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االحــتاللـيـة وسـاســتـهـا  فال خـيـر
فـيـهـا وال أمل لـلـشـعب من خاللـها
فـاخملــالـفـات الـقـانـونـيـة ال تـنـتـهي
وآخـرهـا إعادة فـتح بـاب التـرشيح
لـلمرة الـثالثة لـرئاسة اجلـمهورية
وحــصـر الــتـرشـيح ســيـاســيـاً بـ
حـــزبــ كـــرديــ كـــبــيـــرين وعــدم
الــــــســـــمــــــاح لألطــــــراف األخـــــرى
بــالــتــرشــيح فــهـي حــصــة كــرديـة
وهــذا فـشل ذريـع ال يـؤدي إلّـا الى
ضــيـاع جـديـد لـلـعـراق) مـؤكـدا (ال
جنـــاة لــلــعـــراق إال بــعـــملٍ عــراقيّ
خـالص من خالل عـمـلـية سـيـاسـية
وطــنـــيــة يــقــودهـــا أبــنــاء الــوطن
يــعــيـش فــيــهــا الــعــراقــيــون حتت
مــرتـكـزات وحـدة الــعـراق وهـويـته
واســتـــقالل قــراره الــســيــاسي عن

سلطة األجنبي).
 الـى ذلك  نفت الـسـفارة الـروسـية
فـي بغـداد وجـود طـلب لالنـضـمام
إلى قـواتـها الـعـسكـريـة. وقالت في
بــيــان إنــهــا (تــنــفي مــزاعم بــعض
وســائل اإلعالم ومـواقـع الـتـواصل
االجـــتــمــاعي الــتـي  تــداولــتــهــا
مــؤخـراً بـشـأن انــخـراط قـنــصـلـيـة
روســيــا في الــبــصـرة بــأي نــشـاط
مـزعوم خاص بطلب االنضمام إلى
صـفوف الـقوات الـروسيـة). وكانت
أن مـتـطـوعـ ــواقع قـد تـداولت  ا
قـــدمــوا طـــلــبــاً الـى الــقـــنــصـــلــيــة
الـــروســيـــة في الـــبــصـــرة من أجل
االنـخــراط الى قـواتـهـا لـلـقـتـال في

حرب أوكرانيا.

اإلمــام اخلــالــصي عــلي اجلــبـوري
خالل خــطـبــة اجلـمــعـة في مــديـنـة
الـكـاظـمـيـة الى ان (احـداث روسـيا
وأوكــرانـيـا قــد فـضـحت إنــسـانـيـة
ـزيــفـة عــنـدمـا الــغـرب الــكـاذبــة وا
يــتـبــاكى اجلــمـيع عــلى مـا يــجـري
هـــنـــاك ونــــســـوا انـــهم ســـكـــتـــوا
لــســنــوات طــويــلــة عــلى مــا جـرى
ويــجـــري في بــلــدانــنـــا الــعــربــيــة
واإلسـالمية فـال ضير كـونك عربي
او مـسـلم ان تـهـجّـر او ان تـقتل او
جتـرّب عليك األسلحة بكل اشكالها
وانــواعــهـــا فــكل ذلك مــقــبــول في
قـامـوس الـسـياسـة الـغـربـيـة التي
كــشــفت حـقــيـقــتــهـا هــذه احلـروب
والــويالت احلــالــيـة) ومــضى الى
الـقـول ان (دوامة الـفـشل والضـياع
الزالـت هي الــــعــــنـــوان األبــــرز في
مــســيــرة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة

اإلنــــســـانــــيـــة ولــــذا يـــجـب عـــلى
ــنــظــمــات الــدولــيــة مـراعــاة ذلك ا
ــطـــالــبــة لــهـم بــهــدنــة إلخــراج وا
الــقــتـــلى واجلــرحى من الــطــرفــ
واد الـغـذائيـة والـطبـية وإيـصـال ا
ـكن) واضـاف لــهم بـأسـرع وقت 
(ال يــــفــــوتـــنـي أن أدعـــو الــــقـــوات
الــروســـيــة إلى مــراجــعــة قــرارهــا
بــاحلـرب والـعـمـل اجلـدي لـلـحـوار
مـع جـارتــهــا أوكــرانــيــا فــاحلـوار
والــعــقل صـفــة مــحـمــودة عــنـد كل
األديـان واألنبياء). كـما دان الصدر
في تــغـريـدة عـلى تــويـتـر (االفـعـال
ــــصـــلــــ في اإلرهــــابــــيـــة ضــــد ا
بــاكــســتــان). بــدوره  عــد خـطــيب
احلرب القـائمة مـدرسة اخلالـصي 
في أوربـا بـانـها فـضـحت إنسـانـية
ـزيــفـة. وأشـار الــغـرب الـكــاذبـة وا
ـدرسـة عــضـو الـهــيـئــة الـعـلــمـيــة 
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حظيت احلرب الروسية االوكرانية
بــاهـتــمــام الـزعــمـاء الــســيـاســيـ
وائـمـة اجلـمـعة في الـعـراق  فـيـما
بـحث وزير اخلـارجية فـؤاد حس
مع عــمـيــد اجلـالــيـة الــعـراقــيـة في
.وقال أوكـرانـيـا أوضـاع العـراقـيـ
ــتـحــدث بـاسم وزارة اخلــارجـيـة ا
أحـمـد الصـحاف في تـصريح امس
إن (الـوزيـر أجـرى اتـصـاالً هـاتـفـياً
مع عــمـيــد اجلـالــيـة الــعـراقــيـة في
أوكـرانيـا  عدنان الـكاظمي وبـحثا
أوضـاع الـعـراقيـ وكـيفـيـة وسبل
ـمــكـنـة لـهم حتــقـيق االسـتــجـابـة ا
خـالل الـظــرف الـراهن) مــؤكـدا ان
(حـــســـ اســـتــمـع الى تـــفــاصـــيل
عــرضـهــا الـكــاظـمي واالســتـجــابـة
ـتطلبـات اجلالية من قبل الـعاجلة 
الـوزارة واإلجراءات التي اتـخذتها
قــبل األزمــة األوكـرانــيـة الــروسـيـة
وتـقـد الـدعم لـلـجـالـيـة). في وقت
دعـا رئيس التـيار الصـدري مقتدى
الــصـدر  إلـى هـدنــة في أوكـرانــيـا
إلخـراج القتـلى واجلرحى وإيصال
ـواد الـغذائـيـة.وقال خالل خـطـبة ا
ــركـزيــة إن (أوكــرانــيـا اجلــمــعــة ا
تــــــرزح حتـت الــــــسـالح الــــــروسي
الــفـتــاك بـســبب مـبــاشـر وتــعـاني
الــــويـالت بــــســــبب الــــســــيــــاســــة
األمــريــكـيــة هـنــاك) وتــابع ان (مـا
يــحــدث في أوكـرانــيــا من مـعــانـاة
ـدنـيـ يـنـدى له جـب لـلـشـعب وا
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مــبــيــنــاُ ان (احلـــكــومــة احملــلــيــة
خـــاطـــبت رئـــيس الـــوزراء بـــهـــذا
الصدد  وهناك جلان تعمل علية).
ونوة عـيسى (سـيتم  الـعمل بـهذا
الــــســــاتـــــر االمــــنـي خالل االيــــام
ــؤمل أن الــقـادمــة الفــتــاً انه من ا
ـهـربـ وضـبط يـحـد من حـركــة ا

أمن احلدود) .
الى ذلك  أعــلـنـت مـديــريــة زراعـة
الـبــصـرة إنــتـاج مــشــاريع بـيض
ــائــدة الــعــامــلــة في احملــافــظــة ا
ئـة واثن سبعـ ملـيونـاً وثمـا
وست ألفاً ومئـة وعشرين بيضة
 تسويقهـا إلى األسواق احمللية

اضي. خالل شهر شباط ا

الــــتـــــصــــديـــــر الى  دول اجلــــوار
االقلـيـمي  ومنـهـا الدول الـشـقيـقة

في اخلليج العربي). 
فيمـا كشـفت احلكـومة احملـلية في
مـيـسـان عن عـزمـهـا انـشـاء سـاتـر
تـــــرابي أمـــــنـي عـــــلى الـــــشـــــريط

احلدودي مع ايران. 
وقال معاون احملافظ االمني قاسم
عـيـسى ان (احلـكـومـة احمللـيـة في
بـاشرة ميـسان تـسـلمت كـتابـا بـا
خالل األسـابـيع الـقــادمـة بـإنـشـاء
سـاتـر تـرابي أمــني عـلى الـشـريط
ــســافــة أكــثـر من 20 احلـدودي 
كيلومتراً ضمن الشريط احلدودي

شرق محافظة ميسان).

ـنـتــجـ عـلى من اجل تـشـجــيع ا
ائدة وخاصة زيادة انتاج بيض ا
بعد اجناز مشاريع عمالقة النتاج
الـبـيـض) واصـفـا (هــذه اخلـطـوة
ـتــقـدمــة والـتي تــأتي ردا عـلى بـا
من يـــقـــول ان  االنـــتـــاج  احملـــلي
لـيس فــيه اكــتـفــاء ذاتي) مــبـيــنـا
ائدة (االهمية الـتغذوية  لـبيض ا
ــا يــتــمـتع بـه من غـذاء الـعــراقي 

امن وصحي).
مؤكدا ان (هـذا القرار جاء نـتيجه
وجود فـائض في  االنـتـاج احمللي
ـائــدة  و بـالــتـزامن  مع لـبــيض ا
اقـرار صـنــدوق دعم الـصـادرات و
الــذي ســـيـــســـاهم في  تـــشـــجــيع
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لـينال جزاءه العادل وفـقا للقانون).
واعــتــقــلت مــفــارز شــرطــة كــربالء
مـتــهـمــا بـاالبــتـزاز االلـكــتـروني في
احملـافظة. واوضحت قيادة الشرطة
في بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس
(جنـاح مـفارز قـسم شـرطـة الهـنـدية
من الـقبض على متـهم حاول ابتزاز
أحـــدى الــــفـــتــــيـــات عــــبــــر مـــواقع
الـتـواصل االجتـماعي ومـسـاومتـها
بلغ مالي) ولفت الى ان (العملية
جـاءت بــعـد تـقـد شــكـوى من قـبل
عائلة فتاة تعرضت لالبتزاز  حيث
ــوافــقـــات الــقــضــائــيــة   اخــذ ا
ـفــارز الـتـابــعـة لــلـقـسم وبـاشــرت ا
تهم ونـصب كمـ محكم ـراقبـة ا
له والـــقــاء الــقـــبض عــلـــيه وتــمت
إحـالـتـه الى الـقـضـاء لـيـنـال جـزاءه
الــعــادل وفق الــقــانــون).  في وقت
ــوقـف مــفــرزة اشــاد مـــواطــنـــون 
ـركــبـات في مــروريـة تـنــظم ســيـر ا
مـنــطـقــة الـكــرادة رفـضت الــسـمـاح
لــرتل تــابع  لــلــسـفــارة االمــريــكــيـة
ـرور بالـسير بـبغـداد خرق قـواعد ا
عــكـس االجتــاه. واوضــجت مــواقع
الـتواصل االجتمـاعي بفيديـو يظهر
ضـابــطـا بـرتــبـة عـمــيـد مع عـدد من
ـراتب كـانـوا يـنظـمـون الـسـير في ا
الـــشـــارع وفـــوجــئـــوا بـــقـــيـــام رتل
مــركـبـات دفـع ربـاعي قــيل انه تـابع
لـلـسـفـارة االمريـكـيـة بـخـرق الـسـير
والـتقـدم عكس االجتـاه. فيـما اظـهر
ـراتـب رفـضــا قــاطــعـا الــضــابط وا
ـرور  طالـب وكب بـا لـلـسمـاح بـا

ايـاه بالتراجع . وبدا الضابط الذي
وصف بـانه مـدير مـرور قـاطع مرور
الــكــرادة حـاســمــا وغــاضــبــا لــهـذا
ـواطـن الـتـصـرف  وسط اشـادة ا

ـوقـفه ومـا اظـهـره من شـجـاعـة .
واكـدوا ان (هـذا الرتل مـا كان له لن
يـقدم على هذا التصرف الذي يفتقد
الى الـلياقة واحترام القانون لو انه
تحدة). سـار في شوارع الواليـات ا
ولم تـطلع (الـزمان) عـلى اي رد فعل
ـرور او السـفارة بـهذا الـشأن. من ا
أفـادت مـديـريـة شـرطـة وفي اربـيـل 
بـتــفـكـيك عـصـابـة تـنـفـذ احملـافـظـة 

عمليات السرقة. 
وقـال بـيـان امس أن (مـكـتب نـاحـية
كــســـنــزان الـــتــابع لـــقــسـم شــرطــة
ـة تـمكـن من الـقاء مـكـافـحـة اجلـر
الــقـبـض عـلـى عـصــابــة تـتــألف من
سـتـة أفراد أثـنـان منـهم من الـرجال
واألربع الـــبــــاقـــون من الــــنـــســـاء)
مـشيرا الى الى ان (الـعصابـة نفذت
حيث جـرائم الـسـرقـة في الـنـاحـيـة 
أقــدمـوا عــلى كـســر خـزيــنـة قــاصـة
وسـرقـوا مـنـهـا أمـوال ومـصـوغات
ذهـبـيـة وسالح نوع مـسـدس ومواد
الـكـتـرونيـة إضـافـة إلى سـرقـة سلع
ـــتــهــمــ مــنــزلـــيــة) مــؤكــدا ان (ا
اعـتـرفـوا بـتـنـفـيـذ 6 جـرائم سـرقـة
وعـند الـقاء الـقبض عـليهـم ضُبطت
بـحوزتهم كمية من األموال والذهب
والـهـواتـف الـنـقـالـة ومـواد مـخـدرة
و15 نــوعـا من احلـبــوب اخملـتــلـفـة

اخملدرة). 
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وجه وزيـر الــزراعـة مــحـمــد كـر
ـائدة اخلفـاجي بتـصديـر  بيض ا
الى الـدول الـشــقـيـقــة في اخلـلـيج

العربي. 
وقـال الــنــاطق الــرســمي لــلـوزارة
حـمـيـد الـنــايف في بـيـان امس أن
ـصـدرين (اخلـفـاجي  دعــا كـافــة ا
الى مــــراجـــعــــة الــــوزارة فـــورا و
ابــتــداء مـن الــيــوم الـــســبت الجل
ـــــوافــــقــــات احلــــصـــــول عــــلى  ا
االصولية لعملـية التصدير) واكد
اخلـفاجـي أن (هـذا الـتوجـيـه جاء
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الـقت القوات االمـنية  الـقبض على
ــفـرزة ســتــة  مــتـهــمـ تــعــرضـوا 
حافـظة ميسان تـسيير مـوقوف 
في مـحاولـة لـقتـلهم بـسبب نـزاعات
عـشائرية. وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (الـــقـــوات االمــنـــيـــة الــقت
الــقــبض عـلى 6 مــتـهــمـ أطــلـقـوا
الـنــار عــلى مــفـرزة أمــنـيــة مــكـلــفـة
بـتـسـيــيـر مـوقـوفـ الى الـعـمـارة)
ــكــلــفــة ــفــرزة ا مــشــيــرة الى ان (ا
تـــعـــرضت الى إطالق نـــار من قـــبل
مـــســــلـــحــــ  وذلك بــــهــــدف قـــتل
وقوف  لوقوع خالفات ومشاكل ا
عـــشـــائـــريــــة بـــيـــنــــهم) وتـــابع ان
وقـف (احلـادث اسفـر عن اصابـة ا

أثـناء االشتبـاك وتبادل إطالق النار
 و نـقلهـما لـلمسـتشفى وهم اآلن
بـحـالـة مـسـتـقـرة). واسـتـطـلع قـائـد
عــمـلــيــات مـيــســان الــلـواء مــحــمـد
من خالل طــلــعــة جــويه الــزبــيــدي 
اريـاف ومنـاطق نائـية في احملـافظة
وقـــال بــــيـــان امس ان (الــــزبـــيـــدي
اسـتطلع مدينة الـعمارة خالل طلعة
جـويـة مع طيـران اجلـيش في اطار
ـتابـعـات األمنـية لـلقـرى واألرياف ا
الـتــابــعـة لــلـمــحـافــظـة) مــؤكـدا ان
(الـطـلـعة كـانت عـلى أطـراف مـديـنة
الـــعـــمـــارة وحتـــديـــداً في مـــنـــاطق
االهــــــوار) الفــــــتــــــا الى ان (هــــــذه
الــطـــلـــعــات اجلـــويـــة تــأتـي  لــدعم
الـعـمـليـات األمـنـية الـتي تـنـفـذ على
ــنــاطق الــتي جتــري فــيــهـا أرض ا

حــمالت دهم وتــفـتــيش). وتـمــكـنت
شـعــبـة سـرقــة الـســيـارات في فـسم
مــكــافـحــة االجــرام بــاحملــافـظــة من
القبض على متهم بسرقة الدراجات
الـنــاريـة في مـنـاطق مــتـفـرقـة.وذكـر
الـبـيان انـه (بعـد جـهود حـثـيـثة من
قـبل مـفـارز شــعـبـة مـكـافـحـة سـرقـة
الــسـيــارات   الـقــبض عــلى أحـد
ـتهم وبـحوزته دراجة نارية في ا
إحــدى مـنــاطق احملــافـظــة) واشـار
ــــــتـــــهـم أعـــــتــــــرف خالل الى ان (ا
الـتحقـيق بقيـامه بتنـفيذ 20 عـملية
سـرقة للـدراجات الناريـة باالشتراك
مع مـجموعته االجرامية في مناطق
مـتــفـرقـة من احملــافـظـة) وتـابع انه
(جـرى تـصديق اعـترافـاته ابـتدائـيا
وقـضـائــيـا وتـسـلـيــمه إلى الـعـدالـة

فؤاد حسمقتدى الصدر
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الـــيـــومي الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من 16 الــــفــــا  حــــيـث  رصـــد
اصابة 1066 بكورونا في عموم
احملــــافـــــظـــــات) الفــــتـــــا الى ان
(الــــشـــفــــاء بـــلغ 1916 حـــــــالـــة
وبواقع 6 وفيات جديدة) وتابع
ان (اكـــثــــر من 39 الف شــــخص
ـضاد في تلـقى جـرعات الـلـقاح ا
نـتـشرة بـبـغداد مراكـز الـوزارة ا

واحملافظات).
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تتـدارس وزارة الصـحة تـخفيف
اإلجــراءات الــوقــائــيــة اخلــاصــة

بجائحة كورونا.
وقال مديـر دائرة الـصحة الـعامة
بـــالـــوزارة ريــــاض احلـــلـــفي في
تصريح امس ان (الوزارة تدرس
حـــالـــيــــاً تـــخـــفــــيف اإلجـــراءات
الــوقــائــيــة اخلــاصــة بــجــائــحــة
ــنــحــنى كــورونــا بــعــد تــراجع ا
الــوبـائي ورفـع الـتــوصــيـات الى
الــلـجــنـة الـعــلـيــا بـهــذا الـشـأن)
وتـــابع ان (لـم نـــتـــلق حـــتى اآلن

طـلـبـاً من وزارة الـتـعـليـم العـالي
والــبــحث الــعـلــمي بــشــأن عـودة
الـــدوام احلــضـــوري ابـــتــداء من
ــقــبل) ولــفت الــعــام الــدراسي ا
ر بسلسلة من الى ان (كل قرار 
الــــلـــــجــــان االخــــتـــــصــــاصــــيــــة
واالسـتــشـاريـة لـلـصــحـة الـعـامـة
وخـــبـــراء الـــوبــــائـــيـــات العـــداد
التوصيات وارسالها الى اللجنة
الــعــلــيــا لــغــرض إصـدار مــوقف
بشـأنهـا). ورصدت الوزارة امس
 نحو 1066 اصابة مقابل شفاء

وفيات 6حالة وبواقع  1916
ـوقـف الـوبــائي جــديــدة. واكــد ا
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كـــلف رئـــيـس الـــوزراء مــصـــطـــفى
الــكـاظـمي عـبـد اخلـالق الـعـزاوي
بــرئـــاســة ديــوان الــوقف الــســني.
واطـــلــعت (الــزمــان) عـــلى وثــيــقــة
حتــمل تـوقـيع مـديــر مـكـتب رئـيس
الــوزراء رائــد جــوحـي جــاء فــيــهـا
(حــصـلت مـوافـقـة الــكـاظـمي  عـلى
ــهـام مــنـصب تــكـلــيف الــعـزاوي 
رئـيس ديـوان وإنهـاء تكـليف سـعد
حـــمـيـد كـمـبش وإعـادته إلى عـمله

السابق وكيل رئيس الوقف). 
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رجـحت شركة تسويق النفط الـعراقية سومو ارتفاع
االيـرادات احملـققـة من مـبـيـعات الـنـفط خالل الـشـهر
ـاضي الذي سـجل اعلى مـعدل اجلـاري عن شبـاط ا
.وذكـرت الـشـركـة في تـصـديـر وايـرادات مــنـذ عـامـ
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امـس ان (الـعـراق حـقق اعـلى
ـاضي مـعـدل تـصــديـر مـنـذ سـنـتــ خالل الـشـهـر ا
ـعدل 3.314 مـليـون برميل يـوميـا وبزيـادة مقدار و
اضي وبـأعلى 112 الف بـرميل يـومـيا عن الـشهـر ا
ـبـلغ قدره 8.54 مـلـيار ايـرادات مـاليـة مـنذ 2014

دوالر) وتـابـع ان (ذلك جـاء نــتــيـجــة قــيـام الــشــركـة
ـتــوفـرة من نــفط خـام الــبـصـرة بـتـصــديـر الــكـمــيـة ا
ـــقـــرر ان تـــكــون وكـــركـــوك) واشـــار الى انه (مـن ا
اضي اعـلى من شباط ا ايـرادات شهر اذار احلالي 
بـناءا عـلى معـطيـات السـوق احلالـية). وتـخطى سـعر
خام برنت عتبة 114 دوالرا للبرميل.ووفقا للبيانات
الـيـومـيـة لالســعـار فـأن (خـام بـرنت حـقق مـزيـدا من
ــكـــاسب ورتــفع إلى 114.96 دوالرا لــلـــبــرمــيل) ا
ــتــوقع ان تــســتــمــر ارتــفـاع واشــارت الى انه (من ا

قبلة).  اسعار النفط في االيام ا
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تــســبــبت الــعــاصــفــة الــتي ضــرب
بــــغــــداد واحملــــافــــظــــات  حــــاالت
ـواطن وحرائق في اخـتناق ب ا
مـحافـظـة النـجف في وقت امتـلئت
ـشـتفـيـات في بـغداد واحملـافـظات ا
بـاحلاالت الـشديـدة التي تـعاني من
امــراض الـربــو وضــيق الـتــنـفس 
حـــيث شـــوهـــد اكـــتـــظـــاظ ردهـــات
واطـن الـباحـث عن الـطوار بـا
وسط انـتشـار الـغـبار االوكـسـجـ 
الــكـثــيف دخل الــصـاالت  مــا اثـار
ـراجــعـ وانـتـقـاد مـوجــة سـخط ا
وزارة الــــصـــــحـــــة لــــعـــــدم وجــــود
ســاحــبـات تــقــوم بــتـنــقــيــة اجـواء
ــســتــشـــفــيــات من االتــربــة الــتي ا
حـمـلـتـهـا العـاصـفـة الـقـويـة. وبدى
تــأثـيــر الـعــاصـفــة عـلى مــخـيــمـات
الــنــازحـــ بــشــكل أكــبــر إذ أدخل
الـكـثيـر منـهم إلى الـطوار نـتيـجة
ضــعف عــام في الــتــنـفس بــيــنــمـا
أغـلـقت احملال الـتـجاريـة واألسواق
أبـوابهـا.أعلـنت دائرة صـحة بـغداد
الــرصـافــة عن اســتـقــبـالــهـا 1536
حـالـة اخـتــنـاق في مـسـتـشـفـيـاتـهـا
بــيــنـهــا حــالـة وفــاة واحــدة. وقـال
مـــديــــر عـــام الــــدائـــرة عـالء كـــاظم
احملـمداوي في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (طـــوار مــســـتــشـــفــيــات
الـرصافة اسـتقبـلت اكثر من 1536
حــالــة اخــتــنــاق جــراء الــعــاصــفـة

الترابية).
وأضــــــاف ان (احلـــــــاالت تــــــوزعت
بــواقع330 حــالــة فـي مــســتــشــفى
الــــشــــيـح زايـــد و 125 حــــالــــة في
مـستشفى الزعفرانية و  445 حالة
في مـستشفى الشهيد الصدر و 39
حـالة في مسـتشفى أطـفال العـلوية
اخـتـناق و 4 حـاالت في مـسـتـشفى
ـدائن و 36 حــالـة في مـســتـشـفى ا
الـكندي و 170 حـالة في مسـتشفى
االمـام علي عـليه السالم و 57حـالة
في مـسـتشـفى الـنعـمان و  5حـاالت

في مـستشفى فاطمة الزهراء عليها
الــسالم و 25حــالـة في مــسـتــشـفى
ابـن الــــبــــلــــدي و 300 حـــــالــــة في
مـستشـفى ضاري الفـياض) مؤكدا
ان (1506 حــــــــــــــــاالت غـــــــــــــــادرت
ـسـتـشفـيـات بـعـد تلـقـيـهـا العالج ا
الالزم فـي طوار وردهـات العـناية
ــركـزة  بــيـنــمـا اليـزال  29حــالـة ا
راقــدة بــســبب وضــعــهــا الـصــحي
الـذي بحـاجة الى عنـاية ومتـابعة)
وتـابع انـه ( تسـجـيـل حـالـة وفاة
كون واحـدة في مسـتشـفى الكـندي 

ـريض بـحـالـة حـرجـة جـدا ولـديه ا
ـا ادى الـى وفـاته). مــضــاعــفــات 
مـثـمـنا (الـدور الـكـبيـر  الـتي بـذلته
مالكــــــات الـــــدائـــــرة  فـي عـــــمـــــوم
ـــســــتـــشــــفـــيـــات لــــعالج حـــاالت ا
االخـتـنـاق). وسـجـلت دائـرة صـحـة
الــــنــــجـف حــــالــــتـي وفــــاة جــــراء
االخـتـنـاق من الـعـواصف الـتـرابـية
الـــتي ضـــربت الــبـالد.ونــقل بـــيــان
تــلـــقــته (الـــزمــان) امس عـن مــديــر
مـستشفى احلكيم عبد الله الغزالي
ــســـتــشــفى الــقـــول أن (طــوارىء ا

اســـتــقـــبـــلت أكـــثـــر من طـــاقـــتـــهــا
ا اضطرها إلى نقل االسـتيعابية 
الــعـديـد من احلــاالت إلى الـردهـات

وبـــرغم ذلـك فـــقــد  الـــداخـــلـــيـــة 
الــتـعــامل مع جــمـيع هــذه احلـاالت
وتـــقـــد اخلــــدمـــات والـــعالجـــات

الالزمة لها).
ــسـتـشـفى اسـتـقـبل  واضـاف ان (ا
أكــــثـــر من 500 حـــالــــة اخـــتـــنـــاق
وصــعـوبــة تــنـفـس مـنــهــا حـالــتـ
لــرجل وامــرأة كــانــا يــعــانـيــان من
مــــشـــــاكـل صــــحـــــيــــة وقـــــد وصال

  .( ستشفى متوفي ا
كـمـا تـسبـبت الـعـاصـفة  14حـريـقاً
في احملـــافـــظـــة. وقـــال مــصـــدر في
تــــصــــريح امـس ان (الــــعــــاصــــفـــة
تــســبــبت بــحـدوث  14حــريــقـاً في
ـنــاطق الـزراعـيـة نــتـيـجـة تـضـرر ا
الـضـغط الـعالي بـسـبب الـعواصف
وتـمت الـسـيـطرة عـلـيـها الـتـرابـية 
فـضال عن ــدني  بــجـهـود الــدفـاع ا
تـسـببـها بـانـقطـاع خـدمة اإلنـترنت
ـــــنــــاطق الـــــشــــمــــالـــــيــــة من في ا
احملــافـظـة). وكـشــفت دائـرة صـحـة
كـربالء عن احصائـية نهائـية لعدد
حــاالت االخــتـنــاق الــتي شـهــدتــهـا

احملافظة جراء العاصفة. 
وقال بيان امــــــس انه ( تسجيل
 228  حــاالت اخــتـنــاق في جــمـيع
ـسـتـشفـيـات احلـكومـيـة في مـركز ا
ـديــنـة وأقـضــيـتـهـا ونــواحـيـهـا) ا
الفـتـا الى انه (جـرى نقل 67 حـالـة

في مـــركـــبـــات األســـعـــاف بـــســـبب
الــعـــاصــفــة الــتـي ضــربت  كــربالء
ومــحــافـظــات اخــرى). في غــضـون
ذلك  بـاشرت مالكـات أمانـة بغداد
بـغـسل وتنـظيف شـوارع الـعاصـمة
بعد العاصفة التي شهدتها البالد.
وذكـر بيان تلقته (الزمان) امس انه
(بـــــتـــــوجــــيـه أالمـــــ عالء مـــــعن
اسـتـنفـرت دوائر الـبلـديـة مالكاتـها
وبـاشـرت بــأعـمـال غـسل وتـنـظـيف
الـــشـــوارع والــســـاحـــات الـــعـــامــة

واحلدائق واالشجار). 
فـيما توقعت الهـيئة العامة لالنواء
اجلــويـة والــرصــد الـزلــزالي تــأثـر
الــبـالد بــجـــبــهــة بـــاردة تــتـــســبب
بــإنــحــفــاض مــلــحـوظ فـي درجـات
احلـرارة.وقــال مـديـر اعالم الـهـيـئـة
عــامـر اجلــابـري في تــصـريح امس
ان (احلـالة اجلويـة التي أثرت على
الــبـالد وحــصــول زخــات مــطــر في
بــعض احملـــافــظــات كــان نــتــيــجــة
إلنــدمــاج مــنـخــفــضــ في الــبــحـر
وستـتـاثر الـبالد بـجبـهة ـتـوسط  ا
بــاردة يــحــصل فــيــهــا إنــخــفــاضـا
مــلـحــوظـاً بـدرجــات احلـرارة من 7
الـى 8 درجـــــــات) واشـــــــار الى ان
(الـعواصـف التـرابيـة التي حـصلت
كــانت نــتــيــجـة لــلــفــارق احلـراري
وجات يعود الى ان وأسـباب تلك ا
فضال  االرض هـشة غير متـماسكة 
عن قـلة األمـطار وأي نـشاط لـلرياح

 .( سيكون مؤثراً
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الى ان (اجلـــهــات االمـــنــيــة فـــتــحت
حتـقــيـقـاً بــاحلـادث وقـامـت بـتـدوين
اقواله واخذ كافة التفاصيل من اجل
مالحـقـة اجلـنـاة).وشــهـد مـسـتـشـفى
احلـبيـبيـة في مـدينـة الصـدر ببـغداد

وقوع هجوم مسلح ليل امس.
وقال شهـود عيان ان الـهجوم وصف
بــانه (دكـــة عــشــائـــريــة اســـتــهــدفت
ـسـتـشـفى) ـالكـات الـصـحـيـة في ا ا
فيما قال آخـرون ان (الهجوم صادف
ـا يــعـرف مـرور شــخص مــطـلــوب 
سـتشفى). بالـدكة الـعشـائرية امـام ا
سـتـغرب ان (االجـهـزة االمنـية لـكن ا
كــانـت غــائــبــة عـن مــســرح احلــدث)
بـحـسب مــا اظـهـره فـيــديـو تـداولـته

مواقع التواصل االجتماعي.
دني عن كما أعلنت مديرية الدفاع ا
انـدالع حـريق داخل مـبـنى مـكون من

 5طوابق في بغداد.
وذكــر بـيــان أن (حـريـقــاً أنـدلع داخل
بناية مكونة من  5طوابق قرب فندق

شيراتون في بغداد).
وأضــاف أن(فــرق اإلطـفــاء تــوجـهت
ـــكـــان احلــادث لـــلـــســـيـــطــرة عـــلى
احلـــريق ومـــنـع انـــتــشـــاره إلمـــاكن

أخرى)
`K  Âu−¼

وأدى هجـوم مسـلح في البـصرة الى
مــقـــتل ثالثــة أشـــخــاص من عــائــلــة
ـشـراق. ولم يـذكـر ـنـطـقـة ا واحـدة 

شــهــود عــيــان تـفــاصــيل أخــرى عن
احلـادث.وأصـدرت مـحـكـمـة جـنـايات
دة 15سنة ميسان حكـم بالسجن 
ة خطف بحق مدان اثـن عن جر
مــواطن في مـحـافـظـة الـبـصـرة.وقـال
ـــركـــز اإلعالمي جملـــلس الـــقـــضــاء ا
األعلى إن (اجملـرم وبـاالشتراك مع
مــتــهـــمــ آخـــرين قــامـــوا بــخــطف
(اجملـنى علـيه) من محـافظـة البـصرة
و تقييده وعصب عينيه ومساومة
أهله عـلى مبالغ مـالية ضـخمة).وب
أن (احلــكـمــ بـحق اجملــرمـ يـأتي
ـادة الـرابـعة / 1 اسـتـنـادا الحـكـام ا
ادة / 8من قانـون مكـافحة وبداللـة ا
اإلرهاب رقم  13لسنة 2005وتنفيذاً
لــتــوجــيـهــات قــائــد قـوات الــشــرطـة
ـتـابعـة تـطـهـيـر قـواطع االحتـاديـة 
ـســؤولـيـة من اخملــلـفـات احلــربـيـة ا
لـعــصـابـات داعش االرهـابي  نـفـذت
قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة
الــرابــعـــة شــرطــة احتـــاديــة شــمــال
سامراء وضـمن احلدود الفـاصلة مع
لــواء  95جـــيش عـــراقي عـــمــلـــيــات

صـالح الــدين عــمـــلــيــة تـــفــتــيش 
خاللـها الـعثـور على   8قنـابـر هاون
عيار  60ملم و  4عبوات نـاسفة و 2
صاروخ  كاتيوشا  وقال بيان أمس
انه (تـمت مـعـاجلـتـهـا من قـبل مـفارز

اجلهد الهندسي).
وأعلـنت الهـيئـة العامـة للـكمارك عن
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الـبـصـرة وكان مـتـوجـهاً الى مـنـطـقة
اجلـزائـر مـسـاء االعـربـعـاء حـيث قام
بــــبـــيـع مـــبــــلغ  18ألف دوالر الحـــد
طاعم اصدقائه وعـند توجـهه إلحد ا
اعــتـــرضـــتـه ســيـــارة بـــيـك اب نــوع
تـويـوتـا وقـامت بــإصـابـته بـخـمـسـة
بلغ) مبيناً اطالقات نارية وتسليب ا
انـه (اجـــريت ألخــــيـــة عـــمــــلـــيـــتـــ
ــسـتـشــفـيـات جـراحــيـتــ بـإحـدى ا
االهـلـيـة في احملـافــظـة). فـيـمـا أشـار
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انــطــلــقت امس فــعــالــيــات الـدورة
ـعــرض االمن والــدفـاع الـعــاشــرة 
والـصــنـاعـات احلــربـيـة وتــسـتـمـر

لغاية اليوم السبت. 
وقـال مــديـر عــام الـشــركـة الــعـامـة
للـمعـارض العراقـية فالح الـشمري
في تـصريح  إن (الـدورة العـاشرة
لـلـمـعـرض سـتــقـام بـرعـايـة رئـيس
الــــوزراء مـــصــــطـــفـى الـــكــــاظـــمي
ــــــســـــانـــــدة وزارتـي الـــــدفـــــاع و
والداخلية) مشيرا الى أن (الدورة
ســتــشــهــد مــشــاركــة اكـثــر من 68

ية ومحلية و 13دولة). شركة عا
ـعـرض سـيـتـضـمن وأضـاف أن (ا
عــرض الــنـــتــاجــات من االســلــحــة
اخملــتـــلــفـــة واالعــتـــدة اخلــفـــيــفــة
ــتــوســـطــة وحــتى الــثـــقــيــلــة" وا
مـــــوضـــــحـــــا أنه "يـــــعـــــد احلــــدث
الــعـــســكـــري واالمــنـي االهم لــدعم
ـــســلـــحــة واجــهـــزتــنــا قـــواتــنــا ا

االمنية).
وأشــار الـى أن (الــدورة اجلـــديــدة
للـمعرض تـأتي لنقل الـتكنـولوجيا
ـتـطـورة الى االجـهـزة احلـديـثـة وا
االمنية والقوات العسكرية في ظل
ـعرض االهـتـمام الـدولي الـكـبيـر 
االمن والــــدفــــاع والــــصــــنــــاعــــات
ـعـارض احلـربـيــة بـاعـتـبــاره من ا
ـهــمـة الـتي تـقـام في اخملـتـصـة وا

العراق".

أحـــدث مــنــظــومـــات الــصــنــاعــات
الــــعـــــســـــكــــريـــــة والـــــدفــــاعـــــيــــة

والتكنولوجية في العالم.
ــعـرض يــوفـر فــرصـة وتـابع أن (ا
مــهــمــة الطالع الــدول والــشــركـات
ـــشـــاركـــة بــقـــدرة الـــصـــنـــاعــات ا
الـعسـكـريـة الـعـراقـيـة مع امـكـانـية
ابرام تعاقدات جديـدة لتطوير تلك
الـــصــنـــاعــات ودعـم االمــكـــانــيــات
الــعــســكــريــة واالمــنــيــة لــقــواتــنـا
ـــســـلـــحـــة).ودعـــا الــنـــائب األول ا
لـــرئـــيس مـــجــلس الـــنـــواب حــاكم
الزاملي وزارتي الداخلية والدفاع
الى تــقــد رؤيــة اســتــراتــيــجــيــة
شـامـلـة حتـدد األولـويـات لـتـطـويـر
ـؤسـسة الـعسـكـرية واألمـنـية في ا
مــجـــاالت الـــتــســـلـــيح والـــتــدريب
والـــتــطـــويــر مـــؤكــدًا ان مـــجــلس
الـنــواب سـيــضع الـتــخـصــيـصـات
ــالـيــة الـكــافـيــة لـدعم الــتـســلـيح ا
والـــــــــتـــــــــصـــــــــنــــــــــيع احلــــــــــربي
ــــا يسهم في والتكنـولوجـــــي و
الــــــــدفـــــــاع عـن حــــــــدود الــــــــوطن
ومـــقـــــدراتـه.جـــاء ذلك في كـــلـــمـــة
ــعــرض الــقــاهـــا خالل افــتــتــاح ا
وبــحـضــور وزيـر الــدفـاع ورئـيس
هيـئة التـصنـيع احلربي وعدد من
اعــضـاء مــجـلس الــنـواب والـرتب
الـعـسـكـريــة في وزارتي الـداخـلـيـة
شـاركة عشرات الدول والدفاع و
والــشــركــات احملــلــيــة والــعــربــيــة
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تـعـرض مــواطن من الـبــصـرة مـسـاء
االربـعـاء الى عــمـلـيـة تـســلـيب مـبـلغ
يصل الى أكثر من  200مليون دينار
فيـمـا اصيب بـ  5اطالقات نـارية من
قبل مـجهولـ يستـقلون سـيارة بيك

اب في منطقة اجلزائر.
جال وقال شقـيقه  ان (اخاه يـعمل 
الـصـيرفـة واسـتـبدال الـعـمالت وبيع
ارصــدة الـهـواتف الـنـقـالـة في سـوق
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ـعـرض سيـوفـر فـرصة وتـابع أن "ا
مــهــمــة الطالع الــدول والــشــركــات
شاركة بقدرة الصناعات احلربية ا
الـــعـــراقـــيـــة مع امـــكـــانـــيـــة ابــرام
تعـاقدات جديـدة لتطـوير الصـناعة
احلــــربــــيــــة ودعـم االمــــكــــانــــيـــات
الــعــســكــريــة واالمــنــيــة لــقــواتــنــا
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ــعـــرض فى إطــار حــرص ويــأتي ا
احلــــكـــومـــة عــــلى إقـــامــــة كـــبـــرى
الــتــجــمــعــات الــدولــيــة فـى مــجـال
الـصـنـاعـات الدفـاعـيـة والعـسـكـرية
عـــــلى أرض الـــــعـــــراق وفـي هــــذا
الـــصـــدد أكـــد الـــشـــمـــري إن (هــذا
ـــعـــرض يـــعــد فـــرصـــة لـــتـــبــادل ا
اخلبرات بـ مختلف الـعامل في
ية واحملـلية الرائدة الشركات الـعا
فـى مـــجـــال أنـــظـــمـــة الـــتـــســـلـــيح
والصنـاعات الدفـاعية والعـسكرية
وسـيـشـهد عـرض أحـدث الـتقـنـيات
والـنـتاجـات من االسـلحـة اخملـتلـفة
ـتــوســطـة واالعــتــدة اخلـفــيــفــة وا
وحتى الثقـيلة بحـضور العديد من

شاركة). الوفود ا
ـعــرض يــأتي  لــفـتح وأوضـح أن ا
آفـــاق جـــديـــدة من الـــتـــعـــاون بــ
الــعـراق ومــخـتـلف دول الــعـالم فى
مجال الصـناعات العـسكرية حيث
IQ DEX 2022 أصــبح مــعـرض
مـظــلـة دولــيـة فـاعــلـة إلســتـعـراض

ـية.وقـال الزامـلي ان (ال مأمن والـعا
وال مـلــجئ من االطــمــاع اخلـارجــيـة
الــقــائــمـة عــلـى الــتــسـلـط والــنــفـوذ
والـهيـمنة وكـذلك من خـطر الـتطرف

واالرهاب اال ببناء مـؤسسة عسكرية
وامــنـــيــة قـــويــة تـــمــتــلـك الــقــدرات
ـعدات الـكافـية لـلدفاع واخلـبرات وا
عن الـوطن) داعـًيا (اجلـهـات االمنـية

الى االسـتفـادة من اخلبـرات احمللـية
واالجـــنــبــيــة في تـــطــويــر الــقــدرات
وخـصـوًصـا مـا يتـعـلق بـاالتـصاالت

تطورة). والتقنيات ا
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إرسـالـية خالل اسـبـوع واحـد.وقالت
الــهــيــئــة في بــيــان أمـس إن (كــمـرك
ــعـامالت الــشـاجلــيــة قــام بـإجنــاز ا
اجلـمـركيـة لـعـدد من اإلرسالـيـات بلغ
 53إرسـاليـة لـلفـترة  3شبـاط وحتى
االول مـن آذار اجلـــــــاري).وأشــــــادت
ــنـجــز جلــمـرك الــهــيــئـة بـ(الــعــمل ا
الـشاجلـية وسـرعـة إكمـال اإلجراءات
اجلـمـركـيـة وتـسـهـيل عـمـلـيـة إدخال
اإلرســــالـــيــــات وفـــقــــا لـــلــــضـــوابط
والـتعـلـيـمـات الـنـافـذة).تـمـكـنت فرق
ـدني من انـقاذ أربـعة عـمال الـدفاع ا
داخل بــنـايــة جتـاريــة قــيـد االنــشـاء
مـحـتـرقـة مـكـونـة من خـمـسـة طوابق
في منـطقـة الكـرادة شارع أبـو نؤاس
في بـــغـــداد صـــبـــاح امس االربـــعــاء
بأشراف مباشـر من مدير عام الدفاع
ـدني الـلـواء كـاظم سـلـمـان بـوهان. ا
ـدني وقـال بـيـان ان (فـرق الـدفـاع ا
أستبـسلت بعـد ان أستنفـرت فرقها
من اطـفـاء وانـقـاذ واسـعاف مع زج
عـجـلـة الـسـلـم اخملـصـصـة لألبـنـيـة
رتفـعة واقتـحمت البـناية من عدة ا
مــحـاور لـتـصل الى مـخـبئ الـعـمـال
أوالً لـتـبـاشـر بـعـمـلـيـات االنـقاذ من
أعــلى سـطح الـبـنـايـة بـالـتـزامن مع
عـمـلـيات االخـمـاد لـطوابق الـبـنـاية
احملــــتـــرقـــة كـــذلك  ســـمـــاع دوي
انـفجـار خزان وقـود عـجلـة مركـونة
عند مدخل البناية نتيجة احلريق).
ـــدني طــلب واضــاف ان (الــدفــاع ا

فــتح حتـــقــيق في مــركــز الــشــرطــة
ــسـؤول عن الــرقـعــة اجلــغـرافــيـة ا
بـاالعتـمـاد على تـقريـر خـبيـر االدلة
اجلـنـائـيـة لـتـحـديـد اسـبـاب انـدالع
احلـــــــريق بــــــاد األمــــــر).الـى ذلك
شـرعت مـديـريـة دفـاع مـدنـي بـغداد
الـرصــافـة بــتـنـفــيـذ قـانــون الـدفـاع
ــشــاريع ــدني الــقـــاضي بــغــلق ا ا
اخملــالــفـــة لــتــعــلــيـــمــات الــسالمــة
دني الـصادرة من مـديريـة الدفـاع ا
ومـنـهـا تـوفيـر مـسـتلـزمـات االطـفاء
واسـتـخـدام الـواح الـسـنـدويج بـنل

والتغليف االيكوبوند . 
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وقال بيان تـلقته (الزمان) أمس انه
( غـلق عـدد من احملـال الـتـجـاريـة
في سوق بـغداد اجلديـدة بالـتعاون
والـــتــــنـــســـيق مـع امـــانـــة بـــغـــداد
وسـتسـتمـر احلمـلة لـتشـمل عمـوما
احملـافــظــات كــاجــراء رادع اتــخـذه
دني مؤخرا حسب القانون الدفاع ا
لــــلــــحـــد مـن احلــــرائق الــــتي يــــذهب
واطن ).وكان ضحيتها االبرياء من ا
مـصـدر أمـني قـد أفـاد بـانـدالع حـريق
في ســوق مــريــدي. واضــاف إن (فــرق
ـدني كـافـحت مـسـاء الـثـالثاء الـدفـاع ا
حادث حريق اندلع في سوق مريدي).
واكــد أن (احلـــريق نــشـب داخل ثالثــة
مـحــال جتـاريــة) مـشــيـراً الى أنه (لم
يــتم تــســـجــيل اي اصــابــات حــتى

اآلن).

ان (وزيـر الـتخـطـيط اوعز لـوكـيله
الــــفــــنـي  عــــلـى ادراج مــــشــــروع
ـوازنة مـسـتشـفى الـنـصر ضـمن ا

السنوية للمحافظة).
ـسـتـشفى واضـاف ان (مـشـروع ا
سـيـسـهـم بـشـكل كـبــيـر في تـقـد
اخلدمات الـصحية للـمواطن في
القضاء).وأعلن مدير مفتشية اثار
ذي قــار عن وصــول ثالث بـعــثـات
تـنـقـيـبـيـة الى احملـافـظـة االسـبوع

قبل من جنسيات مختلفة. ا
وذكـــر عــــامـــر عــــبــــد الـــرزاق  في
ـــتـــحف تــصـــريـح ان (بــعـــثـــتي ا
الـبـريـطاني الـعـامـلتـ في مـديـنة
كرسـو وكبـيبة االثـاريتـ ستصل
قـبل ومن بعـدها تصل االسبـوع ا
الـبـعــثـة االمـريـكـيـة لــلـتـنـقـيب في

لكة لكش تلول الهباه).
واضـــاف ان (مــــوسم الـــتـــنـــقـــيب
سـيـكون ضـمن عـملـيـات الصـيـانة

واقع). والتنقيب في تلك ا

 uK(« UMO
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28شـباط :حدث في مـثل هذا الـيوم حتـولت من أبنة
مدلـلة ..حنان العالم و أمـانه متجسد في والدها الى

يتيمة االب .. 
حــقـاً لـم أكن صـغــيـرة في الــسن حــ غـادرني ابي
لكـني اصـبحـت ضعـيـفة .. فـلم يـعلـمـني كيف أواجه

قسوة هذا العالم و هذه الناس .. 
لم يــصــرخ بــوجــهي لم يــصــفــني بــأي وصـف غــيـر
جـميل لم يـحرمني من شـيء لم يقس علـيّ لم يفضل
عليّ احداً و لم يتأخر باي طلب لي  و لم يخذلني …
س أمــــوري من بــــعــــدك لـم أر رجالً مــــثــــلـك .. لم أ

احلنان يا حبيبي … 
حقـيقة تركتني حلياة تعـيسة تمر الشهور دون ان اضحك
او افـرح  لكني أحاول ان اكـون قوية و أرفع راسك بأن
افعـل كل ما هو جـيد القابل بـكل ما هو سيء.. حـبيبي
…الى ان نـلـتـقي و اتـمـنى ان يـكـون بـأسـرع وقت .. لك

مني كل احلب و االمتنان .
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ثــــمن مــــحــــمــــد هــــادي الــــغـــزي
مـبــادرة رئـيس الــتـيــار الـصـدري
مــقـــتــدى الـــصــدر بـــالــتـــبــرؤ من
ـبـتـزين مـؤكـداً ان الــفـاسـدين وا
اإلدارة احملـــلـــيـــة في احملـــافـــظــة
مـــاضـــيـــة بـــتـــطـــهـــيـــر الـــدوائـــر

احلكومية منهم . 
وقــــــال فـي تــــــصــــــريـح امس  أن
(اإلصالح يـتـطـلب تضـافـر جـهود
جـمـيع الـفـرقـاء بـغض الـنـظـر عن
االخـــتـالفـــات فـي الـــتــــوجــــهـــات
الـفـكريـة والـسـياسـيـة وانه ليس
بــغـريب أن يـكـون الـسـيـد الـصـدر
واجهة من تصـدين  في طليـعة ا
حـافـظـة ذي قار يـريـد اخلـراب 
وخــصـــوصـــاً عــنـــدمـــا تـــبــرأ من
دعـ االنـتـماء خلط الـفـاسديـن ا

التيار الصدري). 
وأضـــــــاف الــــــغــــــزي أن (اإلدارة
»UŁ—∫ خبراء اجانب في موقع أثرياحملليـة في احملافظـة تدعم وتقف
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في دعاوى الـطالق غالـباً ما تـتريث مـحاكم األحـوال الشخـصيـة في اإلستـجابة
لطلـب الطالق وتـفضل مـنح الزوجـ فسـحة من الـوقت لتـهدئـة النـفوس لـعلـهما
يعـيدان النظر في هذا القرار اخلطير. لقد جرت العادة على إحالة الزوج الى
الـبـاحث اإلجـتـمـاعـي لإلطالع عـلى األسـبـاب الـكـامـنـة وراء طـلب الـطالق ولـكي
ـسـار. إذا رد يـبـذل مـسـاعـيه فـي ثـني الـزوجـ أو أي واحـد مـنـهـمـا عن هـذا ا
قـاضي األحـوال الـشــخـصـيـة طـلب الـطالق وهــو مـا يـحـدث عـلى األغـلب فـإن
طـاف إذ يـستـطـيع الـزوجان أو أي مـنـهمـا إعـادة طلب قـراره هـذا ليـس نهـايـة ا
كن الطالق وعـندئذ يقتنع القاضي بأن األمور ب الزوج قد بلغت مرحلة ال 
لـهمـا الـعيش سـوية فـيـستـجيـب للـطلب. تـخـلصـاً من هذه اإلسـتـطالـة في الوقت
ـكـتب الـشـرعي إليـقــاع الـطالق فـوراً وبـإسـتـخـفـاف يـلـجـأ أحـد الـزوجـ الـى ا

بأقدس عالقة أمرت بها األديان. 
هـمة وعندئذ كاتب ترحب ومـنذ اللحظـة األولى بإجناز ا ومع األسف فإن هـذه ا
جتد مـحاكم األحوال الشخـصية نفـسها أمام واقع احلال فـتصدق على الطالق
كاتب الشرعية تساعد ـكتب الشرعي.اآللية السريعة التي توفرها ا الواقع في ا
على تـفشي ظاهرة الطالق وبـشكل غير طبـيعي. لهذا يتـوجب أن تلتفت اجلهات
ـسؤولـة لـهذه الـظـاهرة الـشاذة والـسـعي للـحـد منـهـا بتـقـييـد صالحـية  إيـقاع ا
ـدنية أوالً وعـدم اإلعتـراف بالطالق الـواقع خارج احملـكمة ثم الطالق بـاحملاكم ا
ـطـلقـ أو ذويـهـما ال بأس بـعـد ذلك من مـراجـعة الـزوجـ ا
ـكــتب الـشــرعي إسـتــنـاداً الى إلصــدار حـجــة طالق من ا
قترح ال يلغي دور رجل الدين أو قـرار احملكمة. إن هذا ا
كـتب الشرعي في إيقاع الطالق لكـنه يجعله الحقاً لدور ا

احملكمة الشرعية.

ـطـلـبـية مع جـمـيع الـتـظـاهـرات ا
ولـم تـدخـر أدنى جـهـد في تـنـفـيـذ
تظاهرين لكن هناك من مطالب ا
طالب لـتحقيق يريد الـقفز عـلى ا
مصـالح شخصـية وبـالتالي تـفقد
التظاهرات اهدافها احلقيقية). 
وتـــــابع  انه (فـي الــــوقـت الــــذي
نـدعــو فـيه إلى عـدم فـسح اجملـال
لــلــمــبــتــزين والــفــاسـديـن لـتــزعم

احلراك اجلماهيري 
Í—«œ√ Õö «

 فـإننـا جندد الـتأكـيد بـأن إدارتنا
ماضية في اإلصالح اإلداري وقد
وضــعـنـا خــطـة لــتـطــهـيـر جــمـيع
دوائـر احملافـظـة بال استـثـناء من

 .( الفاسدين و االنتهازي
 من جهـة اخرى. اعـلن الغزي عن
مــوافــقــة وزيــر الــتــخــطــيط عــلى
ادراج مـســتـشـفـى الـنـصــر ضـمن

وازنة السنوية. ا
وذكـر في بـيـان  تـابـعـته (الـزمان)
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ان التـوجيهات االقتـصادية التي يـجب أن تأخذ مداها عـندما حتصل زيادة
يا والتي نتجت ألسباب اهمها  طارئة في اسعار النفط عا

ي على الوقود وخاصة في أوربا  - زيادة الطلب العا
تحدة األمريكية بسحب اخملزون النفط االستراتيجي   - قيام الواليات ا

- تراجع صادرات النفط من كازاخستان العضو في منظمة االوبك  
مكن استخدامها ل  لذا أن الزيادة احلاصلة في واحدات النفط من ا

- يفـترض أن توجه هذه الواردات إلى اجملاالت التي يـعاني منها االفتصاد
وازنة العامة  العراقي من نقص التمويل وسد فجوة العجز في ا

ـواطن الـعراقي - كمـا يـجب أن تـوجه لألغـراض التـنـمـية وحتـسـ وضع ا
وخاصة في مجال الصحة والتعليم 

ـديـونـيـة الـداخـلـيـة - كـمـا يـجب أن تــوجه إلى الـتـقـلـيل مـن ا
ـاليـة مثل ؤسـسات ا مـثلـة بعـروض الـدولة من بـعض ا ا
ـــصــحف الـــعــراقـي لــلـــتــجــارة مــصـــرف الــرافـــدين وا
ومصارف أخرى - يجب أن توجه هذه الواردات لدعم
وتــعــزيــز الــصــنــدوق الــســيــاسي والــذي يــقـوم ضــمن

استراتيجية دعم االجيال  كما عملت دول اخلليج .
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ـنهـجة مـدفوعة الـثمن من ـعارك الـعسـكريـة يظـهر للـعالم إعالم وبـروباغـندا  في كل ا
ثـروات البـلد تـبث مظـلومـية بـلـد واحليف ولـعب دور الضـحيـة وبخس اإلنـسانـية..أظـهر
ـوّدعات عـشـاقـهن اإلعالم لـنـا وجه أوكـرانـيـا الـبـرّاق بـنـسـائه الـشـقـراوات الـبـاكـيـات ا
ـــشـــهـــد يـــحـــدث بـــالــــفِـــطـــرة في كل حــــالـــة دفـــاع عن الـــوطن وعـــوائـــلـــهـن.. وهـــذا ا
CBS NEWS  ـشهـد اآلخـر.. أظهـره اإلعالم لـنا حـمـاس مراسل قـناة والشـعب..ا
قارنة عنصرية بغيظة ليصف الهجوم وهو يتباكى عـلى عِرقه األبيض ويدفعه اإلنفعال 
على اوكرانيـا غير الئق فهي لـيست العراق وسوريـا وافغانسـتان في إشارة الى دونية
هـذه البـلـدان.. نـعم هذه حـقـيقـة خـنوع الـقـيادات وإنـقـيادهـم حمـقى بـيد مـحـتل يعـتـبره
ـشـهـد الثـالـث أظـهر صـديق وحـلـيف ويـسـلـمه زمـام وطـن وشعـب وتـأريخ وحـضـارة..ا
وحشية مدّعي شـعارات حقوق اإلنسان وإكذوبة إنبثاقهـا من مجتمعات تفتقر وجودها

في حياتهم اليومية.. 
ـمنـهج وحـشيـة صلب اجلـندي الـروسي من قبل قـوات اوكرانـية لم يظـهر لـنا اإلعالم ا
ـسـامـيــر ويـدقـونـهـا في عـلّـقـوه عــلى صـلـيب وهـو حـي يـصـرخ لـلـمـوت وهـم يـغـرزون ا
جسـده.. بل أشـبعـنا إعالمـهم بغـنج االوكـرانيـات ودموعـهن الرقـراقة
حتـى أصبح العـالم يعـج بأخبـار مظـلومـية شـعب ظاهـره جَمال
ـنـهج  بـقوى بـرّاق وداخـله حـامل أخـطـر تـرسـانـات نَـوويـة 
خـلّـفت لهـم صبي مـنـقـاد بـحبل مـطـايـا يـهدد تـارة بـالـنووي

ويرقص تارة أخرى..
روسيا وأوكرانيا..

ن يعتبر احملتل صديقا وحليفا  دروس 

dF÷∫ لقطة من افتتاح معرض االمن والدفاع 
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اعـلــنت وزارة الـنــقل عن مــبـاشـرة
ـهـام إدارة عـبــاس عـمـران امس 
الـشـركـة العـامـة لـلخـطـوط اجلـوية

العراقية خلفاً لكفاح حسن.  
وأكـد عـمـران خالل لـقـائه االول مع
مـــدراء اقـــســام وشـــعب الـــشـــركــة
(اهــمـيــة تـكــثـيف جــمـيع اجلــهـود
ـشتـرك لتـطويـر العمل والتـعاون ا
واخلـدمــات الـتي يـقــدمـهــا الـنـاقل
الـوطـني لـلـصـالح الـعـام واالرتـقاء
بـاخلـطـوط اجلـويــة الـعـراقـيـة الى
ــيـة في مــسـتــوى الـشــركـات الــعـا

مجال النقل اجلوي).
وقال بيان امس ان (عمراناً كان قد
شـــغل مـــنـــاصب مـــهـــمــة فـي عــدة
مــفـاصل من وزارة الــنـقل وأدارهـا

بنجاح).
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وشركة مُعـدات االتصاالت والقُدرة
ُـتـرتبـة بـذمـة تـشـكيالت وغـيـرهـا ا
وزارة الــكــهــربـاء مـن أجل تــوفــيـر
ـومة الـية الـكـافيـة لد الـسيـولـة ا
الـــعــمـــلــيـــة اإلنــتـــاجــيـــة في هــذهِ
الشركـات وتمكـينهـا من اإلستمرار
فـي دعم ورفـــد وزارة الــــكـــهـــربـــاء
ُنـتجـاتها الـوطنـية الرصـينة من
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ـعـادن الـتــقـى وزيـر الـصــنـاعــة وا
مــنــهـل عــزيـــز اخلـبـــاز الــســفــيـر
األســـبــاني لــدى الـــعــراق الــســيــد
بـيـدرو مـارتيـنـيـز لـلتـباحُث بـشأن
تـعزيـز عالقات الـتعـاون الصـناعي
ُـتــاحـة إلقــامـة وفُـرص الــشـراكــة ا
مــشــاريـع جــديــدة وواعــدة تــخــدم
اجلانـب وبـحضـور وكيل الوزارة

للتخطيط يوسـف محمـد جاسـم.
وأكــدَ الـوزيــر في مَـسـتــهل الـلـقـاء
تـوجه الوزارة نـحـو اإلنفـتـاح على
الدول األوربيـة والدخول مـعها في
إتفاقات شـراكة وإستثمـار حقيقية
ومنـهـا إسـبانـيـا بـغـية اإلسـتـعـانة
واإلستفادة من جتاربها وخبراتها
في اإلرتـقــاء بـالـقــطـاع الــصـنـاعي
الـعـراقي  مُـشـيـراً في بـيـان تـلـقته
(الـــــزمـــــان) أمس إلـى إنَ (لــــوزارة
الــــصـــنــــاعـــة تــــعـــاون ســــابق مع
إسـبانـيـا وإنهـا تتـطـلع إلى تفـعيل
ُـشـترك وزيـادة الـتـعاون والـعـمل ا
مع الـشـركــات األسـبـانـيــة السـيـمـا
ُـتـطـورة وإنَ إسـبـانـيـا من الـدول ا
في مــــجــــال الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيـــا
ـعـلومـات وبـاإلمـكان اإلسـتـفادة وا
من هذهِ اإلمـكانيـات للمُسـاهمة في
حتـقيق نـهضـة صنـاعية ومـكاسب
إقتصادية لـكِال البلديـن). وتضمـنَ
ـواضيع الـلـقاء مُـنـاقـشة عـدد من ا
ُبرم ُشاركة ا شتركـة منها عقـد ا ا
مع شـركــة سـوسـيــداد اإلسـبــانـيـة
لتطوير صنـاعة السمنت حيث أكدَ
الـوزيــر عـلى ضـرورة تـفـعـيل عـمل
الــشــركــة اإلســبــانــيــة كــونــهــا من
ُـــتــطـــورة في مــجــال الـــشــركــات ا
صـنــاعـة أنـواع الــسـمــنت وتـقـد
الـــــدعم الـالزم لــــهـــــا من اجلـــــانب
األســبـانـي وتـوجــيــهــهــا لإلسـراع
ـبالغ بـالعـمل ومُنـاقـشة مـوضوع ا
ـودعـة لدى ـسـتـحـقـة لـلـوزارة وا ا
إحدى الشركات اإلسـبانية وحسب

كــتـاب وزارة اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة
حـــيث أبـــدى اخلـــبـــاز إســـتـــعــداد
ــــوضـــوع الــــوزارة حلـــسـم هـــذا ا
ــالــيــة بـ ــتــعــلــقــات ا وانـهــاء ا
الــعـــراق والـــشــركـــة اإلســـبــانـــيــة
وأوصى ســيــادتهُ بــالــتــواصل مع
ـعـنـيـة وعـقد الشـركـة اإلسـبـانـية ا
اِجـتـمـاع مُـشـتـرك مـعـهـا بـحـضـور
سعادة السفيـر االسباني للتباحث
ـــوضــــوع ووضع رؤيـــة وحـــسـم ا
حـول كـيـفـيـة الـتـعـاون في عـدد من
اجملــاالت الــصـنــاعــيـة مـن بـيــنــهـا
صـــــنـــــاعــــة األدويـــــة واألســـــمــــدة
ُــبـيـدات والــبـتــروكـيــمـيــاويـات وا
الـزراعــيـة وفي مـجــال مـنــظـومـات
االنــــــذار واالطــــــفــــــاء والـــــبــــــحث
والــتـــطــويـــر والــتـــدريب من خِالل
ُودعـة لدى ـبالـغ ا اإلسـتفـادة من ا
وجب مُـذكرة الـشركـة اإلسبـانيـة 
ُــبـــرمـــة بــ الـــعــراق الــتـــفـــاهُم ا
ـا يُـسـهم في تـعـزيز وإسـبـانـيـا و
ُـــــتــــبـــــادلــــة ونـــــقل الــــعـالقــــات ا
الــتـكــنـولــوجـيــا احلـديــثـة خلــدمـة

مصلحة الطرفيـن.
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مـن جانبه أبدى الـسفير األسباني
رغــبــة بِالدهُ بــالــتــعــاون فـي كــافـة
اجملــاالت الـــصـــنـــاعــيـــة  مـــؤكــداً
لـفات العـالقة (اإلستـعداد إلنهـاء ا
ـا يُـصب فـي مـصـلحـة الـبـلـدين و
الــصــديــقــيـن). وكــان اخلــبـــاز قــد
هام وزير ُكلف  استقبل االثن ا
الـكــهـربـاء عـــادل كـريـم لـلــتـبـاحُث
ُــشـتــركـة ـلــفـات ا حـول عــدد من ا
وسـبُل زيـادة الـتـعـاون والـتـنـسيق

ا يخدم عمل الوزارتيـن. و
وجــرى خِالل اللـقاء مُـنـاقشـة ملف
ُـتبادلة بـ تشكيالت كِال الديون ا
الــــوزارتـــ حــــيث أكــــدَ (ضـــرورة
ُـسـتـحـقة تـسـديـد مـبـالغ الـديـون ا
لشركات وزارة الصنـاعة من بينها
ديالى والزوراء وأور والـكهربـائية
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أربيل

-1-
مـن الصـعب لـلـغـايـة أنْ يحـظى احلـاكم بـسالمـة قـراراته واجـراءاته ومـسـاراته اذا كان
ضي في الطريق الصحيح . ن يُزيّن له كل قبيح ويصدّه عن ا محاطا بزبانية السوء 

-2-
ن يخشى الله أو يحسب حساب اآلخرة ..!! زبانية السوء ليسوا 

ـلق الـرخيـص الى إبداء أفـظع اآلراء وأقـسـاها بـحق اآلخـرين مـتى ما ويـدفعـهم حُبّ ا
طـلب مـنـهم احلاكم ذلـك  وكأنـهم ال يـعـرفون الـرحـمـة والرفق وال يـخـتـارون االّ الغـلـظة

والشدّة .
-3-

جاء في التاريخ :
عروف – ان امرآة تـوالي أهل البيت (ع) جِيءَ بها الى احلجّاج بن يوسف  –اجلالّد ا
فأسـتـشـار بـعض زبـانِيَـتهِ في أمـرهـا فـأشـاروا علـيه بـقـتـلـها فـوراً ودون إبـطـاء واقـتنع

ا قالوه ال سيما وانهم قد زينوا له قَتْلَها وهو معروف بحبه الراقة الدماء . احلجاج 
رأة : وهنا قالت له ا
هالّ كنتَ كصاحبك ?

وهالّ كان رجالك كرجاله ?
فقال احلجاج :

وَيْلكِ ومَنْ تعن بصاحبي ?
فقالت :
فرعون 

ا استشار رجاله في أمر موسى وهارون : فانه 
( قالوا أَرْجِهِ وأخاه ) 

الشعراء /  36
اي أخّرْ أمر عقوبتهما  

فـاستجـاب فرعون لهم ولـم يقتلـهما  ورجـالك يطلـبون منك أنْ تـعّجل بقـتلي  وتريد أنْ
تفعل ذلك .

بادرة الى اطالق سراحها . فما كان من احلجاج االّ ا
ورغم انـني ال أميل الى تـصـديق أمثـال هذه الـقصـة النّ احلـجاج كـان قد وصف نـفسه
رآة الـذي مرّغت كبرياءه بأنه حقـود حسود  واحلقود احلـسود ال يعفـو عن مثل هذه ا

بالوحل  ودواعي االنتقام منها ال تتركه يطلق سراحها ويعفو عنها .
وأغـلب الظن عـندي انّ مـثل هذه القـصص موضـوعة للـدفاع عن احلـجاج واضرابه من

والة السوء الذين أراقوا الدماء البريئة وانتهكوا احملارم دون هوادة ,
رأة الـشـجاعـة التي ا يـعزر هـذه الـقنـاعة أنَّ اخلـبـر جاء خِـلْوا مـن ذكر اسم هـذه ا و
كان الذي وبخت احلجـاج على قراره الظـالم بحقـها كما جـاء خلواً من االشـارة الى ا

وقعت فيه احلادثة ..
مع انّ احلادثة  –على فرض صحتها  –جديرة بالنقل والتداول .

-3-  
ان من أهم مضـار زبانـيـة السـوء هو تـشجـيعـهم للـحكّـام على الـتنـمر
والـتـنكـر لـلـمبـاد والـقيم وحـمـلـهم على االسـتـخـفاف بـاحلـقوق

والدماء والكرامات .
-4-

ا يكـون طاغوتـاً بتأثيـر زبانية ان الطاغوت ال يُـولدُ طاغـوتاً وا
الـسـوء الـذين يـدفـعـون به الى االسـتـبـداد والـطـغـيـان ويـتـحول
ـاح جـديـد يضـاف الى قـائـمـة الـسـفـاح في بـالـتـدريج الى سـفّ

التاريخ .

عبد احملسن
السعدون
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العقل الروسي عنيد..

 كلما تضغط عليه يزيد من  عناده..
احلرب في أوكرانيا..

مـعـركـة حتـدي وعـناد وعـنـجـهـيـة وصراع وجـود  بـ أمـريـكا ودول
حلف الناتو وروسيا ..

 أكون أو ال أكـون ..!?صراع وجود..? والضـحية الـناس األبرياء
اللذين تـشردوا  وأصبـحوا وقوداً حلـرب عبثـية ستـحرق اليابسَ

واألخضر..!?
 احلرب في أوكرانيا خطر يهدد اجلميع ..

. الى متى نتحمل عنجهية وعبثية أمريكا والناتو وروسيا والص

ـقـايـيس والـقـابـلوات ُـحـوالت وا ا
ُـنـتـجات واألسالك الـكـهـربـائيـة وا
ُــتــنـوعــة) مــؤكـداً الــكــهـربــائــيـة ا
(أهــمـيــة حــسم مـلـف الـديــون بـ

الوزات بأسرع وقت مُمكـن).
كمـا تمت مُناقشة إمكانية التعاون
إلســتـثــمــار اخلــبـرات والــكــفـاءات
الـتي تـمـتـلـكـهـا وزارتي الـصـنـاعة

والكـهـرباء في تـطويـر ودعم هذين
ــا يــخـدم ُـهــمــ و الــقــطــاعــ ا
الـصــالح الـعـام لـلـدولـة إلى جـانب
الـبــحث في مــواضــيع أخــرى تـهم
اجلـانبـيـن. بــدوره أكدَ كـر دعمهُ
اجلــاد والـكـامل لــوزارة الـصـنـاعـة
ـــــــعــــــادن مـن خِالل تـــــــوجــــــيه وا
تـشــكـيالت وزارة الــكـهــربـاء كــافـة

ُـــشـــتــــرك وتـــلــــبـــيـــة بـــالــــعـــمـل ا
إحتـياجـاتهـا من مُنـتجـات شركات
ـعـادن  مُـبـدياً وزارة الـصـنـاعة وا
إســــتـــعــــدادهُ لـــزيــــادة وتــــوســـيع
الــتـعــاون مع وزارة الـصــنـاعـة من
أجل دعم الــعــمــلــيــة الــصــنــاعــيــة
ـنظـومـة الكـهـربائـية في وتـعـزيز ا

البِـالد.

UI¡∫ وزير الصناعة خالل لقائه السفير األسباني
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W∫ فالحون يقومون بتهيئة حقولهم للموسم الزراعي ON

ديــالى وإلــغــاء اخلــطط الــزراعــيــة
ـيـاه الى جانب تـأخر بـسبب شح ا
دفع مـسـتـحـقـات تـسـويق احلـبوب
ـاضي هي خـطــة تـأمـريـة لـلـعــام ا
ــزارعــ واالقـتــصـاد تــسـتــهـدف ا

احمللي والوطني بشكل عام ). 
واكـد الـتـميـمي  ان  ( الـسـيـاسات
ــتــعــمــدة في إدارة اخلــاطــئــة او ا
ــيـــاه في ديــالى مــلف الـــزراعــة وا
اضـرت بـأكـثـر من  500 ألف مزارع
ـزارع في احملـافظـة وان مـئات ا
مـهـددون باالعـتـقال بـسـبب دعاوى
ـالــيـة قــضـائــيـة بــســبب الـديــون ا
ـكاتب وشـركات زراعـيـة اقتـرضوا
ستـلزمات الـزراعية باآلجل منهـا ا
لــتـنـفــيـذ اخلــطـة الـشــتـويـة لــلـعـام
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زارع وأضاف الـتميـمي  ان  ( ا
في ديـــالى يـــعـــيـــشـــون أوضـــاعـــا
مــأسـاويـة بـسـبب اجلـفـاف وإلـغـاء
اخلـــــطـط الــــزراعـــــيـــــة وانـــــعــــدام
ـــعـــيـــشــيـــة مـــا دفع مـــصـــادرهم ا
الـكــثـيـريـن لـلـعــمل بـأجـور يــومـيـة
ـعـيــشي ألسـرهم لـتــأمـ الـقــوت ا
ـــــالـــــيــــة وسط جتـــــاهل وزارتـي ا

شروعة بدفع طالبهـم ا والتجـارة 
مـسـتــحـقـات الـتــسـويق حملـاصـيل

اضي ).  احلبوب للموسم ا
واعرب  التمـيمي  عن  (استغرابه
من وجـــود ازمــة مـــيــاه فـي ديــالى
رغم وجـود ثالث سـدود تـخـزيـنـيـة
هـي حــمـــرين والـــونــد والـــعـــظــيم
بــعـكس احملــافـظــات االخـرى الـتي
تـنــعـدم فـيــهـا الـســدود وبـحـيـرات
ـيـاه الـتـخـزين مـعـتـبـرا أن ازمـة ا
فـي ديـالى أمــر غـيـر واقــعي وغـيـر
طبيـعي في ظل وجود أكبـر بحيرة
ـــيـــاه في احملـــافــظـــة هي خلـــزن ا
حـــــمــــرين والــــتـي تــــكــــفي لــــســــد
واسم عدة).  ائية  االحتياجات ا
وأشـار رئــيس احتـاد اجلــمـعــيـات
وارد الفالحية الى مقاضاة وزير ا
ـــائــيـــة حــيـــال جتــفـــيف وافــراغ ا
بــحـيـرة حـمــرين ألسـبـاب وظـروف
غامـضة لم تـكشف حـتى اآلن  أمام

الرأي العام ). 
الى ذلك قـــال مـــديــر اعالم صـــحــة
ديــــــــــالـى فـــــــــارس الــــــــــعـــــــــزاوي
ان (  شـباط هـو االعلى لــ(الزمـان)
في احصائيات وفيات كورونا منذ
ظهـور الوباء وحـتى االن الفتا الى

نـزاعـات عــشـائـريـة قــريـبـة وسـجن
ـــزارعـــ بـــســـبـب تــردي مـــئــات ا

عيشي . الوضع ا
وقـال رئــيس االحتـاد رعـد مـغـامس
الــتـمــيــمي لــ ( الــزمــان ) أمس ان
ائية في ـوارد ا (خطة إدارة ملف ا

 ÍdLA « Âö   ‡‡ v U œ

جدد احتاد اجلمعيات الفالحية في
مــحــافــظـــة ديــالى  حتــذيــراته من
تــبــعــات إلــغــاء اخلــطط الــزراعــيـة
ـيـاه وسـوء إدارة مــلف الـزراعـة وا
في احملــافـــظــة مــشــيــرا الى بــروز

ُــحـــوالت الــتــوزيع وفـق الــعــقــد
ُبرم ب الطرف وعلى دُفعـات . ا
وقــــالَ مُــديــر عــام الـــشــركــة عــبـــد
الستــار مخلـف اجلـنابـي في بيان
تـلــقـته (الــزمـان) امس إنَ (مــعـامل
الـشركـة مُسـتـمرة بـالعـمل لتـغطـية
إحـــتــيـــاجــات وزارات وقـــطــاعــات
الــدولـــة من مُـــنــتـــجـــات الــشـــركــة
ُـتـنوعـة  مُـشـيراً إلى إنَ الـشـركة ا
جــهـزت الــشـركــة الـعــامـة لــتـوزيع
كــهــربــاء الــفــرات األوسط بــدُفــعـة
جديدة من العـقد بلغت 56 مُحولة
KVA تـــــــــــوزيـع ســـــــــــعــــــــــة 400  
حتـــــويل   KV  11/0.4  الفـتاً إلى
َّ جتـهــيـزهـا ُــحـوالت  إنَ (كـافـة ا
ُـثـبــتـة في بـنـود ضِـمنَ الـفــتـرات ا
ُـــواصـــفــات الـــعـــقــد وحـــسب ا
عمول بها لدى الفنية ا
وزارة الــكـــهـــربــاء 
مـؤكـداً بـذات الـوقت
إســتــعـداد الــشــركـة
التام لـتلبـية كافة
الــطــلـــبــات الــتي
تردها لدعم قطاع
الـكـهـربـاء وتـعـزيـز

الشبكة الوطنيـة).

هذا كل ما ورثته اسرة هذا الراحل
ــتــيـم بــالــبـــســاطـــة والــتــواضع  ا
واحلزن  بل والـبخل ايـضاً  ولكن
بشروط النزاهـة والعفة  ح  قطع
الـطـريق عـلى ايــة نـزعـة لـلـتـصـرف
تـنـتــقص من قــدسـيـة االمــانـة عـلى
ـال الـعـام مـتـرفعـاً رفـعـة الـشـرفاء ا
ـتــلك اال مـا يـســتـحـقه عـلى ان ال 
اســوة بـــكل مـــواطن عــراقـي  يــعــدَ
ـكن الـتـفريط الـنـزاهـة  اولـويـة ال 
بــهـا حتت ضــغط  اي اغـراء مــهـمـا
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كان بأمـكان عبد احملـسن السعدون
رر مكاسب له  بـغطاء قانوني ان 
اســــتـــثــــمـــاراً  لــــبـــعـض مـــفـــرادت
الوظائف السياسية التي شغلها  
واذا كــانت اقــامـة الــوالئم تــعـد من
ـــكـــمالت االجـــتـــمـــاعــيـــة لـــعـــقــد ا
ؤتـمرات والـتداول في الـلقـاءات وا
شــــؤون الـــبالد رَفـضَ الـــســـعـــدونَ

جنومية  تلك الوالئم. 
ـر انـني وانا فـي مهـمة  الـطريف ا
الــــتـــــقــــصي هـــــذه   تــــوفــــرت لي
مــعـــلـــومــات بـــشــهـــود اثـــبــات عن
ســيـــاسي مــازال يـــصــول ويــجــول
ويــعـــلن  في مــجــالـــسه ومــجــالس
غـيـره ( احلـمـد لــله مـسـتـورة) وقـد
امتـلك حتى االن عـدد من الـعمارات
اغـــلـــبـــهـــا بـــأســـمــاء مـن عـــائــلـــته
وحاشيته   وقـيل لي والناقل لهذه
ـــعـــلــومـــة مـــوثـــوق انه دخل في ا
صـــولـــة بــحـث لــشـــراء بـــيت ألحــد
احــــفـــاده الــــذي لم يــــبــــلغ عــــمـــره

فـي رحـلــةٍ اســتــقــصـائــيــةٍ طــويــلـةٍ
مـدفـوعـاً بـحـقـيـقة ان الـراحـل تـقـلد
مـنـاصب عـديـدة رئـيـسـا لـلـمـجـلس
الوطـني ووزيرًا في اكـثر من وزارة
واحـــدةٍ  ورئــيـــســـاً لــلـــوزراء وقــد
تـكــلـلت مـهــمـتي بـنــجـاح بـاهـر في
ـــتــابــعــة حــســابـــات الــتــقــصي وا

احلثيثة  .
 لـقد تـوفـرت لدي مـعلـومـات موثـقة
ستمسكات ثبوتية ال غبار عليها
  فــقــد  تــبــ لي  ان كل مــاخــلّــفه
الـراحل  (سـبـحة) تـسـلـلت بطـريـقة
مــا الى خـارج الــبــيت الــســعـدوني
واســـتـــعـــيـــدت بـــعـــد ان دفع ثـــمن
االسـتـعـادة احـد ابـنـاء الـسـعـدون 
وكـذلك عـصـا (عـوجــيـة) كـان يـتـكئ
علـيهـا في مشيهِ وقـد استـقرت ارثاً
جـــمـــيـالً عـــنـــد الـــســــيـــد نـــصـــيـــر

اجلادرجي الى االن. 
ال شيَّ غـــــيـــــر ذلك اطـالقـــــا  تــــرك
عائـلته بـدون مأوى بـدليل ان ارادة
لك فـيصل مـلكيـة صدرت بـتوقـيع ا
االول بــــالـــرقم  47 في  25 كــــانـــون
االول  1929 كـــــــمــــــا ذيــــــلت االرادة
ـلـكـيـة بـتــوقـيع نـاجي الـسـويـدي ا
ـــالـــيــة رئـــيس الـــوزراء  ووزيـــر ا
يــاســ الـهــاشــمي وجـاءت االرادة
ـوافـقـة  مـجـلسي ـلكـيـة  تـنـفـيذا  ا
االعـيـان والـنـواب  وقـد نصّـت على
تـــمـــلـــيـــكه الـــبـــيـت الـــذي كـــان قــد
كـمـا خصص اسـتـأجـره  سـكـنـاً له 
لعـائلـته  راتب تقـاعدي بـسيط جداً
ـوجب قــانـون الــدولـة الــعـراقــيـة

فعول انذاك  . ساري ا

يـقــول هـذه قــضـيــتي بـقــدر مـا هي
قضيتكم  . 

 بـــعـــد هـــذه احملـــطـــة  نـــشَـــرتْ لي
(الــزمـــان) ســيـــدة االعالم  الــورقي
الــعـــراقي  مــقـــالـــ مــطـــولــ عن
ـقال االول عن مـظلـومية الراحل  ا
توصيف قراره بـالرحيل االبدي عن
شهد الـسياسي باالنتـحار  بينما ا
احلــقــيـقــة في مــكــان اخـر تــوّجــهـا
رفضـه القاطع لـلمـساهـمة في لـعبة
ـناورات ونـصب االلـغام لالطـاحة ا
بـاخلصـوم    والـثـاني  عن زوجته
الـسـيـدة حـوريــة خـلـيل خـا حـ
تـــصــرفت بــربـــاطــة جــأشٍ وصــبــرٍ
ـصاب وقـدرةٍ فذةٍ في جـميلٍ عـلى ا
مــسك الــعــائــلــة بــشــجــاعــة أمــرأة
وجدت حالها ضمن حلظة تاريخية
مــفــزعــة وكــان عــلــيــهــا ان تــصـون
تـاريـخ زوجـهـا  ثم كـانت مـحـطـتي
الثالـثة في( الزمـان) ح كتبت عن
بـلــدة مـحَـرجـة الـتي امـضى الـرجل
جـزءاً من حيـاته فـيهـا لكـنه ظـلمـها

اذ لم يشملها بأهتمامه.
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عـــــلى اي حـــــال  ظل بـــــحـــــثي عن
تواصل ادية هاجسي ا تلكاته ا
 مـاذا خـلّفَ لـولـديه االثـنـ  عـلي
وواصف   والبنت عائدة وجنالء
  مــاهــو الــثــمن الـتــقــديــري لــهـذه
التـركـة التي  تـوارثهـا عنه   هل
هي عـقارات   اراض زراعـية  كـنز
ــــــــاس  واحلـــــــلي مـن الـــــــذهب وا
ـتــلـكـات الـثــمـيــنـة االخــرى   او 
مالية نقديـة  سألت كثيراً  وذهبت

مـنــذ امـدٍ طـويـلٍ وانـا اتـقــصى ايـة
معلومة عن عبد  احملسن السعدون
 واشــهـــد انــني مـــازلت حــتى االن
اقـــطع بــعض دقـــائق من وقــتي اذا
مــــررت بـــشـــارع الــــســـعـــدون ألقف
بـأنـحـنـاءة تـقـديـر امـام تـمـثـال هذا
ــتـــيم بـــالـــعـــفــة الـــرجل الـــزاهـــد ا
ـــنــاصب  والــتـــرفع عن مـــغــا  ا
وحـ حـلّت الــفـضـيـحــة الـعـراقـيـة
ـتمـثـلة بـسـرقة تـمـثاله االخالقـيـة ا
عـنـد تـخـوم احـدى لـيالي  اب 2003
ســارعت لـتــدوين مـا لــديّ من رؤيـة
بــكــتــيب صــغــيـر طــبع عــلى نــفــقـة
مــنــصــة الــبــيت الــســعــدوني   ثم
شــــاركت  مـع الـــدكــــتــــور حـــمــــيـــد
ي الـســعــدون في مــداولــة  االكـاد
الـعـراقي   الـفـنــان الـتـشـكـيـلي طه
وهــيب ألعـادة صـب تـمــثــال جــديـد
لهذه الشخصية الوطنية وللتاريخ
ي وهـــيب قـــد اشـــهـــد ان  االكــــاد
اســتـجــاب لـلــعــرض ولـســان حـاله
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ان  75 بــالــئــة من الــوفــيـات كــانت
تصل باألسـاس حرجة لـلغاية وفي
وضـع صــــــعـب جــــــدا).  واضــــــاف
الـــــعـــــزاوي ان (تـــــأخـــــر وصــــول
احلـاالت احلــرجـة ادت الى وفـيـات
ــئــة مــنــهم هم خــاصـة وان  80 بــا
كــبـار الـسن ويــعـانـون من امـراض
مـــزمــنــة اخــرى مـــؤكــدا بــانه عــدم
االلـتـزام بـاإلرشـادات والتـعـلـيـمات
الـصـحيـة ادت الى ارتـفـاع مـعدالت

الوفيات في شباط اجلاري). 
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واشــار الى (ضـرورة نــقل احلـاالت
الــصـعـبـة فـورا الى مـراكـز احلـجـر
لـوجـود فـرق مخـتـصة فـي العـنـاية
وتـقــد الـعالجـات   الفـتـا الى ان
من الـوفــيـات كـانت في صـفـوف 80
ئـة الغـير مـلحـق وهـذا امر بـا
يـجب االنـتـبـاه له مـن نـاحـية
تـأكـيـد فعـالـية الـلـقـاحات في

خفض الوفيات).
وتُـــــواصـل شــــركـــــة ديــــالى
الــعـامـة الــتـابـعـة إلى وزارة
ـعـادن جتـهـيز الـصـنـاعـة وا
الـــشــركــة الــعـــامــة لــتــوزيع
كــــهـــربـــاء الــــفـــرات األوسط
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عـد زبغـنيو بـريجـنسـكي من دهاة السـياسـة الدولـية ويكـاد يكـون صورة طبق األصل يُ
مـن هنـري كـيـسـنـجـر وكالهـمـا من يـهـود أوروبا الـغـربـيـة حـيث ولـد بـريـجـنسـكي في
ـانيا وهو يكـبر بريجنـسكي ببضعـة سنوات. لكنـهما تركا بـولندا وولد كيـسنجر في أ
ـتحدة األميركية لفـترة غير بسيطة بصماتهمـا على االستراتيجية الـسياسية للواليات ا

من الزمن ولم يخفيا عدائهما لروسيا والعرب. .
لم ينـل بريـجـنـسـكي نصـيـبه من الـشـهـرة التي نـالـهـا كـيسـنـجـر لـكن ذلك لم يـقلل من

شأنه فهو فائق الذكاء شديد الدهاء حاد الطباع. .
ـواجهـات احلربـيـة ب روسـيا وأوكـرانيـا فقـد تنـبأ نـاسبـة اندالع ا نـستـذكره الـيـوم 
ستـقبل اوكـرانيـا وقال عـنها: انـها أكـثر اجلـوائز الـتي تطمح الرجل مـنذ زمن بـعيـد 
ر البيت االبيض من محـاوالت إذالل الروس وحذرهم أيضاً من إليهـا روسيا. لكنه حـذّ
تطـور الـعالقـات الـعسـكـرية بـ حـلف الـنـاتو وأوكـرانـيا واعـتـرض عـلى نـشر أسـلـحة
الـنـاتـو عــلى أرضـهـا وفي سـواحــلـهـا مـؤكـداً أن أي مــبـادرة لـضم أوكـرانــيـا لـلـحـلف
سـتـؤدي حـتـمـاً لـردود أفـعـال روسـيـة غـيـر مـضـمـونـة الـعـواقب. لـكن أمـريـكـا جتـاهـلت
رور الـوقت وسارعت لضم عدد من اجلمـهوريات السوفيـاتية السابقة إلى حتذيراته 
احللف حتى بلغ تعداد الدول األعضاء  30دولة واقـترب احللف بقواعده احلربية إلى
ـتاخـمة إلستـونيا والتـفيـا وليتـوانيا وبـولنـدا ثم حتولت أنظـاره نحو احلدود الـروسية ا

احلدود االوكرانية مع روسيا..
نـاقض بريجـنسكي نـفسه أكثـر من مرة بوصـايا استـراتيجـية قال فـيها: (يـتع على ويُ

واشنطن أن حتـرم روسيا من ثالث دوائـر جيوسيـاسية مهـمة بحكم
مــوقــعـــهــا اجلــغـــرافي ومــواردهــا الـــطــبــيـــعــيــة وهـي أوكــرانــيــا
وأوزبكسـتان وآذربيجان). . وبصرف النظر عما جاء في نبوءات
بريـجـنسـكي بـات واضـحا ان اوكـرانـيا هي اخلـطـوة القـاتـلة في
لعـبـة الـشطـرجن الـتي من ابـسط قواعـدهـا انك عـندمـا تـفـكر في
حركة جيدة ,ينبغي ان تفكر ثانية ,فهناك دائماً حركة أفضل. .
{ عن مجموعة واتساب
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االغرب من مـرسـوم عفـوه اسـباب سـحـبه فديـوان رئـاسته اصـدر كتـاب سـحب غريب
ـا ال يصلح لـيداري على ا يتـحجج  االسـباب يراجـعه القـار ليعـرف ان الرئـيس ر
ـسؤولـيـة مع الـذين انتـقـوا ابن احملـافظ الضـابط الـسـيد خـطوته الـتي يـتـقـاسم فيـهـا ا
ة االجتار باخملدرات ليعفى عنه ويقال انه فر اكرر يقال انه فر خارج احملكوم بـجر

. سؤول ان كانوا مجرم رحمة الرئيس التي تنظر بالعطف البناء ا
برهم صـالح رشح نفـسه لواليـة ثانـية لـيسـهر عـلى سيـادة البالد لـكن سهـره اثمر عن

سابقـت مرسوم عفو خاص عن تاجر مخدرات يجب ان يخضع
ـشــدد الـظـروف النه خــان آمـانــة الـعـمـل و النه سـحب الــعـفـو
بـحـجج مـضـحــكـة- راجـعـوا كـتـاب الـديـوان الـذي سـحب بـرهم

وجبه عفوه.
بـعد هـات السـابقتـ لم يعد بـرهم صالح صاحلـا لوالية ثـانية
فضال عن ان عدم مـسائلته ستـعني استخـداما سيئـا للمنصب

مدة. ألنه اليصلح الستكمال االسابيع الباقية لواليته االولى ا
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نظومة إدارة اعادت ضـبط األداء العام  وقرة احملكمـة االحتادية ا
أس اخلـلل يـكمن فـي إستـخدام احلـكم والفـصل بـ السـلـطات
مـراجـعة ـا أثـر عـلى إدارة احلـكم الـنـفـوذ الـسـيـاسي سـلـبـا 
سـريـعـة ألداء مـجـلس الـنـواب بدوراتـهـا الـسـابـقـة نـلـمس مدى

التمدد على السلطة التنفيذية
احلل في مغادرة اإلبتزاز السياسي

{ عن مجموعة واتساب

. السنت
 بـــــــخـالصـــــــة
فــنـتــازيـة لـكم
ان تــتــصـوروا
ـشـهد عـظمـة ا
لـو تقـرر اقـامة
مــتـــحف يــضم
مــــقــــتــــنــــيـــات
ووثـــــــــائـق عن
عـــبـــد احملــسن
الــــــســــــعــــــدون
ـــــســــــبـــــحـــــة (ا
والعـوجية) ونصْ
ـــــلــــكـــــيــــة االرادة ا

شار اليها  . ا
 يــــالــــزحــــمــــة هــــذا
ــنـتــظـر  ــتــحف ا ا
ســــوف ال يــــتــــوفـــر
مجال حلركة زائريه
عــــنــــد  اســــتــــطالع
موجودات  قاعاته. 
لـــــقــــد كـــــان عـــــبــــد
احملــسن الــســعـدون
حارسـاً اميـناً  تولى
مــفــاتـــيح الــســلــطــة
بــــــــــــــقــــــــــــــلـق اداريٍ
مـــــخـــــضـــــرم ولـــــيس
بـــــوجــــاهــــة طــــاووس

سياسي.
احملزن عـند ابـواب هذه
ـــفــــارقـــة يــــتـــكـــرر االن ا
اغتيال الـشرف السياسي
مـع ســــــــــــبــق االصـــــــــــرار

والترصد.
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(أ ف ب) - طـالب الـرئـيس { كـيـيف
ـيــر زيـلـيـنـسـكي األوكـراني فـولـود
ـفـروضـة على بـتـشـديـد الـعقـوبـات ا
مــوســـكـــو أمس اجلــمـــعـــة بــعـــدمــا
هـاجـمت الــقـوات الـروسـيــة مـنـشـأة
نـوويـة وسـيـطـرت عـلـيـهـا.وقـال "من
الـــضـــروري تـــشــديـــد الـــعـــقـــوبــات
ــفـــروضــة عــلى الــدولــة الــنــوويــة ا
اإلرهـابــيــة (روســيـا) فــورا" في ظل
اخملـاوف من إمكـانيـة تسـبب القـتال
في مــحــطــة زابــوريــجــيــا بــحــادثــة
نــوويــة.وأعـلــنت الــوكــالـة الــدولــيـة
لــلــطــاقـة الــذريــة أمس اجلــمــعـة أنّ
كـيـيف أبـلغـتـهـا بعـدم تـضرّر أيّ من
ـــعــدات األســـاســـيـــة في مـــحـــطــة ا
زابـوريـجـيا لـلـطاقـة الـنـووية (وسط
أوكــرانـيــا) بــعــد الــقـصـف الـروسي
الذي استهـدفها وأدّى الندالع حريق
فـيـهـا.وقـالت الـوكالـة الـتـابـعة لأل
ـتـحـدة في تـغريـدة عـلى تـويـتر إنّ ا
"أوكـرانـيـا أبـلـغـت الـوكـالـة الـدولـيـة
لــلــطـــاقــة الــذريــة أنّ احلــريق الــذي
انـدلع في مـوقع مـحـطـة زابـوريـجـيا
لــلــطـــاقــة الــنـــوويــة لم يـــؤثّــر عــلى
ـعــدّات األسـاســيــة طـاقم احملــطـة ا
يـتّــخـذ إجــراءات" الحـتــواء احلـريق
وإخماده.واقترب القتال اجلمعة ب
الـقــوات الـروســيـة واألوكـرانــيـة من
منشأة زابوريجيا النووية التي تعدّ
األكبر في أوروبا مـا تسبّب باندالع
حــــريـق دفع قــــادة الـــــعــــالم الى دقّ
ناقـوس اخلطـر والتـحذيـر من وقوع
ـعلـومات كـارثـة شامـلـة.أدناه أبـرز ا
ـنشـأة الـنـووية الـتي اتـهمت حـول ا
أوكرانـيا الـقوات الـروسية بـقصـفها

. ليالً
ـنـشـأة في جـنـوب أوكـرانـيـا وتــقع ا
على نهر دنيـبر على بعد نحو 525
كـيلـومـتراً جـنوب تـشـرنوبـيل حيث
وقع أسوأ حـادث نووي في الـتاريخ
عـــــام  ?1986مــــــوقـــــعــــــاَ مـــــئـــــات
القتلى.تبلغ الطـاقة اإلجمالية حملطة

زابــــوريــــجـــيــــا نــــحـــو ســــتـــة آالف
مـيـغـاوات وهـي طـاقة تـكـفـي لـنـحو
أربــعــة ماليـــ مــنــزل.في األوضــاع
الـــعـــاديـــة تـــؤمّن احملـــطـــة خُـــمس
احـتـيـاجـات الكـهـربـاء فـي أوكـرانـيا
وقـرابة نـصف الطـاقة الـتي تنـتجـها
ـنــشـآت الـنــوويـة في الــبالد.بـدأت ا
فاعل األول في احملطة عملية بـناء ا
ــرفـق حــالــيــاً عـام  .1979ويــضمّ ا
ســـــتـــــة مــــفـــــاعـالت (في في إي آر-
 (1000من الطراز السوفياتي علماً
ـــفــاعل األخــيــر بــدأ عــام أن بــنــاء ا
.1995ويقدّر عمر كل مفاعل ب

أربــعـ وســتـ عــامــاً وقـد يــطـول
أكثر مع تقدم التكنولوجيا النووية.
قــالـت الــســـلـــطــات األوكـــرانـــيــة إن
الــقـوات الــروسـيــة قـصــفت مـنــشـأة
زابـوريـجـيـا الـنـوويـة مـا أسـفـر عن
انــــــــــدالع حـــــــــريـق فـي مـــــــــبــــــــــنى
لــلـــتــدريب.وبــعــد ســاعــات أعــلــنت
الوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذرية أنّ
أوكـرانــيـا لم تــرصـد "أيّ تـغــيّـر" في
مستوى اإلشعاعات في احملطة عقب
الــــقــــصف. وطــــمــــأن مــــســــؤولـــون
ـــفــاعالت في أمــيـــركــيــون إلى أن "ا
نشأة محمية من هياكل قوية ويتم ا
ــــــــــفـــــــــاعـالت بـــــــــشــــــــــكل إغـالق ا
آمن".ومـفـاعالت زابـوريـجـيـا هي من
ضـغـوط التي ـاء ا نـوع مفـاعالت ا
تـعــد من بـ األكــثـر أمــانـاً.وتــوجـد
ـاثـلـة في بالكـوفـو عـلى مـفــاعالت 
نـهـر فـولـغا في جـنـوب غـرب روسـيا
وفـي كـوزلـوديـو عـلـى نـهـر الـدانـوب
في بـلـغـاريـا.و تـطـويـر الـتـصـمـيم
األســاسي من مــفـاعـل عـلى غــواصـة
نــوويـة مـا يـخـتـلف بـشـكل كـلي عن
تـــصـــمـــيم مـــفـــاعل الـــغـــرافـــيت في
تـشــرنـوبــيل.وبـخـالف زابـوريــجـيـا
جـرى تــصـمــيم مـفــاعل تـشــرنـوبـيل
أسـاسـاً النتـاح البـلـوتونـيـوم وليس

توليد الطاقة.
تـعـمل مـفـاعالت مـحـطـة زابـوريـجـيا

عـلى الـوقــود اخملـصب بــيـورانـيـوم
 235ويتم تشغيلها بواسطة نظام

ــيـاه الى بــخـار. تــسـخــ يـحــوّل ا
وبــخالف مـــفــاعالت أخـــرى ال يــتمّ
ـلـوث اسـتـخـدام الـبــخـار الـنـووي ا
لـتـولـيـد الـطاقـة بل لـتـشـغـيل دائرة
بــخــار أخـرى غــيــر مـلــوثــة تــشـغّل
بدورهـا التـوربيـنات.ويـعني ذلك أن
مـسـتـويـات اإلشـعــاع لـلـعـامـلـ في
شغل احملطة منخفضة نسبياً.وفقاً 
احملـطـة تـبـلغ مـسـتـويـات اإلشـعـاع
ــوقع نــحــو 0,1 اخلــلــفـــيــة حــول ا
ميـكروسـيفرت في الـساعـة أي أنّها

ي إلشــعـاع ــتــوسط الـعــا مـا دون ا
اخلـلـفـيـة وأقل بـكـثـيـر من الـطـيـران
عـــلـى مــــ طـــائــــرة أو اخلــــضـــوع
لألشــعـــة الــســـيــنـــيــة.خـالل كــارثــة
تــشـــرنــوبـــيل بــلـــغت مــســـتــويــات
اإلشـــعــاع نــحــو  300ســـيــفــرت في

رات. الي ا الساعة أي أعلى 
وبعد الـعمليـات العسكـرية الروسية
في أوكـــرانــيـــا عــام  ?2014طــوّرت
كـيـيف أنـظـمـة أمـان جـديـدة تـضـمن
ـاديـة لـلمـنـشآت الـنـووية احلـمـاية ا
ـــــا في ذلك في أنـــــحـــــاء الـــــبـالد 
عـمـلـيات تـفـتـيش مـنـتـظـمـة وتـقـييم

ـيــر بـوتـ الــرئـيس الــروسي فالد
ـكن أن "تـهـدّد مـبـاشرة ـتـهـوّرة"  "ا
سـالمـــة أوروبـــا بــــأســـرهـــا". ودعـــا
مــــجــــلس األمـن الـــدولـي الى عــــقـــد
اجــــتـــــمــــاع طـــــار لــــبـــــحث هــــذه
ــســألــة.ونـدّد الــرئــيس األوكــراني ا
ـيـر زيـلـيـنـسـكي بـالـهـجوم فـولـود
ـسـاعـدة دولـيـة.وقـال "إذا مـطـالـبـاً 
حـدث انـفـجـار فسـتـكـون نـهـايـة كلّ
شـيء ســـــــتــــــــكــــــــون نـــــــهــــــــايـــــــة
أوروبـــــا".وأضـــــاف "وحـــــده حتــــرّك
ــــكــــنه أن يــــوقف أوروبـي فــــوري 

القوات الروسية".

في ســيـاق احلـروب الــتي خـاضـتــهـا روسـيــا اخـيـرا كــانت احلـرب االولى مع
ساندة مجاميع اسالمية من اقطار مختلفة طالب االستقالل  الشـيشاني ا
في آب  1999ودخلت الـقـوات الروسـيـة اراضي الشـيـشان في شـهـر اكتـوبر
دن الشـيشـانية من تلك الـسنـة ودارت بينـهمـا معارك ضـارية ودمـرت معـظم ا
ـقـاومة وفرضـت سيـطـرتـهـا عـلـيـهـا في شـهـر مـايو  2000بـيـنـمـا اسـتـمـرت ا
االنــفـصـالــيـة في الــقـتــال واحلـقت خــسـائـر جــسـيــمـة بـروســيـا داخــلـهـا وفي
ـوالـ لـها و الـشـيـشـان ولـكن جنـحت روسـيـا بنـقل احلـرب الى اقـتـتـال بـ ا
ــعـركـة االنـفـصــالـ في مـنــتـصف عـام  2000وسـحــبت قـواتــهـا من ارض ا
والـ لها واسـتمر احلال الى همة الى الـشرطة احملـلية وا تدريـجيا واناطـت ا
عــام  2009عــنــدمـا امــر رئـيس االنــفـصــالـ بــتـوقـف الـقــتـال لــتـجــنب ابـادة
الشـيشـان فـيمـا بيـنهم وكـسـبت روسيـا احلرب وخـرجت منـها كـالشـعرة من
العـج كما يقتال .ان نشوة انتصار روسيا في تلك احلرب بنجاحها في نقل
ـعـركة الـقـتال الـى ما بـ الـشيـشـانـي انـفـسـهم وسحـب قواتـهـا من سـاحة ا
وبالـتالي السيطرة على جـميع مناطق الشيشـان وولوع الرئيس الروسي بوت
ا قـد دفعتـاه إلى تفـعيل تلـك التجـربة في اوكـرانيا بـتكـليف قواته بالـنصر لـر
مـهـاجــمـتـهـا عـام  2014واحــتـلت شـبه جـزيــرة الـقـرم وضـمــتـهـا الى روسـيـا
وال لها وفي  24شباط  2022هـاجمت قواته باالعـتماد على االنـفصاليـ ا
على نـطاق واسع تلك الـدولة الحتاللهـا وضمها الـى روسيا لتـحقيق مآربه في
استـعادة امـجاد االحتـاد السـوفيـاتي السـابق وكل اقواله وحتـركاتـه قد تـشير
دافعـ االوكراني الى ذلك وعنـدما شعر بـبطأ تـقدم قواته وصدهـا من قبل ا
بشـراسة وتعاطف العـالم معهم  لوح باسـتعداد القوات الـردع النووي للدفاع
عن طمـوحاته وهـذا يعـني اصراره عـلى احتاللـها وضـمهـا الى روسيا   وفي
حالـة فشـله في هذه احلـرب ال يسـتبـعد اسـتخـدامه االسلـحة الـنوويـة واحداث
ية حرب واسـعة تشمل الـدول السوفـياتيـة السابقـة الستعـادتها ان لم تـكن عا
في اعـقــاب خــسـارته فـي هـذه احلــرب حـسـب مـؤشــرات حــيـاته الــســيـاســيـة
والـوظيفية وتصرفـاته في ادارة الرئاسة   النه اليقبل ان

ة مهما تكلفه االحداث  .        تلذعه نار الهز
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مـواضع الـضـعف وتــطـبـيق أنـظـمـة
حتـكم آلي بـالـبـيـانـات.جـرى تـعـزيـز
أنــــظــــمـــة الــــدفــــاع اجلـــويــــة فـــوق
زابوريجيا.وأعـلنت أجهزة الطوار
احمللية أنه بحلول الساعة السادسة
والثلث من صباح اجلمعة بالتوقيت
احملـــلـي  إخـــمـــاد حـــريق خـــلّـــفه
الـــقـــصف الـــروسـي عــلـى احملـــطــة
مــؤكـدة عـدم وقـوع أي ضـحـايـا.لـكن
احلريق الذي استمر لوقت قصير لم
رّ مـن دون ردود فعل فـورية قـوية.
إذ حــذّر رئـيس الـوزراء الــبـريـطـاني
بـوريس جـونـسـون من أنّ تـصـرّفات
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اعـلنت وزارة اخلـارجـية الـعراقـيـة  إن مجـلس االمن الدولـي قد صـوت باالجـماع
تحدة بعد أن قام العراق على إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق اال ا
طلوبة منه .لـقد وضع العراق حتت أحكام الفصل السابع في بتنفـيذ  االلتزامات ا
ـية فـرضت علـيه بعـد غزوه لـلكـويت عام . 1990يـختص الـفصل إطـار عقـوبات أ
تـحـدة في كل مـايـشـكل حـالة من حـاالت تـهـديـد الـسلم الـسـابع من مـيـثـاق اال ا
ووقـوع الـعـدوان  ويضـم الفـصل  13مـادة قـانـونـيـة  ويـنص هـذا الـفصـل  على
اتـخــاذ اجـراءات قــسـريـة فـي حـال كـان الــسالم مـهــدداً  تـتـرواح بــ الـعــقـوبـات
ـمارسـة الـضغـوط إلجبـار الـدول على االقتـصـادية والـلـجوء الى الـقـوة  ويسـمح 

االلتزام بقرارات مجلس االمن الدولي .
ــرقم ( (1483ضــد الــعــراق والــزامه بــدفع صــدر قــرار مــجــلـس االمن الــدولي ا
تـعويـضات مالـية لدولـة الكـويت  قدرت بدايـة االمر من دولـة الكويت بـنحو ((352
مليار دوالر  ولـكن سرعان ما تخفيـضها بناءً على اعتـراض العراق عليها حتى
 تـخـفـيـضهـا الى  52مـلـيـار  دوالر مـنـها  42مـلـيـار دفـعت لـدولـة الـكـويت و10
مـليـارات لـدولٍ اخرى .بـدا العـراق بدفـعهـا منـذ عام  1991حـيث تأسس صـندوق
تـنـمـية الـعـراق وحسـاب مـصرفـي إحتـيـاطي فيـدرالي في نـيـويورك  وقـد مـنح هذا
صادرة نتـيجة قرارات احلساب حصـانة دولية  حـيث اليكون عرضـة للحجـز أو ا
ـارسات النظام السابق محاكم دولـية التي قد تصدر عن دعـاوى ومطالبات ضد 
.توقف العراق عـن السداد بناء على طلب احلكومة العراقية  بسبب احتالل تنظيم
ـناطق  بـيد ـناطق من االراضي الـعراقـية واجتـاه احلـكومـة لتـحريـر هذه ا داعش 
أنه ســرعـان مـااســتـانف الـعــراق الـتـزامه بــدفع الـتـعــويـضـات إبــان اعالنه حتـريـر
االراضـي الــعـــراقـــيـــة من ســـيـــطــرة واحـــتالل داعـش  واســتـــانـف الــعـــمل بـــدفع
الـتعـويـضـات عام  2018واسـتـمر حـتى اعالن انـتـهـاء الـتـزامه بـالـدفع مـطـلع عام
. 2022وصف القرار بانه خطوة مهمة إلستعادة العراق وضعه  الطبيعي ومكانته
ـطالـبة ـاليـة جتـاه دولة الـكويـت والدول ا الـدولـية وهـو يؤكـد عـلى انتـهاء الـتـزماته ا
لف بحـلها من االم العام بعد تنفيذ كلفة بادارة هذا ا االخرى  وطلبت الـلجنة ا
الـيـة  وبالـفـعل إعـلن هذا احلل في  22شـباط  2022وبـذلك الـعـراق اللتـزامـاته ا
يكون الـعراق قد انتـقل من الفصل الـسابع الى الفـصل السادس الـذي يضمن فيه
ـسـلـحـة ضـده .مبـارك لـلـعـراق هـذا االجناز الـعـراق من الـعقـوبـات االقـتـصـادية وا
ــهم  حــيث االن اصــبـح الــعــراق مــتــحــرراً من كل الــســيــاسـي ا
الـعقـوبـات التي حتـمـلهـا الـعراق من وراء حـمـاقات الـنـظام
الـسـابق وغزوه لـدولة الـكـويت  هذه اهم االثـار االيـجابـية
ـتـرتبـة علـى اعالن اخراج الـعـراق من البـند الـسيـاسـية ا
السابع  وهـنالك آثـار اقتصـادية ومالـية تتـرتب على هذا

القرار .
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{ بــــوزنـــان (بــــولـــنـــدا) ,(أ ف ب) -
وصل اخلــمـيـس سـتّــة أسـود وســتّـة
ـور أُجلـيت من مـنـطقـة قـرب كـييف
إلى حديقة حيوانـات في بولندا بعد
رحـلـة اسـتـمـرت يـومـ عـلى خـطوط
الــقـــتــال وفي مـــواجــهـــة الــدبـــابــات
الروسية على ما أعلنت ناطقة باسم
احلديـقـة.وقالت مـالـغوجـاتـا شوديال
لـــوكــالــة فـــرانس بــرس إنّ شـــاحــنــة
أوكــرانــيــة نــقــلت األســود والــنــمــور
إضافة إلى قطتـ بريت وكلب بري
إلى احلـدود البـولنـديـة الواقـعـة على
بـعد حـوالى ألف كـيلـومـتر مـتـجنـبةً
مـنـطـقـة جـيـتـومـيـر األوكـرانـيـة الـتي
قصفـتها الـقوات الروسـية.واضطرت
الـشاحـنـة خالل الـرحـلـة إلى الـتوقف
طـــوال الــــلــــيل مــــقـــابـل الـــدبــــابـــات
ــتــحــدثـة أنّ الــروســيــة.وأوضــحت ا
الــســـائق اســتــراح حتـت شــاحــنــته
بـينـمـا أطـعم صاحب مـلـجـأ أوكراني
ـسؤول عن احلـيوانـات ألنّ الـفـريق ا
الــــــنــــــقل لـم يــــــكن يــــــعــــــرف كــــــيف
يــطـعــمـهــا.ونُـقــلت احلـيــوانـات عــنـد
احلـدود إلى شـاحـنـة بـولـنـديـة فـيـمـا
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وسيتلقى احليوانات الرعاية الالزمة
في حـديقـة حـيـوانات بـوزنـان.وقالت
مديـرة احلـديقـة إيـفا زغـرابشـيـنسـكا
الــتـي ســاعــدت في تــنــظــيم عــمــلــيــة
اإلجـالء إنـــــهـــــا عـــــلى تـــــواصـل مع
مــنــظــمــات غــربــيـة تــرغب فـي إيـواء
احليوانـات.وأطلـقت زغرابتـشينـسكا
كــذلك حــمــلــةً جلــمـع الــتــبــرعـات ألنّ
ـسؤولة عن سلـطات مديـنة بـوزنان ا
إدارة احلديقة ال تملك مـيزانية كافية

لالعـــتــنـــاء بـــاحلـــيـــوانــات الـــتي 
إجالؤها.

وواجـه مــتـــصـــفّـــحــو اإلنـــتـــرنت في
روســيــا فــجــر اجلــمــعــة مــشــاكل في
الولوج إلى فيـسبوك ومـواقع العديد
سـتقـلّة في من الوسـائل اإلعالميـة ا
وقت شدّدت فـيه الـسلـطـات الروسـية
ــنـتــقـدة قــبـضــتـهــا عــلى األصـوات ا
لـلـكـرمـلـ في خـضمّ احلـرب الـدائرة
في أوكـرانـيا. وأفـادت خـدمـة "غـلوبل
تــشـيك" لـلــمـراقــبـة وصـحــافـيـون في
وكـالـة فـرانس بـرس في مـوسـكـو عن
تـــــعـــــذّر جـــــزئـي في الــــــدخـــــول إلى

"فــــيــــســــبــــوك" ومــــواقع "مــــيــــدوزا"
و"دويتـشه فـيـليه" و"إر إف إل-إر إل"
وخــــدمـــــة "بي بي سـي" بــــالـــــلــــغــــة
الروسية. وعـلى حسابهـا في تطبيق
تلغـرام قالت "مـيدوزا" إنّ موقـعها لم
يعد متاحاً "لبـعض مستخدميها" في
روسيا مـشيرة في الـوقت نفسه إلى
أنّـها لم تـتـلقّ من الـسـلطـات إشـعاراً
بــشــأن أي حــجب يــطـالــهــا. وتــمـوّل
"دويـتــشه فـيـلــيه" من بـرلـ و"إر إف
إف-إر إل" من واشـنـطن وخـدمـة "بي

بي سي" بـالـلـغـة الـروسـيـة من لـندن.
ويــنــشــر صــحــافــيــو هــذه الـوســائل
اإلعالمـــيـــة في روســـيـــا بـــانـــتـــظـــام
حتقيقات تنتقد الكرمل بشدّة. وفي
ـــاضي حـــظــرت شـــبـــاط/فــبـــرايــر ا
دويــتـشـه فـيــلــيه في روســيـا وأجــبـر
مـراسلـوهـا عـلى الـتـوقّف عن الـعمل.
ومـنـعت احلـكـومـة الـروسـيـة وسـائل
اإلعالم من اســتـخـدام أيّ مــعـلـومـات
غـيـر تـلك الـتي تـوفّـرهـا لـهم وتـصوّر
غــزوهــا ألوكـــرانــيــا عــلى أنّه مــجــرد

"عـملـيـة عـسكـريـة خـاصة". وتـسـتـعدّ
احلكـومة الروسـية لتـشديـد قبضـتها
عـــــلى اإلعالم فـي الــــبالد. ويــــنــــظــــر
مجـلس النـواب (الدومـا) اجلمـعة في
مــشـروع قــانـون يــنصّ عــلى عـقــوبـة
ـدة  15سـنـة في تـصل إلى الــسـجن 
حـال نـشـر أي "أخـبـار كـاذبـة" تـتعـلق
باجلـيش الروسي. وتـعتبـر منـظمات
غيـر حكـوميـة روسيا مـن الدول التي
تـــفـــرض أكـــبــر قـــيـــود عـــلـى حـــريــة
ـرتـبـة الـصــحـافـة. وحتــتلّ روسـيــا ا
 150من أصل  180في أحدث مـؤشر
حلـريــة الـصـحــافـة أصـدرته مــنـظـمـة

"مراسلون بال حدود".
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وعـقــد الـرئـيـس األمـيـركي جــو بـايـدن
اخلـمـيـس قـمـة افـتـراضــيـة مع الـقـادة
اآلخرين في التحالف الـرباعي للحوار
األمــني (كــواد) الــذي يــضم الــواليـات
تـحدة والـيابـان واستـراليـا والهـند ا
ـشـتـرك للـقـمـة لم يـشمل لـكن الـبيـان ا
إدانة للـغزو الـروسي.أعلنت نـيودلهي
عن هــذا االجـــتــمــاع غــيــر اخملــطط له
مــســبــقــا قــبــيل عــقــده وأكــد الــبــيت
األبيض اجتـماع جو بـايدن مع رئيس
وزراء كل من الــهـنــد نـاريــنـدرا مـودي
والـيابـان فـومـيو كـيـشـيدا وأسـتـرالـيا
ــنـاقـشـة احلـرب سـكــوت مـوريـسـون "
ضــد أوكــرانـــيــا وتــداعـــيــاتـــهــا عــلى
".واقتـصر احمليـطـ الهـندي والـهـاد
ـشـتـرك لـتـحـالف "كـواد" على الـبـيان ا
إعـالن أن الــقـــادة "نـــاقـــشـــوا الـــنــزاع
واألزمـــة اإلنـــســــانـــيـــة اجلــــاريـــة في
أوكـرانيـا".وجـددوا دعـوتـهم ألن تـكون
"مـنـطـقـة احملـيـطـ الـهـنـدي والـهـاد
حرة ومفـتوحة تُـحترم فـيها الـسيادة
والـسالمـة اإلقـلـيمـيـة وال يـسـلط فـيـها
عــــلى الــــدول أي ضـــــغط عــــســــكــــري

كن واقتصادي وسياسي" - وهو ما 
تــفـســيـره عــلى أنه حتــذيـر جــديـد من
أهداف بك ال سـيما في بـحر الص
ــشــتــرك ال اجلـــنــوبي.لـــكن الــبــيـــان ا
يتضمن إدانة واضـحة للغزو الروسي
ـكتب ألوكـرانـيا.ووفق بـيـان مـنـفـصل 
نــاريــنـدرا مــودي حضّ األخــيــر عـلى
"اسـتـئـنـاف احلـوار والـدبـلـومـاسـيـة"
لـكــنه أيـضــا "شـدد عـلى أن الــتـحـالف
الــربــاعي يــجب أن يــظل مــركــزا عــلى
هـدفه الـرئـيـسي وهـو تـعـزيـز الـسالم
واالســتـــقــرار واالزدهــار في مــنــطــقــة
".وقــد احملـــيــطــ الــهـــنــدي والــهــاد
حـضّت الهـنـد روسـيا وأوكـرانـيـا على
وقف الـــــقــــتــــال لـــــكــــنــــهـــــا لم تــــدن
الغزو.وامتنعت نيودلهي األربعاء مرة
أخـرى عن الـتـصويـت علـى قرار لأل
تحدة يطالب "روسـيا بالتوقف فورا ا
عن اسـتــخـدام الـقـوة ضــد أوكـرانـيـا"
رغـم ضــغـــوط شـــديـــدة من الـــواليــات
ـــتـــحــدة الـــتـي تـــدعــو الـــهـــنـــد إلى ا
اســـــتـــــخــــــدام "تـــــأثـــــيـــــرهـــــا" عـــــلى
مـوســكـو.وحتــدث مـودي مع الــرئـيس
ــيــر بــوتــ األربــعــاء الــروسـي فالد
لــلـمــرة الــثـانــيـة مــنـذ غــزو أوكـرانــيـا
ـــاضي.كـــانت نــيـــودلــهي األســـبــوع ا
ومــوســـكــو مــقــربــتــ طــوال احلــرب
الـبـاردة وعالقـتـهـا اجلـيـدة مـسـتـمرة
حتى اآلن وال تزال روسـيا أكـبر مورد
لألســلــحـة لــلــهــنـد. إحــيــاء حتـالف
"كواد" االستراتيـجي غير الرسمي ب
ـتحدة وأسـتراليـا واليابان الواليات ا
ــواجــهــة والــهـــنــد في الــعــام  2007
الــنــفــوذ الــصــيــني.وتــخــشـى الــهــنـد
نـطـقة من أن والـكثـيـر من الدول فـي ا
نطقة آسيا تفقد واشنطن اهتمامها 
واحملــــيط الــــهـــاد بــــســــبب األزمـــة
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إسالم أبـــاد قـــبل حلـــظـــات من بــدء
صالة اجلمـعة بـحسب شـهود.وقال
زاهـد خـان "رأيت رجـال يـطـلق الـنـار
عـلى عـنـصـري شـرطة قـبل أن يـدخل
ــسـجــد. وبـعــد ثـوانٍ ســمـعت إلى ا
انفـجـارا هـائال".وأفاد الـنـاطق باسم
"مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور
مــحــمــد عــاصم خــان "أعــلــنــا حــالـة
ـستـشـفـيـات" مـؤكدا الـطـوار في ا

حـصـيـلة الـضـحـايـا.وأدى االنـفـجار
ـــبــاني إلى حتـــطّم زجـــاج نــوافـــذ ا
القريبـة فيمـا شوهد عنـاصر اإلنقاذ
أثـنـاء نـقـلـهم الـقـتـلى واجلـرحى من
ـوقع.عـلى صـعـيـد أخـر عـلى رمـال ا
أنـطـالـيـا احلـارة أو شـواطئ الـبـحـر
توسط أو ضـفاف البـوسفور التي ا
كــانت تــســلــكــهـا الــســفن احلــربــيـة
الـروسـيـة في اآلونـة األخـيـرة يـبدو
الـــوجـــود الـــروسـي ظـــاهـــرا في كل
مكان في تـركيا.هـذا ما يجـبر أنقرة
الـعـضـو في حــلف شـمـال األطـلـسي
ــارسـة وحــلـيــفـة أوكــرانـيــا عـلى 
تـوازن "حسـاس" حتت طـائـلـة إفراغ
الـــفــنــادق الــواقــعـــة عــلى الــســاحل
وحــرمـان مــواطـنــيــهـا من الــتـدفــئـة
ــا ان اعـتـمـادهـا كـبـيـر واخلـبـز طـا
عـــلى الـــســـيـــاح والـــغـــاز والـــقـــمح
الـــروسي الى جـــانب مــواد كـــثــيــرة
أخـــرى."ال تــتـــخــلـــوا عن كـــيــيف أو
مـــوســـكــــو" و "ال تـــســـاومــــوا عـــلى
مـــصــــالح تــــركـــيــــا" هــــكـــذا خلص
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
الذي بذل الـكثيـر من اجلهود لـلقيام
ـعـادلة في بـوسـاطة بـ الـبـلـدين ا
األيـــام األولى لـــلـــنــزاع.وتـــوجه الى
ـاضي للقـاء الرئيس كييف الـشهر ا
ـير زيـلينـسكي الذي تـسلمه فولود

تركـيا طـائرات مـسيـرة قتـاليـة سبق
أن استـهـدفت األرتـال الروسـيـة على
األرض.وكـــــرر عـــــدة مــــرات دعـــــوته
ــيـر بـوتـ لـلــرئـيس الـروسي فالد
لـلـقـائه وهـو عـرض تـلـقـاه الشـخص
ـعـني بـلـبـاقـة لـكن بـدون أن يعـطي ا
ردا.وقــــــــــــــــــــــــــــــال أوزغـــــــــــــــــــــــــــــور
أونـلــوهـيـســارجـيـكــلي من صـنـدوق
ـاني "في الواقـع تركـيا مارشـال األ
مــنــخــرطـة بــشــكل نــشط الى جــانب
أوكــرانــيــا وتــبــتــعــد تــدريــجـيــا عن

روسيا".
—cŠ ·dBð

وأضاف لوكالـة فرانس برس "لـكنها
تتـصـرف بحـذر حـتى ال تثـيـر غضب
االنتـقام" مـشيرا الى اخلـالفات التي
لم حتـل بــ الــبــلــدين الــعــديــد من
ـــكن أن "نــــقـــاط الـــضــــعف" الـــتـي 
تـستـخـدمـهـا موسـكـو سـواء كان في
سـوريـا أو لـيـبــيـا.في الـوقت نـفـسه
تقارب الرئـيس اردوغان من موسكو
في الـسـنوات األخـيـرة بـعد سـلـسـلة
من خـــيــبـــات األمل والــتـــوتــرات مع
.حـتى أن البلدين جنحا في الغربي
جتاوز األزمـة الـتي اندلـعت بـيـنهـما
بـعد إسـقـاط مقـاتـلة روسـيـة من قبل
تركيا في .2015وتعتـمد تركـيا على
مــوســـكـــو لـــلــحـــفـــاظ عـــلى نـــشــاط

تضرر بـسبب التضخم اقتصادهـا ا
الـــــذي قـــــارب حـــــوالى  %55عـــــلى
سنة.هكـذا ضمنت روسيا  %44من
وارداتها من الغاز عام  2021وكذلك
 4,7ماليــ سـائح يــشـكــلـون 19%
من الزوار األجانب لتركيا.وردا على
اســئــلـة وكــالــة فـرانس بــرس تــقـول
اليـزابيت أونـينـا البـاحثـة في معـهد
أمـسـتـردام لـلـعـلـوم االجـتـمـاعـيـة إن
موقف تركيا يتلخص كما يلي: "دعم
أوكــرانــيـــا بــعــيــدا عن األضــواء مع
التقليل من أي تهديـد محتمل ألمنها
ومــصــاحلـهــا اجلــيـوســتــراتـيــجــيـة
واالقـتـصـاديـة".وأضـافت "لـكن بـدون
انـحـياز عـلـني".وامـتـنـعت تـركـيا عن
االنـــضــمـــام إلـى الـــعـــقـــوبـــات ضــد
ـصـالح الروسـيـة وامـتـنـعت أيـضًا ا
عن الــتــصــويت في مــجــلـس أوروبـا
أثناء التصويت عـلى تعليق عضوية
روسـيـا.وتـلتـزم أنـقـرة أيـضـا بـقراءة
حرفـية التـفاقـية مـونترو الـتي حتكم
رور في البـوسفـور ومضيق حركـة ا
الـدردنـيـل والـتي تـفــتح الـطـريق إلى
الـبحـر األسـود.ويـشيـر سـنـان أولغن
مـــديــر مــركـــز إيــدام لـــلــدراســات في
اسطـنبـول الى "دبلـوماسـية مـحنـكة"
تــطـــبق "بـــدون مــعـــاقـــبــة روســـيــا"
االتــفــاقــيــة "بــحــزم".وهــكــذا رفــضت

أنــقـرة دخــول ثالث ســفن عــسـكــريـة
روسيـة في  27و  28شبـاط/فـبـراير
بـــعـــد ثالثــة أيـــام عـــلى بــدء الـــغــزو
الـروسي ألوكـرانيـا لم تـكن مـسـجـلة
في البحر األسود وبالتالي لم يسمح
لها بالذهاب إلى هـناك كما قال وزير
اخلـارجـيـة الــتـركي مـولـود تـشـاوش
أوغـلـو الـثالثـاء.لـكن غـالـبـيـة السـفن
كانت عـادت أسـاسا ونـشرت بـحسب
تـخصص في شـؤون تركـيا ما قـال ا
أنــتـوني ســكــيـنــر.وأضـاف "واقع ان
تركـيا لم تـغلق مـجالـها اجلـوي أمام
الــطـــائـــرات الـــروســـيـــة أو تـــفــرض
عــقــوبــات عــلى مــوســكــو يـثــبت أن
أنـقــرة حـريـصـة عــلى جتـنب حـدوث
قـطـيعـة مـكـلفـة".وخـصـوصـا قبل 16
شـــهــرا من االســتــحـــقــاق الــرئــاسي
الــــتــــركـي في حــــزيـــــران/يــــونــــيــــو
.2023يـــرى ســـكـــيـــنـــر أن الــرئـــيس
اردوغـان حرص عـلى عـدم "وضع كل
أوراقه في اجلعـبة نـفسـها" وأن هذه
األزمـة وفـرت له فـرصـة لـلـتـقـارب مع
الغـرب.وأضاف "لـكن السـؤال الكـبير
ــكن أن تــقــدمه له هــو مــعــرفــة مــا 
الـعــواصم األخــرى" او "مـا ســتـطـرح
عـــلى الــطـــاولــة".والــثالثـــاء تــســاءل
اردوغـان مــا اذا كـان يــجب "انــتـظـار
حـصــول حـرب ضـد تــركـيـا" من أجل
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(أ ف ب) - { بـيــشـاور (بــاكـســتـان)
قتل  30شخـصا عـلى األقل وأصيب
 56بــجــروح بـــانــفــجــار ضــخم وقع
أمس اجلمـعة في مـسجد شـيعي في
مـــديــنــة بــيــشـــاور في شــمــال غــرب
باكـسـتـان وفق ما أفـاد مـسؤول في
ستشفى.ووقع االنفجار في منطقة ا
كوتـشـا ريسـالـدار في بيـشـاور على
بعد حوالى  190كلم غرب العاصمة
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أنهم انـاس تعرفت علـيهم فوجدتـهم افضل مني ولكن ال اسـتطيع العـمل مثلما
ا يـعـطـوني العـذر لـيـرتاح ضـمـيري ن عـاشـرني كثـيـرا.. ر يـعـملـون واحلـكم 
تـعـارف علـيه في جمـيع انـحاء الـعالم انه عـنـدما يـعشق  الـقلب تـعب..ومن ا ا
ويحب يـصبح العقل عـاجزا عن التفكـير بطريـقة سليـمة ويصبح اسـيرا للهوى
والغـرام الـذي اشتـغل به هـذا القـلب وقـد يكـون احلب الـذي نتـكلـم عنه دافـعا
وحافـزا ألنشاء عالقة زوجيـة ب رجل وامرأة ومثلـما البعض يتزوج من أجل
احلب هنـاك من يتـزوج ألنهـا سنـة احليـاة ونصف الـدين كمـا يقـولون وايـضا
من يتـزوج لتجنب الوحدة عند تقدم العمر واخرون يتزوجون من اجل التكاثر
والذريـة ومـهـمـا كان الـسـبب فـالـزواج هو ربـاط مـقـدس ودائم الـزواج هو ان
نعـيش معا حياة مـستقرة ثـابتة مسـتمرة كل منـا يكمل االخر كل مـنا يحتاج
لوجـود االخر كل مـنا ال يسـتطـيع ان يعـيش بدون االخر كل مـنا يـحترم دور
االخـر فـي حـيـاته.. والبــد من أن يـقــر في ضـمــيـر كل مــنـهـمــا ووجـدانه انه ال
سعـادة وال اشباع وال رضا وال طمأنيـنة وال استقرار اال في وجود االخر وال
ان يـشـعـر احـدهـمـا انه مـتـمـيـز عـلى االخـر وال يـشـعـر احـدهـمـا بـالـنـقص عن
عـيـشة االخـرـ ولـكن في زمن قـلت فـيه فـرص الوظـيـفـة وتدنى فـيه مـسـتـوى ا
وزاد فيه مـستوى البطالة فـقليل من الشباب اجلامـعي من يجد وظيفة فضال
لك الـشهادة اجلـامعيـة وان وجدت الوظـيفة فـالراتب ال يفي بـالغرض عن ال 
منه االيـجار مرتـفع ومعـيشة غـالية ومـهر باهـظ والشاب ال يـستطـيع االتيان
بكل تـلك التـكالـيف لذلك اضـطر بـعض الشـباب عـلى البـحث عن زواج اسهل
من ذلك عن طـريق البحث عن امرأة غـنية او موظـفة. حتى لو كـانت كبيرة في
السن فـلهذا الزواج فـوائد بالنسـبة للمـرأة والرجل فهي استـطاعت التخلص
من لقب عـانس الذي تشتكي منه الكثيرات اما هو فقد يكون قد حقق طموحه
ـادي عن طـريق امـرأة اسـتــغل عـيـوبـا مـعـيـنـة فـيــهـا فـيـشـعـرهـا بـانه رضي ا
بالـزواج منهـا بالرغم من هـذه العيـوب وعليـها ان تسـدد الفرق من مـالها كأن
تـكـون اكبـر مـنه سـنا بـدرجـة كبـيـرة او تـكون مـتـواضعـة اجلـمـال ويتـاجـر هو
بـشـبـابه وقـوتـه ووسامـتـه مـعـهـا.. اذن هو زواج مـقـايـضـة وزواج طـمع زواج
يعـتقد فيه أحـد الطرف انه هـو االقوى وان الطرف االخـر هو االضعف او هو
ـنـفــعـة وزواج االضـطـرار وزواج احلـاجـة وهـو ـضـطـر انه زواج ا احملـتــاج ا
رارة محـكوم عليه بالفشل منذ البداية زواج يسبب جرحا ويزداد فيه االلم وا
كل يوم زواج له انـعكاسـات سلبيـة تتركـز على االسرة الـتي يصبح مـصيرها
في مهب الـريح وبعد انـتهـاء الزواج بالـفشل يلـجأ غالـبية الـرجال الى الزواج
طـلقات الـتي يزداد من نسـاء اصغـر سنـا فيـما تـنضم الـزوجات الى قـائمـة ا

عددها يوما بعد يوم وما ينجم عن ذلك من توترات واختالالت اجتماعية.
أردت من خـالل عـمــودي ان اطـرح عــلـيــكم ظــاهـرة تــفـشت في
مـجـتـمـعـنـا واصبـحت مـن الظـواهـر الـغـريـبـة الـتي يـقبل
علـيها شـباب اليـوم ولكن هل نلـقي اللوم عـلى الشباب
ام على الظروف التي اجبرتهم على ذلك?!. أنا لله وانا
اليه راجعون.. الهي أعنا على أنفسنا االمارة بالسوء.

بغداد
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فردتـ حتى يخـال لنا في تـشابهه لـكلتـا ا كثيـرة هي االستخـدامات ا

عنى !!  كثير من االحيان بانهما متطابقتان في ا
جمالـية اللـغة العـربية ال تـنحصـر عند حـدود التنـوع اللفـظي وتصريف
جرد تـغيير الصوت الكلمات الـتي بإمكانها ان تـعطيك معانٍ مخـتلفة 
ـوقع الــكــســرة في اســفـله أو أو انـتــقــال الـفــتــحــة من اعــلى احلــرف 

استخدام الضمة أو السكون !! 
حتـوي لـغــتـنــا الـعـربــيـة عــلى مـفــردات وكـلـمــات كـثــيـرة جــدا ولم يـعـد
فـردات أو التسميات باستطاعـة الكثيرين منـا التمييـز او التفريق ب ا

وصوف مثل الطريق والشارع !!  تشابهة التي نطلقها على ذات ا ا
فـالـطـريق يـأخذنـا الى عـالم واسع الحـدود له فـتـرانـا نـقـول مثـال طريق

احلق وليس شارع احلق !!  
ونـطـلـق تـسـمـيـة ابـنـاء الـشـوارع عــلى الـسـيـئـ  من األفـراد وفي ذات
ُثل والـسلـوكيات الوقت نـستـخدم عـبارة آداب الـطريق عـلى مجـموعـة ا

احلميدة التي يسعى اجملتمع لترسيخها في الشوارع !! 
ـاضي الـذي امـضـيـت أيـامه عـلى الـطـريق لـست أشك بــأن األسـبـوع ا
مـتـنـقال من مـديـنـة الخـرى ومن مـشـهـد الى آخـر قـد جـعـلنـي افكـر في
نحك فـردات العربية وغزارتهـا فالطريق عالم واسع  موضوع تنوع ا
فـرص اكـتـشـاف مـتـنـوعـة ال تـتـوقف عـنـد حـدود األمـكنـة بـل تطـال خط

األفق احــيــانــا وانت  تـكــتــشف نــفــسك من جــديـد في
حلظة غروب او شروق !! 

تـــرى مــاذا يــخــطــر في بــالـــكم من مــفــردات تــبــدو
عنى مثل متشابهة وجتعلنا نعتقد بانها متطابقة ا

الطريق والشارع ?? 
مع قهوة الصباح 
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تنفذة موافقتها عندما بادرت احلكومة العراقية ومن وراءها األحزاب ا
تضرر من على رفع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي كان ا
تـقاعدين  توسـطة ومـا دونها وهم أصـحاب الـرواتب وا ذلك الطـبقـة ا
ـتأثـرين واألكثـر ضررا أما الـكادحـ أصحـاب الدخـول اليـوميـة فهم ا
دخوالت العالية من غيرهم من الطبقات  أما الطبقات الثرية صاحبة ا
شاريع االقتصادية فيكون التأثير وهم كبار موظفي الدولة وأصحاب ا

عليهم  بنسب قليلة . 
ــتــحــدة وكــمــا هــو مــعـــلــوم هي األكــثــر ســيــطــرة عــلى أن الــواليــات ا
أقتصاديـات العالم ال بل تهـيمن عليـها وعلى عـمالتها  لذا فـأن العملة
ـتأثـرين بأي رفع أو خـفض ألسعـار صرف الدوالر العـراقية هي أول ا
وهـذا له تـأثـيـر على طـبـقـات اجملـتـمع كـافة وخـاصـة أصـحـاب الـدخول
احملـدودة . ويصـاحب أرتفـاع سـعر الـصرف الـسـياسـية الـنـقديـة التي
تــعـتـمـد أعــتـمـادا كـلــيـا عـلى أيـرادات الــنـفط دون غـيـره وشــلت تـمـامـا
صانع احملليه  وقد تأثرالقطاع عامل وا القطاعات األخرى  وأغلقت ا
ـسـتـوردة اخلـاص من وراء ذلـك  حـيث تـدفـقت الــبـضـائع األجـنــبـيـة ا
ـعـظم السـلع احملـلـية. ورافق صـعـود صرف والـتي أصبـحت مـنـافسـة 
واد من قبل التجار وأصبح الدوالر أمام الدينارارتفاع أسعارجميع ا

واطن الفقير . فرق السعر واضحا ويثقل كاهل ا
 أن قرار رفـع صرف الـدوالر جعـل نسـبة الـفـقر بـأزديـاد كل يوم ال بل
ـمنـوعات  تـاجـرة با زاد الطـ بـله حيث كـثرة اجلـرائم والـسرقـات وا
وهناك تداعيات أخرى أقتصادية وأجتـماعية تصيب الطبقات الوسطى
ــوردين والـتــجـار والـفــقـيــرة مع غـيــاب وضــعف الـرقــابـة عــلى كــافـة ا
أضـافـة لـتـوقف الـنـشـاط ـسـتـوردين لــلـسـلع عـلى مـخـتـلف أنـواعـهـا وا
األقتصادي والبطالة بسبب اجلائحة حينها وأنخفاض أسعار النفط.  
أن احلـكـومــة الـعـراقـيـة جلـئت لـرفـع سـعـرصـرف الـدوالرأمـام الـديـنـار
ـوازنـة العـامة الـعراقي ألسـبـاب عدة مـنـها  ارتـفـاع حجم الـعـجز في ا
والـهدف من وراء ذلك تـوفـير األمـوال الالزمـة لتـغـطيـة الـعجـز وتـمشـية
ـالية .ان هـذا القرار أدى الى انخـفاض القدرة الـشرائية أمور الدولة ا
ـواطن غير قادر على شراء لكل الطبقة الـوسطى ودونها حيث أصبح ا
السلع بسبب ارتـفاع األسعار وهذا يعـني انخفاض مسـتوى الرفاهية
واطن يـتمـتع بهـا وبالتـالي تزيـد من معـاناتـهم . وحيـنها لم التي كـان ا
ـادية عـاناة وتـقد االعـانات ا تتـخذ الـدولـة أي اجراء كـتخـفيف تـلك ا

والنقدية لغرض جتاوز آثار القرار وتعافي االقتصاد .
أن رفع سعـرصرف الدوالررغم سـلبـياته وماخـلفه من مـعانـاة للطـبقات

عدمة لكنه سيؤدي الى حتريك النشاط الفقيرة وا
تـوسط والـطـويل  ألنه االقـتـصـادي عـلى األمـد ا
يــجـعل االنــتـاج أكــثـر جـدوى بــالـنــسـبــة لـرجـال
األعـمـال ويـؤدي هـذا الشـيء الى خـلق الـفرص

وزيادة الطلب وانخفاض نسبة البطالة .

اجلباوي والتعيس (وسط احللة)
وكـان هـناك مـعـبدان ومـدرسـة وناد
رياضي خاص بهم. وأضاف لم يعد

هناك غير األطالل.
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ورغم كـل ذلك هـــــنـــــاك خـــــطـــــوات
خجولـة باجتاه حمـاية هذا التراث.
ـاضي أعـلنت فـفي كانـون الـثاني ا
الـقـنصـليـة األمـيركـيـة في أربيل عن
تــــمـــويل بــــقـــيـــمـــة  500 ألف دوالر

لـدعم مــشـروع الــتـرمــيم في الـوقت
ــنـاسـب.وتـرك الــيــهـود بــصــمـات ا
مـهــمــة في تـاريخ الــعــراق. وتـولى
بعض أبناء الـطائفة مـناصب مهمة
بــيــنــهــا أول وزيــر مـــالــيــة لــلــبالد
ـؤرخ ســاسـون حـســقـيل. ويـروي ا
أحـمــد عـبــد الـصــاحب من  مــديـنـة
احلــلــة (وسط) لــفــرانس بــرس أن
اضي اليهـود في ثالثينـات القرن ا
كـــانــــوا يــــســــكــــنـــون فـي أحــــيـــاء

وقع لـلقـرن السابع نيـنوى يـعود ا
ـسؤول إلى ـيالدي. ولـفت ا عـشـر ا
ـعبـد حالـيا بـاسم عائـلة أن مـبنى ا
مـوصـلـية لـديـهم سـنـد رسـمي بأنه
يـعـود لـهم. وكـانـوا يـسـكنـونـه مـنذ
فترة طـويلة. وأضـاف أنهم راجعوا
الـسلـطـات ليـطلـبـوا منـها اسـتمالك
ــــبـــــنى) أو تــــرمـــــيــــمه. وأبــــدى (ا
التحالف الدولي حلماية التراث في
مــنــاطق الــنــزاع (ألِف) اســتــعـداده

وثالثـة مـقـابـر يهـوديـة وفق تـقـرير
ــنـظـمــتـ صـدر عـام .2020ويـوثّق
التقرير التراث اليهودي في العراق
ة وسـوريا الـذي يـشمل مـواقع قـد
انـدثـرت وتعـود لأللـفـيـة األولى قبل
ـؤســسـة ــيالد.وبـحــسب تــقـريــر  ا
الــتــراث الـيــهــودي ومــقـرهــا لــنـدن
واجلـمـعـيـة األمــيـركـيـة ألبـحـاث مـا
وراء الـبـحار   ASORلم يـبق سوى
ّ توثيقها 297 موقعاً من أصل  30
في الـعـراق .”ويـضـيف الـتـقـريـر أن
واقع الثالث  21 بحـالة من ب ا
سيـئة أو سيئـة للغـاية. وذكر دارين
آشبي أحد معدّي هذا التقرير بأن
افـراد الـطـائـفـة الـقالئل الـذيـن بـقوا
(فـي الــعـــراق) عــمــلـــوا بــجـــد عــلى
حماية تراثهم واحملافظة عليه لكن
ـــهــمــة أكــبــر من قــدراتــهم. حــجم ا
ويــــخـــتـــصــــر اخلـــبـــيــــر اخملـــتص
باحملافـظة على الـتراث العراقي في
جامعة بنـسلفانيـا األميركية ما حلّ
رور بـالـتـراث اليـهـودي بـالـقول “
األيــام ضــاع جـــزء كــبــيــر من هــذا
ــصــادرة الـــتــراث جـــراء الــبــيـع وا
والــتـــدهــور الـــبــطـيء واالنــهـــيــار.
وصل في ويتجـلّى ذلك في مديـنة ا
شــمـال الــعـراق الــتي اسـتــعـادتــهـا
الـقـوات الـعـراقيـة فـي نـهـايـة الـعام
.هـنـاك 2017 من قـبـضـة اجلـهـاديـ
جتـثم أنـقاض مـعـبد سـاسـون الذي
بـقيت مـنه قنـطرة انـهارت أقـواسها
وأعمدة من حجر تغلغل العشب في
تــفــســخــاتــهـــا وتــراكــمت حــولــهــا
الــقـــمــامـــة واألنــقـــاض. وبـــحــسب
مــــصــــعب مــــحــــمــــد جـــاسـم أحـــد
مـــســـؤولـي اآلثـــار في مــــحـــافـــظـــة

خـزانـة فـخـمـة حتتـوي مـخـطـوطات
ــة من جــلـد الــغـزال. تــوراتـيــة قـد
وروى أحد أفـراد الطـائفة من داخل
ـعبـد لفـرانس برس كـنا نـقيم هـنا ا
صالتنا ونحـتفل بأعيـادنا ونحضر
دروســـاً ديــنــيــة وقــراءات بــالــلــغــة
ـدرســيـة الــعــبـريــة أيـام الــعــطـلــة ا
الـصـيـفـيــة. وأضـاف رافـضـا كـشف
اسمه تـراثنا الـيوم بحـالة يرثى له
حتى الدولة ال تعترف بنا .”وحتدّث
عن اسـتـيالء أحدهم عـلى مـعـبد في
جنوب العراق وحتويله إلى مخزن
لـلـبـضائع. وتـابع تـراث الـيـهود في
الـعـراق مـهـدّد بــاالنـدثـار والـسـرقـة
ــــتــــحـــدة والـــضــــيــــاع أين األ ا
لـتـسـاعـدنـا إلنـقـاذه?. وتـعـود جذور
وجــود الـــيــهــود إلـى مــا قــبل 2600
عام في العراق الـذي ولد فيه النبي
ابـــراهـــيم وحـــيث كـــتـب الـــيـــهــود
الــتـــلــمـــود الــبـــابــلي.خـالل احلــكم
العـثماني كـان اليـهود يشـكلون 40

ئة من سكان بغداد.  في ا
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وكـان عـدد الـيـهود  150 ألف نـسـمة
في العام  1948 عنـد قيـام إسرائيل.
وخالل الـسـنــوات الـثالث الــتـالـيـة
ــئـــة مــنــهـم الــعــراق. غــادر  96 بـــا
ونـتيـجة لـهـجرة طـوعيـة أحيـاناً أو
نـــاجــمـــة عن ضـــغـــوط وتــقـــلـــبــات
ســيــاســيــة أحــيــانــاً أخــرى تــوجه
أغـلبهـم إلى اسرائـيل التي يـقطـنها
حــالــيـاً  219 الف يــهـودي من أصل
عـراقي. وكان يـوجـد في الـعراق في
وقـت من األوقـــــات  118 مـــــعـــــبـــــداً
يــهــوديــاً و 48 مــدرســة تـــلــمــوديــة
وتـسعـة ضرائـح ألنبـياء ورجل دين

{ بـــغــداد (أ ف ب)  –لم يـــتــبق من
نسي كنـيس مئـير طويق للـيهـود ا
فـي وسط بــــــغــــــداد إال عــــــبـــــارات
مــخـطـوطــة بـالــلـغـة الــعـبــريـة عـلى
مــــــــدخــــــــلـه وجــــــــدرانـه وبــــــــعض
اخملــطـوطـات والـكـتب ديـنـيـة الـتي
تـذكّـر بحـقـبـةٍ كان فـيـها الـيـهود من
أبـــرز األقـــلـــيـــات في الـــعـــراق.وفي
الـعــراق الـذي أنـهــكـته الــصـراعـات
لـعـقـود انحـسـر عـدد أفراد الـديـانة
الــيـهــوديـة الـذيـن كـانــوا يـشــكـلـون
واحدة من أكبر األقـليات في الشرق
األوسط تاركا وراءه تراثا قيّما في
مهب اإلهـمـال.ويراقب آخـر من بقي
من الـيهـود وال يتـعدّى عـددهم عدد
اصــابـع الــيــد الــواحــدة بــحــســرة
اخـتـفاء تـراثهـم تدريـجيـا عـاجزين
عن إنــقــاذه فـي بــلــد تـنــتــشــر فــيه
فــصـائل مـسـلــحـة ذات نـفـوذ واسع
وشـهـد هـجمـات مـتـكررة جلـهـادي
دفعت بأقليات أخـرى أيضا للهجرة
من الـــبـالد.ورغم بـــعـض مـــشـــاريع
التـرميم ال تـكفي اجلـهود احملدودة
ـنـظـمات دولـيـة إلنـقاذ هـذا الـتراث
الـقـيّـم.في مـعـبـد مـئيـر طـويـق الذي
شــــيــــد عـــام 1942  تــــوقف الــــزمن.
تـــســـاقــــطت أجـــزاء مـن واجـــهـــات
اجلــــــدران الـــــزرقــــــاء في قــــــاعـــــته
قـاعد اخلشبـية مغطاة الرئيـسية. ا
بقماش أبيض حلـمايتها من حرارة
الشمس والـغبار.في أعـلى الواجهة
الــرئـيــسـيــة لـلــقـاعــة لـوح خــشـبي
للـوصايـا العـشر يـعلـوها اسم الله.
ومن حـولهـا ألواح رخـامـية نـقشت
عـلـيـهـا شـمـعـدانـات بـسـبـعـة فـروع
ومــزامــيـر بــالـعــبـريــة تـتــوسـطــهـا
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بعـد أن أصدر كـتابـ في الفـاصلـة القـرآنيـة أحدهـما: بـعنوان (فـي الفـاصلة
القـرآنيـة) واآلخر بـعنـوان (ما جـاء بغـير لسـان قريـش في الفـاصلـة القـرآنية
وأثره في وفـاق الـفـواصل) صـدر قبـل أيام في اسـتـنـبـول في تركـيـا كـتاب
ـنـعم أحمـد صـالح وزير األوقـاف الـسابق في جديـد لألسـتاذ الـدكـتور عـبد ا

العراق يحمل عنوان (أنظمة بناء فواصل رؤوس اآلي في القرآن).

ــردوفــة حــروف بــنـــاء الــفــواصـل ا
ـد الـيـاء أو الـواو رويّـهـا بـحـرفي ا
ـــــــا يــــــوقـف عــــــلـى حــــــرف رويّه
بــالــســكـــون في الــوقف الــعــارض

لحق به. وتضمن ا
والـــفـــصل الـــثـــاني تـــضـــمن بـــنــاء
دّ األلف ردوفة بحرف ا الفواصل ا
ـــــــا يــــــوقـف عــــــلـى حــــــرف رويّه
بـــالــســـكــون فـي الــوقف الـــعــارض

لحق به. وتضمن ا
والـــفـــصل الـــثـــالث تـــضـــمن بـــنــاء
ردوفة أحرف رويّها الفواصل غير ا
ا يـوقف عـلى حرف ـد  بـحروف ا
رويّه بالسكـون في الوقف العارض

لحق به. وتضمن ا
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ؤلف في كل فصل إحصاء وضع ا
ـــــا جــــاء مـن فــــواصل عـــــلى وفق
الـنـظـام الـذي يـتـضـمـنه الـفـصل في
سـور الــقـرآن جـمــيـعـهــا وكـذلك مـا
أحلق بـه وحــــدد فـي الــــفـــــواصل
ا يـقابل الـتفعـيلة تشـكيل مـقاطع 
فـي كل مـن األنـــــظــــــمـــــة الــــــثالثـــــة
ومـــلـــحــــقـــاتــــهـــا لــــقـــيـــاس أوزان
فـواصلـها ومـقـدار ما يـتنـاغم منـها

غـــريــبـــة في نـــظــامـــهــا وإيـــقــاعـــهــا
وجـرسهـا عما ألـفوه فـي حتد يـظهر
إعــجــاز الــقــرآن وأنّه لــيس من كالم

البشر.
دّ وكـان الـعـرب يـتـغنـون بـالـشـعـر 
ـدّ وبـشـكل خـاص أصـوات حـروف ا
مع حــــرف الـــرّوي الــــنــــون لـــرقــــته
وعـــذوبــته وجـــمــال صــوتـه فــجــاء
دود القرآن عـلى سننـهم في إحلاق ا
بـــفــــواصل رؤوس اآلي وأكــــثـــر من
الــفـواصل الــنــونـيــة حــتى جتـاوزت
نصف مجموع فواصل رؤوس آياته
وجــاءت أحــكــام الــتالوة بــالــعــنــايـة
ـدود وجعـلت لـهـا أزمنـة مـحددة بـا
وكان نصيب الفواصل ما يصل منها
إلى أقـــصى زمن تـــســمح بـه قــواعــد
الـتالوة وعـلى الــنـحـو الــذي يـعـرفه
علـماء التـجويد فـيما يسـمى بالوقف

العارض.
ـؤلف بـكل نظـام مـا زيـد على أحلق ا
حـرف رويّـه من ألف اإلطالق أو هـاء
الضمـير أو هاء التأنـيث أو غيرها

لحق بالنظام. وأطلق عليه اسم ا
وعـلـى هـذا جـاءت الـدراسـة بـتـمـهـيد
وثالثة فـصول الـفصل األول تـضمن

ـقـاطع ـقـيـاس الـذي يـحـدد عـدد ا ا
الصوتية الطويلة والقصيرة التي
تتشاكل فيها الفواصل فيما بينها
توافق مع ثم يحـدد حدود اجلـزء ا
مــجـــاوره أهـــو كــلـــمـــة كــمـــا قــال
فسرون أم أقلّ من ذلك أم أكثر? ا
اقــــتــــرنت الــــدراســــة بـــبــــيــــانـــات
إحــصــائــيـة لــكـل نـوع مـن األنـواع
ـا جـاء منـها الـثالثـة وملـحقـاتـها 

في فواصل رؤوس اآلي.
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ــا كـان الـقـرآن نـزل ـؤلف:  يــقـول ا
على مـا ألفه الـعرب واسـتحـسنوه
فـي كالمـهم وخــطــبـهم وأشــعـارهم
وحــكــمــهم وغــيــرهـا مـن أسـالــيب
عـديـدة وال سـيـمـا نـهـايـات مـقاطع
كالمـهم في قـرائن الـسـجع وقوافي
الشعـر كان ال بدّ من إجراء مـقابلة
مع مـا يقـابل أنـظمـة الـفواصل من
ـاثـلــة في قـوافي الـشـعـر أنـظـمـة 
وأسـجـاع الـنثـر فـقـابلـنـا كل نـظام
ــا ألـفه ــا ذكـرته  ـا يــقـابــله 
العرب واسـتذوقوه في عـيّنات من
ـا الـشـعـر واألسـجـاع. قـابـلـنـاهـا 
جـاء به الـقـرآن من فـواصل لـيست

يــبــحـث الــكــتـاب فـي أنــظــمــة بــنـاء
ـــا دعــا الـــفــواصـل في الـــقــرآن و
ـؤلف إلـى إخـراجه أنّ مـا رآه عـنـد ا
فـسرين في عـلمـاء علـوم القـرآن وا
تـقسيـمهم لـلفـاصلـة أنّهم نـحوا فيه
إلى اجلـــــانب الـــــبالغـي بــــبـــــيــــان
ـــتــوازن ـــتـــطـــرف وا ـــتـــوازي وا ا
ـا ــتـمــاثل وعالقــة الــفـاصــلــة  وا
قبـلهـا من حيث الـتمكـ والتـصدير
والـتـوشيح واإليـغـال وحتـدثوا عن
الـــنــسق الـــصـــوتي في الـــفــواصل

وغير ذلك.
ـا كانت هـذه التـقـسيـمات ال تـهتم و
بـأنـظـمـة بـنـاء الـفـاصـلـة في الـقـرآن
بــشـكل شــامل كـامل وال تــبـحث في
عـنـاصـر تـوافـقـهـا وال في تـفـاصيل
ـقـدار الـذي أوزانـهـا وال في بـيـان ا
يـــتم به الـــتـــشــاكل بـــ الـــفــواصل
ا يـتـطـلـبه ـتـوافـقـة وغـيـر هـذا  ا

يدان. البحث في هذا ا
ـنـعم جــاءت دراسـة الـدكـتـور عـبـد ا
أحمد صالح لتحدد ثالثة أنظمة مع
مـلحـقـاتـهـا تـتـوزع عـلـيـهـا فواصل
توافق قدار ا القرآن كافة ولتب ا
ــتـجــاورة وحتـدد بـ الــفــواصل ا

مع الفواصل اجملاورة.
وردت فـي الــــــــدراســـــــة
إحـــــــصـــــــاءات أخــــــرى
يـتـطلـبـهـا الـبحث وفي
نــهــايــة الـــبــحث وضع
خاتمة خلصت النتائج
الـــــتي خـــــرجت بـــــهــــا

الدراسة.
إن كل مــــا تـــفــــردت به
هذه الـدراسة اجلـديدة
للـمؤلف هو إكـمال ما
لـم يـــجــــد مــــنه عــــنـــد
ـفـسـرين إالّ إشـارات ا
محدودة هـنا وهناك
ال تـــشــفي غــلــيال وال
ا ينبغي تسد رمقـاً 
أن يـكـون ومن أمـثـلـة

ذلك أنّــهم قــد يــذكــرون إزاء لــفــظـة
أنّـهــا جـاءت في الـفــاصـلـة لــتـكـون
جيئها على على شاكلة ما قبـلها 
الــنـون وأحــيـانــاً هــنـاك من يــذكـر
الـواو والــنــون أو الـيــاء والــنـون
وبــعـضــهم يــتــحـدث عن أنّ لــفــظـة
مـعــيـنـة جــاءت في سـورة الــكـهف
يعلل مـجيئهـا بأنّ فواصل السورة
جـاءت هـكـذا ومـنـهم من ذكـر أكـثر
من ذلك فـذهب في لـفـظة وردت في
فاصلة معيّـنة أنّها بُنِيَتْ على ردف
أواخرهـا باأللف وفي لـفظـة أخرى

على الياء.
وغـيـر ذلك من األمـور اجلـزئـية من
دون يـــتـــحـــدث أحــدهـم عن نـــظــام

شامل للفواصل في القرآن.

ـــــؤلـف في وجـــــاء مــــــا وضـــــعـه ا
الــــبـــحث مـن جـــديــــد بـــنــــاء عـــلى
االستـقراء الـطويل لـفواصل رؤوس
اآلي. واســتـــقــراء قــوافـي الــشــعــر
وأســجـاع الــنـثــر. وكـلــهـا ســمّـوهـا
مـقـاطع نـهـايـات الـكالم فـجـاء بـناء
الفواصل عـلى س العـرب في بناء
قــوافـــيــهم وأســجــاعـــهم ومــقــاطع

كالمهم.
ـنــهج ــؤلف فـي دراسـتـه ا اتــبع ا
ـبـنـي عـلى االسـتـقـراء الــوصـفي ا
واإلحـصــاء ورجع إلى عـشـراتٍ من
أمّات كتب عـلوم القرآن والـتفسير
ــا له صــلــة والـــلــغــة وغــيــرهـــا 

بالبحث.

لترميـم معبد حزقـيال في ريف بلدة
عقرة في شمال الـعراق.في الشمال
ّ ترميم ضريح النبي ناحوم بدعم
مــالي أمـيـركي وأمــوال من حـكـومـة
إقـلـيم كـردسـتان وتـبـرعـات خـاصة.
وعــاد هــذا الــضــريح كــمــا لــو كــان
جــديــداً عــلــمــاً أنه بــنـي بــاحلــجـر
الـتقـليـدي بـشكـله احلالي في الـقرن
الـثامن عـشر لـكنه يـعود إلى الـقرن
العاشر. ويسـتذكر الشماس جوزف
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الـعـربـي و كـثـرة الــوافـدين عــلـيـهم
ألزم االهالي بالتـعايش مع مختلف
دينة . لل و النحل الواردة الى ا ا
ويـرى الـدكـتـور مــنـتـصـر حـسن ان
ـــوصل عن الــصــراعــات أبــتــعــاد ا
الـــــديــــنــــيــــة بـــــ الــــصــــفــــويــــ
والــعــثــمــانــيــ و عــدم أحــتـاللــهـا
) كـما هـو احلـال في بـقـية (صـفـويـاً
ـدن الـعراقـيـة (بـغداد و الـبـصرة) ا
ـديـنـة أقل تطـرفـاً ديـنـياً من جـعل ا

ناطق. بقية ا
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و تــنـــاول الـــفــصل الـــرابع االسس
ــفــاهـيــمــيــة لـلــهــويـة  إذ تــنـاول ا
االســـبــاب الــتـي كــانت عـــائــقــاً في
فيما تشكـيل هوية وطنـية جامعة  
كـان للـهويـة الفـرعيـة حضـوراً أكبر
بل هي الــغـالـبـة في الـعـراق  و قد
ــــلـك فــــيـــــصل االول في أكــــدهـــــا ا
رســالـته الـوثـيــقـة الى الـوزارء عـام
و مـازالت الـهـويـة الـوطـنـيـة  1933
أحـــد الــــتـــحــــديـــات الـــتـي تـــواجه

اجملتمع العراق.
أن أهـميه الـكتـاب تـكمن في تـناوله
محتوى جديد في الساحة البحثية
 إذ ان البـاحثـ تنـاولوا اجلوانب
الـــســـيــــاســـيـــة و االجـــتــــمـــاعـــيـــة
واالقـتـصـادية  بـيـد انـهم تـغـافـلوا
عن الكتـابة في موضوعـة التعايش
الــذي طــرحه الـرحــالـة  كــمـرآة من
اخلارج لواقع اجـتماعي  –سياسي
مــازال يـخـضع لـلــدراسـة و الـبـحث

من الداخل و اخلارج.

ـوصل فيمـا تنـاول الفصل مديـنة ا
الثالث التعايش في مدينة البصرة
والـــفــصل الـــرابع هــو  1580-1797
أزمــة تــشــكــيل الــهـويــة الــوطــنــيـة
الــعـراقــيــة خالل فـتــرة الــسـيــطـرة
الـعـثـمـانـيـة . و قـد تـنـاول أبـرز مـا
ذكـــره الــــرحـــالــــة ديـــلال فــــالـــيه و
سبستيانـي و ليوناردو الكرملي و
نــيـبــور و اولــفــيـيه وجــاكــسـون و
ـــنـــشي الـــبـــغــدادي و دوبـــريه و ا
فريزر و اينهولت وبيري فوك و قد
وزع مــاكـتــبه الــرحــالــة عــلى مـدى
ثالثة قرون من احلكم الـعثماني و
وجــد ان فـكــرة الــتـعــايش الــديـني
حـــاضــرة بـــقـــوة في بـــغــداد خالل
احلــقب الــزمـنــيــة اخملـتــلــفـة  وان
التشديد او االنفتاح احلكومي كان
يـخـتلف عـن التـواصل و الـتـعايش
ـيزوا الشـعبي  فالـبغـداديون لم 
يزوهم بل ب أقليـات االديان او 

تعايشوا معهم بحرية تامة.
تغير في تعامل السلطة مع تلك وا
ـسـيـحيـة مـنـها األقلـيـات السـيمـا ا
ـزاج الـوالي وحـاشـيـته  يـخــضع 
الن الـــوالي لم يـــكن لـــديه إرتـــبــاط
مـبــاشـر بـالـدولــة الـعـثــمـانـيـة  بل
كـانت هـنـالك إدارة شــبه مـسـتـقـلـة
لـــبـــغــداد  و بـــالـــذات في حـــقـــبــة

ماليك. ا
ـديـنـة ـوقع الـعـراقي  فـيـمـا لـعب ا
الــبــصـرة دوراً مــهــمــاً في إنــعـاش
وزيــــاردة الــــتــــعــــايش الــــديــــني 
ـــطل عــلـى اخلــلــيج فــمــوقـــعــهــا ا

العراق  لذا مـن البـديهي ان تـكون
النـزعات و الـتوجهـات الديـنية هي
الـــشــارخـــة لــوحــدة أي جتـــمــعــات
انــســانــيــة  النــهــا نــزعــة إحــاديـة
طــائــفــيــة ولــكن هــنــاك في الــوقت
عينه نزعة للتعايش فرضها الواقع
ـسـة الـرحـالة االنـساني و هـو مـا 
االجانب في رحالتهم الى العراق .
عـنى ان االنسان أسـتثمـر النزعة
االنـســانـيـة في الــدين مـثـلــمـا يـرى
ــفـكــر عــبـد اجلــبــار الـرفــاعي في ا
الـســلـوكــيـات االجـتــمـاعــيـة و عـدم
األخــذ بــالـــتــفـــســيــرات اخلـالفــيــة
لـلـنـصـوص الـديـنـيـة  تـلك الـنـزعـة
االنــســـانـــيــة تُـــعــد جـــوهـــر الــدين
ومـــــــــــــدخـالً
للتعايش في
اجملـتــمـعـات
مــــــتـــــعـــــددة
االديـــــــــــــــــــان
كـــاجملــــتــــمع

العراقي.
و قــــــد قــــــسم
الـــكـــتـــاب الى
فـــصــول االول
الــتـعــايش في
مــديـنــة بـغـداد
فـي كــــــــــــــــــتـب
الــــــــرحـالت من
و 1875 -1573
الـفـصل الـثـاني
الــــــتـــــــعـــــــايش
الــــــــديــــــــنـي في

الصناعة االوربـية. غير ان الدكتور
مـنـتـصـر حـسـن دهـيـرب في مـؤلـفه
اجلـــديـــد (الــتـــعــايـش الــديـــني في
الـعـراق دراسـة في أحـوال اجملـتمع
من خـالل كــتب الــرحالت) الــصـادر
عـن دار مـــســــامـــيــــر و بـــواقع 160
ـتوسط تـناول صفـحـة من احلجم ا
الـتــعــايش الــديـني خـالل االحـتالل
الـــعــثـــمـــاني لــلـــعــراق و مــا دونه
الرحالة حول هذا احملور الذي يعُد
ـــــدى االســــتــــقــــرار او مـــــعــــيــــاراً 
االضـطـراب في الـبـلـد  الـذي شـهـد
صـراعـات كثـيرة السـيـما الـطـائفـية
مــنــهــا قـــبل االحــتالل الـــعــثــمــاني

والــــــــــتــــــــــدخالت
اخلــارجــيــة الــتي
تــعــمــد الى حـرث
اخلــالفــــــــــــــــــــات
وتـــــــــعــــــــمـــــــــيق
االنــــقــــســــامـــات
بـهـدف الـهـيـمـنة
والسـيطـرة على
مـــجــتــمع غــارق
بـــــالـــــتـــــخـــــلف

واجلهل .
ــؤلف و يــرى ا
ان الــــــنـــــزعـــــة
الــــــديــــــنــــــيـــــة
ــــــمــــــزوجـــــة ا
بــالـعــشـائــريـة
هـي احملـــــــــرك
ـــــــــــــــــوجـه وا
للجماعات في

ــوصل الـــرئــيــســـة هي بــغـــداد و ا
والــبـصــرة بــوصــفـهــا مــدن اداريـة
وجتـاريــة تـضم فـئــات أجـتـمــاعـيـة
متعـددة و هويات ديـنية و مـذهبية
ـاز اجملـتـمع و عـرقـيـة مـخـتــلـفـة إ

العراقي تأيخياً بها .
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هــذا الـــتــنـــوع و مــدى الـــتـــعــايش
والـــــتـــــكـــــاره بــــــ تـــــلك االديـــــان
والقـوميات دونه الـرحلـة االوربي
تـــلك بـــاخـــتـالف جـــنـــســــيـــاتـــهم  
الكـتابات و الرحـالت االستكـشافية
او الدعـائية  هي مؤشـرات لدولهم
في كـيـفيـة الـتعـامل مع اجملـتمـعات
فـي مـــراحل أتـــســـمت بـــالـــغـــزوات
واالسـتـعـمـار لـدول شـرق اوسـطـيـة
أقترنت بالنهضة للمجتمع االوربي
و الــتـطـور الـصـنـاعي الـذي يـبـحث
ادة االولية و االسواق اللذين عن ا
تـــشــــكالن مـــدخالت و مـــخـــرجـــات

مـــــازالـت مـــــدونــــــات الـــــرحــــــالـــــة
ـسـتـشـرقـ الى الـعـراق و عـمـوم ا
الــشــرق االوسط  تـــشــكل مــصــدراً
مــــهـــمـــاً لـــلـــبــــاحـــثـــ في دراســـة
اجملــتـمــعـات و الـدول  و الـعـوامل
ـؤثـرة في بنـيـة تـلك اجملتـمـعات . ا
ويعتمد الرحـالة في كتاباتهم حول
الـــكــائن و الــبــيـــئــة عــلى دراســات
مـيـدانـيـة أنـثـروبـولـوجـيـة أدواتـها
ـتـابــعـة لـســلـوكـيـات الحـظــة و ا ا
االفـــراد إزاء االحــداث و الــوقــائع 
ـشـتـركـات بـ االفـراد ومــدى أثـر ا

على تلك السلوكيات .
ؤثرات و الن الدين يـعُد احـد اهم ا
في بــنــيـــة اجملــتــمع لـــذلك تــنــاول
هؤالء الـرحالـة الذين زاروا الـعراق
ـنـصـرمـة خـالل الـقـرون اخلـمـسـة ا
ـــزيــــد من الـــوصف و قــــلـــيل من
الـــتـــحـــلـــيل الـــواقع االجـــتـــمـــاعي
والـــــديــــنـي في واليـــــات الـــــعــــراق
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السماوة

إلـيـاس يـلـدا قصـصـا رواهـا شـيوخ
من الـقـريـة عن تـوافـد حـجـاج يـهود
عـــلى مــــدى أســـبـــوع خـالل شـــهـــر
حزيران/يونيـو إلحياء ذكرى النبي
ناحوم.ويقول يلدا ( 67 عاما) كانوا
يأتون من جميع احملافظات وحتى
من الــــــدول اجملـــــاورة (…). بـــــعـــــد
االحــتـفـال الـديـني كـان هـنـاك حـفل
ـة وكــان الـنـاس في الـبــلـدة الـقــد

يشربون ويرقصون الدبكة.

تروك بنى ا vM∫ جانب من التراث اليهودي في ا
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نطقـة الوسطى فاز فريق كلية ضمن تصفيات بطولـة كرة السلة للجامـعات العراقية ا
األسراء اجلامعـة على فريق كـلية السالم بـ 34 نقطة لـألسراء مقابل  12 نقطة لـكلية
اجـدي ان الفـريق السـلوي والـكادر السالم. وقـال مديـر اعالم كلـية االسـراء جالل ا
التدريبي له يسعى الى حتقيق مراحل متقدمة في الـبطولة كما هو معتاد على حتقيق
اجدي  توفير جميع العديد من االلقاب الرياضية في البطوالت االخرى. واضاف ا
االحتـيـاجات الـفـنيـة والتـدريـبيـة لـلفـريق من اجل تـقد الالعـبـ افضل مـالـديهم في

قبلة. واجهات ا ا

UF U'« Í—Ëœ w  Âö « WOK  vK  ‚ÒuH  ¡«d ù« WK

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7213  Saturday 5/3/2022

fOz— œ«bG  w  q I  ÍœuL
w «d ù« Ëœu'« œU%≈

6

œËb(«Ë v Ë_« W —b « w  W UM*« œ«b ≈
qÒ Q « s  »d I

w U d « r U  ≠W d UM «

ــنـافــسـة تــشـتــد في اغـلب اخـذت ا
مـواقع مــجـمــوعـتي دوري الــدرجـة
األولى بـكـرة الـقـدم بـشـدة ووضوح
وتــظــهـر عــمــلـيــة الــتـنــظــيم االبـرز
لـلـبـطـولـة بـعـدمـا أصـابـهـا الـتـرهل
ـواسم طـويــلـة قـبل ان تــعـود بـهـا
ـسـابــقـات ووضـعــهـا عـلى جلـنــة ا
الــســـكــة الــصــحــيــحــة وفي جنــاح
يـستـحق الـثنـاء جلهـودهـا الرائـعة
ففـي اجملمـوعة األولى اخـذ احلدود
يـقــتـرب جـدا مـن الـتـاهـل والـعـودة
ـمـتـاز بـعـد مـوسم من ــقـعـده في ا
ـهـمة مـغـادرتـهـا بـفضـل الـنـتائـج ا
الـتي استـمر يـحقـقهـا بالـفوز عـشر
مرات والتعادل في ثمانية وبسجل
خــال من اخلــســارة  38عــلى بــعــد
ست نقاط من الـوصيف دهوك وفي

افضل دفاع وهجوم.
WLN*« “U «

ومــؤكــد طـــمــوحــات عـــادل نــعــمــة
ـهــمـة بـافـضل تـتـحــدد في اجنـاز ا
طــريــقـــة امــام اخــراربع مــبــاريــات
عندما يضيـف اليوم السبت الدفاع
ـــدنـي ضـــمـن مـــبــــاريــــات الـــدور ا
الـتـاسع عشـر وسط الـتـطـلع حلسم
ـوقف ويـامل في ـهــمـة وتـعـزيـز ا ا
تــعـثــر دهــوك أمـام ضــيــفه صــلـيخ
لــيــســتــمــر بــوضــعه اجلــيــد الــذي
يتوجب عـليه اللـعب من اجل الفوز
كمـا يظـهر مـرشح قوي لـلخروج به
ـتـواضع الـقابع في ـنافس ا امـام ا
ركز منطقة اخلـطر من وقت حيث ا
العاشر وفي حـال حتقيقه للـنتيجة
ـطـلـوبـة وخسـارة دهـوك سـيـقطع ا
بطاقة الـتاهل التي ينتـظرها بفارغ
الصبر مباشرة بغض النظر عن ما
تبقى له من لقاءات وعندها االعالن

عن االجناز الـكبيـر وستـكون اسرع
ــمــتــاز عــودة بـــعــد الــهــبــوط من ا
ـوسم احلالـي ويضـيف الـوصيف ا
دهـوك صـلـيخ الثـامن وكـله امل في
خــطف كـامل الــنـقــاط لالقـتـراب من
تـصدر في مـهمة تـظهـر أفضلـيها ا
ـــنـــون الصـــحــــاب االرض الـــذين 
ــة احلـدود الــنــفس بــالـفــوز وهــز
امــام تـاجـج الـصــراع بــ االثــنـ
عـلى بـطـاقـة الــتـاهل الـتي اقـتـربت
ـتـصـدر الذي كـثـيـرا مـن اجملـتـهـد ا
ـيـز بـكل مــا تـعـنـيه يـقـدم مـوسـم 
الـكـلـم. ويـستـقـبـل الرمـادي الـثـالث
الـكـوفــة ويـتــطـلع الى الــظـهـور في
نتيجة ستكون معنوية الكثر بعدما
فــرط بـــالــعـــديــد مـن الــنـــقــاط وفي
مــواجـهـات سـهــلـة في وقت تـراجع
ـوقـع الـسـابع الـكـوفــة كـثــيـرا في ا
بــــست خـــســـارات ويــــســـعى عـــفك
مواصلة نتائـجه اجليدة بعد الفوز
دني رور وميسان والدفاع ا على ا
والتعادل مع احلدود واضافة عشر
قدوره وبثـقة حسـم مهمة نقـاط و
الــيـوم مـع ضـيــفه ســوق الــشــيـوخ
الــذي يـكــون فـقــد امــال الـبــقـاء في
الــبــطــولــة بــعــد ثــمــاني خــسـارات
ــرور ــثــلــهــا ويــواجه ا وتــعــادل 
الــســـاعي لـــلــخـــروج من مـــنــطـــقــة
الهـبوط واحيـاء امال الـبقاء عـندما
ـتراجع كـثيرا في يضـيف ميـسان ا
اجلوالت االخيرة واستقر سادسا.
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ـنـافـسـة حــامـيـة ونـاريـة وتـظـهــر ا
على بطاقـة تاهل اجملموعـة الثانية
ب فرق كربالء 37والبيـشمركة35
والنـاصريـة بنـفس الرصـيد مـتاخر
بـفـارق االهــداف وكـلـهم يــحـاولـون
جتـــنـب الـــتـــعــــثـــر بـــاي شــــكل من

األشـــكــال وسـط رغـــبـــة الـــطـــمــوح
ــشـــتــركــة بــالــتــاهل االقــرب إلــيه ا
كــــربالء  الــــذي يــــامـل الــــفــــوز في
اخـرمــبـاريــاته عـنــدمـا يــضـيف غـد
تعثر الذي كان األحد غاز الشمال ا
قـد تـغلب عـلـيه في كـركوك بـثالثـية

نظيفة وتظهر االمور مختلفة اليوم
بــوجه طــرفي الــلــقــاء امــام مــوقف
ـعنـوية واسـتعـداد وحـالة كـربالء ا
الـعـالــيـة في الـلـعب بــشـعـار الـفـوز
الغيـر و خوض الـلقـاء بحـذر شديد
ويـــــحــــــتــــــاج إلـى جتـــــنـب حــــــتى

الـتعـادلةالن ذلك سـيـسمح القـتراب
الـــوصــيف والــثـــالث مــنـه الــلــذين
يتـربصـان كربالء ومن ثم مـواصلة
الـــصــدارة واالمـــســاك بــهـــا بــقــوة
ـتصـدر مـرشح لـلنـتـيـجة ويـظـهـر ا
وقف و النتائج بافضليـة االداء وا

فــــــضـال عـن دعم عــــــامــــــلي االرض
واجلمهور. وينتـقل البيشمركة الى
واجـهة اصـحاب االرض الـشرقـاط 
في مـهــمـة اليـنــظـر لـهــا اال بـالـفـوز
وحـده امـام مـواصـلـة الـضغـط على
ـــتــــصـــدر فـي اخـــر مــــواجـــهـــات ا
مــصــيـــريــة هي من حتــدد مــصــيــر
ؤهل لـلصعـود فيمـا يريد الفـريق ا
الـشـرقـاط تقـد الـعمـل امام مـهـمة
انـقـاذ االمـور واخلـروج من مـنـطـقة
الـنــزول ولـو من بــعـيــد ويـســتـقـبل
الـثـالث الـنـاصريـة في مـلـعـبه وب
جمهـوره الكبـير الذي امن له الدعم
ــتــواصل و في حــسم مـواجــهـات ا
ـيـدان والـتــطـلع بـشــغف والـلـعب ا
بـقــوة من اجل حـسم مـهـمـة ضـيـفه
الــصـــنـــاعــات فـي خــوض الـــلـــقــاء
باهتـمام استـثنائي وجتنب الـتعثر
الـتـي قـد تـقـضي عـلى امـاله ويـامل
بــخــدمــة غــاز الـشــمــال في عــرقــلـة
كــــربـالء لــــفــــتح الــــطـــــريق أمــــامه
لـلــصـدارة الـتي فــرط بـهــا السـبـاب
فـنـيـة امـام الـبـيـشـمـركـة واعـتـبـاره
خـاسـرا في تـصـرف ال معـنى له في
وقت يـسـعى الـصـنـاعـات لـتـحـقـيق
همـة على اكمل وجه لـالبتعاد عن ا
مــواقـع اخلــطــر لــتـحــقــيـق الــبــقـاء
ويـلتـقي السـمـاوة السـابع البـحري
اخلــــامس في مـــبــــاراة تـــتـــلـــخص
بـــاحلــــسم الهل االرض الغــــيـــر من
قعـد امام البحري الذي دفاعا عن ا
تـغيـرت نتـائـجه في اآلونة األخـيرة
امـــا بــابل الـــهــابط االول لـــلــدرجــة
االدنى سـيــحل ضـيــفـا عــلى ديـالى
الـرابع وكــلــمـا مــطـلــوب من العـبي
فريق احلس فقط الفوز الغيرعلى
اجلـنـسـيـة حـادي عـشـر لـلـدفـاع عن

موقعهم والبقاء في االولى.
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ـقامة ضده القوة اجلـوية الدعوى ا
ــيـاحي ــدعـو مــرتــضى ا من قــبل ا
بــعــد طـعــنه بــشــرعـيــة انــتـخــابـات
الــــهــــيــــئــــة االداريــــة الــــتـي جـــرت
بـــــتــــــــاريخ 19/9/2020.  وتــــابع أن
فــريـق الــقـــسم الـــقــانـــوني لـــنــادي
الــقـــــــوة اجلــويــة كـــسب الــدعــوى
ــدعــــو ــقـامــة من قـبل ا تــمـيــيـزا ا
مـرتــضى حـســ جـواد عــلى نـادي
الــقــوة اجلـــويــة الــريــاضي. جتــدر
االشـــارة الى ان الــهـــيــئـــة االداريــة
احلـالـيـة يـترأسـهـا فـريق طـيار ركن

شهاب جهاد.

النافذ االحتادات رقم  24 عام  2021 
وحــسب الـنــظـام الـداخــلي لالحتـاد
عام 2021. ومن جهـة اخـرى صدقت
الـهــيـئــة االسـتــئـنــافـيــة بـصــفـتــهـا
الـتمـييزيـة علـى القرار الـصادر من
ـنـازعـات الـريـاضـية قبـل محـكـمـة ا
بشأن شرعية االدارة احلالية لنادي
ـــشـــاور الـــقـــوة اجلـــويــــة. وقـــال ا
الـقانـوني للـنادي عـلي البـديري في
بــيــان إن الــهــيــئــة االســتــئــنــافــيــة
بـصفـتهـا الـتمـييـزية صـدقت احلكم
نـازعات الـصادر من قـبل مـحكـمـة ا
الـرياضـيـة والتي كـسب فـيهـا نادي

الضـيف واالهتمـام بشكل كـبير في
ــواهب ــيـــزة من ا خــلـق قــاعـــدة 

واخلامات الفتية. 
W u  U ö

وأعـرب حمـودي عن سـعادته في ان
يـــرى مالكــات إداريـــة نــســـويــة في
ـا يـنـسـحم مـيـدان الـعـمل االداري 
ــبــيــة مع تــوجّــهــات الــلــجــنــة األو
الــدولـيــة بــصـدد إشــراك الــعـنــصـر
الـــنــســوي بـــنــســبـــة التــقل عن 30
ـــــئــــــة فـي مــــــجــــــالس إدارات بــــــا
ـــؤســســـات الـــريـــاضـــيــة. ولـــفت ا
ــبــيــة حــمــودي أيـــضــاً الى ان األو
الــوطـنــيـة الــعـراقــيـة كــانت أبـرمت
عـــدداً مـن إتـــفـــاقـــيــــات الـــتـــعـــاون
ـــشـــتـــرك مع عـــدد من الـــريـــاضي ا
ـتـقـدمـة ريـاضـيـاً بـيـنـها الـبـلـدان ا
ـا حـقـقتـه من نـتائج اجلـارة إيـران 
المـعـة عـلى صـعـيـد االجنـاز الـعالي
سـعـيـاً لـتـستـفـيـد جـمـيع االحتادات
الــوطــنــيــة من الــتــنــفــيـذ الــعــمــلي
ــفــردات هــذه االتــفــاقـيــات. وخــتم
حـمودي حـديـثه قائـالً ان إيران بـلد
جـار ومـهم بـالـنسـبـة لـنا كـعـراقـي
لالسـتـفـادة مـنه في تـطـويـر ريـاضة
ـــتـــلـــكه من ـــا  االجنــاز الـــعـــالي 
مـالكــات تــدريــبــيـــة وبــنى حتــتــيــة
مــتـــقــدمــة. من جــانـــبه قــدم رئــيس
االحتـاد االيــراني لـلــجـودو الــشـكـر

والتقدير لشخص حمودي.
WO UH ≈ lO u

مبـيناً إن تـواجده مـؤخراً في إيران
وتـوقـيع بــروتـوكـول الــتـعـاون كـان
ـا يتـمتع به مـرحبـاً به من اجلمـيع 
من تأريخ ريـاضي كبـير كـونه قائداً
سـابقـاً لـلمـنتـخب الـوطني الـعراقي
بـكــرة الــقـدم. وبــ رئــيس االحتـاد
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ـبـيـة إسـتـقــبل رئـيس الـلـجــنـة األو
الـوطــنـيــة الـعـراقــيـة رعــد حـمـودي
ــركــزي رئــيس االحتـــاد االيــرانـي ا
لـــلــجــودو آرس مــيــر إســـمــاعــيــلي
واألمـــ الــعـــام لالحتــاد الـــســيــدة
صـديــقـة كـعـبي زاده ومـديـر االعالم
قر فيه السيد حسن صفوي وذلك 
بـية الـوطنيـة العـراقية الـلجنـة األو
فـي الــــعــــاصـــــمــــة بــــغــــداد. وقــــدم
إســمــاعــلــيــلي عــرضــاً مــوجــزاً عن
رياضـة اجلودو في إيـران وطبـيعة
ـشـتـرك الذي ـعـسـكـر التـدريـبـي ا ا
نتخب العراقي وااليراني يجمع ا
حالياً في العراق. وشكر إسماعيلي
ـبيـة العـراقيـة ونظـيره الـلجـنة األو
ـوسـوي الـعــراقي الـسـيــد سـمـيــر ا
لــتـأمــ هـذه الــفـرصــة لـلــمـنــتـخب
االيراني حيث تـعاني لـعبة اجلودو
في إيـــران إســـقــاطـــات الـــعـــقـــوبــة
ــدة الــدولــيــة بــأيــقــاف االنــشــطــة 
. مـن جـانــبـه رحّب حــمـودي عــامـ
خـالل االســتـــقـــبــال الـــذي حـــضــره
ـبية الـسيد األم الـعام للـجنة األو
هـيـثم عـبـد احلـمـيـد ورئـيـس إحتاد
اجلــودو الــعــراقي الــســيــد ســمــيـر
وسوي رحب باسماعيلي والوفد ا
ـرافق له مـتــمـنـيـاً لـلــجـمـيع طـيب ا
نتخب االقامة ومؤكداً ان تـواجد ا
االيـــراني فـي الـــعـــراق ســيـــضـــيف
الكثـير لالعبيـنا الذين نعـوّل عليهم
في حتـــقــيـق االجنــازات لـــثـــقــتـــنــا
الــعـالـيـة بـرئـيس االحتـاد ومـجـلس
. ولـفت إدارتـه وإمـكـانــات الالعـبــ
حـمودي الـى ضرورة تـعـاون إحتاد
اجلـــــودو مع نـــــظـــــيــــره االيـــــراني
ـــنــــتـــخب واالفـــادة مـن خـــبــــرات ا

ـبــيـة وزمالئه رئـيس الــلـجــنـة األو
ـكــتب الــتــنــفــيـذي. وفي أعــضــاء ا
خـتام الـلقـاء قدم إسـماعـيلي هـدايا
ـبـية تذكـاريـة لـرئـيس الـلـجـنـة األو
رعــد حـمـودي الـذي حــمـله حتـيـاته
وسالم لـوزي الــشـبــاب والـريــاضـة
االيـراني حــمـيــد سـجــادي ورئـيس
ـبية الـوطنيـة االيرانية اللـجنة األو

سيد رضا علي أميري.

ـوسوي الـعراقي لـلـجودو سـمـير ا
نــيـــابــة عـــنه والـــضــيـــوف رئــيس
بـية لرعايـته وإهتمامه اللجـنة األو
الــــكــــبـــيــــر بــــجــــمــــيـع االحتـــادات
الــريـاضـيـة ومـنـهـا إحتـاد اجلـودو
مــؤكـداً ســعي االحتــاد خلــلق جــيل
ـيـز من الطـاقـات الـرياضـيـة التي
ســتــحـقـق مـا تــطــمح إلــيه ريــاضـة
االجنـــــاز الــــعـــــالي ومـن خالل دعم

ـــعــــســــكـــر احلــــالي االيـــرانـي ان ا
ــنـتـخب الـعـراقي ـعـايـشـة مع ا وا
والتونسي أيـضاً في العراق كشف
لــنـــا عن تــطـــور كـــبــيـــر في قــدرات
الالعب العـراقي الذي يـحتـاج لعمل
مـكـثف لـيـتـمـكن من حتـقـيق نـتـائج
مـتـقـدمة لـلـعـراق في االستـحـقـاقات
ـستويات. اخلارجيـة وعلى جميع ا
من جـــانـــبه شــكـــر رئـــيس االحتــاد

بية ≈%œU∫ استقبال حمودي لرئيس احتاد اجلودو االيراني في مبنى اللجنة االو
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االنتخابات األخيرة التي جرت في
بـغـداد يوم  15/11/2021 قـد أسـفرت
عن فوز شعالن عبد الكاظم رئيساً
لالحتـــاد بــعـــد حــصـــوله عــلى 77
صــوتـاً ومـهـدي حــسن إسـمـاعـيل
نـــائـــبـــاً له بـــاإلجـــمـــاع. وأعـــضــاء
االحتاد هم حـس كـاظم حس 79
صــوتــاً وهـــادي مــهــدي واجــد 78
صــوتـاً ونـصـيـر عـبـود مـحـسن 78
صوتاً وطه رمضان طه  78 صوتاً
وقــيـصـر غــالب جـاسم  77 صـوتـاً
. وزهــيـر شــوكت جـاسم  77 صـوتـاً
وجــرت االنــتـــخــابــات وفق قــانــون
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اعـلن نـادي ديـالى الـريـاضي تـعـاقده
مع احلــارس زين الــعــابــدين مــحــمـد
ــمـتـاز لــتـمــثـيل الــفـريق فـي الـدوري ا
بـكرة اليد. وقال مدرب الفريق الكاب
حـيـدر غـازي في تصـريح صـحفي إن
الـهـيئـة اإلداريـة لنـادي ديـالى تعـاقدت
مع الـالعب زين الــــعـــابـــدين مـــحـــمـــد
ـرحـلـة لــتـمـثـيـل فـريق الـنــادي خالل ا
ـمـتـاز الـثـانــيـة من الـدوري الـعـراقي ا
لــكـرة الــيـد. وأكــد غـازي ان احلـارس
زين الـعابـدين سيـكون إضـافة لـلفريق
ـرحـلة األولى الـذي خـاض مـبـاريـات ا
بــــحـــارس مـــرمـى واحـــد بــــعـــد وفـــاه
احلــــارس عـــلي سـالم. وكـــان الالعب
زين الـــعــابــدين قــد مـــثل فــريق نــادي
ـرحـلـة بـلـديـة الـبـصـرة في مـبـاريـات ا

األولى.

W u'« …uI « …—«œ≈ WO d  ÒdI  U “UM*« 

r UJ « b  »U ≈ ‚ÒbB  WO{U d « WLJ;«
W —UBLK  ÎU Oz—

شعالن عبد الكاظم

…b b  WIHB  UN uH  “ÒeF  v U œ b

Í—Ëœ∫ احدى منافسات دوري الدرجة االولى

qB  W uO ¬ WM'
W I d  U uI Ë ‚«dF «

W b √ WF  o

ÊU e « ≠œ«bG

أعـلن االحتـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقدم
أن جلــنــة آســيــويــة لـلــتــقــصي عن
شكاوى العب ضـد سبعة اندية لم
واسم تـدفع مسـتحـقاتـهم مثـلوهـا 
سـابقـة ستصـل إلى العـراق للـنظر

بتلك الشكاوى.
WM' —uC

وقــــال عـــضـــو االحتــــاد والـــنـــاطق
بــاســـمه في تـــصــريح صـــحــفي إن
جلنـة آسيوية سـتحضـر وتبقى في
الـعــراق لـلـمـدة من  19ولـغـايـة 23
من الــشـهــر احلــالي وذلك لــلـنــظـر
بـشــكـاوى الـالعـبــ ضـد انــديـة لم
تـسـدد لـهم مـسـتـحـقـاتـهم. وأوضح
أنه رغـم مـخــاطــبـاتــنــا عـبــر جلــنـة
الـتــراخــيص في االحتــاد الــعـراقي
الية لالندية بشأن حل االشكاالت ا
وتــسـديــد مـســتـحــقـاتــهم لـكن دون

جـــدوى.  ولــــفت إلى أن الـــلـــجـــنـــة
االسيـوية مع جلـنة الـتراخيص من
احتادنا ستلتقيان باالندية السبعة
لـلـنـظر بـشـكـاوي الالعبـ والـتـأكد
ـتـضـررة وعـلى ضوءه من اجلـهـة ا
سـيـكـون اتـخـاذ الـقـرارات اخلـاصة
قصرة. ودعا االندية بشأن اجلهة ا
الــسـبـعـة الــتي رفض االفـصـاح عن
اسمهـا للخصوصـية حلل اإلشكال
بـاسـرع وقـت مع الالعـبـ وجتـنب
ـؤثـرة. وكــانت انـديـة الـعـقــوبـات ا
الية عراقيـة حلت مشـكلة الديـون ا
لـالعـبــ مــثــلــوا فـرقــهــا الــكــرويـة
واسم سابقة بعـد تبليغها من قبل
جلـنــة الـتــراخـيص بــاحتـاد الــكـرة
وشـكاوى رفـعت عبـر مـحامي تـكفل
بـحل ازمــة الالعــبـ او ايــصـالــهـا
لالحتاد االسـيوي السـترداد حـقوق

تضررين. ا

ŸUL∫ جانب من اجتماع احتاد الكرة مع االندية الكروية ≈
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نازعات الرياضية صدّقت محكمة ا
الـعـراقـيـة قـراراً بشـرعـيـة انـتـخاب
شعالن عـبد الكـاظم رئيـساً لالحتاد
الــعـراقـي لـلــمـصــارعــة فـيــمـا ردت
ــثل نــادي ــقــدمــة من  الــدعــوى ا
الـشـرطة غـازي فـيـصل. وكـان غازي
فيـصل قد اعـترض عـلى انتـخابات
ــصــارعــة األخـــيــرة بــعــد احتـــاد ا
إبــعـاده وإبـعــاد أسـمـاء أخـرى دون
حق من الهـيئة الـعامة كـما أجريت
االنـتخـابـات في مكـان غـير نـظامي
عـــلـى حـــد قــــوله. وكــــانت نــــتـــائج
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اعـلن وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة رئـيس
احتـاد الـكـرة الـعـراقي عـدنـان درجـال
عـن اجـــتـــمـــاع قـــريب بـــ اجلـــانـــبـــ
ـناقـشة مـوضوع الـعراقي والـسـعودي 
هـداة من احلكـومة السـعودية. ـلعب ا ا
وقـال درجـال فـي تـصـريح صـحـفي إن
اجلـانب الـسعـودي ابـدى تـعاونـاً جـيدا
ـوضـوع مــبـيـنـا أن اجـتـمـاعـاً بـشـأن ا
قـريـبـاً ســيـعـقـد لـلــمـجـلس الـتــنـسـيـقي
الـعــراقي الــسـعــودي لــبـحث مــوضـوع
ـلـعب وقــد  االتـفـاق عـلى اجـتـمـاع ا

لعب. واضاف انه  حلسم موضوع ا
االتــــــفــــــاق خـالل زيــــــارته االخــــــيــــــرة
لـلسعودية مع اجلانب السعودي لزيارة
وفـد مـتكـامل الى الـعراق مـوضـحاً أن
اتــفـاقــاً جــرى بـيــنه وبــ وزيــر جتـارة
رئـيس اجلــانب الـسـعـودي في اجملـلس
الــتـنــســيــقي الــعــراقـي الـســعــودي في
الـرياض ماجـد القصـبي. ولفت درجال
الى االتـفـاق لزيـارة وفـد فني سـعودي
ـوقع الى الــعـراق واالتـفــاق لـتــحـديــد ا
س في االجتماع الـنهائي مؤكـدًا بانه 
االخـير احلـرص من اجلانب الـسعودي
ــشـروع وحــسب تــوجـيــهـات لـلــبــدء بـا
لف احلـكـومة الـسـعوديـة حلـسم هـذا ا
بــــاســـــرع وقـت. واشــــار درجـــــال الى
ـــوقع وعـــلى االعـــتـــراض فـــقط عـــلـى ا
الـــتــربــة في بــســمـــايــة مــضــيــفــا من
ا نـاحيـتـنا نـحن مـسـتعـدون لـلتـعـاون 
يــــراه اجلــــانـب الـــســــعــــودي االنــــسب
لالرضـية وقـد شكـلنـا من جانـبنـا جلنة
مـن وزارتي الــــتـــخــــطــــيط والــــشــــبـــاب
ــكــتب هــنــدسي لــدراسـة والــريـاضــة ا
الــــتـــربـــة لــــلـــوصـــول الـى حل والـــبـــدء
ــشـروع. وكــان درجـال فـنــد اعـاقـة بـا
ـديــنـة الـســعـوديـة الــريـاضـيـة تـنـفــيـذ ا
ـــلك ــــهـــداة لـــلـــعـــراق. يـــشــــار الى ا ا
الـسعودي سلـمان بن عبدالـعزيز اهدى
اجلـماهـيـر العـراقـية مـلـعبـاً لـكرة الـقدم

مع مـدينـة ريـاضيـة مـتكـامـلة مـطلع
شـهر آذار من عـام   2018 تـقديراً
لـلــعالقــة بــ الــبـلــدين بــعــد جنـاح
ـــنـــتـــخـــبـــ ـــبـــاراة الـــوديـــة بـــ ا ا

الــســعــودي والـــعــراقي الـــتي أقــيــمت
فــــي  28 شـــبــاط  2018 عــلـى مــلــعب

الـــبـــصـــرة الـــدولي ضـــمن
مــســـاعي رفع كــامل

احلــــظـــر عن
ــــــالعـــــب ا

العراقية.

عدنان درجال
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- وكـاالت: لم تـعـد رغـبة نـادي بـرشـلـونـة في الـتـعـاقد مع الـنـرويـجي إيـرلـيـنج هـاالنـد مـهاجم { بـرلـ
لـعب كامب نو. بوروسـيا دورتـموند سـرا ال سيـما بعـد إعالن الرئـيس خوان البـورتا عزمه عـلى جلـبه 
ـوسم احلالي رغم ومن احملـتمل رحـيل صاحب الـ 21 عـاما عن مـلعب سـيجـنال إيـدونـا بارك بـنهـاية ا
قدم من ارتـباطه بعقد مع النادي حتى صيف 2024. وكـشفت قناة كواترو اإلسبانية تفاصيل العرض ا
الـنـادي الـكـتـالـوني بـعـد اجللـسـة الـتي جـمـعت البـورتـا بـاإليـطـالي مـيـنـو رايوال وكـيل الـالعب. ويـشمل
دة  5سـنـوات يـحـصل خالله عـلى راتب إجـمـالي يـقـدر بـنـحـو 195 الـعـرض تـوقـيع هـاالنـد عـلى عـقـد 
وسم األول لتـزيد حوالي 10 وجب الـعقد يـحصل هـاالند على  20 مـليون يـورو في ا مـليون يـورو. و
ـوسم اخلـامس. رغم ذلك أبـلغ ماليـ مع كل مــوسم تـالي حـتى يـصل الـراتب إلى  55 مـلـيـونـا فـي ا
دة  3 سـنوات فـقط مع تضـمنه على رايوال رئـيس النـادي الكتـالوني بـتفضـيله تـوقيع موكـله على عـقد 

. خيار التمديد لعام إضافي

7
b ôU  ¡«d ù ÎU{d  eÒN& W uK d

ULN Ëd  w  ÎU ö  W{U d « ÊU b  »dG «Ë …b *« U ôu «

{ الـقــاهـرة - وكـاالت: فــاز مـنـتـخب
مــصـر لـنـاشــئـات كـرة الـيــد مـوالـيـد
ضـمن 2004  عــلى اجلــزائــر   53-20 
مــنـافـسـات بـطـولــة أفـريـقـيـا. وتـقـام
بـطـولـة أفـريـقـيـا لـنـاشـئـات الـيـد في
غيـنـيـا ب  26 فـبـرايـر/ شـباط و6  
مارس/ آذار 2022. وضـمن مـنـتـخب
مـــصــــر تـــأهـــلـه إلى كـــأس الــــعـــالم
لـلنـاشئـات بـعد عـروض مـتمـيزة إذ
وعلى فـاز على غـيـنـيا بـيـساو 78-7  
سيراليون   12-70كما سحق غـامبيا
11-57. ويــشـارك فـي هـذه الــبـطــولـة
مـنـتخـبـات مصـر وغـيـنيـا واجلـزائر
وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو.
ويــقـود اجلــهــاز الــفــني لــنــاشــئـات
ـدير الـفـراعنـة في بـطولـة أفـريـقيـا ا
درب الفني مـحمد فرغـلي ويعاونه ا
العام شريف الشامي ومدرب حراس
رمى أبو بكر صالح الدين ومحمد ا

أخبار النجوم
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ي لـلــرغـبي لــيـضع االحتــاد الـعــا
حـداً لـآلمــال الـروسـيــة الـضـئــيـلـة
بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.

ّ تـعــلــيق مــشـاركــة ثالثــة أنــديـة
روسية في بطولة يوروليغ في كرة
السـلة فـيمـا ألغى االحتـاد الدولي
ـقـررة في ـسـابـقـات ا لـلـتـزلج كل ا
روسيـا عـلى غرار االحتـاد الدولي
للبـادمنتـون والسبـاحة الذي ألغى
مـــونــديـــال الــنـــاشــئـــ في قــازان
الـروسـيــة في آب/أغـسـطس.  كـمـا
أعلن أكـبـر أربعـة احتادات مالكـمة
عـــدم إقــامــة أي نــزال في روســيــا.
وفـي الـتــايــكـوانــدو جــرّد االحتـاد
الـدولي بــوتـ من احلـزام األسـوَد
ــمـنــوح له مــنـذ الـفــخـري  9 دان ا
2013  معتبراً أن تصرفات موسكو
تـــتـــعــــارض مع رؤيـــة الـــريـــاضـــة
السالم أغـلى من االنتـصار. وأعلن
فـعول ويـفا أيـضاً فضّ شـراكـته 
فـــــــــــــــــــوري مـع
عــــمالق

األوروبــيــة وحتــديـداً مـن الـدوري
األوروبي (يـوروبا لـيغ) حـيث كان
ـــتـــوقع مـــواجـــهـــة اليـــبـــزيغ مـن ا
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ـبـيـة الـدولـيـة أوصت الـلـجـنـة األو
االحتــادات الـــريــاضــيـــة الــدولــيــة
ومــنـــظــمي األحـــداث الــريـــاضــيــة
بــــــحـــــظـــــر مــــــشـــــاركـــــة الـــــروس
والــبـــيالروس فـي مــســـابــقـــاتــهم
مـبـقـيـة عـلى تـوصـيـتـهـا الـسـابـقـة
بـــعــدم تــنـــظــيم مـــســابـــقــات عــلى
األراضي الروسـية. وحـيّت اللـجنة
ــبـيــة الــدولــيــة الــتي خــالـفت األو
طالبة بحياد تمثل في ا تقليدها ا
الـريــاضــيــ الـدعــوات الــعــديـدة
لـلـسالم التـي أطلـقـهـا الريـاضـيون
سـؤولون الريـاضيـون وأعضاء وا
ي. اتـخذت بي الـعـا اجملـتمـع األو
إجـــراءً قـــويـــاً آخــــر رغم رمـــزيـــته
بــــســـحـب وســــام االســــتــــحــــقـــاق
بي بي وهـو أعلى وسـام أو األو
ـسؤولـ الروس من جمـيع كـبار ا
. ير بوت بدءاً من الرئيس فالد
أوصـت أيـــــضــــــاً عــــــدم رفـع أعالم
روســــــيــــــا وبـــــيـالروس أو عـــــزف

نفسها في عزلة رياضية تامة. بعد
ـونديال األخـير عام استـضافتـها ا
2018  سـتـغيب روسـيـا عن نـسـخة
تـشـرين ـقـرر ب  21 قـطـر  2022 ا
الـــثـــاني/نـــوفـــمـــبـــر و 18كـــانـــون
األول/ديــسـمـبـر نـتــيـجـة قـرار من
االحتاد الـدولي لكرة الـقدم (فـيفا).
أعـلن فــيـفــا في بـيــان مـشــتـرك مع
نظـيره األوروبي تـعلـيق مشـاركات
نتخبات الكروية في كل األندية وا
سابقـات حتى إشعار آخر وذلك ا
بـعـد تـردده في اتـخـاذ قـرار حـاسم
األحد عندما اكتفى بفرض خوض
روســـيــا مـــبــاريـــاتــهـــا حتت رايــة
مـحايـدة ولعب مـباريـاتهـا البـيتـية
خـــارج قـــواعـــدهـــا مــا اســـتـــدعى
انـتقـادات واسـعة الـنـطاق. بـولـندا
التي كانـت ستحلّ عـلى روسيا في
ـلـحق األوروبي ا
كانت قـد أعلنت
رفـــــــضـــــــهـــــــا
مـــــواجـــــهــــة
روســـــــيـــــــا
وســـــــــــــارت
عـــــــــــــــــــــلــى
خــــطـــــاهــــا
الــــســــويـــد
وتـشـيـكـيا
اخلـصـمان
احملــتـمالن
لــــروســـيـــا
ــلـحق في ا
ــــقــــرر في ا
آذار/مـــارس

اجلاري.
وفـي ســــــؤال
لـــــــــفـــــــــرانس
بــرنـس مــســاء
اإلثــــــنـــــــ رفض
فيـفا اإلجـابة عمـا إذا كانت بـولندا
سار ستـتأهل إلى نـهائي مـلحـق ا
الــثــاني أو ســيــتم اعــتــمــاد نــظـام
مـــخــتـــلف. وســـيــجـــتـــمع االحتــاد
ـقـبل األوروبي لــلـعــبـة األسـبــوع ا
التخـاذ قرار بشـأن تأثـير استـبعاد
روسيا عن بطولة أوروبا للسيدات
قبل في انكلترا. في تموز/يوليو ا
وبــــعــــد جتــــريــــد ويــــفــــا لــــســــان
بــــطــــرســـــبــــورغ الــــروســـــيــــة من
اسـتــضــافــة نــهــائي دوري أبــطـال
أوروبا ومنحـها الستاد دو فرانس
في بــاريس  أيــضــاً اســتــبــعــاد
ــمـثل نـادي ســبـارتــاك مـوســكـو ا
ـســابـقـات الـوحـيــد لـروسـيــا في ا

{ مدريد- وكاالت: شـدد البلجيـكي تيبو كـورتوا حارس مرمى ريـال مدريد على ضرورة
بـاريات. وقال مواصـلة فـريقه لالنـتصـارات من أجل حسم لـقب اللـيغـا في ظل صـعوبـة ا
كورتـوا خالل تصـريحـات نقلـتهـا صحـيفة مـوندو ديـبورتـيفو اإلسـبانـية: في الـليجـا علـينا
مـواصلة الـعمل لـتحقـيق اللـقب. وأضاف تيـبو كـورتوا صاحب الـ 29 عـامًا: بقى قـليل من
الـوقت واجلـمـيع يـريـد الـفـوز عـلى ريـال مـدريـد وكـل مـباراة صـعـبـة. وأ حـارس مـرمى
ـواصلـة االنتـصارات الـريال: فـقـدنا بـعض النـقاط بـعـد عطـلة الـشتـاء لـكنـنا مـتحـمـسون 
وعـلينا أن نـفعل ذلك. ويعـتلي ريال مـدريد صدارة جـدول ترتيب الـليجـا برصيد  60نـقطة
ـيرجني مواجهة صـعبة ضد ريال وبفارق  6نقاط عن أقرب مالحـقيه إشبيلـية. ويخوض ا
سوسـيداد غـدًا السـبت في إطار اجلـولة  27 مـن منـافسـات اللـيـجا وذلك في بـداية
ـباريات الصعبة التي سيكون لـها دور كبير في حتديد وجهة اللقب مجموعة من ا
قـبل أن يخـوض اختـبارا صـعبـا في مبـاراة اإلياب في دوري أبـطال أوروبا مع
لكي مع مـايوركا في بـاريس سان جيـرمان.  وبـعد سان جـيرمان سـيلعـب ا
ه برشلونة في البرنابيو وهي رتقب مع غـر جزر البلـيار قبل الكالسيكو ا
ـبـاراة الـتي سـتـكـون مفـصـلـيـة في رحـلـة الريـال مع الـلـقب خـاصـة بـعد ا
تـواضـعة اسـتفـاقـة برشـلـونة وحتـوله لـفـريق شرس وقـوي بـعد بـدايـته ا
راكـز الوسط في مرحلـة الذهاب وقد تكـون مواجهة إشـبيلية وتراجعه 
في الشـهـر القـادم حاسـمـة على الـلـقب في حال تـعـثر الـريال في أي

الـــغـــاز الـــروسي غـــازبـــروم أحـــدمن محطاته القادمة.
رعاته الرئيسي منذ العام 2012.
وقُـدّرت قــيـمـة الـعـقـد بـ 40 مـلـيـون
يـورو سنـويـاً وفقـاً لـوسائل إعالم
متخصـصة وكانت تغـطّي تكاليف
ـسـابـقـات دوري أبـطــال أوروبـا وا
الدولية التي ينـظمها ويفا إضافة
إلى كأس أوروبا التي تسـتضيفها
ـــانــيـــا فـي الـــعــام 2024. وأعــلن أ
ـــاني الـــعــــريق فـــسخ شـــالـــكـه األ
شـراكـته مع غـازبـروم ومـانـشـسـتر
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيـزي مـع شــركـة
الــطــيــران الــروســيــة أيــروفــلـوت.
بـــعــدمـــا أصــبــحـت رمــزاً لـــلـــقــوّة
الـــنـــاعـــمــــة الـــروســـيــــة في عـــالم
الـــريــاضـــة ســـتُــحـــرم ســـوتــشي
ـبـياد  2014 الـشـتوي مـضـيـفـة أو
من اســتـقــبــال جــائـزة الــفــورمـوال
واحـد الـكـبـرى بـعـد قرار مـن مالك
حقوق بطولة العـالم ليبرتي ميديا
األمـــيــــركي. يــــدرس فــــريق هـــاس
ــسـتــقــبــلــيـة مـع الـراعي عالقــته ا
الـروسي أورالــكــالي فــيـمــا يــبـدو
غامـضاً مسـتقبل الـسائق الروسي
نيكيتا مازيب جنل أحد مسؤولي

أورالكالي.

{ روما- وكـاالت: كشف تـقريـر صحـفي إيطـالي عن حتول جـديد في مـستـقبل األرمـيني
ـديـر الـفـني لـلـذئاب هـنـريك مـخـيـتـاريان العـب رومـا عـلى وقع تـغـيـر طـار في عالقـته بـا
جوزيه مورينيـو. ولم تكن عالقة مخيتاريان على ما يرام مع مورينيو خالل فترة وجودهما
اضية بوجودهما في روما. معًا في مانشـستر يونايتد لكن األمور تغيرت خالل األشهر ا
وبـحـسب مـوقع تـوتـو ميـركـاتـو ويب اإليـطـالي فـإن مـخـيـتـاريـان كـان مـتـجـها إلـى الدوري
الروسي لـكن بعد الـغزو األخيـر قرر اسـتبعـاد هذه الفـكرة. وأضـاف بعد الـعالقة الطـيبة
دة اآلن مع مورينيـو فإن إدارة روما تفكر في منح مخيـتاريان عقدا جديدًا على األرجح 
عام واحـد وبراتب قيمته  3.5ملـيون يورو. وخاض اجلناح األرميني صاحب الـ 33 عاما

ـسـابـقـات وسـجل  32 ـوسم في مـخـتـلف ا .7 أهـداف وصـنع  3 مـبـاراة مع رومـا هـذا ا
وكان مخيتاريان قد أعلن مؤخرًا اعتزاله اللعب الدولي للتركيز على عمله مع ناديه.
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{ بــاريس (أ ف ب)  –اســـتــبـــعــاد
روسيا من تصفيات مونديال 2022
ــبــيـة في كــرة الـقــدم تــوصــيـة أو
سـابقـات وفسخ بحـظر عن كـامل ا
لعقود الرعاية: قبل أقل من أسبوع
ـبـيـة عـلـى انـطالق األلـعـاب الـبـارا
فـي الـصــ كــانت عــواقب الــغـزو

الروسي ألوكرانيا
ثــقــيــلـة عــلى
روســـــــيــــــا
الــــــــــــــتـي
وجـــــدت

نــشــيــديــهــمــا. اتــخــذ الـعــديــد من
االحتــادات الـــريــاضــيـــة الــدولــيــة
تـــدابـــيــر صـــارمـــة بـــحق روســـيــا
وأحـــيــــانـــاً بـــيـالروس في الـــكـــرة
الطائرة التزلج البياتلون هوكي
الكــــمــــة اجلــــلــــيـــــد الــــرغــــبـي ا

والسباحة. 
وفي الـكـرة الطـائـرة أعـلن االحتاد
الـــدولي ســـحـب بـــطــولـــة الـــعـــالم
قررة في نهـاية آب/أغسطس من ا

روسيا. 
وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا
ــبــيـــاد قــد حــذرت من بــطـــلــة األو
االنــســـحــاب بــحــال االبـــقــاء عــلى
االســـتــــضـــافــــة الـــروســــيـــة. قـــال
االحتــادان الــســويــدي والـنــروجي
للـتزلج إن الريـاضي الـروس غير
مـــرحّب بـــهم عـــلى أراضـــيـــهم في
ــاثــلــة آذار/مــارس في خــطـــوة 
للسـلطات البـريطانيـة. فُرض حظر
ـــنـــتــــخـــبـــات الــــروســـيـــة عـــلـى ا
والــبــيالروســيـــة من قــبل االحتــاد
الــدولـي لــهــوكـي اجلــلـــيــد مــا
يــعـــني غـــيــاب روســـيــا عن
مــــــونــــــديـــــال  2022 في
فنـلنـدا باالضـافة إلى

لياردير فايس ب جمهور تشلسي ا
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.إال أن ـوالــ لـلــكـرمــلـ األعـمــال ا
رئـيس الـوزراء البـريـطـاني بوريس
جـونـسـون تـعــرض لـضـغـوط لـعـدم
شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه
.قـــــــــال فـــــــــايس إن مـن بــــــــوتـــــــــ
"أبــــرامــــوفـــــيــــتش هـــــو من أقــــرب
مـستـشـاري بـوت وأصـدقـائه. مثل
كل األولـــيــغـــارشـــيــ إنـه خــائف.
يـحـاول أبــرامـوفـيــتش حـالــيًـا بـيع
جميع فـيالته في إنكـلترا. كـما يريد
التخـلص من تشلـسي بأسرع وقت.
إلى جـانب ثالثـة أشـخـاص آخـرين
تـــلــقـــيت عــرضًـــا الــثالثـــاء لــشــراء
تــشـلـسي من أبـرامــوفـيـتش".وتـابع
لـيارديـر "عليّ أن أنـتظـر أربعة أو ا
خــمـسـة أيـام. أبـرامـوفـيـتش يـطـلب
الكـثيـر في الوقت احلـالي. تشـلسي
ـلياري جـنيه إستـرليني. مدين له 
ــال. هــذا ــلك ا لــكن تــشـــلــسي ال 
يــعــنـي أن أولــئك الــذيـن يــشــتــرون
تــــشــــلـــسـي يــــجب أن يــــعــــوّضـــوا

األجهزة الطبية "سينتيز" لصحيفة
بـليك الـسويـسـرية إنه  الـتواصل
مــــعـه وثالثــــة أشــــخــــاص آخــــرين
الـثالثـاء.  وأعلن أبـرامـوفـيتش (55
عــــامًــــا) الــــســــبـت أنه ســــلّم "إدارة
ورعايـة" النادي الى مـؤسسـة أمناء
النـادي اخليـرية. لم يَـرد اسمه على
قــائـمــة الــعــقــوبــات الــبــريــطــانــيـة
ـصارف ـتزايـدة الـتي تسـتـهدف ا ا
والــشـركـات الـروسـيـة وكـبـار رجـال

{ جـــــــنــــــــيـف-(أ ف ب) - كــــــــشف
هـانـزيورغ فـايس أحـد أغـنى رجال
سويـسـرا األربعـاء أنه عُرض عـليه
فــــرصــــة شــــراء نـــادي تــــشــــلــــسي
اإلنــكـلــيــزي وسط الــضــغــوط الـتي
ـالك احلــالي الـروسي يــواجـهــهــا ا
رومــان أبــرامـوفــيـتـش في ظل غـزو
بالده ألوكـرانـيـا وقـربه من الـرئيس
.قـــال فــايس (86 ـــيــر بـــوتــ فالد
عـــامًــا) مــؤسس شـــركــة تـــصــنــيع

ألبـــرامــــوفـــيـــتـش".وأردف "نـــحن ال
نـعـرف بـعـد الـسـعـر احملـدّد لـلـبـيع.
ــكـنــني أن أتــخـيـل جـيــدًا نــفـسي
مـنـضـمًــا إلى تـشـلــسي مع شـركـاء.
أوال يــجـب أن أنــظـــر بــعــنـــايــة إلى
ـــكـــنـــني أن الـــظـــروف. لـــكن مــــا 
أخـبـركـم به اآلن أنـني بـالـتـأكـيـد لن
ـفردي. إذا أفـعل مثـل هذا الـشيء 
اشـتـريت نـادي تـشـلـسي فـسـيـكون
مـع ائــــتالف مـــــؤلف مـن ســــتــــة أو
سبـعة مـستـثمـرين".سُئل جـونسون
في الـعــاصـمــة الـبــولـنــديـة وارسـو
الــثالثــاء عـن ســبب عــدم مــعــاقــبــة
أبــرامــوفـيــتش شــخــصــيًـا مـن قـبل
احلـكـومـة البـريـطـانـيـة كـمـا طـالب
.لم شرع البريطاني العديد من ا
يُـــشِــــر جــــونـــســــون إلى الــــروسي
مــبـاشـرة فـي إجـابـته لــكـنه قـال إن
بـريــطــانـيــا سـوف "تــشـدد اخلــنـاق
االقتصادي" بشكل أكبر على النظام

الروسي.

ـكسيك)-(أ ف ب) - { مونـتيري (ا
تـــغـــلــــبت االوكـــرانــــيـــة إيـــلــــيـــنـــا
يًا على صنفة  15عا سفيتولينا ا
الـروسـيـة أناسـتـازيا بـوتـابـوفا في
الـــدور االول من دورة مـــونـــتـــيــري
ـضرب الـثالثاء ـكسـيـكيـة لكـرة ا ا
وأعــلـنت أنـهـا سـتـهـدي كل األربـاح
التي حتققـها الى جيش بالدها في
ظل الـــغـــزو من الـــدولـــة اجملــاورة.
وكـانت سفـيتـوليـنا أعـلنت أنـها لن
تــــواجه العــــبــــات من روســــيــــا أو
بيالروس إال إذا نـافـسن حتت علم
مـحـايـد.وأعـلـنـت رابـطـتـا الالعـبـ
احملـتـرفــ والالعـبـات احملــتـرفـات
ــبـاراة الــثالثـاء قـبل ســاعـات من ا
أنــهــمــا سـتــســمــحــان لالعــبـ من
روســيـا وبـيالروس فـي االسـتـمـرار

فـي مـنـافـسـاتــهـا ولـكن "لـيس حتت
عـــلم بالدهـم حـــتى إشـــعـــار آخــر".
ووسط تـشـجيع اجلـمـاهيـر حـققت
ـصـنــفـة أولى في الــدورة وبـطـلـة ا
العام  2020 فوزًا سهال بنتيجة 6-1
صنفة  2-6  أمام ابنة الـ 21عامًا وا
ــيًـا.كــان احلـزن بـاديًــا عـلى  80 عـا
ــبــاراة ووضـعت وجــهـهــا طــيــلـة ا
يـدهـا عــلى قـلـبـهــا مـرات عـدة بـعـد
الفوز كما انها صافحت منافستها
ـــــــبــــــاراة عـــــــلى مـع نـــــــهــــــايــــــة ا
الــشـبــكـة.بــتـنــورة زرقـاء وقــمـيص
أصـــفــــر يـــرمــــزان الى لـــونَـي عـــلم
بالدهــا قــالت ســفــيـتــولــيــنـا وهي
ــقـــابــلــة عــلى أرض مـــتــأثــرة في ا
ــيــزة جـدًا ــلــعب "هــذه الــدورة  ا
بالنسبة... كل االرباح التي أحققها

هــنـا سـتـذهب لــلـجـيش األوكـراني
لـذا أشــكــركم عــلى دعــمـكـم".وقـالت
الحـقًـا أمـام الـصــحـافـيـ "إنه فـوز
ـيـز بـسـبب مــا نـعـانـيـنه اآلن في
أوكرانيـا. إنه أمر مرعب...بالـنسبة
لي أنا ال ألـعب لنـفسي فـقط. ألعب
ـــســـاعــدة مـن أجل بـــلـــدي ألـــعب 
. كل اجليش األوكراني واحملـتاج
ـيـزًا انـتـصـار سـأحـقـقه سـيـكـون 
قبل للغاية".كما تأهلت الى الدور ا
ـصريـة ميـار شريف بـفوزهـا على ا
االسـترالـية سـيـوني ميـنديس (211
ــــيًــــا)  4-6 (2/7) 7-6 1-6 وأزال عــــا
مـوقع رابـطـة الـالعـبـات احملـتـرفات
"دبـلـيو تـي ايه" أعالم الالعـبات من
روســـــيــــا وبــــيالروس الـى جــــانب

اسمهن في التصنيف.
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إيلينا سفيتولينا

{ بـاريس- وكــاالت: حتـرك مـسـؤولـو بــاريس سـان جـيـرمـان حلل
ـديـر الـفـني مـشـكـلـة تـزعـج األرجـنـتـيـني مـاوريـسـيـو بـوكـيـتـيـنـو ا
لـلــفـريق. وذكـرت صـحــيـفـة لـو بـاريــزيـان أن بـوكـيـتــيـنـو شـكـا من
ـعاون وفـريق أداء النـادي وبقى مـشادات مـستـمرة بـ جهـازه ا
. وأوضـحت الـصـحـيـفة أن اجلـهـاز الـطـبي عـالـقـا وسط الـطـرفـ
مـاوريسيـو أصبح محـبطًا من اآللـية التي يـعود بهـا الالعبون من
اإلصابة حيـث يبقى مضطـرا للحصول عـلى موافقة فريق األداء
باريات. وأشارت: كما بالنادي قبل اختيار أي العب في قوائم ا
درب األرجـنتيني منزعجًا من الوقت ب تعافي الالعب أصبح ا
ـلـعب من قـبل فريق الـواضح والـسمـاح له بـالـعودة إلى أرض ا
األداء. وكشـفت أن إدارة بي إس جي قررت فصل رئيس قسم
األداء عن العمل مع الفريق األول ولن يتواصل مع ماوريسيو
ـعاون لـبـوكـيتـيـنو في وسيـحل مـكـانه مدرب الـلـيـاقة الـبـدنيـة ا
مـحـاولـة لــتـحـسـ الـتـواصل وتـخـفـيف الـتـوتـرات بـ مـدربي
الـنــادي وفــريق األداء. ولــفــتت إلى أن هــذا اإلجــراء ال يــعـني
التشكـيك في اجلهاز الطبي لـلنادي الذي دافع عنه بـوكيتينو
في مـؤتـمـر صـحـفي جتـاه مــا يـتـردد بـشـأن تـكـرار إصـابـات
سيرجيـو راموس. وكانت تقارير صحفية في إسبانيا أفادت
بأن راموس كان غير راضٍ عن أطباء النادي بسبب مشاكل

اللياقة البدنية التي يعاني منها منذ فترة طويلة.
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تيبو
كورتوا

ســلــيــمــان مــحــلل األداء
الفـني وشـيريـن  منـصور
ـديــر اإلداري والـدكـتـورة ا
مــنـــة الــله بـــدوي مــخـــتــصــة
العالج الـطبيـعي. وتضم قـائمة
ـــنـــتـــخب: جــــنى صالح مـــر ا

محمد فـاطمة محـمود جهاد وائل
جود أحمد لبنى أشرف ملك أحمد
مــلك هـــشــام مــنــة الـــله احلــنــاوي
نـــادين طـــارق نــــوال خـــلـــيل رانـــا
العـربي شروق مـحمـود تقى كامل.
وانــضم لـقـائـمـة الـفــريق في غـيـنـيـا

الـــثالثي كـــنــزي حــا
وجلـــــــ أســـــــامــــــة
ومـــر عـــمـــر بـــعـــد
تــــصــــعــــيــــدهن مع
ــصـري ــنـتــخب ا ا
لــلـشــابـات مــوالـيـد
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ــقـدور الـعــراقـيـ عــلى اخـتالف لـيس 
طـبقـاتـهم وتالويـنـهم الـعـرقيـة والـديـنـية
نسـيان الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان
فـرنسيس إلى بلدهم بلد أور الكلداني

بــلـد إبــراهـيم أبي األنــبـيــاء بـلــد األئـمـة
واحلـــضــــارة والـــتــــاريخ والــــثـــقــــافـــات
ـتنـوعـة. واألهم في هذا الـفسـيـفسـائيـة ا
احلـدث الكبير إصـرارُ قداسته آنذاكَ على
تـنفيذ تلـك الزيارة بالرغـم من التحذيرات
بــــشـــأن الــــتــــحـــديــــات والــــتـــحــــوطـــات
والـصعـوبات الـتي أُحـيط بهـا شـخصـيًا
وجتـاوزه الـعـقـد الـثـامن من الـعـمـر. فـقـد
تـمـنى الــشـعب الـعـراقـي الـذي رحبَ بـهـا
بــعـفـويـة عـراقــيـة صـادقـة بـعــد خـتـامـهـا
بنـجاح تكرارَها سنويًا بحسب الكثيرين
ــدن الـتي ــواقع وا كي تـشــهــد شـوارع ا
ـسـاتٍ بـلـدية ـيـمـونة  تـباركت بـزيـارته ا
واجـتماعية مفقـودة من تنظيفٍ وخدماتٍ
وزيـنة وبـهجـة وانفـتـاح على الـعالم بـعد
ســنــوات مـن الـقــهــر والــكــظم واالنــغالق
والـكـدر وحـالـة الـقـلق والـتـوتـر والـضـيم
الــتي حتـمّـلــتـهـا الــبالد والـعـبــاد بـسـبب
ــتـالحــقــة غــيــر ســيــاســـة احلــكــومــات ا
ـفتـقرة ألبـسط أنواع احلس الـرصيـنة وا
الـوطني والشعـور األخالقي قبل السقوط
فـي  2003ومـــــا بـــــعــــــدهـــــا عـــــلـى وجه

اخلصوص.
ّـا ال شكّ فيه أيضًـا بلوغُ يـق الشعب
درجـةً عالية من اخلـذالن وخيبة األمل في
وعود نحو األحسن الذي قاده التغيير ا
الــغــازي األمــريــكي بــتــعــاونه األرعن مع
أعـداء الـبالد الـتـقـلــيـديـ ومَن لفَّ لـفَّـهم
ـنــطـقـة بــجـهلٍ وعـدم حـيـنــذاك من دول ا
درايـة بل وبـحـقـد عـلى شـخـوص الـنـظام
السابق من دون تقدير النتائج. فكان منه
انـفـراطُ عقـد اجملـتـمع الـعـراقي وانحاللُ
نــســيـجه وتــفــكــيك قــدراته الــعـســكــريـة
الــعــقــائــديــة حــامــيــة الــوطن والــشــعب
وتعرّضُ فسيفسائه الثقافي واالجتماعي
والـــديــــني إلى ســــلـــســـلــــة من األحـــداث
ـأساوية في اغتـصاب احلقوق واألرض ا
والـعـرض والــقـتل والــطـرد والــغـدر عـلى
الهوية والتهجير القسري والدفع بهجرة
الـكـفـاءات والـقـدرات الـبـشـريـة الـنـوعـيـة
ـتالحقـة. وكلّ هذا وذاك وغيـرُه الكـثير ا
كانَ ومازال يحصل بفعل الغزو األمريكي
الـطائش عـنـدما سـلّمَ الـبالد بـأيادي غـير
أمــيــنــة عـلى مــصــالح الــوطن والــشـعب.
تالحقة وسيادة أدوات فـكانت النكبـات ا
الالّدولـة في إدارة شـؤون البالد والـعـباد
من دون مـقاييس وال معايـير أقلّ ما يُقال
فيـهـا وعـنهـا أنـهـا ال تمتّ بـصـلـة لثـقـافة
الــبالد وتــاريــخــهــا احلــافل بــاحلــضـارة
ــتــمـدّن والــثــقـافــة والــعــلم واالنــفـتــاح ا

والـسـلم األهلـي والتـعـايش بـ مـخـتلف
كن أن تـوصف فترة مـكوّناته. وأقـلَّ ما 
احلـكم بــعـد الــغـزو األمــريـكي في 2003
ــواطـــنــة ـــهــا في حتـــقـــيق دولـــة ا فــشـــلُ
ــنــشــودة. ولــذا جــاءت زيــارة قــداســة ا
ثـابة فـاحتة أملٍ الـبابـا حيـنهـا لتـكـون 
مـوعودٍ قادم للشعب والبالد في االنفتاح
عــلى الــعـالم وتــغــيـيــر الـنــمط احلــيـاتي
ــــتــــجـــــهّم مـن أجل إحـــــيــــاء "األخــــوّة ا
اإلنـسانـيـة" من جديـد وعـودة الوطن إلى

يه. أهلِه احلقيقي من مغتصبيه وظا
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ـا كان من األسبـاب التي حـثت قداسة ر
الـبـابـا لـتـحـقـيق الـزيـارة في أوانـهـا مـا
عـانـته الـبالد وشـعب الـعـراق أيـضًا من
أزمـــات مــتـالحــقـــة بـــعــد ســـطـــوة دولــة
ـسـيـحـي اخلالفـة عـلى مـرابع تـواجد ا
في شـــمـــال الـــبالد ومـــنـــهـــا عـــلى وجه
اخلـصـوص فيـمـا يُـعـرفُ بـسـهل نـيـنوى
الـذي تـمـكنّ تـنـظيـمُ "داعش" من اجـتـياح
قـراه ومدنه وتهـجيـر أهلَه وتـفريق ناسه
شـذرا مـذرا في لـيـلـة كـاحلـة لم يـشـهـدوا
أمـثـالـهــا طـيـلــة حـيـاتــهم حـتى في زمن
ـغــول قـبل قــرون خـلـت. حـصل ذلك في ا
قرارة نفس قداسته من دون أن ينسى ما
بـلغَ ذاكـرتَـه من إبـادة جـمـاعــيـة وأعـمـال
عـنف وانـتـهــاكـات وحـشـيــة بـحق أبـنـاء
مـكوّنات أخرى من شـعب العراق ومنهم
ـــون وســـواهم من ــســـا اإليـــزيـــديـــون ا
نـطـقـة على ـكوّنـات الـتي تـقـطن هـذه ا ا

وجه اخلصوص.
 إنـهـا نظـرة إنـسـانـيـة ال تـخلـو من شيءٍ
من الـتـعـاطـف االجـتـمـاعي والـروحي من
جـانب أرفع قائدٍ ديـنيّ مرجـعيّ ألكثر من
مـــلــيـــار ونــصـف مــســـيـــحي من أتـــبــاع
الكـنيسة الكاثولـيكية في العالم. فاجلرح
الـــذي نـــزفت مـــنه نـــيـــنـــوى اآلشـــوريـــة
ــنـكـوبـة كـبــيـر ولم يـكن من وبـلـداتًـهـا ا
الــسـهل الــتـئــامُه وال مـعــاجلـتُـه مـحــلـيًـا
وإقـلـيـمـيًـا ودوليًـا بـسـهـولـة بـالـرغم من
عاجلات التي بدت إجراءات الطوار وا
هـزيـلـة وضــعـيـفـة ال تـتــنـاسب مع حـجم
الـكارثة التي خلّـفتها دولـة اخلالفة طيلة
قـهر السنوات الـثالث من الغزو والسطو
عـــلى حــوالي ثـــلث األراضي الـــعــراقــيــة
بـفعل تقاعس السلطـات احلكومية وحقد
ــقـالــيـد احلــكـومــة الـتـي كـانت تــمـسك 
ديـنة العـريقة الـسلطـة آنذاكَ على هـذه ا
وســكـانـهــا بـكـافـة مــكـوّنـاتــهم وأديـانـهم
وطـــــوائــــفـــــهم. لـــــقــــد كـــــان اجلــــرح من
الــشــواخص الـــتي ال تُــمـــحى ذكــراه في
ضـمائر الـعراقي األصـالء والشرفاء من
تـعـاطفـ معه أبـناء الـوطن ومـحبـيه وا
عــــــلى الــــــســـــواء إالّ أعــــــداء الـــــعـــــراق

الـــتــــقـــلــــيــــديـــ وأدواتــــهم فـي الـــوطن
نطقة. وا
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تــوقـع الــكـــثـــيـــرون أن تــكـــون لـــلـــزيــارة
التـاريخية لبابا الفاتـيكان أبعاد إيجابية
يـة نـظـرًا لـلـظـروف احلـرجة وأصـداء عـا
الــتي كــانت ومــاتــزالُ تــعــيــشــهــا الــبالد
ــنــطـــقــة عــمــومًــا مـن عــدم اســتــقــرار وا
ــصـالح وتـصـاعــد الـتــوتـرات وتــقـاطع ا
وصـراع عـلى الــسـلـطــة والـثـروة واجلـاه
بـأيّ ثمن من قـبل زعـامات حـزبيـة أبسط
كن وصف غالبـيتها بـزعامات فساد مـا 
وإفــســاد خـــاويــة الــضــمـــيــر والــغــيــرة
واألهـلـيـة ونــاقـصـة الـوطــنـيـة واحلـرص
واإلنـسانـيـة. ورأى الـعـديدون مـا يُـنـتـظر
من هـذه الزيارة من معـاني إنسانية ومن
دعمٍ معنوي وروحي جلميع أبناء العراق
ولـيس للمـسيحيـ فحسب وأنـه ينبغي
االســتـفـادة مــنـهــا وتـوظــيـفُــهـا بـالــشـكل
ا حتتاجه البالد من أشكال الـصحيح و
ــســاعـدة والــدعم النــتـشــالـهــا من قــعـر ا
الـبـؤس والـتـراجع في كلّ مـرافق احلـيـاة
من دون اسـتــثــنـاء بــفـعـل الـصــراع عـلى
ـكاسـب وإدامة وسـائل ـغـا وتـأمـ ا ا
الــفــســاد وأدواته في مــرافق الــدولــة بال
اسـتثنـاء ومن دون تعـلّم الدروس والـعبر

ّا يُنتظر أن يحصل.  ّا حصل و
قد تـكون الزيارة البـابوية بالتـأكيد أكثر
مــا القـــته غــيــرُهـــا من حــيث الـــتــرحــيب
الـشعـبي واحلـكومي والـروحي تـنـظيـمًا
وسمـعة ومتابعة على صعدٍ كثيرة محليًا
كن وإقـليـمـيًا ودولـيًـا. وهذه حـقيـقـة ال 
نـكرانُـها ومـنهـا زيارتُه ألور الـكلـداني
مــديــنـة إبــراهــيم اخلــلـيل أبـي األنـبــيـاء
رجعية الشيعية العليا سماحة ولقائه با
الــســـيــد عـــلي الـــســســـتــاني ولـــقــاءاته
الـــرســمـــيـــة واخلــاصـــة مع الـــرئـــاســات
الـعراقـيـة وكردسـتـان الـعراق ثمّ الـعـامة
مـنـهـا والـروحـية فـي الـكنـائـس وإقامـته
ــا فـي أحــد مـالعب مــديـــنـــة أربــيل قـــداسً
يمونة إلى موقع حوش البيعة وزيارته ا
ـوصل الــتي شـهـدت دمـارًا وتــخـريـبًـا بـا
مــغــولــيًـا مـن نــوعٍ آخـر وبــعــدهــا بــلـدة
بـاخديدا/ قـرقوش كأكـبر جتمّع مـسيحيّ
ســريــانيّ فـي الــعــراق وبـلــدة كــرمــلــيس
ّــا كــان له األثــر الــطــيّب في اجملــاورة 
ـناطق ح تـوشحوا نـفوس أبنـاء هذه ا
البـسـهم الـتـقـلــيـديـة ورقـصـوا جملـيـئه
ــوا أطــيب األحلــان وأرق األنــاشــيـد. وغـنّ
وتــلـــكم كـــانت أروعَ رســالـــة اطــمـــئــنــان
ـسـيـحي والـعـراقي مـعًـا حـ لـلـشـعب ا
ظــهـر اجلـمـيع بـتـلك الــعـفـويـة الـعـراقـيـة
ـــعــروفـــة بــرحـــابــة صـــدر واســـعــة في ا
اســتــقــبــال الــضــيــوف األعــزاء ومــنــهــا
االسـتـقـبـال الـرسـمـي بـأهـزوجـة األغـنـيـة
الـتراثية من الفلـكلور العراقي "هال بك يا
لــــــغــــــالـي هال بـك هـال بك بـــــــ أهــــــلك

وأحبابك".
 ‰ËR  yÍu³½ ÏÂö

لـعلَّ من أرقّ وأحلى كالمٍ نبويّ ومسؤول
سـمـعه الـعراقـيـون والـعـالم مـا صرّح به
ـرجع الـشـيـعي األعـلى سـمـاحـة الـسـيد ا
عــلي الـســسـتــاني بـتــأكـيــده عـلـى سـمـة
ـذاهب الــتالحم واألخـوّة بــ األديــان وا

ا شدّدَ عليها قداسة والـقوميات التي طا
الــبــابــا وحـفــظــهــا في ضــمــيــره وعـقــله
وروحه ووجـدانـه قـولُ سـمــاحـته: "أنـتم
جـزء مــنّـا ونـحـنُ جـزء مـنــكم". فـمن دون
ــســيـحــيــ والــصــابـئــة واإليــزيــديـ ا
ـكـونـات قـلـيـلـة العـدد لن وسـواهم من ا
تــكــتـمـل الــلـوحــة الــعــراقــيــة الــوطــنــيـة
الــصــادقـة والــصـحــيــحـة الــتي أرادتــهـا
أحـزاب السلطة برعـاية الغازي األمريكي
والــطــامــعـــ بــالــبالد أن تــكــون لــوحــة
ـــصــالح حـــصــريـــة ثالثــيـــة األبـــعــاد وا
ــكـاسـب بـتــقــاسم الــكــعــكـة ــغــا وا وا
حـــسب أمــزجــة زعـــامــات ورغــبــات هــذا
ـــثــلـث االنــتـــهــازي وأســـيـــاده ورعــاته ا
الـطـامــعـ بــكلّ شـبــرٍ من أرض الـعـراق
وأيـة ثروة بشرية أو مـادية تنبع وتخرجُ
منـه. فاللحمـة الوطنية في حـالة صدقها
وتــطـبــيـقــهـا وجــدانـيًـا مـن شـأنــهـا الـردّ
الـصـاعق واحلاسـم على أيـة مـحـاولة أو
مـخطّطٍ لضرب الوطنـية العراقية وكشف
زيـف االنــــــتـــــــمـــــــاء لــــــلـــــــوطن واألرض
واحلـضارة والـثـقافـة. وتـلكم من األسس
الــكـفــيـلــة بـبــنـاء األوطــان وتـعــزيـز روح
االنــتـــمــاء الــصــادق وصــوالً إلى إعــمــار
وإعـــادة تـــقـــو مـــا دمّــرتـه الـــســـنــوات
الـعجـاف من حروبٍ وانـقالبات مـتالحقة
دمّــرت احلــرث وأجــدبت األرض بــعـد أن
كــانت الــبـالدُ قــبــلــةَ األوطــان ومــلــهــمــة
الـشـعــوب في اخلـيــر واحملـبـة والــعـطـاء

واإلبداع.
هـكـذا يـكـون الـرجـال في الـقـول والـفـعل.
وهـــكــــذا تـــكــــون األصـــالــــة في الــــوعـــد
واالنـتـمــاء. وهـكـذا تــكـون الــرصـانـة في
الــفـكـر واالنـفــتـاح طـلــبًـا لـتـأكــيـد اخلـيـر
لـلجـمـيع وبـنـاء األوطان حـجـرًا وبـشرًا.
فـحـيث الـضـبـابـيـة في الـسـلـوك والـفـعل
كـن وضع حدودٍ ألعـمال والـتطـبـيق ال 
الـتـهـمـيـش والـظـلم والـقــهـر الـتي تـطـال
اإلنــســان الــعــراقي مــنــذ عــقــودٍ بــحــيث
أصـبحت احلـياة ال قـيـمة لـها بـالرغم من
كـونهـا أفـضل هـبـة من اللـه لبـني الـبـشر
والـــعـــالم كي يـــعـــيش اجلـــمـــيع بـــسالم
ومــحــبـة وتــفـاهـم كـاإلخــوة كـمــا ردّدهـا
ويـردّدهـا البـابـا فـرنـسـيس دومًـا. فـبـناء
الـسالم ال يأتـي إالّ من رعاته احلـقـيقـي
من مـنفتحي األذهـان والعقول وليس من
ـفـسـدين دجّـالي الـعـصـر والـفـاسـدين وا
ـتـشـدّقـ بـغـطـاء الـدّين في الـدنـيـا من ا
والبـسي أوشـحـة الــتـديّن الـزائف كـسـبًـا
ـكـتـسـبـات ضـيـقة لـودّ األتـبـاع وحـفـظًـا 
ــآرب ال تـــنــفع يــوم قــيــام الــدّين ويــوم ا

احلساب العسير.
—c×Ð »uA  VÒ dð

لـقد سرّني جدّا أن تردني رسـالة جوابية
من قداسة البابا فرنسيس بشخص أم
سـر دولة حـاضرة الـفاتـيـكان الـكارديـنال
بـــيـــيـــتــرو بـــارولـــ ردّاً عـــلـى رســـالــة
شـخـصـيــة أودعـتُـهـا بــ أيـدي قـداسـته
خالل زيـارته لكنيسة سيدة النجاة عصر
اخلــــامس من آذار  .2021لـــقــــد وجـــدتُ
فـيـهــا حـقًـا مـا أثــلج صـدري من اطّالعه
شــــخـــــصــــيًـــــا عــــلـى كلّ مـــــا أوردتُه من
مـعلومـات وبيانـات مختـصرة عن أحوال
الـعـراق الـسـيــاسـيـة وأوضـاع كــنـيـسـته

 U¹Òb%Ë œUFÐ√ ÆÆ fO ½d  UÐU³ « …—U¹“ vKŽ ÏÂUŽ

fLOK ≈ f¹u

ـتـذبـذبـة ومـا تـعـانـيه هـذه األخـيـرة من ا
انـقـسـام وضـعف فـي صـفـوف زعـامـاتـهـا
سيحية في فتقدة لروحانية ا الروحـية ا
الـــتـــفـــاهـم والـــتـــواضع فــــيـــمـــا يـــخصّ

الكراسي.
عـمـومًــا ال أنـكـر أنـني كــنتُ من الـذين لم
يـترقبـوا أمالً كبـيرًا بـحصـول تغـيير في
ــســيــحــيــ أوضــاع الــبـالد الــعــامــة وا
دان ـنـهج الـفـاشل وا بـخـاصة بـسـبب ا
ــنـظــومــة الـســيـاســيـة الــذي تـنــتـهــجه ا
واألحــزاب الــتي تُــحــكم قـبــضــتَــهــا عـلى
مـقـالـيـد الـسـلـطـة بـأسـلـوب الـتـحـاصص
ـــغـــا بـــالـــتـــوافق بـــســـبب وتـــقـــاسم ا
ـصـدَّر ـقـراطـيـة ا اسـتـغالل مـفـهـوم الـد
صـالح الفـئويـة وليس الـهجـ لصـالح ا
ّا جعلَ . وهذا  لـلوطن وأهله احلقيـقي
ــدمّـر فــيـمـا ــبـدأ ا الــبالد أسـيــرة هـذا ا
الـشـعب يـئنُّ حتت نـيـر هـذا الـنـظـام غـير
ــنــتج نــتـــيــجــة حلــجم اجملــدي وغــيـــر ا
الـفساد الصارخ والرافض ألية مراجعات
ــيـة لــلــدســتــور والــقــوانـ الــتي تــقــو
شــرعـنـتـهــا أحـزابُ الـســلـطـة لــصـاحلـهـا
إيـغـالًـا مـنـهـا في اسـتـمـرار نـهب الـثـروة
الـوطنيـة بأية وسـائل وأية أدوات وإبقاء
الـبـشر فـي البالد خـارج مـعـايـيـر احلـياة
الــطــبـيــعــيــة لإلنــســانــيــة. فـبــالــرغم من
الـترحيب الواسع الذي رافق زيارة البابا
قـبلـهـا واثـنـاءهـا وحـتى بـعـدهـا رسـمـيًا
وشــعــبــيًــا وروحــيًــا إالّ الـنــتــائج كــانت
مـخـجـلـة ولم تـرقـى أبـدًا لـغـايـة الـرسـالـة
التي أحـبَ بابا الفاتيكان نقلَها للسلطات
الــعــراقـيــة والــدول الــطــامـعــة بــالــعـراق
ـــصـــرّة عـــلى إذالل شـــعب الـــفـــراتــ وا
وإبـقـائه أسـيـرًا بـأيـادي دخـيـلـة وغـريـبـة
عـلى ثـقـافـته وحـضـارته وتـنوعـه الديـني
ــبـالــغـة في ـذهــبي. لــذا فـا والــعــرقي وا
ــكن ان جتــد طــريــقـهــا في األمل لم وال 
ا أبـقيـنـا على الـتحـوّل نـحو األفـضل طـا
ذات الـتولـيفـة التي حتـكم البالد والـعباد
بـأسـلــوب الـتـوافق غــيـر اجملـدي الـذي ال
ـكــنه بــلـوغ أدوات اإلصالح ونــتــائـجه
ـطلوبـة. فالـتوافق بـ األفرقـاء ال يبني ا
وال يـطوّر وال يـقدّم بـقـدر ما يـثبّت أدوات
التـمـسّك بـالـسلـطـة وأغـراضـها لـتـحـقيق
مــصــالح فــئـــويــة ضــيــقــة عــلى حــســاب

مصالح الوطن والشعب. 
وهـذا ما كشـفته األحـداث ما بعـد الزيارة
ـقصودون حـيث لم يلـمس العراقـيون وا
ــســـيــحي ـــكــوّن ا مــنـــهم حتـــديــدًا من ا
ـتنـاقص عـلى مدى األيـام والسـن غبَّ ا
تــلك الــزيــارة الـــتــاريــخــيــة أيــة نــتــائج
إيـجـابـيـة أو بـوادر حـسنـة لـتـثـبـيت أهل
الــــدار في أرضــــهـم ومــــوطـــنــــهـم مع مَن
تـشـاركوا تـاريـخـيًـا حـلـوَ احلـيـاة ومـرّها
عـلى مدى السن اخلوالي بسبب تتالي
أساوية وعدم األزمات وتوالي األحداث ا
كوّنات قـليلة العدد التي إنـصاف أتباع ا
ثـلث احلـاكم أصالً ضيـوفًا غـير يـعدّهـا ا
مـرحَّبٍ بهم وال يـستـحقّـون سوى الـفتات
مـن مـوائــدهم بــالــرغم من اســتـحــقــاقـهم
األفــــضل لـــكــــونـــهـم األفـــضـل واألحـــسن
واألقـــــرب إلـى الـــــوطـن في االنــــــتـــــمـــــاء
واجلـــدارة والـــصـــدق والـــصــراحـــة وفي
ـخـتـلف أبعـادهـا. وإن خرجَتْ الـقدرات 
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االن اصـبـحت احلـرب عـلى ابـواب اوربـا الـغربـيـة وهـذا شيء خـطـيـر جدا
عـلى االخص وان اوربـا مـفـتـوحـة بـريـا ولـيس مـسـتـحـيال ان تـكـرر روسـيا
جتربـة الغزو على دولة اوربـية اخرى! بهدف االنـتقام اذا ما انتـهت خطتها
ـكن احرجـها او ايـقافـها العـسكـرية بـنجـاح في اوكرانـيا مع ان روسـيا 
ة روسيا يشكل خـطرا وتهديدا غير قابل تهـا  هز كنا هز ولكن لـيس 
ألحتـوائه اوربيا ودول اوربـا معـتمدة عـلى امريـكا في اجلوانـب العسـكرية
ـية الـثـانيـة  تـفـرغت الى بنـاء دولـة الرفـاهـية بـينـمـا اوربـا بعـد احلـرب العـا
(الـتـعـليم  –الـصـحة  –اخلـدمات- الـتـأمـ والـضمـان االجـتـمـاعي) وهذه
وهي الرفـاهيـة هي التي اجلت وعـرقلـة قيـام الثورات االشـتراكـية في اوربا
تنـام مطمئنة ألنـها في ظل احلماية االمـريكية حتت غطـاء حلف الناتو وهذا
واقف سر تـبعـية اوربـا الى امريـكا عـلى الـرغم من عدم قـناعـتهـا ببـعض ا
االمريكية! نسمع اخبار عن الدعم السياسي واالقتصادي وارسال اسلحة
ثـقـيـلـة الـى اوكـرانـيـا اال حتـتـاج هـذه االســلـحـة الى تـدريب ام هي جـاهـزة
لالستـخدام فورا! وهناك اخبار عن سيطرة الروس على مجمعات شرنوبل
الـنووي وهـنـاك فيـلم جلنـود شيـشان  عـسكـري بلـحيـة طويـلة تـشبه حلـية
داعــشـي يــنــزل الــعــلم االوكــراني ويــرفـع الــعــلم الــروسي وصــورة رئــيس
قاتل الشرس الذين الشـياشان (رمضان قادروف) والشياشنـيون من ا
اتعـبوا الـروس في احلرب قـبل االتـفاق مـعهم الـيوم يـلقي قـادروف خطـابا
توجـه الى اوكرانيا (10 االف جـندي) وصل قسم باجلـنود الشيـشان ا
منـهم الى اوكـرانيـا  والبـاقي يـنتـظـرون االوامر!ويـنـصح  قادروف الـرئيس

وافقة على جميع الشروط الروسية . االوكراني بطلب العفو من بوت وا
كـن ان ال تنـتـصـر لكـنـهـا لم تهـزم  قـد تـنسـحب كـمـا حدث مع  روسـيـا 
اجليش الـسوفـيـتي في افغـانـستـان. بايـدن يـثبت بـشكـل مضـحك عن طلب
السـويد وفنلنده االنضـمام الى حلف الناتو ويصل الى اسـتنتاج بإن بوت
على خـطأ بغزو اوكرانـيا فالنـتائج تأتي عكس مـا يريد! اوال السـويد بعيدة
وال تؤثـر نهائـيا عـلى االمن القـومي الروسي وكـذلك فنلـنده ال تـمثل تـهديدا

مثل اوكرانيا على االمن القومي الروسي.
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عـزل روسـيـا بـقـطع نــظـام سـويـفت غـيـر مـنــطـقي اوال ألن روسـيـا تـشـتـرك
ـصارف االوربـية مقـرها بـلجـيكا بتعـامالت مالـية كـبيـرة مع مجمـوعة من ا
هـناك اكثر من 11 الف مصـرف تشترك مع بـعضها ومن الـصعوبة فصل
هـذه الـتـعامالت لـذلك تـصـرح امريـكـا بتـعـطـيل جزء مـن قطـاع سـويفت اي
ـسـتـخـدم الـروسي ولكن قـيـود جـزئيـة ولـيـست كـلـية بـحـجـة عـدم اضرار ا
ــصــارف االوربــيــة.ثم ان الــســبـب الــرئــيس هي االضــرار الــتي تــصــيب ا
ئة فقط نسبة الدوالر صارف لـيس كلها بالدوالر 11 بـا ارصـدة روسيا با
وهنـاك سلة عمالت اخـرى مثل (ال اليابـاني واجلنيه االستـرليني واليوان
يـة ثالـثة! هنـاك تدافع الصـيني) بـايدن يـقول بـديل العـقوبـات هي حرب عـا
كـبـير عـلى حـدود اوكـرانـيا مع بـولـنـدة كانت اجـرة الـنـقل ب الـبـلـدين قبل
قدار 50 دوالرا اليوم اصبحت اجرة النقل  500دوالر للشخص االزمة 
الــواحــد في وقت ازمــة الــســيــولــة وصــعــوبـة ســحب مــبــالغ مـن االرصـدة
ـصارف ضرب الـسكك احلـديد ب روسـيا واكرانـيا ليس ذو تـأثير ألن با
القـطارات اهـداف عسكـرية من الـسهـولة اسـتهـدافهـا لكن ضـرب اجلسور
ـؤثر ويعـرقل تقد الـقوات البـرية كـما حدث حـينمـا استهـدف جسرا هو ا
هم ليس من مصلحة اوربا دن االوكـرانية. ا يربط الـعاصمة كييف بباقي ا
ة روسـيا في ظل هذه الـظروف الـتي ال تريد كن هـز تصـعيـد االزمة وال 
امريـكا ان تتورط افي حرب مـباشرة مع روسيا  قـد تصل الى حرب نووية

همة اخلطيرة. !واوربا كما ذكرنا اضعف من ان تقوم بهذه ا

بـ الـفـيــنـة واألخـرى أو في مــنـاسـبـات
مـــعـــيــــنـــة من بـــعـض هـــؤالء زعـــامـــاتٍ
سـياسـية كـانت أم حزبـية بعـضُ أشكال
كوّن الـكلمات أو عـباراتُ اإلشادة بـهذا ا
أو ذاك فـتـلك ال تــعـدو كـونــهـا مـجــامـلـةً
عـــابـــرة من بـــاب االســـتــهـالك الــدعـــائي
واإلعالمي لــيس إالّ وكـســبًــا لـودّ بــلـدان
غربية أو منظمات أو جهات مانحة بغية
ثل هذه التشدّق غير حلبها أكثر فأكثر 
ــا ال يـقـبل احلـقـيـقـي. فـالـواقع يــشـيـر 
الــشــكـك إلى انــحــســار الـوازع الــوطــني
ا فيها قيم وتراجع القيم في كلّ شيء 
الـتسـامح والـتـعايش مـع مالحظـة تـفاقم
وارتـفاع أشكال الـتشدّد الـديني والعرقي
ــكن أن ــذهــبي مـع مــا  والـــطــائــفـي وا
حتـمله كلّ هـذه التـناقـضات والـتحـديات
من تـزايـد حـاالت العـنف وتـنـوع أشـكاله
وأدواته مـا جعل ذلك ينعكس سلبًا على
ـكوّنـات قـلـيـلـة الـعـدد أكـثر من أوضـاع ا
غـيــرهـا بــسـبب ضــعف أدوات احلـمــايـة
هدَّد الـتي تفتقر إليهـا وتدعم تواجدها ا
ـــا بــــالـــزوال والـــتــــنـــاقص. ومـــازال دومً
مـوضـوع اسـتـعـادة أمالك ومـنـازل أبـناء
غـادرة البالد ّن اضطـروا  كـوّن  هـذا ا
ألسـبـاب مـتـعـددة تـتـفـاعلُ بـسـبب تـغـوّل
اجلـهات التي صـادرتهـا بعمـليـات تزوير
وتـهديد وبـغطاء وحـمايةٍ من مـيليـشيات
زعـامـات الـســلـطـة وأدواتـهــا مـا يـشـكّل
حتـديًا أليـة حـكـومـة ضـعيـفـة غـيـر قادرة

لف الشائك.  على حتمّل معاجلة هذا ا
ـا ما تنـبئه األيام الـقادمة فلـن نتحدث أمّ
سـتـتر به بل سـنـتركُه لـلـزمن الـصعـب ا
في قـدَرِهِ وفي قِـصَـرهِ أو طـولِه إالّ ألـلّـهمَّ
عجزة وتغّير العقد الوطني إن حصلت ا
ـنـظـومـة الـسـيـاسـيـة بـرمّـتـها بـتـغـيـيـر ا
وحتــوُّل الــبالد إلى نــظــام رئــاسيّ قــادرٍ
عـلى ضبط إيقاع األحزاب التـوافقية غير
الـوطــنـيــة ووضع حــدود صـارمــة بـوجه
الـفـصـائل الـوالئـيـة الـتي ال تـمتّ لـلـوطن
وأهــــلِه بــــصــــلـــة. وإلـى ذلك احلــــ لـــو
ـعـجــزة فـعالً بـقـدوم سـرجـون حـصـلت ا
أكـديّ بنـسـخـته احلـديثـة أو حـجـاجٍ ثانٍ
ـثـابـة الــفـارس األصـيل الــذي سـيـقـلب
الـطـاولـة ويـغـيّـر األوضـاع نحـو األفـضل
ـواطـنة وفـق مبـدأ الـعـدالة بـبنـاء دولـة ا
ـساواة واجلدارة حينها سنقول لقد وا
اسـتــفــادت الــبالد من وقع هــذه الــزيـارة
الــتــاريــخــيــة و تــوظــيـفــهــا بــالــشــكل
الـصحيح كـما رسمـها وأرادها الـشيخان
الــوقــوران حــ لــقـــائــهــمــا في الــنــجف

األشرف. 
ــكن أن نـتــرقب قـريــبًـا شـيــئًـا من فـهل 
الـتغيير اإليجابي نحو األفضل في ضوء
الـقيـمة الـرمزيـة لزيـارة الـبابـا فرنـسيس
في ذكـراهـا الـسـنـويـة األولى في الـفـتـرة
الـقادمـة بـعـد تـشـكيـل "حكـومـة األغـلـبـية
وعودة? الـوطنية ال شـرقية وال غربـية" ا
فـواقع احلــال يـشــيـرُ إلى أنّ مــا انـكــسـر
عجزة وجُـرح صعب جبرُه والتئامُه إالّ 
من الـسـمـاء عـبـر تـغـيـيـر الـواقع احلـاكم
ـعاش جـذريًـا واإلتيـان بـطواقم وطـنـية ا
جـــديــــرة بـــحـــكـم الـــبالد وإدارة شـــؤون
ا يرضي اللهَ وعبادَه اخملذول الـعباد 
من زعاماتهم السياسية والدينية معًا.
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عارك في احلـقبة حصل عدد من أهم ا
ســبــيـل حــريــة روســيــا عــلى األراضي
األوكـرانـيـة بـدءاً من مـعركـة "بـولـتـافا"
في عام  ?1709ويـتكل "أسطـول البحر
األســود" (سـالح روســيــا الســتــعـراض
ـتـوسط) قــوتـهـا في الــبـحـر األبــيض ا
عـــلـى عـــقـــد إيـــجـــار طــــويل األمـــد في
"سـيفاستوبول" في شبه جزيرة القرم
ــعــارضـ من أمــثـال وحــتى أشــهـر ا
ألــكـســنـدر ســوجلـيــنـتـســ وجـوزيف
بــــرودســـكي أصــــروا عـــلى اعــــتـــبـــار
أوكــرانــيــا جــزءاً ال يــتـجــزأ من تــاريخ

روسيا وأراضيها.
يـجب أن يـعـتـرف االحتاد األوروبي من
جـهته بـأن بطء تدابـيره البـيروقـراطية
وتـــأثّـــر مــقـــاربـــته االســـتـــراتــيـــجـــيــة
بـالـسـيـاسـات احملـلـيـة عـنـد الـتـفـاوض
حـول عالقـة أوكـرانيـا بـأوروبا سـاهـما
فـي حتـويل الــتـفــاوض إلى أزمـة بــحـد
ذاتـهـا إذ تُعـتـبـر السـيـاسة اخلـارجـية

مرادفة لفن حتديد األولويات.
يـبقى األوكـرانيـون العـامل احلاسم في
ـلف فــهم يـعــيـشـون فـي بـلـد له هــذا ا
تـاريخ معـقد وتركـيبة مـتعددة الـلغات
فـقـد انـضم اجلـزء الـغـربي إلى االحتاد
الــــســــوفـــيــــاتي فـي عـــام  ?1939ح
تــقـاسم سـتـالــ وهـتـلـر الــغـنـائم ولم
تــصـبح شـبه جــزيـرة الـقـرم ( 60%من
سـكانـها روس) جـزءاً من أوكرانـيا قبل
عـــام  ?1954حـــ قــدّمــهـــا نــيــكـــيــتــا
خـــروتــشـــوف وهــو أوكـــراني األصل
ـرور كـمــكـافـأة تـزامـنـاً مع االحـتـفـال 
 300ســنــة عــلى االتــفـاق الــروسي مع
الـــقـــوزاق فــالـــغــرب كـــاثـــولــيـــكي في
مــعـظـمه والـشـرق أرثـوذكـسي روسي
والــغــرب يــتــكــلم الــلــغــة األوكــرانــيــة
والــشـرق يــسـتـعــمل الـلــغـة الــروسـيـة
ولــهـذا الــسـبب قــد تـؤدي أي مــحـاولـة
يــطــلـقــهــا جــنـاح واحــد من أوكــرانــيـا

ـواجهة احلاسمة أوكـرانيا في خانة ا
سـواء انـضـمت أوكـرانيـا إلى مـعـسـكر
الــــشــــرق أو الــــغـــرب لــــكن إذا أرادت
أوكـرانيا أن تصمـد وتزدهر فيجب أال
تـتـحـول إلى بـؤرة ألحـد الـطـرفَـ ضـد
الـطـرف اآلخـر بل يُـفـتـرض أن تـصبح

جسر عبور بينهما.
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يـجب أن تتـقبل روسـيا الـفكـرة القـائلة
إن مـحاولـة حتويل أوكـرانيـا إلى دولة
تـابـعـة لـهـا بـالـقـوة وبـالـتـالي تـغـيـيـر
حــدود روسـيـا مــجـدداً سـتــحـكم عـلى
ــليء مــوســكـــو بــتــكــرار تــاريــخــهــا ا
ــتــبـادلــة مع بــدورات من الــضــغــوط ا

تحدة. أوروبا والواليات ا
فـي الوقت نفسه يجب أن يفهم الغرب
ـكن أن تـصبح مـجرد أن أوكـرانـيا ال 
دولـة خـارجـية بـنـظـر روسيـا فـقـد بدأ
الـتـاريخ الـروسي بـكـيـان يُـعـرَف باسم
"كـيــيـفـان روس" ثم انـتـشـرت الـديـانـة
ـــكــــان وكـــانت الــــروســـيــــة من ذلـك ا
أوكـرانيا جزءاً من روسيا طوال قرون
وبــدا تــاريـخــهــمـا مــتــداخالً قـبـل تـلك

 يـجب أن يـدرك بـوتـ بـغـض الـنـظر
عـن اعـتــراضــاته أن ســيــاســة اإلكـراه
الـعسكري قد تنتج حرباً باردة جديدة
ـتـحـدة ويـجـب أن تـتـجـنب الـواليـات ا
من جـهتها الـتعامل مع روسـيا وكأنها
جــهـة ضـالـة حتـتــاج إلى تـعـلّم قـواعـد
الــســـلــوك الــتي تُــحـــددهــا واشــنــطن
فـبوت خبـير استراتـيجي جدّي وهو
يـتكل على أسس التاريخ الروسي ولن
يــكـون تـفـهّم الــقـيم األمـيــركـيـة وحـالـة

األميركي النفسية من نقاط قوته.
تـتـمــحـور مـعـظم الـنـقـاشـات الـعـلـنـيـة
واجهة بـشأن أوكرانـيا حول طـبيعـة ا
الـقائمـة لكن هل نعـرف وجهتـنا فعًال?
عـلى مر حياتي كنتُ شاهداً على أربع
حروب بدأت بحماس كبير ودعم علني
واضـح لـكـنــنـا لم نـبــرع في إنـهـاء أي
واحد من تلك الصراعات بل انسحبنا
مـن ثالثة مـنها بـشكلٍ أحـادي اجلانب
ويـكمن اختـبار السـياسة احلـقيقي في
طـــريــقــة إنـــهــاء احلــروب ال كـــيــفــيــة

إطالقها.
فـي مــــعــــظم احلــــاالت تــــوضع أزمــــة
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وبولندا قويـة تسيطر على بحر البلطيق 
الـكاثـولـيكـيـة تـقف حاجـزا قـويا في وجه
روسـيا  والدولة العـثمانية تـسيطر على
مـادخل القـرم وتـغلق الـطـريق الى البـحر
ـــكــنه االســـود . فــوجـــد بــطـــرس انه ال 
حتــقــيـق هــدفه في الــنــهــوض بــروســيــا
وحـمايتها مـن اعدائها اال بسـيطرته على
الـبحـر االسود وبـحر الـبلـطيق  فـاصبح
ـياه الـدافئـة هدفـا رئيـسا الـوصول الى ا
لــروســيــا مــنــذ ان وجــدت كــدولـة . لــذلك
هـــاجـم بـــطــــرس االكـــبــــر قـــلــــعـــة آزوف
الـعـثـمـانـيـة احلــصـيـنـة عـلى بـحـر آزوف
ـرتبط بالبحر االسـود بعد سنة واحدة ا
فـــقـط من اســــتالمه احلــــكم  مـــســــتـــغال
انـشغال الـدولة العـثمـانية في حـربها مع
االمــبــراطـــوريــة الــنــمــســاويــة  ثم جنح
بــاقـنــاع الـعــثـمــانـيـ االقــويـاء فـي عـقـد
الـصلح معهم عام  1700م فـتركوا حصن
آزوف لـلروس  فـاصـبح لهم مـوطيء قدم
في بـــحـــر آزوف يــــقـــودهم الى الـــبـــحـــر
ــتـوسط االسـود لــلـوصــول الى الـبــحـر ا

واروبا .
كـان الـهـدف الـثـانـي لـبـطـرس االكـبـر هـو

عــنــد تــخــوم مــنــطــقـة جــبــال الــهــمـاليـا
.وعـمـوما فـأن االمـبـراطـوريـة الـروسـية 
بـغض الـنـظـر عن الـشـكل الـذي تـتـخذه 
هي آمـنة نـسبـيا بـاسـتثـناء حـدودها مع
حـــيـث تـــواجه اشـــد االخـــطـــار اوروبـــا 
ـتـمـثـلـة بـاجلـغـرافـيـة والـدول االوربـية ا

القوية .
  ويـشهد الـتاريخ ذلك مـنذ عهـد القـيصر
بـطـرس االكـبـر في اواخـر الـقـرن السـابع
عـشـر عنـدمـا وجـد ان حـدوده مع اوروبا
تــــمـــــثل تــــهـــــديــــداً لــــوجـــــود روســــيــــا
االرثـدوكسـيـة الـناشـئـة  فـالسـويـد دولة

وسوم يـقول د جورج فردمان في كتابه ا
ـائـة عام الـقـادمـة . اسـتـشـراف لـلـقرن (ا
الـواحد والعشرين  الـذي  تعريبه عام
2019 ان الـنـقـطـة االضـعف لـروسيـا هي
حـدودهــا . فـقــد كـانـت في عـهــد االحتـاد
الـسوفـيتي تـملك حـدودا طبـيعـية آمـنة 
فـالبحر االسود يؤدي الى منطقة القوقاز
الـتي تــفــصل روسـيــا عن كل مـن تـركــيـا
ـثل وايـران  بـيـنــمـا كـان بـحــر قـزوين 
مـساحة مـائيـة كبيـرة تفـصلـها عن ايران
وصـحراء كاراكوم في جنوب تركمستان
عـلى طول احلدود االفغـانية الـتي تنتهي

بـطرس بـيـرغ تبـعـد مسـافـة الف ميل عن
قــــوات حـــلـف الـــنــــاتــــو عـــام 1989 قـــد
اصـبحت االن ال تبـعد عن تـلك القوات اال
مـــســافــة اقل من مـــائــة مــيل فــقط  واذا
قد كـانت موسكو تـبعد الفـ ومائة ميل 
اصـبحت االن تـبعـد مائتي مـيل . اما في
وبـعـد حـصـول اوكـرانـيـا عـلى اجلـنـوب 
اسـتـقاللــهـا  فـان سـيــطـرة الـروس عـلى
وارغمت الـبـحر االسـود اصـبـحت هـشـة 
عـلى الـتراجـع الى اقصـى شمـال مـنـطـقة
الـقوقاز اما سيطرت الروس على منطقة
الـهـمـاليـا فـقــد ولت وتـبــددت  ولـو كـان
هـناك جـيش اجنـبي له مصـلحـة في غزو
لـكان االحتـاد الروسي في وضع روسـيا 

ال يحسد عليه . 
ويــضــيـف فــردمــان ان هــذا يــحــتم عــلى
روسـيـا اســتـعــادة حـدودهـا واحملــافـظـة
عـــلـــيــهـــا  خـــصـــوصـــا حـــدود االحتــاد
الـسـوفـيـتي . ومع ان روسـيـا االن غـنـيـة
ــاضــيــهــا  ولــكــنــهـا ــقــارنــة  جــداً بــا
جـغرافياً غيـر آمنة ولذلك فـان عليها في
احلـال استخـدام جزء من ثروتـها النشاء
قوة عـسكرية مناسبـة حلماية نفسها من

بـحر الـبلـطيق الـذي تسـيطـر على مـياهه
وشـواطئه دولة السويـد القوية  فخاض
مـعها عدة حـروب  .وكانت آخرهـا عندما
شن مـلك الـسـويـد هـجـومـا كـاسـحا عـلى
روسـيا  فـاتبع بـطـرس خطـة االنسـحاب
امـام زحـف اجلـيـش الـســويــدي الـذي لم
يـتـمـكن من الـصـمـود امـام قـسـاوة شـتاء
فـانــدحـرت الـســويـد وتـراجـعت روسـيـا 
واصـبحت دولة صغيرة  بـينما سيطرت
روسـيا عـلى سـواحل الـبلـطـيق اجملاورة
لـهـا ولـفـلـنـدة عـام 1718م . كـمـا سـيـطـر
بـطــرس عـلى ســواحل بــحـر قــزوين عـام
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ان هــذه الــســتـراتــيــجــيــة الــروسـيــة في
ـيـاه الـدافـئـة بـشـكل آمن الـوصـول الى ا
في الـبحراالسود وبحـر البلطيق  والتي
ابـتدأها بـطرس االكبـرمنـذ مئات الـسن
تـمثل جـذورا تـاريخـية لـطـموحـات بوتن
لـلـنـهـوض بـروســيـا من جـديـد  بـعـد ان
فــــقـــدت أمــــنـــهــــا مع انـــهــــيـــار االحتـــاد
الـسوفيتي  فـبعد ان كانت مـدينة سانت

بـقـيــة دول الـعـالم  وخــصـوصـا اوروبـا
الـتي ســبق وان غـزت روسـيــا في عـهـود
مـلك الـسـويـد ونـابـلـيـون وهـتـلـر والـتي
انـقذها منهـا ثلوج الشتـاء حليف روسيا
الــصــامـد . كــمـا ان عــلى روســيـا ايــجـاد
مــنــاطـق عــازلــة عـــمــيــقــة عـــلى امــتــداد
الـــســهــوب االوربـــيــة في الـــشــمــال  في
الـوقت الذي تعـمل على تـقسـيم جيـرانها
خلـلق توازن والـسيـطرة عـلى مقـدراتهم 
فـروســيـا ال اقـلــيـمـي جـديــد في اوروبــا 
ـكن ان تتسامح او تـتقبل وجود حدود
مـتشابكـة من دون ان تكون هـناك مناطق
عـازلة تفصل تلك احلدود  خصوصا اذا
كـان جيرانـها االوربيـون متحـدين ضدها
ولـهـذا سـتـبـدو افـعـال روسـيـا عـدوانـية

لكنها في الواقع دفاعية محضة .
ـعركة التي يخضوها اليوم الرئيس ان ا
الــــروسي بــــوتن تــــؤكـــد مــــا ذهب الــــيه
فــريــدمــان مـن حتــلــيل لــلــواقع الــروسي
ومـستقبله في القرن الواحد والعشرين 
فـهل سيـحقق بـوتن بـغزوه اوكـرانيـا  ما
تــمــكن بــطــرس االكـبــر من حتــقــيــقـة في

القرن الثامن عشر ?

لــلـسـيــطـرة عـلى الــطـرف اآلخـر وهي
نــزعـة شـائــعـة مـنـذ فــتـرة إلى انـدالع
حــرب أهــلـيــة أو انــفــصـال الــبــلـد في
ـطـاف وسيـكون الـتـعامل مع نـهـاية ا
أوكـرانيا كجزءٍ من مـواجهة كبرى ب
الـغــرب والـشـرق كـفـيالً بـإعـاقـة فـرص
جـمع روسيا والغرب (ال سـيما روسيا
وأوروبــا) في إطــار نــظــام دولي قــائم

على التعاون طوال عقود عدة.
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نالت أوكرانيا استقاللها منذ  23سنة
فــقـط وســبق أن خــضــعت لــشــكلٍ من
احلُــكـم األجــنــبي مــنــذ الــقــرن الــرابع
عــشـر فـلــيس مـفــاجـئـاً إذاً أال يــتـعـلم
قـادتـهـا فن الـتسـويـة وأن يـكـونوا أقل
اطالعـاً على وجهات النظر التاريخية
حـيث تـثـبـت سـيـاسـات أوكـرانـيـا بـعد
حـقبـة االستـقالل بكل وضوح أن أصل
ــــشـــــكــــلــــة يــــكــــمـن في مــــحــــاوالت ا
السياسي األوكراني فرض إرادتهم
ـتمـردة من البـلد وهذا عـلى األجزاء ا
هــو جـــوهــر الــصــراع بـــ فــيــكــتــور
يـانـوكـوفـيتش ويـولـيـا تـيمـوشـيـنـكو
ـثّالن اجلـنـاحَـ األسـاسـيَـ وهـمـا 
في أوكـرانـيـا ولم يـبـديا رغـبـتـهـما في
تـقـاسم الـسلـطـة ويُـفتـرض أن تـبحث
أي ســيـاسـة أمــيـركـيــة حـكـيــمـة جتـاه
أوكـرانيا عن طريـقة لتشـجيع الطرفَ
على التعاون في ما بينهما ويجب أن
صاحلة بدل دعم سيطرة نسعى إلى ا

طرف واحد على اآلخر.
لكن لم تطبّق روسيا والغرب وبدرجة
ـتــنــوعــة في أقل جــمــيـع الـفــصــائـل ا
ــبــدأ بل شــارك كل أوكــرانــيــا هــذا ا
طــرف في تـفـاقم الـوضـع ولن تـتـمـكن
روسـيا من فرض حل عسكري من دون
عـزل نفسهـا بعدما أصـبحت مساحات
كـــبــيــرة من حـــدودهــا في وضع هش
كن اعتبار وفـي ما يخص الغـرب ال 

ـيــر بـوتــ شـكالً من شــيـطــنـة فـالد
الــسـيــاسـة بل إنــهـا ذريــعـة لــتـبــريـر

غياب السياسات الفاعلة.
عـــلـى صــعـــيـــد آخـــر يـــجـب أن يــدرك
بـوتـ بغض الـنظـر عن اعتـراضاته
أن سـياسة اإلكـراه العسكـري قد تنتج
حـرباً باردة جديدة ويجب أن تتجنب
تـحدة من جهـتها الـتعامل الـواليات ا
مع روسـيا وكأنـها جهة ضـالة حتتاج
إلـى تـــعـــلّم قـــواعـــد الـــســـلـــوك الـــتي
تُــحـددهــا واشــنـطن فــبـوتــ خـبــيـر
اســتـراتـيـجي جـدّي وهــو يـتـكل عـلى
أسـس الــتــاريخ الـــروسي ولن يــكــون
تـــفـــهّم الـــقـــيـم األمـــيـــركـــيـــة وحـــالــة
األمـيـركـي الـنـفـسيـة من نـقـاط قوته
مـثـلمـا لم يكن تـفـهّم التـاريخ الروسي
وحـالة الـروس النفـسية من نـقاط قوة

. صانعي السياسة األميركية يوماً
يـــجب أن يـــعـــود الـــقــادة مـن جــمـــيع
ـعـسـكـرات إلى تـقـيـيم الـنـتـائـج بدل ا
واقف وفي ما الـتنافس على إطالق ا
يــلي نـظــرتي اخلـاصــة حـول نـتــيـجـة
ـصالح نـهـائيـة تـتمـاشى مع الـقيم وا

األمنية التي ترضي جميع األطراف:
 •يُــفـتـرض أن حتـصل أوكـرانـيـا عـلى
حق اخــتـيــار روابـطــهـا االقــتـصــاديـة
ـا في ذلك والـسـيـاسـيـة بـكل حـريـة 

مع أوروبا.
 •يـجب أال تـنـضم أوكرانـيـا إلى حلف
ـوقف الـنـاتـو: كـنتُ قـد اتـخـذتُ هـذا ا
مــنـــذ ســبع ســنــوات وهي آخــر مــرة
ــوضــوع مــحط أصـــبح فــيــهــا هـــذا ا

نقاش.
 •يـجب أن حتـصل أوكرانـيـا على حق
تـشكيل أي حـكومة تـتماشى مع إرادة

شعبها.
ــرحــلــة الالحـــقــة يُــفــتــرض أن فـي ا
يـخـتـار الـقـادة األوكـرانـيـون احلـكـماء
ـصـاحلـة بـ سـيــاسـة تـضـمن عـقـد ا

أجـزاء مـتـنـوعـة من بـلـدهم ويـجب أن
يـتـخذوا مـوقفـاً مشـابهـاً لـفنـلنـدا على

ستوى الدولي. ا
هـــذا الــبـــلـــد ال يــتـــرك مــجـــاالً لـــلــشك
بـاسـتـقالله الراسـخ وهو يـتـعاون مع
الـــغــــرب في مـــعـــظـم اجملـــاالت لـــكـــنه
يـحـرص في الـوقت نـفـسه عـلى جتنب

أي عدائية مؤسسية جتاه روسيا.
 •ال يـتـمـاشى قـرار روسـيـا بضـم شبه
ي جـزيرة القرم مع قواعـد النظام العا
الـــراهن لـــكن مـن األفـــضل تـــخــفـــيف
الـتـوتر في الـعالقـات ب شـبه جـزيرة
الــقــرم وأوكــرانــيــا ولــتــحــقــيق هــذه
الـــغــايــة يـــجب أن تــعــتـــرف روســيــا
بـسـيـادة أوكـرانـيـا في شـبـه اجلـزيرة
ويُــــفــــتـــــرض أن تُــــرسّخ أوكــــرانــــيــــا
نطـقة عبر انتخابات اسـتقاللية هذه ا
يــشــرف عــلــيــهــا مــراقــبــون دولــيـون
ويــجب أن تـتــرافق هـذه الــعـمــلـيـة مع
إزالـة أي جـوانب غامـضة حـول مكـانة
"أســــــطـــــول الــــــبـــــحـــــر األســــــود" في

"سيفاستوبول".
هــذه الـــنــقــاط تــطــرح مـــجــمــوعــة من
نـاسبـة ولـيست حـلوالً بـحد ـبـاد ا ا
ذاتـهـا ويـدرك كل شـخص مـطّـلع عـلى
ـبــاد لن ــنــطــقــة أن هــذه ا ظــروف ا
تـــــرضي مــــخـــــتــــلف األطـــــراف لــــكنّ
االخـتـبـار احلقـيـقي ال يـتعـلق بـإرضاء
اجلــــمـــيع بـل بـــالــــتـــوصل إلـى شـــكلٍ
مـتوازن من عدم الرضـا فإذا لم يُطرَح
ـبـاد أو حـل مـعـيّن بـنــاءً عـلى هـذه ا
عـناصر أخرى مشابهة فال مفر من أن
واجهة تـتسارع الـنزعة إلى خـوض ا
ـرحـلـة في وقت قريب وقـد تـبـدأ هذه ا

ا يكفي.
×هـنري كيـسنجـر كان وزير اخلـارجية

األميركي ب عامي  1973و1977.
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موسكو

بدايـة لسـنا مع  احلـرب وخصوصـا الروس يـتطـيرون من احلـروب واتذكر
ايـام احلـرب الـعـراقـيــة االيـرانـيـة الـتي اسـتـمــرت ثـمـاني سـنـوات بـإصـرار
ايـراني مـقـيت كـان هـنــاك خـبـراء سـوفـيـيت في الـعــراق لـتـنـفـيـذ مـشـاريع
اقتـصادية في قطـاع النفط و الـري وعندمـا سمعوا بـاحلرب بكـوا  بكاء مر
ـية  الثـانية , متـذكرين ابائـهم واجدادهم الذي ذهـبوا ضـحايا احلـرب العا
اذا لم يساهم فاحلـرب موت ودمار  وهذا ما قاله بايـدن قبل ايام وال نعلم 
ا يعـرف ان احلرب موت ودمـار نعم هذا  ما في حل مشـكلة اوكـرانيا طـا
قـاله بـا يـد ن  ,امـا مـوقف رئــيس احلـكـومـة الـبـريـطــانـيـة وعـلى مـسـار من
ـقـبـورة تـاتـشر سـبـقـوه من رؤسـاء احلـكومـات الـبـريـطـانـيـة  اعـتـبـارا من ا
وسيء الـصـيت والـسـمـعـة تـون بـليـر  ذيـول امـريـكـيـة بـامـتـياز  ,جـونـسـون
يـني  رئيس الوزراء البريـطاني احلالي متطـرف وكما وصفه االعالم بانه
جـرو سياسي  لسيده في البيت االسود ,عـندما يتحدث كانه في عالم اخر
ولـيس على علم باألحداث اجلـارية في عالم اليوم  ,غـزت امريكا وبـريطانيا
العـراق ودمرت كل مـا فيه من بـنى عسـكريـة وامنـية  واقـتصـادية و جـعلت
منه بـلدا متـراجع في كل شيء ال نها سـلمته الى جـماعات ال تـفكر اال بكم
يحـصل وما هو موقـعي واين حصتي فلـماذا لم تعتـرض انت يا جونسون
قيت في احـتالل وتدميـر العراق , وحزبك عـلى حكومـتك على اشـتراكهـا ا
هل كان احـتالل العراق او افغانستان او ليـبيا و ما يجري في سوريا كان
ن يـرعى االرهاب بـتفـويض دولي او قـرار من مجـلس األمن الـدولي  وهل 
ويحـميه كما تفعل بالدك وبالتعاون مع امريكا لسان يتحدث به امام العالم
ويشـن احلروب هـنا وهـناك  ويـطـرح طروحـات غبـية  ,كـما تـفـعل انت التي
تــريـــد اخــراج روســـيــا من مـــجــلس االمن  ,من هــو االولـى بــاخلــروج من
اجملــلس الـيس االولى هـو من يـرعى االرهــاب ويـثـيـر احلـروب ويـتـدخل في
الـشـؤن الـداخــلـيـة لـلــدول روسـيـا طـلــبت ضـمـانـات مـن دول الـنـاتـو الـذي
يـفـتـرض ان ال يــكـون مـوجـودا بــعـد غـيـاب حــلف وارشـوا لـكــنـكم عـززتـوا
ـســاس بــا من االخـرين  ,فــمـاذا تــعـني وجـوده وازد دوله  وحتــاولــون ا
تآ مرك والذي يطـالب  باالنضمام الى حلف مطـالبات الرئيس االوكرانـي ا
ـثـيـرة للـجـدل قـيام الـناتـو ويـتـلـقى منـكم الـدعم بـالـسالح والتـصـريـحات ا
روسـيـا بعـملـيـة عسـكـرية مـحدودة لـو بـادر رئيس اوكـرانـيا لـلـحوار والـبدء
ا حـصـلت لكن مـن حق كل دولة ان تـضـمن امنـها بـتـنفـيـذ اتفـاق ميـنـسك 
املـ ان ال تتـوسع االمـور الن في ذلك تداعـيـات امنـيـة وعسـكريـة وقـتالـية
تشـكل خطرا على حياة الـناس وعيشهم بسـبب ارتفاع االسعار الناجت عن

احلرب.
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ـاذا لم تــنـتـفض انت  او تــعـارض مـا حــصل ويـحــصل من قـتل مــسـتـمـر
لألبـريـاء من اطـفـال ونـسـاء ومـواطــني فـلـسـطـ احملـتـلـة عـلى يـد مـجـرمي
ـدن الـكــيـان الــصـهــيــوني  وفي الـعــراق ومــا حـصل بــابي غــريب او في ا
العـراقية  االخرى من قتل بدم بـارد للعراقي هل هـناك تفويض الهي لكم
يـا قتلـة و يا مـجرم  ,انـكم على نـهج اسالفكم واجـدادكم  الذين  سـلبوا
اراضي الـفـقراء وجـعـلـوا منـهم عـبـيدا يـعـمـلون بـقـوت يـومهم وعـمـلـوا على
حـرق من ال يـغـادر كـوخه  ,نـعم هـكـذا عـمل اجـدادكم  في تـاريخ انـكـلـتـرا
وفي قـتل  سـكـان الـبالد االصـليـ اشـر قـتـلـة بل تعـذيب وتـرهـيب لـلـهـنود
قـراطـيـة زورا وبـهتـانـا  روسـيا احلـمر  ,هـذا تـاريـخكـم يامن تـدعـون الـد
ـا كـانت الـعـملـيـة الـعسـكـرية تـريد ضـمـان امـنهـا ولـو اعـطيت الـضـمـانات 
احملدودة  ,ثـارت ثائرتـكم لهـذه العمـلية  ,لـكن قيامـكم باالشـتراك مع رعاة
االرهـاب والـكـراهـيـة امـريـكـا وذيـولـهـا  في احـتالل دول ذات سـيادة ودون
ـقـراطـيـة تـتـحـدثـون وعن اي سالم تـفـويض  ال ضـيـر في ذلك  ,عن اي د
تتباكون يايها الفاشيون والنازيون يامن دمر بالدي  ور هنتموها بأيادي

 من ال يعرفون الوطنية ماذا تعني .
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كـانية بشـعر عيسى حسن ـيساني ماجـد احلسن كتابة اجلـديد حتت عنوان"الـبنية ا صدر لالديب والنـاقد والشاعر ا
ـؤسـسـة العـربـيـة للـدراسـات والنـشـر/ بـيروت بـعـنـوان(البـنـية الـيـاسـري وقال احلـسن"لـلـزمان "ان كـتـابـة صدر عن ا
مـشيـرا الى انة أعيـد تنـقيح هذا كـانيـة في شعـر عيسى حـسن اليـاسري) وبواقع ( (265صفـحة من القـطع الكـبير ا
ديد الـكتاب ونـشره احـتفاءً بـدخول الشـاعر العـراقي الكبـير عيـسى حسن الـياسري عـامهُ الثمـان أتمـنى له العمـر ا
كانية بحث األول/ مقـتربات البنية ا ودوام الصحـة والعافية واإلبداع احلسن اوضح بان الكتاب ويـتضمن خمسة مباحث "ا
كاني بحث الـثاني / الـشاعر والـتجـاذب ا ـوازي) وا ـكانيـة والنص ا ـكان في شـعر اليـاسري ــ مـقتربـات أوليـة ــ البنـية ا (ا
كان بحث الثالث/ ا دينة حدود جاذبية األصل) و ا طلقة في تضاد األمكنة ــ الشعر وا كان ــ الرؤيا ا (جتاذبات الـذات وا
ـبحث الرابع/ الباب كاني) وا كـانية ــ الدوال الـزمنية الـوقت واستنطـاق الوعي ا وتشوفـات البعد الـرابع (الزمن والذاكرة ا
كانـية) فضالً عن مبحث (جتـربة الشاعر وتخـطي حاجز اللغة) كانية (البـاب كائن الفصل ب مـكان ــ الباب والثـنائيات ا والبنيـة ا

مع (مختارات من قصائد الشاعر وسيرته الذاتية)
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في رأسي. آه يـــا أمي.. آه يــا الـــله مــا زال
يحـد نابه كالـكلب قـاصدا جرحي.. ولم أزل
أعــيش جـرح اجلـحـيـم من أول قـبـلـة حـرام
سـريــعـة قـبـلت بــهـا بـاخلـفــاء واحـتـفـظت
بنشوتها ليالي ونهارات وألن عمري
جتـاوز االربـعـ وأحـلم بـهـا كـلـما
غــزوني الــشــوق وارتــفــعت بي
حـرارة اجلـسـد فـتـبـدأ الـروح
تطـلبهـا فيـعيدهـا عقلي الى

خيالي.. 
هـذا الـنـبض في الـروح  هو
األضــعف واألقـوى أمــوهـوب
هـو أم مـعـار?. انـا الـذي فـعلت

هــذا ونـســيت وهـا انــا اتـذكـر.
فــعــلت هــذا جـهال نــعم كــنت صــغــيـرة
وأمـي كـانت تـثـق بـهـذا الــرجل لـكـونه
جـزء من دمــنـا الـعــائـلي. فــعـلتُ في
شبه وعي الـيوم أخـذ حقـيقي كي
اســلـخ من عــقـــله كل ذكـــريــاتي
واسحب ورقة اخلوف من قلبي.
قــبـل الــبـــدايــة كل شـيء يــكــون
دائــمـــا اآلن.. اجلــســد يـــتــعــذب
ويـنوء بـالـعبء فيـنـشق واحيـانا
يــتـحــطم وتـشــد أوتــاره فـتــنـزل

وتنزلق وتموت.    

احلديث والزمن يسري وشعرت باخلوف
ح أراد أن يقترب مني. أخذ يعرق وهو
يــهــمـس هــمــســاً في حــديــثه.. عــيــونه ال
أجـسـر عـلى لـقـائـهـا في اخلـيـال في هذه
. اللحـظة كانت مـرعبة كلـما ازداد بي قرباً
اصـبــحت أدور حــول نــفـسـي حـول رجل
ـتـلئ يـرغب بي مـنــذ كـنت طـفــلـة. رجل 
باحلـيويـة والرجولـة. ارتفـعت فيّ الصور
بــ الــفــكــرة والــواقع عــنــدمــا يــخــتــفي
احلـبيب عن االنـظار ويـهرب من احلـقيـقة
ويستبسل على حبهِ ويأخذ معه األسرار
اجلــمــيــلــة ويُــحــوّلــهــا الى جــحــيم.. الى
جتــارة صـيــد والـســمـكــة أنـا اآلن ســهـلـة
صـامـتـة جـعـلتـهـا أحالمـهـا طـازجة لألكل

بعد هذا العمر. 
كانت مـشاعـري ظاهـرة وخفـة اقترابه بال
هـموم بـال شكـوك تـتـوه عـيـنـاه بـالـرغـبة

اجلامحة. 
اخترع ضحـكة على سخـرية افعاله وعفن

غاياته. 
بـــيــنـــمــا تـــأتـــيــنـي من رأسي صـــرخــات
وتـأوهــات وتـزورني وجــوه مـألــوفـة بـ
احلـــــركـــــة والـــــفـــــعل بـــــ االنـــــفـــــعــــال
واالسـتـجـابـة.. أصـحـو وأنـا بـ الـرغـبة
والنفضة.  يا الله اية صور تذهب وتعود

كان الـغروب حزيـناً بسـبب هذا الصيف
الـرطب. لم يـكن الـسـائس يـرى اخلـيـول
ألن الــبـاب مـغـلق لـكن بــإمـكـانه سـمـاع
صـوت حـوافـرهـا تـرفس األرض بـسـبب
الـعَـتـمـة واحلـر. كـان مـنـهـوكـاً مـشوش
ــدد وجـهه الــذهن من الــتــعب. وهــو 
عــلى الــعــشب يــرى بــنــفــسج الــغــسق
ـا بـسـبب اجلوع. كل بـصـورة أقوى ر
ما يأتي به الـنهار سوف يـغرق في بحر
الــنــوم. آخـر مــا رآه لــقـالق حتــوّم فـوق
رؤوس الــنـخـيـل. نـام نــومـاً مــتـقــطـعـاً
وعـندما وجـد نفسه مـتيقـظاً ظنّ أنه نام
لــفــتـرة قــصــيـرة لــكن أذان الــفــجـر من
اجلامع القـريب دلّه على حقـيقة وضعه.
ر وقت حـاول أن يـعـود إلى الـنـوم. لم 
طويل قـبل أن يـفتح عـينـيه لـيجـد ضوء

الفجر الباهت في السماء.
ت جيداً".  "لقد 

ـبـلل قــال في نـفـسه ورائــحـة الـعــشب ا
ضــاعــفت إحـــســاسه بــاجلــوع. أغــمض
عيـنيه. فـتحـهمـا. السـماء قـريبـة والقـمر
رّ غـائب. سمع صـوتاً كان يـخشاه إنه ا
سـعــال عــمـيق أجـشّ مـنــبــعث من صـدر
ـا فـيـهم جـواد. كـان اجلــمـيع نـائـمـ 
ــطـبـخ. رفع جــسـده عــلى الــعــمـال فـي ا
مــرفـقه وحــاول أن يــنـظــر خالل الـظالم.
ــته ثــمــة شيء ال يُــرى لــكـنـه يُـســمعُ. آ
اً خفـيفاُ. لـقد تبـقّى لليل حوالي رقبـته أ
سـاعـة أو أقل ومن ثم يـصـحـو الـعـمال
ـطـبـخ ويـسـتـطـيع أن يـطـلب مـنـهم في ا
طـعـامـاً يـسـكت به عـصـافـيـر بـطنـه التي
تضجّ بالغناء. كـان يشعر بجوع مختلف
عن اجلوع. رغـبـة في طـعـام يـخـتلف عن
الـطـعـام الــذي يـأكـله في الـسـابق. وكـان
يـتـمـنى أن يـسـتيـقظ أحـد لـيـحـدثه بـهذا
الـكالم. رغبـة غير عـادية يـشعـر بها ألول
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صــارتـا أكـثـر تـعــوّداً عـلى الـظالم. قـصـد
اإلسطبل مباشرة ونادى وهو في الباب:

"األكحل!".
وتـوقف دقـيـقـة منـصـتـاً. ثم نـادى ثـانـيةً

محاوالً أن يخترق ضباب الظالم:
"األكحل أين أنت?".

وسمع احلوافر تضرب األرض ومدّ يديه
دون أن يرى شيئـاً. تذكّر صوت اجلدجد
وكـان يـسمـعه في الـنـوم واآلن يضجّ من

حوله أينما توجه.
"أيّ جدجد هذا ال يسكت وال حلظة?".

سّ جبهة احلصان قال السائس وعـاد 
السـاخنة مثل حـجارة محمّـاة على موقد.
حسّ ظـــهــــر احلـــصـــان وســـرّح شـــعـــره

بفرشاة وهو يخاطبه بصوت ودود:
"أيها الغالي كيف صرتَ?"

كــأن روح احلـصــان الـتـي يـتــكـلـم مـعــهـا
دّ أذنيه إلى آنذاك لم تعد حاضرة. كان 
األمـام بـينـما انـطـفأت جـذوة احلرارة في
عينيه وحلّت محـلها ظلمة صارمة باردة.
كـان وبـره لـزجـاً وعـرفه قــصـيـر لـلـغـايـة.
شعر الـسائس بضـيق في صدره وجفاف
في فـمه. لم يـقو عـلى التـحديق في عـيني
ـقدوره أن حـصـانه بـرهـة أطـول وكـان 
يـســمع الــفـرس الــكــحالء تـهــزّ رقــبـتــهـا
وتـــضــــرب األرض. أشـــعل عــــود ثـــقـــاب

وانـكــشـفت له جـدران االســطـبل وسـقـفه.
رفـع األكحل رأسه ضمّ مـنـخـريه البـنـي
إلى بــعـضـهــمـا ونـشق بــعـنف ثم تـراجع
ـشــفـران إلى الـوراء وأطــبـقت األسـنـان ا
الـنـاصـعـة الـبـيـاض عـلى الـهـواء بعـنف

وهزّ رأسه ورقبته من فوق إلى أسفل. 
"حسناً. حسناً". 

قـال الـسائس وفـرّش العـرف وتـنبه إلى
أن األكــحل كـــان يــريّل. مـــدّ احلــصــان له
خــطـمـه ونـصب أذنــيه إلى األمــام وكـان
يــديـر عـيــنـيه بــسـرعـة فــيـبـدو الــبـيـاض
ـاء مـنــهـمـا ثم شـخــر وغـمس فـمه في ا
ـنـخـرين. عاوده الـسـعال فـتـقلص حتى ا
جـسـمه كـلـه حتت وطـأة اجلـهـد وانـطـلق
من مـنـخـريه قـلـيل من الـسـائل الـصـافي.
عــادت أذنــاه تــتــهــدالن دون حــراك عــلى
ـنـخـفض. جسّ الـسـائس جـانـبي رأسه ا
قوائـمه وتفحص حرارة مـناكبه ثم وضع
خــده عــلى اخلــطم ورفع األجــفــان لــيـرى
ـشفـران لـيـكشف عن احلدقـتـ وكـذلك ا
اللثت وأدخل إصبعه في جتويفة األذن.
كـان يــودّ لــو اسـتــطـاع أن يــحـدد بــيـديه
ـمزق موضع الـداء في جـسـد احلـصـان ا
مـــنــذ أســـبــوع بـــاحلــمـى. دلك له صــدره
ـــاء في وكـــاهــلـه ثم غـــرف من بـــقـــايــا ا
احلـوض ورشّه عـلى بـدنه. اقـشـعـرّ جسم

األكـحل بيـنـمـا تـصاعـد من ظـهـره الرطب
غــمـام من بــخـار. تــنـاول الــسـائس دثـاراً
ـــبــلل حــتى صـــوفــيــاً ومـــسح له وبــره ا
القوائم. كان يفعل ذلك ببطء شديد بوله
واحلـصان مسـتسلم له بـصبر ولـكنه كان
يــرجتف ويـخـمـد. كـان تـنـفـسه يـتـصـاعـد
ـسـدودين صــفـيـراً حـاداً عـبـر مــنـخـريه ا
بــاخملـاط وهـو يـحـمـحـم لـيـنـظف خـطـمه
ولـكن يـبــدو أن هـذا لم يـصـلح إال لـتـفـاقم

انسداده. 
حتى لم يـكن باسـتـطاعـة السـائس النـظر
ـعلـقة على إلى الـسروج احلـمر الالمـعة ا
اجلـــــــدار. ســــــاقـه إلـى اخلــــــارج دون أن
ـتـطيـه بل سـار به قـاصداً يـسـرجه كي 
ــســتــوصف الــبـــيــطــري. الــرجل الــذي ا
ــتـطي جـواداً يــفـوق روحـيــاً وجـسـديـاً
وبنسبة متساوية الرجل الذي يسير على
قـدميه. لكن األكـحل مريض لـلغـاية. لو أن
الـسائس تـمـكن من اإلمـسـاك بـهـذا الداء
لقـلعه ومـزّقَه بـأسنـانه بـشراسـة. وهو ال
ـقـدوره مـسـاعـدة يــسـتـطـيع ذلك. لـيـس 
حــصـانه اجلــمـيـل غـيــر أن يـذهب به إلى

ستشفى. ا
الشارع مظلم ورائـحة الصيف فاغمة في

كل …

عـــلى الــرغـم من جــوعـه كــان الـــســائس
ـرض احلـصـان األدهم الـذي لم مـعـذّبـاً 
يـأكل لليـلة الثـالثة. الـظالم الشديـد جعله
ال يـكـاد يـسـتـطـيع أن يـرى ولـكن عـيـنـيه
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مـرة في حـيـاته. ظـمـأ عـنـيـد ثـابت كـأنه
ـطـر. ولكن عـطش كل تـراب األرض لـكل ا
دون جــــدوى. لم يــــســــتــــيــــقظ أحــــد من

السائس أو العمال.
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ال تــنـدفعِ فـي حـمــاس رخـيص ان احلب
يـتــطــلب كالمــاً قـلــيال واضــحـاً من دون
انـفـعـال مـفـرط. اهـتـمي أوال بـالـزرع قـبل
. دعِ االرض لـيـكـون اسـاس عـشـقكِ مـت
مـزاجك جـانـبـاً وال تـضـطـربي حـ يأتي
عـلـى بـيــتك. اجــلـسي أمــامه وفــكّـري في
مسـتـقـبـلك وانـطلـقي بـأعـمـاق قـلبك الى
اعـمـاق قـلـبهِ لُـتـرهـفي الـسـمع والـفـؤاد.
أمـــامكِ صـــراع البـــد  من ان جتـــابــهـــيه

 . ساعدتكِ والزمن كفيل 
مــا هـذا احلــال وانكِ تــقــضـ وقــتك في
رآة: أتـواتيني ـرآة.. أيتهـا ا النـظر في ا
اجلـرأة ?! وكــيف يـتـسـنى لي أن أبـدأ ?.
أتــكـــون لــدي الـــقــدرة عـــلى فــعـل كل مــا
ـخيـلـتي مع أني رأيت رأسي تـخـيـلـته 
الـــذي دب الــيـــهــا الـــشــوق االعـــمى; هي
حلـظـة رأيت فـيهـا عـظـمتـي وهي تومض
وتـخـبو. بـعد كـل هذا ومـا هو أكـثـر منه

!?. ال تواتـيني مـستـحيـل اجلرأة ان أقول
بالضبط ما تخيلته قبل أن يطرق الباب. 
كـانت حتيط ابـتـسامـته الذهـبيـة شامـتة
وأنــا أراه رجال كـبـيـرا مـحـدبـا. اسـتـدرت
نحو البـيت بينمـا كانت يده ال تزال على
الباب. وهو يقرن هداياه بأساليب ناعمة
كـإقالق الـشيـاطـ كأنه يـؤشّـر بحـركاته
قـائال: أنا الـذي كـنت قريـبـا من قلـبك وقد
أبعـدت عنه. وتسـتثـيرني حواسي لـتعلل
كل حركـة فقـد ضاعت عاطـفتي فـجأة لكن
غــريـزتي مــشــتـعــلـة رغـم ضـعف بــصـري
ـسي ال أعـلم وشــمي وسـمـعي وذوقـي و
كيف السبيل الى اسـتخدامها الزداد قربا

منه. 
جـلـسنـا عـلى االرض فالـصـالة خـالـية من
أي أريــكـة او كــرسي فــقط فـراش ارضي
ومـدفـأة صـغـيـرة عــلـيـهـا ابـريق الـشـاي
شـربـنـا الـشـاي بهـدوء وجتـاذبـنـا أطراف
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وجنة الفردوس.
أمل خلف ذكرها يطيب

كل عام وأنتم بخير يطول.
هكذا أنا نسمة طيبة

تهب على روحي وجسدي 
وأنتم حب وعشق .

وقدر جميل ونصيب.
دمتم بخير أحبائي 

وكل عيد وانتم بخير 
وال عن األهداف تخيب.

فسالم علي في يوم عيدي .
و سالم عــلى احملــبـة والــطــيـبــة في كــل

ح .
 اتـــمــــنى لـــكـم كل الـــســــعـــادة والـــفـــرح

والسرور لقلوبكم الطيبة ....

أنتم كل أيامي وفرحي .
وميالدي ميالد الربيع.
وألوان فرح ترسو بقلبي
وترانيم احلان ال  تمل .
وشمس نورها ال يغيب.

اليوم اخلامس بعد العشرين
من شباط .. يوم ميالدي .

يوم نوره على األجواء ساطع..
صدفة سعيدة بال ترتيب

روحي روحا عابقة باخلير.
واحلب والسالم واألمان.
اليوم ال يوجد بالتواريخ

مثله . يومي له نكهة متفردة
وطابع بالفرح غريب.

أنا فقط صاحبة هذا اليوم.
وإلى روح أبي وأمي السالم 

(1)
على سفح جبل ( كويزه )( ‘ (1مساءً 

 هبت موجة عاصفة 
مـرت بـجــانـبي بـاجتــاه الـشـوارع وازقـة

دينة  ا
شبيهه بفزع الفرح ‘

حاملة رائحة االيام  
كان منتظرا اللقاء  كنت اقف في نفس ا

  مساء ‘
كنت أدعو أن التتوقف العاصفة 

 حل يتشابك الفرح االبدي .....
×××  

(2)
من اين يأتون بكل هذا احلزن 

غطاء يخفي كل مـظاهر التفاؤل و االمال
اجلبليه ?

ان الله يغطي جسدنا حبا
  وهم يدفعوننا للتيه عاريا ....عاريا 

طر يهطل من السماء ‘ كل هذا ا
كل هذه االمواج من النسمات النتعاش 

احلياة ‘
كل هوالء الشهداء 

 اصـبــحـوا بــذرة الشـجــار عـالــيـة وافـرة
الظل

كل هذه الينابيع تتدفق مياه عذبة  
احلة ... ويدفـعوننـا باجتاة الـبحيـرات ا

لنرتوي من عطشنا
-----------------------------
(كـــويـــزه ) جـــبل يـــقع خـــلـــفـــة مـــديـــنــة

السليمانية

nKš q √

بيروت
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السليمانية
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يسقطون من فم احلياة
حكاية مُرة 

ة وموجزا لقوانة قد
روتها شفاه ذابلة

يتوزعون مع كل خيط  دخان 
دن واالشارات فتلتقطهم ا
كلما هرولوا باجتاه الشمس
خذلتهم اخلطى والتقاو
ابناء العوز والتجاعيد 
لم يلتفت اليهم احد

ولم يحتفلوا يوما بالظالل
جفّت قلوبهم من الرفيف
وأعينهم من االزدراء

ورثة الصدفة 
ؤجلة  واعيد ا وا

كم توسدوا من ارصفة وجنوم
وكم حلموا بشجر وزقزقات

وح باغتتهم احلرائق والقيامات 
اعتصموا بااللم والهديل
بزغوا مع اهازيج الوطن

قدسة  ومفارزه ا
اعمارهم قصب ومشاحيف
وقلوبهم مرافئ وفنارات
اضالعهم التي طحنتها

السواتر والقراب 
يتأرجح عليها

هرجون السماسرة وا
لم يتركوا نهرا 

وال سهال وال واديا
اال وسجدت عليه دماؤهم

ولم يسمعوا نشيدا
اال وعلقوه على اضالعهم 
وهم يهتفون للمنجل
 والقمح واحلجر

ا فيه الكفاية نادرون 
ا ينبغي وعراقيون اكثر 

لذا فهم االقرب الى الله 
وت والوطن واالمهات وا
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بـدايـة لم ُيـكـتـب عن مـديـنـة -سـابـقًا وال
حـقًا- كمـا كتب عن بغـداد بكل ما تـعنيه
هــذه اجلـــمــلــة من مــعـــنى وقــد كــفــانــا
ــرحـــومـــان والــبـــاحـــثــان األســـتـــاذان ا
الـكبـيران كـوركيس عـواد وعبـد احلمـيد
ـصـادر الـتي الــعـلـوجي مــشـقـة تـعــداد ا
بـهج (جمهرة تـناولت ذلك في كتـابهما ا
ــراجع الــبــغــداديـة) لــكن هــذا اجلــهـد ا
الـكبير تـوقف بعدهمـا منذ العام ?1962
وهــو مـوعــد إصـدار اجلــمـهــرة ومـضى
عـليه إلـى اليـوم نحو  60عـامـاً لم نشـهد
خاللـها من تـواصل ليـعد مرجـعًا جـامعًا
ثل تلك اجلهود والهمة راجع بغداد 

واإلستيعاب.
وحـــتى ال انـــتــقـل من األســئـــلـــة الــثالث
الــسـابــقــة إلى سـؤال أكــثـر (ســوداويـة)
ـــاذا قل االهــتـــمــام (الــثـــقــافي) يـــقــول: 
بـبغداد? يـفضل أن نتجه إلى (مـا يظهر)
لـنا من اإلجابـات عن كل سؤال لعل أمًال
دينة رونقها يـلوح في األفق يعيد لهذه ا
وبـهجتـها وألقـها التـاريخي واحلضاري

معًا.
d UF  l{Ë

ـثل وأســتـهل احلـديث أوًال عـن أصـالـة ا
الــبـغـدادي وقـدمه وأهــمـيـة مـوروثه ثم
ـعاصـر وواقعـنا الـتطـرق إلى وضعـنا ا

احلالي.
فـي الـــعــام  ?1990وحتـــديـــداً في  6من
رحوم العميد عبد الرحمن أيـلول كتب ا
الــتـكـريـتي في ص  5مـن مـقـدمـة رسـالـة
األمــثـــال الــبــغــداديـــة الــتي جتــري بــ
الــعـامــة لــلـقــاضي ابي احلـسـن عـلي بن
الـفـضـل الـطـالـقـاني قـال فـيـهـا: (حـظـيت
ـدن الـعـربـيـة ـاً دون سـائـر ا بـغــداد قـد
بـتدوين أمثـالها الـعاميـة وقد عني بذلك
) وذكـر مـنهم نـفـر من عـلـمـائنـا األقـدمـ
الـطالقاني في العام  421هـ ومـحمد بن
ـطـهر األزدي والـثـعالـبي -كالهـما من ا
معاصري الطالقاني- وب التكريتي أن
أهـمية دراسة األمثال تـوقفنا على ما هو
أكـبـر من ذلك فـهي تـعـزز (الـتـعـرف على
أحـوال بغـداد السـياسـية واإلجـتمـاعية
واإلقـتصـادية وبـعض العـادات السـائدة
في الـعـهـد الـعـبـاسـي إذ األمـثـال أصدق

معبر عن حالة الشعوب).
نـــعم لـــكـن مع كل تـــلك األهـــمـــيـــة وذلك
ـــــوروث األصـــــيـل الـــــضـــــخم تـــــوقف ا
الـبـغـداديون عن إطالق االمـثـال العـامـية
اجلــديـدة وقـلــيل مـنـهم يــضـرب األمـثـال
ـن جتــــاوز ـــــة أغـــــلـــــبـــــهم  الـــــقـــــد

األربعينيات من العمر أو زاد.
ويـبــدو واضـحـاً- كـمـا يـعـلم الـكـثـيـر من
هـتمـ بالـشأن األسـاتـذة والبـاحثـ وا
الــتــراثـي الــبــغــدادي عــامــة والــلــغــوي
خــاصـة- أن اجملــتـمع الــبـغــدادي تـوقف
تـــمـــامــاً عن إطـالق األمــثـــال الـــعــامـــيــة
اجلـديدة وأصبحت األجـيال التي جاءت
مـنذ الـثمـانينـيات الى يـومنـا هذا بـعيدة
ــــهـم ال من حــــيث عـن هــــذا الــــتــــراث ا
ا من حـيث اإلستدالل الـتجديـد فقط وإ
ـة كـجـزء حي من بـضـرب األمـثـال الـقـد
تـراثنا البغدادي وامـتياز كان ال يحصل
ـاً إال من عـلــيه في اجملـالس الـعـامـة قـد

كان له حظ وافر منها.
لـــكن! هـل هــذه هـي مــشـــكـــلـــة خـــاصــة
بــالـبـغــداديـ أو أنــهـا مـشــكـلــة تـشـمل
جــمـيع الـعـرب? وهــنـا نـحـتـاج إلى رأي

باحث عرب.
أمــا في بـغـداد فـقـد شــهـدت الـكـثـيـر من
ــكن أن ــآسي واحلــوادث الــكــبــيـرة  ا
شـكلـة إلى بـعض األسبـاب مثل: نـعـزو ا
ـاضـي أو فـقدان لـذتـه الـيأس اجلـهل بـا
ـسـتـقبل من احلـاضـر وفـقـدان األمل بـا

طـغـيان الـبـداوة احلـيرة بـتـدبيـر الـقوت
الــــيــــومي احلــــيــــرة مـن احلــــكــــومـــات
ـتـعـاقـبـة احلـروب واألزمـات الـنـزوح ا
الـــلـــجــوء الـــفـــقـــر عــدم دعـم الــبـــاحث
الــتــراثي وزد عــلى ذلك مــا تـشــاء فــكـله

كن!.
األسـباب السـابقة كـلها ال تـمنع في نظر
الــبـاحــثـ من إطالق األمــثـال الـعــامـيـة
ة للـتعـبير عن اجلـديدة أو ضـرب القـد
واقـع احلـــال ســـواء عـــلى ســـبـــيل األلم
ـرة الـنـقد الالذع الـعـمـيق الـسـخـريـة ا
ـرحـوم جالل احلـنـفي ويـؤكـد شـيـخـنـا ا
هـذه احلـقيـقة قـائًال: (وإنا لـنجـد فيـها -
األمــثــال الـعــامــيـة- مــا يــنم عن نــزعـات
الــقـوم في أمـنـهم وخــوفـهم في وُجـدِِهم
ا يـعتبـر أصح مورد وأغزره وُعـْدِمهِم 

للبحوث النفسية). 
وإذا عـرف هذا فلم يبق أمامنا غير سبب
اجلــهل أو الــتـجــهــيل الــذي يـحــول بـ
األجــيـال وتـراثــهـا وعــدم وجـود بـرامج
تـعيد هـذا الربط والتـواصل ب األجيال
ــكن أن عـــلى شـــكل خــطـط مــدروســـة 
تـستفـيد من بعض عـوامل القوة الـكامنة

في شعور البغدادي مثًال:
الــسـدارة الــبـغـداديــة (الـفــيـصــلـيـة) الى
الــيـوم لــهـا بــريق وحـضــور ويـلــبـســهـا
ظهر العام. الكثير للدعاية أو جزءًا من ا
ــتــحف الــبــغــدادي ال يــزال يــســتــقــبل ا
زائــريه والـتــواصل االجـتــمـاعي يــحـفل
بـصـور وفـيـديـوهـات ال تـعـد وال حتـصى

عنه.
الـكتب الـتي تتـحدث عن بغـداد القـيمة ال

تزال مطلوبة عند القراء.
الــفـرحـة الـعــارمـة بـإعــادة إحـيـاء شـارع
ـتنبي(األكـمكخـانة سابـقًا) شارع رواد ا
الـثقـافة في الـعراق وهـو شارع بـغدادي

عريق.
فـي عـام  ?1983وحتــديـداً عــلى خــشـبـة
نـصـور في بغـداد يـتذكـر أبـناء مـسـرح ا
جيلي واألقدم منه كيف تفاعل الناس مع
مـسرحية اخليط والـعصفور -من إخراج
مـقداد مـسلم وأداء فـرقة مـسرح بـغداد-
وهي مـسرحية حافلة بـاألمثال والكنيات
الــبــغـداديــة وال تـزال إلـى الـيــوم جتـمع
األسـر البغدادية والعـراقية على الشاشة
عـند عرضها على هـذه الفضائية أو تلك
وتـسـتـقطـب كذلك حـتى عـراقـيي اخلارج

بشكل مدفوع باحلن واحلسرة.
فــــهل في ذلـك عـــبـــرة وتــــوجـــيه لـــذوي

خبرة? أو حفُر بإبرة وإثارة غبرة?.
السؤال الثاني

ـــاذا راج ســوق الــكـــنــايــات الـــعــامــيــة

الـبـغداديـة على حـساب األمـثال الـعامـية
البغدادية?.

في مــقـدمـة كــتـابه (األمـثـال الــبـغـداديـة)
يـقـول شـيـخنـا جالل احلـنـفي رحـمه الله
تـعــالى عن الـكـنـايـات أنـهـا: (تـتـردد بـ
كن أن األمـثال ومجازات الكلم) يعني 
ــكـن أن تــضـم أنــواع تـــضم أمـــثـــاًال و
اإلســتـعــارات الـلــغـويــة اخملـتــلـفــة الـتي

سماها (مجازات).
ـــرحـــوم عـــبـــود ويــــقـــول األســـتــــاذ ا
الشاجلي في مـقدمة الـكنايات الـعامية
الـبـغـداديـة: (أن كنـايـات كل قـوم تـشـتمل
عـــــلى أخــــبـــــار مــــاضــــيـــــهم وأحــــداث
حـاضـرهم وتـشـيـر إلـى مـا يـحـبـون وما
يـكرهـون وما يـحتـرمون ومـا يحـتقرون
ويـتب مـنها مـا يدل على طـبيعـة أهلها
وســــولـــكــــهم في مــــخـــتــــلف ظــــروفـــهم
وأحــوالـهـم). وقـسَّم الــكــنـايــات خـمــسـة
أقـسام: (عامة عـربية إسالميـة عراقية
بــغـداديــة) ومـثـل لـكل مــنـهــا وجـاء في
أمـثـلة الـبـغـدادية قـولـهم: (بزونـة حـس
الـطعمة خان جـغان فهم األغا صندوق

الواليات خبز باب األغا).
ولــلــجــواب عــلى الــســؤال: إذا قــلــنـا أن
ــثل يـحـتــاج عـقًال فـقــد أطـلـقت إطالق ا
أمــثـال كـثـيــرة عن - ومن- اجملـانـ بل
ظــــهــــرت دعــــوات ألخــــذ احلـــكــــمــــة من
رؤوسـهم! وإذا قـلنـا أن إطالقهـا يحـتاج
ثـقـافـة فـقـد أطلـق الكـثـيـر مـنـها مـن قبل
نــاس أمــيــ وإذا قــلــنــا أنــهــا حتــتـاج
واقف التي مرت على مـوقف فما أكثـر ا
الـــبـــغـــداديـــ في واقـــعـــنـــا احلـــاضـــر
ــعــاصــر ولم يــطــلــقــوا لــهــا مــثًال أو وا
يـضـربـوا إذن! إلى مـاذا يـحـتـاج ضرب

ثل اجلديد?. ا
هـل يـحــتــاج إلى أولــئـك الـنــاس? وتــلك
ـة)? أجزم أن ـهن الـقـد (احملـالت)? و(ا
األمـثال اجلديدة حتتاج إلى كل ذلك إلى
تــلك الـروح الـتي كــانت تـسـكن األجـواء
إلـى الــقـــيم الــتـي كــانـت ســائـــدة وعــلى
رأسـها احلـياء الذي كـان يختـصر بكـلمة
ـــقـــاهي إلى (عـــيـب) إلى اجملـــالـس وا
ــسـؤولـيــة الـتي كــان يـشـعــر بـهـا روح ا

اجلميع. مالذي تبقى منها اليوم?.
ـقـابل فـإن تـوقف اجملـتمع فـي اجلانب ا
الــبـغــدادي عن إطالق األمـثــال الـعــامـيـة
ـة في اجلــديـدة وضـرب األمــثـال الــقـد
ـنعه من ـواقف الـتي تـعرض لـهـا لم  ا
إطالق كــنــايــات جــديـدة وبــاعــتــبـار أن
الـكــنـايـة تـعـكس مـزاج اجملـتـمع فـيـبـدو
واضـحــًا -عـنـد حـصـر بـعض الـكـنـايـات
ـتـاحـة - أنـهـا عـكـست ثـقـافة اجلـديـدة ا
ـــكـــر واحلـــيـــلــة ســـائـــدة تـــدور بــ ا
والـسخـرية السـياسـية والنـقد الـسلبي
والـعجب من سـرعة تـبدل األحوال!. ومن
ــثــال ال هــذه الــكـــنــايــات عــلى ســبــيل ا
احلــصــر: (حـديــقـة زاحف  ?!!56َكــَلك

ثكِيل).
ـن ال شغل له وال فـاحلـديـقـة: هو وصف 
ن فيهم عـمل. وهو حال أغلب الـشباب 
اخلـريـجون في اجلـامـعات وقـد يوصف

به من لم يكن له زوجة وال ولد!.
ـتــطــفل عـلـى الـنــسـاء. والــزاحف: هــو ا

ويـــروون في تـــفـــســيـــر هـــذه الــكـــنـــايــة
األعاجيب!.

ـتـصف بــالـنـصب ـتـهـم أو ا و :56هــو ا
واإلحتيال!.

ًا والـكلك: كناية (عـراقية) مستـعملة قد
فقد قالوا للتعبير عن الذكي اللبق: (يعبُّر
َكـَلَكات) قال الـشاجلي: (وهي من كنايات
ـالح في القـسم الشمـالي من العراق ا
الحة بالكلك) ويكني بها ن يتعاطى ا
الـبـغـداديـون الـيـوم عن: الـبـلـيـد الـفارغ
ـفـردة عـد الــقـيـمـة وال يـعـرف مـعـنى ا

احلقيقي إال القليل من جيل األمس.
والـثــكـيل: كـنـايـة (بـغــداديـة) مـسـتـعـمـلـة
ـًا فـقد قـالـوا للـتـعـبيـر لـلـتعـبـير عن قـد
الــعـاقل الـرزيـن: (ثـكـيل) قــال الـشـاجلي:
(والــبـغــداديـون يــسـمــون الـوقــار: ثـكل)
ويـكني بها البغداديون اليوم عن: الغني
ـتنفذ كـما ال تزال الكـناية مسـتعملة أو ا
أيـــضـــًا لــلـــتـــعــبـــيـــر عن حـــسن الـــعــقل

ورجاحته.
lł«d  ¡UM² «

ـــاذا زاد الــــســـؤال الـــثـــالـث واألخـــيـــر: 
االهــتـمـام بـإعـادة نـشــر واقـتـنـاء مـراجع
الــتـراث الــبـغــدادي الـقـد ونــدر تـدوين
ونـــشــــر الـــتـــراث الـــبــــغـــدادي احلـــديث
ـــكن اجلــواب عــلى ــا  ـــعــاصــر?.ر وا
الــشق األول من هـذا الــسـؤال بـبــسـاطـة
فـاإلنـسـان -أي إنـسـان - حـيـنـمـا ال يـجد
في احلـاضـر مـا يـسـره ويـبـهـجه يـتـجه
ــا فــيه ــاضي وكل مــاضٍ  دومــاً إلـى ا
حــاضـرنــا احلـالي الـذي ال يــراه الـكــثـيـر
جـميًال سـيكـون جمـيًال في نظـر أجيـالنا
الالحـقة التي سـتجد في حـاضرها آنذاك
الـكثير من الـقيود واألثقال فـتحتاج على
ـــاضي لــتــتـــجــاوزه وهــذا جـــرعــة من ا
ا يسمى في علم بـاختصار جزء يسـير 

صطلح (النوستاجليا). النفس 
ــكن تـفــسـيــر الـشــغف احلـالي نــعم ال 
(كـله) بالـتراث الـبغـدادي القـد على أنه
ـاضي من احلـاضـر لـكنه نـكـوص عـلى ا
يـشـكل أهم أسبـابه فـمن منـا ال يحن إلى
ـــوجه الــــقـــيـم إلى الــــبـــســــاطـــة إلـى ا
الـناصح إلى اإلنسـان الذي يحـبك بعيدًا
ــنـافع واإلســتـغالل إلى ـصـالح وا عـن ا
ن رحـلــوا من أهل وأســاتـذة ــاضــ  ا
وجــيـران وأصـحــاب?.أمـا نــدرة الـتـدوين
حــــول الــــتــــراث الــــبــــغــــدادي احلــــديث
ـعـاصـر فـتـحـتـاج إلى وقـفـة بـالـفـعل وا
ــعــنــيـون وقــد انــتــبه لــهــا اســاتـذتــنــا ا
بـالتراث البغدادي وهي أسباب كثيرة ال
أود اخلوض فيها سوى سبب واحد: هو

يـــطـــلق صـــرخــة أخـــرى قـــائالً: (والــذي
دفـعــني الى ان انـكب عـلى تـسـجـيل تـلك
الـصـور احلـية مـن مجـتـمـعنـا الـبـغدادي
هــو خــوفي مـن انــدراسـهــا حــيـث بـدأت
بــواكـــيــر ذلك جــلــيـــة واضــحــة بــهــجــر
احملـالت األصلـيـة واالنتـقـال الى مـناطق
اإلســكـان احلــديـثـة وبــهـذا فــقـدنــا ركـنـا
أسـاسيـا وهو "رابطـة احمللـة" التي تربط
ابـنـاءهـا ببـعـضهم. كـمـا ان غزو االدوات
ـبردة الـكـهـربائـيـة البـيـوت كـالثالجـة وا
والـغسالة أبعدت عن اذهان الكثيرين من
أبـــنـــاء بــغـــداد "ســـلــة حـــفظ الـــعـــشــاء"
ـطرز بـالـنـمنم و"الـتـنـكة" بـغـطـاء فمـهـا ا
ــلـــون وجــعــلــتــهـم يــتــنــاســون "احلب ا
والــبــواكــة وهـي الــنــاكــوط" والــسـرداب

"ببادكيراته" البديعة).
وصـــرخــة أخــرى أطـــلــقــهـــا األســتــاذان
ـرحومان والباحثان الكبيران كوركيس ا
عـواد وعبـد احلمـيد الـعلـوجي في العام
- 1962مـــضى عــلــيـــهــا الى الــيــوم 60
عـامـاً- وحتـديـدًا في ص 5-4مـن مـقـدمة
راجع الـبـغـدادية) طـالـبـا فيه (جـمـهـرة ا
بـتـنـسـيق بـبـلـوغـرافـيـا -مـراجع- بـغداد
ألنه "سـيـكـون ذا نـتـائـج عـلـمـيـة خـطـيرة
".وال شك أن الـــنــتــائج لـــدى الــبــاحـــثــ
الـعـلـمـيـة مـعـروفـة ولـكنـي وقفـت طويًال
أتــأمل مــعــنى صــفـة "خــطــيـرة" الــتي لم
رحـومان وهي يـصـرح بهـا األستـاذان ا
مــفـردة لم يـضـعـاهــا عـبـثـًا من بـ آالف
ـتاحة فما قادني ذلك ـفردات العربية ا ا
الــتــأمل ســوى إلى نــتـيــجــة واحـدة -إن
صـحت- وهي التـهم أهل بغـداد وحدهم
ـا تهم أهل العراق والعا العربي وإ
واإلسـالمي على اعـتبـار أن بغـداد كانت
ذات يــوم دار اخلالفـة وقـبــلـة الـعــلـمـاء
وملمهة الشعراء والفنان وكل من تميز
بـــعــقل أو صـــنــعـــة أو إبــداع أال وهي
الـهـويــة!.الـهـويـة الـتي تـعـطي انـطـبـاعـًا
لألجـيال عن طـبيعـة حيـاة أسالفهم وما
قـــدمــوه لـــهم من أرث مـــادي ومــعـــنــوي
عــظـيم واآلثـار الـتي تـتــرتب عـلـيـهم من
جــراء ذلك كـالــفـخــر واإلعـتــزاز والـدفـاع
ـستميت عن الثقافـة ويحدد اهتمامهم ا
بـها -الهوية- اسـتمرار دورهم وعطائهم
في احلياة وعدم تغيرهم نتيجة أي قوة
فــكـريــة أو عـلــمـويــة أو حـتى عــسـكــريـة
غــاشـمــة جـبــارة فـمــا عـلـيــهم سـوى أن
يـسـتـمـسـكـوا بـهـذا اإلرث فـهـو قـلـعتـهم
وربــاطـهـم ورسـالــتـهم إلى الــعـالم عــبـر
األجـيال ومثل هذا يستحق ان يقال عنه

"خطير".

أن الــبـاحث الـبــغـدادي الـيــوم يـدور بـ
مـطـرقـة تدبـيـر الـقوت الـيـومي وسـندان
غالء تـكاليف الطباعـة والنشر والتوزيع

فمن ينجده وينتشله ويدعمه?
كــذلك أردد صـدى دعـوات لـإلنـتـبـاه إلى
تــدوين تـاريخ بــغـداد عــلـهــا جتـد آذانـا
مــصــغــيــة وقــلــوبــًا واعــيــة ونــفــوســًا
سـاعية!.فمنـذ الستينات إلى الـتسعينات
ـــبــثـــوثــة في وصـــرخــات بـــاحــثــيـــنــا ا
مـراجعـهم تسـتصرخ فـينـا أهمـية تدوين
الـــتــراث الــبــغـــدادي خــشــيــة عـــلــيه من
الــضــيــاع واســـتــنــهــاضــًا لــلــهــمــة في
احملـافظـة على الـهوية الـثقـافيـة لألجيال
اجلـديدة ولـفت انـتبـاههـا إلى ما تـتمـيز
به جـذورها من اصالة وحياتها من قيم
وجتاربها من معنى.ومن هذه الصرخات
مـا قاله شيخنـا جالل احلنفي رحمه الله
تــعـالى مــقـدمــة مـعـجـم الـلـغــة الـعــامـيـة
الــبــغـــداديــة وهــو يــتــأسف عــلى فــوات
الـفرصـة في نقل بـعض تراث أهـل بغداد
الـلغوي: (ولقد كانت نفسي تتوق الى رد
الـتعـابيـر احمللـية الى بـيئـاتهـا اخلاصـة
في الـبـلـد كأن أشـيـر الى أن هـذه اللـفـظة
مــثال من ألــفـاظ أهل  »الــفـضـل  «وتــلك
من ألفاظ أهل  »باب الشيخ  «وغير ذلك
مـن احملالت واألحـيــاء فـأوضــح ضـروب
اخلالف الـلفـظي ب الـرصافـة والكرخ ..
ولـكن النـاس في زمانـنا قـد اشتـبكوا في
احملـالت والتحمت بهـم الصالت ال سيما
وان بــغـداد قـد اتـســعت اتـسـاعــًا كـبـيـرًا
هـا تغـيرًا ظاهرًا اذ هدمت وتـغيرت معـا
أحـيـاء وأنـشئـت أحيـاء وخـرجت الـناس
الـى ما وراء سـورها الـقــد فلم يـعد من
المح في لهجات األمـر اله تبـ هذه ا
الـقـوم .. ولـعــلـه لــو أن مـؤلـفـاً شـاء قـبل
عـصـر أو أكـثـر أن يـثـبت هـذه الـلـهـجـات
ــتـفـاوتـة بـ أبــنـاء احملالت واألحـيـاء ا
الــبـغــداديـة لــكـان ذلك مــتـهــيـئــًا له عـلى
الـوجه األكـمل). ومع ذلك يـعتـذر شـيخـنا
جـالل احلــنـــفي رحـــمـه الــلـه تــعـــالى أن
تـأليف معـجمه العـامي ال يراد منه دعوة
إلى الـعامية بل يـستعيـذ بالله تعالى من
ذلـك! ويؤكـد أنه يرى (أن فـريقـًا من هذه
األلـفاظ سـينـقرض ويـزول فيـكون وروده
ـوذجــاً لـلــهــجـة الــعـامــيـة ــعــجم  في ا
الـقائمـة اليوم في بـغداد وان فريـقاً آخر
سـُيــَحـرَّف وُيـمـسـخ فـيـكـون إثـبـاته هـنـا
مـنـبـهًا عـلى أصـول تـلك األلفـاظ احملـرفة
ـرحـوم األسـتـاذ ـمــسـوخـة).وانـضم ا وا
عـــزيـــز احلــــجـــيـــة في كـــتــــابه الـــبـــديع
(بـغـداديـات) إلى شـيـخـنـا احلـنـفـي وهو

—bOŠ wKŽ dLŽ
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 شـركـات الـسالح تـقـيم مـعـارض في مـخـتـلف دول الـعـالم لـتـسـويق مـنـتـوجـاتـهـا
دمـر عـلى البـشـريـة االانهـا تـسر ـنتـوجـات وتأثـيـرهـا ا بـالـرغم من بـشاعـة تـلك ا
تـعطـش للـدماء وجـني االموال ولكـن يصعب عـلى هؤالء مـعرفة جتار احلـروب ا
مدى فاعليتـها وتأثير تدميرها اال بعد استخدامها لهذانرى انهم يقيمون اعراس
دم في كـثيـر مـن بقـاع الـعـالم الخـتـبـار مـنـتـوجـاتـهم مـثـلـمـا كـان الـعـراق سـاحة
جتـارب واختـبـارات لالسـلـحـة االمريـكـيـةالـفـتاكـة الـتي اسـتـخـدمـتهـا عـنـد غـزوها
ـنـضب والـقـنـبـلـة الـفـراغـيـة الى االسـلـحـة االخـرى لـلـعـراق بـدأً مـن الـيـورانـيـوم ا
احملرمـة دوليـاً ومعـروف اناصحـاب تلك الـشركـات هم من يهـيمـنون عـلى القرار
ثال (بـروس جاكسون) مدير السياسي سـواء في امريكا او اوربا وعـلى سبيل ا
قرب من شركةلوكهـيد مارتن االمريكية اخملتصة بصناعة االسلحة والطائرات وا
ـقرب ايـضاًمن كونـدليزا ديك تشـيني الـذي كان نائـباً للـرئيس االمـريكي بوش وا
رايس مـسـتـشــارة االمن الـقـومي حــيـنـذاك وهم من قــام بـهـنـدســة قـانـون حتـريـر
الـعـراق وكـلـفوا كـولن بـاول لـيـكـذب في مـجـلس االمـنـبخـصـوص خـطـورة اسـلـحة
ـزيـد من الـدمـار الـشـامل الـعـراقـيـة لـيــتـسـنى اعالن احلـرب عـلى الـعـراق وبـيع ا
ن اجل اختبار مدى فاعـلية تلك االسلحة ـنطقة ومن جهة اخـر االسلحة لدول ا
بـعـد اشـعـال احلـرب دون مـسـوغ قـانـوني لـقـيـاس مـدى تـأثـيـر قـوتـهـا الـتـدمـيـريـة
ثابة لغرض تسويـقها بأسعارخـيالية كمـا اشرنا .. واليوم احلرب في اوكـرانيا 
عرفـة مدى قـدرة وفاعـلية االسـلحـة التي بدت تـتدفق عـليـها من كل حدب ساحـة 
ـلـفت لـلـنظـر عـنـدمـا اشـتـدت االزمـة االوكرانـيـة وبـشـر الـرئـيس بـايدن وا وصـوب
بتـاريخ حدوثـها لم نـرى سخاء اوربي كـما نـرى اليوم حـيث كثـير من الـدوالعلنت
ـانيـا وايـطـاليـا وفـرنـسا عن تـبـرعاتـهـا بـاسلـحـة نـوعيـة كـأنه مـزاد دولي ومنـهـا ا
ريخ وعـطارد واجلميع يـريد اختبـاراسلحته على االرض وفنلنـدا وكندا وزحل وا
االوكرانـية لـكي يـقال ان تـلك االسـلحـة غـيرت مـوازين الـقوى او أخـرت االحتالل
الروسـي من اجل تـسـويـقهـا لـلـعـالم فـيـاحلـروب الـقـادمـة الـتي تـصـنـعـهـا امـريـكا
ـعـني ان هـذا الـسـخي في تـدفق االسـلـحـة احد وحـلـفـائـهـا السـبـاب معـروفـة .. 
نـتـوجات من االسـلـحة اغراضـه تصب في خـانـةاحلمـلـة الـدعائـيـة لتـسـويق تلـك ا
عـلى حـسـاب دمـاء الـشـعـوب االمـنة من اجـل معـرفـة من هي االكـثـر فـتـكـاً لـتـكون
ا يعني ان االكثر مبيـعاًفي اسواق النخاسة بعدما مـاتت النخوة واالنسانية .. 
ســاحـــات احلــروب ســواء فـي مــخـــتــلف بـــقــاء الـــعــالم او في
اوكـرانـيا لـيـست االفرصـة الخـتبـار االسلـحـة التي تـنـتجـها
شـركـات جتــارة احلـروب من غـيــر وازع ضـمـيــر لـتـحـريك
االســــواق الــــراكـــــدة بــــعـــــد جــــائــــحـــــة كــــرونـــــا من اجل

بيعات على حساب دماء الشعوب االمنة . زيادةا
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كن ـكن جتنـبـها تـمامـاً ولـكن  الـتي ال    حب الـتمـلك يـعد أحـد الـغرائـز الـطبـيعـيـة البـشـرية
تنـظـيـمـهـا لـلفـائـدة الـعـامـة وفق الشـرائع الـسـمـاويـة والـقوانـ الـوضـعـيـة والعـادات والـتـقـالـيد
ال وجمع فهو يعبّر عن رغبـة اإلنسان في كنز ا االجتماعية. االكـتناز قد يبدو مصـطلحاً غريبـاً
البس مـثل احلـلي وا ـدة طـويلـة احلـاجيـات واألدوات اخملـتـلـفـة واسـتـعـمـالهـا واالحـتـفـاظ بـهـا
وفي كل بـيت سوف تـتراكم هـذه األشيـاء وتزداد ـنزلـية وغـيرهـا ـواد الـغذائـية وا واألجـهزة وا
نتـيجة انـتهـاء عمـرها االفـتراضي أو انـتفاء رغم أنـها لم تعـد قيـد االستـعمـال عـند مـرور الوقت
ـنـزل ومن ثم تـصـبح عـمـلـية وقـد تـشـغل األشـيـاء الـزائـدة مـكـانـاً واسـعـاً في ا احلـاجـة إلـيـهـا
رأة  تـقوم عـادة بإدارة بـيتـها وجتـميـله وفي كل موسم تـقوم الـتخـلص منـها لـيست سـهلـة!   ا
وتقـدير احلـاجة إلى إضافـة أشيـاء جديدة أو نـزل ومساحـاته أغلب النـساء بـتنـظيم فضـاءات ا

ة التخلص من أشياء قد
وضـرورة وضع الـشيء في ـكــان ـســاحـة وضـيق ا وهي مــعـادلـة مـتــوازنـة بـحـكم مــحـدوديـة ا
وفي حلـظة شرائـها تكون رأة وزينـتها موضعه الـصحيح.احلـلي الذهبـية والفـضية تـمثل كنـز ا
لـكن الـزمـن يـغـيـر من قـيـمـة األشــيـاء الـثـمـيـنـة تـتـزين وتـتـبــاهى بـهـا ـرأة في قـمـة سـعـادتــهـا ا
راجـعة حلـيهـا ب مدة ـرأة  فتـقوم ا وقـد يتـحول الكـنز إلى عبء ثـقيل بـعد سـنوات ومـكانتـها
البس مادة مستهلكة وبيع بعضهـا أو استبدالها بأشياء أكثر قيمة وأهمية واستعماالً.ا وأخرى
البس بـالغـة في شراء ا ومن العـادات السـيئـة لدى بـعض الـنسـاء ا ومـتغـيرة حـسب الفـصـول

و وملء خزاناتها دون استعمالها
ن يحتاج إليها أو ستعملة التي ال نرغب في ارتدائـها ومنحها  البس ا فيد حتـديد ا لعل من ا

إتالفها لكي ال تظل متراكمة زائدة ال فائدة منها 
البس الطـفل الـصـغيـر الـتي جتـاوزها في وفي مـا يـخص مالبس األطفـال فـيـمكن االحـتـفـاظ 
قـبل أو أحد أقربـائه أو جيـرانه. األفرشـة واألغطيـة والسـتائر الـعمـر لكي يسـتخـدمهـا شقيـقه ا
ـواد الغـذائـية بـالـغة فـي شرائـهـا أو تكـديـسهـا. ا وعـدم ا يـفـترض جتـديـدها حـسب كل مـوسم
فـهي سريـعة ـنزل دة شـهر أو أقل وعـدم تكـديس كمـيات كـبيـرة منـها في ا يـفتـرض أن تخـزن 
وتفريغ اجملـمدة والثالجة وتنـظيفهما في صـنعة الـتلف ويفترض تـناول األغذية الطـازجة غير ا

فترات منتظمة
ـعروفة. األجهزة حسب الشروط الـصحية ا  والـتخلص من األغذيـة واألدوية منتـهية الصالحيـة
نزل عن الثالجة كن االستغناء في ا الكهربائـية سهلت احلياة واختصرت الوقت واجلهد وال 
وعـند عـطل أحـد هذه األجـهـزة يفـترض ـدفـأة والغـسـالة واخلالطـة وغيـرهـا الكـثـير والطـباخ وا

و دة طويلة تصليحه فوراً وعدم تركه عاطالً في اخملزن
في حـالة اسـتهالك  جـهاز مـع التـخلص مـنه بطـريقـة صحـيحـة.عنـد اجناز الـبنـاء واإلنشاء و
يـفـترض ـوقع عـادة ـنزل تـظل كـمـيـات من مـواد الـبـنـاء واألصبـاغ مـتـروكـة في ا الـتـرمـيم في ا
واد الزائدة. ـكان مباشرة من ا وتنظيف ا نزل جمعها وإرسـالها إلى أماكن الطمر بعـيداً عن ا
ـستهلكـات ويستحسن نـاسب لتكديس ا كان ا  سـطح الدار أو بيت الدرج( الـبيتونة) لـيست ا
كن استخدامها عند همة فقط التي  أن يكون في كل منزل مـخزن صغير لالحتفاظ باألشياء ا
ومـقراً ويـنـبغي أن ال يـتحـول اخملـزن إلى مكب نـفـايات ومـواد مسـتـهلـكة ـستـقبل احلاجـة في ا

للقوارض واحلشرات
نزل وعدم اكتـناز أشياء ال فائدة هم مراعاة شـروط التنظيم والـنظافة في كل زاويـة من ا فمن ا
مـنهـا وال قيـمة لـها والـتي قد تكـون في حلظـة خطـأ أو إهمـال وقوداً حلـريق يجـتاح البـيت كله!
وجتنب سلوك االكـتناز غير الوالـدان عليهـما تقد صورة الـقدوة ألبنائـهما في التـنظيم العطـاء

فيد والتخزين الضار. ا

بغداد
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.. ولـد االمــام مـوسـى بن جـعــفـر سالم
الــله عــلـيــة في مــنــطـقــة االبــواء وهـو
ـديـنـة .. وقـيل في مـوضع بـ مـكـة وا
ــنــورة يــوم االحـد ــديــنــة ا يــثــرب بــا

السابع من صفر عام  128هجرية 
.. والــده : االمــام جـعــفــر الــصـادق بن
محمد الباقر سالم الله عليهما .. وامه
حــمــيــدة بــنت صــاعــد االنــدلــســيـة ...
وعـاش وبــقي مالزمـا لــوالـده عـشـرون
عــامـا مــنـهــا خـمـس سـنــوات من حـكم
االموي نهل خاللها منه علوم ال بيت
الـنـبوة واصـول الـدين واحلـكـمـة التي
اهـلـته لـتـولي االمـامـة بـعـد اسـتـشـهاد
اباه االمام جـعفـر الصادق وعـاش بعد
ابيه خـمـسة وثالثـ عامـا تـقريـبا هي

فترة امامته .
.. كـنيـته : ابـو احلـسن  وابـو ابـراهيم

وابو اسماعيل 
.. الـقــابه : الـصــابـر والـزاهــر والـعـبـد
الـــصــالـح والــســـيــد والـــوفي واالمــ
والكاظم وبـاب احلوائج وهو اشـهرها
ذيـوعـا وانتـشـارا بـ الـعـام واخلاص
..حـيث ذكــر انه مـا قــصـده مـكـروب او
حـزين اال فـرج اللـه اآلمه واحـزانه وما
ــقـدس اال اســتـجــار احـد بــضــريـحه ا

وقضيت حوائجه 
.. صالته : روي ان االمـام كــان يـصـلي
نـوافل اللـيل ويـصـلهـا بـصالة الـصبح
ثم يعقب حتى تطلع الشمس ويخر لله

ســاجــدا فال يــرفـع رأسه الــشــريف من
الـسجـود حـتى يـقـرب زوال الـشمس ..
ـأثـور  "الـهي ..عـظم ويـدعـو بـدعــائه ا
الـذنب من عـبـدك فـلـيـحـسن الـعـفـو من
عـنـدك .." ويـبكـي من خـشيـه اللـه حتى
تـبلل حلـيـته بـالدمـوع ... وكـان احسن
الناس صوتـا بالقـرأن الكر وكان اذا
قرأه يـحزن ويـبكي ويـبكي الـسامـعون
ـديـنـة زين لـتالوته وسـمــاه الـنـاس بـا
اجملـتـهــدين ... كـمـا كـان يــقـضي اكـثـر

ايامه صائما تقربا الى الله تعالى 
.. امــامــته : بــلــغت امــامــة مــوسى بن
جـعـفر بـعـد وفـاة الـيه الـصـادق خمس
نصور وثالثون سنة وهي بقية حكم ا
ــــهــــدي والــــهــــادي وحــــكم ابــــنـــــيه ا
واسـتـشـهــد بـعـد مـضي خـمس عـشـرة

سنة من حكم هارون الرشيد .
…d¼UÞ W¹—–

.. اوالده : اجنب االمــــــــام الــــــــذريــــــــة
الـطـاهــرة والـنـسل الـطــيب من الـبـنـ
والــبـــنــات كـــانــوا من خـــيــرة  ابـــنــاء
ـسلـمـ في ذلك الـوقت والـعـصر في ا
الـــتــقــوى والــصـالح والــزهــد والــورع
واالبـــتــعــاد عـن مــأثم احلــيـــاة ونــشــأ
الــكـثــيـرون مــنـهم بــتـوجــيه من االمـام
نــشـأة ديــنــيـة كــامـلــة حـيـث سـكب في
ـان بالـله ـثل الـعـلـيـا واال نـفـوسـهم ا
الى ان ورثوا الـفـضل والشـرف واجملد
حتى قـيل في حقهـم " ان لكل واحد من

اوالد ابي احلــسـن مــوسى بن جــعــفــر
فضال مشهودا "...

وقد اختـلف النسـابون ورواة األثر في
عـددهم حيـث ذكر بـعـضـهم انـهم ثالثة
وثالثـــــون  16مـن الـــــذكـــــور و 17من
االناث  واخر ذكر انهم سبعة وثالثون
 18من الــذكـور و 19من االنــاث واخـر
قـال انـهم اربـعون  18من الـذكور و22
من االنــاث ..ونـــســاب اخــر ذكــر انــهم
ســتـون  23من الــذكـور  37من االنـاث
...واسـمـاء الذكـور كـمـا ذكـرهم الـشيخ
بــاقـر شــريف الـقــرشي رحــمه الـله في
اجلـزء الـثـاني من مـؤلـفه حـيـاة االمـام
مـوسى بن جعـفـر .. دراسـة وحتـليل ..
هم .. االمــام عـلي الــرضـا واسـمــاعـيل
وجـــعــفــر وهــارون وحـــمــزة ومــحــمــد
واحــمـد والــقـاسم وعــبـاس وابــراهـيم
واحلـــسـن وعـــبــد الـــلـه االكـــبـــر وزيــد
وحــسـ والـفــضل وســلـيـمــان وسـالم
وسعـيد وعقـيل وابراهـيم االكبـر وعبد

الله ...
واما اشـهـر اسمـاء بـناته فـهن قـسيـمة
ولـــبــابــة وام جــعــفــر وامــامــة وكــلــثم
وبريهـة وام القاسم ومـحمودة وامـينة
الكـبرى وعـلـية وزيـنب ورقيـة وحسـنة
وعائـشـة وام سلـمـة واسمـاء وام فروة
وامــنــة وام ابــيــهــا وحــلــيــمــة ورمــلـة
ومـيـمـونـة وامـيـنـة الـصـغـرى واسـماء
الكبرى وزينب الكبرى وفاطمة الكبرى
وفاطمة وام كـلثوم  الكـبرى وام كلثوم
الوسطى وام كلثوم الصغرى وخديجة

الكبرى وخديجة 
.. كرمه وسـخاءه : اجـمع كتـاب السـير
ان االمـام مـوسى بن جـعـفـر اعـبـد اهل
زمـــانه واعـــلـــمـــهـم واســـخـــاهم كـــفـــا
دينة واكرمهم نفسا وكان يتفقد اهل ا
ويحمل الـيهم الدراهم والـدنانير والى

بـيـوتـهم الـنـفـقـات وال يـعـلـمـون من اي
جـهة وصـلـهم ذلك ومـا علـمـوا بذلك اال
بـعــد اسـتــشـهـاده .. وكــان ان بـلـغه ان
رجال يــؤذيه يـبـعث الــيه بـصــرة فـيـهـا
الف دينار .. وكان يصر الصرر  مائتي
وثالثمائة واربعمائة دينار ثم يقسمها
ديـنة ..ويذكـرون ان االنسان ب اهل ا
اذا جـاءته صرة مـوسى بن جـعـفـر فـقد

استغنى  
.. هــارون الــرشـــيــد واالمــام الــكــاظم :
اشـتـد حقـد اخلـلـيفـة الـعـبـاسي هارون
الـرشـيـد عـلى االمـام مـوسى بن جـعـفـر
ـتـعـددة الـتي وصـلت اثـر الـوشـايـات ا
الـيه عن جـمع االمـام االمـوال والسالح
الســتــخــدامــهــا ضــد خالفــته ونــتــائج
ناظرة الـكبيرة الـتي جرت بينه وب ا
االمـام الذي افـحم هـارون بـاحـقـية اهل
البيـت باخلالفة والـوالية وبـأنهم اقرب
الى النـبي من بني الـعباس مـستـشهدا
ــة " والـذيـن امـنــوا ولم بــاآليــة الــكــر
يـهاجـروا مـا لـكم من واليـتهم من شيء
حــتـى يــهــاجــروا " قـــائال له " ان عــمي
ـطــلب لم يــهــاجـر الــعــبـاس بن عــبــد ا
ولــهــذا لم يــثــبت لـه واليــة " ...كــمـا ان
الــذي اغـــضب هــارون اكـــثــر وازاد في
حـــقــده انه عــنــدمــا جــاء لــزيــارة قــبــر
ـنـورة تـقـدم الى ـديـنـة ا الـرسـول في ا
الـقــبـر الـشـريف ومــعه االمـام والـنـاس
وقــال "الــسالم عــلــيك يــارسـول الــله ..
الـــسالم عـــلــيـك يــابن عـم "  ومــد بـــهــا
صـوته مفـتـخـرا بذلك عـلى غـيـره وكان
يـريـد بيـان مـكـانـته من الـرسـول االكرم
وتــثـبــيت مـوقع خالفــته بــانه حـيــنـمـا
يـــكــــون ابن عم الـــرســــول فـــانه االحق
بـاخلالفة من بـعـده وانه لم يـغـتصـبـها
من احــد ...وهـنــا تـقــدم االمـام الــكـاظم
فــقــال .. "الـسالم عــلــيك يــارســول الـله

...عـزم بعـدهـا عـلى حـبس االمـام حتى
قـيده بـعـد تـلك الـواقعـة وأمـر بـحـبسه
في سجن الـبصـرة اوال عند عـيسى بن
ـنـصـور .. سـنـوات الـسـجن : جـعـفـر ا
تنـقل االمام مـوسى بن جعـفر بـ قعر
ــطــامــيــر ســنـوات الــســجــون وظــلم ا
ـــهــدي والــهــادي طـــويــلــة مـن عــهــد ا

..السالم عليك يا ابه "
فـــتــغــيــر وجه هـــارون وظــهــر الــغــيظ
والــغـضب عــلــيه حـتى عــزم عــلى قـتل
موسى بن جـعفـر النه ظن االمر حتـديا
له وانه يـريد ان يـواجـهه وان يـقول له
بــــانـك  اذا كــــنت تـــــدعي هـــــذا االمــــر
بـالـقـرابـة فـانـا احق به مـنك الني ابـنه

مـشـيـمــنـة ورحم ; ويـا مـخـلص الـروح
من بـ االحـشـاء واالمـعـاء ; خـلصـني

من يد هارون "
حـتى اوعـز هـارون الى الـسـنـدي بقـتل
االمـــام وارسل الــيـه رطــبـــا وضع فــيه
ســمــا فـاتــكــا وامـره ان يــقــدمه لالمـام
ويجـبره عـلى ان يتـناول مـنه  ... فاكل
منه عشر رطـبات ..فقـال له السندي زد
على ذلك ..فرمقه االمـام بطرفه قائال له
" حـسـبك ; قـد بـلـغت مـا حتـتـاج الـيه "
فــلـمـا تــنـاولـهـا تــسـمم بــدنه الـشـريف
واخـذ يــعـاني اآلمـا مـبــرحـة واوجـاعـا

قاسية واحاط به االسى واحلزن 
.. اسـتـشـهـاده : اسـتـمـر االمـام يـعـاني
من اوجــاع اثـار الــسم الــذي سـرى في
اوصـــالـه ايـــامـــا حـــتـى فـــاضت روحه
الـطاهـرة الى بـارئـها في يـوم اجلـمـعة
اخلــامس والــعــشـريـن من شــهـر رجب
عام  183للهـجرة وكان عـمره الشريف
يــوم وفـاته اربــعـا وخــمـســ سـنـة ...
ووضع عـــلى اجلــســـر بــبـــغــداد حــتى
ــشـــيـــعــون تالقـــفت جـــثــمـــانه اكـف ا
ـــؤمـــنــون واحملــبـــ حـــيث شـــيـــعه ا
ـكـانته لم تـشيـيـعا مـهـيبـا يـليق به و
تـشهـد له بـغداد مـثـيال .. ودفن جـسده
الطـاهر في مـدافن قريش في بـغداد ...
الــسـالم عـــلـــيك يـــاســـيـــدي ...يـــابــاب
احلوائج ونـحن نـستـحـضر ونـستـذكر
ذكرى يوم استشـهادك الذي مضيت به
الى ربك الواحـد االحد شـهيـدا سعـيدا
بـــعـــد ان رفـــعت رايـــة احلق وهـــتـــفت
ـسلم بالعدل واردت اخلـير جلميع ا
.. فــاصـــبح ضــريــحك مـــوئال جلــمــيع
محـبيك ومـنارا يـهتـدي اليه الـطالـبون
...فـسالم عــلـيك يـابن رســول الـله يـوم
ولــدت . . ويــوم اســتــشــهــدت ...ويـوم

تبعث حيا

وهــارون وقـيـل انـهــا بــلـغت  14عــامـا
ويذهب اخـرون انـها  16عامـا ابـتدأت
من سجن الـفضل بن الـربيع  والـفضل
ابن يحيى البرمكي الى سجن احملبس
ـسـيب الـواقع في باب ـعروف بـدار ا ا
الكوفـة احد االبواب االربـعة الرئـيسية
ـــديـــنـــة بــغـــدادالـــذي تـــقـــول بـــعض
الـروايـات انه اسـتــشـهـد بـداخـله... ثم
وضع بــــعـــــد ذلك بــــ نـــــزالء ســــجن
الـقـنطـرة الـرهـيب الـذي كـانت تـمارس
فــيه اسـالـيـب الـتـعــذيب بـشــكل يـفـوق
الـــعـــقل والــوصـف لــيـــســـمع اصــوات
عـذب ويـرى اثار االلم على وصراخ ا
وجوهم .   فكان االمـام يتألم من عذاب
ا يتعذب على نفسه .. عذب اكثر  ا
ثم ارسل الى سـجن الفـضب بن يـحيى
بن خــالــد والى ســجـن اخــر غــيـره . ..
ـتنـعـون عن تنـفيـذ امر وكلـهم كـانوا 
ـا يرون عـليه من الرشـيد بـقـتل االمام 
اثار الـزهد والـورع والعـبادة والـتقوى

...
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حتى ارسل االمـام الى سـجن الـطاغـية
الـسـنــدي بن شـاهك وامـره بــتـضـيـيق
اخلــنــاق عــلــيه وان يـقــيــده بــاحلــديـد
ويــقــفل عــلــيه بــاب الـســجن وال يــدعه
يخرج اال للوضوء ..فامعن هذا اجلالد
في تـــعـــذيـب االمــام وايـــقـــاع االذى به
حـــتى ضـــاقت به الـــدنــيـــا  وجــزع من
عذابات السجون الرهيبة  ...داعيا ربه
فـي صالتـه ان يــــخــــلــــصـه من ســــجن
هـارون قــائال " يــاسـيــدي .. جنـني من
ســـجن هـــارون وخـــلــصـــني مـن يــده ;
يامـخلص الـشجر مـن ب رمل وط ;
ويــا مــخـــلص الــنــار من بــ احلــديــد
واحلـجـر ; ويـا مــخـلص الـلـ من بـ
فـرث ودم  ; ويـامـخـلص الـولد مـن ب
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قـيم في دبي تـضـيفه قـناة ـعـماري والـرسام الـعـراقي ا ا
(الــشــرقــيـــة) مــســاء غــد االحــد ضــمن بــرنــامج(اطــراف
احلـديث)الـذي يعـده ويـقدمه االعـالمي مجـيـد السـامرائي

ويخرجه حيدر االنصاري.
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اخملــرج الـسـوري مــشـغـول بــاجنـاز فــيـلـمـه (ظـلي) الـذي
ـؤسـسـة الـعـامة لـلـسـيـنـمـا ضـمن مـشروع دعم تـنـتـجه  ا

سينما الشباب للعام 2022.
wł«—b « VŠU  bL×
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اضي كتبـة الوطنـية االحد ا الروائيـة االردنية ضيـفتهـا ا
لــلـحـديث عـن روايـتـهــا (اجـعل حلـيــاتك عـنــوانـاً) وقـدمت
الروائـية عنان مـحروس قراءة نـقدية لـلرواية وأدار احلفل

الشاعر شفيق العطاونة.
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ـتـواجـدة في بـيـتـهـا واأللـواح تـمـامـاً كـا
حـــــتى أن لــــون الــــطـــــائــــرة من اخلــــارج
يــتـنــاسق بـشــكل كــامل مع لـون مــنـزلــهـا
اخلــــارجي بـــحــــسب مــــوقع (تي ام زد).
وتـقـدم النـجـمـة لـضـيوفـهـا عـلى الـطـائرة
مــجــمــوعــة مــجــانــيــة من مالبـس الــنـوم
جـموعـتهـا(سكـمس) .وتعـتبر اخلاصـة 
طائرة النجمة الـبالغة من العمر  41عاماً
أطــــول طــــائـــرة
رجال أعمال في
الــــعــــالم حــــيث
تـــســتـــوعب 18
.وكـــانت راكـــبــــاً
أول رحــــــــــلـــــــــة
لـــكــــارداشـــيـــان
عـــــــــــلـى مــــــــــ
طــــــائــــــرتــــــهـــــا
اخلــــــاصــــــة من
لـوس أجنـلـوس
إلى مـيـالنـو في
إيــطــالــيــا وذلك
حلضور أسبوع

وضة ا

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - دفـــعت
جنـمـة تـلـفــزيـون الـواقع كـيم كـرداشـيـان
 150ألف دوالر ثـمن طـائــرة خـاصـة لـهـا
أطـلـقت عـلـيـها اسـم (كيـم إير).و أشـرفت
كرداشيان بنفسها على صناعة الطائرة;
ـــســاتــهـــا اخلــاصــة في حــيـث وضــعت 
التصـميم وجـعلتـها بالـلون البـيج بشكل
ــفــارش الـــداخــلــيـــة اجلــلــديــة كـــامل وا
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لـــلــــجـــزء الـــثــــالث من مــــســـلـــسل
?الـــلـــعـــبـــة.?وأطـــلت كــــســـاب من
كوالـيس التـصويـر وكتـبت معـلقة
عــلى صـورتــهـا( الــتــحـديــات لـسه
جـايه كــتـيــر الـلــعـبـة ٣ الــلـعب مع
الـكـبـار شـيـمـو).وكـانت كـسـاب قد.
ـمـثـلة نـشرت صـورة جـمـعـتـهـا بـا
صــــابــــريـن وعــــلّــــقـت عــــلــــيــــهــــا
بـقـولـهـا(احلـمـد لـله الـنـهـارده كـان
آخــر يــوم تـــصــويــر في مــســلــسل
?احلــلم .?ألـف مــبــروك لــكل فــريق
العمل وربـنا يكـلّل تعبكم بـالنجاح
).وأضــافـت: (مـبــســوطه إني كــنت
جــــزء من الــــعـــمـل ده الـــلـي ســـلط
الــضـوء عــلي إجنــازات الـدوله في
إصـالح الـعـشـوائـيــات والـتـخـلص
منـها ويارب يـا مصـر مليـون مكان
زي األسـمـرات واجلاللة والـعـلـم
اجلديدة والعـاصمة اإلدارية ولسه
ولسه حلـد ما تـخلـص اجلمـهورية

اجلديدة).

بيروت - الزمان
ــصــريــة ?مي نـــشــرت الــفــنـــانــة ا
كــــســـاب ?صــــورة جـــديــــدة عـــبـــر
حــــســـابــــهــــا اخلــــاص في مــــوقع
التواصل اإلجـتماعي روجـت فيها

{ بــــاريس  –وكـــاالت - كــــشــــفت
الــفــنــانــة الــكــولــومـبــيــة من اصل
تزوجة من العب لبنـاني شاكيرا ا
كـرة الــقـدم جــيـرارد بــيـكــيه ان مـا
يخـلق شـجـار بـيـنهـمـا هـو طـريـقة

تعاملهما مع الوقت.
شاكيرا البالغة من العمر 45 عاماً
ال تـتـعـامل مع الـوقت مـثـل زوجـها
بـيـكـيه الـبـالغ مـن الـعـمر 35 عـاماً

والذي يلعب في فريق كرة قدم. 
انـتـمـاء بــيـكـيـه الى فـريق ريـاضي
جــعـلـه يـعــتــاد عــلى جــدول صـارم
ـكن ان وهــو ال يـحب االنـتــظـار.و
نـقـول ان االغنـيـة االخيـرة لـلفـنـانة
(ال تـنتـظر)تنـطبـق افضل مـا يكون

تـتـخـذ بـعض الــقـرارت احلـكـيـمـة فى عـمـلك وحتـصل
على دعم من زمالئك.

qL(«

يـجـب أن حتـافظ عــلى صــحـتـك بـشــكل أفــضل. يـوم
السعد االربعاء.
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ـمــكن حتـقــيق مـكـاسـب مـاديـة جــيـدة إذا كـنت  من ا
تعمل فى مجال االستثمارات.

—u¦ «

تـاعب اجلسدية الـتى تتطلب منك  قد تشـعر ببعض ا
الذهاب إلى الطبيب.

»dIF «

 حـاول اغتـنام الـفـرصة. لـكن كن حـذرا ويقـظًا بـشأن
عالقتك بالشريك.
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أنت شخص متـفائل بطـبيعـتك وسوف تتـحسن بعض
توترة. عالقتك ا

”uI «

هـناك شـخص ثـالث مقـرب مـنك يحـاول اإليـقاع بـينك
وب الشريك .
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 كن مـنـفـتـحًـا عـلى مـصـارحـة مـقـرب مـنك واحلـديث
معهم بشفافية عن ما يزعجك .

Íb'«

ال تتـسرع فى ردود فعلك كي ال تواجه مشاكل داخل
اسرتك.

bÝô«

تـقبل اعـتـذار الشـريك.  أنت مـتقـدم فى عـملك بـشكل
جيد .رقم احلظ.2

Ë«b «

 ال تـعــتـمــد عـلى مــعـلــومـات حتـصـل عـلـيــهـا من دون
مواجهة مباشرة مع الشريك. 
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شـاكل  هـنـاك بـعض االشـخـاص يـحـاولـون إفـتـعـال ا
معك لذلك كن حذرا .

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الكلمات التي تقرأ وتكتب أفقيا

وعموديا في الوقت ذاته:
1- مدينة في فلسط

2- يرقد

3- نقيض ناجح

لمس 4- ناعم ا

ركز ـستقـبليـة اعلن ان ا رئيس مركـز حلول لـلدراسات ا
سارر يقيـم عصر الـيوم السـبت وبالشـراكة مع مجـلس ا
ـنـاقـشـة تـداعـيات الـرقـمي اعـمـال (ديـجـتـال بـغـداد -4) 
خــطــاب الـصــراع في وســائط الـتــواصل الــرقــمي والـتي

ركز ببغداد. ستعقد على قاعة ا

مـثـلة الـسـورية انـضـمت ألسرة ا
مسـلسل (جوقة عزيزة) الذي يتم
تـصــويـره حـالــيـاً فـي الـعــاصـمـة
قرر عرضه خالل دمـشق ومن ا

قبل. وسم الرمضاني ا ا

ــهــنــدسـ فـي احلــزب الـشــيــوعي مــســؤول اســاســيــة ا
ـثقـفـ في احلزب  في الـعـراقي الراحـل اقامت مـحـليـة ا
منـتدى بـيتـنـا الثـقافي بـبغـداد مجـلسـاً تأبـينـيا له الـثالثاء

اضي. ا

سـتقلـة لالبحاث مـدير الشرق االوسط رئيس اجملـموعة ا
وشـمـال افـريـقـيـا في مـؤسـسـة كـالـوب الـدولـيـة لـالبـحاث
اعـلن ان اجملــــــــموعـة تـقيم الـيـوم السـبت بـبغـداد ورشة
عــمل بـعـنــوان (الـتـغــيـر الـقــيـمي واالخالقـي في اجملـتـمع

العراقي). 
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الــفــنـان والــنــاقــد الـعــراقي تــضــيـفـه جـمــعــيــة الـفــنــانـ
التـشكـيلـي الـعراقيـ في الـساعة 11 من صـباح الـيوم
السـبت لتوقيع كـتابه (جواد سليم  –أجـنحة األثر) بحفل

ي  جواد الزيدي . يديره االكاد

شاكيرا

ـهـرجان مـحلـيـة ودولـية قـدمت في ا
من سوريا ومصر وتونس . 

وقــال رئــيس قــسم رعــايـة وتــنــمــيـة
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شــاركت كــلــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلــة
ــوصل فـي فــعـــالــيــات بــجـــامــعـــة ا
مهرجـان احلسيـني الصغـير الدولي
ـسـرح الــطـفل بـنـســخـته الـسـادسـة
الذي تخـتتم الـيوم السـبت فعـالياته
ــاضي بـــعــد انـــطالقــهـــا الــثالثـــاء ا
والـذي يـقـيـمـه قـسم رعـايـة وتـنـمـيـة
الــطـفــولــة في الـعــتـبــة احلـســيـنــيـة
بـحضـور جـماهـيـري وفني كـبـير من
داخل العراق وخارجه.حيث حضرت
نخبة من اساتذة وطلـبة الكلية حفل
االفتتاح  فضال على مشاركة الكلية
بــتــقــد عــرض مــســرحي بــعــنـوان
(هـدايـا الـعـيـد) تـألـيف الـكـاتب عـلي
جابر الطائي و اخراج الطالب مؤيد

محمد اسماعيل. 
شـاركـة تـأتي ضـمن عروض وهـذه ا

ـتـنـوعة  ـسـرحـيـة ا من الـعـروض ا
الـــتي تـــــــــــهــدف إلـى خــلـق بــيـــئــة
مالئــمــة لألطــفــال وإيــصــال رســائل

الـطــفــــولـة في الــعـتـبـة احلــسـيـنـيـة
مـحــمـد احلـسـنــاوي في تـصـريح إن
ـهـرجـان تــــــــضـمن مـشـاركـة عدد (ا

سرح) تربويـة وأخالقيـة من خالل ا
ــهــرجــان تــســتــمــر مــضــيــفــا أن (ا
فــعــالـيــاته خــمـســة أيـام وتــتــضـمن
عــروضـــــا مــســـرحـــيــة صـــبــاحـــيــة
ومـسـائيـة وورشـا فـنـيـة إضـافة إلى
فـقـرة احلـــكـواتي والـتي من شـأنـهـا
أن تـــرفـع مــــســــتـــوى الــــوعـي لـــدى

األطفال).
الى ذلك اقام قسم التربية الفنية في
كلـية الـفنون اجلـميـلة بـجامـعة بابل
مـعــرضـا مـشـتــركـا لـطـلــبـة الـدراسـة
ـسـائـيــة  بـعـنـوان( شـذر) افـتـتـحه ا
معاون العميـد للشؤون االدارية رعد
مطر الطـائي الذي اكد على (ضرورة
ــواهب وتـــشـــجــيـــعــهـــا عــلى دعـم ا
ــــعــــارض االبــــداع عــــبــــر اقــــامــــة ا

واالنشطة االخرى)
.ومن جانبه ب رئيس قـسم التربية

الفنـية طالب سلـطان احلمـيري وفقا
لــصــفــحــة الــكـلــيــة في (فــيــســبـوك)
ان(الـقـسم دأب عـلى اقـامـة االنـشـطة
اخملــتـلــفــة الـتي مـن شـأنــهـا اظــهـار
واهب وصـقلـها وفي هـذا السـياق ا
ـــعــرض العـــمــال طـــلــبــة اتـى هــذا ا
ـسائـيـة باشـراف اسـاتذة الدراسـة ا
مــادتي الــتــخــطــيـط  وااللــوان اثــيـر
صــــبــــاح وجالل رحــــيم حــــيث كـــان
ـي من قــــبل لــــلــــتــــوجــــــيه االكــــاد
االســاتــذة االثــر االبــرز في االعــمــال
ــعـروضــة وهـذا دلــيل عـلى ســرعـة ا
اســتـيـعــاب الـطـلــبـة وسـرعــة تـطـور

مهاراتهم.
ـــعـــرض حــول وكـــانـت مــواضـــيـع ا
(طبـيعـة صامـتة) وهـو مامـعتـمد في
ـية لـتـدريب الـطلـبة الدروس االكـاد

على التخطيط والتلوين.
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مـنذ صـغـره وهـو مـولع بـاألدب والفن  ,فـضال
عن ذلك فهـو يجـيد الـشعر الـعامي والـفصيح.
عـضـو احتـاد كـتـاب وكـاتب مـسـرحي  ونـاقـد ,
مـؤسس ورئيس مجـلس إدارة مؤسسة مصر ,
الــنـــيل والـــفــرات لــلـــنــشــر والـــتــوزيع 2017
مـسـتشـار إعالمي دولي 2019 دبـلـوم عام في
فــنــون وعــلــوم الــصــحــافـة 2019 بــجــهـوده
ــتــمــيــزة وبـــجــدارة فــائــقــة مــنح شــهــادات ا
دكــتــوراه فـــخــريــة من ( اجلــامـــعــة الــدولــيــة
لـــلــدراســـات والـــبــحـــوث بــاجلـــزائــر 2020-
الرابـطة اإلعالمية لإلبـداع والعلوم اإلنـسانية
ــيـة الـنـورس حملـبي الــسـيـنـمـا 2020- أكـاد
سـتقـبل الدولـية ـيـة ا ـسرح 2021- أكاد وا
ـسرح 2021- مـنـظـمـة أجـنـحة لـلـسـيـنـمـا وا
الـسالم بـكنـدا عام 2020- اجملـموعـة الـطبـية
ـنــتـدى الـدولي الـســوريـة بــسـوريـة 2020- ا
لإلبــــــداع واإلنــــــســــــانــــــيـــــة 2020- احتـــــاد
ــيــات الـتــدريــبـيــة الــعـربــيـة - 2020 األكـاد
يـة الـبشـيـر بالـعراق 2020- مـجمـوعة أكـاد
ــيـات ومـنــظـمــات عـربــيـة عـلـى رأسـهـا أكـاد
ـية البشير االحترافية الدولية لدراسات أكاد
الـصحـافـة واإلعالم بالـعراق  2020). مـشرف
ـسـتـقـبل ( الـلـيـبـية ) عـام  لـصـحـيـفة صـدى ا
ومـــديــر مـــكــتــبـــهــا فـى مــصــر 2020. مــديــر
ومؤسـس ملتـقى الشعـراء العرب عام  2016.
مــؤسس ورئـيس مــجـلس إدارة مــجـلــة الـنـيل
والـــفــرات 2021. والزال لــديـه اكــثـــر من  80
ـســرح والـدراسـات كـتــابـا مـا بــ الـشــعـر وا
انه الـشـاعـر والـنـقاد نـاجى والـرؤى الـنـقـدية ,
نعم عــبد القـادر العدل  اسم الـشهرة ( عـبـد ا

نـعم ) مواليـد دكرنس- الدقـهلية ناجى عـبد ا
 ,1964والجل الـتعرف اكثر عـلى جتربته هذه

كان لنا معه هذا احلوار : 
{ أجمل خطوة في بداياتك االولى ?

- بـدأت مـشــواري اإلبـداعي عـام 1980 وكـان
عـمـرى آنذاك   16عـامـا  بـكـتـابة نـص شـعرى
بــعــنــوان ( الــطــوفـــان ) ولم أدرك وقــتــهــا أن
ـوسيقى الشـعر له آلـيات للـكتـابة فلم ألـتزم 
ا أردت الـتخلص وال صورة شـعريـة عميـقة و
من الـنـص حملـنى أسـتــاذ الـلـغـة الــعـربـيـة في
مـدرستي وأخـذها وقـرأها وقـال لى : ذات يوم
ستـكـون شـاعرا كـبـيرا ولـك شأن عـظـيم ! هذه
الكـلمـات كانت أجـمل بدايـة لي إذ كانت سـببا
في تـغـيـيــر مـسـار حـيـاتي كـلـهـا وبـدأت أهـتم

بدراسة الشعر وكتابته على أسس علمية.
{ ماذا تعني الكتابة لك ? 

- الــكــتــابـة أصــبــحت لى مــنــهـجــا وحــيـاة ..
أتـنـفـسـهـا وال أسـتـطـيع الـعـيش بـدونـهـا وقـد
تـنـقـلـت بـ سـراديـبـهـا فــاخـتـرت ثالثـة أفـرع
منـها وأنتجت نتاجي اإلبداعي كله فيها وهى
ــســرح  —الــدراســات ( شــعـــر الــعـــامــيــة  —ا

واألبحاث والنقد األدبي )
{  الـــشــعــر الــعـــامي أوال أم الــفــصـــيح  أم كــتــابــة

سرح? ا
كـلهم أبـنـائي ولـكن كل فـرع من هـذه األفرع له
طـبـيـعـة خـاصـة وإسـقـاطـات فـكـريـة اسـقـطـها
عليه لتناسب الشكل واحملتوى وإن كنت أميل
للـشـعـر الـعامي أكـثـر إذ أنـنى وجـدت ضـالتي
ـسـرحي وال أميل نـشـودة فـيه ثم الـتألـيف ا ا

للفصيح كثيرا.
فضل ?  { شاعرك العامي ا

- صالح جاه  —مـاجد يوسف  —نـاجى عبد
نعم. ا

{ وشاعرك الفصيح ?
- مـحمد عفـيفى مطر —مـحمد أبو دومة  —بدر

شاكر السياب.
سرح ?  { وفي كتابة ا

- صالح عـبــد الـصـبـور وعـلى أحــمـد بـاكـثـيـر
ومصطفى محمود.
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{ ما أثمرت جتربتك العامية والفصيح ?
-اثمـرت  سبـعة وثـمانـ كتـابا مـا ب الـشعر
سـرح والدراسات الـنقديـة واألبحاث أولهم وا
( اخلــروج مـن الــتـــمــثـــال اخلـــشــبي — 1988
وآخـرهم األعــمـال الــشـعـريــة الـكــامـلـة -2020
الطـبعة الـثانـية وتـناول الكـثيـرون من أساتذة
ـســرحـيـة اجلـامـعــات كـتــابـاتي الــشـعـريــة وا
بالـدرس والـتحـلـيل وآخـرها كـتـاب ( العـتـبات
النـصـيـة ودالالتهـا لـدى شـاعر الـنـيل والـفرات
نـعـم ) ألسـتاذ األدب والـنـقـد في ناجـى عـبـد ا

جامعة األزهر مصطفى فاروق عبد العليم.
سرح ?  { وفي ا

-صـدر لي تـسـع مـسـرحـيـات أولـهـا (مـحـاكـمـة
ـصر ميت  1990عن الهـيئـة العـامة لـلكـتاب 
وآخرهـا العـفريتـة الشـقية  2019عن مـؤسسة

النيل والفرات ).
{ إذن أيهما أقرب لروحك ?

-الشـعر يالزمـني ليـل نهـار كأنفـاسي  وأتوق
ـعارك ـسرح كـلـمـا أخذني احلـنـ إلى ا إلى ا
الفـكريـة وطرحـها ومـناقـشـتهـا فأعـتزل الـعالم

سرح. كله ألكتب ا
{  هل كتبت االغنية ?

والــفـــرات لــلــطــبع والــنـــشــر والــتــوزيع وهي
مــؤسـسـة فــكـريــة غـيـر ربــحـيـة تــعـنى بــنـشـر
ــبــدعــ في الــوطن الــعــربي وكل إبــداعــات ا
إصداراتـها مجـانية في شـكل سالسل إبداعية
شهـرية فضال عن إصدار مجـلة النيل والفرات
أيضا والتي تخدم كل مبدعي الوطن العربي.
ـكن عــد الـشــعـر الـعــامي رافـدا من { أخـيــرا هل 

روافد الثقافة الراقية الرصينة?
-نعم .. بـكل تأكيد .. فشعـر العامية ال يقل عن
الـشــعـر الـفـصــيح أبـدا غـيــر أنه أدب مـلـحـون

مـعــطل عن اإلعـراب ولــكـنه
ـا يـتـمـيـز به يـتـمـيـز 
الـفـصـيح في الـلـغة
ـــــوســـــيـــــقى وا
والــــــــطــــــــرح
وزوايـــــــــــــا
الــــــرؤيــــــة
واخلـــــــــط
الــــــدرامي
والـصـورة
الـشـعـرية.
ونــنــتــظـر
اعــــتــــمـــاد
هـــذا الــــفن
اجلــــمــــيل
فـــــــــــــــــــــي
سابقات ا
واجلـوائز

ية. العا

-لي كتاب واحد ضم أكثر من 90 أغنية ولكن
هذا اجملـال لم يستهوني كـثيرا فانصرفت عن

كتابة األغنية .
× ماذا تسمع من أغنيات ?

-أنـا من عـشـاق فـيــروز حـتى أنـنى أحـفظ كل
أغـانــيـهـا عن ظـهـر قــلب وكـذلك سـيـد درويش

ووردة اجلزائرية.
× وما رأيك باألغنية العراقية ? 

-إذا كـان الــعــراق هـو الــنـبع األول لــلــثـقــافـة
واألدب في الـتاريخ فالبـد أن يـواكبـهـا نهـضة
في كل أفــــرع األدب والـــفن وال أخـــفـــيك ســـرا
أنــنـى تــهــتــز أوصـــالي عــنــدمـــا اســتــمع إلى
االغنية العراقية ,علما بأن لي اصدقاء من كل
أنــحــاء الـوطـن الـعــربي ولــكن أصــدقــائي من
ـبـدعــ الـعـراقــيـ أكـثــرهم لـعــشـقي لـبالد ا
الــــعـــراق وهـم ضـــيــــوف دائـــمــــون عــــلى كل
مهـرجاناتي ونـدواتي في مصر وهـذا يقربني
جــدا من الــثــقــافــة الــعــراقــيــة واالســتــمــتـاع

بفنونها .
تنوعة ? ومن هو { وهل أنت عاشق بكـثر كتاباتك ا

عشوق ? ا
-العـشق للمـبدع كالهـواء يتنـفسه ويعيش به
ـبـدعـ — وال يـنــفك عـنه أبـدا  ولى  —كـكل ا
معـشوقـة أهـبهـا أشعـاري وحـياتي كـلهـا وقد
أبــدعت ألف نص شــعــرى بــعــنــوان ( تــرتــيل
البـوستات الـصباحيـة ألنواع احلب ) كتـبتها
جمـيعا على شكل سونـاتا شعرية وقد أذيعت

على موجات إذاعة القاهرة الكبرى
{ وهل لك مجاالت أخـرى تعرف القار الكر بها

 ?
-أتشـرف برئاسة مجلس إدارة مؤسسة النيل
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صـري محـمد رمضـان مقطع نشـر الفـنان ا
مـثـل الراحـل عـمر فـيـديو قـد جـمـعه مـع ا
ــوقع الــشــريـف عــلى حــســابه اخلــاص 
الـتــواصل اإلجــتـمــاعي.وظــهـر
رمـضـان بالـفـيـديـو مـتـأثرًا
ــمــثل الــراحل بــكالم ا
عـمر الشريف الذي
قــال عــنه: (مــحــمـد
رمــــــضــــــان ابــــــني
هــــيــــكـــون أحــــسن
ــثل في مــصـر).
وعـــلق رمــــضـــان
عـــلـى الـــفـــيـــديــو
قـــائـال: (كالم لن
أنـسـاه في بـدايـة
مـــــشـــــواري من
ي الــنـــجم الـــعــا
عــمـــر الـــشــريف
الـــــله يــــرحــــمه..
شوار ومـا زال ا

في البداية). 
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التـقى وزير الثقافة والـسياحة واآلثار حسن
ــقـر الــوزارة مع اخملـرج نــاظم في مــكـتــبه 
السـينـمائي عـدي رشيـد والفـنان الـتشـكيلي
ــغـتــرب عـبــاس خـريــبط. وبــحث نـاظم  مع ا
اخملـرج رشيـد الـواقع السـيـنمـائي الـعراقي
مشـيـداً بجـهوده مـؤكداً (دعـمه إلنتـاج عمل
ســيــنــمــائي)  واعــداً (بــتــقــد تــســهــيالتٍ
مـــبــاشــرةٍ لــلـــتــصــويــر  بـــعــد االطالع عــلى
تـفـاصـيـلـه) مـؤكـداً (دعم الـوزارة ألي عـمل
فـني سينـمائي سـواءً أكان خـارج العراق أم
داخـله) مـشيـراً إلى أنَّ (الـوزارة دعمت في
ـاضـيــة خـمـســة أفالم سـيـنــمـائـيـة الـسـنــة ا
عـراقية).  من جـانب آخر اسـتعـرض الوزير
مع خـريبط الواقع التشكيلي وجهود الوزارة
في تـنـشـيط احلـركـة الـتـشـكـيـلـيـة مـوجـهـاً له

الدعوة للمشاركة في مهرجان الواسطي.

على زوجـها وحبـيبـها بيـكيه الذي
ال يحب االنتظار. 

واضـافت شـاكـيـرا (انـهـا اصـبـحت
اكــثـر دقــة مـنــذ ان الـتــقت بـيــكـيه
رتبط بـشجارهما دائماً والسبب ا
هـو عـنـدما تـكـون متـأخـرة ويـتعب

من انتظارها).
شـاكيرا وبـيكـيه يعـيشـان معـاً منذ

2011 ولديهما ولدان.
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ــــاضي ــــوت االربــــعــــاء ا غــــيب ا
ـسلسل الـكرتوني (بوجي مخرج ا
ــصـري بـاسـم مـحـمـود وطـمـطم) ا
رحمي. وأعلن عضـو مجلس نقابة
هن الـتمثيـلية الـفنان منـير مكرم ا
خـبـر الـوفـاة وكـتب عـبـر صـفـحـته

اخلـــــــاصـــــــة في
مــوقع الــتـواصل
اإلجــــــتــــــمــــــاعي
وقـــــــال(الـــــــدوام
لـــــــــلـه.. بـــــــــاسم
رحــمي .. الـدوام
لـــــــلـه). وعـــــــانى
رحمي في الفترة
األخــــــــيــــــــرة من
أمـــراض كــثــيــرة
كــــــان أبــــــرزهـــــا

الـــشـــلـل الـــربــــاعي ومـــشــــاكل في
الـقـلب.واسـتـطـاع باسم رحـمي من
حتـقيق مـا بـدأ والده به في مـجال
ـسلـسالت ومن إخـراج األعـمـال وا
ــســلــسـل الــكــومــيـدي أشــهــرهــا ا
بـوجي وطـمـطم الـذي حـقـق شـهرة

واسعة في العالم العربي.
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كــشـــفت احلــرب الـــروســيــة فـي أوكــرانــيـــا عن اعــداد من
الـعـراقـيـ الـذين تـزوجـوا من أوكـرانـيـات سـرّاً إذ ال زلن
يـــســــكن بـالدهن حـــتـى انـــدالع احلــــرب فـــيــــمـــا األزواج
الـعـراقــيـون في بــلـدهم لــهم عـوائل وزوجــات اخـريـات.  ال
ـعــلـومـات تـوجــد احـصـائــيـات دقــيـقــة عن االعـداد لــكن ا
ستمدة من األوساط االجتـماعية أوضحت انّ هناك ما ال ا
يقل عن بـضع مـئات ربّـمـا معـظـمهم في إقـلـيم كردسـتان
باتـوا يواجـهون الـيوم أعـبـاء مشـاكل جديـدة بسـبب هروب
الـزوجــات االوكــرانــيــات ورغــبـة بــعــضــهن في اجمليء الى
الـعــراق او انـهن يــطـالــ ازواجـهـن بـااللــتـحــاق بـهن الى

رومانيا او بولندا او اجملر حيث هربن من احلرب.
ليس كل ذلك قضيـة ذات أهميـة او استثنـائية لكن الالفت
قارنات السيئة التي سطرها عراقيون طغت انّ موجة من ا
في مـــواقـع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي تـــمـــتـــدح الـــنـــســـاء
االوكـرانـيـات مع نـشـر صـور عـشـوائيـة مـنـسـوبـة لـهن الى
ــادحـ جـانب صــور نـســاء عــراقـيــات من دون مـعــرفـة ا
زاح بطبائعهن الساذج حتى لو كان مدحهم من باب ا
او وضـعـهن االجـتـماعـي وعالقـتـهن بـبـيت الـزوجـيـة ومدى

حتملهن صروف احلياة وسوى ذلك .
في اعـتـقـادي ان الــنـسـاء الـعـراقـيــات نـادرات في الـصـبـر
والـعـمل والـتـفـانـي وحب تـراب الـوطن وكـتم االوجـاع وقـد
اثـبـتت عـقـود ثالثـة من شـتى انـواع احلـروب واحلـصارات
ـرأة الــعـراقـيــة في ايـة مــرحـلـة من الـدولـيــة واحملـلــيـة انّ ا
حياتها طالبة أو عاملة أو موظفة  عازبة أو متزوجة  هي
شاق التي لم في غاية اجلمال واحلنان والـتفاني وحتمل ا
حتتـمل االوكـرانيـات الـسـماع بـهـا وهربن مع الـبـيان األول
دن من سـاكنيهـا في ساعات وبعد للحرب وخـلت كبرى ا
يوم فتحت معظم الدول االوربـية باب التبرع لالوكراني
في كل مـــحل او دائــرة يــرتـــادهــا االوربـــيــون. واذا شــنت
ـتحدة روسيا احلـرب على أوكـرانيـا فقـد شنت الـواليات ا
عـيـة كـبريـات الـدول حربـا عـلى الـعراق مـرتـ في الـعام
1991 و2003. وكانت الشهور األولى من تلك احلروب
ـزيد من االلـة العـسكـرية نـحو العـراق وليس تشـهد ضخ ا

التبرعات.
ي وينبـغي أن تكون هناك جلنة رأة العا قريبا يحل عيـد ا
وزارية مـسـبـقـاً لـهـا منـهـاج واضح وغـني بـالـفـقـرات التي
رأة الـعراقـيـة في مسـيرة حـيـاتهـا السيـمـا النـساء تلـيق بـا
ـبـدعات ـبـكـيـة من ا ـضـحـكـة ا خـارج جوقـات األحـزاب ا
ثـابـرات في مـجـاالت الطب والـهـنـدسـة واخلدمـة الـعـامة وا
وكذلك العـراقيات الالتي ال زالـت ايديهن مـخضبـات بدماء
ابـنـائـهن الـشـهـداء عـلـى مـرّ الـسـنـ  وشـهـداء انـتـفـاضـة

تشرين العالمة اخلالدة األحدث. 
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