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وصـف خـــــبـــــيــــر امـــــنـي  جتــــدد
ـرافق احلـيـوية االعـتـداءات عـلى ا
الــــتـي تـــمــــثل واجــــهــــة الــــعـــراق
ـؤشـر الــسـيـاديـة والـسـيــاحـيـة بـا
اخلـطر في اداء السلـوك السياسي
ـــتــنـــافـــســـة الــذي بـــ الـــقـــوى ا
سـيـؤدي الى عواقب وخـيـمة تـهدد
الـسـلـم االهلـي في حـالـة اسـتـمرار
جـاملة بعض االطراف احلـكومة 
. فيـما واطـنـ عـلى حـسـاب امن ا
عــدت رئــاســة اقــلــيـم كــردســتـان 
الــــتـــهـــديـــد واخملـــاطـــر عـــلى امن
ـــــطــــارات ـــــضــــر بــــاسم الــــبالد ا
ومـكـانـتـهـا. وقـال الـلـواء الـبـحـري
ــتــقـاعــد عـمــاد عــلـو لـ (الــزمـان) ا
امـس ان (اســـتـــخـــدام االســـلـــحـــة
والـصواريـخ الهداف سـياسـية هو
مـــــؤشــــر خــــطــــر في الــــســــلــــوك
الـــــســــيــــاسي  مــــا بــــ الــــقــــوى
ـتـنـافـسة كـون هـذه  االعـتداءات ا
وجهة التي تفتقر باالسلحة غير ا
الـى الدقـة  تعـرض حـياة االبـرياء
ـنشآت العـامة خلسائـر كبيرة) وا
واضـاف ان (تـهـديد الـسـلم االهلي
مــــرفـــوض من الـــشـــعب والـــقـــوى
السياسية التي حترص دائما عبر
رمـوزها ادانـة هذه االسـاليب التي
حتــاول خـلـط االوراق) مـبــيـنـا ان
ـثل واجهة (مـطار بـغداد الدولي 
الــعــراق الـســيــاديـة واحلــضــاريـة
والــسـيـاحــيـة  واسـتــهـدافه بـهـذا
ـصـالح ـتـكرر سـيـضـر  الـشـكـل ا
ـسـتثـمـرين) داعـيا الـبالد وطـرد ا
احلــكـومــة واالجـهـزة االمــنـيـة الى
ـسـؤولــ عن هـذه (الــكـشف عـن ا
االعـتداءات  والسـيمـا ان االجهزة
االستخبارتية تمتلك معلومات عن
هـذه اجلهـات خالل ما يـتم الـعثور
عـليه من مـبرزات جرمـية  متـمثلة
بـــنـــوعـــيـــة الـــصـــواريخ وقـــواعــد
ــسـتــخــدمـة ـركــبــات ا االطـالق وا
وغـيرها مـن التفاصـيل) مؤكدا ان
ــجــامــلـة (اســتــمــرار احلــكـومــة 
بـعـض االطـراف خـشـيـة االحـتـكاك
ــواطــنــ مـــعــهــا عــلـى حــســاب ا
وامــنـهـم  سـيـســهم في اســتـمـرار
تــلك الــهـجــمـات دون رادع وافالت
ــتــســبــبــ مـن الــعــقــاب). ودعـا ا
رئـيس الـوزراء مصطـفى الكـاظمي
 كـل الـقـوى واألحـزاب والـتـيارات

الـسـياسـية والـفعـالـيات اخملـتلـفة
إلـى التعـبيـر عن رفضـها وإدانـتها
الـــصـــريــحـــة والــواضـــحــة لـــهــذا
الـــهــجــوم اخلــطــر ودعم الــقــوات
األمـنيـة في عمـليـاتهـا ضد مـطلقي
الـصـواريـخ. وقال فـي بـيـان تلـقـته
ـطار (الـزمـان) امـس ان (تـعـرّض ا
إلـى عمل إرهـابي جبـان كشف عن
إصــرار اجملـرمــ عـلى ضـرب أمن
شـــــعـب الــــعـــــراق والـــــتــــزامـــــاته
وإمــكــانــاته وتــعــريض مــصــاحله
لــــلــــخـــطــــر) واصــــفـــا االعــــتـــداء
ـحاولة جـديدة لتقـويض سمعة )
الــــــعـــــراق الــــــتي جــــــهـــــدنــــــا في
اســتــعــادتــهــا إقـلــيــمــيــاً ودولــيـاً
وتـعريض معاييـر الطيران الدولي
ـطــارات الـعــراقـيــة لـلــخـطـر إلـى ا
ونــشـر أجـواء من الــشـكـوك بـشـأن
األمـن الداخـلي) مؤكـدا ان (القوى
األمـنـيـة الـتي أخـذت دورهـا كـامالً
في توفير األمن ومواجهة اإلرهاب
بـكلّ أشكالـه سيكون لـها رد حاسم
عـلى هذا النوع من العمليات التي
تـــقف خــلـــفــهــا أجـــنــدات ال تــريــد
لــلــعــراق خــيـرًا) مــطــالــبــا الـدول
الصديقة للعراق إقليمياً ودولياً بـ
(عـدم وضع قـيـود للـسفـر أو الـنقل
ــــا اجلـــــوي من وإلى الــــعــــراق 
يــشــكّل إســهــامــاً في ردع اإلرهـاب
عـن حتــقــيق غــايــاته). من جــانــبه
أكـد رئيس مجلس الـنواب محمد
احلــلـبـوسي أن اســتـهـداف مـطـار
ـثل اسـتـهـدافـاً مبـاشـراً لـسـيادة
الـــدولـــة.وقــال فـي تــغـــريـــدة عــلى
تـويتـر إن (استـهداف مـطار بـغداد
ـثل اسـتـهـدافـا مـبـاشـرا الــدولي 
لـسيادة الدولة ومنـشآتها ويشكّل
تـهـديداً لـسمـعـة العـراق والبد من
الـــــعـــــمل اجلـــــاد إليـــــقـــــاف هــــذه
ـمـارسـات اإلرهـابـيـة).  وتـعرض ا
مــطـار بـغـداد الــدولي فـجـر امس 
العـتـداء بسـتة صـواريخ  تسـببت
بــضـرر في إحــدى طـائــرات شـركـة
اخلـطوط اجلويـة العراقـية التـبعة
اخلـــــارجــــة عن لـــــوزارة الــــنـــــقل 
طار. اخلـدمة وجاثمـة في محيط ا
أن رحالت فــيــمــا اكــدت الــشــركــة 
باشـرة مستمرة.وذكر ـسافرين ا ا
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـــــقـــــصف الـــــصــــاروخـي الــــذي
أدى الـى تـضرر ـطـار  اسـتـهـدف ا
إحـدى طـائـرات الـشـركـة اخلـارجـة

صـــواريخ كـــمــا  الـــتــوصل الى
خـيـوط مـهـمـة عن اجلـنـاة لـلـقبض
عـــــلـــــيــــهـم واتــــخـــــاذ اإلجــــراءات
الــــقـــانـــونـــيـــة الـالزمـــة بـــحـــقـــهم
ـهم لـلـعــدالـة).واسـتـنـكـرت وتــقـد
رئـاسـة اقلـيم كـردستـان استـهداف
ـطار بالصوارـخ. وقالت الرئاسة ا
فـي تغـريدة علـى تويـتر ان (وجود
طارات الـتهدـد واخملاطـر علـ ـمن ا
ــضر باسم العراق ومكانته). ودعا
رئـــــيـس حتـــــالف قـــــوى الـــــدولــــة
الــوطـنـيـة عـمـار احلـكـيم في بـيـان
امـس الى (الـتــحـقــيق الــفـوري في
هـذه األعمال التي تسـتهدف البنى
الـــتـــحـــتــيـــة لـــلـــبــلـــد ومـــنــشـــآته
ـــدنــيـــة).وعــد امــ عـــام حــركــة ا
بـابليون ريان الكلداني في تغريدة
طـار هو عـلى تـوتيـر (اسـتهـداف ا
رافق الدولة  وكل من استهداف 
يـظن انـنا سـنـتسـاهل مع االعـتداء
نـذكره بآيات الـنصر التي الـسافر 
سـطـرها الـشـعب بدمـائه). بدوره 

نــيــســمي فـي قــضـاء أبــو غــريب 
ــركــبــة حتــمل كــانـت مــحــمــولـة 
صناديق خضار وفواكه ووضعت
وأشارت بـداخلـها منـصة اإلطالق)
ـصـادر إلى ان (الـعـجـلـة حتـتوي ا
عــلى مـنـصـة ذي تـسع فـوهـات في
اجلــزء اخلـلـفي لـلـعـجـلـة ونـوعـهـا
فـاو حمولـة واحد طن التي حورت
ويــصــعب الــكــشف عـنــهــا بــسـبب
ـنـصـة بـشـكل مـنـبسط). صـنـاعـة ا
ووقــعت خالل األســابـيع الــقـلــيـلـة
ـــاضــيــة هــجــمــات صــاروخــيــة ا
واخـرى بطـائرات مـسيـرة مفـخخة
ضــد الــســفــارة األمــريــكــيــة داخل
ــــنـــطـــقـــة اخلـــضـــراء  ومـــركـــز ا
دبــلــومــاسي أمــريــكي يــقع ضــمن
مـــطــار بــغــداد الـــدولــيــة وقــواعــد
عــســكــريـة اخــرى في احملــافــظـات
آخــرهـا اسـتــهـداف مـحــيط مـنـزل
ـان محمـد احللـبوسي رئـيس الـبر
ـــحــافـــظــة فـي قــضـــاء الــكـــرمــة 

االنبار. 

وتــدبــيـره). وشــدد رئــيس حتـالف
الـفتح هادي العامري  على أهمية
إيـــجــاد حل لـــلــخالف بـــ طــرفي
ـعـادلة فـي إقلـيم كـردستـان.وذكر ا
كتبه بـيان ان (العامري اسـتقبل 
وفـد االحتــاد الــوطـني فـي بـغــداد 
الـــكـــردســتـــاني بـــرئـــاســة بـــاڤــال
الــطـالــبـانـي حـيث تــنـاول الــلـقـاء
سـبل مـعاجلـة االنسـداد السـياسي
احلــــاصل وضــــرورة اســـتــــمـــرار
احلـوارات والـتـفـاهمـات لـلـوصول
الـى نتائج واقعية ومقـبولة تعتمد
األطــــر الــــدســـتــــوريــــة واالعـــراف
الــســيـاســيـة الــتي بــنـيت عــلـيــهـا
الـــعــمـــلــيـــة الــســـيــاســـيــة) واكــد
الـــعـــامـــري (اهــمـــيـــة ايـــجــاد حل
ــعــادلـة في لــلــخالف بــ طـرفي ا
االقـــــلــــيم  كــــون اســــتــــمــــرارهــــا
وتــعــقـيــدهــا سـيــنــعـكـس عـلى كل
اخلالف ب باقي الـعراق كمـا هو 
أكـدت رئـيس ــكـونـات). بـدورهـا  ا
ــــقــــراطي كـــــتــــلــــة احلــــزب الـــــد
الــكـردسـتـاني في مـجـلس الـنـواب
فـيان صبـري في تصريح امس ان
(مــنـصب رئــاسـة اجلـمــهـوريـة من
استحقاق االكراد وليس مخصصاً
جلــهــة مــعــيــنــة) مــشـيــرة الى أن
ـقـراطـي الـكـردســتـاني لـديه (الــد
تــقــارب مع اطــراف عــدة ويــحـاول

الــــتـــقـــارب مـع األطـــراف األخـــرى
). الى ذلـك  نـصح اخلــبـيـر أيــضـاً
الـــقـــانــون طـــارق حــرب  رئـــاســة
ـان بــثـبــيت نـصــاب جـلــسـة الــبــر
انـتخاب رئيس اجلـمهورية  حتى
ال يـقع اشكال فيها. وقال حرب في
بـيان تـلقته (الـزمان) امس (حـسناً
ان بـتحديد يوم  7شباط فـعل البر
مـوعدا النتخاب رئيس اجلمهورية
 لــتــدارك الــتــأخــيــر الــذي اصـاب
الـــعــمــلــيـــة الــســيــاســـيــة بــســبب
الـدعـاوى  التي وصـفهـا بـالعـبثـية
عــلـى اجلــلـســة االولـى لــلـمــجــلس
الـــتي اثــبــتـت احملــكــمــة الـــعــلــيــا
بــــطالنــــهـــا) واضـــاف (نــــأمل من
ـان اعتماد الـكتابة في رئـيس البر
كـل ما يـجـري في جـلـسـة انـتـخاب
رئــيـس اجلــمــهــوريــة الهــمــيــتــهـا
واخــــضــــاع اي اجــــراء يــــتــــخـــذه
فمـثال حتـقق النـصاب لـلـتصـويت 
داخالت اجلانبية في توفر وقفل ا
الــشــروط الــقــانــونــيــة بـحـق احـد
ـرشح مع ذكر مـوقف الدستور ا
ثـم يطـلب من االعـضـاء الـتـصويت
نـاقشات واالسـتمرار عـلى انهـاء ا
بـــاالنــتــخــابــات  وتــنــبــيه بــعض
ــعـتـرضـ الى حــقـهم في اقـامـة ا
دعــوى امــام االحتــاديــة فـي حــالـة

عدم قناعتهم). 

شط الــعـرب بــالـبــصـرة لالطالع
عـــلـى الـــواقع اخلـــدمي هـــنـــاك)
واضــاف انه (الــتــقى جــمـعــاً من
واطن من الـذين لديهم بعض ا
عنية شكالت ووجه اجلهات ا ا
ـتابـعـة قـضايـاهم). كـمـا شارك
ية الكاظمي  احتفالية في اكاد
احملــاربـــ الـــصـــغـــار لـــرعـــايــة
األطفـال من ذوي الـهمم. ووصف
ـية في الـكاظـمي  أطـفـال األكـاد
كــلــمـة لـه (بـأنــهم زهــور الــعـراق
ومـــحـــاربــــون من أجل احلـــيـــاة
ولـيس من أجل احلــرب) مـعـربـا
عن (سـعـادته الــغـامـرة لـلـقـائـهم
وأثــنـى عــلى الــفـــعــالــيــات الــتي
قـدمــوهـا أثــنـاء احلــفل) مـشـددا
عــلى (تــوفــيــر وســائـل الــرعــايـة
والتـعليم وتـنمـية الـقدرات التي
يـتلـقـاها األطـفـال من ذوي الـهمم
ـية كـما لـتحـقـ بهـذه األكاد ا
ـبـذولة في سـبيل تابع اجلـهود ا
تـيـسـيـر انـدمـاج هـؤالء األطـفـال
وضـمـان تــلـقـيـهم الــرعـايـة الـتي
يـسـتـحـقـونـها) ووجـه الـكاظـمي
ــيـة قــطـعـة أرض ـنـح األكـاد )
إلقامة مبـنى لها بـعد أن  تأخرت
خلـمس ســنـوات واوعــز لـوزارة
الصـحة بـالـتكـفل بكـامل الرعـاية
الـصـحـيــة لـلـمـلـتـحـقـ وتـأمـ
حـــاجـــاتـــهـم األســـاســـيـــة وســد
ـستوى ا يـرتقي  النـواقص و
قـدمة لألطفال من ذوي اخلدمة ا
الـــهــــمم كـــمـــا وجّه الـــعـــيـــداني
بــــتـــــقــــد كـل أشــــكـــــال الــــدعم

ية). لألكاد

خـطـط الـعـمل الــيـومــيـة وخـطط
الـطوار الـتي تـعتـمـدها قـواتـنا
األمـنـيــة) مـشـددا عـلى (ضـرورة
اتــخــاذ احلــيــطــة واحلــذر وعـدم
التراخي إزاء كـل ما من شأنه أن
يهـدد أمن البـصرة واسـتقـرارها
وأهــمــيـــة مــتـــابــعــة عـــصــابــات
ــنـــظــمـــة ومالحـــقــة ـــة ا اجلـــر
هـم للـعـدالة دون أفـرادها وتـقـد
أدنى تـهاون). وتـفـقد الـكـاظمي 
كــــــورنــــــيـش شط الـــــــعــــــرب في
البـصـرة.وقـال البـيـان ان (رئيس
تـفـقّـد كورنـيش مـجـلس الـوزراء 

ـسـلـحة (الـقـائـد العـام لـلـقـوات ا
تـرأس اجـتـمــاعـاً ضمّ الـقـيـادات
العسـكرية واألمـنية في الـبصرة
وذلك خالل زيــارته لــلــمـحــافــظـة
حـــيث اســـتــمـع إلى إيـــجــاز عن
األوضاع األمنيـة وخطة األجهزة
ـــــدن والــــنــــواحي فـي تــــأمــــ ا
والـطرق اخلـارجـيـة الرابـطـة ب

الــبــصــرة وبــقــيــة احملــافــظـات)
واشـار الــكــاظـمي الـى انه (تـابع
تـــــفـــــاصـــــيـل اجلـــــهـــــد األمـــــني
واالســـتـــخــــبـــاري ومــــســـتـــوى
االحـتـيـاط والـتـعـبـئـة فـضالً عن
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وجه رئـــيس الــوزراء مـــصــطــفى
وزارة الصحة ومحافظ الكاظمي
البصرة اسعد العيداني  بتلبية
احتياجات احملارب الصغار من
بـــهـــدف تــيـــســـيــر ذوي الـــهـــمم 
اندماجـهم باجملـتمع  فـيما وجه
ــتــابــعــة الـــقــيــادات االمــنــيــة 
ــنــظــمــة ـــة ا عـــصــابــات اجلــر
ــهم ومالحـــقــة أفــرادهــا وتـــقــد
لـلـعـدالـة دون أدنى تـهـاون. وقال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
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عـاد رئيس التيـار الصدري مقتدى
الــصــدر الى مــديـنــة احلــنــانـة في
مـــحــافــظــة الــنــجف  بــعــد زيــارة
قــصـيــرة الى الـعـاصــمـة لم يــعـقـد
خـاللهـا اي اجـتمـاعـات مع اطراف
مـن االطار التنـسيقي  فـيما نصح
ان بذكر خبير قانون  رئاسة البر
الــنـواب احلـضـاريـن خالل جـلـسـة
قرر انـتخـاب رئيـس اجلمـهوريـة ا
عـــقـــدهــا فـي الــســـابع من شـــبــاط
ـقـبل. وقـالت مصـادر ان (الـصدر ا
انـهى زيارته الى بـغداد بـعد زيارة
مــرقــد االمــامــ مــوسى والــكـاظم
ومـحمد اجلواد عليهما السالم في
مـــديـــنـــة الـــكـــاظـــمــيـــة وعـــاد الى
احلــنـانـة دون ان يـلــتـقي بـاطـرف
مـن قـيـادات االطـار الـتــنـسـيـقي او
عـقـد اجـتـماعـات اخـرى مع جـهات
ســـيـــاســيـــة) مــؤكـــدين ان (هــدف
الـزيارة يأتي لالشراف على اعمال
الـهـيئـة الـسيـاسـية لـلـتيـار). وكان
االمـ الـعـام حلـركـة عصـائب اهل
احلـق قــيـس اخلــزعـــلي قـــد رحب
بـــزيـــارة الـــصــدر فـــيـــمـــا اكــد ان
دودة لـكل مافيه الـتنـسيقي يـده 
مـصـلحـة العـراق.وقـال في تغـريدة
دودة عـلى تويتر ان (االطار يده 
لـــكل مـــا فــيه مـــصــلــحـــة الــعــراق
وتـــفــويت الــفـــرصــة عــلى االعــداء
لـــــذلك) واضـــــاف (نــــحـن نــــرحب
بـــزيــارة الـــصــدر الى الــعـــاصــمــة
ونـــامل ان تـــكــون زيـــارته بـــدايــة
ـــلـــمــة ـــشـــروع حـل اخلالفـــات و
الــبــيـت الـشــيــعـي بـالــشــكـل الـذي
يـــســهم بــأفــشــال مــشــاريع اعــداء
الـعـراق انـطالقـا مـن كالم الـشـهـيد
همة التي ان التصرفـات ا الـصدر 
ـــصــــالح الــــعـــامـــة  تــــرتـــبـط بـــا
وبـــاحلــكــمــة االلــهــيــة في تــدبــيــر
اجملــتـمع وتــسـبـيـب اسـبـابه هي
دائــمـا مـحل عـنـايـة الـله سـبـحـانه
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تـوفى أمس األول اخلـميس  الـكـاتب الـكوردي الـكـبيـر حبـيب مـحـمد سـعـيد بـعد
مرض عضال عن عمر يناهز 74 عاما في مدينة السليمانية.

نـطـقة هـورامـان الـتابـعـة حملافـظـة حلـبـجة الـراحل من مـوالد  1948 قـريـة بلـخـة 
ــديـنــة حــلــبـجــة وتــخـرج في ـرحــلــة اإلبـتــدائــيــة في قـريــته والــثــانـويــة  ودرس ا
علـم في الـسليـمانيـة سنة  1969 وع معـلماً وخـدم في محافـظتي حلـبجة دارا

والسليمانية وتقاعد في 2011 .
ـعـروفـ في أقـلـيم كـردسـتـان وله أكـثـر مـن مـئة مـؤلـف (كـتـابة وهـو من الـكـتـاب ا
وتـرجمة) في سـيرة النـبي صلى الله عـليه وسلم وحـياة الصـحابة وله كـتب تربوية
قـيمـة الـتي لعـبت دورا محـوريـا في تربـيـة وتثـقيف الـشـباب وفي جـيل الثـمـانيـنات
نيـة ودفن في مسقط ـنصرم علـى وجه خاص. بعـد مرض عضال وافـته ا القرن ا

حبيب محمد سعيد رأسه وخلف أربعة أوالد و أربع بنات.
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ة سلطان بروناي وحتدثت عن راسم زفاف الشاب العراقي عبد الله نبيل محمد الهاشمي بكر U·∫  ضجت مواقع التواصل االجتماعي  “

تفاصيل فريدة لوقائع مراسم الزفاف الذي جنم عن عالقة تبلورت في الدراسة اجلامعية في لندن

كـــــشف الــــتــــحــــالـف الــــدولي عن
تـــفــاصــيل الــقـــصف الــصــاروخي
ـــطـــار.وذكـــر الــــذي اســـتـــهــــدف ا
الـتـحـالف في تـغـريدة عـلى تـويـتر
ان (الـصواريخ جميـعها وقعت في
درج أو مـناطق قريبة من مـنطقة ا
ـدني وان نـظـام الـدفاع اجلـانـب ا
ــــطــــار اجلـــــوي الــــعـــــراقي فـي ا
اســـــتـــــطــــاع ان يـــــوقف عـــــدد من
الــصـواريخ). واعـربت بـعـثـة اال
ـتحدة في العراق  في بيان امس ا
عـن (قلـقهـا جـراء االعتـداءات التي
تــــســــتــــهــــدف مــــكـــاتـب األحـــزاب
ـسـاكـن والـشـركات الـسـيـاسـيـة وا
فـي الــعــراق  وآخــرهـــا الــهــجــوم
ــطـــار). عــلى الـــصــاروخي عـــلى ا
افادت مـصادر بأن صـعيـد متـصل 
ـطـار ســتـة صـواريخ اسـتــهـدفت ا
مـن أصل تسـعة  أطـلقت جـميـعها
فـي السـاعـة الرابـعـة والـنصف من
فـــــــــــجــــــــــر امـس. واضــــــــــافـت ان
(الـــصـــواريـخ أطـــلـــقت من طـــريق

عماد علو
عـن اخلـدمــة اجلــاثـمــة في مــحـيط
ـــطــار) مــشــيــراً الى أن (رحالت ا
ـباشرة مـستمرة). في ـسافرين ا ا
وقـت  اعلنت خلـية االعالم االمني
فـي بـيــان امس عن (جنــاح مــفـارز
ـعـاجلـة من ابـطال مـفـعـول ثالثة ا
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تـوقـعت الـهيـئة الـعـامة لـالنواء اجلـوية
والــرصــد الــزلــزالي الــتــابــعــة لــوزارة
النـقل  ان يـكون طـقس الـيوم الـسبت
غائـما مصحوبا بأمطار وثلوج. وقالت
الهـيئـة في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
ان (طـقـس الـيوم الـسـبـت سيـكـون في
ناطـقة كافة غـائما مصحـوبا بامطار ا
في الـوسط والشـمال مع هـطول الـثلج
ـرتـفعـات اجلـبـليـة امـا درجات عـلى ا
احلــرارة مـســتـقــرة وال تـغــيـر فــيـهـا)
واضــاف ان (طـــقس يـــوم غـــد االحــد
سيـكون صحـواً مع بعض الغـيوم كما
يـتـشـكل الـضـبـاب في الـصـبـاح يـزول
ـنـطـقـة الـوسطـى  اما تـدريـجـيـاً في ا
ـنطـقتـ الشـمالـية واجلـنوبـية طـقس ا
ســيــكـون غــائــمــا جــزئــيــا مع فــرصـة
وال تـغـير في لـتـسـاقط أمطـار خـفـيفـة 
درجـــــــــات احلـــــــــرارة عـن الـــــــــيــــــــوم

الســـــابق).
وواصل تـســاقط الـثـلـوج عـلى الـعـديـد
مـن مــــنــــاطق الــــشــــرق األوسط ودول
توسط حيث حوض الـبحر األبـيض ا
شـمـلت هـذه احلـالـة دوال عـربـيـة مـنـها
ســـــوريــــا واألردن ولـــــبــــنـــــان جــــراء
ـــتــسم ـــنــخـــفض اجلــوي احلـــالي ا ا
بـانــخـفـاض درجـات احلـرارة وسـرعـة
الـــريــاح بـــحـــسب خـــبـــراء االرصــاد
اجلــــويــــة. وارتــــفـع عــــدد ضــــحــــايــــا
العـاصفة االستوائية آنا التي ضربت
مدغـشقر ومـوزمبيق وماالوي إلى 70

قتيال.
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ســجـــلت وزارة الـــصـــحــة امس 
 8554ا صــابــة بـــكــورونــا مــقــابل
شـــفــاء  4559 حـــالـــة وبـــواقع 17

وفاة جديدة. 
وقف الوبائي اليومي واوضح ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجـرتــهـا الــوزارة لـعــيـنـات
مـشــتـبـه اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس

بلـغت اكـثر من  28الفـا  حيث 

رصـد اصــابـة  8554بـكــورونـا في
عموم احملافـظات) مشيرا الى ان
(الشـفـاء بلغ   4559 حالـة وبواقع

 17 وفاة جديدة) 
وتـــــابـع ان (اكـــــثــــــر من  47 الف
شــخص تــلــقى جــرعــات الــلــقـاح
ـــــضـــــاد فـي مـــــراكـــــز الــــوزارة ا
ـنتـشـرة بـبـغـداد واحملـافـظات). ا
فــيـــمــا كــشـــفت مــديـــريــة صــحــة
عن وجــود مــحـــافــظــة مــيـــســان 
حاالت اصـابات خـطرة بـفايروس
كـورونـا مـحـذرة من ارتـفـاع عـدد

اإلصابات. 

وقـال مـديـر الـصحـة عـلي الـعالق
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس
ـواطن من الـتهاون في (نحذر ا
تطبـيق اإلجراءات الصـحية التي
ـتــحـورات تـخص الــفـايــروس وا
اجلـديـدة  والسـيـمـا بـعـد ارتـفاع
مـسـتـوى االصـابات فـي الـعراق)
مشيـرا الى انه (عقد اجـتماعا مع
الـلـجـنـة الـعــلـمـيـة وقـسم وشـعب
الــصـحــة الــعـامــة  وقــسم االمـور
ـوقف الـوبائي الفـنـيـة ل دراسة ا
ــدة) في احملــافــظــة خالل هــذه ا
وتــابع انـه ( تــســجـــيل حــاالت

رقود في ردهات العزل الى جانب
وهم من وجــود حـالــتــ خـطــرة 
) ولــفت الى ان ــلــقــحـــ غــيـــر ا
إصــابــة (مـــيــســـان ســـجــلت  138
جديـدة بـعـدما سـجـلت صـفرا في
لقح وان عـدد ا اضية  االيام ا
وصل  اكـثر من 190 الف). داعـيا
اهــالـي احملــافــظـــة الى (االســراع
ـنـافذ الـتـلـقيـحـية بـالتـوجه إلى ا
نتشرة في عموم احملافظة ألخذ ا
اللقاح حلماية أنفسهم وعوائلهم
واجملـــتـــمع مـن خـــطـــر االصـــابــة

والوفاة). 
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تفقد محـافظ ذي قار محمد هادي
الــغــزي مــدرسـة ام الــنــخــيل في
قـضــاء الــدوايـة بــعـدمــا تـداولت
مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
صــــورا تـــظـــهــــر اداء الـــطــــلـــبـــة
االمــتـحــانــات في الــعــراء  بـرغم
االجــواء الــبــاردة فــيــمـا فــتــحت
وزارة التـربيـة حتقـيقا مـع مديرة
تـبعة درسة بـشأن االجـراءات ا ا
اثــنـاء االمــتـحــانــات. وقـال بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـغـزي
ـدرســة  واسـتـمع الـتــقى ادارة ا
ـطـالب أولـيـاء األمـور ) واكد ان
دارس الـطـيـنـيـة يـعد من (مـلف ا
ـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة مـــنــذ 2015 ا
كمشاريـع وزارية  ففي عام 2012

احـيل مـشروع 107 لـلـقضـاء عـلى
لــكن لالسف ـدارس الــطــيـنــيـة  ا
توقف عام 2014 بسبب التقشف)
واضـــــاف انه (بـــــعــــد مـــــســــاعي

ومـتـابــعـة حـثـيــثـة مع بـغـداد  

نـفذة سحب الـعـمل من الشـركـة ا
وهو  االن في طـور االحـالـة على
شـــــركـــــة اخــــرى الكـــــمـــــال هــــذه
ــدارس) مــؤكــداً (عــزمه إنــهــاء ا
ـدارس الطـينـية بـالتـعاون ملف ا

مع الوزارة بـهذا اجملـال ). وتاتي
زيارة احملـافظ  لـلمـدرسـة بعـدما
تــداول  مــواقع الــتـواصـل صـورا
لـطــلـبــة وهم يــؤدون امـتــحـانـات
نــصف الــســنــة وهم يــفــتــرشــون
األرض بـــرغم بـــرودة االجــواء . 
ووجـه الــــوزيــــر عـــــلي حـــــمــــيــــد
الدليمي بـتشكـيل جلنة حتقـيقية
ـدرسـة بـشـأن عـاجـلـة مع مــديـر ا
ــــتــــبـــــعــــة اثــــنــــاء االجـــــراءات ا
االمتـحـانـات. وقال بـيـان لـلوزارة
تلقته (الـزمان) امس ان (الدليمي
وجه بــاعالن نـــتــائج الــتــحــقــيق
خالل ثالثــة ايـــام) مــشــدداً عــلى
(عـدم الـتــهـاون في مـحــاسـبـة من
يــعــرض الــطـلــبــة لــلــخــطـورة أو
يـــجــعـــلـــهم في مـــواقف ال تـــلــيق

كانتهم).
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بـحث رئـيـسا مـجـلس الـنـواب مـحـمـد احللـبـوسي ورئـيس اجلـمـهـوريـة برهـم صالح 
ـرتقـبة. وقـال بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (احللـبوسي االسـتـحقـاقات الـدستـورية ا
استـقبل في منـزله صالح  وجرى مـناقـشة األوضاع الـسياسـية واألمنـية في البالد
صالح وتأكيـد أهمـية استـكمـال االستـحقاقـات الدسـتوريـة وتشكـيل حكـومةٍ حتـمي ا

العليا للبالد وتلبي متطلبات الشعب).
ـــمــثل مع ا كـــمــا نــاقـش احلــلـــبــوسي
ــتـحـدة اخلــاص لألمـ الــعـام لأل ا
في الـعراق جين هـينيس بالسخارت
تـطورات األوضاع السيـاسية واألمنية
فـي البالد. وذكـر الـبـيان ان (اجلـانـب
شـددا على أهميـة إكمال االستـحقاقات
الـدسـتـوريـة وتـشكـيل حـكـومـةٍ جـديدةٍ
تـلبي مـتطلـبات الشـعب  حيث اعربت
بـالســخـــارت عن إدانــتـــهــا  االعـــتــداء
الــصــاروخـي الــذي اســتــهــدف قــضـاء
( ــدنـيـ وأصــاب عـدداً من ا الــكـرمـة 
مــؤكــدة أن (هــذه األفــعــال تــهــدف إلى
زعــزعــة االســتــقــرار ومــحــاولـة خلــلق
ان  الـفـوضى). واستـقبل رئـيس البـر
وفـداً من أعضاء كتلة بابليون النيابية
بـــرئــاســة أســـوان الــكـــلــداني. واشــار
الــبــيــان الى ان (الــلــقــاء اســتــعــرض
تـطـورات األوضاع الـسـياسـيـة  وعمل
قـبلة مع ـدة ا مـجلس الـنواب خالل ا
ـــكـــونــات تـــأكـــيــد مـــراعـــاة حـــقــوق ا
ـكون األسـاسـيـة في اجملـتمـع  منـهـا ا
ــسـيـحي وضــرورة مـشـاركــة جـمـيع ا
ـكـونـات مـشـاركـًة حـقـيـقـيـةً في إدارة ا
الــــدولـــة وصـــنـع الـــقـــرار الــــوطـــني)
واضـــاف ان (الـــوفــد قـــدم الـــتــهـــنـــئــة
ـناسـبـة إعادة انـتـخابه لـلـحلـبـوسي 
رئـيـسـاً لـلـمـجـلس بـدورته اخلـامـسة).
وعـــقــدت رئــاســـة مــجـــلس الــنــواب 
اجــتـمــاعـاً لــلـتــبـاحث بــشـأن األحــكـام

كــمــا تــلــقَّى رئــيس مــجــلس الــنـواب 
بـرقيةَ تهـنئة من رئيس مـجلس الدوما
لـلجمعية الفيـدرالية لروسيا االحتادية
ــنـاســبـة فــيـاتــشـيــسالف فــولـودين 

إعـادة انتـخابه.وجـاء في نص البـرقية
ـنـاسـبـة االنـتـخـاب رئـيـسا (أهـنـئـكم 
جملـلس الـنـواب الـعـراقي وأتـمنـى لكم
ـــاني الـــنـــجـــاح في نـــشـــاطـــكم الـــبـــر

والـتشـريعي).  كـما هـنأ رئـيس مجلس
الـنــواب الـتـشـيـكي مـاركـتـا بـيـكـاروفـا
ورئــيـس مــجــلس الـــشــيــوخ مــيــلــوس
ـنــاسـبـة فــيـســتـرشـيل احلــلـبــوسي 

ـتعـلقـة بتـرشيح مـنصب واإلجـراءات ا
رئــيس اجلـمـهـوريـة. واوضح بـيـان ان
إعالن أسـماء (االجـتـماع تـمخـض عنه 
ـنصب رئـيس اجلـمـهـورية ـرشـحـ  ا
مـن الـــذين تــــوفـــرت فـــيــــهم الـــشـــروط
ــقـبل  بـعـد الــقـانـونـيــة يـوم االثـنـ ا
استكمال اإلجراءات القانونية استناداً
لـقـانـون أحـكـام الـتـرشـيح مـع حتـديد٧
ـقـبل مـوعـداً جلـلـسـة مـجـلس شـبــاط ا
الــنـــواب اخلــاصــة بــانــتــخــاب رئــيس

اجلمهورية). 
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مـن جهـة اخـرى  اعـرب وزير الـتـجارة
الــسـعـودي رئـيس مـجــلس الـتـنـسـيق
الـسـعودي الـعراقي مـاجـد بن عبـد الله
الـقصبي عن تمنـياته لرئيس واعضاء
ان بـالتوفـيق والسداد بـعد اعادة الـبر
تـشـكيل اجملـلس. وجـاء في نص برقـية
الـتــهـنـئـة  (يـطـيب لي أن أبـعث الـيـكم
بــــاســـمـي وبـــاسـم أعـــضــــاء مــــجـــلس
الـــتــنــســيـق الــســعــودي الـــعــراقي من
أطــيب الــتـهــاني اجلــانب الــســعــودي 
ـشاعـر األخوية والـتبـريكـات وأصدق ا
ـناسبة لـكم وألعضاء مـجلس النواب 
تــشــكــيل اجملــلس وإعــادة انــتــخـابــكم
ان  مـتمنيـاً لكم وألعضاء رئـيساً لـلبر
اجملـــلـس وافــر الـــتـــوفـــيـق والـــســداد
ولـلـشـعب الـعـراقي الـشـقـيق مـزيداً من

التقدم واالزدهار). 

إعــادة انــتـخــابه رئــيـســاً لـلــمــجـلس 
مــعــبــرينِ خالل بــرقــيـة الــتــهــنــئـة عن
(اهـتمامهما بتعـميق وتكثيف التعاون

ان العراقي والتشيكي). ب البر
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الـكــبـيـرة الــتي قـامت بـهــا وزارة الـنـفط
ـتمـثـلة بـتـكر عـوائل شـهداء اجلـهاز ا
وتكر ودعم اجلرحى .(  وتخلل احلفل
ـركزية عـرض فلم عن نشـاطات اللـجنة ا
ـــبــادرات لـــدعم احلـــشــد الـــشـــعـــبي وا
اجملــتـمـعــيـة ودورهــا في رعـايــة عـوائل
ــثـقــفـ وذوي الــشـهــداء واجلــرحى وا
االحـتياجات اخلاصـة. من اعداد وتنفيذ
ــكـتب اإلعالمـي فـضال عن عــرض فـلم ا
عن نـــشـــاطــات جـــهـــاز األمن الـــوطــني
بـاالضـافة الى قـصـيـدة شعـريـة للـشـاعر
عــمــر الـــســراي وعـــزف لــفــرقـــة الــقــرب

وسيقية.  ا

كـانت في منـاسبات سـابقـة قدمت الدعم
البــنــاء الـصــنــوف االخــرى من الــقـوات
ـســلـحــة واحلـشــد الـشــعـبـي االبـطـال ا
ـقدم الى مـختلف بـاالضافـة الى الدعم ا
فــئــات اجملـتــمع الــعــراقي واطــيــافـهم 
مـــشــــيـــرا الـى ان هـــذا الــــدعم يــــقـــدمه
الـعامـلون في الـقطـاع النـفطي من خالل
ركزية).  وثمن الية للجنة ا تبرعاتهم ا
الـسـيـد الـوكـيل (الـدور الـداعم لـلـمـكـتب
اإلعالمي في تـنظيم الفـعاليات اخلاصة
بـعـمل الـلـجـنـة. من جـانـبه عـبـر الوكـيل
االداري جلـــهــــاز األمن الـــوطــــني فـــالح
بادرة يـونس عن شكره وتـقديره عـلى ا

آالمــهم).  وقــال وكــيل الــوزارة لــشـؤون
ركزية لدعم االسـتخراج رئيس اللجـنة ا
ـبـادرات اجملتـمعـية احلـشد الـشـعبي وا
ان ألبطال جهاز األمن الوطني دور كبير
في مـواجهة األعداء وكانـوا يقفون بعزم
وقـوة امــام الـتــحـديـات االمــنـيــة وأنـنـا
الـيـوم نـسـتـذكـر أولـئك االبـطـال لـتـكـر
عـوائـلهم بـاالضـافة الى تـقـد الرعـاية
والــدعم لــلــجــرحى االبــطــال فــضال عن
ـتـمــيـزين .  واضـاف تـكــر الـضـبــاط ا
ـركزية تكرم الـسيد الوكيـل ان (اللجنة ا
و تــقــدم الـيــوم الــدعم لــهــذه الــكــوكــبـة
الـبطـلـة من أبنـاء الـعراق الـغـيارى كـما
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اكـد وزير احسـان عبـد اجلبار اسـماعيل
الـنـفط ان الوزارة وتـشـكيالتـهـا حترص
دائــمــا عــلى تــقــد كــافـة انــواع الــدعم
ـــعــنــوي لـــعــوائل الـــشــهــداء ــادي وا ا
ورعــايـة اجلـرحـى و فـئـات اجملــتـمع من
مــثـقــفــ وفــنـانــ وريــاضــيـ  وذوي
االحـتياجـات اخلاصة مـشيرا ان  الدعم
مـــســـتـــمـــر  وهـــو شيء بـــســـيط امـــام
الــتـــضــحـــيــات واالجنـــازات الــتـي يــتم
ـــهـــا   جـــاء ذلك خالل رعـــايـــته تـــقـــد
وحــضــوره االحــتــفـــاء بــتــكــر عــوائل
شـهـداء جـهـاز األمن الـوطنـي واجلرحى
ـتــمـيــزين بـوسـام وعـدد مـن الـضـبــاط ا

االبـــطـــال وهـــديـــة مـــالـــيـــة  والــذي 
تـنـظيـمه حتت شـعار " شـهـداؤنا.. عـزنا
وفــخـرنــا" . اســمـاعــيل (نــقف فــخـورين
ونحن نستذكر أولئك االبطال من ضباط
ومـنـتـســبي جـهـاز األمن الـوطـني الـذين
قـــدمــوا أغـــلى مـــا عـــنـــدهم فـي ســبـــيل
اسـتـتبـاب األمن في الـبالد فـطـوبى لهم
والـفــخـر لــنـا ولـعــوائـلــهم بـهــذا الـعـمل
الـبـطـولي   كـمـا نقـدم دعـمـنـا لـلـجرحى
ن عليهم بالشفاء التام ونسأل الله ان 
ــركـزيــة لـدعم .(  وثــمن (دور الـلــجـنــة ا
ـبـادرات اجملتـمعـية احلـشد الـشـعبي وا
كتب اإلعالمي لتنظيم هذا الفعاليات وا
الـتي يـتم من خالل تـقـد الـدعم لـفـئات
اجملـــتـــمع الـــعـــراقي والـــتـــخـــفـــيف من
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لـعل وقـوفي عـلى كـتب مـهاتـيـر مـحـمـد وخـاصـة عـلى مـوسـوعـته اجلـديدة
مجال رحب للتأمل واصطياد نقاط النجاح وخاصة في رؤيته حول فكرة
الـتـعايـش السـلـمي والـذي أثـمـرته اسـتـثـمـار فـكـرة الـتـعـددية واالخـتالف
ستـمر الذي ال يعـرف العزلة بل شأنه الثقافي والذي طـبيعته كـالسيالن ا
نغلقة االستجابة الدائمة جلـميع األزمات احلاسمة خاصة مع الـتغيرات ا
للدين والتي تتسم بنزعات االنفـتاح في فهم التصورات الدينية والتي لم
ـوحى إليه وب الفـكر الديني الـذي من طبيعـته التعددية تفرق ب الدين ا
ـعـاصـرة الـتـفـسـيـرات ـيـة ا الـثـقـافـيـة والـتي أظـهـرت عـلى الـسـاحـة الـعـا
ية لـلدين الـقائم على الـنظام تـعاندة الـتي شوهت الـصورة العـا ذهبـية ا ا
األخالقي فالـدين في منهج الـقرآن واحـد كمـا ب سبـحانه: (لِـكُلٍّ جَعَـلْنَا
مِـنْـكُمْ شِـرْعَـةً وَمِــنْـهَـاجًـا) لـذا كـان لـزامــا أن تـبـرز احلـضـارة اإلسالمـيـة
ـومـة سـلــوك األفـراد داخل اجملــتـمع بــجـمــيع ثـقــافـاته ولــيـبــرهن عـلـى د
رونة صالحيـته لكونـها تـنظم اجملـتمـعات الكـبيـرة بتـعدد ثقـافاتـها عـلى ا
وعدم اجلمود وفقا لقواعده الكلية الشاملة القابلة للتجديد والتطوير األمر
الـذي لم تـصـله الـثورة الـفـرنـسـيـة عـلى ذيـوعـهـا في إرسـاء مـعـالم حـقوق
ـسـيـحـيـة وحـتى ـواطـنـة إذ أنـهـا لم تــعـتـرف بـاألقـلـيـات الـديـنـيــة غـيـر ا ا
وادعة" يجد أن تأمل في وثـيقة "ا سيحيـة غير الكاثولـيكية وا ذاهب ا با
تحالف مع األنصـار أمة واحدة للمؤمن هاجرين واألنصار واليهـود ا ا
ـكن لـلمـجـتـمع أن يـسـتـمـر عـلى ذلك لـوال نكث ديـنهـم وللـيـهـود ديـنـهم و
الـيــهـود  فــمــنـهج اإلسـالم حـقق الــتـوازن األخـالقي لـيــخـلـق مـنــاخـا من
التـعـايش ال التـنـاحـر والتـعـاون ال التـنـافر لـبـناء الـدولـة واإلنسـان بـرؤية
إسالمية عصـرية وحضاريـة كما وضع رؤيتـها مهاتـير محمـد كون فكرة
التعددية الـدينية مـشروعا حضاري مـهم لبناء الـتعايش السـلمي وحتقيقه
خاصة في بـيئـة هو واقعـها لـذا جند أن الفـكر والـتصور اإلسالمي رعى
فكـرة التعـدد الثـقافي وفق ثـوابته وأخالقـه ارتكز عـلى مصـادره التي هي
الـقـرآن والـسـنـة اإلجــمـاع لـذا جنـد الـقـرآن ال يـتــعـرض لـلـتـفـصـيالت أو
ـتـصلـة بالـقوانـ الختالفـها بـاختالف اجلزئـيات في األحـكام الـشرعـية ا
صالح تاركـا التفصيل في اجلـزئيات إلى السنة البيئات وتغـيرها بتغـير ا
ـصـلـحة واحلـقـيـقة أن مـصـطلح النـبـويـة واالجتـهـاد وفق مـا تسـتـدعيه ا
ـصطـلحـات التي اعـتراهـا الغـموض واخلالف لـكون وجود التـعددية من ا
فرق بـ مصـطـلح "التـعدد" الـذي هـو من طبـيـعة اخلـلق التي خـلق عـليـها

سمى التعددية. البشر في تنوع آراءهم وأفكارهم ا

في زيارة رسميـة قام بهـا رئيس وزراء إقلـيم كوردستـان مسرور بارزاني
ـتـحــدة  الـتـقى خـاللـهـا قــادة هـذه الـدولـة إلى دولـة اإلمـارات الــعـربـيــة ا
ية كذلك من الناحية األمنية همة على الساحت العـربية والعا اخلليجية ا
واالقـتـصـاديـة  وهـذه الـزيـارة هي مــهم لـلـجـانـبـ الـكـوردي واإلمـاراتي.
 واالمارات دولة مهمة في سياساتهـا اخلارجية واقتصادها القوي  وأن
للجانبـ عالقات ثنائـية وثيقة مـبنية عـلى تعاون متـبادل تدعمهـا اتفاقيات
سـتوى الرسمي  كان آخرها زيـارة رئيس إقليم كوردستان ثنائية على ا
 والــــتي كـــانـت هـــنــــاك كـــان هــــنـــاك تــــشـــابـه كـــبــــيـــر بــــ اجلـــانــــبـــ

الكـوردي واإلمـاراتي في مجـاالت الـسيـاسـة واالقتـصـاد وحتى االمـنـية 
وستكون أوجه التـشابه ذات أهمية قـصوى في نقل العالقات الـثنائية إلى
أبـــعــــاد أكـــثــــر تـــقـــدمًــــا في مــــخـــتـــلـف اجملـــاالت. اتــــســـمت الــــعالقـــات
الكـورديـة اإلمـاراتـية في الـسـنـوات االخيـرة بـالـتـقارب  بـسـبب الـثروات
الطبيعية للجانب  واالقتـصادات القوية والبناء واالعمار  باإلضافة إلى
ــوقع اجلــغــرافي الــرصــ بــ اإلمــارات وكــردســتــان  حــيث تــمــتــلك ا
ـوارد الـطـبـيـعـيـة والـقـوى العـامـلـة بـاإلضـافـة إلى مـنـاطـقـها كـوردسـتان ا
ـوذجيـة في العـالم حيث اخلالبة لـلسـياحـة  واإلمارات دولـة اقتـصـادية 
تتمتع باقتصاد قوي واستغالل األراضي الصحراوية لإلعمار والتنمية..
 تعزيز العالقات العميقـة ب أبوظبي ودبي من جهة  واإلمارات بشكل
عام  مع إقـلـيم كوردسـتـان بشـكل كـبيـر من خالل الـتواصـل  والتـشاور
ـستقـبل سيشهـد انفتـاحاً أكثـر حيوية من . وأن ا ستمـر ب احلكـومت ا
اجلانب  ال سيما في مجال االقتـصاد  واجلهود الكبيرة اجلبارة التي
ـتـحــدة جتـاه كــوردسـتــان خـيـر دلــيل عـلى تـبــذلـهـا اإلمــارات الـعــربـيــة ا
اسـتـمـرار تـلك الــعالقـة إلى األفـضل. تـواصل دولــة اإلمـارات سـيـاسـتـهـا
ـنظـمات سـاعدات  ال سـيـما الـتعـاون القـائم ب ا االنسـانيـة في تقـد ا
اإلنسانـية الـرسميـة االماراتـية ومـنظمـة بارزاني اخلـيرية  وفي مـقدمـتها
ناطق اقليم كوردستان سـاعدات اإلنسانية لالجئ فـي ا مسألة تقد ا
ا يـثبت والعـمل الدؤوب عـلى مـعاجلـة واقع األزمـات 
أن الطرفان لعبـتا  أدواراً إنسانيـة كبيرة في تقد
سـاعـدات لـلـجـميـع دون استـثـنـاء. وهـذا يـدل على ا
صدق اجلـانـب فـي العـمل من أجل تـقـد األفضل

للمنطقة بشكل عام .
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لـتنظيم وضع الـالجئ في العراق من
خالل فـريق عمل مشـترك ليـتم عرضها
عـلـى رئـيس مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى

الكاظمي). 
كـما بحث األعـرجي والسفـير اإلسباني
اجلـديـد لـدى بـغـداد بـيـدرو مـارتـيـنـيـز
افــيـال مــلف مـخــيم الــهـول احلـدودي
ومـشـاركة إسـبـانيـا في دعم الـعراق من
خـالل حـلـف الــنــاتــو.وذكــر الــبــيـان ان
(األعــرجي رحب خالل الـلـقــاء بـسـفـيـر
إسـبـانـيـا اجلديـد  مـتـمنـيـا له الـنـجاح
ـــوفــــقـــيـــة في عـــمــــله كـــمـــا جـــرى وا
اســتـعــراض الــعالقـات الــثـنــائـيــة بـ
ـا يـخـدم الــبـلـدين وسـبل تـطــويـرهـا 
( مـصالح البلدين والشـعب الصديق
وأضـــاف أن (اجلــانـــبــ تــطـــرقــا إلى
األوضــاع الـــســيــاســيـــة واألمــنــيــة في
ـنـطقـة والـعالم فـضال عن بـحث ملف ا
مـــخــيم الـــهــول احلــدودي ومـــشــاركــة
إســـبـــانــيـــا في دعـم الــعـــراق من خالل

حلف الناتو).
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نــاقــشت مــســتــشــاريـة األمـن الـقــومي
مـحاور الرؤية الوطنـية لتنظيم اوضاع

الالجئ بالعراق.
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس إن
ـــســـتـــشـــار قـــاسم األعـــرجـي تــرأس (ا
اجـتمـاعا لـلجـنة الـدائمة لـالجئ ضم
الوكيل األقدم لوزارة اخلارجية و نائب
رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الالجئ
ـثل وكيـل جهـاز اخملابرات الـوطني و
تركز الـعراقي وسكرتير اللـجنة الدائمة
بـــشــأن الــرؤيـــة الــوطـــنــيـــة لــتــنـــظــيم
اوضـــاعــهـم في الــعـــراق) واضــاف ان
ـــنــــاقـــشـــة وضع (االجــــتـــمـــاع يــــأتي 
الـالجـــئـــ فـي الـــعـــراق وفـق قـــانـــون
اللجوء  51 لسنة 1971  وآليات تطوير
عـمل اللـجنـة الدائـمة لـشؤون الـالجئ
ـا يــنــســجم مع وتــفــعــيل مــهــامــهــا 
ـصـالح الـوطـنـيـة والـتـزامـات الـعراق ا
الـدوليـة) واوصى االجتمـاع بـ(إنضاج
ــطــلــوبـة مــحــاور الــرؤيــة الــوطـنــيــة ا

ــراقــبــة تــصـــمــيم وتــصــنـــيع أبــراج ا
ُراقبة الذكية) مؤكدا ان (إرتفاع برج ا
عـن األرض حــــتى مـــــســــتـــــوى نــــظــــر
راقب يبلُغ خمسة االف ملم الـشخص ا
ـراقـبة  وهـنـاك إمـكـانـيـة لـرفع غـرفـة ا
بـواسطة منـظومة هيدرولـيكية) وتابع
ــكـن حتـمــيــلهُ داخل ان (أقــصى وزن 
الــكـابــيـنــة يـبـلُغ 355 كــيـلــوغـرام كـغم
وبـذلك يـكـون وزن الـكابـيـنـة مع احلمل
الف و 500كــيـلـوغـرام مـع تـوفـر االلـيـة

ـيكانيـكية لتثـبيت العربـة عندَ صعود ا
الــبـرج وإمـكــانـيـة الـتــحـكم بــالـصـعـود
ـراقبة والـنزول لـلبرج من داخـل غرفة ا
ـثـبت ومـن خِالل الـبـورد الــكـهـربــائي ا
راقبة عـلى شاصي البرج خارج غرفة ا
وتـزويـد الـبـرج بـأربع إطـارات مع هوك
سـحـب وسـلم لـلـخـدمــات) مـشـيـرا الى
(إســــتـــخــــدام زجـــاجــــا مـــدرعــــا ضــــد
الـرصــاص  مع وجـود أجـهـزة مـلـحـقة
كـمـنـظـومـة كامـيـرا مـراقـبـة حـرارية مع

الـشـركة هي ارتـفاع سـعر الـدوالر الذب
ـواد االولـيـة تـســبب بـارتـفـاع اسـعـار ا
اخلـاصـة بالـصـناعـة الـدوائيـة) مـؤكدا
(حــاجـة الـشــركـة الى قـوانــ وانـظـمـة
خــاصـة كــونــهـا الــشـركــة احلــكـومــيـة
الـوحـيدة الـتي انشـأت على انـها تـكون
داعــمـة لالقـتـصـاد الــوطـني والـفـرد من
حــيث الـقــدرة الـشـرائــيـة) ومـضى الى
الــقــول (اهـمــيـة وجــود قــرارات فـعــالـة
لـدعم مـنـتـجـات ادويـة سـامـراء من قـبل
ـركـزية اضـافة الـى تعـظيم احلـكـومة ا
ــــــواد الـــــــعـــــــقــــــود اخلـــــــاصـــــــة بـــــــا
بـاعـة الى الصـحة ومـسـتحـضراتـهـا ا
بـحيث تكون لها اخلصوصية بالتعامل
عـــبـــر حـــجم الـــتـــعـــاقـــدات واالســـعــار
اخلـاصة بادوية سامراء) ولفت الى ان
(أدويــة ســامـراء هي مــؤســسـة لــيـست
ربحية فقط ولم تُنشَأ على هذا األساس
ــا داعـمـة لــتـحـقــيق األمن الـدوائي وإ
اخلـاص بالعراق). فيـما كشفت الوزارة
عن إمـكـانـيـاتـها في تـصـمـيم وتـصـنيع
راقبة الذكـية واإلستعداد على أبـراج ا
ـؤسـسـات الـعـسـكـريـة رفـد اجلـهـات وا
واصفات واألمـنية بهـذهِ األبراج وفق ا
ـطلوبــة .وأوضـحَ بيان للـوزارة تلقته ا
(الـــزمــان) امس ان (الــشـــركــة الــعــامــة
لــلـصـنـاعــات الـهـيـدرولــيـكـيـة الــتـابـعـة
تمتلك ورشا متكاملة ومالكات للوزارة 
هـنـدسيـة وفنـية مُـتـخصـصة في مـجال
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شـاشة عرض وحاسبة البتوب وأجهزة
إتــصــال إضـافــة إلى إمــكــانـيــة تــزويـد
الـــبـــرج بــجـــهـــاز تــدفـــئـــة وتــبــــــــريــد

مُناسب).
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واسـتـطـرد البـيـان بـالقـول ان (تـصـميم
وتـصـنـيع البـرج يـتم بـجهـود وخـبرات
الكات الـهنـدسية مـحلـية خـالصـة من ا
والـفنـية في الـشركـة وبإسـتخـدام مواد
قـــيـــاســــيـــة وخـــامـــات حـــديـــديـــة ذات
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انـتجت الشركة العـامة لصناعة االدوية
ـستـلـزمات الـطبـية سـامراء الـتابـعة وا
ـــــعـــــادن  لـــــوزراة الـــــصــــــنـــــاعـــــة وا
زمنة مـستحضرات خاصة باالمراض ا
ألول مــرة في الـعـراق. وقــال مـديـر عـام
الـشـركة خـالد مـحيي في تـصريح امس
إن (هــنــاك إقــبــاالً واســعــاً في الــسـوق
واطن على منتجات ادوية احملـلية وا
الـشركة والسيمـا بعد االهتمـام بعملية
الـتـعـبئـة والـتـغلـيف  فـضالً عن إنـتاج
مــســتــحــضــرات جــديــدة ألول مــرة في
الـعـراق ومـنـهـا مـسـتـحـضـرات خـاصـة

زمنة). باألمراض ا
ÍdNý ÃU²½≈

واضـــاف ان (نـــحـــو ثـالثـــة مـــلـــيــارات
ـلــيـار بــلـغت كــمـيــة االنـتـاج ونــصف ا
شــهــريـاً لــلـبــرامج الــتي يــتم وضـعــهـا
لـلمستحضرات كافة من أشربة ومراهم
وحــبــوب وكــبـســول  جتــهــز االسـواق
احملــلـيـة ولـوزارة الــصـحـة) مـؤكـدا ان
(اسـتـيـراد األدويـة من اخلارج بـعـضـها
يــدخل عن طـريق االسـتــيـراد والـبـعض
ـا أثـر بـشـكل اآلخــر عـبـر الـتـهــريب  
ـنـتج الـوطـني وخـاصـة مـبــاشـر عـلى ا
ادويــة سـامـراء) مـشـددا عــلى (تـفـعـيل
ـنـتج الـوطـني) وتابع قـانـون حـمـاية ا
ان (الـــصـــعــوبـــات الــتـي تــواجـه عــمل

WO c « W³ «d*« Ã«dÐQÐ WOM _«  U ÝR*« b — U¼œ«bF²Ý≈ bÒ Rð WŽUMB «

ـــيـــة وإنَ لــلـــشـــركــة مـــواصـــفــات عـــا
اإلمــكــانــيــة لـتــنــفــيــذ األبـراج وحــسب
سـتفيــدة). وَبحثـت مـتطـلبات اجلـهة ا
هــيـئــة الـبــحث والـتــطـويــر الـصــنـاعي
الــتــابـــعــة إلى الــوزارة الــصــنــاعــة مع
جـمعـية الـصنـاعيـ اللـبنـانيـ آليات
ُــشـتـــرك. وذكــر الـبــيـان ان الــتــعـاون ا
(مــديــر عــام الــهــيــئــة أحــمــد يــونـس 
الــتــقى رئــيس جــمـعــيــة الــصـنــاعــيـ
ــراكـز الــلـبــنــانـيــ بـحــضــور مـدراء ا
ّ إسـتـعـراض نـشاط الـبـحـثـيـة حـيث 
ـراكز الـبـحثـيـة التـابـعة لـها الـهـيئـة وا
وإمــكـانـيـاتــهـا ونـتـاجــاتـهـا الـعــلـمـيـة
إضـافة إلى عـرض النـشاطـات البـحثـية
الــتـطـبــيـقـيـة فـي اجملـاالت الـصــنـاعـيـة
ونـشاط احلاضنة التكنولوجيـة) وأكـدَ
يـونس ان (الهـيئـة مُستـعدة لـفتح آفاق
الــتـعــاون الـعــلــمي والـبــحـثي وتــبـادل
األفــــــكــــــار واخلــــــبـــــرات فـي مــــــجـــــال
ــا يــخــدم شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
أعـــربَ رئـــيس الــــوزارة). من جـــانـــبـه 
جـمــعـيـة الـصـنـاعـيــ الـلـبـنـانـيـ عن
(الـرغــبـة بـالـتـعـاون اجلـاد في مـجـاالت
الـصنـاعـة والبـحوث الـعلـميـة وتشـكيل
فـرق مُـشـتـركة لـلـتـعـاون في إجنـاز عدد
ــشـاريع الـبــحـثـيـة والــصـنـاعـيـة) من ا
مــســتــعــرضــاً (عــدد من األعــمـال الــتي
ــكن ان يــكــون لــهــا دور في تــنـشــيط

شتـرك). التعاون ا

بغداد
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احذر وال تتـسرع وتـريث قليـالً في قرارات االنفـصال عـند حدوث اي من
شكالت االسريـة بينك وب شـريك حياتك الـزوجية ال سيـما اذا اجنبتم ا

ذريه.
ودة والرحمة بصورة واستدرك عندها ان الله سبحانه وتعالى قد جعل ا
فـطـريـة ذات خـصـوصـيـة بـيـنـكــمـا جتـسـدهـا جـودة الـعالقـات الـتـكـامـلـيـة
ـسـؤولــة جتـاه احملــافـظـة عــلى اسـتــقـامــتـهـا االنـســانـيـة وتــضـحــيـاتـكـم ا

ومتها. ود
ـسـار الــصـحــيح او انـقـطــعت فـان ذلك فـان انـحــرفت تـلـك الـعالقـة عـن ا
سيسري على تـشويه العالقة االنـسانية الـترابطية بـ افراد االسرة كافة
ا ارادها الله ان تكن فلم ولن تكن تلك العالقة مستقـرة كما هي مقارنة 
كـان ان يـتـخلى كـل منـكـمـا عن اي فرد من في انفـسـنـا فـمن السـهـولـة 
افـراد اســرته بل حــتى الــذريــة الـتـي اُنْـجــبت قــد يـبــتــعـد
افـرادهـا و يـنـقـسـم بل يـنـقـطع بـعــضـهم عن الـبـعض
االخر اذا توافرت عالقـات او مواقف حيـاتية اخرى
مـغــريــة مـقــصـودة او غــيــر ذلك تـســهم في اشــبـاع

رغباتهم بطرائقها اخملتلفة.

خالد محيي

برهم صالح
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أســتــقــبل مــحــافظ الــنــجف مــاجــد
ــمــلــكـة الــوائــلي الــقـنــصل الــعــام 
الــبـحـرين عــبـد الـلــطـيف بن جـاسم
السـكران  وقدم الـسكـران باقة ورد
ناسبة تسنمة منصبه . للوائلي 
وقال احملـافظ أنـنا (حـريصـون على
تـوطيـد الـعالقـات الثـنـائـية مع دول
ـــا يـــحــقق الـــعــالم  والـــتـــعــاون 

مصلحة النجف ).
من جـــانـــبـــة أوضح الـــســـكــران ان
(هــدف زيــارتــنــا لــســعـادة احملــافظ

ناسبة تسنمه تقد التهاني له  
مــنــصب احملـافـظ وإدارة احلـكــومـة
احملــلــيــة  مــتـــمــنــيــاً له الــتــوفــيق

والنجاح بعملة اجلديد) .
وأكـــــــد احملـــــــافـظ في تــــــــصـــــــريح
لـلمـحـافظـة أمس (نـرحّب بالـقـنصل
الـــبــحـــريـــني في مـــديــنـــة الـــنــجف
األشـــرف  وأنــــنـــا حـــريــــصـــ كل
احلــرص عــلـى تــوطــيـــد الــعالقــات
الثنـائية مع دول العـالم  والتعاون
ـــا يـــحـــقق مـــصـــلـــحـــة الـــنـــجف
ــواطــنــ  ونــعــمل عــلـى إعـادة وا
احلـركـة الـسـيـاحـيـة في احملـافـظة 

والـــوقــوف الـى جـــانب احلـــكـــومــة
احمللية ألن النجف مدينة اجلميع).
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الفتاً إلى (أننا نـسعى لعودة الناقل
الــوطـــني الــبــحـــريــني لــلـــعــمل مع
ــطــار الــنــجف الــعــراق  وعــودته  
الـدولي  وقـد سـعـيـنـا لـرفع احلـظر
العب الـــدولـــيــة فـي الــنـــجف عـن ا
وكــربـالء ) .وأعــلــنت دائــرة شــؤون
ـركـز االقـلــيـمي اجلـنـوبي االلـغــام ا
اركي فيهـا  عن أطالع السفـير الد
عــلى واقع الــتـلــوث في قــضـاء شط
الـعــرب ضــمن مـحــافــظـة الــبــصـرة
ـنفـذة من ـسح واألزالـة ا وأعـمـال ا
ـاركيـة في قـبل مـنـظـمة DRC الـد
ذكور  وأوضح مـدير عام القضـاء ا
دائـرة شؤون االلـغـام ظـافر مـحـمود
ــركـز خـلف الـى أسـتــقــبــال مـديــر ا
االقــلـيـمي اجلــنـوبي نــبـراس فـاخـر
ــاركي الــتـــمــيــمي لـــلــســفــيـــر الــد
ومـرافــقــيـه  أثــنـاء زيــارتــهـم  الحـد
لـوثة بـاخمللـفات واقع الـزراعيـة ا ا
احلـــربــيــة  في قــضــاء شط الــعــرب
ـاركية كـلفـة منـظمة DRC الد وا
من قـــــبل دائـــــرة شــــؤون االلـــــغــــام
ــسح والــتـطــهـيـر بــأجـراء أعــمـال ا
عـليـها الفـتاً الى  قـيـام السـيد مـدير
ـركـز االقــلـيـمي اجلـنـوبي بـتـقـد ا
عـبارات  الـشـكر والـثـناء   حلـكـومة
ـارك عــلى كل ــلـكــة الــد وشــعب 
ـقـدمـة لـبـرنـامج أعـمـال جـهـودهــا ا
األزالة في العـراق عمومـاً وحملافظة
الــبــصــرة بــشـكـل خـاص فــضالً عن
االســـتــعــراض الــدقــيق الــذي قــدمه
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بـالرغم مـن مضي خـمـسون عـامـا ونيفٍ
عــلى قــصــيــدة الــشـاعــر عــبــد احلــمــيـد
الـــســمــاوي (فـــوق أثــبــاج الــطـــبــيــعــة)
بربـاعـياتـها الـ 124 التي رد فـيهـا على
قــصــيـــدة الــشــاعــر إيــلــيــا أبــو مــاضي
(الــطالسم وربــاعــيــاتـهــا الــبــالــغـة 71)
وتــنــتـــهي بالزمــة لـــست أدري بــعــد كل

رباعية .
 فـهي مـا زالت تـثـيـر أهـتـمـام الـبـاحـث
ــهــتــمـــ بــالــشــعــر والــشــأن األدبي وا
عـاني الـبلـيـغة ألهـمـيتـهـا الفـلـسفـيـة وا
الـتي تـنـطـوي عـلـيهـا أبـيـات الـسـماوي.
فـقد صـدر حـديثـاً عن دار الـعـطار في قم
االيرانـية كـتاب للـباحث عـبد نور مـنشد

بواقع 515 صفحة من احلجم الكبير.
ـــوســوم(مـن ال يـــحــضـــره اإللـــهــام)  وا
ويـتـألف من ثالثـة فصـول االول يـتـناول
قـصــيـدة (فـوق أثــبـاج الــطـبـيــعـة ) وقـد
ـنظـومة العـقديـة االسالمية تنـاول فيه ا
في الـقـصيـدة مـستـشـهداً بـآيـات قرآنـية

واحاديث نبوية وروايات آل البيت.
 فـيــمـا تـنــاول الـفـصـل الـثـانـي مـبـاحث
ـعـرفة  مـاهـية ـوت الـعـلم وا احلـيـاة وا
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االفـكــار الــنـفـس كـمــا وردت في الــقـرآن
ـــــبـــــاحث وردت في الـــــكـــــر .. الـخ وا
الـقـصـيـدة شعـراً و حـلـلت بـحثـاً . فـيـما
تـناول الـفصـل الثـالث قصـيـدة الطالسم
للشاعر إيـليا أبو ماضي الـتي رد عليها

الشيخ عبد احلميد السماوي. 
قـد تـنــاول الـبـاحث بــالـنـقــد ابـيـات ابـو
مـاضـي كـمــحـاكــمـة فــكـريــة افـتــراضـيـة
لــدحـض فـكــرة الــشك والــريـب واالحلـاد

التي تبدو في قصيدة الطالسم.
و يـــرى الـــبـــاحث في مـــقـــدمـــته أفـــكــار
الـربـاعـيات تـنـاغـمت فـيمـا كـتـبت و لكن
الشيخ السماوي كان يلبس ثوب الشعر
بـوزنه و قـافـيته  ,بـيـنمـا تـلـحـفت -أنا-

النثر محاوراً السر وصائناً  لألمانة.
عاني وجاء الـكتاب الهـتمـام الباحث بـا
الــفــلــســفـيــة و االدبــيــة الــتي وردت في
قـصـيـدة الـسـمـاوي ,إذ كتب 124 مـقاالً
بعدد رباعـيات السماوي  ,فكانت فصالً
من فـــصــول مــادونه ووســمه  بـ ((من ال
يـحــضـره اإللـهــام )) الـذي يــتم تـبــويـبه
وفق ما جاء في  فـصول الكـتاب الذي ال
يـتـؤام  مع طـروحـات الفالسـفـة الـسـائد
عبد احلميد السماويمــغـايــرة لــتــلك الــطـروحــات الــفالســفـة

تـحور اجلـديد في نـحسـر تفـشي ا
الـفـتـرة احلـالـيـة عـلى اقـل تـقـدير )
.وتـــقــول ســنـــاء عــبـــد الــرحــيم ام
لـــثالثـــة اطـــفـــال في االبـــتـــدائـــيــة
والروضة ان (العراق له جتربة في
وبـاء كـورونـا مـنـذ اكـثـر من عـام
وكـيف اتـخــذت الـتـربــيـة اجـراءات
ومـــنـــهـــا الـــتــعـــلـــيم االفـــتـــراضي
واالمـتـحـانـات االفـتـراضـيـة والـتي
اثـرت سـلـبا عـلى مـسـتوى ابـنـائـنا
دراسيا ونفسيا وجعلتهم يكرهون
مـدرسـتهم بـسـبب االجـرائـات التي
ـرض ولكن التقيهم من تقيهم من ا
ستوى العلمي والنفسي لطلبتنا ا
لـــذا انـــاشــد الـــتـــعـــلــيم واوالدنــا 
الـتـربـوي ووزارة الـصـحـة بـاخـيار
جلان خاصة من االسـتاذة الكفؤين
لــيــضــعــوا دراســة ومــنـهــاج عــمل
مـنــاسب اليــؤثـر عــلى مــسـتــويـات
الـتالمــيـذ ويــحـافظ عــلى حـالــتـهم
الـنـفـسيـة لـغايـة انـتـهاء وانـحـسار
الـــــوبـــــاء وان الـــــعــــودة لـــــنـــــفس
االجـراءات الــتي كــانت تــسـتــخـدم
قــبل عـامــ يــعـنـي الـقــضــاء عـلى
ــسـتــوى الــتـعــلــيـمي والــنــفـسي ا
لـلـتـلـمـيـذ والطـالـب الـذي يـتـعرض
لـضـغـوطـات نفـسـيـة جتـعـله يدخل
فـي خــــانــــة االمــــيــــة والــــتــــســــكع
بالـشوارع السـامح الله  نـعم نحن
والــعــائــلـة واالســرة الــتــعـلــيــمــيـة
والــتـربــويــة بــرمــتــهــا مــطــالــبـون
ــنـــاســبــة في بـــايــجــاد احلـــلــول ا
تــواصل ابــنــائـنــا عــلى مــقــاعـدهم
الـدراسـيـة  بـالـتــالي يـسـتـطـيـعـون
ــتــحــور اجلــديــد الـــتــغــلب عــلـى ا
لـينـعمـوا بـسالم وحب وامن ) .اما
االستـشاري الـتربـوي صاحب عـبد
الله من تربية الكرخ فيقول (الننكر
ـــتـــحـــور اجلـــديـــد ان الـــوبـــا ء وا
اخــتــرق مـدن ومــحــافــظـات مــنــهـا
شـــمــــال الـــعــــراق الـــتي ســــجـــلت
اصـــابـــات والنـــنـــا قـــلـــقـــ من ان
تـحور اجلـديد الذي يـشبه كـثيرا ا
ـوسـمــيـة ســيـصـيب االنـفــلـونــزا ا
مـــعـــظم اطـــفـــالـــنـــا البـــد من اخـــذ
التـدابير واالحـتياطـات دون تفشي
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أثار تفشي  وباء كورونا في عموم
دول الــــعــــالـم والــــوطن الـــــعــــربي
وبـضـمـنــهـا الـعـراق قــبل اكـثـر من
عـامـ والـذي تـسبب بـالـغـاء اكـثر
من نـصف الدوام الـتعـليـمي لطـلبة
ــدارس ـــعـــاهـــد وا الــكـــلـــيـــات وا
االبـتـدائـيـة وحتـولـهـا الى تـطـبـيق
افـتـراضي عـبـر االنـتـرنـيت  سـلـبا
ـــراحل الــدراســـيــة عـــلى جــمـــيع ا
فـضال عن االصـابـات الـتي تـعرض
لـــهــا الــطــلــبــة في عــمــوم الــعــراق
مـاشـجع عــزوف الـطـلــبـة وخـاصـة
ـــراحـل الـــدراســــيــــة اولـــيــــة من ا
االلتزام بساعـات الدوام خشية من
ـتـحـور كـورونـا الـذي اصــابـتـهم 
صـــار شـــغل االســــرة الـــعـــراقـــيـــة
وبــالـرغم من االجـراءات الــوقـائـيـة
والصحية وتطبيق تعليمات وزارة
الــصــحــة في الــوقــايــة من الــوبـاء
كــارتـــداء الــكــمــامــات والــقــفــازات
ـعـقمـات الـطبـيـة لكن واسـتـخدام ا
الـــقـــلـق ظل يـــرواد اولـــيـــاء امـــور
راحل الطـلـبة وخـاصة الـذين في ا
االبـتـدائــيـة بـالــتـالي مـنع غــالـبـيـة
الطلبة من الدوام اليومي اثر سلبا
سـتوى التـعليـمي والنفسي على ا
في حــيـاة اطـفـالـهم الـذين مـازالـوا
قـلـق مـن دخول الـهـجـمة الـرابـعة
من مـتحـور(اوميـكرون) الـذي غزى

العالم والوطن العربي.
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 وتـــشــــيـــر االحــــصــــائـــات الى ان
ــتـــحــور الـــعـــراق اصــيـب بــهـــذا ا
اجلـديـد خـاصـة ان اعـراضه تـشـبه
حلــد كـــبــيــر اعــراض االنــفــلــونــزا
ـوســمـيــة الـتي تــصـيـب االطـفـال ا
مثلمـا تصيب الشـباب وكبار السن
 وزارة الــصــحــة االن قــلــقــة عــلى
مـسـتــقـبل الــدراسـة والـتــعـلـيم في
الــعـراق تــارة مــايـيــلـغــون الــعـطل
االسـبـوعـيـة وتـارة مـايـقـلـصـونـهـا
ويـجعـلـون االمتـحانـات افـتراضـية
وعــبـر االنــتـرنــيت لــلـحــيـلــولـة من
ـــدارس اخــــتالط الـــتـالمـــيــــذ في ا
وريـاض االطــفــال مــااقــلق اولــيـاء

امــور الـــطـــلــبـــة الــذيـن شــجـــعــوا
ابـنـائهم عـلى تـرك مـقاعـد الـدراسة
ـتــحـور اجلــديـد حلـ انــحـســار ا
وعـــودة الــــتالمـــيــــذ الى مــــقـــاعـــد
الـدراسـة بعـد الـتـاثيـرات الـسلـبـية
على مستواهم التعليمي والنفسي
حــاصــة ان مــنـظــمــة الــيــونــسـيف
اعـلنت قـبل ايـام ان العـراق جتاوز
خـط الــــعـــشــــرة مـاليـــ امـي بـــ
شــــــرائح اجملــــــتـــــمـع واالطـــــفـــــال
خـصوصـا وهـذا ارقم اقـلق االسرة

التربوية والتعليمية .
( الـزمـان ) اسـتـطـلـعت اراء اولـياء
الـطلـبة عن الـيـة االجراءات في ظل
ـتـحـور اجلـديد انـتـشـار وتـفـشـي ا
الـذي يـشـبه حلـد كـبـيـر االنـفـلـونزا
واطن حـيدر سـعيد وسـوميـة . ا ا
ـتـحور الـشاله يـقـول ( يـقـيـنـا ان ا
اجلـديـد اومــيـكــرون تـسـبـب بـقـلق
وخوف في نفوس العائلة العراقية
وبـكل تاكـيـد ان وزارة الصـحة هي
االخـرى قــلـقــة الرتــفـاع االصــابـات
والقـلق شمل وزارة الـتربـية وكيف
يتخذون الـتدابير للـحد من انتشار
الــوبــاء بــ الــتالمــيــذ وان الــغـاء
الــدوام في بــعض االيــام وتــاجــيل
االمتـحانات لـيس احلل االمثل النه
ـــســتــوى ســيــؤثـــر ســلــبـــا عــلى ا
الـتعلـيمـي البنائـنا خـاصة اني اب
لـثالثـة اطفـال في مـراحل ابتـدائـية
مــخـــتــلـــفــة والــتـــاجــيـل وااللــغــاء
سـيـعـرض مـسـتـويـاتـهم الـدراسـية
الى االربـــاك نـــاهــيـك عن احلـــالــة
الـنـفسـيـة الـتي ستـؤثـر سلـبـا على
ستـقبل وبـالتالي تصـرفاتـهم في ا
نــــخـــســـر مـــســــتـــواهم الــــعـــلـــمي
والــتــربـوي ) ويــضــيف ( مـن هــنـا
اطــالب وزارة الــتـربــيــة بـاخــتــيـار
اخصائـي وتربـوي من اصحاب
الشـان بوضع خطـة تربويـة التؤثر
عــلى مـســتـوى الــتـلــمـيــذ الـعــلـمي
وكــذلك اخــتــيــار اســاتــذة في عــلم
الــنــفس اليــجــاد حـلــول مــنــاســبـة
التـؤثـر عـلـى نـفـسـيـة الــتـلـمـيـذ في
ستقـبل بذلك ومع متـابعة اولياء ا
ـكن ان امــور الـطـلـبـة وعـوائـلـهم 
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ـب فيه واقع التلوث في التميمي ا
ـنـطـقـة اجلنـوبـيـة وطـبـيـعة عـمـوم ا
التـحديـات التي تـعتـرض سيـر عمل
بذولة البرنامج باالضافة للجهود ا
من قــبل  كـافـة اجلـهـات الــتـنـفـيـذيـة
العـامـلة في هـذا اجملال وايـضاً فـقد
تــم الـثـنــاء من قـبل الـتـمـيـمي  عـلى
ـقــدمـة مـن قـبل مــنـظــمـة اجلـهــود ا
ــاركي احـد مــجـلس الـالجـئــ الـد
الشـركاء الرئـيسـ لبـرنامج شؤون
االلغام الـوطني  العـمالهـا في مجال
تطهير االراضي الزراعية والسكنية

في عموم محافظة البصرة).
و قــد حـضــر الـلــقـاء كل مـن  الـكـادر
الــعــمــلــيـــاتي لــلــمــركــز  االقــلــيــمي
اجلــنــوبي في مــحــافــظــة الــبــصـرة
ـنظـمة الك العـمـليـاتي  فـضالً عن ا
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وحــذرت مـديـريـة بـيــئـة مـيـسـان من
مخاطر بيئية تهدد التعدد اإلحيائي
في هــور احلــويـــزة شــرق مــيــســان
بـسبب عـودة انـحسـار الـتصـريـفات
طلقة بإجتاه األهوار فضال ائية ا ا
عن عــدم وجـــود تــأثــيـــرات كــبــيــرة
ـطـرية ـوجـة ا ـياه جـراء ا بـنـسب ا
التي لم تـسعف األهـوار التي تـشهد

شحة مياه نسبية.
ــديــريــة في بــيــان تــلــقــتـة وقــالت ا
"الزمان  " إنهـا (شكلت جلنـة لتقييم
ـــائي في هـــور احلــويــزة الـــوضع ا
وبــركــة أم نــعــاج الســـتــبــيــان واقع
سطحات التنوع اإلحيائي في تلك ا
ـائــيـة الـطـبـيـعـيـة إال أن الـتـحـسن ا
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قال الشاعر :
ال بُدَّ أنْ يُقطَعَ خيطُ الباطِلْ
ُنَاضِلْ وذاكَ ما يسعى له ا

-1-
كانت العادة عند العرب أنَّ كل مولود يـولد لهم يسمّى  ويكنّى  ويلقّب 

فقد يسمّى ( صاحلاً ) 
كارم )   ويكنّى ( بأبي ا
قدام مثالً )  ويلقّب ( با

ولودة بنتاً فتكنّى مثالً ( بأمّ البركات ) . أمّا اذا كانت ا
-2-

واللقب : ما دَلَّ على رفعة أو ضعةٍ .
فقد لقب االمام علي بن احلس ( عليه السالم ) ( بزين العابدين ) .
بينما لقّب مروان بن احلكم ( بخيط باطل ) كما أنَّ الناس اذا ذكروا 

( مروان بن احلكم ) قالوا عنه ( الوزغ بن الوزغ ) 
-3-

والسؤال اآلن :
سلم بعد  كيف تمت عملية تنصيب ( الوزغ بن الوزغ ) خليفةً على ا

( معاوية بن يزيد بن معاوية ) ?
قام الرفيع ? كيف يعتلي خيط الباطل هذا ا

واجلواب :
انـهـا أالعـيب الـسـيـاسـة الـتـي تـخـتـرق اخلـطـوط احلـمـراء كـلـهـا وال تُـذْعِنُ

قتضيات الدين والعقل ...
-4-

ـروان بن احلكم هو (عـبد الـرحمن بن احلكم) ويذكر لـنا التـاريخ انّ أخاً 
وقف منددا باختيار اخيه للخالفة فقال :

حلا اللهُ قوماً أَمرُّوا خيطَ باطلٍ 
نعُ  على الناسِ يُعطي ما يشاءُ و

وهذا يعني :
انّ كلمة احلق لن تموت 

نعم انها قد تغيب عند الكثيرين 
وقد دوّت كلمة احلق مـن ( عبد الرحمن ) بـحق أخيه ( مروان ) في سمع

الزمن .
-5-

ولم يـكن مـروان وَحْـدَهُ خيـطـاً لـلـبـاطل فـخـيـوط الـباطـل موجـودون في كل
عصر ومصر  وال سيما في " العراق اجلديد " .

فقـد تسـلل أضـرابه الى مواقع سـلـطويـة مهـمة  فـيـما ركن آخـرون وحيل
بينهم وب خدمة الدين والـشعب والوطن ال لشيء االّ ألنهم أحرار يأبون

الذيليه والرضوخ ألصحاب الكيانات النافذة ..!!
-6-

وليس ثمة من مجـموعة بشـرية في شرق األرض أو غربهـا ترتضى تَسلّطَ
ـرارة والـعـنـاء  جـزاءً عـلى مـا خـيـوط الـبـاطل عـلـيـهــا االّ وذاقت كـؤوس ا

اختارته .
-7-

وبصراحة :
مالم يـقـطع الـشعب الـعـراقي خـيوط الـبـاطل الذين

عاثوا فساداً في البالد والعباد .
رهقة وااليام العجاف . فليس هناك االّ الفصول ا
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إيليا أبو ماضي

السـائد حـول احلياة  ,فقد طـرحها وفق
مـــعــــاني ومـــدلــــوالت مـــغـــايــــرة لـــتـــلك
الــطــروحــات الــتي تــنــســجم مع رؤيــته
االسالمـــيـــة من خالل الـــنص الـــقـــرآني
واحلديث النبوي. أما استخدامه بعض
ـصـطـلـحـات الـفـلـسـفـيـة فـهي من بـاب ا

ـــشـــتـــركــات الـــلـــفـــظـــيـــة و لـــيس من ا
عنوية ألنه أعتمد الشواهد شتركات ا ا
ــقـصـودة مـن الـقـرآن الــكـر و غـيـره, ا
فـيــمــا يـتــبـدل أســلـوب الــكـتــابـة في
ــا يـــنــســجم مع الــفــصـل الــثــاني 
احملــتـوى دون فــقـدانه لــلـمــعـنى أي

الــتــنــوع الــذي يــتـــوائم مع الــهــدف من
الــكـتـاب الـذي يُـعــد االول الـذي يـتـنـاول
االبــعـــاد الــفـــلـــســفـــيــة واالدبـــيـــة لــكال

الشاعرين. 

وانتـشار الوبـاء من خالل التـوعية
الـصــحــيــة وااللـتــزام بــاالجـراءات
الوقـائيـة التي تـبدا مـن العائـلة ثم
ــــدرســــة ونـــتــــفـق ان جلـــان الـى ا
تــخـصــصــيــة ســتــحــدد امــكــانــيـة
اسـتمـرار الدوام بـشـكل طبـيعي او
اسـتخـداد الـتـعلـيم االفـتراضي من
خـالل اسـتـخـدام االنـتـرنـيت لـلـحـد
ـبـاشــر مع الـطـلـبـة مـن االخـتالط ا
الن الـــعـــدوى اجلـــديـــدة ســـريـــعــة
االنتقال وهي فـتاكة اذا ما اصابت
الـطـفل وهـنـا اشــدد كـتـربـوي عـلى
العائـلة العـراقية بـضرورة االلتزام
والــتــوعــيــة الــصــحــيــة لــلـحــد من

انتشار الوباء).
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ــكـســيك تــشـعــر إيــلـيــنـا (9 ومن ا
أعـــوام) بـــالــــشـــوق إلى رفــــاقـــهـــا
وأســاتـــذتـــهـــا فال تـــزال الـــفـــتــاة
ــكـــســـيــكـــيــة خـــارج الــصـــفــوف ا
الـدراسـية بـعد سـنـت مـن جائـحة
كــــوفــــيـــد-19 عـــلى غـــرار ماليــ

األطفـال حول العـالم فيمـا تتوسّع
رقـعـة الـتـراجع الـتـعـلـيـمي.وتـقـول
إيليـنا ( كما يـطلق عليـها أحباؤها
"أشـــتـــاق لـــلـــعب مع صـــديـــقـــاتي
ـعلـمة واجلـلـوس معـهن. وأفـتقـد ا
ــرحــلـة كــثــيــرا).عــادت تــلــمــيــذة ا
االبـــتـــدائـــيـــة والـــتـي تـــعـــيش مع
والـديــهـا بـ مــديـنــتي مـكـســيـكـو
وكويـرنافاكا فـي جنوب الـعاصمة
إلى مـدرستـها اخلـاصة بـعد نـهاية
عـطـلـة أعـيـاد نـهـايـة الـعـام في 10
كــانــون الــثــاني.لــكن فــرحــتــهــا لم
تسـتمـر طويال. فـقد فُـرض التـعليم
عن بـعـد مـجـددا لــبـضـعـة أسـابـيع
ـوجـة الـوبـائـية بـهـدف مـواجـهـة ا
ـتـحـورة الـتي يـسـبـبــهـا انـتـشـار ا
أومــيــكــرون.وتــوضح إيــلــيــنــا من
ـزيد من ـكـنـني كـسب ا مـنـزلـهـا (
الـرفــيـقـات والــرفـاق عــنـدمـا أذهب
ـــدرســة). كـــتـــبت مـــنـــظـــمــة إلى ا
الـيـونـسـكـو الـتي احـتـفـلت اإلثـن
ي (أكثر اضي بيوم التعليم العا ا

من  100مـلــيـون طــفل لن يـصــلـوا
إلى احلـد األدنى من إتقـان الـقراءة
بـسـبب األزمة" الـصـحيـة).وقـد ترك
الدراسة 2.5 مالي تلـميذ وطالب
تتراوح أعمارهم ب  3أعوام و29
ـراحل الــتـعـلــيـمـيـة عـامـا فـي كل ا
خـالل الـــــعــــــام الـــــدراسي 2020-

2021 بسبب الوباء أو
الــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة وفــقـا
ــكـــســيــكي لــلـــمــعــهـــد الــوطـــني ا
ـكسيك من أكثر لإلحصاء.وكانت ا
ـدارس الـبــلـدان تــضـررا بــإغالق ا
الرسمية (مجموع  17شهرًا). وفي
نـهـايـة آب 2021  عاد 25 مـلـيـون
تلميذ وتلـميذة من روضة األطفال
رحلة الثانوية إلى الفصول إلى ا
الـدراســيـة. لـكـن في بـدايــة كـانـون
الثـاني قررت 12 والية مـكسـيكـية
مــــــــــــــــن أصـــــــــــــــل 32 إغـــــــــــــــالق
ركـزية دارس.وتـدعو احلـكومـة ا ا
إلى احلـــــفـــــاظ عـــــلى الـــــتـــــدريس

احلضوري. 

∫‰U I «
محافظ النجف
خالل استقباله

القنصل البحريني
في احملافظة

وعـودة قـوافـل الـزائـرين ألداء زيـارة
قدسة). العتبات ا

وأشـار الـقــنـصل الـبـحـريـني الى أن
ا (الـنـجف األشـرف مـديـنـة مـهـمـة 
حتمله من طبيعـة دينية وتاريخية 
ونحن نـسعى لـتوطـيد الـعالقات مع
احلــكـومـة احملــلـيــة  ونـحن جـزء ال

يتجزأ من النجف).
مـضـيـفـاً (أنـا مـعـجب بـفـكـرة إنـشاء
مجلس أعـيان في احملافـظة  ونأمل
مـيزة أن تنهض النجف بجهودكم ا
بواقعها اخلدمي  ونحن مستعدين
لـتــقـد الـتـعــاون في هـذا الـصـدد 
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راهقة  كنت متفوقا جدا في اجمل ايام حياتي كانت فترة بداية  مرحلة ا

الدراسة الثانوية 
كان في وقته  قـانون االعـفاء الـعام  من االمتـحان الـنهائي بـسبب الـتفوق

العلمي الذي
ـوجبـه على االعـفـاء العـام و اهـلي سـعداء جـدا و خـاصة  ابي حصـلت 

الرجل البسيط الذي يعمل في بسطة بيع مالبس مستعملة (الباله) 
كنت محتاراً ماذا افعل بعطلة مدتها 90يوما ? 

زارني احد اصدقائي  وقال اليوم انتظـرك في السوق  الساعة السادسة
مساءا 

فعال كان بيتنا قريباً على السوق .
ــتـعـاً  و قـال تـعـال ــوعـد و قـال الـيـوم سـنــقـضي يـومـاً  ذهـبت حـسب ا
دخلنـا الى محل  وكـان صغـيراً حوالي 4×4 أمتار تـقريـبا  فـيه تلـفزيون
عدد (2) و جهـاز لـعـبـة فيـديـو (اتـاري ) عدد (2) كمـا نـسـمـية بـالـلـهـجة
العـراقـية اجلـهاز كـان من نـوع سيـجـا و فيه الـعـاب كثـيـرة قتـال  شوارع

نزال حلبات  سباق سيارات الخ. 
لم اكن احـمـل مـعي نــقـوداً لــذلك صـديــقي كــان من عـزمــني عـلـى الـعـاب
اخترقت  عـقلي و سيـطرت علـيه بالـكامل  بعـد حوالي نصف سـاعة  قال
صـديـقي  مـصـطـفى  هـيـا انـتــهى الـوقت  لم تـرغب يـداي في تـرك جـهـاز
اللـعب  عدنـا و انا روحي و عـقلي بـقيا فـي صالة الـلعب  قـلت لصـديقي
كني ان اتـاتي يومـيا هـنا قال نـعم لكن يـا مصـطفى سـيكون مثنى  هـل 

هذا مكلفا لك  و حتتاج الى الكثير من النقود. 
لكنك تلعب ايضا يا مثنى  نعم انا اتي  كل اسبوع مرة او مرت  فقط.

اعلم يا مصطفى هذه العاب  صنعها فقط لكي نخسر  نقود.
ال فـقط اردت اعرف ماذا يـحدث في نـهاية كل لم يكن يهـمني الـوقت و ا
للـعـبة او كـمـا كنـا نـقول ( الـفـينش ) صـرت زبـوناً مـفـضالً و مدمـنـاً كان
مدمـني هـذه الـعاب غـاصـبـ في اخلسـارة يـشـتمـون و بـعضـهم مـطـلوب

للعدالة.
ابي قال لي يا مـصطـفى انت صرت مسـرفاً جـدا  اين تذهب هذه الـنقود
التي نعـطيك ايـاها  اقول لـهم اصرفـها على احلـلوى و اي شي اخـر غير
محرم. حتى ال يـعلمـون بامري  استـمر ادماني حـتى حل العام الدراسي

اجلديد  لكن العاب الفيديو انا حتت تاثيرها .
لم اهتم للدراسة علم والدي الذي انـهار من البكاء على ما  فعلت  و امي
صروف حتى ال اعود كانت قاسية   و ضربتي بالـعصا و حرموني من ا
لــلــتــردد الـى الــصــالــة لـــكــني تــصــرفـت و رحت الــعب بــالـــدين  وقــتــهــا
بالتـسعيـنات تراكـمت ديون الـلعب  و حضـر صالب الصـالة الى اهلي  و
طالب بهـا و بعد منـاوشات  االتفـاق على دفع نصـفها و اسـقاط الباقي
درسـة  فصلي بـسبب الغيـاب  كنت اهرب من و مصطـفى االول على ا

درسة فقط من اجل اللعب  ا
اكمل مراحل لعبة و اذهب الى االخرى ? 

بعد 30عاماً صار االدمان على العاب الفيديو في
كل بيت  كالش رويال  و ببجي و شباب غاصب
 تـذكـرت كالم صـديـقي مـثـنى انـهـا مـنـظـومـة فـقط

جعلك تخسر نقودك فقط . 

لـيــست كـل آيـات وســور الــقــرآن الــكـر مــنــاســبـة
وضوع الصالة.

فقرائـتك لـ (تبت يدا ابي لـهب) في صالتك ليست
كقراءتك لسورة اإلخالص.

فهل لهذا منتبهون!
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ـائية النسـبي في كمـية اإلطالقات ا
في الفتـرة السابـقة عاد لالنـخفاض
مــجــددا سـيــمــا وأن هـنــاك مــنـاطق
واسعـة من بـركة أم نـعاج والـقريـبة
على الـسواتر الـترابيـة هناك تـشهد

شحة مياه لغاية اآلن).
وكشفت  مديريـة  صحة ميسان عن
ؤسساتها الصحية راجع  عدد ا
اضي وقـال مدير عام صحة للعام ا
ميسان علي محمود العالق "للزمان
ــــؤســـســــات الـــصــــحــــيـــة في "ان ا
مـحـافـظـة مـيـسـان اسـتـقـبـلت الـعام

اضي  1497821 مراجعاً  ا
لـلـمـؤسسـات الـصـحـيـة خالل الـعام
2021) مـشـيــرا الى ان (هـذا الـعـدد
قـد قدمت له كـافـة اخلدمـات الـطبـية
والـــصــحـــيـــة والــعـالجــيـــة . وبــ
ـراجـعـات تـوزعت الـعالق  الى ان ا
راكز الصحية راجعات كالتي : ا  ا
615596 واالســــــــتــــــــشــــــــاريــــــــات
404365 والــعــيـــادات الــشــعـــبــيــة
68211 وعيـادات الـتامـ الـصحي
ــراكــز الـــتــخــصـــصــيــة 60144 وا
28748 وأضــــاف امـــــا مــــراجـــــعي

الطوار  فقد بلغ 320757).
ولفت العالق الى ان (عدد العمليات
اجلــراحـــيــة الــتـي أجــريت  بـــلــغت
57438 والــفـحـوصــات اخملـتــبـريـة
2543859 والـفـحـوصـات الـسـاندة
368654) ونــــــــــوه الـى ان (عـــــــــدد

الوالدات بلغ 35584 والدة)  .
 مــشـــيـــرا الى انه (عـــدد الـــراقــدين
الـــذين قــدمت لــهم كــافــة اخلــدمــات

الفندقية 77599 راقداً).
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{ لنـدن (أ ف ب) - تسـتـعدّ الـبحـرية
الــروســيــة إلجــراء تــدريــبــات قــبــالـة
الـسواحل االيـرلـنـديـة علـى الرغم من
الـتوتـر الـشديـد بـ موسـكـو والدول
ـــلفّ األوكـــراني الـــغـــربـــيـــة حــول ا
حــسـبـمــا أعـلن قــطـاع صـيــد الـسـمك
االيــرلــنـدي امس. وكــان الــصــيـادون
االيرلـنديـون يخـشون من أن تـمنـعهم
ـرتــقب حــصـولــهـا من الــتـدريــبــات ا
األول حــــــــــــــــــتــى اخلـــــــــــــــــامــس مـن
شـبـاط/فـبـراير فـي احمليـط األطلـسي
على بعد نحو  200كيلومـترًا جنوب
غـرب اجلـزيـرة من مـزاولـة نـشاطـهم
ياه الدولية نطقة الواقـعة في ا في ا
ــنـطــقــة االقـتــصــاديـة ولــكن ضــمن ا
اخلـالصـة اليـرلـندا.وأجـرت بـعـثة من
"جمـعية مـصدّري ومـجّهـزي األسماك
االيــــــرلــــــنــــــديــــــة" (أيـــــريـش فــــــيش
بــروســـيـــســـورز انــد اكـــســـبـــورتــرز
أسـوسيـيـشن) محـادثـات مع السـفـير

∫ (رويترز)

الــروسـي في دبــلن يـــوري فــيالتــوف
أفــضت إلى "اتـفــاق عـادل" لــلـســمـاح
بإجـراء التـدريبـات وعمـليـات الصـيد
ديـر العام للـجمعية في آنٍ بحسب ا

بريندن بايرن.
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ومع حشد عـشرات اآلالف من القوات
الـروســيـة عــلى احلـدود األوكــرانـيـة
وصل الـتـوتــر بـ مـوسـكـو والـغـرب
إلى أعــلى مــســتــويــاته مــنــذ احلـرب
الـبـاردة وهـنـاك مـخـاوف فـعـلـيـة من
انـــــــدالع نــــــــزاع واسع فـي أوروبـــــــا
الشرقيـة ومن غزو روسيـا الوكرانيا
األمــر الـذي تــنـفــيه مـوســكـو.ويــصـرّ
الـــكـــرمـــلــــ عـــلى احلــــصـــول عـــلى
ا في ذلك ضمانـات أمنيـة مكتـوبة 
تعهـد بعدم انـضمام كـييف إلى حلف
شـمال األطـلـسي الذي ال تـنـتـمي إليه
ايـرلنـدا أصـلًـا.وقال وزيـر اخلـارجـية
ون كـوفيني والدفـاع االيرلـندي سـا

إن دبـلن ال تتـمـتع بسـلـطة مـنع قـيام
الـتـدريــبـات وإنه أعـلم الــسـفـيـر بـأن
الــتـدريــبـات الــروسـيــة "غـيــر مـرحّب
بــهـــا".وأعــلن االثــنـــ من بــروكــسل
"ليس الوقت مـناسبًـا لزيادة الـنشاط
العسكري والتوترات في سياق الذي
يحصل حـاليًا" بـشأن أوكرانـيا.ولفت
رئـــيس اجلــمــعــيـــة نــفــســهــا إلى أن
الــسـفــيــر الــروسي كـان "عــلى اطّالع
جــيّــد بــصــعــوبـــات قــطــاع الــصــيــد
االيـرلــنـدي". وقــد أكّـد أن ال "نــيّـة من
جــانب الــبــحــريـة الــروســيــة إلزعـاج
الــقــطـاع".وأضــاف أنه "طــيـلــة فــتـرة
احملادثـات تمـكّن اجلانـبان من رؤية
مسار يـسمح بعدم عـرقلة الـتدريبات
واصـلـة الصـيد فـي الوقت عـينه" و
من خالل حتـديد "مـنطـقـة عازلـة" ب

. الطرف
ـتـحدة اخلـميس و طلـبت الـواليات ا
عـقــد جـلـسـة عـلـنــيّـة اإلثـنـ جملـلس

ــرتـبـطـة األمن الـدولـي حـول األزمـة ا
بـأوكـرانـيـا لـدراسـة "الوقـائـع بشـكل
واضـح" مــــؤكــــدة أن حــــشــــد قـــوات
روسيـة عـلى حدود هـذا الـبلـد يـشكل

." "تهديدا لألمن والسلم والدولي
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وقـالت الـسفـيـرة األمـيـركـيّة في األ
تّـحدة لـينـدا تومـاس غريـنفـيلد في ا
بيان "بـينـما نواصل سـعينـا احلثيث
في الـعـمل الــدبـلـومـاسي لـنـزع فـتـيل
الــــتـــوتـــر (...) يـــجب عـــلى أعـــضـــاء
مجلس األمن أن يـنظـروا في الوقائع
بشـكل واضح".وأضـافت أن "أكـثر من
مـئـة ألف عسـكـري روسي مـنـتـشرون
عــلى احلــدود األوكـرانــيّــة وروســيـا
تُــمـــارس أنــشـــطــة أخـــرى لــزعـــزعــة
ا االسـتـقـرار تسـتـهـدف أوكـرانـيـا 
يُشكّل تـهديدا واضحـا لألمن والسلم
تّـحدة".كـما ـيثـاق األ ا الدولـيّ و
أشــارت إلى "تـهــديـد خــطـيــر لـلــسـلم

مــواجـهـة "جــبـهــة مـوحــدة".وتـابـعت
"عـندمـا نـكـون متـحـدين ضـد الروس
تـضـعف قـوة حق الـنـقض". وأشـارت
إلـى مــا حـــدث بــشـــأن شــبه جـــزيــرة
الـقــرم مـوضـحــة "حـصـلــنـا عـلى 13
صــوتــا لــصــالح اتــخــاذ إجــراء ضــد
الروس وامتنـاع واحد عن التصويت
وصــــوت مـــعـــارض واحـــد كـــان هـــو
الـــفـــيـــتــو الـــروسي".وقـــالت "كـــانــوا
معـزول تـمـاما وبـشكل كـامل ونأمل

رة. أن يكون احلال كذلك" هذه ا
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وأعـــلن الــرئــيـس الــبــرازيـــلي جــايــر
بـولـسـونـارو أنه سـيـزور روسيـا "في
نهايـة شبـاط/فبرايـر" وسط توترات
شــديـدة جــدا بــ مـوســكـو والــغـرب
بشأن أوكرانيا التي يعتبر الغربيون
أنــــهـــا مـــهـــددة بـــغـــزو روسي.وقـــال
بـــولــســونــارو أمـــام أنــصــاره الــذين
جتــمـــعــوا أمــام قــصــر ألــفــورادا في
قبل برازيلـيا "سأكون هـناك الشـهر ا
لـتعـزيـز الروابـط وحتسـ الـعالقات
التجـارية".وقالت الرئـاسة البـرازيلية
ردا على سـؤال لوكـالة فـرانس برس
إنه "لـيس لـديهـا تـفـاصيـل في الوقت
احلــــالي" عـن هــــذه الــــزيـــــارة الــــتي
ســتـــكــون جــزءًا من جــولــة ســتــقــود
بـولــسـونــارو إلى اجملـر أيـضــا وفـقًـا
لــلـصـحــافـة الـبــرازيـلـيــة.وكـان نـائب
الــرئــيس هــامــلــتــون مــوراو قــد أقــر
ـاضي بــإمـكـان إلــغـاء هـذه االثـنــ ا
الـرحـلة بـسـبب األزمـة الـدبلـومـاسـية
اخلــطــيــرة بـ الــروس والــغــربــيـ
بـشـأن أوكرانـيـا.وقـال إن هـذا الـنزاع
"جــزء من الـنــقــاش بـ األوروبــيـ
والـبــرازيل تـنــتـمي إلـى قـارة أخـرى
وهـــنــــا نــــحن قــــارة الـــسـالم".وكـــان
بــولـســونــارو أوضح في  19كــانـون
الـثـاني/ينـايـر أن زيـارته لـروسـيا "ال
تـهدف إلى إثـارة مـشـاكل عـداء".وقال
ــشـاكـل الـتي حــيــنـهــا "نــحن نــدرك ا
تُـواجــهـهـا بـعـض الـدول مع روسـيـا.
لـكنّ روسـيـا شـريـكـتـنـا. هـذه الـزيارة
تهـمـنا وتـهـمّهم أيـضـا. الدعـوة تأتي
من جانبهم".وأصبحت البرازيل أكثر
عزلة على الساحة الدولية منذ رحيل
الرئـيس األمـيركي دونـالـد ترامب عن

السلطة قبل عام.

رسـائل سيـاسـيـة  وتصـعـيد خـطـيـر يسـتـهـدف هيـبـة الدولـة والـسـلم األهلي
األمني .. هشاشة الوضع األمني في بغداد ناقوس خطر .?

أسـتهداف مطار بـغداد بستة صـواريخ وتضرر طائـرة  مدنية عراقـية تهديد
.. ياً الحة الدولية عا للسلم الدولي وا

خـرق أمني خـطـير يـؤكد ضـعف اجلـهد األسـتخـباري في
بغداد العاصمة ..

سؤولية.!? من يتحمل ا
ـلـف األمـني وعــلـيــهـا أن احلـكــومــة فـشــلت في أدارة ا

تعترف ..?

ي" مــؤكــدة واألمن األوروبي والــعــا
أن على أعـضاء اجمللس "الـتفـكير في
الـــرهـــان الــذي تـــواجــهـه أوكــرانـــيــا
وروســــيــــا وأوروبـــا وااللــــتــــزامـــات
ـبـاد األسـاسـيـة لـلـنـظام الـدولي وا
إذا غــزت روســـيــا أوكــرانــيــا أكــثــر"
مـلمـحـة إلى شـبه جزيـرة الـقـرم التي
ضـــمــتـــهــا روســـيــا في .2014وذكــر
ـتـحـدة دبـلـومـاســيـون أن الـواليـات ا
كانت تـأمل في اجتـماع جمللس األمن
اجلـــمــــعـــة. لـــكــــنـــهـم أوضـــحـــوا أن
واشــنــطن وافــقت عــلى تــأجـيــله إلى
االثــــنـــــ حــــتـى ال يــــتـــــعــــارض مع
محادثـات هاتفيـة مقررة اجلـمعة ب
الــرئـــيـــســـ الـــفــرنـــسي والـــروسي
ــــيــــر ــــانــــويل مـــــاكــــرون وفالد إ
.في الــوقت نــفــسـه ســيــكـون بــوتــ
االثــنــ آخــر يـوم لــرئــاســة الــنـروج
جمللس األمن الـتي ستـنتـقل الثالثاء
إلى روســـيــا خالل شــبــاط/فــبــرايــر.
وقـــال دبـــلــــومـــاسي إن طــــلب عـــقـــد
قـبل سـيـكون أكـثر اجـتمـاع الـشهـر ا
تحدة مع تعقيدا بالنسـبة للواليات ا
إشــراف روســيـا عــلى جــدول أعــمـال
ــتــحـدة اجملــلس.وكــانـت الــواليــات ا
أحملت في مــنــتـصـف كـانــون الــثـاني
إلى أنها ال تنوي اللجوء إلى مجلس
األمن الدولي إال بـعـد تدخـل عسـكري
مـحـتـمل في أوكـرانـيـا كـمـا حـدث في
شـــبه جـــزيــرة الـــقـــرم.وقــال مـــصــدر
دبلومـاسي طلب عـدم كشف اسمه إن
األميـركيـ غيـروا رأيهم "لالسـتعداد

بشكل أفضل".
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مــوضــحـا أن "عــنــدمـا يــحــدث تـدخل
عـسكـري فـإنه يحـدث بـسرعـة". لـكنه
أضــاف أن اجـتــمـاعــا لـلــمـجــلس هـو
"عـرض مـسـرحـي إلى حـد مـا".وقـالت
الــســفـيــرة األمــيــركــيــة فـي بــيــانــهـا
اخلـمـيس "اآلن لــيس وقت االنـتـظـار
والـــتــــرقب واالهـــتـــمـــام الـــكـــامل من
اجملـلس مـطــلـوب اآلن".وكـانت لـيـنـدا
تـومـاس غريـنـفـيـلد قـالت في مـقـابـلة
حديثة مع التلـفزيون العام الروماني
كن أن إن اللجوء إلى مجلس األمن 
يــســمح بـعــزل روســيــا. وأضـافت أن
"حتى إذا كـانت تـتمـتع بحق الـنقض
(الــفـيــتــو) فـســتـشــعـر بــالـعــزلـة" في
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ــا عـرفـنـا وعـلى مـر الـعــصـور ومـنـذ اخـتـراع الـطب وتــطـوره أن هـنـالك نـوعـ من طـا
السـكـتة الـتي تـصـيب اإلنسـان: األولى هي الـسكـتـة الدمـاغـية وهـذا الـنوع يـحـدث لدى
نع أنسجته ا  اإلنسان عنـدما تنقطع إمدادت الدم إلى جزء من الدمـاغ أو تنخفض 
غـذية ففي هـذه احلالة تبـدأ خاليا الدماغ من احلـصول على األوكـسج والعـناصر ا
ـوت خالل دقائق وتعد حـالة طبـية طبيـعية. أما الـنوع الثانـي فهو السـكتة القـلبية أو با
ما تسـمى بـ (النـوبة القـلبيـة) وحتدث غالـباً عنـدما تمـنع اجللطـة الدمويـة تدفق الدم في
الشـريان الـتاجي وهـو الوعـاء الدمـوي الذي يـوصل الدم إلى جـزء من عضـلة الـقلب أو
وت إما اضـي كانت الـسكتـات القـلبـية تـنتـهي أحيـاناً بـا حـتى قد تـدمرهـا كلـياً. وفي ا
الـيـوم وبـحسب األبـحـاث وتـطور الـطب فـإن أكـثر الـذين يـصـابون بـهـا يـبقـون عـلى قـيد

تزايد. احلياة وذلك بسبب الوعي الصحي ا
أمـا الـنـوع الـثـالـث وهـو مـا يـسـمى بـ (الـسـكـتـةالـزوجـيـة) فـإن  هـذا الـنـوع يـعـد حـديث
الظهور واالنتـشار والذي يصاب به البعض من األفراد وال سيما في اجملتمعات النامية
التي تفتقـر إلى الثقافة الزوجية.  وهذا النوع متزايد وسريع االمتداد في اآلونة األخيرة
وذلك في الـعراق خاصـة إذ أخذ يـحدث داخل العـائلـة العـراقية وحتـديداً بـ الزوج

ـفـاجـئـة وعـدم امـتالك األفـراد وذلك بـعـد دخـول الـعـراق في حـقــبـة الـتـواصل الـرقـمي ا
لـلثقافـة والوعي التام في اسـتخدام بـرامج التواصل الرقـمي واإلنترنت;فـقد بتنـا نشاهد
ـتـمـثـلة بـ ـاضـيـة حدوث فـجـوة كـبـيرة بـ األسـرة الـعـراقـية وا في الـسـنوات األخـيـرة ا
واالنـشـغـال في الـتـواصل االجـتـمـاعي بـشـكل ) من تـبـاعـد تـام فـيـمــا بـيـنـهـمـا (الـزوجـ
وانشغاله بدنيا إذ نرى الزوج في عـالم ثانٍ بعيداً عن أسرته وزوجـته وغيـر مسبوق كبير
أخرى تـمـثل عالم الـتـواصل الرقـمي من دون اإلدراك خملـاطره وسـلبـيـاته. ومن اجلانب
اآلخر فـإن الزوجـة باتت أسـيـرة هذا الـعالم والـتواصل مع أشـخاص يـرتادونه لـغرض
الـتـســلـيــة وقـتل وقـتــهم ويـبــذلـون قــصـارى جـهــدهم لـتــمـزيق األســر واحلـيـاة الــزوجـيـة
وتـشـتـيـتـهــا. من ذلك أن نـرى الـزوجـ مـخـتـلــفـ في األفـكـار واآلراء وحـتى في أبـسط
احلـقوق فـيـما بـينـهم وجنـدهم حتـى في داخل غرفـتـهم وعلى الـسـرير  كل مـنـهم ملـتزم
بالـسـكـوت واالخـتالء بـنفـسه ومـنـشـغل عن اآلخـر في مـتاهـات عـالم الـتـواصل الـرقمي
عتاد ب كما ا الرديء من حيث االستـخدام غير الصحيح دون التحدث واجلـلوس معاً

الزوج 
وتعد هذه احلـالة حديثة الوالدة وال سيما في اجملـتمع العراقي وذلك بعد دخول العراق
ـام الـتام في اسـتـعـمـالهـا الـصـحيح ـفاجـئـة من دون اإلدراك واإل ـة الـرقمـيـة ا في الـعـو
والـفعـال. فقـد بات أكثـر األفراد يـستـخدمونـها في غـير مـحلهـا وهذا االسـتخـدام يشكل
خـطراً كبـيراً على احليـاة الزوجيـة ويصل بهم احلال إلى االنـفصال أو الـطالق النهائي.
وقـد شهد العـراق في العقـد األخير نـسب انفصال كـبيرة وطالق غـير مسـبوقة إذ أكدت
اإلحـصـائـيات أن الـعـراق شـهد 10.0000 حـالة طالق مـقابل 4000 حـالة زواج أي

ا يعادل نسبة 23  .% ومن أهم األسباب التي تؤدي الى انتشار هذه احلالة هي:
× عدم التوافق ب الزوج في األفكار 

واقع التواصل االجتماعي  × االستخدام غير الصحيح 
بكر  ×  الزواج ا

ادية واالقتصادية  × األسباب ا
كن مـعـاجلـتهـا بـعدة قد تـكـون هذا الـنـقـاط هي من أهم أسـباب انـتـشار هـذه احلـالـة. و

نقاط:
× التوعية التامة من خالل القنوات التلفزيونية وبث برامج أسرية هادفة.

× إقامة ندوات تهتم بالبناء األسري 
× فـرض قيود وعـقوبات عـلى مواقع التـواصل االجتمـاعي غير الـهادفة الـتي تسعى إلى

تشتيت العائلة.
بكر.  × احلد من ظاهرة الزواج ا

هـمة للـحد من هذه احلالـة. وعلى القـضاء العراقي ـا تكون من الـنقاط ا فـهذه احللول ر
ن ـنـع به زواج الـقــاصـرات وتــوجــيه عـقــوبـة  إصــدار قـانــون 
ـسـلك من دون الـرجـوع إلـى احملـكـمـة في عـقـود يـسـلك هــذا ا
الـزواج. وأيضـاً يجب أن تـكون هـنالك ثـقافـة تامـة ب األفراد
في احليـاة األسـرية والـزوجيـة لـكي يتـجنـبـوا الوقـوع في هذه

اخملاطر.

بغداد
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الـتـحـيـة طـقـوس وعادات مـتـعـددة األلـوان واألشـكـال والـلـغـات تـختـلف حـسب اخـتالف
الـثـقافـة واجملـتـمع وهي سـلـوك ثقـافي اجـتـمـاعي تواصـلي تـتـرجم مـشـاعر وسـلـوكـيات
تتـعـلق بـالتـرحـيب والـتـواصل. التـحـيـة معـنـاها فـي اللـغـة الـدعاء بـاحلـياة وكـذلك كـلـمة
طمئنة فاحلياة بدون أمن ستقرة األمنة ا "حيواء" اي إعط من أمامك شـيئا من احلياة ا

وإطمئنان ليست حياة سعيدة.
التحية هي الـسالم والترحيب ورغم أنـها كلمات أو حركـات بسيطة ال تـتطلب مزيداً من
صـاحلة واحملبـة تزرع بذرة احلب والـتآلف في نفوس الوقت أو اجلهـد إال تؤدي إلى ا
النـاس وتصفـو القلوب من احلـسد واحلقـد واالحتقـار. ليست التـحية مـجرّد كلـمة تقال

ط عيش ومباد وقيم أخالقية. ا هي سلوك ثقافي يعبّر عن  أو حركة جتسَّد وإ
الـتحيـة أساس من أسس الـتواصل بـ الناس لـها  دور اجـتماعـي أخالقي يساهم في
بناء وحدة األفراد داخل اجملـتمع ومن ثمة تماسك بنيته ومنظومته األخالقية. التحية هي
رسـالــة لـنـشـر الـودّ والــسـلم واخلـيـر وحتـقــيق الـتـواصل بـ الــنـاس وإن اخـتـلـفت في
ا يتضمّنه من رغبة في حتقيق عباراتها وطرقها فإنّ هدفها يظلّ واحدا وهو التواصل 

باد اإلنسانية.  السالم واخلير وهو من أهمّ ا
ودة وظهر ذلك في التحية اخلاصة باإلسالم حيث أوصانا إن اإلسالم دين السالم وا
الرسـول صلى اللـه عليـه وسلم بإفـشاء الـسالم والنـطق بتـحيـة اإلسالم حتتـوي التـحية
اإلسالمـية “الـسالم عـلـيكم ”عـلى حمـولـة ديـنيـة وإجـتـماعـيـة قويـة كـمـا أنهـا تـمـثل داللة
ـسـلـمـ فيـمـا بـيـنـهم فـاإلسالم يـريـد تقـويـة الـروابط االجـتـمـاعـية رمـزيـة كـبـيرة عـنـد ا

ويحرص على نشر األمان في أوساط اجملتمعات اإلسالمية.
بـاد التي عمّق الـتحيـة في اإلسالم تعـني السالم والـدعوة إلى اخلـير والسالم أحـد ا
سلم فأصـبحت جزءاً من كيانهم ومن عـقائدهم تعتمد اإلسالم جذورها في نفـوس ا
سلمون في كل مكان من العالم كما أنها قلما حتتاج في كل اللغات التي ينتمي إليها ا
سـلم يـفهم ـسلم كـمـا اإلفريـقي والـهنـدي والـعـربي ا إلى تـوضيح إضـافي فـالصـيـني ا

ا سابق شرح ما معنى جملة "السالم عليكم".  دو
ـثل أهـمّ الـقـيم ولــلـتـحــيـة أهــمـيـة كــبـيــرة في اإلسالم تـرتــبط بـالـســلم والـسـالم الـذي 
تـبادل بـ النـاس تدلّ عـلى تواصل احلـياة لـقد حثُّ اإلنسـانيـة وهي رمز لـلتـواصل ا
ــا له من آثـار إيــجــابـيــة عـلى الــعالقـات اإلسالم عــلى إلــقـاء الــتـحــيـة وإفــشـاء الــسالم 
االجــتـمـاعـيــة حتـمل حتـيّـة اإلسـالم في طـيـاتـهــا الـطـمـأنــيـنـة وتـبــعث األمـان في نـفـوس

اآلخرين وتدعو إلى السالم في اجملتمع.
إن التحية التي يـتبادلها الناس فيما بينهم هي مـفتاح يفتح مغالق القلوب فيهم وأشعة
دافـئة تذيب الثـلج وتدفع الضـباب الذي بـينهم لذا كـانت عرفا مـلتزمـا في مختلف األ

والشـعوب تـولـد التـحيـة احملـبة واأللـفة وتـرتـكز عـلى التـسـامح الفـطري وتـنـشر األلـفة
وتزيل الغلّ واحلقد من النفوس.

ؤدة "حـياكم الله" كـان من عادة العـرب إذا لقى بعـضهم بعـضا أن يقـولوا على سـبيل ا
فـلـمـا جـاء اإلسالم أبـدل ذلك بـالـسالم واألمـان.عـلم الـلـه بـهـا أن يردوا
ـاثله ليـبطل مـا كان ب ا  سـلم بأحـسن من سالمه و عـلى ا
اجلاهـليـة من تفـاوت السـادة والدهـماء وتـكون الـتحـية أحسن
عـنى فالـتحيـة نوع من الشـفاعـة احلسنـة ألنه تقرب بـزيادة ا
ـؤدة الـنــاس وتـتـفح الـقـلـوب وتـنــشـر احملـبـة وتـعـزز أواصـر ا

وتبادل اإلحسان وتقلع حشائش األحقاد. 
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{ احلـــــســــكــــة (ســــوريــــا) (أ ف ب) -
واصــلـت الـقــوّات الــكــرديّــة في شــمـال
شـــــرق ســــوريــــا مـالحــــقــــة عــــشــــرات
ــتـحـصّــنـ داخل سـجن اجلــهـاديّـ ا
كـبيـر غداة استـعادتـها السـيطـرة عليه
مـن مجـمـوعـة تـابـعـة لـداعش هـاجـمته
قـبل نحـو أسبـوع.وأدّت عملـيّة اقـتحام
الــســجن الـواقـع في مـديــنــة احلـســكـة
واالشـتـبـاكـات الـتي تـلـته إلى أكـثر من
 200قــتـيل.وشـكّل هـذا الـهـجـوم "أكـبـر
وأعـنف" عمليّة للتـنظيم منذ أن سقطت
قـبل نحـو ثالث سنـوات "دولة اخلالفة"
الـتي أقامهـا وفقدانه مسـاحات واسعة
كـان يُسيـطر علـيها في سـوريا.وأعلنت
دعـومة ـوقراطـيّـة ا قـوّات سـوريا الـد
ـتـحـدة أنّـهـا اسـتـعادت مـن الـواليـات ا
األربـعاء "السيطرة الـكاملة" على سجن
الــصــنــاعــة في حيّ غــويـران مــنــهــيـةً
مــعــارك اســتــمـرّت ســتّــة أيّــام حتـوّلت
خـاللها كبـرى مدن شمـال شرق سوريا
إلـى ساحة حرب.لكنّ عمليّات التفتيش
عـن مُـتــوارين أظــهــرت أنّ "مــا بـ 60

رتزقة يـتحصّـنون" في قسم و 90مـن ا
مـن مبنى الـسجن بحسـب "قسد" التي
أكّــــدت في بـــيـــان أنّ نـــحـــو  3500من
هاجم والسجناء التابع للتنظيم ا
اســتــســلــمـوا لــهــا حــتّى اآلن.وأضـاف
الـبيان "قوّاتنـا وجّهت نداء االستسالم
اآلمِـن لـهـؤالء حـيث سـتــتـعـامل مـعـهم

بكلّ حزم في حال عدم االستجابة".
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وانـدلعت اشتبـاكات متقـطّعة اخلميس
مــــجــــدّدًا في مــــحـــيـط الـــســــجن خالل
عـمليّات التمشـيط التي تُنفّذها القوّات
الــكــرديّــة مــا أدّى إلى مــقــتل خــمــسـة
ــرصـد جــهــاديّـ عــلى األقلّ حــسب ا
الــســوري حلــقــوق اإلنــســان.وشــهـدت
احلـسـكـة في غـضـون ذلك حـظـر جتوّل
لـلـيـوم الـرابع تـواليـاً وأقـفـلت الـقّوات
ــديــنــة بــهــدف الـــكــرديّــة كلّ مــنــافــذ ا
احلـؤول دون خـروج عـنـاصر الـتـنـظيم
مــــنــــهــــا وانــــتـــقــــالــــهم إلـى مـــنــــاطق
أخــرى.ودفـعت االشــتـبـاكــات نـحـو 45
ألـف شـخص إلى الــفــرار من مـنــازلـهم

فـي مــــديــــنــــة احلـــــســــكــــة وفق األ
ــتـحـدة وجلــأ عـدد كـبـيــر مـنـهم إلى ا
مــــــســــــاجــــــد أو صــــــاالت أفــــــراح في
ــديــنــة.وسـط هــذه الــتــطــوّرات دعـا ا
ـتّــحـدة مــســاعـد األمــ الـعــام لأل ا
لــلـشـؤون اإلنـسـانـيّـة مـارتن غـريـفـيث
خـالل اجــتــمــاع جملــلس األمن الــدولي
اخلـــــــمـــــــيـس إلى إجـالء األطـــــــفــــــال
احملـاصرين داخـل سجن غـويران.وقال
غـريفـيث خالل جلـسة دوريّـة للـمجلس
لفّ مـخصّصة للـجانب اإلنساني من ا
الــسـوري "نــحن قــلـقــون بـشــدّة بـشـأن
مـئات األطـفال الذين عـلِقـوا في حصار
مـــرعب" في هــذا الـــســجن.أضــاف "من
ــكـان أن يـتـمّ إجالء جـمـيع األهــمّـيـة 
األطـــــــفـــــــال ووضـــــــعــــــهـم فـي أمــــــان
ودعــمــهم".وتــابع غــريــفــيث "حــتّى لـو
غـادروا الـسـجن فـإنّ مسـتـقبـلـهم غـير
مـــؤكّــد" مــعــتــبــرا أنّ هــؤالء األطــفــال
"لـيـسـوا في مـأمن مـن اخلـطر".وجتـمّع
عـدد من الـسكّـان اخلمـيس أمام حـاجز
عـــنــد مــدخل حيّ غــويــران حــيث تــقع

بـيـوتـهـم مـحاولـ إقـنـاع قـوّات األمن
بـالـسـمـاح لـهم بـدخـوله علـى ما الحظ
مــراسل وكـالـة فـرانس بـرس.وقـال أبـو
حـمزة الـذي كان ينـتظر وسط الـصقيع
مـع أطـفـاله اخلــمـســة "جـئـنــا لـنـتــفـقّـد
بـيـوتـنـا". وأضـاف "لكـنّـهم أبـلـغـونا أنّ
الـوضع غـير جـيّـد وقالـوا لنـا +عودوا
أدراجــكم اآلن وعــنـدمــا يـهــدأ الـوضع
تـــعـــالــوا+".عـــلى مـــقــربـــة مــنـه كــانت
امـــرأتــان حتــمـالن أكــيــاس بـالســتــيك
حتـتـوي عـلى خـبـز حتـاوالن الـوصول
إلـى حي غويـران إليـصال مـا جـاءتا به
ـواد إلـى الـســكّـان الــذين حـرِمــوا من ا
الــغـذائــيـة احلــيـويــة مـنـذ أيّــام.وقـالت
إحـداهما لوكـالة فرانس برس "األهالي
مــعـزولـون وهم بال خـبـر وال مـاء وبال
شـيء".وأضـــافت "جــــئـــنـــا وغــــامـــرنـــا
بــأنــفـســنــا لـنــشــتـري اخلــبــر لـلــحـارة
ـــرصــد الــســوري وســـنــوزّعه".وأفــاد ا
حلـقوق اإلنـسان الذي يـتّخـذ بريطـانيا
مـقراً بأنّ "عملية تمشيط السجن (التي
تـنفّـذها الـقوات الـكرديّـة) جتري بـحذر

شـديـد خـوفـاً من وجـود انـتـحـاريّ أو
ألـــــــغــــــام وضـــــــعــــــهــــــا عـــــــنــــــاصــــــر
الــتـنـظـيـم".وأوقـعت االشـتـبــاكـات مـنـذ
بــدئــهــا األســبــوع الــفــائت نــحـو 173
قــتـيالً مـن عـنـاصــر الـتــنـظـيم و 55من
الــقـوات الــكـرديـة إضــافـة الى ســبـعـة
مـــدنــيـــ حــسـب حــصـــيــلـــة جــديــدة
ــــرصـــد إنّ "عـــدد لــــلـــمــــرصـــد.وقـــال ا
اخلــســائــر الــبــشــريّــة قــابل لـالرتــفـاع
ـفـقـوديـن وعـشرات لـوجـود عـشـرات ا
اجلــرحى".  ونُـقـل نـحـو  120عــنـصـراً
ـــوقـــراطـــيــة مـن قـــوات ســوريـــا الـــد
ـــســـتـــشــفى والـــقـــوى األمـــنــيـــة إلى ا
رصد. "بعضهم بحاالت خطيرة" وفق ا

 s− « WO³ √

ورغـم إصـرار الـسـلـطات الـكـرديّـة عـلى
أنّ أيّ سـج لم يفـرّ من السجن أشار
ـــرصـــد إلـى هـــروب عــدد كـــبـــيـــر من ا
ـرصد الـسـجنـاء بـعد الـهـجوم.ورجّح ا
أن يـكون في أقـبية السـجن "ما ب 25
إلى  40عـنـصـر من الـتـنـظـيم مـتوارين
ضـمـنـه حـتى هـذه الـلـحـظـة دون طـعام

مـنـذ نحـو أسـبوع وهـنـاك بعـضـهم قد
قــتِـل بــاالسـتــهــداف اجلــوّي لــيل أمس
أثـنـاء مـحـاولـتـهم الـفـرار".وكـان سـجن
ــديــنـة الــصــنــاعــة فـي حيّ غــويــران 
احلــســكــة يــضمّ نــحـو  3500مــعــتــقل
مـنتم إلى التنـظيم بينهم نحو 700
مـن الــقـــصّــر قـــبل تــعـــرّضه لـــهــجــوم
الـتـنظـيم الـذي بدأ بـتفـجـير شـاحنـت
مفخخت يقودهما انتحاريّان.وحذّرت
مـنظمة هـيومن رايتس ووتش األربعاء
مـن أنّ "استـعادة الـقّوات الـتي يقـودها
األكـراد الـسـجـن تُـنـهي احملـنـة الـقـاتـلة
احلـــالـــيـــة لـــكنّ األزمـــة األوسع الـــتي
تـــتــعــلق بــهــؤالء الــســجــنــاء لم تــنــته

بعـــــــد".
وأضــافت في بـيـان أنّ "عــلى الـتـحـالف
الـذي تـقوده امـريـكا واألطـراف األخرى
ـعـنـيّـة الـتـأكّـد سـريـعـاً من أنّ جـميع ا
الـسـجـنـاء بـأمـان خـصـوصـاً اجلرحى
ـــــــرضى واألطـــــــفــــــال ومـن أنّــــــهم وا
اء والرعاية يـحصلون عـلى الطعـام وا

الطبية". 

ÊUM³  w  ¡wý q  wDGð ÃuK¦ «
فـي أفــريـقــيــا اجلــنــوبــيــة جــهــودهـا
ـتـضـرّرة إلصالح الـبــنى الـتـحـتــيـة ا
وإغــــــــــــاثـــــــــــــة عــــــــــــشــــــــــــرات آالف
ــتـــضـــرّرين.وضـــربت الـــعـــاصـــفــة ا
االسـتـوائيـة آنـا الـتي حـمـلت أمـطارًا
غــزيـــرة مــدغــشــقــر اإلثــنــ قــبل أن
ـوزمـبــيق ومـاالوي.وال تـنــتـقل إلـى ا
تــزال فــرق اإلنــقــاذ والــســلــطــات في
الـدول الـثـالث تُـقـيّم الـنــطـاق الـكـامل

لألضرار.
—UD « ‰uD¼

وأعــلــنت مــدغــشــقــر عـن مــصـرع 48
شــخــصًــا عــلى أراضــيــهــا مـن جـراء
الـعـاصـفـة فـيـمـا قُـتل  18آخرون في
ــوزمـبــيق و 11في مــاالوي.وطـالت ا
بـابـوي لـكنّـهـا لم توقع الـعاصـفـة ز
فيها ضـحايا.وتـضرّرت عشرات آالف
ــوزمـبــيق ــنــازل في مــدغــشــقــر وا ا
ـنازل ومـاالوي. وانهـار بـعض هـذه ا
بـينـمـا كـانت األمـطار تـهـطل بـغزارة
ما أدّى إلى محاصرة الضحايا حتت

األنــقــاض.وجـرفت األنــهــار جــسـوراً
يـاه حقوالً وغرقت مواش وغـمرت ا
ـا قـضى عـلى مـصـدر رزق عـائالت
كــثـيــرة في األريـاف.وفي مــدغـشــقـر
اضـــــــطـــــــر  130ألـف شـــــــخـص إلى
ــدارس وصـاالت الــنـزوح. وحُــوّلت ا
الرياضـة في العـاصمة أنـتانانـاريفو

. إلى مالجئ خلدمات الطوار
ودمّـرت الـعاصـفـة عـشـرة آالف مـنزل
ــوزمـــبـــيق ووســطـــهــا فـي شــمـــال ا
ـــدارس بـــاإلضــــافـــة إلى عـــشـــرات ا
ــســتــشــفــيــات وخــطــوط الــتــيــار وا
الــكـــهــربـــائي.وتـــوقّــعت مـــصــلـــحــة
ـــوزمـــبـــيق األرصـــاد اجلــــويـــة في ا
تـشــكُّل عـاصــفـة أخــرى فـوق احملـيط
ـــقــبـــلــة. ومن الـــهـــنــدي في األيـــام ا
ـتـوقع حـدوث نـحـو سـتـة أعـاصـير ا
مـداريـة قـبـل انـتـهـاء مـوسم األمـطـار
في آذار/مارس.وأعلنت احلكومة في
ُـــجــاورة حـــالـــة الــكـــارثــة مـــاالوي ا

الطبيعية بسبب العاصفة.
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منذ  9سنـوات اقيم في مـدينـة جبيل
الــلـبـنــانـيــة لـكــني لم اشـاهــد مـوجـة
صـــقـــيع وبـــرد وثــــلـــوج مـــثل الـــذي

شاهدته اليوم.
االصدقـاء اللبـنانـيون  يقـولون ان ما
حـصل الـيـوم لـم تـشـهـده لـبـنـان مـنـذ
اكثـر من  25سـنة. كـل الشـوارع وكل
البيوت كـانت بيضـاء من الثلج الذي

دينة حيث نقيم. غطى ا
ناطق اجلبلية في لبنان صحيح ان ا
ـدن تـغـطــيـهـا الـثـلــوج كل عـام لـكن ا
الـقريـبـة من البـحـر لم تـشهـد مـثل ما
شــهــدته الــيـوم. واالغــرب من ذلك ان
الــعــديــد مـن الــشــبــان كــانــوا الــيـوم

يسبحون في البحر رغم كل شيء.
الى ذلك ارتفع عدد ضحايـا العاصفة
االســـتـــوائــــيـــة "آنـــا" الــــتي ضـــربت
ـوزمـبـيق ومـاالوي إلى مـدغـشـقــر وا
 77قتيلًا اخلميس فيما واصلت فرق
الـطـوار في الـدول الـثالث الـواقـعـة
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استوكهولوم

 ÍdDA « bO Ë

W¹d×Ð∫ سفينة من البحرية الروسية قرب سوحل ايرلندا

rOŠd « sLŠd « tK « r Ð

وت كل نفس ذائقة ا
صدق الله العلي العظيم
انتقل الى رحمة الله تعالى شقيق القاص والصحفي

rþU  ÂuŠd*« ¨qOŽULÝ« bL×  

وستقام الفاحتة عـلى روحه الطاهرة في منزله بقطاع
٥٥ خلف محطة تعبئة الداخل.

انا لله وانا اليه راجعون

rOŠd « sLŠd « tK « r Ð

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً "
             صدق الله العظيم

ديرية  مرور محافظة البصرة… . وفاة منتسب تابع 
ــنـسـوب إلى قـاطع s ا ?(« b?³??Ž »u?I??F?¹ ـرور مـفـوض ا
ولى الـبـلـدة والـذي وافـاه االجل إثـر نـوبة قـلـبـيـة سـائـلـ ا
عزوجل أن يـتغمده بواسع رحـمته وان يسكـنه فسيح جناته

.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 
انا لله وانا اليه راجعون...

بغداد

vÝu  5ÝU¹ bFÝ

الـذي في عـمـري نـعـرف الـثـورة والـتـثـويـر من يـنـظـر لـهـا ومن يـنـفـذهـا ومن
ـسـلـحـة كانت دمـويـة بـأهداف اقـول االغـلب األعم الـثورات ا يـستـفـيـد مـنهـا
عـلـيــنـا أخـذ فـرصـة راجــعـوا مـعي فـضـفـاضــة ال تـتـحـقق
الـشــعب دفع مــا يـكــفي من دمـاء ـراجــعـة لـلــتـفــكـيــر وا

هل نأمل منكم دولة محترمة?. زكية
مجرد أمنيات.

{ عن مجموعة واتساب

 WÝUO « w  Âö



ـتنـفذة عن بـرامـجهم اإلصالحـيـة ستـجد نـفسك عنـدما تـسـأل األحزاب ا
ـتناقضة. وبـالتالي فان اإلصالح لن يأتي ابداً في أمام عشرات األجوبة ا

هذه االجواء البدائية. .
فالـرؤيـة االصالحيـة في مـنظـورهم مازالـت قلـقة مـضـطربـة وغـير واضـحة
ــحـطـات مـتـعـنـتـة تـمـارس االسـتـقـواء عـلى ـر  المح والـطـريق الـيـهـا  ا
القانون ولها أكثر من مـعيار في التفريق ب فـساد تدعمه االقتصاديات
وفـسـاد ال تـدعـمه االقـتـصـاديـات وبـ مـسـؤول مـسـكـوت عـنه ومـسـؤول
ـتفجرة كانت في مـعظمها من أجل مغضوب علـيه وال اظن ان نزاعاتهم ا

ا من أجل مصاحلهم اخلاصة. . العراق وإ
هؤالء ينطبق علـيهم قوله تعالى (وإذا قيل لـهم ال تُفسِدوا في األرض قالوا

فسدون ولكن ال يشعرون). . ا نحن مُصلحون أال إنهم هم ا إ
ـواطن ومـؤسـسـات الـدولـة ويـنـذر األمـر الـذي يـنـذر بـانـعـدام الـثـقـة بـ ا
بـاهـتـزاز صـورة الـسـلـطـات الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفيـذيـة فـي أعـ اجلـمـاهـير

الغاضبة التي ما انفكت تتطلع بفارغ الصبر نحو اإلصالح. .
خـتـامــاً نـقـول: يـتــعـ عـلى كـل كـتـلـة ســيـاسـيـة لــديـهـا رغــبـة صـادقـة في

وضوعي والبنّاء.  اإلصالح أن تتقبل النقد ا
. وان فـكل إصالح يُـفـرض بـالــعـنف ال يـعـالج الـداء
إصالح الـــرعــيـــة بـــإصالح الـــراعي واالعـــتــراف
تـكـررة هو األمل في إصالح باالخـطاء الـسـابقـة ا

تعثرة.  سارات ا ا

{ عن مجموعة واتساب

أمام ضـريح الراحل الـكبـير الـدكتـور محـمد
فاضل اجلمالي. قرانا الفاحتة.

والنـنـا في سـوســة  قـطـعـنـا 200 كـيـلـومـتـر
قــادمـــ الى تـــونس . في مـــقـــبــرة ســـيــدي
عبدالعزيز وقفنا خاشع عند قبره. وعندما

طلبنا شموعا لنوقدها 
جـــــاؤا بـــــاحلـــــبــــوب

بدلها.
قــائـــلــ : احلـــبــوب
اكــــثـــــر ثـــــوابــــا الن

الطيور تلتقطها.
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الدوحة

البـعيـر(اإلنسـان) - إن صح التـعبـير-
مشـاكل احلـيـاة الـعـصريـة مـثل الـفـقد
وتـفــكك األســرة وعـدم االســتــقـرار في
مكـان واحد فـقـدان الدعم االجـتـماعي
من األســـــرة واألقـــــارب واألصـــــدقــــاء
واإلحــســاس بــالــوحــدة واخلــوف من
سـتقـبل إضافـة إلى مشـاهد الـعنف ا
ــة وسـهــولــة احلـصــول عـلى واجلـر
األسلحـة أو وسائل االنتـحار األخرى
هي بـــــعض األســــبـــــاب الــــتـي تــــدفع
الـكـثـيـرين لالنــتـحـار وبـشـكل خـاص

ب الشباب. 
وقد بـيـنت دراسات عـربـية أن أسـباب
االنتـحـار في األعم هـو تـفـشي ظـاهرة
البطـالة والعـوز والفقـر التي يعـيشها
ــنــتــحــر والــظــروف االجــتــمــاعــيــة ا
الـضــاغـطــة وأحـيــانـا تــلـعب احلــالـة
العاطفيـة دورا في زيادة نسبة حاالت
االنتـحـار بـ الـشـبـاب والـشـابات في
عـمــر الـعــشـريــنـيــات في حـ هــنـاك
حـاالت انــتـحـار تــسـجل بــ الـطــلـبـة
عنـدمـا يخـفـقون بـالـنجـاح خـاصة في
الـثـانـويـة الـعـامة الـتـي حتـدد مـصـير
الـطــالب والــطــالـبــة في بــقـائـه ضـمن
ـقيـد وما قـعد الـدراسي الـتقـليـدي ا ا
يرافقه من مـراقبـة ومحاسـبة على أنه
مـا زال طـفال أو طـفـلـة ضـمن مـعـايـيـر
مجتـمعاتـنا العـربية اإلسالمـية سواء
ـدرسـة وطــمـوحه إلى في الـبــيت أو ا
احلياة اجلامعية الواسعة التي غالبا
مـــا يـــكـــون فـــيــــهـــا هـــامش احلـــريـــة

واالستقاللية أكبر وأكثر 
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تثيـر قضيـة مكـافحة االنـتحار الـعديد
من اخلالفات االجتـماعيـة والقانـونية
ـة أم أنـهـا في "هل إنـهـا تـشــكل جـر
ـــــارســـــة لـــــلـــــحق فـي احلـــــيــــاة"?
فــالــســـيــاســيــون وخـــبــراء الــصــحــة
يـتــسـاءلـون مــا إذا كـان يــنـبــغي عـلى
احلــكـــومـــات أن تـــتــدخـل في الـــقــرار
ـرء لـوضع الـشـخصـي الـذي يـتخـذه ا

حد حلياته.
فقهـاء القانـون يعـرفون االنتـحار بأنه
((قــتـل اإلنــســـان نــفـــسه عــمـــدا وهــو
بالـفعل االيـجابـي والسـلبي الـذي يتم
يـزون ب من قبل اجملـني علـيه )) و
االنــتــحــار والــشــروع فــيه  حــيث إن
الـشـروع ال تتـحـقـق فيـه واقـعة الـقـتل
..وهناك نوع آخر مـن االنتحار والذي
نتحر من قبل يتم بواسطة مسـاعدة ا
الـغــيـر واالنــتـحــار يـخــتــلف عن قـتل
اإلنسـان لـغـيـره عـمـدا سـواء كـان هذا
الـقــتل الــعــمـد بــســيـطــا او بــظـروف
مشددة ذلك ألن الـذي يقـتل غيـره يريد
بفـعـلته أن يـؤكـد حيـاته ويـنفي حـياة
اآلخرين في ح أن الـذي يقـتل نفسه
يبـغي إفـناء الـعـالم من خالل شـخصه
لــذلـك فــإن االنـــتـــحــار عـــمل مـــنـــبــوذ
ـا وحديـثا فـلم تـبحه ومسـتـهجن قـد
الــشــرائع الــســـمــاويــة وال الــقــوانــ
الــوضـــعـــيــة. ولـــقـــد كــان االنـــتـــحــار
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ــئـة في الـذكــور فـتــشـكل 55.9 في ا
حـ بــلــغت نـســبــة اإلنـاث 44.8 في
ئة" مـبينـا أن "حاالت االنتـحار ب ا
ـئـة وب ـتـزوجـ تـشـكل 40 في ا ا
ــئــة". وأن "نــســبــة الــعـزاب 55 في ا
ــنــتــحــرين مـن الــذين حتــصــيــلــهم ا
الـدراسي مـا حتت االبـتــدائـيـة بـلـغت
ـتوسطة 16.9 ئة ودون ا 62.2 في ا
ـئـة والـعـاطـلـون عن الـعـمل 35 في ا
ــئــة وربــات الــبــيـوت 29.9 في في ا

ئة" ا
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وفـيـمــا يـتـعــلق بـأسـبــاب االنـتـحـار
ثل الداخـلية "هـناك أسباب أوضح 
عديدة مـنهـا نفـسيـة تتـعلق بـالضغط
نـتحـرين فيـها النـفسي وشـكل عـدد ا
ــــــئـــــة أمـــــا نـــــســـــبـــــة 36.22 في ا
االضطرابات الـنفسيـة فبلغت 34.64
ئة وهـناك أيضـا أسباب تـتعلق في ا
بـــــالـــــتـــــفـــــكك األســـــري والـــــعـــــنف
األســـري والـــوضع االقـــتـــصـــادي إذ
يشـكل الـفقـر من حـاالت االنتـحار 13
ــئـة ــئــة والــبــطــالـة 9.5 في ا في ا
واألسـبــاب الـدراسـيــة وعـدم حتــقـيق
الطـموح الـذي أخـذ نسـبة 13.38 في
ـئة والـفـشل الـدراسـي نسـبـته 5.5 ا
ـــتـــحـــدث بـــاسم ـــئـــة". ووفـق ا في ا
الداخـلـيـة الـعراقـيـة فـإنه "قـدمت عدة
توصـيات قـسم مـنهـا يـتعـلق بـتعـزيز
دور دوائر الـدعـم النـفـسي في وزارة
الــصــحــة وقــسم مــنــهــا مـا يــتــعــلق
بوزارة الـشـبـاب والـريـاضـة وإشـغال
ــارسـة هـوايـاتـهم وقت الـشـبـاب و
وقــسـم مــنـــهـــا يــتـــعـــلق بـــاجلــوانب
الـــــــقــــــضـــــــائـــــــيــــــة والـــــــشـــــــرطــــــة
واجملتـمع ووزارة الـتربـيـة ووسائل
اإلعالم" منوها بأن "هناك تعاونا مع
وزارة التـعلـيم العـالي من أجل إعداد
بــحـــوث عـــلــمـــيــة تـــتـــنــاول الـــشــأن

اجملتمعي والنفسي".
تـخصـصة الى إنَّ تشـير الـدراسات ا
لالنـتحـار أسـبـابـا متـعـددة جـسـدية-
نـفــسـيــة- اجـتــمـاعــيــة وتـتــمـثل في
االمــراض الــنـــفــســيــة والـــعــاطــفــيــة
ـسكرات والفـصام والقـلق وتـعاطي ا
واخملدرات والشـعور بالـيأس وفقدان
األمل والسلوك االندفاعي والعدواني
والــــتــــعــــرض لالمــــتــــهــــان وبــــعض
االمراض الـعـضـوية اخلـطـرة اضـافة
إلى مــحــاوالت انــتــحــاريــة ســابــقــة.
وحسب اإلحصـاءات األميركـية أيضا
فـإن أسـبـاب االنـتـحـار تـعـود بـنـسـبة
 %30إلى حدوث اكتئاب شديد وإلى
نــســبــة %30 بــســبب تـــفــاعل عــامل
االكــــتـــئــــاب مـع تـــنــــاول الــــكــــحـــول
واخملـدرات بــيـنــمــا نـســبـة الـ 40%
تـبـقيـة تـعـود ألسبـاب مـتفـرقـة مثل ا
ـؤلم مـثل ــزمن وا ـرض الـعـضـال ا ا
الـسـرطــان أو الـشـعـور بــالـوحـدة في
هــذه احلـيــاة نــتــيــجــة فــقـدان رفــيق
الدرب . وحـسب رأي خـبراء الـصـحة
الـنـفـسـيـة فـإن االنـتـحـار بـشـكل عـام
ـراهـقـ والـشـبـاب واالنـتـحـار بـ ا
ــيـة بـشــكل خــاص هــو مـشــكــلـة عــا
تعاني مـنها جـميع مجـتمعـات العالم
الـسـكــانـيــة في الـعــصـر احلـديث ألن
مـتـطــلـبـات الـتــكـيف في اجملــتـمـعـات
الـعــصـريــة وإن كـانت مــتـفــاوتـة بـ
اجملتمـعات إال أن الـفشل في التالؤم
والـتـكـيف ومـقـابـلـة الـتـحـديـات الـتي
تـواجه اإلنـسـان الــعـصـري هـو الـذي
يؤدي باإلنسان إلـى االنتحار أو على
األقل مــحـاولــة االنــتــحــار لــذلك فـإن
بـعـض أسـبــاب االنــتــحــار وإن كـانت
ـا مـخـيـفـة) مـثل تـبـدو بـسـيـطـة (ور
الفشل في الـدراسة أو عالقـة عاطـفية
مـثال إال أن الـسـبب احلـقـيـقي يـكـون
مشاعر كمـينة ودفيـنة من عدم الرضا
عن الــواقع الــذي يـــعــيــشه اإلنــســان
نـتـيــجـة تـراكـم الـضـغــوط الـنـفــسـيـة
متعددة األشكال عـلى إنسان اجملتمع
الـــعـــصــري وبـــالـــتـــالي فـــإن ســـبب
ـثــابـة االنـتــحــار الـظــاهـري يــكــون 
"الـــــقــــشـــــة" الـــــتي تـــــقـــــصم ظـــــهــــر

بغداد
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 ظاهرة االنتحر والـسلوك االنتحاري
ــتــعــددة وتــشــعــبــاته ومـــكــونــاته ا
سـلــوك قـد عُـرف عــبـرَ الــتـاريخ مع
تــنــوع أشـــكــاله ودوافــعـه من عــصــر
ـثل أعـلى درجات آلخر واالنـتـحـار 
الـعــنف ضـد الــذات. بل إن االنـتــحـار
ـسار األخـيـر في نعـش الصـحة هو ا
النفسية والعـقلية ويأتي في الدرجة
اخلــامــســة واألخــيـــرة في تــصــنــيف

خطورة األمراض النفسية.
ــيـة عن احـصــائــيـات الــصـحــة الــعـا

االنتحار في العالم
ـيــة في آخـر مـنــظـمــة الـصــحـة الـعــا
بيـاناتـها تـشيـر الى ان حالـة انتـحار
حتدث كل 40 ثانيـة في مكـان ما من
نـظمة الدول إلى بذل العالم ودعت ا
ـــزيـــد من اجلـــهـــود لـــوقف حـــاالت ا
الـــوفـــاة الــــنـــاجتـــة عـن االنـــتـــحـــار
ــنــظــمـة والــوقـايــة مــنــهــا. وتـؤكــد ا
ي ب إنخفاض مـعدل االنتحـار العا

عــامي  2015و2021 بــنـــســـبــة 9.8
بــحـسـب مـا ذكــرت هــيــئــة الــصــحـة
ـتـحـدة في تـقـريـرها الـتـابـعـة لأل ا
الـثـاني حــول هـذه الـقـضــيـة. وكـانت
ـنـطـقـة الـوحـيدة ـتـحـدة ا الـواليات ا
الـــتـي شـــهــــدت زيـــادة في مــــعـــدالت
ـدير العام االنتحار. ومـع ذلك يقول ا
يـة إن "كل وفاة نـظمـة الصـحة العـا
تُـعـتــبـر مـأســاة بـالـنـســبـة لـلــعـائـلـة
واألصدقاء والـزمالء. ورغم ذلك فإن
كن الـوقايـة منـها. حاالت االنـتحـار 
إنـنـا نـدعـو جـمــيع الـبـلـدان إلى دمج
ـنع االنـتـحار استـراتـيـجـيـات فعـالـة 
في برامج الصـحة والـتعلـيم بطـريقة
مستدامة." وأوضحت منظمة الصحة
ــيــة أن مـــا يــقــرب من مــلــيــون الــعــا
شـخص يـنـتـحـرون سـنـويـاً أي أكـثر
من أولــئـك الــذين تـــتــســـبب أمــراض
الريا أو سرطـان الثدي أو احلروب ا
والـقـتل بـوفـاتــهم واصـفـة االنـتـحـار
بـأنـه "قـضــيــة صــحـيــة خــطــيـرة في
العـالـم" والفتـة إلى أن  38دولة فـقط
ـنع االنتـحار. لديـها اسـتـراتيـجيـات 
ـيـة إن وقـالت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
عدد الرجـال الذين قـتلوا أنـفسهم في
جميع أنحـاء العالم أكثـر من النساء
حـيث بـلغ عـدد الـوفـيـات االنـتـحـاريـة
7.5 لـــــــكل 100000 امــــــرأة و13.7
حالة انتـحار لكل  100000رجل. أما
الدول الوحيدة التي قُدر فيها ارتفاع
مـعدل االنـتـحـار بـ الـنـسـاء مـقـارنة
بالـرجـال فهي بـنـغالديش والـص

ــار. ــغـــرب ومــيــا ولــيــســـوتــو وا
واالحــصــاءات االخــيـــرة في الــعــراق
تشيـر الى ارتفـاع نسب االنتـحار ب
الـنـســاء. وأشـارت مـنــظـمـة الــصـحـة
ية إلى أنه "بـينما حدثت 79 من العا
حاالت االنتحار في العالم في البلدان
تـوسـطـة الـدخـل فإن ـنـخـفـضـة وا ا
ــرتـفـع لـديــهـا الـبــلـدان ذات الــدخل ا
مـــعــــدل أعـــلى إذ تــــبـــلغ 11.5 لـــكل

100000 شخص."
ـية: وقال بـيـان منـظمـة الـصحـة الـعا
"يقـارب عدد الـرجـال الذين يـنتـحرون
ـرتــفـعــة الــدخل ثالثـة في الـبــلــدان ا
أضــعــاف عـدد الــنــســاء عــلى عــكس
توسطة الدخل نخفضة وا البلدان ا
ــعــدل مــتــســاو." وأضـاف حــيث أن ا
الــبــيــان أن "االنــتـــحــار هــو الــســبب
الرئيـسي الثـاني للوفـاة ب الـشباب
الذين تـتـراوح أعمـارهم ب  15و29
عامـاً بـعـد احلوادث عـلى الـطـرقات".
ـيـة إن وقـالت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
إحدى الطـرق خلفض معـدل االنتحار
ـي تتمـثل في احلـد من الوصول العا
إلى مـبــيـدات احلــشـرات أكــثـر طـرق
االنتحار شـيوعاً إلى جـانب األسلحة
الــنــاريـة.   ومـن اخلــطــوات األخـرى
ـية التـي قالت مـنـظـمـة الـصحـة الـعـا
بـأنــهــا سـاعــدت في احلــد من حـاالت

االنتحـار فهي تثـقيف وسائل اإلعالم
حـــــول كــــــيـــــفــــــيـــــة نــــــشـــــر حـــــاالت
االنتـحار بـطريـقة مـسؤولـة وحتديد
عـرض لـلـخطـر مبـكراً األشخـاص ا
ومساعـدة الشـباب عـلى بنـاء مهارات
تـسـاعـدهم في الـتــغـلب عـلى ضـغـوط

احلياة.
ية وقد خصصت منظمة الصحة العا
ــيــاً كل عـام حلــشـد اجلــهـد يـومــاً عـا
ـنع ومـكافـحة االنـتـحار بـعد الدولي 
ـيـاً وأن شـخـصاً تفـاقم الـظـاهـرة عـا
على األقل يحاول التخلص من حياته
كل ثالث ثــوان وأوضح الـتــقــريـر أن
حوالي مليون وفـاة حتدث سنوياً في
توقع العالم نـتيـجة االنـتحـار ومن ا
أن يرتـفع هـذا الـعدد إلى 1.5 مـلـيون
بـحــلــول عـام 2030 وأشـار اخلــبـراء
إلى أن االنـتـحـار يشـكـلُ ما يـقـرب من
نصف الوفيات العـنيفة في العالم إذ
ظهـرت حـوالي 6003 حادثـة انـتـحار
ووفــيـــات غــامـــضــة في بـــريــطـــانــيــا
وإيـرلــنـدا عـام 2018 وهـو مــا يـفـوق
عـدد حـوادث الـطــرق بـأكـثـر من ثالث
ية ان مرات. وتؤكـد االحصاءات الـعا
معـدالت االنتـحار زادت بـنسـبة %60
في جـمـيع أنـحاء الـعـالم خالل الـ 45
اضية ويأتى االنتحار كواحد عاما ا
من األسباب الثالثـة الرئيسـية للوفاة
ب الـذين تـتراوح أعـمـارهم ب -15
 44عـــامـــا من اجلــــنـــســـ وتـــمـــثل
االضــطــرابــات الــنـــفــســيــة -خــاصــة
االكتئاب وتعاطي اخملدرات- أكثر من
90% من جــمـــيع حــاالت االنـــتــحــار.
ويـشـيـر اخلـبـراء بـأن االنـتـحـار قـابل
لـلـوقـايـة وان أسـالـيب مـنع االنـتـحـار
والــوقـايــة مــنه تــعــمل بــشــكل مــؤثـر
وفعـال وتـبـدأ الوقـايـة بالـتـعـرف على

عوامل اخلطورة وعوامل الوقاية.
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أعلـنت وزارة الـداخـلـية الـعـراقـية أنه
قـد ســجــلت 772 حــالـة انــتــحــار في
عموم العراق خالل عام 2021 بزيادة

 100حالة عن العام االسبق 2020.
كما أعلنت الداخلية العراقية  تشكيل
جلـان مــتــخـصــصــة لـدراســة ظــاهـرة
االنتـحـار والتي شـهـدت زيادة كـبـيرة
تحدث باسم في عموم البالد. وقـال ا
الــوزارة إنه "نــتــيــجــة لــزيــادة نــسب
حــاالت االنـــتــحـــار في عــمـــوم الــبالد
اتـخــذت وزارة الــداخـلــيـة جــمــلـة من
الـــتـــدابــيـــر مـــنـــهـــا تـــشـــكــيـل جلــان
مـتـخـصـصـة لــدراسـة هـذه الـظـاهـرة
ـعـطـيـات تـبـ أسـبـابـها واخلـروج 
ونـســبــتــهــا مـقــارنــة بــدول اجلـوار".
واعــــلــــنت الــــداخــــلــــيــــة ان "حــــاالت
ـسـجـلـة في عام االنتـحـار االنـتـحـار 
حالة وهي أكثر بنحو 2021 بلغ 772 
ــاضي الــتي 100 حــالــة عن الــعـــام ا
بلغت فيه نسـبة االنتحار 663 حالة"
مشـيرا الى أن "حـاالت االنتـحار بدأت
منذ العام 2016 تتجه نـحو االزدياد
فـــفـي الــــعـــام 2016 بـــلــــغـت حـــاالت
االنــتـــحــار  393حــالـــة وفي الـــعــام
2017 بـلــغت  462حــالـة وفـي الــعـام
2018 بــلــغت حــاالت االنــتــحـار 530
حالـة أما في الـعام 2019 فقـد بـلغت
605 حـــاالت". وتـــشـــيـــر ارقــام وزارة
الداخلـية الى أنه "بـالنـسبـة للـمسجل
سـنة من الفـئـات الـعـمـرية أقل من 20 
ـئـة ومن كـانت نـســبـتـهم  36.6في ا
سن الـ 20 عـامــا الى 30 عـامــا كـانت
ـئـة أمــا نـسـبـة نـسـبـتـهم 32.2 في ا

والشـروع فـيه يعـد من ضـمن اجلرائم
التي يـعاقب عـليـها الـقانـون في أغلب
التشريعات اجلزائية في العالم وكان
ـنــتـحــر يـحــاكم بـعــد وفـاته مــا قـبل ا
الــثـورة الــفــرنــســيــة بــحـيـث يـقــضي
ـصـادرة أمـواله وال يـزال الـتـشـريع
اجلـزائي في بـريــطـانـيــا والـعـديـد من
الدول يعاقـب على االنتـحار والشروع
فيه ?أما أغلب التـشريعـات اجلزائية
احلديثـة فإنـها عـلى العـكس ال تعاقب
عـلى االنـتـحار وال عـلـى الشـروع فـيه
ا تـخـرج هـذه الظـاهـرة من نـطاق وإ
الـقــانــون لــتــدخـلــهــا في حــيــز الـدين
واألخالق مثل قوان "فـرنسا ومصر"
ــة.  فــالــقــوانـ وال تــعـتــبــرانه جــر
الوضعية لم تعد تعاقب على االنتحار
والـسـبب فـي ذلك يـعـود إلى انــقـضـاء
ـتهم وكان الدعوى اجلـزائيـة بوفاة ا
في السـابق في انـكلـتـرا تتم مـصادرة

نتحـر إال ان هذا النص قد  أموال ا
إلـغـاؤه وحـالـيـا في فـرنـسـا ال يـعـاقب

القانون على االنتحار.
ـــشـــرع الـــعــراقـي عــلى وال يــعـــاقب ا
االنتحـار أو الشروع فيـه لعدم وجود
نص قانـوني يـعاقب عـلى ذلك بـالرغم
من ان الشـريـعة اإلسالمـيـة السـمـحاء
حترم قـتل الـنفس بـدليـل قوله تـعالى:
(وال تقـتلـوا الـنفس الـتي حـرم الله اال
ادة (408) من قانون باحلق ) لـكن ا
الـعـقــوبـات الــعـراقي رقم 111 لـسـنـة
ـــعـــاقــــبـــة الــــشـــريك 1969 قـــضـت 
ساعـدة بأي وسيلة بالتحـريض او با
 فـــمن يـــفـــعل ذلك تـــكـــون عـــقـــوبـــته
بـالــســجن مــدة ال تــزيــد عــلى الــسـبع
سنـوات  أما إذا لـم يتـحقـق االنتـحار
ـا مـجرد الـشـروع فـقط فـعـنـد ذلك وإ
تـكـون عــقـوبــة احلـبس فــقط. وقـد عَـدَّ
القـانـون الـتـحـريض ظـرفـا مـشددا إذا
ـنـتـحـر دون الـثـامـنـة كـان الـشـخص ا
عـشـرة مـن الـعـمــر أو فـاقـد اإلدراك أو
اإلرادة سـواء  االنتـحـار أم بـقي في
مرحـلة الشـروع لذلك يـعاقب الـشريك
بـعـقـوبـة القـتـل عـمدا او الـشـروع فـيه
وهــذه احلــالــة قــلـيــلــة احلــصــول في
الـعـراق  وهــنـاك من يـتــفق مع غـيـره
علـى القـيـام بـاالنـتـحـار معـاً فـيـنـتـحر
األول وال يـنـتـحــر الـثـاني فــهـنـا يـعـد
الـشــخص الــثــاني غــيــر مــسـؤول ألن
انتحاره لـو حتقق فال مسؤولـية عليه
بوفاته وإن عدم قـيامه بفـعل االنتحار
  أما إذا دليل تسهيل عملية االنتحار
اتـفـق الـذي تــخــلف عن االنــتــحـار مع
زمـــيــلـه الــذي انـــتـــحـــر بـــأن هــيـــأ له
الـوســائل الالزمــة لـتــسـهــيل عــمـلــيـة
ـــكن االنـــتـــحـــار الــــتي تـــمـت هـــنـــا 
ــنـتـحـر قـد مـسـاءلـتـه ألن اتـفـاقه مع ا
سهل تنفيذ عملـية االنتحار حيث يعد

ة.  شريكا في اجلر
غـيــر أن ثــمـة قــوانــ عـربــيــة جتـرم
الــشــروع في األنــتــحــار مـثـل قــانـون
العـقـوبات الـقطـري الـنافـذ يـعاقب في
بــاحلـــبس مـــدة ال جتــاوز ــادة 304  ا
سـتـة أشـهـر وبـالغـرامـة الـتـي ال تـزيد
على ثالثة آالف ريال أو بإحدى هات
العـقـوبـت كلَّ مَنْ شَـرَعَ في االنـتـحار
بأن أتـى فـعال من األفـعـال التـي تؤدي
ادة 305 إلى الوفـاة عـادة وعاقـبت ا
ـسـاعـدة على منـه على الـتـحـريض وا
االنتحـار باحلبس مـدة ال جتاوز سبع
ـنـتحـر لم يـبلغ سنـوات أمـا إذا كان ا
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ناصب  اللهم ابعدنا عن ا
وقربنا من الكراسي 

ـنام  ,حـيث  جـاءني كـابـوس مـزعج فـي ا
نـصب  رئـيـسآ لـلـوزراء بدال من تـرشـيـحي 
الـكاظـمي    وتخـيلـوا التـهاني والـتبـريكات
الــتـي جــاءتــني من جــمــيع فــئــات الــشــعب
الــعـراقي وبــاخلـصـوص مـن  االصـدقـاء في
صــفــحـات مــواقع الــتـواصل االجــتــمـاعي "
الــفـيــســبـوك "  الــذين لم أشــعـر بــوجـودهم
مــطـلـقـا  مـنـذ  3ســنـوات حـتى عــلى سـبـيل
الــتــهــنــئــة في الــعــيــد أو عــيـد مــيـالد احـد
اوالدي  ,,أنــشـأت عـدة صـفـحـة بـأسـمي في
صــفـــحــات مــواقع الــتـــواصل االجــتــمــاعي
الي تـابعـ لـصفـحتي بـا واصـبح عـدد ا
ـولدة الـقريـبة من بـيت اهلي حـتى أن أبو ا
زاد من عـدد امـبيـرات الكـهربـاء لهم دون ان
ـلك انه يـطـلــبـوا مـنه ذلك وأقـسم بـأعـز مـا
ــســتــقــبـل أي مــبــلغ مــنــهم اليــســتـــلم في ا

وستكون كهرباءهم مجانا 
! أما سائق اخلط الذي يوصل شقيقتي الى

ôU
I

 ©s b U  tK Q  p d O ® ¡«—“u « fOz—

الـدائـرة فبـدأ يأتي الى الـبـيت ياخـذها بـعد
ان كـان في الـسـابق ينـتـظـرها عـلى الـشارع
ـسكينـة أكثر من ربع ساعة الـعام وتمشي ا
يــومــيـا حــتى تــصل الى سـيــارته . كل شي
تـغـير فـي حيـاتي واجلـميع يـتـودد لي حتى
ـغـرور بـنـفـسـه جاء زوج خـالـتي الـدكـتـور ا
الى بـيتي لـيبـارك لي منـصبي اجلـديد وهو
الــذي أقـسم في الـسـابـق انه ال يـصل عـتـبـة
دارنـا بعد خالف قـد مع والدي رحمه الله
ــهم أصــبـحت رئــيس لــلـوزراء  وأول شي ا
أثـار أنتبـاهي هو هذا الـكم الهائل من افراد
احلــمـايــة الـذيـن يـوفــرون االمن لي وأنـا لم
أقــدم أي شي لــلـعــراق وبال مــبـالــغــة كـانت
أعــدادهم أضـعـاف  حــمـايـة رئــيس الـنـظـام
الـــســـابق  أســـتـــقـــبــلـت  جــمـــيـع الــنـــخب
صـلحية الـسياسـية الطـائفيـة والوطنـية وا
والـثورية والعـشائرية  والـرياضية والـفنية
وجـــمــيــعـم أثــنــوا عـــلى تــرشـــيــحي  وأني
ـنـاسب لـلـعـراق وأعـجـبـتـني كـلـمة الـرجل ا
ـتمـلـق الـذي قال ( أنك احـد الـسيـاسيـ ا

هــبـة الـله الـيــنـا ) وهـو نـفـسـه الـذي قـالـهـا
وكـتـبهـا لـلرئـيس الـسابـق صدام حـس ,,,
الــذي أثـار أسـتـغـرابـي ودهـشـتي أن بـعض
الـسيـاسـي الـذين أستـقبـلتـهم على أنـفراد
كانوا يشككون  بعمل األخرين ومثل منكول
بــالـعــامـيــة ( مـيــخـلــيـلــهم سـكــة ) ووجـدت
الـبـعض  منـهم أيـضا   من الـذين الـتقـيـتهم
سـوى كانـوا أفراد أو احزاب  يـطلـبون مني
مـنـافع ومـنـاصـب شخـصـيـة  ولـم يـتـكـلـموا
في كــيــفــيــة  بـنــاء الــعــراق وكــيف نــنـهض
بـشـعبـه ونوفـر له االمن واالمـان والكـهـرباء
وبـــــاقـي اخلـــــدمـــــات االخــــــرى وجنـــــد حل
لــلـــمــشــاكـل االجــتــمـــاعــيــة الــتـي تــعــصف
بـاجملـتمع الـعـراقي وتوفـير الـعـيش الرغـيد
لـألرامل واأليـتـام والـفـقراء  !  اجلـمـيـع كان
هـــدفــهـم مــصـــلــحـــتـــهم اخلــاصـــة  ومن ثم

يطلبون االمتـيازات لهم ولعوائلهم. 
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ـرئــيـة الــتــقـيت  بــجــمـيـع وسـائل االعـالم ا
ــرئــيـــة وطــلــبت مـــنــهم ان تــكــون وغــيـــر ا
كـــتــابـــاتـــهم حــيـــاديـــة ويــنـــصــرون  احلق
واالبـتعـاد عن تزييف احلـقائق عـلى حساب
الـبـاطل فانـتم عيـون الـشعب وهـنا قـام أحد
الـصـحـفـي بـالـقـاء كلـمـة نـيـابة عن زمالءه
دح والتـمجيـد بشخصي وتـخللـها كلـمات ا
وعندما ذكر أسمه قلت له اني أعرفك فسبق
لك أنك مدحت رئيس النظام السابق   فأنت
وغـيرك من دمـر العـراق بأكاذيـبهم ونـفاقهم
وتملقهم للجميع على حساب قول احلقيقة 
الـــبـــعض من  الـــذين الـــتـــقـــيـــتـــهم كـــانــوا
اليـحـبـون  الـعراق بـل يسـرقـونه يـومـيا كال
حـــسب أخـــتــصـــاصه ومـــوقــعـه !! وحــدهم
الـشباب الثائر والفـقراء وااليتام والبسطاء

هم مـن أشـعـروني بـان الـعـراق بخـيـر وفـيه
نـاس اصالء يـخـافـون عـلـيه ويـحبـونه .. لم
يـطلـبوا مـني شي بالـرغم من أنهم في امس
احلـاجة لـكل شي من مال الـى سكن ولـكنهم
طـلـبـوا مـني أن أحـكم  بـالـعـدل وأن أنـصف

ظلوم وأسجن الظالم  ا
فـي الـيـوم الـثـاني من عـمـلي كـرئـيس وزراء
سـتـشاريـ وعمـلهم طـلـبت جرد بـاسمـاء ا
ورواتــبــهم وأمــتــيــازاتــهم . طــلــبـت أيــضـا
بـاسـماء الـضبـاط ورتـبهم في مـكـتب القـائد
ــسـلــحـة ومــاهــو عـمــلـهم الــعـام لــلــقـوات ا
ـيـزانـية بـالـضـبط !! طـلـبت أيـضـا كم هـي ا
ان اخملصصة للرئيس الوزراء ورئيس البر
ورئيس اجلمهورية  لالنفاق العام !! بعدها
 بـدأت التقـارير تصلـني  ولم أصدق ما أقرأ
ماليـ الدوالرات تبذر يوميا بأسم القانون
! أشـــخـــاص  العــمل لـــهم والشـــغل مـــجــرد
(يـتنـاولون چاي وقـهوة) يتـقاضون  رواتب
عــالـيـة ومـخـصـصـات  وكـل تـاريـخـهم أنـهم
كــــانـــوا خــــارج الــــعـــراق ويــــدعــــون أنـــهم

معارض للنظام السابق .
ــة جـاءتــني لـلــتـهــنـئــة من رئـيس اول مــكـا
جـمـهوريـة أيران واكـد فيـهـا عمق الـعالقات
بـــ الـــبــلـــدين وأن أيـــران تـــعـــمل من اجل
مـصـلحـة الـعراق وتـمـد يدهـا لنـا في سـبيل
ة قدم لي كـا مـكافحـة االرهاب وفي نهـاية ا

دعوة رسمية لزيارة طهران .. 
ـة مـن رئـيس وزراء بــعــدهــا جـاءتــني مــكــا
تـركـيا يـهـنـئني عـلى فـوزي في االنتـخـابات
ــوفـقـيــة والـنـجــاح في الـعـمل وتــمـنى لي ا
وقـال نسـتطيع  نـستـطيع أن نحـل مشاكـلنا
بـأسـرع وقت وانه سـيرسـل وزير خـارجـيته
لـلـتبـاحث بعـدة أمور تـهم الـبلـدين . تلـقيت

بـــرقــــيـــات عـــديـــدة مـن الـــرؤســـاء الـــعـــرب
واالجـانب واجلـميع يـتـمنى لـي النـجاح في

قيادة هذا البلد اجلريح 
أجــمل تـهـنــئـة قـرأتــهـا كـانت لــرئـيس دولـة
الــصـــومــال الــذي قــال أن بالده مــســتــعــدة
لـتقد اخلبرة االمنية والـلوجستية للعراق
 وقـال أن الـصـومـال مسـتـعـدة لـفتح دورات
عـسكريـة للبـعثات العـراقية في مـقاديشوا ,
ووصـلـتني رسـائل تـهنـئـة من ملـوك وأمراء
دول اخلـلـيج ومن رؤوسـاء مصـر واجلـزائر
غـرب وجـميـعـهم أكدوا في وتـونس ومـلك ا
رسـائل التهـنئة وقوفـهم مع العراق مـتمن

لشعبه االمن واالمان  .
بــعــد أســبــوع من تــولي مــنــصــبي شــعـرت
ـلـقـاة عـلى عـاتقي وان ـسـؤولـية ا بـحـجم ا
هـذا الـوطن والـشـعب أمـانـة في عـنـقي أمام
الـله خـاصـة مع وجـود  بعـض السـيـاسـي
يــعـمـلــون ضـد الــوطن  ويـحـاولــون افـشـال

زقا .  مهمتي ليبقى العراق ضعيفا 
ـســؤولــ الــكــبـار أجــتــمــعت بــالــوزراء وا
ووضـعنا خـطة عمل لـكل وزارة لكي تنهض
ـهـامـهـا وتقـدم مـا يـنـتظـره الـشـعب مـنهم
الـذي بـدأ يـكـرهـنـا خـاصـة بـعـد١٩ عامـا من
الـفشل السـياسي واالختالفـات والصراعات
ناصب والـكراسي وتقد مـصاحلنا عـلى ا

اخلاصة على مصلحة الشعب والوطن .
زعج   بعد ان استفقت من هذا احللم ا

جاءني اتصال من بلوم 
شسوي برئيس الوزراء 

اليوم الريوك مالتك باكله وبيض 
كتله هسه يله حسيت هذا حلم 
الن ماكو رئيس وزراء الصبح 

يتريك باكله بالدهن
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الـسـادسة عـشـرة مـن عمـره أو نـاقص
اإلرادة فيـعاقب اجلـاني باحلـبس مدة
ال جتـاوز عـشــر سـنــوات أمـا إذا كـان
ــنـتــحــر فــاقــد االخــتــيـار أو اإلدراك ا
عوقب اجلـاني بـعـقوبـة الـقتل الـعـمد
وهـنـاك من فـقـهــاء الـقـانـون من بـؤيـد
عـاقبـة عـلى الشـروع بـاالنتـحار من ا
أجل أن يحـد من احلالـة ويحـقق ردعا
ن يـروم إنهـاء حـيـاته بـنـفسـه وكذلك
من يــــســـاعــــد شـــخــــصـــا آخــــر عـــلى

االنتحار.
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تــؤشــر اجلــمــعــيــات الــنــســائــيــة في
كـوردسـتـان مـؤخـرا تـصـاعـد وإتـساع
ظـاهـرة اإلنــتـحـار بـ الــنـسـاء والى
ـنتـحـرات عامـاً بعـد عام تزايـد عدد (ا
والــظــروف الـــتي تــدفع الـــنــســاء الى
ــوت في ظـروف االنـتــحـار حــرقـاً أو ا
غامضة غالباً ما تكون البيئة العائلية
أو العشائـرية على صـلة بهـا.  ويشير
إحــصـاء قــامـت به مــنــظــمـة »تـمـكـ
رأة «في كردستـان العـراق الى قيام ا
545 شــخــصــاً بــحـــرق أنــفــســهم في
مـديــنــة أربــيل الـتـي يـســكــنـهــا نــحـو
مــلــيــون مــواطن 333 مــنــهم نــســاء

و212 من الرجال.  
كـــيف الـــســـبــيـل لـــلــحـــد مـن حــوادث

االنتحار: ?
إن الـــتـــعـــرف عـــلـى نـــيـــة الـــشـــخص
االنــــتـــحــــار مـن خالل ســــلــــوكـــيــــاته
والتغيرات الواضحـة التي تظهر على
ـــريـض هــــو اخلـــطــــوة األولى وإن ا
حـــوالي %80 من الــــذين يـــقــــومـــون
بـاالنـتـحــار أو مـحـاولــة االنـتـحـار أو
ــوت في الـكـتب أو رسم الـقـراءة عن ا
ـوت مـثـل اجلـمـاجم. أشـيـاء ورمــوز ا
هــذه األعــراض هي الـــضــوء األحــمــر
الـــذي يــــدل عـــلى نــــيـــة الـــفــــرد عـــلى
االنـتـحار وبـالـتـالي الـعـالج النـفـسي
الفوري عـلى أيدي األطـباء اخملـتص
ريض من ـنع ا هو الـطـريق الوحـيـد 
اإلقـدام الــفـعـلـي عـلى االنــتـحــار. كـمـا
اثـبـتت الـدراسـات ان لـعـبة الـبـوبـجي
االلكتـرونيـة ب االطـفال كـان لها دور
في تــــشــــجــــيـع اعــــداد مــــنــــهم عــــلى

االنتحار.
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تــدفع أســالــيـب الــتــعــذيب وانــتــهــاك
ـعـتـقلـ في الـسـجـون وعدم حقـوق ا
حـسم قــضـايــاهم إلى انــتـحــار أعـداد
كبيـرة منهم عـن طريق شنق أنـفسهم
أو استـخـدام وسائـل أخرى لالنـتـحار
مـثل احلـرق. وقـد شـخـصت مـنـظـمات
حـقـوق اإلنـســان الـعـراقـيــة والـدولـيـة
ومـنــذ وقت مـبــكــر االنـتــهـاكــات الـتي
عـتقلون الـعراقيون من يتعرض لـها ا
عتقالت فإن قبل إدارات السجـون وا
هـذه االنـتـهـاكــات مـا زالت مـتـواصـلـة
ـا يـدفـع بـالـســجـنـاء إلى االنــتـحـار
لـــلـــتـــخـــلص مـن ظـــلـــمـــات الـــســـجن
. وتـشيـر تقاريـر منـظمات والسجّـان
عـتقـل في حقـوق اإلنسـان "أن عدد ا
الـســجـون الــعــراقـيــة جتـاوز 18 ألف
مــعـــتـــقال بـــيـــنــهم 368 امــرأة". وأن
عملـيات الـتعـذيب في السـجون قـائمة
على قدم وسـاق وباألخص في مراحل
التوقـيف والتـحقـيق وكذلك الـتعذيب

في السجون من أجل االنتقام. 
{ خبير بالشؤون القانونية واألمنية

بغداد
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ـتـجسـدة في شـحـة اخلـدمـات والـفـساد يـنوء الـعـراق بـأعـبـاء اإلحـتالل ا
ـوارة الـتي قــطـعت صـلـة ـعــانـاة ا وإنـعـدام األمن والــبـطـالـة وكــثـيـر من ا
ــسـتـقــبل... لـكن ـاضــيه وقـصـمـت ظـهـر احلــاضـر وضــبـبت ا اجملـتــمع 
نـاصب التي يتـخذونهـا سبيالً لـشرعنـة الفساد السيـاسي مـشغولـون با
دسـتـوريـاً فـهل نـقف عـلى األطالل نـبـكي زمـنـاً غـابـراً وحـاضـراً مـشـوهاً
شاكل ومستـقبالً لن يجـيء? أم نتفـاعل مع تطلـعات األجـيال في تخـطي ا

كن تعميمه. وتأسيس وضع شخصي 
وهو ما فـعله الـشاب الـغض.. مصـطفى.. الـذي لم يسـتك لـلبـطالـة يندب
ا أسس موقع برمجة وإستضافة حظ العراق العاثر بفساد سياسـييه إ
في عام 2012 وكـان األول عـلى الـعـراق في 2012 و 2013 من حيث
ـيـة لـتـعـليم ـسـتـضـافة وفي 2014 أنشـأ أكـاد ـواقع ا التـقـيـيم وعـدد ا
البـرمجـة والتـصمـيم بإسم ST Academy تخـرج فيـها أكـثر من مـائة

مبرمج ومصمم على مدار ثالث سنوات. 
وتوجه الى الـعمل في الـقطـاع اخلاص مع BazaryOnline في مجال
التـسـويق وعام 2015 ترقى إلى مـنـصب مـديـر تسـويق ثم إسـتـشاري
تطوير أعمال في عام 2017 لتتوطد ثقـته بنفسه فيـؤسس مجموعة زمرة
Zumra اخملتصة بالبرمجة واحملتوى اإلبداعي والتسويق عام 2018.
نـجزات الـشخـصيـة ذات السـمة السـنوات تـمر بـفاعـليـة تتـراكم خاللهـا ا
ـصــطــفى الــذي حتـول الـى قـدوة في الــتــفـاؤل يــقــتـديـه أقـرانه الـعــامــة 
مـسـتـمــدين طـاقـة إيـجــابـيـة مـنه وسط عــراق سـالب الـكـهــربـاء والـصـحـة

والتربية و...
بــعـيــداً عـن اإلطـار الــتــقــني أسس مــوقع TravaKurd لــيـكــون دلــيالً
سياحـياً إلقلـيم كردسـتان.. وهو إنـسانيـاً ناشط يـسهم في تنـظيم حمالت
تـوعـيـة بـاحلـمـايـة الـسـيـبـرانـيـة (Cyber Security) وحـمـايـة احملـتوى
واحلقوق عـلى صفحـات التـواصل اإلجتمـاعي وشكل ورشـات ألكتـرونية
لتـوعـية الـصـحفـيـ واإلعالمـي حـول تـقصي احلـقـائق وإستـخـدام طرق

علومات. البحث احلديثة في احلصول على ا
مـتلئ في كـأس العـراق الفـارغة إتبع وذجاً لـلجـزء ا أصبح مـصطفـى إ
خـطـواته شـبـاب كثـيـرون; مـنـتـشـلـ أنـفـسـهم من الـبـطـالـة الى اإليـجـابـية

الفاعلة في اجملتمع.. يخدمون ذواتهم شخصياً بخطاب وطني عام.
ومصطفى هادي علي.. 

جنل األديب الـــراحـل هــادي الـــزيـــادي تـــولـــد واسط
1995 بدأ مـسـاره في ريادة االعـمـال عام 2011
يعـمل حـالـياً مـحـلل بـيـانات اخلـصـوصـية واالمن
مستفـيداً من نيله بـكالوريوس الـذكاء اإلصطناعي
من اجلامعة التنكلوجية "االول على دفعته" إضافة
الى شـــهـــادات دولـــيــة نـــالـــهـــا عن دورات.. داخل

وخارج العراق.
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ـنـصب .. (أخطـر أنـواع االدارات   وحتـصل عنـدمـا  اليتم 1- االدارة با
ناسب ..  فتحصل التراجعات   نصب ا ناسب في ا وضع الشخص ا
إما بـسـبب الـطـمـوحات الـشـخـصـية  لـلـمـكـلف أو  لـضعـفه أحـيـانـا" وعدم

صلحة) .  قدرته على مواجهة رغبات ومطالبات أصحاب ا
2- االدارة بالـكالم وتـسلـيط هـالة االعالم (أسـوأ أنـواع اإلدارات  غالـبا"
تتم الـتغطـية عـلى  النـتائج  غيـر الفـاعلـة بتـسليط الـضوء عـلى تصـريحات

رنانة وزيارات واجتماعات وإحصاءات وأرقام مضللة) .
ـنــال وتـسـمى 3- االدارة بـاألهـداف (قــد حتـقق بــعض األهـداف سـهــلـة ا

اجنازات) .
4- االدارة بـالـنـتــائج  ( جنـاحـهــا يـتـوقف عـلـى اسـتـدامـة  حتــقـيق نـتـائج

ملموسة والتفوق على التحديات ) .
5- االدارة باحملصالت الـنهائـية  ( جناحـها يعـتمد
علـى حتقـيق الـريـادة في اجملـال وتـعزيـز الـسـمـعة

رموقة) . كانة ا وا

{ أستاذ متمرس دكتور
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ـكـتب التـنـفيـذي الدكـتور ـبـية الـوطنـيـة  إياد جنف وعـضوا ا زار النـائب األول لرئـيس الـلجـنة األو
إبـراهيم البـهادلي و بـاسم أحمد مـقر الـسفارة الـعراقـية في العـاصمـة البرتـغالـية لشـبونـة. وإلتقى
بي السـفير العـراقي في البرتغـال الدكتـور سيوان بارزاني. ونـقل جنف للسفـير العراقي الوفـد األو
ـكتب الـتـنفـيذي ـبـية الـوطنـيـة العـراقيـة األسـتاذ رعـد حمـودي وأعـضاء ا حتـيات رئـيس الـلجـنة األو
بي للـجـهد الـذي قدمه لـتـسهـيل مهـمـة الوفـد العـراقي. وإسـتعـرض جنف نبـذة عن زيـارة الوفـد األو
بيت الـعراقي السبانيـا والتي تمخضت عن تـوقيع مذكرة تـفاهم رياضي مشتـرك ب اللجنـت األو
العراقية ونظيرتها االسبانية. من جانبه رحّب السفير العراقي لدى البرتغال  سيوان برزاني بزيارة
بي نـاسـبـة لـفتح سـبل الـتـعـاون األو ـبي الـعراقـي مبـديـاً إسـتعـداده لـتـهـيئـة الـظـروف ا الوفـد األو
ـبيت الـعراقيـة والبرتغـالية. هـذا وقد حضـر اللقاء أيـضاً السـيد أحمد شترك بـ اللجـنت األو ا
ـثالً عن مـحـافظـة مـيسـان كـما حـضـره عن اجلـانب البـرتـغالي الـسـيد مطـرود عـلوان 
جـواو لـوكــاس هـيـتــزل عن شـركـة LIVE GROUP  SUN الـبــرتـغـالـيـة

عنية بتنظيم الفعاليات الرياضية. ا

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7183 السبت 25 من جمادى اآلخرة 1443 هـ29 من كانون الثاني (يناير) 2022م
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اســتـاثــرا احلــدود  والـبــيــشـمــركـة
بــصــدارة مــجــمــوعــتــهــمــا بــدوري
الــدرجــة االولى بــكــرة الــقــدم بــعــد
انـتــهـاء مـنــافـسـات  الــدور الـثـالث
عشر عـندما بـقيا في مكـانهما  رغم
ــذكـور تــعــادلــهـمــا في االســبــوع ا
عنـدما فـرض احلدود الـتعـادل على
الـوصـيف دهـوك بـهـدف  لـيـسـتـمـر
بــالــصـــدارة و في حــصــد الــنــقــاط
مـيزة بـعدمـا تـواصل في نتـائـجه ا
دون الـنــظـر لـلــوراء ويـثـبـت نـفـسه
بــقـوة واالمل في اسـتــعـادة مـوقـعه
ـــــوسم احلـــــالي الــــذي خـــــســــره ا
ويـــعـــول عـــلـى جـــهـــود الالعـــبـــ
درب  عادل نعمـة االكثر تواجدا وا
مع الــــفــــريق وكــــلـــمــــا تــــركه عـــاد
للحبيب األولي وكانه الفال احلسن
ــوسم احلــالي الـتي فـي مـشــاركـة ا
تـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحـيح بـعـدمـا
اخــذ احلـدود يـهـدد اقـرانه ويـتـقـدم
عـليـهم واالستـمـرار بنـسج النـتائج
ويظهر متماسكا وقويا   برصيد27
وبافضلية  التهديف 23 والدفاع 8.
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وافـــتــقـــد الـــوصــيف دهـــوك لــروح
ـواصـلــة والـثـبـات عــلى الـنـتـائج ا
الــتي ارتـبـكت في مــلـعـبه وخـارجه
عـندمـا خـسر سـبع نـقاط من تـعادل
الــرمــادي بــهـدف وخــســر من عــفك
بــهـدفــ وتـعــادل مع احلـدود امـام
مـرحــلـة حـاسـمــة  تـتـطــلب  الـلـعب
بــحـــســابـــات دقــيـــقــة الن الـــعــودة
لـلـممـتـاز  قد يـحـسم بفـارق الـهدف
ديـنة فرحتهم وحتمل  ذاكرة اهل ا
الـــغــامــرة  بـــاحلــصــول عـــلى لــقب

متاز بـقيادة  باسم قاسم الدوري ا
عام    2011 والزال الطريق مفتوحا
امــام الــوصـيـف في تــقــد الـعــمل
ــطـلـوب والـعـودة لـلـصـدارة الـتي ا

خـسـرهـا بـنـفــسه ولم تـكن  بـعـيـدة
عـــنه الـــيــوم  25 لـــكــنـــهــا حتـــتــاج
لالجـتـهاد والـصـبر . ورفع مـيـسان
ـنـافــسـة  وامـال مـن حـظـوظـه في ا

الــتــقــدم لــلــصــراع عــلى الــصــدارة
بعـدما عـاد من العاصـمة بـفوز مهم
عــــلى صــــلـــيـخ بــــهـــدفــــ  زاد من
ـبـاريات رصـيده  22 ويـعول عـلى ا

الـقـادمة وبـإمـكان االسـتـفادة مـنـها
والــتــقــدم خـــطــوة لالمــام في وقت
تراجع االخر بسرعـة للوراء بسبب
تـبــاين نـتـائــجه  بـعـدمــا اسـتـقـرت

لـيـعـود ثـامنـا  ودخل الـكـوفـة مربع
الـتـرتـيب  مـستـفـيـدا من فـوزه على
ســـوق الـــشـــيـــوخ بـــثالثـــة اهــداف
دني لـواحـد وقـبـلهـا عـلى الـدفـاع ا
بهدف ومهم ان تـتتغير االمور في

مرحلة احلسم 21.
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وصحـوة متاخـرة للـرمادي في اخر
خمسة ادوار جمع مـنها تسع نقاط
بتغـلبه على  الـعلم بخـمسة اهداف
لواحـد  والتعـادل مع صلـيخ بهدف
وتـــغــلـب عــلى مـــصــافـي اجلــنــوب
بثالثة اهداف لهـدف والتعادل مع
ـرور دهـوك بــهــدف والـفــوز عــلى ا
بهدف 19ويسير عفك بشكل متباين
 وغــيـر مــسـتــقــر و وخـســر الـلــقـاء
األخيـر من مصـافي اجلنـوب بهدف
ـــكـن لـــلــــمـــرور ان يــــخـــرج من و
ــنـطــقــة احلــمـراء وكــذلك الــدفـاع ا
ـدني 16فــيـمــا تـضــاءلت  حـظـوظ ا
فــريــقــا ســـوق الــشــيـــوخ  مــا قــبل
ـتـذيل  ومـتـوقع االخـيــر  والـعـلم  ا
ـنافـسة  ب ان تـستـمر تـتصـاعد ا
االربــعــة األوائل من اجل الــصـدارة
ــؤخـــرة   من اجل واالربــعـــة في  ا

الهروب من مستنقع الهبوط.
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واهــــتـــزت الــــصــــدارة حتت أقـــدام
الـبـيـشـمـركـة  واقـتـرب من الـتـنـازل
مـنــهـا  الحــد مالحـقــيه الـنــاصـريـة
اوكربالء  والثالثي بنفس  مجموع
ـــتــصـــدر في الـــنـــقــاط 25وتـــأثـــر ا
مبـاريات الذهـاب ونزف سـبع نقاط
في اخر اربع جـوالت  من اخلسارة
من الــــســــمــــاوة  والـــتــــعــــادل  مع
اجلـنـسـيـة وغـاز الـشـمـال مـا جـعله قدمة UNł«u ∫ تستمر مواجهات دوري الدرجة االولى وسطصراع على مراكز ا
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فـي وضع قـــــــلـق نـــــــاجت مـن تـــــــلك
ـبـاريـات  واهـمـيـة ان يـتوازن الن ا
ـوقع غـيــر ذلك يـفـرض عـلـيه تـرك ا
ـكن  ان حتـفز مـبـاريات االول  وال
االرض وحـدهــا ومن يـريـد الـذهـاب
والعـودة للمـنتـاز  عليه ان يـقدم ما

بوسعه . 
واسـتـطـاع الـنـاصـريـة  من حتـس
مستـواه ونتائجه  ومـوقعه بسرعة
واضـحـة  بـعـدمـا تـمـكن مـن الـتـقدم
في اخـر سـبـعـة ادوار  بـتـعـادله مع
اجلـنسـية  بـهدف  ومع الـصنـاعات
بدون اهداف  وتغلب على السماوة
بـعـقـر داره بـهــدفـ لـواحـد  وهـزم
غـاز الشـمال بثـالثيـة نظيـفة وجنح
في قـهــر الـبـحــري بـهـدفــ لـواحـد
فيما اعد فائـزا  على الشرقاط لعدم
حــضـــور الــثــانـي وزادت امــاله في
الـصراع عـلى  الريـادة  بعـدما رتب
أوراقه  بشـكل  واضح  وبات كـقوة
ـقـدورهـا ان تـقـدم االفـضل جـيـدة 
رحلة احلالية امام بقية مبـاريات ا
احلــاسـمــة مـدعــومــا من جـمــهـوره
الـكبـير الـذي يرافـقه اينـما يـتواجد
ويلـعب  ويامل ان يـنهي تواجه في
االولى  ويـــــحـــــسن االمـــــور الـــــتي
جتـــري حتت تـــصــرف الـــتــشـــكــيل

درب.   وا
وواجه كـربالء  حتـديات الـبـقاء في
ـــوقع االول  بـــعــدمـــا  خـــســر من ا
البحري بهـدف  وتعادل مع  فريق
احلـســ بـهـدف  مــا اثـر عــلـيه في
االحتـفاظ به قبـل ان يتراجع  ثـالثا
بــــفـــارق األهــــداف  عن الــــوصـــيف
ـتصـدر وجنح في الـدور االخـير وا
من الــفـوز عــلى بــابل بـهــدف لــكـنه

افــتـقــد وقـوته فـي الـبــدايـة واهــتـز
ـبـاريات بـسبـب ضعف مـواجـهته  
الــذهـاب   مــا يــتـطــلب  ان يــتـغــيـر
مـسار االمـور بسـرعـة الن حسـابات
رحلة النتائج  اخـتلف منذ بـداية ا
احلـالـيـة  ويـواجه الــبـحـري مـهـمـة
اخــتــزال فــارق اخلـــمس نــقــاط مع
ــتـقــدم عـنـدمــا خـسـر من الـثالثي ا
وقع الرابع الشرقاط والناصرية با
ويـامل ان   يــكـون في وضع افـضل

 عبر جهود اجملموع . 
ومـا يقـال عن البـحري يـنطـبق على
ـوقع الـسادس  19 رغم ديـالى في ا
فوزه عـلى السمـاوة بهدف  واذا لم
تـعالج االمـور  في االدوار  الـقريـبة
الـقــادمـة سـيــكـون في وضع مــعـقـد
وتــــواجه فــــرق الــــصــــنــــاعـــات 18
والـــســـمــاوة  15 واجلـــنـــســـيــة 14
وضـعـا غــيـر سـهل بـعــدمـا تـعـرض
االول لــــثالث خـــــســــارات وســــتــــة
تــعـادالت والــثـاني الربـع خـسـارات
وســتـــة تــعــادالت والــثـــالث لــثالث
هـزائم  وثــمــان تـعــادالت  وتــبـحث
ــنـطــقـة الـهــابـطـة الــشـرقـاط فـرق ا
واحلسـ وغاز الشـمال  وبابل عن
كـيـفـيـة الـهـروب  ومـعـاجلـة االمـور
لـلبـقـاءفي قواعـدها عـنـدما تـتوارى
ـسـابـقة أمامـهـا  مـشـكـلة مـغـادرة ا
وتـــرك اجملـــال لـــفـــرق مـن الـــدرجــة
الـثـانـيـة ان حتــتل أمـاكـنـهـا  وهـذا
يـــعــود  لـــلــعـــمل اجلـــيــد لـــلــجـــنــة
سابـقات التي تقـدم افضل طريقة ا
عــمـل  البل االفــضل وهي تــقــوم به
خالفــا  لــسـابــقــاتـهــا الــتي فــشـلت
جــمــيــعـا فـي تــقـد مــوسم نــاجح

واحد ولو.
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تبـقية لـبطولـة اسيا. وقـرر االحتاد االسيـوي اقامة باريـات ا اصدر االحتاد االسـيوي لكـرة اليد  جـدول ا
ـنـتـخب الـعـراقي مع نـظيـره الـكـوري اجلـنـوبي يوم  30  كانـون الـثـاني اجلـاري في تمـام الـسـاعة مبـاراة ا
باراة السادسة مساءً. وسـينتظر االحتـاد االسيوي لكرة اليـد نتيجة فحـص الالعب  وبعدها يـقرر اقامة ا
ـنـتـخب الــعـراقي قـد تـعـادل أمس امـام الـكـويت  25-25 في مـبـاراة مـثـيـرة اهـلت الـعـراق من عـدمه. وكـان ا
ـلـحق امـام كـوريـا اجلـنـوبيـة الـذي انـسـحب مـن لـقاء قـطـر بـسـبب تـعـرض العـبـيه الـى عدة خلـوض مـبـاراة ا

اصابات في صفوفه. 
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الـقــدم فــقط. وعن مــشـاركــةِ الالعب
زيــــــدان إقــــــبــــــال حــــــيث وصــــــفه
: بـتـروفـيـتش مـاسة يـونـايـتـد وقالَ
ونــحن فـرحـون بـأنه اخـتـارَ تـمـثـيل
الــعـراق ونـشـكــرُ والـديه عـلى ذلك
ـثل حــيث كـانــوا حــريـصــ بــأن 
: انه مـنذ مـنـتـخب الـعـراق .وأوضحَ
تــواجـــد ادفــوكــات فــإن مــا يــقــارب
أغـلب اخـتـيـاراتـنـا األولـيـة تـغـيـرت
ــئــة مـقــارنــةً بـأول بــنـســبـةِ  90 بـا
معسكر أقمنـاه في اسبانيا وتركيا
وأنا أرى أننا في الطريق الصحيحِ
لالرتــقـــاءِ بــلــعـــبــة كـــرةِ الــقــدم في

العراق.

ؤتـمر الـصحفي إلى: انـنا غـيّرنا ا
الكـثيرَ من الالعـب منـذ مشاركـتنا
فـي كـــأس الـــعـــرب وكـــان الـــهــدف
صـــنــاعــةَ فــريقٍ مـــســتــقــبــلي وان
واهب ـتلك الـكـثيـرَ من ا الـعراق 
وأنـــا أعــلم أن اجلـــمــهــور يـــتــرقب
النـتائج لـكنهـا ال تأتي من الـسماءِ
بل تـــأتي بـــالـــعـــمل والـــتـــخــطـــيطِ
والــصـبــر وأنــا ال أنــكــر دورَ وزيـر
الشـباب والـرياضـة رئيس  االحتاد
العراقي لـكرة القـدم عدنان درجال
الـذي يـبـذلُ كل مـا بـوسـعه من أجل
االرتقـاءِ بالـواقع الريـاضي بصورةٍ
عــامــة ولـــيس عــلى مــســتــوى كــرةِ

العــبـاً إيــران تـمــتــلكُ أكــثــر من  15 
محترفاً في اوروبا ونسعى إلى أن
يـكون لديـنا فـريق يضـاهي منـتخبَ
ـســتـقـبل ونــقـارع مـثل إيـران في ا
هــكــذا مــســتـويــات عــالــيــة كــالــتي

نافس.  تلكها ا
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: بــعضُ الــشيء كــنــا غــيـر وأضــافَ
مـحـظـوظـ بـعـدم تـرجـمـةِ الـفـرص
بـالـرغم من قـلتـهـا والـواقع إنـنا لم
ـبـاراة لكي نـقول نـكن األفضلَ في ا
كنا نستحق حتقيقَ الفوز لكن كان
ـكـنـاً أن نخـرجَ مـتـعـادل في أقل
تـــقــديــر. وأشــارَ بــتـــروفــيــتش في

الــصـحــفيّ الـذي عــقـدَ بــعـد نــهـايـة
مـباراةِ مـنتـخبـنا  الـوطنيّ ونـظيره
اإليــــــراني عـن فــــــخــــــرهِ بالعــــــبي
ــنــتــخـب الــعــراقي الــذين قــدّمــوا ا
مـبـاراةً جيـدةً وقاتـلـوا ببـسـالةٍ في
ــلــعب بـالــرغم من الــظـروفِ أرض ا
الـقاسيـةِ التي رافـقتـنا لـغايـة موعدِ
ـبـاراة ودخـلـنـاهــا ونـحن نـفـتـقـدُ ا
ثـمـانــيـة العـبـ أسـاســيـ بـسـببِ
عـينـاتِ الـفحْص بـفـايروس كـورونا
الـتي اسـتـبـعـدت عنـاصـرَ مـهـمة في
ـنــتـخب. وبــاركَ بـتـروفــيـتش في ا
ـنـتـخبِ إيـران ـؤتـمـر الـصـحـفي  ا
بــعـد ضـمـانِ الـتـأهل الى  مـونـديـال
ـنــتـخبُ قــطـر 2022  وقــالَ: إيــران ا
األفــــــضل فـي آســـــيــــــا في الــــــوقتِ
احلـالي وكـان تـصوري سـابـقـاً بأن
كـوريا اجلـنوبـيـة هي األفضل في
آســيـا وبـالـرغـم من ذلك قـدّمـنـا
مباراةً جيدةً أفضل بكثيرٍ من
مــــبـــــاراة الــــذهـــــاب الــــتي
خضناها ضد إيران وأنا
فـخور جـداً  بـالالعـب

حيث قـاتـلوا من أجل
الــدفـاعِ عن بــلـدهم.
: وأوضحَ قــــــــــائالً
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عــبّــر مــدربُ
ـــنــــتـــخبِ ا
الــــوطــــني
زيــلـــيـــكــو
بـتـروفـيت
ش فــــــي
ـؤتــمـر وحث عـبد الـصاحب عـلى أهمـيةا

ـتـحـقـقـة الـبـنــاء عـلى الـنـتـائـج ا
لـــلـــنـــادي في الـــدوري الـــعـــراقي
ؤشـرات اإليـجـابـية واسـتـثـمـار ا
لـــــــلـــــــوضع احلـــــــالـي وجتــــــاوز
ـــعـــوقـــات من خـالل الـــتـــعــاون ا
ـؤسـسـي واحملـافـظة والـتـكـامل ا
ـال العـام موعـزا بالـشروع على ا
لعب النادي بخطوات التأسيس 
ـستلزمات ودراسة اخملططات وا

الالزمة.
بـــدوره أعــرب رئـــيـس الـــهـــيـــئــة
االداريـــة لــلـــنــادي عـن امــتـــنــانه
وتقديـره للدعم اإليـجابي من قبل
وزير التعليم الى النادي وطاقمه
ـــعــاجلـــات واحلــلــول وتـــقــد ا
ـمـكـنـة الـتي مـن شـأنـهـا إعـطاء ا
ــتـــابــعــة الـــضــروريــة الـــزخم وا

للفريق.
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جـــدد وزيـــر الــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والبحث العلـمي  نبيل كاظم عبد
الــصــاحب دعــمه نــادي الــطــلــبـة
الــريـاضي وحــرصه عـلى تــوفـيـر
عـاجلات التي تليق اإلمكانات وا
بـسـمـعـة وتـاريخ الـنـادي الـعريق
وجـمــهــوره. وأشــاد خالل لــقـائه
ـؤقــتـة لــنـادي الـهــيـأة اإلداريــة ا
الــطــلــبـة الــتي يــتــرأســهــا وكـيل
الــــوزارة  عـــلـي حــــمـــيــــد كــــاظم
الـشكـري بجـهود الـهيـئة اإلدارية
ورئـيـسـهـا وأعـضائـهـا الـعـامـل
الـذي جـسـدوا حـرصـا الفـتـا على
تـذلـيل الــتـحـديـات الـلــوجـسـتـيـة
وتـوفـيـر مـتـطـلـبـات االسـتـحـقـاق
والـــتــنـــافس لـــلـــفـــريق الـــكــروي
وتـــاريـــخه احلـــافل بـــاإلجنــازات

والبطوالت. 
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½œU∫ اجتماع وزير التعليم بالهيئة االدارية لنادي الطلبة

كـغم كــغم ومــحــمــد انـور وزن  57 
وعـلي قاسم وزن  60 كـغم ويـحيى
هشام وزن  63.5 كغم وكـرار نعـمة
وزن  67 كـغم ورضـا طالب وزن 75
كـــغم. وعـــلى صـــعـــيــد اخـــر قــررت
ــنــازعــات الــريــاضــيـة مـحــكــمــة ا
اإلقـرار بـشـرعـيــة احتـاد الـسـبـاحـة
بــرئـاسـة سـرمـد عـبـد اإلله. وقـضت
ـوقف القـانوني احملـكمـة بسالمـة ا
لــعـــبــد اإلله مـن مــدونـــة الــلـــجــنــة
بـية الدوليـة للخـلق الرياضي. االو
وبــهـذا الــقـرار ســيــكـون عــبـد اإلله
رئـيـساً لـالحتاد الـذي يـرأسه خـالد

كبيان.
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الكم الـعــراقي عــلي قـاسم تــمــكن ا
الكم حــــمــــدان من الــــفــــوز عـــلـى ا
الـقـيـرغـسـتــاني وتـأهـله الى الـدور
الـنـهائـي من بطـولـة اسـيا حتت 22
قـامة حالياً  فـي اوزبكستان. عام ا
ــنـــتــخب وبـــهــذا الـــتــأهل ضـــمن ا
ــيـــدالـــيــات من الـــعـــراقي إحـــدى ا
الــذهــبــيــة الى الــبــرونــزيــة .جتـدر
ـــركــزي االشـــارة الى ان االحتـــاد ا
لـلـمالكــمـة اخـتـار ســبـعـة مالكـمـ
لـتـمـثـيل الـعراق في هـذه الـبـطـولة

وهم كل مـن مـوسى جــعـفـر وزن 51
كــغم ومـحـمـد عـبـداحلـكـيم وزن 54
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احدى منافسات
العراق في بطولة
دولية للمالكمة

فهد طالب

تـعـد حتـضـيـريـة لـلـبـطـوالت الـقـادمـة
بـــحــسـب روزنــامــة احتـــاد الــلـــعــبــة
لتشكيل منتـخب وطني للمشاركة في
ية نشاطات مـنظمة كروس فـيت العا

.ifb التابعة الحتاد

الــــبــــطــــولــــة. واضــــاف الــــواني أن
الـبـطـولـة شـهـدت تـقـد أكثـر من 50
العــبـاً لــلـمـشــاركـة وبــاب الـتــسـجـيل
مـازال مـفـتـوحـاً أمام األبـطـال من كال
اجلــنـســ الفـتـاً الـى ان  الـبــطـولـة
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ـــــنــــــسق االعـالمـي لالحتـــــاد أكـــــد ا
ــركــزي لــبــنــاء األجــســام الــعــراقي ا
والـليـاقـة البـدنـية هـشـام الواني أن
احتــاده انـهى جــمـيع الــتـحــضـيـرات
الالزمـــة القـــامــــة بـــطـــولـــة الـــعـــراق
للكروس فيت التي ستنطلق في تمام
الـســاعـة احلـاديـة عــشـرة من صـبـاح
يـوم غد اجلـمـعة وتـسـتمـر عـلى مدى
. وقــال الــواني فـي تــصــريح يــومـــ
صحـفي  إن بـطولـة العـراق للـكروس
فـيت تـأتي ضــمن نـشـاطـات االحتـاد
العـراقي لكـمال األجـسام لـلعام 2022
نافسات سـتقام في قاعة مبينـاً أن ا
ولف جــيـم في بــغــداد نــظــراً لــتــوفـر
ــعــدات الالزمــة إلجنـاح األجــهــزة وا
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UMÐ¡∫ وحدات تدريبية لبناء االجسام
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بية بسفير العراق في البرتغال لقاء وفد اللجنة االو



{ مـدريد- وكـاالت: عـقـد مـنـتـخب األرجـنـتـ وضع نـظيـره الـتـشـيـلي في مـشـواره نـحـو الـتأهل
ونديال  2022 في قطر بتغلبه عليه بهدف مقابل هدف في اجلولة الـ 15 من تصفيات أمريكا
اجلنوبـية. وسـجل الهـدف األول في اللـقاء أنـخل دي ماريا  9 إال أن بن بريريـتون أدرك الـتعادل
لتشـيلي 20  ثم سجل هـدف فوز لألرجـنتـ الوتارو مـارتيـنيز 34.  وبفوزهـا رفعت األرجـنت

الـتي سـبق وضـمـنت الـتـأهل لـلـمـونـديـال رصيـدهـا إلى  32 نـقـطـة مـعـززة موقـعـهـا فـي وصـافة
ة الثانـية لها تصدرة. أمـا تشيـلي فابتعـدت بعد الهـز التصفـيات بفارق  4 نقاط عن البـرازيل ا
ركز ؤهلة للمونـديال وجتمد رصيدها عند  16نقطة في ا راكز ا على التوالي بالتصفيـات عن ا
رتـبة الثامنـة التي لم تخض بعد السابع مؤقتـا حيث تتقدم بـنقطة واحدة عـلى بوليفيـا صاحبة ا

مباراتها باجلولة.
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الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7183 السبت 25 من جمادى اآلخرة 1443 هـ29 من كانون الثاني (يناير) 2022م

Ê«d¹≈ w  ÂbI « …d  …«—U³  ÊdC×¹ ¡U ½

5²MÝ s  d¦ √ cM  v Ë_« …dLK

AZZAMAN SPORT

7

ÊU e « ≠ wÐœ

أعـلنـت جيـنيـسيس الـعالمة الـتجـارية
ــيــة لــلــســـيــارات الــفــاخــرة عن الــعـــا
إبــرامـهــا اتــفـاقــيـة شــراكـة جــديـدة في
صـفـقة خلـمس سنـوات لـرعايـة بطـولة
أبــوظــبي إتش إس بـي سي لــلـجــولف
في خــطـوة تـمـثـل الـتـزام جـيــنـيـسـيس
الـدائم بـدعم ورعـاية بـطـوالت اجلولف
وتــقـــد جتــارب فــريــدة تـــنــفــرد بــهــا
الــعالمــة الــتــجــاريــة جملــتــمـع ريــاضـة
اجلـــولف في دولــة اإلمـــارات. تــنــطــلق
الـنــسـخـة الـسـابـعــة عـشـرة من بـطـولـة
أبــوظــبي إتش إس بـي سي لــلـجــولف
بــــالـــشــــراكــــة مع مــــجـــلـس أبـــوظــــبي
الــريــاضي وجــولـة دي بـي وورلـد في
جـزيـرة يـاس في أبوظـبي خالل الـفـترة

من  20 إلى  23 يناير 2022.
ـاجد وبـالتـعاون مع مـؤسسـة جمـعة ا
ـوزع الرسـمي لعالمة جـينـيسيس في ا
لعب دولة اإلمارات تُزود جينيسيس ا
ـستـضيف لبـطولـة أبوظبي إتش إس ا
بـي سي لــلـــجــولف بـــأســطــول من 40
سـيارة لـنقل كـبار الشـخصـيات والعبي
اجلـــولف عـــلى مـــدى أيـــام الــبـــطـــولــة
األربــعــة. ويــضم األسـطــول نــخــبـة من

ميزة للعالمة التجارية. الطرازات ا
ــرتـــقب يـــشـــهـــد احلـــدث الــريـــاضـي ا
ـيزاً لـسـيـارات جيـنـيـسيس حـضـوراً 

ــلــعب وتُــعــرض فـي جــمــيع أنــحـــاء ا
الـطرازات في عدة منصات مـنها منصة
الـعرض الـرئيـسية واخلـاصة بـالعالمة
عروفة باسم الـتجارية "جينـيسيس" وا
ــــــــكن Hole in One Stand  حــــــــيـث 
ا لـلزوار جتربـة مركبـات جينـيسيس 
فـي ذلك طرازي  GV80 و  G80وأيـضـاً
حتـديد موعد الختبار القيادة والتحدث
زيد من عرفـة ا ـثل جيـنيسـيس  إلى 
ــتـنـوعـة ــعـلـومـات حــول الـطـرازات ا ا
نـاسـبـة صـرح عـمر والـفـاخـرة. بـهـذه ا
الـزبيدي مـدير عام جـينيـسيس الشرق
األوسط وأفـــريــقــيــا: "يــســعــدنــا إبــرام
ـدة خـمس سـنوات مع اتـفـاقـيـة رعايـة 
بــــطـــولـــة أبــــوظـــبي إتـش إس بي سي
لـــلـــجــولف. حتـــظى ريـــاضـــة اجلــولف
بــأهـمـيـة كـبــيـرة لـديـنــا إذ أنـهـا تـمـثل
صــمـيم الــعالمـة الــتـجــاريـة وأحـد أهم
أهـدافـهـا االسـتـراتيـجـيـة ونـتـطلع إلى
مـواصـلـة تعـزيـز هـذه الـشراكـة لـتـزويد
العـبي اجلولـف واجملتـمعـات بتـجربة
اسـتـثـنـائيـة وفـاخـرة مع عـرض جتـربة
الـــعالمــة الـــتــجـــاريــة الــفـــاخــرة خالل
ـقـبـلـة في بـطـولـة الـســنـوات اخلـمس ا
أبــوظـبي إتش إس بي سـي". واحـتـفـاءً
باستضافة ملعب ياس لينكس أبوظبي
لــلــنــسـخــة الــســابـعــة عــشــرة من هـذه
رموقـة للمرة األولى ستتاح الـبطولة ا

لــلـجـمـاهــيـر فـرصـة احلــضـور مـجـانـاُ
ــشــاهــدة وذلـك خالل أيــام الــبــطـــولــة 
ـــنـــافــســـة بـــ األبـــطــال مـــثل روري ا
مـــاكــلـــروي حـــامل أربــعـــة ألـــقــاب في
بـــطــوالت اجلــولف الـــكــبــرى وكــولــ
مـوريـكـاوا الفـائـز مـؤخراً بـلـقب جـولة
دي بـي وورلـــــد. وخـالل الـــــســــــنـــــوات
الــسـابــقـة بــرزت عالمــة جـيــنـيــسـيس
يـة كـأحـد أبرز الـشـركات الـراعـية الـعـا
لـبطوالت ريـاضة اجلولف حـول العالم
لـتستمر في عرض جتاربها الفريدة في
. في يـاً مـشـهـد الـريـاضـة الـشـهـيـرة عـا
عام  2017بـدأت جيـنيـسيس مـسيـرتها
في رعــايـة كل من بـطـولـة جـيـنـيـسـيس
Genesis Invita) احملـــتــرفــة لــلــجــولف
 (tionalوبــطــولــة كــأس  CJ الــتــابــعــة
لـــرابــطــة العـــبي اجلــولف احملـــتــرفــ
PGA TOUR  ومؤخراً أعلنت العالمة
الــتــجــاريـــة عن رعــايــتــهــا الــرســمــيــة
ـفتـوحـة التي لـلـبطـولـة االسـكتـلـنديـة ا
مـــــثـــــلـت أمـــــراً هـــــامـــــة في األوســـــاط
الـريـاضـيـة حـيث تـمـثـل هـذه الـبـطـولة
جـزءاً من الـتـحـالف االسـتـراتـيـجي ب
بـطولة رابطة العبي اجلولف احملترف
( (PGA TOUR وبــطــولــة مــوانئ دبي
ية للجولف  DP World Tour كما الـعا
أعـلـنت جـينـيـسيس في اآلونـة األخـيرة
عن رعــايـتـهـا الـرسـمـيـة لـبـطـولـة كـأس

الــرؤســاء لــلــجــولف فـي األعـوام 2022
ــــــا و 2024و2026. كـــــــمــــــا أكــــــدت ر
اجلــفــالي جنــمــة ريــاضــة الــســيـارات
ــواصـلـة الــسـعــوديـة عـلـى طـمـوحــهـا 
ـــشـــاركـــة فـي ســـبـــاقــات  GT3بـــعـــد ا
ـركز الثـاني في سباق حـصولـها على ا
دبي  24 سـاعـة كـمـا أنـهـا تضـع نصب
ــنـافـســة في سـبــاق لـومـان عــيـنـيــهـا ا
الــشــهــيــر. وفي أول مــشــاركــة لـهــا في
ســــبـــاق  GT3 خــــلف مـــقــــود ســـيـــارة
مــرسـيـدس-  AMG  GT3الــتي حـمـلت
يزاً مع الرقم   20قدمت السائقة أداءً 
فــــــريـق إس بـي إس أوتــــــومــــــوتــــــيف
بـرفورمانس خالل عطلة األسبوع حيث
انـــضـــمـت إلى زمالئــــهـــا في الـــفـــريق:
فــالـنـتـ بـيــربـورغ وجـورج كـورتـزانـد
وإيـان لوجي لـيتـمكـنوا مـعاً من إحراز
ـركـز الـثـاني في فـئة  GT3-AM عـلى ا
ــا حـــلــبــة دبي أوتـــودروم. جــلــست ر
ـــــدة ست ســـــاعــــات ـــــقــــود  خـــــلف ا
واخــتـبــرت مـهــاراتـهــا في الـقــيـادة في
مـنافسـة لسبـاق التحـمل الذي تخوضه
لـلمرة األولى منـذ مشاركتـها في بطولة
الـفـورمـوال  3 الـبـريـطـانـيـة لـلـسـيـارات
اضي. قعد الواحد خالل العام ا ذات ا
ــا: "كـانت وفـي تـعــلــيق لــهــا قــالت ر
الـنتيجـة التي حققـتها تفـوق توقعاتي
لـذلك أنا سعيدة بال شك بالطريقة التي
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-(أ ف ب) - ذكــر الـتــلــفــزيـون { بــكــ
الـوطـني الـصيـني اجلـمعـة أن الـرئيس
ـصــري عـبـد الـفـتـاح الـسـيـسي وولي ا
الــعــهـد الــســعــودي األمـيــر مــحــمـد بن
سلمان سيحضران مع أكثر من عشرين
ــقـبل شــخــصـيــة أجــنـبــيــة األسـبــوع ا
ـــبـــيــــة الـــشـــتــــويـــة في األلـــعــــاب األو
.ويـأتي حـضـورهـمـا عـلـى خـلـفـية بـكـ
بياد من قبل "مـقاطعة دبلوماسية" لألو
ــتــحـدة وبــعض حــلـفــائـهم الــواليـات ا
الــغـربــيــ بـســبب انــتـهــاكـات حــقـوق
االنـسان في الصـ كما تقـول ال سيّما
ـســلـمـةوقـالت بــحق أقـلـيــة األويـغـور ا
هـيـئـة اإلذاعـة والـتـلـفـزيـون احلـكـومـية
(سـي سي تي في) إن هذه الشـخصيات
سـتـحضـر حفل االفـتتـاح في الرابع من
شــبـاط/فــبـرايــر بـاإلضــافـة إلى مــأدبـة
تــــرحـــيب ومــــحـــادثــــات مع الــــرئـــيس
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{ مـدرية - وكاالت: شدد تـيبو كورتوا
حارس مرمى ريال مدريد على صعوبة
مـواجهة باريس سـان جيرمان في دور
الـ 16لــدوري أبــطـال أوروبــا. ويــلــتـقي
ريــال مــدريـد وبــاريس ســان جـيــرمـان
ـقبل ذهـابـا يوم  15 شـبـاط /فـبـرايـر ا
عـــلى مــلــعـب حــديــقــة األمـــراء مــعــقل
الــنــادي الــفــرنــسي. وقــال كـورتــوا في
تـصـريـحات لـصـحـيـفة آس اإلسـبـانـية:
بــاريس خـصم قـوي وسـتـكـون مـبـاراة
ـثـابـة صـعــبـة لـلـغـايـة وتـنــافـسـيـة و

نهائي مبكر. 
وزاد: ريــال مــدريــد في مــسـتــوى جــيـد
وأعـــتــقــد أنــنـــا قــادرون عــلـى الــتــأهل
ـــواجــهـــة ســوف وإقـــصـــائــهم هـــذه ا
حتـسـمهـا تفـاصـيل صغـيـرة مثل إنـقاذ
أو هـدف ويـبـقى األهم أن نـسـتـعـد لـها
بـشكل جيـد ويكون الفـريق كامل العدد
بـدون إصابات أو غيابات. وتابع: سان

الـــرابع من شــبـــاط/فــبــرايـــر بــحــسب
مــوسـكـو.وتـأتـي زيـارة بـوتـ في وقت
يــتـــصــاعــد فــيه الـــتــوتــر حــول األزمــة
األوكــرانـيـة.ومع حــشـد عـشـرات اآلالف
مـن الــقـــوات الــروســـيــة عـــلى احلــدود
األوكـرانـيـة وصل التـوتـر ب مـوسـكو
والــغــرب إلـى أعــلى مــســتــويــاته مــنــذ
احلــرب الـبـاردة فـيــمـا تـزداد اخملـاوف
مـن انــــــدالع نــــــزاع واسع فـي أوروبـــــا
الـشـرقـيـة ومن غـزو روسـيـا الوكـرانـيا
األمــر الــذي تـــنــفــيه مــوســكــو.ويــصــرّ
الـكرمـل على احلـصول على ضـمانات
ا في ذلك تعـهد بعدم أمـنية مـكتوبـة 
انـــضـــمـــام كـــيـــيف إلى حـــلـف شـــمــال
األطـلـسي الـذي ال تـنـتـمي إلـيه ايـرلـندا
أصـلًا.وسـيتواجـد أيضًـا رئيس اللـجنة
ـبيـة الدوليـة تومـاس باخ في حفل األو

االفتتاح.

أخبار النجوم

{ بـاريـس- وكـاالت: يــكــثف نـادي بــاريس ســان جــيـرمــان جــهـوده من أجل
الـتعاقـد مع جنم توتنـهام هوتـسبـير تاجني نـدومبيـلي خالل فترة االنـتقاالت
ـفـاوضات مـستـمـرة ب الـنـادي حـيث يرغب الـشتـويـة اجلاريـة. وما زالت ا
تـوتـنهـام في حتـمل سـان جـيـرمـان راتب الالعب بـشكـل كامل لـلـمـوافـقـة على
انـتقـاله. وبحـسب إذاعة مـونت كـارلو الـفرنـسيـة فإن احملـادثات بـ الطـرف
ـوسم تـدور حـول إعـارة نـدومـبـيـلي إلـى بـاريس سـان جـيـرمـان حـتى نـهـايـة ا
اجلـاري مع وضع بـنــد خـيـار الــشـراء. وتـسـود حــالـة من الـتـفــاؤل بـ كـافـة
كن مع حتمل سان جيرمان األطـراف بشأن إجناز الصفقة في أقرب وقت 
فاوضات ب النادي ئة. وتتواصل ا راتب الالعب الفرنسي بنسبة  100بـا
حتى اآلن حول صيغة بند خيار الشراء مع تبقي بضعة أيام على انتهاء فترة
االنـتقـاالت الـشـتويـة في أوروبـا. وكـانت تقـاريـر فـرنسـيـة قـد أشارت في وقت

سابق إلى أن راتب ندومبيلي في توتنهام يبلغ مليون يورو شهريا.
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جـــيــرمــان لــديـه العــبــ رائـــعــ مــثل
مـيسي ومبـابي ونيمار لـكن األمر أكثر
مـن ذلك إنــهم فــريق مـــتــمــاسك يــضم
ـيـزين فـي كل اخلـطـوط لـكن العــبـ 
كـــرة الـــقــدم الـــيـــوم تــعـــتـــمـــد عــلى
اجلـمـاعيـة أكثـر مـنهـا على الـقدرات
الــــفــــرديــــة. واســــتــــطــــرد حـــارس
تــشــيـلــســسي وأتـلــتــيـكــو مــدريـد
الــــســــابق صــــاحب الـ 29عــــامًــــا:
ـكنه ـوهـوب  بـالـتـأكـيـد الالعب ا
تـســجـيل هـدف من الـعـدم لـكن مـا
يــهـمـنـا بــشـكل أكـبـر هــو إيـقـافـهم
جــمــاعـيــا كــفـريـق. وأوضح: إنـهم
فـريق يحب االستـحواذ على الكرة
لـذا سـيـتـعـ عـليـنـا مـحـاولـة أخذ
ـيـزون أيـضا الـكـرة مـنـهم فـهـم 
فـي سرعـة اإليـقاع الـهـجـومي لذا
سـيـكـون مـهـما إيـقـاف الـهـجـمات

رتدة عندما نفقد الكرة. ا صري وولي العهد السعودي الرئيس ا

ســـارت بــهــا األمـــور". وأضــافت: "كــان
الـهــدف بـبـسـاطـة هـو إكـمـال الـسـبـاق
وبــاعـتـبــار أنه أول سـبـاق GT3  وأول
سـباق حتمل بـالنسبـة لي فقد وضعت
أهـدافاً واقعية. ولكن عندما رأيت كيف
سـارت األمور خالل التصفيات وما كنا
قــادرين عـلى إجنـازه فـقــد تـوقـعـنـا أن
هـناك احتماالً إلنهاء السباق مع إحراز
مـركــز عـلى مـنـصـة الـتـتـويج. وبـفـضل
االسـتـراتيـجيـة التي اتـبـعنـاها تـمكـنا
مـن الوصـول إلى النـهـاية وهـو إجناز
ــركــز رائـع بــحــد ذاته ولـــكن إحــراز ا
الـثاني ضمن فـئتنـا واحتالل واحد من
ـراكـز العـشـرة األولى ضمن الـتـرتيب ا
ـــنــحــنــا الـــعــام فــإنه إجنـــاز مــذهل 

". ورغم أنــــهـــا كـــانت شـــعــــوراً رائـــعـــاً
نـافسـة في سـباق دبي 24 تـسـتمـتع بـا
ـا تـرى أن اخلـبـرة التي سـاعـة فـإن ر
ـشـاركـة في سـبـاقـات اكـتــسـبـتـهـا من ا
قعد الواحد كانت حاسمة في حتقيق ا
ــثــيــرة لإلعــجـاب في أول الــنــتــيـجــة ا
مــــشـــاركــــة لـــهـــا فـي هـــذا الــــنـــوع من
الــسـبـاقــات كـمـا رســخت رغـبــتـهـا في
ــشـاركـة في سـبـاق لـومـان  24سـاعـة ا
الــذي يـعـد أقــدم سـبـاقـات الــتـحـمل في
الـعـالم: "خالل الـفـتـرة الـتي أمـضـيـتـها
قعد الواحد أردت في الـسباقات ذات ا
ــكن من خالل أن أتـــعــلم بــأســرع مـــا 
مــشـاركـتي إلى جــانب األفـضل في هـذا

اجملال وبالطريقة الصعبة. 

الــصـيــني شي جـيــنـبـيــنغ.وسـيــحـضـر
أيــضًــا أمــيــر مـونــاكــو ألــبــيــر الـثــاني
ـية نـظمـة الصـحة الـعا ـدير الـعـام  وا
تــيــدروس أدهــانــوم غــيــبــريــيــســوس
بــاإلضـافــة إلى الــرئـيــسـ الــبـولــنـدي
أنـــدريـه دودا والـــصـــربـي ألـــكـــســـنـــدر
فــوتــشـيــتش.وتــأكّــد حـضــور الــرئـيس
ـــيــــر بـــوتـــ ايـــضًـــا. الـــروسـي فالد
وواجــهت روسـيــا لـســنـوات فــضـيــحـة
ــنــشــطـات واســعــة حــول اســتـخــدام ا
تكرر أدت في 2020 ـمنهج والـغش ا ا
ــــدة عـــامـــ من إلـى اســـتـــبــــعـــادهـــا 
سؤولون ـنافسات الدولية الكبرى.وا ا
ـنـوعـون ن فـيـهم بــوتـ  الــروس 
نـظريًا من حضـور النافسـات الرياضية
ُـضـيـفة إلّـا إذا دعـاهم رئـيس الـدولـة ا
ــقــرّر .ومن ا مــثـــلــمــا حــصل فـي بــكــ
تـنظيم قمّة صيـنية روسية في بك في
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{ رومـا- وكاالت: قال تقريـر صحفي إيطالي إن إصـابة الدولي اإليفواري
فـرانك كــيــسي الــتي تـعــرض لــهـا خالل مــواجــهـة مــصــر في كـأس األ
ـدة  29 دقــيـقــة فــقط ضـد اإلفـريــقـيــة لــيـست خــطـيــرة. وشــارك كـيــسي 
الـفراعنة ضـمن منافسات دور الـ 16من الـبطولة اإلفـريقية وخـرج بعدما
تـعرض لـضربـة في الضـلوع. وبحـسب موقـع ميالن نـيوز اإليطـالي فإنه
كــانـت هــنــاك مــخــاوف مـن تــعــرضه إلصــابــة خـــطــيــرة أو كــســر لــكن
الـفـحـوصــات الـتي خـضع لــهـا أثـبـتت عــدم وجـود أي خـطـورة. وأشـار
الـتـقـرير إلى أن الـدولي اإليـفـواري فـرانك كـيـسي صاحب الـ 25عـامًا
يشعر بالتحسن وتعافى من الكدمات التي تعرض لها. وخرج منتخب
كـوت ديفوار من البطولة باخلسـارة ضد مصر بركالت الترجيح لكن
كــيــسي حــصل عــلى إذن بــتـأجــيل عــودته إلى إيــطــالــيـا حــتى نــهــايـة
ـقـرر أن يــسـتـأنف كـيـسي الــتـدريـبـات مع اجملـمـوعـة األسـبـوع. ومن ا
واجهة الـديربي ضد إنتر. قبل والـتحضيـر  اعـتبارا من يوم االثـن ا
وسـجل الـدولي اإليـفواري فـرانك كـيسي  5أهـداف وصـنع آخر خالل

وسم حتى اآلن.  21مباراة خاضها بقميص ميالن هذا ا

mMO d²Ý r{ i dð W½uKýdÐ
{ لـندن- وكاالت: فجر تقرير صحفي إسباني مفاجأة حول رفض
بـرشلـونة التـعاقـد مع رحيم سـترلـينج جنم مـانشـستـر سيتي خالل
ـيـركــاتـو اجلــاري. وبـحــسب صـحــيـفـة ســبـورت اإلســبـانــيـة فـإن ا
سـتــرلـيــنج كـان من أبــرز الالعــبـ الــذين كـانــوا ضـمن اهــتـمــامـات
ـدير الـرياضي أراد عـقد جـلسـة معه بـرشلـونة لـكن ماتـيو ألـيمـاني ا
وجـها لوجه. وأضافت الصـحيفة: االنـطباعات التي كـانت لدى أليماني
عن سـترلينج كـانت بعيدة عـما يعـتقده وبخالف مـوهبة الالعب التي ال
سـؤول الكتـالوني أن الالعب سـيكـون من الصعب جـدال فيهـا رأى ا
ديـر الـفني تـشافي عـليه الـتكـيف في بـرشلـونة ونـقل تـقريـره إلى ا
هـيرنانديـز. وتابعت: ألـيماني أوصى بـعدم التـعاقد مع سـترلينج
واقـترح بـديال وهو فـيـران توريس ولم يـفكـر تشـافي في األمر
لـلحـظـة ووافق على ضم اجلـناح الـشـاب والذي  الـتعـاقد
مـعه مؤخرًا رغم أن إدارة مانشستر سيتي لم توافق على

العرض األول الذي تقدم به البلوغرانا.

رحيم سترلينغ

{ طـهــران-(أ ف ب) - سُـمح
لــلــنـســاء اخلــمـيس لــلــمـرة
األولـى مـــــنـــــذ أكـــــثـــــر من
ســــــنــــــتـــــــ في إيــــــران
بـحــضـور مــبـاراة لــكـرة
ـــنــتــخب الــقـــدم بــ ا
الـوطـنـي والـعـراق في
مــلــعـب بــطــهــران في
إطــار الـــتــأهل لــكــأس
الــــــــعــــــــالم  2022 في
قطر.قـالت ماهيا وهي
مهـندسـة مدنـية تـبلغ من
الـعـمر  26 عـامًـا تـضع عـلى رأسـها
غــطــاء رمــادي وحتــمل بــفــخـر عــلم
بالدهـا "أنـا ســعـيـدة جـدًا. هـذه هي
ـــرة األولى الـــتي أحـــضـــر فــيـــهــا ا
مـــبــاراة في مـــلــعـب آزادي". وقــالت
"اشــتـريت الــتــذاكـر عــبـر االنــتـرنت
وتـأكـدت من حـيـازتـهـا عـبـر رسـالة
قصيرة تلـقيتها عـبر الهاتف".قبل
حـــــوالي  40 عــــــامًـــــا مــــــنـــــعت
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة عـمـومًـا
العب ـتــفـرجــات من دخـول ا ا
وخاصة حلضور مباريات كرة
القـدم بتـأثـير من رجـال الدين
ـــــتــــــشــــــدديـن. ولـــــكـن في ا
أيلـول/سـبتـمـبر  2019طلب
االحتاد الـدولي لـكرة الـقدم
(فـيـفــا) من إيـران الـسـمـاح
العب لــلــنــســاء بــدخــول ا
بــــدون قــــيــــود. بــــعــــد ذلك
بـشــهـر تـمـكــنت نـسـاء من
دخول استاد آزادي حلضور
مبـاراة بـ إيـران وكمـبـوديا
نــــظــــمت مـن أجل الــــتــــأهل
ـــونـــديـــال 2022 . دخـــلت
النـسـاء اخلمـيس االسـتاد
مـن مـــدخـل خــــاص عــــبـــر
سـاحة انـتـظـار للـسـيارات
حـــيـث تـــقـــوم شـــرطـــيـــات
يرتدين التـشادور ويضعن
شارة حمراء حول ذراعهن
بــتــنــظـيـم الـدخــول. ودخل
الـــــــــرجـــــــــال مـن مـــــــــدخل
آخـر.قالت غـولـنـاز البـالـغة
من الـعـمـر  24 عـامًـا وهي
حتمل طفلـها على ذراعها
وبـــالـــيــد األخـــرى بـــوقًــا
"تــمـنــيت لــو كـان زوجي
مـعي. لـكــنـهم قـالـوا لـنـا
إنه ســيــتم الــفــصل بـ
الرجال والنساء".جلست
ــشــجــعــات مــجـــمــوعــة ا

وأضـــافت "عـــلى أي حــال إذا فـــزنــا
سـنــحـتـفـل في شـوارع الـعــاصـمـة".
تدخل االحتـاد الدولي (فـيفا) ووجه
العب أمــام الـنــسـاء إيــران بـفــتح ا
شجـعة سحـر خضياري بعد وفـاة ا
التي أشـعلـت النـار في نفـسهـا أمام
احملــكـمــة خـوفــا من الــسـجن ألنــهـا
أرادت مــشـاهــدة مـبــاراة. فـالــشـابـة
الــتي كــانـت تُـعــرف بــاسـم "الــفــتـاة
الـــزرقـــاء" تـــيـــمـــنًـــا بـــألـــوان نــادي
االســتـــقالل الــذي كــانـت تــشــجــعه
لـعب وهي مـتنـكّرة حاولت دخـول ا
فـي زي شــــاب. وأثــــارت وفــــاتــــهــــا
مـشاعـر الـغضـب ودعا كـثـيرون إلى
ــبـاريــات الـدولــيـة مــنع إيـران من ا

ــنــتـخب اإليــرانـيــات خــلف مـرمى ا
العـراقي والـرجـال في جـزء آخر من
ــلـــعب. وعــلى الــرغـم من الــفــصل ا
ــشـجــعـون رجــالًـا بــيـنــهم هـتف ا
ونــسـاء وفي انــسـجــام تـام تــأيـيـدًا
ـــنـــتـــخـــبـــهم الـــوطـــني وصـــدحت
لـعب بـيـنمـا بـالـكاد أصـواتهم فـي ا
أمــــكن جملــــمــــوعــــة صــــغــــيــــرة من
الـعـراقيـ إسـمـاع صـوتـهم.وذكرت
وكـالــة أنـبــاء إسـنــا أن عـشـرة آالف
ــبـاراة من تــذكــرة أتـيــحت لــهــذه ا
بــــيـــــنــــهــــا ألــــفــــان مــــخــــصــــصــــة
ـبـاراة بفـوز إيران للـنـساء.انـتهت ا
على العراق -1صفر وضمان تأهلها
إلى نــهـائـيــات كـأس الــعـالم لــلـمـرة

ومــقــاطــعـة مــبــاريـاتــهــا.كـان فــيــفـا
يــضــغط مــنــذ ســنــوات لـكـي تـفــتح
إيـران مالعــبـهـا أمـام الــنـسـاء لـكن
طـهـران لم تــسـمح حـتى عـام 2019 
إال لــــعــــدد مـــــحــــدود مــــنـــــهن وفي
مـنــاسـبـات قــلـيـلـة بــحـضـور بـعض
بـاريات (مع  1000 مشـجـعة كـحد ا
أقــصى في تــشــرين الــثــاني 2018).
ولــلــمـبــاريــات بـ إيــران والــعـراق
ـشـجـع ال صـدى قـوي جـدًا لـدى ا
سيـما بـسـبب احلرب الـتي خاضـها
الــــــــبــــــــلــــــــدان من  1980إلى 1988

وتسببت في مقتل مليون
شــخص وخــلــفت

دمارًا كبيرًا.

السادسة.وفي تشرين األول/أكتوبر
2019  وهي آخــر مــرة سُــمح فــيــهــا
لــلــنــســاء بــحــضــور مــبــاراة فــريق
إيـــران فُــصــلن عن الـــرجــال فــيــمــا
تولت شـرطيات مـتابعـتهن.لـكن منذ
ذلك احلـــــ أجــــريـت مــــبـــــاريــــات
ـــنـــتــخب الـــوطـــني خـــلف أبــواب ا
مغلـقة بسبب قـيود احتـواء كوفيد-
19. وقــالـت مــاهــيــا وقــد غــمــرتــهــا
الــسـعــادة "حـقـيــقـة ال يــوجـد شيء
غــريب أو مــعــقـد بــالــنــســبـة جمليء
ـلــعب. كــان يـنــبـغي أن امــرأة إلى ا
يـحـدث هذا من قـبل لـكـنـني سـعـيدة
لــلـغــايـة وآمل أن يــسـتــمـر ذلك وأن
أتمكن من حـضور مبـاريات أخرى".

uCŠ—∫ إيرانيات يحضرن مباراة بكرة القدم للمرة األولى

تيبو كورتوا
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ا شغلتني قضية الشرعية اجلماهيرية لالحزاب السياسية في لطا
العـراق. وعـلى الـرغم من أدراكي ان الـغـزو االمريـكي لـلـعـراق عام
اال انـي تـوقـفتُ 2003 هـو من أســقط فـعالً نــظـام احلـكـم الـسـابق
كثـيراً آنـذاك عنـد السهـولة الـتي أختـفى فيـها حـزب البـعث احلاكم
ـنـتـمـ له كـانـوا ـشـهـد الـسـيـاسي عـلى الـرغم من أن عـدد ا عن ا
. الي مثلوا  نسبة كـبيرة جدا من سكان العراق في ذلك احل با
الحظـة جـلـبت انـتـبـاهي الى حـقيـقـة أن شـرعـيـة أي حزب ال تلـك ا
ؤمـنـ به فعالً. ـنـتمـ له بـقدر مـا يـحددهـا عـدد ا يحـددهـا عدد ا
لذلك ففي أول استطالع علمي موثق للرأي العام في تاريخ العراق
سألت والذي أجـريـته مع فـريـقي الـبـحـثي بعـيـد االحـتالل مـبـاشـرةً
العـراقـيـ عن رأيـهم بـاألحـزاب التـي ظهـرت عـلى الـسـاحـة آنذاك.
وعـلى الـرغم من ان األســتـطالع شـمل بـغـداد فــقط فـقـد عـبـر 85
ولم يـؤيدها سوى ئة  من العينـة عن عدم تأييـدهم لتلك االحزاب با
ـا جـعـلـني اسـتـنـتج آنـذاك ان أحـتـماالت ئـة فـقط  اقل من 10 بـا
وهو ما الفشل لتـلك االحزاب تتفـوق كثيراً عـلى أحتماالت جنـاحها

أثبتته األيام فيما بعد.
ـكون)   لقـد صدحت أصـوات كـثيـرة مؤخـراً باالدعـاء أنـها تـمثل(ا
ــان يـعـني ـنـافــسـة عـلى الــوزارات أو الـبـر وأن أسـتـبــعـادهـا مـن ا
نـاسب.هذا لم يـقتـصر(لكي ـكون من تـمثـيله الـسيـاسي ا حرمان ا
أكون واضحاً) على قوى االطار فقط وأن كـان يشملها . لقد أدعت
الـقوى الـسـيـاسـيـة الـسـنـيـة والكـورديـة وسـواهـا انـهـا أيـضـاً تـمثل
حتى مـثل الشرعي لـتلك اجلـماهـير مكونـاتهـا اجلمـاهيريـة وأنهـا ا
بات من االستثناء ان جند حزباً أو حتالـفاً يتحدث بأسم العراقي

كون)!  ال بأسم (ا
ـكـونـاتي لــكي أخـتـبـر مـدى صـحـة لـقـد أسـتـفـزني هــذا اخلـطـاب ا
ـكون) من قبل هذه القـوى أو تلك. وأعتماداً على أدعاءات تمثيل (ا
أرقـام االنـتـخـابـات االخـيــرة فـقـد قـمت يـتـحـلـيـل مـصـداقـيـة تـمـثـيل

فكانت النتائج كاآلتي: كونات ا
ـثل ـان احلـالي الـنـاجـم عن االنـتـخـابـات األخـيـرة ال  1- أن الـبـر
ـئـة فـقط من مـجـموع جـمـوع أصـوات كل اعـضـاءه سوى 46 با

(بحدود 9 مليون صوت).  صوت ا
ثل أغلبية من شارك في لن بكل كتله وأعضاءه ال  عنى ان البر

االنتخاب!
2- أما اذا تـقـدمنـا خطـوة أكـثر في الـتـحلـيل فـسنـجـد أن مجـموع
ــان احلـالي والــبـالــغـة االصـوات الــتي حــاز عـلــيـهــا اعـضــاء الـبــر
ـن كان يحق ئـة فقط  4,066,000 صوت ال تمـثل سوى 19 با
ـتلكون بطاقة الـكترونية. وتنخفض أي الذين كانوا  لهم التصويت
ئة فقط عند مقارنة عدد اصوات الفائزين نسبة التمثيل الى 16 با
أي الـعراقـي الـذين تتـجاوز ـؤهلـ للـتـصويت ان بـعدد ا في البـر

أعمارهم 18 سنة! 
ـثل سوى 16 ـان احلـالي بكل اعـضـاءه وكتـله ال  عـنى ان الـبر
ـشـاركـة الـسـيـاسـيـة ـئـة فـقط من الــعـراقـيـ الـذين حتق لـهـم ا بـا
ان ادعاء تمثيل اي شيء غير كن ألي قوة ضمن هذا البر فكيف 

من صوتوا لها?!
ـكونـاتـي) لالرقـام فـأنـها 3- أمـا عـلى صـعـيـد الـتحـلـيـل اجلزئـي(ا
كون) من ا ال يدع مـجاالً للشك كـذب أي أدعاء بتمـثيل(ا توضح 
قبل اي حـزب او حتـالف. وعـلى الرغم مـن عدم تـوفـر ارقام مـوثـقة
اال ان التوزيع اجلغرافي عن التركيبة الطائفية للناخب في العراق
فضالً عن ـموجبـها ناطقـي للدوائر ال 83 التي قُسم الـعراق  وا
تـسـتطـيع ان تخـبرنـا وبدرجـة عالـية من خلـفيـة الفـائزين وأحـزابهم

كوناتية) لالنتخابات.  الثقة باخلارطة(ا
ـكن تـصنـيـفـهم بأنـهم تـابـع ان الـذين  لقـد حـصـد أعضـاء الـبـر
الحزاب وقوى (شيعـية) على اكثر من 5 مليون صوت مـشكل ما
ئ من مـقـاعد مجـموعه 196 مقـعداً تـقـريبـاً تـمثل اكـثر من 60 با

ان.  البر
مع ذلك فأن مقارنة مجموع االصـوات التي حصل عليها كل حزب
أو كـتـلـة (شيـعـيـة) مع نـسـبـة الـنـاخـبـ (الـشـيـعـة) كـكل تـرسم لـنا
صورة مخـتلـفة. فـأكبر الـفائـزين(الشيـعة) وهم الـصدريـون ال تمثل
ئـة تقـريباً من ـان اكثر من 5-6 با أصوات من وصلـوا منـهم للـبر

ناخبي(الشيعة) أجماالً. 
امـأ قـوى االطـار مـجـتـمـعـة فـفي أحـسن الـتـقـديـرات تـتـراوح نـسـبة
ئـة فقط.في ح تمـثيل الـفائـزين مـنهم (لـلمـكون) بـحدود 4 -5 با
ئة من سـتقلـ والتشـرينيـ مثلـوا بحدود 4 با ان من فازوا من ا

كون) رغم انهم لم يدعوا تمثيلهم له.  (ا
ن ينـتـمـون (للـمـكون) ال ـان  هذا يـعـني ان كل الـفائـزين في الـبـر
ـؤهل ـئة  من اجمالي (الـشيـعة) ا يشـكلون أكـثر من 13-15 با
ـكـون) ال ـان حـالــيـا من (ا ـوجـودين في الــبـر فــا لـلـتـصــويت! نـعم
ــئــة مـن أجــمــالي (الــشــيـــعــة) في أحــسن ــثــلــون ســوى 15 بــا

التقديرات.
وحتى حينما نـحسب أصوات اخلاسرين من تـلك القوى فلن تصل
ـئة وان هـنـاك أكـثـر من ثـلـثي نـسـبة الـتـمـثـيل اكـثـر من27-32 بـا
ـكن أدعاء تمثيل فكيف  ان ثل في البـر (الشيعة) لـيس لهم أي 

كون)? (ا
4- أمـا عـلى الــصـعـيــدين(الـسـني) و(الــكـردي) فـلــيـست الـصـورة
افـضل. فـحـسـب الـتـقـديـرات الـرقــمـيـة الصـوات الـفــائـزين مـقـارنـة
بتـقديـرات عدد الـناخـب فأن مـجمـوع ما حـصل علـيه تـقدم و عزم
ــئــة فــقط من اصــوات ــثل اكــثــر من 20-21 بــا مــجــتـمــعــ ال 

ؤهل لالنتخاب.  (السنة) ا
أما الـفائـزون (فقط) من تـقدم وعـزم  فأن مـجمـوع ما حـصدوه من

كون). ئة من مجمل ناخبي (ا ثل اقل من 12 با أصوات 
عــلى اجلــانب اآلخــر فــأن الـفــائــزين من أكــبــر األحــزاب الــكــرديـة
ئة تقريباً من اجمالي الناخب الكرد. ثلون 13 با قراطي)  (الد
قراطي الكردستاني وحتى أذا اضفنا أصوات اخلاسرين من الد
ئـة كـذلك فأن نـسـبـة الـتـمثـيل لـلـنـاخـب الـكـرد لن تـتـجاوز 15 بـا
احلال مع االحتـاد الـوطـني الـذي مثـلت اصـوات الـفـائزيـن منه اقل

. ئة فقط من مجمل الناخب من 5 با
ـجـمـله من أزمـة حـادة في ـان احلـالي يـعــاني  اخلالصـة:أن الـبـر
ا يجـعله عرضة الهتزازات قد تكون شديدة شرعيته اجلماهيرية 
في حالـة أخفـاقه هو و/ أو احلـكومـة القـادمة في تـقد ما يـحسن

صورته لدى تلك اجلماهير.
ـان احلـالي ال تـمـثل  من جـانب آخـر فـأن أكــبـر االحـزاب في الـبــر

ئة فقط من أي (مكون).  سوى 5-13 با
ان و(مكـوناته) يسـيرون على أرض رخوة لذا فأن جمـيع قوى البـر
كون. وان كل تلك القـوى عليها ان جداً ال يقوّيهـا االدعاء بتمثـيل ا
حتـذر من ان تـغـطس في رمـال الـفـشل ولن تـنـفـعـهـا أدعـائـاتـهـا او

ماكناتها االعالمية اي شيء آنذاك.
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وزرائه ورئــيس اجلـامـعـة الــعـربـيـة
أحـمد ابـو الـغيط كـمـا إلتـقى بـشيخ
االزهـر الدكـتـور احـمد الـطـيب حيث
وصفت هـذه الزيـارة بالـهدف الـنبيل
الــــذي جــــاء به الــــســـيــــد احلـــكــــيم
بـادرة لعودة وتعـهدت مـصر بأخـذ ا
الــعــراق الى وضــعـه الــعــربي كــمــا
بــحـــثت الــزيـــارة مــوقـف األزهــر من
اإلرهـاب والــتــكــفـيــر وأيــضــا سـبل
تـعــزيــز الــتــعـاون االقــتــصــادي بـ
الـعـراق وجمـهـوريـة مـصر الـعـربـية

صر. ومنها مد إنبوب نفط 
ـبـاحـثـات بـتوقـيع  ثم تـكـلـلت هـذه ا
رئيس الـوزراء العـراقي السـيد عادل
ــهــدي عــلى إنــشــاء إنــبــوب عــبــد ا
النفط الذاهب الى العـقبة ومنها الى
مـصـر عام 2019 في إجـتمـاع ثالثي
في الــقـاهــرة ضم ايـضــا مـلك االردن
ـصـري عـبـدالــله الـثـاني والـرئـيس ا
عـبـد الــفـتـاح الـسـيـسي إضـافـة الى
إنـشـاء مـدن صـنـاعـيـة وأسـواق حرة

ب البلدان الثالثة.
اذا يريد العراق مد رب سائل يسأل 

إنبوب للنفط مع األردن ومصر?
البـد أن نـعـلم إن أي دولـة نـفـطـيـة ال
بد أن تـكـون حريـصة عـلى أن تمـتلك
مــرونـــة في تــصـــديــر مــنــتـــجــاتــهــا

حـيـنـمـا يـطـغى اجلـانب اإلقـتـصـادي
عـلـى الـعالقـة بــ األطـراف ويـكـون
هــنــاك مـــصــالح مــشــتـــركــة يــســعى
اجلمـيع للمـحافـظة علـيهـا لذلك كان
د جـسور سـعي احلكـومة الـعـراقيـة 
الــــتـــواصـل مع الـــدول الــــعـــربــــيـــة
لـكة األردن وبـالتـأكيـد كـان أهمـهـا 

وجمهورية مصر العربية.
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في نــهــايــة عــام  2012قــام الــســيــد
الـكي بـزيـارة األردن وجرى نـوري ا
خالل الــلـقـاء تــسـديـد ديــون الـتـجـار
االردنيـ قـبل عام 2003 وبـحث مد
إنــبــوب نــفط الـى مــيــنــاء الــعــقــبــة
وزيادة صـادرات الـنفط الـعراقي الى
األردن وأن هــــذا االنــــبــــوب ســــوف
يــســهل عـــمــلــيــات تــصــديــر الــنــفط
الــعــراقـي الى اخلــارج لــكن أحــداث
عـــــــــام 2014 ودخــــــــــول داعـش الى
ــــضي في هـــذا الـــعـــراق عــــطـــلت ا

شروع. ا
جـاءت بــعـدهـا زيـارة وفــد الـتـحـالف
الـــوطــني بـــرئــاســة الـــســيـــد عــمــار
احلكيم الى جمهورية مصر العربية
عــــام 2017 وكـــــانـت احلـــــرب ضــــد
داعش قــائــمــة حــيث الــتــقى فــيــهـا
ـصـري الـسـيسـي ورئيس الـرئـيس ا

يل مع مـحور ضد آخر نفسه أو 
شرط حتقيق للمصلحة العراقية.
   لــعل أبـــرز هــذه الــقـــضــايــا هي
عالقـة الـعراق مع مـحـيـطه الـعربي
وكــيـــفــيــة الـــتــعــامل مـــعه من عــدة
أوجه.. فــهــنــاك الـــوضع الــطــائــفي
الذي تـسبب بـدعم القـاعدة وبـعدها
داعش فــتــحــول الــعــراق لــســاحــة
حرب ضـد اإلرهاب وهـناك اجلانب
الــقــومي وعــمـق الــعــراق الــعــربي
ونـظرة األطـراف الـعربـيـة لعالقـتـها
مع الــعـراق كـمـا إن هــنـاك اجلـانب
اإلقـلـيـمي ومـستـوى نـفـوذه وكـلـها
مـلــفـات يـجب الـتـعـامل مـعـهـا بـدقـة
وعنايـة كونها تـؤثر وتتـأثر أحدها
ــلـفـات تـذوب بـاآلخــر.  لـكن أغـلب ا

لـكل دولــة سـيـاسـات ومـواقف عـامـة
وثــابــتــة تــلــتــزم بــهــا احلــكــومــات
تعـاقبة وإن تـعددت أسالـيبها في ا
إدارة الـدولـة مـنـهـا: حـمـايـة اراضي
الدولة وسـياداتـها رسم السـياسات
ـــالـــيــة واالقـــتـــصــاديـــة اإللـــتــزام ا
ــعـاهـدات واإلتـفـاقـيـات الـدولـيـة بـا
ووضع اخلـطط والبـرامج الـتنـمـوية
واخلــدمـــيــة الـــتي حتـــقق رفــاهـــيــة

اجملتمع.
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الـعـراق كــمـا هـو مـعـلـوم يـعـيش في
مـحـيط مـتـعـدد اإلجتـاهـات الـعـرقـية
والـطـائـفـيـة والسـيـاسـيـة والـدولـية
الــتي حتــتـم عــلــيه أن يـــتــعــامل مع
اجلـمـيع وأن ال يـكون حـبـيـسـا على

الـنــفــطـيــة وســرعـة وصــولــهـا الى
االسـواق بـأسرع وقـت وأقل الـكلف
كـمــا عـلــيـهــا أن تـســتـخــدم قـوتــهـا
اإلقـــتـــصــاديـــة في دعـم عالقـــاتـــهــا
الــســيــاســيــة ال ســيــمــا مع الــدول
اجملاورة لـهـا أو تلك الـتي تـربطـها
بها عالقات إقـليمية وإسـتراتيجية
لــذلك فــإن إنــبـوب الــنــفط الــعـراقي
الذاهب الى االردن ومـصـر سيـحقق

اآلتي:
أوال: هذا اإلنبوب سيخلص العراق
من الـضـغـط الـتـركي عـلى صـادراته
ياه النفطـية ومساومـته في ملف ا
وإذا قـلـنــا أن األردن لـديه عالقـة مع
إســرائـيل فــتـركـيــا عالقـتــهـا أقـوى
وبينهما سفارات متبادلة وعالقات

إقتصادية وملفات أمنية مشتركة.
ثانـيا: هـذا اإلنبـوب سيـجعل الـنفط
الــعــراقي يــصل األســواق األوربــيـة
بـصورة أسـرع من مـوانئ الـبـصرة
وســيــوفــر مــنــاورة لــلـحــكــومــة في
الـتـصـديـر إذا مـا حصـلت أزمـة في
اخلليج أو في مضيق هرمز ويوفر
كمـيـات إضافـيـة إذا ما أراد الـعراق

زيادة صادراته النفطية.
ثـالثـا: الـنـفط الـعراقـي الواصل الى
مـــــصـــــر هـــــو بــــــديل عـن الـــــنـــــفط
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قال: كم تسـتمر الـكالب في مطاردة

اخلراف?
قالت: ما دامت شاردة..

قـال: فـأنـتم أيـهـا الـتـتـار كالب الـله
ـــا بــقـــيـــنــا نـــحن فـي أرضه وطـــا
ـســلـمـ شـاردين عن مـنـهج الـله ا
وطــاعـته فـسـتـبـقـون وراءنـا حـتى

نعود إليه عز وجل !! 
الـــغــريب في الـــعــراق الـــيــوم هــو
ـــتـــنـــامي ل الــنـــشـــاط اإلرهـــابي ا
داعش في كركـوك و ديالى وصالح
الدين وفساد القيادات األمنية حد
وصل بـأن يــبـيع قــائـد عــسـكـري و
زمالئه أسـلـحة و مـعـدات عسـكـرية
لداعش األمر الذي يدعو للقلق مع
إطالق سراح اإلرهـابيـ في سجن

تابع ل قسد في سوريا.. 
 مــــــتـى إلى الــــــلـه و حـب الــــــوطن

ليمنحنا الله األمن و األمان!!!!.. 
ربــنـــا اجــعل فـي قــلـــوبــنـــا الــقــوة

والثبات..
وانـعم عـلـيـنـا بـالـرضـا في احلـيـاة

مات..  وا
{ عن مجموعة واتساب

.. فــــأمـــرت ـــســــلــــمـــ عـــلــــمــــاء ا
بإحضاره!

فلما مثُل ب يديها سألته: 
ؤمنون بالله? ألستم ا

قال: بلى..
قــالت: أال تـزعــمــون أن الــله يــؤيـد

بنصره من يشاء?
قال: بلى..

قالت: ألم ينصرنا الله عليكم?
قال: بلى..

قــالت: أفال يــعـــني ذلك أنــنــا أحب
إلى الله منكم?

قال: ال..
قالت: لم?! 

قال: أال تعرف راعي الغنم?
قالت: بلى.. 

قـال: أال يــكــون مع قـطــيــعه بـعض
الكالب?

قالت: بلى..
قــال: مــا يـفــعل الــراعي إذا شـردت
بــــــعض أغــــــنـــــامـه وخـــــرجـت عن

سلطانه?
قالت: يـرسل عليـها كالبه لتـعيدها

إلى سلطانه..

هــــوالكـــو من حــــجم هـــذه االمـــوال
اخملــزنــة و الــذهب واجلــواهـر  ثم
إن اخلــلـــيـــفــة الـــعـــبــاسـي أصــابه
اجلـوع فطـلب الطـعام من هـوالكو 
فصاح هوالكو بـاجلند أن احضروا
لـه الـطـعـام .... فـأتــوا له بـإنـاء فـيه
نــقــود ذهـــبــيــة وفــضـــيــة  فــنــظــر
ـســتـعـصم لــهـوالكـو بــإسـتـغـراب ا

وهو يهز رأسه ......
فــصــرخ به هــوالكــو قــائال : كل مــا
ال ـاذا لم تـصنـع بهـذا ا كـنزت ... 
ـديـنتك وتـنـفق عـلى جـندك اسـوار 
حـتى يـحمـوك مـنـا ? أو تنـفـقه على
وتوا ب يديك ???  شعبك حتى 
سـتعـصم : ذلك من تـقدير فأجـاب ا

الله !! 
فأجاب هوالكو : وما سيحل بك هو
من تقدير الله ......... ثم أمر اجلند
بـأن يـضــعـوه في كـيس مـن الـلـبـاد
واعدموه رفسا (يعني رفسوه حتى

مات)..
ا كانت ابـنة هوالكو زعـيم التتار و
تــطـوف في بـغــداد رأت جـمـعـاً من
الــنــاس يــلــتــفـــون حــول  عــالم من
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ــا يـخـلـص مـصـر من الــسـعـودي 
الــضــغط اإلقــتــصــادي والــسـيــاسي
الـسـعــودي ويـجــعل مـصــر حـلــيـفـا
إقـتصـاديـا وسيـاسـيا لـلـعراق وهي
دولـة ذات تــأثـيـر كـبــيـر عـلى الـواقع
الـــــعـــــريـي ومـــــؤثـــــرة في قـــــرارات

اجلامعة العربية.
رابعا: في أيام احلرب على اإلرهاب
إنــخــفــضـت الــصــادرات الــعــراقــيــة
بـسـبب سـيـطـرة داعش عـلى إنـبـوب
الــنــفط الــذاهـب الى تــركــيــا وسـوء
األحـــوال اجلــويـــة في اخلـــلــيج في
الـــوقت الــــذي كـــانت تــــصـــرف فـــيه
احلكومة 70 مليون دوالر يوميا في
ــــا جـــعـــلــــهـــا في مـــأزق احلـــرب 

إقتصادي خانق.
إن إدارة الــدولـة وتــنـمــيـة مــواردهـا
اإلقــتــصــاديــة وتــعــمــيق عالقــاتــهــا
السياسية يجب أن تكون بعيدة عن
العـواطف والـشعـارات الفـارغة وأن
مصلـحة العـراق تتطـلب أن تكون له
إسـتـراتـيـجـيـة واضـحـة نـحو واقـعه
  اإلقــلـيــمي إقـتـصــاديـا وسـيــاسـيـا
حتـقق له نفـوذا سـيـاسيـا بـدعم قوة
إقتصاده وثـرواته النفطـية فكما إن
الــقـوة مــؤثـرة فـإن اإلقــتـصــاد أكـثـر

تأثيرا وأشد نفوذا.

األوطان تُـبـنى عنـدمـا ترتـفع اصوات
االقوياء دفاعا عن الضعفاء .

ـدت واألوطــان تـــنـــهـــار إذا مـــا  تـــبـــلـَّ
وكُل مَن ـثـقـف  ضـمائـر الـسـاسة وا
يـتـنـعَّم بـاخليـرات واليـشـعـر بـحـسرة

احملتاج واحملروم .
واألوطـان تـهدمـهـا سـلـطـة تعـاني من
فتـعجز عن الـفرز والتـصنيف احلَوَل 

ُهِم واألهَم . والتدقيق ب ا
شـخــصـيـا أدعـو الى ايــقـاف "مـنـحـة"
وزارة الثقافة  النها تفتقر الى العدل
ا يتساوى فيها  من واالنصاف  طا
هـة مع من كان كـان يعـيش حـيـاة مُـرفـَّ
مُـعــدَمـا  وبـدال عــنـهـا  يـنــبـغي عـلى
الــــدولـــــة  وبــــإِحلـــــاح من رؤوســــاء
الـنــقـابـات ان تـصـدر "قــانـون تـقـاعـد"
لـالدبـــاء والــفـــنـــانـــ  يـــزيح شـــبح
اخلـــوف عـن األعـــضـــاء الـــذين لـــيس
لـديـهم راتب شــهـري او تـقـاعـدي مِن
بــعـد ان يــتـجــاوزوا سِنَّ الـســتـ من
اعـــمــارهـم وإذا مــا صـــدر مـــثل هــذا
القانـون فإنه  سـيحتـرم ادميـتهم قبل
خـصـوصـيـتـهم ومـكـانـتـهم االبـداعـية

اسوة بقانون تقاعد الصحفي .
ـقــارنـة ـني جــدا ان اعــقـد هــذه ا يــؤ
ــنــصــفـة وأنــا أوجه ــة وغــيــر ا ــؤ ا
ـان ــشـرعــ في الـبــر خــطـابي الى ا
العـراقي عـنـدما أقـول لـهم :إن االدباء
والفنان والصحفي أولى بالرعاية

نـحة عنـدما يتزاحم االنساني لـهذه ا
ــلك في رصــيـده الســتالمــهـا فــنــان 
عــقـارات تـســاوي قـيـمــتـهـا مــلـيـارات
الـدنــانـيـر  الى جـانـب فـنـان أو كـاتب
يَــفـرش عـلـى األرض" بَـســطـيّـة "لــبـيع
ـالبس الــــــــكــــــــتـب أو اخلــــــــردة أو ا
حـتى يـوفـر لـقـمة عـيش ـسـتـعـمـلـة  ا

الفراد عائلته  ?
اذا تخونـنا الشجـاعة لالعتراف بان
الـــعــدل دائــمــا مــا يــكــون غــائــبــا في
ـواطن الـقـوانـ الـتي تـتعـلق بـحق ا
في أن يعيش حـياة اليـشعر العراقـي 
فـــيــهــا بـــانه اقل درجــة ومـــكــانــة من
مــواطـنــ اخــرين يـتــقــاسـمــون مـعه

العيش في بلده ?
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ــاذا ال نــكـتــفي نـحن من جــانب آخـر 
ــا نــنــعـم به من خــيــر ــواطـــنــ   ا
ونـتـرفع فـائض عـلـيـنـا وعـلى أوالدنـا
ــا نــحن عــلـيه من قــلـيـال ونـســمـوا 
وضع اقــــتــــصــــادي جــــيــــد ومــــركـــز
فـنـنـسـحب خـطوة اجـتـماعـي مرمـوق
عدم واحدة الى اجلانب  لكي ينال ا
واحملــــتـــــاج فــــرصـــــة (هي مـن حــــقه
باعتبـاره انسانا ومـواطنا ) نحن في
غــنى عــنــهــا وعن تــواضع قــيــمــتــهـا

ادية ? ا
وليس بالسالح األوطان تُبنى بالقِيَم 

والقوة واالفراط بالغطرسة.

الـقـضـية واسـبـابـهـا. الـسـؤال اآلخر
ـــعــــنى  اســـتالم أعـــداد يـــتـــعـــلق 
اليُـسـتـهـان بـهـا من الـفـنـانـ  لـهـذه
ـنـحـة مع انـهم يـتـقـاضـون رواتب ا
جـــيــــــــدة جــدا مـن الــدولــة بـــحــكم
كـونـهم مـوظــــــفـ في مـؤسـسـاتـها
من بـــيـــنــهـم اســاتـــذة جـــامـــعـــيــ
ومــهـنــدســ  ومـحــامــ وضـبــاطـا
متـقاعـدين وبـاإلمكـان ان تُمـنح هذه
الـــنــخـــــــبــة والــصـــفــوة احملــتــرمــة
امتـيـازا آخر وبـتـسمـيـة أخرى غـير
ـنــحـة " يَــفـرزهــا عن االخـرين ألن "ا
مـكـانـتـهـا "الـعـلـمـيـة واالجـتـمـاعـية "
تــســتــوجب الـــتــقــديــر والـــتــبــجــيل
نحة التي بدال عن هـذه ا واالحترام 

التليق بها . 
ــكـنـنـا ان نـقــتـنع بـاحملـتـوى كـيف 

بــعــد ان شــاهــدنــا في شــهــر كــانـون
الـــثـــاني (يـــنـــايــر ) 2022 مـــشـــهــدا
ـا فـي آن  حلـشـود من مُـخــجال ومـؤ
االدبـــاء والــفــنــانــ والـــصــحــفــيــ
ئات الى وهم يتـدفقون با العراقي 
ـراكـز التـي حددتـهـا وزارة الـثـقـافة ا
والــســيــاحــة الــعــراقـيــة في عــدد من
ـالـيـة ـنـحــة ا السـتـالم ا احملـافــظـات
الـسنـويـة الـتي سـبق ان خصـصـتـها
وقيمتها (600) الف دينار تبادر لهم 

الى ذهننا مجموعة أسئلة .
الـسـؤال األول يـتـحـرى  حـصريـا عن
ن مـــصــداقــيـــة األعــداد الــكـــثــيــرة 
يــحـمـلـون هــويـة الـعــضـويـة لــنـقـابـة
الـفـنـانــ والـصـحـفـيـ وعـلى وجه

التحديد في احملافظات ? 
هـنــاك الـكـثــيـر من الـلــغط حـول هـذه

واالهــتـــمــام والـــتــقـــديــر من مـــئــات
الــســجــنـاء الــذين ارتــكــبــوا "جـرائم
جــنـــائــيــة" تــوزعت  مــا بــ ســرقــة
واغـتــصـاب وقـتل قــبل الـعـام 2003
والــيـوم وجــدنـاهـم "بـفــعل الـتــزويـر
الـــــذي مــــارســــوه في ســـــجالتــــهم "
يتمتـعون بامتـيازات كثيـرة اغدقتها
الــدولـة عــلــيـهم (صــحــيـة ودراســيـة
وســفـر واراضـي واحلج الى الــديـار

ـــقــدســة فـي مــكــة) مـن بــعــد ان  ا
منـحهم صـفة "سـجنـاء سيـاسي " 
قارنـة استبعـدُ تماما مَن وفي هذه ا
كـان مُــعـارضـا ســيـاســيـا ودفع ثـمن
مـــوقـــفه هـــذا  تـــشـــردا واعـــتـــقـــاال

وتعذيبا. 
اليـست مفـارقة مضـحكـة ومبـكية أن
يُـــهــان ويُـــذل اديب وفــنـــان(بــعــد ان
يصل الى سن الكهولـة والشيخوخة
ـا اليجـد وسـيلـة تقـيه الفـقر !  ) طا
بـيـنـما تـغـدق الـعـطـايـا علـى مَن كان

مجرما ولصا ومغتصبا ?
ــاذا تُــشـرَّع الــقــوانـ لــهــوالء لـكي
يـنــعـمــوا بـخـيــرات الـبالد دون وجه
مع انـهم محـتـالـون ومزورون  حق 
ــــــســـــؤلـــــون أل ا ــــــقـــــابـل  وفي ا
شـرعون آذانـهم بالـرصاص لكي وا
اليسمعوا شكوى االدباء والفنان ?
يـنـبـغـي عـلى الـنـقـابـات واالحتـادات
عنيـة بشؤون االدباء والـفنان ان ا

تـضـغط عــلى  الـدولـة الى ان  تـشـرع
قـانـونـا تــقـاعـديـا يـنـصـفـهم  مـثـلـمـا
ن اعـتـادت ان  تـنـصف مـوظـفـيـهـا 
وإذا مــا خـــدمــوا في مــؤســـســاتــهــا 
فـلن يكـون مـوقـفـها اقـدمت عـلى ذلك 
بـل هـــو مـن صـــلب ــة والفــــضال  مــــنـَّ
واجــبــهـا جتــاه شــريـحــة مــهــمـة من
مـــواطــنـــيــهـــا  واألجــدى من ذلك ان
يـصــدر مـثل هـذا الــقـانـون  لــيـشـمل
ـواطـنـ الـعـراقـي الـذين "جـمـيع" ا
لـــيـــشـــمل جتـــاوزوا سن الـــســـتــــ 
الـكَـسَـبَـة وعـمـال األجـر الـيـومي  من
الذين ليس لديهم راتبا والتقاعدا من
اية جهـة رسمية اوغـير رسمـية  كما
هو مـعمـول به في جمـيع دول(الغرب
الــكــافــر) كــمــا اعــتــادت  تــســمــيــهم"
احـــــزاب االسالم الـــــســــيـــــاسي"  في

ادبياتها . 
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هـذا هـو واجب "رؤوسـاء الـنـقـابات "
الـذي يـنـبـغي ان يـؤدونه بـكل امـانـة
واليتخـلون عنه إالَّ بـعد ان يسـتجيب
ان ويـشـرع مـثل هـذا الـقـانون  الـبـر
ــنـظـمـات وإالَّ المـعــنى لـلـنــقـابـات وا
والمـعــنى لـكل الـنـدوات واالحتـادات 
ــــهــــرجـــات الــــتي واالمـــســــيــــات وا
ألن الــواجب االجــتــمــاعي تــقـــيــمــهــا
ـهمات واالنسانـي يتقـدم على بـقية ا

والواجبات.
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االفــــــعـــــال الــــــتي ورثــــــهـــــا اؤالئك
االشــخــاص عن ابــائـهـم واجـدادهم
فــــهي بــــاالصل عــــادات لــــســـكــــنـــة
الصـحاري وسكـان البدو فـقد كانت
تلك الـعادات يقـوم بها سـكان البدو
والـــقــرى حــيث يــقـــومــون بــهــا في
افـراحـهم واحـزانـهم وكـانت االرض
مفتوحه حـ ذاك لكن اآلن يقومون
ـديـنـة الـتي تـكون فـيـهـا في وسط ا
نازل عال خالف مكتظة بالسكان وا
كان الذي كان يقيمون فيه سابقا. ا
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وهــنـا يــبــرز دور الــدوله فـي فـرض
ــوكل الــنــظــام وحــفظ االمن وهي ا
لهـا فرض وحفظ الـنظام واالمن في
ــديــنه او احملـافــظـة فــأين هي من ا
هذا كله هل ان الدولة قد تنازلت أو
تركت مهـمتهـا االصليـة واالساسية
في حــــفـظ الــــنـــظــــام واالمـن فــــمـــا
تـأسـست الـدولـه اال لـفـرض الـنـظام
وحـــــفظ االمن فـــــهي مــــهــــمــــتــــهــــا
االســـاســـيه ام انـــهــــا تـــعـــلم بـــذلك
وتـغض الـنـظر عـلـيه . فـمـا نالحظه
االن ال وجــود لــلــدوله حـتـى اصـبح
من هب ودب يــعـبـث بـالــنــظـام وان
كنـا في حالـه حرب فالـذين يـقومون
ــقـدس هم اجلـيش بــهـذا الـواجب ا
والـــشـــرطـــة االحتـــاديـــة واحلـــشــد
الشعـبي فاين دور الشرطـة احمللية

كـانت ترمى الى االعـلى فـانهـا بكل
االحوال ستسقط على االرض وهل
يعـلم هذا الـفرد الـغبي الـذي يرمي
بـهــا اين سـتـسـقط تـلك الـرصـاصه
وعلى من سـتسقـط ?? بالتـأكيد انه
ال يـعلم وانه ال يـفـكر في هـذا االمر
وهـذه هيه اعـلى درجـات الهـمجـية
فـهـو في هـذه اللـحـظـة ال يسـتـخدم
عـقـله بل اسـتـخدم غـريـزته فـيـكون
بــذلك قــد حتـول مـن االنـســانـيه او
الـعـقالنـية الى احلـيـوانـية دون أن
يـعـلم او ان يشـعـر بذلك . فـلـو كان
يـسـتخـدم عـقلـه وكان بـتـلك احلاله
ـا اطلـق طلـقة واحدة فعال انـسان 
في الهواء فكل الـشرائع والقوان
واالديان تنهى عن ذلك فما الداعي
لــهــذا الــفــعل فــالــدين يــنــهي عــنه
والـقانـون كذلـك. اال انهـا من اسوأ

 االطالقـات الـنـارية الـعـشـوائـية ان
ـــصـــطـــلح او الـــفـــعل لـــيس هــذا ا
بــغـريـب وال بـجــديــد عــلى الــشـعب
الــعــراقي فـــقــد أصــبــحت جــزء من
حياتة لدرجة اصبح سماع صوتها
كــســمــاع صـــوت الــعــصـــافــيــر في
الـبسـات . بل قـد نسـتغـرب اذا مر

يوما ولم نسمع هذه االصوات!! .
انـــنــا قـــد تــعـــودنــا فـي كل يــوم ان
نـــســـمع تـــلك االطـالقــات الـــنـــاريــة
وبكمـيات كبيرة جـدا خصوصا في
الـــــســــنـــــ الــــقـــــريـــــبه من 2013
وصـعـودا مـنـذ ان بـدأت احلرب مع
داعش فــكل شـهـيــد يـصل الى اهـله
عـنــدهـا ســتـحـدث الــكـارثــة ويـنـزل
نطقه التي الغضب على اهل تـلك ا
يسـكـنـها اهـل الشـهـيـد فسـتـشـتعل
بـنيـران تلك االطالقـات النـارية وان

ه يــعــاقب عــلــيــهــا الــقــانـون جــر
وكــذلك تــفـعــيل دور الــشــرطه فــمـا
نالحـظه االن ان الـشـرطه لـيس لـها
الـقــدره عــلى مــحـاســبه من يــطـلق
الـــعـــيـــارات الـــنـــاريه خـــاصـــة في
ــنـاسـبـات وكـذلك فض الـنـزاعـات ا
الـــعــــشـــائــــريـــة. ان كل مـن يـــقـــوم
باالطالقات الناريه هو فرد متخلف
عقلـيا واخالقيـا ودينيـا وهو متبع
لـهـوائه وغـريزته تـاركـا بـذلك عـقله
الذي كرمه الله سبحانه وتعالى به
فلـو طرحـنا علـيه هذا الـسؤال : ما
الداعي او السبب الذي يدعوك الى
اطالق الــنـار ومـا الــغـرض من ذلك
وما النتـيجه التي ستحـصل عليها
? فـبـالـتـاكـيـد انه سـوف ال يـجـيب .
أو يـجــيب بـجــواب وحـجج تــافـهه

كتفاهة فعله .
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 وأنا متأكد لو ان العقوبة طبقت

عــلى احــد هــؤالء الــذين يــقــومــون
بــاالطالقـــات الــنـــاريــة لـــقــلـــة تــلك
الظـاهـرة بـنـسـبـة كـبـيـرة جـدا فمن
امن الـعقـاب أسـاء االدب فـما دامت
الـدوله واالجــهـزة االمــنـيــة غـاضـة
النظـر عن تلك الظاهـرة او متؤاطة
معها فانها سـتزداد نسبتها بشكل
عاقبة كبيـر وال تقل او تنعـدم اال 

هوالء وتأديبهم .

وكـذلك مـن قـبل شــيـوخ الــعـشــائـر
فهم لهم تأثـير مهم من اجل إيقاف
هـذه الظـاهرة  وكـذلك حتـتاج الى
صـرامــة في تــطـبــيق الـقــانـون من
اجل الـشــعـور فــعال بـوجــود دولـة

حتكم على ارض الواقع.
ان الـــقـــانــون تـــعـــامل مع الـــوفــاة
الــنــاجته عـن الــرمي الــعــشــوائي.
ـة قتـل يعـاقب عـلـيهـا الـفاعل جـر
ـاده 406 ــؤبــد وفق ا بــالــسـجن ا
من قـانون الـعقـوبات الـعراقي وان
االصــــــابـه الــــــنـــــــاجته عـن اطالق
الـــعــيــارات الـــنــاريه تـــعــد شــروع
بـالـقــتل يـعــاقب الـفـاعل بــالـسـجن
سـبع سـنـوات. من القـانـون نـفسه.
كـذلك من الـناحـيه الـقانـونـيه يحق
لـــذوي الــضـــحــايــا تـــقــد دعــوى
قـضـائــيـة عـلى مـطــلـقي الـعـيـارات
الــــنـــاريه حـــتى وان لـم يـــتـــســـبب
بـالـقـتل فـيــمـكن اتـهـامه بـالـقـانـون
الــــعــــراقي مـن خالل الــــعــــيــــارات
الـفـارغه والـشـهود. الى ذالـك حمل
الــسالح وحـــيــازته بـــدون رخــصه
ه يـعاقـب علـيـها وفق يـعـتبـر جـر
ادة 27 من حيازة االسلحه وهي ا
جــنــائـيــة. تـصـل عـقــوبـتــهــا سـبع
سـنـوات وبـالنـتـيـجـة كل من يـطلق
نـاسبات عليه العيارات الـنارية با
ان يعرف مـسبقا انه قـصد ارتكاب

من هـذا كـله ومـا مـهمـتـهـا ان كانت
عـاجـزه عـن مـنع ابـسط الـصـور من
مظاهر العبث بالنظام وحفظ االمن
ومـــــا انـــــتــــشـــــار ظــــاهـــــرة اطالق
نـاسبات اال العـيارات النـارية في ا
بـــســـبب ضــــعف اجـــهـــزة الـــدولـــة
االمــنـــيـــة . وغــضـــهــا الـــنـــظــر عن
مــحــاســـبــة اؤالئك الــذين يــخــلــون

بالنظام واالمن العام . 
ومن نـــــاحــــيــــة أخــــرى فــــأن هــــذه
الـظـاهـرة هي مـظهـر غـيـر حـضاري
جـــدا وال تـــتـــنـــاسب مع الـــتـــطـــور
احلـضــاري والـثـقـافي احلـاصل في

العالم اجمع .
امــا من نــاحــيــة الــدين فــإن هــؤالء
الـــذين يــقــومــون بـــهــذه الــظــاهــرة
يـعلـمون جـيـدا ان اطالق العـيارات
الـنـاريـة هـو فـعل مـحـرم بـاالضـافـة
الى ان يجب عـليه دفع ديه على كل
رصـاصـة يــطـلــقـهـا فــأين اسالمـهم
وديــنـــهم ام انــهم يـــدعــون االسالم
ــا ان الـــدين والـــقــانــون فـــقط . و
وجميع الشـرائع تنهى عن ذلك فان
مـا يــحـدث االن اطالقـات نـاريه هـو
بــــســـــبب ضــــعـف الــــدولــــة وعــــدم
محاسبتهـا لهؤالء فمن امن العقاب

اساء االدب .
ان مـعـاجلـة هـذه الـظـاهـرة تـتـطـلب
وقفـة جادة وحـازمه من قبـل الدولة
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بغداد

ذهـبـيـة الدخـيـلـة على اخلـبـيـثـة ( ا
االسـالم  ) حــــــول ثــــــوابـت الــــــدين
ـا ادى الى ظـهور والـوطن وهـذا 
جيل ضعيف هزيل مستك فارغ
بدأ ليس له ثقة بنفسه بعيدآ عن ا
والــــديـن واالنــــتــــمـــــاء الــــوطــــني
والــتـــعـــاون والـــعــطـــاء والـــبــذل

والتضحية.. 
…—e  »UJ —«

ـغول عـندمـا سقـطت بغـداد في يد ا
سنة 656 هجـرية (1258 ميالدية)
 احـــتــجـــز اخلـــلــيـــفــة الـــعـــبــاسي
ـسـتـعـصم بـالـلـه وسـارع هـوالكو ا
بــإرتـكــاب مــجـزرتـه الـشــهــيـرة  ثم
فـتش جنـوده القـصـر ليـجدوا كـنوز
طائلـة لم يروا لهـا مثيل و ذهب في
ســراديب الــقــصــر أشــبـه بــالــنــهـر
اظطروا الخذه بتـكسيره بالفؤوس
و جــــواري جتـــاوزت االلف لم يـــرن
الـــشـــمس والـــقـــمــر  !!! وهـي جــزء
ستعصم يسير من كـنوز اخلليفـة ا
بـالـله الـذي اشـتـهـر بـالـبـخل وحب
ـــــال واجلـــــواري وتـــــرك جـــــمع ا
تـموين اجلـند و جتـهيـزه.. فتـعجب

الـنــسـاء بـيـنــمـا شـعــبي مـشـغـوآل
دافع بـالتـدريب بقـيـاس فواهـات ا

والبنادق.. 
ان هــذا قـول يــنــطـبق الــيــوم عـلى
شـــعــبــنــا الــعـــربي الــذي خــدعــوه
الــــيـــهـــود االشــــرار وشـــغــــلـــوهـــا
ـــســلــسـالت واالفالم واالغــاني بــا
ــوضــة واالبــاحــيــة واخملـدرات وا

ثلية واخليانة  وا
بينما يعملون  ( اليهود واعوانهم
احلـاقدين عـلى الـبشـرية ) في دس
الـسم بــالـعـسـل بـأثـارة الــشـهـوات
والــشـبــهـات والــنـعــرة الـطــائـفــيـة

ة : تـقول احلـكـمـة الـبـابـلـيـة الـقـد
(من يهجر سيفه و جواده ارتضى
األسـر و الـعـبـوديـة).. و كـان مـلـوك
بـابل يصـلحـون من يرتـكب مخـالفة
بـأن يـزجوه بـاخلـدمـة في العـسـكر
ــأثــورة فــيـهم :( ــقـولــة ا وكــانت ا

االصفاد ال تصنع األمجاد).. 
عـنـدمـا سـقـطـت الـعـاصـمـة بـاريس
الـفرنـسيـة بيـد النـازي عام 1944
زار هـتــلـر قــبـر نــابـلـيــون قـائالً له:
سـامـحـني ألني هـزمت شـعـب بـلدك
!! لــكن يـجـب ان تـعـرف ان شــعـبك
كان مـشغـوآل بالهـوى بقـياس ازياء
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بغداد
نهج الـتكاملي  قدمت وزارة الـتربية هـذا العام كتـاباً جديـداً للصف اخلامس االعـدادي يعتمـد على طريـقة ا
الذي يـقـوم عـلى فـكـرة تقـسـيم الـكـتاب إلى وحـدات تـبـدأ كل وحـدة بعـنـوان رئـيس تـستـقى مـنه مـوضـوعات
ـطالـعـة والقـواعـد واألدب والتـعبـيـر األدبي والبالغـة) ـــ كـما أعـلن عن ذلك في الـصـحيـفة دروس الوحـدة (ا
طالـعة لم يسـلم من االخفاقـات منها: أنه في الرابـعة من مقـدمة الكتـاب ـــ إلّا أن مضـمون بعض نـصوص ا
ئة ابـتدأت الوحدة الـثامنة موضـوعها الرئـيس عن (األم)  أعقبها ثالث الصـحيفة احلـادية والعشريـن بعد ا
علنة فاهيم الست ا طالـعة تعرض قصة بعنوان (تضـحية أم) لغرض أحدهما: لـغرس ا صحائف لدرس ا
في أول الـوحـدة وهي: مـفاهـيم ديـنـية ومـفـاهيم تـربـويـة ومفـاهـيم اجـتمـاعـية ومـفـاهـيم لغـويـة ومـفاهـيم أدبـية
ـوضـوع يـليـهـا وهـو التـوكـيـد الذي ومـفـاهـيم بالغـية . واالخـر: لـتـكون بـعض جـمل الـقـصة شـواهـد نـحويـة 
اسـتشهد له بـست جمل منها . ذلك أن مـضمون قصة (تـضحية أم) يـصور احدى األمهات تـخفي عن ابنها
تـضحيـتهـا من أجله بإعـطائه إحـدى عينـيها بـعد فقـدان عيـنه اليمـنى إلصابـته في حادث سيـر مع أبيه الذي
توفي على إثره . وهـنا نتساءل: متى وصل علم جراحـة العيون إلى نقل ع من شخص إلى آخر ..!!  ولو
ـكن أن يـصـل إلى نـقل عـ شـخص كـبـيـر إلى افـتـرضـنـا أنه قـد يـصل الـعـلم إلـى ذلك في يـوم مـا فـمـتى 
شـخص صغـير أو الـعكس ..!! وعـلى الرغم من حـرص األم على تـعليم ابـنهـا ومعـاناة تـكفل رعـايته بـعمـلها
طاهية في مدرسـة ابنها إال أنه ح ذهبت إلى الفصل لتسأل عنه وتـطمئن على حتصيله الدراسي جتاهلها
ـلوءة بالكره واحلـقد وتمنى مـوتها ليتـخلص من العار واخلجـل الذي يسببه له شـكلها أمام ورماهـا بنظرة 
زمالئه الـتالمـيـذ بعـد أن ابـدى أحد الـتالمـيـذ سخـريـته بـقوله: ( يـابن الـطـاهيـة ذات الـعـ الواحـدة )  وهـنا
نـتساءل: متى كان فـقدان األم إلحدى عينيـها أو عملها طـاهية لتكـفل رعاية ابنها تـستحق أن تصور من قبل
ثل هـذا الوصف ..!! وح أكمل االبن دراسة الثانوية حصل على منحة دراسية في اخلارج راو أو غيره 
فرحل للدراسة وتـزوج هناك وكان سعـيداً في حياته بعـد ابتعاده عن أمه عن أمه .  وهنـا نتساءل: متى كان
الـرحيل عن البالد سـعادة ..!! ومتى كـان توكـيد االبتـعاد عن الألم سعـادة ..!!  وح قررت األم بـعد بضع
سنـ أن تـرى ابنـهـا وأحـفادهـا سـافـرت إليـهم فـتـفاجـأت من ردة فـعـلهم فـقـد سـخر مـنـها بـعض أحـفـادها
ـكان ((خوفـا منهـا)) على أبنـائه فخرجت وآخرون خـافوا منـها فانـزعج االبن من أمه فأمرهـا باخلروج من ا

أل قلبها .  من دون أن تبدي أي تعليق واحلزن 
ـا من الطـبـاعة والـصـواب (خوفـا مـنه) ألن الـراوي يريـد أن يـجعل لالبن وفي عبـارة (خـوفا مـنـها) خـطـأ ر
ـكان . وهـنا نـتـساءل: مـتى كـان االبن ال يكـتـرث لشـوق أمه وجتشـمـها عـناء ذريعـة ألمـر أمه باخلـروج من ا
سفرها إلـيه ..!! ومتى كان لقاء االبن بأمه بـعد فراق يزعجه..!! ومتى كـان شكل اجلدة يخيف األحفاد..!! 
ومتى جـعـلت لالبن ذرائع لـيأمـر أمه أو أن يكـون له حق في أن يـأمرهـا ..!!  وفي يـوم من األيام يـعود االبن
إلى البلد الذي عـاش طفولته مع أمه لـسبب أضطره لذلك ومن بـاب الفضول زار قريـته وحال وصوله أخبره
غترب اجليران بوفاة أمه فلـم يذرف عليها أي دمعة ولم يحرك ساكنا فيه . وهنا نتساءل: متى كانت عودة ا
اضـطراراً ال شوقـاً إلى بلده وال حـنيناً إلـى أهله ..!!  ومتى كـانت عودة العـاق ألمه فضوالً ال نـدماً على ما
ارتكـبه بـحق أمه ..!! ومـتى كـان خـبـر وفـاة األم ال يـذرف علـيه األبن أي دمـعـة وال يـحـرك فـيه سـاكـنا ..!!ثم
تخـتتم الـقصـة بتسـليم أحـد اجليـران االبن رسالـة من امه كتـبتـها قبـل وفاتهـا تخـبره فـيهـا انهـا اخفت على
اجلميع تضحيـتها له بإحدى عينيها  كونها ال تستطيع أن تتصور كيف يعيش بع واحدة  وكانت فخورة
وسعـيدة جداً ألن ابنـها يسـتطيع رؤية الـعالم بعـينهـا ثم تودعه بقولـها: (مع حبي لك ... يـا ولدي يا ولدي ..
أمك) وهنـا نتـساءل: كـيف غيـبت القـيم الديـنيـة والتـربويـة واالجتـماعـية والـلغـوية واالدبـية والـبالغيـة في هذه
القـصة التي بلغ مـهما بها الـتكلف في حتلـيلها ال تشي بـقيمة مـا ..!!  فال مناص من حذفهـا وإلّا ما الهدف
أو الغاية من قصة نـعلمها لألجيال ال تتوافق مع احلقائق العلمـية وال التربوية وال االجتماعية وال الدينية وال

البالغية وليس فيها شوق إلى بلد وال حن إلى أهل وديار وال ندم على عقوق أم ...!!!! 
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أعـلن الكـاتب واختـصاصي الـلغـات التـركي-األرمني سـيفان نـيسـانيـان األحد في صـفحـته على فـيسـبوك أنه وصل إلى فـرنسا فـي طريقه إلى
أرمـينيا وذلك بعـدما أوقف في نهاية ديـسمبر في جزيرة سـاموس اليونانـية وصدر قرار بترحـيله. ونشر نيـسانيان األحد تـعليقا أوضح فيه أنه
عـلى مقربة من مقهى “لي دو ماغو ”الباريسي الـشهير بعدما كان قد نشر السـبت صورة له في أوبرا باريس. وكان قد أطلق تغريدة االثن

جـاء فيها “لقد غادرت الـيونان دولة بوليـسية أخرى (…) وسأكـون قريبا في باريس ومن بعـدها في أرمينيا .”ونـيسانيان ( 66عـاما) مطلوب في
تـركـيـا بعـد هـروبه من الـسجن ووصـوله في الـعام  2017إلى جـزيـرة سامـوس الـيونـانـية في بـحـر إيـجه حيث نـال تـصريح إقـامـة موقـتـا. وقالت الـسـفارة
ـفكـر األرمني ”وأكـدت أنـها “تـتخـذ جـميع ـتعـلـقة بـا األرميـنـية في الـيونـان في حـسابـهـا على فـيـسبـوك في نـهايـة األسـبوع إنـها “عـلى عـلم بالـتطـورات ا
ـمكـنة حلل القـضية.”ودين سيـفان نيـسانيـان وسجن في تركـيا عام  2014بـعد اتهـامه في قضـية تشـييد بنـاية بشـكل غير قـانوني يـعتقد أن اإلجراءات ا
دوافعـها سياسـية بسـبب آرائه. وسبق أن دين في العام  2012فـي تركيا بـتهمـة التجـديف على خلـفية تـدوينة تدافع عن فـيلم منـاهض لإلسالم سخر من
النبي محمد وأثـار احتجاجات غاضبة في أنـحاء العالم. وشجبت زوجة سـيفان نيسانيان الـيونانية األحد عبر تـويتر اعتقال زوجها في  30ديسمبر في
سـاموس بـذريعـة انـتهـاء تصـريح إقـامته مـعربـة عن خـشيـتهـا من تـرحيـله إلى تـركيـا. وفي السـابع من يـنايـر أصدر الـقـضاء الـتركي قـرارا نـهائـيا بـإطالق سراح
كنه إذا ا أن نـيسانيـان مواطن أرمني  . وأصدرت حينهـا السفارة األرميـنية في أثينـا بيانا جاء فيه “ غـادرته البالد في غضون أسبـوع نيسانيـان مشروطا 

أراد الذهاب إلى أرمينيا.”

رسالة أثينا
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فـلـســطـ ونـضـال شـعـبـهـا من أجل الـتّـحـرُّر
ـقـاومــة في لـبــنـان ضـدّ الــوطـنيّ اقــتـرانَه بــا
االحتالل الصّهيونيّ. وهـو في هـذا ما اكتفى
بـأن يـنـخرط في الـعـمل الـتّـضامـنيّ الـشّـعـبيّ
في لــبــنــان - إنْ في الــتّــحــركـات الــشّــعــبــيّـة
الـتّـضـامـنـيّـة أو في »حـمـلـة مـقـاطـعـة داعمي
»إســرائـيل «فـي لـبــنـان - «فــحــسب بل نـقل
فـعالـيّاته الـتّضـامنـيّة إلى الـسّاحـة األمريـكيّة
أيـضـاً وإلى مـنـظّـمـات مـدنـيّـة دولـيّـة تـربـطه
عالقـات صلـةٍ بالـعامـل فيـها. ظـلّت فلـسط
رائــزَهُ الــذي يَــرُوزُ بـه األشــيــاءَ واألشــخـاصَ
ــواقف وفــيْــصَـلَ الــتّــفــرقــة بــ احلــلــفـاء وا
واخلـــصـــوم واألَعـــداء. لم يَـــحِـــد عن نـــصــرة
شـعبهـا حتت االحتالل وفي مخيّـمات البؤس
ُلمّات ويـنشغل عنها حـتّى ح تُلِمُّ بلبـنانَ ا
ُـدْلَهِـمّ األزمات. اسـتـمـرّ لهـا عـنـواناً الـنّـاس 
بــ الــرّجـال نــظــيــرَ مـا اســتــمـرّتِ »اآلداب«

. منبراً ينتبر فيه لسانُ فلسط
وهــــو مــــثل أيّ لــــبــــنــــانيٍّ نــــقي الــــوعي
والـــسّـــريــرة وعـــصيٍّ عـــلى االســـتــدراج إلى
فِــخـاخ االعــتـصـاب لَــدَغَـتْهُ حُــمَـةُ الــطّـائــفـيّـة
والـفـساد الـتي بهـما خَـرِبتْ وانْـتَهَـبَتِ البالد.
ومــا كــان له تَــرَفُ االخـتــيــار في هــذا بـ أن
يَــفْـــرُغ له أو أن يــعْــرِض عــنه; فـــالــطّــائــفــيّــة
والـفسـاد واالحتالل أضراب لـبعضـها وليس
بـينهـا ما يَقبل الـهدنةَ أو اإلرجـاء. هكذا ألفى
ــقـراطيّ ــثـقّف الــوطــنيّ الـدّ نــفـسـه - هـو ا
ـؤمن بـاحلـداثـة السّـيـاسـيّة ودولـة الـقـانون ا
والـعدالة االجتماعيّـة - منغمساً في احلركات
ـدنيّـة الـلّـبنـانـيّـة ضدّ الـنّـظام االحـتـجـاجيّـة ا
الـطّائـفيّ وطبقـته السّـياسـيّة احلاكـمة وضدّ
ـطبّقَة فـيه واحملْميّة شـريعة الهـدر والفساد ا
بـقاعـدةٍ شعـبيّة مـنهـوبة اإلرادة والوعي. ولم
يـكن ليتخلّف يـوماً عن أيّ معركـةٍ اجتماعيّة
في لــبـنـان ضـدّ الـطّـائــفـيّـة والـفـسـاد من أجل
ـنـهـوب ـال ا ـنـهـوب وا اسـتــرجـاع الـوعي ا
ـنهـوب فـكان يـحتلّ مـكانه ومـعـهمـا الوطنُ ا
ــــارســــاً واجــــبــــاً فـي الــــصّــــفــــوف األولـى 

. اجتماعيّاً ووطنيّاً كان في عُرفه مقدّساً
وحـ انْتَـكَبَت سـوريّة في نـكبتـها الـكبرى
ــأجـــورُ وصــوْالتُه في وأَكْـــلَــحَـــهــا الــسّـالحُ ا
ـقـدّرات واقـتالعُه الـنّاسَ األرواح والـبـنى وا
من مـدنـهم وقُـراهم والـقـذْفُ بـقـسمٍ منـهم في
الـلّجـوء انبـرى سمـاح مدافـعاً عن الـسّوريّ
الالّجــئـ كَـرْهـاً إلى لـبـنـان وأخـرسَ ألـسـنـةً
مـقـيــتَـةً  تَـنْـضَج بـالـعـنـصـريّـة واحلـقـد جتـاه
الـسّــوريّـ و"اكـتـسـاحـهم" بـيـروتَ واحلَـمْـرا
عـــلى زعـم الـــقـــائـــلــ مـــذكـــراً كَـــتَـــبَـــةَ تـــلك
الــتّـخــرُّصـات بـأنّ لــبـنــان كـان أبــهى دائـمـاً
بـالـسّوريّـ وبـالفـلسـطـينـيّـ والعـرب وبأنّ
الـعنـصريّـة لم تكن يـوماً مـحضَ وجهـة نظر
تَـلْقى احلقَّ في النّـشر الصـحفيّ حتت عنوان
دافعُ الـتّعـدّديّة في الـرّأي! ويَرُدّ مـوقفُه هـذا ا
عن سـورية والـسّوريّ إلى تـقلـيدٍ عريقٍ ربيَ
عـلـيه في بـيت آلِ إدريس يُـحِلُّ العـروبـة محلّ
ـدَهُ هـو الــقــلب في الــفــكــر والــسّـلــوك وتَــعَــهـَّ

مـا كـان سـمـاح إِدريس لـيسـتـصـعب يـوماً
ـكتب والـشّارع أو أن الـتّـنقُّل الـسّلس بـ ا
يــسـتَــهْـوِلَه; كــانـا فــضـاءين مــألـوفــ لـديه
يـرتاد الواحدَ مـنهما كـارتيادِهِ الثّاني. ومِن
شـدّةِ إلْـفِه لـهـمـا مـا عـاد يَـمِـيـز الـفـارقَ ب
َـأْلَفَ وذاك; بـ هَـدْأةِ األوّل وصَـخبِ هــذا ا
الـثّاني; بـ فَرْدنةٍ يـفرضـها األوّل وجَمْـعَنَةٍ
يَـصْـهَـر فيـهـا الـثّاني الـذّواتَ ويُـجـرّدها من
ـائز بـ مـا ال يتـمـيّز لـلـعقل أو عيُّن; فـا الـتـَّ
لـــلـــشّــعـــور عـــادةً مــا يـــتـــبــدّد فـي عالقــات
الـتّـمـاهي. هـو فـيـهـمـا هـو: ال يـتـغـيّـر وال
يـأتي على مزاجه ازدواج; ألنّه أمسك - منذ
ـكـان فـما وقتٍ مـبـكّر- بـسِـرّ الصّـلـة ب ا
ذَهَـل - بعدها - عن الرّوابـط: كالهما سبيل
مـفـتـوح إلى الـثّـاني وال تـطـيب اإلقـامـةُ في
ـعـزلٍ عن اآلخـر; يـسْـكُن إلـيـهـما أحـدهـمـا 
ويَـسْـكُـنـانه وفـي داخلـتـه يـتـجـاوران وب
جــدران صَــدْره تــتــردّد أصـداءُ نــداءاتــهــمـا
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فَـقُه سماح في استكنـاه سِرّ تلك الصّلةِ ب
ُفـسطاطـيْن يَبْدُوان متـجافييْن أو مـتنافريْن
فـقَـاهَـةَ من يَـسْـبُرُ غَـوْرَ اخملـتـلِف لـيـعْـثُر في
ـؤتَلِف. لـعلّه حتـصَّل الدّرس دَخَـائِـله على ا
مـن والده سهيل إدريس الرّوائيّ والكاتب
ـــنــــاضل واألديـب و في الــــوقت عــــيـــنِـه ا
الــعـروبيّ الـتّـقــدّميّ الـصّـلب. ولــعـلّه يـكـون
اذجَ تَـعَـلّمـه بالـتـلقـاء وربّـما من احـتـذاء 
بــعـيــنـهــا (كـان إدوارد ســعـيــد قـطــعـًا من
بـينـها). في كلّ حـال ربّما كـان سمـاح بعد
ــثــقّـفــ الــعـرب إدوارد ســعــيـد مـن آخـر ا
فـهوم السّارتريّ لاللتزام الـذين تمسّكوا با
- الـذي ال شكّ في تـأثـيـر والـدته الـشّـغـوفة
بــســـارتــر فــيه - بل الـــذين فــاض عــنــدهم
مـعـنى االلـتـزام عن حـدوده الـسّـارتـريّـة تلك
وبــلغ مـن الــضّــفــافِ األَبْـعَــدَ. تــشــهــد لــذلك
ســيـرتُه في الــكـتــابـة والــنّـشـر وفـي مـيـدان
احلَـرَاك الـنّـضـاليّ الـذي انـغـمس فـيه حـتّى
بــات من أظْــهـر رمــوزه في لــبـنــانَ والـوطن

. العربيّ
ـثقّفـ في لبنـانَ والبالد العـربيّة أكـثر ا
ـعــظمُ مـنـهم طَـلَّق في وادٍ آخــر يـهـيـمـون. ا
الـــسّـــيـــاســـةَ والــشّـــأن الـــعـــامّ ال فـــقط في
ـيـادين ح تـنـدلع قضـايـاها سـاحـاتهـا وا

ويـتـحـزّم ألمْـرِهـا الـفـاعـلـون بل في األوراق
أيـضـاً حيـث اختـفت أو هي تـوشك على أن
تــخـتــفيَ وراء مـســائلَ أخـرى أزاحــتـهـا من
ـشـهـد. وهي إذا  ما حـضـرت في هواجس ا
الــكــتّـــاب - وقــلّــمــا حتــضُــر- حتــتلّ زمــنــاً
بُــرْهـويّـاً في الـوعي ثـمّ تـتالشى. أمّـا الـذين
ّن كـانـوا في تُــلِحّ عـلـيــهم من أهل الـقــلم 
قـبيلـة اليـسار يومـاً فأكثـرهم يَحْمـلهم على
الـكتابة فـيها عمـلُهم كموظّـف في الصّحف
ومـراكز الدّراسـات ال كمندمـج في مَعَامع
. والــغـالب عــلى نــصــوصـهم الــشّــأن الـعــامّ
ـؤسَّسـة التي الـتّدبـيجُ على مـقاس مـعتَـقَد ا
تـشـتـري قـوّة عـمـلـهم. دَعْك هـنـا من جـحافل
الـكُـتّـاب الذين قـدّمـوا الـتّوبـةَ واالعـتذارَ عن
مـــاضٍ يــــســـاريٍّ أَثْـــقَل ظَـــهــــورَهم حـــمْـــلُه
فــطــفِــقــــــــوا يَــقْــدحــون فــيه مــا وســعــتــهم
قـــوامــيـسُ الــقَـــدْح والــذّمّ فـــأولــئـك أمــرهُم
مـختلف: طلّقوا سياسـةً بعينها - كانت لهم
مَــشْـرَبـاً وامــتـيــاحـاً - وأَنْـكَــحُـوا ألنــفـسـهم
أخـــرى أجـــزلَ عــائـــداً لــلـــنّـــفس وأَدْعى إلى
طـمــأنـيـنـةٍ من سـابـقــةٍ تَـضـيق بـهـا أسـبـابُ

َعيش! ا
لـكنَّ سـمـاحـاً الـذي ال يـشـبه هـذه اجلـحافلَ
من الــكُــتّــاب الــبُــرْمِ بــالــسّــيــاســةِ الالّئــذينَ
بـغيرها في ما يكتبون ال يشبه مَن يرادِفهم
من أهـل السّياسـة من ذوي الزرايَةِ بالـثّقافةِ
ّـن يــحـــســـبــون أنّ ـــعـــرِفــة والـــفـــكــر  وا
الـسّياسة تسـتكفي بذاتهـا وأنّها عن غيرها
في غَـناء. هؤالء يُفْقِرون معنى النّضال ح
ّا ّا به يكون بصيراً ورشيداً;  يجرّدونه 
طْح والشّـطط ومَزِلّـة القدم. يَـعْصِـمه من الشـَّ
وهـؤالء ال يـشـفع لـهم نـضـالُـهم في شيء إنْ
هــــو أخــــذهم إلى رذيـلِ الـــنّــــتــــائج وفـــادحِ
الـعقابيل على القضيّـة/ القضايا التي عنها

يناضلون.
ســمـاح سـلـيلُ مـدرســةٍ غـزيـرةِ الـرّوافـد
تـقول بجدلـيّةٍ ال تنقـطع ب العقل واإلرادة
مارسة الثّقافة والنّضال. تقيس ـعرفة وا ا
ـصلحة العـامّة; مصلحة قياس ا األشـياء 
ـباد األمّـة والـشّـعب والـوطن وتعـتـصم 
الــتّـحـرّر الـوطـنـيّ والـعـدالـة االجــتـمـاعـيّـة
ــقــراطـيّــة والــنّــهـضــة والــتّــقـدّم وال والــدّ
عـياريّـة. صحيح تـساوم عـلى مرجـعيّـتهـا ا
ـدرسـة فـي لـبـنـانَ والـوطن أنّ أتــبـاع هـذه ا

الــعـربيّ بـاتُــوا في حـكمِ الــقُل مع كـثـرةِ مَن
يـقـعـون خـارج أسـوارهـا بل أضـحـوا أشبه
مـا يـكـونـون بديـنـاصـورات جـديـدة في طور
االنـقـراض. مع ذلك مـا رفـعـوا رايـةً بـيـضاء
وال فـقدوا ثقَـةً بالتّـاريخ وال أَيِسَ منهم أحد
حــتّى من ظلّ يـحـفـر مـنــهم مـنـذ نـصف قـرن
ويــزيــد أمالً فـي الــظّــفـر بــبــعـضِ الــبُــغــيـة.
ـدرسة كلٌّ واحـد ال يتـبعَّض وقـضايـا هذه ا
لــذلك تــرى أتـبــاعَـهــا يـخــوضـون - تــألـيــفـاً
- على جـبهـاتٍ عـدّة من غيـر كَلَلٍ أو ونـضـاالً
كــسل ومن غـيــر حـسـبــان مـا يــدفـعـونه من
أنــفـسـهم ومن أبـدانــهم من جـسـيمِ األَكالف.
ومـع قلّـتـهم في الـزّمن الـرّديء هـذا يـحسب
لـهم خصومهم ألف حسابٍ لقوّةٍ فيهم كامنةٍ
فـي رأسمالٍ أخـالقيّ يحْـتازونه وال يَـشْرَكُهم

فيه غيرُهم.
بـاد والقـيم التي مَتَـحها بـهذه الـعُدّة من ا
درسة وتَـسَرْبَل بـها كنتَ سـماح من هـذه ا
جتـده يـعـمل; حـ يـكـتب ويـخـطّط لـلـمـجـلّة
ويُــــشـــرِف أو حــــ يـــنـــشـط في حــــلـــقـــات
. َــدنيّ ــنــاضــلــ وفي ســاحــات احلَـرَاك ا ا
; مـقـاالته في »اآلداب «أكـثـرُ من رأيٍ أحـيـاناً
تــكـاد أن تــكـون »مــانــفـســتـو «حـ تـقـارب
أمّـهـات الـقـضـايـا وكـتـبُه ودراسـاتُـه تـشـهد
مـوضـوعاتُـهـا عـلى نوع انـحـيازاته الـعـامّة:
ــثـــقّف الــسّــلــطــة الـــعــروبــة فــلــســطــ ا
ــــقـــاومــــة احلــــركـــات االجــــتــــمـــاعــــيّـــة وا
ــدنـيّــة مـقــاومـة الــثّـقــافـة واالنــتـفــاضـات ا
الــذّكـــوريّــة مــقــاومــة االحـــتالل والــتّــســلّط
واالسـتـعمـار اجلديـد مقـاومـة الطّـائفـيّة في
الـنّـظـام واجملتـمع الـدّفـاع عن قيـم النّـهـضة
واحلـداثـة وعن الـتّـثـاقُـف تـطـويـر الـتّـعـبـير
...إلخ. ولـم يكن في خضمّ األدبـيّ واجلماليّ
سـألةَ األساس: التّخطيط ذلك كـلّه لينسى ا
ــسـتــقــبلُ لــيـس مـعــطًى لــلــمــســتــقــبل; إذِ ا
كن ابـتداهُه بل هو ما نَزْدَرِعُه مـوضوعيّاً 
الـيـوم من مـقـوّمـات حتـصـدها مـجـتـمـعـاتـنا
. هـذا مـثالً مـا كـان في أسـاس عـنـايـته غـداً
شـهور في الـشّـديدة بـأدب الطّـفل وجَهْـده ا
تـــوفــيــر مــادّة هـــذا األدب. كــان يــعــرف من
جتـربته طـفالً في بيـت والدٍ أديبٍ مـثقّف ما
عارفَ الـذي يعنيه أن يتلـقّن الطّفل باكراً ا
والـلّغات وأن يـتَّقفّى أثر الـوالد ويَأْتَسي به
ائْـتسَاءً ويأتثِرَهُ ائتـثاراً في شغفه بالقراءة
والــكـتـابــة والـتّـرجـمــة وحـتّى في الــكـتـابـة
الــسّـرديّـة (شـأن تـقـفّي أثــر والـدته الـكـاتـبـة
ـتـرجـمـة السّـيّـدة عـايـدة مـطرجي). وألنّه وا
تـهيّأت له األسباب ليـكون ما كانَه على مثال
أبــيه الـكـبـيــر عَنَّ له أن يُـفـرِغ الــوُسع لِـنـقل
هـذه التّجربة إلى أجيال جديدة من األطفال
خـــاصّـــةً في زمنٍ شَـحَّ فــيـه أدبُ الــطّـــفل في
الـــتّـــألــيف الـــعـــربيّ حـــتّى ضَـــؤُل عــددُ من

ينصرفون إلى الكتابة في هذا الباب!
ولــيس يــخــتــلـف اثـنــان فـي أنّ ســمــاحـاً
ناضل في ثـقّف وا تـنزّلَ في جِيله من ا
مــنـزلــة الـرّمــز الـذي اقــتـرن اسـمُـه بـقــضـيّـة

بــالـتّـنـمـيّـة والـصّــقل والـتّـرسـيخ وأَوْسَعَ له
ساحات في مكتوبه كما في اجمللّة. أَفْسَح ا
أيُّ مَـرْزِئةٍ هـذه إذن التي رُزِ بـها لـبنانُ
والــثّـقـافـةُ الـعــربـيّـة وحـركــاتُ نـصـرة شـعب
فـلـسـط بـرحـيل إدريس. وأيُّ عـزاءٍ لـنا في
ـوجِع غـيــرُ مـا قـدَّم من صـنـيعٍ هــذا الـفَـقْـد ا
ثــقـافيّ وغـيــرُ مـا اسـتــمـسك به مـن قـيمٍ فـلم
يـبارحـها حتت أيّ ظـرف? تلـك خسـارة ثقـيلة
ال ســبـيل إلى احـتـواء أَعْــجَـازِهـا وكَف وبـيلِ
ـدى قدرةِ قـسـوتـهـا في الـنّفـوس وامـتـحـان 
مـجـتـمعٍ وبـيـئـةٍ ثـقـافـيّـة عـلى إجنـاب نـظـائرَ
وأَضْـرَاب للفقيد وامتحان لِمَن بقيَ من ذوي
ـدى قـدرتـهم عـلى الـهِـمَم واإلرادات احلـيّـة و
أن يَـأتَنِفُوا ائتنافـاً ما بدأهُ سماح وطينة من
أَتْــرابه فَــيَـبْــنُــوا عـلــيه لــتـعــظــيم حــصـيــلـة
ــكــاسب وتَـوْســعــة مـســاحــةِ تـأثــيــرهـا في ا

اجملتمع والنّاس.
تـدّة منـذ تعرّفتُ ربـطتـني بالـفقـيد صداقـة 
به فـي سـنـوات الــتّـســعـيــنـيّـات فـي بـيـروت.
شــدّتــني إلـيـه أشـيــاء كـثــيــرة نَـضَــحَتْ بــهـا
شـخصيّتُه: مبدئيّتُه صِدقُه حماستُه صفاءُ
ذهـنه وعـيُه النّـقديّ ثمّ تـلقـائيّـتُه وبسـاطتُه
ــتــدفق مــنه مـن غــيـر تــصــنُّع. والــتّــواضُع ا
اتّـصـلتِ العالقـةُ أكـثر مـنذ الـعام  1999ح
أصـبحتُ شبهَ مقيمٍ في بـيروت. كان حينها
رئـيـسـاً لـتـحـريـر »اآلداب .«كـنّـا نـلـتـقي ب
ـودكـا فــيـنــةٍ وفـيــنـة في مــقـاهـي احلـمــرا: ا
ـپي ثـمّ بـعـدهــا في الـسّــيـتي كــافـيه والــو
ولــيــنـــاس أو كــان يــزورني في مــقــرّ مــركــز
دراسـات الـوحـدة الـعـربـيّـة فـنـطـيل اجلـلـسـةَ
وضـوعـات من الثّـقـافة واحلـديث وتـتـدرّج ا
والــفـكـر إلى الـسّــيـاسـة والـشّــؤون الـعـربـيّـة
والـدّوليّـة. انتـبهتُ كثـيراً إلى روح الـتّفاؤل
في تـفـكـيره ومـواقـفه ولم أَدَعْهـا تـستـوقـفني
كـثيـراً ألنّ حيويّـته تبـدد كلَّ استـفهام وألنّه
من غــيــر تـفــاؤلٍ ال مـســتـقــبل في األفق غــيـر
ُـطْبِق وال مـبْـعَثَ لـلهـمّـةِ والـعمل االنـسـداد ا

في احلاضر.
—Ëe  “«uł

لم أرَهُ يـومـاً إالّ مـبـتسـمـاً; حـتّى في الـنّوائب
ُـطْلَخِـمّات ال تفارِق االبـتسامةُ مـحيّاه. كأنّه ا
يـنتقم من الوطأة بافْتِرار الـثَّغر عمّا يسته
بــهـا; كــأنّه يـرسُــمـهـا - مــتـقــصّـداً- عــنـوانـاً
َـعْـسُـورَ أو كـأنّـهـا تَـخْـرُج من السـتــسـهـاله ا
داخــله عـفـواً من غـيــر تـرتـيبٍ إالّ مـا أودعَـتْهُ
الـطّبيـعةُ واجلِبِـلّة فيه مَن سَـمْتٍ ال يَمَّحي أو
يَـدْرُسُ رسْــمُه. واألَبْـدَهُ عـنـدي أنّ ابـتـسـامـتَه
صـنعتْ له جوازَ مرورٍ سَلِس إلى قلْب كل مَن
عَـرَفه وأنزلـتْه في الـشَّغَـاف ولعـلّهـا أَظْهَرَتِ
الـنّـاسَ عـلى مـعـدنِه النّـفـيس ومـتَّـنت لـديهم
ـا يــقـول ومـا يــفـعل. وأنـا عُــرى الـثّـقــة به: 
لـــسـت إالّ واحـــداً من كـــثـــيـــرين عـــثـــروا في
ابـتـسـامته عـلى نـوع شـخصـيّـته فـاطمـئـنّوا

إلى بِشارتها.
في أكـثر من مـناسـبةٍ اسـتكتـبني لـلكـتابة في
اجملـلّـة; وكلّـمـا اسـتكـتـبني أتـذكّـر فأتـذكّـر ما
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قـاله لي يـومـاً والدُه الـرّاحل سـهيل إدريس
فـي صـيــغـة سـؤال: »ألــيس لـِ »اآلداب «حقٌّ
»»? ـــســتـــقــبل الـــعــربيّ فـــيك مـــثل مــا لـِ »ا
جتـاوبتُ أحيـاناً فنـشرتُ مقـاالت فيهـا لكنّي
اعـــــتـــــذرتُ في أخـــــرى الزدحـــــام بـــــرنـــــامج
الـتـزامـاتي. لـستُ أدري إنْ كـانت مـبـرّراتي -
حـ االعتذار-  تَلْقى تفهُّماً من سماح لكنّي
كــنتُ أشــعــر بــأنّ أسَــفه الــذي يــبــديـه جتـاه
اعـتـذاري لم يـقتـرن عـنده بـشـعور خـيـبة. آيُ
ذلـك أنّه ظلّ يـعـاود الكـرّة كـلّـمـا عنّ له أنّ من
ـنـاسب أن تـكـون لي مـسـاهـمـة في عـددٍ مّا. ا
ا يـنشـره لي من موادّ في وكم كـان يـعتـني 
ناقشتي في بعض اجملـلّة - على قلّتهـا - و
ّـا أنـشـره في مــا يَـرد فـيـهـا أو في غــيـرهـا 
مــنـابـر أخـرى. وأذكـرُ أنّـه حـ صـدر كـتـابي
»مـن الــعــروبــة إلـى الــعــروبــة ?«فـي الــعــام
 ?2003واطّـلع علـيه اتّصل بي بعـد سنوات
قـليلة مـن صدور الكتاب فـ »اسـتأذنني «في
لفٍّ اسـتـعارة عـنوان كـتابي لـيـكون عـنوانـاً 
ـــــوضـــــوع تُـــــصـــــدِرُه اجملـــــلّـــــة. كــــان فـي ا
»االســتــئـذان «إخــبــاراً لي فـحــسب - لــعـدم
حـاجته إلى »اسـتئذان - «لـكنّه ساقه لي من
بـاب سخـاء أخالقه الـرّفيعـة. وقد صـدر ملفّ
الـــعــدد فــعـالً حتت الــعــنـــوان عــيـــنِه بــعــد

تنكيره: »من عروبةٍ إلى عروبة.«
ولـقد كان الفـقيد سمـاح هو نفسُه مَن ألحَّ
عـليَّ لنـشر يومـيّاتي عن احلـرب اإلسرائيـليّة
عــلـى لــبــنــان (حــرب تــمّـوز  (2006في »دار

اآلداب .«وكــنـتُ قـد دوّنــتُــهــا فـي بــيـروت
أثـنـاء الـعـدوان يـومـاً بـيـوم. وقـد صدرت
فـــــعـالً عن »دار اآلداب «حتـت عـــــنـــــوان:
رّة األولى لي »حـالة احلـصار .«وكـانت ا
الــتي أنــشـر فــيــهـا كــتـابــاً في هــذه الـدّار
الـعريقة التي أشعر حقّاً بتقصيرٍ منّي في
حــــقّـــهــــا مع أنّـي أزعُم بــــأنّي من أكــــثـــر
مـستهلكي إصداراتها من الكتب: دراساتٍ
وروايــات نـاهــيك بـيــقـيـنـي بـأنّ أدوارهـا
الـثّقافيّـة ظلّت رائدةً وحازمـةً في التّجديد

. الثّقافيّ في لبنانَ والوطن العربيّ
لـم أكن أدري حــ الــتــقـــيــتُه صــدفــةً في
شــارع احلــمــرا ربــيع الــعـام  2016أنّــهــا
ــرّة األخـــيــرة الــتي ســأراهُ فــيــهــا. كــان ا
يـنــضح شـبـابـاً ونـضـارةً ومـا كـان يـبـدو
عـلـيه مـرض أو مـسـحـة من تـعب. حـدّثني
عن جتــربـة الـنّـشـر اإللـكـتـرونيّ لـلـمـجـلّـة
الـــذي بـــدأ قـــبل أشـــهـــر; وألنّ بـــيــروت -
حـيـنـهـا- كـانت تـضجّ بـروائـح الـنّـفـايات
حتـدّثنا عن منازل حـركات االحتجاج على
الــنّـفــايــات داخل احلـركــة االجـتــمـاعــيّـة-
ـدنـيّـة الـعامّـة في الـبـلـد. وطال حـديـثُـنا ا
أشـــيــاءَ أُخَــر. لـم أرهُ بــعــدهـــا وســمــعتُ
ــرضه في أجــواء وبــاءٍ وحَــجْــرٍ صـحيّ
مـنــعـاني من زيـارة بـيـروت. لـكنّ سـمـاحـاً
ظـلّ في الـقلـب كواحـدٍ من أنـبل مَـن عرفتُ
مـن األصــدقــاء. وبــعــد رحــيـــله الــقــاسي

صارت صورتُه أَبْهى في الذّاكرة.

معـيّن أو إلى زمـان ومكـان معـيّـن  فـقد
ـؤلّف مع الـزمن كـمـادة سـائـلة  تـعـامل ا
اضي الـسحيق فهـو يتحـرك بخـفّة بـ ا
ــــعــــاصــــر دون فــــواصل  واحلــــاضــــر ا
فالـسردان يـتداخالن  ولـهذا فـقد قـسّمت
فصول الـرواية الثـالثة إلى مشـاهد غطّت
آالف الـسّـنـ . كـمـا أنّ فكـرة ( الـزهـد في
ـعرفـة والعـبور إلى الدنـيا والـبحث عن ا
عـــــوالم أرقـى ) نـــــزعـــــة من الـــــنـــــزعــــات
اإلنـــســـانـــيّـــة الــعـــامـــة الـــتي ال تـــرتـــبط
بــالـتــصــوّف اإلسالمي فــقط . نــعم ربّــمـا
وجـــدنـــا بــعـض اخلـــوارق  مــثـل حتــوّل
العـابـرة إلى بالـونـة مضـيئـة ثمّ إلى قـطّة
ألــــــــيــــــــفـــــــة ( ص 56 و61 ) أو بــــــــعض
ــعــنـويّــة  ال الــنــصــيّـة  االقــتـبــاســات ا
لــبــعض أفــكــار فالســفــة اإلسالم ورجــال
ــــوت الــــتـــــصــــوّف  مــــثـل مــــوقـف من ا
وانسالل الـروح في قـصّة حي بـن يقـظان
( ص  ( 65أو فلـسـفـة الـواليـة التـكـويـنـيّة
ــوجــودات الـــتي تــمــنح والــتــصـــرف بــا
لــبــعض الــصــاحلـ ( ص ( 63أو قــصــة
عـراج والسـير والـسلـوك إلى الله ( ص ا
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األولى ( الـعـنـوان الــرّئـيس ) كـمـا احـتلّ
ـــبــاشـــر لــلـــنصّ الـــقــرآني  الــتـــنــاص ا
وتوظيف القصّة القرآنيّة مساحة واسعة
في جتـلّـيـاته . وكـذلك في روايـة ( قـواعـد
العشق األربـعون ) للـكاتبـة التركـيّة إليف
شـافـاق الـتي صـدرت طــبـعـتـهـا الـعـربـيّـة
األولى ســنــة   2012 إذ تــنـــاولت فــيـــهــا
مــواضــيـع احلبّ والــعــشـق بــ الــشــرق
والـغـرب  والـرّوحي والـدنـيـوي  كلّ ذلك
من خالل رواية قصّة جالل الدّين الرّومي
وشــمس الــتــبــريــزي . ومــثل الــروايــتـ

الـسـابـقـتـ كـانت روايـة ( اخلـيـمـيـائي )
للـروائي الـبـرازيـلي بـاولو كـويـلـو  الذي
ابتـدأ روايـته بآيـات من اجنـيل لـوقا  ثمّ
عــرّج ـــ في مــقـدّمــته لــســلــســلــة روايـاته
الـصّـادرة بـالـلـغـة الـعـربـيّـة ـــ عـلى قـصّـة
مقتبسة من موروث التصوّف في االسالم
 واسـتـعـمل في روايـته شـخـصـيّـات ذات
مواهب روحانيّة خاصة  يكثر ذكرها في
قصص مـشايخ الـصوفـيّة .  وفي حـقيـقة
األمر أنّ فكرة رواية (( أراجـيح الياسم
)) جتـربة مـتـعـدّدة الـثـقـافـات تـنتـمي إلى
السياق اإلنساني الذي ال ينتمي إلى دين

هن أو الـوظائف اكتـفى بإطالق أسـمـاء ا
والرتب الدّيـنيّة عـليـهم  مثل ( طبـيبتك 
مـرّضـة الـشمـطـاء  الـصّيّـاد  مـعـلّمي  ا
لـكة  النخّاس  قسّيس  راهب منجّمة ا
بـوذي  صـاحب اخلـان )  وربّـمـا اكـتـفى
بــالـصــفــة كـمــا في اخــتـيــاره لــلـقــدّيــسـة
والـعـابـرة  أو االعـتـنـاء بـألـفـاظ الـقـرابـة
فقط كـاألمّ واألب وهذا مـا ورد على لـسان
بــطــله الــهــجــ (( أنــا مــزيج من صــراع
اآللهة  من أمّ قـشتالـيّة مسـيحيّـة  سبيّة
ـسـلم حـربٍ انـتـصـر فـيــهـا أبي الـعـربيُّ ا
الـقادم مـن مِـصر ))  ( ص . ( 99واألغرب
من هـــذا كــلّـه أنّه تـــرك الــبـــطل الـــرئــيس
لـروايـته غــفـلًـا عن الــتـسـمـيــة والـتـعـيـ
أيــضًـا  فــمــا هي الــدّاللــة الـرّمــزيّــة هــنـا
لتـنـكـيـر األسـمـاء ? والّذي أظـنّه إنّه إرادة
ــكـان االنـفالت مـن مـحــدوديّـة الــزمـان وا

وتوظيف التنكير بالغيًّا للتعميم .
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ومن األشكـال البنـائيّـة التي ضـمنـها زيد
عــمــران روايــته مــا يــعــرف بـ  (الــتــوالـد
احلـكـائي )  إذ أنـشـأ سـردًا داخل سـرد 
وكان السرد عن طريق راوٍ يـسرد بضمير
ـفـرد  ويـسـمّـيه جـونـات راويًـا ـتـكـلّم ا ا
مشـاركًا في احلـكايـة  شخص حـاضر له
دوره في أحـــداثـــهـــا  يــتـــمـــتّع بـــهـــويّــة
و لك أور مرجعـيّة  وهو أحد حـرّاس ا
مـلك سـومـر  وابن كــبـيـر الـكـهـنـة  وهـو
ـوت  وكـؤوس السم يتـكـلّم عن سرداب ا
قـدّس  وعـبور بـوّابـة الـعالم الـسّـفلي  ا
والتـحـكّم باألرواح والـقـلوب  واسـتغالل
ـعبد ( ص 190وما الدّين من قـبل كهـنة ا

بعدها ) .   
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ـذكـور  وبـعـد قـراءة حــصـيـفـة لــلـروايـة ا
أقـــول : بــــأنّـــنـي لم أقـــرأ فـي (( أراجـــيح
الياسـم )) رواية ذات طـبيعـة صوفيّة 
ـعـنى وجــود عالقـة تـنـاص قــائـمـة بـ

الــنصّ الــصــوفي كــمــرجــعــيّــة خــاصّــة 
والنص الـروائي كـنصٍّ الحق  أو نـصـيّة
مـوازيــة تــتـعــلّق بــالـعالقــات بــ الـنص
باشر باشر أو غـير ا ومحيطه النـصّي ا
ــقــدّمــات ــتـــمــثّــلــة بـــالــعــنــاويـن وا  وا
والـتـصـديـرات والهـوامـش  وغيـرهـا من
النـصـوص الـقـصار  كـمـا جنـد في غـيره
من الرّوايـات  كروايـة ( كتـاب التـجلّـيات
ـصري جمال األسفار الثالثـة ) للروائي ا
الغـيـطـاني  الـذي صـدرت طـبعـته األولى
سنة  ? 1990أي قبل أكثر من ثالث سنة
 فقد وضـحت هويّة الـرّواية منـذ عتبـتها

لدفعة خارجيّة . أمّا الصّراع الثاني الذي
ـــؤلّف فــكـــان مع اآلخــر حتت أيّ وظّــفه ا
عنوان من العناوين وإن كـانت معتقداتنا
أو رغـبـاتــنـا الـنـفــسـيّـة (( لـقــد تـعـلّم بـأنّ
احلـريّـة هي أن ال يـكـون عبـدًا أليّ شيء .
ال لـبــشـر أو خــرافـة أو مــعـتــقـد أو رغــبـة
نـفــسـيّـة أو حــاجـة بــشـريّـة جــسـديّـة )) (
ـؤلّف أحداث الـرّواية ص . ( 82ثمّ حرّك ا
بـاتّــجـاه حتــقـيـق فـكــرة اخلالص الـذاتي
ـــعــرفـــة  لـــكــنه بـــاحلبّ والــشـــوق إلى ا
خــتـمــهــا بـإجــهــاض هـذا احلبّ بــفــقـدان
احلــبــيب ســومـر فـي عـاصــفــة بــحــريّـة (
ون التي ص  ? ( 183وتغيـيب حبيبـته د
لم ينفعها جدالها مع أبيها رئيس الكهنة
عبد ( السّانكـا أوتونابشتم ) فـي مذبح ا
ودفـاعـهـا عن حـبــهـا وحـبـيـبـهـا سـومـر (
ص ( 197ودفاعهـا عن حريّـتها في تـقرير
مصيرهـا بطريقـتها اخلاصّة مـع السّانكا
اجلـديـد (( من جـعـلــكم تـخـتـارون لـنـا أيّ
وت ? عالم نعيش ومتى يجب علينا أن 
 أنـتم تـكـفـرون بـاآللـهـة الـتي تـعـبـدونـها
جتـعلـون من أنـفـسـكم آلـهـة وتطـالـبـونـنا
بـــعـــبـــادتــــكم . أنـــا ال أريـــد اخلالص وال
احلـريّـة  أنـا مـقـتـنـعـة تـمـامًـا بـبـشـريّـتي
وعـجــزي عن الـطّــيـران  كلّ مــا أريـده أن
أكون صاحبة االختيار فيما يخصّني )) (
ص . ( 203نعم لم ينفعها دفاعها في دفع
ـؤلّف ـوت عـنـهـا. فــهل هي اشـارة من ا ا
إلى مـــوت األحالم واإلرادة عـــنـــد الـــفـــرد
واجملـتــمع  أم إلى االزدواجـيّــة الـوقــحـة
عند رمـوز السيـاسة والدين بـ التنـظير
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  ومن الالفـت لــلـــنــظـــر في أراجـــيح زيــد
عمـران أنّ مقـياس الـتـنكـير كـان متـحكّـمًا
في الـفــصـلــ األول والـثــاني من روايـته
فيما يـخصّ كلّ أسماء الشّـخصيات  فلم
يهتمّ بالتعـريف بشخصيّات روايته  ولم
 يضع أسـمـاء شخـصيّـة خـاصة بـها  بل

يرى قسم من النـقّاد أنّ واقع اإلقبال على
دراســة الــرّوايــة كــان نــتــيــجــة لــقــنــاعــة
البـاحثـ بأهـميّـتهـا في الفـكر اإلنـساني
ـعـاصـر  بــعـدّهـا األقـدر         ـــ ضـمن ا
فـنــون الـتــعـبــيــر األخـرى ـــ عــلى امـتالك
آليات التعـبير عن همـوم ومشاغل انسان
الــعــصــر  وبــقـــدرتــهــا ـــ أيــضًــا ـــ عــلى
معاجلـة مواضـيعه وإشـكاالته الـوجوديّة
ــا أنّ خــطـاب ــعــقّــدة . و والــواقــعـيّــة ا
الّروايـة ـــ كـما يـرى مـيخـائيـل باخـت ـــ
ثـريٌّ بــتــعـدد األصــوات والـلــغــات  فـهي
حتـــوي أجـــنـــاسًــــا أدبـــيّـــة كـــالـــقـــصص
ــــســــرحــــيّــــة  ــــقــــاطع ا واألشــــعــــار وا
وتستقطب الـنّصوص البالغيّـة والعلميّة
ّا يجعـلها قابلة الحتواء أيّ والدّينيّة  
نـوع  اجتّه الــرّوائـيّــون الـعــرب لـلــتـراث
الــصّـوفـي يـنــتــهــلــون من مــادته اخلـام 
وينـابـيـعه الـفيّـاضـة . فـهل كـانت رواية (
أراجيح الـياسـمـ ) للـروائي زيد عـمران
كتبـة األهليّـة في البصرة    ( ط ? 1دار ا
/  ( 2021أراجـــيح صـــوفـــيّـــة كـــمـــا ذكــر
مؤلّـفهـا أم ال ? وما هـو موضـوعهـا  وما
هي آلـيـات الــسّـرد الـتي اسـتــخـدمـهـا في
بـــلـــورة الــــدّالالت الـــرّمـــزيّــــة في روايـــته
لـــتــوصـــيل رســـالــته إلـى الــقـــار ? ومــا

مضمون هذه الرّسالة ? . 
ÊUŽ«d    

وظّف زيد عـمـران نوعـ من الـصّراع في
روايته : الصّـراع مع الذات نحـو التكامل
عـرفي  وهذا مـا ذكره حـاكيًا الروحي وا
عـن أحــــد أبـــــطـــــاله    (( يـــــرى الـــــكــــون
كخـطوات طـفل يـتعـثّر ثـمّ يقف ثمّ يـسقط
ــشي ــشـي خــطــوتـــ ثمّ يــقـع ثمّ  ثمّ 
مــســـرعًــا خــمس خـــطــواتٍ ثمّ يـــقع عــلى
مؤخّـرته ثمّ ينـهض ثمّ يـجري . هـو يدرك
بأنّ الوجود كـامل وروحه هي من يتكامل
)) ( ص ( 28فاحملرّك احلقيـقي للتكامل ـــ
من وجهة نـظره ـــ قائم في ذواتـنا وليس

غالف
الرواية

سماح إِدريس 
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بـعـضهم من اجلـد  ويـسألـونه :ان كان
بــإمــكــانــهم الــعــودة الـى الــقــريــة حـ
يـسـكنـهم الـضجـر هـناك  وال يـشـعرون

ا تعودوا عليه هنا . كان  الئمة ا
فيقول اجلد : عودوا فقط متى اشتقتم.
ومـــثل قـــداس مـــعـــاصـــر تـــتـــحـــرك في
افـــواهـــهم انـــاشـــيــد لـــغـــة لم يـــألـــفــوا
الــتــخــاطب بــهــا إال عــنــدمــا يــقــيــمــون
قـــداســـات الـــرحــيـل وطــقـــوس وداعه 
وبصوت واحد ينشد الراحلون انشودة
ـ ظـلت باقية على مـدى االزمان و باللغة
ــعــنى واالحــاســيس  فــيــمـا ذاتــهــا وا
الـذين بـقـوا مالزمـ اجلـد فـي حيـاتـهم
ســـجـــلـــوا اجــســـادهم نـــذرا لـــلـــمـــكــان

وشاخصا ألول مراكبه.
يـستمع اجلـد واجلدة الى نشـيد االبناء
الـراحـلـ  فـتـسـأل حـواء زوجـهـا : من
ايـن يــبـــتـــكـــر االبـــنـــاء كل هـــذا الـــكالم

اجلديد.
فيرد آدم : من حزن غربتهم اجلديدة .
الــــرحــــمــــة يــــا شــــيخ وأنـت الــــعـــارف
سرات أشعـلتَ فينا بـخورك وعَطرتَ بـا

أفواهنا بالصالة…
أنت وحـــدكَ من يــعــلــمــنــا الــتــفــاســيــر
احلـيـاتـيـة في مـعـرفـة هـيـاج األنـثى في
ـشـتــاق إلى عـطـر الـلـيل حلــظـة شـوق ا
وشـاي الهيل وعناق احملبوب حملبوبته

في ساعة شدوٍ ب اجلسدين..!
الــرحـمــة أيـهــا الـشــفــيع الـســيـمــفـوني

وسيقى الذات…
لــقــد عــلــمــتــنــا طـرائـق كــشف عــطــرهـا
ومـنـحتـنا داللـة االسـتعـداد لـنتـعرى في
شمس مراياها مفضوح مع قصائدنا
فـي شـهــوة الــغـيـب لـواحــدة تــعـرف أن
ــسـاكــ إلى اخلـبـز تــصـنع اشــتـهـاء ا
ونـــار اجلـــســـد الـــتـي ال تـــكـــوي ســوى
هــاجس الـود في رغــبـة إبــائـنـا لــنـكـون
فـحـوال وجنـودا وصـناع مـجـد لذكـريات

العوز والفضيلة.
…والــتــوسل لــهــا…أبــسط الــرحــمـــة…لكَ
حـنـانكَ أيهـا الـعطـر اجملـنون بـأضـلعـنا
ورجـفـة الـبطن  فـلـيس لـسواك أنتَ من
يـليق السير في الدروب البعيدة لنعرف
الـعـالم. نحن لـسنـا برابـرة أو مغـامرين

بعيون مغمضة..
ـضيء في مداركـنا لـقـد علـمنـا الشـيخ ا
احلارس لطريقة الدراويش في الرقص.
ــثـيــر حـد تــمـزق أنكّ بــفــضل جـمــالك ا
قــمــصــان بــكــارتــنــا الــفــقــيــرة صـرت :

الفرض.
ثم يــتــوّجـونــهم بـاإلنــشـاد الى جــدتـهم
حـواء ويـرتـلـون انـاشـيـد مـديـحـهم لـهـا
وحـزنـهم عـلى فراقـهـا  فـتبـكي بـحرارة
وهي تخبئ رأسها في احضان زوجها:
ـتـدفق من لـك أنتَ الـنـبـع وجع الـغـيـم ا
شـــوقــنــا إلــيـكْ  فــكــأن وجــهـكَ الــبــهيَّ
يـغـمرنـا بالـنور  وكـأن هالـة من العـطر

تشربنا.
وجـهكَ شبيه العاصفة التي تد رعشة
الـطبيـعة في أحضـان السمـاء فيجـمعنا
ـرايا عـلى طـرف رمش الـلـذة الـروحـيـة 
الـنهد نـشمُّهُ  فنشـعر أن خمرة آدم في

فتوته األولى اليكِ
نـحـتـاج الى بـركـاتك يـاأُمـنـا  وجـدتـنا 
ــدن الــتـي تــبــني نـــحن ذاهــبـــون الى ا
مـــجـــدهـــا مع مـــوائـــد الـــعـــشق وسالل

الفاكهة..
ـتشـحة بكل صـورتك األجمل يـا أيتـها ا
ــذهـبـة بــعـبـارات خــطـابـات الــعـروش ا
مـلوكة لدمـوع عشاق خضر االشـتياق ا
جاؤوا ضيوفاً إلينا من كواكب بعيدة.
نـضعها على جدار حـيرة جدنا القديس
الــذي  يــعــشــقكِ  ومــتـى يــغــفــو أمـام
ــاءات اخلــدر فـيـك اتـركه واحــدة من إ
ذائـبـاً في نـار شـمـسك وجنـيء بظـاللـنا
إلــيـك ورســائل غــرام من فــقــراء األرض

ونخبئك  باشتياق في صدري. 
ـــهـــاجــرون فـي اول الــصـــبـــاح يـــبــدأ ا
رحـلتـهم منـقسـم عـلى اجلهات األربع
وكل حــسب الــرغـبــة الــكـامــنــة في قـلب
ــهــاجـر صــوب اجلــهـة الــتي يــتــمـنى ا
الــذهـاب الــيــهـا  وكــانـوا جــمـيــعـهم ال
يـعرفون تضاريس وطـبيعة وطعم هواء
ــكـان الـذي سـتـتـعب عـنـده ومـاء وزاد ا
اء والشعر راحـلتهم وسينزلـون حيث ا
كان قـرروا البقـاء وبناء وأن اعـجبـهم ا
قـريـتهم اجلـديـدة  وعنـدمـا ال يعـجـبهم
سـيرغـمهم الـتعب عـلى قبـوله والتـكيف
ـكان مهما كـانت تضاريسه  حتى مع ا
لــو كـانت شــمـسـه حـارقـة وســحـنــاتـهم
بـــيــومــ اصـــبــحت ســـوداء وتــمــددت
انـوفـهم وتـهـدلت الـشـفـاه الى االسـفل 
ـاء سيـقولون وكـلمـا رأوا صورهم في ا
حـ يرانا جدنا آدم :سيقول :من انتم 
اشـكـال هـذه الـوجـود لـيسـت من نـسلي
لـكن عـندمـا نـقص علـيه وقـائع حـياتـنا
مــعـه في الــقــريــة االولـى قــرب مــلــتــقى
الــنــهـــرين  ســيــصــدق انــنــا ابــنــاؤه 
وجـوه وسـيـدرك ان اجلـهـات اخملـتـلـفـة 
ولـيس سوى سـكـانـهـا مـختـلـفـة ايـضـا 
اجلـــنـــة من حتـــتـــفظ بـــجـــمــال الـــوجه
أمـا االرض فيـختلف ومـحاسن الـعيون 
اجلــمـال فـيــهـا بـاخـتـالف الـتـضـاريس.
وعــلــيه شــعــرت حـواء بــأن عــلــيــهـا ان
حتــفظ مالمـحـهـا واحلــفـاظ  عـلـيه من
الـتغـير  فصـارت تذهب كل ظـهيرة الى
ضــفـاف الــنــهـر حــيث شــعـاع الــشـمس
ـوج ــاء صـافٍ وهـو يـنـعـكس عـلى ا وا
المح لـتـتــأمل مالمـحـهـا وتـنـقل تـلـكم ا
عــلـى حلــاء الــشــجــر  تـــرسم وجــهــهــا
مـستخـدمة خشـبة محـروقة حتولت الى

فحم .
وأليــام اكـمـلت حــواء صـورة بـدا فــيـهـا
ـتـلك مالمح اجلـمـال الـذي ال وجـهــهـا 
يـتـغيـر  لتـصنـع الدهـشة في نـظرة ادم
فيـمـا صار احـفادهـا يـتبـركون وقـلـبهـا 
في هـذا الـوجه  ومن امـتـلك مـوهـبـتـها
قـــلـــدهــا في رسـم الــصـــورة  وصــاروا
يــبـيـعــونـهـا عــلى الـبــيـوت  كل صـورة
كي يـعلقها اهل القرية ـكيال حنطة 
عــلى جـدران بــيـوتـهم بــركـة وتـقــديـسـاً

واحتراما. 
مـن خالل هـذه الــلـوحــة كـان آدم يــقـسم
ا كانت تـساعده في ازمـنة حيـاته  ور
ــرأة ذلـك دقــة الــتــفــاصــيل في مالمح ا
الــــتي شــــاركــــته احلــــيـــاة فـي اصـــعب
مــواقـفـهــا يـوم نــزال هـنـا ولم يــكن عـلى
جــسـديــهــمـا ســوى قـمــصـان من اوراق

الت والصفصاف .
لــقــد مــنــحه الــوجه ومــا كـان يــبــثه من
أحـاسـيس اغـلبـهـا تـتحـدث عن امـنـيات
ــا  اجنــازه عــنــدمـا واحـالم وفـخــر 
تـوسـعت قـريـة القـصب  وبـدأ ابـنـاؤها
يـحــمـلـون امـتـعـة تــرحـالـهم الى امـكـنـة

اخــرى يـتــمـنى أن يـزورهــا مع زوجـته
ذات يـــوم  لــكـــنه كـــبــر االن ولم يـــعــد
الــسـيــر بـعــيـدا مالئــمـا لــرجل وامـرأة

ذهبت بهم مئات الدهور الى االمام.
كـانـا يـسـحـبـان الـزمن بـالـدهور  وألن
الـدهـور بال مالمح والتـعـرف بدايـاتـها
ونـهاياتـها  اوحت له صاحبـة اللوحة
بــلــمـعــان مــا في عــيــنـيــهــا من جــمـال
وضـــوء وحـب ان يـــحـــسب الـــزمن من
خـالل االيـام الــتي ادركــهــا في تــعـاقب
الـــلــيل والــنـــهــار  وجــمـع تــلك االيــام
حـسب مـواسـمـهـا لـيـراقـبـهـا ولـيـشـعر
انــهــا اربع مــتــغــيــرات بــ حــر وبـرد
ومـــطـــر ونــهـــارات هـــواؤهـــا مــنـــعش
وارضـه موردة فكانت الفصول االربعة
ولـيجمعها في مـسمى اسمه ( السنة )
 وفي جـمعها كانت تلك الفصول عاماً
مـن احلب والـعـمل  الـشـتل واحلـصاد
وجـني ثمار الـنخيل مـن التمـور  فيما
تـشـعره نـهايـة الربـيع وبـداية الـصيف
بــالـقـيـام هــو وابـنـاؤه واحــفـاده بـجـز
صــوف اغــنــامــهم ومن ثم يــصــنــعـون
كـسـوة الـشـتـاء ويـنسـجـونـهـا حتـسـبا
ــوسـم الــبــرد واالمــطــار في اخلــريف
والـشـتـاء وكـذلك في هـذا الـعـالم هـناك
مـناسبـات ومواسم وطقـوس  لتوديع
ن كانـوا يفضلـون الهجرات احـفاده 
في الـصيف حيث يصير السفر مالئما

في الليل والنهار .
أمــا الـسـاعـات فــحـسـبـهــا مع مـشـاعـر
اجلــوع في بـطــنه  فـحـ يــنـهض من
الـنـوم يــجـد نـفـسه جـائـعـا فـيـفـطـر كل
صـباح بيضت مسلوقت وطاسة ل
ورغــيـفي خــبـز  وعـنــدمـا يــجـوع مـرة
اخــرى يــشـعــر بـأن الــوقت تــقـسم الى
عـدة ازمنـة حسبـها بسـتة اوقات وهي
سـت ســاعــات مـــنــذ ان انــهـى فــطــوره
بـسـاعـة  وذهب الى حـقله الـبـعـيد عن
بــيـته بــسـاعـة مــشي واشـتــغل ضـعف
ـشي ثم اســتـراح ســاعـتـي االفـطــار وا
سـاعة واشتـغل لساعـة بعد اسـتراحته
ثم شـعـر بـاجلوع فـتـغـدى .وليـقـسم ما
بـعـد الـظـهـيرة بـذات حـسـاب الـصـباح
ـجموع والـضحى فـيمـا حسب الـليل 
سـاعـات الـنـهـار وقـارن اخـتالف ازمـنة
الــلــيل والــنــهــار في بــعض الــفــصـول
بـــشــروق الـــشــمس وغـــروبــهـــا  فــفي
الـصيف حـسب الـنهـار بسـاعات اطول
وفي الــشــتـاء تــكــون اقل  مـن الـلــيـل 
سامرة على وكـان ليله زمن الراحـة وا
مــواقـد اجلـمــر وتـأمل صـفــاء الـسـمـاء
وجنـومها والدعاء الى الرب  وقبل ان
يـتـجــمع الـنـعـاس في أجـفـانه يـجـتـمع
حــوله االطـفـال من احــفـاده فـيــعـلـمـهم
اصـــول الـــكـالم في حـــضـــرة الـــكـــبـــار
وضـــــــرورة احــــــتـــــــرام اآلبــــــاء وان ال
يـجـنـحوا الى الـغـيظ والـغضـب مثـلـما
فـــعل قــابـــيل عــنــدمـــا شج راس اخــيه
بـحجر وقتله بسبب خالف حول اغنام
قـابـيل التي اكـلت من زرع اخيه هـابيل
 وحتى ال يعيدون احساس احلزن في
الـقـلـوب  قـائال :ابـعـدوا نـواظـركم عن
مـشـهـد كل دم يـسـيل .انـهـا نـصـيـحتي
كي ال تـكـونوا جـنـودا في حـرب عنـدما

تكبرون.
أمـا بـعـد مـنـتـصف الـلـيـل فـقـد كان آدم
ودة  يـخـتلـي بأنـثاه يـسـميه سـاعـة ا
ـــارس مـــعـــهـــا هـــمس الـــذكـــريــات و
فـيـرتـاح جسـده كـله  فـلقـد كـبـرا على
ـودة احلـامــيـة بـيـنــهـمـا  وبـدال تــلك ا
مــنـهـا اكـثــرا في الـتـعـبــد واالسـتـذكـار
واســتـعــادة تـفــاصـيـل يـوم الــعـمل في
احلـــقل ومـــا قـــام به من ارشـــاد وفض
اخلـــصــومــات في مـــجــتــمع قـــريــتــهم
الـصغيرة  وأحـياناً يستـذكران بدمعة
مـن هـــاجـــروا وكـــانـــوا قــــريـــبـــ الى
قـلــوبـهم .أو يـسـتـعــيـدان مـشـاعـرهـمـا
االولى وحــيـرتـهــمـا حلـظــة الـنـزول او
تـلك الـوقـفـة اخلـاشـعـة والـذاعـنـة امام
الــرب وهـــو يــأمــرهــمـــا بــالــنــزول الى
االرض وصــنع حـيـاة اخــرى في مـكـان
لن تـكـون انهـره من الشـهد واحلـليب 

فأنهار االرض من ماء وط .
فـسأل آدم مرجتفـا : ولهذا خلـقنا نحن

من ط ?
فــيــجـيء الــرد بــلــســان مالك مــوحى :

ولهذا انتم من صلب انهار االرض .
فـتقول حواء : ألم يـكن الل من بعض

و اجلسد واكتماله. اسرار 
فــيــأتـيــهـا الــرد : الــلـ مــقــدس  لـكن

الط سر هذه القدسية .
وقـتها يـهمس آدم الى حواءه :أذن هي

االرض قطعة من اجلنة .
وحـ نـزال لم يجـدا ما كـانا يـتوقـعانه
حــيث ال بـسـاتــ تـ وزيـتـون ورمـان
.  لـقـد وجدا نـخلـة يـتدلى مـنـها سـتة
عــذوق تـمـر عــلى ضـفـاف نــهـر يـجـري
.وقـتـهـا فـهم آدم احلـكـمـة وقـال حلـواء
ــا تــرى :نـزلــنــا في هـذا ــصــدومـة  ا
ـكان الذي اختاره الـرب لنا .لنؤسس ا

جنة اخرى .
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فـي الــلــيل وعــلـى الــطــ الــبــارد وفي
قمرة شعرا باحلاجة الليلة الصيفية ا
الى اجنــاب من يـكـمل بـعـدهـمـا إعـمـار
نـتجة ـكان وبـنائه وصنع اخلـليـقة ا ا

إلحياء هذه االرض .
وهــــكــــذا اتى قــــابــــيل وهــــابــــيل ومن

بعدهما تناسل البشر والى اليوم.
وهـكـذا اسـتـمـرت احلـيـاة في الـقـريـة 
بــشـر فـضـلــوا الـعـيش والـبــقـاء هـنـا 
ـهـجـر بلـدا فـحـمـلوا وآخـرون ارادوا ا
امــتــعـتــهم وذهــبــوا صـوب أمــكــنـة لم
يــرسـم تــضــاريــســـهــا ســوى اخلــيــال
واحلـظ والــقـــدر  وفي احلــالـــتــ آدم
كان من النافذة كل صباح من يـراقب ا

خالل النافذة .
والــيـوم ثـمـة دمـوع هـطــلت من عـيـنـيه
بـــغــــزارة  بـــلـــلت اجـــفــــانه وخـــديه 
فــانــعــكس ضــوؤهــمــا عــلـى مــســاحـة
ـفـتوحـة امـام البـيت وما ان الـفـضاء ا
وصـل الـضــوء الى مــوج الـنــهــر حـتى
انـعكس خـطوطـا منتـظمـة بحُـزَم براقة
لـيصل اجـفان حـواء وتشـعر بـها وهي

تعد فطور زوجها .
لم تـعـرف سـر الـدمـوع  فـاقـتـربت مـنه
والــتـصـقت به كـمـا تــلـتـصق الـوسـادة
بـــرأس احلــالم الــنــائـم  وســألــته عن
سـبب بـكـائه  وإن كان يـشـعـر بألم في
بدنه  فليؤشر عليه : فأنا طبيبتك ..?
رد عــلـيــهـا : بــدني سـلــيم .لـكن روحي

هي من تتألم .
فـزعت مـن جـوابه وقـالت بـحـسـرة : يا
رب الـسـماء  اخـبـرني ما بـها روحك 

انـت تدري ان عـلـة الـروح اوجع واكـبر
مـن عـلـة اجلـسـد  مـا الـذي حـدث  الم
تـــــقل لـي ذات يــــوم : روحي ســـــتــــظل
مـــســتــقــرة والـى االبــد . وهــا انــا الى

جانبك ولكن روحك تتألم .
مــسح آدم عـلـى رأسـهــا بـحــنـوٍّ وقـال :
ن راحوا . الـروح تـتـألم متـى تشـتـاق 
تــأمــلي دمــوعـي  يــا حـواء وتــبــيــني

صورة من يتألأل فيها .
قــربت عـيــنـيـهــا الى عـيــنـيه وصـرخت
بــشـهـقـة : يـاآلـهـي الـقـديـر تـلك صـورة
هــابــيل ولــدي  مــا الــذي رســمـهــا في
دمــوعك هــذا الــصــبــاح  ألم نــتـفق ان

نُبْقِيَ رسمه في قلوبنا ?  
نـاسـبة ولـكن يـا حـوائي :اليـوم تـمـر ا
الـسنوية لعـودته الى اجلنة قتيال على

يد اخيه .
بـــكت حـــواء  وضـــعـت راســهـــا عـــلى
صـــدره ثم ســـألــتـه بــنـــحــيـب خــافت :

وكيف حسبتها يا زوجي العزيز ?
قـال :بـسـبب وقـوفي على هـذه الـنـافذة
وانـا اتذكر من غادرونا موتا وهجرات
تــعــلــمت تــفــاصــيل مــواقــيت االزمــنـة
ووضــعت لـهـا مـددا وتـسـمـيـات  وفي
مـثل هـذا اليـوم وقبل مِـائتي سـنة شج

االخ رأس اخيه بحجر.
قــالـت : مــا زلت اتــذكــر تــفــاصــيل ذلك
ـساء احلـزين حيث قضـينـا الليل في ا
نـحـيب ولـم يـكن احـد مـولـود غـيـرهـما
واساة فـتحملنا الم احلزن لـيشاركنا ا
وحـــدنــــا  ومـــا زلت احن الـى قـــابـــيل
وهــدوئه وحـبه الى اغـنـامه  ومـا زلت
احـتفظ بثـوبه مخضـبا بالـدم وبعصاه
الـتي كـان يـهش بـهـا عـلى الـغـنم . وما
زال غـضبي على قابيل قائماً  ولم أزل

أتساءل  كيف يقتل االخ اخاه .?
قــال آدم : أمــا أنــا فــقــد سـامــحــته فال
يــــجــــوز ان نـــغــــضـب عـــلــــيه كـالنـــا .
سـامحته حتى ال يتكرر ويتناسل الشر
والـــغـــضب في قـــلب ابـــنــائـه . وحــتى
نـعلمه ان بعد كل معصية هناك ندم قد

غفرة.  يفضي الى ا
اخــذت بـرأسه لــتـســحـبه الـى صـدرهـا
الـــدائم . شـم رائــحـــة هـــجـــ اخلـــبــز
واحلــلـيـب في صـدرهــا  وهـمس لــهـا:
وجه هابيل مرسوم ايضا في صدرك .
قـالت :مرسوم في كل مـكان في جسدي
.ثـم اخـذت بــيــد آدم الى بـاحــة الــبـيت
وهـي تـــهـــمـس له :الـــفــــضـــاء الـــعالج
الـوحـيد إلبـعاد حـزن الـنوافـذ .وجلـسا
عــلى اريــكــة صـنــعــهــا لـهـم من جـذوع
الـــنــخـل جنــار من احـــفــادهـــمــا كـــانــا
يــســتــريــحــان عـلــيــهــا كــلــمـا ارادا ان

يستعيدا ذكرى ما .
وعـلى تـلـك األريـكـة كانـت االزمـنـة تـمر
كـمـا تمـر الغـيـوم على مـرايـا السـماء 
وكــــان ســــهالً عــــلـى آدم ان يـــتــــخــــيل
ويـستعيد ويتذكر تفاصيلها واحداثها
فــيــمـا لم تــزل حـواء تــدفن رأســهـا في
صـدره لتـتخـيل معه وقـائع ذلك احلزن
الـــذي خــلـــفه اول مـــشــهـــد حــرب بــ
االخـوين ليدرك آدم اآلن أن ذلك اجلرح
الــذي كـان اداة لــتـلك احلــرب قـد حـمل
قـسوته معه الـى امكنة اخـرى ولم يعد
مـجرد حـصى او صوان او غـرانيت او
زفت قـيـري متـصلـب او ط مـتحـجر 
لــقــد حتــولت هــذه األحـجــار لــتــصــيـر
خــنــاجــرَ ورمــاحـا وســيــوفــا ونــبـاالً 
وجـالت في خـاطره صورة غـضب قادم
عـلى شـكـل منـجـنـيـق وبنـدقـيـة ومـدفع

ودبابة وصواريخ .
ـســتـقـبـلـيـة افــزعت صـور تـلك اآلالت ا
حـواء وجـعـلت قـلبـهـا يـدق بـفزع وهي
تــراهــا مــرســومــة في احــداق زوجــهـا
وسـألته : مـا هذه االشـياء .لم ارها في
حـيـاتي ولم اشـاهد مـثـلهـا في يـد احد

من ابنائنا واحفادنا .
قـال : تـلك ادوات غـضب مـن غـير الـتي
قـتـلت هابـيل ..اخـترعـهـا احفـاد قـابيل
لـيصـنعوا حـماقات جـديدة يـقترفـونها
ــسـتـقــبل من أجل إيـذاء ابــنـائـنـا في ا
الــــقـــادمــــ الى احلــــيـــاة بــــعـــد آالف

. السن
ـا لــكن آدم عـاد الى بــكـائه ثـانــيـة  ر
ادرك ان مــسـامــحـته لــولـده الــقـاتل لم
تـــكن كـــافـــيــة لـــتـــهــد فـــيه الـــرغـــبــة

العدوانية وردعها .
وعندما سألته حواء عن السبب ?

قـال : هـذه احليـاة على األرض ..دائـما
هـناك كفّـتا ميـزان .واحدة حتمل الورد
وأخـرى حتمل شظايا احلجر واحلديد
 وبـالرغم من هذا  ألنـني أباه عليَّ أن
اسـامحه  انـها العـاطفـة التي اسكـنها
الـله فينا حتى لو كان اوالدنا مخطئ

.
قـالت حـواء :وانـا بـالـرغم من كـل الذي
جــرى اشــعــر انــني أم  وســأبـقـى أمـاً
حــــتـى لــــو اجنب هــــذا الــــرحم قــــاتال

وسفاحا. 
ــــرة آدم هـــــو من ســــحب رأس هــــذه ا
حـــواء الى صـــدره ومأل مـــســامـــعـــهــا
هـمسا دافئا وقال : رائعة مثلك عاشت
ازمـنة اجلنة واالض بحـلوها ومرها ال
ـكنهـا ان تنجب القـتلة والـسفاح 
ولـكـن احلـيـاة هي من تـغـيـر في طـبـاع
وتـصرفات غيـر تلك التي كانـت تتمناه
لـهـم االمـهـات عـنـدمـا كـانـوا نـطـفـة في

الرحم.
قــالت : لن تـقــنـعـنـي بـهـمــسـة وقـبالت
عــلى الــرأس لـتــنــسـيــني حـزن أوالدي
األثـن . واحد مقتـول وسريره التراب
وآخـر عاجر بـعيدا يـحمل اثمه وندمه

.
وهـــكـــذا مــر الـــيـــوم ســريـــعـــا تـــلــونه
الـذكريات والدمـوع في استعادة ذكرى
مـوت ابن ومن خالل طـقـوس حـميـمـية
عـــلى اريـــكـــة . وهـــو مـــا انـــســـاهـــمــا
جـوعـهمـا فلم يـأكال ويـشربـا شيـئا من
شــراب الــنــعــنــاع حــيـث تــعـود آدم ان
يــحــتــسي كــوبه الــصـبــاحي مـن حـقل
الـنعناع الـصغير الـذي زرعه امام بيته
والـذي كـان ينـتشي بـعـطره في نـسائم
الـــلـــيل وهي تـــدخل الى غـــرفـــة نــومه
فـــتــمــنـــحه شــهـــيــة هـــمس اخلــواطــر
الـرومـانـسيـة في مـسـامع زوجـته التي
كـانت تـتـعـمد فـتح الـنـافـذة حـتى تأتي
رائـحـة النـبـات االخضـر وحتـصل على
مــزيــد من مــوســيــقى الــكالم لــتــنــشط
روحـهـا وتـعـيـدهـا الى االيـام اخلـوالي
وهـذا مـا كـانت حتـتـاجه لـتـشـعـر انـها
ســتــعـــيش عــمــرا اطــول الى  جــانب
الـــرجل الــذي شـــاركــهــا احلـــيــاة بــكل

محطاتها ومواقفها .
ــسـاء ظال في جـلـسـتـهـمـا عـلى والى ا

االريـكـة يـتـبـادالن استـذكـار ايـامـهـا ب
ضـحـكة ونـحيب حـتى انهـمـا لم يلـتفـتا
ــرون عــلـيــهم من الـى كـلــمــات الــذين 
احــفــادهم الــعـائــدين من حــقــولـهم الى

بيوتهم .
غـرقـا في غـفوة عـمـيقـة . ولم يـوقظـهـما
ســوى هــدهــدة يــد صــغــيـرة لــطــفل في
الـثانية عـشرة من ابناء احـفادهما وهو
يــهــمس لــهــمــا : جــداي اإلغــفـاءة عــلى
الــســريـر في غــرفــة الـنــوم ولــيس عـلى

اريكة خارج البيت.
رفـــعــــا راســـيـــهـــمـــا  تـــأمـال الـــطـــفل 
احـتــضـنـاه وقـال له آدم : ايـهـا احلـكـيم

هل تريد هدية ?
قال الطفل : اريد ان اسمع منك يا جدي

وت فيها انسان . قصة ال 
ابــتــسم آدم  جــذب الــطــفل الــيـه أكــثـر
وقـال : أسمـعي يا حواء حـفيدنـا ..يريد
ـوت فـيهـا انـسـان  انه يـريد قـصـة ال 
قــصــة غــرامـيــة بــ وردة وفــراشـة وال
يـريـدها بـ رجل وامـرأة حتى ال يـكون

بينهما شجار .
حمل الطفل معه الى غرفة نومها  فيما
راحـت حـواء تــعـد له احلــلــيب وتـخــبـر
ابــويه ان طـفــلـهـمــا الـلــيـلـة ســيـظل مع
اجـداده الى الـصبـاح الن جـده سيـحكي
له حـكـايـة غرامـيـة قد ال تـنـتهي بـسـاعة

او ساعت .
بــدأ آدم يــقص حلــفــيـده الــقــصــة الـتي
ابـتـكـرهـا اآلن ولم يـقـصـهـا من قـبل ألي
مـن احــفــاده عـن الــوردة الــتـي عــشــقت
الـفراشة والتي تمـنت ان ال يشم عطرها
أحـد غــيـر تـلك الـفـراشـة احلـمـراء الـتي
نـقطـت اجنـحتـها بـنقط سـوداء مكـتمـلة

وبراقة .
وحــ تــســاءل احلــفــيــد بــذكــاء ادهش
اجلد : جداه كيف يعشق اجلامد الكائن

احلي ?
قــال آدم : وكــيف تــســأل تــلك األســئــلـة
وعــمـرك لم يـصل بـعــد الى ضـفـاف تـلك

االسئلة ?
قـال الطفل : احـسست بأن االمـر ينبغي
ان يــكــون مــعــكــوســا ألني ســمــعت من
ـعـلم الـذي يعـلـمنـا مـسـميـات االشـياء ا
تحرك في الـقرية يقول :االعم واالغلب ا
ـشي صـوب السـاكن . والـوردة ساكن

والفراشة متحركة.
ذعـر اجلــد من بـصـيـرة الـطـفل  وشـعـر
بـــأن آدم لـن يـــكـــون صـــاحب الـــنـــبـــوة
ـكـان  وشـعـر ان الـنـبـؤة االخـيـرة في ا
تــبـدأ طــفـولـيــة لـتــكـبــر وتـصـبـح نـبـوة
ويُـبشـر بهـا  وبالـرغم من هذا ذهب مع

الطفل في احملاجة وقال :
انـا اردت لـلـحـكـايـة ان تـكـون مـعـكـوسة
ـســتــقــبل من حــتى تــفــهم االمــور فـي ا
فيصير االمر اوضح خالل مـعاكساتهـا 
وقــابل لــلـتــحـيل حــتى يــتـبــسط امـامك

وتفهمه.
قــــال الـــطـــفل :جــــدي انـــا اردت قـــصـــة

وليست احجية ?
قـــال اجلــد : وانــا اريــدهـــا قــصــة فــلــو
حتـدثت لك عن فـراشة عـشقت وردة فأن
ــا احلـــكي مـــســمـــوع لــديـك مــثـــله  ر
سـمـعـتـهـا من امك او ابـيك او مـعـلـمك 
رة سـتفكـر جيدا وتـتساءل ولـكن هذه ا
كـيف حتـرك الـعـشق في اجلـمـاد وعشق

قبل أن بُعشق ?
لم يــعي الـطــفل الـتـفــاسـيــر بـالـرغم من
اســئــلـتـه الـكــبــيــرة وكل الـذي قــاله انه
سـمع ابـوه يقـول : أن االشـياء اجلـامدة

ال تفكر .
ولـهــذا هـو يـعـتـقـد ان الـفـراشـة هي من
بادرة في العشق كما العصفور تـكون ا

الذي يعشق العش والفضاء وانثاه.
تـعـجّب آدم لنـباهـة احلفـيد الـذي همس
جلـده : ومـنذ الـليـلة يـا جداه ال تـنادني
كـــطـــفـل  نـــادني كـــصـــبي  غـــدا ادخل

الثالثة عشرة من عمري .
قال آدم : وحسبتها بالسن .

قـال :نـعم .مـعـلمـنـا سـرق جـداول الزمن
من عينيك وعلمها لنا .

مألت السعادة وجه آدم وأدرك ان الفكر
يـنمـو سريعـا في البـشر ح يـنتقل من
الـطفولـة الى الصبا وأحس بـأن حفيده
هـذا ســيـكـون اول مـفـكـر او مـخـتـرع او
شـاعـر في هذه الـقريـة  لهـذا حرص ان
يـــقص عـــلـــيه الـــقـــصـــة بـــهـــدوء وتــأنٍّ

ليستوعبها الصبي جيدا.
بـقي آدم يـسـرد اقـصـوصـة مـبـتـكـرة من
خــيــال الــلــحــظــة  فـلـم يـجــعـل قـصــته
عــاديـة  وســعـادة انـيــة تـدفع الــصـبي
لـيـنـام في احـضـانه الى الـصـبـاح  لـقد
مــنـحه الـطــفل طـاقـة اخــرى في ابـتـكـار
شـكل الغـرام ب االشـياء فـكان يـتحدث
له عـن حيـاة تـكون فـيـها احلـديـقة بـيـتاً
والــعـشب سـريــراً  واوصل له فـكـرة ان
االمكنة التي تتصل مباشرة مع السماء
ولــيـس لــهــا ســقــوف مـــثل الــبــســاتــ
واحلـدائق والتي يكون العشب سريرها
تـــكــــون اجـــمل في صــــنع حلـــظـــاتـــهـــا
الغرامية وتكون مواعيدها مُتقنة وكالم
احلـب والهـمس اكـثر سـحـراً وروعة من
تــلك الــتي يـهــمــسـهــا اآلبـاء واالمــهـات
ورؤوســــهم عـــلـى وســـائـــد الــــقـــطن او

الصوف.
كـان آدم يقص بصـوت يقربه الى صدى
مـوسيـقى نبض قـلبه وهو يـستـعيد مع

ودة ب الوردة والفراشة. تفاصيل ا
في الـشـكل عنـدمـا تظـهـر هالميـة ما في
مـلوء بأسـاطير جـوف أحدنـا الداخل ا
مـبـهمـة عن رغـبات لـوجود نـتـمنـاه لكن

مــولــود فــيــهـا . ثـم هـمـس الى الــطـفل
الصغير :

ـا او طـبـيـبا كـنت اتـمـنى ان تـكـون عـا
ـستقـبل  لكنـك ستصـير شاعرا  في ا
واظن ان االمـكنة الـتي تنتـج شعراءها

قبل علمائها امكنة محظوظة.
غــيـرت الــقـصــة من تـفــاصـيـل الـبـراءة
الـتي كانت مرسومـة على وجه الصبي
 وحـتـى يـتـأمـلـهـا آدم لـيـقـرأ في قـدرة
الـرسل على معـرفة غيب االيـام القادمة
تـركه يغفو في احـضانه الى الصباح 

ومعه غفا آدم .
وفـي الصـبـاح دفعـت الشـمس ضـوءها
الـــدافئ الى اجـــفــانـــهــمـــا الــنـــائــمــة 
اسـتيقظ الـصبي سعيـدا بقصة االمس
فـيما بقي اجلـد نائما هـادئا في نومته

من دون شخير.
قـفز الـصبي من الـفراش دون ان يوقظ
جــده وذهب الى الـبــيت  وجـد امه قـد
اعــدت له فــطــوره  ثـم اخــذ حـقــيــبــته
وذهـب الـى مــــــــدرســـــــــتـه  وفي درس
االنـشـاء اقـترح عـلى مـعـلمه مـوضـوعا
عنوانه ( كيف تعشق الوردة فراشة ).
علم ان الطفل كان في حلـظتها احس ا
اضية متوسداً احضان جده . الليلة ا
اسـتيقظ اجلـد فلم يجد حـفيده .ضحك
وقـــال : هـــذا الــصـــبي ســـيــبـــشــر االن
ـعـكوسـة .شيء في بـحـدوث االشـيـاء ا

حياة قريتنا سيتغير.
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يُـذكـرُ في خـطـابـات الـهـوى  أن الـتـتـر
ـتــصـوفـة  تــعـلــمـوا احلب بــطـرائـق ا
عـندما بدؤوا  بتـقبيل النساء دون أن
تـكــون سـيـوفـهم قـرب وسـائـدهم. وفي
ذكـريات صـباي يعـيش الوجه الـساحر
لـلمـمثـلة ناديـة لطـفي  في أساطـير ما
تــصــنع من دهــشــة فـيــنــا في افالمــهـا
الساحرة وأهمها ابي فوق الشجرة .
هــذا الـفـيـلـم ابـقى في ذكـريــاتـنـا طـرق
نـواقيس عشرات الـقبالت احلارة التي
كـان يطبعها فم عبد احلليم حافظ على
فـمهـا  مـا أثار هـذا فيـنا عـشقـا غريـبا
ألجـواء فنتازيـا الغرام وجعلـنا نتخيل
نـــاديــة لـــطــفي افـــروديــتـــا ألســاطـــيــر
اغـريقية تـسكن  ليلنـا السومري. كان
جــمـالـهــا جـمـعــاً لـغـرام حــضـاري بـ

الشرق والغرب .
ــعــلــمــون في مــدرســتــنــا لــهــذا كــان ا
الــــواقــــعــــة في مــــديــــنـــة اجلــــبــــايش
يـتمـارضون لـيحـصلـوا على اجازة كي
ــشــاهــدة الــفــيـلـم حــ بـدأ يــذهــبــوا 
عـرضه في سـيـنمـا البـطـحاء الـصـيفي
فـي الــنـــاصــريـــة بـــالــرغـم من أن ايــام
الـــعــرض كـــانت امـــتــحـــانــات وزاريــة

(بكالوريا).
أنـا شـخصـيـاً اصطـنـعت حجـة ارتـفاع
ـــكـــنــني احلـــرارة والـــصــداع حـــتى 
مــشـاهـدة الــفـيـلم . وفــيـمـا انــا احـظـر
حـقيبتي ومالبسي التـي ستغسلها لي
امـي مـــثل كـل اجـــازة حـــتـى جـــاءني (
ــســيـحي ) وكــان نـادال مع مــاركـوس ا
وظف  أقمت تعهد في نادي ا ابيه ا
مــعـه عالقــة مــودة جلــمـــال طــبــيــعــته
وطـيبته وفطرته وأنه أفضل من يطبخ
( اخملــلـــمــة ) في هــذا الــعــالم  وحــ

سألته عن حاجته ?
قــال :انه لم يــجـد احــدا غـيــري لـيـودع

عنده امانة.
قــلت : انـا ال أحـبــذ ان احـتـفـظ بـنـقـود
الحــدهم ألني ال امــلك خــزانــة هــنـا وال
عـلم حـتى دوالب وانت تدري بـيت ا

صريفة .
قال : ال.. أودع لديك  أختي ماري .

ضـحكت  وقلت مازحـا :ما بها ماري 
هل نهبت مسلماً .

ضـحك وقال : ياريـت  ولكنـها تريد أن
تـشـاهـد فـيلـم ابي فوق الـشـجـرة ألنـها
مــغــرمـة بــنـاديــة لــطـفي واغــاني عــبـد

احلليم حد اجلنون.
ضحكت  وقلت وكيف اعيدها ?

قـال : بيت اخي سرجون في الناصرية
ـوظـف . وهـو يـعـمل نـادالً في نـادي ا
أوصـلـها لـهم  واعدهـا معك في الـيوم

التالي.
قــلت :هــذا اســهل من أن تــودع عــنـدي

مبلغا.
جـــاءت مــعـي مــاري  تـــرتــدي عـــبــاءة
اهـدتـهـا لـهـا جـارتـهـا  فـكـان جـمـالـهـا
ـعلـقة ـعدان ا يـشبه جـمال مـونالـيزا ا
صـورتـها عـلى جـدران الطـ في اغلب
بـــيــوت االهــوار  جــلـــستْ صــامــتــة 
والحـظتُ أن من يـجـلس امامـنـا  هو (

شبوط ) .
سـألـته : ما الـذي تفـعله في الـناصـرية

?.
قال :اشتري شباك صيد جديدة .

اقـتـنـعت بـجوابه  غـيـر أني احـسست
وبـهاجس غامض أن اجـفان ماري تمد
ضـوءاً مـن نـظـرة مـشـتـاقـة الى اجـفـان
شــبـوط  لــكــنـني قــلت مع نــفـسي :من
ـسـتـحـيل جمـع رأس الشـبـوط بـثوب ا

الراهبة.
في الـليـل جاءت مـاري مع عائـلة عـمها
لـتشاهد الفيلم وجلست قربي  وكانت
مــتـعــة الـغـرام االســكـنـدرانـي تـذكـرني
بـشـهيـة قـصائـد كـافافـيس يـوم قرأتـها
ألول مـرة  فــعـشت مـتـعـة تـخـيـلي اني
اســبح في الـلـذة الــتي يـتـحــدث عـنـهـا
الـشاعر الـيوناني بـعذوبة مـياه شاطئ

االسكندرية.

رعـشـة األصابع ال تـصل إلـيه ألن الورد
وبـسـبب عـشقه لـفـراشة حـمـراء  نسي
ـسـاء أن يــلـبس قـبـعـة احلــقل وبـغـزل ا
لـنـسـمـة ريح عـطرة داعب خـد الـنـجـمة
فـرقصت محاصيل خريف البستان كآلة

كمنجة أثرية في يد هدهد..
لـهـذا سـكـنـهـا مـديح الـقـصـائـد وصارت
تـــنــاشـــد حلــظــة االنـــتــظـــار بــشيء من
الـعـاطـفـة والـقـلق ولـهـفـة الـشـفـاه الـتي
تنتظر قبلتها احلارة من شفاه اخرى .
ـنــاجــاة لـنــفـسه  وال يــتــلـو آدم هــذه ا
يـبعـثهـا الى مسـامع حفـيده كي ال تـكبر
اسـئلته وتتكرر فيحتار اجلد بأجوبتها
ــراتٍ يــســتــغل إغــمــاضـة  لــهــذا كــان 
الـصبي ويتحدث بتفاصيل بوح الوردة

مع نفسه ويسمعها تقول :
مـتدة عـند نـهايـات العتب اجـنحـتك  ا
فـي رســالـــة احلب هــو أيـــضــا حـــولــته
أشـعة احلـلم إلى أمطـار روحيـة جلفاف
فـيـنـا نـحن الـذاهـبـ إلى بـيـادر الـقـمح
عـلى شـكل نخـيل بـ محـترق وحي من
ندثرة في قبعات اجملد غابات األحياء ا
وحـروب تفـتعل الـهوس لـتصـنع ألحفاد
الــعـشب جـنـودا من تـســريـحـات قـنـافـذ
جـاءت للتو من كوكب اكتشفته حكايات
ـــوروثــة من زمـن الــسالالت جـــداتــنـــا ا
الــفــضـيــة ومــعــابـد  الــذهب األخــضـر

ومنابع أنهار الشوق.
واحلـب لـغــيــر الـله مــذلــة عـاشـق نـسي
ــقــهى وجــاء إلى ـــعــطف ا خــواطــره 
مـلـتـقى الـنـهـرين  يـبـحث عن جـسر لم

تتألم أحشاؤه بعد. 
يـفتح الـصبي عيـنيه ويـسأل جده : اين
احلـكاية  كنت اسمعك .جدي لقد كبرت

 هذا هذيان ?
لـم يغـضـب اجلد مـن جتـاوز حفـيـده في
الــكـلــمـات وادرك ان من يـســمـعه يــتـلـو
هـكذا تفـاصيل في قصة سـيشعر ان من
ـا هـو يــقـصــهـا عــلى صـبي صــغـيــر ا

يهذي .
وبــالــرغم مـن هـذا شــعــر ادم انه يــقص
الـقصة لنفسه ولـيس لصبي في الثانية

عشرة ..غدا يعبر ببراءته الى صباه .
وعـاد الى حـكايـته مع الـتـفكـير الـعـميق
فـي ذات الوردة يوم يـشعر اجلـد بسبب
االحـزان الــتي يـعـانـيـهـا االحـيـاء الـذين
يـعـيشـون حوله  صـار يـشعـر انه يفـكر

مثلهم
زخرف في الـشكل عـندمـا نرى الـواقع ا
بــأهـازيج أصــحـاب نــوافـذ األمـل نـبـدأ
لـــنــبــحث عـن مــوسم لــيـس فــيه عــطش
الـشـيخ ودمـوع خـيـول فـتـوحـات الوهم
بــأنــنــا ســنـــمــلك جــبال من جــوز احلب
ــمــالك الــتي اســســهـا وســنــذهب إلى ا
ابــنــاء آدم هـنــاك  حــفـاة عــراة نــطـلب

عونا من كهنتهم .
وأنـت ايـتــهـا الــفــراشـة ( الــذكـر )  في

. الشكل تذوب
وأعــمــاق الــنـهــر تــصــيـر آنــيــة لــذاكـرة
ـــــطــــــبخ وقـــــراءات أقــــــدم من ضـــــوء ا

الفانوس
وعـشـقـا ريـفـيـا نـام عـلى حـدائقـه احللم
الــبـشـري وعـلق عـلــيه  خـواطـر فـقـراء

األرض وطموحات ذكورتهم..
أنت دفتر لتواقيع لغة اخلجل الطيني.
فـكوني واضحة ببساطة سماء مشمسة
وادخـــلي إلـى جــوف عـــاطـــفـــتي بـــقــدم
حــافـيــة وجـسـد يــقـطــر سـمــنـاً تـنــتـجه

اضرع االناث من جواميسنا الرائعة.
يــــضــــحك الــــصـــبـي : هـــا هــــا . جـــدي
اجلــامـوس رائع .كـيف يـحـدث هـذا .انه
اء غـبي وبـليـد . ال يذهب الـى قيـلولـة ا
إال عــنـدمـا اضـربه بــالـعـصـا .جـدي الى
ايـن صــــرت تــــذهب .لـم اعــــد افــــهم من
حـكـايـتك اي شيء. اعـدني الى الواضح

فهوم جدي بحق السماء عليك. وا
ولــكن ادم يـتــجـاهـل تـسـاؤالت الــصـبي
ويـــدرك انه يــتـــعــامل مـع عــاقل كـــبــيــر
فـيـهـمس في اذن حفـيـده مـختـصـرا لكل
تــفـاصـيل حـكـايـتـه . وعـلى وقع اسـئـلـة
اخــرى لم يـنــطـقــهـا الــصـبـي الن الـنـوم
غـــــلــــبه وبـــــالــــرغم مـن هــــذا وضع ادم
الـكـلـمـات االخـيـرة في مـسـامـع احلـفـيد
وهــو يـــقــول لــقــد حــولـت الــقــصــة الى
قـــصــيــدة شـــعــر وصـــار صــعــبـــا عــلى

الصغير استيعابها:
لــو كـان لـلــفـراشــة نـهـد لــصـارت مــلـكـة
جـمــال الـكـون حـتى يـوم احملـشـر  ولـو
كـان للوردة نهـد  لطردنا الفـصول كلها
من أعـمـارنـا ورغـم هـذا يـشـعـر احملـتاج
ـرأة والـرغـيف أن ال حـيـاة بـدون إلـى ا
ــرسـومـة بــتـشـابه الــدائـرة الـقــطـبـيـة ا
ثـنـائي عـلـى مـسـاحـة صـدرك اخلـضراء

ورحيق حرارة التقبيل .
احس الـطفل بدبـيب الكلـمات.. وهو في
لــذة الـنـعـاس داهـمـتـه االسـئـلـة بـسـبب
شــهــيـــة مــوســيــقى مــفــردات اجلــد في
مـسـامـعه فـسـأل جـده : مـا هـو الـرحيق

جدي  هل هو العطر?
وحـ سأل احلفيد عن الرحيق ? احتار
ــعـنى ويـخـبـره ان آدم كــيف يـقـرب له ا
ا تـنـتجه الـقبالت الـرحـيق هو شـبـيه 
بــــ احلـــبــــيب وحــــبـــيــــبــــته والـــزوج
أل صـدورنا يـوم نشم وزوجـته  ومـا 
الــورد .وبــالــرغم من هــذا أصــر الــطـفل

عنى . على معرفة ا
عنى وقربه له . وح شبه له ا

تــطــايــرت حـمــامــات بــيـضــاء من حتت
اجـفــان الـصـبي واحـمـر خـداه وسـكـنت
افــخـاذه رعـشــة غـريـبــة  فـشـعـر آدم أن
الـقرية ستعرف منذ اليوم اصغر عاشق
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كتوب كحكاية عن قصة ( فـكرة النص ا
الـــنــزول االول الدم وحــواء  هي فــكــرة
فـنـتازيـا مـتـخيـلـة ولكـنـها تـعـرف االخر
بــطـبــيـعـة وجــود الـعــراق في اخلـارطـة
ـيـة لـلـبـلـدان عـبـر النـشئ الـروحي الـعـا
والديني حلضارته وتواريخه االولى .
احلــكــايــة حــديث شــيق وتــعــريــفي عن
ــكـان وتـضـاريـسه واخلـطـوات االولى ا
لــنـشـئه احلـضــاري عـبـر وصف واقـعي
وفـنـتازي لـلـقريـة الـبشـريـة األولى التي
اســســهــا ادم وحــواء ( افــتـراضــا ) في
مـنطـقة الـتقـاء نهـري دجلـة والفرات في
مـنطقـة القرنـة والى اليوم هـناك شجرة
ســــدر مـــعــــمـــرة يــــقـــال ان ادم وحـــواء

استظلى بظلها حلظة الهبوط.
تــتـطـور احلـيـاة في الــقـريـة لـتـصل الى
لـــتــصل الى الــواقـع الــعــراقي اجلــديــد
ـكان ورغـبـة ادم االزلـيـة أن يكـون هـذا ا
مــكـانــا لـتــوحــد كل الـطــوائف واالديـان

لتعيش بسالم وتساهم في بنائه.
فـي الــنص وصف هــاد وازلي حلــيــاة
االهــوار وعالقــة اجلــنــوب بــالــشــمـال 
وهــو نص تـبـشـيــري بـحـقـيــقـة الـعـراق
ودوره احلـضـاري والـروحي في تـهـدئة

العالم صوب سواحل االمان والسالم.
الـفـكرة لم تـكتب في االدب الـعراق بـهذا
ة االزل العراقي الـتصور وهي فكرة عو
والـتعريف به واحلكـاية سهلـة التطوير
لــتـكـون مــشـهـدا ســيـنــمـائـيــا ألكـثـر من
سـاعة او نـصا مسـرحيـا ملحـميـا يكون
الـــدور فــيه ألربع اشـــخــاص او اكــثــر 
فــيـمـا يـكــون الـديـكـور عــبـارة عن قـريـة
ســومـريـة من الـقـصـب .واخـر عن بـيـئـة
ــوصل شــمـال قــرى الــبـاســطــرمـة في ا

العراق )) 
1
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 نــــــزل آدم وزوجـــــته حـــــواء حتـت ظل
ســدرة خـضـراء قـرب مـكــان يـلـتـقي فـيه
نـهرا ميزوبوتامـيا ( دجلة والفرات) في

مدينة القرنة جنوب العراق .
 وفـي أد الــــــــنـص الـــــــــســــــــمــــــــاوي
واألسـطوري واحلـكائي الشـعبي لـقصة
الـنزول تنتشر الـرؤية في خيال البشر 
ومـنـها يـأخذ الـبشـر الـعِبـر والرسـامون

الصور .
وتـبقى قصـة التفاحـة من بعض اسباب
هـــذا الـــنـــزول. لـــهـــذا حـــ نـــوى أحــد
ـعلمـ على تكـملة نـصف دينه وجلب ا
ـعلـمـ والتالمـيذ صـنـدوق تفـاح إلى ا
ـنــاســبـة خــطــوبـته  لــيــوزعه عـلــيــهم 
وجــــدتـــهــــا مـــنــــاســـبــــة ألزرع في ذهن
الـتالميذ البدايات الروحية والقصصية
لـقـصة نـزول أبي الـبشـر آدم وفي مـكان
قـد ال يبـعد سـوى اربعـ ميال عـن قرية

ام شعثة حيث تقع مدرستنا.
بــرحــمــته وبــصــفــاء دمــعــته احلــزيــنـة
شـاهـدت مالمح آدم ألول مـرة في عـيون
أطـفـال األهوار  وثـمة سـعادة مـشتـركة
بـــ األثــنــ  وألنــنـي ال أعــلم ان كــان
األطــفـال في قــريـتـنــا قـد سُــمحَ لـهم في
مـناسـبة مـا أن يقضـموا الـتفـاح األحمر
بــتـلك الـسـعـادة والــلـذة الـتي اراهـا في

عيونهم عندما قلت لهم :
وانـتم تـأكـلـون الـتـفـاحـة اسـتـمعـوا الى

حكايتها.
فــجـأة انـبــرى (مـسـعـد) أذكـى الـتالمـيـذ

فطنة وسألني والتفاحة تمأل  فمه :
أسـتاذ ال توجد امرأة في قريـتنا اسمها
حـواء وال يـوجـد فـيـها رجـل إسمه آدم 
وعـندمـا اتزوج مـثل معـلم الـقراءة الذي
نـأكل تفاحـة عرسه اليوم واجنب اوالدا
 الــبــنـت ســأطــلق عــلــيــهــا اسم حــواء

والولد آدم.
وحـتــمـاً بـعـد هـذه الـســنـوات الـطـويـلـة
ــا كــانت قــصــة الــنــزول قــد مـنــحت ر
أولــئك الــصـغــار في شــبــابـهم شــيــئـا 
فـهـنـاك من اسـتـعـان بـدمـعـة الـنبـي يوم
أمــــــرهُ الـــــرب بـــــالــــــنـــــزول الى االرض
ومـغادرة اجلنة  لكي تشفع له وحتميه
مـن شظـايا احلـرب  وهـناك من اسـتمع
الى نـصـيـحة (مـسـعـد) الذي انـتـحر في
يـوم مـا وغـادر احلـيـاة دون أن يـتـسـنى
لـه ان يـسـمي من يـخــلـفـهم بـأسـمي ادم

ا غيره فعل ذلك . وحواء ور
غـير أن تلك التفـاحة احلمراء التي كنت
اشـــاهـــدهـــا تـــذوب ســـعــادة فـي افــواه
الـــتالمــيــذ الــذيـن ال يــرون ويــتــذوقــون
ناسبات البعيدة بقيت الـفواكه إال في ا
تـعيش في مـخيلـتي وتعيـد اليِّ ذكريات
انـشـداد الـتالمـيـذ لـتـلك الـقـصص الـتي
كـنت أريد بها ان اعبـر معهم الى العالم
اء االخـر بـعـيـدا عن غـابـات الـقـصب وا
وقــطـعــان اجلـوامــيس وهي تــنـسل من
ـاء لـتـعـود لـتـشـخـر اللـيل كـله في لـذة ا

زرائبها بعد حلبها.
تــعــيش كـلــمــا تـصــادفـنـي قـصــة نـزول
الـنبي على االرض مرسومـة بفسيفساء
مـلــونـة في سـقف كـنـيـسـة أو لـوحـة في
مــتـــحف أو حتت اجــفــان امــرأة حتــمل
اسـم حـــواء حـــتـى لـــو كـــانـت من بـــلـــد

افريقي إسمه ماالوي .
الـنـبي بـقيَ دالـة لـنـزول الـذكـريـات على
رأسـي  وكل قـصـيــدة او اغـنــيـة حتـمل
شــيـئــا من حـكــايـته تــوراتـيــة كـانت أو
ـشــاحـيف اسالمــيــة  أعـود مــسـرعــا 
الـذكـريـات واتمـنى أن اقف أمـام الـبـشر
الــواقــفـ عــلى رصــيف مــحـطــة قــطـار
دوســلــدورف يــنــتــظــرون مـعـي وصـول
الــقـطـار الـذاهب الـى بـروكـسل  وأعـيـد
قص احلـكـايـة ذاتـها الـتي كـنت ارويـها

لتالميذ مدرستي.
وذات يـــوم عــدت ألزور الـــقــريـــة جملــرد
اسـتـذكـار االمـكـنـة واصـحـابـها ألرى ان
اغـلب الـكبـار غادروا احلـيـاة والتالمـيذ
ـفـاجـأة الـسـعـيدة كـبـروا واجنـبـوا  وا
الـتي اعادت اليَّ تلك اللحـظات اجلميلة
يـوم كنت أقف امـام تالمذتي وأنا اروي
لـهم  قصـة نزول آدم وحواء اني رأيت
ولـدَيْ مكسـيم ابن طيب الذكـر شغاتي 
الـبنت اسـمها حـواء والولـد يحمل اسم

آدم. 
 أول رحـــلــة فـــضــائـــيـــة هــبـــوطــا من
الـسـماء الى األرض كـان ركـاب الرحـلة
اثــنــ فــقط . ذكــر إســمه آدم  وأنــثى

تدعى حواء .
ـــظـــلـــة او جــنـح طـــائــر أو هـــبـــطـــا 

ساعدة مالك  ال أعرف ?
ولــكـنـهــمـا اآلن حتت ظل شــجـرة سـدر
قـريـبـاً من ضفـاف نـهـرين يلـتـقـيان في

مكان جنوب أور بحوالي مئة ميل .
اليوم السبت .

ــاذا الـسـبت . لـكــني أشـعـر أن حلـظـة
الــنـــزول كــانت في هــذا الــيــوم وبــعــد

الظهر .
أظـن أن الـسـبت هـو ســبـات االشـيـاء 
وألن الــطـريق طــويـلـة فــإن الـهــابـطَـيْن
األولـــ اخــذا غـــفـــوة مــارســـا فــيـــهــا
الــسـبـات الى الــيـوم الـثــاني  فـشـعـرا
انـهمـا لم يـزال متـعبـ فأعـطا يـومهـما
الــثـاني ( االحــد ) عـطـلــة  وفي الـيـوم
الــثــالث ( اإلثــنــ ) هـو إشــارة الــبـدء
بـالنـسبة لـهمـا معنى ان يـبدآ بـاحلياة
الـعـمـليـة  فـكـان التـفـكـير األول ان ظل
الـسـدرة التي هـبطـا حتتـهـا ال تقـيهـما
كـان وشعـرا ايضا ان حـرارة ظهـيرة ا
نـدى الصباح الهاطل من ورق الشجرة
يـبـللـهمـا  فكـان التـفكـير االول آلدم ان
يـجد مـا يسـترهـما وما يـقيـهمـا شعاع
الـشمس  فكان بدء حـاجة اجلسد بعد

اجملامعة هي الثوب والسقف.
وهـــكـــذا بـــدأت احلـــيـــاة مـن حـــاجــة 
وتـــطـــورت احلــاجـــة الى احلـــاجــات 
واحـتـاجت احلـاجـات لـلـتـنـوع وتـغـيـر
امـكـنتـها وتـتسع  وتـصبح تـضاريسَ
وجـغرافياتٍ  أسسها هابيل بعد موت
قـابيل ـ وطورها ابناء هابيل بعد موت

ابيهم وجديهم .
كان  انـتشرت هـنا في الـقرنة اتـسع ا
صـرائف القصب مثـلما ينتـشر النخيل
عـلـى الـطـ الـبـارد  أوال قـرب ضـفاف
االنـهر والسـواقي ومن ثم ذهب جنوباً
الى حـيث يتـحد الـنهران ويـكونـا نهرا

واحدا ويصبان في البحر العميق.
قي تــلك االمــكــنــة ولـد الــظل لــيــصـبح
ظالال كثيرا وحتته كانت تقام الشعائر
وتــتــلـى الــصــلــوات وتــتــبــادل قــبالت
الــغـرام . وحتـتـهـا يــسـتـريح اجلـد من
لـهاث تعب اليوم وهو يـشاهد بسعادة
ان الــــبـــســــاتـــ تــــذهب الى االبــــعـــد
والــصـرائف تــتـجـمـع مع بـعــضـهـا في

إلفة العيش وتصير قرى .
ولـهذا فضّل ان يكون بلده األول  وما
حوله قرى من القصب فقط .لم يرد لها
لــتــتـسع  وعــنــدمـا شــاهــد واحـدا من
احـــفـــاده يــبـــني حـــائــطـــا من الـــطــ
واحلــجـر  رفـسه بــقـدمه وهـدمه وقـال
:مـا دام آدم حـيـا  ابـقـوا عـلى الـقصب
سـقـفـا ألحالم لـيـلـكـم . أمـا الـطـ فـهو

سح اجلباه فقط . بركة 
لـم يعـرف آدم حـساب األعـمـار ألنه كان
يـعيش اليوم بـحساب رغبـته لتأسيس
مــا يــقــيه الــبــرد واحلــر ويــصـلـح بـ

نـزاعات خلـفها شـجار قابـيل وهابيل .
يــعــيش يــومــاً لــيــوم آخــر يــعــرف أنه

سيأتي بعد اغفاءة ليل.
ا لـم يجـدول غـده  ولم يضع تـصـورا 
ــتــلـك شــعـورا ســيــفــعــله  ألنـه كـان 
غـامـضا  إنه هـبط بـقدر ومـا سـيجيء
بــقـدر . وكل انــشـغــاالته هـو االعــتـنـاء
ـستعمرته الصغيرة التي عاش فيها
مـع بـــعـض من احــــفـــاده رفــــضـــوا ان
يــغـادروهــا ويــبـقــوا بـصــحـبــة جـدهم
الـكـهل وجـدتـهم الـعـجـوز الـتي جـعلت
من بـيت الـقـصب ومـطبـخـهـا الصـغـير
سـلـوى تـنسـيـهـا السـهـو الـذي جعـلـها
تــطـيـع ابـلــيس وتـقــضم من الــتـفــاحـة
لــــتـــهــــبـط عـــقــــابــــا وغـــايــــة ورغــــبـــة
بـــإنــشـــاء كــوكب لـألحــيـــاء الــذين هم

خارج جغرافية اجلنة اسمه األرض.
ولم تـغادر هـذا البـيت إال عنـدما تذهب
هي وبـعلها لـيقضوا سـاعة من الراحة
ــا كــان فــوقــاً ولم يــعــد واالســتــذكــار 
مـوجودا  ويتمددا بحمـيمية يتالصقا
فـيها ظـلهمـا حتت شجرة الـسدر حيث
ــر ال يــشـــاهــدهــمــا الـــغــربــاء  ومن 
ويــنـظـر الـيـهـمــا من االبـنـاء واالحـفـاد
نظـر اجلميل  لنتعلم يـقول :هذا هو ا
مـــنه فـي خــلـــوتـــنـــا  ويـــقــال ان تـــلك
ـشــاهـد الـرقـيـقـة هي من صـنـعت في ا
قــلـــوب الــبــشــر االحـــســاس بــالــغــرام

والعشق.
لـم يـــرغب آدم لـــيـــوسع قـــريـــته حـــتى
عـندما تزداد اعـداد ذريته ويتطلب ذلك
تـوسـيعـهـا وبنـاء بـيوت قـصب جـديدة
.لـهذا كان ينصحهم بالذهاب الى جهة
يـخـتارونـهـا هم  وهـناك يـسـتطـيـعون

ان يبنوا قراهم اجلديدة.
وعـندمـا يفـضل البعض نـصيـحة اجلد
ـكـان  تـقام في ويـقـرر الـهـجـرة عـلى ا
الـليل طقوس وداع  وتـشعل النيران 
ويــشــتـرط ان تــكــون الـلــيــلـة االخــيـرة
لـلـجالء والـرحـيـل عن الـقـريـة مـكـتـمـلة
الــقــمـر والــنــجــوم بـراقــة  وأن يــكـون
مــكــان االحــتــفـال قــرب الــنــهــر ولـيس
بـــعــيــداً عـن ســدرة الــنـــزول  وهــنــاك
يــنــقـسم احملــتــفـلــون الى قــســمـ في
مــشــاعــرهم  قــسـم تـصــبـغ الــســعـادة
وجــوهـهم النـهم ســيـكـتـشــفـون امـكـنـة
ـكـان اخــرى النـهم اصـيــبـوا بـرتــابـة ا
وازدحــام الــبـشــر في الــقــريـة االولى 
وقـسم يصبغ وجهه احلزن ألنه لم يعد
ضيء يـتـبـارك في الوجه الـصـبـاحي ا

بارك واجلدة الطيبة . للجد ا
حـينـها لم يـكونـوا قد اكـتشـفوا الـغناء
ـوسيـقى والرقص والـتصـفيق وآالت ا
 لهذا كانوا ينتبهون الى ما   يفعله
اجلـد واجلـدة ليـفـعلـوا مثـله . يـضحك
ويـضـحـكـون معـه بصـوت عـال  يـهـتز
بـدنه وتـهتـز ابدانـهم  ينـاجي السـماء
بـكلـمات حمـد  يرددون خـلفه الكـلمات
ذاتـها  واخيراً ح تنهمر الدموع من
عـيـونهـما  تـنهـمـر دموعـهم  ويقـترب
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من بـــــ الــــصـــــحف
الــتي عـــمــلت فـــيــهــا
ضـمن مـسـيرة الـ 66
عـــامــــا صــــحـــيــــفـــة
الــــبـالد.الــــتـــــحــــقت
بــصــحــيـــفــة الــبالد
اواخـــــر عــــام 1958
بـعـد  تـرك صـحـيـفة
اجلــــــمـــــــهــــــوريــــــة
وحـيــنـذاك تــعـرفت
على ابـنـاء مؤسس
صــحـــيـــفـــة الــبالد
روفـــــائـــــيـل بـــــطي
يـــــعـــــمــــــلـــــون في
الــصــحــيــفــة وهم
كـــــمــــــال  وبـــــديع
وفــــائـق وســــامي
وقــد تــولـوا ادارة
صــحـيــفــة الــبالد
سـنــوات طــويــلـة

بعد وفاته. 
 وفي الــســنــوات
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ـطــرب عــبـد فــلك مـن فـقــدان تــدريـجي يــعــاني ا
لـلبصـر يتطـلب إجراء عمـلية جـراحية عـاجلة في
اخلــارج و فـلك واجـه ضـعــفـا في عــيــنـيه خالل
اضـية وأكـد األطبـاء اخملتـصون إنه الـسنـوات ا
ـكن أن يــشــفى بـالــعالجـات الــعـاديــة وهـو (ال
بـحـاجـة مـاسـة الى عـملـيـة جـراحـيـة) مـوضـح

(إنهـا سـتـعـيـد عيـنـيه الى حـالـتـهـما الـطـبـيـعـية)
ــســاعــدة وبــرغم ذلك فـــإنه يــتــحــفظ فـي طــلب ا
بسـبب إسـتـحـيـائه وخجـله وخـشـيـة من تـقوالت
الـبــعض مع إن جـهـات رسـمــيـة وفـرت الـرعـايـة
واألمـوال لعـدد من الفـنانـ الذين كـانوا بـحاجة
الى الـعالج ومـنهم مـن تسـتـدعي حـالـته عـمـلـية

جراحية.

انشـغل بـالبالد رئـيـسا لـلـتحـريـر مدة
طويلة.

الصـديق فائق بـطي مؤرخ الـصحـافة
الـعــراقـيــة تـربــطـنـي به عالقـة زمــالـة
امــتــدت  58 عــامـــا وفي الــســـنــوات
االخيرة التقينا عدة مرات كان اخرها
عام  2012 في اربيل حيث كان يسكن

الالحقة بـعد ان اشتـركت في تاسيس
وكالة االنباء الـعراقية عام  1959كنت
بـشكـل دائم عـلى صـلـة بـاالخوة اوالد
بـطي سـواء كـمـال الـذي تولـى رئـاسة
حترير بغداد اوبزرفر في السبعينات
او بـــــديع عـــــنـــــدمـــــا عـــــ في وزارة
اخلــارجـــيــة عــام  1959وفــائق الــذي

في حي عينـكاوة وكـان يعد مـوسوعة
عن الـصــحـافـة الــكـرديـة بــعـد ان اعـد
مـوســوعـة عن الــصـحــافـة الــعـراقــيـة
صادر لتاريخ وعدة كتب هي افضل ا

صحافتنا.
وفي الـــعــام  2010 اصـــدر زمـــيـــلـــنــا
ــرحــوم طــارق الــصــحــفي الــكــردي ا
شـــريـف كـــتــــابــــا عن ثالثــــة من رواد
الــصـــحــافــة هـم فــائق بـــطي وحــسن
العلوي ومحسن حـس (انا) بعنوان
(الــصـــحـــافـــة الــعـــراقـــيـــة في ذاكــرة
روادها).كان الكتاب يتضمن حوارات
مــعــنــا نــحن الــثالثــة واســتــعــراضــا
لــعــمــلــنــا الــصـــحــفي وجــاء فــيه عن
ـرحـوم فــائق بـطي  انه من مــوالـيـد ا
منطقـة األعظميـة في بغداد عام 1936
وانه تـولى رئــاسـة حتــريـر صـحــيـفـة
البالد وعمل في العـديد من الصحف
أبرزهـا الـنـور الـتآخي الـفـكـر اجلـديد
و”طريق الـشـعب في عـقـد السـتـيـنات
ـاضي وهو والسـبعيـنات مـن القرن ا
من مــؤســسـي نــقــابــة الـــصــحــفــيــ
الـــعـــراقـــيـــ عـــام 1959  ثم أصــــبح

{ يـــــقــــــــــــــــــال ان حـــــســـــ فـــــالـح ذكــــران
ـظـهره) اخـبـرني عن ـعـدنه ولـيس  (االنـسـان 

ذلك ?
- الـعـالم اإلفتـراضي اجلـديـد غيـر الـكثـير
مـن التعامالت مع اإلنسان وصار اإلنسان
تـرفة او يـقـاس بعـدد متـابـعيه واحلـيـاة ا
ــزيـفــة الـتـي يـشــاركـهــا في حـســابـاته  ا
يــقـاس بــنـوع هــاتـفه احملــمـول ومــاركـات
مـالبــــسـه بــــغض الـــــنــــظـــــر عن روح ذلك
اإلنـــســـان وأخـالقه وعـــلى مـــاهـــو عـــلـــيه

باحلقيقة.
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ـفرط { قـيل ان حسـ فالـح ينـتقـد التـعاطف ا
اخبرني عن ذلك ?

ـستـويـات هنـالك الطـبيب - الـله خـلقـنا 
هنـدس والعامل وعامـل النظافة وهـنالك ا
وكل هـذه هي مهن يحـصل عليـها اإلنسان
كـذلك اجملـتـمع بـقــدر طـمـوحه وشـهـادته 
يـجب ان يـحـتـوي عـلى مـهـن اخـرى مـنـها
كن ان الـبائع والسائق الى أبسط مهنة 
يـــكـــسب مـــنــهـــا الـــفــرد قـــوته فـي اغــلب
هنة االحـيان حينما نـرى شخص يعمل 
شـاقة نـقول عـنه بالـلغـة الدارجـة (خطـية)
ا هذا العامل وهـذا الشيء جداً خاطـئ ر
او الـبـائع يـتـحـسس ونـشـعـره بـأنه يـقوم
بــعـــمل مــذل  بل عــلـى الــعــكس يــجب ان
نـشجـعه ونبـ بأن هذا الـعمل لـيس مذلة

او تقليل من قيمة البشر.

{ أخبرنا عن نفسك ومتى بدأ عُمر حس فالح
االعالمي ?

انــا حـســ فـالح رحــيم مـصــور صـحـفي
أعـمل لـصالح وكـالـة الصـحـافة الـفـرنسـية
أقــدم وكــالـة أنــبــاء في الــعـالـم .بـدأت في
اجملــال الـصـحـفي عـام  2019 وكـانـت هذه

أول جتربة عمل صحفي.
{ هل الــتــصــويـر لــدى حــســ فــالح مــهــنـة ام

هواية?
- سـابقاً قبل الـعمل الصحـفي كانت مجرد
هــوايـة لـتــصـويـر الـســفـر وتـوثــيق حـيـاة
الـعائلـة أما الـيوم فالـتصويـر بالنـسبة لي

مهنة و هواية.
{ هنـاك موقف يـجمع حـس فـالح ورجل مُسن
كبيـرعندما ذهب حـس الى السيـاب ما هو هذا

وقف ? ا
ـصورين صـور هـو احد اقـدم ا - وحـيـد ا
اجلـوالة في الـبصرة الـتقـيه دائماً بـالقرب
من تـمثال السـياب على الكـورنيش يصور
ـهـنــة لم تـعـد عــنـده الـبــعض ولـكن هــذه ا
تـكفي إلعـالة عـائلـته بسـبب الـتكـنولـوجيا
وكـــامــيــرات الـــهــواتـف حــيث قل تـــوثــيق
طبوعة  الذكريات من خالل الصور ا

اطــلـقت مـبــادرة حتت عـنــوان (التـتـركـوا
) حلث زائــري كــورنــيش وحــيـــد وحــيــداً
الــبـصـرة ألخـذ صـورة تــذكـاريـة بـعـدسـة
وحــيـد .بـالـتــالي لـيس هــنـالك أجـمل من

توثيق الذكريات بصورة مطبوعة.

{ كيف اتيـحت الفـرصة امامـك ودخلت للـوكالة
الفرنسية?

- الــعـمل بــدأ حـيـنــمـا احــتـاجت الــوكـالـة
مـــصــوراً صـــحــفـــيــاً في الـــبــصـــرة قــمت
بــالــتــقــد ودخــلت إخــتـبــار مع عــدد من
ــصـوريـن وبـعــدهـا وقع اإلخــتـيــار عـليّ ا
وهــكــذا تــقــريــبــاً تــأتي الــفــرص لــبــقــيــة
ـؤسـسـة إلى ـصـورين حـيـنـمـا حتـتـاج ا ا
مـــصـــور ســـوف تـــعـــلن او تـــتـــواصل مع
مــصــورين لــديـهـم صـور وتــســويق جــيـد
لـصورهم من خالل مـواقعـهم وحسـاباتهم

االلكترونية.
{ ماذا اضاف لك التصوير?

- الـتصـوير أضـاف لي الكـثيـر  العالقات
الـــعـــامــــة  مـــصـــدر لـــلـــرزق  اإلقـــتـــراب
والــتـعــرف أكـثــر عـلى كل فــئـات اجملــتـمع

الذي اعيش فيه.
{ مع وجـــود الــكـــثــيـــر من األشـــخـــاص الــذين
يتابـعون التصـوير الفـوتوغرافي والـفيديو اآلن 
كن لـلمصورين ومصوري الـفيديو البقاء كيف 

? متجددين وريادي
 - الـتجدد والريادة حتتاج إلى االستمرار
  الـتـصـوير في مـتـابـعـة كل مـاهـو جـديـد
والـصحافـة كغيـرها من األشيـاء في تطور
صـور عـلى متـابـعة دائم يـجب ان يـبـقى ا
الـصـورة والـقصـص كيف تـتـطـور وماهي
الـــقــصــة او الـــصــورة الــتـي تالمس عــ

تلقي. وقلب ا

`²²Hð s¹b « r$

…bŽ  ö K 0 ≤∞≤≤
ÊU e « ≠ oA œ

مـثلـة الـسوريـة سـوزان جنم الدين في تـشـارك ا
مـســلـسـل (بـيــوت من ورق)الــذي يـتـم تـصــويـره
حـاليـاً في بـيـروت ويـشارك في بـطـولـته بـاقة من
ـمـثـلـ اللـبـنـانـي والـسـوريـ ابـرزهم يوسف ا
اخلـال طـوني عيـسى داليـدا خـليل.وتـلعب جنم
الـدين دور جـيجي وهي مـصـممـة ازيـاء تتـعرض
للـسرقات والعنـف واخلطف في سياق االحداث.
بــيـوت من ورق مـقـرر عـرضه خالل 2022. هـذا
وتـنـتـظـر جنم الـدين بـدايـة عـرض فـيـلم تـمـاسيح
ـصريـة الـيوم النـيل الـذي سـيفـتـتح بالـصـاالت ا
االربـعــاء وجتـسـد جنـم الـدين شـخــصـيــة نـاديـة
الـتي هي جـزء من عـصابـة نـصب تـعـيش جـميع
احلـاالت التي تـرافق هـذه العـصابـة.كمـا تشارك
ـسلـسل من عـشـر حـلـقـات (وثـيـقة جنم الـدين 
شـرف  –فـيــكـتـوريــا) الـذي انـطــلق عـرضه عـلى

نصات. احدى ا
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ي في جـــامــعــة دبـــلن بــايـــرلــنــدة يـــديــر الــنــدوة االكــاد
ـقـبل االفــتـراضـيــة الـتي تــقـام في اخلــامس من شـبــاط ا
ــكـافــحـة الــتـزويــر بـتــقـنــيـة ــعـنــونــة (الـطــرق احلـديــثـة  ا

الهولغرام).
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ــمــثـــلــة الــســوريـــة تــشــارك مع ا
ن زيــدان في بـــطــولــة ــمــثـل أ ا
مــســلــسل اجــتــمــاعـي كــومــيـدي
بـعــنـوان (الـفـرســان الـثالثـة) عن
نص حملــمـود اجلـعــفـوري إنـتـاج
ـــؤســــســـة الــــعــــامـــة لإلنــــتـــاج ا

التلفزيوني واالذاعي.

wM¹ËeI « ÊUD×

احملــامي الــعـــراقي تــلــقى تــعـــازي االوســاط الــقــانــونــيــة
يـة  لوفاة والـدته سائلـ الله تعـالى ان يسـكنها واالكاد

فسيح جناته.
u³(« bLŠ« WO —

ـســاعـد بـعــلم الـنــفس في جــامـعـة ســطـان بن االسـتــاذ ا
عـبدالـعـزيـز سابـقـا شاركت فـي النـدوة االفـتراضـيـة التي
نـاسـبة الـيوم الـدولي لـلتـعـليم اقـيمت عـلى مـنصـة اريـد 

.( بعنوان(التعليم في زمن االزمات والطوار
VŠU  dO¼“

ي العـراقي تضـيفه نـقابـة الفـنانـ العـراقي في االكـاد
الـسـاعة الـرابـعـة من عـصـر الـيـوم الـسـبت في مـحـاضرة
تـقــد مـحــمـد بــعـنــوان (إضـاءات فـي حـضــارة بالدي) 

الكناني وتعقيب جنم حيدر.
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طالب الدراسـات العلـيا العـراقي ناقش رسـالة ماجـستير
في قسم الفنـون التشكيلية  بكلية الفنون اجلميلة بجامعة
ـعـنـونــة (الـتـغـيـرات الــتـقـنـيـة الــنـاجتـة من اضـافـة بـابل ا

اوكسيد الفضة لزجاج اخلزف).
dOCš bL×

القاص الـعراقي يقيم مؤتمر القـمة الثقافي العربي ضمن
نشاطاته حلقة دراسية عن جتربته االدبية.

ÊU¹—œu³ſUÐ „U O

ـوســيـقي ــلـحــمي ا ـايــسـتــرو الـســوري يـقــود احلـفل ا ا
ـقبل في (الرابـسودي الـسـوري) في السـابع من شـباط ا
إكـسـبو دبي   2020 بـالـدولـة االمـارات العـربـيـة بـتـوقيع

اوي. وسيقي إياد الر ؤلف ا ا

عـضــواً في مـجــلـســهـا لــلـمـدة -1971
 ..1977 حـــــــاصـل عـــــــلى شـــــــهـــــــادة
ية الدكتوراه في الـصحافـة من أكاد
الـعــلـوم الــسـوفــيــتـيــة في مـوســكـو..
أســهم في تــأســيس رابــطــة الــكــتــاب
قراطي والصحفيـ والفنان الـد
الــعــراقــيــ  في بـــيـــروت ثم دمـــشق
وأصبح سكرتيراً عاماً لها عام 1988 
ـــؤلـــفـــات مـــنـــهــا وله الـــعـــديـــد من ا
(الــصـــحــافـــة الــعــراقـــيــة.. مـــيالدهــا
ـوسـوعـة الــصـحـفـيـة وتـطـورهـا) “ا
الـعــراقـيــة الـصــحــافـة الــعـراقــيـة في
نفى وذاكرة وطن كما حقق مذكرات ا

والده بعنوان ذاكرة عراقية.
اجــمل مــا قـــاله  فــائق بـــطي في تــلك
احلــوارات ردا عـلـى ســؤال: مــا الـذي
اخــذته مـــنك الــصـــحــافـــة ومــا الــذي
اعــــطــــته ايــــاك?. قــــال: اخــــذت مــــني
الـصـحـافـة عـمــري واعـطـتـني عـشـقي

للمهنة وتقديسي لرسالتها. 
في العام 2016 افتقدنا الزميل الكبير
ـا فـائق بـطي بـعــد ان تـرك الـكـثـيـر 

يؤرخ لصحافتنا العراقية.
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عام دائرة الشؤون اإلدارية في وزارة
ـعرض الـثـقـافـة خـالـد عـبـدالرحـمـن ا
الـتـشـكــيـلي لالسـاتـذة الـتــشـكـيـلـيـ
ـــعــارض والــذي اقـــيم عـــلى قـــاعــة ا
بـدائــرة الـفـنــون الـعـامــة و بـلغ عـدد
شاركة 50 عمالً فنياً ويعد االعمال ا
نـهاج الـسنوي ـعرض ضـمن ا هذا ا
للدائرة وهـو معرض خـاص باساتذة

WFLł nOB½ .d  ≠ œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

إفتتح الـفنـانان فاخـر محـمد وعاصم
فرمـان ورئـيس جـمعـيـة التـشـكيـلـي
اضي معرض قاسم سبتي الـثالثاء ا
ـغـتـرب مـحـمـد حـمـدان الـتـشـكـيـلـي ا
الــسـابع عــشــر (من تــور الى بــغـداد)
ثـقف والفنان وبحضور عدد من ا
و اعضـاء الـهـيئـة االداريـة لـلجـمـعـية
وقـــدم الــفـــنـــان خالل مـــعـــرضه هــذا
مجـمـوعة جـديـدة من االعمـال الـفنـية
التي تضاف الى جتـاربه السابقة في
بغداد وفرنسا بـعد عودته من الغربة
الـــتي دامت 15 عـــامــــا ويـــســــتـــمـــر
عرض لـغايـة نهايـة الشـهر اجلاري ا
ي واشاد عدد من الفنان واالكاد
ـاقـدمه حـمـدان من اعـمـال تـضـاف  
الى جتــــاربه الـــســـابــــقـــة آمـــلـــ ان
يـتــواصل بـتــقـد مـعــارضه الـفــنـيـة
ببـغداد. الى ذلك افـتتح مـعاون مـدير

االولى فـضال عن انـهـا تـعـود بـالـنـفع
ــاضي لـــتــطـــويـــر االفــكـــار وتالقـح ا
ستقبل وضم هذا واحلاضر برؤية ا
تـنوعة عرض الـعديد من االعـمال ا ا
كــاخلـــزف والــنــحـت والــرسم واخلط
ـا اوجــد مـسـاحـة واسـعـة الـعـربي 
ــكــنــون الــفــكــري لــلــتــعــبـــيــر  عن  ا

والعلمي والفني.

معاهـد وكلـيات الـفنون اجلـميـلة وقد
ـعــرض عن غــيـره من اخـتــلف هــذا ا
ـستـخـدمة من عـارض بـالطـريـقة  ا ا
قبل االساتذة والـرؤى الفنيـة بالطرح
ـوضـوعي لـلعـمل الـفـني. فـضال عن ا
ثل الفكرة والتنفيذ والتجديد النه 
ـــعـــلم ــدرب وا ـــوذج االســـتـــاذ وا
والقـدوة وهـذه الـتجـربـة الـفنـيـة تـعد

ــغــني { نــيــويــورك) ,أ ف ب) - أعـــلن ا
الــبـريـطـاني الــشـهـيـر إلــتـون جـون عـبـر
حـسابه على إنستغرام إصابته بكوفيد-
 19وإلـغـاءه حفـلـت مـقـررت في داالس
ـــتــحـــدة في إطــار جـــنــوب الـــواليــات ا
ـغني ـيـة الـوداعيـة.وكـتب ا جـولـته الـعا
الـبالغ  74عـاما (أُصـبت بكـوفيـد ويتـع
عــلي إعــادة بــرمــجـة حــفالتي في داالس
ــقـررتـ أســاسـا الـثالثــاء واألربـعـاء). ا
وأضـاف (حلسن احلظ أنا ملقّح تلقيحا
كـــامال وحـــصــلت عـــلى جـــرعــة مـــعــززة
واألعـراض طــفـيـفـة لـذا أنـا عـلى قـنـاعـة
بـأني سأتـمكن من إحيـاء حفلـتي السبت
فـي نـورث لـيـتل روك بـواليـة أركـنـسـاو).
وأضـاف أن (إرجـاء حـفالت يشـكل دائـما
مـصـدر خـيبـة كـبرى  لـكـني أحـرص على
ضــــمــــان سالمــــتي وسالمــــة فــــريـــقي).
وســـيــعـــاد حتــديـــد مــوعـــدين جـــديــدين
لـلحفـلت في داالس كـما سيـتم االتصال
سـريعا جدا باألشخاص احلائزين تذاكر

حلــضــورهــمــا وفق مــا أوضح صــاحب
ـغني أغـنـيـة كانـدل إن ذي ويـند. وكـان ا
ـعـروف بـأسـلـوبه الـغـريب فـي الـلـباس ا
بـدأ جولـة وداعيـة حتمل عـنوان فـيرويل
يـلـو بريك رود سـنة 2018  وتـشـمل أكـثر
من  300 حـفلـة خالل ثالث سـنوات حول
الـعــالم قـبل أن تـعـكّـر صـفـوهـا جـائـحـة

كوفيد-19 . 
ـغـني ألـبـوما وفـي أيـلول 2021  أصـدر ا

جـديـدا بعـنوان ذي لـوكداون سـيشـنز 
تــألـيـفه بــالـكـامل بــالـتـعـاون مـع فـنـانـ
ـغـني لــثالثـة أشـهـر شــبـاب.كـمـا أرجــأ ا
جــولــته في تــشـرين األول  2021بــســبب
خـضـوعه لـعمـلـية في اخلـاصـرة قبل أن
يــسـتـانف حـفالته هــذا الـشـهـر.وقـد بـاع
إلـتون جـون خالل مسيـرته أكثر من 300
مـلـيـون أسـطـوانـة في الـعـالم وأحـيـا ما
يـزيد عن  3500حـفلـة كمـا خُصص فـيلم
عن حــيـاته بــعـنــوان (روكـيــتـمــان) سـنـة

.2019

ال تــضـــيع وقــتك و انت تــراقـب عــمل غــيــرك اهــتم
بشؤونك اخلاصة .
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الـغـيرة تـعصف بـقـلبك حـاول ان تسـيـطر عـلى هذا
الشعور.رقم احلظ  2.
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عليك ان تكون اكثر تنظيما و ترتيبا حتى تستطيع
اجناز مهامك بوقتها .
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عـالقـتك مع زمالء الـعـمل و اجـواء الـعـمل اكـثـر من
رائعة فحافظ عليها .
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قد تشعر اليوم بشعور احلب من اول نظرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 
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تـشعـر باحلاجـة الى احلب و الى شخص تـبدأ معه
قصة حب جميلة. 
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يـثـني عـلـيك اجلـمـيع الـيوم بـسـبب افـكـارك الـنـيرة
التى طرحتها .رقم احلظ.9
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ـهني و تسعى الى البحث ستقبلك ا تـعيد النظـر 
عن مصدر عمل يناسب طموحك 

Íb'«

طـالب احلبيب. يوم عـليك ان تكون مـستمعـا جيدا 
السعد االربعاء.

bÝô«

عـليك ان تراعي احتياجات احلبـيب العاطفية اكثر.
. يوم السعد االثن

u b «

ــزيـد من االربـاح حتــصل عـلـيــهـا الـيـوم نــتـيـجـة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ 8 .
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عــلـيك ان تـكـون ســريـعـا في اتــخـاذ الـقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .

 u(«
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أوجــد مـعــاني ومـرادفـات
الـكـلمـات أفـقـيا وعـمـوديا
حسب التسلسل الرقمي :

 1- معرفة
 2- طراوة

 3- فترة زمنية
 4- دخل مالي

 5- سنة
 6- مال بنفسه
 7- جمال الشكل

 8- جـــزيــرة في االمــارات
(م)
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ال تتـوقع بأن يـكـون اخملرج حـيدر االنـصاري بـهذا الـشكل واألسـلوب والـثبـات وهو
صاحب الـنظـرة البـاسمـة الوادعة الـتي سرعـان ما تـشعـر بأنك تـنجـذب نحـوه بقوى
خارجة عن إرادة الـسيطرة لن تـقدر على مـقاومة سـطوتها فـتحاول الـتقرب منه دون
شـعـور حـتى جتـد نـفـسك غـارقــاً في نـقـاش ثـقـافي من غـيـر أن تـعي بـأنك قـد دخـلت

معبده الذي يحبه محراب الفن الذي يعشقه حد الثمالة. 
من عائلة فنية عريقة قدمت للفن الـعراقي الكثير. لن يضيع ثانية واحدة من وقته بال
إبداع; هـو ال يعرف كـيف يضـيع الوقت بل مشـكلـته األساسيـة هي جديـته في إتقان

لي عليه كل حياته بعد حبه ألسرته. عمله الذي 
دقته سبب جنـاحه وتفوقه; يـحب أن تكون كل األشـياء والعنـاصر الفـنية الـتي يتعامل
معها أن تكون حاضرة ومضـبوطة كما الساعة السـويسرية. ال يهدأ له بال وال يرتاح
إال إذا تأكد بنفـسه من جاهزية كل الـعوامل التي يقوم عـلى إخراجها بيـده وبلمسات
ال تتـوقع حدوثـهـا وكأنـها لـساحـر ماهـر يعـرف ما له ومـا علـيه وكيف يـبهـر اجلمـهور

بكل ما هو مبدع جديد.
لن يـبيع االنـصـاري الرمل لـلـجمل وال الـثـلج للـبطـريق. مـهنـي في تفـكيـره عـملي في
حرفته فنـان في صنعـته مبدع في إخراجه له صـوت يشبه حنـ الناي وصورة ال

تـلكـهـا إال مالك أرضي وقلب كـبيـر بعـمق الـبحـر يشـعر بـاآلخرين
ـقابل الـثـمن هو وكـأنهم أهـله يـساعـدهم دون أن يـنتـظـر شيـئاً بـا
سعادته في نشر احملبة ب الناس من خالل ما يقدمه من فن راقٍ
ـبدع االعالمي مجـيد السـامرائي كونه مـخرج برنامج وهو زميل ا

(أطراف احلديث) في قناة (الشرقية).
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ـبـدع حـسـ فـالح عـشـقه ـصـور ا حـول ا
لـلـتصـويـر الفـوتـوغرافي الى
مــــــهـــــنــــــة بـــــرغـم آفـــــة
تـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــا
كـامـيرات الـهواتف
الــنـقـالـة يــتـمـيـز
بــلــقــطــاته الــتي
تــنـشـرهـا وكـالـة
الــــــصـــــحـــــافـــــة
الـفـرنـسـيـة حيث

يعمل. 
الــــتـــقـــيـــنـــاه
ومــعه كـان
هــــــــــــــــــــذا

احلوار:
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{دلهي  –وكاالت - استقبل الثنائي الشهير
مثلة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها الفنان ا
نيك جوناس طفلتهما االولى بعد مرور حوالي

 3 سنوات على زواجهما.وهذه الطفلة لم
ينجبانها بالطريقة الطبيعية بل من خالل
إمرأة أخرى وهي أم بديلة حملت بها على

مدى  9 أشهر لكن من الوالدين
الشهيرين.ولم يكشف الثنائي عن تفاصيل
أخرى حول الطفلة بل فضال التزام الصمت
اذ يريدان االستمتاع بطفلتهما على قدر

صادر ستطاع بشكل خاص وقد اشارت ا ا
البوليودية الى ان االم البدلة ستقضي فترة
مع العائلة من اجل حتقيق الرضاعة الطبيعية

كن ان ترضع الطفلة من شوبرا اذ ال 
بطبيعة احلال.

l{dð «dÐuý WKHÞ

Èdš√ …√d ≈ s

عبد فلك

حس فالح



قال لي تعال اشرب الشاي معي وفهّمني كلمة واحدة
صـعبـة على فـهمي لـها ال تـقع من لـسان الـسيـاسي
في البـلـد تظل مـعلـقـة كأنـهـا قطـعة مـن وحم امهـاتهم
على الـسنتهم الـتي تلوك الـكالم في مناسـبة ومن غير

مناسبة.
قـلـت: هـا أنـا مــعك ومـا أطـيـب الـشـاي عــلى الـقـوري

الزجاجي الالمع في هذا الشتاء الفاقع.
 وشـربنـا الشاي وانـتظـرته يسـأل عن الكـلمـة احمليّرة
التي ال يـفـهم مـعنـاهـا وهي شـائعـة في أفـواه اجلـميع
منذ ثماني عـشرة سنة نحيـسة لكنه لم يسأل وصب
قـدحـاً جديـداً من الـشاي األسـود اخلـارق للـجـمجـمة
فقلت له هـاا أين سؤالك وماهي الكـلمة التي دوّختك

لقد أوشكنا أن نقضي على القوري?
 كـرعَ صــديـقي قـدحَ الــشـاي الـسـاخـن كـأنّه يـشـرب
شنـينـة ال تـلسـع فمـاً أو لسـانـاً وقال حـائـراً: يا أخي
اكـتشـفت انـها لـيست كـلمـة واحدة مـحيّـرة فقط وانّـما

هما كلمتان اثنتان.
الـكـلـمـة األولى هي اإلصالح. قل لـي مـاذا يـريدون ان
يـصـلـحـوا? وقل لي مـا هـو الـفـرق بـ اإلصالح الذي
كــان يـتــغـنى به ســنـوات طــويـلــة كل يـوم وكل لــيـلـة
رئيس اسـبق ال يـعـرف الـيـمـ من الـشـمال ثـمّ رئيس
سـابق ال يـعـرف الـشـمـال من اجلـنـوب وآخـر الحق ال
يــعـــرف هـــذا وال يـــعـــرف ذاك وبــ اإلصـالح الــذي
ا نحن فيه يقـولون به اليـوم انه سيخلـصنا جـميعـا 

? ويريدون تطبيقه غداً
قـلـت له: لـو كـنتُ أعـرف انّ سـؤالك عـويص وانّ نـيـتك
مــشـبـوهــة مـا قــبـلتُ دعـوتـك عـلى شـرب هــذا الـشـاي

الكافر.
 قــــال: ألم أقـل لك أنَّ الــــســـؤال مــــحــــيّـــر وصــــعب و

يستاهل أكثر من قوري?
قـلت له: طـيب دعنـا من هـذه الكـلمـة وأعـطني الـكلـمة

الثانية التي حيّرتك?
قال: كلمة الفساد.

قـلت له: هــذه سـهـلـة الـكـلـمــة األولى حـبـلت من كـثـرة
مارس فأجنبت ابنتها الكلمة الثانية. ا

قال وهـو يـضـحك و يـضـرب كـفـاً بـكف من الـسـعادة:
شوف األمور كم هي بسيـطة جدا في بلدنا وكم كنتُ

أنا واهماً واعتقدت انّها عويصة.
 ونادى لي على قوري جديد وقال: والله تستاهل.
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