
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport) طبعة العراق 

∫©ÊU e «® ‡  dO³šË W¹u'« bKÐ …bŽU  ·bN² ¹ b¹bł wšË—U  ¡«b²Ž≈

…œUOÝ lC¹ XKHM*« Õö « vKŽ …dDO « ÂbŽ

 p;« vKŽ W Ëb «
` U  5 Š rÝU

اربيل

U½bÒŠu¹ bOŽ ÆÆ “Ë—u½

U½Ë—uJÐ  UO Ë μ Ë WÐU ≈ ¥≥π b dð W×B «

 ”U¹ 5ÝU¹  ≠ œ«bGÐ

كــشـفت الـشـركـة الـعــامـة لـصـنـاعـة
ُـسـتـلـزمـات الـطـبـية في األدويـة وا
ســــامـــــراء الــــتــــابــــعــــة إلى وزارة
ـعـادن عن خــطـطـهـا الــصـنـاعــة وا
سـتحـضرات ُـسـتقـبلـية إلنـتـاج ا ا
الـسرطـانيـة وألول مرة فـي العـراق
.وقـــال مــديـر عــام الــشـركــة خــالــد
مــحــيـي عـلـــوان  في بــيـان تــلــقـته
(الــزمــان) امـس إنَ (الــشــركــة قــيـد
ـــيــة الـــتـــفــاوض مع شـــركـــات عــا
لـتـقد دراسـة شامـلة عن إمـكانـية
إنـــــــشــــــاء مـــــــصـــــــانع إلنـــــــتــــــاج
ُــســتـحــضــرات الــسـرطــانــيـة في ا
الــعـــراق) مــشــيــراً إلى إن (هــنــاك
عـروضاً مقـدمة من شركـات عراقية
وأجـــنـــبـــيـــة عِــدة مـن أجل إنـــتــاج
) مـؤكدا ان ُـسـتحـضـرات محـلـياً ا
(الــــشــــركــــة وضـــــمن خــــطــــتــــهــــا
بــاشــرت بــإنــشـاء اإلســتــثــمــاريـة 
ـبـاني مــصـانع جـديــدة لـتـطــويـر ا
ــوجـودة وإنـتـاج مــسـتـحـضـرات ا
جــــديـــدة تُـــلـــبـي إحـــتـــيـــاج وزارة

الصحة والسوق احمللي). 
سـجــلت الـصـحـة مـن جـهـة اخـرى 
امس   439 مــقــــــابل شـفـاء 988
وبــواقع خــمــســة وفـيــات جــديـدة.
وقـف الـوبائـي اليـومي واوضـح ا

الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
الــتي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات
مـشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت
اكــثـر من  12الـف  حـيث  رصـد
اصــابـة  439بــكــورونـا في عــمـوم
احملـافظات) مـبينا ان (الـشفاء بلغ

حالة وبواقع خمسة وفيات 988
) وتـــــابع ان (اكـــــثــــر من  29الف
شـــخص تــلـــقى جــرعــات الـــلــقــاح

نتشرة ـضاد في مراكز الـوزارة ا ا
بــبــغــداد واحملــافــظــات). واعـلــنت
الـقـنـصلـيـة اإليـرانيـة في الـبـصرة
الـــــــغــــــاء اخــــــتـــــــبــــــار بـي سي ا"
لـلـمـسـافـرين الـعـراقـيـ واالكـتـفاء
بــبـطـاقـة الـفــحص الـدولـيـة.وقـالت

الـقـنـصـلـيـة في بـيـان امس انه (
ــسـافــرين إلــغــاء شــرط حــصــول ا
الـعـراقـيـ عـلى فـحص بي سي ار
واالكـتــفـاء بـاالعـتـمـاد عـلى بـطـاقـة

الــفــحص الـدولــيــة إلثـبــات تــلـقي
ـــضـــاد جـــرعــــتـــ من الــــلـــقـــاح ا
لـكورونا) ولـفت الى انها (تواصل
مــنـح تــأشــيــرات الــســفــر الــفــيــزا
لــلــراغــبــ بـزيــارة إيــران). فــيــمـا
رصـــدت الـــســـلــطـــات الـــصـــحـــيــة
الــروسـيـة أنـهـا سـجـلت  34.4ألف
إصـابـة جـديـدة بكـورونـا.وارتـفعت
حـصيـلة ضحـايا الفـايروس بواقع
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البس في كـنا نـحن صبايـا وصبـيان الشـطرة نـلبس اجمل ا
هـــذا الـــيــوم. مـــا كـــنّـــا نــعـــرف انه (21 آذار) او انـه (عـــيــد
الـنـوروز) بل نـعـرف انه (يـوم الـدخـول..دخـول الـسـنه). وكـنّا
نـرى امهاتنا وأخواتنا يحملن (صواني) فيها شموع واوراق
خس واغـصـان الـيـاس وحـامض حـلـو..وفي الـوسـط تـسـتـقر
طـاسة حنّـاء كأنـها عروسـة. وكانت البـنات يحـملن (صواني)
ـنّ الــــســــمـــــا وأصــــابع مــــلـــــئى  مــــزيــــنـــــة بــــاخلــــضـــــرة 
مـتــوجـهــ  جـمــيـعـا لـألمـام الـعــبـاس الــقـريب من الــعـروس
مـدينتنـا الشطرة. وبـاستثنـائنا نحن الـصبايا والـصبيان فان
الـنـساء كـانت لـهن طلـبـات يتـوجـهن بهـا لألمـام الـعبـاس وقد
ـــشــاكل) نـــذرن له مـــا امــتـــلــئـت به الـــصــواني مـن (حالّل ا
بـاصـالح حـالـهـا مع زوجـهــا او عـودة غـائب  فـيــمـا الـبـنـات
ــزيــنه بــاصــابع الــعــروس..نـذورا ان حــمــلن (صــوانــيـهن) ا

اصبحن في (دخول السنه) القادم..عرائس!
  ولـقد وجـدت فيـمـا بعـد ان اخوتـنا الـكورد لـهم (صوانـيهم)
فـارقـة لـطيـفـة انـها تـمأل بـسـبع مـواد تبـدأ بـحرف ايـضـا..
الـس هي: سـير (ثـوم) سكه (عـمله نقـدية) سـنجـر (فاكهه
مـجـفـفه) سـبزي (خـضـره) سـبـيكه (قـطـعـة ذهب) سـاهون
(حــلــويــات) ســمــاق و ســركـه (خل). وتــوضع في مــقــدّمــة
ـائدة مرآة وعلى جانبيها شمعدانات حتمل شموعًا مضيئة ا
بـعدد أوالد الـعائلـة من الذكـور واإلناث..ومـرآة وقرآن وسمك
وفـاكــهـة ومـكــسـرات ومـاء الــورد..غـيـر ان وجــود احلـلـويـات
شـــرط واجب في صـــوانـي كل احملـــتـــفـــلـــ بــالـــنـــوروز..في
كـوردسـتـان وأيـران واذربيـجـان..وصـواني دخـول الـسنه في

الشطرة والسماوة وميسان!.
(New day يوم جـديد) و (نـيـوروز) تعـني بالـلغـة الـكورديـة
تـتم فـيه األرض دورتهـا الـسنـويـة حول الـشـمس لتـبدأ دورة
جـديدة تـدخل فيهـا شهـر اخلصب وجتدد احلـياة. وفـيه تبدأ
االفراح استبشاراً بحلول عهد جديد تتحول فيه الطبيعة الى
ـعـانـقـتـهـا وترتـدي فـيه جـنـة خـضـراء يـتـوجه الـيـهـا الـنـاس 
زركش بـاأللوان الـفاحتة الـعائالت الـكردية الـزي التـقلـيدي ا
وتصـدح فيه أالهازيج وتتشـابك األيدي في حلقات والـزاهية
رقص ودبـكـات ومـهـرجــانـات غـنـائـيـة شـعـبـيـة تـسـتـمـر حـتى
سـاعات متأخرة من الليل تتخلـلها مقاطع شعرية تتحدث عن
حيث يعدّ نوروز رمزا للتحرر من الظلم الـثورات ضد الطغاة
ـنـطـقـة اذ يـزيد واالضـطـهـاد في كـردسـتان وعـدد من دول ا
عـدد احملـتـفـلـ بـهـذا الـيـوم على 300 مـلـيـون مـعـظـمـهم في
توحّدهـم تقاليـد ومعتقـدات وعادات مشـتركة.فجـميعهم آسـيا
يـحمـلـون شعـلة الـنـار آلعتـقادهم بـأن الـنار تـرمز الى احلـياة
وانــهــا تـتــمـتع وتــعـطـي الـغــذاء والـدفء واحلــيـاة  واخلــلـود 
بـقدرات التطهير كما يعتقد شعب اذربيجان. واظن ان شعلة
ــبـيـة الـتي تـطـوف من الــيـونـان حـول الـعـالم قـد األلـعـاب األو
اسـتعـارت هذا الـتـقلـيد من الـنوروز ألنـها تـهدف الى حتـقيق
نـفس احلـاجـة الـسـيـكـولـوجـيـة: اشـاعـة احملـبـة والـتـآخي بـ
الـــنـــاس عـــلـى اخـــتالف ديـــانـــاتـــهـم واجـــنـــاســـهم.وأن قـــوة
سـيكولـوجيـا هذا التـقليـد اجبـرت احلكّام عـلى ايقاف الـقتال
وتـــوقـــيع مـــعـــاهـــدات الـــسالم واطالق ســـراح األســـرى من
الـسجون في يوم الـنوروز.فضال عن ان الطـبيعة ذاتـها لعبت
دورا كـبيرا في سيـكولوجيـا النوروز اذ يعد (21 آذار) عيد
اعـتـدال الربـيع وبـدء موسم الـزراعـة ورمز الـتـجدد والـنـشاط
وتـشـغيل مـراكـز االنـفعـاالت الـفـسـلجـيـة في الـدماغ والـدفء
اخلـاصـة بـالـفـرح والـسـعـادة وتـنـشيـط القـلـب بحـثـا عن حب

يشتهيه!
  ومن جـمـيل ما قـرأت ان هنـالك عالقة بـ (نوروز) و(تـموز
ـعــروف عن حـادثــة (تـمـوز) أنـه في آخـر مـرة وعــشـتـار). فــا
يـذهب الى حتت األرض ثـم يأتي الى وجـه األرض كإله وانه
وت وحـيـاة (تـموز) فـي وطن سـومر وانــه كـان يـحـتـفـــــل 
في 21 آذار من كل عـام كان السومـريون يعقـدون احتفاالت
كـبـرى في حيـاة (تـموز) ويـعـرفون هـذا الـيـوم بعـيـد (زكمك).
واحلـادثـة ذاتــهـا تـرد في مـلــحـمـة الـشـاعـر الــكـردي الـكـبـيـر
ـلحمـة بيوم نوروز 21 ( وزين) حـيث يبدأ ا احـمدي خان 
فهـنالك شـبه كبـير بـ قصـة (تمـوز وعشـتار) آذار- مـارس 
) بالعذاب وقـصة العاشق ( و زين)..اذ تمـتليء حياة (
والـفــراق بـعـد مـعــرفـته حلـبــيـبـته (زين)..وتــصـبح حـيــاتـهـمـا
مـشابـهـة للـحيـاة الـكارثـية لـ(تـمـوز) الذي يـذهب الى االسفل

وت. فيما يودع (زين) في السجن الى ا
ومن جـمـيل مـا قرأت أن كـتّـابـا كردا وعـربـا يتـفـقـون على ان
(21 آذار) الــذي يــصــادف الـيــوم األول من الــعــام الــكـردي
كان يـوم عيد يـالد  تـد تاريخه الى 700 سـنة قـبل ا الـذي 
عـند السـومري وانـهم كانوا يـحتفـلون به حتت مسـمى عيد
(زكـمك) وأن (كاوا) الكردي هو (تموز) السومري..ما يعني
أنـنـا الــعـرب والـكـورد شـعـبـان لـنــا تـاريخ مـشـتـرك حـتى في
وأن نـيـروز (كـاوه) او نـوروز الـطـقـوس واألسـاطـيـر واألعـيـاد
سـيبـقى (سـومـر) الـذي وحّـد الـعـرب والـكـورد آآلف الـسـنـ
..اليوم وغدا..ألن يـنعش مشاعر احملبة والتآخي ب الشعب

سحر رموزه في الالوعي اجلمعي للناس يبقى أبديا!
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أسفـرت قرعـة دور الثـمانـية لـدوري أبطـال أوربا عن
مواجهـات إنكلـيزية إسبـانية من الـعيار الثـقيل تفوح
منـها رائحـة الثأر ورد االعـتبار. وسـيلـتقي تشـيلسي
ضـد ريــال مـدريـد فـي مـواجــهـة مـكــررة قـبل نــهـائي

ـاضي بينما يبحث مدرب مانشستر سيتي وسم ا ا
بيب غـوارديـوال عن رد اعتـباره أمـام  مـدرب أتلـيتـكو
مدريـد دييجو سـيميـوني الذي أقصـاه من قبل نهائي
الـبـطــولـة عـام 2016 بــيـنـمــا يـواجه فـريـق فـيـاريـال

ه ليفربول. خصمه البايرن  وفريق بنفيكا غر
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اكـد خـبـيـر امني  ان عـدم سـيـطرة
نـفلت في احلـكومـة على الـسالح ا
ظـل وجــود فـــصـــائل مــســـلـــحــة ال
ســيـضع هـيـبـة تــخـضع الوامـرهـا 
وسـيـادة الدولـة على احملك نـتيـجة
اسـتـمرار االعـتـداءات الصـاروخـية
عـلى الـقـواعـد الـعـسـكـريـة احملـلـية
الـتي يتـوقع لهـا ان تسـتمـر بسبب
اخلالفـات الـسيـاسيـة عـلى تشـكيل

احلكومة. 
ـتقاعد عماد وقـال اللواء البحري ا
عــــــــلــــــــو لـ (الــــــــزمــــــــان) امس ان
(االعـــتــداءات الــصــاروخـــيــة عــلى
الـــقــواعــد الـــعــســـكــريــة احملـــلــيــة
ــنـاطـق االمـنــة عـادت لــلـظــهـور وا
مــــجــــددا  نــــتــــيــــجــــة اخلـالفـــات
الـسـياسـيـة على تـشـكيـل احلكـومة
اجلـديدة  ووجود فصـائل مسلحة

ال تــخـــضع الوامــر الــقــائــد الــعــام
ــسـلــحــة  وتــعــلن بـ لــلــقــوات ا
احلــ واالخــر مــســؤولــيــتـهــا عن
درب الـعمـليـات التي تسـتهـدف ا
االجــــــانب) ولـــــفـت الى ان (وزارة
ان الـــدفــاع اكــدت في وقت ســابق 
الـــقـــاعــدة تـــدار من قـــبل الـــقــوات
لحيـة وان فني عراقي االمـنية ا
يـــقــــومـــون بـــادرامـــة الـــطـــائـــرات
احلـــربــيـــة ولـــيس هــنـــاك اي قــوة
مـقاتلـة داخل هذه القـواعد) وتابع
ان (هــذه االعـتــداءات بـاتت تــشـكل
ـواطن وتـضع هيبة خـطرا على ا
وســيـادة الـبالد عـلى احملك في ظل
عــــدم الـــســـيــــطـــرة عـــلـى الـــسالح
ــنـفـلت) وتــوقع عـلــو (اسـتـمـرار ا
االعــــتــــداءات الــــصـــاروخــــيــــة في
ـستقـبل جراء الصـراع السياسي ا
وعـــدم وجــود رغــبـــة حــقـــيــقــة من
الــــقــــوى فـي حل اخلالفــــات عــــلى

ـــصــــلـــحـــة اســــاس الـــتـــفــــاهم وا
الــوطـنـيـة). وتـعــرضت قـاعـدة بـلـد
حافظة صالح الدين الى اجلوية 
قـــصف صــاروخي .وقـــالت خــلــيــة
االعـالم االمــنـي في بـــيــان امس ان
(أعـــمــال الــعــصـــابــات اإلرهــابــيــة
اإلجــرامـيــة لن تـمــر دون ان يـكـون
مـرتـكـبيـهـا خلـف القـضـبان وحتت
طـائـلة الـقـانون حـيث أقـدمت على
إطـالق اربـعــة صــواريخ من جــهـة
قـضاء اخلالص وسقطت في أماكن
مـفتـوحة في الـقاعـدة اجلويـة التي
تـــضم طــائـــرات تــقـــاتل الــدواعش
وتـــدك مــعــاقل اإلرهــاب ولــهــا دور
كــــبــــيــــر في حــــسم الــــعــــديــــد من
الـعـمـلـيات الـعـسـكـريـة) وتابع انه
(بـرغم ان الـصـواريخ لم تـخلف اي
أضـــرار مـــاديــة او بـــشـــريــة اال ان
اجلــهــات اخملــتــصــة فـي األجــهـزة
األمـنية ستالحق من أقدم على هذا

الــــعـــمل). وجــــاء االعـــتــــداء عـــقب
ـــان فـي االعـــتــداء حتـــقـــيق الـــبـــر
الصاروخي على اربيل. واكد نائب
ان حاكم الزاملي خالل رئيس البر
جـلسـة تضـيف وزير داخـليـة اقليم
كــردســتــان ريــبــر احــمــد خــالـد ان
(جلـنـة تـقصـي احلقـائق سـتـضيف
رئـــــــيـس جـــــــهـــــــاز اخملـــــــابــــــرات
ـسؤولـ األمنـي ووكـيل وزير وا
اخلـارجية وبعدهـا قد يتم تضييف
وزيـر اخلارجيـة والسفـير االيراني
لــــــدى بــــــغــــــداد) واشــــــار الى ان
(الـلــجـنـة مـسـتـمــرة في حتـقـيـقـهـا
لــلـوصــول الى الــنـتــائج الـتي ادت
كن الى االعتداء) واضاف انه (ال
اسـتباق األحداث ولـدينا اجراءات
مـــتــــعـــددة) وأوضح الـــزامـــلي أن
(الـعــراق لـيس بـلـداً ضـعـيـفـاً كـمـا
يـلـيق لبـعض اجلـهات بـل هو بـلد
قـوي وحـارب داعش وانتـصـر على

االرهـاب) الفـتـاً الى انـه (قـد تـكون
هـنـاك تفـرقـة وسيـاسة غـيـر متـزنة
بــسـبب كـثـرة األحـزاب واخلالفـات
والـصـراعـات ولكن هـذا اليـعني ان

) مـبينا يـكون العـراق بلداً ضعـيفاً
ان (الـعـراق تـربطه بـإيـران عالقات
جـيـدة حـيث سـاعـدتـنـا في احلرب
ضد داعش ولكن هذا اليعني بانها
تـعتـدي علـينـا) ومضى الـى القول
ان (االعـتـداء على الـعراق اضـعاف
الـى ايـران وقــوة الـعــراق من قـوة
ايــــران ودول اجلــــوار ولــــيس من
نطق ان يُستهدف ويكون موقفنا ا
مـحـرجـاً امام دول الـعـالم) وأعرب
الـزاملي عن (رفضه أن تـكون هناك
اي وكــالـة اسـتـخـبـاريـة أو أي بـلـد
أجــنـبي يــعـمل في الـعــراق ويـهـدد
دول اجلــــوار). من جــــانــــبه  قـــال
وزير داخلية االقليم (نشكر مجلس
الـــنــواب عـــلى تـــضــيـــيــفه بـــشــأن
الــقــصف الــذي اسـتــهــدف اربـيل 
كـــونه دلـــيل عـــلـى تــفـــهـم االقــلـــيم
ــركـز فـي مـواجــهـة الــتـحــديـات وا
واخملــاطـــر الي مــديــنــة عــراقــيــة)

وتــابع ان (سـيــادة الـعـراق واحـدة
ـكن جتـزئـتـها واي اسـتـهداف وال
يـعـد جتاوز لـكل الـبالد) مـبيـنا ان
(االدعـاءات الـتي وصفـها بـالكـاذبة
كـــانـت غـــطـــاء بــــشـــان الـــقــــصف 
لـلتجـاوز على منطـقة امنـة ومدنية
لــيس فــيــهـا عــنــاصــر عـســكــريـة)
واسـتطرد بالقول ان (اعضاء جلنة
ـــوقع تــــقـــصـي احلـــقـــائـق زاروا ا
واطن سكن  نزل وهـو  وتـفقـدوا ا
لـم يـكـن مـبــعث خــطــر لــلــعـراق او
لـدول اجلـوار) مددا تـأكـيده (نـكرر
مـوقفنا الثـابت من استنكار وادانة
ـان بفتح الـتجاوزات وطـالبنـا البر
حتــقـيق شـامل ومـشــاركـة عـراقـيـة
ـيـة اضـافـة الى عـربـيـة ودولـيـة ا
مـشـاركـة ايـران الـتي تـربـطـنـا بـهـا
عـالقــــة حــــسن جــــوار ومــــصــــالح
مــــشــــتـــركــــة وعالقــــات جتــــاريـــة

باالضافة الى زيارات متبادلة). 
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لــقــيـادة شــرطــة احملــافـظــة بــشـأن
وجـــود مـــخــتـــطـــفـــة ضــمـن قــاطع
ـسـؤولـية  تـشـكـيل فـريق عمل ا
مـيــداني حـيث تـمـكن فـريق الـعـمل
مـن حتــريـــر اخملـــتـــطـــفـــة والـــقــاء
الــقــبض عــلى اخلـاطـف واقـتــيـاده
الى مـركـز الـشـرطـة للـتـحـقـيق معه
واتـــخــاذ االجــراءات الـــقــانـــونــيــة
الـالزمـــة بــــحــــقـه اصـــولــــيــــا وفق
الـقـانـون). والـقت الـقـوات االمـنـيـة
في قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد الـقبض
عــلى  14مــتــهـمــاً بـيــنــهم ارهـابي
واد اخملدرة وعـصابة للمـتاجرة با
وآخــــريـن بــــعــــمـــــلــــيــــات الــــدكــــة
الـعـشـائـريـة. واوضح بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس  انه (لـتـعـزيز االمن
واالســـتــقــرار فـي جــمــيـع مــنــاطق
الــعــاصــمــة ومالحــقــة الــعــنــاصـر
االرهـابيـة واخلارجـ عن الـقانون
ومـنـفذي الـدكـة العـشـائريـة وجتار
ـواد اخملـدرة والسـموم ومـروجي ا
والــعــابــثـ بــالــســلم اجملــتــمـعي
بـالـتـنـسـيق مع قـسـم اسـتـخـبارات
وامن عـمـليـات بغـداد تـمكـنت قوة
ـــتـــقــدم ـــقـــر ا مـن من قـــطـــعـــات ا
بــاالشـتــراك مع مـفــرزة من شــعـبـة
اســـتـــخــبـــارات الـــدورة من الـــقــاء
ــادة الـــقـــبض عـــلى مـــتــهـم وفق ا

اربعة ارهاب)

ــدة خــمــســة ايــام مــحــافــظــاتـــهــا 
ـتــحــدث بـاسم ـنــاســبـة.وقــال ا بــا
احلـكــومـة جـوتـيــار عـادل في بـيـان
نـاسبـة عيـد نوروز مـقتـضب إنه (
الـقــومي سـيــتم تـعــطـيل الـدوام من
يــوم غــد االحــد إلى يــوم اخلـمــيس
ـــقــــبل فـي دوائـــر ومــــؤســــســـات ا
كـردسـتـان).  فـيـمـا تـوقـعت الـهـيـئة
الــعـامــة لالنـواء اجلــويـة والــرصـد
الـزلزالي الـتابـعة لـوزارة النقل  ان
يـــكــون طـــقس الـــيـــوم الــســـبت في
ــنـاطـق كـافــة غــائــمـا مــصــحــوبـا ا
بـامـطـار شـماال.وذكـر بـيـان لـلـهـيـئة
تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان (طــقس
الـيوم السبت سـيكون غائـماً جزئياً
ـنطـقت الـوسطى واجلنـوبية في ا
ــنـــطــقــة  بــيــنـــمــا ســـيــكـــون في ا
الـشـمالـية غـائـماً مع تـسـاقط زخات
مـطـر خـفـيفـة الى مـتـوسـطـة الـشدة
في امــاكـن مــتــفــرقــة  أمــا درجــات
احلـرارة فـستـرتـفع قلـيالً عن الـيوم
الـسابق في عـموم الـبالد) وأضاف
ان (طــقس يـوم غــد االحــد سـيــكـون
ــنـــطــقـــتــ غــائـــمــاً جـــزئــيـــاً في ا
الـوســطى واجلـنـوبــيـة  امـا طـقس
ـنطـقـة الشـمالـية فـسـيكـون غائـماً ا
مع تـساقط امطـار خفيـفة في اماكن

متفرقة تكون رعدية احيانا). 
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ـا فـيـهـا اقـليم تـشـهـد احملـافظـات 
اســـتــعـــدادات كـــبــرى كــردســـتـــان 
حــيث لالحــتــفــال بــاعــيــاد نــوروز 
البس تــتــهـــيــأ الــعــوائـل لــشــراء ا
اجلـــــديــــــدة واتــــــخــــــاذ احلــــــدائق
ـتـنـزهــات امـاكن لـلـتـرفـيه بـهـذه وا
ـــنــاســـبـــة. وقـــال مـــواطـــنــون ان ا
(تـعطيل الدوام فرصـة الحياء اعياد
وهذا مـا جتمع عـليه جـميع نـوروز 
الـطـوائف حتت مـسـمـيات مـخـتـلـفة
كل حـسب مـعـتـقـداته حـيـث تـشـهد
جتـمــعـات لالسـر فـي مـنـزل واحـد 
تـنـزهات ومـنـهم من يـتخـذ امـاكن ا
ومـنــهـا الـزوراء واحلــدائق الـعـامـة
والسـيما حدائق ابو نـؤاس للترفيه
عن ذاتــهم بـعـيــدا عن الـعـمل وزخم
). فـيــمــا قــررت احلــكــومـة الــروتــ
تـعطيل الدوام الرسمي يومي االحد
. وقــالت األمـانـة ـقــبـلـ واالثـنــ ا
الــعــامــة جملــلس الــوزراء في بــيـان
تــلـــقــته (الــزمـــان) امس إن (رئــيس
الــوزراء مـصـطــفى الـكــاظـمي وجه
بــتـعــطــيل الـدوام الــرســمي يـومي
ـنــاســبـة أعــيـاد األحــد واإلثـنــ 
نـوروز). وكـانت حـكـومـة االقـلـيم قد
اعـلـنت تـعـطـيل الـدوام الرسـمي في
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كــثـافــة وزخـمــا كـبـيــرا في االعـداد
سـيـكون الـقطع مـن سدة الـهنـدية).
وجنـح جـــهـــاز االمن الـــوطـــني في
دهـم وكــــراً لـــــتــــجـــــارة اخملــــدرات
واالطــاحــة بـــثالثــة مــتــجــارين في
ــحـافــظـة قــضــاء اجملـر الــكــبـيــر 
مـيسان. وذكـر بيان تلـقته (الزمان)
امس انـه (بـعـمـلـيـة نـوعـيـة وجـهـد
مــشـــتــرك بــ مــفــارز اجلــهــاز في
مـــحـــافــظـــتـي ذي قــار ومـــيـــســان
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ـؤمنـون امس  زيارة ذكرى احـيا ا
ـهــدي عـلــيه الـسالم والدة االمــام ا
فـي مــــحـــــافــــظـــــة كـــــربالء  وسط
اجــراءات امــنــيــة مـشــددة  فــيــمـا
وصـل وزيــر الـــداخــلـــيـــة عــثـــمــان
ي ورئــيس أركــان اجلــيش الــغـــا
الــفــريق األول الــركـن عــبــد األمــيـر
رشـيد يـارالله الى مـحافـظة كربالء
 لـالشـــراف عــــلى خــــطـــة تــــامـــ
الــزيـارة الـشــعـبــانـيـة. وقــال بـيـان
مـقـتـضب تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـــزيــــارة تـــأتي لـــلــــوقـــوف عـــلى
تـــفـــاصـــيل اخلـــطـــة األمـــنـــيـــة في
ـناسـبـة زيارة الـنصف احملـافـظة 
ذكـــرى والدة اإلمــام مـن شــعـــبـــان 
ـــهــدي عــلــيه الـــسالم). واعــلــنت ا
رور الـعامـة عن خطـتها مـديريـة ا
لـلزيارة التي تبلغ ذورتها امس في
ــرور كـــربالء.وقـــال مـــديـــر إعالم ا
الـعقـيد أليـاس خضيـر في تصريح
ــديــريـــة دخــلـت حــالــة امـس ان (ا
ناسبة الزيارة اإلنـذار في كربالء 
 حـيث تـتـضـمـن اخلـطـة قـطـوعات
ـــراقــد رئـــيـــســة من مـــقـــتــربـــات ا
ـــــقــــدســـــة) وتــــابـع ان (هــــنــــاك ا
قـطـوعـات اضـافيـة حـسب الـكـثـافة
الـبــشـريـة لـلـزيـارة اذا مـا شـهـدنـا
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اإلجــراءات الــقــانـونــيــة بــحــقـهم).
مــتــهــمــاً وأعــتــقـــلت قــوة أمــنــيــة 
بــإنـتــحـال صـفــة ضـابط في وزارة
الـداخـليـة يـقـوم بعـمـليـات الـنصب
ــواطـــنــ في واالحـــتــيـــال عــلـى ا
ـثـنى.وقـال بيـان تـلـقته مـحـافـظة ا
(الـــزمــان) امـس انه ( تــســـجــيل
شـــكـــوى من قـــبل مـــجـــمــوعـــة من
ــــواطـــنــــ في شــــعـــبــــة إجـــرام ا
الـصوب الصغيـر التابعة إلى قسم
مــكــافــحــة االجــرام في احملــافــظـة
اكـــدوا خـاللــهـــا انـــهـم تـــعـــرضــوا
لـلنصب واالحتيال من قبل شخص
يـدعي بأنه ضـابط برتـبة عـميد في
الداخلية لغرض نقلهم او تعيينهم
في مـديريـات الشرطـة مقـابل مبالغ
مـالـية) واشـار الى انه ( اعتـقال
ـوجب مـذكـرة قـضـائـيـة  ـتــهم  ا
وجـرى تـدوين أقـواله بعـد اعـترافه
حيث يقوم سندة اليه  ة ا بـاجلر
واطن بـالنصب واالحتيال على ا
بـاخذ مـبالغ مـالية مـقابل تـعيـينهم
فـي الـــوزارة). وتـــمــــكـــنـت وكـــالـــة
الـــوزارة لــــشـــؤون الـــشـــرطـــة من
حتــريـر مــخـتـطــفـة والـقــبض عـلى
اجلــاني فـي بــغـداد.واوضـح بــيـان
تلقته (الزمان) امس انه (بعد توفر
مـعـلـومـات دقـيقـة لـدى مـفـارز فوج
طـــوارىء بــغـــداد الــثـــاني الـــتــابع

مــــســــتــــنــــدة عــــلى مــــعــــلــــومـــات
اسـتـخـبـاريـة وموافـقـات قـضـائـية
تــمـكــنت الــقـوة من إلــقـاء الــقـبض
عـــلى ثالثـــة مـــتـــهــمـــ بـــعــد دهم
وكــرهم فـي قـضــاء اجملــر الــكــبــيـر
وضبط بحوزتهم ثالثة كيلو غراما
مـن مـــادة الـــكـــرســـتـــال اخملـــدرة)
وتــــابع انـه (جـــرى تــــدوين أقـــوال
ــتـهــمـ أصـولــيـا وأحــيـلـوا إلى ا
اجلــــهـــــات اخملــــتــــصــــة التــــخــــاذ
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نتـجات النفطـية التابـعة لوزارة النفط  وجهت شـركة ا
ــركـبـات الــعـامـلــة بـالـبــنـزين في دعـوة إلى أصــحـاب ا

محافظة نينوى.
وقالـت الشـركـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس (نـدعو
ـنتوج البـنزين لغرض ركبات الـتي تعمل  أصحـاب ا
تسجيل مركباتهم بغية احلصول على البطاقة الوقودية
) مــؤكــدا ان (جلــان الــتـي ســيــتم الــعــمل بــهــا الحــقــاً
الـتــسـجـيل في احملـطـات ســتـكـون في اجلـانب األيـسـر
ضــمن مـحــطــات الـعــريـان والــنــور واألحـمــد واألرشـد
ن فهي واحلـاصود وإيالف امـا محـطات اجلـانب اال
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ــأمـون ومــراكش والـقــعـقـاع أبـو عــبـيــدة والـهـارون وا
ــوصل مـحـطــات أنـيس وبـعــشـيـقــة والـضـيـاء وشـرق ا

والنمرود).
ـوصـل  هي مـحـطـات  مـضــيـفـا ان (مـحــطـات غـرب ا
ــوصل وجــنــوب ا تــلــعــفــر وزمــار وســنــوني وربــيــعــة 
ــوصل هي مــحــطــات الــقــيــارة والــشــورة  وشــمــال ا
مـحـطـات الــقـوش والـشـيـخـان وتـلـكـيف) الفـتـا الى ان
طـلوبـة هي هويـة االحوال او الـبطـاقة سـتمـسكـات ا (ا
ركبة والبطاقة التموينية  وال يسمح وحـدة وسنوية ا ا
بـالـوكــاالت بـالـنــسـبـة لــلـمـركــبـات الـتي حتــمل لـوحـات

احملافظات). 
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ـفــاهـيم ــهم في غــرس ا الــوزارة ا
الــبـــيــئــيــة لــدى شــرائح اجملــتــمع

دارس). وخاصة التالميذ في ا
 فـيـمـا نظـمت الـفـرق االعالمـية في
دائـرة الــتـوعــيــة واالعالم الـبــيـئي
زيـارات بــالـتـعـاون مع بـيـئـة بـابل 
مـــيــــدانـــيـــة الى عـــدد من مـــدارس

اخلاص في تنفيذ كل اخلطط التي
اعـــدتــهــا وزارة الـــبــيـــئــة في هــذا

اجملال).
اعرب مـديـر عـام دائرة  من جـهـته 
ـنـظـمات غـيـر احلـكومـيـة أشرف ا
عــبـد الــكــر الــدهــان أن (دائـرته
داعـمـة جلـمـيع االنـشـطـة الـبـيـئـيـة
وان هــنــاك مــنـهــاج جــديــد ســيـتم
تفعيله ب دائرة التوعية واإلعالم
ــــنــــظــــمـــات الـــبــــيــــئي ودائــــرة ا
ـا يــسـهم في تـعـزيـز احلـكـومـيـة 
ــبــادرة الـوطــنـيــة لــدعم الــبـيــئـة ا
وتـقـلـيل االنـبـعـاثـات). واكـد مـديـر
عـــام دائــــرة الـــتــــوعــــيـــة واإلعالم
الــبــيــئي أمــيــر عــلي احلــسـون ان
(حـمالت التـوعيـة البـيئيـة وضعت
الـــعـــديـــد مـن الـــبـــرامج واخلـــطط
الـرامـيـة الى زيـادة الـوعي الـبـيئي
ساحات اخلضراء بأهمية زيـادة ا
ــا يــســـاعــد عــلى ــومــتــهـــا  ود
حماية وحتس الواقع البيئي ).
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 كـــمــا شـــدد  مـــديـــر عــام تـــربـــيــة
الــرصــافـــة قــاسم الــعــكــيــلي عــلى
ضـــــرورة (تـــــكـــــاثـف جـــــهـــــود كل
الـقـطـاعـات احلـكـومـيـة واخلـدمـيـة
والـدوائر الـبلـديـة  من اجل اجناح
ـــنـــاطق هـــذه احلــمـــلـــة وزيـــادة ا
اخلـضراء وتـرسيخ مـفهـوم الوعي
الـبـيـئي لـدى شـرائح اجملـتـمع  في
اهـــمــيـــة احلـــفــاظ عـــلى الـــبــيـــئــة
وحتـــســـيـــنـــهـــا) مـــشـــيــدا بـ(دور
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وجـه مــــجـــــلـس الـــــقــــضـــــاء االعـــــلى
بـــالــتـــنـــســيق مـع اجلــهـــات االمــنـــيــة
لـلـحـد مـن ظـاهـرة احـتـكـار اخملــتـصـة 
ـــتالعـــبــ الـــبـــضــائع ومـــحـــاكـــمــة ا
بـاالسـعـار في االسـواق احملـلـيـة. وذكر
بـيان تلقـته (الزمان) امس ان (اجمللس
عـقـد جـلـسـته بـرئـاسـة رئـيس مـحـكـمة
الـتـمـيـيـز االحتـاديـة فـائق زيـدان وفي
مــسـتــهل اجلــلـســة تـمت قــراءة سـورة
الــفـاحتــة والــتـعــزيـة بــوفـاة الــقـاضي
الـــشـــهـــيــد احـــمـــد فـــيـــصل خـــصــاف
ـتقـاعـدين عـلي مـحـمود والـقـاضـيـ ا
احلـــمــيـــدي و مــحـــمــود رضـــا رشــيــد
الـــــعــــمـــــاري الـــــذين وافـــــاهم االجل)
واضــــاف ان (اجملــــلس وجـه مـــحــــاكم
الـــتـــحــقـــيق بـــضــرورة الـــتـــعــاون مع
اجلــهــات االمــنــيـة اخملــتــصــة التــخـاذ
تالعـب االجـراءات الـقانـونيـة بـحق ا
بــأسـعـار الــسـلع الـغــذائـيـة ومــعـاجلـة
ظـاهـرة احـتـكـار الـبـضـائع ومـحـاسـبة
ـواطـن بـالـتزامن ـتالعـبـ بقـوت ا ا
مع حـلـول شـهـر رمضـان) مـشـيرا الى
انـه ( اقـرار تـرقـيـة عـدد من الـقـضـاة
ــنـاصب الــقــضـائــيـة ومــنح عــدد من ا
الـــتـي يـــســـتــــوجب مـــنــــحـــهـــا اقـــرار
الــــتـــشــــكـــيالت فـي بـــعـض رئـــاســـات
ــقـتـرح االســتـئــنـاف االحتــاديـة وفق ا

قدم من رئاسة االستئناف). ا
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 وتـــــــابـع ان (اجملـــــــلس نـــــــاقـش نص
مــشــروع تــعــديل بــعض مــواد قــانـون
قـدم من الـلجـنة ا الـتـنظـيم الـقضـائي 
اخملـــتـــصـــة وقــــرر الـــتـــصـــويت عـــلى
الـصــيـغـة الـنـهـائـيــة لـهـا في اجلـلـسـة
ـقبلة) ولفت الى ان (اجللسة شهدت ا
قدم من عـرض كتاب الشكر والـتقدير ا
رئـــيس مــجـــلس الــقــضـــاء االعــلى في

خـلص بـجـمـلـة تـوصـيـات الى مـجـلس
الــوزراء مــنــهــا اعـادة الــنــظــر بــقـرار
تـــصــفـــيــر الـــرســوم عـــلى الــبـــضــائع
األسـاسية من أغذية ومواد بناء وسلع
ــواد اســـتــهـالكــيـــة أخــرى وإلـــغــاء ا
احملـظــور اسـتـيـرادهـا لـغـرض حـمـايـة
ـــنــتـج احملــلي وأن تـــقــوم الـــزراعــة ا
بـــاطـالق اجــازات اســـتـــيـــراد األعالف
وافـقة مجلس واعـفائهـا من الرسوم 
الــوزراء فـــضال عن الــتــأكــيــد المــانــة
مـــجــلـس الـــــوزراء بـــأدراج مــوضــوع
ـوافـقة عـلـــى شطـب كمــات احلنـطــة ا
ـوجـودة في وزارة الـتـجـارة الـعــلـفــة ا
ــقــدرة بـــنــحـو  51الـف طن ضـمن وا
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ـــالـــيـــة بـــاطالق  وأوصـى الـــزامـــلي (ا
ـوازنـة ـئــة من ا تــمـويل نــسـبـة  25بــا
ـقــتـرحـة لـوزارات الـزراعـة والـتـجـارة ا
ا يغطي احتياجاتها ائية  ـوارد ا وا
الــطـارئــة اسـتــثـنـاًء مـن قـانـون اإلدارة
ـــالـــيــة  ودعـــوة وزارتي الـــكــهـــربــاء ا
والـنفط بـتأمـ الوقـود للـفالح خالل
ـــوسم احلــالي وتـــأجــيل اســـتــيــفــاء ا
أقـسـاط الـقروض والـفـوائد والـغـرامات
منوع من ـزارع ا الـتاخيرية على ا
اخلــطـة الـزراعـيـة لــهـذا الـعـام وتـأمـ
عـاجلة ـضخـات التـخصـصيـة  شـراء ا
ــيـــاه وااللـــتـــزام بــالـــروزنـــامــة شـح ا
الـزراعية واإلسراع بـتسديد مـستحقات
). بــدوره  أوضـح اخلــبـــيــر الـــفالحـــ
الـقانوني علي التميمي  عقوبة إحتكار
ــواد الــغــذائــيــة وزيــادة األسـعــار في ا
األسـواق احملـلـيـة. وقـال في بـيان امس
ـنـافـسـة ومـنع االحـتـكار ان (الـقـانـون ا
يـعــاقب بـاحلـبس مـدة ال تـقل عن سـنـة
وال تـزيـد على ثالث سـنـوات او بغـرامة
ال تـقل عـن مـلـيـون دينـار وال تـزيـد عـلى

ومـا يـلـفت الـنـظـر في الـنـجف هم ومـجــدده 
أهــلــهــا الـذيـن يـعــشــقــون الــشــعـر فــهم من
يـخــلـقـون الـشـعـراء) وتـابع (نـحن داعـمـون
و نـريد هـرجان والـفعـاليـات االخرى  لـهـذا ا
دن التي أن نـخلق بـيئة ثـقافـية جديـدة في ا
تـعرضت الى هجمات االرهاب وتعطلت فيها
احلــيــاة) مــثـنــيــا عــلى (عــمل احتــاد ادبـاء
الــنــجف  كـمــا احــيي رئــيـسه ومـالكه عـلى
ـهرجـانات). بـذول في إقـامة هـذه ا اجلـهـد ا
من جـانبه اكـد رئيس احتاد الـكتاب واالدباء
ـعـمــاري ان (مـديـنـة الــنـجف سـعت نــاجح ا
لـلعناية بالشـعر من خالل الشعر الكالسيكي
الـــعـــمـــودي) مـــشـــددا عـــلى (ضـــرورة دعم
ـكـان الـشــبـاب) مـضـيـفـا (سـعـيـد ألن هـذا ا
ن يـحب الـشعر ـتلك قـدرات غيـر طبـيعـية 
وسـعيد ايـضا بقدرة فـرع النجف على ادارة
الـفعالـيات الثـقافيـة واالدبية). بدوره  رحب
رئـيس الفرع محـمود جاسم عثمـان النعيمي
 بــاحلـــضــور  وقــال أن (مــديـــنــة الــنــجف
حتـتضنكم) واضاف (لـقد دأب احتادنا على
ـهـرجـان وهـذا ا ــبـادرات الـنـوعـيــة إطالق ا
اما حـقق أهدافه بـنسـخته األولى والـثانـية 
الـثالثة فكـانت الكترونيـة بسبب اجلائحة)
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اطـلق وزيـر الــبـيـئــة وكـالـة جـاسم
عبـد العزيـز الفالحي حمـلة زراعة
مـلـيـون شـجـرة في إطـار االهـتـمـام
احلكـومي بتـعزيز الـثقافـة البيـئية

دارس بغداد واحملافظات. 
واكـــد الــفالحـي في بــيـــان تــلـــقــته
(الــــزمــــان) امس أن (احلــــكــــومــــة
مـاضـيـة جلـعل الـعـام اجلـاري عـام
ـفـاهيم االنطـالق فعـلـيـا لـتـعـزيـز ا
الـبـيئـية وحتـقـيق أهداف الـتـنمـية
ــســتـدامــة و تـنــفـيــذ مـتــطـلــبـات ا
والـتـزامـات الـعـراق جتـاه اتـفـاقـية
باريس للمناخ التي تشمل مفاهيم
كـــثــيـــرة أهـــمــهـــا الـــذهــاب نـــحــو
وارد االقتـصاد األخضـر وتعـزيز ا
الـطـبـيـعيـة و اإلسـهـام فـي تـرشـيد
وحتــســـ الــطـــاقـــة واســتـــخــدام
ـساحات الطـاقة النـظيـفة وزيادة ا
ــصــادر اخلــضـــراء واالهــتــمـــام 
ــيــاه وعــدم هــدرهــا إضــافــة إلى ا

ملفات بيئية كثيرة ومهمة).
  من جانـبه أكد نائب األمـ العام
جمللس الوزراء جـاسم محـمد حمد
احلــلـــبــوسي ان (الــعـــمل جــار مع
الــوزارة من خالل دائـرة الــتـوعـيـة
واإلعالم الــبـيــئي وبــالــتــعـاون مع
نظمات غـير احلكومية في دائرة ا
األمـانـة الـعـامـة  لـتـنـفـيـذ مـشروع
تـوعـوي كـبـيـر يـشـمل كـل قـطـاعات
الـــدولــة ومـــؤســســاتـــهــا وإشــراك
ـدني والقـطاع مـنظـمات اجملـتمع ا

ـــوجه الى قــضـــاة الــعــراق لـــبــنــان وا
ـــبـــادرتـــهـم في الـــوقـــوف الى جـــانب
). في اشــقـائــهم الـقــضـاة الــلـبــنـانــيـ
غــــضـــون ذلـك  أوصى الــــنـــائب األول
ـان حاكم الـزاملي  وزارة لـرئيس الـبر
ـئـة مـن مـوازنة ـالـيـة بـتـمويل  25بـا ا
ــقـتـرحـة لـوزارت الــزراعـة والـتـجـارة ا
ـائيـة لتـغـطيـة احتـيـاجاتـها ـوارد ا وا
الــطـارئـة. وذكـر بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس أن (الــزامـــلي عـــقـــد اجـــتـــمـــاعــاً
ـنـتج ـنـاقـشـة سـبل حـمـايـة ا مـوسـعـاً 
احملـــلـي واالمن الـــغـــذائي بـــحـــضـــور
ائية ووكيل وارد ا وزيـري الزراعة وا
ـــديــرين وزارة الـــتـــجــارة وعـــدد من ا
وخــبـراء ــالــيــة ــعــنــيــ في وزارة ا ا
ـثـل عن مـخـتـصـ ومـسـتـشـارين و
الــقـطـاع اخلـاص) ولــفت الـزامـلي الى
ـنطـقي السـماح لـشركة انه (لـيس من ا
واحـدة بـاحـتكـار الـسـمـاد الكـيـمـياوي
الـذي اسهم بدور كبيـر في تكبيل ايدي
الـفالح ومـضاعـفة سـعر الـسماد إلى
ضــعف الــســعــر الــســابق ومن واجب
احلكومة أن تكون لها معاجلات عاجلة
وضـوع وتأكـيـد زيادة اإلنـتاج بـهـذا ا
شاكل التي الزراعي احمللي وحل كل ا
تـــواجـه الـــفالحـــ ومــــربي الـــدواجن
نتج واالسـماك واال فـستـكون نـهايـة ا
الـوطـني وشـيـكـة) مـؤكـدا ان (اجملـلس
سـيــقف بـوجه أي جـهـة حتـاول عـرقـلـة
جــهــود الــقــطــاع اخلــاص واالنــشــطــة
الـصناعية والزراعيـة احمللية) متوعداً
(بــاتـخـاذ مــا يـلـزم عــبـر الـتــنـسـيق مع
الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة التـخـاذ إجـراءات
حــازمـــة بــحق عــنــاصـــر الــســيــطــرات
ن تـرد مـعلـومـات بحـقهم اخلـارجـية 
تـفـيـد بـقـيـامـهم بـعـمـلـيـات ابـتـزاز ضد
شاريع وعرقلة ناقلي السلع اصحاب ا
الـغذائـية) وتابع الـبيان ان (االجـتماع
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وتــابع ان (فــلــســفــة احتــادنــا تـنــطــلق من
ــنـهــجـيــة بـوصف ـســؤولــيـة ا ــان وا اال
الــشـعــر ديـوان الــعـرب) مــؤكـدا ان (ان مـا
اقتـران الفـكر فـيه ويعـبر ـيز الـشـعر هـو 
ــتـاز الــشـاعــر عن نــفـسه وعـن االخـرين و
ـر الــشـعـر عـنـدنـا بـالــوعي الـبـاطن وهـو 
بــثالثــة مــراحل  الــتـأســيس و الــتــحـول و
ـثــال وان بـيـئـة الـنـجـف بـيـئـة شـعـريـة) ا
مــعــربـا عن شــكــره (لـوزيــر الـثــقــافـة وإلى
ـركـزي و اجلــهـات الـداعـمـة مـنــهـا الـبـنك ا

االحتاد العام للكتاب واالدباء ). 
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وشـارك في اجللـسة االفـتتاحـية لـلمـهرجان
 11شــاعـرا   وهم  عـبـد نـور داود و ولـيـد
الــــصـــــراف و مــــضــــر االلــــوسي وعــــارف
الــســاعــدي وشالل عــنـوز وعــمــر الــسـراي
وخـلـيل احلـاج فـيصل و جنـاح الـعـرسان و
رضـا الـسـيد جـعـفـر واسـماعـيل احلـسـيني
والـــشــاعـــرة اســراء الـــعــكـــراوي. واجــرت
(الـزمـان) لـقاء مع الـعـكـراوي بشـأن الـشـعر
الـنـسـوي في الـنـجف ومـدى تـقـبل اجملـتمع
احملـافظ لـلـشـاعـرات? والسـيـمـا انـهـا كـانت
ا تملكه مفاجأة اجللسة االفتتاحية  نظرا 

من امــكــانــيـات وقــدرات في نــظم الــشــعـر
وااللــقـــاء وقــوة الــشــخــصــيــة . وحتــدثت
الـــعــكـــراوي لـ (الــزمــان) عـن (بــدايـــاتــهــا
والـصـعوبـات التي واجـهتـها حـتى صارت
ويذكر ـنتديـات  هـرجانات وا تـشارك في ا
وسـوعـات اخلـاصة بـشـعراء اسـمـهـا في ا
األول الــنـجف حــيث صــدر لـهــا ديـوانـ 
بـعـنـوان يـحق لـي الـصـادر عام  2015عن
وفــيـه شــعــر حـر دار فــضــاءات في عــمــان
والــديــوان الــثــانـي صــدر عـام وعــمــودي 
  2020عـن دار الـشــؤون الـثــقـافــيـة وهـو
جـاء في بــعــنـوان لم تــنــكــر خـطــيــئـتــهــا 

قصيدتها.
 ادم من أهل العراق 
لم يكن طفال غريرا 
لم يعش طيش الصبا

ادم.. جاء ابا
إذ بطول العشق في عينيه

تختص احلقول
أو يجوب األرض أشواطا

فال يخفى االثر
نـص احلــوار يـــنـــشـــر  في عـــدد الحق في

(الزمان)
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هلسنكي

لم تـعــد نـتــائج احلـراك الــشـعــبي وتــضـحــيـاته  مــحـســوبـة لــدى األطـراف والــكـتل
السـياسـية  فـاالختالفـات حول كـيفـية صـياغـة مشـتركـات حول رئـاسة اجلـمهـورية
ا سبق . فاخملـتلفون من الكرد الزالوا ورئاسة الـوزراء قائمة  بل إنها اكـثر حدة 
يـتـمـتـرسـون في مـواقعـهم حـول حق كـل طرف بـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة  والـشـيـعة في
احلكم مـختـلفـ على مـن هي الكـتلـة األكبـر التي بـإمكـانهـا تشـكيل احلـكومـة والتي
تعطل التـشكيل إذا ما حتـقق  لها االتـفاق على صيـغة مشتـركة  أما السـنة بالرغم
من االتــفـاق عـلى صــيـغــة عـمل مــشـتــركـة فـهم الزالــوا يـعــيـشــون وسط ارهـاصـات
االختالف .كل ذلك يجري وسط رماد الفشل لسنوات احلكم  ويجري ايضاً ضمن
عيشية واخلدمية والصحية واإلنسانية ظروف قاهرة يعيشها الشعب من النواحي ا
ا يجري ن ال حاجة لهم  واد الغذائية يتحـكم بصعودها   فحالة الـفقر تزداد وا
في البالد  والسلـطة غائبة عن اإلجراءات الفعلية وحاضرة بالتصريحات والبيانات
الــيـومـيـة .كل الـقـوى الـسـيــاسـيـة في عـالم الـيـوم حـتـى في الـدول الـبـائـسـة  تـضع
مصالح الشـعب في تنافسهـا على السلـطة ضمن أولوياتـها  كونها حتـسب رغبتها
ا حتـققه من مصالح الـشعب والناخـب  إال نحن في العراق  في العودة لـلحكم 
فـقضـيـة مصـلـحـة الشـعب وقـوة الـدولة واسـتـقاللـيتـهـا تـكون مـا بـعد حتـقـيق مـنافع
كن حـساب هذه الـكيـانات واألحـزاب السـياسـية في احلـكم وما بـعده  وإال كـيف 
التجاذبـات االختالفية التناقضية بـ األطراف السياسية .اإلصرار على عودة حكم
ـشـترك ـذاهب والـعرقـيـات هـو الفـشل بـعـينـة  وغـياب الـشـعـور بالـعـمل الـوطني ا ا
واطـنـة بات في رحـلـة جديـدة تـعبـر عن إرادة شـعب وتـستـوفي شـروط ا واالنتـقـال 
لغي في سـياسات وادبيات الكيانات السياسية .كان اجتماع احلنانة وسبقه حكم ا
اجتمـاعات بغداد  اشبه بـلغة التخاطـب  دون اخلروج بخطة عمـل مشتركة  وهذا
واطـن وحده .  ال مـا يـضـيف ألزمـة احلـكم انـسـدادات جـديـدة  يـقع عـبـئـهـا علـى ا
نـدري أين يـقع اخلـالف  هل هـو حـول حــكـومـة وطــنـيـة كــمـا يـريــدهـا الـصـدر  أم
كن مـعاجلته حـكومة الـشراكة الـوطنـية كمـا يريدهـا التـنسيق  واألمـر ب االثـن 
ـواطن ضـمن كـون االخــتالف لم يـصل حـد الـتـنـاقض  هــذا إذا اخـذت مـصـلـحـة ا
ـتابعون لـلوضع السيـاسي العراقي  لم يتـلمسوا هـناك برنامج وطني احلسابات .ا
متـكـامل األركان عـابراً لـلمـحاصـصة  فـكتـل االتفـاق الثالثي  الـصدريـ والتـقدم
قـراطي الكـردستاني لـم يقدمـوا برنـامجا وطـنيـا اقتـصاديا اجـتمـاعيا واحلزب الـد
ـعرفة واألداء بغض ثـقافيـا وسياسيـا حلكومة تـعتمـد في تشكيـلها عـلى الكفاءات وا
ـواصفـات الضـير في ذلك  الـنـظر عن االنـتـماء احلـزبي  وأن حـصل ضمن هـذه ا
ـا بات الـتنـاقض على رئـيس اجلمـهوريـة الشـغل الشـاغل للـبعض وهـذا االمر ال وإ
يبـشر بـاستـقالليـة العمل الـقادم  واالطـار اتنـسيقـي يريد االتـفاق عـلى مخـرجات احلكم
ـمسكة بـالسلطة  وكال الـتجربت قـد شهدهما بدءاً من رئيس الوزراء وصـوالً للجهات ا
ـاضيـة وادت الى فـشل الـسلـطة وسـحـبت معـهـا فشل الـعـراق طيـلـة السـنـوات الطـويلـة ا
الدولة . هـذا الوضع أدى الى انكفاء الـشعب حول ذاته وعدم القـناعة بوجود سـلطة تعبر
ــقـتـل الـعــوز واحلــاجـة حلــيـاة عن إرادته  وتــقــضي عـلـى االنـســدادات الــتي اصـابــته 
اجـتمـاعيـة مريـحة . وال يـتصـور احدا من هـؤالء السـياسـي
ـكـنـهـا ان ـقـبـلـة  ـرحـلـة ا كـتالً وأحـزاب ومـجـمـوعـات بـأن ا
تعطـيهم حضورا في مجلس النواب  إذا لـم يحسنوا التدبير
واطن  وقادم وينتـقلـوا من االنانيـة السـياسيـة الى حضـرة ا
األيـام هو الـذي يـحـكم بـ جبـهـتـ مـتنـاقـضـ الـشعب من

قابلة ..  جهة وكل الكيانات السياسية من اجلهة ا
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احـتـصنـت قاعـة اجلـواهري في مـبـنى فرع
الـنـجف الحتاد الـكتـاب واالدبـاء  مهـرجان
عـالم الشـعر الرابع لـلمدة من   19-17اذار
بـرعـايـة وزير الـثـقـافـة والسـيـاحـة واالثار

حـسن ناظم  وبحـضور نخبـة من الشعراء
. وســبق انـطالق والــكـتــاب والــصـحــفـيــ
هرجان  افـتتاح معرض الكتاب فـعاليات ا
ـطبوعـات دائرة الشـؤون الثقـافية . وقال
ـــهـــرجـــان الـــذي حـــضـــرته نـــاظـم خالل ا

ـــيــزا في (الـــزمـــان) امس بــأنـه (يــومـــا 
الـنـجف حـيـنـمـا يـعـقـد مـهـرجـانـهـا  عـالم
امـتـداد الــشـعـر بـنـســخـته الـرابــعـة وهـو 
ـهـرجـان) واضـاف انه (لـلـنـجف لـنـجـاح ا
قـصـتـها مع الـشـعر والـعـراق سـيد الـشـعر
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ثـالثة مالي دينار كل من خالف احكام
هـذا القـانون) ولـفت الى ان (العـقوبات
ادة 466 الواردة في قانون العقوبات ا
فـي قـانـون الـعـقـوبـات وتـنص عـلى انه
يـعاقب بـاحلبـس مدة ال تزيـد علـى سنة
وبــغـرامـة ال تــزيـد عـلى مــائـة ديـنـار او
بـاحدى هاتـ العقوبـت كل من تسبب

الــداخـــلــيــة حــمــلـــتــهــا عــلى األســواق
الــرئـيــسـة في بــغـداد ومـدن مــخـتــلـفـة
ضـمن خـطـة حـكـومـيـة لـلـسـيـطـرة عـلى
األسـعار ومـراقبـة أي حاالت احـتكار أو
تـالعب في أســعــار الــســلع الــغــذائــيــة
الـرئـيسـة الـتي شـهدت ارتـفـاعا بـنـحو

ئة.   30با

في ارتـفـاع او انـخـفـاض اسـعـار الـسلع
ـعــدة لــلــتـداول او ــالــيــة ا او االوراق ا
ـــعــدة اخـــتـــفــاء ســـلـــعــة مـن الــســـلع ا
لالسـتهالك باذاعته عمدا وقائع مختلفة
او اخــبـارا غـيـر صــحـيـحـة او ادعـاءات
كـاذبة او بارتـكاب اي عمل اخـر ينطوي
عــلى غش او تـدلـيس). وواصـلت وزارة

احملــافــظــة فى إطــار دور الـوزارة في
ــوارد دعم خــطط صـــون وحــمــايــة ا
ستدامة الطبيعية وحتقيق التنمية ا

ب شرائح اجملتمع. 
واكـد احلـسـون ان (الـوزارة حـريـصة
على تـعزيز اطـر التعـاون بينـها وب
الـــوزارات االخـــرى ومـــنــهـــا وزارتي

الــتـربــيـة والــتــعـلــيم  بـهــدف اشـراك
ؤسـسات الـتعلـيمـية والتـربوية في ا
تـعزيـز الـوعي البـيـئي والصـحي ب

ــيـة ) االوســاط الــطالبــيــة واالكــاد
واضاف ان (الزيـارات شملت عدد من
ـدارس مـنـهـا مـتـوسـطـة الـبـحـتـري ا
لـلــبــنــ واعـداديــة الــثــورة لـلــبــنـ

وابتدائيـة عبد الكر قـاسم والعقيلة
لـلـبـنـات وابـتـدائـيـة مـهـدي الـبـصـيـر
لــلـبــنـ وغـيــرهـا  خـاللـهــا الـقـاء
مـجـموعـة من احملـاضـرات التـوعـوية
اخلـاصة بـضرورة االلـتـزام بالـنظـافة
الشخصـية والعامة وتـوضيح اهمية
ـــســـاحـــات الـــتــــشـــجـــيـــر وزيـــادة ا
اخلضـراء  فضال عن تـوزيع عدد من
ـطـبوعـات الـتي حتمل الـفـولدرات وا
مضام ارشادية حتث على ضرورة
احلـــفــاظ عـــلى الـــبــيـــئـــة وتــرشـــيــد
ــيـــاه وحــمـــايــتـــهــا من اســتـــهالك ا

التلوث). 
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كـمـا نـفذت الـفـرق جـوالت ميـدانـية
على نقاط شط احللة للوقوف على
ــائــيــة ــصــادر ا اســبــاب تــلــوث ا
ووضع حـلـول آنيـة وعـاجـلة لـلـحد
ـا تسـببه من مـشاكل من الظـاهرة 

صحية وبيئية كبيرت .
واشـــــار احلــــســـــون الى ان (تـــــلك
اجلـوالت تــأتي اســتـكــمـاالً خلــطـة
ائية صادر ا الوزارة في متابعة ا
وحمـايتها مـن التلوث فـي مختلف
احملافـظات ومـنهـا ة بابل ) وتابع
ـشـتـرك قـام بـجـوالت ان (الـفـريق ا
مـيــدانــيـة في شط احلــلــة وسـحب
ــــــيـــــاه ــــــاذج ا عــــــيـــــنــــــات من 
واخضاعها للـفحوصات اخملتبرية
لقياس نـسب التلوث فيـها ومعرفة
مـــــا اذا كـــــانت ضـــــمـن احملــــددات

الطبيعية ). 

اسراء العكراوي
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بغداد
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ــاضي انــتــشــر  في وســائل االعالم في تــســعــيــنــات الــقــرن ا
الـعـراقـيـة بـالـتـحـديـد  (قـنـاة الـشـبـاب ) لـغـزا سـمي "بـالـبـكـبك

االصفر "
وقد نشر "كحزورة " 

من هو البكبك االصفر ??
وظل االعالن يـتـداول مـدة طويـلـة   حـتى كـثُـرت حـوله االقاويل
واالشـاعـات وألـفُت حـوله الـقـصص والـتـكـهـنـات والـنكـات وظل

قصود بالبكبك االصفر ?? الناس يتساؤلون كثيرا  ما
وبـعـد زمن لــيسَ بـالـقـلــيل جـاءت  االجـابــة بـطـريـقــة غـيـر الـتي
تـوقـعـهــا الـنـاس حـول الـبــكـبك االصـفــر وقـد اسـتـغل  االعالن
ـعـرفـة  اجتـاهــاته  ورغـبـاته  في ـواطن الـعــراقي   ســذاجـة  ا

ُحير !! االجابة على ذلك اللغز ا
بعـدَّ  انتـظار طـويل وصبـر ليسَ بـالقـليل  اعـلنت قـناة الـشباب
جـواب السـؤال وكـان جوابـا ساذجـا  حـيث ذكرت ان "الـبـكبك

االصفر" هو عبارة عن  (ج اصفر) .. 
ومـهـمـا تـكن  مـبـررات  نـشر واذاعـة هـذا االعالن فـانه في كل
االحـوال كان الـقـصد ضـحك عـلى ذقـون العـبـاد الذين اتـعـبهم

جوع احلصار االقتصادي وانعدام سُبل العيش الكر ..
اذا قارنا ب اعالن

 "البكبك االصفر"
وتشكيل احلكومـة التي النعرف لها شـكالً  وال عنوان  فأعتقد

قاربة ليست ببعيدة!!  ا ومضموناً  شكالً 
الـبـكبك االصـفـر كان الـقـصد مـنه الـهاء الـنـاس بامـور جـانبـية
وجــلب انـتــبـاهــهم لــقـضــايـا ال اهــمـيــة لـهــا وال تــمس حـيــاتـهم

ومتطلبات عيشهم بصلة
واختالف الكـتل الفـائزة في االنتـخابات علـى تشكيـل احلكومة
وزخم التصـريحات يـرافقها ارتـفاع االسعـار وتردي اخلدمات
ــواطن الـــعــراقي واخلــلل االمــنـي الــذي يــحــصل في وتــذمــر ا
ا يـدل عـلى ان كل مايـحـدث هيَّ عمـلـية الـهاء مـناطق عـدة كـأ

الناس عما يجري حولهم 
كرامة العراقي لم تعد لها قيمة
وسيادة البلد اصبحت مخترقة

دون يـستنكرون خـرق السيادة وارتفاع وقادة البلـد حتولوا 
باي مواطن عادي  االسعار وانعدام اخلدمات اسوةً 

ُعاجلات تكاد تكون معدومة . بالتأكيد التحديات كبيرة وا
تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة حتت اي مُـسـمى او عـنـوان اتمـنى
ان التـكــون مـخـرجــاتـهـا مــثل نـهــايـة حـزورة الــبـكــبك االصـفـر

ويطلع نتيجتها "ج اصفر".
واطن في متاهـة خسارة الـوقت الذي لم يعد ويضيع حـينهـا ا
مـهم في نـظـر الـسـاسـة وفـقـدان امـكـانـيـة الـلـحـاق بـركب حـتى

بالعالم . اكثر اال تأخراً 
العراق ارض االنبياء واالولياء اعلموا ايها السادة انهُ 

صاحب اعرق حضارة بالتأريخ
ـذكــر اسم الــعــراق عــلـى الــضــمــائــر ان تــهــتــز قــبل عــنـــدمــا يـُّ

"الشوارب"
لعظمة شأنه 

في االرض ال تُهان العراقيون اسوداً 
ولكن جارَّ بهم الزمان 

ال تــفــرطــوا بــهــيــبــة الــعــراق في ظل صــراعــاتــكم واطــمــاعــكم
السياسية  .

كلكم راحلون والعراق باقي
والـتـأريخ والـسـمـعـة اطـول من عـمـر االنـسـان

فأحرصوا  على تاريخكم وسمعتكم .
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تـــــواجـــــــــــه  الـــــزئـــــر الـى هــــذه
تـفاوتة االحجام دينـة االحجام ا ا
 لـالشــــجـــــار وتــــدرج االلـــــوان في
ـــســــاحـــات االرض االخــــضــــرار 
ـــــزروعـــــة  (الـــــــــداكـن الى االقل ا
درجــــة الى فــــاحت )  وتــــنــــوع في
الــــوان نــــهـــر دجــــلــــــــــــة وكــــذلك
يــســــــــري هــذا الـتــدرج عـلى لـون
الســـــــــماء فلونـها منقســــــم ب
االبــــــــــيـض واالزرق الـــــــــــفــــــــــاحت
لــوحــــــــــــــة تــشــكـــيــلــيـــة فــائــقــة

اجلمال.
Ëيبدو التواضع الذي اكتسبه عبد
الــكــر قــاسم من الــصــويــرة هــو
السائد عند كل الناس وحتى على
ـدينـة التـي كان اسـمها اسم هذه ا
(الـصـيـرة) ويـقــول الـبـعض تـعـني
ـاء يــحـضـره الـنـاس) وقـســـــــم (ا
آخــر يـؤكـد انـتــعـرضت الى حـريق
هــــائـل عـــام  1912  و تــــغــــيــــيـــر
اســــــمـهـا او الـتـصــغـيـر لـتـصـبح
(الـصــويـرة) وتـعـني – كـمـا يـذهب
ــديـنـة الــبـعض الى ان اســــــــــم ا
ســـورة دينـة ا كان (سريـرة) اي ا
 ألن الـــبـــســـاتـــ تـــشـــكل ســـورا

للمدينة.
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ـدن ال تـعطـيك نـفـسـها في بـعض ا
الـــيـــوم االول امـــا لـــغـــمـــوضـــهـــا
ــشـــهــور  او وتــاريـــخــهـــا غــيـــر ا
جلمـالها واسـرارها الطـبيعـية وما
مـــر بــهـــا من احـــداث تـــاريـــخـــيــة
حــاسـمــة ومـثــيــرة الـصــويـرة من
دن الـتي تقول لك لـنتعـارف اكثر ا
عـنـدهـا اكـشف لك مـا تـخـفـيه كـتب
الـتـاريـخ واجلـغـرافــيـا!فـهـل تـكـفي

ـديـنـة الـتي ـعـرفـة هـذه ا سـاعـات 
تــشـــبه بــجـــمــالـــهــا وغــمـــوضــهــا

(النساء)!
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توجهنا الى مـنطقة (تل النهروان)
او (قــنـطـرة ابـو الـفـضل الـعـبـاس)
ــنـطـقـة الــتي دارت فـيـهـا لـزيـارة ا
مـعـركـة الـنـهـروان بـ االمـام عـلي
(ع) واخلوارج والتي انـتصر فـيها
االمــام عــلـي (ع) وتــوجــد قــنــطــرة
يـطـلق عـلـيـهـا قـنـطرة ابـو الـفـضل
الـــعــبـــاس كـــأشــارة الى اشـــتــراك
عـركـة عام 36 الـعـباس (ع) بـهـذه ا
هــجـريــة   الـتــقــاط الـعــديـد من
الــصــور وشــاهـدنــا بــعض اهــالي
الـــصــويـــرة يــخـــرجــون لـــلــتـــنــزه
والــزيـارة وشـوي الــسـمك في هـذه

نطقة الصحراوية. ا
wM œ b d

على الـرغم من اهمـية مـرقد الـسيد
تاج الدين (رض) وهو حفيد االمام
ــــغـــول الــــكــــاظم عــــاش فـي زمن ا
واشـتهـر بعـلـمه وتديـنه لكن يـهود
مـديـنـة  الـكـفل قـامـوا بـالـتـحريض
ضـده  بـحـجـة انه يـعـيق عـبـادتـهم

ليقتل ذبحا هو واوالده االربعة 
ـرقـد الـشــريف في مـنـطـقـة ويـقع ا
يـطلق عـلـيهـا (ناحـيـة احلفـرية) لم
يـــتم الـــوصــــول الـــيـــهـــا في هـــذه

الرحلة.
كـمـا يـوجـد مـقـام لـلـنـبي شـيت في
نطقة تسمى (السمرة) الصويرة 

يقولون ان النبي مر من هنا!
امــا مـــشـــهــد نـــبي الـــله إبـــراهــيم
اخلــلـــيل فـــيــقـع في مــنـــطـــقــة (تل

الصغير)
هـنــاك كالم ومـعـلـومـات عن وجـود
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أربيل

-1-
نصرم . أعلن رسميّا عن وقوع أكثر من (5000) حالة طالق في شهر شباط ا

وهـذا العـدد الضـخم يشي بـتصـاعـد حاالت اخلالف والـشقـاق داخل األُسر الـعراقـية
وهو مؤشر محزن وخطير للغاية .

-2-
علوم : ومن ا

انّ الـطالق هـو أبـغض احلالل عـند الـله واجـتـراح مـا يـبـغض الله  –عـلى هـذا الـنـحو
ـيـة الـروحــيـة واالخالقـيـة فـضالً عـمـا الـواسع  –يـشـيـر الى ضـعـف واخـتالل في الـبُـنْ

يعكسه من اضطراب في األوضاع االجتماعية .
-3-

الي من الـعراقي حتت خط الفـقر يُلقِي بـظالله على القضيـة حيث يعجز ان وقوع ا
طلوبة لزوجاتهم.. الكثير من الرجال في ظل البطالة عن تأم االحتياجات ا

-4-
وبصراحة :

فان الـفتـاة الـيوم ال تـملـك ماكـانت تمـلـكه فتـاة األمس من قـدرة على حتـمل الـكثـير من
زاج احلاد لزوجها وانتهاء بضيق ذات يده . الصعاب ابتداءً با

-5-
ومـحــاوالت بـعض األزواج االسـتــحـواذ عـلى رواتب زوجــاتـهم سـبـب آخـر من أسـبـاب

شاكل الكثيرة التي تهدد كيان األسر بالتشتت والتشظي . ا
وال يحق للزوج االستيالء على ما تملكه زوجته من أموال دون رضاها .

بينما يبرره بعضهم بالقول :
ما أملكه تملكه زوجتي وما تملكه أملكه .. وهو تبرير شعري ال شرعي .

-6-
رأة من اي شيء آخر . نهج التربوي القد أشقّ على ا انّ الطالق كان ضمن ا

ا تأتيه زائرة كما يرتاده سائر وكانت الفتـاة اذا تزوجت ال تعد بيت أبيها بيتاً لـها وا
الزوار .

طلقة بع القبول واالحترام . رأة ا وكان اجملتمع ال نظير الى ا
أما اليوم فقد يشجع الزوجة على االطالق أهلُها  

وال ينظر اليها بعد الطالق االّ كما كان ينظر اليها قبله .
واجهات الساخنة مع أزواجهن وهذا ما شجع الكثير من الزوجات على ا

وليكن بعدها ما يكون ...
-7-

ثم انّ مشكلـة السكن واضطرار الشباب الى السكن مع أهلهم  واالحتكاكات الكثيرة
ـا هـو سبب ـشـتـرك ب عـائـلة االبن وعـائـلـة أبيه ا التي حتـصل في حـاالت الـعيش ا

شكالت واالختالفات . آخر لظهور ا
-8-

ويُظهرُ الكـثيرُ مِنَ الشـبان والفتيـات قبل الزواج أَنْفَـسَهُم على غيـر حقيقتـها ويسوقون
من الوعود ماال يستطيعون الوفاء به  ثم تنكشف احلقائق فتتلبد األجواء.

-9-
ن ال حتب أنْ يكون شريكاً ا يرجع الـسبب في بعض األحيان الى تزويج الـفتاة  ور

حلياتها ويتم ذلك حتت سطوة االب او األخوة .
-10-

ويـطول احلـديث اذا أردنا االستـرسال فاحلـديث ذو شجـون وخير مـا نخـتم به مقالـتنا
ـا قـالـه االمـام احلـسن (ع) ألب اسـتـنـصـحـه بـشـأن زواج ابـنـته قـال له مـا الـتـذكـيـر 

مؤداه:
زوّجْها مِنَ التَقِيّ 

فان أحبّها أسعدها 
وإنْ لم يحبها لمْ يَظْلِمْها 

ا وغـالب الـزيـجـات الـيـوم ال تـبحـث عن الـتـقوى واالخـالق ا
ـال واجلـمـال والتـعـويل عـليـهـما بـعـيـداً عن ذنيك تبـحث عن ا
الــعــنــصــرين لـن يــقـود االّ الـى أوضــاع مــتــزلــزلـة يــقـل فــيــهـا

االستقرار .
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مـاء احملـافـظـة بـغـداد) واضـاف أن
(احملافظـة استكـملت كل االجراءات
ــشــروع مع اضــافـة ــتــعــلــقـة بــا ا
جــهـود اخـرى من مـديـرتي بـلـديـات
ومـــجــاري احملــافــظــة  لـــيــتــنــسى
اسـتـكــمـاله بــوقتٍ قـيــاسي وانـهـاء

نطقة).  ياه في ا مشكلة شح ا
اعــلــنت وزارة الــتـخــطط الـى ذلك 
تـرحـيل  8شــركـات لـلــمـقـاوالت إلى
متـازة.وذكر بيان للوزارة الدرجة ا
تـلـقـته (الـزمـان) امـس أن (اجلـلـسة
ـقـاولـ في 91  لـلـجـنـة تـصـنـيف ا
الــتــخــطــيط الــتي عُــقــدت فـي مــقـر
الـــوزارة شــهــدت مــنح  8شــركــات
تـصـنـيـفـا أعــلى وتـرحـيل  شـركـات

ـباشـرة بتـنفـيذ بـالقـول انه (تمت ا
مـــشـــروع خـط الـــطــــوار النـــهـــاء
ـــيــاه في مــنــطــقــة مــشــكــلــة شح ا
رحلة النهـروان) واكد العطـا ان (ا
اء  االولى  تـتضـمن مـد أنابـيب ا
تـد من نـهر وهـو خط اسـتثـنـائي 
دجلـة وصوال الى بحـيرة الـنهروان
في تـقـاطع  9نـيــسـان من شـأنه أن
نطقة  ـياه في ا يعالج أزمة شح ا
دة التي تـعهدت ليـتم استكـماله بـا
بـــهــا احملـــافـــظــة خالل 120 يـــومــا
واصفات فنية قياسية) موضحا
ـــتــابـــعــة ــشـــروع يــحـــظى  ان (ا
خـــاصـــة مـن احملـــافـــظـــة وإشــراف
مـجـلس الـوزراء وبـتـنفـيـذ مـديـرية

وهذا يضيف عبئاً مالياً كبيراً على
الـــدولــة) ولــفـت الى ان (مــشـــكــلــة
اســتـمـالك األراضي مــتــمـركــزة في
مـنــاطق مـديــنـة الــصـدر والـشــعـلـة
والــكـاظـمـيـة والـدورة وأبـو دشـيـر
ــنـاطق مـكــتـظــة وال تـوجـد وهـذه ا
فـيـهــا مـسـاحـات كــبـيـرة) واوضح
الــعـطـا ان (األمـانـة الـعـامـة جملـلس
الـوزراء خصـصت مبـالغ لبـناء 140
ـــبـــاشـــرة مـــدرســـة حـــيث تـــمت ا
بـالـعـمل وفق خـطـة أمـانـة بـغداد)
مـبـيـنـاً أن (احملــافـظـة لـديـهـا خـطـة
ــدرســيــة ضـمن إلنــشــاء األبــنـيــة ا
حـــيث أدرجت ـــتـــاحـــة  األراضي ا
ضــمن خـطــة الـعــام اجلـاري ولـكن

العدد غير كاف).
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ومــضى الى الــقــول ان (احملــافــظـة
شاريع اعدت خطة لتفـعيل جميع ا
ــتــلــكــئــة واجــريــنــا جــولــة بــ ا
سـتنفـدة جلمـيع الطرق شـاريع ا ا
دة اإلضـافيـة وإعادة الـقانـونيـة وا
استئناف الـعمل حيث جرى إعادة
تــفـعـيل الـعـمل بـنـحـو  11مـشـروعـاً
لـتـبديل الـكـهربـاء خـمسـة مـشاريع
منها في منطقـة الكاظمية والباوية
ــدائـن والــكـرادة وكــذلـك احلـال وا
ـــاء) مـــضــيـــفــا ان مـع مــشـــاريع ا
ـتــلـكـئـة بـدأت بـإعـادة (الـشـركـات ا
ـشـاريع ألنـهـا مـهـددة الـعــمل في ا
بـســحب الــعــمل وفق الــقــانـون في
حـــال وجــود تــقــصـــيــر وادراجــهــا
ضمن القائمـة السوداء) واستطرد
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قــدم مـحــافظ بـغــداد مـحــمـد جــابـر
الـعـطـا  مـقــتـرحـات الى احلـكـومـة
ـدارس وخـطـة لـتـفـعيل حلل ازمـة ا
تـلكئـة . وقال الـعطا في شـاريع ا ا
تصريح امس إن (احملـافظة أجنزت
نــحـو  214مـدرســة  تــسـلــيـمــهـا
) واشـار ـاضــيـ خـالل الـعـامــ ا
الى ان (هــنـاك خــطــة إلضـافــة عـدد
ـــــدارس خـالل الـــــعــــام آخـــــر من ا
ــشــكــلـة اجلــاري لــكن أشــار إلى ا
الــتي تـواجه احملــافـظــة لـيـست في
ــا في أصل ـدارس وإ تـشــيــيــد ا
األرض إذ ال تــــــــــــــوجــــــــــــــد أراض
مــخــصــصــة لألغــراض الــتــربــويـة
ـــدرســــيــــة) واضـــاف (اقــــتـــرح وا
إضـــافــــة عـــدد آخــــر من األبــــنـــيـــة
ـدرسـيـة بـالـتــنـسـيق بـ األمـانـة ا
ووزارة الـتـربيـة وجلـنة تـخـصيص
األراضـي الـــتي يــــرأســـهــــا رئـــيس
الـــوزراء مــــصـــطــــفى الـــكــــاظـــمي
والســـيـــمـــا أن هـــنـــاك قـــســـمـــاً من
األراضي الـــزراعـــيـــة حـــتى اآلن لم
يـحــول جـنـســهـا وال بــد من اتـخـاذ
قــرارات بـشـأنـهـا) مـؤكـدا انه (بـ
دارس إعادة بناء ا قترحات هـو  ا
ـدرسـية وإضـافـة طـوابق لألبـنيـة ا
ـدارس فضالً عن وبذلك تـتوسع ا
إمــكـــانــيــة االســـتــمالك إال أن هــذا
ـقـتـرح يـعـد مـكـلـفـاً جـداً الن بـنـاء ا
ـدرســة يـحـتــاج الى نـحـو مــلـيـار ا
لـيار دينـار أما استمالك ونصف ا
مليارات األراضي فقد يصل الى  6
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مـضت سنـوات قلـيلـة على وفـاة رئيس وزراء الـيابـان االسبق يـاسو هـيرو ناكـاسوني
اكـثر شخصـية سيـاسية واقـتصاديـة و فكريـة يابانـية جريـئة في الدفاع و الـعمل على
وذج الياباني كن ان تنجح اال في اال ارساء اقتـصاد قوي عبر خصخصة مـا كان 

و ما كانت لتصمد اال بوجود من هو مثل ناكاسوني.
مـات ناكاسوني عن 101 سنة لـيشهد حتـوال من صناعـة فكره اثمـر حتوال في الدفاع
عنه من خصـومه الذين عارضوا قبال توجهه ألدخال القـطاع اخلاص بدل بيروقراطية
ـاليـة التي تـتبـاهى الدول بـالسـيطـرة علـيهـا و التي و االداء احلكـومي عـلى االصول ا
مـع الـوقت و الـتـخـادم الـرقـابي تـفـقـد ادائـهـا الـعـام و تـتـحـول ألقطـاعـيـات ال تـلـبي اال
ـطلـوبة ـسيـطـرين علـيـها حـاشرة حتـركـها في تـنـافس ال يقـدم احلاجـات ا مـتطـلـبات ا
نشئـة من اجلها مانـعة في ذات الوقت اي محاولـة جتديد تفصل بـ متطلب السوق ا
احلـقيقي عـرضا و طلبـا و ثمنـا حقيقـيا خالـقة توجه عمل مـخذل متـخلف ال يربط ب

رتب السنوي. كتب اال ا وظف و ا عمل و ا العامل و ا
من الـغريب في شـخصـية نـاكاسـوني انه يؤمن بـقراءة الـطالع و التـنجـيم وانه لم يكن
يخفي مـتسرب االخبار التي يحرص ان تصل للـعلن من جلوسه قبل اي اجتماع مهم
ليسمع من الـعراف ما قد يكـون مخفيا عنه في هـمسات النجـوم و خيوط دخان بخور
ـثل هـذه الـطـقـوس اال انه كان يـسـتـحـضـر وهم االرواح واعـتـقد انـه وان كان يـرتـاح 
داهـية في تصويـر نفسه مـؤمنا بـاخلرافات فـيعتقـد خصمه بـهشاشـته لينـدفع للحديث
مع نـاكاسوني بـسطـحيـة ليتـلقى بـعد ذلك ضـربة موجـعة من رجل مـتمـكن من فكره و

عمله.
ان و احلكومة تمكن الوزير االول من خلق قرارات لقطاع لسنـوات في احلزب و البر
عـاقبة لتكون صناعي واستـثماري متمكـن من االفادة من القوميـة اليابانيـة اجلريحة ا
ـوارد التي ان  لم خارج ظـل الفـائـزين في احلـرب الكـونـيـة و البـاردة مـدركا لـنـدرة ا
يـعـاجلـهـا بــوفـرة عـقـول بـاحــثـة عن مـواكـبــة و جتـسـيـد حـاجـات اجملــتـمع الـداخـلي و
اخلـارجي فأن بالده سـتضـيع او تتـحول الى ذنب في سـوق يتـحكم فـيه التـضاد ب

فرط بالتحرر غربا. ال ا االشتراكية الشرقية و رأس ا
خلقت سياسـات ياسو هيرو نـاكاسوني مجاال مـتدفقا لقطـاع العمل اليابـاني حقيقيا
واقعـيا في سـابقـة جمعـت ب الواقع و احلـقيـقة لـيبعـد عن اليـابان سـحب قحط كانت
تتجمع عـقب انكسار بوصلة تـوجهها بعد احلرب و خالل البـاردة منها محررا قطاع
العمل و االعمال من ازدواجية تعيشها االقتصاديات النامية و قسم من االقتصاديات
الـكـبرى لـعـدم حسم اجملـتـمع و السـلـطة قـرارهم عن الـنظـريـة االسلم جملـتـمع الـكفـاية
ـكـذوبة فال ـكـنـا ال في االشتـراكـيـة الشـعـاراتـية و ال الـرأسـمـاليـة ا الـذي لن يـكون 
سـطوة االشـتراكـية محـتمـية بـقوى القـهر الـقانـونية حتـتفظ بـالبـقاء و ال تبـعيـة السـلطة

لرأس مال بال قواعد معممة تغذي اجملتمع سيكتب لها النجاح.
ــوذجه الــعــمــالي بــتــقــويــة صك يــاســو هـــيــرو نــاكــاســوني ا
الــتـشــريـعــات و الـقــرارات الـتي قــدمت هـويــة مـتــعـافــيـة من
اخلصخـصة التي طلـت وجه اليابان و جـسمها االقـتصادية
ببشـرة من شباب حـيوي يقدم لـلسوق مـا يريد و بـضمانات
ا صـاروا يؤمـنون ان و ثـقة يـحسـده علـيهـا كثـيرون بل لـر
ارواح نـاكاسـوني التي كـان يسـتعـلم منـها عـبر مـنجـميه هي

حقيقة .
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بغداد

اخــــــرى مـن الــــــدرجـــــة األولـى إلى
ــمـتــازة) بــدوره  قـالت رئــيــسـة ا
الـــلـــجـــنـــة  مـــديـــر عـــام الـــدائـــرة
الـــقـــانـــونـــيـــة في الـــوزارة هـــنـــاء
اســمـاعــيل ابــراهــيم ان (اجلــلــسـة
رفع شــركــة من الــقــائــمـة شــهــدت 
الــــســــوداء وشــــركــــات اخــــرى من
الدرجة الثـالثة إلى الدرجـة الثانية
وفق الــنــظــام اجلـديــد الــذي وجه
بإطالقه الوزيـر خالد بـتال النجم)
واضـــافت  ان (الـــلــجـــنــة نـــاقــشت
مـحاضـر جلان اإلدراج في الـقائـمة
الـسـوداء ومــوضـوع الـتــأخـيـر في
رفع الـطلـبات واإلجـراءات الواجب
القيام بـها عن اإلجراءات التي تلي

سحب العـمل وما يترتب عـليها من
إنــدثــارات) مـؤكــدة انــهــا (أوصت
بضرورة إصدار إعـمام يْوجب على
جـهات الـتعـاقـد مراعـاة التـوقيـتات
الــزمـنــيـة في اإلجـراءات الــتي تـلي
ســحب الـــعــمل ســـواء بــالــنـــســبــة
ـقـاول أو لـلــتـنـفـيــذ عـلى حــسـاب ا
مـــفـــاحتـــة وزارة الـــتـــخـــطـــيط عن
اإلدراج) مــــــــــشــــــــــــيــــــــــرة الـى ان
ـثلي (االجـتـمـاع انعـقـد بحـضـور 
عن وزارات الــــــنــــــقل  واإلعــــــمـــــار
ائية والتجارة وارد ا واإلسكان وا
واإلتـــصــاالت إضـــافـــة إلى إحتــاد
ـــقـــاولــ الـــعـــراقـــيــ ونـــقـــابــة ا
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ـة  اثـار سـومـريـة وبــابـلـيـة قـد
نــبش االرض واســتــخــراج الـذهب
بشـكل عـشوائي ولم يـتم احملافـظة

عالم االثرية. على هذه ا
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االن اهـم مــــا في الــــصــــويــــرة هي
الـــبـــســـاتـــ ونـــهـــر دجــلـــة فـــهي
حتـتــضن نـهــر دجـلــة بـذراعــيـهـا 
وهي االمــاكن االكــثـر اســتــخــدامـا

لـلـسيـاحة  الـسـيارة وهي تـنـطلق
ـدينة الى حيث الـبسات بنا من ا
تـشعـر ان هذه الـطرق كـأنهـا شقت
اراضـي زراعــــــيــــــة لــــــتــــــصـل الى
ـقـصود  وضـعـونا في الـبـستـان ا
احـد الـبـسـاتـ يـقـولـون عـائد الى
(حــسـ كــامل) وفــيه الــكــثــيـر من
اشــجـــار  الــنـــخــيل و الـــبــرتـــقــال
والـنـارجن والـقصـر يـطل عـلى نـهر

دجــلـة ويــقـال بـإنـه االن يـعـود الى
ــســؤولــ  اجلــلــوس بـ احــد ا
ثمـرة والنخـيل وتناول االشجـار ا
الغداء مع منظر نهر دجلة اجلميل
يـــغـــطي كل الـــنـــواقص فـي زيــارة

االماكن االثرية بالصويرة.
ـدن العـراقيـة التي حتتـاج بعض ا
تــــمـــلك مـــواصـــفــــات ســـيـــاحـــيـــة
واعــتــبـــارات اثــريــة وتــراثــيــة مع

جـمــال الـسـيـاحــة الـطـبــيـعـيـة الى
مــزيـــد من االهـــتـــمــام والـــتـــأهــيل
ـــؤديــة لـــتــلك وتــبـــلــيط الـــطــرق ا
ناطق السياحية  فالسياحة هي ا
خــــدمــــة وســـلــــعــــة  حتـــتــــاج الى
الـترويج والـتـسويق وايـضـا على
ــســـؤولــ ان يـــكــونـــوا لـــديــهم ا

احلس السياحي.
#وين
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كـتب مـدونون عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي 
ـــنــتـــهــيـــة واليــتـه مــصـــطــفى ان رئــيس الـــوزراء ا
ـــرشــحـــ لــرئـــاســة الــكـــاظــمي  مـــا زال ابــرز ا
ــرحــلـة احلــكــومــة اجلــديـدة  الكــمــال اجنــازات ا
الراهنة. وقالوا ان (حكومة الكاظمي جنحت خالل
عــــامـــ من الـــنـــأي بـــالــــعـــراق عن الـــصـــراعـــات
اخلــارجــيـــة  ومــواجــهــة االزمــات الـــتي عــصــفت
بـالبالد جـراء االوضـاع االقتـصاديـة الـتي شهـدها
الـعالم جراء تـفشي جاحـئة كورونـا) واضافوا ان
(الـكـاظـمي في الـسـبـاق الـسـياسـي  وان حظـوظه
قــويـة لــلـظــفــر في الـواليــة الــثـانــيـة). بــدوره  قـال
اخلبـير الـسـياسي عـصام الـفيـلي لقـناة (الـشرقـية
نــيــوز) امس ان (الــكــاظــمي عــنــدمــا تــســلم ادارة
ــهــدي  كـانت احلــكــومــة من ســلـفـه عـادل عــبــد ا
الـدولـة تـغــلي عـلى صــفـيح سـاخن بــسـبب انـدالع
انـتفـاضة تـشرين نـتـيجـة غيـاب اخلدمـات  وكانت
خـزيـنـة الـدولـة حـيـنــهـا خـاويـة في ظل وجـود قـوى
سـياسـيـة تتـسـابق لالنـقبـاض عـلى الدولـة ومـحيط
اقــلـيـمي مـضـطـرب يـحـاول تـصـفـيـة حـسـابـاته في
رحـلة كانت ستـقرة  وبالـتالي ان ا ـناطق غيـر ا ا
تــتـطــلب اجلــراح يـســتـطــيع الــتـعــامل مع االزمـات
بـعقلـية) واضاف ان (الكـاظمي وفريـقه احلكومي
جنــحـا بـعـبــور الـتـحـديـات الــتي واجـهت الـعـراق 
وتـعاطى مـع االزمات بـكل هدوء). مـن جانـبه  اكد
ي حـــيــدر حــمــيــد ان (الــكـــاظــمي تــســلم االكــاد
احلكومة وكانت الدولة على شفا االنهيار  واعتقد
ــرحــلــة اســتــطــاع ان يــســتــوعب انه خـالل هــذه ا
الـتـحـديـات وجنح في اعـادة تـرميـم العـالقات عـلى
ـستـوي االقـلـيمي والـدولي  وابـعاد الـعراق عن ا
صـراع احملـاور) مـشــيـرا الى ان (الـثـقــة الـدولـيـة

الـتي اكتسـبها الـعراق في حكـومة الكـاظمي كانت
كـبـيرة  اضـافـة الى انه تـعـامل مع اجلـمـيع بروح
ــواطــنــة). الى ذلك  رجح رئــيس كــتــلـة الــســنـد ا
الـوطـني الـنـائب أحـمـد األسـدي ان يـصل سـفـيـر
الـعراق في لندن جعـفر الصدر الى العراق خالل
ــقـبــلـ بــعـد طــرحه مـرشــحـاً لــرئـاسـة الـيــومـ ا
ـقبـلة.وقـال األسدي في تـصريـح متـلفز احلـكومة ا
ان (الـصـدر سـيـصل الـى الـعـراق بـعـد يـومـ مع
طــرحه مــرشــحـاً لــرئــاسـة الــوزراء ومــا طـرح في
االعالم من مـــرشــحــ آخـــرين لــلـــمــنـــصب غــيــر

صحيحة).
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طـروح الوحـيد االسم ا وأضـاف ان (الصـدر هـو 
لــلـــمـــنــصـب وهــو مـــرشح بـــقـــوة) الفــتـــا الى انه
(شــخـصــيـة الــصـدر اســهـمـت كـثــيـرا في تــقـريب
ـسافات بـ اإلطار الـتنسـيقي والـتيـار الصدري ا
ـئـة). فـيـمـا بـحث ـكن تـقـديـرهـا  60 بـا وبـنـسـبـة 
رئيس الـهـيـئـة السـيـاسـية لـلـتـيار الـصـدري أحـمد
ـطـيـري مع الـسـفـيـر الـتـركي تـطـورات األحـداث ا
التـي تشـهدهـا السـاحة الـدولـية. وذكـر بيـان تلـقته
ـطــيـري اســتـقــبل الــسـفــيـر (الــزمـان) امـس أن (ا
الـتركي لدى بغـداد علي رضا كونـاي واستعرض
ــوضــوعـات ذات االهــتــمـام اجلــانــبـان عــدداً من ا
ـشـتــرك والـتـطــرق إلى تـطــورات األحـداث الـتي ا
تشـهدها الساحة الدوليـة وما يرافقها من حتديات
تـسـتـدعي الـتـعـامل بـحـكـمـة ورويـة) واكــــــــــــــد
طـيري (أهـميـة تعـزيز أواصـر العـالقات الـثنـائية ا
بـ الـبـلـدين اجلــارين وفق مـبـاد حـسن اجلـوار
ـتــبـادل. من جــانــبه ابـدى غــونـاي  واالحــتــرام ا
ـطيـري مـعـربًا عن أمـله (تـوسيع سـعـادته بلـقاء  ا

لفات كافة). شتركة با أطر التفاهمات ا
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اعــلـنت وزارة الــتــجـارة عـن وصـول بــاخـرة
الف طن من الرز لصـالح السلة محملة بـ 44 
الـغـذائـيـة الــرمـضـانـيـة. وذكـرت الـوزارة في
بـيـان نـقال عن الــنـاطق الـرسـمي ان بـاخـرة
ـوانئ الـعراقـية مـحمـلة بـ  44 الف وصلت ا
طن من مـادة الرز اخملـصص لـصـالح الـسـلة
ـبــاشـرة الــغـذائــيـة الــرمـضــانــيـة الــتي  ا
". وقـال مديـر عام ـواطنـ بتـوزيـعهـا عـلى ا
الية في الـوزارة محمد الرقابة الـتجاريـة وا
حنـون ان (فـريقـاً رقـابيـاً بـصحـبـة فاحـص
ـواد الغـذائـية من الـشركـة الـعامـة لـتجـارة ا
اذج الرز استقـلوا سـطح الباخـرة لسـحب 
بـغـيـة الـقـيـام بـفـحصـه  في مـخـتـبرات قـسم
الـســيـطـرة الـنـوعــيـة قـبل انـطـالق عـمـلـيـات
التفريغ وجتهيز الوكالء). واضاف في بيان
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (عـمـلـيـات الـفحص
تـشمل اجـراء عـمـلـية طـبخ الـرز والـتـأكد من
ــــواطن اســــتــــســـاغــــته ومـالءمـــتـه لـــذوق ا
ـستوردة العـراقي) مبـينا ان (نـوعيـة الرز ا
تعاقد عليها هي الرز االبيض ذات احلبة وا
ـــصـــنف من اجـــود االنـــواع الـــطـــويــــلـــة وا
ـيــة). واشـاد بـ (دور الـفــرق الـرقــابـيـة الـعــا
نـتـشرة بـراً وبـحراً لـيالً ونهـاراً في جـميع ا

ـتـابــعـة جتــهـيــز مـواد الــسـلـة احملــافـظــات 
الـغـذائـيـة والــطـحـ وضـمـان وصـولـهـا في
ــنــاســبــة تــاركـــ خــلــفــهم الــتــوقــيــتـــات ا
االسـتــمـتـاع بــأيـام الـعــطل ومـتـطــلـعـ الى
ـــنــشــود الـــذي يــصب فـي خــدمــة هـــدفــهم ا
واطن الـعراقـي). واكدت الـوزارة استـمرار ا
مواقـع الشـركـة العـامـة لـتجـارة احلـبوب في
كــركـــوك و الــديــوانــيــة والـــنــجف  جتــهــيــز
قررة من مادة احلنطة طاحن باحلصص ا ا
لــلــحـصــة الــثــانــيـة 2022 الى جــانب رفـدة
مفردات السله الغـذائية بالرز احمللي لوكالء

تموين النجف.
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واوضح حــنـون ان (مالكــاتــنـا الــعـامــلـة في
فروع كـركوك والـديوانـية والـنجف و الـطوز
الـــذي يـــواصل جتـــهـــيــز مـــطـــاحن كـــركــوك
واصــلـت عــمــلــهـــا). واضــاف ان (صــومــعــة
ــقـررة الــطـوز  واصــلت جتــهـيــز احلـنــطـة ا
ـطـاحن مـحــافـظـة كـركـوك األهـلـيـة احلـصـة

ـئة حيث  الـثـانـيـة الـسـلـفـة االولى 25 بـا
حتـــــمــــيـل خــــمـس ســــيـــــارات مـــــحــــمـــــلــــة
بـكـمـيــــــــــــــة 117.240 طـنـاً  وبـذلك يـكـون
إجـــمــــالى الــــكـــمــــيــــات اجملـــهــــزة لـــغــــايـــة
اليـــــــــــــــوم   3467.780 طنـاً  فيـما واصل

فـــرع الــشــركــة فـي كــركــوك واصـل جتــهــيــز
طاحن احلكومية واالهلية من خزين بناكر ا
سايلـو كركـوك و ديالى  وبـ الى ان مجمع
اخلــورنـق اخملــزني الـــتــابع لــفـــرع الــنــجف
ـطاحن احلـكومـية واالهـلية واصل جتهـيز ا
ــادة احلـنــطــة من الــدرجـة احملــلــيـة لــرفـد
ـادة الــطـحـ لــلـحـصـة الـســلـة الـغــذائـيـة 
الثانية). وكشف عن ان (فرع الديوانية جهز
طاحن االهليه باحلصة الثانيه من اجملمع ا
اخملـزني وبلـغت الـكـمـيه اجملـهزة  3500 طن
.( من اصـل الــكـــمــيـــة الــكـــلــيــة 15887 طــنــاً
ـــطــــاحن وواصـل فـــرع ديــــالـى جتـــهــــيــــز ا
احلكـوميـة احلنـطـة احمللـية احلـصه الثـانيه
ــئـة بـكــمـيـة 682440 الـوجـبـة األولى  50 بـا
الكات الـعـاملـة في فرع . كـما واصـلت ا طنـاً
ـطـاحن احلـكـومـيـة واسط عـمـلـيـة جتـهـيـز ا
واألهـلـيـة بـاحلــنـطـة احملـلـيـة لـدعم مـفـردات
الـبـطــاقـة الـتـمـويـنــيـة ومن اجملـمع اخملـزني
وسـايــلـو الـصــويـره  حـيث بــلـغت الــكـمـيـة
اجملـهزة 778.920 طـنـاً  الى جـانب مـنـاقـلـة
احلــنــطـه احملــلــيه من اجملـــمع اخملــزني ألى
سايلوالتـاجي وبكمية 698.440 طناً وبواقع
شـاحـنه. من  جـانب اخـر " اكـد مـديـر عـام15
جتـارة احلبـوب " عـلى جتـهـيز مـجـرشـة ابو
صخير احلكومية وكالء التموين في النجف
ـواطن ــادة الـرز احملــلي لــتـوزيــعه عــلى ا
الـنـجـفي ضـمـن مـفـردات الـسـلـة الـغـذائـيـة 
حـــيث بــلغ اجـــمــالي كـــمــيـــات الــرز احملــلي
اجملهـزه ضـمن مـفردات الـسـله الغـذائـية في
احملــافـــظــة 2670  طن و الـــتـــجـــهــيـــز من
مـوقـعي سـايـلـو الـنـجف األفـقي الـذي بـلـغت
الكمـية اجملهزه  1080 طن ومن مجرشة ابو
صـخيـر احلـكومـيـة وبلـغت الـكـميـة اجملـهزة
 طـنـاً  وفي مـوضـوع ذي صـله بـاشرت1590
جلــنه فــنــيه من قــسم الــســيــطــرة الــنـوعــيه
ـصـنع في ـاذج مـن الـرز احملـلي ا بـسـحب 
ــتــعــاقــدة مع الــشــركـا اجملــارش االهــلــيــة ا

لغرض الفحص الفيزياوي والبايلوجي.

∫h
مالكات التجارة
تقوم بفحص الرز
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اضي اتهمت عائلتي بانـها بدأت تأكل في الفطور الصباحي اكثر طيلة االسـبوع ا
ـاضـيـة وفي صـبـاح عـطـلـة ـعـتـادة ان تـاكـله طـيـلـة الـفـتـرة ا من عـدد ( الـصـمـونـات) ا
اجلمعة لـفت انتباهي اثناء تناولي لالفطار الصـباحي مع العائلة حجم الصمونة حيث
صغر حجمـها بقدرة قادر فـكانت عدد الصمـونات ثمانية تـكفي الفطارنا ويـتبقى منها
اثنتـان والكل سمع بـأن اسعار الـدقيق ( الطـح ) قد جتـاوز ال خمسـون الف دينار
من خالل مضاربـات التجار الذين اليخافون الـله في اهلهم وناسهم مع سبات لوزارة
التجارة وسـكوت حكومي واجراءات هزيلة لم نلـمس اي شئ منها كمواطن عادي 
وانا طفل صـغير سمعت ان الزعيم عبدالكر قاسم اثناء خروجه لزيارة احد االفران
ابلغ صـاحب اخملـبز ان يـصـغر حـجم صورة الـزعـيم ويعـمل عـلى تكـبـير حـجم رغيف
اخلـبز امـا الـيـوم نـفتـقـد الى هـكـذا زعمـاء ظـلـمـهم الـشعب وظـلـمـهم الـتـاريخ وانصف
اضـي حزنـا عنـدما طـرب الذي غـنى صـمون عـشرة بـالف في تـسعـينـيـات القـرن ا ا
ضارب في االسعار وكنا حينها سمعنا بـقيام النظام السابق باعدام بعض التـجار ا
لك عـوائل يـتـوجب عـلـيـنا تـوفـيـر الـقوت الـيـومي لـهم امـا الـيـوم ونحن في صـغـارا ال
ة مـواجهة مـصاعب احلياة في تـوفير قـوتنا اليـومي لنا ولـعوائلنـا ادركنا خـطر اجلر
ئة من شعبنا الكر االقتصادية على اجملتمعات والشعوب ناهيك ان ما يقارب 35 با
حتت خط الـفـقـر مـتـناسـ هـوالء الـتـجـار ان شـهـر اخلـيـر شـهـر رمـضـان الـكـر قد
اقـتـرب وفـيه يـضاعـف الله احلـسـنـات وبـدل من ان يـكـون هوالء الـتـجـار عـونـا الهـلهم
ضاربات التجارية واحتكار ولشعبـهم اصبحو مجرم بجرائم اقتصادية من خالل ا
واد االساسيـة من السلع الغذائـية الى متى يبقى مـصيرنا كشـعب بيد التجار ودول ا

اجلوار ووو  اقـول والله من وراء القصد اننا يجب ان نفكر في
شــعـبـنـا وخـصـوصـا الـفـقــراء مـنه وان واجـبي االعالمي حـتم
عـلي ان اكـتب مقـالي هـذا ال ان اكـون اعالميـا جملـرد الفـائدة
ــاديــة وهـو حــال من يــســمـون انــفـســهم اعالمــيــ من هـذا ا
ره الزمـان االغبر واقـول للـتجـار ان احلرب في اوروبـا هذه ا

وليست في بغداد واتقو الله يوم الينفع ال مال وال بنون.

محمد جابر العطا
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(أ ف ب) - نــاشـــد الــرئــيس { كـــيــيف
ــيــر زيــلــيــنــســكي األوكــراني فــولــود
الـغـربيـ اخلمـيس مسـاعدته في وقف
احلـــرب عــلـى بالده في وقت أســـفــرت
ضـربات روسية عن  27قـتيلًا على األقلّ
في شــمـال شـرق أوكـرانــيـا بـعـد ثالثـة
أسـابـيع على بـدء هجـوم مـوسكـو التي
ال يــصـدر عـنـهـا أي إشــارة تـهـدئـة رغم
فاوضات.وأفاد دبلوماسيون تـواصل ا
بأن (روسيا تراجعت عن طلب تصويت
فـي مجـلس األمن الـدولي اجلمـعـة على
مـــشـــروع قــرار يـــتـــعـــلق بـــاحلــرب في
أوكــرانــيــا بــسـبـب غـيــاب الــدعم). من
جــانــبه  قـال ســفــيـر طــلب عــدم كـشف
هــويـته (لــقـد طـلــبـوا رعــايـة مـشــتـركـة
لــنـــصــهم الــذي قــالـــوا إنه يــركــز عــلى
الـقـضايـا اإلنـسانـيـة لكـنـهم لم يـتلـقوا
ردا) مـــلــمـــحــا بـــذلك إلى أن (الـــصــ
ــبـادرة الــروسـيـة والــهـنــد لم تـدعــمـا ا
ــثـــيــرة لــلــجــدل وأنــهـــمــا لم تــكــونــا ا

لتصوتا تأييدا لها). 
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وأكــدت روســيــا او امس عــزوفــهـا عن
طــرح مــشــروع الــقــرار خـالل اجــتــمـاع
طــار جملــلس األمـن طـالــبت بـه الـدول
الغربية.وقال السفير الروسي في األ
ـتـحـدة فـاسـيـلي نيـبـيـنـزيـا (قـررنا أال ا
نــطـلب طـرح مــشـروع الـقــرار هـذا عـلى

التصويت). 
وكــانـت روســيــا تــعــرضت النــتــقــادات
واسـعـة من جانب دول عـدة في مـجلس
األمن بـشأن مبـادرة مشروع الـقرار هذا
منددة بالهجمات ذي الطابع اإلنساني 
ـدنـيـ فـيـمـا طــالـبت بـحـمـايـة عـلـى ا
دن لـلـمـدنـيـ لـضـمـان خـروجـهم مـن ا

األوكرانية.
وقـال الـسفـيـر األلبـاني فـريد خـوجا ان
(هـذا أكبر نفاق بحـجم مساحة روسيا
ويـجب أن "يدرج فـي موسـوعة غيـنيس
وأضاف أن (احلرب لـألرقام الـقيـاسيـة)
تـسببت بثالثة مالي الجئ في غضون
ثـالثـة أســابــيع أي مــا يــعــادل مـجــمل

سكان ألبانيا.
وغــداة وصــفه الــرئــيس الـروسـي بـأنه
مـجرم حرب قال الـرئيس األميركي جو
ــيـــر بــوتـــ ســفــاح بـــايــدن إن (فـالد

وديـكـتاتـور متـعـطش للـدماء). في وقت
حــذّر وزراء خــارجــيـة دول مــجــمــوعـة
من أن الــــســــبـع في إعـالن مــــشــــتــــرك 
مــرتـكــبي جـرائـم احلـرب في أوكــرانـيـا
ســيُــحـاســبـون أمــام الــقـضــاء الـدولي.
وأعـــلــنــوا أن (عـــمــلــيـــات جــمع األدلّــة
جـارية). وقال وزير اخلارجية األمريكي
انـــتــونـي بــلـــيـــنــكن خـالل مــؤتـــمــر إن
(الـهـجـمـات الـروسـيـة عـلى مـدنـي في
أوكـرانـيـا تـشـكل جـرائـم حـرب) بـيـنـما
أكـد زيلينـسكي في خطاب عبـر الفيديو
ــــاني من أمــــام مــــجـــلـس الـــنــــواب األ
الــعـاصـمــة األوكـرانــيـة الـتي تــتـعـرّض
لـلـقـصف ان (هـناك شـعب يـتم تـدمـيره
فـي أوربــا) وأضــاف (ســاعــدونــا عــلى
وقـف هـذه احلـرب). وقــد لـقي تـرحــيـبًـا
ـان الـذين صـفـقوا حـارًا من الـنـواب األ
له وقـوفًا.وتتـعرض أوكرانيـا منذ ثالثة
أســـابـــيع لـــضـــربــات روســـيـــة دامـــيــة
ـدن وتتـهم كيـيف الكـرمل تـستـهدف ا

باستهدافها عمدًا. 
ـدفـعـية وكـان آخـرهـا عـمـليـة قـصف بـا
أســفــرت عن  21قــتــيــلًـا عــلى األقل اول
امس فـي بــلــدة مــيــريــفــا قــرب مــديــنـة
خــاركـيف احملـاصـرة.وأعـلــنت الـنـيـابـة
احملــلـيــة أن (مــدرسـة ومــركـزًا ثــقـافــيًـا
دُمّـرا). و قُـتل  21شــخـصًـا وأصـيب 25
كـما بـجـروح بيـنهم  10حـاالتـهم خـطرة
قُـــتـل ســـتـــة أشـــخـــاص عـــلى األقل في
هـجـمات بـالـقنـابل الـعنـقـودية في بـلدة
كــوزاشـا لــوبــان الـتي تــبـعــد خـمــسـ
كــيـلـومــتـرا شـمــال خـاركـيف كــمـا قـال
رئـــيس بــلـــديــة ديــرغـــاتــشي اجملــاورة
فـــيـــاتـــشـــيـــسالف زادوريـــنـــكـــو عـــبــر
ـسـؤول احملـلي أن فـيـسـبـوك.وأوضح ا
(احملــتــلــ قــصــفــوا مــحــطــة الــقــطـار
ومــتـــاجــر وصــيــدلــيـــات وغــيــرهــا من
ــدنـــيــة فـي وسط الــبـــلــدة) ـــبــانـي ا ا
ــنـشــآت الـعــسـكــريـة لم مــوضـحــا أن ا

تتضرر.
دينة وتوجهت األنظار إلى ماريوبول ا
الـساحلـية الستـراتيجـية احملاصرة في
جـنوب شـرق البالد. واتّـهم زيلـينـسكي
سـالح اجلو الروسي بأنه تعمد قصف
مـسـرح جلـأ إليه مـئـات السـكـان . وقال
زيـــلــيــنـــســكي (يـــجب عــلـى الــعــالم أن

يــعـتـرف أخــيـرًا بـأن روسـيــا أصـبـحت
دولـة إرهابـية). فيـما اكـد وزير الثـقافة
اإليــطـالـي إن (رومـا مــسـتــعـدة إلعـادة
ــســرح). وكـــتب عــلـى تــويــتــر بـــنــاء ا
(وافـقت احلكـومة عـلى اقتـراحي تقد
ــوارد والــوســائـل ألوكــرانــيــا إلعـادة ا

كن). بنائه في أسرع وقت 
 أضـاف (مــسـارح جـمـيع الـبـلـدان مـلك
لــلـــبــشــريــة جــمـــعــاء).وأكــدت بــلــديــة
مــاريــوبــول الــتي ســبق أن أعــلــنت أن
أكـثـر من ألف شخص كـانـوا في ملـجأ
ـــســرح أنـــهـــا ال تـــزال جتـــهل حتـت ا
حــصـيــلـة الــضـربــة الـتي دمّــرت جـزءًا
ـبنى.وكـتـبت الـبلـديـة عـبر كـبـيـرًا من ا
تــلــغــرام أن (عــمــلــيــة إزالــة األنــقــاض
مـسـتمـرّة رغم الـقصف الـذي ال يـتوقف
علومـات بشان الضـحايا ال تزال لـكن ا

فـي طـــور الــــتـــوضـــيـح). ونـــفت وزارة
الــدفـــاع الــروســيــة أن تــكــون قــواتــهــا
سـؤوليـة على سـرح ملـقيـة ا قـصفـت ا
كـتـيبـة آزوف القـومـية األوكـرانيـة التي
ســبق أن اتــهــمــتــهــا بــالــوقــوف خــلف
قــصف مـسـتــشـفى لــلـتـولــيـد األسـبـوع
ــاضي في مـاريــوبـول.وأفـادت بــلـديـة ا
مـاريوبول بأن (الوضع حرج مع قصف
روسـي مــــــتـــــــواصل ودمـــــــار هــــــائل).
وأضـافت (تفـيد الـتقـديرات األولـية بأن

دينة دمرت) ئة من مساكن ا   80با
وأشـــــــــارت إلـى أنـه ( إجالء  30ألـف
دينة خالل أسبوع إال أن شخص من ا
أكـثر من  350ألـفـا من سكـان ماريـوبول
يـــواصـــلـــون االخـــتـــبـــاء في مالجئ أو
طـــوابـق ســـفـــلـــيـــة بـــســــبب الـــقـــصف
ــــتـــــواصل). وقُــــتـل أكــــثــــر من 2100 ا

تــغــتـــفــر). ويــحــذر الــرئــيس األمــركي
نـظيره الصيـني شي جينبينغ  من أنه
سـيـتـكـبـد تـكـالـيف إذا مـا سـعـت بـك
إلى إنـــقـــاذ حــلـــيـــفـــتــهـــا روســـيــا من
الــعـقــوبـات الــغـربــيـة الــشـديــدة الـتي
تـسـتـهدف مـعـاقـبـتهـا ردا عـلى غـزوها
أوكـرانـيا.وسـتكـون احملادثـة الهـاتفـية
األولى بيـنهـما ـقررة بـ الرئـيسـ  ا
مــنـذ قــمــة عـبــر الـفــيـديــو في تــشـرين
ــاضـي وســتــشـــكل فــرصــة الـــثــاني ا
لـلتعبير عن خالفات بلديهما في وقت
ـتـحـدة حـمـلة ضـغط تـقـود الـواليـات ا
غـيـر مـسـبـوقـة عـلى روسـيـا مـا يـضع

الص في مأزق جيوسياسي.
ـتحـدثة بـاسم البـيت األبيض وقـالت ا
جــ ســاكـي إنــهــا (فــرصــة لــلــرئــيس

بايدن لتقييم موقف الرئيس شي). 

ÂUDŠ ∫جنود أوكرانيون يحملون حطام صاروخ على شاحنة في أعقاب القصف الروسي وعلى كييف

شـخص في ماريوبـول منذ بدء احلرب
. وقــال أشـخـاص بــحـسب األوكــرانـيـ
ديـنة في األيام تـمكـنوا من الفـرار من ا
األخــيـرة إلى زابـوريــجـيـا الــواقـعـة في
أقـــصى الـــغـــرب إنـــهم أذابـــوا الــثـــلج
لـيــشـربـوا ويـعـدّوا الـقـلـيل من الـطـعـام

على موقد.
W¾OÝ ŸU{Ë«

وقـالت امرأة تدعـى داريا (كان الوضع
يــزداد سـوءا يـومـا بـعــد يـوم كـنـا بال
كـهـربـاء وال مـاء وال غـاز وال طـعـام وال

كننا شراء أي شيء في أي مكان).
 وفـي واشــــنــــطن ووصـف الــــرئــــيس
األمـريـكي جـو بـايـدن نـظـيـره الروسي

بإنه (مجرم حرب). 
لـكن الـكـرمـلـ رد  وقال (بـالـتـأكـيد أن
هــذه الـتـصــريـحـات غــيـر مـقــبـولـة وال
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سـؤولون من رؤسـاء وزراء ومتـحدثون الـعراق دولـة لهـا سيـادة ... هذا مـايقـوله ا
رسـميون ونـواب حكـوميـون بالتـأكيـد يجـدر بنا أن نـقول شيء يـصدق به الـلسان
ـا لـكن التـوجـد سـيـادة مع احـتـكـار ويـقـبــله الـعـقل فـهل فـعالً لـديـنـا ســيـادة? ? ر
اء ياسادة ة واحدة وهل يختلط الزيت با واليلتـقي اإلحتكار مع السيادة على طاولـ

صري هاني رمزي في إحدى أفالمه? مثل ا مثل مايقول ا
من البديـهي ومن دون تساؤل نعلم أن العراق مطـمع إقتصادي ومشروع سياسي
بـصـورة عـامـة ومـا من صـداقـة حـقـيـقـيـة في الـسـيـاسـة فـالـصـداقـة إذا إخـتـلـطت
ارسة صلحة يسـتخدمها الصـديق لفرض سيادته و فة  بالسياسـة ستكون مغلـَّ
إحـتـكاره مـقـابل تـقـد الدعم أو اخلـدمـة مـثل أنـنا نـريـد حـمـاية هـذه الـدولـة لذلك
نـفـرض دخول قـواتـنـا الـعسـكـريـة عـلى حدودهـا وداخل قـواعـدهـا أو نريـد تـطـوير
شاريع الكبرى أو نريد إحداث البنى التحتية  لذلك سيكون لشركاتنا حق تنفيذ ا
تنمية جتـارية واقتصـادية فنغـرق السوق ببضـائعنا وهـكذا...والنتـيجة تصبح أنت
مـسـتـورد والـصـديق مـصـدر رغم خـيـراتك ومـواردك اإلقـتـصـاديـة وطـبـيـعـة احلال
يـقحـموك في أزمـاتهم و يـتدخـلـون في أزماتك.. الـغريب أن الـصديق وقت الـضيق
لـكن الصداقـة السيـاسية لـها مسـار آخر ومفـهوم آخر فـيقدم الـصديق ذلك الدعم
لـيس مودة لك بل مـصلـحة بك.. بـأموالك ومـواردك يصـنع من نفـسه مـع لـيكون
متفـضالً عليك وهـذا الفـضل ليس في سبـيل الله األغرب أن الـله جزء أساس من
خـطاباتـهم!!! نفذ األمـريكان هـجوم بضـربات صاروخـية فثـارت احلكومـة اإليرانية
وبـدأ اإلعالم يــأخـذ دوره بـالـتـصـعـيـد وزيـادة األزمـة ذلك ألن هـذا دوره احلـقـيـقي
فــاإلعالم حـلـيـف الـسـيـاســة واإلحـتـكـار الــقـضـيــة األهم جنـد أن األزمـة األسـاس
ليست عراقـية ومع هذا الـعراقيـون يتجادلـون ويتنـاحرون من أجل حلـفائهم وليس
ـا اعـتـقـادين مـخـتـلـفـ فـلـكل مـنـا والء لـبـلـدهم ذلك ألن الــفـكـرة لـيـست دولـتـ إ
مـخـتـلف سـواء الهـاجس سـيـاسي كـان أو طائـفي فـتـراهم عـلى الـسوشـال مـيـديا
منـقـسـم واحـداً يـسب اآلخر ويـهـ اآلخر !!! الـعـراقي اإليـراني يشـتم الـعراقي
اإلمـريـكي والـعـكس ذلـك ألن مـشـكـلـتـنـا الـتـبعـيـة واإلنـقـسـام حـتـى صـارت الـهـوية
إيـرانـية أو أمـريـكـيـة ولـيـست عـراقـيـة هـذا مـاحـدث عـنـد إطالق الـقـوات األيـرانـية
ــعــنى آخـر صــواريـخــهــا عــلى أربـيـل مـبــررين الــســبب وجــود اسـرائــيــلـيــ أو 
ـعارك إسـتـهـداف مـقـر القـنـصـلـيـة األمـريكـيـة وأمـريـكـا حـليـفـة إلسـرائـيل.. وبـ ا
الـطاحـنة على شـاشات اإلعالم والـصفحـات اإللكـترونيـة هنـالك شيء مهم جداً أن
الـصـواريخ الحت األرض الـعـراقـيـة فـمـا هي حـقـوق دولـة إيـران مـثالً أن تـغتـصب
ـشـروع لـذلك? وأين صـواريـخـهـا أرض أربــيل أو بـغـداد? مـاهـو احلق والـقـانـون ا
احلق الـدستـوري والـسيـادة في ذلك!? اجلواب سـهل لـلغـاية أن إيـران التمـتلك أي
حق بـاالعتـداء وإن إستـخدام الـعنف في تـصفـياتـها وعـداواتها مـع الدول األخرى
في أرض العراق شيء اليـقبله عقل أو منطق أو قـانون أو دستور أما السيادة فال
أثر لـها مع هـكذا انـتهـاكات دون إحـترام لـلسـيادة ذلـك ألنهـا تعـد العـراق أرضها
تخالفون مع تحالفون في العراق مع إيران وا وأرضها تابـعة لها.. طبعاً بوجود ا
أمـريــكــا وهـذا يــثـبـت بـرود اجلــانب اإليــراني من فـعــله ورد الــفـعـل عـلى مــاحـدث
بـتـصـريح غـريب: الـهـجـوم عـلى أربـيل اليـسـتـهـدف سـيـادة الـعـراق!!! أما اجلـانب
األمـريـكي صـرح: سـنـرد علـى إيران ونـحـاسـبـها فـي ح األخـيـرة صـرحت: أنـنا
حــذرنــا أمــريــكـا ولـم تــســمع الــكالم! .كل ذلك عــبــارة عن
تـهـديـدات بـ الــدولـتـ والـعـراق غـيـر مـضـطـر أن يـكـون
صـالح أو عدوانـية لـكن هذا الـكالم يبدو محل تصـفيـة 
مــضــحـكــاً حـتى بــالـنــسـبــة لي أعــتـرف بــذلك ألن أبـسط

وأسهل مايقال: العراق مو لألحباب لألحزاب .
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{ عـــدن (أ ف ب) - في قـــسم أورام
األطــفــال في مــسـتــشــفى الــصــداقـة
احلــكـومي فـي عـدن تــفــوح رائــحـة
بـول وتـفــتـقـر الـغـرف الـى الـنـظـافـة
الضـرورية للـعنايـة الطبـية واألسرة
مــتــهــالـكــة.عــلى أحــد هــذه األسـرة
تتـلّقى الـطفـلة آمنـة عالجا لـسرطان
الدم ألن ال خيار آخر وفق ما تقول
دينة التي تعاني ككل والدتها في ا
أنـحـاء الـيـمن مـن تـداعـيـات احلرب
ــتـــواصـــلـــة مـــنــذ ســـبع ـــدمـــرة ا ا
ســـنـــوات. وجتـــلس آمـــنـــة (خـــمس
ســنــوات) عــلى ســريــرهــا وقــربــهــا
بعض األلعـاب بينـما تقـول والدتها
أنـيسـة ناصـر هـادي (نحن هـنا مـنذ
شــهـرين) واضـافت (كــنـا نـرغب في
إرسـالهـا إلى اخلـارج لتـلـقي العالج
ولم نــتــمــكن من ذلك بــســبب نــقص
ـاديـة) واشارت الى ان اإلمـكانـات ا
(خلــــيــــار الـــوحــــيـــد لــــلــــعالج هـــو

مستشفى حكومي).
ÃöŽ  U Kł

ـقـيم في  واألم ال تــعـمل وزوجـهــا ا
الـسعـوديـة لم يـعمل كـذلك مـنذ أربع
ـسـتشـفى جلـسات سـنوات.ويـوفر ا
الــعالج الـكــيـمــيـائي مــجـانــا ولـكن
عائـلة آمنة الـتي جاءت من مـحافظة
أبــ الــقــريـبــة تــضــطــر إلى شـراء
األدويـة وإجـراء الـفـحـوصـات خارج
سـتشفى.وتـقول األم إنهـا ال تعمل ا
ــقـيـم في الـســعــوديـة لم وزوجـهــا ا
يــعـمـل مـنــذ أربع ســنـوات.ويــشــهـد
الـــيــمن أفـــقــر دول شــبـه اجلــزيــرة
العـربية حـربا مـدمّرة ب احلـكومة
و احلــوثـــيــ مـــنــذ  2014أدّت إلى
أزمــة إنــســـانــيـــة كــبــرى. وتـــعــاني
ـسـتشـفـيـات احلكـومـية في مـديـنة ا
عـدن اخلاضـعة لـسـيطـرة احلكـومة

مـن أزمـات عـديـدة من بــيـنـهـا نـقص
الـكــوادر الـطــبـيــة.ويـفـضـل األطـبـاء
ـمرضـون العمـل في مسـتشـفيات وا
خاصة أو منظمات دولية مع تدهور
ســعـــر الـــريــال الـــيــمـــني وارتـــفــاع
األســعـــار بــاإلضــافـــة إلى مــخــاوف
تــتــعـــلق بــالــسالمــة.في الــســنــوات
ــــشـــافي األخـــيــــرة تـــزايــــد عـــدد ا
ـدينـة اجلنـوبيـة لكن اخلـاصة في ا
الـعـائالت الـفـقـيـرة غـالـبـا مـا تـكـون
مـــــضــــطــــرة لــــتــــلــــقـي الــــعالج في

مسـتشـفيـات حكومـية. وعـند مدخل
مستشفى اجلـمهورية احلكومي في

عدن.
”UÝ« d−Š

 لـوحـة تــذّكـر بـأن مـلـكــة بـريـطـانـيـا
إلـيــزابـيث الــثـانــيـة وضــعت حـجـر
ستشفى الذي سمي األساس لهذا ا
بـاسـمـهـا سـابــقـا.في عـدد كـبـيـر من
األقسام ال توجد إضاءة كما يفتقر
الــــطــــاقـم الــــطــــبي الـى احملــــالــــيل
اخملـبـريـة ومعـدات مـخـتلـفـة وأسرة

حـديــثـة.وتــقـول زبــيـدة ســعـيـد (52
ـــرضـــة تـــعـــمل في عـــامـــا) وهي 
ــسـتــشــفى مــنـذ ثالثــ عــامـا ان ا
ــعـدات غــيـر (احملــالـيل الــطـبــيـة وا
ال يــوجـد ــسـتــشـفى مـوجــودة في ا
لــديـنــا طــاقم صــحي) واضــافت (ال
ـســتـشـفى وال يـوجـد صـيـانـة في ا
ياه في تكـييف وهنـاك تسـّرب في ا
ــــــبــــــنـى قـــــد احلــــــمــــــامــــــات وا
ومتـهالك).كـما يـشكـو الطـاقم الطبي
الكات من تـدني الـرواتب ونـقص ا

وقـــــد نـــــفـــــذ أفـــــراده مـــــرات عـــــدة
احــــــتـــــجـــــاجــــــات لـــــلـــــتــــــنـــــديـــــد
بــتــدهـورالــوضع.ويــعــتــرف الــقـائم
بــأعــمـال رئــيس هــيـئــة مـســتــشـفى
اجلــمــهـوريــة ســالم الــشــبــحي بـأن
(الوضع في حالة يرثى لها) مشيرا
سـتشفى ما زالت الى أن (ميزانـية ا
كـمــا كـانت عـلـيه في عـام  ?2014أي
ــيـــزانـــيــة قـــبل انـــدالع احلـــرب و
قـدرهـا  7,9مــلــيـون دوالر أكــثـر من
نصفها مـخصص للرواتب).ويواجه
ــسـتـشــفى صـعــوبـات تــشـغـيــلـيـة ا
كثيرة.ويقـول الشبحي إنه (ال يوجد
حــــــتـى طـــــبــــــيـب عـــــام واحــــــد في
ـسـتـشــفى لـذلك تـتـم االسـتـعـانـة ا
بطلبة في كليـة الطب يعملون مقابل
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وبــحـــسب تــقــريــر صـــادر عن الــبــنك
الـدولي في  2021بــشـان الــيـمن بـات
توفـر مرافق البنـية التـحتية الـصحية
ـسـتـشـفـيـات ومـراكز الـعـامـلـة مـثل ا
ــنـال الــرعـايــة األولــيــة أمـراً صــعب ا
حتت وطأة الـصراع إذ تـواجه نسـبة
كــبـــيـــرة من الـــســكـــان حتـــديــات في
احلصول على الرعاية الصحية.وجاء
في التقـرير أيضـا (في الوقت احلالي
ـنـشآت ئـة من ا ال تعـمل سوى  50بـا
الصحية بكـامل طاقتها ويواجه أكثر
ــئـة مـن الـســكـان حتــديـات من  80بـا
كبيرة في احلصول على الغذاء ومياه
الـــشـــرب وعـــلى خـــدمـــات الـــرعـــايـــة
الـصحـية). ويبـدو قسـم معـاجلة سوء
التغذية في مسـتشفى الصداقة أفضل
حــاال بـــعض الـــشيء. ويــحـــظى هــذا
الــقــسم بــدعم مـن مـنــظــمــة الــصــحـة
ــتــحــدة ــيــة ومــنــظــمــة األ ا الــعــا
للطفـولة (يونيسف) وهـو أكثر نظافة

وتـأهـيال.وتـعـالـج الـطـفـلـة نـوف (عـام
ونــصف) مـن ســوء الــتــغــذيــة احلــاد
الــوخــيم في غــرفــة طـلــيت جــدرانــهـا
باللون الزهـري بينما جـلست خالتها
أوجــاد مـعــهـا. ويــقـدم الــقـسم أيــضـا
وجـــبــات طــعــام لـــلــعــائالت.وحــذّرت
تحدة في وكاالت إغاثـة تابعـة لال ا
من أنّ عـدد األشـخـاص الـذين تـقــريـر 
يــــعــــانـــــون من اجلــــوع فـي الــــيــــمن
ســيـتــضــاعف خــمس مـرات بــحــلـول
نهاية العام احلالي وسط نقص كبير
ـديرة الـعـامة في الـتـمـويل.وتعـتـرف ا
للمستشفى كفاية محمد اجلازعي بأن
(هنـاك تبايـنا ب األقـسام اخملتـلفة) 
واكــــدت انه (في حــــال وجــــد دعم من
مــنـظـمـة دولـيـة في قـسم من األقـسـام
فــإن كل الـطـاقم يـرغـب في الـعـمل فـيه
ـعـيـشـية). بـهـدف حتـسـ ظـروفـهم ا
وقــبــالــة مــســتـــشــفى اجلــمــهــوريــة
يـــتــحــّضـــر فــوج جــديـــد من الــطالب
لـلـتـخـرّج من كــلـيـة الـطب في جـامـعـة
عــدن هــذا األســـبــوع.ويــعــرف هــؤالء
الــطــلـبــة مـا الــذي يــنـتــظــرهم ويـأمل
بـعـضـهم في الـهـجـرة بـيـنـما يـسـعى
آخــــرون لــــلــــعــــمل مـع مــــنــــظــــمـــات
دولــيــة.ويــقــول إيــاد خــالــد إنه (بــعـد
ســأبــحث عن فــرصــة عــمل الــتــخــرج
ـنــظـمــات بـســبب تـدني خـاصــة في ا
ــســتـــشــفــيــات وعــدم الـــرواتب في ا
وجـود حـمايـة شـخصـيـة للـطـبيب في
ريض. نحن حال اعتدى عليه أقارب ا
نـبـحث عن عــمل بـراتب جــيـد ومـكـان
آمن) وتـرغب هـبـة عـبـادي ( 26عـاما)
أن (تـــتــــخـــصص فـي طّب الــــنـــســـاء
والــــوالدة مع أن الــــوضع الــــصــــحي
والــنـــظــام الـــصــحـي مــتـــدهــوران)
واضافت (نـأمل أن يـتحـسن الوضع

ونساعد الناس هنا).  v{d ∫ لقطة من مشفى في عدن 
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العالقات الدبلوماسية. 

وقـالت اخلـارجـية الـبـالـغاريـة انـها
(طـردت عـشـرة دبـلـومـاسـيـ روس
لـقـيـامـهم بــمـا وصـفـته بـأنـشـطة ال

تـتـوافق مع اتـفـاقـيـة فـيـيـنـا بـشأن
العالقـات الدبـلومـاسي). وسبق أن
طـــردت بـــلــغـــاريـــا دبـــلـــومــاســـيًّن
روســـيــ فـي مــطـــلع آذار لـــســبب

اثل. 
فـيـمـا رصـدت احلـكومـة الـنـروجـية
 308مليون يورو لتعزيز قواتها
العسكرية في الشمال القطبي قرب

احلدود مع روسيا.
وصـــرح وزيــر الـــدفـــاع أود روجــر
إيـنـوكـسن خالل مـؤتـمر أنـه (حتى
لـو كان هـجوم روسـي على الـنروج
مسـتبعـدا ال بد لنـا من اإلقرار بأن
لـديـنـا جـارا في الـشـمـال بـات أكـثر
خــــطــــورة ويــــصـــــعب الــــتـــــكــــهن
بـتــحــركــاته) واشــار الى ان (هـذه
األمـوال ستـستـخدم لـتعـزيز وجود
الــبــحــريــة في الــشــمــال وتــكـثــيف
عــمـلــيــات تــدريب اجلــيش وقـوات
االحتـياط وزيـادة مخـزون الذخـائر
ـــعــدات والـــوقـــود وغــيـــرهـــا من ا
األسـاسـيـة وحتـســ الـتـسـهـيالت
الستـضـافـة قـوات حـلـيـفـة وتـعـزيز
الــــــــــدفــــــــــاع اإللــــــــــكــــــــــتــــــــــروني

واالستخبارات).
 وتـــتـــقـــاسـم الـــنـــرويج حـــارســـة

احلدود الـشماليـة للحـلف األطلسي
في أوربــا  196كـــلــيـــلـــومـــتــرا من
احلـــدود الــــبـــريـــة مع روســـيـــا في
القطب الشـمالي إضافة إلى حدود

بحرية شاسعة في بحر بارنتس.
وقــال إيــنـــوكــسن (عـــلــيـــنــا زيــادة

وجودنا في الشمال الكبير).
 وتـابع ان (روسـيـا لـديـهـا مـصـالح
أمـنـيـة كـبـيـرة في جـوارنـا كـمـا أن
الشمـال الكبيـر ينطوي عـلى أهمية
اقـــتـــصــاديـــة كـــبــرى بـــالـــنــســــبــة

لروسيا). 
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وجتـري حـالـيـا مـنـاورات عـسـكـرية
بـحـريـة وجـويـة وبـريـة ضـخـمة في
شاركة  30ألف جندي من النروج 
 27بـــــلـــــدا أعـــــضـــــاء فـي احلـــــلف
األطـــلـــسي وشـــركـــاء لــلـــحـــلف في

السويد وفنلندا. 
وتـهدف تـدريبـات الرد الـبارد  إلى
اخــــتـــبــــار قـــدرات الــــنــــروج عـــلى
استـقبـال تعـزيزات حـليـفة في حال
الـتــعــرض لـعــدوان خــارجي عـمال
بـالبـند اخلـامس من مـيثـاق احللف
شترك في الذي ينص على الدفاع ا
حـال تعـرض إحدى الـدول احلـليـفة

لهجوم.كـما تسمح للـقوات احلليفة
بالتـدرب على القـتال في ظروف من

البرد الشديد.
 ويـشـعـر أهـالـي منـطـقـة فـي شـمال
بـولـنــدا الـتي سـتـقـام فــيـهـا قـاعـدة
أمريكية مضادة للصواريخ بالقلق
من أن يصبحوا أهدافا لروسيا في

حال اتساع رقعة احلرب. 
وقال الـنائب السـابق لرئيس بـلدية
سـلـوبـسك ريجـارد كـويـاتكـوفـسكي
(إذا انــــدلع نـــزاع مـــســــلح خـــطـــر
فــــســــتــــوجـه أول ضــــــربــــة إلـــــى

درعنا). 
وتــقـول واشــنــطن إن الــقــاعـدة في
قـرية ريـدجيـكوفـو اجملاورة تـهدف
إلى الــــدفــــاع عن دول الــــغــــرب من
صواريـخ بالسـتيـة قد تـطلـقها دول

مثل إيران.
ـير غـير أن الـرئيـس الروسي فالد
ـنشـأة مـعتـبرا أنـها بـوت انـتـقد ا
ليـست محض دفاعـية بل تسـتهدف

روسيا. 
ماثـلة لتلك التي ستقام والقواعد ا
ـطـالب ريـدجــيـكـوفـو هي في قـلب ا
الروسـية من حـلف شمـال األطلسي
ـتـعـلـقـة بـسحـب قوات من (نـاتـو) ا

أوروبا الشرقية الشيوعية سابقا.
وقـاعدة أمـريكـية مـشابـهة واسـمها
الــرســـمي ايــجــيـس اشــور تــعــمل

بالفعل في رومانيا.
 وكـثـيـرا مـا انـتــقـد كـويـاتـكـوفـسي
ــنـشــأة مــنـذ أن بــدأت الــعـمل في ا
شكك في  .2016وهو أيضا من ا
أغـراضــهـا الـدفــاعـيــة. وقـال (لـيس
هــنــاك مــنــظـــومــات هــجــومــيــة أو
ـــنـــظـــومـــات دفــــاعـــيـــة. جـــمـــيـع ا
الـعـسـكـريـة عـدوانـيـة) واعـتـبر أنه
ــنــشـأة من (الــسـذاجــة الــقـول إن ا
تــهـدف إلـى الــدفـاع ضــد دول مــثل
إيــران مـــحـــذرا من أن الـــصــواريخ
ـوجـودة في جـيب كــالـيـنـيـنـغـراد ا
ـكـنـهـا بـسـهـولـة قـصف الـروسي 

ريدجيكوفو).
 ورأى أنـه (مـــنـــذ الـــبـــدايـــة كـــانت
تـهــدف إلى الـدفــاع  ضـد روســيـا)
ـــــســــؤول احملـــــــــلي واشــــتـــــكى ا
الـســابق من (تـواجـــــد الـقـاعـــــــدة
ــــــكن أن فــــي مـــطــــار ســـابـــــق 
تـــــقـــــــــــــام فــــــيـــــه مـــــنـــــطـــــــقــــة

صـنــاعية).
 وقـــال إن (ذلك تــــســـبب بــــإبـــعـــاد
نطقة).  مستثمرين محتمل عن ا

 WOJ¹d √ WOŽU œ …bŽU  ¡UA½≈ V³ Ð u uJOłb¹— nB  s  ·u ²ð «bM uÐ

{ صــــوفـــيــــا (أ ف ب) - أعــــلـــنت
بـلغـاريا  طـرد عشـرة دبلـوماسـي
روس لقيامهم بـما وصفته بأنشطة
ال تـتوافق مع اتـفاقـية فـييـنا بـشأن
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ـديـنـة حـلـبـجة مـن قـبل الـنـظام مـرت 32سـنـة عـلى اإلبـادة اجلـمـاعـيـة الـتي حـدثت 
كن أن تنسى السابق التي أصبحت فيها البشر واحلجر على نحو عام ضحية ال

. دينة أبداً ومن ذاكرة الشرفاء في العراق والعالم أيضاً من ذاكرة أبناء ا
حلبجة الـتي أصبحت محافظـة منذ ثمان سنوات من اآلن حتـتاج إلى التفات بحجم
اإلبادة الـتي واجهتها  16آذار 1988خصوصـاً من قبل احلكومة الفـدرالية ببغداد
ـكن أن يـعـتبـر من أهم الـنـقـاط التي يـجب أن يـهـتم بـها في مـا نأتـي به في التـالي 

كن للمدينة: أسرع وقت 
تـعلقة بتشـكيل محافظة حـلبجة وهيكل إدارتـها من قبل احلكومة إتمام اإلجراءات ا
الـفدرالـيـة تـعد مـن أولويـات األولى بـالـنسـبـة لـلمـديـنـة ومواطـنـيـها وقـد قـرر مـجلس
الـوزراء العراقي عام  2014استـحداث احملافظة رقم  19في الـبالد وحتويل مدينة
حلـبجـة إلى مـحافـظة لـكن لم يـتم العـمل فـعلـيا بـالـقرار حلـد هذه الـلـحظـة  كمـا هو
وقعة من مكتب وزير طلوب وينتظره أهالي حلبجة ومحبيها صحيح إن الوثائق ا ا
الـداخلية الـفدرالية تـشير  إلى استـحداث دوائر خـاصة بالبـطاقة الوطـنية وجوازات
ـرورية الـتي سـتـحـمل اسم "حلـبـجـة" وبـحسب السـفـر وكـذلك لـوحات الـسـيـارات ا
ـؤسـسـات اسـتـحـدثت في حـلـبـجـة وهـي مـديـريات الـوثـائق أيـضـاً فـإن عـددا من ا
ـدنـيـة وشـرطـة اجلــمـارك بـاإلضـافـة إلى اإلقـامـة ــرور واألحـوال ا "اجلـنـسـيـة وا

ومديرية معلومات احملافظة".
ـدينة الثـقيلة ولم تكن في لكن كل هذه اخلطـوات التي البأس بهـا لم تندمل جريح ا
احلل اجلـذري والــوحـيـد هــو إتـمــام كـافـة ـنــكـوبــة مـســتـوى طــمـوحــات احملـافـظــة ا
ـتصـلة بـتـشكـيل محـافـظة حـلبـجة وتـعـريفـها رسـميـاً من قـبل احلكـومة اإلجراءات ا
كن تسميتها دينـة خطوة  الفـدرالية كمحافظة رقم  19للبالد. ما أسـلفنا يتقدم با

بالفاصلة في تاريخ حلبجة و ضواحيها.
حتس احلالة اإلقـتصادية للمـدينة  وإنتعـاشها عبر تدويل مـعبر طويلة  –شوشمي
عـلى وجه خـصوص وفـتح مـعـابر أخـرى حلـلـبجـة مع إيـران اجلـارة كـمعـبـر سازان

على وجه عام.طبع.
ـثـابة  هـنـاك محـاوالت بـهـذا اإلجتـاه في السـابق من كال الـطـرفـ هـذه اخلطـوة 
شريان احلياة ألهـالي حلبجة وضواحـيها كونهـا تعيش في حالة إقتـصادية صعبة
ـغـادرة  مــديـنـتـهم صـوب مـدن أخـرى في جتـبـر عـدد البـأس بـه  من أسـر حـلـبـجـة 

األقليم بحثاً عن فرص العمل و  كسب قوت احلياة.     
اإللـتـفات اجلـديـة عن مـصابي حـلـبـجة وإنـهـاء مـعانـاتـهم الـصحـيـة وآآلمهـم الطـويـلة

فقودين ومتابعة مصيرهم. وكذلك البحث عن ا
ـهمـة الـتي عـلى  احلـكومـة الـفـدراليـة أن تـقف عـلـيهـا وقـفـة جادة كل  من الـنـقـاط ا
ـة فـي صـدره حتــكي حلــظــات صــعــبـة مـصــاب يــحــمل قــصــة مــؤ
تـواجـههـا شـعب مـظـلوم في عـهـد يـعـلى فيه حـقـوق اإلنـسان
وعدم إنـتـهـاكه اإللـتـفات حـول هـؤالء األعـزاء قـبل أن يـكون
من واجبات احلـكومة إزاء مواطـنيهم عمل إنـساني بدرجة

لتف باخلير والسعادة. إمتياز ويعود على ا

حلبجة
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ـقـرات الـتـواجـد مـنـذ اكـثـر من سـنـتــ واسـرائـيل تـضـرب وتـبـطـش وتـفـتك 
العـسكري االيـراني في سوريا وايـران لم ترد وتكـتفي في الصـمت او تكلف
ـناسب ويـنـتهي ـتـكـررة سنـرد في الـوقت ا نـظـام االسـد باطالق االسـطـوانة ا
ـرة ادعت ايران بـعد الـضربات وضـوع كأن شـيئـاً لم يكن ولـكن في هذة ا ا
التي وجـهتها الى اربـيل بانها قـصفت مقرات لـلموساد االسرائـيلي كرد على
عنى ان مقتل مقـتل ضابط في دمشق تابـع للحرس الثـوري االيراني .. 
الضـابط  في دمـشق وليس في اربـيل بينـما مـيليـشيات ايـران في سوريا
ـا  الـقـصف عـلى اربـيل بـهـذا الـتـوقـيت اقـرب السـرائـيل مـن اربـيل .. اذن 
ـا يـعــني ان سـبب الــقـصف لـيس انــتـقـام بـالـذات دون ضــرب اسـرائـيـل .. 
ـا غـضب السبـاب اخـرى جـعـلت ايـران تـبحث عن لـلـضـابـط االيـرانـيـ وا
اهـداف رخــوة ال يـحــدث من ورائــهـا تــصـعــيـد اي لــو ضـربـت مـنــشـأة داخل
اسرائيل النـقلبت الدنيا عليـها اما اختيارها اهداف داخـل  العراق سيمنحها
ماثل خصوصـاً وان مكان القصف في اربيل ليس فرصـة لالفالت من الرد ا
ا عـلى بعد امتار من مقر قـنصلية امريـكية قيد االنشاء فيه مقـر للموساد وا
وايــران تـعــلم ان امـريــكـا لم تــرد حـتى لــو  ضـرب مــعـســكـرات او مــنـشـأة
امريـكية في الـعراق النه سـيتم تـسويفـها بعـبارات ال اضـرار وال اصابات مع
ـعنى ان زالطـة من الـتـنديـد والـتـهـديد الـفـاشـوشي ويـنتـهي االمـر بـسالم .. 
ا تـتعلق برسـائل تخص الوضع الداخلي الضـربة ال عالقة لها بـاسرائيل وا
في العـراق وخصـوصاً مـا يتـعلق بـتشـكيل احلـكومـة العـراقية اي رسـالة الى
ـشـهد االكـراد عـلـيكـم قبـول مـا تـقـرره ايـران وانـتم لـيس بيـضـة الـقـبـان في ا
فاجئ السـياسي في العـراق بعـد اليـوم .. والرسالـة الثـانية تـخص التـوقف ا
للمـباحـثات الـنوويـة في فيـنا وتـعتـقد ايـران ان اسرائـيل لهـا يد في ذلـك لهذا
فـبركـت هذة الـعـملـيـة بضـرب مـا يسـمى مـواقع اسرائـيـليـة في اربـيل  بيـنـما
سبب الـتوقف احلـقيـقي للـمبـاحثـات يعـزى اوالً الى الشـروط التـعجـيزيـة التي
اضـافـتهـا مـوسـكو عـلى االتـفـاق وثـانيـاً صـدور بـيان غـامض قـبل يـوم من
ا جن جنون ايران التي ـفاوضات في فيينـا ..  واشنـطن اعلنت فية توقف ا
ـلـيـارات من الـدوالرات بـاالضـافـة الى الـسـمـاح كـانت تـأمل فـك الـقـيـود عن ا
بضخ الـنـفط االيراني وبـسبـب غيـر واضح من قبل واشـنـطن وروسيـا  قلب
الـطـاولـة في الـوقت الـضائع او في الـلـمـسـات االخيـرة من االتـفـاق الـذي اثار
باشـرة فالتفت على الـعراق احللقة واجـهة ا ذلك غضب ايـران التي تخشى ا
االضعف لتبعث من خالله رسائل الغضب أي ان ايران
اسـتـخـدمت الـعراق مـكـان لـتصـفـيـة احلسـابـات النـها ال
تبـالي وال تـكتـرث بـأي مصـلـحة تـخص الـعراق احلـليف
حتـى وان احرجت ذيـولهـا التي تـعتـبرهم لـيس اال كبش

نطقة. فداء الجنداتها السياسية واالقليمية في ا
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ولألسف لم يسـتطع لبـنان اخلروج
من شرنـقته الـطائـفية الـقائـمة على
الــزبــائـنــيــة الـســيــاسـيــة وتــقـاسم
ـغا وهـو مـا  استـنـساخه في ا
التجـربة العـراقية مـا بعد االحتالل

األمـــريـــكي الـــعـــام 2003  حـــيث 
تـــعـــو الــدولـــة في كال الـــبـــلــدين
حلـــــســــاب نــــظــــام احملــــاصــــصــــة
واالستقطابات الـطائفية التي تقوم
عــلى الـوالء واالســتــتــبــاع بـدالً من
الـكـفـاءة والـنـزاهـة. وألن الـطـائـفـية
الـسـياسـيـة والـتقـاسم الـوظـيفي لم
ـنـشودة بل تـفـضيـا إلى الـنـتائج ا
بالعكس كانت وباالً على اللبناني
وأنتجت سـلطات مشـوّهة ومعزولة
عن عـمـوم النـاس وتـطلـعاتـهم فـقد
انــخــرط عـمــر زيـن مع الــعـديــد من
ـؤمـنـ بـوحــدة لـبـنـان وتـعـايش ا
مــجــمــوعــاته الــثـقــافــيــة وهــويّـاته
الــفــرعـيــة في إطــار حــركـيــة عــامـة
مــوحّـدة تـمـثّل انـتـمـاءات وتـيـارات
وكـيـانـات مـتـنـوّعـة الـتـقت إلنـشـاء
شبـكة األمـان للـسلم األهـلي إدراكاً
مـنه بـأن الـسـبـيل إلى وضـع لـبـنان
عــلى طـــريق الــتـــقــدم والــتـــنــمــيــة
واإلصالح ومــــكـــافـــحــــة الـــفـــســـاد
وحـمايـة مصـالح الـبالد العـليـا هو
بعـبور الطـائفيـة السيـاسية وال بدّ
هــنــا من نــشــر الــوعي اجملــتــمــعي
بـأهـميـة الـوحـدة الوطـنـية الـعـابرة
ـناطـقيـات والتي تعي للـطوائف وا
ـسـتـقـبـلي بـاعـتـبـاره دور لـبـنـان ا
واحة لـلحـريّة.  ولـعلّ ذلك كان جزءً
من عـــمل مـــوسع لـــنـــخـب فـــكـــريــة
وثـقـافـيـة وديـنـيـة في إطـار مـلـتـقى
األديان والثقافات للتنمية واحلوار
الــذي يـرأسه سـمـاحـة الـسـيـد عـلي
فـضل الـله خـصوصـاً دعـوتـها إلى
الـــعـــيش مــــعـــاً في إطـــار شـــراكـــة
ـواطنـة التي تـقوم على أساسـها ا
سـاواة والعـدل السيّـما احلريّـة وا
ــشـاركــة في تـولّي االجـتــمـاعي وا
ـســؤولـيـات الــعـامـة دون تــمـيـيـز ا
ألســبـــاب ديــنـــيــة أو طـــائــفـــيــة أو

اجتماعية أو غير ذلك.
ولبنان الذي ظلّ عمر زين يحلم به
عـــــلـى الـــــرغم مـن االنـــــكـــــســــارات

ـواطنيه والنـكسات قويـاً عزيزاً 
وكــــفـــاح أهــــله ولــــذلك وقف دون
ـــقـــاومـــة الــــوطـــنـــيـــة تـــردّد مـع ا
الــــلـــبـــنــــانـــيـــة وضــــدّ الـــعـــدوان
ـتكـرّر عـلـى لـبـنان "اإلسـرائـيـلـي" ا
واألمـة الـعـربـيـة وهـكـذا كـان ضـدّ
اتفاق  17 أيار / مايو  1983وعمل
كـلّ مـا من شـأنه إلسـقـاطه مـثـلـمـا
كـان مـوقـفه واضحـاً وجـريـئـاً ضدّ
عدوان "إسرائيل" على لبنان العام
واعتبـار هذا العـدوان مكمل  2006
لـسـلــسـلـة الـعــدوان "اإلسـرائـيـلي"
عـــلى لـــبــنـــان حـــ  اجـــتـــيــاح
اجلنوب في  14آذار / مارس 1978
فـي عــمــلــيــة "الــلـــيــطــاني" حــسب
التـسمـية "اإلسـرائيـليـة" والعدوان
الواسع والشامل في  4 حزيران /
يـونـيو  1982والـذي اجتـاح لـبـنان
وصـوالً لــلـعــاصـمــة بـيــروت الـتي
ظـلّت محـاصـرة وصامـدة حتى 28
آب / أغــــســـطـس من الــــعـــام ذاته
وذلك فـي عـمـلـيـة "سالمـة اجلـلـيل"

أو "حرب الصنوبر" 
لقد أدرك عمر زين بحسّه العروبي
ووجدانه القومي العربي أن لبنان
جـزء ال يـتـجـزأ من األمـة الـعـربـية
وأن األمة ستـكون قوية بـوحدتها
وســتــكــون ضــعــيــفــة بــتــفــتــتــهــا
ـــصـــيــر وتـــمــزّقـــهـــا لــذلـك فــإن ا
الـلـبــنـاني سـيـكـون مــأمـونـاً كـلّـمـا
كانت األمة العربية بخير والعكس
صـحـيح  لـذلك كـان ضـد أي دعوة
انـــفــصــالـــيــة أو تـــقــســيـــمــيــة أو
جتزيئية أو تعويلية على األجنبي
مهما كان نوعه وحتت أي مبرّرات

تساق.
WOB  UL

خـمــسـة مالمح وسـمـات أسـتـطـيع
أن أميّز بها شخصية عمر زين:

أولها  –وضوحه وصـراحته فـهو
مباشر وواضح ويـعبّر عن مواقفه
بشفافية عالية ويدافع عن وجهات
نـــظــره بــقـــوة وكــأنه يـــدافع أمــام

احملكمة.
ثــانـــيـــهــا  –طـــيــبـــته وبـــســـاطــته
وتـواضعه وتـلك سـمات إنـسانـية
تــــــعــــــكـس كـــــرم األخـالق واحلس

Ëd  bL  wK

نامة ا

v L  ÆÆWO —Ë_« U UDF ù«
øUM U UDF ≈

مـأساة واحـدة فى أوكـرانيـا تـقود خالل شـهـر واحد إلى انـعـطافـات سـياسـية
ـشهد األوروبى وبصورة غير وأمـنية واقتصادية كـبرى بصورة مباشرة فى ا

مباشرة فى العالم كله.
فحـلف الـناتـو الذى وصف حـالته الـرئـيس الفـرنسى مـنذ شـهـور قلـيلـة بأنـها
ــراجـعـة ـوت الــسـريــرى الـبـطىء بــدأ نـشــاطـا مـحــمـومـا  قـريــبـة إلى حــالـة ا
استـراتيـجياتـه العسـكريـة والسيـاسيـة ويخطـط للتـوسع وألخذ خـطوات كانت

سموح بتخطيها. اضى القريب ضمن اخلطوط احلمراء غير ا فى ا
واالحتـاد األوروبى الــذى امـتـحــنت قـواه وتـمــاسـكه أحــداث من مـثل اخلـروج
فـاجئ من االحتاد ومـواجهـة بعض أعـضائه أزمـات مالـية بـالغة الـبريطـانى ا
اخلـطـورة حتـتـاج إلى إنـقـاذ مـالى مـكـلف واالنـتـشـار الـشـديـد لـوبـاء فـيروس
الـكورونا فى بعض دوله عـاد وتماسك من جـديد واتخـذ قرارات استراتـيجية
ـسرح الـدولى بـشـأن مـسـتقـبـله مـن حيـث استـقـالله ولـعب أدوارا أكـبـر فى ا

ومراجعة عالقاته بالدول الكبرى على األخص.
انـيـا زلزاال سـيـاسيـا وعـسكـريـا عنـدمـا قررت أن ومنـذ بـضـعة أيـام أحـدثت أ
ـانى قوى ولـدخـول مسـرح الـصنـاعـة احلربـيـة من أبوابه تـعود لـبـناء جـيش أ

اضية. الواسعة ومن دون أية حتفظات كانت قد راعتها عبر السبع سنة ا
ا زاج الـشعبى األوروبى الـتى قد تأتى  وهـناك دالئل إرهاصات قـادمة فى ا
ـشاهـد السيـاسيـة فى العـديد من دول االحتاد لم يـكن فى احلسـبان وتغـير ا

األوروبى احملورية.
سـئـولة الـتى تخـضع حملـاسبـة قوى مـجـتمـعاتـها هكـذا هـو حال احلـكومـات ا

وإمكانيات إصدار أحكام قاسية عليها فى ساحات كل أنواع االنتخابات.
ـــشــهــد األوروبى كل ــنــظــر فى كـل أرض الــعــرب يــخـــتــلف عن ذلك ا لــكـن ا
ـآسى والـفواجع الـتى واجهـتهـا العـديد من االخـتالف. فبـالرغم من عـشرات ا
األقطـار العربـية ومن بيـنها أقـطار محـورية فاعـلة فى احليـاة العربـية إال أننا
لم نـسمع بـحدوث أى انعـطاف أو قـرب مجىء أى انعـطاف سـواء فى احلياة
ـذهل لعـدد ونوع السـيـاسيـة التـضامـنيـة العـربيـة أو فى مـواجهـة االنتـعاش ا
أعـداء هذه األمة أو فى إيقاف النزيف الهائل لثروات وأمن وسالم اجملتمعات

العربية.
وكـان هناك بصـيص أمل فى أن تكون اجـتماعـات مؤتمر الـقمة الـعربى القادم
ـبادرات عربـية مشـتركـة سواء فى السـياسة الـتضامـنية فى اجلـزائر مدخال 
ــشـــتــرك أو الـــتــنــســـيق االقــتـــصــادى أو اتـــخــاذ مــوقف أو األمن الــعـــربى ا
اسـتراتيجى موحـد من تغيرات الـعالم الهائـلة لكن كل الدالئـل تشير إلى عدم
ـواجـهـة األهـوال وجـود مـبـادرات من أى نـوع كـان وإلى انـشـغـال كل قـطـر 
عزل عن أشقائه. حتى رجوع سوريا العربية الشقيقة أحد األقطار لوحده و
ـفصـلـيـة فى احلـيـاة الـعـربـية عـبـر الـقـرون أصـبح مـشـكـوكا فـى حدوثه إذ ا
الزالت بـعض احلكـومات تـنـتظـر صدور الـتـوجيـهات من واشـنـطن ومعـرفة رد

الفعل الصهيونى فى العهد التطبيعى التآمرى الذى نعيشه.
شهد الـعربى أكثر بـؤسا وتشائمـا ويأسا هو أن االنعـطاف الكبير ما يـجعل ا
لـيـونـيـة منـذ عـدة سـنوات الذى فـجـرته قـوى الـشبـاب واجلـمـاهـير الـعـربـيـة ا
والـذى أفشلته قوى اخلارج وأخطاء الداخل الكثيرة هو اآلخر يعانى األمرين

حتى فى األقطار العربية التى كانت واعدة.
ـدنــيـة الـعـربـيـة إذا لـم تـقم بـعض أنـظــمـة احلـكم أو بـعض قــوى اجملـتـمـعـات ا
ـبادرات جديدة فى احلال ودون تأخير فإنـنا سنشهد دخول هذه األمة فى

غــيـبـوبـة تـاريـخــيـة; عـمل االسـتــعـمـار الـغـربى وأمــيـركـا والـكـيـان
الـصـهـيــونى عـبـر عـشـرات الــسـنـ من أجل دخـول هـذه
األمـة فيها دون جناح يذكر. وهـا أننا نحن العرب نقف
سك بيـد بعضنا الـبعض لدخولها وذلك عـلى أبوابها و

بفضل بالداتنا وانقساماتنا العبثية وجنون بعضنا.
يـا شاعر العرب العظيـم أينك من رؤية حتقق ما تنبأت
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اإلنتـاج ببـساطـة وفق علم االقـتصـاد  هو حتـويل للـموارد الـطبـيعيـة إلى سلع
إلشـباع احلـاجات الـبشريـة  واإلنتـاج ال يقـوم اال بالـعمل  والـعمل هـو خالق
اخلـيرات  وبه تقاس اقيـام السلع واخلدمـات  فأذن العمل هو أسـاس القيمة
 والــنــاجت الـقــومي هــو حتـصــيل عــمل مــجـمــوع أفــراد اجملـتــمع في اإلنــتـاج
كن ألي دولـة في هذا العـالم أن تنهض الـزراعي والصنـاعي واخلدمي  وال 
إال بـاالنتـاج والتـسـويق  غيـر أن مـا يحـصل في العـراق مـنذ الـعام 2003 هـو
سؤول كـافة باالقتصاد  ولم يحصل أن شاهدنا أي الـعكس بسبب جهالة ا
رئيـس ألي كابيـنة وزارية حـمل مقتـرحات معـززة باالرقام لـلتنـمية الـزراعية أو
الصـناعيـة أو حتى السـياحيـة  بل أن الكل احلاكم كـان الهيا بـالسلـطة تاركا
اسواق الـبالد مفتوحـة للمسـتورد اجلييـد والرديئ  الكمالـي وشبه الكمالي أو
الية االجنبية بدد لـلموارد والعادات ا ظهري ا الى مـا يشير إلى االستهالك ا
 وظل االعـتماد منصبا على إيرادات النفط مع نسبة ضئيلة جدا من حواشي
وازنـة الـتشـغـيلـية فـيه تـفوق اإليـرادات األخرى  وظل االقـتـصاد احـاديـا   ا
ـوازنة االسـتـثمـاريـة  وهذا عـكس مـنطق االقـتـصاد  حـيث نـاهزت كـمـا هو ا
مـعلن الـ(سـبـعـة تريـلـيـون ديـنار شـهـريـا ) وهي تمـثل الـرواتب واخملـصـصات
واألجور واالعـانات  وجـزء يسـير ألعـراض تشـغيـليـة منـها مـصاريـف النـثرية
للـرئاسات وبعض الدوائر األخرى  وظلت السوق احملـلية في حركتها اليومية
تـقاعدين واالجراء ـوظف وا تعـتمد كـليا على اإلنـفاق االستهالكي لـشريحة ا
ستعجلة  وحتول االقتصاد العام قاوالت اآلنية ا احلكـومي ومردود بعض ا
لوءة بهـواء الدفع احلكومي  إذا توقف هذا الدفع لـلبلد إلى اقتصاد فـقاعة 
الي إلى هذا السـوق  وعندها تـنفجر الـفقاعة تـدفق ا ألي سـبب كان توقف ا
مولـدة الـكـسـاد ومـزيـدا من البـطـالـة اضـافـة إلى مـشاكـل اجتـمـاعـيـة ال حتـمد

عقباها 
ـنتج لـلخيـرات منـذ العام 1926 عـندما ان مطـالبـة اخلبـراء بالعـودة بالـعراق ا
تـقـاعـد من اجليش الـعـثـماني فـتـاح بـاشا والول مـرة مـكائن اسـتورد الـلـواء ا
ـانـيـا  مـرورا بـالـصـنـاعـات الـصـوفـيـة في األربـعـيـنات الغـزل والـنـسـيج من ا
وصوال إلـى الصناعات اجللدية واجلوت والسكاير والشخاط والزيوت النباتية
نـتجـات الزراعيـة والتـمور تـشير في اخلمـسيـنات  وكـانت عمـليات تـصديـر ا
إلى ان الـعراق بلدا منتجا لـلخيرات الصناعيـة والزراعية التي بدورها صارت
قـاعدة ألضخم 300 شـركة عـمالقة تمـكن بهـا القـطاع الـعام مـقاومـة احلصار
ـطالبة من قـبل اخلبراء بالعـودة إلى اإلنتاج احلكومي قـبل السقوط . ان تلك ا
ـطـالبـة بـاالبـتـعـاد تدريـجـيـا عن االقـتـصـاد الـربعي ا يـراد مـنـهـا ا واألهلـي إ
ثـابـة الـفقـاعـة الـتي مـا تلـبث أن تـنـفـجر بـأي حلـظـة جراء النـفـطي الـذي هـو 
ستقرة على مر التأريخ. ية غير ا انخفاض أسعار اخلام  تلك األسعار العا

فـــحــسب بل يـــســتــهـــدف تــتــبع
عاصرة في التعليم االجتاهات ا
ي) الـــــعـــــالـي الـــــدولي (الـــــعـــــا
واخلـروج بـرؤى  ترتـكـز عـلى ما
ية وعلى ما توفر من جتارب عا
تـوفـر لـدينـا عـلى مـدار أكـثر من
ثالث عـــــقـــــود من الـــــعـــــمل في
مــؤســـســات الــتــعــلــيم الــعــالي
بـالعـراق واجلـامعـات الـعربـية
مـســتـهــدفـ تـهــيـئـة الــفـرصـة
للـمـختـص لالطالع عـلى ابرز
اجتـــاهــات الــتــعــلـــيم الــعــالي
الدولي ونحن نعيش ونتعامل
مع معطيات الثورة الصناعية
الـرابـعــة. ولـتـحـقــيق ذلك يـتم

ـوضـوعـات الـتي  تـبـويب ا
مناقشتها في ستة محاور :

- تكافؤ الفرص
- رقمنة التعليم

- السلوك واحلرية
- الطلبة الدوليون
- االبتكار والعصرنة
واطنة - زراعة ا

ـكن ــوقع وكـيـف  والـتــعــلم في ا
سـد الـفـجـوة الـرقمـيـة فـي التـعـلـيم
وتـعـزيـز جـهـود اجلـامـعات الـعـالي
ـكـتـبـات الـرقـمـيـة. وقـدر في بـنـاء ا
تــعـــلق االمــر بـــالــطـــلــبـــة فــقــد زاد
االهـتمـام بـتقـليـل اإلجهـاد الطالبي

عايير.  نتيجة ارتفاع ا
ــــيــــون وتــــنــــاول بـــــعض االكــــاد
موضوع فسـاد األخالق في التعليم
الـعـالي وكـيـفيـة مـكـافحـة الـسـلوك
غــيــر األخالقي في الــتــعــلــيـم ومـا
كن عـمله للـتصدي لـلفساد الذي 
وكـيف يتم حتـرير الـتعـليم الـعالي.
كـمـا تـنـاولت بـعـض الـبـحـوث أزمة
الالجــئــ وزجــهم في مــؤســســات
هجر فضالً التعليم العالي بدول ا
عن اتـاحـة التـعـليم الـعـالي لـلفـئات
ـهـمـشـة مـثـل الـغـجـر والـسـجـنـاء ا
وغــــيــــرهـم. والــــكــــتــــاب ال يــــهــــتم
بــــاســــتــــعــــراض االرث الــــعــــلــــمي
للبـاحث الذين سـبقونا في دراسة
الـتـعـلـيم الـعـالي الـدولي ومـنـاقـشة
االفكار التي وردت في تلك البحوث

تــنـاولت تـلك الـدراسـات والـبـحـوث
مـواضـيع عديـدة مـنـها أخـطـاء عدم
ــســـاواة فـي الــتـــعـــلــيـم الــعـــالي ا
ي ومبـادرات العمل اإليجابي العا
ـاذج الـعالقـة بـ حـول الــعـالم و
التعليم الـعالي والدخل. كما تناول
الــبـعض االخـر مــوضـوعـات جـودة
أنـظمـة الـتـعـلـيم الـعـالي الـوطـنـية
ــكن من خاللـهـا والــوسـائل الـتي 
حث قادة اجلامعات لـلحصول على

التصنيف الصحيح جلامعاتهم.
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وركــــز بــــاحــــثــــون آخــــرون  عــــلى
مــوضــوع  إســتــقاللــيــة اجلــامــعــة
ـاذا يُـطارد يـة و واحلـريـة األكـاد
ــيــون بـــصــفـــتــهم "أعــداء" األكـــاد
ــكن  زيـادة عـودة الــدولـة وكـيف 
العقول الوطانـهم. وقدر تعلق االمر
ــــعـــــلــــومــــات ــــوضــــوع نـــــظم ا
ـقـاالت دور واالتــصـاالت تـنــاولت ا
MOOC في مــنــافــســة مــؤســســات
الـتــعـلــيم الـعــالي ومـا هــو الـعـمل
ـزج التعـلم عبـر اإلنترنت طـلوب  ا

مـؤسـسات الـتعـلـيم العـالي نـفسـها
امام حتـديات جـديدة وبـدأ العـديد
ـــيــــ والـــتــــربـــويـــ من االكــــاد
يــنــاقــشــون مــوضـــوعــات تــتــعــلق
ـــــعـــــاصــــرة بـــــاالهـــــتـــــمــــامـــــات ا
للـمجـتمـعات. وقـد وجدنا من خالل
يـة واالخالقية مسـؤوليـتنا االكـاد
ـواضـيع بـعد أن الـتـصـدي لـهـذه ا
أجـــريــنـــا حــوارات مـع نــخـــبــة من
اخملـتـصــ في مـواضـيع الــتـربـيـة
والــــتـــعــــلـــيـم الـــعــــالي وانــــتـــهت
مناقشـاتنا الى أهميـة توفير مرجع
عـلــمي بــالـلــغـة الــعــربـيــة يـتــنـاول
ـعاصـرة تتـناول كل وضـوعات ا ا
مــنــهــا مـوضــوعــا مــحـدداً ســعــيـاً
لـــتـــقـــد  مـــا يـــفـــيـــد  الـــقـــيــادات
اجلـامعـية والـطـلبـة وأعضـاء هيـئة
الـتدريس وتـمكـينـهم من النـهوض
بــواقع مــؤســـســاتــنــا اجلـــامــعــيــة

العربية.  
تناولت البحوث والدراسات والتي
نـشـرت  بـدءً من عـام  2010 قـضـايـا
الــتـــعـــلـــيم الـــعــالـي الــدولـي وقــد
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ي يــواجه الــتــعــلــيم الــعـالـي الـعــا
(الدولي) عـددًا كبـيراًمـن التـحديات
الـــتي تـــؤثـــر عـــلى أداء وتـــطــبـــيق
الـتـعـلـيم في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم.
وكان للجـامعات منـذ القرن التاسع
عــشـر تــأثــيـر مــجــتـمــعي من خالل
ــســتــوى وبــحـوث تــعــلــيم عــالي ا
تـضـمن ثـنـائــيـة الـتـعـلـيم والـبـحث
لـلجـامـعات في بـيئـة خـصبـة خللق
مـعـرفـة جـديــدة وخـلق جـيل جـديـد
ــســتـقــبل. واصــبح حلل مــشــاكل ا
تـأثـيــر اجلـامـعـات اإلجــتـمـاعي في
مـقـدمـة سـيـاسات الـتـعـلـيم الـعـالي
ــهـمـة الـثـالـثـة لـلـجـامـعـة. لـتـمـثل ا
وبـسـبب الـتغـيـيـرات الكـبـيـرة التي
نافسة ة وضخـامة ا سببتهـا العو
ـيـة والـتـطـورات اإلقـتـصـادية الـعـا
واإلجتماعية. اصبح العالم معتمداً
ـعــرفـة اجلــديـدة والــعـمــالـة عــلى ا
عــالــيـة الــثــقـافــة والــتـعــلــيم الـتي
عكستها احلكومات على اجلامعات
وبـــرامـج الــبـــحـــوث. لـــقـــد وجــدت
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كأن اجلواهري شاعر العرب األكبر
كـان يـقـصـد عـمـر زين في قـصـيـدته
الــتي ألـقــاهــا في سـيــنــمـا اخلــيـام
ـنـاسـبـة انـعـقـاد مـؤتـمـر بـبـغـداد 
الطلبة الـعراقي العام  1959 وهي
ــوعـــد..." والــتي بــعـــنــوان " أزف ا
اقتـبس بعض أبيـاتها من قـصيدته
"يـا شـباب الـغـد..." التي ألـقـاها في
مـؤتمـر سـاحة الـسبـاع الـتأسـيسي

العام 1948  والتي يقول فيها:
...والـغـدُ ــوعـدُ والــوعـدُ يــعنُّ أزف ا

احللوُ ألهليهِ يحنُّ
...فـإذا كان والـغدُ احلـلوُ بـنـوهُ أنتمُ

لكمْ صلب فنحنُ
...واكـتشافُ فخـرنا أنا كـشفـناهُ لكمْ

الغدِ لألجيالِ فنُّ
يـا شـبـابَ الـغـد إنّـا فـتيـة... مـثـلـكم

فرقنا في العمرِ سنُّ
...مثلكم فيما ال تلومونا ألنا لم نكنْ

جتنونَ جننُّ
وحــســـبي أن عــمـــر زين بـــحــكـــمــة
الــشــيــوخ وجتـــربــته يــجــيب عــلى
اجلــواهــري من اجلـواهــري نــفـسه
ــنـاغــاة تــسـتــلـهـم روح الـشــبـاب
ـوسـومة وحـيـويـته فـي قـصيـدتـه ا
"لــبـنـان يـا خـمـري وطـيـبي..." الـتي
ألقاها في قصر اليونسكو ببيروت
في  4حــــزيــــران / يــــونــــيــــو 1961
ـنــاسـبــة تـكـر الــشـاعــر بـشـارة
اخلـوري (األخطل الـصـغيـر) والتي

يقول فيها:
نـزَقُ الــشـبـابِ عـبـدته... وبَـرِئتُ من

شيب  حِلْمِ ا
لـبنـانُ مـا ذنبي إذا... رقَّـعتُ شـيْبي

بالنسيب
يـا من يُـقـايضـني ربـيعَ... الـعُـمرِ ذا

َرْجِ العشيب ا
بالـعـبـقـريّـة كلـهـا... بـخُـرافـة الذهنِ

اخلصيب
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وعــلـى الـــرغم من ثـــمـــانـــ عـــامــاً
حـمـلـهـا عمـر زين عـلى أكـتـافه فـما
يـــزال "شــابـــاً" نــشـــيــطـــاً مــفـــعــمــاً
بــــاحلـــــيــــويـــــة واألمل حـــــيث ظلّ
النشاط احلركي سمة بارزة له منذ
مـشـاركـتـه في الـعـمل اجلــمـاهـيـري
الـــوطــني والـــعــروبـي ســواءً ضــدّ
ـشـاريع االسـتـعـمـاريـة مـثل حـلف ا
بــغــداد وخــطــة أيــزونــهــاور أو في
ـطـالـبـة بإقـامـة الـوحدة الـعـربـية ا
وتـأيــيــدًا لــلـجــمــهــوريـة الــعــربــيـة
ــتـحــدة وضـدّ االنــفــصـال الحــقـاً ا
ــشـاركــة الـفـاعــلـة ضـدّ فـضالً عن ا
الــعـدوان "اإلســرائـيـلـي" عـلى األمـة
الــعــربـيــة فـي الــعـام 1967  واعالن
الـــرئـــيس جـــمــال عـــبـــد الـــنـــاصــر
استـقالـته التي كان لـها أكـبر األثر
في نــــفــــسـه خــــصــــوصــــاً في ظلّ
نــكــوص الــطــمــوحــات الــعــربــيــة 
وتــأثـــيـــرات الــنـــكـــســـــــــــــة الــتي
أحـدثت صـدمــة جـديـدة بـعــد نـكـبـة

العـام 1948.
ابتـدأ عمـر زين نشـاطه الوطني في
إطـار احلـركـة الـطالبـيـة الـلـبـنـانـية
التي كان أحـد قادتها في سـتينيات
ـــــاضي وبـــــصــــحـــــبــــة الــــقـــــرن ا
شخصيات أثيرة مثل دولة الرئيس
رفيق احلريري ودولة الرئيس نبيه
بــري وغـــيـــرهــمـــا وكـــان نـــشــاطه
الـــطالبـي مـــوازيـــاً لــــنـــشـــاطه

الـــســـيــاسـي والــوطـــني
خــصـــوصــاً وقـــد كــان
توجّـهه منـذ البـداية
عــروبــيــاً وجــامــعـاً

وعابراً للطائفية.
"حــركي" فـي حــركـة

القومي العرب
انــــتــــمـى عــــمــــر زين إلى حــــركــــة
الـــقــومـــيــ الـــعــرب وأصـــبح من
قياداتها اإلقليمية ب أعوام 1958
حيث كـانت احلـركة تـعمل  1967 –
حتت لواء قيادة قومية و حلّها
لصـالح قيـادات قطـرية خـصوصاً
بــعـد انـبــثـاق اجلــبـهـة الــشـعــبـيـة
لـتـحـريـر فـلـسـطـ بـقـيـادة جورج
حـبش لـكـنه ظلّ مـتـمـسـكـاً باخلط
نـجزات التي العـروبي ومؤمـنّا بـا
حقـقتـها قيـادة جمـال عبد الـناصر
والــــتي كــــان يـــأمل أن تــــتـــواصل
ـفـاجـئـة في وتـتـطـور لـوال وفـاته ا
 والتي 1970أيـلول / سـبـتمـبر  28
أعـقـبـهـا تـراجع ونـكـوص انـعـكس
على مجمل العمل العربي السيّما
ـصري الـريادي بـانحـسار الـدور ا
ـسـتـوى اإلقـلـيـمي بـتـوقـيع عـلى ا
اتـفـاقـيـات كـامـب ديـفـيـد والـصـلح
ـنـفـرد (1979 – 1978) بـعـد زيـارة ا
الـــرئــيـس الــســـادات إلى الـــقــدس

العام 1977.
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وتعكس سـيرة عمر زين الـنضالية
ــــهـــــنـــــيـــــة الــــهـم الــــعـــــروبي وا
وخصوصاً الفلـسطيني وقد امتدّ
ــهـني إلى عــمـوم أقـطـار نـشـاطه ا
الوطن العـربي ولهذا لـيس غريباً
أن يتمّ اختياره أمـيناً عامًا الحتاد
احملــامــ الـعــرب وقــد لـعب دوراً
مـــؤثـــراً خالل وجـــوده في قـــيــادة
االحتــاد كـمـا أنه مـا يــزال يـتـمـتع
بــعـضــويــة مــجـلس أمــنــاء احتـاد
احلــقــوقــيـ الــعــرب وبــجــهـوده
ســـــاهم فـي اســــتـــــضــــافـــــة أحــــد
مــؤتـمــراته في بــيــروت وكــان قـد
شـــغل رئـــاســـة جلـــنـــة اســـتـــقالل
الـــقـــضـــاء واحملـــامـــاة فـي احتــاد
احملـــامــ الــعـــرب كــمـــا انــشــغل
بــقـــضــايــا الــصــحــافــيــ وأسس
مــنـــظـــمـــة تُـــعـــنى بـــحـــمـــايــتـــهم
والــــتـــضـــامن مـــعـــهـم فـــضالً عن
نـــشــاطه في الـــدفــاع عن قـــضــايــا
" وذلك في "األسرى الـفلـسطـينـي
ـمـارسات حـركـيـة مـسـتمـرة ضـدّ ا
ـنــافـيــة حلـقـوق "اإلســرائـيــلـيــة" ا

اإلنسان.
ولم يـــتــرك عـــمــر زين مـــحــفالً من
أقصى الـوطن الـعربي إلى أقـصاه
ومن احمليط إلى اخلـليج إلّـا وكان
لـه مـــســــاهــــمـــة فـي مـــنــــتــــديـــاته
وفــعـالــيــاته ونـشــاطــاته الـداعــمـة
ا فـيـها لـقـضايـا األمـة الـعربـيـة 
ـؤتـمر الـقـومي الـعربي ومـنـتدى ا
الفكر العربي وغـالباً ما كان يقدّم
مقترحات عملـية وملموسة وقابلة

للتطبيق.
bÒ u*« b «u « ÊUM

وعلى الـصعـيد اللـبنـاني آمن عمر
زين بـــلــبـــنــان واحـــد مــوحّــد دون
تـقـسـيم أو تـفـتـيـت أو انـشـطار أو
إحلـاق أو ضم أو فدرالـيات مـلفـقة
 وذلك كـيـمـا يـكـون لـبـنـان رسـالـة
سالم وحـــريّــة مـــنـــدغــمـــاً بـــأمّــته
الــعــربــيــة فــهـــو عــربي الــلــســان
والــهــوى والــهـويّــة والــتــوجّه في
طموحـها من أجل التحـرّر والتقدّم
تقدمة والتنمية واللحاق باأل ا
فـي إطــــار مـــــشــــروع وحــــدوي
جـــــامـع أســـــاســــاً
لــلـنـهــضـة وهـو
ـشـروع الذي ا
تـبـلور عـمـلـياً
بقراءة نقدية
لــلـــتـــجــارب

الوحدوية وإخفاقاتها.
 ÍuCN  ŸËdA

ـشروع النـهضوي قـصود بذلك ا وا
الــعــربي الــذي اجــتــمع حتت لــوائه
نـخب فكـرية وثـقافـية وسـياسـية من
تـيـارات مـخـتــلـفـة قـومـيـة ووطـنـيـة
وإسالمـية ويـسـارية ولـيـبرالـية في
بـرنـامج يـقوم عـلى سـتـة أركان هي:
الـــتــحـــرّر الــســـيــاسي واالســـتــقالل
والــتـنــمـيــة االقـتــصـاديــة والـعــدالـة
ـــقـــراطـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــد
واالنــبـــعــاث احلــضـــاري والــوحــدة
الــعـــربـــيـــة وأدرك عـــمـــر زين مـــثل
الـعديد مـن العـروبي عـلى مخـتلف
توجهاتهم وبعـد مراجعة العديد من
الــتــجــارب الــســابــقــة بــأخــطــائــهــا
ونـواقــصـهــا أن ال سـبــيل لـلــتـحـرّر
السـياسي واالنعـتاق من نيـر القوى
االمــبــريـــالــيــة إلّــا عـــبــر اســتــقالل
اقـتـصـادي نـاجـز وحتـقـيق الـعـدالـة
االجتـماعـية في مـواجهـة االستغالل
ــــقــــراطـــيــــة في مــــواجــــهـــة والــــد
االستبـداد واالنبعـاث احلضاري في
مـــواجــــهــــة مــــشـــاريـع الــــتـــغــــريب
والـسـلــفـيـة والـوحـدة الــعـربـيـة في

مواجهة التجزئة واالنقسام.  
WO UO  WOHzU

وانطالقًا من ذلك اقتنع عمر زين أنه
ـــكـن أن يـــكـــون لــــبـــنـــان احلـــر ال 
ــنـشــود دون فــضـاء ـقــراطي ا الــد
عربـي يسـبح فيه ولـكي يكـون كذلك
ال بدّ من هارموني لبناني يجمّع وال
يفرّق يوحّد وال يـقسّم يتعايش وال
يــحـــتـــرب يــتـــكــامـل وال يــنـــفــصل
خــصـــوصـــاً بـــعــد جتـــربـــة احلــرب
ريرة التي دفع اللبنانيون األهلية ا
ثــمـنـهــا بـاهـظـاً ( 1989 – 1975 الـتي
اضـطـرّ الـفـرقاء بـعـد تـعـنّت وتـشبّث
ـــواقـف اجلـــلـــوس إلـى طـــاولـــة بـــا
مـــفــاوضــات لـــلــتــوصـل إلى اتــفــاق
الطائف  5 تشرين الـثاني / نـوفمبر
 في ظلّ تـــســـويــة إقـــلـــيــمـــيــة 1989
ودولـية لـتأسـيس مـعادلـة دستـورية
جـديــدة كـانـت لـبــنـاتــهـا األولى في
الــدســتــور األول الــذي صــدر في 23
أيـار / مــايـو  1926ثم في الــدسـتـور
الــــنـــــافــــذ الــــذي فـي الــــعــــام .1943

اإلنساني األصيل.
تـناهية وكرمه ثالثها  –شجاعته ا
الـــشـــخـــصي وكل شـــجـــاع كــر

ويـفـعل ذلك بـأريـحـيـة ودون تـكـلّف
. ودون إسراف أيضاً

ورابـعــهـا  –سـعــيه لـلــعـدالــة وقـد
جـــــرّبت ذلـك بـــــنــــفـــــسـي حــــ 
اخـتــيـاره مـوفـقــاً لـقـضـيــة مـهـنـيـة
إشكالية فلم يتأثر بالقرب أو البعد
من هـــذا الــفــريق أو ذاك بل وضع
ضـــــــمـــــــيــــــره واحلـق فـي كـــــــفّــــــة
واالعـتبـارات األخرى كـلـها في كـفة
أخـرى وكــان لـرأيه وزن في مـسـار
احللّ والتسويـة الرضائيـة ببعدها

احلقوقي واإلنساني واألخالقي.
وخامسها  –عروبته الطافحة فهو
يّـز ب مـصري ولـبنـاني وب ال 
أي عـــــــربي وأي لـــــــبــــــنــــــانـي في
ـشتـركات واألهـداف والـتوجـهات ا
االستراتيجيـة خصوصاً تلك التي
ــصــيـر األمــة الــعـربــيـة. تــتــعـلّق 
وعـــلى الــرغم من أنـه لم يــعــمل في
إطــار رســمي إلّــا أنه كــان قــريــبــاً
أحـيــانـاً من األطـر الــرسـمـيــة فـقـد
عمل مـستشـاراً للرئـيس تقي الدين
الــصـــلح وكــذلك لـــلــرئــيس رشــيــد
الــــصــــلـح ولــــكن تــــوجّـــــهه بــــقي

مستقالً. 
وكان عـمر زين دائمـاً حريـصاً على
ــا ورد إيـــجـــابـــاً من الـــتـــذكـــيـــر 
صيـاغات دستـورية مـثل تلك التي
تـؤكـد أن لـبـنـان عـضـو فـي جـامـعة
الـدول الـعـربـيــة ومـلـتـزم مـيـثـاقـهـا
وهــو عـــضـــو مــؤسس وعـــامل في
ــتــحــدة ومــلــتــزم مــنــظــمــة األ ا
مــيـــثـــاقـــهـــا إضـــافـــة إلى اإلعالن
ي حلـقــوق اإلنـسـان الـصـادر الــعـا
الــعـام  1948  والــذي يـنــبــغي عـلى
باد الدولة الـلبنـانية أن جتـسّد ا
الــواردة فــيه فـي جــمــيع احلــقــوق
والـواجـبــات دون اسـتـثــنـاء. وتـلك
مسألة مهمة وملزمة في اآلن علماً
بــأن هــذا الــبــلــد الــصــغــيــر الـذي
يُعتبر واحة لـلحريّة له فضل كبير
عـلى الـبـشـريـة جـمـعـاء فـقـد سـاهم
فــكـر شــارل مـالك وقـلــمه في إعـداد
ي الـصيـغة الـنـهائـية لإلعالن الـعا
حلـــقــوق اإلنـــســان بـــخــلـــفــيـــتــهــا

الفلسفية العميقة.
خـــتــامـــاً نـــقــول أن عـــمــر زين وإن
ـــــهــــني انـــــصــــرف إلى الـــــعــــمل ا
والــــنــــشـــــاط احلــــركـي إلّــــا أن له
كـتـابات ومـسـاهمـات عـديدة مـنـها:
كـتابه عن "اإلدارة الـلبـنانـية" الـعام
و كـتـابه "تـقي الـدين الـصلح" 1984
وكتابه  2008 سيرة حياة وكفاح  –
"من ذاكـــــرة بــــيــــروت" 2011 وهــــو
عـــــضـــــو فـي احتـــــاد الــــــكـــــتــــــاب

. اللبناني
{ باحث ومفكر عربي

عمر زين

ÍbO F « rO «d « qOK

بغداد

W OL*« ` UJ*«Ë d “u «
يـاراتِ شركـةُ (.........) اسـتـدعت في أحـد األعوام آالف عـمالقُ صـناعـةِ الـسـَّ
كـابحِ على الـسَّيـارات من نوعِ (.........) صـالون لـفحصِ وإصالح مـنظـومةِ ا
خلـفيةِ تقاريرٍ وحتقيقاتٍ في بـعض الدولِ أثبتت بأنَّ أكثر احلوادثِ التي تكونُ
كـابحِ بالوقت (........) أحـد طرفيـها هي بسـبب التأخـير في استـجابةِ نـظامَ ا
انـية) قـد يـتسـببُ بـحوادثَ كـثـيرةٍ نـاسب (تـتـأخر االسـتـجابـةُ أجـزاء من الثـَّ ا
حـقق واالسـتـدعاءَ لـلـصـيـانةِ ـا اسـتدعـى التـَّ يـتـاً  بعـضـهـا يـكونُ مـخـيـفـاً و

. عوليةِ والتَّأكدِ من ا
راهقةِ من استقالةِ قراطيـاتِ ا هنـاك دهشةً لدى شعوبِ الدّولِ الـنَّامية أو الد
بـعضِ الوزراءِ فـي الدولِ الـتي حتـتـرمُ احلقـوقَ الـعـامةَ واخلـاصـةَ علـى خلـفـيةٍ
حـادثٍ أو موقفٍ يـبدوا أنه بـسيط ولـكنَّ حدوثهُ وتـداعيـاته قد تـكون مـدمرةً من
ـعـرفةَ لـك ا جـهـةٍ وألن الـنّـظام وثـقـافـةَ اجملـتـمعِ ال تـسـمـحُ باسـتـمـرار مـن ال 
ناسبِ ألنَّ كان ا شكلةِ فـي الوقتِ وا كنـهُ من كبحِ ا ـهارةَ واالجتاهَ الذي  وا

هـارةِ والـقدرةِ االصـطدامَ يـعـني خـلالً واضحـاً في اخلـبـرةِ  وا
. الئمِ على اتخاذِ القرارِ الصَّحيحِ وا

# الـوزيـرُ استـحـقـاق مـعرفـيٌّ ومهـاريٌّ واخالقيٌّ مـسـتـند
إلى اخلـبرةِ واحلكمةِ والقدرةِ عـلى اتخاذِ القرار الوطنيِ
لـلـحـفــاظِ عـلى حـقـوقِ الــدَّولـةِ واألفـرادِ وكـبحِ احلـوادثِ
ـنـاسبِ واتـخـاذِ الـقـرار األخالقي والـكـوارثِ بـالـوقـتِ ا

. ُهابِ الئمِ وا ا
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اكدت وزارة الـشباب والرياضة وصول الوفد اخلليـجي لالطالع على مراحل اجناز منشآت البصرة
قرر ان تستضيف خليجي 25. وقال عـلي العطواني مدير اعالم وزارة الشباب والرياضة التي من ا
ـتابـعة اخـر التـطورات في اجناز في تصريـح صحفي ان جلـنة خـليـجيـة وصلت الى مـطار البـصرة 
تغيرات لـينقلها الحظات الـتي طرحتها في زيـارتها السابقـة. وب ان الوفد سيتـابع ويالحظ كل ا ا
كلفة من نشآت. وستـتفقد اللجنة اخلـليجية ا لالحتاد اخللـيجي بغية اصدار القرار بشـان اكتمال ا
دينة نـشآت الرياضية والفنـادق بأنواعها واخلدميـة والصحية في ا لف البصرةا االحتاد اخللـيجي 
الريـاضيـة. وكان وفـد من احتاد كـأس اخللـيج العـربي أنهى مـؤخرا زيـارة إلى الكـويت البـلد الـبديل

الستضافة خليجي 25.
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رغم خـسـارتـه أمـام الـكوفـة بـهـدف لـكن
نادي احلدود تمكن مـن التاهل مباشرة
مـتاز بعـد موسم ـقعده فـي ا والـعودة 
واحد قـضـاه في الدرجـة االولى قبل ان
يـنــهي االمــر بــافــضل طــريــقــة عــنــدمـا
اسـتـمر من فـتـرة في صدارة اجملـمـوعة
االولـى لــدوري الــدرجـــة االولى قــبل ان
ـصــلــحــته يــنــهي االمــور وحــســمــهــا 
مسـتفيدا مـن تعثر الـوصيف دهوك في
مـيـدانـه بـتـعــادله من ضـيــفه الـر مـادي
بـهدف لـيـتوسع الـفـارق الى سبع نـقاط
محققا االجناز بـقيادة عادل نعمة الذي
ــهــمــة عـلـى افـضل مــايــرام عــبـر امن ا
ا عليها اختيار الـعناصر التي قـامت 
رور دون ـطلوبة وا بتحقـيق النتائج ا
معـاناة بعـدما تمـكن التشـكيل من جمع
الـنـقـاط بـفـضل حـسم نـتـائج مـبـاريـاته
عــنـــدمـــا حــقق الـــفـــوز في احــد عـــشــر
مـواجهـة والتعـادل ثمـاني مرات مـقابل
خسـارتـ وجمع41 نـقـطة وفـي افضل
هــجــوم سـجل 32 واقــوى دفــاع تــلـقت
شــبــاكه احـدى عــشــر هــدفـا وســيــبـقى
ــذكــور عـالــقــا في ذاكــرة من االجنــاز ا
حققه من مدرب والعب وادارةفي عمل
مـشــتــرك تــوج بــقــطع بــطــاقــة الـتــاهل
بــاسـتـحـقـاق وجـدارة والـكل خـدم الـكل
امـام مهـمة لم تـكن سـهلـة لكن كل شيء
حتـقق بـفـضـل عـطاء وجـهـود الـالعـب
الــذي كـانــوا يــريــدون حتـقــيق الــهـدف
بافضل عمل وفي مهمة ليست بالسهلة
ؤكد ليدونوااالجناز في سجل النادي ا
ـا حتــقق بــعــدمـا اســتــمـروا احــتــفل 
ـا كان عليهم الالعب أقـوياء وقاموا 
وبدورنا نـبارك التـاهل احلدود. وكانت

نتـائج الدور مـا قبل االخـير قـد اسفرت
عـن تـعـادل دهــوك الـوصـيـف ومـصـافي
اجلــنــوب بــهـدف تــاســعــا كـمــا تــعـادل
صلـيخ والرمادي بـهدف لـيتقـدم صليخ
ثــامــنـا واالخــر رابــعـا وتــقــدم مـيــسـان
خـــامـــســـا بـــفــــضل فـــوزه عـــلى ســـوق
الـشـيـوخ بـهـدف فـيـمـا كـان الـسـوق قـد
هـــبـط من قـــبل أربـــعـــة ادوار الـــدرجـــة
ــنـسـحب ورغم الـثـانــيـة ومـعـه الـعـلم ا
ـدني بـهدف الزال تـغـلـبه عـلى الـدفـاع ا
رور في منطـقة الهبوط وتـختتم مبار ا
ــذكــور بــاقــامـة خــمس يــات اجلــولــة ا
ـقــبل وســيــكـون مــبــاريـات االســبــوع ا
رة على الـهروب حصرا الصراع هـذه ا
من مـنطـقة اخلطـر وترك الـبطـولة فـيما
ــصـــافي اجلــنـــوب عــنــدمــا يــتــعـــلق 
رور وكالهـما يامل ان يتعثر يستقبل ا
صــلــيخ امـــام عــفك ويــلــتـــقي الــكــوفــة
ومــيــســـان ودهــوك والــرمــادي وســوق

دني. الشيوخ والدفاع ا
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وجتـري يـوم غـد األحـد مـبـاريـات الدور
ما قبل االخـير للمـجموعة الـثانية التي
يتـصدرها الول مـرة النـاصرية 42 بعد
احلــصــول عـــلى نــقـــطــة الـــتــعــادل مع
البـيشمـركة بـعد قرار جلـنة االستـئناف
باراةالتي في االحتاد باعتماد نتيجة ا
انتـهت بالتـعادل ورفض قـرار اعتراض
البيشـمركة وخصم نقـطت من رصيده
ــتــصــدر الى مــلــعـب غـاز وســيــخــرج ا
ـطـلوب ـقدوره ان يـحـقق ا الـشـمـال و
لـــيــبــقـى في الــريـــادة أو حــسم االمــور
مـــبــاشـــرة اذا مــا خـــســر كـــربالء امــام
الـــبــحــري وعـــكس ذلك ســـيــكــون امــام
مــبـاراة احلــسم و الـتـاهـل امـام كـربالء

في مـــــلــــعـب الــــثـــــاني فـي اخــــر ادوار
شتـعلة بينه وكربالء فيما التصفيات ا
يـتـحـتم عـلى الــوصـيف الـفـوز في اخـر
مبـارات عنـدما يسـتقبل بـنفس الوقت
ـواصـلـة الـبـحـري ويـســعى لـلـنـتـيـجـة 
نافسة على بـطاقة التاهل التي حتتم ا
عـلـيه ايـضـا الـفوز عـلـى الـناصـريـة في
اختتـام مباربات اجملمـوعة التي دخلت
ــتــصــدر وضــعــا اخـــر صــعــبــا عـــلى ا
نيان النفس والوصيف سوية اللذين 
ــهـمــة والــصــعــود بــقــطـار فـي حـسـم ا

Í—Ëœ∫ احدى مواجهات دوري الدرجة االولى

ـمتـاز مرة اخـرى وسط ترقب الدوري ا
جـمهـورهمـا الـلذين دعـمهـما بـقوة كـما
تو تظـهر اخملاوف عنـد بعض الـفرق ا
ـقر ر ان اجـدة في مـنـطـقـتي الـهـبـوط ا
تذهب ثـمانـية فرق مـرة واحدة لـلدرجة
االدنى وستكـون امام حتديات حـقيقية
مع الـدورين الــقـادمــ ويـلـعـب بـنـفس
الـدور ديــالى والـشـرقـاط ولم يـكن امـام
الــضـيــوف اال حتــقــيق الــفــوز عـلى ان
يـتـعــثـر اجلــنـسـيــة امـام الــبـيـشــمـركـة
ويــضــيف بـابـل الـصــنــاعـات ويــلــتـقي

فـريـق احلـسـ الـسـمـاوة ويـامل فـريق
احلس ان يـنقذ نـفسه عبـر الفوز على
الـسمـاوة ومتـوقع ان تنـتهي تـصفـيات
اجملــمــوعــة االسـبــوع احلــالي بــاقــامـة
مـــبــاريــات الــدور االخــيـــر في بــطــولــة
سـارت باالجتـاه الصـحـيح بفـضل عمل
ـسابقـات التي تقـدم عمال رائعا جلنة ا
بـكل مـا تعـنـيه الـكـلـمـة عـنـدمـاوفرضت
سيطرتها على مسار االمور عبر تنظيم
رة ـا تـشـهـده الـبـطـولـة هـذه ا جيـد ر

امام تعاون الفرق.
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اكد وزيـر الشبـاب والريـاضة رئيس
احتـــاد الـــكـــرة عـــدنـــان درجـــال ان
نتخب العراقي سيخوض مباراته ا
امـــام االمــارات ســواء أكــان ذلك في
داخـل الــــعــــراق او خــــارجه. وقــــال
درجـال في تـصـريح صحـفي إنه في
حــال عـدم الـلـعب في الـعـراق فـانـنـا
فترضة كما اتفقنا سنحدد ارضنا ا
مع االحتــــاد اآلســــيــــوي عــــلى ذلك.
واســتـغــرب درجــال مــا يــتـداول من
أنباء بأن االحتاد الدولي رمى الكرة
في ملـعب االحتاد االمـاراتي بقـبوله
ورفضه الـلعب فـي بغـداد مؤكدا ان
االحتـاد الـعـراقي لـهــذه الـلـحـظـة لم
يسـتـلم اي خطـاب بشـأن ذلك. ولفت
ان لــقـــاء جــمــعه بـــرئــيس الــوزراء
مــصــطـفـى الـكــاظــمي وشــرح له كل

مـايحـدث وحدث ووعـد بان يـتدخل.
وتــــابع درجــــال نـــأمـل من االخـــوة
ـوافـقة االمـاراتـي فـي حال كـانت ا
من خاللهم ان يـأتوا لـبلـدهم الثاني
العراق واللعب في بـغداد وسيلقون
حـفاوة واهـتمـام غـير مـسبـوق من
قبـل اجلماهـير واحلـكومـة العـراقية
واالحتـاد العـراقي لـكرة الـقدم. وفي
وقت ســــابـق وجه رئــــيس الــــوزراء
الـعراقـي مصـطـفى الكـاظـمي وزير
الـشـبـاب والـريـاضـة رئـيس االحتـاد
الـعـراقي لكـرة الـقدم عـدنـان درجال
بـعدم الـتصـعيـد. وقال عـضو احتاد
الكرة الـعراقي رحيم لـفتة إن وزير
الـشبـاب والـرياضـة رئـيس االحتاد
عـــدنـــان درجـــال الـــتـــقى بـــرئـــيس
ناقشة الوزراء مصـطفى الكاظـمي 
مـوضوع مـبـاراة العـراق واإلمارات

وقـرار فـيـفـا األخـيـر بـعـدم إقـامـتـهـا
داخـل الـــبالد. وأضــــاف لـــفـــتـــة أن
درجــال شـرح لــلــكـاظــمي تــفــاصـيل
الـقضـية وأن األخـير دعـاه إلى عدم
ــوقف وحـلـهـا بـاحلـوار تـصـعـيـد ا
وبـــالـــتي هي أحــسـن مــرجــحــاً أن
يــــجـــري رئـــيس الـــوزراء اتـــصـــاالً
نتخب باجلانب اإلماراتي لـدعوة ا
عـلى الـلـعب في بغـداد بـعـد أن ترك
االحتـــــــاد الــــــدولـي الــــــقـــــــرار إلى
اإلمارات. وكان االحتاد الدولي لكرة
الـقـدم فـيـفــا قـد قـرر أمس األربـعـاء
إلغـاء إقامة لـقاء الـعراق واإلمارات
ديـنة الـذي كان مـقـررا على مـلـعب ا
بـــالــعـــاصــمــة بـــغــداد يــوم  24من
الــشــهــر اجلـاري ألســبــاب أمــنــيـة
وذلك عــــلـى خــــلـــــفــــيــــة الـــــقــــصف
الـصــاروخي اإليــراني عـلـى مـديــنـة

أربـيل عــاصـمـة إقــلـيم كــوردسـتـان.
وفي سياق منفصل حث مدير شركة
غــلــوبل الــعــراقــيـة احلــكم الــدولي
الـسـابق فالح مــنـفي عـلـى اخـتـيـار
وقـعة مالعب إيـران أرضاً مـحايـدة 
ـــنــــتــــخب الــــعــــراقي ونــــظــــيـــره ا

اإلماراتي. 
WO «dL  WCN

وقال مـنفي في تصـريح صحفي إن
العب الـعراق الـنـهـضة الـعـمرانـيـة 
أغـاظت اإلمــاراتـيــ الـذين يــدعـون
دعم الــعــراق الفـــتــاً إلى أن مــلــعب
ــديــنــة حتـــفــة الــتــحـــقت بــتــحف ا
الـــعـــراق وأن أرضـــيـــته تـــتـــشــرف
بـــأقـــدام األنـــقـــيــاء احملـــبـــ فـــعال
لـــلـــعــراق. ودعـــا إلى الـــتــخـــلي عن
االحتـــاد اآلســـيـــوي لـــكـــرة الـــقــدم
واالنـــضــــمـــام لالحتـــاد اإلفـــريـــقي

وكــذلك تـرك بـطـولــة كـأس اخلـلـيج
نتخب العراقي فمن دون مشاركة ا
ال طـــعم وال قـــيـــمـــة جـــمـــاهـــيـــريــة
لـلــبـطـولــة. واقـتـرح احلــكم الـدولي
الـــعــراقـي الــســـابق عـــلى االحتــاد
الـعراقي لـكرة الـقـدم التـمسك بـحقه
لـلــعب في األرض الــتي يــخـتــارهـا
وأن يصر على مالعب إيران لتكون
هي االختـيار الوحـيد وال بـديل لها
خــصـوصــاً أن اجلــالـيــة الــعـراقــيـة
هـنـاك كبـيـرة. وأشـار مـنفي إلى أن
االحتـــادين اآلســــيـــوي والـــدولي ال
يـستـطيـعـان الرفض أو االعـتراض
كـــون اإلمــارات لـــعــبـت مــبـــاراتــهــا
الـــســابــقـــة في إيــران ضـــمن نــفس
الـتـصـفـيـات وعـلـيه يـجـب اإلصرار
عــلـى الـلــعب فـي إيـران وال تــراجع.
ومـن جــانــبه أكــد عـــضــو الــلــجــنــة

بـية السـابق جزائـر السهالني االو
أن إعـــادة احلــظــر عــلى مالعب
الـعراق لـعبـة أميـركيـة هدفـها
اثــارة الــشـعب الــعــراقي ضـد
إيــران. وقــال الــســهالني في
تــصـريح صــحـفي إن إعـادة
ـالعب احلـــــــظـــــــر عــــــلـى ا
الــعـراقــيــة قــرار ســيـاسي
ـتـضرر ولـيس ريـاضيـاً وا
االكـبـر من هـذا الـقـرار هو
الشعب الـعراقي. واضاف
ان قـــرار اعـــادة احلـــظـــر
لـعــبـة امــريـكــيـة هــدفـهـا
اثــارة الــشــعب الــعـراقي
ضـد ايــران السـيـمـا وان
الـــــقـــــرار يـــــتـــــزامن مع
الــــقــــصـف عـــلـى مــــقـــر

وساد في اربيل. ا
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عـــــــلى ارض الــــــواقـع في دولــــــة
اإلمــارات فـي بــطــولـــة الــشــارقــة
الــدولــيـــة. وانــهى بــاقــر حــديــثه
بـــالـــقـــول اهــدي هـــذه األوســـمــة
ـــلــونـــة الى االخـــوة الـــلـــجـــنــة ا
ـــبــيـــة بـــكل عــنـــاويـــنــهم الـــبــارا
الـوظـيفـية والـى كل العـامـل بـها
ـوعد الذي واقول بـاننا كـنا على ا
قـلنـاه في حـصد افـضل االجنازات
على الرغم من كل الصعوبات التي
تـعـتــرض طـريـقـنـا وفي مــقـدمـتـهـا
الية الـتي نعاني منها الى االزمة ا
ان هــذا لـم يــقف حـــجــر عـــثــرة في
طـريق وصـولـنـا لالجنـاز. وأقـيمت
شـاركة  22دولة عـربـية الـبطـولـة 

واسيوية وافريقية واوربية.

الـعـاب الـقـوى إلى إن هـذه االوسـمـة
ا لونة والنتائج االيجابية تؤكد  ا
ال يقبل الـشك اننا نسـير في الطريق
الــصـــحــيح لــلـــوصــول إلى االجنــاز
ـنشـود الذي نـنـتظـره نحن كـاحتاد ا
ـسؤولـيـة الكـبيـرة أمام تـقع عـليـنا ا
ـبـيـة بـعـد ان قـطـعـنا الـلـجـنة الـبـارا
ـــكـــتب الـــعـــهـــد امـــام االخـــوة في ا
الـتـنـفـيـذي بــرئـاسـة رئـيس الـلـجـنـة
بية عقيل حميد باننا سنكون البارا
عـنــد حــسن الـظن بــتــحـقــيق افـضل
الـنتـائج احلـيـدة التي من شـانـها ان
تـــثـــبت انـــنـــا مـــاضـــون في اعـــتالء
مـنصـات التـتـويج في االستـحقـاقات
اخلـــارجــــيـــة ان كــــانت عــــربـــيـــة ام
اسـيـويـة ام دولـيــة وهـذا مـا اكـدنـاه

واالخـيـر قـد بـلغ  7أوسـمـة مـلـونـة 3
ذهــبـيــات كــانت من نــصــيب الــبـطل
جـراح نـصـار في فعـالـيـة رمي الـثقل
والــــبـــطـل حـــســــ فـــاضـل في رمي
الــرمـح والــبـــطل نــادر إبـــراهــيم في
فعـالية 400م وفضـيت نـالها كل من
الـبــطل ولـدان نـزار في فـعـالـيـة رمي
الثقل والبطل عبد الستار جلوب في
فــعـــالـــيــة 400م وبــرونــزيــتــ كــان
الــوســام االول من حــصــة بــطــلــتــنـا
زهـراء جنـاح في فـعـالـيـة رمي الـثقل
والـثـاني من نــصـيب الـبــطل عـبـاس
حــــا في فـــعــــالـــيـــة 400م وبـــهـــذه
االوســـمـــة الــتـي نــالـــهـــا ابــطـــالـــنــا
وبـطـالتـنـا لــتـصـبح حــصـيـلــتـنـا 23
وسـامـا ملـونـاً. واشـار رئـيس احتاد
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بي ـنتـخب العـراقي البـارا حصل ا
ـركز الـثـالث في خـتام بـطـولة عـلى ا
ؤهلة إلى اسياد الشارقة الدولية وا
وسـاما الـصـ بـحـصـيـلـة بـلـغت  23
كتب التـنفيذي ملونـا. وقال عضـو ا
ـبـيــة ورئـيس احتـاد لـلــجـنـة الـبــارا
بـي مهـدي باقر الـعاب الـقوى البـارا
في بـيـان تـلـقـتـه احلـمـد لـله عـلى كل
شيء بعد حصـول منتخـبنا الوطني
ـــبي عـــلى اللـــعــاب الـــقـــوى الـــبــارا
الـترتـيب الثـالث في بـطولـة الشـارقة
ــؤهــلـــة الســيــاد الـــصــ بــعــد ان ا
جمـعنا  23ملـونا وسـاما  8ذهبـية و
برونـزية. واضـاف باقر 5فضـية و10
كـــان حــصـــادنــا في الـــيــوم الـــثــالث
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بية في الشارقة W∫ العبة عراقية تتوج في بطولة دولية بارا uD
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منتخب العراق بلقب بطولة العرب
ـقامـة في بغـداد. وتوج لـلشـطرجن ا
ــنــتــخب الــعـراقي بــعــد حتــقــيـقه ا
خــمس مــيــدالــيــات ذهــبــيــة وثالث
. وشـارك في فــضـيـات وبـرونـزيـتـ
البطولة  14 دولة عربية هي: مصر
وتــــونس واجلـــــزائــــر ولــــيـــــبــــيــــا
ومـوريتـانيـا والـصومـال وجيـبوتى
وسـوريا وفـلسطـ ولبـنان والـيمن

وعمان والبحرين والعراق.

ســيــتــضــمن الــعــديــد من الــفــقـرات
الكـــات والـــتـي اهـــمــــهـــا ادخــــال ا
االداريـة والـتـدريـبــيـة الـعـراقـيـة في
دورات تـطويـرية. وخـتم حديـثه بان
ـعسكـر سيـكون افضل مـحطة هذا ا
حتــــضـــيـــريــــة لـــدورة الـــتــــضـــامن
االسالمي التي ستقـام في تركيا في
ـــقـــبل ودورة االلـــعــاب شـــهـــر اب ا
االســيـويـة الـتي سـتـقـام في الـصـ
شهر ايـلول. وعلى صعـيد اخر توج

ســيــتــكـفـل االول بـجــمــيع تــكــالـيف
الكات التدريـبية بينما االداري وا
ســتـكـون مـصـاريف إقـامـة الالعـبـ

على اإلحتاد العراقي.
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ـعـسكـر سيـكون ولـفت الى ان هذا ا
اولى فـقــرات بــروتـوكــول الـتــعـاون
ــــشــــتـــــرك الــــذي ســــيـــــوقع بــــ ا
االحتادين الـعراقي والـفرنـسي على
ـعــسـكـر الــتـدريـبي والـذي هـامش ا

ــقـبل. وبـ أن مـن شـهـر حــزيـران ا
ـعسـكر سـيتـضمن إقـامة تـدريبات ا
ـنتخب ولقـاءات ودية مشـتركة مع ا
الفرنـسي وعدد من الفرق الـفرنسية
ــتـــقـــدمــة والـــتي ســـتـــكــون حتت ا
الكـات الـفرنـسـيـة ومدرب إشـراف ا
ـنـتـخـب الـوطـني انـيـس لـونـيـفي. ا
ــعــســكـر واشــار الى أن تــكــالــيف ا
ســتـــكــون مــنـــاصــفـــة بــ اإلحتــاد
الـــفـــرنـــسي واإلحتـــاد الــعـــراقي اذ
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أســتـلم اإلحتــاد الــعـراقـي لـلــجـودو
دعـوة رسـمـيـة من نظـيـره الـفـرنسي
إلقـامة مـعـسـكـر تـدريـبي لـلـمـنـتخب
الـعـراقي في الـعــاصـمـة الـفـرنـسـيـة
بـاريس. وقــال نـائب رئـيس اإلحتـاد
الـعراقي عـدي الـربيـعي في بـيان أن
اإلحتــاد تــلــقى الــدعــوة الــرســمــيــة
إلقامة معسكـر تدريبي في العاصمة
∫ منتخب اجلودو يستعد عبر معسكرات خارجية للبطوالت القادمةالفرنسيـة باريس وللفترة من 12-27 «dJ F
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ـعـسـكره نـتـخب الـوطـنيّ لـكـرةِ الـصـاالت  شـرعَ ا
ـبـيّ بـالــعـاصــمـةِ الــتــدريـبي في مــجــمعِ ازادي األو
اإليرانـية طهران حتضـيراً للمشاركـةِ في التصفياتِ
ؤهـلة لـبطـولةِ كـأس آسيـا التـي تضـيفـها اإلمارات ا
قبل واشـتملت التدريـباتُ التي أقيمت في الـشهر ا
قــاعــةِ االحتـاد اإليــراني لــكـرةِ الــقـدم عــلى تــمـارين
اللـيـاقـة البـدنـيّـة في قاعـة الـرشـاقة واحلـديـد وكذلك
ـسبح. وعقدَ رئيس جلنة كرةِ الصاالت والشاطئية ا
في االحتاد العراقيّ لكرة القدم علي عبد احلس

ـديـر اإلداري لـلمُـنـتـخـب علـي عـيـسى اجـتـمـاعاً وا
ـدرب اإليـراني محـمـد نـاظم الشـريـعة مُـوسعـاً مع ا
ـقـبـلة ـسيـرةِ ا ـسـاعـد لـلتـبـاحثِ بـشـأن ا وجهـازه ا
قـبل في للـمـنـتـخبِ الـوطـني ومـعسـكـره الـتـدريـبي ا
شاركة القارية في اإلمارات واالتفاق على لبنان وا
جــمـــلــةٍ من األمــور الـــتي تــخص وطـــني الــصــاالت
ـبــاريـات الــتـجــريـبـيّــة الـتي ونـوعــيـة الــتـدريــبـاتِ وا
ــديـر اإلداري ــقـبــلــة. وقـالَ ا ســتـشــهــدهـا األيــام ا
لـلـمنـتـخب عـلي عـيـسى: إن جـمـيع األمـور اإلدارية
ـعـسكـرِ إيـران  إكـمـالـهـا قـبـيـل مـوعد اخلـاصـة 
الـسفـر من تـهيـئـةِ سكن الـوفـد والصـاالت اخلـاصة
بـالــتـدريــبـاتِ وإكــمـال مــتـطــلـبــات مـعــسـكــر لـبــنـان
ـؤهلـة لـبـطـولةِ وتسـجـيل الالعـبـ في الـتصـفـيـاتِ ا

ـقبل كـأس آسيـا الـتي تضـيـفـها االمـارات الـشهـر ا
ُــبــاحــثــات جــاريــة لــتــأمــ مــبــاراتـ مــؤكــدا إن ا
للـمنتخبِ الوطـني أمام السعودية وسـلطنة عمان في

االمارات.
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ووصلـت االتفاقاتُ الى مـراحلها الـنهائيـة وستكون
ـبــاراتـان ذواتـا فــائـدة فــنـيـة كــبـيــرة قـبـيل هـاتــان ا
الـدخولِ في مـنـافسـات تـصفـيـات آسيـا. من جـهته
نتخب الوطني لكرة الصاالت مصطفى قالَ العب ا
ـعسـكر الـتدريـبي انـطلقَ في الـعاصـمة بـجاي: إن ا
طهـران والذي يستمـر لفترة أسبـوعٍ كامل ويتضمن
إجراءَ وحـدات تـدريبـيةً مـكـثفـة صبـاحـية ومـسائـية
الى جـانبِ خوض مـبـاراتـ جتريـبـيتـ بـعد أن 
عـسـكر لـلـعـاصمـة طـهـران من مـدينـة شـيراز نقـل ا
عـسكـر التـدريبي االيـرانيـة مشـيرا أن الـهدف مـن ا
االرتـقاء بواقع الالعـب بدنـياً والتعـرف على خططِ
وبـرنامـج اجلهـاز الـفـني اجلديـد الى جـانب اعـتـماد
ـباريات اخلـطط والطـريقة الـتي سـيتم اتـباعـها في ا
بـارياتِ التـجريبـية الـتي سيتم الرسـميّـة من خالل ا
خـوضهـا في إيـران ولـبـنان واالمـارات مـوضـحا إن
ـعـسـكـر مــثـالـيـة وروحـيـة الـالعـبـ بـأعـلى أجــواء ا
مسـتوياتها والـتفاؤل يعمّ اجلميع وهـو ما سيقودنا

للنجاحِ والتميز الذي نسعى إليه.

d…∫ وحدة تدريبية للمنتخب الوطني بكرة الصاالت

عدنان درجال
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كشف تقـرير صحفي إسباني عـن غياب أحد جنوم برشـلونة عن لقاء الكالسـيكو ضد الغر الـتقليدي ريال
ن لبرشلونة قرر إقامته  في قمة اجلولة  29 من اللـيغا. وكان األمريكي سيرجينو دست الظهير األ مدريد ا
قـد عـانـى من إصـابـة في الـفـخـذ األيـســر خالل مـواجـهـة جـالـطـة سـراي الـتــركي بـإيـاب ثـمن نـهـائي الـدوري
األوروبي. وقـالـت صـحـيفـة آس اإلسـبـانـيـة: يـوجـد مـعـلـومـات عن إصـابـة سـيـرجـيـنـو دست فـي الـعـضـلة ذات
الرأس الـفخذية بالساق الـيسرى. وأضافت: دست سيخضع الـيوم لفحوصات أخرى لـتأكيد مدى اإلصابة
شاركة عدة أسابـيع و استبعاده عمليا من الكالسيكو. رغم أن كل شيء يشـير إلى أنه سيكون بعيدا عن ا
وفي نـفس السـياق حتـيط الشـكوك بـجيـرارد بيـكيه الذي اشـتكى أيـضًا من آالم عـضلـية ضـد جالـطة سراي
قـربـة بـالسـاق الـيـسرى. وأشـارت الـصحـيـفـة إلى أنه لم يـتم حسم حيـث يشـعـر بعـدم الـراحـة في العـضـلـة ا

باراة. موقف جيرارد بيكيه من الكالسيكو حيث يحتاج  48 ساعة للتعافي من أجل اللحاق با
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اسـم الــشـــركــة فـي اجلــزء األمـــامي من
الــقــمــصــان اخملــصــصــة لــلــمــبــاريــات
والـــتــمــارين لــفـــرق كــرة الــقــدم األولى

للرجال والسيدات. 
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وألول مــرة سـيـكـون لــلـمـلــعب شـريـكـاً
وسـيطلق عـليه اسم +سبوتـيفاي كامب
نـو+.ولم يكشف برشلـونة عن العائدات
ـاليـة للـصفـقة الـتاريـخيـة مع الشـركة ا
الــســويــديـة ولــكن وفــقًــا لــلــعــديـد من
تخصصة وسـائل اإلعالم الكاتالونية ا
يــبـلغ الـعـقـد حـوالي  70 مــلـيـون يـورو
ا لكل موسم على مدار أربع سنوات 
يـجعل منه عقد الرعاية األعلى في عالم
ستـديرة ويساوي الـشراكة ب الـكرة ا
ريـال مدريد وطيران اإلمارات.ومع ذلك
يـتـوجب على ادارة بـرشلـونة أن تـطرح
هــذه االتـفــاقــيـة عــلى الـتــصــويت عـلى
ــــؤيـــدون- ــــثــــلي ســــوســــيــــوس (ا
ـساهمون في النادي) خالل االجتماع ا
الـعام غـير العـادي الذي سـيتم تنـظيمه
ـقبل افـتـراضـياً في  3 نـيـسان/أبـريل ا

ــقــبــلـة لــلــنــادي لــلـمــواسم األربــعــة ا
وســـيــتم وضع اســـمــهــا بـــجــانب اسم
مــلــعــبه كــامـب نــو األســطــوري. وأفـاد
الـنـادي الـكـاتـالـوني في بـيـان سـيـظـهر

{ بـرشلونة-(أ ف ب) - أعـلن برشلونة
االسـبـاني لـكـرة الـقـدم أن مـنـصـة الـبث
الــصـــوتي ســبـــوتــيــفــاي الـــســويــديــة
مـتقدم بـعشر نقاط مع تـبقي عشر جوالتســتــصـبح الــراعي الــرئـيــسي اجلــديـد

وسم. الفـرصة أمامنـا ويتع عـلى نهايـة ا
عـلينا اسـتغاللها واالنـقضاض علـيها. إنها

الــفــرصــة الــوحــيــدة الــتي لــديــنــا.
وحــقق لـيـفـربـول الـفـوز في

آخـر ثمانـي مباريات
عـــلى الـــتــوالي في
الــــــــــــــــــــــــــــــــدوري
اإلجنــــــــلــــــــيـــــــزي
ـمتاز بيـنما فاز ا
أرســـــنـــــال الـــــذي

ســــــيـــــواجــــــهه يـــــوم
األربـــعــاء في مــبــاريــاته

اخلـمس األخيـرة.وقال كـلوب إنه
ــكن لـلــيـفــربـول االعــتـمــاد عـلـى حـصـد ال 
الـنقـاط أمام أرسـنال خـارج ملـعبه في ح
دير الفني للمدفعـجية ميكيل أرتيتا قـال ا
إن فـوز فريقه عـلى ليـفربول سـيكون إجنازا

كبيرا.

ـــديــــر الـــفـــني { لـــنــــدن - وكـــاالت: قـــال ا
لـليفربول يورغن كـلوب إنه يخطط لتحدي
مـانــشـسـتـر سـيـتي في سـبـاق لـقب الـدوري
ـمتاز من خالل أن يـكون فريقه اإلجنـليزي ا
مــزعـجـا قــدر اإلمـكـان.و يـتــخـلف لــيـفـربـول
ـتـصـدر مـانـشـسـتر بـفـارق أربع نـقـاط عن ا
ســيــتي الــذي أهــدر نــقــطــتــ ثــمــيــنــتــ
بـالتـعادل الـسلـبي مع كريـستـال باالس يوم
. ويـلـتـقي الـفـريـقـان في الـعـاشر من االثـنـ
أبـــريل/نـــيــســـان عــلى مـــلــعـب االحتــاد في
مـبـاراة قـد تكـون حـاسمـة في الـصـراع على
الـلـقب.وسيـواجه لـيفـربـول الذي تـتـبقى له
مـبـاراة مؤجـلة أرسـنـال يوم األربـعاء وإذا
فـاز فـسـيقـلص فـارق النـقـاط مع مـانشـسـتر
سـيتي إلى نقطة واحدة.قال كلوب: هذه هي
اخلـطـة [بالـضـغط عـلى مانـشـستـر سـيتي].
اخلـطـة هي أن نكـون مزعـجـ قدر اإلمـكان.
ــبـاريـاتــنـا.وأضـاف: كل عــلـيـنــا أن نـفـوز 
مـباراة نلعـبها وكأنهـا مباراة نهائـية. لسنا

أخبار النجوم
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{ روما- وكـاالت: أثار ماوريسيو أريـفابيني الرئـيس التنفيذي لـنادي يوفنتوس
القلـق حول مستـقبل األرجنتـيني باولو ديـباال. وقال أريـفابيني خالل تـصريحاته
لصـحيفة كوريـيري ديلو سبورت لم يـتم حسم أي شيء بشأن جتـديد عقد ديباال.
الـيـة وكيف عـايـيـر ا وأضـاف جتـديد ديـبـاال غيـر مـضـمون األمـر يـعتـمـد عـلى ا
فاوضـات. وينتهي عـقد ديباال مع يوفـنتوس في الصيف سيـتصرف الالعب في ا
ـقـبل وتـوصل الالعب التـفـاق نـهـائي بـشـأن الـتـجـديـد في أكـتـوبـر/تشـرين أول ا
تـفق عـليه بـشأن الـتـجديـد وقدم ـاضي. لـكن عاد يـوفـنتـوس وسحب الـعـرض ا ا
فاوضات. ـا أثار غضب الالعب الذي أوقف ا لديـباال عرضًا آخر براتب أقل 
يـذكــر أن يـوفـنــتـوس عـرض عــلى ديـبـاال احلــصـول عـلى  8 ماليـ يـورو كـراتب
سـنـوي بـاإلضـافة إلـى متـغـيـرات بـقـيـمـة مـلـيـوني يـورو ثم قـلص الـعرض إلى 7

كافآت بقيمة  3 مالي وفقًا لتقارير إيطالية.  مالي يورو إضافة 

w —Ë_« ¡UB ù« ∫WOKO √
WO U  W d{

ـونـاكـو أن ـديـر الـفــني الـسـابق  { بـاريس- وكـاالت: يــرى لـيـونـاردو جـارد ا
ـرشح األبرز لـلـتـتويج الـفـرنسـي كيـلـيـان مبـابي جنم بـاريس سـان جـيرمـان هـو ا
بــالــكــرة الـذهــبــيــة مـؤكــدًا أنه األفــضل بــ العــبي بي إس جي. وكــان جـارد
صــاحب الــفــضل في بــزوغ جنم مــبــابي مع مــونـاكــو قــبل انــتــقـالـه إلى سـان
جيـرمان إذ وضع فيه ثقـته حلمل قميص الـفريق في عمر  16 عـاما. وصرح
جـارد إلذاعـة  RMC Sport الـفـرنـسـيـة مـبـابي كـان بـالـفـعل العـبا رفـيع
سـتوى ح غادر موناكو لكنه اكتسب اخلبرة وما يزال يكتسبها فهو ا
ــثـالي ويــقـدم أداء رائـعـا. يـتـطـور أكــثـر فـأكــثـر واآلن هـو فـي الـعـمـر ا
وأضاف هو أهم العب في باريس سان جيرمان ودائما هو الهداف و
الالعب احلــاسم وحــ كــان عــمـره  16 عــامــا كــان مـن الــصــعب
ستـوى. وتابع ح التـفكيـر في أنه سيفـعل ذلك وأن يصل لهـذا ا
شــاهــدنــا مــبــاريــاته في دوري األبــطــال رأيــنــا بــالــفــعل جــودته
ـكـنه الـتـحـسن ـلك اإلمـكـانـيـات فـقط بل  وشـخـصـيـته وأنـه ال 
ـدرب الـبرتـغـالي ومـواصـلـة الـتـقـدم. وعن الـكـرة الـذهـبـيـة عـلق ا
أعتـقد أن مـبابي سـيفوز بـها. الالعـبون الـذين فازوا بـاجلائزة في
السـنـوات األخيـرة كـانوا أكـبر سـنًـا وهو األفـضل في هـذا اجليل

واألكـثـر اكـتـمـاال وحـسمـا مـؤخـرًا. وأ انـتـقـال مـبـابي لـريـال مـدريد?
عندمـا غادر مونـاكو حتدثـنا عن مسـتقبله لـكن األمر سيـبقى بيـننا وهو

قراره. 
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غـربي ياسـ بونـو حارس إشـبيـليـة إنهم يـشعـرون بالـغضب الـشديـد بعد قال ا
اإلقـصاء من ثـمن نـهـائي الدوري األوروبـي على يـد وست هـام. وبـلغ وست هام
دور الـثمـانـية بـفضـل فوزه إيـابًا  0-2 رغم اخلـسارة ذهـابًـا خارج الـديار بـهدف
دون رد. وصـرح بـونـو نـحن غـاضـبون لـلـغـايـة ولـكن كـرة الـقـدم لن تـتـوقف هـنا.
نطـقة اخملتـلطة قـمنا بـدورنا وخلـقنا فـرصًا وقاتلـنا حتى وتابع في تصـريحات بـا
زيد. ونـوه سنعمل عـلى أن يشعر النهـاية. نشـعر بدعم اجلمـهور الذي يسـتحق ا
اجلمـهور بالسعادة في إشارة إلى ما تبقى من مشواره بالدوري اإلسباني الذي
ـركـز الثـاني. وقـال العب الـوسط جـوان جوردان إنه يـشـعر يـحـتل فـيه إشبـيـلـية ا
باإلحـباط الـشديـد بعـد اإلقصـاء مشـيـرًا إلى أن إشبـيلـية لم يـقدم أداء جـيدًا في
الـشــوط األول لــكـنه حتــسن في الــثـانـي دون أن يـتــمـكـن من الـفــوز. وأضـاف أن
ـثل ضـربـة قـاسـيـة ألنه كــان مـتـحـمس خلـوض نـهـائي الـبـطـولـة الـذي اإلقـصـاء 

يستضيفه ملعب سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية. 

{ لـنـدن - وكـاالت: كشف حتـقـيق لبي
بـي سي عن دليل جديد بـشأن صفقات
صنعت ثروة رومان أبراموفيتش. فقد
ـلـيـارات حــقق مـالك نــادي تـشـلـسـي ا
بـعدما اشترى شركة نفط من احلكومة
الـروسية في مزاد مدبر في عام .1995
ودفـع أبراموفيتـش حينها  250مـليون

دوالر لـشركـة سيـبنـيفت قبل
أن يــــعـــيـــد بــــيـــعـــهـــا
لـلـحـكـومـة الـروسـية
مــقــابل  13 مــلــيـار
دوالر فـــــــــــــــــــــــــــــي

عــــــــــــــام 2005
ويـقـول مـحـاموه
إنـه لــيس هــنـاك
أســـــــــــــــــــــــــــــــاس
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VFK∫ لقطة تظهر واجهة ملعب برشلونة (نيوكامب)

وذلـك لـلـمـرة األولى في تـاريخ الـنـادي.
وسـتـظهـر عالمة سـبوتـيـفاي الـتجـارية
عــلى قــمــصــان الـفــريق األول لــلــرجـال
والـسيـدات اعتـباراً من حـزيران/يـوليو
ـــدة أربــعــة مـــواسم وعــلى قـــمــصــان
ـدة ثالثـة مواسم.في تـدريب الـفـريقـ 
ــقــابل يــنــتــهـي عــقــد الــشــراكــة بـ ا
الـراعي احلـالي لـلـفـريق األول لـلـرجال
عـمالق الـتـجارة اإللـكـتـرونيـة الـيـاباني
30 راكـــــــــوتــــــــ مـع الــــــــنـــــــــادي في 
حــزيــران/يــونـيــو كــمـا هـي احلـال مع
الـفريق األول للـسيدات شركـة ستانلي
لـألدوات اليدوية. وكانت راكوت حلت
بـدالً من اخلـطوط اجلـويـة القـطـرية في
عام 2017  واتـفق الفريـقان علـى تمديد
الـعــقـد بـيـنـهـمــا الـذي كـان لـفـتـرة أربع
ـــدة عــام إضـــافي في 2020 ســـنــوات 
حـيث كانت هذه الرعايـة تدر لبرشلونة
 مـلــيـون يـورو سـنـويـاً إضـافـة إلى 55
 مـلـيون يـورو في حال الـفوز بـلقب 1.5
سابقة الدوري و 5 ماليـ عند الفوز 

دوري أبطال أوروبا.
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لالتـهـامـات بـأنه جمـع ثروته الـكـبـيرة
من عـــمــلــيــات إجــرامــيــة. واألســبــوع
ـاضي عاقـبت احلكـومة البـريطـانية ا
ــلــيـارديــر الــروسي بــسـبب عـالقـاته ا
. ـيـر بـوتـ بــالـرئـيس الـروسـي فالد
وجُــمـدت أصـول أبـرامـوفـيـتش وأزيح
من مـنصبه كمدير لنادي تشلسي لكرة
ــلـيـارديــر الـروسي الــقـدم. واعــتـرف ا
بـالـفـعل أمـام محـكـمـة بـريطـانـيـة بأنه
دفع مــبــالغ لــلــمــســاعــدة في إنــهـاء
صـفقـة سيـبنـيفت الـفاسـدة. وتمت
مـقاضاته في لنـدن من قبل شريكه
الــــتــــجــــاري الــــســــابق بــــوريس
بـــيــريـــزوفــســـكي في عــام 2012.
وربح أبـراموفيتش القضية لكنه

وصـف في احملـــــكـــــمــــة كـــــيف 
الـتالعـب في مـزاد سـيـبنـفت
األصـــــلـي لــــصـــــاحله
وكــــــــــــيـف مـــــــــــنـح
بـــيـــريـــزوفــســـكي
عــــشــــرة ماليـــ
دوالر لـــــرشـــــوة
مـــــــســـــــؤول في
. الـــــكـــــرمـــــلـــــ
وحـصلت بي بي
سـي بــانـــورامــا
عــــلـى وثــــيــــقـــة

يـــعــتـــقــد أنه 
تــــهـــــريــــبــــهــــا من
روســـــــيـــــــا. وقُـــــــدمت
ـعلـومات لـلبـرنامج من ا
قــبل مــصـدر ســري الـذي
قــال إنه  نــسـخــهـا سـرا
ــــلـــــفــــات اخلـــــاصــــة مـن ا
بـأبـراموفـيتـش التي حتـتفظ
بــهــا وكـاالت إنــفــاذ الـقــانـون
الــروسـيـة. وال تـسـتـطـيع بي
بـي سي الـــتـــحــــقق من ذلك
لــكن عــمــلـيــات الــتـحــقق مع
مـــصــادر أخــرى في روســيــا
دعـمت العـديد من التـفاصيل
ــكـــونــة من فـي الــوثـــيــقـــة ا
خـــمـس صـــفـــحـــات. تـــقـــول
الــــوثـــيــــقــــة إن احلـــكــــومـــة
الــروسـيـة خـسـرت  2.7مــلـيـار
دوالر فـي صفقـة سيـبنـفت وهو
ــاني ادعـــاء يــدعــمه حتــقـــيق بــر
روسـي عام 1997. وتـقـول الـوثـيـقـة
أيـضـا إن الـسـلـطـات الـروسـية أرادت
اتـهام أبراموفيتش باالحتيال. وتقول:
تــــوصـل مــــحــــقــــقــــو قــــسم اجلــــرائم
االقـتـصـاديـة إلى اسـتـنـتـاج مـفاده أنه
إذا أمــــكـن تــــقــــد أبــــرامــــوفــــيــــتش
لــلـمـحــاكـمـة فــإنه سـيـواجـه اتـهـامـات
بـاالحتيال ... من قبل جـماعة إجرامية

{ لـــــنــــــدن-(أ ف ب) - دعــــــا وزيـــــر
الـــريـــاضــــة الـــبـــريـــطـــانـي نـــايـــجل
هادلسـتون إلى اتـباع نهج أكـثر قوة
في رسالـة إلى مالـكي ومديـري أندية
الدوري اإلنكليزي لـكرة القدم مؤكداً
كن أن أن الـلعـبة الـشـعبـيـة االولى 
تـسـير بـشـكل جـيـد بدون االسـتـثـمار
الروسي.وفرضت بريطـانيا األسبوع
ــاضي عــقــوبــات عــلى مــالـك نـادي ا
تـــــــشـــــــلـــــــسـي الـــــــروسـي رومــــــان
أبراموفيـتش الذي وصفـته احلكومة
ــقــربــة من بـــأنه جــزء من الــدائـــرة ا
ير بوت في الرئيس الروسي فالد
أعــقــاب الـغــزو الـروسـي ألوكـرانــيـا.
وأعــادت هـــذه الــعـــقــوبـــات إشــعــال
اجلدل حول ملكية األندية اإلنكليزية
بعـد خمـسة أشـهر من قـيام صـندوق
اسـتـثـمـار تـقـوده الـسـعـوديـة بـشراء
نــيـوكــاسل عــلى الــرغم من اخملـاوف
التي أثـارتهـا منـظمـة العـفو الـدولية
بـــشــأن ســـجل حــقـــوق اإلنــســان في
ملـكة العربـية السـعودية. وأشارت ا
مراجـعة بـقيـادة اجلمـاهيـر أطلـقتـها
احلــكـومــة إلى أن هــنـاك حــاجـة إلى

جـهـة تـنــظـيـمـيــة مـسـتـقــلـة حلـمـايـة
مـستـقـبل اجلوانب الـرئـيسـيـة للـكرة
ـســتـديـرة. وقـال هــادلـسـتـون أمـام ا
شرع في جلـنة االختيـار الرقمية ا
والـثـقــافـيـة واإلعالمـيـة والـريـاضـيـة
نــحـن نــدرك والـــدوري اإلنـــكـــلـــيــزي
ــالــكـ ــمــتــاز يـدرك أن اخــتــبـار ا ا
ــديـــرين يـــحــتـــاج إلى مـــزيــد من وا

العمل يجب أن يكون أكثر قوة.
‰u% WDI

وتـابع أعتـقـد أنـنا عـنـد نقـطـة حتول
بــالـنـســبـة لـكـرة الــقـدم اإلنـكــلـيـزيـة.
ـشـجـعـون ـراجـعـة الـتي يـقـودهـا ا ا
لـهـا أهـمـيـة مـحـوريـة. نحـن ندرك أن
هـنـاك إخـفـاقـات في هـيـكل وحـوكـمة
كرة القدم اإلنكـليزية. وأردف إذا كان
كل شيء يــعــمل بــشـكل مــثــالي فـلن
ــراجـــعــة الــتي نــحــتــاج أبـــداً إلى ا
تـقـودهــا اجلـمـاهـيـر والـتي سـتـكـون
محـورية ألنهـا ستحـتوي عـلى منظم
مــــســــتــــقل.و جتــــمــــيــــد األصـــول
الــبـريـطــانـيـة لــلـمـلـيــارديـر الـروسي
ا في ذلك تـشـلسي أبرامـوفـيـتش 
غير أن هادلستون أكد أنه ال يريد أن

يــواجه بــطل أوروبــا وكــأس الــعــالم
ـوجب لألنــديـة والـذي بــات يـعــمل 
تـرخــيص حـكــومي خـاص اإلفالس.
قال اإلجراء الذي اتـخذناه على وجه

التحديد مـنع حدوث ذلك ألن ما قمنا
بـتـمكـيـنه هـو استـمـرار تـشـلسي في
الـــــــعــــــمـل والــــــلـــــــعب ودفـع رواتب
ـوظفـ ونـحن نعـمل مع تـشـلسي ا

واجلماهـير على أن تـؤثر اإلجراءات
الــــتـي اتــــخــــذنــــاهــــا عــــلى رومــــان
أبـــرامـــوفــيـــتـش ونـــتــأكـــد مـن عــدم
اســـتــفـــادته. نـــريـــد الـــتــأكـــد من أن
العـقوبات تـطال أولـئك الذين نـعتزم

معاقبتهم وليس اآلخرين.
WO Ë— ‰«u √

وأكد هـادلستـون خالل جلـسة األدلة
ـــانـــيــة لـــبـــحـث دور األمــوال الـــبـــر
الـروسـيـة في مـلـكـيـة ورعـايـة أنـديـة
ي كــرة الـقـدم عــلى الـصــعـيــد الـعـا
هــــنـــاك الــــكــــثـــيــــر من األمــــوال في
الــريـاضــة والـكــثـيــر من األمـوال في
كننا اإلدارة كرة القدم وأعتـقد أنه 
بشـكل جيد دون االسـتثـمار الروسي
بـشكل عـام. وأضـاف أنا ال أسـتـطيع
رؤية الظـروف لفـترة طويـلة جداً من
الوقت حيث سنرحب بـاستعادة تلك
األمــــوال أنـــا حــــقـــاً ال أســــتــــطـــيع
ذلك.وعندما سُئل على وجه التحديد
عــمــا إذا كـــان ســيـــســمح لـــلــروسي
ــشـاركـة في دانــيـيل مــيـدفـيــديف بـا
ـضرب هذا بلـدون لكرة ا بطولـة و
العـام قال هدلـستـون ال ينـبغي على

اإلطالق الــــــــســـــــمـــــــاح ألي
شـخص يـرفـع عـلم روسـيـا
أو تــــمــــكــــيــــنـه من فــــعل
ذلك.وخــــتم قـــائـالً نـــحن
بــــحـــــاجــــة إلى بــــعض
الـتــأكـيـدات احملــتـمـلـة
بـــأنــــهم لـــيـــســـوا من
ـــيـــر مـــؤيــــدي فالد
. نحن ندرس بوتـ
تطلـبات التي قد ا
نــحـــتــاجــهــا. هل
سـأكـون مـرتـاحاً
لرياضي روسي
يــــرفع الــــعــــلم

الروسي? ال.

لياردير الروسي أبراموفيتش خالل مغادرته قاعة احملكمة œUG—…∫ ا

أبـرامـوفيـتش في شـراكة مـع مؤسـسة
أخـــرى لــــشـــراء سالفـــنـــيــــفت ولـــكن
مــنـافــسـا صــيـنــيـا كــان يـخــطط لـدفع
ضعف ما سيدفعه أبراموفيتش. وكان
الـعـديـد من األشـخـاص األقـويـاء - من
ــان الــروسي - الـــكــرمــلــ إلى الـــبــر
زاد سـيخسرون إذا فاز الصينيون با
وذكــرت الــوثـيــقـة أن عــضــوا بـالــوفـد
الـصـيـني حـضـر إلى مـوسـكـو لـدخول
ــزاد  خــطــفه. وأضــاف: كــان عـلى ا
ـنـافـسـة شـركـة  CNPC الــصـيـنـيـة ا
الـقوية االنـسحاب بـعد اختـطاف أحد
ـــثــلــيــهـــا لــدى وصــولـه إلى مــطــار
مــوســكـــو وإطالق ســراحه فــقط بــعــد
إعالن الــشــركــة انـســحــابـهــا. وقــصـة
االخـتــطـاف مـدعـومـة من قـبل مـصـادر
مـسـتـقـلـة لم تـكن عـلى عـلم بـالـوثـيـقة.
ـيــر مـيـلــوف نـائب وزيـر وكــان فالد
الــطــاقــة الــروسي ضــد عــمــلــيـة بــيع
سـالفــنــيــفـت ولم يــعــلق عـــلى قــصــة
االخـتـطـاف لـكـنه قـال إن شـخـصـيـات
ســيـــاســيــة بــارزة قـــررت بــالــفــعل أن

مـــنـــظـــمـــة. وتـــوصل فـــريق بـــرنـــامج
بـــانــورامـــا إلى يــوري ســـكــوراتــوف
ـدعي الـعـام الـروسي الـسـابـق الذي ا
حــقـق في صــفــقــة ســيـــبــنــيــفت خالل
الـتـسعـينـيـات إذ قال إنه لم يـكن على
عــلم بـالــوثـيــقـة الــسـريــة ولـكــنه أكـد
بـصورة مستقلة الـعديد من التفاصيل
بـشـأن بيع الـشركـة. وقـال سكـوراتوف
لـلـبـرنـامج: بـصورة أسـاسـيـة الـنـظام
الـذي كـان يـعـمل سـمـح بـاالحـتـيال إذ
شـكل هؤالء اخملـتصـون باخلـصخـصة
وحــــدة تــــتــــبع اجلــــرائم وهي الــــتي
سـمحت ألبـراموفيـتش وبيريـزوفسكي
ــقـابل بــخــداع احلـكــومـة وعــدم دفع ا
الـــذي تــســـتــحــقـه الــشــركـــة. وزعــمت
الـوثـيـقـة أيـضـا أن أبـرامـوفـيـتش كـان
مـدعومـا من الرئيس الـروسي السابق
. وتـقــول إن مـلـفـات بــوريس يـلـتــسـ
إنـفاذ القـانون اخلاصـة بأبرامـوفيتش
نُـقلت إلى الكرمل وإن التحقيق الذي
أجــراه ســكــوراتــوف أوقـفـه الـرئــيس.
ـدعي الـعام وتـقـول الـوثـيقـة: حـضـر ا

زاد. شـراكـة أبـراموفـيـتش سـتفـوز بـا
يـقول مـيلوف: قـلت انظـر الصيـنيون
يـريدون أن يأتـوا ويريدون أن يـدفعوا
ثـمنًـا أكـبر بـكثـير. يـقولـون إنه ال يهم
اصـــــمت... لـــــقـــــد تــــقـــــرر أن يـــــفــــوز
ـزاد لــقـد تـقـرر ذلك أبــرامـوفـيــتش بـا
بــالـفــعل وسـيــتم سـحب الــصـيــنـيـ
بــطـريــقـة أو بــأخـرى. لــيس هـنــاك مـا
يـشـيـر إلى أن أبـرامـوفـيـتش كـان على
عـلم بأي شيء عن مؤامـرة االختطاف
أو لـعب أي دور فـيـهـا. وقـال مـحـاموه
لــبي بي سـي إن مـزاعم االخــتــطـاف ال
أسـاس لـهـا عـلى اإلطالق و لـيس لديه
ــــثل هــــذه احلـــادثــــة. وكـــانت عــــلم 
فـــصــائل مـــخــتـــلــفـــة تــقـــاتل من أجل
السيطرة على سالفنيفت وكانت هناك
مــعــارضــة واســعـة الــنــطــاق لــلـطــلب
الـصيني. ومهمـا كان سبب االنسحاب
الــصـيـني فــإن شـراكـة أبــرامـوفـيـتش
تـبقي على كـان لهـا العـرض الوحيـد ا
الـطـاولة واشـتـروا سالفنـيـفت بسـعر

بخس.

ســكـوراتــوف قـضـيــة جـنــائـيــة بـشـأن
االســتـحــواذ عــلى سـيــبـنــيــفت ولـكن
الـتـحـقـيق تـوقف بـناء عـلى تـعـلـيـمات
... وفُصل سكوراتوف الـرئيس يلتس

من منصبه.
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ــــدعـي الــــعــــام الـــــســــابق وفـــــصل ا
ســـكــوراتــوف بــعـــدمــا سُــرب شــريط
جــــــــنـــــــــسي لـه عــــــــام 1999  وقــــــــال
ســكـوراتـوف إن هـذا الــتـسـريب حـدث
من أجـل اإلضـرار بـسمـعـتـه والتـقـلـيل
من مـــصـــداقـــيـــة حتـــقـــيـــقـه. ويـــقــول
ســكـوراتــوف: كل هــذا الـتــصـرف كـان
سـيـاسـيـا بـكل بـوضـوح ألن حتـقـيقي
كــان قـريــبـا جـدا مـن عـائـلــة يـلــتـسـ

وتـنـاول خصـخصـة شركـة سيـبنـيفت.
ـقربة وظل أبـراموفـيتش في الـدائرة ا
ـيـر من الــكـرمـلـ عـنـدمـا تـولى فالد
بــــوتــــ الــــســــلـــطــــة فـي عـــام 2000.
وتـضمنت الوثيقة تفاصيل مزاد مزور
آخـر  بعدها بعـام خاص بشركة
الــــــنـــــفـط سـالفـــــنــــــيـت. فـــــقــــــد دخل

يورغن كلوب
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 الــقـيم االنـســانـيــة لـيس لــهـا حـدود
ــا تــنـظــمــهـا وتــفـعل مــصــطـنــعـة ا
وجودهـا إلى ابـعاد انـسانـية عـميـقة
في مــضـايـنــهـا ودالالتــهـا والـيــاتـهـا
شكالت االنسانية حيثما حتتاجها ا
خلـدمـة االنسـان من غـيـر تـمـيـيز الي
سبب كان وقـد تتجـاوز حدود الوطن
ــتــنـاقــضــة مــعــهـا وحــتى االفــكــار ا

استجابة للضرورات االنسانية التي
تـشــكل عـصب احلــيـاة لـكل مــجـتـمع
ايـنــمـا تـكــون لـذلك فـهـي رمـز الـقـوة
والــشـجــاعــة الـتي يــتـحــلى بــهـا كل
انــســان سـوي مــهــمـا تــكن عــقــيـدته
وخـــصــوصــيـــات حــيـــاته اخلــاصــة
وكذلك احلال لكل مجتمع ولكل دولة
في العـالم وهي اليـوم تشـكل احملور

االســاسي في ضــرورة  حتــديــد تـلك
ـــواقـف االنــســـانـــيـــة مـن احلــروب ا
الواقـعـة على اجملـتـمعـات االنـسانـية
في سـوريا والـيـمن ولـبنـان والـعراق
الــيــوم وقــضــيــة فــلــســطــ خــاصـة
تـنوعة في عموم العالم وباشكالها ا
كــمــا حتــدث في حــرب روســيـا عــلى
ــرتـزقـة اوكــرانـيــا حـرب بــوتــــ وا
الـتـي يـحـتـفـل بـهـا النـقــاذ نـفـسه من
الـوحل االوكـراني الـذي وضع نـفسه
فــيه تــخــبــطــا بــنــوايــا الــعــدوانــيــة

الشريرة.
كــمــا تــعـود بــوتــ ان يــتـحــالف مع
رتزقـة في حربه على شـعب سوريا ا
مناصـرة مع حكم بـشار االسـد وقتله
االالف من الـــســـوريــــ وتـــهـــجـــيـــر
اليــ مـنــهم خـارج ســوريـاة بــعـد ا
ســــكــــوت الــــغــــرب عــــلـى جــــرائــــمه
الـعــدوانـيـة في ســوريـا طـيــلـة عـشـر
اعـــوام اخــذ يــشــعــر بــداء الــتــجــبــر
والـتـكـبـر نـحـو احـيـاء مـجـد االحتـاد

ـلهم قـبـور وقـائـدهـا ا الـسـوفـيتـي ا
اليــ من اجلـــديــد بــوتـــ  قــاتـل ا
الـبــشـر دون سـبب مــبـرر سـوى حب
الـــــتـــــفـــــرد بــــســـــيـــــاســـــة احملــــاور
االسـتـراتـيـجـيـة في االرض الـعـربـية
الـــــتـي تـــــدور احلـــــروب في رحـــــاب
ـتـنافـسـ لـلهـيـمـنة اراضـيـها بـ ا
علي مواردها وخـيراتها ووضع قدم
منـافس للوجـود االمريـكي فيـها وما
وجـد غـيـر حـاكم سـوريا اخلـارج عن
ـلـة االسالمـيـة عـامـة مـلـة الـعــرب وا
الــسـفــاح لــشـعب ســوريــا مع زمـرته
الــفــاشــيـــة احلــاكــمــة فـي مــخــتــلف
االجــهــزة االمــنــيــة والــعــســكــريـة –
بــوتــ لـم يــكن ولــيــد الــصــدفــة في
ا نشـاء علـيها من زمن عنجـهيـته ا
بــعـــيــد وله طـــمــوحـــات ســيـــاســيــة
وتــاريـخــيــة لـهــا تـاثــيـر كــبـيــر عـلى
طـمــوحـاته خــارج الـدولـة الــروسـيـة
مــســتــعــيــنــا بــالــقــوة الــعــســكــريــة
والـنـوويـة خـاصـة عـلى حـسـاب فـقر

UO½«d Ë« vKŽ »d(« w  W eðd*«Ë 5ðuÐ

ÃU−F « ‚Ë—U

شــعب روســيـا عــامــة وهــو الـرافض
لـسـيـاســته االسـتـبـداديـة والـقـمـعـيـة
واطـماعه الـتـوسـعـية  –كمـا لـبـوت
ـسـاندة له في حتـالفـات مع الـقـوى ا
كل مــكـان وفي مــخــتـلف االجتــاهـات
على الصعيد الدولي عامة واالقليمي
فـي الـــــشـــــرق االوسط خـــــاصـــــة مع
الــصـ وكـوريــا الـشــمـالــيـة وايـران
وحــــروبـــهـــا  وتـــدخـالتـــهـــا مع دول
اجلـــوار والـــعـــرب خــاصـــة وال زالت
عـلـى اشـدهـا بـوســائل بـديـلــة عـنـهـا
بــالــوكــالــة والــعــمــالــة وبــالــوســائل
ــبـاشــرة احـيــانـا كـمــا تـقــتـضــيـهـا ا
ــواف االمــنـيــة والــسـيــاســيـة وفق ا
مـــصـــاحلـــهــــا اخلـــاصـــة بـــامـــنـــهـــا
واقتـصادهـا كما في تـدخل ايران في
الـعراق وسـوريـا واليـمن وفي لـبـنان

وفي منطقة اخلليج عامة .
بوت اليوم لـيس مجرد رئيس دولة
ا هـو بسـيـاسته هـذه هو طبـيـعي ا
شخص متمـرد عن السياسـة الدولية
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وضوع الـفلسـطيني _ زيد من األسى تـراجع االهتمـام الدولي بـا
تـعاطـية اإلسرائـيلي وبـات ثانـوياً في جـدول أعمـال الدول الـكبـرى ا
ــوضـوع بـأمل إجنــاز خـطــوة مـتـقــدمـة عـلى طــريق حـسْم مع هـذا ا
صيغة الـدولتيْن خـصوصاً بعـدما بات هنـالك تشجـيع عربي نسبي
في ضـوء زيـارات مـتـبـادلـة تـمت وتـسـجـيل مـواقف من حُـسْن الـنـيـة
ثل. ومن الطبيعي حدوث هذا التراجع أو فلنقل تنتظر الرد عليها با
إعادة ترتـيب في جدول األعـمال األشـبه بإعـادة تمـوضع القوات من
بـاغتة ـواجهـة بعـد الهـجمـة البـوتيـنيـة ا دون أن يعـني ذلك إنتـهاء ا
على أميركـا ودول األطلسي شـكالً كالمياً وبـأعلى مفـردات التحدي
وعـلى أوكـرانـيـا فـعالً تـدمـيـريـاً يـذكـر اجلـالـسـ أمـام الـفـضـائـيـات
باألفـعال الـتدمـيـرية األمـيركـية  _البـريطـانيـة في الـعراق جـزاء فِعْل
إقترفه العراق الصدَّامي بالكويت وسبق به روسـيا البوتينية بإثنتيْن
وثالث سنـة.. هل ستكـون النـهايات واحـدة? هذا حتى إشـعار آخر
في عِلْم الـغيـب. كمـا في عِلْم الـغـيب أيضـاً هل يكـون الـرئيس بـوت
على درجة من احلـصافة تـشبـهاً بأهل احلُـكْم الصـيني في تعـاملهم
مع كل من تايـوان وهونغ كـونغ قـبل وقوع الـفؤوس عـلى الرؤوس..
وعــلى رؤوس الــروس بــالــذات كــون الـرؤوس األوكــرانــيــة نــالت من
الـفعل الـشـريـر مـا يـتـوزع ب قـتل وتـدمـيـر وتـهـجيـر فـيـمـا يـتـعالى
ـفـردات مـتـنـوعة يـهـدد بـالـويل وعـظـائـم األمور الـصـوت األطـلـسي 
بتراكم الـعقوبـات التي بـدأت تؤذي لكن ال بـد أن قيـصرها مـتحسب
سلفاً لذلك كما ال بد أنه وضع على الطاولة خيارات وعالجات تقيه
عتدى عليه مفاعل اخليبة في حال إكتملت مقدمات صمود الطرف ا
من جـانب الـرئـيس بـوتـ الـذي يـريـد مـجـداً عـلى حـسـابـات أوطـان

وأرواح وسيادات آخرين.
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وضـوع الفـلسـطينـي كان حدث قبل أن يـتراجع اإلهـتمـام الدولي بـا
ستحكم اثل باحملنة اللبـنانية واحملنة السـورية واإلرتباك ا تراجُع 
نون النفس بأن هنالك في أهل احلُكْم. وفيما بدأ األطراف الثالثـة 
قمة عربية عادية ستنعقـد من حيث مبدأ دورية اإلنعقاد السنوي في
العـاصـمة اجلـزائـرية وأن هـذه األطـراف سـتغـتـنم منـاسـبة اإلنـعـقاد
ـلـوك والرؤسـاء الـذين لـيـضع كل شـكـاواه ومـلـفـاته ومـطـالـبه أمـام ا
سيـشاركـون في القـمة إخـترق الـرئيس بـوت أجـواء التخـطيـط لهذه
ـنـاسـبـة اجلــامـعـة مـقـتــرفـاً وزراً ال مـؤيـدين له وحـتـى ال مـقـتـنـعـ ا
ـدى غـير الـبـعـيد وحتت بتـبـريـرات مغـامـراته كـون مـفاعـيـلـها عـلى ا
ـتجني وطأة العـقوبات األمـيركـية واألوروبيـة على الـطرف الروسي ا
ستكون ذات تأثير بالغ على كل مواطن نفطاً كان التأثير أو غازاً أو
. ومع أن هذا التأثير سيشمل شعوب أميركا وأوروبا وتعاجله قمحاً
ـسـتـفـادة من احلـكـومـات بـالـتي هي أمـكن عـمالً بـقـاعـدة الـدروس ا
ـتـدرج لـلقـمح في ـيـتـيْن مـضـتـا إالَّ أن وطأة الـنـضـوب ا حـربيْن عـا
إهـراءات بـعض الـدول الـعـربـيـة وإرتـفـاع مـتـزايـد في أسـعـار الـنـفط
والغـاز تـفوق قـدرة عشـرات ألـوف العـائالت الـعربـيـة ستـكـون بالـغة
الـشـدة وذلك ألن احلـكـومـات وتـفـاديـاً لـلـشـمـول نـقـول بـعـضـهـا ال
ـا تخبئه عـاديات األيام اآلتية في طـياتها. أليس في حتسب حساباً 
ــــصـــري والــــعـــراقي ضـــوء ذلـك جتـــد الــــلـــبــــنــــاني والـــســــوري وا
والسوداني... هؤالء بالـذات دائمي اخلشية من تـلك العاديات والتي
أكثرها قساوة عـلى النفوس أن تنـتهي األزمة الروسية  _األطلسية
ية بإمتياز حاملة في طياتها حروباً متنقلة ال قدرة للشعوب أزمة عا

على حتمُّل ويالتها.
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ليس واضحاً بعد أي جدول أعمـال ستكون عليه بنـود القمة العربية
ــتـــثــاقـل أمــر عــقْـــدهــا بـــدلــيـل جــعْل اإلنـــعــقـــاد خــريـــفــيــاً (2-1 ا
تعـارف عليه ربيـعياً (أواخر نوفمبـر/تشرين الثـاني) بدل اإلنعـقاد ا
ـصـري  _اخلـلـيـجي شـهـر مـارس/آذار مـن الـعـام) لـكـن احلـراك ا
الـذي يـواكب تــطـورات األزمـة الــروسـيـة  _األطـلـسـيــة وأحـدثه لـقـاء
ـلك الـرئـيس عــبـدالـفـتـاح الــسـيـسي بـخــادم احلـرمـيْن الـشــريـفـيْن ا
سلـمـان بن عبـدالـعزيـز ومـحادثـاته مع وليّ الـعهـد األمـير مـحـمد بن
سلمان يـوم الثالثاء  8مارس/آذار 2022 يتيح اجملـال أمام التوقع
بـأن إنـفـراجـات ال بـد حـدوثـهـا. وفي مـفـردات نـقـرأهـا في مـا يـقـوله
الـرئـيس الــسـيـسي أمــام زائـريه عـلـى هـامش الـتــواصل بـ مـصـر
ملكة العـربية السعوديـة وقبل ذلك ببضعـة أسابيع تواصُل مصر وا
مع كل من اجلزائر وتونس وليبيا واحملادثات التي عقدها مع القادة
سؤول العرب الذين إلتقى بهم في القاهرة بعد اإلمارات وكذلك وا
في ضوء زيـارة لبـضع ساعـات قـام بهـا إلى الكـويت بعـد اإلمارات.
إنـنـا في ضـوء هـذا احلـراك الـذي يـكـتـسب صـفـة الـسعـي احلـمـيد
ـكروه تـأجيل آخـر أمام سنـكون في حـال لم يـصب إنعـقاد الـقمـة 
شـهد الـذي زاد هوة مشـهد مـختـلف لألحوال الـعـربيـة يحل مـحل ا
. مشهد يتطلـب تكاتفاً وإجماعاً على التمسك بوحدة التباعد إتساعاً
الصـف ال يخـتـرقه الـغـريب أخاً إيـرانـيـاً كـان أو إسرائـيـلـيـاً متـلـهـفاً
ـطـمـئن. وكذلك يطـلب الـتـعـايش من دون تـقـد مؤهـالت التـعـايش ا
مـشـهد يـتـرجم قـراراً مـلـزمـاً من الـقـمـة بـتـفـعيـل حتر الـتـدخل في
ستقيم الشؤون الداخلـية وإهتداء التائـه واحلا إلى الصـراط ا
وكـذلك حتــر الـسالح عــلى غـيـر جــيش الـدولــة وحتـر الــتـجـريح

قامات. بالعالقات وا
بـهـذا تـصـطـلح أحـوال األمـة وتـنـجـو قدر اإلمـكـان مـن وطـأة صراع
ــيـة ثـالـثـة. وفي إســتـطـاعـة األمـة إن هي دولي قـد يـنـتــهي حـربـاً عـا
ـؤمل اإلنـعقـاد اخلـريـفي الـناجح لـهـا أن تـكون خرجت مـن القـمـة ا
إحدى وسـائل تـهدئـة بـوت روسـيـا وبايـدن أمـيركـا ودول األطـلسي
فال يـحتـرق الـعـالم فـيمـا هـنـالك طـرفـان متـفـرجـان روسي وأمـيركي

سرة".  خارجان على قاعدة "على األرض السالم وفي الناس ا

الــســلــمـــيــة الــراعــيـــة لــنــشــر االمن
واالســـتــــقـــرار فـي عـــمــــوم الــــعـــالم
واخلــارج عن الــســيــاقــات الــدولــيــة
الــرامـيــة إلى بــذل اجلـهــود من اجل
اشــــــــــــــــــاعــة الــتــقـــدم والــتــطــور
ـــعــــيــــــــشــــيـــة وازالـــة الــــفــــوارق ا
والـــثــقــافــيــة والـــصــحــيــة بــ دول

وشعوب العالم.
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وهو قـائد مـسـتبـد ومتـعصب الفـكار
ة بـالية طـوبائية ال تـمت للواقع قد
باي حقـيقـة او صلة سـوى افتراءات
من اراء وافــكـار كــاذبـة ومــلـفــقـة من
صــنع االعالم الــكــاذب والــغــطــرسـة
ــوحــشـة ــســتــبــدة ا الـعــســكــريــة ا
ـوغــلـة بــاالجـرام في اغــلب بـقـاع وا
الــعــالم الــعـربـي واالسالمي .. قــائـد
عشق االجرام وتشـبعت روحه بدماء
االبـرياء حـتى الـنـخـاع وال يـرى هذه
اجملـازر اال صـورة يتـلـذذ بـهـا ايـنـما
تـــــقع وضـــــد مـن يـــــقف فـي طـــــريق
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بغداد

اط تأزمـة عبر تغـيير أ شكـلة ا ا
ستخـدمة وابتكـار غيرها الطاقـة ا
ّا يتالءمُ ويـتكيف مع خـلق بيئة
أكــثـر نــظـافــة فــإنه يـعــسـر بــلـوغ
يثاق عروف "بـا نشـود ا الهـدف ا
األخضر" أو مـا يوازيه من "احلياد

ناخي" بحلول 2050. ا
وهذا ما يدعو إليه بإصرار أنصار
"الـــــبــــيــــئـــــة اخلــــضــــراء" ودعــــاة
حتسينها بتسريع وسائل االنتقال
إلى نظام بيئي أكـثر نقاءً واللجوء
ــلـــوثــة لــتـــرك وســـائل الــطـــاقـــة ا
تدريجيًا بعد رصد ارتفاع درجات
قدار احلرارة على كوكب األرض 
1,1درجــة بــ الــســنـوات 1850-
ـعدل 2017 وفي فـرنسـا بـالذات 
 1,5درجة مـنذ عام 1900 ومثـلها

تقريبًا في دول القارة العجوز.
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لـقد تـركت اتـفاقـية بـاريس لـلمـناح
آثــارًا إيـــجـــابـــيــة لـــدى أصـــحــاب
"الدعوة لبيئة أكثر نظافة ونقاوة".
نـظـماتٍ وجـهات ّا حـدا  وهـذا 
ـيـة ومـنـاطـقـيـة رقـابـيـة بـيـئـيـة عـا
ومحلية للتفكير اجلدّي بالتخفيف
من آثـار االحتـباس احلـراري الذي
بـدأ يـهـدّد الـبشـر والـكـرة األرضـية
بــأســرهــا. وســواءً انــتــبه الــبــشـر
"الـنـائـمـون وأرجـلُهـم في الـشمس"
ـدمّـرة لــهـذه الــظـاهـرة أم لـآلثــار ا
أهــمـلــوا مــا يـنــتــظـرُهُـم في األيـام
والـسـنوات الـقـادمـة من منـغـصات
جـديـدة ومــشـاكل بـيــئـيـة وكـوارث

تــســعى دوائــر أوربــيــة مــتــنــوعــة
الفـعـالـيات مـنـذ فـتـرة لتـحـقـيق ما
أسـمته بـخطـة "التـكيف مع الـهدف
 "55وإحــراز تــســويــة ســيــاســيـة
مناخية قابلة التطبيق ضمن خطة
مـدروسـة لـلـتـقـلـيل من االنـبـعـاثات
ـئة الـغازيـة السـامة بـنسـبة 55 با
ــئـة لـغــايـة 2030 ونـســبـة 60 بـا

لغاية 2050.
نـاخـيـة الطـمـوحة ـبـادرة ا  هـذه ا
ـفـوضـيـة األوربـية الـتي تـولـتـهـا ا
حتـمل بـ طـيـاتـهـا مـراحل عـديدة
وصــوالً لـلــتــخــلص من اخملــلــفـات
الـكــاربـونـيـة الــقـاتـلــة الـتي تـقـرّب
البـلوغ نـحو حتـقيق هـدف "البـيئة
النظيفة" من خالل تقليل استخدام
الـوســائل الــتي تــســهم في تــلـوث
الـبـيئـة ومـنهـا بـطبـيـعة احلـال ما
فرط لوسائل يتعلّق باالسـتخدام ا
إنــتـــاج الــطــاقـــة واســتـــخــدامــات
ـعتـمدة وسـائل الـنقل الـتـقلـيديـة ا
في كـلـتـيـهـمـا عـلى أشـكـال الـوقود
األحــفـوري بـسـبب مـا يـشـكـله هـذا
األخــيــر من مــنــغــصــات ومــشــاكل
بــيــئـيــة أفــسـدت الــهــواء وخــنـقت
األجـــواء وآذت الــبـــشــر واحلـــجــر
ـــاء ســواءً بـــســـواء. وبـــحــسب وا
حتلـيالت مراكز بـيئيـة متقـدمة قد
تــشــكل مــخـلّــفــات هــذا الــنـوع من
الــطــاقــة الــوقـوديــة مــا يــصل إلى
 %75من شـــكل االنـــبــعـــاثــات في
أوربـــا وحــــدهـــا. لــــذلك ومن دون
ـعاجلـة هذه إيـجاد بـدائل كفـيـلة 

بغداد

ـتــرتب عن فــعــله. ويــهـدف اجلــزاء ا
الردع الـعام لـلمـجتـمع ككل. فـبفرض
رتـكبي اجلرائم يتم تثبيط العقوبة 
ــة االفــراد اآلخـرين من ارتــكـاب عـز

اجلرائم ذاتها.
- التعجيز

يسعى إلى إبعـاد اجملرم وقصرهم
عن اجملــتـمع حــتى يـأمـن من شـرهم.
ويتـحـقق كـذلك اليـوم بـفرض عـقـوبة
دى احلـياة. وتخدم عـقوبتا السجن 

اإلعدام والطرد الغاية ذاتها.
- إعادة التأهيل 

ــذنب إلـى فـرد يــهــدف إلى حتــويل ا
فـعّــال في اجملـتــمع. فـهـدفـه الـسـامي
ــزيـد مـن ارتـكــاب اجلـرائم تــفـادي ا
ــدى اخلــطـأ ــذنب  وذلك بــاقــنــاع ا
ــنـافي اجلــسـيـم من جـراء ســلــوكه ا

للمجتمع.
- التعويض

 هـي نــظــريــة يــعــتــمــد فــيــهــا نــظـام
الـعقـوبـات عـلى تـعويض الـضـحـايا.
ـذنب من هـدفـهـا إصالح مـاتـسـبـبه ا
إيـذاء لــلـضــحـيــة من خالل الـســلـطـة
ــثــال احلــكــومـــيــة. فــعــلى ســبــيل ا
يتوجب على الشـخص الذي يختلس
ثل. األموال خلـسةً دفع مـاختلـسه با
وعـادةً مايـلـتـقي أسلـوب الـتـعويض
بـــأهــداف أخــرى رئــيــســـة لــلــعــدالــة
اجلـنــائـيـة وتـرتــبط ارتـبـاطــاً وثـيـقـاً
ـدني.ويــسـمى ــفـاهــيم الـقــانــون ا

بالدية في البالد اإلسالمية
تفرض أغلب الـقوان حتت الـتهديد
والــوعــيــد بـالــعــقــوبـات اجلــنــائــيـة
وتـــخـــتـــلف نـــقـــاطـــهـــا األســـاســـيــة
وتفاصيـلها من مكـان إلى مكان آخر.
ــــكن بـــشـــتـى الـــطـــرق حـــصـــر وال 
الـقـانــون اجلـنـائي في الــعـالم أجـمع
ــكن في الــســجل الــذكي. ومع ذلك 
ذكر بـعض جوانب الـقانـون اجلنائي

كالتالي:  
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ـــنع الـــقـــانـــون اجلـــنـــائي اتـــخــاذ
إجــراءات وتــبــعــات قــضــائــيــة غــيـر
ـة الزمـة. لـذا يـتــطـلب إثـبـات اجلـر
دلـــيالً حلــدوثــهـــا. ويــشــيـــر عــلــمــاء

تسريـحه من السجن بـحسب ظروف
ـكن فرض ة وخـطـورتـهـا. و اجلـر
ــالـيـة ومـصـادرة أمـوال الـغـرامـات ا
ـتــلـكـاته اخلــاصـة. يـوجـد ـدان و ا
ياً في خمسة أساليب مسـتخدمة عا
تـنـفــيـذ عـقـوبـات الــقـانـون اجلـنـائي
وهي: القصاص والردع والتعجيز
وإعـــادة الــــتـــأهـــيل والـــتـــعـــويض.
ـــارســـة كلٍ من وتـــخـــتـــلف درجـــة 
بـحـسـب األنـظـمـة الـقــضـائـيـة ونـوع

اخملالفة.
- القصاص

يـــحــتـم عــلى اجملـــرمــ اإلحـــســاس
ــعــانــاة بـطــريــقــة مــا وهــذا هـو بــا
ــــبــــتــــغى وراء اســــتــــخــــدام هــــذا ا
األســلــوب. وهـي أســوء الــعــقــوبــات
الــتي يــنــالـهــا اجملــرمــون أو تــلـحق
ــصـلــحـتــهم فـإن الــضـرر اجلــسـيم 
القـانـون اجلـنائي سـيـضع اجملـرم
في مـــوقف ال يــحــســد عـــلــيه بــغــيــة
"حتـــقـــيق الـــقـــســطـــاس". فـــالـــنــاس
يلجوؤن إلى القانون من أجل حماية
حــقـوقــهم من أالّ يــقـتــلــوا ولـكن إذا
انــتـهــكـوا هــذه الـقــوانـ فــإن هـذه
مـنوحـة لهم تـسقط عـنهم احلقـوق ا
بـــالــقــانـــون. فــالـــقــاتل يـــقــتل وهي
مــأخــوذة من فــكـرة "تــســاوي كــفـتي

يزان". ا
- الردع

ذنب يهـدف هذا األسلـوب إلى ردع ا
بــعـيــنه. وهي فــرض عـقــوبـة وافــيـة
ذنب وتـخـويفه من ـة ا لتـثـبيط عـز
ارتــكــاب الــســلــوك اجلــنــائي لــشــدة

الــــقــــانــــون اجلــــنـــــائي أو قــــانــــون
الــعــقـوبــات هــو فــرع من فــروع عـلم
ة. الـقـانـون الـتي لـهـا صـلـة بـاجلـر
ـكـن تـعـريــفـهـا بــأنـهـا مــجـمـوعـة و
الـقـوانـ الـتي تـضـعـهـا الـدولة إزاء
ـنـهي عـنـه بـحـيث يـهـدد الـسـلــوك ا
أمن وسالمــة الـعــامـة ومـصــلـحــتـهـا
ويعرضـها للخـطر وتسن الـعقوبات
مـن أجـــلــهـــا عـــلى مـــنـــتـــهــكـي هــذه
. ويختـلف القانون اجلنائي القوان

دني. عن القانون ا
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يـختـلف الـقـانـون اجلـنائـي عن باقي
الــقــوانــ بـــعــواقــبــهـــا الــوخــيــمــة
ترتـبة عـليهـا في حالة وعقوبـاتهـا ا
ة تـتكون من عدم اتبـاعها. فـكل جر
ـكن فرض عـنـاصرهـا اجلـنـائـيـة. و
عــقـوبــة اإلعـدام في بــعض األنـظــمـة
القضائية للجرائم البالغة اخلطورة.
كن أن تكـون عقوبـات جسدية أو و
بــدنـيــة كــاجلـلــد وضـرب بــالــعـصي
بــالــرغم أن مــعـظـم هـذه الــعــقــوبـات
ــارســتـهــا فـي مـعــظم دول مــحــرم 
ـكن زج األفـراد في الـعـالم. بـيــنـمـا 
الـســجن بـحــاالت مـخـتــلـفــة بـحـسب
ـمـارس في تـلك الـنـظـام الـقــضـائي ا
ــكن أن يـــكــون احلــبس الــدولـــة و
انـفراديـاً ويـتـراوح مـدة احلبس من
يـوم إلى مدى احلـيـاة. وقـد يـتـخطى
ذلك بالـرقابـة احلكـوميـة التي تـشمل
ـبـكر اإلقـامة اجلـبـريـة أوالـتسـريح ا
شروط أو كفول باإلطالق ا للمدان ا
ـــراقـــبـــة عـــنـــد ـــدان حتت ا وضـع ا

تـــقــصـــيــراً ويـــصب في مـــصــلـــحــة
ـة يــعـاقب ـريـض فال تـوجــد جـر ا

عليها القانون.
ذنب - العقل ا

عدل"مـينس ريـا" كلمـة التيـنيـة تعني
ــــــذنب وهـي تـــــخـــــتص الـــــعـــــقل ا
ة. بالعـنصـر العقـلي الرتكـاب اجلر
ـــذنـب هي الـــنـــيـــة وراء فــــالـــعـــقل ا
ــة. وال تـنـدرج الـنـيـة ارتـكـاب اجلـر
في الـــقـــانـــون اجلـــنـــائي حتت دافع
ــة. وأقل اإلنــســـان الرتــكـــاب اجلــر
ـــذنب" درجــــة في ســــقف "الــــعـــقـل ا
ـتهم بـخطـورة سلوكه عنـدما يعي ا
ة ولكـنه يسـتـمر في ارتـكاب اجلـر
بل يعـد هذا التـصرف طـائشـاً. فعلى
ثال إذا قام (ج) بكسر عداد سبيل ا
الغـاز لسرقـة النـقود بـداخلـها وكان
يــــعي بــــخــــطــــورة حــــدوث لــــهــــيب
ســيـتــفــشى إلى داخل مــنـازل احلي
ــسـئــولـيـة ـكن أن يــتـحــمل ا فــإنه 
بـتهـمـة الـتـسـمم وتضـع احملاكم في
ـفـتـعل واعـياً احلـسـبان مـاإذا كـان ا
بـــاخلــطــورة حـــيــنــهـــا أو بــاألحــرى
ــســبق بــحـدوث يــفــتــرض بـعــلــمه ا
اخلــطـر. وبــالــتـأكــيـد البــد أن يــعـلم
مـسـبـقـاً بـاخلـطـر احملـدق (حـتى ولم
يـكن) كـفـيل بـأن يـجـعل وجـود الـنـية
مـــطــلب غـــيــر أســـاسي في ارتـــكــاب
ــة. وفي هــذه احلــالــة يــكـون اجلــر
ذنب" أي الـنية أهميـة دور "العـقل ا
قــد تــضــاءلت في جــوانـب الــقــانـون

اجلنائي.
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ـسـئـوليـة الـصـارمة تـوصف حتمل ا
دنـية مع ـسئـوليـة اجلنـائيـة أو ا با
ـتـهم. فال عـدم أخــذ بـنـيــة تـصــرف ا
تسـتـلـزم معـظم اجلـرائم نيـة مـحددة
ـكن تـقـلـيص سـقف الرتـكـابـهـا بل 
ـثال ـة. فـعـلى سـبـيل ا إدانـة اجلر
ـتهم أجرم مقصرًا يكفي تقد بأن ا
في تـــصــرفه بــدالً من إثـــبــات نــيــته.
والحتـــتــاج اخملـــالــفـــات إلى الـــنــيــة
تهم قصودة إلدانـة حاالت حتمل ا ا
سئـولية الـكاملـة ألفعاله الـطائشة ا
باسـتـثنـاء احلاالت احملـرم ارتـكابـها

ـــطــلب الـــقــانـــون إلى هــذا شـــأن بــا
ــــذنب" األســـــاس إلدانــــة "الــــفــــعـل ا
والحتتاج بعض اجلرائم -اخملالفات
روريـة مثـالً- إلى مثل هـذا قدر من ا
سـؤلية االثبـات بل تعرف بـتحـمل ا
الـكـامــلـة الرتـكـاب اخملــالـفـات (وفـقـاً
لقانون الـطرق العامة 1988 .. يغرم
ـركـبـة حتت تـأثـيـر الـكـحول سـائق ا
ـسـمـوحـة). عـنـد جتـاوزه لـلـسـرعـة ا
وبــســـبب الـــتــبـــعــات الـــقـــضــائـــيــة
احملتملة أصبح القضاة في القانون
الـعــام يـلــتـمـســون الـنـيــة في إثـبـات
اإلساءة وهـذا مايـطـلق علـية بـإدانة

ذنب النية أي العقل - ا
اأن جمـيع اجلرائم تتـطلب إدانة و
الــفــعل والــنـيــة فــقــد أجــمع مــعـظم
الــقــضــاة بــأهــمــيــة تــواجــد جــمــيع
الـعــنـاصـر في حلــظـة ذاتـهــا وأنـهـا
اليكفي حدوثهما بالضروة بالترتيب

في أوقات مختلفة.
ذنب - الفعل ا

عـدل"آكـتـيس ريــوس" كـلـمـة التـيـنـيـة
ـذنب" وهي تـخـتص تـعـني "الـفـعل ا
ة. ادي الرتـكـاب اجلـر بـالعـنـصـر ا
ــــــكن حتـــــقـــــيـق ذلك عـن طـــــريق و
الــتــهــديـد بــإقــامــة الــفـعـل أو بـعض
احلاالت اخلـاصـة الـتقـصـير في أداء
ـثـال يكـفي الـواجب. فـعـلى سـبـيل ا
إدانـــة فـــعل (أ) الـــذي ضــرب (ب) أو
إهمـال اآلبـاء وتـقصـيـرهم في تـزويد

الطفل بالغذاء.
ذنب" التقصير عندما يكون "الفعل ا
في أداء الـــــواجب البـــــد من وجــــود
واجب الزم أدائه. هذا الواجب يكون
إما بـاالتـفـاق علـيه في عـقد مـكـتوب
وإما الزم عـمله تـطوعـياً وإمـا قرابة
الـــــدم الـــــذي تـــــربـط بـــــ اجلـــــاني
والــضــحــيـة وإمــا أحــيــانــاً بــسـبب
ـكن أن يــكـون الـواجب ـنــصب. و ا
ـوقف. فقـد عـقدت نتج عـن خطـورة ا
ـتحـدة أن فصل أجـهزة مـلكـة ا في ا
ــوت الـســريـري ــريض ا احلــيـويــة 
تـقصـيـراً في  أداء الـواجب ولـيست
ــا أن انــقــطـاع ــة جــنــائـيــة.  جــر
الــكـــهــربــاء لــيس عـــمال طــوعــيــاً أو

وكــذلك من ارتــفـاع في مـســتـويـات
تزايدة سنة بعد درجات احلرارة ا
أخـرى. لــذلك فـقـد أوصت بـتـقـلـيل
اســــتـــخــــدامــــات وســـائـل الـــنــــقل
اخلـاصة وهـيّأت مـا تيـسر لـها من
وســـائـل نـــقـل عـــامــــة في جــــمـــيع
اجملـاالت مسـاهمةً مـنهـا في تقـليل
االنـبـعـاثـات احلـراريـة. وقـد تـكـون
ـشكـلـة قائـمة وصـعـبة الـتخـفيف ا
في الـدول الـتي تفـتـقـر إلى وسائل
كلّف نقل عام تؤمّنُ نـقل اإلنسان ا
بـعمل أو وظـيـفة أو لـقـضاء حـاجة
ــنــزل وأوقــات الـعــمل. بل خـارج ا
بـــالــــعـــكس فـــقــــد لـــوحظ تـــزايـــد
اســـتــخـــدام وســائـل نــقل خـــاصــة
مــتـــنــوعــة وبــأعــداد تــفــوق حــجم
اسـتـيعـاب شـوارع بعض الـبـلدان
كـمــا يـحــصل في الــعـراق بــحـيث
اكــتـظت الـشـوارع بــهـذه الـوسـائل
الـــتي تـــنـــفـث ســـمـــومَـــهـــا في كلّ
األجواء. هذا إضافة إلى ما تشكلُه
اسـتـخـدامـات تـولـيـد الـطـاقـة عـبـر
الــوحــدات الــتــولــيــديــة لــلــقــطــاع
ـــولــدات) مـن مــشـــاكل اخلـــاص (ا
بيـئية كـثيرة ومـا تنفـثُه من سموم
كـــاربــــونـــيـــة في كلّ االجتـــاهـــات
بـحــيث أصـبــحت تـشــكلُ هــاجـسًـا
واطـن واألرض التي عـلى صـحـة ا
يــــطــــأُهـــا ويــــجـــد صــــعــــوبـــة في

استغاللها ألسباب كثيرة. 
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ــنــطـلق عــيــنه تــنــبـهت من هــذا ا
ـشـكـلـة حـ أقدم أوربـا إلى هـذه ا
ـانُها عـلى وضع أجنـدة زراعية بر
وقائية صارمة في سياسته العامة
في اجــتــمــاع  25 حــزيـران 2021
من أجـل إيـــجـــاد بـــعض احلـــلـــول
الـناجـعة في تـقلـيل أدوات التـلوث
وصــوالً لــســيـاســة زراعــيــة "أكــثـر
خضرة وإنصافًـا" ضمن مخططات
صـديــقــة لــلــبـيــئــة اتــفــقت جــمـيع

األطراف على تبنّيها. 
وبـــحــسـب مــصـــادر تــشـــكل هــذه
ـئة من الروزنـامـة ما يـعادل 25 با
سـاعـدة الـتـي تـتـوالها مـيـزانـيـة ا
دول االحتاد األوربي أي ما يعادل
 48مـــلــيـــار يــورو. وقــد انـــضــمّت

الــصـ بــصـورة خــاصـة إلى هـذه
الفـكـرة بـتبـنـيـها سـيـاسـات بيـئـية
إيـجـابـيـة من جـانـبـهـا لـبـلـوغ ذات
األهداف بحـلول عام 2030 وهدف
احلياد الكاربوني في عام 2060.
فــــيـــمـــا أشـــارت دول أخـــرى مـــثل
الــيـابــان وكــوريــا اجلـنــوبــيـة إلى
بــلــوغ هــدف احلــيــاد الــكــاربــوني

بحلول عام 2050.
ــتــحـدة فــيــمـا أبــلــغت الــواليـات ا
نــظـراءهــا الــدولـيــ في اتــفـاقــيـة
بـاريس لـلـمـنـاخ أنـهـا عـازمـة على
تـخــفـيض مـســتـويـات االحــتـبـاس
ئـة بحلول احلراري بنـسبة 52 با
ــسـتـواه في عـام 2030 مــقـارنـة 

عام 2005.
كلّ هـذا يـجـري ضـمن االلـتـزامـات
الـســيــاســيـة الــدولــيــة بـاتــفــاقــيـة
بـاريس لـلـمنـاخ الـتي تـعـهدت دول
العالم بإيجاد حـلول واقعية حلالة
ــتـراجــعـة في نــقـاوتــهـا الــبـيــئـة ا
ونــظــافـتــهــا نـتــيــجـة االســتــخـدام
فـرط للطاقـة التقـليدية والـتباطؤ ا
تجددة في إيجاد البدائل لـلطاقة ا
ســـواءً ألســـبـــاب اقـــتـــصـــاديــة أو

جيوسياسية أو غيرها. 
ّــا ال شكَّ فــيه ســيــكــون لــهـذه و
الــقـرارات واإلجـراءات الـتـعـاونـيـة
الــدولـيــة فـيــمـا لــو جـرى االلــتـزام
ضامينها وأدواتها وتوقيتاتها
ـسـتـوى الـعام أثـر إيـجـابي عـلـى ا
في منـظور السـياسة الـعامة لأل
والــبـلـدان الــتي تـعــهـدت بــتـنــفـيـذ
الـتزامـاتهـا األخالقيـة والسـياسـية
ــا تـشــكـله جتـاه الــكـرة األرضــيـة 
ـشكلة مـن مخاطر أو تـخلقه هذه ا

من أزمات بيئية الحقة. 
وهــنــا ال بــدّ من اإلقــرار بــتــبــاطــؤ
بـلــوغ الـهــدف األسـمـى في تـقــلـيل
االحـتـبـاس احلـراري بـسـبب تـعـثّر
ي نـتيـجة الـنمـو االقـتصـادي العـا
هـجــمـة COVID19 وتــداعـيــتـهـا
وما تركته من آثار سلـبية بالتعلّق
باستخدام الطاقة التقليدية ومنها
اسـتــخـدام الــفـحم احلــجـري الـذي
ـئة في 2019 زاد بـنـسـبة  4,5 بـا
ـــثـــال ال احلـــصـــر عـــلى ســـبـــيل ا

لـــصـــالح اســـتــخـــدامه في إنـــتــاج
الـطـاقــة في دول اسـيـويــة عـديـدة.
وهـذا األمـر قـد انعـكس سـلـبًـا على
رتـقب لـلمنـظور األوربي الـتأثـير ا
ا في بلوغ أهدافه اخملطَّط لها طا
بـقي تــعـافي االقــتـصــاد في بـعض
الــدول مــرتــبـطًــا ارتــبــاطًـا وثــيــقًـا
باسـتخدام الـوقود األحفـوـري ألية

أسباب كانت. 
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ــا حــذّرَ خــبــراءُ الــبــيــئــة من لــطــا
الـنـتـائج الـكـارثيـة والـعـواقب غـير
ــدركـة من مـغــبـة ارتـفـاع درجـات ا
قدار احلرارة على كوكب األرض 
2 درجة مـئوية ما يـقتضي الـتنبه
لــلـــكـــارثــة واتـــخــاذ مـــا يـــلــزم من
إجــــراءات وقـــرارات مــــصــــيــــريـــة
حـاسمـة لـتالفي مـثل هذه الـنـتائج

غير السارّة. 
وفي حــــــالــة الـتــغــاضي عـن هـذه
كـلّهـا أو التـغـافل عن بعـضهـا فإن
الــعـالم مـقـبل ال مـحـال عـلى كـارثـة
بـيــئـيـة قـاتــلـة سـتـغــيّـر من مـواقع
جـغـــــــــرافـيـة وتــزيـد من مـخـاطـر
غـــمــــر وزيــــادة مــــيــــاه الــــبــــحـــار
ــــعــــدل 82 سم واحملــــيـــــــطــــات 
بحلول عام 2100 بحسب توقعات
خـبــراء األرصـاد والـبــيـئــة بـسـبب
ـنـاطق الــقـطـبـيـة ذوبــــان جـلــيـد ا
الـــتي يـــراقـب الــعـــالم ضـــمـــورهــا

تدريجيًا. 
ولـنا ان نـتـصوّر مـا سـيتـرتب على
هذه الـتوقـعات من عـواقب السـيّما
فـي مـــــنـــــاطـق الـــــســــــواحل ومـــــا
يــــجــــاورهـــا مـن كـــوارث ومــــآسي
واحـتــفـاء مـســاحـات شــاسـعـة من
كـوكب األرض بــســبب فــيـضــانـات
عـارمـة وأعـاصـيـر ومـواسم جـفاف
وحـرائق غابـات متـوقعـة احلدوث
مـا ســتـكــون له آثـار ســلـبــيـة عـلى
واقع احلــيـاة الــطـبـيــعـيــة لـلــبـشـر

وعلى اقتصاد العالم عموًما.  
وهـــذا يــــعـــني أن هـــذه الـــعـــواقب
ستكون شاملـة جلميع بني البشر
ـسؤولية األخالقية ما يحتّم كون ا
أيضًـا أن تكـون جمـاعيـة وال مجال

للتنصل منها.

بغداد
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جـنـائــيـاً كـالـقـتل والــسـلب والـنـهب.
وفي احلـــاالت اجلــنـــائــيـــة البــد من
ة ويجب وجود نيـة الرتكاب اجلـر
إثـبـات "الـنـيــة" الـتي هي عـنـصـر من
ـة. والبـد من اإلشارة عنـاصـر اجلر
سـئولية الـكاملة بأن مفهـوم حتمل ا
بحد ذاتها مـتناقضـة. وفي احلقيقة
يــوجـد احلــاالت الـقــلـيــلـة ال تــعـتــبـر
جـــرائم عـــلى اإلطـالق بل في أغـــلب
هي عـقـوبـات مـدنـيـة وأحـكـام إدارية
تسنها األنظمة القـانونية كمخالفات

رورية. الطرق واألنظمة ا
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ـعــنـاهــا الـعـام ــة الـقــتل  عــدجلـر
جنحة ال تـغتفـر. ويستهـدف القانون
اجلــنـــائي جــرائـم الــقــتـل عــلى وجه
اخلصوص. وفـي جميع الـتشـريعات
ـة القتل إلى القضـائية تـنقسم جر
درجـات مــخـتـلــفـة من حـيـث شـدتـهـا
ـة قتل من الـدرجة وبشـاعتـها كـجر
األولى بـاالعـتـمــاد عـلى نـيـة الـقـاتل.
فالـنـية فـي القـتل الـعمـد عنـصـر مهم
ـة القتل. وبيـنما يعد في إثبات جر
الــقــتل غــيـر عــمــد من جــرائم الــقـتل
األقل درجــة في غــيــاب الــنـيــة وذلك
إمـا بسـبب اسـتـفـزاز الضـحـيـة وإما
فـقـدان الـقـوى الـعقـلـيـة حـيـنـهـا(يـعد
ة في منـزلة القتل القتل اخلطـأ جر
الـعـمـد في اسـكتـلـنـدا). ويـفـتـقـر قتل
ـة اخلـطـأ الــنـيـة الـتـي تـدين اجلـر
تهم. ـة ناجتة عن تـهور ا ألنها جر
كن أن يكون إثبـات جنون القاتل و
كفيل بالدفاع عنه من أجل تبرئته.  
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عدلتـحمي جـميع القـوان اجلنـائية
ا يعرف سالمة جسد اإلنسان. ولطا
أن االعـتداء عـبـارة عن مالمـسـة غـير
ارة قانونـية ولـكن ال يشـمل تدافع ا
بـالتـراضي مع بـعـضـهم الـبعض في

زدحمة.  األماكن ا
وإذا تواجد عامل اخلوف في حدوث
ـة اعـتـداء وشـيك تـعـتـبـر ذلك جـر
سـئـوليـة اجلـنائـية. ا يـسـتدعـي ا
ويـعــد االغـتــصـاب شـكـل من أشـكـال

االعتداء.
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طـمـوحـاته اخلـبـيـثـة طـموحـات رجل
اصابه الـعمي الـسياسـي واالنساني
ولم يرى في نـظره  ان الـعالم مـا هو
اال قرية صـغير يـستطـيع ان يغزوها
في اي يــوم وســاعــة يــقــرر ذلك وانه
الـفـرعـون االعــلى ال احـد يـقف امـامه
او يعترض سبيله وعلى االخرون اال
ان يصـفقوا له بـالطـاعة واالنـقياد له
كل من مـوقـعه وحـجم قـوته وعالقـته
به واال فـانه انــسـان لــيس له مـبـاد
وقيم انسانية او اخالقـية توقفه كما
هي حــقـيـقـتـه االجـرامـيــة في افـعـاله
ـنــكـوب بــالـته ضــد شـعب ســوريــا ا
الــعــســكـــريــة الــروســيـــة وحــلــفــائه
اجملــرمــ مـن كل صــوب عــلى ارض
الـــشــام ارض الـــعـــرب الــعـــزيــزة في
قــلــوبـهم ومــجــدهـا الــتــلـيــد الـذي ال
يــنـــسـى ابــدا مـــهـــمـــا فـــعل الـــغــزاة
اجملرم والبد للـيل ان ينجلي والبد
لـلــقـيـد ان يـنـكــسـر وبـددت شـواهـده
تــظـهــر نــهـايــنــهم اخملـزيــة وان هـذا

الـقـائــد الـسـوفـيـتي اجلــديـد بـحـلـته
ـضــحـكـة اخلـبــيـثـة وهـو الـهــزيـلـة ا
يـــتـــعـــدى عـــلى شـــعب اواكـــرانـــيـــا
ـسـالم بـاالبـادة الـبـشـرية الـبـسـيط ا
اليـ منـهم من غيـر سبب وتهـجر ا
وهــو يــقــوم بــاســتــقــبــال مــجـنــدين
مـــرتـــزقـــة من شـــتـى انـــحـــاء الــدول
الــــراعــــيـــــة لالرهــــاب والـــــتــــســــلط
واالســتـــبــداد كـم اعــلن عن   16الف
ـشاركـتهم في رتـزقـة جاهـزين  من ا
الــــقـــتــــال ضـــد اجلـــيـش االوكـــراني
وشـــعـــبه اجملـــاهــد حلـــمـــايــة ارضه
وسالمة سيادته ومسـتقبله هذه هي
حــقــيــقــة بــوتــ  االجــرامــيـة بــحق
ــســالم ايــنـمــا يــكـون وفق الــبــشـر ا
باد والقيم االنسانية واالخالقية ا
كـــمــا فــعــلــهـــا ضــد شــعب  ســوريــا
اجملـاهد وال زالت اعـمـاله االجـرامـية
تـدور رحـاهـا في عـمـوم سـوريـا ولن
ـهل وال يــهـمل تــنـقـطـع ولـكن الــله 

وان يوم الظالم قريب ان شاء الله.

ــا حـذّر مـنــهـا أصـحــاب الـعـلّـة طـا
والتـحلـيل والتنـبؤات فـإنّ "الفأس
ســيـــقع في الــرأس" ال مـــحــالــة في
ــســبــبـات حــالــة الــتــغــاضي عـن ا
والـعلل والـنـتائج غـيـر الظـاهرة أو
الـضعيـفة الـباديـة للـعيـان. من هنا
ـتــكـررة الحــتـرام جـاءت الــدعــوة ا
اتفاقية باريس للمناخ التي رسمت
اخلطوط الـعريضـة الحترام الـبيئة
ووضع السياسـات التي من شأنها
إنـقـاذ الـبـشـريـة من خـطـر الـتـلـوث
الــــــداهـم الــــــنــــــاجـم عن تــــــزايــــــد
االنبعـاثات احلرارية بال تـقييد وال
ـدمّـرة الـقـادمـة. تـفـكـيـر لـلـنـتـائج ا
ومن شــــــأن خــــــطط الــــــتــــــعــــــافي
وضـوعة بـعد دراسـة مسـتفـيضة ا
أن تقـدّم حـلـوالً مـعـقـولـة ومـقـبـولة
بــااللـتــزام بـتـخــفـيـض مـســتـويـات
االنـبـعـاثـات ســعـيًـا وراء مـكـافـحـة
ــنــاخي بــكلّ الــوســائل الــتــغــيــر ا
ـتـاحــة. وقـد رُصـدت لــبـلـوغ هـذا ا
الهـدف ميزانـية كبـيرة ووضعت له
مـعـايـيـر صـارمـة حـددتـهـا الـلـجـنة
لف من أجل تابـعة هذا ا كلّـفة  ا
بــلـوغ مــا يُــســمّى بـهــدف "احلــيـاد
الكربوني" كي يكـون متاحًا بحلول
ــــــقـــــرر عـــــام 2050  حــــــيـث من ا
تـــنـــاقص االنـــبــعـــاثـــات في أوربــا
ئة عام 2050. وهذا بنسبة 60 با
ـاثـلـة من شــأنه إحـراز جنـاحـات 
في ســـبل تـــخـــفـــيـض مــا تـــنـــفـــثه
عـامل ووحـدات أنـتاج ـصـانع وا ا
ــخــتـلف الــطـاقــة وأدوات الــنـقل 
أشـكــالـهــا وأحـجــامـهـا مـن سـمـومٍ
كاربونيـة قاتلة بسـبب استخدامها
لــوســائل الــطـاقــة الــتــقـلــيــديـة في

تشغيلها.
ـثال ال احلصر تشكلُ على سبيل ا
وســائـل الــنـــقل الـــتي تـــســتـــخــدم
مـشـتقـات الوقـود الـتقـليـديـة نسـبة
عـــالــيـــة من حــجـم الــتـــلــوث الــذي
يـحــاصــر األجـواء ويــؤذي الـبــشـر
الذين يعـيشون فوق األرض في كلّ

مكان من البسيطة. 
وقد تـنبهت الـعديد من الـدول لهذه
تفاقمة بسبب ما تشكله الظاهرة ا
من خـــطــورة فـي تــلـــويث األجــواء
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السراج.
بــعـــد الــعـــرض تــوجـه احلــاضـــرون الى مــقـــبــرة
(كفـيبيـري) في السـويد لـتفـقد ضـريح فقـيدة الفن

العراقي الفنانة (زينب).
في الــســابع والـــعــشــرين من شــهــر آذار 2015م
ي وحتت ـــســــرح الــــعــــا ـــنــــاســــبــــة يــــوم ا و
شـعـار(اعـطـني خـبــزاً ومـسـرحـاً .. اعـطـيك شـعـبـاً
) اقـيم عـلى قـاعـة الـبـيت الـثقـافـي العـراقي مـثـقـفـاً
ـرأة العـراقيـة احتـفال حـضره جـمهور وجمـعية ا
ـسرح العـراقي وقد حرص هـتمـ بالفن وا من ا
ــعـــاني الــقـــيــمــة احلـــاضــرين عـــلى اســتـــذكــار ا
ي عامـة والـعراقي سـرح الـعـا بـاالحـتـفال بـيـوم ا
خـاصـة وذكــرى رحـيل فـنـانـة الــشـعب زيـنب قـبل
سبـعة عشر عاماَ استهـلت من خاللها كلمات جاء
في احـداهـا لـلــزمـيل الـنـاشط في الــبـيت الـثـقـافي
حــســ عـــلي فــلـــيح (ابــو حـــازم) الــذي الـــقــاهــا
ــســرحي احملــبب قـائـال: في الــسـابع بـأســلــوبه ا
ـسرحيون والعـشرين من مارس احلـالي يحتفل ا
ي في ـســرح الـعـا في مـعــظم دول الـعـالـم بـيـوم ا
سنـته الثالثـة واخلمسـ ويتبادلـون التهاني في
ـسـارح وعـلى خشـبـاتـهـا وعـبـر وسائل قـاعـات ا
االتــصــال اخملــتــلــفــة ويــعــبّــرون عن ســعــادتــهم
ـسـرح وهـو كـما وتـطـلـعـاتهـم إلى االرتـقاء بـفن ا
يـــقــول عـــنه (جــان لـــوي بــارو): واحـــد من أعــرق
ــصـــداقـــيــة الـــفــنـــون وأعـــظــمـــهـــا وأهم جـــزر ا
اإلنسـانـية ألنه يـنـحّي جانـبا كـل شيء يفـرق ب
الـبـشــر ويـدعـم كل مـا هــو مـشــتـرك بــ الـنـاس
ـا ويــكــشف عن الــقــلب الــذي يـشــتــركــون فــيه 
ـكان الـنـموذجي يجـعـله أفضـل وسيط لـلـسالم وا
الــذي يـــتــأمل فـــيه اإلنـــســان شـــرطه الــتـــاريــخي

والوجودي معا.
ÍuMÝ bOKIð

اسـتـذكـر بـعـدهـا مــراحل بـدايـات االحـتـفـال بـيـوم
ي الــذي بــدأ عــام 1962م وكــيف ــســرح الــعـــا ا
ولدت الـفكرة التي باتت  تـقليدا سنـوياَ يتمثل في
سرحية البارزة في أن تكتب إحدى الشخصيات ا
ـسـرح  الـدولـيـة التـي تتـرجم إلى الـعـالم رسـالـة ا
أكــثـر من ( (20لــغـة وتــعـمّم إلى جــمـيـع مـسـارح
ـقـامـة في الـعـالم حــيث تُـقـرأ خالل االحـتـفـاالت ا
ـــنـــشـــر فـي وســـائل اإلعالم ــــنـــاســـبـــة وتُ هـــذه ا
ــسـارح قـد ـرئــيـة بـعــد ان تـكـون ا ــسـمـوعــة وا ا
فتـحت ابوابهـا في السابع والـعشرين من آذار من
كل عام في الـكـثيـر من الدول السـتـقبـال اجلمـهور
من دون تـذاكر وتعقد ندوات وورش عمل وتنظم
ـسـرح ومــحـبـيـهم لـقـاءات مـبــاشـرة بـ فـنــاني ا
وأصـدقـائـهم من األوساط الـثـقـافيـة واالجـتمـاعـية
ـسرح لـهذا العـام تالها االعالمي األخرى.رسـالة ا
جـاسم طالل والــتي كــتـبــهـا  اخملــرج الـبــولـنـدي
(كــريـســتـوف ورلــيــكـوفــسـكي) وتــرجــمـتــهـا إلى
صرية نـهاد صليحة سـرحية ا العربـية الناقدة ا

نقتطف منها ما يلي .. 
سرح (إن العـثور علـى األساتذة احلـقيقـي لـفن ا
أمر سـهل للغاية بـشرط أن نبحث عـنهم بعيدا عن
سرح كآلة الستنساخ خشبته فهم غير معني با

ــهــرجــانـــات الــتي اقــمــنـــاهــا في مــديــنــة من ا
ـوتــنـبـيـرغ الـسـويـديـة فـعـالـيـات ايـام الـثـقـافـة كَ
الــعــراقـيــة الــتي اقــيـمت عــلى مــدى ثالثــة ايـام
ولـلــفــتـرة 23/9/2012 – 21م والـتي نــظـمــهـا
رأة العراقية البـيت الثقافي العراقي وجمـعية ا
ومنـظـمة األنـصـار بالـتـعاون مع مـؤسـسة الـ (آ
ــركـز الـثـقـافي بي إف) الـســويـديـة وبـدعم من ا
العـراقي في السويـد تضـمنت فـعاليـات ثقـافية
وفـنـيـة ولـقـاءات حواريـة مع عـروض مـسـرحـية
ـشـاركـة فـنـانـ عـراقـيـ كـبار وسـيـنـمائـيـة 
منـهم مكي البدري ومقداد عبد الرضا وحمودي
ــســرحــيـة احلــارثي وفــرقــة يــنـابــيع الــعــراق ا
وغيـرهم وبحضور كـبير من قبل ابـناء اجلالية
ديـنة .. الـيوم األول كان قـيمـة في ا العـراقيـة ا
يوماَ لـلسيـنما الـعراقيـة فكانت الـبداية مع فلم
(كاسـيت) لـلـمـخـرج مالك عـبـد عـلي ومن ثم (ال
زمن) لـلـفــنـان سـامـر مــقـداد عـبــد الـرضـا وفـلم
(اجلـــانب اآلخـــر) من اخـــراج بــاقـــر الـــربـــيــعي
واخيـراَ فلم (خـارج الـزمن) للـمـخرج حـيدر عـبد
سـرح بعدهـا الفنان الغـني اجلبوري لـيرتقي ا
الـكـبـيـر مقـداد عـبـد الـرضـا مـتـحدثـاَ عن األفالم
الـــتي  عـــرضـــهـــا لـــلـــمـــخـــرجـــ الـــشـــبــاب
والـصــعـوبــات الـتي واجــهـتــهم واألفـكــار الـتي
طــــرحــــوهــــا في أفـالمــــهم وعـن تــــاريخ الــــفن
الــســيــنــمــائي في الــعــراق ونــشــاته وجتــربــته
ميزة التي قدمها الشخـصية واعماله الكثيـرة ا
خالل عــقـود مـن الـزمـن مـنــهــا (الــذئب وعــيـون
ـدينـة) و(الـنـخـلة ـديـنـة) و(النـسـر وعـيـون ا ا
واجليـران) وغيـرهـا من األعمـال الرصـينـة التي
شـاهد الـعراقي. فـي اليوم انطـبعت في ذاكـرة ا
الثـاني وعـلى مـسرح (كـولـتور هـيـوست) قدمت
فرقـة ينابيـع العراق مسـرحية (عـند احلافة) من
تألـيف واخراج سالم الصـكر وتمـثيل الفـنانت

ـبـدعـت نـضـال عـبـد الكـر وسـومـة سامي ¡ ا
سـتوحـاة من مـسرحـية (الـكـراسي) ليـوج وا
يونـسكو. في اليـوم الثالث واألخيـر وعلى قاعة
الـبـيـت الـثـقــافي الــعـراقي كــان اجلـمـهــور عـلى
مــوعـد مع الــفـنــان الـعــراقي الـشــهـيــر حـمـودي
ـقـيم فـي هـولـنـدا كـالجئ انـسـاني احلــارثي وا
ـتع سـرد فـيه الـفـنـان بـقدرة في لـقـاء حـواري 
كـبـيرة وبـذاكـرة جـميـلـة مـستـرسالَ عن طـفـولته
وبــدايـــات مــشــواره مـع الــفن ودخــولـه مــعــهــد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة في بـغـداد قـسم الـتـحت ومن
بــعــدهـــا قــسم الـــتــمــثــيـل واالخــراج ودراســته
ـمتـعة ـية في فـرنسـا واعمـاله الـفنـية ا األكاد
الــتي طــبع مـن خاللــهــا الــبــسـمــة عــلـى شــفـاه
الــعـراقـيــ حـيث عــرفه اجلـمـهــور بـشـخــصـيـة
(عـبــوسي) الـشـهـيـرة فـي مـسـلـسل حتت مـوس
احلالق وأدوار كـوميدية اخرى حـققت له شهرة
كبـيـرة في العـراق بـاإلضـافة الى مـشـاركته في
ـســلـسالت ــسـرحـيــة وا الـعـديــد من االعــمـال ا
والـتـمـثـيـلـيـات وأهـمـهـا: حـيـاة الـعـظـمـاء ومع
اخلـالــدين وكـاريــكـاتـيــر وإلى من يــهـمه االمـر
وغــيـــرهـــا وشـــارك في أكـــثــر من ( (500عـــمل
اذاعي وتلـفزيـوني واخرج الـكثـير من الـبرامج
التلـفزيونـية مـنها الـعلم للـجميع لألسـتاذ كامل
الـدبــاغ والـريـاضـة فـي اسـبـوع لألســتـاذ مـؤيـد
البـدري.في يوم اخلميس السابع والعشرين من
ـسرح ـناسـبـة يـوم ا شـهـر اذار عام 2014م و
ي اقــيــمت عــلـى قــاعــة الــبــيت الــثــقــافي الــعــا
ـرأة الـعــراقـيـة مـحـاضـرة الـعـراقي وجـمــعـيـة ا
سـيـاسـيـة فـنـيـة قــيّـمـة الـقـاهـا االسـتـاذ اخملـرج
سـرحي لـطـيف صـالح والـسـيـدة مي ابـراهيم ا
ـسرح هـتـمـ بالـفن وا حـضـرهـا جمـهـور من ا
الـعـراقي اسـتـذكــر فـيـهـا احملـاضـران مـحـطـات
ــسـيـرة الــفـنــيـة لـفــنـانــة الـشـعب مـشــرقـة من ا
الـعــراقي ودورهـا الــكـبــيـر في اجملــالـ الــفـني

والـوطـني كمـمـثـلة مـسـرحـية قـديـرة وكـمنـاضـلة
وطـنـية مـلتـزمـة بفـنهـا وفـكرهـا الـتقـدمي التزال
ذكــراهــا المــعـــة ومــضــيــئــة فـي ذاكــرة الــشــعب
والنـاس واالحبة  ألنهـا تبنت قـضاياهم ودافعت

عنهم ومثلت معاناتهم.
في بــدايــة احملــاضـرة وبــصــوتـه الـذي أرهــقــته
ســـنــوات الـــغــربـــة رحب االســتـــاذ صــالح زوج
ـعاني التي الفـنانة زيـنب باحلضـور مسـتذكراَ ا
ي وذكرى ـسرح الـعـا يـتـركـها االحـتـفال بـيـوم ا
رحــيل الــفــنـانــة زيــنب قــبل ســتــة عــشــر عــامـاَ
وبـدايـات عــمـلـهــا الـفــني الـذي بـدأ فـي الـنـصف
ـاضي عـنـدمـا الـثـاني من خـمـسـيــنـيـات الـقـرن ا
مــثـــلت في فـــيــلم (ســعـــيــد افــنـــدي) ومن ثم في
مـسـرحــيـة (اني امك يـا شــاكـر) لـلــفـنـان يـوسف
الـعـاني والــتي من خاللــهـمـا عــرفـهـا اجلــمـهـور
العـراقي ونـالت الـشهـرة الـكبـيـرة وكـيف ارتبط
اسمهـا كفنانة بتاريخ احلركة الوطنية العراقية
وعن كيـفية اعـتقالـها مرات عـدة بسبب مـواقفها
الــوطــنـيــة وخــروج اجلــمــاهـيــر في تــظــاهـرات
لـكي بـعد كل لـلـدفاع عن حـقـوقهـا ضـد النـظـام ا
ـسرحيـة (أني امك يا شاكر) عرض كـانت تقدمه 
التي كـان يحـضرهـا كبـار قادة احلـركة الـوطنـية
التـقدمية آنذاك  كسالم عـادل ومحمد حس ابو

العيس وغيرهم.
WOŠd  lÞUI

بعـد حديث االسـتاذ صالح   عـرض مقاطع من
مسـرحية صور شعبـية من تمثيـل الفنانة زينب
ـونـتـاج الـفـلم وعـرضه  مـشـكـوراَ الـعـضو قـام 
الــنـــاشط في الـــبــيـت الــثـــقــافي حـــقي آدم (أبــو
شـيـركـو) اسـتـمـتع به احلـاضـرين لـتـتـحدث من
بعـده الـسيـدة مي ابـراهـيم التـي الزمت الفـقـيدة
زينب في سـنوات عدة من حياتها وبدأت كالمها

بتساؤالت قائلة ..
سرح? من منا لم يتأثر با

من مــنـا لم يــعـشق الـوطـن او يـحب ويــغـني (يـا
عشكنه)?

من مـــنـــا ال يـــعـــرف لـــوعـــة امـــهـــات الـــشـــهــداء
عـتقـل ولم يفـتخـر بصـرخة ام عـراقية وهي وا

تقول (انه امك يا شاكر)?
من مــنـا لم تــمــشي به قــدمـيه بــ االشــجـار في
الـطــبـيــعـة وتــمــنى ان يـركـب بـهــدوء (قـارب في
تروكة غابة)? وهـو يفكر ببـيته وبتلك الفـسحة ا
قربه والتي تسمى بـ (اخلرابة)? من منا لم يبكي

وت والعذراء)?  (ا
وهو يـفق عند باب يعتـقد انه (حيث اجلنة تفتحُ

ابوابها)?
ومن منـا لم يُناجي نفـسه وهو يقول (انـا ضمير

تكلم)? ا
ومن مـنـا لم يـتـمـنى قـدوم الـصـيف لـيـرى (تـموز

يقرع الناقوس)?
لتقـرأ مقتطـفات من حياة الـفنانة الـكبيرة وكيف
رافـقت نـشـاطـاتـهـا الـفـنـيـة ومـحـبـة الـنـاس لـها
ومـوقـعهـا االجـتمـاعي الكـبـير بـ ابـناء الـشعب
ومن ثم بــ ابـنـاء اجلـالـيـات الـعـراقـيـة في دول
نـافي التي عاشت فيها وعن اعـتزازهم الكبير ا
بـــالـــدور الـــذي قـــامت بـه في اجملـــالـــ الـــفـــني
والوطني كـقامة فنية كبيرة ومناضلة صلبة ضد
الــدكـتــاتـوريــة ارتــبط اسـمــهـا بــهــمـوم الــشـعب
وكرست فـنها في خدمة هذا الشعب فكانت بحق

فنانة الشعب.
ــســرحي والــفــنــانــة زيــنب من عــمــالــقــة الــفن ا
والــســـيــنــمـــائي الــعـــراقي ولــدت عــام 1934م
مـناضـلـة مثـقفـة وشـخصـية وطـنـية فـذة مؤمـنة
ـلـتـزم بـقـضـايـا شـعبـه ووطنه بـرسـالـة الفـنـان ا
وقضـايا اإلنسـانيـة جمعـاء اوقفت حـياتهـا منذ
صبـاهـا وحتى رحـيـلـها في الـثـالث عـشر من اب
عــام 1998م خلــدمــة قــضــيــة  الــوطن ومن أجل

ـة للـشـعب فتـألقت ـقراطـيـة واحليـاة الكـر الـد
ـــســــرح وفي احلــــيـــاة في اداء ادوارهــــا عــــلى ا
وابدعت بـشكل مؤثر وفعال حـيث التحقت بفرقة
مسـرح الفن احلديث وقـدمت اعماال رصـينة مـنها
(اني امك يــا شـاكـر) عـلى قـاعـة الـشـعب ورائـعـة
غائب طـعـمـة فرمـان (الـنخـلـة واجلـيران) و(اهال
بـاحلـيـاة) و(رســالـة مـفـقـودة) و(اخلـال فـانـيـا)
و(فـوانـيس) و(اخلـان) و( دون جـوان) و(صورة
جديـدة) و(تموز يـقرع النـاقوس) و(البـستوكة)
ـتكـلم) و(الـشريـعة) و(اخلرابـة) و(انا ضـمـير ا
و(نــفــوس) و(بــغــداد االزل) و(وبـيـت لــبــرنـاردا

بدعة. البا) وغيرها الكثير من االعمال ا
في السـينما كان لـها دور ريادي منذ خـمسينيات
ـاضي إذ شـاركت بـعـدة ادوار مـهـمـة في الـقــرن ا
افالم (سعـيد افنـدي) من اخراج كامـيران حسني
و (ابو هـيـلـة) و(احلـارس) الـذي اخـرجه الـفـنان
الكـبير خـليل شـوقي والذي نـال جائزة مـهرجان
قــرطـاج الــذهـبــيـة وكــتــبت الـعــديـد من االعــمـال
الــدرامـيـة لـإلذاعـة والـتــلـفــزيـون مـنــهـا (لــيـطـة)
و(الــــريح واحلب) و(حتــــقـــيـق مع ام حـــمــــيـــد)

و(بائعة االحذية) وغيرها.
اضـطـرت الـفـقـيدة زيـنب الى مـغـادرة الـعـراق إثر
احلـمــلـة الـفـاشــيـة الـتي شــنـهـا الـبــعـثـيـون ضـد
ناهض للحكم الدكتاتوري الفاشي الوطـني ا
ـنـافي فـقـضت فــتـرات طـويـلــة من حـيـاتـهــا في ا
طـاف في السويد كالـيمن وسوريا لـيستقـر بها ا
وحتـديـدا في مـديـنـة كـوَتــنـبـيـرغ حـتى رحـيـلـهـا
حـيث ســاهـمـت في تـشــكـيـل فـرق فــنـيــة في هـذه
البـلدان منها فـرقة الصداقـة في عدن وفرقة بابل
في سوريـا وفـرقـة سومـر في الـسـويـد مع شريك
حـيــاتـهــا اخملـرج لــطــيف صـالـح وقـدمت اعــمـاال
ـهجر رصيـنة مع الكـثيـر من مبدعـي العراق في ا
ــوتى) و(الــقـســمـة مـنــهـا (احلــصــار) و(ثـورة ا
ـمـلـوك ــمـلـكـة الــسـوداء) و(راس ا واحلـلم) و(ا
جـابــر) و(االم) و(سـالــفــة ام مـطــشــر) وغـيــرهـا

الكثير الكثير من االعمال الدرامية الرائعة.
رحـلت الـفنـانـة الكـبيـرة زيـنب واسمـهـا احلقـيقي
فخـرية عـبد الـكر في الـثالث عـشر من شـهر اب
ـرض عـضـال الم 1998م بـعـد مـعـانـاة طـويـلـة 
بـــهــا  بــعــيــدة عن وطــنـــهــا الــعــراق في مــديــنــة
كَوتنبيرغ السويدية وشيعت الى مثواها االخير
من قـبل زوجـهـا واصـدقـائـهـا والـكـثـيـر من ابـنـاء

دينة. قيمة في ا اجلالية العراقية  ا
في  11نـيسان من العام 2014م كـان هناك عرض
سـرحية (اخلادمات) للـكاتب والروائي الفرنسي
الشـهيـر جان جيـنيه ومن تـعريق وإخـراج حيدر
أبـو حـيدر وتـمـثيل بـورسـعيـد هـادي قدمـته فـرقة
ـسرحـيـة والـقـادمة من أنـانـا العـراقـيـة لـلفـنـون ا
ارك عـلى مسرح    Backa Kulturhusفي الـدا

مدينة كَوتنبيرغ السويدية.
في الـسـابـع من شـهــر مـايس عـام 2014م ارحتل
الى مـثـواه األخـيـر الـفـنـان الـعـراقي الـقـدير مـكي
البـدري في مديـنة كَـوتنـبيـرغ السـويدية عـن عمر
نــاهـز الـ ( (89عــامــاً بــعــد مــعــانــاة طــويــلــة مع
ع ـرض ويــعــد الـفــنـان (الــبــدري) واحـداَ من ا ا
جنــوم الــفن الـــعــراقي ورائـــداَ من رواد احلــركــة
سرح والسينما في الفنية على صعيد الدراما وا
الـعـراق كـنا قـد حـضـرنـا مراسـيم تـشـيـعه ودفنه

و) السويدية.   في مقبرة مدينة (ما
في  24تـشرين االول من الـعام 2014م كـان هناك
ـسرحية (من يقرر على أنكَريد) من تمثيل عرض 
سرحية العراقية فرات على مسرح (بلو الفنانة ا
ستيليت) في ضاحية أنكَريد في مدينة كَوتنبيرغ
السـويديـة حـضرنـا العـرض مع عدد من أعـضاء
رأة العراقية.  البيت الثقافي العراقي وجمعية ا
رأة على قـاعة البيت الثـقافي العراقي وجـمعية ا
ـصادف 27 العـراقـية وفـي مسـاء يـوم اجلـمعـة ا
ـــســـرحـــيــة اذار من الـــعــام 2015م  عـــرض ا
الــشــعـبــيـة (نــفـوس) مـن اعـداد وإخــراج الـفــنـان
ـقـتـبـسـة عن مـسـرحـية الـراحل قـاسم مـحـمـد وا
(الـبـرجـوازي) لـلـكـاتب الـروسي الـكـبـيـر مـكـسـيم
ــسـرح الــفــني غـوركـي وهي من أعــمــال فــرقــة ا
احلـديث الـتي عـرضت عام 1971م مـثلـهـا نخـبة
من الــفــنــانــ الـعــراقــيــ هم: يــوسف الــعـاني
وسامي عـبد اجلـمـيد وجـعفـر الـسعـدي وزينب
ونـاهـدة الـرمـاح وانـوار عبـد الـوهـاب وسـمـيره
الـورد وروميـو يـوسف ولطـيف صـالح وسامي

الــتــقـالــيــد أو إعـادة إنــتــاج الـقــوالب أو الــصـيغ
ـبــتــذلــة بـل يـبــحــثــون عن مــنــابــعه اجلــامــدة ا
النـابضة وتـياراته احلـية الـتي غالبـا ما تـتجاوز
قـاعـات التـمـثيل .. نـحن نـستـنـسخ صوراً لـلـعالم
بـــدال من إبــداع عـــوالم تـــرتــكـــز عــلـى اجلــدل مع
ــتــفــرجــ أو تــســتــنــد إلــيه كــمــا تــركّــز عــلى ا
االنـفعاالت الـتي تمـوج حتت السطح واحلق أنه
ـسرح فـي قدرتـه علـى الكـشف ال شيء يـضـاهى ا

عن العواطف اخلفية).
ـسـرح الفـنـان اخملـرج الـعراقي ارتقى من بـعـده ا
الــقــديــر لـطــيف صــالح وبــصــوته الــذي أرهــقـته
سـنـوات الغـربـة قدم كـلـمة مـقـتضـبـة مرحـبـا هو
االخر باحلضور الكر داعيا اجلميع لالستمتاع
سـرحيـة العـراقية الـشعـبيـة (نفوس) شـاهدة ا
ــســرح الـفــني احلــديث الــتي مـن أعـمــال فــرقــة ا
ـقــتـبـسـة عـن مـسـرحـيـة عـرضت عـام 1971م وا
(الـبـرجـوازي) لـلـكـاتب الـروسي الـكـبـيـر مـكـسـيم
غـوركي وهي من اعـداد واخراج  الـفـنـان الراحل
قــاسم مـحــمـد ومن تـمــثـيل نـخــبـة من الــفـنـانـ

. العراقي
ــصـادف الــثـالث من مــايس عـام في يــوم االحـد ا
2015م وعــلى قــاعــة الــبــيت الــثــقــافي الــعــراقي
ـرأة العـراقيـة اقامت عـائلـة فقـيد الفن وجمـعية ا
الـعـراقي الـفـنـان الـكـبـيـر الـراحل (خـلـيل شـوقي)
مـجـلس عـزاء عـلى روحـه حضـره جـمـع كبـيـر من
ـقــيــمـة في مــديــنـة ابـنــاء اجلــالـيــة الــعـراقــيــة ا
ـوتـنبـيـرغ السـويديـة تـتقـدمـهم عائـلـته واقاربه كَ
نـيـة في الـعـاشر من وأصدقـائه بـعـد أن وافـته ا
نـيسـان عام 2015م في مـدينـة الهاي الـهـولنـدية
عن عـمـر نـاهـز احلـاديـة والـتـسـعـ عـامـاَ تـاركا
ارثــا ثـقــافــيــا وفـنــيــاَ كــبـيــراَ في مــجــال االذاعـة
ـسرح والسـينما.عـلى مدى يوم والتـلفزيون وا
مـتـتـالـ في الـثــامن والـتـاسع من شـهـر نـيـسـان
2016م  عــرض مـــســرحــيــة (عـــنــدمــا تــهــوي
الئـــكــة) من اخــراج الــفـــنــانــة (رونــاك شــوقي) ا
مثل العراقي عرضت على وتمـثيل نخبة من ا
مـسرح  Backa Kulturhusحـضرنـا العرض مع
عدد من أعـضاء البيت الـثقافي العـراقي وجمعية
ـرأة الـعـراقـيـة.بــعـد أن فـقـدت االوسـاط الـفـنـيـة ا
العراقـية والعربية جنـمها الكبيـر الفنان العراقي
القـدير يوسف العاني الذي وافاه األجل احملتوم
في الــعـــاشــر من تــشــرين األول عــام 2016م في
أحدى مـستشفـيات العاصـمة األردنية عـمان بعد
ـرض واكراما صراع مـرير ومعـاناة طـويلة مع ا
لــلـفـقــيـد الــراحل اقـام الــبـيت الــثـقـافـي الـعـراقي
ـرأة الــعـراقـيـة في مـديــنـة كَـونـبـيـرغ وجــمـعـيـة ا
الـســويــديــة أمــســيـة اســتــذكــار حلــيــاة الـعــاني
ومسـيرته الفنيـة الزاخرة كأحد ابـرز عمالقة الفن
ـــســرح الــعـــراقـي وأحــد رواده عـــلى صـــعـــيـــد ا
والـسـينـمـا والـتلـفـزيون أحـيـاهـا الفـنـان اخملرج
لطـيف صالح عـلى قـاعة الـبيت واجلـمعـية مـساء
يــوم الــســبت اخلــامـس عــشــر من تــشــرين األول
2016م حـضـرهـا جـمع كـبـيـر من ابـنـاء اجلـالـية
ـتـتبـعـ لـلمـسـرح الـعراقي وفن الـعـراقيـة ومن ا
الـفـقيـد.  قـدم الـبـيت الـثـقافي الـعـراقي وجـمـعـية
ABF ) ) ــرأة الـــعــراقــيــة وبـــالــتــعــاون مع الـ ا
سـرحية التراجيدية الـكوميدية (حمام بغدادي) ا
للـمخرج العراقي جـواد األسدي وتمثـيل الفنان
حيـدر ابو حـيدر وعـبود احلـركَاني عـرضت على
مــــســــرح   Backa Kulturhusفـي مـــــنــــطـــــقــــة
(هـيـســنـكن) حـيث رفــعت الـسـتــارة  في الـسـاعـة
الــســابـعــة من مــســاء يـومي  26و  27من شــهـر
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شـهد يبـرز العـمل حالـة التـناقض الـتي اعتـرت ا
الـــعـــراقـي بـــعـــد االحــــتالل األمـــيــــركي من خالل
سـافرين من العـاصمة شقـيق سـائق يـنقالن ا
يـــســتـــعـــرضــان األردنــيـــة عـــمـــان إلى بـــغــداد  ,
نزاعـاتهـما االخـويـة وحال الـوطن في ظل النـظام
الـســابق واالحــتالل احلـالي  ,حـيـث مـجــيـد االخ
ــتـعـاون ـوذج لــلـرجل االنــتـهـازي ا األكـبـر هــو 
حـتى مع الـشـيـطـان من اجل ــسب رزقه عـمل مع
النـظام السابق ويـعمل االن مع األمريكـي فيما
شقـيقه االصغر حميـد هو رجل مسحوق جراء ما
وقع علـيه من قهـر وظلم ابـان احلقـبتـ السـابقة
واحلالـية لـكنه ال يـستـطـيع الفـكاك من الـعمل مع

اخيه رغم انه ال يكسب منه شيئا.

في الـرابع والـعـشـرين من تـشـرين الـثـاني 2019م
رأة غصت قـاعة البيت الثقافي العراقي وجمعية ا
العراقـية في مديـنة كوتنـبيرغ الـسويدية بـجمهور
تابعة مسرحية دينة  كبيـر من ابناء اجلالية في ا
سرحية (القناص) من أعمال فرقة ينابيع العراق ا
من تـــألــيف عــلي رمـــثــان وإخــراج سالم الــصــكــر
وأنــاره صالح الـــصــَكـــر تــنـــاولت مــآثـــر شــبــاب
االنتـفاضة التـشرينـية األبطـال في ساحة الـتحرير
ـدن الــعـراقـيـة األخـرى وسـاحـات االعــتـصـام في ا
الحـم الـبـطـولـيـة مـضـح وهم يـسـطـرون اروع ا
بـحـيـاتـهم مـن اجل وطن يـتـسع لـلـجـمـيع خـال من
احملــاصــصــة والــطــائــفـيــة ومـن اجل حــيــاة حـرة
ـة حـيث أدت الــفـنـانــة الـقـديـرة نــضـال عـبـد كـر
الكـر دور أم شهيد شاب من شهداء تشرين ذهب
ضـحـيــة بـطش الـقــنـاصــ واأليـاد اخلـفــيـة الـتي
حتـاول خــنق االنــتـفــاضــة من خالل تــسـاؤالتــهـا
لـلـقـنـاص الـذي سرق حـيـاة ولـدهـا بـأطالقه غادرة
اتته من حـيث ال يـدري ليـسرق بـهـا حيـاته وربيع
عــمـره في مــشــهـد حــزين ومـؤثــر انـهــمـرت عــنـده
الدمـوع بحرارة من عينيـها وعيون احلاضرين من

اجلمهور.
ــســـرحــيــة هـي احــدى الــفــرق وفـــرقــة يــنـــابــيع ا
هـجر األوروبي تـألقـة في ا سـرحيـة العـراقيـة ا ا
تعـمل بأبـداع متـواصل في ظل االغتـراب تأسست
ـســرحــيـ عــام 2007م من قــبل مـجــمــوعــة من ا
ارك وهولـندا منهم العـراقي في الـسويد والـدا
الفـنان صالح الصَكر وسالم الصَكر ونضال عبد
الكـر وحيدر ابـو حيـدر وغيرهم من الـذين لديهم
سـرح العـراقي وتـمت اجازتـها من بصـمـات في ا
لكة السويد عام 2012م اجلهـات احلكومية في 
ـسرحـية حيث قـدمت الفـرقة الـعـديد من األعـمال ا
ـدن العـراقيـة والعـربيـة واألوربية في العـديد من ا
منـها: مسرحـية (البرقـية) أخراج حيـدر ابو حيدر
و(الـــضــــوء) من اخـــراج سـالم الـــصـــكـــر و(حتت
جداريـة فـائق حسن) اخـراج سالم الصـكر و(هـلو
مارينز) اخراج حيدر ابو حيدر و(العارف) اخراج
لكـة الكرستـال) و(عند احلافة) سالم الصـكر و(
إخراج سالم الـصكر و(الشهـيدة أم ذكرى) للكاتب
ركب) اشتي واخـراج سالم الصـكر ومسرحـية (ا
اخـراج سالم الــصـكـر.في مـوكب جـنـائـزي مـهـيب
شـيع جـمع كـبيـر من ابـنـاء اجلالـيـة الـعراقـيـة بكل
ـقيـمة في مـدينـة كوتـنبـيرغ الـسويـدية تالويـنهـا ا
ظهـر يوم اخلـميس الثـالث عشـر من كانـون الثاني
سـرحي 2022م جـثـمـان الـفـقـيـد الـراحل الـفـنـان ا
ـعـروفة الـكبـيـر والشـخـصيـة الـوطنـيـة العـراقـية ا
األستـاذ لطيف صالح الى مثـواه األخير في مقبرة
كفـيبـيري حـيث ووري الثـرى وقد توشـح اجلميع
ـاَ عـلى فراق بـالـسواد وقـلـوبهم تـعـتصـر حـزناَ وأ
رفيـقهم وصـديقـهم الـغالي الـذي غادر احلـياة بـعد
أن تـوقف قــلـبه الـنـابض بــعـشق الـوطن (الـعـراق)

فـعم باآلمـال حلريـته ولسـعادة شـعبه تـقدم وا
اجلـمــوع عـائــلـة الــفــقـيــد الى جــانب وفـود من
ـدني واالنديـة واجلمـعيات منـظمـات اجملتمع ا
العـراقية الـعاملـة في السـاحة السـويدية مـنها
وفد كـبير من الـبيت الـثقافي الـعراقي وجمـعية
رأة الـعراقية في مـدينة َكوتـنبيرغ الـسويدية. ا
ـراسم كلـمات أشادت بـالفـقيد  وقد الـقيت في ا
ودوره الـوطــني والـســيـاسي والـقــافي والـفـني
ية منها على السـاحة العراقيـة والعربية والعـا
كـلــمـة عــائــلـة الــفـقــيــد الـتي عــبــروا فـيــهـا عن
مشـاعرهم الـصادقة عـن هذه اخلسـارة الكـبيرة
التي مـنيت بـهـا اجلالـية الـعـراقيـة في السـويد
لشـخصية جماهيرية مـرموقة لعبت دورَا كبيرَا
سـرحي والعمل الـسياسي في النـشاط الفـني ا
دني لـسنوات طويلة كان ومنـظمات اجملتمع ا
لـــهــا تـــأثــيـــرهــا عـــلى أوســاط اجلـــالــيـــة بــكل
تنـوعاتها كـانسان وطـني مثابـر لم يهادن على
ثوابت وطـنية حزبه الـذي انتمى إليه مـتميزاً
بالـصدق والـنـزاهة واألمـانة مـتـسمـاَ بالـوفاء
واإلخالص والـعطـاء الالمـحدود وبـالـتواضع

ونكران ذات قل نظيره. 
   w³¼– dBŽ

ولـلــحـديث قــلـيـالَ عن الـفــنـان الــراحل لــطـيف
صالـح الذي رحل بعد توقف قـلبه النابض في
الـسـابـع من كـانــون الـثـاني 2022م أثــر أزمـة
قــلـبـيــة مـفـاجــئـة فـهــو مـسـرحي مـن الـعـصـر
الذهـبي الذي كان فيه للمسرح العراقي طابعه
ـتمـيـز تشـتت بـ محـطـات كثـيرة اإلبداعي ا
ــسـرح مــوزعــاَ فــيــهــا أعـمــالـه بــ خــشــبــة ا
ــنـافي واإلذاعـة والــتـلــفـزيــون في الـداخل وا
ومسـارحـهـا في اخلـارج امـتـزج خاللـهـا الفن
بـاأللم والــذكـريـات وفـراق األحــبـة.من مـوالـيـد
ــيـة الـبــصــرة عـام  1943م تـخــرج من اكـاد
ـسـرحيـة عام الـفـنون اجلـمـيلـة قسم الـفـنون ا
1970م فعـمل مـحـاضـرا في جامـعـة الـبـصرة
بــ عـامي 1971 – 1970م اخــرج خـاللـــهــا
ـسـرحيـة واإلذاعـية عـشـرات األعـمال الـفـنيـة ا
مـنـهـا: مسـرحـية (الـقـضـية رقم واحـد) لـعارف
عـلــوان و(غـرفــة الـطــالـبــات) كـمــا شـارك في
مسـرحية (العروسـة بهية) ومسـرحية (بنادق

في القنطرة)
ــفــتــاح) من تــألــيف الــفــنـان . ومــســرحــيـة (ا
يوسف الـعـاني ثم مـسرحـيـة (مواقف) لـفـرقة
ـســرح الـفـني احلــديث فـرع الـبــصـرة.والـتي ا
ـنـطـقـة فـازت بـاجلـائـزة االولى في مـهـرجـان ا
اجلــنـوبــيـة لــلـمــســرح وعـلى اثــرهـا وبــسـبب
ـهــرجـان اصـدرت الـكـلــمـة الــتي الــقـاهـا فـي ا

السلطات األمنية امراَ بإلقاء القبض عليه. 
{ تــــــكـــــــمــــــلـــــــة احلــــــلــــــقـــــــة في مـــــــوقع

(الزمان)االلكتروني

عبدالهادي الواسطي في كواليس عمل فني

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 7225 Saturday 19/3/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7225 السبت 15 من شعبان 1443 هـ 19 من آذار (مارس) 2022م

صـدر عن دار الـفرات لـلـطـبـاعـة والـنشـر والـتـوزيع كـتـاب ( حتـقـيقـاتي ) -  قـضـايـا وحـلـول مـقتـرحـة لـلـكـاتب  أمـير
البركاوي 

ـشـاكل اجـتـمـاعـية وتـألف الـكـتـاب من تـسـعـة فـصـول كل فـصل تـخصص الـكـتاب هـو حتـقـيـقـات مـيـدانـية  لـلـكـاتب 
رأة وفي الثالث التربية والتعليم وفي جموعة من القضايا ففي الفصل االول  ناقش قضايا اجملتـمع وفي الثاني الطفل وا

شاكل التي تواجه اجلانب الصحي. الرابع ناقش ا
في ح نـاقش الـفصل اخلـامس قـطاع الـزراعـة في العـراق و الـسادس كـشف عن مـا تعـانـيه الصـنـاعة احملـلـية مع اقـتراح

احللول.
وفي السابع تطرق الى اهم مشاكل االقتصاد من خالل اللقاء باخملتص بالشأن االقتصادي.

و الثامن اخملالفات البيئة وسبل احلفاظ على بيئة آمنة
عنية لرعاية االبداع. أما الفصل االخير فسلط الضوء على اهم ما يعانيه الفن وقدم جملة من التوصيات للجهات ا

رسالة بغداد
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قـدّمت ضـمن قـصيـدة الـنثـر  ووضعـهـا على
كن أن مـنـصّـة الـتـشـريح  وقـطع بـأنّـهـا ال 
ـكن أن تكون ـثّلًـا نوعـيًّا لـها  وال  تـكون 
قـيـاس الـنـقـدي الـفـنّي قـصـائـد نـثـر ضـمـن ا

لقصيدة النثر . 
( 4)

   أمّـا الفصل الـثالث وكان بـعنوان ( قراءات
أخـرى في الشّـعر ) فقـد ضمّ  قراءات لـثماني

. مجاميع شعريّة وقصيدت
 كـتـبت مـنـذ زمن بـعيـد نـسـبـيًّا انـحـصـر ب
ــؤلّف ســـنــتي (  2002ـــ  ? ( 2010مـــهّـــد ا
لـــبــعــضـــهــا بــكالم يـــتــنــاسب مـع عــنــاوين
اجملــمــوعــات الــشــعــريّــة الــرئــيـســة أو مع
الـعـنـاوين الفـرعـيّة الـدّاخـلـيّة  كـمـا ناقش
أمـورًا فنيّـة وجمالـيّة متـعدّدة مثل مالزمة
ًـا وحديـثًا  الـسـؤال للـشـعر الـعربيّ قـد
مــنــذ الـســؤال عن مـغــادرة الـشّــعـراء من
مــتـردّم ووصــولًـا إلـى سـؤال الــسـيّـاب :
طر ? ودالالت أتـعلم أيّ حـزن يبعث ا

الزمة . هذه ا
  وإشـــارته ـــ أيــضًــا ـــ إلى ظــاهــرتي
عنى وحتقيق مستوى من اسـتبدال ا
مــســتــويـات االنــزيــاح عـبــر زحــزحـة
ألوف داخل النصّ الشعري عنى ا ا
ـــتـــكـــرّرة في  وظـــاهـــرة الـالزمــة ا
ـمـتدة إلى الـقـصـيـدة الواحـدة أو ا
أكــثـر من قــصـيـدة عــنـد الـكالم عن
جتـربة الـشاعر مـنذر عـبداحلر في

ديوانه   ( قراب ) . 
ــــقـــالـــة عن ثـمّ خـــتم الــــفـــصل 
الــشــاعــر كــزار حــنــتــوش الـذي
حـمل مشـعل الصعـلكة الـشّعريّة
فـي الـــــعـــــراق  والـــــذي كـــــانت

قـصـائـده عن الـشاعـرة رسـميّـة مـحـيبس
زايـر (( أجـمل من قصـائـد الشـاعـر الفـرنسي
اراغون عن حبيبته ألزا )) كما يرى األمارة .

(1)
 يـرى الـناقـد تيـري أيـغلـ أنّه (( ال أهمـيّة
لــلــنـصــوص األدبــيّـة عــلى الــرّفـوف ألنّــهـا
عمليّات تتجسّد في فعّاليّات القراءة فقط 
وأنّ أهـميّة القـار بالنسبـة لألدب كأهميّة
ــؤلّف ))( مــقــدّمـة في الــنّــظـريّــة األدبــيّـة ا
ص ( 82مشيرًا إلى عموم القار والقراءة
 فـــــــكـــــــيف إذا كـــــــان الـــــــقــــــار مـن أهل
االخــــتـــصـــاص  ومن الــــذين نـــشـــأوا في
نـــوادي األدب ومــحــافــله كــالــشّــاعــر عــليّ
األمـارة  الّذي أحتفـنا بإصـداره اجلديد ((
حـ يـتكـلّم الـتراب قـراءات نـقديـة )) الّذي
طُـبع ضـمن سـلسـلـة الـبصـرة تـأريخ عريق
وثـقافة متجدّدة  برعايـة محافظة البصرة
فـي سنة  . 2021تـألّف الـكتـاب بـصفـحاته
ـؤلّف الـ (  ( 358مـن مـقـدّمـة أعـلن فـيـهـا ا
خــروج الــنــاقــد اخلــفي الّــذي يـســكــنه من
مـعطف الـشّعـر ومن موقـد العمـليّـة األدبيّة
إلـى مــيـدان الــنــقــد والــبــحث والــّدراسـة 
وخـمسـة فصـول غيـر متـساويـة في الطّول
ّ إعــدادهــا من مــقـاالت كــتــبـهــا األســتـاذ
األمـارة في سنوات سابقـة متباعدة ما ب

(  1999ـــ    . ( 2021
( 2 )

ـــؤلّف  في الـــفـــصل األوّل من    ابـــتـــدأ ا
الــكــتـاب  كالمـه عن جـيل الــثــمـانــيـنــيّـات

ـعـنـاه الـعـقـدي ال الـفـنّي ) في الـشـعـري ( 
الـعـراق  الّـذي دخـل بـدايـة عـقـده الـشّـعري
مـن بـوّابـة احلـرب وحتت غـبـارهـا ; احلرب
الــتي تــريـد من الــشّـاعــر أن يـكــون جـنــديًّـا
شــاعــرًا ال شـاعــرًا جــنـديًّــا . وحــ اجنـلى
الــغــبــار وتــوقّــفـت احلــرب كــان البــدّ لــهـذا
اجلــيل من الــتـعــويض  وكــان الـتــعـويض
ـتـمثّل بـقصـيـدة النـثر (( طـرحه مـشروعه ا
الـــقـــصـــيــدة اخملـــمّـــرة في الـــدّاخل صــورًا
ومــفـارقــات وانـزيــاحـات وأحــداثًـا وأزمــنـة
مـهمّشـة ))  فكان مـلتقى الشّـعر الثـمانيني
الّــذي أقـامه مـنـتـدى األدبــاء الـشّـبـاب سـنـة
ـثابـة منـعطف تـأريخيّ في الـشعر 1992 
ؤتـمر الـعـراقيّ احلديث  وكـانت خالصـة ا
أنّ قـصيدة الثـماني هي قصـيدة النثر بال

ؤلّف .  منازع كما يرى ا
   وبـعد مقدّمة قصـيرة عن مخلّفات احلرب
ـتـرسّبـة وآثـارها الـنـفـسيّـة  وتـفـاعالتهـا ا
الـسـلـبـيّـة في أعـمـاق الشـاعـر والـقـصـيدة 
ؤلّف على موضوعة الكتابة في زمن عرّج ا
الـالسـلـم وانـطــبــاقــهـا الــتــام عــلى جتـارب
شـعـريّة لـشريـحة مـهـمّة من شـعراء الـعراق
مـــا بــعــد احلــرب (( فــتـــشــظّت مــوضــوعــة
احلـــرب في الــنـــصــوص كــمــا تـــشــظّت في
الــنـفـوس ))  انـتـقل بـعــدهـا إلى الـتـنـقـيب
ـنجـز الـشعـري جليل الـقـرائي داخل تربـة ا

الـثمانيـنيّات  مكـتفيًا بـالنصوص الـشّعريّة
الــتي أظــهـرت مــرارة احلـرب بــإشـارتــهـا ((
الـواضـحـة الـصّـريـحـة الـطـافـية عـلى سـطح
الـنصّ بال مـواربة داللـيّـة أو ايحـاء بعـيد ))
واقــفًـا عــلى تــوالـداتــهـا الــدّاللـيّــة والـفــنـيّـة
وتــنــامــيــهــا الــتــراجــيــدي واالســتــرجــاعي

الفجائعي .  
( 3 )

ـؤلّف في الـفصل األوّل    وبـعـد أن انـتهى ا
إلـى نـتــيــجـة تــقــول أنّ عـام  1992هــو عـام
قـصـيـدة الـنثـر في الـعـراق بامـتـيـاز  توقّف
فـي الفـصل الـثاني  وهـو أقـصر الـفـصول 
عـند مـلتـقى قصـيدة النـثر الـثالث الّـذي عقد
فـي الـبـصـرة في ســبـتـمـبـر  ? 2017وشـهـد
إقــامــة خـمس جــلــسـات شــعــريّـة ألكــثـر من
ثـمـانـ شـاعـرًا  وأصـدر حـكـمًـا نـقـديًّـا قرّر
فــيه : (( من أكــثـر من  70شــاعــرًا وشــاعـرة
ئة لتقى كـان هناك نسبة  30بـا قـرأوا في ا
ئة نـصوص جتمع ب قـصائـد نثر و 40بـا
ــفـتـوح قــصـيــدة الـنــثـر والــسّـرد والــنّصّ ا

ئة خواطر فقط . واخلواطر و 30با
ــشـهــد نـعــرف أنّ قـصــيـدة الــنـثـر  وبــهـذا ا
احلـقيقيّة جلـبت معها غبارًا كثـيرًا كما قلنا
ســابـقًــا أي فـوضى نــصـيّــة ارتـدت جــلـبـاب

قصيدة النثر)). 
   وبـعد إعالن األسـتاذ األمارة انـحيازه إلى
قـصيدة النثر احلقّة بوصفها ( ماسة لغويّة
) حـسب تـعبيـره  وبعـد إشارته إلـى سمات
ـهــادات الـتي صــاحـبت هــذه الـقــصـيــدة وا
والدتـهـا ونشـأتـها أواسط الـثمـانـينـيّات من
ــاضي  ومــقـوّمــاتــهــا الـتـي يـجب الــقــرن ا
ـنـعـوا مــراعـاتـهــا من قـبل الــشـعـراء لـكـي 
قـصائـدهم من التـرهل والفـضفضـة اللـغويّة
والـتـسـطـيح والسـقـوط في فخّ الـنثـر بـعـيدًا
عـن الـشّـعــر  وأهـمّــهـا الـوحــدة الـعــضـويّـة
ـاذج من الـقـصـائد والـكـثـافـة ; أورد ثالثة 

( 5 )
   وفـي الــفـــصل الـــرّابع  الـــذي ُجــعـــلت له
حــصّـة األسـد من عـدد صـفـحـات الـكـتـاب إذ

110 شـــــــــــــــــــــــغــل 
ؤلّف ب القد صـفحات منه  جـمع ا

ـــعـــاصــر ; فـــفي واحلـــديـث  والــتـــراثي وا
الوقت الّذي نقرأ فيه عن الشّاعر اجلواهري
وجتــربـته الـشــعـريّـة الـنــاجـحـة في (( خـلق
نــســيج لـغــويّ شـعــريّ ذي تـوازن قــلق بـ
ــتـطــلّــعــة لــلــمــغــايـرة الــرؤيــا الــشّــعــريّــة ا
والـــتـــجــديـــد وبــ الـــهــاجس
ــــــطــــــلــــــوب من االرضــــــائـي ا
لقاة عـلى منبر في الـقصيـدة ا
شـارع سيـاسيّ يغـلي باألحداث
وعـلى أسمـاع جماهيـر تريد من
ّا يريـد الشّاعر الـقصيدة أكـثر 
مـنها )) ونقرأ أيضًا عن السيّاب
ومـــحـــمـــود الـــبــريـــكـــان  نـــعــود
لـنتعرّف على القيـمة الفنيّة خلطب
قـس بن سـاعـدة  واحلس الـقـومي
ــتــنــبّي . وبــعــد أن نـنــصت عــنــد ا
لــلـمـؤلّف وهـو يـتـكـلم عن الـسّـرقـات
الـشعريّـة في القرنـ الثالث والرابع
الــهــجــري  واإلشـارة الــواضــحـة في
مـقولة القاضي اجلرجاني (( والسّرق
أيّـدك اللهُ داء قد وعيب عتيق )) إلى
قـدم الـسّـرقـات الـشّعـريّـة  نـصـعـد معه
إلـى أواسط الـقــرن الــعـشــرين لــنـرى أنّ
هـــــذا الــــدّاء  وبــــشــــهـــــادة الــــدكــــتــــور
عــبـدالـواحـد لـؤلـؤة  لم يـسـلم مـنه حـتى
بـعض الشعـراء الكبـار من أهل هذا القرن
وقـد خصّ منهم الّذين يـجيدون لغة أخرى

  .
( 6 )

   وفـي الــفـــصل اخلـــامس  وهـــو الـــفــصل
األخـير من الكتاب  كانت قراءات في السّرد
ابـتدأهـا بكـتاب (( بـقعـة زيت )) الصادر عن
ـشـغل السّـردي في البـصرة سـنة ? 2006 ا
وهـي جتـربــة إبــداعــيــة مــشـتــركــة لــعــشـرة
نــصـوص لــقـصّـاصــ بـصـريــ مع أربـعـة
نــصــوص نــقــديـة هـي قـراءات لــلــنّــصـوص

الـقصصيّـة  وتُعدّ موضوعـة بقعة الزّيت
ـضـمـار الـدّاللي الـعـام الّـذي تـتـبارى به ا
الـنّـصـوص على حتـقـيق الـتمـاهي الـفنّي
ـوضـوعة  ومـدى اسـتـقطـابـها مـع هذه ا
ـشغـليّـة اجلامـعة لـهـا وتأديـة رسالـتهـا ا

لها . 
   ثـمّ تـلــتـهــا أربع قـراءات في روايــتـ 
هــمــا : الـعــراق ســيـنــمـا لــلــكـاتب أحــمـد
إبـراهيم السعد  ورواية اجلبان للروائي
يـاس شامل . ومجموعت قصصيّت 
هـما : ظلّ اسـتثـنائي لـلقـاص عبـداحلليم
ـزرعـة لـلـقـاص نـبـيل مـهـودر  وحـارس ا
ــؤلّـف كــتــابـه بــقــراءة جـــمــيل . وخـــتم ا
خــامــســة وكــانـت لـكــتــاب ( بــريــد اإلله )
لـلـقـاص عـبـدالكـر الـسّـامـر الـصّادر عن
دار مـاركيـز للـنشر والـتوزيع في الـبصرة
 ? 2021جــمع فـيه مـؤلّــفه بـ الـومـضـة
الـسّرديّـة والصّورة الـفوتوغـرافيّة مـكوّنًا
مـا يـسـمّى بالـقـصورة ( قـصّـة + صورة )
كــأداتي تــوصـيل لــنصّ واحـد  أو أداتي

تعبير لرسالة واحدة .
( 7 )

ـــــقــــاالت    وفـي اخلـــــتــــام أقـــــول : إنّ ا
تنوّعة التي ضمّها كتاب  (( والـقراءات ا
حــ يـتـكـلّم الـتـراب )) لألسـتـاذ الـشّـاعـر
عــلي األمــارة  تــدلّ داللــة واضــحــة عـلى
اطّـالع كاتـبـهـا الـتـام عـلى األدب الـعراقي
بـــعــمـــومه  واألدب الـــبــصـــري بــصــورة
خــاصّــة  ومـتــابــعـتـه الـدؤوبــة واجلـادة

ألغلب النتاجات األدبية .
قـاالت والتـمعّن بـها  كـمـا أنّ قراءة تـلك ا
تـؤكّد لـلقـار احلسّ النقـدي الّذي يـتمتّع
عـرفـيّـة التي وسـوعـيّـة ا بـه كاتـبـهـا  وا
أدّت بــدورهـا إلى تــنـوّع أسـالــيب قـراءته
لـلـنصـوص األدبـيّة  وكـثـرة استـطراداته

من القد واحلديث والشرق والغرب . 
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تـعـد مـحـلـة اجلـعـيـفـر من أقـدم احملالت
الـبـغـدادية وأشـهـرها في جـانب الـكرخ.
وكــانت تــســمى بـحــلــة الــتـســتــريـة في
الـــعـــصـــر الـــبـــويـــهي (٩٤٦- ١٠٥٥ م).
وسـمـيت بـاجلـعيـفـر نـسبـة إلى عـشـيرة
اجلـعــافـرة وأصـلـهـا من احلـجـاز تـعـود
لـــقــبـــيـــلــة شـــمــر. وكـــانت اجلـــعــيـــفــر
ـات والــدوريـ والــرحــمـانــيـة والــكــر
شاهـدة والشيخ معروف والـفالحات وا
من األحـيـاء التـراثيـة مشـهورة بـأزقتـها
تداخلـة مع بعضها البعض ـلتوية وا ا
وشــنــاشـيـل مـنــازلــهــا اجلـمــيــلــة الـتي
تـشـرف عـلى األزقـة وتـسـتـر سـاكـنـيـهـا
وأسواقها ومحالها التجارية ومقاهيها
الـتي كانت تزدحم بـروادها وخاصة في

ليالي شهر رمضان. 
وكــانت مـحــلـة الـشــواكـة الــتي تـقع في
قـلب بغداد وهي منطقـة بغدادية أصيلة
يـعـود تـاريخـهـا إلى الـعصـر الـعـباسي.
وكـــانت تــضم مـــســاكن وزراء ورؤســاء
حـكـومـات وعـائالت مـشـهـورة مثـل بيت
تـوفـيق الـسويـدي (١٨٩٢- ١٩٨٦) الذي
مـا يـزال قـصـرة قـائـمـاً والـذي بـني عـام
١٩٣١. كــمــا تـــضــمن مــبــنى الــســفــارة
الـبـريـطـانـيـة. والـشـواكـة تـمـثل الـتـراث
الـبغدادي بكل تفاصيل حياتها اليومية

وعمارة بيوتها وأسواقها الشعبية. 
فـي بـــدايــة عـــام ١٩٨٠ تـــعـــرضـت هــذه
احملالت الـــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة إلى
ـنظم دون اسـتثـناء أي مـنزل الـتـهد ا
أو بـنايـة أو مسـجد عـتيق. كـما تـعرض
ســكـــانــهــا إلى الــتــفـــتــيت واالنــتــشــار
خـــارجــــهـــا بـــعـــد اســــتالمـــهـم مـــبـــالغ
الـتعويضات خاصة  وأن كثير منهم لم
يــتــمـكن من بــنــاء أو شـراء دار جــديـدة
فـآثـر استـئـجار مـسـكن له ولعـائـلته في
احملالت الـتي لم يـنـالـها الـتـخـريب مثل
اجلـــعــيـــفــر الـــثــانـــيــة والـــرحــمـــانــيــة
والـعـطـيـفـيـة وأمـاكن أخـرى بـعـيـدة عن

مركز بغداد. 
ــة من تــمـــتــد مــنــطـــقــة الــكـــرخ الــقــد
مــســتــشـــفى الــكــرخ وجــامع بــراثــا في
ـلك الــعـطـيـفـيـة شـمــاالً وحـتى سـاحـة ا
فـيصل اول ومـبنـى اإلذاعة والـتلـفزيون
. وتضم احملالت فـي الصـاحلـية جـنـوبـاً
الــتـالــيـة: الـرحــمـانــيـة  الـشــيخ عـلي 
ــشـــاهــدة الــشــيـخ مــعــروف خــضــر ا
ات الـياس  الصعـدة  الفحامـة  الكر
 الــشــواكــة  مــحــلــة الــذهب  الــشــيخ
صـندل  الست نـفيسـة  سوق اجلديد 
سـوق حـمادة  شـارع الـشيخ مـعروف 
الــــدوريـــ الــــفالحــــات الـــســــوامـــرة
ـــنـــاطق والــــتـــكـــارتــــة. وســـكن هــــذه ا
الـــقــادمـــون من مـــدن الــدور وســـامــراء
وتـكريت وغـيرهـا. فكـان السـكان الـسنة

ناطق.  يشكلون أغلبية أهالي هذه ا
ـنطـقـة تتـصل بشـارع الـتقـاعد وكـانت ا
وبـدالة الكرخ جنوباً وجتـاور العطيفية
شــمـاالً  مـجـاورة الـرحــمـانـيـة وعالوي

احللة . 
ـوجـودة في مــنـطـقـة من أهـم األبـنـيــة ا
ــة هي: هـيــئــة الـتــقــاعـد الــكــرخ الـقــد
الــعـامـة  مـبـنى االذاعــة والـتـلـفـزيـون 
الــسـفـارة الـبـريــطـانـيـة  مــرقـد الـشـيخ
مــعـروف  مــقـام اخلــضـر  مــسـتــشـفى
الــكــرخ اجلــمـهــوري  مــحــطـة الــقــطـار
ـية  كـراج العالوي  مـرقد الـشيخ الـعا
جــنــيــد  جــامع بــراثــا  وجــامع عــطـا
جـامع التكارتـة  جامع عائـلة السويدي
 ملعب نادي الزوراء وقصر صدام على

دجـلـة والذي حتـول إلى جـامعـة الـكرخ
للعلوم.  

أمـا أبـرز الـشـخـصـيـات الـكـرخـية فـهي:
ال عــبــود الـكــرخي (١٨٦١- الــشــاعــر ا
١٩٤٦)  الـشاعر كاظم إسماعيل الكاطع
(١٩٥٠- ٢٠١٢) والـالعبـ عدنـان حمد
شجـعان الريـاضيان ومـفيد عـاصم  وا
مــهـدي وقـدوري. ومن أشـهــر عـائالتـهـا
ـدلل أصحاب اخلان وشـخصيـاتها آل ا
ــشـهـور ومـنـهم احلــاج عـبـد الـلـطـيف ا
ـدلل وعائـلة الـشيخ سـليـمان الـصالح ا
الــــــتي تــــــركـت بـــــغــــــداد وعــــــادت إلى
الـسـعـوديـة واحلـافظ خـلـيل إسـمـاعـيل
والـــعالمـــتـــ آل الـــشـــيـــرواني وبـــيت
الـرئـيـسـ عـبـد الـسالم وعـبـد الـرحـمن

عارف من عام ١٩٦٣ إلى عام ١٩٦٨.
فــكــرة اسـتــحــداث شــارع حـيــفــا وهـدم

ة احملالت القد
تــعـود فـكـرة حتـديث أحــيـاء الـعـاصـمـة
بـغـداد إلى مـنتـصف اخلـمـسيـنـيات في

ـــلـــكـي. فـــفي عـــام ١٩٥٦  الـــعــــهـــد ا
اســــتـــمالك الـــدور فـي ســـوق اجلـــديـــد
وســـوق حــمــادة الــذي يـــعــود إلى عــام
١٧٧٤  والـشيخ صـندل والـست نفـيسة
وخـضر الياس. وتـلكأ تنفـيذ قرار الهدم
من قـبـل اجلـهـات احلـكـومـيـة والـشروع

ببناء مجمعات سكنية جديدة. 
فـي عام ١٩٧٣ أسـست أمـانـة الـعـاصـمة
مــجـلــسـاً بــاسم شـارع حــيـفــا بـرئــاسـة
األمــ وعـضـويــة وكـيل وزارة األوقـاف
نـــافع قـــاسم والـــشـــيخ جـالل احلــنـــفي
والـفنـان إسمـاعيل الـشيـخلي والـدكتور
ـــعــمـــاري هـــشــام خـــلـــيل اآللـــوسي وا
هـندس عبد احلـس الشيخ ـدفعي وا ا
ــهــنــدس رشــيـد عــلي وكــيل األمــ و ا
ـهـنـدس سالم عـسـكـر و الـدبــيـسي  وا
ـهـنـدس ــهـنـدس صـبـاح الــعـزاوي وا ا
ـاء عــدنـان جــابـرو مــديـر عــام إسـالــة ا
ــهــنــدس االســتــشــاري لــلــتــشــجــيـر وا
والـفضـاءات زاهر محـمد بـهجت األثري
ـرمـوقـة. وعـدد آخـر من الـشـخـصـيـات ا
وكـان اجملـلس يجـتمع شـهريـاً بحـضور
ناقشة أمـ العاصمة سمير الـشيخلي 
مـشاريع أمانـة العاصمـة وسبل احلفاظ
عماري على تراثها. و إطالق سراح ا
الـــشـــهـــيــر رفـــعت اجلـــادرجي (١٩٢٦-
٢٠٢٠) مـن الـــــســـــجن لـــــيـــــنـــــضـم إلى
ـــســتـــشــارين ويـــصــبـح مــســـتــشــاراً ا

للتصميم. 
أجــريت دراسـات اجلـدوى والـتـحـريـات
إلنـشاء مـركز جتـاري في منـطقـة الكرخ.
وكــانت الــدراسـة تــرتـكــز عــلى تـطــويـر
ـة وتـوسـيع الـشـوارع في الـكـرخ الـقـد
شــارع حـيــفـا الــذي سـمي عــلى مــديـنـة

حيفا الفلسطينية. 
يـقــول اخملـطـطـون لـلـمـشـروع أنه كـانت
هـناك صعـوبة في عمـلية االنـسجام ب
النسيج احلضري القد وما مخطط له
في تــطـويـر الـشـارع. رقــد أتـبـعت نـفس
وضـوعة قبل أمـانة العـاصمة ـباد ا ا

لتطوير شارع اخللفاء. 
سـاهمـة في تطـوير ـكاتـب األجنـبيـة ا ا

شارع حيفا 
ـهـنــدس مـحـمــد رضـا اجلـلـبي: يــذكـر ا
اشـتـرك في تـطويـر شـارع حـيفـا سـبـعة
مــكـــاتب اســتــشــاريــة كـــلّف كل مــنــهــا
. اخـتــارت أمـانـة لــتـصـمــيم جـزء مــعـ
الــعـاصــمـة اثــنـان مــنـهم وهــمـا مــكـتب
ـوسـوي بـعـد تـيـست  TESTومــكـتب ا
يـة التي أجريت ـسابـقة العـا فـوزهم با

ــكـاتب اخلـمـسـة لــهـذا الـغـرض. وأمـا ا
األخـــرى فـــقــد  اخـــتــيـــارهم مـن قــبل

أعضاء اجمللس. 
وقـد  تـأسيس مـكـتب للـتـنسـيق حيث
انـتخب معاذ اآللوسي (١٩٣٨ - ?) مدير
ـــشـــروع (تـــســيـت) ورايـــنــيـــكي عـــام ا
Re- كونسلت احملدودة إيرلندا  / دبلن
inike Consult Ireland Ltd, Dub-
 linإلدارة عـملية التـنسيق. و تشكيل
هـندس فـريق اإلدارة واإلشـراف يضـم ا
فــيــصل اجلـبــوري واالســتـشــاري عــبـد
الـوهاب الصافي واالستـشاري اللبناني
تــشــارلـي قــربــان إضــافــة إلى عــدد من
ـهـنـدسات مـنـهم سـاهاك ـهـنـدس وا ا
ونــدى زبــوني  رائــة ومــعن الــراضي 
عــفــيف زاري ســعـد اجلــودي  يــاسـ
اخلــضـيــري يــاسـر الــقـيــسي نـيــشـان
وعـــمــر اآللـــوسي  وأخــرين. كـــمــا ضم
ــهــنــدسـات اخلــبــرات احلــديــثـة مــثل ا
هـنـدس سـعـد جواد مـاجـدة ونـضـال وا
ــهــنـدس عــبـد الــرضـا. وضم الــبـزاز وا
كتب فـريق اإلشراف اخلبـراء التابـع 

اني.   موللر رانيكه االستشاري األ
ــكـاتب االســتــشـاريــة الـتي  وكــانت ا
اخــتـيــارهــا تـتــولى إنـتــاج اخملـطــطـات
ــعـايــيـر الــتــصـمــيـمــيـة إضــافـة إلى وا
اإلدارة واالشــراف عــلى الــتـنــفــيـذ. و
تـوحـيـد تـقـييـس اخملطـطـات وإنـتـاجـها
ــشــروع كـمــا لــبــقــيــة مـشــاريع لــهــذا ا
الـتطوير وفقاً لنظام  تطويره من قبل
ـــعــمــاري رفــعت اجلــادرجي ( ١٩٢٦- ا
٢٠٢٠) خالل فـترة السـبعيـنيات يـستند

علي نظام  CI/SfBاإلنكليزي. 
خـالل الـــفـــتــــرة ١٩٨١-١٩٨٥ بـــاشـــرت
ـكــاتب األجـنـبــيـة بـإعـداد الــشـركـات وا
الـــتــصــامـــيم. فــتـــولى اجلــزء األول من
تـــطــويـــر شــارع حـــيــفـــا االســتـــشــاري
Reinike Consult Ireland  رايـنـيكي
 Ltd, Dublinالـــذي كــان مــســؤوالً عن
اإلحـالـة وبـرامج الـعـمل  واالسـتـشاري
بـارسونس بـراون كونـسلـتنت إجنـنيرز
Parsons Brown Consultant En-
 gineersلـــــلـــــخـــــدمــــات  وأوف آروب
Ove Arup Interna- إنـتـرنـاشـيـونـال

 tionalلإلنشاء. 
وانـــــــخـــــــرط فـي الـــــــعـــــــمـل عـــــــدد من
االســـتــشـــاريــ الـــعــراقـــيــ من خالل

حتــضـيــر وإنـتــاج اخملـطـطــات الـتي 
ـهـنـية ـسـتـوى عـالي من ا تـوحـيـدهـا 
والـنوعيـة مثل سامـان كمال ومـشاركوه
Saman Kamal and Associates

Planner . ومكتب بالنر
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ــعـايــيــر الـقــيـاســيـة لــقـد  تــطــبـيق ا
ي في ـســتــوى عــا والــتــصــمــيــمــيــة 
ـقترحات التخـطيطية منـها ما يتعلق ا
دنيـة  والبـيئـية مع األخذ بـالهـندسـة ا
بـعـ االعـتـبار الـفـعـاليـات الـعـامـة مثل

مواقف السيارات. 
وقـد روعي في الـتـفاصـيل الـتصـمـيمـية
عـدة مـحـددات خلـلق فـضـاءات مـعـيـشـة
ـنـاخ مـتـطرف ـتـاز  مـريـحـة في بـلـد 
حــار جـاف مـثل الـعــراق. وكـمـثـال عـلى
ذلك حتـديـد مسـاحة الـتزجـيج للـجدران
ــــســـــاحــــة اخلـــــارجــــيـــــة ب ١٠% مـن ا
ــواجــهـــة جلــهــة الــغــرب وبـــاألخص ا
بـــاإلضـــافـــة إلـى االعـــتـــنـــاء بـــإطــارات
شـبكات لـلحد الـشبـابيك  واستـخدام ا

من االنعكاسات لضوء الشمس. 
ولــغــرض احلــد من تــأثــيــر ارتــفــاعــات

األبـــنـــيــة الـــعـــالــيـــة عـــلى الـــشــارع 
تــدريــجــهــا وتـقــلــيل ارتــفــاعــاتـهــا إلى

مستوى األبنية اجملاورة لها. 
فتوحة لكل جزء من ناطق ا وخططت ا
الـشارع لـتشـكل نقـاط جذب لـلموقع مع
اسـتخـدام العنـاصر الـتقلـيديـة كاألروقة
واألقـواس والشناشيل والفناء الداخلي
زورة. داخل ا بـاإلضافة إلي التزي وا

وقـد أستخدم الرواق لربط جميع أجزاء
ـشروع مع بـعضـها وكـعنـصر مهم من ا

ظهر اخلارجي العام للمشروع.  ا
صمم ـشروع ا يـتألف اجلزء األول من ا
من قـبل أم + آر إنتـرناشيونـال بروكسل
 M+R International Brusselsمــن
أبنية سكنية عالية االرتفاع مع فعاليات
قاهي واألسواق في جتـارية وخدمية كا

الطوابق األرضية من األبنية. 
واســتـخـدمت في تــصـمـيم مــخـطط هـذا
اجلـزء تــوقـيع األبـنـيـة بـشـكل مـتـعـرض
تالفـــيــاً لــلــمــلـل  وااليــقــاع الــعــمــودي
واألفــقـي من خالل اخــتالف ارتــفــاعــات
الـطوابق. وقد استخدمت الشناشيل في
ــائل الــواجـــهــات من مــادة الــنــحــاس ا
لـونـهـا إلى االصـفـرار لـتـعـطي انـطـبـاعاً
عـــامــاً بـــالــتـــوحــيـــد مع اجملــاورات من

األبنية. 
أمـــا اجلـــزء الـــثــالـث فــقـــد أخـــذ بـــعــ
ــروريــة االعـــتــبــار حل االخـــتــنــاقـــات ا
وتـداول الـركـاب نـهـاراً ومـسـاءاً نـتـيـجة
الـــزخم الـــنـــاجت عن تـــطـــويـــر الـــشــارع
وعـمــلـيـة الـتـسـوق وحتـسـ الـوظـائف

احلضرية للمنطقة. 
ـتد يـبـلغ طـول الـشارع بـحـدود ٢ كم و
لك فيصل اآلول (جمال عبد من سـاحة ا
الـنـاصـر سابـقـا) ولـغـاية سـاحـة الـشيخ
وازاة الـوائلي (حماد شهـاب سابقا) و
ا يـقارب (٢٤٠٠) متر  حيث نـهر دجلة 
ـشـاكل االسـتـمالكـات ـشـروع  جـوبـه ا
والتعويض والهدم لفترة عام ونصف. 
 تـخطيط ثالث مـجمعات كـبيرة وعلى
مـــســاحــة ٢٧ هـــكــتــار  أحـــدهــا مــركــز
تــسـويـقي  واآلخـران فــعـالـيت جتـاريـة
ـوقـع إلنـشاء وثـقـافـيـة. ومـا تـبـقى من ا

أبنية سكنية مرتفعة عالية الكثافة. 
قـسّم تـطويـر الشـارع إلى ثمـانيـة أجزاء
١-٤ و ٦ و ٨ هـي لــــلــــســــكن . فــــيــــمــــا
خُــصـص اجلــزءان ٥ و ٧ لــلــفــعــالــيــات

التجارية واألعمال. 
دفعي عماري هـشام ا هنـدس ا يـروي ا
ن كُـلف بــالـعـمل فـي تـطـويـر أنـه كـان 
شارع حيفا. وأن احلكومة طلبت أن يتم
إجنـاز العمل خـالل ٣٠ شهراً فقط  وأن
يــكـون جـاهـزاً عـن انـعـقـاد مــؤتـمـر عـدم
ــقــرر في عــام االنــحـــيــاز في بــغــداد وا
١٩٨٢. وبــعـد حتــلـيل مــتـطــلـبــات فـتـرة
ــــشــــاريع الــــتــــصــــمــــيم واالعـالن عن ا
واإلحـالــة  اعـتـرضتُ عـلى هـذه الـفـتـرة
لــســبــبــ أولــهـمــا أن مــدة الــســنــتـ
لــلـتـنــفـيــذ خالل فـتــرة احلـرب الـقــائـمـة
(احلــرب الــعــراقـيــة- اإليــرانــيـة ١٩٨٠-
١٩٨٨) تـعد قـليـلة وبـاألخص ما يـتطلب

د شبكات اخلدمات بعد ذلك. 
والـثـاني هو أن تـكـاليف الـعـمل ستـكون

سـقط  صاروخ إيراني عـلى أحد األبنية
ة الـذي يقع قرب (حـيفا الـسكـنية الـقد
٣ ) حـــيـث بـــادرت الـــشــــركـــة بـــإنـــقـــاذ
ــشـروع ــصــابــ وبــإشــراف مــديــر ا ا
ـشروع دون كـوردرويـتـر. ثم  إكمـال ا
تـأخـير. وتـسبب انـفـجار الـصاروخ إلى
حـدوث أضـرار في الـشـبـابـيك واألبواب
ستلمة والسقوف الثانوية في األبنية ا
 وتـمت إعادة التأهيـل. علماً بأن زجاج
ـزدوج الــشــبــابــيك مـن نــوع الــزجــاج ا
ــتــكـون مـن طـبــقــتـ  Double Glasا
خـــارجـــيـــة وداخـــلــيـــة بـــســـمك ٦ مـــلم
لـــلــحــصــول عــلـى أفــضل عــزل حــراري
. إضــافـة إلى ذلك وصــوتي لــلـســاكـنــ
قـامت الشـركة بـتأثـيث الشـارع ونصبت
ــصـــابــيـح من نــوع أعـــمــدة االنـــارة وا
ســيـمــنــز ونـوكــيـا. كــمـا قــامت بــنـصب
ــصـاطـب وجتـهــيـز حــاويـات الــزهـور ا
والـنبـاتات وحاويـات النـفايات وغـيرها

 . مجاناً
وعـهـد قـسم (حـيـفا  (5مـن الشـارع  إلى
ــعــروف مــوسى ــهـــنــدس الــعــراقي ا ا
ـوسوي (١٩٤٩- ) الذي أصـبح رئيساً ا
جلـامعـة بغـداد وعمـيداً لكـليـة الهـندسة
عـام ٢٠٠٣  وأسس مـكتـبه االستـشاري
فـي مــديــنـــة مــانـــشــســـتــر . وال شك ان
تـصـامـيـمه جـاءت وفق مـبـاد احلـداثة
ــعـــمــاري في هـــذا الــعــصــر فـي الــفن ا
.ويـــتــكــون هــذا الـــقــسم مـن عــمــارتــ
كـبيـرت جدا  خـصصت االولى لـتكون
مـركز الـفنـون ( وزارة الثقـافة حـاليا ) 
واالخـرى مركزا لـلبنوك والـبريد ودائرة

السياحة . 
ـعــمـاري وعــهـد قــسم (حــيـفــا ٦ ) إلى ا
مـعـاذ اآللوسي حـيث اسـتخـدم اجلدران
ــعــمـاريــة دون هــدف أو رمـز والــكــتل ا
مـعـماري مـعيّن ولم تـكن فـكرة مـدروسة
ـدفــعي. وعــهـد عــلى حــد قـول هــشــام ا
لـشركة هيونداي الكوريـة تنفيذ حيفا ٥

و حيفا ٦ . 
ركز أمـا قسم (حـيفا ٧ ) فـقد عهـد إلى ا
الـــقــومي لالســـتــشـــارات الــهــنـــدســيــة
ـعـروفـ هـنـري زفـوبـودا ـهـنـدسـيه ا
) ١٩٢٥Svoboda- ٢٠٠٥) وهــــــــو من
عــائـلـة بــغـداديـة مــسـيـحــيـة من أصـول
ـــســـاويــة  ومـــعن ســـرسم. إذ قـــدمــا
تــصـمــيم عــمـارتــ خـصــصـتــا لـوزارة
الـــعــــدل ووزارة احلـــكم احملـــلي (وزارة
الــبـلـديـات فـيـمــا بـعـد). وجـاءت هـاتـان
الــعـمـارتـان لــتـكـونـا من أجــمل األبـنـيـة
ا ترمزه من احلداثة تميزة معمارياً  ا
والـوظيـفة والشـفافـية في العـمارة. وقد
ـانـية عـهـد لـشركـة وولف آنـد مـوللـر األ

بـاهظـة جداً وال أرى سـببـاً يدعـو لذلك.
ـؤتـمـر واقـتـرحت أن يـشـاهـد ضـيـوف ا
ـر في حـالة سـعـة أعـمال الـبـنـاء لـبلـد 
حـرب. إن الــعـدد الـكـبـيـر من الـكـريـنـات
ي قاول العا والـرافعات البرجية وا
سيعطي فكرة جيدة عن اخلط التطوري
ـديـنـة بـغـداد وجـهـود الـدولـة في ذلك.
ـبدأ قُـبـلت الـفـكـرة وعـمـلـنـا عـلـى هـذا ا

وعد اإلجناز.  وبال حتديد أولي 
بـلغ عدد الوحـدات السكنـية في مشروع
شــارع حـيــفـا (١٩٢٣) شــقـة تــتـألف من
غـــــرفــــتي نـــــوم أو ثالث. ومـــــجــــمــــوع
الــعــمــارات هــو (٧٧) عــمــارة  ســمــيت
ـنـفـذة وهي: حـسب اسـم بـلـد الـشركـة ا
الــعـــمــارات الــهــولــنـــديــة  الــعــمــارات
ـانيـة  العمـارات الكـورية أو حسب اال
ســاكــنـيــهـا مــثل الــعـمــارات الــعـراقــيـة

والعمارات السورية . 
ـتـطـلـبـات الـتـصـمـيـمـيـة لـعـمارات من ا
شـارع حـيفـا ان يكـون لـكل عمـارة ملـجأ
حتت الـعمـارة ضد الضـربات الـنووية .
واصفات الـسويسريـة لتكون وحـددت ا
قـاعـدة لتـلك الـتـصامـيم بـكل ما تـتـطلب
من قـاعـات وحـمـامـات لـلـغـسل وتـغـيـير
ـالبس  وانـفـاق الهـروب الـى اخلارج ا
عـبر مسارب تخرج بـعيداً عن العمارات
ــأمن فــيـمــا لـو  لــيــكـون االشــخـاص 
الجئ سـقطت العمارة وقد شيدت تلك ا
ــواصــفــات احملــددة . وكــمـا ــوجـب ا
ذكــرت سـابــقــا  فـقــد اسـســنـا مــعـرض
ستخدمة في كل مشروع  يب ـواد ا ا
مـواصفـات ومنـاشئ وتفـاصيل كل قسم
من اقـسام مقاوالت مشـروع شارع حيفا
. وال يـفوتـني ان اذكر انـي ادخلتُ طـلبا
من كـل مقاول ان يجـهز مواد احتـياطية
ـدة خــمس تــكــفي ألعــمــال الــصــيــانــة 

سنوات.
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هــنـاك تــصـامــيم مـتــنـوعـة فـي مـشـروع
ية شـارع حيفـا وعهدت إلى شركـات عا

رصينة مثل:
فـقـد عهـد قـسم (حيـفـا ١ ) لشـركـة هانك
يـانغ الكوريـة. وعهد (حـيفا ٢ ) و(حـيفا
٤) لـشركة سـكس سي أف أي الفـرنسية
(تـركت الـعمل بـعد الـبـدء بفـترة وجـيزة
لـعدم تـوفيـرها تـمويل). وبـقيت األجزاء
غـير مـنفـذة إلى آن  تنـفيـذ قسم مـنها
بـصورة غير جيـدة. و حتويل حيفا ٢

إلى قصر رئاسي على نهر دجلة. 
وقـد  تـنفـيـذ (حيـفا ٣) مـن قبل شـركة
ـانية و التي نفذت هـايليت أند ورنر األ
ـرور الــســريع داخل جــزءاً من طــريـق ا
بـغــداد والـطـريق الـدولي الـسـريع. وقـد
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امستردام

دفعي عماري العراقي هشام ا حديث جانبي مع ا
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مـن الصعـب أن يتكـلم طالـب عن أستاذه
فــشــهـادته حــتــمـًا مــجــروحـة (مـع سـبق
اإلصــرار والــتــرصــد) وهــذه هـي احلـال
بــالــضــبـط مع مــا أود أن اكــتــبه في حق
اسـتـاذي الـكبـيـر العـالمة الـراحل د. عـبد
احلـميد العـبيدي رحمه الـله تعالى وغفر
لـنا وله فـإنه لم يكن معـلماً فـقط كان أبًا
مـربـيـاً عـطـوفـًا نـهـلـنـا األكـثـر من عـلـمه
وعـلَّمنـا الكثيـر بسلوكه ال لـسانه وثباته

واتزانه.
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قـبـل نـحو  28عـامـًا وحتـديـدًا فـي الـعام
ـــرة الـــدراسي (1995-1994م) كــــانت ا
األولـى الــتـي نــراه فـي كــلـــيـــة الـــعـــلــوم
اإلسالمـية بجامـعة بغداد قـامة مربوعة
بـدن مـنتـصب يـخلـو وجـهه من الـلحـية
ورأسـه من الـعــمـامــة وبـدنه من اجلــبـة
سبحة! هي الـصورة نفسها ويـداه من ا
الـتي رآها العراقيـون والعرب الحقًا وهم

يتابعون برامجه بشغف.
ـقارن : الـفـقه ا درسـنـا عـلى يـديه مـادتـ
وأحـكـام الـتالوة يفـاجـئك إذا تال الـقرآن
الـكر أمامك صـوت شغوف يـنبعث من
أعـمـاق الـنـفس وطـريـقـة فـي األداء قـلـما
جتـدها عـند أحد وصـوت رخيم يـتجاوز
حـدود الـسـمع فـيالمس شـغـاف الـقـلوب
وكـــأنك تـــســـتـــمع إلى رجـل من الـــزمــان
األول حــيث كـان الــقـرآن ال يـزال يــتـنـزل
طرياً في بواكير البعثة النبوية الشريفة.
كـنـا في أغـلـب األحـيـان ولـسـهـولة درس
أحـكـام التالوة نـفـتعل أسـئلـة فـقهـية كي
يـتحـول درسنا إلى الـفقه فقـد كان رحمه
الـله تعالى إذا تكلم في الفقه ال يوقفه أي
شـيء وإن كــان جــرس نــهــايــة احلــصـة
حـافـظـة عجـيـبـة وذاكرة رهـيـبـة جنلس
وكـأـن عـلى رؤوسـنـا الطـيـر وهـو يـتدفق

علومـات كالسيل الـهادر ويحيط فـورًا 
بـأي مـوضـوع فقـهي من جـمـيع جـوانبه
ــخـتــلف أقــواله ومن قـالــهـا ومن أي و
ـصادر كـانت فقـه لغـة أصول عـقائد ا
حــديث ومـا أذكـر -والـله- أنــنـا سـألـنـاه
يــومـاً عن شيء وتـردد أو تـلـكـأ أو قـال:

أجيبكم بوقت الحق!
ـاذا ال يـزال كــنـا نـتــهـامس في الــكـلـيــة 
شـيـخـنـا الـعـبـيـدي من دون دكـتوراه إلى
اآلن في حـ يـتـخرج سـنـويـًا في الكـلـية
ن هـم دونه في الــــعـــلــــمـــيـــة ــــئـــات  ا
والــكــفـــاءة? بل كــيف يــعــقل أن يــشــرف
ـاجــسـتـيـر ويــتـرأس جلـان مـنــاقـشـات ا
والــدكـتـوراه في حــ أنه ال يـزال يـحـمل
ـاجــسـتـيـر فـقط? أمـا هـو فـلم يـتـحـدث ا
وضـوع أمامنـا مطلـقًا ولم ُيلَمح بـهذا ا
ـاءة بـل ولم يـومئ حــتى ولــو مـجــرد إ
وكان يتعامل مع هذا األمر وكأن شيئًا لم

يكن!.
حـدثنا العارفـون ببواطن األمور -آنذاك-
أن مــسـؤوًال رفـيــعـًا في حـكــومـة مـا قـبل
 2003كـان يـحول من دون حـصـوله على
الـدكـتوراه نـتيـجـة مواقف شـيـخنـا الذي
كــان يـربـأ بـنـفـسه عـن الـتـزلف والـتـقـرب
لـتحـقيق مـصلـحة شـخصـية مـهمـا كانت
حــتى جــمــعه بــالــرئــيس الــراحل صـدام
حــسـ لـقــاء وإذا به يـنــاديه بـ (حـضـرة
الــدكــتــور) فـقــيل له: إنـه ال يـزال من دون
الدكتوراه ووسط استغرابه الذي لم يدم
طــويًال أمــر بــأن يــســمح له بــحــمل تــلك

الشهادة!
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فـي حـدود الــشــهــر الــســادس مـن الــعـام
 2004الـــتـــقـــيت بـــشــيـــخـــنـــا الــعـالمــة
الــبـروفــيـســور خـالــد رشـيــد اجلـمــيـلي
ودارت أحـاديث منـوعة بـصراحـة لم تكن

مـعهـود قبل  ?2003ثـم جاء ذكر الـعالمة
الـعبيدي فقال اجلميلي باحلرف الواحد:
لــقـــد جــاءني تــوجــيـه بــأن أشــرف عــلى
رسـالـة الـدكـتـوراه اخلـاصـة بـالـعـبـيـدي
وكـانت التعلـيمات واضحـة أن يتم منحه

إياها.
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كـنت أقول في نفسي لم ال يظـهر شيخنا
الـعــبـيـدي عـلى شـاشــة الـتـلـفـاز كي تـعم
فـائدته بـ النـاس ويزداد حـبهم لـلحق
واحلـالل واخلـــلـق الـــرفــــيع? ولـم يـــكن
شـيخـنا آنذاك -قـبل العام  -1998ظـاهرًا
عـلى الـسـاحـة اإلعالمـيـة ثم بـدأت بوادر
ذلـك الـظــهــور من خالل جــلــســات عــامـة
مـفتوحة تـناقش أموراً عدة وبـاختصار
ـكن الـقـول أن شـيـخـنا الـعـبـيـدي ظـهر

على شاشة التلفاز عبر البرامج اآلتية:
.1حـوار في الشـريعة) عـلى تلـفزيون (

بغداد.
.2ساعة إفتاء) على قناة الرافدين (

.3يـسألـون عن النـبي ص) علـى قناة (
السالم عليك أيها النبي.

واسـتضـيف على بـرامج شاشـات الكـثير
من الـقـنوات الـفـضائـية أقـدمـها بـرنامج
(آراء مــخـتـلــفـة) الـذي كـان يــعـرض عـلى
تــلـفــزيـون بـغــداد بـحــدود الـعـام -1997
 ?1999وهـو من تقد الـطبيـبة د. بلسم
عــبـد الـكـر ونــوقـشت فـيه الــكـثـيـر من
قـــضــايــا األســـرة واجملــتــمع بـــحــضــور
أسـاتذة من اختـصاصات مـختلـفة وكان
بـرنامجًا متميزًا لم نـعد نرى مثله الكثير

في أيامنا هذه!.
بـرع شيخنا العالمـة العبيدي في ظهوره
ـا بــراعــة واسـتــحــوذ عـلى اإلعـالمي أ
شـاهدين وخـالل مدة قـصيرة اهـتمـام ا
صــار مـقـصــدًا لـلــمـسـتــفـتــ من أنـحـاء
الــعــراق كــافــة وصـارت كــلــيــة الــعــلـوم
اإلسالمـية ملـجأ للكـثير من الشـخصيات
ـهـمة وغـيـرهـا من التي لم تـشـأ عرض ا
ـأل في أمــورهــا اســـتــفــتــاءاتـــهــا عــلى ا
اخلـاصة فـكانت جتـد في اجمليء لـلكـلية
بـغـيـتـهـا كـمـا قـصـده الـكـثـيـر من أتـبـاع
الـديـانـات اخملتـلـفـة لإلستـفـتـاء في أمور
عــدة وكــان يــتــمــتع بــحــضــور وتــكـر

كــبـــيــرين وأتــذكــر كـــيف كــانت حــفــاوة
ـنـدائـيـ كـبـيـرة به في حـفل الـصـابـئـة ا
إطالق كــتـابــهم الـكـنــزاربـا كــنت مـدعـوًا
هـناك أيضـًا وقد حاول شيـخنا الـعبيدي
ـــقـــاعـــد بــــكل تـــواضـع اجلـــلـــوس فـي ا
ـكان الـذي دخل منه إلى ـتأخـرة حيث ا ا
الـقاعة ولكن القـائم على احلفل أخذوا
بـيــده نـحـو مـقـاعـد الـبــدايـة مع شـيـخـنـا
العالمة جالل احلنفي البغدادي رحم الله

تعالى اجلميع.
ومــنـذ ظــهـوره اإلعالمـي صـارت مــسـألـة
تـوفيـر الوقت الالزم ألي شيء مـستحـيلة
بـالـنـسـبـة لـشـيخـنـا الـعـبـيـدي فـقـد طُِلَب
ستـويات الرسـمية حـتى من قبل أعـلى ا
وكـانت الناس تـسأله في الكلـية الشارع
ـلتـقـيات ـنتـديـات ا الـبـيت اجلـوامع ا
الــصــحف واجملالت اإلذاعــة والــتــلــفـاز
ومـن مـــواقــفـي الـــطـــريـــفـــة في ذلك أني
أجــريت مــعه حــوارًا صــحـفــيــًا وهـو في
خضم إجراء اإلمتحانات النهائية لطلبته
في الـــكــلــيــة فــقــال لي مـــبــتــســمــًا قــبل
اإلجــابـــات: (ألول مــرة أشــوف امــتــحــان
لـشـخص يـجري امـتـحانـات ولـله تـعالى

في خلقه شؤون!).
قلت له: اسمح لي أن أكتب لقب (العالمة)
قـبل اسمـكم الكـر فرفض وقـال: (ابني
عـمـر ال أريـد أي لـقب يـشـرفـني أن أكون
مـجرد تدريسي في كلية الشريعة)!. وكان
يـكرر دائـماً: (أنـا ال أضع نفـسي في خانة

العلماء).
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ال آتي بـجديد إن قلت إن شيخنا العبيدي
كـان موسوعة فقهيـة متحركة تمشي على
رجـــلــ وكــان مـع مــا يــحـــمــله من ذوق
ولطف وخلق يعكس صفة العالم الرباني
الــعـامل. كـان واسع اإلطالع قــبل مـرحـلـة
احلـواسيب والـشبـكة الـعنـكبـوتيـة وكان
يـحيط بالـعجائب والـغرائب والنوادر من
األسـئـلـة التي يـصـعب أن جتـد أجوبـتـها
في بـطون الكتب. كان يـقول باستمرار أن
اجملـالس مدارس وأن الـعلم ال يـتأتى من

الكتاب فقط.
ذيع الراحل : سألـه ا يـقول دفـتري الـقد
جــودت كـاظم عـزيـز رحــمه الـله تـعـالى -

دونــتــهـا في دفــتــر مالحــظـاتي ســمــاعـًا
مـباشرًا من التـلفاز قبل  24عـاماً من اآلن

ما تذكرت جوابها.
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من نــافــلـة الــقــول الـتــطــرق إلى عـدد من
الـوصـايـا الـتي حـرص شـيـخـنـا الـعالمة
الــعـبـيـدي عــلى إيـصـالـهــا لـطالبه أذكـر

ثال ال احلصر: منها على سبيل ا
(أوصــيك بـالـنـاس خـيـرًا وإذا جـاءك من
يـسـتـفـتـيك بـأمـر فـضع نـفسـك مكـانه ثم
ارحـم بــحــاله خــفف عــلــيه وشــدد عــلى
نــفـسـك سـتــجـد أن الــله تــعـالى يــؤيـدك
ـزيد من أبواب لـلصواب ويـفتح أمامك ا

عرفة). ا
(سـتـتـخرجـون شـيـوخـاً في اجلوامع أو
مـعلم للتربية اإلسالمية ستنظر إليكم
الــنـاس نــظـرة مــهـابــة وإجالل إيـاكم أن
يـبدر منكم ما يقلل من هذه النظرة إياكم
ثم إيــاكم أن تـكــونـوا ســبـبـًا فـي تـشـويه

خالل نـدوة تـلـفزيـونـية أقـامـهـا تلـفـزيون
بـغداد بـحضور أسـتاذنا د. زيـاد العاني
أسـتاذ تفسيـر علم احلديث بكـلية العلوم
اإلسالمـية جامعة بـغداد في يوم الثالثاء
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ان القرآن اجتمع في احلرف (باء)?.
لم يـشأ شيخنا الـعبيدي أن يقول أن هذا
الـقـول ال أصل له ويـختم جـواب الـسؤال
مـن أساسه لكـنه أجاب قائال: هـذا القول
مبناه على أن القرآن اجتمع في الفاحتة
والـفاحتة اجـتمعت بـ (بـسم الله الرحمن
الـرحيم) وبـسم الله مـجمـوع في (الباء)
فـالقـرآن بناء عـلى ذلك مجـموع في حرف

الباء وهذا القول ال أصل له!.
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ـسائل الـغـريبـة التي ـسألـة من ا وهـذا ا
أجــاب عـلــيــهـا والــتي لن يــجـد الــقـار
جــوابــهــا ال في كــتــاب وال فـي الــشــبــكـة
الـعـنـكبـوتـيـة عن بـكرة أبـيـهـا ولوال أني

محبة الناس له فيما يأتي:
مــنــهـجه الــوســطي الـذي ســار فــيه بـكل

جناح ب الغلو والتفريط. 
الوعي الكبير بقضايا العصر اخملتلفة.
ـام الـكـامل بـكل جوانب اإلسـتـفـتاءات اإل

عروضة عليه. ا
حـــسن الـــطــرح والـــقـــدرة الــفـــائـــقــة في
مـخاطبة مختلف أنواع العقول وإيصال
علومات لذوي األفهام البسيطة. أعقد ا
رأة واحلث الدائم تـقديره الكبـير لدور ا
عـلى مـراعـاتهـا وتـقـدير ذاتـهـا واحلرص
عـلى حمـايتهـا وعدم هـضم حقوقـها.عدم
ة اجلـمـود عـلى أجـوبـة الـفـتـاوى الـقـد
ــتـجــدد في واإلنــطالق مـن روح الــفـقـه ا
ـــا ـــســـائـل اجلـــديـــدة  احلــــكم عـــلـى ا
يــنـاسـبــهـا من قـواعــد واصـول وإيـجـاد

حلول وتسهيل وصول.
نــقــطــة مـهــمــة: الــتـعــامل مع الــقــضــايـا
ذهبية اخلالفية) في الظهور اإلعالمي (ا
ــنـتـهى احلـكـمــة وذلك بـأداء الـرسـالـة
عـلى وجـهـهـا األكـمل من خـالل رفع مـبدأ
قاصد سمـيات وا وحـدة البلد عـلى كل ا

واألغراض.
ـهــمـة األخـرى: كــان شـيــخـنـا الــنـقـطــة ا
يـًا وخـطـيـبـًا وإعالمـيًا الـعـبـيـدي أكـاد
ـط رونـقـه اخلـاص وكــان يــعــطي لــكل 
حــتى يـجـبــر اجلـمـيع عــلى اإلنـصـات له
حــتى يـنـتـهي ولم يــكن يـخـلط بـ هـذه
الـــصــفـــات بل يــعـــطي لــكـل واحــدة مــا
تـسـتـحق وكـان يـردد (لـكـل مـقـام مـقال)
وهي مــشـكــلـة لم يــسـتـطــيع الـكــثـيـر من
ـتـحـدثـ الـتـفـريق بـيـنـهـا وكـثـيـراً مـا ا
ـتــابـعــون من طــلـبــة ومـصــلـ تــمـنـى ا
ومـــشــاهـــدين أن يــســـتــمـــر في حـــديــثه
لـيـنـتـفعـوا أكـثـر لـكـنه كان فـقـيـهـاً بـعلم
يــعــلم أن لـلــمــوعـظــة وإن طـابـت طـعــمـًا
ورونـــقـــًا وهـــدفــًا ووقـــتـــًا.وأخـــيــرا.. ال
يسعني في ختام مقالي هذا إال أن أتمثل
بـقـول من قال. أولـئك (أشـياخي) فـجـئني
ـــثـــلــهـم... إذا جــمـــعـــتـــنــا يـــا جـــريــر
اجملـامعـآجرنـا الله تـعالى فـي مصـيبـتنا
وأخــلـف لــنــا خــيــرًا مـــنــهــا ورحم الــله
شـيخنـا واستاذنا الـعالمة الكبـير د. عبد
احلــمـيــد الـعــبـيـدي وإنــا لـله وإنــا إلـيه

راجعون...

ســمـعـة الـدين وكـره الــنـاس له ولـعـبـاد
.( الله الصاحل

(الـعراق كان وسيبقى مهد العلم ومهبط
أولـى الـرسـاالت عـلى أرضـه مـشى خـيـر
الـنـاس وبـ رحـابه كـتـبت أروع الـكـتب
الـعلـميـة ال تضـيعوا الـعراق فـتضـيعوا
ولــيــكن نـصـب أعـيــنـكـم عـنــدمــا تـفــتـون

وتستفتون).
ـتــفق عــلـيه وابــتــعـدوا عن (اخــتــاروا ا
اخملـتلف فيه دينـنا أوسع من أن يحصر
ـذهب أو بـبــلـد ديـنـنـا دين بــعـاِلم أو 

البشرية والناس جمعاء).
(الــعـلم مــهم لــكن األخالق أهم أطــلـبـوا
األخـالق أكـثــر من طــلب الـعــلم مــا مـدح
ربـــكم رســوله بـــصــفــة أكـــرم من اخلــلق

العظيم).
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(كـان مع تـساهـله ال يـتسـاهل ويـحذر من
مـسائل مثل: توريث الذكور وترك اإلناث

اإلعتداء على األموال العامة).
كـان يـشـمئـز من: (اسـتعـراض الـعضالت
نـابر اجلـلوس لتـعلـيم الناس في عـلى ا
اجلوامع بغير علم التطرف والتشدد في

طرح اآلراء).
(وضع خـطـاً فاصالً بـ ما يـظنه الـناس
مـظهـراً لـلدين مـبيـناً أن الـدين ال يحـتاج
إلى جـبـة والـورع إلى عـمامـة والـتـقوى
إلى مـسبـحة بل يـحتـاج إلى عبـادة على

بصيرة وحسن سلوك وسيرة).
(لـم يــدُع حلــاكم أو ُيــحـــرض عــلــيه ولم
ـســؤول أو يــتــزلف إلـيـه بل كـان ـِش 
الــكل يـخـطـب وده ويـتـمـنــون أن يـطـلب

فيحققون مراده).
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لـشيـخـنا الـعالمة الـعبـيدي مـحبـة كبـيرة
ـريـدين من أصـحاب وطالب فـي قلـوب ا
ـتابـع من مـهتمـ ومشـاهدين وقد وا
وجـدت من الضرورة ذكرها لتكون طريقًا
نـرسمه لـكل من يسعى لـيخلـد في نفوس
الــنـاس مـتـربـعــاً عـلى قـلـوبــهم بـالـثـنـاء
ولــسـان الـصــدق في اآلخـرين.ومن خالل
حتـليل الكثير من دروسه التي شهدناها
واقــواله وصــفــاته وبــرامـجه الــتي اطل
كن تـلخيض سر ـشاهدين  مـنها على ا

ـشـروع . لـقـد شـعـرت بـالـسـرور مـديـر ا
والــفـخـر عــنـد قــيـامـنــا بـاكـمــال اعـمـال
الـهـيـكل االنـشائي لـلـعـمارة الـثـالـثة في
قررة  وهي  45يـوما  فاحتفلنا دة ا ا
عـــصـــر ذلك الـــيـــوم واخـــذنـــا الـــصــور
الــتــذكــاريــة . وبــعــدهــا ســارت جــمــيع
شروع الـكبير االعـمال اخلتـامية لهـذا ا
بـالشكل الصحيح واالوقات احملددة لها

.
يـرتبط بشارع حيـفا اربعة  جسور هي:
١-جـــســـر الــشـــهــداء الـــذي يـــربط بــ
الـشواكـة في الكرخ والـشورجـة وساحة
الرصافة وسوق السراي في الرصافة. 
٢- جـسر األحرار الذي يربط الصاحلية
فـي الــكــرخ بـــســاحـــة حــافظ الـــقــاضي

وشارع الرشيد في الرصافة.
ـعــظم الـذي يــربط بـ ٣-جــسـر بــاب ا
شـارع حيفا ومدينـة الطب ومنطقة باب

عظم في الرصافة.  ا
٤ش-جـــســر الـــصــرافـــيــة الـــذي يــربط
الــعــطــيــفــيــة وجـامـع بــراث في الــكـرخ

والكسرة والوزيرية في الرصافة.
من سكن شارع حيفا 

دفعي: من سيسكن هذه تـساءل هشام ا
الــشــقق ? ثم أجــاب: كـان هــذا الــسـؤال
حــاضـرا واخـيـراً فـي كل مـراحل انـشـاء
مـشروع شـارع حيـفا  يـتداوله اجلـميع
ويـحاولـون احلصـول على اجـابته عـلنا
او هــمــسـا . غــيـر ان الــتــسـاؤل االكــثـر
اثـارة هو : هل سيـكون بإمـكان العوائل
ــنــطــقــة ان تــسـكـن هـذه ــرحــلــة من ا ا
الــشـقق ? لم يــكن بـامــكـانـنــا ان نـعـطي
جـوابـا حـول هذا الـسـؤال  الن االجـابة
الـصحيحـة تتطلب االحاطـة بالعديد من
ـا لم تـكن ــعـطـيــات والـفـرضـيــات . و ا
لـديــنـا ايـة سـيـاسـة مـرسـومـة او افـكـار
ثـابـتـة حول تـوزيع شـقق شارع حـيـفا 
لـذا اكـتـفـيـنـا بـاجنـاز اعـمـالـنا اوال قـبل
الـبـحث في هذا االمـر . واحلقـيقـة  كان
ـقـتـرحـات واالفـكـار هـنـاك الـعـديـد من ا
ـطروحـة التي ال عـلم لنـا بهـا. من هذه ا
ــوظــفي االفــكــار تــخـــصــيص الــشــقق 
ن ــزايـدة  الــدولـة ومــنـهــا ان تـبــاع بـا
يــــدفـع الــــســــعـــــر االعــــلـى  ومــــنــــهــــا
تـخصـيصهـا ألهالي منـطقة الـكرخ وهو
االكــثــر تـــضــررا بــســبب فــتح الــشــارع
ــعـمــاري الــشـهــيـر .بــقــيت تـســاؤالت ا
ـدفـعي في الــهـواء ألنه لم يـكن هــشـام ا
يــعــلـم مــا يــخــطــطه رأس الــنــظــام وال

نحرفة. أفكاره ا

بتنفيذ حيفا ٧. 
 وقــد تـعـرضت الـبـنـايــتـان إلى تـفـجـيـر
إرهـابي بسيـارة مفخـخة في ٢٥ تشرين
األول ٢٠١٠  وتــزامن مع تــفـجــيـر آخـر
بـعـد دقائق أمـام مـبنـى محـافـظة بـغداد

وكنت في مكتبي آنذاك. 
إن عـمـارات قـسـم حـيـفا   8مـن مـشروع
شــارع حــيــفـا تــتــألف الــواحـدة من 15
طـابـقاً فـوق مـستـوى الـطابق االرضي 
تـستند الى ركائز عمالقة ذات قطر يبلغ
 120سـم . وكان ذلك يسـتعمل ألول مرة
في بــغــداد فـي اعــمــال أشــرف عــلــيــهـا
مــبــاشــرة . لـذلـك كـان عــليّ كــمــهــنـدس
اســتـشــاري و واحلـديث لــلـمــدفـعي أن
ماثلة  يـة ا أتـعرف على التـجارب العا

ي .  رغم وجود استشاري عا
قـاولون الـهولـنديـون اخلبراء في كـان ا
هــذا اجملـال  يـعـمـلــون عـلى وضع تـلك
الـركـائـز حتت اسـس الـعـمارات . وألول
مــرة اتـعـرف عـلى نـزول خــبـيـر من تـلك
الـشركة الى اسـفل احدى الركـائز بعمق
نـحـو  12مـتـرا  لـيتـأكـد من دقـة الـعمل

ومطابقته للمتطلبات التصميمية.
إلنـشـاء الهـيكل االنـشائي لـعمـارات هذا
نهج يتطلب شروع حيفا /  ? 8كان ا ا
ان تــسـتــعـمل الــقـوالب الــكـونــكـريــتـيـة
ـدة ـنـزلـقـة  ? slip formوان تـكـون ا ا
احملــددة لــلــعـمل  45يــومــا لـكل عــمـارة
إلكـمــال الـهـيـكل االنـشـائي من اجلـدران
ـنهج فـقد والـسـقوف . ولـتحـقيـق هذا ا
ــقـاول طــاقـمــ كـامــلـ من اســتـورد ا
الـقوالب . تابعـت االعمال هذه ألول مرة
ــهـنــدسـ واتــضح لي ان مــجــمـوعــة ا
ـكـلـفـ بـإجنـاز ـقـاولـ ا واخلـبـراء وا
ـهــمـة  لـيـسـوا عـلى اسـتـيـعـاب كـامل ا
ــتــطــلــبـات االعــمــال واجنــاز الــهـيــكل
الــواحـد في  45يــومـا  وهـذا يـعـني ان
تــأخــيـــرا كــبــيــرا ســيــحــدث في اجنــاز

شروع . ا
ـدفـعـي: بـعـد ــهـنــدس هـشــام ا يــقـول ا
ـوجـود في مــنـاقـشــة جـهـاز االشــراف ا
ــوقع من هـولـنـديـ وأردنـيـ  لم ارَ ا
بـداٍ من طـلب رئـيس الـشـركـة لـلـحـضور
عــلى الــفـور الـى بـغــداد لإلشــراف عـلى
تــعــديل مــسـار الــعــمل . حــضــر رئـيس
الــــشــــركـــة واتــــضح لـي انه من كــــبـــار
ـهندس االكفاء  فـتفهم وجهة نظري ا
وايــــــــدني بــــــــدون تـــــــردد . وفـي خالل
هندس اسـبوع قام بـسحب جميـع ا
الـهـولـنديـ واالردنـيـ  كمـا اسـتـبدل
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dDš W…∫ لقطات من حلقة (كالم الناس) عن ظاهرة االنتحار ¬
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ــــســـرحي اجلـــزائــــري صـــدر له عن دار الـــروائي و ا
ـبشرون فواصـل للنـشر و اإلعـالم باجلـزائر كـتاب ( ا

باجلنائز) يضم مسرحيتان للكبار .
s Š ‰öł

الـشاعر الـعراقي صدرت لـه ضمن منـشورات االحتاد
العـام لألدبـاء والـكـتّاب في الـعـراق مـجـموعـة شـعـرية

بعنوان (ال تأتِ متأخرا).
…—«dý ¡«b½

ÍËö²H « Õö

الـشـاعــر الـشـعــبي الـعــراقي نـعــته جـمــعـيـة الــشـعـراء
اضي سـائل وت االثـن ا الشـعبيـ بعد ان غـيبه ا

الرحمة لروحة الطاهرة.
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(الــــزمــــان) امـس إن (الــــقــــطـع الــــتي 
إرسـالـهـا إلى مـيـسـان بـلـغت  78نـسـخة
جــبــســيـة مــخــتــلـفــة األنــواع واألحــجـام
واصفاتها العالية).وأضاف أن وتمتاز 
(الـــقــــطـع صـــنــــعت بــــقــــوالب مـن مـــادة
"سـلـيكـون ريـد" وهـذا الـنـوع يـصنع ألول
مـرة في اخملـتـبـرات الـعـراقـيـة اخملـتـصـة

باآلثار

w³FJ « rÝU  wKŽ≠ œ«bGÐ

كشفت وزارة الـثقافـة والسيـاحة واآلثار
االربعـاء عن مناقـلة قـطع جبسـية مـقلدة
لــلــقــطع األثــريــة األصــلــيـة إلـى مـتــحف
مـيــسـان احلـضـاري لــغـرض االسـتـعـداد

تحف في األيام القادمة. الفتتاح ا
تحـف العراقي وقال مـدير اخملـتبـر في ا
جــعــفــر عــويــد في بــيــان اطــلـعـت عـلــيه

qO¦L² « oÒKFð „u uÐ

UN UHÞ√ W¹UŽd

ـكائن الـيـدوية  في بـغداد مجـمـوعـــــــة من الـعامـلـ بورشـة خيـاطـة با
سنة  1914.

{ الصورة من صفحة بغداد في فيسبوك

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـمثل الـتـونسي ظـافـر العـابدين عن كـشف ا
ـمـثـلة الـسـوريـة سالفة إعجـابه الـشـديـد با
معـمار ومـحبته لـها متـمنيـاً مشاركـتها في

عمل درامي والوقوف إلى جانبها.
وأشاد عـابدين في لـقاء تـلفـازي (بالـصداقة
ـمــثـلـة الـلـبـنـانـيـة الـقــويـة الـتي جتـمـعه بـا
كـارمن بـصـيبص والـتي بـدأت من مـسـلسل
عـروس بـيـروت) مـعـتـبـراً أن (الـصـداقة في
الـوسط الــفـني هــامـة جـدا ولــهـا دور عـلى
شـاعر ـشـهد الـتـمثـيـلي وتـظهـر صـدق ا ا

فيصبح العمل أكثر إقناعاً للمشاهد.
وعـلى الـصـعـيـد الـشـخـصي تـمـنى عـابـدين
ر التخـلص من العصـبية واالنفـعال التي 
بـهـمـا في بـعض الـلـحـظـات وأن يـستـطـيع
ـواقف وذلك الـتـحـكم وضـبط نـفـسه خالل ا
ـتـابـعـ الـذي في مـعـرض رده عـلى أحــد ا

وجه له السؤال عبر البث.

ـتابـعة مع بَـعْض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.

qL(«

ـتـهم بـالـعنـاد او الـتـكـبر  ال جتعل نـفـسك في وضع ا
كن متواضعا .

Ê«eO*«

ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.

—u¦ «

قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 

»dIF «

قد جتد ان بعض االصدقاء قد يكونون سبيلك الى 
عمل جديد لم تكن حتلم به .

¡«“u'«

اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن

”uI «

حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا

ÊUÞd «

احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.

Íb'«

خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ

bÝô«

ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.

Ë«b «

ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.

¡«—cF «

الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.

 u(«
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ـناسب الكـلـمات لـهـا مكـانهـا ا
طـلـوب اعادة تـرتـيـبهـا بـشكل ا
صحيح واكتـشاف كلـمة أغفلت

عمدا:
WO «dŽ WM¹b

وادي  –بـنـي يـاس  –هــمـام –
جب  –كــلـــمــة مــرور  –دس –
لـــفـــيف  –عـــصــــائـــر- بـــدء –
صفـد- جبر  –حلن  –عقد ود

 –ملف .

ـلـكي ـركـز الـثــقـافي ا الـفـنــانـة االردنـيـة احـتــفت في ا
ــثل بــعـــمــان بــاشــهــار كــتــابــهـــا (في روحي نــداء) و

االنطالقة األولى لها في عالم الكتابة.

الـشـاعـر الــتـونـسي تـلـقى  تـعــازي االوسـاط الـثـقـافـيـة
الـعـربـيــة لـوفـاة عـقـيـلـته فـي حـادث مـروري كـمـا تـلـقى

االمنيات بالشفاء العاجل بعد جناته من احلادث .

الـرسـامة ومـصـمـمة االزيـاء الـعراقـيـة صاحـبـة جمـعـية
كهـرمانة للفنـون حتل مساء غد االحد ضـيفة على قناة
(الـشــرقــيـة) بــبـرنــامج (اطـراف احلــديث) الـذي يــعـده
ويـقــدمه االعالمي مـجـيـد الـسـامـرائي ويـخـرجه حـيـدر

االنصاري.

عــمـيــد كـلــيـة االعالم بــاجلـامــعـة
الـعراقـيـة اعـلن ان الـكـلـيـة تـعـقد
مـــؤتـــمـــرهـــا الـــعــلـــمـي الــســـابع
(الـــــــدولي الـــــــول) في الـ  23مـن
ـــدة يــومــ الــشـــهــر اجلــاري و
بعـنوان (الـتنمـية والـبناء الـفكري

في احملتوى االعالمي).
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مديـر عام الشـركة العـامة للـنقل البـحري العـراقية نال
ـشــاريع الـهــنـدســيـة ـاجــسـتــيـر فـي ادارة ا شـهــادة ا
ـوسـومة (ادارة بتـقـديـر جـيـد جداً عـالي عن رسـالـته ا

تعدد الوسائط) . النقل ا

ساندرا بولوك

دائــــمـــاً نــــراهــــا بـــأروع الــــصـــور
مـــتـــجـــســـدة بـــروحـــيـــة اجلـــمـــال

احلـــقــــيــــقي). ومن
جــــانــــبــــهــــا قــــالت
الـــفـــنـــانـــة عـــبـــيــر
ســـــــــــــــــــــــــــــــــامــي
إسـمـاعـيل (تـزامـنـاً
وأعـــيــاد الـــربــــــيع
عرض نظمنا هذا ا
ــتــمــيـز مـن حـيث ا
شـاركـة وارتأيـنا ا
أن يكون مُشترك ما
ب الفنان الرواد
ــــــــوهــــــــوبـــــــ وا
لـــتــتالقح أفــكــارهم
والــــتــــعــــرف عــــلى
جتـارب األخـر وقد
وفــقــنـا فـي جنـاحه
نـــــســـــبـــــة لـــــعـــــدد
الــــــــــــزائـــــــــــــــريـن
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اقــامت دار الـكــتب والـوثــائق عـلى
قـاعـة جـواد سـلـيم في مـركـز الدار.
مـــعــرضــا جملــمـــوعــة من األعــمــال
الـيـدويــة والـلـوحـات الـتــشـكـيـلـيـة
ورسـوم الـكاريـكـاتيـر إضـافة لـعدد
من الـــلــــوحـــات خُـــطـت بـــاحلـــرف
الــعــربي شـــارك به ثالثــون فــنــان
ـــدارس وفـــنـــانـــة من مـــخـــتـــلف ا
الــتــشـكــيـلــيـة امــتــازت لـوحــاتـهم
بـجمـاليـتـها وزهـو ألوانـها نـتيـجة
ـــرأة ـــعـــرض وأعـــيـــاد ا تــــزامن ا
والــــــربـــــــيع. وفـي حـــــــديث لـه عن
ــــديــــر الــــعــــام ـــــعــــرض قــــال ا ا
لـلـدارعالء العالق (بـعـد أن اطـلعت
عــلى بـعض الـلـوحــات الـتي تـمـثل
ــرأة الـــعــراقـــيــة في كل روحـــيــة ا
لــوحـــة وجــدت فــيـــهــا صــورة األم
احلـقـيـقـيـة ووجـدت فـيـهـا صـورة
األخت والــبــنت احلــقــيــقــيـة الــتي

الــطـــــــبــيــعـة واآلخــر لــفـتــاة تـود
تــنـمــيــة مــواهـبــهــا من خالل رسم

وبـدوري شـاركت بعـمـل احـدهـما
مــنـظــر طـبــيـعـي يـعــبـر عن جــمـال

اللوحات وعرضها على اجلدران).
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و قــالت مـديـرة الــعالقـات واإلعالم
في الــدار مــيــــمـون الــبــراك (دأبت
هــــذه الــــدار تــــنــــظـــيـم الــــنـــدوات
ــخـــتــلف أنـــواعــهــا ـــعــارض  وا
واسـتـقـطـاب الـفـنـانـ والـفـنـانات
ـنـاسـبـات الـوطـنـيـة وما إلحـيـاء ا
نــراه الـيــومـــــ مـن لـوحــات زيــنت
قـاعـة الـفـنــان جـواد سـلـيم هـو من
ضـــمن اجلـــهــود االســـتـــثــنـــائـــيــة
ـنتـسبي الـدار مغـتنـم الـفرصة
لــدعــوة كـل ذي مــوهــبــة وخــاصــة
طـلـبـتـنـا لـالسـتـفـادة من اخلـبـرات
الــتـي تــمــتــلــكــهــا الــدار في صــقل
مــواهـبــهم واسـتــثـمــار مـا تــقـدمـة
مـكـتـبـة األجــيـال إحـدى تـشـكـيالت
الــــــــدار مـن كــــــــتـب ومــــــــصــــــــادر
ومـــطــــبـــوعـــات لـــرفـــد الـــبـــحـــوث

العلمية).
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آفة األنـتحار أسـتفحلت بـشكل كبيـر بعد عام
2003  وبدأت بالتصاعد سنة بعد أخرى 

وبـحـسب مـخـتـصـ أن عـام 2022 سـتـكـون
ـنـتــحـرين في الـبـالد قـد تـتـعـدى الـ نــسـبـة ا

ميتة كانت800  حالة! وهذه الظاهرة ا
مـحـور حـلـقـة من بـرنـامج(كالم الـنـاس) عـلى
قنـاة (الـشـرقـيـة) وكانت الـبـدايـة في مـديـرية
الــشـرطـة اجملــتـمـعــيـة في وزارة الـداخــلـيـة 
ولقـاء مديرها العميد غالب عطية خلف قائالً
(مـوضـوع االنـتـحار فـي الـعراق .. مـلف مـهم
وخـطـيــر في األعـداد والـنــسب  في الـسـابق
كانت األعداد قليلة .. لكن اآلن في تزايد لهذه
احلــاالت ســـنــة بــعــد أخـــرى  مــثالً في عــام

نتحرين في البالد2020  وصلت حاالت ا
الـى حوالي  600 مـنـتـحـر  وفي عـام 2021

وصل الـعـدد الى حـوالي 700 شـخص  لـكن
نـهاية عام  2022سـيتخطى هذا العدد أعداد
اضية  وسيكون أكثر نـتحرين للسنوات ا ا
من 800 حالـة منتحر ب الـشباب والشابات
 وهـذا مؤشر خطيـر جداً )الفتاً الى أن (هذه
احلالـة التي توسعت لها أسـبابها فهي تعود
آلفــة اخملـــدرات الــتي أنـــتــشــرت بـــ فــئــات
اجملـتـمع لـلـجـنسـ  وكـذلـك ظاهـرة الـعـنف
األســري واجلــرائم األلــكــتـرونــيــة واإلبــتـزاز
األلـكتـروني هـي تولـد االنـتـحـار .. بـاألضـافة
ألنــتــشــار الـــبــطــالــة في اجملـــتــمع والــوضع
ــعــيـشـي لــلـنــاس  كـل هـذه األقــتــصــادي وا
الظـواهر جعلت األنـسان يلتـجأ للخالص من
احليـاة بطـريقـة االنتحـار احملرمـة في الشرع

اإلسالمي).
مــؤكـــداً ( لــديــنــا اخلط الـــســاخن ومن خالل
الــــســـوشل مــــيـــديـــا
نـــــتــــــلـــــقـى رســـــائل
وإتصاالت عن وجود
حـــاالت االشـــخـــاص
الــــــذيـن يــــــرومــــــون
االنــتـــحـــار  ونـــحن
بـــــــدورنـــــــا نــــــــوجه
ـنــتــشـرة مـفــارزنــا ا
بــــــالـــــــعــــــاصــــــمــــــة
واحملـافــظـات إلنــقـاذ
الـــــبــــــعض مــــــنـــــهم
والـبـاقـ جنـدهم قد
أنـتحـروا  والشـرطة
اجملــــــتـــــــمــــــعــــــيــــــة
أســتــطــاعت في عــام

 حالة أنتحار  وقبلها23 من إنقاذ 2021
فـي عـام 2020 أســتــطــعــنــا إنــقـاذ 33 حــالـة
أنـتحار مـنعنـاهم من ذلك) .مشـيراً ان( أحدى
الــشـابـات تــمـكـنت مــفـارزنـا من إنــقـاذهـا من
االنـتحار .. وذلك بعـد أن تلقـينا بالغ من أحد
ــواطــنــ بـــوجــود فــتــاة فـي اعــلى جــســر ا
الصـرافـيـة وهي تـروم رمي نفـسـهـا بالـنـهر 
ووصـلــنـا الـيـهـا وجنـحــنـا من إنـقـاذهـا وانـا
باليوم الثاني ذهبت لبيت أهلها وشرحت لي
أسـباب محـاولتهـا األنتحـار  وقالت ضروفي
العـائلـية جـعلـتني أقـدم علـى األنتـحار  وانا
تـابــعت حـالــتـهــا بـالـبــيت وتـبــ أن والـدهـا
مــقــتــول وأمــهــا مــقــعــدة وأخــوتــهــا شــبــاب
اعــمــارهم تــتــراوح بـ 28/27  ســنــة وهي
شـابة عمرها  22عـام تنام مع أمهـا وأخوتها
بــغـرفـة واحــدة  لـذلك قــررنـا حتـويــر مـطـبخ
ـسـاحـة  3في  2وحـولـنـاه لـغـرفة الـبـيت ذا ا
نـوم لهـذه الـشابـة الـتي فـرحت بذلك  وقـمـنا
نزل وأنتهت أزمتها ببـناء مطبخ في طارمة ا
بـأن حتصل على غـرفة خـاصة لهـا .. واحلمد
لـلـه  وبـعـدهـا أخـذنــا هـذه الـفـتــاة بـصـحـبـة
ـنـتـسـب ضـابـطـات من مـديـريـتـنـا وبـعض ا
ـوالت واألسـواق بــجـوالت تـرفــيـهـيــة لـهـا بــا
تـنزهـات  وكذلك قـمنا بـإعادتـها لـلدراسة وا
بــعـد أن تــركــتــهـا قــســراً). مــؤكـداً (نــحن في
الــشـرطـة اجملـتــمـعـيـة نــدخل في اإلنـذار عـنـد
االمــــتـــحــــانـــات الـــوزاريــــة  حتـــدث حـــاالت
االنتـحار لـبعض الطـلبـة والطالـبات الذين لم
يـدخـلـوا األمـتـحان الـوزاري  وكـذلك تـسـجل
لـديـنـا حــاالت أخـرى عـنــد األعالن عن نـتـائج
االمـتحـانـات  وحتـدث حـاالت أنتـحـار لـلذين

ـراهق  وكـذلك أنتـشار اخملدرات وغـيرها ا
هي أسـباب ألندفاع بعض الشباب والشابات
الى االنـتحـار) . مبـينـاً ان (االنتـحار اليـحدث
فـجـأة إال بــحـاالت نـادرة  واحلـاالت األخـرى
نرى الـشـباب بـاإلنـعزال .. وبـعـظهـم يتـحدث
ـوت  وال جدوى لـلـحيـاة وكذلك بـكثـرة عن ا
ا يـبتعدون فقـدانة لعالقـاته اإلجتمـاعية ور
عن أصــدقــائـــهم بــعــد أن كــانـــوا لــهم ســنــد

إجتماعي).
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 بعدها توجهنا لرجل دين في جامع اإلمام
األعــظم فـي مــديــنـــة األعــظـــمــيـــة الــذي قــال
ان(االنـتــحـار هــو مـشـكــلـة إجــتـمـاعــيـة حتـز
بــالـنــفس  والـلـه عـز وجل قــال :وال تـقــتـلـوا
أنـفسـكم وأن الله كـان بكم رحـيمـاً  ومن قتل
نــفـسـه فـهــو في نــار جـهــنم  وهــذه عـقــوبـة
ربانـية أكـبر من كل الـعقوبـات ). مضـيفاً ان(
من أسـباب األنـتـحار اإلضـطـرابات الـنـفسـية
واإلدمـان على اخملـدرات والـبـطالـة .. والـقتل
الـنفـسي لـيس عالج  والـعالج هو أن يـعرف
ذلك الـشـخص بـأنـة سـيرحـل الى عـالم آخر 
والله سبحانه وتعالى سيحاسبه وأن حياته
لـيس ملـكاً له  الـله أعطـاه هذه احلـياة حتى
يحـترمها ويقدم للـناس خيراً وينفع اجملتمع
 أمــا أن يــذهب ســداً بال فــائـدة .. فــقــد ظـلم
نـفـسه وأهـله وعـائـلــته وظـلم اجملـتـمع الـذي
يــسـتـفـيــد مـنه  إذاً االنـتــحـار هـو لـيس حالً
لـلمشـكالت) . الفتاً  إلى أن(األدوار الـتوعوية
لالنـتـحار مـتـعـددة .. مـنـهـا دور ديني ودور

إعالمي ودور حــــكـــومـي  نـــأتي
لـلـدور الـديـني عـلـيـنـا كـرجال

مـعــدالتـهم الــهـابـطــة بـعــظـهم يـنــتـحــر لـهـذا
السبب) .

W³F  ·Ëdþ

وبــ مـقـدم ومـعــد الـبـرنـامـج عـلي اخلـالـدي
الـتـقــيـنـا بـشـابـة كـانت قـد حـاولت االنـتـحـار
لــلــمــرة الــرابــعــة ..وهي طــالــبــة وخــطــاطــة
ورسامة وصوتها جميل وجتيد الغناء  هذه
الــشـابـة ال أريــد أذكـر أسـمــهـا لـكــني أطـلـقت
عـليـها الـشـابة الـوردة  قـالت لي أنهـا جلأت
لالنـتحار أربع مرات بسبب ظروفها الصعبة
وال يوجـد من يتابعهـا ويرشدها  وأكدت لنا
هي نـدمانة بـعد هـذه احملاوالت من االنـتحار
وا عليـها. وبينت وردة ( وأمهـا وأخوتها تـأ
في يـوم من األيام هربت بعـد الساعة الـثانية
لـيالً وأجتهت الى جسر الـصرافيـة ألنتحر ..
لـكن أحـد أصـحـاب الــسـيـارات تـوقف أمـامي
وهـو يراقـبني وانـا تـرددت وبقـيت مـتوقـفة 
وبعـدها قـام بـاإلتصـال بالـشرطـة اجملتـمعـية
ليخبرهم بحالتي وعلى الفور حضرت مفرزة
بقـيـادة الـرائـد بـسمـة وهي مـسـؤولـة الـقسم
الزم النـسوي بـالشـرطة اجملتـمعـية ومـعها ا
ـديـريـة ومـسـكـوني هـنــد كـامل ومـنـتـسـبـي ا
ومــنـعـوني من االنــتـحـار  وعـلــمت مـنـهم أن
ـواطن صاحب الـسيارة الـذي كان يـراقبني ا

هو من أتصل بالشرطة وأنقذوني).
من جـانـبـة أوضـح مـديـر الـطب الــنـفـسي في
وزارة الــصــحـة ان (مــاتــعـرض له الــبــلـد من
عارك صـدمات جـمعـية من خالل احلـروب وا
الـعـشـائريـة  كـل هذه حتـولت الـى مـايسـمى
إضطراب ما بعد الصدمة  وكذلك قلة الوعي
النـفسي وتـفاعل الظـروف احمليـطة بالـشباب
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ــمـثـلـة االمـريــكـيـة سـانـدرا { لـوس اجنـلـوس  —وكـاالت - اعـلـنت ا
هـنيـة ب هاللـ لفـترة سـنوات فهي بولـوك عن وضع مسـيرتهـا ا
بــحــاجــة ان تـــــــــــتــفــرغ لــعــائــلــتــهــا واوالدهــا واعـادة تــرتــيب

اولوياتها.
وفي معرض حديثها الى برنامج (انترتيمنت تو نايت) قالت
مثلة االمريكية البالغة من العمر 57 عاماً ان (التمثيل ا
يتطلب مـنها ارتباط  24 ساعة على 24 وهي حتب

ان تـخــصص هـذا الــوقت الوالدهـا وعــائـلــتـهـا).
بـولـوك ام لــولـدين لـويس 12 سـنـة ولـيـلى 10

سنوات.
مثلة احلائـزة على اوسكار عام 2010 ا
تـشارك ـظـلم)  لـدورهـا في (اجلـانب ا

في بـطـولــة فـيـلـم (ذا لـوست سـتي)
وهو فـيـلم كـوميـدي سـلس مـقرر

عـرضه في الـصـاالت في 22
قبل. نيسان ا

دين الـتوعـيـة خالل خـطب اجلمـعـة واخلطب
الديـنيـة  واخلروج لـلمجـتمـعات ونـتكلم عن
هــذه احلـاالت ونـصـفـهـا بـاخلـطـيـرة .. ألنـهـا
يــنــدى لـهــا جــبــ اإلنــســانــيــة  أمــا الـدور
احلــــكـــومـي واجـــبـــهـم أن يـــدرســــوا حـــالـــة
الــــشـــخـص ويـــعــــالج مـن خالل الــــبـــطــــالـــة
أوالــقــضـــايــا الــتـي تــخص احملــاكـم تــعــالج
قــانـونــيــاً  أمـا الــدور اإلعالمي فــهـو أنــتـاج
أفالم حتـذر من حـاالت االنتـحـار ومخـاطـرها
بـــاجملـــتـــمع  وتــــنـــقل هـــذه بـــالـــصـــحـــافـــة
والفـضائيات والفيـسبوك وفي جميع وسائل
اإلعـالم  وعــلى اإلعالمــيــ احلــريــصــ أن
يركزوا على هذه احلاالت ).   وختم اخلالدي
حلـقـة البـرنامـج بالـقول :  نـحـذر من مخـاطر
هــذه الـظـاهـرة اخلـطـيـرة الـتي شـمـلت فـئـات
الـشبـاب والشـابات  ومـلف االنـتحـار أصبح
مـنـتـشــر وواسع في كل أنـحـاء الــعـالم  لـكن
عـلـى مـجـتـمعـنـا الـعـراقي هـو دخـيـل وجـديد
بـــهــذه الـــكــثــافـــة وبــهـــذه األرقــام اخملـــيــفــة
ـرتفعـة  لكن لألسف حتـولت اجلسور في وا
بـغداد واحملـافـظات األخـرى مـكـاناً لالنـتـحار
ـنـتـحـرين أنـفسـهم مـن أعلى من خالل رمي ا
هـذه اجلـسور الى مـاء الـنـهـر بـحـجـة اجلوع

واحلرمان وغيرها من احلجج والذرائع .
فـريق البرنـامج تألف من :األعداد والـتقد :
عــلي اخلـــالــدي مــخــــــرج مــيـــداني ومــديــر
تـصــويـر : أسـامـة تــصـويـر : عـمــر اجلـابـري
ـــتــابـــعــة ا ـــفــرجي  : عــلـي الــطـــريـــحي  ا
الـصحفيـة : سعدون اجلابـري مونتاج
: عــمــر مــظــفــر وأدريس

الكعبي.
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اضي عُقدت في لندن في نهاية التسعيـنات من القرن ا
وفي عواصم اخرى نـدوات وملتقـيات فكريـة واجتماعات
سـياسـية تـطـلع اليـها بـشـغف العـراقيـون الـباحـثون عن
اخلالص من عقـود  قـسوة احلـكم واحلروب واحلـصار
وكانت تلك التجمعات تتحدث عن مستقبل العراق وآفاق
ــقــراطــيـة وضــعه االقــتــصــادي والــسـيــاسي عــبــر الــد
واالقــتـــصــاد احلــر في ســنــة 2020 عــلى اعــتــبــار انّ
عقـديـن مـقـبـلـ حلـيـاة جـديدة فـي الـعـراق كـانـا كـفـيـل
بـالـنـهـضـة الـشـامـلـة وقـد كـانت تـلك االمـنـيـات واألفـكار
واخلواطر تـتفاعل في ايـدي سياسيـ حقيـقي واخرين
ـا لــلـدمـاء جتـار ومــتـعـطــشـ لــلـنــهب واالسـتــرزاق ور
ايـضـاً في وقت كـان الـنـظـام الـسابـق اليزال فـي احلكم
ؤشرات متفاوتة بشأن انّ مُكبّالً بعقوبات قوية وكانت ا
ـعـارضـة الــعـراقـيـة حتت أيــامه بـاتت مـعـدودة وكــانت ا
جنـوم عواصم اجلـوار والشـتـات مع سيـادة عـدم التـيقن
رتقب نشود وا من الصيغة التي سيأتي فيهـا التغيير ا
وكـانـت فـكـرة انـقالب الـقـصــر شـائـعـة الـتـداول من اجل
سالمـة كـيان الـبـلد لـكن قـوى سيـاسـية مـرتـبطـة بـإيران
حتـديـدا لـم تـكن مـوافــقـة عــلـيـهــا كـمــا انَّ قـرار احلـرب
والغزو اجلـديد لم يكن على الـطاولة كـان حتتها حـينها
نطق ان تشن الواليات ا كان هناك مَن ال يرى من ا ور
تـحدة حـرب كبـيرتـ على الـبلد ذاتـه في خالل اثنتي ا
عـشـرة سـنـة إذ هي سـابقـة تـاريـخـيـة. ولـكن متـى كانت

نطق? احلروب في التاريخ تُشن 
مــضى مــا يــقــرب من عــقــدين عــلى حــرب إقــامــة نــظـام
ســيــاسي جــديــد في الــعـراق وهـي الــنـتــيــجــة والــغــايـة
والـهدف األسـاس لشن احلـرب من واشـنطن وحـلـفائـها
وهم يـعــلـمـون انّ كــذبـة أسـلــحـة الــدمـار الـشــامل كـانت

رحلي ولعبور عتبة احلرب فقط. للتسويق ا
في عقـدين تـغيـرت األفكـار والذين جـاءت بهم الـواليات
تـحدة أشـاحوا بوجـوههم عـنهـا نحو الـشرق وانـتقلت ا
الـوالءات نحـو اجلـهة االسـتـراتيـجـية الـكـامنـة في اعـماق

معارضي االمس وحكّام اليوم.
أال يسـتحق الـبلد الـيوم وقفـة مراجـعة حقـيقـية تتم فـيها
جــردة حـسـاب بـكل مــا جـرى لـيـرى الــشـعب اين كـان
ـضي? فـمصـيـر الـبـلد ـكن ان  وأين أصـبح والى اين 
ليس لعبة تشـتهي اللعب بهـا أحزاب واشخاص بعضهم
ال أو اجلاه أو االنتقام وتغطية عقد شخصية. طامع با
عـليـهم أن ال ينـسـوا انَّ شعـار (نريـد وطـناً) الـذي سالت
في سبيله دماء ستمائـة بطل من ثوار تشرين لم يتحقق

حتى اللحظة.
 هل عـلــيــنـا ان نــعـقــد نـدوة دولــيــة حتت عـنــوان صـورة
الـعــراق في ســنـة 2040 ام انّ الـصــورة واضــحـة من
االن ولـيس هــنـاك داع لـلـتــعب فـضال عن انّ أحـداً من

هتم السابق لم يعد له حماس إزاء ذلك.   ا

ّ

ّ

{ لــــنــــدن - وكــــاالت - بــــيــــعت
نسخـة شبه مـهترئـة من سلـسلة
بلغ 15 ألف جنيه هاري بوتر 
إسـترلـيـني بعـد أن كـان مالـكـها
قد اشتـراها من مـؤسسة خـيرية
في مـانـشـسـتـر شـمـالي إنـكـلـتـرا
مــقـــابل نـــصف جـــنـــيه نـــهـــايــة
اضي.ويعود تسعينيات القرن ا
إصــدار الــنــســخــة الــتي تــروي
اجلـــزء األول مـن الـــســــلــــســــلـــة
الشـهـيـرة إلى عام 1997. وهي

واحـــــدة من 500 نـــــســـــخــــة 
إصدارهـا في الـطبـعة األولى من
الـكتـاب.وقـد توقـع العـامـلون في
لـيئة زاد أن جتلب الـنسـخة ا ا
باخلربشات 3 آالف جنيه لكنها
بلغ جلبت خمسة أضعاف هذا ا
ــــزايـــــدات.ويــــقــــيم فـي حــــرب ا
الـشـخص الــذي حـظي بـالـكـتـاب
في الــــنـــــهــــايــــة فـي الــــواليــــات
ــشــرف عــلى ــتــحــدة.وأبــدى ا ا
ـزاد ويـدعى تـشـارلـز هـانـسون ا

ــعــركـــة الــتي  دهـــشــته مـن (ا
خـوضهـا من أجل هـذه الـنـسـخة

ثخنة من هاري بوتر). ا
وقال (يـستحق الـكتـاب أن يكون
في مــتــحف) مــضــيــفــا (تــظــهـر
اخلـربــشـات الــتي رسـمــهـا طـفل
داخل الــكـــتــاب قــوة ســحــره في
أوســــاط األطــــفـــال فـي نـــهــــايـــة
ـاضي. إنه تـسـعـيـنـيـات الـقـرن ا
جـذاب فــعال أنـا سـعــيـد من أجل

ـــشــتـــري الــذي حــاز الـــبــائع وا
قـطـعـة مـن الـتـاريخ ).بـدوره قـال
بائع الكتاب إنه مذهول وأضاف
(أعــرف أنه قــطــعــة من الــتــاريخ
احلــديث لــكن الــنــتــيــجـة كــانت

مذهلة).
ولم يكن هذا الـكتاب الـوحيد من
سلسلة هاري بوتر الذي بيع في
ـزاد فـقد بـيـعت نـسـخـة أخرى ا
من الــســلــســلــة مــقــابل 69 ألف
جـــنــيه. وكــانـت تــلك الـــنــســخــة

دة مـخـفيـة بـعـيـدا عن األنـظـار 
 25عـامـا دون أن يــقـرأهـا أحـد
ـزاد ـشـرفـون عـلى ا ووصـفـهـا ا
أنـــــــهــــــا فـي حـــــــالــــــة كـــــــتــــــاب
جـــديــد.وأضـــاف (بــعـــد عــام من
شـرائـي الـكـتــاب  ومع تــصـاعـد
حـــــالـــــة اإلثـــــارة الـــــتي حتـــــيط
بسلـسلـة هاري بوتـر في مدرسة
ابنتي سألتني إن كـان بإمكانها
ــكن) !وأكـد قــراءته. قــلت ال ال 
أنه قــرر شــراء نــســخــة خــاصــة

البــنـته وأبــقى الــنـســخـة األولى
مــخـفــيـة وقــد حــصـد ثــمـار ذلك
الحـــقــا.وســـبق أن بـــيــعـت كــتب
هـاري بــوتـر فـي مـزادات كــثـيـرة
بـالغ طائـلة حـيث بيع أحـدها
بلغ  33ألف جنيه كـما بيعت
رواية يـدعى مالـكهـا هاري بـوتر
مـقـابل 27 ألف جــنـيه وجــلـرى
بيع نسخة مـوقعة ونادرة مقابل
أكــــــثــــــر من 118 ألـف جـــــنــــــيه

إسترليني.
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