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اســتــأنـــفت الــســـعــوديــة وإيــران
�مــبـاحــثــاتــهــمـا في بــغــداد بــعـد
تـــوقف أشـــهـــر� ضـــمن اجلـــهــود
الهادفة لتحس� العالقات بينهما
عقب قطيعة دامت اعوام. وقطعت
العالقـات بـ� القـوتـ� النـافـذت�
في مـنــطـقــة اخلـلــيج مـنــذ مـطـلع
?2016اال أن الــــبـــلــــدين الــــذين
يــقــفـــان عــلى طــرفـي نــقــيض في
مختـلف ا�لـفات االقلـيميـة� أجريا
خالل العام ا�اضي أربـعة لقاءات
ضــيــفـهــا الــعــراق بــتـســهــيل من

رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
�بـــــهــــدف حتـــــســــ� الـــــعالقــــات
الـــثــنـــائـــيــة. وقـــال مـــســؤول في
احلــــــكــــــومــــــة ان (احملــــــادثــــــات
اسـتـؤنـفت اخلــمـيس ا�ـاضي في
بـــــغـــــداد). مـن دون تـــــفـــــاصـــــيل
إضافية.من جهتها� أكدت مصادر
إيرانية �عـقد جلسـة حوار جديدة
ضــمت �ــثــلــ� ألمــانــة اجملــلس
األعــلـى لألمن الـــقــومـي االيــراني
ورئاسة االستخبارات السعودية.
وأفـــادت بــأن (الـــلـــقــاء جـــرى في
اجــواء ايــجــابـــيــة� مــا يــدفع الى
تــفــاؤل بـــاســتــئــنـــاف الــعالقــات

الـثــنـائــيـة)�واشــارت الى انه (من
ا�ـقرر عـقـد اجـتـمـاع مـشـتـرك ب�
وزيــري خـــارجـــيــة الـــبــلـــدين في
ا�ستـقبل الـقريب). ويـعود الـلقاء
األخـيـر بـ� اجلـانـب� الـى أيـلول
.2021وكان من ا�ـتوقع أن تـعقد
جـلـسـة خامـسـة في آذار ا�ـاضي�
اال أن تـقـاريـر كـشفـت حـينـهـا عن
قرار إيراني بـتعليـق ا�شاركة في
احلـــوار.وقـــطـــعت الـــســـعـــوديـــة
عالقــاتـــهــا مع إيـــران في كــانــون
?2016بـــعـــد تـــعـــرض الـــثـــاني 
سفارتـها في طـهران وقنـصليـتها
في مــشــهـــد� العــتــداءات من قــبل

مــحـتــجــ� عــلى إعــدام الــريـاض
رجل الـــدين �ــر الـــنــمـــر.وبــدأت
جلـسـات احلوار بـ� الـبـلدين في
2021بـــتـــســـهـــيل من نـــيـــســان 
الــكــاظـمـي الـذي تــربــطه عـالقـات
جيدة باجلانب�. وتعد السعودية
وايران �أبرز قوت� إقليميت� في
اخلليج� وهما عـلى طرفي نقيض
في مــعــظـم ا�ــلــفــات االقــلــيــمــيــة
وأبرزهـا الـنـزاع في الـيـمن� حيث
تـقـود الـريـاض حتـالـفـا عـسـكـريـا
داعـمــا لـلـحــكـومــة ا�ـعـتــرف بـهـا
دولـــيـــا� وتـــتـــهـم طـــهـــران بـــدعم
احلوثـيـ� الذين يـسـيطـرون على

الـدبلـومـاسـيـة مع طـهـران). وكان
وزيـر اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـ� قـد
اعــــــرب خـالل زيــــــارة طــــــهــــــران
منتصف نيسان اجلاري� عن أمله
في أن (نــصل الـى مــراحل أخــرى
من هـــــذا احلـــــوار � ونـــــقـــــله من
مــبــاحــثــات مــغــلــقــة أو حـوارات
سـريـة أو عـلى ا�ــسـتـوى األمـني�
الـى لـــقــــاءات ديـــبــــلــــومـــاســــيـــة
وحـوارات عـلـنـيـة). الى ذلك �رأت
نـائــبـة مـســاعـد وزيـر اخلــارجـيـة
األمريكي لـشؤون الـعراق وإيران�
جيـنيفـر جافـيتـو �أن التـأخير في
تشكيل احلـكومة العـراقية� يخلق
عــقــبـــة أمــام تــطــويـــر الــعالقــات
الستراتيجية ب� البلدين. وقالت
جــافـــيــتـــو في تـــصــريح امس إن
(واشـنـطن �دعت جــمـيع األطـراف
إلى اإلسـراع في عــمـلـيـة تــشـكـيل
احلكـومـة اجلـديدة)� مـؤكـدة انـها
(الــتـقت خـالل زيـارتــهــا األخــيـرة
ألربـيل برئـيـسي إقـلـيم كـردسـتان
نيـجـيـرفـان البـارزاني واحلـكـومة
مسـرور الـبـارزاني)� مـشـددة على
(ضرورة وحـدة األطـراف الـكـردية
في عــمـلــيـة تــشـكــيل احلـكــومـة)�
محذرة من ان (عدم وجود حكومة
فـــــاعـــــلـــــة� ســـــيـــــؤدي إلـى عــــدم
االستـقـرار في الـعـراق� فضالً عن
عدم ثقة اجملتمع الدولي والشعب
في العمليـة السياسيـة العراقية)�
واشــــــــارت الى ان (الــــــــواليـــــــات
ا�تحدة مـلتزمة �ـساعدة العراق
على تعزيز د�قراطيته وسيادته�
لكن حان الوقت لـلقادة الـعراقي�
تـشـكـيل حـكــومـة تـلـبي تـطـلـعـات
الـشــارع� والســيـمــا ان واشــنـطن
تريـد عـراقاً قـويـاً وموحـدًا ومـرناً
وذو ســيــادة� وســنـكــون فـي هـذه
ا�ــرحــلــة مــعه لــتــقــد� ا�ــشــورة
وا�ــــــســـــاعــــــدة والــــــدعم لــــــهم)�
واوضـحت جـافــيـتـو ان (تــشـكـيل
حـكـومــة جـديــدة أمـر حـاسم حلل
وضع الالجـئـ� وتنـفـيـذ اتـفـاقـية

سنجار).
وعن خالف أربـيل وبـغـداد بـشـأن
ملف النفط والـغاز� قالت جـافيتو
(نتفهم أهـمية هذا ا�ـلف حلكومة
االقـلــيم واقــتـصــاده)� داعــيـة الى
(ضـرورة أن تـتـفــاوض احلـكـومـة
االحتـــــاديـــــة مع االقـــــلـــــيم � حللّ
مــشــكــلــة الـــنــفط� بــحــيث يــكــون

مقبوالً للطرف�). 

االســتــخــبــارات الــعـســكــريــة في
وزارة الدفـاع� القـبض عـلى ثالثة
ارهـابــيــ� في مـحــافــظـة األنــبـار
وإحباط تعـرض على نقطـة أمنية
غربي محافـظة نينـوى.وذكر بيان
خلـــلـــيــة االعـالم األمــنـي تـــلــقـــته
(الــزمـان) امس انـه (وبـعــمــلــيـات
نوعية واستباقية منفصلة �نفذت
اسـتــنـاداً الـى مـعــلـومــات دقـيــقـة
لـــشـــعْب اســـتـــخـــبـــارات الـــفـــرق
الـسـابـعـة والـعـاشـرة واخلـامـسـة
عـــشــرة الـــتــابـــعــة الـى مــديـــريــة
إالســتــخــبــارات الــعـســكــريــة في
الـوزارة وبــالـتــعــاون مع قـوة من
قيادة الـقوات الـبريـة �اسفرت عن
القاء القبض عـلى ثالثة ارهابي�
مــطــلـوبــ� لــلــقــضـاء وفـق ا�ـادة
اربــعــة إرهــاب� اثـنــان مــنــهم في
القائم واالخـر في مدخل الفـلوجة
اثـنــاء مـحـاولــته دخـول الــقـضـاء
عبر سيطرة التحدي)� واشار الى
ان (كـمـائن مـفــارز االسـتـخـبـارات
الـعـسـكـريـة في الـفـرقـة اخلـامـسة
عـشـرة� احـبـطت عـمـلـيـة ارهـابـية
الستـهداف احـدى الـنقـاط االمنـية
في قرية تـفاحة من قـبل ارهابي�
اثــنــ� يــســـتــقالن دراجــة نــاريــة
�حيـث توقـفـا عـلى بـعد 500 مـتر
من الــنــقـطــة ا�ــراد اســتـهــدافــهـا

�حـيث � فــتح الــنـيــران ا�ـكــثـفـة
بـاجتاهـهـمـا من قـبل الـكـمـ� �ا
دفعهما للفـرار). كما أطلقت قيادة
عـملـيـات ديـالى لـلحـشـد الـشـعبي
واجلـيش� عـمـلـيـة أمـنـيـة واسـعة
من ثالثــة مـحــاور �الحــقـة فــلـول
داعش.وقـال قائـد عـمـلـيـات ديالى
للـحـشد طـالب ا�ـوسوي في بـيان
إن (عـــمــلـــيـــات أمـــنــيـــة واســـعــة
لــتــفــتــيش ا�ــنــطــقــة احملــصـورة
الواقـعة بـ� طريق بـغداد كـركوك
وطريق عـ� لـيلـة ناحـيـة قره تـبة
شـمال نـاحـيـة الـعـظـيم � انـطـلقت
بثالثة محاور أساسية و�شاركة
قـطــعـات اجلـيـش ��الحـقــة فـلـول
داعش).بــــدورهـــا �ألـــقـت مـــفـــارز
وكــالــة االســتـخــبــارات في وزارة
الداخـليـة� القبـض على ارهـابي�
اثــنــ� بــارزين ضـــمن مــايــســمى
والية شمال بـغداد. واوضح بيان
تـلـقــته (الـزمــان) امس ان (مـفـارز
الوكـالـة العـامـلة في بـغـداد �ألقت
الــقــبض عـــلى ارهــابــيــ� اثــنــ�
مطلوب� وفق احـكام ا�ادة اربعة
ارهـاب النــتـمــائـهــمـا لــعـصــابـات
داعش �وعملهما �ا يسمى قاطع
شــمـــال بـــغــداد)� واشـــار الى انه
(ومن خالل الـتـحــقـيـقـات االولـيـة

مع االرهابي� .

ا�ــــضـــــاد في مـــــراكـــــز الــــوزارة
ا�ـنتـشـرة بـبغـداد واحملـافـظات).
على صـعيد مـتصل �نـفذت دائرة
الـتـحـقــيـقـات في هـيـئـة الـنـزاهـة
العـامـة� ثالث عـملـيـات ضبطٍ في
عدد من دوائر مـحافظـة البصرة.
وقــال الــدائــرة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (فـــريق عـــمل
مـديـريـة حتــقـيق الـبـصـرة� الـذي
انــتــقل إلى مــســتـشــفى الــشــفـاء
الـــعـــام� كــشـف عن وجـــود فــارقٍ
كبيرٍ فـي كارتات اللـقاح اخلاصة
بـــلـــقــاح كـــورونـــا � إضـــافــةً إلى
وجـود أشــخـاصٍ حــصـلــوا عـلى
كــــارت الـــــلـــــقـــــاح� بــــرغـم عــــدم

التلقيح)� 
 وأضاف ان (الفريق قـام بتدقيق
الـسـجالت اخلــاصـة �ـعـلـومـات
األشـــخــــاص ا�ــــلـــقــــحــــ� ضـــدّ
الفـايـروس الذين مـنح لـهم كارت
الــتـلــقــيح� حـيـث الحظ أن أعـداد
مـهـا من الـكــارتـات الـتي �ّ تـســلـُّ
قـــبل ا�ـــنـــفـــذ الـــتـــلـــقـــيـــحي في
ا�ــســتـشــفى خـالل ا�ـدة من  11
7شـــــــبــــــاط 2021وحـــــــتى  اب 
ا�ــــاضي بـــلـــغـت خـــمـــســـة االف
بطـاقة� برغم  أن الـبطـاقات التي
مــنـحــهـا قــسم الــصـحــة الـعــامـة
بلغت تـسعة االف بطـاقة� إضافةً
إلى وجود الـف شخصٍ حـصـلوا
على البطاقة دون تلقي اللقاح). 

األولى الذين بلغوا عشرة مالي�
واجلـرعة الـثـانـية سـبـعـة مالي�
مـواطن). وسـجلـت الوزارة امس
110اصابـة بفـايروس كـورونا  �
369حـالة وبـواقع مـقـابل شـفاء 
حـالـة وفـاة واحــدة في مـحـافـظـة
بــابل. واوضح ا�ــوقف الــوبـائي
الـــيـــومي� الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من الــفي حــالــة � حــيث � رصـد
110بـكـورونـا في عـموم اصـابة 
احملـافـظـات)� مـؤكـدا ان (الـشـفاء
369حالة وبواقع حالة وفاة بلغ 

واحدة في بابل).
واشــــار الـى ان (اكــــثـــــر من الف
شــخص تــلــقى جـرعــات الــلــقـاح

مـتــوسـطــة خالل ا�ـدة ا�ـقــبـلـة)�
مؤكدا ان (الوزارة تخشى دخول
ا�ـوجـة اخلـامـسـة �بـسـبب تـدني
مــســـتــويـــات الـــتــلـــقــيـح �حــيث
انـخـفض اإلقـبـال عـلى الـتـطـعـيم
إلى مــسـتــويـات غــيـر مــرضـيـة)�
وتـابع انـه (� تـلـقــيح نـحـو  10
ماليـ� مـواطن ولم يـسجـل حتى
اآلن أي مــضــاعــفــات �وهــو يــدل
على مضمونـية اللقاحـات)�مبيناً
ان (اإلصابـات التي تـدخل حالـياً
إلى ا�ــســتـشــفـيــات تــكـاد تــكـون
جــمــيــعــهــا من غــيــر ا�ــلــقــحــ�
وبـــالــتـــالي فــإن الـــلــقـــاح فــعــال
ومـضمـون وال يـوجـد أي تـخوف
من تلـقيه)� واشـار الى ان (اعداد
ا�لقح� باجلـرعة الثالثة ال يزال
قــلــيـل جــداً إذ لم يــتــجــاوز 200
ألف� مــقــارنــة �ـتــلــقي اجلــرعـة
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حذرت وزارة الصحة� من ارتفاع
اصابات كورونا في العراق ��ا
ينذر بـدخول موجـة جديدة �ر�ا
تــكــون غـــيــر خــطــرة خالل ا�ــدة
ا�ــقــبــلــة. وقــال مــديــر الــصــحــة
الــعــامــة بــالــوزارة ريــاض عــبــد
األميـر احللفي فـي تصريح امس
ان (هــنــاك حتــذيــرات من وجــود
زيــــادة في اصــــابـــات  كــــورونـــا
�بـــرغم قـــلــتـــهــا بـــســبـب تــراجع
الفحوصـات)� واضاف ان (نسبة
اإلصـابـات من بــ� الـفـحـوصـات
زادت قــلــيالً وقــد تــنــبئ بــدخـول
مـوجـة خـامسـة�لـكن غـيـر مـعـلوم
مـوعـدهـا� أو يــبـقى الـوضع كـمـا
هـو في حـالة اسـتـمـرار الـتـذبذب
ضــمن مـوجــة لــيـست عــالــيـة بل
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تــفـقــد رئــيس الــوزراء مــصــطـفى
الـكــاظـمي� مــنـازل ا�ـواطــنـ� في
قضـاء الـرطـبـة عـقب اشـرافه على
عمليـة امنيـة واسعة اطلق عـليها
االرادة الصـلـبة �الحـقـة ما تـبقى
من فلول داعش بـاحملافـظة .وذكر
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(الـــكــــاظـــمي زار مـــقــــر الـــفـــرقـــة
اخلـامـســة في الـرطـبــة �واسـتـمع
إلى عــرض مـفــصل عن عــمـلــيـات
اإلرادة الـصــلــبــة ضـمن ا�ــرحــلـة
الثـانـية من قـبل قـيادة الـعـملـيات
ا�شتـركة� حـيث أصدر توجـيهات
تخص مالحقـة فلـول داعش � كما
تـفـقـد عـدداً من مـنـازل ا�ـواطـنـ�
واســـــتــــمـع الحــــتـــــيــــاجـــــاتــــهم�
ومـشـكالتـهم ووجّه �ـتـابـعـتـها)�
واشار البـيان الى ان (الـكاظمي �
كان قد التقـى فور وصوله االنبار
الــقــادة والــضــبــاط في مــخــتــلف
صــنـوف الــقــوات األمـنــيــة� واكـد
ضــــــرورة االلـــــتــــــزام بـــــاألوامـــــر
العسكرية والـتوجيهات الصادرة
عن الـقــيـادة� واحلــذر والـدقـة في
حتقيق األهداف ا�طلوبة)� وتابع
الـكــاظــمي (أقــول لـلــدواعش لــقـد
اختبرتمونا في مختلف اجملاالت�
عسـكريـاً وأمنـيـاً� ويومـياً نـسجل
االنـتـصـار تـلـو االنـتـصـار� وأنـتم
تـخـسـرون يـومــاً بـعـد يـوم� لـيس
هناك خـيار أمامـكم سوى ا�وت)�
واضـــاف (أبــطـــالـــنـــا في وزارتي
الــدفــاع والــداخــلــيــة ومــكــافــحـة
اإلرهـاب واحلـشـد الـشـعـبي� وفي
كل مـؤسـســة عـسـكــريـة� أنـتم من
تـصـونــون شـرف الـوطن وأرضه�
وأنتم من كتبـتم التأريخ� ودفعتم
شــــــــر اإلرهـــــــاب عـن الـــــــعـــــــراق
والعالم).كـما تفـقد رئيس الوزراء
يرافقه رئيس اركـان احلشد � مقر
الـهيـئـة في قـيـادة عـمـلـيـات قاطع

األنبار.
واوضح الـــبــيـــان ان (الــكـــاظــمي
وصل إلى مقـر احلشـد باحملـافظة
�واستـمع إليـجاز عن سـيـر تنـفـيذ
الــعـــمــلــيـــات الــعــســـكــريــة غــرب
األنــــــــبــــــــار).وألـــــــقـت مــــــــفـــــــارز

W³Þd�« qz«uŽ bÒIH²¹ wLþUJ�«

gŽ«œ ‰uK� WIŠö� vKŽ ·dA¹Ë

ÊuMH�« WOK� lÞUIð jÝË dOÝ ÀœUŠ Ÿu�Ë

∫¡UCI�«Ë œ«bGÐ v�≈ ÊULOK��« …œuŽ »UIŽ√ w� q�«u²�« l�«u� œu�¹ ‰U−Ý

d³Ž wÝUO��« g¹uA²�«Ë dOŁQð Í_ lC�½ ô

 ÷u�d� XKHM*« ¡UCH�«
 ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

دعـــا مــجــلس الــقــضــاء األعــلى�
القوى والتيارات السياسية إلى
عـــــدم زج اســــمه فـي اخلالفــــات
الـقـائـمـة الـتي اضـحت مـعـروفـة
لـلـشــارع� مـؤكـدا ان اجـراءاته ال
تــخــضع الي تــأثـــيــر ســيــاسي.
وقــال بــيــان لــلــمــجــلس تــلــقــته
(الزمان) امس أن (القضاء ينظر
الى كل قضية وا�ـتهم فيها وفق
األدلـة الــقــانــونـيــة ا�ــتـحــصــلـة
ا�ـدونـة في األوراق الـتحـقـيـقـية
أو إضـــبــارة الـــدعــوى بـــصــرف

الــنــظــر عن شـــخــصــيــة ا�ــتــهم
وموقـعه السـياسي أو الـوظيفي

أو االجتماعي)� 
مؤكدا ان (آليات عمل القضاء ال
تــخـــضع ألي تــأثـــيــر ســـيــاسي
سواء كـان لصـالح أو ضد مـتهم
ما)� داعيا القوى والتيارات الى
(عــــدم زج اســـمه فـي اخلالفـــات
السياسـية وا�ناكـفات اإلعالمية
عـــــبــــر مــــنــــصـــــات الــــتــــواصل
االجـــتــــمـــاعي الــــصـــريـــحـــة أو
ا�ــتـخـفـيـة وراء أســمـاء وهـمـيـة
�وعــدم الــتــشــويش عــلـى الـرأي
العـام الوطـني �عـلومـات كاذبة

من خالل الـفـضـاء ا�ـنـفـلت وزج
الـــقــــضــــاء في هــــذه اخلالفـــات
الـقــائـمــة عـلـى أسـبــاب حـزبــيـة
وشـخــصـيـة تـنـافـسـيـة مـعـروفـة
لــلــمــطــلــعــ� عن قــرب مــنــهــا)�
واضـــــــاف ان (هــــــذه ا�ـــــــواقف
تـنـاقض نـفـسـهـا أزاء كل قـضـية
فــيـهـا مــتـهم له نـشــاط سـيـاسي
�ذلـك أن بـــعض هــــذه اجلـــهـــات
تــدافع عن ذلك ا�ــتـهـم في ظـرف
مع� ثـم تناقض نـفسهـا وتعمل
بالضد من نفس ا�تهم في ظرف
آخـر �وهـذا الـسـلوك يـكـشف عن
شــخـصــنـة الــرأي وا�ـوقف إزاء
كل قــضـــيــة حـــسب ا�ــصـــلــحــة
الضيقة لتـلك اجلهات بعيداً عن
ا�صلـحة الوطنـية). بدوره �نفى
مــــكـــتـب رئـــيـس ائـــتـالف دولـــة
القانـون نوري ا�الـكي� ما يروج
له الــبــعض بـتــدخل األخــيـر في
إسقـاط الـتهم عن رئـيس عشـائر
الــــــــــدلـــــــــــيــم عــــــــــلــي حــــــــــا�
الــسـلــيـمـان.وقــال مـديــر ا�ـكـتب
هشام الركابي في تصريح امس
إن (بـــــعـض األطــــــراف حتـــــاول
تضليل الرأي العام عبر تسويق
قــــضــــيـــة إســــقـــاط الــــتــــهم عن
الـــســـلـــيـــمـــان وســـبــقـــهـــا رافع
العيساوي وإثارة الشارع بشأن

اآلخــرين عـلى اعــتـبــار كـان لـهم
دور فـي ســاحـــات االعــتـــصــام)�
مؤكدا ان ( األطراف التي أثارت
تلك القضايا هي منافسة لهؤالء

وفي الساحة السنية).
 وتـــــــــابـع ان (ا�ــــــــروجــــــــ� أو
ا�ــتـســبـبــ� في إثـارة مــثل تـلك
الـقـضايـا رمت الـكـرة في سـاحة
أبرز الـقـيادات الـسيـاسيـة �وهو
ا�ـالــكي� لـكـن الـواقع خالف ذلك
فــكـــيف لـه الــتـــدخل �ـــثل تـــلك
الــــقـــضــــايـــا �وهـل له مــــنـــصب
تنـفيـذي في احلكـومة تمـكنه من
إصـــدار هــكـــذا قــرارات عـــفــو?)�
مـبـيـنـا ان (ا�ـالـكي ال �ـتـلك أي
مــنـصب وال مــوقع في الـســلـطـة
الـــقـــضـــائــــيـــة)� واشـــار الى ان
(الـقضـيـة مـحصـورة بـ� رئيس
احلــكـومــة مــصـطــفى الـكــاظـمي
والسلطة القضائية� باعتبارهما
اجلــهــات ا�ـســؤولـة عن تــنـفــيـذ
اإلجــراءات الــتي تــمــكـن ا�ــشـار
إلــــيـــهـم من اجمليء إلـى بـــغـــداد
وتــوفــيـــر احلــمــايـــة والــدخــول
حلـــسـم قـــضــــايـــاهم) بــــحـــسب
تـعـبـيـره� واسـتـطـرد بـالـقـول ان
(ا�ــالــكي لــيس الــوحـيــد ا�ــتـهم
بــــتــــســـــهــــيل إجــــراءات عــــودة
الـــعــــيـــســـاوي والـــســـلـــيـــمـــان�

فـاالتـهامـات طـالت أيـضـا رئيس
حتـالف الـفتح هـادي الـعـامري).
وأثــارت عــودة الــســلــيـمــان إلى
بــغـــداد� ســـجــاال واســـعـــاً عــلى
مــواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي.
فيـما افـادت مصادر فـي تصريح
امـس بـ (نــقل الــنـــائب الــســابق
احـمــد الــعـلــواني مـن الـشــعــبـة
اخلــامـــســـة الى ســـجن شـــرطــة
ا�ــنــطـقــة اخلـضــراء�اسـتــعـداداً
إلطالق سراحه). فـيمـا قال نائب
رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة االســـبق
�طــارق الــهــاشــمي في تــغــريـدة
عــلى تـويـتــر (كـنت قــد اقـتـرحت
مـخـرجا مـشـرفـا الزمة سـيـاسـية
مستعصية�الشيء فيها لوضعي
الــشــخــصي�وكـــنت قــد طــالــبت
بــفــرصـــة تــقــاضـي عــادل حــتى
اعود ال امـثل امـام القـضاء � وال
انتـظر عـفوا من احـد فأنـا بريء
والــدوافع سـيــاسـيـة). مـن جـهـة
اخـرى �قـرر حزب تـقـدم بـرئـاسة
محمد احللـبوسي� فصل النائب
لـــــــــــيـث الـــــــــــدلـــــــــــيـــــــــــمـي مـن
صـفوفه.واطـلـعت (الـزمـان) على
وثيقة جاء فـيها انه (تقرر فصل
الــدلــيــمي بـســبب عــدم الــتـزامه
بــسـيــاقـات وتــوجـيــهـات قــيـادة

احلزب). 

 ÕUIK�« «uIK²¹ r� ’U�ý_  U�UDÐ `M0 oÒI% W¼«eM�«

bIHð∫ رئيس الوزراء خالل تفقده منازل ا�واطن� في الرطبة

 5�uKE*« …dB½ w� o(« WH�Ë ÂUNK²Ý≈ v�≈ uŽbð  UÝUzd�«

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7256 Sunday 24/4/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7256 األحد 23 من رمضان 1443 هـ 24 من نيسان (ابريل) 2022م

طبعة العراق 

مـنـاطق واسـعة فـي شـمال الـبالد
أبرزهـا صـنعـاء. وتـبدي الـرياض
قـلـقـهـا من نــفـوذ إيـران اإلقـلـيـمي
وتتّهمـها بالتـدخّل في دول عربية
مــثل ســوريـا والــعــراق ولــبــنـان�
وتتـوجّس من برنـامجـها الـنووي
وقدراتها الصـاروخية.وكان وزير
اخلـارجـيـة اإليـراني حـسـ� أمـير
عــبــد الــلـهــيــان قــد رحّب في آذار
ا�اضي� بـتصـريحـات ولي العـهد
السعودي محمد بن سلمان بشأن
عالقـــات اجلـــوار بـــ� ا�ـــمـــلـــكـــة
وإيران� مؤكدا انـها ( تظـهر رغبة
الـريــاض بـاســتـئــنـاف عالقــاتـهـا
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أكــد مـــحــافظ الـــنــجـف مــاجــد
4.5 مـلـيـون زائر الوائـلي� أن 
شــــاركــــوا بـــــأحــــيــــاء  ذكــــرى
اسـتـشـهـاد اإلمـام عـلي بن ابي
طـــالب عـــلـــيه الـــسـالم . وقــال
الــوائــلي فـي بــيــان مــقــتــضب
تـلــقــته (الــزمــان) امس (نــعـلن
جناح اخلـطة األمـنيـة اخلاصة
بالزيـارة التي شارك فـيها 4.5
مـلــيــون زائــر بـضــمــنـهم 200
ألف من خارج الـبلـد).  وتوافد
ا�الي� من ا�ؤمن� إلى مدينة
الـنجـف � ألداء مـراسم الـزيارة
في أجــواء وطـــقــوس مــؤثــرة�
حــيث اتــشــحت ا�ــديــنـة الــتي
غـــصت بـــاحلـــشـــود ا�ـــؤمـــنــة
بالسواد والالفتات ا�عبرة عن
عظم هذه الفاجعة األليمة على
قــلــوبـــهم. وبــاشـــرت الــدوائــر
اخلدمـيـة �بـالتـفـويج الـعـكسي
للزائـرين القـادم� من مـختلف
احملافظات �فضال عن الزائرين
العـرب واألجـانب �إلحـيـاء هذه
ا�ــنـــاســبـــة.من جــانـــبه �عــزى
رئـيس مـجـلس الـنـواب مـحـمد
احللـبـوسي� بـا�ـنـاسـبـة. وقال
في تغريدة على تويتر (خالص

الـتــعــازي وصــادق ا�ــواسـاة إلى
األمة اإلسالمـية والـشعب �بـذكرى
اســتــشــهــاد ســيــد الــبــلــغــاء أبي
احلــسن عــلـيـه الـسـالم)� وأضـاف
(نـسـتـلـهم من هـذه ا�ـنـاسـبـة قـيمَ
الصبـر والثبـات ونصرة ا�ـظلوم�
وهي دروس عـــــلى اجلـــــمـــــيع أن
يستـوعبـها). بـدوره � كتب رئيس
الــوزراء مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي �
تغـريدة عـلى تـويتـر قـال فيـها انه
(في ذكرى استـشهـاد إمام ا�ـتّق�
� نسـتـحـضـر وقـفة احلـق التي لم

يسـاوم من أجـلهـا� وسـعيه لـبـناء
دولـة حتــفظ اإلنــســان وحــرمـته)�
مـــشـــيــرا الـى انه (تـــرك لـــنـــا أبــا
احلسن إرثـاً من ا�عـاني السـامية
والقـيم اإلنـسـانـيـة� راسـمـاً طريق

احلق عبر التاريخ). 
وقـدم رئــيس اجلــمــهــوريــة بـرهم
صـالـح في تـغــريــدة عـلـى تـويــتـر
(الـتـعــازي ألبـنـاء الــشـعب واألمـة
اإلسالمية بـذكرى اسـتشهـاد امير
الـفـصـاحـة والـبـيـان اإلمـام عـلي �
مــــنــــارة الــــهـــــدى وطــــريق احلق

وصوت الـعـدالـة اإلنـسـانـيـة التي
مألت اآلفـاق)� واضـاف ان (االمام
استُـشـهد لـتـحـيا �ـنـاهج بالغته
أ� وشعـوب� ولتـسـمو بـفضـائله
قيم البـطولة والـشجاعـة وااليثار�
وليـنـتصـر ا�ـظلـوم بعـدله ويُـدحر

الباطل).
واعـرب رئـيـس ائـتالف الـوطــنـيـة
ايــــاد عـالوي عن امــــلـه بــــوحــــدة
ا�سـلمـ� والـنصـر عـلى اعدائـها.
وقـال عالوي في بـيــان امس (لـقـد
ظل االمــــام عـــلـي �مـــنــــحـــازا الى

االنسـان فلم �ـيز بـ� يهودي
او مـسـيـحي او مــسـلم مـعـبـرا
عن هـــــذا االلـــــتـــــزام االخالقي
الـرفــيع)� مـؤكــدا انه (في مـثل
هـذه األيــام من شـهــر رمـضـان
�أمتدت يد البغي اآلثمة لتطال
حيـاة االمام � في واقـعة ألـيمة
عندما فتحت بعض اجلماعات
الـضـالـة األبــواب عـلى فـتـاوى
التكـفير والـقتل ب� ا�ـسلم��
الــتي تـــســتــمــر تـــداعــيــاتــهــا

لألسف حتى االن).  
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ادى تصـادم مركـبـت� ودراجـة ناريـة وسط تقـاطع كلـية
الفـنـون اجلمـيـلة بـالـوزيـرية مـسـاء اول أمس الى حتطم
احــداهـا دون اصــابــات بـشــريــة. وكـان ســائق حــافــلـة
صغـيرة كـيا قد اخـترق وسط الـتقاطع دون انـتبـاه تقدم
ا�ــركــبـات في الــسـرب اال�ـن� مـا أدى الى اصــطـدامه
بـسـيـارة صـالـون بـيـ�ـاء� وبـالـتـالي اسـتـهـداف دراجـة
نــاريــة (دلــفــري) واحـــداث اضــرار فــيــهــا دون حــدوث

نوري ا�الكي علي حا� السليمان

اصابـات بشرية. وقـال شهود عيـان ان (ســـــائق الكيا
تــــعـــرض الى مالحــــقـــة من دراجـــة تــــوك تك صـــفـــراء
اللــــــون يستقلها شاب بـدا يهدد سائق الكيا ويطارده�
بـــدءاً مـن مـــجـــســـر بــــاب ا�ـــعـــظـم مـــا ادى الى وقـــوع

احلادث).
 وعلى الـفور طـوق عنـاصر سـيطـرة أمنـية ا�ـكان� الذي
خال من رجـال ا�رور لتـنظيم الـسير في الـساعة 8:20

مساء� على حد قول شهود العيان.

W¹bŽ— lÐ«ËeÐ WÐu×B� —UD�√ ∫¡«u½_«
œ«uł ezU� ≠ œ«bGÐ

تـوقـعت الهـيـئة الـعامـة لالنـواء اجلويـة والـرصد الـزلزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل � تـأثر الـطقس �ـنخـف�ـ� جوي�
قـادمـ� من تـركـيا والـبـحـر األحـمـر �يـتـسـبـبـان بـتسـاقط
امطـار مصـحـوبة بـزوابع رعـدية ابـتـداءً من اليـوم األحد.
وقـالت الـهـيـئـة في بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طقس
الـيـوم االحـد سـيكـون غـائـمـا جـزئـيـا واحـيـانـا غـائمـا مع
فـرصـة تـساقـط زخات مـطـر تـكـون رعديـة في ا�ـنـطـقـت�

الـوســطى واجلـنــوبـيــة� بـيــنـمــا سـيــكـون طـقـس ا�ـنــطـقـة
الشمـالية غائماً جـزئياً ويتحول تـدريجياً الى غائم �طر
وحـــــدوث عـــــواصف رعـــــديــــة� أمـــــا درجـــــات احلــــرارة
فــســتــنــخــفض في عــمــوم مــنـاطـق الـبـالد). وأضـاف أن
(طـقس يـوم غـد االثـن� سـيـكـون غـائـما �ـطـرا ويـتـحول
تــدريـجــيــا الى غـائـم جـزئــيــا  في ا�ـنــطــقـتــ� الــوسـطى
والـشمـاليـة�امـا طقس ا�ـنطـقة اجلـنـوبيـة فسـيكـون غائـماً

جزئياً� ودرجات احلرارة مقاربة لليوم السابق). 
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العـشائـري في الشـطرة.وذكـر بيـان خللـية
اإلعـالم األمــني ان (الـــقــوات ا�ـــشــتـــركــة�
نفذت عملـية فرض القانـون وتطبيقه على
أثـر الــنـزاع الـعــشـائـري الـذي نــشب فـجـر
االربـــــعــــاء ا�ـــــاضـي� الــــذي اســـــفـــــر عن
اسـتـشـهـاد ضابط االسـتـخـبـارات الـعـمـيد
علي جميل)� وتابع انه (من خالل اجلهود
االمـنـيــة وعـمـلـيـات الــدهم والـتـفـتـيش �
بسط االمن والسيـطرة على منـطقة النزاع
� ويــســتــمـــر انــتــشــار الـــقــوات االمــنــيــة
�ــخـتــلف تـشــكـيالتــهـا وصــنـوفـهــا عـلى
األرض و� فتح نـقاط مرابـطة وسـيطرات
واســتـمــرار تـســيـيــر الـدوريــات الـراجــلـة
وااللـيـة). بـدوره � كـشف مـصـدر امـني في
تـــصــريح امـس عن ان (لــواءً مـن اجلــيش
وصل الى الـقضـاء � لـفـرض االمن وانـهاء
الــنــزاعــات الـعــشــائـريــة فــيه)� مــؤكـدا ان
(الـلــواء الـعـسـكـري بـاشــر بـاالنـتـشـار في
عموم أطراف القضاء ومداخله). وباشرت
الــــقــــوات األمــــنــــيـــة امـس � بــــرفع خــــيم
ا�ــعــتــصــمــ� أمـام مــبــنى مــحــافــظـة ذي
قار.وقال شـهود عيـان إن (القوات األمـنية
رفعت اخليم بعد انسحاب ا�عتصم� من
أمام ديـوان احملافـظة)�  واضـافوا انه (�
رفع جـمـيع اخلـيم من دون أي مـصـادمات
بـ� ا�ـعـتصـمـ� والـقـوات األمـنـيـة). على
صـــعــيــد مــتــصل � اقـــتــرح الــغــزي �عــلى
مجلس الـوزراء انشاء مـركز السـيطرة في
احملافظة لضمان استقرار منظومة الطاقة
الكهـربائـية .وقال احملـافظ في بيان تـلقته
(الــزمــان) امس ان (مــركـز الــســيــطـرة من
ا�ــواقع ا�ـهــمـة الــتي تــسـهم في احلــفـاظ
على تردد ا�نـظومة والسـيطرة على تدفق
االحمال)� مؤكداً ان (مدينة الناصرية تعد

مـركــزاً مــهــمـاً بــالــتــحـكم بــاالحــمــال بـ�
ا�نطقـة اجلنوبيـة والوسطى � وان انشاء
مـركز الـسـيـطرة سـيـسـاعد عـلى اسـتـمرار
جتــهـــيــز الــكــهــربــاء �ــدة  24ســاعـة دون
انـقطـاع ). كـمـا قرر الـغـزي �تـشكـيل جلـنة
اسـتـشـاريـة فنـيـة بـرئـاسـة ا�ـعـاون الـفني
احـمـد حـنـون � �ـتـابـعـة ودراسـة ا�ـشـاكل
الـفـنـيـة الـتي تـطـرأ عـلى تـنـفـيـذ ا�شـاريع
الــعــامــلــة في احملــافــظــة . واشــار الى ان
(الــلـجــنـة ســتـعــمل عــلى دراسـة ا�ــشـاكل
الـفــنـيـة وعـرض الـتـوصــيـات لـلـمـصـادقـة
عليـها ضمن خـطط االدارة احملليـة اليجاد
احلـــلــول واالرتــقــاء �ــســـتــوى الــعــمل)�
مشـدداً على ان (تبـاشر الـلجنـة اعمـالها).
وفـي ديـــالى � افـــاد مــــصـــدر بـــأن (داعش
هـاجم نـقـاطـا امـنـيـة لـلـجـيش في مـنـطـقـة

قوالي الواقعة باطراف قضاء خانق�).
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واشار الى ان (القوات االمنية � استنفرت
جـهودهـا وصـدت الـتـعرض بـالـتـعاون مع
قـوات الــبـيـشـمــركـة الـقـريــبـة من ا�ـوقع).
وأثارت مـقـاطع فيـديو تـداولـتهـا منـصات
الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي �الـــتي اظـــهــرت
جــمــاجم بــشــريــة تـطــفــو في أحــد أنــهـار
ديــــالى� مـــوجــــة من اخلـــوف. وبــــحـــسب
نـاشـطـ� فـإن (الـفـيـديـو ا�ـصور كـان  في
نهر ديالى� يعود جملموعة صيادين عثروا
عــلـى جـمــاجـم بــشــريـة أثــنــاء صــيــدهم).
بـــدوره� قــال ا�ـــرصــد الـــعــراقـي حلــقــوق
اإلنسـان في تـغريـدة عـلى تـويتـر ان (هذه
اجلماجم ر�ا تعـود للحرب الطـائفية ب�
عامي   2006  و 2007 أو إلحـدى عـمـلـيات
الــتـــصـــفــيـــة الـــتي قـــام بـــهــا  داعش  أو

جماعات مسلحة أخرى). 

إلـقـاء القـبض عـلى  30مـطـلوبـاً بـعـمـلـيات
ضــبط األمـن في قــضــاء الــشــطــرة.  وقــال
بـيان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (الـغزي زار
الــقـضــاء لالشــراف عـلى عــمــلـيــات ضـبط
االمن وفرض سيادة القانون في ا�دينة).
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واشار الى أن (الزيارة تزامنت مع انتشار
قـوات امـنـيـة اضـافـيـة من جـهـاز مـكـافـحة
االرهاب والقـوات اخلاصة� في اطـار خطة
امــنــيــة لـــفــرض االمن عــقب اشـــتــبــاكــات
عشائرية شهدها القضاء قبل ايام)� وتابع
ان (العـملـيات االمـنيـة أسفـرت عن اعتـقال
 30مــطـــلــوبــا ومـــصــادرة اســـلــحـــة غــيــر
مــرخــصــة)� مــؤكـدا أن (الــقــوات االمــنــيـة
تــواصل مالحــقــة ا�ــطــلــوبـ� فـي اطـراف
ا�ــديـنـة). وكــانت الـقــوات االمـنــيـة افـادت
بـاعــتـقـال  22 مـتــهـمــا من أطــراف الـنـزاع
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تـعـرض رجل اطـفــاء الى اصـابـات بـلـيـغـة
اثــنـــاء عــمــلــيــة اخــمــاد حــريق انــدلع في
كرڤانات مشيـدة من ألواح السندويج بنك
ســريع االشــتــعــال داخـل نــادي الــهــنــديـة
بـبغـداد. وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (فرق الـدفـاع ا�دني تـمـكنت من إخـماد
حـادث حـريق انـدلع في كـرڤـانـات مـشـيدة
من ألواح السندويج بـنك سريع االشتعال
داخل النـادي في مـنطـقة الـكرادة)� مـؤكدا
ان (الفـرق طوقت الـنيـران من محـاور عدة
وأبعـدت خطـر انـتشـار احلريق إلى مـبنى
الــنــادي وأنــهت أعــمـالــهــا دون تــســجـيل
خـسـائـر بــشـريـة بـاسـتـثـنـاء إصـابـة رجل
إطفـاء من منتـسبي الـدفاع ا�ـدني � نقله
إلى ا�ـستـشـفى لـتـلقـي العالج ). وفي ذي
قــار �اكــد احملـافظ مــحــمـد هــادي الــغـزي�
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دعا وزيـر اخلارجيـة فؤاد حس� � دول اجلـوار الى احترام سـيادة العـراق واالبتعاد
عن االعـمـال العـسكـرية الـتي تؤثـر على طـبيـعة الـعالقات الـودية � فـيمـا اعربت انـقرة
�عن انزعاجـها من استنكار احلكومة العراقية لعمليتها العسكرية اجلارية في مناطق
تابعـة القليم كردستـان � مؤكدة ان بغداد لم تتـجاوب مع دعواتنا بـشأن القضاء على

تهديدات حزب العمال الكردستاني ا�نتشرة قرب ا�ناطق احلدودية.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(حــــســــ�� نـــــاقش مع الـــــســــفــــيــــر
البلجيـكي ا�عتمد لـدى بغداد فيليب
فـانــدين � سـبل االرتــقـاء بــالـعالقـات
الثـنائـيّـة وأهمـية تـعزيـزها تـكريـساً
آلفاق الـتـعاون ا�ـسـتقـبـليـة)� واشار
الـــبـــيـــان الى ان ( اجلـــانـــبـــ� اكــدا
أهــمــيـة إقــامــة تــمـثــيل دبــلــومـاسيّ
لـبـلـجـيـكـا في بـغـداد وقـيـامـهـا بدور
أكــبـر فـي عـمــلـيّــة إعــادة الـبــنـاء في
الــعـراق)� مــبــيـنــا ان (الــلـقــاء بـحث
تـــطــــورات احلــــرب في أوكــــرانــــيـــا
ومـســاعيّ الـوسـاطــة من قـبل الـدول
ة إيـجاد حل سـلميّ العـربـية� وأهـميـَّ
لألزمـــــة واإلســـــراع فـي وقف إطالق
النار)� ودعا حس� دول اجلوار إلى
(احــــتـــرام مــــبـــاد� حــــسن اجلـــوار
واالبــتـعـاد عـن األعـمـال الــعـســكـريـة
الــتي تـؤثـر عــلى طـبــيـعــة الـعالقـات
الثنـائيَّة الـودية)� مؤكـدا ان (العراق
يـــلــتــزم بــعالقـــات جــيــدة مع الــدول
اجلـــوار).  وســــلــــمـت اخلــــارجــــيـــة
الــتـركــيـة الــقــائم بـاالعــمـال الــعـراق
مذكـرة احـتجـاج تـوضح وجـهة نـظر
انـقـرة بـشـأن الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية
الــتـي انــطــلــقت مــنــذ ايــام �الحــقــة
عـنــاصـر احلـزب. وأوضح ا�ــتـحـدث
بــاسم اخلــارجـيــة الـتــركــيـة تــاجنـو
بلغيتش في تصريح امس أن (بالده

استدعت إلى مقرها �القائم باألعمال
ا�ـــؤقت لـــلــــعـــراق نـــازدار إحـــســـان
شـيـرزاد� وسـلــمـته مـذكـرة احـتـجـاج
تــتــضـمن وجــهـة الــنــظـر الــتـركــيـة)�
واشــــار الـى ان (الــــتــــصـــــريــــحــــات
الــصـادرة عن الــسـلــطـات الــعـراقــيـة
الـرسـمـية بـشـأن عـمـلـيـة قفـل اخمللب
أزعــجت أنــقــرة)� مـؤكــدا ان (تــركــيـا
مسـتعـدة دائـما لـلتـعاون الـوثيق مع

العراق حيال مكافحة بي كا كا). 
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وكـــان الــعــراق� قــد ســلـم �الــســفــيــر
التركي لدى بغداد علي رضا غوناي�
مــذكـرة احــتـجــاج عـلى االنــتـهــاكـات
العدائية ا�تـكررة في شمال العراق �
مــــؤكـــــدة ان الـــــعـــــراق لن ســـــاحــــةً
لــلـصــراعـات وتــصـفــيـة احلــسـابـات

ألطراف خارجية. 
وقـــال بـــيـــان ان (وزارة اخلـــارجـــيــة
�اســتـــدعت غــونــاي � عــلى خــلــفــيــة
اخلـروقــات واالنـتـهـاكــات ا�ـسـتـمـرة
لــلـجــيش الـتــركي ومـنــهـا الــعـمــلـيـة
العـسكـريـة األخيـرة واسعـة النـطاق�
إذ طـــالَت مـــنــاطـقَ مــتـــيــنـــا والــزاب
وأفـــاشــــ� وبـــاســــيـــان في شــــمـــال
العـراق)� واضـاف ان (الوزارة تـدعو
تركيا إلى الكفّ عن مثل هذه األفعال
االستفزازية واخلـروقات ا�رفوضة)�
مـجـددا (تـأكــيـد احلـكـومـةُ الـعـراقـيّـة
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بـعد ايام قلـيلة � نشـهد وداعا للشـهر الفضـيل � بانتظـار حلظات جائـزة الصيام � واعني
بهـا عيد الـفطـر ا�بارك � فـهو حق� لـلمـسلم � ليـفرح فـيه بعد ان ادى طـقوس رمـضان �ا
يرضي الله .. ويتجـلى العيد بأيامه القليـلة فيغرس في قلوبنا فـرحة طويلة � تمأل النفوس
حبًا وسعادةً �ـن حولنا.. حيث� يشعر الفرد منا  بإحساس �يز � متذكرا أجمل حلظات

الطفولة التي عشناها سابقا � ونعيشها حاليا  بعيون االطفال .
ان  انـظـار ا�وظـفـ� وا�ـتـقاعـدين واالجـراء من الـعـمـال واصحـاب الـعـقـود ومن سواهم �
تـتـوجه الى قــرار حـكـومي ســريع مـداه الـيــوم اوغـد � لإلعالن عن تـوزيـع رواتب الـشـهـر
احلـالي � �ـواجـهــة االسـتـعـداد �ـتـطـلـبـات الـعـوائل واالبـنـاء بـشـأن الـعـيـد ومـسـتـلـزمـاته �
والسـيما االطـفال حيث ا�البس اجلـديدة و" العـيديات " والـتزاور العـائلي� مع الـتأكيد ان
فرحة العيـد ليست فرحة لـصغيرنا دون كـبيرنا � أو غنـينا دون فقيـرنا� بل هي فرحة تعمّ

الصغير والكبير� الغني والفقير .
وفي منـاسـبة دعـوتنـا الى صـرف الرواتب في ا�ـدة التي اشـرنـا اليـها � البـد من احلديث
عن ا�ـتـقـاعـدين � الـذين هم بـا�ـاليـ� �  فـأقـول انـهم  يـعـانـون من تـدني الـرواتب وتـراكم
الديـون عليـهم � والكثـير منـهم يعـرضون انفـسهم الى سلـوك اجتمـاعي مؤلم بسـبب كثرة
طـلبات االسـتدانة من االقـارب واالصدقاء لـسد حاجـاتهم األساسـية واضطـرارهم أحياناً
للتعرض لـلدخول في عمليات الـربا عند االستدانة مـن مجموعات باتت معـروفة للكثيرين�
فـالطلـبات االسـرية في ازدياد� السـيمـا في موسم حـلول االعيـاد � والتـضخم في ازدياد�
فـيـما الـرواتب في نقـصـان بسـبب تغـيـير صـرف الدوالر � ومـا حـدث في االسواق نـتيـجة
لذلك � حيث اصبـحت هذه الظـاهرة ا�تنـاقضة� هي سـمة لواقع حال ا�ـتقاعدين� دون ان
نرى اهتمامـا ملموساً من قبل الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية �

فهل سنرى أفقا � وانفراجا  في دهاليز معاناة ا�تقاعدين ? 
ان بـالـون ا�ــتـقـاعـدين� اوشك عـلى االنــفـجـار� وعـلى الـدولـة ان
تـدرك ان ا�تـقاعد ال �ـثل نفـسه� ومعـاناته� يـعني مـعانـاة اكثر
من عشرة ماليـ� عراقي يدق بابـهم الفقر بـشدة .. لقد اصبح
الـعـراق الـيـوم جـزيـرة أغـنـيـاء من الـسـحت احلـرام� حتـيط بـهـا

بحار من الفقراء ..

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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من أكثـر الكلـمات التـي تزعجـني وتشعـرني بالـقرف الكـلمة الـعامـية ( هسه ) الـتي تتردد
العديـد من ا�رات في اليـوم الواحد من على فـضائية (   MBC عـراق ) والتي يراد بها
معنى ( اآلن ) � وال أدري مـا الذي يعجـبهم في هذه الـكلمة � مع ان كـلمة ( اآلن ) أجمل
منـها � وأكثـر وقعا عـلى مسـامع ا�شاهـدين � وليس بالـضرورة أن تكـون اللهـجة العـامية
طريقة جـاذبة جلمهور وسائل االعالم � او جـعله أشد تفاعال معـها � بل قد يكون العكس
من ذلك في أحـيـان كـثيـرة � فـمن بـ� مـا تـخـسـره تـلك الـوسـائل اجلـمـهـور الـعربـي الذي
يـتعذر عـليه فهم مـضمون الـكالم الذي يرد بـالعامـية � وان كان بعـضها من حـيث الهدف
موجها جلمهور محلي بحسب تصوري العتراض القائم� على تلك الوسائل � او التذرع
: نـريد لـبرامـجـنا أن تـكون �ـاثلـة �ا يـجري في االتـصال الـشـخصي من حـيث الفـاعلـية
والتأثـير في ا�ـستـقبلـ� � مع ان اللـغة الفـصيـحة لم تقف عـائقـا أمام ا�شـاهدة الـواسعة
والـفـاعـلـة � وهـنـاك الـعديـد من الـوسـائل ا�ـؤثـرة مع تـشـددهـا في مـنع مـقـدمي بـرامـجـها

باحلديث العامي حتى في البرامج احلوارية التي يُغض الطرف عنه بحدود معينة .
 ان لـباقـة ا�قـدمـ� ورصانـة ثقـافة مـدراء احلوارات تـتـضح جلـية في الـعـربيـة الفـصيـحة
ولـيس في الـلهـجة الـعـاميـة � ومن خالل ا�تـابـعة نـلحظ لألسف الـشـديد حـرصا واضـحا
على الـعربـيـة الفـصـيحـة من وسائـل اعالميـة أجنـبـية نـاطـقة بـالعـربـية حـتى في بـرامجـها

ا�وجهة جلمهور بلد مع� � بينما تقف وسائلنا المبالية تماما .
أكاد أجـزم ان نسبـة ال يسـتهان بـها من مـقدمي بـرامجنـا ال يجـيدون احلديث او الـتعـبير
عن أفـكارهم بالـعربيـة الفصيـحة � وال أرغب بذكـر األسماء لـكي ال يعد ذلك تـشهيرا � او
تـقلـيال من الـشـأن � وا�قـدمـة التي لم تـسـطع لـفظ بعض الـكـلـمات الـقـرآنيـة ولـيس اآليات
بـالشـكل الـصحـيح مـثاال صـارخـا على ذلـك � ومن أمثـالـها الـلـواتي يتـصـدرن الشـاشات
العـتبـارات الـشـكل � او لـكثـرة ا�ـتـابعـ� عـلى مـواقع الـتواصل االجـتـمـاعي � ولـيس على
أساس التـخصص او اجادة الـلغة � ولم تضع االدارات بـاحلسبـان � او لم تدرك خطورة

ما تفعل .
ال أريد الـكالم عن تـلك اخملاطـر � لكـني ألـفت األنظـار الى ان الـلغـة هي اآلليـة الـتي يفـكر
بـها دماغ االنسـان � فسالمة الـفكر واالبداع فـيه مرتبـطة بسالمـة اللغة � فـركاكتـها تقود
الى هشاشة الفـكر � كما ان اللهجة العامية عاجزة تـماما عن التعبير عن الفكر العميق �
ولـذلك بدأت تتـسع مساحة الـتلوث الـلغوي التي يُـقال فيهـا كالم سطحي وال يـنطوي على
مـعنى � بينـما نريد لـلناس التـدرب على التفـكير العـميق . لذلك قيـل : ( اذا أريد النهوض
باأل� البد من االرتقـاء بلغتها ) � ولم يأت هذا القول عـبثا او ترفا � بل حصيلة دراسات

علمية أجنزها مفكرون خبروا دور اللغة في بناء االنسان السليم .
لقد تميـعت وسائلنا االعالمية مع اجلمهور لغة واهتمامات وافكارا � وهذه أبرز مؤشرات
االنحـدار � وما يـعزز تداعـيات التـميع عـدم اكتراث اجلـهات ا�كـلفـة باحلفـاظ على سالمة
اللغة العربية لإلعالنات التي تكتظ بها الفضائيات وشوارع ا�دن � ويبدو لي ان اعالنات
الشوارع جتري بـحسب الهوى دون تنظيم او مـراجعة جهات مختـصة � بينما االفتراض
يذهب الى وجوب حصـول ا�علن على اجازة وااللتـزام بالتعليمـات التي تقف سالمة اللغة

في مقدمتها .
بريء مـدارسنـا على االطالق من هـذه الكـارثة � فـقد أهـملت لـغتـنا اهـماال ال تـستـحقه ال أُ
لـغة الـضاد � لـغة الـقرآن الـكر� � وعدم تـأهيل الـطلـبة لـغويا � فـالعـوز لهـا صار مـريعا �
وكان باحـثون اعالميـون أكدوا في دراساتـهم عن تأثيـر مواقع التواصل
االجتـماعي في الـلغـة العـربيـة : ان ا�سـتخـدم� غـير مـؤهلـ� لغـويا
باألصل � ما يـنعكس في لغة تواصـلهم � اي أن التأثيـرات السلبية
ال تعود �واقع التواصل فقط . وختاما � أخذت (هسه) كل مساحة
ا�ـقال � ولم يـبق ( للـطـسه ) شيـئا � لـذا ليس أمـامي سوى تـأجيل

احلديث عنها الى مقال قادم � اعذروني.

نحـن اليـوم امام مـشكـلة كـبيـرة وخـطيـرة يجب مـواجهـتهـا وحتـديد احلـلول الـناجـعة لـها�
لـلحفـاظ على اجملتـمع من الدمار وانـهيار قـيمه االخالقيـة� وعلى ما يـبدو ان هذه ا�ـشكلة
مـتـعـددة الـر�وس� كل واحـد مـنـهـا �ـثل عـقـبـة ر�ـا تـسـتـعـصي تـمـامـاً عـلى احلل� وهي
حتتـاج الى جهـود مضاعـفة لـلمـعاجلـة. ونحن هـنا بـصدد "جـيل وسائـطي" �ثل شـريحة
واســعـة من اجملـتــمع الـعـراقي� غــالـبـيـتــهم من الـشـبــاب وا�ـراهـقـ��  مـن كال اجلـنـسـ�
يعـيشـون متاهـة (شبـكات التـواصل االجتـماعي ) مـجردين من اسلـحة الـوعي الذي �ثل

لهم درعاً واقياً ضد االنحالل االخالقي والقيمي. 
إذا ما قمنا بـجولة استطالعية في واحدة من أبرز تطبـيقات شبكات التواصل االجتماعي
مثل (الفيس بـوك) جند ان الكثير من هـؤالء الشباب وا�راهق� يـنحدرون في منشوراتهم
الى درجـة كبيرة من الـسلبيـة� فهم �ارسون سـلوكيات سيـئة ويستـخدمون الفـاظا بذيئة�
فـضالً عن نـشـر وتـبـادل الـصـور ومـقـاطع الـفـيـديـو اخلـادشـة لـلـحـيـاء والـبـعـيـدة عن قـيم
اجملتـمع االسالمي� االمـر الذي يـب� حـقيـقة واضـحة� ال تـقبل الـشك في كون الـكثـير من

شبابنا يعانون اليوم من مشكلة اخالقية خطيرة تهدد حياتهم وتدمر مستقبلهم.
إن من يـدخل صـفــحـات هـذه الـشــريـحـة في الـفــيس بـوك� ويـجـوب كــروبـاتـهم اخلـاصـة�
سـيكتـشف أننا لم نـأت بشيء من الفـراغ� ولم نبال�� إ�ـا هي حقائق مـدعومة بـالشواهد
ا�لـموسة� يـجد صـور العـري�  ولغة احلـوار الهـابطة والـسطـحية� فـضالً عن نبـرة اليأس

القاتلة� وموت األمل في نفوسهم.
النــرغب بـالــتـعـمــيم هـنـا � ولــكن هـنــاك نـسـبــة كـبـيــرة من هـذه الـشــريـحــة تـقع حتت دقـة
التوصيف الـذي طرحنـاه� والهدف بطـبيعة احلـال� تنبـيه من يهمهم
األمـر الى  خـطـورة مــا نـحن عـلـيه� وهـنــا يـجب ان تـتم مـعـاجلـة
ا�ــوضــوع وقــائــيــاً مـن خالل الــتــثــقــيـف� وعالجــيــاً من خالل
مـؤســسـات الـضـبط االجـتـمــاعي وتـفـعـيل الــقـوانـ� الـضـابـطـة

للسلوكيات ا�نحرفة في الفضاء االفتراضي.
{ استاذ في جامعة اوروك

مـطالـبـتـها بـإنـسـحابِ كـامل الـقوات
الـتركـيـة من األراضي بـنـحـو يـعكسُ
إحتـرامـاً ملـزِمَـاً للـسيـادة الـوطنـية).
ونــظـم �ــثــلــوا الــلــجــنــة ا�ــركــزيـة
لـلتـظـاهـرات � وقفـة احـتـجاجـيـة اما
القنـصلـية التـركية في بـغداد�لرفض

التدخل العسكري في شمال العراق.
الى ذلك �أكــد وزيــر الـدفــاع الــتـركي
خلـوصي أكـار� أن العـملـية اجلـديدة
الــتي يــنـفــذهــا اجلــيش الـتــركي في
شمـال العراق� سـتسـتمـر حتى إزالة
الـتهـديـد اإلرهـابي من ا�نـطـقـة.وقال

في تصريح امس إن (العمـلية تهدف
إلى الـقـضاء عـلى الـتـهـديـد اإلرهابي
من مـصــدره� وهـدفـنــا األسـاسي هـو
حتيـيـد كل اإلرهابـي� حـتى الـنهـاية
وتــــخـــلـــيص بـالدنـــا من هـــذه اآلفـــة

اإلرهابية).

ونـفت وزارة البـيـشـمركـة� تـعاون او
مشـاركة قـواتـها في هـذه العـملـيات.
وقـال في بـيـان امس (نـرفض جـمـيع
االتـــهـــامـــات �و نـــعــــلن بـــأن قـــوات
الـبيـشـمـركة لم تـشـارك أبـدا في هذه

العمليات ولم حترك قواتها). 

�nB∫ ا�دفعية التركية تقصف قرى دهوك

الــصـدر � و فــصل األبـهــرين وتـكــلـلت
الــعـمــلـيـة بــالـنــجـاح � وتــصـنف هـذه
العملية من العمليات  اخلاصة). الفتاً
إلى أن (الــطــفــلــة بــعــد خــروجـهــا من
ا�ستـشفى�  سيـتم إحالتـها �سـتشفى
الـزهراء الـتـعلـيـمي للـوالدة واألطـفال�
ألكــــمـــال الــــعالج وهـي اآلن تـــتــــمـــتع
بصحة �تازة). و شكر رئيس الفريق
الطبي  طبيب الـتخدير رحمن االسدي
جلهوده ا�ميـزة دائماً بتخـدير الطفلة
� والتي سـاهمت بـشكل فـعال بـإجناح
الـعـمـلــيـة� واألطـبـاء ا�ـقـيـمـ�  ومالك
عمليات الطابق الثاني و كادر الطابق
الـثــالث � جلـهـودهـم اجلـبـارة وكل من

ساهم بإجناح العملية.

عبد الهـادي و�ساعدة طـبيب االشعة
التـشـخيـصيـة ريـاض العـيسـاوي قبل
إجـراء الــعـمـلــيـة � حـيـث تـبـ� وجـود
تـشـوه والدي نـادر جـداً � وهـو خـروج
شريـان� أبـهرين من قـلب الطـفلـة بدل

شريان واحد). 
ÁuAð W�UŠ

مــضـيــفـاً  انه (نــتـيـجــة هـذا الــتـشـوه
تــتـــكــون حـــلــقـــة من األبـــهــرين بـــعــد
خروجهما من القلب � وأحتادهما بعد
الـتـفـافــهـمـا حـلـو الـقـصـبـة الـهـوائـيـة
الـرئيـسـيـة وا�ـر� � مسـبـبـان أعراض
الـتـضـيق الـشـديـدة و مالزمـة الـطـفـلـة
لـلـمـسـتـشـفى مـنـذ والدتهـا).  وأوضح
عــلي (� إجــراء عــمــلــيــة فــتـح أيــسـر
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جنح فــريـق طــبي في إجــراء عــمــلــيــة
خـاصـة جلراحـة األوعـيـة الـدمـوية في
مدينة الصـدر الطبية � لـطفلة تبلغ من
الـعـمـر  18 شـهـراً تـعـاني من أعـراض
تــضـيق شــديـد بـالــقـصــبـة الـهــوائـيـة
وا�ر�� وأ ختنـاق وسعال وذات الرئة
ا�ـتـكـررة مـنـذ والدتـهـا� بـاإلضافـة إلى
عـــدم قــــدرتـــهــــا عـــلـى الـــبــــلع. وبـــ�
إخـتـصـاصي جـراحـة الـصـدر والـقـلب
واألوعـيـة الـدمـويـة بـهـاء عـبـد الـرزاق
مـــحـــمــد عـــلي في تـــصـــريح امس انه
(تمت إحـالة طـفلـة مريـضة الى مـدينة
الصدر الطبية � بعد أن � تشخيصها
من قبل طـبيب األطـفال الـدكتـور أحمد
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اجرى مـحافظ ذي قار محمـد هادي الغزي � جولـة تفقدية
ميـدانـية في قـضـاء سوق الـشـيوخ �رافـقه خاللـها اعـضاء
مجـلس الـنـواب عالء الـركابي وحـسـ� الـبطـاط  و نـيـسان
الـزايـر� وذلك �ـتـابـعـة عـدد من ا�ـشـاريع اخلـدمـيـة لـتـلـبـيـة

احتياجات ا�واطن� وحتس� اخلدمات ا�قدمة إليهم.
واطلـع احملافظ على الواقع اخلدمي للقضاء والوقوف على
نــسب االجنـاز فـي ا�ـشــاريع � اضـافــة الى بـحـث مـوازنـة
 2022وامـكـانـيـة شـمــول اغـلب ا�ـنـاطق بـا�ـشـاريع ا�ـهـمـة
وانعـكاسها على ابـناء األحياء السـكنية البـومية و لالرتقاء

�ستوى اخلدمات البناء القضاء.
من جــهـة اخــرى اقــتــرح الــغـزي � عــلى وزارة الــكــهــربـاء
مـخــاطـبــة رئـاســة مـجــلس الـوزراء لــغـرض انــشـاء مــركـز
السـيطـرة في احملافـظة � وذلك من اجل اسـتقـرار منـظومة

الطاقة الكهربائية .
وقال  الـغزي ان (مـركـز السـيطـرة من ا�واقع ا�ـهمـة التي
تـسـاهم في احلـفـاظ عـلى تـردد ا�ـنظـومـة والـسـيـطـرة على
تدفق االحـمـال)� مؤكـداً ان (مديـنـة النـاصريـة تـعد مـركزاً
مهـماً بالتحـكم باالحمال ب� ا�ـنطقة اجلنـوبية والوسطى �
وان انشـاء مركز السيطـرة سيسهم في استـقرار ا�نظومة
واالســتــمــرار بــتــجــهــيــز الــكــهــربــاء �ـدة  24 ســاعـة دون

انقطاع).
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خـبـر مـفـجع وصـلـنـي قـبل قـلـيل من لـنـدن �فـقــد رحل صـديـقي الـطـيب د.عـدنـان
الشيخلي احد العامل� القدامى في وكالة االنباء العراقية ...

خبـر  حزين  اعـاد لي شريط  ذكـريات الـعمـر منـذ سبـعيـنات بغـداد  مرورا  في
ليبيا  التسعينات �حيث عالقة الود العميق �وغربة الوطن � وحوار العلم وا�عرفة

مشتركات جمعتنا على انشاء صداقة �وذجية ..
كــان الــراحل  صــحــفــيــا مــتــمــيــزا في
صـناعـة اخلبـر  �واكاد�يـا مرمـوقا في
علـمه �ورساما تشكيـليا من باب التذوق
�واالهم كـان وطــنـيـا حــمل هـمــوم وطـنه
�ـحبة واخالص �زوجة بعذاب الغربة
واالشـتياق اليه حد الوجع ..وهو القائل

:
اشتقت اليك ياوطني 

كأشتياق الندى للشمس 
اين اهلي واصحابي 
وقلبي يغطيه ظالم يأس

ياراحل� عن دياري 
اذكروني ولو بهمس 

نــعـلم بـأنــنـا ال �ـوت بــفـقـدان مـوت من
نـحب ولـكـنـنـا نـنـكـسـر كـسـراً مـوجـعاً� وكـم هـو مـؤلم كـسـر الـروح يـا عـدنان ..
فـفـقدانك هـو فـراغ لن �تـلىء أبداً� فـلك في قـلوبـنـا صورة قـمر  يـزهـو بضـياءه

على كل الصور.
رحم الـله  روحك  الـتي تـركت فـينـا أجـمل  الـذكـريات الـتي كُـنَّـا فـيهـا عـلى خـير

حـال� فال وجـع وال فـراق� عـوّض الـله قــلـوبـنـا خـيــرًا وألـهـمـنـا
األجر.

إنّ كـلمات الـوجع واأللم ولو طـالت� عاجـزة عن إيصال
جزء من مَشاعر القَلب جتاهك يا صديقي الغَالي. 

لك الــرحـمــة  لـروحـك الـعَــزيـزة� وأكــرمك الــله بـجــنّـات
النّعيم

وداعا عدنان ..غريب الغربة والوطن

www.azzaman.com
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شـارك� رئيس الـهيـئة االسـتشـارية
�ـركـز االبــداع واالبـتـكــار الـعـراقي
إبراهـيم بحـر العـلوم � في ا�ـؤتمر
االفــتــراضي الــذي عــقــده مــجــلس
العربي لالبداع واالبتكار �ناسبة
الـيـوم الــعـا�ي لالبــداع واالبـتـكـار
بعـنوان اإلبـداع واالبتـكار من أجل
الـتـنـمـية بـرعـايـة اإلحتـاد الـعـربي

للتنمية ا�ستدامة والبيئة.
وأشـار بـحـر العـلـوم في كـلـمته في
ا�ؤتمر الى (عـراقة ا�لكيـة الفكرية
في الـعـراق فــالـعـراق بــكـونه مـهـد
احلـضارات فـقد أنـطلق  من عـراقة
قـانـون ا�ـلـكــيـة الـفـكـريـة وبـراءات
االخـــتـــراع  فـي بـــلــــدنـــا الـــذي �
تشريعه عام  1931وما ترتب على
اثـــره مـن انــضـــمـــام الـــعـــراق إلى
اتـفـاقــيـة بـاريس حلـمـايــة ا�ـلـكـيـة
الصناعـية وتعديالتـها واالنضمام
إلى اتـفــاقــيــة ا�ـنــظــمــة الـعــا�ــيـة
للـمـلكـيـة الـفكـريـة بـتشـريع الـدولة
الــــعــــراقــــيــــة ا�ــــرقم  212في 21
تـــــشـــــريـن االول لـــــســـــنـــــة 1975
و�ـوجب مــا �ـتــلـكه الــعـراق من
عقول ومـؤهالت علميـة وعدد كبير

من االبتكارات ا�ـصنفة لدى وزارة
الـــتـــخـــطـــيط/ اجلـــهـــاز ا�ـــركــزي
للتقييس والسيطرة النوعية حيث
جتــــاوز عــــدد بـــراءات االخــــتـــراع
والــنــمـاذج الــصــنــاعــيـة الـ 7000
عــمـل ابــتــكــاري مــســجل رســمــيــاً
ومـصـنف لــدى ا�ـنـظـمــة الـدولـيـة�
مــوزع بــواقع 343 طــبــيــة و 511
هنـدسيـة وانشـائية و 1524 علوم
تطـبـيقـية و 675 زراعيـة وغذائـية
و343 �ـوذجـا صــنـاعـيــا عـراقـيـا
و 142�ـوذجـا صـنـاعـيـا اجـنـبـيـا
وبــراءات مــتـــنــوعــة اخــرى عالوة
عـلى انـضـمـام الـعـراق مـؤخرا الى
معـاهدة بـراءات االختـراع الدولـية

في مطلع هذا العام).
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كـــمــــا أشـــار بـــحـــر الــــعـــلـــوم الى
(االســتـراتــيـجــيــة الـوطــنـيــة الـتي
تـبــنـاهـا مــركـز االبـتــكـار والـريـادة
العراقي)� قائال ( فقد بادر مركزنا�
مـركـز االبــتـكـار واالبــداع الـعـراقي
مــنــتــدى اخملــتــرعــ� الــعــراقــيــ�
بـاعــداد اســتــراتــيــجــيــة  وطــنــيـة
لالبتكار وريادة االعمال وفق رؤية
نــأمل ان جنــنـى ثــمــارهــا في عــام

2025 ضــمن مــحـاور عــدة مــنــهـا:
الطاقة ا�تجددة والصحة والتعليم
والـــــزراعـــــة وا�ـــــوارد ا�ـــــائـــــيـــــة
والــــصــــنــــاعــــة الــــتــــحــــويــــلــــيــــة
والبـتـروكـيـمـيـاويـة ضـمن عـنـاصر
االبـتـكـار الـغـنـيـة في بـلـدنـا والـتي
تقودهـا قطاعـات حكومـية وخاصة
ومـنظـمات مـجتـمع محـليـة ودولية
ضـمن مــعــايـيــر مــنـظــمــة ا�ـلــكــيـة

الفكرية الدولية ). 
وكـان شـارك في ا�ؤتـمـر عدد كـبـير
من الـشـخـصيـات الـعربـيـة ا�هـتـمة
بـقـضـايـا االبداع واالبـتـكـار ومـنهم
الــــدكـــــتــــور اســــحـق ســــدر وزيــــر
االتصاالت وتكـنولوجيـا ا�علومات
غي فلسط�� والدكتورة غادة القط
رئـيس االكاد�ـيـة العـربيـة لـلعـلوم
والتـكنولـوجيـا في مصر والـدكتور
اشـرف عــبـد الـعــزيـز األمــ� الـعـام
لالحتاد العربي للتـنمية ا�ستدامة
والـــبـــيـــئـــة  والـــدكـــنـــور مـــحـــمـــد
الـسـريـحي رئـيس اجملـلس الـعربي

لالبداع واالبتكار واخرين.
على صعـيد آخر اكد الـنائب محمد
شياع السوداني ان تمك� وتفعيل
وتـــنـــشـــيط الـــقـــطــاع اخلـــاص في

تربطني بصحيفة الزمان روابط عديدة
 اهــمــهـا عـالقـة صــداقــة  تــمــتـد الى 4
عـــقــود مع االخ الــزمــيـل ســعــد الــبــزاز
رئــيـس مـــجــمـــوعـــة االعالم ا�ـــســتـــقل
وعالقة �ـاثلـة مع االخ الزمـيل د احمد
عــبـد اجملــيـد رئــيس حتــريـر صــحـيــفـة

الزمان طبعة العراق.
ولذلك لـم يكن غـريبـا ان حتضـر الزمان
ومـعـهـا بـاقـة من الـزهـور ودرع الـزمـان
الـتذكـاري مـادبة االفـطار الـتي اقـامتـها
شبكة االعالم العراقية تكر�ا لي خالل
زيارتـي القـصيـرة الى بغـداد وجاء الى
ا�ـادبـة الـزميل الـصـديق رئـيس حتـرير
طبعة الـعراق د احمد عـبد اجمليد وكان
الوحيد الذي يحضر ومعه باقة الزهور

ودرع الزمان.
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اذكـــر ان االخ ســعـــد حــ� كـــان مــديــرا
لــلــمــركــز الـثــقــافي الــعــراقي في لــنـدن
احتفى بنا هناك وح� ع� مديرا عاما
لــوكـالــة االنـبــاء الـعــراقـيــة دعـاني الى
الـقاء مـحاضـرة عـلى منـتسـبي الوكـالة
وكــنت احــد االعـالمــيــ� الــرواد الــذين
كـــرمـــوا في حـــفل اقـــامـــته فـي بـــغــداد
مؤسـسة (الزمـان) التي يراسـها زميـلنا
سـعـد الـبـزاز ويـراس حتـريـر صـحـيـفـة
الـزمـان طـبـعـة الـعـراق االخ احـمـد عـبد
اجملــيـد �ـنـاسـبـة يـوم حـريـة االعــــالم

.2005/5/2
واقول بكل صراحـة فتحت (الزمان) لي

�
«—

U�
c�
�

«

ÊU�eK� dJ� WLK�
©≤≠≤® œ«bG� v�� …—U�“

صــفــحــاتـــهــا تــنــشــر فــيــهــا ذكــريــاتي
وا�ـواضــيع الـتــاريـخـيــة �ـتــابـعـة من
الــزمـــيل د احــمــد. وطــلـب الــبــزاز قــبل
سـنـتـ� من قـنـاة الـشـرقـيـة اجـراء لـقاء
مـــعـي  لـــكــــني لم اســــتـــطع لــــظـــروفي
الصحية السفر الى االردن حيث جتري

هذه اللقاءات.
شـكـرا لـلـزمـان ولـلـزمـيـلـ� سـعـدالـبزاز

واحمد عبد اجمليد.
عـلـى صـعـيـد آخـر في يـوم 22 نـيـسـان

يحتفل اخواننا االكـراد بعيد الصحافة
الــكـرديــة وهي مــنـاســبـة تــســتـحق من
عـمــوم الـصـحـفــيـ� الـعـراقــيـ� تـقـد�
التهنئة لهم متمن� للصحافة في اقليم
كــردســتــان الــنــمــو والــتــقــدم وخــدمــة

الوحدة الوطنية.
وخالل مــسـيـرتي الــصـحــفـيـة الــتـقـيت
بـعــدد من الـصـحــفـيـ� االكــراد ومـنـهم
الـراحل الـزمـيل طـارق إبـراهـيم شـريف
الـذي اصـدر في أربــيل كـتـابــا بـعـنـوان
الـصــحـافـة الــعـراقــيـة في ذاكـرة رواده
يـتــضـمن حـوارات أجـراهـا خالل عـمـله
الصحـفي مع الرواد الثالثـة فائق بطي
ومــحــسن حـــســ� (أبــو عالء) وحــسن

العلوي 
ويـعـود حتديـد عيـد الـصحـافـة الكـردية
الى يــوم 22 نـــيــســـان من عــام 1898
ح� صـدرت في القـاهرة  أول صـحيـفة
كـــرديـــة بــاسـم "كــردســـتـــان ". لــذلك �

حتـديـد 22 نــيـسـان من كل عــام كـعـيـد
لـلـصـحـافة الـكـرديـة.في ذلك الـيـوم قبل
124 عـامــا رات اول صــحـيــفـة كــرديـة

النور على يد مقداد مدحت بدرخان 
وحسب ا�ـؤرخ� صـدرت  في القـاهرة
االعداد 5 – 1 وكـانت نــصف شـهـريـة
وعدد صفحاتها أربع صفحات وطبعت
في مــطــبــعــة الــهالل. ثم  صــدر مــنــهـا
األعداد 6 الى 19 في اوربـا و حتـديدأ
ًفـي جنـيف الـسـويـسـرية �لـكـنـهـا عادت
ثانية الى القـاهرة فصدرت األعداد 20
الى 23 ثم انــتـقــلت الـى لـنــدن فــصـدر
العدد 24 فيها قبل أن ترحل من جديد
الى مكـان آخر هو ( مـدينـة فولكـستون
) والـتي صـدرت فـيـهـا األعـداد 25 الى
 29وكـانت آخر رحـلة لـهذه الـصحـيفة
الرائـدة مديـنة جـنيف الـتي صدر فـيها
الــعـدد 31 وهــو الــعــدد األخــيــر الـذي

صــــــــــدر في

(الزمان) تقدم درعها الى محسن حس�

14 نـــيــــســـان 1904 حـــيـث تـــوقــــفت
الصحيفة عن الصدور بعد هذه الرحلة
الــطــويــلــة والـشــاقــة في بــقــاع الــعـالم

اخملتلفة.
WI�U� n��

كـــان مـــقـــداد مـــدحت بـــدرخـــان بـــاشــا
صـاحـب امـتـيــاز  صـحــيـفـة كــردسـتـان
عــنـدمــا صــدرت في الـقــاهــرة وعـنــدمـا
صــدرت في جــنـــيف قــام بــتـــحــريــرهــا
شــقـيــقه عــبــد الـرحــمن بك� و�ــا عـادت
ثـــانـــيــة الـى   الـــقـــاهــرة أشـــرف عـــلى

حتريرها ثريا بدرخان. 
وبــعــد تـاســيس الــدولــة الـعــراقــيـة في
اوائل الــقـــرن ا�ــاضي قـــامت االحــزاب
باصدار صـحف ناطقة بـاسمها و هي "
صــحــيـفــة رزكــاري" عـام 1946 لــسـان
حال حزب االحتاد الكردستاني و الذي
حتـــــول فـــــيـــــمـــــا بـــــعـــــد الـى احلــــزب

الد�قراطي الكردستاني.
وبـعــد ثـورة 14 تـمـوز 1958
وتغـيير الـنظـام من ا�لكي الى
اجلــمــهــوري� قــامـت االحـزاب
بــاصـدار الـصــحف جـهـاراً� و
ابـرزهــا صـحــيـفــتـا خــبـات و

ازادي.
ومنـذ ذلك الوقت  شهـد اقليم
كردستان مـراحل متعددة من
التـطور الصـحفي� و صدرت
فــيه عـــشــرات الـــصــحف ثم
بــــثت عـــشــــرات الـــقـــنـــوات
واالذاعـات الـفـضـائـيـة� لكن
حــتى االن مــا مـن وســيــلــة
اعالمــيــة رســمـيــة نــاطــقـة
بــاسم حـكــومـة االقــلـيم بل
غــالـبــهـا نــاطـقــة بـاســمـاء
االحزاب وقلة منها اهلية.
حتية لزمالئنا الصحفي�
فـي اقــلـيـم كــردسـتــان في

عيد الصحافة الكردية.
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Husseinalsadr2011@yahoo.com

ø w�U��« nBM�« s� «–U�Ë

w�dF�« ‰UN��«

بغداد

 ÊU�b� ÎU�«œË

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7256 Sunday 24/4/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7256 األحد 23 من رمضان 1443 هـ 24 من نيسان (ابريل) 2022م

-1-
شهر رمضان هو أفضل الشهور .

والسؤال اآلن :
أيُّ نِصْفيْهِ هو األهم واألفضل ?

واجلواب :
انّ الـنـصف الـثانـي من الشـهـر هـو األفضل ألن لـيـلـة القـدر - الـتي هي خـير من

ألف شهر  – تقع فيه .
وهذا وَحْدَهُ سبب� كافٍ لتفضيل النصف الثاني على األول .

-2-
والصـائم في ضيـافـة الله� وهـو مكـرّم مِنْ قَبِـلهِ سـبحـانه في كل آنٍ من آناء الـليل

والنهار بألوان التكر� ...� واالّ فكيف يكون النوم عبادة ?
وكيف تكون األنفاس تسبيحا ?

وانْ كان الـواحد منّا ال يـدخر وسْعَاً في تكـر� ضيفه فكـيف بالله الـقادر ا�هيمن
الذي دعا الصائم الى ضيافته واستجاب لدعوته ?

طوبى للصائم� .
-3-

وعن النصف الثاني من شهر رمضان قال احد الشعراء :
إنْ كان شَطْر� قد ذَهَبْ

      ياقوم فالباقي (ذَهَبْ) 
بل انّه أغلى فَفِيهِ

              اعزُ ما ربي وَهَبْ
القَدْرُ والعَشْرُ األخيرةُ

           واجلوائزُ والرُتَبْ 
وقوافُل العُتًقًاءِ في

   مسك ختام احملتسب
يارب هَبْنَا مَنْكَ

    أفضلَ مايُنال ويُكْتَسَْب
العتق والرضوانُ والتقوى

         وتفريجُ الكُرَبْ .
نسـأله تعالى ان ال ينقضي عنا شهر رمضان االّ بعملٍ
مـقـبـول� ودعـاء مـسـتـجـاب� وذنب مـغـفـور� وأنْ يـعـتـقـنا

وايّاكم من النار� انّه الرحيم الغفّار .

العـراق اصبح ضـرورة حتـمية في
ظل تزايد التحديات وا�شاكل وفي
ظل عـدم تـمـكن الـدولـة من مـواكـبة
احلــــلــــول لـــــتــــلك الـــــتــــحــــديــــات

وا�ـــشاكل.
WO�UC�— WO���

واضـــــاف خـالل مـــــشـــــاركـــــتـه في
األمـسـيــة الـرمـضـانـيــة الـنـقـاشـيـة
الـتي اقـامـهـا اجملـلـس االقـتـصادي
العراقي التي تناولت أثر مبادرات
البنك ا�ركزي اإلقراضية �ال بد من
تعزيـز الثقـة ب� مؤسـسات الدولة
والـقــطــاع اخلـاص وانــهـاء فــسـاد
ا�ـشاريع الـوهـميـة من اجل ايـجاد
ارضية رصينة للتعامل ب� الدولة
والـقـطـاع الـواسع� مشـيـرا ألهـمـية
أن تــــذهـب الــــقــــروض �ـــــشــــاريع
اسـتراتـيجـية مـبنـية عـلى دراسات
جـدوى رصـينـة مـثل مشـاريع بـناء
ا�ــصـــافي ومـــــــعـــامل الـــتــكـــريــر
لـــتــوفــيــر ا�ـــنــتــجــات الـــنــفــطــيــة
والـــــكيـمائـيـة بدل اسـتيـرادها من
اخلـارج كـذلك لـتوفـيـر فـرص عمل�
وهذا غـير �كن الـتنـفيذ اال اذا �
جــلب االســتــثــمــار عــبــر الــقــطــاع
اخلـاص.وكـان الـسـوداني قـد طرح

خالل حــمـلــته االنـتــخـابــيـة لــتـيـار
الفرات� مفـهوم (االقتصاد الشاب)
الـذي يــعـزز الــشـراكــة مع الـقــطـاع

اخلـــاص من اجل
تــنــفـيــذ مــشـاريع
الـبــنى الـتـحـتـيـة
الـتـي تـوفـر آالف
فــــرص الــــعــــمل
للـشـباب وتـعمل
بــالـــتــالـي عــلى
إحــداث تـنــمـيـة

مجتمعية.
وشـــــــــــارك فـي
االمـــــــســـــــيــــــة
االقـــتــصـــاديــة
وزيـــر الــــنـــقل
ومــــــــحـــــــــافظ
البنك ا�ركزي
وعــــــــــــدد مـن

ذوي
االختـصاص
واعــــــضــــــاء
مـــــــجــــــــلس
الـــــــنـــــــواب
وخـــــــــرجت
االمـــســــيـــة

بالعديد من التوصيات التي تصب
في صـــالح تــدعــيـم الــتــعــاون بــ�

الدولة والقطاع اخلاص.
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بيروت

النار توفى".
أضـاف أن ا�ـشـتـبه به انـتـحـر لدى
اقـتـحام عـناصـر الـشرطـة شـقة في
الــطـابق اخلـامس من مــبـنى حـيث
كـــان مــــتـــواجـــدا� وعــــثـــروا عـــلى
"بندقية قناص مثبتة على حامل".
وبينما لم تعرف بعد دوافع إطالق
الـنـار "مـن الـواضح أن نـيـته كـانت
قـتل وإيـذاء أفـراد مـن مـجـتـمـعـنا"�

كما قال.
وأظهر تسجيل مصور انتشر على
مـــواقع الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
رشـــقـــات طــويـــلـــة من الـــرصــاص
بـــاجتــــاه أشـــخـــاص يــــركـــضـــون

لالحتماء. 
ويـــبـــدو أن ا�ـــشـــاهــد صُـــورت من

زاوية مطلق النار.
وقال كـونتي مـعلـقا عـلى التـسجيل
"يبـدو حقـيقـيا إلى حد كـبيـر". لكنه
أضاف أنه ال يزال يتع� التأكد من
صحته جنـائيا� فيمـا لم يعرف بعد
مـــا إذا كـــان الــــتـــســـجــــيل � بـــثه
مـــبــــاشـــرة أو � حتــــمـــيـــلـه عـــلى

االنترنت في وقت الحق.
WO�u�� ‚œUM�

وعثـرت الشـرطة علـى أكثر من ست
بــنـادق في الـشـقــة� حـسب كـونـتي�

إضافة إلى "العديد من الذخائر".

واشـــــــنـــــــطـن� (أ ف ب) - اضـــــــرم
شـخص الــنـار في نــفـسه اجلــمـعـة
امام احملكـمة العـليا االميـركية �ا
أدى الى اجالئه �روحـية� وفق ما
اكدت متحدثة باسم احملكمة العليا

لوكالة فرانس برس. 
قـالت الــنـاطـقــة بـاسم أعـلـى هـيـئـة
قـــضـــائــــيـــة في الـــبـالد في بـــيـــان
"حوالي الـساعة  18,30بالـتوقيت
احمللي� توجه شخص إلى الساحة
أمام مـبنى احملـكمة الـعلـيا وأضرم

النار في نفسه". 
واضاف ا�صدر أن "مروحـية طبية
هـــبــــطت فـي الـــســــاحــــة و� نـــقل
الشخص إلى مسـتشفى محلي". لم
يـصـب أي شـخص بـجـروح وتـعـذر
الــوصــول إلى ا�ــنــطــقــة اجلــمــعــة

بسبب اجراءات التحقيق. 
واكـدت احملكـمة الـعـليـا أن احلادث
لم يعتبر تهديدا للسالمة العامة. 
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واوضحت قناة فوكس التلفزيونية
أنـه رجل لــــــــكن لـم تُـــــــكــــــــشف أي
تـفــاصــيل عن وضــعه الــصـحي أو

هويته أو دوافعه مساء اجلمعة. 
تـأتي هـذه ا�ـأسـاة بـعـد يـومـ� من
إخالء مـبنـى الكـابيـتـول بعـد إنذار
خاطىء. في الواقع� صـدر التحذير
عــنــد إنــزال مــظـلــيــ� من اجلــيش
األمـيركي من طـائـرة للـمشـاركة في
عــرض يــســبق مــبــاراة في مــلــعب
الـبيـسبـول الذي يـبعـد كيـلومـترين

عن مقر الكونغرس.
وجـرح أربـعـة أشـخـاص عـلى األقلّ
اجلــمـعــة جـرّاء إطـالق نـار في حيّ
في الـعاصـمة األمـيركـيّة واشـنطن�
فيما انتحر مطلق النار قبل أن يتم
اعتـقاله� حسـبمـا أعلن قائـد شرطة

ا�دينة مساء اجلمعة.
وكانت الشرطـة قد انتشـرت بكثافة
فـي احلـيّ الـــــــواقـع بــــــــ� جـــــــادة
كـونـيـتكـت وفـان نـيس بـالـعـاصـمة
األمـيـركيـة والـذي يضم الـعـديد من

ا�ـدارس والــســفــارات� في أعــقـاب
إطالق نار بعد ظهر اجلمعة.

وقــال نـائب قـائـد شـرطـة واشـنـطن
ستيـوارت إ�رمان للـصحافيّ� إن
ثـالثـــــة أشــــخـــــاص نـــــقــــلـــــوا إلى
ا�ــســـتـــشــفى� هـم بــالـــغـــان بــاتت
حالـتـهـما مـسـتـقـرة� وفتـاة عـمـرها
12 عـامـا إصابـتهـا طـفيـفـة.وعولج
شــخص رابع في الــســتّــيــنــات من

عمره في مكان الواقعة.و
قـال قـائـد شـرطـة واشـنـطن روبـرت
كـونــتي في مــؤتـمــر صـحــافي لـيل
اجلــمـعــة الــســبت إن "ا�ــشـتــبه به
الذي نعتـقد أنه مسؤول عن إطالق

وأظهرت صور نشرتها الشرطة في
وقت الحق على تـويتـر ثالث بنادق
هجومية مع مناظير موضوعة على
طــاولــة� وفـي اخلــلف حــامل ثالثي

القوائم ومسدس.
وبناء على ا�علومات األولية تعتقد
الـــشـــرطـــة أنه � احلـــصــول عـــلى
األسـلـحــة بـطـريـقـة قــانـونـيـة� وفق
كــونـتـي.تـاتي احلــادثــة بـعــد أكــثـر
بقـليل من أسـبوع عـلى قيـام مسلح
بــــــإطالق الـــــنــــــار في مــــــتـــــرو في
نـــيـــويـــورك مـــا أدى إلى جـــرح 23

شخصا.
و� توقيف ا�شتبه به بعد مطاردة

اســتـمــرت يــومـا ووجــهت لـه تـهم
مرتبطة باإلرهاب.

أُحــصــيت  226 جــر�ـــة قــتل في
ا�ـــديــنـــة عــام 2021  وهــــــو رقم
يـزيـد بـنـسـبـة 14 بـا�ـئـة  عن عام

.2020
وقــالت رئــيـســة بــلـديــة واشــنـطن
الـــد�ــــوقـــراطـــيــــة مـــوريل بـــوزر
لــصــحــافــيــ� "نــحن مــصــمّــمــون
عــــــــــلى مـــســـاعــدة الـــســـــــــكّــان
ووقـــــــف الــــعـــنـــــــف ا�ــــســـلّح"�
مـشـــــــــددة عـلى أنّ "الـوصــــــــول
الــسـهل إلى الـبــنـادق يـجـــــــب أن

ينتهي".
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أتسـاءل هنا الـسؤال األول إلى ا�ؤسـسة التـعليـمة التي في زمـننا عـرفنا عـنها

مؤسسة تربية وتعليم.. ماذا يفعل الطالب لكي يعاقبه ا�ُعَل�م بالتعنيف!
بكل صـراحـة نـدرك أن التـعـليم يـتـجه لـلخـراب لـكن الـيوم يـنـحدر الـتـعـليم إلى
أسـوأ حاالته وهذا ا�لف من أهم ا�لفات ألن الفـساد واإلنحدار في التعليم من
دون شك هـو فساد مـجتمع وإنـحدار جيل وألن اجلـهل يؤدي إلى مأسـاة أكبر
منه لـذا مـا يـحـدث اليـوم هـو إنـعكـاس في مـرآة اجلـهل عـلى الواقـع التـعـلـيمي
وقبـله التربوي� فمصائـبنا كثيرة لكن "ا�ـصيبة فعالً" هي عندمـا نتطرق وننتقد
في قضـية التـربية رغم أنهـا الحتتاج سوى أن يـكون الفرد مـنا أو ا�ُعَل�م واعي
لديـه رصيـد مـعرفي وإنـسـاني يـدرك عظـمـة دوره وأهمـيـة وظيـفـته في اجملـتمع
فهـو قـدوة لـلطـالب الـذي يجـلس في رحـلـته اخلشـبـيـة في الصف لـيـأخذ درس
مـعـرفي من دروس مـادة األحـيـاء أو الـريـاضـيات وقـبـل كل ذلك درس الـتـربـية

ذلك الدرس اإلنساني األهم واألكبر قيمة وهنا أقول: 
كيف نـرجو من الطالب أن يـكون مهذباً وخلـوقاً ومعتدالً وقـدوته العكس? اليوم
كثـير من ا�دارس في بغداد واحملافظات العراقـية تتعرض إلى حوادث مختلفة
تـخـص (الـتـعـنـيف) والأعـلم كـيف �ـعَـل�ـم فـاضل مـثـلـمـا يـقـال أن يـضـرب طـفالً

يصغره بعدَّة سنوات! و�اذا �ارس  ا�علم قسوته على الطالب? 
يــبـدو أن الــفــاضل صــار غــيـر فــاضل ألن بــشــاعــة ووحـشــيــة الــبـعـض الـتي
�ـارسـونـهـا عـلى الـطالب في الـصف ا�ـدرسي تـعـكس جـهل وقـسـوة ومـرض
هـؤالء الـذين يـضـربـون بـقسـوة عـلى وجـه الـطـالب أو يـشـدُّوُن بشـعـر رأسه أو

يوْقِعُون األذى بجسده من كَثرة الضرب!!!� 
كل ذلك في كـفة واأللم النفسي في كفة أخرى وهـذا مااليعلمه أو يجهله بعض
ا�عـلمـ� ح� يـعاقـبون طـالب صغـير الـسن من دون أن تكـون لديـهم شـفقة أو
رحـمة أو إنسـانيـة من دون ذنب يسـتحق العـقاب.. كل ذلك يـحتـاج إلى جلنات
رقابـية وتـربـوية تـشرف عـلى نشـاط ا�ـدارس وكيـفيـة عمـلهـا كـما يـتطـلب األمر
تدخل من وزارة الـتربية والتعليم لينقذوا ماتَبقّى لو تَبقّى.. ولكي تكون الوزارة
أسم عـلى مسَـمّْى يجب أن تـبحث مع الـقضـاء إصدار قـرارات وقوانـ� حتمي

الطالب من التعنيف وإنهاء التعنيف وذلك �حاسبة كل من يُعنِف .
التـربية عمل مقدس ومهم.. فدينياً ا�علم مُصَل�ي صائم ألنه مسلم و ينحدر من
دين مــحـمــد وديــنه احلــنــيف اليـرضـى �ـثـل تـلك ا�ــشــاهــد الـتـي نـشــاهــدهـا
بـأسـتـمـرار في صـفـحـات مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي والـتـلـفـاز ويـدور فـيـها
احلوار من أجل مـعاجلتها� أما إنسانياً فيـاليت أن يعلم ا�علم أخالقيات ا�هنة
وأن الطـالب مهمـا فعل فهو لـيس مجرم لـكي يعاقب بالـعنف فالـعنف أحقر من
السـجن� أما مجـتمعـياً وتربـوياً ال ترضى أي أسـرة بتعـذيب طفـلها أو أوالدها
ألن هـذا الـفعـل ضـد الديـن واخلـلق والـتـربـية والـضـمـيـر ويـجب إبـعـاد كل من
�ـارس ذلك عن التـعلـيم ألنه يعـتبـر شخص غـير ســــــوي ويـــــعـاني من خلل
في شـخــصــيـتـه أو نـفــــــسـيــته وذلك يــعــد خـطــرًا عــلى طالبــنـا ونــفـســيــاتـهم

وأجسادهم .
أمام شـاشة التلفاز أم� تشاهد حـلقة حول تعنيف أحد الطالب

قـالت: نـطـالـب بـأنـزال الـقـصــاص وفـصل أي مـعـلم من
وظـيفـته وحتـويل موضـوع الطـفل ا�ُـعَنَف في ا�ـدرسة
الى قـضيـة رأي عام ألنـنا ال نـنـجب اطفـالنـا ونربـيهم
ونتعب ونسهر ونصرف ا�ال ونبذل جهودنا من أجل
التعليم ليعودون الى منازلهم مُعَنَف� ومدمرين نفسياً

وعقلياً وجسدياً .
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ســعــــــة 48 شــعــيــرة الــرابـط بـ�
بــدالـــتـي الــشـــعـب وســبـع ابـــكــار
بــــجـــهـــاز OTDR  حــــيث اتـــضح
وجـود قــطع في مــنــطـقــة الــشـعب
قــرب االسـواق ا�ــركــزيــة نـتــيــجـة
حفـريات قـامت بهـا احدى الـدوائر

اخلدمية). 
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
انه ( � اجــراء اعـمــال الــصـيــانـة
لـــلـــمـــســـار الـــضـــوئي عن طـــريق
استحداث مسـار اخر جديد بطول
35 مـــتــــراً من مـــوقع الــــقـــطع الى
اقــرب نـقــطـة تــابـعــة الى الـشــركـة
الـعـامـة لالتـصـاالت وا�عـلـومـاتـية
واعــادة ا�ـــســـار الى اخلـــدمــة من

جديد بوقت قياسي).
ونـــــــظـــــــمت وزارة االتـــــــصــــــاالت
اجـتمـاعاً لـلـفريق ا�ـكلف �ـتابـعة
تنفيذ خطوات البرنامج احلكومي
في الـوزارة بــحــضـور ا�ــسـتــشـار

القانوني حمـدان عويجل الذي اكد
دعـــمه لـــلــعـــامــلـــ� عــلى تـــنــفـــيــذ
الـــبـــرنـــامج احلـــكـــومـي وضــرورة
إصـالح الــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــام االداري

واالقتصادي في العراق .
وحتدث مـدير عام دائـرة التـخطيط
وا�ــــــتـــــابــــــعـــــة فـي الـــــوزارة  ادم
الـقـريـشي عن اهمـيـة الـبـرنامج من
خالل حتــولـه من مــنـــهــاج وزارات
يــقـــر من قـــبل رئــيـس الــوزراء إلى
بـرنـامـج حـكـومي من خالل الـرؤيـة
ا�ـوحـده لـلـقرار الـوطـنـي والـبـيـئة
الـقـانونـية احلـاكـمة بـاإلضـافة إلى
الـــشـــراكـــات مع الـــقـــطـــاع الـــعـــام
وتـــبــاحث اعـــضــاء الــفـــريق حــول
اخلطوات الفعليه لـتنفيذ البرنامج
من خالل مـتـابـعـة تنـفـيـذ ا�ـشاريع
االسـتـراتـيـجـيه ا�ـهـمه فـي الوزارة
والـتـي حتـددت �ـشـاريع الـتـحـول
الرقمي واالمن السـيبرالي وتطوير
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اعادت ا�الكات الـفنية والـهندسية
في مــديــريــة اتــصــاالت الــرصــافـة
ا�سار الضوئي الرابط ب� بدالتي
(ســــبـع ابــــكــــار - شـــــعب ) الــــذي
تــعــرض لــلـضــرر جــراء حــفــريـات
بـالــقـرب من االسـواق ا�ـركـزيـة في
مـنطـقة الـشعب � وفـقا لـتوجـيهات
وزيـر االتـصاالت أركـان الـشـيـباني
وا�ـتـابعـة ا�سـتـمرة من قـبل مـدير
عـام الــشـركــة الـعــامـة لالتــصـاالت
وا�ـــعــلـــومـــاتــيـــة اســـامــة جـــهــاد
الــهـمـاشي . وقــال مـديـر اتـصـاالت
الرصافة جاسم رحيم  انه (بعد أن
 تلقت كـوادر ا�ديرية خـبر انقطاع
اخلـدمــة بـ� بــدالــتي سـبع ابــكـار
والـشـعب � �  التـوجه عـلى الـفور
بـرفقـة فريق عـمل الـصيـانة الـتابع
الـى شــركــة درة احملـــيط� حــيث �
فــــحــــــص ا�ـــــــــســـار الــــضــــوئي

الــــبـــنى الـــتــــحـــتـــيه
لالتــصــاالت عـلى أن
يـــتـم ارســـال نــــسب
اجنــاز حـقـيــقـيه من
خالل تقـارير نصف
شـهـريه او شـهـريـة
تـــــرسـل لـــــلـــــجــــان
ا�عـنيـة في االمانة
الـــعــــامـــة جملـــلس
الوزراء  ويتم ذلك
من خـالل حتــديــد
االولـويــات وآلـيـة
الــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـل
والـــــتـــــنـــــســـــيق
ا�سـتمـر والعمل
بــــروح الـــفـــريق
الـــــواحـــــد بــــ�
أعـضـاء الـفريق
فـي الــــــــــــوزارة

وتشكيالنها .
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حتية طيبة...
يسر الشركة العامة لالتصاالت وا�علوماتية احدى تشكيالت وزارة االتصاالت دعوة جميع
الشركـات اخملتـصة العـراقيـة والعربـية واالجـنبيـة لتقـد� عرضـها الفـني والتـجاري البرام
عقد مشروع انشاء منظومة حتاسب مـركزية وثانوية للتحاسب بخصوص خدمات الهاتف
االرضي الضـوئى الـثابت الـ FTTH وبـسعـة (٥٠٠٠٠٠٠) خمـسـة مالي� مـشتـرك وحسب
ا�واصـفات الفـنيـة والشـروط القانـونيـة ا�طـلوبة وبـاالمكـان احلصـول على شروط االعالن
عن طريق ارسال مخولكم مع كتاب التخويل الرسمي الى مقر الشركة الكائن في (العراق -
بغـداد - شـارع ابو نـؤاس - مـجاور فـندق بـغـداد - مكـتب ا�ـدير الـعام - الـطـابق العـاشر)
لشراء وثـائق ا�ناقصـة لقاء مبـلغ قدره (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط خمـسة وعشرون مـليون دينار
عراقي غـيـر قابل لـلـرد� وتقـبل الـعطـاءات لـغايـة  الـساعـة (الـواحدة ظـهرا) مـن يوم االثـن�
ا�ـصـادف ٢٠٢٢/٥/٣٠ وسـيـتم فـتح الـعطـاءات في نـفس الـيـوم� عـلى ان يـرفق مع الـعـطاء
مبلغ التأميـنات االولية للـمشاركة في ا�ناقـصة والبالغة (٢%) من مبـلغ الكلفة التـخمينية
لـلـمـشـروع والـبالـغـة (٢٣٫٩٩٦٫١٢٤٫٩٦٠) فـقط ثالثـة وعـشـرون مـلـيار وتـسـعـمـائـة وسـتة
وتسعـون مليون ومئة واربـعة وعشرون الف دينار عراقي عـلى شكل خطاب ضمان او صك
مصدق صادر من مصرف معتمد لـدى البنك ا�ركزي العراقي وتودع في صندوق العطاءات
اخلاص بالشركة العامة لالتصاالت وا�ـعلوماتية الكائن في مقر الشركة - الطابق االرضي
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- االستعالمـات� على ان تقدم  العـطاءات داخل ظرف مغـلق مكتوب علـيه اسم ا�ناقصة مع
ذكـر اسم الشركة والـرقم اخلاص بها والـعنوان الكـامل وبيان ا�وقع االلـكتروني في وثائق
العـطـاء واسم ورقم الـبريـد االلـكتـروني لـلـشخص اخملـول عن مـتابـعـة االسـتفـسـارات التي
تخص الـعطاء وتقـوم الشركة ا�ـتقدمة بتـوقيع وختم اوراق العـطاء كافة مع حتـديد نفاذية
الـعطـاء بـ(١٨٠) يـوم من تـاريخ غلق ا�ـنـاقـصة وسـيـهمـل العـطـاء غيـر ا�ـسـتوفي لـلـشروط
الــفـنــيـة والــقــانـونــيـة ا�ــطــلـوبــة� و�ـزيــد من ا�ــعـلــومــات االتـصــال عـلـى ارقـام الــهـواتف
(٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) و (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او مراجـعة ا�ـوقع االلكـتروني  ا�ـدرج� ادناه .. مع

التقدير
Email: legal_itpc@yahoo.com      www.itpc.qov.iq 

www.moc.gov.iq        legal_itpc@itpc.qov.iq
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WOIOŁuð W¹ƒ— ÆÆœÒdL²�« dLłË …d�«c�« iO�
أو يـســتـحـضـرهــا في حـنـ� وشـوق
خــــاصّـــ�� بـل ويـــتـــعــــرّف من خالل
كتـابـات لصـيقـة بـها عـلى جوانب لم
يـولِهـا اهـتمـامًـا كـافيًـا أو لم يـتوقّف

عندها طويلًا في تلك الفترة.
 U�«d²�«Ë  «œUF²Ý«

كان عـبد الـقادر اجلـنابي قـد أعاد
"الــسـتّــيـنــيّـات" إلــيـنـا أو أنـه أخـذنـا
إلـيـهـا �ن فـيـهم جـيـلـنـا الـسـتّـيـني�
وذلـك حــ� نـــشـــر فـي الـــعــام 1992
عددًا خاصًا من "مـجلة فراديس" (-4
(5قـــدّم فـــيه الـــعـــديـــد من روّاد ذلك
اجلــيـل أو ا�ــشــاركــ� في حــركــيّــته
شهـاداتـهم اخلاصـة� ثم عـاد وأصدر
1993بــعـــنــوان كـــتــابًـــا في الـــعــام 
"انفـرادات الـشعـر الـعراقي اجلـديد"�
ولــــعلّ ذلـك مـــا دفـع ســـامي مــــهـــدي
لإلسـراع بـإصـدار كـتـاب قال إنـه بدأ
1978وبسبب العمل فـيه منـذ العام 
ظروف خـاصـة وعـامة تـأجّل إكـماله�
وصـــدر الــكــتــاب بــعــنــوان "ا�ــوجــة
الـصـاخـبـة - شـعـر الـسـتّـيـنـيّـات في

العراق" في العام .1994
وقـــدّم ســامـي مــهـــدي في كـــتــابه
رؤيــة تـوثـيـقـيّــة جلـيل الـســتّـيـنـيّـات
ولـــــعــــــدد من روّاده� خــــــصـــــوصًـــــا
لتجاربهم الشعريّة اجلديدة. ويعتبر
كـتـابه مرجـعًـا عن جـيل الـستّـيـنـيّات
الش�ـعـري� خصـوصًـا وقد بـذل جـهدًا
في تـــدقـــيق وتـــوثـــيق الـــنـــصــوص
وا�ـــوضــــوعــــات ا�ــــنـــشــــورة خالل
الستّـينيّـات بالرجـوع إلى مصادرها
األصــلــيـــة من خالل جــرد شــامل �ــا
صــدر ومــا نُــشــر بــفـهــرســة كــامــلـة�
نـــاهـــيك عن جـــانب مـــهم من حـــيــاة
ا�ـــقــاهـي الــبـــغــداديـــة وروّادهــا من
األدبـــاء وا�ــــثـــقــــفــــ� بـــشــــكل عـــام
والنـقاشـات التي كـانت تدور بـينهم�
ولــعلّ اجلــهــد ا�ــتـمــيّــز ا�ــبـذول في
إعداد الكتـاب وتبويبه ولـغته يعطي
لــلــبـاحـث خـريــطــة ثــقــافــيــة مــهــمـة
لــلـتــعـرّف عــلى حـقــيـقـة إبــداع جـيل
السـتّيـنيّـات وانشـغاالته دون إهـمال
الـنـتـوءات واإلقــحـامـات الـسـيـاسـيـة
الـتي كانت تـبـدو خـارج سيـاقـها في
الكثير من األحيان� ناهيك عن بعض
احلــسـاســيـات الــشـخــصـيــة وادّعـاء
األفضليـات� السيّمـا محاولة الـتقليل
أو االنــــــتـــــــقــــــاص مـن دور فــــــاضل
العزاوي الـذي سخّر صـفحات كـاملة
للحـديث عنه� إضـافة إلى ما ورد في
متنه للردّ علـيه� أو السعي للنيل من
بعض ا�ثـقف� الـذين غادروا العراق
بسبب القمع في أواخر السبعينات.
وخــارج نـــطــاق بــعض األحــكــام
الــسـيـاســيـة� وهــو أمـر مــفـهـوم� إذا
أخذنـا بـنظـر االعـتبـار تـاريخ صدور
(1994حيث كان الكـتاب (في الـعام 
ســامي مــهـــدي حــيــنـــهــا أحــد أبــرز
الوجوه الثقافية واإلعالمية في عهد
النـظام الـسابق� وبـعض التـقيـيمات

لدرجة "القطيعة" أحيانًا.
لـــــــيس هـــــــذا فـــــــحــــــسـب� بل إن
ا�ــصـطــلح تـعــرّض "عـراقـيًــا" حـسب
فــاضل الـعــزاوي لالتــهــام من جـانب
جهـات سـياسـية مـخـتلـفة� بـحيث �
وضــعه رديــفًـــا لــلــيـــأس والــهــز�ــة
ومــعـــارضـــة االجتـــاهــات الـــثـــوريــة
وتــقــلـيــد الـغــرب والـتــنـكّــر لـلــتـراث�
واألمر سـيّان� سواء بـاسم "الواقـعية
االشــتــراكـيــة" أو "الــقــيم الـقــومــيـة"�
وبـتقـديـري إن الـسـبب األسـاسي هو
أن األحــــــزاب اآليـــــديــــــولـــــوجــــــيـــــة
والــشـمــولــيــة صَــعُبَ عــلــيــهــا قــيـام
اجتـــاهــات ثــقــافـــيــة وأدبــيــة خــارج

سيطرتها.
إن مــــحـــاولـــة الـــبـــحث عن رؤيـــة
جـديـدة وأدب جـديـد وجتـاوز مـا هـو
ســائــد كــان الـهـمّ األسـاسي لــنــخــبـة
وجــدت نــفــســهـا خــارج الــســيــاقـات
الفكرية واألدبية القائمة التي لم تعد
تـعبّـر عن تطـلـعاتـهـا� وأخذ مـثل هذا
الهـاجس يـتولّـد لدى عـدد من األدباء
والـــفـــنـــانــــ� والـــنـــقـــاد والـــكـــتّـــاب
والسياسـي� من مخـتلف االجتاهات
وا�ــدارس الـفــكـريــة� عـلـى الـرغم من
أنّهم ال �ثلـون تيارًا واحدًا أو حتى
حـركـة فكـريـة مـتجـانـسـة� نـاهيك عن
تاريخ مـوحّد� لـكن الرغـبة في جتاوز
الـقــائم والـبــحث عن وســائل جـديـدة
للتـعبيـر� سواء بالكـتابة أو بـاللوحة
أو بـالـقـصـيـدة أو بـالـلـحن واألغـنـيـة
بـــاالحـــتـــجـــاج ا�ـــبـــاشـــر والـــرفض
لــلـقــوالب والـكــلـيـشــيـهــات� كـان هـو
الـــدافع فـي ولــوج فـــضـــاء احلـــداثــة
اجلديد والرغبة الطلـيعيّة وا�تمايزة

عن اجليل الذي سبقه.
لـم يــــــــكن إذًا نــــــــشــــــــوء "جــــــــيل
الـســتّــيــنــيّـات" اعــتــبــاطًــا� بل ظــهـر
وتـــبــلــور وعـــيه في خــضـمّ مــعــانــاة
شـديـدة وقاسـيـة ومـفـارقات بـعـضـها
متناقـضًا وحادًّا� حيث اجـتمعت فيه
أحــيــانًـــا عــوامل الـــنــجــاح مـــثــلــمــا
صــاحــبــتــهـا عــوامل اإلخــفــاق� كــمـا
تــبـــادل فــيه الــلّــاعــبــون األدوار بــ�
احلرّية والعسف� �ـا فيه منظور كل
"جمـاعـة ثقـافيـة وفكـرية وسـياسـية"�
ولهـذا ترى االخـتالف قائـمًا وشـديدًا
في الــكــثـيــر من األحــيـان في تــقــيـيم
ا�ــراحل أو الـفــتــرات الـزمــنـيــة عـلى
تــداخالتــهــا وتــنــاقــضــاتــهــا� ولــكن
مـحـصّـلتـهـا األسـاسـيـة كـانت شـعور
عـــام بـــاخلـــذالن والـــقـــنـــوط وتـــبــدّد

األحالم.
وهـكذا انـطـلـقت ظاهـرة الـسـتّيـنـيّات
ردًّا عـــــــلـى مـــــــا ســـــــاد من ظـــــــروف
مــوضـوعـيـة وذاتــيـة عـربــيًـا ودولـيًـا
كـحـسـاسـيـة ثـقـافـيـة وأدبـيـة جـديـدة
جرى التـعبيـر عنها بـأشكال مـتنوّعة
في الــكـتـابــة والـفن واألدب بــأنـواعه
اخملـــتـــلـــفـــة� إضـــافـــة إلى الـــعـــلـــوم
واالكـتشـافـات العـلـمـية� وسـرعـان ما
أثّــرت تــلك األوضــاع عــلى اجلــوانب
الــسـيــاســيــة والــثــقــافــيــة واألدبــيـة
والــفـنــيـة والـعــلـمـيــة واالجـتـمــاعـيـة
والـــقـــانــونـــيـــة وا�ــوقـف من ا�ــرأة
ونـظـام الـتربـيـة والـتـعـليـم وكل ما
يتعلّق باألخالق والسـلوك بتمايز
أو تـمـيّز اخـتـلف عـمّـا سـبقه� بل
كان نـاقـدًا له� إضافـة �ا تاله من
حركيّة فكرية وثقافية وسياسية.
وإذا كـــان ذلـك قـــد حـــصل في
الـستّـيـنـيّـات فهل يـا تـرى انـتهت
الستّـينيّات أم انـتهى مفـعولها أم
مـا زالت تأثـيـراتـها قـائـمـة? وماذا
حلّ بــجـيـلــهـا? أولـيس مــا يـدركـنـا
و�ــــتــــدّ إلى مـــــا بــــعــــده هــــو من
صُـنــعـهـا? أم ثــمّـة في األمـر مــبـالـغـة
وتــضــخـيــمًـا لــواقع احلــال? ومـهــمـا
كـانت الــتـقـيـيـمــات فـمـا زال الـبـعض

يعـيش نـسـتولـوجيـا تـلكم
السـنـوات التي
ظـــــــــــــــــلّـت
تــسـكــنه

يـقـرّب اجلـوامـع ويـقـلّل من الـفـوارق
ويالحظ اخلـصـوصـيـة والـتـمـيّـز في
ظلّ بــيـئــات اجــتــمــاعـيــة ومــحــلّــيـة
مختلفـة� إضافة إلى تعدّد األصوات�
حيث كان ا�كوّن اجلمالي واإلبداعي
أكــثــر تــأثــيــرًا من ا�ــكــوّن الــفــكــري

واأليديولوجي. 
لــقــد أضــحت ا�ـقــاهي الــســتّـيــنــيـة�
حــلــقــات أدبـــيّــة وشــعــريّـــة وفــنّــيــة
وثــقـافــيّـة مــفـتـوحــة� تـخــتـلط فــيـهـا
ا�ـدارس الـفـكـريّـة والـسـيـاسـيّة عـلى
نحو عجيب لـيس في بغداد وحدها�
بل فـي الـعــديــد من ا�ــدن الـعــراقــيـة
الـــعــربــيـــة والــكـــرديــة في آن� وكــان
روّادها إضافة إلى نُخب مختلفة من
ا�ثقفـ� واإلعالميّ� ا�ُـبدع� بعض
طـــلــبــة اجلــامــعــات� والــذي تــقــارب
أعمـارهم الـعشـرين عامًـا أو ما يـزيد
عـنه بـقـلـيل� بـاسـتـثـنـاءات مـحدودة�
وقد بـلغـت هذه "ا�ـنتـديات" حـضورًا
الفـــتًــــا بـــعــــد عـــدوان اخلــــامس من

حزيران (يونيو) العام  .1967
ولتوثـيق تلك الـفترة �ـكن القول إنّ
مـجـلّـة "الـطـليـعـة" ا�ـصـريـة كـان لـها
قــصـب الــســبق حــ� فــتــحت مــلــفًّــا
خاصًا عن احلـركة السـتّينـية األدبية
والــثـقــافــيـة� وفــعـلت الــشيء نــفـسه
مجلـة " الطريق" الـلبنـانية� وذلك في
?1969وكـان مـحــمـد دكـروب الـعـام 
قد كـتب دراسة عن "األدب الـستّـيني"
قــدّمــهــا إلى مــؤتــمــر احتــاد األدبــاء
الـــعــرب ا�ــنــعــقــد في دمــشق الــعــام
?1971وأصـدر غـالي شـكـري كـتـابًا
بـعــنـوان " ذكـريـات اجلــيل الـضـائع"
قصد به " جيل الستّـينيّات" بالدرجة

1972. األساسية في العام 
وســاهـــمت "مــجــلــة شــعــر" الــتي
أصدرهـا أدونـيس مع يـوسف اخلال
1957ومن بـــعــدهــا "مــجــلــة الــعـام 
مـــواقـف" الـــتي أصـــدرهـــا أدونـــيس
?1969في نــشــر أيــضًــا في الــعــام 
الـنتـاج السـتّـيني اجلـديـد على نـحو
كـبــيـر ومـتــمـيّـز� وعـبّــرتـا في الـوقت
نـــفـــسه عـن "ا�ـــوجــة اجلـــديـــدة" في
الشعر بشكل خاص واألدب والكتابة
بــشـكل عــام� تـلـك الـتي عُــرفت فـيــهـا

الستّينيّات بروحها احليّة.
وأعـتـقـد أن فـاضل الـعـزاوي هو أوّل
من لـــفت االنـــتـــبـــاه إلى الـــظـــاهـــرة
السـتّيـنية "عـراقيًـا" وحاول الـتنـظير
لـهـا� حـ� ألـقى مـحـاضـرة عن "جـيل
الــســـتّـــيــنـــيّـــات" في احتـــاد األدبــاء
1974بــعــد أن كـان بــبــغــداد الــعـام 
احلديث عنها عربيًا. أما "فلسطينيًا"
فقـد كان غـسان كـنفـاني السـبّاق إلى
ذلـك حـــــ� كـــــتـب عن أدبـــــاء األرض
احملـتـلّـة وعـرّفـنـا بـشـعـراء ا�ـقـاومة�
1967وجاء وخـصوصًـا بـعـد الـعام 
عـلى ذكــر مـحـمــود درويش وسـمـيح
الـــقــاسم وتـــوفــيق زيّـــاد� والــروائي
إمــيل حــبــيــبي والــكــاتب ا�ــســرحي
تــوفــيق فـيــاض� وهــؤالء مـعــظــمـهم
ينتمـون إلى "جيل الستّـينيّات" حتى

وإن كان بعضه أبعد زمنيًا.
وكان ذروة صعود احلركة الـستّينية
عــلـى ا�ــســتــوى الــعــا�ي في الــعــام
1968وخـصوصًـا في فـرنـسـا� التي
فاض احلديث عنها بعد ذلك في عدد
من البـلدان األوروبـية وبـعض بلدان
أمـريـكـا الالتـيـنـيـة� ارتـبـاطًـا بـحـركة
االحـتـجـاج الــعـارمـة الـتي شـهـدتـهـا

والتي سنأتي على ذكرها.
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بـــقــــدر مـــا كــــان مـــصــــطـــلـح "جـــيل
الـسـتّـيـنـيّـات" دلـيـلًـا عـلى الـتـمـيّز أو
التمايز في الوسط األدبي والثقافي�
فــإنه كــان مـصــدر الـتــبــاس أحـيــانًـا
وربّمـا إبهـام وغمـوض� فلم يُـذكر إلّا
وثار اجلـدل حـول معـنـاه ومضـمونه
وداللـــته� ســواء مـن الــذين نـــســبــوا
أنـفسـهم إلـيه أو من الـذين عـارضوه
وشــكّــكــوا فـي أغــراضه� نــاهــيك عن
بـــعض الــتـــســاؤالت ا�ــشـــروعــة عن
عـمــلـيـة "الـتـجـيــيل"� فـإذا كـان هـنـاك
جــيـل ســتّـــيـــني� فـــهل هـــنـــاك جــيل
خـمــسـيـنـي أو أربـعـيــني� وبـعـد ذلك
سـبـعـيــني وهـكـذا? بـحـيث يـنـصـرف
االعـتـقـاد إلى أن كل عـقـد من الـزمـان
�ــثّـل جَــدّة أو افــتــراقًــا أو تــمــايــزًا
جليل يخـتلف عن اجليل الـذي سبقه

اإلبداع� ليس عـلى الصـعيد الـشّعري
فـحــسب� بل عـلى الـصـعــيـد الـفـكـري
والثـقـافي وفي احلقـول اخملـتلـفة من
ا�سـرح والـسيـنـما والـرسم والـنحت
وا�وسـيقى والـغنـاء وأنواع الـكتـابة

وغيرها.
وأسـتـطـيع الـقـول إنّ كل ذلك كـان قـد
حــدث بــطــريــقــة مــفــتــوحــةٍ وخــارج
األيـديولـوجـيّات "الـضـيّقـة"� مـترافـقًا
بــإجــراء مـراجــعـات نــقــديّـة لــلـفــتـرة
الــســابــقــة ووالءاتــهــا الــســيــاســيّــة
الـقــد�ـة� خـصـوصًـا عــلى ا�ـسـتـوى
الشـخصي� وإن كـانت تلك احملاوالت
أقرب إلى إرهـاصـات لم تُسـتـكمل� إذ
ســرعــان مـــا انــقــطـع حــبل ســـرّتــهــا
وتـشــتّـتت بـعض قـراءاتــهـا الـنـقـديـة
األولى� ولو قدّر لهذه الفترة أن تمتد
لسنـوات أطول لـكنّا قـد شهدنـا نوعًا
جــديـــدًا من األدب بــعــامّــة والــش�ــعــر
بخاصّة وأجواء ثقافية أكثر انفتاحًا
وأقلّ أيــديــولــوجـيّــة وأعــمق إبــداعًـا
وأفصح نـقـدًا وأوسع حـرّية� وال شك
أنّ حمـيد سـعيـد لم يكن خـارج دائرة
اجملموعة ا�تميّزة التي انشغلت بكلّ
مـــا وقع من حـــولــهــا ومـــا حــدث في

داخلها وما جرى إزاءها.
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باعـتقادي أنّ جـيل السـتّينـيّات �ثّل
فــضـاءً مــفـتـوحًــا حـيث تــلـبّــسه قـلق
خــاص� نــابـع عن رغــبــة شــديــدة في
إنتاج إبداع مـختلف عمّـا سبقه� وقد
تــرافق ذلك مع نــزوع جــديــد بــعـضه
تـعـويـضـي عن الـهـز�ـة الـسـيـاسـيـة
والـشــخـصـيـة� في إطــار جـدلٍ فـكـري
لــلــمــدارس الـــســائــدة وتـــمــرّد غــيــر
مــــســـــبــــوق عـــــلى بــــعـض أُطــــرهــــا
األخالقيـة� في مـنحى وجـوديّ ارتفع
رصـــيــده عــلى صــعـــيــد نــظــري وفي
بعض ا�ـمـارسات الـتي نُسـبت إليـها
بطـريقة الـعيش والـتمرّد عـلى ما هو
ســائـد� إضـافـة إلى مــعـايـيـر قــيـمـيّـة
إبداعيّة جتاوزت ما هو سياسي إلى

ما هو ثقافي وإبداعي.
�ــكــنـنـي الـقــول إنه عــلى الــرغم من
احلضور الالفت للجيل الستّيني� إلّا
أنّه ال �ـكن حـصــره بـتـيّـار سـيـاسي
واحـد أو مــدرسـة فـكــريـة واحـدة� أو
إنــسـابه إلى رؤيــة جـمــالـيّــة واحـدة�
وذلك �ـراجـعـة الـتـجـربـة بـعيـدًا عن
دائــــرة االصـــــطــــفــــاف ا�ـــــســــبــــقــــة
واالنحـيازات التـاريخـيّة. ومع تـقدير
هـذا اجلـيل وتـفـاعلـه مع مـا قبـله من
أجيـال� وال سيّـما جـيل الريادة األول
في جتـربته الـشعـريّة أو الـتـشكـيلـيّة
أو ا�ــوســـيــقـــيّــة أو ا�ـــســرحـــيّــة أو
السـينـمائـيّة أو الـكتـابيّـة� وما حـقّقه
من منـجـز على هـذا الصـعيـد� إلّا أنّه
كــان حــريــصًـا عــلى تــقــد� جتــربـته
اخلــاصــة بــرؤاه ا�ــبــتــكـرة وصــوته

ا�تميّز وبأدواته اجلديدة.
لـقـد كـان لـدى اجلـيل الـسـتّـيـني مـيل�
شــديـــد إلى الــتــجــريب واالجــتــهــاد�
ونـفـور من االقـتبـاس أو الـتـقـلـيد مع
اخـتالف ا�ـنــطـلـقـات لـكلّ جتـربـة من
جتـــاربـه ولــــكلّ فــــصلٍ مـن فــــصـــول
الــثـقــافـة وحــسـاســيـة كل مــثـقف من
مثقّفيه� وكمـقاربة الستعادة احلديث
عن جيل الـستّـينـيّات كـنت قد أعددت
مــخـــطــوطـــة لم تُـــنــشـــر بـــعــد� وهي
بــــــعـــــــنــــــوان ("انــــــفــــــرادات" جــــــيل
الــســتّـيــنـيّــات: "ا�ــوجـة الــصـاخــبـة"
و"الـروح احلـيّـة" زاويـة نـظـر أخرى)�
اعتبرته فيـها أشدّ حساسـية جماليّة
على مستوى التفكير الذاتي والوعي
ا�ـوضـوعي �ــا سـبـقه� واألمـر لـديه
كــان يــقع خـــارج دائــرة الــتـــنــظــيــر�
ومـثلـمـا عاش جـيل الـستّـيـنيّـات هذا
الواقع في العراق� فقد كانت جتربته
في سوريا ومـصر وفلـسط� ولـبنان
وبـــعض بـــلـــدان شـــمـــال أفـــريـــقـــيــا
الـعـربـيـة� نـاهـيك عن جتـارب كـونـيّـة
مـقـاربـة لــذلك� �ّـا جـعـله بـعـيـدًا عن
اإل�ـانيّـة الـتبـشـيريّـة أو االسـتسالم
إلى تنـظيـرات جاهـزة أو كلـيشـيهات
شــائــعـة� حــيث ارتــفـعت لــديه نــبـرة
الــنــقـد وازدادت الــعـقالنــيّــة شـحــنـةً
إيجابـيّة ال سيّـما بفـيض األسئلة في
الـذات وا�ــوضـوع� مـع األخـذ بــنـظـر
االعتـبار ا�تـغيّـرات اجلمالـيّة الـعامّة
في إطــار ا�ــشــتــرك اإلنــسـانـي الـذي

"بـــعـــيـــدًا عن أعـــ� الـــرقـــيب - بـــ�
الثقافة والسياسة" دار كنوز األدبية�

بيروت� .1995
وإذا كـان "اجلـيل الـسـتّـيـني" مـوحّـدًا
أو شبه موحّـد أو قريـبًا من االئتالف
والـــتـــواصل والـــقـــبـــول بــاآلخـــر في
الــفـتــرة الـتـي أشـرت إلــيـهــا� إلّـا أنّه
بسبب ا�ـنافسـة الشديـدة وفيمـا بعد
االحـــتــراب الــســـيــاسي انـــقــسم إلى
"مــعـسـكــرين" بـلــغـة الـصــديق حـسن
العلوي في تناوله ظاهرة اجلواهري
الــكــبـيــر� أي بــ� مـعــســكـر "ا�ــوجـة
الــصــاخـبــة" وبــ� مــعـســكــر "الـروح
احلـــــــيّــــــــة"� مـع أنّـــــــنـي أمـــــــيـل إلى
اعـتـبـارهــمـا "فـريـقـ�" أو "مـنـتـديـ�"
باسـتخـدام لغـة الثـقافـة بدلًـا من لغة
احلـــرب� وإن كـــان ثـــمّـــة "انـــفــرادات
للجيـل"� لكن األساس ظلَّ منـمّطًا ب�
اتّجاهـ� جتاذبا فـائتلـفا� ثمّ اختـلفا

فتنافرا لدرجة العداء.
وبـــغـضّ الــنـــظـــر عن تـــصـــوّرات كل
فـريق� وال أقـصـد الـشـعـريّـة فحـسب�
بل الــفـلــسـفــيّـة الــتي تــقف خـلف كل
ثقافـة� فضلًـا عن القُرب أو الـبُعد عن
الــســلــطــة� فـثــمّــة اخــتالفــات أخـذت
تـتـراكم وتـتــعـمّق بـاخـتالف ا�ـواقع�
إضافـة إلى مآخـذ يحـسبهـا كل فريق
عــلى اآلخــر� فـحــسب فــريق "ا�ــوجـة
الصاخبة" يعتـبر سامي مهدي فريقه
"أكــثــر حـــصــانــة من اآلخــرين جتــاه
األفـكـار وأكـثـر حـصـافـة في الـتعـامل
معـها"� وذلـك بسـبب تأثّـره باحلـداثة
الغربية وبُـعده عن التراث� أمّا فريق
"الــروح احلــيّــة" فـإنّـه يـعــتــبــر فـريق
"ا�ــوجــة الــصـاخــبــة" لم يــتـمــكن من
استـلهـام مفـاهيم احلـداثة �ـا تعني
من حـرّيـة وعــقالنـيّـة ومـدنـيّـة لـكـونه
ظلّ مـشـدودًا لــلـتـراث �ـا فـيه سـقف

احملافظة حسب فاضل العزّاوي.
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.. وال يتعب البحرُ
تتعب ماريسا التي

تـصـعـد من ساحـلـهـا الـبـارد نـحو
النار

يا عرّافةً علَّمها ا�وت سجايا
احللم الفضّي

بـقـدر مـا ظـلّ الـشـاعـر حـمـيـد سـعـيـد
يـكرّر أنّه لـم يكن مـنـشـغلًـا �ـوضوع
االنــتــســاب إلى جــيل الــســتّــيــنــيّـات
الـشـعري� إلّـا أنه ال يـنـفي تـأكـيده أنّ
هـــذا اجلــــيل الــــذي يــــنـــتــــمي إلــــيه
"زمانـيًّا"� إنّـما كـان متـميّـزًا اجتـمعت
فــيـه سِــمـــات خـــاصّـــة مـــتــفـــرّدة في
االئـــتـالف واالخـــتالف وفـي الـــوصل
والفصل� سواء بتحرّره من الوصاية
واألبـويّــة أم بـعـفـويّـتـه وحـسـاسـيّـته
وفـــردانـــيّــتـه أم مــحـــاوالت اقـــتــرابه
اجلمالي من احلداثة بوسائل جديدة
وطُرق تعبـير مختـلفة ألنواع الـثقافة
وأجنـاس األدب والفن والـكتـابة وكل
مـا يـتـعـلّق بـاإلبـداع� ارتـبـاطًـا بعـمق

الوعي بأهميّة ذلك.
قـد تـكـون الـذروة احلـقـيـقـيّـة لـتـبـلور
اجلــيل الـســتّـيــني هي الــفـتــرة الـتي
تــنــحــصــر بــ� أواخــر الــعـام 1963
1969أو مطـلع الـعام 1970 والعام 
حـتـى وإن سـبـقــته أو حلـقـتـه زمـنـيًّـا
فـتـرات إرهــاص وجتـريب وحتـدّيـات
وجتـلّـيات� لـكنّ هـذه الـفـتـرة احملددّة
كــانـت األكــثـــر تــعـــبــيـــرًا عن حـــرّيــة
االختيار وانعكاسًا تلقائيًّا لتجريبيّة

الـثقـيـلـة. وكنت قـد قـرأت بـعض هذه
الرسائل ا�تبادلة بينهما في النصف
الــثــاني من الـتــســعـيــنــات� ولم أقـرأ
الـــكــــتـــاب كـــامــــلًـــا وأضـع هـــوامش
ومالحــظـات عــلى مـا ورد فــيه سـوى
2003حيث حـصلتُ على بعـد العام 
نـسـخـة منـه من حمـيـد سـعـيـد نـفسه

ح� أهداني إيّاها مشكورًا.
وثالثـها - أتـذكّر أنّني الـتقيت حـميد
سعيد في جلـسة مهنيّة ابـتدأنا فيها
حــوارًا مع االحتـاد الــوطـني لــطـلــبـة
1969حـيث كـنت الـعــراق في الـعـام 
مـع زمــيـــلي لــؤي أبـــو الــتـــمّن �ــثّل
احتـاد الـطلـبـة الـعـام� علـى الرغم من
تخـرّجنا من اجلـامعـة� كما أنّ حـميد
سعـيد كـان قد امتـهن التـعلـيم أيضًا�
ولــكـنّه كــان ضــمن الـطــاقم الـقــيـادي
األوّل الذي أعلن في تـشكيـلة االحتاد
17تموز (يولـيو) العام الوطني بعد 
1968وفي مـقــالـتي عن "كــر� ا�ـلّـا"
وا�وسومة "سرديّة االختالف ونبض
االئـتالف" - وا�ـنشـورة في صـحـيـفة
"الزمـان" وعنـهـا أخذه "مـوقع احلوار
8/10/2015جئت على ذكر ا�تمدن" 
ذلك وعلى بعض تفاصيل تلك الفترة

الـــتي شـــهـــدت نـــوعًــــا من الـــعالقـــة
ا�باشرة واحلوار وتبادل الرأي.

ورابــعــهــا - إنّ الـكــتــابــة عن شــاعـر
ستّيـني ستمـنحني الـفرصة لـلحديث
عن جــيل الــسـتّــيـنــيّـات وإنْ كــنّـا من
مــوقــعـ� فــكـريّــ� مــخـتــلـفَــ�� وهـو
مــــوضــــوع ظلّ مـــــؤجّــــلًــــا في أدراج
مــكـتـبــتي لـعــامـ� ونـيّـف� وكـنت قـد
همـمتُ بالـكتابـة عنه �ـناسـبة مرور
50عــــامًـــــا عـــــلى أحـــــداث بـــــاريس
(1968وهي أحـــداث (أيـــار/مـــايـــو/
سـبـقـتـهـا وأعقـبـتـهـا أحـداث عـراقـيّة
بـذات التـوجّه والـرغبـة في الـتغـيـير�
إضــافـة إلى وقــائع عــربـيّــة وعـا�ــيّـة
شـــديـــدة االرتــــبـــاط �ـــوضــــوعـــنـــا
سأحـاول اإلتيـان عـليـها� مـثل عدوان
5حــــــزيــــــران/يــــــونــــــيــــــو (1967 )
واالجـــــتـــــيـــــاح الــــــســـــوفـــــيــــــيـــــتي
21آب/أغسطس لتشيـكوسلـوفاكيا (
(1968إضـــافـــة إلـى االنـــتــــفـــاضـــة
الـــفـــرنـــســـيـــة (أيّـــار/مـــايــو (1968
وامتـدادات حركـة االحـتجـاج "زمنـيًّا"
من أجل الـتـغيـيـر والتـجـديـد للـعـديد
من بــلـدان أمــريـكـا الـالتـيـنــيـة� وهي
محور احلديـث عن احلركة الشـبابية
اجلــديــدة ا�ــرتـــبــطــة بـــوعيٍ جــديــد
وثـــقــافــة جــديـــدة� وقــد ســبق لي أن
توقفت عنـدها في احلديث عن بعض
مالمح جتـربـتي الـفـكـريـة والـثـقـافـية
والــســـيــاســـيــة في ديـــوان الــكـــوفــة
(الكـوفة كالـيري) بـلنـدن العام 1994
والتي صـدرت الحقًا بـكرّاس بـعنوان
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ح� هـاتفني الـصديق سالم الـشمّاع
طـالــبًـا الـكـتـابـة عـن جتـربـة الـشـاعـر
ا�بدع حـميد سـعيد أو تـقد� شهادة
عنه� وأردف ذلك �ـخاطـبة حتـريريّة
أيـضًــا� سـرّني األمـر ألربــعـة أسـبـاب

أساسية:
أوّلـها - أنـنـا نـنـتمي إلـى ذلك اجليل
ا�ـرهف احلـسّـاس ذاته والـذي شـهِـد
هزائم وانـكسارات عـديدة� فـضلًا عن
احــتــرابــات وتـمــتــرســات� بـعــضــهـا
مـــوضــوعي يــتــعــلّق بــاالجــتــهــادات
الــفــكــريــة وا�ـــقــاربــات اجلــمــالــيّــة�
وبــعـــضـــهــا اآلخـــر أســبـــابه ذاتـــيّــة
أساسها ا�ـنافسة إلثبـات األفضليات
وادّعاء احـتكـار احلقـيقة فـي الغالب�
ال ســـيّـــمـــا حـــ� يـــهــــيـــمن الـــعـــامل
الــســـيــاسـي فــيـــطــغـى عــلـى الــوعي
الـــــثــــقـــــافي� ومـع ذلك فـــــإن فـــــتــــرة
السـتّـينـيّات احملـدّدة شـهدت خـروجًا
على ا�شهد السائـد حيث �ّ التعبير
عن هموم وتطلّـعات وأحالم مشتركة
لـذلك اجلـيل الذي دفـع ثمـنًـا بـاهـضًا
بـشــكل عـام عــلى الـرغـم من تـعـارُض
مــــواقـــعه� خـــصـــوصًـــا حـــ� ازدرت

الـسيـاسة الـثـقافـة� وجـعلت األخـيرة
مـلحـقة بـهـا "ورأس حاجـة" تـستـع�
بها كلّما تقتضي الضرورة وتهملها�
بل وتـستـقـوي علـيـها� حـ� ال يـوجد

مثل ذلك االضطرار.
وثـانـيـهـا أنّـني كـنت قـد تعـرّفت عـلى
حميد سعيد كـشاعرٍ بدأ اسمه يطرقُ
سمعي وقرأتُ له بـعض القصائد في
فـــتــــرة صــــاخــــبــــة من احلــــديث عن
القصيدة اجلديـدة التي تركت بصمة
واضحـة علـى الش�ـعر احلـديث والتي
تكرّست الحقًا من خالل اطّالعي على
جتارب عـديدة ألصـدقاء عديـدين مثل
فــــاضل الـــعــــزاوي ومـــؤيّـــد الـــراوي
وعـمــران الـقــيـسي وصــادق الـصـائغ
وفــــوزي كـــر� وشـــريف الــــربـــيـــعي
وسـامي مـهـدي وآخـرين� إضـافةً إلى
قراءاتي ومـتابـعاتي األخـرى� ومنـها
تردّدي على بعض ا�قـاهي البغداديّة
حيث يـكثـر اجلدل الـستّـيني بـألوانه

اخملتلفة.
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وكـنت خالل السـنـوات ا�ـنصـرمـة قد
تــابـعت عــلى نــحـو مــلـفت تــكـامــلـيّـة
جمعت ثنائـيّة حميد سـعيد والشاعر
ا�ـبدع سـامي مـهـدي� عبّـرا فـيـها عن
تفـاعلـهمـا من خالل كتـابٍ تبـادال فيه
20رســــالــــة وجــــواب� وفـــــيه بــــوح
مكـشوف ومُسـتتر وآراء مـتبـاينة في
الفكر والثقافة واألدب بعامّة والش�عر
بــخــاصّــة� إضـــافــةً إلى الـــســيــاســة
واإلدارة بــهـمـومــهـا الــبـيـروقــراطـيـة
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بيروت

فوزي �ر� عبد القادر اجلنابي سامي مهدي

الــشـخـصــيـة الــذاتـيـة فــيـمـا يــتـعـلق
بـا�نـافـسة والـريـادة وإنسـاب ا�ـزايا
أو حـجـبـهــا� أقـول بـغضّ الـنـظـر عن
ذلك� فالكـاتب واحلق يُقال كـان أمينًا

في النقل واالقتباس والتوثيق.
ثم جاء كتاب فـاضل العزاوي "الروح
احليّة - جيل الستّينيّات في العراق"
1997وهـــو كــتـــاب مــؤسّس الــعــام 
لــلـحـركــة الـسـتّــيـنـيــة� الـتي ال �ـكن
احلديـث عنـهـا دون اإلتيـان عـلى ذكر
دور فـــاضـل الـــعـــزاوي وإلى كـــتـــابه
الـنـقـدي لـلـواقع والـتـجـربـة اخلـاصة
والـعـامـة� وقـد احـتـوى الـكـتـاب بـاقة
أفكار واجـتهادات جـريئة كـان سبّاقًا
إلى طرحها مـنذ أواسط الستّـينيّات�
وال بدّ من اإلقـرار أن فاضل الـعزاوي
كــشــاعــر وروائي وكــاتب ظلّ األكــثـر
أمــانــة واألكـــثــر تــعـــبــيـــرًا عن جــيل
الستّـينـيّات وإرهاصـاته الذي يعـتبر
ركــنًـا أســاسـيًــا وريـاديًــا من أركـانه�
وإذا كــان الـــبــعـض قــد بـــدأ يــتـــأثــر
بــا�ــوجـــة الــســتّـــيــنــيّــة حـــتى بــعــد
انــقــضـائــهــا� فـإنّ بــعض ا�ــشـكّــكـ�
والــنـاقــدين انــحـاز لــهــا وأصـبح من
دُعــــاتـــهــــا بـــحــــكم تــــغـــيّــــر ا�ـــواقع

وا�سؤوليات ذاتها أحيانًا.
وبغض النظـر عن بعض الردود على
سامي مهدي واحلساسيات الشديدة
باختالف ا�واقع� فإن كتاب العزّاوي
- "جـيل الـسـتّـيـنـيّـات: الـروح احلـيّة"
قدّم ربطًا كبيرًا بـ� جيل الستّينيّات
العـراقي واجليل ذاته عـلى ا�سـتوى
الـــعــا�ـي� أي الــعالقـــة بــ� الـــعــامل
احمللي والـظرف الـدولي في التـعبـير
عن حـركة احلـداثـة في كـتابـة جـديدة
أطــلق عـــلــيـــهــا "ا�ـــوجــة اجلـــديــدة"
و"الـكــتـابــة الـطــلــيـعــيـة" و"الــكـتــابـة
ا�ضـادّة" و"الكـتـابة احلـرّة" وغيـرها�
ولــعلّ قــصــده من ذلـك هــو مــحــاولـة

خلق فضاء جديد للحداثة. 
وفـي وقت مــتـــأخّـــر صــدر كـــتــاب
فــــوزي كـــــر� ا�ــــوســـــوم "تـــــهــــافت
السـتّيـنيّـ�- أهواء ا�ـثقف ومـخاطر
2006حـاول فـيه الـفـعل الـسـيـاسي" 
أن يـــقــدّم رؤيــة مــخــتــلــفــة عن رؤيــة
سامي مهدي وفاضل العزاوي خارج
دائـــرة الـــصـــراع الـــســـيـــاســـيـــوي-
الـثـقـافـي� السـيّـمـا بـعـد احـتـدامه في
أواخر الـسبـعيـنات. و�ـكنـني القول
بـــعـــد هـــذه ا�ـــقـــدمـــة إن لـــلـــحـــركــة
الستّـينيـة روافد متـعدّدة ال يسـتطيع
أحــــــد أن يـــــــزعم أو حـــــــتى يـــــــدّعي
احـتكـارها أو الـنـطق باسـمـها� طـا�ا
كــانت هــنـاك رؤى عــديــدة ومـتــعـدّدة
ومـتــبــايــنـة فـي نـظــرتــهــا لـلــحــداثـة
واجلمـال واحلق والـتـنويـر� وهـو ما
�ّ الــــتــــعـــــبــــيــــر عــــنه فـي الــــكــــتب
التأسـيسيـة الثالث� وأعني بـها كتب
عـبـد القـادر اجلـنـابي وسـامي مـهدي
وفـــاضل الــعـــزاوي� ولــذلـك اخــتــرت
عنـوانًـا مسـتوحى مـن الكـتب الثالث
"انـــفــرادات" و"ا�ـــوجــة الــصـــاخــبــة"
و"الــروح احلــيّــة" والــتي وضــعــتــهـا
مـكــمّــلــة لــبــعـضــهــا في هــارمــونــيـة
حــــركــــيــــــّــــة ذات مــــعـــنـى داللي في

بحثي ا�ذكور. 
وعــلى الــرغم مـن الـتــهــافـت الـذي
حتــدّث عــنـه فــوزي كــر�� فــإن جــيل
السـتّيـنيّـات حظي بـشهـرة كبـيرة إلّا
أن نـــتــــاجــــاته لـم حتظَ بــــالـــنــــقـــد
والـــدراســـة والـــتـــأصــيـل �ــا فـــيه
الــكـفــايـة� وتــلك إحــدى ا�ـفــارقـات�
ســواء تـتــعـلّق بــاجلــيل ذاته أو مـا
تــعــرّض له من خــارجه مـن نــقـدٍ أو
مـحــاولـة اسـتـصــغـار أو انـتـقـاص�
عـــلى الـــرغم مـن أن بــعـــضـــهم غـــيّــر
مواقـفه منه مـنتـقلًـا من النـقيض إلى
الــنــقــيض كــمــا جــرت اإلشـارة� لــكن
بــــعض احلـــســـاســــيـــات وا�ـــواقف

الذاتية ما تزال قائمة. 
{ مفكر و��اد�ي عراقي
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مــنـذ نــحـو عـقــد ونـيف من الــزمـان � وأنـا أحتــدث بـحــرقـة وحـمــاسـة مع أحـد
السـاسة عن خـرق دستوري � ومـا هو كائن ومـا يجب أن يـكون � وما يـنسجم
والنص الـدستوري � وهو يـستمع ويصـغي والشهـادة لله باهتـمام � حتى خُيل
لي أن الـرجل يـشـاطـرني الـرأي ويـشـاركني الـهم ويـتـفق مـعي بـالـتـشـخيص �
بلـحاظ أنـه تركـني أشرح وأُشـخّص وأُحدد مـواطن اخلـلل � وبعـد أنتـهائي من
حـديث مـطـول � اسـتـدعى ا�ـسؤول عـن الضـيـافـة وطـلب لي ودون أن يـخـيرني
عصيـر ليـمون بارد � فـاستـغربت لـتصرفه لـكن كان عـليّ القبـول فهـو لم يأخذ
رأيي � وذاته كـان مـتـصـدي � وأنـا أكـاد�ي أبـحث عـن احلـقـيـقـيـة وا�ـصـلـحة
وبنـاء الوطن � وبعـد أن حضر الـليمـون طلب مني احـتساؤه قـائًال يارجل هوّن
على نـفسك فصحتك مقـدمة� ال مُقدم عليهـا � ويبدو أنه شفق عليّ إذ لم يرَ في
اخلـرق مـا يـبـرر االنفـعـال واحلـديث بـتـفصـيل � وتـشـخـيص اخلـلل � إذ أوجز
الـرجل بـحـديث مخـتـصـر جامع عـنـده شامـل � فقـال دكـتور نـحن نـتـناقش في
اخلالف ونتـوافق على احلل ونتراضى بالتقـاسم ونطوع النص الدستوري �ا
يتـوائم وما اتفقنا � فاالتـفاق عندنا مقدم عـلى الدستور � وهو األول ودستورك
الثانـي � أتذكر أنني صـمت صمتـاً مطبـقاً لهـول ما سمـعت وكارثة مـا تلقيت �
واراد الرجل أن يـهون عليّ ويـبسّط واقع قائم ومـثاليـة ا�بادىء الـقانونـية التي
تـتلـمـذت علـيهـا وتلـمـذت طلـبتي عـلـيهـا في احلامـعة عـلى مـدى ثالثة عـقود من
الزمـان � فاسـتحـضرت طـريفـة سمـعتـها من جنـار بسـيط أحضـرته لبـيتي كي
يأخـذ جزء بـسيـط من أسفل بـاب خشب لم يـعـد يُغـلق � إذ وقف النـجار وبـعد
إجــراؤه الـفـحص الــسـريـري عــلى الـبـاب تــنـهـد قــائالً مـســكـ� األبـكم يــتـلـقى
الـضـربـات وال يـسـتـطـيع الـدفـاع عن نـفـسه � فـبـادرت بـالـسـؤال ومـا الـرابط �
اجـاب بـعفـويـة � خـطيـة الـبـاب الـعيب مـو بي مـو هـو نازل الـبالط مـرتـفع بـفعل
الرطـوبة � جنر الـباب وأخذ جـزء منهـا وولى ذاهباً مـتأسفـاً على البـاب والظلم

الذي حلق بها . 
ويقـيناً أن ما يتعرض له اليوم دستـورنا � من اجحاف وظالمة وهجمة إ�ا هو
حــمل لـوزر سـاســة تـصـدوا فـأخــفـقـوا � وحــكـمـوا ولم يــفـلـحـوا � وتــقـاسـمـوا
فاخـتلفـوا � وانتهى األمـر الى البـحث عمن يحـمل الوزر فلم يـجدوا أفضل من
دستـور صامت � كُـتبت نـصوصه في أقـسى ظرف وأقصـر مدة وأخـطر ظرف
أمــني � فــكـان األول غــيـر ا�ــؤقت في الــعـهــد اجلـمــهـوري � واألفــضل عـربــيـاً
واقـلـيـميـاً � واألوسع حـمـايـة لـلـحـقـوق واحلريـات الـعـامـة � واألكـثـر تـقـدماً في
مـبـادئه السـلـطـوية � واألوفق وسـطـيـة في معـاجلـة الـقضـايـا اخلالفـيـة العـالـقة
ا�وروثـة عن النـظم االنـقالبـية الـراحلـة � نـعم لم يخـلـو من بعـض الهـنات � ولم
تـغـادره قـلـيل الـهـفـوات � ولم تـتـجـرد نـصـوصه من الـتـوافـقـات � لـكن كل ذلك

مقبول معقول منطقي � بلحاظ الزمان وا�كان والظرف االستثنائي . 
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ويقـيناً أن الـغرابة لـيس في الظـلم الذي احلقه الـساسـة بالدسـتور � فالـساسة
دائمـاً ال غالباً يبحـثون عن حمّال الوزر � لكـن الغرابة كلهـا في أساتيذ يدعون
الـتــخـصص ويـتـظـاهــرون بـا�ـهـنـيـة ويــقـدمـون أنـفـسم عـلـى أنـهم مـشـخـصـون
مصـححـون � إذ راح البـعض يـنبـري في مهـاجمـة الـدستـور � ويتـدافع بقـصد
إظهـار سلبياته � ويتطوع في تشخيص مـا ليس فيه � مناغماً بعض الساسة �
مـسـايـراً تـوجـهـات من ال علـم له � ور�ـا كان هـاجـسه � صـعـود ا�ـوج بـقـصد
الـفـوز �نـصب أو مـكـان أو امـتـيـاز � فـظـنـنا بـدسـتـورنـا أنه األفـضل إقـلـيـمـياً
واألوفق عربـياً في ظل ظروف الوطن االستثنائية � واألكثر تقدماً فكراً ومبادئاً
ونـصـوصـاً � غــايـة مـا اصــابه �ـقــتل � سـاسـة ال �ــتـثـلــون � وأكـاد�ـيـون ال
يـشـخـصـون � وهـنات لـم تتـوافق اإلرادة لـلـسـيـاسـيـة عـلى جتـاوزهـا � فـما من
دستـور خال من العـيب الوالدي أو الالحق ا�سـتجد � بفـعل ا�تغـير والطارىء
واحلديث � فـدستور الـواليات ا�ـتحدة االمـريكيـة األقدم تـاريخاً واألطـول عمراً
واالقل نـصـوصاً واألكـثـر د�قـراطيـة � طـرأ علـيه التـعـديل وادخل فيه الـتـغيـير
وتنـاوله احلذف واإلضافـة � فالدسـتور  كما الـتشريع يـصيبه الـنقص ويكـتنفه
الـغـمـوض وتـنـعـكس عـلـيه ا�ـتـغـيـرات � وهـو نص يـوصف بـا�ـتـغـيـر ا�ـتـطـور �
فاألكـثر جـدوى فيه ذلك الـذي يسـتجـيب لـلمـتغـير � ويُـسايـر التـطور � ويالحق
ا�سـتجد � ويـتلـقف احلاجة � فـدستـورنا غيـر مصاب �ـرض ا�وت وال مـبتلى
�رض عـضال � لكنه ينوء  بوزر من ال �ـتثل وال يساير وال يسـتجيب للحاجة
� فالـعيب كله في الـقائم على الـتنفـيذ وال عيب جـوهري فيه � فـنجاح الـدستور
وفشـله مـقـتـرن حـتـمـا بـ��ان أو تـنـكـر احلـاكم بـتـفـريعـاته � فـأكـثـر الـدسـاتـير
رصـانـة ماتت لـتـنـكر الـقـائـم� عـلـيـها � واالقل دقـة وصـيـاغة ومـعـنى ومـبنى �
جنـحت في بـنـاء مدنـيـات وتـشيـيـد حاضـرات � إل�ـان ا�ـعني واخملـاطب بـها �

فالدساتير على دين احلكام � وهي هويتهم � حتيا بهم وترحل بتنكرهم . 
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السليمانية

ا�ــضـيء لــلــبــشــريـة  ‘وجــود ا�ــدارس
االهــلـيــة لـيـس شيء جـديــد بـالــنـســبـة
لـلمـجتـمع العراقي  ‘كـان هنـاك مدارس
اهـلـيـة  مـنـذ تاسـيس الـدولـة الـعـراقـية
‘لـم يــكن  وجــود هــذه ا�ــدارس بــهـدف
جتـاري مـطـلـقـا ‘بـل توجـه تربـوي ذكي
لــضـمـان الـتـعــلـيم لـلـنـاس  ‘حـيـث كان
اكـثريـة ا�دارس (الـروضة و االبـتدائـية
واالعــــداديه ) دوامـــهـم مـــســـائـي لـــكي
يـفسـحوا اجملال لـلمـواطن الذي وضعه
االقـــتـــصـــادي اليـــســـمح  لـه الـــدراســة
الـنهاريه  ‘فـيختـار العمل بـدل الدراسة
 ‘فــكـان وجـود هـذه ا�ــدارس يـفـسح له
مــجــال الــعــمل و الــتــعــلــيم  ‘ولـم تـكن
ا�ــدارس االهــلــيــة تـؤسـس بـاي تــوجه
جتــاري بل تــشـرف عــلــيـهــا مــنـظــمـات
اوجـمعـيات اهـليـة وكانت تـلك ا�دارس
حتـت اشـــراف تـــام لـــوزراة الـــتـــربـــيــة
وتــخــتــار ا�ــعــلم وا�ــدرس من قــبــلــهم
ولـيس كعـملـية عـقد جتـاري كمـا يجرى
االن و يـشــجـعـون الـتـدريـسـ� اخـتـيـار
ا�ـدارس االهـليـة ( التـجـارية ) و تـهرب

من العمل في ا�دارس الرسمية 
∫ bOH� dB���

يــوجــد سـتــة أشــيــاء تـدمــر االنــسـان :
الـسياسة بال مباد�  ‘ا�ـتعة بال ضمير
 ‘الــثـروة بال عـمل  ‘ا�ــعـرفـة بال قـيم ‘
التجارة بال اخالق  ‘العلم بال انسانية

/ غاندي 

االنــســان واحلــضــارة  ‘ورغـم ان اكــثـر
الــقـوى  ا�ـتـنـفــذه بـعـد االحـتالل يـدعي
الــتــزامه ا�ــنــهــجي بــرســالــة االسالم ‘
ولــكن الــغــاضـ� الــنــظـر بــشــكل يــبـدو
مــتـعــمـدا عن كل مــايـنــشـره االمــريـكـ�
الــــهـــوى فـي الـــعــــراق بـــ� الــــشـــرائح
االجــتـمــاعـيــة الـعـراقــيـة بــشـكل مــنـظم

ودقيق . 
wM� ÊU�dN�

سـمع وشـاهـدوا العـراقـيـ� ماذا فـعـلوا
(ا�هتم� �كارم االخالق ) عند انطالق
مـهـرجـان بـابل الـفني  ‘ولـكن قـبل فـترة
نــــــشـــــر فـي طــــــول و عـــــرض ا�ــــــواقع
االجـــتــمـــاعــيـــة فــديـــوهــات و افالم عن
حــفالت تــخــرج في (بـعـض اجلـامــعـات
االهــلـيـة ) عـكس في تــصـرفـات اكـثـريـة
احلــاضـريـن  مـا يــنـعــكس في احلـفالت
الــتــرفــيــهــيــة حتــديــدا دون ظــهــور اي
مـظاهر الفـرح العلمي والـتربوي اطالقا
 ‘مــؤكـدا ان الــتـربــيـة والــتـدريس دخل
دائــرة الـتـجـارة كــأي جتـارة و بـضـاعـة
في االسواق كسوق الشورجة ا�شهورة
فـي بــغــداد  ‘وعـــنــدمــا ظـــهــر من خالل
االنــفــتــاح الـواسـع عـلـى الـفــضــائــيـات
الــتـجــاريـة الصــحـاب االســواق ا�ـتــعـة
االعـالمـية  ‘اعـالن لـنـوع من (اجلـبس )
تـبـدأ الـلـقـطـة اعالن طـالـبـة مـع زمـيـلـها
و(حتـت الــطـــاولـــة) يـــفـــتـــحـــون كـــيس
ويـــاكـــلـــون اجلـــبس و يـــســـمـع صــوت

االطـــراف ا�ــتــمـــثــلـــة �ــاكــان يـــســمى
بـا�عـارضة   ‘انـهم يبـحثـون عن مواقع
قـدم في ظل خـطـة التـامـر �صـدر الـقرار
االمـريكي السقـاط ( الدولة الـعراقية ) و
لـيس احلـكـم القـائم  ‘والـعـالم يـعـرفـهم
انـهـم كـانـوا قـد سـلـمــوا انـفـسـهم لـتـلك
اخلـطـة بل ومع كل االسف مبـارك� لـها
بــذلك الــغـوا مــعــنى الـنــضــال لـلــحـركه
الـوطـنـيه الـعـراقـيه االصـيـلـه لـلـتـتـحرك

وحترر نفسها ...!!!
نــغض الـنـظــر عـلى مـا عــمـلـوا واليـزال
تـعمله تـلك اجلهات (ا�ـناضلـةا�عارضة
) خــــدمـــة خلـــطـــة احملــــتل و اجلـــهـــات
ا�ـتـحالـفـة مـعهـا االقـليـمـية والـدولـية ‘
فـــقط نــركـــز عــلى خـــطــورة  االنـــفــتــاح
ا�ـلغوم ( إن صح التعـبير) حتت عنوان
حــريــة الـراي والــتــصـرف واخــتــيـارات
الـنـاس وكيـفـية اسـتـغاللهـا من قـبل الد
اعـداء حـريـة الـشـعـوب ( مـصـدر الـقـرار
االمــــريــــكي ) والــــبــــرضــــاء الـــتــــام من
ا�ــشــاركــ� فـيــمــا يــســمى بــالـعــمــلــيـة
الـسيـاسية  ‘ويـتم تنفـيذ هذا الـبرنامج
بـــــدقـــــة وهــــدوء دون ان يـــــتـــــوقف عن
خـطورته ا�دمـرة للتالحم االجـتماعي و
االسس االخـالقيـة والـتربـويـة ا�تـجذرة
تــاريـخـيـا في بـلــدنـا عـلى اسـاس ديـني
فـي جـانـبــيه الـروحـي واحلـضـاري  في
عـمــلـيـة الـبـنـاء مــنـذ فـجـر الـتـاريخ الى
ظــهــور الــرســالــة االسالمــيه ديـن بــنـاء

الـــنــاس مــنـــة من احملــتل لـــيــكــون من
نـتـاجه ان يظـهر امـام الـناس ا�ـتعـب�
حتـت وطـاة الــوضع الــذي وصـفــنـاه (
حــصــار واالنـغـالق االجـتــمــاعي نـاجت
مــنه ) يــدفع الــنـاس الـى الـركض وراء
االنــفـتــاح كــانه فـعال هــبــة جـاء به من
اسـقط بـدقة كـل ركائـز وجوده  ‘اولـهم
كـما شـعربه الـواعيـ� للـنهج الـتربوي

العريق لدولتهم .
مـلئ سطوح بيوت العراقي� الصحون
الســتالم فـضـائــيـات الـعــالم عـمـومـا و
الـــبــلــدان اجملـــاورة خــصــوصـــا بــعــد
مــرورنـا  بــاصـعب مــرحـلــة حـيــاتـيـة :
احلـــصـــار و احلــروب و الـــصـــراعــات
الـســيـاسـيـة الـذي يـظـهـر من خالله ان

بــعـد االنــفـتــاح الـغــيـر مـبــرمج  والـذي
انـطلق مـنذ   نـيسان  2003 وشـمل كل
اجلـوانب احلـياتـية لـلـمجـتمع الـعراقي

وجاء بعد :
اوال اسـقـاط كل ركـائـز الـدولـة (وبـشـكل
مـبـرمج وعـدواني هـدفـه الرئـيـسي زرع

روح االنتقام ) ب� فئات اجملتمع  ‘
وجـــاء ثـــانـــيـــا عــلـى مــجـــتـــمع ارهـــقه
احلــصــار الــشــديــد الــقـســوه شــمل كل
مـسـتـلـزمـات ضـمـان احلـيـاة ا�ـسـتـقـره
وامـن ا�ــــواطن حتــــديــــدا من جــــانــــبه

النفسي .
 واخملـطـط� الكـمال  إسـقاط الـعراق  ‘
فـتـحوا بـاب هذا االنـفتـاح بخـبث هدفه
االول ان يـكـون واقع هذا االنـفتـاح على

اجلــبس و يـنــتـبه (االسـتــاذ اجلـامـعي
...!!!) عـلى  الـصوت وهـو عـلى منـصة
الـــشــرح الــعــلـــمي لــدرس مــا  ‘يـــنــزل
ويـبحث عـن مصـدر الصوت  ‘وعـنـدما
يـكشف ا�صدر ياخذ ( االستاذ ...طبعا
جـــامـــعي ) كــيـس اجلــبس  ‘و يـــاخــذ
قـطـعـة ويـبـدأ بـاكـلـة ومع اول ( كـرط )
يــبـدأ بــالـرقص و يـعــود الى مـنــصـتـة
راقـــصــا و يــكـــشف الــســـر : حــيث كل
طـالب يـخـرج كيـس اجلبس و يـبـدئون
بـــاالكل الــراقص ...نـــعــمــة اجلـــامــعــة

ونعمة العلم ....!!!
مـن شـاهـد تــرويج  هـكــذا اعالنـات في
احلـــــرم اجلـــــامـــــعـي عـــــرف ان جـــــيل
االنــفـتـاح في اعـداد ضـيــاع ا�ـسـتـقـبل
الريـــبـــة فـــيه  ‘ومـع انـــتـــشـــار هـــكــذا
اعـالنـات و الــتــوسع لــفــتح جــامــعـات
وكـلـيـات و مـدارس وا�ـعـاهـد اخلـاصة
والـتجارية  ‘شـعر ان كل هذه ا�كاسب
من انـتاج احلـرية االمـريكـية الـصنع و
الـتجار الثوري� و ا�ـتدين� من حقهم
ان يـشـعر بـان مـكارم االخالق و الـعمل
احلــضـاري من اجل احلـفــاظ عـلـيه في
خـطر حقيقي في مهرجان بابل و ليس
فـي تـرويج جتـارة (جــبس ) في احلـرم

اجلامعي ....!!!
ا�ـهـتمـ� �سـتـقبل االرض و االنـسان
فـي كل الـعـصـور يــعـتـبـرون ان سالمـة
الـنهج الـتربوي طـريق لبـناء ا�سـتقبل
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ا�ـــبــكـــرة في تــهـــيئ الــفـــرد لــلـــســلــوك
اإلجـــرامي واضـــطـــراب الـــشــخـــصـــيــة

السايكوباثية 
وســوء مــعــامــلــة األطــفــال �ــا في ذلك
اإليــذاء الــبـدني والــعــاطـفي واالعــتـداء
اجلــنـــسي واإلهــمــال عــواقب وخــيــمــة

ودائمة تظهر بأثر رجعي 
ولـسـوء مـعـامـلـة األطـفـال أيـضـا وجـود
صـلـة تنـمـوية قـويـة باإلجـرام الالعـنفي
والـعـنـفي لـلـبالـغـ� �ـا في ذلك الـقـتال

واالعتداء البدني 
œUF� „uK�

تــسـاعــد كل مــنـهــا عـلى الــتـمــيـيــز بـ�
اجملـرمـ� ا�ـزمـنـ� الشـبـاب والـبـالـغ�
وغـير اجملـرم� وأولئك الـذين يرتـكبون
سـلـوكــا مـعـاديـا لـلـمـجـتـمع في مـرحـلـة
ا�ــراهـقـة فــقط �ـكن أن تــسـتــمـر حـتى
مـرحـلـة الـبلـوغ إذا تـركت دون مـعـاجلة
فـمن ا�ـهم حتـديـد الـعـوامل الـتي تـهيئ
األفــراد لأل�ــاط ا�ــســتــمــرة لــلــســلـوك
ا�ـعادي للـمجتمع والـعمل علـيها والتي
�ــكن أن تـصــبح أكـثـر خــطـورة �ـرور
الــوقت فــان اجملــرمــون في وقت مــبــكـر
يـبدأوا في اإلسـاءة في مـرحلـة الطـفولة
ا�ــبــكـرة ثـم يـواصــلــون الــسـلــوك عــنـد
دخولهم مرحلة البلوغ والتحرك فيها 
امـا اجلـنـاة ا�تـأخـرون واحملدودون من
ا�ـراهقـ� يبـدوا في اإلساءة في مـرحلة
ا�راهقة ثم يكفون قبل سن البلوغ

أن األفــراد االســريــة والــبــيــئــيـة الــذين
لـديـهم تاريخ من سـوء مـعامـلة لالطـفال
كـانــوا أكـثـر عـرضـة لـلـخـطـر �ـا كـانت

�ـرحــلـة الـطـفـولـة الـتـعـرض لإلسـاءة
بــالـطــفـولـة حتــد من قـدرة الــفـرد عـلى
الـتـعاطف مـسـتقـبـلًا الـطفـل قد يـصبح
غير حساس للتجارب ا�سقبلية ا�ؤ�ة
أو ا�ـقـلـقـة وأن إزالـة تـلك احلـسـاسـيـة
جتـــعـل اســـتـــجــــابـــاته الـــعــــاطـــفـــيـــة
والـفـيسـيوجلـيـة ضعـيفـة فيـمـا يتـعلق
بــاحـتــيـاجـات اآلخــرين �ـا يــبـدو من
خاللــهـا  أن الــصـدمــة هي بـاســتـمـرار
عـامل الربط للتعبيرات متعددة األوجه
عن الــعـنـف الـتي تــتم عـلـى الـضــحـيـة
بـطـفـولته ويـرتـكـبهـا الحـقًـا قد يـتـطور
الــتـــعــرض طــويل ا�ــدى لـــلــعــنف إلى
روتــ� مــضــطــرب ســيــصــبح قــاســيًـا
ويـفــتـقـد لـلـتـعـاطف والـنـدم والـشـعـور
بـــالــذنب نـــحــوه األحــداث ا�ـــؤ�ــة من
ا�ــمــكن قــد تــؤدي إلى اعــراض تــفــكك
وهي تـفـكك القـدرات الـعاطـفـية وهـكذا
فـقــد ثـبت بـشـكل جـيـد الـدور الـسـبـبي
فــيـمـا يـتــعـلق بـالــتـعـرض لــلـصـدمـات

إن الــطـفل هـو الــنـبـتــة اجلـمـيــلـة الـتي
نـرعاهـا ونسقـيهـا من جهدنـا وعطـائنا
فـإمـا ان نـنـبتـهـا نـبـاتا حـسـنـا وإما أن

تكون نبتة
سامة تؤذينا وتؤذي الغير باشواكها
هذا هو أفضل وصف �كن نطلقه على
الـطـفل في مراحـله االولى حـيث يـعتـبر
مـتـخــذ لـلـقـرارات بـالـفـطـره مـنـذ بـدايـة
وجــوده عـنـيـد مـتــمـسك بـرأيه ويـعـرف
مـاذا يـريـد حـتى لـو كـان بـسـكـوتـا على

العشاء
qHD�« l{Ë

ويـاتـي بعـدهـا ا�ـؤثـر االول االم يـرضع
الــطـفل مـنـهــا حـتى يـشــبع ويـقـرأ عـلى
ضــوء عـيــنــيـهــا حـتى يــتــعـلم الــقـراءة
والـكـتابـة ويـأخـذ من نقـودهـا ليـشـتري
أي شيء يــحـتـاجه ويـسـبب لـهـا الـقـلق
واخلـوف وفي بلوغه الفترة العمرية ما
بعدها يصبح اختياره منفرد  بنفسه 
دور االب هـــو االســـاس فــاحملـــاضــرات
واألوامـر التي يـستخـدمها بـدال من لغة
احلـوار يـأتي هذا الـتصـرف من اعتـقاد
األب أن ابـنه غيـر عقالني في تـصرفاته
ومن أكـثـر اجلـمل شـيـوعـا عـنـدمـا يـبدأ
ا�ـراهق بالـتحاور مع أبـيه ال تنـاقشني
أنــا والـدك وأنـا أدرى �ـصـلـحـتك مـنك
جـــمـل يـــقـــطع بـــهـــا الـــوالـــد كل ســـبل
الــتــواصـل ا�ــمــكــنــة بــيــنه وبــ� ابــنه
ويـحـاول بــهـا تـسـيـيـر طـفـله والـتـحـكم
بــأســلــوب حــيــاته وهــذا األسـلــوب في
تـربيـة االبناء قـد �نع الـطفل وا�راهق
مـن أن يفـكـر حـتى بـبـدء حوار مـع أبيه
ألنه يـعـلـم نـتـيجـة ذلـك احلـوار مـسـبـقا

وأنه سينتهي بأوامر
ونــصــائح هــو في غــنى عـنــهــا فــحـتى
تــــنـــجـح في هـــذه ا�ــــرحـــلـه تـــعــــطـــيه
اخلـيــارات لـيـقـرر بـنـفـسه بـ� األشـيـاء
ا�ـتاحة وتشـعره أنه يتحـكم با�وضوع
عــلى الــرغم من أن اصــراره الــقــوي قـد
يـتــعب والـديه فـان الـفـطـرة تـبـني لـديه

السلوك ا�ستقبلي في اختياراته
في الـسياقات األسرية واجملـتمعية �ا
قــد يـــخــلق ويــربط صــلــة بــ� جتــارب
تــنــفــيــذ مــا كـونــتـه فـطــرته او ان يــقع
كـضـحـيـة لـتـجـارب الـعـنف الحـقًـا جـزء
كـبير للغـاية من تطوير الـتعاطف يكون

الـضربة الـقاضيـة تفقـد حبه و إحترامه
لك

استخدموا احلوار
فـي هـــذا الـــزمن تـــربـــيـــة بـــدون حـــوار
التــكـتـمل كــيف يـعـرف ان هــذا الـطـريق
خــطـأ وكـيف ســيـعـرف اضــرار صـحـبـة

السوء واهمية الدين ?
 احلـوار يوعي طفـلك ويعلـمه اين يكمن
الـــصح واين اخلـــطـــأ ويــوسـع مــداركه
ومــفــاهـيــمه لــلــمــجـتــمع وايــجــابــيـاته
وســلــبــيـاتـه ويـحــد من انــدفــاعه نــحـو
الــسـلــوكـيــات اخلـاطــئـة الــتي تـتــحـول
�ــرور الــزمن الى جــرائم وال تـخــدعـوا
طـفـلـكم وتـخـبره عن نـفـسه مـا ال يـوجد
فــيه من صـفــات فـرفع ا�ـعــــــــنـويـات ال

يعني
اخلـداع ارفعـوا معــــــــنويـاتهم �ـا هو
حــقـا فـيــهم دون أن تـزرعــوا في فـكـرهم
افــكـار قـد تـصـدمــهـــــــم وتـدمـرهم عـنـد
اكـتشاف حقيقتها عندما يكبرون فمهما
قــرأ األطـفــال عن األخـــــــالق الـفــاضـلـة
فـإنهـا ستـظل غامـــــــضة في أذهـانهـــم
مـــا لم يـــروا في ســـلـــوكـــيــات الـــكـــبــار
جتـسيـدا لها كن خـير قـدوة له ابنك هو
فــرصـتك الـثـانــيـة حـاول ان تـعـوض به
مــــافـــاتك وارفــــعـــوا عــــنـــهم أســــالـــيب

التعــــــنيف. 
اطــفـالـنـا انـعـكـاس �ــا نـحن عـلـيه ارني

سلوك طفلك اقول لك من انت 
كن اال�وذج الذي تريده في صغيرك.

{  محامية 

والغش
وا�ــــؤثـــــر الــــقــــوي في إيــــذاء الــــذات
واإلجـــرام الــعــنـــيف وعالقـــته يــحــدث
بـــوفــاة إحــدى الــوالــديـن في مــرحــلــة
الـــطــــفـــولـــة الـــذي يـــدخـل أيـــضًـــا في
سـلـوكيـات الـطـفل يعـتـبر مـسـبب قوي
لـلصـدمة النـفسيـة لديه وهذه الـصدمة
سـتـصـاحبـهـا مشـاعـر سـلبـيـة وخذالن
واســتـــيــاء وخــوف وغــضب وانــعــدام
أمـان جميعها مرتبطة بالصدمة عندما
تــسـتـمـر دون الــتـدخل ا�ـبـكــر الـفـعـال
لــوضع اسـتـراتــيـجـيـات تــأقـلم فـوريـة
فــانــهــا سـتــتــفــاقم وســتـظــهــر بــشـكل
تـراكمات عنيفة مستقبلًا �كنها تقييم
الـتـغيـرات في السـلـوك ا�تـراكم �رور

الوقت.
هناك مقولة فريديريك نيتشة

تقول
الـــطــفـل هــو بـــراءة ونــســـيــان بـــدايــة
جــــديــــدة� ولــــعب� وعــــجــــلــــة ذاتــــيـــة
الـــدوران�وحــركــة اولى وارادة اثــبــات

مقدسة
ف انـــتـــبـه عـــزيـــزي االب انت ا�ـــؤثـــر
االسـاسي لشخـصية طـفلك مهـما كانت
غـلـطـات طفـلك كـبـيـرة عقـابه بـالـضرب

سيفقدك شيء أكبر هو حبه لك
فالضربة األولى يفقد ثقته بك 

والضربة الثانية تتالشـ طفولته 
الــــضــــربـــة الــــثــــالـــثــــة تــــقل عالقــــته

اإلجتماعية
الــضـربــة الــرابـعــة يـســود شــخـصــيـة

العنف

عــلـيه الــضـوابـط ا�ـتـطــابـقــة لـلــجـرائم
الـعنـيفـة في مرحـلة الـطفـولة وا�ـراهقة
وفي مــرحـلــة الـبــلـوغ فــأن ا�ـمــارسـات
الــســيـئــة لــتــربـيــة األطــفــال من(األبـوة
واألمـومـة ا�ـتـنـاسقـة وا�ـعـتـدلـة مـقابل
األبـــوة واألمـــومـــة غـــيـــر ا�ـــنـــتـــظـــمــة
والـقاسـية) تنـبأت باخملـالفة في مـرحلة
ا�ـراهـقة ولـكن ليـس اإلساءة ا�ـستـمرة
ولـــو ان الــطــفل تــرعـــرع وسط عــائــلــة
ســويـة وبـشــكل أكـثـر حتــديـدا الـبــيـئـة
اجلـــيـــدة فــعـــنـــدمــا يـــرتـــبط األطـــفــال
بـــا�ــدرســة ويـــشــاركــون ويــؤدون أداء
جـيدا سيكونون أقل ميال لالنخراط في
ســلــوكــيـات إشــكــالــيـة وأكــثــر عــرضـة
خملـاطـر السـلبـية وان تـكـريس أنفـسهم
لـألنـشــطــة الــتي تــتــمـاشـى مع أهـداف
التعليم ا�درسي يتجنبون هذا السلوك

وفي دراسات عا�ية 
وجـد لـوبـر وآخرون (1991) أن عـوامل
الــــتـــعــــلـــيم مــــثل الــــتـــرابـط ا�ـــدرسي
(االلـتزام) والتـحصيل الـدراسي العالي
وعـدم تعليق ا�دارس تـنبأت بالكف عن
اجلــر�ـة وتـقـو� سـلــوك الـطـفل حـتى

مرحلة بلوغه ومابعدها 
وريــان وهــيــرنــانــديــز وهــيـرز (2007)
وجـد أن االلتحاق با�ـدارس كان وقائيا
حـيـث أظـهـر لـوكـاس وهـيـريرا (2010)
أن ا�ــســتـويــات الــعـالــيــة من الــتـرابط
ا�ــدرسـي خــفــفت من تــأثــيــر اخملــاطــر
لـلــعالقـات بـ� الـوالـدين والـطـفل الـتي
تـكون منخفضـة اجلودة على سلوكيات
الـشبـاب اإلشكالـية مـثل القتـال والكذب
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تــسـتـنـد ا�ـعـادالت عــلى مـبـدأ الـتـوافق �ــا يـتـنـاسب بـ� طــرفي تـلك ا�ـعـادلـة
وهـونتـاج طـبيـعي �ا تـفـرضه علـينـا قوانـ� الـطبـيعـة في الـضروف االعـتيـادية�
وهكـذا فـأن ا�وضـوع يجـري على اطالقه في نـواحي احليـاة االخرى� وان اي
اخـتالف في تـوازن الـطــرفـ� سـيـؤدي حـتـمـاً الى ارتـفـاع طـرف عـلى حـسـاب

االخر �ا يؤدي الى فشل او خسارة وفقاً خملرجات ا�وضوع.
وهذا يُـعتـبر من مـتطـلبـات الواقع االجـتمـاعي الذي يـفرض عـملـية الـتوازن من
اجل د�ـومـة احلـيـاة االجـتـماعـيـة دون عـراقـيل او فـشل وفـقـاً حلـاجـة ا�واطن
لذلك و�ا يـتنـاسب مع ا�تـغيرات احلـياتـية اآلنيـة منـها وا�ـستقـبلـية والتي هي
من اساسـيات عملية التـنظيم االدإري الذي يستـوجب سد الثغرات التي �كن

ان حتدث نتيجة التطورات اجملتمعية اخملتلفة.
ÍdA� qI�

لذلك فـأن مانشهده اليـوم من حتول في الثقافات االجـتماعية يرافـقها تغير في
منظـومة الفـكر الطـبيعـية للـعقل البـشري والتي ازدادت مـعها مـعدالت اجلر�ة
بـكافـة انـواعهـا ومـسمـيـاتهـا وتـعددت مـصـادرها بـأكـبر عـمـليـة خـرق للـقـوان�
وبـصــورة مـنـظـمـة وبـفـنـون اجــرامـيـة مـتـطـورة قـد يـعــجـز الـعـقل الـبـشـري عن
استيـعاب الـكيـفية الـتي حدثت فـيهـا بعض تـلك اجلرائم لـبشاعـة التـنفـيذ التي
تفـوق تصـورات العـقل االنسـاني� فـما جـرائم ازهاق الـنـفس البـشريـة والتـف�
في ابتـكار طرقاً بشعه� وكذلك اجلرائم ا�رتـكبة بحق االطفال من اغتصاب او
متـاجرة بأعضائهم البـشرية او تلك التي حتولت الى عمـلية تلذذ في تعذيب او
تشـويه للخلق األلـهي� او ا�تاجرة بـعقولهم وحتـويلهم ألدوات اجرامـية يُنفذون
من خاللهـا متطلباتهم القذرة. ماهي اال انذار خطر جداً للمستقبل القريب في
ظل اسـتـمـرار ذات الـقـوان� الـعـقـابـيـة دون تـعـديل لـتـتـنـاسب مع تـلك االفـعال
اجلرميـة.فالتـطور العـلمي والتـكنلـوجي وتوظيف هـذا التطـور من قبل اصحاب
النفـوس الدنيـئة خلدمـة شهواتهـم ورغباتهم الـشاذة� يتـطلب ان تكـون القوان�
الرادعة قـوية ومتناسبة مع تلك االفعال ولتأخذ مُسماها الصحيح بأنها رادعة
فـعالً.وهـذا يـتــطـلب ايـضــاً ان تـسـعى اجلـهــات ذات الـعالقـة وا�ـعــنـيـة لـوضع
االجراءات اجلزائـية �سـارات فعليـة سريعة وانـية بعيـدة عن التقلـيد والروت�
ا�ـعـقـد وا�ُـطـول لـيـصـبح لـكل فـعل رد فـعل مـبـاشـر يـكـون له االثـر اآلني عـلى

الواقع االجتماعي ورسالة حتذير لكل من يفكر في السير بطريق االجرام.
فــأمن اجملـتـمـع الـيـوم بــحـاجـة خلــطـوات سـريــعـة في طـريق الــتـطـور ا�ُــسـايـر
للـتطـورات األجرامـية وخـلق حالـة توازن في ا�ـعادلـة وصوالً لـتحـجيم االفـعال

اجلرمية من اجل خلق مجتمع ينعم باألمن والسالم واالستقرار.
{ لـــواء دكتــــور  
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مــــــــلــــــــجم ومـن ورائـه  مـن اخلـــــــوارج
يـعتقدون انهم أصح واعمق فهما للدين
ولــنـصـوص الـقـرآن الــكـر� من سـيـدنـا
عــلـي الــذي عــاصــر نــزول الــقــرآن والم
بـجميع تفاصيله  وعلم فيم نزلت آياته�
وشــارك في كــتـابــته� ويـعــتـقــدون أنـهم
اتــقى لـله  مـن عـلي واحـرص مــنه عـلى
نـيل رضوان الـله واحسن واكـثر  تـدينا
مـــنه� وقـــد غــرتـــهم كـــثــرة صـــلـــواتــهم

وطـباعه� فعـليه ح� تـرى قائدا يـتحلى
بـالـتـسامـح واألخالق الفـاضـلـة في مثل
هذه احلاالت فاعلم انه من معدن خاص

وانه نسيج مختلف. 
لــقـد كـان امـامــنـا عـلي سالم الــله عـلـيه
مـــثـــاال   لالنـــســـان الــكـــامل فـي عــلـــمه
وتــقــواه وشــجــاعــته وتــواضـعـه وكـان
وقـورا مـهيـبـا  ذا خـلق رفيع اضف إلى
ذلـك زهــــده  وتـــقــــشــــفه  واخـالصه في
خـدمة دينه � فرضي الله عنه من خليفة
راشــد و  إمـــام عــادل  عــالم زاهــد تــقي
نـقي� لـقـد عاش لـله  فـلم تـخدعه الـدنـيا
وزخـــارفـــهـــا ولـم تـــغـــيـــره الـــســـلـــطـــة
ومــبـاهـجــهـا وقــد حتـقق فـيـه قـول الـله
تــعــالى : "من ا�ــؤمــنـ� رجــال صــدقـوا
مـاعـاهـدوا الـله عـلـيه فـمـنـهم من قـضى
مــحـبـه ومـنــهم من يـنــتـظــر ومـا بــدلـوا

تبديال " صدق الله العظيم.

{ مــرشح لـرئـاســة جـمـهــوريـة الـعـراق

غـاية االنـسانـية والعـدالة والـرقي� فقد
نــهـى أهــله وأتــبــاعه ان يــســرفــوا في
الـقتل وينـتقمـوا من غير قـاتله ان مات
هـو من تلك الطـعنة مع عـلمه بأن الذي
طـعنه ينـتمي إلى طائـفة اخلوارج وقد
ال يـكون لـوحده في تلك اجلـر�ة فابى
ان يـنـتـقم مـنهم جـمـيـعا� ولـو فـعـله ما
المـه احد ولـكنه ابـى ان ينـتقم اال �ن
بـاشـر في طـعـنه � ولـيـس هذا فـحـسب
بـل وحـــتى نـــهـــاهم ان يـــزيـــدوا عـــلى
الـطـعنـات التـي طعـنهـا بـها ابن مـلجم

ونهاهم أيضا ان �ثلوا بجثته!! 
أين الــبــشــريــة الــيــوم من هــذه الـقــيم

وا�باد�? 
ان الــرجل ال يـظـهــر عـلى حـقــيـقـته في
احلـاالت الـعاديـة� فـقـد يتـكـلف الطـيـبة
ويـتـظـاهـر بـالـتـسـامح و سـعـة الـصدر
ولـكن ح� يهدد حياته او مصاحله او
جـاهه يكشر عن أنيابـه ويظهر  للناس
اجلــــانـب اخلــــفـي من شــــخـــــصــــيــــته

وصــيــامـهـم واذكـارهم� ولــبس عــلــيـهم
ابليس امرهم. وقد كانوا بحق مصداق
اآليـــة الـــكـــر�ــة الـــتي تـــقـــول : قل هل
نـنـبـؤكم بـاألخسـرين اعـمـاال الذين ضل
ســـعــــيـــهم فـي احلـــيـــاة الــــدنـــيـــا وهم

يحسبون أنهم يحسنون صنعا
لـقد كان من حكمة الـله ان يشهد سيدنا
علي عهدا من أعقد العهود حيث العالم
اإلسالمـي يشـهـد خروج ا�ـسلـمـ� على
إمـامـهم وخـلـيـفـتـهم وكـان ذلـك يـحـتاج
الى صـيـاغـة قوانـ� وتـعـاليم لـلـتـعامل
مع مـــا يـــســـمـى الـــيـــوم بـــا�ـــعـــارضــة
الـسـياسـية واخلـروج ا�سـلح على ولي
األمـــــر وكــــان يـــــحـــــتــــاج إلـى رجل ألم
بـتـعـاليـم اإلسالم وتشـبع بـقـيمه وادرك
روح الـشـريـعة واسـرارهـا ومقـاصـدها�
وقــد كــان ذلك سـيــدنــا عـلـي رضي الـله
عـنه � فـهـو كـمـا قال الـشـافـعي لـواله �ا

علم حكم البغاة
حــتى عــنـد طــعـنه لــقن األمــة درسـا في

فـي احلادي  والعشرين من رمضان �ر
عـلـيـنا ذكـرى اسـتـشهـاد واحـد من أكـبر
رجـــاالت اإلسالم الـــذي كــان مـــنــارا من
مـنارات الهدى � وهو سيدنا علي رضي

الله عنه وأرضاه وكرم وجهه
ان الــغــلــو في الـديـن والـســطــحــيـة في
الــفــهـم يــجــر عــلى الــشــعــوب عــمــومــا
وا�ـسلـم� خـصوصـا  من الويالت ماال
يـــجــره االعــداء� لــقــد كـــان الــشــقي ابن

‚«dF�« WO�«dI1œ s� w�U��« bIF�«

Íu�u*« ‰«u�

بغداد

حتت مــسـمـاهـا كـمـا وحــقـقت لـلـبـعض
مــكـــاسب ســيــاســيــة وامـــنــيــة مــقــابل
اضــعــاف الــقـرار الــعــراقي ا�ــوحـد � و
باتت اليوم تشكل نقطة خالف اساسية
بـ� القـوى السـياسـية فـيمـا بيـنها  من
جــهــة  وبـ� ابــنــاء اجملـتــمع من جــهـة
اخـرى  � فما �كن ان يحله السالح من
اخطاء سياسية وضعف إلدارة األزمات

 �كن حله سياسياً ايضاً .   
كـمـا ان عودة الـعراق حملـيـطه االقلـيمي
والـدولي  يـعـد تـطوراً مـلـحـوظاً لـلـعـقد
الـثاني وسـمه مشجـعة لـتجفـيف منابع
تــغــذيــة االرهــاب من اخلــارج � وسـعي
الـعراق نحو بـناء عالقات استـراتيجية
اقـتصـادية جتـارية هدفـها حتـشيد راي
ســـيـــاسي يــدعـم أمن الـــبــلـــد و يــوازن
ا�ـصالح ويـنأى بهـا عن صراع احملاور
و يـؤسس لنهـضة اقتـصادية ترفع  من
دخـل الــفــرد و تـــوفــر فــرص الـــعــمل  �
وهــذا كــفـيـل بـطي صــفــحـة الــنــزاعـات
ا�ــســـلــحــة � بــاالضــافـــة الى انــهــا من
ا�ـسلمـات فهي احلاجة األسـاسية التي
يـطلبها ا�واطن اليوم من السياسي� �
اســتــشـعــر الـفــرد الــعـراقي فـي نـهــايـة
الــعـقــد الـثـانـي لـلـد�ــقـراطــيـة اهــمـيـة
التنوع الفكري والعقائدي ودعم مفهوم
الــهـويـة الـوطـنـيــة الـعـراقـيـة  � بل راح
يــشـجع لـهـا بــإعـادة ضم  كل من هـجـر

وسفر قصراً من الوطن �
و اخيراً مالمح العقد الثاني تبدو اكثر
نـضجـاً و ارتكـازاً وقد تـتحـسن بإكـمال
مـسيرتـها نحو عـقد ثالث  مـزدهر نوعاً
مـــا  لـــكـن هـــذا يـــقـــتـــرن �ـــخـــرجـــات
االنـتخابات االخيرة ومـستوى جهوزية
ا�ــتـــصــدين لــلــعــمـل الــســيــاسي بــعــد
انـــتـــخـــابـــات 2021 واخـــذهـم بـــنـــظــر
االعــتـــبــار كل ا�ــتــغـــيــرات الــداخــلــيــة

واالقليمية وحتى الدولية .

مـن قـبل جــهـات تــرى رئـيس احلــكـومـة
خـصم سياسي  مجابهته واجب شرعي
واخـالقي دفـــاعـــاً عـن ا�ـــظـــلـــومـــ� )) 
كــمــا وتــتـخــذ هــذه اجلــهـات احلــزبــيـة
مـــطــالب جــمـــهــورهــا سـالح �ــواجــهــة
خـصـمـهـا الـسـيـاسي  بـغض الـنـظر عن
رؤيـــــة الــــدولـــــة و دور ا�ــــواطن وروح
االنــتـــمــاء لــلــوطن .�ـــا اتــاح مــنــاخــاً
مـنـاسبـاً حـتى الستـشـراء الفـسـاد الذي
شـكل تـهديـداً متـسعـاً وعرفـاً اجتـماعـيًا
سـائـداً � يـتـغـلـغل في عـمـق ا�ـؤسـسات
و�ــؤشــرات تــراكــمــيـة  � حــيث سُــجل
الـعـراق عـام 2010 بـا�ـرتـبـة الـرابـعة  �
واســتـمـر مـحـافــظـاً عـلى تــقـدم قـائـــمـة
الــدول االكــثـر فــســاداً الى اخـر تــقــريـر
صــدر  2020 لــيــقـدم الــعــراق اكــثـر من
((11000)) قــضـيــة فـســاد بـتــهم طـالت
مــسـؤولـ� مـن الـطـراز االول بـ� وزراء
ومـدراء عام� � ومن خالل هـذا التقرير
تـب� لـلرأي الـعام ان حكـومة  الـكاظمي
كــــانت جــــادة فـــعـالً بــــالـــتــــشـــخــــيص
وا�ــعــاجلــة الــتــدريــجــيــة  لــلــفــسـاد  �
وشـكـلت جلـنـة �ـعـايـيـر اسـتـثـنـائـيـة �
حملـاولـة تقـويض سلـطة الـفسـاد � التي
سـرعـان مـا اصطـدمت بـشـكـاوى طوعت
حملـاربة تلكم الـلجنة وقـادتها � و ساعد
ضـيـاع القـرار الـسـياسي الـداخـلي على
مـسـتـوى فاعـلـية اداء هـذه الـلـجنـة كـما
كل الـــلــجــان وا�ــشــاريـع الــنــهــضــويــة
األخــــــرى �  بــــــالــــــرغم مـن ان االصالح
والـقـضاء عـلى الفـسـاد مدعـوم بتـوجيه
ا�ـرجـعيـة الـشيـعـية الـعـراقيـة ا�ـتمـثـلة
بـالسـيد السـيستـاني و من اكثر الـنقاط
التي ركز عليها في خطب يوم اجلمعة.
ومن أولـى اهـتـمــامـات ا�ـرجـعــيـة الـتي
حتـظى بالطاعة وا�كانة الوجدانية ب�
الـعــراقـيـ�  هـو احلـفـاظ عـلى اجملـتـمع
الــــعـــراقي وضــــرورة وحـــدته و وحـــدة

األكـبر لـلنظـام الد�ـقراطي الذي اعـتمد
عـــــلى نــــشـــــوء االحــــزاب واحلــــركــــات
والـتيارات السياسية � التي اتخذت من
شـرائح اجملتمع منطلـقاً حلصولها على
شــرعــيـة الــتـمــثــيل الـســيــاسي � حـيث
ازدادت نــســـبــة مــشــاركــة االحــزاب عن
انــتـخــابـات( 2010) بــفـارق (56) كــيـان
وحـزب سـياسي في (2021) و�ـشـاركة
جـماهـيـرية اقل �ـا سجـلته انـتخـابات
الـعقـد األول  بفارق ( 20 بـا�ئـة  ) لعدة
اسـباب منـها � الغـاء االقتراع اخلارجي
� و تــــراجع ثــــقـــة الــــنـــاخب بــــجـــدوى
ا�ــشـاركــة � و اإلحـبـاط ا�ــسـيــطـر عـلى
مـزاج الـناخب نـتيـجة اإلخـفاق ا�ـتراكم
لالحـزاب الـكـالسـيـكيـة ا�ـسـيـطـرة عـلى
ا�ـشهد � وتنامي حركات شبابية عديدة
حتــــاول الــــتــــخـــلـص من الــــصــــقـــور �
وإ�ــانـهــا بــاهـمــيـة تــغــيـيــر الـنــظـام �
وشـعــور عـالي �ـفـهـوم دولـة ا�ـواطـنـة
وتالشـي الــهــويـــات الــفــرعــيـــة مــقــابل
الـهوية الوطنية � وهذا خالف �عتقدات
الــعـقـد األول من افـكـار سـادت اجملـتـمع
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كــمـا اســهم الـوعي بــا�ـزيــد من االفـكـار
والـتطلـعات وكسـر التابـوهات � وسجل
انـحـساراً لـلعـقل اجلـمعي الـذي يتـحرك
وفـق االجـــــنـــــدات واألدجلـــــة  � وفـــــتح
الـــعـــديـــد من اآلفـــاق عـــلـى ا�ـــســـتــوى
الـــســـيـــاسي � من خـالل الـــنــقـــد الالذع
لـالداء احلـكـومي � وغـيــر احلـكـومـة في
(2019 ) بـتظاهرات حاشدة لم يشهدها
الـعقد األول .  شـكلت التـظاهرات نـقطة
ارتـكــاز مـهـمـة لـتـوصـيف شـكل الـنـظـام
الــــد�ـــــقــــراطي الــــذي ال يـــــخــــلــــو من
الـفوضـوية احـيانـاً � حيث بـاتت القوى
احلــكــومــيــة مــكــبــلــة امــام احلــشـود  �
((بـعض هـذه احلشـود ال تـزال مسـنودة

الـعــقـد الـثـاني من عـمـر الـد�ـقـراطـيـة
العراقية � التي غيرت ا�نطقة ككل قبل
ان تـغـيـر محـتـوى رقعـتـهـا اجلغـرافـية
فـما نـتائـجها الـيوم بـعد مرور 19 عام

وما هي ابرز ا�الحظات  ??
مـن ا�الحظ ان تــداخل الــســيـاســة في
احلــيـاة الـعـامــة لـلـفـرد تــعـمق اكـثـر  �
بسبب اهمال حاجة ا�واطن األساسية
مـن خـدمـات واصــرار   االعـتــمـاد عـلى
اخلـــطــاب ا�ـــكـــونــاتي والـــتـــحــشـــيــد
الــســيـــاسي الــذي انــتــهــجــته الــقــوى
الــسـيــاسـيــة �ـكــاسب بــأفق ضـيق في
الـعقد االول � فتالشت الهوية الوطنية
اجلـامعة حتت وطئة الفئوية و شرعت
االنــقـسـام بـعـمق اكــثـر لـبـروز هـويـات
عــديــدة  ومــنــهـا ا�ــنــاطــقــيــة � ور�ـا
االنـتخابـات االخيرة 2021 بـاعتـمادها
نـــظـــام الــدوائـــر ا�ـــتــعـــددة ألول مــرة
ســتـعـزز من ا�ـنـاطــقـيـة رغم انه نـظـام
يــدعم عـمق الــد�ـقـراطـيــة بـالـتــمـثـيل
االنــتـخـابي � ومـنح الـوجـوه اجلـديـدة
فـــرصــة ا�ـــشــاركـــة  و لــو انه نـــتــائج
الــثـورة اجلــمــاهـيــريـة الــعـارمــة الـتي
انـبــثـقت من وعي سـيـاسي كـبـيـر لـدى
اجلـماهـير الـناقـمة عـلى الوضـع العام
بـعقد الد�ـوقراطية الثـاني .  و يعتبر
ازديــاد الـوعي اجلـمــاهـيـري احلــسـنـة

×مـر الـعراق بـتحـوالت عديـدة وسريـعة
عـلى ا�ـسـتـوى السـيـاسي � وكـان لـهذه
الــتـحـوالت أثـراً عــمـيـقـاً عــلى اجملـتـمع
ا�ـــكـــون من  مـــجــمـــوعـــات مــتـــنـــوعــة
ومــخـتـلــفـة  � نـظــراً الخـتالف االعـراف
والـتقاليد والديانات و عامل اجلغرافيا
 و الـلغة و مخلفات احلروب واالحتالل
الـى غـيــرهـا من عــوامل لم تــكن تــشـكل
عـائقـاً امام الـتعـايش قبل 2003� اال ان
االخـتالف شـيـطنـته الـقـوى الـسيـاسـية
وحــــولــــتـه الى صــــراع وصل الـى حـــد
الـنـزاعات ا�ـسلـحـة في العـقد األول من
الـد�ـقـراطـية � و من اخـطـر الـتـحوالت
الـــــتـي شـــــهـــــدهـــــا الـــــعـــــراق  هـــــــــو
االنـــعــــــطـــاف  اخلــطــيـــر في الـــنــظــام
الـسـيـاسـي بـعد 2003� فـقـد اثـر بـشـكل
مـــبـــاشــر عـــلى ســـلـــوكــيـــات الـــفــرد و
اجملـموعـة � لغـياب مـشروع الـدولة بكل
مــا تــتـطــلــبه من تــهــيـئــة � فــقـلــبت كل
ا�ــوازين � وذهـبــنـا من اقـصى الــيـمـ�
الـى اقــصى الــيـــســار في اجـــواء غــيــر
مــسـتـعــدة السـتـقــبـال الـنــظـام اجلـديـد
وغــيـر ا�ـألــوف سـلـوكــاً وتـنـظــيـمًـا � و
كـــذلك شــكل انـــقــســامـــاً  جــديــداً  بــ�
مــجــمــوعــة احملــافــظــ� اخلــائـفــ� من
الـتـجـديد والـطـامـح� له وأسـتـمـر هذا
اخلـالف بـتــذبــذب الى يــومــنــا هـذا في

اراضـيه في عقد الـد�قراطـية الثاني �
و كـان ابتعادها  مـلحوظاً  عن احلراك
الــســيـــاسي الــداخــلي حــيث اوصــدت
ا�ـــرجــعـــيــة ابــوبـــهــا عـن مــجـــمــوعــة
الــسـيـاسـ� الـذين كــانـوا عـلى مـقـربـة
مـنهـا في العقـد األول � �ا زاد  قـناعة
الـنـاس بعـدم أهـليـة الـساسـة لـلمـشـهد
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ومن الـــنـــاحــيـــة الـــديـــنــيـــة � تـــمــسك
الــــعــــراقــــيـــون بــــتــــاريـخ ديـــانــــتــــهم
ومــعــتـقــداتـهـم ومـراجــعـهـم  ال يـتــأثـر
�ـــحــيـــطــهـم الــســـيــاسي �  اال ان من
الـالفت لالنــتــبــاه ان هــنـاك حتــول في
مـفـهـوم الـبـعض لـلـدين و فـكـرة وجود
اإلله و مــا يـرتـبط بـالــعـقـيـدة وا�ـذهب
وبــاالخص لــشــرائـح الــشــبــاب بــعــقـد
الـد�ـقـراطيـة الـثـاني � وهذا قـد يـعود
عـلى مؤثـرات األعمال االرهـابيـة ايضاً
الـتي اتخـذت من الدين غـطاء إلعمـالها
اإلجرامية التي سادت العقد األول  من
تـفـجيـرات وقتل وفق الـهويـة االثنـية .
ومـن ا�الحـظــات الــتي سـجــلت فــارقـاً
مـهمـاً ايضاً  هـو  ( األمن ) فقد نالحظ
تــغـيـيـر في اســتـراتـيـجـيــة الـهـجـمـات
االرهــــابـــيــــة و ا�ـــدى الــــزمـــنـي لـــهـــا
ومواقعها اجلغرافية البعيدة عن ا�دن
�ـــا يـــدل عـــلى وجـــود مـــؤثـــر امـــني
وسـياسي حَجم من الـهجمات � وقلص
حتـــركــات اجلـــمــاعـــات الــتـــكــفـــيــريــة
ا�ــســـلــحــة.ومن أبـــرز احــداث الــعــقــد
الـثـاني نـشـوء قـوة  جـهـاديـة مـسـلـحة
سـميت احلشد الشعبي جملابهة هجمة
من خــصم مـتــكـافئ ســيـكــلـوجـيــاً لـهـا
(داعـش ) وكــانت هـــذه اخلــطـــوة قــوة
ردع البـد مـنهـا آنـذاك � ولكـنـها سـببت
الحـــقــاً أتــســاع فـي ظــاهــرة تـــســلــيح
اجملـتمع وانخراط العديد من اجملاميع



األو�ـبـي اآلسـيــوي يــؤكــدان دومـاً
عــلى دعم كـل ا�ــبـــاردات الــتي من
شـأنـهــا االرتـقـاء بـالــواقع الـبـيـئي
وقــــــد أصـــــــدرا الـــــــــعــــــديـــــــد من
الــــــتـــــوجــــــيـــــهــــــات والـــــبــــــرامج
واخلــطــــــــــوات الــتـي تــدعم هــذا
االجتــــاه الســــيـــــمــــا وان مــــعــــظم
ا�ــنــافـســات الــريـاضــيــة تــقـام في
مــــــســــــاحــــــات خــــــضــــــراء أو في

مسطحات مائية مفتوحة.
وتبادل اجلـانبان الـهدايا والدروع
الـتـذكـاريـة في ختـام تـوقـيع إتـفاق
الــتـعــاون ا�ـشـــــــــــتــرك بـيــنـهــمـا
والذي حضـره أيضاً عـضو ا�كتب
الـتنـفـيـذي لـلـجـنـة األو�ـبـيـة باسم
أحـــمـــد واألمـــ� الـــعـــام لـــلـــجـــنــة
األو�بية هيثم عبد احلميد واألم�
ا�ــالي لــلــجـــنــة األو�ــبــيــة أحــمــد
صبري ومـدير االعالم فيـها حس�
عــــلي حـــســــ� وعــــضـــو ا�ــــكـــتب
االعالمـي نــعـــيم حـــاجم و�ـــثـــلــة
الــلــجــنـــة األو�ــبــيـــة في ا�ــبــادرة
الــوطــنــيــة لــتـــرشــيــد االســتــهالك

واستخدام
الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلــة إيـالف ثـــائــر
بــــاالضـــافــــة لــــعــــدد من ا�ـالكـــات

ا�تقدمة في وزارة البيئة.
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تــــعــــادلـه اخملــــيب امــــام
ا�ــتــذيـل ســامــراء االخــر
الــذي لم يـكن افــضل حـاال
مـن مـــضـــيـــفـه لـــكـــنه عـــاد

بالنقطة.

جتــاوز جـمــيع مــبــاريــات مالعب
احملــافــظـــات مــتــعــلــمــا من درس
هز�ـة الوسط لـتحـقيـق احلصاد
بــأقــرب وقت كــمــا زادت مــشــاكل
الصنـاعة في الفـترة االخيرة وكل
شيء يـــقف بـــوجـــهه والـــتـــراجع

مركزا .
»öD�« W�d{

وتـلــقى الــطالب ضـربــة مـوجــعـة
عنـدما تـلقوا خـسارة الـنفط الذي
حقق فوزا مثيرا وعاد مرة اخرى
لـلـواجـهـة والــتـقـدم سـادسـا عـبـر
بـوابـة الـوصـيف ا�ـنـافس الـقوي
وقـلب االمــور عــلــيه حتت انــظـار
جـمهـوره الذي يـامل بـان اليتـكرر
الـسـقـوط في االخـتبـارات ا�ـقـبـلة
وجتــاوزهـا بــصـفــوف مـنــتـظــمـة
عــنــدمـا ســيــكــون امـام اخــتــبـارا
صعبا يتطـلب عبور عقبة الوسط
الـذي اسـتـمـر الـسـيـر في االجتـاه
الصحيح في ستتة ادوار متتالية
مـهمـة وتـطور في االداءوالـنـتائج
ويــــســـعى لــــتـــقـــلــــيص الـــفـــارق
واالقتراب اكثـر من الوصيف بعد
اكثـر فـيـمـا سـيـحل الـنـفط ضـيـفا
عــلى اجملـتـهـد الـكـهـربـاء صـاحب
اخلـطـوة اجلـيـدة بــالـتـفـوق عـلى
زاخـــو ا�ــــتـــراجع كـــثـــيـــرا داخل
وخارج ا�دينة و�ر بأزمة نتائج
بــعـــدمــا ســقط بـــعــقــر داره امس
االول ويـبحث عن الـنـتيـجة االهم
اخلميس في ملعب اجلار اربيل .

¡«—Ëe�« ‚d�

ويعيش الزوراء مع جمهوره قلقا
لـعـدم حتـمل كل مـا يحـصل وسط
خــيـبــة أمل كــبـيــرة عــنـدمــا فـشل
للـمرة الـسابعـة في حتقـيق الفوز
وتــسـجــيل هــدفـا وهــذه مــشـكــلـة
تــمــضي دون حــلــول ولم يــتـعــلم
منـها الفـريق الذي افتـقد للـتركيز
واالزمــة قــائــمـة في وضـع صـعب

نـفـسه بـاالبـتـعـاد مـن اقـرب اخـطر
ا�ـواقع ا�المـسـة�ـنـطـقـة الـهـبـوط
بـفــضل فـوزه الـكــبـيــر والـعـريض
على ضيفه القاسم بثالثية فرحان
شكـور وقدم بـنجـاح وثقـة ا�باراة
الــثـانـيـة ولــيـسـتــفـيـد مـنــهـمـا في
الـــوقت ا�ــــنـــاسب والــــتـــقـــدم في
الـــتــرتـــيب فـــيـــمــا زادت ا�ـــهـــمــة
صـعوبـة اكـثر عـلى االخـر الذي لم
يقدر على تـفادي النتائج الـسلبية
قـــبل ان يــتــازم مــوقـــفه كــثــيــرا و
ســـيــكــون بــعـــد غــد امــام أصــعب
مواجهة باستقبال الضيف الثقيل
الــشــرطــة الــذي اســتـعــاد تــوازنه
بــــالــــفــــوز الــــصــــعب جــــدا عــــلى
الــصـــنــاعـــة وبــات مـــصــمـم عــلى

شـيء بــعـــدمــا كـــان الــفـــريق �ــر
�ــوقـف صـعـب اثـر خــســارته من
الشباب الـسعودي بثالثيـة نظيفة
قــبل ان يــعــود مـن بــعــبــد بــفـوزه
الـــصـــعب الـــذي مـــنـــحه وصـــافــة
اجملــــمـــــوعــــة واالســــتـــــمــــرار في
ا�ـــنـــافـــســات ولـــدعم مـــوقـــفه في
الــتـصــفــيــات الـتـي مـهـم ان تـاتي
�نجز حيث االنـتقال للدور االخر

وهو ا�طلوب.
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افـــضل الــغـــا�ــ� في مـــبــاربــات
اجلـولــة الـثــامـنــة والـعــشـرين من
الدوري ا�متاز التي شهدت عشرة
تـغـيـرات في مـواقع الـتـرتـيـب كان
االمــانــة الــذي حــضـر بــقــوةودعم

ÊU�e�« ≠ œ«bG�

سمى االحتاد العراقي بكرة القدم� االعالمي علي كاظم خضير� سكرتيراً لرئيس االحتاد.
وكشـفت وثيـقـة اطلـعت (الزمـان) علـيـها أمس� صـدور أمر اداري بـتعـيـ� خضـير سـكرتـيراً
لــرئـيـس االحتــاد عــدنـان درجــال بــدءاً من 21 نــيــســان اجلــاري. ويـعــد خــضــيــر مـن أبـرز
الـنـاشــطـ� الـريــاضـيـ� ويــتـابع صـفــحـته عـلى فــيـسـبــوك ا�الف� كـمـا انه واحــد من كـتـاب
(الزمان) ا�ثابرين . وفي سياق منفصل قـدم احتاد الكرة تعازيه الى العب ا�نتخب الوطني

مهند علي لوفاة والده تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته.
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عـزز جولدن ستيت واريورز تقدمه على
دنـفـر نـاجـتس� فـي مـواجـهـة الـفـريـق�
بــأول األدوار اإلقــصــائــيـة (بالي أوف)
فـي دوري كــــرة الـــــســــلـــــة األمــــريـــــكي
لـلـمـحتـرفـ�� بـعـدما تـغـلب عـليه /118

.113 
 وتــــقـــدم واريـــورز بــــذلك عـــلـى دنـــفـــر
نـاجتس 3/ صـفـر وأصبح بـحـاجة إلى
انـــتـــصـــار وحــيـــد حلـــسم ا�ـــواجـــهــة

لصاحله� والتأهل إلى الدور التالي.
وســجـل كل من الــنــجم ســتــيــفن كــاري
وجــوردان بـول 27 نــقــطــة� لــواريـورز�

وأضاف كالي تومسون 26 نقطة.
وعــلـى اجلــانب اآلخــر� ســجل نــيــكــوال
جوكيتش 37 نـقطة لدنفر ناجتس� لكن

ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهز�ة.
و�ـــكـن لــواريـــورز حـــسـم ا�ـــواجـــهــة
واإلطـــاحــة �ـــنــافـــسه عـــبــر ا�ـــبــاراة
الـــرابــعــة ا�ـــقــررة عـــلى مــلـــعب دنــفــر
نـاجــتس مـسـاء األحـد (صـبـاح االثـنـ�

بتوقيت جرينتش).
وتـــقــــدم �ـــفـــيـس جـــريـــزلــــيس عـــلى
مـيـنـيـسـوتـا تـيـمـبـروولـفز 1 /2 بـعـدمـا
تـــغــــلب عـــلـــيه 95 /104 فـي ا�ـــبـــاراة
الـثالثة بـا�واجهة.وسـجل ديزموند ب�
26 نـقطة ليقود �فيس جريزليس إلى
انـتصار مثـير� حيث تغـلب الفريق على
تـأخـره بـفـارق 26 نـقـطـة خـالل ا�ـباراة

ليحقق الفوز في النهاية.
وســــجل بــــرانـــدون كالرك 20 نــــقـــطـــة
�ـمفـيس جريزلـيس� وأضاف زمـيله جا
مـورانت 16 نـقـطة و10 مـتـابـعات و10

تمريرات حاسمة.
وتــقـام ا�ــبـاراة الــرابـعــة في مـواجــهـة
الــفــريــقــ� عــلى مــلــعـب مــيــنــيــســوتـا
تــيـمـبــروولـفـز مــسـاء الـســبت (صـبـاح

األحد بتوقيت جرينتش).

كـذلك تقـدم داالس مافـريكس عـلى يوتا
جـــاز 1 /2 بـــعـــدمـــا تــغـــلب عـــلـــيه في

ا�باراة الثالثة 118 /126.
وســـجل جــالن بــرونــســون 31 نــقــطــة
وأضـاف سـبـنـسـر ديـنـويدي 20 نـقـطـة
�ـافريكس� بـينمـا كان دونوفـان ميتشل
أبـرز عـنـاصـر يـوتـا جـاز خالل ا�ـباراة
وســجل له 32 نــقــطــة وأضــاف زمـيــله

بويان بوجدانوفيتش 24 نقطة.

تـــســـعى لـــلـــبـــدء بــجـــعـل مــبـــاني
ا�ــؤســســات الــتـوعــويــة صــديــقـة
للـبيئـة وبنـاء محطـات توليـد طاقة
شمسية بديلة للكهربائية وقد وقع
االختـيار على الـلجنة األو�ـبية في
أولــويــات مــســعـــانــا مــســتــغــلــ�
احلـضـور الـواسع الـذي يـتمـتع به
رئــيس الـلــجـنــة األو�ــبـيــة وفـريق
عـــــمــــله مـن الــــنـــــجــــوم ورؤســــاء
االحتادات هـذا باالضافـة للجـامعة
ا�ــســتــنــصـريــة ومــبــنى الــقــضـاء

االداري.
كـذلك نـسـعى لـلـحـراك عـلى تـفـعيل
ا�ــوضــوع في مــقــرات �ــثــلــيــات
الـلـجـنـة األو�ــبـيـة في احملـافـظـات
بالتعاون مع الـسلطات احمللية في

كل محافظة.
من جــانـــبه ثــمن رئــيس الــلــجــنــة
األو�ـبـيـة الـوطـنيـة الـعـراقـيـة عمل
وزارة الــبــيــئــة وتــوجــهــهــا نــحــو
احلــداثــة في عــمــلــهــا مــعــربــاً عن
تـقـديـره الـعـالي لـلـدكـتور الـفالحي
في إخــتـيـاره مــبـنى مــقـر الـلــجـنـة
األو�ـبيـة في أول خـيـارات الوزارة

لالرتقاء به بيئياً.
ولـــفت حــمـــودي الى ان الــلـــجــنــة
األو�ـــبــــيـــة الـــدولــــيـــة� واجملـــلس
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وســلـيــمـة فــيـمــا تـعــهـدت الـوزارة
بجـعل مبـنى مقـر اللجـنة األو�ـبية

صديقاً للبيئة.
وفي مـؤتمـر صـحفي أعـقب تـوقيع

االتـــــفـــــاق �ــــقـــــر الـــــوزارة رحّب
الـفالحي برئـيس الـلجـنـة األو�بـية
مـبيـنـاً إنه وطاقم وزارتـه� تشـرفوا
بـحضور الـقامـة العـراقيـة الكـبيرة
رعد حمـودي� وهو شخصـية غنية

عن التعريف.
وأضـاف الـفالحي قـائالً ان تـوقـيع
االتــــفـــاق جــــرى في ظل ا�ــــبـــادرة
الـوطنـيـة لـتـحـسـ� كـفـاءة الـطـاقة
وحتـسـ� مـعـدالت االسـتـهالك وقد
أخـتارت الـوزارة الـلجـنـة األو�بـية
إ�ــانــاً مــنــهــا بــالــدالالت ا�ــؤثــرة
لـــلــريــاضــة في اجملـــتــمع ولــلــدور
الـكـبـيـر الـذي تضـطـلـع به الـلـجـنة
األو�ـبيـة خصـوصاً بـقيـادة القـامة
الـعــراقـيــة الـكـبــيـرة األســتـاذ رعـد

حمودي.
وبـ� الــفالحي ان االتـفـاق تـضـمن
سـعي الـوزارة لــيـكـون مــبـنى مـقـر
الـلـجنـة األو�ـبيـة �ـوذجا لألبـنـية
الــصــديـقــة لــلــبــيــئــة وإســتــخـدام
ا�ـصادر الـبديـلة لـلطـاقة مـبيـناً ان
تـعاون حـمودي والـلجـنة األو�ـبية
يشعر الوزارة بالفخر في ان يكون
مقـر األو�بيـة من أول األبنـية التي

تنال هذا اجلهد.
وأضـاف الـفالحي قـائالً ان وزارته
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من ينظـر الى اخلارطـة ويتفـحص نظام الـدوري ا�تـبع منذ عـشرين عام
تقريبا سيجد مالحظت� مهمة تعد اكثر اخملرجات السلبية نتاجهما: -
األولى : - عدم استـقرار وضع نـظام الـدوري الذي تدار فـيه مسـابقات
االندية الذي يعد أساس رفد وصناعة منتخبات قوية .. اذ شهد تقلبات

متعددة ما زالت اثارها السلبية تنخر بكرتنا بشكل واضح ..
الثـانيـة : - ان اغـلب األفكـار ا�ـسوقـة لنـظـام الدوري تـفرض بـالـتطـبيق
وتـخـضع لـضـغـوط او مـحـابـات او رغــبـات تـتـعـلق بـجـانب االنـتـخـابـات

وتبعاتها اكثر من أي جنبة ..
تـلك مــقـدمـة لــلـخـوض في األهـم الـقـادم وفــقـا : لـعــفى الـله عــمـا سـلف

وحسن النوايا و( احلي ابقى من ا�يت ) .
جراء النقطت� السـابقة عانت األندية وا�دربـ� عدم معرفة بداية وشكل
الـدوري ومــا له عـالقـة فـي بـرامج االعــداد والــتــدريب .. اذ لم يــعــرفـوا
موعـد انـطالق الدوري والـياتـه اال بشـكل مـتأخـر جدا .. ومـا �ـثله ذلك

من عارض مرضي مرفوض .
مـنـذ اطـالقـة مـوسم (2022 – 2021).. مـا زال شــكل دوري ا�ـوسم
الالحق مبـهم مقـلق يـشكل اربـاك بحـسـابات األنـدية .. واحلـديث معـقد
يخـوض فـيه اجلـميع �ـا �ـثـله من جوهـر مـصـالح الكـثـيـر (من النـاحـية
ا�هنـية والفـنيـة واالقتصـادية وا�عـنويـة واإلعالمية ... وكـذا اجلماهـيرية

... وما يرافقها ومدى قوة تاثيرها في العهد الد�قراطي ا�نفلت ) .
حـتى الــيـوم ... ال احـد يــعـرف ذلك .. كـانـه سـر مـحــفـور في ذاكـرة او
مودع في صندوق ما .. وقد لـفت االنتباه وحرك سـاكن تصريح السيد
عـلي جــبـار نــائب رئـيس احتــاد كـرة الــقـدم فــيـمــا يـخص عــدد األنـديـة
وتـطـبــيق نـظـام دوري احملـتــرفـ� .. وهـو خــبـر تـنـاقــلـته وسـائل االعالم

وشكل مادة حلديث اهل البيت الكروي وغيرهم .. 
وفقا لقراءة متـانية لنظـام التصاريح العـا�ي الذي اطلقه الفـيفا منذ عام
2008.. سنـجد انه نـظام اداري مـتطـور يهـدف الى رفع شان مـنظـومة
كرة الـقـدم وتـفـاعلـهـا وامـتزاجـهـا مـعه اجملـتمـع وتطـوري الـيـات جناحه
ود�ومـتـها سـيـمـا االقتـصـادية والـفـنـية واحلـضـارية .. مع ان الـقـانون
يشـكل طفـرة حضاريـة متـقدمـة التـزمتـها وطـبقـتهـا اغلب الـدول الالهثة
للحاق بركب احلـضارة .. اال اننا - لألسف الـشديد- تاخـرنا كثيرا ..
بل التـففـنـا وحتايـلنـا لـعدم تـطبـيقـه مفـضلـ� ومراعـ� مـصالح الـبعض
(اشـخاص او مـؤسـسـات ) عـلى الـصـالح الـعـام .. في خطء كـبـيـر يـعد

جزء �ا تعانيه البيئة العراقية وافرازات النظام السياسي العام ..
هنا .. نؤكد ونحـرص على ضرورة تطبيق نـظام االحتراف بأسرع وقت
 –ليس كخـطوة مـصلحـية رخـيصة وضـيقـة او الية انـتخـابية مـيتة .. -
بقدر ما �ـثله من نظـام عا�ي متـطور يجب ان ننـتشل الواقع من خالله
ونؤسـس لإلصالح الـكروي والـريـاضي فـيه .. �ـا تـمـثـله كـرة الـيوم في

شؤون ا�لف احلياتي للدول واجملتمعات ..
جازم� .. بان ذلك يتم العمل به  –حصرا  –وفقا الستراتيـجية تعتمد
التـخـطـيط واللـجـان واخـتمـار األفـكـار وانسـجـامـها مع الـقـانـون احمللي
وتـطـابـقـهـا مع الـدولي ومن ثم الــعـمل عـلى ا�ـصـادقـة عـلـيـهـا من خالل
الــهـيــئــة الــعـامــة عــبــر تـثــقــيــفــهـا وطــلب دعــمــهـا
لـلمـقـتـرحـات واقـنـاعـها بـانـهـا خـطـوات واجـبة
التطبيق عا�يا فضال عما تستبطنه من نتائج
ايجابية تصب بصالح األندية بكل األحوال..

والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق !

جــدا بــعــدمـــا عــاد بــالـــتــعــادل من
نـوروز واحد من بـ� افـضل الـفرق
ا�ـستـفيـدة من ملـعبـها في ا�ـرحلة
احلــالـيـة ويـدفع بـاالمـور بـاالجتـاه

الصحيح ثالث عشر ا�وقف.
ŒdJ�« “u�

وفرط نفط ميسان بـنتيجة التعادل
بـعدمـا تـنازل عـنهـا لـلكـرخ في اخر
انـــفــاس الـــلـــقـــاء الـــذي اثــر عـــلى
الــضـيــوف ودعـم مـوقـف اصــحـاب
االرض الــــذين ســــيـــنــــتـــقــــلـــون
االســبـوع احلــالي الى نـوروز
فـي مــــهــــمــــة اخلــــروج من
ا�ــنـطـقـة احلـمـراء فـيـمـا
تراجع ميسـان موقعا
وبـــــــــقـي يـــــــــواجه
أزمـــات الـــذهـــاب
ويــنــزف الــنــقـاط
وتــــقـــــاسم نـــــفط
الــبـصــرة واربـيل
نــــــــقــــــــطــــــــتـــــــ�
مــبـاراتـهــمـا الـتي
انـتهت بـتـعادلـهـما

بــهـدف لـيـتـقـدم اصـحـاب
االرض لـــلــحــادي عــشـــر فــيــمــا
اســتـــمـــر االصـــفـــر في مـــكـــانه

العاشر .
◊u�N�« WIDM�

واســـتـــمـــر فـــريق الـــكـــرخ في
مكانه في منطقة الهبوط رغم
فوزه االخير ومـعه الديوانية
الـذي عــاد بــهــز�ــة الـوسط
السابعة عشرة لترفع وتزيد
ا�ــعـانــاة انــعــكـاســهــا عـلى
اجلمهور امـام تفاقم االمور
بـشـدة ويـبـدو أن ا�ـيـناء لم
يـــكن �ـــقــدوره بـــالـــعــودة
لـتــحـقـيق الـنـتـائج قـبل ان
يـــســتـــمــر بــفـــسح اجملــال
القرانه للنيل منه حتى في
الـــبــصـــرة الـــتي شـــهــدت

رفع اجلوية من اماله في ا�نافسة
بــ� افـضـل ثالث ثــواني لــلـتــاهل
للدور السادس عـشر وهو ا�نتظر
مـنه ويـتـوجب عـليه الـفـوز والـثار
مـن مــومــبــاي الــهـــنــدي الــثالثــاء
ا�قـبل لدعم �امال الـتاهل الذي لن
يتوقف على نـتيجة الـلقاء ا�ذكور
بل على بقية نتائج الفرق االخرى
ا�نـافسة ا�ـماثـلة ومهم ان يـتمكن
اجلــــويـــة من حتـــقــــيق ذلك بـــعـــد
النتيجة التي منحته فرصة البقاء
وا�ـنـافـسـة عـلى الـبـطـاقـةالـثـانـية
واالهم ان يدافع عن اسـمه والكرة
الـعـراقـيـة بعـدمـا جـدد الـفـوز على
اجلـزيــرة وتـخــطي عـقــبـة لــيـست
بـالـسـهــلـة والـتي تــعـني اكـثـر من
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انـتزع اجلـوية فـوزا بـشق االنفس
عـلى اجلـزيـرة اإلمـاراتي بـنـتـيـجة
ثالثـة اهـداف لـهـدفـ� في ا�ـبـاراة
الـتي جـمـعت الـفـريـقـ� في مـلعب
ا�ـــلـك فـــهـــد ضـــمـن مـــنـــافـــســـات
اجملـمـوعـة الـثـانـيـة لـدوري أبـطال
آسـيـا اجلـاريـة حـالـيـا فـي ا�ـديـنة
بالسعودية وسجل اهداف الفريق
ابــراهــيم بــايش د6وعالء عــبـاس
د60 وحــسم االمـــور والــنــتــيــجــة
شــريف عـــبــد الـــكـــاظم بــالـــهــدف
الــثـالث د90 لــيــرفع رصــيــده الى
سـبع نـقـاط بـا�ـوقع الـثـاني خـلف
الـشـبـاب الـسـعـودي الـذي كـان قـد
ضـمن الـتاهل لـلـدور الـثاني فـيـما

ÊU�e�« ≠œ«bG�

وقع وزيــر الـبـيـئـة جـاسم الـفالحي
ورئـيس اللـجنـة األو�بـية الـوطنـية
الــعـــراقــيــة رعـــد حــمـــودي الــيــوم

إتـفاقـية تـعـاون مشـترك تـندرج في
سـيـاق الـتـعــاون بـ� ا�ـؤسـسـتـ�
باعتـماد الرياضـة وسيلة لـلتثقيف
والـتـوعـيـة من أجـل بـيـئـة صـحـيـة

»�WO�UH∫ جانب من توقيع اتفاقية تعاون ب� االو�بية ووزارة البيئة عدسة: قحطان سليم
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أوقـف االحتـــاد الـــدولي لـــلـــســـبـــاحـــة
الــروسي إيــفــغــيــني ريــلــوف� الــفــائـز
بـذهـبتي 100 م و200 مـتـر ظـهراً في
أو�ـبيـاد طوكيـو الصـيف ا�اضي� �دة
تـسـعـة أشـهـر عـلى خـلـفـيـة دعـمـه غزو

بالده ألوكرانيا.
وأوضـح االحتـاد الـدولي أن
جلـــنــة االنـــضــبـــاط قــررت
تـعـلـيـق نـشـاطـات ريـلوف
"بـعـد مشـاركته وسـلوكه
فـي جتــــمع في مــــلــــعب
لـوجـنـيـكي فـي مـوسـكو
2022 فــــــي 18 آذار 
يـسري التـعليق اعـتباراً
من  20نيسان ."2022
ولـالحتفال �ـرور ثماني
ســـنــوات عــلى ضم شــبه
جـزيـرة القـرم األوكرانـية
عقب ثورة مؤيدة للغرب
فـي كــــــيــــــيف فـي عـــــام
2014 نــظـمت روسـيـا
جتــــمـــعـــاً في 18 آذار
فـي مـلـعب لــوجـنـيـكي
فـي موسكـو استـقطب
95 ألــف شــــــــــــخـص
داخـل ا�ــلــعب و100

ألفاً خارجه.
ورُفــــــعـت خـالل هـــــذا
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الـتجمع الـوطني ا�تطـرف الفتات كُتب
عـليـها "من أجل عـالم خالٍ من الـنازية"
و"مـن أجل روســــيـــا"� فـي وقت تــــبـــرر
روســيــا عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة في
أوكــرانـيـا الـتي بـدأت في  24شـبـاط �
بــاحلــاجــة إلى "الـتــخــلص من تــأثــيـر

النازية" في البالد.
وأشـــاد الــرئـــيس الــروسي فـالد�ــيــر
بـوت� خالل خطـابه بالقـوات ا�شاركة
في أوكــرانــيـا� مــسـتــشـهــداً عـلى وجه
اخلـصـوص بالـكـتاب ا�ـقـدس ومشـيداً

بـ "بطولة" اجلنود الروس.
وشــارك في هـذا الــتـجــمع الـعــديـد من
الرياضي� الروس ا�شهورين� �ا في

ذلك ريلوف.
وصــعــد الــبـــعض مــنــهم إلى خــشــبــة
ا�ــسـرح مع إظــهـار احلـرف "زي" الـذي
أصـبح رمـزاً وطنـيـاً ألنه منـقـوش على
الـعديد من الدبابات الروسية ا�نتشرة

في مناطق القتال.
فـي أعـــقــــاب غــــزو اجلـــيـش الـــروسي
ألوكــــرانـــيـــا� ســـمـح االحتـــاد الـــدولي
لـلــسـبـاحـة بـدايـة لــلـسـبـاحـ� الـروس
والـــبــيالروس في 8 آذار بــا�ــشــاركــة
حتت عــلم مــحـايــد في بـطــولـة الــعـالم
2022 ا�ـقـرر إجـراؤهـا في بـودابـست
ب� 18 حــزيــران و3 تـــمــوز � قــبل أن
يــــــــتــــــــراجـع في 23 آذار عـن قـــــــراره

ويستبعدهم عن ا�شاركة.

إيفغيني ريلوف

حكيم
شاكر
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{ بـومباي  –وكـاالت - خـطفت الـنجـمة الـعا�ـية
كـارينـا كـابـور أنظـار مـتـابعـيـها بـجـلـسة تـصـوير
جـديــدة خـضـعت لــهـا ونـشـرتــهـا في صـفــحـتـهـا
اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي.وظهرت
كـابـور بـصور بـالـلـون األبـيض واألسـود بـإطـاللة
سـاحرة بـقميص مـقطعـة وتركت شـعرها مـنسدالً
عـلى كتـفيـها بـتسـريحة نـاعمـة القت إعـجاب عدد
كـبيـر من ا�تـابـع�.وكـانت ضجـت صفـحة كـابور
بصورة نـشرتها لوالدتها و الحظ ا�تابع� الشبه
الـكبـير ب� كـارينا ووالـدتهـا التي خطـفت األنظار
بـجـمــالـهـا الـطـبـيـعي ومالمــحـهـا الـنـاعـمـة� وتـرك
ا�ـعــجـبــون كــمـاً هــائالً من الــتـعــلــيـقــات وا�ـديح

معبرين عن مدى جمالها وجاذبيتها.

 ÍdLA�« cIM�
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وزيرة الـثقافـة االردنية� رئيـسة اللـجنة الـعليـا �هرجان
جرش لـلثقـافة والفـنون� اعلـنت إن فعالـيات الدورة 36
للـمـهرجـان الـتي ستـنـطلق خالل الـفـترة من  28 تـموز

ولغاية  6 آب ا�قبل في مدينة جرش األثرية.

ÊuMA�« s�Š

االديب والـنــاقـد الـعــراقي نـعـاه
االحتـاد الـعام لألدبـاء والـكـتّاب
في الـعـراق بـعـد ان غـيـبه ا�وت
اجلـــمــعـــة  في مـــديـــنـــته ســوق
الـشيوخ �ـحافظـة ذي قار� اثر

معاناة مع ا�رض.

w�uý Õ«d�«
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الـقــاضي الــعــراقي صــدر له مــؤخــرا كـتــاب بــعــنـوان
(مفهوم التحكيم وفقا لقانون ا�رافعات ا�دنية).

ÊUL¦Ž ÕU³� Â«—«

ÂöÝ s¹œU½

اخملـرجــة االردنــيــة عـرض فــيــلـمــهــا الــروائي الــطـويل
(فرحـة) في عرض خاص في سـينما تـاج مول بعمان�

بدعوة وتنظيم من الهيئة ا�لكية األردنية لألفالم.

نـائـب رئـيس احتـاد االدبــاء الـشـعــبـيـ� في بــابل نـعـته
االوســاط الــثـــقــافــيــة بــعــد ان غــيـــبه ا�ــوت اخلــمــيس
ا�ــاضي� سـائـلـ� ا�ــولى عـز وجل ان يـســكـنه فـسـيح

جناته.

ÊUDKÝ ¡UH�

االعالمـيــة الـعـراقـيــة ا�ـقـيـمــة في بـاريس اعــلـنت عـقـد
قرانـهـا علـى الروائي أسـعـد الهاللـي � وتلـقـيا امـنـيات

توجد أعمال تعود لنخبة من أبرز األسماءاالوساط االعالمية والثقافية بحياة هانئة سعيدة.
الـفـنـية الـعـراقـية مـثل عـبـد القـادر الـرسام
وكــاظم حــيــدر وجــمــيـل حــمــودي ونـوري
الــراوي واســمــاعــيل الــشــيـخــلي وحــافظ
الـدروبي وشـاكـر حـسـن آل سـعـيـد ونوري
مــصـطـفى بــهـجت وعــبـد الـكــر� مـحـمـود

وسعد الكعبي.
V¹d�ðË VN½  

وكـانت األعـمـال ا�سـتـعـادة معـروضـة قبل
 2003 في أحـــد أكـــبـــر ا�ـــراكــز الـــفـــنـــيــة
الـعـراقـيـة في الـعـاصـمـة ويـعـرف بـ(مـركـز
صـدام للـفنـون)� وقد تـعرّض لـعمـليـة نهب
وتـــخــريب وحــشـــيــة� إذ قــام الـــســارقــون
بـتـمزيق الـلـوحات بـآالت حادة لـتـجريـدها
من إطـــاراتـــهــا اخلـــشــبـــيــة لـــكي يـــســهل
حـملها.ويـشير محمـد الى األعمال التي ما
زالت فـي اخملازن و التي تـنتظـر ترميـمها�
مـشـيراً إلى أن (جـزءا مـنهـا تـعرض أيـضا
إلى أضرار ناجتة عن طريقة التخزين غير
ا�ــثـالـيــة طـيـلــة الـسـنــوات ا�ـاضـيــة بـعـد
اســتــعــادتــهــا).ويـتــابـع (نـعــمل اآلن عــلى
تــهـيـئـة أكــثـر من قـاعــة السـتـيـعــاب بـقـيـة
االعـمال).ويضيف (يجب أن تفتح ا�تاحف
لـلـنـاس و ال تبـقى هـذه األعـمال مـسـجـونة

في اخملازن).

وشـهـدت احلـركة الـتـشـكـيلـيـة في الـعراق
قبل عام  ? 2003وعـلى الرغم من احلصار
االقــتـصـادي إبـان الـتــسـعـيـنـات� ازدهـارا
وانـتـعـاشـا� مع انـتـشـار لـقـاعـات الـعرض
الـعامـة.إال أن الفن الـتشكـيلي تـراجع بعد
ذلـك التاريـخ بسـبب غزو الـعراق واحلرب
الـطائـفية وسـيطـرة داعش على اجزاء من
الــبالد� مـا دفع الـعـديــد من الـفـنـانـ� الى

الهجرة.
وتـقول الفنانة التشـكيلية �يعة اجلواري�
ا�ـسؤولـة عن عرض ا�ـقتـنيـات ا�تـحفـية�
(عـدد األعمـال التي تـمت اسـتعـادتهـا بعد
عــام 2003� 2300 عـــمل من أصل ســـبــعــة
آالف سُــرقـت).وتــضــيف (أعــمــال كــثــيــرة
كــــانت مــــتــــضــــررة... أعــــمــــال ال تُــــقـــدّر
بـثـمن).وتشـيـر اجلواري الـتي عـملت مـنذ
عـام  2004ضـمن جلـنـة ضـمت فـنـان� في
مـهـمة اسـتـعادة األعـمـال ا�نـهـوبة الى أن
(بــعض األعـمـال اسـتـعــيـدت عـبـر قـنـوات
رسـمـية� فـالـسفـارة الـسويـسـرية سـاعدت
في عـودة بعـضهـا. كذلك سـاعد مـواطنون
فـي ذلك على ا�ـسـتـوى الشـخـصي..وعمل
الــفــنــان الــعــراقي كــاظم مــرشــد مـن آخـر
األعــمــال الــفـــنــيــة الــتي اســتــعــيــدت من
الــعــاصــمـة األردنــيــة عـام 2021  في ح�

يـسـتــمـر الـتـنـسـيق مع شـرطـة االنـتـربـول
لــــــــلــــــــكــــــــشـف عـن بــــــــاقـي االعــــــــمــــــــال
ا�ـسـروقة.)وتـسـلّم وزير الـثـقافـة الـعراقي
حــسن نــاظم ومــديــر عــام دائــرة الــفــنـون
أخـيـرا خــمـسـة أعـمـال تـخـطـيـطـيـة تـعـود
لــلـفـنـان الـراحل مـحــمـد غـني حـكـمت� من
الــســفـارة اإليــطــالـيــة� وكــانت مــهـداة من
حـكمت إلى شخـصيات إيـطاليـة عملت في
مـجــال الـتـنـقـيب في الـعـراق� فـقـام هـؤالء
بـتسلـيمها الى جـهات عراقيـة لدعم جهود
نـهـضـة ا�ـتـاحف.وتـقـول اجلـواري (نـعمل
عــلـى تــدويــر عــرض األعـــمــال بــ� فــتــرة
وأخــرى لـيـكـون هـذا اإلرث الــفـني مـتـاحـاً
لـلـعـرض أمـام الـزائـرين).أثـناء جتـوله في
قـاعـة الـعـرض� يـبـدي الـفـنـان الـتـشـكـيـلي
الــــعــــراقي ا�ــــقــــيم فـي الــــســـويــــد عــــلي
الـنجار( 82عـاما) ارتـياحه لـعودة جزء من
هــذا اإلرث إلـى واجـهــات الــعــرض� قــائالً
(مـنـذ خروجي مـن العـراق عام  1997كـنت
أؤكـــد عـــلـى حـــمـــايـــة واحملـــافـــظـــة عـــلى
االرشـــيـف الـــفـــني الـــعــــراقي).ويـــضـــيف
(الــرواد هم الـذين أسـســوا الـفن الـعـراقي
ا�ــعــاصــر� إذا فـــقــدنــا اعــمــالــهم فــقــدنــا
الــتـأســيس ودائـمــا الـبــنـاء بــدون اسـاس

يهدم).

ا�مـثـلة الـسـوريـة فاجـأت جـمـهورهـا في مـسـلسل (مع
وقف الــتـنـفــيـذ) الـذي تــلـعب فــيه دور (درة) ا�ـغــنـيـة �
بــطــرحـهــا أغــنــيـة جــديــدة ضــمن ا�ــسـلــسل بــعــنـوان

(خاروف) كلمات ادهم مرشد واحلان طاهر مامللي.

الـقـانـوني الـعـراقي صـدر امـر نـيـابي بـتـعـيـنه بـوظـيـفـة
ا�سـتـشار االقـتصـادي جملـلس النـواب بـدرجة خـاصة

عليا.
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{ اسـطنـبول  –وكاالت - شـارك ا�ـمثل الـتركي
جــان يــامــان مع مــتــابـعــيه فــيــديــو في صــفــحـته
اخلـاصـة على مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي ظـهر
فـيه كـوالـيس مــسـلـسـله اإليـطـالي اجلـديـد.وظـهـر
يـامــان وهـو يــقــوم بـحــركــات قـتــالـيــة كــجـزء من
التمـثيل مع عدد من ا�مثـل� وقد أشار أن العمل
سيـبـصر الـنور قـريبـاً مـا أثار حـماس عـدد كبـير
من متابـعيه.وكان يامان قد نشر مؤخراً مجموعة
صور عبـر حسابه اخلاص برفقة ا�مثلة اإليطالية
فــرانـــشـــيـــســكـــا تـــشـــيــلـــمي� والـــتي تـــصـــغــره
بـــعـــامــــ�.الـــصــــور أدت إلى حـــالــــة من اجلـــدل
الـواسع� حيـث تسـاءل ا�ـتـابعـ� عن إمـكـانـية أن
يــكـون جــان قــد دخل في قـصــة حب جــديـدة مع
هــذه ا�ـــمــثــلــة� فــقــد ظــهـــرا بــكــامل اإلنــســجــام
: (األرجواني والـرومـانسـية� كـمـا علق جـان قـائالً
مـثل الــبـحــر � جـمـيـل مـثل الـشــمس)� وهـو اسم

ا�سلسل الذي يتشاركان في بطولته.
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{ بــغــداد (أ ف ب) - في بــغــداد� بــات في
إمــكــان اجلـــمــهــور أن يــتــمــتع من جــديــد
بـلـوحات �ـنـاظر طـبـيعـيـة وأعمـال نـحتـية
تــمـثل جــزءا من اإلرث الـفـنـي الـتـشــكـيـلي
الـعـراقي الـذي فُقـد جـراء الـسرقـة والـنهب
عـقـب غـزو الـعـراق عام 2003  فـي مـعرض
يــضم نـحــو مـئـة مـن أعـمـال اســتـعــادتـهـا
الـبالد خالل الـسنـوات ا�اضـيـة.وافتـتحت
وزارة الـثـقـافـة نـهـايـة شـهـر آذار في قـاعة
كبيرة معرضا جمع أعمال فنان� رواد في
الــرسم والـنــحت� كـانـت سُـرقت عـام 2003
من أكـبر ا�راكز الفنية في بغداد الذي كان
يـضـم آالف الـلـوحـات واالعـمـال الـنـحـتـيـة
الـتي مازال مصير أغلـبها مجهوال.وحتمل
الــقـاعـة اسم أشــهـر الـفــنـانـ� الــعـراقـيـ�
الــرواد فــائـق حــسن� وتــضم قــرابــة مــئــة
لـوحة رسم وعـمل نحـتي تمت اسـتعـادتها
من الـواليات ا�تـحدة وإيطـاليا وسـويسرا
واألردن وقــطــر.ويــقــول مــديــر عــام دائــرة
الـفـنــون الـعـامـة الـتـابـعـة لـوزارة الـثـقـافـة
الـفــنـان الـتـشـكـيـلي فــاخـر مـحـمـد لـوكـالـة
فــرانس بــرس (هــذه األعــمــال ا�ــعــروضـة
تعود �علمي ورواد ونخبة الفن التشكيلي
في الـعراق تعرضت الضرار أثناء سرقتها
عــام  ?2003وهـي تــمــثل جــزءاً من تــاريخ

الــفن الـعــراقي ا�ـعــاصـر).ويـضــيف (لـكن
تـــمت صــيـــانــتـــهــا وتــأهـــيــلـــهــا في زمن

قياسي).
وأُجنـزت تـلك االعمـال في فتـرات مخـتلـفة
انــطالقـاً من مــطـلع األربــعـيـنــات� ويـعـود
تـاريخ بـعضـهـا الى حقـبتي اخلـمـسيـنات
والـسـتـيـنـات.وتـتـنـوع أسـالـيـبـهـا الـفـنـية
ومـدارسـهـا� ولـكن مـعـظمـهـا مـسـتـقاة من
الـواقع والبـيئـة االجتمـاعيـة.وتبـرز لوحة
األهــوار الــعــراقــيــة في واجــهــة األعــمـال
الــواقـعـيـة� وهي مــسـتـوحـاة مـن مـنـطـقـة
األهـوار السـاحرة في جـنوب الـبالد حيث
تـطـفـو بيـوت الـقصب والـزوارق اخلـاصة
ا�ـعروفة با�شـاحيف.ومن االعمال الالفتة
لالنـظار� لـوحة كبـيرة لـلفنـان فائق حسن
تـظهر فيها انتفاضة الناس البسطاء ضد
احلـرمـان و الفـقـر� وقد أجنـزت عام 1967
وتـطـغى علـيهـا األلوان الـقاتـمة والـوجوه
الـفزعة الـهاربة من أمـاكن محتـرقة.وهناك
أيـضـا تمـثـال األمومـة جلـواد سلـيم� وهو
تـمثـال خشبي اسـتعـاده النحـات العراقي
طـه وهــيب مــقـــابل مــئــتـي دوالر دفــعــهــا
لـشـخص كـان يقـتـني التـمـثال من دون أن
يـعلم قيمته الـتي قد تصل الى مئات آالف
الــدوالرات� وفق مــا يــقــول الــفــنــان.كــمــا

وذلك بـاستخـدام األلوان الزاهـية. ولدت نـزيهة في
عـام  1927 في مــديـنـة إسـطـنـبـول الـتـركـيـة� وكـان
والـدها ضابـطا في اجليش الـعثمـاني� ورغم عمله
الـعـسكـري فـقد كـان أيضـا رسـاما� وشـجـعهـا على
دخــول هـذا اجملــال� وكـان مـعــلـمــهـا األول في هـذا
اجملـال.وبعدما تخـرجت من معهد الفـنون اجلميلة
في بـغـداد بدرجـة امتـيـاز� أكمـلت نـزيهـة دراستـها
فـي فــــرنــــســــا� حــــيـث تــــخــــصــــصـت في دراســــة
اجلــداريـات� وكـانت من أولى الـنــسـاء الـعـراقـيـات
الـالئي حـــــصــــلـن عــــلـى مــــنـــــحـــــة دراســــيـــــة في
اخلــارج.وقــضت عــدة سـنــوات في خــارج الــعـراق
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احــتــفل عــمالق مــحــركــات الــبــحث في اإلنــتــرنت
(غـوغل)امس  الـسبت� بـذكرى الـفنـانة الـتشـكيـلية
الـعراقـيـة الراحـلة نـزيهـة سلـيم.وزيّن رسم يجـسّد
نـزيهـة سلـيم واجهـة (غوغل)� في إشـارة إلى األثر
الـذي تـركتـه الفـنـانة الـعـراقيـة الـراحلـة في مـجال
الــرسم.وكــتب "غــوغل" في صــفـحــة تــعـريــفــيـة أن
نـزيـهـة كـانت رسـامـة وأستـاذة جـامـعـيـة� وواحدة
من أكـثر الفنان� تأثيرا في ا�شهد الفني العراقي
ا�ـعـاصر. وركـزت نـزيهـة في أعمـالـها الـفـنيـة على
الـنـساء الـعـراقيـات في األريـاف وحيـاة الـفالح��
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الفجر:   3.53
الظهر :  12.06
ا�غرب:   6.43

قال اإلمـام علـي (ع) : (فإن الـعالم الـعامل بـغـير عـلمه كـاجلاهل
احلــائــر الــذي ال يــســتـــفــيق من جــهــله بـل احلــجــة عــلــيه أعــظم

واحلسرة له ألزم و هو عند الله ألوم).

وتالوته ونال كل مـشارك حـصل على
درجــة اكــثــر من  80 بــا�ـــئــة جــائــزة
تثـمينـا جلهـوده ولتشـجيع الـتنافس

ب� القراء.

القرآنيـة في محافـظتي كربالء وبابل
شارك فيـها اكثـرمن مئة قـار� للقرآن
الكـر� تـنافـسـوا على تـقـد� االفضل
في مـــجـــال قــــراءة الـــقـــرآن الـــكـــر�

ÊU�e�« ≠ ¡öÐd�

اقـام دار الـقـرآن الـكـر� في مـؤسـسة
كـربالء اخلـيريـة خالل شـهـر رمـضان
ا�ــــبـــارك اجلـــاري عــــدد من احملـــافل
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يترقب ا�سلمون إجازة عيد الفطر� التي تأتي مباشرة بعد شهر رمضان� والتي
تـمتد هذا العام الى سبعة ايام او اكثر ولـيس لثالثة ايام كما هو معتاد لوقوع
الـعـيد في مـنتـصف االسـبوع وتـسـبقه عـطلـة عـيد الـعمـال الـعا�ي في االول من
ايـار. واعلن اقليم كـردستان ان عطـلة عيد العـمال وعيد الـفطر ا�بـارك تمتد �دة
عـشرة ايـام تبدآ من  28 نـيسان اجلـاري ولغاية  7 ايـار ا�قبل� امـا احلكومـة ا�ركزية
في بـغداد فلم حتـدد ايام العـطلة بعـد .اما في السـعودية سـتمتد اإلجـازة للقـطاع احلكومي
من اإلثن�  24 رمضان ( 25 نـيسان) وحتى السبت  7 أيار ( 13يـوما)� بينما ستـكون للقطاع اخلاص �دة
٤ أيـام فقط� من يوم 1 إلى 4 أيـار. أما في الـكويت� فـتبـدأ العـطلة من 1 أيـار� وتمـتد حـتى اخلميس 5 من
نـفس الشـهر عـلى أن يُستـأنف الدوام الـرسمي األحد 8 أيـار� وعلـيه ستـكون عطـلة عـيد الـفطر 9 أيام� مع
احـتساب أيـام نهاية األسـبوع. اما في مـصر ستـبدأ إجازة عيـد الفطـر من يوم اخلميس 28 نـيسان� وذلك
تـعـويضـاً عن إجازتـي عيـد حتريـر سـينـاء وشم النـسـيم ا�وافـقان 25 نـيـسان (يـتم ترحـيلـهـما)� وتـستـمر
اإلجـازة حتى يـوم األربعـاء ٤ أيار � وسط تـوقعـات بإصـدار قرار بـضم اخلمـيس لإلجازة عـلى أن يـتبـعها
اجلـمعة والسبت� ليصبح عدد أيام اإلجازة  10 أيـام. وفي األردن تبدأ العطلة األحد 1 أيـار وتستمر حتى
يـوم األربعاء 4 أيـار� ويسبق ذلك الـعطلـة االسبوعـية ليـومي اجلمعـة والسبـت.و تكون عـطلة الـعيد٤ أيام

في السودان� تبدأ اإلثن� 2 أيار وتستمر حتى يوم اخلميس 5 أيار.
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تكـثـر دعـوات االفـطـار خالل الـشـهر الـفـضـيل� وهـنـاك بـعض الـتـصـرفات او مـايـعـرف بـ (اتـيـكـيت مـائدة
االفـطـار) يفـضل الـتـحلي بـهـا وتـتمـثل بـ:عـدم الـتأخـيـر بـاحلضـور لـدعوة
اإلفطـار�  أن يـكون جـلوس الـصائم  بـشكل صـحيح
ومـراعاة احلـضـور من الـصائـمـ�� األكل من الـطبق
اخملـصص لــلـصـائم � تـقــطـيع اخلـبـز بــالـيـد بـحـسب
القاعدة� عدم وضع طعام كثير في الطبق اخملصص�
عدم احلـديـث أثـنـاء طـعـام اإلفطـار النـه هـنـاك طـقوس
روحانـية وإ�ـانـية�تـقد� عـبارات الـشـكر والـثنـاء على

الدعوة .
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قال ساخرا : شكو شكو ? اكيد  ديوزعون فد شي بالش !
 تدافع ربع مليوني بعد االفطار مباشرة ; يخرج الناس خفافا مشاة
وراكب�  وثقاال وعلى عجالت وكراس متحركة وبعكاز اودونه ; وفي
طـلــيـعـتــهم نـســاء كن من قـبـل قـارات في بــيـوتـهن ; مــجـهــوالت غـيـر

مكتشفات ; ومن رضيت  منهن با�كوث قلن : هذني بطرانات !!
  اول نشرات ضوئية تنـبث  فوق محال مغلقـة  وبالط منقوش بعناية
; تفـضي الى نـهـر لم يـعـد أحد يـتـبـ� عـذوبته او تـعـطل مـيـاهه كـتلك

التي تصيب ا�اكنة السياسة التي ثلثها معطل !
 هـذا ا�ـتـنـبي الـذي أن قـال شـاعـر شـعـرا اصـبح االـدهـرر مـنـشدا �
وذاك سـحـره الـشــرقي الـعـراقـي االخـاذ الـذي تـأتــيه اجلـمـوع وكـأن
الناس قد نودي فيهم . الاحد يسأل نظيره في اخللق : �اذا انت هنا
?  والاحد يعـترض ان امتـدت اليه عيـون االخرين بـالتفـحص والتأمل
وا�راقبة فالكل في مهرجان كأنه في كان. ولك ياكان والكانون بيه ?
  اغرب االزيـاء ( اهل السـداير يـعتـرضون عـلى البـريكـية )ويرون ان
الـشـارع لـهم � وهـؤالء يـرون ان احلـيـاة مـقــبـلـة عـلـيـهم ومـدبـرة عـلى
غـيــرهم مـن اهل زمــان مـضى  ,والـنــســاء اخلــارجــات عن نــوامـيس
حـجـرتـهن وهـجـرتـهن وبـلـدتــهن واعـادتـهن  الى زمن جـاهـلـيـة وامـيـة
وبدائـية خـرجن لالعـراب عن سـعادة يـرين أنهـم جديـرات باغـتـنامـها

قبل فوات االوان .
 انـا اشـعـر بـان بـغــداد تـخـتـصـر الـدهـر في حلــظـة ; فـالـلـيل مـا بـ�
الفطور والسحور يجب ان يسري ويوزع ويقتطع وال�ر دون معنى .
 �اذا انت هنا ? سؤال ال  جواب عـليه ? ستبدو كـمن يريد ان يحشر
انفه  العاقة عجلة حياة قرر العائشون وفق شريعتها ان �ضوا الى

آخر الشوط �زيد من االهداف ودون تعادل سلبي .
 الشهرة لذيـدة ( يقول لي فيصل الـياسري ) لقد عب مـنها كما يعب
الطـائـر ?  عن نـفـسي لـقد شـربت من كـأسـهـا بالـصـغـيـر وبالـكـبـير ;
ولكني وقـد شعرت باعـياء اخذني ولـدي  االكبر الى مـختبـر للفحص
الـشـامـل  دونت كل الـبــيـانـات دون ان يــلـتـفت الـي ا�ـوكـلــة الـيه هـذه
االمــوردون ان ان يـــنــتـــبه الـى وجــودي ولم يـــلـــتــفت  الـي أحــد �ن

ينتـظرون دورهم لسـحب الدم او ملء اوعيـة بسوائل
وتـسـجـيل خـروج وفق آخـر مـسـلـسل يـعـرض في
رمضـان.  بـغداد  –مثل احلـيـاة عـلى رأي فـريد
 –بس نفهمها!  االن تاكد لي أنني مانسيت

الكتابة !
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 خـذ اقسـاطا مـتقـطعـة من الراحة ال تـرجتل عمال وال
كالما.
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صـــديق يـــتـــدخل فـي شــؤونـك .حــاذر اخلـالفــات وال
تضخم االمور.

Ê«eO*«

االضـواء تـتـسـلط عـلى ادائك.فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـقـاءات
العاطفية.رقم احلظ 9.

—u¦�«

 تبـدو مـرهف االحـسـاس ومـتـوتـرا بـسـبب قـلق ما او
ارتباط اوعكة صحية.

»dIF�«

اعتني �ـظهرك وليقاتك .تتمتع بروح رياضية وتفاؤل
وحماسة استغل طاقتك.

¡«“u'«

تــقـــلق بــســبب ظـــرف طــار� ال تــعــرض اســتــقــرارك
الصحي للتقلب.رقم احلظ 8.

”uI�«

يـطمـئن بـالك ور�ا تـفـرح بتـجـاوب الزمالء واالحـباء.
يوم السعد االربعاء.

ÊUÞd��«

جتد نفـسك وسط عاصفة .ابتعد عن االماكن اخلطرة
وال تلعب دور البطل.

Íb'«

 تعيش جتـربة جميلة او قـصة حب وتميل الي ا�لذات
واالفراح واالجتماعات.

bÝô«

تـشـغـلك مـشـكـلــة عـائـلـيـة � سـتـجـد لـهـا حال �ـعـونـة
قريب.رقم احلظ 2.

Ë«b�«

 فترة جيـدة لالرتباط.تنشغل با�سـائل العائلية التترك
احدا يحبط طموحاتك.

¡«—cF�«

حـاول الـسـيـطــرة عـلى اعـصـابك مــهـمـا كـان الـظـرف
صعبا.رقم احلظ 3.

 u(«
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اكــــتب مــــرادفــــات
ومـعـانـي الـكـلـمات
الـتي تـقـرأ وتـكتب
أفقيـا وعموديا في

الوقت ذاته:
 1- ثــــانـي أكــــبــــر

مدن الهند
 2- عملة عربية

 3- فرت
 4- يكترث لالمر

ÊU�e�«≠ …d¼UI�«

كـشـفت ا�ـمـثـلة لـوسي أنـهـا حتـمست
لـلــمـشـاركـة في مـسـلـسل "انـحـراف"�
عــلى الــرغم من مــشــاركـتــهــا بـقــصـة
ضـــمن األحـــداث ولـــيـــست الـــبـــطـــلــة
الـــرئــيــســيـــة له� بــســبـب قــوة الــعــمل
وأحــداثـه� مـشــددة وفــقــا �ــوقع الــفن
عـلى أنـها لم تـكن ستـرفض حتى وإن
كـان حـلـقـة واحـدة.واضـافت لـوسي �
انــهــا واجـهـت عـدة مــشــاهـد صــعــبـة
بــا�ــسـلــسل كــان من بــيــنـهم مــشــهـد
الـنهاية وقتلها صعـقًا بالكهرباء� الفتة
إلـى أنهـا كانت مـتـخوفـة من تصـويره
وطـالبت بتـأجيله ولـكنهـا اندمجت فور

انطالق تصويره.
(انـــحـــراف)� من بـــطـــولـــة روجـــيـــنــا�
لـوسي� سـمـيحـة أيـوب� وعـبد الـعـزيز
مـخيـون� وأحمد فـؤاد سليم� و مـحمد
لـطفي� ورانيا محمـود ياس�� ومحمد
كـــيالني� وأحـــمــد صـــفــوت� و ســـمــا
إبـــراهـــيم� ومـــيـــدو عـــادل� ومـــحـــمــد
مــهـران� وتــألـيـف مـصــطـفى شــهـيب�

وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

w� wÝu�

W³F� b¼UA�

rOKÝ WN¹e½ WO�«dF�« W½UMH�UÐ qH²×¹ qſuſ
بـعـدما نـالت الـشهـادة الـعلـيـا� حيث انـغـمست في
الــفــنــون والــثــقــافــة ثم عــادت إلى الــعــراق حــيث
سـاهمت في تأسيس جـمعية الفـنان� التشـكيلي�
الــعـراقـيــ�� وعـمــلت أسـتـاذة جــامـعــيـة.وأسـست
مـؤسسـة (الرواد) الـتي جتمع الـفنانـ� العـراقي�
الـــذين �ـــزجـــون بــ� تـــقـــنـــيــات الـــفن األوروبي
واجلـماليـات العراقـية.ولم تكن نـزيهة هي الـفنانة
الوحيدة ب� أبناء هذه العائلة� فقد كان لها أخوة
فـنانون مثل جواد سلـيم الذي صمم نصب احلرية
الـشهـير وسط بغـداد� ويعـد من أبرز النـحات� في

تاريخ البالد احلديث.

جان يامان

الـزعــيم عـبـدالـكـر� قـاسم فـي زيـارة مـرقـد االمـام عـلي ابن ابي
طالب (عليه السالم) في تموز 1962.  ويظهر الى جانب الزعيم�

رئـــــــيـس اركــــــان
اجلـــيـش الــــلـــواء
الـــــركـن احـــــمـــــد

صالح العبدي.
 { (الصورة من
األرشيف
ا�صور للزعيم
عبد الكر�
قاسم)
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هـناك خـطـوتـان سريـعـتـان �كن من خاللـهـمـا ان نضع
البلـد على سكـة اقتصاديـة تنمـوية صحـيحة� الى جانب

خطوات كثيرة تفصيلية البد من وجودها أصالً.
 اخلـــطــوة األولى هي الــتـــعــامل اإليــجـــابي الــعــزوم مع
فائض إيـرادات بـيع النـفط الـعراقي والـتي تـبلغ بـحسب
تـصــريح وزيـر ا�ــالـيـة 26 مـلــيـار دوالر� لـنــشـرع فـوراً
بـإنشـاء صـندوق اسـتـثمـاري لألجـيـال �رحـلـة أولى قد
تكون خمسة عـشر مليار دوالر� وعدم االسـتهانة بالرقم
الذي يبـدو قليال في ا�ـقارنة مع قيـمة صنـاديق السيادة
االسـتـثـمـاريـة لـلـدول الـعـربـيـة� ألنـنـا في بـدايـة الـطـريق�
والبـدّ من هــذه اخلـطـوة الـتي يـجب أن تــسـتـنـفـر الـدولـة
أجهـزتـها وعـبـر مشـاورات وخـبرات خـارجـية أيـضاً من

اجل حتقيقها.
إنّ هذا الـفائض االسـتـثنـائي في ا�وارد ا�ـاليـة النـفطـية
والذي قد ال يتكرر بعد سنوات هو فرصة لتأسيس هذا
الـصـنــدوق الـسـيـادي الـعـراقي الـقــابل لـلـنـمـو� ولـيـكـون
االحتيـاطي الثـاني بعد االحـتيـاط النقـدي للبـنك ا�ركزي
الـعـراقي في اسـنـاد الـعـمـلـة واالقـتـصـاد مـعا� وقـبل ان
تنتهز جهات سـياسية هذا الفائض وتـلتهمه عبر توسيع

الوظائف شبه الوهمية ورواتبها العالية.
 انّ مستقبل النفط ليس على ما يرام بحسب الدراسات
ا�علـنة في العالم� فـالثروة النـفطيـة قد تنفـد� وقد تصبح
عالية في تكالـيف اإلنتاج مستقـبالً� فضالً عن احتمالية
هبوط أسـعارها وعـدم جدواها االقـتصاديـة بعد اكـتمال
التـحول العـا�ي الى مصـادر الطاقـة البديـلة في تـشغيل

ا�صانع وادامة محطات الكهرباء ووقود العجالت.
أمّا اخلطـوة الثانـية� فهي إلـزام الوزارات بسـقف محدد
قـابل للـزيـادة من إيرادات انـتـاجيـتـها الـيـوميـة� وجـعلـها
تـفـكـر �ـس�ولـيـة ان تـغـطي كل وزارة نـسـبـة مـعـيـنة من
رواتب موظفيها من دون تـمويل من موازنة الدولة� وهذا
االجــراء ســيــدفع الى ضــبط طــريـقــة الــتـعــيــ� بــحـسب
الكفاءة اإلنـتاجية حـصراً� وحتويل فائض ا�ـوظف� غير
ا�ـنـتجـ� الى قـطـاعات صـنـاعـية وزراعـيـة لـها مـنـافـذها

اإلنتاجية.
ينبغي ان يـنتهي زمن الوزارات االتـكالية الى االبد� وانّ
الــوزيـر الــذي يـدخل الــوزارة وعـيــنه عـلى تــمـويل وزارة
ا�ـالــيـة� ا�ـا هـو وزيــر فـاشل ال يـحـتــاجه الـبـلـد� بل انّ

اخلالص منعه واجب وطني مستحق.
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فــقــد الــشّــعــر الــعــربي ا�ــعــاصــر أحــد أبـرز أصــواته..
العراقي حسب الشّيخ جعفر� الذي سيشكّل مع مواطنه
فــاضل الــعـــزّاوي� و الــفــلــســـطــيــني مـــحــمــود دروي��
والسّوري فـايز خضّور� و ا�ـصري محـمد عفـيفي مطر�
والسّوداني مـحمّـد عبد احليّ..; ا�ـوجة احلداثـيّة الثـانيّة
التي ستخلف موجة الرّيادة و ترخي بآثارها و مفاعيلها
الضّاربة على األجيال الشعـريّة العربيّة الالّحقة.. قضى
فـتــرة من حـيـاته فـي مـوسـكـو طــالـبـا في مــعـهـد غـوركي
لـ�داب� و حــيث سـيــحـصل عـلـى مـاجـســتـيـر في األدب
الـرّوسي� قـبل أن يـعــود إلى بـلـده و يـشـتـغل في اإلعالم
الـثـقـافي.. و بـقـدر مـا كـان مـتـضـلّـعـا في الـتّـراث األدبي
الــعــربي ســيـتــشــبّع� و إلى أقــصى احلــدود� �ــقـروءاته
الواسعة و النّـابهة في اآلداب العا�يّـة.. و أيضا بقدر ما
سـيـبــصم عـلى اجـتـراحـات جــمـالـيّـة فـريـدة و جـسـارات
رؤياويّـة عمـيقة سـيغـني بهـا الشـعريّة الـعربـيّة ا�ـعاصرة
سيـفتح لهـا� با�ـوازاة من هذا� قنـوات مع ا�� الـشّعري

الرّوسي من خالل ترجماته الباذخة التي ال تضاهى.
لـكم كـان اغـتـنـائي و أنـا أخـو�� لـسـنـوات� في مـقـاربـة
عا�ه الشّعري� مرحتال� في مزيج مـن مشقّة واستمتاع�
بــ� تـــاريخ الــعـــراق الــسّـــومــري و األكّـــدي و الــبـــابــلي
واآلشــوري و بـــ� تــاريــخه احلــديـث.. بــ� أرصــدته من
الشّـعر الـعربي الـقد� و الـشّعـر العـربي ا�عـاصر و ب�
تــلك الــتي اكـــتــنــزهــا من الــشــعـــريّــات الــعــا�ــيّــة� و في
صــدارتــهــا الــروســيّــة..بــ� قــطــوفه من حــقــول الــرّوايـة
والـقـصّة الـقـصـيرة و ا�ـسـر� وبـ� ما اجـتـنـته عـينه من
مشاهدات سينمائيّة و كوريغرافيّة فذّة و أدمنته أذنه من

مسموعات موسيقيّة راقية..
كنت التقيتك� �رّتـ�� في بغداد العامرة� و أنت ترفل في
حزنك السّومـري� يدثّرك يـتم السّاللة التي حتـدّرت منها
أنت و أندادك الـنّـادرون� عسـاني أغنـم منك� من صـمتك
الـهــائل� سـبال مـا إلى لـبّ عـا�ك� إلى تـخــومه.. فـشـكـرا
لـروحك الـبـهـيّــة عـلى كـرم مـرورك الـشّـعـري في أخـاديـد
اليباس و الشدّة.. أنت السّومري
الـقحّ� ا�ــوعـود ب زيـارة الــسـيّـدة
السومريّة هناك عبر احلائط.. في

ا�ر�ة..

ناقد من ا�غرب
W�ULŠuÐ v�OFMÐ

ا�ـسلسل أشبه بـنوع من لم الشمل
إذ يـشارك فـيه ا�مـثلـون األصلـيون
فـي ا�ــســلــسل� من مــاغي ســمــيث
(الـليـدي فيولـيت) وميـشيل دوكري
(الــلـيــدي مـاري) ولــورا كـارمــايـكل
(الـــلــيــدي إديث) وهــيـــو بــونــفــيل
(روبـرت كـراولي) وآلِن ليـتش (توم
بــرانــســون) أو حــتى جــيـم كــارتـر

(تشارلز كارسون).
وقـالـت إلـيـزابـيث مـاكـغـوفـرن ثـمـة
رابط حــقـيــقي يـربــطـنــا� وهـو أمـر
شـبـه طـبـيـعي بـعـدمــا عـمـلـنـا مـعـاً

لسنوات.
وانـضمت ا�مثـلة الفرنـسية ناتالي
باي إلى طاقم الفيلم� وكذلك ا�مثل

البلجيكي جوناتان زاكاي.
وصــوّر الـفـيـلم فـي خـضم جـائـحـة
كــوفــيــد- 19�ـــا شــكّل حتــديــاً إذ
تـــــخــــلــــلـــــته عـــــشــــرات اآلالف من
الـــفـــحــــو�� وحـــجـــر صـــحي في

فرنسا.
لـكـنّه مع ذلك كان سـحـرياً� عـلى ما

تؤكد إليزابيث ماكغوفرن.

يــتـوجه قـسـم من افـراد األسـرة مع
خدمهم إلى كوت دازور في فرنسا�
فــيـمــا يـدور في داونــتـاون آبي في
بــريـطـانــيـا تـصــويـر فــيـلم صـامت
تـشرف علـيه الليدي مـاري (ميشيل

دوكري). 
 qLý Òr� 

وأبــدت الـيــزابـيث مــاكـغــوفـرن في
تـــصـــريح لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس
إعـجابها بقدرة جوليان فيلوز على
ســرد الـكــثـيـر مـن الـقـصـص دفـعـة

واحدة وببراعة. 
بـالــنـسـبـة إلى ا�ـطـلـعـ�� سـيـأخـذ
الــفـــيــلم مــظــهـــر لم الــشــمل� وذلك
بـفـضل وجـود ا�ـمـثـلـ� األصـلـيـ�
لــلـمـسـلـسل: مــاغي سـمـيث (لـيـدي
فــيـولــيت) مـيــشـيل دوكــري (لـيـدي
مـــاري)� لـــورا كــارمـــايـــكل (لـــيــدي
إيــديـث)� هـيــو بــونــفــيـل (روبـرت)
كـــــرولي) أو ألـــــ� لــــيـــــتش (تــــوم
بــرانــســون) أو حــتى جــيـم كــارتـر

(تشارلز كارسون).
ويـبدو الفيلم بالنسبة إلى متابعي

وبـالـوصـفـة نـفسـهـا� دخـلت عـائـلة
كــراولي عـالـم الـســيـنـمــا في عــــام

.2019
وجتـري قـصـة اجلـزء الـسـيـنـمـائي
الـثاني عام 1928  أي بـعد سنة من
الــزمـن الــذي تــرك فــيه اجلــمــهــور
الـشـخـصـيـات في الـفـيـلم الـسابق.
وتـولى كـتـابـة الـسيـنـاريـو كـما في
اجلـــزء األول مــبـــتــكـــر ا�ــســـلــسل

جوليان فيلوز.
وتـتـمـحـور احلـبـكـة مـدى سـاعـتـ�
عــلى سـرّ تـفـشــيه كـبـيــرة الـعـائـلـة
الــلـيـدي فـايـولــيت (مـاغي سـمـيث)
الـــتي تــعــلن أنــهـــا ورثت فــيال في

جنوب فرنسا.
ولـكن يتـب� أن مصـدر هذه الـتركة
الـسخية عاشق سابق … وأكثر من
ذلـك هــــو فــــرنــــسـي! وأحــــدث ذلك
صـدمـة لعـائلـة كراولي الـتي ذهلت
لـكـون السـيـدة اجللـيلـة الـتي كانت
�ـثـابـة حـارسـة األخالق احلـمـيدة
فـي األسرة� تقيم مثل هذه العالقة.
وســــعـــيــــاً إلى اســـتــــطالع األمـــر�

الـسينما الفـرنسية� قبل يوم� من
إطالقـه على الشاشات الـبريطانية�
فـي حــ� لن يــشـــاهــده اجلــمــهــور
األمـــــيــــركي إال اعـــــتــــبــــاراً من 20
ايـار/مايو ا�قـبل. قبل االنتقال إلى
الـشـاشـة الكـبـيـرة� حضـر أكـثر من
مـئـة مـلـيـون مـشـاهد في  200دولـة
مـسلسل داونـتاون آبي البـريطاني
الـذي بــدأ عـرضه مع مـطـلع الـعـقـد
الـثاني من الـقرن احلالي� واسـتمر
خـمس سنوات. وحصل هذا العمل
عـلـى جوائـز غـولـدن غـلـوب وإ�ي
األمـيـركـيـة � بـاإلضـافـة إلى جـائـزة

بافتا البريطانية.
ويـتـنـاول ا�ـسـلـسل قـصص عـائـلة
مـن األرســــتــــقــــراطــــيــــ� واخلـــدم
الـعامل� لديـها� وتدور أحداثه ب�
عـــــــام  1912 ونـــــــهـــــــايـــــــة .1925
واجـتـمـعت فيه كـل عوامل الـنـجاح
الـــعــا�ي� من فـــكــاهـــة الذعــة عــلى
الــطـريـقـة الــبـريـطـانــيـة� و�ـثـلـ�
مـعروفـ� بيـنهم مـاغي سميث (87

عاماً) وحوارات قوية.

{ بــــاريس (أ ف ب)  –بــــعـــد ثالث
ســنــوات من فــيــلم داونــتــاون آبي
(Downton Abbey) تـــــــعـــــــود إلى
الــــســـيــــنـــمـــا فـي جـــزء ثــــانٍ مـــنه
شـــخـــصـــيــات األرســـتـــقـــراطـــيــ�
الـبـريطـانيـ� الذيـن يتـناولـهم هذا
الـــعــمل ا�ـــســتـــمــد مـن مــســـلــسل
تـلـفـزيـوني بريـطـاني حـقق جنـاحاً

عا�ياً واسعاً ب�  2010 و2015.
وقـالت لـورا كـارمـايـكل الـتي تؤدي
دور الــــلــــيــــدي إديث كــــراولي� في
حـديث لـوكـالـة فـرانس بـرس خالل
وجـودهـا في بـاريس مع إلـيـزابيث
مــاكـــغــوفــرن (الــلــيــدي غــرانــثــام)
واخملـــــرج ســــا�ـــــون كــــورتـــــيس
لـلترويج للـفيلم في كل مـرة� نعتقد
أن األمــر انــتــهى ولــكـن يــتــبـ� أن
األمـــر غــيـــر صـــحــيح� فـــهـــا نــحن

مجدداً!.
ويــــبـــدأ في  27 نــــيـــســـان/أبـــريل
اجلـاري عرض فـيلم داونـتاون آبي
Downton Abbey) 2إيه نيو إيرا: 
 (A New Era :2 ا�ـــرتــقب في دور

{ بـاريس (أ ف ب)  –تـوفي اخلـميس
في بـــــاريس عن  80 عــــامــــاً ا�ــــمــــثل
واخملرج وا�ـنتج الفرنسي جاك بيران�
عـلى مــا أفـادت عـائـلــته وكـالـة فـرانس
بـــرس. وأوضـــحـت االســرة فـي بـــيــان
أرسله جنل الراحل ماتيو سيمونيه أن
بـــيـــران تـــوفي بـــسالم اخلـــمـــيس 21
نـيـسـان/أبـريل في بـاريـس عن ثـمـان�
عامـا. وشارك بـيـران كمـمثل في أكـثر
من  70 فيـلمـاً اعتـبـاراً من خمـسيـنات
القرن العشرين. وشارك بيران ا�ولود
في بـاريس في  13تـموز/يـولـيو 1941
واسمه األصـلي جاك أنـدريه سيـمونيه
في إنـــتــاج  15فـــيــلـــمـــاً مــنـــذ نــهـــايــة
السـتينات � بينها  Z لكوستا غافراس
ولـي كــــــــــــوريــــــــــــسـت 2004   1968 
لــكـريـســتـوف بـاراتــيـيه� وقــد مـثّل فـيه

. أيضاً

{ جـيجـو (كوريـا اجلنـوبية) (أ ف
ب)  –بـــعــــد إجـــراءات اســـتـــمـــرت
ثـمـاني سنـوات� تـمكّن رجل أعـمال
كـوري جـنـوبي مـن أشـد ا�ـعـجـب�
بـفـرقـة كـوين من حتـقـيق حـلمه� إذ
أقــام تــمــثـاالً بــاحلــجم الــطــبــيـعي
�ــغــني الــفــرقــة الــشــهــيــر فــريـدي
مـيـركـوري� هـو الـثـاني في الـعـالم�
دُشّـن اخلمـيس في جـزيـرة جـيـجو
الــــســــيــــاحــــيــــة. ومـع أنّ كــــوريـــا
اجلـنوبيـة مرتبـطة أكثـر �وسيقى
الـبوب الـكوريـة وفرقة  BTS إال أنّ
كوين تتمتع بشعبية واسعة فيها.
وكــان بــيك سـون يــوب� وهـو رجل
أعــمـال يـبـلغ  57 عــامـاً من جـيـجـو
ومـــعـــجب بـــشـــدة بــفـــرقـــة الــروك
الـبـريطـانـية� يـسـتمع في مـراهـقته
إلـى نــسخ مـــقــرصـــنــة مـن أعــمــال
مـغـني فـرقة كـوين الـذي تـوفي عام
 1991جـراء مضاعـفات تعـرض لها

بسبب إصابته باإليدز.
وكـانت أغنـيات كوين مـحظورة في

كـوريـا اجلنـوبـية خالل سـبـعيـنات
الــقـــرن الــفــائت� كــمـــا مــنع نــظــام
الـديكتاتور العـسكري بارك تشونغ

-هي الرجال من إطالة شعرهم.
وقـال بـيك لـوكـالـة فـرانس برس إنّ
أغــاني فـريـدي مـيـركـوري سـاعـدته
عـلى االسـتـمـرار رغم كـل العـراقـيل
الـــتـي اعـــتـــرضت طـــريـــقه. ودُشّن
اخلـمـيس التـمثـال الـبرونـزي الذي
يـبـلغ ارتـفـاعه  1,77 مـتـراً ويـظـهـر
ا�ـغني رافعاً قبضته على الواجهة
الــبـحــريـة جلـزيــرة جـيــجـو.وكـلّف
الـتـمثـال بيك خـمسـ� ملـيون وون
(نــــحـــو  40ألـف دوالر)� واســـتــــلم
مــتــابــعــة طــوال ثــمــاني ســنـوات.
ويـــقـــول بــــيك أرســـلت أول بـــريـــد
إلــكـتــروني عـام  2014 لــلـحــصـول
عـلى حـقوق تـصـنيـعه. وكان  رجل
األعـمـال يرسل هـذا الـطلـب شهـرياً
لـلفـرقة إال أنه لم يـتلق أي ردّ مـنها
مــدى ســبع سـنــوات. وعـام ?2020
وافـق أخــيـراً أعــضــاء مـن الــفــرقـة

ومن شـركة اإلنتاج التابعة للمغني
عـلى مقـابلة بـيك في سيول تـزامناً
مع تــنــظــيم احلــفــلـة ا�ــوســيــقــيـة
األولى لـكوين في كوريا اجلنوبية.
 مــعـارضـة  ونُــظـمت هـذه احلــفـلـة
بـعـد جنـاح كـبـيـر حـقـقه عام 2018
فـــيـــلم بـــوهـــيـــمـــيـــان رابـــســـودي
(Bohemian Raphsody) وهــــــــــــــو
سـيرة ذاتـية عن فـريدي مـيركوري�
شـاهـده عـشـرة ماليـ� شـخص في
كوريا اجلنوبية. وتمثال ميركوري
هــذا هــو الــثـــاني فــقط في الــعــالم
يـحظى �ـوافقـة رسمـية من كوين�
إذ دُشّـن األوّل فـي مــــــــونـــــــــتــــــــرو
الــسـويـســريـة حـيث عــاش ا�ـغـني
وسـجّل ألـبـومـاته. ورغم الـشـعـبـية
الــتي تـتــمـتع بــهـا فـرقــة كـوين في
كـوريـا اجلنـوبيـة� إال أنّ بيك واجه
مـــعــــارضـــة من بـــعـض الـــســـكـــان
ا�لي�. إذ منهم من اعترض على
وضـع تــمــثــال يــعــود إلى شــخص

مثلي اجلنس في منطقتهم.
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{ نـــــيــــويــــورك (أ ف ب)  –�ـــــثل
اإلجــراء ا�ــســمى احلــبـة الــســامـة
الــذي لـوّح به تـويـتـر في مـواجـهـة
أيــلــون مــاسك آلــيــة ذات فــاعــلــيـة
مــــؤكـــدة� من شـــأنــــهـــا أن جتـــبـــر
ا�ــلــيــارديــر ا�ــثــيــر لــلــجــدل عــلى
الـدخول في مـفاوضـات للـتمكن من
االسـتـحـواذ عـلى ا�ـنـصـة� بدالً من

أن يفعل بطريقة غير توافقية.
و�ــنع مـاسك من االســتـحـواذ عـلى
تــويــتـر� يــخــطّط مـجــلس إدارتــهـا
لــتـفــعـيـل احلـبــة في حـال اشــتـرى
الـرئــيس الـتـنـفـيـذي لـشـركـة تـسال
أكـــثــر من  15 فـي ا�ــئــة من أســهم

الشركة في البورصة.
و�ـــتـــلك مـــاسك أســـاســاً  9,2 في
ا�ــئــة مـن أســهم الــشــركــة. وأعــلن
اخلـــمـــيس أنّـه تــمـــكّـن من تـــأمــ�
الـ  46,5 مـــــلــــيـــــار دوالر الالزمــــة
لــــتـــــقــــد� عــــرض عــــلـى األســــهم
ا�ـتـبـقـية. ومن شـأن أي اسـتـحواذ
يـــفـــوق الـ 15فـي ا�ــئـــة من أســـهم
الــشــركــة أن يــتـيـح لـلــمــســاهــمـ�
جـمـيـعـهم بـاسـتـثـنـاء مـاسـك شراء
األسـهم بنصف السـعر� ما سيؤدي
إلـى إغــــراق الـــــســــوق بـــــاألســــهم
ا�ــتـداولــة ويـقــلل بـالــتـالي نــسـبـة
أســــــهـم مــــــاسـك� �ــــــا يــــــجــــــعل
اســتـحـواذه عــلى تـويـتــر بـالـتـالي

أكثر صعوبة.
وســيــصــبح من شــبـه ا�ــسـتــحــيل

عـنـدها أن يـسيـطـر ا�لـيارديـر على
الـشركة� مع أنه سينفق مبلغاً أكبر
بــكـثـيــر من الـذي كـان يُــفـتـرَض أن
يـدفـعه. ويـوضح األسـتـاذ ا�ـسـاعد
في مادة الشؤون ا�الية في جامعة
ويـسـترن واشـنـطن إريك ويرلي أنّ
الــتـخـفـيض (أي انـخــفـاض نـسـبـة
مــلـكـيــة حـصـة من األســهم بـسـبب
إصــدار ســـهم جــديــد) الــنــاجم عن
هـذا اإلجراء الدفـاعي يلعـب عموماً

دوره الرادع.
وابــتــكــر مــحــامي األعــمـال مــارتن

لــيــبـتــون احلـبــة الــسـامــة قـبل 40
عـــــامـــــاً �ــــواجـــــهـــــة مــــوجـــــة من
االســـتـــحـــواذات كــانـت جتــري في

بورصة وول ستريت.
وقــال لـيــبــتـون �ــوقع ذي ديل عـام
 2011 إنّ ذلـك العصر كانت �ثابة
عـــــصــــر غــــزاة الــــشـــــركــــات� وهم
مـستثمـرون من نوع جديد يـتقنون
الـــهــنــدســـات ا�ــالــيـــة� من شــركــة
كــــولـــبـــرغ كــــرايـــفـــيـس روبـــرتس
االســـتــثــمــاريـــة إلى كــارل إيــكــان�

مروراً بكيرك كيركوريان.

وبــعـدمـا تــعـرض اإلجـراء ســريـعـاً
لــلــطـعن� شُــرّع لــلـمــرة األولى عـام
 1985 من مـحـكمـة ديالويـر الـعلـيا
الـتي تـعتـمـد تويـتـر علـيـها رغم أنّ
الــشـــركــة تــقع في كـــالــيــفــورنــيــا.
ويــــوضح األســـتــــاذ في جــــامـــعـــة
واشـنـطن جـون كـاربـوف أنّ نصف
الـشركات ا�درجة أُنشئت في والية
ديـالويــر ذات الـنــظــام الــضــريــبي
ا�ـــتـــســـاهل� مـــا عـــزز االجـــتـــهــاد
ا�ـــتـــعـــلق بـــإجـــراءات +احلـــبــوب

السامة+ فيها.

{ واشــنـطن (أ ف ب)  –اعــتـدى بـطـل ا�الكـمــةاألمـيـركـي الـسـابـق مـايك تــايـسـون
بالـضرب عـلى راكب يبـدو أنه ضايـقه في إحدى الـطائـرات� وتسـبب البـطل الشـهير
للـضحـية بـكدمـات علـى الوجه� وفق مـا ذكر اخلـميس مـوقع تي إم زي. وظهـر مايك
احلـديـدي  في مـقـطع فـيديـو انـتـشـر عبـر مـواقع الـتـواصل وهـو يلـكم راكـبـاً يـجلس
خلف مقعـده. وأشار ا�وقع ا�تخص� في أخبار ا�ـشاهير إلى أنّ الواقعة حصلت
األربعـاء قبل اقالع رحـلة متـوجهـة من سان فرانـسيـسكو إلى فـلوريـدا. ونقل ا�وقع
عن أحد الـشهـود قوله إنّ ا�الكم الـسابق الـبالغ  55 عامـاً والذي حـقق انتـصارات
عـدة ب� ثمانـينات الـقرن الفـائت وتسعـيناته� ضـرب الراكب بعـد دقائق من صعوده
على الـطـائرة. وأوضح الـشاهـد نـفسه أنّ الـراكب اجلالـس وراء مايك تـايسـون كان
يحـاول باستـمرار الـتحدث إلى ا�الكم بـطريقـة موتـورة� فطلب تـايسون مـنه أن يهدأ
لـكن من دون جدوى� �ـا جعل ا�الكم يـفقـد أعـصابه ويـضربه. ويـظهـر الراكب في

إحدى الصور وهو ملطخ بالدماء على رأسه.

الـــــزواحف ضــــمـن احلــــيــــوانــــات
ا�ـهـددة بـاالنـقـراض وتـلـك ا�ـهددة

بشكل حرج باالنقراض.

اإلغـوانـة هـو سـيـكلـورا سـيـشـلورا
الـعاشب الذي قـد يصل حجمه إلى
خـمسـ� سنـتيمـتراً. وتُـصنّف هذه

{ باريس (أ ف ب)  –تـرفع أسياخ
الـــعـــنـب الـــتي يـــرمـــيـــهـــا مـــئـــات
الـسائـح� حلـيوانـات اإلغوانة في
جـزر الـبـاهـامـاس مسـتـوى الـسـكر
في الــدم لــفـتــرة طـويــلـة لــدى هـذه
احلــيـوانـات ا�ـهـددة بـاالنـقـراض �
وتــتـسـبب بــعـواقب غـيــر مـعـروفـة
بـعـد� على مـا أفـادت دراسة نُـشرت
اجلـمعـة. وترسـو عشـرات القوارب
الــسـريــعـة يـومــيـاً عـلـى الـشـواطئ
الـرمــلـيـة الـبـيـضـاء جلـزر أرخـبـيل
إكـزومـا� وجتـذب نـوعـاً مـعـيـنـاً من
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{ لــــنـــدن (أ ف ب) - اســــتـــعـــاد
صــــاحب قـطّ في اســــكــــتــــلــــنـــدا
حـيوانه ا�فقود منذ فترة طويلة�
بــعــدمـا عُــثـر عــلــيه داخل إحـدى
حـــاويــات الـــشــحـن في مــنـــصــة
نـفطيـة في بحر الـشمال� وفق ما
ذكـــرت جـــمـــعـــيـــة احلـــيـــوانــات
اخلـيـريـة االسـكتـلـنـديـة.وأشارت
اجلـمـعيـة إلى الـعثـور عـلى القط
األســود ذي الــعــ� الــواحـدة في
مـنصـة نفط قبـالة مرفـأ بيتـرهيد
عـلى سـاحل أبـرديـنـشـايـر شـمال
شـرق اسكتـلندا.وأعيـد القط عبر
طـائـرة هلـيـكوبـتـر بعـد يـوم على
تــــواصـل عـــمّــــال ا�ــــنــــصــــة مع
ا�ــــؤســـســـة اخلــــيـــريــــة.وقـــالت
الـضـابـطـة ا�ـسـؤولـة عن اإلنـقاذ
إ�ـي فــيـنــدالي (ال نــعــرف كــيف
وصل الـقط إلى ا�نصة الـنفطية�
لـــكـــنّــنـــا حـــضـــرنــا إلـى مــهـــبط
الــــطـــــائــــرات هــــذا الـــــصــــبــــاح
ألخـــذه).وتـــبـــيّن أن الـــقط عــاش

مشرداً طيلة خمس سنوات حول
مـنـطـقـة مـيـنـاء بـيـتـرهـيـد� وكـان
يــطـعــمه مـوظـفــون يـعــمـلـون في
سـجن مـجاور وعُـرف بـاسم (جو
ذو الـعـ� الـواحـدة).ويـبـدو عـلى
األرجـح أنّه تسلل بطريقة ما إلى
حــاويـة شــحن تــرسـو في ا�ــرفـأ
وتـــــــوجّـــــــهـت إلى مـــــــنـــــــصـــــــة
الـــنــفط.وعـــنــدمـــا فــحـــصه أحــد
األطباء البيطري�� تبيّن أن القط
ا�ــــشـــرّد لـه صـــاحب يــــنـــتــــظـــر
عـــودتـه.وأوضــحـت اجلـــمـــعـــيــة
اخلـيريـة أنّه تبـيّن أنّ (اسم القط
احلـقيقي هو دكسـتر وأنه مفقود
مــنـذ خـمـس سـنـوات)!.وتــمـكـنت
اجلـمـعيـة من االتـصال بـصـاحبه
وإعــــادة الـــقط له.وقــــالت (نـــحن
سـعداء جداً ألنّ القط تلقى عناية
جـيدة عـندمـا كان مـفقـوداً� لكـننا
سـعداء أكـثر لـتمـكنـنا من إعادته
إلـى صــاحـــبه بــفـــضل الـــرقــائق

احلديثة ا�وضوعة له).

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - قـال مـصـدر مقـرب من جنـمـة برامج
تلـفزة الـواقع كيم كـارداشيـان إن قصـة عثـور طفـلهـا على إعالن عن
شريط جنسي� عـلى لعبة روبـلوكس ليست مـزيفة.وفي ا�قـطع� يظهر
الطـفل سـايـنت ويـست الـبـالغ من الـعـمر  6 سنـوات� وهـو يـطلب من
والـدته رؤيـة الــغـرفـة الـتـي صـادفـهـا خـالل قـيـامه بـلــعب روبـلـوكس.
وقالت روبلوكس (إنها أزالت الغرفة وحظرت أصحابها� وإنه لم يكن
هـنـاك أي وجـود �ـقــطع جـنـسي بـالــفـعل� في أي وقت).وأضـافت أن
(بعض عشرات من الالعـب�" شاهدوا اإلعالن� خالل فـترة �ارسة

اللعبة لفترة قصيرة).
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