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ــنـافــســة عـلى دخـل الى مـعــتــرك ا
مـنـصب رئيس اجلـمـهوريـة مرشح
جــديـد وصف بـالـفـعـال هـو  وزيـر
داخـلية اقليم كردسـتان ريبر احمد
خـالد  الـذي تسـلم مجـلس النواب
اوراق تـــرشـــحــيه لـــلـــمــنـــصب مع
مــرشــحـــ اخــرين لم يــتم االعالن
ـــراسل عـــنـــهـم رســـمـــيـــا. ونـــقل ا
الـسـيـاسي لقـنـاة (الـشرقـيـة نـيوز)
عن مــصــادر سـيــاسـيــة رفـيــعـة ان
(مــرشــحــا جــديــدا وفــعــاال تــرشح
ـنـصب رئـيـس اجلـمهـوريـة ضـمن
ـدد الدسـتورية احملـددة هو وزير ا
داخـلية اقليم كردسـتان ريبر احمد
ــان خـــالــد) واشــار الـى ان (الــبــر
تــــســــلم اوراق تــــرشح خــــالــــد مع

مــرشـحــ اخــرين من دون ان يـتم
االعـالن عــنــهم حى االن) واضــاف
ـصـادره ان (هـناك ـراسـل طـبـقـا  ا
تــــأيـــيــــدا واســـعــــا لـــدى الــــقـــوى
السياسية الرئيسة في البالد لدعم
ـــنـــصب رئـــيس تـــرشـــيـح خـــالـــد 
اجلـمهـورية وان هذا الـتأيـيد يضم
التحالف الثالثي الذي يضم التيار
الــــصــــدري وحتــــالـف الــــســــيـــادة
ـقراطي الكـردستاني واحلـزب الد
اضـــــافــــة الى اطـــــراف في االطــــار
ستقل وان الـتنسيقي وعدد من ا
ــنـصـب رئـيس فــرصــته بــالـفــوز 
اجلـمهوريـة تكاد تـبدو محـسومة).
ويـــبــلغ خــالـــد من الــعـــمــر اربــعــة
وخــمــســ عــامـا ويــجــيــد الــلــغـة
الـــعـــربـــيـــة بـــطالقـــة اضـــافـــة الى
الـكـرديـة واالنـكـلـيـزيـة والـفـارسـيـة
ويـــتــمـــتع بـــعالقــات واســـعــة في

الـفـضاء الـوطني ويـتـميـز بالـهدوء
ـكـنه من واحلـس الـواقـعي الـذي 
الــتـعـامل مع االزمـات والـتـحـديـات
طلعون على وضعه بانه ويـصفه ا
شـخص (قلـيل الكالم كـثيـر الفعل).
وفور اعالن ترشيح خالد للمنصب
ـــــقـــــراطي  اعـــــلـن احلــــزب الـــــد
الـكردسـتاني ترشـيح وزير داخـلية
االقـلــيم رسـمـيـا لـرئـاسـة الـعـراق .
وقـال احلـزب في بـيـان امس (ندعم
اســتـمـرار اخلــطـوات الـدســتـوريـة
لـلـعـملـيـة الـسـياسـيـة في الـعراق).
فـيما افاد مـصدر اخر  بان احلزب
ــقــراطي الــكــردســتــانـي  قـد الــد
ـكـتب الـسـيـاسي رشح ســكـرتـيـر ا
لـلـحـزب فـاضل ميـراني لـلـمـنصب.
ـفــكـر الــبـارز حـسن بــدوره  قـال ا
الـعـلـوي في مـداخـلـة عـلى وتـساب
ان (مـيـرانـي كـردي مـؤثـر يـتـحدث

الــعــربـيــة كـمــا لــو كـان مــصــطـفى
جــــواد وثــــقـــيـل الـــوزن حــــذر من
االرجتــــال وحــــذر مـن االنــــحــــيـــاز
تلك كـردستاني عراقي لـلعظم و

الــهـنـدسـيـة مـنــسـجـمـة مع شـروط
وسـيكون رئـيسا الـزعامـة الوطنـية
لـــلــــعـــرب واالكـــراد والـــتـــركـــمـــان
ولــلـشـيــعـة والــسـنـة ولاليــزيـديـ
ـسيـحيـ الذين ال ولـلـمسـلمـ وا
احـد يـسـأل عن حـصتـهم في الـبـلد
الــذي كــان مـســيـحــيــا قـبل ظــهـور
فاضطروا للـهجرة عن هذا االسـالم
الـبلـد) وتابع (ولـو سألـتموني عن
ـــــواصـــــفــــات غـــــانــــدي رئـــــيس 
لك ـواصـفـات زعـيم لـيـبرالـي  و
ـنـاضل عـبـد وال يـحــكم لـكـان هـو ا
الـله اكرين بال منـازع لكن الزعامة
الـــكـــرديـــة ال تــفـــكـــر به النه لـــيس
عـــــراكـــــا). وعـــــقـــــد قـــــادة االطــــار
الــتـــنــســيــقي اجـــتــمــاعــا مع وفــد
االحتـــاد الــوطـــني الـــكــردســـتــاني
بــرئـاســة بـافــال الـطــالـبــاني الـذي
وصـل الى بـــغـــداد اول امس بـــعــد
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اسـتبعاد احملكمـة االحتادية العليا
ـقـراطي تـرشـيح الـقـيـادي في الـد
الــكـردسـتــاني هـوشـيــار زيـبـاري .
وقـــال بــيـــان امس ان (االجـــتــمــاع
ستـجدات واحلوارات ب نـاقش ا
الــقـوى الـسـيـاســيـة لـلـوصـول الى
خـارطـة طـريق وتفـاهـمات وطـنـية
والـعمل على تقريـب وجهات النظر
لـتـشـكـيل حكـومـة تـوافـقيـة وطـنـية
تـرتكز عـلى تلبـية طمـوحات جميع
ـواطنـ العـراقيـ بكل اطـيافهم ا
ومـكـوناتـهم) وتـابع ان (االجتـماع
قـيّم بدقة مواقف القـوى السياسية
واالخـذ بـعـ االعـتـبـار الـتـحـديات
واالسـتـحـقاقـات الـراهـنة في الـبـلد
ومــتــطــلـبــات الــشــارع) الفــتـا الى
(الـــتــأكــيـــد عــلى أهــمـــيــة احلــوار
والـــتالقي مـع الــقـــوى الـــوطــنـــيــة

االخرى).
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واصـل فـريق الــقـاسم بـكــرة الـقـدم
عروضه الـقـويـة في مـرحـلة امـس 
مـتـاز بعـدما اإليـاب من الـدوري ا
جنـح في الــتــغــلب عــلى مــضــيــفه
الــــصـــنـــاعــــة بـــهـــدف من دون رد

سابقة. ضمن اجلولة  21 من ا
ـــبـــاراة الـــثـــمـــ لــفـــريق هـــدف ا
الـقـاسم حـمل تـوقـيع العـبه أحـمد

تـــركـي في الـــدقـــيـــقــة 52مـن زمن
ـبـاراة الـتي أقـيـمت عـلى مـلـعب ا

الصناعة في العاصمة.
وحلـساب ذات اجلولة أنهى فريق
الـــنـــفـط مـــســلـــسـل الـــتـــعــادالت
بــتـسـجـيل انـتـصـاره األول بـفـوزه
بـثـالثـة اهـداف مقـابـل هـدف واحد
عــلى ضـيــفه فـريق نــوروز افـتـتح
أحـــمــد عــبــد الــرزاق الــتــســجــيل
لــــلــــنــــفط فـي الــــدقـــيــــقــــة األولى

وضـاعف حسام جاد الله النتيجة
فـي الــدقــيــقـة  55وتــمــكن شــوانه
قـادرمن تقليص الفارق لنوروز في
ـباراة الـدقـيـقـة  68وقـبـل نـهـايـة ا
بنحو  9دقائق سجل كرار محمد
الــهـدف الـثــالث ألصـحـاب األرض
لــيـعـوض تـعــثـر الـنـفـط بـالـتـعـادل
الـسلبي أمام نـفط ميسان وارتقى
بــهـذه الــنـتــيـجــة لـلــمـركـز الــثـامن
بــرصـيـد  30نــقـطــة فـيـمــا جتـمـد
رصــيـد نـوروز عـنـد  20نــقـطـة في

ركز .15 ا
اسـتعـاد فريق وفـي مبـاراة اخرى 
زاخــو نــغــمــة االنـتــصــارات بــعـد
تـغـلـبه عـلـى مضـيـفـه فريـق الـكرخ
ـــبـــاراة بــــهـــدف من دون رد  فـي ا
الــتي أقــيـمت عــلى مـلــعب الـراحل
وسجل أحـمـد راضي بـالـعـاصـمـة 
باراة الوحيد الكاميروني هـدف ا
فـرانـكـو سـيـدرك في الـدقـيـقة ?48
باراة إثـر متابعـته لكرة مـن زمن ا
ارتدت من حارس الكرخ ليث معن
لــيــحـرز ســيـدرك ثــالث أهـدافه في
ـوسم احلـالي مع فـريـقه  بيـنـما ا
حــقق فــريق الـطــلـبــة فـوزا مــثـيـرا
عـلـى فريـق الـنجـف بـثالثـة اهداف

مقابل هدف واحد .
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يعرف الـدستور عـلى انه القانـون األسمى في الدولـة والذي يتم من خالله
حتـديــد شـكل الــدولـة وحــكـومــتـهــا ونـظــام حـكــمـهــا وطـبــيـعــة الـســلـطـات
واخـتــصـاصـاتـهـا والـعالقــات فـيـمـا بـيـنـهــا وحـدودهـا إلى جـانب حتـديـده
ـواطنـ وضمـان أداء هذه احلـقوق لـهم وان دساتـير الـدول يتم حلـقوق ا
ا يتفق مع الظروف الـسياسية واالجتمـاعية واالقتصادية لكل صياغتـها 
دولة وبطبـيعة احلال فـان هذه الظروف تتـغير لذا البد من تـعديل الدستور
ـتغيرة سـيما وان الـنظام الـدستوري ألي دولة من ا يتـفق مع الظروف ا
ــكـان وصـولـه إلى درجـة الـكــمـال مـهــمـا كـانـت درجـة إتـقـان الـصــعـوبـة 

صياغته.
وفي الـعراق فـان دسـتور سـنة  2005 تمت صـيـاغته في ظـروف تخـتلف
في حـينـه عن الظـروف احلـالـيـة ومعـظم من اشـتـرك في إخـراجه بـالـشكل
الـنافـذ حاليـاً هم في مقـدمة الداعـ إلى تعـديله اآلن لـظروف ومسـتجدات
الـواقع الــسـيـاسي الـذي وصل إلى مـرحـلــة خـرق الـدسـتـور في أكـثـر من
مناسبـة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة احلالية
واد ولعل أكثر النصوص الدستورية التي تبرز احلاجة إلى تعديلها هي ا
التي تسبـبت أحكامها في تعـثر تشكيل الـسلطات ومنهـا تلك التي تشترط
مـوافقة (أغـلبيـة ثلثي الـعدد الكـلي ألعضاء مـجلس النـواب) وهذه األغلـبية
تـفتـرض حضـور ثلثي الـعدد الـكلي ألعـضاء مـجلس الـنواب كـخطوة أولى
بـاعتـبارها الـنصاب الـواجب الفتـتاح جلـسة مجـلس النـواب ثم يصار إلى
الـتـصـويت لـلـحـصـول عـلى مـوافـقـة نـفس هـذا الـعـدد من أعـضـاء مجـلس
ادة 52 التي نصت على ان ثال في ا النـواب كما هو احلال على سبيل ا
يـبت مـجـلس النـواب في صـحـة عـضـوية أعـضـائه بـأغـلـبيـة ثـلـثي أعـضائه
ادة 65 التي اشترطت سن قانون مجلس االحتاد بأغلبية ثلثي أعضاء وا
ادة 70 بان يـنتخب مجلس النواب مجـلس النواب كذلك ما نصت عليه ا
ادة رشحـ رئيـساً لـلجمـهوريـة بأغـلبيـة ثلـثي عدد أعـضائه وا من بـ ا
92 التي تشتـرط سن قانون احملكمة االحتادية العليا بأغلبية ثلثي أعضاء
مـجلس الـنـواب ومن هـذه النـصـوص نالحظ عمـلـياً كـيف ان شـرط حتقق
نـصاب انـعقـاد اجمللس ومن ثم مـوافقـة ثلـثي أعضـاء مجـلس النـواب على
منـصب مـع أو تـشـريع قـانون مـا يـعني دخـول الـبلـد في أزمـة سيـاسـية
ودسـتـوريـة بـدلـيل عـدم تـمـكن مـجـلس الـنـواب من تـشـريع قـانـون مـجـلس
االحتاد وقانـون احملكمة االحتـادية العلـيا منـذ نفاذ الدسـتور سنة 2005
والى أالن أما شرط انـتخاب رئيس اجلمـهورية بأغـلبية ثلـثي العدد الكلي
ألعضـاء مـجلس الـنواب فـقـد تسـبب في األزمة الـسـياسـية الـتي يـشهـدها
الـعـراق حالـيـاً إذ يتـعـذر عـلى مجـلس الـنواب عـقـد جلـسـة انتـخـاب رئيس
اجلـمهـورية ما لم يـتحقق نـصاب ثـلثي العـدد الكـلي لعدد أعـضاء اجمللس
نصب كخطوة تنافس على هذا ا رشح ا ثم االنتقال للتصويت على ا
أولى بوجوب حصول الفائز على أغلبية ثلثي العدد الكلي ألعضاء مجلس
رشـح على هـذه األغلـبيـة يتم الـتنافس الـنواب فـإذا لم يحـصل أي من ا
رشـح احلـاصلـ على أعـلى األصوات وهـذه هي اخلطـوة الثـانية بـ ا

ادة 70 من الدستور. على وفق أحكام ا
ـدة ــشــرع الــدســتــوري انـقــضـت ا وبــســبب هــذا الــقــيــد الــذي وضــعه ا
الـدستـورية الـبـالغـة ثالثـ يومـاً من تـأريخ أول انعـقاد جملـلس الـنواب في
/ب) من الـدستور ادة (/72ثـانياً ـدة التي حددتـها ا 2022/1/9  وهي ا
ـمارسة مهامه إلـى ما بعد انتـهاء انتخابات الستمرار رئـيس اجلمهورية 
مجلس الـنواب اجلديد. ودخلنـا في مرحلة االجتهـاد الدستوري القضائي
ـمـارسـة مـهـامه حلـ انـتـخاب بـخـصـوص اسـتـمـرار الرئـيس مـن عدمه 
رئــيس جــديـد إذ ســبق وان اجــتــهــدت احملـكــمــة االحتـاديــة ســنـة 2010
ـوجب قرارهـا العدد (51 / احتـادية/2010) الـصادر بتاريخ /2010
ـهام رئـيس اجلمـهورية 7/13 إلى ان مجلس الـرئاسـة (الذي كـان يقوم 
ـمـارسـة مهـام رئـيس اجلـمـهوريـة حـتى يـتم انـتـخاب في حـيـنه) يـسـتمـر 
رئيس للـجمهورية رغم ما حصل من خرق دستوري (على وصف احملكمة
دة احملددة النتخاب رئيس جديد للجمهورية ـذكور) لتجاوز ا في القرار ا
وهذا االجتهـاد سارت على منـواله احملكمة االحتاديـة (بتشكيـلها اجلديد)
ـوجب قرارها العدد (/24احتادية/2022) الـصادر بتأريخ /2022/2
حـيث أجازت اسـتـمـرار رئيس اجلـمـهوريـة في مـهـامه حل انـتـخاب   13
ـصلـحـة الـعامـة رغم انـقـضاء رئـيس جـديـد وفق مـقتـضـيـات الضـرورة وا

/ب). ادة (/72ثانياً دة الدستورية التي حددتها ا ا
ادة 76 من الـدستور التي أما اإلشـكاليـة الدستـورية األهم هي صيـاغة ا
نـصت عـلى ان يـكـلف رئـيس اجلمـهـوريـة مـرشح (الـكـتـلة الـنـيـابـيـة األكـثر
) بتـشكيل مـجلس الـوزراء إذ فسـرت احملكـمة االحتاديـة العـليـا سنة عـدداً
وجب الـقـرار الـصـادر بـالـعدد (/25احتـادية/2010) بـتـأريــخ 2010 
2010/3/25 مـفهوم الـكتـلة النـيابيـة األكثـر عدداً بإنـها (أمـا الكتـلة التي
تــكـونـت بــعــد االنــتـخــابــات مـن خالل قــائــمــة انــتــخـابــيــة واحــدة دخــلت
ـقاعد أو االنتخـابات باسم ورقـم معيـن وحازت عـلى العـدد األكثر من ا
الكتلـة التي جتمعت من قائمت أو أكثر من القوائم االنتخابية التي دخلت
االنتـخابـات بـأسمـاء وأرقام مـختـلفـة ثم تكـتلت في كـتلـة واحدة ذات كـيان
واحـد في مـجـلس الـنـواب أيهـمـا أكـثـر عـدداً فيـتـولى رئـيس اجلـمـهـورية
تكليف مـرشح الكتلة النـيابية التي أصبـحت مقاعدها النـيابية في اجللسة
األولى جملـلس الـنـواب أكـثـر عـدداً من الـكـتـلـة أو الـكـتل األخـرى بـتـشكـيل
مـجـلس الـوزراء) في حـ ذهـبت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا (بـتـشـكـيـلـها
اجلـديد) إلى عـدم اشتراط تـكوين أو تـشكـيل الكـتلـة النـيابـية األكـثر عدداً
ــا أجــازت ذلك فـي أيــة جــلــسـة جملــلـس الــنـواب في اجلــلــســة األولى وإ
وجب الـقرار الصـادر بالعدد ( 7ومـوحدتيها  9و/10احتـادية/2022)

بتأريخ 2022/2/3.
ـتـخـصـصـ في الـقـانـون الـدسـتـوري (نـتـفق مـعـهم في ويـرى قـسم من ا
ـقصـود بالـكتـلة الـنيـابيـة األكثـر عدداً هي (الـقائـمة أو الـكتـلة الرأي) ان ا
الفـائـزة في االنتـخابـات) باعـتبـار ان هذا الـتـفسـير هـو األقرب إلى مـنطق

التنافس االنتخابي.
ا تقـدم فان مجلس النـواب أمام مسؤوليـة تأريخيـة وواجب وطني يتمثل و
تـقدم ذكرهـا سيمـا وانها واد الـدستوريـة ا بـضرورة العـمل على تـعديل ا
ا قابلة إلعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول مواد ليـست خالفية وإ
بدأ الوارد في البلـد في حالة خرق أو فراغ دستـوري مستقبالً باعـتماد ا
ادة 59 من الدستـور بان يتحقق نصاب انعـقاد جلسات مجلس النواب ا
طلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات باألغلبية البسيطة بحضور األغلـبية ا
ـبـدأ بـشــكل عـام بـدون الـنص عـلى بـعـد حتـقق الـنــصـاب وسـريـان هـذا ا
(أغــلـبـيــة ثـلـثي عـدد أعــضـاء اجملـلس) أيــنـمـا وردت في الــدسـتـور كـذلك
ادة  76والـنص عـلى مـبـدأ واضح غيـر قـابل لالجـتـهاد ضـرورة تـعـديل ا
بــان يـكــلف رئـيـس اجلـمــهـوريــة مـرشح الــكــتـلــة أو الـقــائـمــة الـفــائـزة في
االنــتـخـابـات بـتـشــكـيل مـجـلس الــوزراء في نـفس جـلـســة انـتـخـاب رئـيس
اجلمهـورية بعد استكمال إجراءات انتـخابه دستورياً وهذا يحسم اجلدل
سـتمـر منـذ سنة  2010 والى اآلن فيـما لـو تمت صيـاغة الـنص بشكل ا

دقيق وواضح في الدستور.
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دعــــا رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
باد الـكاظمي  الى استـحضار ا
الـسامية التي سار عـليها وتبناها
االمـــام عــلي بـن ابي طــالـب عــلــيه
السالم  مؤكدا ان االمام غير قابل
لــلــتــجـارة. وقــال الــكـاظــمي خالل
نارة احـتفـالية رفع الـستـارة عن ا
ــنـاسـبـة ـرقـد اإلمـام   الــثـانـيــة 

ـبـاركـة  حـضـرتـها ذكـرى والدته ا
(الــزمــان) امس (نـحن في حــضـرة
ـؤمــنـ إمــام اإلنـســانـيــة أمـيــر ا
ــبـاد وفـي مـولــده نـســتـحــضـر ا
الـسامية التي تبـنّاها وسار عليها
وتــمــسّك بــهــا) واضـاف (عــنــدمـا
يـــقـــول عــلـــيه الـــسالم إن الـــنــاس
صـنفان إما أخ لك في الدين وإما
نــظـيـر لـك في اخلـلق فــهـو يُـحـدّد
مــســاراً إنــسـانــيــاً لـفــهم الــتــنـوّع

كــمــصــدر قــوة ال مــصـدر ضــعف)
واشـار الى ان (الـتنوع فـي العراق
رجع مـصدر قوة وليس ضعفاً وا
االعــلى عـلي الــسـيــسـتـاني أرسل
رســائل الــطــمــأنــيـنــة لــلــمــجــتـمع
ــقــولــته أنــتم أنـفــســنــا) وتـابع
(أتـشرّف أن أكـون في النجف  في
ـكـان الـطـاهـر من هـنـا حكم هـذا ا
عـليّ وهنـا استُشـهد وهنـا مرقده
الــطـاهــر بـقــبّـته ومــنـارتـيـه هـنـا

احلـــوزة الــعـــلــمــيّـــة ومــراجـــعُــنــا
الـعـظـام هنـا كل شيءٍ يـنـتمي إلى
) ومـــــضى الـى الـــــقــــول ان عـــــلـيّ
(الــنـجف  مـعــقل الـلـغـة الــعـربـيـة
واألدب والــــشــــعــــر والــــكــــلــــمـــات
اخلـالـدة ومـركـز الـعلم والـفـلـسـفة
والــفــقه اإلسـالمي فــقــد انــطـلــقت
ـذاهب اإلسالميـة من هـنا جـمـيع ا
وانـبعثت جميع العلوم اإلسالمية
لـــــهــــذا يــــجـب احلــــرص عــــلى أن
تـستمر احملافظة في دورها الفريد
كـمورد لـلعلـوم واآلداب والفلـسفة
ـــدارســـهــا مـن خالل االهـــتـــمــام 
وجـامعـاتهـا ومكـتبـاتها) واوضح
الـــكــاظــمي ان (جنـف عــلي كــانت
ومــا زالت ســاحـة لــلــقـاء اجلــمـيع
عـلـى كـلـمـةٍ واحـدة كـلـمـة الـوحدة
فـحبّ واإلنــســانـيّــة وحبّ الــوطن
ان) ولفت الى ان األوطان من اإل
(هـــــنــــاك أزمــــات حــــولــــنــــا عــــلى
ــســتــويــ اإلقــلــيــمي والــدولي ا
ولـــــديـــــنـــــا في الـــــعـــــراق أزمــــات
ومـناكفات وأحياناً هناك من يريد
أن ال تــســود روح األمل بل يــعـمل
عــلى زرع الـتـردّد واإلحـبـاط وعـدم
الــثــقــة ســواء بــ الـنــاس أو مع
الــدولـة  كـمــا يـدعي انــتـمـائه الى
ؤمن  واقول ان علي غير امير ا
قـابل لـلتـجارة) واسـتطـرد بالـقول
انـه (في مــثل هــذه األوقــات يــبــرز
دور قـــــــادة اجملــــــتــــــمع عــــــلـى كل
ــــســــتـــويــــات من خـالل إرســـال ا
رسـائل األمل والدعوة إلى التآخي
والـتـعـاضـد ونـبذ الـفـ بـ أبـناء
الــــوطن الــــواحـــد مــــهـــمــــا كـــانت

االخـتالفات السياسية وتبنّي قيم
الـتـعايش واحملـبة الـتي عاش بـها
شـعـبنـا جـيالً بعـد جـيل وهي قيم
اإلمــام عـلي ومن ســار عـلى دربه)
واخـتتم الـكاظمي قـوله (أبارك لكم
ـناسـبة الـطاهـرة وأحيّـيكم هـذه ا
ـبـارك وأتـمنى عـلى هـذا اجلـهـد ا
لــــكم دوام الـــتـــوفــــيق في خـــدمـــة
الـــــــــوطن واإلنـــــــــســــــــان). ووصل
الـكاظمي الى الـنجف عبـر مطارها
الــدولي بــعـد ظــهـر أمس  يــرافـقه
األمـ العام جمللـس الوزراء حميد
وكان بـأستـقبـاله احملافظ الـغـزي  
مـاجد الوائلي  حلضـور إحتفالية
ـنـارة الـثـانـيـة رفـع الـسـتـارة عن ا
.فـيــمـا أعـلن ـؤمــنـ ــرقـد امــيـر ا
قـــسـم شــؤون حـــفـظ الــنـــظـــام في
قـدسة استـنفار الـعتبـة العلـوية ا
جــهــود مــنــتــســبــيه بــشــكل كــامل
لـتـقـد أفـضل اخلدمـات لـلـزائرين
ناسبة الـوافدين لتقد التهاني 
ـــؤمــــنــــ (عـــلــــيه والدة أمــــيــــر ا

السالم) ابتهاجاً بذكرى والدته.
وقــال رئــيس الـقــسم خــالـد أحــمـد
مرزه في بيان امس إن (قسم حفظ
الــنـظـام يــعـد الـواجــهـة الـرئــيـسـة
لـلعتبـة  وينصب عمـلنا األساسي
بــتــسـهــيل مــهــمـة دخــول وخـروج
الـزائـرين واحلـفاظ عـلى سالمـتهم
وتـــأمــ أدائـــهم مــراسـم الــزيــارة
بـــانـــســـيـــابـــيــة عـــالـــيـــة وهي من
األولـــويــات لـــديــنـــا) واضــاف ان
(مـالكــاتــنـــا عــلى أ االســـتــعــداد
لــتـســهـيل مــهـمــة دخـول وخـروج

الزائرين).  UM—…∫ رئيس الوزراء يلقي كلمة في احتفالية رفع الستارة عن منارة مرقد االمام علي عليه السالم
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ســجـــلت وزارة الــصـــحــة امس 
 3011 اصـابــة بـكـورونــا مـقـابل
شـفـاء  6171 حـالــة وبـواقع 25
ــــوقف وفـــــاة جــــديــــدة. واكـــــد ا
الـوبــائي الـيـومي الــذي اطـلـعت
عـــلـــيه (الـــزمـــان) امـس ان (عــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من  20 الــــفـــا  حــــيث  رصـــد
اصابة 3011 بكورونا في عموم
احملافظات) واضـاف ان (الشفاء
بـــلغ  6171 حـــالـــة وبـــواقع 25
وفاة جديدة) وتابع ان (اكثر من
 54 الف شـخص تــلـقى جـرعـات
ضاد في مـراكز الوزارة اللقـاح ا
ـنتـشـرة بـبغـداد واحملـافـظات). ا
رفع معظم القيود انيا  وتعتزم أ
ــكـــافــحـــة كــورونــا ـــفــروضـــة  ا
تـــــدريـــــجــــيـــــاً ابـــــتـــــداء من 20
آذاراجلــــاري. وذكــــرت وثــــيــــقـــة
حـــكــومـــيــة مــكـــونــة من ثـــمــاني
صفحات أنّه (بـحلول الربيع في

ســـــيـــــتمّ رفع  20آذار اجلـــــاري 
ـفـروضــة عـلى احلـيـاة الـقــيـود ا
االجـــتــــمـــاعــــيـــة والــــثـــقــــافـــيـــة
واالقتصادية تـدريجيا) واضاف
انه (سـتتـمـكن الـدولة من رفع أو
حتــديــد شــرط فــرض الــتــطـعــيم
لــــدخـــول أبــــرز أمـــاكـن احلـــيـــاة
االجـتـمـاعـيـة أو الـثـقـافـيـة  كـمـا
ســتـلـغـى الـقـواعــد الـتي تــشـجع
ـوظفيها الشركات عـلى السماح 
بالعـمل عن بُعد قـدر اإلمكان انه
ــــقــــابـل ســــيــــبـــــقى وضع في ا
الـكــمـامـة الـزامـيــاً والسـيـمـا في
غـلقة وسائل النـقل أو األماكن ا
والغاء شرط السعة في الصاالت
ـكن حـضور لكن ال  الريـاضـيـة 
األحـداث الــكـبــرى إال عـنــد ابـراز
شـهــادة الـتــطـعـيـم). وفي كـنـدا 
تظاهرين طردت الشرطة  آخر ا
ذد الــتــدابــيــر الــصــحــيــة الــذين
أغـلـقـوا جــسـر امـبـاسـادور وهـو
مـحور حـدودي رئـيس بـ كـندا
ـــــتــــحـــــدة  لــــكن والــــواليــــات ا
تـظاهـرين ظلـوا محتـشدين في ا

جميع أنحاء البالد.
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توقعت الـهيئة العامة لالنـواء اجلوية والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة النقل 
ــنـــاطق كــافـــة صــحــوا وانـــخــفــاض ان يــكــون طـــقس الــيـــوم الــثالثـــاء في ا
احلـرارة.وذكـر بـيان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طـقـس اليـوم الـثـالثاء
نـطـقـت الـوسـطى واجلـنوبـيـة  في مـا سيـكـون طقس سـيكـون صـحـواً في ا
ــنــطــقــة الــشــمــالــيــة صــحـــواً مع بــعض  الــغــيــوم  أمــا درجــات احلــرارة ا
فـسـتنـخـفض قلـيالً عن الـيوم الـسـابق) واضاف ان (طـقس يـوم غد األربـعاء

وال تغير بدرجات احلرارة).  ناطق  سيكون صحواً في جميع ا
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ـتدة جتـربـة سـياسـيـة عـريضـة و
فـي الزمن انه اخـتيـار بارع لـزعيم
االمــة الــكـرديــة الــرئـيس مــســعـود
الــبــارزاني) واضــاف ان (هــيــئــته
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ــأمــون لـــلــتــرجــمــة تـــنــعى دار ا
ترجـم األستاذ والنشر شـيخ ا
كاظم سعد الدين الذي انتقل إلى
جــــوار بـه في بــــغــــداد  الــــيــــوم
ـوافق لـلرابـع عشـر من االثـنـ ا
شـــبــاط  �2022اثـــر تـــداعـــيـــات
جائحـة كورونا عن عـمر ناهز الـ

 90سنة.
وبـــرحـــيـل ســعـــد الـــديـن تـــكــون
االوساط الثـقافيـة قد فقـدت علما
بــارزا قــدم الـكــثــيــر في مــجـاالت

الترجمة والثقافة والصحافة.
والراحل الكبير هو السيد محمد
كـاظم سـعــد الـدين الـشـديـدي من

مواليد بعقوبة سنة  .1932
كان مـعدله في الدراسـة الثـانوية
يؤهله لدخول  كلية الطب اال ان

الـــظــــروف شـــاءت أن يـــدخل دار
عـلم الـعالـية  ليـتخـرج سنة ا
 1953ويـتسـلم شـهـادة الـتـخرج
ـلك فــيـصل الـثـاني. بـدأ من يـد ا
ـــرحـــلــة الــتـــرجـــمـــة وهـــو في ا
علم العالية الرابعة من دار  ا
. أطـــــلق عـــــلـــــيـه لـــــقب  شـــــيخ
ـتـرجمـ أثـنـاء مـقابـلـة نـشرت ا
في جـــريــدة الــزمـــان أجــراهــا له
نـــاطق خــلـــوصي  وتـــعــزز هــذا
ـأمـون الـلــقب خالل تـكــر دار ا
لــلـتــرجـمــة والـنــشـر له في ســنـة

ترجم . ناسبة يوم ا 2013 
 عمل مدرسـاً للغـة االنكلـيزية في
ـملكة العراق وفي مديـنة جدة با
العـربـية الـسـعوديـة وأمضى 32
ـــــــعـــــــارف عـــــــامـــــــا في وزارة ا

(التربية).
وفي مجـال الصـحافـة والتـرجمة

عـمل مـحـرراً ورئـيس حتـريـر في
عــــدد مـن اجملالت مـن بــــيــــنــــهـــا
التـراث الشعـبي للـقسم  ومـجلة
الــثــقــافــة األجــنــبــيــة ومــجــلــتي

دراســـات فـــلـــســفـــيـــة ودراســات
الترجمة (بيت احلكمة)وغيرها.
لسعـد الدين  عشـرات الكتب في
التـرجمة والـتألـيف صدر الـعديد
ـأمـون لـلـتـرجـمـة مـنـهـا عن دار ا
والـنـشـر وتـوزعت بـ الـروايـات
والــدراســـات لألطــفـــال و تــاريخ
الـــــعـــــراق احلـــــديـث والـــــقـــــد
ــنــطق واألديــان والــفـــلــســفــة وا

واالجتماع
 وغير ذلك فـضال عن كتب عديدة
اخرى مترجمة من الـلغة العربية
الى االنــكــلــيــزيـة.اصــدرت له دار
ـهـمـة ـأمـون عـددا مـن الـكـتب ا ا
ـوسـوعي لـعل ابـرزهــا الـكـتـاب ا
(مـــشـــاهــــيـــر الـــعــــالم ذكـــريـــات
وحوارات)  و(كـبار الـكتـاب كيف
كـمـا نـشـيـر الى كـتبه يـكـتبـون?) 
روايـــة »األقــــربـــاء األبــــعـــدون«
لـكــارلــوس فـويــنـتس »قـصــائـد
مختارة «للوركـا وكتاب »األدب
العـربي «لـلـمـسـتـشـرق الـروسي

فيلشتنسكي.    
.والـراحل كـان يـواصل الـتـرجـمة
والـنــشـر بــرغم تـقــدمه في الـسن
وهــو عــضـــو فــاعل في الــهــيــئــة
ـأمـون وكـان االسـتـشـاريـة لـدار ا
قد حضر مؤخـرا آخر اجتماعات
الـهـيئـة في مـقـر الـدار حـيث أكد
رغـــبــتـه في نــشـــر كــتـب جــديــدة

أمون. جاهزة لدار ا

5Lłd²*« aOý vFMð WO UI¦ « ◊UÝË_«

كاظم سعد الدين 

اإلسرائـيلي في بـيان إن قـواته دخلت مع شـرطة احلدود
ــنــزل الـــذي يــقـــيم فــيه إلـى الــبـــلــدة "لــهـــدم طــابق مـن ا
اإلرهـابي محمـد جرادات".وأضـاف ان جرادات وآخرين
نفـذوا مؤخرا عـمليـة إطالق نار أدت إلى مقـتل مستوطن
يـهـودي فـي الـضـفــة الـغـربــيـة.وذكـر اجلــيش أن "أعـمـال
ــزمــعـة شــغب عــنــيــفــة" انــدلـعـت قــبل عــمـلــيــة الــهــدم ا
" الذين ألقى بعضهم قنابل شاركـة مئات الفلسطيني "

حارقة على القوات اإلسرائيلية.

{ رام الـله (أ ف ب) - اسـتـشـهـد فتـى فلـسـطـيـني يـبلغ
 17عامـا برصاص القـوات اإلسرائيلـية خالل مواجهات
قـرب جـنـ في الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة وفق مـا أفادت
االثـنــ وزارة الــصـحــة الــفـلــســطــيـنــيــة ووكـالــة األنــبـاء
الــرســمـيــة "وفـا".وقــالت وزارة الــصـحــة إن مــحـمــد أبـو
صالح قـتل فـي بـلـدة الـسـيـلـة احلـارثـيـة. وأشـارت "وفـا"
إلى أنه "اســتـشــهـد خالل مــواجــهـات" انــدلـعت بــعـد أن
"اقتـحمت" قوات إسرائـيليـة البلدة.من جـهته قال اجليش
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شـتركـة في كركوك أدت العـمليـات ا
الى تدمـير وكر مـهم لعـناصر داعش
سـتعـلن تـفاصـيل الـعمـلـية الحـقاً )
وتابـع ان (القـوات األمـنيـة مـستـمرة
في تــعـقب الـعــنـاصـر اإلرهــابـيـة في
ـنــاطق وســتــعـمـل عـلى مــخــتـلـف ا
إنـــهـــاء وجـــودهــا عـــلى أرض وادي
الــــرافـــدين الـــذي يــــرفض تـــرابه أن
يـــــدنـس من قــــــبل أقــــــدام اإلرهـــــاب
رصاد لكل من النجسة وسنـكون با

واطن يحاول العبث بأمن الوطن وا
والـنــصـر لـلـشـجــعـان دائـمـاً وأبـدا).
وأعـلن الــنـاطق بـاسم الــقـائـد الـعـام
ــســلــحــة الــلــواء يـحــيى لــلــقــوات ا
رسول الـقـبض على  8ارهابي في
أربع مــحـــافــظــات. وقــال رســول في
بـــيــــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس انه
(إسـتـنـادًا لـتوجـيـهـات الـقـائـد الـعام
ُــسـلــحــة يـواصل جــهـاز لــلـقــوات ا
مُـكـافـحـة اإلرهاب عـمـلـيـاته الـدقـيـقة

واهمة أنـها ستـكون بعـيدة عن أع
أبطالنا) وأضـاف أن (القوة اجلوية
نـــفــذت بـــواســـطــة طـــائــرات اف 16
ـــعــــلـــومـــات الـــعــــراقـــيــــة ووفـــقــــاً 
اســتــخــبــاريــة من جــهــاز مــكــافــحـة
اإلرهـــاب بــــالـــتـــعــــاون مع خــــلـــيـــة
االستهداف التابعة لقيادة العمليات
ـشـتـركــة ضـربـة جـويـة دقـيـقـة في ا
وادي زغــيــتـون ضــمن قــاطع قــيـادة
ـــتــقــدم لـــقــيــادة ـــقــر ا عــمـــلــيــات ا
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أكـدت شـركة الـنفط الـوطنـية انـها تـوفر
الـدعم لـتـنـفـيـذ خطـة السـتـكـشـاف الـنفط
يـاه اإلقليمـية للعـراق فيما والـغاز في ا
ــبــاشـرة بــالــتــنـســيق مع أشــارت إلى ا
مــقـاولـ يـحـمــلـون خـبـرة فـي عـمـلـيـات
احلـفـر الـبـحـري.وقـال مـديـر شـركـة نـفط
الـبـصـرة خـالـد حـمزة فـي تصـريح امس
إن (خـطة دعم اجلـهود االستـكشـافية في
ـيــاه اإلقـلـيـمـيـة  أقــرارهـا  لـتـنـفـيـذ ا
مـــــشــــــاريع الســــــتـــــثـــــمــــــار الـــــثـــــروة

ناطق البحرية). الهيدروكربونية با
Íd×Ð dHŠ

بـاشرة بالـتنـسيق  واضـاف انه (تمـت ا
مع مـقاولـ ثانـوي يحـملـون خبرة في
عـملـيات احلفـر البـحري) واشار الى ان
(مـعـدل الـطـاقـة اإلنـتـاجـيـة لـلـشـركـة بـلغ
في ما أكـثر من  3مـالي بـرميل يـوميـا 
بــلغ مـعـدل الــتـصـديــر بـحـدود  3مالي
و 250ألـف بـرمــيل يـومــيــا عـبــر مـوانئ
الــبـصـرة الـنـفــطـيـة) واوضح حـمـزة ان
ــدى تـأثـره (مــعـدل الــتـصــديـر يــخـضع 
بــالــتــقــلــبــات اجلــويــة شــمـال اخلــلــيج
قررات الـعربي) مؤكدا (التزام العراق 
أوبك بــلس كـان مـســاهـمـة فـعــلـيـة لـدعم
ـنــظـمـة في حتـديـد مـسـتـقـبل األسـعـار ا
ـية) واسـتـقرارهـا في سـوق النـفط الـعا
ولـفت الى ان (نفط الـبصـرة تمتـلك طاقة
ـكن اسـتـخـدامـهـا كـاحـتـيـاطي مـتـاحـة 

ـفبـركـة الـتي تـصـدر وتبث ـعـلـومـات ا ا
وتــنــشــر من قـبـل بـعض وســائل اإلعالم
لـغـايات واهـداف مجـهولـة  التي تـفتـقر
ـهـنــيـة  ومــنـهـا ـعــايـيــر ا الى أبــسط ا
تـــقـــريـــرا تـــضـــمن تـــوجـــيه إتـــهـــامــات
وإدعـاءات عامـة ومبـهمـة  وغيـر مدعـمة
بــإدلـة مـهــنـيـة وارقــام حـقـيــقـيـة  وهـذا
ـهـنـية  ـعـايـيـر ا اليـنـسـجم مع أبـسط ا
الـتي يعـرفهـا جميع الـعامـل في احلقل
االعـالمي والصـحـفي) مـطالـبـا بـ (الكف
واطـن  عن تـشـويه احلقـائق وايهـام ا
وعــدم أســـتــغالل األوضــاع الــعــامــة في
أسـتـهـداف الـقـطـاع احلـكـومي وتـضـليل
ـــفـــســدين الـــرأى الـــعــام  و حـــمـــايــة ا
ـتـضـررة مـن إجراءات أدارة واجلـهـات ا
ـحـاربــة الـتـهـريب الــشـركـة االخـيــرة  
وجتـــار األزمـــات وحتــيـــيـــد الـــتــهـــريب
لـــلــمــنــتـــجــات الــنـــفــطــيـــة في عــدد من

احملافظات ). الى ذلك 
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ـــثـــنى أحــمـــد مـــنــفي اعـــلن مـــحــافظ ا
اسـتحـصال مـوافقـة الوزارة عـلى تمويل
مـــشــاريع احملــافـــظــة.وبــحـــسب وثــائق
لـلـمـحافظ فـان (الـتـمويل كـان عـلى لـعدد
ـــثـــنى ومن مـــبـــالغ ــشـــاريـع في ا مـن ا
ـنافع االجتماعية اخملصصة للمحافظة ا
شـملت من الـرقع اإلسـتكشـافيـة النـفطـية
ـــشـــاريع تـــعـــاقـــد مع أطـــبــاء أجـــانب ا
وتـأثيث وجتـهيـزات طبـية وتـأهيل طرق

وشوارع وتنفيذ شبكات أمطار). 
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كرم رئيس مجـلس الوزراء مصطفى
ـديريـة الدفاع الكـاظمي  مـنتـسبا 
قـام بــعـمـل بـطــولي بـإنــقـاذ ــدني  ا
طـفـلـة من حريـق منـزلـها فـي منـطـقة

الشعب.
 وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(الــكــاظــمـي اســتــقــبـل في الــقــصــر
احلـــكــومي  بـــحــضــور مـــديــر عــام
ـدني الـلـواء كـاظم مـديـريـة الـدفـاع ا
فـوض كاظم رحمة ا سلمـان بوهان 
اضي عذاب  الذي تمـكن األسبوع ا
من إنـقـاذ طفـلـة بـعمـر ثالث سـنوات
من حـريق الـتـهم مـنزل عـائـلـتـها في
مـنطـقـة الشـعب  حيث بـقـيت عالـقةً
ـنــزل الـذي الـتـهـمـته ـفـردهـا في ا
النـيران).وأشـاد الكاظـمي (بشـجاعة
ـدني  وتمـكنه من منـتسب الـدفاع ا
إنــقــاذ الــطــفــلــة الــتي تــتــمــتع اآلن
ه وأثنى بصحة جيدة ووجّه بتكر
ـديـرية وهم عـلى جـهـود مـنتـسـبي ا
ـهـنـية ووطـنـية يـؤدون واجـبـاتهم 

وإنسانية عالية). 
وعجت مـواقع التـواصل االجتـماعي
بـصـورة تـظـهـر رجل االطـفـاء  وهـو
يـحـتضن الـطـفلـة الـبالـغـة من العـمر
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أعــلــنت مــديــريــة شـرطــة مــحــافــظـة
 أمس عن إلقائها نشآت  ميسان وا
ـة سـرقـة الـقـبض عـلـى مـتـهم بـجـر
أمــوال ومــصـوغــات ذهــبــيـة  خالل
عمليـة امنيـة في قضاء اجملر الـكبير

 جنوب احملافظة .
ديـريـة في بيـان  إن( مـفارز وقالـت ا
مـكــافـحـة اإلجــرام  شـعـبـة مــكـافـحـة
إجــرام اجملـر الــكـبــيــر  تـمــكـنت من
القاء القبض على مـتهم بسرقة مبلغ
قدره 30 مليـون دينار مع مـصوغات
ذهــــبـــــيــــة) من داخل إحــــدى الــــدور

السكنية.
واكــــد الـــــبــــيـــــان ( تــــدويـن اقــــواله
واعـــتـــرافه صـــراحـــة بـــالـــســـرقـــة 
وعرضه امام انظار قـاضي التحقيق
الـذي قـرر تـوقــيـفه اسـتـنـاداً ألحـكـام

ادة  443 من قانون العقوبات) . ا
دمـر سـالح اجلـو  أوكــار داعش في
ضــمن قـاطـع قـيـادة وادي زغـيــتـون 
ـــتــقــدم لـــقــيــادة ـــقــر ا عــمـــلــيــات ا
ــشــتـركــة في كــركـوك. الــعــمـلــيـات ا
وقـــالت خلـــلـــيـــة االعالم االمـــني في
بيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه (بـعد
ـوجــعـة الـتـي نـفــذتـهـا الــضـربــات ا
الـقــطـعـات األمـنـيــة وبـإسـنـاد جـوي
الســتــهـــداف أوكــار اإلرهــابــيــ في
ـنــاطق الـوعــرة والـنـائــيـة حتـاول ا
العـصابـات اإلرهابـية إيـجاد مالذات
آمنة لها في الـوديان ومناطق أخرى
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مــؤثـر لــلـعــراق إلعـادة الــتـوازن ألسـواق
الـنـفط وتعـظيم اإليـرادات الـنفـطيـة لدعم
ــوازنــة الـعــامــة لـلــبالد). بــدوره  قـال ا
وكـيل مـديـر عـام الشـركـة أحـمـد دهيم ان
(انـسحاب شركتي بتروجيانا وبترومينا
جـزئـيـا من اتـفـاقـية أولـيـة لـشـراء حـصة
يتالءم شـريـكـهم األكـبـر اكـسـون مـوبيـل 
مـع مـــضـــمـــون قـــرار مــــجـــلس الـــوزراء
بـاالسـتحـواذ الكـامل على حـصة اكـسون
مــوبــيل فـي حــقل غــرب الــقــرنــة واحـد)
وتــــابـع انه (أبــــلـغ الــــشــــركــــتــــ خالل
مـفـاوضـات عـقـدت مـؤخـرا بـ الـطـرفـ

ضــرورة االنــســحـاب أي تــعــويــضـات )
ولـــفـت الى ان (الـــعــــراق نـــصح شـــركـــة
اكــســون مــوبـــيل بــالــتــخــلي عن دعــوى
الـتـحـكـيم الـدوليـة مـقـابل االسـتـمرار في
مـــفـــاوضــات الـــشـــراء تــضـــمن حـــقــوق
) ومضى الى القول ان (األمر ما الطرف
ـــفــاوضــات جتــري زال مـــعــلــقــا  وان ا
بـالطريق الصـحيح ). فيمـا طالبت شركة
ـنتـجات الـنفـطيـة هيـئة االعالم تـوزيع ا
واالتــصـاالت بـإيــقـاف حـاالت الـتــضـلـيل
والـــتـــحـــريض مـن قـــبل بـــعض وســـائل
األعـالم. واكدت الشركـة في بيان انه (في
ـانـهـا بـحـريـة الـوقـت الـذي تـؤكـد فـيه إ
الـتـعـبـيـر ومـبـدأ احـتـرام  الـرأي والـرأى
وضوعي اآلخر فضالً عن تقبلها للنقد ا
الـهادف الى تشـخيص اخللل أيـنما وُجد
وَمــعـاجلـته وفق الـســيـاقـات األصـولـيـة
فــإنـــهــا تــدين وتــشــجـب بــشــدة جــمــيع
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التي جتتث بقايا عناصر داعـش في
حـيـثُ نـفـذ اجلـهـاز ُـدن الــعـراقـيـة  ا
عـمـلـيـتــ نـوعـيـتـ في مُـحـافـظـتي
األنــبــار وصالح أســفــرتــا عن إلــقـاء
الـــقـــبض عــلـى ســتـــة من إرهـــابــيي
ولــــفت الى ان عــــصــــابــــات داعــش)
(كـمـينـا مـحـكـمـا من قـبل الـقوات في
محافظة بابل اثمر عن إلقاء القبض
عــلى عُـنــصـر إرهــابي مُــتـخــفي بـ
) مـؤكـدا انه (بـالـتـنسـيق ـواطـنـ ا
أُلـقي مع أســايش أقـلــيم كـردســتـان 
الـــقــبـض عــلى مـــطــلـــوب في داعش
حـافظـة السـليـمانـية). في غـضون
ذلك  أوقـــــفت مـــــفــــارز الـــــشــــرطــــة
اجملـــتـــمــعـــيــة فـي دائــرة الـــعالقــات
واإلعالم بــوزارة الــداخـلــيــة  حـاالت
ابـتـزاز الـكتـروني مـارسـهـا مـبـتزون
بحق فتيات في محافظات الديوانية
والــنــاصـريــة واألنــبـار. وقــال بــيـان
امس ان (العـمـليـات جـاءت إثر قـيام
ـبـتـزين بـتـهـديـد ضـحايـاهم الـذين ا
تعرفـوا عليـهم عبر مـواقع التواصل
االجــــتــــمـــــاعي بــــنـــــشــــر صــــورهن
الشخصية مقابل الرضوخ لرغباتهم
الــدنــيــئـة أو احلــصــول مــنـهـن عـلى
مــبـالغ مــالـيــة بـحــيث قـامـت مـفـارز
اجملــتـــمــعـــيــة بـــتــأمـــ حــســـابــات
الـضـحايـا وحـذف مـحـتـوى االبـتزاز
بـتزين). الى ذلك  افاد من هواتف ا
ــصـــرع واصـــابــة مـــصـــدر امــنـي 
خـمـسـة اشــخـاص بـحـادث سـيـر في

صـالح الـــديـن.وقـــال  فـي تـــصــــريح
امس ان (حــادث ســيــر وقع عــلى مـا
وت قرب مكـيشيفة يسمى بطـريق ا
ــــا اســـــفـــــر عن مـــــصــــرع ثـالثــــة
اشـخــاص واصـابــة اثـنــ اخـرين)
ــصـــابــ الى وتـــابع انه ( نـــقل ا
ـتـوفـ الى ـسـتـشـفى وجـثـامـ ا ا
دائرة الطب الـعدلي). وكـشف مصدر
ثــــان  عن اقـــدام شـــابـــة عــــلى قـــتل
والـــدتــهــا فـي الــعــاصـــمــة.وقــال في
تصـريح امس ان (شـابة تـولد ٢٠٠٣
اقدمت على قتل والـدتها تولد ١٩٨١
بـاطالق النـار عـلـيـهـا من سالح نوع
ـا مـسـدس في مــنـطـقـة الـغـزالـيـة 
اسفر عن مـقتلـها في احلال) واشار
الى انـه ( الــقــبض عـــلى الــشــابــة
واعـتـرفت صــراحـة بـقـتل والـدتـهـا).
وتمكنت القـوات االمنية من االطاحة
ــتــهــمــ ضــبط بــحــوزتــهـم مـواد
مخـدرة في مـحـافظـة الـبصـرة. وقال
بـــيـــان امس انـه (قـــسم مــــكـــافـــحـــة
مخدرات البصـرة  القى القبض على
 17متهما ضبط بحوزتهم  مادة

الكريـستـال اخملدرة وحبـوب مخدرة
ــؤثــرات الــعــقــلــيــة وامــبــوالت من ا
إضــافـــة إلى ومـــيـــزان الـــكـــتــرونـي 
تـنـوعـة وأسـلـحة أدوات الـتـعاطـي ا

حيث  نارية من نوع كالشينكوف 
إحــالـتــهم إلى الـقــضـاء وفق أحــكـام
ادة القانونية   28مخدرات لينالوا ا

جزاءهم العادل).

ثالث سنوات قـبل أن تلتـهم جسدها
الرقيق نيران احلريق التي حاصرت
مــنــزل ذويـهــا  بــعــد ان بــذلت فـرق
االطــــفـــاء جــــهــــودا حــــتى جنــــحت
ـنــزل والـبـحـث وايـجـاد بـاقــتـحــام ا
إذ تـسـابـقت الـطـفـلـة واحـتـضـانـهـا 

خـطـواتـهم الـنــار بـالـوصـول الـيـهـا
وجتــعل من جــســد مــنــقــذهــا درعـاً
يـــحـــمــيـــهـــا مـن احلــريـق وتـــأمــ
اخــراجــهــا بـــسالم مع نــقــلــهــا إلى
ـستـشفى الـقريب بـعد أن أصـيبت ا

بحروق بسيطة.

qIŠ∫خزانات  حلفظ الغاز ف أحد احلقول النفطية
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اربيل

تهـنئـة من الـقلب لالحـبـــــــــــة بـيوم
عيد احلب

 ويــارب.. أجــعل قــلـــوب الــعــراقــيــ
باحلب عامره.
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بغداد

اسـدل الـستـار عـلى بطـولـة كأس الـعـالم لالنـدية والـتي اسـتضـافـتهـا الـعاصـمة
االماراتية ابو ظبي على مدى عشرة ايام 

ونال  فريق تـشيلسي االوربي لقب بطولـة الكأس اثر منافـسات قوية جمعته مع
ابطال العالم 

وحـصل على الـكأس الغـالي وهو محـاطا بـحماهـير قطـعت مسـافات كبـيرة جدا
ـباراة من اجل مـؤازرة فـريق بالدها وهي عـلى يـق وواثـقة مـن النـتيـجـة قبل ا

تواجدة  اصال حسبما ما اكدته لي جماهير الفريق ا
ـركز الـثـاني وهو يـقـدم اروع ملـحـمة ـيراس الـبـرازيلي عـلى ا وحصل نـادي بـا

رياضية 
ـركـز الثـالث بـعـد تغـلـبه عـلى الـهالل السـعـودي الذي ـصـري با وجاء االهـلي ا

ركز الرابع  اخذ ا
لفت بينما حصدت االمارات اللقب االهم واالقوى وهو التنظيم الرائع وا
ستوى البطولة الفيفوية ستوى احلضور  و ادارة لوجستية وفنية تليق 

كسبت الرهان مدينة ابو ظبي وحصدت ثمارا ثمينة من الفيفا 
واصبحت  ضمـن قائمة العواصم التي يـشار لها بالبنان  فـي تنظيم واستقبال

احملافل الدولية 
ـتـطـوع والـذي حـرص على مـا مـيـز هـذا التـنـظـيم الـراقي هـو جـمـوع الـشبـاب ا
تـأدية واجـبه عـلى ا وجه وهو يـأخـذ الـنصـائح ويـطبق قـوانـ الفـيـفا من دون
منة او كـلل وملل شباب صغير في العمر كبير في العمل حث خطاه على جناح
جتـربـتـه وجتـربـة بـالده في صـنــاعـة نـصــر ريـاضي من

ميز  خالل التنظيم ا
ـشـاركـة في الـوان زهـيـة رسـمـت خـارطـة فـرق الـعــالم ا
مالعب ابـو ظـبي وهي تـرسم االبـتـسـامـة عـلى مـحـيـاهـا
مستـقبلة ومودعة اجلماهيـر الكبيرة التي زارتها مؤكدة
انـهـا تـنـتـظـر ذات اجلـمـاهـيـر في مـهـمـة ريـاضـيـة دولـية

جديدة .
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بغداد

الشَعر في خصلةِ 
في قلم احلمرة

في الشمعةِ مشرّبة بالضوء
في تدفق الظالل على الظالل

ِ احلاجب في استدارةِ 
قبلة دائماً ا في حجارة اجلبهة جبهتُكِ 

في ط الوجنة اجلانبية أبداً 
في الكأس مترعة
في الكأس فارغة

رئية الالمعة في األنفاس وأشكالها ا
الذي ال يتبدد في نُسغِكِ 

ِ وأنت تقول صوتِك في بَحّةِ 
ال ال ال
أو

نعم نعم نعم
فرحاً أصغي إليك وأضطربُ 
وأجدد أمري في أن أصغي

وأضطرب
وأصغي 

نفضة في ا رميّ  نطفئ ا في عود الثقاب ا
اجلاري اءِ  في ا
اء الساكنِ وا
اءْ اء ا وا

الذي هو طلعة أخرى في إدباركِ 
آخرَ ومقدمٍ 

ُ وال يب  ُ يب ووجهٍ 
األرضيّ في نهركِ 
في جدولك األعلى:

في الشفت
في اللسان الفرحِ

 في اللؤلؤ
بها تمطّقتِ  في زيتونةٍ 

ومضغتيها 
في النواةِ
كُلّكِ أراكِ 

×
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السليمانية

ً الفـساد ا ً ومـجتـمعـ ا أن ننـسى ضـربة الـفسـاد لبـنـيتـنا إنـسانـ كن أبـداً  ال
سـتـشري في كل مـفـاصلـنـا دمر حـيـاتنـا وأبـعدنـا عن حب بـلدنـا ومـسقط ا
رؤسنا وعن بـيئتنا التي فيها آمالنا وآالمنا واألخطر من ذلك هو أن نحمل
الفساد وتـداعياته النتنة على أكتاف فـئة معينة في اجملتمع ونبر اآلخرين
ً أن يــحـدث أي فـسـاد الـذيـن يـعـيـشــون في نـفس اجملـتــمع!من األغـرب جـدا
في أية نقطة حياتية متصلة بنا دون مشاركة الكل والكل أو كبيراً  صغيراً 
في اجملتـمع مسـؤول عن حدوث أي فـساد أو خـراب أو أي خرق قـانوني أو
أي شيء آخـر من هــذا الـقـبـيل.مـســؤلـيـة حـدوث الـفـســاد تـقع عـلى الـكل ال
إن لم تـهيئ ـكن أن يـكـون فـاسـداً  اجلـزء لـسبـب بسـيط وهـو: إن اجلـزء ال
عنى آخر: حينما مساحة مناسبة لفساده في ظل صمت الباقي اآلخرين 
نصـمت إزاء ما جـري ويجـري من حولـنا من الـفساد
بـشـتى أنواعه وهـذا بـبـساطـة يـعنـى نحن شـركـاء فيه
ونـصـفيـق للـفـاسـد ونبـاركه عـلى فـسـاده.واألهم قبل
أن نكـسر الصـمت إزاء أي فساد يـجري في محـيطنا
عليـنا أن نكون مصلح رافض للفساد مع أنفسنا
وفي أسـرتـنا وفي أمـاكن عـمـلـنا اخملـتـلـفة ثـانـياً. أوالً 
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دعا نائب رئيس مجلس النواب حاكم
الـزامـلي  نـقابـة احملـامـ العـراقـي
واحتــاد احلـقـوقـيـ الـعـراقـيـ الى
ـهـنـة االلـتـزام بـأخالقـيــات وسـلـوك ا
والـتـحـرك نـحـو مـقـاضـاة االرهـابـي
وجتـــار اخملـــدرات مـــؤكــدا اهـــمـــيــة
مـشـاركـتـهمـا في رسم الـسـتراتـيـجـية
ــان في دورته الــتـي يــتــبــعــهــا الــبــر

تـعـلـقـة بـتـحـقـيق الـعـدالة احلـالـيـة ا
. وقال بـيان تـلقته ظـلومـ ونصـرة ا
(الزمـان) امس ان (الزامـلي التقى في
مكتبه النقيب ضياء السعدي ورئيس
االحتاد مـحمد نـعمـان كال على حدة 
حـيث جـرى تــأكـيـد أهـمــيـة ان تـكـون
الـنـقـابـة واالحتاد جـزءاً من مـنـظـومة
الـدولـة في رسم الـسـتـراتـيـجـيـة التي
يــتــبــعــهــا مــجــلس الــنـواب فـي هـذه

ـحاكمة تـعلقة  الدورة احلالـية و ا
االرهابيـ وحتقيق العـدالة ونصرة
ـظـلـومـ وكــشف الـفـسـاد) وشـدد ا
الـــزامـــلـي عـــلى (ضــــرورة االلـــتـــزام
بـأخالقـيـات مـهـنة احملـامـاة وتـغـليب
اجلـــانب االنــســانـي واألخالقي عــلى
ـاديـة وتــقـد كل الـعـون اجلــوانب ا
لــضــحــايــا االرهــاب واســتــحــصــال
حقوقهم الكـاملة في احملاكم  ودعوة
لـتشـكيل فـرق مـتابـعة والـتنـسيق مع
ـقاضـاة االرهابـي ـعنـية  اجلـهات ا
الــقـــتــلــة وجتـــار اخملــدرات والــرق
وغــــســـــيل االمـــــوال وغــــيـــــرهم من
ـتـهمـ بـقضـايـا خطـرة  والـترافع ا
عـنـهم فـي إطـار الـقـانــون ومـصـلـحـة
الــدولــة) داعــيـا الـى (تــنـشــيط  دور
النقـابات واالحتادات ذات الـصلة في
انضاج مقترحـات ومشاريع القوان
بـالـتعـاون مع الـلجـان الـنيـابـية كـافة
قـبلة  ـدة ا زمـع تسمـيتـها خالل ا ا
وتـفـعـيل حـضورهم الـدائم  ودورهم
في الـفعـاليات اجملـتمـعيـة احلكـومية
ــقــتــرحــات ذات الــشـــأن  وتــقــد ا
الالزمــة بــشــأن الــقــضــايــا الــتي من
شــأنـــهـــا حتــقـــيق الـــعـــدالــة واالمن
اجملــتــمـــعي واســتــعــادة احلــقــوق).
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dJð.∫رئيس الوزراء يكرم رجل األطفاء

ان يستقبل نقيب احملام »U³I²Ý‰∫نائب رئيس البر

 أحمد منفي



ا عنـدما التقيـته أول مرة قبل نصف قرن حـسبت أني أعرفه من زمان 
يـحـمـله من دفء وحـمـيـمـيـة واكـتـشـفت أنه بـصـري  األصول عـلى وجـهه
قسـمات عشـارية باسـمة وفي روحه عـذوبة آسرة وأجـمل ما فيه تـهذيبه
العـالي وصفاء قـلبه فلم أره يـوماً ساخـطاً ولم أجده حلـظة مكـتئبـاً فقد
كان الـفرح يـغمـره دائـماً واالبـتسـامـة تالزم محـياه أبـداً.إنه فـؤاد عبـدالله
تـرجم البـارع في وكـالة األنـباء الـعراقـية الشـمس الصـحفـي الهـاديء وا
(واع) معـشـوقـته وبـيتـه الثـاني حـتى أنه من فـرط ولـهه بـهـا رمى وثائق
تـقـاعـده وراء ظـهـره وعـاد إلـيـهـا وكـأنه ال يـقـدر عـلـــى الـعـيـــش بـعــــيداً

عنها.
وقـد سـنـحت الـظـروف له ولي أن نـقـيم في رومـا هـو مـراسل (واع) وأنـا
سـكـرتـيـر حتريـر جـريـدة (األيـام الـعـربيـة) عـلى امـتـداد قـرابـة عـام وكان
رئيس حتـريرها الـصديق الصـحفي والشـاعر الفـلسطـيني الراحل راضي
صـدوق وال أذكـر أو أتـذكـر أنـنـا تـبــاعـدنـا أو تـخـلـفـنــا عن مـوعـد لـقـائـنـا
قاهي األنـيقـة وأرصفـة البـهجة اليـومي في شارع (نـاسيـونالي) حيـث ا
والـزبـائن أشـكـال وأنواع وأحـالهم  احلسـنـاوات اإليـطـاليـات وجـمـيـعهن
يــغــلب الـغــنج والــدالل عـلى جــلـســاتــهن وحـركــاتـهـن وذات مـســاء مـالت
فـردات إجنليزية  فـاحمر وجهه وارتعشت إحداهن عـلى فؤاد وغازلته 
ا والـتـفت اليَّ يـسـتـمد ـفـاجـأة أو من جمـالـهـا األخـاذ ر أصـابـعه من ا
ا أحـفظه من العـون مني وأنـا من جانـبي أردت استـعراض عـضالتي 
كلـمات اجملاملة والتعارف اإليـطالية وحتدثت معهـا ودعوتها على عادتنا

كـعرب مـغـرمـ بـ(حـنـا لـلضـيف) إلى
مـائــدتــنــا لــتـنــضم إلـى قـعــدتــنــا وقـد
يهـديها الله وتشاركنا سهرتنا فأدارت
رقبـتهـا عنا وأعـطتـنا ظهـرها وغادرت
ـقهى وهي تنظر شزراً إلينا وضحك ا
الــنـادل جــولـيــانـو صــاحب الـشــاربـ
ـفــتـولــ والـعـيــنـ الــغـمــازتـ عـلى ا
خيـبتـنا وأبلـغنـا أنها طـالبـة من جزيرة
صــــقــــلــــيــــة جــــاءت إلـى رومــــا تـــدرس
مــسـرحـيـات شــكـسـبـيــر وسـمـعت ابن
الــشـمس يـهــاتف صـديـقـاً لـه ويـكـلـمه
باإلجنليزية التي يُتقنها فاجنذبت إليه
تـــبــغي صـــداقــتـه أو رفــقـــته (ال فــرق)
ا لـوجودي ولـكنه من شـدة حـيائـه ور

مـعه وقـد (ألـزم علـيه لـزمـة) تهـرّب مـنـها ولـم يتـجـاوب مـعهـا وقـد بـقيتُ
ـته فيها وهو يـتحسر ويهّز سنـوات بعد احلادثة أذكرّه بـها وأعيرّه بهز
رأسه.وفـــؤاد الــشــمـس كــمــا يـــعــرفه زمالؤه وأصـــدقــاؤه إنـــســان نــقي
وصـاحب خــلق رفــيع يـحــرص عـلـى أداء عـمــله بـجــد واتـقــان وهـو رجل
متـواضع ويـحب اخلـير وذات مـرة ثـرت عـليه وقـسـوت في الـكالم معه
وكــان رئـيــسـاً لـقــسم األخـبــار اخلـارجــيـة وأنـا أتــبـعه صــحـفــيـاً وإداريـاً
بـصـفــتي مـسـؤوالً عن شـعـبـة االنــصـات أو االسـتـمـاع اإلذاعي ألنه مـنح
ــشــاغــبــات من دون مــوافــقــتي ــنــصــتــات الــثــقــيالت ا إجــازة ألحــدى ا
ت نـفسي على ما بدر وأخجـلني اعتذاره وأسكـتني اعترافه بـاخلطأ وقد 

مني وعدنا إلى سابق صحبتنا.
ــا حــصل فـي بــغـداد وفـي دمــشق الــشــام وكــان قــد جـاءهــا ضــجــراً 
ة ولم يتحـملها قلبه سا العبـاسية من أحداث ومآس لم تُطـقها طبيعـته ا
الرقـيق وجدته بعد غيبة وانـقطاع سنوات وقد امـتدت سحابة حزن على
وجـهه وهـو الـذي كـانت االبـتـسـامـة ال تـفـارق ثـغـره وعـدنـا إلى لـقـاءاتـنـا
رة في نادي الـصحفـي السـوري الذي عـوضنا عن نادي ولكن هـذه ا
اإلعالم الـبـغدادي وأمـضـينـا أيـامـاً وليـالي كـنـا نسـتـعـيد فـيـهـا ذكريـاتـنا
شـتركـة في بـغداد ورومـا ونتـسـلى على مـا مـضى وانقـضى من حاالت ا

ومناسبات مرت بنا.
فـؤاد الـشـمـس.. رحل في بـغـداد الـتي عـاد إلــيـهـا قـبل سـنـوات وقـد لـزم

عشه األثـيـر في بيـته الـصغـيـر مع حبـيـبته ورفـيـقة دربه
زميـلتنا الناعمـة البهية منى الـشيخلي وقد هدّه تعب
الــزمـان وثــقــلت عــلــيه الــســنــوات ومـؤكــد أنه ودع
الـدنــيــا وهـو يــبــتـسـم بـرغم أوجــاعه يــرحــمه الـله
ويُــسـكـنه فـســيح جـنـانه ويــشّـد من أزر أهـله وذويه
وأصـدقائـه وزمالئه ويُـلهم (سـمـاح) وأمـهـا صـبراً

جميالً على فراقه األليم.
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وتـوجب من اجل ان نـعيـد عالقـاتـنا
مع فرنسـا تدخل رجال األدب الذين
جــاءوا الـى بــغـداد لــلــمــشــاركــة في
احتفاالت ذكرى الفـيلسوف العراقي
الكندي فلقـد تأثرت جداً من جانبي
بــخــطــابــات االســاتــذة جــاك بــيــرك
وبالشـيـر إذ اكـتـشفـت آنئـذٍ الى أي
درجة كـان شعبـنا قـريبـاً من الشعب

الفرنسي".
ويــواصل الـــزعــيم قــاسم قــائال: "إال
إنـــنـي ال أقـــول ذات الـــشيء حـــيـــال
االجنلـيـز واألمريـكيـ فمـا الذي لم
يفعله هـؤالء لكي يستـعبدوا العراق
ولــكي يـــحــكــمـــوا قــبــضــتـــهم عــلى
ثـــرواتـــنـــا? واألدهـى من ذلك انـــني
استلمت قبل بضعة ايام فقط مذكرة
تــهــددني فــيــهــا واشــنــطن بــفــرض
عـقــوبـات ضـد الـعــراق اذا تـمـسـكت
ــواقــفي. وال ادري كــيف يــعــطـون
ألنــفــســهم احلق بــاســتــخــدام لــغــة
كهذه? ان الفتـرة الهاشمية ولّت الى
غـــيـــر رجـــعــــة. وهم ال يـــدركـــون ان
ا هي كن قهرها طا جمهوريتنا ال 

نابعة من ارادة الشعب وحده. 
ـ إدوارد صعـب: هل هنـاك مـؤامرات

أخرى تهدد نظامكم?
ـؤامرة ـ عـبـد الكـر قـاسم: هـنـاك ا
األخـطـر. وهذه لـيـست مـوجـهـة ضد
ــا ضـد الــعــراق وال ضـد ســوريــا ا
فــلــســطــ بــشــكل خــاص فــهــنــاك
مؤشرات في األجواء توحي بوجود
ــــشـــكـــلـــة مــــؤامـــرة لـــتــــصـــفـــيـــة ا
الـفــلـســطــيـنــيـة تــقــودهـا الــواليـات
تـحدة األمـريكـية. وهم يـدركون ان ا
الــنــجــاح في تــنـــفــيــذهــا يــقــتــضي
الـــــــتــــــخـــــــلـص قــــــبـل اي شـيء من
ــنـاهــضـة احلــكـومــات الـتــقـدمــيـة ا
السـرائـيل. واألمـريـكيـون يـتـمـتـعون
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في ٩ شــــبـــاط ٢٠١٤  تــــلــــقــــيت من
السـيد حسـ الهـنداوي تـرجمة من
صحيفة »لوموند «الفرنسية اللقاء
األخير مع الـزعيم عبـد الكر قاسم
اجـرته الـصـحـيـفة مـع الزعـيم في 5
شــبــاط  1963قــبل  4ايــام من قــتل
الزعيم في مثل هذا اليوم  9شباط
لـلـتـاريخ هـذا النـص كمـا وردني من

الهنداوي:
 أتـعهـد عـلنـا بـأن يشـهـد عام 1963
نتخب ان العراقي ا والدة البر

بغداد:  4شباط/ فبراير  ?1963من
إدوارد صعب: 

ـاضـية أمـضيت بـعـضـاً من اللـيـلة ا
بــرفـقـة الــزعـيم عــبـد الــكـر قـاسم.
بدأت مقـابلـتي معه في التـاسعة من
مــســاء اخلــمـيـس وتـواصــلت حــتى
فـجر اجلـمـعـة فـفي حوالي الـثـانـية
عشرة ليالً كان على الزعيم قاسم أن
يـســتــقـبل مــبــعــوثـ من مــحــطـات
اإلذاعة والتلفزة الفـرنسية عبّر لهم
عن انـــشــــراحه لـــعــــودة الـــعالقـــات

الدبلوماسية مع فرنسا.
ال يـحب رئـيسُ احلـكـومـة الـعـراقـيـة
أجــهــزة الــتــسـجــيل الــصــوتــيـة وال
ضــوضـــاء آالت الـــتـــصــويـــر كـــمــا
ـــقــابـالت الـــتــقـــلـــيـــديــة يـــبـــغض ا
ستـعجلـة. أما أجوبـته فهي عامة ا
بل عـامـة جداً أحـيـانـاً. ولـقـد بدا لي
نديل صـغير متـوتراً يبـدد توتـره 
يـضـغط عـلــيه بـشـكل دائم في راحـة
يـده الــيــســرى الــتي تــسـنــد كــتــفـاً
تــعــرض لـلــشــلل مــنـذ أن اخــتــرقـته
رصــاصـــات خــصــومـه فــمـــحــاولــة
ـعـجزة االغـتـيال الـتي جنـا مـنهـا 
عـام ] 1960الـصــحـيح عـام [1959
تركت آثاراً عـميقـة عليه خـرج منها

ضعيف البدن.
القـــاته هــــذا الـــرجل الـــذي أعــــود 
لـلـمـرة األولى مـنـذ حـزيـران ?1959
ا لم يـفـقد شـيئـاً من حيـويته إال ر
إن ثـمـة جتـاعيـد تـعـتـلي اآلن جـبـهة
وجـــهـه األســمـــر كـــمـــا أن مالمـــحه
تـوحـي بـبــعض الـقــلق. قـال لي: "إن
ساعـت او ثـالثاً من الـنوم تـكفـيني
يومـياً وانا مـستـمر هكـذا منذ اربع
ســنــوات فـعــنــدمـا اســمح لــنــفـسي
بـــالــنــوم أطـــول من ذلك يـــداهــمــني
إحساس بالذنب. تنتظرني واجبات
كـثيـرة بـينـمـا عمـر اإلنـسان قـصـير

جداً".
ــعـــيــة ســمح لـي الــزعـــيم قـــاسم 
ضــابــطــ من مــسـاعــديه وبــضــعـة
مـراســلـ أجــانب كـانـوا فـي مـكـتب
ـــــكـــــتـــــبـه ان ازور قـــــسم مالصـق 
االرشـــيف الــــعـــائـــد لـــســـكـــرتـــيـــره
الــصــحـفي الــضــابط بـرتــبــة رئـيس
سعـيد نـوري. وهنـا طلب الـزعيم ان
يـــقـــدم لـــنـــا الـــشـــاي ثم تـــوجه لي
منهـمكاً في أحـاديث عن مواضيع ال

تـرابط بـيـنـهـا أحـيـانـاً. مـوضوعـاته
ــــفـــضــــلــــة هي احلــــديـث عن حب ا
ي وال ــقــربــ والــتــضـامـن الـعــا ا
ســـيــمــا عــلى الــبــؤس إضــافــة الى
الوسائل الكفيلة بتحرير الفقراء من

مشاكلهم. 
يقول الزعـيم: "أنا نفـسي منحدر من
وسط فقـير جـداً وهو مـا اعترف به
بـــكـل فـــخــر كـــان ابـي جنـــاراً وقــد
واجـهت أمي الكـثـيـر من الـضنك في
سـعـيـهـا لـكي احـصل عـلى تـعـلـيـمي
درسي. لـذلك اسـتطـيع ان اتـصور ا
ـــدرســــة في حـــيـــاة مـــاذا تـــعــــني ا
اذا انا األطفال. وهـو ما يفسـر لكم 
درسي في عجـلة لـضمـان التـعلـيم ا
لكل األطـفـال الفـقراء في بالدي ذلك
شـاق التي ألنني اريـد ان أجـنبـهم ا

واجهتها في طفولتي".
حتى تلك اللحظة كان حديثه مثيراً
لــلــعـواطف إال ان نــبــرته واســاريـر
وجـهه مـا لـبـثت ان تـغـيّـرت كـمـا لـو
انـه أخــذ بـــلـــعب دور شـــخص آخــر
اكـثــر تالؤمـاً مـعه حــيث راح يـبـدو
صــارمـاً بل مــهــدداً وهـو يــضـيف:
تانة "لكن حذار إن اقـدامي ثابتـة 
على األرض كـما ان رأفـتي ال تذهب
ـقـبـولـة. انـني ال ابـعـد من احلـدود ا
احب الـتـنـظـيـر لـكن عـنـدمـا يـتعـلق
ــســـاس بــهـــيــبـــة الــدولــة االمــر بـــا
سـنضـرب بسـرعـة وبشـدة فـنحن ال
ـساس زح عـندمـا يتـعلق االمـر با
. ان مـــا قــام بـه نــفـــر من ـــبـــاد بــا
الـــطالب قــبل ايــام حـــيث ســمــحــوا
ألنــفــســهم بـاالعــتــصــام في مــكـاتب
إدارة جامعة بغداد هو جتاوز على
سلطـة الدولة. واقـول بشكل واضح:
عـــلى الــدولـــة وال اقــول عـــلى عــبــد
الكـر قاسم. ولـذلك ارسلت مـفرزة
عـسكـريـة إلخـراجهم مـنـهـا إال انني
مع ذلـك حــــــرصت عــــــلـى ان اجـــــرد
اجلنود من االسلحة قبل ان ارسلهم
لينـصحوا صـناع الفـوضى بالعودة

الى رشدهم".
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وفــجـأة تـوقف الــزعـيم عـبــد الـكـر
قــــاسم عن الــــكالم إال ان شـــفــــتـــيه
اســتــمــرتــا في الــتــحــرك أو هــكــذا
تـبـديـتا لي كـمـا لـو انه اخـذ يـتـفوه
بكـلـمات مـوجهـة لغـيري ثم لـلحـظة
خـيل لـي ان ابـتـسـامــة مـنه أوشـكت
على االرتسـام على وجهه غـير انها
لم تــكـن في الــواقع ســوى حــركــة ال
إراديــة من فــكه االعــلى. كـان يــنــظـر
ا اكد إلي نظرة تـوحي بالـتركيـز 
لـي أن الـرجـل مـتــألم جــســديــاً كــمـا
مـعـنـويـاً. وهـنـا انـتـقل الى احلـديث
عن فرنسا قـائالً: "توجد بيـننا وب
ـكن الــشـعب الــفــرنـسي روابـط لم 
ـا في ذلك حرب ألحـد ان يفـسـدهـا 
اجلـزائـر. لـقد قـمـنـا بـسبـبـهـا بـقطع
عالقـاتـنـا مع احلـكـومـة الـفـرنـسـيـة.
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في ثـنايـا كـتب التـاريخ واألدب نـقرأ قـصصـاً وحـكايـات تـمور بـعبق
الـصـدق  واالعـتزاز بـاالنـتـمـاء الـرسـاليّ  واستـحـضـار مـا يـنـساه
زرية قـبل ان ينعم الله الـناس عادة من قـد أحوالهم وأوضاعـهم ا

عليهم باخراجهم من الظلمات الى النور .
وهـذه احلكايـات ما هي االّ مُنَـهِبات تـدفع بنا الى الـيقظـة والصحوة
من سـبات الـغفـلة والـنسـيان وذلك مـا تقـتضـيه العـبرة فـليـست تلك
آلى بالفـوائد االخالقيـة والروحية احلـكايات االّ الدروس الـتربويـة ا

واالجتماعية .
-2-

ومن تلك القصص :
قـصة ( بالل بن ربـاح احلبشي )  –مـؤذن الرسول (ص) ح ذهب

ليخطب ألخيه ( خالد ) امرأة قرشية فقال الهلها :
" نحن مَنْ قدْ عرفتم :

كنّا عبدين فاعتقنا الله  
وكنّا ضال فهدانا الله  

وكنّا فقيرين فأغنانا الله  
وأنا أخطب لكم على أخي ابنتكم ( فالنة ) 

فإنْ تنكحونا فاحلمد لله  
وانْ تُردّونا فالله أكبرَّ "

فأقبل بعضهم على بعض وقالوا :
بالل مَنْ قـد عرفتم سـابقته ومشـاهده ومكـانته من رسول الله (ص)

فزوجوا أخاه .
فلما انصرفا قال له أخوه :

يغفر الله لك  
أما كنتَ تذكُر سوابِقَنا 

ومشاهدنا مع رسول الله (ص) فقال :
" يا أخي :

صدقتُ فأنكحك الصدق "
أقول :

نـبرةُ اخلطـاب نبرةُ تـواضع كبيـر واستذكـارٍ للنـعم واأللطاف بـعيداً
عن الـتشدق واالدعاءات الـعريضـة الزائفة  ومِـثْلُ هذه النـبرة نفذت

ا تأخير . الى القلوب دو
ولم يـسـأل أهلُ الفـتـاة اخملطـوبـة وهم من قريش  –الـذين يـشمـخون

لكه ( خالد ) من األموال  بأنفسهم وأنسابهم - عما 
تهم األصـيلة ولم يـستنـكفوا أنْ يـقترن هـذا الفـتى ( االسود ) بكـر
ا صـرّح به أخـوه من تـمـسكه ذات الـشـرف الوضـاح  بل اكـتـفـوا 

باهداب دينه  ومساره في درب االستقامة .
سلمة  سلم كفؤ ا فا

واالسـتـقامـة الـسـلـوكيـة هي الـصـفـة التي البـدَّ أنْ تـكـون مُـحْرَزَةً في
اخلاطِب .

وقد جاء في احلديث الشريف : 
هُ فزوجـوه اال تـفعـلـوا تكنْ فـتـنة (اذا جـاءكم مَنْ تـرضون خُـلُـقَه وَدِينَـ

في االرض وفساد كبير) 
أما اليوم فاخلاطب ال يحتاج الى أكثر من اثبات
ـال يـغـطي كل الـعـيوب ـالـية فـا ثـرائه وقـدراته ا

!!..
سار السليم فهما بعيدان عن أمـا االستقامة وا

االذهان عند فرائس الشيطان ..!!
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ســـلـــفـــاً بـــتــواطـــؤ عـــدد مـن الــدول
العربية ولم يبق عليهم سوى خنق
سـوريـا والـعـراق. لـذا هم يـخـلـقـون
بـنـا شـتـى الـصـعـوبـات داخل الـبـلـد
بهـدف اشـغالـنا بـعيـداً عن االهتـمام
شكلة الـفلسطينيـة. وفيما يتعلق با
بـسوريـا فـانني اقـولـها عـلـناً بـانـنا
سنكـون الى جانبـها مع اول اشارة
فـهم يـسـعـون كـمـا في الـعـراق الى
تــلـــغـــيـم الــبـالد من الـــداخل. انـــني
اعـــرف اســـمــاء كـــافـــة الـــعـــنـــاصــر
اخملـــربـــة اال ان االمـــر ال يــعـــود لي
بـصـفــتي رئـيـسـاً لـلـحـكـومـة اصـدار
ا اتـرك األجهزة االمر بـاعتـقالـهم ا
ـــســؤولـــة فـي الـــدولــة كـي تـــقــوم ا
ـلــقـاة عـلى عــاتـقـهـا. بــواجـبـاتــهـا ا
نح لكل فرد فيد ان  ايضاً ان من ا
منـهم فرصة الـعودة الى رشـده فما
اعتـقده احـيانـاً مع نفـسي هو انه ال
بـــــد ان يــــــأتي ذلـك الـــــيـــــوم الـــــذي
سيـعـودون فيه الـى جادة الـصواب.
ـقدرة لكن انني أفضّـل العفـو عند ا

يجب عدم استغالل ذلك. 
وكما تـعلمـون فان عليّ مـنع عناصر
التخريب من التـقاط انفاسها. ورغم
هـذا كله ال تـتـوقف اذاعـات وصحف
بـعـض الـدول الـعــربـيـة مـن اتـهـامي
بــاالخـــتالل وحــتى اجلــنــون احلــاد
وبــالـــدكـــتــاتـــوريــة وبـــغــيـــرهــا من
االتــهــامـات. لــكـنــنـا لن نــتـرك لــهـذه
االتـهـامـات ان تسـتـفـزنـا وال سـيـما
نـحن نـعـرف أنـهـا تصـدر عن ادوات

في خدمة االستعمار. 
وهـــــذا االخــــيـــــر اوجـــــد له بـــــعض
الـوســائل يـأمل عـبـرهــا ان يـتـسـلل

الى صفوفنا.
ـ إ. ص.: ســـيــادة الـــرئــيـس مــضت
ســنــتـــان مــنــذ وعــد الـــعــراقــيــ

بــــدســـتــــور دائم وبــــانــــتـــخــــابـــات
جلس تـشريـعي. اين وصلتم في و

شاريع? اجناز كل هذه ا
ـ ع. ك. ق.: أحتدى أن يُذكر لي مثال
واحد عن تعهد قطعته ولم التزم به.
فــفـي يــوم من االيـــام وكــان ذلك في
 11حــزيــران  1959خالل مـــؤتــمــر
ـقراطـيـة الذي انـعـقد الـشبـيـبة الـد
في بـــغــداد قـــطـــعت وعـــداً بــبـــنــاء
(مـديــنــة الــثــورة). آنــئــذ اعــتـبــرني
كثيـرون مجرد حـالم وطوباوي. لكن
اجلميع اليوم بامكانهم الذهاب الى
ـديـنـة الـلـطـيـفـة الـتي يـعـيش هـذه ا
فــيـهـا ثالثـمــئـة وخـمــسـون الـفـاً من
الـســكـان جــمـيـعــهم من ذوي الـدخل
احملدود. وقريباً سـتكون لها حدائق
عــامــة وشـوارع مــبــلـطــة ومــســــبح
دارس كـبـيـر. وفـيـهـا اآلن عدد مـن ا
ومـســتـشـفى ومـسـتــوصـفـات بـنـيت
ــنــازل. وهـذا بــالــتــزامن مع بــنــاء ا
لـــيس كل شـيء. هــنـــاك ايــضـــاً ســد
دربـــنــــدخـــان االروائـي الـــذي كــــلف
الــدولــة  26مــلـــيــون ديــنــار واتــرك
الـــكـالم عن الــــطـــرق والــــســــاحـــات
ـــصـــانع والـــنــصـب والـــعـــمــران وا
احلــــــديــــــثــــــة واالصـالح الــــــزراعي

وغيرها.
 وكل هــذا بـــهـــدف اشــاعـــة الـــرفــاه
االجتـمـاعي. اننـا ال نعـادي االغنـياء
ـعـاونـتنـا في مـا دامـوا مـسـتـعـدين 
ـسـتـوى سـعـيـنــا الـهـادف الى رفع ا
االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي لـلـفـقـراء.
امـا فـيـمــا يـخص الـدسـتـور فـانـني
اتــعــهـــد اآلن عــلــنــاً بـــان جلــنــة من
اخلـبــراء سـتـشـكل في نــهـايـة شـهـر
شـــبـــاط  ?1963لــــتـــكـــلف بـــإعـــداد
مـــشـــروعـي دســتـــور دائـم وقـــانــون

انتخابي جديد.

وســنــضع حتت تــصــرفـهــا من اجل
ذلك نــصــوص عــدد من الــدســاتــيـر
االجـــنـــبـــيـــة ومـــنـــهـــا الـــنـــصــوص
ـانـية والـفـرنسـية الـسويـسـرية واال
ـــصـــريـــة والـــســــوريـــة. وفي كل وا
األحــوال أنـــا أتــعــهـــد عــلـــنــاً أمــام
الـشــعب بـان يــكـون عـام  1963هذا
عـــام والدة اجلــمـــعـــيـــة الــوطـــنـــيــة

العراقية.
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صــار الــوقت مــتــأخــراً حــيث كــانت
عـقـارب الـسـاعة تـشـيـر إلى الـثـانـية
فـجراً إال ان الـزعـيم قـاسم بـدا كمن
يـشــعـر بــحــاجـة قــويــة لـلــتــكـلم عن
مــنــجـــزات ثــورته. وعــنـــهــا حتــدث
طــــــويـالً. انـه يـــــــرفـض تـــــــهـــــــمــــــة
الدكـتاتـوريـة التي تـوجه له ويشـعر
بـسـرور ان يـرى من يـسـتـمع له وقـد
ــا يــقــوله. عــلى أيــة حـال اقــتــنع 
بـإمـكـانـنـا ان نـتـصـور مـا نـشـاء عن
هـذا الـرجل الـذي أعـلـنت الـصـحـافة
الــدولــيــة والــعـــربــيــة مــراراً طــوال
ـــاضــــيــــة عن الــــســـنــــوات األربـع ا
سقوطه الـوشيك بينـما هو عرف ان
يـصــمـد في مـوقـعه بــيـد ان الـزعـيم
قـاسـم لم يـعـد ثــوريـاً فـلــقـد وجـدته
واقــعـيـاً مــؤمـنـاً بــرسـالـته ويــتـمـتع
بطريـقة تفكـير راجحة واكـثر تطوراً
من تـلك الــتي يـتـمـتع بـهـا كـثـيـر من
زعـماء الـدول الـعـربيـة سـواء الذين
يــنــظــرون له نــظـرة حــقــد او نــظـرة
شــفــقــة.كـــانت الــســاعـــة قــد بــلــغت
الرابعـة وخمسـة واربع دقـيقة من
ذلك الــفـجــر الـذي بـدأ يــطل عـلــيـنـا.
عــنـدئــذ وجــدت ان األوان قـد آن كي
انـصرف. اسـتـأذنت الـرجل فـمدّ لي
يـده مصـافـحاً وهـو يـقـول: "سلّم لي

طبعة في اجلريدة". على عمال ا
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اعــلن احتـــاد األدبــاء والــكــتــاب في
مـحــافـظـة ذي قـار عـن حـصـول عـدد
من أعـــــضـــــائه عـــــلـى ١٥ جـــــائــــزة
اط  األدبـيـة واكد ان خـتـلف اال
عددا منهم حـصل على ثالث جوائز

من تلك اجلوائز منها. 
وقال رئـيس احتاد األدبـاء والكـتاب
بـاحملـافظـة عـلى الـشـيـال لـ(الـزمان)
ان (اعـــضــاء االحتــاد تــمـــكــنــوا من
احلصـول على ١٥ جـائزة خالل عام
حيث تمـكن األديب نعـيم عبد ٢٠٢١
مهـلهل احلـصـول على ثالث جـوائز
وهي جــائـزة الــروايـة الــعـربــيـة في
تـــونس عن روايـــته جــنـــود حــروب

كـــوكب الـــشــرق وجـــائــزة الـــطــيب
ـيـة لـلـكـتـابـة األدبـية / صـالح الـعـا
اجلـــــائــــزة األولـى فــــرع الــــروايــــة
بـــاالضــافـــة الى جــائـــزة الــقـــائــمــة
الــطـــويــلـــة جلــائـــزة الــشـــيخ زايــد

للكتاب / فرع اآلداب). 
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ـــســرحي واضـــاف (كــمـــا حــصل ا
عمار سيف عـلي جائزة أفضل نص
مـسـرحـي لـلـكـبــار شـفت ودلـيت في
مـهـرجـان ابـابـيل اإللـكتـروني االول
الدولـي وتمـكن األديب مـحمـد عـبد
اخلضر احلسيناوي احلصول على
ــركـــز الـــثـــالث بـــجـــائـــزة الـــنــور ا
الــــســــابــــعـــــة  لالبــــداع عـن نــــصه

قـبرة).واضـاف (بالـنسـبة جلـائزة ا
ـسرحـية تـمكـنت سحر النـصوص ا
الـــشـــامي احلـــصــول عـــلى جـــائــزة
أفـضل نص مــسـرحي في مــهـرجـان
غرب بدع الذي أقيم في ا التلميذ ا
عن نص األطــفــال نــصــيــحــة غـراب
وكذلـك جائـزة أفـضل نص مـسرحي
ـــركــز الـــثـــالـث في مـــهـــرجــان فـي ا
أبــــابـــــيل الــــدولـي  عن نص انــــوار
الــبــابــلي فــضال عن جــائــزة أفـضل
نص مسرحي فـي مهرجـان أساليب
بـرعـايـة وزارة الــريـاضـة والـشـبـاب
عـن نص عـــالم إفـــتـــراضـي فـــيـــمــا
حـصل األديب صـبـاح مـحسـن كاظم
جــائـزة أفــضل مــؤرخ عـراقي ٢٠٢١

ـنـتـدى الـعـراقي الـثـقـافي بـغداد  ا
ةومـجـلـة اآلداب مـجــلـة الـبـنـفــسج 
والـــفــنـــون وجــائــزة أفـــضل مــؤرخ
عـراقي مـنـحـت من فـلـسـطـ  بـعـد
مصر).واستدرك الشيال ان (األديب
ـركز حـيـدر الـهـاشـمي حـائـز عـلى ا
األول عـربـيـا في  مـسـابـقـة الـقـصة
القصيرة جدا  عنوان النص سرقة
 ضمن فعالـيات وكالة خـبر الدولية
بنسختها السابعة _العراق وحائز
ــركــز الــثــالث في مــســابــقـة عــلى ا
ـاغـوط في القـاهـرة لـلنص مـحمـد ا
). مشـيرا الى سـرحي وطن طـار ا
ان (هـــنـــاك الـــعـــديـــد من اجلـــوائــز

األخرى ).

عطيات ترجح نسبة اعتيادية. فنحن ا
لم نـلـتق . ولـسـنـا من مـديـنـة واحـدة .

ولم تضمنامراحل دراسية .
واالهم من كـل ذلك  ان كال مــنـــا يــقف
على ضـفة نهـر السـياسـة بشـكل يقابل
االخـر.نـقف عـلى ضـفـتي الـنـهـر بشـكل
متقابل  واجتنب القول بشكل مختلف

.
ـضـائق لـكن ابـو هـمـام عـبـر كل هـذه ا
مـــتــوجــهـــا نــحــو فـــضــاء اخــوي راق

ودافئ.
وتـلك نعـمـة قـد احـسد عـلـيـها . لـكـنـها
تـشــكل امـانـة ثــقـيـلــة احلـمل  لــكـنـهـا
مــسـؤلــيـة . فــمـحــبـة االخــرين دين من
جهة  وتتطلب احلفاظ عليها من جهة
ثـانــيـة.كـنـت احـاور نـفــسي بـيــنـمـا فم
السـيد نـاظم يـلهج بـعبـارات التـرحيب

الطاغي.
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في مـشـهـد كـهـذا دخـلـنـا بـيـته الـعـامـر
ــفــاجـأة .لــنــكـون  كــمــا اقــدر  امـام ا
الثـانية. وحـسنـاً فعل .حـزمة من رفاق
الــســيــد نـاظم . يــتــصــدرهم الــدكــتـور
حسان عاكف العاني  العضو السابق
كتب السياسي للحزب الشيوعي في ا
العـراقي . والرفـيق ابو رفل . والـرفيق
ابو عـادل. جتـدد التـرحيـب. ولم يخـلو
الــــلـــقــــاء من نـــقــــاش ســـيــــاسي كـــان
تبادل ابرز ما فيه. وتخلل التوضيح ا
ذلك رشـقــاتـمن بــعض مـا حـفــظـتُه من

شعر وجداني .
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وكما اعـتدت عـليه  صحـبت مجـموعة
من مؤلفاتي .

 وابـرزهــا اجـراس الـذاكــرة. وبـصـوت
الفـت  كـــــانت االجــــــراس تـــــقـــــرع في

فضاءات خضراء واعدة.

انــهــاعـالقــة عــائــلــيــة وثــيــقــة . وذكــر
الـتـفـاصـيل . امـام الـدار الـتي قـصـدنـا

توقفت سيارتنا.
وغـادرت هي وسـائـقـهـا. وبـطـرقـة باب
خفيفة اطـل صاحب الدار. ومعه اطلت
ابــتـســامـة صــادقـة وجــرفـنــا سـيل من

الترحيب الطاغي.
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ـفـاجـأة االولى اكتـشـفت عمق وكانت ا
وسـعـة احملبـة الـتي يـكـنـهـا لي الـسـيد
ابـو هـمــام . تـوقـعت قــدرا من مـشـاعـر

محبة. لكن لم اتوقع هذه النسبة.
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من باب داره الـعـامرة  اقـلـتنـا سـيارة
السيد احسان شمران الياسري .

 صـحب مـعه حـفـيـديه الـرائعـ . وفي
الـــطــريق كـــان الــســـائق  وابـــوزيــنب

يناديه السيد  صامتاً بشكل الفت.
وتلك صـفة مهـنيـة صحيـحة. اعـجبني
بخالف معظم الـسواق  ومنهم سواق
ا التاكـسي الذين يحـشرون انفـسهم 
يـــدور بـــ الـــركـــاب.   وفي الـــطـــريق
سـالت الــصـديق ابـا زيــنب عن عالقـته
بــالـســيـد نــاظم الــيــاسـري. اوضح لي

نعيم عبد مهلهل

والفصل والفقر والتهجير.
هــذا من جــانب امـا  االجتــاه االخـر
وهو االهم وهـو ان ال يكون اهـتمام
احلزب فقط بالـقيادات  صحيح أن
فــقـدانــهم خـســارة كـبــيـرة يــصـعب
تـعـويـضـهـا لـكن احلـزب الـشـيـوعي
لــيس حـــزبــا لـــلـــمــراتب  شـــهــداء
احلزب يجب ان يـكونوا مـتساوي
فال يعقل ان يقـدم عضو في احلزب
الـشيـوعي حـيـاته من اجل القـضـية
وتـهـمل عـائـلـته ويـنـسى ذكـراه.ألنه

لم يكن قياديا
ـــهم في هـــذا االســتـــذكــار هــو ان ا
نــكــون بـقــوة وثــوريــة فــهـد وسالم

عادل.

صــديق) و(ســاسـون  دالل)- يــقـول
احــــد رجــــال الـــديـن لــــلــــســــفــــيـــر
الـبريـطـاني بعـد اعـدام فهـد ورفاقه
بعـد اعدام قيـادة احلزب الـشيوعي
الـعــراقي دخل احلـزب الى بـيـوتـنـا
(يـقـصـد انـتـمـاء ابـنـاء رجـال الدين
الى احلـزب الشـيـوعي) بـعد 1963
واســـتــشـــهــاد سالم عـــادل ورفــاقه
نبر بأن يقول احـد اخلطباء علـى ا
الشيـوعي كـانوا يقدمـون حياتهم
من اجل قـضـيـتـهم وهم ال يـؤمـنون
بــوجــود جــنـــة تــنــتــظـــرهم وانــتم
تنتظـركم اجلنة وال تفعـلون مثلهم!
كان الشيوعي في العراق  ال يتوقع
ـوت واالعـتــقـال والــتـعـذيب غـيــر ا
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اقامت محليـة احلزب الشيوعي في
الــبــصــرة  الــيــوم االثــنــ جــلــسـة
اسـتـذكـار لـيـوم الشـهـيـد الـشـيوعي
حتت شـعــار ( لـيـكـن يـوم الـشــهـيـد
الشيوعي حافزا للدفاع عن مصالح
الـكــادحـ وعـمــوم ابـنــاء الـشـعب)
وكـان هنـاك مـعرضـا لـصور شـهداء
احلــزب في الــبــصــرة ثالثــة مــنــهم
كانوا من اعز اصدقائي وهم (ياسر
خضير احمد- عبد الله احمد عبود
- ولــيــد حــنــون حــســ الــسالمــ
خــلف)  واثــارت في هــذه الــذكــرى
الــــشـــــجـــــون فـــــكــــتـــــبت عـن هــــذا
ــاذا يـــكــون احلــزب االســـتــذكـــار:-

الشيوعي حزبا للشهداء?!
اذا يـفتـخـر  الشـيوعـيون ال اعـرف 
بـإن حـزبـهم هـو حـزب الـشـهداء! لم
نـسـمع بـإن هنـاك حـزبـا في الـعراق
او الـــدول الـــعـــربـــيـــة او حـــتى في
الـعالم يـقدم شـهـداء ويفـتخـر بذلك!
ماذا فـعلوا الشـيوعيـون في العراق
حـتى يـسـتـحـقـون االعـدام او الـقتل
وحــتـى االعـتــقــال ? وحــدث ذلك في
تـسامح) وفي لـكي (ا ظل الـنظـام ا
ظل (اجلمهوريات القومية البعثية)
أنـــني أرى ان اعـــدام فـــهــد ورفـــاقه
وقــتل سالم عــادل ورفـاقه ال يــوجـد
لها اي مبررا او مسوغا قانوني او
اخالقي  ان تـصـفيـة قـيـادة احلزب
(اخلــمـسـة) طـبـعـا يـتم جتـاهل ذكـر
القيـادي اليهوديـان الذين اعدمهم
ـــلــكي (يــهـــوداابــراهــيم الــنــظــام ا
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كن احلصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ واصفات والشـروط التي  وجب ا  .©Âu¹ π∞® eON&

قـدره (٢٥٠٫٠٠٠) دينار (مـئتـان وخمسـون الف دينار الغـير ) غيـر قابل لـلرد فعـلى اجملهزين اخملـتص
شاركـة تقد عروض بالـدينار العراقي  (مع مراعـاة ترقيم صفحـات هذه العروض) ويكون الراغـب با
دة التقل عن (١٢٠ يوم) مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة (١٫٤٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي (مليون نافذاً 

علومات التالية:-  واربعمائة الف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتسلـم الى استعالمـات الشركـة بأغلـفة مغـلقة ومـختومـة مثـبت عليـها رقمي االعالن والـطلبـية في مدة
ناقـصة اجـور نشر ?Ø≥Ø±∂® ÂuO≥≥∞≥© ويتحـمل من ترسـو علـيه ا  dN?E « b?FÐ © …b?Š«u اقصـاها الـساعة ®»

االعالن  .. مع التقدير . 
 ≠∫ WEŠö

ـــــــــــــــــــــــــ
١- يتم تقـد العروض وفـقاً للـوثائق القـياسية وفي حـال عدم التـزام مقدم الـعطاء في تـطبيق الـوثيقة

ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٣- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 
ساهم في الشركة او الشركات فـوض او احد ا ٤- تقدم التامينـات االولية باسم الشركة او مديرها ا

وجب عقد مشاركة. 
ناقصـة التواجـد في مقر الشـركة حلضور ـشتركـ في ا ـثلي الشـركات واجملهزين ا ٥- بإمـكان كافة 

ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
٦- في حـالة وجـود مخـالـفات من قـبل اجملهـزين تـوجه االنذارات من الـقسم الـقـانوني في شـركتـنا دون

الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 

٧- تـصـادر الـتأمـيـنات االولـيـة للـشـركـات في حالـة عـدم االسـتجـابـة للـمـراسالت اثـناء الـدراسـة الفـنـية
والتجارية للطلبيات. 

ـصارف ٨- تـقـدم الـتـامـيـنـات االولـيـة عـلى شـكل ( خـطـاب ضـمـان او صك مـصـدق او سـفـتـجـة ) ومن ا
نصة االلكترونية وان قدم داخل ضمن ا عتمدة العراقـية داخل بغداد على ان يكون خطاب الضمـان ا ا

ركزي). نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن ا
٩- ال تتم مطالـبة شركتنا بكـتاب تسهيل مهمـة من الكمارك وكذلك الضريـبة واجازة االستيراد اخلاصة

واد الى شركتنا. ادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال ا با
واد من ثـبـتة اعاله السـبـاب تتـعلـق باخـراج ا ـطـالبـة بـاي تمـديدات لـفـترات الـتـجهـيـز ا  ١٠- ال تتم ا

وانئ. ا
 ١١- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠ % من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.
www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٢ 

  ١٣- يتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
ـرة واحـدة خالل السـنـة من الـشركـات الـعراقـية  ١٤- يتم اسـتـقطـاع مـبلغ (٢٥٠٠٠) الف ديـنـار عراقي 

الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
دى الزوراء ١٥- سـيتم نشر االعالن في صحـيفة الصبـاح احلكوميـة + صحيفتـ من االتي (الزمان ا
سـتقـبل العراقي شـرق الشـرق العـراق االخباريـة كل االخبـار ا الـصباح اجلـديد الـبيـنة اجلـديدة ا

واطن النهار الدستور العدالة العالم). ا
قـدمة للـعطاءات سـواء كانت عراقـية او اجنـبية او نـاقصة عـلى احدى الشـركات ا ١٦- في حـال رسو ا
عـربيـة يـتم تـوقـيع الـعـقـد في الـقسـم القـانـوني في شـركـتـنـا وبخـالفه تـلغى االحـالـة ويـتم اتـخـاذ كـافة

االجراءات القانونية بحقها.
قدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة (١٠ %) ستجيبة ا ١٧- تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض ا
ـنـتج الـوطـني (الـعـام ثم اخلاص) اي ـبـالغ يصـار الى تـفـضـيل ا لـلمـنـتج احملـلي وفي حـالـة تـسـاوي ا

نتجة للمنتوج الوطني. االحالة على الشركات ا
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ؤهـل 1- يـسر (شـركـة احلفـر العـراقـية -  شـركـة عامـة) دعوة مـقـدمي العـطـاءات ا
وذوي اخلبرة لتقـد عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ (تقد خدمة تفكيك وحتميل ونقل
وتفريغ ونصب معدات جهاز احلفر IDC-34 من موقعها احلالي في ساحة التأهيل

ZBI - الى موقعها اجلديد في حقول ميسان النفطية) .
ـاليـة ضمن 2- تتـوفر لـدى (شركـة احلفـر العـراقـية / شـركة عـامة) الـتخـصيـصات ا
وازنة التشغيلية وتنوي استخدام جزء مـنها لتنفيذ اخلدمات (تقد خدمة تفكيك ا
وحتميل ونـقل وتفريغ ونصب معدات جهاز احلفر IDC-34 من موقعها احلالي في

ساحة التأهيل ZBI - الى موقعها اجلديد في حقول ميسان النفطية).
3- بإمـكـان مـقـدمي الـعـطـاءات الـراغـبـ في شـراء وثـائق الـعـطـاء بـالـلـغـات (الـلـغة
الـعربـيـة) بـعد تـقـد طـلب حتـريري الى (شـركـة احلـفر الـعـراقـية - شـركـة عـامة في
ستردة محافظة البصـرة - الزبير- البرجسيـة) وبعد دفع قيمة البيع لـلوثائق غير ا
الـبـالـغة (100,000) مـائـة الف ديـنـار عراقي. بـامـكـان مـقـدمي العـطـاء الـراغـب في

ب في اعاله.  علومات على العنوان ا زيد من ا احلصول على ا
4- اخر مـوعد لتـسليم الـعطاءات الى الـعنوان االتي (مـقر شركـة احلفر الـعراقية في
وعـد احملدد هو الـبصـرة - الزبـير - الـبرجـسيـة - مقـرر جلنـة فتح الـعطـاءات) في ا
ـصادف 2022/2/28 الـسـاعـة الـثــانـيـة عـشـر ظـهـرا) وسـوف تـرفض (يـوم االثـنـ ا
ـثلـيهم ـتأخـرة وسيتـم فتح الـعطـاءات بحـضور مقـدمي الـعطاءات او  العـطاءات ا
الـراغب بـاحلضور في الـعنوان االتي (الـبصرة - الـزبير - الـبرجسـية - مقـر شركة
احلفـر العـراقية - جلـنة فتح الـعطـاءات) في الزمان والـتاريخ (الـساعة الـثانيـة عشر
ـصادف 2022/2/28). يـجب ان تـتـضمن الـعـطـاءات ضـمان ظـهـرا من يـوم االثنـ ا
ـبلغ (4.752.000) الـعـطـاء (خطـاب ضـمـان مصـرفي او صك مـصـدق او سـفتـجـة) 

اربعة مالي وسبعمائة واثنان وخمسون الف دينار عراقي.
صادف 2022/2/24. ناقصة يوم (اخلميس) ا  5- اخر موعد لشراء وثائق ا

6- في حـالة مصادفة يـوم الغلق عطلـة رسمية يكـون اليوم التالي مـوعد الغلق الذي
يكون فيه دوام رسمي ويكون موعدا لفتح العطاء.

ــدة (12) اثــنــان عــشــر يــوم تــبــلغ 7- الــكــلــفــة الــتــخــمــيــنــيــة لــتــنــفــيــذ االعــمــال 
(158.400.000) مائة وثمانية وخمسون مليون واربعمائة الف دينار عراقي.

ا تتطـلبه الوثـيقة القـياسيـة بكافة اقـسامها 8- في حالة عـدم التزام مقـدم العطـاء 
فانه سيتم استبعاد عطاءه.

ـطـلـوبـة (الـسـيـولة 9- يـتم اسـتـبـعـاد الـعـطـاء الـذي لم تـرفق به مـعـايـيـر الـتـأهـيل ا
ـوجب وثائق ـقدمـي العـطاء (ورقـة بيـانـات العـطاء)  الـنقـدية) الـواردة بتـعـليـمات 

ناقصة. ا
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على سطح بيتنا في
الناصرية في صيف العام
  1957 الـــــظــــاهــــرون في
: أخي الصورة من اليم
الشهيد سمير عبد القادر
وصلي وأخي مصطفى ا
سعد عبد القادر مصطفى
وصلي وأنا والشهيد ا
خالد األم الواقف الى
اليسار. (من ارشيف

العائلة أرسلها لي أخي
سعد عبد القادر مصطفى

وصلي). ا

◊U³ý ±¥ w «dF « wŽuOA « bONA « Âu¹ w

بزيارته في مديرية الضمان اإلجتماعي فرع الناصرية حيث
كـان الـشـهيـد مـديـرها. رأيـت عنـده زمـيـلنـا األخ فـلـيح حسن
الــذي تــخـرج قــبــلي بــسـنــتــ في الــعـام   1969مـن كــلــيـة
اإلقــتـصــاد والـعــلـوم الــسـيــاسـة- قــسم اإلقـتــصـاد وكــانـوا
يـتـكـلــمـون بـصـوت خـافت فـهـمت حـيـنـهـا انه حـديث سـري
وخـاص وحينهـا شربت الشاي الـذي طلبه لي الشـهيد خالد
بـسرعة وخرجت من الدائـرة الى لقاء أخي سعد الذي وصل

للتو بالقطار من بغداد إلتمام معاملة التقاعد. 
dO³  »«dG²Ý≈

فـي خـريف الـعـام  1971زارنــا أخ الـشـهــيـد خــالـد وصـديق
رحوم وليد في بيتـنا باألعظمية. كان ظاهرا على الـطفولة ا
رة سوف لن وجـهه قلق كبير وحزن وقال حينها :"في هذه ا
يــخـرج خــالـد من الـســجن حـيــا". أصـابــنـا أنــا وأخي سـعـد
اضـطراب واستـغراب كـبيرين لـكلمـات وليد وكـأنها صـاعقة
وقـعـت فـوق رؤوسـنـا. أخـذنـا نـهـدىء من روعه ونـسـأله عن
امـكــانـيـة احلـصـول عــلى مـسـاعـدة أبــو نـاديـة زوج اخـتـهم
رة من الـكبيرة قال ولـيد وقتذاك: ال يتمـكن أبو نادية هذه ا
كن تـقد أيـة مساعـدة ألن مدير األمـن العام نـاظم كزار ال 
الـوصـول الـيه ويعـمل من أجل إبـادة الـشـيوعـيـ والـبطش
ـسـلح- تـنـظـيـم الـقـيادة بـهم وخـصـوصـا جـمـاعـة الـكـفـاح ا

ركزية في احلزب الشيوعي العراقي.  ا
اعـتقل الشهيد خالد في خريف العام  1971من قبل جالوزة
مـديـريـة أمن الـنـاصـريـة وعلـى رأسهـم  العـقـيـدعـبـد الـعـزيز
احلــديــثي مــديــر امن الــنــاصـريــة في ذلـك الـوقـت في نـادي
. بعـدهـا أرسل الى قـصر الـنـهايـة في بـغـداد حيث ـوظـفـ ا
نهجا. أصيب جسمه على قاموا بتعذيبه تعذيبا همجيا و
اثـر ذلك بالـهزال وهـو باألسـاس ضعـيف البـنيـة وال يتـحمل
الـتـعـذيب أصال. وبـسبب ظـروف اإلعـتـقـال الصـعـبـة أصيب
ستـشفى. سمعت رواية بـالغانغـرينا ونقل على أثـرها الى ا
رحـوم أستاذ سعـد احلران شاهد من األخ رعـد سعدون أن ا
ـــســـتـــشـــفــيـــات وهـــو مـــصــاب خـــالـــد األمــ فـي احــدى ا
بـالغانغرينا ومرمي على السرير دون عناية. بعدها نقل الى
قـصر الـنهـاية حيـث استشـهد هـناك وقـاموا برمـي جثته في

حوض مليء بحامض النتريك (التيزاب).  
كـان الـشـهيـد خـالـد األم يـتـمـتع بأخالق عـالـيـة وأنيق في
هـندامه كـان يـخيط جـميع بـدالته الشـتويـة والصـيفـية عـند
خـياط  مـشهـور في بغـداد وهو وليـد متـاب في منـطقة رأس
الـقرية في شـارع الرشيـد (كان سعـر خياطـة البدلـة الواحدة
آنــذاك  20ديــنــارا عـراقــيـا وهــو مــبـلغ يــعــادل نـصف راتب
مـوظـف يـحـمل شـهـادة جـامـعــيـة). هـذا من جـهـة ومن جـهـة
أخـرى فـهو انـسان مـثقف ويـكتـب الشـعر احلـر. نشـر بعض
من قصائده في اجملالت الدورية في بغداد والقسم األكبر لم
يــنـشــر. جــمع الـشــهـيــد خــالـد بــ الـثــوريــة والـســريـالــيـة
والـرومانـتيـكية  بـاإلضافـة الى روح النـكتة والـدعابـة ولهذا
ــا عـلى ــتــلـقي اليــضــجـر مـن أحـاديــثه وإ فــإن اإلنــسـان ا

العكس يتفاعل معها وينسجم معه.  
رحم الله الشهيد خالد األم وأدخله فسيح جناته. 

ي وباحث اقتصادي { أكاد

تـصمـيم تشـكيلي جـميل يـساهم فـيه فنـانون تشـكيـليون من
رحـوم اسمـاعـيل فتـاح التـرك الذي ـديـنة وفي مـقدمـتـهم ا ا
كـانت عائـلته تـسكن الـناصريـة وقتـذاك ويزورهـا في العطل

الصيفية اثناء دراسته في ايطاليا. 
كـان خالد وأخي سمـير وأصدقائـهم مثل فؤاد صالح وأخيه
نـــهــاد عـــبـــد الــله حـــســـوني صالح رشـــيــد رزاق رشـــيــد
ـرحــوم كـمـال الـسـيـد طـالب وآخــرين ال أتـذكـر أسـمـائـهم وا
يـتـسـامـرون في خـيـمـة وكـوخ صـيـاد الـسـمـك عـبـد احلـس
الــواقع عـلى ضــفـاف نـهــر الـفـرات في الــنـاصـريــة. يـقـرأون
الـكـتب واألشـعار الـثـوريـة ويعـزف كـمـال السـيـد طـالب على
الــعـود في حـ يـنـشــد اآلخـرون مـخـتـلـف األغـاني الـثـوريـة
بـصوت منخـفض حتسبا من وكالء األمـن اللذين أدركوا سر
لـقـائهم واجـتـماعـهم وكـان هذا فـي أواخر سـنة  .1962بـعد
انـقالب  8شــيـاط  1963اعــتـقل كل مـن أخي سـمـيــر وخـالـد
األمـ وعبد الـله حسوني وفؤاد صـالح وأخوه نهاد ورزاق
رشـيد. قامت مديرية أمن الناصريـة بطرد صياد السمك عبد
وحية دينة تـسمى ا كان الى مـنطقة خـارج ا احلـس من ا

على ضفاف نهر الفرات ايضا.   
أكـمل الشهيـد خالد الدراسة االعـدادية في ثانويـة الناصرية
لـلبـن فـي العام  . 1962/1963اعـتـقل في الـعام  1963من
قـبل احلرس الـقومي في الـناصـرية وبـقي موقـوفا الى ربيع
الـعـام  1964حـيث عـقـد اجملـلس الـعسـكـري الـعـرفي الـثاني
ـدينة النـاصرية في بـناية القـسم الداخلي لـطلبة جـلساته 
قابل لبناية بهو اإلدارة احمللية. وقد توسطة واإلعدادية ا ا
افــرج عـنه اجملـلـس كـونه ال زال يـافــعـا  ولـقــلـة األدلـة ضـده
ــسـاعــدة زوج اخــته الــكـبــيـرة (الــنــقـيب احلــقــوقي أبـو و

نادية)الذي كان عضوا في احملكمة أنذاك.
واصل دراســته اجلــامـعــيــة في كـلــيــة اإلقـتــصــاد والـعــلـوم
الـسياسية- قسم اإلقتصاد بجـامعة بغداد حيث تخرج منها

في العام  .1968
ومن بـاب الصدف ان التـقيت بالشـهيد خالـد في بداية العام
الــدراسي  1969-1968في مــدخل بــنـايــة كــلـيــة االقـتــصـاد
والـعـلـوم الـسيـاسـيـة  بـعد أنـهـيت دفع قـسط الـتـسـجيل في
رحوم عبد الرزاق نـفس الكلية وكـان معي صديقي العزيـز ا
حـميد النـجدي الذي  قبـوله معي في نفس الكـلية. قال لي
خـالد باحلرف الـواحد: "سناء غادر بـناية الكلـية بسرعة ألن
األمن مـوجـود بـكـثـرة هـنـا" وأتـذكـر كـان أحـد الـطـلـبـة يـوزع
ــتـواجــدين في مــدخل الـكــلـيــة. خـرجــنـا مــنـشــورات عـلى ا
مـسـرعـ وأنـا لم أدرك مـاذا يـقـصد الـشـهـيـد خـالـد ومـا هو
الــســبب??!! عـلــمت فـي الـيــوم الــتـالي أنـه كـان حــفل تــأبـ
الـشهيد سامي الهاشمي الطـالب في السنة الثالثة من قسم
االقـتـصـاد الـذي قـتل في ظـروف غـامـضـة واتـهم في حـيـنـها
ركزية أحـد طلبة كلية احلقوق بـسبب اخلالف ب القيادة ا
الـتي كـانت تتـمـتع بـجمـاهـيريـة كـبيـرة في الـكلـيـة واللـجـنة

ركزية للحزب الشيوعي العراقي.   ا
الـتـقـيـت آخـر مـرة بـالـشـهـيـد خـالـد في خـريف الـعـام 1968
ـراجـعـة دائـرة الـتـقـاعـد. قـمت حـيـنـمـا كـنت في الـنـاصـريـة 

تـربط عـائـلـتـنـا وعـائـلـة الـشـهـيـد خـالـد األمـ عالقـة جـيـرة
ـاضي في مـحـلـة الـسـراي ـة مـنــذ أربـعـيـنـيـات الـقـرن ا قـد
ـديـنة الـناصـرية حـيث يـقع بيـتنـا مـقابل سـراي احلكـومة
ويـبعد عن بيت احلاج محمود أحمد األم قرابة اخلمسون
ة التي مـترا حيث يقع بجانب بنايـة مصرف الرافدين القد
اعـيد بـنائهـا في العام 1961حـينـما كنت تـلمـيذا في الصف

. درسة اجلمهورية اإلبتدائية للبن اخلامس 
كـانت عـائـلة الـشـهيـد تـلقب بـعـائـلة احلـاج مـحمـود الـكردي
كـونه يـنــحـدر من مـديـنـة الـسـلـيـمـانـيـة بـكـردسـتـان الـعـراق
وتـزوج امراة عربـية من مديـنة البـصرة. كان احلـاج محمود
ـلـك مـسـتـودعـا (خـان) حلـفظ وبــيع األنـواع اخملـتـلـفـة من
الـتمـور وفي مقـدمتـها الـشويـثي الذي يـفضـله سـكان مـدينة
الـناصـرية عـلى األنواع األخـرى بسـبب طعـمه اللـذيذ وكذلك

بقية أنواع احلبوب من حنطة وشعير ورز ..الخ..  
ولــد الـشـهـيـد خــالـد في الـعـام   1945فـي عـائـلـة يـبـلغ عـدد
أفـرادهـا  11نـفـرا : أخـوانه :  شـاكـر(مـدرس لـغـة انـكـلـيـزيـة
ــعـلــمـ الــعـالــيـة في الــعـام  .1952عــمل في وخــريج دار ا
ركزية في اعـدادية النـاصرية للـبن ومن ثم في االعداديـة ا
بـغـداد) و كامل ومـاجد وخـالـد ووليـد باإلضـافـة الى خمـسة

أخوات. 
 ربـطت الشـهيـد خالـد وأخي الشـهيـد سمـير(مـواليد (1942
عالقـة صـداقـة وثـيـقـة وحـمـيـمـيـة انـطالقـا مـن فـكـر الـطـبـقة
الـعـاملـة واألفـكار الـيـساريـة في مـدينـة الـناصـريـة التي هي
مـعقل مهم من معاقل احلزب الشيوعي العراقي إذ ال ننسى
ـديـنـة الـتي أعـلن فـيــهـا تـأسـيس احلـزب الـشـيـوعي انـهــا ا
الـعراقي في   31أذار  1934وتـشكـلت أول خلـية حـزبية من
عـمال مـعمل ثلـج طوبيـا الذي كـان يعمل فـيه الرفـيق اخلالد
دينة كان ناخ الـثقافي العـام في ا يـوسف سلمان فـهد. أن ا
عـامل جذب لـكثـير من الـشبـاب لالنخـراط في تنـظيم احلزب

الشيوعي العراقي. 
œU%« rOEMð

كـان خالد يتـردد على بيـتنا كثـيرا يتكـلم ويتحاور مع اخي
واضيع مختلفة كـنت ال أفهمها بسبب صغر سني. سـمير 
وهم يـنتمون في نفس الوقت الى تنظيم احتاد الطلبة العام
في اجلـمـهـوريـة العـراقـيـة فرع مـديـنـة الـناصـريـة الـذي كان
ـطل على نـهر الفـرات. كان يـقود اإلحتاد مـقره في الـشارع ا
الــطـلـبـة الــشـيـوعــيـون واالثـنـ (ســمـيـر وخــالـد) عـضـوين
نـشـيـطـ في اإلحتـاد قـبل أن يـصـبـحـا عـضويـن في احلزب
الــشــيـوعي الــعــراقي. يــزداد نـشــاطــهــمـا أيــام الــتـحــضــيـر
الحـتـفـاالت ذكـرى ثورة  14تـمـوز. كـانت سـاحـة االحـتـفاالت
ــقــالــة أدنــاه  3صـــور عن ســاحــة االحــتــفــاالت) (مـــرفق بــا
الـواقـعة بـ مـدرسـة اجلمـهـورية االبـتـدائـية لـلـبنـ وبـريد
كتبة العامة حتى بـناية بلدية الناصرية من جهة ـدينة وا ا
ـقابل اجلامع الكبير ومدخل سراي احلكومة الرئيس وفي ا
ظاهرات الشـعبية ولهذا مـكانا مهمـا للفعالـيات الثقافيـة وا
الـسـبب كانت تـزين بالـشـعارات الـوطنـيـة واإلنارة اجلـميـلة
مع إقـامة أقـواس وأبراج جـميلـة من اخلشب ومـنصات ذات
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لـكل مغـترب عـراقي قصـته التـي دعته لـشد الرحـال وترك األهل واألوطـان على
ـغـتـربـ الـعـراقـيـ والـذي لـكل واحـد مـنـهم قـصـته والـتي مـضض ,إال حـال ا
تـصـلح ان تـكون فـلم هـوليـودي فـلقـد أرغـمـوا رهبـاً ال رغـباً عـلى الـهجـرة بـعد
ـقيـتـة والفـوضى والفـساد ,وكـان يعـز علـيهم إحـتالل العـراق وبـروز الطـائفـية ا
ترك جذورهم ليتحركوا كسعف نخيل  ذابل يهيموا على وجوههم في البلدان .
فلقـد كانوا قبل اإلحتالل البغيض صامدين صابرين خصوصاً انهم قد قاسوا
سنـ عجاف في ظل حروب طاحنة وحـرمان وحصار اقتصادي  ,وكان أملهم
أن الـغـد سـيـكــون أفـضل لـهم وألجـيـالــهم عـلـمـاً أن الـنــخب من افـراد الـشـعب
العراقي كـانوا يعلمون يقينا أن احملتل لم ولـن يحمل معه برنامجا يخدم البالد
ويـصـلح احـوال الـعـبـاد وخـاصة الـغـازي األمـريـكي فـتـاريـخه يـشـهـد انه مـدمر

وليس معمر .
ولقد أصـابوا فيما تـوقعوه فقد وقـع احملظور وأن كل ما قاسـوه وصبروا عليه
يزان مع قدوم احملـتل وأذنابه  حيث بأن للـجميع هول اخملطط طاش في كفـة ا
ـشـرعة بـيـد من تـقـدم الصـفـوف من اخلـونة ـعـاول الـهدامـة ا راد لـبالدهم وا ا

شوهة! قراطية ا حلكم العراق حتت عناوين زائفة تتقدمها الد
فحزم كـفاءآت العراق ورجاالته أمرهم وإستغشوا ثيابهم مع جنح الليل ونفذوا
بجلدهم خـاصة بعدما بدأت حملـة التصفيات واإلغتيـاالت على عجالة كصفحة
ن تدفق من ن دخلوا فوق دبابة احملتل و أولى من صفحات الثأر واالنتقام 
جميع احلـدود وخاصة احلدود الشرقية يجمعهم هدف واحد هو أخذ الثأر من

شعب أعزل لم يكن له ذنب في كل ما حصل من حروب و ويالت . 
ت للوطن من عمق وأصالة,وقد طالت نهجة في إزاحـة كل ما  فبدأت حـملة 
التصـفيات الكثير من بـناة العراق وكفاءآته فـبات أن ال مناص لهم من احلفاظ
عـلى األرواح إال بـالـرحــيل ولم يـقـتـصـر األمـر عـلـى مـضـايـقـتـهم وإضـطـرارهم
للـرحـيل بل  مـحـاربتـهم في ارزاقـهم وعـزلهم وحـرمـانـهم من جمـيع حـقـوقهم
ـر فخلت بـعدها البـالد تماما من حتت قوان جـائرة سنـها سيئ الـصيت بر
خـيـرة كـفــاءآته لـيــتـربع عـلى مــقـدرات الـبالد الــفـاسـدين و اجلــهالء وانـصـاف
تعلـم  فيما تلقفت دول العالم  خيرة اخلبراء ليستثمروا عقولهم وخبراتهم ا
في التنـمية البـشرية فكانـت خسارة كبيـرة ورصاصة اصابت اجلـسد العراقي
فـي مـقـتل  ولـيـشــاهـد الـعـالم بـعــدهـا و بـأسـره االنـهـيــار الـسـريع في الـعـراق
اجلديـد الـذي بـشرت به أمـريـكـا وفي كل قطـاعـات اخلـدمات فـتـدهـور التـعـليم
واصـبـحـنـا في اسـفل الـتـقيـيم وانـتـهت الـزراعـة وجـرفت الـبـسـاتـ والـنـخيل
آذن صانع ودمرت ونـهبت اآلثار وهدمت ا ـصافي وا ـعامل ونهبت ا وعطلت ا
والكنـائس وانتشرت اخملـدرات ليسرح جتـارها ويالحق القضـاة وليحل محل

ليشيات! نفلت و ا اجليش السالح ا
صدقوني ال يـوجد مغترب إال وعـينيه شاخـصة على ابواب وطـنه علّه ينقشع
عـنه الــظالم ويـنـزاح الـلـئـام وتـسـود ربـوعه احملـبـة والـسـؤدد واألمن والـوئـام
,لكنه لألسف قد طال الليل وقتم سواده وعشش فوق مناراته وكنائسه

الغربان!!
غـترب مرتـاح  فكـما العـراقي في الداخل يعـاني احلرمان فال تتوهـموا أن ا
ـغترب ال تقل معـاناته عنكم فـجلهم يعاني ونقص اخلدمـات وفقدان األمن فا
نـغصات في بيئـة تختلف تمـاماً عن بيئته ويـتمنى اليوم الذي من عشرات ا
يـتـعـافى فـيه الـعـراق لـيـعـودوا الى اهـلـيـهم وبـيـوتـهم ويـكـمـلـوا مـشـوارهم ثم
يدفنـوا بجوار أسالفهم فالعراقي كالنخـلة من الصعب أن تعمر او تثمر ان

 نقلها من ارضها  فجذرها راسخ يبكيها وهي تبكيه. 
اليوم غـاية حـلم وأمنيـة أي مغـترب أن يشم  رائـحة أرض بالده الـقادمة من
جبـالهـا وسفـوحـها و وديـانهـا وأنهـارهـا وعيـونهـا وأهوارهـا ونـسيم نـهريـها
ـبلل ـمزوجـة بالـط ا اخلـالدين ونـخيـلهـا والذي ال يـشابـهه عـطور األرض ا
ـهيل ـسـكوف والـشاي ا نـبـعث من فحم ا طـر يخـالـطه الدخـان ا بقـطـرات ا

والقداح والشبو الليلي والريحان .
كفـاكم قتـاال كفـاكم فسـادا كفاكـم طائفـية  لـيكن الـعراق كمـا عهـدناه خـيمة
للـجـميع إرمـوا أسـلحـتـكم وأصلـحـوا ذات بيـنـكم واحمـلـوا غصـن الزيـتون
وانفتـحوا على اجلميع وراجعـوا قوانينكم اجلائـرة الطاردة واعيدوا احلقوق
سـلوبـة ألهـلهـا  فـبالدنا من اجـمل بـلدان الـعـالم وأغنـاهـا  لكـنـها ال تـبنى ا

ابدا باجلهلة وال بالطائفية وال باإلقصاء وال  حتت جعجعة السالح .
نشود أعلم أنهـا غصة وأمنيات قد تكون أضغاث احالم لكنها تبقى األمل ا

غترب من وراء احلدود..
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بغداد

األموال الـتي تسـتحـصل من جلود
فـقـراء الـعـراقـيـ لـتـودع في بـنوك
سيـاسيـة تمتـلكـها عوائل اسـتبداد
مــفـاســد احملــاصـصــة  حــتى بـات
ن يــطــلق عــلــيــهم دور الــكــثــيــر 
القابـا إعالمية كمـحلل سـياسي
او اقــتـصـاديـ او امـنـيـ مـجـرد
وعـــاظ لــهـــذه الـــعــوائل يـــروجــون
بـعــنــاوين  طــائــفــيــة وعــشــائــريـة
ـزعـومة ومـنـاطـقـية تـلك احلـقـوق ا
عن استحقـاقات انتخـابية  لتوزيع

كعكة السلطة .
 االمـر االخـر في هـذا الـدومـيـنو ان
من يــشــعـر بــاخلــروج من الـلــعــبـة
يــريـــد اســقــاط اجلـــمــيع او فــرض
شــروط احلــمـــايــة  من احملــاســبــة
الــقــانــونــيــة عـــلى مــلــفــات فــســاد
مـتـراكـمـة في جلـان حتقـيـقـيـة على
رفــوف مـجـلس الـنـواب والـهـيـئـات
الـرقــابــيـة  لــعل  من ابــرزهــا مـلف
اغـتــصـاب عـصــابـات داعش لــثـلث
األراضي الـــعــراقـــيــة ومـــا حــصل
بـعـدهـا من جـرائم  إنـسـانـية خالل
معارك التحرير من مختلف الفرقاء
ومـا انـتـهت الـيه  من جـرائم فـساد
ـلف لـوحـده اداري  ومـالي  هــذا ا
ــعــبــد عـلى  رؤوس يــكـفـي لـهــدم ا
عوائل استبداد مفاسد احملاصصة
 لــــــذلك  تــــــســــــارع احلــــــجــــــوش
االلــكــتـــرونــيــة  لــبث الـــشــائــعــات
ــفــبــركــة فــقط وتــرويـج االخــبــار ا
إلفهـام بقـية الالعبـ  ان اللـعبة ال
تنـته بخروج هـذا او ذاك  ما مادام
ـال الــسـيـاسي  والـسالح ــتـلك ا
ــــنـــفـــلـت  نـــاهــــيك عـن مـــصـــادر ا
التـمويل الدائـمة من خالل مـافيات
ـــنــــظـــمــــة وتــــهـــريب ــــة ا اجلــــر

اخملدرات .  
 الـــــــــواضـح   ان لـــــــــيـس ألي من

تتمثل في اجلـانب البارز بكون من
يــــتـــصـــدر الـــفـــســــاد الـــســـيـــاسي
ـا بعـنـاوين مقـدسة واجملـتمـعي ا
طــائـــفــيــة كــانت او عــشــائــريــة او
مناطـقية  وتختـفي وراء االكمة ما
وراءها من حـقائق عن هذا الـفساد
بنـوعيه  االمـر الذي يـدعو كل  من
يـــطـــالب بـــاإلصـالح  فـــهم لـــعـــبـــة
الــرقص مع االفــاعي كـون اجلــمـيع
عــلى اطالع  بــاحلــقـائـق من يــقـوم
ــرســوم ــاذا  ومــا حــدود دوره ا
ـهرب من قـبل  من يشـتري الـنفط ا
او  يــوزع اخملــدرات  بــشــكل شــبه

دن العراقية . علني  داخل ا
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واي اســتــقــصــاء سـريـع جملــريـات
الـــنـــقــــاش في مـــواقـع الـــتـــواصل
االجـتـمــاعي يـظـهــر جـلـيـا ان دور
اجلـــحـــوش االلـــكـــتــرونـــيـــة الـــتي
اليــــ من يــــصــــرف عـــــلــــيــــهــــا ا
الــــدوالرات من أمـــــوال الــــفــــســــاد
ـــا تــتـــعـــامل وفق الـــســـيـــاسي ا
نـغـمـات احلـاوي لـلـرقص مـع بـقـية
ـتهـم الى بريء االفـاعي لـتـحـويل ا
ومـسـتــهـدف سـيـاســيـا  والـعـكس
صــحـيح فـيــمـا واقع احلـال ان كل
هـــذه اجلـــحــــوش االلـــكـــتـــرونـــيـــة
وبــرامج الـتــوك - شـو الــتــلـفــازيـة
ـــا قـــائــمـــة عـــلى قـــرارات غــرف ا
سـوداء في إدارة احلـرب الـنـفـسـية
الــتي تــعــمل عــلى إشــاعــة الــيـأس
تـكـامل وان عراق الـغد ال اصالح ا
ــــعـــــبــــد عــــلى فــــيـه اال اذا هــــدم ا
اجلمـيع سـبق وان قيل ان الـعراق
سيسلم لألمريكان ارضا محروقة 
ن وهــــذا مــــا حـــــصل والـــــيــــوم  
ستـكون الغـلة في لعـبة الرقص مع
االفــاعي  ومـا مــصــلـحــة األجــيـال
ـــقـــبـــلــة مـن كل ذلك  غـــيـــر تـــلك ا

او غيره من السياسي العراقي
 يـتـفـاعـلـون مع سـيـاسـة الـلـحـظة
حـــسب من يــقـــفــون عـــنــد ابــوابه
كـســفـراء او امـراء حـرب او امـراء
طوائف كل  منهم  يقدم له فروض
الـــــــطــــــــاعـــــــة والــــــــوالء مـن اجل
ــنــاصب الــســلــطــة االســتــمــرار 
الــــتي حــــولت عـــراق الــــيـــوم الى
الـنـمـوذج  الكـولـومـبي حـيث يدار
نـفلتة ـليشـيات ا البـلد ليس من ا
ــنـظـمـة ـة ا او  عـصـابــات اجلـر
بل  من عصابـات  اخملدرات  التي
جتــــــاوز  جـــــــمــــــيـع احلــــــواة من
ســيـاسي الــعــراق تــصــريح وزيـر
الداخـلية ان   %50من العـراقي
مـــدمـــنـــ عـــلـى اخملـــدرات  ومــا
يـحـصل في  احملافـظـات العـراقـية
سواء شرقـية او غربيـة   شمالية
او جـــنــوبــيــة   ال يـــتــعــدى عــنــد
ـوذج االسـتـقـصـاء الـدقـيق غـيـر 
ـــــنــــاصب فــــســـــاد او افــــســــاد  ا
احلــكــومــيــة  لــتــمــريــر صــفــقــات
اخملـدرات وهــكـذا يـعـرف اجلـمـيع
ان احـــد ابـــرز  مـــصـــادر تـــمـــويل
اســـــتـــــبـــــداد عــــوائـل مـــــفـــــاســــد
ـا هو ريع تـهريب احملاصـصة  ا
اخملــــدرات  بــــعــــد ريع  تــــهــــريب

النفط!!
وايــضـا مــعــضـلــة من يــرقص مع

يــــكـــثـــر احلـــديـث هـــذه األيـــام عن
االسـتحـقاق االنـتخـابي فيـما واقع
احلـــال ان مـن وصل الى مــــقـــاعـــد
ـثـل اكـثـر من مــجـلس الــنـواب ال 
  %20من مجموع من يحق لهم
الــتـصــويت من الــعــراقــيـ  ومع
تــــصــــاعـــــد صــــخب احلـــــديث عن
حكومة اغلبـية وطنية فان  وقائع
 األمور عـند الـفحص والـتمـحيص
تـظــهـر ان جـغــرافـيــة  االفـاعي في
استبـداد  مفاسد احملـاصصة يراد
ـــوذج  " لـــهــــا ان تـــتــــحــــول من 
الــدومــيــنــو" الــذي يـســقـط جـمــيع
الـالعـــبــ بـــضـــربـــة واحـــدة  الى
ـــوذج " الــشـــطـــرجن " في  مــزاج
مجـتـمـعي  مـتـغـيـر مـطـلـوب إعادة
صـــيــاغــتـه  لــقــبـــول  وقــائع  األلم
ـتــجـددة مــا بـعــد  سـقــوط  عـالم ا

النفط  وانتهاء الدولة الريعية  .
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الــواضح ان جــغـرافــيـة الــعــمـلــيـة
وذج الـسـيـاسـيـة الـتي اعـتـمـدت 
االستبـداد احلزبي لعوائل بـعينها
كن لها الرضوخ من دون قتال ال 
 ولكن  الن هذا  النـموذج  عنوانه
ـقراطـية الـعريض هـو الـدولة الـد
ـانـيـة   فـان الـوجه االخـر له الــبـر
يتجسد في  ما قاله احدهم بانه  "
يرقص مع االفاعي"  وهذا احلاوي

الـــــــــراقــــــــصـــــــــ مـع االفـــــــــاعي
بــاسـتــطـاعــته اخلــروج من لـعــبـة
الدومـينو الى  لـعبة الـشطرجن ما
دامت عوائل استبداد احملاصصة
ارتـضت لـذاتــهـا ان تـكــون مـجـرد
بــيـــادق عـــلى رقـــعــة الـــشـــطــرجن
لـلـمـصـالح  الـدولـيـة  واإلقـلـيـمـية
من دون ان تـــأخــذ  بـــاحلــســـبــان
ـتـغــيـرات  اجملـتــمـعـيـة حـقــائق ا
ـــتــصــاعــد والـــرفض الــشـــعــبي ا
لـثــورة اجلـيــاع  في عـراق الــيـوم
والـغـد  وهـكـذا حتـولت الـسـاحـة
العراقية الى مـجرد رقعة شطرجن
 يـلـعب عـلـيـهـا وفـيـهـا  كل الـقوى
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  لــصــالح
اجنـداتهـا  ولم تظـهر حـتى اليوم
الـهــويــة الــعـراقــيــة لــلـمــصــلــحـة
تـفق عـليـهـا حتى في الـوطـنيـة  ا
ـــعــــارضـــة اتــــفـــاقــــات أحــــزاب ا
تـصديـة اليـوم للـحكم سواء في ا
مــؤتـمــرات صالح الـديـن او لـنـدن
ــرحـوم احــمـد وحــيـنــمـا حــاول ا
اجلـــلـــبـي اخلـــروج عن الـــصـــمت
انـتــهى الى رحـمـة الـله ولم تـقـوم
أي جــهــة اودع عــنــدهــا  وثــائــقه
الـــتي  تـــفـــضـح الــراقـــصـــ  مع
ــلــفـات االفــاعي بــتـفــعــيل  هـذه ا
ــهــا لــلـــقــضــاء  او حــتى وتـــقــد
الـكشف عـنـهـا في وسائل االعالم
وسـبق وان طـلـبت شـخـصـيـا  من
اطراف مـتعددة اإلفـصاح عن هذه
ـلــفــات  فـكــان اجلــواب  لم يـأت ا
وقت  الـكـشف عـنـهـا  فـمـا زال في
مــعـــبــد اســـتــبـــداد احملــاصـــصــة
مصالح  جوهرية ألكثر من طرف.
جغرافـية الغـد: مسارات مـفككة ال
اعــتــقـد بــاإلمــكــان ان يــنـهض أي
طــــــرف يــــــدعي اإلصـالح من دون
تـفكـيك منـظـومة اسـتبـداد مفـاسد
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احملـاصـصـة وتـلك مــهـمـة لـيـست
بـالــسـهـلـة كــونـهـا تـتــعـلق بـرمـوز
تــــوصف بـــاخلــــطـــوط احلـــمـــراء
السيـما بعـد ان حتولت الكـثير من
ــلــيــشـــيــات الــتي كـــانت تــقــاتل ا
بـــعـــنــــاوين  مـــقــــاومـــة االحـــتالل
األمـــريـــكي او تـــمـــثـــيل مـــصـــالح
وذج عـشائـرية او مـناطـقيـة الى 
االنشطـار االميبي في اخراج  من
عـارض االتـفاقـات مع اإلبـقـاء على
سـلـحـة  هكـذا ظـهرت الـقـواعـد  ا
عصـابات  مـسلحـة بعـناوين شتى
 لـها صـفـة رسمـيـة  او إجرامـية 
لـكـنـهـا استـطـاعت ان تـبـقى خارج
سلطـة القانـون او فوقه بل  كانت
ؤثرة على نفاذ في اكثر األحيان ا
الــــــقـــــــانــــــون  وحتــــــولـت  هــــــذه
الــــعــــصـــــابــــات الى الـــــنــــمــــوذج

الكولومبي.
ـافـيـا اإليـطالـيـة الـتي ومـن قـبـله ا
قتلت رئيس الوزراء عندما عارض
قـــرارات مــجــلـــســهـــا في  جــزيــرة
صـــقـــلـــيـــة والــــيـــوم  كم مـــجـــلس
اجـــــرامي  يـــــديــــر احملـــــافــــظــــات
الــــعــــراقــــيــــة ??لـــــذلك ال اجــــد في
الـســيـاسـات الــعـامــة ألي بـرنـامج
حكومي مقبل غيـر مسارات مفككة
وكالم مـنــمق كـمـا سـبق وان طـرح
اضية انيـة ا طيلـة الدورات البـر
فــاحلــكــايــة كــلـــهــا تــنــحــصــر في
اصحـاب مصـالح إجرامـية ال نـفاذ
لــلــقــانـون عــلــيــهم مــا دامت حتت
حـمــايـة عـوائل اســتـبـداد مــفـاسـد
احملاصصة وجلانـهم االقتصادية
ومـن يـــخــــالف دوره عــــلى رقــــعـــة
الــشـــطــرجن الــعـــراقــيــة كـــبــيــادق
إقليمية ودولـية يكون خارج لعبة
دومـيـنـو جـغـرافـيـة االفاعـي ..ولله

في خلقه  شؤون !!

ا جـهاز سيـاسي وظيفته حتكيم وا
ـطـالـبات تـقـصي احلـقـائق ودراسـة ا
والــتــحــقق من صــحــتــهــا والــبت في
ــتـنـازع عـلـيــهـا وتـقـديـر ـطـالـبـات ا ا
الـــدفـــعـــات واخلــــســـائـــر". وفي هـــذا
اجلـانب االخـيـر من الـوصف يـنـطوي
عـلى الــلـجـنــة صـفـة شــبـة قـضــائـيـة.
وجاء في الـفقرة  5من نفس الـوثيـقة
ــشــار الــيـــهــا في اعالة مـن تــقــريــر ا
االمــ الـــعــام "الــلـــجــنــة عـــبــارة عن
مجـلس ادارة مـكون من خـمـسة عـشر
ــثــلي أعــضــاء مــجـلس عـضــوا من 
االمن وتـعــمل حتت ســلـطــة اجملـلس
بـوصــفــهـا جــهــازا تـابــعــا له". حـاول
الـعــراق مـرارا احلــصــول عـلى صــفـة
ذكـورة اال انة لم مراقب في الـلجـنـة ا
يفلح وقد حـددت فترة لتـقد طلبات
التعويـض ابتدأ من عام  1991لغاية
عـــام  1996مع ذلك  قــــبــــول طـــلب
تـــــقــــدمـت به ايـــــران فـي عــــام 2003
لغـرض التـعـويض عن تلـوث مـياهـها
االقليـمة عام  .1991استثـنت اللـجنة
ــتـــضــررين من تــقــد الــعــراقــيــ ا
الـطـلبـات والـلـه اعلـم مـا هي احلـكـمة
من وراء ذلك بــيــنــمــا  قــبـول االف
ــضــحـكــة الـى الــلــجــنـة الــطــلــبــات ا
ذكورة لـغرض التـعويض وال بد من ا
ســرد بـــعض الـــوقـــائع كـــنـــمــاذج من
سيـاقـات عـمل الـلجـنـة لـيـطلع عـلـيـها
واطن العـراقي والعربي لـيرى مدى ا
ـتـحـدة عـلى اال هـيـمـنـة الـواليـات ا
ــتـــحــدة وتـــســخــيـــرهــا الهـــدافــهــا ا
شـبـوهة وكـيف كـانـوا ينـهـشون في ا
ـسـتبـاح عـبر بـوابة اللـحم الـعراقي ا

الكويت.. 
-  كــــانت رواتب عــــمــــال اخلــــدمـــات
االســيــويــ الــعــامــلــ في الــكــويت
200 تـــــتــــــراوح مــــــا بـــــ  100الى 
ـوجب عـقـود مـسـجـلة دوالرشـهـريـا 
في مــــــكـــــاتـب الـــــعــــــمل والغـــــراض
التـعـويض قـامت الـلـجنـة بـاحـتـساب
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-  رجل بـــاكــســـتــانـي قــدم طـــلب الى
بـلغ سـتـون الف دوالر ثمن اللـجـنـة 
ايــجــار طـــائــرة خــاصــة لـــســفــرة من
الـــكــويـت الى عـــمـــان لـــكــون زوجـــته

حامل. 

معـايير مـزدوجة في الـتعـامل على ان
ـوجب قـرارات تـفـرض تـعـويــضـات 
شـكلة من قـبل مجلس االمن اللجـنة ا
ومـرة اخـرى تـفـرض تــعـويـضـات عن
طـريق احملــاكم كــمـا حــصل لـلــدعـوى
الـتي رفـعـتـهـا الـكويـت ضـد اخلـطوط
اجلــــويــــة الــــعــــراقــــيــــة في احملــــاكم
طالـبتها بـالتعويض عن البريطـانية 
اضرار حـصـلت لـلـطـائرات الـكـويـتـية
خالل فـتــرة االحـتالل. وهــنـاك دعـوى
اخــرى تــتــعــلق بــعــقــود جتــهــيــز مع
ـانــيــة ولم يـتـم الـتــجـهــيـز شـركــات ا
بـســبب احلـرب اال ان تــلك الـشــركـات
قامت بتسليم العقود الى بنك درزدنر
ــاني الــذي كــان لــديــة اعــتــمـادات اال
مــودعـــة حلــســـاب الــعـــراق بــقـــيــمــة
اربعـمائـة ملـيـون دوالر وقام بـتسـليم
ـوجب مـائتـان وعـشـرة مالين دوالر 
قرار صدر من محكمة فرانكفورت الى
تلك الشركات مقايضة عن تلك العقود
بالرغم من عـدم التـجهـيز كمـا اسلـفنا
اضـــافـــة الى ان تــــلك االمـــوال كـــانت
ـوجب قرارات مجلس االمن مجمدة 
ـوافـقـة ـكن الـتـصـرف بـهـا اال  وال 
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لهذا يتـطلب شرح االلـيات التي قامت
ـتـحـدة السـتـنـزاف امـوال بـهـا اال ا
العـراق من خالل جلـنـة الـتـعـويـضات
ـوجب الـفـقرة  19من التي تـشـكـلت 
الـــقــرار الـــصـــادر عن مـــجـــلس االمن
رقم  687لـسـنة  1991و تفـعـيل ا
وجب الـفـقرة  20من أليـات عـملـهـا 
الـوثـيـقـة الـتي اصـدرهـا االمـ الـعام
225539/S ـــــتــــحـــــدة بــــرقم لال ا
ـوجـبــهـا ايــضـا سـمــيت بـ "جلـنـة و
تـحـدة للـتـعويـضـات" ومقـرها اال ا
جــنــيف وقــد وصــفــهــا االمــ الــعـام
"بـأنـهــا ال تـعـتــبـر مـحــكـمـة او هــيـئـة

ــركــزي الــعــراقي يــوم أعــلن الــبــنـك ا
ـاضي في االول من فـبـرايـر الـثالثـاء ا
 2022انتهاء العـراق من تسديد كامل
ـالـيــة الـبــالـغـة 52.4 الـتـعــويـضــات ا
مـلـيـار دوالر لــصـالح الـكــويت بـسـبب
حــرب اخلـلــيج والــتي أقــرتــهــا جلــنـة
ـتـحـدة لـلـتـعـويـضـات الـتـابـعة األ ا
وجب شـكلـة  جمللس األمن الـدولي ا
الــقــرار ( (687لــلـــعــام  ?1991وقــال
البنك في بيان له إنه  إكـمال تسديد
ـــتــــبـــقــــيـــة من الـــدفــــعـــة األخــــيـــرة ا
الـتــعـويــضـات والــبـالــغـة  44مـلــيـون
دوالر ولــغــرض بــيــان الــدوافع الــتي
كــانت وراء هــذة الــقــرارات اجملــحــفـة
بـــحـق الـــعــــراق البـــد مـن مـــنــــاقـــشـــة
مـوضـوع الـتــعـويـضـات ضــمن الـبـعـد
الـسـيـاسي والـقـانـوني لـعـمل الـلـجـنـة
ــــذكـــــورة .. حــــيـث كــــان الـــــغــــرض ا
السـيـاسي من التـعـويضـات مـضاعـفة
ـترتـبـة على الـعراق بـالغ ا الديـون وا
زائـداً احلـصـار االقـتـصـادي الـذي كان
مـفـروضـا عـلـيـه الكـثـر من ثالثـة عـشـر
عام كجزء من مخـطط استنزاف اموال
العـراق واضعـاف قـدراتة االقـتصـادية
والتنموية ودمار بناة التحتية تمهيدا
الحـــتاللـــة وقــد حـــصـل ذلك بـــعــد ان
ــــرجــــوة من حتــــقــــقـت الــــغــــايـــــات ا
االســتـنــزاف لــلــوصــول الى االحــتالل
ـسـمى حتت ذريـعـة الـوهم اجملــهـول ا
اسلـحـة الـدمـار الـشـامل.    امـا الـبـعد
الـقــانـوني لــهـذا الــنـوع من الــقـرارات
الـدولـيـة الـتي تـتــعـلق بـالـتـصـرف في
ـالـيـة ألي دولـة يـتـطـلب أدانة االمور ا
قـضـائـيــة لـكي تـكـتــسب تـلك الـقـرارت
الـصــفــة الــشــرعـيــة وال يــجــوز فـرض
ــوجب تــعــويـــضــات عــلـى أي دولــة 
قـرارات سـيـاســيـة ولـو سـلــمـنـا بـذلك
جدال اسـتـنادا الى مـقـولة حـكم الـقوي
عــلى الـــضــعـــيف يـــجب ان ال تــتـــخــذ

يـسـتـوجب عــلى احلـكـومــة الـعـراقـيـة
قبلـة اذا كانت فعالً وطنـية فتح تلك ا
لـفات سـواء التي تـتعـلق بالـقرارات ا

ـوجـبـها  الـدولـيـة اجملـحـفة الـتـي 
استحـواذ الكويـت على ما ال تـستحق
من خالل قنـاتـ االولى الـتعـويـضات
التي فرضـت العتبـارات سيـاسيـة كما
مب حيث كـان الهدف منـها استمرار
حــالــة الــتــوتـــر والــعــداء الــدائم بــ
ـثــابـة قـنــبـلــة مـوقـوته الـبـلــدين أي 
تنفـجر متى اسـتجدت ظـروف موائمة
لها والـقنـاة الثـانيـة االستـحواذ على
االراضي الـعــراقــيـة عن طــريق جلــنـة
ترسيم احلدود الـذي استقال رئـيسها
االنـدنـوسي اجلـنـســيـة النـهـا اتـخـذت
اجـــراءات ال تـــتــــوافق مع الــــقـــانـــون
ــــطـــــالــــبــــة الــــدولـي او عــــلى االقـل ا

بـــــاســــــتـــــرجــــــاع االراضي الــــــتي 
االســتـيـالء عــلـيــهــا من قــبـل الـكــويت
خـارج اطـار الـقرارات الـدولـيـة أي عن
طـريق الــرشـاوي وشــراء الـذ والبـد
ـسـؤول الـذين فـرطوا من محـاكـمة ا
بحقوق الـعراق ومصـالح الشعب النه
من الـنــاحــيـة الــقــانـونــيــة لم حتـصل
سـابـقـة في تـاريـخ الـعالقـات الـدولـيـة
ـفــهـوم الـقــانـوني والــسـيـاسي من بـا
قـيـام مـنـظـمـة دولـيـة تـنـصب نـفـسـهـا
قاضيا وتصدر احـكام تهب فيها ما ال
تـمـلك مـن امـوال لـدولــة اخـرى وكـذلك
مــنح اراضي عـــراقــيــة وضـــمــهــا الى
ا مـعمول بة دوليا في الكويت خالفا 
ـنـازعـات احلـدوديـة بـ الـدول حل ا
والـتي عــادةً مـا تــكـون امــا عن طـريق
ـفـاوضـات لــلـتـوصل الى اتــفـاقـيـات ا
تنازع او ثنائية مـرضية للطـرف ا
اتـــبـــاع وســائـل الـــتـــحــكـــيـم االخــرى

باللجوء الى احملاكم الدولية.
ـــكن تـــوصــيـف مــا  لــذلـك اقل مـــا 
قـامـت به الــكـويت جــرائم مــخــالــفـة
ـنظمة ــشـــاركة ا للقـانون الدولي 
الدولـيـة الـتي سـخـــــرتـهـا الـواليات
تـحـدة لـتفـيـذ اجنـداتـهـا العـدائـية ا
ــنـــطــقــة والـــعــالم ومـــســاعــدة في ا
مـسـؤولـ عـراقـيــــــ اقل مـا يـقـال
عــنــهم فـــــاقــدي الــغــيــرة والــشــرف
عـــلــــى مـــا قـــامـــوا بـــة من تـــفـــريط

بحـــقوق العـــراق وشعــبه.

وهــذا جــزء ضــئــيل مـن كم هــائل من
الـــطــلـــبـــات الـــتي غـــرفت مـن امــوال
ــسـتـبــاحـة بـدون وجه حق الـعـراق ا
الن الغاية ليس تثبـيت حقوق نتيجة
ـــا إلحلــاق اكــبــر اضــرار مــاديــة وا
ضـرر بــالــعـراق من خـالل اسـتــنـزاف
أمواله بـطـرق خبـيـثة بـاالضـافة الى
ـتـحـدة بـتـرسـيم احلدود قيـام اال ا
الـبـحــريـة بــ الـعـراق والــكـويت من
قـبل جلــنـة تـرســيم احلـدود الــدولـيـة
شـكلـة وفق الـقسـم ( أ ) الفـقرة ((3 ا
من الــقـرار  687الـصــادر عـام 1991
الـتي اسـتقـطـعت مـن العـراق أراضي
واسعة غنـية بالبتـرول باإلضافة إلى
طلة على القاعدة البحرية الوحيدة ا
اخلـــلــيـج الــعـــربـي أال وهي قـــاعــدة(
اخلليج العربي) البحرية في ام قصر
بكل مـراسيـها ومـنـشاتـها ومـداخلـها
الــبـــحـــريـــة وضــمـــهـــا إلى الـــكــويت
وحرمان العراق من إطاللته الوحيدة
ـــة عـــلـى اخلـــلــــيج فــــضال عن جــــر
الحي ـمـر ا استـيـالء الكـويت عـلى ا
في خـور عــبـد الـله وســبـبت تــعـطـيل
ـوانيء عـراقـيـة عديـدة مـثل الـعـمل 
األرصفة العـشرة والبـتروكيـمياويات
ومـــيـــنـــاء خـــور الـــزبـــيـــر واحلـــديــد
ـــيــنـــائـــ الـــتـــجــاري والـــصــلـب وا
والــنـفــطـي في أم قــصــر خــارج اطـار
الـقـرارات الــدولـيــة .. واألكـثــر جـرمـاً
الكي الثـانية على ما تنازل حكومـة ا
اسـتــولت عــلـيــة الــكـويت مـن مـيــنـاء
وقـنـاة خور عـبـد الـله ومـلـحـقـاته من
ـذكـورة عن طـريق رشاوي االرصفـة ا

وصفقات مشبوه.
نافـذ البحرية  الغاية منـها غلق كل ا
الـتي تـؤدي الـى الـعـراق اال من خالل
راد الربط السككي مع ميناء مبارك ا
ايصـاله بـالـقـناة الـعـراقـيـة السـكـكـية
اجلــافــة خالفــاً إلدعــاء الــكــويت بــأن
الـربط الـسـكـكـي يـؤدي مـصـلـحـة الى
الـعـراق بـيـنـمــا في حـقـيـقـة االمـر من
اجل ســـيــطـــرة الــكـــويت عـــلى اخلط
الــتــجـــاري الــعـــراقي عــبـــر اخلــلــيج

العربي.
نظم كن اعتـبار هذا الـنهب ا  لذلك 
والــســطـو عــلـى االراضي الــعــراقــيـة
جـرائم ال تــســقط بــالـتــقــادم وعـلــيـة

-  شركة نقل بـحري اندنـوسية قدمت
طــلب تـــعـــويض عن أضـــرار أصــابت
احـدى ســفـنــهــا من جـراء قــلـة اقــبـال
الركاب على تلك السفينة لالبحار بها

من اندونيسيا الى أستراليا . 
-  أدارة سيـنـما في أسـرائـيل تـقدمت
بطـلب تـعـويض لقـلـة عـدد الرواد الى

السينما. 
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-  أالف من االشخـاص قدمـوا تقـارير
طبـية الى الـلجـنة لـغرض تـعويـضهم
عن اضـرار صـحـيـة ونـفـسـيـة ومـنـهم
اربعـة أمريـكان قـدموا قـرار صادر من
مـحـكــمـة نـيــويـورك بـتـعــويـضـهم ٦٠
مـلـيـون دوالر نتـيـجـة احـتـجـازهم في
العـراق بـسبب دخـولـهم بصـورة غـير
ــارســة شــرعــيــة وانــقــطــاعــهم عن 
دة ستة اشهر. اجلنس مع زوجاتهم 

-  سـوريــا تــقــدمت بــطــلب تــعـويض
نــتــيــجــة غــيــمــة مــرت في ســمــائــهــا

وامطرت ماء ملوث بزيوت نفطية. 
- االردن قــدمت خــدمـــات لــلــنــازحــ
وطــالــبـت اجلــنــة بـــدفع ثــمـــنــهــا من

التعويضات. 
-  السـعوديـة بـسبب تـأثيـرات بـيئـية
عـــلـى الـــتــــربـــة طــــالـــبـت الـــلــــجـــنـــة

بالتعويض.
-  الـكــويت تـقــدمت بــطـلب تــعـويض
اليـ الـدوالرات عن اضـرار بـيـئـية
نتـيجـة وجود طـبـقة خـفيـفة من غـبار
نـفــطي عــلى الــتـربــة ســبـبت رواسب
كـــاربــــوهـــدراتــــيــــة وبـــعــــد اســـتالم
الـتــعــويض قـام خــبــراء من مــنـظــمـة
الـزراعــة واالغــذيــة الـدولــيــة بــأجـراء
فحوصـات مخـتبـرية عـلى تلك الـتربة
تـبــ انـهـا ادت الـى حتـســ ادائـهـا
الــزراعي وســـبــبت في زيـــادة انــتــاج
ـنظمة وجب تـقرير ا راعي وذلك  ا

تحدة.  قدم الى اال ا ا
-  الشركات الكبرى في الكويت قامت
باحـراق مـخـازنـهـا بعـد تـفـريـغـها من
ــواد وتـــقــدمـت بــقـــوائم لــشـــركــات ا
الي الـدوالرات على التـام تقـدر 
انها احرقـت من قبل العـراقي فضال
سروقة والتالفة واد ا عن احتساب ا
ـة بسـعر اجلـديدة. والسـيارات الـقد
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 األبواب مـغلـقـة. محـكـمة اإلغالق. وخـلف األبـواب ال أحد. عـويل يـتصـاعد
كـان. تـضع أصـابعـهـا على من بـقـايـا ما تـبـقى. أشـباح حتـوم في أرجـاء ا
اجلدار مكان أصابع اليدين اللت تركتا أثارا متفحمة لكف على اجلدار.
 بقـايا حلم متـطاير عـلق في كل مكان هـنا يد عـلقت هنـا ع هنـا أمعاء
هـنـا شعـر لصق هـنا فـخـذ لطـفل رضيع ثـدي ما زال يـنـز حلـيبـا. تتـجول
ـكان. هنـا قبـور غطـاها العـشب. عشـرون وجعـا والعشب األشبـاح خارج ا
يـحنـو عـلى القـبور. وشـجرة الـصفـصاف الـبـابلـية تـنحـني وتسـدل شعـرها
عـلى الـقـبـور كـافـة. وب الـدمـعـة والـدمـعـة تـمـسح عـلى وجه الـقـبـور وب
دموعـها ترفع رأسها للسماء وتردد : أنت تمهل وال تهمل. شواهد من دون

ا كتل متفحمة. أجساد. وإ
كـان. مـكان أشـبه بلـوحـة سوريـاليـة. بل يـعجـز أي قلم أو أشبـاح ترصـد ا
ان ـكـان. واقع عصي عـلى احملـاكاة. لم يـكن األ ريشـة عن حتـديد مـعالم ا
ـديـنـة. ولم تـكن هي احلـرب األهلـيـة في مـديـنـة مثل غـيـرنـيـكا هم من دمـر ا
اإلسبانية ولكنها لوحة فريدة في التاريخ البشري أتقن األميركان رسمها
ـنـصهـر والفـجـيعـة. لـوحة فـضـاؤها أهل بـالـدم والنـار والـبخـار واحلـديد ا

ملجأ العامرية.
ففي مـثل هذا الـيوم قـبل عشـرين عامـا أي في فجـر الثـالث عشـرمن شهر
فـبـرايـر عام  ?1991كان احلـقـد األمـيـركي عـنـد السـاعـة الـرابـعـة وخمس
وعـشـريـن دقـيـقــة قـد بـلغ مــدى أكـبـر مـن أن يـتـصــوره عـقل خالل عـدوان
وحــشي عـلى الـعـراق من قـبل ثالث وثـالثـ دولـة تـنـهش في حلم الـعـراق
واسـتـمر الـعـدوان أكـثر من أربـعـ يومـا كـان القـصف خاللـهـا والتـدمـير
لعـبة مـسلـية لـرب البـيت األبيض بـوش األب. كان الـناس نـائم آمـن في
ارسون الجئ تكـون عادة محـمية فكـانوا  ملـجأ العامـرية يعرفـون بأن ا
حـيـاتـهم بـشـكل طـبـيـعي يـأكــلـون ويـشـربـون ويـغـسـلـون ويـقـرؤون الـكـتب
ألوالدهم وينـامون مطمئن بـعيدا عن ضجيج احلرب. حـ انطلقت القنابل
الـذكـيـة والـصـواريخ بـعد سـتـة وعـشـرين يـومـا من بـدايـة احلـرب لـتـخـترق
ـبنـى األول من خالل فتـحـة التـهـويـة محـدثـة فجـوة هـائـلة فـأغـلقت سـطح ا
األبـواب عـلى األمـهـات واألطـفـال والـشـيـوخ واشـتـدت نـار أمـيـركـا لـتـنـشر
ـكـان اآلمن وعـلى اتـسـاع ثالثة طـوابق حتـت األرض. كانت جهـنـمـهـا في ا
ـا بـلـغت أكـثـر مـن األلف أجـسـاد حتـتـرق وتذوب وال درجات احلـرارة ر
ـبـنى كـان مـركزا . وبـعـدهـا بـررت أمـيـركـا كـعـادتـهـا بـأن ا مـنـفـذ وال مـع

عسكريا.
وتمـر السـنـون. ويعـاني الـعراقـيـون من أهوال ا حلـصـار الغـربي والـعربي.
ويفـقد العراق أكثر من مليون ونصف مـليون طفل نتيحة احلصار عدا عن
ـة ليـكـون بدايـة مدروسـة لتـدميـره تدمـيرا فـقـدان كل مظـاهر احلـياة الـكر

رة من قبل بوش االبن وحلفائه من الغرب والعرب أيضا. كامال وهذه ا
نفهـم ح يتـآمر الغـرب عليـنا فعـبر الـتاريخ وهم يحـيكون الـدسائس ضد
أمتنـا طمـعا في ثـرواتنـا وحمـاية لـلكيـان الصـهيـوني. أما أن يـتآمـر العرب
ة البـشعة. وهـا هم من تآمروا على على بـعضهم الـبعض فهذه هي اجلـر
العـراق يتدحرجـون واحدا تلو اآلخر. ودعـاء شجرة الصـفصاف لن يضيع

. هباء وبوش(األب واالبن وبلير) سيحاكمهم التاريخ ولو بعد ح
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بـعـيـدا فـالـوطن صـار ثـمـنـا بـاهظـا في
الــصـدر وقــطـعــة وسط الـقــلب لـذا هم
يـقـولـون الـوطن أعـز من الـروح ونـقول

الروح امانة في جسدها بعز الوطن.
 كـل ذلك واحلرب تـدور في جويـبه تلك
ـر بـهــا وال نـعــرفـهـا ــنـطــقـة الـتـي  ا
ـذيع في بـيـنـمـا هي عـلى طـرف لـسان ا
نـشرات االخبـار وكالم الناس الـهارب
مـنهـا هكـذا يروون أن جـويبه احـترقت
ـعـركة شـرسـة جـدا فيـهـا يخـوضـها وا
أبــطـال شـجـعـان لـكن عـدوهم شـرس ال
وت قـيـمـة لـلـحـيـاة عـنـده يـبـحث عـن ا
بـلـباس رث وحلـيـة كثـة. سـألنـا جـميـعا
ـنـطـقـة التي من يـقـود احلـرب في تـلك ا
سـطع أسـمـها قـالـوا ضابـط كبـيـر كأنه
نـــابــلــيـــون بــونــابـــرت أصــيب ورفض
ــعــركــة أمــام ضـبــاطه اإلخـالء يـقــود ا
وجـــنــوده يــطـــارد الــعـــدو في الــطــرق
قره ليضع اخلطط الـنيسمية ثم يعود 
من جـــديــد لــلــقــتــال في جــبــهــة أخــرى
يــفــتـحــهــا الـعــدو من وقت آلخــر قــائـد
تـسابـقت عنده الـشجاعـة وفنون الـقتال
الـعــسـكـريـة تـسـلح بــعـقـيـدة عـسـكـريـة
خـــاصـــة بـه تـــقـــول " أن الـــرصــاص ال
يـخـتـرق صـدر القـائـد" ويـقـينـه في تلك
األيـام االستثنائية أن الـرجولة طريقها
ــوت بل لـلـدفـاع عن مــعـاكس لـطـريق ا
الـــوطن وطــرد الــعــدو وحتــريــر األرض
لـــتــعــود الـــعــجــوز والـــطــفل والـــكــبــار

حــرب جــويــبــة مــعـقــدة لــطــبــيــعــتــهـا
اجلـغرافية وكـثافة بسـاتينهـا وطرقها
الـنيسمية التي يلوذ بها صناع العنف
وعـاشقـيه. فللـحرب رجـالها ولـلبـطولة
ـسـميـات قادة صـنـاعهـا وخـلف هذه ا
يـــنـــســون احلـــيـــاة وحــتى يـــنـــســون
أنــفـــســهم وأهــلــهم وأبـــنــائــهم ولــهم
فـــلــســفـــتــهم عـــنــد الـــشــدائــد واحملن
فــاحلـيـاة عـنـدهم مـواقـف اسـتـثـنـائـيـة
جتـسدها بطـوالت واستبسال من أجل
هـدف يكمن بتحقيق االنتصارات وفي
عـــيــونــهم تـــتــبــدل االلـــوان وخــضــار
األرض لـــيس كــمــا هــو فـي عــيــونــنــا
فـالـوان الـسالح وأنواعـهـا هي األجمل
نقذ ومفـهوم صناعة عـندهم كونهـا ا
الـسالم هو الدرس األكبر الذي ينبغي
ـعـركة أن يـسـبـقه انـتصـار في أرض ا
والــقـــائــد من ال فــرق عــنــده بــ األبن
والـعشير والقـريب عن اآلخر مهما كان

يــوم وضـعـت احلـرب أوزارهــا وأشـتـد
وطـيـسـها وارتـفـعت أعمـدة الـدخان من
ســاحـاتـهـا اعــقـبت تـفــجـيـرات صـارت
األرض تـرتـعـد من تأثـيـراتهـا واخلـطر
ــوقف والـنــاس أصـابــهـا بــات سـيــد ا
اخلـوف والـهـلع مـن مـستـقـبـل مـجـهول
يـنـتظـرهم ال سـبـيل لهم سـوى الـنزوح
والـبـحث عن مـالذ آمن فـاحلـرب تعـني
ـدنيـة وتـعني زمن اسـتـحـالة احلـيـاة ا
الـقتال والدمار والبـطولة واالستبسال
و الـــشــهــادة والــفـــداء عــنــدمــا فــرض
اخلـطـر نـفسه ضـد احلـيـاة في منـطـقة
لـم أكن أسـمع بــهــا سـابــقـا وقــد أكـون
مـررت بهـا كثيـرا دون معـرفتهـا وتكرر
اســـمــهــا عـــبــر وســائـل االعالم أنــهــا "
جــويـبه" أسم طـرق أسـمــاع الـعـراقـيـ
ــدفع والــطــائــرة جــمـــيــعــا ارتــبط بـــا
وسـالح الـقــنص والــبـرامــيل واإلرهـاب
والـدمار للمـنازل والبنايـات. كنا نسمع

احلـياة.قـبل أيام وانـا ذاهب برحـلة الى
الـرمــادي مـركـز مـحـافـظـة االنـبـار وقـبل
الـوصـول الـيـهـا بـحـوالي  10كـلم لـفت
البس انـتباهي صورة كـبيرة لضابط 
عـسـكـريـة في نـصب تـتــــوسـط سـيـطرة
أمـــنـــيـــة قــرأت فـي أســــــفـل الــنـــصب"
سـيــــــطرة الـشهيـد اللواء الـركن محمد
خــــلف الــــفـــــهــــداوي فـــي مــــنـــطــــــقـــة

جــويبة".
 فـقـلـت مع نـفـسي تـلك الـعـبـارة حـتـمـا
ســيـمــوت الــعـســكـر فال تــبــخل عـلــيـهم
بــشيء فـأول درس يـلـقى عــلـيـهم أنـتم
مـــشــــاريع اســـتـــشـــهــــاد فـــالـــوطن في

صدوركم. 
ــوت كــان بــانــتــظــاره وهــو في نــعـم ا
ــوصل بـواجب عــسـكـري طــريـقه الى ا
لـــيــفــارق احلــيـــاة مع زمــيل لـه بــنــفس
رتـبـته ومن مـنـطـقة جـويـبـة الـتي قاتل
عــنــهــا في حــرب الــتــحـريــر في .2014
عـذرا لك أبـا احـمد الـلـواء الركن مـحـمد
خــلف الــفــهــداوي أن أكــتب عــنـك هـذه
الــســطـور الــبـســيــطـة فال تــفي بــحـقك
وبــتـضــحـيـاتك فــأرض "جـويــبـة" الـتي
دافـعت عـنـها حـوت جـسـدك لتـخـلد في
حلــــدك بـــعــــد أن أديت حتــــيـــة الـــوداع
لـوطـنك وشعـبك جنـديـا وفارسـا صنت
األمــــانــــة وتــــبــــقى صــــورتك بــــبــــزتك
ـرقـطــة تـعـكس شـمـوخك الــعـسـكـريـة ا

وهيبتك.

وضع الـقائد أبو حمره. الزمان يسجل
ـــة في مــنـــتــصف 2014 ــؤ أحـــداثه ا
عــنــدمــا سـقــطت عــدد من مــحــافــظـات
الـعـراق بـيـد تـنـظـيم داعش وفي لـيـلة
باردة في  2015الـتقيت ذلك القائد في
بـــيت أحــد األصــدقــاء فـــوجــدته بــحق
أسـدا شرسـا وعسـكريا فـخورا بـنفسه
وبـــجــيــشـه كل شيء عـــنــده يــحـــكــمه

القانون العسكري.
عركة هو ميزان الرأي قلت  ومـيدان ا
له أرتـبط اسمك بـإسم "منـطقة جـويبة"
الـتي كانت تذكرنـي بستاليـنغراد التي
تـعرضت لـلدمـار حلظـتهـا أعاد الرجل
تـــرتــيب جــلـــســته وتـــوازنه وشــعــرت
بــانــفــعـال انــتــابه وهــو يــتــحـدث عن
ـعــركـة وسـوء تـدابـيـر تــفـاصـيل تـلك ا
حـــكـــومـــيـــة لـم تـــقـــدر وضـــعـــهم ولم
تـسعـفهم فـي وقت احلرب عـندما دارت
رحـاهـا قال كـلمـته " لـقد كـنـا نتـسابق

وت. مع عدونا على ا
 فـجــويـبه قـطـعـة من وطن هـو الـعـراق
شــــهـــدت لي أرضـه في مـــنــــاطق عـــدة
ـوت وإني امـتـحـانـات بـ احلـيـاة وا
ــــــوت مـن أجـل تــــــرابه كـم رجــــــوت ا
فــشــاكــســته يــا ســيــادة الــلـواء نــحن
ـدنـيـون نحـيـا من أجل بـنـاء الوطن ا
فهوم مـختلف بـيننا فـرد عليه قـائال ا
فــالـعـسـكـر يــضـحـون من أجل الـوطن
ـــدنــــيـــون مـن بـــنـــاء حــــتى يـــشــــرع ا

ـرضى وتبدأ احلـياة جميـلة التراب وا
ـعــركـة طـغت عـلى والــدخـان وأبـخـرة ا
ـرقطـة ورتبـته ( لواء ركن) لـون بـدلته ا
كـمــا تـعـود الـنـاس يـطـلـقـون عـلـيه أبـو
حـمـره نـسـبـة لـلـركن الـذي يـطـرز كتـفه.
ـدنـيـون أعطي فـي وقت احلرب يـقـول ا
الــعــســكــر كل مــا يــريــده فــأنه حــتــمـا
ـعـركـة دفـاعا عن سـيـمـوت في سـاحـة ا
الـوطن فال تزاحمه إذا مـا تقدم حلاجة
يـقف من أجـلهـا طابـور من النـاس لكن
الـقـائد أبـو حمـره أمره مـختـلف تمـاما
عن كـل الــعــســـاكــر فـــلم يــعـــد يــعــشق
دنـية بل حـتى رفض التـمتع احلـيـاة ا
ولـــو لــســاعـــة عــلى مــدى شـــهــرين من
الـــقـــتـــال والــصـــوالت واجلـــوالت ضــد
عـركـة امـتحـان صـعب وهو الـعـدو فـا
نـتدب للتـو الى جويبه بعد ان الـقائد ا
تـمتـرس االرهابيـون في بساتـينهـا منذ
عركة أسـابيع وأمر استدعائه لقيادة ا
واجـب وطني وتكـليف عسـكري وليس
ــعـركــة مـفــصـلــيـة خــيـار شــخـصي وا
ـنـطـقـة وبـيـوتـهـا التـي أخذت ـصـيـر ا
االتربة والدخان تلوث غرفها وباحاتها
ومــضــايــفـهــا وتــبــدل لـون حــدائــقــهـا
وبــســـاتــيــنــهــا وغــالـــبــا مــا تــخــتــرق
الـــصــواريخ والـــقــذائف جـــدرانــهــا بل
ــدنـيـون وتــهـدم كـثــيـرا مـنــهـا نـحن ا
نــتـخــيل عن بــعـد مـنــطـقــة جـويــبـة في
ـعــركــة الـســاخـنــة ونـتــخـيل ظــروف ا
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اختتمـت في كلية التربية البدنية وعـلوم الرياضي بجامعة بغداد الدورة الـتحكيمية و التدريبية
ـشـاركة 80 مـشـارك من احلـكام ـركـزي لـلـعبـة  بـالـدراجـات التـي اقامـهـا االحتـاد العـراقي ا
درب اجلـدد باالضافة الى العنصر النسوي الذي شـارك في الدورة التحكيمية واستمرت وا
الدورة ثالثـة ايام وحاضـر فيـها الـدكتور طـارق حسن رزوقي والـدكتـور علي حمـيد والـدكتور
مـعن غـريب وفي اجلـانب التـحـكيـمي حـاضـر فيـهـا الدكـتـور ودود خـالد واحلـكم الـدولي كر
الــقــصــاب وكــاظم دلــيح كــر رئــيس جلــنــة احلــكـام فـي االحتــاد وفي نــهــايـة الــدورة وزعت
بـية الوطنـية واحمـد صبري االم الشهـادات من قبل هيـثم عبداحلـميد ام عـام اللجـنة االو

بية كما وزع محمود عزيز رئيس االحتاد دروع خاصة للمحاضرين. الي للجنة االو ا
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يظهر سباق تـعزيز وحتس مواقع
ـشـتـرك ـمـتــاز الـتـحــدي ا الــدوري ا
للـجمـيع  ويزداد اهـتمـاما مـع بداية
ـرحلـة الثـانيـة عـلى امتـداد مواقع ا
جـدول الـتـرتــيب اذا مـا اسـتـثــنـيـنـا
ــســـتــمــتـع بــالــصــدارة الـــشــرطــة ا
ومـســتـاثــرا فــيـهــا في وقت تــبـحث
البـقيـة عن رحلـة التـعويض وحتمل
ـتـوقع انـهـا ـشـاركـة  ا مــسـؤولـيـة ا
رحـلة األولى السـباب تخـتـلف عن ا
عدة  عـندما يـسعى الـزوراء احلفاظ
على توازنه بعد ما تمكن من جتاوز
اخلـيــبـة  والــعــودة لـســبـاق نــتـائج
بالفوز  عـلى الصناعـة بهدف ويريد

اوديشـو  أن يـقدم  الـفريق بـالوضع
اجليد ومـنافسـا كما في كل االوقات
ـــرحــلــة ــضـي في مــنـــافــســات ا وا
احلــالـيـة واالسـتـفـادة مـنـهـا عـنـدمـا
يــســتـقــبل الــديــوانــيـة الــيــوم عــنـد
الـــســـادســـة والـــنـــصف في مـــلـــعب
الـــشـــعـب  والـــســـعي الـى حتـــقـــيق
الـنتـيـجة واالسـتـمرار في الـوصـافة
والـدفـاع عـنـهـا عـبـرالـتـولـيـفـة الـتي
يــكـــون امــنت من اجل تــقــد االداء
االفــضل فـي مـبــاراة تــشــكل حتــديـا
ــــوقع الــــذي عـــلــــيه بـــعــــيــــدا عن ا
ؤكد  يرفض االستسالم الديوانية ا
مـن هــــذه االوقــــات بـــــعــــدمــــا فــــرط
بالكثـيرة من النقـاط حتى في ملعبه

بـخسـارة الـنجف مـؤخـرا ما زاد من
ـشــاركــة الـتـي اسـتــمـرت مـعــانــاة ا
مـــــخـــــيــــبـــــة ومالزمـــــة لـــــلــــفـــــريق
سيـكون امام حتد اخـر  عندما الذي
نـافس وجـمهـوره الكـبير يجـد من ا
ـهـمة ـطـلوبـة ويـرون ا في احلـالـة ا
ـتــنــاول واالسـتــفــادة من هـذه فـي ا
طلوب باريات بالكامل والظهور ا ا
حتت انـــظـــار االنـــصـــار  وثـــقــتـــهم
ــدرب و الـالعـــبــ فـي حتــقـــيق بـــا
الـفــوز الـثــاني في غـضــون خـمــسـة
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ويــامل الـــثــالث الــوسط فـي تــعــثــر
الــزوراء امـام الــديـوانــيـة لالنــتـقـال

وقـعه  عنـدما يـضيف نـفط مـيسان
الـعـاشـر في اول غـيـاب لـغـني شـهـد
الـذي يـكـون قـد تـفـرغ لـتـولي مـهـمـة
ــقـبــلــة ويـامل ـنــتــخب الـوطــني ا ا
مواصلـة حتقـيق النتـائج  مع بديله
قدمة لتاكـيد استـمراره في مواقـع ا
والـــتـــمـــكن من انـــهـــاء الـــدوري في
ــقـدوره حتــقـيق ذلك في احــدهـا و
سـتويـات التي اسـتمـريقـدمها ظل ا
بثقة منذ البداية  من جانبه يواصل
مــيــســان تــقــد مــبــاريــاته بــشــكل
مـقــبـول ويـجـمع الـنـقـاط من مـلـعـبه
وخــارجه ويــريــد أن يـــســتــمــتع في
ـتـوقع ان يـرافـقه ـذكـورة ا ـهـمـة ا ا
فيـها عـدد من االنصـار بعـد التـحول

للموقع احلالي والدفاع عنه في ظل
حتـــسن اداء الـــتــشـــكـــيل  وتـــقــد
مــبــاريــات مــهــمـة وألنــهـم يــدركـون
ـضـيف وقـوته وتـعـويله مـسـتـوى ا
الــدائـم عــلى مـــبــاريـــات االرض مــا
يـدفعـهم لـلعب الـقـوي وخلق فـرصة
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ويـــامل مــــدرب اجلـــويـــة االنـــطالق
بــرحــلــة الـــتــعــويص لــســتــة ادوار
ــة واالمل فـي نــقل مـــتــتـــالــيـــة مـــؤ
ـربـع الـتــرتـيـب عـلى األقل الــفــريق 
ــلــعب عــنــدمــا يــعــود مـع الــفــريق 
ــتــذيل ــواجــهــة ا الــشــعب الــيــوم 
صاحلة سامراء  وقـد تكون فرصـة 

العـشاق بـتحـقيق الـنتـيجـة التي قد
تـكــون غـيــر مــضـمــونه اذا مــا لـعب
التشكيل بـحذر ومن دون االستهانة
ـتــذيل  ويـامـل في ظـهــور خـبـرة بــا
ـدرب والـقـيـام بـانتـفـاضـة لـلـعودة ا
لـلـتـوازن ولـو عـلى حـسـاب سـامـراء
نهـار  لكنه سيـكون اختبـارا مهما ا
ـطــالب في تـغــيـر االمـور لــلـمــدرب ا
ـنظومـة من هذه االوقات وحتس ا
امال بـــدخـــول مــربـع الــتـــرتـــيب في
مـهـمـة  لـيـسـت بـالـسـهـلـة  امـام قوة
ـقـدمـة فـشل الـبـطل بـعـبور ربـاعي ا
أيــامــانـــهم وفي كل األحـــوال يــريــد
عـــشـــاق اجلـــويــــة ان يـــحـــتـــفـــلـــوا
بفـرحةالـفوز ولـو بعـد ح وخـشية
تـكـرار اخلـيبـة  وان يـظـهـر مخـتـلـفا
ستوى اجليد بعدما تلقى خمسة با
ـتـذيل الفـرصة هـزائم مذلـة  ويرى ا
قــائـمـة فـي حتـقـيـق الـفـوز االول في
البـطـولة حـصرا عـلى اجلويـة وترك
ـشاركـة بـعد ان كـان الـفوز بـصمـة ا
ــــتــــنــــاول مع الــــوسـط الـــدور في ا
ــــــاضـي وقــــــد يـــــــكــــــون دخـل في ا
حـسـابات الالعـبـ الـيوم اخملـتـلـفة
لـكن اجلـويـة هـو من زاد من اطـمـاع
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وبعـد الشـرطة يـظهـر اربيـل متـقدما
وسـيـطـر وجنح في جـمع 16 نـقـطة
بالـفوز خمس مـرات وتعـادل ومؤكد
ان مـحروس الـذي فعل فـعـلته يـصر
ـوقف اذا عـلى قـهـر االمـانـة  ودعم ا
ما تعثراالصنـاعة وميسان وبإمكان
تشكيل اربيل قطع خطوة مهمة النه
افــضل وأقـوى من اصــحـاب االرض
واسـتمـر متـوازنـا بعـد  اخلروج من
مــنــطـقــة الــهــبـوط وتــقــدم لــلــمـوقع
الثـاني عـشر في حتـول مؤثـر فضال
عن خلق فرص التهـديف عندما هزم
يناء بثالثية نظيفة  ويامل عصام ا
حـمد ان تـتـمكن عـنـاصر االمـانة من
تطبـيق توجيـهاته واإللتـزام بها من
اجل تدارك االموروبـدونها قـد تاخذ
كن معاجلته منعطـفا خطيرا قـد ال
بالسرعـة بعدما نزف الفـريق الكثير
مـن الـنـقـاط اخــرهـا تـلــقي خـسـارته

التاسعة من الكهرباء. متاز بكرة القدم نافسات الدوري ا Í—Ëœ∫ لقطة 
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احلـضـور الالفت لـلـنظـر النـصـار فـرق انـديـة الـشـرطـة والـقـوة اجلـوية
والزوراء والطلـبة في مباريـات بطولة دوري انـدية العراق لـفرق الدرجة
ـتابـع واحملـلل وسم  حظي باعـجاب ا مـتازة لـكرة الـقـدم لهـذا ا ا

ـــدرب الــقـــديـــر واحملــلـل الــريـــاضي حـــمــزة داود  الى حـــد وصف ا
اجلمـهور  بانه الالعب ( رقم واحد )  وليس الـثاني عـشر  في قمة
الشرطـة والزوراء التي انـتهت بـفوز االول بهـدف مقـابل هدف واحد 
وفي الـقـمــة الـثـانــيـة بـ فـريــقي الـقـوة اجلــويـة والـزوراء الــتي انـتـهت
بالتعادل االيجابي بهدف لهدف التي جرت في ملعب الشعب الدولي
تصـدر فريق رحـلة االولى  وفي القـمة الـثالـثة التـي جرت بـ ا في ا
نـادي الــشــرطـة  ووصـيــفه فــريق نــادي الــطــلــبـة فـي الـدور االول من
رحـلة الـثانـية  التي حـسمـها عـلي يـوسف لصـالح الشـرطة  ودافع ا
احملـلل الــريـاضـي حـمــزة داود عن رأيه بــالـقــول اي عـشق هــذا الـذي
يـجـعل اكـثـر من ثالثـ الف مـتـقـرج يـحـضر مـلـعب الـشـعب الـدولي 
ويـتـحـمل الـبـرد ويـدفع عـلى مـضض عـشـرة االف ديـنـار ثـمـنـاً لـدخول
ـلــعب .. الالعـبــون اثـنــوا أيـضــا عـلى دور اجلــمـهــور في رفع درجـة ا
دافعيتهم  إذ قال جنم فريق نادي الـزوراء الدولي مازن فياض  هذا
الـعـدد الـكــبـيـر من االنـصــار يـحـفـز اي العب عــلى تـقـد افـضل اداء
بـاراة لصنع الفارق لفريقه كن  والسعى في كل دقيقة من دقائق ا
اكراما له  وشكر قائد فريق القوة اجلوية حمادي احمد جمهور ناديه
وقال انه سـند حـقـيقي لـنا ومـسـؤوليـة حتقـيق تطـلـعاته شـرف رياضي

كبير.
ؤازرة اجلـماهـيرية   وهنـا يتكـرر التـساؤل ذاته وهـو متى تـعزز هـذه ا
ال ـدرب وتؤمن ا بوجود ادارات مـحترفة فـي االندية حتسـن اختيار ا
الـذي يـغـطي مـوسـمـا كـامال دون اي مـشـكـلة  ومتـى يحـرص الالعب
على ان يـكـون في حجم عـنـوانه بتـدريب نـوعي واحلفـاظ عـلى مسـتواه
ـنـحه عـمـرا ريـاضـيـا مـلـيـئـا بـالـنـجـاحات  بـاعـتـمـاد بـرنـامج صـارم 
ـدربـ الـذين يـجب ان يبـذلـوا جـهـدا اكـبر والكـالم ذاته ينـطـبق عـلى ا
الدارة اعـمـالـهـم بـاالعـتـمــاد عـلى مـعـلــومـات جـديـدة عـن عـلم الـتـدريب
الريـاضي والعـلوم الـداعمـة لها  ويقـودون الوحـدات التـدريبـية بـكفاءة

علمية عالية.
عـنوية باخرى واعود الى اجلمهـور واهمية اسـتثماره بربـط مصاحله ا
ملمـوسة مادية  فاالندية مـطالبـة باخلروج من مـنطقـة الدعم احلكومي
ـتـذبـذب الى االسـتـقـرار عـلى تـأسـيس شـركـات تـلـبي حـاجـة الـسوق ا
ــدرب والـنــصـيـر  عـبــر تـوزيع الـريـاضي  وتـنــمي نـشــاط الالعب وا
اسهـمهـا على اعـضاء الـنادي بـطريـقة عـلمـية اقـتصـادية  حيث يزداد
انـتـمـاء اجلـمـهـور لـلـنـادي  ويـسـهم في صـنع الـقـرار  ويـكـون طـرفـا
مـسـتـفـيـدا من جنـاحــات الـنـادي الـريـاضي الـذي يـحـبه  وهي جتـربة
ـتحـضرة الـتي تـتعـامل مع الريـاضـة على انـها جنحت في كل الـدول ا
صنـاعة قـائمـة برأسـهـا .. وهنـا يقـول النـجم الـفرنـسي الكـبيـر ورئيس
االحتاد االوربي السابق ميشال بالتيني  ان متطلبات اجلمهور يجب
ان تتصـدر قائـمة اولـويات اي كيـان رسمي ريـاضي سواءا كـان نادياً
مول احلـقيقي للرياضة  يخصص من او احتاداً  الن اجلمهور هو ا
نتخب .. امام هذه احلقيقة ماله اخلاص جزءاً معلوماً لدعم النـادي وا
الساطعة ندعـوا مرة اخرى االندية لتـجديد اسلوب ادارتها
تاحة  ـعنوية ا ادية وا لشؤونها  واستثـمار مواردها ا
بــاالســـتـــفــادة من ذوي االخـــتـــصــاص فـي حــقل ادارة

االعمال.
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أعـلـنت وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
عن تــقـدم نـسب االجنــاز في مـلـعب
بي. وقـالت الوزارة في األنبـار األو
بــيــان أن مـــشــروع مــلــعب االنــبــار
ـــبي ســـعــة  30 الـف مــتـــفــرج االو
يـشــهـد ارتــفـاعـا مــلـحـوظــا بـنـسب
االجناز وظـهور مالمحـه العمـرانية
بــصـورة مــتــقــدمــة.  واوضـحت ان
ـتـابـعـة الــدقـيـقـة لـوزيـر الـشـبـاب ا
والريـاضة وتذلـيله جـميع العـقبات
يسهم بشكل فاعل في ارتفاع وتائر
ــشـروع الــذي تــنــفـذه الــعـمـل في ا
حلـساب وزارة الـشـباب والـريـاضة
شـــركــة  DKA الـــتــركـــيــة وشـــركــة
الــطــريق الــصــحــيح. وبــ احــدث
ـقـيم ان ــهـنــدس ا ــكـتب ا تـقــريـر 
االســـبـــوع االخـــيـــر شـــهـــد اجـــراء
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة الجــزاء
مــتــعــددة من الــهــيـكـل اخلـرســاني
وثـــبت جنـــاح جـــمـــيع الـــعـــيـــنــات
مختبريا مع عينات حديد التسليح
ــســتـــخــدم بــانــواعه واالســـمــنت ا
ـواد اخلــاصـة االخـرى فــضال عن ا
بـالـكـتل الـكــونـكـريـتـيـة. وبـيـنت ان
ـنـفـذة تـتم بـشـكل جـمـيـع االعـمال ا
جـيـد وبـدقة عـالـيـة وكل فقـرة تـنـفذ
حـسب جـدول تـقـدم الـعـمل وجـدول

الـكمـيات واخملـططـات ومنـها ما 

تنفيـذه خالل االسبوع االخير وهي
بــالـــتــتـــابع  الـــعـــمل عــلـى نــصب
القوالب اخلـشبية وتـسليح احلديد
لــــلــــمـــــدرجــــات وصــــبــــهــــا عــــنــــد
ســــــــتوى 22م واستـمرار اعـمال ا
نــصب الــقــالب اخلــشــبي لــلـســقف
وجــســور وتــســلــيح احلــديــد عــنـد
ستوى 21,65م  مع نصب القالب ا
اخلشبي للراكرات وتسليح احلديد
الـصـب فـضال عن اعـمـال الـتـقـطـيع
الداخلي بالطابوق للطابق أالرضي
قطع وتـسليح احلديـد للجدار في ا
اخلارجي لـلمـنصـة في الوقت الذي
تــتم فـيه اعـمـال احلـدل والـتـسـويـة
جلــمـيع االقـسـام. جـديـر بـالـذكـر ان
ـدينـة الريـاضيـة في االنبـار تضم ا
لعب فندق يتكون من 6 فضال عن ا
طـوابق وبواقع  75غـرفة بـاإلضـافة
إلى ســويـتـات vip  فــيـمـا يــحـتـوي
لـعب الثانـوي سعة  2500 متفرج ا
عـلى مـضـمـار اللــعـاب الـقـوى وهـو
مـلعب مـكشـوف ويـسيـر العـمل فيه
في خـطى متـسـارعة وهـناك مـلعب
اخــر لــلــتــدريب في اجملــمع والــذي
يتسع إلى  500 متـفرج وهـو ملعب
مـــســـقـف من األعـــلـى. ويـــحـــتـــوي
اجملـمع مواقف لـلـسيـارات ومـجمع
ـــــديـــــنـــــة اداري كـــــبـــــيـــــر الدارة ا

الرياضية.

w  W ÒbI²  “U$≈ V ½

w³*Ë_« —U³½_« VFK

بي VFK∫ جانب من ملعب االنبار االو

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اسـتـدعى مـدربُ مـنـتـخـب الـشـباب
عـــمــــاد مـــحـــمـــد أربـــعـــةَ العـــبـــ
مـــحـــتـــرفـــ جُـــدد لـــلــتـــواجـــد مع
ــــنــــتـــخـبِ ضــــمن حتــــضـــيــــراته ا
ُـقبلـة. وقالَ مـحمد لالستـحقـاقاتِ ا
إن أربــــعــــة العـــبــــ مــــحـــتــــرفـــ
سيتـواجدون في البـطولةِ الـرباعيّة
ـؤمـل أن يـســتـضــيـفــهـا الــتي من ا
ـقـبلِ فـي حال الـعـراقُ في الـشـهـر ا
إكمـال اإلجراءات اإلداريّـة. وأضافَ
أن الالعـبـ الـذين  اسـتـدعـاؤهم
لـلمـنتـخبِ هم كل من يـوسف اإلمام
ــو الــذي يـــلـــعـب في صـــفـــوف مـــا

الـسويـدي ومصـطفى عـمران العب
نـادي اتـاالنـتـا اإليـطـالي ومـنـتـظـر
مــاجـد العب فــاربــيـرغ الــســويـدي
وهـــاني حـــيــــدر العب تـــيـــلـــبـــورغ
السويدي. وأشارَ محمد إلى ان في
مـفـكرته الـعـديـدَ من الالعـب داخل
الـعـراق وخـارجه الخـتـيـار األحسن
وضــمــهـم لــلـمــنــتــخبِ فـي الــفــتـرةِ
قبلة وأسعى للذهابِ إلى أوروبا ا
ـراقبـة بعض الـالعبـ احملتـرف

واستـدعاء األفضل لـتمثيـلِ منتخب
الشباب. وفي سيـاق منفصل كشف
مــصـدر في االحتــاد الـعــراقي لـكـرة
الــقــدم  عن حتــديــد مــوعــد جتــمع

ـــنــــتـــخـب اســـتــــعـــداداً خلـــوض ا
مـبــاراتيّ سـوريـا واإلمـارات ضـمن
ؤهلة لكأس التصفيات اآلسيوية ا
ـــصــدر ان الـــعـــالم 2022. وقـــال ا
اجلـهـاز الفـني لـلمـنـتـخب اتفق مع
احتـاد الـكـرة عـلى حتـديـد الـعـاشـر
قبل موعدا من شهر آذار/ مارس ا
ـنـتـخب الـعـراقي. لــتـجـمع العـبي ا
واضـاف ان الــتـجــمع سـيــكـون في
الــعـــراق وســـيــتـم حتــديـــد مـــكــان
الــتــجــمع الحــقــا" مــشـيــرا الى ان
"احتــاد الـكــرة ســيـؤمن مــبــاراتـ
وديــتــ لـلــوقـوف عــلى تــشــكـيــلـة
درب عبـد الغني نـتخب بقـيادة ا ا

شهـد. وفي وقت سـابق اليـوم أبلغ
مــصـدر في االحتــاد الـعــراقي لـكـرة
القـدم إن االحتاد حدد يـوم االربعاء
ـدرب عـبـد ـقـبل مـوعـداً لـتـقـد ا ا
الــغــني شــهـد كــمــدرب لــلـمــنــتـخب
الــوطـني رســمــيــاً لـوســائل اإلعالم
ـهـمـة. وكان واإلعالن عن تـسـلـمـه ا
االحتــاد الـعــراقي لــكـرة الــقــدم قـد
ســمى عــبــد الــغــنـي شــهــد مــدربـاً
للـمنـتخبِ الـعراقي يـساعـده حيدر
جنم ورزاق فرحان وأحمد جاسم
ــدرب ــرمـى وا مـــدربـــاً حلـــراس ا
ـسـاعد الـهـولنـدي آدري بـوغرس ا
ومـدرب الـلـياقـة الـبدنـيـة اإلسـباني

غــونــزالــو. وقــال
مـــــــــــــدربـــــــــــــون
عــــراقــــيــــون في
تـــــصــــريـــــحــــات
صحفـية إن شهد
سيـتغـلب على
الــعــقــبــات
الــــــــــــــتـي
تــــــــــواجه
ــــنـــــتــــخب ا

ـــــهـــــمـــــة رغـم ا
الصعبة.
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حــسم الـفــوز ثالث مـبــاريـات لــلـكـرة
الطائرة يوم االحـد ضمن منافسات
ـمتـاز الـتي جرت في اقـليم الدوري ا
كــردســتــان. وحــقق  فــريق مــصــافي
الــشــمــال فــوزاً ثــمـــيــنــاً عــلى فــريق
الـشـرطـة بثـالثة أشـواط دون رد في
ــبــاراة الـتـي جـرت احــداثــهــا عـلى ا
قــاعــة الــبــيــشــمــرگــة في مــحــافــظــة
الـسـلـيـمـانـيـة وكانـت االشواط عـلى
الـنـحـــــــــــــو الـتـالي  13-25 و25-15
و 23-25. وفي قـاعة عـنـيكـاوا تـمكن

فـريق الـبـحـري من الـفـوز علـى فريق
اربيل بثالثة أشواط دون رد وكانت
الــنــتــيــجــة  28-30 و 18-25 و25-18.
وفي قاعة البيشـمرگة تمكن اصحاب
االرض من حتـقـيق فـوزاً مـهـمـاً عـلى
فــريـق احلــبـــانـــيــة بـــثالثـــة أشــواط
لــواحـد حــيث تـقــدم احلـبــانـيــــــــــة
اوال  21 -25 اال ان فريق الـبـيشـمـرگة
تمكن من حتقـيق ثالثة أشواط كانت

كاالتي  14-25و 16-25و25-23.
وعلى صـعيد اخـر  شكـا نادي ديالى
الـريــاضي  من قــلـة وانـعــدام الـدعم

ـالي لـتـمـويل مـشـاركـاته في دوري ا
ـمتـاز مؤكـدا ان تبـرعات كرة الـيد ا
ـــمــول الـــوحــيــد ــيــســـورين هي ا ا
للـفـريق خالل مـسيـرته. وقـال رئيس
الــنـادي فــراس حـمــزة انـنـا نــعـاني
ضـائـقـة مـالـيـة كـبـيرة خـالل الدوري
مـتاز بـسبب انـعدام دعم احلـكومة ا
ووزارة الـشـبـاب والـريـاضـة بـعـكس
ــتـســلــحـة ــؤســسـاتــيــة ا األنـديــة ا
ـصـادر تـمـويل كـبـيرة. واشـار الى
ان فريق كرة اليد يـخوض منافسات
ــبـــالـغ رمـــزيــة ـــمـــتـــاز  الـــدوري ا

يسورين. وب ان نادي وتبرعات ا
ديــالى يـحــتل الـتــرتــيب الـرابع في
ـمـتاز بـعـد خسـارته امام الدوري ا
احلــشـــد الـــشــعـــبي امـس فــيـــمــا
تــتـصــدر فـرق الــشـرطــة واجلـيش
ــؤسـســاتــيــة تــرتـيب واحلــشــد ا
الــدوري الفــتـا الـى ان يـد ديــالى
تقاتل فـي منافـسات الدوري رغم
ـالـية اخلـانـقـة. واقر الـضـائقـة ا
حــمـزة بـصــعـوبـة احلــفـاظ عـلى
العــبي فــريـق الــيــد او األلــعـاب
االخـرى او منـعـهم من الـتـعـاقد
ـؤسـاتـيـة الـكـبـيرة مع الـفـرق ا
ـالي الـكـبـيـر صـاحـبـة الـدعم ا
ــغـــريــة مــقــارنــة والــعــقــود ا
ـادية البسيطة باالمكانيات ا
لالنــديـة االهــلـيـة فـي عـمـوم
احملافظات. وتعاني رياضة
ديـالى وفي عـمـوم األلـعاب
مـن انــــــــعـــــــــدام الـــــــــدعم
احلـــــكــــــومـي من قــــــبل
احملــافـظــة او اجلــهـات
احلكومـية االخرى على
الــرغم من حــضــورهـا
الــبــارز في ســاحـات
ــــــنــــــافــــــســــــات ا
الــــــــكــــــــرويــــــــــة
ـتعـددة طـيـلة ا
الـــــســـــنــــوات

اضية. ا
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وقصص من حيـاته بكلـمت الـقاهما
شقيق الراحل مروان دبدوب و وابنه
ؤسسة بنان دبدوب  شاكرين فيها ا
لدورها البارز في إعادة إحياء قامات
ـوصل واســتـذكـار مــآثـرهم. نــقـابـة ا
الفنان كانت لهـا كلمة ألقاها رئيس
فـرع نـيـنـوى حتـسـ حـدّاد  لـيـخـتم
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أقــامـت مــؤســســـة بــيـــتــنــا أمـــســيــة
اسـتــذكـاريــة لـلــتـشــكـيــلي والــنـحّـات
ــوصــلّي راكـــان دبــدوب  في ذكــرى ا
رحيـله اخلـامـسـة   بـحضـور نـخـبة
من الــفـــنــانــ و الـــكُــتّــاب و األدبــاء
ـوســيـقـيــ  و أسـرته و مــحـبـيه وا
.اجللسـة التي حـملت عـنوان ( صائغ
الــلـــون واحلــرف ) اســـتــعـــرضت في
بدايتها حياة الراحل و أعماله وأثره
ـدرسة الفنيّة و أرثه الفنّي القيّم  وا
تـفـردة التـي أسس لهـا .قـدّم احلفل ا
بـــكـــلــمـــات تـــصف فـــيـــهــا الـــراحل 
اإلعالمي محـمد آل زكـريـا  عقـبه فلم
قصير يستعرض حياة دبدوب ليلقي
بعدها صقر آل زكــريا كلمةً عبّر فيها
ــؤســســة عن ســعــادتـه إلحــتــضــان ا
حـدث مهـم من مـثل هـذا كجـزء من رد
اجلــمــيل لــهــذه الـقــامــات الــكــبــيـرة.
واســتـــذكــرت أســرة دبـــدوب مــواقف

tðUO UF  q «u¹ ∑≤ wzULMO « 5 dÐ ÊUłdN

عـــــــــزيـــــــــز  وانـــــــــفض
احلـضـور الى (عـصـرونـية)

موصـلّـيـة في (حوش بـيـتـنا) في
ـنقـوشة  عـلى هامـشهـا أقيمَ محـلّة ا
مـعـرض يــضمّ لـوحــات الـرائـد راكـان
دبدوب رسمها في فترات مختلفة من

حياته الفنيّة.

الشـاعر ولـيد الـصرّاف بـكلـمة وصف
فــيــهــا دبــدوب بــأســلــوبه الــنــثــري 
ألـــقـــاهـــا عـــلـى مـــســـامع احلـــضـــور
اإلعالمي جــريـر مــحــمـد .واخــتــتـمت
األمــسـيــة بــعــزف عـلـى آلـة الــقــانـون
لــلــفــنــان نــبـــيل الــشــعّــار  صــاحــبه
بصوته غـناءً لـلسيـدة أم كلثـوم ماهر

 fLA « œ«R

الصـحـفي الـعـراقي نعـته االوسـاط الـصـحفـيـة بـعد ان
ـوت الـسـبت والـراحل من اوائل الـعـامـلـ في غـيـبه ا
(واع) بــقــسم االخــبــار اخلــارجــيــة عـنــد تــاســيــســهـا
عــــــــام  1959 وخالل الـفترات الالحقة عمل مراسال

لها في ايطاليا.

·U Ž bOý—

ـــمـــثـل الـــســـوري انـــضم إلى ا
أسـرة مـسـلــسل (كـسـر عـظم)
الـذي يـتم تــصـويـره حــالـيـاً في
ـقـرر الـعـاصـمـة دمـشق ومن ا
ـــــــــــــــوسـم عــــــــــــــرضــه خـالل ا

قبل. الرمضاني ا

 wLOFM « Õö

ـسـتـشـار الـسـابق لـوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي و الـبـحث ا
العـلمي العراقية حاضـر مع علي العمودي خبير األ

ـسـتــدامـة ســابـقـآ في مــحـاضـرة ــتـحـدة لــلـتــنـمـيــة ا ا
ـفـهـوم افـتـراضــيـة بـعـنــوان (مـنـظـور عــربي مـعـاصــر 

ستدامة). وتطبيقات التنمية ا
ÍeG « XłUÝ wKŽ

اجـستير بـتقدير طالب الـدراسات العـليا نال شـهادة ا
ـعـنـونـة جـيـد جـدا مـن جـامـعـة الـبـصـرة عـن رسـالـته ا
(عالمـــــــات االحــــــتــــــجـــــــاج في الـــــــرسم الـــــــعــــــراقي

عاصــــــــــر  2003-1921). ا
ÍËU1d « œU¹≈

ـايـسـتـرو الـسـوري يسـتـعـد لـتـألـيف مـوسـيـقى شارة ا
ـقـرر عـرضه في رمـضـان مـســلـسل (جـوقـة عـزيــزة) ا
ـقــبل بـعــد ان جلــأ إلى مـكــتـبــة هــارفـرد األمــريـكــيـة ا
للـحصـول على تـسجـيالت صوتـية تـعود لـعشـرينـيات
الـفـتــرة الـتـاريـخــيـة الـتي تــدور فـيـهـا ــاضي  الـقـرن ا

أحداث العمل.
w{«d « »U¼u «b³Ž

ي الـعراقي ضيفته اجملموعة البـغدادية للتنمية االكاد
اجملتـمعيـة في ندوة بـحثيـة بعـنوان (مراحل الـنشر في

العراق.. الواقع والطموح).

s ;«b³Ž bO u « œuL×

ــسـرحـيــة بـكــلـيـة الــفـنـون الـطـالب فـي قـسم الـفــنـون ا
ـوصل نعته عمادة الـكلية بعد ان اجلمـيلة في جامعة ا
ـوت في التـاسع من الشـهر اجلـاري اثر حادث غـيبه ا

مروري مؤسف.
 Íb³K « e¹eF «b³Ž

الــكـاتـب الـفــلــســطــيــني صــدرت  له عن دار الــشـروق
للـنشر والـتوزيع بعمـان و رام الله مجـموعة قـصصية
بـعنوان ( 2040 حيـفا) يقـول عنها انـها(تضم قصص
فلـسطـينـية قـد حتدث ألي فـلسـطينـي عاش االحتالل

قاومة). وعاش ا

…ezU−Ð “uH¹ ÊËdðUÐ s¹uÐ ‰≈

w½U³Ý≈ rKO  qC _ U¹uſ
اثنـ فقط من مواطنيه ناال جائزة أوسكار.وكان
فــيــلـم إل بــوين بـــاتــرون حـــصل عــلى عـــشــرين
ترشـيحا جلوائز غويا وهو رقم قياسي. وخالل
حـفــلـة تـوزيع هـذه اجلــوائـز في مـديـنـة بــلـنـسـيـة
شـرق إسـبانـيـا حـصـدت بالنـكا بـورتـيـو جـائزة
ــثــلـة عـن دورهــا كــأرمـلــة تــقع غــويــا ألفـضـل 
نـطقـة الباسك نظـمة إيـتا االنفـصالـية  ضـحيـة 
ـمـثـلـة فـي مـايـشـابـيـل إليـسـيـار بـوالين.وفــازت ا
ـاضي في اإلسبـانـيـة الـبـالـغة  58 عـامـا الـعام ا
ـثـلـة عن دورها مـهـرجـان كان بـجـائـزة أفضل 

ودوفار. في فولفير لبيدرو أ

{ بلـنـسيـة (إسـبانـيا)) ,أ ف ب) - فـاز فـيلم إل
بــويـن بــاتـــرون الـــتـــراجــيـــدي الـــكـــومــيـــدي عن
الـرأسـمالـيـة للـمـخرج فـرنـاندو لـيـون دي أرانوا
الــسـبت بــجـائــزة غــويـا ألفــضل فـيــلم إســبـاني.
وحــصــد الـعــمل الــذي كــان األوفـر حــظــا لــهـذه
ــكــافــآت الــتي تــوصف بـــأوســكـار الــســيــنــمـا ا
اإلسـبـانـيـة ست جوائـز في اجملـمـوع بـيـنـها عن
ــثل (خــافــيــيــر فــئــة أفــضل مــخــرج وأفــضل 
) وأفـضل سينـاريو. وهذه ثـاني مرة يفوز بارد
فـيـها لـيـون دي أرانوا كـاتب الـسيـنـاريو سـابـقا
الـبـالغ  53 عـامـا والـذي خـاض مـجـال اإلخراج

في سـن مـــــتــــــقـــــدمـــــة
بــجـائـزة غــويـا ألفـضل
فـيلم بـعـد لـوس لونس
آل ســول ســنــة 2002
والـذي نال عـنه حيـنها
أيـضا خـافيـير بارد
جـــــــــائــــــــزة أفـــــــــضل
ــــثل.وبــــات بـــارد
الـــــبــــالغ  52 عـــــامــــا
ـــــمــــثل اإلســـــبــــاني ا
األكـــــثــــــر حــــــصـــــدا
لــلــجــوائــز في تــاريخ
الـسيـنمـا وواحدا من
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تتـطلع اليـام مـليـئة بـاإليـجابـيات واألحـداث الـسعـيدة
وحتقيق اآلمال. رقم احلظ 9.

qL(«

تشعـر بالتـوافق العاطـفي ما يعنـي الدخول في عالقة
ة. طويلة رومانسية حا

Ê«eO*«

الـطمـوحـات التي لـم تتـمـكن من حتـقيـقـها في 2021 
ستجد طريقها للواقع خالل 2022.

—u¦ «

قـد تـكـون مــتـشـائم بـطــبـعك لـكن عـلـيـك بـاالطـمـئـنـان
فستتغلب على الصعوبات والتحديات.

»dIF «

 رغبة مـدفونة داخل األعـماق تشـتاق لفـرصة جديدة
تبعث بداخلها األمل.

¡«“u'«

في الربيع جتـد احلب وحتقيق األمنيـات .وهناك نقطة
حتول في حياتك.

”uI «

ـا من بـ آمــالك الـعــثـور عــلى احلب احلـقــيـقي ور
سيأتي احلبيب كما تخيلته.

ÊUÞd «

عـلـيك االنـفـتاح عـلى األخـر ومـنـحه الفـرصـة لـلـعيش
أجمل أيام العمر.

Íb'«

 تــلـتـقي بـالـطــرف االخـر وتـبـني مـعه الــعش الـسـعـيـد
وتكوًن األسرة التي تتمناها.

bÝô«

ـــفــهــومه  اســتـــشــارة تــســـاعــدك عــلى فـــهم احلب 
يوم السعد االربعاء. الصحيح

u b «

تـعـثـر عـلى احلب احلـقـيـقي في 2022  ويـسـتـمر في
عالقة رومانسية طويلة.

¡«—cF «

 بانتـظارك عالقة صحية تقـوم على الود والتفاهم.يوم
. السعد االثن

 u(«

Âu−M «Ë X½√ UOŽUÐd «

اكـتب أجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تــســيــر عــكس دوران
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط

صحيح للكلمات:
 1- عاصمة أوربية
 2- عاصمة عربية

 3- فتيات
 4- مدينة سعودية

 5- أوبخ
 6- مـــضــغـن الــطـــعــام الى

اجلوف
 7- وفي في الصداقة
 8- يسرح الشعر

 9- فائدته

بغداد

œ«uł ezU

„—U³  ÆÆWO «dF « UMðUŽ«–≈
يـقـيــنـا عـنـدمــا نـسـتــذكـر تـاســيس االذاعـة االم نـعــرج عـلى تـاريخ
انـطالقـها كـاول اذاعة في الـشـرق االوسط وثاني اذاعـة في الوطن
الـعربي والتي نحـتفل كل عام بذكرى تـاسيسهـا والتي احتلفت مع
ي لالذاعة الـذي يتم بـاقي اذاعات الـعراق امس االول بـاليـوم العـا
مـنذ اعالن اعـضاء ـيا في  13 شـباط مـن كل عام  االحـتفـال به عا
ي لالذاعة في العام  2011 ليكون الـيونسكو عن اختيار اليوم العا
يا حتتفل به اذاعات العالم  ويقينا ان اذاعتنا االم بغداد يـوما عا
كـانت الــسـبــاقـة في االحــتـفــال بـهـذا الــيـوم الـى جـانب االحــتـفـال
بـتاسيسها لتكون االذاعـة عنوانا للمستـمع العراقي وكانت ترافقنا
مـنذ انتمـائنا الـيها يوم كـنا اطفال وشـباب يوم  عـودتنا على احلب
ــهــنـيــة الــتي صــارت تالزمــنــا في عــمــلـنــا االذاعي واالخالص وا
وبـفضـله حتـقق مـرادنا وجنـاحـنا في تـاسـيس اسـماء لـنـا حفـظـها
ـستـمع الكـر من خالل برامج مـنوعـة صارت عـناوين مـهمة في ا
تـاريخ االذاعـة التي لـقـيت الـدعم من قـبل مشـرفي ومـدراء ورؤساء
هنية والصدق االقـسام في اذاعة بغداد  نعم تعودنا من اذاعتنا ا
واالخالص الـذي حـتم عـلـيـنا ان نـسـتـذكـر في كل مـنـاسـبـة الرواد
الـذين سبقونا في االذاعة والذين تـعلمنا منـهم ابجدياتها  ولم تكن
االذاعة وبرامجها قط السم محدد بل كانت السرة واحدة متراصة
بدعة كـتاب ومخـرج ومقدمـ وفني تـتالف من آالف االسمـاء ا
واداريـ كـونــوا االسـرة االذاعـيــة الـتي عـلـى اسـاسـهــا اسـتـمـرت
بـتالقها والقـها طوال اكثر من نصف قـرن مضى وستبقى   هكذا
تـعـلـمنـا مـهـنـيـة اذاعـتـنـا عـنـدمـا تـريـد ان تـسـتـذكـر وتـكـرم روادها
ومـبدعـيهـا  ويقـينا اتـذكر يـوم احتـفلـنا بـعيـد تاسـيس اذاعتـنا في
ـنصرم عـندمـا كان االستـاذ سعـد البزاز يـتبوء ثـمانيـنيات الـقرن ا
مـنصب مـدير عـام االذاعة والـتلـفزيـون وجواد الـعلي مـديرا الذاعة
حـرص الـبـزاز وقـتــهـا عـلى ضـرورة اعـداد قـوائم بـاسـمـاء بـغـداد 
الـرواد من الــعـامـلـ فـي االذاعـة ومـنـهم الــراحـلـ الى دار احلق
ـا قــدمـوه خالل مـســيـرتـهم اإلذاعــيـة وفـاءا مـنه ـهم  بـهـدف تــكـر
لـلـعــائـلــة اإلذاعـيــة  والـيـوم مـع االسف وعـنــدمـا نـســتـمع لــبـعض
الـبــرامج االذاعــيــة تـغــيب اســمــاء الـرواد االذاعــيــ بل ويــبـرزون
بـدع في اسـمائـهم كمـقـدم ومـخرجـ على حـسـاب عشـرات ا
وعندمـا نريد بـرامجهم االذاعـية والتي اسـسوها وثـبتوا اسـمائهـا 

ستحق التكفي السطور ان نستذكر الرواد ا
لـــذكـــرهم وكـــلــهـم يــســـتـــحـــقــون الـــتـــكــر
واالسـتـذكــار ويـقـيـنـا نـعــتب عـلى اجلـهـات
ـشــرفـة الـتي هــمـشت اجلـهــود االبـداعـيـة ا
اإلذاعـية التي لها تاريخ مشرف في إذاعتنا

احلبيبة  بغداد.

(يـثـير الـفضـول ويضـعك في مزاج شـرامكه
جـــيــد يــحــفــزك عــلـى الــفــور لــلــذهــاب إلى
ـهـرجان مـرة أخـرى الذي نـريـد االحتـفال ا
به مع اجلـــمــهــور وطــواقـم االفالم) هــكــذا
ـديـرة العـامة عـلقت مـاريـيت ريسـنـبيك   ا
لـبـرلـيـنـاله عـلى شـكل ومـحـتـوى الـبـوسـتـر

معنويا وفنيا. 
يـــتــنـــافس عـــلى جــائـــزة الــدب الـــذهــبـــيــة
ــهــرجـان والـفــضــيــة في مــســابــقــة افالم ا
ـثـلة الـرئـيـسـية  18 فـيـلـما من  15 دولـة 
هرجان. منها  17 فـيلما يعرض ألول في بـا
الـعـالم. سبـعـة أفالم من إخراج نـسـاء. أحد
عـشــر مــخــرجــا قـدم أعــمــالــهم ســابــقـا في
نافسة وخمسة برلينالة ثمانية منهم في ا
فـائزون سـابقون بـجائـزة الدب وسـيعرض
فـيلم رسوم متحركة غير خيالي يتم تعيينه
ـــــهـــــرجــــان فـي وقت الحـق. (ســـــيــــرحـب ا
ـــســـابـــقــة بـــصـــانـــعي األفالم اجلـــدد في ا
وفـنــانـ عـرفـت اعـمـالــهم في مـهــرجـانـات
الـبرلـينـاله السـابقـة). أكثـر من نصف افالم
ـسابقة اخملتارة لـدورة هذا العام تتناول: ا
اثـن منهـم يظهران احلـياة في زمن الوباء
احلــالي. واخـرى مــثل اخلـيـط الالمـنــتـهي
تـتناول الروابط اإلنسانيـة والعاطفية على
خـلـفـيـات اجتـمـاعـيـة واوضـاع عـائـلـيـة. ما
تـشتـرك فيه جـميع األفالم تـقريـبا هـو أنها

ـــــديـــــنـــــة في تـــــدور خـــــارج وسـط ا
الـضواحي أو في الريف أو أنها
تــــتـــبع الـــشــــخـــصـــيـــات في
ـــدن رحالتــــهم خـــارج ا
ـدير الفني كـما يقول ا
كـارلــو شـاتـريـان. الى
جـانب أفالم برلـينـالة
ــتــعـددة اخلــاصــة وا
االشــكـــال واالقــســام
ــنـــافـــســة كـــافالم (ا
لــقـــاءات بــرلــيـــنــالــة
قــصـــيــر بـــانــورامــا
فــــــوروم االجــــــيـــــال

انية مـنظور السينما األ

ب الـليل) فرنـسا اخراج مـيخائـيل هيرز مع
شـارلوت غـينسـبورغ كـيتـو رايون ريـشتر
نـوي أبيـتا ميـجان نـورثام تـيبـو فيـنكون
ــانــويل بــيــارت ـ (قــبل اآلن بــعــد ذلك) إ
إنـدونـيسـيـا اخـراج كـاميال أنـديـني بـطـولة
هـابي سـلـمـى لـورا بـاسـوكي ـ (بـيـتـر فـون
كـانت) فـرنـسـا اخـراج فـرانـسـوا أوزون مع
ديـنيس ميـنوشـيه وإيزابيل أدجـاني وهانا
شـيـغــوال / فـيـلم االفـتــتـاح ـ (ربـيع كـورنـاز
ـانيـا / فـرنـسا ضـد جـورج دبلـيـو بـوش) أ
اخــراج أنــدريـــاس دريــســدن مـع مــيــلـــتــيم
يني) النمسا / كـابتان الكسندر شير ـ (ر
ـانيـا اخـراج أولريش سـيدل مع فـرنسـا / أ
مــايـكـل تـومــاس وهــانس مــايــكل ريــبـرج
وتـــيـــســـا جـــوتـــلــيـــشـــر وإجني مـــاوكس
وكــلـوديــا مــارتــيــني وجــورج فـريــدريش ـ
ــكـســيك / األرجـنــتـ / (رداء اجلـواهــر) ا
ـتحدة األمـريكـية اخـراج ناتـاليا الـواليات ا
لــوبـــيـــز غــاالردو ـ (فـــيـــلم روائي ـ كـــوريــا
اجلــنـوبــيـة) اخــراج هــونك زانــكـزو مع لي
هايونغ وكيم منهي وسيو يونغكافا ـ (سنة
واحـدة لـيــلـة واحـدة) إســبـانـيــا - فـرنـسـا
اخـراج ازاكي الكـوسـتـا مع نـاهـويل بـيـريـز
ي مـيرالنت بـيسـكايـرت نو
كـيم جوتيريـز ـ (هذا النوع
من الصيف) كندا اخراج
ديـنـيس كوت مع الريـسا
كـــــوريــــــفـــــو وأودي
مــاتــيــو ولـوري
جــيـابـيــكـوني
وآن رات
بـــــــــــــــــــول
وســـمـــيــر

مـسلسالت برلـينالة كالسـيكيات بـرلينالة).
ـتـنـافـسة سـتـثـيـر االفالم الـثـمـانـيـة عـشـر ا
تـنوعة وموضـوعاتها اإلعـجاب بأشكـالها ا

متعدد األوجه. 
ـانـيا / فـرنـسا (أبـجـدية سـريـعة لـلـحب) ـ أ
اخـراج نيكوليت كـريبيتز مع صوفي رويس
وأودو كــيــر ومــيالن هــيــرمس ونــيــكـوالس
بـريـديت ـ (الــكـاراس) اسـبـانـيــا / ايـطـالـيـا
اخـراج كــارال سـيـمـون مـع جـوردي بـوجـول
دولـكيت آنا اوت كـسينيـا روزيت يلبرت
بـــوش آنــــيت جـــونــــوهن جــــوزيف آبـــاد ـ
ـحــبـة وتـصــمـيم) فــرنـســا اخـراج كــلـيـر )
ديـنـيس مع جـولـيـيت بـيـنـوش فـيـنـسـيـنت
لـيـنـدون جـريـجـوار كـولـ بـول أوجـيـيه ـ
ـتحـدة األمـريكـية ) الـواليات ا (اتـصل بجـ
اخـراج فيـلـيس ناجـي ـ (قطـعة مـن السـماء)
انيـا اخراج مـايكل كوخ ـ (كل سـويسـرا / أ
شـي ســيـــكـــون عـــلى مـــا يـــرام) فـــرنـــســا /
كـمبوديا اخـراج ريثي بانه / فـيلم وثائقي ـ
) سويـسرا / فرنـسا / بـلجـيكا (اخلط ال لـ
اخــــراج أورســـوال مــــايـــر مع ســــتـــيــــفـــاني
بالنـشـود وفـاليـريـا بـروني تـيـديـشي وإيلي
سـبانيـولو ـ (ليونـورا أديو) إيطـاليا اخراج
بـاولو تافياني مع فابريزيو فيراكان ماتيو

بـيتيـروتي دانيا مـارينو
دورا بــــيــــكـــر ـ

(ركــــا

كـيـسـمي ـ (الـعودة إلى الـغـبـار) جـمـهـورية
الـصـ الـشعـبـيـة اخـراج لي رويون مع وو

رينل وهاي تشينغ. 
سـتقـرر جلـنة الـتـحكـيم الـدولـية لـبـرليـنـالة
مـنح جائـزة الدب الـذهبـية والـفضـية 2022
لــلــفــائـزيـن من بـ  18 فــيــلــمــا يــدخــلــون
ـنـافـسـة في ســبـاق شـديـد الـتـوتـر وجـهـا ا
لـوجه في ســيـنــمـا(بـرلــيـنـالـه بالس) مـركـز
ـهرجان. سيتـرأس جلنة التحـكيم الدولية ا
اخملــرج إم. نـــايت شـــيــامـــاالن (امــريـــكــا /
جـنـوب آسيـا). األعـضاء اآلخـرون في جلـنة
الـتــحـكـيـم هم اخملـرج وكـاتـب الـسـيــنـاريـو
والـفنان التشكيـلي كر عينوز (البرازيل /
اجلـزائر) واخملرجـة وكاتـبة السـينـاريو آنا
انـيا) واخملـرجة والـكاتـبة زوهـرا براشـد (أ
ــبــابــوي) ــبــغــا (ز تــســـيــتــسي دانــغــار
واخملــرج وكـاتـب الـســيــنــاريــو ريـوســوكي
ـنتـجة ـمثـلة وا هـاماجـوتشي (الـيـابان) وا
ــــنــــتج ــــارك) وا كــــوني نــــيــــلــــسن (الــــد
الـسـيـنـمــائي سـعـيـد بن ســعـيـد (فـرنـسـا /

تونس).
ULMO « …u

لـقـد أوجـد الـوبـاء مـسـافـة - ليـس فقـط ب
الـناس ولـكن أيـضا فـي الطـريقـة الـتي نرى
بـهـا العـالم. يـتضـمن بـرنامج  2022 أفـالما
 إنـتــاجـهــا أثـنــاء الـوبــاء والـتي تــعـكس
شــعـور أن تــكــون بــعـيــدا عن اآلخــرين. من
خالل هـذا اخليـار (نـريد الـتأكـيد عـلى قوة
الـسـيــنـمـا كـعــنـصـر يــربط بـ األشـخـاص
ـدير واألمـاكن واألوقـات البـعيـدة ) يـقول ا
الـفني لبرليناله كارلو شاتريان. سواء كان
ذلك في جـليد جرينالند أو عامالت اجلينز
الـلواتي يناضلن من أجل حـقوقهم في بلدة
ظلم أو انيا ا هـندية صغيرة أو مـاضي أ
أفــكــار امــرأة فــريــدة من نــوعــهــا أو عــالم
األحالم اخملـتبئ حتت أغصان شـجرة بلوط
ـة - بـرلــيـنـالـة تُــشـيـد بـاألفالم كـبـيـرة قــد
اخلـاصة باألشخاص غيـر العادي والعالم
ـفـاجئ دائـمـا الـذي نـعيش الـقـاسي ولـكن ا
ـثـلـ مـوهـوبـ بـشـكل ال فـيه. من خالل 

يـصـدق - مـشـهـورون أو صـاعـدون أو غـيـر
مـكـتـشــفـ - والـذين ســيـحـمـلــون الـقـصـة

ويسحرون اجلماهير بحضورهم. 
ـفـهـوم جـديـد بـرلـيـنـالـة  2022ـ مـهـرجـان 
لألحــداث نــقــطــة تـــواصل جــمــيع اقــســام
ـهرجان عـلى مدار الـسنة: سـوق السيـنما ا
األوروبـــيــة وســـوق بــرلـــيــنـــالــة لـإلنــتــاج
ـشــتـرك ومــواهب بـرلــيـنــالـة وصــنـدوق ا
ية الرقمي ليتمكن من إظهار الـسينما العا
رايــة الــثــقــافــة بــوضــوح حــتى في أوقــات
الـوباء وبـالـتالي يـقـدم عروض سـيـنمـائـية
في أمـاكن مختـلفة في قـلب العاصـمة برل
ـنـهــكـة سـيـاســيـا ووبـائــيـا. األولـويـة في ا
جــــمـــيع االحـــوال هـي سالمـــة اجلـــمـــهـــور
عمول واالمـتثال الصـارم لقواعـد النظافـة ا

بها..
 سـيـقام حـفل تـوزيع جوائـز الـدب الذهـبـية
والـفـضـيــة وكـذلك جـائـزة (جي دبـلـيـو اف
اف) ألفـضل فيلم وثائـقي وجائزة برلـينالة
لألفالم الـوثائـقيـة مسـاء يوم  16شـباط في
سـينمـا برليـناله بالس بحـضور الصـحافة
ــــســــة مـن جـــو ــــا يــــؤدي إلى إنــــشــــاء 
ـهرجان التقليدي. في تصريح لها اشارت ا
وزيرة الدولة للثقافة كلوديا روث (نريد أن
كـنا واسـتنادا جنـعل مهـرجان برلـينـاله 
ـكـنـنـا حتـقـيق ذلك. إلى الـوضع احلــالي 
ــهــرجــان نــريــد أن نــرسل إشــارة إلى مع ا
صـناعة السينما بأكملها إلى دور السينما
ورواد الـسينما والـثقافة كـكل. نحن بحاجة
لـلـسـيـنـمـا نـحـتــاج لـلـثـقـافـة. بـالـطـبع في
ـكن فــقط مع تـضــمـيـد أيـامــنـا هـذه ذلـك 
ستـمرة. الوضع ة والـيقظـة ا ؤ اجلـروح ا
الـوبـائي ديــنـامـيـكي ومــهـرجـان بـرلــيـنـالـة
يـتكيف مع الـتحديـات. نحن نسـاعد حيـثما
نـستـطيع. أود بـشكل خـاص أن أشكر إدارة
بـرلـيــنـالـة عــلى االنـطالق في هــذه الـرحـلـة
مـعــنـا وطــاقم بـرلــيـنــالــة عـلى مــثـابــرتـهم
والـتـزامهم الـهـائل والتي بـدونــــــــــــــــــها
ــــمــــكـن إقــــامــــة مــــهــــرجـــان لم يــــكـن من ا

برلينالــــــة 2022).  
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كشفت الـنجمة التركـية ديالن دينيز انها من
ـــقـــرر ان تـــقـــيم حـــفل زفـــافـــهـــا فـي هــذا ا
ـهـنـيـة الـصــيف اال ان كـثـرة اإلنـشــغـاالت ا
التي تـصادفهـا هي وخطيـبها أدى الى عدم
الـبــدء بـتـحــضـيــرات الـزواج بــعـد.و قـضت
ديـنيـز مؤخـرا عطـلة مع خـطيـبهـا اال انها
صُـدمت حـ عـودتـهـا الى مـنـزلـهـا فـقد
ـــيـــاه بـــســبـب كــثـــرة هـــطــول غــمـــرته ا
األمطـار األمر الذي ادى الى عـودتها
مــجــددا لـلــفــنــدق. و نـشــرت ديــنــيـز
صـورة وثّــقت فـيـهــا حـالـة مــنـزلـهـا
عـــلى حـــســابـــهــا اخلـــاص عــلى
مـوقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي

وقـد عـلّـقت عـلـيـهـا بـالـقول:
(شـكراً يا   2022 بـداية

جميلة).
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ثــــقــــافــــيـــة بــــ الــــنــــادي و مــــركـــز
مـيـزوبـوتــامـيـا الـثـقــافي في صـربـيـا
واقـامـة مــعـرض تـشــكـيـلـي  بـعـنـوان
(النـجـاح) للـفنـان عـلي صادق دروش
وقـال األديـب مـحــمـد رشــيــد مـؤسس

ÊU e « ≠ ÊU O

ـثقـف الـعـرب الشـاعر ضيف نـادي ا
الــعــراقي الـــصــربي صــبــاح ســعــيــد
الزبيدي لالحتـفاء بتجربـته الشعرية
فـضال عــلى تـوقــيع اتـفــاقـيــة تـعـاون

ثـقـفـ الـعرب (حـقـقـنـا ثالثة نـادي ا
نـــشـــاطـــات مـــتـــمــيـــزة فـي ان واحــد
بظروف أمنية واقتصادية في ميسان
صعبة للغاية لنوجه رسالة للعالم ان
االنـسـان الـعـراقي هـو مـحب لـلـحـياة
والبنـاء وان االنفجـارات واالغتياالت
ــداهــمــات الــلــيــلـيــة هــو اجلــانب وا
ـظلم فـي احليـاة وعـلـيـنـا أن نـسهم ا
شرق لتكون نشاطـاتنا هي اجلانب ا
لـلـعـراق) . هـذا و وتـكـر مـثـقـفـ
ورجـال اعــمــال بـحــضــور مـديــر عـام
تربـيـة مـيسـان وعـمـيد كـلـيـة التـربـية
ي وعميد كلية الطب ونقيب األكاد
في ميسان وعـدد من االدباء والكتاب
واإلعالمـيـ واالسـاتــذة اجلـامـعـيـ

ورجال األعمال.
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برل 
انــطــلـق في الــعـــاشــر من شـــبــاط اجلــاري
مـهرجـان بـرل الـسـينـمائي الـ  72 الـدولي
(بـرليـناله) والـذي يـتواصل حـتى العـشرين
مـنه  مع افالم مـختـارة يـنتـشـر عرضـها في
اني بـرل دور الـسيـنـما في الـعاصـمـة اال

وظـيفة التنوير اجملتمعي الذي تلعبه ثقافة
سـينـمـائيـة مـتنـوعـة.. في األشهـر االخـيرة
واصـلت دور الــسـيــنـمــا عــمـلــهـا بــطـريــقـة
مـبهرة عـلى الرغم من كل الشـكوك وجميع
الية والتحديـات التنظيمية مع اخملـاوف ا
االلـتـزام الـصـارم بــقـواعـد الـصـحـة بـسـبب
ـشهـد الـسيـنـمائي انـتشـار وبـاء كورونـا. ا
احملـلـي هـذا الـعــام عـلى وجـه اخلـصـوص
وفــقـــا لــلــمـــفــهــوم الـــثــابت ســتـــنــتــقل الـ
(بـــرلــيـــنــاله) ســـيــنــمـــائــيـــا من حي آلخــر
ـتـعددة الـثقـافات وسـتجـعل احـياء بـرل ا
واجملـتــمــعـات االصــلــيـة والــوافــدة مـكــانـا
إضـافــيــا لــلــمـهــرجــان في ســبع أمــســيـات
متتالية. وسيتم هذا العام على غير العادة
طـرح الـســجـادة احلـمـراء الــصـغـيـرة حتت
اقـدام اجلمهور كـرمز لتـقدير دور السـينما

ووالء زوارها. 
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طـرائق مهـرجان  2022  حتـديثـها بـشكل
هرجان الثاني والسبع ملحوظ ملصق ا
وذجي يـحتذى به صـمم هو اآلخر بـشكل 
من قـبل مصممة اجلرافيك في برل كلوديا
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ال اكـتـرث للـمـهـاتـرات التي تـلـبس لـبـوس الـقضـايـا والـدعاوى
الـقانونيـة ب السـياسي ألنّ جتـربة ما يـقرب من عقدين من
الي مفادها الـزمن حتيل الى حقيـقة مستـقرة في ضمائـر ا
دّعـى علـيه مـدانان بـنفس ـدّعي والسـيـاسي ا انّ الـسيـاسي ا
ـقـدار حـتى لو انـتـصـرت الـنـصـوص القـانـونـيـة لـفالن ضد ا
زجنـرة في آليـات العمـلية عالن انّـهم مجمـوعة من الـبراغي ا
سيرتها كلّ القيم التي تنتصر حلق السياسية التي سحقت 
الــوطـن ضــد مــبــتــدعــات الــســيــاســيــ وأصــحــاب اجلــهــات
ــدنـسـة االنــقـســامـيــة بـكل أنــواعـهــا الـعــاديـة والــكـبــيـرة وا

قدسة. وا
لـكن هناك فـلتات من الـتعابـير التي تـسقط من لسـان سياسي
هـنا أو هناك تـثير الشـجون واليوم سـمعتُ سياسـياً يقول انَّ
هـناك مَن ال يـريـد أن يكـون لـلعـراق رئـيس قوي. ويـقـصد هـنا
الـقـوى الـسيـاسـيـة ولـيس الـشـعب الـذي يـتوق الى جـعل اسم
الـبلـد مـهابـا وحـدوده مصـانـة وجواز سـفـره محـتـرماً وعـمـلته
قـابـلـة لــلـصـرف في بــنـوك الـعـالـم كـأيـة عـمــلـة تـزاحم الـدوالر

واالسترليني واليورو.
بدأ يـرتبط مفهـوم القوة ألي رئـيس للجـمهورية او من حـيث ا
احلـكومة بحـسن استخـدامه النص القانـوني والدستوري في
ــنـاسـبــ في رحــاب نـظـر الــرحـمــة الـتي ـكــان والـتـوقــيت ا ا
تـستوعب العدالة ذاتها على اعتبار انَّ الدستور والتشريعات
ـا أوحى لـنـا سـلـوك الـسـيـاسـيـ هي حـامـيـة الـبالد الـتي طـا
بـأنّها بالد سائـبة ال قانـون فيهـا إالّ عند احلاجـة لتطـبيقه على
ـناسـبات السـياسـية الـتنـافسـية كـزمن إقامة اخلـصوم وفي ا
الـتحالـفات أو الـتحضـير لالنـتخـابات أو التـهيـئة للـترشـيحات

همة. ا
الـرئــيس الــذي يــطــبّق الــقــانــون ويــجــتــهـد مـن اجل حتــسـ
ا يـزيد من حماية كرامـة الشعب وسيادة البالد الـتشريعات 
وثـروات األجـيـال هـو الـرئـيس الـقـوي حـتى لـو كـان من دون
حـزب يـأويه عـنـد احتـدام اخلـطـوب في بـغـداد ومن دون دولة

يستقوي بها على أبناء جلدته.
ـنــتـوجه الــوطـنـي في الـقــرار والـســلـوك ال قـوة لــرئـيـس إال 
والــعـدالــة وحــمل شــعــار الــعــراق أوالً في الــداخل واخلـارج

واإلخالص للتراب من دون جتزئة.
أيّ رئـيس مقبل عليه أن يدرك حقيـقة ال مجاملة في التورية
بشأنها وهي أنّ العراقي انسان يقف على حافة اليأس اليوم
من األوضـاع الــسـائـدة في الــبـلـد وربّـمــا وصل الى الـدرجـة
األخـيرة التي سيقـفز بعدها الى الـشارع من دون رجعة هذه

رة فاستلحقوا أمركم. ا
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انـصرفتُ من حظـيرتـهم احلزبيـة ولذَّة االنتـصار تضيءُ دمي
; فلمْ أعرهُ أي سـمعتُ أحدهم يهتف خلفي بكالم تهديدٍ ووعيدٍ
اهـتـمام; بـئتُ إِلى الـبـيت ألجلسَ بـجـوار أمي اسـتوضحُ مـنـها
أخـبــار الـعـائــلـة ثُـمَّ أخـبـرتــهـا بــضـرورة تــوجّـهي إِلـى بـغـداد;
ثتْ بـيـدي لـلـبـقـاء مــعـهـا حـتى تـشـبع من رؤيـتي; أذعـنتُ تـشـبـَّ
لـرجـائـهــا ألمـكثُ في مـنـزلــنـا حـتى صـبــاح الـيـوم األخـيـر من
نصرمة لتحقيق اإلجازة. كنتُ قد سعيتُ خالل األيام الستة ا
لـقــاء مع نــاهــدة الــعــشـبي مـن دون جـدوى; وصــلــتــني أنــبـاءً
مـشوَّشة عنـها فاقمتْ من قـلقي واضطـرابي; أخيراً تلـقَّيتُ نبأً
مـوثوقاً عن طـريق صديقـتها كـان وقعهُ مثل نـبلةٍ خـاترةٍ ثقبتْ
مُـهجـتي; إذْ أخـبرتـني أنَّ ناهـدة العـشـبي على وشك االقـتران
تـلك األطيان ويـتمتع بـنفوذٍ وسـمعة طـيبة لدى أهل بـشخصٍ 
ـدينة وأنَّ رؤيـتهـا أصبـحتْ مسـتحيـلة; وإذا مـا حتقَّق الـلقاء ا
مـعهـا سـتكـون الـنتـائج وخـيمـة تـؤدي إلى مأزقٍ خـطـيرٍ يـحطّم
ـا يطـيح بـعنـقي معـهـا. خارت روحي وتـشظَّى مـستـقبـلـها ور
شتْ غـربـان تـنـعقُ في رأسـي; انـتـبذتُ األسى في قـلـبي وعـشـَّ
ركـنـاً في مـنــزلـنـا ألقـتل سـاعـات خــيـبـتي بـقـراءة روايـة »آالم
فـارتـر ?«مع اإلسـراف بـاحـتـسـاء الـكـحـول مـعـزَّزاً بـاحلـبوب
اخملـدَّرة; ناشداً من ذلك االنتحار الذي كاد يهرق روحي; لوال
حــنــان أمي الـــذي أشــعل بـــصــيص ضــوء فـي مــنــجم رأسي
الـثمل; ودمعهـا الذي نثرتهُ بـذور أمل في دوحة قلبي الـقاحلة.
لم أجـد سوى الـوشق من ارتمي بـ أحضـانه حتى يـسترجع
شـهوة احليـاة إِلى جنوني. هـرعتُ إلى حانات الـعاصمـة بحثاً
عـنهُ في ظهيرة سـابع أيام اإلجازة; يـا إلهي ساعدني بـالعثور
عـليه للخالص من نكـبةِ ناهدة العـشبي; وجدتُ شوارع بغداد
مـلـغـومـةً بـكــمـائن رجـال األمن والـزنـابـيــر وأنـا أحـملُ حـقـيـبـة
جـرداء تقبعُ فـيها مالبـسي العسـكرية بـينمـا تصريح اإلجازة
ـزني لـزيــارة غـرفـتــنـا في احلـيــدر خـانـة; َّـا حـفـَّ في جـيــبي 
وجـدتها مـقفلـة; ماهي إالَ برهـةً حتى أقبل نـحوي وكيل اخلان
يـتمايلُ بجـسده الهـزيل مع ابتسامـة عريضـة تكشفُ عن سنّهِ

يوعةٍ:  غازلتي  الذهبي; بادر 
- اخلانْ وحشة بغيابك. 

- متى غادر الغرفة خلدون?
- الغرفة تركها أستاذ خلدون.

- واألثاث?
- باعه. 

; بيـنمـا انتـعشتْ كـائد مـنكـسـراً ـوبوء بـشـتى ا تـركتُ اخلان ا
ـريعة بـرأسي; كنتُ أخشى من شـأنٍ واحدٍ أال وهو الـظنون ا
انعي; وهذا يعني نهايتي معهُ. دلفتُ إلى مقهى القبض على ا
; جـلتُ بـبصـري عـلى األرائك خطـفاً ال حـسن عجـمي مـرتبـكاً
أثـرَ لصاحبي سألتُ شاعراً معتوهاً كان يجلس وحيداً يثرثرُ

مع نفسهِ; أجابني شارداً: 
انعي مجنون.  - هذا ا

اذا?   -
وخز إبهامه بخاصرتي ثمَّ همس: 

-  أنتما من العُصاة!
ـقـهـى; خـفقَ قـلـبي بـعـنف; وأطـلق كـركـرة عـالــيـة في فـضـاء ا
انعي أفشى بأسرارنا فـالعصاة تعني البيش مرگه; يبدو أنَّ ا

عتوه في جلسة خمر سألته باهتمام: اخلطيرة لهذا ا
- أين هو?

أجابَ هازئاً: 
- ذهبَ يناضل.

ـقـهى لـتـنـهبَ خـطاي ارتـعـد بـدني من هـول ارتـبـاكي; تـركتُ ا
شـارع الـرشـيـد حـتى وجلتُ إِلى حـانـة شـريف وحـدَّاد وجفَ
فـؤادي حـ أبــصـرت الـوشق يـجــلس وحـدهُ مـكـتــئـبـا بـجـوار
ــاءة السـتـقـبـالي ح وجـودي حـرَّكَ جـسـده إ الـنـافـذة حــ 
لـبرهـةٍ لـبثتُ واقـفاً أتـمـعَّنُ بوجـهه بـشوق عـارم; كـانت صلـعته
يـانـعــة بـالـزهــور الـصـفـر اخملــضـرَّة; أعـني بــقع اجلـذام الـتي
تـقرَّحـت وتسـتفـحل لـغزو مـواطن جـسده; سـألـته قبل أنْ أعبَّ

الزعاف األبيض في جوفي:  
- هل أنت مريض?

هـزَّ رأسهُ بــيـأسٍ أوجــعــني; كـان الــضــوء بـعــيـنــيهِ الــذابـلــتـ
; حتى يكاد ال يقوى على النظر بهما فاقترحت عليه: شحيحاً

- هـيَّـا انـهض لـنـراجع طـبـيـبـاً جـلـديـاً يـنـقـذك من هـذا الـوباء;
عندي نقود كثيرة. 

كـأنَّهُ لم يسـمع اقتـراحي تلـمَّظ الشـراب مثل هـرٍّ عجـوز ولبثَ
صامتاً حاولتُ استمالته بنشر دنانيري على الطاولة: 

- خُذ ما تشاء منها. رمقني بنظرةٍ حنونٍ وقال مغموماً: 
- أدبـــاء الــزيــتــوني مــنــعــونـي من دخــول الــنــادي; وشــمــتــوا

رضي.
أوجـعــني بـتــصـريـحـهِ األلـيم; هــزَّت كـلـمــاتهُ مـعــاقل وجـداني;
ـنـتـشـرة عـلى صـلـعـته ودمـعي نـهـضتُ ألـثمُ زهـوره الـصـفـر ا

يسيلُ على خدي; بصوتٍ مخنوقٍ نبستْ: 
- أنتَ ال تهابهم; ولذا تراهم يشمتونَ بكَ.

نطقَ بخجلٍ: 
- أعطني النقود وأنا أتدبَّر أمري.

وضـــعتُ فـــوق راحـــة يـــده أكـــثـــر من
عـشـريـن ديـنـاراً فـعـلَّق مــبـتـهـجـاً:  –

هذا كثير.
ثمَّ أطـلق ضـحكـةً مجـلـجلـةً وأومأ إلى
الـنـادل كي يــحـضـر خـمـراً إضـافـيـاً.
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{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب)  –افـــتـــتح
ــوضـــة في نـــيـــويــورك أســـبـــوع ا
خلــــــريف عـــــام  2022 وشــــــتـــــائه
اركة ـوديالت مفـعمة بـاحليويـة 
بـرويـنزا سـكـولر  في صـالـة عرض
لـلفن التشـكيلي وبعـرض للمصمم
كــــريـــســـتـــيــــان كـــوان  في اجلـــزء
ي الـعلـوي من مركـز التـجارة الـعا
الــواحـد فــيــمـا ال يــزال الـبــرنـامج
مــتـأثــراُ بـاســتـمــرار غـيــاب بـعض
ـــصــمـــمــ وبـــجــائـــحــة اشـــهــر ا

كوفيـد-19.
وكـــانت إشــارة انـــطالق األســبــوع
The Brant مـــع عرض في  صـالة
Foundation  لـلفن التـشكيلي  في
ــاركـة ــانـهــاتن  ايــست فــيالدج  
بـروينزا سكولر التي أصبحت بعد
سـنوات عدة  من الكـالسيكيات في
نـــــيـــــويـــــورك. وعـــــلى وقـع عــــزف
خــــمـــاسي عــــلى الــــكـــمــــان لـــعب
ــصـمــمـان جـاك مــاكـولـو والزارو ا
هــيــرنــانــديــز عــلى وتــر األشــكـال
مـقـدم مـوديالت ضـيقـة  من فوق
او حـتى  مـضـغـوطة عـلى تـنـانـير
واسـعـة او تـعـطي انـطبـاعـاُ بـانـها
مــنــفـوخــة بــطـريــقــة مــبـالغ فــيــهـا
احـيـاناً في مـحاولـة لـلرد  بـحسب

الزارو هــيــرنــانـديــز عــلى الــهـوس
بــاجلــسـم الــســائــد هــذه األيـام اذ
يـريد اجلـميع إظـهار أجـسامهم مع
انــــتـــشـــار شــــبـــكـــات  الــــتـــواصل

االجتماعي.
ـعــروفـة بـيال وارتــدت الـعـارضــة ا
حــديـد قــمـيــصــاً من مـخــمل اسـود
بـــقــــبـــعـــة  تـــزيـن اكـــمـــامه ازرار
وأكـتـافه مرسـومة  وذكـرت طـلتـها
ــرأة الـقــطـة. وتـعــتـبــر مـاركـة بـ  ا

بـروينـزا ان  مفتـاح هذه اجملـموعة
ا اليوم أكثر الـلعب والتجريـب ر
مـن أي وقـت مـــــــضى. واقـــــــيـم في
الــــيــــوم األول أيــــضــــاً عــــرض في
ــركــز الـتــجـارة الــطــبـقــة الـعــلــيـا 
ي الواحد لتشكيلة كريستيان العا
كــــــوان الـــــذي ســــــبق لــــــعـــــدد من
الـنجـمات كلـيدي غـاغا وكاردي بي
ولــــيل نـــاس اكـس أن ارتـــدين من

تصاميمه. 

{ نـيس (فـرنـسا) (أ ف ب)  –أقـبل جـمـهـور كـبـيـر مـساء
ــديـنــة نـيس امـس االول عـلى افــتـتــاح الـكــرنـفـال الـ 137 
الـفــرنـسـيــة بـعــدمـا ألـغي الــعـام الــفـائت نــتـيـجــة الـظـروف
الـصحـيـة.ويـعـتـبـر هـذا الكـرنـفـال الـذي أقـيم لـلـمرة األولى
عــام 1873  من بـ أهم ثالثـة كـرنـفـاالت في الـعـالم إلى
جانب نظيـريه اللذين يقامان في ريو دي جانيرو البرازيلية
ــسـيـرات والـبــنـدقـيــة اإليـطـالــيـة. في الــبـرازيل  أرجـئت ا
االحتـفـاليـة في ريـو وساو بـاولـو من أواخر شـبـاط/فبـراير
ـوجة اجلـديـدة من اإلصـابات إلى نـيسـان/أبـريل بـسـبب ا
بـكوفـيد-19. أما في الـبـنـدقيـة فـانطـلق الـكـرنفـال االثـن
الفـائت لكنّ جـانبـاً كبـيراً منه يـقام بـالصـيغـة االفتـراضية

عتادة. من دون حشود السياح ا
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وأُعــــدم أكـــثـــر من  2500 شــــخص
بـتهمة الشـعوذة وكانوا في معظم
األحـيان يُـخنـقون ثم يُـحرقـون بعد
إدالئــهم بـاعـتـرافـات تــنـتـزع مـنـهم

حتت التعذيب.
وشـــــــــــرحـت مــيـــتـــشـل لـــوكـــالــة
فـــرانـس بـــرس في مـــقـــبــــــــرة ذي
هــوف في دنـدي (شــمـال شـرق) أن
الـنساء اللـواتي كانت توجه إليهنّ
هــذه االتــهــامــات كنّ  يُــحــــــــــرمن
الـــنـــوم أليــام فـــيــعـــتـــرفن بـــأنــهنّ
مــــــــشــــــــعـــــــوذات أو رقــــــــصـن مع
الــشــــــــيــطــان أو مـارسـن اجلـنس

معه.
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تحدة) (أ ف ب) ملكة ا { دندي (ا
تـــنــاضل كــلــيـــر مــيــتــشل وزوي –
فـــيــنـــديـــتــودزي في اســـكـــتــنـــلــدا
لـلحصول عـلى عفو عن األشخاص
ـاضي بـتـهـمـة الـذيـن أُعـدمـوا في ا
الـشـعـوذة ومـعـظـمـهم مـن الـنـساء
ومـن أجل إقـــامــة نـــصب تـــذكــاري
ـــثـــابـــة تـــكـــر لـــهــؤالء يـــكـــون 
ــنــســيــات. وأوضــحت مــيــتــشل ا
وهـي مـحامـيـة تـبـلغ  50 عـامـاً في
تــصـريح لـوكـالـة فـرانس بـرس أن
نـحـو أربـعـة آالف شـخـص اتـهـموا
بـالـشـعـوذة بـ الـقـرنـ الـسـادس
عـشر والـثامن عـشر في اسـكتـلندا
ئة منهم. تشكّل النساء  84 في ا

{ بـانـكوك (أ ف ب)  –اسـتـبقت الـسلـطات
الـتايالندية االحتفال بعيد احلب بتذكيرها
الــعـشــاق الـذين ســيـمــضـون الــلـيــلـة مــعـاً
بــضــرورة وضع كـمــامــة خالل الــلـحــظـات

احلميمة. 
وأوضح مــديـر مـكـتب الــصـحـة اإلجنـابـيـة
بـونـيـاريت سـوكرات لـوكـالـة فـرانس برس
إن فــيــروس كــورونــا ال يـنــتــقل عن طــريق
ـكن أن يُـصـاب االتــصـال اجلـنـسي لــكن 
األشـخـاص به بـواسـطـة الـتـنفـس مِن قرب
أو عـبر اللعاب. وأوصى سـوكرات العشاق
ـسـتضـدات قـبل تـمـضـية بـإجـراء فـحص ا
لـيـلـتـهم لـتـجنّب اإلصـابـة بـالـعـدوى. ودعا
هـؤالء إلى جتنّب أوضاع جـنسيـة يكونون
فــيـــهــا وجــهــاً لــوجـه  وتــفــادي الــقــبالت
الـعـميـقة نـاصحـاً بـاستـخدام وسـائل منع

احلـــمل إذا أرادوا جتـــنّـب أي حــمـل غـــيــر
مــرغـوب فـيـه. وأكّـد أنّ وضع الـكــمـامـة إذا
كن ـارسـة اجلنـس  ـكـنـاً أثـنـاء  كـان 
أن يـــســاعـــد في تــقـــلــيـل خــطـــر اإلصــابــة
بـــكـــورونـــا. وتـــضـــاعـف عـــدد اإلصـــابــات
الــيــومــيــة بــالـفــيــروس في تــايالنــد خالل
األســبـوعــ الــفـائــتـ بــعــد أن بـلغ نــحـو
ثــمــانـيــة آالف إصـابــة في بــدايــة الـشــهـر.
وتـخشى السـلطات الصـحية أن يـفاقم عيد
احلـب اإلصــابـــات. ويـــحـــظى عـــيـــد احلب
ـمـلـكــة ويُـعـتـبـر فـأل خـيـر بـشــعـبـيـة في ا
لـلـمتـحابـ الراغـبـ في الزواج. ويـنتـظر
الـنـاس في طـوابـيـر أمـام مـكـاتب تـسـجـيل
الـزيـجـات خـصـوصـاً في مـنـطـقـة بانغ راك
في بـانكوك والـتي تعني حيّ احلب بـاللغة

التايالندية.
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فيعود لشخص يوصف بالـشهيد فالنتاين
سيحية األولى. في أيام ا

وتذهب بعض الروايات الـتاريخية إلى أن
فالـنـتـاين كان راهـبـا مـسيـحـيـا مقـيـما في
رومـا ســنـة 269  حتت حـكـم االمـبــراطـور
الــرومـاني كــلــوديــوس الـثــاني وفـي تـلك
الفترة كـان الكثـيرون يحـملون هذا االسم
ـا أن االمـبـراطـوريـة أي فـالـنـتـيــنـوس. و
الرومـانـيـة كانت تـشـهـد عدة اضـطـرابات
ـنع أمـر االمـبـراطـور كـلوديـوس الـثـاني 
اجلـــــنـــــود الـــــعـــــزاب من الـــــزواج حـــــتى
يــســتــطــيــعــوا الــقـتــال فـي احلــرب بـدون
هـوادة.وأصــر راهب مــسـيــحي عـلى عــقـد
زيـجــات بـ اجلــنـود وخــطـيــبـاتــهم عـلى
الرغم من توجه اإلمبراطور. وتقول بعض
ــصــادر إن الـــراهب تــعــرض لـالعــتــقــال ا
وحكم عليه باإلعدام بسبب مخالفة
أوامـــر االمــــبـــراطـــور.
وحـ  حتــديـد
مــــوعـــــد إعــــدام
فالنـتاين جرى
إرســــــــــالـه إلـى
السجن وهناك
أنشـأ صـداقة قـوية
مـع شــــــــــابـــــــــة
ضــريــرة وهي
ابـــنـــة ســـجــان
رومــا. وتـــقــول
بـعض الــقـصص
إنـهــا كــانت تــسـمى

جوليا.
ــــــنــــــحى وفي ا
ذاتـه يـــــــقــــــول
مــــــــــؤرخـــــــــون
آخـــــــــــــــــرون إن
جولـيا لـيست ابـنة
ـا ابــنـة الـســجــان وإ
شــــخص أرســــتـــوقــــراطي
آخـــــر. وفي الـــــيـــــوم الــــذي ســـــبق
اإلعدام بعث فالنتاين برسالة إلى جوليا
يقول فيها وداعـا  من (من فالنتاين) وفي
الــيــوم الـــتــلي

14 أي فــــــــي 
شـباط  قـطع
رأســـــــه. وفـــــــي
496 ســــــــــنـــــــــة 
لــلــمــيالد أعــلن
الـــــــــــبــــــــــابــــــــــا
غالسيوس جعل
الـرابع عـشـر من
شــــبــــاط يــــومــــا
لـــــــــلــــــــقـــــــــديس

فالنتاين.
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احتـفل الـعـشـاق امس االثـن  14 شـباط
بــعـــيــد احلـب  لــكن أغـــلب الـــنــاس قــد ال
يعـرفون الـظـروف التـاريخـيـة التي جـعلت

من  14 شباط موعدا سنويا للغرام.
وبحسب موقع بيتالوما فإن  14 شباط لم
يتحول إلى عيد للحب إال في القرن الرابع
عــشـــر و حتــديــد هـــذا الــيــوم لـــيــكــون
مناسبـة للعـشاق من قبل الكـاتب والشاعر
جيـوفري شـوسر الذي يـوصف بأب األدب

اإلنكليزي.
وقـبل حتـول هــذا الـيـوم إلى عــيـد لـلـحب

كــان الــرابع عـــشــر من شــبــاط
سيحيون يوما يصومه ا

أمـــــــــــــا االسـم

{ بلنسية (إسبانيا) (أ ف ب) –
مثلة األسترالية كايت دافعت ا
بالنشيت عن السينما مبدية قلقها
ا تواجهه جراء طغيان منصات
سلسالت التي البث التدفقي وا
عززت اجلائحة اإلقبال عليها.
واعتبرت بالنشيت في بلنسية
(شرق إسبانيا) عند تسلمها جائزة
ية اإلسبانية للسينما من األكاد
خالل االحتفال السادس والثالث
لتوزيع جوائز غويا الدولية أن
االحتكارات كارثية وخطيرة.
وقالت علينا أن نحرص على ضمان
االستمرار في تطوير مشاريع
جيدة. وأضافت يجب أال نصبح
سلسالت. تمثل في ا عبيداً للنمط ا
ومع أن بالنشيت التي أدت دوراً
في فيلم   Don’t Look Upمن
نتفليكس الذي حقق أخيراً جناحاً
كبيراً أشارت إلى جودة االنتاجات
من هذه النوع رأت أن من اخلطأ
عطى عدم التفكير في عواقب هذا ا
اجلديد في السوق.
نتجة البالغة مثلة وا ولم تتردد ا
عاماً واحلائزة جائزتي أوسكار 52
وثالث جوائز غولدن غلوب  في
إظهار التزامها قضايا مثل النسوية
MeToo#. والبيئة وحركة
وقبل توجهها إلى بلنسية حلضور
أبرز مناسبات السينما اإلسبانية 
عرّجت بالنشيت على مدريد للبدء
قبل للمخرج بالعمل على الفيلم ا
ودوفار. اإلسباني بيدرو أ
وافادت مجلة  Varietyالسينمائية
بأن النجمة األسترالية لن تكون
فقط بطلة هذا الفيلم الذي سيكون
العمل الروائي الطويل األول
ودوفار باللغة اإلنكليزية بل أل
ستشارك أيضاً في إنتاجه.
والفيلم مقتبس من كتاب القصص
A Manual for Clean-  الصغيرة
ing Women لألميركية لوسيا
. برل
وقالت بالنشيت أعرف بيدرو منذ
عاماً ونتحدث منذ مدة طويلة 20
عن إمكان العمل على مشروع.
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