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طبعة العراق 
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ـــتــــحـــدة فـي أربـــيـل بـــثـالثـــة ا
اتـفـاقـات.وذكــرت رئـاسـة االقـلـيم
في بـــيــان امس إنـه ( االتــفــاق
عـلى ضــرورة إجـراء انـتــخـابـات
ـــان كـــردســـتــان) وتـــابع ان بـــر
(اجملـتــمـعـ اتــفـقــوا كـذلك عـلى
تاسـيس سكرتـارية مـشتـركة ب
ــثــلــيـة األ رئــاســة االقـلــيم و
تحدة لـلعمل مع باقي األحزاب ا
وكــذلك لــتــحـــقــيق هــذا الــهــدف 
ـا االتـفــاق عـلى تــقـد تـقــريـر 
سـيـتم الـتوصـل بشـأنه في االول

قبل).  تموز ا
وتـعرضت اربـيل في وقـت سابق
الـى اعــتـــداء بــواســـطــة طـــائــرة
مــســـيــرة. واكـــد رئــيس الــوزراء
مصطفى الـكاظمي خالل اتصاله
برئيس حكومة كردستان مسرور
الـــبـــارزاني ان (االعـــتـــداء الـــذي
يـترجم تعـرضت له مـديـنة أربـيل
إصـــرار الــبــعـض عــلى تـــكــريس
منـطق الفـوضى وضـرب مفـاهيم
الــدولــة) مــبـيــنــا ان (احلــكــومـة
تــــرفـض كل أشــــكـــــال تـــــرهــــيب
واطن واالعتداء على القانون ا
والــدولـــة واحلــكــومــة مــاضــيــة

بالـتعاون مـع اإلقليم فـي مالحقة
اجلهـات التي تـسعى إلى زعـزعة
اكـــد االســـتــــقـــرار) من جـــانـــبه 
الـــبــــارزاني (أهــــمــــيــــة الـــعــــمل
شترك لـدعم االستقـرار وتعزيز ا
األمن).ودان مكتب رئيس احلزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
مـــســعـــود الــبـــارزاني في بـــيــان
(االعـتداء الـذي اسـتـهدف مـديـنة

أربيل).
 واصـــــفــــــاً ايـــــاه بـ (اإلرهــــــابي
واجلــبـــان) الفــتـــا الى (ضــرورة
اتخاذ خطوات فعـلية إلنهاء هذه
األفـعـال الالانـسـانـيـة). ووصـفت
االعــتــداء الـذي رئــاســة االقـلــيم 
وقـع عــــــلـى مــــــديــــــنـــــــة أربــــــيل
بـــاإلرهــابي. وقـــال بــيـــان (نــدين
بـشــدة الـهــجـوم الــذي شُن عـلى
أربيل  بطـائرة مسـيرة مفـخخة
دني وتسبب بإصابة عدد من ا

ـــركـــبـــات) وتـــضــــرر عـــدد من ا
واضاف (نحن في رئـاسة االقليم
نــؤمن بـأن تــكــرار هـذه األفــعـال
اإلرهابـيـة يضـر بـأمن واستـقرار
ووضع الـبالد السـيـاسيـة بـشكل
نطقة ويخدم اعداء عام وكذلك ا
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(تـسريب األسئلة بـعد بدء االمتحان
لــيس له تـأثــيـر) مـؤكــدا ان (هـنـاك
مــــشـــــروعــــا لــــتــــوزيع األســــئــــلــــة
وهــذا االمــتــحــانــيـــة إلــكــتــرونــيــا 
ـــشــــروع ســـيـــطــــبق ابــــتـــداء من ا
امــتـــحــانــات الـــدور الــثــانـي لــهــذا
الـعـام). وكـان جـهـاز األمن الـوطـني
قــد افــسـح عن نــتــائج الـــتــحــقــيق
ـتـورط بـتسـريب األسئـلة بـشأن ا
الـوزارية والـقاء الـقبض عـلى اثن
من مـــروجـي بـــيع االســـئـــلـــة عـــلى
مـنـصـة الــتـلـكـرام ومن ثم الـتـوصل
ـصـدر الـرئـيس لبـيـعـهـا.وقال الى ا
في بـيـان (فـريق التـحـقـيق اخملتص

الـتي ورطته باألمر حيث قامت تلك
ـواقع الـتـواصل اجلـهـات بـبـيـعـهـا 
االجــتــمــاعـي) وتــابع ان (خــمــســة
أشــخــاص اعــتــقــلــهم جــهــاز األمن
الــــوطـــني حــــتى اآلن وهـم ثالثـــة
مـــوظــفـــ في الـــوزارة واحلــارس
وآخــر تـعــاون في تــرويج األسـئــلـة
عـلى مواقع الـتواصل) ومضى الى
الـقول ان (موضوع تسريب األسئلة
أمـر متوقع ليس فقط على مستوى
مـدارس ومعـاهد الـوزارة  بل حتى
في جــامــعــات ومــعــاهــد الــتــعــلــيم
الـعـالي) واضـاف ان (أسـئـلـة مـادة
الـلغة العربية لم تتسرب) مبينا ان
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حـــدد مــــصـــرف الــــرافـــديـن ســـلف
ـــوظـــفــ ومـــنـــتـــســـبي الـــدفــاع ا
والــداخــلـــيــة. وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) أمــس إن (الـســلف تــبـدأ
من خـمـسـة ماليـ ديـنـار حتى 50
مـليـون دينـار). وأوضح أن (ترويج
صرف ـعامـلة  يكـون عبر فـروع ا ا
ـنـتـشرة فـي بغـداد واحملـافـظات). ا
في غـــضــون ذلك عـــقــدت الـــشــركــة
الـــعـــامـــــــــــة لـــتـــجـــارة احلـــبــوب
اجلــلــســة 24 لــلــجــنــة الــتــســويق
ـنــاقــشــة مــبـادرات دعم ــركــزيــة  ا
الــــقــــطــــاع الــــزراعي والــــفـالحـــ
وتــســلـيـم مـالــديــهم من مــحــصـول
احلـنطة. وقـال بيان تلـقته (الزمان)
أمس إن (اإلجـــتـــمــاع إســـتـــعــرض
مجموعة من العوامل التي أسهمت
وسم الـتسـويقـي لهذا في إجنـاح ا
الـعام في مقـدمتهـا جهود الـعامل
راكز الـتسويقية في الـسايلوات وا
في مـــهــــمـــة اســـتالم احلـــنـــطـــة ).
وأوضـح أن ( اإلجـــــتــــــمــــــاع كـــــان
بـحـضـورمـديـر عام الـشـركـة مـحـمد
حـنـون لـبحـث تسـلـيم احلـنـطة إلى
مــخــازن احلـبــوب وحــمـايــتــهـا من

ــشــاركــة الــعــمــلــيـات الــتــهــريب 
ــشـتــركـة  واخلــاصـة في نــيـنـوى ا
وكــركــوك ). وأضـاف أن ( الــشــركـة
اسـتطـاعت إتـخاذ الـقرارات الـفنـية
الــتي تـســهم في إحــتـواء احلــنـطـة
وسم التسويقي كـجزء من جناح ا
مـــؤكـــداً اإلســـتــــعـــداد إلســـتالم كل
ـنـتـجـة حـسب الـفـحص احلـنـطــة ا
اخملـــتــبــري ). فـي ســيــاق مـــتــصل
أعـلــنت الـشـركـة ( تـسـلم 119 ألـفـاً
و900 طــنــاً مـن احلــبــوب لــغــايــة
أمس ألغـراض الـطـحن ). وبـحـسب
مــديـر فــرع الــشـركــة في مــحـافــظـة
األنـــبـــار حـــازم أســـود كـــردي فـــإن
(الــشـركــة مــعـنــيـة  بــتــوفـيــر مـادة
احلـنـطـة احمللـيـة ألغـراض الـطحن
ُـــتــســـلـــمــة وبـــلــغت الـــكـــمــيـــات ا
لــلــمـحــافــظـــــــة لــغــايـة أمس 119
الـفـاً  900 طن  وهـي كـمـيـة جـيدة
مـقـارنـة بـبـقيـة احملـافـظـات مـقـارنة
بـالظـروف التي مرت بـها البالد من
شح األمـطار و الـعواصف التـرابية
ــتــكـررة الــتي أثــرت ســلــبــاً عـلى ا
اإلنــتــاج الـزراعي). وأضــاف كـردي
أن (هـذه الكمية جيدة لتوفير األمن
الـغذائي لهـذا العام وبـداية األشهر
ــقــبل مع جــهـود تــوفــيـر لــلــعـام ا

ـستوردة لتـعزيز اخلزين احلـنطة ا
اإلســتـراتــيـجي مــبـيــنـاًأن بــواخـر
سـتوردة بدأت تصل إلى احلـنطة ا
مـيناء أم قـصر). وتابع أن (الـشركة
وزعـت ثالث وجــــــبــــــات مـن مـــــادة
الـطح وستجهزز الوجبة الرابعة
لـلمـواطنـ مشـيراً إلى أن اخلزين
ــوجــود ســوف يــرتــفع فـي األيـام ا
ــقــبــلــة كــونه جــيــد وكــاف لــســد ا
احلــاجــة وحتــقـيـق األمن الــغـذائي
بــشــصــورة عــامــة ). إلى ذلك نــفت
تداولة وزارة الـكهرباء اإلشـاعات ا
عن رواتـب مـــوظــــفي الــــكـــهــــربـــاء
روج مشيرة إلى أنها ستالحق ا
. وحسب إعالم الوزارة فإن قـانونياً
( بـعض وسـائل اإلعالم عبـر مواقع
الــتـواصل اإلجــتـمــاعي والــقـنـوات
الـفضائية نشروا تصريحات مزيفة
مـنــسـوبـة إلى الـوزارة بـوجـود 40
ألف مـوظـفـاً يتـقـاضون راتـبـاً قدره
ــعــدل مــلــيــوني ديــنــار شــهــريــاً 
حـــضـــور يــوم واحـــد أســـبـــوعـــيــاً
لـــتــــثــــبــــيت بــــصـــمــــة احلــــضـــور
واإلنـــصــــراف فـــقط  ويــــكـــلـــفـــون
الــوزارة مــقــدار 54 مــلــيــار ديــنــار

شهرياً ) . 
وأضــاف أن ( الـوزارة نــفت جـمــلـة

وتــفــصــيالً مــانُــشــر الفــتــاً إلى أن
(نـــهـــيـب بـــوســـائل اإلعالم حتـــري
الــــدقــــة في نـــــقل األخــــبــــار كــــمــــا
ســـتـــحـــتــــفظ الـــوزارة بـــحق الـــرد
ـؤسسـات اإلعالمية قـانونـياً على ا
ـتـبـنيـة لـهـذه التـصـريـحات ). في ا
سـيـاق متـصل   (تـظـاهر الـعـشرات
من أصـحـاب عقـود وزارة الـكهـرباء
ضــمن قــرار مــجــلـس الـوزراء 315
أو مــا يــعــرف بـالـ 30 ألـف فــرصـة

عـمل في الـبصـرة  احـتجـاجـاً على
عــدم مـوافـقــة الـوزارة عـلـى تـوقـيع
عـــقــود وزاريـــة مـــعــهـم ). وحــسب
ــتـظـاهـرين فــإن ( الـوزارة طـلـبت ا
مــنـهـم عـدداً من الــكــتب الــرسـمــيـة
الي من مـنـها كـتاب الـتـخصـيص ا
احلــكــومــة احملــلــيــة ومـوافــقــة من
ــوقع من قــبل األمــانـة احملــافــظـة ا
الـعـامة جملـلس الـوزراء موضـح
أن بـــعــد تـــوفــيـــر كل تـــلك الـــكــتب
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يلتقي وفد من االطـار التنسيقي
الـــقــيـــادات الــكـــرديــة فـي اربــيل
لـتـحـريك اجلـمـود الـذي يـكـتـنف
العـملـية الـسيـاسيـة بعـدما فـاجأ
رئـيس الـتــيـار الـصـدري مـقـتـدى
خـــصــــومـه بــــخــــيـــار الــــصــــدر 
عـارضة وتـوجـيه نواب الـكتـلة ا
ان الصدرية استقاالتهم من البر
حـيث ووضــعـهــا حتت تــصـرفـه 
القت هــذه اخلـــطــوة تــأيــيــدا من
ـــســــتـــقـــلـــ بـــعض الــــنـــواب ا
ــان بـعـد والـدعــوة الى حل الــبـر
فــشل االطــراف في فك االنــســداد
وتـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة. وقـال
مــــصــــدر في تــــصــــريح امس ان
(وفـدا من االطـار بـرئـاسة رئـيس

حتــالف الــفـتـح هـادي الــعــامـري
ســـيـــلـــتــــقي في اربــــيل الـــقـــوى
لــلــتــبــاحث بــقــضــايــا الــكــرديــة
الـــــوضـع الــــراهـن وجــــهـــــود فك

االنسداد السياسي). 
رأى عضو الـتنسيقي من جانبه 
ــالـــكي انـه في حــال ضـــرغـــام ا
استقالـة اعضاء الكتـلة الصدرية
من مـجـلس الــنـواب  فـسـيـشـكل
اإلطـار الــكـتــلـة األكــبـر. وقـال في
تـــصـــريح امـس ان (عـــدم رغـــبــة
اإلطــار بــانـــســحــاب الــصــدر من
ـكن الــعــمــلـيــة الــسـيــاســيــة و
لالكراد والـسنـة اقنـاعه بالـعدول
عن قــراره). ووقع نـواب الــكـتــلـة
الــــصـــدريـــة اســـتـــقـــاالتـــهم دون
استثناء في احلنانة ووضعوها
حتت تصـرف الـصدر. وقـبل أيام

ـهـلـة الـثـانـيـة الـتي من انـتـهـاء ا
قـــدمـــهـــا إلـى خـــصـــومه  أعـــلن
الــصـــدر في لـــقـــاء مـــتـــلــفـــز أنه
ـعـارضـة في حال (سـيتـجه إلى ا
لم يــتـمــكن من تــشـكــيل حـكــومـة
أغلبية وطـنية) مؤكدا ان (نوابه
ــان مـسـتـعـدون لـتـقـد في الـبـر
اســــتـــقـــاالتــــهم) واشـــار الى ان
(االنــسـداد الــسـيــاسي مـفــتـعل).
اكــدت رئــيــســة حــركــة بــدورهــا 
اجلـيل اجلـديــد الـنـيـابـيـة سـروة
عــبـد الــواحـد في تــغـريــدة عـلى
تويـتر أنـها (تـؤيد خـطوة الـتيار
الصدري بـاالستقـالة اجلمـاعية)
داعـيـة الى (انـتـخـابـات مـبـكـرة).
في غـضـون ذلك  خـرج اجـتـمـاع
رئــــاســـة إقـــلـــيم كـــردســـتـــان مع
ـثـلـة األ األحـزاب الـكــرديـة و

رفــضت الـــوزارة الــتــعــاقــد مــعــهم
الـية أسوة لـصرف مـخصصـاتهم ا
بـــبــاقي الـــدوائــر الـــتي إســتـــلــمت
رواتب سـبعة أشهـر حسب قولهم).
ــتــظــاهــرون أن (عــددهم وأوضح ا
أكــثـر من  5000 مــوظف مــوزعـون
عـــلى شــــركـــات اإلنـــتـــاج والـــنـــقل
والــطـاقــة مـؤكــدين إن اإلحـتــجـاج
وغـلق دوائرهم مـستـمر في حال لم

طالبهم ).  تستجب الوزارة 

شـروعـهـا بـتـطـبـيق مـشروع تـوزيع
االسـئــلـة االمــتـحـانــيـة الــكـتــرونـيـا
مــؤكـدا ان لــلــحـد مـن تـســريــبــهــا 
الـتــحـقـيـقـات اثــبـتت تـورط حـارس
مــبــنى مــديـريــة تــربــيــة الــرصــافـة
الــثــانــيــة بــتــسـريـب اســئــلــة مـادة
الــريــاضــيــات . وقــال الـوزيــر عــلي
الـدلـيـمي في تصـريح امس انه (من
قـام بـتـسـريب األسـئـلـة هـو حارس
ديـرية  بعـد أن حصل على مـبنى ا
نـســخـة الــبـاب الــرئـيـس لـلــقـاصـة
وتـــمـــكن مـن فـــتـــحـــهــــا والـــتالعب
غلـفات االمتحـانية) وأضاف أن بـا
(جـــهـــات أخــرى كـــانت وراءه وهي

مصطفى الكاظمي  مسرور البازانيمقتدى الصدر 
كردستـان والعراق).واعـلن جهاز
مـكـافـحــة اإلرهـاب في كـردسـتـان
فـي بــيـــان أن (طـــائــرة مـــســـيــرة
مــفـخـخــة سـقــطت عـلى الــطـريق
الـــرئـــيـس بـــ مـــديــــنـــة أربـــيل
ومـصـيف صـالح الـدين أسـفـرت
عـن إصـــابــــة ثالثــــة مـــواطــــنـــ

بجروح). 
كشف مـجلس أمن االقليم بدوره 
ـفــخـخــة الـتي ــسـيــرة ا عن أن ا
أطــلـقت من انـفــجـرت فـي أربـيل 
نــاحــيـة آلــتــون كـوبــري بــاجتـاه
أربــيل.وأشـار اجملــلس في بــيـان
أن (مـواقع رسـمــيـة تـابـعـة لـقـوة
إقــلـــيــمـــيــة ذكـــرت بــعـــد وقــوع
ــــرات االعــــتـــــداء وكـــــمــــا فـي ا
الـسـابـقــة أن االعـتـدء اسـتـهـدف
عــــجـــلــــة تـــابــــعـــة لــــلـــمــــوســـاد
اإلسرائـيلي وزعـمت أن شخـصاً
قـــتل خـالل الـــعـــمــــلـــيـــة) واكـــد
اجملــلس ان (الــذين يــبــثـون تــلك
ـــا يـــحـــاولــون الــشـــائـــعـــات إ
التـغطـية عـلى فشـلهم وضـعفهم
وإال فـلـيـحــافـظـوا عـلى األمن في
قلب الـعاصـمة وفي مدنـهم) على

حد تعبيره.
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ضـبـطت هـيئـة الـنزاهـة اإلحتـادية
شـهود ضـابـطاً مـتقـاعـداً باجلـرم ا
بــتـهــمـة تـســلم مـبــلغ مـالـي مـقـابل
إجنـــاز مــــعـــامـــلـــة طــــبـــيـــة ألحـــد
. وقــال بــيــان تــلــقــته ــنــتــســبــ ا
(الـــزمــان) أمس إن ( الــضــبط كــان
وفـق مذكـرة قـضائـيـة حـسب دائرة
حتــقـيـقــات الـهـيــئـة ). وأضـاف أن
(مـديرية التحقيق في بغداد شكلت
فـــريــقـــاً لــلـــعــمل  والـــتــقـــصي عن
ـعـلـومـات الـتي وردت في شـكوى ا
من مـنتسب ضمن األجـهزة األمنية
فـي الـديــوانـيــة بـشــأن ضـابط  في
ـــارس عــمـــلــيــات وزارة الـــدفــاع 
فــســاد تــســلم مــبــلغ مــالي مــقــابل
إجنـاز معـاملته طـبية بـنسبـة عجز
ـــنــتـــســبــ 100 ــئـــة  ألحــد ا بـــا

وإحالته للتقاعد ). 
وأوضـح أن ( بعد التأكد من صحة
ــتـهم مــتـلــبـسـاً ــعـلــومـات وقع ا ا
بتسلم مبلغ مالي قدره  4000أالف
ـثل جزءاً ـبلغ   دوالر مـبيـناً أن ا
ــتــفـق عــلــيه والــبــالغ ــبــلغ ا مـن ا
ألـف دوالر. وأشــار إلى أن 15000
الــعـمـلـيـة الــتي نُـفـذت وفق أحـكـام
الـقرار 160 لـسنة 1983 مـوضحاً
ــتـهـم يـحــمل رتـبــة فـريق ركن أن ا
مـتـقـاعـد ). ولـفت إلـى أن  (الـهـيـئة
نـظـمت مـحـضـر ضـبـط بـالـعـمـلـية
ـوجـودة ـتـهـم  واألدلـة ا وعــرض ا
فـي هواتـفـه احملمـولـة عـلى قـاضي
الـتـحـقــيق حـيث قـرر تـوقـيفـه على
ذمة التحقيق ). في سياق متصل (
أصـــدر مــجــلـس الــقــضـــاء األعــلى
مـذكـرة قـبض بـحق مـحـافظ صالح
قال عـمار جبـر اجلبوري). الـدين ا
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) أمس
إن( وفـق وثــائق جملــلس الــقــضــاء
األعـلـى فقـد خـول اجملـلـس أعـضاء
الـضـبط القـضـائي وأفـراد الشـرطة
كــافــة بــالـقــبض عــلى عــمــار جــبـر
خـليل عبد احلمـيد اجلبوري الذي
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اعـلــنت وزارة الـتـربـيــة مـوعـد بـدء
ـقبل في االول من الـعـام الـدراسي ا
ـــقــــبل وقـــالت انه تـــشـــرين االول ا
ـئـة). (وسـيـكـون حـضـورياً  100بـا
وذكــرت الــوزارة في بــيــان أمس أن
(الـوزير علي حـميد الـدليمي قرر ان
يــكـون مــوعــد بـدء الــعــام الـدراسي
ــقــبـل في االول من تــشــرين األول ا

قبل).  ا
واضــاف ان (الـدوام ســيـكـون خالل
الـــعــام الـــدراسي حـــضـــوريــاً 100
ــــئـــة).  وكــــشـــفـت الـــوزارة عن بـــا

كـان يـشغـل منـصب مـحافظ صالح
الــــــديـن ســــــابـــــــقــــــا). وأوضح أن
ستندة إليها ة القانونية ا (اجلـر
هـي طــلب مـــبـــالغ مـــالــيـــة مـــقــابل
اإلخالل بـواجـبات الـوظيـفة). وفـقاً
ــعـدل لــقـرار  160 لــسـنـة 1983 ا
وإحــضـاره بــإعـتـبــاره مـتــهـمـاً في
ـقـامــة ضـده في هـيـئـة الــشـكـوى ا

النزاهة). 
ـتـهم يـعـمـل مـقاوالً واضـاف أن (ا
ـة تـقـررت وفقـاً لـلـمادة وأن اجلـر
مـن قـانـون الـعــقـوبـات). عـلى 238
صــعـــيــد مــتــصل (كـــشــفت هــيــئــة
الـنـزاهة عن قـضيـة إختالس قـرابة
ـال تــريــلــيـون ديــنــار عـراقـي من ا
الــــعـــام مــــوضـــحــــة أن حـــصـــول
عـمليات التزوير والتالعب وغسيل
األمــوال في عـد من فـروع مـصـرفي

الزراعي والرشيد).
 وبـــحـــسب الــهـــيـــئــة فـــإن (دائــرة
الــتــحــقـيــقــات في الــهــيــئــة كـشف
إخـتالسـاً كـبـيـراً لـلـمـال الـعام وفق
مـــاوجــدته من والــتـالعب الــقــيــود
صرفية وإدخال تعزيزات أرصدة ا
وهــمـيــة عـلـى حـســابـات الــزبـائن
مـوضـحـة وجـود عـمـلـيـات تـخريب
لإلقـــتــصـــاد الــوطـــني بــالـــتــزويــر
والـــــفــــســــاد فـي عــــمـل األجــــهــــزة
ـصـرفيـة احلكـوميـة وخلق حـالة ا
فــوضى وعــدم اســتــقــرارٍ مــشـددة
وضوع من عـلى ضرورة مُعاجلة ا
ُستويات بصورة سريعة ). أعلى ا
وأضـــافت أن ( نــتـــيــجـــة الــتالعب
ـــصــرف بـــالـــتــعـــامالت في فـــرع ا
يسـان وأربعة من فروع الـزراعي 
ـيـسـان وبـغداد مـصـرف الـرشـيد 
بـلـغت 926,043,773,700 مـلـيـار
ديــنـار). ولـفت إلى أن الـفـريق دقق
ــــالـــيــــة اخلـــاصـــة الــــبـــيــــانـــات ا
بلغ ـذكورة وحصـر ا صارف ا بـا
حــسب األدلـة والــوثـائـق وحتـديـد
ـتـورط الـبـالغ عددهم ـتـهـم ا ا
مــوظـفـاً والـزبــائن من شـركـات 41

وأفراد ). 

ـســؤول عن ــوظـف ا تــوصل إلى ا
تـأمـ حـمـايـة مـوقع خـزن األسـئـلة
إذ دونت إعــتـرافــاته بــشـأن ســرقـة
وبـيع األسـئـلـة الـوزاريـة قـضـائـياً)
واشــــار الى انه (ومـن خالل ســــيـــر
الــتـحــقــيـقــات مع عــدد من أعــضـاء
الـلجان الـفرعية ثـبت وجود إهمال
وإخالل جــــســـيم فـي أداء الـــواجب
ـــهــــنـــيـــة الــــوظـــيــــفي واألمـــانــــة ا
حيث صـدرت على إثره واألخالقـية 
أوامـر قضائية لتوقيفهم والتحقيق
ة عرفة صلتهم بجر الالزم مـعهم 
تـسـريب األسـئـلة وبـيـعـهـا ومازالت

التحقيقات مستمر). 

ـكن أن يـفعل شـيـئا الـفـنـان الذي 
من بــعـدي). كــمـا يـتــسـاءل مــحـمـد
اذا ال تعـطى للـفنان غـني حكـمت (
طـالب مكـي الفـرصة لـتنـفيـذ أعمال
كـبـيـرة ويـسـاهم في حـركـة الـنحت
الـعراقي?). لـقد كانت لـلفـنان طالب
ـتـمـيزة ـشاركـات ا مـكي عـشـرات ا
ــعـــارض اجلـــمـــاعـــيــة الـــتي فـي ا
أقـــيـــمت داخل الـــعـــراق وخــارجه.
ســـــــنــــــة 1965 أسـس مـــــــكـي مع
مـــجـــمـــوعـــة مـن زمالئه جـــمـــاعـــة
اجملـددين الـتي ضمـت كلّـا من نداء
كــــاظم وســـالم الــــدبـــاغ وصـــالح
اجلـميعي وعـامر العـبيدي وفايق
حــسـ وإبـراهـيم زايـر وسـلـمـان
عــبـاس الــذين كـان لــهم نـشــاطـهم
ــوضــوعــيــة ــتــمــيــز بــا الــفــنـي ا
تجددة في طرح آرائهم والـفكرية ا
وتـعـابيـرهم اإلنسـانـية. بـدأ الرسم
لـألطــفـــال ســـنــة 1969  مـن خالل
ــــزمـــار وكــــان أحـــد مــــجـــلــــتي وا
ــــؤســــســـ لــــلــــدار ورئـــيــــســـا ا
لــلــرســامـ وقــد وضع الــلــبــنـات
األولـى في عمـلـيـة الـرسم لألطـفال
ـتميزة حـيث رسم مئـات األعمال ا

الـتي تـوزعت ب الـسيـناريـوهات
واألغــلـفـة والـكـتب الــثـقـافـيـة الـتي
أصـدرتها دار ثقافة األطفال. فضال
ـتواصـلة جملـلة عن الـتخـطيـطات ا
طبوعات األخرى وقد ألف باء وا
مــنـح جــائــزة الــرسم لألطــفــال عن
رســـمه كـــتـــابي أبــوبـــكـــر الــرازي
ـسـابـقـة الطـفل وأشـور بـانـيـبـال 
ـنــظـمـة الـعـربـيـة الـتـي أعـلـنـتـهـا ا
لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة والـعـلـوم سـنـة

1986.
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نـعت احلركة الـتشكيـلية والثـقافية
في الـعراق الفـنان الكبـير الرسام
والـنحات طـالب مكي بعـد معاناة
ـرض. تـعد طـويـلـة وهـو يـصـارع ا
جتــربـة مـكي في الـرسم والـنـحت
مــنــذ أن بـدأ مــســيــرته الـفــنــيـة ال
تـشبه أيـة جتربة تـشكيـلية عـراقية
ــيـة فــهـو أو عــربـيــة وال حــتى عـا
حــرم من نــعـمــة الـنــطق والــسـمع
ــتــلك حــصــافــة ذهــنــيــة ولــكــنـه 
مـتقدة وحبـاً أزلياً لرسالـته الفنية
عـفرة بـتراب ورائـحة اخملـضبـة وا
زمــــان ومـــــكــــان بــــلـــــده الــــعــــراق
ـتــتـالــيـة. ولــد مـكي وحــضـاراتـه ا
ســنــة 1936 فـي قــضــاء الــشــطـرة
بـــذي قــار وفـي ســنــة 1952 دخل
مـعهد الفـنون اجلميـلة قسم الرسم
لـيتتلمذ على يد فائق حسن إالّ أن
ولع مـكـي بـالنـحـت جـعـله يـتـتـلـمذ
عـلى يد جواد سلـيم ويزامله حتى
وفـاته. وكـان طـالب تلـمـيذا وفـنـانا
بـارعا طوال مدة مسيرته مع جواد
سـليم الذي قـال عنه (إن طالب هو
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درجـات عـلى مـقـياس ريـخـتـر.وأفاد
ـركز الوطـني للجـيوفيـزياء التابع ا
لـلمجلس الـوطني للـبحوث العـلمية
في لـبـنـان بـأن (هـزة أرضـيـة وقعت
في الــبــحــر بــ لــبــنــان وقــبــرص
قــوتــهــا 4,8 درجــات  وتــبــعــد عن
الـــشــاطـئ الــلـــبـــنـــاني نـــحــو 160
كـليـومتـرا وشعر بـها سـكان لـبنان
ــنـاطق الــسـاحــلـيـة والسـيــمـا في ا
افـادت إدارة الــشـمـالــيـة). بــدورهـا 
الــكـوارث والــطــوار الـتــركــيـة في
بـــيـــان امس إن (زلـــزاال بـــقــوة 4.4
ضـــرب قـــضـــاء تـــوشـــبـــا درجـــات 

نطقة وان).

احلــرارة. وقـالت الـهــيـئــة في بـيـان
تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان (طــقس
الــيــوم الــســبـت ســيــكــون صــحــواً
مـصـحوبـا بغـبـار خفـيف في جـميع
أنـحاء البالد  أمـا درجات احلرارة
فـسترتـفع قليالً عن الـيوم السابق)
وتـــابع ان (طـــقـس يـــوم غـــد األحــد
ــنــطــقــتـ ســيــكــون صــحــواً في ا
بينما سيكون الوسطى واجلنوبية 
ــنـطـقـة الـشــمـالـيـة صـحـواً طـقس ا
يـــتـــحــــول الى مـــغــــبـــر). وضـــربت
سـلــسـلـة من الــهـزات األرضـيـة كال
من لـــبــــنـــان وتــــركـــيــــا وقـــبـــرص
وتـراوحت درجـاتهـا ب  4.4إلى 5

اجلـويـة والرصـد الـزلـزالي التـابـعة
لـوزارة الـنـقل  تـصـاعـد الـغـبار في
امــاكن مـتــفـرقــة وارتـفــاع بـدرجـات
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استـذكر العـراقيون والعـالم بأسره
وصل ـة احتالل مديـنة ا أمس جر
من قـبل تـنـظـيم داعش واخـضـاعـها
الى ارهــابه واحلــاق شــتى اجلـرائم
بأهلها وتهجير مكوناتها األصيلة.
وقـــال رئــــيس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
ــــوصل الــــكــــاضـــــمي (لـــــنــــا فـي ا
وسبايكرعبرودروس حتى ال تتكرر
ـــــاضي). واضـــــاف في اخـــــطــــاء ا
ـة تــغـريــدة (لـداعـش الـعــار والـهــز
وللعـراقي شـرف االنتصار لـلحياة
ومواجـهة االرهاب والـتطرف) فـيما
قــال الـــنــاشط احـــمــد الـــســلـــمــاني
(ثمانية اعوام مضت وما تزال تركة
االرهـاب ثــقـيــلـة في مــحـافــظـاتــنـا..
ــــــــوصل ومـــــــــتى مـــــــــا حتــــــــولـت ا
واالنـــــــــبــــــــــاروصالح الــــــــــديـن الى
محافـظات مـزدهرة استـطعنـا القول
أننـا اجتزنا حتدي اإلرهـاب وحققنا
ـؤزر). وأكـد إمـام جـمـعـة نـصـرنـا ا
الـنـجف صـدر الـدين الـقـبانـچي في
خــطــبــة اجلــمــعــة الـتـي الــقـاهــا في
احلـسيـنيـة الـفاطـميـة أن (اإلنتـصار
عـــــلى داعـش في الـــــعـــــراق  كــــان
ـرجـعـيـة الديـنـيـة والـشعب بـفضل ا
ــؤمـن) و أوضح (تــمــر الـــعــراقي ا
عــلـــيــنــا ذكـــرى الــيــمـــة  في ذكــرى
ــوصل في  10حــزيــران ســـقــوط ا
عـــام 2014 عـــلى يـــد عـــصـــابـــات
داعش اإلرهـــابــيـــة ووصــولـــهــا الى
أســــوار بــــغــــداد  و أن مــــشــــروع
نـطقة  داعش كان بـهدف أحـتواء ا
وحتـت مسـمى يـعتـمد الـذبح والـقتل
واحلــــرق). وتــــابع ( شــــاء الــــله أن
اليـ تــصــدر الـفــتــوى و إنــطـلـق ا
رجعية الدينية). وأكد ملبـ فتوى ا
أن (اإلنـــتـــصـــار عـــلى داعش كـــان
ــرجـعـيـة الـديـنـيـة وتـمـسك بـفـضل ا
ــرجــعــيــة الــشــعـب بــأهل الــبــيت وا
وحـبــهم لـلـشـهــادة) مـقـدمـاً شـكـره
لـلـقـوات األمـنـية واحلـشـد الـشـعـبي
ولعـوائل الشهـداء واجلرحى . وبعد
مــــــرور أربـع ســــــنـــــــوات جــــــاهــــــد
العـراقيون جميعاً من أجل طي هذه
دن الى الصـفحة السوداء واعادة ا
حـضن الـوطن  وقد حتـقق ذلك في
االنــتــصــار الــكــبـيــر في 10 تــمـوز
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{ الـنـجـف-(أ ف ب) - فـوق أرضٍ زراعــيـة مــتـرامـيــة عـلـى أطـراف مـديــنـة الــنـجف
شـروع سـكـني أمـضت فـرق الـطب الـعـدلي أيـاماً طـويـلـةً في احلـفـر بـتأنٍّ مـحـاذيـة 
وهدوء السـتخراج عظـام ضحايا قتـلوا قبل أكثر من  30 عـاماً على يـد نظام صدام.
ـشهـد. فتـراب البالد من شـمالـها إلى جـنوبـها مليء يكاد الـعراقـيون يـعتـادون هذا ا
ـتـتالـيـة مـنـذ احلرب ـقـابر اجلـمـاعـيـة التـي حفـرت خالل احلـروب ا بـعـدد كبـيـر من ا
الـعـراقيـة اإليـرانـيـة في الـثـمـانـيـنات وقـمع نـظـام صـدام  وصـوالً إلى فـتـرة سـيـطرة

تنظيم.
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دلـفت امه الغرفة الـساعة  الـسابعـة صباحـا اقتحمت مـعها مـوجة باردة اخـترقت غطاءه
ارجفته مثل صقـعة كهرباء صفد يديه ووضعهمـا ب فخذيه وانقلب على اجلهة  اليمنى
درسة فتح عينيه الغائرت متثائبا شعر بجسده  ايقضته  امه كي يتـأهب للذهاب إلى ا
شبه متجـمد مكث راقدا في فـراشه اخذته الغفـوة غفلة   ايـقضته امه مجـددا   استيقظ
اء فتحه بتكاسل تردد قبل أن يغتسل مجبرا   سـار  يجر نفسه بخمول   إلى صنبور ا
ـاء  اسـتـجـمع جـسـارته ومـديـديه غـسل وجـهه الـشـاحب مـفـكـرا في ايام لـشـدة برودة ا
كابـدة  انصرف عن هـذه الفكـرة بفكرة العـطلة يـستيـقظ مبكـرا نشطـا وأيام الدراسـة  
ـقـرر لـرنـة اجلـرس   كي يـتـفـاد يـنـبـغـي عـلـيه أن اليـتـأخـر عن احلـضـور في الــوقت  ا
محـية ألـوانها الـتي تفـوح منهـا رائحـة الدخان ضربـات  عصا مـعلـمه  ارتدى مالبـسه ا
ـتناثـرة  علـيها نبـعثـة من السـراج رتوق  الشـقوق  كـأنهـا سالسل صغيـرة والثـقوب ا ا
ـقلى بالزيت والـشاي البائت اعـطته امه مصرفه مثل ثقوب الـنمل  تناول فـطوره اخلبز ا
مودعة داعيـة له في الطريق شاهد زميـله يرمي احلجارة على الـكالب السائبة مـستمتعا
بنـبائحـها  اقتـرب منه لوح له بـيده مبـتسمـا كلـمه صديقه الـيوم تفـتش عن النظـافة حدق
بوجه صديـقه بذهول ارتعـد من شدة اخلوف كـاد أن يفرغ مثـانته  في سرواله رمق يده
تلبدة  عـليها واظافره الطويلـة  احملشية بالسواد مدها خلسة خجل من قـشرة القذارة ا
شعث التي تثير تناثرة على   فرة شعره ا على رأسه سارحا بـالنقاط الالمعة البياض ا
الدغدغدة  بـ اللحظة واألخرى عاد من شروده مكلمـا زميله اليوم نتائج الفصل الثاني
تسـيد رافعـا صدره بزهو انـا سأجنح  األول مثل الـفصل األول شعر رد عليه كالـديك ا
بـاحلسـد إزاء صـاحبـه قلـقـا أن اليكـون مـثلـه هذا الـفـصل سارا مـعـا وقـفا خـلف سـياج
درسـة يراقـبان بحـذر قفـزا داخلهـا بخـفة الـقطط هروال إلى الـصف هلـع وقـفا أمامه ا
زال اخلـطـر وجلـاه غــيـر انه ظل هـلــعـا غـيـر واثق من نــفـسه تـبـدد الــتـوتـر بـعـد أن غض
الطرف عن تفـتيش النظافة واسـتلم نتيجته  ناجح مـن األوائل تساوت قامته  مع صديقه
لـبث يهـرول بـالسـاحـة ملـوحا بـيـديه مثـل طيـور البـجع في الـدرس األخـير تـفعـلت غـريزة
اجلوع همس بأذنه صـديقه اليوم غداؤنا الرز ومرق السمك والل والفاكهة أشتد جوعه
وحرص أن يكون فـخورا مزهـوا بوضعـهم االقتصـادي مكث متأمـال عشر دقائق  وضع
رق والـدجـاج واللـ واخلـضروات فـمه في اذن صـديـقه هـامسـا الـيوم غـداؤنـا  الـرز وا
ـطـبخ مـكـلـمـا امه ماهـو غـدائـنـا إجـابـة غـير مـاكـان مـتـخـيل لـبث يـصرخ وقف في بـاب ا
ويـبـكي اريـد الرز والـدجـاج حتايـلت عـلـيه امه غـدا اطهـو  لك الـدجـاج كي يتـنـاول غداءه
اضـرب عن الطعـام منزويـا في الغرفـة واضعا رأسه بـ ركبتـيه  واجلوع يسـحقه يأنف

أن يأكل بعدما رفض الطعام

ســـقط الــنــظــام الــعــراقي في  2003-4-9 بــعــد االجــتــيــاح االمــريــكي لــلــعــراق وفــرض
وقراطية عليه و ما يتعلق بالنظام البائد ومنها اليوم الوطني. الد

ثل الـيوم الوطني وحـسب التوجهات قترحـات لتعي يـوم بديل  تصاعدت االصـوات وا
وااليـدولـوجيـات الـسـياسـيـة والـطائـفـيـة من قـبل الكـتل الـسـياسـيـة الـسائـدة في الـسـاحة
(وفقهم الله جـميعا) وكانت تـتقاطع وتتنـاقض كما هو متـوقع ومنها يو  4-9 الـذي اعتبر

يوما للتحرير في ح اعتبره اخرين يوما اسودا باعتباره يوما لالحتالل.
ـوضـوع وان مـثل هـذا االخـتـيار يـجب ان يـحـظى بـقـبـول ومـبـاركة كل وادراكـا الهمـيـة ا
القوى الوطنية الرصينة ومكونات الشعب االجتماعية والعرفية والدينية تصاعدت الدعوة
ـناسبة يعتبرها اجلميع مناسبـة وطنيةاساسية تمثل انتقاله من واقع غير الختيار تأريخ 
مقبـول الى مستقبل زاهر وكان ذلك االختيار قيام ثورة سنة  1920في -30حزيران وقد
ـقال الى ذلك مـنذ فـترة وجـيزة بـعد االحـتالل في ندوة عـقدت في نـقابة دعا كـاتب هذا ا
ـنتـديـات الـثـقـافـية احملـامـ بـحـضـور الشـيخ مـهـدي اخلـالـصي وكـرر ذلك سـنـويـا في ا

والسياسية وفي الصحف ومنها صحيفة (الزمان) الغراء.
ناطق شاركة جميع مكونات الشـعب العرقية والدينية وفي كل ا حظيت ثورة العـشرين 
اجلـنـوبـية والـشـمـاليـة والـغـربيـة والـشـرقيـة مـشـاركة فـعـلـية مـوثـقـة ويفـتـخـر ابنـاء الـثوار
واحـفـادهم الى الـيـوم بـذلك ولــيس هـنـاك من ال يـتـفق عـلى انـهـا مـنـاسـبـة حتـظى بـقـبـول
اجلـمـيع مـهـدت لـقـيـام احلـكم الـوطـني.وقـد  تاسـيس اجلـيش الـعـراقي في 6-1-1921
ـملكة العـراقية واعتالء االمير فـيصل للعرش في اب - 1921وضع العراق حتت وقيام ا
سـاعدتـه على بـناء مـؤسسـات الدولـة احلديـثة انـتداب بـريطـانـيا بـقرار من عـصبـة اال 

والوصول بها الى اخلبرة والرصانة الكافية الدارة شؤون البالد بدون وصاية.
 انـهـاء االنـتـداب من قـبل عـصـبـة اال يوم  1932-10-3وبـذلك اعـتـبـر هـذا الـيـوم يوم
االستقالل النـاجز للعراق اعقـبه قبول العراق في عـضوية عصبـة اال كأول دولة عربية
ـلك فيصل االول اثنـاء زيارته لبروكسل تنظم اليهـا وبجهود ومـتابعة شخـصية من قبل ا
ا يشار اليه هـنا ان العصبة لم تكن تـضم اال خمسة وعشرين دولة من مقر العـصبة.و
. دول العالم وقد اثار ذلك اعتراض دول مهمة مثل مصر وعلى لسان الدكتور طه حس
اضـية  2021بـاعـتبـار العـيد الـوطـني العـراقي هو 3-10 فـوجئ الـعراقـيـون في السـنـة ا
وبـقـرار من نـظام احلـكم الـقائم وبـدون اخـذ راي مكـونـات اجملتـمع الـعراقي ومـؤسـساته

وضوع االستثنائية. انية برغم اهمية ا الثقافية والسياسية والنقابية والبر
ـوضوع عـلى اجلهات انـنا ندعـوا هنـا الى اتبـاع اسلـوب رص في اقرار ذلك بـعرض ا
ـدني بنقـاباته ونواديخ ومـراكزه الثـقافية ـشار اليهـا اعاله ومبادرة مـنظمـات اجملتمع ا ا
شار اليهمـا انفا وهمايوم قيام ثورة العشرين -30 لعقد ندوات نـقاشية حول اخليارين ا
 6او يـوم انهاء االنتداب  10-30بعد ان اقـتنعت الدول الـكبرى االسـتعماريـة بان العراق
قد بلغ سن الرشـد وبامكانه ادارة شؤونه بـنفسه ( وذلك بعد خمـسة االف سنة من قيام
اول دولـة في الـعالم فـيه واول امبـراطوريـة (سرجـون االكدي) وبـعد

اربعة االف سنة من سن شريعة حمورابي )
ـسـتحـسن ان يـحـسم االمـر بـاسـتـفـتـاء شـعـبي الـكـتـروني عـبر ا

وسائل التواصل االجتماعي او بشكل مباشر.
والله من وراء القصد

بغداد

لـألسف لم تــــفـــتح بــــعـــد هي مــــقـــبـــرة
اخلـسـفة. فـيهـا خـيرة أبـنـاء نيـنوى من
ضـباط وأطباء وعـلماء قتلـهم التنظيم".
ويــتـوقّع أنــهـا تــضمّ نـحــو أربـعـة آالف
جــــثـــمـــان. أم أحــــمـــد واحـــدة من آالف
ـوصــلـيـات الــلـواتي ال يـزلن األمــهـات ا
. أخــذ عــنــاصــر يــبــحــثـن عن أبــنــائــهنّ
الـــتـــنـــظـــيم ولـــديـــهـــا أحـــمـــد وفــارس
الـشرطي من منزلهما في  2014ومذّاك
انــقـطـعت أخــبـارهـمـا. تــدخل جـاراتـهـا
مـــنـــزلـــهـــا ومــــعـــهنّ صـــور أبـــنـــائـــهنّ
ـــا عــــلـــمن بـــوجـــود ـــفــــقـــودين حـــا ا

بــيــانــات لـضــحــايــا سـجـن بـادوش في
نــيـنــوى الـذين قـتــلـوا عــلى يـد تــنـظـيم
الـدولة االسالمـية في 2014  ودفـنوا في
وصل يـطالب حـفرة قـرب السـجن.في ا
مـديــر الـطب الـعـدلي في نـيـنـوى حـسن
العنزي بتوسيع قاعدة البيانات لتشمل
كل ضـحـايـا احملافـظـة. فـالتـنـظـيم خلّف
أكـثـر من  200مـقـبـرة جـماعـيـة بـحسب
ـتـحـدة. ويـقول الـعـنـزي "اجلثث األ ا
بــاآلالف.... ويـومـيـاً يــأتـيـنــا مـا يـقـارب
الـــثالثـــ عـــائــلـــة تـــســـأل عن أقـــربــاء
لــهـا".ويــضـيـف "لـديــنـا مــقـبــرة كـبــيـرة

بــــعــــمــــلــــهــــابــــ  2016 و2021  وفق
اضي حصلت كامل.في موازنة العام ا
الــدائـرة عــلى مــلـيــاري ديـنــار (حـوالى
مـلـيـون دوالر) "جـاءت مـتـأخـرة". وقـال
مـديـر دائرة الـطب الـعدلي زيـد علي في
مـقـابـلة مع وكـالـة األنـباء الـعـراقـية في
شـباط/فـبرايـر إن الدائـرة تفـتقـر كذلك
ــواد ـــبــالـغ الــكــافـــيــة لـــشــراء ا إلى "ا
ــسـتـعــمـلـة في إجــراء الـفـحص" رغم ا
أنـهـا مزودة بـتـقنـيـات حديـثة.ويـتـطلب
الــبــحث عـن الــضــحـايــا وقــتــا. تــعــمل
الــســلــطــات مــثال عــلـى إنــشــاء قــاعـدة

عـــــنه ). واشـــــار إلـى أن ( لألسـف نــــظـــــرة الـــــقــــوى
الـسيـاسية الـكبـيرة التي سـيطرت عـلى احلكم سـابقًا
نح نـظور األقلـية ولم  وحـاليًا تـنظـر الى شعبـنا 
ـناصب سـياديـة في الدولة أبـناء شـعبـنا أية فـرصةٍ 
ســوى لــلــذي كــان مــنــتــمــيًــا لــنــفس األحــزاب ورغم
ال تُـفـتـقد مـايـربـطنـا فـعـند الـشـراكـة في السـلـطـة وا
الــعـدالـة اإلجـتــمـاعـيـة ويــكـون إسـتـحــقـاق مـجـمـوع
شـعبنا بالنسبة لـلفرد الواحد صفر والكل يدعي بأنه
سيحي ويـحمي أمالكهم ولكن نتساءل من يـحمي ا
قـتَـلـهم وهـجـرهم وصـادر أمـالكهـم ?). وأكـد ( لـنـوحد
ـر بـهـا ـرحـلـة الــصـعـبـة الـتي  صـفــوفـنـا في هـذه ا
عـراقنا احلبيب لكي يكون لـنا دوراً مهمًا في صناعة
الـسلطـات الثالث وصنـاعة الدولـة العراقـية وإحقاق
حــقــوق شــعــبـــنــا الــكــلــداني الــســريــاني اآلشــوري
والـوقـوف بـوجه الـهـجـمـات الـشـرسـة الـتـي واجـهـها
شـعبـنا والـشعب الـعراقي أمـا على الـصعـيد الـوطني
نـوجه رسالـتنا الى األحـزاب كافـة والكتـل السيـاسية
ان بـتقد مـصلحـة مصلـحة الشـعب العامة في الـبر
وجـعلهـا  في مقدمـة األهداف). وختم الـبيان بـتوجيه
تـهـنـئة إلـى كل منـاضـلي احلـزب مـنذُ تـأسـيـسه حتى

يومنا هذا).
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يالد اجلـهات كافة إلى أن حل الـقرن العشـرين بعد ا
وجه ومـاقـبـله بـعقـدين أو ثالث إزدادت الـطـعـنـات ا
سيحي وبالذات الشعب الكلداني السرياني ضـد ا
واآلشـوري ). وأوضح البيـان (لقد مرت عـليه موجات
الـتـطهـير الـعـرقي من القـتل والـسبي والـتهـجـير مـنذ
وجات عام  1915إلى يـومنا هذا حيث بلغ عدد هذه ا
أكــثـر من  12مــوجــة تـطــهـيــر عـرقـي ). ولـفت إلى أن
(احلـرب كانت إقتصاديًا أيضـاً تمثلت بوضع عراقيل
مـنها رسـمية و مـجتمـعية أمـام تطوره اإلقـتصادي و
الــعـلـمـي بـشـتى الــتـخـصــصـات  والــطـمع في أمالكه
وأراضـيه بال حدود في أنحاء العراق كافة سواء كان
تـوالية ذلك عـمالً جمـاعيـاً أو من من قبل الـسلطـات ا
عـلى حكم العراق منذُ عام  1920الـى عامنا احلالي ).
وأكــد ( إنـخـرط أبـنــاء الـشـعب الــكـلـداني الــسـريـاني
واآلشـوري مـنذ بـدايـة الدولـة الـعراقـيـة احلديـثـة عام
في خـــدمــة الـــوطن بــدور الــعـــلم و فــعـــالــيــات 1920
اجملـتمع واإلقتصاد والثقافة واجليش بصنوفه كافة
قـدمة في مـوضـحاً أن أبـناء شـعـبنـا في القـيـادات وا
األحــزاب الــسـيــاســيــة فـقــد شــكــلـوا قــوة مــعــارضـة
ســـيــــاســـيـــة وإنــــخـــرطـــوا مـع أبـــنـــاء الــــوطن ضـــد
الـدكتاتورية ومنـحوا كل غالٍ ونفيس من أجل الدفاع
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كـتب السـياسي إلحتـاد بيث نـهرين الـوطني أصـدر ا
ــنـــاســبــة مـــرور الــذكــرى اخلـــامــســة في الـــعــراق 
والـعشـرون لتـأسيس احلـزب جاء فـيه ( تمـر الذكرى
اخلــامـســة والـعـشــرون لـتــأسـيس حــزب إحتـاد بـيث
نـهـرين الـوطـني ذو الـقـرار احلر وطـنـيـاً و قـومـياً ذو
الـنضال اإلداري والـسياسي مـنذ أكثر من  1500عـاماً
مــضت  وحـزب الـشــعب حـقـاً الــذي رسم مـبـادئه من
عـمق األآلم الـتاريـخيـة لهـذا الشـعب العـريق صاحب
احلـضـارات الـتي أمتـدت عـلى مـدى سبـعـة آالف عام.
ورغم تـشتته الذي بدأ منذ الفي عام وتعدد تسمياته
ال زالت شــعـوب أرض بــيث نــهـرين تــشـيــد بـوجـوده
وبــحـضـاراتـه وتـكنُّ له الــتـقــديـر وتـعــتـرف بــتـقـدمه
ـــعــرفي ونـــهــجه في الـــسالم واحملــبــة الـــعــلــمي وا
والـوطنية اخلالصة أيـنما سكن سواءاً في العراق أو
ايــران أو ســوريـا أو تــركـيــا أو لــبـنــان أو فــلـســطـ
واألردن). وذكـر بيان تلقـته (الزمان) أمس إن ( الننكر
ـتـمثـلـة بـأحـزاب شـقـيـقـة أُخرى نـضـاالت شـعـبـنـا ا
مـؤكـداً إن األقدار شـاءت أن يعـيش هذا الـشعب حتت
الـهجمـات قروناً طويـلة وبعـد إنحسار إمـبراطوريته
ودويـالته أصـــبح خـــاضــعـــاً لـــضـــربــات األعـــداء من
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................     أونْ وحدي
الشمس من تشتعل تبرد
الكمر من يختفي يسْوَد

اون وحدي
ايحلها الليل تتفرهد  الظفيره  ا

 اسكت واجلرح ماطاب
طفل من غير حضن امه تايه وين يتوسّد
ال حتسب اجنوم الليل..جثير النجم ماينعد

الدمعه التحترك بالع  جتوي من تبوس اخلد
اجتيسه النار يرجف بالشته ويجمد اي ا ا

أون وحدي
 وصالة اخلوف من باجر

ترهب من يجدْ اجلَد
السمه ماتنزل اعله الكاع

بس باب السمه يوجع اذا ينسد
عراضه ولوحة التابوت بزنود الزلم معضد

اوكف يازمن رد بينه للطوفان ..على ظهر السفينه النذل مايصعد
أون وحدي

رْوَد الع ابال كحل شتسوّي با
مشيت ولسه دربي ابعيد . ماطول اخلناجر باجلرح تنحد
ستحه امسرّد رها اخلوف وثوب ا ومادام الضماير ما

اوكف واليصير يصير
بسك يابحر مو كافي جزرك   هيج
د خلّصنه عمرنه وماوصلنه ا
جرحنه بطولنه يوجعنه ما هوّد

علكنا اشموع يابو اشموع بس الليل بعده اسود
باجر تنطفي الظلمه

وامي تفك حزنها وتنزع اجلرغد
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wK¹ËU;« bL×  

بـ الفينة واألخرى يُـفتح بعضها ما
نح بارقة أمل آلالف العائالت التي ال
تـزال جتـهل مـصـيـر أبنـائـهـا. فـالـعراق
واحــد من الـدول الـتي تـضمّ أكـبـر عـدد
ــفـقـودين وفـق الـلـجـنــة الـدولـيـة من ا
قابر لـلصليب األحـمر.لكن مهمـة فتح ا
والــتــعــرف عــلى الــضــحــايــا مــكــلــفـة
ومـعـقـدة تقـنـيـاً وتـتطـلب وقـتـاً طويالً
وسط أجــواء مــنـاخــيـة قــاسـيــة تـعــقّـد

عملية حفظ العظام.
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كــمـا أنــهــا عـمــلـيــة حتــتـاج تــمـويالً ال
تـــؤمــنه احلــكـــومــة وأحــيـــانــاً قــراراً
سـيـاسـيـاً في بـلـد لم تـنـدمل فـيه جراح
الـنزاع الـطائـفي بعـد. لم تفـقد انـتصار
مـحمد األمل بعد  40 عـاماً على اختفاء
ـرأة ب شـقـيقـهـا. في الـنجف كـانت ا
أفــراد عــائالت عــدة جتــمـعــوا إلعــطـاء
عــيـنـة دمّ بـغـيــة مـطـابـقــتـهـا مع عـظـام
ـقـبـرة اجلـمـاعـيـة الـتي دفن ضـحــايـا ا
فــيــهــا  100مـن ضــحــايــا االنــتــفــاضـة
الــشـعـبــانـيـة في 1991  واكــتـشـفت في
أيـار. حينمـا غادرت عائلـة انتصار إلى
سوريا في حزيران 1980  بقي شقيقها
الـذي كـان يـبلغ من الـعـمر  20عـامـاً في
الـعراق ليكمل امتـحاناته اجلامعية في
كـــلـــيـــة الـــطب.وتـــقـــول "انـــتـــظـــرنــاه
انـتظرنـاه ولم يأتِ". أُبلغت الـعائلة أن
الـشـاب حامـد اقـتـيد من بـيت عـمته في
بـغداد. وتـضيف بـاكيـةً "أخذوه ومذّاك
انــقـطــعت أخــبـاره". بــاشـرت الــعـائــلـة
الــبــحث عــنـه مــنـذ عــودتــهــا في 2011
دون نـتـيـجـة.يـبـدأ الـفـحص بـنـقـطـة دم
صغيرة تؤخذ من ذوي القتلى وتوضع
عـلى قمـاشة بيـضاء مـلصقـة على ورقة
ـفـقـود واسم قـريبه خطّ عـلـيـهـا اسم ا
"من أجـل مــطــابـــقــتـــهــا مع عـــيــنــة من
اجلـثث التي يـقوم باسـتخراجـها فريق

" مـن الــطب الــعــدلي كــمــا يــشــرح ثــانٍ
وسـام راضـي أحـد الـفـنـيـ الـعـامـلـ
عــــلـى األرض.تــــمأل الـــــعــــائالت ورقــــة
فقود: عمره شكله بـبيانات متعلقـة با
تـاريخ االختفـاء مكان االخـتفاء تاريخ
آخـــــــــــر مــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــدة ظــــــــــروف
ــقـبـرة االخــتـفـاء...ويــشـكّل اكــتـشـاف ا
اجلـمـاعـيـة خـطـوة أولى فـي عـمـلـيـة قد
. ويـقـول مـديـر تـطـول أشـهـراً وسـنـواتٍ
ـقـابـر اجلمـاعـية قـسم شـؤون شـهداء ا
في "مــؤسـسـة الـشـهـداء" ضـرغـام كـامل
"في احلـقـيـقـة أمـامـنا مـعـوقـات كـثـيرة
ركـزية الكـبيرة أهـمها مـالية".وتـعرقل ا
ــهــمــة فـي فــحص احلــمض الــنــووي ا
ـقــابـر أيــضــاً. فـفي حــ ال تــقـتــصــر ا
اجلـماعية عـلى منطقـة واحدة في البلد
الــشــاسع يــتم فــحص عــيــنــات عــظـام

الضحايا ودمّ ذويهم في بغداد فقط.
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ـقبرة الـبالغة في الـنجف أغـلق مكان ا
مــســـاحــتــهــا نــحــو  1500 مــتــر مــربع
ـنوع بـأشـرطـة صـفـراء كـتب عـلـيـهـا "
الــدخــول". وتـعــمل جــرارتــان عـلى رفع
األتــربـــة حتت شــمس حــارقــة. بــحــذر
ــسح أحـد فـنّــيي مـؤسـســة الـشـهـداء
احلـكوميـة التراب عن جـمجمـة وعظام.
ويـشـرح كـامل أن األرض زراعـيـة كـانت
قبرة. مـعدّةً للـبناء إلى حـ اكتشـاف ا
ويـضـيف "قـد تكـون الـرفـات األقرب الى
سـطح األرض تعرضت إلى نبش سابقا
" مـا يعـني أنـها قد عـلى أيدي مـزارع
ال تــكـون بـحـالــة سـلـيـمــة أو قـد تـكـون
أجـزاء من جثث اختلطت مع رفات جثة
أخــرى مـــا يــعــقّـــد عــمــلــيـــة الــتــعــرف
عــــلـــيـــهــــا.ولم حتـــصـل دائـــرة شـــؤون
قابـر اجلماعية وهي واحدة وحـماية ا
ـلف "على مـن اجلهـات اخملـتـصـة في ا
أي تـــمـــويل من احلـــكـــومـــة" لـــلـــقـــيــام
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ــكـونـة من طـابـقـ مـضـاف اإلطـفـاء وا
إلـــيه طـــابق ثـــالـث مـــشــيـــد مـن ألــواح
الـــســـنـــدويج بـــنل ســـريـع اإلشـــتـــعــال
واخملـالف لتـعليـمات السالمـة الصادرة
ـدنـي في مـنـطـقـة من مــديـريـة الـدفـاع ا
ـنــصـور بـبـغـداد بــإشـراف مـديـر عـام ا
ــدني الــلــواء كــاظم ســلــمــان الــدفــاع ا
بـوهان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ـدني استنفرت ان (فـرق إطفاء الدفاع ا
ــــكــــان من ثـالثــــة مــــحـــاور وطــــوقت ا
ــديــريـة ولــتــعــزيــز الــســيــطــرة زجت ا
بــعــجــلــة الـســلم لــتــكــافح احلــريق من
األعــــلى إلـى األســـفـل وحتـــقـق احملـــور
الـرابـع والـذي كـان له لـدور الـكـبـيـر في
إخـماد احلريق بـوقت قياسي حال دون

انـتشار الـنيران إلى البـنايات الـتجارية
ـوقع احلــادث). واضـاف  ان الالصــقــة 
ـدني عـمــلـيـات اإلخـمـاد (فـرق الــدفـاع ا
والـتبريـد دون تسجـيل إصابات بـشرية
ـاديــة لـيـتم فـتح مع حتــجـيم األضـرار ا
حتـــقـــيق واســــتـــدعـــاء خـــبـــيـــر األدلـــة
اجلــنــائـــيــة لــتــحـــديــد أســبــاب انــدالع
احلــــــــريـق داخـل اجملــــــــمـع اخملـــــــــالف

لتعليمات السالمة).
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وتـمـكنـت قوة من الـلـواء الـثامن الـفـرقة
الـثـانـيـة شـرطـة احتـاديـة وضـمن قـاطع
فـوج طــوار بـغـداد الـثـامن  من الـقـاء
ــة قـتل في الــقـبـض عـلى مــتــهم بـجــر
مـنطقة التاجي شمال بغداد قام بإطالق
الـنار عـلى مواطن واصـابته فـي منـطقة
الـرأس وفارق احلياة متـأثراً بإصابته 
حـيث  عـلى الفـور تـشكـيل فـريق عمل
بــإمـرة آمــر الـلـواء الــثـامن ومــفـرزة من
اجلـهـد االسـتـخبـاري الـتـابع الى وكـالة
االسـتـخـبارات والـتـحـقيـقـات االحتـادية
بـاإلضافة الـى مفرزة من مـكتب مكـافحة
إجــرام الـتـاجـي وبـعـد حتــديـد أوصـاف

ــتــهم واســتــمــكــان مــحل تــواجـده  ا
مــحــاصـرتـه والـقــاء الــقـبـض عـلــيه في
مـنطقة سبع البور   تسليمه اصولياً
الى جهة االختصاص إلكمال االجراءات
الــقــانـونــيــة بـحــقه. وتــمــكـنـت قـوة من
الـفـوج الـثالـث اللـواء الـسـابع من إلـقاء
ادة الـقـبض عـلى مـتـهم مـطـلـوب وفق ا
4 / ارهاب في منطقة السيدية ببغداد  
كــمـا تــمــكــنت الـقــوة ذاتــهـا وفـي نـفس
ـنــطـقـة من إلــقـاء الـقـبض عــلى مـتـهم ا

غـرامـات من مادة الـكـريسـتـال اخملدرة 
تـمت العمـلية من خالل تنـسيق اجلهود
ــتـهـمـيّن االمـنــيـة ومـتـابــعـة حتـركـات ا
ونـــصب كـــمــائن ودوريـــات عـــلى طــرق
مـرورهم احملتملة والتي قادت الى القاء
الـقـبض عـلـيـهـمـا  تـمت إحـالـتـهـمـا مع
ــــضـــبـــوطـــة بــــوصل اســـتالم ـــواد ا ا
اصـولي الى اجلـهـات اخملـتصـة  وتـعد
عــمـلــيه الــقـبض هــذه هي الــثـانــيـة من
نـوعهـا  حيث تـمكن الـلواء الـثامن يوم
ـاثـلة امس من تـنـفـيـذ عـمـلـيـة أمـنـيـة 
ضُـبط خالهـا الكـمـية. كـمـا تمـكـنت فرق
ـدني من إخـمـاد حـادث حـريق الـدفـاع ا
كـبـير انـدلع داخل بـنايـة مـجمع األوائل
الــتـجـاري واخملــصص لـتـجــارة ألـعـاب
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ـادة 459 ( صك مــطـلـوب وفق أحــكـام ا
بــدون رصـــيــد) وضــمن قـــاطع الــفــوج
الــثــاني الــلــواء اخلــامس فـي مــنــطــقـة
الـغزالية  القبض وإحالة متهم الى
مــركـز شـرطــة الـغــزالـيــة إثـر مــشـاجـرة
اسـتخـدم فيهـا اطالق العـيارات الـنارية
ـــســدس مـن قــبـل الــطـــرفــ بـــسالح ا

وضــــمن قــــاطع الــــفـــوج األول الــــلـــواء
الـسـادس في مـنطـقـة شـهداء الـبـياع 
الـقـاء الـقـبض عـلى مـتـهم مـطـلوب وفق
ــادة "459 نـــصب واحــتــيــال" أحـــكــام ا
وقــال بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس انه
(بــاإلشــتــراك مـع مــفــرزه من مــكــافــحــة
اجـرام حي العامل نفـذت قوة من الفوج

الـثالث اللـواء السادس عـمليـة أمنية 
خاللـــهــا الــقـــبض عــلى مـــطــلــوب وفق
ـادة "446 ســرقـة" في مـنــطـقـة أحــكـام ا
حي اجلـهـاد)  وضمن قـاطع مـسؤولـية
الــلــواء الــســادس عــشــر في مــحــافــظـة
ــقــدســة نــفــذت قــوة من مــقــر كــربالء ا
ـتـهـمـ الـلــواء آمـر قـبض بـحق أحــد ا
ادة 446 سـرقـة  تمت ـطلـوب وفق ا ا
ـلـقى الـقـبض ـتـهـمـ ا إحـالـة جـمـيع ا
عـلـيـهم اصولـيـا إلى اجلـهات اخملـتـصة
إلكـــمــــال اإلجـــراءات الـــتــــحـــقـــيــــقـــيـــة

والقانونية بحقهم.
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وتــمــكــنت مــفــارز الــفــوج األول الــلـواء
الــثــاني الــفـرقــة االولى وخالل تــنــفــيـذ
واجب مـشـترك مع  اسـتخـبارات الـلواء
الــتـــابــعــة الـى وكــالــة االســـتــخــبــارات
والـتـحــقـيـقـات االحتـاديـة وجـهـاز األمن
تهم الوطني  في مالحقة اثن من ا
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تــواصل قــطــعــات الـشــرطــة االحتــاديـة
جـــهــودهـــا وتـــنـــســـيـــقــهـــا االمـــني مع
الحـقة جتار الـقطـعات االمنـية االخرى 
ومــروجي ومــتــعــاطي اخملــدرات حـيث
تمكنت مفارز الفوج األول اللواء الثاني
الــفـــرقــة االولى وخـالل تــنــفـــيــذ واجب
مـشترك مع  استخبـارات اللواء التابعة
الى وكـالـة االستـخـبارات والـتـحقـيـقات
االحتــاديـة وجــهـاز األمن الــوطـني  في
ـتـهمـ يـسـتـقـلون مالحـقـة اثـنـ من ا
دراجـة نارية عـلى طريق القـناة السريع

شـــرق الـــعـــاصـــمــة بـــغـــداد  حـــيث 
ــشــهـود الــقــبض عــلــيــهــمــا بــاجلــرم ا
حلـيــازتـهــمـا كــمـيــة تـقــدر ثالثـة كــيـلـو
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يــســتــقـلــون دراجــة نــاريــة عـلـى طـريق
الـقنـاة السـريع شرق الـعاصـمة بـغداد 
حــيـث  الــقــبض عـــلــيــهـــمــا بــاجلــرم
ـشهـود حليازتـهمـا كميـة تقدر  3كـيلو ا
غــرام من مــادة الــكـريــســتــال اخملـدرة 
تـمت العمـلية من خالل تنـسيق اجلهود
ــتـهـمـيّن االمـنــيـة ومـتـابــعـة حتـركـات ا
ونـــصب كـــمــائن ودوريـــات عـــلى طــرق
مـرورهم احملتملة والتي قادت الى القاء
الـقـبض عـلـيـهمـا وتـمت إحـالـتـهـما مع
ــــضـــبـــوطـــة بــــوصل اســـتالم ـــواد ا ا
اصـولي الى اجلـهـات اخملـتصـة  وتـعد
عــمـلــيه الــقـبض هــذه هي الــثـانــيـة من
نـوعهـا  حيث تـمكن الـلواء الـثامن يوم
ـاثـلة امس من تـنـفـيـذ عـمـلـيـة أمـنـيـة 
ضُـبط خالهـا نـفـس الـكمـيـة اعـاله. كـما
تـمـكـنـت قـوة من الـلـواء الـثـامن الـفـرقـة
الـثـانـية و وفق مـعـلـومـات استـخـبـارية
دقــيـــقــة من إلــقـــاء الــقــبـض عــلى احــد
ـتـهـمـ بـقضـايـا االرهـاب في مـنـطـقة ا
الـبــصـام بـبـغـداد  فـيــمـا تـمـكن الـفـوج
الــثــاني الــلــواء اخلــامس فـي مــنــطــقـة
الـــغــزالـــيـــة بــبـــغـــداد ووفق مــتـــابـــعــة
أســتـــخــبـــاريــة تـــفــيـــد بــتـــواجــد احــد

ـطلوبـ ضمن قاطع الـفوج  حيث  ا
نـصب كم محـكم عند سيطـرة الشهيد
ـــقــدم عـــقــيـل ومن خاللـــهــا  الـــقــاء ا
الـقــبض عـلى مـتـهـم آخـر مـطـلـوب وفق
ــادة  4ارهــاب صــادرة بــحــقه مــذكـرة ا

ركزية   قـبض من محكمة التحقيق ا
ـتـهـمـان اصـولـيـا إلى اجلـهـات إحـالـة ا
اخملـتصـة إلكمال اإلجـراءات التـحقيـقية

والقانونية بحقهما.

ـبـادرة فخـامـة رئيس إقـلـيم كردسـتان كل الشـكـر والتـقديـر واالحـترام 
واساته لنا بوفاة والدتي رحمها الله.  السيد جنيرفان البارزاني 

ـرافق والذي واألخ والصـديق الـعـزيز األسـتـاذ كيـفي عـبـداللـه والوفـد ا
نقل تعازي السيد رئيس اإلقليم احملترم.
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رأة "لم كـان. وتـقـول ا صـحـافـي فـي ا
أتـرك باباً ولم أطرقه أو مكاناً لم أذهب
إلــيه. وصـلت إلى بـغـداد ( 400 كـلم عن
ـوصل) إلكـمـال مـعـامالت وحـتى اآلن ا
ـفــقــودين من كــانـوا ال جــواب". وبــ ا
مــعــيــلــ لــعــائالتــهم. وتــســعى دالــيـا
ـعماري ( 27عـاماً) الـتي فقـدت والدها ا
عــلى يـد تـنـظـيـم الـدولـة االسالمـيـة مع
مـجموعة محاميـات في منظمتها "اخلط
اإلنـسـاني" الـى مسـاعـدة الـعـائالت في
اســتـكـمــال مـعـامـالت تـتـيح لــهـا قـبض

تعويضات.
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ـديـر الـعـام لـلـهـيـئـة في تـصـريح ا
الـعـامــة لـلـضـرائب اســامـة حـسـام
جـــودت حــول تـــوضـــيــحه بـــشــأن
(تقرير هـيئة النـزاهة بوجود ضرر
ال الـعـام يـقدر ب 4تـريلـيـونات بـا
ديــنـــار جــراء فـــســاد نـــافـــذة بــيع
الــعــمـلــة الــصـعــبــة)  حــيث قـال "
عـنــدمـا يــعـمل شــخص مــا حـوالـة
لــلـخــارج يــتــوجب أن يــقــابل هـذه
احلـــوالـــة اســـتـــيــرادات ألنـه أخــذ
احلـوالـة بـسـعـر الـصـرف الـرسمي
ولــيـس ســعــر الـــســوق " وأضــاف
"يـفـتـرض تـقـد الـفـواتـيـر واالسم
ـعـلـومـات الكـامـلـة الـى الـبـنوك وا
األهــلـيــة وهــذه الــبـنــوك بــدورهـا

تــــعـــمـل (ســـويــــفت ) الـى الـــبــــنك
ـركــزي وعــلى هــذا االســاس تـتم ا
ـــشـــكــلـــة فـي قـــاعــدة احلـــوالـــة ا
الــبــيــانــات الــتي تــأتي من الــبــنك
ـــركــزي حـــيث تــأتـي أمــا فـــيــهــا ا
تـــشـــابـه أو أسم أحـــادي أو غـــيـــر
واضح وحــــتـى عــــلى مــــســــتــــوى
الــشــركــات" وقـــد عــلق خــبــراء في
مــجــال الــضــريــبــة عــلى ذلك  " ان
الــضــريــبــة تــعــتــمــد عــلى قــاعــدة
بــيــانـات غــيـر مــحــكـمــة ونـاقــصـة
سـواء فـيـمـا يـتـعـلـق بـاحلـجوزات
وتـــشــابـه االســمــاء ومـــا يــعـــانــيه
راجع من تأخـير واحيـانا ابتزاز ا
رسلة وكذلك فيما يخص القوائم ا
ـــركــــزي بــــإســــمـــاء مـن الـــبــــنـك ا
االشـــخـــاص او الـــشـــركـــات الـــتي
استفـادت من مزاد العمـلة والسعر

الرسمي للدوالر.
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ونــتــعــجب كــيف مــؤســســة تـمــثل
الـسـيـاسـة الـنـقـديـة الـعـلـيـا تـرسل
مـثل هـكـذا قـوائم (ناقـصـة) وفـيـها
اسم ثـنـائي وعـدم ذكر اسم االم او
الـــزوجـــة وتــــشـــيــــر الى حـــواالت
ـبـالغ مــالـيـة بــالـعـمــلـة الــصـعـبــة 
صـارف االهلية كبيـرة ان بعض ا
تقوم ببـيع حصتها الـتي اشترتها
بـالسـعر الـرسـمي من مزاد الـعمـلة
بــســـعــر الــســوق الـى الــعــمالء او
الــــشــــركــــات (الــــتي تــــدفع رواتب

منـتسـبيـها بالـدوالر) وتقـدمها الى
ـركـزي كــحـوالت خـارجـيـة الـبـنك ا
راجع  وغالبا ما يكون لهؤالء ا
ـراجع شـخص بـسـيط يوقـع على ا
اوراق ال يــعـــرف مــا تــتـــضــمن من
ـديــر الـعـام مـعــلـومـات" وقــد اكـد ا
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــضــرائب في
تصريحه هذه اجلزئية قائال:"هناك
ضجة قد حصلت بدائرة ضريبة
االعـــظـــمـــيـــة واســـتـــفـــســرت
شــــخـــــصــــيـــــا من بـــــعض
ــواطـنـ فــاتـضح بـإن ا
عـلـيـهم ضـرائب عـالـيـة
يــــو40 تـــــصل الى 30 
ألـــــــــــف دوالر وهــــــــــم
مـــواطـــنـــون بـــســـطــاء
كــــســــائــــقـي تــــاكــــسي
وغــــيــــرهم" وأوضح أن
"هـنـاك  جـهـات تـسـتغل
واطـن مسـتمـسكـات ا
كـامـلــة بـذريـعـة الــتـعـيـ

وغـــيــرهـــا ويــتـم تــســـجــيل
اسـمـائهـم داخل مزاد الـعـمـلة
ـالي" الفـتا الى أن والـتـحـويل ا

"هــــيـــئـــة الــــضـــرائب ال تــــتـــحـــمل
ــسـؤولــيــة بــذلك لـكــون االســمـاء ا
ستمسكات ترسل اليها كاملة مع ا
ــصــرف ــشـــكــلــة لـــدى ا ـــا ا  وا
االهـــلي كـــيف لـه ان يــســـجـل هــذه
االسمـاء لناس بـسطاء لـيس لديهم
اي دخل "  ويــوضح اخلــبــراء (هل

يعقل ان يتم بيع كـميات كبيرة من
ـشـتـري الـدوالر مـن دون حـضـور ا
او وكيله الـرسمي  واالعتـماد على
مـسـتـمـسـكـات اسـتـنـساخ ! اين

هي الــرقــابــة الــداخــلــيــة بــالــبــنك
ــركـــزي لــيــتم تــمــريــر مــثل هــذه ا
ــالـيــة والـنـقــديـة من دون االمـور ا
ـواطن عـنـدمـا ضــوابط مـحـكـمـة ا

 rO¼«dÐ« dO « ≠ œ«bGÐ
قدم الـعراق ملـفه عن العمـارة الطيـنية
نظمة غربية وباشراف ا ملكة ا إلى ا
الـعـربـيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة والـعـلوم
(االلـكسـو) خالل االجتـمـاع التـنسـيقي
الثاني لـلعمارة الـطينيـة  الذي شهدته
غربـية مـؤخرا بادارة مديـنة مـراكش ا
ــنـــظـــمــة الـــعــربـــيــة جلــنـــة خــبـــراء ا
باعـتبـارهـا اجلهـة الـتنـسـيقـيـة للـملف

وتواصل ثالثة أيام. 
ـثــلـة الــعــراق في االجـتــمـاع وقــالت 
مـسـؤولـة شـعبـة الـتـراث الثـقـاقي غـير
ـادي في دائــرة الـعـالقـات الــثـقــافـيـة ا
الـعـامـة في وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحة
واآلثــار شـيــمــاء مــحـمــود إن (خــطـوة
رحلة الكتابية للملف العراق باجناز ا
بـفتـرة قصـيـرة إذ لم يتـبقى مـنه سوى
ه الى اجلـوانـب الـفـنـيـة ومن ثم تـقـد
ــغــرب بــاعــتــبــارهــا هي من ــلــكــة ا
لف الثنى عشـرة دولة عربية ستقـود ا
كملف عربي مشترك بصيغته النهائية
بـالـتـنـسـيق مع االلـكـسـو حـرصـا مـنه
عـــــــلـى إجنـــــــاحه واعـــــــتـــــــمـــــــاده في
الـــــيــــونــــســــكــــو). وأضــــافـت (قــــدمت
ـثل الـعراق لـدى االلكـسو بـاعتـباري 
ـنـظـمـة الـعـربـية الدارة جلنـة خـبـراء ا
باعـتبـارهـا اجلهـة الـتنـسـيقـيـة للـملف
تـــقــريــرا مـــوجــزا عن وضـع الــعــمــارة
الــطـيــنـيــة في الــعـراق  حــيث تــضـمن
حملـة تـعـريـفـيـة وتـاريـخـيـة عن اهـمـيـة
الــعـمــارة الــطـيــنـيــة في حــضـارة بالد
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الــرافـدين الــتي اطــلق عـلــيـهــا عـلــمـاء
االثــار  حـضــارة الـطــ كـون ان اغـلب
مـنـجـزاتـهــا من الـطـ  ومـا هي ابـرز
ـهـارات والفـنـون احلـرفـية ـعـارف وا ا

ـرتـبطـة بالـطـ والتي  الـتـقلـيـدية ا
اكـتـشـافـهـا في حـضـارة بالد الـرافـدين
ومـازالت تـمــارس من قـبل الـكــثـيـر من
االفـراد واجملـتـمـعــات احملـلـيـة خـاصـة
ــنـاطـق الـوســطى تــلك الــتي تــســكن ا
واجلــنـوبــيـة من الــعــراق لـوفــرة مـادة

الط فيها).
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وأشـــارت إلى (جــانـب نــقـــاط اتــصــال
ـلف و من ـشـاركـة في اعـداد ا الـدول ا
اجل تـسجـيله عـلى القائـمة الـتمـثيـلية
ادي -اليونسكو للتراث الثقافي غير ا
 قـدمـنـا مقـتـرحـا بـاهـمـيـة تـغـيـير اسم
الـعمـارة الطـيـنيـة  كون هـذه التـسمـية
ادي اكـثر من التراث ترتبط بـالتراث ا
ادي و  التوصل الى ان يكون غير ا
لف فن البـناء بالط والـتقاليد اسم ا
رتبـطة به ليتـوافق بهذ التـسمية مع ا
عـنـية بـحفظ مـجاالت اتـفـاقيـة ٢٠٠٣ ا

ادي) . وصون التراث الثقافي غير ا
مـن جـانــبــهـا قــالت خــبــيـرة االلــكــسـو
ــان عــبــد الــوهــاب  أن (االجــتــمــاع ا
ــغــرب شـــاركت فــيه بـــاإلضــافـــة إلى ا
ـضـيفـة والـقـائدة باعـتـبـارها الـدولـة ا
لــــــلـــــمـــــلـف كل مـن الـــــعـــــراق واالردن
والـســعـوديــة وسـلـطــة عـمــان والـيـمن
والــســودان ومـوريــتــانـيــا وفــلـســطـ

ومصر وتونس واالمارات) .
ــشـــاركــة خالل وأضــافت ان (الـــدول ا
عـيار األول االجتـماع  تـناولت شـرح ا
من مــلـف الــتــرشــيـح وتــضــمن وصف
العـنصر وحـاملي الـعنصـر والوظائف
ــعـايــيـر االجـتــمـاعــيـة والــثــقـافــيـة وا
الثـقـافيـة الـتي تمـثـلهـا فـنون الـعـمارة
ـعيار الثالث الطيـنية وكذلك مـناقشة ا

ـقـتـرحة لـلـمـلـف  واجـراءات الـصـون ا
من قــبل  الــعـامــلــ بـفــنــون الـعــمـارة
الـطـيـنـيـة ومـدى  اهـمـيـة العـنـصـر في
حـال تسجـيله عـلى القـائمـة التمـثيـلية
ادي مشيرة أن للتراث الـثقافي غيـر ا
اجملـتـمـعـون خــرجـوا بـعـدة تـوصـيـات
وهـــو االتـــفـــاق عـــلى حتـــديـــد جــداول
ــشــاركـة عــلى تــقـد زمــنــيـة لــلـدول ا
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واستـطـاعت أن تطـلع على الـعالم
اخلـــــارجـي وتـــــشـــــغـل وظـــــائف
ومــنـــاصب فــأصـــبح الــزواج من
ـستـبعـدة عن أولويـاتها األمور ا
كـونـهـا ال تـريـد أن تـنـحـكم بـقـيود
الرجل الذي تراه يسلب حريتها 
وهــــنـــاك ســــبـب آخــــر ومــــهم في
ـنـاسـب الذي اخـتـيـار الـشـخص ا

يشاركها احلياة الزوجية . 
فيما تـرى الدكتورة فـاطمة عباس
مـن قـــسم الــــعـــلـــوم الــــتـــربـــويـــة
والنفسـية أن هذه التسـمية تطلق
على الفئـة التي تتجاوز 35 سنة,
أمـا أســبــابــهــا فــمـتــعــددة مــنــهـا
الـــنــزوح أو تـــغــيـــيــر الـــســكن أو
الــــهـــجـــرة ,وفــــقـــدان الــــتـــقـــارب
االجـتــمـاعي وعـدم تـقـبل اآلخـرين
وعــدم االنـفـتـاح عـلى اجملـتـمـعـات
األخرى من احملـافظات ,فضال عن
إن بعض اآلباء  يـقفون في طريق
الـفـتاة ويـضـعون مـئـات العـقـبات
ــــطـــالب الــــتي في الــــغـــالب ال وا
يــحـتــاجــهـا الــشــاب وال الـفــتـاة ,
ولـكــنـهــا تـطـلب حلــالـة مـظــهـريـة

ومجتمعية . 
وتــقـــول ( أ . س) بـــنت الـــثالثــ
عــــامـــــا والــــتـي ال تــــزال تـــــواجه
الـعــنـوســة في مـجــتـمع ال يــحـبـذ
بــقــاء الـــبــنت بــهــذا الــسن بــدون
زواج ,لـقــد كـنت في بـدايـة عـمـري
أحـــلم بـــرجـل عـــلى قـــدر عـــال من
الــتـــعــلـــيم وجــيـــد ومــنـــاسب من
ـاديـة ,وال أنـكــر أنـني الــنـاحـيــة ا
كـنت أحلم بـالـرغبـة في أن أصبح
ـســتـقـبل ,ولـكن أمــا وزوجـة في ا
كــان الــتـعــلــيم عــنــدي يـســبق كل
األهــــداف  لــــدرجــــة إنــــني كــــنت
أرفض االعــــتـــراف بـــرغـــبـــتي في
الزواج ,وبـقي احلــال كـذلك حـتى
حصلت عـلى البكـالوريوس وبدأ
الـــفــراغ حــتـى اســتــيــقـــظت عــلى
احلقيقة وهي إنني أصبحت أكثر
رغــبــة في الـزواج  ,وفــتح والـدي
البـاب للخـطاب وكـلما تـقدم شاب
ـا وضـعـنـاه من شروط فـر مـدبرًا 
الـتـي تـضـمن حـقـوقي من نـاحـيـة

هر وغير ذلك ومضت عيشة وا ا
سـبع سـنـوات بعـد تـخـرجي حتى
جتــــاوزت الــــثالثــــ من عــــمـــري
وأيــــقــــنت إنــــنـي دخـــلـت في زمن
الــعــنــوســة  ,إضــافــة إلى إدراكي
متأخـرا أن ظروف البـلد لم تعطي
اجملـــال لــــشـــاب بــــفـــرصــــة عـــمل
يـــســتـــطــيع من خـاللــهــا تـــكــوين

نفسه.
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(عـــلي مـــحـــمـــد) طـــالب إعالم في
اجلـامــعــة الـعــراقــيـة  ,يــجــد بـأن
العوامل النفسية نابعة من بعض
ـــا في ـــواقـف والـــصـــدمـــات ر ا
الـطفـولة أو في الـكـبر لـدى بعض
ا غرس لـديهم عامل الفتيات   ,
اخلـــوف الــكـــبـــيـــر مـن االرتـــبــاط
باجلنس اآلخر واخلـوف والرهبة
مـن حتــمل مــســؤولــيــة الــعــائــلــة
وتـــكــوين األســرة ,فــضال عن ذلك
عــــدم الـــتــــوازن الـــنــــفــــسي لـــدى
الـعــانس من نـاحــيـة عــدم الـقـدرة
عــلى اخـــتــيــار شـــريك حــيـــاتــهــا
ـــنــاسب أو عـــدم قــدرتــهـــا عــلى ا
ا الـتأقـلم مـعه إذا  اختـياره ,
يــؤدي إلى الــشــعــور بــاالغــتــراب

وفقدان السعادة .
ويرى سـعد بـنيـان طالب دراسات
عـلــيـا  ,بـان الـعــادات والـتـقــالـيـد
أسـهمت أيـضا في عـزوف النـساء

الــــعــــنــــوســــة واحــــدة مـن أكــــبـــر
التحديات االجتـماعية التي تؤرق
األســر الــعــراقــيـة ,إذ بــاتت شـبح
يـحارب الـفـتيـات قـبل الشـباب في
كـافـة اجملتـمـعـات العـربـية ومـنـها
العراق ,ظاهرة لها إفرازاتها التي
تـشـكل خطـرا حقـيـقيـا عـلى النـمو
ــــوغــــرافي ,فـــــضال عن مــــا الــــد
يـتـرتـب عـلـيــهـا من مـشــاكل تـهـدد
نــســيج وكــيــان اجملــتــمـع وتــتـرك
آثـارا سـلـبـية عـلـى احلـيـاة بـكـافة

مفاصلها.
تـعـددت األسـبـاب والـعـوامل الـتي
تـقف وراء تــفــشي هــذه الـظــاهـرة
واســتــفـحــالــهـا ولــلــوقــوف عـلى
طــبــيــعــتــهــا وآثــارهـا ,تــوجــهــنـا
بالسؤال اآلتي : مـا األسباب التي
تقف وراء تفشي ظـاهرة العنوسة

في العراق ?
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الـدكـتــور رجـاء احـمــد آل بـهـيش
يــرى بـان األســبــاب االقـتــصــاديـة
واالجــتــمــاعــيــة تــعــد فـي مــقــدمـة
أســــبــــاب عـــزوف الــــشــــبــــاب عن
الـــزواج فـــمع انـــتـــشـــار وتـــزايــد
مـعـدالت الـبـطالـة وشـيـوع ظـاهرة
الـســكن الــعـشــوائي وعـدم تــوفـر
الـسـكن الـذي يـتـنـاسب مع تـكوين
أســرة جـــديــدة فــمن أيـن لــلــرجل
تطلبات الزواج والسكن وهو ال
ـــــلك عـــــمالً يـــــدر عـــــلـــــيه دخال
يــســاعــده في تــكــوين أســرة لــذا
فــاألمــر مــنــوط بــالــدولــة لــتــقــد
الـتـســهـيالت لـلـراغــبـ بـالـزواج
وكـذلك خـلق الـتـوعـية اجملـتـمـعـية

ــهــور بـــضــرورة الــتـــقــلــيـل من ا
تطـلبات الكـمالية الـتي تتعلق وا
بـــــالــــزواج مـن حـــــفالت ورحالت
ــا يــضــمن تــكــوين واالكــتــفـــاء 

أسرة جديدة .
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تشير السـيدة (الهام صبري) بان
الـــعـــنـــوســـة مـــرض مـن أمــراض
الـعـصـر انـتـشـرت في الـعـديـد من
بـلدان الـعالم وخـاصة في مـنطـقة
الــشـرق األوسط ومــنـهــا الـعـراق
حــيث أدت إلـى ظـهــور جــيش من
الــنــسـاء لـم يـحــالــفــهن احلظ في
الــزواج وهـذا عـائــد إلى أسـبـاب
عـدة  مــنـهـا الــعـامل االقــتـصـادي
الــذي يـســبب عـزوف الــرجـال عن
الــزواج نـاهـيك عـن حـالـة األمـان
الـنفـسي وتوفـير الـطمـأنينـة لكال
الطرف ,مع ضعـف حالـة الوعي
لــــدى اجلـــــنــــســــ مـن الــــذكــــور
واإلناث ,فضال عن حالة االختالل
الكـبـيـر في الـتركـيـبـة السـكـانـية
وتـضـاعف أعـداد الـنسـاء نـتـيـجة
ـسـتـمـرة لـثالثـة حــالـة احلـروب ا
عـقـود مـتـواصــلـة وبـذلك يـنـدرج
مـشـروع الـزواج في أسـفل قـائـمة
االهتمامات واألمـنيات بعد جتدد
حلم الـهجـرة بعـد عام 2003 لدى

الشباب .
الباحثـة االجتماعـية ليندا صالح
تـعـمل لـدى مـؤســسـة لـلـدفـاع عن
ـرأة  جتــد بـأن الـزواج حــقـوق ا
ـرأة في بــات بـعـيـدا عن تـفـكـيـر ا
هــــذا الـــوقت ,بـــعـــد مـــا حتـــررت
وكــــــســــــرت بـــــعـض الــــــقــــــيـــــود

عن الزواج ومنها ظـاهرة (النهوة
العشـائرية) ,أي زواج البنت البن
عمـها  ,وفي حال رفـضهـا الزواج
مـنه يـقـوم بـحـرمـانـهـا مـن الزواج
بـشـخص آخـر حـتى لـو بقـيت من
دون زواج مدى احلياة ,فضال عن
عـدم مـنح الفـتـاة حـرية االخـتـيار,
ـا يـتـسـبب في بـقـائـهـا عانس ,
وهـذا سـلب حلـريـتـهـا وحـقـها في

االختيار وتكوين أسرة .
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ولــلـــصــحـــة الــنـــفــســـيــة رأي في
الـظـاهـرة ,حــيث يـشـيــر الـدكـتـور
(مـهـدي كـاظم) بـأن الـعـنـوسة هي
ـشـكالت الـتـي تـتـرك آثـارهـا مـن ا
الــنــفــســيـة واالجــتــمــاعــيــة عــلى
ـا يــؤثــر في ــرأة  شــخــصــيــة ا
تـركيبـتهـا النـفسيـة لذا يـجد بان
عالجـــهـــا يـــتم من خالل تـــوفـــيــر
الوظـائف وفرص العـمل للـشباب
وإطالق ســلف الـــزواج كــمــا كــان
مـعـمـوال به سـابـقـاً وخـلق بـعض
احملفـزات للتـشجـيع على الزواج
والـــســعـي إلى حتـــســ احلـــالــة

االقتصادية للفرد .
ويـقـول الشـيخ حـسـام اخلـفاجي
كـنت أعــمل جـاهــداً عـلى الــنـصح
في تــســهــيل أمــور الــزواج كــون
احلـيـاة صـعبـة والـشـاب الـعراقي
شـــاب مــتـــعب ومـــرهق ويـــواجه

صـعوبـة في إيجـاد العـمل وأكرر
فـي كـل مـــــــرة إلى أخـــــــواتـــــــنــــــا
الـعزيـزات وبنـاتنـا في النـظر إلى
الــزواج وعـالقــة االرتـــبـــاط الــتي
ودة  تكون مبنية على احملبة وا
وتسهيل األمور أمام الشاب الذي
يطـلب الزواج لـذا أجد الـعنـوسة
وكـأنـهـا آفـة ال نـهـايـة لـهـا  أكـلت
كل شيء  ,شــــبــــاب يــــبــــحث عن
اســتـــقــرار وال يــجــده مــعــوقــات
كــثــيــرة  تـــقف بــقــوة في وجــهه
الـطـلـبـات الـتــعـجـيـزيـة  الـوضع
االقــــتـــــصــــادي واالجــــتـــــمــــاعي
جميعـها جتعل الشـاب يفر هارباً
عـنـدمـا يـصـادفه مـصـطـلح  تزوج
وكــون أســـرة  لــذلك فـــان إيــجــاد
احلـلول هـو أمـر مهم ويـنـبغي أن
يــــكــــون مـن أولـــيــــاـــــــتــــنــــا ومن
واجـبـاتـنا لـلـحفـاظ عـلى وجـودنا

وتكاثرنا .
خــتــامــا ,جنــد بــأن األســبــاب قــد
تبـاينت وتنـوعت بشأن الـظاهرة,
غــيـر إن واقـع احلــال يـشــيــر إلى
واقع مـؤلم ,فــالـســنـوات تــمـضي
وقـطـار العـمـر يـسيـر وال يـتوقف,
ـا يــسـتـدعي تــضـافــر اجلـهـود
ستوى الرسمي اجملتمعية على ا
والـشـعبي والـديـني خلـلق الوعي
لــــــدى الــــــرجــــــال والــــــنــــــســــــاء

وتشجيعهم على الزواج .
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يــريــد حتـويـل مـبــلغ بــســيط داخل
الــعــراق يـطــلـبــون مـســتــمـســكـاته
االصـــلــــيـــة واحـــيــــانـــا حـــضـــوره
شـخـصــيـا! وشـدد مـديــر الـهـيـئـة "
ركزي ضـبط موضوع على البـنك ا
الـعــمـلــة والـتــدقـيق بــصـحـة
االســــــــمــــــــاء" وأضــــــــاف
بـــخــصـــوص تـــشــابه
االسـمـاء بإن احلل
" الـــــهــــــيــــــئـــــة
وضـــــــــــــــــــعـت
خـــــــطـــــــطــــــا
قــــــصــــــيـــــرة
ومـتــوسـطـة
وبــــعــــيـــدة
االمـد..وس
يـتم الـعـمل
بــــــنـــــظـــــام
الــــــــــــــــــــرقـم
الــتـــعـــريــفي
بدال من االسم
ــــــــــــكـــــــــــلـف ا
للـحواالت وعلى
هـــذا االســـاس ال يـــتم
ــا رقم قــبـــول أي اسم وا
تعريـفي حتى ال يحـصل تشابه
وكذلك سينهي عمليات الفساد وما
شـابــهـهــا" ولـفت الى ان " بــرنـامج
الـرقم  الـتعـريـفي مـكتـمل ومـتوقف
ـــوازنــة لـــغــرض تــنـــفــيـــذه عــلى ا
التمويل"  الفتا  أن " البرنامج يلزم

ـــــصـــــرف االهــــــلي بـــــوضـع رقم ا
تعريفي للمـكلف وليس اسما حتى
ال يـحـدث تشـابه" وبـ أن " تـقـرير
هـيــئـة الـنــزاهـة االخـيــر بـني عـلى
ـواقع وترى اسـاس زيارتـهـا الى ا
واطن يشتكون على الضرائب ا
ـبـلغ الـذي اعـلـنت عـنـه الـنـزاهة وا
ـبلغ بـتـقـريـرهـا كـان عـلى اسـاس ا
ـــركـــزي الى احملـــول مـن الـــبـــنك ا
ـــبـــاعـــة من ـــبـــالغ ا اخلـــارج اي ا
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مؤكدا ان "هـناك الـكثـيـر من االمور
اقـــحـــمت بــهـــا هـــيــئـــة الـــضــرائب
ولـيـست هي الـسـبب بـهـا"وقـد عـلق
بـــــعض اخلـــــبــــراء عـــــلى ضــــرورة
مـعاجلـة مـشاكل احلـواالت وتـشابه
االسمـاء او استـخدام مسـتمـسكات
اشـــخــاص من دون عــلــمــهم وعــلى
اجلـــهـــات اخملـــتـــصــة مـــحـــاســـبــة
ــصــارف  االهــلــيــة واطــفــاء هـذه ا
ــكــلــفــ الــبــســطــاء الــديــون عـن ا
ومــعـــاقــبــة حــيـــتــان الــفــســاد! ألن
ـــالــيــة الـــفــســـاد في مــؤســـســات ا
وفــقـدان اضــابـيــر من الـضــريـبـة ال
ـواطن البسيط يجب ان يتحـملها ا
وال يـتم معـاقبـة الـذي سبب الـضرر
بــاخلــزيـنــة الــعــامــة والـتـي بـلــغت
حــسب تــقــريــر هــيــئــة الــنــزاهـة 4
تريليـونات دينا جراء فساد نافذة

بيع العملة.

ــغــرب واالتـفــاق عـلى مــلـفــاتــهـا إلى ا
إقامة اجـتماع حضـوري العضاء جلنة
الـصـياغـة النـهائـية لـلـملف قـبل نهـاية
غرب العـام اجلاري وذلك كي تـتمـكن ا
وبالتنسيق مع منظمة االلكسو باحالة
ـلف كــامال بـصـيــغـته الـنــهـائـيـة الى ا
مــنــظــمــة الـــــيــونــســكــو قـبل 31 اذار

قبل). ا
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عـلـيـنـا من مـبـاد حـقــوق اإلنـسـان والـدسـتـور الــعـراقي يـكـفل احلــريـات
طــعن ذوات األفـــراد لـــيــست ـــســؤولـــيـــة ــارســـتـــهــا 

نـحـتاج إطـار قـانـوني يـتـنـاسب مـع الـتـزامات حـريـة
احلرية العراق والدسـتور حلمايـة احلريات العـامة

لتزمة تعني نظام رشيد. ا
زاج واإلنتماء السياسي يبعض احلقوق. ا

مأجورين.

غرب »ŸUL²ł∫ االلكسو خالل اجتماع في ا
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جمـيع دول اجلوار الـعربي واالقـليمي اضـافة الى دول الـعالم تـنتـظر قـدوم شهر
صـيف لـتسـتمـتع بـجمـال شـواطئ البـحـار والبـحـيرات وضـفـاف االنهـار الـكبـير
حيث تـهتم الدول بصناعة اجلمال لـكسب اكثر السواح لها.في بالدي بالد دجلة
ـتعاقبة والفرات والـبحر واخللـيج وبحيرة الـرزازة واحلبانيـة تتعمـد احلكومات ا
على اهـمال الشواطئ وضـفاف االنهار حتت عـباءة اخلوف على انـتشار الفسق
كمـا يفـكرون وفي نـفس الوقت تـدخل افة اخملـدرات احلدود الـعراقـية من جـميع
االجتاهـات دون وجود رادع قوي يوقف الـنزيف.لو اهتـمت احلكومات بـالسياحة
لكان االمـر اختـلف حـيث تسـمح السـياحـة في انتـعاش اقـتصـاد البلـد وتشـغيل
االالف من الـشـبـاب العـاطل ويـتـخلص الـشـعب من الـضـغوط الـنـفسـيـة الـتي قد
تتحـول الى جرائم مجتمعـية ترتكب بسبب التـراكمات النفسـية اضافة الى تغير
ـيـاه اما دجـلة والـفرات فـيمـكن اسـتغالل ضـفافـها دن الـتي تمـتلك ا واجـهـات ا
ـصـر. قبل 10 النـشـاء امـاكن سيـاحـيـة عـلـيـهـا كمـا هـو احلـال في نـهـر الـنـيل 
ـتـعمـد الـتي تـرتكـبـها احلـكـومات في سـنوات تـقـريبـا كـتبـنـا عن ثـقافـة االهـمال ا
ـناطـق السـياحـية قـد يؤدي الى كـوارث مجـتمـعـية وبـالفـعل اليـوم نعـيش ازمة ا
مجتـمعـية حقـيقـية من تـعاطي اكثـر من نصف شـباب الـعراق للـمخـدرات بحسب
كـالم وزيـر الـداخـلـيــة وانـتـشـار جــرائم الـقـتل والــتـصـعب والـتــطـرف بـ فـئـات
اجملتـمع.كل هذا االنـحالل اجملتمـعي هو بـسبب عدم وجـود متـنفس للـناس كون
ـكن معـاجلـتهـا بـسهـولة وقـد تـؤدي الى ارتكـاب اجلرائم الـضـغوط الـنفـسـية ال 
بـحـسب دراسات.ولـهـذا اقول عـلى اجلـهات احلـكـوميـة ان تهـتم بـشكـل كبـير في
ـنـاطـق الـسـيـاحـيـة وتـشـيـد مـدن مـائـيـة وامـاكن سـيـاحـيـة عـلى شـواطئ الـبـحـر ا
والــبـحـيـرات وضـفـاف االنـهـار ويــكـون الـعـراق قـبـلـة لـلــعـالم في جـمـيع اشـكـال
السـياحة.وكذلك اجلهـات الدينية علـيها ان توقف حديـثها عن اخملاوف من وجود
ـاء الـشـيـطـان والـفـسق كـون االمـر ال يـتـعـدى اجلـلـوس واالسـتـمـتـاع بـعـذوبـة ا
ـكـبوتـة في داخـلهـم بسـبب ظـروف البـلـد الـصعـبـة.اما وتـفريغ الـطـاقـة السـلـبيـة ا
اجملتـمع فعلـيه ايضـاً ان يتحـلى بالـنظافـة وعدم رمي االوسـاخ واحترام الـقوان
ناطق الـسياحيـة عندما تـشيد وكذلك عـكس صورة حضارية عنـد الذهاب الى ا

عن اجملتمع والبلد.

-1-
ـفـارقـات وأشـدّهـا وطأةً عـلى االنـسـان الـبـر سـوقُه الى الـسجن عَنْ مـن أفظع ا
ـا لـفقّه اخلـصـوم  وأحكـمـوا أمرهم وطـاحت الـفأس جرمٍ لم يـرتـكبه أصالً  وا

بالرأس ..!!
-2-

انّ االنتـهاكـات لِحُـرمة االنـسـان وحريـته وحقـوقه كثـيـرة  وهي ليـست محـصورةً
في بقعة جغرافية مُعيّنة أو فئةٍ مُعيّنة من البشر

 انها موجودة في كل زمان ومكان ومستمرة عبر توالي األيام .
-3-

ـفارقـات انّ بعض الـدول التي كـثيراً مـا تتـشدق بـاحتـرامهـا حلقوق ومن أغرب ا
واد القاتلة لالنسان ... االنسان ورعايتها ينكشف أنها ال تتورع عَنْ تصنيع; ا
وهذا مـا كشفه ( الروس ) بعـد غزوهم (الوكرانيـا) التي أتخذها الـعم سام مكاناً

واد ..!! لتصنيع تلك ا
تشـدقة بـحقـوق االنسـان ليست اّال الشـعارات البـرّاقة الـتي ترفـعهـا تلك الـدول ا

مقوالت لتلميع الصورة ليس االّ .
تقدمة جـارٍ على قَدَمٍ وساق النتاج االسلـحة الفتاكة التي ال والسـباق ب الدول ا

تبقي لالنسان باقية  فأين هي مكانة االنسان وحقوقه ?
-4-

ومَنْ يـقـرأ كــتب الـتـاريخ واألدب يـقف عـلى ركـام مـن الـظالمـات الـتي ضَجَّ مـنـهـا
أبرياء زُجّ بهم في السجون دون ذنب ارتكبوه ..!!

ومنهم مَنْ قال :
يقول لي السجّان وهو يَسُوقُنِي 

الى السجن ال جتزعْ فما بِكَ مِنْ بأسِ 
وما البأسُ االّ أنْ يُصدّق كاذِب 

ويُترك عذري وهو أضحى مِنَ الشَمْسِ 
وشيّبَني أنْ ال تزال عظيمة 

يجيء بها غيري ويُرمى بها رأسي 
والسؤال اآلن :

كم هم اولـئـك الـذين كــابـدوا مـن الـظــلم االجـتــمـاعـي في ( الـعــراق اجلـديــد ) مـا
كابـدوا وليس ثمة من إصغاءٍ االّ للمال يدفع بسخاء الى مَنْ

ظالم دون ورع او حرج? ال يُبالي باجتراح ا
-5-

ن هو أظلم منه . وما من ظالم االّ سيبلى 
هـذا في الدنيـا وأما في اآلخـرة فهـو في الدرك األسفل

من النار .

ح اشـاهد رجال مشردا ينام على الرصيف بثياب متسخة,وشعر طويل متسخ
ـشـرد كي يـصـبح عـلى هذه  ووحلـيـة قـذرة افـكـر في الـوقت الذي صـرفه هـذا ا
الصـورة.واتـساءل كـيف اسـتطـاه هـذا الرجـل البـائس ان يـصمـد كل هـذا الوقت

فيما االخرون يعملون,ويحسنون من وضعهم.
ــكن ان ارسم صــورة لــدولــة قــد تـصــبح هي ــشـرد  عـلى غــرار صــورة هــذا ا
االخـرى مـشـردة قـياسـا بـدول تـعـرف كـيف تـتـصرف.اذا اهـمـلت الـدولـة عـنـصر
الوقت,وقضت مـعظم سنواتـها في الصراعات الـسياسية,والـبحث عن مصاحلها
احلزبـية فـستـكون الـنتـيجـة واحـدة وهي:ان هذه الـدولة سـتكـون مشـردة. اذا مر
الي ـناخية,وكـان العائد ا الوقـت دون االنتباه الى الـتحديات الـبيئية,والـتغيرات ا
يـنـفق بال تـخـطيط فـنـحن امـام دولة مـشـردة. اذا كـانت الـوالءات مقـسـمة,وخـدمة
ـشـروع الـسـيـاسي فـهـذا يـعـني ان الـدولـة تـركض نـحـو الـنـاس في ذيل قـائـمـة ا
ـشـردة كـيـان غـير ـشـردة?بـاخـتـصـار شـديـد الـدولـة ا تـشـردهـا.من هي الـدولـة ا
مـنسجم,ويعـاني الناس جمـيعا من كثـرة اخلصومات والـنزاعات السيـاسية التي
تسخ عن صورة الدولة شرد ا تهـدر االموال واالرواح.ال تختلف صورة الرجل ا

تشرد. شردة من فقدان الهوية وكذلك ا شردة.تعاني الدولة ا ا
شردة مشاكل كثيرة وال تستطيع حلها. تواجه الدولة ا
شردة مـترهل.االنهار جتف,وزهرة كل شيء في الـدولة ا
ـدن الـنـيـل تـهـاجم مـا تــبـقى من نـهـر دجــلـة والـفـرات.ا
تتـمـدد وتزحف وتـقل اخلـدمات وتـكثـر االخـطاء.تـنزوي
ـشردة في ركن مـعـزول من اركان الـعالم كـما الـدولة ا

شرد على رصيفه. ينزوي ا
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"كــــبـــاري الـــشـــيـــخــــات" بـــ الـــغـــنـــاء
ـــســرحـي. وتــســـافــر والـــتـــشــخـــيص ا
بــاجلـمــهـور عـبــر مـنـاطـق مـخـتــلـفـة من
ــطه اخلـاص من ــمـلــكـة لـكل مــنـهـا  ا
ــتــوارثــة عــبـر مــوســيــقي "الــعــيــطــة" ا
ـنتـشرة عـلى اخلصوص في األجـيال وا
الـبـوادي.يـبدأ الـعـرض "بعـيـطـة جبـلـية"
نــســبـة إلى مــنـطــقــة جـبــالـة في شــمـال
ـــمـــلــكـــة مــرورا بـــفــاس ثـم ضــواحي ا
الـربـاط قبل أن يـتـوغل في سـهول دكـالة
عــــــبـــــدة الـــــتـي تـــــعـــــد مـــــعــــــقل هـــــذا
الـــغــنــاء.ويـــوضح الــشــاعـــر والــبــاحث
ـتـخـصص في هـذا الـفن حـسن جنـمي ا
لــوكــالــة فــرانـس بــرس أن هــذا الــتـراث
"مــبـني عـلى الـتـنــاقل الـشـفـهي وتـعـود
جـذوره إلى القرن الثاني عـشر مستمدا

قوته الشعرية من احلياة اليومية"
.وتـتـنـاول أغـاني الـعـيـطـة مواضـيع من
حــيـاة الـقـبــائل الـبـدويـة وتــفـاعـلـهـا مع
الـطبيـعة ولكن أيضـا موضوعات احلب
ـتـعـة اجلـنـسـيـة من دون مـواربة.في وا
أواخـر الـقـرن الـتاسـع عشـر غـدت لـهذه
األغـانـي االحـتـفـالـيـة قـيـمـة مـتـمـيـزة إذ
"أولـتـها الـسـلطـة اهـتمـامـا خاصـا ألنـها
ثـابة وسـيلـة لتـرويج دعايـتها" كـانت 

وفق جنمي.
ـــغـــرب لـــلـــحـــمـــايــة وخـالل خـــضــوع ا
الــفــرنـســيــة اإلسـبــانــيـة (1912-1956 )
أصـبح هـذا الغـنـاء أيضـا وسـيلـة إلذكاء
ــــقــــاومــــة بــــأشــــعــــار زجــــلــــيـــة روح ا
اضي عـامـيـة.حـتى تـسعـيـنـات الـقـرن ا
ظـلت الشيـخات يتـمتعـن بهالـة ويحظ
بـاالحـتـرام. وكانـت تتم دعـوتـهن إلحـياء
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{ الــربــاط-(أ ف ب) - يــعـتــلي أعــضـاء
فـرقة "كباري الشـيخات" الغنـائية خشبة
اكياج فاقع ومسدل ـسرح متزين  ا
عـلى رؤوسهم شعـرا مستـعارا ومرتدين
فـسات القفطان الـنسائي التقليدي في
عـــرض يــســعـى الى إحــيــاء مـــوســيــقى
الــعـيـطـة الـشـعـبــيـة الـتي تـنـدرج ضـمن
الـــفـــنــون الـــنـــســائـــيـــة الــتـــراثـــيــة في
ـغرب.اختار هؤالء الرجال اسم "كباري ا
الـشـيـخـات" لفـرقـتـهم الـفنـيـة نـسـبة إلى
"الـشـيـخـة" وهي الـتـسـمـيـة الـتي تـطلق
بـالـعـاميـة عـلى الفـنـانة الـتي تـؤدي هذا
ــعـروف ــوســيــقي الــشــعــبي ا الــلــون ا
"بـالعيطة".ويسعون منذ العام  2016إلى
رد االعـتبار لهذا الفن النسائي واحلفاظ
عـــلــيـه من االنــدثـــار من خالل تـــقــمص
شـخصـية الـشيـخات فـي مبـادرة تخرق
ـعـايـيـر اجملتـمـعـية احملـافـظـة الـتي ما ا
تــزال مـثـقـلـة بــالـثـقـافــة الـذكـوريـة. لـكن
سارح التي عـروضهم الراقـصة تشـعل ا
حتــتـضـنـهم كــمـا حـصل خالل الـعـرض
الـذي قدموه مؤخرا في مسرح امتأل عن
آخــره بـالــربـاط. وذلـك بـعــد جـولــة غـيـر

تحدة. مسبوقة في الواليات ا
wzU ½ À«dð

ويـقول مؤسس الفرقة ومخرج عروضها
غـسان احلاكم لوكـالة فرانس برس "هذه
ـــوســيـــقى تـــراث نــســـائي ثـــمــ من ا
الــــضـــروري إيالؤهــــا الـــقـــيــــمـــة الـــتي
تــسـتـحـق. هـذا مـا يــحـفـزنــا". ويـضـيف
الـفنان ذو ال 37عـاما "مضت ستة أعوام
على تأسيس الفرقة لكننا ال نزال نتعلم
ونــبــحث بــاســتــمــرار".وتــمــزج عـروض

Î«d−  oA œ »uMł ·bN² ¹ wKOz«dÝ≈ nB
{ دمـشق-(أ ف ب) - اسـتـهـدف قـصف إسـرائـيـلي فـجـر أمس اجلـمـعـة نـقـاطـاً في
جنـوب دمـشق مـا أدى الى إصـابـة مدني عـلى األقل بـجـروح وفق مـا أوردت وكـالة
األنباء السورية الرسمية "سانا".ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري "في تمام الساعة
ت غ) من فجـر اليـوم نفـذ العـدو اإلسرائـيلي عـدواناً جـوياً بـرشقات 01,20- 04,20
من الـصـواريخ من اجتـاه اجلـوالن الـسوري احملـتل مـسـتـهـدفاً بـعض الـنـقـاط جـنوب

مدينة دمشق".

بغداد
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ثـابة ركائـز تمويـنية رئـيسة لـلقوى صادر الـسلطـة االدارية تعـد  هـنالك ثالث ابعـاد 
الـفــاعـلــة جتـاه االدارة  يــنـبــغي عـلى الــقـيــاده االداريـة ان تــسـتــدركـهــا  وهي عـلى

التوالي:-
ـنـصب والـصالحـيـات  1- الـقـوه الـصـادرة من االمـر االداري او الـوزاري الشـغـال ا

اخملولة .
عرفية والعلـمية التخصصية  2- القوة الصـادرة من الشخصية االدارية ومهاراتـها ا

والعامة .
هنية لطـبيعة االتصاالت  االنسانـية السائدة في البيئة  3- القوة الصـادرة من القيم ا

ؤسسية والدور االداري في االندماج والتاثير االيجابي في العامل كافة  . ا
وفي ضـوء مــاتـقـدم فـان رجل االداره يـنــبـغي ان يـصل الى الــتـكـامل او الـتـوازن بـ
صـادر الـقـوى لـلـوصـول الى اعـلى درجـة ومـسـتوى في االبـعـاد الثـالث 

االداره الرشيدة.
وان غـيـاب مصـادر القـوة او غيـاب اي منـها فـانه لن يتـمكن من
فهـوم القيادي الـذي ينبـغي ان يصل اليه بل ال الوصـول الى ا
ـا لو كـنه ان يـحقق اي اجنـاز او اداء اداري فاعل مـقـارنة 

كانة التي هو فيها . ان القوى الثالث اجتمعت في ا

dO»∫ م خبير إيراني يحمل كاميرا مراقبة U

بغداد
wÐUM'« s¹b « Õö
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ؤسسات العامة واقف الـتي مسرحها ا حق اليق أن اجملـتمعات تتأثر باالحداث وا
اذ يـعـتـمـد حـجم األثـر كــونه سـلـبي أو ايـجـابي ويـحـفـظ أو يـنـتـهك أي نـوع من الـقـيم
قراطي اإلنسـانيـة التي يـفتـرض أن تكـون راسخـة وقوية وتـعمل سـلطـات النـظام الـد
سـاس بـها أو (التـنـفيـذيـة التـشـريعـيـة الـقضـائـية) عـلى حـفظـهـا وصيـانـتهـا ومـنع ا
الـتجاوز عـليهـا الن مخالـفتهـا بالـقول أو الفـعل لفرد من أفـراد اجملتمع له أثـر سلبي
محدود ولـكن تكراره دون حساب أو عـقاب يؤدي إلى انتشـاره وتبريره أما اذا كانت
ؤسسة العامة أو احد منتسبيها أو قادتها أو مسؤولها األعلى اخملالفة صـادرة من ا
صاب أو كن إيقـافة إال باستئصال اجلزء ا فإنهـا وباء سرطاني سريع االنتشار ال 

محاولة عالجة وإعادة تأهيلة ولكن بعد عزله بالكامل وايقافه عن العمل.
أما اإلنـتـهـاك الـقـيمـي األكثـر خـطـورة وتـدمـير هـو مـا يـتـعـلق بـالصـورة الـسـيـئـة التي
ـارسة أو قرار أو حدث يتـم قبوله أو العمل تتشـكل في أذهان الطلـبة عن سلوك أو 
ؤسـسات الـتربـوية والـتـعلـيمـية النه يُـحدث شـرخأً به أو التـعاطي مـعه بإيـجـابيـة في ا
كن مشـاهدته فضال عن سهولـة انتشاره ليُـرسخ ثقافة مَريـضة سريعة مرئياً لـلقيمِ 
اإلنـتـشار هـنـا نحن نـتـحـدث عن حاالت مـنـتشـرة هـنا وهـنـاك ولـكنـهـا مرفـوضـة قوال
وهنـاك محـاوالت قد تـكون غـير جـادة لعالجـها ولـكنـها تُـحيي امال بـإمكـانيـة التداوي
ـتوسـط أو البـعـيـد ولـكن اخملـجل ان يـصـلك مـا يـصـيبك ـدى ا والـتـعـافي ولـو عـلى ا
بـالـذهـول والصـدمـة الى هاتـفك الـشـخصي بـعـد مـنتـصف الـليل هـو دلـيل قـاطع على
فـشل وتـهــاون وعـدم أهـلـيـة الـنـظـام الــتـربـوي لـعـدم قـدرته عـلـى مـنع تَـسْـريب اسـئـلـة
شهد ولكننا نتفق معهم االمتحانـات الوزارية قد يحاول البعض التقليل من خطورة ا
أذا كان هذا يـحدث ألول مرة ولكنـها اصبحت شـبه ثقافة حتـصل سنويا هـنا انتهى
الـكالم وهذا اذا استـمر فـانه يؤثر عـلى القـيم اإلنسانـية لـلمجـتمع ومـستقـبل األجيال
ـقراطي (الـتنفـيذية ونـحتاج إلى وقـفة إنـقاذ جادة ومـسؤولـة من سلطـات النـظام الد
ـقـصــر ووضع سـيـاسـات الـتـشـريـعــيـة الـقـضــائـيـة) لـشـخــيص اخلـلل ومـحــاسـبـة ا
وإجراءات واليات تـمنع تكرار هذه االنتهاكات في التربية والتعليم العالي (من إختيار
الـقـيادات واعـادة هنـدسـة العـملـيـات الى إعادة بـناء ثـقـة الطـالب بـالنـظام الـتـعلـيمي)
ونحتاج الى وقـفة حازمة وذكية ومسـؤولة من النقابات واألنشـطة اجملتمعية واإلعالم.
ــكن االسـتــفـادة مـن مـعــارفـهم هــنــاك الـكــثـيــر من اخلــبـراء 
ومهاراتـهم واجتاهاتـهم القتراح خارطـة طريق للنـجاة. اللهم

اني قد بلغت اللهم فاشهد.
ـصـدر األكـثـر تـاثـيـراً لـتـعـديل # الـتـعـلـيم الـركـيـزة األهم وا
ــهن ــشــكالت وتــهــذيب اخالقــيــات ا ــســارات وجتــاوز ا ا

وحتص القيم اإلنسانية للمجتمع.
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احلـفالت الكبرى واألعياد الوطنية. لكن
الـتـحـوالت اجملتـمـعيـة والـثـقافـيـة أثرت
عــلـى صــورتــهن ومــكــانــتــهن. وأصــبح
يـشار إلـيهن باعـتبـارهن "رمزا للـرذيلة".
ويــرى جنـمي أن من أسـبـاب ذلك أيـضـا
"الـنـفـاق وازدواجـيـة اخلـطـاب لـدى فـئة
مـن اجملـــتـــمع".ودفـــعت هـــذه الـــنـــظـــرة
الـدونية أعضاء فرقـة "كباري الشيخات"
إلـى العـمل عـلى إعادة االعـتـبار "لـهؤالء
الـنـسـاء الـقويـات" كـمـا يصـفـهن عـضو

الفرقة أم ناوني.
WO UH²Š≈ ÷ËdŽ

ويـقـول مـوضـحـا "لم نـخـتـرع شـيـئـا من
هـذه الـعروض االحـتـفالـيـة. كل ما نـقوم
بـه هو الـتذكـير بـظاهـرة كانت مـوجودة
في مجتمعنا".وال يخفي الفنان ذو ال28
عـاما أنه "خـشي" في بدايـة التـجربة من
"األحـكـام اجلـاهـزة" التـي ال تنـظـر بـع
الـرضى لرجـل يتـقمص شـخصـية امرأة
"شـيخـة". لكنه "جتـاوز هذه اخلـشية مع
مرور الوقت".عموما ليست فكرة تقمّص
شــخـصــيـات نــسـائــيـة مـن طـرف رجـال
ـغــرب. ويـقـول جنـمي "في جــديـدة في ا
اضي كان ذلك أمرا عاديا ألن الفضاء ا
الـعـمـومي كان مـغـلـقا في وجه الـنـساء.
كـنـا نـرى رجـاال يضـعـون زيـنة نـسـائـية
ويـرتدون فسات القـفطان ليرقصوا في
احلفالت دون أن يطرح ذلك أي مشكل"
ـغـرب بل .ولـم يـكن األمـر حـكــرا عـلى ا
كـان يـحدث أيـضـا في بلـدان أخـرى مثل
الـيـابـان.ويـعتـبـر غـسـان احلـاكم ورفاقه
أن احلـدود بـ الذكـورة واألنـوثة تـبقى

شفافة.

وهـذه الفكرة "جد مهمـة" بالنسبة إليهم
ـعيـارية كـونـهم ال يتـقـاسمـون الـنظـرة ا
واجلـامدة للـفروق ب الرجـال والنساء.
ويـــوضح قــائال "فـي كل عــرض أشــاهــد
الــتالحم مع اجلـمـهـور اجلــمـيع يـشـعـر
بـالـرضى رغم اخـتالفـاتـنـا أسـتـطيع أن

ـــمــكن أن نـــتــعــايش أقـــول إذا إنه من ا
ــدة الــتي جـــمــيــعــا لــيس فـــقط خالل ا
يـستغـرقها الـعرض". وإذا كانت عروض
الـفرقة الـفريدة مـن نوعهـا ال تثيـر حاليا
ـسارح إال سـوى "تـفـاعل إيـجـابي" في ا
أن ردود الـــفـــعل فـي مــواقـع الــتـــواصل

وتـصـدت وسائط الـدفـاع اجلوي وفق
ـصدر "لـصواريخ الـعدوان وأسـقطت ا
مـعـظمـهـا" الفتـاً إلى أن "الـعدوان أدى
إلـى إصــابـــة مـــواطن مـــدني بـــجــروح
ـــاديــة". ووقـــوع بـــعض اخلـــســـائـــر ا
ــرصــد الــســوري حلــقـوق وبــحــسب ا
اإلنـــــســـــان اســـــتـــــهــــدف الـــــقـــــصف
اإلسـرائـيلي مـستـودعات تـابعـة حلزب
الــلـه الــلــبــنــاني وقــوات إيــرانــيــة في
مـحيط مـطار دمـشق الدولي. وأفاد عن
تــصــاعــد ألــســنــة الــنــيــران من ثـالثـة
مـــواقـع عـــلى األقل الفـــتـــاً الـى وقــوع
جــــرحى مـن دون حتــــديـــد عــــددهم أو

جنسياتهم.
W¹uł  UÐd{

وتـشن إسرائيل باسـتمرار ضربات في
سـوريا تسببت إحداها في أيار/مايو
ــقــتل ثـالثــة ضــبـاط ســوريــ وفق
ـاضية شنّت ـرصد.وخالل األعوام ا ا
إسـرائـيل مئـات الـضربـات اجلـوّية في
سـوريا طـالت مواقع لـلجـيش السوري
وأهــدافًـا إيـرانـيّــة وأخـرى حلـزب الـله
الـلبناني.وتؤكد طهران تواجد عناصر
ـســلـحـة فـي سـوريـا في مـن قـواتـهــا ا
مـهـام اسـتـشاريـة. ومـنـذ الـعام ?2013
دعوم من يـقاتل حزب الـله اللبـناني ا
طـهـران بشـكل علـني في سـوريا دعـماً
لـــقـــوات الـــنـــظـــام.ونـــادرا مـــا تـــؤكّـــد
إسـرائـيل تـنـفـيـذ ضـربـات فـي سـوريا
ا لـكنّها تكرّر أنّهـا ستواصل تصدّيها 
ـحــاوالت إيــران لـتــرسـيخ تــصــفـهــا 
وجـودهـا العـسكـري في سـوريا.ويـبرّر
اجلــيش اإلسـرائـيــلي هـذه الــهـجـمـات
ـــنع عــدوّته بـــاعــتـــبــارهــا ضـــروريــة 
الـــلــــدودة إيـــران من احلـــصـــول عـــلى
مــــــوطئ قــــــدم لـــــهــــــا عـــــنــــــد حـــــدود
إسـرائـيل.وتشـهـد سوريـا نـزاعًا دامـيًا
قتل حوالى نصف منذ  2011تـسبّب 
مــلــيــون شــخص وأحلق دمــارا هــائال
بــالـبـنى الـتــحـتـيّـة وأدّى إلـى تـهـجـيـر
ــــــان داخـل الــــــبالد مـاليــــــ الــــــســــــكّ

وخارجها.
إلـى ذلك دعـا حـزب الــله اخلـمـيس الى
مـنع إسـرائيل من اسـتـخراج الـغاز من

حـقل كـاريش الـذي تـعتـبـر بـيروت أنه
يــقع ضــمن مـنــطـقــة مـتــنـازع عــلـيــهـا
الـكة لسـفينـة اإلنتاج مـحذراً الشـركة ا
والـــتـــخـــزين الـــتي وصـــلت قـــبل أيــام
ـوقـع.وقال تـمـهـيـداً لـبـدء عـمـلـهـا في ا
األمـ الـعـام لـلـحـزب حـسن نـصـرالله
ـنـار الـتـابـعـة في كــلـمـة بـثّـتـهـا قـنـاة ا
ـباشر يـجب أن يكون حلـزبه "الهدف ا
مـنع العدو من استـخراج النفط والغاز
مـن كـاريش ووقف هــذا الـنــشـاط الـذي
ـكن أن يكـون قد بـدأ".وشدّد سـيـبدأ و
ـقـاومـة ال تسـتـطـيع أن تقف عـلى أن "ا

مـــكــتــوفـــة األيــدي أمـــام نــهب ثــروات
ـنقـذ للـشعب لـبـنان.. واألمل الـوحيـد ا
قاومة لن تقف الـلبناني" مضيـفاً أن "ا
ـوقف مــكـتــوفــة األيـدي". ويــعـد هــذا ا
األول لـنـصـرالـلـه بـعـد وصـول سـفـيـنة
إنـــتـــاج وتــــخـــزين تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة
"انــرجـيـان" ومـقــرهـا بـريــطـانـيـا الى
ـاضي تـمهـيـداً لـبدء اسـرائـيل األحـد ا
الـعـمل في اسـتـخـراج الغـاز الـطـبـيعي
مـن حقل كـاريش الـذي تؤكـد تل أبيب
ـنـطــقـة االقـتــصـاديـة أنـه يـقع ضـمـن ا
اخلـالصـة التابـعة لـها. ودعا نـصرالله
اســرائــيل الى وقف الــعــمل وانــتــظـار
ـفـاوضــات داعـيـا الــشـركـة نــتـيـجــة ا
ــالــكــة الى أن "تــسـحب الــيــونــانـيــة ا
الــســفـيــنــة فـورا وأال تــتــورط في هـذا

العدوان وفي هذا االستفزاز للبنان".
وســـبق لألمــ الـــعــام حلــزب الــله أن
حـذّر في الـتاسع مـن أيار/مـايو من أن

حـــزبه قـــادر عـــلى مــنـع إســرائـــيل من
نطقة الـتنقيب واسـتخراج الغـاز من ا
ـــتــنــازع عــلـــيــهــا.وجــدد نـــصــرالــله ا
لك اخلـمـيس التـأكـيد عـلى أن حـزبه 
ـاديـة والـعسـكـريـة واألمـنـية "الـقـدرة ا
ـعلـوماتيـة واللوجـستـية والبـشرية وا
ـنع العدو من استخراج النفط والغاز
مـن حــــــقـل كـــــــاريش".  وأكـــــــد أن "كل
اجـراءات العدو لن تسـتطيع أن حتمي
ـنــصــة الـعــائـمــة وال ان حتـمي هــذه ا
عــــمـــلــــيــــات االســـتــــخـــراج مـن حـــقل
كــاريـش".وقـال نــصــرالــله "نــحـن أمـام
قـــضـــيــة ال تـــقل أهـــمــيـــة عن حتـــريــر
الـــشـــريـط احلـــدودي" في إشـــارة الى
ــنـــاطق الــتي احــتـــلــتــهــا اســرائــيل ا
لـــســـنـــوات في جـــنـــوب لـــبـــنــان قـــبل
انــسـحـابــهـا مـنــهـا عـام 2000. وغـداة
وصــول الــســفــيــنــة دعت الــســلــطـات
الـلـبـنـانـيـة اإلثـنـ الـوسـيط األمـيركي

آمـوس هوكـست لـلمـجيء الى بيروت
لـلبحث في استكمال مفاوضات ترسيم
احلـدود البحرية بـ لبنان وإسرائيل.
ان نبيه بري الثالثاء وقـال رئيس البر

قبل. إنه سيصل األحد أو االثن ا
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ونـبّه مـسـؤولـون لـبـنـانـيون الى أن أي
نـاطق البـحرية نـشاط إسـرائيـلي في ا
ــتــنـازع عــلــيـهــا يــشـكـل "اسـتــفـزازا" ا
و"عـمال عـدوانـيا" بـالـنسـبـة للـبـنان.في
قابل حضت اسرائيل األربعاء لبنان ا
ـفـاوضات حـول احلدود عـلى تـسريع ا
الـبـحـريـة بـينـهـمـا. وقـال وزراء الـدفاع
والـطاقة واخلـارجية اإلسرائـيليون في
بـــيــان مــشـــتــرك إن حــقـل كــاريش "من
األصـــول االســـتـــراتـــيــجـــيـــة لـــلـــدولــة
ـنـصـة الـتـابـعـة واكـدوا أن ا الـعـبـريـة"
نـطـقة النـرجـيان "لـن تضخ الـغـاز من ا
ــتــنــازع عـلــيــهــا" مــشـدديـن عـلى أن ا

بغداد
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يــأتي الـفالح الى الـسـايـلـو لــغـرض تـسـويق احلـنـطـة ولــديـة حـنـطـة درجـة اولى يـقـوم
ـسؤؤلـ عن حتـديد جـودة احملصـول من عـدمه بخـلق االعذار مـوظفي اخملـتـبر وهم ا
والــذرائع بـانـهـا غـيـر نـظـيـفــة وفـيـهـا شـوائب ويـبـقى الــفالح يـتـوسل من الـصـبح الى
العصر فـي جو قائظ حلد مـا تطفر روحه ويـطلع من السايـلو وهو متذمـر ويلعن حظه
الـعاثر بعد مسافه 100  متر يـجد ان هناك من يـنادي عليه (عمي تـبيع) يقول الفالح
اي ابيع كم السعر يقول له صبيان التاجر 900 الف للطن الواحد وفلوس كاش يقبل
كـاتب الـزراعـية ـربـحة النه مـحـاصـر بالـديـون من اصـحـاب ا الـفالح هـذة الـصفـقـة ا

رشات بالدين وعلية التسديد فورا.  بيدات وا حيث اخذ السماد وا
بعـد ذالك يـذهب صـبـيـان التـاجـر الى عـمـهم ويفـرغ احملـصـول في اخملـازن ثم تـخلط
ـا يـسمـى(الشـبـيـكـة ) وهي خـلـيط من شـوائب الـشـعـيـر واحلـبـوب االخرى احلـنـطـة 
ويـصـبح احلـمل الـواحـد اربـعه احـمـال ثم يسـوق الى الـسـايـلـو ويـفـحص من مـوظفي
اخملتبـر وبقدرة قادر تـطلع احلنـطة درجة اولى ومن ثم يتـقاسم التـاجر مع هوالء على

حب الله .
ـقراطية االحتاديـة يتم استقطاع  20 الف دينار من كل ايضا في دولـة موزمبيق الد
فالح مـسوق مـحصـولة الـى السـايلـو بغض الـنـظر  عن نـوعيـة احلـنطـة هل هي درجة
ـليـارات يذهب الى خـزينه اولى او ثـانيـة او ثالـثة والنـعلم هل االسـتقـطاع الـذي هو با

الدولة ام يذهب الى جيوب احليتان. 
ـسؤؤلـ في دولـة موزمـبـيق يدعـون الى تـشجـيع الـزراعة هم اآلخـر ان كل ا الـشي ا
مكـنه من اجل حتقـيق االكتفـاء الذاتي وتأمـ األمن الغذائي ودعمهـا بكل الوسـائل ا
لكن مجـرد كالم في الفضائيات وضـحك على الذقون حيث الزالت الـدولة تبيع برميل
رشـة اكثر من سـاعت او اقل والزال الـكاز الى الفالح ب  140 الف وهو اليـشغل ا
سـعر السماد 2 ملـيون للطن الواحد الن الدولـة ان وزعت سماد فهي تعطي الفالح 5
وزبيقي كليـو سماد وهي حصة الدو الواحد في ح في زمن النظام الدكتاتوري ا
 القـعمي الـسابق كانت حـصة الفالح 35 كلـيو للدو الـواحد لذا الـفالح يضطر الى

شراء السماد من االسواق السوداء .
يـة تلـوح في األفق ترافـقها قـراطيـة ازمة الغـذاء العـا يادولـة موزمـبيق االحتـادية الـد
ـنـتـجـة لـلـغــذاء سـوف تـمـنع تـصـديـر ـنـاخ واغـلب الـدولــة ا ازمـة مـيـاة وازمـة تــغـيـر ا
مـنتـجاتـها الـزراعيـة خارج حـدودها لـكي حتافظ عـلى نوع مـن الوفرة
وتـوازن االسـعـار وحتـد من تـعـرض شـعـبـهـا الى اجملـاعـة لذا
سؤؤلـية االخالقية تـفرض عليكم دعم الـزراعة بشكل جدي ا
ومـلــمـوس وبــخـطــوات سـريــعـة ومــبـاشــرة من اجل جتــنـيب
الـشـعب شحـة الغـذاء او تـعرضه الى مـجاعـة تـهز عـروشكم
او تكونـو سببا في خـلق اضطرابات داخلـية حترق االحضر

واليابس. 
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مع الــقـــوى الــكـــبــرى اتـــفــاقـــا بــشــأن
برنامجـها النووي في 2015  أتاح رفع
عـقــوبــات مــقـابل تــقــيـيــد أنــشـطــتــهـا
وضــمــان سـلــمــيــة بــرنــامــجــهـا.إال أنّ
ـتـحـدة انـسـحـبت مـنه عـام الـواليـات ا
 في عهد رئيسها السابق دونالد 2018
تـرامب وأعــادت فــرض عـقــوبــات عـلى
طــهــران في إطـــار ســيــاســة "ضــغــوط
قـصـوى". وردّت إيــران بـعـد عــام بـبـدء
الــتــراجع عن كــثــيــر من الــتــزامــاتــهـا
األساسية أبرزها مـستويات تخصيب
الــيــورانــيــوم. وانـــطــلــقت احملــادثــات
الراميـة إلى إحياء االتـفاق النووي في
نيسان 2021  وحققت تقدما كبيرا قبل
أن يطـالـها اجلـمـود في آذار مع تـبقّي
نقـاط تبـاين بـ الطـرفـ األساسـيَ

طـهــران وواشـنــطن.وهــذه الـتــطـورات
اجلديدة "ستزيد بالتأكيد الضغط على
فاوضات لـلدفع نحـو اتخاذ قرار في ا
اجتــاهٍ أو في نــقـيــضـه" وفق مــا أفـاد
البـاحث في "مبـادرة الـتهـديد الـنووي"
األمـيـركـيـة إريك بـرويـر وكـالـة فـرانس
بــرس.في إيــران الــرازحــة حتت وطــأة
الـعـقــوبـات االقـتــصـاديـة اسـتــطـلـعت
فرانس برس آراء مارّة بينهم ابراهيم
أحمـد بـور الـبالغ  60عامـا والـذي دعا
الـسـلـطــات إلى "الـتـعــاون مع الـوكـالـة
الـدولـيـة لـلـطــاقـة الـذريـة". وشـدد عـلى
شاكل ضرورة التحـرك "كي ال تتفـاقم ا
بــشــكل أكــبــر ولــكـي يــعــيش الــشــعب

بسالم وازدهار".

ـنع إيران من صنع الذي يُفـترض أن 
قـنـبــلـة ذريــة.وقـالت الــدول الـثالث في
انية البيان الـذي نشرته اخلارجـية األ
طروحة إنه في ما يتـعلق بالـتسويـة ا
عــلى الــطــاولـــة مــنــذ آذار "نــأسف ألن
إيـران لـم تـنــتــهـز بــعــد هـذه الــفــرصـة
الدبلوماسية" و"ندعو إيران إلى القيام

بذلك فورا".
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وتـابـعت الـبــلـدان الـثالثـة فـي بـيـانـهـا
ـشــتـرك "نــحض إيــران عـلى ... وقف ا
تـصــعـيــدهــا الـنــووي وإبـرام االتــفـاق
ـطـروح حـالـيـا عــلى الـطـاولـة بـشـكل ا
عـــاجل من أجل إعـــادة إحـــيـــاء خـــطــة
ـشـتـركـة في الـوقت الـعـمل الـشـامـلــة ا
ـكـنـا".وكـانت الـذي ال يـزال هـذا فـيـه 
إيران قبل صـدور القـرار حريـصة على
ـواجــهـة مع الـوكــالـة الـذريـة جتـنب ا
ـرة أظـهـر الـرئيـس احملافظ لكن هـذه ا
إبراهـيم رئـيـسي غضـبه.وقـال رئـيسي
"لن نـتــراجع عن مــواقــفـنــا ألن إصـدار
قرارات كـهذه لم يـجـد نفـعا ولم يـحقق
أهدافه" وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا"
الــرســمـــيــة.وقــال غـــروسي إنّه إذا مــا
استـمرّت األمـور علـى هذا الـنحـو فلن
تـكــون الـوكــالـة "فـي غـضــون ثالثـة أو
أربــعــة أســابــيـع" قــادرةً عــلى تــوفــيــر
ــعــلـــومــات الالزمــة حــول مـــتــابــعــة ا

البرنامج النووي اإليراني.
واعتـبـر أنّ هذا األمـر "سـيشـكّل ضـربة
قـاضـيـة" التـفاق 2015. أبرمـت طـهران

ـصـادقـة عـلى الـقـرار في بـيـانـهـا أن "ا
ـذكــور الـذي جــاء بــنـاء عــلى تـقــريـر ا
مـتـسـرّع وغـيـر مـتـوازن لـلـمـديـر الـعام
للوكالة ومـعلومات كاذبـة ومفبركة من
قبل الـكـيان الـصهـيـوني ال نتـيـجة لـها
سوى إضعـاف مسـيرة تعـاون وتعامل
اجلـمـهــوريـة اإلسالمـيــة اإليـرانـيـة مع
الــــوكـــالــــة".وإضــــافــــة إلى تــــعـــطــــيل
الكاميرات أبلغت إيـران الوكالة بأنها
اتّـخــذت خـطــوات أخـرى من ضــمـنــهـا
نصب جـهازي طرد مـركزيـ في موقع
ـا يـعـزز بـشكل كـبـيـر قـدرتـها نطـنـز 
عـلى تـخــصـيب الــيـورانـيــوم. وانـتـقـد
الــنـاطـق بـاسـم اخلـارجــيــة اإليــرانــيـة
سعيـد خطـيب زاده القـرار. وكتب على
تويتر أنّ لدى ايران "البرنامج النووي
الـسـلـمي األكـثـر شــفـافـيـةً في الـعـالم".
ـــبــــادرون مـــســــؤولـــون عن وتـــابـع "ا
الـعـواقب. رد إيـران حـازم ومتـنـاسب".
وأوضح غــروسي أن الــوكــالــة الــذريـة
كـلفـة التـثبت من الـطبـيعـة السـلمـية ا
للبرنامج الـنووي اإليراني قادرة على
ـراقبـة والـتفـتيش مواصـلة عـمـليـات ا
ولـديـهــا أدوات أخـرى لـفــعل ذلك لـكنّ
قـرار طـهــران يـؤدي إلى "شـفــافـيـة أقل

وشكوك أكبر".
 ودعت برل ولندن وباريس اخلميس
في بـيــان مـشـتــرك طـهــران إلى "إنـهـاء
الــتـصــعــيــد الــنــووي" و"الــقــبـول اآلن
طروحة على بشكل عاجل بـالتسويـة ا
الطاولـة" منـذ آذار إلحيـاء اتفاق 2015
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هـنــاك".كــانت إيــران أعــلــنت األربــعـاء
وقف الــعــمل بــكــامــيــرتَــ عــلى األقل
تابعتَ للوكالة الذرية هدفهما مراقبة
نشاطاتـها النوويـة بعد تـبني مجلس
مـحـافـظي الــوكـالـة قـرارا يــنـتـقـد عـدم
تـعاونـهـا.وقـالت اخلـارجـيـة اإليـرانـية
صادقة في بيان إن "ايران تسـتهجن ا
قـترح من جانب على مشـروع القـرار ا
انيا في أميركا وبريطانـيا وفرنسا وأ
اجتمـاع جمللس حكـام الوكالـة الدولية
لـلـطـاقـة الـذريـة" وتعـتـبـر ذلـك "إجراءً
سـيـاســيـا خـاطــئـا وغـيــر بـنـاء".وهـذه
االنـتـقـادات األولى الـتي تُـوَجّه إليـران
مــنـــذ حــزيــران  2020ووافق عــلـــيــهــا
األربـعــاء ثالثـون من أعــضـاء مــجـلس
حــكــام الــوكــالـة ولـم تُــصــوّت ضــدهـا
سـوى روســيــا والـصــ مع امــتــنـاع
ثالثــة بـلــدان هي الــهــنــد وبـاكــســتـان

وليبيا.
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وجـاء الــقـرار بـعــدمـا عــبـرت الــوكـالـة
الـذريـة الـتي تــتـخـذ فـيــيـنـا مـقـرا عن
قـلقـهـا حـيـال آثـار يـورانـيـوم مـخصب
عثـر علـيـها سـابقـا في ثالثـة مواقع لم
تـعــلن طـهــران وجـود أنــشـطــة نـوويـة
فيـهـا.وأعربت واشـنـطن عن قلـقـها من
"اسـتــفــزازات" طــهــران وحــذرت عـلى
لسان وزير خارجيتهـا أنتوني بلينكن
من "أزمـة نــوويــة مـتــفــاقـمــة" و"زيـادة
الــعــزلـة االقــتــصــاديــة والــســيــاســيـة
إليران". وأضـافت اخلارجـية اإليـرانية

إســــرائـــــيل "جــــاهــــزة لـــــلــــدفــــاع" عن
ــفـــاوضـــات الــتي ـــوقع.وتـــوقــفـت ا ا
انــطــلــقت بــ الــطــرفــ الــعـام 2020
بـوسـاطـة أمـيـركـيـة في أيـار/مـايـو من
ــاضي جـــراء خالفـــات حــول الـــعـــام ا
تـنازع عـليـها.وكان نـطقـة ا مـساحـة ا
ـفـتــرض أن تـقــتـصــر احملـادثـات مـن ا
لـدى انـطالقـهـا عـلـى مـسـاحـة بـحـرية
تـقدر بنحو  860كـيلومتراً مربعة بناء
عـلى خـريـطة أرسـلـها لـبـنان في 2011
ـتحـدة. لـكـن لـبـنـان اعـتـبر إلـى األ ا
الحـــقـــاً أن اخلــريـــطــة اســـتـــنــدت الى
تـقـديرات خـاطئـة وطـالب بالـبحث في
مـــســاحــة  1430كـــيــلــومــتــراً مــربــعــة
إضــــافـــيــــة تـــشــــمل أجـــزاء مـن حـــقل
"كـاريـش".ولبـنـان وإسـرائـيل فـي حـالة
حــرب رسـمـيـا. وخــاض حـزب الـله في
حـــربـــا دامـــيـــة ضـــد إســرائـــيل 2006

استمرت  33 يوما.
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الـشــائك إذا اسـتــمـر الــتـعـطــيل. وقـال
ـديـر الـعـام لـلـوكـالـة رافـايل غـروسي ا
ـنظمة خالل مؤتمر صـحافي في مقر ا
في فيينا إنّ هذا اإلجراء يشكّل "حتديا
كـبـيـرا لـقـدرتـنـا عـلى مـواصـلـة الـعـمل

{ فـيــيــنــا-(أ ف ب) - نـدّدت الــوكــالـة
الـدولــيـة لـلــطـاقــة الـذرّيــة أمس بـقـرار
ــراقـــبــة إيــران "إغالق  27 كــامـــيـــرا" 
أنشطـتهـا النوويـة محـذّرةً من "ضربة
ـلف قـاضـيـة" لـلـمـحادثـات حـول هـذا ا

ـشهـد السـياسي الـعراقي وبـدأ االن يزداد تـعقـيدا ـوقف با التـوتر الـسيـاسي سـيد ا
اكـثـر من اي وقت قـد مـضى وذلك بـسـبب تـصارع كـافـة  الـقـوى الـسيـاسـيـة الـفـائزة
هـمة بـالبالد وبدأت لـغة التـهديد والـوعيد تـظهر ـواقع احلكومـية ا بـاالنتخـابات على ا
ب هذه الـقوى حيث بدأت تـهدد بعـضها لبـعض والشارع الـعراقي يترقب ذلك وسط
شـهد احلالـي ضبابـي جدا وصعب جـدا التـكهن به ومن صـمت كبـير وال سـيمـا ان ا
الصعـوبة ايضـا قراءته بـصورة واضحـة فضال ان العـراق شهد االن خـرق دستوري
واضح وال تـوجد حـلـول سيـاسـية بـ كـافـة االحزاب الـسـياسـيـة الى االن نرى احلل
أزق السياسي هي تشكيل حكومة عراقية   جديدة االمثل للـخروج العراق  من هذا ا
ـسـتقـلـ والبـعـيديـن كل البـعـد عن البـيـوتات احلـزبـية يـكون رئـيـسهـا وحـكومـته من ا
شاركـة كافة االحزاب السياسية وتكون مؤقـتة وتعمل على تغيير قـانون االنتخابات 
ـشـاركـة والـغـيـر  مشـاركـة بـالـعـمـليـة الـسـيـاسـية ووفـق الدسـتـور مع مـعـاجلـة كـافة ا
تـعلقة بقـانون االنتخابات وفق اسـتفتاء شعـبي للقبولهـا او فضها وتشارك الفقرات ا
معـهم ايـضا االحتـادات والنـقابـات كون الـقانـون احلـالي ال يلـبي طمـوحات وتـطلـعات
واطـن قد تـزعزت اكثر الـشارع العـراقي بتاتـا فضال ان الثـقة ب الـدولة وابنائـها ا
من اي وقت قد سـابق   ويجب العمل على اصالح هذه الفجوة  قبل فوات االوان من
ـا اجل سالمـة ووحـدة الـبـالد والـعـبـاد الن ان اسـتـمـر حـال مـثـلـمـا هـو عـلـيه االن ر
يـشـهـد الـعـراق ثورة عـارمـة تـشـارك  بـها كـافـة شـرائح اجملـتـمع الـعـراقي  الن تردي
الـية لـعامـل سـتحـقـات ا اخلدمـات وعدم تـوفيـر فـرص عمل لـلشـبـان. وعدم زيـادة ا
ـا يشهد تـقاعدين ايـضا  كفيـلة بذلك ور باجلانب احلـكومي وا
رة ثـورة كفـاحً مسـلح ونـريد الـقرار بـالعراق ان الـعراق  هـذه ا
يـكــون عـراقــيـا خــالـصــا وبــعـيــد عن تـدخالت الــدول اجملـاورة
واالقليـمية وغيـرها  كون تـدخالتها كانـت تداعيتـها سلـبية على

العراق والعراقي جميعا .

االجــتـــمــاعي مــخــتــلــفــة. ويــقــول أمــ
الـــنـــاوتـي "ردود األفـــعـــال الـــســـلـــبـــيــة
مــحـصـورة بــاإلنـتـرنت ألنـه من الـسـهل
الــتــعـبــيـر عن الــكــراهـيــة خـلف شــاشـة
حـاسـوب لكن األمـر مخـتلف في احلـياة

الواقعية".
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النجف

ي. وهـناك قـانون يـعمل من نطـاق عا
حــيث الــنــطــاق الــزمــني في األوقــات
كــافــة وآخــر فـي وقت مــحــدد كــوقت
سـلحـة). ويذهب احلرب (الـنزاعـات ا
الـكـاتب الى أن الـقـانـون الـذي يحـمي
حـــقــوق اإلنـــســـان وإنـــســانـــيـــته في
األوقـات كــافــة هـو أوسـع وأشـمل من
الـقانـون الـذي يـقـتصـر تـطـبـيـقه على
سلحة ظرف محدد كظرف النزاعات ا
(احلـرب) بل ان األول أكـثـر قـدمـاً من
حــيث الـــظــهــور بــحـــيث ان الــثــاني
اعـتـبــر عـنـد ظــهـوره جـزءاً من األول
وهـو خـاص بـظـرف مـحـدد هـو ظـرف
احلـرب. ولـذلك فـان الـقـانـون اخلاص
بظرف احلرب سُمي بـ(قانون احلرب)

ثم اســــتــــبــــدل
بتعبـير (قانون
الــــــنــــــزاعــــــات
سـلـحـة) بـعد ا
أن اجتــــــــــــــــــــه
اجملــــــــــتــــــــــمـع
الــــــــــدولـي إلى
حتر احلرب
بينما استمرت
تسمية القانون
األول وهـــــــــــو
األوســـــــــــــــــــــــع
واألقـــــــــــــــــــــدم
بقـانون حـقوق
اإلنـسـان الذي
عـنى مـنـذ أقـدم
األزمنة بـكرامة
اإلنـــــــــــســــــــــان
وشــــخــــصـــــيــــته
اإلنـــســـانـــيـــة في

الـظــروف كـافـة ودون تــمـيــيـز ألفـراد
البـشر ومجـاميـعهم اإلنـسانـية وهذا
القانـون بدأ تاريـخيا بتـوجه إنساني
ـقتـضى شـامل ثم تـفـرعت أحـكـامه 
ظروف اجلمـاعات الـبشريـة اخملتـلفة
فــكـان بــحق هــو الــقـانــون اإلنــسـاني
الـذي تــفـرع عــنه أكـثــر من فـرع ومن
سلحة تلك الفروع قانون النزاعات ا
وقـد تـوسـعت تـلـك الـفـروع فـكـان لـهـا
هي األخـرى أنـطقـة مـكـانـيـة  وطـنـية
ـيـة وأخـرى زمـانـية وإقـلـيـمـيـة وعـا
ـسـلـحـة كـمـا في قـانـون الــنـزاعـات ا
ــعـاجلـة الـذي تــتـجه بـعـض قـواعـده 
ــســلح ومــا فــتــرة مـــا قــبل الــنـــزاع ا
يـرافــقه أو يــتــلــوه من وقت وانــطـقه
مــوضـــوعــيــة ــــمــوضــوع الــتـــنــمــيــة
ومــــوضــــوع الــــبـــيــــئــــة ومــــوضـــوع

اإلرهاب....الخ.
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ويشدد الدكتـور عباس عبود إن الذي
يـعنـيه بـتـعـبـير "الـقـانـون اإلنـساني"
هــو الـــقــانـــون الــذي يــكـــرس كــرامــة
اإلنــســان وهــو بــالــتــحــديــد قــانــون
حــقـــوق اإلنـــســان وهـــو ذو جــوانب
دولـيــة وجـوانب وطــنـيــة وله فـروع
استمدت منه صـفة اإلنسانـية ومنها
ــســلــحــة الـذي قــانــون الــنــزاعــات ا
يــســمــيه الـــبــعض الــقــانــون الــدولي
اإلنــسـانـي. غـيــر ان الــكــاتب يــسـجل
مالحظـات عـدة على تـسمـيـة القـانون
الـدولي اإلنـســاني الـذي تـســتـخـدمه
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ـكن أن تـلـجـأ إلـيـها مـحـاكم دولـيـة 
كن أن يلجأ إليها حتى الدول كما 
االفــراد بـشــكل أو بــآخــر ويــثــيـرون
مـوضوع انـتـهـاكـات حـقـوق اإلنـسان
أمـا الـقـضـاء وهـذه احملـاكم مـخـولـة
دولـيــا بــاحملـاســبـة عــلى مــخـالــفـات

القواعد اإلنسانية.
امـا الــبـاب الــثــاني من اجلـزء األول
فقد تناول مبـاحث القانون اإلنساني
في اإلسالم حيث حتـدث الـكاتب عن
ـوضــوع في األديـان مـقــدمـات هــذا ا
السماوية األخرى قبل ان ينتقل الى
اإلسالم بـاعـتـبـاره خـاتـمـة الـشـرائع
السماوية والن كـان هناك حديث عن
حتـريف فـي الـديــانـات األخــرى فـان
ـسلـمـ القـران والسـنة وهي لدى ا
كن الـرجوع محـفوظـة وموجـودة و
لـهــا والـتــعــرف عـلى الــقـواعــد الـتي
وضعت عن هذا الطريق للحفاظ على
الـكرامـة اإلنـسـانـية وعـلى شـخـصـية

اإلنسان.
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ويؤكد األستاذ الدكتور عباس عبود
مؤلف كتـاب " القانـون اإلنساني ب
الـوضــعــيــة واإلسالم" ان الــدراسـات
أثــبــتـت جــمــيــعــا كـل بــطــريــقــتــهــا
اخلـاصـة حـاجـة الــبـشـر إلى قـواعـد
سلوك تنظم شؤونهم اخملتلفة وتلك
الــقـواعــد كــانت امــا مـســتــوحـاة من
صادر ـا في ذلك الفطـرة وا العقل 
اخلــارجــيــة أو مـأخــوذة عـن حـكــيم
تـوصل اليـهـا بـنـفـسه أو أخـذها من
الـوحي اإللــهي وفي األحــوال كـلــهـا
كانت هناك قواعد سلوك اعتدنا على
تسميـتها بـ(الـقانون) الـذي اختلفت
مـــصــادره وصـــيــاغـــاته وكـــيــفـــيــات
الوصول اليه. وهذا الـقانون قد عني
بــشــؤون اإلنـســان كــافــة صــغــيــرهـا
وكــبـيــرهــا وكــان من الــطــبــيـعي أن
تــخـــتــلف أنــطـــقه قــواعـــد الــســلــوك
ـذكــورة (الــقـانــون) من نــواح عـدة ا

موضوعية وزمانية ومكانية.
وضوعي كانت قواعد ففي النطاق ا
الـسـلـوك تـنـظم أحـيـانـا مـوضـوعـات
رئـيــسـة في حـيــاة اإلنـســان وتـنـظم
أحيانا أخـرى موضوعـات فرعية أقل
أهـمـيـة األولى تـعــني مـا يـتـصل من
قــواعــد الــســـلــوك بــهــدف الــعــنــايــة
بشخـصيـة اإلنسان الـذاتيـة وكرامته
التي هـي له بصـفـته إنـسانـا بـصرف
الـنـظـر عن أيـة مـواصـفـات أخـرى قد
تـلـحق بـه وهـذه الـقــواعـد هي الـتي
يطـلق عـليـهـا القـواعـد اإلنسـانـية أو
(الـقـانـون اإلنـسـاني) وأمـا الـقـواعد
الــثـانــيـة فــتـتــصل بــتـحــديـد ســلـوك
اإلنـسـان في مـسـائـل تـفـصـيـلـيـة أقل
عامالته اليومية ا يتصل  أهمية 
عنى تنـوعة. ومن هـنا نـصل إلى ا ا
الــذي نـــريــده بـــتــعــبـــيــر "الـــقــانــون
اإلنسـاني" أي الـقـانون الـذي يـحمي
كرامة اإلنـسان ويتوجـه مباشرة إلى
إنسانـيته لـصيـانتهـا. وهذا الـقانون
يتـنوع بـدوره بحـسب نطـاقه فهـناك
قـــانــون يـــعـــمل من حـــيث الـــنـــطــاق
كاني) في نطاق وطني اجلغرافي (ا
وآخـر في نـطـاق إقـلـيـمي وثـالث في
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كثر احلديث في اآلونة األخيرة وفي
أوساط عـلمـيـة كثـيـرة عن ما يـسمى
بــالـــقــانـــون اإلنــســـاني وهــذا شيء
طـبــيـعي ألن الــقـوانــ يـفــتـرض أن
تــكــون في خــدمــة اإلنــســان وتــبــ
ـكن بـهــا أن تـخـدم اجلـوانب الــتي 
ـــتـــوقـع أن تـــكــون اإلنـــســـان ومن ا
األديان الـسـمـاوية أسـبق من غـيـرها
من الــتــيــارات الـوضــعــيــة واألفــكـار
ــســألــة االنــســانـــيــة في الــتـــصــدي 
اإلنـــســـانــــيـــة ومـــســـألـــة اإلنـــســـان
ـــســـألــة لـــيـــست وبـــالـــتـــالي هـــذه ا
ـا مــقـصــورة عــلى اإلسـالم فـقـط وإ
االديان الـسـماويـة كلـهـا تنـاولت هذا
ـوضـوع نــحن حتـدثـنــا عن مـاهـيـة ا
ـــقــصــود الــقـــانــون اإلنــســـاني مــا ا
ـقـصـود االنـسـاني بـالـقـانـون ومــا ا
وهو اجلوانب اإلنسانية من القانون
س االنــسـان مــبـاشـرة وبـعض مــا 
بــشـــكل وبــشـــكل أكــثــر حتـــديــدا مــا
يتحدث عن تعـزيز كرامة اإلنسان في
ا له من دور في أن اإلنسان يـتمـيز 
هذه احلياة وهذا الدور يقوده العقل
وما منحه الله سبحانه وتعالى لهذا

اإلنسان من قدرات متنوعة.
ـقـارنـة    وفي سـيـاق الــدراسـات ا
صدر لألسـتاذ الـدكـتور عـباس عـبود
عبـاس استـاذ الـقانـون الدولي الـعام
ــعـهـد الــعـلـمـ في قـسم الــقـانـون 
للـدراسات الـعلـيا كـتاب جـديد حتت
عــنـــوان " الــقـــانــون اإلنــســـاني بــ
الـــوضـــعــيـــة واإلسـالم " حــيـث قــام
ــقـــاربــات بـــ قــواعـــد الــقـــوانــ
الـوضـيــعـة ومــا جـاء به االسالم من
قواعـد في مـجال الـقـانون االنـساني.
وقـد صــدر الـكــتـاب ضــمن (سـلــسـلـة
) التي يقـوم بإصدارها معهد العلم
الـعـلـمـ لـلــدراسـات الـعـلـيـا والـتي
تضم نتـاجات علمـية ألساتـذة وطلبة
الــقــانـــون والــســيـــاســيــة ومن اجل
تــســلــيط الـــضــوء عــلى مــا جــاء في
الـكتـاب من افـكـار ونـظـريـات. يـتألف
الـــكــــتـــاب من جــــزأين اجلـــزء األول
تـنــاول مـبــاحث الـقــانـون اإلنــسـاني
ـدرسـتـ الـوضـعـية األسـاسيـة في ا
واإلسالمية بـينـما استـعرض اجلزء
الـثـانـي أهم وثـائـقــهـمــا الـتي نـصت

ذكور. على أحكام القانون ا
يــؤكــد مــؤلف الــكــتــاب ان الــقــانــون
اإلنــسـانـي هـو مــجــمــوعـة الــقــواعـد
االنــســـانــيـــة الــتي تـــعــزز الـــكــرامــة
اإلنسـانيـة ومن أقرب احلـقوق لـهذه
ـسـألــة مـا يـســمى بـقــانـون حـقـوق ا
ستوى اإلنسان وهو موجـود على ا

الــوطــنـي ودســاتــيــر الـــعــالم أجــمع
ويــتـــحـــدث عن اإلنــســـان والــكـــرامــة
اإلنسانيـة تعزيـز الكرامة اإلنـسانية
والــدفــاع عــنـــهــا واعــطــاء اإلنــســان
مـركــزه احلــقـيــقي في احلــيـاة ودوره
ستوى الدولي ما الـحقيقي. وعـلى ا
يـعــتـبــر من قــواعـد الــقـانــون الـدولي
ايــضـــاً يــتـــطــرق إلـى اإلنــســـان عــلى
أساس انه ينظم العالقات ب الدول
وهـــذه الــدول عـــبــارة عـن جتــمـــعــات
سألة القانون بشرية ما ينظم هـذه ا
ـــعـــنى يـــنـــظـم حــاالت اإلنـــســـاني 
اإلنــــســـان وهــــو مــــنـــتــــظم فـي هـــذه
ـوجــودة في اجملــمــوعـة الــبــشــريــة ا
بلدهـا  لهذ تـوجد هنـاك عالقات ب
هذه اجملـامـيع الـبـشـريـة  وفي حقب
من الـتــاريخ الـقـد وحــتى احلـديث
حتـــدث اضـــطـــرابـــات في الـــعـالقــات
الـــدولــــيـــة مـــا بـــ هــــذه اجملـــامـــيع
البـشـرية ويـتـصـدى القـانـون الدولي
ـشــاكل وقـبــلـهـا لـكــيـفــيـة حل هــذه ا
تــصـــدت األديــان الـــســمــاويـــة لــهــذه
سائل لذا فـهذا الكتـاب يتحدث عن ا
الـقــانـون الـوضــعي يـعــني مـا وضع
اإلنـسـان لـنـفـسه من قـوانـ وقـواعـد
قـانونـيـة لـلدول مـنـفـردة ومجـتـمـعة
وما جاءت به الـديانات الـسماوية من
قوان وقواعد حتـفظ وتصون كرامة
االنـــســان ووجـــوده وحـــيــاتـه.  وقــد
اشـار الـكـاتب الى مـا ورد في اإلسالم
ـوضوع بـاعـتبـار ان بعض عن هذا ا
النـاس يـقولـون ان اإلسالم الـذي جاء
قــبل أكـــثــر من  1400عــام مــا الــذي
يربـطه بـهـذه القـوانـ احلديـثـة التي
تـــتــحـــدث فـــيـــهــا عـن اإلنــســـان وعن
االنسـانـية في حـ يـؤكد الـكـتاب أن
هذه الـقـوانـ الـتي تريـد أن تـتـحدث
عن اإلنــســانــيـة تــســتــقي من تــاريخ
األديان الـسمـاويـة وباخلـصوص من
تاريخ الدين اإلسالمي ما يفيدها في

تنظيم العالقات اإلنسانية.
اجلـزء األول من الــكــتـاب ضم بــابـ

الـبــاب األول حــمل عـنــوان " مــبـاحث
الـقـانـون اإلنـسـاني الـوضـعي" حـيث
ـؤلف قـانـون حقـوق اإلنـسان بحث ا
وفـــروع أخـــرى من فـــروع الـــقـــانـــون
الوضـعي والضـمـانات الـتي وضعت
لـتــحـقـيـق هـذه احلـقــوق اإلنـســانـيـة
ثل ووضعها موضع التـنفيذ حيث 
ـرحــلـة األخـيـرة في إجنـاز الـقـضـاء ا
هــذه احلـــقــوق وتــطـــبــيــقـــهــا وهــذا
ــســـتــوى الـــقــضـــاء مــوجـــود عــلـى ا
الـوطــني لـكل دولــة ومـوجــود أيـضـا
ـسـتــوى الـدولي حـيث نـشـأت عـلى ا

الـلـجــنـة الـدولـيــة لـلـصــلـيب األحـمـر
ورغم انـهـا تـبـنـت مـصـطـلح الـقـانـون
الدولي اإلنـساني لـلتـعبـير عن قـانون
سـلـحة احلرب أو قـانـون النـزاعـات ا
فـإنـهـا أصـدرت كـتـابـا بـعـنـوان "دلـيل
ـسـلحـة" وقد قانـون احلـرب للـقوات ا
ظــهــر مــنه ان الــلــجــنــة تــدرك مــقـدار
اخلـلط الـذي تـسـبـبه هـذه الـتـسـمـيـة.
ففي الفصل التمهيدي سجل الباحث
ــوضـوعـيـة الـعـديــد من االنـتـقـادات ا
عــــلـى تــــبــــني الــــصــــلــــيب األحــــمــــر
ؤسسات الدولية تسمية " القانون وا
الــــدولي اإلنـــســــاني" عــــلى قــــانـــون
سلحة نـازعات ا احلرب او قانون ا
الذي تضمن مجموعـة قواعد قانونية

فترض االلتزام بها في حالة حدوث ا
سلـحة ب الـدول حلماية النزاعـات ا
رضى واألسرى والغرقى اجلرحى وا
ـمـتـلـكات الـثـقـافـيـة وما ـدنيـ وا وا
الى ذلـك. ويـــوضـح الـــبــــاحث ســــبب
اعـتــراضه عـلى الــتـســمـيــة بـقـوله ان
لـلـقـانـون الـدولي اإلنـسـاني صـفـتـ

هـمـا الـدولي واإلنـسـاني امـا الـدولي
سلحة تخص نازعات ا فالن قواعد ا
عالقـة دولـة بـدولــة في ظـرف الـنـزاع
بـيـنـمـا تـوجــد قـواعـد وطـنـيـة تـخص
ـســلح الــتي مــنــهــا تــعـالج الــنــزاع ا
ــنــازعــات الـــداخــلــيــة وأمــا صــفــة ا
اإلنـــــســــانـي فالن قـــــواعــــد قـــــانــــون
سـلحـة تتـوجه الى كرامة النزاعـات ا
اإلنـسـان حلــمـايـتـهـا مــبـاشـرة ولـكن
عـلـيـنـا مالحـظـة ان هـنـاك العـديـد من
الـقـواعــد الـقـانــونـيـة اإلنـســانـيـة هي
لـيــست من قــواعـد قــانـون الــنـزاعـات
سلحـة فان تعـبير الصـليب األحمر ا
ـــكن ان يــــدل بـــالـــضـــرورة عـــلى ال 
ـسلحة والسبب ان قواعد النزاعات ا
تــفــرع قــانــون الــنـزاعــات مـن قــانـون
أوسع منه هـو قانـون حقـوق اإلنسان
الــتي تـفــرعت مــنه فــروع أخــرى لـذا
يــرى في تــعــيــيــر الــصــلـيـب األحــمـر
تـعــبــيـراً غــيــر مـوفق والــصــحـيح ان
سـلحـة هو قـانون قانـون النـزاعـات ا
ـطبـق في النـزاعات حقـوق اإلنـسان ا
تميزة سلحة حصـرا وله قواعده ا ا
عن باقي الفـروع وله نطاقه اخلاص.
ـؤلف الى خيـار أكثـر شمـولية ودعا ا
وأعم فائدة حلماية كرامة اإلنسان اال
وهو التوجه الى (الـقانون اإلنساني)
وهـــو بــالـــتــحـــديــد (قـــانــون حـــقــوق
اإلنـــســـان) وقـــدم تـــعـــريـــفـــاً شـــامالً
للقـانون باعـتباره (مـجموعـة القواعد
الــقــانــونــيــة الــوطــنــيــة والــدولــيــة
ا في ذلك سـتـقـاة من مـصـادرهـا  ا
دونـة التي تـهدف بـشكل العـرفيـة وا
خاص الى حمايـة الكرامة اإلنـسانية
واحـــتـــرام إنـــســـانـــيــة اإلنـــســـان في
الـظروف كـافـة وتـمـكـيـنه من الـتـمتع
بـاحلـقـوق الـتي يـســتـحـقـهـا بـصـفـته
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واالنكليزيه ان بلنت  واخرين ) .
سـتـشرق ومن الـذين ذكـر هـيت او هيـتـو  ا
Alois Musil) 1868 -)    الــوا مــوسـيل
1944) أحــد مــســتــشــرقي اإلمــبــراطــوريــة
الـنمـساويـة اجملريـة  أستـاذ جامـعي وأحد
مــشـاهـيـر الـرحـالــة األوربـيـ الـذين قـامـوا
بـزيـارة اجلـزيـرة العـربـيـة في أواخـر الـقرن
الـتاسع عشر وبـداية القرن الـعشرين. عاش
فـي بالد الشـام وشمـال شـرق شبه اجلـزيرة
الـعــربـيـة ووسـطـهـا  كـمـسـتـشـرق ومـدرس
وبــاحث جـغــرافي واجـتــمـاعي وســيـاسي 
حـــيـث خـــالط الـــبـــدو وكـــتـب الـــعـــديـــد من

ؤلفات. ا
هـيت ثـاني اقـدم مـديـنـة بـالـعـالم فـيـهـا بنى
سـيـدنــا نـوح عـلـيه الـسالم سـفـيـنـته لـتـبـدأ
مـرحــله جـديـده من احلـيـاة الـبـشـريه وقـال
هـنــا بـنى الـنـبي نـوح ســفـيـنـته واسـتـخـدم
الـقـيـر لطـالء سفـيـنـته. كمـا أن الـرحـالة ابن
بــــــــــــطـــــــــــــوطــــــــــــة مــــــــــــرَّ بـــــــــــــهــــــــــــا فـي
وذكـرها الرحـالة ليو سـنة(748هـ/1348م)
شرق نـهارت راوولف في كـتابه رحلـة إلى ا

بتاريخ 21/10/1573م
وفـي ســــنـــة (1286هـ/ 1869م) جــــاء إلى

هيت الوالي العثماني مدحت باشا .
لـغةً: سميت هـيت النها في هِوة من االرض
انـقلبت الـواو ياء النكسـار ما قبلـها وتراها
االن عـنـد جبـيل على ضـفـة الفـرات اليـمنى.
حتـيط بها الـبساتـ واجلنان وتـكثر فـيها
الــفــواكه واألثــمــار وتــنــشــر فـي ارجــائــهـا
ـة واحلــديــثــة وتــبــعـد عن ــبــاني الــقــد ا
الـرمادي غربا  61 كـيلومترا وتـتبعها قرى
عـلى الضفة الـيسرى وتقرب مـنها ع ماء
مـعـدني يـقـال لهـا الـعـ اجلـرباء يـقـصـدها
ـــصــابـــون بـــاجلــرب من جـــهـــات نــائـــيــة ا

 فـيها شيدت سفينة سيدنا النبي نوح عليه
السالم  فيها عيون القار

ـبـارك فــيـهـا ضـريح ســيـدنـا عـبــد الـله بن ا
رحـــمـه الـــله حــــيث تـــوفـى فـــيـــهــــا ســـنـــة

181هجرية...
رأة فيها حكاية قصر سعده  وسعده هي ا
الـتي اشـتـرطت على خـطـيـبهـا شق نـهر من
هــيت الى اخلــلـيـج الـعــربي مــارا بـالــبـاديه
الـــغـــربـــيه وبـــاديـــة الـــنـــجـف والـــســـمــاوه
والـناصـريه . فيـها تـكثـر النـواعيـر لتـسقي
الــبـسـاتـ الــتي حتـوي الـكــثـيـر من انـواع
الــتـــمــور والــفــواكه  وســنـــتــحــدث عــنــهــا

باختصار.
مدينة هيت ثاني اقدم مدن العالم !!!

كــمـا عــودنـاكم ايــهـا االحـبـه بـان نـقــدم لـكم
ــــدن بــــعـض مــــا حتــــويه ذاكــــرتــــنــــا عن ا
والـقصبات  وقبل ايام كتبنا عن ع التمر
والـرحالـيه وكبيـسه والبـغدادي وسبق وان
كــتـبــنـا عن الــفـلــوجـة والــنـخـيـب  والـيـوم
نـتــحـدث لـكم عن ثـاني اقـدم مـدن الـعـالم اال
فــهي هـيت والــتي تـاتي بــعـد مـديــنـة عـنه .

امل ان ينال رضاكم .
W UŠd «  UH R

فـي عام 1992م بــدأت اخلـوض في الـبـحث
والـــدراسـه في عـــلم االنـــســـاب  تـــمـــهـــيـــدا
للدراسه ( سلسة السند في نسب البوفهد )
ـا والـتي انـتـهـى الـعمـل بـهـا عام 1999م 
ـصـادر الـتي تـناولت دفـعـني بـالـبحث عن ا
مـحافـظة االنـبار ارضـاً وشعـباً فـتنـقلت ب
ـكـتبـات وزرت القـرى والـقصـبات فـوجدت ا
ـستـشرق الـكثـير من مـؤلفـات  الرحـالة وا
نطـقه وذكروها في مـؤلفاتهم الـذين زاروا ا
اني اوفنها والفرنسي  واذكر منهم ( اال
امــيـل ابــولي والــبــلــجـــيــكي الــوا مــوســيل
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لالغـتسـال فيـها فـينـالون شـفاء كـما يـدعون
وحتـيط بـ" هـيت" اثـنـتا عـشـرة عـينـا لـلـقار
بـعـضهـا مجـاور لهـا والـبعض االخـر يبـعد
عـنـها بـعـداً يتـراوح من كـيلـومـترين الى15
ـكن أن تـكـون هـيت مـن مدن كـيـلـومـتـرا و

الدنيا النادرة بعنصر القير هذا.
انـا زرتــهـا ومـنـهـا جـلـبـنــا كـمـيـة من الـقـيـر
لــطالء سـقف مـدرسـة اخلــالـصه االبـتـدائـيه
اخملـتـلـطـه عام 1989م والـتـي ساهـمـنـا في
تـشـيـدهـا تـبـرعـا من اجل اطـفـالـنـا في قـرية
حــصـيـبه الـشـرقـيـه ... ومن اسـمـاء يـنـابـيع

شهورة : هيت ا
رج و عطاعط  عـ الدروبي و الوسـطه و ا
عمورة و احلواصل و االولـى و اجلبهة و ا
الـزدادية. وعـلى مـسافة  26كـيلـومتـرا غربا
تـقع قـرية اجلـويـسة -. فـيـها مـيـاه معـدنـية
كـثـيـرة تشـكل بـركـة واسعـة تـسقـي ميـاهـها
بـسات النخيل الواسـعة. ويتغير لون هذه

ياه مرارأ في اليوم الواحد . ا
ـمـتد مـن هيت الى حـكـايـة سـعده والـنـهـر ا

اخلليج العربي :
ـؤرخـون ان وذكــر الـبـاحـثـون والــرحـاله وا
نـهـرا يـنقل مـيـاه الفـرات يـبـدأ من هيت الى
اخلـــلــيج الـــعــربي وقـــد اثــبـــتت ذلك صــور

االقـمــار الـصـنـاعـيه حـديـثـا   وقـد نـسـجت
روايـة حب وعـشق بـ احـد امـراء الـبـصره
من فـتـاة اسـمهـا سـعـده من اهل هـيت حيث
طـلـبت ان يـكـون مـهـرهـا ان يـشق لـهـا نـهرا
تــركب زورقـا من هــيت الى الـبــصـره مـرورا
بــكـربالء والـنــجف والـسـمــاوه والـنـاصـريه
حـتى يصل الى  اخللـيج العربي .....ووافق
االمـير وبعد ثالثـة اعوام اجنز العمل وزفت

العروس سعده ..... 
لو هيجي احلب لو بالش !!! 

مـــــو مــــثـل حب هـــــذا الـــــوكت حب الـــــزيف
والـــدجل حب االنـــتـــرنــيت = الـــفـــيس بــوك
ؤالـتانكو والـسكايبي ........ لـو هسا طالعه
مـوده ولـد مـسـمي نـفـسه بـاسم بـنـت وحاط
صوره مدري من جايبه ويتنعوص  ......

عشائر هيت :
dO³  jOKš

ـة فـيـسكن ـدن الـقد ـا ان هـيت هي من ا
فـيـهـا خلـيط كـبيـر من الـعـشائـر والـعوائل 
وقـد اجنـبت الـكـثـيـر من الـعلـمـاء والـفـقـهاء

واالساتذه والقاده العسكرين واالطباء .
وفي هــيت الـكـثــيـر من الـعـشــائـر واالفـخـاذ
ـعـاضـيد  والـعـوائل نـذكـرمـنـهـا مـا يـلـي :ا
الـبــو عـلي اجلـاسم  أحلـمـيـدي الـسـعـدي

ة البو والي  االسا اخلـفاجة الويسـ ا
زيدان  السواعد

الــبـوشــعـيب وهم من ربــيـعــة الـعـدنــانـيـة 
الدواسر  السواطرة  البوحياة   . العبيد
ـشاهدة   احملـامدة  الـعـيل  البـوعامر  ا
الـكيالنـ  الصمـيدع  شـمر البـوعساف 
اجلــغــافــيــة  ال قــوام الــدين  الــســعــدون
ـواشط (التكارتة  –الـدلوجية ) السلمان ا
الــقـيـسـيـ  زبـيـد اجلــواعـنه  الـكـرابـله 
ـر  األكـراد  الـسـواهـيك الـعــبـادله  الـبـو

(الراويون)  االوالسة (إل أبو الطيب )....
وامــا الـعــوائل: الـبــو سـوده  الــسـبــهـاني
اجلــبــور احلـديــدين الــفــراوين أرخــيـته 
احلــديـثـ  الـبــو عـيـسى بــيت كـطه بـيت
الــــعـــجــــمي  الـــقــــره غـــول   احلـالبـــسه 
الـبـوفهـد  - كطه  الـعجـمي  بـيت حلـيحل
آل ساسـون  البكارة  الـتركمان الـبطاوي 
 احلــيـالـيـ  احلـيــاوين  عـلي الـيـونس 

نوفل  البو عابر  الصفار و اخلطيب .
والله تعالى أعلم وهو العليم احلكيم .

اللهم التؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ....
الــلــهم احـفـظ لـنــا الــعـراق  وابــعــد عـنه كل

االشرار ..... اللهم ام .
{ باحث في علم االنساب
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بـدأ النـهوض البـشري من احلـياة البـدائية  الى احلـياة الـبشريـة من خالل الزراعة 
ـئات الـسنـ  قد سجـل السبـق في الزراعة يالد  وكـان التـاريخ العـراقي ما قـبل ا
وقنوات الـري والسدود  وكان عهدي حمورابي ونبوخذ نصر  من األهم في التاريخ
الـبـشــري في اصـدار الـتـشـريـعـات والــقـوانـ الـضـامـنـة لـلــعالقـات بـ الـبـشـر وفي
ــيــاه والــســدود فـي احملــافــظــة عــلى الــزراعــة من االهــتــمــام بــاجلـــداول في تــوزيع ا
ـعـجزات الـسـبع خيـر دليـل على تـطور ائـيـة  ولعل مـعـجزة وهي من ا الفـيضـانـات ا

الفكر الهندسي والزراعي إلمبراطورية بابل .
وقــد تــراجــعت الــزراعـة فـي الـعــراق في الــعــهــود اجلــمـهــوريــة  واصــبح االهــتــمـام
ـيـاه واســتـغالل األراضي وادامــتـهـا وزراعــتـهـا  من بـاســتـصالح األرض وتــوزيع ا
سـاحات الـزراعية عنـية  لـذلك االالف من ا األمـور الثـانوية لـدى اجلهـات الرسـميـة ا
ـيــاه بـسـبب عـدم كــفـاءة الـتـوزيع  حتــولت الى الـسـبــخـة واالف أخـرى لم تـصــلـهـا ا
ـا اطـلق ـتـصــدرين لـلـمـيـاه   وفـوضى اجلـهـات الـزراعــيـة من فالحـ ومـزارعـ ا
بـالعـرف الـزراعي بأن  _أهل الـصـدور هم الذين يـسـتـولون عـلى مـيـاه األنـهر  فـيـما
ـئة من حـاجـتهـا للـمـياه  وحتـولت تلك أراضي الـبزايـز لم حتصل عـلى نسـبة 15 بـا
األراضي الشاسـعة الى أراضي سبخة غيـر قابلة للزراعـة إذا لم يجري تدخل الدولة
بـازل الـتي أنـشـئت في الـسبـعـيـنـات والثـمـانـيـنات من واصالحـهـا .االمـر االخـر إن ا
اضي أهـملت ولم جترى ادامتـها وتنظـيفها وكـريها  بحيـث حتول معظم تلك القرن ا
ـبـازل الى عوامـل مضـافـة لـتـخـريب األرض وتـسبـيـخـهـا بـعـدما كـان الـغـرض مـنـها ا
ـان سمعنا امتصـاص السبخة وإصالح األراضي . الـيوم وفي الدورة اخلامـسة للبر
من السيد ثـائر عبـد الكاظم مخـيف رئيس اللجـنة الزراعـية في مجلس الـنواب افكاراً
ـعنيـة بالزراعـية  وكمـا نعرف بـأن الشيخ ثـائر مخيف تـطويريـة ورقابيـة من اللجان ا
ـا له من اتصـاالت واسـعـة مع عـموم مالك هـو واحـدا من أولى الـزراع في منـطـقـته و
ومزارعي وفالحي احملافـظات العراقية  فـهو قادر فعال أن يتحـول من مركز التوجيه
ـهــمـة  وهــو االقـدر ـيــداني  وفـعالً يــتـولى هــذه ا واإلدارة واالشـراف الى الــعـمـل ا
ـالـية والـزراعـة باإلضـافة ـهم  هل مـجـلس الوزراء ووزارتي ا عـليـها.ولـكن الـسؤال ا
ـشــاريع الـزراعــيـة  وهل كــافـة األطـراف ــالـيـة  جــادون بـتــمـويل ا ـوارد ا لــوزارة ا
ـؤثـرة في احلكم  عـلى درايـة بأهـمـية الـزراعـة بغـية دعم السـياسـيـة احلاكـمـة وتلك ا
ـعـنـيـون في الـسـلـطـة بـأن أزمـة الـصـراع ـشـاريع الـزراعـيـة  وهل يـدرك ا اخلـطط وا
الـروسي األطلـسي  حتولت الى ازمـة غـذائيـة  وان استـمرارهـا ستـجعل الـكثـير من
ـتـحدة ا تـقـارير األ ا الشـعـوب في حـالة فـقـر وجوع فـاضح  هـذا ليس مـنـا  وإ
تكشف بـاستمرار اخملاطر اجلدية جلوع ماليـ البشر ووصولهم حلافة الهالك  في
حـ مـجـموعـات من الـكـارتالت األوروبـيـة واألمـريـكـيـة تسـتـحـوذ عـلى الـبـلـيـونات من
هم يجب أن نـاطق الصراع .ا العمالت الصـعبة بسـبب صناعة األسـلحة وتسويـقها 
يـاه بشكل ـزروعة وتـنظـيم ا ـساحات ا يـعي اجلمـيع  بان تطـوير الـزراعة وتـوسيع ا
ـيـاه اجلـوفـيـة هـو الـعنـصـر الـفـاعل عـصـري تـلك اجلـاريـة في األنـهـر او اسـتـخـدام ا
ـواجـهة خـسـارة الـعـديد مـن البـشـر جـراء اجلوع  _وانـشـا الله لم والـسبـيل األمـثل 
نـصل لذلك  _ولكن من يـدري في ضوء تطـور الصراع في اكـثر من جبـهة في العالم
ـانية مهما تـوسعت وتعدد ت إجراءاتها دمر .إن الـلجنة البر سيما جـبهات السالح ا
ـتراكمة إذ لم ـالية ا زارع ا الـرقابيـة  فإنهـا ال تستـطيع اجناز حـقوق الفالحـ وا
ـالــيـة بـصــرف تـلك احلـقــوق  ولـيس بـاســتـطـاعــة أصـحـاب األراضي تــبـادر وزارة ا
ـوارد واالسمدة وغيرها التوسع بـالزراعة إذا لم تشارك وزارتي الـتجارة والزراعة با
ـياه تـبقى سـائبـة إذا لم تتـخذ وزارة الـري إجراءات ـستـلزمـات األخرى  وأن ا من ا
ـوزعة بـ أصحاب االراضـي .إن الزراعة هي ائـية ا صـارمة لـلحـفاظ عـلى النـسب ا
ضـمــانـة الـبالد لألمن الــغـذائي  والـزراعـة هـي خـطـوط الـســد األولى لألمن الـوطـني
والـقـومي للـبالد  إن االمن الـغذائـي هو أهم من الـنـفط  وإذا لم توظف مـوارد الـنفط

لـتـطــويـر وتــوسـيع األراضي الــزراعـيـة فـال فـائـدة مــنـهــا  بل إنـهـا
ـا إن بـلدنـا  بالد ما سـتكـون مـرتع للـنهـابـة واحلرامـية  و
ب  النهرين بالد السواد  مؤهلة للتوسع الزراعي  وهي
بالد زراعـــيــــة أصال  ولم نــــبـــادر لـــذلـك فال جـــدوى من
االحاديث . نـعتقـد بأن وضع الكـونية الراهن وفـي مقدمته
الصراع الروسي االطلس  يعطينا فرصة التفكير اجلدي
ــشـاريع الــزراعـيـة ومــسـاعــدة الـلــجـنـة والـبــدء فـوراً في ا

انية إلجناز مهامها  والى غد منجل ومعول .    البر
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واشنطن

كن أن نـستـشف اجلديـد ويداخـلـنا اإلطـمئـنان بـأن الدورة اجلـديدة حتـمل ب كـان 
طـيـاتهـا سـيـاقـا يـبعـث على الـتـفـاءل لـو أن األعـضـاء الذين رشـحـوا أنـفـسـهم لـدخول
مـعركـة اإلنتخـابات قـد طرح كلّ واحد مـنهم مـا لديه من أفـكار  وتصـورات  لتـطوير
بعيـدا عن سيـاق اقامة العـمل النـقابي من الـناحيـة االجتـماعـية واالنسـانيـة ألعضائـه 
هرجـانات واألماسي والندوات التي بـاتت ومنذ سن فـعال ً ثابتا وعلى قدر واضح ا

كن انكاره .  من النجاح وهذا ما ال
هرجانات واألماسي فقط ?  فهل عمل اإلحتاد وجناحه مرتبط باقامة ا

عـاشية لالعضاء  والذي رتبط باألحـوال الصحية واالنـسانية وا أين الشَّق النـقابي ا
ثل حجر األساس في شرعية وجوده واستمراره  ? 

مـن اخملجل أن تـرتـفع أصـواتـنا بـ فـتـرة وأخـرى إذا ما انـتـكـست احلـالة الـصـحـية
ألديب أو شـاعر مُـطالبـة ومُسـتجديـة رئاسـة الوزراء و اجلـمهوريـة أن يتم الـنظـر بع
ـهـمــة في مـقـدمـة مـسـؤولـيـات الــعـطف والـشـفـقـة ألجل تـوفــيـر الـعالج له  ألن هـذه ا
إذا ما كانت هـنالك إرادة قوية للتقدم مـكن اجنازها على اكمل وجه  اإلحتاد  ومن ا
ان العراقي على أن تصدر شروع حزمـة قرارات ترغم السلطة التشريـعية في البر
ـعاشيـة وإالَّ ما معنى أن القوانـ التي حتفظ حـقوق االدباء في الرعـاية الصـحية وا
نـحمل بطـاقة الـعضـوية وندفـع االشتراكـات السـنوية إذا مـا كان بـاستـطاعة أي اديب
غـير مـكـتـسب لـلـعضـويـة  أن يـدفع بـنـصوصه وكـتـبه لـلـنـشر ويـشـارك في امـسـيات
دون حــاجـة لـلـرجـوع إلى مـوافـقـة ونـدوات يـتم دعـوته إلــيـهـا من هـذه اجلـهـة أو تـلك 

األحتاد ? 
انا الشكك بنـوايا الذين رشحوا أنـفسهم للدورة اجلديـدة التي ستُحسم نـتائجها يوم
اجلـمـعـة 10 حـزيـران 2022 وال األعــضـاء الـذين تـولـوا ادارة اإلحتـاد في الـدورات
ولهم مني جميـعا  كل التقدير واألحـترام على ما قدمـوه وما سيقدمونه من السابقـة 
ـا اشـارك آخرين من زمالئي يـتـطـلعـون بـأفكـارهم  إلى مـا يـنبـغي عـمله ( جهـد   إ
نقابـيا ) في الدورة اجلـديدة  فأدعـو األعضاء الـذين سيتـمكنـون من قطف األصوات
ـركزي أو في الهـيئة اإلدارية إلى التي ستـؤهلهم احلـصول على مقـاعد في اجمللس ا
بـكل مـا له صـلـة بـالـنـواحي اإلنـسـانـيـة ـسـؤولـيـة نـقـابـيـة  الـتـفـكـيـر اجلّـدي والـعـمل 
ـعـاشيـة لألعـضـاء  حتى التُـجـرَح كـرامة الـبـعض أمـام أنفـسـهم وأمام والـصـحـية وا
عـوائلـهم عندمـا يجدون كل مـا كتبـوه من نصوص أدبـية وجوائـز نالوهـا  عاجزة عن

مساندتهم إذا ما أصابهم عجز او مرض . 
الأظن أن احلاجة تـدعوني لكي أُذكركم بأسماء أُدباء معروف (على االقل في بغداد)
من بـعـد أن عاشـوا جتـربـة قـاسـية في ـاضـيـة  غـادروا احلـيـاة في الـسنـ الـقـريـبة ا

ــلك في بــيــته أبـسط أُخـريــات أيــامـهم  وبــعــضـهم لـم يـكن 
مستلزمات العيش الكر  . 

وفي هــذا الـســيــاق نــرجــو من األحتــاد بــهــيــئـتـه االداريـة
أن يقـتفي ما أقدمت عليه ركزي  اجلديـدة ومعه اجمللس ا
سواء في العراق أو في اإلحتادات والـنقابات من خـطوات
وجنـحت بــالـتـالي جــهـودهـا من دول أقـلـيــمـيـة أو اجــنـبـيــة

انتزاع حقوق أعضائها من السلطة التشريعية.

تانة ماب احلبل واخليط !!  ال يخفى على أحدٍ مدى الفرق الكبير في ا
ودة تـعـبيـرا عن قوة روابط ـا كان هـذا الفـرق سـببـا في اسـتخـدام عبـارة حـبل ا ور
احملـبـة بكل اصـنـافـها مـثل األخـوة والـصداقـة وعِـشرة الـعـمـر والرفـقـة الـطيـبـة وحتى
ماب احملـب والعاشق يكون حبل الوصل هو الرابط األكثر شيوعا أو حضوراً وال

يأتي ذكر اخليط مرادفا لوصف هذه احلاالت من العالقات االنسانية !! 
لكن هذا ال يلغي األهمية البالغة للخيط الرفيع شديد الوهن !! 

دائـما ما تـكون احلدود الـفاصلـة ماب حـالة ونـقيضـها تشـابه اخليط الرفـيع كما في
كن ان تـتحـول الى سخـرية واسـتهـزاء في حلـظة جتاوز ـزاح مثال  والـتي  حـالة ا

ذلك اخليط !! 
وكذلك بالنـسبة للـحد الفاصل بـ عتاب االحبة وبـ إلقاء اللـوم عليهم دون حتفظ او
تمييـز وانتهاج القطيعة سبيال بديال  وكذا احلال بالنسبة للخيط الرفيع الفاصل ب
احلد األدنى مـن اللـيـاقـة واالحـترام ومـابـ اإلسـاءة  أو مـابـ حالـة الـتـعـصب وب

قبول اآلخر التي تسمح بخلق مساحة عيش آمن للجميع .. 
حـاالت عـديـدة من السـلـوك االنـسانـي لست بـصـدد ذكـرها أو
حصرهـا  تشترك بـأنها قد تـتغير من حـال الى الضد منه
فـي حلظـة جتـاوز أو جتـاهل خليـطٍ رفيع شـديـد الـوهن قد

ودة !!  يشكل عبوره حالة انقطاع لكل حبال الوصل وا
كلمـا زاد حرصنـا على عدم إغفـال هذه اخليوط الـرقيقة 

ودة متينة ..  كلما دامت حبال الوصل وا
لكم محبتي وصبحكم الله باخلير 
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WM¹b∫ النواعير تراث من مدينة هيت

إنـسـانــا دون أي تـمـيــيـز بـ افـراده
فـضال عــمـا يـســتـحـقـه حتت عـنـاوين
أخـــرى. ويــــخـــلص الــــبـــاحث الى ان
ـسـمى ـسـلـحـة ا قـانـون الـنـزاعــات ا
خطـا بـالقـانـون الدولي اإلنـسـاني ما
هـو اال جـزء يـسـيـر من قـانـون حـقوق
اإلنسان الـذي يضم فـروعاً كـثيرة بل
ـكن ان تدخل في ان القـوانـ كلـهـا 
مـفهـوم الـقـانـون اإلنـسـاني او قـانون
حـــقـــوق اإلنــــســـان عـــلى أســـاس ان
ا هـو قـاعدة سـلوك القـانـون أصال ا
إنساني غايتهـا حفظ احلقوق وإقامة
العـدالة وما هـذه القـواعد الـقانـونية
اال حلمايـة الكرامـة اإلنسانـية وبهذا
تـسـتـحـق تـمـيـزهـا عـن سـواهـا بـهـذه

اخلـصــوصــيـة. ويــشـيــر في مــعـرض
فـهـوم الى ان هـناك دفاعه لـتـأصـيل ا
شـجــرة واسـعــة لـلــقـانـون اإلنــسـاني
أصـلـهـا هـو قــانـون حـقـوق اإلنـسـان
وفـروعـهـا عـديــدة وهـنـاك مـحـدوديـة
القـانون الـدولي اإلنـساني بـاعتـباره
ـسلـحـة فقط إزاء قانـونـا لـلنـزاعـات ا

سعة قانون حقوق اإلنسان.
ــطــاف يــقــدم الــكــاتب وفي نــهــايـــة ا
تعريـفا لـلقـانون اإلنسـاني انسـجاما
تـقـدم بـأنه: "مجـمـوعة مع التـحـلـيل ا
الـــقــواعـــد الــقـــانــونـــيــة الـــوطــنـــيــة
ا ستقاة من مصادرها  والدولية ا
دونة التي تهدف في ذلك العرفية وا
بــشـكـل خـاص إلـى حـمــايــة الــكــرامـة
اإلنسانـية واحتـرام إنسانـية اإلنسان
في الـــظــروف كـــافـــة وتــمـــكــيـــنه من
الـتـمــتع بـاحلـقــوق الـتي يـسـتــحـقـهـا
بـصـفـته إنـسـانـا دون أي تـمـيـيـز بـ
أفـراده فــضال عــمــا يـســتــحـقه حتت

عناوين أخرى".

يتـبنى مـؤلف الكـتاب الـدكتـور عباس
عـــــبــــود الــــدعـــــوة الى (الـــــقــــانــــون
اإلنــســـاني) الــذي يـــتــضــمـن قــواعــد
قـانــونــيـة حتــكم الــسـلــوك الـبــشـري
وحتــمي كــرامـــة اإلنــســان وتــصــون
إنـسـانـيـته في كـافـة الـظـروف دولـيـا
ـؤلـف في عـقـد ومـحــلـيـا وقــد جنح ا
مـقـارنـة عـلـمـيـة كـشـفت الـفـوارق بـ
ــنـهــجــ الــوضــعي واإلسالمي من ا
ـــوذج رائــــد من تــــراثــــنـــا تــــقــــد 
اإلسالمـي يــحـــمل رؤيـــة مـــتــكـــامـــلــة
حلـقـوق اإلنـســان ويـتـسع الن يـكـون
ـصادر والـروافد هذا الـنـموذج أحـد ا
االساسيـة للقـانون اإلنسـاني. ويثبت
ؤلف من خالل فـصول هـذا الكـتاب ا
ان الـــشــريـــعـــة اإلسالمـــيـــة ســبـــقت
ـئـات ـيـة  ـنـظـمـات الـدولـيـة واال ا
الــسـنــ بــوضع قــوانــ إنـســانــيـة
مفـصـلة تـصـون كـرتمـة االنـسان في
كل مــكــان وفـي كل زمــان وتــمــنع أي
انــتــهــاك حلـــقــوقه اإلنــســانــيــة واي

تهديد لوجوده وانسانيته وكرامته.
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اخلـسـارة امـام الـزوراء الـذي اسـتـمـر
مـــــــــتـواضــعــا بـنــتــائـجـه وفـشل في
دخـول مــربع الــتـرتــيب لــيـثــقل كـاهل
ـــــــتـوتـر وواصل الـنجف جـمـهـوره ا
نزف الـنقـاط للدور الـرابع بخـسارت
ــــوقـــــــع الـــســـابع وتــــعـــادلـــ في ا
ومـهدد من نـور وز وتـراجع الـكهـرباء
مـركـزا بـتـعـادله مع نـفط مـيـسان دون
اهـــــداف وحــــسـن اربــــيـل تــــرتـــــيــــبه
بـاالنــتــــــــقـال لــلـحـادي عــشـر بـفـوزه
ـتـوقع عـلى سـامراء بـهـدفـ لـواحد ا
واكثـر الغـا كـان الكـرخ الذي بقي
ـشاركة متـميزا في احـرج اوقـــــــات ا
عــنــدمــا تـغـــــــــــلب عــلى الــديــوانــيـة
بــهـدف ويـتــقـدم لــلـثـانـي عـشـر فــيـمـا
الزالت الـفـرصـة قـائـمـة لـلـفـريق االخر

للبقاء.

لـلـمـوقع اخلـامس عـشـر فـيـمـا تراجع
ضيف موقعا. ا

W bI*« Ÿ«d
واســـتـــمـــرت فـــرق الـــطالب والـــقــوة
اجلــــويــــة ونـــفـط الـــوسـط والـــزوراء
والـنـفط بنـفس مـراكزهـا عـندمـا فشل
الطالب في اخـتبار نـوروز وخسارته
بــهـــدف لــيــواصل نــوروز بــاهــتــمــام
نـــتــائج االرض يـــعــدمــا ارتـــبط بــهــا
ليتـقدم ثامنا ويـسعد جمـهوره كثيرا
وفـشل اجلـويـة في الـتـقـدم لـلـوصـافة
ــرحـلـة والـثــأر من الـنـفـط خلـسـارة ا
االولى في الـلـقـاء الـذي انـتـهـى بدون
اهـداف الـذي دعم اسـتـمـرار اجملـتـهد
ــتــالـق الــنــفط ســادســا وتــوقــفت وا
خــطــوط الــوسط عن اإلنــتــاج فــبــعـد
ــة الـنــفط خـرج بــتـعــادل بـطـعم هـز

ـواسم يدفع الـوطني وبـقي علـى مر ا
نتخبات اخملـتلفة كما بالنجوم الـى ا
شـهـد الدور 35 هـروب الـصـنـاعة من
مـنــطــقـة الــهــبــوط بـفــضل نــقــطـــــــة
الـــتــعــادل الـــتي عــاد بـــهــا من زاخــو
ــوقع الـــســادس عــشــر35 لـــيــحــتـل ا
مـتـقدمـا عـلى االمـانة بـفـارق األهداف
لـيــجـد الـــــــــثـاني نــفــسه في مـواجه
خـطـر الـبقـاء احلـقـيـقي بـعـدمـا واجه
ــبــاريــات االخــيــرة الــتي صــعــوبــة ا
قتـــــــلت رغبـته عندمـا التـقى اجلوية
والـــزوراء والـــــــــــــشـــرطـــة بـــفـــتـــرة
مـــتـــقـــاربـــة وهـــو نـــفـــســـــــه شـــعـــر
بــالــتـــــــــعـب كــمــا جنح الــقــاســــــــم
بـــــتـــــرك دائـــــرة اخلـــــطـــــر النه عـــــاد
بـالـنــتــــــــيـجـة اجلـيــدة بـالـفـوز عـلى
نـــــــــفط الــبــصـرة بــهــدف و الــتــقـدم

مـعـن احـمــد الــذي أنـهى بـه مـســيـرة
يـناء واخرجه من الفـريق البصـري ا
ــمــتــازوسط أحــزان مــجــمـوعــة من ا
ــبــاراة و أنــصــاره الــذين تــابــعــوا ا
صــبـــوا جــام غــضــبـــهم عــلى االدارة
ـسـتـوى والـفـريق الـذي لم يــظـهـر بـا
ــنـتــظـر وبـدء واســتـمــر بـعــيـدا عن ا
ـنـافــسـة ولم يــتـحـسـن رغم تـعـاقب ا
ســتــة مــدربــ او اكــثــر فــيــمـا فــشل
ـــشـــاركــة العــبـــوه فـي الـــدفــاع عـن ا
االســوء الـذي لـم يـســتــغل مــبــاريـات
ديـنـة التي سـاهمت في هـبوطه في ا
يـــوم لـم يـــحــــزن اهل الــــبــــصـــرة بل
مـتــابـعي الــدوري عـامـة النـه الـفـريق
العريق ويحـضى باهتمـام جماهيري
وكـــان فـي إحــدى الـــفـــتـــرات يــشـــكل
العـبـوه الــعـمـود الـفـقـري لــلـمـنـتـخب

تلك العب قادرين على التسجيل.
ولــــو ان كـل شيء واقـع في نـــــتــــائج
مــبـاريـات هـكـذا ادوار حـاسـمـة الـتي
اكـثـر مـا دفـعت بـفـرق مـرشـحـة بـقوة
ــنــافــســات وتــظــهــرحــافــلـة خــارج ا
بـنـتـائج غـيــر مـتـوقـعه ويـدرك جـهـاز
همة نتخب الفني طبـيعة واهمية ا ا
ـصـيريـة الـتي تتـطـلب اللـعب بـقوة ا
اخلــطــوط الــتي يــفــتــرض ان تــكــون
متـكاملـة اذا ما عوجلت االخـطاء قبل
تـسمـية الـتشـكيل الـقادر عـلى خوض
الـلـقـاء بـاالهـمــيـة الـقـصـوى وحلـسم
االمـــــور ورفع االمـــــال في الـــــبـــــقــــاء
نافسة على اللقب الذي والتقدم في ا
كــان قـد أحــرزه في أول بــطــولــة عـام
2014 وعــــلى االعــــبــــ مــــواجــــهـــة
الـتـحـديـات عـبــر الـظـهـور الـقـوي مع
ـنتظرة الرغـبة في حتقـيق النتـيجة ا
من الــشــارع الــريــاضي بــعــدمــا تـرك
الفريق انـطباعـا واضحا امـام نظيره
الـكـويـتي وفي تــصـفـيـات اجملـمـوعـة
كـمـا تـكون الـصـورة قـد اكتـمـلت عـند
ـديـر الـفـني الذي يـقـدر واقع الـلـقاء ا
نظم الغير سهل امام مـنتخب البلد ا
نتخبات للبطولة الذي سبق جميع ا
تـلك افضل ذكـور و التـاهل للـدور ا
خط هــجــوم ســجل ثــمــانــيــة اهـداف
ــبي وتــلــقى هــدف فــيــمـا ســجل االو
خــمــســةاهـــداف وعــلــيه ثـالثــة كــمــا
ســـــيــــلــــعـب بــــدعم عـــــامــــلي االرض
ـتوقع ان يحضـر بكثافة واجلمهور ا
لدعـمه في مواجهـة مصيـرية ولو انه
يـتــمـتع بـكل مــتـطـلـبــات الـلـعب امـام
عــمـلــيـة تــنـظــيم الـبــطـولـة والــسـعي

خلطف لقبها.
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ـيـنـاء ـمـتـاز ا ضـرب زلـزال الـدوري ا
ودفع به للـدرجة االولـى بعـدما فرض
عــلــيه الــنــجف الــتـعــادل وحــرمه من
الــفـوز حـيــنـمــاظل مـتــقـدمـا بــهـدفـ
لـــواحـــد لـــغـــايــة د 66 عـــنـــدمــاادرك
اصــحـاب االرص الـتــعـادل عن طـريق
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قرر االحتاد الـدولي لكرة الـقدم فيـفا حظـر أندية الـديوانية ودهـوك والنجف والـقاسم من الـتعاقد مـع الالعب الـعراقي

. الية مع احملترف في الفريق الكروي وغير العراقي إلخاللهما بالتزاماتهما ا
. تبقية بذمتهم لالعب وبحسب ما ورد إن سبب حظر األندية الثالثة من التعاقد مع الالعب هو لعدم تسديد األجور ا
بـلغ إجـمالي 290 ألف دوالر و 54 ألف يـورو لالعبـ احملتـرف الـسـابقـ جيـان موسـيتي ويـدين نـادي الديـوانـيـة 

الطي. وسينامي دوف وومي ويوري دي جيسوس ميسياس ونادي جزيرا ا
بلغ 12 ألف دوالر لالعب عالء أحمـد الشبلي أما نادي النجف فبمبلغ 80 ألفاً و350 دوالراً فيـما يدين نادي دهوك 

لالعب مهدي ريسياسي.
بلغ 47 ألفاً و333 دوالراً لالعب احملترف جبريل ماتاال وجونيور فرناندو دو كاردوزو وبالنسبة للقاسم فهو مدين 

دوس سانتوس.
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على مدفوعات إضافية بنهاية العام
بدال من 12.وباإلضافـة إلى ذلك فإن
أكثر من 140 العبا سيحصلون على
دعـما مـالـيـا إضافـيـا بسـبب "عـنـصر
شـاركـة األربـاح مـبني جـديد تـمـامـا 

الي للبطوالت". على األداء ا
…b¹bł WGO

ــسـتـقــبل سـيــسـتـفــيـد هـؤالء وفي ا
شاركة الالعبون من "صـيغة جديـدة 
األربــــاح ســـــيــــتـم تــــقـــــســــيـــــمــــهــــا
رحـلة الـثانـية من بالـتسـاوي".وفي ا
اإلصالحات تـسـعى رابطـة الالعـب
احملــتــرفـ لــتــكــثـيف تــعــاونــهـا مع
ــيـة لالعـبــات الـتـنس الـرابــطـة الـعـا
احملتـرفات واالحتـاد الدولي لـلتنس
والــبــطــوالت األربـع الــكــبــرى.وعــلى
صـــعـــيـــد اخـــر اعـــتـــرف اإلســـبـــاني
ــلـك عالقــة رافـــائـــيل نـــادال بــأنـه 
ه الـسـويـسـري روجـر خـاصـة بـغــر
فــيــدرر مــؤكـــدا أن األخــيــر بــعث له
تهـنئة خـاصة بـعد فـوزه بلقب روالن

جـــــاروس لـــــلــــتـــــنس.ودخـل نــــادال
الــتـــاريخ من أوسع أبــوابـه عــنــدمــا
حــصـد لــقب بــطـولــة روالن جـاروس
للمرة  14في تاريـخه.وقال نادال في
تـصــريـحــات لـقـنــاة سـكــاي سـبـورت
اإليــطــالـــيــة "إنــهــا قــصــة ال تــصــدق
ويــصـعب شــرحــهـا".وتــابع "األشــهـر
ـاضيـة كـانت صـعـبة بـالـنـسـبة لي ا
حصـد لـقب روالن جـاروس أمر مـثـير

بالنسبة لي".
ونــوه "إيـطــالـيــا تـمــتــلك الـعــديـد من
ـــؤثــــرين مــــثل يــــانـــيك الـالعـــبــــ ا
وبـيـريـتـني وسـوجنـو بـاإلضـافـة إلى
مـوســيـتي".ولـفـت "هـنـاك الــعـديـد من
الـشـبـاب الـذين لـديـهم فـرصـة كـبـيـرة
حلــصــد ألـــقــاب اجلــرانــد سالم أنــا
مـــتــــأكـــد من ذلـك".وأ "لـــدي عالقـــة
جـيـدة مع فـيـدرر لـدي شـعـور خاص
جتاهه لقـد كتب لي رسـالة ثنـاء بعد
فـتوحة".وتغلب فوزي بلقب فـرنسا ا
العب الـتـنس اليـونـاني سـتـيـفـانوس

الك التدريبيّ خـالل لقائه الالعبـات وا
ِ الدعم الكاملِ باراةِ بـتقد في نهايةِ ا
لـلفريقِ وتـذليلِ كل العقـبات التي تقفُ
ـنتـخب.من جانـبها في طـريقِ جناحِ ا
ـنتـخب شـاهنـاز ياري أكـدت مـدربةُ ا
نتخب لـلمشاركةِ جـاهزيّةَ واستـعداد ا
في بــطــولــةِ غـرب آســيــا مـبــيــنـةً: إنه
بــالــرغـم من قــصــرِ فــتــرةِ عــمــلــهــا مع
ــــست تــــفـــاعالً الـالعـــبـــاتِ إال أنــــهـــا 
وانـدفـاعـاً كـبيـراً من الالعـبـات لـلـتـعلُمِ
ُـستـوى العـامّ للـفريق والـتـطور وإن ا
رحلةٍ متقدمةٍ من يبشرُ بخيرٍ ووصلَ 
اإلعـدادِ واجلاهزية وإنهـا تؤمنُ كثيراً
ــنــافـســةِ في بــقــدرةِ الالعــبــات عــلى ا
بارياتِ الـبطولـةِ وتقد األفـضل في ا
نـتـخب الـعراقي الـرسـمـيّة.ويـخـتـتمُ ا
يـوم غـدٍ اخلـميس مـعـسـكره الـتـدريبي
عـلى أن يعودَ لـلعاصـمةِ بغـداد بعد غدٍ
ُـغـادرة يـوم 14/6 اجلــمـعـة ومن ثـم ا
ـدينـةِ جدة للـمشـاركةِ في بطـولِة غرب
آسـيا التي ستنطلقُ يوم 16/6 ويلعبُ
فـي مـــجـــمـــوعــــةٍ ضـــمت إلـى جـــانـــبه
مـــنـــتـــخـــبـــات الـــبـــحـــرين واإلمـــارات

. وفلسط

WKÝ∫ احدى مواجهات فريق القوة اجلوية بكرة السلة
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ــنـتــخب الـعــراقي الــنـسـويّ  اخــتـتمَ ا
لــكـرةِ الـصـاالت مـبــاريـاته الـوديّـة في
ـركـزِ ُـقـام في ا مــعـسـكـره الـتـدريــبيّ ا
ـديـنـةِ طـهـران بـتـعـادلٍ أمام ـبيّ  األو
مـنـتـخبِ طـهـران فيـمـا عـدّ مـسـؤولون
ـــنـــتـــخـب الـــعـــراقيّ فـي االحتـــاد أن ا
سـيكون رقـماً صعـباً ومنافـساً حقـيقياً
في بـطولةِ غـرب آسيا ووعـدوا بـتذليل

الصعوبات أمامه.
وقـال االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم في
ـبــاراة اخلـتــامـيـة بــيـان صــحـفي إن ا
حـضـرها عُـضو االحتـاد الـعراقيّ لـكرةِ
ُـشـرف عـلى الـلجـنـةِ الـنـسـوية الـقـدم ا
فـراس بحر الـعلوم ورئـيس نادي نفط
الـــوسـط مـــاجـــد عـــبـــد الـــرضـــا الــذي
يـتـواجـد في مـهـمـةِ عـملٍ رسـمـيـةٍ لـكنه
ــبــاراة دعــمــاً حــرصَ عـــلى حــضــورِ ا
لـلمنتخبِ النسوي.وأضاف االحتاد أن
وديـةُ مـنـتخـب طهـران تـعـدُّ األقوى في
ـعـسكـرِ التـدريبي اسـتـعداداً لـبطـولةِ ا
غـرب آسيـا نظـراً لقوة مـنتـخبِ طهران
هاراتِ الـعاليّة الـذي تتمـتعُ العباته بـا
والــقـــوة الــبــدنــيّــة والـــتــنــظــيمِ داخل
ــقــابل وقــفت العــبــاتُ ــلــعـب وفي ا ا
مـنتخبنا نداً لهن بشكلٍ واضحٍ وقدمن
.وتـناول الـبيان تـفاصيل مـباراةً كـبيرةً
نتخبان ـباراة إذ أوضح بأن تبادلَ ا ا
ـبـاراة األول الهـجـمات ولم فـي شوطُ ا
ــنــتــخبٍ عــلى تــكن هــنــاك أفــضــلــيــة 
رمى حـسابِ اآلخـر ومن دربكـةٍ أمام ا
أحـرزَ منتخبُ طهران هدفه األول وبعد
الـهدفِ حاولت العـباتُ منتـخبنا إدراك
الــتــعــادلِ وضــاعت عــدد مـن الــفـرصِ
ـنتـخبِ لـيـنـتـهي هـذا الـشـوطُ بـتـقـدمِ ا
اإليـــراني بــهـــدفٍ من دون رد.وأضــاف
ـنـتـخب كـثـفن من الـبـيـان أن العـبـاتُ ا
هـجماتهن في الـشوطِ الثاني لـتسجيلِ

هـدفِ الـتـعـادل وحتققَ ذلـك من عالمةِ
اجلـزاء بـعـد إعـثارٍ واضـحٍ للـمـهـاجـمةِ
شـاخـوان نور الـدين سـجلـتـها بـنـجاحٍ
لـينـا صديق فـيمـا استـمرت مـحاوالتُ
الــفــريــقــ ومن تـســديــدةٍ قــويــةٍ عـادَ
ـنــافس لـلــتـقـدمِ بــالـنـتــيـجـةِ الــفـريقُ ا
مــســجالً هــدفه الــثــاني ومـع اقــتـرابِ
ـبـاراةِ عــلى نـهـايـتـهـا كـان لـلـمـمـيـزةِ ا
شــاخـوان نــور الـدين رأي آخــر حـيث
جنـــحت بــإحـــرازِ هــدفِ الــتـــعــادل في
الــثـواني الـعــشـرين األخـيــرة من عـمـرِ
الــلــقــاءِ لـيــنــتــهي الــلــقـاءُ بــالــتــعـادل

اإليجابي بهدف لكال فريق.
dO³  ‰ƒUHð

ـبـاراة عـبّـر وتـابـع الـبـيـان أنه عـقب ا
عُـضو االحتاد فراس بـحر العلوم عن
ارتـياحه الكبـيرِ للمُسـتوى الذي قدّمته
ـبــاراةِ وأثـنى كــثـيـراً الـالعـبـات فـي ا
عـلى حرصِ الالعـبات وتفـانيهن داخل
ــلـعبِ مـبـديــاً "تـفـاؤالً كـبــيـراً بـقـدرةِ ا
يزٍ في ِ مُسـتوى  ـنتخبِ عـلى تقد ا
ـنتخب بـطولـةِ غرب آسـيا مـؤكداً أن ا
الـعراقيّ سيكـون رقماً صعبـاً ومنافساً
.ووعدَ بحر العلوم حـقيقياً في البطـولةِ

fMð∫ مباراة للتنس في بطولة دولية
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ــــنــــتــــخب يــــدخـل ا
ــبي الــدور الــربع األو
الـــنــــهـــائي لــــبـــطـــولـــة
منـتخبـات آسيا بـكرة القدم
حتت سن 23 سنة اجلارية حاليا
في أوزبكستان بثقة ودون خوف
بـعدمـا تمـكن من جتـاوز عقـبات
اجملــمــوعـــة الــثــانـــيــة مــا عــزز
ـواصـلة ـان اكـبـر بـقـدراته  اإل
حتــقـــيق جنــاح اخـــر ســيــكــون
االهم عــنــدمــا يــواجه اصــحــاب
االرض عند الساعـة التاسعة من
ليـلة الـيوم الـسبت احلـادي عشر
من حـزيران ويـعـلق الفـريق الذي
تنـتظـره مباراة صـعبـة اماله على
انــتــفـاضــة جــديــدة لالبــقــاء عـلى
فـــرصــة االنــتــقــال لـــلــدور الــنــصف
الـنـهـائي ومـطـالب بـتـجـنب االقـصـاء
من هذا الدور والـذي قد يشهـد نهاية

قابل . الفريق ا
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نتخب قد اسـتعد للمواجهة ويكون ا
ذكورة في ظل ارتفـاع معنـــــــويات ا
الالعـــبــ بـــعـــد الــفــــــــــوز االخـــيــر
والـــتـــاهل وان يـــكـــون عـــــــــلـى قــدر
التحدي واالبتـعاد عن احلـــــــسابات
ــعـقــدة من اجل الــبــقــاء في اجـواء ا
نافسـة لالخير بعـدما تمــــــــكن من ا
قـــــــــــــــلـب تـــــــاخــــــــره امـــــــام األردن
واستراليا الى تعادل قبل ان يحقق
الـفوز والـتـاهل عـلى حسـاب الـكويت
بـــثـالثـــة اهـــــــــداف لـــواحـــد وحـــقق
ـطـلــوب رغم الـصــــــــعــوبـات الـتي ا
ــبــاريـات لــكـنــهـا واجــهـته فـي تـلك ا
اكـســبـته الــثـقــة وبـات الــفـريق الـذي
يعول عليه اذا مـا نظم صفوفه بشكل
افـــضل خــــصـــوصـــا الــــدفـــاع في ان
يـسـتـعيـد هـويـته وان يـكـون الكل في
اجلـــهــــوزيـــة الــــكـــامـــلــــة وفي وضع
بـاريات السـابقة وبات بي يجري وحدته التدريبية االخيرة قبل مواجهة اوزبكستانمخـتلف عن ا نتخب االو U³¹—bð ∫ ا
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سكوب

تـــســيــتـــســيــبـــاس بــســهـــولــة عــلى
دومـيـنيـك ستـريـكـر لـيـضـرب مـوعدا
في ربع نـهــائي بـطـولــة شـتـوجتـارت
لـلتـنس مع أنـدي مـوراي الـذي تـغلب
عـــلى ألـــكــســنـــدر بــوبـــلــيـك.وتــفــوق
تــســـيــتـــســيـــبــاس عـــلى ســـتــريـــكــر
ـجـمــوعـتـ نـظـيــفـتـ بـواقع 6-3
و4-6.مـن جــــانـــــبه ودع الـــــكــــنــــدي
ديـــنـــيس شــابـــوفـــالــوف الـــبــطـــولــة
بــــخــــســــارته أمــــام أوســـكــــار أوتي
ليضرب األخير موعدا في ربع نهائي

شتوجتارت مع بنجام بونزي.
وتفـوق اإليـطالي لـورينـزو سـونيـجو
ـانـي يـان لــيــنـارد شــتـروف عــلى األ
ليواجه مـواطنه ماتـيو بيـريتيني في

ربع النهائي.
وحجز فـوكسـوفيكس مـقعده في ربع
الــنـهــائي بــتـغــلـبه عــلى هــوركـاتش
باراة ليضرب موعـدا مع الفائز من ا
التي جتـمع نيك كـيريـوس ونيـكولوز

باسيالشفيلي.
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قررت رابطة العبي التنس احملترف

ـا في إجـراء عــدد من اإلصالحــات 
ذلك مـــخــطـط لــتـــقــاسم األربـــاح بــ
العبي الـتـنس والبـطـوالت باإلضـافة
إلجـراء تـعـديالت كـبـيـرة في مـواعـيد
الــــبــــطـــوالت.وبــــعــــد عـــامــــ من
فـاوضـات أعـلنت الـرابـطة ا
ـرحــلـة األولى مـن اخلـطـة ا
االســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة
األمـد الــتي أطـلـق عـلــيـهـا

. "وان فيج
ـــرحــــلـــة األولى وتـــبــــدأ ا
قـبل حيث ستقوم العام ا
الرابـطة بـتوسـيع عدد من
بـــطـــوالت األســـاتــذة

ثـاني أهم فــئـة
من حـيث

الية ونقاط التصنيف بعد اجلوائز ا
بــطــوالت اجلـائــزة الــكــبــرى.وســيـتم
تـوسـيع الـبـطـوالت في مـدريـد وروما
وشنغهاي لـتقام على مدار 12 يوما
بدال من 8 عـلى أن تـزداد الـقـرعـة من

56 إلى 96.
أمــا بــطــوالت األســاتــذة
في ســـيــنـــســيـــنــاتي
وتورونتو/مونتريال
سيـتم توسـعتـها في

.2025
وســيــتـم رفع قــيــمــة
ــــالــــيـــة اجلــــوائـــز ا
ئة ب قدار 35 با

عـــامي 2022 و2025
وسيحـصل الالعبون
ال 30 األوائــــــــــل
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ـنـتخب الـعـراقي للـمـتقـدم مدرب ا
ــصــري شــريف مــؤمن عـن قــائــمـة ا
نتـخب التي ستشارك في لتشكيـلة ا
قررة في دورة التضامن االسالمية ا
مـدينـة قـونيـة التـركـية لـلـمدة من -8
ـقـبـل .وتـالـفت االسـمـاء 18 من اب ا
من احمد مـكي ومنتـظر قاسم وزين
العابدين محـمد وبدر الدين حمودي
واالمير علي وعلي السيالوي ووائل
حـافظ وميـثم عـوده وجـاسم غـصاب
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أعلن االحتاد العـراقي لكرة اليد عن
اجــراء قــرعــة الــبــطــولــة االســيــويـة
التاسعة لـلناشئـ والتي ستقام في
ــنـــسق االعالمي الـــبــحــريـن.وقــال ا
الحتـاد الـيـد حـسـام عـبـد الـرضـا في
ــنــتــخــبــات تــصـــريح صــحــفي إن ا
ـشــاركـة في الـبـطــولـة هي الـعـراق ا
والـــســــعـــوديــــة وقـــطــــر واالمـــارات
والـــكــــويت وكــــوريـــا اجلــــنـــوبــــيـــة

واوزبـكــسـتـان والـيـابــان مـبـيـنـاً أن
البطـولة ستـنطلق لـلمدة من 16-27
ـــقــــبل.وأشـــار إلى أن لــــشـــهـــر اب ا
ــنـتــخب الــوطـني الــقـرعــة اوقــعت ا
للـناشـئـ في اجملمـوعة الـثانـية مع
منتخبـات اليابان والسـعودية وقطر
واالمـارات والـكـويـت بـيـنـمـا ضـمت
اجملموعة االولى منتـخبات البحرين
وايـران والــهـنـد وكـوريــا اجلـنـوبـيـة
واوزبـكــسـتــان.من جـانب اخــر اعـلن

مـحــافــظــة الـســلــيــمــانـيــة لــيــغـادر
نتخب بـعدها إلى جمـهورية مصر ا
الــعــربـيــة القــامه مــعـســكــر خـارجي
هـنــاك ومن ثم الــعـودة إلى الــعـراق
والـــدخـــول في مـــعــــســـكـــر داخـــلي
ويـخـتـتـم االعـداد بـالـسـفـر إلى دولـة
تركيا وقـبل انطالق البطـولة بعشرة
ايـام لــلـدخـول في مـعــسـكـر خـارجي
أخير لـلتاقـلم والتكـيف على األجواء

هناك .

ومـاجـد عـبــد الـرضـا وسـجـاد طـالب
وعــــــلـي طــــــارق وأحـــــــمــــــد طــــــارق
ومصـطـفى بكـري وعـلي عـبد الـرضا
وســــجـــــاد حــــمـــــودي ورامي عـــــلي
وحس عـلي حمزه ومـحمد صاحب
ومــصـــطـــفـى مـــحــمـــد وعـــلـي رضــا
اجلاروش واسامه رفعت.واشار الى
ان االحتاد قرر قامه معـسكر تدريبي
ـده ثالث اسـابـيع داخـلي يـسـتــمـر 
اســبــوع في بـغــداد واســبــوعـ في
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ن امـيـنـاً مـالـيـا.ومن ومــحـمـد ا
جـهـة اخرى أعـلن مـــدرب الـقــوة
اجلوية بـكرة السلـة رعد شمخي
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صــــــــادق االحتــــــــادان الـــــــــدولي
واآلســـــيــــوي لـــــلــــركـــــبي عـــــلى
انتخابات االحتاد العراقي للعبة

التي أقيمت في بغداد.
وقـــــال رئــــــيس االحتــــــاد فـــــريق
عــــبـــدالــــلـه هـــزاع فـي بــــيـــان إن
االحتـــاد الــدولـي لــلـــعـــبــة أرسل
ــصــادقـة خــطــابــا لــنـا يــنص بــا
ـــبــــاركـــة عـــلى انــــتـــخـــابـــات وا
احتـــادنــا فـــضال عن مـــصــادقــة
ومـــبــــاركــــة االحتـــاد االســــيـــوي
لـالنـتـخـابـات الــتي أقـيـمت حتت
اشـرافه واشـراف وزارة الـشـباب

والرياضة.
وأشـار إلى اهـميـة هـذه اخلـطوة
مع اكمال االحتاد العراقي جميع
اوراقه بعـد أن أصبح عـضوا في
اجلـمــعــيــة الـعــمــومــيـة لــلــجــنـة
ـبـيـة الوطـنـية الـعـراقي بـعد االو

اكــتـســابه الــثــقــة من االحتـادات
بية. االو

وأضــاف أن اخلــطــوة الــقــادمــة
ســتــكـــون الــعــمل عــلى االرتــقــاء
وتــطـويـر ونـشـر ريـاضـة الـركـبي
في الـــعـــراق من خـالل تــطـــبـــيق
مــنـهــاجه الــذي يــتـضــمن اقــامـة
دورات تـدريـبـيـة وحتـكـيـمـيـة في
جـــيـــمع احملـــافــظـــات فـــضال عن
خطة تسهم في جذب الرياضي
وانـشـاء قـاعـدة رصـيـنـة لـلـفـئات

العمرية.
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نتخبة وتتألف الهيئـة االدارية ا
الحتــاد الـركـبي مـن: فـريق هـزاع
رئـــيـــســـا وبـــيـــداء رزاق نـــائـــبــا
لـلــرئـيس وعــلي خــالـد ومــحـمـد
حسن وزاهـر ذيـاب وسالم كاطع
وحــسـ عـمــار اعـضـاءً لالحتـاد
ومــحـــمــد حــنـــون امــيــنـــا عــامــا

ــربــع الـذهــبي الـتي مـبــاريـات ا
تـنــطـلـق غـداً في قــاعـة الــشـــعب
غلقة.وقـال شمخي في تصريح ا
صـــحـــفي إن فــــريـــقه اســـــتـــعـــد
ـربع ـبــاريـات ا بـشــــكل مـثــالي 
الــــذهــــبـــي  مـــشــــــيــــراً إلــى أن
مــــــــبــــــــاراتـه األولـى مـع فــــــــريق
الــشـهــداء واجلــرحى يــولي لــهـا
اهتمامـاً كبيراً النهـا تعد مفتاح
الــــتــــأهل إلـى مــــصــــاف أنــــديـــة
مـتـاز.وأضاف شـمخي الـدوري ا
أنه يــســـعى لـــقــيـــادة الــصـــقــور
للـتواجـد ضمن فـرق النـخبة من
ثالية في خالل حتقيق النتائج ا
ــقـــبــلــة . واوضح ـــســــابــقـــة ا ا
شــمـخي لــيــست هــنـاك فــروقـات
كــبـــيــــرة بـــ فــريـــقه واألنـــديــة
ـنــافــســـة األخــرى واحلــظـوظ ا
سـتـكـون مـتـسـاويـة بـ اجلـمـيع
ركزين األول والثاني . للفوز با

الذي ينشــط فــي دوري الدرجــة
ـالقـاة األولى جــاهــزيـــة فــريــقه 
نادي الشـــهداء واجلرحى ضمن
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AZZAMAN SPORT

{ لندن- وكاالت: منـح اجمللس الوطني البرازيلي اجلـنسية الفخـرية لسائق الفورموال  1اإلنكـليزي لويس هاميلتون بطل
ـقراطي الـعالم  7 مرات. و الـتصـديق على مـقـترح مـنح اجلنـسيـة لهـامـيلـتون الـذي قدمه الـنائـب عن حزب الـعمـال الد
أندريه فيجيريدو من قـبل مجلس النواب وال يحتاج إلى موافقة مجلس الشـيوخ. وقال فيجيريدو في مقترحه إن هاميلتون
قام بتـكر بطل العالم البـرازيلي الراحل في الفورموال  1 آيـرتون سينا    1994-1960 والبـرازيل عدة مرات عبر ارتداء
اضي بجـائزة الـبرازيل الكـبرى. وعلق خـوذ بألـوان علم البالد الـذي رفعه أيضـا أحيـانا مثـلما فـعل في انتـصاره العـام ا
ناسبـة للتعبير. اليـوم منحوني اجلنسية هاميلتون   37 عاما  على هذا التكـر عبر حسابه الشخصي ال أجـد الكلمات ا
ـفضلـة لي في العـالم. شكـرا للـبرازيل. أحـبك. أنا مـتشوق لـلعـودة إليـكي. وعلق بـيليه الفـخريـة في أحد أفـضل األماكن ا

كنني اعتبارك مواطنا لي.  على الرسالة قائال: هنيئا لويس أنا سعيد للغاية ألنني من اآلن 
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{ لوزان (سـويـسرا)) 2022-6-7 ,أ ف
ب) - ســيــخــضـع الــرئــيس الــســابق
لالحتــاد الـدولي لـكــرة الـقـدم (فــيـفـا)
السويـسري جوزيف بالتـر والرئيس
الــســـابق لالحتـــاد األوروبي (ويــفــا)
الـفـرنـسي مـيـشـال بالتـيـني حملـاكـمة
أمام القضاء السـويسري اعتبارًا من
األربعـاء بتـهم االحتـيال بـشأن دفـعة
مالية مشبوهة عام .2015ويبدأ بالتر
( 86عــــامًـــا) وبالتــــيـــني ( 66عـــامًـــا)
ـدة أسـبوعـ في احملـكـمة مـحاكـمـة 
اجلزائـية الـفـدراليـة السـويسـرية في
مدينة بيـلينتسـونا اجلنوبيـة بتهمة
االحتيـال جراء دفـعة مالـية مشـبوهة
أقصتـهما مـنذ العام  2015عن مشهد
ــسـؤوالن ـيــة.ويُــتــهم ا الــكــرة الــعــا
الحـقــان أيــضًـا بــتـهم الــسـابــقــان ا
ســـــــوء اإلدارة إســــــــاءة األمـــــــانـــــــة
والـتزويـر بـ"احلـصول بـطـريقـة غـير
مــشـروعـة عــلى حـســاب فـيــفـا عـلى
دفــعـــة حــصـــلت عــام  2011بــقـــيــمــة
مليون مليـوني فرنك سـويسري ( 1.8
ــصـــلــحــة بـالتــيــنـي.تــقــول يـــورو)" 
احملـكـمـة إن بالتــيـني "قـدّم الى فـيـفـا
في  2011فاتـورة وهمـية مـزعومة عن
دين (مـزعـوم) ال يزال قـائـمًـا لـنـشاطه
كـــمــــســـتـــشــــار لـــفـــيــــفـــا بـــ 1998

و."2002وتـــخــتـــتم احملـــكـــمــة في 22
الـــشـــهــــر احلـــالي عــــلى أن يـــصـــدر
تموز. القـضاة الـثالثـة حكـمهم في  8
دة ويواجه الرجالن عـقوبة الـسجن 
خمس سنوات أو دفع غرامات مالية.
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ــارسـة ومُــنع بالتــيـني وبالتــر من 
أي نـشــاط له عالقـة بـكــرة الـقـدم في
الــلـحـظــة الـتي بــدا فـيــهـا الــفـرنـسي
جاهزًا خلالفة السويسري على رأس
هرم الهـيئة الدولـية.أصبح احلـليفان
عدوَّين مع نفـاد صبر بالتـيني لتولي
الـسلـطـة في حـ جاء سـقـوط بالتر
ســريــعًـــا بــســبـب فــضــيـــحــة فــســاد
منـفصـلة في  2015حقق فـيـها مـكتب
الـتـحقـيـقـات الـفـدرالي األمـيركي "أف
بي آي".في مـحــاكـمـة بـيـلـيـنـتـسـونـا
اتــفق الــدفــاع واالدعــاء عــلـى نــقــطـة
واحدة:  تعيـ بالتيني كمـستشار
لـبالتـر ب  1998و .2002وقّـعــا عـلى
عـقــد في  1999مــقــابل راتب ســنــوي
قدره  300ألف فـرنك سـويـسـري "كان
بالتـيـني قـد أصدر فـاتـورة به في كل
مـناسـبـة ودفـعه فـيفـا بـالـكامل" وفق
ـدعي العام الـسويسري.ومع مكتب ا
ذلك بعد أكـثر من ثمـاني سنوات من
انـــتـــهــــاء دوره االســـتــــشـــاري فـــإن

بـلغ مليوني فرنك" بالتيني "طالب 
ــكـتـب أيـضًــا.وتـزعم الــنـيــابـة وفق ا
شاركة بالتر العامة الفدرالية أنه "
ـذكور ـبلغ ا دفع فيـفـا إلى بالتيـني ا
في بداية عام 2011. وقد أكدت األدلة
ـدعـي الـعـام الــتي جـمــعـهــا مـكــتب ا
الـــســويــســـري أن هــذه الـــدفــعــة إلى
بالتـــــيـــــني قـــــد تـــــمـت دون أســــاس
قــانــوني. لــقــد أضــرت هــذه الــدفــعـة
بأصـول فـيفـا وأثـرت بالتيـني بـشكل
غـيــر قـانــوني".ويـصـرّ الــرجالن عـلى
أنهمـا اتفقا شـفهيًـا منذ الـبداية على
راتب سـنـوي قـدره مـلـيـون فـرنك.قـال
بالتــيــني فـي بــيــان لـوكــالــة فــرانس
بــــرس "إنـه راتب لـم يُــــســـــدد بـــــعــــد
ــوجب عـقـد ومـســتـحق عـلـى فـيـفـا 
شــــفــــهي ويــــتـم دفــــعه وفـق أفــــضل
الشـروط القـانونيـة. ال شيء إضافي!
لــقــد تــصــرفـت كــمــا في كل حــيــاتي
ـهـنـيـة بـأقـصى درجات ومـسـيرتي ا
الــصــراحـة".بــصــفـته كــطــرف مـدني
يــريــد فـيــفــا اسـتــرداد األمــوال الـتي
دُفـــعـت في عـــام  2011بـــحــــيث "يـــتم
إرجـاعـها إلى الـغـرض الـوحـيـد الذي
كان من أجـله: كرة الـقدم" بـحسب ما
قـالت مـحـامـيـة الـهـيـئـة الـكرويـة مي
هول-شيرازي لفرانس برس.وانضم

بالتـر إلـى فـيــفـا عـام  ?1975وأصـبح
أميـنه الـعام في  1981ورئيـسًا له في
عام  1998. وأجبـر الـسويـسـري على
التـنـحي من منـصبه كـرئـيس للـهيـئة
ــيــة في عـام  2015 وعـوقب من الــعـا
قبل االحتاد الدولي باإليقاف لفترة 8

‰UO²Šù« rN²Ð Íd ¹u « ¡UCI « ÂU √ wMOðöÐË dðöÐ

يـة  التي مـقدمـتهـا دورة األلعـاب العـا
تــقــام في مــديـنــة بــرمــنـجــهــام بــواليـة
ـقبل االبـامـا االمريـكـية من  12يـولـيو ا
ـشاركة  4 العـب من منتـخبنا ; وهم
إلـياس حـبيب عـلي ونورالـدين سـمير
ــعــتـــصم ومــحـــمــد ســــعــيــد وأمـــ ا

مرضى.

األصـعدة  فاز مـنتخب شـباب اإلمارات
بـلـقب الـبـطـولة /حتت  23سـنـة/  كـما
ـركـز الـثـاني في نـال مـنـتـخب الـكـبـار ا
ـركز غـرب با الـبـطولـة وفاز مـنتـخب ا
الـــثــالث في الـــتــرتــيب الـــعــام .وكــانت
الـبطولة فرصة مثالية للمنتخبات التي
ــقــبــلـة وفي تــســتــعـد لــلــمــشـاركــات ا

{ أبــوظـبي - وكـاالت: أشـادت الـوفـود
ـشـاركـة ببـطـولـة الـعالم لـلـمـواي تاي ا
أبــوظـبي  2022 بــالـنـجـاح الـتــنـظـيـمي
والـــفــــني واحلـــضــــور اجلـــمـــاهـــيـــري
لــلـبـطــولـة الـتـي اعـتـبــروهـا من أعـظم

بطوالت العالم للمواي تاي.
وإلـى جــانب الــنـــجــاح عــلى مـــخــتــلف

{ لـيـفـربـول - وكـاالت: أظـهـر يورجن
كـلـوب مـدرب لـيـفـربـول رد فـعـله عـلى
صري مـحمد صالح تتـويج مهاجـمه ا
بــجـائــزة العب الــعــام في إجنــلــتـرا مع
نــهــايــة مـوسم 2022-2021.  وأعــلـنت
رابطة الالعب احملترف أمس  تتويج
محمـد صالح باجلائزة للمرة الثانية في
مــســـيـــرته. وقـــال كــلـــوب في مـــقــابـــلــة
تــلـفــزيــونـيــة مع الــرابـطــة عــقب تــتـويج
صالح  ما أحـبه حقًا فـي هذه اجلائزة
أن الالعبـ هم من يصـوتون عـليـها .
وأضاف  هـذه هي اجلائزة التي يجب
أن تـــهـــتم بـــهـــا . وأكــــمل  في حـــالـــة
ــســجــلـة صالح األرقــام واألهـداف ا
تـتـحدث عن نـفسـهـا خاصـة أنه أحرز
أهم األهـــداف وصــنـع أكــبـــر عــدد من
الـتمـريـرات احلـاسـمـة ولـهـذا تـتـويجه
ـاني ــدرب األ مـســتـحق . واعــتـرف ا
بــأنه كــان يـتــوقع تــطـور صالح عــنـد
رصـــده في رومــا مـــضــيــفـــا  لــقــد
شاهـدت الكثيـر من الفيـديوهات له
ولم يكن وحـشا في إنهاء الـهجمات

كما نرى اآلن .

ــديــر الــتـــنــفــيــذي لالحتــاد مــنـــصب ا
اآلســيــوي الـذي يــرأسه لــدوره جــديـدة
سـعـادة عبـدالله سـعـيد الـنيـادي رئيس
احتــاد اإلمـارات لـلــمـواي تــاي والـكـيك
بــوكــسـيــنج ورئـيـس االحتـاد الــعـربي
ـهـيـري لــلـمـواي تـاي.ويــأتي تـكـلــيف ا
قر تزامنا مع استضافة دولة اإلمارات 
االحتـاد اآلسـيـوي لـدورة جـديـدة تـمـتـد
حــتى  2026عــقـب انــتــخــاب الــنــيــادي
مـؤخـرا في أبـوظـبي بـاإلجـمـاع لـيرأس
احتــاد الـلــعـبــة عـلى مــسـتــوى الـقـارة.
ـــهــيـــري أن االجـــمـــاع عـــلى وأوضـح ا
رئـــاســة الــنــيـــادي لالحتــاد اآلســيــوي
ــديـر الــتـنــفـيـذي ــنـصب ا وتــكـلــيـفه 
لـالحتـاد االســيـوي يــؤكــد مـكــانه دولـة
اإلمــارات وثـــقــة الــقــارة الــصــفــراء في
ـرموقة ـكانة ا كـفاءة أبـناء اإلمارات وا
الـــتي حتـــتـــلـــهـــا الـــدولـــة عــلـى كـــافــة
ــــســـتــــويـــات في ظـل دعم الــــقـــيـــادة ا
الـرشـيـدة لـقـطـاع الـشـبـاب والـريـاضـة
ــسـتـمـر من ــبـاشـر وا بــجـانب الـدعم ا
سـمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نـــائب رئــيـس مــجــلـس الــوزراء وزيــر
شـؤون الـرئـاسـة لـلـريـاضـة بـشـكل عـام

واي تاي خاصة. ورياضة ا

أخبار النجوم
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عـــلـــيه أن "يــحـــدد أوجه الـــتـــقــصـــيــر
ــسـؤولــيــات الـتي تــقع عــلى عـاتق وا
ـشاركـة في تـنـظيم جـمـيع الـكيـانـات ا
ــبــاراة الــنــهــائــيــة".وبــالــتــفــصــيل ا
سـيـتـعـ علـيه تـقـيـيم "جـمـيع اخلطط
تعلقة باألمن الـتشغيلية ذات الصـلة ا
والـتـنـقل وإصدار الـتـذاكـر" فضالً عن
"الـتـخطـيط واإلعداد" خملـتلف اجلـهات
واقع ا فـي ذلك ا عـنـيـة " الـفـاعـلـة ا
ـنـفـصـلـة" للـمـلـعب مـثل نـقـاط جتمع ا
.وســيــتـــصل رودريــغــيــز ــشـــجــعــ ا
ـــشـــجـــعـــ والـــنـــاديــ ـــمـــثـــلي ا
ـــتــفـــرجــ بـــشــكـل عــام االحتــاد و"ا

لـتحقيـقها". وختم "يـستحق مـتابعونا
ـــشـــجــعـــون الـــرد وأن يــتـم حتــمل وا
ــسـؤولــيــات والـقــضـاء عــلى حـاالت ا
كــتـلك الـتي اخـتــبـرنـاهـا إلى األبـد من
كـرة الـقـدم والريـاضـة".- "وبعـدمـا قال
فـي باد األمـر إنـه اتـخذ قـرار تـأجـيل
ـبـاراة بـسـبب تـأخـر وصول انـطالق ا
ــشــجــعــ خــرج االحتــاد األوروبي ا
"ويـــفـــا" في بـــيــان يـــتـــحــدث فـــيه عن
بـطاقـات مزورة في موقف يـتطابق مع
الـروايـة الرسـمـية الـفـرنسـية.لـكن كـما
فــــعل األربــــعــــاء وزيــــر الــــداخــــلــــيـــة
الــفــرنــســيــة تــوجه االحتــاد الــقــاري
اجلــمـعـة بـاعـتــذار لـلـجـمــاهـيـر الـذين
عــاشـوا جتــربــة "مـخــيـفــة ومـحــزنـة"
مـضـيـفـاً "يـود ويفـا أن يـعـتـذر بـصدق
ـتـفـرجـ الـذيـن واجـهوا أو جلـمـيع ا
شـهـدوا أحـداثاً مـخـيـفة ومـحـزنـة قبل
انــطالق نــهـائـي دوري أبـطــال أوروبـا
فـي اسـتـاد فـرنـســا... ال يـنـبـغي وضع
وقف أي مـشجع لكرة الـقدم في هذا ا
ويــــــجب أال يـــــحــــــدث مـــــرة أخـــــرى".
واألربــعـــاء اعــتــذر وزيــر الــداخــلــيــة
الـــفـــرنـــسي جـــيـــرالـــد دارمـــانـــان عن
الـــتــنــظـــيم الــكـــارثي لــنـــهــائي دوري
ـهـد لتـقـد تـعـويـضات االبـطـال مـا 
ـشجعي ليفربـول الذين أطلقت عليهم
غـازات مـسـيـلـة لـلـدمـوع لـكـنه تـمـسك
ــثـيــرة لــلـجــدل حــول عـدد بــروايــته ا

ـاضي مـؤكداً الـقـاريـة األم األسبـوع ا
انـه يـتــوجـب عـلـى الــســلـطــات حتــمل
شاهد القبيحة في ـسؤولية جتاه ا ا
بـاريس والـتي اعـتـبرهـا "بـعـيدة كل
الـبـعـد عن قـيـم وأهـداف" الـريـاضة
فـيمـا تقدم االحتـاد األوروبي "ويفا"
بـاعتـذار للـمشجـع عـما حصل في
تـلك األمسية.وتساءل ريال مدريد في
نـشور "دفاعـاً عن اجلمـاهير" الـبيـان ا
ـاذا  اخـتيـار "ستـاد دو فرانس" في
ضـواحي بـاريس السـتضـافة الـنـهائي
ضـد ليفربول الـذي انتهى بإحرازه
لـقبه الرابع عشر في تاريخه ومن
سـؤول عن تـرك اجلمـاهير "كـان ا
عـاجـزة ومن دون حـمـايـة".وأكدت
بـعض جـمـاهـيـر ريـال أنـهـا كانت
باراة ضحية جلرائم بعد نهاية ا
ــاضـي في حــ أفــاد الـــســبت ا
الــعـــديــد مــنــهم أنـــهم تــعــرضــوا
لـالعــــتـــــداء والـــــســــرقـــــة خــــارج
ـباراة التـي تأخر ـلعب.وقـبل ا ا
انـــطـالقـــهـــا أكـــثـــر من نـــصف
سـاعـة اضـطر عـدد كـبـير من
جـــمــاهـــيــر لـــيــفـــربــول من
حـامـلي الـتـذاكـر االنـتـظار
لـساعـات طويـلة لـلدخول
ـــلـــعب في حـــ إلـى ا
اســتـخــدمت الــشـرطـة
الــفــرنــســيــة الــغــاز
ــســيل لــلــدمـوع ا
ورذاذ الـــفـــلــفل
عــــــــــــــــــــــــــلــى
احلـشـود.وقا
ل بـــعـــضـــهم
إنــهم كــانـون
يــخــشـون من
أن يـتم سحقهـم بعد استـخدام فتحات
صـــغــــيـــرة لــــلـــســـمــــاح لـــبـــعــــضـــهم
ـرور.وتابع ريـال "نتـفهم أن مـا كان بـا
يـنـبغـي أن يكـون احـتفـاالً كـبيـراً بـكرة
شجع الذين حضروا القدم جلميع ا
ــبــاراة حتــول إلـى أحــداث مــؤســفـة ا
أثـارت غضـباً شديـداً في جمـيع أنحاء
الـعالم".وأردف "كـما ظـهر بـوضوح في
الـصـور التي نـشـرتهـا وسائل اإلعالم
ـشجع لالعتداء تـعرض العديد من ا

ضايقة والسرقة.  العنيف وا
·u)UÐ —uFý

كـــمـــا وقـــعت بـــعض األحـــداث أثـــنــاء
قـيـادتـهم لسـيـاراتهـم أو خالل تنـقـلهم
فـي حــافالت مـــا جــعـــلــهم يـــشــعــرون
بـــاخلـــوف عــلـى سالمـــتــهـم".وأضــاف
"اضــطـر بــعــضـهم إلى قــضـاء
سـتـشفى بـسبب الـلـيل في ا
إصــابــتــهم بــجــروح. لــقـد
نــقـلت كــرة الـقــدم لـلــعـالم
صــورة بـعــيـدة كل الــبُـعـد
عـن الـقـيم واألهـداف الـتي
يـــجب أن تـــســـعى دائـــمــاً

{ مدريد- وكاالت: كشف تقرير صحفي إنكليزي عن سعي ريال مدريد خلطف
لكي. وبحسب قـبلة لتدعيم صفـوف الفريق ا أحد جنـوم آرسنال خالل الفترة ا
صحيـفة  موندو ديبورتيفو  اإلسبانيـة نقال عن تقارير إجنليزية فإن ريال مدريد
مهـتم بـالتـعـاقد مع بـوكـايو سـاكـا العب خط وسط اجلـانرز. سـاكـا صاحب الـ20
عـامـا أحـد جواهـر نـادي آرسنـال وقـضى مـوسمـا رائـعا حتـت قيـادة اإلسـباني
أرتيتا وينتهي عقده في صيف 2024 . وأشارت تقارير صحفية إلى أن آرسنال
يـتـفـاوض مع سـاكـا لتـجـديـد عـقـده لـكن يـوجـد مـشـاكل في الـتـجـديد فـي الوقت
ـا دفع أنـديـة مـثل لـيـفــربـول ومـانـشـسـتـر سـيـتـي لـلـمـتـابـعـة عن كـثب احلـالـي 
وبجـانبهم ريـال مدريـد. وأفاد الـتقـرير أن ريال مـدريد مـهتم جـدًا بكل مـا يحدث
ـيرجني في مع ساكـا وحال لم تـنـجح محـاوالت آرسنـال مـعه للـتجـديد سـيـبدأ ا

مالحقته لضمه.
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{ مــــــدريـــــد-(أ ف ب) -

طـالب ريـال مدريد
اإلسـبـاني بـطل
أوروبـــــــــــــــــــــا
بــــــأجــــــوبـــــة
حـيـال طريـقة
الـــتــعــامل مع
اجلــمـاهـيـر في
نــــــــــــهـــــــــــائـي
ــــســـابـــقـــة ا

ــزورة الـتي قــدمت عــنـد الــبــطـاقــات ا
مــدخل سـتـاد فــرنـسـا.وقــال دارمـانـان
خالل جـلـسـة اسـتـمـاع أمـام جلـنـة في
مـــجـــلـس الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــسي "من
كن أن تكون الـواضح أن األمور كان 
" مـبديـاً أسفه لـ"إفـساد أفـضل تـنظـيمـاً
احــتــفـال ريــاضي" ولـ"جتــاوزات غــيـر

مقبولة في بعض األحيان".
W œU   «—«c²Ž≈

وقـدم "اعتذارات صادقـة" إلى مشجعي
لـيـفـربـول عن "األضـرار اجلـسـيـمـة وال
ســـيــمــا عــلـى أطــفــال" الــنـــاجــمــة عن
ــسـيل لـلـدمـوع.وال اســتـخـدام الـغـاز ا
يــزال اجلــدل قــائــمـاً حــيــال الــنــهـائي
الـفـوضـوي لـدوري أبـطـال أوروبـا مع
مطالبة رئيس نادي ليفربول األميركي
توم فيرنر باعتذار من وزيرة الرياضة
الــفـرنــســيـة أمــيـلـي أوديـا-كــاسـتــيـرا
لــتــوجــيــهــهــا أصــابع االتــهــام نــحــو
مــشــجـــعي الــريــدز بــإثــارة الــفــوضى
واقــــتــــنــــاء تـــذاكــــر مــــزورة مــــنـــدّداً
بـ"اســتــراتــيــجــيــة إلــقــاء الـلــوم عــلى
اآلخـرين".وكـلف "ويـفـا" بـإعـداد تـقـرير
ــبـاراة مــســتـقل حــول مــا حـدث في ا
فـيمـا طالب ليـفربـول بتحـقيق مـستقل
ولـيس بتـقريـر.عُهـد الى وزير الـتعـليم
والـــشــبــاب والــريـــاضــة الــبـــرتــغــالي
الــسـابق تــيـاغــو بـرانــداو رودريـغــيـز
ستـقل وينبغي بـإعداد هذا الـتقريـر ا
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W∫ جانب من إحدى منافسات البطولة UM

أعــــوام ثم خــــفـــضت الحــــقًـــا إلى 6
أعــوام بـسـبـب انـتــهـاكـات أخـالقـيـة
بــعـدمــا تـبــيّن أنه ســمح بـدفع مــبـلغ
مليوني يورو لـبالتيني.أما بالتيني
فيـعـدّ من أعـظم العبي كـرة الـقدم في
الـتـاريخ. أحرز الـكـرة الـذهـبـية ثالث

مــــرات تــــوالـــيًــــا بـــ  1983و?1985
وترأس االحتـاد األوروبي ب كـانون
الــــثــــاني/يــــنــــايـــر  2007 وكــــانـــون
األول/ديـسـمـبر 2015. اسـتأنـف قرار
ايــقـافه ثــمــاني سـنــوت قــبل ان يـتم

تخفيضه إلى اربع.

وأهـدى بـطـلنـا إلـيـاس حـبيب الـذهـبـية
الـــتي حـــقــقـــهـــا في الــيـــوم اخلـــتــامي
لـلـبطـولة إلى سـمـو الشـيخ منـصور بن
زايــد آل نــهــيــان نـائـب رئـيـس مـجــلس
الـــوزراء وزيــر شــؤون الــرئــاســة وإلى
الــشـيخ مـحـمـد بن مــنـصـور آل نـهـيـان
راعـي احلفل اخلـتـامي لـلـبـطـولة وإلى
سـعادة عـبد الـله النـيادي رئـيس احتاد
االمـارات والـعـربي واألسـيـوي لـلـمواي

تاي وكذلك للجمهور اإلماراتي.
WO U²š …«—U³

و قـال حبيب : يجب أن أشكر اجلمهور
الــغـفـيــر الـذي ســانـد مـنــتـخــبـنـا خالل
فـعاليات البطولة والدعم الذي قدمه لي
دير باراة اخلتامـية. درست مع ا فـي ا
ـبــاراة الـنــهـائــيـة قـدرات الــفـني قــبل ا
بـاراة كـانت صـعـبة ـنـافس جـيـدا وا ا
ـطــلـوب في هـذه لــكن حـقــقت الـهــدف ا
الـــبـــطـــولــة. عـــلـى جــانـب آخــر  كـــلف
االحتــاد اآلسـيـوي لـلــمـواي تـاي طـارق
ــهــيــري عــضــو مــجـلـس إدارة احتـاد ا
اإلمـــــارات لــــلــــمـــــواي تــــاي والـــــكــــيك
ــديـر الــتـنــفـيــذي الحتـاد بــوكـســيـنج ا
ــكــتب الــتــنــفــيــذي عــضــو ا االمــارات 
لـالحتـــاد الــــدولي / /IFMAلــــيــــشـــغل
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≈d²ý»„∫ بالتر وبالتيني في صورة مشتركة

≈UI²Ž‰∫ الشرطة الفرنسية تعتقل مشجعاً 
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ـدير الـفني الـسابق { روما- وكـاالت: اقـترب أنـدريا بـيرلـو ا
لـيـوفـنــتـوس من الـعـمل في الـدوري الـتـركي بـعـد دخـوله في
مفاوضات مع نادي فاحت قرا جمرك . وقال فابريزيو رومانو
خبـير االنتقاالت الشهير عـبر حسابه على موقع تويتر  من
ـقـرر أن يـتـوصـل أنـدريـا بـيـرلـو إلى اتـفـاق كـامل لـيـكـون ا
دير الفني ديـر الفني لفريق فاحت قرا جمرك . وأضاف  ا ا
السـابق ليوفـنتـوس متوقع أن يـعمل بالـدوري التركي خالل
ــسـئـولـيــة الـفـنـيــة لـلـسـيـدة ـقـبل . وتــولى بـيـرلـو ا ــوسم ا ا
اضي وجنح في الفوز مـعه بلقبي وسم قـبل ا العـجوز في ا
كأس إيـطالـيا والـسوبـر احمللي لـكنه خـسر الـدوري اإليطالي
لصـالح إنتر ميالن. وأقالت إدارة يوفنـتوس بيرلو من منصبه
ـوسم وأعـادت ماسـيـميـليـانـو أليـجـري لبـدء واليته مع نهـاية ا

الثانية مع السيدة العجوز.

ـؤكـد رحـيـله عن - وكــاالت:  يـبـدو أن جنم بـايـرن مـيـونخ ا { بـرلـ
الـنـادي بـنـهـايـة يـونـيــو حـزيـران اجلـاري عـلى مـشـارف الـعـودة من جـديـد
ـاني مـؤخرا رحـيل لـلـدوري الـفـرنـسي هـذا الـصـيف. وأعـلن الـنـادي األ
ـجرد انـتـهاء عـقده في العب الوسط الـفرنـسي كـورينـتـ تولـيسـو 

يـونــيـو حــزيــران اجلـاري لــيـصــبح حــرا في الــتـوقــيع ألي نـاد.
سـؤولـ عن التـعاقـدات في نادي وكشف بـرونـو تشـيرو أحـد ا
ليـون الفرنسي خالل تصريـحات أبرزها موقع سبورت :1 كافة
الالعبـ اجليدين الذين ال يرتبطـون بعقود مع أندية أخرى محل
اهتمـامنا. وأكد أن توليسو خيار طمـوح بالنسبة للنادي الفرنسي
مـضـيـفـا إذا كـان مـتاحـا فـسـنـتـحـرك السـتـعادتـه. وجنح لـيون في
استـعادة بعض العبيه السابق في الـفترة األخيرة حيث تعاقد في
الـشـتـاء مع تاجنـي ندومـبـيـلي من تـوتنـهـام قـبل أن يـضم أليـكـسـندر
الكـازيت هـذا األسـبـوع بـعـد انتـهـاء عـقـده مع آرسـنـال. من جـانـبه قال

ـكـنـني التـأكـيـد على تـواصـلـنا مـع تولـيـسو جـان مـيشـيل أوالس رئـيس لـيون: 
وهــنـاك اعـتــبـارات عــديـدة لـديــنـا وأهـداف فـي سـوق االنـتــقـاالت وهـنــاك العـبـ

مجاني وغير مجاني مهتمون باالنتقال إلينا

الـــفــرنــسـي لــكــرة الـــقــدم الـــشــرطــة
الـسـلطـات الوطـنيـة واحمللـية ومـشغل
ــــــلـــــعـب" وفق مــــــا أفـــــاد االحتـــــاد ا
الـقاري.وهذا حالـياً "التحـقيق الوحيد
ـشـجعـون" بـحسب الـذي يـشـارك فيه ا
ـديـر مـا أشــار لـوكـالـة فـرانس بـرس ا
الـتـنفـيذي الحتـاد مـشجـعي كرة الـقدم
فـي أوروبــــا رونــــان إيــــفــــان.ورأى أن
ـوقف األولي الـذي صـدر عن االحتاد ا
األوروبي لـلعـبة "لم يـكن مثـاليـاً مساء
ـا ـقــتــضب  الــســبت" بـعــد تــبـريــره ا
ــزورة" لـكن حــصل بـ"آالف الـتــذاكـر ا
"الــــشـيء األســـاسـي هـــو أن
يكون حاضراً وأن يضغط"
عـــلى وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
الــفــرنــسي واالحتـاد
الــفـــرنــسي لــلــعــبــة
وشـــــرطــــة بـــــاريس
"حـــتى يـــدركــوا أن
ـشـجعـ كـانوا ا
ضــــحــــايــــا في
هــــــــــــــــــــــــــــذه

األحداث".

محمد صالح

بوكايو
ساك
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تعـرّف احلركة البـندولية في الـفيزياء بـأنها  احلركـة التي تكرر نـفسها كل فـترة زمنية
وتكون سـعة اهتـزاز احلركـة ثابتـة. عقرب الـساعات اجلـدارية الـتقلـيدية الـكبيـرية الذي
ـعـروفـة.عرف يـنـاً ويـساراً كـل ثانـيـة هـو أحد امـثـلـة احلـركة الـبـنـدولـية ا يبـقى يـهـتـز 
يناً ويساراً ا تـأرجحوا  التاريخ السيـاسي واالجتماعي كثير من الـبندولي الذين طا
ـرة واحدة أو مـرتـ بل ظـلوا دائـمي االزاحـة والـتـبدل بـحـسب الـكـتلـة احملـرّكـة لهم ال 
صلحة الشخصية والتي يجهلونـها وال يشعرون بها في كثير من االحيـان. لقد كانت ا
وكـانوا غـالـبـاً ما يـتـواجدون حـول الـسالط هي غالـبـا ما حتـرك الـبـندولـيـ القـدامى
واصحـاب القـرار يزينـون لهم قـراراتهم ويـبررونـها لهم حـسب االهواء.هـؤالء كانـوا قلة
حتركهم االموال والسـلطة.أما البنـدوليون اجلدد فقد انتـشروا في كل مكان حتى باتوا
ظاهرة. فانت تـراهم على شاشات التلفاز وعلى منصات التواصل وكل قنوات االعالم
ودهاليز قصور الرئاسات األربع وأروقة السلطات ان وفي اروقة البر سموع رئي وا ا

حتى باتوا أكثر من (الهَم على القلب)! الثالث
. لكن هنـاك فرق مهم ب االثن يبدو ظاهراً ان هنـاك تشابهاً ب الـبندولي والنـفعي
ال أمـا البـندولـيون اجلدد نـصب او ا صـلحـة شخـصيـة كا الـنفـعيـون يغـيرون آراءهم 
صالح الذاتية بل بسبب العقائد فهم من يغيـرون أهواءهم وآراءهم ليس فقط من أجل ا
ا يعتقدون انهم يجب ان يدافعوا تـبنيات الطائفية أو القوميـة أو سواها  الفكرية او ا
عنى ان كل النفـعي بنـدولي لكن ليس لة او اجلـماعة التي ينـتمون لهـا. عـنه حلفظ ا

يز هؤالء هو: كل البندولي نفعيون! أن أهم ما
قـد يعـلـمونـهـا او هم مـغيـبـون عـنهـا او مـنوَّمـون مـغـناطـيـساً 1- هنـاك قـوة أكـبر مـنـهم
جتاهـهـا هي الـتي حتـركـهم.ومـثلـمـا في الـفـيـزياء فـأن قـوة وسـرعـة االزاحـة في آرائهم
ـانهم بـهـا.أن تغـيـير آراء واجتاهـاتـهم تعـتـمد أسـاسـا عـلى حجم تـلك الـقـوة ومقـدار ا
ـاني الـذين صوتوا عـلى قانون االمن الـغذائي بـهذه السـرعة بعـد ان كانوا بعض الـبر
سواء عرفـوا ذلك فبرروه أو ـة كبرى هـو خير مـثال على الـتحكم اآللي بـهم يـعدّوه جر

جهلوا ذلك فمرروه.
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ـعنى ان البندولي يعتـمدون الهوى ال العقل في آرائهم. وأهم آية لذلك 2- هوائيون. 
ــصـــدر) بــدالً من الـــعــكس.فـــالــصــدق الـــهــوى أنــهـم يــعــرفـــون احلق بــالـــرجــال (او ا
أهم عندهم من صـدق احملتوى.وعنـعنة احلديث أو من كـما يسمى بـلغة العـلم الـظاهري
رواه أهم لـديهم من معـقوليته وصـدق محتـواه.هم يحبون-وأحـياناً يعـبدون-االشخاص
ـا يكتبه أو يـقوله فالن قبل ان بـادىء والقيم. تـراهم يؤيدون او يـنفرون  ال االفـكار وا
يـقرأوا أو يـعـوا مـا كُتب. فـمـا يـقولـه فالن هو صـدق دائم ومـا يـنطق بـه علّـان هـو كذب

دائم.
3- عدم الثبـات. هم كعقرب او رقاص الساعة ال يثبتون على مبدأ وال على موقف وكل
شيئ عندهم متـغير. وياليتهم يـتغيرون لنضج فكـري أصابهم أو ألطالعهم على حقائق

أو وقائع جديدة. انهم يتغيرون ألن الهوى تغير أو(األرباب) تغيروا.
4- الـتطـرف. أن أخطـر مـا في حركـة وتغـير هـؤالء انهـا كعـقارب الـساعـة ال تنـتهي اال
نافق أذا خاصم عند أحد الطـرف ويستحـيل ان تتخذ من الوسط مـوقفاً لها. أنـهم كا
. لذا تـراهم مـتـطرفـ في تـأيـيدهم ومـتـطـرف في ـداهن أذا صـاحَبَ أقَـرْ وهـم كا فَـجَر
رفــضـهم.يـعـانـي الـبـنـدولــيـون اجلـدد من ظـاهــرة مـا يـسـمى في عــلم الـنـفس بــالـتـنـافـر
رء نفسه في مواجهة قاسية مع االدراكي Cognitive dissonance حيث يجـد ا
ـتـقـدة وبـ الـواقع الـذي الـتـنـاقض الـذي يـشـعـر به بـ أفـكـاره اجلــامـدة أو مـنـافـعه ا
ـعـبــود(سـواء شـخص او فــكـرة أو عـقـيـدة أو يـعـيــشه. فـهـو من جــهـة مـؤمن بـصــنـمه ا
مـصلحـة) ومن جهة أخـرى يرى الواقع واحلـقائق الـتي تتنـاقض مع ما يعـبد او يرغب.
كالـقول مثال ان هـذا القانون او لـذا جتده يلجـأ آلليات نـفسية تـريحه من هذا الـتناقض
ـدركة ذلك القـرار مـبرر في ضـوء الواقع احلـالي. أو جتـده يغـلق عـقله أمـام احلـقائق ا
فيقول لك :(خالص في الواقع وينسحب رافضاً االستماع الي فكرة او معلومة مغايرة
دركة كي يـجعلهـا تتناسب زيـد). أو أنه يلجـأ آللية لي عنق احلـقائق ا ال اريـد سماع ا
مع أفـكاره ومـعتـقداته ومتـبنـياته.  لـقد بـات العراق رهـينـة بأيـدي البنـدوليـ اجلدد لذا
ـتـحكـمـون بفـضـاء السـيـاسة واالعالم يـصعب جـداً تـوقع أي جنـاحات قـادمـة ما دام ا
صلحـة الذاتية او ومتـطرفون وخاضـع لقـوة ا ومتبـدلون والسـوشيال ميـديا هوائـيون
وما ـسير بالطـائفية واحلزبـية والقوميـة والالعقالنية غنـاطيسي الالشعوري ا الـتنو ا
دامـوا يبـررون هـذا التـبـدل أو يغـلـقون أذهـانـهم أمام سـيل احلـقائق الـذي يـثبت ان كل

متبنياتهم خاطئة وحتتاج لتعديل.

dſ«œ cIM

عمان

مـعها من قبل  احلكومة بجدية وفق
تــخــطــيط مــبــرمج مــسـبـق  وسـلــيم
يــــتــــمـــاشـى والـــنــــمــــو الــــســـكــــاني
ومــاتــفــرضــة من تــداعــيــات لــزيـادة
الــــطـــــلب عــــلـى كــــمــــيـــــة الــــطــــاقــــة

الكهربائية.
ـرحـلة ا تـتـطـلب ا وكـذلك الـتـنـبـؤ 
الـــراهــنه مـن مــنــاخ الهـب وارتــفــاع
ـستـويات قـياسـية درجـات احلرارة 
وزيادة فترة فصل الصيف واشتداد

وطأته.
أن مـن الـبــديــهي االشـارة  ان وزارة
الــكــهــربــاء قــد غــفــلت  عـن شــراسـة
االزمـه وان إدراكنا الواضح بارتفاع
مــسـتـويــات عـدم الـكــفـاءة سـواء في
الـــعــــرض وأيـــضـــا بـــادارة الـــطـــلب

تزايد . ا
ـعلومات الـتي  طرحها ب ومن ا
فـيـنـة واخرى   مـن وزارة الكـهـرباء
ان شـبـكـة نـقل الكـهـربـاء في الـعراق
ـائة قـد فقـدت ما ب 40 إلى 50 بـا
ـثل الـفـارق ب من طـاقـتـهـا وهـذا 
مــا تــنـتــجه من الــكــهـربــاء ومــا يـتم
تــوفــيـره لــلــمــواطـنــ من كــهــربـاء.
شكلة ألسباب تقنية وحتـدث هذه ا
ـــثــال نــتــيـــجــة تــلف عــلـى ســبــيل ا
ـعـدات أو ضـعف أدائـها أو قـدمـها ا
وعـدم تـوفر قـطع الـغيـار لصـيـانتـها

واهمالها.
وأيـضا هناك أسباب غيـر فنية منها
ـسـتـشري ـالي واالداري ا الـفـسـاد ا
في مــفــاصل الــدولـة ومــؤســسـاتــهـا
لف. وباالخص القائم على هذا ا
ولــــو الحـــظـــنــــا ان  إيـــران  جتـــهـــز
ـقــدار الــنــقص بـالــطــاقـة الــعــراق 

عضلة احلـلول الناجعة حلل هذه ا
  ســيــمــا وأن الــعــراق كــان الــبــلـد
الــعــربي الــوحــيــد في طــلــيــعــة من
امــتــلـك مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة
الـــكــهـــربــائــيـــة مــنـــذ االســتـــعــمــار

البريطاني.
وهـنأ أود اإلشارة ان اهم مـسببات
انـهيـار منـظومة الـكهـرباء بـالعراق
سـتشـري في مفاصل هـو الفـساد ا
حــكـومـاتـه وان االدارة الـسـيــاسـيـة
بـالـعـراق تـتـحـمل  مـسـؤولـيـة أزمـة
الـــــكـــــهـــــربـــــاء فـي الـــــعـــــراق  وكل

افرازاتها .
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إن إيــجـاد إجــابـة عن الــسـبب وراء
أزمــة الــكــهــربـاء يــعــد أمــرا شــديـد
الــتـعــقــيـد.  وفي هــذا الـســيـاق إن
األمـر يــشـبه الـعـاصـفـة الـكـبـيـرة إذ
شكلة تقنية فحسب أنه ال يـتعلق 
بل هــنـاك عـوامل غـيــر تـقـنـيـة وراء
أزمـة الــكـهـربـاء في الـعـراق فـهـنـاك

أسباب سياسية واقتصادية.
وأن هـنـاك أسبـابا  لم يـتم التـعامل

ان  مــســألـة وألــيــة تـوفــيــر الـطــاقـة
الــكــهـربــائــيــة  بـالــعــراق مـا هي اال
وعــود تـتـكـرر عـلـى أذان الـعـراقـيـ
..وكل عام... لسماعها كل صيف

ـتــوالـيـة ويــتـضح ان احلــكـومــات ا
بـالـعـراق  قـد عجـزت بـشـكل ال يـقبل
شكلة التي الـشك عن معاجلة هذه ا
تــفـاقــمت وتـشــابـكـت عـلــلـهـا .  وان
رجـاالت السيـاسة  ال يفـعلون شـيئا
عـلى أرض الواقع في العراق الغني
تـوفرة. بـالـنفط. ومـصـادر الطـاقـة ا
الي وتـداعـيات  انـتـعاش اجلـانب ا
فـي ظل ارتــفــاع  سـعــر بــيع الــنــفط

رحلة الراهنة. في هذه ا
إال أنه لـم يطرأ أي حتـسناً مـلموساً
فـي انــــتــــاج  وتــــوفــــيــــر الــــطــــاقــــة
الـكـهـربـائـيه   فال يـزال الـعـراقـيون
ـشـكلـة الـتي كان يـعـانـون من هذه ا
لـها اليد الطـولى في انهيار اجلانب
ـعــاشي لــلــعــراقـ االقــتــصــادي وا
الــــذين بـــحـت اصـــواتـــهـم من خالل
تعاقبة طالبة بسعي حكوماتهم ا ا
مـــنــذ 2003 وحلـــد االن في إيــجــاد

الـشـبكه من شـمال الـعـراق باتـفاقـية
كــانت قـد أبــرمت سـابـقــا مع الـدولـة

التركيه في ذات الشأن.
وبـالـتالـي يجب عـلى احلـكومه ان ال
تــبـــقى مــكــتــوفــة األيــدي امــام هــذه
ـلـحـة سـيـمـا وأن الـعـراق ـشــكـله ا ا
ـنـاخ الهب ... بـدرجـة غـلـيـان ــر 
الــتـفـاهـمـات الـسـيــاسـيه بـ الـكـتل

تصارعة على السلطه. ا
وان احلــــــذر..كل  احلــــــذر من عــــــقم
ــشـــكــلــة النه بــات احلــلـــول لــهــذه ا
الـــــضــــيق  واحلـــــســــرة في صــــدور
الــــعـــــراقــــيــــ  االي ضــــاقت ذرعــــاً
ــــا...وال تــــتــــحــــمل هــــذا الــــعبء وأ
..وانــــــــــــهــــــــــــا  قــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــلـــــــــــة
مـــؤقـــوتـه...ســـتـــفـــجـــر...ويـــلـــتـــهب
ســـــعـــــيــــرهـــــا لـــــيـــــأكل  األخـــــضــــر
والـيـابس.... ومـا تـبـقى..في مـواسم

اجلفاف.
 } } } } 

عواقب وخيمة
وتــســلط هــذه األمــور الــضــوء عــلى
صـعـوبـة إيـجاد حـلـول ألول لـغز من
األلـغاز التي تكتـنف أزمة الطاقة في
الـــعــراق. لـــكن مع اشـــتــداد درجــات
احلـرارة مـا يـجعل حـيـاة العـراقـي
الـعـادي أمـرا ال يطـاق يـتعـ على
احلــــــكـــــومــــــة إيــــــجـــــاد حـل ألزمـــــة
الـكـهـربـاء.وهو مـا تـؤكـد عـلـيه مر
ســلــمــان بــقــولــهـا: "أصــبح الــوضع
مـريعـا بـالنـسبـة للـعراق. الـفشل في
إصـالح قطـاع الـطاقـة لن يـؤدي فقط
ا إلـى زيادة الـفـساد الـسـيـاسي وإ
يـهـدد بـعودة الـعـنف (الـذي يـقوم به

سلحون. ا

تدعمهم.
ولـم تــفـــلح مـــحــاوالت الـــعــراق في
الـتواصل مع السـفارة اإليرانية في
بـغداد لـلتـحديد حـجم الديـون بذمة
الــعــراق نــتــيـجــة اســتــيــراد الــغـاز

والطاقة من إيران.
ـارسـات احلـكـومـة االيـرانيه وان 
في تـــقــنــ امــداد الـــغــاز لــلــعــراق
ــضــاعــفــة األحــمـال وتــوقف أدى 
الـعديـد من الوحدات الـتولـيدية في
مـحـطات اإلنـتاج مـا انعـكس سلـبا
عــلى ســاعــات الــتـجــهــيــز وتــزويـد

واطن بالكهرباء. ا
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وبـررت إيـران سـبب تـوقـف خـطوط
إمـــدادهــا لــلـــعــراق بــتـــأخــر ســداد
مـستحقات مالية واجبة الدفع إلى
جـانـب أن إيـران تـمـر حـالـيـا بذروة
حـــصــار اقـــتــصــادي فـــرضــته دول

الغرب بقيادة أمريكا عليها .
ـــعـــاجلـــة يـــبـــقـى االمل الـــوحـــيـــد 
الـنـقص بـالـطاقـة الـكـهربـائـيـة  بان
تـزيــد احلـكـومـة الـعـراقـيـة سـعـيـهـا
احلــثــيث  لــتــفـعــيل مــا  االتــفـاق
عـليه في أيـلول مـنذ عام 2019 مع
دول اخلــــلـــــيج الــــعــــربـي من خالل
مــواصــلـة تــنـفــيــذ مـشــروع  الـربط
الــكـهـربــائي مع دول اخلـلــيج لـسـد
جـزء من حـاجـة العـراق من الـطـاقة
ـنظـمات الـكـهربـائـية بالسـتـعانـة 
دولـيـة  لـتـنـشـيط وتـفـعـيل اتـفـاقـية
برمه مع مـجلس التعاون الـعراق ا
اخلـليجي لتنـفيذ اخلط الرابط عبر
دولـة الكويت لتجـهيز وسد النقص
احلــــاصل. او االســـتـــعــــانـــة بـــربط

والـكــهـربـائـيـة  والـغـاز الـذي يـغـذي
مـحطات تـوليد الـكهربـاء وهو األمر
ـــتـــحــدة الـــذي حتـــاول الـــواليــات ا
األمـريـكيـة  ثني الـعـراق عنه بـسبب
تـحـدة األمريـكـية مـوقف الـواليـات ا
مـن خـضم سـيــاسـتـهــا  مع اجلـانب
اإليـــراني  ومــا تــرغـب األخــيــرة في
الـضـغط وشد اخلـناق عـلى اجلانب
ـــــا أدى االقــــــتــــــصـــــادي إليــــــران 

انعكاساته على ملف التجهيز.
ومـــؤخــرا طـــالـــبت إيــران الـــعــراق
بـسـداد مـدفـوعـات الـطـاقـة والـديون
ليارات ـتراكمة عـليه التي تـقدر  ا
الــدوالرات فــيــمــا تــعــد الــعــقــوبــات
األمـريكية على طهران أحد األسباب
وراء عـدم قـدرة احلـكـومـة الـعـراقـية
ـدفوعـات بـطريـقة عـلى سـداد هذه ا

أسرع.
ــتــدوالــة بــان وتــفــيــد الــبــيــانــات ا
الــعــراق  يـحــرق مـا يــزيــد عـلى 17
مــــلـــيـــار مــــتـــر مــــكـــعب مـن الـــغـــاز
ــصـاحب لـلــنـفط ســنـويـا لــيـحـتل ا

رتبة الثانية بعد روسيا. ا
وان  ســبـب عــدم اســتــثــمــار الــغــاز
ـــصــاحب في تـــشــغــيـل مــحــطــات ا
الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة هـو مـا تـصـبو
إلـيه بعض الكتل السياسية   إلبقاء
الـعراق  مـستـوردا للـغاز وباالخص

من هذه الدوله اجلاره.
وهــــذه اجلـــــهــــات هي مــــا تــــعــــرف
بــالدولـة العـميـقة الـتي  تقف عـائقا
صاحب الذي أمـام استثمار الـغاز ا
يـحرق يـوميا ويـكبـد الدولة خـسائر
صاحلهم الي الـدوالرات  مـالية 
الـشــخـصـيـة ومـصـالح الـدوله الـتي
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ـدة يــسـتـطع  تـشـكــيل احلـكـومـة رغم ا
الــكـبــيـرة الــتي مــنـحت له وظل يــطـرح
ــــبــــادرة  تـــلــــو األخـــرى  وكـل  هـــذه ا
ـبادرات ال تختلف عن سابقاتها ألنها ا
تـدعــو الى احلـوار والـتـوافق لـتـشـكـيل
حـكومـة محاصـصة وتـقاسم للـمناصب
والـسـلطـة والنـفـــــــــوذ ال في احلكـومة
فـقط بل وفي كل منـاصب الدولة وحتى
فـي جلــان مـــجــلس الـــنــواب وهـــذا مــا
يـــرفـــضـه الـــســـيـــد الـــصـــدر وحتـــالف
إنـــــــــــقـــاذ وطن وأغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعب
الــعـــراقي الــذي دمــرته حــكـــــــــــومــات
احملــاصـــصــة احلــزبــيــة والـــطــائــفــيــة
وسـرقت أمـواله ونـهـبت ثـراوته وقـتلت
الــشــعب  وظـلــمــته وأفـقــرته وجــوعـته
وفـرقـته شـيـعـيـاً وطـوائف وحرمـته من
ابـسط حقوقه  حكومات تخدم مصالح
شـــخــصـــيـــة ومــصـــالح أحـــزاب وكــتل
مـتـنـفـذة ومـصـالح دولـة إقـلـيـمـيـة عـلى
حـــســاب مـــصــالح الـــعــراق وشـــعــبه ,
ـغا ـنـاصب وا حـكـومـات تسـتـأثـر با
لـالســـتــــحـــــواذ عـــلـى أمـــوال الــــدولـــة
والـشـعب وأبـقت الـشـعب الـعـراقي يئن
ـــآسـي والـــكــــوارث والــــتــــشـــرذم مـن ا
والـتـهجـيـر والـغيـيب الـقسـري وتـفشي
ــنــفــلت اخملـــدرات وســطــوة الــسـالح ا
ــيـلــيـشــيـات اخلــارجـة عن ســيـطـرة وا

الدولة .

الــتـنـسـيـقـي عن مـبـادرة هي األخـرى لم
تأت بشيء جديد بل تؤكد على الشراكة
والــــعـــودة لــــلـــحــــوار والــــوصـــول الى
تــوافـقــات سـيــاسـيــة تـضــمن مـشــاركـة
اجلــمـيع فـي احلـكــومـة اجلــديـدة وهـذا
يــعـني الـعـودة لــلـمـحـاصــصـة وتـقـاسم
بادرة الـكعـكة من جديـد ولم تلق هـذه ا
أي اهــتــمـام من قــبل الــتــيـار الــصـدري
وحلفائه  ,سـبق أن أعلن السيد احلكيم
عن مــبــادرة تـدعــو لــلـحــوار والــتـوافق
والـشراكـة لتشـكيل احلـكومـة ولم يكتب
لها النجاح  وبعد تعذر انتخاب رئيس
اجلـمهورية لعدم  حتقق نصاب الثلث

فـي جلسـتي مجـلس النـواب يومي  26
آذار  و30 مـنه  أعلن اإلطـار التنـسيقي
انه سـيطرح مبادرة جـديدة للخروج من
بادرة لم تأت االنـسداد السياسي لكن ا
بــــــشـي جــــــديــــــد بـل دعت الـى حتــــــمل
ــسـؤولــيـة وعــدم اإلصـرار عـلـى كـسـر ا
اإلرادات وتــسـجـيل الـكـتــلـة األكـبـر بـ

(اإلطــار والــكـتــلــة الـصــدريـة) الــطــرفـ
ـكون والـكتـلة األكـبر هي لـضـمان حق ا
من تـسـمي رئـيس احلكـومـة وبـالتـأكـيد
ـنــاصب بـ األحـزاب ســتـيم  تــقـاسم ا
والــكـتل  في هـذه احلـكـومـة أي الـعـودة
لــلـمـحــاصـصـة من جــديـد  لـكـن الـسـيـد
ـــبـــادرة الــــصـــدر كــــان قـــد اســــتـــبـق ا
بــتـغـريــدته الـتي قــال فـيــهـا لن أتـوافق

والــبــطــالــة وتــردي اخلــدمــات وفــقـدان
ــيــلـيــشــيــات وســرقـة األمن وســطــوة ا
أمــوال الـشـعب والـتـهـجــيـر والـتـغـيـيب
الــقــســري والـقــتل واالغــتــيــاالت وهـذه
ـــبـــادرات لألسـف الــشـــديـــد لم تـــضع ا
مــصـلـحـة الـشـعب الــعـراقي ومـصـلـحـة
الــوطن فــوق االعـتــبـارات الــشــخـصــيـة
واحلـزبـيـة والطـائـفـية بل كـانت الـغـاية
مــنــهــا ضــمــان مــصــالح كــتـل وأحـزاب
ـها مـعـيـنـة وضـمـان مـكـاسـبـهـا ومـغـا
ومــنــاصـبــهـا ونــفــوذهـا فـي احلـكــومـة
ـقـبلـة ومـصـالح دول إقلـيـميـة لـهذا لم ا
تـلق أي تأييد من دعاة حـكومة األغلبية

الوطنية .
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ـــبـــادرات كـــانت  مـــبـــادرة ومـن هـــذه ا
مـــســعـــود الــبــرزانـي ولم تــنـــجح هــذه
ـبـادرة في تـقريب وجـهـات النـظـر ب ا

الــسـيــد الـصــدر واإلطـار الــتـنـســيـقي ,
وبـعد ان وصـلت عمـليـة انتـخاب رئيس
اجلـــمـــهــوريـــة الى طـــريق مـــســدود ثم
إصـدار احملكمة االحتادية  قرارها الذي
أعـــــلــــنت فـــــيه ان انـــــتــــخـــــاب رئــــيس
اجلـمهـورية يتـطلب حـصوله عـلى ثلثي
أصــوات أعـضـاء مـجــلس الـنـواب وهـو
أمـر يـصـعب حتـقـيـقه في ظل اخلـالفات
مثـلة في مجلس بـ الكتل واألحـزاب ا
الـنــواب وبـعـد هـذا الـقـرار أعـلن اإلطـار

اإلدارة وســـــوء اخلــــدمـــــات وفــــوضى
ـيليشيات واالنفالت األمني والسالح ا
اخلـارج عن سـيـطـرة الـدولـة وانـتـشـار
اخملــــدرات وقـــد اصــــطـــدمـت كل هـــذه
ـبادرات بـإصرار الـسيـد الصـدر على ا
تـشكيل حكومة األغلبية الوطنية وعدم
الـــــعــــودة الـى حــــكـــــومــــة الـــــتــــوافق
واحملــاصـــصــة الــتي يــريــدهــا اإلطــار
الـتـنسـيـقي  ومـوقف الطـرفـ متـبـاعد
جـداً ولم تـستـطع أية مـبـادرة التـقريب
بــــيـــنــــهـــمــــا وتـــضـع حال لالنــــســـداد
الـسياسي كـما يسـميه السـياسي الن
ـبــادرات لألسف الـشـديـد أغــلب هـذه ا
تــدعــو في مــضــمــونــهــا الـى حــكــومـة
الـتوافق الـتي جربـها الـشعب الـعراقي
اضـية ولم طـيلـة التـسعـة عشـر سنـة ا
يـحـصل مـنـهـا اال عـلـى الـفـقـر واجلوع

ـــبـــادرات الـــتي طـــرحت عـــديـــدة هي ا
لــلـتــوصل حلل يــنـهي حــالـة االنــسـداد
الـسـيـاسي ويـقـرب وجهـات الـنـظـر ب
من يـتـبـنـى مـشـروع  حـكـومـة األغـلـبـية
الــوطـنـيـة ( حتـالف إنـقـاذ وطن ) وبـ
اإلطـــار الـــتــنـــســـيـــقي دعـــاة الــتـــوافق
ــبـادرات لم واحملــاصــصـة  وكل هــذه ا
يـكتب لها النجاح  الن اغلبها تميل الى
الـتوافق أي العودة الى احملاصصة في
عـمليـة تشكـيل احلكومـة اجلديدة وهذا
ـــكــاسب ـــنــاصب وا يـــعــني تـــقــاسم ا
ــنـافع من جـديـد بـ نـفس األحـزاب وا
والــكــتـل الــتي اســتــأثــرت بــالــســلــطــة
ـاضـيـة ولم والــنـفـوذ طـيــلـة الـسـنــ ا
تــقـدم أي شيء لــهـذا الــشـعب بـل تـريـد
إبـــقـــاء الــعـــراق في فـــوضى الـــفـــســاد
والـسرقـات الكبـرى ألموال البـلد وسوء

مـعـكم والـتوافـق يعـني نـهـاية الـبـلد ال
لــلــتـوافـق بـكـل أشـكــله ثم بــتــغــريـدته
الـــثـــانـــيـــة الـــتي دعـــا فـــيـــهـــا اإلطـــار
الـتـنـسـيـقي لـتـشـكـيل حـكـومـة أغـلـبـية
وطــنــيــة ان اســتــطــاع وخالل أربــعـ
يـومــاً وهـذه الـتـغـريـدات الـتي حـظـيت
ـوافقة بـاقي أحزاب كتـلة إنقاذ وطن
داعـمةً موقف الـسيد الـصدر في رفضه
حــــكـــومـــة الــــتـــوافق وعــــدم الـــعـــودة
ــنــاصب لـــلــمــحـــاصــصـــة وتــقــاسـم ا
ـغا أي تـقاسم الكـعكـة مرة أخرى وا
ـعـطل ان اإلطــار الـتـنـسـيـقي بــثـلـثه ا
الــذي يــعــطل تــشــكــيل احلــكــومــة ولم
يـــحـــضـــر جــلـــســـة انـــتـــحــاب رئـــيس
ـا اجلــمــهــوريــة وفي كل مــبــادراتـه إ
ــارس الـضـغط عـلى الــسـيـد الـصـدر
لـــلــتــنــازل عـن مــشــروعه في تـــشــكــيل
حـكومة األغلبية الوطنية والذهاب الى
تــشـــكــيل حــكــومــة تـــوافق تــضــمن له
ـقـبـلـة ـشــاركـة بـقـوة في احلـكـومـة ا ا
ـنـاصب األخـرى لـلـدولـة وتـقــاسم كل ا
قيتـة التي يرفضها وفق احملـاصصة ا
الــشــعب ويــرفــضــهـا الــســيــد الــصـدر
وحـلفائه مع علمه ان موقفه االنتخابي
طالب  وعـدد مقاعـده ال يؤهله لـهذه ا
ـهـلة وفي تـغـريـدات السـيـد الـصدر وا
الـتي أعـطـاهـا لإلطـار فـان الـكـرة باتت
ــلــعب اإلطــار الــتــنــســيــقي الــذي لم
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بـيد أنـنا فـهمـنا مـعانـيهـا خطـأ فقاد
عـجــزنـا فـكـرنـا لـتـنـعـكس عـلى قـوة
ـاننا ودورنا في احلياة; بل حتى إ
تـفــسـيـر وقـبـول مـؤامـرات األخـرين
ــؤامـرة هي تـعـبـيــر عن تـخـطـيط وا
مــســبق لـهــدف غــالـبــا وفق فــهـمــنـا
يـؤدي إلى اإلضرار باآلخـر لكن هذا
الــتـخـطــيط جـزء من احلــيـاة ولـيس
قـدرا مقـدورا نسـتسـلم له إال بشذوذ
فـكرنا وتمريـنه على معنى القدر انه
امـــر مـــقـــر لإلنـــســـان بـــيـــنـــمـــا هـــو
مـــــجـــــمــــوعـــــة مـن ســــ لـــــلـــــكــــون
وضـروريـات صنـعهـا الـله ووضعـها
ن يـديـرهــا من الـبـشـر وفق لــتـكـون 
كـــفــاءته فـــتــرى اســـتــسالمـــا حــتى
خملـططات البشـر والقوى التي تبدو
ال تــقـاوم وكــمـا أوُهِم آدم بــاخلـلـود
ومـلـك ال يـبـلى يـوهم الـضـعـيف بـان
صيره الـقوي له إمكانـية التحـكم 
فـالـتـحكم في مـواطن ضـعف الـنفس
هـــو تـــصــديق عـــمـــلي من اإلنـــســان
ـا لــتـقـبل أيـة حـركـة يــعـتـــــــبـرهـا 
فــهــمه مـن مـعــنـى الـقــدر انـه ال يـرد
ومـعنى الـقضـاء بان هـنالـك مقررات
حلـياته بـالتفـاصيل لكن الـقضاء له

شاعر أنـا عندما تـطغى الغرائـز وا
الـسـلبـية فـيخـلق وهمـا ال وجود له
فـيولـد رد فعل عـند اآلخـرين سلـبيا
بـيـنمـا هـو يظن انه يـشع إيـجابـية
كـــذلك حــبه لـإلجنــاز في عـــمــله قــد
يـعــطـيه رغـبـة بـإجنـاز مـا ال يـطـيق
فـيتـوهم صنـعه وقد يـفقـد اإلنسان
عزيزا فتجمد األنا عنده على محبة
مـــشــاعــره جتـــاه من فــقــد فـــيــكــون
سـلـبـيـا في اسـتقـبـال احلـيـاة بذات

كفاءته.
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الـله عـلـمـنـا معـنى الـقـضـاء والـقدر

مـــنـــذ خـــلـق آدم ومـــســـيـــرة خـــلـــقه
وفـاعـلـيته تـشـير إلـى اإليجـابـية في
هام اخلـلق والسلبيـة في انحراف ا
علـومة (يـسميه أو غـياب مـعاجلـة ا
الــقــرآن الـــعــزم) وبــالــتــالي الــفــهم
عـلومة إيجـابية لكن عدم فـإعطاء ا
تــدبـرهـا سـيـقــود إلى نـقـطـة ضـعف
اخلــلق وهي األنــا واالنـا نــار تـأكل
ومة مـا تمر عـليه تتعـاظم لكن ال د
لـعظمـتها بل تـخمد مـحتضرة حتت

رماد خلفته.
اإلنــســان يــتــجـاوز ســلــبــيــات األنـا
بــاحلب لـكــنه قـد يــحـول احلب إلى

الـعـامـلـ األخـرين تـكـامال لـلـوصول
إلـى األهـداف بـجـمع الــطـاقـات وهـذا
ـــوازنــة ومــنــهــا هــو مـــا يــســمى بــا
ــراقـبــة وحـسـاب الــتـخــطـيط ودقـة ا
ـعطـيات والـسلـبيـة حتصل عـندما ا
تــتـصــور أن حـلـمـك سـيـفــسـره من ال
لك ـتـلك معـرفة به وان عـرف فال 
آلـيــاته وان مـلك آلـيـات فـهـو ال يـديـر
الـــتـــحــديـــات من اجـل حتـــجــيـــمـــهــا
وعــزلـهـا ثم نـسـمع مـن كـثـر ولـسـنـا
نـــتــحـــدث عن إخالصـــهم أن هـــنــالك
حتـديـات مـنـعت الـعـمل!أو أن هـنـالك
ــنــظــومــة إلعــاقــة تــخــطــيط خــارج ا
الــعـمل فــيـهـا ومــا يـفـعل اســتـخـدام
أســالـيب تـقــلـيـديــة وإظـهـار عـواطف
تــتـفــاعل مع الــتـحــديــات لـتــكـون من
ضـــمــنـــهــا ولـــيــست بـــحل عـــلى أيــة
حــال.خـالصــة الــقــول إن الــســلــبــيــة
ـواقـفـهـا ومـشـاعـره مـتـولـدة عـنـهـا
ـــنـــطق عن هـي حــصـــيـــلـــة غـــيــاب ا
مــــنــــظــــومــــة اإلجنــــاز فـي حتــــديـــد
ــتــطـلــبـات ــؤثـرات وا األنــشــطـة وا
وعــنـد الــفـشل تــبـدأ أوهــام الـنــجـاح
الـذي بال دليل أو برهان وهذا محزن

عندما يقع فيه الطيبون.

الـــشـــروع إلـى الـــغـــايـــات الـــتي لن
تدرك.
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وكـمـا الـتخـطـيط مـهم ألي منـظـومة
فـان أي إنـسـان هـو مـنـظـومـة بـحـد
ذاتـه فــهـــو أمـــة مـــتى حـــمل غـــايــة
عـــظـــمى حـــتى لـــو كـــان وحــده (إِنَّ
) احلـوار يـحـتاج إِبْـرَاهِـيمَ كَـانَ أُمَّـةً
إلـى تـخــطــيط وحتـديــد األولــويـات
فمن سلبيات احلوار أن يتجول إلى
حالة دخول بالفروع واالنشغال بها
ركزية فال يصل سالة ا بـعيدا عن ا
ـا يـريدون ـتـحـاورون إلى جـدليـة  ا
أن يــــــطــــــورون من امــــــر أو انــــــهم
يــظـنـون أن الـفـائـز واحــد فـيـنـشـغل
اجلـميع بإعاقة الـبعض بدل الهدوء
والـتفـكيـر اإليجابي بـاحملافـظة على
مـا عنـدك وعنـد اآلخر لـلفـوز  وهذه
لـهـا فعـاليـة مـعروفـة أجراهـا رئيس
وزراء مــالـيـزيـا مـهـاتــيـر مـحـمـد مع

نخبة تعليمية
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الـتطـوير لألهـداف بالـضبط تـطبيق
مــا ذكـر بـالـسـطـور الــسـابـقـة جـمع
ا عـندك وعند الـطاقات واالهـتمام 

مــعـنـى آخـر نــاقـشــــــــنـاه في مــقـال
سابق.
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احلـــاجــات والــغــرائـــز تــؤسس الى
أمـنيـات ورغبـات وغالبـا هي تعـبير
عـن نقص يـنـبـغي سـداده وال سؤال
عـن الوسـيـلـة لـكن الـعـمل وفـق هذا
سـيـقود إلى ارجتـاليـة سلـبيـة حيث
جعل هذه الهواجس أهدافا لكن بال
ؤكـد أنـها سـتـفشل تـخـطيـط ومن ا
وفـي احــسن الـــظــروف ســـيــضـــطــر

اإلنسان إلى التوقف والتخطيط:
»«u Ë QDš

 وهــــــــذا ال يــــــــعـــــــنـي جنــــــــاحه الن
الـتخطيط في مرحـلة التنفـيذ يعتبر
تــكـتـيــكـا وال يــكـون مـحــكـمـا قــطـعـا
ويــخـضع لـلــخـطـأ والــصـواب هـذه
سؤول عن الفشل السلبية سيقوم ا
بـتحـميـلها لـلظـروف أو لآلخرين أو
ــــوانع وحتــــديـــات كــــان يـــنــــبـــغي
دراسـتها والـتخطيط لـلتغلب عـليها
سـار الطـبيعي في وتـكون مـضمن ا
ــنــظــومــة وأمــا اعــتــبــارهـا إدارة ا
رئـيـسـة ومعـوقـة بل شـماعـة الـفشل
فـهذا هـو من مخرجـات السلـبية في
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اشـد قـسـوة من الـوحش حـ يـتـعرض
الـى االحباط ويحـرم من حتقيق اهدافه
واشـــبــــاع حـــاجـــاته..تــــوصـــله الى ان
ـثقف فانه يـستسـهل قتل االخرين اال ا
امــا ان يــهــاجــر او يــعــيش بــائــسـا او

ينتحر.
ـثـقف ـثـــــــــقف هـنــا ا ونــقـصـــــــــد بـا
ـــثـــقـف الـــذي وضـــعه احلــــقـــيـــقـي ال ا
ثــــــــــقـف الذي ا الـسـيـاسي في جـيـبـه
ـــتــلـك نــزعـــة انــــــــــســـانــيـــة ورؤيــة
شـــــــــاملة وضميرا اخالقيا ومعارضة
قـد ـا يـراه حـقـا وعـدال مـوضــــــــوعـيـة 
تـكـلفه حـيـاته..وقــــــــد حـصل لـكثـيرين
من عــبـد األمــيـر من شــهــداء الـثــــقـافــة
كـامل شـيـاع.. الى الـشـهـداء من عـجـام 

األحياء.
يـبقـى الـسـيد ومع كـل مـا يـؤاخذ عـلـيـه
مــصـطـفى الـكـاظــمي هـو افـضل رئـيس
وزراء بــعـــد الــتــغــيــيــر فـي مــوقــفه من
ـثقف وادراكه لدور الثقـافة وما تفعله ا
حـ يـتعـمـد احلكّـام الـفاسـدون اشـاعة
األحـباط ليوصلوا الناس الى التيئيس

من اصالح احلال.

األولى ســيــكــولـوجــيــة..يــشـعــر فــيــهـا
بـالـتهـميش فـيـعاني بـسـببـها االغـتراب

عنى من وجوده في احلياة. وفقدان ا
الــثــانــيـــة فــجــوة كــبــيــرة بــيــنه وبــ
اجملـتـمع ..خالصـتهـا انه يـرى اجملـتمع
قــد وصل الى حـالــة (بـعـد مـا تــصـيـرله

جاره).
الـــثـــالـــثـــة األخــــطـــر اشـــكـــالـــيـــته مع
الــســـلــطــة..وهــذه حتـــتــاج ان نــتــوقف

عندها لنوجزها باآلتي:
ــثــقف نـاقــد بــطـبــيــعـته لــلــجـوانب - ا
فيـمـا الـسـلـطـة بطـبـيـعـتـها ال الـسـلـبـيـة
حتـب من يــنـــقــدهـــا.(احلــاكم الـــعــراقي
ستـشارين يقولون له ما يـحيط نفسه 

يحب ان يسمعه).
ــثـقف عن - الــصـورة الـتـي يـحـمــلـهـا ا
والصورة التي الـسلطـة انها (عـدوة) له
ـلـتـزم ـثـقـف ا حتــمـلـهــا الـسـلـطــة عن ا
بــقـول احلــقـيـقــة انه (عـدو) لــهـا..وهـذه
ألنـهــمــا سـيــبـقــيــان جـبالن ال مــشــكـلــة

يلتقيان!
- الـــســلـــطــة اعـــتــادت ان تـــقــوم بــدور
وعـــودت الـــنـــاس عــلى دور ـــتـــحــدث ا

غــاز مــســـيل لــلــدمــوع والــهــجــمــة االن
ضخمة وقوية.

النــهم لم يـــســمــعــوا كالم - بـــدون زعل
غـــادة الـــســـمـــان فـــهـــاجـــروا ثم ذبـــلت
ازهـارهم هـناك ولم يـدركوا ان االشـجار

ال تهاجر.
ـثقـفون..مـنهم من وجـد ذاته بـعيدا  - ا
وجودون وغـادر الوطن ولم يتـذكره وا
في واد واجلماهير في واد اخر ومنهم
من انـــســاق وراء مــغـــريــات الــســـلــطــة

لالسف.
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- ال يـوجــد تـاثـيـر لـلـمـثـقف عـلى سـواد
ــثــلـون قــاعــدة اجلـهل الــنــاس الـذين 
ال الــعـريـضـة ويـتــاثـرون بـخـزعـبالت ا
ثقف والبعض منـهم يعتبر ا ـشعوذ وا

بانه ينشر الكفر ب الناس.
- ال يـوجد مثقفون في العراق بل يوجد
مـتعلـمون يجيـدون الكتابـة واللغوة في

طاعم والفنادق الشعبية. قاهي وا ا
- مع االسف طار طشارهم بكاع الله.

ثقف العراقي محن ا
ثقف العراقي ثالث محن: يعيش ا

ـثـقف الـعراقي لـلـمـحن الـتي عـاشهـا ا
فـي عـــراق األزمــــات..عـــراق مــــا بـــعـــد

جمهورية اخلوف واحلصار.
كــــنت اســــتــــطــــلــــعت رأي جــــمــــهـــور
اذج الفيسبوك عن هذا احلال..اليكم 

من اجاباتهم:
ـثقف الـعراقي يـواجه ثقـافة ديـنية - ا
طـائـفـيـة عـشـائـريـة مـدجـجـة بـالـسالح
ـال والـنـفـوذ  لـكـنه رغم ذلك يـعـمل وا

ويبدع ويقاوم.
ـال وال ـلـكـون  قـوة ا ـثـقـفـون ال   - ا

في مـــؤتــمـــره الــصــحـــفي الــذي بـــثــته
فــضــائــيــة احلــدث مــسـاء 2022/6/7
انــتـقـد رئــيس مـجـلس الــوزراء الـسـيـد
مــصــطــفـى الــكــاظــمي اشــاعــة ثــقــافــة
األحـبـاط  وقـال بـالـنص: ( الـيـوم يـجب
ــر بــظــروف ان نــعــتــرف ان الــعــراق 
مـعـقدة وصـعـبة  لـكن هـناك من يـحاول
ان يـســتـغـلـهـا في صـنع ثـقـافـة الـيـأس
واالحـباط  وجـلد الـذات)..وكنـا تنـاولنا
فـي الــقــسم األول حـــال الــثــقـــافــة قــبل
ونخـصص هذا الـقسم الـتغـييـر وبعـده

ثـقف يعدّ نـفسه االكفأ فيـما ا ـنصت ا
بــالــتــحـدث واالصــدق..فــتــخــشـاه ألنه

اقرب منها نفسيا للناس.
- الـــســـلـــطـــة تـــعـــدّ قـــنــاعـــاتـــهـــا هي
عن الـصـحـيـحـة ألنهـا نـاجـمـة بـرأيـها
(طـبخة)ناضجة وعملـية فيما (طبخة)
ـثقف ناقصـة برأيها..ولـهذا فانها لن ا
ــنح تـــســتــمع لـــرأيه حــتى لـــو كــان 
(طـبخته) طعما طيبا..اال اذا كان حلوا

في فمها.
- الـسـلطـة تـميل الى الـتـعمـيم وتـعمل
عــلـى ان تــشــيع ثــقــافــة تــنــتج افــرادا
ـواصـفـات الـتي تـريـدهـا هي فـيـما بـا
وال يـضع ـيـل الى الـتـفــريـد  ــثـقف  ا

للثقافة مواصفات او حدودا.
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- السلطة تشعر بالنقص الثقافي امام
فـتـتـولـد لـدى كلـيـهـمـا عـقـدتان ـثـقف ا
سـيـكـولـوجيـتـان مـتـناقـضـتـان: شـعور
ـثـقف الــسـيـاسي بـالـنــقص وشـعـور ا

باالستعالء.
وتــبـقـى ثـمــة حـقــيـقــة ســيـكــولـوجــيـة
سـتـبـدو لـكم غـريبـة:ان االنـسـان يـكون
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تسقيط اآلخر عند االختالف...
عـندمـا يخـتلف اثـنـان في التـوجهـات فـبدال من اتـخاذ مـنحى احلـوار والـنقـاش البـناء 
واقـتنـاع أحـدهـمـا برؤى الـطـرف اآلخـر فـان البـعض يـنـظـر إلى  االخـتالف  بـانه غرور
وتكـبر وجتـاوز وأن الطـرف اخملتـلف معه ترك ديـانته واعـتنق عـبادة االصـنام جملرد أن
اخـتـلف معه بـالـرأي أو رفض وجـهـة نظـره  ....ويـحـكم مـاهكـذا تـورد اإلبل فـمـا الذي
يحدث بالله علـيكم االختالف بالرأي اليفسد للود قضية كما أنه حالة صحية لتصحيح
قابل فبـادر باالعتذار إليه األخطاء واالعتراف بـاخلطأ فضيـلة فإن كنت أخطـأت بحق ا
عـترف بخـطأه فاالعـتذار عنـد اخلطأ وهذا اليـنقص من قيـمة اآلخـر بل يعلـو من شأن ا
واالعـتـراف به فـضيـلـة حث عـلـيـها ديـنـنـا احلـنـيف امـا التـعـصب لـلـرأي وتـطاولـك على
اآلخـرين  وانك عـلى حق ورأيك والـباقـي على خـطـأ هـذا مـنـافي لـلقـيم اإلنـسـانـيـة التي
نسعى لتحـقيقها كجـهات تعمل من أجل السالم واإلنـسانية ...أسلوب الـتسقيط لآلخر
باختالق األعذار الواهـية والكذب لن يجـدي نفعا كون حـبل الكذب قصيـر ومهما كانت
حـبكة الدراما لـلكذبة فإنـها ستكشف للـجميع ألن الناس واعـية ومثقفه ولـيسوا باطفال
ا تـقوله خلف ظهره فبكرة... والـدليل لوكان الـكالم صحيح  لـتنجلي عـليها االقـاويل ا
وال تـواجـهه  أمـام اجلـمـيع...!!?  اذا فـأنت عــلى خـطـأ وتـخـاف أن يـثـبت عـكس كالمك

وينفضح أمر الكذب والتلفيق أمام اجلميع...
البـعض يعـتبـرك انت فاعل إثم كـبير أن رفـضت االنصـياع الوامـره أو رفضـتهـا فيجب
أن تكـون جمـيع طلـباته أوامـر وانت علـيك الطـاعه دون النـظر لـظروفك أو قـناعـاتك عدم
قبـولك يـعـني انت ضـده من مـبدأ أن لم تـكن مـعي فـأنت عـدوي ... وان فـاحتت أحدهم
بـظـروف احـد مرؤوسـيه الـقـاسـيه وحاولـت مسـاعـدته فـهذا مـعـنـاه انت مـغرور ومـتـكـبر
فـكـيف تـتـجـرأ عـلى مـحـاولـة مـسـاعدة مـن هم في مـعـيتـه  فال يـحق لك ذلك وهـو بـهذا
ا تشـبع ) ـثل الشعـبي (خبـزة ال تثلـم وباكـة ال تفتـح واكـلي  يقيـدك كما يـقول ا
ـساعدتـهم بالطـريقة التـي أراها مناسـبه فيشن ـعنى ال انا اسـاعدهم وال اسمح لك 

هجمه هوجاء ضدك .
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أسـلوب التسـقيط األدبي وتلويـث سمعة الـكاتب واالديب أصبحت لـعبة مـستهلـكة لكون
اجلمهور أصـبح متفتح وواعي وانصـار احلق كثر ويقـفوا بحزم مع احلق مهـما كلفهم
ـؤقـتة  حـتى وإن لم تـكن لـهم معـرفـة بالـطـرف اآلخر اال ـغـريات ا األمـر ومهـمـا كانت ا
أنـهم اكـتـشـفـوا حقـيـقـة األمـر كـونه واضح أمـامـهم وضوح الـشـمس ... هـنـالك مـقـولة
نسـمـعهـا عنـد عـجائـزنـا تقـول( ال تتـحـرش بنـاس من اهل الـله وربك يسـتـعجل سـخطه
عـلـيك) الـتحـرش بـالـعـراقي هـو مـحـاولـة إيـذاء الـغـيـر بتـوجـيه له كـالم ليـس فيـه يحـزنه
عـنى نيـته صافـيه بيـضاء (درويش أو طيـب القلـب )فأن الله ويؤذيـه وهو من اهل الـله 
ـساس به ...ولـكن اغـلبـنا يـتـناسى وجـود الله ن يـحاول ا يـغضب له ويـعـجل بالـعقـاب 
ومالئكته الـكاتب وبأن كل صـغيرة وكبيـرة هي في ام الكتاب  كل ذلك من أجل أمور
ـنصب نـصب اليـخدم الـنـاس تبـا  نـصب يـجعل اإلنـسـان ذليل تـبـا  دنيـويه زائـفة تـبـا 
مـبني عـلى اخلـيالء والغـرور تـبا لـنـا كونـنا نـرفع شـعارات الـسالم والـدفاع عن حـقوق
اإلنـسـان ونـظـلم ونـكـذب ونـشـوه احلـقـائق فـعـذرا أيـهـا اإلنسـان اليـوجـد من يـدافع عن
حقوقك كونـنا طالب مناصب ولسنـا طالب حق وجل همنا تسـقيط اآلخر... هنالك قول
لسـيدنـا عـلي ( رض ) [ إياكَ و الـظلمَ فـإنَّهُ يَـزُولُ عمَّنْ تـظلـمُهُ و يـبقي عـليكَ.] و [راكبُ
الـظـلمِ يـدركُهُ الـبَـوارُ] ... فـحـذاري من ظـلـم الـناس..واحلـكـمـة تـقـول اذا كـان بـيـتك من
زجاج فال ترمي بيـوت الناس باحلجر ...الن احلجر سيعود عليك ليؤذيك ويشج رأسك
قـدار وتخالـفهـا في االجتاه وهذا هـو القانـون العام فلـكل فعل ردة فـعل تساويـها في ا
كنك أن ترد عليه هنالك أقوال  وأفعال يجب أن تترفع ...إال انني اقول لـيس كل قول 
عن الرد عليهـا بنفسك واترك أنصار احلق ليدافعـوا عن احلق بطريقتهم ..ألنها قضية

رأي عام وال تخصك لوحدك مسألة صراع ابديه ب احلق والباطل ..
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يعقد مجلس آمال كاشف الغطاء ندوته نصف الشهرية في السادسة من
مساء اليوم السبت  /11 حزيران اجلاري مكرسـة الستذكار شذرات من

حياة ومواقف واشعار الشاعرالكبير الراحل مظفر النواب .
وسـيــلـقي فـي الـنــدوة الـتي يــديـرهــا صـادق اجلــمل  الـبــاحث عـادل الــعـرداوي
محـاضرة بـعـنوان ( مـظفـر النـواب ..شـاعر اجلـمال وااللـتـزام الوطـني..) يتـطرق
فيـها الى الـقـيمـة اجلمـالـية والـتجـديـدية الـتي منـحـها الـنواب لـلشـعـرين الفـصيح

اذج مختارة من اشعاره.. والشعبي و
وتعـقـد الـندوة في مـقـر اجملـلس الكـائن في الـكـرخ/ حي اجلـامعـة - فـرع مـطعم

اجلدي.

رسالة بغداد
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ـكثف بـأعـلى طاقـات االخـتزال ـغتـزل وا ا
ن يتصدى والتكثيف على نحـو يتطلب 
الخـتـيــار الـعـنــوان حـسـاً وذائــقـة وطـاقـةً
ومعـرفةً وخـبرةً كـبيـرة تُمـكنُهُ من اخـتيار
بذول هنـا يفوق طبعاً العنوان فاجلـهد ا
ـبـذول في اخـتـيـار الـعنـاوين مع اجلـهـد ا
األنـواع اإلبـداعيـة األخـرى شـعـراً وسرداً
هذه الصـعوبة جـعلت من البـعض يتهرب
مـن اخــتـــيـــار عــنـــوان لـــكل قـــصـــيــدة في

مجموعة أو ديوان الهايكو.
سـأبــدأ من عـنــوان اجملـمــوعـة الــشـعــريـة
(مـزامـيـر ضـيـعت فـردوسـها) بـتـركـيـبـتـها
ـتـكونـة من مـبـتـدإ وخـبـر وما االسـمـيـة ا
يــتــمــخض عــنــهــا من دالالت لــعل أولــهــا
ــزمــار الــديــني الــتي حتــيل إلى رمــزيـة ا
مزامير داود والذات الشاعرة هنا تضفي
زمـار لتعطيها بعد على نصوصها داللة ا
داللي مـشــاعـري تــوحي بـتــعـلــقـهــا بـهـذه
ــزامـيـره وألن الـقــصـائـد كــتـعــلق داود 
هــاجـس اخلــوف مـن غــوض غـــمـــار هــذه
الـتـجــربـة كـبـيــر جـدا فـقـد أخــرجـتـهـا من
فــردوس الـــشــعــر الـــعــربي والـــبــحث عن
فردوس آخـر ال يعـرف هل ستـصل إليه أم
ال تاركة األمر إلى ما بعد القراءة من قبل

القراء.
وألن النص الهـايكوي نص اخـتزالي قائم
عـــلى الـــتـــكـــثــيـف فــقـــد جـــاءت عـــنــاوين
النصوص مكثفة ومختزلة جدا ال تتجاوز
ــفــردتــ وبــعـض الــنــصــوص تــوجت ا
بعـنوان حرفي مـثل قصـيدة (إلى) وبعض
الــنـصــوص جــاء الــعـنــوان فــيــهــا عالمـة
تــشـكــيــلـيــة مــثل قــصـيــدة (?!!) احلــاويـة
لـعـالمـة اسـتـفـهـام وتعـجـبـ وسـنـكـتـفي

بتحليل عنوان قصيدة (نكبة):
سأخبرُكَ بوطنٍ ضيعني

أعتذرُ !!!
هل الزالَ السيابُ 

? طرِ يغني أنشودةَ ا
تسيـد لهذه الـقصيدة بـصيغته العنـوان ا
النكرة عنوان صدامي يكشف منذ الوهلة
ؤلم من جـهة األولى عن مـكنـون النـص ا
ويـشـيـر إلى عمـومـيـته الـتي تـمـنح النص
داللة اإلطالق لـيصـلح جتسـيده لـكل نـكبة
حـاضرة أو مـاضيـة أو مسـتـقبـليـة/ ولكل

ذات فاقدة للوطن. 
عـلى صعـيد الـصورة الـشعـرية تـأتي هذه
الـصــور في قـصــائـد مــيـديــا شـيــخـة ذات
طـبـيـعة عالمـيـة ضـاغطـة تـقـيم جـسراً من
ـدلول من الـتواصل الـعمـيق بـ الدال وا
جـهــة وبـ أقـرانـهــا من الـعالمـات داخل
فضاء الصورة من جهة ثانية ثم التالحم
والــــتــــعــــالـق مع الــــصــــور داخل الــــنص
الـهايـكـوي القـائم في األسـاس عـلى صور
ثالث تــكـــون الــصــورة الــوســـطى أشــبه
ـا قبـلها بحـبة الـعقـد الوسطـية اجلـامعة 

ـــكــنــونُ الـــعــمـــيقُ حــد الـــشــعـــرُ هــذا ا
الــغــمــوض الــنــابض بــاجلــمــال شــكالً
ـاءً وإيـحاءً وتـشـكيـالً حسـاً وداللـةً وإ
وتـلـمـيـحـاً وتـرميـزاً ومـخـاتـلـةً ومـناورةً
وتـصــريـحـاً وإدراكــا وتـنــويـراً وكــشـفـاً
وإثارة وتـمنـعاً وإلـهامـاً ونشـوةً ومتـعةً
وتـخـيالً وتـخـيـيالً وتـصـويـراً وتـصـوراً
ــشــاعـر يــغــريك وشالالً مــتــدفــقــاً من ا
دائماً أن تخوضه بروح مغامرة تتشبث
–أحـيـانا- بـخـيط أملٍ وإن كـان ضـعـيـفـاً
أنه سيأتي بـجواهر وآللئ لم تصـلها يد

/ةٍ بعد. /ةٍ ماهرٍ غواصٍ
غـامـرة حتـاول مـيـديا بـهـذه الـروحـيـة ا
شـيــخـة ولـوج مــجـمــوعـتـهــا الـشــعـريـة
اجلــديـدة (مـزامــيـر ضـيـعـت فـردوسـهـا)
رة مـنطـقة شـعرية عـندمـا تخـتار هـذه ا
جـديـدة لم تـدخـلـهـا بـعـد عـلى الـرغم من
سبـقة بـصعوبـة الركوب في معـرفتهـا ا
ــركـب الــدخـــيل عـــلى الـــســـاحــة هـــذا ا
ــوقف الــنـقـدي الـشــعـريــة الـعــربـيـة وا
تأرجح ب القبول به أو رفضه عُرِفَ ا
ـنـتـمـية هـذا األمـر بـقـصـيـدة الـهـايـكـو ا
أصـالً وشــــكالً إلـى الــــثــــقــــافــــة واألدب

الياباني.
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هـذا األمــر يـشــكل بــحـد ذاته إشــكـالــيـة
مــعــادلـــيــة بــ الـــذات الــشــاعــرة وهي
حتــاول إثــبــات الـوجــود داخـل نــصــهـا
اجلـديد وبـ الـذات الـقارئـة الـضمـنـية
أو الـصــريـحـة  –الـنــاقـدة أو الــهـاويـة-
الــراصـدة لـهـذا الـوجــود والـبـاحـثـة عن
جــمــالـيــات هــذا الــوافــد اجلــديــد الـذي
يــحـاول أن يـجـد له مـكــانـاً في الـسـاحـة
الـشـعـريـة الـعـربيـة بـكل إرثـهـا وعـمـقـها
ن وتـنـوعـها والـتي ال تـعـطي مـكـانًا إال 
يـسـتـطـيع فـعـلًـا أن يـثبـت له مـوطئ قدم
فــيـهـا كــمـا حـصل سـابــقًـا مع كل أنـواع
التـجديد في الـقصـيدة العـربية ومن ثم
الـتــنـويع بــدءًا بـقــصـيــدة الـوزن مـروراً
بـقصـيدة الـتفـعيـلة وصـوالً إلى قصـيدة
الـنـثـر فضالً عـن تنـويـعـات أخـرى على
صـعـيد الـتـداخل األجـناسي بـ الـشـعر
ومـخــتـلف األجــنـاس األدبــيـة والــفـنـون
الــسـمــعــيـة والــبــصـريــة فــظـهــرت لــنـا

القصيدة السردية والتـشكيلية والفلمية
والسـيـرية وغـيرهـا على نـحو وسَّعَ من
أفاق الشعر لـتخلق معـها فضاء رحباً ال
ـغــلـقـة أو الـسـجن أو تــؤمن بـاألسـوار ا

التقوقع داخل فن أو جنس محدد. 
ـــنــحـى اجلــديـــد في الـــشـــعــر إن هـــذا ا
الـعـربي بـركـوب قـارب قصـيـدة الـهـايـكو
يجعلنا أمام حتـدٍ جديد على الصعيدين
اإلبـــداعي والــنـــقــدي مـــعــاً يــفـــرز مــعه
تـسـاؤالت وتــسـاؤالت مـا اجلـديـد الـذي
حتويه هذه القصيـدة لنضيفه إلى إرثنا
الـشـعري الـثـر? وما الـفـارق بـينـهـا وب
الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــقــصــيــرة جــداً
ختـلف مسـمياتـها    ( القـصيرة جدا
ـركـزة الــتـوقـيـعــة الـضـربــة الـدفـقـة ا
ــفـارقــة الــنـفس الــومـضــة الـلــمــحـة ا
الـواحــد الــصـورة الــفــكـرة اخلــاطـرة
الـبـرقـيـة وغـيـرهـا) كـمـا يـذكـرهـا الـنـاقـد
فـــيــصل الـــقــصــيــري فـي كــتــابـه بــنــيــة
الـــقــــصــــيــــدة في شــــعــــر    عـــز الــــدين
ـنـاصـرة? والـذي يشـيـر إلى مـشـتـركـها ا
الرئيس في أنها تمتـاز بالقصر الشديد
وبـغـض الـنـظـر عن الــدخـول في الـفـارق
االصـطالحي بـ قـصـيـدة وقـصـيـدة من
ـهــمـة هــذه األنــواع. ومن الـتــســاؤالت ا
األخــرى مـــدى اســتــجــابـــة هــذا الــنــوع
الـشعـري لـتجـربـة الشـاعـر العـربي الذي
يــخـــتــلف حــتــمــاً عـن جتــربــة الــشــاعــر
الـيابـاني بـيئـة وفـكراً وحـضـارة وثقـافة
ورؤيــة ومـدى قـدرتـهـا عــلى اسـتـيـعـاب
الـذات الـشـاعـرة الـعربـيـة? هـذه األسـئـلة
وغـيـرهـا لـسـنـا بـصـدد الـوقـوف عـنـدهـا
اآلن ونـحن نـتـابع هذه اجملـمـوعـة آمـل
أن تـســنح لـنــا فـرصــة في نــقـاشــهـا في
بــحث مــســتــقل عن قــصــيــدة الــهــايــكـو
الـعــربــيـة ومــا يـهــمــنـا طــرحه اآلن هـو
شـعــريـة وشــاعــريـة مــيـديــا شـيــخـة في
ـغـامـرة الـصـعـبة خـوضـهـا غـمـار هـذه ا
الـتي من شــأنـهــا مـنح الــشـاعــرة هـويـة
إبــداعــيــة جــديـدة جتــعــلــهــا أكــثــر قـوة
ورسوخاً في السـاحة الشعريـة العربية
فكثيـرة هي األسماء الشعـرية بكل أرثها
الـشـعــري لـكن الــراسـخـة مــنـهـا قــلـيـلـة
قـيـاسـاً بـهــذا الـكم الـكـبــيـر من األسـمـاء

ــــطـــــروحــــة فـي الــــعـــــالم الـــــورقي أو ا
اإللـــكـــتـــروني بـــعـــد أن فـــعـــلت قـــنــوات
الـتـواصل االجـتـماعـي فعـلـهـا عـلى نـحو
مخيف ومـهدد بسـحب البساط من حتت

عالم الكتابة الورقية.
عــلى صــعــيـــد شــعــريــة الــنص في هــذه
الـتـجـربـة الـشـعــريـة اجلـديـدة لـلـشـاعـرة
مـيـديـا شـيـخـة نـحـسب أنـهـا أسـتطـاعت
مـجـاراة قـصيـدة الـهـايـكو لـيس بـثـوبـها
لتزم جداً بـتشكيلها اإليقاعي الياباني ا
ـعـتــمـد عـلـى تـوزيع صـوتي الـبـنــيـوي ا
يشتمل على سـبعة عشر مقـطعاً صوتياً
تـتـوزع عـلى أسـطـر ثالثـة: يـتـكـون األول
من خـمـسـة مـقـاطع والـثـاني مـن سـبـعة
مــقـاطع واألخــيـرة من خــمـســة مـقـاطع
مــجــاريــة في ذلـك أقــرانــهــا من شــعــراء
الـهـايـكـو الـعـربيـة الـذين نـسـجـوا ثـوابًا
آخـر لـهـذه الـقـصـيـدة يـنـسـجـم وطـبـيـعة
الـتـعـبـيـر عن الـتــجـربـة الـعـربـيـة لـلـذات
اخملـتــلـفــة حـتــمًـا عـن الـذات الــيـابــانـيـة
حضارة وفـكرًا وثقافـة وبيئة كـما أشرنا
إلى ذلك قـــبـل قـــلـــيل ولم تـــكـــتفِ بـــذلك
ــا جتـــاوزت ذلـك إلى كـــســر حــسـب وإ
الـتشـكـيل الثـالثي لألسطـر إلى الـرباعي
وأحـيــانـا اخلـمـاسي حـسب مـقـتـضـيـات
الـلـقـطـة الــشـعـريـة الــلـحـظـويـة إذا صح
التـعبيـر مع احلفـاظ على روح التـشكيل
الرؤيوي النابض من روح الـطبيعة ومن
ـة بـكل تـرسبـاتـها فـلـسـفة الـشـرق القـد
الـــفــــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة كـــالـــبـــوذيـــة
والكونفوشيوسية الداعية إلى التسامح
والـسـالم واحملـبــة واحــتـرام الــطــبـيــعـة
ومـظـاهـر احلـيـاة واألشـيـاء واسـتـنـطاق
قـدرتـهــا عـلـى تـشـكــيل االنـســجـام وسط
ونـتاج الـقـائم على الـقطع الـتنـاقض وا
الــتـركــيـبـي والـوصل الــداللي والـذي من
خـاللـهـمـا يـتم حـذف الـكـثـيـر واخـتـصـار
األكـثـر ويـحـدثُ إيجـازاً يـضـمـر اإليـحاء
لــتــكــون اجلــمـــلــة الــنــاجتــة عن الــقــطع
والـوصل قـادرة عـلى االنـفـتـاح بـ يـدي
ـنـحه الـداللـة احملـذوفـة وأكـثـر ـتـلـقي  ا
ـقابـلة والـتوازي والـلغـوي القـائم على ا
فارقـات وعلى حلظة جـماليـة يشتبك وا
ـتحـرك وهـما يالمـسان فـيهـا الـساكن بـا
ــادة وحــيــويـــتــهــا من خالل فــاعــلـــيــة ا
مالمـسة الـوعي اإلنـساني لـهـا وقدرتـها
علـى البث الـداللي حال تـشـكيل الـعالمة
فـالــهـايـكــو مـشـهــد يـبــدو سـاكـنــاً لـكـنه
يختـزن طاقة حـركية تـكمن شعـريتها في
هذا الـلبس الـكامن بـ الصـمت الـظاهر
ــضــمــرة بــ الــتــعــبــيــر واحلــركــيـــة ا
(). طلقة ذهنياً قتصد لغوياً والداللة ا ا
همة في هذه اجملموعة ومن الشعريات ا
الصيـاغات العنـوانية للـنصوص والتي
تعد في غاية الصـعوبة مع نص الهايكو

ـا بـعـدهـا مع الـتـنـويه بـالـتـضاد الـتي
حتـمـلـها الـصـور إذا مـا قـرئت عـلى نـحو
مـنعـزل وأما مـا يجمـعهـا فهـي الصـياغة
الـرؤيـويـة الشـعـريـة الـتي تـقرب الـبـعـيد
وتـــبـــعــد الـــقـــريب وتـــعــمـل عــلـى تــآلف
اخملـتلف مع بـعـضه لـتخـرج في الـنهـاية
دالـيل جديـدة للـدوال تغـادر معـها هذه
بـاشرة إلى عـجمـيـة ا الـدوال معـانيـهـا ا

عالم اخليال.
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ـــكـن أن جنـــد صــــداه في هــــذا الـــكـالم 
قصـيدة النـكبـة التي حلـلنـا عنوانـها قبل
أسطر فالصـورة األولى (سأخبرُكَ بوطنٍ
ضـيـعــني) تـقـابــلـهـا صـورة اســتـدراكـيـة
حتاول استدراك اعترافها احلاوي لتهمة
خطيـرة تلصـقها بـالوطن فتـأتي بصورة
اعتذارية مختزلة جـدا لتعبر منها الذات
الـشاعـرة إلى صـورة استـذكـارية صـادمة
/ يـــغـــنـي أنـــشــودةَ (هل الزالَ الـــســـيـــابُ
?) لـتـخلق مـفـارقة في مـنـحى النص ـطرِ ا
ـاثلة العـتابي فـتشـير إلى حـالة ضـياع 
لــلــســيــاب وأن لم تــكــشف عــنــهــا الــذات
الشاعرة صراحـة لكننا نـشم رائحتها من
ـا وراء الــلـغـة فـوطن الـسـيـاب لم قـراءة 
ـسـكـ يـنــصـفه كـمـا لم يـنـصف شـعـبه ا
الـــــذي ظـل يـــــرزح حتـت وطـــــأة اجلـــــوع
ــرض كـــمـــا هي حــال الـــشـــاعــرة في وا

وطنها.  
فارقة بـوصفها تـقانة شعـرية مهمة في ا
القصيـدة الهايكـوية هي األخرى حاضرة
بقوة في شعرها وتمثل واحدة من فنون
اللعب الشعرية التي كثيرًا ما تستهويها
وهي تـسـعى لـلعـب بأعـصـاب قـارئـها من
خالل كـسـر أفق تـوقع هـذا الـقـار وزجه
فـي مـفـاجـآت كــبـيـرة وقــويـة حتـتـاج إلى
ـفــارقـة تـشـكـيالً رؤيـة قـرائـيـة واعــيـة بـا
وتــدلــيالً والـــتي ال تــتـــأتى إال مع خــزين

معرفي وثقافي واسع:
احلرية
نعمة

أَفرشُ أَحالمي 
. دبوس أحمق يثقبُ بالونَ السعادةِ

ـفـارقـة في هـذه الـقـصـيـدة خـصـوصـيـة ا
الـهـايـكـوية نـابـعـة من سـمـتهـا الـبـصـرية
(. (دبــوس أحـمق يـثـقبُ بــالـونَ الـسـعـادةِ
وطـاقــتـهــا الـعالمــيـة الــكـبــيـرة احلــامـلـة
ـفـاجئ الـتي لـلـحـظـة الــتـنـويـر الـداللـي ا
تـصيـبك بـالدهـشة ألن الـعـنوان (احلـرية)
ومــا تاله من وصف له من أنــهـا (نــعـمـة)
جتعل الـذات الشعـرية (تفـرش أحالمها)
وجتـابه بـصـورة شـعـريـة صـادمـة ال تـدع
ـؤثر مـجـالًا لـلـحـرية أن تـواصل فـعـلهـا ا
على الذات الشاعـرة بسبب هذا الدبوس
األحــمق الـتي تـفـرغ بــالـون الـسـعـادة من

محتواها.  
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وفي الـثانـويـة قرأت روايـة صـينـية تـتـحدث عن
كــهــنـة بــوذيــ يــعـانــون من قــمع اإلمــبــراطـور
ـــمــارســـة طــقـــوســهم النه الــصــيـــني ومـــنــعه 
كـونفـشـيـوسي الهـوى  فـكـانت رؤاهم ان بوذا
سـوف يبعث لهم من جهـة الهند مـخلصا برداء
بـــرتــقــالي وفـي احــدى يــديه كـــرة شــمس وفي
الــثـانــيـة سـلــة ورد . واشـر الـهـم كـبـيــرهم تـلك
اجلـهـة وقـال لـهـم احـتـدكم لـيــذهب جـهـة سـور
الــصـ ويـنـتــظـره : لـعــام ظل الـكـاهن يــنـتـظـر
ـضـغه ولـيس في مــتـاعه سـوى ورق الــشـاي 
كي ال يـنـام في انـتـظـار اخملـلص. وأخـيـرا كان
اخملـلص هـو جيـش جنـكـيـزخـان وأول مـا فـعله
ــغـــولي هــو انه امــر بــذبح هــذا اإلمــبــراطــور ا
الــكـائن الــذي كـان يـنــتـظـر فــوق سـور الـصـ

العظيم.
الــقـراءة الـثـالـثــة كـانت قـصـيــدة كـافـافـيس في
لل والرتابة انـتظار البرابـرة التي تتحـدث عن ا
الـتي أصـابت اإلنــسـان الـرومـانـي من حـالـتـ

من أمـريكا أثار الـصديق العـزيز محـمد عبد
ـنتظر واخمللص ) الـصاحب فكرة ( الرجل ا
عـند الـزرادشـتـ . وعـلى ضوء فـكـرته تـولد

لدي اآلتي:
الاعـرف كم مـن الـروايــات الـتي كُــتـبت وهي
ــتــلك الــقــدرات تــتــحــدث عـن ظل شــخص 
تعددة. كتسبة من االله الواحد او اآللهة ا ا
هـــــو مـــــوجــــود فـي كل الـــــديـــــانــــات حـــــتى

الزرادشتية تعتمد على فكرته .

هـذا اخملــلص في نـصــفـهــا والـنــصف اآلخـر
يـكـون تـاريـخـيـا عـن أزمـنـة وذكـريـات مـا قـبل

الكورونا.
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من قراءاتي سأعصر ذاكرتي خواطر قراءات
ومــشـاهـد مـتـعـددة تـبـدأ مـن طـفـولـتي عـنـدمـا
صـــحـــبت أبـي مع حـــمـــلـــة لـــزوار اإلمـــامـــ
الـعسـكـرين في مـديـنـة سامـراء  وكـان هـناك
نـفق يسمونه سرداب الغيبة ومنه دخل األمام
وغــاب عن االنــتـظــار  وقــال لــنـا ــهــدي ع  ا
رجل دين : دخل األمـام ع من هنـا وسيـخرج

من هنا .
رد احــدهم هـمـســا بـيـنـنــا : ولـيـخــلـصـنـا من

حكومة عبد السالم.
حـ رجعنـا الى الناصـرية سـمعنـا ان طائرة
الرئـيس عبد السالم محمد عـارف الهليكوبتر
قــد سـقـطت في عــاصـفـة تــرابـيـة في مــنـطـقـة

الدير أثناء إقالعها من البصرة.

هــمـــا الـــتــرف واحلـــروب  فــكـــان الـــهــاجس
اجلــديـد الــذين امــلـتـه عـلــيـهـم ضـعف الــدولـة
الـرومــانـيـة بــسـبب طـغـيــان قـيـاصــرتـهـا انـهم
يـنــتـظـرون الـبــرابـرة لـيــخـلـصـوهم .لــكـنـهم لم

يجيئوا  وكانوا بعضا من احلل:
ألن الليل قد أقبل ولم يأت البرابرة
ووصل بعض جنود احلدود وقالوا:

انه ما عاد للبرابرة من وجود.
واآلن? وبدون البرابرة ما الذي سيحدث لنا?

هؤالء البرابرة كانوا حال من احللول.
وهذه قـصة قصيرة كتبـها الروائي الكولومبي
الـشــهـيــر غـابـريل كــارسـيـا مــاركـيـز بــعـنـوان
ـوت في سـامـراء ) وتـرجـمـهـا الى الـعـربـية (ا
مـحـمـد بـو زيـدان ونــشـرت في مـوقع الـقـصـة
الـعربيـة بتاريخ  15سـبتـمبر 2011. والـترجـمة

الكاملة للنص تقول :
(( عـــاد اخلــــادم إلى بـــيـت ســـيــــده خـــائــــفـــا

مذعـورا:

qNKN  b³Ž rOF½

دوسلفورد

أتـمنى ان نبحث عن تـلك الروايات ونحـصيها
ونسـتخلص مـنها ثـمرة التـفكيـر بهذا اخلارق
الـذي سيـعيـد لألرض تـوازنهـا .بعـد ان بدأت
الـكــورونـا تــهـز هــذا الـتــوازن ونـحن اآلن في
ا سنتعايش موجـتها الثانـية  وفي الثالثـة ر
مـع وضع حـيــاتي جــديــد نــنــسى فــيه الــنـمط
وجة األولى احلـياتي الـذي كنـا نعيـشه قبـل ا

من هذا الفايروس.
أظن ان الـروايات الـتي سـتـكتب سـتـبحث عن
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ــثـقف الــواعي لــدوره في اجملــتـمع عــنــدمـا أحتــدث عن رزاق ابــراهـيـم األنـســان وا
ـا أحتـدث عـمـن تـرسخ وظل في تالفـيف عــقـلي يـحـمل هـذا االسم ولم واحلـيـاة أ
ـاضي في مقهى عارف أغا أدخر مـنذ أن رايته وقابـلته في نهايـة ستينـيات القرن ا
عظم أسمـاً آخر كنا كالعـادة في جلساتنا في بدايـة شارع الرشيد من جـهة باب ا
قهى شاب اليـومية مع الـشاعر عـبد االميـر احلصيـري في احداها حـينما دخـل  ا
البس حـملت غرابتها الـتي لم نعتادها في اوسـاطنا تلك الفـترة يرتدي دشداشة
ووسطـهـا حزام جـلدي عـريض ويلـبس فوقـها سـترة ويـعتـمر (غـترة) ابـيض واسود
ملفوفة على راسه كما يلفها السومريون والبابليون التي شاهدناها في منحوتاتهم
عـرفني عبـد االمير عـليه الشـاعر رزاق ابراهـيم من مدينـتي  ولم يتغـير االسم على
فارقة التي وقع بها البعض مدى االعوام التي ظلت صداقتنا تنمو وتترسخ وهي ا
فكتبوا عن وفاته وهي باحلقيقة عن رزاق ابراهيم وليس عن رزاق ابراهيم حسن.
صـديقـنـا الراحـل رزاق ابراهـيم نـشر عن وفـاته يـومـها كـنت اجـلس في مـقهى في
ـكتبات قلت للذي نـقل اخلبر واجلالسون رزاق حي ولم عظم بداية شارع ا بـاب ا
ت وهـذا خبـر مـشـكوك فـيه ونـشـرت رأي الذي اخـذه احـد الصـحـفـي الـشـباب
اجلـالس معنـا وفعال خالل ثالثة أيام ظهـر رزاق كان متعبـاً بعض الشيء ولكنه
حـي وجـاء بـسـكــيج لـغالف صـمـمـه أحـد الـفـنــانـ الـشـبــاب وقـال لي رايك بـهـذا
الـغالف لـلكـتـاب الـذي ارد به عـلى خـبر مـوتي (رثـاء مـيت لم يـزل حـيـا). اشرت له
على بـعض الـتصـليـحات أو الـرأي في تعـديل التـصمـيم وهكـذا بقـينـا على اتـصال

كتبات. قهى بداية شارع ا مستمر في لقائنا في ا
ومن يـتابع رزاق سيقف على مـاكنة ال تتوقف طـيلة النهـار وقسم من الليل في حمل
الـهم الثـقافـي ال بل ال يهـدء وال يسـتـك وهـو يـحاول أن يـساعـد اآلخـرين والنـشر
لهم فـي جريدة الـزمان النهم لم يـستـطيعـوا من النشـر فيـها جلديـة ما كانت تـنشره
واالسمـاء الـتي تـنشـر فيـهـا وكان صـاحب حـضوة مـن تنـشـر له الزمـان لـسبـب 
ـهم وثـانيا سيـنال مكـافاة من الصـحيفـة عندما سيـكون قد دخل صف الـكتاب ا
كانت تـدفع للكتاب ولهذا كان رحمه الله مالذا للكـثير طلبا الن يتوسط لهم للنشر
ولم أعـرف عنه أنه توقف أمـام طلب شـخص ما كان يـبذل قصـارى جهده من أجل
ـاضي وخجله أن يسـاعد لـقد كـانت طيـبته الـتي عرفـته بها أيـام ستـينـيات الـقرن ا
الذي لم يـفارقه من تلك االيـام لغاية مـفارقتنـا وهو ما يشيـر انها طبـيعته وجزء من
تـكوينه واال لتغيرت االمور بعد كل هذه السن وكشف عن طباعه وسلوكه أن كان
مغـايراً لـقد كان رحـمه الله شـخصيـة محبـبة وذات طبـاع لم ينـزعج من أحد حتى
ازحه فـقد كان يحني راسه طلبي  ـزاح الثقيل الذي كـان صديقنا د.مـالك ا في ا
ـطـلـبي وهو مع ابتـسـامـة خـفـيفـة عـلى شـفـتيـه ولم أسمـعه يـرد عـلى مـشـاكسـات ا
الـوحيد الـذي كان يـتجرء في مـشاكـسته ومن قصص أخالصـه ووفائه بالـعهد أن
طـلب مني أن يـسـتـلف من مـكـتـبتي مـجـمـوعـة مـصادر الجل ابـنـته ايـنـاس كـمراجع
لدراسـتـها الـعـليـا وجـاء لـلبـيت واخـتارا مـجـموعـة مـصـادر  سجـلـناهـا عـلى ورقة
كـالعـادة حـينـمـا يـستـلف من مـكـتبـتي وبـعـد فتـرة من دون أطـالـبه أو الح في عودة
كــتـبي كـمــا يـحـدث مع الــكـثـيـريـن حـضـر إلى الـدار وبــصـحـبــته الـكـتب رزاق من

واهب والروح اخمللصة.... الشخصيات النادرة في طيبته ووفائه للعهود متعدد ا
ـثل رزاق جيال بـدأت طالئعه بـاالنقـراض مع تخـصص التـخصص الـذي ابتـدعته
واهب واالهتمامات االدبيـة والفكرية فهو شاعر ما بـعد احلداثة فقد كان متـعدد ا
وصـحفي له بـاع ومـدافع باحلـرف والـكلـمـة عن الـطبـقـة العـامـلة مـحـقق ناجح في
متـابعـة االحداث واالشـخاص صـحفـياً وادبـياً أمـتلك تـلك الروح الـتي اتصـفت بها
ـوســوعـيـة لـلـذين كـانـوا مـا قـبل خـمـســيـنـيـات الـقـرن الـعـشـرين فـهـو واسع روح ا
ـواضـيع الـتي حـمـلت هـموم شـعـبه ووطـنه حتـمل ـعـارف وكـتب في الـعـديـد من ا ا
ل في ترسيخ ـطابع والصحف ولكـنه لم يكل أو  عـاناة مع أصحاب ا الـكثير من ا
ا آمن به للصديق الراحل قصص كثـيرة يحملها جيل من قيـمه الثقافية والدفـاع 
ـنـا عالم ـاضي وحلـ مـغـادرته عـا الكـتـاب والـشـعـراء مـنـذ خـمـسيـنـيـات الـقـرن ا
ـكافـحة الجل غد الضـجيج الـفارغ تـتحدث عـن طيبـته وثقـافته وروحه الـعصامـية ا
افـضل ولعل ما كتـبه شعرا في حـياته خاتـمة لذكرى عـطرة ما زالت تـتجدد كل ما

مرت ذكراه..
إذكـــــروني عـــــلـى فــــراش
ـسـاء واحلـكـايـات ا
والهوى واجلفاء

إذكــــروني فــــإنــــني
لـست انسيـ كلمات
الـــــــســـــــنـــــــ يـــــــا

أصدقائي
لن أقل للفؤاد مات
األحــــــــبــــــــاء وذاب
احلـــــــــــــنــــــــــــ فـي

أحشائــي
ـــر لــلــعــهــد كل يــوم 
ذكـــــريـ وحـــيـــاة جـــديـــدة

للوفـــــــــاء

ـوت يـتـجـول في الـسـوق ــ سـيـدي لـقـد رأيت ا
ورمقني بنظرة مخيفة.

أعـطى له سـيـده فـرسـا و مـاال و قـال له: عـلـيك
بالفرار إلى مدينة سامراء.
لم يتأخر اخلادم في ذلك .

ــوت في ــســاء الـتــقـى الــسـيــد بــا و في ذلـك ا
الــسـوق و قــال له : لـقــد الـتــقـيتَ خــادمي هـذا

الصباح.
WBI « fłU¼

نظرتَ اليه بتهديد ووعيد..?
ـوت - بل هي لم تـكن نـظـرة تـهـديـد - أجـاب ا
نــظــرة اســتـغــراب ألنه ال زال هــنــا بــعــيـدا عن
امراء و في هذه الليلة يجب أن أقبض روحه سـ

هناك.))
أنـتـهى ( الـنص ) وعـلـيـنـا فـهم مـشـفـرة وجـود
(سـامــراء ــ الــعــراقــيــة ) داخل الــنص بل هي
احملـور القـصدي فـي هاجس الـقصـة وفـكرتـها
التـي قد تـبـدو أطروحـتـها فـلـسـفيـة في الـقراءة

األولى ولـكــنك في الــقـراءة االخـرى عــلـيك أن
ـاذا اخـتـار الـكـاتب تـضع الـتـأويل والـقــصـد 
سـامراء وهـو الكـولومبـي الذي لم يـزر العراق
يـوما ما ولم يقـترب في هاجـسه الى بيئة بالد
بـابل في اي من مـقـابالته وروايـاته وقـصـصه
ا كان له بعض الشخصيات الشرقية في ور
روايــاته واغــلـبــهــا ( شـامــيـة ) بــســبب وجـود
جــالــيــة ســوريــة كــبــيــرة في بــلــدان أمــريــكــا
ـتلـكها بـيا  الالتيـنيـة ومزارع الـقهـوة في كو
الــكـثــيــر من أبــنـاء الــعــوائل الــعـربــيــة واغـلب

أصولها من سوريا ولبنان.
لــكن الـــقــصـــيــدة فـي شيء من قـــصــديـــتــهــا
وحـسيـتها أعـادتني وقـتهـا الى زيارتي األولى
الـى ســـامـــراء وتـــســـمـــرت مـــنـــدهـــشـــا أمــام
شـروحـات رجل الديـن وهو يـدعـونـا الى تأمل
مــا فـي ســرداب الــغــيـــبــة من فـــراغ ســحــيق
ـتأل سـيـخـرج مـنـه اإلمـام ذات يـوم  وجـهه 

بنور اقوى الشموس..

اإلمـكـان الــعـودة  الى الـبـدايــة كـونه يـعـلم
بان قدره ال يـزال متعـلق بتلك الـفكرة وهي
ــتــعـلــقـة الــعـودة األبــديــة ضـمن الــدائـرة ا
بـاحلب وعذابـاته الـفـصلــة كـدورة لـلطـبــعة
تـتــجـدد دومـا وهــو اخلـلــود بـعــنه دون اي

تردد..
"منذ ان وعـت...

ــنـدفع في ـاء ا وأنت مــوعـود أن تــكـون كــا
موسم الربـع...

تـــنــطـــلق مـن كــبـــد اجلــبـل لــتـــروي عــطش
العشاق...

وفي موسم الشتاء...
تعود زخات الثلج تزين القمم..

منذ البداية حتتفظ العناوين الوجود
ــوت" واالنــبــعــاث من "الــرغــبــة" "احلــلم" "ا

العلي..." 
كانت هـذہ قـراءة سـريعـة في آخـر ديوان له
بــعـنــوان (قـصــائـدي) الــصـادر عن مــكـتــبـة
(زيان) في السلـيمانية 2022 فشكراً  على
ـزيد من االبداع وطول االهداء متمـنياً له ا

العمر.

الــيــهــا اشــعــار كــثـــر من اقــرانـه كــونــهـا
مــتــعــلــقـة بــطــبـــعــة وجـمــال كــوردســتـان
واجـواءهــا اخلالبــة وقـد زاد من عــبـقــهـا
ورصـانـتــهـا بـسـاطـة مـفــرداتـهـا وجـمـالــة
ثال ولـس احلصر الفاظها  فعـلى سبـل ا

 يقول في قصـدة بعوان (إحتراق):
"عندما تضحك... 

جتــــعل كل مــــا حـــولـــهـــا فـي حـــالـــة ذكـــر
صوفي...

وعـنــدمـا تـشـتــعل حـمـاسـا ـــحـتـرق كل مـا
حولها مع نفسها...

وتصبح شعلة العشق.."
وفي قــصــــدة أخــرى بــعــنــوان (مــراجــعــة

األيام) يقول:
"كلما حدقت بشغف إلى وجهك...

تـــتـــســـاقط عـالمـــات الـــشــــيـــخـــوخـــة من
وجهي..!

وتعود روحي احلديقة خضراء...
الــعــاشـق الــصــادق هــو مـن (يــواجه الــله

بقلب  سلـم)
اما فـي قصــدة (مـنذ الـبـداية) يـحـاول قدر
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الـشـاعـر و الـكـاتـب و الـصـحـفي عـبـدالـله
عـبـاس اسم المع من بـن شـعـراء الـكـورد
ـــــرصـــــد فــــــهـــــو مـن جـل الـــــرواد جــل ا
(روانـكـة) من مـوالــد  1948الـسـلــمـانــة
وقـد بـدـ مـشـواره الـشـعـري بـاكـرا اال انه
بـــقـي خـــارج دائـــرة االضـــواء ولم حتـــظـ
اشعاره بـالنقـد والتحلـل وذلـك جلملة من
االسبـاب ال يـسع اجملال هـنـا لذكـرها من
بـنهـا عدم انتمـائه الى  تيارات سـياسية
وعـدم تسـخـيـر اشـعاره خلـدمـتـهم فـبقي
خــارج اضــوائــهـم الــرنــانــة ولــكــنه بــرز
كــصــحــفي وكــاتـب مــتــمــرس ذات خــبـرة
واســعــة فـي مــجــال الــصــحــافــة له (51)
كــتــابـــاً مــطـــبــوعــا بـــالــلـــغــتـن الـــعــربـــة

والـــكــورديـــة مـــوزعــة بــن مــقـــاالت ادبـــة
وشعرية ودراسات اجتماعـة وثقافـة ففي
عالم الصحافة تقلـد لسنوات طوال مقالـد
االمـور فـي جـريــدة الـتــضـامن ( هــاوكـار)
وكان كثـرا ما ميديرها لوحده او مع كادر
قــلـل وقـد تــعـلم الــكـثـــر من الــصـحــفـيـ
الكورد الـشباب  على يـديه هنة الـصحافة
واصــبــحــوا صـــحــفــيــ مــشــهــورين في
العراق و خـارجه لذلك استـحق وبجدارة
لــــقـب "شـخ الـــــصـــــحـــــفــــيـــــ الـــــكــــورد

اخملضرمـن".
تــتـمـــز اشـعــار الـشـاعــر عـبــدالـلـه عـبـاس
بـايــقـاعـهـا الــسـلس ونـكــهـتـهـا الــعـاطـفــة
ـا يـعطي لـهـا جـمالـيـة تفـتـقر اخلـاصة 

رزاق إبراهيم حس
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كمـا تتـفاخـر دول الـعالم وعـواصمـها
ــهـا بــشـوارعــهــا الــرئـيــســيــة ومـعــا
البارزة  حـري بنـا نحن العـراقي و
البـغـادة خاصـة ان نـتفـاخـر ببـغدادو
بــشــارعـــهــا االثــيــر شـــارع الــرشــيــد

تميزة ه العديدة ا ومعا
فـمن ضمـن معـالم الـشـارع الـعـديدة 
مثلت عمارة في منـطقة الشورجة في
منتصف شـارع الرشيد  حـدثا فريدا
انـشــغل فـيـهــا الـبــغـادة والـعــراقـيـ
وكذلك العـرب و العالم. ويـعزى االمر
الى أن تـصمـيـمـهـا غـريب و كذلك الن
دور في لونـهـا االبيض مع شـكـلهـا ا
هيـكل الـبـناء يـعـطي للـنـاظر انـبـهارا
وكذلك يعـطي للمـصور الفـوتوغرافي
بعدا جذابا تلتـقطه الع وتألفه ع
الــعـــدســة عن بـــعــد فــيـــبــدأ في اخــذ

لقطاته.
لــكل ذلك اصــبــحت الــعــمــارة حــديث
ـديـنـة حلـقـائق عـدة ألنـهـا من ست ا
طـــوابق االمـــر الـــذي اثـــار مـــخــاوف
الـــبــــغـــادة واســـتـــغــــرابـــهم. ذلك الن
البغـادة ألفت عـيونهم عـمارات شارع
الرشيـد ذات الثالث او االربع طوابق
ال اكـثـر لـذلك اعــتـبـروا هـذه الـعـمـارة
غـريـبـة عـلى نـظـيـراتـهـا في شـارعـهم
االثـير شـارع الـرشـيـد. الـسـبب االخر
خملاوفـهم أن تـصمـيم الـعمـارة غريب
جــدا خــرج عــلى كل ســيــاقــات بــنــاء
ــألــوفـة في بــغـداد ال بل الـعــمـارات ا
بـالــعــراق ومـنــطـقــة الــشـرق االوسط
كــكل. وكــان تــصــمــيــمــهــا وبــنــاءهــا
وهندستها متقدما على نظيراتها في
فــتـــرة اخلــمــســـيــنــات. لـــكل ذلك عــد
اخملتصـون هيـكلـها الـغريب في وقته
ثورة في عـالم الـتصـمـيم و الـهنـدسة
والتنفـيذ واصبح النـموذج مادة يتم
يا بـكلـيات الهـندسة تدريسـها أكـاد

في العراق و العالم..
ـصمـم العـمـارة نـصـفـ غـير صـمم ا
... نـصف العـمـارة االسفل متـشـابهـ
االسـاسـات علـى شكـل مـكعـب الشـكل
فـيــمـا كـان نــصـفــهـا الـعــلـوي دائـري

كأالسطوانه الفارغة.
ـتـواضع فـأني اعـتـقد ان في وبرأي ا
الـــبـــنـــاء الــدائـــري فـــيه رمـــزيـــة إلى
تصميم وبنـاء عاصمة الـرشيد بغداد

دورة. دينة ا ا
ـصـمم لـلـشـكل في حـ ان اخـتـيـار ا
الــدائـــري االســـطــواني كـــمــا يـــذكــر
اخملـتصـون بـهـنـدسـة الـعـمـارة  جاء
حتى يالئم ويتنـاسب مع شكل منارة
وقــبــاب جـــامع مــرجــان الـــقــريب من
موقع العـمارة وهذا كـله يضاعف من

جماليتها.
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إضــافـة الـى كل ذلك فــقــد أسـبـغ لـون
الـعـمـارة األبــيض بـعـدا فـنــيـا كـبـيـرا
جلمالـية الـعمـارة ووضع حدا لـلنمط
الـسـائـد في بـنـاء الـعـمـارة في شـارع
الرشيد بألـوانها الداكنـة الكالسيكية
ـــة. حـــيث كــــانت الـــعـــمـــارة الـــقــــد
الـبــيـضــاء تـرى بــالـعــ اجملـردة من
اماكن بـعيـدة عن موقـعهـا في منـطقة

الشورجة وسط شارع الرشيد
ــصــمم مـن انــحـراف وقــد اســتــفـاد ا
يـنا من مـنطقـة بناء شارع الرشـيد 
العمارة للمحافظة على جامع مرجان
ـسـتـشـارة س بـيل ا حـسب اصـرار ا
الـــســيـــاســيــة لـــلــمـــنــدوب الـــســامي
ـلوك أو االنكـلـيـزي آنـذاك وصانـعـة ا
خـاتــونـة بــغـداد كــمـا يــحـلــو لـهـا ان
ينادوهـا االخرون . وحـقيـقة األمر ان
شـارع الـرشـيـد لــيس عـلى اسـتـقـامـة
واحدة والتي استمر عليها من سوق
هرج ومقهى الـزهاوي ولغايـة منطقة
الــشــورجــة حـيـث الـعــمــارة لــيــحــيـد
ـــصــمم ــيـــنــا. اقــول ان ا الــشـــارع 
استثـمر هـذا االنحـناء ألنه ساهم في
بروز الـعمـارة عن مسـار الشـارع كأن
الــعــمــارة لــوحـــدهــا في صف طــويل
خــلـــفــهــا وأمـــامــهــا مـن الــواجــهــات
سطحة من الـعمارات وألنها مدورة ا
فـإنــهـا تـبـرز تــلـقـائــيـا وجـمــالـيـا من

وقع. أماكن بعيدة عن ا
وهـــنــــا نـــود أن نـــوضـح ان لـــشـــارع
الرشيـد انحـناءات عـدة لتـفادي ازالة
درسة اجلوامع كجـامع األحمـدي و ا
لوك وموقع مدفع أمونية مـدرسة ا ا
ـيدان طوب ابـو خـزامـة في مـنطـقـة ا

قبل سـوق هرج حـيث انحـرف الشارع
ـينا لـيأخذ اسـتقامـته بعد يسارا ثم 
ذلك من مــنــطـقــة ســوق هــرج اجملـاور
وحـتى منـطـقـة الـشـورجـة حيـث موقع
دورة في الشورجة لينحرف العمارة ا
يـنا لـتفـادي تدمـير جـامع أجزاء من
جامـع مرجـان. وبـقى مـسـتقـيـمـا حتى
جامع الـسيـد سلـطـان علي في مـنطـقة
ربـعة  وهـنا لـتفـادي اقتـطاع أجزاء ا
من جــامع سـيــد سـلــطــان عـلي  غــيـر
الــشـــارع مــســـاره لــيـــتــحـــول يــســارا
ويــسـتــمــر بـاســتــقـامــة حــتى مـحالت
جقماقجي نـهاية شارع الـرشيد. وهنا
نـضع الــنـقـاط فــوق احلـروف فـعن اي
عــمــارة نـتــحــدث : انــنــا نــتـحــدث عن
دورة الـبيـضـاء و التي هي العـمـارة ا
عـمارة عـبـود نـعم  انـهـا عـمـارة عـبود
في وقت يتداول اسم العمارة  إعالميا
ــصـادر والــصــحف و بــالــعــديـد مـن ا
واجملالت ومــواقع وســائل الــتــواصل
االجـــتــــمـــاعي عــــلى انـــهــــا : عـــمـــارة
(اجلــــادرجي) غــــيــــر صــــحــــيح عــــلى
ـــدورة بــيـــضــاء اإلطالق. الـــعــمـــارة ا
الــــلـــون هـي عـــمــــارة عــــبـــود حــــسب
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هـنــاك عــمــارة اسـمــهــا اجلـادرجي او
الدامـرجي ومـوقعـهـا في نهـايـة شارع
ــقـــابل الـــســـمـــؤال اي في الـــشـــارع ا
بـــاجتـــاه نـــهــر دجـــلـــة. وهي لـــيـــست
العـمـارة التـي نتـنـاولهـا بـالبـحث هـنا

اي عمارة عبود
ـــســـألــة راجـــعت ولـــكي أحتـــقق من ا
ــــصــــادر واهــــمــــهــــا الــــعــــديـــــد من ا
الـويـكـيـمـابـيـا شـبه الـرسـمـيـة او كـمـا
يــطـــلق عــلــيـــهــا االطــلـس اجلــغــرافي
للمـواقع االرضيـة والتي اسـتندت إلى
ســجالت وخــرائط أمــانــة الــعــاصــمــة
والـــتـي تـــفـــضـل وارســـلـــهــــا لي اخي
ــعـمــاري سـعـد ـهــنـدس ا وصـديــقي ا
أحمد صـالح العـبدي عنـد استـفساري
دورة واجابني منه عن اسم العمارة ا
عـلى الفـور انـهـا عـمـارة عـبود وارسل

لي ما كتبته الويكيمابيا.
تذكر الويكيمـيبيا ان اسم العمارة هو
عمـارة عـبـود. واالسم مـأخوذ من اسم
ـــســيــحـي  لــطــيـف عــبــود الــتـــاجــر ا
صــــاحـب شــــركــــة لــــطـــــيف  طــــبــــارة
لـلــسـجـائــر وكـان مـقــرهـا في مـنــطـقـة
العـبخـانـة في وسط شارع الـرشيـد ما
ـربـعـة. كانت بـ منـطـقـتي الـعمـار وا
شركة عبـود طبارة تنـتج سكائر غازي

ذو العلبة الكارتونية البيضاء.
ـقالـة ان عبود  اشـترى قـطعة وتذكر ا
لألرض من مالكـها اليـهودي كمـا تذكر
ـــصــادر مـــنـــاحـــيم دانـــيــال بـــعض ا
ـقـابل لـسـوق صـاحب سـوق دانـيــال ا
الـشــورجـة وجــامع مـرجــان ومـنــطـقـة
ـتــواضع فـإن حتت الـتــكـيــة. وبـرأي ا
االرض اقــــتــــطــــعـت من  أرض ســــوق
دانيال حالهـا حال العديد من احملالت
والــبــيـوت الــبــغــداديــة  لـغــرض شق
وتشييد شارع الرشيد. الحظ الصورة
انه  اســتــقــطــاع قــطــعــة االرض من
ارض الـسوق االسـاسـيـة بـالـتـصـاميم
الـرسـمــيـة لـلــدوائـر الـبــلـديـة  والـذي
ـة ان سـوق تـكــتب عـنه الــكـتب الـقــد
دانـيـال كـان  يـربط بـ سـوقـ سـوق
دانــيـال و ســوق الــشــورجـة قــبل شق

شارع الرشيد.
... تــعـاقــد الــتــاجـر لــطــيف عــبـود مع
معماران لـتصمـيم وتشيـيد عمارة له 
ـعــمــاري عـبــد الـله ــهـنــدس  ا هـمــا ا
احــســان وكـــان اســتــاذ الـــعــمــارة في
هندس جامعة بغداد باخلـمسينات وا
ـعـمــاري رفـعت اجلــارحي. واالثـنـان ا
معـروفان بـعشق احلـداثة بـالتصـاميم

مع وجود البصمات التراثية.
ـــقــاوالن بـــإعــداد ــهـــنــدســـان ا قـــام ا
ـالك لطيف التصـاميم وبعـد مباركة  ا
عــبـــود بــدأ تـــنــفــيـــذ الــعـــمــارة بــشق
االسـاســات. وسـمــيت الــعـمــارة بـاسم
مـالـكـهــا عـبـود و إلى يـومــنـا يـحـتـفظ
البغادة  االصلي من كبار السن بهذا
االسم (مع ان مـــالك الـــعــمـــارة عــبــود
تــغـــيـــر اســمه  مـــرات عــدة بـــقى اسم

العمارة عبود.)
أكـمـل عـمــال الــبـنــاء الـقــاعــدة وكـانت
مــكـعــبــة الـشــكل مــتــسـاويــة االبــعـاد.
وبدأوا بـالصـعود إلى
تـــشـــيـــيــد الـــطـــوابق
الـعـلــيـا و هي حـسب
التـصمـيم اسطـوانية
مــــــــــــدورة. وكــــــــــــان
الــعـامــلــ بــأسـواق
ــارة الــشــورجــة  وا
مـن الــــــــبـــــــــغــــــــادة

يـنـظـرون إلى تـقـدم الـعـمل والـعـمارة
تصـعـد طـابق بـعد طـابق كـإسـطـوانة
مجوفه بـخوف وتـوجس خاصة وهم
يــنـــظــرون الى الـــعــمـــال حــ بــدأوا
يصعـدون إلى األعلى كـأنهم يـطيرون
بـالـهـواء كـال سـنـدبـاد الـطـائـر. وذلك
من كــثـــرة قــصص اخلـــيــال ورحالت
السندبـاد البحـري وسيرته اخلـيالية
عــلـى بــســاط الـــريح. والن الـــبــغــادة
يــؤمـنــون بـالــســحـر وقــراءة الــطـالع
لـه لـقراءة واخلـيـرة ويـذهبـون الـى ا
سـتقـبل  والـبخت والـودع والزواج ا
اللـي من خـرافات صـدقوا مـا ذكـره ا
اللي عن العـمـارة. وكـان  من هؤالء ا
كــثــيــر في مــحالت بــغــداد. لــذا بـدأء
الـــبــــغـــادة يـــؤمـــنــــون ان الـــعـــمـــارة
مــســـحــورة او بــهـــا مس من اجلن ال
مـحالـة لـغـرابـة ذلك التـشـكـيل: قـاعدة

مكعبة عليها اسطوانة مدورة.
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كان البغادة يتداولون كالم عن عالقة
الـعـمــارة بـاجلن ...وعن هــذه الـفـكـرة
بــــعث لـي أخي و صــــديــــقـي أحــــمـــد
صـــاحب بــرســـالــة مـــسج ضـــمــنـــهــا
مـشــاهـداته األولى  لــهـيـكل الــعـمـارة
بـشـكــلـهـا احلــالي بـنـصــفـهـا االسـفل
مــكـــعب ونـــصــفــهـــا الــعـــلــوي مــدور
اســـطــوانـي. يــقـــول فـــيـــهــا انـه عــام
 ? 1959قـرر والـده   احلـاج صـاحب
احللي القيام بـزيارة اخيه في بغداد
اي عم احــمـــد احلــاج عــبـــد الــهــادي
احللي  الـذي كـان قد  نـزح من احلـلة
قــبـل ســنـــتــ  وســـكن بــغـــداد. وقــد
إستـأجر بـيتـا يـبعـد أمتـار من  موقع
الـعــمـارة في مــنـطـقــة حتت الـتــكـيـة.
وصــادف الــيــوم الــتــالي لــزيــارتــهم
ذكرى مـرور عـام عـلى ثورة 14 تموز
ـنـاسـبـة شـهـد شارع 1958. ولـتـلك ا
الــرشــيــد انــطالق مــظــاهــرة كــبــيــرة
صــاخــبــة ألنــصــار الـسـالم احــتــفـاال
بالـثـورة مـصحـوبـة بـاأللوان الـبـراقة
ـوسـيـقـى الـصـاخـبــة الـتي جـلـبت وا
انــتـبــاه عــائـلــة احــمـد الــقــادمـ من
ـســيــرة الـتي مـديــنــة احلـلــة . تــلك ا
شـــارك فــيـــهـــا كل اطـــيـــاف الــشـــعب
العـراقي من عـمـال وفالحـي وطـلـبة
ـــــراحل. واســـــتـــــمــــرت مـن كــــافـــــة ا
الــتــظــاهــرة بال تــوقف اكــثــر من 24

ساعة.
..في تلك الـفتـرة كـان هيـكل  العـمارة
مكتمل ولم يتبقى  على انتهاء العمل
ســوى الـتــشــطـيــبــات الـداخــلــيـة من
ـظـاهرة االبواب والـشـبـابـيك...والن ا
ن جاء من كانت حـدثا مـبهـرا فريـدا 

احللة وقتها عام   .1959
النـهـا كـانت حـاشـدة جـدا مـصـحـوبة
ـوســيـقى والـوان بـراقـة بـاألغـاني وا
لــلــمــتــظــاهـــرين ....ذلك األمــر  جــلب
اهــتـمــام من هـم بـعــمــر الــشــبـاب اي
احــمـــد واخــوانـه وأبــنـــاء عــمـــومــته
كـونـهـا حـدثـا لم يـشـهـدوا مـثلـهـا من
قـبل  وارادوا مــشـاهـدتــهـا.. فــتـسـلق
الشباب كـافة  من اقارب احـمد سوية
عبر درجات هـيكل البنـاية وأصبحوا
في الــطـوابـق الـعــلــيـا  في مــواجــهـة
ــصـارف شـارع الــسـمــؤال و شـارع ا
وعـمـارة مـصـرف الــرافـدين ويـطـلـون

منها على شارع الرشيد..
وبـــقـــوا يـــتـــفـــرجـــون عـــلى جـــمـــوع
تظاهرين مـوجة بعد موجة دون أن ا
ـضي الـوقت الـذي تـأخـر يـنـتـبـهــوا 
عـلـيــهم ولـكــنـهم صــمـدوا. ولـكن  عم
أحــــمــــد حــــضـــر الـى حــــيث كــــانـــوا
يجـلسـون وطلب مـنهم بـحزم الـعودة
إلى الـــبـــيت الن الـــوقت تـــأخــر عـــلى
الـشـبـاب مـن امـثـالـهم لــلـبـقـاء خـارج
الـبـيت. ولم تـنــفع  تـوسالتـهم مع أن
إصرارهم عـلى البـقاء كـان قويـا. هنا
خرج عـليـهم عم احمـد بتـحذيـر اشبه
بالصاعقة واقرب الى اخلرافة  قائال
لــهم : انـا اخــاف عــلــيـكـم ألنه  مـا ان
ـغـيب سـتـقـوم تـظـلم الـدنـيـا سـاعـة ا
دورة بـفعل اجلن بالدوران العمارة ا
على نـفسـها وسـتـصيب بـالسـحر كل
من في داخـلهـا من بـشـر وخـاصة في
ــدور من الــهــيــكل جــزءهــا  األعــلى ا
الذي انتم فيه .... وتبقى تدور  الليل
كله حتى الفـجر بفـعل السحر واجلن
 وســيـمــســكم مس مـن اجلن ومـا أن
ســــمع اجلــــمــــيع ....كــــلــــمــــات اجلن
والـسـحـر….هـرول اجلـمـيع خـوفـا من
عاقبة السحر واجلن...ودوران اجلزء
ـدورة اسـاسا  األعلـى من العـمـارة ا
ونـزلـوا الـعـمــارة  وتـوجـهـوا لـلـبـيت

للنوم.
صباح اليوم الـتالي  والكالم ال يزال
لـصـديـقـي أحـمـد... سـألـنــا عـمـنـا هل
دارت العـمارة ...قـال طـبعـا اللـيل كله
تدور حـتى بـزوغ الشـمس. كـذا أنهى
صـــــديــــقـي واخي احـــــمــــد صـــــاحب

الرسالة
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نـعــود إلى قــصـة عــمـارة عــبـود كــمـا
مدون في الويـكيمـيبيـا انه بعد وفاة
لطيف عبود بالستينات  قامت ابنته
أدفــيش عـــبــود بــبــيـع الــعــمــارة الى
التـاجـر هاشم الـبـهبـهـاني. وهنـا بدأ
البعض يسمـونها عمارة الـبهبهاني.
مع ان األغـلـبـيـة  ابـقـوا عـلى اسـمـهـا
الــقــد عــمــارة عــبــود. وبــعــد فــتـرة
هاجـرت  أدفـيش عـبود  إلـى انكـلـترا
وتوفيت هناك. قام التاجر البهبهاني
ببـيع   الـعـمارة  إلى احلـاج ابـراهيم

يـــــــوسف ســـــــعــــــد
واوالده . وكـــــــــــــان
الــســبب مـن بــيــعه
للعـمارة لـكي يقوم

بشراء
عـــمـــارة الـــعـــطـــور
ستقيمة اجملاورة ا
إلى تـلك الــعـمـارة 
وهي تــــــقـع بــــــخط
مـســتـقـيـم  بـاجتـاه
ســـــيــــــر الـــــشـــــارع
باجتاه منـطقة باب

االغا.
واخيـرا وبعـد فترة
قام  احلاج إبراهيم
يـوسف سـعـد ببـيع
الـعــمــارة إلى عــبـد
الـعـزيـز الـذكـيـر من
أهل البصـرة. وهنا
 أطلق البعض على
الـعــمــارة اسم عــمـارة

الذكير. وتعود ملكيتها االن الى ورثة
الك االخير عبد العزيز الـذكير وهو ا

لعمارة عبود. 
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ــا يــكــتب عن ومن خالل مــتــابــعــتي 
عـمـارة عـبود الحـظـت  أن العـديـد من
الـصـحـفـيـ والـكـتـاب ومن يـكـتـبـون
بوسائل التواصل االجـتماعي يقعون
بــــاخلــــطــــأ احلــــارثي انــــهـم في  في
مـقاالتـهم يـصـفـونهـا صح ويـطـلـقون
عــلــيــهــا  اسم عــمــارة اجلــادرجي او
الـدامرجـي. وهذا الـتـبـاس كـبـيـر يقع
فــيه  الــعـديــد دون وعي مــنــهم  ذلك
ـقاول ـهنـدس ا ان من صمـمـها هـو ا
عـمار  رفـعت اجلادرجي كـما ذكـرنا ا
اعـاله ولــــــــيـس اسـم الــــــــعــــــــمــــــــارة

اجلادرجي.
ـــهـــنـــة اقـــول  وإنـــصـــافـــا لــــزمالء ا
احلــــقـــيــــقــــة من ان هــــنـــاك عــــمـــارة
اجلادرجي او الدامرجي   في مـنطقة
قـريــبــة من عــمـارة عــبـود فـي نـهــايـة
شـارع الــسـمــؤال لــكـنــهـا لــيـست في
شارع الـرشـيـد ولـيست عـمـارة عـبود
ـدورة الــبــيـضــاء بل نــهـايــة شـارع ا
ـــقـــابل الـــســـمـــؤال  ذلك الـــشـــارع ا
لعـمارة عـبود   وهي ايـضا من سـتة
طــــوابـق. لــــكن الــــغــــريـب ان بــــعض
االعالمــيـــ يــكــتب واصـــفــا عــمــارة
اجلادرجي  وهو يـقصـد عمـارة عبود
مـحــور نـقــاشـنــا ويـســتـخــدم صـورة
عـــمــارة عـــبــود مـع مــقـــاالتــهـم الــتي
تــتــحـدث عـن عـمــارة أخــرى اســمــهـا

اجلادرجي او الدامرجي  .  
ماذا عن عمارة عبود هذه االيام ?..
هنـا نـصل الى احـداث هـامـة جدا عن
عـمـارة عـبـود في  الـقـرنـ العـشـرين
واحلادي والعشرين اي هذه االيام .

ôË«

ــصـور الــفــوتــوغــرافي الــرائـد قــام ا
لــطــيف الــعــاني بــتــوثــيـق جــمــالــيـة
الـعـمارة بـلـقـطـة رائـعـة اسـبغ عـلـيـها
بـعـدا عــمـيـقــا لـصـورة عــمـارة عـبـود
نهاية اخلمسينات ومنذ ذلك التاريخ
والــلـقــطـة حتــظى بــاهـتــمــام الـنــقـاد
بالـعراق والـدول العـربية والـعواصم

ية.   العا
UO½UŁ

نــهـــايـــة عــام 2019 اصــبـح كــتـــابي
ـــوســـوم (رحـــلــة فـي ذاكـــرة شــارع ا
الرشيد ) جـاهزا للـطبع ولفـشل لقطة
رشـحـتــهـا انـا  كـغالف لــلـكـتـاب. قـام
ـبـدع هـيـثم ـصـور الـفـوتــوغـرافي ا ا
فــتح الــله والــذي  طــبع الــكــتــاب في
مـــطــبـــعـــته دار االديب  ولـــتـــوســمه
االبـداع الـفـني بـلـقـطـة الـرائـد لـطـيف
ـصـور الـعــاني بـاســتـخـدام صــورة ا
الـرائـد لـطـيف الـعـاني لـعـمـارة عـبود

ذاتها  ووضعها كغالف للكتاب.
...ومنـذ ذلك احلـ والـكتـاب يـحـصد
االنتشار داخـليا وخارجـيا  والعديد
من الـنـقــاد امـتـدح  جــمـال الـغالف و
حرفـية الـصورة فـوتوغـرافيـا لعـمارة

عبود نهاية اخلمسينات.
U¦ UŁ

في نـهايـة  شـهـر شـباط  2020 قمت
بـــزيــارة مـــكـــتــبـــة الــكـــونـــغــرس في
واشنطن دي سي العاصمة األميركية
و اســتــقــبـال مـن قــبل مــسـؤول او
مدير   قسم الشـرق األوسط وأفريقيا
وآســــيــــا الــــوســــطـى في مــــكــــتــــبــــة
الكـونـغرس  د مـهنـد صـاحلي. وكان
لـقـاءه حــارا مـرحـبـا بــاخلـطـوة الـتي
ــتـمــثـلــة بـقــيـامي أقـدمـت عـلــيـهـا وا
ـوســوم ( رحـلـة في بـإهـداء كــتـابي ا
ذاكـرة شـارع الـرشـيـد ) الـصـادر عـام
 ?2019الى مــكـتــبـة الــكـونــغـرس. و
أثـــنــاء الـــنـــقــاش قـــال لي الـــدكـــتــور
صــاحلي ان الــقــسم الــذي نــحن فــيه
ــهـداة يــضم لـوحــده اآلالف الــكــتب ا
ــكــتــبـــة. واخــذني بــجــولــة في إلى ا
ارجاءه. وأضـاف قـائال لديـنـا العـديد
من الكـتب الـتي تـتحـدث عن بـغداد و
كلها قام بتأليفها عن شارع الرشيد  
أجانب زاروا الـعراق وبـغداد وشارع
الـرشيـد او عـاشـوا فـيه لـفـتـرة. ولكن
كتـابك هو أول كـتاب مؤلـفه عراقي و
بغـدادي و ولد وتربـى حتى اجلـامعة
في شــارع الــرشــيــد لــذا فــأن كــتــابك
مختـلف نوعـا عن تلك الـكتب االخرى
في مـكتـبـة الـكـونغـرس. أي بـبـسـاطة
فإن كـتابك يعـتبـر ثروة قـيمـة تضاف
ـكتبة. إلى رفوف وأرشيف وكـتلوك ا

مـا قـالـه اشـعـرني بــالـفـخــر والـزهـو.
وأخذ يـقلب صـفـحات الـكتـاب وابدى
اعجـابا كـبيـرا بصـورة غالف الكـتاب
والـتي هي عـمـارة عـبـود وابـلغـته ان
من صــورهــا نــهــايــة اخلــمــســيــنــات
صـور الفـوتـوغرافي  الـرائد لـطيف ا
الـعــاني. وامـتــدح مـوضــوع الـكــتـاب
والتصميم  واختيار صورة الغالف.

وفي تــــاريخ  4 أذار/ مـــارس 2020
ـديـرة اسـتـلـمـت رسـالـة تـهـنــئـة من ا
ـكتـبة شـرفـة العـامة عـلى أجـنحـة ا ا
اخبرتـني فيـها انه  اسـتالم هديتك
و إدخـال  كــتــابي  ضـمـن كـتــالـوج
ـــكـــتـــبـــة و اعـــطـــونـي  رقم ســـحب ا

كتبة.   الكتاب لالستعارة من ا
وبــعـد فــتــرة  تــواصــلــنـا عـن طـريق
ـيل وردا عـلى سـؤال لي أجـابني اإل
:ان لنا مـكتـبة في مـصر تمـثل مكـتبة
الكونـغرس في الـقاهـرة ومن يريد أن
يــــهـــدي بــــحـــوثــــهم او كــــتــــبـــهم او
مـخطـوطـاتـهم مـا عـلـيـهم اال مـراسـلة
ـصرية مكتـبنا الـدائم في العـاصمة ا

يل .. القاهرة على اإل
cairo@loc.gov

وال مــانع لــدي  والـــكالم ل د مــهــنــد
صـاحلي ان يـذكـروا اسـمي (د. مـهـند

صاحلي ).
كـتب إلرسال كتبهم او واالتفاق مع ا
ـكتبة بحوثهم او مـا يريدون اهدائه 

الكونغرس.
تحف البريطاني عمارة عبود في ا

واخـــيـــرا فـي شـــهـــر مـــارس ..2021
دخـلت الـصـورة عـمـارة عـبـود كـمـادة
ـي في عـالم هـنـدسـة لـلـبـحث االكـاد
الـعـمـارة وتـأثـيـر مـثل هـكـذا عـمارات
سابـقـة زمنـهـا الذي ولـدت فـيه  على
التطور احلـضاري لذلك البـلد خاصة
ـــــلك  ارثــــا إذا كـــــان ذلك الــــبـــــلــــد 
حــــضـــاريــــا مـــعــــمـــاريــــا هـــائال. اي
التصـاميم صـاحبة  الـبصـمة في تلك
الــبــلــدان  احلـــضــاريــة في هــنــدســة
عماراتـها احلديـثة في عواصـمها في
مـــــرحـــــلـــــتـــــ حتت الـــــســـــيـــــطــــرة
االسـتــعـمــاريـة ومــرحـلـة االســتـقالل.
واختاروا لبحوثهم عواصم لدول في
أفـريــقـيــا والــشـرق األوسط وجــنـوب
آسـيـا وحتـديــدا  عـواصم دول مـثل :
مصر وإيران والـعراق ودول آسيوية
أخرى سواء أكانت تلك األنظمة تتبع
حـكم نـهـرو في الـهـنـد او نـكرومـا في
غـــــانـــــا او بـــــهـــــلـــــول فـي إيــــران او
الــهــاشــمـــيــ في الــعــراق... قــامــوا
ــقــارنــة بـــ كل هــذه الــدول قــبل بــا
ستحدثة االستقالل وبعده ونظـرته ا
لـلـمـسـتــقـبل. وتـهـدف الـنـدوة إلى أن
تـبـحـث في تـأثـيــر الـبـنـاء الــهـنـدسي
ورمــزيـــة الـــبــنـــاء وربط ذلك كـــله مع
تغيرات السياسية في تلك احلقبة. ا
وللخزين الـتراثي الهائل لـلعراق قبل
وبعد االنـتهـاء من مرحلـة االستـعمار
البريـطاني و حـصوله عـلى استقالله
 لم يـتـردد مـنـظـمـوا ندوة عـقـدت في
اهم مـــتــحـف في لـــنــدن الـــعــاصـــمــة
البـريطـانيـة من اختـيار عـمارة عـبود
في شــــارع الـــرشـــيــــد في مـــنــــطـــقـــة
الشورجة وسط بغداد  كعالمة بارزة
عــلى الــتــطــور احلــضــاري والــتــقـدم
العلمي في هندسـة احلداثة بالعمارة
في وقت تــشـيــيـدهــا بـاخلــمـســيـنـات
وتـأثيـرهـا عـلى هـنـدسـة الـعـمارة في

العاصمة العراقية بغداد..  
الـــنـــدوة أقـــامـــتـــهـــا هـــيـــئـــة جتـــمع
ي مـؤسسة فارجام للمعمـارين العا
عرفة gather    الذي اطلق مبادرة 
تأثير الـعمارة على الـتقدم احلضاري
في دول مثـل مصـر وايـران و الـعراق
وغـيـرهـا في الــشـرق االوسط وأسـيـا
الـوسـطى...مـحـور الـنـقـاش هـو : هل
تمنح استخدامات األشكال الهندسية
ـكــعـبـات كـاألشـكــال االسـطـوانــيـة وا
ـربـعـات في بـنـاء الـعـمـارات بـعـدا وا
حضـاريا لـلبـلد الـذي تبـنى فيه. والن
هــكـذا عــمــارة مــتـطــورة كــونــهـا اول
ألوف عمـارة يتم تـصمـيمـها خـارج ا
العمراني الهندسي لبناء العمارة في
بـغــداد لـتــصـبح عـالمـة بــارزة تـرمـز
لـلــحـداثـة فـي الـعـمــارة وغـنى الــبـلـد
الــذي تــبــنى فــيه لــتــضـيـف له بــعـدا
حضـاريـا مـسـتحـدث عـلى ارث الـبـلد

التاريخي الضارب بالقدم. .  
وألجل الـترويج لـلـنـقـاشات الـعـلـمـية
عن تـــلك الـــفـــكـــرة اخـــتـــاروا صــورة
صـور الـفـوتـوغرافي الـرائـد لـطيف ا
العاني لعمارة عبود ووضعتها إدارة

الندوة  كبوستر ترويجي للندوة.
ووضـعت الـنـدوة  ضــمن بـرنـامـجـهـا
.. الـسـنــوي في نـدوتــ مـنـفــصـلـتـ
االولى يوم  2أذار مـارس عـام 2021
عـلـى  احـدى قــاعــات مـتــحف الــتـيت
الــــشـــهـــيـــر فـي لـــنـــدن الــــعـــاصـــمـــة
الـبريـطـانـيـة والـذي يـعـود بـناءه إلى
القـرن التـسع عشـر وكان يـطلق عـليه
ـــــتـــــحف بــ عــام 1897 و 1932 ا
الـوطني الـبـريـطـاني للـفـنـون ثم بـعد
ذلك تغير اسمه الى متحف التيت في

لندن.
Tate Museum London

وتضمن منهاج يوم الثالثاء  2أذار /
مــــــارس دراســـــة خــــــطط الــــــبـــــنـــــاء
دن الرئيسية امثال واالجنازات في ا

ـاذا تـبـقى هـذه احلـاالت تـتـكـرر وحـاالت الـوفـيـات تـتـزايـد بسـبـب الـرصاص الـطـائش و
رخـصـة وسوء اسـتـخـدامهـا? فـاين دور وزارة الداخـلـية بسـبب انـتشـار االسـلـحة غـيـر ا
ـاذا التتـخذ اجـراءات حازمـة في مثل هـذه االمور التي واالجهـزة االمنـية والـقضائـية ? و
اصـبـحت ترعب الـنـاس و اودت بـحيـاة الـكـثيـرين من االبـريـاء الذين حـضـروا االفراح او
االتـراح او اية منـاسبة اخرى مـثل فوز فريق كرة الـقدم او فوزمـرشح بانتخـابات مجلس
الـنـواب  او في دكـة عـشـائـريـة وقـبل أيـام تـوفي شـاب في مـقـتـبل الـعـمـر وفي يـوم زفـافه
بسبب رصاصة طـائشة من أحد ابنـاء عمومته أثناء االحـتفال بزفافه في مـحافظة االنبار
وقـبـلـها قـتل واصـيب عـدد من الـرجال بـعـراضة عـشـائـرية الحـد شـيـخوخ  الـعـشـائر في
ـشيعـي وهناك طـفال يبلـغ من العمر6 ـثنى بعـد سقوط الـسالح من يد احد ا محـافظة ا
سنوات لقى مصـرعه متاثرا باصابـته برصاصة طائشـة اثناء االحتفال بـليلة راس السنة

في مدينة الصدر واخر في مدينة الشعلة والقائمة تطول. 
ـتطايرة  إن إطالق الـرصاص العـشوائي يعـدّ وباء وآفة خـطرة جداً حـيث أن األعيرة ا
ــا ال يــدرك الـكــثــيــرون أن ارتــداد الـرصــاص يــأخــذ ســرعـة ــرتــدة عــلى األرض ر وا
ـكنها من قتل اإلنسان أو إصـابته بجروح أو تسبب له عاهة الرصاصة وقت اإلطالق 
دائـمـة ذلك كـلـه اعـتـقـاد من مـطـلـقـهـا أنه يـدخل الـبـهـجـة والـفـرح إلى الـنـفـوس أو يـزيـد
شـعورهم بـالـفخـر واالعـتزاز بـالـذات والتـباهـي أمام اجملـتمـع مع عدم مـراعـاة القـوان
واألنـظمـة الـتي حتظـر هـذه األفعـال وضـاربـ بعـرض احلـائط الشـرائع الـسمـاويـة وما
حترمـه من أفـعال تـودي إلى الـتـهـلـكـة وذلك كـله عـلى حـسـاب أرواح بـريـئـة ال ذنب لـها
سـوى أنـهم كـانوا مـتـواجـدين في شـرفـات أو سـاحـات مـنـازلـهم أو حـتى مـرورهم مرور
ة وقـد نـتج عنـها الـكرام إن عـملـيـة إطالق الرصـاص العـشـوائي بحـد ذاتهـا تُـعدّ جـر
ة لألسر ئات من الـضحايا مـا يُسبب آالماً وأحـزاناً كبيـرة ومؤ عـلى مر الزمن سـقوط ا
التي يتعرض أفرادها للقتل إثر هذه الرصاصات الطائشة ولم تتمكن السلطات من كبح

جماحها منذ سنوات طويلة .
  فـاالحتـفـال بهـذه الـطـريقـة الـتي حتـول االفراح الـى احزان وقـتل واصـابـة االبريـاء يـعد
ا باحتـمال سقوطها على ة عمـدية اذ يقدم شخص على اطالق الـرصاص احلي عا جر
شـخص تصـيـبه او تقـتـله وهو يـعـلم مسـبـقا بـهـذه النـتـيجـة. وعـليه مـطـلوب تـفعـيل قـانون
جتر اطالق النار العـشوائي والتشدد بتـنفيذه من قبل اجهزة وزارة الـداخلية والشرطة
عــلى وجه اخلـــصــوص واحلــدّ مــنــهـــا من دون الــعــمـل االجــتــمــاعي
التـوعوي من جـهة وتـطـبيق الـقانـون كمـا يجب مع تـنظـيم حمل
السـالح والتـخـفـيف من الـفـلـتـان احلـاصل في هـذا اجملال من
جـهـة ثـانيـة.  والبـد مـن الـتـسـاؤل ايـضا عـن مـسـؤولـيـة الـدولة
ومـؤسساتـها االمنـية والقـضائيـة عن حاالت االصابـات والقتل

بالرصاص الطائش ,والتي تسجل باسم فاعل مجهول??.
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تـحدة بـجلـسـة مجـلس األمن الدولي حـول األوضاع ـثلـة األم الـعـام لأل ا حتدثت 
ـشـهــد الـسـيـاسي الـســيـاسـيـة في الــبالد الـسـيـدة "بـالسـخـارت" وعن آخـر تــطـورات ا
فأشارات فـي حديثـها بـان الوضع ال زال سـلبيـا.. فالـعديـد من القضـايا إنـعكـاس سلبي

للواقع السياسي وتلكؤ خطوات تشكيل احلكومة.. 
كمـا انـهـا ذكرت في خـطـابهـا "أن الـعراقـيـ مـا زالوا بـانـتظـار طـبقـة سـيـاسيـة مـنشـغـلة
عـارك السلـطة التي عـفا عـليهـا الزمن بدالً من أن تـشمر عن سـواعدها إلحـراز تقدم

علقة في العراق"..  في حتقيق القائمة الطويلة من األولويات احمللية ا
واقع ان الـعراق بـعد عام  2003بـات ساحـة صـراع إقلـيمي ودولي وأمـسى حـلقـة شد
ـكن بـأي حال وجـذب لـكل اخلالفـات  هـنـا أو هـنـاك.. كل ذلك مـصـدق حلـقـيـقة أنـه ال 
إلقاء اللـوم على الوضع السياسي العام في البالد بـقدر تأثير الوضع اإلقليمي والدولي
عـلـيه.. لــذلك جنـد أي مـتـغـيـر فـي هـذا الـوضع يـنـعـكـس عـلى الـوضع الـداخـلي وأن أي
صراعـات خارجـيـة ستـنـعكس سـلـباً عـلى هـذا الوضع واي تـهـدئة هـنـاك بالـتـأكيـد جند

شهد السياسي عموماً .  انعكاساتها على ا
بغض الـنـظـر عن مـلـفـات الـفـسـاد اخلـطـيرة الـتي تـلف أركـان الـدولـة الـعـراقـيـة وتـتـف
مافيات الفساد فيها في أكبر ظاهرة للفساد في العالم ولكننا عندما نتحدث عن مراحل
ا مر به العراق من مراحل مهمة من تاريخه قراطيـة في البالد فإننا ننظر بتفـاؤل  الد
بـعـد حكم ألربـعـ عـاماً من الـديـكـتاتـوريـة والـتفـرد بـالسـلـطـة وإذا به يتـحـول فـجأة إلى

انية كل أربع سنوات.  قراطية وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات بر د
السيدة بالسـخارت حتاول رسم خارطة جديـد للعراق عبر رؤيـة ومخطط والذي انعكس
رة في االنـتـخابـات األخيـرة التي جـاءت لتـرسم خـريطـة جديـد للـعراق اجلـديد.. وهـذه ا
عبـر التدخالت اخلـارجيـة التي لم تؤثـر باإليجـاب بقـدر ما أثرت بـالسلب لـتدخل البالد
مرة ثـانيـة في نفق االنـغالق الـسيـاسي وظل الوضع أشـبه "بـالبـركة الـراكدة" الـتي يراد
ـتحـدة باجمـعها لهـا أن تبـقى هكذا! األولى بـالسـيد بالسخـارت ومن ورآها في األ ا
أن تـكون عنـصرا فـاعال في تسويـة اخلالفات والـصراعات في الـعالم اجـمع وليس فقط
تحدة أن تـسعى جاهدة في تـقريب وجهـات النظر ب في العراق وكان األولى بـاأل ا
ـكـونـات الــفـرقـاء الـسـيـاســيـ وتـقـدم مـسـاهـمــة ايـجـابـيـة في إزالـة أي ســوء فـهم بـ ا
ـا يعـزز النـظـام  في البالد ويـقوي مـؤسـسات الـدولة ويـرسخ الـثقـة ب الـسيـاسيـة و

ـتـبـادلـة". ـصــالح ا "حـسن اجلـوار وا الـعـراق وجـيـرانه وفق مــبـاد
كـونـات وينـبغي أن تـكـون جمـيعـهـا مشـاركة في الـعـراق بلـد ا
سـؤولية كـاملة القـرار السـياسي للـبالد وعلـيها أن تـتحـمل ا
ثلة في في حماية مصالح البالد العليا والشعب وان تكون 
ا يعـزز تلك الوحدة ـؤسسات الـتشريعـية والتـنفيذيـة و كل ا

كونات جميعها. ب ا
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دينة قـبل نحو اسبـوع تقريبـا  ابرزت تصريـحات منسـوية  خلطـيب جامع النبي يـونس 
وصل  ابـرزها ديـنـة ا ديـر االسبـق لديـوان الوقف الـسـني  ـوصل محـمـد الشـمـاع  ا ا
ـوصل  جـاهر فـيهـا بـان  حظـر  مـواطني احملـافـظة  من اسـتمالك الحـد اذاعات مـديـنة ا
نـطقة ـسيـحي بـسهل نـينـوى يعـد استـهدافا لـلتـعايش الـسلـمي في ا ـناطق ا اراضي 
وقـد تـبـايـنت ردود االفـعـال ازاء تـلك الـتــصـريـحـات  الـتي  اعـتـبـرت انـهـا مـسـاس اصال
دينة بـالتعايش الـذي يبدو اخللـطة السـحرية القـادرة على طي صفـحة حقبـة داعش في ا
وفـتح صفـحة اخـرى جديـدة  تبـرز في سـياقـاتهـا  التـالف واحملبـة ب مـكونـات احملافـظة
ـؤسف اننـا  بتـنا نـوظف كلـمة الـتعـايش ونرسـخهـا  في اماكن غـير بـشكل عـام .. ومن ا
امـاكـنـهـا مع عـلـمنـا بـنـظـرة االخـر جتـاهـنـا  السيـمـا حـيـنـمـا يـسـلب مـنك حـقك الـشرعي
نحك بصيص الضوء في نهاية النفق الذي اصبحت وتسعى الستجدائه دون وجود ما 
فيه مـنذ نـحو  ثالثـة اعوام حـينـما حـيكت مـؤامرة جتـاهي من قبل مـدير وحـدة االشراف
دعو مـحمود فـتحي يـوسف (احيل على ديـنة دهوك وقـتهـا ا ثـلية وزارة الـتربـية   في 
الـتـقـاعـد الحقـا ) لـيـمـنـعني بـالـتـواطـؤ مع مـشـرفة حـديـثـة الـعهـد بـاالشـراف  تـدعى ايـفا
دعو فيانكيو  على ثلة با شليمون اضافـة لتؤاطو ما يسمى بوحدة الدراسة السريانـية 
ؤسسـ لها واسهمت ابعادي عن استـحقاقي  بتولي ادارة مـدرسة للنـازح كنت من ا
عـاون فيهـا فاسهـمت بنصب بـالكثـير من الـنشاطـات فيهـا السيـما  حيـنما تـوليت مهـام ا
درسـة التي اتـخذت سـيحـية  والـلـغة الـسريـانيـة  في ا كـرفان  لـغرض تـدريس التـربيـة ا
دارا سـكنية مـقرا لها وتـلك الدار مؤلـفة من ستة غـرف  فقط كمـا اسهمت  بالـتنسيق مع
نظـمات على التكفل  بـدفع ايجار عام دراسي بعـد ان كانت االيجارات اخلاصة احدى ا
ـنظـمـات االنسـانيـة و ايقـافـها بـعد حتـرير سـتـاجرة مـؤمنـة من قـبل احدى ا بالـبيـوت ا
ـذكـور  اتخـذ سـبل غـيـر شرعـيـة  لـغـرض جلب ـشـرف ا ـؤسف بان ا ـوصل وا مديـنـة ا
درسة التي  تعرضت لهبـوط مستواه التعليمي بعد تلك مدير من حاشيـته ليتولى ادارة ا
ا ادى لـتـنـاقص اعداد تالمـيـذهـا فبـعـدمـا كانت  اعـداد تالمـيـذها لـنـحو 210 احلقـبـة 
تلـميذ اصبح اليوم بنحو 110 تلميـذ والعدد في تناقص مستمـر خصوصا وانني حينما
ستواها العلمي كنت معاونا للمدرسة كانت بعض التالميذ يقصدون مدؤستنا بالتحديد 
دارس االهـلية فـيها وجودة في دهـوك خصوصـا  من ا ـدارس ا الـرص  من مخـتلف ا
ـمـثـلـيـة ادركـوا اخلـطـا الـذي اوقـعوا انـفـسـهم فـيه  بـدلـيل والـظـاهـر ان  الـقـائـمـ عـلى ا
الوعود التي  مـنحي اياها طيلة عطلة العام الدراسي السابق بشغور ادارة اي مدرسة
لـيــتم تــرشـيــحي لــهـا ولم تــكن  اال وعــودا لم اقـبض مــنــهـا شيءمع
االقـرار بـكـوني ظـلـمت وال يـوجـد اي مـؤشـر لـغـرض انصـافي
وضـوع ان هـنـالك من يـدعو ـؤلم في ا وابـعاد الـغـ عـني وا
لـلتـعـايش. فاذا كـانت مـثل تـلك الـتصـرفـات جتري في ارض
الـنـزوح فكـم باالحـرى ان جتـري مـثل تـلك االمـور ونحن  في

مناطقنا االصلية امل العودة  اليها اليوم قبل الغد ..
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صبـرا يـا ابـطـال ورب ضـارة نافـعـة مـتى يُـعـرف االبطـال في الـشـدائـد والـصـدمات وهل
ـثل هـذه نعم هم فـشـلوا بـاحلـفاظ عـلى اسـئلـتكـم لكن أنـتم ال تـفشـلوا يكـون االبـطال إال 
بـاحلفـاظ على مـعنـوياتـكم كونـوا اذكى نفسـيا واقـوى روحيـا واصلب ذهـنيـا ال تنـكسروا
لـتاجـيل االمـتـحـانات كـونـوا اقـوى من جـنود ابـلـيس انـهـضوا اعـيـدوا تـرميـم معـنـويـاتكم
ـنعـويـاتـكم واصـراراكم وهذا الـتـأجـيل فـرصة وكونـوا اقـوى من الـصـدمات انـتم كـبـار 
ا هم لتـجـديد الـهـمـة ومراجـعـة الدروس أكـثـر والـتوكل عـلى الـله تـعالى بـشـكل اعـمق ر

عنوياتكم واصراركم السالم على ارادتكم وتوكلكم  ارادوا كسركم فاكسروهم 
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اضي شارع الرشيد في ستينات القرن ا

تمثال الرصافي في شارع الرشيد

عمارة عبود في الشورجة

: الغـوس و طـهــران وبـغـداد. وركـزت
على دراسـة تـأثيـر الـتعـصب الـقومي
والـوطـنـيـة الـسـيـاسـيـة عـلى جـوانب
احلـــيـــاة ومــــنـــهـــا مـــجـــال االعـــمـــار

الهندسي.
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ــتـــحـــدثـــون في الـــنــدوة من وكـــان ا
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في أمــيــركــا
وحتدث عن إيـران احلـديـثة وجـامـعة
ماجـستـيـر في بريـطـانيـا وحتدث عن
الغــوس وتـــقــلــبـــاتــهــا الــعـــمــرانــيــة
الــهـــنــدســيـــة نــحـــو احلــداثــة  ومن
جامـعة مـاجـستـير أيـضا حتـدث أخر
عن الــتـغــيــيـرات الــهــائـلــة لــلـعــمـارة
الــــهــــنــــدســــيـــــة في خــــطط بــــغــــداد
للتصـميمات االسـاسية. وأخر حتدث
ـــدن خـــاصـــة في عن احلـــداثـــة فـي ا
مــوزمـــبــيق وغـــرب بــاكـــســتــان. و
تـخــصـيص قـســمـا من الــنـدوة حـول
ــزاوجـة والــتـعــشق بـ الـتــداخل وا
ـعمـاري الهـندسي في الفن والـبنـاء ا
ـغرب و الهند اوجهها في دول مثل ا
و العراق. وكانت مـداخلة العراق عن
طــريق الـــســيــد امـــ الــســاده وهــو
باحث معـماري مسـتقل والذي أفاض
في امــــتـــداد دور رفـــعـت اجلـــادرجي
ـعـمـار و فنـان مـبـدع في كـمـهـنـدس ا
إشـــاعـــة  احلـــداثـــة فـي الـــبـــنـــاء في

العاصمة العراقية بغداد.  
وبعد اسبوع يوم  9أذار 2021عقدت
ندوة ثـانية مـشابـهه لألولي  في فرع
مـتــحف الــتـيت  شــمـال انــكـلــتـرا في

مدينة ليفربول..
Tate Museum Liverpool

ونتـائج الـبحـثـ في النـدوتـ كانت
لـــصـــالـح عـــمـــارة عـــبـــود في شـــارع
ـا تـمـثـله من الـرشـيـد وسط بـغـداد  
حضارة عـمرانـية وتـقدم مـعماري في
العاصمة بغداد باخلمسينات مقارنة
مع تـصـامـيم أخـرى في بـلـدان اخرى
تفـوقت عـلـيـها عـمـارة عـبـود. كل تلك
العمـارات تمت قيـاسهـا بالنـسبة الى
تـصـمـيم عـمـارة عـبـود ومـوقـعـهـا في
شارع الرشيد قـلب بغداد  قياسا الى
نظـيـراتهـا في دول الـشرق االوسط و
جنـوب آسيـا وافريـقيـا في مرحـلة ما
بـعـد انــتـهـاء احلــقـبـة االسـتــعـمـاريـة
ونيل تلك البلدان استقاللها الذاتي.
ولو ان بـوستـر النـدوة يذكـر خطأ ان
صورة العـمارة في شارع "الـشورجة"
وهي من مـجــمـوعــة صـور لـلــمـصـور
الـفـوتـوغـرافي لـطـيف الـعـاني. وبـعد
اسـتـفسـاري من أخـي لـطيـف العـاني
تـبـ أنه  أخـبـرهـم انـهـا في مـنـطـقـة
الـشــورجــة في شــارع الـرشــيــد. وقـد
فـشـلت مـحـاوالتي لـتـصـحـيح اخلـطـأ
ألني عــلــمت بــالـنــدوتــ مــتــأخـرا و
اتـصـلت بـعـد اسـبـوعـ وكان االوان
قد فات. ووضع مـنظمـو الندوة حتت
صــــورة  عــــمـــارة عــــبــــود ســـطــــرين
باإلنكليزية يجمل فكرتهم للنقاش....

Cubicles, Vectors, Catalysts
Envisioning the Modern city.
ان استـخـدامـات االشـكال الـهـنـدسـية
مـــــثـل االشـــــكـــــال االســـــطـــــوانـــــيـــــة
ــكـعـبــات في بـنـاء ـسـتــطـيالت وا وا
العمارة في تلك الفترة دليل حضاري
لتـقـدم ذلك الـبـلد وكـمـلـمس حـضاري
لـعالقـة مـفـكــري بـغـداد مع مـوروثـهم
احلـضـاري ... وكـان مـنـظـمـو الـنـدوة
يتـحدثـون عن عـمارة عـبود في وسط
شـارع الــرشـيـد مــنـتـصـف بـغـداد في
منـطـقة الـشورجـة. فـخرا يـضاف إلى
ـنـصور ـدورة الـتي بـنـاهـا ا بـغـداد ا
ولشـارع الرشيـد الذي أخـذ اسمه من
خـــلــيـــفــة بـــغــداد هـــارون الــرشـــيــد.
وتـكسـب العـمـارة االمـتـيـاز والـتـفوق
على نظيراتها في مصر وإيران و في
آســـيـــا وجــنـــوب آســـيـــا الــوســـطى.
ــنـــظـــمــون الـى اخــتـــيــار وتـــوصل ا
الـعـمـارة ذاتـهـا مـوضـوع بـحـثـنـا اي
عمارة عبود كمثال بارز يدعم فكرتهم
االساسـيـة...واعـتـبـر احملـاضرون في
الندوة من جانـبهم ان العـمارة  تمثل
نـقــلـة نــوعـيــة في بـنــاء الـعــمـارة في
تلـكم البـلدان بـاخلمـسيـنات وخـاصة
ــديح لــدولــة مــثل الــعــراق.  وذهب ا
واالطـــــــراء كــــــلـه فـي مــــــداخـالت من
حــــضــــروا الــــنــــدوتـــ مـن خــــبـــراء
ومـتــابـعـ ومــهـنـدســ  الى بـراعـة
ـعــمــاري الــراحل رفــعت ــهــنــدس ا ا
اجلــادرجي لـــكــونه تـــرك إرثــا هــائال
لــعــدة عــمــارات ســكــنــيــة  وجتــاريـة
والـعديـد من  الـبـيـوت الـتي صـمـمـها
وال تـزال شــامـخـة حــتى ايـامــنـا هـذا
وكــانت فـي وقت تــشــيـــيــدهــا نــظــرة
مـســتـقــبـلــيـة لــلـتــصـمــيم الـهــنـدسي
ـعـمـاري عن مـا هو سـائـد في تـلك وا
احلـقــبـة الـزمــنـيـة مـن اخلـمـســيـنـات
والــــتـي رســــمت واقـع احلــــداثــــة في
ــيـة . الــعـمــارة من بــغــداد الى الــعــا
وهكذا تنتهي حكاياتنا وعمارة عبود

ا تزل واقفة بشموخ   
ولــقــد أصــاب عــمــارة عــبــود  بــعض
اخلـدوش الـعـمـيـقة وعـوامـل االهـمال
وسـوء اســتـخــدام الـبـشــر حملـيــطـهـا
حـيث تـرمى حـولــهـا االزبـال والـعـالم
ـتــحــضـر يــعـتــبــرهـا رمــزا لإلبـداع ا
عماري يا لها من مفارقة الهندسي ا

ومسخرة.
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ـصـري توفـيق عـبد احلـمـيد ـمثل ا أقـلق ا
مــتـابــعـيـه عـلى صــحــته من خالل رســالـة
شـاركهـا عبـر صفـحته اخلاصـة في موقع
الـتواصل اإلجتماعي . وكـتب عبد احلميد
: (شيئـاً فشـيئاً تـبدأ في التـعود على قـائالً
األلم مـا دام مــحـتـمَالً ثم يـرسل الـله في
طـريــقك من هم أكــثـر تـعــرضـاً لألشـد من
األلم فـــتــصـــبــر وتـــرضى وحتـــمـــد الــله
ـــرفّــــهـــ الـــلي وتــــعـــتـــبــــر نـــفـــسـك من ا
ـــنـــشــور تـــفـــاعالً بــ بــيـــدلــعـــوا).القى ا
ـتابعـ الذين عبـروا عن قلقـهم على عبد ا
احلـميـد.كان عـبد احلـميـد يقـوم بتـحضـير
قبـلة بالـتعاون عـمل مسرحي فـي الفتـرة ا
ـــنــعم.         مع اخملـــرج نــاصــر عـــبــد ا

s  w½UF¹ d³OÐ

WO×  WJŽË
{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - كـــشف
ي جـاســ بـيــبـر عن مـروره الـنــجم الـعــا
بـوعـكــة صـحـيـة مــنـعـته من إحــيـاء جـولـته
الـغــنــائــيـة اجلــديــدة خــصـوصــاً بــعــدمـا
نـصــحه األطــبـاء بــالـراحــة بـســبب ازديـاد
. وكــتب بـيــر عـبــر صـفــحـته مـرضـه سـوءاً
ــوقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي اخلــاصــة 
قــائالً: (ال أصــدق أنـنـي أقـول هــذا.. لــقـد
فــعــلـت كل شيء ألحتــسـن ولــكن مــرضي
يـزداد سوءاً قلـبي ينفـطر ألنني سـأضطر
ــقــبـلــة. لـكل إلى تــأجـيل هــذه الــعـروض ا
جــمـــهـــوري أحـــبـــكم كـــثـــيــراً
وســــأرتــــاح وأحتــــسن).
وتـفاعل اجلمهور مع
مـنشـوره وأعربوا
عن تـضـامـنـهم
الــــــــــكــــــــــامل
وحـــــــاولـــــــوا
دعـــــــــــــــــــــمــه
بـــــــرســــــــائل
احلــــــــــــــــــــــب
والــتــمــنــيــات
بـــــالـــــشـــــفــــاء

العاجل.
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الشاعرة السورية صدر لها كتاب من اعدادها بعنوان
ة شـمل ابداعات شعراء العرب ريحانة للشهيد) يقع )

توسط. في  172صفحة من القطع ا
Ê«eI « YO  Á—UÝ

سـتشفـى الشيخ قـيمـة الدوريـة  الطـبيـبة العـراقيـة وا
وت زايد ببغداد نعتها االوساط الطبية بعد ان غيبها ا
اضي أثر حادث مؤسف على طريق ديالى. الثالثاء ا

ÊUC — qz«Ë

œ«uŽ rýU¼ d UŽ

ـي العـراقي شارك في نـدوة علـمـية افـتراضـية االكاد
اقـامـتهـا كـليـة الـتربـيـة للـعلـوم االنـسانـيـة بالـتـعاون مع
قـسم الـتـاريخ بـعـنوان (الـعالقـات االمـريـكيـة الـعـراقـية

منذ عام 2003).

œd: bFÝ qHŠ ¡UG ≈

œ«bG³Ð
ـوسيقية..وكان جملرد احلـفالت الغنائية وا
قـد وصل بـغـداد عـصـر االربـعـاء اسـتـعـدادا
ـفتـرض. وسبـق ان اعترض الحـياء حـفله ا
مـتشددين قبل بضعة اشهر اقامة السندباد

صري محمد رمضان. الند حلفل للفنان ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـلـنت ادارة سنـدباد النـد مـساء اخلـميس
ـغــربي سـعـد جملـرد ــطـرب ا الــغـاء حـفل ا
قــبـيل انــطالقـهــا بـســاعـات بــعـد مــحـاولـة
اقـتـحــامـهـا من قـبل مـحـتـجـ عـلى اقـامـة

bÒ & d½—Uſ

U½ËœU  WOB ý
اضي - بغداد في ثـمانـينات الـقرن ا
ودرّس مــــــادة الـــــــرسم فـي مــــــدارس
ومعاهد اربـيل ثم اصبح مشرفـا فنيا
في تــربــيــة مــحــافــظـة اربــيـل .وأقـام
ـعــارض الــشــخــصــيـة الــعــديـد مـن ا
ـــائـــيـــة كـــمـــا وشـــارك في لاللـــوان ا
ية داخل الـقطر وخارجه معارض عـا
وعـاد قـبل اسـبـوع مـن ايـطـالـيـا بـعـد
مشـاركـته بـلـوحات فـنـيـة في مـعرض
ـي كـان يــحـرص ســنــويـا تــلـبــيـة عـا
ـوجه له مـن قـبل الـقـائـمـ الـدعـوة ا
ـعــرض .وحتـتـفظ ـشـرفــ عـلى ا وا
ـية الـعـديـد من قـاعـات الـعـرض الـعـا
بـلـوحــات مـائـيــة لـلـفـنــان فـيـصل في
انـيا وفـرنسـا وسويـسرا ايطـاليـا وا
.وله لوحة معروضة مـنذ فترة طويلة
في كنـيـسة سـان بـنيـديـتو في مـديـنة
فابريانو االيطالية .هو عضو جمعية
الـتـشـكــيـلـيـ الــعـراقـيـ . وسـبق لـ
(الــــزمـــــان) ان اجــــرت مـــــعه حــــوارا
صـحـفــيـا حـول مـشــاركـاته ولـوحـاته
القيمـة ورؤيته لواقع الفن الـتشكيلي

في العراق.

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

ــــاضي ــــوت االربــــعــــاء ا غــــيــــبـب ا
ـائـية التـشـكيـلي اخملـتص بـااللوان ا
فيصل عثمان وهـو في الستينات من
عـــمـــره وودعــتـه االوســاط الـــفـــنـــيــة
ـــيــة الـى مــثـــواه االخــيــر . واالكــاد
وعثمان خريج معهد الفنون اجلميلة
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ــــتـــروبــــولـــيــــتـــان  كـــرمـت اوبـــرا ا
االمــريـكـيــة الـفـنــان مـحـمــد صـبـحى
ـستـمـرة في إثراء تقـديـرا جلهـوده ا
احلــــيــــاة اإلبـــــداعــــيــــة فـى مــــصــــر
ــــثل لـــعب وبـــاعـــتـــبــــاره أحـــسن 
شـــخــــصـــيــــة هـــامــــلت فى الــــعـــمل
ـــســـرحى بـــحـــسب مـــا ســـجـــلـــته ا
ــوســوعــة الــبــريــطــانــيــة وســلــمه ا
ــصــريـة الــتــكــر  في دار االوبــرا ا
عـــــــضــــــو مـــــــجــــــلـس إدارة أوبــــــرا
ــتـروبــولـيـتــان مـحــمـود عــبـد الـله ا
بحـضور حـشد من الـفنـان والـنقاد
وبــــحـــضــــور وزيـــرة واالعـالمـــيــــ
صـريـة ايـناس عـبـدالدا الـثقـافـة ا
ــبــاشــر ألوبــرا الــتي اهـــدته الــبث ا
ي برات دين هاملت للموسيقار العا
.واكـدت عـبد الـدا (الـفـخـر بـتـكر
الــقــديــر مــحــمــد صـبــحى مـن اوبـرا
ـتـروبـولــيـتـان والـذى يـعـد تـاكـيـدا ا
ـصـريـة حلـضــور الـقـوى الـنـاعــمـة ا
ــيـــا)  واضــافت انه (احــد رمــوز عــا
االبـداع فى مـصـر والوطـن العـربى 
مـــشــيـــرة انه جنـح طــوال مـــشــواره

الـبـقـاء علـى عالقة كـلـهـا مـشاكـل سوف يـسـتـنـفذ من
صحتك النفسية.
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زيد من التعديالت وترتيب عالقتك العاطفية تتطلب ا
رقم احلظ .2 األوراق
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ـسـكنـات ألنـها ال جتـعل حـيـاتك الصـحـية مـرهـونـة با
شاكل . سوف تسبب لك ا
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تـمارس تـمارينك الـرياضـية بانـتظـام وحرص وجتنب
تام للمشروبات الغازية. 
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اســتـقـرار عـاطــفى بـعـد فــتـرة طـويـلــة من الـبـحث عن
شريك احلياة. 
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قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم
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تــتــصـف بــاألمــانـــة ويــعـــتــبــر الـــتــردد الـــزائــد أحــد
عيوبك.رقم احلظ .9
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ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.
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تـتـجـنب اآلراء الـسـلــبـيـة من احملـيـطـ بك فى الـعـمل
.يوم السعد االربعاء.
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تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.
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تـمـضى بـخـطـوات ثـابـتـة نـحـو الـوصـول لـهـدفك. يـوم
السعد الثالثاء.
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مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

اخملرج الـسوري مـشغـول بتـصويـر الفـيلم الـسينـمائي
اجلـديد (كـازي روز) في دمـشق  وهـو فيـلم اجـتـماعي
ـهـنا كـوميـدي عن قـصـة كل من رنـا العـضم وعالء ا

حوار نعيم احلمصي .

وصل التـدريسيـة في  كليـة الفنـون اجلميـلة بجامـعة ا
ناسبة تلـقت أجمل التهـاني والتبريـكات من زمالئهـا 
حــــصـــولــــهـــا عــــلى شــــهـــادة الــــدكــــتـــوراه وبــــدرجـــة

متمن لها دوام التوفيق . امتياز

ــطــرب الــلــبــنــاني نــعى والــده ونــشــر عــبــر حــســابه ا
الشـخـصي عـلى (إنسـتـغرام) رسـالـة قـال فيـهـا: (الله

معك يا أبي وحبيبي رامز أبو عياش).

الــطــالب الــعــراقي من الــنــجف تــلـقى
ـحــافــظــته تــهــاني عــائــلــته وزمالئـه 
لـتــحـقــيــقه مع مـجــمــوعـة من الــطـلــبـة
ـيـاً في ـرتـبـة األولى عـا الـعـراقـيـ  ا
مـسابقة احلساب الـذهني التي اقيمت
شاركة 2000 طالب من 19 دولة. مؤخرا في القاهرة 
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ـقـيم  في اسـبـانــيـا  تـضـيـفه قـنـاة الـرسـام الـعــراقي ا
(الـشــرقـيـة) مـسـاء غـد االحـد ضـمن بـرنـامج (اطـراف
احلـــديـث) الـــذي يــــعـــده ويــــقـــدمه االعـالمي مــــجـــيـــد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

جوليا غارنر

الـوكـالـة الـبـولـونـيـة وسـافـرت الى
الـــعــــاصـــمــــة وارشــــو في يـــوم 5
حـــــــــزيـــــــــران 1971 حــــــــــيث
اسـتـقبـلت بـحفـاوة شـعرت ان
مـسؤولي (PAP) راغـبون في
اقــامــة عـالقــات مع وكــالــتــنــا
الـــتي بـــدأت تـــبـــرز كـــوكـــالــة
اقــلـيـمــيـة لــهـا مـكــانـتــهـا بـ
وكـــاالت االنـــبـــاء في الـــشــرق
االوسط. وخالل الـزيـارة الـتي
استغـرقت بضعـة ايام اطلعت
عــلى عـمـل الـوكــالــة والـتــقـدم
التقني باجهزتها التي لم نكن
ــا دعــاني عــلى اطالع بــهــا 
الـى ان اطـــــــــلب الـــــــــنـص في
االتـــفــاق اضـــافــة الى تـــبــادل
االخـــــبـــــار تـــــدريـب عـــــدد من
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خـالل عــمـــلـي في وكـــالـــة االنـــبــاء
الــــعـــــراقــــيــــة (واع) وكـــــنت احــــد
مــؤســسـيــهــا كــنت اســعى القــامـة
عالقــــات مع وكــــاالت االنــــبـــاء في
مـــخـــتـــلف دول الـــعـــالم وتـــوقـــيع
اتــفــاقــات تــبــادل اخـبــار وتــدريب
موظـفينا مـن صحفيـ ومصورين

. وفني
من تــلك الــوكــاالت وكــالــة االنــبــاء
البولونية (PAP) وهذا الرمز مثل
(واع) مـــشـــتـق من اسم الـــوكـــالـــة

باللغة البولونية:
(Polska Agencja Prasowa) 
رحوم كنت معاونـا للمديـر العام ا
بــــهـــجـت شـــاكــــر ونــــائب رئــــيس
الـتـحـريـر عـنـدمـا تـلـقيـت دعوة من

ــديــر الــعـام قــبل ان االتــفــاق مع ا
اختتم زيارتي الى بولونيا.

الـــفـــنـــيـــ مـن واع في الـــوكـــالـــة
الــبــولــونـيــة.وهــكــذا كــان ووقـعت
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ـوسـقــ الـعــراقـيـ اقــامت جـمــعـيــة ا
وبالـتـعاون مع الـلجـنـة الثـقافـية لـنادي
حفال استـذكاريا للفنان الراحل العلوية
نـاسـبة اربـعـينـيته  حـميـد البـصـري 
وت في مغتـربه بهولندا بعد ان غيـبه ا
اضي عن عمر 87 عاماً. نهاية نيسان ا

وفي مفـتتح اجللـسة قـال مديـرها (نحن
اصـدقاء الـراحل حـمـيد الـبـصـري هذا
نـقـيم حـفل اسـتـذكـار للـراحل واحلـديث
ــوســيــقــيــة عن مــســيــرته الــفــنــيــة وا
وســنـقـدم جــزء من اعـمــاله في الــغـنـاء
وهو صـاحب اول اوبـريت عـراقي وكان
بــعـنــوان بــيـادر خــيــر وكـان االنــطالقـة
احلـقيـقـيـة له دون اكـثر
من  200 اغنـيـة شعـبـية
عــراقـــيــة.. والـــراحل من
اكـمل مــوالـيــد الـبــصــرة
دراســــته االبـــتــــدائـــيـــة
ـتـوسـطـة واالعـداديـة وا
هـاجـر فـيـهـا الـبـصـرة 
عام 1978 واسـتــقـر في
هولند ا حتى توفاه الله
هـــنـــاك).بـــعـــدمــا قـــدمت
الــــشـــابـــة اســــيل عـــادل
وعـــــــــــــــــــــلـــى الـــــــــــــــــــــة
مـــجـــمــوعـــة من الـــعـــود
ـــعــزوفـــات الــتـــراثــيــة ا
الــبــغــداديـة مــنــهــا فـوك
الــــنــــخل فــــوك وخـــدري

اجلاي خدري.
ـطـرب ـتـحـدثـ ا ومن ا
ي كر الرسام واالكاد

ـوسيـقي قـائال(نـعـزي الـوسط الـفـني وا
ـوسـيقى الـعـراقـية حـمـيد بـرحيل رمـز ا
البـصري بـعد رحـلة طـويلـة في هولـندا
مـابـ الـتــدريس  والـكـتـابـة واالحلـان
حــيث غــادر الــعــراق عـام 1978 حـامال
الــتـراث الــعـراقي الـى الـعــالم..بـرحــيـله
وسـيـقى الـعـراقيـة والـعـربـية خـسـرت ا

قامة فريدة التتكرر).
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وحتدثت االعالمية بشرى سميسم قائلة
ان (الـبصـري من أهم األسـمـاء اللـحـنـيةِ
التي مـرّت في فضـاء األغنيـة العـراقية 
ـزج الفـلـكـلور مع احلـداثـة لـذا تتـمـيز
جــمـلــته الــلـحــنـيــة بـاأللــفـة والــسالسـة
ناضلة واجلمال  وال يختار إالّ الكـلمة ا
التي يجـدها تؤدي مـعنى مهم وحترّضُ
عـلـى احملـبّــة واحلـيــاة واألمل واحلـلم 
هو عـازف وملحـن وباحث موسـيقي من
مــوالــيــد الــبــصــرة الــعــام 1935 أنـهى
ـــتـــوســـطــة الـــدراســـة االبــتـــدائـــيـــة وا
والثانـوية في الـبصرة ثمّ غـادر العراق
مـكـرهـا مـنتـصف الـسـبـعـيـنـيـات بـسبب
مضـايقات الـنظـام السـياسي وعاش في
منافي كثيرة   أنـهى الكونسرفتوار في
تونـس عام 1976 وحـصل عـلى شـهادة
ـوسيـقى عام 2008 ثمّ اجـستـير في ا ا

لـسعـدون جـابر الـفـرح جـنحـانه عـشرة
لـقـحـطـان الـعـطـار خـيـوه كـلـمـات ذياب
كزار أبو سرحان الفرح جنحانه عشرة
كــلــمــات كــاظم اســمــاعــيل الــكــاطـع يـا

عشكنا كلمات كاظم الرويعي). 
ـــطـــرب كـــر وخـالل اجلـــلـــســــة ادى ا
وادى الـرسـام وغـادة اغنـيـة يـاعـشـكـنة 
ــطـرب الــشـاب ســعـد الــعـطــار اغـنــيـة ا

(الفرح جنحانة عشرة). 
وفــــي نـــهــــايـــة اجلــــلـــســــة  تـــقـــد
شهـادات تـقديـريـة للـمـشاركـ في هذه

الفعالية. 
وسـيـقـار عـبد وقـدم ا
الـرزاق الـعـزاوي
درع جـمــعــيـة
ــوســـيــقــ ا
الـعــراقــيـ
الى اللجنة
الـثـقـافـية
في نـادي
العلوية.

حـــصـل عــلـى شـــهـــادة الــدكـــتـــوراه في
وسـيقى عام 2011 تنقل  بـ بيروت ا
ودمــشـق وعــدن  حلن قــبـــيل مــغــادرته
الــعـراق واحــدا من أشـهــر األوبـريــتـات
الــعــراقـيــة (بــيـادر خــيــر) عـام 1969 و
ـطرقـة) وأسّس  فـرقة وكذلك أوبـريت (ا
البـصرة لـلفنـون الشـعبـية  وكـذلك فرقة
الــطـريـق وتـعــاون كـثــيــرا مع  الـشــاعـر
الـكبـير زهـيـر الدجـيـلي  وسجـلُّ الفـنان
ــوســيــقــيـة الــراحـل حــافل بــاألعــمــال ا
والــغــنــائـيــة ومــنــهـا : أغــان انــفــراديـة
ولـلـمـجــمـوعـة ولألطـفـال أكـثـر من 200
أغنية    خمس أغنيات لبرنامج (افتح
يا سـمـسم) عام 1978 أوبريت أبـجـدية
الـبــحـر والــثـورة في الــيـمن عـام 1982
وأوبريت زنوبـيا في سـوريا عام 1988
وسيـقي الغنائي (ليلة وأغان للعرض ا

عراقية) في هولند عام 1998. 
ــؤلـــفــات ـــؤلف الــعـــديـــد من ا ولـــدى ا
طـبوعة والـتي لم تر النور وسيـقية ا ا
إضـــافــة إلى مـــشــاركـــته بــالـــعــديــد من
ـــهـــرجـــانــات في الـــعـــديـــد من الــدول ا
العـربيـة واألجنـبيـة استـقر في هـولندا
مـنـذ الـعـام 1995. ومن أشـهـر أحلـانه:
يــاعـــشــكـــنـــا  الــتي أداهـــا فـــؤاد ســالم
خـيــويه بـنت الـديـرة وشـوقـيــة الـعـطـار

الفنى فى صـنع اعمال شكـلت جانبا
مـن وجــدان اجـــيـــال مـــتــعـــددة ).من
جـانـبه اكـد صـبـحى  اعـتـزازه بـهذا
التـكـر  كمـا استـعـرض جانـبا من
ـواقف التى تاريـخه الفـنى وبعض ا
مـــرت به اثــنـــاء عــرضه مــســـرحــيــة
هــامـلـت راويـا عــدد من درود افــعـال
اجلــمـهــور جتـاهــهـا انــذاك . وسـبق
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{ لـوس اجنـلـوس  —وكـاالت - بـعـد
مـوجة االنـتـقـادات الـتي طالـتـهـا اثر
ارتـدائهـا فـسـتان مـارلـ مـونرو في
اضي ردت ت غاال الـشـهـر ا حفـل ا
جنــــمــــة تـــلــــفــــزيــــون الــــواقع كــــيم
كـارداشــيـان عـلى مــنـتـقــديـهـا الـذين
ّحـوا الى انـها جلـأت لـنظـام غذائي
قـاسي لـتـخـسـر 16 كـيـلـوغـرامـاً في
ثالثة أسابيع. وقالت كارداشيان في
ـز) تـصـريـحـات لـ (ذا نـيـويـورك تـا
ــمــثــلــ يــلــجــأون الى ان (بــعض ا
خسـارة وزن كبـيرة او اكـتساب وزن
بهدف حصولـهم على دور في فيلم)
وتـرى ان (مــا قـامـت به مـتــشـابه مع

.( مثل حالة هؤالء ا
اضـافت كـارداشـيـان
(انهـا ال تـشـجع احد
خلـــــســـــارة وزنه في
فتـرة زمنـية قـصيرة
وانــــهــــا لم تــــلــــجـــأ
إلتـبـاع نـظام غـذائي
غــيـر صــحي بــهـدف
ارتـــداء الـــفـــســـتـــان
الذي ارتـدته الـنـجـمة
الراحلة مارل مونرو
فـي حــــــفـل الــــــرئــــــيس
الــراحل جــون كـيــنــيـدي

عام 1962).

الـــبث عـــرض جـــزء من مـــســـرحـــيــة
هــامـلت لـالنـكــلـيــزى الـشــهـيــر ولـيم
شـكــسـبـيــر بـطـولـة وإخــراج مـحـمـد
صــبـحي والــتى تــدور حـول مــأسـاة
ـارك وسعـيه لالنـتـقام من أمـير الـد
عـمه كــلـوديـوس الـذى قــاتل شـقـيـقه
لالستيالء  على العرش والزواج من

أرملته .

{ لوس اجنلوس  —وكاالت - بعد النجاح
الكـبير الذي حققته النجمة جوليا غارنر
في مـسلـسل (انفـنتك انـا)  الذي تدور
أحــداثه حــول قــصــة حــقــيــقــيــة لــفــتـاة
اســتــطـاعـت خـداع الــكــثـيــرين في وول
انـية ستـريت وإقـناعـهم بـأنـها وريـثـة أ
تمـلك مالي األموال لكنها نصابة تمت
مـحـاكـمـتهـا قـضـائـيـاً اختـيـرت لـتـلعب
دور الـبطـولـة في فـيلم سـيـرة ذاتـية عن
حيـاة النـجمة األمـريكـية مادونـا. العمل
سـيكـون من إخـراج مـادونـا بنـفـسـها
وســتــقـوم هـي وغـارنــر بــالــعــديـد من
اجلــلــسـات والــتــحـضــيـرات ودروس
الـرقص والـغـنـاء والـقـراءة اخلـاصـة

بتفاصيل الشخصية.  
وكــــــــانـت مــــــــادونــــــــا قـــــــــالـت في
تـصريـحـات سـابـقـة إنـهـا تـسعى
لـتقد عمل عن حياتها ألن هناك
الـــعــديــد من األشــخــاص الــذين
حـاولوا كتـابة أفالم عنـها كانوا

رجال.
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مـا اضـيق احليـاة في الـعـراق ح تـنـحـسر كل الـهـموم
واالحالم فيمـا توافق علـيه السياسـيون او اختـلفوا وما
ـوهـومـ باسم أصـغـر اسم العـراق حـ يـقرنـه بعض ا

حزبه أو زعيمه أو طائفته أو خرافاته.
مــا أكـبـر اسم الـعــراق حـ تـتـجـلى مــواهب أبـنـائه من
بـدعـ في مخـتلف اجملـاالت يجـولون الـعالم ويـقيـمون ا
في ابرز عواصمه حـامل شعـلة تألقـهم التي تشير الى
جذور انتـمائهـم للبلـد الذي غادروه مـنذ عقـود وربّما لم
يعـودوا الـيه وال يفـكرون في الـعـودة الى حضـنه بعـد ما
رأوا وسمعوا مـا يحدث فيه من تراجع في مـقومات علو

اسمه وسمو شأنه.
لـكـن في اجلــانب االخــر هـنــاك جــيل جــديــد يــنــمـو في
الـعــراق مـليء بــاآلمـال الــتي لم تـســتـطـع أن تـكــسـرهـا
كـوارث األحزاب والـسيـاسيـ طـوال تسع عـشرة سـنة.

هذا اجليل فيه مواهب علمية
 رأيـنـا انّ هنـاك مـدارس مـعدودة لـلـمـتفـوقـ عـائدة الى
وزارة الـتـربيـة ومـديـريـاتهـا الـعـامة في احملـافـظـات لكن
ــواهب لــيــست خـــاضــعــة لــتــقــيــيم هــذا ال يــكــفـي  وا
كـن ان تنـدثـر وتـضـعف وتـفـقد الـدرجـات فـقط وانـهـا 
دارس وحـدهـا مهـما بـريقـها  اذا بـقـيت في مسـارات ا
واهب الـعلـمية كانت الـعنـاية كـبيـرة بهـا ألنّ  أصحـاب ا
في الـريـاضـيات والـفـيزيـاء والـعـلوم األخـرى سـيـنتـقـلون
ذات يــوم في جـامــعــات عـراقــيـة تــبــدو غـيــر مــسـتــعـدة
ـواهب الـتي تـتـفـوق عـلـمـيـا عـلى الـقـابـلـيات الستـقـبـال ا

العادية من الطلبة الناجح او اجملتهدين .
 اعــلم ان الـــقــوانــ تــراعـي في الــقــبـــول بــاجلــامــعــات
ستحـصلة في االمتحانـات العامة  لكن هذا الدرجات ا
الـنظـام قـد جدا وانه بـالـرغم من اسـتنـاده الى جتـربة
الـتــعـلــيم اإلنـكــلـيــزيـة لــكن ذلك كــان مـنـذ مــطـلـع الـقـرن
العشـرين وليس االن إذ تُجري اجلـامعات في بريـطانيا
نفسها مقـابالت منذ منتصف السـنة الدراسية األخيرة
توقع قبولهم فيها ومن ثم تختار تفوق وا مع الطلبة ا
ـناسب بالـرغم من انّ جميع الطلـبة قد يكونون الطلبة ا
على مـستـوى واحد من الـدرجات الـنهـائية فـذلك ال يهم
وال تتـأثر فيه اجلـامعات الـكبيرة الـتي تنتـقي طلبـتها من
الثانـويات قبل دخـول االمتحـانات العـامة  ومن ثمّ تأتي
ـفاضـلة بـالدرجـات ح يـكون الـعدد  اكـبر من قـابلـية ا

اجلامعة على استقباله.
مـــواهب الــتالمـــيــذ الــعـــلــمــيــة مـن مــســؤولــيـــة مــجــمل
ؤسسات والـوزارات وليس وزارة التربـية فقط  وال بدَّ ا
ــؤثـرات من االلــتـفــات الى االذكــيـاء قــبل ان يــتــلـوثــوا 
ـطـبـق عـلى الـبالد من كل صـوب الـســخـام الـسـيـاسي ا

وحدب.
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