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مبادرة تترقب القوى واالحزاب 
ـــقـــراطي رئـــيس احلــــزب الـــد
الكـردستاني مـسعـود البارزاني
ان التي تـوقع نائب رئيس الـبر
شاخـوان عـبدالـله االعالن عنـها
حلل بـعــد عــطـلــة عــيـد الــفــطـر 
االنــــســــداد وتـــســــويــــة االزمـــة
الراهـنة الـتي تشـهدهـا السـاحة
الــسـيــاســيــة عـقب انــتــخــابـات
فـيـمـا يــنـتـظـر ـاضـي  تــشـرين ا
الـــشــــارع اتــــفــــاق الــــتــــيـــارات
ـضي بـتـشـكـيل وا ـتـصــارعـة  ا
حــكـــومـــة تــلـــبي الـــتــطـــلـــعــات
ـنــشـودة. ورجح عــبـد الـله في ا
تــــــصــــــريح امـس ان (يـــــطــــــلق
البارزاني بعـد عطلة عـيد الفطر
مبـادرة حلل الوضع الـسياسي
في العراق) وبشأن االتفاق ب
ـــقـــراطي الـــكـــردســـتـــاني الـــد
والــتــيــار الـــصــدري ووحتــالف
السيادة  اكد عبدالله إن (هناك
من يظن أن االتـفـاق بات يـعاني
مـن شــــــرخ لــــــكن هــــــذا لــــــيس
صــــحــــيــــحــــاً والـــــعالقــــة بــــ
الــــبـــارزانـي ورئـــيـس الـــتــــيـــار
الـصـدري مـقتـدى الـصـدر جـيدة
جــداً واالجـــتــمـــاعــات تـــوقــفت
بسبـب شهر رمـضان وليس كل

اجـــــتـــــمـــــاع يــــكـــــشـف لإلعالم
والتـحالف قـائم كمـا هو). ونفى
ـعــلــومـات ا مـكــتب الــبــارزاني 
ـتـداولـة بشـأن عـدم اسـتـجـابة ا
ــاته. وقــال بــيــان ــكــا الــصــدر 
تــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (ان
بـــعض وســائـل االعالم تــداولت
معلومـات غـر صحـحـة تفيد بإن
ـات ـكــا الـصــدر ال يــسـتــجـيـب 
البـارزاني) واشـار الى ان (هذا
ــــوضـــوع  لـس لـه اســـاس من ا
الـصـحـة وهـو بـعـيـد كل الـبـعـد
عن حــقـيــقــة االحـتــرام الــكـبــيـر
تـنة والثقـة العميـقة والعالقـة ا
) مــؤكـدا انه من بــ اجلـانــبـ

هدفه ينشر مثل هذه الشائعات 
الـــتـــغــطـــيـــة عــلـى إالخــفـــاقــات
والفشل في العملية السياسية).
ان بـدوره  رأى خـبـيـر قانـوني 
البالد ال تعيش فراغا دستوريا.
وقال علي الـتميـمي في تصريح
امـس ان (رفع رئــــيس مــــجـــلس
الــنــواب مــحـــمــد احلــلــبــوسي
ـان إلى إشعـار آخر جلـسة الـبر
يـــعــني ان اجلـــلــســـة ســتـــكــون
مــــســـتـــمـــرة وتــــتـــعـــدى األيـــام
اخملــصــصـــة النــتـــخــاب رئــيس
وهـذا يـرفع احلرج اجلـمهـورية 
عن احللـبوسي من انه لم يـحدد
يـوماً يـعـد خـارج إطار مـاقـدمته

احملــكـمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا من
تــفـــســيــر أي تــبـــقى اجلــلــســة
وكـأنـها مـازالت بـتـاريخ انـعـقاد
اضي) يـسبـق يوم ٦ نـيـسـان ا
ولــــفـت الى انـه (يــــحـــــتــــاج من
رئيس اجلمهـورية برهم صالح
ان ـادة ٦٧ من الـدسـتور  وفق ا
يـسـتـفـتي  االحتـاديـة لـتـوضـيح
رأيـــــهــــا في مـــــا وصــــلـت الــــيه
اإلجـراءات الــدسـتـوريـة إليـجـاد
مــدة أخــرى) مــؤكــدا (ال يــوجـد
فـــراغ دســــتــــوري بل خـالفـــات
سـيـاسـيـة انـعـكـست سـلـباً عـلى
اإلجراءات الدسـتورية التي هي
شـــمــاعــة تـــعــلـق عــلــيـــهــا هــذه

ــشـــاكل دائـــمــاً) ومـــضى الى ا
الــقـول ان (رئــيس اجلــمـهــوريـة
يـســتــمــر في عــمــلــة وفق قـرار
حتى انتـخاب رئيسا االحتادية 
جــديــدا لــلــبالد كــمــا تــســتــمـر
احلــكــومــة في تــصــريف األمـور
اليومية). ومع مرور نحو أربعة
أسابيع على مهـلة الصدر التي
مـــنــــحــــهـــا لــــتــــحـــالـف اإلطـــار
الـتـنـسـيقـي لتـشـكـيل احلـكـومة
نفى التيار حصول أي تفاهم له

مع اإلطار. 
واكـــــد فـي بــــيـــــان ان (مـــــجــــرد
بدأ أكاذيب وجنددا تـمسكـنا 
تـــشـــكــيل حـــكـــومــة األغـــلــبـــيــة

الوطنية).
اسـتـيـاءه من   ويـبـدي الـشـارع 
تــأخـيـر تـشـكــيل احلـكـومـة بـعـد
خـــــمــــســــة اشـــــهــــر من اجــــراء
ـبـكرة  مـطـالـب االنـتـخابـات ا
بـحل جـميع الـقـوى والـتـيـارات 
ـشكالت الـتي تـواجه الـعمـلـية ا
الـسـيــاسـيـة وتــشـكـيل حــكـومـة
خــــدمـــات تــــلــــبي تــــطــــلــــعـــات
نفى . من جهـة اخرى  واطنـ ا
كتب االعالمي لـرئيس ائتالف ا
ــالــكي دولــة الــقــانـــون نــوري ا
تـــدخــــله شـــخـــصـــيـــا بـــعـــودة
ـطــلــوبـ وتــســلـيم انــفــسـهم ا
للقـضاء.  وقال في بـيان اطلعت
عليه (الزمان) امس ان (منصات
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يوم حدد الـعراق والـسـعوديـة 
غـــد االثــنـــ  أول أيـــام عـــيــد
الــفــطـر.وقــال بــيــان مــقـتــضب
لـديـوان الـوقف الــسـني تـلـقـته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــرؤيــــة
الشـرعيـة لهالل شـهر شوال لم
وبــالــتــالي يــعــد تــثــبت امـس 
مكـمال لشـهر رمـضان واالثـن

ســـيـــكــون أول أيـــام الـــعـــيــد).
بـدورهـا اكـدت الـسـعـودية ان
هـو اول ايـام يـوم غـد االثــنـ 
الـــعــــيـــد. وشـــهـــدت االســـواق
اجلارية في بغداد واحملافظات
في االيـــام االخــيــرة مـن شــهــر
زخـمـا كـبـيـرا من قبل رمـضان 
اسـتـعــداد لـعـيـد ـتــبـضـعــ  ا
ا دفع القـوات االمنية الفطـر
الـى اغالق بــــــعـض الــــــطــــــرق

القريـبة من هـذه االسواق حـفاظا
ـــواطـــنـــ من اي عـــلى حـــيـــاة ا
فيـما اوصت مديـرية الدفاع خرق
االسـر التـقيـد باإلرشادات دني  ا
مــــــــدن األلـــــــعـــــــاب أو األمــــــــاكن
الترفيهية وعدم التقرب أو العبث
بـاألجــسـام الـغــريـبـة واخملــلـفـات
احلــــربـــيــــة لـــتــــجـــنـب حـــصـــول
احلــوادث. وقـــال مــواطـــنــون في
احـاديث لـ (الــزمــان) امس (نـأمل
ناسبة أن يتحقق األمن في هذه ا
جلــمــيع الــعــراقــيــ  فـهــذه هي
أبسط حقوقنـا التي لم نتمكن من
احلصـول علـيـها بـعد) واضـافوا
ان (هذا العيد يختلف عن األعياد
ـاضـيـة والســيـمـا خالل تـفـشي ا
جــاحــئــة كـــورونــا الــتي شــهــدت
اغالق احملال وتقـييـد حركـة تنقل
ــــواطـــنــــ عـــنــــد زيـــارة االهل ا
واالقارب) مؤكـدين ان (خروجهم

هـو لــتـهــيــئـة طــقـوس لالســواق 
العـيـد من خالل شـراء احلـلـويات
البس اجلـديـدة لالطـفـال). في وا
االنــــــبـــــار  اكـــــتــــــضت اســـــواق
لــشـراء ــواطــنــ  احملــافــظــة بــا
احتياجات العيد االساسية. وقال
مواطـنون ان (هـذا العـيد يخـتلف
عن األعـــيـــاد الـــتي ســـبــقـــته ألن
أسواق مدينة الرمادي كانت شبه
ـاضـي خـالـيـة خالل الـعـامـ ا

واحملال الـتـجـارية مـغـلقـة بـسبب
اجلــــــائــــــحـــــة) مــــــؤكــــــدين ان (
األســـــواق تــــشـــــهــــد فـي الــــوقت
برغم احلاضـر انـسـيابـيـة عالـيـة 
االرتفاع الكبـير في أسعار السلع
والــــبــــضـــائـع).وبــــرغم الــــزحـــام
واحلـركـة الــواسـعـة في األسـواق
إال أن الــقـــدرة الــشـــرائــيـــة لــدى
ـواطـنـ اضـحت ضـعـيـفـة جداً ا
بسبب ارتفاع األسعار بعد تغيير

ســعــر صــرف الــعــمــلـة. بــحــسب
الــذين نــاشـدوا اصــحـاب احملــال
احلـكــومـة بـ (دعـهم عــبـر قـروض
ــومـة تــمــكـنــهـم من د مــيــســرة 
الـعـمل الـذي يــدر عـلـيـيـهم امـوال

لـــســد قـــوتـــهم وحـــاجـــة اســرهم
اليـومـيـة). الى ذلك  أكـدت قـيادة
دخـول الـقطـعات عمـلـيات بـغداد 
إالنـذار فـيـما كـشـفت عـن مخـطط
إرهـــابـي الســـتــــهـــداف األســـواق

ـكــتــظـة. وقــال قــائـد ــنـاطـق ا وا
الـعـمــلـيـات الـفــريق الـركن أحـمـد
سليم في تـصريح امس إن (خطة
ستكون امتداداً لشهر أيام العيد 
رمضان) واضاف ان (هناك خطة

كانت معدة أليام رمضان وتتصل
وسـيـكون فيـهـا أيـام عيـد الـفـطر 
ــنـــاطق أكـــثـــر تـــشـــديــداً عـــلـى ا
ـطاعم) التـرفـيهـيـة واألسواق وا
مـؤكـدا ان (الـقـطـاعـات في بـغـداد
حتى يـكون هـناك دخلت االنـذار 
نـتـسبـ لتـغطـية عدد كـاف من ا
ــقـابـر األمـاكن بــسـرعـة ومــنـهـا ا
وتأم صالة العيد ويستمر هذا
اإلنــذار الـى الــيـــوم اخلــامس من
شــهـــر أيــار اجلـــاري) وتــابع ان
(الـــقـــوات األمــنـــيـــة في الـــفـــرقــة
الـسـادســة تـمـكــنت قـبل ايـام من
قــــتل قــــيــــادي وانــــتــــحــــاري في
عــصــابــات داعش قــرب مــنــطــقــة
الــطــارمــيـــة وفق مــعــلــومــات من
وكـاالت االسـتخـبـاراتـيـة الـعـامـلة
أصدرت نطقة). من جانبها  في ا
ـدني  عدداً من مديـريـة الـدفـاع ا
اإلرشــادات اخلــاصــة بــالــعــوائل

ناطق التـرفيهية الرغبة بزيـارة ا
ومدن األلعاب. 

وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
واطـنـ بـعـدم التـقرب (ننـصح ا
أو الــعــبث بــاألجـســام الــغــريــبـة
واخملــلـــفــات احلــربــيـــة لــتــجــنب
حـصـول احلــوادث وعـدم الـعـبث
باألسالك الـكهـربـائيـة أو محـاولة
تــشـــغــيل الـــنــيــتـــرات احلــراريــة
عــلــيــهــا والــتــقــيــد بــاإلرشـادات
ـــوجــودة في مـــدن األلـــعــاب أو ا
األمــاكن الــتـرفــيــهــيـة) مــطــالــبـا
(االهتمـام باجلـانب البـيئي وعدم
تــرك اخملــلـفــات الــتي تــســهم في
انـــتــــشـــار الـــتـــلـــوث والـــتـــوبـــة
وااللتـزام بالـتـوجيـهات الـصادرة
ـدن من اإلذاعـة الـداخـلـيـة لـتـلك ا
الــــتــــرفـــيــــهــــيـــة وعــــدم جتـــاوز
اإلرشــادات اخلـــاصــة بـــاأللــعــاب
والـتـصـرف بـشــكل غـيـر مـسـؤول

حـفــاظـاً عـلـى حـيـاتــهم وكـذلك
عــــدم الــــتــــقـــرب مـن أقــــفـــاص
ـفتـرسـة أكـثر من احليـوانـات ا
ـطـلــوب) ودعـا الـبـيـان احلـد ا
الى (االبتعاد عن األكشاك التي
تــقــدم الــطــعــام عــنـد مـالحــظـة
إهمـالهـا وعدم نـظافـتهـا وعدم
اركاب األطـفال لأللـعاب التي ال
يـسـمح بــارتـيـادهـا أو اإلحلـاح
ــــعـــــنى ألجل ــــوظف ا عــــلـى ا
مـخـالـفـة الــتـعـلـيـمـات) مـؤكـدا
(يجب تبـليغ اجلهـات اخملتصة
عنـد مالحظـة أي عـمل قد يـؤثر
عـلى الـسالمـة الـعـامة أو حـتى
عـــــلى حـــــريــــات األشـــــخــــاص
اآلخـــرين مـن خالل االتـــصـــال
دني السريع بسيـطرة الدفاع ا
 115مــــجــــانــــاً مـن أي هــــاتف
محمول أو أرضي عـند حصول

 .( أي طار

W¹u'« Õ«dł oÒLFð WO½«u¹b «

“U²L*« w  5 bNÐ
الـــشَـــبـــاب والـــريـــاضـــة رئـــيس
االحتـــاد الــعـــراقي لــكـــرةِ الــقــدم
عدنان درجال اخـتتامَ مـنافسات
دوري كــــــرة الــــــصـــــاالت ودوري
الــكـــرة الــشـــاطــئـــيّـــة لــلـــمــوسم
اجلاري. وقدّمَ درجـال في رسالة
من الـعـاصـمةِ الـقـطـريـة الـدوحة
حيث دخل في مرحلة االستشفاء
بـــعــد جنـــاحِ عــمـــلــيــة الـــتــداخل
اجلـــراحي في مـــنــطـــقــةِ أربـــطــة
الـكـتف (الـتـهـاني و لـفـريق نـفط
الــوسـط بــطل دوري الـــصــاالت
وفـريـق مـصــافي اجلـنــوب بـطل
ـناسـبة دوري الكـرة الشـاطئـية 
حتــقــيـقــهــمــا الـلــقب لــلــمـوسم)
واشـار الى إن (مــوسم الـصـاالت
حـفلَ بـالـكـثـيـرِ من والـشـاطـئـيــة 
ـــوسم ـــمـــيــــزة هـــذا ا ـالمح ا ا
ـشـاركـة ـنـافـسـةُ بـ الـفـرقِ ا وا
هي خـــطــوة جـــيـــدة لـــتـــحــقـــيق
األحـــــــــسـن والـــــــــوصــــــــــول الى
ـواسم مـســتـويـات األفــضل في ا
ــقــبــلـــة والــتــطــلُّـع بــثــقــة إلى ا
الـدخـول بـروحـيـة في الـبـطـوالتِ

القارية والعربية).

ـمـتـاز. والـعـشـريـن من الـدوري ا
وسـجل اهـداف الــلـقـاء من فـريق
الديـوانـيـة الالعبـ سـيف الدين
ظاهـر في الـدقـيـقة   44و محـمد
جمعة في الدقيقة  70فيما سجل
من فـــــريـق الـــــصـــــقـــــور الـالعب
حـمـادي احـمــد في الـدقـيـقـة .86
عـلى صـعـيـد مـتـصل بـارك وزير
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حقق فريق الديوانـية بكرة القدم
امس الــفــوز عــلى فــريـق الــقـوة
اجلويـة بـهـدف مـقـابل هدف في
ـبـاراة الـتي احـتـضـنـهـا مـلـعب ا
وذلك ضــــمن اإلدارة احملــــلــــيـــــة 
مــنــافــســات اجلــولــة الــتــاســعــة
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ـنـطــقـتـ ان (طـقــسس يـوم غــد االثـنـ ســيـكـون فـي ا
الوسـطى واجلنوبـية صحواً  ودرجـات احلرارة مقاربة
نـطقـة الشـمالـية للـيوم الـسابق بـينـما سـيـكون طـقس ا
غـائـمـا مع تـساقط أمـطـار خـفيـفـة الى مـتوسـطـة الـشدة
تـكـون رعــديـة أحـيـانــا ويـتـحــول الـطـقس تــدريـجـيـا الى
صحـو ودرجات احلرارة مقاربة لـليوم السابق). وفاقم
انقـطاع الـتيـار الـكهـربائي  مـعانـاة مالي األشـخاص
في غـمـرة مـوجـة حـر تـضـرب الهـنـد وبـاكـسـتـان.ويـلقي
ـنــاخي في االرتـفـاع الـعـلــمـاء بـالالئــمـة عـلى الـتــغـيـر ا

الشديد للحرارة في بداية الصيف. 
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تـقــتـحم اجــواء مـنــاطق الـوسط واجلــنـوب الــيـوم االحـد
عـاصـفـة تـرابــيـة حـذرت مـنـهـا الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
التي اجلويـة والـرصـد الزلـزالي الـتـابـعة لـوزارة الـنـقل 
ـوجـة امـطار خـفـيـفة. ـنـطـقة الـشـمـالـية  تـوقـعت تـأثر ا
وقالت الـهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عاصفة
ـنـطــقـتـ عـلى اجــواء ا تـرابـيــة سـتـخــيم الـيــوم االحـد 
ـنـطـقـة الــشـمـالـيـة امـام طــقس ا الـوسـطى واجلــنـوبـيـة 
فـسـيـكــون غـائـمـا مــصـحـوبـا بــفـرص امـطـار خــفـيـفـة
ودرجـات احلـرارة ترتـفع عن الـيـوم الـسـابق) واضاف

وتــســبّــبه بــانــتــشــار األمـراض
ومـنــهــا احلـمى الــنــزفـيــة.وقـال
مدير تعزيـز الصحة في الوزارة
هــيــثم الــعــبــيــدي في تــصــريح
امــس إن (مـــــــــــرض احلــــــــــــمـى
الـــنـــزفــيـــة يـــنــتـــقل عـن طــريق
ــواشي أو الـدم الــتــمــاس مع ا
ورذاذه بــاالســـتـــنــشـــاق أو من
ـوجود على خالل لدغـة القراد ا
جـلـود احلـيـوانات) واشـار الى
يــكـمن ـرض  ان (أهم أســبـاب ا
بــالـذبح الـعـشــوائي لـلـمـواشي
لذا ينبغي االعتماد على اجملازر
الـنـظــامـيـة بــإشـراف ومـتــابـعـة
دائـرة الــبـيـطـرة والـصـحـة إلى
جـانب الــتـنـسـيق مع الـداخـلـيـة
والـدوائـر البـلـديـة بـشـكل عاجل
لــلـحــد من انـتــشـار اجلــزر غـيـر
النظامي) داعيا أصحاب محال
القصـابة واجملازر إلى (ضرورة
االلــتـزام بـاإلجـراءات الــوقـائـيـة
كــــارتــــداء مـالبس ذات أكــــمــــام
طـويـلــة بـألـوان فـاحتـة من أجل

مالحــظـة ظــهـور حـشــرة الـقـراد
عـلـيهـا وكـذلك يـجب عـلى ربات
ــنــازل الـتــعــامـل مع الــلــحـوم ا
بارتـداء الكفـوف واستـخدام آلة
خــاصــة بــقــطــعــهــا). واتــخــذت
دائــــــرة صــــــحــــــة مــــــيــــــســــــان
اجـــــــــراءات صـــــــــارمـــــــــة امـس
ــنع تــســرب مـرض احــتــرازيــة 
احلـــمى الـــنـــزفـــيـــة الـــيــهـــا من
محـافظـة ذي قار اجملـاورة.وقال
مـــديــر اعـالم الـــدائــرة مـــحـــمــد
الــكــنــاني في تــصــريح امس ان
(احملــافـظـة تـخــلـو حلـد االن من
ـرض) مـبـيـنا ان اي اصـابـة بـا
(خـلــيـة االزمـة عـقـدت اجـتـمـاعـا
بــرئـــاســة احملـــافظ وعـــضــويــة
ـعـنيـة من اجل اتـخاذ الـدوائر ا
اجراءات احترازية ومنع انتقال
ـــــــــــــرض مـن ذي قـــــــــــــار الـى ا
احملافظة). ورصد العراق امس
 110 اصــابـة بــكــورونـا مــقـابل
شفاء  201 دون تسجيل وفيات

جديدة. 
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ضبط ١٢ عجلة مخالفة و خمسة
مواقع نفطية تسـتخدم للمتاجرة
وتدوير النفط ومشتقاتة بصورة
غــيـر رسـمــيـة ضــمن مـحــافـظـات
الـــبـــصـــرة وبــــغـــداد ونـــيـــنـــوى
وكـركـوك حـيث  ضـبط بـداخل
ــــــواقـع عــــــلى عــــــجالت احـــــد ا
وخــزانــات نـــفــطــيـــة مــخــتـــلــفــة
االحــجــام). وفي الــســلـيــمــانــيـة
اعــلــنت مــديــريــة صــحــة قــضــاء
حافظـة السليـمانية جمجمـال 
مصرع عنصر بقـوات البيشمركة
واصـــابـــة  12اخـــريـن بـــحـــادث
مــروري عــلى طــريق جــمــجــمــال
ــديــريــة في ـــاو.وذكــرت ا وســنــكَ
بيان اطلـعت عليه (الزمان) امس
ان (مــــركــــبــــة تــــابــــعــــة لـــوزارة
البيشـمركة من نـوع زيل انقلبت
عـــلى الـــطــريق بـــ جــمـــجــمــال
وسنكاو قرب قيادة مشاة كركوك
ــا  ادى الى مـــصــرع عــنــصــر
بـالبـيـشمـركـة يدعى نـظـام جاسم
محمد ويـبلغ من العمر  51عاما
واصـــابـــة  12آخـــريـن بـــجـــروح

متفاوتة). 

ابـتـدائـيــا وقـضـائـيـا بـاالعـتـراف
ادة ٤٤٤ وتـوقـيـفه وفق أحـكـام ا
من قانون العقوبات لينال جزاءه
الـعـادل). وأحـبـطت مـفـارز وكـالة
االســــــتـــــــبـــــــخـــــــارات في وزارة
الـداخـلـيــة عـمـلـيـة خـرق انـبـوب
نـاقـل لـلــنــفط وضـبط  12عـجــلـة
وخمس مواقع نفطية مخالفة في
محافظـات عدة.وذكر بيـان خللية
اإلعالم األمـــني تــلـــقت (الــزمــان)
ــعــلــومــات امس انه (اســتــنــادا 
استـخبـاراتـية دقـيقـة وبعـملـيات
منفـصلـة ضمن مـحافظـات بغداد
والـــبــصــرة ونـــيــنـــوى وكــركــوك
وواسط تـمـكـنت مـفـارز الـوكـالـة
من إحـبـاط عـمـلـيـة سـرقـة الـنـفط
مـن خالل ثــــقب احــــد االنـــابــــيب
الـنـاقــلـة لـلـنـفط ضــمن مـحـافـظـة
واسط بــعــد ان الذت الــعــصــابــة
ـنـفـذة لـعـمـلـيـة اخلـرق بـالـفرار ا
تــاركــ شـاحــنــة نــوع صــهـريج
مــحــمـلــة بــالــنـفط ومــشــتــقـاته)
واضـــــاف انه (مـــــازال الــــبـــــحث
والتـحري عـنـهم مسـتمـر) وتابع
ــفــارز ذاتــهــا تــمــكــنت من ان (ا

الـشـرطـة الـنـهـريـة عـلى جـثـمـان
شاب في نـهـر دجلـة.واشار بـيان
امس الى ان (الــشــاب اقــدم عـلى
االنــتـحــار بـرمي نــفـسه في نــهـر
دجلة  قبل يوم بسبب مشاكل
عـائـلـيــة).والـقت مـكـافـحـة اجـرام
بغداد القـبض على متـهم بالقتل
وآخر بسـرقة مبلغ ٤٤ ألف دوالر
ركـبات من داخل معـرض لـبيـع ا
في الـعـاصـمـة.وقـال بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس إن (مـفـارز مـكـتب
عامل مكافـحة إجـرام حسيـنيـة ا
تـمـكــنت من إلـقـاء الــقـبض عـلى
ـة قـتل ضـمن قـاطع مـتـهم بـجـر
ـــســـؤولـــيـــة حـــيث  اتـــخــاذ ا
اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيــة بـــحــقه
ادة ٤٠٦ وتـوقـيـفه وفق أحـكـام ا
من قـانون الـعـقوبـات) الفـتا الى
ان (مفـارز مـكتب مـكـافحـة إجرام
تــمـكــنـت من إلــقـاء احلــبــيــبــيــة 
الـــقـــبـض عـــلى عـــامل بـــنـــغـــالي
اجلـنـسـية لـقـيـامه بـسـرقـة مـبلغ
مــالي مـــقــداره ٤٤ ألف دوالر من
ــركـبـات) داخل مــعـرض لـبــيع ا
ــــتـــهم مــــؤكـــدا تــــدوين أقـــوال ا

ـتــوفي وقــامت بــنــقل جــثــمــان ا
ـصاب للمشفى للطب العدلي وا
لـغرض تـلـقي الـعالج). كـمـا اقدم
مــســـلــحــون عــلى اغــتــيــال احــد
شـيـوخ بـني عـامـر ظـاهـر حـبـيب
العـامـري وسط الـناصـريـة. وقال
مــصــدر ثــان ان (الــعــامــري قُــتل
بـرصـاصـة طــائـشـة اثـر اشـتـبـاك
عـــشــــائـــري في مــــديـــنــــة ســـوق
عـثـرت الـشــيـوخ). وفي الـعــمـارة

بـــإن (مـــشـــاجـــرة بـــ نـــســـابـــة
بــاســتـخــدام األيــدي واالســلــحـة
طاعم البيضاء وقعت قرب احد ا
بقضاء الشطـرة  نتيجة خالفات
) واضاف ان سابقة ب الطرف
(الشجـار اودى بحيـاة قيادي في
احلــزب الـشــيــوعي يــدعى عــزيـز
اخلـــــفـــــاجي واصــــــابـــــة جنـــــله
مــصـــطــفى بـــجــروح) وتــابع ان
(قوة امـنيـة طوقت مـكان احلادث
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اودى نـزاع عـشـائـري اندلـع قرب
قـضاء الـشـطرة فـي محـافـظة ذي
قــار بــحـيــاة قــيــادي في احلـزب
الشيوعي العراقي واصابة جنله
بجروح خطرة فيما لقي شخص
في قــوات الـبـيــشـمــركـة واصـيب
بحـادث سيـر على طريق اخرون 
جمـجمـال سـنكـاو . وافاد مـصدر
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جنح فـــريق طــــبي في مـــديـــنـــة
ـــحــافــظــة الـــصــدر الــطـــبــيــة 
النجف في اجراء عملية ناظور
ـريـضـة تـعاني مـفـصل الـكاحل 
من آالم شــديـدة نـتـيــجـة الـتـواء
. وقال رئـيس الـفـريق نوار قـد
نـعــمـة يـاســ في بــيـان تـلــقـته
(الـــزمــان) امـس انه (  إجــراء
عـمــلـيـة نـاظـور مـفـصل الـكـاحل
اخلــــلــــفـي و األمــــامـي في وقت
واحـــد وبــــوقت قــــيـــاسي  وأن
الـعــمــلـيــة تـكــلـلت بــنـجــاح تـام
ريـضة اآلن تتـماثل للـشفاء  وا
ـتـازة واخـتـفت وهي بـصـحـة 
جميع اآلالم خالل مدة النقاهة 
التي كـانت تـعاني مـنهـا نتـيجة
الـــتـــواء قــــد أدى الى إعـــاقـــة
حـــــركـــــتــــهـــــا). وجــــددت وزارة
من اســـتــمــرار الــصــحـــة امس 
اجلــزر الــعــشــوائي لــلــمــواشي

تــتــقـــدم (الــزمــان) بــالــتــهــانـي لالمــتــ الــعــربــيــة
بـارك وتسأل الله العلي واالسالمية  بـعيد الفطر ا
العظيم ان يـجعله عـيد سالم ومحـبة ب الـعراقي
ـناسبـة حتتجب اجلـريدة بدءا من جميـعا وبهذه ا
ـعـتـاد في غـد االثـنـ عــلى ان تـعـاود االصـدار  كـا
ـوافق الـســابع من ايـار اجلـاري كل يـوم الـســبت ا

عام وانتم بخير.
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اعالمــيــة ومــواقع الــكــتــرونــيـة
تداولت مـقـطعـا مجـتزأ من كالم
ــالـكي ضــمن مـقــابـلــة خـاصـة ا
بــــثت عــــلى احــــدى الـــقــــنـــوات
التلفـازية  لوحظ انه  اخراج
احلديث عن سـيـاقه بشـأن عودة
ـــطـــلــوبـــ وتـــســـلــيم بـــعض ا
انفـسهم لـلقـضاء)  وتـابع (اننا
في الـوقت الـذي نـسـتـهـجن هذا
الـتـحريـف الالاخالقي نـؤكد ان
ـالــكي لم يــعـلن قــطـعـا حــديث ا
تدخله الشـخصي بهـكذا ملفات
وســــبـق ان اصــــدرنـــــا مــــواقف
وبيـانـات رسمـية بـهذا الـصدد).
ان فــيـمـا اكـدت عـشــائـر الـدلـيم 
دعمها لـلمصاحلـة الوطنية وكل
خــطـواتـهـا لــيس ضـد اي طـرف
ســيــاسي او اجــتـمــاعي وانــنـا
سوف نبـقى وبشكل مـستمر في
دعـــمــنـــا لــلــحـــكــومــة احملـــلــيــة
والــقــوات االمـنــيــة. وقـال بــيـان
تـابعـته (الـزمـان) امس (لم نـكاد
ان نتخلص من اثار الفتنة التي
تـزعمـهـا رئـيس صحـوة الـعراق
الـذي يـطل عـليـنـا بـفتـنـة جـديد
بــعــد عــودة امــيــر الــدلــيم عــلي
حا الـسـليـمان الى االنـبار من
مــنـــفــاه فــقــد شـــاهــد اجلــمــيع
حـفــاوة الـتــرحـيب  لــكـنــهـا قـد
اغـــاضت الــبــعض من ضــعــفــاء

النفوس). 
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والــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــشــــائــــريـــة
والــــدبـــلــــومــــاســـيــــة . وأكــــد جـــواد
اخلــالــصـي خالل الــوقــفــة (األمــة من
خاللها سـتنطـلق لتعـيد للـعالم أجمع
حقيـقة مهـمة وصادقـة  بأن فلـسط

ستعود إلى أحضان األمة ولن تتخلى
عن شـبر واحـد من أرضـها من الـبـحر
إلى الــنـهــر ) ولـفت الى ان (وقــوفـكم
ـقدسيون ودفـاعكم عن األقصى أيها ا
ـثل حـقـيـقـة الـوعد اإللـهي والـقـدس 

الكـاظـميـة  وقـفة إحـتجـاجـية بـذكرى
ي  بـــعــد صالة يـــوم الـــقــدس الـــعـــا
اجلــمـعـة الــتي أُطـلـق عـلـيــهـا جــمـعـة
حـيث شـارك فـيـها الـوحـدة والتـحـدّي
الــعـــديــد مـن الــهـــيــئـــات الــعـــلــمـــيــة

w*UF « ”bI « Âu¹ ¡UOŠ≈ ‰öš 5OMOD KH « l  s UCð  UH Ë

 WKAI « w  —UD ≈ …bzU  rLN « ÍË–Ë ÂU²¹_« „—UA¹ nO

لــلــنـصــر وعــودة الـقــدس إلى أهــلــهـا
وانـتـهـاء الـكـيـان الـصـهـيـوني  الـذي
زُرع في قـلب األمـة مـن أجل تـمـزيـقـهـا
والــسـيـطــرة عـلى مــقـدراتـهــا وحـقـكم
ــقــدس  ــكـــان ا الـــشــرعي فـي هــذا ا
وهذه األرض التي كانت مـهداً ألنبياء

ورسل الله تعالى).
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ـطــبـعــ قـائال وخــاطب اخلـالــصي ا
(بـأنكم قـد اخـطأ الـطـريق وخـرجتم
عن خط األمـة ورسـالــتـهـا وعـقـيـدتـهـا
ـعـســكـر أعـدائـهـا  ولن والـتـحــقـتم 
تـنـفع إتـفـاقـيـات الـتـطـبـيع أو الـدعوة
إلــيه أو تــؤخــر إنـهــيــار هـذا الــكــيـان
ـؤامـرة الـهــزيل وزواله) وتـابـع ان (ا
الــــتـي جــــرت عــــلى الـــــعــــراق عــــبــــر
ـتـعــاقـبــة الـتي أنــتـهت احلــكـومــات ا
بـإحــتالل الـعــراق ال غـايـة لــهـا سـوى
ـركـزية وهي إشـغالـنـا عن قـضـيتـنـا ا
قـضـية فـلـسـطـ  فـاجلـيش الـعراقي
الزالـت بــصــمــاتـه في مــقـــابــر جــنــ
شـاهدة عـلى أنه قـدّم الـتضـحـيات من
ــقــدسـة ). أجل حتــريــر هـذه األرض ا
من جــانـبه  شـدد نــائب إمـام جــمـعـة
عــلى أن الــنــجـف خــالــد الــنــعــمــاني 
قـضـيــة الـقـدس هي قـضــيـة إسالمـيـة
تـتـعلـق بكـرامـتـنـا  ونسـتـهـجن نـفاق
اجملـتــمع الـدولـي الـذي يـدعـي حـقـوق
األنــســان ويــذبح الــشــعــوب ويــحــتل
اوطانها . وأكد النعماني خالل خطبة
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شــهــدت بـغــداد ومــحـافــظــات اخـرى
وقفات إحتجاجـية بذكرى يوم القدس
ي  لـــتـــأكـــيـــد الــتـــضـــامن مع الــعـــا
الـفـلـسـطـيـنـيـ ودفـاعـهم عن ارضـهم
ــــمــــارســـات ومــــقـــدســــاتــــهم ضــــد ا
االستيطـانية التي يـقوم بها االحتالل
االسرائيـلي فيما اتـهم رئيس حتالف
الــفـتح هــادي الـعــامـري الــصـهــايـنـة
ؤامرات التي بانهم يقفون خلف كل ا
حتــاك ضــد الــعــراق.وقــال الــعــامــري
ؤتمـر الدولي الثالث خالل فعاليـات ا
ي (مـوعـدنا الحـياء يـوم الـقـدس العـا
ـــة في الـــقـــدس ســـيـــتـــحـــقق بـــعـــز
اجلــمـــيع) واضــاف ان (االسـالمــيــ
هم من يـؤكدون عـلى رفض الـتـطـبيع
ـــقـــاومـــة ودعـم الـــشـــعب ونـــصـــرة ا
الـــفـــلـــســـطـــيـــني) وتـــابع (ال نـــقـــبل
بالتـطبـيع مع الكيـان الصهـيوني بأي
حــــال من االحــــوال وهــــو من أكــــبـــر
ـخـطـطـات احملـرضـ عـلـى الـعـراق 
الــــنــــيل مـن شــــعــــبه) ولــــفت الى ان
(رايـــات حتــــريـــر الـــقـــدس من بـــراثن
الــصــهـايــنــة ســتـنــطــلق من الــعـراق
والــــــدفـــــاع عـن الــــــقـــــدس جــــــزء من
مـسـؤوليـاتـنـا الشـرعـيـة واالخالقـية)
مشـددا على انه (ال تـطبيـع او تصالح
مع الكيـان الصهـيوني على االطالق).
ونـظمت مـدرسـة اإلمـام اخلـالصي في
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واجهة مؤسسات الدولة الى التعاون ووضع ستراتيجية تفاعلية  ركزي  دعا البنك ا
الـتـحديـات البـيـئيـة اخلطـرة الـتي تواجه الـعـراق بوصـفه خامس أكـثـر الدول عُـرضة
فيما  أكد أن مبادرات صندوق تمك أسهمت ية للهـشاشة جراء تلك التغيرات العا

بدعم قطاعات واعدة من شأنها ان تخدم شرائح واسعة من اجملتمع.
وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
(احملـــافظ مــصــطـــفى غــالـب مــخــيف
ــتـــقــدم في الــبــنك ورابــطــة الك ا وا
ـــــصـــــارف اخلـــــاصـــــة وعـــــدداً من ا
سؤول شاركوا في مائدة اإلفطار ا
الــــتي أقــــيــــمت لـألطــــفــــال األيــــتـــام
وأصحـاب االحـتـياجـات اخلـاصة في
مبنى القشلة) واشار الى ان (مخيف
ـنـاسـبـة شـهـر رمـضـان  عـدداً كـرم 
مـن األطـــــــــفــــــــال األيـــــــــتــــــــام وذوي
االحتـياجـات اخلاصـة ضمن مـبادرة
ــصــارف تــمـــكــ الــتـي تــمـــوّلــهـــا ا

ركزي). اخلاصة ويديرها ا
w UIŁ ŸUD

وتـــــابع ان (احملــــافـظ اجــــرى زيــــارة
تنـبي التـي أسهمت تفـقديـة لشـارع ا
ا يناسب بادرة في إعادة تأهـيله  ا
مـــكـــانــة بـــغــداد وكـــذلك زار مـــقــهى
الـشــابـنـدر والــتـقى عـدداً من رواده)
واكد مـخـيف ان (البـنك داعم لـلقـطاع
الـثـقـافي وأن مــبـادراته أسـهـمت في
دعم قـطـاعـات تـخـدم شـرائح واسـعـة
ـركــزي عــقـد من اجملــتــمع).وتــبـنـى ا
ـــنــاقــشــة خــطــورة مـــؤتــمــر مــوسّع 
ـنـاخـيـة والـتـصـحّـر من الـتـغـيــرات ا
مــنــطــلـق مــســؤولــيــته وتــعــاونه مع
ـؤسسـات ذات الـعالقـة. وقـال بـيان ا
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه (مــخــيف
وجّـه رســالـــة إلـى األمــانـــة الـــعـــامــة
جملـــــلـس الـــــوزراء والــــــعـــــديــــــد من

خالل مجلس الوزراء  الـداعم الكبير
لــكل الــســـيــاســـات الــوطــنـــيــة الــتي
تـعـتـمـدهـا الـوزارة في مـواجـهـة اثار
ــنــاخــيــة والــتــصــحـر الــتــغــيــرات ا
ــســـاحــات اخلـــضــراء وانـــحــســـار ا
ــيــاه  في احلــصـول عــلى وشــحــة ا
الـتـسـهـيالت واالعـفـاءات الـضـريـبـية
والــكــمــركــيــة الي اســتــثــمــار يـطــبق
مفاهيـم ستراتيـجية احلكـومة وخطة
الـتـكـيـف الـوطـنـيـة) داعـيـا اصـحـاب
شاتل الى (أعتماد ثقافة جديدة من ا

خالل اعـتـمـاد عـجالت مـتـنـقـلـة تبـيع
انواع الـشتالت وفـسـائل النـخيل في
االحيـاء السـكنـية) مـطالـبا الوزارات
واحتــــاد الــــتـــعــــاون والــــنــــقــــابـــات
واطن دني وا ومنظمات اجملتمع ا
(بــضــرورة ملء اي مــســاحــة فــارغــة
بــتــلـك الـشــتـالت واعــتــمــاد وســيــلـة
الـسـقي بـالـرش والـتـنـقـيط ) مـشـيرا
ـكن حتـقيق خـطوات الى انه (بذلك 
عاجلة للتخلص من زيادة العواصف
الـــــغــــبـــــاريــــة وانـــــعــــاش الـــــهــــواء

بـــاالوكــســـجــ و ســـحب غـــاز ثــاني
اوكــسـيــد الـكــربـون وخــفض درجـات

احلرارة). 
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أعــلــنـت مــديــريـة عــلـى صــعـيــد اخــر
ـائـيـة في مـحـافـظـة كـركوك ـوارد ا ا
بطنة في تطهيـر القنوات اإلروائيـة ا
قــاطـع داقــوق الــتــابع لــلــمــحــافــظــة.
ـــائــيـــة في ـــوارد ا وأوضـح مــديـــر ا
احملـافـظة زكي الـسالمـي في تـصريح
ـــائـــيــة ــوارد ا امـس ان (مــديـــريـــة ا

ـعـنيـة لـلـتنـسـيق بـشأن ـؤسسـات ا ا
عقد مـؤتمر مـوسّع يناقش الـتحديات
ناخـية الكـبيرة البيـئية والـتغيـرات ا
التي تـواجه الـعراق بـوصـفه خامس
أكـثـر الـدول عُـرضـة لـلـهـشـاشـة جـراء
يـة) واضاف ان تلـك التـغـيرات الـعـا
ـركـزي ادرج مـجـمـوعة مـن احملاور (ا
ــؤتـمـر ــهـمــة الـتي ســيـنــاقـشــهـا ا ا
تتضـمن التوتـرات الدوليـة والعواقب
الــســلــبـيــة الــنــاجتـة عـن الـتــغــيـرات
ـنـاخـيـة كـأزمـة تـأمـ الـغـذاء وشُح ا
ــيــاه الـعــذبــة والـطــاقــة والـصــحـة ا
فـضالً عن مـخـاطـر الـنـزوح اجلمـاعي
واالكتـظـاظ السـكـاني وتـلوث مـصادر
ــتـكـررة) ــيـاه بـســبب األعـاصــيـر ا ا
مشددا على (ضرورة العمل اجلماعي
ـــؤســســات الـــســريـع واســتــجـــابــة ا
ــعـنــيـة والــتـنــسـيق مع الــعـراقــيـة ا
ــنــظــمــات الــدولــيــة بــهـذا الــدول و ا
الشأن مع وضع ستـراتيجية تـفاعلية
واجهة التـحديات البيـئية اخلطرة).
ودعت وزارة الـبـيـئـة  وزارة الـزراعة
ــشــاتل بــبـيع بــتــشــجـيـع اصـحــاب ا
انـواع النـخـيل واالشـجار والـنـبـاتات
والســيــمــا االنـواع دائــمــة اخلــضـرة 
التي الحتـتاج الى كـميـات ميـاه سقي
كبيرة .وقـال مدير عام دائـرة التوعية
واالعالم الـــبــيــئي فـي الــوزارة امــيــر
عـــلي احلـــســـون فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الزمان) امس ان (البيئة تسعى ومن

باشرت ضمن خطة التـطهيرات للعام
احلـالي بتـطـهيـر الـقنـوات االروائـية
ــبـطــنــة في قـاطـع داقـوق وإيــصـال ا
يـاه ألول مـرة منـذ انـتهـاء عـملـيات ا
الـــتـــحـــريـــر من عـــصـــابـــات داعش)

واضـاف انه ( تـطـهـيـر الـقـنـاة 422
ـيــاه إلى قــرى تل رابــعـة وإيــصــال ا
وحـسن الشالل) وتـابع ان (عـمـلـيات
التطهيـر تستمر بـالتنسيق مع دائرة
صـيـانـة مـشـاريع ري وبـزل مـحـافـظة
كركوك حل إكمالها بالشكل األمثل).

اجلمـعـة أن (القـضيـة الفـلـسطـينـية ال
ا تخـص شعب أو قـومـية مـعـينـة وأ
هي قــضــيــة إسالمــيــة ) واضــاف ان
(التطبيع مع العـدو الصهيوني أمر ال
نـــســمح به فـي الــعــراق ألنـه خــيــانــة
بـاألسالم  مـشـبــهـاً إسـرائـيل بـالـغـدة
الـــســـرطـــانـــيـــة الـــتـي زرعت من أجل
سلـم والسيطرة حتطيم اإلسالم وا
علـيهم  ويجب أن يـتم استـئصـالها)
ومـــضى الى الـــقــول ان (أســـرائــيل ال
مكـان لها في وسط الـعالم االسالمي 
ويــــجـب أن تــــرحل  ويــــوم الــــقــــدس
ـســلـمـ مـازالـوا ـي يـعـني أن ا الـعـا
أحــيـــاء ولن يـــســـمـــحـــوا إلســرائـــيل
ـلـحق االيـراني لـدى بـالـبـقـاء). وعـدّ ا
بغداد غالم رضا ابـاذري العراق بأنه
اكــبــر دولــة عـربــيــة داعــمـة لــلــقـدس
مـؤكداً بـأن شـعار مـناهـضـة التـطـبيع
مع الــكـيــان الـصــهـيــوني أصـبح االن
ثقافة عامـة لدى الشعب .وقال اباذري
انـه (في ضــوء مـــعـــرفــتي بـــالـــشــعب
ـــقـــاومــة الــعـــراقـي ومــجـــمـــوعـــات ا
والــتـيـارات الــسـيــاسـيــة واحلـوزويـة
وكذلك التـيار الصـدري بقيـادة مقتدى
فــان الــكــيــان الــصــهــيــوني الـــصــدر 
سيمضي بحلمه لتطبيع العالقات مع
بادرة العراق الى القبـر) مشيدا بـ (ا
االخــيـرة لــلــتـيــار الــصـدري من خالل
تقد مشروع جملـلس النواب لتجر

التطبيع مع الكيان الصهيوني). ي s∫ وقفة تضامن في بغداد بيوم القدس العا UCð

ركز يتوسط ذوي الهمم في لقطة تذكارية WDI∫ محافظ البنك ا

دنية o¹dŠ∫ نفق دربنديخان في السليمانية يخرج عن اخلدمة بعد احتراق صهريج محمل بالوقود وعددا من الشاحنات والسيارات ا
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ــقـبـلــة  تـبــدأ الـقــلـوب بـخــفـقــان الـفــرح  إيـذانـا مع اقـتــراب الـســاعـات ا
ـبـارك   وهـكـذا هي الـسـنـ بـاسـتـقـبـال اول تـبـاشـيـر ايـام عــيـد الـفـطـر ا
تمـضي  مسـرعة  مـثل ومضـة احليـاة  فبـاألمس القـريب  استـقبـلنا أول
ايـام شهـر رمـضـان الـفـضـيل  وهـا نحن نـودعه بـعـد مـبـاركـته لـنـا .. فهل
زادت االيام من دورتـهـا  ام ان لـعمـرنـا الـراكض نـحو األفـول هـو الـسبب

في رؤانا لتلك السرعة التي باتت مثل سراب في صحراء الروح ? 
اذن ان عطـلـة العـيـد بدأت  فـمـاذا هيـأت احلـكـومة لـلـمواطـنـ من وسائل
سؤول  السيما الترفيه .. لم اجد جوابا مع كل مطالعاتي لـتصريحات ا
من يتصدون للخدمـة العامة في بغداد واحملافـظات  ففي العاصمة (مثالً)
 مـازال   مــتـنــزه الـزوراء  ”هـو الـصــديق الـدائم  بـل األزلي لـلـبــغـداديـ
وزوار بغـداد   وما عـداه فهي امـاكن تـرفيه جتـارية مـهـمتـها الـسطـو على
ـطـاعم ومـا شـابـههـمـا    وهي ال ـوالت وا جـيـوب الـعـوائل  واعـني بـهـا ا
تسمن وتغني من جوع مجتمعي لترفيه بر .. واحلال ذاته في احملافظات
ــشـرفـة عـلى .سـألتُ من هــو عـلى درايـة في امــانـة بـغــداد  وهي اجلـهـة ا
تـنزه  عن اجلـديد في مـنـشآته  فـأجاب مـبتـسمـا : قـمنـا بأعـمال تـرميم ا
ـناسبات تنـزه في ايام األعياد وا بسيطـة  مع اعترافـنا بأن حجم زيـارة ا
تـنزه  كـبيرة ال تتنـاسب مع الرقـعة اجلـغرافيـة له  فاألعـداد التي تـرتاد ا
جـدا لـم نـقــوى عــلى اإليــفـاء بــخــدمــتـهــا … ومع هــذا اجلــواب  عـادت بيّ
ـتـنـزه  كيـف انه اجـتـذب جـمـهـورا واسـعا الـذكـرى الى سـنـوات افـتـتـاح ا
ابـتــداء من االطـفــال وصـوال الى الــكـهــول ألنه احـتــوى عـلى األمــان وعـلى
مـواقع ترفـيه بـسـيـطـة الكـلـفـة  وكـيف كانـت األجواء الـصـيـفـية والـربـيـعـية
تنـعكـس على طـقوس األعـيـاد لدى كـثيـر من األسـر التي حتـبـذ السـمر في
أحـضـان الـطـبـيـعـة هـروبـا مـن درجـات احلـرارة وكـسـرا لـلـروتـ الـيـومي
ـواطـنون يـرتـادون مـتنـزه الـزوراء بـشوق والبـقـاء حـبيـسي الـبـيوت… كـان ا
ولهـفة  ومـعـهم ما أعـدوه من أكالت مـنزلـية لـتـناولـها بـأجـواء رحبـة حيث
ساحـة اكبـر للهـو ولعب األطفـال.. تذكـرتُ تلك االيام الـتي رافقت افـتتاح ا
نصرم  حيث اعتـمد القائمـون عليه وقتئذ  تنزه في سبعـينيات القـرن ا ا
على طريقة او نظام الـهندسة احلرة في تصاميـمه  وتمنيت على محدثي 
العـودة الى الـعـمل علـى وفق ذلك النـظـام  حـيث أدخل مهـنـدسـو احلدائق
واد اليـة والتـقنـية الـبسيـطة  الـكثـير من ا في امانـة بغداد  بـإمكـاناتـهم ا
في الـــتـــصـــمــيـم واإلنـــشــاء لـــلـــحـــدائق مـــثل اخلـــشب
ـعـادن والـزجـاج وعـمـلـوا لـهـا أشـكاالً واخلـرسانـة وا
جمـيـلـة ال زالت في اخملـيـلـة رغم عـقـود الـزمن .يـبقى
سـؤالي قـائـمـاً : لم  ال نـعـود الى الـبـسـاطـة  الـيس

الطبيعة هي رمز البساطة ?

كالم أبيض
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ـا  بصـوت شـجي  يـدخل قـلـبك دون اسـتـئذان  قد تـقـضي نـهـارك مـتـر
ويحـرك مـشاعـر الـوجـد فيك  وال تـمـلك سـوى اعادته لـتـلـتذ بـسـماعه دون
ملل  تدهشـك وردة بلوحتـها الطـربية ( في يوم ولـيلة ) الـتي كتب كلـماتها
ـوسـيـقـار مـحـمـد عـبـد الوهـاب  وانت الـشـاعـر حسـ الـسـيـد  وحلـنـهـا ا
ا تـكرر : أين ذهـبت تلك األصوات الـصادحة تستـمع يحضـرك سؤال لـطا
شاعر كبالبل الصباح وسـكينة لـيل الريف  الكلمـات التي تفوح بـصدق ا
تكسرة في  هل ألننا غادرنا احلب العذري بأشواقه الالهبة  وحسراته ا
تـخيـلة بـحسب الـهوى  ولـيس كمـا يجـسدهـا هاتـفنا الصـدور  وصوره ا
الذكي اليوم ? . لم يـبق من ذاك احلب سوى احلرمـان من األجساد  فكل
شيء صار مـتـاحـا من غزل الـكـلـمات الى بـهـرجة الـصـور  تالشت حـرقة
ـواعيـد  فال حاجـة ملـحة لـلقـاء الغـد  فمـا يُراد يـتحقق االنتـظار وشوق ا
آنيا  وفي حلـظة الـرغبة  ال خـوف او حتسب او تـهرب من مطـاردة عيون
اآلباء او تعـصب االخوان  . فـما عـدنا أوفـياء حتـى للنـوافذ الـتي شاركـتنا
حلظات االرتباك  كم مديـنون لها   ما فـرطت يوما بأسرارنا عـندما ننظر
خلـسة للـحبـيب من وراء زجاجـها  او من فـتحـة صغـيرة بـعرض اصـبع
مـتالصــقـ  لـنـا وحــدنـا دون غـيــرنـا  وحتـســبـا من افـتــضـاحـنــا كـتـمت

صريرها .
ذاك زمن وهذا غيره  وعبـثا تبحث عن حـرقة اللقـاء  فال تستغرب  ان لم
شـاعر لـهـمسـات كـوكب الشـرق اخلـائفـة ( أغـدا القـاك ?)  فكم تتـحـرك ا

عاني ما تعجز الكلمات عن قوله . مرعب ذاك الغد الذي فيه من ا
كل شيء فقد معناه في الروح والقلب  وصار اجلسد آخر حصون احلب
 وبـتـمـلـكـه يـفـقـد احلب بــريـقه األخـاذ  وألنه آخـر دروبه لــلـمـنـاورة  غـدا
اجلـسـد هـمـا  وعـلـيــنـا تـرمـيـمه وصـيـانـتـه ومـحـاكـاة اجلـمـيل من الـوجـوه
واألجسـاد  حتى كـدنـا نتـشابه  فـذابت هـوية أجـسادنـا الـتي نتـذرع بأي
شيء لـكـشفـهـا  واطالع الـنـاظـرين عـلى رسـومـهـا  حـتى غـدت األجـساد
خامات لـلفـنون بـدل القمـاش واخلشب واجلـدران  لعـلك حتظى بحب وان
كان عابرا  او نظرة اعـجاب ترضي غرورا   او تبـدد شكوكك بجسدك 
مع انك مـوقن في داخـلـك ان األجـسـاد هـشـة وان سـمــيت قالعـا  ونـعـتت
بأحلى األوصاف وأرق الكلمات  فباب محاكمنا يشهد انتحار تلك القالع

ئات يوميا . وبا
ليس هذا غريبـا  بل انت الغريب  فمـا زلت تقارن هذا بـذاك  وتتحسر 
وقد تذرف دمعة حلب عذري غادره اجلميع  وال يبحث عنه سواك  تريده
أصـيال  ألنك تـدرك ان احلـيـاة لن تـسـتـقيـم بال حب  وتـرى بـعـيـنك كـثرة
كهنة الكراهية  وباتت متاحة ذرائع محاربة احلب وعلى أرصفة الطريق 
ـديـنـة  وتـيـبس أنـهـارهـا  فـالشـمس لن فال تـنـدهش من انـطـفاء أضـواء ا

تشرق أبدا ان غرب احلب . 
ة  تـسـتـعيـد احلـنـاجر عنـدمـا يـنـتعش احلب  ويـسـتـحـضر صـوره الـقـد
شاعر صدقها  والكلمات معانيها  واحلياة عانها  والروح بهجتها  وا
رونـقـهـا  يـقـهـقه اآلخـرون: عن أي شيء تـتـحـدث يـا هـذا   فـلـست سـوى
(هذا ) الذي سيغادر الذاكرة رويد رويدا  وستفقد وجودك القريب لتكون
ـفعم بـاألشـكـال  فـذائـقـتك ما ( ذاك )  وبعـدهـا تـتالشى عن مـسـرحـنـا ا
عـادت تـروق لـنـا    فال تـتــعب نـفـسك في اسـتـذكــار مـا تـراه نـبـيال . نـعم
أعرف ذلك تـمـامـا   فقـد اهـتزت الـقـيم  وتبـدل سـلـمّهـا  وصـار أسفـلـها
عاليها  ونـحن نتفرج عـلى تدحرج األصيل مـنها دون أن يتـحرك ضمير 
او نبـدي قـلقـا  لـيس في احلب فـحسب  بـل في مخـتـلف أعمـدة احلـياة 
واحلب أولها  ومع ان بذرته مغروسة في الروح  لكنها عصية على النمو
  يـخـيم عــلـيـهـا زمـهــريـر الالمـبــاالة   ال بـاب غـيـر بـاب
درسة السـترجـاع العـافيـة . ايه  أين ذهب بي الكالم ا
ـرأى مشـهد تـلفـزيوني الثـن يـتبادالن  كل ذلك حدث 

حبا باهتا عبر هاتف ذكي  الباهت يسورنا.

حلضارة العراق. رحم الله احلمداني
الذي عـرف بـخلـقه الـرفيع وتـواضعه
وأســكــنه الـلـه فـســيح جــنـاتـه والـهم
أســرتـه واصــدقــاءه وعــارفـي فــضــله
الـصــبـر). كـمــا نـعى وزيـر الــكـهـربـاء
الـســابق لـؤي اخلـطــيب احلـمـداني.
وقال في تغـريدة عـلى تويتـر (رحيلك
أوجـعـنـا يـابـن الـنـاصـريـة لـقـد كـنت
عــالم آثــار قل مــثـيــله وســفــيـراً إلرث
بالد الــرافــدين في احملــافل الــدولــيـة
قـــبل أن تــكــون وزيـــراً وطــنــيــاً خــدم
الـــعـــراق بــــإخالص ومـــســــؤولـــيـــة
سنفتقدك كثيـراً وستبكيك سومر أبد

الدهر). 
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قــدم الــعالمــة حــسـ مــحــمــد هـادي
ـاني االسـبق الـصـدر والـوزيـر والـبر
الـتعـازي بوفاة ابراهـيم بحـر العـلوم
وزيــر الـثـقــافـة الـســابق عـبــد االمـيـر
الـذي وري جثمـانه الثرى احلمداني 
اول امس . وقـــال الــصــدر فـي بــيــان
تــلـقــته (الـزمــان) امس بــبـالغ األسف
وااللـــتـــيـــاع تـــلـــقـــيــنـــا نـــبـــأ رحـــيل
احلــــمـــدانـي الـــذي كــــان واحـــداً من
عـــلـــمــاء اآلثـــار الالمـــعـــ والــوزراء
الــعــراقــيــ الــوطــنــيــ اخملــلــصـ
النـزيهـ  انه االنـسان الـنبـيل الذي
تـــســـتـــهـــويك أخـالقـــيـــتُه وتـــأســـرك
انسـانـيته ) واضـاف (انـنا اذ نـعزي
ـة نــخص أســرته الـكــر به الــعـراق 
ـواسـاة وعـارفي فــضـله ومـحـبــيه بـا
صاب اجللل ونضرع الى الله بهذا ا
الــعـلـي الـقــديـر أنْ يــتــغـمــده بـواسع
رحــمـتـه ورضـوانـه وأنْ يـعــوضه عن
طــويل مـــعــانــاته أجــمل تــعــويض ).
بدوره  كتب بحر الـعلوم في تغريدة
عــلى تـــوتـــيــر نـــاعــيـــا احلـــمــداني 
(خـسـارتنـا كـبـيـرة برحـيل شـخـصـية
مـثـقـفة واعـيـة لـدورهـا في االنـتـصار
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اكـدت وزارة الــتــربـيــة انــهـا لم
تـنـاقـش في اجـتـمـاعـاتـهـا الـغاء
وان اعــفـاء نــظــام الــكــورســات 
الـــــطـــــلــــبـــــة اجملـــــتـــــهـــــدين من
االمـتـحـانات الـنـهـائيـة سـيـطبق

 . وفق النظام القد
واكــد وكــيـل الــوزارة لــلــشــؤون
الـعـلـمـيـة عـادل الـبـصـيـصي في
تــــصــــريح امـس إن (مــــوضـــوع
إلــغـاء نــظــام الــكــورسـات خالل
قبل لم يـناقش في هيئة العام ا
الرأي ولم يـطرح في اجتـماعات
ديوان الوزارة) وأضاف ان (ما
يتـعلق بـدرجة اإلعفـاء فسـتكون
وفق النظـام القد الذي يـعتمد
درجــــة 90 فـــــمــــا فـــــوق ضــــمن
اإلعـــفـــاء الــفـــردي وفي اجملـــمل
العـام معدل 85 فمـا فوق إعـفاء

والــقـرار ســيـتم تــطـبــيــقه عـلى
ـــدارس ومن بـــيــنـــهــا جـــمـــيع ا
ـوهـوبــ وكـلـيـة ـتـمــيـزين وا ا

بغداد). 
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الى ذلـك تــابع وزيـــر الـــتــعـــلــيم
الــــعــــالي والــــبــــحث الــــعـــلــــمي
والـعـلـوم والـتـكـنـولوجـيـا نـبـيل
كاظم عبد الصاحب موقع دائرة
ــــعـــاجلـــة وإتالف اخملـــلـــفـــات ا
ـــــراكـــــز وتـــــفـــــقـــــد عــــــددا من ا
واخملــتــبـرات في دائــرة الــبـحث

والتطوير الصناعي. 
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (عـــبــد الـــصـــاحب حث عـــلى
مــــزيــــد مـن االهــــتــــمــــام واألداء
ـهني الـذي يناسب الوظـيفي وا
مهـام وأعمـال هذه الـدائرة التي
تكتسب خصـوصية التعامل مع

اخملـــلــفــات مـــشــيـــرا في الــوقت
نــــــــفـــــــسـه الى أن الــــــــعـــــــلـــــــوم
دمـجـة تمـتلك والـتـكنـولوجـيـا ا
مـــوارد بــشـــريـــة جــديـــرة بــأداء
وظــائــفــهــا وحتــقــيق أهــدافــهــا

ؤسسية.  ا
واضـــــــــــاف انـه (وجـه دائـــــــــــرة
ــــعـــاجلـــة وإتالف اخملـــلـــفـــات ا
بــتــفــعـيـل إمـكــانــاتــهــا الــفــنــيـة
الـذاتـيـة ومالكاتـهـا في مـعـاجلة
ــــواد وتـــــأمــــ مـــــرجــــعـــــيــــة ا
الـعـائــدات بـالـشـكـل الـذي يـعـزز
الـتــنــمـيــة االقــتـصــاديــة لـلــبــلـد
والــــشــــروع بــــخــــطــــة إلنــــشــــاء
مــحــطــات لــلــمــعــاجلــة خــاصــة
بالدائـرة في بغداد واحملـافظات
تـضـمن بـيئـة نـظـيفـة خـالـية من

التلوث).
واطــــلع عـــــلى بــــرامـج الــــعــــمل
ومــؤشــرات اجلــودة فـي مــراكـز
ومـــخــــتـــبـــرات دائــــرة الـــبـــحث
والتـطوير الصـناعي التـي منها
مــركــز الــتــصــنــيع اإللــكــتــروني
ومـركـز الـنـظم واألتـمـتـة ومـركـز
التـطـبـيـقـات الصـنـاعـيـة ومـركز
بـحــوث تـكــنـولـوجــيـا الــطـيـران
ومـــــخـــــتـــــبـــــر اإلنـــــســـــان اآللي
ومـخـتـبرات مـنـظومـات الـتـحكم
ـعلومات. اإلشرافي وحتصيل ا
واكــد الـــبــيــان ان الـــوزيــر (أكــد
أهـــمــيــة تــكــامـل دائــرة الــبــحث
والــــتــــطــــويـــر الــــصــــنــــاعي مع
الوزارات والهيئات واجلامعات
على وفق مسـارات االختصاص
ـشــاريع احلـالـيـة ومـتـطــلـبـات ا

ستقبلية). وا

وافـــــتـــــتـــــحـت وكـــــيل الـــــوزارة
لـلـشـؤون اإلداريـة أزهـار حـس
صــالح   مـركــزين صـحــيـ في
قــريــة عـزيــز بــلــد واجلــويـزرات
الــــتــــابــــعـــــة لــــقــــضــــائي بــــلــــد
والضلوعيـة في محافظة صالح
ـشـمـولة الـدين  ضـمن الـقـرى ا
شاريع الـصندوق االجـتماعي

للتنمية. 
وقـالت صــالح افـتــتـحـنــا الـيـوم
مــركـزين صـحــيـ  في قـضـائي
بـلـد والـضـلوعـيـة في  مـحـافـظة
ــنــفـذة ضــمن صـالح الــدين وا
مـــــــشـــــــاريـع الـــــــصـــــــنـــــــدوق
اإلجـتـماعي  لـلـتنـمـية بـهدف
تـــطـــويــــر الـــواقع الــــصـــحي
وضــمــان وصـــول اخلــدمــات
الــصـــحــيـــة جلــمـــيع احـــيــاء

احملافظة). 
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ـــشـــروع واضـــافـت إن (هـــذا ا
رحلة األولى يعدّ من مشاريع ا
إذ جرى اخملصـصة لـلمـحافـظة 
ـجمـوعة من شـمول احملـافظـة 
مـشــاريع بـحـدود 18 مـشـروعـا
ضــمن  10قـــرى وســـيـــتم خالل
قبلة إحالة 32 مشروعا اإليام ا
اخـــرى  في  11 قـــريـــة  ضـــمن
ـرحلـتـ الثـانيـة والـثالـثة من ا
اجـل ســــد بـــــعـض الـــــثـــــغــــرات
والـفـجوات الـتـنـمويـة في سـائر
ال ســيـمـا فـي الـقـرى احملـافــظـة 
ناطق الهشة التي واالرياف وا
حتــتـــاج بــعـض اخلــدمــات ذات
واطن). الصلـة بحيـاة وخدمة ا
مشـيرة إلى إن (الـواقع اخلدمي

لم يـكن لـلـخطـوط اجلـويـة العـراقـية
نــشـــاط يـــذكــر فـي مــجـــال الـــشــحن
اجلــــــــــوي اال  فـي مـــــــــنـــــــــتــــــــــصف
الــســبـــعــيـــنــيــات حـــيث  أســتالم
أسـطـول البـونغ ومن ضـمـنـها ثالث
كن حتـويلـها الى طائرات (707) 
نــقـل مــســـافـــرين أو نـــقل مـــخـــتــلط
لــلــمــســافـريـن والــشـحـن اجلـوي أو
تخصص لـلشحن وبـحموله 42 طن
سافات أكـثر من تسع ساعات أي و
ــكـنــهــا تـصـل الى كـافــة مــطـارات
أوربــا ومــطـارات فـي جــنــوب شـرق
ـبـور وكذلك اسـيـا كـبـانكـوك وكـواال
الى طوكـيو وسـيئـول بتـوقف واحد
في أحـــد مــــطـــارات جــــنـــوب شـــرق
آســـيــا.وبـــعـــد أســـتالم الـــطـــائــرات
األســتــراتــيــجــيــة الــعــمالقــة ( 747
للنـقل اخملتلط   258مسافر مع 50
طن شحن  أو للمـسافرين فقط 400
مسافر أو للشحن فقط حوالي 100
طن ) مع أمكانية حتويرها بسهوله
 ,نشطت اخلـطوط اجلويه الـعراقية
نـشـاطـا كـبـيرا في عـمـلـيـات الـشحن

أجلوي . 
في نــهــايــة  الــســبــعــيــنــات  وبــعــد
تـسـيـير هـذه الـطائـرات الى طـوكـيو
بــرحــلــة أســبــوعــيــة واحـده قــاربت
ـــكــان اخملـــصص نـــســـبـــة أمـــتالء ا
ــئـة  والـغـريب أن لـلــشـحن 100 بـا
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الــشـركــات الـيــابـانــيـة الــعـامــلـة في
الـعـراق كـانـت تـنـقل جــزء كـبـيـر من
صادراتـها عـلى شكل عـفش أضافي
وبــحــمــولـــة تــصل الى أربــعــ طن
وكان سعر الكيـلوغرام الواحد بهذا
ألـشكل 23 دوالر وبـاقي مـا يـتـيـسر
كان يـخصص للـشحن العادي من ا
وبـسـعر 11 دوالر لـلـكـيـلـو غرام أي
أن  ايـــراد الــــكـــثــــيـــر مـن الـــرحالت
ليون (طوكيـو بغداد )  كان يـفوق ا
دوالر لــلـــرحــلــة الــواحــدة هــذا عــدا
أيـرادات الـرحـلة الـقـادمـة من بـغداد
ــلـــتـــحــقـــ من ـــســـافــريـن ا ومن ا

بانكوك ألى بغداد .
ومع هــذا كــان يــفــيض من ألــشــحن
اجلـوي حـموالت كـبـيرة كـانت تـنقل
الـى بــــانــــكــــوك عـــــلى الــــطــــائــــرات
الــيــابــانــيــة لــتــحــول بــعــدهــا عــلى

الرحالت العراقية ألى بغداد .
كانت الطائرات القادمة من مطارات
بـانــكــوك وبـومــبي ودلــهي تــتـزاحم
فـيهـا الشحـنات الـى العـراق أو عبر
مـطار بـغداد الى كـافة أنـحاء الـعالم
 ,وكــذلـك كــانت الــرحالت من أوربــا
وخـصـوصـا من لـنـدن وفـرانـكـفورت
وبــاريـس الى بــغــداد وعــلى رحالت
ــتــلــئــة ــســافــرين األعـــتــيــاديــة  ا
بـالـشحن اجلـوي وحـسب ما يـتـوفر
من ســـعـــة بـــعــــد األولـــويه لـــعـــفش

سافرين . ا
 لم تــــكـن هــــنــــاك طــــائــــرات شــــحن
مـتـخـصـصــة ومـجـدولـة الى  بـدايـة
الثمـانينات حيـث  تأسيس شركة
شــحن مــتــخـصــصــة بــ اخلــطـوط
لـكـية األردنـية اجلـوية الـعـراقيـة وا
بــطـــائــرتـــ من طــراز 707 بـــواقع
طــائـرة واحــدة لــكل شــركه  وبــأسم
الـعــربـيــة لــلـشــحن اجلـوي ,وكـانت
اخلــــطـــــوط اجلـــــويه الـــــعــــراقـــــيــــة
تــضـــطـــرألســتـــئــجـــار طـــائــرات من
شـركـات شــحن مـتـخــصـصـة أخـرى
ـانــيـا ـتــزايــد من ا لــنـقل الــشــحن ا
(بــيض الـدواجن وأفــراخ الـدجـاج )
وبـرحالت شـبـه يـومـيــة وبـطـائـرات
ـسـتأجـرة من أحـدى شـركات 707 ا
صرية ,وكذلك احلال لنقل الشحن ا
ــــتــــحـــدة األبــــقــــار من الــــواليـــات ا
وحلسـاب وزارة الزراعة وبـطائرات

ستأجرة أيضا .  747 ا
وفي نـهــايـة الـثــمـانـيــنـات  الـغـاء
العـربية لـلشحن اجلـوي  وأستردت

الـعـراقيـة طـائرتـهـا وزودت بأجـهزة
أمـتــصـاص الـضــوضـاء كي يــسـمح
لـها أن تـطيـر فوق ألـسمـاء أألوربية
وخصصت بـالكامل لـلشحن اجلوي
وبـــســعــة حــوالي 40 طـن لــلــرحــلــة
الواحدة و األستغناء عن الطائرة
ـصــريـة وقـد قــامت هـذه الــطـائـره ا
بــتــنــفــيــذ رحـالت شــبه يــومــيه الى
مــطـــار فـــرانــكـــفــورت لـــنــقـل بــيض
الـتـفقـيس وأفـراخ ألـدجاج وأحـيـانا
تـكون رحـلـتـها عن طـريق آلرنـكا في
قــبــرص ومـنــهــا الى أحــد مــطـارات
ـتــحـدة مـحـمــلـة  بـأنـواع ـمــلـكـة ا ا
الـفـاكـهـة ثـم تعـرج الـى فـرانـكـفورت

لتنهي رحلتها الى بغداد .
الـشــحن اجلـوي في مـعـظم األوقـات
ـفـتـوحـة يـسـتـثـمــر نـظـام الـسـمـاء ا
الذي تعتمده الكثير من الدول وذلك
بـالـسـمـاح لـشـركـات الـطـيـران بـنـقل
ـــتــراكـم في مـــطــاراتـــهــا الــشـــحن ا
لــتـشــجـيـع الـتــصـديــر وسـرعــة نـقل
الـبضـائع جتنـبـا لتـلفـها  ,ومع هذا

WDI∫ مضيفات اخلطوط اجلوية العراقية في لقطة ارشيفية

 نبيل كاظم عبد الصاحب

اجناز مشـروع بجـانب الكرخ
ــثـالن بــصــمــة مــهــمــة ضــمن

رؤية نهضة بغداد .
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وقال معن  خالل جولة ميدانية
لالطـالع عــلى اعـــمــال تـــطــويــر
شــــارع الـــســـيــــاب قـــرب جـــامع
الــكــبــيــسي بــجــانـب الــكـرخ ان
(الـعـمل مـتـصاعـد ومـسـتـمر في
اعـــــمــــال تــــطــــويــــر الــــشــــوارع
الـــرئــيـــســة واحملـــال واالحــيــاء
الــســـكــنــيــة في جـــمــيع قــواطع
الدوائر البلدية وشارع السياب
ــــــعــــــروف بــــــشــــــارع جــــــامع ا
الـــكـــبـــيـــسي احـــد اهـم شــوارع
بــغـداد في اجلـزء اجلــنـوبي من
جانب الكـرخ ضمن قاطـع بلدية
الـرشيـد الـذي كان بـواقع مزري
قــبل الــشـــروع بــاعــداد اخلــطط
الـــتـــطـــويـــريـــة  والـــتـــصـــامـــيم

العصرية له).
واضـــاف ان (اعـــمـــال تـــطـــويـــر
الـشـارع بـطول 4.5 كـيـلـومـترا
تـتــضــمن مــد الـقــالب اجلــانـبي
ورصـف االكـــــتــــــاف بـــــحــــــجـــــر
االشــــتـــايــــكــــر ورصف اجلـــزرة
ــقــرنص الــوســـطــيــة بــحــجــر ا
وكـــذلك انـــشـــاء الــتـــخـــصــرات

كـمـواقف لــلـمـركـبــات ورصـفـهـا
ـــقــرنـص الى جــانب ايــضـــاً بــا
اعــمـال االنــارة بــالـتــنــسـيق مع
وزارة الكهرباء واعمال االكساء
رورية ) والتأثيث بالعالمات ا
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وجه مـــحـــافظ ذي قـــار مــحـــمــد
بــاعـداد مـشـروع هــادي الـغـزي 
مــــتــــكــــامل  يــــضـم الــــوقــــفـــ
الــشـــيــعي والــســنـي في مــبــنى
ـسلـم لـرعايـة اوقاف ا واحد 

في ذي قار.
وذكــر الــغــزي في بــيــان تــلـقــته
(الـــــــــــزمــــــــــان) امـس انـه (وجَّـه
مـعـاونه الـفـني بـاعـداد مـشروع
مـبـنى مـتـكـامل يـجـمع الـوقـفـ
الــذيـن يـعــمالن مـن اجل رعــايـة
ــسـلــمــ والــنــهـوض اوقــاف ا
( بــواقع اخلــدمــة لــلــمــواطــنـ
واشـار الى انـه (اوعـز  بـتـوزيع
ـــوظــفي األراضـي الــســـكــنـــيــة 
ن لـم يــــتم الـــــوقف الــــســـــني 
شـمــولـهم بـدفــعـات تــخـصـيص
األراضـي ســــابـــــقــــاً ). وكـــــشف
عـن نـتــائج لــقــاءته في الــغـزي 
بــغـــداد  لــلــبــحـث عن احلــلــول
لــلــمــشــاكل الــعــالــقــة مــنــذ عـام

2019 في احملافظة . 
…dO « WF œ

وقـــــال ان (مــــــجـــــلـس الـــــوزراء
اجنز تابـعة االمانة الـعامة  و
عـاجلة ـبـلغ االضافـي  تـمويل ا
الـــدفـــعـــة االخــيـــرة من جـــرحى

الـــتـــظـــاهـــرات الــبـــالـغ عـــددهــا
26حــالــة  وان وزارة الــصــحــة
ارســـلت الـــتـــقـــاريـــر الـــطـــبـــيـــة
ــســتــشــفــيـات لــلــجــرحى الـى ا
لـيــنـتـهي بـهـذا خـارج الـعـراق  
مــلف اجلــرحى ومــعــانــاتــهم )
وتابع ان (رئيس الوزراء  وافق
عـلى مـفـاحتـة مــجـلس الـقـضـاء
االعلى لغـرض حتويل الدعاوى
تـظاهـرين من قسم اخلاصـة بـا
االرهــاب الى االقــسـام الــشـرطـة
احملـلـيـة لـغـرض تـسـلـيم جـمـيع
بـعد تـقد ـطلـوب انـفـسهم  ا
لف احملافظ  طلب النـهاء هذا ا

العالق ).
مـؤكــدا انه (حـصل  ايـضـا عـلى
مـــوافــقـــة رئــيس الـــوزراء عــلى
قتـرحات التي حتويل احـدى  ا
ـلف تـقـدم بـهـا لـوضع احلـلـول 
ـعتـصـم  بـشأن اخلـريجـ ا
تـــوفـــيــر درجـــات اضـــافـــيــة من
رواتب الــعــاطــلــ حلــ اقــرار
ـــوازنــة واحـــالــة الـــطــلب الى ا

وزارة العمل لدراسته). 
اعـــلن امـــ مـن جـــهـــة اخــــرى 
بغداد عالء مـعن  اجناز اكساء
عــشـــرة ماليــ مــتـــر مــربع من
شـوارع العـاصمـة  مؤكـداً قرب

واشار الى ان (هنـاك مشروع
ـقبلـة سيلمس خالل االسابيع ا
ـــواطن واقـــعــاً مـــغــايـــراً لــهــا ا
لـتضـاف لبـصمـات رؤية نـهضة
بغداد بنفس رؤية شارع الفالح

وبــــتــــصـــامــــيم احــــدث وهــــمـــا
شـــارعي 14تـــمـــوز من ســـاحـــة
عدن حـتى بوابـة بغـداد وشارع
ـعروف بـشارع جامع السـياب ا

الكبيسي ). 

Ÿ—œ∫ مدير الوقف السني في ذي قار يقدم درعاً للمحافظ محمد هادي الغزي 

 q UJ  ŸËdA  œ«b Q  t u  —U  Í– k U
 b «Ë vM  w  5H u « rC

œ«bG  WCN  sL{ WLN  WLB  Êö 1 5 ËdA  “U ≈ »d  ∫ sF

في جـمـيـع احملـافـظــات بـحـاجـة
إلى الــكـثـيـر مـن الـعـمل من أجل
ـدرجة ـشـاريع ا إجنـاز جـميع ا
ــســتــمـــرة وفي مــقـــدمــتــهــا وا
ـــــــدارس ـــــــاء وا مـــــــشــــــــاريع ا

والصحة  والطرق).
 من جانبها قالت

ـديـر  الـتنـفـيـذي للـصـندوق ا
اإلجتـماعي للـتنمـية جنالء علي
ـشـروع يـعـدَ من مـراد ان (هـذا ا
ـــرحــــلـــة األولى في مـــشــــاريع ا
احملــــافـــظــــة والـــتـي يـــنــــفـــذهـــا
الــصــنــدوق والــعــمل مــســتــمـر
ـــرحـــلـــتـــ الحـــقـــتـــ حـــسب
ـالي لـلـمـحـافـظة الـتـخـصـيص ا
ـرحـلـة الـثـانـيـة .واضــافت "ان ا
بــصـــدد اســتــكـــمــال اإلجــراءات

لإلعالن عـنـهـا بـعـد اسـتـحـصال
وافقات عـلى التقارير الـبيئية ا
قـبـلة . واشـارت إلى إن االيـام ا
ســـتـــشـــهـــد عــــمـــلـــيـــات حـــشـــد
مـجـتــمـعي جملـمــوعـة اخـرى من
ــرحـلــة الـثــالـثـة الــقـرى تــمـثل ا
ـــشــاريـع الــصـــنــدوق والـــبــالغ
عـــددهــا  10قــرى). مـــبــيـــنــة إن
(نــــشــــاطــــات الــــصــــنـــدوق
ســـــــتــــــشـــــــمـل جــــــمـــــــيع
احملـــافـــظـــات تـــبـــاعـــا
وســيـــكــون اخـــتــيــار
ـــشـــاريع من قـــبل ا
ابـــــنــــــاء الــــــقـــــرى
انفـسـهم في ضوء
ــبــلغ اخملــصص ا

لكل محافظة).  
إلـى ذلـك عــــــــبـــــــر
أبـــــــــنــــــــاء قــــــــرى
الــضـلـوعــيـة وبـلـد
وشـيـوخ الـعـشـائـر
والــــــوجـــــــهـــــــاء عن
ســـــعـــــادتـــــهـم بـــــهــــذه
ـــــشــــــاريع  مــــــؤكـــــدين ا
ـــزيــد من حــاجـــتــهم إلى (ا
الـدعم من قبل احلـكومـة لتـنفـيذ
ــــشــــاريع اخلــــدمــــــــــــيــــة في ا
مـنـاطـقهـم التي تـعـرضت بـنـاها
التحتية إلى الدمار واالرهاب).
هــذا وحـــضــر اإلحــتـــفــال نــائب
مـــحـــافـظ صالح الـــدين  عـــمـــار
الـبلـداوي  فضال عـن قائـممـقام
بــلـــد والــضـــلــوعـــيـــة وعــدد من
ــــســـؤولـــ فـي احملـــافـــظـــة   ا
وأبـــنـــاء وشــــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر

ووجهائها  .

فــقـــد أســتــغــلت أخلــطــوط اجلــويــة
الـعراقـية حـقـوق النـقل التي مـنحت
ـسافريـن والبضـائع ب لـها لنـقل ا
بــانــكــوك وطــوكــيـو وبــالــعــكس في
أواخــر الـثــمـانــيـنــات وقـامت بــنـقل
عدل  40طن محسوبا اسبوعي و
عـــلى أســــاس احلـــجم خلــــفـــة نـــقل
الـبــضـاعه  ,فــقـد قـامـت بـنـقل ورود
األوركد وبعض الفـواكه األستوائية
وكـان يلـصلق عـليـها الصق مـكتوب
عـلـيـه نـقـلـت طـازجه عــلى اخلـطـوط
اجلـــــويه الـــــعـــــراقـــــيه وبـــــالـــــلـــــغه
وكـانت ااألجنــلـيــزيه والــيــابــانـيه  ,
تعرض في األسواق الـيابانيه وهي
ــصــمم بــكل ـــلــصق ا حتــمل هــذا ا
أتـقان وروعه كـانت هذه الـنشـاطات
في مـجال الـشـحن اجلـوي هي نواة
لـتـأسـيس أكـبـر شـركـة شـحن طـائـر
مـــؤمــلـــة لــو قـــدر لــهـــا األســتـــمــرار
ألمـــتــلـــكت أجـــواء الـــشــرق األوسط
واخلـــلـــيج بـل وأجـــزاء كــبـــيـــره من

العالم
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حيدر فاروق
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عـطيـاتهـا االنسـانية في ثنـايا كـتب التـاريخ واألدب حكـايات حـلوة تـمأل النـفس 

الثرّة .
-2-

وإبـراز هـذه احلـكايـات وتـسـلـيط األضـواء عـلـيـهـا عمـلـيـة ذاتُ مـردودات ايـجـابـية
كثيـرة  ذلك انّ االنسـان سريع الـتأثر بـالروائع يـنشد الـيهـا وتنتـعش بهـا نفسه
وقـد يـحمـله ذلك عـلى مـحـاولة االقـتـداء بـأصـحاب الـنـفـوس الكـبـيـرة الـتي سجّل

ة ومشاعرهم العظيمة. التاريخ بأحرف من نور مواقفهم الكر
-3-

ـشـاهـيـر الـذين راضـوا أنـفـسـهم عـلى الـتـمـسك سـري الـسـقـطي هـو واحـد من ا
روءة واالنسانية .. قتضيات ا

ارس االستغفار مِنْ قَوْلٍ قاله ..!! ولقد بقي اربع عاماً 
والسؤال اآلن :

ماذا قال ?
اذا االستغفار ? و

واجلواب :
انّ حريقا وقع بالليل فخرج ينظر الى (دكانه) فقيل له :

احلريق بعيد عنه 
فقال :

احلمدُ لله .
ثم انتبه وندم وقال :

هب انّ دكانك تخلص أما تهتم للمسلم .."
-4-

لقـد اعتبر الـفرح بسالمـة محله مـن احلريق ذنبـاً البُدَّ أنْ يستـغفر الـله منه حيث
سلم وقد التهمتها النيران .. لم يحسب حساب احملال العائدة الخوانه ا

صائب ? كيف يفرح وهناك مَنْ غَصَّ با
ن ا تُـعنى  ـة - التي ال تُـعنى بـنفـسـها فـقط وا وهـنا تـفـترق الـشخـصيـة الكـر

حولها أيضا ? –
قدار ما يهمـها أن تسلم هي بعيداً وبَيْنَ الشـخصية اللئيـمة التي ال يهمهـا أحد 

عن كل االضرار .
-5-

انّ معـظم السلـطوي في الـعراق اجلـديد من الطـراز الذي ال يبـحث االّ عن نفسه
ـواطن الي من ا ومصـاحلها ومـكاسـبها وامـتيـازاتهـا وال يبحث عن مـعانـاة ا
وهم يئـنون من معـاناتهـم لسوء اخلـدمات واالهمـال الفظـيع وأين هؤالء من رموز

روءة واالنسانية والنبل والبعد عن النزعة الذاتية ? ا
-6-

سـؤول ما هم االّ خـدّام للمواطـن فيـما يصرون ان ا
واطنون . على ان يكونوا (حُكّاما) يخدمهم ا

صيبة . وهنا تكمن ا
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اعزي نفسي اوال بفقد بيرق  اثاري  ظل مرفرا يعانق السماء بحب الوطن.
واعزي ذويه ومحبيه بهذه اخلسارة.. 

فقد تساقطت احدى اوراق شجرة ابداع ذي قار بعد ان ذبل بريقها منذ شهور.
عـرفـتك انسـانـا  عـصـاميـا مـثـابرا مـحـبـا لـوطنك حـمـلت اسم الـعـراق وجـبت فيه

عمورة. ارجاء ا
شاريع لم تزل ذكـريات االجتمـاعات  الرسمـية والسفرات واألحـاديث العلمـية وا

ستقبلية ندية في ذاكرتي. ا
عـمـلـنـا عن قـرب مـنذ 2016 في الـلـجـنـة الـتـنـفيـذيـة الـعـلـيـا الدراج اثـار ذي قار
ي وشـددنا رحالـنا الى بغداد مع واهوار جـنوبي العراق عـلى الئحة الـتراث العا
ركزيـة من اجل تسهـيل متطـلبات ـستوى لـنلتـقي احلكومـة ا وفد حكـومي رفيع ا
االدراج ووجدتك مـنـهمـكا في ادق الـتـفاصـيل حـتى تكـلل ذلك بـعرس وطـني يوم
ي وكـنت احـد عـازفي اعالن انـضـمـام االثـار واالهــوار عـلى الئـحـة الـتـراث الـعـا

انشودة ذلك العرس اجلنوبي.
لم تكن في حينها مسؤوال حكوميا  او وزيرا..

ا كنت عاشقا سومريا  هائما بحب زقورته... ا
اسأل الـله ان يسـكنك فـسيح جـناته وان يـحشـرك مع الصـاحل وان يـلهم اخي

وصديقي د. عبدالباري احلمداني و ذويك ومحبيك الصبر والسلوان.
واحلمد لله الذي اليحمد على مكروه سواه.

{ كلية االداب / جامعة ذي قار

"شاب يـعـاني من حالـة فصـاميـة كـان يشـعر عـندمـا يـرى الديك بـانه حبـة قمح
فيـغمى عليـة ظناً بان الديـك سيلتقـطة كما يـلتقط حبـة القمح " عنـدما بدأ رحلة
الـعالج من قبل الطبـيب النفسي اقـتنع بانه رجل (انسـان) ومن الصعب الديك
ذلك احلـيوان الصغيـر ان يلتقطة ,اقـتنع امام الطبـيب واحمليط بانه من افراد
اسـرته بانه انسـان ومن الصـعب ان الديك يبـتلعه ,لـكن اراد الطـبيب بعـد فترة
من الـزمن ان يختبره امام الديك ويقـيس الثقة من عدم الثقة له ,فـعندما عرض
الـديك علـيه مـرة اخرى مـنـفرداً اغـمى عـليه فـجأة ,عـندمـا صـحى من غـيبـوبته
ـاذا اغمـى علـيك ?هـل انت خـائف من الـديك? بـعـد ما ,سـال من قـبل الـطـبـيب 
اصـبحت رجل .قال نـعم انا رجل وهذا مـا اتفـقنا عـليه انا وانت واجلـميع لكن

الديك ال يعلم بذلك فكان خوفي ان يبتلعني الديك. 
ارجوا اقناع الديك باني اصبحت رجل.

عقـدة االضطهاد التى يعانى منهـا األشخاص ونلمس إصابتهم بها من خالل
التـصرفات التى تـكون كلها شك وافـتراض أفعال من اآلخرين سـيئة اجتاههم
رض نـفسى غيـر حـقيـقـية هى مـجرد اضـطـراب شخـصـية ولـكن قـد تتـحـول 
,هـناك نوعًا آخر من األشخـاص الذين يعانون من عـقدة االضطهاد وهم الذين
يــشــعـرون بــالــدونــيــة جتــاه اآلخـريـن وأنـهـم أقل مــنــهم وهــذا مـا تــتــصف به
ـازوخـيـة التى حتـقـر من نـفـسهـا لـلـحـد الذى يـصـلـها لـلـشـعور الـشـخـصيـة ا

ن حولها. باالضطهاد أحيانًا 
ـذهب الـشـيـعي طـيل فـترة حـكم االمـوي ومن ثم االضـطهـاد الـذي عـانى مـنه ا
الـعـباسي والـعـثـمـاني وصـوالً الى الـتـاريخ احلـديث وزمن صـدام وحـربـة ضد

ذهب الشيعي في العراق . ايران ,واضطهادة االبناء ا
ذهب الـشيـعي والـبعض مـنهم مـعارضـة حكم صـدام كـانوا عـلى االغلب مـن ا
ـذهب الـسني ,ويـنـظم اليـهم ابـنـاء القـومـية من االحـزاب االسالمـيـة من ابنـاء ا

الكردية والقضية معروفة لدى اجلميع.
ـعـارضــة جـعل تــوارث الـفــكـر االضــطـهـادي الــذي يـؤثــر سـلــبـاً عـلى تـاريـخ ا
ـا جـعل ابـناء ـذهـبيـة الـشيـعـية , الشـخـصيـة من ابـنـاء القـومـية الـكـردية او ا
عـارضة يشعـرون باالضطهاد وتـكونت لد تدريـجياً عقـدة االضطهاد والتي ا
من ابرز سـمات الـشخـصيـة االضطهـادية تـشيـر إلى الشـخص الشـكاك بدون
مبـرر الـذي يـظن أن النـاس يـتـآمرون عـلـيه. هـو يفـكـر كـثيـرا في كل مـا يـقوله
الـنـاس ويـسـارع في الـنقـد لـكـنه لـيس مـنـفتـحـا عـلى الـنـقـد هذه الـشـخـصـية

صابون بجنون العظمة. تتشابه في صفاتها مع أولئك ا
األشخـاص االضطهـاديون دائما مـا يكونـوا على أهبة االسـتعداد ويـظنوا بأن
اآلخـرين يريـدون أن يؤذوهـم أو يهـددوهم. هذه األفـكـار تكـون في الـغالب غـير
حقـيقـية كـذلك عادات الـلوم وعـدم الثـقة قـد تتـداخل هذه الـعيوب فـي قدرتهم

على تكوين عالقات وثيقة..
ـضطـهدون الـشـيعي واالكـراد واحلزب بـعد 2003 تـولت زمام الـسلـطـة بيـد ا
االسالمـي السني ,الحظ عـليـهم طيل هـذه الفـترة بـانـهم يعـانون من عـدم الثـقة
ا انـعكس عـلى عـدم ثقـتهم بـاحلكم والـفوضى في احلـكم (شاف مـا شـاف) 
والسـلطة فكانوا يـسرقون ثروات البلـد ظناً منهم انهم غـير باقون في اية حلظة

,رغم السلطة بايديهم لكنهم ظهر لديهم ميل للسرقة بافراط
وهذا وجـمع االموال حتسباً للهروب عند ترك السلطة 
دلـيل عــلى انـهم يــعـانـون من مــرض الـوهم الــنـفـسي
االضــطــهــادي عــلى الــرغم انــهم في الــســلــطـة ,لــكن
فــقـدان الـثــقـة وعــدم عالج عـقـد االضــطـهـاد جــعـلـهم

مهزومون حتى وان ملكوا زمام السلطة .
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أفادت بسقوط  12جريحًا.
وأوضـح أن مـعــظم اجلــرحى أُصـيــبـوا
"فـي اجلــزء الـــعـــلـــوي من اجلـــســد وال

توجد أي إصابات خطيرة".
وأعـلنت الـشرطـة اإلسرائيـليـة في بيان
ـسـجد بـعدمـا ألقى أنـهـا دخلت بـاحة ا
ا "مـثـيرو شـغب" حـجارة ومـفـرقعـات 
ــبــكى مــكـان فـي ذلك بـاجتــاه حــائط ا

قدس لدى اليهود. الصالة ا
وأكـــدت أن عــنـــاصــرهـــا اســتـــخــدمــوا
"وســـائـل تـــفـــريق الـــشـــغب" الحـــتـــواء
االضـطـرابـات. وأفـاد شـهـود ومـراسـلو
وكـالة فرانس برس بأن الشرطة أطلقت
قـنـابل غـاز مـسـيل لـلـدمـوع والـرصاص

طاطي. ا
وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنها أوقفت
ثالثـة أشـخاص اثـنـان منـهم لـرمـيهـما
حــجــارة والــثــالث "لــلــتــحــريض عــلى

التظاهر".
كان الذي جتمع وعـاد هدوء هش إلى ا
ـصـلـ في وقت مـبـكـر من فـيـه حـشـد ا
بـعد ظـهر آخـر جمعـة من شهـر رمضان
الـذي يتـوقع أن ينـتهي مـطلـع األسبوع

قبل. ا
وأدى الـصالة نحو  160الف مصلّ في

سجد في آخر جمعة رمضانية. ا
وأشـار صحافي من وكالة فرانس برس
ـــتـــظـــاهـــرين رفـــعـــوا األعالم إلـى أن ا
ـقـاومة الـفـلـسـطـيـنـيـة ورايـات حـركـة ا

اإلسالمية (حماس) هناك.
- تصعيد -

إال أن مـسـتـوى التـوتـر ال يـزال مرتـفـعًا
ـــســــجـــد األقــــصى أولى فـي بـــاحــــة ا
الـقبلت وثالث احلـرم الشريف في
ـة في الـقـدس الــشـرقـيـة الــبـلـدة الـقــد
ـوقع جـبل احملـتـلـة. ويـسـمي الـيـهـود ا

الهيكل.
فـي األسـبـوعـ األخـيــرين جُـرح أكـثـر
من  300فــلـســطـيـني فـي صـدامـات مع
قـــوات األمن اإلســرائــيــلـــيــة في بــاحــة
ــسـجــد األقـصـى بـالــتـزامن مع شــهـر ا

رمضان وعيد الفصح لدى اليهود.
ـــســـجـــد األقـــصـى في الـــقـــدس يـــقـع ا
الـشرقـية التي ضـمتهـا إسرائيل بـعدما
احـتلـتها في  1967مـع الضفة الـغربية
بــاإلضـــافــة إلى قــطــاع غــزة واجلــوالن

السوري.
ويُــديـــر األردن األقــصى لــكن الــدخــول

إليه يخضع للسيطرة اإلسرائيلية.
أثـارت اقتـحامات الـشرطـة اإلسرائيـلية

لــبـاحـات األقـصى خالل رمــضـان قـلـقًـا
يًـا لكنّ إسـرائيل أصـرّت علـى أنها عـا
اضـطـرت التّخـاذ تـدابيـر ضـدّ ناشـط
مـن حركتـي حماس واجلـهاد اإلسالمي
كـــانــوا يــســعـــون إلثــارة اضــطــرابــات

واسعة في جميع أنحاء القدس.
وأكّد وزير اخلارجية اإلسرائيلي يائير
لــبــيـد أن الــدولـة الــعــبـريــة "مــلـتــزمـة"
احملـافـظة عـلى الـوضع القـائم في حرم

سجد األقصى. ا
ويــتـــهم مــســؤولــون فــلـــســطــيــنــيــون
ونــاشــطــون إســرائــيل بــالــســعي إلى
تــقـسـيم األقــصى إلى قـســمـ يـهـودي
ومـسلم أو تـقسـيم أوقـات الزيـارة كما
هـي احلـال فـي مــوقع مــقـدّس آخــر في

مدينة اخلليل اجملاورة.
وقـــد أعــربــوا عن غــضــبـــهم من تــوغل
مــتـكـرر لـقـوات األمن اإلســرائـيـلـيـة في

احلرم القدسي.
ومــــــنــــــذ  22آذار/مـــــــارس قُــــــتل 26

فـلسطينـيا بينهم ثالثـة مهاجم خالل
مـواجهات أو عـمليات مـختلـفة يضاف
إليهم ثالثة مهاجم آخرين من العرب
في إسـرائـيل نـفذوا هـجومـ وقـعا في
كل مـن بئر السبع (جـنوب) واخلضيرة
(شـمال) وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية

(داعش) مسؤوليته عنهما.
وفـي اجلـــانب اإلســـرائـــيـــلي قُـــتل 14
شـخصـا في هجـمات خـالل هذه الـفترة

بحسب حصيلة لفرانس برس.
فـي الــوقـت نــفـــسـه أطــلـــقـت فــصـــائل
فـلسطـينية مـسلحـة صواريخ من قطاع
غــزة عــلى األراضي اإلســرائـيــلــيـة ورد
اجلـيـش اإلسـرائـيـلي بـسـلـسـلـة غـارات
عـــلى هـــذا اجلـــيب احملـــاصــر مـن قــبل

الدولة العبرية منذ .2007
ونـــظــمت حـــركــتـــا حــمـــاس واجلــهــاد
اإلسـالمي الــقــريــبــة من إيــران مــســاء
اخلـــمـــيس مـــســيـــرة في اســـتـــاد غــزة
ي" ودعت ـنـاسـبـة "يـوم الـقـدس العـا

ـقابل من الـغـزو الروسـي وموقـفه في ا
القضية الفلسطينية.

ـألون األجواء وقـال فـي هذا الـصـدد "
بـالضجيج جتاه قضـية أوكرانيا تَراهُم
قــد خُــتِمَ عـلـى أفـواهــهم جتــاه كلّ هـذه

." اجلرائم في فلسط
وشـكـرت حمـاس من جهـتـها في بـيان
"اجلـمـهوريـة اإلسالميـة اإليـرانيـة التي
ـــســجــد األقــصى تـــقف مع الــقــدس وا
قاوم وتنصره ـبارك وتدعم شعبنـا ا ا

بكل الوسائل".
ي أطـلقـته إيران في ويـوم الـقدس الـعا
أعــقــاب الـثــورة اإلسالمـيــة عـام 1979
وحتــتــفي بـه في آخــر يــوم جـمــعــة من
رمـضان على أنـه "يوم الدفـاع" السنوي

عن القدس.
وقــــد الــــقى قــــائـــد احلــــرس الــــثـــوري
االيـراني اجلـنرال حـسـ سالمي كلـمة
ـسيـرة في غزة له عـبـر الفـيديـو أمام ا

أكد فيها أن "دولة إسرائيل ستهزم".

lOOAð∫ الشهــيد يحيى عدوان الذي استشـهد برصاص قوات االحتالل محموال على اكتاف مشيعييه

ـــســاجــد إلـى "الــدفــاع" عـن الــقــدس وا
األقصى وباحاته.

وفـي إيــران هــتـف مــتــظـــاهــرون وهم
ــوت يـــرفـــعــون األعـالم الـــوطــنـــيـــة "ا
ــوت إلسـرائــيل" بـحـسب ألمــيـركـا" و"ا
وكــالـة األنـبـاء والــتـلـفـزيــون اإليـرانـيـة
"إيــريب". ورفـعـوا الفـتـات كــتب عـلـيـهـا
"الــقــدس لــنــا" و"يـوم الــقــدس هــو يـوم

اإلسالم".
ــرشـد األعــلى إليـران آيــة الـله وألــقى ا
عـلي خـامـنـئي خطـابـا مـتـلفـزا مـبـاشرا
بــالــلـغــة الـعــربــيـة وجــهه إلى الــشـعب

الفلسطيني.
وقـال خـامـنئي "اجلـمـهوريـة اإلسالمـية
اإليـــرانـــيـــة داعم ومـــســـانـــد جلـــبـــهـــة
ــقــاومــةِ داعم ومــســانـد لــلــمــقــاومـة ا
الــفـلــسـطــيـنــيـة... نــحن نـدين الــتـوجّه
اخلــيــاني لــلــتــطـبــيع" وفـق مـا أوردت

وكالة "إرنا" الرسمية.
وانــتـقـد الـغـرب الــداعم ألوكـرانـيـا ضـد
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{ خــــاركــــيف (أوكــــرانــــيـــا) أ ف ب) -
تـواصل القـوات الروسـية امس الـسبت
ــنــاطق الــشــرقــيــة ضــغــوطــهـــا عــلى ا
واجلـنــوبـيـة من أوكـرانـيـا وخـصـوصـا
حــول خـــاركــيف (شــمــال شــرق) حــيث
حتـاول تعزيـز سيطـرتها بـأي ثمن على
الـرغم من انـتـكـاسات مـيـدانـيـة حتدثت

عنها كييف.
وســمـع دوي انــفــجــارات عــنــيــفــة لــيل
اجلــمــعـة الــســبت في خــاركـيـف ثـاني
دفعية أكـبر مدينة في البالد تقـصفها ا
الـروسـيـة منـذ أسـابـيع. وأدت عمـلـيات
الـقصف هذه اجلمعة إلى مقتل شخص
واحــد عـلى األقل وجـرح آخـرين حـسب

نطقة خاركيف. اإلدارة العسكرية 
ير واعـترف الرئيس األوكـراني فولود
نطقة زيـلينسكي بأن الوضع في هذه ا
الـشمالية الشـرقية حيث أعادت القوات
الـروسية تركيز هـجومها "صعب". لكنه
أضــاف أن "جــيـشــنــا يـحــقق جنــاحـات

تكتيكية".
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فـي الوقت نـفـسه أكـد وزيـر اخلـارجـية
الـروسي سيرغي الفروف في مقابلة مع
وكــالـة أنــبـاء الـصــ اجلـديــدة نـشـرت
الــســـبت أن "الــعــمــلــيـــة الــعــســكــريــة
24 اخلـــــــــاصــــــــة الــــــــتـي بـــــــــدأت في 
شباط/فبراير تسير وفق اخلطة بدقة".
وأضـاف الوزيـر الروسي "ستـتحقق كل
أهـداف الــعـمـلـيـة الـعـسـكـريـة اخلـاصـة
عـــلى الـــرغم من الـــعـــرقـــلــة مـن جــانب
خـصومنا" داعيا حلف شمال األطلسي
تحدة إلى الكف عن (نـاتو) والواليات ا
مـد كـييف بـاألسـلحـة إذا كانـا "مـهتـم

فعال بحل األزمة األوكرانية".
ــســـاعـــدات الـــعــســـكـــريــة وتـــعـــززت ا
لـلحكـومة األوكرانـية بشـكل واضح منذ

بداية النزاع.

فـقد طـلب الرئـيس األميـركي جـو بايدن
مـن الـكــونــغــرس هــذا األســبــوع زيـادة
ـــيــزانـــيــة  33مـــلـــيــار دوالر لـــزيــادة ا

شحنات هذه األسلحة.
وبـــدأت آثــار ذلك تـــظــهـــر عــلى األرض
حــــيـث تــــواجه الــــقــــوات الــــروســــيــــة

صعوبات في بعض األحيان.
وهـذا مــا يـنـطـبق عـلى روسـكـا لـوزوفـا
وهي قـريـة تقع شـمال خـاركـيف سيـطر
عـليـها األوكـرانيـون بعـدما كـان الروس
دينة انطالقا منها. وأعلنت يـقصفون ا
وزارة الـدفـاع األوكرانـية إنه  حتـرير

الـقرية بعد قتال عنيف و إجالء أكثر
من  600من سكانها.

قـالت زفيتالنا بيريـبيليتسا ( 23عاما)
لـوكـالة فـرانس بـرس "أمـضيـنـا ليـلـت
مـخيـفتـ مثل اجلـحيم". وأضافت "في
الــلـيــلـة قــبل األخــيـرة كــنـا نــعـتــقـد أن
السماء حتترق والقرية كلها حتترق".

مـن جــهــته أكــد ســـفــيــاتــوسالف (40
عـامـا) الذي احـمرت عـيـناه من الـتعب
رافــضـا ذكــر اسم عــائـلــته "بــقـيــنـا في
ـدة الـطــوابق الـسـفـلـيـة من دون غـذاء 

شهرين وأكلنا ما توفر لدينا".

إلـى اجلــنـــوب والــشـــرق في مـــنــطـــقــة
دونـباس التي يـريد الكـرمل الـسيطرة
عــلـيـهـا بـالــكـامل أكـد زيـلــيـنـسـكي أن
سـتمر عـلى البنـية التـحتية "الـقصف ا
ــأهـولــة يـظــهـر ان روســيـا ــنـاطق ا وا
ـنـطـقـة غـيـر مـأهـولة تـريـد جـعل هـذه ا

بالسكان".
وقــالت هـيـئــة األركـان الـعـامــة لـلـقـوات
األوكـــرانـــيـــة الــســـبت إنـه  صــد 14
هـجـومـا شـنـتـهـا الـقـوات الـروسيـة في
مـنـطـقـتي دونـيـتـسك ولـوغانـسك خالل

اضية. الساعات ال 24ا

لـكن واشنطن تـرى أن الهجوم الروسي
مـتـأخـر. وقـال مـسـؤول كـبـير في وزارة
الــدفــاع األمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغـون) إن
الـقـوات الروسـية "بـعيـدة كل البـعد عن
حتــقــيق االرتــبــاط" بــ الــقـوات الــتي
تـــدخل مــنــطـــقــة خــاركــيـف في شــمــال
دونــبـــاس بــتــلك الــقـــادمــة من جــنــوب
الــبالد. ويـســعى اجلــيش الـروسي إلى
ـنتشرة على وضع الـقوات األوكرانية ا
ناطق االنفصالية ـواجهة حول ا خط ا
فـي دونـيـتـسك ولـوغـانـسك بـ طـرفي

كماشة.
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ــسـؤول األمــيــركي "نـعــتــقـد وأضــاف ا
انـهم يواصلون تـهيئة الـظروف لهجوم

مستمر أوسع واطول".
ولـتــأكـيـد تـصـمـيـمــهـا اعـلـنت الـقـوات
الـروسـيـة بـشـكل واضـح اجلـمـعـة أنـها
قــصــفت الــعــاصــمــة كــيـيـف في الــيـوم
الـسابق عـندمـا كان األمـ العام لأل

ـتـحدة أنـطـونيـو غـوتيـريش يـزورها. ا
وقــــالت وزارة الــــدفـــاع الــــروســـيـــة إن
"الـقوات الروسية دمرت بأسلحة بعيدة
دى وعالية الدقة ورش شركة الفضاء ا

أرتيوم" في كييف.
وأدى هــذا الـقـصف إلى ســقـوط عـشـرة
جــرحى ومــقــتل فــيــرا غــيـريــتش وهي
صــحـافــيــة أوكـرانــيـة كــانت تــعـمل في
مولة منذ حقبة إذاعـة "راديو ليبرتي" ا
احلــرب الــبــاردة من قــبل الــكــونــغـرس
األمــيـركي في أوروبـا الـشــرقـيـة. وعـثـر
عــلى جـثــة الـصـحــافـيــة وسط أنـقـاض

بنى الذي كانت تقيم فيه. ا
ووقع الــهـجـوم عـنـدمـا كـان غـوتـيـريش
فـي كييف في إطار أول زيارة ألوكرانيا
مــــنــــذ بــــدء الـــــغــــزو الــــروسي في 24

شباط/فبراير األربعاء واخلميس.
ـــانـــيـــا وفـــرنــســـا بـــشـــدة هــذا دانت أ

الـقصف الروسي. وأكدت برل أن هذه
الــــضـــربـــات أظــــهـــرت مـــرة أخـــرى أن
ـيـر "بـوتـ ونظـامه ال يـحـتـرمان فالد

القانون الدولي".
من جـهـته عـبر زيـلـيـنسـكي في خـطاب
بـالـفيـديو مـساء اجلـمعـة عن أسفه "ألن
ــتــعــمـد مــثل هــذا اإلذالل الــوحــشي وا

تحدة لم يتم الرد عليه". لأل ا
أمــا واشــنــطـن فــقــد اتــهــمت الــرئــيس
الـــــروسي اجلـــــمـــــعــــة بـ "الـــــفـــــســــاد"
و"الـوحشية" في الطريـقة التي تتصرف
بــهـا الــقـوات الــروسـيــة في أوكـرانــيـا.
ـتـحدث بـاسم الـبـنتـاغـون جون وقـال ا
كــيـربـي "من الـصــعب مــشـاهــدة بـعض
الـصـور وتـصـور أن زعيـمـا جـادا يـفعل
ـتـحدة ذلـك". وزار األمـ العـام لـأل ا
اخلـميس بوتشا ومواقع أخرى بالقرب
مـن كـيــيف قـالـت أوكـرانــيـا إن الــقـوات
الـروسيـة ارتكـبت انتـهاكـات فيـها. وقد
دعـا مـوسكـو إلى "التـعاون" مع حتـقيق
احملـكمة اجلنائيـة الدولية بشأن جرائم

حرب محتملة.
من جـهـة أخـرى كـشـف مكـتـب الـنـائـبة
الـعامـة األوكرانيـة إيرينـا فينـيديكـتوفا
أن عـشرة جنـود روس اتهمـوا بارتكاب

جرائم حرب مفترضة في بوتشا.
وهو أول إجراء من نوعه منذ أن عثرت
وكـالـة فرانس بـرس عـلى جثث عـشرين
شــخــصــا يــرتــدون مالبس مــدنــيــة في
الـثاني من نيـسان في أحد شوارع هذه
ــنــطــقــة مــا أثــار إدانــات في جــمــيع ا

أنحاء العالم.
وحـمل األوكـرانـيـون الروس مـسـؤولـية
ذلـك لـكن مــوسـكــو نــفت أي تـورط لــهـا

وحتدثت عن "فبركة" أوكرانية.
وقــالت الـنـائـبـة الــعـامـة إنه  حتـديـد
"أكــثـر من ثـمـانــيـة آالف حـالـة" جلـرائم

حرب مفترضة في أوكرانيا. a¹—«u∫  كومة من بقايا الصواريخ التي سقطت على مدينة خاركيف ومحيطها جمعها عناصر خدمة الطوار األوكرانية
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وكـرر كيم جونـغ أون هذه التـصريحات
خالل اجـتـماع مـع كبـار الضـبـاط الذين
أثــني عـلى عــمـلـهم خـالل هـذا الـعـرض
ـنـاسـبة الـعـسـكري الـذي  تـنـظـيمه 
الــذكــرى الـتــســعــ لـلــجــيش الــثـوري

الشعبي الكوري.
ــــنـــاســــبـــة عــــرضت أقـــوى وبــــهـــذه ا

صواريخ بالستية عابرة للقارات.
وعــلى الــرغم من الــعـقــوبــات الـدولــيـة
الــقـاســيـة تـواصـل كـوريـا الــشـمــالـيـة

حتــديث جـيـشــهـا. ومـنـذ بــدايـة الـعـام
أجـــرت بــيـــونغ يــونـغ أكــثــر مـن عــشــر
ـــــا فـي ذلك جتــــــارب إطالق قــــــذائف 
إطالق صـاروخ باليـستي عابـر للقارات

دى للمرة األولى منذ .2017 بعيد ا
ومـا زالت بـيـونغ يـانـغ تـتجـاهـل عرض

فاوضات. واشنطن استئناف ا
ويـرى مـحـلـلون أن تـصـريـحـات الـزعيم
الـكوري الـشمالي قـد تكون مـوجهة إلى
الــرئـــيس الــكــوري اجلــنــوبي اجلــديــد
احملـافظ يون سـوك-يول الذي سـيتولى
مـهامه في الـعاشـر من أيار/مـايو وكان
قـد وعد باتـخاذ موقف أكـثر صرامة في

مواجهة استفزازات الشمال.
ويــعـتــبــر مـحــلـلــون إن حتـذيــرات كـيم
جـونغ أون تكـشف أنه غيـر منـفتح على

احلوار مع حكومة سيول اجلديدة.
وقـــــال لــــيـف إريك إيـــــســـــلي أســـــتــــاذ
الـدراسـات الدولـية في جـامعـة إيوا في
سيول أن "تصريحات كيم تكشف أنه ال
يـريـد االنـخراط مع إدارة يـون اجلـديدة
أو اســتـئـنــاف مـحـادثــات نـزع الـسالح

تحدة". النووي مع الواليات ا
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هل تعلمنا السياسة كيف نحقد على بعضنا.اظن ان االجابة الدقيقة نعم.
نقـول دائـمـا هنـاك من يـريد خـلق فـتـنة طـائـفيـة.مـا مـعنى هـذا .? مـعنـاه ان هـناك
خـزينـا مـدفـونا من الـقش الـطـائفي سـهل جـدا اشـعاله.احلـقـد بـعبـارة ادق يـشبه

وسادة من الديباج تنتظر شرارة لتصبح النار حريقا.
ـتصـوه كما ـوت لن يخـزنوا احلـقد,و رضى عـلى فراش ا االطفـال واجملانـ وا

تمتص اخلاليا الفيتامينات.
عـندنـا تـقوم الـسيـاسة بـتعـلـيمـنا كـيف نحـقد,وكيف نـصبـح معلـم جـيديـن لهذه

اخلصلة القبيحة.
اليكم اخللطة السحرية:

كـون والطائفة والقـومية بحماس تمـثيلي.ثالثة اصناف يتحـدث السياسي باسم ا
.يبـقى هـناك من ـوت واجملانـ ـرضى على فـراش ا لن يـهـتمـوا لـكالمه.االطفـال ا
يـصـدق ويـتـطـوع حلـمل شـعـلـة احلـقد عـلى االخـر.هـذه وظـيـفـة جـديـدة يـقـوم بـها

االنسان ليخدم السياسي الفاسد.
اذن هل نحن في مأمن?

ال اظن ذلك فاحلـياة من حولنا تفتقر الى ابسط اسباب الراحة واالمان.وغالبا ما
ست هذا الشيء لدى ـواطن بانه يعاني من شـعور بالقـلق ال ينتهي.وقـد  يحس ا

من التقي بهم في مواقف عابرة.
تصنع الـسياسة مـا تشتـهي.وفي حالتنـا الراهنـة ال يكون السـياسي مسؤوال عن
ه اي شيء.هــــو مــــشـــغــــول بـــامــــتـــيــــازاته وحــــمــــايـــتـه وعـــا
ــتــليء الــوردي.وحـــ يــجــلس في وزارته يــشـــعــر بــانه 
باالمـان.انه امـان السـيـاسي الـذي فصل نـفـسه عن عالم
ـوت الـبــســطـاء هــنــاك في الــعـشــوائــيـات,واالرصــفــة وا

اجملاني في اروقة مستشفيات بال خدمة حقيقية.

بغداد

 w½«—b³ « q{U

في غفـلة من الزمن لـم يعد أحـد يفـكر بوبـاء حل وفتك بـالبـشرية وعـاث بعـقولهم
خوفـا وهلـعا وقتل أرواحـهم قبل ان يـنفـذ الى مواطن ضـعفـهم وأماكن عـللهم
أنه فـيـروس كـورونـا الـذي بـدأ يخـتـفي رويـدا رويـدا من ذاكـرة الـنـاس جـمـيـعا

وتختفي معه عالمته البارزة " الكمامة".
لــيس احلـديث هـنـا عن الــوبـاء الـذي أسـتـهـلــكت بـسـبـبه أقالمــنـا ونـفـد حـبـرهـا
وأصبحـنا أطباء متبرع بتقد االسـتشارات الصحية وتقد وصفات العالج
هم غـاب اخلوف بنسيان الوباء لكن حصل ا حتـول أغلبنا ألطباء أعشاب ا ر
ـتمـثل باحلـرب األوكـرانيـة وحتول اخلـوف من صـحي الى اقتـصادي البـديل ا
ديونيات وارتفاع أسعار السلع وزاد عدد فقراء العالم فدخل الـعالم في نفق ا
والـدول أخـذت تتـصـدى وتـتحـدى وتـتدبـر الـبدائـل التي من شـأنـهـا التـقـليل من
دفع من ا صعدت دول وهبطت دول وانـتقلت احلرب ولغة ا حجم الـضرر ور
الشـرق الى الغرب أنهـا احلرب التي جعـلت الغرب والشـرق على حد سواء في

قلق وصراع الدول اجتهت بوصلته نحو رسم خرائط جديدة.
صعـدت أسعار النفط اخلام والغاز صار شحيحا والطلب عليه أصبح متزايدا
الـدول انتهبت الى نـوع من التـحديات خالل األعوام  2020وحتى  ?2022في
زمن اجلـائـحة الـصـحـية انـتـبهـت الى خواء مـؤسـساتـهـا الـصحـيـة وفي احلرب
األوكـرانـيـة انـتـبـهـت أغـلب دول الـعـالم الى انـهـا رهــيـنـة روسـيـا وأوكـرانـيـا في
نـغنـيز والـقمح وزيت استـيرادات الـطاقـة والغـذاء من النـفط والغـاز واحلديـد وا
الطـعام. حكـومات أستـبدلت واستراتـيجيـات وضعت لغـلب دول العالم من اجل
الـصـمـود وعالقـات دولـيـة تـغـيــرت من أجل مـصـالح مـعـنـيـة بـهـا دول وشـعـوب
وجـمـاعـات مـخــاوف وحتـديـات من انـهـيــار دول ومـحـو خـرائط جــيـوسـيـاسـيـة
ية ثالثة ورغم هذا وذاك كله واحمللـل االستراتيجي يتوقعـون حدوث حرب عا
من اخملـاوف والـتـحـديـات لـكن أحـزابـا عـراقـيـة مـا تـزال لم تـنـفك من عـقـلـيـتـهـا
تصـلبة من مسألة في غاية الـبساطة واألهمية وهي انتـخاب رئيس للجمهورية ا
ليـختـار رئيس لـلحـكومـة. ال أدري إن كانت اإلشـكالـية في غـياب الـوعي بالـهوية
الوطـنيـة أم في اإلخالص لـلجـيب واحلزب عـلى حـساب الـوطن? حتـما اخلالف
ليس من أجل الـوطن الذي يعج عليـنا يوميا بكـتل وكثبان رملـية جراء سياسات
جـعـلت الـبالد تـنـفـتح عـلى الـتـصـحـر واجلـفـاف وانـعـدام الـزراعـة? ولـكل حـزبي
وسياسي ومسؤول تشريعي وتنفيذي " فالذي ال يخلص للوطن ال يهمه مستقبل

شعب يعيش على أرض ذلك الوطن".
سبـعة شهـور واألحزاب متـنافرة ضد بـعضهـا بعض وحتى لـو كانت اخلالفات
بعقـلية ثـأرية قبلـية حتـما ستـل القلـوب وجتنح للـحل بعد مضي
يا وقت من الزمن فـعندمـا تنظر لـلمستـقبل الغـامض عا
يـقـابـله سـبـعـة شـهور من تـبـاكي وعـيـاط الـقـوى احلـزبـية
العـراقية عـلى الوطن دون حلـول وطنية سـتتذكـر الفنان
عادي امـام في مـسرحـيـة "شاهـد مـاشفـش حاجـة" وهو

يقول "انا بعيط".
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ما يزال الـوقت متسعـاً جداً أمامنـا لتتعاون وزارة الـثقافة والـسياحة واألثار مع
النقـابات واجلمعيات الثـقافية والفنية واألدبـية من أجل إصدار بطاقات الصرف
نـحة الـسنـوية لـكي ال تتـكرر مـأساة ذل ـشمـول بـا األلـي (كي كارت) جلـميع ا
اضيـة والزخم الكبير واخملزي للجميع!! وإن دل ذلك نحة ا ستحقي ا هانـة  وا

ا يدل على الال مباالة وتقاعس وجهل القائم عليها. على شيء إ
ثمانـية أشهر قادمة إن شاء الله على نهاية السنـة أعتقد انها كافية جداً لتنظيم
ـنحـة وإدخـال أسمـاء الـذين لم يـستـلمـوهـا بسـبب أخـطاء أو شـمـول بـا قـوائم ا
هـفـوات أخـرى حتى ال يـعـاد الـغ عـلى األخـرين.. والـتـعاقـد مع أحـد مـصارف
العراقـية الرصينة (الرافدين أو الرشيد) لـغرض إصدار الكارتات احملدثة مثلما
ـنح األولـى حـيث كـنــا نـسـتــلـمـهــا بـكل سالسـة كـان مــعـمـول بــهـا سـابـقــاً في ا

وإحترام.
دعوة مـخلصة وجـادة جلميع اجلهـات اخملتصة لـلتعاون
مع وزارة الـثـقافـة بـتنـظـيم الـقوائم الـنـهـاية لـلـمشـمـول

ـبدعـ اإلسـراع لـتـحديث ودعوة جلـمـيع األعـضـاء من ا
معـلوماتهم النـقابية لكـي ال تكون هنالك حـجة تلقى على

اجلميع.. ومن الله التوفيق.

  حتـدث  انـســدادات  الـعـمــلـيـة الــسـيـاســيـة   في الـعــراق   بـسـبب الــعـديـد من
ـشاريع االقـلـميـة والـدوليـة ومـصالح  ومـنـافع  الـكثـيـر من القـادة والـسيـاسـي ا
واحزابهم  الـتي بدت بصـماتهـا واضحة عـلى  تعطـيل العمـلية الـسياسـية  وعلى
ـراد تــقـطـيع اوصـالـهـا  واسـقـاط مـؤسـسـاتـهـا وكـامل مـكـامن سـيـادة الـدولـة   ا
ـوقـراطي  الـذي حـلم به الــعـراقـيـون بـعـد سـقـوط الـنـظـام قـوتـهـا  ونـظـامــهـا الـد
الــدكـتـاتــوري  نـعم حـلــمـوا  بـدولــة دمـيـقـراطــيـة   تـقــوم  عـلى الـتــنـوع  واحلـريـة
ــســاواة  لــكن مــا حــدث هــو الــعــكس   دمــار االقــتــصـاد الــوطــني والــعــدالــة وا
ـؤسسـات الـتربـويـة والتـعلـمـية واخلـراب االجـتمـاعي  واالمـني وضيـاع ثروات وا
العـراق  و  بعد مضي نـصف عام او اكثـر على االنتخـابات ونحن  بـدولة عرجاء
باال رئيس وال حـكومة  بسبب انعدام الـثقه  ب شركاء العملـية السياسية  وعدم
الـتــعـامل  كــفـريق عـمـل وطـني واحـد  ضــمن اطـر الـصــدق والـنـوايــا احلـسـنه و
االخالق والشفافية الوطنية  وبالتاكيد  اصبح الطريق  امام بناء الدولة واجملتمع
 شاق وصعـب وما يزال  وسيبقى اذا استمرت الصراعات على السلطة و منافع
ومكاسب الـدولة التي يـنعم بهـا  بعض متـعاطي السيـاسة  الن عمـلية بـناء الدولة
ـان بـالـوطن والـشـعب واحـترام ـقـراطـيـة احلـديـثه  بـحـاجـة  الى اال ـدنيـة الـد ا
ـان  والثقه  بالنفس  وبـقدرات شعبنا الدمقـراطية وحمايتـها  في مقدمة ذلك اال
ــصـالح الـعـام ـصـالـح اخلـاصـة عـلى ا الـعــراقي الـطـيب  وتــفـانـيه  في تــقـد  ا
ـصـالح الـعامـة  ال بـالـعكس ـصـالح اخلـاصة تـؤمن من خالل ا ـانـا منه بـان ا ا
واننا مـدعون  كشـعب عراقي قاده وسيـاسي واحزاب  ومـنظمات مـجتمع مدني
ـاسـاوية الـغـيـر مسـبـوقه  الى ان نـعي حقـيـقة وفي هـذه الظـروف االسـتثـنـائـية  ا
ازماتنـا  وادوارنا الوطنيـة  وكيفية الـتصرف في  انقـاذ وطننا وشعـبنا  واحلفاظ
عـلى  ثـروتـنـا الـوطـنـيـة  و حـجم تـضــحـيـاتـنـا  الـكـبـيـرة  والـيـوم يـتـحـمل  الـقـادة
والسـياسيـ واحزابهم  الـعمل بوطـنية  وبـاخالص الخراج العـراق   وشعبه من
مسـتنـقع الـصراعـات واخلالفـات واالصطـفـافات  واخلـنادق
التي  وضعت العراقي في حال ال يحسدون عليه بعد ان
اصـبح الـعـراق فـريـسه لـدول الـعـالـم ومـنـهـا دول اجلوار
ـواجــهـة االقــلــيـمي  اذا الــعــراقـيــ بــحـاجـه الى وقـفـه  
اخملــاطــر احملــدقــة بــهم  مـن اجل الــوصــول الى شــاطئ

االمان

{ ســـــيــــول (أ ف ب) - أكــــد الـــــزعــــيم
الــكـوري الــشـمــالي كــيم جـونغ أون من
ـكن أن تستخدم جـديد أن بيونغ يانغ 
"بـــشــكل اســتـــبــاقي" أســلـــحــة نــوويــة
واجهة قوات معادية كما ذكرت وكالة
األنـبــاء الـكـوريـة الـشـمــالـيـة الـرسـمـيـة
امـس الــســـبـت. وقــال كـــيم جـــونغ أون
طلق" للقوات "لـلمحافظة على التفوق ا
ـسـلـحة الـكـوريـة الـشمـالـيـة يجب أن ا
تــكــون كــوريــا الـشــمــالــيــة قـادرة عــلى
"احـــــتــــواء وتـــــطــــويـق كل احملــــاوالت
اخلـطيـرة والتـهديدات بـشكل اسـتباقي

(...) في حال الضرورة".
وأكــد أنه عـلى بــيـونغ يــانغ أن تـواصل
تـطوير ترسانتها لـتمتلك "قوة عسكرية
كن ألي قـوة في الـعالم أن سـاحـقـة ال 
تــســتــفـزهــا" مــشــددا عـلـى أن ذلك هـو
"طوق النجاة الذي يضمن أمن بلدنا".

وخـالل عـرض عــســكــري كــبـيــر في 25
نـيـسـان/ابـريل قـال كـيم جـونغ أون إنه
قــد يــلـجــأ إلى األســلــحـة الــنــوويـة إذا
ـصـالح األسـاسيـة" لـكـوريا تـعـرضت "ا

الشمالية ألي تهديد.
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األمـاكن الـعـامـة ولركـوب وسـائل الـنقل
الــعــام" بــحــسب مــذكــرة نــشــرت عــلى
ــديــنــة عــلى مــوقع صــفــحــة ســلــطــة ا
ويــتــشـات. وبــالــنـســبــة ألنـشــطــة مـثل
الــفـعــالـيــات الـريــاضـيــة ومـجــمـوعـات
شـاركـ إبراز الـسـفر سـيـتعـ عـلى ا
اخـتبار كوفيـد سلبي أجري في غضون
 48سـاعـة إلى جـانـب شـهادة "تـطـعـيم

كامل" بحسب القواعد اجلديدة.
وســـجـــلت الـــصـــ أكـــثـــر من 10700
إصــابـة مــحـلـيــة بـكــوفـيـد الــسـبت من
بـيـنـها حـاالت غـيـر مـترافـقـة بـأعراض
ـــركــز غـــالــبـــيـــتـــهــا في شـــنـــغــهـــاي ا
ـديـنـة الـكـبرى االقـتـصـادي. وتـفـرض ا
الـواقعـة شرقـا تدابـير إغالق مـنذ شـهر
بــــعـــد أن أصــــبـــحـت بـــؤرة لــــتــــفـــشي
الــفـيـروس. وسـجـلت الــسـبت أكـثـر من
 10100حـــالـــة إصــابـــة أي نـــصف مــا

سجلته في وقت سابق هذا الشهر.
فـي بك سـجلت  54حـالة إصـابة وفق

اللجنة الوطنية للصحة.
وسـتكـون فحـوص كوفيـد في العـاصمة
مـجـانـيـة اعتـبـارا من الـثالثـاء بـحسب

وسائل إعالم رسمية.
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{  بـــكــ (أ ف ب) - ســـتــشـــدد بــكــ

إجـراءات احلـد من انـتـشـار كـوفـيد-19
بـــتـــكـــثـــيف اخـــتـــبـــارات الـــكـــشف عن
الــفـيـروس حـســبـمـا أعــلن مـسـؤولـون
امس الـسبت مع بدء عـطلة عيـد العمال
والـــتي خـــيّم عـــلــيـــهـــا ارتــفـــاع أعــداد

اإلصابات في العاصمة.
وتـعد العطلة التي تـستمر خمسة أيام
من أكــثــر الـفــتــرات الـتـي يـكــثــر فـيــهـا
ـرجح أن يلـزم الناس الـسفـر. لكن من ا
مـنـازلهم بـسـبب أسوأ عـودة لـلفـيروس
مــنـذ بـدايــات انـتـشـاره. وفـي مـواجـهـة
مـتـحـورة الفـيـروس أومـيكـرون تـمسك
ـسؤولـون الـصيـنيـون باسـتراتـيجـية ا
صـفـر-كـوفـيـد وتـصـدوا لـبـؤر إصـابات
مـن خالل االخـــتــــبـــارات اجلـــمــــاعـــيـــة
وتـدابيـر اإلغالق. ورغم ارتفـاع التكـلفة
االقـتصادية واالستيـاء الشعبي أعلنت
بـــكــ أنــهــا ســتـــوسع نــطــاق اإلغالق

ليشمل أماكن عامة بعد العطلة.
واعـتـبـارا من اخلـامس مـن أيـار/مـايو
ـواطنـ إبـراز نتـيـجة سـيـتعـ عـلى ا
فــحص كــوفـيــد ســلـبــيــة أجـريت خالل
ـاضي لدخـول "جمـيع أنواع األسـبوع ا

{ الـــــقــــدس (أ ف ب) -  قُــــتل حــــارس
مـستوطنة بـالضفة الغـربية احملتلة في
هـجـوم لـيل اجلـمـعة بـعـد سـاعـات على
صـــدامــات جـــديــدة بـــ مـــتــظـــاهــرين
فـلسـطينـي والـشرطة اإلسـرائيـلية في
ــســجــد األقــصى الــذي يــشــهــد حــرم ا

توترات منذ أسابيع.
وأعــلن اجلــيش اإلســرائـيــلي وأجــهـزة
اإلسـعـاف اإلسـرائـيلـيـة أن حـارسًـا كان
مـتـمركـزًا عنـد مـدخل مسـتـوطنـة أرييل
بـالـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة قُـتل مـسـاء
اجلـــمــعـــة بــرصـــاص مــهـــاجــمَــ الذا
بــالـفــرار في سـيـارة. وقــال اجلـيش في
بـــيـــان "وصـل إرهـــابـــيـــون إلى مـــدخل
مـدينة" أرييل في شمال الـضفة الغربية

وأطلقوا الرصاص على احلارس.
وأضـــاف "قــوات األمـن اإلســرائـــيــلـــيــة
تـالحق اإلرهـابــيـ وقــد أُغـلِــقت طـرق

نطقة". عدة في ا
ولـفـتت أجـهـزة اإلسـعـاف اإلسـرائـيـلـية
من جـهتـها إلى أن احلـارس العـشريني
تـــوفي مــتــأثـــرًا بــجــروحه من دون أن

تعطي مزيدا من التفاصيل.
ورحـبت حـركـة حـماس بـالـهـجـوم الذي
وصــفــته بـأنه "عــمــلـيــة بــطـولــيـة" أراد
مـنفـذوها "أن يـختمـوا الشـهر الـفضيل"
بـهـا. وقال الـنـاطق باسـم احلركـة حازم
قـاسم في بيان إن هذه العمـلية "تطبيق
عـمـلي إلعالن الشـعب الـفلـسـطيـني بأن
ـبارك ـسـجد األقـصى ا الـعـدوان على ا

خط أحمر".
كـما قُتل فلسطيـني ليل اجلمعة السبت
خـالل مـــــــواجــــــهـــــــات مـع الـــــــقــــــوات
اإلسـرائيـلية في شـمال الضـفة الغـربية
احملـتـلة وفق مـا أعلـنت وزارة الصـحة
الـفـلسـطـينـيـة. وقالت الـوزارة في بـيان
إن الـشاب العـشريني أصـيب برصاصة
في الـــصــدر خـالل عــمـــلــيـــة لــلـــجــيش

اإلسرائيلي في بلدة عزون.
وكـانت صدامات جديدة ب متظاهرين
فـلسطيني والـشرطة اإلسرائيلية أدت
إلـى ســقـوط  42جــريــحًــا اجلــمـعــة في
ــســجــد األقــصى الــذي يــشــهــد حــرم ا
تــوتــرات مــنــذ أســابــيع وفـق مــا أفـاد

الهالل األحمر الفلسطيني.
وقـال الـهـالل األحـمر " 42إصـابـة خالل
مــــواجــــهــــات مع قــــوات االحــــتالل في
ــســجـد األقــصى" مــشــيـرًا إلى أن 22 ا
مــنـهـم نـقــلـوا إلـى مـســتـشــفى مــحـلي.
وكـانت حصـيلـة سابقـة للـمصـدر نفسه

ستعرضة %WO∫ الرئيس الكوري يحيي القوات ا



 ÍbF « bL

و ما

مـحـمد ”شـبه منـسق لـلقـاءات اليـومية
في مـعـرفة غـياب أحـد ما عن احلـضور
ـقـهى ألبالغ اآلخـرين أو اخلــروج من ا
. حاول البعثي عدة مرات أفساد هذه
االجــواء من خالل تــطـفــلــهم عـلى رواد
ـــقـــهى ودس أنـــفـــهـم بـــالـــصـــغـــيــرة ا
والــكــبــيــرة لـكــنــهم فــشــلــوا أمـام تــلك
الـــروابط من الـــصــداقــات والـــعالقــات

والرفقة  . 
مـقهى ”دردي  ”سـمـيت بأسـمه السـيد
دردي وأخــيه ”صــادق نـفس  ”الــلـذان
هـــجــرا الـى إيــران مع عـــوائــلـــهم عــام
1980م رغـــــمــــاً عـــــنــــهـم في قــــرارات
مــجـحـفـة وشــوفـيـنـيــة وغـيـر مـدروسه
والعــقالنـيـة  كـان ثــمـنـهـا غــالـيـاً عـلى
طــبــيـعــة الــنـظــام الــعـراقي ومــصــيـره
ته والـذي أعـترف الـنظـام الحقـاً بجـر
وأعـتبرهـاسهواً وخـطوة غيـر مدروسة
وردود فـــعل ســلــبــيـــة وســاعــة غــضب
يـنتزعون بها االف العوائل من بيوتهم
عـنـوة ويرمـوهم عـلى احلـدوداإليرانـية
بـعـد أن أنتـزعـوا منـهم فـلذات أكـبادهم
وبـال مـــآوى وال مــــؤون. دردي وأخـــوه
نفس كانا ضمن هؤالء الذين سيق بهم
عـبـر احلـدود وهـمـا بـأعـمـار مـسـنة وال
ا كان يجري خلف كواليس دخل لهم 
السياسة  بعد تسفيرهم وفي الفترات
االولـى كان احلـزن طـاغيـاً عـلى روادها
حــزنـاً عـلــيـهم وتـضــامـنـاً مــعـهم حـتى
ـــقـــهـى كـــانت خــــالـــيـــة من تـــخــــوت ا
قهى ضـجيجـها اليـومي  أغلب رواد ا
كـانوا من الشـخصيـات االجتمـاعية في
الــقـريــة  وكـان فـي أحـد زوايــاه بـرجـاً
لـلـطيـور ومـلتـقى لـلمـطـيرجـيـة بزعـامة
بـالل وطـالـب أبــو شـنـب ودعـجــول في
تـبـادل يومي الخـبار حـركـة الطـيور في
الــقـريـة وفي الـبـيـع والـشـراء . وبـقـيت
ــقــهى لـســنــوات طـويــلــة حتـمل أسم ا
دردي وعـادت الـنـاس تـرتادهـا  لـكـنهم
كـانـوا يضـمرون في عـيونـهم االستـياء
والـــــرفض عـن مــــا جــــرى الصـــــحــــابه
احلــقــيـقــيــ  في إيــران عـام 1989م
ألــتـقــيت بــبـعض أوالدهـم ونـقــلت لـهم
مـــشـــاعـــر وأحـــاســـيس أهـــالـي قـــريــة

الهويدر جراء تعسف تسفيرهم . 
مــقــهى أبـو ســتــار تـقـع مـقــابل مــقـهى

U öD «5

www.azzaman.com

حـيث اليـفصـل بيـنهـمـا اال مطـعم كـباب
أمـوري الشهـير على مـستوى احملـافظة
وبـرتاده الـناس صيـفاً وشـتاً من خارج
الـقريـة حلسن سمـعته ومـذاقه الطيب .
وقع سـتراتـيجي مـقـهى كامل تـتمـيـز 
مـهـم مـقـابل ركـنـاً مـهــمـاً جـامع الـقـريـة
وتـتميـز أيضاً بـركن مـهم لـلجلوس
ـــواسم وتـــعج بـــروادهـــا عـــلى طـــول ا
وروادهـا من شـرائح اجملتـمع اخملـتلـفة
وجتـــمع شــيــبــة وشـــبــاب من كل أزقــة

وفروع القرية . 
مـقهى هـاشم عـبيد ”أبـو فـيصل  ”تـعد
من أقـدم مـقـاهـي الـقريـة . تـتـصـدر ركن
مـهم من سوق القـرية قريبـة على بيوت
مــنـطــقـة ”الــشــيخ دكل  ”يــرتــادهـا كل
فــئـات مــجـتــمع الــقـريــة لـيالً ونــهـاراً 
وقـعـها بـجوار ـيزة مـكـانيـة  تـمـيزت 
عـلوة الـهويدر لـلخـضار والفـواكة التي
يـــــأتي بـــــهــــا الـــــفالحـــــون من مــــزارع
وشـواطيء الـقريـة  إضـافة الى فالحي
قـرية ”الـسبتية  ”يـحملون مـحصولهم
الـيـومي من خضـار وفـواكة عـبر عـبارة
ة في ضفاف نهر ديالى تسمى  ”الثر
بــعـد رحـيل عـمـيـدهــا هـاشم عـبـيـد الى
ــقـهى أبـنه رحــاب الـله تـســلم شـؤون ا

فيصل وأخوانه.
مـــقــهـى عــلـي قــاو .. تـــقع في الـــســوق
سقف  مقهى صغير وروادها الـقد ا
مـــحــدودون وخــاصــون  وبـــعــد رحــيل
غفور له علي قاو أستلم أدارتها ولده ا
ـرور ــكـنى ب ”عـزو  ”و  ”عــزيـز  ”ا
الـسـنـيـ وااليـام تـعـاقب عـلـى ادارتـها
شـخـصـيـات أخرى من قـريـة الـهـويدر 

ها. حتى حلظة تهد
ظــلت ومــازالت مــقـاهي الــهــويـدر وجه
الـقريـة للزائـرين وأهلهـا على الرغم من
الـظروف الصعبة الـتي مرت بها القرية
ومـــا رافــقــهـــا من حتــوالت وتـــغــيــرات
شـمــلت بـنـيـتـهـا الــسـكـانـيـة من تـوسع
ـــقــاهي ـــرور عــلـى تــلك ا وعـــمــران . ا
ـهـا وسـمـاتـهـا وطـبـيـعـة روادهـا ومـعـا
ومـــيــولـــهم الــســـيــاســـيــة وعالقـــاتــهم
االجــتـمــاعـيــة هـذامــا حتـتـويـه أحـشـاء
ذاكـــرتي الربــعــة عــقـــود قــد مــضت في
درابــ ودهـالـيــز الـســيـاسـة ومــعـانـاة

الغربة وإحباطات التجربة . 

الـتي مـا تـزال مـوجـودة حـتى اآلن في
محافظة ديالى .

فـي مـنــطـقـة ”احلــمـام  ”مــدخل قـريـة
الـهـويـدر يحـيط بـتـلك الـساحـة أربـعة
مــقـــاهي عــاجــة بــروادهــا عــلى طــول
االيــام واالوقــات في مــدخل الــســاحـة
مــقــهى ”صــاحب  ”حــيـث تــخــوتــهـا
صـنوعـة من جـريد نـخيل اخلـشـبيـة ا
قــريــة الــهــويــدر تــمــتــد عــلى جــهــتي
شى الـشارع يتوسطـها شارع مبلط 
لـلـنـاس وطريق الـسـيارات وفي وسط
تـلك الـسـاحة أسـتـهـدف أهالي الـقـرية
ـفـخـخـات بـعـد االحـتالل االمـريـكي بـا
لـلـعراق لـكـثرة جتـمع الـناس وسـطـها
ــلـتــقى . مـقــهى صـاحب لـالشـغـال وا
كــان روادهــا مــتــنـوعــ خــلــيط غــيـر
مـتـجـانس من عـامـة الـنـاس تـعج بـهم
أيـام الـصيف أكـثر من الـشـتاء لـضيق
ــقـــهى الـــداخــلي . مـــســاحـــة بــنـــاء ا
ـــقـــهى هـــو صــاحـب أبــو وصـــاحب ا
فـــاضل هـــويــدراوي الـــنــسب واألصل
يــعـتـمـر اجلـراويــة والـلـبـاس الـقـروي
ويــسـاعــده ولـداه في خــدمـة الــزبـائن

فاضل وجاسم . 
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مــقـهى احلــجي إبـراهــيم اجلـوالغ في
متد الى مداخل القرية ركن الـساحة ا
مـن جـــهــــة بــــاب احلــــمــــام اخلـــلــــفي
ـقهى اخملـصص لـلـنسـاء . رواد تـلك ا
ـا شكل ـثـقـفـ  من الـشـيـوعـيـ وا
حتـــول في عــقـــلــيــة احلـــاج إبــراهــيم
اجلـوالغ وهـو ذات اجلـذور الـعـائـلـيـة
تـمتد مع البعثي والقومي . إضافة
الى الـتـواجـد الـيـومـي لـلـحـاج جوالغ
كــان عـدنــان حـمــدان أبـو مــحـمــد هـو
ــشـــرق في الـــتــعـــامل مع وجـــهــهـــا ا
ـعــهـودة وهـو روادهــا بـابــتـسـامــته ا
يــقـدم الـشــاي الـلـذيــذ واخملـدر حـسب
تعارف علـيها  وهو محور االصـول ا
قهى . احلـديث والنكته والهدوء في ا
كــنـا عــلى تــخـوت تــلك الــقـريــة نـوزع
جــريـدة طـريق الـشــعب ونـتـنـاول أهم
ـسـتـجـدات عـلى الـسـاحـة الـعـراقـيـة ا
وفي تـبـادل االخـبـار وحتديـد مـواعـيد
االجــتــمــاعــات احلــزبــيــة والــلــقـاءات
االجـــتــمــاعــيـــة  وكــان عــدنــان ”ابــو
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أخـــرى وســـحــنـــات وجـــوه ســـاكــنـــيه
وطــيــبــتــهم ومــيــزاتــهم وأســمــائــهم 
أواصـل حلـمي الـى كل دربـونه وعـكد 
بـدءاً من القلعة الى الـدوزة الى منطقة
احلـــمــام أمـــيل يــســـاراً الى دكــان أبي
اجملــــاور الـى بــــاب احلــــمــــام االهــــلي
اجلـــانـــبي مـــدخل ســيـــدات وشـــابــات
ـبـجالت بـاخلـجل واجلـمال الـهـويـدر ا
الــهـويــدراوي  يـطـوف بي تــلك احلـلم
الى بـيتنا العتـيق الفاصل ب عكدي
احلـميـدية واجلبـان  أهيم بحـن ب
بـيوت احلمـيدية ويـلفعـني نسيم هواء
بـسـتان أم الـهري الى فـروع أم البـنات
ــمـــديـــة وذكــرى عـــابـــراً الى درابـــ ا
صـديـقي الـشـهـيـد ثـامـر الـبـغـدادي في
ــطـالع  وصــوالً الى فــروع جـــريــنــة ا
ـسـكـونـة بـذكـريات اجلـرد والـفـضـوة ا
نطقة اجلامع ومقهى الصبا ومروراً 
كــامل الــســعـدي ( أبــو عــيـسى )  الى
الـشيخ دكل وإطاللة شريعة نهر ديالى
والـعـبـور بالـكـفه الى قـريـة السـبـتـية .
ـلـتــقى الـيـومي في مــنـطـقــة احلـمــام ا
لــلـنــاس في ســاحـة مــدورة ولـهــا عـدة
مـخارج ومداخل من والى الـقرية حيث
مــوقف الـسـيــارات الـتي تـنــقل الـنـاس
الى بـــعـــقـــوبـــة فـــضالً عن  الـــطـــلـــبــة
ـــوظــفــ وعـــامــة الــنـــاس ســمــيت وا
بــاحلـمـام لــوجـود وسط تـلـك الـسـاحـة
احلـمـام االهـلي الهـالي الـقـريـة  الذين
يـــرتــادوه صــبـــاحــاً ومــســـاءاً نــســاءاً
ورجـاالً . ويعـود تاريـخه الى منـتصف
الـقرن الثامن عشر في العهد العثماني
ـطلـعـون على كـمـا يؤكـد الـبـاحثـون وا
تـاريخ القرية ويعد من اقدم احلمامات

دردي فـي مـنــطــقــة احلــمــام ال يــفــصل
بــيـنــهـمـا اال شــارع الـقــريـة الــرئـيـسي
وأغـلب روادها من البعثي ومؤيديهم
. أبــو سـتـار شــخـصــيـة شـعــبـيـة دمث
االخـالق ويتفـرد بعالقة طـيبة مع رواد
قهى ـقهى على مختـلف مشاربهم . ا ا
داخل بستان ومحاطة باالشجار وذات
فــنـاء واسع ودومـاً في فــصل الـصـيف
قهى يؤدي مـزدحمة بروادها وشارع ا
الـى مــنـــطـــقـــة الـــســوق حـــيث جـــامع
الـــهـــويـــدر الـــذي فــيـه جتــري مـــراسم
عـــــاشــــوراء كـل ســــنـــــة . في مـــــطــــلع
الـثـمـانـيـنـات عـائـلـة الـشـيـبـاني مـالـكة
ـقـهى قرروا الـبـسـتان الـتي تـتضـمن ا
قهى جتـريف البـستـان ومن ضمـنهـا ا
ـا أجبرت الظروف العم ابا ستار أن
يــنــتــقل الى بــدايــة الــسـوق فـي طـرف
ه ورصـيف بستـان السيد  ”غـني الدو
ورصـف التخـوت على جـانبي الـطريق
قهى القد . وأنتقل معه أغلب رواد ا
فـمـقـهى أبـو سـتـار اجلـديـد مـدخل الى

سوق القرية .
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مـقـهى الـسـيـد سـتـار الـكـهـوجي كـانت
مـقـابـلـة تـقـريـبـاً الى مـقـهى أبـي سـتار
اجلــديــد . مـقــهى قــد بـبــنــاء وطـراز
أنـيق وتـخوت مـريـحة لـلـجلـوس  لكن
شارب روادهـا قلـيلـون ومن مخـتلـف ا
ـسـتـويات  الـهـدوء والـسكـون هـما وا
قهى . الـطاغيان على أجواء جالسي ا
ــة في قـريـة ــقـاهي الــقـد وتــعـد من ا

الهويدر . 
مــقـهى صـادق .. التـبــعـد اال أمـتـار عن
مـقهى سـتار الـكهـوجي تقع بـداية ركن
ـسـقف الـتـاريـخـي والـقد  الـسـوق ا
ـقـهى االخوة االربـعة أوالد يـديـر تلك ا
مال إبراهيم أكبرهم صادق  حمودي 
مــحــمــود  طــالب . بــعــد خــروجي من
الـعـراق 1983م مـن ضمـن مـا تـلقـيـته
من أخــبـار أنــهـا أنــتـفـت حـاجــتـهـا أن
تـكون مـقهى وحتولت الـى علوة لـلبيع
والـــشـــراء وجــزء أخـــر ضم الـى مــحل

أسطه محمد النجار . 
مـــقـــهى كـــامـل .. كـــامل عـــبـــد االمـــيــر
ـرحوم عـيـسى التبـعد الـسـعدي والـد ا
عـن مقـهى أبنـاء مال إبـراهيم اال أمـتار
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عــــــــــــــــلـى
تـنـقالتـهم وتأمـ مـتطـلـبـاتهم األمـنـية
ــــــعـــــيــــــشـــــيــــــة وإخالء اجلــــــرحى وا
ـهمات الـتي تقع على ـصاب من ا وا
ــســلــحـة عــاتق احلــكــومــة والـقــوات ا
ـدني وفي الـوقت ذاته وفـرق الـدفـاع ا
ـساعدة عـلى السـكان احملـلي تـقد ا
ـدافـعـة في إعـداد دفـاعـات لـلـقـطـعـات ا
ـديـنة وحتـويل الـتجـمـعات الـسـكنـية ا
ـهاجم وإيقاع قاومـة العدو ا إلى بـؤر 

اخلسائر به.
بـالعادة وفي احلروب طويلة األمد قد
ـتـحـاربـان عـلى فـتح يـتــفق الـطـرفـان ا
ــرات آمــنـة لــلـنــازحــ من الـســكـان
احملــلـيـ ولــدخـول مــنـظـمــات اإلغـاثـة
احملــلــيــة أو الــدولــيــة لــغــرض تــقــد
ـساعـدات الغذائـية والـطبيـة للـسكان ا

احملاصرين وإخالء اجلرحى.
دن العراقية تـعد مدينة الفلـوجة من ا
الــبـاســلـة في ســفـر مــقـاومــة االحـتالل
ـقـاومـة األمــريـكي إذ أصـبـحت قــاعـدة 
االحـتالل وخاض فيـها الرجـال معارك
شـرسـة أوقـعت اخلـسـائـر بـ صـفوفه
ا أجـبر سلـطة االحتالل لن يـنسـاها 
ارينز) عـلى استخدام قـوات النخبـة (ا
دينـة وتدمير أحـيائها لـلهجـوم على ا

مـستخدمة األسـلحة الفتـاكة والفسفور
قاتلة والسمتية األبـيض والطائرات ا
وبــقـيت الـفـلــوجـة رمـزاً من رمـوز مـدن

قاومة الباسلة. ا
وصل في اجلانب االخر هناك مدينة ا
الـتي سـيـطـر عـلـيـهـا تنـظـيم داعش في
10 حـزيـران/ يـونـيو 2014 لـتـتـحول
ـديـنة إلى مـسرح لـعمـليـات قتـال ب ا
عـنــاصـر الـتـنـظـيم والـقـوات الـعـراقـيـة
ـديــنـة والـتي الــتي كـلـفـت بـتـطـهــيـر ا
تـــتـــألف مـن قــوات اجلـــيـش الــعـــراقي
وقـــوات جــــهـــاز مـــكــــافـــحـــة االرهـــاب
والـشرطـة االحتادية وبـإسناد الـطيران
ـــــدفـــــعـــــيــــة األمـــــريـــــكـي ونـــــيـــــران ا
دينة طوال والـصواريخ لقد حتـولت ا
ثالث سـنوات إلى ميدان للرماية خلّف
الــدمـار واخلـراب الــذي طـال مـرافــقـهـا
ـدنـي كـلـهـا وحتـول قسـم كبـيـر من ا
ـــدن إلـى الجـــئـــ فـي اخملـــيــــمـــات وا
اجملــاورة وحـتـى يـومــنـا هــذا مـازالت
اجلــــثث حتت األنــــقـــاض فـي اجلـــانب

ن للمدينة. األ
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ـدن ضحيـة احلروب وأحـداثها تـبقى ا
كــونـهـا تــشـكل أهــدافـاً اســتـراتـيــجـيـة
وحـيوية ال سـيما العـواصم حيث مركز
الـــقــرار الــســيـــاسي ومــركـــز الــقــيــادة
والــسـيـطـرة الـرئـيـس. يـنـبـغي أن تـعـد
ـــدن مــنـــذ وقت خـــطط لـــلـــدفـــاع عن ا
الئمة الـسلم وتخصص لها القوات ا
وأن يـنـظم الـدفاع عـنـهـا بالـنـحـو الذي
هاجم من اقتحـامها والسيطرة ـنع ا
عـلـيهـا ويجب أن يـكون ثـمن االقتـحام
بــاهــضــاً وأن يـدفـع الـعــدو اخلــســائـر
دينة ادية في كل قدم من ا الـبشرية وا
وأحـيـائـهـا وأن يجـري قـتـال الـعدو من

منزل إلى أخر.
ـدينة دور لـلسكـان احملليـ من أبناء ا
مـهم فـي مـقـاومـة قـوات الـغـزو وتـقد
ديـنة ـدافعـة عن ا ـساعـدة للـقوات ا ا
وعـلــيه يـنـبـغي إعـداد الـشـعب لـلـحـرب
وطـنياً وعـسكرياً ومـعنوياً مـنذ السلم
لــيـنــهض بـدوره الــوطـني في مــقـاومـة
ـدن الــغـزاة.عــبـر الـتــاريخ يـشــار إلى ا
الــبـاسـلـة الــتي تـقـاوم الـغــزاة ويـخـلـد
ضــحـايـاهـا الـذين ســقـطـوا في الـدفـاع
عــنــهــا وتــبــقى مــحط فــخــر واعــتـزاز

توارثة. لألجيال ا

{ عـسـكـري عـراقي بـرتـبة فـريق ركـن شغل
منصب معاون رئيس األركان سابقاً
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بغداد

كركيعان من الكراكيع.
جميدان كما كنا نلعب في طفولتنا.
ة. ختيالن كما في أزقة بغداد القد

طركيعان كما نعيش من طركاعة.
عنيدان كما هو مزاجنا العراقي.

طحيحان كما نعيش من حظ.
هسه ما أدري وين وصلنه

{ عن مجموعة واتساب
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بغداد

الى الساده رئيس و أعضاء مجلس النواب العراقي :
انـية احلـاليه بـأنها بـداية  ( االصالح )  نـتمنى لـقد اطلـقتم عـلى الدورة الـبر
ذلك مع مـحاربة الفساد وتقد الفاسدين لـلقضاء  وااللتفات بحرص وجدية

لذلك نطرح ما يلي: حلاجات الشعب 
تقاعدين تقاعدين عـدا ا بـعد تغييـر النظام عام 2003 اسـتحدثت فئات مـن ا

ستحدثة هي :  الذين كانوا عامل في الدوله  و الفئات ا
1- متقاعدي السجناء السياسي .

2 - متقاعدي عوائل الشهداء
3 - متقاعدي عوائل ضحايا األرهاب

4 - متقاعدي جماعة رفحاء 
و قـد  حتديـد أدنى راتب لـكل متـقـاعد من هـذه الـفئـات (ملـيـون و مئـتا الف
ديـنـار) شـهـريـا  و حـيث ال نـعـتــرض عـلى ذلك و ال نـشك بـشـرعـيـة تـعـويض
ـتـضـررين من الـنـظـام السـابق من عـوائل ضـحـايـا اإلرهاب او الـشـهـداء او ا

السجناء السياسي .
ـتقاعـدي منتسـبي الدوله الذين و لـكننا نـرى الظلم و اإلجـحاف اضر كـثيراً 
جـعلهم االهمال في مستـوى خط الفقر فرواتبهم (500الف ديـنار ) شهرياً ال
تـسد نـفقـات احلاجـات الضـرورية رغم انـهم األساس في الـنظـام التـقاعدي و
رغم انـهم اكثـر حاجـة للرعـاية الـصحـية بـسبب تـقدم الـعمـر و ارتفـاع أسعار
ـواد الغـذائية  إضـافة إلى مـسؤولـياتهم األدويـة و اخملتبـرات وزيادة اسـعار ا

العائلية و االجتماعية ومتطلبات احلياة اليومية والظروف الطارئة  .
ـادة (14) من الــدســتــور الـتـي اوجـبت وعــلـيـه نـلــفت نــظــركم إلــيـهـم و الى ا

ساواة ب شرائح اجملتمع العراقي فيما يلي نصها : ا
(الـعراقـيـون متـسـاوون امام الـقـانون دون تـمـييـز بـسبب اجلـنس او الـعرق أو
عـتقـد أو الـرأي أو الوضع ذهـب او ا الـقومـيـة او األصل اللـون او الـدين أو ا

االقتصادي او االجتماعي )
فـهل انتم عـلى وعدكم في اإلصالح و اشـاعة الـعدالة
و انـصـاف هـذه الـشـريـحـة وانـتـشـالـهـا من الـفـقـر و
االهـمال  ام ستنشغلون بامتيازاتكم واحلصول على
كـم الدنـيويـة وتنـسون قـواعـدكم الشـعبـية عـلى مغـا

التي اوصلتكم للسلطة .

امـثـال شعـبـيه التـقال اال بـالـهـجة الـعـاميـة النـهـا التصل الـى القـار الـعراقي اال
ثل اجلميل الذي يروق لي وله هكـذا لها معنى خاص في اذهانـنا وحياتنا وهـنا ا
معاني كـثيرة خـاصة في مجـتمعـنا االن وخاصـة في حياتـنا التـكنلـوجيا احلـديثة
وخاصة عـند ضـعاف الـنفـوس والبـطران بـالعـاميـة العراقـية نـعم نحن نـعبش في
عـيشة صـعبة وااللـتزامات كـثيرة وخـاصة عند دوامة اسمـها االقتـصاد ينـهار وا
كثـير من الناس اليجـد قوت يوم واغلب الشـعب العراقي يعاني امـور عديدة منها
اجملتـمع الذي يرحم والـنفخـة الكذابـة كانت او الـصادقة سـنتحـدث عنهـا ارحموا
قوما ذل ارحـموا بنـات وابناء الطـبقة الـضعيـفة وهنا نـأتي الى الشبـعان وخاصة
الـذي نـسى مـاذا كـان او كــيف وصل الى مـسـتـوى االغـنـيـاء مـاذا حل بـكم ايـهـا
العراقـي نـاس تنـهش بلـحم ناس اين الـرحمـة فقدت كـما سـابقـتهـا مثال حفالت
التـخرج ومستويات الـطلبة هنـا اناقش موضوع ازعجـني جدا وجدا حفالت تقام
ـعـهـد انـظـروا الى الـطـالـبات الـلـواتي في يـوم عـطـلـة الـطالب وخـارج الـكـلـيـة او ا
ــال تـصـرف عـلـى صـور وحـفالت وكـأن ـلـكـن سـيـارة خـاصــة والمـبـالغ من ا ال
العـراق كله اغنيـاء انتبهـوا وراعوا مشـاعر الكل وهذا كالم مـوجهه الى االساتذة
ـاذا ال تـكـون الــصـور مـجـانـا هل يـعـقل الـصـوره الـواحـدة ب25الف والـدكـاتـرة 
ديـنـار عـراقي من اين يــاتي بـهـا الـطـالب او الــطـالـبـة ارحـمـوا الــعـوائل الـعـراقـيه
البس عـلـى الـطالب ومـنـ يـاتـي بـكل تـلك االمـوال وهـو طــالب مـاذا فـعل بـنـا وا
ـيالد في مـوالت او قـاعات في اجلـامـعة االنتـرنـيت او حالـة اخـرى اقامـة اعـياد ا
مـاهذا الـهراء وتـاتي بـنت رجل بسـيط تنـظر لـها وتـتحـسر النـها التـستـطيع اقـامة
مثل تلـك احلفالت اخلداعة ارحموا وانظروا للمستويات الفقيرة قبل الغنية واكيد
الكل يريـد ان يتمتع بـتخرجه ولكـن ال يستطيـع التكلفـة عالية جـدا.... اللك الله يا

ايها الفقر

قال الـرسـول الكـر صل الـله عـلـيه وعلى آله وصـحـبه وسـلم (( إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَـاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))
صدق رسول الله 

بـطل مـقـالي لـهـذا الـيـوم  الـنـائب ضـابط (سـجـاد رزاق ثـامـر) وهـو  أحـد
ابطال فوج مـكافحة اإلرهـاب حملافظـة كركوك..  لن اتكـلم في مقالي هذا
عن اجلـانب الـعـسكـري ومـا يـتـعـرض له مـنـتـسـبـوا الـفوج مـن اخطـار في
ـدنـي بل سـاتـكلم عن جـانب آخـر وهو الـوفاء مواجـهة اإلرهـاب وانـقاذ ا
للـصـداقة فـقد ضـرب أروع مـثال في الـوفـاء ألصدقـاءه من شـهداء الـفوج
الذين استشهدوا أثناء تصـديهم للعمليات اإلرهابـية ودفعوا بحياتهم ثمن
لوالءهم لوطنـهم وشعبهم فـجعلوا من اجـسادهم سدا منـيعا يرد رصاص
الغـدر واإلرهاب فـنالـوا أكرم وسـام وهو الـشـهادة رحـمهم الـله واسكـنهم

 ... فسيح جناته مع األنبياء والصديق
ـنتـسب سـجـاد رزاق ثـامـر بـدفع كـافـة تـكـالـيف حـفـر بـئـر إلحدى  بـادر ا
القرى في البنغال كصـدقة جارية الصدقاءه الشـهداء ضمن فوج مكافحة
اإلرهاب وذلك تيمنا باحلديث النـبوي الشريف  عن سعد بن عبادة رضي

الله عنه قال : 
قـلت يـارسـول الـله أن أمي مـاتت  أفـأتـصـدق عـنـها ..? قـال : نـعم  قـلت

اء .. فأي الصدقة أفضل..? قال : سقي ا
يزة تقع في والبنغال هي منطقة جغرافيـة ذات خصائص عرقية ولغوية 

القسم الشرقي من شبه القارة الهندية عند قمة خليج البنغال
ـسـلـمون الـبـنـغالـيـون ثـاني أكـبر مـجـمـوعة عـرقـيـة إسالمـية في ويشـكل ا
العالم (بعد العالم الـعربي) وأكبر مجتـمع إسالمي في جنوب آسيا. يقدر
ب 146 مـلـيون مـسـلم بـنـغـالي يـعـيش في بـنـغالديش حـيث اإلسـالم هو

وغرافـية. والية البنغال دين الدولة ويشكل األغلـبية الد
الغـربـيـة الـهـنـديـة هي موطـن حلوالي 24.6 مـلـيون

مسلم بنغالي.
ــشـرف من ابـطـال بـارك الـله في هــذا الـنـمـوذج ا
بالدي والذي يعتبر مـدعاة فخر لنا جـميعا وندعو
الله أن يـتقـبل عـمله في هـذا الـشهـر الفـضيل وأن

يحفظه ويحرسه من كل شر .

كـــتـب كـــثـــيـــراً عـن مـــقـــاهي الـــعـــراق
وحتـديداً مـدينـة بغـداد من قبـل أجيال
مـتعاقبة ومهـتم ورواد منذ تأسيس
الــدولـة الــعـراقــيـة عـام 1921م . لــكن
ـدن وعلى مـقـاهي الـقرى واالحـيـاء وا
الـــرغـم من صـــخـــبــــهـــا وتـــاريـــخـــهـــا
وشــخـصــيــات روادهـا ومــعـتــركـاتــهـا
الـسياسية والثقافـية بقيت مهمولة إن
لم تـكن معدومـة من االهتمـام وتسليط
االضـــواء عــلــيــهـــا وعــلى تـــاريــخــهــا

وحكاياتها . 
الـيـوم .. سأتـوقف في تـلك الـصفـحات
من ســيـرة مـقــاهي قـريـة الــهـويـدر في
مــحـافـظــة ديـالى . أني ولــدت في تـلك
الـقـريـة وعشت  وألنـني تـرعـرعت ب
تـخـوتـهـا وجالسـهـا ومـالـكـيـهـا .قـريـة
الـهـويـدر  الـتي ولـدت فـيـهـا وقـضيت
ثـلث عمري  الـذي جتاوز السـت ب
درابــيــنــهــا الـطــيــنــيــة وعــلى تــخـوت
مــقــاهـيــهــا الــعـتــيــقــة وبـ أهــلــهـا 
هـاجرتـها مـجبـراً  لكـنها لم تـفك عني
على الرغم من مرور تلك السني وأنا
ــهـــجـــر  ومــا زالـت تــعـــيش في فـي ا
تــفـاصـيل حــيـاتي الــيـومـيــة في عـطـر
الــذكـرى والـنــاس والـدربـونه والــنـهـر
ـر يـوم ــقـهى واالرهـاصـات . إذ ال وا
األ ويــهـاجـمــني شـريط الــذكـريـات عن
طـيبـة ناسـها ورائـحة قـداحهـا وطيـنة
ـعة نـهـرهـا ومـيائـه الرقـراقـة الـزالل و
ـشاريب عـلى أكتـاف نسـائها نـحاس ا
وهـن عـائـدات من شـريــعـة نـهـر ديـالى
ــيــاهـه ومـلــفــعــات بــتــلك مــحــمالت 
الــعـبـاءات الـسـود . شــريط الـذكـريـات
ــر بي الـى عـتــبــة بــيت تــلــو عــتــبـة

Êb*« »d

ـــدن من أقـــدم احلـــروب عـــبــر حـــرب ا
الــتـاريخ وهي أحــد أشـكـال الــقـتـاالت
اخلـاصـة الـتي تـتـطـلب اسـتـحـضارات
جـيدة واستـطالعات مفـصلة وتـخطيط
مـسبق وقوات مـدربة وقيـادة وسيطرة
دن بـالالمركـزية تـاز قتـال ا كـفـوء و
ـرونـة ومـنح الـصـالحيـات لـآلمـرين وا

الصغار.
ËbF « WC

ـدن الكـبـرى لهـا أهمـية ولـلـعواصم وا
خـاصة وعنـد ما تقع في قبـضة العدو
ـهـاجم يـكـون لـهـا تـأثـيـر حاسـم على ا
ــوقف الــعــام وتــداعـيــات ســيــاســيـة ا
ثال وعـسكرية خـطيرة وعلى سـبيل ا
ال احلـصر عنـدما تمكـنت قوات الغزو
االمـريـكي من دخـول الـعـاصـمـة بـغداد
في 9 نـــيــســان 2003 ألـــقت الــقــوات
الـعـسـكـرية في شـمـال الـعـراق السالح
من دون مـقاومة وهـي بقوة فيـلق من
اجلــــيش الـــعـــراقـي وغـــادر اجلـــنـــود

مواقعهم.
ـدن تــتـجــنب اجلـيــوش االصـطــدام بـا
ـــنــاطق احلــضـــريــة كــونـــهــا بــؤراً وا
لـلمقاومة الوطنية وتشكل عوارض في
مـسـرح الـعـمـلـيات وتـؤثـر عـلى تـنـفـيذ
ناورة وإدارة العـمليات لذلك الـنار وا
دن وتطويقها هاجم الى عزل ا يـلجأ ا
وفـــرض احلـــصـــار ويـــضـــعـــهـــا حتت
ــبــاشـرة ــبـاشــرة وغــيــر ا الــنــيــران ا
ــدافــعــة وإضــعـاف إلنــهــاك الــقــوات ا
إرادتـــهــا عــلى الـــقــتــال ومـن ثم يــبــدأ
بــتــطــهــيـرهــا الحــقــاً حــسب اخلــطـة
ــثــال ال ـــوضــوعــة وعـــلى ســبـــيل ا ا
احلـــــصــــر حتــــاشـت قــــوات الــــغــــزو
ــدن من االمـــريــكي في 2003 قـــتــال ا
خالل الـتـقدم مـبـاشرة نـحـو العـاصـمة
بـغداد عبـر رتل الصحـراء الذي انطلق
ـدن الـرئـيـسة من اجلـنـوب مـتـجاوزاً ا
ومــتـجـنـبـاً مـقــاومـة الـقـوات والـشـعب

دن والقصبات. العراقي في ا
ـــدن وتــتـــحــول إلى قالع تـــتــحـــصن ا
حــصـيــنــة في حـالــة الــدفـاع وتــصـبح
ـهاجـمة ولـكنـها عـصيـة على الـقوات ا
بـالـنـهايـة سـتتـعـرض لـلدمـار وتـصبح
مـيداناً لـلرماية تـستخـدم ضدها أنواع

دى. األسلحة بعيدة ا
ـدافع إعـداد مـسـرح يـســتـوجب عـلى ا
الـعمليـات للمديـنة لكي تزداد مـناعتها
ـعـاديـة ومـنـعـهـا من امـام الـهـجـمـات ا
اقـتحامها واحتاللها وبالعادة يجري
دن الى قـطـاعات لـكل قـطاع تـقـسيـم ا
قـيـادته وقـطـعاته وحـدود مـسـؤولـيته.
وتــكـون األســبـقــيـة الــعـالــيـة حلــمـايـة
ـــواقـع احلـــيــــويـــة داخل األهــــداف وا

ـديـنـة وتـسـتـخـدم األسـلـحـة بـصـفة ا
ــوانع واحلــواجـز مــؤثــرة وتــنــشئ ا
لــفـــرض الــتــأخــيــر واإلعــاقــة وإيــقــاع
ـهاجم ويـنـبغي أن تـكون اخلـسـائر بـا
ــهــاجم ثـمــنـاً ــدافع حتــمـيل ا غــايـة ا

دينة. باهضاً عند اقتحام ا
ومـن التـجـربة أن افـضل الـقـوات التي
دن وحتقق جنـاحات فيها تـقاتل في ا
غاوير هـي وحدات القوات اخلاصة وا
درعة إذ سندين بالقطعات ا ـشاة ا وا
أن لـهـا القـدرة واإلمـكانـيـة على الـقـتال
ـدرعـة ــنـاورة وتـلـعب الـقــطـعـات ا وا
ـدن عــنــدمـا دوراً حــاســمــاً في حــرب ا

ـقـاومة أو تـضـعف كمـا جرى تـنـعدم ا
في عـملـية احتالل الـعاصمـة بغداد في

نيسان 2003.
دني دور حيوي في ولوحدات الدفاع ا
ـــــدنـــــيــــ ـــــدن مـن خالل إنـــــقـــــاذ ا ا
وإسـعـافهم وإطـفاء احلـرائق ومعـاجلة
ـقـذوفـات والـقـنـابل وإدامـة اخلـدمات ا
والــبـنى الـتــحـتـيــة.وتـلـعـب الـطـائـرات
ـسيرة في العصر احلديث دوراً مهماً ا
في هــذا الــنـوع مـن الـقــتــاالت كـونــهـا
صــغـيــرة احلـجم وسـهــلـة االســتـخـدام
ـناورة والتخفي من ولـها القدرة على ا
رادارات الــــدفــــاع اجلــــوي إذ تـــكــــلف
ـهمـات االستـطالع اجلوي ـسـيرات  ا
ـراقــبـة والــقـتـال وتــدمـيـر والــرصـد وا
األهـــــــداف وتــــــصـــــــحـــــــيح نـــــــيــــــران
ــســتــوى الــوطـني ــدفــعــيـة.وعــلى ا ا
يـنبـغي أن يخطط بـوقت مسبق إلى أن
ــدن إلى قــاعـدة لــلــمـقــاومـة تــتــحـول ا
لـضرب قوات الـعدو التي قـد تنجح في
ـديـنـة لـتـكـبـيـدهـا اخلـسـائـر اخـتـراق ا

ومنعها من االستقرار واالنتشار.
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دنـي والالجئـ والسـيطرة حـمايـة ا

عام
ـدن خصـوصاً عـواصم الدول تـشكل ا
الــتي فــيـهــا مــركـز الــقـرار الــســيـاسي
والـعسكري واالقتـصادي واالجتماعي
قـــيـــمـــة وطـــنـــيـــة ورمـــزيـــة واهـــدافـــاً
ـهـاجم إحـكام اسـتـراتـيجـيـة يـتوخى ا
قـــبـــضـــته عـــلـــيـــهــا وفـــرض شـــروطه
الـسيـاسيـة والعـسكـرية وتـغيـير نـظام
احلـكـم الـقـائم كـمـا حـدث عـنـد احـتالل
الـعـاصمـة بغـداد أبان الـغزو األمـريكي

سنة 2003.
احلرب الروسية  –االوكـرانية الدائرة
فـي الـوقت الـراهن تـعـيـد إلى الـذاكـرة
دن الـطويل إذ فـشلت تـأريخ حـروب ا

الــقــوات الـروســيــة بــالـســيــطــرة عـلى
الــعـاصـمــة األوكـرانـيــة (كـيـيف) وهي
ـدن ـحـاوالتـهـا الحـتالل ا مـسـتـمـرة 
مــاريـوبـول واوديــسـا وخـاركـيف ذات
األهــمــيـة والــتي تـتــعــرض إلى قـصف
ــــدفــــعــــيــــة مــــنــــظـم وعــــشــــوائي بــــا
والـــصــواريـخ عــالـــيــة الـــدقـــة والــتي
ــاديــة تــتــســـبب بــوقــوع اخلــســائــر ا
دني والـتضحيات البشرية وإجبار ا
لـيشـيات عـلى الـنزوح كـما تـخـوض ا
ـدن عن احلــوثـيــة في الـيـمـن حـرب ا
ــتــكـرر بــعــد من خالل االســتــهــداف ا
ـنشـآت النـفطـية لـلمـدن الـسعـودية وا
بـالـصـواريخ الـبـالـيسـتـيـة والـطـائرات
ـسـيرة ضـمن إطـار احلرب بـالـنيـابة ا
عـن نظـام طـهران. وسـبق أن أتـبع هذا
األســـلــــوب في احلـــرب االيـــرانـــيـــة –
الــعـراقــيـة (1988 -1980) من خالل
ـتـبـادل لـلـمـدن بـالـصواريخ الـقـصف ا

نوع (سكود).
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ـدن بـيـئـة حضـاريـة وإنـسـانـية وهي ا
أحـد صـور التـطـور احلضـاري ورقـعة

جـغـرافــيـة يـسـكن فـيـهـا عـدد كـبـيـر من
الــنـاس وتـشـكـل نـسـيـجــاً مـجـتــمـعـيـاً
وحتـوي على جتـمعات سـكنيـة ومراكز
حـكومـية ومعـالم مدنيـة وثقافـية وبنى
ــدن عـقـد حتــتـيـة وغــالـبـاً مــا تـكـون ا
دن وبـلدات مـواصالت مـهمـة ترتـبط 

وقرى أخرى.
ـدن بـأنـهـا مـركـز سكـاني دائم تـعـرف ا
نـسـبيـا وعـالي التـنظـيم وهي أكـبر من
الـقرى والقصبات وتـرتبط باجملتمعات
ــدن ـــدن. وتـــصــنـف ا احلـــضـــريـــة وا
ــوقع والــوظــيــفــة والــقــيــمــة حــسـب ا
الـسياسـية والديـنية والثـقافيـة ومنها
ـدن االداريـة والـتجـاريـة والـصنـاعـية ا

والــديـــنــيــة.ولــعـــواصم الــدول رمــزيــة
خـاصـة وقـيـمـة وطـنـــــــــيـة عـالـيــــــــة
يــدار مـنـهـا حـكم الــبالد وتـوجـد فـيـهـا
مـقـرات السـلطـة واحلـكومـة والوزارات
ــؤســســات الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيـة وا
والـصحـية والهــــــــيئات الـدبلومـاسية
االجــنـبـيـة وبـالــعـادة تـكــــــــــون أكـبـر
ـدن من حــــــــــيث السـكان في الـدولة ا
وتـعد من االهداف االستراتيجية عالية
االهــمــــــــــيـة الــتي يــتــوخـاهــا الــعـدو

هاجم. ا
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ونــــــــتــــــــائـج االرض وهـم فـي وضع
ــــــــــقـدورهم ـيــنـاء و افـضـل من ا
خطف الـفوز ويـنتـظر الـوسط خدمة
اجلــويــة في قــهـر الــطالب لــيــنــتـقل
واقـعـهم عنـدمـا يسـتقـبل الـكهـرباء
ــضــيف الــذي بــات في افـــضــلــيــة ا
يـؤدي مـبـاريـاته بـشـكل جـيد وحـقق

ثقل تذيل سامراء ا عندما يستقبل ا
بالـهـزائم العـشرين اخـرهـافي ملـعبه
ـتــفــائــلـ به ال من االمــانــة واشــد ا
يـتــوقع له الـتـعــادل في ظل الـفـوارق
الــكــبـــيــرة الــتي عـــلــيــهـــا الــشــرطــة
ــؤهل له وحــسـابــات حــسم الــلـقب ا

وحده.
ذكورة وتتواصل مـباريات اجلـولة ا
اخلـــمـــيس اخلـــامس من أيـــار الــذي
يـــشـــهــــد قـــمـــة االســــبـــوع وديـــربي
الـــعــاصــمــة بـــ اجلــويــة والــطالب
وكالهما في مـوقف حذر جدا في ظل
ـرحـلة رغـبـة الـطالب بتـجـديـد فـوز ا
األولى بقهرهم الغـر بثالثية وللرد
علـى سقـوطـهم في اختـبـاري الوسط
و الـنـفط وتـقـلـيص الـفـارق مع االول
الى نقطت في تراجع اقلق االنصار
واالمـل في ان تــــظـــهــــر الـــصــــفـــوف
مـنـتـظـمـة ومـنـسـجـمـة بـعـد ضـربـتي
الـــدورين األخــيـــرين فـــيــمــا يـــســعى
ــــداواة جــــراح اخلــــروج اجلـــــويــــة 
اآلسـيـوي والـرغـبـة لـلـثـار لـلـخـسارة
وجعة وتفادي اي تاخر امام مهمة ا
ـــوقع احلــالي بـــســبب الـــدفــاع عن ا
نافسات في مربع الترتيب. ارتفاع ا
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ويـامل الـصـنـاعـة ان يـجـد نـفـسه في
ـطلوبة عبر اظهار حتقيق النتيجة ا
ـأمـورية قدرات عـنـاصـره في حسم ا
لــتــنـفـس الـصــعــداء والــتـخــلص من
مـالحــقــة االمـــانــة عـــنــدمــا يـــضــيف
ــرهق كـثــيـرا ــتـعب وا الــديـوانــيـة ا
بسبب استـمرار نزف النـقاط وفقدان
ـنـافـسة ويـامل زاخـو تـعديل هـوية ا
مسـار نتـائج االرض التي تـوقــــــفت
مــؤخـرا زادت من تــوتــر الـعـالقـة مع
االنصار عندما يستقبل نفط البصرة
ـة الـزوراء والـفـشل احملـبط من هــز

ــيــنــاء يــواجــهــون صــعــوبــات مـع ا
الـذهـاب لـكـنـهم يـبـحـثون عـن تعـديل

االمور بسرعة.
ويـامل الكـرخ في تـعـثر الـقـاسم امام
نـطقة النجف من اجـل اخلروج من ا
احلـمـراء رغم لقـائه الـصـعب لـلـغـاية
امـــام الــــزوراء الــــذي عـــاد لــــســــكـــة
االنـــتــصــارات بـــعــد ثــمـــانــيــة ادوار
بـخـسـارتــ وسـتـة تـعـادالت بـفـضل
فــوزه الــصــعب عــلى نــفط الــبــصـرة
بهدف لـواحد ليتـقدم مؤقتـا للموقع
الـرابع  50 ومـؤكــد تـظــهـر احلــاجـة
لــنــتــيــجــة االربــعــاء في ظـل ارتــفـاع
مـعنـويـات التـشـكيل الـذي سـيسـتـمر
يــلــعـب مــا تــبــقى له من مــواجــهــات
ــني حتت ضــغط جــمــهــوره الــذي 
الـنـفس في ان يــنـافس ضـمن ربـاعي
ـقـدمـة بعـدمـا وضع حـدا لـسـلـسـلة ا
ـتـعـثـرة وايـقـاف التـراجع الـنـتـائج ا
فـي مــهــمــة كــاد ان يــعـــرقــلــهــا نــفط
الـــبـــصـــرة في الـــشــوط الـــثـــاني في
مـــحـــاول ادراك الـــتـــعـــادل لـــكن دون

جدوى ليستمر في الثالث عشر.
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ويامل النـجف ان يعود لالنـتصارات
عـبر مـواجـهات االرض واسـتـغاللـها
اضي كما يجب بـعدما تعـثر الدور ا
امــــام الــــصــــنــــاعــــة بــــدون اهــــداف
وتــرجــمــتـهــا عــلى حــســاب الــقـاسم
لـــتــــوســـيع الــــفـــارق مـع مالحــــقـــيه
واالقتراب من الـنفط في مـهمة تـظهر
ارجـحــيـتـهم بــسـبب تــراجع الـقـاسم
الذي يـسعى لـتقـد مبـاراة مخـتلـفة
بـعـد خـسارتـ ثـقـيـلـتـ من االمـانة
والــشــرطـة لــيالمس دائــرة الــهــبـوط
ــتــذيل ويــواجه ــتــصــدر وا بــقــوة ا
الـشـرطـة الـســاعي لـتـعـزيـز الـنـتـائج
وموقـعه في الصـدارة اختـبارا سهال
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يــفـتـتح فــريـقــا الـنــفط الـسـادس 46
واربيل التاسع  36 مباريات اجلولة
ــمـتــاز االربـعـاء الــثالثـ لــلـدوري ا
ـــقـــبل وكـالهـــمــا الـــرابـع من أيـــار ا
ـوقـعهـما في يسـعـيان لـلدعم الالزم 
احلــصــول عـلى كــامل الــنــقـاط بــعـد
ظــــهــــورهـــمــــا الــــواضح في االدوار
الـــثالثـــة االخـــيــرة وســـيـــدخالن في
عـنوية العـالية ويامالن في احلالة ا
مــواصـــلــة الــتــقــدم حــيث اصــحــاب
االرض الــــلــــذين عــــادوا بــــســــرعــــة
واكتـسحواالـطالب ثم قهـر الكـهرباء
ذكورة همـة ا والتركـيز على حـسم ا
في ظل عطاء اجملـموع الذي سـيكون
امــام اخـــتـــبـــارا لـــيس ســـهال بـــعــد
اخــتـالف اداء ونــتــائج اربـــيل بــعــد
الــفـوز عــلى الـكــهـربــاء و االهم عـلى
الــزوراء والـعــودة بـتــعــادل من نـفط
الـبــصـرة مـتـخــطـيـا اكـثــر من عـقـبـة
صـعـبـة بفـضل تـرجـمـة الـفـرص كـما
حتــــول ذهــــابــــا وبــــات مــــتــــوازنــــا
والـظـهـوراكـثـر فـاعـلـيـة مـا يـدعم في
ـطــلـوب امـام قــوة الـنـفط الـظــهـور ا
تجددة ويكون اربيل قد لعب امس ا
مباراته مع جيرانه زاخو ونـتيجتها

وقع زاخو . االيجابية يتنقل 
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ويــســعى االمــانــة لــتــحــقــيق الــفـوز
رة على ضيفه الرابع تواليا وهـذه ا
نفط ميسـان بعد الـعودة من سامراء
بكـامل الـعالمات 30 على بـعد ثالث
نـقــاط من الـصـنـاعــة في حتـول مـهم
للـفريق الذي أضـاف تسع نـقاط مرة
واحـــدة فـي افـــضل فـــتـــرة له امـــنت
االبتعاد من خطر الهبوط في منطقة
اخلطـر فيـمـا يشـهد سـجل الضـيوف
تراجعا بعد خسارة الكرخ والتعادل

متاز u“∫ الزوراء يحقق فوزا مهما على نفط البصرة في ا

في حتقيق الفـــــوز من اربعة ادوار.
ــيــنــاء الــبــصــري الــنــفس ــني ا و
بـتـحـقـيق الـفـوز الـثانـي علـى ضيـفه
نوروز امام جمهوره وشعور اخليبة
بـعد اسـتـمـرار الفـشل في الـتـخـفيف
من حدة الهزائم التي يريد الضيوف
ـسـتـوى تـعـمـيـقــهـا في ظل حتـسن ا
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بي خـدمات مارتن حـداد العب فريق أوريبـرو السويـدي في نهائـيات كأس آسـيا التي سـتقام في نـتخب األو يفتـقد ا
غترب ـقبل بسبب تأخـر استكمال اإلجراءات اإلداريـة.وقال مصدر مقرب من جلـنة ا أوزبكسـتان مطلع / حزيران ا
في احتاد الكـرة أهم أسباب عدم اكتمـال األوراق الرسمية حلداد مـطالبة وزارة الداخلـية بضرورة حضور والده إلى
بغداد لـيستعيـد اجلنسية الـعراقية مـجددا بعدما  رفع قـيده قبل عدة سـنوات. وأضاف مسألـة التحاق مارتن
بي الـعراقي مـتوقـفة علـى تسهـيل اإلجراءات احلـكومـية بعـد عطـلة عـيد الفـطر بـعدمـا نُقلت حـداد بصـفوف األو

تعلقة من السويد. أوراق الالعب ا
ـاضي وقدم مـسـتـويات ـبي الـعراقـي في بطـولـة دبي الـدولـية الـشـهـر ا يـذكـر أن مارتن حـداد شـارك مع األو

متميزة نالت إعجاب اجلهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسالف سوكوب.
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بـلغ األمـريـكي فـرانـسـيس تـيـافوي
ـــيـــا نــصف ـــصــنف رقم 29 عــا ا
فـتـوحة نـهـائي بـطولـة إشـتـوريل ا
لـلـتنس بـعـدمـا فاز عـلى اإلسـباني

أليخاندرو دافيدوفيتش.
وفي مـــواجــــهـــة اســـتــــمـــرت ثالث
ســــاعـــات تــــغــــلب تـــيــــافــــو عـــلى
جمـوعت لواحدة دافيدوفـيتش 

بواقع  (5-7) 6-7و 7-5و7-8.
وســيـلــعب األمــريــكي عـلـى بـطــاقـة
الـــعـــبــور إلـى نــهـــائي الـــبـــطـــولــة
البرتـغاليـة أمام الفائـز من الكندي
فــــيـــلــــيـــكـس أوجـــيـه-ألـــيــــاســـيم

واألمريكي سيباستيان كوردا.
ووصل اإلســـبـــاني اآلخـــر ألـــبــرت
راموس إلى نصف النـهائي بفوزه
عـلى مـواطـنه فـرنانـدو فـيـرداسـكو
بـواقع 2-6 و2-6 لــيـضــرب مـوعـدا
مع األرجـنتـيني سـيبـاستـيان بـايز
الذي تغلب على الـفرنسي ريتشارد

جاسكيه 6-3 و1-6 و6-4.
وتـــقـــام بــطـــولـــة إشــتـــوريل وهي
مــنــافــســة رســمـــيــة تــنــــــظم عــلى
العب الترابية ذات الـ 250نقطة ا
ـدينـة البـرتـغالـية الـتي حتمل في ا
نــفس االسم حـتى أول مــايـو/آيـار

قبل. ا
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VI: تتويج نفط الوسط بلقب دوري الصاالت

العب القطرية احدى ا
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ايوب اديشو

وجـهت وسـيلـة اعالم مـحـليـة سـؤاال بـات ملـحـاً في هذه االيـام لـكـبيـر اعـضاء
الـهيـئة االداريـة لنـادي الزوراء شـاكر اجلـبوري ¨عن سـبب تخـلي الزوراء عن
يزين في كـرة القدم ¨كـما كان يـؤدي ذلك على مـدى اكثر من انـتاج العبـ 
اربـعة عقود ¨فـكان رد اجلبـوري ان احلراك الـرياضي تـغير ¨و مـقاييس عمل
االمس ال تشـبه مقاييس اليوم ..و السؤال الـثاني كان عن الكشاف الرياضي
اذا لم يـعد له حـضور في النـادي الكـبيـر الذي قدم عـدد من اهم الكـشاف و
ـاضي وهم جرجيس الياس ثم في العـراق في سبعينـيات وثمانيـنيات القرن ا
رشـيـد راضي وداود الـعـزاوي ..إجـابـة اجلـبـوري عـلى الـسـؤال الـثانـي كانت
صـاعـقـة وغـيـر متـوقـعـة عـنـدمـا قـال ان وسـائل الـتـواصل احلـديـثة الـغت دور
ـمـكن الـلـجــوء الى الـقـنـوات الـنـاقـلـة لـلـمـبـاريـات الـكـشـاف الـريـاضي ¨ومن ا
ـنتشـرة في شبكـة االنترنت الـعمالقة لـتقيـيم مستـوى الالعب والفيـديوهات ا
ا تناسى عضو ادارة نادي الزوراء شاكر اجلبوري على نحو الواعـدين .. ر
مـتعـمد ¨ان وسائل الـتواصل الـتي اشـار اليـها فـيمـا تقـدم ال تغـطي نشـاطات
فـرق الــفــئـات الــعـمــريـة الــصـغــيــرة في الـبالد ¨وبـالــتـالي فــهي ال تـؤدي دور
الكـشاف بأي حال مـن االحوال .. والجابة عـضو ادارة الزوراء تفـسير واحد
ال غـيـر ¨وهـو ان نـادي الــزوراء لـيس عـلـى اسـتـعـداد لــلـتـعـامـل مع الـكـشـاف
اذا ال الريـاضي في هذه االيام .. وتتشـكل هنا عالمة اسـتفهام كبرى ¨وهي 
يـخــصص الــنـادي الــريــاضي احملـلي ¨سـواءاً كــان الـزوراء او غــيـره ¨راتــبـاً
شهريـا مناسباً مقطوعـاً للكشاف قدره مليـون دينار كمقترح ليس إال .. ويدع
الـنـادي الـرياضي ¨الكـشّـاف يـتحـرك بـالـكـيفـيـة الـتي يـشاء ¨لـيزور كل يـوم
اوثالثـة سـاحة او سـاحتـ جتري فـيـها مـباريـات لـلفـرق الشـعـبيـة في الرقـعة
اجلغـرافية التي يقطنهـا في بغداد او في مدن العراق االخرى من الشرق الى
الغـرب ومن الشمال الى اجلنوب .. او يـتابع الكشاف نشـاطات فرق منتديات
ـدرب فـريق شـباب ـنـتـشـرة في البالد ¨ويقـدم تـقـريرا فـنـيـاً وافـياً  الـشـباب ا
تقدم ¨اذا كان امر الالعب الواعد يستدعي ذلك . درب فريق ا النادي او 
 واعــود الى عــضــو ادارة نــادي الــزوراء شــاكـــر اجلــبــوري واقــول له خــانك
التـوفيق في تقيـيم عمل حيـوي ليس لديك مـعلومات عـنه .. كل االندية الـكبيرة
في الوطن الـعربي واوربـا واسيا وافـريقيـا وامريـكا اجلنـوبية ¨تـوفر للـكشاف
ـناسب الداء وظـيـفته عـلى افضل نـحو ¨فـكيف يـلغي الريـاضي مـناخ الـعمل ا
هم .. حـرية الـعمـل مكـفولـة لنـادي الزوراء وكل الزوراء هـذا العـنوان الـفـني ا
االنـديـة الـريـاضـيـة احملـلـية ¨ولكـن مـا هـو غـيـر مـسمـوح لـلـزوراء وكـل االنـدية
ال احلكومي ¨في ان تـدير شؤونها الريـاضية احملليـة التي تعتـمد كليـا على ا
ـال العـام في عز الـنهـار في صفـقات الفـنـية بـطريـقة غـير احـترافـية ¨وتهـدر ا
مـجـنـونـة لـصالـح اشـبـاه الـنـجوم ¨بـذريـعـة الـدفـاع عـن هـويـتـهـا الـريـاضـية ..
̈تــزخـر بــالالعـبــ الـواعــدين الــتـواقـ مـالعب بــغــداد ومــدن الــعــراق كــافـة 
تمكنـة .. و قد يقول قائل هل لالنضـمام الى فرق االنديـة ا
يـستـدعي تصـريح عضـو ادارة نادي الـزوراء شاكر
اجلـبــوري عن الـقـيــمـة لـفــنـيـة لــلـكـشـاف ¨كـل هذا
الــتـأويـل .. وأقـول نــعم الن الـكــشّـاف الــريـاضي
قـيمـة فنـيـة ثابـتة ¨الـزوراء وكل االنديـة الـرياضـية
بـحـاجـة اليه ¨وإقـصائـه أو تهـمـيـشه غـيـر مـقـبول

مهما كانت الذريعة .
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ـصـري مـحـمـد صالح تـوج الـنـجم ا
بـــجـــائـــزة أفــــضل العب في الـــدوري
اإلنـكـلـيـزي في الـتـصـويت الـسـنوي
الحتاد كـتاب كـرة القـدم وذلك للـمرة
الـثانـيـة في مـسـيرتـه.وحصل صالح
ئـة من األصوات متـقدما على 48 با
عـلى الــبـلـجـيـكـي كـيـفـ دي بـروين
العب مـــــانــــشــــســــتـــــر ســــيــــتي

واإلجنــــلـــــيــــزي ديــــكالن
رايس العب وسـت هــام
يونـايـتد الـلـذين احتال
ـــــركــــــزيـن الـــــثــــــاني ا

والثالث على التوالي.
ـرة الــثـانـيـة وهـذه هي ا
الـتي يــتـوج فــيـهـا صالح
بـهـذه اجلـائـزة بعـد األولى

في 2018.
وانـــتــــزع قـــائـــد

منـتخب
مــصــر

هــذه اجلـائــزة بـفــضل تــسـجــيـله 22
ه  13تمـريرة هدفـا إضـافة إلى تـقد
حــاســـمــة في  31مـــبــاراة بـــالــدوري
ــوسم وإجــمــاال اإلجنــلــيـــزي هــذا ا
ســـجل صالح  30هـــدفـــا وصـــنع 14
آخـــــرين في 44 مــــبـــــاراة بـــــكـــــافــــة
ـوسم.وساهم صالح البـطوالت هـذا ا
ـوسم في فـوز ليـفـربـول بـكأس هـذا ا
الـرابـطـة وتــأهـله لـنـهـائي كـأس
االحتاد كما يحتل "الريدز"
ــركـز الــثــاني في جـدول ا
تــرتـــيب الــدوري بــفــارق
نــــقــــطــــة واحــــدة خــــلف
ـــتــصـــدر مــانــشـــســتــر ا
سيتي قـبل خمس جوالت

سابقة. من انتهاء ا
كما وضع لـيفربـول قدما في
نــهـائي دوري أبــطــال أوروبـا
بــــفـــوزه عــــلى فــــيـــاريـــال
بهـدف دون رد في
ذهـــاب الــدور
نــــــــــــــــصـف
الـــنــــهـــائي.

محمد صالح
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ـشي والـوثب بـفــعـالـيـات الـرمي وا
والـــقــفــز وبـــواقع خــمـس ســاعــات
يــومــيــا.وأضــاف جــواد ان جــمــيع
شارك إجـتازوا الدورة اخلاصة ا
ــســتــوى األول بــنـجــاح وتــأهل بــا
ـسـتوى الـثاني سـبعـة مـنهم الى ا

فـيمـا أحـرز الدارس وسـيم مـعروف
ـرتـبـة األولى في الـدورة مـحــمـود ا

التدريبية الدولية.
هــــذا وحـــضــــر إخــــتـــتــــام الـــدورة
الـتـدريــبـيـة الـدولـيــة أيـضـا رئـيس
االحتــاد الــعــراقي أللــعــاب الــقــوى

طالب فيصل ورئـيس جامعة بغداد
ـسـاعـد االداري مـنـيـر الـســعـدي وا
لـرئـيس جامـعـة بـغداد سـرمـد فؤاد
االنـصــاري وعـمـيـد كــلـيـة الــتـربـيـة
الـبـدنــيـة وعـلـوم الــريـاضـة صـبـاح

قاسم.

الـقــرعــة أمس اخلـمــيس في تــمـام
الـ 12ظهرا بتوقيت الدوحة.

وسـيـتــحـقق مـكـتب تــذاكـر الـفـيـفـا
عـقب اسـتالمـه لـهـذه الـطــلـبـات من
ـــبــيـــعــات تــوافـــقـــهــا مع لـــوائح ا
والـــقــيــود احملــلــيـــة قــبل الــشــروع

بعملية تخصيصها.
وفي حـالـة جتـاوز الـعـدد اإلجـمالي
تـوفر من تذاكر للطـلبات اخملزون ا
ـشـجـعـ احملـلـيـ أو الـدولـيـ ا

سيجـري مع تخصـيص التذاكر من
خالل نظام القرعة.

ــتـقــدمـون ــشـجــعـون ا وسُــيـبــلغ ا
بـطـلــبـات لـلـحـصــول عـلى الـتـذاكـر
بــنــتــائج طــلــبــاتــهم عــبــر الــبــريـد
اإللـكــتــروني اعــتــبـارا من 31 آيـار

ــــقــــبل وذلــــــــك بــــالــــتــــزامن مع ا
انـــطـالق فـــتــــــــــرة دفع قــــــــيــــمـــة

التذاكر.
ويـعـتـبـر الـدفع بـاسـتـخـدام بـطـاقـة
االئــتــمــان الــطـــريــقــة احلــصــريــة
ـقبـولة لـلمـقيـم في قـطر بـينـما ا
تُــقــبل بــطــاقــة فــيــزا وغــيــرهــا من
بـطــاقـات الـدفع األخــرى بـالـنــسـبـة

للمشجع من خارج قطر.
ــشـــــــــجـعـ ـقـدور ا وسـيـكــون 
الذين تمكنوا من احلصول عـــــــلى
تـــــذاكـــــر والـــــذين أكـــــمـــــلـــــوا دفع
قيــــــــمتها من الـتقدم بطلب حجز
مكـان اإلقامـة وطلب احلـصول على
بـطــاقـة هـيّــا اإللـزامـيــة عـبـر زيـارة

وقع الرسمي. ا
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بــاركَ عُـضـو االحتــاد الـعــراقيّ لـكـرةِ
الــقـدم مُــشــرف جلـنــة كـرة الــصـاالت
والـشــاطـئـيـة يـحــيى زغـيـر  لـفـريقِ

ـدربـ نـفط الـوسط من الالعـبـ وا
ُمتاز واإلدارة بفوزه بكأسِ الدوري ا
لــكـــرةِ الــصـــاالت وفـــريق مَـــصــافي
اجلـنـوب الـفـائـز بـكـأس دوري الـكرة

الشاطئية للموسم "2021-2022.
وأشادَ زغير باألداءِ اجليد واحلرصِ
عـلى جناح مُـسـابقـة دوري الـصاالت
ُـشـاركة والـشاطـئـيّة جلـمـيع الـفرقِ ا
نافسـة مثمنًا جـهودَ جلنة كرة في ا
الــصــاالت والــشــاطـــئــيّــة واألقــســام
ُـسـابـقات الـعـامـلـة فيـهـا مـثل قـسم ا

واحلكام.
وقدّم شـكرهُ وتـقديـره لوزيـرِ الشـباب
والـريــاضـة رئـيس االحتــاد الـعـراقيّ
لـكـرةِ الــقـدم عـدنـان درجـال ونـائـبـيه
وأعضـاء االحتاد كـافة واألمـ العامّ
تواصلِ محمد فرحان على دعمهم ا

لنشاط كرةِ الصاالت والشاطئية.
 وقـالَ: إن اســتـمـرار إقــامـة بـطـوالت
الــدوري ومُـســابــقـات دوري الــدرجـةِ
األولى والشَـبـاب يسـهمُ بـشكلٍ فـعالٍ

نتخبات وتطور اللعبة. في دعم ا

مــشــيــراً إلى: إن الـــنــجــاح الــكــبــيــر
ـوسم يُبرهن سابـقةِ الـدوري لهذا ا
على حرصِ احتاد الكـرة على تطوير
كرةِ الـصـاالت والشـاطئـيـة جتسـيدًا
لإلســتـراتــيــجــيـة الــتي وضــعــنــاهـا
ورؤيـــة االحتــــاد الـــتـي تـــهــــدفُ إلى
تــوســيع قـــاعــدةِ الــلــعـــبــة من خالل
سـابـقاتِ احملـليـة ورصد الالعـب ا
ـــمـــيـــزين وضـــمـــهم إلـى صـــفــوفِ ا
ُــنـتــخب.وتـوّجَ فــريقُ نــفط الـوسط ا
ـــمـــتــاز لـــكــرةِ بـــبــطـــولـــةِ الــدوري ا
الــصــاالت لــلـمــوسم ( 2022/2021)
ــبـاراةِ الـتـي جـمـعــته مع غـاز بــعـد ا
اجلــنـوب في قـاعــةِ نـادي األعـظــمـيـة
بـــحـــضـــور الـــنـــائبِ األول لـــرئـــيسِ
االحتــادِ الــعـراقـيّ لـكــرةِ الــقــدم عـلي
جبـار وعُـضو االحتـاد مُـشرف جلـنة
كــرة الــصـاالت والــشـاطــئــيّـة يــحـيى

زغـيـر وأعضـاء االحتـاد فـراس بـحر
العـلوم ومحـمد نـاصر واالمـ العام
مــحــمــد فـرحــان ورؤســاء الـهــيــئـات
اإلداريّة ألنديةِ نفط الوسط والشرطة

ومَصافي الوسط وغاز اجلنوب.
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وجــاءَ تـتــويج نـفط الــوسط بـالــلـقب
قبل أربعِ جوالتٍ من نهاية الدوري.
وجــرت مــراسمُ الــتـتــويج بــحــضـور
رئــيسِ الـلــجـنــة عـلـي عـبــد احلـسـ
ونائبه زياد شـامل وعددٍ من أعضاء

اللجنة.
ركزِ الوصيف وحلَ فريق الشرطة 
ركز في ح جاءَ مصافي الوسط با

الثالث.
وحصلَ العب نفط الوسط وليد خالد
عــلـى كــأس هــدافِ الــدوري بــيــنــمـا
حــصــدَ عــلي إيــاد مـن فـريـق الــظــفـر

جائزةَ أفـضل العب واعد ونالَ زاهر
مـهــدي من اجلـنـسـيــة جـائـزة أفـضل
حارس مرمى وحيـدر مجيد من نفط
الــوسط حــصلَ عــلـى جـائــزة أفــضل
العب بـالـدوري بـيـنـمـا حـصـدَ مدرب
فــريق نــفـط الـوسـط فــاضل بــعــيـوي
جـائزة أفـضل مـدرب ويـحـيى أسـعد
من غـاز اجلـنــوب نـالَ جـائـزة أفـضل
العب شــاب. كـمــا  مـنحُ فــريق غـاز
ثالي وكرّم اجلنوب جائزةَ الفريق ا
عـضـو االحتاد الـعـراقيّ لـكـرةِ الـقدم
مـــــشــــرف جلـــــنــــة كـــــرةِ الــــصــــاالت
والـشــاطـئـيّـة يـحــيى زغـيـر احلـكـامَ
الــدولـيـ الـذيـن أعـلـنـوا اعــتـزالـهم
وهم حسنـ عبد اإلله وعـمار فاضل
وعــــلي فــــاروق و مــــنحُ جــــائــــزة
تــقـديــريّـة لــلـحــكمِ االحتـادي حــسـ

علي.

تـــســــجـــيل 23.5 مـــلــــيــــون طـــلب
للحصول على تذاكر مباريات كأس
الـعـالم قـطر 2022 مع انـتـهـاء آخر
ــبـيـعــات الـتـذاكــر بـنـظـام مــرحـلـة 
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أعــــــــــلـن االحتـــــــــاد
الدولي لكـرة القدم
الـــــفــــــيـــــفــــــا عن
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ـبـية بـحـضـور رئـيس الـلـجـنـة األو
الـوطــنـيـة الــعـراقـيــة رعـد حـمـودي
أختـتمت الدورة الـتدريـبية الـدولية
بــألـعــاب الـقــوى لـلــمـســتـوى األول
والــتي أقـيــمت في كــلــيـة الــتـربــيـة
الـبـدنيـة وعـلـوم الريـاضـة بجـامـعة
دة من السادس عشر بغداد خالل ا
وحتى السـابع والعشـرين من شهر

نيسان احلالي.
دير التـنفيذي الحتاد العاب وقال ا
الـــقــــوى زيـــدون جـــواد ان الـــدورة
الـتـدريــبـيـة الـدولـيــة حـاضـر فـيـهـا
الـدكـتــور مـحـمـد عــبـد الـرؤوف من
جمـهورية مـصر العـربية والـدكتور
عـلي صـادق ذيـاب بـتـكـليـف رسمي
من االحتــاد الـدولي أللـعـاب الـقـوى
مبـيناً ان الـدورة إنخـرط فيهـا ستة
عــــــشـــــر مـــــشــــــاركـــــاً من
اجلــنـسـ وإشــتـمـلت
عـــلى مـــحــاضــرات
نظرية وعملية في
مــــــــــخــــــــــتــــــــــلـف
االخـــتـــصـــاصــات

»%œU∫ دورة تدريبية يقيمها احتاد العاب القوى
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اهـم نــتـــــــــيــجــتــ عــلى الــشــرطــة
والطالب رغم ذلك عـلــــــــيه ان يدرك
همة لـيست بالسهـلة امام رغبة أن ا
الــــكــــــــــهـــــربـــــاء في الــــــــــــــعــــودة
لــلـــمــنـــافــســـات والــســـيــطـــرة عــلى
ــواجـهــات بــعـد الــتـاثــر بـخــسـارة ا

النفط.



{ بـاريس- وكاالت: تـراجع مـاوريسـيـو بوكـيـتيـنو مـدرب بـاريس سان جـيـرمان عن تـصـريحه بـشـأن كيـلـيان مـبابي
ئـوية الستمـراره هو ومبابي قبل.  وبـسؤاله عن النـسبة ا وسم ا مهـاجم الفريق وإمكـانية استـمراره مع النـادي في ا
ئـة أنا وكيليان مستمرين في باريس. قبل رد بـوكيتينو في مؤتمر صحفي أمس اخلميس بنسبة  100با وسم ا في ا
ـدرب األرجـنتـيـني قـال عـبر شـبـكـة أمازون بـرا فـيـديو قـبل انـطالق مـبـاراة بي إس جي ضد سـتـراسـبورج إال أن ا
ـئة.  وأ تصريحاته في هذا الشأن لم ـقبل بنسبة  100با وسم ا مساء اجلمـعة لم أقل أن مبابي سيـكون معنا في ا
ـقـبل. وكان كـارلو أنـشيـلوتي وسم ا تكن هـذه رسالـتي بل اإلجـابة كـانت بشـأن مبـاراة سـتراسـبورج الـيوم ولـيس ا
ـدير الفـني لريال مـدريد قال أيضـا في مؤتمـر صحفي أمس اجلـمعة بـوكيتـينو لم يقـل احلقيقـة كاملـة بشأن كـيليان ا

مبابي. وتكهنت تقارير صحفية عديدة بإمكانية انتقال كيليان ( 23عاما) إلى صفوف ريال مدريد.
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{ إشـتــويل- وكـاالت: بـلـغ األمـريـكي
ـصنف رقم 29 فرانـسيس تـيـافوي ا
يا نصف نهائي بطولة إشتوريل عا
ـفـتـوحـة لــلـتـنس بـعـدمـا فـاز أمس ا
عـــــلى اإلســـــبـــــانـي ألـــــيـــــخـــــانــــدرو
دافيدوفيتش. وفي مواجهة استمرت
ثـالث ســاعــات تــغــلـب تــيــافــو عــلى
جـمـوعتـ لـواحدة دافـيدوفـيـتش 
بــــــــــــــــــواقـع  (5-7) 6-7 و 7-5 و7-8.
وســـيــلــعب األمـــريــكي عــلـى بــطــاقــة
الـــعــــبـــور إلـى نـــهـــائـي الـــبــــطـــولـــة
الـبرتـغـالـية أمـام الـفـائز من الـكـندي
فيليكس أوجـيه-ألياسيم واألمريكي
سيباستيان كوردا. ووصل اإلسباني
اآلخــر ألـــبــرت رامـــوس إلى نــصف
النهائي بـفوزه على مواطـنه فرناندو
فـــــيـــــرداســـــكـــــو بـــــواقع  2-6 و6-2
لــيـــضــرب مــوعــدا مع األرجــنــتــيــني
سـيبـاسـتـيـان بايـز الـذي تـغـلب على
الفرنسي ريتشارد جاسكيه  6-3و6-1
و4-6. وتـقام بـطـولـة إشـتوريل وهي
العب مـنـافـسـة رسـميـة تـنـظم عـلى ا
الـــتـــرابـــيــة ذات الـ 250 نـــقــطـــة في
ديـنة الـبرتـغاليـة التي حتـمل نفس ا

قبل. االسم حتى أول مايو/آيار ا
كــــمــــا فـــــازت اإلســــبــــانــــيــــة ســــارة

ســـوريـــبــيس أمـس عــلـى الــروســـيــة
أناسـتاسيـا بافـليـوتشيـنكـوفا ضمن
منافسات دور الـ 32من بطولة مدريد
ـــفــــتـــوحــــة لـــلـــتــــنس. وتـــغــــلـــبت ا
ــصــنــفــة رقم  47 في ســوريــبــيس ا
تـــصـــنـــيف احتــاد العـــبـــات الـــتــنس
احملترفات على بافليوتشينكوفا (15
ـــــيــــا) بـــــواقع  3-6 و 6-2 و6-3. عـــــا
وعـلى هذا الـنـحو سـتـواجه الالعـبة
ـصنـفة اإلسبـانـية في الـدور القـادم ا
ــيــا ســابــقــا الــيــابــانــيـة األولـى عــا
نـــــعـــــومـي أوســـــاكـــــا. وانــــــضـــــمت
سوريبيس إلى  3 إسبانيات جتاوزن
الـــدور 32  بــــوال بـــادوســــا ونـــوريـــا
باريزاس الـلت فـازتا أمس  وكذلك
جاربـيـيني مـوجـوروزا التي تـمـكنت
من حتـقيق انـتـصـار مهم الـيـوم على
حـــــــســـــــاب األســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــة أيال

تومليانوفيتش بواقع  5-7 و6-2.
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كمـا أعلنـت محكـمة بـريطـانية أمس
ــــــــاني إدانـــــــة العـب الــــــــتـــــــنـس األ
األسـطـوري الـســابق بـوريس بـيـكـر
الـفـائـز بــست بـطـوالت جـرانـد سالم
ـدة عـامــ وسـتـة أشـهـر بـالــسـجن 
عـلى أن يـقـضي نـصـفـهـا فـقط جـراء

تورطه في أربع جـرائم مـاليـة تتـعلق
بـــإفالسه عـــام 2017. وعُـــرف احلـــكم
الــيـــوم بــعـــد أن أعــلـــنت مـــحــكـــمــة
سـاوثــوارك الـكــائـنـة في لــنـدن إدانـة
بيـكر يوم  8 أبريل/نيـسان اجلاري

بـــارتــــكــــاب هــــذه اجلــــرائـم بـــ 21
يـونـيـو/حـزيران و 3أكـتـوبـر/تشـرين

أول 2017. 
صنف واعتـبرت هيـئة احملـلفـ أن ا
ـيــا ســابـقــا أخــفى أصـوال األول عــا
وقــروضــا تــبـلغ قــيــمــتـهــا نــحـو 2.5
مـلـيـون جـنـيه إسـتـرلـيـني (حـوالي 3
ماليـ يـورو) لـتـجـنب سـداد ديـونه
التي تبـلغ نحو  50مليون إسـترليني
( 60 مليـون يورو). وبعـد سماع حكم
القـاضيـة ديبـوراه تايـلور نُـقل بيـكر
إلى زنـازين احملــكـمـة لـبــدء عـقـوبـته.
ولدى إعالن قرارها وجهت القاضية
اللـوم للـرياضي لـعدم تـعلـمه الدرس
بعدمـا تلقى حـكما بـالسجن مع وقف
انيا عام 2002  وهو ما التنفيذ في أ
اعـتــبـرته عـامـال مـهـمـا لــصـدور مـثل
هذه اإلدانة في القضية. وكرس العب
الـتـنس الــسـابق جـهـوده في األعـوام
األخيـرة لـلعـمل كـمدرب حـيث سـاعد

العب مثل نوفاك ديوكوفيتش.
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كــامب نـو. ولن يــؤثـر هــذان الـغــيـابـان
ـدرب تـشـافي هـرنـانـديس عـلـى فـريق ا
السـيمـا أنهمـا ال يعتـبران من العـناصر
ــدرب الـسـابق الــتي يـعــتـمـد عــلـيــهـا ا
لــنــادي الــســد الــقــطــري. لــكن الــنــادي
رحلة الرابعة الـكاتالوني الذي يدخـل ا
والـثالثـ من الـدوري احملـلي مـتـخـلـفاً
ه ريال مدريد بفارق  15 نقطة عن غر
ـتـصدر مـا يجـعل األخيـر بحـاجة إلى ا
نـقطة من مباراته السبت مع إسبانيول
كي يـحـسم الـلـقب يواجه خـطـر تـفشي
الـفـيـروس في صـفـوفـه نـتـيـجـة تـواجد
بــــرايــــثــــوايت فـي حــــفل شــــواء أقــــيم

اخلميس في مركز تمارين الفريق.
كـمـا صـرح جـولـ لـوبـيـتـيـجي مـدرب
إشـبـيــلـيـة بـأن فـريـقه لم يـلـعب بـشـكل
جــيـد أمــام قـادش 1-1  يــوم اجلـمــعـة
ضـمن مـنـافـسـات الـلـيـجـا. وأضاف أنه
بــالــرغم مـن الـبــدايــة اجلــيــدة لم يــكن
إشـبيلية منذ الدقيقة  20 على مستوى

مـارتن برايثـوايت بفيـروس كورونا ما
يــعــني غــيـابــهــمـا عن مــبــاراة الـدوري
اإلسـبـاني األحد ضـد ريـال مايـوركا في

{ بـــرشــلــونــة-(أ ف ب) - أعــلن نــادي
بــرشــلــونــة اجلــمــعــة إصــابـة مــدافــعه
اركي أوسـكار مينغيـسا ومهاجمه الد

b¹—b  w  U UÝË√ l  Î«bŽu  »dCð fO³¹—uÝ

{ مـدريــد - وكــاالت: أثــار الـويــلــزي جـاريث بــيل جنم
ريـــال مــدريــد اجلــدل بــيـــبب إســتــبــعـــاده من مــواجــهــة
إسبانـيول ضمن منافسات الـدوري اإلسباني. واستبعد
درب اإليطالي كارلو أنشيلوتي العبه الويلزي من قائمة ا
باراة الغد بـداعي معاناته من إنزعاجات ـلكي  الفريق ا
في الـظهر. ووفـقا لصحـيفة مونـدو ديبورتيـفو الكتـالونية
ـلـكي يـفـكـر في مـعاقـبـة بـيل حـيث يـشـعر فـإن الـنادي ا
شـاركة مع الـفريق ـسؤولـون بأن الالعب يـتهـرب من ا ا
ـاضي ضـد بـرشـلـونـة. مـثــلـمـا حـدث قـبل الـكالسـيــكـو ا
وحــال ثـبــوت ادعـاء بـيـل إصـابــته فـإن الــنـادي ســيـقـوم
ه  400  ألف يورو وذلك قـبل نـحو شـهـرين على بـتـغر
انتـهـاء تعـاقده. وخـرج بـيل من حسـابات أنـشـيلـوتي هذا
وسم وهـو ما جـعله يـشارك في  7مـباريـات فقط حتت ا
ـجـموع  290  دقـيقـة مـكـتفـيـا بتـسـجـيل هدف قـيادته 
ـتوقع رحـيل بـيل عن نادي ـاضي. ومن ا واحد في آب ا
العاصمـة اإلسبانية نهائيـا هذا الصيف بعدما فشل في
واسـم القـلـيـلة احلـصـول على فـرصـة الـلـعب بانـتـظـام بـا
ــاضـيــة.  وفــتح ريــال مـدريــد بــاب الـرحــيل أمــام أحـد ا
ـدرب الـسـابق زين الـدين الالعـبـ الـبـارزين في عـهـد ا

أخبار النجوم
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ـهـاجـم األرجـنـتيـنـي الـسـابق لـبـرشـلـونـة وريـال مـدريـد خـافـيـير { روما- وكـاالت: أكـد ا
سافيوال أن مواطنه الوتـارو مارتينيز سـيكون إضافة مثـالية ألتلتيـكو مدريد. ويعد الوتارو
احملـتـرف في صفـوف إنـتـر ميالن مـنـذ عام 2018  أحـد الالعبـ الـذين يـضعـهم أتـلتـيـكو
قـبل. وقـال سافـيوال الـذي شارك في لـقاء األسـاطيـر الذي مـدريد عـلى أجـندته لـلمـوسم ا
تنظمه رابطة الـليجا على ملعب واندا متروبوليتـانو معقل الروخيبالنكوس الوتارو سيكون
هاجم في الـوقت احلالي. وتابع إنه العب طمـوح للغاية إضافة مثـالية هو أحد أفـضل ا
رمى ولـديه الكـثير من األهـداف.. إنه العب متـكامل للـغاية. وحـول اقتراب وحـاسم أمام ا
ريـال مــدريـد من الـتـتـويج بـلـقـب الـلـيـجـا أجـاب ريـال مـدريــد يـسـتـحق الـلـقب.. في دوري
تـنـافسي لـلـغايـة مـثل اللـيـجا من يـفـوز به يسـتـحق اللـقب. وواصل نـعـرف الروح الـقـتالـية
لـلـريـال الـتي قـادته لالبـتـعـاد بـنـقـاط عـديـدة ومن الـصـعب لـلـغـايـة أن يـخـسـر الـعديـد من
باريـات القـادمة. وعن رأيه في تـولي تشـافي هرنـانديـز مسؤولـية الـفريق الـكتـالوني قال ا
سافيوال كنـا نعلم حجم التحديات التي واجهها تشافي.. لقد ساهم في نهوض الفريق من
ـزيد من الثـقة. وخـتم من الصعب ـعنويـة وأصبحـنا نـرى برشلـونة وهو يـلعب  الناحـية ا
نافسة على الليجا في هذه الظروف وينبغي شكر تشافي على جسارته.. أنا صديق له ا

وكل ما أتمناه هو أن يُوفق في برشلونة.
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اضـية اجتمـاعا ب خـورخي مينـديز وكيل { مـدريد- وكاالت: شـهدت السـاعات ا
الالعبـ الشـهير بـبعض مـسؤولي نـادي برشـلونة لـبحث مـستـقبل عدد من

موكليه. ووفقا لـصحيفة مونـدو ديبورتيفو الـكتالونية فـإن مينديز تواجد
دينة بـرشلونة أمس اخلميس لالجتـماع برافا يوستي نائب رئيس
دير الرياضي. وتناول الثالثي وجبة عشاء النادي وماتـيو أليماني ا
سـويـا بأحـد مـطاعم بـرشـلونـة لـلحـديث عن مـسـتقـبل الـثالثي أداما
تراوري فـرانسـيسـكو تريـنكـاو ونيكـو جونـزاليس. ويـريد خورخي
ـوسم من ــعـار حـتـى نـهـايــة ا مـيـنــديـز حــسم مـصـيــر تـراوري ا
وولفـرهامـبـتون إذ يـتضـمن عـقده بـند خـيـار الشـراء. في الوقت
ذاته يـسعى الوكـيل البـرتغـالي حلسم مـصيـر مواطـنه تريـنكاو
الـذي يلعـب ضمن صفـوف وولفـرهامـبتون مـعارا من الـبارسا.
كـما أراد مـعرفة أيـضا خطط الـنادي بـشأن جونـزاليس الذي
يرتبط بعقد مع البلوجرانا حتى صيف 2024  وسط اهتمام

من بعض األندية األوروبية بضمه.
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UGO∫ مدرب إشبيلية جول لوبيتيجي في إحدى مباريات الليغا

ـهـمة ال بـالكـرة وال دونهـا. وتابع في ا
مـؤتمـر صحـفي: لم نسـتحق الـفوز.. لم
نـخـسـر لـكـننـا لم نـفـز. وواصل عـنـدما
نـخــوض مـبـاراة من هـذا الـقـبـيل فـأنـا
مـسـؤول.. نـشـعـر بـاحلـزن ألن نـقـطـت
أفـلـتـتا مـن ب أيـديـنـا.. عنـدمـا نـسجل
مـبـكـرا من الـصـعب عـلـيـنـا أن نـحـافظ
عـلى تركيزنا واليوم حدث ذلك لنا مرة
أخـرى. ويعتقد لوبيتيجي أن فقد الكرة
كــان بـسـبب قــرارات سـيـئــة وأنه عـنـد
حـــدوث ذلك تــأتي الـــشــكــوك ويـــتــقــدم
ــــــنــــــافس وهــــــو ظــــــرف يــــــغــــــيـــــر ا

الديناميكيات. 
وأردف: لـم يـكن الــفـريق جــيـدا عــنـدمـا
يــتـعـلق األمــر بـالـكــرة مـشـددا عـلى أن
قـادش لم يـصنع أي فـرص بـالكـاد لكن
إشــبــيـلــيــة لم يــسـبب أي ضــرر أيــضـا
لـلـخـصم. لـكـنه خـتم بـأن فـريـقه يـتـمتع
بـــاألداء اجلــيــد والــصـــرامــة وهــو مــا

تبقية. سيظهره في اجلوالت األربع ا
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{ لـنـدن- وكاالت: أصـبح تـود بويـلي هـو األقرب لـشراء
ـلـيـارديـر الـروسي نـادي تـشـيـلـسي اإلنـكـلــيـزي وخالفـة ا
رومـان أبراموفـيتش مـالكه السـابق حيث ستـتخطى قـيمة

الـصفـقة  4مـلـيارات يـورو. وكان حتـالف بويـلي ضمن مـقدمي
عـطاءات لـشراء الـنادي اإلنـكـليـزي الذي طـرحه مالـكه الروسي رومـان أبرامـوفيـتش للـبيع
في أعـقـاب الـغزو الـروسي ألوكـرانـيا قـبل أن تـفـرض احلكـومـة الـبريـطـانـية عـقـوبـات على
ـنحهـا فعلـيا الـسيطـرة على النـادي. ولن يحـصل أبراموفـيتش على ا  الثـري الروسي 
أي عـائـد من بيع نـادي تشـيلـسي حـيث ستـخصص الـعوائـد لـصالح ضـحايـا احلرب في
أوكـرانـيا. وسـبق أن حـاول بـويلي شـراء نـادي تشـيـلـسي من أبرامـوفـيـتش في عام 2018
ـقابل أكثر من  2.5 مليار يـورو لكن عرضه قـوبل وقتها بـالرفض. وتفـوق حتالف بويلي
ـقـدم من رئـيس شـركــة الـكـيـمـاويـات الـعـمـالقـة إنـيـوس ومـالك نـادي نـيس عـلـى الـعـرض ا
الـفرنـسي وفريق إنـيـوس-جرونـاديز لـلدراجـات الهـوائيـة جـيم راتكـليف الـذي يسـعى هو
ـقـدمة من اآلخـر لالسـتـحـواذ عـلى نـادي تشـيـلـسي. وكـذلك تـفـوق بويـلي عـلى الـعـروض ا
الـرئيس السابق لـنادي ليفـربول مارتن بروتـون ومالك نادي أتاالنـتا وبوستـون سلتيكس
ستـيفن بالـيوكا وفـقا لتـقارير صـادرة من صحـيفة (آس) الـرياضيـة. ويأمل تشـيلسي في
ـقـبل حـتى يتـمـكن من االسـتـعداد احلـصـول علـى مالك جـديـد بـحـلول نـهـايـة مـايو/آيـار ا

. قبل بثقة علما بأن العقوبات احلالية تمنع توقيع أيّ عقود مع الالعب للموسم ا

الوتارو مارتينيز

نــهـــائــيــات الـــبــطـــولــة اآلســـيــويــة
وتـــصــفــيـــات كــأس الــعـــالم. وثــمن
الــســنــحــاني دعـم وزارة الــريــاضـة
واالحتاد الـسعودي لـكرة الـسلة في
ـنـتــخب بـصـورة جتـهــيـز وإعــداد ا
طلوبـة متمـنيا حتقـيق طموحات ا
وتـطــلـعـات الــقـيـادة الـريــاضـيـة في
ـــنـــتـــخب إلى أعـــلى الـــوصــــول بـــا

ستويات خالل الفترة القادمة.  ا
لقب دوري

أعـلن نادي احلـكـمـة الـلبـنـاني لـكرة
السـلة أمس ضم الالعب األمـريكي
دواين جاكـسون إلى صـفوفه. وكان
جـاكــسـون قــد لـعـب في وقت سـابق
لــلــحـكــمـة بــاإلضــافـة لــعـدة أنــديـة
لبنـانية أخـرى على غرار الـشانفيل
وهــــومـــــنـــــتـــــمن. وســـــبـق لالعب
األمريـكي أن أحـرز لـقب الدوري
مع هـومـنتـمن. وكـان احلـكـمة

باريات قـبل. يذكر أن ا مايو/آيار ا
تــــقــــام بــــنــــظـــام  Best of 5  أي أن
الفريق الذي ينتصر في  3 مباريات

هو من يتوج بلقب الدوري.
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ــنــتــخـب الــســعــودي لــكـرة أنــهى ا
ـعـسكـر اإلعدادي الـداخلي السـلة ا
بالـرياض اسـتـعدادًا لـلمـغادرة إلى
البـوسنـة قبل خـوضه دورة األلعاب
اخلــلـيــجـيــة في الـكــويت. ويـتــكـون
اجلـهـاز اإلداري والـفـني لـلـمـنتـخب
من األسـتــاذ يـسـار مـخــتـار مـشـرفـا
نـتخب واإلداري عبـد الكر على ا
الـــهــوســاوي فـــيــمــا يـــشــرف عــلى
ــنــتــخب فــنـيًــا عــلي الــســنــحـاني ا
ولـد وكريـكور ومسـاعداه خـلـدون ا
كركـوريان وأمـير عـيد كـمعـد بدني
وأخـصائي الـعالج الـطـبيـعي سـليم

الشيخ. 

{ تــــونـس - وكــــاالت:
فــــــــــــــاز االحتــــــــــــــاد
ـنـســتـيـري أمس ا
عـــــلـى الـــــزهــــراء
بـنـتـيـجة 75-71
ـــــبـــــاراة في ا
األولـــــــــــــــــى
حلــــــســــــاب
الـــــــــــــــــــدور
النـهائي من
الــــــــــــــدوري
الـــــــتــــــونــــــسي
للسلة والتي دارت
بــــــصــــــالــــــة مــــــزالي
ـنـســتـيـر. وانـطـلـقت بـا
ـبـاراة بــتـأخـيـر أكـثـر ا
من ســـاعـــة عن احملــدد
لـــــهـــــا وذلـك بـــــســـــبب
مـنـاوشـات حـصـلت مع
عــــدد مـن جـــــمـــــاهـــــيــــر
نـستـيري ورجال األمن ا
ما فرض استعـمال القنابل
ـسـيـلة لـلـدمـوع لـلـسـيـطرة ا
عــــلى الــــوضع.  وكــــان نـــادي
الـــزهــراء الـــريـــاضي تـــقــدم في
الشوط األول بـنتـيجة 36-40  قبل
عـطيات أن يقـلب أصحـاب األرض ا
لـصـاحلهم مـع نهـايـة الـلـقـاء.  وأكد
فـــريق الــــزهـــراء عــــبـــر صـــفــــحـــته
الـــرســمــيـــة عــلى مــوقـع الــتــواصل
االجــتـمــاعي فـيـس بـوك أن الــفـريق
تـــمـــكن من مـــغــادرة الـــقــاعـــة بــأقل
مكـنة بعـد إصابة بعض األضرار ا
أفـراد الـبـعــثـة من إداريـ والعـبـ

ـقذوفـات من اجلـماهـير. بعـد رمي ا
وأكــــدت إدارة الــــزهـــراء أن قــــائـــد
الفـريق تـقدم بـشكـوى ضد مـا حدث
باراة من جتاوزات خطيرة طوال ا
ـقـابـلـة عـلى حـد وصـفه. وسـتـقـام ا
ـقـبـل بـقـاعـة الـثــانـيـة يــوم األحـد ا
نـسـتيـر أيضـا على أن مزالي بـا
ـبارتان الـثالثـة والرابعة تقام ا
يــــومي األربــــعــــاء والـــســــبت
ــقـبــلــ بـقــاعـة الــزهـراء ا
ويــــســـتــــرجع االحتـــاد
ـنـستـيـري أسـبـقـية ا
واجـهة يـدان في ا ا
اخلامـسة واألخـيرة
يـــــــوم األربــــــــعـــــــاء
11 ـــــــــــــــــــــــوافــق  ا

قد توصل أيضا منذ ساعات قليلة
دربـ فؤاد ابو التفـاق نهـائي مع ا
شقرا وكريكور كريكوريان من أجل
رفع احلــظــر الــدولي عـن تــعــاقـدات
الـنـادي البـيـروتي وإجـراء تـسـوية
ادية للحصول عـلى مستحقـاتهما ا
العـالقـة منـذ سنـوات.  وقال الـنادي
في بــيـان: عــاجل: حتـلــيق لـطــيـران
حــربي مـن طــراز دواين جــاكــســون
عـلى علـو مـنخـفض فـوق العـاصـمة
بــــيـــروت دواين يـــنـــضمّ رســـمـــيـــا
ـتـوقع أن تــنـطـلق لألخـضــر. ومن ا
منافسات الفاينال فور عقب انتهاء

انية اللبنانية. االنتخابات البر

و اختيار 14 العبا للمعسكر هم:
ـرواني - ـولــد - مـحـمـد ا مـرزوق ا
أيـــوب الــهـــوســـاوي - نــاصـــر أبــو
جالس - مــحـمــد الـصــقـر  - مــثـني
ـــرواني - فـــهـــد الـــســـالك - عـــلي ا
الشبيلي - مـصعب قاضي - أسامة
الـبــرقـاوي - هــمـام حـســ - ثـامـر
ــــولـــد - ســــعـــد ن ا مـــحــــمـــد - أ

السبيعي.
ــنــتـخب من جــهــته أوضح مــدرب ا
الـــســعــودي عــلي الـــســنــحــاني أن
ـعــسـكـر اخلـارجي هــو اسـتـكـمـال ا
لـلـمـعـسـكـر الـداخـلي الـذي أقـيم في
الــريـــاض. وزاد: أتــمـــنى أن يــكــون
نتـخب في حالته البـدنية والـفنية ا
عـسكـر  للـمشـاركة في بعـد نهـايـة ا
دورة األلـعـاب اخلـلـيـجـيـة وحتـقـيق
البطولة والتي سـتكون فرصة قوية
نتخب قبل خوض إلعداد وجتهيز ا

W∫ جانب من الدوري التونسي للسلة uDÐ
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زيـدان بـحـسب تقـريـر صـحفي. فـوفـقًـا لبـرنـامج كـواترو
اإلسـباني فـإن مسؤولي ريـال مدريـد ال يتمـسكون بـبقاء
الظهيـر األيسر الفرنسي فيرالنـد ميندي. وقال البرنامج
قدمة إلى ميندي لـكي سيستمع للـعروض ا إن النادي ا
ـقـبـلـة حـيث سـيـباع خالل فـتـرة االنتـقـاالت الـصـيـفـيـة ا
الـالعب إذا حصـل على عـرض بـقـيـمة  50 مـلـيـون يورو.
وأبـرز أن مـيـنـدي تـعـرض لـلــكـثـيـر من االنـتـقـادات هـذا

ــوسم بــســبب األخــطـاء الــتي ارتــكــبــهــا. وكـان ا
الـفـرنسي قـد وصل إلى ريـال مـدريد بـطلب
خـاص من زيـدان لـكـنه بـات دون حـمـاية
عــقب رحــيل مــواطــنه والــتــعــاقــد مع
اإليطـالي كارلو أنشـيلوتي. وكشف
ـيريـنجي كواتـرو أن مسـوؤلي ا
ـا يقـدمه الالعب مـعـجـبـون 
الــــــشــــــــــاب مــــــيـــــجــــــيل
جـــوتــــيــــريــــز وقـــد يــــتم
االعـــتـــمـــاد عـــلــــــيه في
مـــــركـــــز الـــــظـــــهـــــيــــر

األيســـر.

غارث بيل
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ــعـروف جـيـمس كـالرك مـاكـسـويل في الـعـام 1865 نـشـر الـفــيـزيـاوي األسـكــتـلـنـدي ا
ـعـادالته األربع الـشـهـيــرة بـإسـمه والـتي تـسـتـنــد عـلـيـهـا الـنـظـريـة الـصـيـغـة الـنـهـائــيّـة 

الكهرومغناطيسية
غـناطـيسـية والـضوء) طـيلـة هذه احلـقبـة الزمـنيّـة منذ ذلـك احل ولـغاية (الكـهربـائيـة وا

عادالت  وقتنا احلاضر. وواحدة من هذه ا
تـشـير الـى أنّه اليوجـد قـطب مـغـناطـيـسي مـنـفرد; أي أنّ كـل مغـنـاطـيس يـوجد بـقـطـبيه
نـاسبـة  فإنّ الشـمالي واجلـنوبـي وهي مسـألة حـتمـيّـة متـفقـة مع فـوان الـطبـيعـة. وبـا

آينشتاين قام بتعليق صورة  
جـيــمس كالرك مـاكـســويل في غـرفــته ألنّه إعـتـمــد سـرعـة الــضـوء وغـيـرهــا في بـحـوثه

ونظرياته. 
وتأسيـساً عـلى السـطور أعاله فـإنّ عملـيات الـتجـاذب والتنـافر تـتحـقق في هذا اإلطار
بوجود قطـب وإستحالة حتـقق قطب واحد. وحتت ظروف أحداث متـفرّقة عبر األزمان
ـختلف ـيّة  ـصفـوفة السـياسـيّة الـعا قـاربة في أقـطاب وإستـقطـاب  مكـونات ا ـكن ا
ـراتب واألوصـاف واإلجتــاهـات ومـنـهـا مــايـحـدث من حـرب  في أوكــرانـيـا  وإنـتـشـار ا
توقع ڤايروس كورونا وأسـعار  الطاقة ورغيف اخلبز  وتشكـيل حكومات هنا وهناك وا

اآلتي الذي سيفرض نفسه بثقل على مواقف وسياسات دول.  
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ـواقف الـدولـيّـة  ومـلـفـات أوراقـهـا جنـد مـاهـو سـائـد  ورابح وفـيـهـا مـاهو في مـيـزان ا
ـفيـد أن ننـظر  الى بـعض أقطـاب  وأزمان ـوارده وشوارده. ومن ا ضئـيل ومنـحـسر  
ؤسـسي احلاكم ـنـتج ا تـهز الـعالم وسط مـجريـات وإسـتقـطاب تـتجـاذبه قـوى معـنيّـة با
ـسـيـطر والـقـوى احلـقـيقـيّـة الـفـاعلـة من وراءه.  لـقـد عـرف الـعالم ـوسـوم  بالـعـامل ا وا
واقف وإتـفاقيـات التعاون والـتسليح وفي قـطب أساسـي إستقـطبا الـدول األخرى با
بعض األحـيان واألزمـان وصـلت الى حد الـتبـعـية.   وفي هـذا اإلطار كـلـمات  الـرئيس
ـصري  حـسني مـبارك (مـن يتـغطّى بـاألمريـكـان عريـان..) فبـماذا كـان يـتغـطى طيـلة ا

السنوات? !
ير پوتن وعلى طرف ثانٍ هاهي مقولة للرئيس الروسي فالد

( من اليندم على اإلحتـاد السوڤيتي ليس له قلب ومن يفـكّر  في إعادة تشكيله ليس له
عقل ) التي وصفت أحدها.

ومن إسـتقراء  مـوضوعي ومتـسلـسل ألحداث عقـود من السنـ فإنّ الوئـام واخلصام
في بـلدان قـارات العـالم سـيصـنع قوة جـديدة تـشهـدهـا  تلك الـبلـدان والعـالم وستـكون
وارد الـبشـريـة فيـها. ـيّاً فـاعالً في الـسيـاسة واإلقـتـصاد والـصنـاة وقـدرات ا قطـبـاً عا
ا حدث  في بـدايات مالمح الپيـروسترويكـا (=إعادة البناء ) والجند ضيراً  أن نـذكّر 
ي ووضـوح في روســيـا أو قــبـلــهـا من أحــداث بـدخــول دول الى الـنــادي الـنــووي الـعــا
جتارب ونظريـات البناء اإلقتصادي في الص ودول جنوب شرق آسيا وبعض األقطار
الـعربـية ومـنـها الـعـراق.  فكـثيـرة  هي األحـداث التي هـزّت أو تـهزّ  الـعـالم وهذه ربّـما
إستعارة لـفظيّة  من رواية الكـاتب األمريكي جون ريد ( عشـرة أيام هزّت العالم) والتي
قرأنـاها قبل عـقود و حتـكي فصولـها عن ثورة الـبالشفـة التي أسقـطت حكم القـياصرة
ية/  .1وبتعـبير وتعريف فإنّ لكلّ حدث عنوان له مدخالته ومخرجاته بعـد احلرب العا

ومسبباته ونتائجه وله نفقاته ومرافقاته وأعالمه وإعالمه. 
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اضية ماحدث في العراق على مدى ثالث عاماً ا
تغـير  بالـصورة والصوت ـسهب عن الثـابت وا قـارنة واحلديث ا نصـف الى ا يـدفع ا
والقلم. ومن يسـتطيع أن يضع مقاربـة أو حتليل وصفي ناضج وشامـل سيكون مبدعاً
ـنـصـفـة أو ـقـارنـة ا . وا واإلبـداع هـو من يـكـرّم صـاحــبه بـعـامل تـأثـيـر  واسـع ورصـ
ـعـنـيّـة بـڤايـروس كـورونـا مـنـذ بدء اخلـاطـرة هنـا هي مـايـحـدث في أوكـرانـيـا واآلليـات ا

انتشاره في نهاية العام 2019.
لقد تكـالبت على العراق جيوش أكثر من ثالث دولة في عدوان العام  1991وعدوانات

تكررة  الغادرة بعد ذلك   الرجعة ا
وهو البلد الـوحيد الذي استـهدفت طائرات العـدوان منشآته النـوويه ومفاعالته وقاعدته
دنـية وصـوالً الى غـزوه وإحتالله في الـعام 2003 ومـا جرى الـعـلمـية وبـنيـته الـتحـتيـة ا

ويجري أمام أنظار العالم.
وبدون اخلوض في صفـحات التفاصـيل  رأينا إزدواجية مـواقف احلكومات في بعض
الدول جتـاه ماحـدث في العـراق ومايـحدث فـي أوكرانـيا وكم يـكون حـقّاً مـشروعـاً ح
تصطف الدول ضد اإلحـتالل مثلما توحّدت وتوافقت جهـودها وكياناتها بوجه ڤايروس

كورونا فكالهما يستهدف احلياة ويخلّف ضحايا.
وحـ نرى  مـا يجـري ومـا سيـحدثـهنـا وهـناك فـإنّ تصـريف األعـمال واألقـوال يتـطلّب

صرف أموال وماسبق من سن شواهد.
طلـوب  من عمالت في مـجاالت الطـاقة والغاز ّا يـجري فإنّ الـشراء والبيـع با ويـبدو  
ـدن األوكــرانـيّــة والـقـرارات الـروسـي واخلـبـز  األوكــراني وأصـوات اإلنــفـجــارات في ا
بشـأن لقـاحات كـورونا في الـص ودول أخـرى وسيـناريـوهات جـديدة في دول عـديدة
ستـكون مـدخالت مقاربـة دوليّـة حتمل األنبـاء واألنواء في نـشرات أحـداث قريبـة قادمة.
وإحـدى هـذه الـقــوى الـدافـعــة هي إعـتــمـاد دول أورپـا عـلـى الـغـاز الــروسي في إنـتـاج

وإستهالك الطاقة فيها ومنها مايصل الى نسبة  90من طاقتها. 
سطور اخلتام:

ندب? من يطرق باب ا
غرب شرق وا ويفتح نافذة للعشق هنا ماب ا
ركب ويرفع فيه شعاراً وشراعاً ينتظر  عناق ا

ويقول ألمواج البحر  األحمر
بأنّ الباب الشرقيّ ونفق التحرير  هنا

يحمل لوناً من طيف الشمس على الكوكب..
}}}}
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مـكـافأة عـضو مـجلس الـنواب في حـالة
غيابه نسبة معينة يحددها اجمللس. 
ــادة (22) ثــالــثـاً: تــنــعــقـد جــلــسـات وا
اجملـلس عـلى األقل يـومـ في األسـبوع
ولـهـيأة الـرئاسـة تمـديدهـا أو حتديـدها
ادة (24) ال يـجوز حـسب الـضـرورة وا
افـتـتـاح اجللـسـة إال بـحصـول الـنـصاب
الــقــانــوني لــلـحــضــور وإذا  تــبـ أن
الــنـــصــاب الــقــانــوني لـم يــكــتــمل أجّل
دة ال تقل عن نصف الـرئيس افتتاحها 
ســاعــة  فــإذا لم يــكـتــمل أيــضــاً يــعـلن
الـرئـيس تـأجيل اجلـلـسـة ويُعـيَن مـوعد
ــادة(28) جملــلس آخـــر النــعــقــادهــا وا
الـرئـاسـة أو لرئـيس مـجـلس الوزراء او
لــرئـيـس مـجــلس الـنــواب او خلـمــسـ
عـضـواً  من أعـضـائه دعـوته لالنـعـقاد
في جـلـسة اسـتثـنائـيـة على أن يـقتـصر
ـوضـوعات االجـتـمـاع عـلى النـظـر في ا

احملددة في الدعوة. 
ـكن لالدعاء الـعام ا سـبق فانه  عـلـيه 
واحملـكمة االحتـادية العلـيا اصدار قرار
يـلـزم مـجـلس الـنواب بـاالنـعـقـاد والزام
الــنــواب بــالــدوام من خالل تــنــبــيـهــهم
وحتـــذيــرهم بـــان الــغــيـــاب بــدون عــذر
مــشــروع سـوف يــجـعــلــهم يــخـضــعـون
ـالـية وتـعـليق لـلـعـقوبـات والـغرامـات ا
عـضـويتـهم واحالل الـفائـز الـذي يلـيهم
فـي االنــــتـــــخــــابـــــات حـــــسب قـــــانــــون
االنـتخـابات رقم (9) لـسنة 2020 وبذلك
ال يــســتـــطــيع اي نــائب ان يــتــغــيب او

يقاطع اجللسات. 
{ قاضي ومدعي عام 

الــنـصــاب الـقـانــوني لـلــخـروج من هـذا
ـأزق وانـتخـاب رئيس جـمهـورية ومن ا

ثم اختيار رئيس الوزراء. 
وفـي حـالــة رفض الــنــواب وتـمــسك كل
وقفـها واسـتمرار هـذا التـعطيل كـتلـة 
فــان نــصـوص الــقــوانـ واضــحـة الن
الـنـائب هـو مكـلف بـخـدمة عـامـة حسب
ـادة(6) اوالً مـن قــانـون مــجــلس نـص ا
الــنــواب وتــشــكــيالته رقم (13) لــســنــة
2018(الـــنــائب مــكـــلف بــخـــدمــة عــامــة
ومــتـفـرغ لـلــنـيـابــة ويـتـمـتـع بـاحلـقـوق
ترتبة عـليها ابتداءاً من تاريخ ـالية ا ا
ادائـه الـــيـــمـــ الـــدســـتـــوريـــة) ونص
ـادة(10)  عـلى الـنـائـب اضافـة الـى ما ا
يـفـرضه الـدسـتـور والـقـوانـ والـنـظـام
ـا الــداخـلـي االلـتــزام  بـوجه خــاص 
: حضـور جـلسـات اجمللس يـأتي: ثـانيـاً
واجــتـمـاعـات الـلـجــنـة الـتي هـو عـضـو
فــيــهـا وعــدم الــتـغــيب عــنـهــا اال بــعـذر
مــشــروع يـقــدره الـرئـيس فــيـمـا يـخص
جـلـسات اجملـلس ورئيس الـلـجنـة فيـما
يـخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب
الــنــائب في حـال غــيــابه نـســبــة عـيــنـة
يـحـددها اجملـلس بـناءً عــلى اقـتراح من

الرئيس ونائبيه. 
: عــلـى الـنــائـب الــتـزام ــادة(11) أوالً وا
حـضـور جلـسات اجملـلس وجلانه وفي
حـال تكـرار غياب الـنائب من دون عـــذر
مــشـــــــروع خــمس مــرات مـتــتــالــيـة او
عـشـر مـرات غـيـرمتـتـالـيـة خالل الـفصل
الـتـشــريـعي يـوجه الـرئـيس له تـنـبـيـهـا
خــــطـــيــــاً يـــدعــــوه فــــيه الى االلــــتـــزام

جـــرت في 7شـــبــاط و26و 30آذار الـــتي
رفــــعت الى اشــــعـــار آخــــر أي الى أجل

وموعد غير محدد ومعلوم. 
ان تــعــطـيل عــمل مــجـلـس الـنــواب أمـر
خـــطـــيــر واالخـــطـــر مــنـه أن يــســـتـــمــر
الـتعطيل ألجل غـير محدود رغم ان هذه
االنـــتـــخــابـــات قـــد جـــرت قــبـل حــوالي
6أشـــهــــر وهـــو مـــا يـــعــــني أن حـــالـــة
االنــسـداد واالنــغالق الــتي تـعــاني مـنه
الــعـمــلـيــة الــسـيــاسـيــة قـد امــتـدت الى
الـــتـــعــــطـــيل واالخـــفـــاق فـي تـــنـــفـــيـــذ
االسـتـحـقـاقـات الـدسـتـوريـة التـي يجب
اكـمــالـهـا خالل مـدد زمـنـيـة وتـوقـيـتـات

محددة.  
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عــلــيه فـلالدعــاء الــعـام دور وواجب في
حـل هذه االزمة غيرها من االزمات التي
جنــده غــائـبــاً أو مُـغــيــبـاً  عــنــهـا رغم
أهــمــيــة دوره خـصــوصــا في االنــظــمـة
قـراطية في الـكثيـر من دول العالم الـد
ــر يــوم او ازمــة اال واالدعـاء الــتـي ال 
الــعــام حــاضــر فــيــهــا ومــقــرر وحــاكم
والـعـراق بـعـد 6 نـيـسـان تـاريخ انـتـهاء
ــهــلــة الــقــانــونــيــة النــتـخــاب رئــيس ا
اجلـمهـورية يـوجب تدخل االدعـاء العام
بـــان يــقـــوم بــكـــســـر هــذا اجلـــمــود في
الــعــمــلــيــة الــســيـاســيــة والــتــوقف في
االسـتـحـقـاقـات الـدسـتـوريـة  بـتـوجـيه
اسـتفسـار او اقامة دعوى امـام احملكمة
االحتـاديـة الـعـليـا واصـدار قـرار بـالزام
مـجـلس الـنـواب بـعـقـد جـلـسـاته والزام
الــنــواب بــالــدوام واحلــضــور واكــمــال

ـالي بـاحلق الـعـام وقـضـايـا الـفـسـاد ا
واالداري ومـتـابـعـتـهـا.  حـادي عـشر:
الــطـــعن بــعــدم دســتـــوريــة الــقــوانــ
واالنــظــمــة أمــام احملــكــمــة االحتــاديـة
العليا. ثاني عشر: التحقيق في جرائم
ـالي واالداري وكافة اجلرائم الـفساد ا
اخملـلة بـواجبات الـوظيفـة العامـة كما
ــادة (7) عـــلى تـــولي رئـــيس نـــصـت ا
االدعــاء الـعـام اتـخـاذ االجـراءات الـتي
تـكـفل تالفي خرق الـقانـون أو انتـهاكه
صلحة القانون.  من خالل الطعن 

ـواد الدسـتـوريـة والقـانـونـية عـلـيه فـا
واضـــحــة وصــريــحــة في دور االدعــاء
الـعـام ومـسؤولـيـته في االزمة الـراهـنة
ـــر بـــهـــا الـــعـــراق في اكـــمــال الـــتي 
االسـتـحـقـاقـات الـدسـتـوريـة وانـتـخاب
رئــيـس اجلــمــهــوريــة الـــتي اصــابــهــا
الـتـوقف واجلـمود بـعـد ثالثة جـلـسات

ــادتـ نـص الـدســتــور الــعــراقي فـي ا
(87و88) عــــلى اســـتــــقالل الـــســــلـــطـــة
الـقـضائـية واسـتقالل الـقضـاة ونصت
ـادة(89) عـلى ان جـهـاز االدعاء الـعام ا
هـو احـد مـكونـات الـسلـطـة الـقضـائـية
وجـــاء قــانــون االدعـــاء الــعــام رقم(49)
لـــســـنــة (2007) لـــيـــؤكــد الـــنـــصــوص
الـــــدســـــتـــــوريـــــة اعـاله من خـالل نص
ـادة(2) عـلـى سـبـعة ) وا ـادة(1/ أوالً ا
: حمـاية نظـام الدولة أهـداف منـها: أوالً
ـصالح العـليا وأمـنهـا واحلرص على ا
لــلـشـعب واحلــفـاظ عـلـى امـوال الـدولـة
: دعم الـنــظـام والــقـطــاع الــعـام. ثــانـيــاً
ـقراطي االحتـادي وحـمايـة أسسه الـد
شـروعية ومـفاهـيمه في اطار احـترام ا

واحترام تطبيق القانون. 
ادة( (5يـتـولـى االدعـاء الـعام ونـصـت ا
: اقـامــة الــدعـوى ــهــام الـتــالــيــة: أوالً ا

بــاحلـضــور. ثـالــثـاً: لــلـمــجـلس اقــالـة
الـنائب اذا جتاوزت غياباته بدون عذر
مـــشـــروع اكـــثـــرمن ثـــلث  جـــلـــســات

اجمللس في الفصل التشريعي  
ادة(12) تـنتهي النيابة في اجمللس وا
: ثبوت فقدان في االحـوال اآلتية: ثالثاً
ـنصـوص علـيها احـد شروط الـنيـابة ا
في الــدســتــور وقــانـون االنــتــخــابـات
: مـوافقة اجمللس وهـذا القانـون. ثامناً
عــلى اقـالـة الــنـائب لــتـجـاوز غــيـابـاته
بـــدون عـــذر مــشـــروع ألكـــثــر مـن ثــلث
جـلسـات اجمللس مـن مجـموع جـلسات

الفصل التشريعي الواحد. 
ŸËdA  —c

كــمـــا نص الــنــظــام الـــداخــلي جملــلس
ـادة(16) يــلــتــزم عــضـو الــنــواب فـي ا
اجملـــلس أوالً: حـــضـــور اجــتـــمـــاعــات
اجملـلس وجلـانهِ الـتي هو عـضـو فيـها
وال يــجـوز الــتـغــيب إال بـعــذر مـشـروع
يـــقــدره الــرئــيـس أو رئــيس الـــلــجــنــة
:  يــنــشـر ـادة(18) أوالً اخملــتــصــة وا
احلـضـور والـغـيـاب في نـشـرة اجمللس
االعـتيـادية وإحـدى الصـحف. ثانـياً: 
لـهيـأة الرئـاسة في حـالة تـكرر الـغياب
مـن دون عـــذر مــشـــروع خـــمـس مــرات
مـتـتـاليـة او عـشـر مرات غـيـر مـتتـالـية
خـالل الـــدورة الـــســــنـــويــــة أن تـــوجه
تــنـبـيـهـاً خــطـيـاً إلى الـعــضـو الـغـائب
تــدعــوه إلى االلــتـزام بــاحلــضـور وفي
حــالـة عــدم امــتـثــاله لــهـيــأة الـرئــاسـة
ـوضـوع عــلى اجملـلس بـنـاءً يــعـرض ا
عـلى طلب الهـيأة. ثالـثاً. تسـتقطع من

مورد يضمن له والسرته قوت يومه-
هـو .االنــســان احملـروم من اخلــدمـات
الـضـروريـة حلـيـاته من كـهـربـاء وماء
وصحـة وتربـية وطـرق وبنـية حتـتية

محطمة ورديئة .
هــو- من يـــفــقـــد مــوجـــبــات هـــويــته
ــشـروعــة وهـو الــوطـنــيـة وحــقـوقه ا
يــعــيش في وطــنه الــذي ولـد فــيه من
غــيــر حـــقــوق مـــســتـــحــقـــة له بــاسم
واطنة ومن ابـسط لزوم ومتـطلبات ا

معيشته وامنه واستقراره –
هجـرقسرا في ظروف لم تؤمن هو- ا
له الـــعــيش الــكـــر واالمن والــسالم
االهلي لعائلته  ومصير مستقبلهم-
هــو الـســاكن فـي اخلـيــام بال امن وال
امـان وال امل يــلــوح له في االفق بـاي
خـالص او انـــــقــــا.مـن هــــذا الـــــوضع
الغـريب الذي جـرى على حـياته ظـلما

وجورا-
ــسـجــون بال دلـيل وال هـو- الــبـريءا
ـــا بــالـــتــزويــر والـــتــزيف بـــرهــان ا
لـلـمـعـلـومـات الـكـاذبـة الصـدار احـكام

باطلة شرعا وقانونا
هـــو- احملــروم مـن كل اســـبــاب االمن
واالســــتـــقـــرار حلـــيـــاته فـي عالقـــاته
وحيـاته اجملتـمـعيـة  من خوف ورعب

بــاجــراءات وســلــوكــيــات عــدوانــيــة
بـغـيـضة فـي وحشـيـتـهـا وسـيـئة في

نحرفة– غاياتها ا
ومن خـضم هـذه االعمـال الـعـدوانـية
ــقـلـقــة حلـيـاة االنــسـان جــمـلـة من ا
ــعــانـات عــاشــهــا بـكـل مـرارة والم ا
ومن بؤس االحوال ذلك هـو االنسان
ـــظـــلـــوم هــو الـــصـــابــر الــعـــراقي ا
الـصـامت حـتى يـتـبـ له الـيقـ في
يوم من االيام ومتى تزول تلك الغمة
ويـاتي الـفـرج عن هـمـوهه عن قـريب
وال زال صـــــابــــــرا .ومـن هــــــو هـــــذا
ظلوم بالتخصيص ---? االنسان  ا
هـو .االنسـان الـعـاطل عن الـعمل بال

هــو االنـــســان الـــذي يــفـــقــد حـــقــوق
ــقــرة وفق ــشــروع وا االنــســـانــيــة ا
الــدســاتــيــر والــقـــوانــ الــشــرعــيــة
والـعرفـيـة واالخالقـيـة من غـيـر سبب
او حق شـــرعي .وتـــتــعــرض حـــيــاته
ــتـــلــكـــاته وعـــيــشه إلى وامـــواله و
مـخاطـر جـسيـمـة باعـمـال وتصـرفات
مـــســيـــئــة وبـــاطــلـــة من قل افــراد او
جمـاعـات او فئـات او جـهات رسـمـية
وغير رسـميـة خارج االطار الـقانوني
او بتـزيـيف وتزويـر الـوقائـع وكانـها
حـقــيـقــة وهي كـاذبــة الغـراض كـسب
ـمـتـلـكـات ـنـاقع واالسـتـحـوا.عـلى ا ا
واالمـوال الـعـامـة واخلـاصـة والـقـيام

الــظـلم في دولــة الــعـراق اجلــديـد من
ظـلوم بعـد عام  2003م ان نسبـة ا
ـئة من الشـعب الـعراقي تـقدر ب90با
مـــنـــهم واكـــثـــر مـن ذلك ومـــا تـــبـــقى
تمتعوا بـحياة مرفـهة  هم من جماعة
اهل السـلطـة والنـفو.الـسيـاسي الذي
ــد عــشــرون عــامـا حــكــمــوا الــعـراق 
بالـظلم واجلور واالغـتصـاب  حلقوق
الـــنــاس وامــوال الــدولـــة وتــمــتــعــوا
ـــشــروع بــالـــثــراء الـــفـــاحش غـــيــر ا
اليـن في بــنـوك وارصــدة مــودعـة بــا
ــتـــلــكــات وعــقــارات خـــارجــيــة مع 
متنوعـة داخليـا وخارجيا بـطرق غير
وال رتزقـة ا مشروعـة ومعـهم من ا
لهم في السراء والضراء على حساب
تــفــقــيــروجتــويع شــرائح كــبـيــرة من
اجملـــتـــمع الــعـــراقي  فـــرض عــلـــيــهم
الـعـيش بــاسـوء احلـاالت من الـضـيق
ـهـمة في احلـياة وفقـدان كل الـسبل ا

االنسانية.
والبــــد لــــلــــيل الــــظــــلم ان يــــنــــتــــهي

وفجرالعهد اجلديد ان يظهر.
ــسـاواة فـجـر فـجــر احلق والـعـدل وا

القانون فوق اجلميع.
ــا ـــطــالب بـــالــتـــمــني ا ومـــا نــيل ا

تؤخ.الدنيا غالبا .

والء وانـتــمـاءات مـتـعــددة الكـثـر من
جـهـة داخـليـة وخـارجـيـة .ومـذهـبـية
وعنـصرية وطـائفـية متـطرفـة .واكثر
من هـوية عـنـوان بـارزفي عـلـوه على

الهوية الوطنية .
هـو .الذي يـعـيش في فـوضى فـكـرية
وثقافية وعقائديـة متنوعة ومتطرفة
ارساتها وسلوكياتها اخلارقة في 
لــكل الــقـيم االخـالقـيــة واالنــسـانــيـة

واالصولية.
واطن االنسان احملروم من كل هو .ا
طموح من امال ومتطـلبات مهمة في
حياته ومن العـيش الكر الذي كان
يـــحــلـم به من زمـن قــد وبـــانت  له
انها اضغاث احالم عاشها في بؤس
ة خابت وشقاء وعذابات نفسية مؤ
كل امـاله وخـذلـوه من كـان يظـن بهم
انـهـم رجـال سـيــاسـة وقــادة وحـكـام
امـنـاء مـخـلـصـ ولـكن مـا كـانوا اال
جــمــاعـــة كــان هــمـــهــا مــصـــاحلــهــا
اخلاصة ومنافعها وغاياتها الفئوية
والشـخـصيـة وعـلى حسـاب مـصالح
ــتــعـــفــفــ هم الـــنــاس االبــريـــاء وا
الصابرين في كل تـلك الظروف حتى

تتحقق مطالبهم 
ومن تلك احلـقائق الواقـعيـة لصورة

هددة نظمة اخلطيرة ا من اجلرائم ا
اسة بحياته وامنه واستقراره – وا
ــتـــقــاعـــد الــذي ال ــوظـف  وا هـــو- ا
ــصــاريف الســبــوع تــكــفــيـه رواتــبه 
واحد بسبب ارتفاع االسعار وارتفاع
عـيشة إلى درجات ال تكفي مستوى ا
رواتـبهم من سـد اغـلب احـتيـاجـاتهم

الضرورية والسرهم .
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هو .الـذي يـعيش في اجـواء وظروف
غير ضـامنة السـتقرار االمن والسالم
االهلي لـفقـدان الـقانـون سيـادته على
ــــتــــلـك قـــوة اجلـــمــــيـع وعــــلى من 
ال النفـو.في السـلطة واجملـتمع من ا
ــــرتــــزقــــة والــــسالح وحـــــشــــد مـن ا

دجج بالسالح. ا
واطن الصابرمن عشرين سنة هو –ا
مــضت وفي عــهــد اربــعــة حــكــومـات
متـتالـية  لم يـشهـد اي تقـدم وحتسن
فـي حــــــــــيــــــــــاتـه وال فـي امـن وال في
استقرار معيشته كما كان يتمناها .
ـــواطن الــذي يـــعــيش في ظل هــو- ا
دولة عـمـيقـة لهـا اكـثر من راس مـدبر
واكــــثـــر من حـــاكـم وقـــائـــد في ادارة

شؤون الناس.
هــو- الـذي يــعـيش فـي مـجــتـمع ذات
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بغداد
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هارات وباستخدام طريقة التفكير .  وا
ج . الـتعلم تغيير في التنظيم االنفعالي

يول والسلوك. كتغيير العواطف وا
3- أنواع التعلم هي:
أ. التعلم باالكتشاف.
ب . التعلم الشرطي.

ج . الـتعـلم عن طـريق احملاولـة واخلطأ
 .

د. التعلم باالستبصار. 
5- الفرق ب التعلَم والتعليم

أ. الـــتــعــلم يـــكــون في أي وقت وفي أي
مــكـان بــيــنـمــا الـتــعــلـيم يــرتــبط بـوقت

دارس والكليات. ومكان كا
 ب. الـتعلم لـلمتـعلم فقط بيـنما الـتعليم
ــعــلم يـــتــطــلـب وجــود طــرفـــ هــمـــا ا
ــتـعــلم وال تـتم عــمـلـيــة الـتــعـلـيم إال وا

بوجودهما. 
ج. الـتعـلم ال توجـد فيه أنشـطة وأسـئلة

واختبارات كما في عملية التعليم.
د.الـتـعلم يـكـون ذاتي لكـن التـعلـيم غـير

ذاتي.
تعلم بـينما ه. الـتعلم يـتحقق بوجـود ا
الـــتــعـــلــيم ال يـــتــحـــقق إال بـــوجــود كل

ذلك بـــطــريــقـــة مــنــظــمـــة ومــقــصــودة
وبـأهـداف مـحددة  ,وهـو أيـضـاً عـبارة
عن نـشاط الهـدف منه اكتـساب معارف
وخــــبـــرات ومــــهـــارات جــــديـــدة  . 3-

وظائف التعلم وهي:
أ.الــتـعـلم تــغـيـيــر في األداء والـسـلـوك
كـتـغيـير احلـالة الـعـلمـية من حـالة الى

أخرى .
عرفي ب .الـتعـلم تغيـير في الـتنظـيم ا
ـعـرفـة كـيـفـية ويـتـضـمن سـعـي الـفـرد 
واقف بصـورة منظـمة ويتم مـعاجلـة ا
ــعــلــومــات ذلك بــطــريــقــة اكــتــســاب ا

1- يــتـعـلـم اإلنـسـان دائــمـاً من الـبــيـئـة
الـتي يعيش فيها وتعتـبر عملية التعلم
أسـاسية حلـياته وبدونـها تفـقد احلياة
قـيمـتها ومـعنـاها ويفـقد اجملـتمع الذي
يعيش فيه فاعليته وحضارته وتاريخه
ـكن فــاحلـيــاة والـتـعــلم مـتــداخالن ال 
فـصلهـما عن بعض  ,والـتعلم مـصطلح
يـنطبق عـلى العمـلية الـتي جتعل الفرد
يتعلم علماً محدوداً أو صنعة معينة. 
2- تـعـريف التـعـلم : التـعلم هـو عـملـية
مـنـظـمـة تهـدف الى اكـتـسـاب الـشخص
ـتـعـلم لألسس الـعامـة لـلمـعـرفـة ويتم ا

ــعـلــومـات الـعــامـة الــسـابــقـة مع مـا وا
يـصـاحبـها من ظـروف مكـانيـة وزمانـية
وحتـــدث مـن دون وجـــود مـــثـــيـــر وهي
ــاضي واإلدراك يــرتـبط تــعــتـمــد عـلى ا
بــاحلـــاضــر والــتــصــور والـــتــخــيل في

ستقبل . ا
هـ. الـتـفـكـيـر وهي الـعمـلـيـة الـتي يـقوم
بـها اإلنـسان في تـنظـيم خبـراته بـطرقة
ــشــكالت الــتي تــواجـهه جــديــدة حلل ا
وهـو إدراك عالقـات جديـدة ب مـوقف
أو عـدة مـواقف ,انـه مـظهـر مـن مـظـاهر
الــذكـاء الـذي يـصل الى مـسـتـوى إدراك
ــتـــعــلـــقــات الـــعالقـــات واســتـــنــبـــاط ا
وتـوظيـفها  ,انـه ليس التـذاكر حيث انه
يـعـتـمد عـلى اسـتـرجاع مـوضـوع مـع
أمـا الـتفـكيـر فـتكـون اخلبـرات الـسابـقة
مـحـدودة الـتـأثيـر. اخلالصـة ان الـتـعلم
سـلـوك شـخـصي يـقـوم به الـفـرد لـكسب
هـارات بواسطة ـعرفة وا ـعلومات وا ا
أدوات مــنـاســبـة كــالـكــتب واالنـتــرنـيت
والـسفر واحللقات النقاشية لينتفع بها
ألداء عـــمل مــعــ أو لــلـــحــصــول عــلى

معلومات عامة إضافية 

ب . الـتذكر وهو استرجاع األحداث أو
ــواقف الـــشـــخــصـــيــة اخلـــبـــرات أو ا

السابقة وهو ليس التخيل.
ج . احلـفظ وهو اسـتدعـاء األمور التي
تعلمناها سابقاً والنسيان هو اجلانب
السلبي له وقد توصلت الدراسات الى
هـمة بـصددها مـجمـوعة من الـنتـائج ا

وهي : 
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أوالً. نــسـبـة الـنــسـيـان تـكــون سـريـعـة
وكـبيـرة بعـد التـعلم مـباشـرةً وان هذه
الـسرعـة تقل تـدريجـياً حلـ وصولـها
الى حد مع قد يتذكر أو ينسى الفرد

كل شيء . 
ثـــانــيـــاً . نـــســبـــة الــنـــســيـــان أقل في
ـوضوع الذي يـفهمه الـفرد وأكثر من ا

الذي ال يفهمه.
ثـالثـاً . يحفـظ سريعي الـتعـلم أكثر من

بطيئي التعلم . 
ـقترنـة بأمور واقف ا رابـعاً . تـعتبـر ا
انـفعالية يتذكرها الفرد أحسن وأسرع

واقف اخليالية. من ا
د. االسـتدعاء وهو اسـترجاع اخلبرات

عناصر العملية التعليمية.
ــســاعــدة عــلى الــتــعــلم 6- الــعــوامل ا

اجليد وهي:
الـتكرار لـتسهيل تـعديل وتنـظيم العمل

وتعلمه .
ب . الــدقــة وتـــأتي نــتــيــجــة لــلــتــكــرار
فـبتكـرار الكتـابة تكـون كتابـتنا أدق من

السابق.
ج . الـتـنـظـيم وهـو تـعـلم عـدة أمـور في

آن واحد لكسب الوقت.
د . احلـــــداثــــة وهي مـــــيل الـــــشــــخص

للممارسة على األمور اجلديدة. 
هـ . األثـر وهـو ميل الـشـخص لـلشـعور
ـيل نحـو معرفـة شيء معـ لم يشبع

من معرفته حلد اآلن.
5- الـعمـليـات العـقلـية في التـعلم وأهم

شروطها ما يلي :
أ . اإلدراك بـوسـيلـة تـفاعل اإلنـسان مع

بيئته ويعتمد هذا على:
. االستعداد العام. أوالً

. درجـة االنـتـبــاه عـلـمـاً ان الـفـرد ثــانـيـاً
يــدرك الــكل قــبل اجلـزء ويــدرك الــشـكل

العام قبل إدراكه للمساحة .
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ستبدة والفاسدة في التصويت االنظمة ا

واإلستفتاءات والترشيحات 
روسـيـا الـتي تـدعي إلـتـزامـهـا بـالـقـوانـ
الـــدولــــيــــة وحـــقــــوق اإلنــــســـان هي اآلن
تـستـخدم حق الـنـقض الفـيتـو في كل مرة
تديـنـها الـشـرعيـات الـدوليـة بـاإلنتـهـاكات
ـا جـرائـم احلـرب  وضـد اإلنــسـانـيـة ور
واحــيــانــا تــتــهــرب وال حتــضـر الـى مــقـر
نـظمـات والهـيئـات الدولـية  لـلمـحاسـبة ا
بل انــهــا ــداولــة بـــشــأن مــا قــامت به  وا
اسـتخدمت الفيتو ضد ان يسمى ما قامت

به هو غزو ألوكرانيا 
روســيـا الــتي تــنـفي عـالقـتــهـا بــفـاغــنـر 
ارسـلت عناصـر من هؤالء  إلغتـيال رئيس

اوكرانيا .
ŸuD « »U

ــرتـزقـة في لـيـبـيـا والـتي تـنـتـقـد وجـود ا
وسـوريـا والـصــومـال والـيــمن وغـيـرهـا 
ـــرتـــزقــة جـــلــبـت عـــلى وجه الـــســـرعـــة ا
الـسـوري وفـتـحت بـاب الـتـطـوع رسـمـيا
شـاركـة في حربـها جلـميع مـرتـزق يريـد ا
قبل الغزو بـشهرين تقريبا عـلى اوكرانيا 
اخـذت امريكا في تكـرار حتذير العالم بأن
روسـيا تـنوي غـزو اوكـرانيـا  لكن في كل
مـرة تـرد روسـيـا علـى ذلك بأنـه كالم هراء
وان الـقوات وسـخيف ومـحض افـتراءات 
احملـتــشــدة عــلى احلــدود هي فــقط تــقـوم

ناورات روتينيه اعتيادية 
الـغـرب الـذي يـدعى انه راعي ـقـابـل  في ا
ــقــراطــيــة وحــامى حــمى الــقــوانـ الــد
ــبـــاد وحــريــة الـــتــعـــبــيــر الــدولــيـــة وا
واحلـقـوق االنـسـانـيـة واالخالق والـعـدالة
ـساواة ونبـذ التـفرقـة والعـنصـرية هو وا
اآلخـــر انــكـــشــفت لـــديه الـــعــورات في كل

اجملاالت 
مــنــذ ان بــدأ الــغــزو الــروسي ألوكــرانــيــا
تـخــلى الـغـرب عن احملــرمـات وجتـاوز كل
اخلـطوط احلمر وكأنه يقـول :عندما يكون

الــتي تــسـيــطـر عــلى األجــواء الـســوريـة
واعـــطـت  ضــوء اخـــضـــر إلســـرائـــيل ان
تـقـصف سـوريـا وااليـرانـيـ في سـوريـا
ـعــدل شــبه يـومـي عـلى مــدى ســنـوات
عنـدما رغم انـها حـلـيف إليران وسـوريـا 
شـعرت ان اسرائـيل توحي بـأنهـا ستقف
بـدأت ضـد الــغــزو الــروسي ألوكــرانــيــا 
تـبتـز وتـسـاوم الـكيـان احملـتل عـلى انـها
وإنهاء ستـطالب بـحقوق الـفلسـطينـي 
الـغزو اإلسرائيلي لألراضي الفـلسطينية
وتـرسل اشـارات انـهـا سـتـحرم احملـتـلـة 
اســرائــيل مـن مـتــعــة الــقــصف الــيــومي

لسوريا
فـجـأة صحـى ضمـيـرهـا وتـريـد ان تـعـيد

احلقوق ألصحابها
روسـيـا الــتي قـالت انــهـا دخــلت سـوريـا
لـلـحـفـاظ عـلى الـنـظـام الـشرعـي وسـيادة
الـدولة ووحدة اراضيها هي نفسها التي
غــزت اوكــرانـيــا وحتـاول قــلب نــظـامــهـا
الــشــرعي وإنــتـهــكت ســيـادتــهــا ووحـدة
اراضـيـهـا وحتت مـسـمى لـيس له وجـود
بـالقوانـ الدولـيه وهـو عمـليـة عسـكرية
ـا قـامت به طـبـعــا هـذا تـكـمــلـة  خـاصـة 
ســــــنـــــة  2014مـن احــــــتالل الــــــقـــــرم
األوكــــرانــــيــــة وضــــمــــهــــا ألراضــــيــــهـــا
ـسرحية هزلـية على طريقـة إلتفافات و

ـثابة القشـة التي قصمت غـزو اوكرانيا 
ظهر خداع الغرب والشرق على حد سواء
ورغم غبار سـقط خداعهم وإنـهار تمـاما 
ال يتسع احلـرب كانت رؤية ذلك واضـحة 
مقـال لذكـر كل التـفاصيـل لكنـنا سـنحاول
هم ونشـير للدالئل الـقاطعة التي ايـجاز ا
اســقــطت اخــر اوراق الــتـوت عـن عـورات
شــاهــدت الــشــعـوب الــظــلم والــطــاغـوت 
ـنـا بــكـامل  مالمـحه الـوجه الـقــبـيح لـعــا
حــــتى وان انـــــتــــهى الـــــغــــزو الــــروسي
وحاول العالم اعادة لبس قناع ألوكرانيا 
ـباد اإلنـسـانـية الـتمـسك بـالـشرعـيـة وا
واحلـفــاظ عــلى الـســلم واألمن الــدولــيـ
فـإنه ال فـائـدة من ذلك ألن الـوجه الـقـبيح
قـد انكشف وإعـادة القنـاع بعـد الفضـيحة

ال يجدي نفعا
سـنتـحدث لـكن في كل مره تـبقى الـقضـية
ــعــيــار احلــقــيـقي الــفـلــســطــيــنـيــة هي ا
والـواقعي على قباحة هذا العالم وخداعه
روسيا ذات العالقات الوطيدة مع الكيان
احملـتل لم تــطـالب يــومـا بـإنــهـاء احـتالل
فـلـســطـ رغم ان هـذا مــثـبت في قـرارات
ولم تـستخـدم يومـا الفـيتو مـجلس األمن 
ــصــالح اإلســرائــيــلــيه او تــســمي ضــد ا
ـسـمـيـاتـهـا وتـصف مـا قـام به األشـيـاء 
روسيا الـكيان احملتل هو غزو اسرائيلي 

لم نــرى اإلعالم يــقـارب  80عــام وال زال 
الغـربي يغـطي القـضية الـفلـسطيـنيـة كما
نــرى غــطـى الــغــزو الــروسي ألوكــرانــيــا 
الـتغـطـيـة لـغـزو اوكـرانـيـا مـسـتـمـرة عـلى
شـاشات الـغرب وايـقونـة العـلم األوكراني
مـــوجــوده أعـــلى كل شـــاشــة او وســـيــلــة
ـؤســسـات وحـتى الــهـيــئـات وا اعالمـيـة 
ــنـــازل اخلــاصـــة تــرفع مـــا يــشـــيــر الى ا
كـمـا انــنـا جنـد تــضـامـنــهـا مع اوكــرانـيــا
اسـتنكار الغزو الـروسي ترند في منصات
الـتـواصل لــديـهم والـتــظـاهـرات الــغـربـيه
ـنددة بـغـزو روسيـا ألوكرانـيا ـستـمرة ا ا

تنقل على الهواء مباشرة .
ــشـــاركــة في مـــنع الـــغــرب روســـيــا مـن ا
ـسابقـات الفنـية والثـقافية التـظاهرات وا
حــتى في حــفل األوســكــار وقف اجلــمــيع
دقـــيــقـــة صــمت عـــلى ارواح الـــضــحـــايــا
االوكـرانـيـ  لم ارى يـومـا ان حـدث هـذا
ـــســـــــابـــقـــة بل عـــلى في تـــاريـخ هـــذه ا
ثل او الـعـكس كـان يـعـاقب اي فـنـان او 
في اي مـجال اخر غير مجـــــــال السياسة
 عـندمـا يـتعـاطف مع حق الـفلـسـطيـنـي
ويـعلن دعمه لهم ولـو بتغريـدة او بتعليق
او حـركه بحجة زج هذا اجملـال بالسياسة

ـواقع حــتى شــركـات اجلــنس واألفـالم وا
اإلباحية الروسية  منعها.
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اوكـرانـيـا الــقـشـة الــتي قـصــمت ظـهـر كل
كل من لم يسمي األشياء خداع في العالم 
ـســمـيــاتـهــا الــتي تـتــوافق مع األخالق
كل من اختار والقانون واألعراف الدولية 
ـنـطـقــة الـرمـاديـة بــدال من الـوضـوح في ا
ـواقف خـوفا من الـكـبار الـتصـريـحات وا
او حـفاظا على مصـاحلة او اصطفافا مع
مـحور ضد اخر بدال من اإلستناد الى  ما
تـقوله الـشـرعيـة الـدوليـة وما نـصت عـليه
ـا هـناك مـصطـلـحات ظـهرت بـوضوح ر

ان الـــتــطــبـــيع مع احملـــتل اإلســرائـــيــلي
وبذات نطقة اصـبح العرف السائـد في ا
الــوقـت يــدعــو لــعــزلـــة احملــتل الــروسي
بـــالــطـــبع وألنــنـــا لــيس بـــزمن األجــداد
واألمـجاد لن يـأتي بلـينـكن الرد الـشجاع

الذي يشفي قلوب الشعوب
قــبـل احلــرب الــروســيـه عــلى اوكــرانــيــا
بــفــتــرة كــان األفــغــان يــتــســاقــطــون من
عـجالت الـطــائـرات االمـريـكــيـة هـربـا من
ـوت في افغانـستان وكـان الالجئ من ا
الـشــرق االوسط وقـعـوا بــ نـارين (بـ
الـهــروب من الــظـلم فـي بـلــدانــهم والـفخ
الـذي نــصب لــهم لــيــكــونــوا أداة حلـرب
وكــســر الــعـظـم بـ الــروس وتــوابــعـهم
ـــوتـــون في والـــغـــرب وتــــوابـــعـــهـم )  
الـــغــابـــات عـــلى احلـــدود الـــبالروســـيــة
لــســـنـــا ضـــد مـــســـاعــدة الـــبـــولـــنـــديـــة 
األوكـــرانـــيـــ لـــكن الجـــئي الـــشـــرق لم
يـجـدوا ما وجـده الالجـئـ األوكران من
حـفاوة استقـبال وتقـد كل سبل العون
حــــيـث فــــتح اإلحتــــاد االوروبي ابــــوابه
لـم يـطــلب مــنــهم فــيــزا  ووفــر لـهم لــهم
الـتنـقل اجملـاني بال اي قـيود  بـ الدول
لـقــد اسـتـقـبـلــتـهم الـشـعـوب الـتــابـعـة له
االوروبـيــة في مــنــازلــهــا حـتـى ان وزيـر
النـقل البريطاني استقبل عائلة اوكرانية
تـقـدم لهم كـندا في مـنزله لـلـعيش سـويا 
وامـريكـا والـيـابـان واسـترالـيـا وغـيـرها
نـــــــــــــــــاهــــــــــــــــيــك عــن دول اإلحتــــــــــــــــاد
عــــروض اســـتـــقـــبــــالـــهم فـــور األوروبي
واضــحــة الــتــفــرقــة وصــولــهم احلــدود 
قـالـهـا الــكـثـيـر في بـنــكـهـة الـعــنـصـريــة 
وسـائل اإلعـالم حـتى ان نـائــبـا في دولـة
اوروبـية قـالهـا عـلنـا عـلى الهـواء :هؤالء
شـقر مـثـلـنا وهم نـفس طـبـائعـنـا وابـناء
جــلــدتــنـا ويــجب ان نــقف مــعـهـم  إنـهم

ليسوا دواعش او ارهابي 
دام الـغزو اإلسـرائيـلي لـفلـسطـ الى ما

األمـــر بـــعــيـــدا عـــني اتـــكـــلم عن االخالق
ـثـالـيـات لـكن ان يـصل لي والـقـوانـ وا
فال إلتزام بخطوط حمراء وال حفاظ على
كـــان الـــغــــرب يـــعـــاقـب كل العب حـــيــــاء 
يـتعاطف مع حق الشـعب الفلـسطيني في
العب او خـارجها بحجة  زج الرياضية ا
لـكنـه عنـد غـزو اوكـرانـيا لم بـالسـيـاسـة 
يـزج ريــاضــة واحـده فــحــسب بل رمــاهـا
كـلهـا في الـسـيـاسـة وحرم روسـيـا مـنـها
ــشــاركــة في كــأس الـعــالم كــلــهــا حــتى ا

 2022في قطر 
الـغـرب الـذي دعم مـنـذ  اكـثـر من سـبـعـ
عـــام وال زال  يــدعم الــغـــزو اإلســرائــيــلي
لـدولـة فـلـسـطـ ويــرسل لـلـكـيـان احملـتل
كــافـــة مــا يــحــتـــاج حــتى يــحـــافظ عــلى
ودعمه سياسيا احتالله بل ويتوسع فيه 
 بــاحملــافل الــدولــيــة كــافــة وخــصــوصـا
امـريكا الـتي تسنـده وحتمـيه بالفـيتو من
الـفيـتو الـذي تأسست كل مـساءلـة دولية 
علـيه اكبر مـنظمـة دولية لـتحقـيق العدالة
هــــو نـــفــــسه قــــاهـــر الــــعـــدالــــة وصـــانع
احملـاصـصـة واإلبـتـزاز لم تـدخـر أمـريـكـا
جـهدا في رفـعه بـوجه كل حق فـلسـطـيني
هو نفسه او مـحاسبة قانونيـة إلسرائيل 
الــغـرب الـذي يــشـجب ويــسـتـنــكـر الـغـزو
ويعمل جاهدا إلصدار الروسي ألوكرانيا 
قــــرارات دولـــيــــة تــــدين ذلك وتــــدعم حق
األوكــــرانـــيــــ في الــــدفـــاع عـن ارضـــهم
ويسـتنـكر اسـتخـدام روسيـا للـفيـتو ضد

تسميته غزو 
في قـمة النـقب التي حـضرها الـعرب على
ارضـهم احملتلة وهم يبتسمون وبحضور
امـــريـــكـــا راعـي اإلحـــتالل اإلســـرائـــيـــلي
الــرسـمـي عـلى مــدى ثـمــانـيــة عـقــود قـال
بـلـيــنـكن يــجب ان  يـقف الــغـزو الـروسي
ألوكـرانيا بينما هو يقف هو على اراضي
عـــربــيــة فــلــســطــيـــنــيــة غــزاهــا الــكــيــان
الـصـهيـوني احملـتل  وبـكل صالفـة يـقول

الـصهـيوني لـدولة فـلسـط  وكـلمـا مرت
ــا ســيــأتي الــفــرج الــســنــوات نــقــول ر
ويــعــود الــعــالم لــرشــده لــكــنه مع األسف
ـاطل في مــاطل و يـزداد خــداعـا وشـرور
ظهر ارجـاع احلق الفلـسطـيني الصحـابه 
ـا فـعـله ازاء خـداع الـعــالم كـان مـحـمـال 
وجاءت القـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـعـادلـة 
اوكـرانـيا لـتـكـون الـقـشـة التـي تقـصم ذلك
ويسـقط اخلداع تمامـا امام انظار الـظهر 
لــكـن وإن ســقـــطت كل اوراق الـــشـــعـــوب 
يـة كبـيرة الـتوت  نـحن امام مـعضـلة عـا
وهي ان الـقـاده اخملـادعـ في الـعـالم لم
يــعــد يـهــمــهم انــقــصـام ظــهــر اخلـداع او
ألنــهم فـــقــدوا احلــيــاء ســقـــوط الــقــنـــاع 
يــعــلـــمــون انــهم واإلنــســـانــيــة واإلخـالق
يكـذبون ويعلمون اننا نعلم انهم يكذبون
ورغم ذلـك هم مـــســتـــمـــرون  وبـــالــتـــالي
نا اشد خـطورة من عالم الغاب اصـبح عا
حـيث اني رأيت اسـودا حتن عـلى صـغار
احلـيوانات ولـم تفتـرسهـا ووجدت رحمه
وعـــطف في الــكـــثــيـــر من جــوانـب حــيــاة

الغابات فيما ب اخمللوقات  .
إذن وإن كـانت اوكـرانـيـا هي الـقـشـة التي
لن يـسـتقـر الـعالم قـصمت ظـهـر خداعـهم 
ولن نـحــظى بــاألمن والــسـلم والــتــعـايش
قـال بـايدن : ان الـعـالم تغـير وان بـهدوء 
روســيـا والــصـ يـنــافـســونـا بــقـوة عـلى
هـو قـالـهـا بـطـريقـة غـيـر مـبـاشرة الـريادة
ويـقصد الهيمنـة على العالم والبد لنا من
كالم بــايــدن يــعـني ان اإلســتــعــداد لـهــذا 
كــرونــا وغــزو اوكــرانــيــا لن يــكــونــا آخـر
ا يكونان هما البداية نا بل ر مآسي عا
حلــقـــبــة ســوداء تـــطـــــــــور بــهـــا الــشــر
ومـستـمـر في انـتاج اسـلـحـة دمار حـديـثة
ومحـدثـة كـالبـيـلـوجيـة والـســـــــــيبـرانـية
وغيرها .لنستــــعد ونأخذ العبر ونواكب
الـعصـر لـنـسـتـمـر عـلى قـيـد احلـيـاة على

األقل.
 

ـكن مـدهــا وشـدهـا وتـأويل في الـعـالـم 
مـعانيهـا مثل اإلرهاب والـتطرف  لكن ال
يـختـلف اثـنـان على مـعـاني مـصطـلـحات
اخـرى مـثل ســيـادة الـدول والـغـزو وحق
الـشـعـوب في مـقـاومـة اإلحـتالل والـدفاع
احلـــوثي يــــســــمى حـــرب عن ارضــــهــــا 
الـتحـالف في اليـمن غزو لـكنه يـؤيد غزو
وبـشـار األسـد يـسمي روسـيـا ألوكرانـيـا 
الـتدخل التركي في بالده غـزو لكنه يؤيد
الـــصـــ الـــغـــزو الـــروسي ألوكـــرانـــيـــا 
امـتـنـعت عن اطالق مـصـطح الـغـزو على
ا تعـبيدا مـا تفعـله روسيا بـأوكرانيـا ر
الغـزو الروسي ألوكرانيا لـطريق تايوان 
رغم انه حــسب الــقــانــون الـدولـي اسـمه
غـزو إال ان الكـثيـر من الدول فـضلت عدم
سمـياتها حـفاظا على تسـمية االشـياء 
كذلك اإلبقاء على مـصاحلها وحتالفاتها 
مـثلما خـطوط الرجعـة مع اطراف اخرى 
فـعلت معظم الدول العربية وتركيا ودول
كــمـا قـلت في الـبـدايـة اسالمـيـة عـديـدة 
الـدالئل والشـواهد عـلى اخلداع ال يـتسع
لــهــا مــقـال او حــتى كــتــاب هي كــثــيـرة
وضـاربة فـي جذور تـاريخ كـوكـبنـا  كـنا
نـــظن بـــعــد ان عـــاشت امـــبــراطـــوريــات
وقـارات وأقاليم ودول في بـحار من الدم
وت والفـــــــقر والتشريد وجتـرعت سم ا
وبــعـد جـرائم والـدمــار وذاقت الـويالت 
الـقنـابل النـووية االمـريكـية عـلى اليـابان
وبعد يـة االولى والثانـية  واحلـرب العا
ـيــــــة لـلحـفاظ ان تـأسست شـرعيـات عا
كـمـجـلس عـلى الـسـلم واألمـن الـدولـيـ 
ـتــحـدة ومــحـكــمـة الــعـدل األمن واال ا
ـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة وغـــيـــر ذلك من ا
ــنــظــمــات والـــهــيــئــات الــتي تــهــدف وا
كنا نظن ان لـتحقيق العدالة واالنسانية 
العالم فعال اخـــــذ العبر من سلك طريق
لـكـنه ال يـبـدو كـذلك فنـحن نـنـتـظر الـشر 
مـنذ اكـثر من ثـمـانيـة عقـود  مـنذ الـغزو
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صدر العدد  56 من ملحق (أوروك األدبي) ضم الـعدد مـقاالتٍ ودراساتٍ ونـصوصاً مـتنوعـة لكـتابٍ بارزين مـنها مـقال للـكاتب عـبد الله صـخي عن جتربته في
تـرجم والباحث سعيـد الروضان دراسةً عن بـواكير األدب القصـصي في العراق كما احلياة والكتـابة. و كتب محـمد خضير مـقاالً عن (غريزة الكـتاب) وكتب ا

ملكة لسنة 1936 ودليل اجلمهورية العراقية لسنة 1960 جاء على صفحات دليل ا
رثيـة وشعرية الغـياب / دراسة في األعمـال الشعريـة الكاملـة للشاعر كما نـقرأ حليدر عـبد الرضا عن (سـيميائـية ا ونقرأ لسالم إبـراهيم أفكاراً حـول الرواية العـراقية
حس عبد اللـطيف) وحسن اخلفاجي كـتب عن رواية (معبد تابـعتي) للكاتبـة األمريكية آليس ووكـر وكتب داود سلمان الشويـلي عن (القصص في األدب الشعبي)
ـعمـوري عن (جتـلـيـات الـصـورة الشـعـريـة في قـصـيدة (مـحـاولـة إلكـمـال صورتي وعـلي مـحمـد الـيـوسف عن (الـفـكـر واللـغـة في تـخـلـيق الـوجود) وكـتب غـا عـمـران ا

وسالم صادق عن (ثقافة االعتراف واالعتذار) الفوتوغرافية للشاعر جبار الكواز) وكتب قاسم ماضي قراءة في ديوان (جدار مر) للشاعر أمير احلالج
كما نقـرأ لـ رضا احملمـداوي (التلويح بـذاكرة احلب واجلسد) وحـس علي خـضير (قراءة في روايـة قلب كلب لـلكاتب الروسي مـيخائـيل بولغاكف) وإسـماعيل نوري
دينة تكـريت). تزيَّن العدد بتـخطيطات الفـنانة التشـكيلية زهور وروث الشعـبي  إبراهـيم فاضل الناصري (أدب األسـاطير في ا الربيعي (ناجي رحـيم ـ شتاءات مكللـة بالعطب)

ماجد.
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wÐœô« „Ë—Ë« s  b¹bł œbŽ

30

اوالء اهلي والديار غريبة
ودمي لهم وطن واني باذلُ

فبم استحل دمي وقتلي معشر
افباطل حق?  وحقٌّ باطلُُ!? 

تلك العيون سقيت عاطش نورها
فاذا جزائي ظنّة وحبائلُ

واشد ما ألقى دعيٌّ لم يكن
روءة انني به حافلُ لوال ا

وبأنَّ ملحَ الزاد كان دريئةً
ان ال أعاديه واني هازلُ

يكفيه اني قد حرمت عيونه
ان ال اراه وذاك حكم عادلُ

'××
ياقائما بالشعر حسبك انها

شهدت عليك اصابع  وأناملُ
وبأنها ضاقت عليك مساحةً

قدماك فيها واحلصيدُ مناجلُ
رقّاصُ ساعات يدور كأنّهُ

واخلمرُ تمطرُهُ قضاء نازلُ
قدماه عاريتان من اثوابه

فكإنه واحلادثات قوابلُ
ليكاد يفتح كوَّةً ونوافذا

نيّةُ كافلُ والشمس غيب وا
البابُ مقصلة اذا جاوزتها

واذا وقفت فانها تتناسلُ
االن مدَّ يديك في مصراعها

ودع الوقوف فان ظلّكَ زائلُ

انا منذ ازمنة هناك أحاولُ
بعدي هنا لكنني اتغافلُ

.. حملتُ رأسي بيديَّ هات اللت
 فيهما وكأنني اتنازلُ

الرأس شاهدتي رخام أبيض
وسوادُ راسي غربتان وساحلُ

" فيهما?  البحرُ يصخب أين "يونسُ
اءُ في الكف رمل قاحلُ وا

البحرُ فيه مدينة لكنما
رأسي الذي اغرقته يتساءلُ

هذا اجلنونُ يجيءُ بحرَكَ موجةً
وج فيه ساحلُ والرملُ دون ا

يابحر.. ياكف من قلقٍ به
هذي صالتك والرؤوس نوافلُ

بهما أرحتُ خطاي بعضَ مسافةٍ
ولعلَّني قدر وأنت مجاهلُ

×××
بعض التوحّد ان أكون كما أنا

جسد قتيل وانتظار قاتلُ
إني انتظرتك ان تعود لعلني

فيما يفارقني اليك لراحلُ
االن تكتمل الغرابةُ كلها

من دون وجهك كل نقص كاملُ
'××

طال انتظاري والرحيل مؤجل
والالوراءك كل شيء عاجلُ

حتى الظالل تنكّرت وكأنني
ابصرت وجها والوجوهُ مَقاتلُ 

دى في ايها سأكون طفلك? وا
انى استدرت رأيته يتطاولُ

الشعر مابيني وبينك غابة
وانا بال هديٍ وانت تماطلُ

هبني احتمالك خانني بك آخر
واخلائنون الراحلون اوائلُ

انا في رحيلك غربة ومَواطن
واراك  تنكرني وانت منازلُ

×××
الليلُ ما ارتكبت يداك وانني

فيما احاوله سراب باطلُ
سمّى واحد اسمي مجاز وا

وهنا بديعك غربتان وفاعلُ
وبال فمٍ ناديت كنتَ مساءَهُ

حتى الشتاءُ هناك ثلج عاطلُ
مطر حروفك ح يسكب لونه

ينسلُّ ب الترب شيب ذاهلُ
واصابعي قمح نثارُ حقيقةٍ 

والنار في حدقاتهن سنابلُ
بعض الذي اخفيه عنك مصارع

اخفيه عنك النني بك جاهلُ
لكنما حسبي بأنك قائلُ

والنني فيما تقول لقائلُ
حسبي حياتك دون موتي انني

مادون تأويل احلياة لثاكلُ
×××

وبك استجرت من العتاب وانني
من فرط ماثقل الغياب لعاذلُ

وت مابيني وبينك نسبة ا
وعذير مابي انني بك نازل ُ

ماب مئذنت احمل صوته
وبه صالتي في الهجير قبائل

ا بي الف وجه للجنوب كأ
بخت السواعد يصطفيه "زاملُ" 

ا القصب الذي  أسرى به وكأ
حملته فيه "سواعد"و"بهادلُ" 

ووضوء ظلي ماسكبتُ قيامةً
ونثرتُ شيبي... والثياب اراملُ

بيني وبينك كل موحشةٍ دنت
شهدت عليها ب تلك اناملُ

ومددتها كي استعير وجوهها
فاذا بوجهي ب وجهك ماثلُ

××
انا منذ صمت الناس احمل صوتهم

وكانني وحدي هناك اقاتل
ومراكبي زاد وبحر متخم

وقيامتي والسيف دوني ساحلُ
وحدي وتتبعني الظالل عيونُها 
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فوبرتال 

في مضارب آل بو حمدان.
وداعا سترددها أور .

أيهـا العاطـفي رقيق الـقلب ودمث اخللق
وجميل االبتسامة

ـكـتوبـة أناشـيد نـحن جـنود فـنتـازياتك ا

1
تــعــودت أور أنــو تــودع شــبــابــهــا من
ــعــارك  تـودع نــخــيــلــهـا من جــنــود ا
خــراب الــعــطـش  تــودع زهــورهــا من
جـــحــيل اخلـــريف  تــودع آبـــائــنــا من

سعال الزمان 
 لـكـن نـادرا مـا تـودع آثـاريـا يـرحل في
صـــمـت احملـــنـــة  أنــــهـــا جتـــلــــبه الى
جنـائنـها وال تـدعه يرحل  لـكن رحيلك
يا ابـا حيدر شـذ عن قاعـدة احلن في
أسـاطيـر أور عـندمـا تـذهب مبـكرا وكل

ساللم الزقورة حتتاجك .
مات عبد األمير احلمداني .

ـســمـار وأسـاطـيـر مـات قـار حـروف ا
أشـعـار أنـخـيـدوانـا وشـولـكي ومـاليات

مراثي احلس
ـؤدلج بـاالبـتـسـامـة مـات الـسـومـري وا

.. والرقة والهدوء وأغاني احلن
آه يا صاحبي ..

حجر من مقام النبي أبراهيم 
سيحرك عاطفة الشوق اليك من األهوار

وحتى فلسط
2

تـعـودت أور  ولـكن مـعك يـخـتـلف األمر
يــا أبـا حــيـدر . لــقـد كــنت من مـشــاويـر
اســرارهــا في تـــلــول وأخــتــام وطالسم

األثر.
طـــيب  هـــاد  وعـــمـــيق مـــثل صـــمت

طر. العصافير وصوت ا
شـيئـة دمعـا وأرجوحة غـير األلـة أراد ا

عيد وقلب من النحيب حزنه انفطر .
ففي الوداع اليك مرؤة التي سكنتك .

صديقا
وحارس لألثر 

وزيرا 
يا وأكاد

منقبا 
ومرغما ان حتمل حقائب السفر

وصوتك من نيويورك حتى نهر الراين
يــهـاتــفـني كل لــيـلــة لـنـســتـعــيـد وجـوه
األصــدقــاء وزمــان الـــوصل في مــديــنــة

القمر
واآلن ال عبد األمير في صـباحات معابد

الوركاء
وال مـــــشــــــاحـــــيف أحـالمك فـي سالالت

االهواز
ال عنـد لكش وال عنـد تل العبـيد وال عند

الرسا
كل األمكنة تفتقدك يا عبد األمير

هـذا الفـقدان الـذي يشـبه نواح األمـهات

غرام من عهد شبـعاد وحتى مكتب امير
ر اليك دوشي وهو يكتب مثلي رثائه ا

ياسادن معبد ذكرياتنا..
عراق من الط انت 

من الالزورد 

اء وتمثال اله سومري من خزف جرة ا
من جلطة الدماغ

من دمــعــة اخـر زيــارة لي عــنــد صــمـتك
وذهولك ونظرتك الباكية

آه يا صديقي
هــذا رثـــاء األصــدقــاء تــفــضــله غــربــتي
لـيـكـون اخـر رسـالة ود الـى نعـش يوثق

بالدموع نحيب احلجر.
3

مات عبد األمير احلمداني .
ميز في رقة البوح  صديقي ا

عابد . ناصح وعالم وحمامة فوق ا
مـنـذ عـهـد التـنـقـيب وحتى عـهـد أبـاطرة

القيمر
كـنت وفــيـا الى كل نــخـلـة وعــقـد أمـيـرة
وآنية وتمثال مـلك قلبه  ونظرته قيثارة

لوتر
يعزف كل يوم أغانـي الصيادين وجنود
احلــرب ومـعـلـمي الـسـبـورات وحـافالت

السفر
حتمل النعش ..

الذي عطره لن يندثر
سافات تقترب اآلن  حيث كل ا

واويل فيـها محطات حن الصـداقة وا

سن وعمر.
آه يا صاحبي ..

وت ما عـرفنا بـأن اآللهـة ترضى ان 
صديقها وحارس األثر

4
أبو حيدر ..

وداعــــــا  ولـن يــــــشح الــــــوداع . ألنك
فضلة أغنيته ا

صديق وصديق اجلميع .
ميز في هدوء العبارة. وا

الــزقـورة تــبـكي . وصـوت رحــيـلك في
اشتعال السيكاره

هذا اآلثاري الطيب رحل 
مروءته

وجنمته 
ولقيته 
وأيقونته
وطلسمه 
وناصريته

كـلــهـا مع نـعــشه في انـهـمــار الـغـيـوم
نحيبا على الفتى الطيب ( عبد األمير

احلمداني )
ؤجل رجل احملـبة والـدموع والـلقـاء ا

في خبايا القدر.
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ــــــــــــــــــــــــر..قــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــار........
زركشه..بلون..... العيد...بعرباته..ا

فسائل.......
واحـاتنـا النـضـرّه.....ليـجتـاز..محـطاتـنا
ــــــــــــــــتـــــــــــــــــأرجــــــــــــــــحــه....عــــــــــــــــلـى ا

بندول....عمّرنا...الصاهل.....
ليقطع ...رن عجالته...الرتيبة...سكون
ذاكـــرة...غـــافـــيـــة...عـــلى أفـــول.....حـــلمٍ

مزمن..... .
ــســافـــات ....يــطــفــو رحــيق عــلـى أفق ا
...يـــــــخـــــــضـب...فـــــــضــــــاءات جنــــــمـــــــةٍ

روحنا..الناعسة....
......رمضاني. عند أصيل..آخر  يومٍ

تتصاعد شهقات..خبزٍ..فراتي...عبر ...
أعـــــــمــــــــدة دخـــــــان  ...تــــــــنـــــــانــــــــيـــــــر
...ألمهـاتـنـا....الالئي...ينث......... الـطـ

   جبينهّن.....
... ....ندي...كنداوةِ هيال...ومسكاً

هالل..         أول فجر....
يـــجـــثم...عــلـى..شــرفـــات..مـــديــنـــتـــنــا..

ليعفّر.....
.باحلناء....باطن...وظاهر....

....وهي...تتطلع..لشفق.. بيوتات الط
.....يـلّـوح ....سـرمـدي........ كـجــنـاحٍ يــومٍ

.....لزبدِ
شاطىء....على أكتاف موجٍ  درّي.

نــــعم......لــــعــــمّــــري.....كــــنــــا..نــــنــــشـــر
قـلــوبـنــا......مـنــاديال...بـيض......تــقـطـر

بشذا....
....زبرجدية......هكذا... صباحاتٍ

كنا.....مع.....
صبية...وصبايا...جيراننا...نحلق.....

...... كفراشاتٍ
...ملـونة...ما بـ األزقة...وتلك .بأجـنحةٍ

.....( البيوتات....و(الدراب
.ومازالت..خيوط...طائراتنا..

الورقيـة...على اسالك...أعمدة..الـكهرباء
لــــــــــــتــــــــــــلـــــــــــلـك..االزقــــــــــــة....ومـــــــــــا..
أخـــــــــــتـــــــــــفـت...وال...أنـــــــــــدثــــــــــرت.....
بــــــــــــــــــصــــــــــــــــــمــــــــــــــــــات....رفــــــــــــــــــاق
الـــــصـــــبــــا...الـــــذيـن...رحــــلـــــوا...عـــــلى

عجالة...وغفلة....من....دائرة..
الزمن احلاضر..

.كـنا نـستنـشق عبـير الـعيـد على مـسافة
فــرسخ ونــيف.. قـبـل نـزوله عــلى مـدارج
ــديــنــة... لــنــطــوي الــثــيــاب اجلــديـدة ا
ونــضـعــهـا حتت وســادة احالمـنـا......و

نـكـفن بـاطن  أكّف  أيــاديـنـا بـاحلـنـاء
... (الـصـاف) عـلى ...ونـحـلق  كـطـيـورٍ
ـتـطلـعـة لـضـفـائر مـعـراج أمنـيـاتـنـا ا
هالل عـــــيــــد بــــهّـي .... بــــلـى  كــــانت
اســـمـــاعـــنـــا تـــواقه  لـــرنـــ دراهم (

العيديات) .....
 ورئـاتـنـا  تـتـضُـوع رحـيق (كـلـيـجة )

أمهاتنا 
لعمّري ..كانت حدقات عيوننا تكتحل
 .بــالـطــلـعــة الــزاهـيه  لــوالـدنــا وهـو

هنئ ...... يستقبل ا
ـــرح في عـــربــات كـــنـــا نـــســـرح ...و
اخلــيل وهي تــدور وجتـول.... مــابـ
االزقة....وأراجـيح النـخيل  .... تـقطع
حـنــاجـرنــا ....سـكـون الــذاكـرة  وهي
تـصــدح مع صـهــيل اخلـيـل بـزغـرودة
طـرية  (( لـلشـواذي بـعشـر فلـوس  ما

كو وكفه بس  اجلوس )) 
نــــــعم هــــــكــــــذا ...أصــــــبــــــحــــــنــــــا...

وأمسينا.....كشراعٍ
ب اعصاير ذاكرة ...وعمر صاهل
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عمي واهدابي هناك قوافلُ
لوسرت وحدي سار ظلي وحده

ويجدُّ في أَثري دم ومشاعلُ
السيف والكلمات والرايات

كن قبيلتي وانا بهن أنازلُ
االرض يتخمُها الضجيجُ كأنَّهُ

زاد وألسنةُ الترابِ  قوافلُ
الناسَ حتسبهم سكارى كلَّما

خطب الزعيمُ فهُوسة وهالهلُ
وكانهم طير أبابيل به

والفيلُ ابرهة و دوني "بابلُ"
أيُّ اجلهاتِ تكون قبلتك التي

تثاقلُ?  فيها ضياعُك أيها ا
واطن "قيصر"   هل بعد رومك في ا

والناس أجمعهم رحيل قابلُ
التنظرنَّ فعن قليل يهتدي 

ما ضلَّ قبلك في الغياب فطاحلُ
الدين وجه واحد لكنما

تدينون حنابل.... وحنابلُ ا
وكأن واحدهم هناك مقاوم

واذا جتلّى قيل ذاك مقاولُ
وتراه في سوح احلقيقة عارياً

ويقالُ نحرير هناك مناضلُ
شاهت وجوه لم تكن معروضةً

لكن وجهك باحلياء يباهل
وألنتَ فيهم كثرة معدودة

لوقيل انك في احلساب قالئلُ

“uMŽ ‰öý

النجف

فيها ومنها يطلّ الزهو والشرفُ
لله درك ما أبهاك ياجنفُ

مُزدانة بسنا الكرار أغدَقَها
حُبّاً فهامَ بها األجدادُ واخللفُ

في نونِها سِرُّ كافِ الله أودعهُ
فتحاً بباب عليٍّ أينما أزفوا

في جيمها من جمال الله سوسنة
فاحت عبيراً ومنها اآلن نرتشفُ

والفاءُ طافت لها األفياءُ خاشعةً
على الرؤوس فصلّت وهي ترجتفُ

هورة بنَدا اإليثار هاطلة

علماً على سفحها األفكار تُكتشفُ
عصية منذُ كان احلقُّ مغتصباً

حقّاً وكُنّا بذي عليائها نقفُ
على عُالها يغنّي اجملد مبتهالً

وفي ثراها خُطى الفادين تزدلفُ
يادوحةً من رياض الله دافقةً

ضوعَ اجلنان ويا مجداً به التحفوا
ويامالذَ أمانٍ يُستجارُ بها

دوما تطوفُ بها البشرى وتعتكفُ
من صُبحها طلّ نور احلقّ مُبتهالً

فزّت على هديه اآلمالُ تعتصفُ

إشراقة من ضمير الكون زاخرة
باألمنيات تُداوي جرح من نزفوا

لله درك ياعنوان وحدتنا
وياحمانا ويا عزماً به اعترفوا

تقاتل ولكن لستِ جانيةً
وتمسح دموعَ اخلوف إذ ذَرفوا

وترسم خطى اآلت من أزلٍ
فيزدهي فيك من شَمّائه األنَُف

يانفحةً من عبير الرب نسمتُها
ويا سُموّاً بها اإلنصاف ينتصفُ
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مـا أوسع الـبحـر ومـا اقـصـر االيل وسع
قـلــبي وهـو يــلـهثُ كــالـطــفلِ خـلــفكِ عـلى
سـاحل الـبـحــر يـتـعـثّـرُ بــحـرفِ قـصـيـدة
وتُــسـقـطُهُ نـسـمــة مـا أقـصـرَ الـلـيل وأنتِ
َ حتت ثـرى مَـعي مـا أطـولهُ وأنتِ تـنـامـ
الروح بـهـودج الضّـحى راسمـةً على رمل
لــيالً بال قــمــر وســمــاءً بال جنـوم قـلــبي
وقـلباً وشفـاهًا بال قُـبَل وكُحالً بال عـيون
بال أمل مـا أوسع الـبـحر وهـو يـحـتضن
الئكـيـة وتغـريه بُحّـة صوتَكِ ضـحكـتَكِ ا
وهي تلعلعُ في سماء الشّعر كنتُ أخشى

الــبــحـرَ أنْ يــفــضـحَ أسـرارَنــا وأخــشى
الـــبّـــوحَ له أُحــــبّكِ واخـــشـــاكِ كـــان كلُّ
حُـلْـمي أنْ اقـول لك أُحـبّكِ وامـوت نـعم
كـنـت جـبـانـاً حـ اكـتبُ قـصـيـدةً وأذكـرُ
فـيهـا كلـمةَ أحـبّكِ ألفَ مـرّةٍ وال أستـطيعُ
ياااااه كم كنت البوحَ مـرةً واحدةً امـامكِ
جـبانـاً في احلبّ كـنتُ أنـظـرُ في وجهكِ
مـطـأطـأ رأسي كي التـفـضـحُـني عـيوني
كـان جسـدي يـرجتف كلّه وأنـا أنـظرُ في
عـيـنـيكِ الـغارقـتـ بـاحلـزن وكـنتُ اقول
لنفسي ما اسـعدني وأنا ب يديك طفالً

َ كي أُطيلَ بلـيدْ كـنت أنتـظرُ أنْ تـنهـض
الـنظـرَ وأشبعُ من قـامـتِك الفـارعةِ وهي
تـرتــكـبُ األخـطــاءَ أمــامي وكــنتِ أقــسى
اخـطــائي وأجــمـلــهـا مــا أوسعَ الـبــحـر
واوسـعَ عـيــنـاكِ وهــمــا تـطــوّقـان روحي
نـظـراتـهـمـا الـلـتان أحَـدُّ من بنـظـراتـهـمـا
يخترقُ األفقَ البعيدَ قلبي سيفٍ صقيل

ياقلبي 
وأسال في سريّ يا إالهي مَن أجمل مِن
وكــــنتُ أســــقط في مَن هـي أم الــــبـــحــــر
االمــتـحـان عــلى وجـهي أيّـكــمـا األجـمل
فـــالـــبــحـــرُ واسع وسعَ أنتِ ام الـــبـــحــر
السّـما وأنتِ يـنحَـني لعـينـيك كلّ جمال
مــا أجـملَ من طــلـتّكِ إالّ قــامـتُكِ وأجـملُ
من ضـــحــكـــتكِ إالّ انـــوثــتكِ وأجـــملُ من
شـفتـيكِ آالّ عـطـشهـمـا للـقُـبَلِ وأجملُ من
يـبـوووووه مـا نــهـديّك إالّ وجَـعي لـهــمـا
هذا الهذيـانُ ونحنُ في األشهر (احلُرُم)
إغـفـروا لي ثــرَثـرتي وهَــذيـاني فـحــبّـهـا

أفقدَني كلََّّ شيءٍ وخَسرِتُ رِهانيْ...

Í—u³'« —U³'« b³Ž 

وصل ا
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إنّي حزين ومدمىً في محادثتي 

بالسارق ومَن مِن نهرها اغترفوا
باخلائن دِما األحرار مُذ قدموا

والنافث سموم احلقد مُذ وقفوا
يُداهنون على أحالمنا عَنَتاً

ويرقصون على أوجاع من رَعَفوا
اوالء جاءوا على أعتاب محنتنا

 سودُ الوجوه وقد شاهت بهم صُحفُ
باعوا العراق فصار احلكمُ مغنمةً

للطارئ فال دين وال شرفُ
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الــبـصــرة   وقــد نـال الــبـاحث عــلـيــهـا
درجة االمتياز عام  .  2011

 •الـثـانـيـة البـنـاء الـسـردي في قصص
حــسـن الــعــاني  رســالــة مــاجــســتــيــر
لـلـباحـثـة جناة حـسون سـدخـان  كلـية
ـسـتـنـصـريـة وقد الـتـربـيـة اجلـامـعـة ا
نـالت الـبـاحـثـة عـليـهـا درجـة جـيـد جداً

عام 2021 .
Ê«uMF «  ôu b

يــتـــطــرق الــبــاحث مـــحــمــد جــاسم في
دراسـتـه  الى بـيـئـة الـعـمـود الـصـحـفي
عند حسن العاني  من مدخالت السيرة
ـوضـوعات الـتي كـتب عنـها الـذاتـية وا
ـنـهج الـذي يـعـتـمـده مـقـدماً الـعـاني وا
ذلـك في اطـار تــفــصــيــلي عن مــدلـوالت
الــعـنــوان عـنــد الـنــمـطـ   الــغـربي  
والـعربي ووظائف العنوان متوقفاً عند
احملـــطـــات الـــتـي اخـــتـــارهـــا الـــعـــاني
رأسـيـات    صبـاح اخلـير  دغـدغات  
بـعيـدا عن السيـاسة   واالسـبق ضربة
جــــزاء ....الخ  ويـــذهب الــــبـــاحث الى
المح تــشـكـيل الـصـورة فـي بـعـديـهـا ا
ر والـرمـز   والـتعـشـيق بـينـهـمـا   و
الـبــاحث عـلى الـبـنـاء الـهـرمي مـتـنـاوالً
ـقـدمـة االـتي يـحـرص عـلـيـهـا الـعـاني ا
جلـذب القارى والذهـاب في التفصيالت
ـضمـون الوضوح دون  ان يـسقط من ا
ـر في بعض االحيـان مع احلفاظ على ا
تعففة عن االساءة مسؤلية اخملاطبة  ا
  ولـــكــنـــهــا في كل االحـــوال تــعـــتــمــد

التفكيك وتقد العينة بكل امانة . 
لــقــد تــوصل الــبــاحث جــاسـم  مــحــمـد

الـى(٣١)خالصة عن الـعـمود الـصـحفي
عـنـد العـاني تـمتـد في مـسـاحة واسـعة
من االسـتنـتاجـات عن السـياق الـلغوي
ــتــلــقي   واحلــرفـيــة في  ومــراعــاة ا
الـسرد  والبنية التصويرية   واعتماد
الـنسق الفني   والذاكرة االسترجاعية
  وتـوضيح داللة الرمز واحلرص على
تـدهيش القار   والـقدرة على تبويب
هـنـية الـصـورة الواقـعـيـة مع حمـايـة ا
اخلـاصـة بالـعرف االبـداعي   وصيـانة
ـا يـحـفظ قيـمـة الـداللة   الـتـداعـيات 
والـعودة اآلمنـة الى الذاكرة مـع حماية
واضحة للواقعة من االبتذال السردي.
بــخالصــة حتــلــيــلـيــة لــهــذه الــرســالـة
ـــيـــة ومن خالل اجلـــامـــعــــيـــة االكـــاد
مـتابعتي الشـخصية للـعمود الصحفي
الـذي يكـتبه العـاني على مـدى اكثر من
ربـع قـــرن وقــــد زامــــلـــنـي في الــــقـــسم
ــجــلــة الـف بــاء عــنــدمـا الــســيــاسي 
تـولـيت مـسـؤليـة هـذا الـقـسم في ظرف
سـياسي يـتم التـفتـيش االمني الـيومي
اخلـطـر في عقـول الكـتاب وكـنت اخاف
عـلـى الـعـاني من عـيـون الـسـلـطـة الـتي
تـالحق في بعض االحيان داللة احلرف
ــضــمــون الـــذي يــكــتب ولـــيس فــقـط ا
خـــصــوصــا  وأنـه يــبــدو قـــاســيــاً  في
الـتشخيص عـند تفكـيكه للقـضايا التي
يـتـولى الـكـتـابـة عـنـهـا  لـكـنـهـا في كل
شروعه وهو يزينها االحوال القسوة ا
بــأكـسـسـوارات من الــسـخـريـة الالذعـة
ـتـلقي الى الـتـمعن الـتي تـثـير شـهـية ا
ـشاغـلة   وتلك مـيزة الـكاتب االم وا
عــلى الــواقـع ولـذلـك اقــول ان الـعــاني
اليـبذل اي جـهد مضنٍ في جـلب القار
 الــقـــار يــأتي الــيه  صــاغــراً  . لــقــد
أحــتـل  الــعــاني مـــنــزلــةً وازنــةً ضــمن
قــائــمــة الــبـارعــ في كــتــابــةالــعــمـود
الـصـحـفي  فـروسـيـةً نـادرة   ومـهارة
عـالـيـة بـأسـتـخـدام االبـتـسـامـة سالحـاً

. ذكيا ً
ـيـة وبــاالنـتــقـال الى الـرســالـة االكــاد
الــثـانـيــة الـتي تــنـاولت حــسن الـعـاني
كـاتـباً مـتمـرسا فـي السـرد القـصصي 

ــيـة جنـاة تــطـالـعــنـا الــبـاحـثــة االكـاد
ـضـمـون بـحـثي مـتـمـاسك عـن الـبـناء
الـــســردي عــنــد الـــعــاني  مـــقــدمــةً ذلك
بــالــتـطــرق الى  هــذا الـبــنــاء من حـيث
ـسـافـيـة الـقـيـاسـية الـزمن في مـديـاته ا
ــتـوســطـة   الــثالثــة   الـقــصـيــرة   ا
ـدة الــطـويـلـة   ولـلـتــوضـيح اكـثـر   ا
ـا يـعني الـتي جتـري فـيـها االحـداث  
ان الـكاتب لم يوظف جهـده على مسافة
زمــنـيـة مـعـيـنــة االمـر الـذي يـكـشف عن
ــديــات مع حــالــة االخــتالط بــ تــلك ا
فـــرضــيــات الـــتــراتب ضـــمن مــدلــوالت
ــومــة والــتــســريع االســتــرجــاع والــد

واالبطاء  .
WO «dGł WOB ý

ـكان في رؤية  وتـتوقف الـباحثـة عند ا
الـــعــاني فـــتـــشــيـــر الى الــشـــخــصـــيــة
اجلــغــرافـيــة وفق انــواعـهــا االربــعـة  
ــعــادي  ــغــلق االلــيف ا ــفـــتــوح ا ا
كانية لكل نوع   وانـطالقاً من البنية ا
اســـتــطـــاع الــكـــاتب تـــقــد احملـــتــوى
الــنـفـسي واالجــتـمـاعـي لـلـشــخـصـيـات
وذلك تـبـعـاً لـطـبـيـعـة مـا تـشعـر به ازاء
ـكـان وتبـعـاً  للـعالقـة التـبـادليـة  ب ا
ـكان والشـخصيـة   وتسجل الـباحثة ا
هـنا مالحظة غريبة وهي خلو نصوص
حـسـن الـعـاني من داللـة الـبـيت كـمـكـان
آلـيف  لكنها لم تعـلل ذلك بينما تطرقت
نظور في مستويات ثالثة  وهي الى ا
نـظـور على انه االسـلوب   او تـعـرف ا
ـؤلف لـسرد الـصـيـغة الـتي يـخـتارهـا ا
الـوقائع واالحداث  وتتوقف عند ثالثة
اصـناف له   االيدلـوجي   من محتوى
الــتــعـريـف الـذي يــقــول انه (مـنــظــومـة
الـقـيم الـعـامـة  لرؤيـة الـعـالم ذهـنـياً ) 
الـتـعـبـيـري  اي  (االسـلـوب الـذي تـعـبر
الـــشــخــصــيـــة من خالل عن نـــفــســهــا)
ـبـاشـر  عنـدمـا تـتولى بـاالسـلـوب   ا
الـشخصية احلديث عـن نفسها   وغير
ـبـاشـر في اطـار الـغـائب الـذي يروى  ا
ـنـظـور  الــتـسـجـيـلي (عـ عــنه  امـا ا
الــكـامــيـرا) فــتـســتـعــ الـبــاحـثــة هـنـا
) على بـالتعـريف الوارد عن هذه (الـع

لـلـكـاتب هي   سـيـد االشـجـار   الرجل
االسـطـوري لـيـلة رأس الـسـنـة   الـولد
ـوت لـيـلـة االحـتـفـاء الـكــبـيـر رقـصـة ا
بـاحلـرية   وحـرصت على ان تـأخذ من
نـصوص تـلك القـصص لالستـدالل على
تـشـخيـصـاتهـا   وهـذا يحـسب لـها في
مـهمـة تفكـيك النـصوص بصـورة نقديه

مهنية عالية  . 
اجـماالً   الدراستان اجلامـعيتان بشأن
مــنـجـز حــسن الـعــاني اسـتـطــاعـتـا عن
جـدارة  تقد بانوراما بحـثية حتليلية
 تـستـحق القـراءة لكـنهـما لم يـجبا عن
اخــتـيــارات الـكــاتب   مــتى يـلــجـاً الى
احــــدهـــمـــا دون االخــــر عـــلــــمـــا ان كال
الـصنـف من الـكتـابة مـذيل باالخر الى
حــد بـعـيـد فـي مـانـشـيــتـات واضـحـة  
ـــســـوس بـــذاكــرة وارى ان الـــعـــانـي 
الــطــوارى دائــمـاً رغـم انه يــتـســلل الى
الزوايا بهدوء   وبأضواءٍ كاشفةٍ

وفـق قاموس السرديـات للمؤرخ االدبي
االمـريـكي جـيـرالد بـرنس اي (من خالل
الــتــقــنــيــات الـــتي يــتم بــهــا تــســجــيل
واقف ونـقلهـا وكأنـنا امام االحـداث وا
آلــــة تــــســـــجــــيل)  وفـي اطــــار كل ذلك
تـخلص البـاحثة الى انه  اليـوجد هناك
فــاصل بـ حـسن الــعـاني وقـصـصه  
وانـه بـارع حـقـا فـي االسـتـخـدام االدبي
لـلمفردة اللغـوية  معطياً لهـا جماليتها
الـتي تـستـحقـها   كـمـا تشـير الـباحـثة
الـى تــــعــــفـف حــــسن مـن اســــتــــخــــدام
االيـــحــاءات اجلـــنـــســيـــة في قـــصــصه
بــيـنـمــا عـمـد الى االحــداث الـغـرائــبـيـة
وحـــرص عـــلى ان اليــعـــطي شـــخــوص
قـــصــصه اســمـــاءً  مــعــيــنـــة مع تــعــدد
االصــوات احلـال الــذي البـد ان يــصـنع
بـيئة متعددة في رؤيتها وهذا احد اهم

مجاالت احلوار بينها  . 
لـقـد تـناولت الـبـاحثـة سـتـة مجـمـوعات
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فـي مـثل هــذا الــيـوم  18 نــيــســان عـام
 - 1955انــعــقــد مــؤتــمــر بــانــدونغ في
إنـدونـيـسـيـا بـحـضـور وفـود  29 دولـة
دة ؤتمر  أفـريقية وآسيوية واستمر ا
سـتـة أيـام وكـان الـنـواة األولى لـنـشـأة

حركة عدم االنحياز.
وكـان ابرز قـادة احلركـة منذ تـاسيـسها
ـصـري جـمـال عـبـد الـنـاصـر الـرئـيس ا
ورئـيس وزراء الـهـنـد جواهـر الل نـهرو
والـرئـيس الـيـوغـسالفي جـوزيف تـيـتو
هم ان نـذكـر ان الـعـراق يـعد من ومـن ا
مــؤســسـي حــركــة دول عــدم االنــحــيـاز
وكـــــان له دور  مــــهـم في نــــشـــــوئــــهــــا
وتــنــمـيــتــهـا وجــعــلــهـا تــتــسع لــتـضم
عـشرات الدول لتصبح فيما بعد واحدة
ـنــظــمـات واحلــركــات ذات الــثـقل مـن ا

على الساحة الدولية.
وهــنـا البــد ان نـســتـعـرض تــاريخ هـذه
احلـركة واساب تكوينها في تلك الفترة

وما قامت به منذ ذلك الوقت.
حـركـة عـدم االنـحـيـاز هي جتـمع دولي
يـضم  120عــضـوا من الـدول الـنـامـيـة
ظــهــرت إبــان احلــرب الــبـاردة وقــامت
فـكـرتـها عـلى أسـاس عدم االنـحـياز ألي
ـــعـــســـكــريـن الــغـــربي بـــزعـــامــة من ا
تـحدة األمـيركـية والـشرقي الـواليـات ا
بـزعـامـة االحتاد الـسـوفـياتي (سـابـقا).
وتـهـدف حالـيا إلى إنـشـاء تيـار محـايد
وغــيـر مـنــحـاز مع الـســيـاسـة الــدولـيـة

للقوى العظمى في العالم.
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بعد مؤتمر باندونغ  تأسيس احلركةَ
عام  1961 في الـعاصمة الـيوغسالفية

بـلـغـراد بـحـضـور  29 دولـة وكـان ذلك
فـي أوج احلــرب الــبــاردة وآنــذاك دعـا
ـــاريـــشــال الـــرئـــيس الـــيـــوغـــسالفـي ا
جـوزيف تيتـو الدول النامـية إلى اتباع
مـا عرف وقـتها بـالطـريق الثالث بـعيدا
عن اســتــقــطــابـات مــعــســكــري احلـرب

الباردة.
صادر إلى أن نهرو هو وتـشير بعض ا

مـن أطلق اسم عدم االنحياز في خطاب
له عام  1954في كولومبو.

ــعـسـكــر الـشـرقي دخل ومع انــهـيـار ا
الـــعـــالم مــرحـــلـــة جــديـــدة هي عـــصــر
األحــاديـة الـقــطـبـيــة بـقـيــادة الـواليـات
ـتـحدة وانـهارت مـعه إحـدى الركـائز ا
الـتي قامـت علـيهـا حركـة عدم االنـحياز
الــتي كـانت تــسـعى لــلـنـأي بــعـيـدا عن

الثنائية القطبيية.
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ـفهـوم سـيـاسـة عدم حـدد أول تـعـريف 
االنـحياز في مـؤتمر بـلغراد عام 1961
إذ قـــرر أن الــدولــة الـــتي تــؤمـن بــتــلك
ــبــاد الـــســيـــاســة يــجـب أن تــتــبـع ا

التالية:
1ـ  يــجب أن تـنـهج سـيـاســة مـسـتـقـلـة
قـائـمـة عـلى تـعـايش الـدول ذات الـنـظم
الـسياسـية واالجتمـاعية اخملـتلفة وأال

تــنـحـاز أو تـظــهـر اجتـاهــا يـؤيـد هـذه
السياسة.

ـنحازة 2ـ  يـجب أن تؤيـد الدولة غـير ا
حركات االستقالل القومي.

3ـ  يــجب أال تــكـون الــدولـة عــضـواً في
حــلف عــسـكــري جـمــاعي  في نــطـاق

صراع ب الدول الكبرى.
4ـ  يــجـب أال تــكــون الــدولــة طــرفــا في

اتفاقية ثنائية مع دولة كبرى.
5ـ يــجب أال تـكــون الـدولــة قـد ســمـحت
لـدولـة أجنـبيـة بـإقامـة قواعـد عـسكـرية

حض إرادتها. في إقليمها 
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يــتـمـثل الــهـدف الـرئـيــسي حلـركـة عـدم
االنــحـيــاز مــنـذ تــأسـيــســهـا في إقــامـة
ــسـتـقــلـة وإنـشـاء حتــالف من الـدول ا
تـيار محـايد وغير مـنحاز مع الـسياسة

الدولية للقوى العظمى في العالم.

وقـد تـبلـورت أهـداف احلركـة في الـقمم
التي عقدت تباعا منها:  

ـ مـؤتـمـر بـلـغراد ( 1961) حـضـرته 25
ــصــيــر دولــة: أكــد عـــلى حق تــقــريــر ا
والــتــخـلص من الــقــواعـد الــعــسـكــريـة

األجنبية.
ـ مـؤتمر الـقاهرة ( 1964) حـضرته 25
دولــة: دعم حــركــات الــتــحــرر الـوطــني
والتعاون االقتصادي ب دول احلركة.
ـ مــؤتــمــر لــوســاكــا بــزامــبــيـا (1970)
حــضــرته  45دولــة: شــدد عــلى الــسـلم
ي وتـسريع الـتـنمـيـة االقتـصـادية الـعـا

في دول احلرك.
ـ مـؤتـمر اجلـزائر (1973) حـضرته 79
دولـة: أيـد احلركـات الـتحـررية وأوصى
بــدراسـة الــتـنـمــيـة االقــتـصــاديـة بـدول

العالم الثالث.
ـ مؤتمر هافانا ( 1979) شدد في بيانه
عــــلى حتـــقـــيـق االســـتـــقـالل الـــوطـــني
والـــــســــيـــــادة ووحـــــدة األراضي وأمن
ـنـحـازة في كـفـاحـهـا ضـد الـدول غـيـر ا
اإلمـبـريـاليـة واالسـتـعـمار واالسـتـعـمار
اجلـديـد والفـصل والـتمـييـز الـعنـصري
وكـل اشــــكـــــال الـــــتـــــدخل األجـــــنـــــبي
االسـتــعـمـار الـسـيـطـرة والـهـيـمـنـة من
جـانب القوى الكبـرى أو الكتل وتعزيز

التضامن ب شعوب العالم الثالث". 
ــتـغــيــرات الـتي وجتــدر اإلشــارة إلى ا
حـصـلت الحـقـا عـلى الـسـاحـة الـدولـية
انـعكست على تـوجهات الدول األعضاء
فـي احلـــركـــة وظـــهـــر ذلـك في تـــبـــاين
واقف حول بعض القضايا الدولية.  ا
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تــتـكـون حـركـة عــدم االنـحـيـاز من 120
ـثــلــون مـصــالح وأولــويـات عــضــوا 
الـبلـدان النامـية في عدة قـارات إضافة
إلـى فــريق رقــابـــة مــكــون من  17دولــة

وعشر منظمات دولية.
وقـد بدأت منظمة التحريـر الفلسطينية
حـضور مـؤتمـرات عدم االنحـياز بـصفة
مــراقب اعـتـبــارا من قـمـة لــوسـاكـا عـام
 1970ثـم أصــبــحت عــضــوا كــامال في
احلـــركــة اعـــتــبـــارا من مـــؤتــمــر وزراء

ـنـعقـد في ليـما خـارجـية دول احلـركة ا
عام .1975

وجتـــدر اإلشــارة إلـى أن اإلقــبـــال عــلى
قـمم حركة عدم االنـحياز يعـرف تراجعا
مقارنة مع السنوات األولى لتأسيسها
وشـارك في القـمة التي عـقدت في إيران
عــــام  2012نــــحــــو  35رئــــيـس دولـــة
وتـناقص عدد احلـضور في القـمة التي
عـقـدت في جـزيـرة مـارغـريـتـا بـفـنزويال

في سبتمبر/أيلول .2016
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إلـى حدود سبتمبر/أيلول  2016عقدت
حـــركــة دول عـــدم االنــحـــيــاز  17قـــمــة
لــــرؤســـاء الــــدول أو احلـــكــــومـــات في

مختلف البلدان والقارات وهي:
الــــــقـــــمـــــة األولى:  1961بــــــلـــــغـــــراد

يوغسالفيا
القمة الثانية:  1964القاهرة مصر
القمة الثالثة:  1970لوساكا زامبيا
القمة الرابعة:  1973اجلزائر اجلزائر
الـقمة اخلـامسة: 1976كـولومبو سري

النكا
القمة السادسة: 1979هافانا كوبا
القمة السابعة: 1983نيودلهي الهند
بابوي القمة الثامنة: 1986هراري ز
الـــقـــمـــة الـــتـــاســـعـــة: 1989بـــلـــغـــراد

يوغسالفيا
الـــقـــمـــة الـــعـــاشـــرة: 1992جـــاكـــرتـــا

إندونيسيا
الـقمة احلادية عشرة:  1995قـرطاجنة

كولومبيا
الـقـمـة الـثـانـيـة عـشـرة:  1998دوربـان

جنوب أفريقيا
بور الـقمة الثـالثة عشرة:  2003كـواال

ماليزيا
الـقـمـة الـرابـعـة عـشـرة:  2006هـافـانـا

كوبا
الــقـمــة اخلـامــسـة عــشـرة:  2009شــرم

الشيخ مصر
الـقمة السادسة عشرة:  ?2012طهران

إيران
الـــقـــمـــة الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة: ?2016

مارغريتا فنزويال. ؤتمر عدم االنحياز WDI∫ الراحل جمال عبد الناصر خالل مشاركته 
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من الـفالسفة اليـوناني الـقدماء مرورا
بـانـشـتاين وواتـسـون وانـتـهاء بـعـلـماء
وقــتـنـا احلـاضــر من الـرجــال والـنـسـاء
ـــســـاعــدة الـــذين بـــاتـــوا يــعـــمـــلـــون 
الـكــومـبـيـوتــر الـذي مـكـنــهم من الـقـيـام
بـحـسابـات وجتارب مـخـتبـريـة مدهـشة
وجـــعــلـــهم يـــتــوصـــلــون احـــيـــانــا الى
اكـتـشـافات هـزت الـكـون تمـامـا وجـعلت
الــنــاس يـفــهــمـون الــعــالم او انــفــسـهم
بـطـريــقـة جـديـدة تـمـامــا. يـتـتـبع كـتـاب
مـختـصر تـاريخ العـلم سيـرة حيـاة عدد
غمورين عـروف وا كـبير من العـلماء ا
ـدهشـة اضـافة الى ـلـيئـة بـالقـصص ا ا
انه يـحـتوي عـلى الرسـوم الـتوضـيحـية
تاز باالسـلوب الدافئ الذي ـبهجـة و ا
يـشـد الــقـار الـيه بـسـهـولـة انه كـتـاب

للصغار والكبار ال يقدر بثمن. 
يـذكـر انـدرو روبـسون من مـجـلـة الـعالم
اجلـديد مـا يلي: جنح مؤلف الـكتاب في
ان يـشرح بشكل مـختصر جـميع االفكار
واالكـتشافات العـلمية االساسـية تقريبا

واســتــطـاع في ذات الــوقت من الــقــيـام
ـناقـشة حـقول الـعلم الـرئيـسيـة... انا
سـعــيـد ان اعـتـرف بـانـنـي تـعـلـمت مـنه

الكثير. 
W1b   «—UCŠ

انـقل ادناه ما يـرويه وليليـام بينوم في
:  مــا نــعـرفه عن كــتـابه عـن الـبــابـلــيـ
شـعب بــابل (الـعـراق حـالـيـا) هـو اكـثـر
ـة ــا نــعــرفه عن احلــضــارات الــقــد
االخــرى لــسـبـب بـســيط: النــهم كــانـوا

يـكـتـبـون على الـواح طـيـنـيـة. وقد جنت
االالف من هـذه االلواح التي كـتبت منذ
سـتة االف سنة تـقريبا. لـتروي لنا كيف
هم. لقد كـان البابـليون يـنظرون الى عـا
كــانـــوا مــنـــظـــمــ لـــلــغـــايــة وكـــانــوا
يـحـتـفـظون بـسـجالت دقـيـقـة عن موسم
احلــصــاد ومــخــزونــاتـهـم من احلــبـوب
ومالية الدولة. امضى الكهنة الكثير من
وقـتهم في االهـتمـام بالـبيـانات واالرقام
ة.  تعلقة باحلياة في العصور القد ا
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كـــمــــا انــــهم كــــانـــوا هـم (الـــعــــلــــمـــاء)
االخـتـصـاصيـون حـيث كـانوا يـقـومون
ـــســـافـــات ـــسـح االرض وقـــيـــاس ا
ومـراقـبـة الـسـمـاء وتـطـويـر الـتـقـنـيـات
الالزمـــة لــلـــحـــســاب والـــعـــد. مــازلـــنــا
نـستـخدم بعـض ابتكـاراتهم الـيوم. فهم
مـثـلــنـا اسـتـخـدمـوا عـالمـات مـتـمـاثـلـة
لـغرض الـعد يـحدث هـذا عنـدما تـصنع
اربع عـالمــات رأســيــة وتـــمــرر فــوقــهــا
واحـدة قــطـريـا لـتـشـكـل الـعـدد خـمـسـة
ـا تـكون قـد شاهـدت هذه الـعالمات ور
مـرسـومـة عـلى جـدران زنـانـ الـسجن
لـتشـير الى عـدد السنـوات التي قـضاها
الــســجـ في زنــزانــته. واالهم من ذلك
كــان الـبـابـلــيـون هم اصــحـاب فـكـرة ان
سـت ثانـية تكّـون دقيقـة وست دقـيقة
تــكّـون سـاعــة وان الـدائـرة تــتـكـون من
 360درجـة وسبعـة ايام تكّـون اسبوعا.
ومن الــطـريف ان نـكـتـشف انه ال يـوجـد
ســبب حـقــيـقي يــجـعـل الـســتـ ثــانـيـة
تـصبح دقـيقة وان يـتكـون االسبوع من
نها عمل سـبعة ايام. فاالرقام االخرى 
ّ اعــتـمــاد الــنــظـام ذلك ايــضــا. ولــكن 
الـبابلي دون الـبقية واسـتمر احلال الى

يومنا هذا. 
بــرع الــبــابــلـــيــون في (عــلم الــفــلك) اي
مـراقـبـة الـسـمـاء. وخالل بـضع سـنوات
تــمــكــنــوا من حتــديــد اشــكــال لـتــجــمع
الــنـجــوم والـكــواكب في الــسـمــاء لـيال.
كــانــوا يـــؤمــنــون ان االرض هي مــركــز

الـكـون وان هنـاك روابط سـحريـة قـوية
 –تـربطنا مع النـجوم. وحيث ان الناس
كــانـوا يــعـتــقـدون ان االرض هي مــركـز
الــكــون فــلم يــعـتــبــروهــا كــوكــبــا. قـام
البابليون بتقسيم السماء في الليل الى
اثـني عشر جزءا واطـلقوا على كل جزء
جمـوعة من النجوم او اسـما مرتبـطا 
(االبــراج). ومن خـالل مـا يــشــبـه لــعــبـة
(تــوصــيـل الــنــقــاط) فـي الــســمــاء بــدأ
الــبــابــلـيــون يــشــاهــدون صــورا تـشــبه
اشـيـاء مـعـيـنـة او حـيـوانـات في بـعض
االبـــراج وكــانـت بــعـض هــذه الـــصــور
ـيـزان او العـقـرب. ومـثّـلت هذه تـشـبه ا
االشـــكــال اول مـــجــمـــوعـــة من االبــراج
الـفلـكيـة التي شـكلت فـيمـا بعـد اساسا
لــعـلم الــتـنــجـيـم الـذي يــعـني بــدراسـة
تــأثـيــر الـنــجــوم عـلــيـنــا. ارتــبط عـلــمـا
الـتجـيم والفلـك ارتباطـا وثيـقا في بابل
ة عـلى مدى قـرون عـديدة. يـعرف الـقـد
الــعــديــد من الــنــاس اسـم الــبــرج الـذي
ولـدوا فيه وبعض االشـخاص يواظبون
عـــلـى قـــراءة ابـــراجــــهم في الــــصـــحف
واجملالت لـيتعـرفوا على طـالعهم وماذا
ستقـبل لهم. لكن يجب االشارة يـخبئ ا
الى ان عـلم التـنجـيم ال يعـتبـر جزءا من

العلم احلديث.
اذا لم تـســتـطـيـعـوا قـراءة هـذا الـكـتـاب

فاعطوه الوالدكم وبناتكم ليقرأوه
{ ترجمة: احمد الزبيدي

النـاشر: دار الـكتب الـعلـميـة للـطبـاعة والـنشر
والتوزيع

ــا كـان اجلــنس الــبــشــري طــالــبـا لــطــا
لـلـمـعـرفـة ويـحـتـاج إلى فـهم الـظـواهـر
واســبــاب تــصـــرف األشــيــاء بــطــريــقــة
ـالحـــظــة مـــعـــيـــنــة ومـــحـــاولـــة ربط ا
ثال مـنذ عصور بـالتنـبؤ. على سبـيل ا
مـا قبل الـتاريخ الحـظنا حـركة الـنجوم
في الــسـمـاء وحــاولـنــا فـهم الـتــغـيـرات
ــوسـمـيــة في مـوقع الــشـمس والــقـمـر ا
يالد والنجوم. في حوالي  4000قبل ا
حـاول سكان الـعراق القدمـاء فهم الكون
مـن خالل اقــتــراح أن األرض كــانت هي
مــركـز الــكـون وأن األجــرام الـســمـاويـة
ا كان الـبشر األخـرى تدور حولـها. لطـا

مهتم بطبيعة وأصول هذا الكون.
الـعلـم شئ رائع ان يحـدثنـا عن الفـضاء
الـذي ال حتده حدود ونـتعرف من خالله
عـلى اصـغر وحـدة حـية مـوجودة داخل
اجلــسم الـبــشـري. لــقـد تــمـحــور تـاريخ
الـعـلوم في كـوكبـنـا بصـورة دائمـة على
فـهم العالم وكيفية تسخير قواه لصالح
الـبشرية وكان ذلك هدف الـعلماء ابتداء
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ـقــاربـة بــ الـعــمـود الـصــحـفي تــظل ا
والــســرد الـقــصـصـي واحـدةً من ايــسـر
ــاط الــكـتــابــيـة اذا ــقــاربـات بــ اال ا
اخـذنـا بـحـقـيـقـة ان الـعـمـود الـصـحـفي
يــقـــتــضي روايــة مــشـــهــد وحتــلــيــله  
وعـملية رسو على نتيجة   كذلك احلال
بـالنسـبة الى اجلنس االدبي الـقصصي
 انـه يــــأخــــذ ذات االخــــتــــصــــاص  مع
اخـتالف واحد فقط يتعلق بالتفصيالت
حـيث  يقتـضي البنـاء القصـصي مهارة
اصـعب في الـربط بـ مـكـونـات احلدث
وازدحــام شــخــوص قــد الحتــتــاج لــهــا
مـادة العمود الصحـفيث   اي انها غير
مـعنـية بـكشف الـداللة الـروائيـة الى حد

بعيد  .
ـتـلك كـاتب مـا  خـبـرة االجناز  وحـ 
قـاربة الـنـاضج في النـمطـ فان هـذه ا
تـكـون قد حـازت درجة االمـتيـاز بيـنهـما
حـتى االعتقاد بالتناسخ   وحسبي من
مـسـيرة الـكـاتب الـعراقي حـسن الـعاني
انـه مــالك ذكـي لــلـــخــبـــرتـــ وصــاحب
اخـتصـاص مزدوج بـينـهمـا ولذلك ليس
حــــــدثــــــا طــــــارئــــــاً ان يــــــتـم تــــــنـــــاول
االخــتـصـاصـ عـنــد الـعـاني من زاويـة
الــتــفــرد بــهــمــا خــصــوصــا اذا اخــذنـا

عاينة  الدراسية عنهما .  با
ـيتان هذين لـقد تنـاولت دراستان اكاد

النمط عند العاني 
•االولى  الـعـمود الـصـحفي عـنـد حسن
الـعاني دراسة في بنيتـه الفنية  رسالة
مـاجستير  للبـاحث محمد جاسم محمد
االســدي   كــلــيــة الـتــربــيــة   جــامــعـة

بغداد
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{ وصف الـعــراقـيـون بــأنـهم أعـزة..مــا انـبـطـحــوا لـظـالم.
ووصـــفـــوا بـــأنـــهم يـــنــــعـــقـــون مع كل نــــاعق. كالهـــمـــا

ن الغلبة اآلن ? ولكن.. نصدق
{ خـطـبـاء مـنـابـر رمـضـان يـدعـون الـنـاس إلى الـصـبر

نبر يدعو إلى إحياء حق واماتة باطل. وينسون أن ا
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هـو سـعـدي يـوسف شـاعـر الـبـصـرة والـعـراق والـوطن والـعـرب والـكـرد والـفـرس
وغيرهم...

عـبرتْ عـلى قـبر سـعـدي الشـعـريّ في هذه األيـام سـنة لـكن ال شيء في الـوجود ال
يـتـذكّـره في كل حلـظـة; الـقـبّـرة والـوردة والـنـهـر والـدمع والـنـار والـرضـاب وكـذلك
الـبركان والـشالل ورصاصـة القتـيل يعـلّقـها سعـدي اآلن حُلـيةً على صـدره مثـلما

فعل مرة مع خارطة العراق. قال الشاعر في أول قصيدة له "القرصان":
كيف تسعى إلى الرئيس لتبقى               عنده خادما ذليال جبانا

أنتَ يا من ضربتَ في البحر حتى           كاد يلقي على يديك اجلمانا
أنت يا من ضربتَ بالسيف حتى           ألِفَ الغِمدُ أن يظلّ مهانا?

الشـاعـر العـظـيم هو من يـجـيد الـكالم نـفسه ومن يـبـتكـر الـسؤال وقـضى سـعدي
عمره بـنظم األسئلـة. وألني أقرأ سعدي كلّ يـوم في الصبوح وفـي الغبوق صارت

لي مثله عادة التَسآل:
- كــيف يـؤبـن الـشــاعـر فـي ذكـراه من قــضى عــمـره يــكـتب

القصائد للرئيس (........) خادما ذليال جبانا?
أل صــفـحــات الــكــتـاب بــخــطّه من كــان يـرسم - وكــيف 

الرئيس طول عمره... ?
أسأل وأسأل... وأسأل.

اوسلو 
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بـعـد الـغـزو الـعـراقي لـدولـة الـكـويت  ثـار الـكـورد و انـتفـضـوا عـلـى النـظـام  ولـكن
واطنون  نحو اجلبال بهجوم كـبير وخوفًا من استخدام األسلحة الكيماوية  توجه ا
ساعدة الشعب الكوردي ية  واحلدود الدولـية  في غضون ذلك كان هناك حملة عـا
ساعدات ليس  في إيوائهـم وعودة األهالي  إلى مدنهم  كان لفرنسا دور مهم في ا
فـقط إنــسـانـيًــا بل سـيــاسـيًــا  ثم أصـدر مـجــلس األمن الــدولي الـقـرار  688الـذي
ـتحـدة وبـريـطـانـيا وفـرنـسـا مـشروع اقـتـرحـته فرنـسـا وبـدعم قـدمت  من الـواليـات ا
القرار رقم  688إلى مجلس األمن الدولي  والذي طالب فيه بإدانة ×القمع العراقي
للشعب الـكوردي × عقب االنتفـاضة الشعبيـة ضد النظام الـسابق وبحسب القرار 
 إنشاء مـنطقة حـظر طيران أمام سالح اجلـو العراقي إلى خط العرض  36بهدف
حـمايـة شعب كـوردستان  من هـجمـات اجليش الـعراقي. بعـد هذا الـقرار الـتاريخي
ـصلـحة الشـعب الكوردي  شـعر الشـعب باالرتـياح لوجـود قرار دولي يحـميهم من
الهـجـمات بـعد أن تـعرضـوا ألبـشع اجلرائم مـنـذ قيـام الدولـة العـراقـية  خـاصة في
ـاضي. بـدأت اسـتـراتـيـجـيـة الـسـتـيـنـيـات وحـتى الـبـدايـة الـتــسـعـيـنـيـات من الـقـرن ا
الــعالقـات بـ اجلـانـبـ الـكــوردي الـفـرنـسي مـنـذ عـهــد الـرئـيس الـراحل فـرانـسـوا
ميتـران حيث كان مسـاهما في جتسـيد تلك العالقـات لألفضل ولكن األهم كان دور
الـســيــدة دانــيــال مــيــتـران فـي تـطــويــرهــا تــلك الــعالقــات من عالقــة إنــســانـيــة إلى
إستراتيـجية عميقة  وتلك العالقة لم تتأثـر بتغيير الرؤساء واحلكومات  ألن األمور
أصـبـحت إسـتـراتـيـجـيـة بـحـتـة بـ احلـكـومـتـ الـكـورديـة والـفـرنـسـيـة. اجلـمـهـوريـة
الفـرنسـية هـي دولة مـؤسسـية لـها دور مـهم في ترشـيد روح الـسيـاسة والـثقـافة في
نــفس الـوقت  وحتــديـد الـنــهج الـصــحـيح إلدارة األزمـات.بــعـد أحـداث  16أكـتــوبـر
 2017سـيــئـة الـصـيت وعــودة احلـكـومـة الـعـراقــيـة السـتـخـدام الــقـوة ضـد الـشـعب
الـكوردي  كـان لـفـرنسـا دور مـهم ومـحوري في احـتـواء األزمـة  زار رئيس حـكـومة
إقلـيم كـوردسـتان بـاريس بـدعـوة رسمـيـة من الرئـيس مـاكـرون  فتـحت تـلك الـزيارة
التاريخـية األبواب مرة أخرى أمام حـكومة في حتديد سيـاستها ومستـقبلها. شكلت
سؤول إلى أربيل وباريس نقاط حتول في تطور العالقات  تبادلة ب ا الزيارات ا
حـيث زار الـرئـيس مـسـعـود بـارزاني بـاريس أكـثـر من مـرة وحتـديـداً قـصـر اإلليـزيه
الــشـهـيـر  وكـذلك زيــارة رئـيس اإلقـلـيم واحلــكـومـة نـيـجـيــرفـان بـارزاني و مـسـرور
ـانويل ماكرون الى بارزاني الى بـاريس  ثم زيارة فرانـسوا هوالنـد وكذلك زيارة ا
اربيل .. هذه الزيارات والعالقات الثنائية  ونوه بالشراكة االستراتيجية القائمة ب
اجلـانبـ والـتي يـتم من خاللـهـا الـتعـاون في كـافـة اجملـاالت  في من أجل مـواجـهة
ـمـكـنة ـشـتـركـة واإلقـلـيـمـيـة  واسـتـكـشـاف الـفـرص ا الـتـحـديـات ا
لتـعزيز الـسالم الدائم واالزدهـار في كوردسـتان . بـعد فوزه
فـي االنتخـابات الـفرنسـية  كـانت القـيادة الكـوردية بـرئاسة
الـرئـيس بـارزاني ورؤســاء اإلقـلـيم واحلـكـومـة أول من هـنـأ
ــانـويل مــاكـرون بــفـوزه  وهــذا يـجــسـد روح الــعالقـات إ

األخوية ب كوردستان وفرنسا عبر التاريخ احلديث .
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 يـعـتصـرني األلم وأنا أرى الـعراق الـعـظيم الـذي أجنب الفالسـفـة  والقـادة العـظام يـلفهُ
الظالم ويـكتـنفهُ احلـزن ..  عراق اجلـواهري وجـواد سلـيم وبدر شـاكر الـسيـاب ومظـفر
الـنواب وعـريان الـسـيد خـلف وخالـد الـشطـري وعبـد األميـر احلـصيـري وحسـ مردان
ـفـكريه وطالـب القـره غـولي وزهـا حديـد ( شـريان الـعـالم) نـعم الـعراق شـريـان العـالم 
ومبـدعـيه.. وأنـا أغـادر الـعراق وبـال عودة.?  أقـولـهـا من ضـمـيري ووجـداني لـلـعـراقـي

جميعاً وللتاريخ..  
عـنى احلقـيقي وجـدت في العـراق ثالث شخـصـيات قـياديـة وطنـيـة مهـنيـة رجال دولـة بـا
أشهد بـنزاهتـها وكفـاءتها وشـجاعتـها النـادرة في قول كلـمة احلق ومـستعـدة أن تخاطر

ظلم .. بحياتهِا وتنقذ العراق من طوفان االنهيار والنفق ا
 أحني قـامتي أمام نـزاهة ووطـنيـة وعصـامية ثـالث شخصـيات قـياديـة عراقـية  أجد في

غلوب على أمرة.. ضميرها ووجدانها بغداد والعراق ومعاناة الشعب العراقي ا
 الـقـائـد الـعـظـيم الـفـريق األول الـركن عـبـد األمـيـر يـارالـلـة والـقـائـد الـعـظـيم عـبـدالـوهاب
الساعـدي والقائـد الشاب الـوطني الغـيور صاحـب النظـرة الثاقبـة والعقـل النيـر الدكتور
حـمـيـد الـشـطـري رئــيس جـهـاز األمن الـوطـني ..  أعـظم قـرار نـاجح  أصـفق له  أتـخـذه
رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكاظـمي األخـتـيـار الـصـائب  والـناجح

لهذهِ الشخصيات الوطنية النزيهة  والكفوءة..
 بــوركت أخي ســيــادة الــرئــيس  مــصــطــفى الــكــاظــمـي لــهـذا
األخـتيار الـصح ..  هذهِ الـشخصـيات الـوطنيـة قادرة أن تـنقذ
ظلم ال سامح الله.. اللهم العراق من طـوفان االنهيار والنفـق ا

أني بلغت فأشهد وما على الرسول أال البالغ.

 اخــتـيـار هـذا الــيـوم الـثــاني والـعـشــرين من نـيـســان لـيـكــون يـومـا لألرض وذلك
اسـتذكارا لـقيام بـعض الناشـط في مجـال البـيئة بـأقامة مـهرجان كـبير في مـدينة
سان فرانسيسكو االمريكية في العام 1970 بهدف لفت األنظار الى أهمية احلفاظ
عـلى الـبيـئة وادامـة الـتوازن الـطبـيـعي الذي يـتيح لـلـبشـرية اسـتـمراريـة احليـاة على

كوكب االرض . 
وخالل أكثر من نـصف قرن من الزمان شهـد العالم متـغيرات كبيـرة ومتسارعة في
كافة جوانب احلـياة  وكان أرتفـاع معدل استـهالك الطاقة من مـصادرها التـقليدية
مثل النـفط والغـاز والفحم واحـدا من اهم اسبـاب زيادة التـلوث اضافـة الى الزيادة
صـنعـة من مخـلفـات الوقود الـثقـيلة نـتجات الـبالستـيكـية ا الكـبيرة في اسـتخـدام ا
ا يعـرف بالزراعـة احلديثـة مثل البيـوت البالستـيكية واعـتماد وسـائل وطرق بديـلة 
نـشطـة لرفع والزجـاجيـة واستـخـدام انواع من األسـمدة الـكيـميـاويـة والهـرمونـات ا

معدالت إنتاجية االرض أو ما يعرف بزيادة الغلة اإلنتاجية!! 
ر هذا الـيوم دون خصوصية تُذكر بالنسبة للكثيرين كما تمر العديد من األيام قد 

واألعوام !! 
لـكـنه يـوم األرض الـتي حتـتضـن اجلمـيع وتـطـعم اجلـمـيع وليـس غريـبـا ان تـسـتحق
تـسـمـيـة (أمـنـا األرض ) وكم وددت ان يـكون اسـتـذكـار هـذا الـيـوم مـقـاربـا لـطـريـقة
اسـتــذكـارنــا لـيـوم األم الــذي نـردد فـيـه األغـنـيــة األجـمل واألقــرب لـقـلــوبـنـا  ( ست

احلبايب يا حبيبة ) 
من الـتـراب خـلـقـنـا والى الـتـراب نـعـود وعـلى تـراب االرض
ضي اعـمارنا ونحفر ذكـرياتنا ومن خيرات االرض نأكل
لـنـعـيش  فـلـيـكن اسـتـذكـارنـا لـيـوم االرض مـتـمـيزا بـعض
ـا تـســتـحـقه االرض .. ست احلــبـايب يـا الـشيء ويـلــيق 

حبيبة !! 



…dOš_« q³11

www.azzaman.com

merajjnu@gmail.com

 ÍËbM « Ã«dF  bLŠ√ Ã«dF

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«uł ezU ≠ œ«bGÐ

يــــقـــيـــنـــا ان اهل الـــفـن لـــهم طـــقـــوســـهم
وعـاداتـهم مـثـلـمـا لغـيـرهم في ايـام الـعـيد
والتي كانت محور لقاء (الزمان) ببعضهم
حيث حتدثوا عن كيفية قضائهم لعطلتهم
واســتــراحــتــهم مع احــبــتــهم وعــوائـلــهم
واقف اجلميلة التي حدثت وذكـرياتهم وا
لــهم في اعــيـاد مــاضـيــة. يـقــول امـ سـر
نـقـابـة الفـنـانـ العـراقـيـ الفـنـان فاضل
وتـوت ( ابـعث التـهاني لـزمالئي الـفنـان
واهـلي وعائـلتي والعـراقي كـافة متـمنياً
لـهم عيد سعيد وايام خير وهناء ومتمنيا
الـصـحة والـعافـية جلـمـيع الفـنانـ الذين
يــعـانـون االوجـاع والــراقـدين عـلى فـراش
الــعـافـيـة ونـحن نـعــيش ايـام عـيـد الـفـطـر

بارك على اجلميع ان شاء الله ). ا
وعـن التـهـاني الـتي يـبـعـثـهـا في اول ايام
الــعـيـد يـقـول ( اول من ابـعث له الـتـهـاني
ـشـايخ مـن ابـناء هـم الـعـائـلة الـقـريـبـة وا
الـعشيـرة في محافـظتي  كذلك احرص ان
اهـــــنئ عـــــدد من اجلـــــيــــران واحــــاول ان
ازورهـم لــتـقــد الــتــهــنــئــة لـهـم واحـاول
االتـــصـــال بــبـــعض الـــزمالء واالصـــدقــاء
ـقـرب ونـحاول الـتواجـد في مقـر نقـابة ا
الـفـنـانـ السـتقـبـال الـزمالء من الـفـنـان
واعـــضــاء الـــنــقـــابــة لـــتــقـــد الــتـــهــاني
والــتــبـريــكـات وهــذه تـقــالـيــد اعـتــدنـا ان
نــحـرص عـلى الـقـيـام بـهـا في الـعـيـد وكل

مناسبة سعيدة ).
وعـن ذكرياته في ايام الـعيد يقـول ( للعيد
نــكـهـة خــاصـيـة تـذكــرني بـايـام الــطـفـولـة
فـــكــنت مع اخــوتي النــنــام لــيــلــة الــعــيــد
ونـنـتـظـر فـجر الـيـوم الـثـاني اوال الستالم
الـــعــيــديــات من االهـل واالقــارب وثــانــيــا

ـالبس اجلــــديــــدة الــــتي  لــــتــــدشــــ ا
تـفـصـيـلـهـا خـصـيـصـا لـلـعـيـد ثـم اخلروج
ـــمـــارســة طـــقــوســـنـــا حــيث نـــذهب الى
جتــمـعــات االلـعــاب في مـنــاطـقـنــا وكـانت
ـــراجــيـح من جـــذع الـــنــخـــيل ايـــامـــهـــا ا
واحلـبال ويقـوم شخص كبـير بدفـعنا الى
ـــرات االعــــلى واتــــذكــــر اني في احــــدى ا
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صـعـدت جـذع الـنخـلـة مـتـمسـكـا بـاحلـبال
ولـكن احلـبل انـقطع وبـقـيت معـلـقا بـجذع
الـنخلـة والاعرف ماذا افـعل وبقيـت خائفا
وابــكي من اخلــوف ولـكن سـرعــان مـاجـاء
راجيح و شـرف عـلى ا احـد الشـباب ا
انــقـاذي وسط ضـحـكــات اصـدقـائي وتـلك
حــادثــة مــازالت عــالــقــة في ذهــني  وكــنـا
ــــســــاء النـــــعــــود الى الـــــبــــيت اال وقـت ا
اسـتـعدادا الى الـيوم الـثـاني من ايام عـيد

بارك). الفطر ا
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ي عـقـيل مـهـدي ويــقـول الـفـنـان واالكــاد
(نــتـمــنى الـفــرحـة واالزدهـار وفــسـحه من
اجلـمـال واحلـريـة لـهـذا الـبـلـد الـذي عانى
الـكثير) وعن ذكريـاته من ايام الطفولة في
الـعـيـديـقـول (اتـذكـر ايـام طـفـولـتي عـنـدما
البس جـديدة والعيدية يـاتي والدي لنا 
كـانت درهم واحد كنـا نذهب الى احلدائق
درسـة فكانت حـيث االلعـاب مع اصدقـاء ا
اجــــمل شىء هـــو الــــبـــراءة والـــطـــفـــولـــة

واجلمال )
.وســألـنــاه عن ايـام الـعــيـد حـالــيـا وكـيف
ـضيـها فـقال( نـقوم بـاجناز بـعض امور
االســـرة واســـتــقـــبــال الـــضـــيــوف بـــهــذه
ـنـاسـبـة الن الـعـيـد مـثـلـمـا تـعـلـمـون هو ا
مـحطة كبيرة الستـقبال الضيوف واالحبة

واالقارب من كل صوب وجانب). 
شـهداني عن اول من ويـشـير الـفنـان طه ا
يـهـنئـهم في صـباح الـعيـد(بـكل تاكـيد اوال
االهل واجليران واالقارب وبقية االصدقاء
ثـم نقـوم باسـتقـبـال الضـيوف واالصـدقاء
ـنـاسبـة واسـتـقبـال بـعض االحـبة بـهـذه ا
ــعــارف وجنــلس مــعــهم مـن اجلــيــران وا
لـتبـادل تهـاني العـيد) وعن ذكـريات الـعيد
ـشــهـدانـي  ( كـنـا ايــام الـطــفـولــة يـقــول ا
البس اجلـديـدة في العـيـد واخذ نـرتـدي ا
الـعـيـدية من االهل والـذهـاب الى احلدائق
وااللـعاب وجيوبنـا محملة بالـكليجة التي
هـي فاكـهة الـعـيد ومـازال طعـمـها اليـغيب
ــســرحي غــا ابـــدا) . ويــقــول اخملـــرج ا
حــمـيـد(في اول سـاعـات الـعــيـد بـالـتـأكـيـد

∫bOF « ÂU¹√ rN² uHÞ ÊËd Òc² ¹ Êu½UM

غا حميد
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ان ـبارك عـيد أهل اإل ـؤمنـون عيد الـفطر ا مع انـقضاء أيـام شهـر رمضان الـفضـيل يستـقبل ا
والـسعادة عـيد مَن عمـروا أيام رمضـان وليالـيه بالطـاعة فحقّ لـهم أن يفرحـوا بنعـمة الله عـليهم

بإتمام العدة ويكبّروا الله على ما هداهم ويشكروه على ما تفضل به عليهم وأوالهم ووفقهم.
الـعـيد جـاء عـنوانـاً للـفـرح والسـرور والـسعـادة والـبهـجـة بعـد شـهر من الـصـيام والـقـيام الـفرح
بالعيـد موافق للفطرة اإلنسانيـة اجملبولة على حب السعادة والسـرور العيد يذوب اجلليد ويحرك
ـياه الراكـدة ب الفـرقاء فهـو مناسـبة للـتصالح وفـيه ترى الفـرح والسعـادة التي جتعـل النفوس ا

تقبل على كل خير ألنها مناسبة تل القلوب القاسية.
ـقـاصـدٍ عــالـيـة ومن هـذه احلـكم أنَّ تـكـون األعـيـاد شـرّعت األعـيــاد في اإلسالم حلـكمٍ سـامـيـة و
فـرصـة لـلـفرح والـتـرويح عن الـنـفس من هـموم احلـيـاة وفـرصة لـلـتـواصل وصـلة األرحـام وتـقـوية

. سلم ودَّة والرحمة ب ا الروابط االجتماعية ونشر ا
انيًا لتعود ـا يهديها ويوجـهها توجيهًـا إ شـاعر وال يحجب العواطف وإ اإلسالم ال يصادر ا
ـشـاعر وسـيـلـة قرب لـله تـعالى انـيـة لتـكـون هذه ا بـاخلـير عـلى صـاحبـهـا وتـبني فـيه الـقيـم اإل
سـلـم ومـشاعـرهم اخلـاصة بـالـعيـد مـربوطـة بطـاعـة خاصـة أال وهي الـصيـام لـيتـعلم وفـرحـة ا
ؤمـن أن الفـرح والسـعـادة تكـون بإتـمـام األعمـال الصـاحلـة كمـا يحب ربـنـا ويرضى حـيث قال ا

ا يجمعون) (يونس 58). تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
العيد فرحة وسعادة تتجلى فيها روح العطاء. وهذه الفرحة التي ينعم بها الغني والفقير والكبير
ودة والصغـير جتري في دمـاء اجلميع روح احملـبة واإلخاء تـذهب عنهم الـضغائن وتـسودهم ا

فاحلكـمة من الـعيد هـو نشـر السـعادة والتـرويح عن النـفس من همـوم احلياة
ــودة والــرحــمــة واحلب بــ وإســعــاد أفـــراد الــعــائــلــة وبث روح األلــفـــة وا

. سلم ا
نـاسبة الـعطرة الـتى ينسى الـناس فيـها أو يتـناسون هـمومَهم العيـد هو ا
وأحزانـهم وال يرضون بغيـر السعادة والفرح بـديال وبوصفهم جزءًا من
نسـيج اجملـتـمع فـالعـيـد مـجال رحب واسـتـثـمار جـيـد لـنشـر بـذور احملـبة

واالستقرار في اجملتمع فالعيد عنوان الفرح والسعادة.  

(أمان احـمـد اخللـيـلي احلاج جـبـار محـمد
علي اخلليلي األستاذ عبد الغني اخلليلي
الدكتور مـاهر جبـار اخلليلي مـكتبـة عائلة
ــدرســة اخلــلـيــلي آل اخلــلـيــلـي الـتــابــعــة 
الـعـريـقــة في مـديـنـة الــنـجف). إضـافـة الى
ــرحــوم مــحــمــد كـاظم مــكـتــبــة الــدكــتـور ا
الـــــدفـــــاعي احـــــد أســـــاتـــــذة اجلـــــامـــــعــــة
رحوم اللواء الركن ستنصرية. ومكـتبة ا ا
ــــتـــقــــاعـــد مــــحــــمـــد فــــهــــمي اجلــــلـــبي ا
وسوي والصـيدالني الـسيـد جواد جـعفـر ا
وهـو احــد خـريــجي الــدفـعــة األولى لــقـسم
الـصـيــدلـة في جـامــعـة بـغــداد سـنـة 1946م
وصاحب صيـدلية الـفتح في الصـدرية. كما
ــرحـوم الــدكـتـور فــيـصل  نـقل مــكـتــبـة ا
الـســامــر وزيــر اإلرشــاد في بـدايــة الــعــهـد
ي اجلـمــهــوري وهــو مــؤرخ وكـاتـب أكـاد
وحتتـوي مكـتبـته عـلى كتب نـادرة ومهـمة.
ـرحــوم الـدكـتــورة سـهى ونـقــلت مـكــتـبــة ا
فوضة الـسابقة والتي الطريحي الوزيـرة ا

الــتي كـنت مع عـائـلـتي نـهـيـئـهـا من لـيـلـة
الـعـيـد حـتى الـفـجـر وارسـالـهـا الى الـفرن
فـي منطقتنا في صينية العيد لتحميصها
ـهـا مــصـبـاح الـعـيــد الى الـعـائـلـة وتــقـد
واحـرص عـلى اعطـاء الـعيـديـة مثـلـما كـنا
نـسـتـلم عيـديـاتنـا من االهل ايـام الطـفـولة
ونـتسابق مع اخـوتي للحصـول على اكبر
مـبلغ من العيدية لـصرفها في التسوق اذا
هـي ايـام والاجــمل نـتــمـنى ان تــدوم عـلى
الـعراقي كافة) وتستذكر موقف تعرضت
لـه في العـيـد ايام الـطـفولـة بالـقـول ( كنت
مـع جــيـرانـي واخـواتـي نـســتــأجــر عــربـة
يـجـرها حـصان لـنقـوم بـجولـة نهـارية في
شــوارع مـنـطـقـتــنـا ونـحن نـردد االهـازيج
فـرحـ بالـعـيد واتـذكـر وانا طـفـلة انـقطع
احلـبـل عن حـصـان الـعـربـة وفـر احلـصان
وتــركــنــا  مع صـديــقــاتي نــبـكي خــائــفـ
النـعرف مانـصنع قبـل ان يسعفـنا صاحب
الــعـربــة ويـعـيــد احلـصـان لــلـعــربـة وتـلك
حــادثـة الانــسـاهـا ومن يــومـهــا اصـبـحت
اخــاف ركــوب عــربــة او عــلى حــصــان بل
ارفـض ادوار في الــتــمـــثــيل فــيـــهــا نــفس
ــشــاهــد ) وتــخــتــتم ان (الــعــيــد فــرصـة ا
لـصـفاء الـنـفوس وتـبـادل احلب ب االهل
واالقـارب وترطيب االجواء نـتمنى ان يعم

اهـــــنـيء االهل واالصـــــدقـــــاء واالحـــــبـــــة)
مـستذكرا ايام الطفولة بـالقول (كنا ننتظر
اخـــذ الـــعــيـــديـــة من االهل والـــذهــاب الى
احلـــدائق وااللـــعــاب او دور الـــســيـــنــمــا
نـزل الستـقبال وحـاليـا اقضي الـعيـد في ا
الــــضـــيـــوف واالصـــدقـــاءوهي طـــبـــيـــعـــة
اكــتــسـبــنـاهــا من ايـام الــشـبــاب ومـازالت
مـترسخة النها تعيش فينا مهما مر الزمن
ويــبـقى الـعـيـد له نـكـهـته الـتي تـعـيش في
ن ـولى ان  الــقـلب والـوجـدان سـائـلـ ا
عــلـيــنـا بــالـصــحـة والــعـافــيـة وان يــحـفظ

العراق واهله من كل سوء ومكروه). 
وتـؤكد نائـبة نقـيب الفنانـ الفنـانة اسيا
كـمال ( ان لـلعـيد نـكهـة خاصـة لدى جـميع
الــعــراقــيــ فــفــيه اوال تــتــوحــد الــقــلـوب
وتـتالقى النـفوس بعـد صيام شـهر كامل )
وتــضــيـف ( ان لــلــعــيــد عــادات وتــقــالــيـد
ـــكن نــســيــانــهــا عــلى راســهــا تــبــادل ال
الــــتـــهـــاني مع االهل واالحـــبـــة واالبـــنـــاء
وزيــارة كــبـار الــسن من الـعــائـلــة لـتــقـد
الـــتــهــانـي لــهم فــضال عـــلى زيــارة اجلــار
واليـفوتنا ان نزور وبحكم عملنا في نقابة
الــفـنــانـ  مــقـر الــنـقــابـة اوال الســتـقــبـال
ـهنـئ من الـفنانـ وباقي الـشخـصيات ا
اجملـتمعية ونـحرص على متابـعة الفنان
رضى والراقدين على فـراش العافية مـن ا
وتـقد التهاني واالمنيات اخلاصة بفترة
الـعيد متمن لها الشفاء العاجل والعودة
يداني فضال على متابعة ماتبثه لـعملهم ا
قــنـواتـنــا من بـرامج ومـســلـسالت خـاصـة
لــلـعـيـد وهي بـكل تـاكـيـد مـحـبـوكـة لـفـتـرة
الـعـيـد) وتـضـيف عن ذكـريـاتـهـا في الـعـيد
(لـلـعـيد طـعم خـاص اليبـتـعـد عن الطـفـولة
الـتي هـي عنـوان لـكل عـيـد  فـاحـرص على
نـهنئة ابنائي وزوجي واقربائي  واحرص
البـس اجلديـدة لـلعـيـد فهي عـلى تـوفـير ا
ـكن دثــرهـا وان كــبـر االبــنـاء عــنــاوين ال
لـكـنـهم يـعيـشـون عـلى ذكـرياتـنـا الـتي كـنا
نـعـيـشـها وهـكـذا نـقضـي ايام الـعـيـد التي
نــتــمــنـى ان تـرفـل بــاحلب والــطــمــانــيــنـة
والـصحة ) مضيفة ( الانسى ايام الكليجة

الــسـلم والـسـالم عـلى اهـلـنــا وان يـرفـلـوا
بالصحة واالمان وان تنظر حكوماتنا الى
ـواطن بعـ االبوة وحتقيـق متطلـباتهم ا

احلياتية).
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ويـستذكـرالتشـكيلي حـسن ابراهيـم العيد
ايــام الـطـفـولـة بــالـقـول( ان لـلـعــيـد نـكـهـة
خـاصـة وذكـريـات تـرتـبط بـالـطـفـولـة التي
تـذكـرنـا بـالـعـيـد والـسـاعـات الـتي تـسبـقه
وكــيـف نـســهــر الــلــيل كــله مـع مالبــســنـا
اجلــديـدة ونـشـارك االهل بـعـمل الـكـلـيـجـة
الـتي هي فـاكـهة الـعيـد  ويـبقى الـعـيد في
الـعـراق له طـعم خـاص نـسـتـذكـر فـيه ايام
الـــعــنـــفــوان والـــشــبــاب لـــنــعـــيش ايــامه
ـواقف اجلـمـيــلـة يـقـول اجلــمـيـلـة) وعـن ا
(كـــنـــا نــحـــرص دومـــا مع اصــدقـــائي في
الـطفولة ان نـحصل على العـيديات ونقوم
بـحسابها ونرى من الذي حصل على اكبر
ـتـنـزهات الـعـديـات ومـنهـا نـقـوم بـزيارة ا
ـشاركة بـالعاب العـيد وكذلك نزور دور وا
ـتـابــعـة احـد االفالم اجلـمـيـلـة الــسـيـنـمـا 
ونــحن مــتـخــمـ بــالـكــلـيــجـة الــتي تـمال
جـيـوبـنـا اذا هي اجل ايـام الـطـفـولـة التي
سـتبقى عـالقة في قـلوبنـا وذاكرتنا ) وعن
كــيـفـيــة قـضـاء ايــام الـعـيــد حـالـيــا يـقـول

(مـثـلـمـا يـعرف اجلـمـيع نـحن في جـمـعـية
الـتشـكيـلي الـعراقـي نـستقـبل الفـنان
ونـتابع احتياجاتهم متمن للجميع دوام
الـنجـاح والصـحة وكل عـام وعراقـنا يرفل
ذيـعة فاتن بـاحملبـة واالمان). وتـشاركنـا ا
مــزهـر بـذكــراتـهـا عـن ايـام الـعــيـد وتـقـول
(الـعيـد هو محـبة ووئـام وسعادة لـلصائم
بـعد شـهر رمـضان الـكر ويـقينـا له طعم
خـاص اليبـتعـد عن طعـم ذكريـات الطـفولة
الــتي تـذكـرنـا بــبـهـجـة الـعــيـد الـتي كـانت
تــســعـدنــا وتــفـرحــنـا ) وعـن الـعــيـد واين
تــضــيه حـالــيــا تـقــول ( بـحــكم عــمـلي في
اذاعـة بغداد البد من قضاء ساعات طويلة
فـي ستدوهات االذاعة وهي فـرصة لتقد
الـتهاني والتبـريكات للمسـتمع كافة من
خـالل البـرامج الـتي نـعدهـا لـلعـيـد وكذلك
لــبـقــيـة زمالئــنـا من االذاعــيـ والـفــنـيـ
ونــبـارك لــهم حـلـول الــعـيــد مـتـمــنـ لـهم
الـصحة وحتـقيق االمنـيات كافـة والبد لنا
ان جنــدد االمــنــيـة حلــكــومــتـنــا ان تــوفـر
الــعــيش الـرغــيـد لــشــعـبــنـا الــعـراقي وان
حتـــــرص عــــلى تــــوفـــــيــــر االمن واالمــــان
والـصحة لكافة العراقـي الذين يتطلعون
لـقـضـاء ايـام سـعـيـدة وجـمـيـلة فـي اجواء

بارك ). عيد الفطر ا

 bL×  ÊUC — dHFł

الـتـدريــسي في جـامـعـة نـيـنــوى الـقى مـحـاضـرة بـعـنـوان
ـؤسـسي) ضـمن (الـبـحث الـعـلــمي واثـره في االعـتـمــاد ا
سـلسـلـة الـورش الـتي يقـيـمـهـا جهـاز االشـراف والـتـقو
العلـمي بالتنسيق مـع الفريق الوزراي للتـعليم االلكتروني

في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

w «eG « s Š q «

ساعد في كلـية الفنون االستـاذ ا
اجلميلة بجامعة بابل تلقت تهاني
عــمـــادة وتــدريـــسي ومــنـــتــســبي
الـكـليـة لـتسـنـمهـا منـصب مـعاون
عــمـيـد الـكـلـيـة لـلـشـؤون الـعـلـمـيـة

والدراسات العليا.

w³FJ « rÝU  wKŽ

مــراسل (الـزمــان) في مـحــافـظـة
مـــيــســـان تــلـــقى تــعـــازي زمالئه
ولى تعالى بوفـاة خاله سائل ا

أن يسكنه فسيح جناته.

WO×L  UO¼

ـاضي فـي أمـسـيـة الــفـنـانـة االردنــيـة شـاركت االربــعـاء ا
موسيقـية بعـنوان (أغاني الفـرح) نظمتـها اللـجنة الثـقافية
في شبكـة شباب النهـضة  احتفـاالً بفرحة استـقبال عيد

بارك ووداع شهر رمضان الفضيل. الفطر ا

 ÍdOš œUFÝ

اضي الـناشـطـة الـعـراقيـة الـراحـلة اقـامت لـهـا الـثالثـاء ا
ـرأة الـعـراقـيــة جـلـسـة تـأبــيـنـيـة في قــاعـة بـيـتـنـا رابـطــة ا

الثقافي ببغداد.

 œ«uŽ qOLł

الكـاتب والفنـان االردني الراحل استـذكره فنـانون وادباء
ـلكي ركـز الثـقافي ا بـجلـسة اقـيمـت اخلمـيس في قاعـة ا

بالعاصمة عمان.
UO½b « bL×

ـترجـم السـوري صـدرت له عن الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـتاب ا
تالـيف الكـاتبة تـرجمـته لكـتاب (حكـايات الـنيل االغـريقي)

اليونانية انا اجنلوبولس.

 b Uš …d¼e « b³Ž

االديب العـراقي نعـاه  االحتاد العـام لألدباء والـكتّاب في
ـــاضي  في ـــوت اخلــمـــيس ا الـــعــراق بـــعـــد ان غــيـــبه ا

واساة لعائلته. مقدم ا البصرة

توفـيت قبـل مدة قـليـلـة وتعـد مكـتـبتـها من
ركز. وجودة حاليا في ا كتبات ا اهم ا

كتـبات التي  نـقلهـا أيضا هي ومن اهم ا
ـؤرخيـ العـراقي ـرحوم عـميد ا مكتـبة ا
األستاذ سالـم االلوسي والتي حتـتوي اكثر
من اثـنى عــشـر الـف كـتــاب وتـعـد مــكـتــبـته
مصـدرا مـهمـا لـلتـوثـيق واألرشـفة وهي من
ـكـتـبــات الـشـخـصـيـة الــعـلـمـيـة في روائع ا

العراق. 
ويـعـد نــقل وحـيــازة مـكـتــبـة رائـدة الــشـعـر
الئـــكـــة من أهم الـــعــربـي احلـــديث نـــازك ا
ــركـــز الــثــقــافي األحــداث الــثــقـــافــيــة في ا
ـكتـبات في البـغـدادي حيث تـعـد من اكبـر ا
ركز وأغناها بالكـتب النادرة ونقلت معها ا
ـنـضدة عدد من مـقـتـنيـاتـهـا الشـخـصـية كـا
والـكـرسي ومـكـتـبــاتـهـا اخلـشـبـيـة..كـمـا ان
ــؤلــفـاته ــؤرخ احــمـد ســوســة  مــكـتــبــة ا
ومقـتنـياتـه الفـريدة تـبرعت بـهـا عائـلته مع

كتبي.  بعض االثاث ا

—uNL−K  ÍdB³ « UN b  nO  d Òc² ð ÊUOÐu U¼
ÊU e « ≠œ«bGÐ

نـعت الـفـنــانـة سـيـتـا هـاكـوبـيـان في
صفحتـها في فيسـبوك الفنـان حميد
وت االربـعاء البـصـري الذي غـيـبه ا
ـاضي قـائـلة( سـمـعت خـبـرا ألـيـماً ا
ــوســـيــقــار الــكــبــيــر جــدا إنــتــقل ا
االستاذ حميـد البصري الى اجلانب
االخر من احليـاة بعـد ان قدم الكـثير
من االعمـال الفـنيـة التي ستـبقى في
ذاكـــــرة تـــــاريخ ألـــــفـن الـــــغـــــنـــــائي
الــــعـــراقـي.في عـــام ١٩٦٨ كــــنت قـــد
دعــــيت الـى بـــغــــداد من قــــبل نـــادي
الــشـبـيــبـة االرمـنـيــة لـلـمــشـاركـة في
احلـــفل الــســنــوي الـــذي يــقــام عــلى
مسـرح قـاعة اخلـلـد بأغـنيـة الـكبـيرة
فــــــــيـــــــروز ( اعـــــــطـــــــنـي الـــــــنـــــــاي
وغــني).وفـوجــئت بـاالســتـاذ حــمـيـد
حــمـيـد الــبـصــري (الـذي قــدمـني مع
ـوسـيقـيـة الـبصـريـة إلذاعة الـفرقـة ا
بــغــداد وكــانت تــذاع مـن تــلــفــزيـون
بغـداد قـبل بـدأ البـرامج) فـوجئت به
يطـرق باب بـيت خالـتي وقال (هـناك
برنامج الوجوه اجلديدة وانا حلنت
لـك اغــنــيــة الــوهـم لــلــكــبــيــرة نــازك
الئكة ويجب ان حتـفظيهـا بسرعة ا

ـها في الـتـلـفزيـون الـعراقي) لـتقـد
وهكذا قدمني الفنان حميد البصري
الى اجلمـهـور. وتوالت اعـمـاله معي
بــأغــنــيـة مــشــغــول لـلــشــاعــرة نـازك
الئكة ومن بعدها قدم اول اوپريت ا

عراقي بعـنوان "بيـادر خير" ودوري
في هــــذا الـــــعــــمل الــــكــــبــــيــــر كــــان
االرض.رحـم الـــله ابــــا نــــد وألـــهم
زوجته ورفـيقة دربـه الفنـانة شـوقية
الــعــطــار  وأبــنــائــهم جــمــيــعًــا وكل

محبيه الصبر والسلوان).
وارفـقت هاكـوبـيـان بكـلـمتـهـا صورة
قـالت عنـهـا (من اوبـريت بيـادر خـير
مع الـفنـان حـمـيد الـبـصري والـفـرقة

البصرية).

سوف حتصل عـلى أرباح مالية اليـوم. وتتغير حياتك
ادية لألفضل. ا

qL(«

شاركة يوم جيـد لتوضيح مـفاهيم خاطـئة من خالل ا
بصدق مع اآلخرين.

Ê«eO*«

ــا يـــقــولــونه اآلخــرين حــتى ال تــخــســــر ال تــلــتــفت 
وظيفتك.

—u¦ «

امنح نفـسك قسطا من الراحة لـلتنزه واالسترخاء مع
شريك حياتك.

»dIF «

هـنــاك إمــكـانــيـة خلــلق جـو رائـع وجـذاب لــلـغــايـة مع
الطرف اآلخر.

¡«“u'«

ال تــقـــلق كــثـــيــرًا بـــشــأن إجنـــاز األمــور وركـــز عــلى
مشاعرك وعالقاتك.
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تـشـعــر بـانــطالقـة كـبــيـرة في عــمـلك. وعــلـيك الــقـيـام
. راجعة أموالك جيداً

ÊUÞd «

حــان الــوقت لــلــتــواصل مع شــريك حــيــاتك التــخـاذ
القرارات بشأن عالقتكما.

Íb'«

تـشـعـر بـالـتـوتــر واإلنـزعـاج جتـاه شـريك حـيـاتك.يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

ـالـيــة بـذكـاء وهـدوء.رقم حـاول الــتـعـامل مع أمــورك ا
احلظ 8.

u b «

 تشـعر بـضائـقة مـاليـة جتـعلك تـشعـر باإلنـفعـال على
من حولك.

¡«—cF «

كــلـمــا زاد الــبـحـث الـذي تــقــوم به كـلــمــا زاد إجنـاز
األمور بشكل أسرع.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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حسن ابراهيم اسيا كمال فاضل وتوت
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كتباتهم ـؤرخ  تبرع عدد من الكتاب وا
الشـخـصيـة لـلـمركـز الـثقـافي الـبـغدادي في
تنـبي ببغـداد وقد  تصـنيفـها وحفـظها ا
في خزانات كـتب وتخصيـص غرف لها كي
يطـلع عـلـيـهـا اجلمـهـور. واشـهـرها مـكـتـبة
ميـخـائـيل عـواد وعمـاد عـبـد الـسالم ونازك
الئـــكــة وســـالم االلـــوسي والـــتـــفـــاصــيل ا

كالتالي:
 نقل مكتبـة الباحث التـراثي رفعت الصفار
وافتتاحها وبحضور كبـير للنخب الثقافية
ــشــاركــة اجملــالس ــتــنــبـي و في شــارع ا
الـثــقـافــيـة.و كــمـا  نــقل مــكـتــبـة الــكـاتب
ـــرحــــوم عــــبـــد الــــرزاق الــــهاللي مــــديـــر ا
لك فيصل الثاني ومدير اإلذاعة تشريفات ا
ؤرخ العـراقيـة في اخلمـسـينـات ومكـتبـة ا
ـعـاصـر شـامل عـبـد الـقـادر الـتي حتـتـوي ا
ــهــمــة والــنـادرة ــصــادر الــتــاريــخــيــة ا ا
ومكـتبـة ال اخلـليـلي والتي تـضم  مـكتـبات

ÊU e « ≠ ÊbM

تداول رواد مواقع التواصل اإلجتماعي
عبر صفحاتهم مقطع فيديو للممثلة

ية من أصل لبناني سلمى حايك وهي العا
مثل األمريكي تشانينغ تاتوم ترقص مع ا

بخفة واضحة وتناغم وإنسجام
بينهما.هذا الفيديو نشرته حايك إحتفاالً
بعيد ميالد تاتوم الذي أصبح يبلغ من

العمر الـ 42 عاماً وإعتبرت أنها الطريقة
عايدته وتهنئته بعيده ميالده نظراً ثلى  ا
لعشقه للرقص وهو األمر الذي بدى

نشور.ولفت تاتوم األنظار واضحاً في ا
بالقبعة التي كان يضعها على رأسه

تابعون قبعة أطفال من والتي إعتبرها ا
اللون الزهري كما أكدوا على خفة دمه.

lL−¹ h «— u¹bO
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أعــلن مـفـتش آثـار وتـراث بــابل حـسـ فـلـيح الــشـمـري عن فـتح أبـواب
مـدينـة بابل اآلثـارية أمام الـزوار والسـياح الـعرب واألجـانب طوال أيام
بارك لالطالع على حضارة بابل التاريخية بعد أن تمت عيد الفـطر ا
رشدين واألدالء تهيئـتها من كـافة اجلوانب وتوفـير عدد كبـير من ا
ـديــنـة وتــأريـخــهـا ـعــلـومــات عن ا الــسـيــاحـيــ لـغــرض تـقــد ا

ومعابدها ومسرحها الشهير والقصور وغيرها.

dDH « bOŽ w  UNÐ«uÐ√ `²Hð qÐUÐ
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احـتــفت نـقـابــة الـفـنـانــ الـعـراقــيـ اخلـمـيس
ــاضي بـالــفـنــان  سـعــدي تـوفــيق الــبـغـدادي ا
وفي بدايـة احلفل رحب مـقدم اجللـسة الـفنان
طالل عـلـي بـاحلـضـور وهـو يـلــقي تـعـريـفـا عن
الــســيــرة الــفــنــيــة لــلــبــغــدادي.وواصل احلــفل
ـشــاركـة عـدد مـن الـفـنــانـ الـذين فــعـالـيــاته 
يـتمـيزون بـالـلون الـطربي واثـنى احلضـور على
ما قدمـوه.وفي نهاية احلفل كرم نـقيب الفنان
الـعـراقــيـ جـبــار جـودي  الـفـنــان احملـتـفى به
بـشـهـادة تـقـديـريـة والـوسـام
الـــــبــــــرونــــــزي اخلـــــاص

بالنقابة.
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في بــعض الــدول الــعــربــيــة تــدرس جلــان عــلــيــا أوضـاع
السجناء واحملـكوم في قضايـا عامة او جنائـية وبعضها
نـاسبة يخص الرأي والـسياسـة أيضـا ويتم اصدار عـفو 
بـارك في محاولـة لتجـسيد شهر رمـضان وحلـول العيـد ا
انّ السجن عقـوبة إصالحيـة في النهايـة وانه ال يزال هناك
أمل في احلـــيــاة لـــلــذين أخـــطــأوا.غـــيــر أنّه ال تـــرشح ايــة
معـلـومات عن الـتـعـاطي العـراقي مع هـذا الـنوع من الـعـفو

باركة. في األيام ا
لفات قبل هذا وذاك حتتاج الـدولة العراقـية انهاء جـميع ا
القـضـائيـة الـعالـقـة ضد الـعـراقيـ الذيـن ينـتـظرون الـفرج
وهم في التوقيف من دون مـحاكمـات على امل براءتهم أو
ُغـيب وتـنادي بـهم في أيام أولئك الـذين يحـملـون صفـة ا
االنـتـخـابــات بـعض الـكــتل الـسـيـاســيـة الـكـارتــونـيـة وحـ
عذبة يصلون الى توزيع الكـعكة ينسون أرواح الـعراقي ا
في دهاليـز التغـييب او الذين قـضوا من دون اية مـعلومات
رسمـيـة وشـرعـيـة لـذويهم حتـت ظروف ال يـعـلـمـهـا اال الله
وأصـحــاب الــنــفـوذ فـي الـشــارع يــوم اعــتـقــالــهم ومن ثمّ
أهاليهم الذين يكابدون اللوعة وااللم واجلرح العميق وسط

صمت رسمي كبير.
 وبعـد تـسع عـشـرة سنـة من سـجن ضـبـاط عراقـيـ كـبار
واغـلبـهم فـوق سن الـسـبـعـ الـيـوم بـتـهم مـشـاركتـهم في
حـروب مـع اجلـيش الــعــراقي الــسـابـق البـدّ من مــراجــعـة
حـقـيـقـيـة ألوضـاعـهم مـبـنـيـة عـلى روح الـتـسـامح والـوحـدة
ـشتـرك السـيـما ان الـبـلـد ال يزال في صـيـر ا الوطـنـيـة وا
قـلب عـاصفـة الـتـحـديـات وانّ تـسـجـيل مـواقف وطـنـية في
الــتــعـامـل عـالـي الــقـيــمــة مع الــقــانــون الــوطــني والــعــدالـة
اإلنـســانـيــة سـيــصب في روافــد احـيــاء الـبــلـد وتــضـمــيـد

جروحه.
عـاينة إنَّ فرز التُـهم السـياسيـة عن اجلنـائية امـر يحـتمل ا
ـسـألـة لـيـست ـسـتـمـرة وطــريق لم يـسـلك حـتـى االن. وا ا
ـهـنـيـة ـعـتـقـلـ انـتــهت أعـمـارهم االفـتـراضـيـة وا تـتـعـلق 
والعسـكرية مع انـتهاء الـنظام السـياسي الذي خـدموا فيه
سألة أكبر بكـثير ذلك ان قواعد التسامح لم ترسُ وانّما ا
في الـبـلـد وانّ هـنـاك تـقـلــبـات وجـوالت وعـهـود مـقـبـلـة من
احلـكم كـمـا كـانت عـهـود ســبـقـتـهـا ومن ثم سـتـسـمـر روح
ثل نـظاما سياسيا هني بوصفه  التعامل مع العسكـري ا

الى االبد.
اضي مع احلاضر وال مستقبل وضع البلد متداخل فيه ا
من دونهما ومن هنا سـيبقى البلد بـدوامة توظيف قسري
ـواطن الـعراقي للـنص الـقـانـوني اجملـرد في الـتـعـامل مع ا

مهما كان انتماؤه السياسي والعقائدي.
ـســألـة ال تـخـص الـقـضــاء كـتــشـكـيـالت لـهـا ســيـاقــاتـهـا ا
ــتــرشــحــة الى الــصــحــيــحــة فـي الــتــعــامل مـع احلــاالت ا
محاكمها لكن بالتأكيد ان البلد يحتاج الى عقد اجتماعي
ا ـناسـباتي واخلـطب الرسـميـة وا جديـد ليس بـالكالم ا

رحلة. من خالل فعل وطني يكون عنوانا حاسما 
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ـقـرر الـسـيـاسي ال حـديث سـيـاسي في الــعـراق الـيـوم سـوى ا
ئات اجلـديد على العراقي "انـسداد سياسي " رغم إن هناك ا
من االنـسـدادات في مـجاري الـسـيـاسـيـ العـفـنـة تـفـوح قذارة
ـلـعـون ووسـاخـة في أجـواء الـعــراق. بل صـار هـذا االنـسـداد ا
ـصـاب بـانـسـداد األمـعـاء وارتـفاع نـقـمـة علـى حيـاة الـعـراقي ا

كريستول األحزان ومتواليات الفقر والكوارث واألزمات.
فـهـنـاك انسـداد مـزمن في الـعـيش اإلنـسـاني الـسـلـيم; انـسداد
دائم في أجـهــزة الـعــدادات الـكـهــربـائــيـة وانــسـداد في أبـواب
لـيئـة بالـبكـتريـا وجراثـيم الصـراصير تـهرئـة ا سـتشـفيـات ا ا
واجلـرذان احليـوانـية والـسـياسـية وانـسـداد في عمـل الشـباب
قاهي والـشوارع وحارات اخملدرات اجلـميل الذي يسـكن في ا
ـنطق الـرياضـيات الـسريـة. انسـدادات ال تنـتهي لـو حسـبتـها 
واإلحـصاء لفاقت عـددا كل أزمات تاريخ الـعراق من احلضارة

السومرية إلى عصر جاهلية “هتلية " آخر زمن.
سكون باألحزان الثقيلة ال أدرى مـا هو ذنب الشعب العراقي ا
إذا كــان من يـحــكـمــوهم مـصــابـون بــانـسـداد الــعـقــول الـعــلـيـا
والـسفلى ولديهم "أمساك" سياسي ال يستطيعون تصريفه في
قـنوات الـصـرف السـيـاسي للـتـخلص من الـنـفايـات الـسيـاسـية
ـكـونـات الـطـائـفـيـة ـصـالح واألحـقـاد وبـأمـراض ا ـتـعـفـنـة بـا ا

زمنة التي ال يراد مغادرتها ?! ا
هـذا االنسداد الـسياسي الـذي نسمع عـنه يوميـا كنشـيد وطني
أدى إلى تـوقف احليـاة الـسيـاسـية واالقـتـصاديـة. فـهنـاك عـناد
ـبطـنة مثـلما سـياسي ال نعـرف لونه وشـكله وألغـازه وأهدافه ا
يــوجــد صـفــقــات ســيـاســيــة مـشــبــوهـة; دواعش األمـس الـذين
واكب سيـاسية أدانـتهم بعض الـقوى السـياسيـة عادوا اليـوم 
وشـعـبـيـة تـتـجـول في شـوارع بـغـداد ومـدن الـغـربـيـة. مـا الـذي

حدث ويحدث في بلد العجائب وألف ليلة وليلة ?! 
األكــيـد هـو أن مــا يـحـدث هــو لـعـبــة صـبـيــانـيـة إلشــعـال الـفـ
واحلـرائق ب الـطـائفـة الواحـدة وتقـلـيص أدوار البـعض الذي
كـان صــديـقـهم أمـس وصـار عـدوهم الــيـوم ألنه أخــتـار اآلخـر
كـون الشـيـعي. والقـصة لم تـنـتهي بـعد الـذي يتـهمـونه بـشق ا
فـهـنــاك فـصـول درامــيـة لم تــكـتـمـل وهـنـاك مُــخـرج من خـارج

احلدود يُخرج آخر فصل للمشهد السياسي.
ـؤسـسـات فـإنـهـا ـالــيـة لـلـوزارات وا ـوازنـة واحلـصص ا أمـا ا
مـعطـلة ومـسدودة بـاخلتم األحـمر حـيث أموال الـدواء والطـعام
لـلشـعب بـانـتظـار انـتهـاء "حـيض" الـسيـاسـيـ وقراءة تـعـويذة
الـتغريدات التي تقـرر متى يبدأ حياة اإلنـسان العراقي وموعد

صير! تشييع اجلنازة حيث الذهاب إلى اجلحيم وبئس ا
ـا هو ملـخصـات لهـاشتـاك الناس سـأقول كالمـا من اآلخر ر
مـا يـجـري هـو أشـبه بـحـرب جتـويع الـنـاس وإذاللـهم; مـنـهـجـية
صـاحلهم الذاتية بعقل خارجي منـظمة ينفذها صـبية سياسة 
مـصلـحته إضعـاف العـراق وابتالعه وقـطع جذوره احلـضارية

والثقافية. 
الـعراق ب مفتـرق طرق خطيـرة وحافة هاويـة مهددّة باالنزالق
الـوجـودي إلى اجملـهـول وكــارثـة اقـتـصـاديـة مــلـغـومـة بـفـخـاخ
لـصوص البلد والدول الطـامعة بالثروات. هـناك أميّة تتجذر في
عرفـة واجلمال عـقول البـشر تزداد مـساحـتها عـلى حسـاب ا
ـتحـضرة وظالم ـديـنة ا مـثلـما هـناك تـصـحر ريـفي يأكل من ا
دامس في الـثـقـافـة والـفـنـون; ذئـاب سـيـاسـيـة تـعـوي لـيل نـهـار
لـلبحث عن دمـاء جديدة ولصـوص سياسـة تتقـاتل لالستحواذ
ــال احلــرام. ورجــال ســيــاسـة عـلـى مــا تــبـقـى من اخلــراب وا
ـنــطق الـهــوايش (الـبــقـرة) لــلـرهــان عـلى تــشـكـيل يــتـحــدثـون 

احلكومة?!
ـهـزلـة الـسـيـاسـية وهـنـاك قـصـة ثـانـيـة مـؤجـلـة بـعـد الـعـيـد. يـا 
الـعراقيـة عندمـا تضحك عـلى العـقول وتنـتهك حرمـات الشعب
بـأن جتعل نـهايـة صيـام رمضـان هذا الـعام حتت االخـتبار; أن
نـكون أو ال نكون! . فـما يجـري كأنه تطـبيق لنـظرية دارون على
الـبشـر حيث حـيـوانيـة اإلنـسان ولـكن بـطريـقة أخـرى مـبتـكرة;
ـزواله النـشـاط السـياسي حـيض سيـاسي مـدته أربعـ يـوما 
وعــودة احلب والــزواج والــوالدات; أغـلــبـيــة وطــنـيــة أو أغــلـبــيـة
توافـقية. وكلـها تسمـيات ليس لهـا معنى في قامـوس السياسة

مادام الرحم السياسي العراقي مصابا بالعقم والسرطان.
ـفيـد الـشعب الـذي قاطع االنـتـخابـات هو األكـثر بـاخملتـصر ا
واألجـدر أن يشـكل حـكـومـة أغـلبـيـة شـعـبـية ولـتـذهب األغـلـبـية
الـوطنـية والـتوافـقيـة إلى بيت الـطـاعة وكـهف الغـيبـيات وتـترك
الــشـعب لــيـقـرر مــصـيــره لـكي يـتــمـكن من تــنـفس هــواء حـريـة
ـواطنـة والتـمدن ويـتلذذ بـأيامه األخـيرة حـيث احليـاة أفضل ا
من دون أحزاب الطوائف الهرمّة التي أزالت اسم العراق دولياً

من خرائط اجلمال والتطور واالزدهار.
 #هـاشـتاك الـنـاس: أغلـبـية -عـراقـية  –هـو -

خيارنا.

تحدة) { الس فـيغاس (الواليات ا
ـمثـلة (أ ف ب)  –عـنـدما تـسلّـمت ا
واخملـرجة األميركـية أوليفـيا وايلد
مـغلفـاً غامضـاً خالل وجودها على
اخلــشـبــة في الس فــيـغــاس حـيث
ـقبل كـانت تـتـحـدث عن فـيـلـمـهـا ا
ظـن كثر مـن اجلمـهور احملتـشد في
الــصـــالــة أن األمــر ال يــعــدو كــونه
ـزحة ما.  إالّ أن إخـراجاً مسـرحياً 
مـا تـسـلّمـته في الـواقع كـان عـبارة
عن مــسـتـنــدات قـانـونـيــة أرسـلـهـا
ـمــثل شــريك حــيــاتــهــا الــسـابـق ا
جـيـسـون سوديـكـيس. وحصل ذلك
خـالل عـــرضـــهـــا الـــثالثـــاء ضـــمن
نعقد في الس مـلتقى سينما كون ا
ـقبل فـيـغاس لـقطـات من فـيلـمـها ا
دونـت ووري دارلــــــيــــــنغ وســــــألت
ـغلـف: هذا ـمـثـلـة لـدى رؤيـتـهـا ا ا
لـي ألــيـس كــذلـك?. وأضــافـت هــذا
غــريب جــداً. سـأفــتــحه اآلن. وكـان
شـــــخص مــــجـــــهــــول وضـع عــــلى
ـغلف الذي يحمل اخلـشبة بهدوء ا
عـالمـة شـخـصـي وسـري. وتـابـعت
ــمــثــلــة قــائــلــة وهي تــنــظــر إلى ا
ـــظـــروف: هـل هــو مـــحـــتـــويـــات ا
. سـيـناريـو? حـسنـاً مـفهـوم. شـكراً
ثـم أكــمـــلـت عــرضـــهـــا من دون أي
ــغـلف واعــتــقـد إشــارة إلى هــذا ا
شروع جديد كثر أن األمر يتعلق 
سُـلّم عـلى هذا الـنحـو إلى أولـيفـيا
وايــلــد. ولــكن اتــضـح األربــعـاء أن

ــظــروف كــان يــحـوي فـي الـواقع ا
وثـائق قـانـونـية تـتـعـلق بالـطـفـل
الـــلـــذين أجنـــبـــتـــهــمـــا من شـــريك
حـــيــــاتـــهـــا الــــســـابق جــــيـــســـون
ســـوديــكــيس  الــذي يــؤدّي الــدور
ــــــســــــلــــــسل الــــــرئــــــيــــــسـي فـي ا
الـتليفـزيوني الكومـيدي تيد السو.
وقــال مــصــدر قــريب من جــيــسـون
ســوديـكـيس لـوكــالـة فـرانس بـرس
االربــعــاء إن أوراقـاً أعــدّت تـتــعـلق
بــتــحــديــد جـهــة قــضــائــيـة فـي مـا
يـخصّ طـفـلي وايـلد وسـوديـكيس.
ـــــــصــــــدر نـــــــفـــــــسه أن وأوضـح ا

ـوعـد ســوديـكـيس لـم يـكن يـعــلم 
ـظـروف ألن ومــكـان تـســلـيم هــذا ا
عـنية ذلك كـان مسؤولـية الشـركة ا
وحــدهـا ولـم يـكن لــيـســمح إطالقـاً
سـتندات بطـريقة غير بـتسليـمها ا
الئقة كهذه.ولم تعلّق أوليفيا وايلد

وال محاموها على ما حصل. 
ويـتولى شريك حياة أوليفيا وايلد
مـثل البـريطاني غـني وا احلـالي ا
هــاري سـتــايـلــز دور الـبـطــولـة في
دونـت ووري دارلـيــنـغ وهـو فــيــلم
تـــشــويـق نــفـــسي مـــســتـــوحى من

ترومان شو و إنسيبشن.
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ـــلــكــة { لـــنــدن-(أ ف ب): بــدت ا
الـبريـطانـية إلـيزابـيث الثـانية في
وضـع صـحي جــيـد اخلــمـيس الـ
 28مـن أبـــريـل (نـــيــــســـان) خالل
اسـتـقبـالـها الـرئـيس السـويـسري
فـي قـصـر ونــدسـور اذ ارتــسـمت
عــلى وجـهـهـا ابـتــسـامـة عـريـضـة
ووقـــــفت من دون االســـــتــــعــــانــــة
ـا أشــاع االرتـيـاح إلى بــعـصــا 
حـالها قبل أسابيع من االحتفاالت
بــالـذكـرى الـ  70جلــلـوســهـا عـلى
ـــلـــكــة الـــتي الـــعـــرش. ووقـــفت ا
ـاضـي بـعـيد احـتـفـلت األسـبـوع ا

مـــولـــدهـــا الـ  96 أمـــام عـــدســـات
ــــــــصـــــــــورين مـع الــــــــرئـــــــــيس ا
الـسـويـسري إيـغـنـاسيـو كـاسيس
وزوجــــتـه في قــــصــــر ونــــدســــور
الواقع على بعد  40 كـيلومتراً من
لـــنــدن حــيث تـــقــيم مـــنــذ بــدايــة
لـكة فـستـاناً اجلـائـحة. وارتـدت ا
حــــريـــــريــــاً بــــالـــــلــــونــــ األزرق
والـرمادي مـزينـاً بنـقوش األزهار
ولم تـستعن بالعصا التي رافقتها
فـي مناسبـات عدة خالل األسابيع

األخيرة.
وتــقـام مــطــلع يـونــيـو (حــزيـران)

ـقبل في لـندن احتـفاالت تسـتمر ا
أربـعـة أيـام بـالـيـوبـيل الـبالتـيـني
لـكة أنـشطـتها لـلمـلكـة. وقلـصت ا
الــعــلــنــيــة بــدرجــة كــبــيــرة خالل
األشـهـر األخـيرة بـسـبب مـشكالت
صـــحـــيــة تـــعـــوق قــدرتـــهـــا عــلى
ستشفى الـتحرك ومنذ إدخالها ا
لـفترة وجـيزة في أكتـوبر (تشرين
األول) بــاتت مـقـلـة في إطالالتـهـا
العلنية على الرغم من استمرارها
في أداء مـهـمات خـفـيفـة في قـصر
ويـــنـــدســـور مــعـــظم األوقـــات من

طريق الفيديو.

ومـع ذلك فـــفي الـ  29مـن مـــارس
لـكة عـلى حضور (آذار) أصـرت ا
احـتـفـال ديـني فـي ويـسـتـمـنـسـتر
ـاً لــزوجـهــا األمـيـر فــيـلـيب تــكـر
الـذي تـوفي في الـتـاسع من أبريل

.  2021عن  99عاماً
ـلـكة وأفـاد قـصر بـاكـنغـهـام بأن ا
تـــأمل بـــأن تــتـــمــكن مـن حــضــور
ــان مـــراسم افــتـــتــاح دورة الـــبــر
الـبـريـطانـي في العـاشـر من مـايو
ـقـبـل وهـو حـدث سـنوي (أيـار) ا
لـم تـــفــــوته ســـوى مــــرتـــ خالل

. ستمرة منذ  70عاماً واليتها ا

وامـــــتـــــدت مـــــســــــيـــــرة تـــــســـــانغ
الــســيــنــمــائــيــة ســتــة عــقــود أدى
خـاللــــــهــــــا أكـــــــثــــــر من  200 دور
مــــــــــدرج فـي قــــاعــــدة بــــيــــانــــات
األفـــالم  IMDB. ومـع أن بـدايــاته
اجلـديـة كـانت فـي سـتـيـنـات الـقرن
الــعـشــرين جـسّــد أبـرز أدواره في
مـرحـلـة الـعصـر الـذهـبي لـلسـيـنـما
فـي هـونغ كــونغ في الــثــمـانــيــنـات
والـتسعـينات في أفالم من مثل ذي
كــيــلــر وســوبــر كــوب  ووانس إيه
ثـيف. وكان أيضًا أحد جنوم هونغ
كــونغ الــقـلــيــلـ فـي تـلك احلــقــبـة
الـذين اقـتـحمـوا هـوليـوود وتـولوا
أدواراً مــــســـــانــــدة جــــســــدوا في
مـعظمها شخـصيات أشرار ومنها
ريــباليـســمـنت كـيــلـرز وداي أنـاذر
داي ضــمن سـلـســلـة أفالم جـيـمس

بوند.  

{ هــــونغ كــــونغ (أ ف ب)  –عُــــثـــر
ـــمــثـل  كــيـــنــيث األربـــعــاء عـــلى ا
تـسـانـغ أحـد  أبـرز وجـوه الـعـصر
الـذهـبي لـلسـيـنمـا في هـونغ كونغ
مـيتـاً داخل غرفـة بفـندق مـخصص
لـلــحـجـر الـصـحي في هـونغ كـونغ
أقــام فـيه بــعـد عــودته من الــسـفـر
وفـق مـــــــا ذكــــــرت وســـــــائـل إعالم
مـحـليـة. واكـتشف مـوظـفو الـفـندق
وفـاة تسانغ ( 87عـاماً) بعـد يوم
مـن عودته من سـنغـافورة بـحسب
مـا افادت وسائل إعالم عـدة بينها
نـاو نيوز وساوث تشـاينا مورنينغ
بـوست وأوريـنـتـال ديـلي. وأعـلـنت
الــشــرطــة أنــهــا تــلــقت بـالغــاً بـأن
مـوظـفي الـفنـدق عـثروا عـلى جـثة.
ــتـوفى وذكــر تــقـريــر احلـادث أن ا
رجـل يــبـــلغ من الـــعـــمــر  87عـــامــا

ويدعى تسانغ.
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. ثل رقماً قياسياً إذا كـان اجلسر 
وتـسعى السـلطات الـفيتـنامية إلى
إعــادة جــذب الـســيــاح بــعـد إغالق
شــهـــدته فــيــتــنـــام لــعــامــ جــراء
جــــائــــحـــة كــــوفــــيـــد-  19إذ مُــــنع
ـــســافــرون األجـــانب جــمـــيــعــهم ا
تــقــريــبــاً من زيــارة فــيــتـنــام. وفي
مـــنـــتـــصف آذار/مـــارس تـــوقـــفت
الـدولة الشيوعية عن فرض احلجر
الــــصـــحي عـــلـى الـــزوار األجـــانب
وأعـــادت الـــعــمل بـــاإلعـــفــاءات من
نـتـم إلى الـتـأشيـرات لـلسـيـاح ا
 13 دولــة. وجــســر بــاخ لــونـغ هـو

ثالث جسر زجاجي في فيتنام.
وقـال أحــد الـسـكـان احملـلـيـ بـعـد
عـبور اجلـسر آمل أن يجـذب مزيداً
من السياح احمللي واألجانب إلى

منطقتنا.

اجلـــســـر من الـــزجــاج الـــفـــرنــسي
ـكن أن يــتــحـمل نــحـو ــقــسّى و ا
 450شـــخــصــاً في الـــوقت نــفــسه
ويــوفـــر لــزائــريه مــنـــظــراً جــمــيالً
ــوجــود في لـــلــغــطــاء الـــنــبــاتـي ا
األسـفل. وأشار هـوانغ مانه ديوي
ــشــغــلـة أحــد مــســؤولي اجلــهــة ا
لـــــلـــــجـــــســـــر إلـى أنّ الـــــزائـــــرين
يـســتـطـيـعـون االسـتـمـتـاع بـجـمـال
ــجــرد الـوقــوف عـلى الــطــبـيــعـة 
ـشغـلون أنّ اجلـسر اجلـسـر وأكد ا
يـــشـــكل أطـــول هـــيـــكـل بـــأرضـــيــة
زجـاجـيـة في الـعـالم مـتـفـوقـاً على
ــعــلق فـي غــوانــغــدونغ اجلـــســر ا
الــصــيـنــيــة والـبــالغ ارتــفـاعه 526
ــــرتـــقـب أن يـــعــــلن مــــتــــراً. ومن ا
ــثــلــون عن مــوسـوعــة غــيــنـيس
ـقبل ما لألرقـام القـياسـية الشـهر ا

{  (فــيـتـنــام)-(أ ف ب) : افـتـتـحت
فــيــتـــنــام اجلــمــعــة جــســر مــشــاة
زجــاجـيـاً طـويـالً عـلى ارتـفـاع 150
مـتـراً فوق إحـدى غـاباتـهـا ويشـعر
مـن يـصــعــد إلــيه كــأنه يــســيـر في
ـمشى الـسـياحي الـهـواء.  وشُيّـد ا
ـــســـمى بـــاخ لــونغ أي الـــتـــنــ ا
األبـيـض بـالـلـغـة الـفـيـتـنـامـيـة في
مـــديـــنـــة ســون ال (شـــمـــال غــرب)
ـــتــد عـــلى طـــول واجــهـــة أحــد و
اجلـبال ويـنتهي كـجسر مـعلق يقع
حتـــتـه وادِ مـــذهل ويـــبــــلغ طـــوله
.وقــال الـزائـر اإلجــمـالي  632مــتـراً
نــغـويـن ثي تـرانغ لــوكـالــة فـرانس
بـرس إنّ الـنـظـر الى األسـفل غريب
قــلــيالً في الــبــدايـة ولــكن يــنــبـغي
الـتـقدّم بـخطـوات واثقـة وسيـكون
.وصُـــنـــعت أرضـــيـــة األمـــر مـــذهـالً
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احلــقـبـة ال بـالـنــسـبـة إلى الـرسـام.
وتـــؤكـــد أنّ بـــيـــكـــاســو كـــان رجالً

عصرياً وأباً محباً.
وتـــتـــحـــدث ديـــانـــا عن احلـــضــور
ـشـفّـر جلـدتـهـا في عـدد كـبـير من ا
الـلـوحات ألنّ بـيـكاسـو كـان ال يزال
مــتــزوجـاً من أولــغــا (خـوخــلــوفـا)

عندما التقى بها.
كــذلك تــتــنـاول الــتــغـيــيــرات الـتي
واجـهـهـا بيـكـاسـو بعـد لـقائه دورا
مار التي زعزعت العالقة األسرية.
وكــان بــيــكــاسـو شــديــد االعــتــنـاء
بـأبـنـائه األربـعـة: الـبـكـر بـاولو من
عالقـته بـأولـغـا خـوخلـوفـا ومـايا.
ـــولــودان من وكـــلـــود وبــالـــومـــا ا

عالقته مع فرنسواز جيلو.

ابـنـته في اجلنـوب وذهـابهـما مـعاً
لــلــســبــاحـة أو حلــضــور مــنـازالت
ـعرض مـصـارعة الـثـيران يُـظـهر ا
كـيف أصبحـت مايا مـساعدة بارزة
لــوالـدهـا وهي في الـعـشـرين خالل
فـــيــلم لــغـــز بــيــكـــاســو عــام 1955
لـلمخرج هنري-جورج كلوزو الذي
فــاز بـجــائــزة جلـنــة الـتــحــكـيم في

مهرجان كان بعد عام.
وتـــشـــيـــر ديــانـــا إلى أنّ عـــدداً من
الــرســوم والــلــوحـات والــقــصــائـد
ـنـحـوتات والـصـور الـتي جتمع وا
ثـابة شـاهد الـرسـام بابـنته هـي 
عـلـى هـذه الـعالقـة وتـظـهـر الـرابط
الـقوي الذي جمع بيكاسو بـعائلته
(…) غـير النمطيـة بالنسبة إلى تلك

كـانت ثـمـرة عـالقـة جمـعـت الـرسام
ـاري-تيـريز وولتـر التي تـصغره
بـ 28عـــامـــاً.  واسم مـــايـــا هــو في
الـواقع  الـطريـقـة التي كـانت تـلفظ
بـهـا الصـغـيرة مـاريـا اسمـهـا الذي
اخــتــاره بــيـكــاســو لــهـا عــلى اسم
شـقـيـقـته الـتي تـوفـيت عـنـدمـا كان
في الـرابعة عشرة. وتقول ديانا إنّ
مــــاريـــا كــــانت طــــوال حـــيــــاتـــهـــا
فضـلة لوالدها ـقربة ا الـصديقة ا
والـشـخص الـوحـيـد اخملـول دخول
مــحــتـرفه اخلــاص في أي وقت من

النهار أو الليل.
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ومـن خالل مــعـــروضــات تـــتــنــاول
ـضيهـا بيـكاسو مع إجـازات كان 

1938 ومـايا في قارب  1938 ومايا
ــئـــزر  1938 وتــشــيــر حــفــيــدة بــا
ـعـرض مع الـرســام الـقـيّـمـة عـلى ا
ــتـخـصـصـة في أعــمـال بـيـكـاسـو ا
ـرة ــيـلــيـا فـيــلـيــبـو إلى أنّــهـا ا إ
ُنجزة ب األولى تُجمع اللوحات ا
ـنـتـشرة في عـامي  1938و 1939وا
الـعـالم كـله. وبـعـد اطّالع الـزائـرين
عــلى هـذه الـلــوحـات الـتي تــفـتـتح
ـعرض يـشاهـدون فيـلمـاً قصـيراً ا
يـدخـلـهم إلى قـلب احليـاة األسـرية
الــــتـي حـــرص بــــيــــكــــاســــو عــــلى
عرض تعلق حـمايتها. ويـبرز في ا
بـيـكاسـو بـطفـلـته األولى التي رأت
الـنور في  5أيـلـول/سبـتمـبر 1935
وأبـقـيت والدتـهـا طـي الـكـتـمان  إذ

{ بـاريس (أ ف ب)  –تـرى حـفـيـدة
الـرسـام الـشـهـيـر بـابـلـو بـيـكـاسـو
ديـــانــا فــيـــدمــايــر بـــيــكــاســو  أن
ـسـبـوق اخملصص ـعـرض غـيـر ا ا
لـــوالـــدتــهـــا مــايـــا االبـــنــة األولى
أليـــقـــونـــة الـــفن احلـــديـث والــذي
يــسـتـضـيــفه مـتـحف بــيـكـاسـو في
بـــــاريـس إلى نـــــهـــــايـــــة كـــــانـــــون
ثـابة غوص األول/ديـسمـبر هـو 
فــعـــلي في احلــمــيـــمــيــة. ويــشــكّل
ـعـرض رحـلـة غـيـر مـسـبـوقـة إلى ا
عـالم بيـكاسـو العـائلي إذ يضم في
جـناحه األول حـوالى عشـر لوحات
ايـا صـغـيرةً ومن بـيـنـها مـلـوّنـة 
مايا مع دمية 1938 ومايا مع دمية
وحـصـان  1938 ومـايـا بـزيّ بـحـار

t²MÐSÐ t² öŽ sŽ w ¹—UÐ ÷dF  w  uÝUJOÐ WOLOLŠ w  ’uſ

جــــــرنــــــال اوف فــــــيـــــــرتــــــبــــــريت
بــالــيــونــتـولــوجي.  1976 و 1990
في كـانـتـون غـريزون الـسـويـسري
لـكـنّهـا لم تُدرَس بـالـتفـصيل إال في
ــفـارقـة أن هـذه اآلونــة األخـيـرة وا
ــتـحـجــرات كـانت مــوجـودة عـلى ا
ارتفاع  2800مـتر. إذ أن قاع البحر
فـي ذلك الــوقت الــذي كــان يـحــيط
بـــالــــقـــارة الـــعـــظــــمى الـــوحـــيـــدة
ــــوجــــودة (بــــاجنــــيــــا) أصــــبح ا
تــدريــجـيــاً في اجلــزء الـعــلـوي من
هـذه اجلبـال بفعل حـركة الـصفائح
الــــتــــكـــتــــونــــيــــة. وعُـــثــــر من أول
إكــثـــيــوصــور عــلى عــشــرة أجــزاء
صــغـيــرة من أضالعه إضــافـة إلى
إحـدة الفقرات وهـو ما يحمل على

االعتقاد أن طوله نحو  20مترا.

بــالـدالفـ حـتى  90مــلــيــون ســنـة
مـضت. لكن معظـمها نفق قبل 200
مـــلــيـــون ســنــة وخـــصــوصـــاً تــلك
الـعـمالقـة.وكـانت اإلكـثـيـوصورات
لـــو بــقـــيت مــوجـــودة لــتـــضــاهي
بـحـجمـهـا حـيتـان الـعنـبـر الكـبـيرة
في هـذاالعصر لـكنها تـبقى أصغر
مـن أكـبـر حــيـوان حي عـلى األرض
الـــيـــوم واحلـــوت األزرق إذ يــصل
. ولم تُـكــتـشَف طــوله إلى  30مــتــراً
إلى الـيـوم سوى مـتحـجرات قـليـلة
لــــهـــذا الـــعـــمـالق الـــذي عـــاش في
ا يشكل عـصور ما قبل الـتاريخ 
لـغزاً كـبيـراً  بحسب الـبروفـيسور
ــعــدّ الــرئـيــسي مــارتن ســانــدر  ا
لـــهــذه الــدراســة الـــتي نُــشــرت في
مــجـلــة عــلم احلـفــريـات الــفـقــاريـة

{ واشــنـطن (أ ف ب)  –اكــتُــشـفت
فـي جـــبـــال األلب الـــســـويـــســـريـــة
مـــتــــحـــجـــرات عـــائــــدة إلى ثالثـــة
زواحف بـحرية ضـخمة من فـصيلة
اإلكــــثــــيـــوصــــورات (الــــســـحــــالي
الـسـمـكـيـة) الـتي عـاشت قـبل نـحو
 205ماليـ سـنـة بـيـنـهـاأكـبر سن
 الـعثـور عليـها حتى الـيوم ألحد
هــذه احلــيــوانـات ,وفــقــاً لــدراسـة

نشرت اخلميس.
وتُـعتبَر اإلكثيوصورات التي يصل
وزنــهـا إلى  80 طــنـاً وطــولـهـا إلى
أكــــثــــر من   20 مــــتــــراً من أكــــبـــر
ــــوجـــــودة عــــلى احلـــــيــــوانـــــات ا
اإلطـالق. وظـهـرت اإلكـثـيـوصورات
قـبل نحو  250 مـليـون سنـة وبقي
مــنـهــا نـوع أصــغـر حــجـمـاً شــبـيه

بـعـد ذلك أفـضـل فـكرة مـبـتـكـرة. ثم
كـرر الباحثون الـتجربة ولكن ليس
فـي اخملــــتـــــبــــر بـل في شـــــركــــات
وشـملت  1490مـهنـدساً فـي فنـلندا
واجملــــر والــــبـــرتــــغــــال والـــهــــنـــد
وإسـرائـيل. وطُـلب من اجملـمـوعات
خـالل ورش العمل اخملصـصة لهذا
الــغـــرض داخل مــقــار شــركــاتــهــا
اقـتراح منتجات مبـتكرة لشركاتهم

تخصصة في االتصاالت. ا
وأظــهـرت نـتــيـجـة االخــتـبـارات أن
الــتـــفــاعالت احلــضــوريــة أثــمــرت
أفـكـاراً تـفـوق بـنـسـبـة نـحو  15في
ـــــئـــــة تـــــلك الـــــتي تـــــولّـــــدت من ا
الــتـفـاعالت االفـتــراضـيـة وأفـكـاراً

ئة. مبتكرة أكثر بنسبة  13في ا
قابـل أثبتت االجـتماعات لـكن في ا
االفتراضية أنها مثمرة تماماً بقدر
باشرة وأحياناً مـا هي اللقاءات ا
أكـثر بقلـيل عندما كـان على الفرق

اختيار أفضل أفكارها. 

بعد انتهاء اجلائحة. وسعى معدّو
هــذه االســتــطالعــات وهـم خــبـراء
تــسـويق في جـامــعـتي كـولــومـبـيـا
وســتــانــفــورد األمــيــركــيــتــ إلى
مــعــرفــة تـأثــيــر هــذا اإلحــجـام عن
الــــتـــفـــاعـالت احلـــضـــوريــــة عـــلى
االبــتـكــار وتـالــيـاً انــعـكــاسه عـلى
عــمـلــيــة تـولــيـد أفــكـار جــديـدة في
االجـتماعات أو ما يُسمى العصف

الذهني.
وأجــــرى مــــعــــدّو الــــدراســــة أولى
شـاركة االخـتـبارات في اخملـتبـر 
طـالب مـتـطـوعــ بـلغ عـددهم 602
وُزعـوا عشوائياً كل اثـن معاً إما
وجـهاً لـوجه في الـغرفـة نفـسها أو
مـنـفـصلـ في مـكـان مـتـبـاعدين
يـتحادثان بتقنـية الفيديو. وأُعطيَ
ــنــاقــشـة كـل فـريـق خــمس دقــائق 
اســتــخـدامــات مــبــتـكــرة لــعـدد من
ـنـتجـات كصـحن فريـسبي طـائر ا
وتـغـلـيف فـقـاعـات عـلى أن يـخـتار

ـــــوظـــــفـــــ من عـــــقـــــد مـاليـــــ ا
اجــتـــمــاعــات مِن بُـــعــد بــالــصــوت
والـصـورة خالل جـائـحـة كـوفـيــد-
19.  والحـــــظـت الــــدراســـــة الـــــتي
نُــشـرت في مـجـلـة نــيـتـشـر أن هـذا
الـنـمط االفتـراضي من الـتعـاون قد
يـتـواصل إذ أظـهـرت اسـتـطالعات
ئة رأي أجـريت أخيراً أن  20 فـي ا
مـن أيــــام الــــعـــــمل فـي الــــواليــــات
ـنـزل ــتـحـدة مــثالً سـتـكــون من ا ا

{ بــــــــــاريـس (أ ف ب)  –تــــــــــؤدي
االجـتــمـاعـات الـتي تُـعـقـد بـتـقـنـيـة
الــفــيـــديــو عــبــر اإلنــتــرنت والــتي
أصــبــحـت أســاســيــة مــنــذ ازدهـار
الــعـمل مِن بُـعــد إلى إعـاقـة إنـتـاج
األفـكار الـتعاونـية على مـا أظهرت
دراســة أجــريت عــلى عــيّــنــة تـضمّ
 1500شــخص من مـخــتـلف أنـحـاء
الــعـالم نُــشـرت األربـعــاء.  ومـكّـنت
تـقـنيـات مثل زوم وتـيـمز وسـكايب
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