـــعــراقــيـــ في الــداخل مـن الــتــحــرك

اجلماهيري ضد النظام.
 .2تـساعـد القوات االيـرانية في حـربها

مع النظام.
 .3تـزلزل النظام داخليا الى احلد الذي

يفقد معه السيطرة على البالد.
 .4واخــيــرا فــانـهــا تــفــتح الــثــغـرة في
ــعـادلــة الـدولــيـة الــراهـنــة: ان الـدول ا
ـستكـبرة تعيـد النظر عـادة في دعمها ا
ـسك ألي نــظـام اذا اتـضح لــهـا انه ال 
بـزمـام االمور الى مـا ال نـهايـة.  انـها ال
ا تـدعم مـثـل هـذا الـنظـام الـى االبـد ا
تـدعمه الى الورقة ما قبل االخيرة. فاذا
اتـضح ان الـوضع الداخـلي انفـجر- او
انه قـابل لالنفجار ضده- فانها تسحب
الــــبــــســــاط مـن حتــــته.(ســــومــــوزا في
نــيـكــاراغــوا عـيــدي امـ في اوغــنـدا

الشاه في ايران)
ـــوقـــر ان واذا ســـمـح لي مـــؤتـــمـــركم ا
اقـترح شيئا فاني اضع الـنقاط التالية
امــــامــــكـم بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــشــــروع
اسـتـراتـيـجـيـة لـلـعـمل ارجـو ان حتظى
مــنـكم بـاالهـتــمـام والـنـقــاش الـكـامـلـ

لبيان مدى صوابيتها او عدمها.
ــقــاتل و ذلك بــتــحـويل اوال احلــزب ا
الـدعـوة  وجـمـاهـيـرهـا وانـصـارهـا الى
ــعـنى الـفــني-الـعـمـلي حــزب مـقـاتل بـا
ـعـنى الـنـفـسي الـتـربـوي لـلـكــلـمـة وبـا
لـلـكلـمـة. ويـتضـمن هـذا الشـعـار االمور

ثال ال احلصر: التالية على سبيل ا
 .1اشـاعة االجـواء القتـالية واجلـهادية
ـا في فـي صـفــوف الــدعـوة والــدعــاة 
ذلـك االســـتــعـــداد الـــكـــامل –نـــفـــســـيــا
وواقـعيا- للدخـول الى العراق واالقامة
ــنـاطق الــتي  ال تـخــضع لـســلـطـة في ا

النظام (في الشمال وغيره).
 .2اعــتـمـاد مـبــدأ الـتـدريب الــعـسـكـري
الـعام لـكل الدعاة ووضـعهم  عـلى اهبة
االســتـعــداد  والـتـحــرك الـعــسـكـري في

الداخل واخلارج.
 .3تـقوم اللجنة اجلهادية بوضع خطط
فــنـيـة عـمـلــيـة لـلـعــمل اجلـهـادي ضـمن
اسـتـراتـيجـيـة الـعمل هـذه الـهـادفة في
احملـصلـة الـنهـائيـة الى تفـجيـر الداخل
واسـقـاط الـنـظـام (او عـلى االقل تـعو

السلطة).
 .4تـوجـيه النـسبـة االكـبر من طـاقات و
الية نحو امكانيات الدعوة البشرية وا
الـعـمل اجلهـادي بـحيـث تكـون الـنسـبة
االخـــرى في خــدمــة الـــعــمل اجلــهــادي
ثال يهجر ايـضا. فاالعالم على سبيل ا
حـــالــة الــتــرف الـــفــكــري والـــســيــاسي

ويتحول الى اعالم مقاتل ايضا.
 .5تــركــيـز روح االنــضــبـاط الــصــرامـة
ساومة الـتنظيمية وعـدم التساهل او ا
او اجملـــامــلـــة في احلــيـــاة الــداخـــلــيــة
ـقـاتل لـيس شـلة لـلـحـزب. ألن احلـزب ا
مـن اصــدقـــاء بل وال حـــتى "ديــوانـــيــة"
اخـــويــة. انه مــعـــســكــر يـــضم جــنــودا
مـــتـــآخـــ ومــســـتـــعـــدين لـــلـــشـــهــادة

والتضحية.
 .6وهــذا يـــســتــلــزم اخـــيــرا مــراجــعــة
الـوضع احلـيـاتي لـلـدعاة ومـعـرفـة عدد
الـقنـوات وحجـمهـا التي تـربط الـداعية

اخلـصـوصيـة الـعراقـيـة  والتي مـر ذكر
بعضها انفا:

 .1يــــتــــعـــ عــــلى الــــدعـــوة ان تــــرفع
شــعـــارات ســيــاســيــة حتــقق حــاجــات
الـساحة العـراقية في الداخل واخلارج
و اليــجــوز لـهــا ان تــتـرجم الــشــعـارات
االيـرانية من الـلغة الـفارسيـة الى اللغة
الـعربية وتعـتبرها شعـاراتها اخلاصة.
ان شـعـار "جـنك جنـك تا بـيـروزي" مثال
ال يـــحـــتــــمل الـــشك فـي صـــحـــته عـــلى
شاعر الساحة االيرانية ولكن ما هي ا
الـتي يثـيرهـا مثـل هذا الـشعار  –سـلبا
او ايجابا -  على الساحة العراقية? ان
ــطــلــوب شــعــارات ســيــاســيــة حتـرك ا
اجلــمــاهـيــر الــعـراقــيــة وتـدفــعــهـا الى
الـتمرد واالنـخراط في العـمليـة الثورية

ضد صدام ونظامه.
ـشـاريع التي تـطـرحهـا ايران _  .2ان ا
او غــيــرهـا  –تــكــتـسب مــصــداقـيــتــهـا
ـقدار تمـثيلهـا  واستيـعابها لـلساحة
ـقـدار مـا حتـرك من هـذه الـعــراقـيـة و
ـــقــــدار مـــا حتــــقق من الــــســـاحــــة و
مـصـلحـة حـقيـقـية لـلـعمل االسالمي في
الــعـراق. كــمـا تــكــتـسب مــصـداقــيـتــهـا
قدار صدق صفتها "العراقية" وليس
أي مــقـيــاس اخـر. وعــلـيه فــان الـدعـوة
شاريع عمل سـياسية مـعنيـة بالتقـدم 
او  عــســكــريــة ذات طـابـع عـراقـي عـلى
االقـل في خـارج ايران. ان "اجملـلس" مع
كل االحـتـرام والـتقـديـر ال ينـطـبق عـليه

طلوب. عيار العراقي بالقدر ا ا
 .3عـلى الدعوة ان حتقـق قدرا اساسيا
من االسـتقـاللية فـي التـحرك السـياسي
والـــعــســـكـــري واالعالمي ســـواء عــلى
الـــســـاحــة االيـــرانـــيــة او غـــيـــرهــا. ان
االخـــرين يـــعــتـــبـــرون الــدعـــوة حـــزبــا
ايــرانــيــا ويــجب مــعــاجلــة هــذا االمــر

لتأكيد االستقاللية.
WI U  «dI

 .4ويــتـفــرع من  االسـتــقاللــيـة مــسـألـة
الـتحالـفات التي يـتع عـلى الدعوة ان
تـقيمـها مع احلركات والـدول كما ذكرت
ـمـكن في الــفـقـرات الـسـابــقـة.  ان من ا
فـي بــعض احلــاالت مــراعــاة  "الــشــرط
االيـراني" لكن ال يجوز اعـتباره الشرط

االساس في كل احلاالت.
.6ويـــتـــعـــ عـــلى الـــدعـــوة ان حتـــقق
حـضورا ووجودا في الـساحة الـعراقية
والــعـــربــيــة  اكــبــر مـن حــضــورهــا في
الـــســـاحــة االيـــرانـــيــة (مـن الــنـــاحـــيــة
االعالمـيـة عـلى االقل) لـنـكـتـسب صـوتا
اكـثر قدرة على االسمـاع ولفت االنتباه
بـاعتبار ان الساحة االيرانية "مخنوقة"
من الــنـاحـيــة االعالمـيـة والـســيـاسـيـة.
ومــثل هـذا احلـضـور يـسـاهم في ابـراز
عراقية الدعوة وينفي شبهة ايرانيتها.

اخواني الدعاة!
هــذه افـكـار ومـالحـظـات ارجــو مـراعـاة
اجلــانـب الــشــرعي في احلــكم عــلــيــهــا
–نــقـاشـا ورفــضـا او قــبـوال-   عـلى ان
يـكـون الفـقيه هـو احلاكم الـشرعي فـما
كـان مــخـالـفـا لـلـشـريــعـة فـانـا اسـحـبه
بـــدون نــقـــاش ومــا كـــان مــوافـــقــا او

مباحا فارجو عدم اهماله وتركه.
وفقكم الله;

"وقل اعـــمــلــوا فــســيــرى الـــله عــمــلــكم
ؤمنون". ورسوله وا

اخوكم  ابو سعدي
1958/3/10

بـاحلياة الـدنيـا والتأكـيد على تـقليـلها
ـــــكن ألن االنـــــشــــداد الـى ادنى حـــــد 
الــواقـعـي والـنــفـسي بــاحلـيــاة الـدنــيـا

يعيق عن العمل اجلهادي.
ثانيا "االنفتاح السياسي" وهذا يعني
 اعـتـمـاد الدعـوة عـلى اسـلوب الـتـحرك
نـفـتح والـسريع الـسـيـاسي الـواسع وا
ــــبــــدأيــــة ــــرن عــــلـى اســــاس من "ا وا
الـواقــعـيـة". وهـذا االنـفـتـاح الـسـيـاسي

يسلتزم االمور التالية:
.1الـــعــودة الى روح بـــيــان "الــتـــفــاهم"
الــداعــيــة الـى االلــتــقــاء والــتــفــاهم مع
ـــشــتــرك االخـــرين عــلـى احلــد االدنى ا
الـذي هو اسـقاط صدام وجتـاوز ما قد
يـكـون نـشـأ من انـغالق وعـدم رغـبـة في

اللقاء والتعاون.
 .2اقـامـة عالقـات سـيـاسـيـة وعـسـكـرية
مع االطــراف الــعــراقــيـة الــتي تــشــتـرك
مـعـنـا في هدف اسـقـاط صـدام في اطار
قـاعـدة ان قـوانـ التـحـالف في مـرحـلة
ـواجهـة  والثـورة تخـتلف عـن قوان ا

الـتـحـالف مع مـرحـلـة الـبـنـاء  والـدولة.
ويــتــضـمن هــذا جتـمــيــد اخلالفـات مع
الــفـــصــائل االسالمــيــة والـــعــلــمــانــيــة
ا بعد االنتصار. مع مالحظة والكردية 
ــطـلــوبـة وعــمـقــهـا ان حــجم الــعالقـة ا
وســعـتــهـا يــخـتـلـف بـاخـتـالف الـطـرف
ــقـابل. وتـقــوم الـدعـوة بـتــحـديـد هـذا ا

احلجم.
نظمات التي  .3االنفتاح على الدول وا
يـهـمهـا اسقـاط صدام بـاعـتبـارنا حـركة
اسالمـية عراقية وليست ذراعا ايرانيا.
ـــقــصـــود لــيـس عالقــة ان االنـــفــتـــاح ا
اجــرائــيــة مع احــد ضــبــاط اخملــابـرات
مــثـال لــتــســهــيل بــعض االجــراءات في
ـقـصـود عالقة ـا ا ـطـار او غـيـره;  ا ا
ســـيــاســيــة عـــلى اسس مــشـــتــركــة في

واجهة.  مرحلة ا
 .5وضـع مـسـافـة واضـحـة لـلـعالقـة مع
ـؤتمـر الكـر ان يفـكر ايـران. ان على ا
في صـيغة جديدة تتـجاوز صيغة "نحن
جــزء من كل" او "ال نـقــيم عالقـة مع أي
طـرف دون عـلـم او مـوافـقـة ايـران". لـقد
ثـبت بالتجربة ان هذا اجتاه خاطئ في
الـعمل الـسياسي: ضـره اكثـر من نفعه.
ان ما بيننا وب ايران قد يشبه ما ب
االحتـــــاد الـــــســــــوفـــــيـــــتي واالحـــــزاب
الــشـيـوعــيـة. فــلـنـدرس هــذه الـتــجـربـة
ونـسـتخـلص دروسهـا. ليس هـذا دعوة
لالنــفــصـال كــمـا قــد يـفــسـره الــبـعض
ولكنه دعوة الى اعادة النظر بالتحالف
ــوجـود إلقــامـة "حتـالف اســتـقاللي" ا
حتـالف طـرفـ متـسـاويـ على اسس
ـشتـركة دون حتـفظ مـصالح الـطـرف ا
ان تـصادر مصلحـة الدعوة في الساحة

العراقية.
ثـالـثـا "اخلصـوصـيـة العـراقـيـة" اعني
ــعـالم ــواصـفــات وا بــهــا مـجــمـوعــة ا
الـسياسيـة واالجتماعيـة والدولية التي
جتــعل لـلـحـالــة الـعـراقـيــة خـصـوصـيـة
مــعـيـنــة يـتــعـ عـلــيـنــا اخـذهـا بــنـظـر
االعـــتـــبـــار في حتـــركـــنـــا الـــســـيـــاسي
واالعـالمي والـعـسـكـري دون ان يـعـني
ذلـك الـوقـوع فـي مـطب "االقــلـيــمـيـة" او
"الــوطــنـيــة" الــوضــعـيــة. ان هــذا االمـر
مـبحث قـائم بذاتـه ويحتـاج الى دراسة
مـفـصـلـة تـنـوء بـحـمـلـهـا هـذه الـرسـالـة
ــتـواضـعـة. ولــكـني سـأكــتـفي بـايـراد ا
ــــراعـــاة بــــعض االثــــار الــــعــــمـــلــــيــــة 
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عندمـا نتـأمل بعض العـبارات اجلديـدة قد تبـدو للـوهلة األولى أنـها غريـبة بعض
الشيء لـكن التجديد والتطـور والتوسع في عالم األفكار بصـورة عامة والفلسفة
ستوى الثقافي واالخالقي في اجملتمع بصـورة خاصة من شأنها أن ترفع من ا
في ظل االوضاع الـراهنـة في البلـد وضعف الـسلـطة والقـانون في الـتحكم  في
سـلـوك أفـراد اجملـتـمع وحــثـهم إلى الـعـمل وفـق قـيم ومـعـايـيـر اخـالقـيـة نـسـقـيـة
والتـراجع األخالقي  الذي نعيشه بدأ يحدث فـجوة شاسعة جدا حتى جنده في
اسـتـخدام وسـائل الـتواصل االجـتـماعي  من خالل اسـتـخدام الـكـلمـات الـبذيـئة

ومقاطع الفيديو الرديئة والتعليقات الساذجة
ـنا الـواقع اذا حـدث اختالف في الـرأي أصبـحت مـشكـلـة  كبـيرة وحتى في عـا
ـواقف وغيرها جتـعلنـا ننظر إلى مثل هذه ا وقد تـصل الى اجلهات العـشائريـة 
ـشكالت من زاويـة اخالقيـة بعـيـداً عن الدين والـسبب  أن مـجتـمعـنا حـقاً هذه ا
متجـمع عقائدي وديني لكنه يفتقر إلى القيم االخالقية السليمة في توجه األفراد
شكلة تعود الى تربية وتهذيب اخالق الفرد من ا ا وذالك ليس بسبب الدين وا
قصود خالل احتـرام القانون ولـكن هنا يـجب أن نتوقف لـنفهم معـنى القانـون ا
دني والقانـون اخللقي وليس الوضعي.يرى هنـا القانون الذاتي وليس الـقانون ا
ــســتـحــيل أن يــخـضـع الـقــانـون ــانـويل كــانط أن من ا ــاني ا الــفـيــلــسـوف األ
األخالقي ألي سلـطة خـارجيـة فهو يـرفض كل نزعـة فلـسفـية تقـيم االخالق على
الـسـلـطـة اإللهـيـة يـؤكـد كانـط" ان االخالق تقـودنـاحـتـمـا إلى الـدين اما االخالق
ا مـتدين النه مؤسـسة عـلى مفـهوم االنـسان ال يـتـحلى بـاالخالق النه متـدين وا
ـــؤسس عــلى اخالقي " اذن الـــدين األخالقـي هــو ذالك الـــدين الــواحـــد احلق ا
اخالق الـعـقل دين الــبـشـريــة جـمـعـاء حــيث يـسـعـى الـفـيـلــسـوف من خالل هـذا
ي ويـقـابل الـدين الـتـاريـخي دين الـصـراعات الـقـانـون إلى حتـقـيق الـسالم الـعـا
لذالـك جاء كـانط بـالـدين األخالقي كـبديل لـه ويرى أن حتـقـيق الـسالم ال يتم اال
التـربية عبر تـغيـر االنسـان وتربيـته اخالقيـا بهـدف جعل احلـرب أمرا مسـتحـيل
عنـده قائمة على مبدء اخالقي يخدم صالح اجلنس البشري ويؤكد قائال"ما من
كن اعتباره جيد في ذاته دون قيد أو شرط شيء علـى االطالق في هذا العالم 
سـوى االرادة اخلــيــرة" ويـقــصــد بـاالرادة اخلــيــرة ذالك الـصــوت الــداخـلي اي
الـضـمـيـر الذي يـقف امـامـنـا كـدرع يـحـمـيـنـا من هـفـوات النـفس  قـبل أن نـرمي

بسلوكنا إلى أرض الواقع.

ـسـتــقـبل. تـمـر ــاضي هـو ا ـاضـي هـو احلـاضـرُ ا ـوت وال يـدفن ا ـاضـي ال  ا
األيـام وحتول إلى األسـبـوع واألسبـوع تـتـغيـرإلى الـشهـر والـشـهور إلى الـسـن
ضي بـنا الزمان لتدق أجراس الوداع فنـمضي تارك خلفنا حلظات واألعوام و

جميلة لتبقى ذكرى تُكتب على سطور النسيان.
ـستقـبل ال يسـتطـيع اإلنسان أن ـاضي ال يستـطيع مـخاطـبة ا من يـشنـقه صوت ا
ـرء مع ـكن أن يـتـفق ا ـاضـي وال  ـتـلئ بـالــثـقـوب من ذكـريـات ا يـعـيش بــقـلب 
اضي ذاكرته ألنهـا مليئـة بالثـقوب الذكريـات والذكريات اجلـميلـة جنم في سماء ا
يضيء لنـا ودرة فخر تتألأل ونـزين بها كالمـنا وسفيـنة أحالم نركـبها ونبـحر بها
عـبر األيـام احلاضـرة بأمل اسـتـعادتـها في الـقادم من أيـامـنا حـيث تعـد الذكـريات

ة تَعود مهما حاولنا إخفائها وهي ما يُشكّل حاضرنا ومُستقبلنا. صورة قد
ـسـتقـبل وح يـكون اضـي كمـفهـوم يتـقـاسم مسـاحة وعـيـنا به مع احلـاضر وا ا
سـتقبل يـكون موضع بـلوغة فـإن ا تحـققـة واآلمال ا اضي موضع اإلجنـازات ا ا
اإلجنازات التي لم تتحقق بعد واآلمال التي لم نبلغها بعد ويظل احلاضر في هذا

الثالوث هو موضع العمل واجلهد والكد والبناء. 
اضـيها تشـكل أهمية حـاسمة حلاضـرها ومستـقبلهـا وقدرتها إن عالقة أي أمة 
ـاضي ـضي قــدمــاً" في حــيـاتــهـا أو قــدرتــهـا عــلى الــتـعــلم من أخــطــاء ا عــلى "ا
واالسـتـفـادة مـنـها حـتى ال تـكـررهـا يـبـ لنـا الـتـاريخ الـذي يـشل قـدرة األ على
ــاضي الـذي قــد يـفــتح الـبــاب أمـام االنــتـقـادات في ـضي قــدمـاً"عن مــواجـهـة ا "ا

احلاضر.
اضي اضي هـو موضع األسـاطـير واخلـرافات واحلـاضـر موضع الـوهم عن ا ا
ـستقبل ومن ـاضي يسيـطرعلى ا ستـقبل موضع األحالم فـمن يسيـطر على ا وا
ـاضي موجـود في احلاضـر ومؤثر اض فا يـسيـطر عـلى احلاضر يـسيـطر عـلى ا
ــلـمـة عـلى األرض  في ـســتـقـبل تـتـحــكم به أمـالـنـا لــلـمـسـتـقــبل وحـاجـاتـنـا ا في ا

احلاضر.  
ـسـتـقـبل ـاضي هــو كـتـاب مـفـتـوح ووقـود فـاعل فـي حـراك احلـاضـر وأهـداف ا ا
ـاضي الـذي يتـسـايـر معـنـا في ثـوب الـذكريـات الـتي ال تـنـطوي ا
ة يـتمنـى أن يعود أبدا عـندما يـحن الـقلب لألحـداث القـد

اضي. إلى ا
ـوت وال يــدفن بل إنه يُــبـعث فـي احلـاضـر ــاضي ال  ا
بألف صـورة وصورة في الذكريـات اجلميلـة مثل النجوم

ستقبل. التي تضيء سماء احلاضر وتصنع ا

مـتى ينـتهي الـصراع و يرى الـعراقـي حـكومة تـتشـكل بكل يـسر دون اخلوص في
انية الصراعات الـتي تسبق كل حكومة  وبذلك تنقـضي اشهر من عمر الدورة البر

دون عمل تشريعي يذكر.
نـاصب وركن الشعب ومطالبه نافع وا ابتلى الـشعب بحفنه سيـاس همهم االول ا
جـانبـا ولم يتبـقى من ذلك اال  شعـارات واصوات زائـفة تتـعالى قبـيل كل انتـخابات

دة اربع سنوات. انية وتخوص وتختفي  لدورة بر
نصب هو طريق خلدمة ابناء البلد. متى يصحى الضمير لهؤالء ومتى يعلموا ان ا
نـصب يجـعلـك في امرين امـا ان تدخل الـتـاريخ بأخالصك ونـزاهتك واداء فـتولـي ا
االمـانـة وتـقـد اجنـاز في سـنـوات اخلـدمـة وامـا يـلـعـنك الـتـأريخ لـفـسـادك وسـرقـة

حقوق الشعب فالتأريخ ال يرحم ويدون سجل صفحات تتصفحها االجيال.
منذ سنـوات وعلى طيلة الدورات االنتخابية السابقة الى يومنا لم نرى والدة حكومة

. غا ان  اال بتقاسم ا اال عسيرة  ولم تخرج من البر
ويـومـا بـعـد يـوم يزداد وضع الـبـلـد سـوءا وتـظـهر ردائـة اخلـدمـات ويـعـيش الـشعب
االمرين وسـخط شعـبي واضح من حـكومـات لم جتلب اخلـير

البناءه بل ادخلت البلد وابناءه في انفاق مظلمة.
ــواطن  يـفــتـقـد لـلــدولـة عـنــد  غـيـاب خــدمـاتـهــا وعـيـشه ا
ـواطن خارج الـتـعيس واالنـشـغـال بتـشـكـيالت حكـومـات ا

احلساباتها .
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ـاضي هـو مــجـمـوعـة افــعـال واحـداث وانـفــعـاالت حـدثت في اوقــاتٍ سـابـقـة  ا
اضي هو ذلك الشيء الذي  انعكاسات تلك االفعال تولد ما انت عليه األن  ا

حفظه في عمق ذاكرتك البعيدة.
في احدى االجتـماعات العائلية الـقليلة بسبب اختالف توزع مـناطقنا اجلغرافية
واوقاتنـا الزمنية  قررنـا مشاهدة مناسبـة عائلية خاصـة في محاولةٍ إلسترجاع
جـمـاليـة ذلك الـيوم الـسعـيـد  وأنا اشـاهـد معـهم ذلك اجلـمع الغـفـير من الـناس
الـذين يـرقـصون ويـصـفـقون وقـد مألت وجـوهـهم معـالم الـفـرح والـغبـطـة   اثار
انتـباهي شدة تـفاعل احلـاضرين مع اغـنية  غـنائـها ألول مـرة في تسعـينـييات
ا اثار استغرابي شدة تأثير تلك االغنية على انفعاالت جميع اضي   القـرن ا
تـواجدين بالـرغم من إننـا كنا في أواخـر العـقد الثـاني من األلفـية الثـالثة  اي ا

بعد مرور ثالثة عقود تقريبًا على غناء تلك االغنية!.
ـاضي وقوة تـأثـيرهُ عـلى الـنفس الـبـشريـة  تلـك األغنـية ادركتُ حـيـنهـا اهـميـة ا
ـا خلف الـتي ارتـبط مـوعـد اصـدارهـا لـلمـرة األولى مع طـبـيـعـة احلـيـاة آنـذاك 
انطبـاعًا سعيدًا عـند سماعـها  حيثُ ال يخفى عـلى اجلميع بأننـا في تلك الفترة
كـنا نـتـمـتع ولـو قـلـيـلًـا بـــبـصيـص أمل لـغدٍ افـضل وحلـيـاة اطـول  حـيـاة مـلـيـئة
ـودة حيث العيـش برفقة جـميع األحباب  ال تـشتت وال بعد بالـبساطة واحلب وا
وال اغتـراب  حيـاة معلـومة اخلـطوط حيث انت فـي وطنك وبيـتك تمـارس طقوس
الطفـولة والشباب في نفس البقعة اجلغرافية وبحميمية كبيرة وانتماء واحد فقط
ـعـالم هــويـة حـقـيــقـيـة لـستَ خــلـيـطًـا وال مــزيـجًـا من تــعـدد الـهـويـات  تـتـمــتع 

والثقافات.
ـاضي ح يـعود  للـماضي أثـر طاغي يـفرض نـفسه عـلـينـا بجـبروتٍ مـلفت  ا
يـعـود حـامـلًـا ســوطه لـيـضـرب في رأسك مـسـمـارًا ذهـبـيًـا

مسمارًا قصيرًا ال يكفي لقتلك.
اضي على هم في ذلك هل قوة عروض ا لـكن السؤال ا
مـــنـــصـــة مـــســـرح الــذاكـــرة تـــعـــود جلـــمـــالهِ ام لـــســوء

احلاضر?..جواب هذا السؤال عندكم.
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ــثـقـفـ دعـا امـ بــغـداد عالء مـعن ا
كتبـات لالستمرار باقامة واصحاب ا
الـفـعـالـيـات الـثـقـافـيـة والـفـنيـة وفـتح
تنبي كتبات مساءً بزقاق ا احملال وا
العـادة احلـياة لـلـمنـطـقة وروح بـغداد
بـتـراثـهـا وعـبـق تـاريـخـهـا االصـيل
ودعــا الـفــنــانـ لالســتــمـرار
بـــاقــامـــة االعـــمـــال الــفـــنـــيــة
واالمـسـيـات الـتـراثـية. و ذلك
خالل حــــــضــــــوره الـــــثـالثـــــاء
اضي االمسيـة التراثيـة الفنية ا
ـتــنـبي الـتي اقــيــمت في شــارع ا
وتضمنت عرض سينمائي تراثي
الى جانب عروض فنيـة فلكلورية

أخرى.
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الـصــاحلـيــة.وقـام االثــنـان بــزيـارة
للقاهرة حيث التقيا بعدد كبير من
الـفـنـانـ ومن بـينـهم عـبـد احلـليم
حـافظ وعـنـدمـا عـادا كـانـا يـوزعان
صـورتــهـمـا هــذه مع عـبــد احلـلـيم

 . عجب على االصدقاء وا
 امـا الصـورة الثانـية فـهي للـزعيم
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الــــــصـــــــورتــــــان تــــــعـــــــودان  الى
ـاضي.االولى خـمـسـيـنـات الـقـرن ا
للمطرب الشهير عبد احلليم حافظ
ــذيـعـ في مـع اثـنـ مـن اشـهـر ا
الـعـراق في ذلك الزمـان هـمـا قاسم
نـعـمـان الـسـعـدي وحـافظ الـقـباني
(رحمهما الله).فبعد ثورة  14تموز
 1958اشـتـهـر الـســعـدي والـقـبـاني
ـــعـــجـــبــ . وكـــان لـــهـــمـــا االف ا
وعنـدما كانت الـقوى تتـصارع كان
الــقـــومــيـــون يــؤيـــدون الــســـعــدي
والـيـســاريـون يـؤيـدون الــقـبـاني .
وعلى غرار هـتاف (زعيـمنا االوحد
عــــبـــد الــــكــــر قــــاسم) تــــردد في
التظـاهرات هتاف (مـذيعنا االوحد
حافظ الـقباني). كـنت صديقـا لهما
وعــمــلت مع الــقــبـانـي في جــريـدة
الشعب ومـجلة االسبـوع في العهد
ـــلــكـي كــمـــا ربـــطــتـــني صـــداقــة ا
بــالـــســعــدي عــنــدمــا كــنــا في دور
تـاسـيس وكــالـة االنـبـاء الــعـراقـيـة
وخـصــصت لـنـا غــرفـة قــرب غـرفـة
ــــذيـــعـــ في اذاعــــة بـــغـــداد في ا

و تضمنت االمسية التي اقيمت حتت
ـتـنــبي نـنـطــلق بـاحـيـاء شـعــار (من ا
لــيــالي بــغــداد الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة
والـــــــــتـــــــــراثـــــــــيـــــــــة
والسينمـائية) عرضاً
سـيـنـمـائــيـاً لـرابـطـة
هــــواة الـــســـيـــنـــمـــا
العـراقيـة ضم افالماً
سـيـنـمـائـيـة وثـائـقـية
عــراقــيـة تــراثــيــة الى
قتـنيات جانب معـرض 
ـتـحف اجلـوال تـضم ا
مجـموعة من الـلوحات
والــصــور  والــنــمــاذج
الـــفـــنـــيـــة الـــتـــراثـــيــة
االصيـلة ووصالت
غــنــائــيــة لــفــرقــة
اجلـــــــــــالـــــــــــغـي
الــــــبــــــغــــــدادي
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تنبي WO∫  أم بغداد يحضر أمسية فنية سينمائية أقيمت في  شارع ا √
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ــمـثل الــبــابـلي ــاضي ا ــوت اخلــمـيس ا غـيب ا
وقال نـقابـة الـفنـان الـعراقـي احمـد انـغيـمش 
في بـيـان نــعـيـهـا ان (الـراحل مـن مـوالـيـد الـعـام
 1961 ومن ســكــنــة مــديــنــة احلــلــة - مــنــطــقــة
اجلـمـعـيـة. درس التـمـثـيل في جـامعـة بـابل كـلـية
الفنـون اجلميلـة له مشاركـات فنية عـلى مستوى
الـدراما العـراقية والـعربية تـلفزيـونيا ومـسرحيا
وإذاعــيــا . شـارك فـي الـتــمــثــيل مع كــثــيــيـر من
الك في ـعروف مـثل الفـنان قاسم ا الفنـان ا
مـــســـلـــسـل دار دور والـــفـــنـــان فـــارس طـــعـــمـــة

وغيرهما).

بالتأكيـد ان إحداهما صنعت
ـــــا ان فـــــوتــــــوشـــــوب ور
االثـــــنــــــتـــــ مـن صـــــنع
الفـوتـوشوب وكالهـما

مزيفتان.
من يـــســـتـــطـــيع حل

هذا اللغز?

ـذيــعـ عــبـد الــكـر قــاسم بــ ا
وقــامــا في عــهــد الــزعـيـم بـتــوزيع
الصورة على االصدقاء والصحف.
والبـد انـكم الحـظـتم ان الـصـورت
ــذيــعــ ـــكـــان ,وان ا في نـــفـس ا
البـس وأنــهــمـا يــرتــديــان نــفس ا
ـــا يـــدل يـــقـــفـــان ذات الـــوقـــفـــة 

افالم عن شــارع الـــرشــيــد ورقــصــات
شـعـبـية وعن مـقـاهي بـغـداد التـراثـية
الـزهاوي حـسن عجـمي والـشابـندر
وام كــلـــثــوم وشـــنــاشـــيل بــغـــداديــة
وعـربـات الــربل الـتي تـســيـر في ازقـة
بغداد ونـشاطات تـراثية اخرى). وعن
ابـرز دور الـسـيـنـمـا في بـغـداد حتـدث
اخملــرج فالح الــعــزاوي قـائـال(بــغـداد
زمـــــان كـــــانـت حتـــــاكـي الـــــقـــــاهـــــرة
في شـــارع الــرشــيـــد كــانت وبـــيــروت
هـنــاك ســيـنــمــا روكـسـي حتـولت الى
مـسـرح الـنـجاح وسـيـنـمـا الزوراء في

ربعة والرافدين ا
في الــســنك
وسيـنـما

وعروض فنية وموسيقية اخرى.    
ULMO « …«u¼

وعن الـعــروض الـسـيــنـمـائــيـة حتـدث
ؤرشف السينمائي محمد ابو سيف ا
قـائال (اقـمت عــروض سـيـنــمـائـيـة في
وصل احلـبيـبة بـعد مـناشدة مـدينـة ا
مـن أصـدقــائــنــا هــواة الــســيــنـمــا في
ـوصل لــتـكـون حــافـز العــادة تـرمـيم ا
سـيـنــمـا غـرنـاطــة في شـارع الـدواسـة
وهي السيـنما الوحـيدة الباقـية. فكان
لـنا عـروض مـسـائـيـة جمـيـلـة بـرعـاية
وصل عـرضـنـا للـجـمـهور في بـلـديـة ا
أمـاكن مخـتلـفة مـنهـا حديـقة الـشهداء
وســاحــة الــنــافــورة واطالل ســيــنــمــا
سـمـيـرا مـيس واطالل سيـنـمـا اخلـيام
وكـانت جتـربـة تـبـ مـدى مـحـبـة اهل
ـوصل لـلحـيـاة والسالم.والـيـوم كان ا
لـنـا عـرض في بـغـداد بتـجـربـة جـديدة
بــدعـــوة من آمـــ بــغـــداد عالء مــعن.
ورغم البرد إال أن احلـضور كان كـبير

وهـو دليل عـلى عـشق الـعراقـي
لــلــحــيــاة). واكــد ( عــرض
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ــنــعم مـا ــصــري صــبـري عــبــد ا ـمــثل ا نـفـى ا
تـــنـــاقــلـــتـه الــشـــائـــعـــات في مـــواقع الـــتـــواصل
االجــتـــمــاعي حـــول إصــابـــته بــالـــعــمى بـــشــكل
تـام.مــوضـحــا في بـرنــامج تــلـفــازي انه (خـضع
ياه البيضاء من لعمـلية جراحية من أجل إزالة ا
عــيــنــيه ال أكــثـــر) إلَّــا أنه كــشف عـن مــعــانــاته
الـطويـلة مع أمـراض العـيون مـنذ الـطفـولة قـائلًا:
(كـنت مــهـددا بــفـقــدان الـبــصـر من قــبل ولـدي
تـاريـخ طـويـل مع أمــراض الـعــيــون فــقــد ولـدت
بــصــحـة جــيــدة لـكـن بـعــد حــوالي عــام ونـصف
اكـتشـفت عائـلتي أنـني فقـدت البـصر).وتابع أنه
بـحكم عـمل والده فـي مركـز تيلـغراف كـان على
ــجـمــوعـة من األطــبـاء األجــانب الـذين مـعــرفـة 
أشــرفـوا عــلى عـمــلـيـتـه اجلـراحــيـة عـلـى الـفـور

ـرض إلَّـا أنه بـعـام 1967 وشـفي نـهـائـيًــا من ا
أصـيب بـقـرحـة في الـقــرنـيـة نـتـيـجـة عـدم حتـمل
ـتصاعـدة من البنـزين والسوالر عينـيه األبخرة ا
بـسـبب عـمـله فـي مـحـطـة لـلـبـنـزين; لـذلك خـضع

. وقتها لعملية كي الع
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رئـيس حتـريرجـريـدة (الزمـان) طـبعـة الـعـراق تلـقى كـتاب
بـذولة شـكر وتـقديـر من دائـرة الفـنون الـعامـة (جلهـوده ا
في الـعـمل االعالمي ونـشـر نـشاطـات الـدائـرة بـكل امـانة

واخالص).
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الــرئـــيس الـــســابق جلـــمــهـــوريــة
العراق تلقى التعازي من مختلف
االوساط احملـلية واالقليـمية بوفاة
شقـيقه الدكتور محمد.تغمده الله
بــواسع رحـمــته واســكـنه فــسـيح

جناته.
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ــيـة ي الـعــراقي تــلـقى تــعـازي االوســاط االكـاد االكــاد
سائـل اللـه تعالى ان ـاضي لوفـاة ابنـة اخيه اخلـميس ا

يسكنها فسيح جناته.
qL'« Í“Uſ

الــشــاعــر الــفــلـــســطــيــني كــانت
ســيــرتـه مــحــور الــلــقــاء الـدوري
جلــمـــعـــيــة الـــشـــعـــر في احتــاد
الـــــكـــــتـــــاب والـــــصـــــحـــــفـــــيـــــ
الفـلسطيني إضافة إلى قراءات

لعدد من الشعراء.
 włUH)« wMſ bLŠ√

هام مستشار لرئيس محافظ ذي قار السابق  تكليفه 
الوزراء العراقي  للشؤون الصحية.
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ـسرحـيـة في سوريـة اعلن عـهـد العـالي للـفـنون ا عـميـد ا
ـعـهـد في  تــظـاهـرته االسـتــعـاديـة لـعـروض في تــواصل ا
الــذاكـرة بـعـرض مـجـمـوعـة من أعـمـال مـشـاريع الـتـخـرج
لك لير التي جـسد أبطالها خريجو قسم منهـا مسرحية ا

التمثيل دفعة 2015.
w uý bL×

الـتـشـكـيـلي الـعـراقي يـفتـتح ظـهـر الـيـوم الـسـبت مـعرضه
ـاء)  في مـقـر نقـابـة الفـنـانـ العـراقـي عـنـون (حـياة ا ا

ببغداد مقدما مجموعة من احدث اعماله.
w uK « ‰ULł

الكـاتب السـوري قدم فـقرة فـراءة قصص قـصيـرة ضمن
فـعالـيـات  مهـرجان مـسـرح الطـفل بحـمص خالل الـعطـلة

االنتصافية.

 4سـم فـضالً عن كـسـر في احـدى االضالع وكـذلك
كـسر في زوايا اللوحة إضافـة للغبار واالتربة مع
اضــرار في اإلطـار اخلــارجي لـلــوحـة.وعــمل عـلى
مـعاجلة اللوحة الفنـان علي كاظم اذ قام بتنظيف
وإزالـة االتـربـة والـغـبـار ومـعـاجلـة الـتـمزقـات من
ســطح الــقـمــاش عن طـريق الــتــرمـيم بــاخلـيــاطـة
الـيـدويـة لـلـشـقـوق وتـعـويض واسـتـبـدال الضـلع
ـكسور لإلطـار الداخلي واضافـة تريشة خـشبية ا
فقود اخلارجي وبعد ترميمها وتغليفها لإلطـار ا

 استرجاعها للمخزن.
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ت دائـرة الـفـنـون الـعـامـة لوحـة فـنـيـة لـلـفـنان ر
ـــوســومــة حتت عــنــوان شــداد عـــبــد الــقــهــار وا
(األزيـاء ولعبـة الشطرجن ) من قـبل شعبـة صيانة
ـتحفـية التـابعة لـلمـتحف الوطـني للفن االعـمال ا

احلديث .
ويــعـود تـاريخ الــلـوحـة الى عـام  1994والــبـالـغـة
بـقـيـاسـهـا  150&150واسـتـخـدمـت فـيـهـا األلوان
الــزيـتـيـة لــلـرسم عـلى الــقـمـاش .وكــانت الـلـوحـة
تـعاني من تـمزق في سطـح العمل بـقياس 5سم &
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مثلة التونسية درة صوراً جديدة في صفحتها نـشرت ا
عـلى موقع الـتواصل اإلجتـماعي. وظـهرت درة تسـتمتع
بـتساقط الثلوج بإطاللة كاجوال وشتوية باأللوان البيج
واألزرق والـبني وبـدت درة في قمـة السعـادة في منـطقة
ـصـري مـغـطــاة بـالـثـلـوج.وكــان قـد إحـتـفل رجـل األعـمـال ا
هـاني سعد بـعيد مـيالد زوجته درة الذي صـادف منذ أيام
بـرومانسية عالية. ونشر مقـطع فيديو جمع فيه عدة لقطات
جـميلة وملفتة لـلنظر لدرة أو لهما معـاً وعلق بكلمات مؤثرة
:(عـام مـر وآخــر أتى لـكن حــبي لك ثـابـت أتـمـنى أن قـائـالً
تــدوم الــســـعــادة الــتي جــلــبــتــهــا لـي عــيــد مــيالد ســعــيــد
حـبي).وتـفــاعل اجلـمـهـور بــشـكل كـبــيـر مع الـفـيــديـو كـمـا
عـايـدات.أما درة حـرصوا عـلى تـهـنئـة درة ووجـهوا لـهـا ا
فـردت عـلى زوجـهـا بــكـلـمـات رومـانـســيـة عـبـرت فـيـهـا عن
سـعادتها لـوجودها بجـانبه قائـلة إن (الكلـمات ال تصف ما

بداخلها).
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 قــد تـبـدو حـائــراً ال تـمـلك طــاقـة لـلـتــفـاهم لـذلك كن
. متماسكاً وصبوراً

qL(«

احـترس من الـنزاعـات واخلالفـات تفـاديـاً للـتوتـر.يوم
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

تـمـتـلك طـاقةً وتـطل عـلى الـعـالم مـشـرقـاً مـتـفـائالً.يوم
السعد االربعاء.
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احـذر التـشتت وكن مـستعـداً لبـذل جهـود مضـاعفة
يوم السعد السبت.
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رقم  تعـتـني بـكل عـمل تـقوم به وتـبـرهن عـلى تـمـيزك
احلظ.2

¡«“u'«

حـافـظ عـلى حــقـوقـك من الـضــيـاع.الــشـعــور بـالــغـ
يدفعك للغضب ولالنفعال . 
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حتـصل فـي مـقابـل جـهودك فـي الـعـمل عـلى الـتـقـدير
واإلعجاب. 

ÊUÞd «

عــلـيـك بــالـتــحــكّم فـي تــصـرفــاتـك عـلـى الــصـعــيــدين
العاطفي والعائلي.رقم احلظ 9.

Íb'«

.في العمل تـتعامل بنضج وودّ  ادرس خطـواتك جيداً
رقم احلظ 3.

bÝô«

يوم ال تـصـرّ علـى فـرض وجـهة نـظـرك عـلى اآلخـريـن
. السعد االثن
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عـلـيك أن تـقاوم قد تـشـعـر بـعدم تـوافق مع الـشـريك 
مشاعر اإلحباط .
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تـــذكــــر أن الـــهـــمـــوم تــــنـــقـــشع إذا تــــنـــاولت األمـــور
ببساطة.يوم السعد االحد.

 u(«
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اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومـــعــاني الـــكــلــمــات
وفـي الــــــــــــوقـت ذاتـه
اكـــتب واقـــرأ أفــقـــيــا

وعموديا
 1- يهوى من اعلى
 2- قائد احلافلة
3- مفتاح التشغيل
 4- عاصمة خليجية
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الصـورة في جامـعـة بغـداد يوم مـنـاقشـة اول رسالـة مـاجسـتيـر في احلـدود والقـانون
الدولي عام 1972.

iNMð b √
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بغداد

قـاعـة أكـد لــلـفـنـون إحــدى قـاعـات الـعـرض
ـشهـد الـفـني الـتـشـكـيلـي الـشـاخصـة فـي ا
شأنها العراقي مـنذ تـأسيسـها عام 2001  
شـأن (قـاعـة حوار) الـرصـيـنـة والـتي كـانت
مطلـة على شارع أبي نـؤاس ولهـا سمعـتها
اجلـمـيـلــة قـدمت نـشـاطــات كـثـيـرة جـداً من
عارض اجلماعيـة والشخصية وفي خالل ا
نشر الذائقة الفنية لدى اجلميع.لكن لألسف
الـشــديـد أغــلـقت بــسـبب الــظـروف األمــنـيـة
ديـرها ا دفـع  واإلقتـصـادية الـصـعبـة.. 
غادرة الـبلد وسـوي  الفنـان حيدر هـاشم ا

منذ أكثر من سبع سنوات.
وأخـيــراً عـاد مــديـرهــا إلى بــغـداد وأخــتـار
مـكانـاً بـديالً لـقـاعـته في طـبـقـة أولى لـعـمارة
في بداية منطقـة كرادة خارج.. وقد أفتتحت
مؤخـراً بحـضـور جمـهور كـبيـر من الـفنـان
التشكيلـي وكانت بهجـتهم ال توصف بهذا
اإلفــتــتــاح الــذي يــدل عــلى مــحــاولــة إعــادة
الـنـفس اجلـديـدة لـلـحـيــاة الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة
لربوع عـراقنـا ولبـغداد خصـوصاً وبـالتالي
لـعــودة احلــيــاة اإلجـتــمــاعـيــة إلى مــجــراهـا

الطبيعي.
ـعـرض الـتـدشـيني وقد شـارك في إفـتـتـاح ا
اجلـديـد (مـخـتـارات من الـفن الـعـراقي) في

الـــــــــــــرسـم والـــــــــــــنـــــــــــــحـت
والــســيـــرامــيك نـــخــبــة
ــتــازة من الـــفــنــانــ
األحــيــاء ومــقـــتــنــيــات
أخرى لـبعض الـفنـان

. توف ا
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مـثلـة الـلبـنـانيـة نادين لـبـكي حذاءهـا خالل تـواجدهـا علـى السـجادة احلـمـراء في العـرض اخلاص خـلعت اخملـرجـة وا
وقع الفن فإن لبكي قامت بذلك نصات.وفي التفاصيل وفقا  رتقب عرضه على إحدى ا لفيلمهـا (أصحاب وال أعز) ا
ـمثل الـلـبـنـاني جـورج خـبـاز الذي يـشـارك في بـطـولـة الـفيـلم حـيث أرادت أال تـبـدو أطـول مـنه خالل الـتـقاط من أجل ا
الـصور سـوياً وبـالتـالي أال تسـبب له اإلحـراج.وتداول رواد مـواقع التـواصل اإلجتـماعي فـيـديو تـظهـر فيه لـبكي وهي
تخلع حـذاءها علـى السجـادة احلمراء. ويـشارك في بـطولة الـفيلم مـنى زكي وإياد نـصّار وعادل كـرم وديامان بـو عبّود

ّ فضال على لبكي وخباز. وفؤاد 

¡«dL(« …œU− « vKŽ U¼¡«cŠ lK ð wJ³

والـشـروق وسـيـنـمـا احلـمـراء  رويــال
وسـيـنـمـا ـعـظم وغــرنـاطـة  في بـاب ا
ميامي التي  انفردت بعرض اول فيلم
عــراقـي (افــنــدي) بــطــولــة الــراحــلــ
يوسف العاني وزينب وسـينما مترو
لك فيصل الصيـفي والتي افتـتحهـا ا
الـثــاني). عـلـى صـعـيــد مـتــصل اجنـز
ــتـنــبي الــفـنــان سـعـد مــنـفــذ نـصب ا
الـربـيـعـي صيـانـة الـنـصب وتـعـويض
فقودة ضمن الـبيت الشعري الكلمـة ا
والــتي  ازالــتـهــا بــعـمل تــخــريـبي.
ـواطـن ودعت امـانـة بـغداد جـمـيع ا
وروث للتعاون معـها واحلفاظ على ا
الـتراثي والـنصب الـنحـتيـة التي تـعد
ديـنـة الـتي قـبـلـة الـسـياح ومـعـالـم ا
ن تشكل هويتها وعدم السماح 
تسول له نـفسه العـبث بها
وابالغ القوات االمـنية
الــــقـــريـــبــــة في حـــال
محـاولة اي شخص
احــــــداث اعـــــمـــــال

تخريب.

درة 



وضوع غلط بالـعامية الـعراقية اجلـماعة فاهـم ا
ـنــصب رئـيس أولــئك الـذين يــتـدافــعـون لــلـتـرشــيح 
اجلمـهورية وقد اشـبعوا خطـ للهاتف مـخصص
ات سعيا للتسجيل بالرغم كـا ئات ا لهذه الغاية 
من ان اخلـطـ ال يـعـمالن خـارج الـدوام الـرسـمي.
رشـح وصل الى ثالث شـخصا يقـال انّ عدد ا
بـعضـهم سيـاسـيون واخـرون مـستـقـلون وهـناك مَن

 . فزّ لتوّه من نومة الغافل
ـوهومـ بـحقـهم في تـرشيح انـفـسهم لـهذا واكـثر ا
ـنـصب الرفـيع والـشكـلي في الـوقت ذاته هم عرب ا
الـعــراق وكـأنـهـم قـدمـوا لــلـتـو مـن كـوكب آخـر وال
يـدرون عن الـعــمـلـيـة الــسـيـاســيـة في الـبـلــد شـيـئـاً
واهــمــ انّ الــتــرشح حـق يــكــفــله الــدســتــور وهم
يـجهلون انَّ تـوافقات العـملية السـياسية تـعطّل اكبر

دستور وجتمّد أعظم  قانون. 
سـألـة سائـبة ولـيست مـقنـنة او بـاألحرى لو كـانت ا
ــنـصب رئــيس جـمــهـوريـة مــحـتــكـرة في الــتـرشح 
نـظومات الـعراق النبـرى عراقيـون كثـر من خارج ا
عادالت ستهـلكة احلالية وقاموا بقلب ا السياسية ا
تداول انهم صنعوها شهد ا التي يتوهم سياسيو ا
ــجـهـودهم وأسـسـوا لـهــا من دون سـلـطـة احلـاكم
ـر يوم كان طـلق سيء الصـيت بول بر األمـريكي ا
معظمهم يتسلّمون خرجية جيوبهم وعالمات الرضا

والسخط منه. 
ـرشحـان لـلمـنصب في ـاضيـة تـسابق ا رة ا  في ا
عرض نفـسيهما عـلى السفير اإليـراني ببغداد قبيل
ـان في عـمـلـيـة سـاعـات من الـتـرشـيح داخـل الـبـر
ـصـريـون او اجلزائـريـون او الـتونـسـيون أن عـجز ا
يـتـخـيـلوا حـدوث مـثـيل لـهـا في بـلدانـهم من دون ان
يـتم انـقالب الــشـارع عـلى احلـكم لـكن في الـعـراق
يعـد كل شيء جـائـزاً من اجل الـتـوافق والـتراضي
ـشاغـبـ داخلـها ـجـموعـة ا لـكي تـسيـر الـسفـيـنة 

الى البر بأمان. 
اليـوم يوجد مرشـحان وحيدان أيـضاً امّا االخرون
فإنـهم موهومـون او مخدوعـون او متزحـلقون أو من
الـذين عمـيت ابصـارهم والقـلوب التـي في الصدور
فـظـنـوا ان الــدسـتـور كــتب لـعـمــوم الـعـراقــيـ كـمـا

 . يفترض وليس لتسيير أمور السياسي
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{ لـــنــدن –وكـــاالت - قــالـت مــنـــظـــمــة
أوكــســفــام اخلــيـريــة إن الــوبــاء جــعل
أغنى أغـنياء الـعالم أكثـر ثراءً في ح
ـزيد من الناس ينزلقون نحو انه جعل ا
الـــفــــقــــر.وزعم الــــتــــقــــريـــر أن الــــدخل
ـــنــخـــفض ألفـــقـــر األشــخـــاص حــول ا
العالم ساهم في وفاة  21ألف شخص
ـنـظـمـة إلى أن أغنى كل يوم.وأشـارت ا
عـــشــرة رجـــال فـي الــعـــالم ضـــاعـــفــوا
ثـرواتـهم اجلمـاعـيـة بأكـثـر من الـضعف
مـــــــــــنــــــــــذ آذار 2020 . وقــــــــــال دانـي
سـريسـكـانـدراجـاه الـرئـيس الـتـنـفـيذي
تحدة إن (تمت ملكة ا ألوكسـفام في ا
صنـاعـة مـليـارديـر جـديد يـومـيـا تقـريـبا
خالل هــذا الـوبــاء. وفي الــوقت نــفـسه
أصــبح 99  من ســكــان الـــعــالم أســوأ
حـاال بـســبب اإلغالق وانـخـفـاض نـسب
الـتجـارة الدولـية وقـلة الـسيـاحة الـدولية
ونــتــيــجـــة لــذلك  دفع  160 مـــلــيــون
شخـصا إضافيا نحو الفقر)". وأضاف
(هـــنــــاك خــــلل كــــبـــيــــر في نــــظـــامــــنـــا
االقتـصادي)".وفقـا ألرقام فوربس التي
ؤسسة اخلـيرية فإن استشـهدت بهـا ا
أغـنى  10 رجـال في الـعـالم هم: إيـلـون
مــاسك وجــيـف بــيــزوس وبــرنــارد أرنـو
وبيل غـيتس والري إليـسون والري بيج
وســـيـــرجي بـــرين ومـــارك زوكـــربـــيــرغ
ر ووارن بـافيت.وعلى الرغم وستـيف با
من أن ثــرواتـــهم بـــشــكـل جــمـــاعي قــد
زادت من  700 مـــلـــيــار دوالر إلى 1.5
تريليون دوالر إال أن هناك تباينا كبيرا
ت ثروة ماسك بأكثر من بيـنهم حيث 
ــئــة بـيــنـمــا ارتـفــعت ثـروة  1000في ا
غـيتـس بنـسبـة أكـثر تـواضـعا بـلغت 30
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{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
ـغـنـيـة الـبـريـطـانـيـة أديل أعـلـنت ا
اخلـميس بـكلمـات خنـقتهـا الدموع
إرجـــاء ســلــســلـــة حــفالت في الس
فـيـغاس بـسبب حـاالت تـأخيـر عدة
مـرتبطة خصوصـا بإصابة أعضاء
كــثـر في فــريـقـهــا بـكــوفـيـد عــشـيـة
انـــطالق الـــعــروض. وفي تـــشــرين
الـثاني  بعيد طرح ألبومها الرابع
سجل في االستوديو "30  كشفت ا
الـنــجـمـة أنـهـا سـتـحـيي كل عـطـلـة
نـهاية أسبوع على مدى اثني عشر
أســبـوعـا حـفالت في الس فـيـغـاس
اعـــتــبــارا من  21 كـــانــون الــثــاني
وقــالت أديل فـي تـســجــيل مــصـور
نـــشــــرته عـــبـــر حـــســــابـــهـــا عـــلى
إنـستغرام (بذلـنا كل ما في وسعنا
لـيـكـون كل شيء جـاهـزا في الوقت
ـطـلوب  لـكـننـا واجـهنـا مـشكالت ا
بـسـبب حاالت تـأخيـر في الـتسـليم
ــغــنــيــة والــكــوفــيــد)". وأضــافت ا
(نــصف فــريــقي مــصـاب بــكــوفــيـد
وكــــــان مـــــــســــــتــــــحـــــــيال إجنــــــاز
الـتـحضـيـرات للـعـرض. أنا حـزيـنة
لـلغـاية) مـتقـدمة مـجددا بـاالعتذار
"من جـمـيع من تـكبـد عـناء الـتـنقل"
إلـى الس فـيـغـاس حلــضـور احلـفل
ــــــقـــــــرر أســــــاســــــا فـي قــــــاعــــــة ا
"كـــولــوســـيــوم" بـــفــنـــدق "ســيــزرز

باالس". 
ـغـنـيـة الـبـالـغة  33عـامـا ووعـدت ا
بـ(إعـــادة بـــرمـــجـــة كل احلـــفالت)

قـائـلة (نـحن نـهـتم بذلك)". الى ذلك
تــــوفـــيـت إلـــزا ســــواريس إحـــدى
ـغـنـيـات الـبـرازيـلـيـات في أشـهــر ا
الـــعــالم اخلـــمــيس عن  91 عـــامــا
"ألسـبـاب طـبيـعـية" فـي منـزلـها في
ريــو دي جــانــيــرو عــلى مــا أعــلن
مــكـتـبـهـا اإلعـالمي.وجـاء في بـيـان
ـغــنـيــة عـلى نُــشـر عــبــر حـســاب ا
إنــسـتـغـرام (بـبـالغ احلـزن واألسى
ـؤلـفـة ــغـنـيـة وا نـعــلـمـكم بـوفـاة ا
ــوسـيـقـيـة إلـزا سـواريس عن 91 ا
عـــامـــا في مـــنـــزلـــهـــا فـي ريــو دي
جــانـيـرو ألسـبـاب طــبـيـعـيـة).ومع
أكــــثـــــر من ثالثـــــ ألــــبــــومــــا في
رصـيدها خالل مسيرة امتدت أكثر
ــغــنــيــة من ســـتــة عــقــود كــانـت ا
الـسـوداء صـاحبـة الـصوت األجش
ـــــغـــــنـــــيــــات ـــــمـــــيـــــز من أهـم ا ا
الــبـرازيـلـيـات عـلى اإلطالق.وأشـار
ـوسـيقى الـبـيـان إلى أن (أيـقـونـة ا
ـصنفـة من أهم فناني الـبرازيـلية ا
ــغـنـيــة صـاحــبـة صـوت الــعـالم وا
األلـفيـة كانت لهـا حياة اسـتثنـائية
مــكــثـــفــة أثّــرت بــالــعــالم من خالل
صـوتها وقـوتها وتـصميـمها).وفي
 1999صـنفـتهـا هيـئة "بي بي سي"
الــبــريــطـــانــيــة (مــغــنــيــة األلــفــيــة
البرازيلية). وقد مرت إلزا غوميش
دي كــونــسـيــســاو سـواريس خالل
ـآس شـخـصـيـة كـثـيـرة حـيــاتـهـا 
واســـتـــحـــالت رمـــزا لـــلـــمـــقـــاومــة

والشجاعة في نهاية حياتها.
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