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طبعة العراق 
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الـــثــــامن لـــقــــادة حـــرس احلـــدود
اإليرانـية الـعراقـيـة بحـضور قـائد
قــوات احلـــرس الـــعـــراقي حـــامــد
عــبـــدالــلـه ابــراهـــيم).وأضــاف أن
(العالقـات احلدوديـة بـ البـلدين
في الظـروف الـراهـنـة إستـثـنـائـية
لـلــغــايـة). وبــ أن (الــعالقــة بـ
قـــوات حــــرس حـــدود الــــبــــلـــدين
تـــرســــخت مـن حـــيـث الــــكـــمــــيـــة
ــاضي). والــنــوعــيــة فـي الــعــام ا
وأوضح أن ( هـــنــالك تـــنـــســيـــقــاً
وتــواصالً وثـــيـــقــاً عـــلى احلــدود
الطويـلة بـن البـلدـن مـقترحـاً عقد
إجتمـاع آخر مع اجلـانب العراقي
في شـــهــر آب لـــتــســـهــيل حـــركــة
الـــزوار). من جـــانـــبه وعـــد وزيـــر
ي وفي الـداخـلــيـة عــثـمـان الــغـا
زيارته إلى طـهران مـؤخـراً بإلـغاء
التأشيرات ألكثر من الفي شخص
ـراسم زيــارة أربـعـيـنـيـة يـومـيـاً 
اإلمــــام احلـــــســــ فـي مــــديـــــنــــة
كربالء).في غـضـون ذلك (إنـطـلقت
القوات األمنيـة بعمليـت أمنيت
واســعـــة في مـــحـــافــظـــتي صالح
الــدين وديـــالى). وقــال بـــيــان عن
خـــلــيـــة اإلعـالم احلــربـي تـــلــقـــته
(الـــــــزمـــــــان) أمـس إن (قـــــــيـــــــادة
ـشـتركـة أشـرفت على العـمـليـات ا
عملية أمـنية واسعة إنـطلقت فجر
ــــشــــاركـــة اجلــــيش االربـــعــــاء 
لـقـيادات الـعـمـلـيـات صالح الـدين
وســـامـــراء و ديـــالى مع احلـــشـــد
الــشــعــبي حملــاور ديــالى وصالح
الدين وشرق دجلة  بـإسناد القوة
اجلوية وطيران اجليش).وأضاف
أن (الـعـمـلـيـة تــسـتـهـدف تـفـتـيش
مناطق وادي العـظيم والبحث عن
مجـامـيع داعش ضـمن التـحـركات
األمنية إلنـهاء التـهديد اإلرهابي).
وتابع أن (في الوقت ذاته إنطلقت
عـمـلـيـة أمـنـيـة أخـرى من اجلـيش
واحلشـد الشـعـبي بإسـناد طـيران
اجلـــــيش فـي مــــنـــــاطـق شـــــمــــال
قـدادية وحـوض نهـر ديالى).في ا
ســـيـــاق مـــتــــصل حـــددت قـــيـــادة
شـتركة مـوعد إنـتهاء العمـليـات ا
رحـلة الـثالـثة من عـملـية اإلرادة ا
ــتــحــدث بــإسم الــثــالــثــة. وقـال ا
الــقــيــادة حتــســ اخلــفــاجي في
تـــصــــريح إن ( عــــمـــلــــيـــة اإلرادة
ــرحــلـة الــثـالــثــةالـتي الـصــلــبـة ا

إنـــطـــلــــقت في حـــاوي الــــعـــظـــيم
مسـتمـرة حلـ حتقـيق أهدافـها).
وأضـاف أن (الـعـمـلـيـة تـركـز عـلى
حــاوي الـعــظــيم فــقط). وتــابع أن
(خلـيـة اإلعالم أعـلنـت عن إنطالق
عـــمــــلـــيــــة أمـــنــــيـــة واســــعـــة في
مـحـافــظـتي صالح الــدين وديـالى
بـإسـنــاد الـقــوة اجلـويــة وطـيـران
اجليش). على صعيد متصل (قُتل
ثالثـــة  إرهـــابـــيـــ من داعش في
كــركـوك بــحــسب قــائــد عــمــلــيـات
كركوك علي الفريجي). وذكر بيان
تـلـقـته (الـزمـان) أمس إن (الـفـرقـة
الـثــامــنــة تــمـكــنت مـن قـتـل ثالثـة
إرهـــابــــيــــ من تــــنـــظــــيم داعش
اإلرهــابـي بــضـــربـــة صــاروخـــيــة
محكـمة). في الـسيـاق ذاته (كشف
مصدر أمني عن احلصيلة األولية
لــلـــقـــصف الــتـــركي عـــلى أراضي
سنجـار).وقال إن (طائـرات حربية
تركيـة قصفت مـقراً حلزب الـعمال
ا أدى إلى الكردسـتاني الـتركي 
حـــــدوث أضـــــرار). وأضــــاف أن (
احلصـيـلـة األولـيـة ثالث إصـابات
). و وصل ــدنـــيــ في صــفـــوف ا
رئـيس أركـان اجلـيش عـبـد األمـير
يـار الـله ونــائب قـائـد الـعــمـلـيـات
شتـركة عـبد األمـير الـشمري مع ا
وفـد أمــني إلـى مـحــافــظــة ديـالى.
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) إن
(الوفـد عـقد إجـتـمـاعاً مـوسـعاً مع
قـــيــادات احلـــشـــد الـــشـــعـــبي في
مـــعــــســـكــــر أشـــرف). وأوضح أن
(زيارة الوفد تهدف لإلشراف على
العـملـية الـعسكـرية الـتي إنطـلقت
فـجــر االربـعــاء في ديـالى وصالح

الدين وشرق دجلة).

الــــدراســــات والـــبــــحــــوث الـــتي
تناولت شعر حـميد سعيد ورؤاه

االبداعية.
ـــوســـوعـــة الـــتي وتــــعـــد هـــذه ا
يـتــجـاوز عـدد صـفــحـاتـهـا األلف
صفـحة اكـبر جـهد تـأليـفي بحق
شـاعـر عربـي احتـل الصف االول
بــ مـــجـــايـــلـــيه من الـــشـــعــراء
العراقـي والعـرب على مدى 65

عاماً.

الشاعـر الكبـير. ويتـضمن اجلزء
ـوسـوعـة الـتي ألـفـهـا االول من ا
الـدكــتـور الـســفـيـر عـبــد الـسـتـار
ـــعــروف الـــراوي والـــصــحـــفي ا
سالم الشـماع مـوضوعات حتت
عنوان مائدة االصدقاء والثاني
شـهادات ثـقـافـية لـكـتـاب بارزين
واجلـــــزء الــــــثـــــالـث احلـــــوارات
الــصــحـفــيــة الــتي اجـريـت مـعه
فـــيــمــا يـــتــضــمـن اجلــزء الــرابع
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في اكـــبـــر جــهـــد مــوســـوعي عن
شاعر عراقي تصدر قريباً اربعة
اجــزاء من مــوســوعــة (الــنــشــيـد
البـابلي  –موسـوعـة عن الشـاعر
حـمـيــد سـعـيـد) تــوثق مـسـيـرته
واجنــازاته األدبــيــة واالعالمــيـة
عــــــبــــــر حــــــشـــــــد من االفــــــادات
والــشــهــادات والــدراســات بــحق
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اعـلـنت طــهـران انـهـا تــلـقت مـبـلغ
1,6 مــــلـــــيـــــار دوالر من بـــــغــــداد
لـتــســديــد جــزء من الــديــون الـتي
تطالب بها منذ عام 2020 لتوريد
الغاز اإليرانـي.ونقلت وكـالة شانا
لألنـبـاء عن وزيــر الـنـفط اإليـراني
جواد اوجي قـوله (بـعد اشـهر من
ـفــاوضــات  تـلــقي مــتــأخـرات ا
بقـيمة  1,6مليـار دوالر لصادرات
الــغــاز إلى الـــعــراق) وكــان عــلى
ــبــلغ قـبل بـغــداد أن تـســدد هـذا ا
بدايـة حزيـران اجلـاري وهو دين
يــــعـــــود إلى عــــام 2020 لم يـــــتم
تـــســـديـــده بـــســبـب الـــعـــقـــوبــات
األمـركــيـة عــلى إيــران والـتي أدت
إلى تــأخــيــر كـــبــيــر في إجــراءات
السداد. وفي أيلول اعلنت الوكالة
أن (ديـون الــعـراق لــتـوريــد الـغـاز
بلغت خمسـة مليارات دوالر كانت
إيـران قــد قــطــعت مــرارًا إمـدادات
الغـاز إلجبـار العراق عـلى تـسديد
مـســتــحــقــاته). وأكــد نــائب وزيـر
الـنـفط اإليـراني مــاجـد جـيـجـيـني
قـبل شـهـر إبـرام اتـفاق مـع بـغداد
ينـص علـى وجه اخلـصوص عـلى
سـداد ديـون الـعـراق الـبـالـغة 1,6
مليار دوالر إليران قـبل نهاية أيار
ـاضي.بــســبب قـلــة االســتـثــمـار ا
جــــــــراء عـــــــــقــــــــود مـن احلــــــــرب
والـعـقـوبـات تـعـتـمـد بـغـداد عـلى
ايـران لـتـأمـ ثـلث حـاجـاتـهـا من
الغاز.واعتمد العراق الذي لم يقر
حـتى اآلن مـيـزانــيـته لـعـام 2022
قانـون تـمويـل الطـوار األسـبوع
ـتـأخـرات التي اضي لـتـسـديد ا ا
طـالـبت بـهــا إيـران. وأبـدت إيـران
إسـتـعـداهـا إلسـتـخـدام الـطـائرات
شـتركة راقـبة احلـدود ا سيـرة  ا
مع الـعــراق.  وكــشف قـائــد قـوات
حــرس احلــدود فـي إيــران أحــمــد
عـــلي كـــودرزي اســــتـــعـــداد بالده
ــســيـرة إلســتـخــدام الــطــائــرات ا
ـشـتركـة وتـبادل راقـبـة احلدود ا
علـومات ذات الـصلـة ب حرس ا
حدود البـلدين. ونـقلت وكـالة إرنا
اإليرانية الرسمية تصريح تابعته
(الزمـان) أمس إن (كـودرزي صرح
بـــذلك فـي اإلجـــتــــمـــاع احلـــدودي
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ـرجع مـحـمـد الـيـعقـوبي أصـدر ا
بيانـاً دعا فـيه الى أنطالق حـملة
وصفها بـالكبـرى حملو األمية في
الـــــبالد. وقــــال فـي بــــيــــان أمس
(تـنتـشـر األميـة بـشـكلٍ مرعب في
مجـتـمعـنـا بجـميـع األعمـار حتى
ـدارس  بحـيث نُـقِل بـ طـلـبـة ا
ان بـــعـض الـــطـــلـــبـــة يـــصل الى
الــــســــادس االبــــتــــدائـي وهـــو ال
يُـــحــسِن كـــتــابـــة أســمه بـــســبب
ثــقـافــات تـدمــيـريــة تَـنــتـقِص من
قيـمة العـلم والتـعلم وتـشيع عدم
جـدواه  وبـســبب تـردّي الـنـظـام
الــتـعـلــيـمي بــجـمـيع عــنـاصـره 
والــــضـــــغــــوط الــــســـــيــــاســــيــــة
واالجـتمـاعـيـة  وفقـدان الـشـعور
ـا يشـكّلُ انتـكاسةً ـسوؤلـية  با

أخـــرى لـــهــذا الـــبــلـــد الـــعــريق 
وخــــطــــراً مــــاحــــقــــاً حلــــاضــــره
ومـسـتـقـبـله وعـودة  الى مـا قـبل
عــــدة عــــقــــود). ودعــــا (جــــمــــيع
ـبـلّـغـ الكـات الــتـعـلـيـمــيـة وا ا
ثقف الى استثمار بلّغات وا وا
العـطـلة الـصيـفـية  لـفتح دورات
حملـــــو األمـــــيـــــة عـــــلى جـــــمـــــيع
ستويات  وأن جتربة الدورات ا
الـصـيـفــيـة الـتي يـسـتـفـيـد مـنـهـا
ســنـويــاً آالف األطـفــال والـفــتـيـة
والفتـيات في مخـتلف محـافظات
العـراق  تـعتـبـر منـطلـقـاً ناجـحاً
لتفـعيل هذه احلـركة  وقد وضَعَ
بـعض اخملـتصـ مـنـاهج فـاعـلة
ــكن تـوفـيـرهـا. في هـذا اجملـال 
ـــرجــــعــــيـــة ونـــوجّـه مـــكــــاتـب ا
ووكالئـهـا ومـعـتـمـديـهـا الى دعم
هـذه الـدورات مـاديـاً ومـعـنـويـاً).

باركة واضاف إن (هذه احلركة ا
تـدخل الـســرور عـلى قـلب رسـول
الـله وصــاحب الـعــصـر والـزمـان
وتــكــون ســبـبــاً لــنــيل رضــا الـله
تـــبــارك وتـــعــالى  وهـي صــدقــة
جـاريــة في مـيـزان أعــمـال كل من
يــسـاهم فــيـهــا بـقــولٍ او فـعلٍ أو
مــال). وقـــال ان ذلك (يــعـــيــد الى
ــشــرقـة األذهــان صــور اإلسالم ا
حـ جعل الـنـبي فـديـة كل أسـير
من قـــريـش في مـــعـــركـــة بــدر أن
ـسلـم فأسس يعلـم عشرة من ا
ـــشــروع واسـع لــتـــعـــلــيم بـــذلك 

القراءة والكتابة).
 واستكماالً حلـسن العمل ينبغي
تــطــعــيم هــذه الــدورات بــثــقــافـة
أخالقيـة ودينـية لـبنـاء شخـصية

. شترك واعية لدى ا
وأصـدر صــالح مـحــمـد الــعـراقي

جواد اوجي
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ان خسارة اكد خـبير اقـتصـادي 
الــعــراق من بــيع الــبـنــزين خالل
االشهـر الـثالثـة االولى من الـعام
اجلــــاري تــــبــــلغ 618 مــــلــــيـــون
فــــيــــمــــا وصـل امــــ عـــام دوالر
مـنـظمـة اوبك مـحـمـد باريـكـيـندو
الى بـــغــــداد لـــلــــمـــشــــاركـــة في
االحتفالـية التي تنـظمها الوزارة
بـــذكـــرى مـــرور 70 عـــامـــا عـــلى
ــنــظـمــة. وقــال بــيـان تــأســيس ا
للـوزارة تـلقـته (الـزمان) امس ان
وصل الـى بـغـداد (بـاريــكـيــنـدو  
لـلـمـشـاركـة بـاطالق كـتاب تـاريخ

اوبك فـي احـتــفــال يــقــام بــقــاعـة
ـشـاركة الـشعـب يوم غـد االحـد
الـــوزيــر احـــســان عــبـــد اجلــبــار
ـسـؤولـ اسـمــاعـيل وعـدد مـن ا
ـــهــتــمــ بــالـــشــأن الــنــفــطي وا
وقــطــاع الــطـاقــة). عــلى صــعــيـد
اكــــد اخلـــبـــيـــر مـــنـــار مـــتـــصل 
ان خسـارة العراق من العـبيـدي 
البانزين بلغت  618مليون دوالر
خالل االشــهـر الــثالث االولى من
الــعــام اجلــاري. وقــال في بــيــان
ــــــدة من االول امس انـه (خالل ا
من كــانــون الــثـانـي وحـتى االول
اضي  اشترى العراق من اذار ا
اكـــثـــر من  1.1مـــلــــيـــون طن من
بـارتفـاع بلـغت نسـبته البـانزين 

دة ـئـة مـقارنـة مع نـفس ا  34با
ــاضي) وتــابع ان ( من الــعــام ا
ـشـتراة من كـلفـة الـلتـر الـواحد ا
احلـكـومـة خـالل االشـهـر الـثالثـة
االولى من الــعـام اجلـاري بــلـغت
بيـنما  1315دينار لـلتر الـواحد 
شتراة كانت كلفة اللتر الواحد ا
ـاضي  930ديـنـار خالل الـعـام ا
لـــلــتـــر الــواحـــد) واشــار الى ان
(خـــــســـــارة الـــــعـــــراق مـن بـــــيع
الـبــانـزين خالل االشـهــر الـثالثـة
االولى من الــعـام اجلـاري بــلـغت
في حــــ  618مــــلـــــيــــون دوالر 
بــــلـــغت خـــســـارتـه خالل الـــعـــام
ـــاضي بـــنـــحــو  793مـــلـــيــون ا
دوالر) ومـــضـى الى الــــقـــول انه

(مـع اســتـــمـــرار اســعـــار الـــنــفط
وارتـفــاع الـطــلب عـلى الــبـانـزين
ــتـوقـع ان تـبــلغ خــسـارة فــمن ا
العراق حتى نهاية العام اجلاري
بنـحو  2.9ملـيـار دوالر) مـشددا
عـــلى (تــفـــعــيـل مــصـــفى كــربالء
الـــذي ســيــســد جـــزء كــبــيــر من
حـــاجـــة الـــعـــراق من الـــبــانـــزين
وسـيــقـلل من احملـسن والــعـادي 
كمـيـة اخلسـارة الـكلـيـة للـوقود).
ووجـهت شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة
الـعـراقـيـة  انـذارا الى الـشـركات
الــنــفــطــيــة وشــركــات اخلــدمـات
قاوالت الـنفطـية األجنـبية في وا
جـــنـــوب ووسط الـــعـــراق.وحــذر
بـيان امس (الـشـركـات من الـعمل
خالفـــا لـــلـــقـــانــون فـي االقـــلــيـم 
ولقرار احملكـمة االحتادية الـعليا
 مع كتابة تعـهد بعدم العمل في
مـــشــــاريع الــــنـــفـط والـــغــــاز في
كردستان وفي حال وجود عقود
او مــشــاريع حــالــيـة فـي االقـلــيم
يــجب ان تـتـعــهـد عــلى انـهــائـهـا
وبـخالفه خالل مـدة ثالثـة اشـهـر
ســـيـــتـم وضع الـــشـــركـــات غـــيــر
ـــلــتـــزمــة بـــهــذه الـــقــرارات في ا
الــقـــائـــمـــة الــســـوداء ويـــحـــظــر
الـــتــعــامـل مــعــهـــا في الــعــراق).
وعــلــقـت شــركــتــا شــلــمــبــرجــيـر
هـالـيبـرتـون لـلـخـدمات الـنـفـطـية
اعمـالهـا في االقلـيم حفـاظا على
اســـتـــمـــرار عـــقـــودهـــا في وسط
وجـــنــــوب الـــعــــراق وجتـــنــــبـــا
لـوضـعـهــا عـلى الالئـحـة وانـهـاء
عــقــودهـــا الــكــبــيــرة في الــوسط
واجلنوب. بحسب مصادر. وتعد
الــشــركــتــان من كــبــرى شــركــات
اخلــدمــة الــنــفــطــيــة في الــعــالم
ولـــديــــهــــا فـــضـال عن احلــــقـــول
اجلنـوبيـة عقـود عمل في حـقول
نــفـطـيــة شـمــالـيـة مــنـهــا طـقـطق
وطـاوكي وجـمــجـمـال وكـورمـور

محمد باريكيندو

وزيـــر رئــيس الــتـــيــار الــصــدري
مقتدى الصدر بـياناً جديداً أعلن
فـــيه أبــعـــاد ابــعــاد تـــســعــة  من
عـنـاصـر التـيـار والـتـبـرؤ مـنهم 
وذلك ألســتــغاللــهم أسـم الــتــيـار

وسرقة أموال الشـعب بغير وجة
حق   وقـــال انـــهم ســـيــحـــالــون
لــلـجــهـات اخملـتــصـة لــلـتــحـقـيق

معهم .
ُقـاطعـتهم ُحـبّـ  كمـا أوصى ا
وعـــدم الــــتـــعـــامل مـــعـــهم  وإذا
جلــــــأوا إلـى جـــــــهـــــــات أخــــــرى
فــسـيــثـبت حــقـدهم  وإذا تــابـوا

وأصلحوا فبابُنا مفتوح).
والوجبة الرابعة تتالف من كفاح
الـكريـطي  –الـديوانـيـة ومـنـتـظر
الهاشمي  –كوت وحمـيد عجمي
الطائي  –بغداد و اثير مدلول –
كــوت و نــعـــمــان خــلف جــودة –
الـراشـديـة وعـلي عـبـد عـبـطـان –
كربالء و حـيـدر سلـمـان عبـد الله
- حـي اخلـــــــــــضــــــــــراء و راجـي
الـعــسـكـري  –نـاصــريـة و عــمـاد

داود الساعدي  –ديالى.
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تـمـكن مــنـفـذ مـيــنـاء أم قـصـر األوسط
بـالـتـعـاون مـع قـسم الـبـحث والـتـحـري
ومن خالل الــتـدقـيق في نـقـطـة الـبـحث

والـتــحــري من قـبل ضــابط الــبـحث 
ضبط مـعاملـة كمـركيـة منـجزة من قبل
مركز كمرك ام قصر الشمالي حتتوي
على 29 حاويـة سيراميك مـفرغة على
18 شاحـنـة حـيث تـبـ وجود تالعب
طابـقة فضال في االوزان و تالعب بـا
عن عــدم وجــود اجــازة اســتــيـراد و
ـــا ســبب الـــتالعب فـي والــفـــاتــورة 
ــــال الـــعـــام يـــقـــدر بـــنـــحـــو هـــدرا بـــا
(12546000) رسـم كــــــــــــمــــــــــــركـي
وضـريـبي حـيث  اتـخـاذ اإلجراءات
ـتـحـدث الـقـانــونـيـة الالزمـة. وصــرح ا
ـنافـذ احلدودية الرسـمي بأسم هـيئة ا
عالء الـدين القيـسي عن ضبـط ثماني
مـعـامالت كـمـركـيـة مـزورة تـسبـبت في
ـبـلغ 134 ـال الـعـام  حـدوث هـدر بـا
ملـيون دينار في منفذي ميناء أم قصر
الــشــمــالي و األوسـط وقــال في بــيــان
امس انه (تـنــفـيـذاً لــتـوجـيــهـات رئـيس
الهـيئة عـمر عدنـان الوائلي ومن خالل
تـكـثـيف الدور الـرقـابي شـكلت مـديـرية
منـفذ مـيناء ام قـصر االوسط ومـديرية
مـنـفـذ ميـنـاء ام قـصـر الـشـمالـي فريق
عامالت الكمركية عمل مهمته متابعة ا
نـجـزة ومن خـالل التـدقـيق  ضـبط ا
8 مــعـــامالت كــمــركـــيه مــزوره والــتي
حتــتـوي عــلى  124 حــاويــة مـحــمــلـة
ـادة الـســيـرامـيك حـيـث  مـخـاطـبـة
ـوجـب كــتـاب مــركــز الــكــمــرك وايــد 
رسـمي عـمـلـيـة الـتـزويـر مـا سبـب هدر
بلغ  134مـليـون دينار. ال العـام  بـا
واضاف انه ( تـشكـيل جلنـة وتنـظيم
مــــحـــضــــر ضــــبط أصــــولي وإحــــالـــة
عـامالت إلى السيد قـاضي التحقيق ا
لـغـرض اتــخـاذ اإلجــراءات الـقـانــونـيـة

قصرين). ناسبة بحق ا ا
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تعلقة الدوليَّة للطاقـة الذرية وا
ـشـروع اإليـراني في ُـراقـبــة ا
هذا اإلطـار) وشـدد حسـ على
(أهمية تعزيز االستقرار واألخذ
بـــفُـــرصِ وآلــيـــات الــتـــنـــســيق
والســـــيـمــا أن الـعــراق يـنــتـهج
مــــبـــدأ خــــفـض الـــتــــصــــعــــيـــد
ومايترتب عـليه من مصالح لكل
ــا يــنــعــكس عــلى األطــراف و
األمن والسـلّم في جـوار الـعراق

نطقة). وا
 مـــؤكـــدا (اســـتـــعـــداد الـــعـــراق

لـتــسـهـيل الــتـفـاهــمـات الـتي 
التوصل إليهـا بشأن إعادة فتح
احلــدود الـبــريّـة وتــنــقل الـزوار
خالل أداء الزيارة األربعينية).

 مُـواصـلـة الـتـسـهـيالت إلجـراء
مـحـادثـات مـبـاشـرة بـ وزيريّ
خــارجــيـــة الــبــلــدين في بــغــداد
وعـودة الــعالقـات بــيـنــهـمـا إلى
حـالــتـهـا الـطـبــيـعـيـة) واضـاف
بـــحث الـــبـــيـــان ان (االتـــصـــال 
ـشترك القضـايا ذات االهـتمام ا
واألوضـاع اإلقـليـمـيـة والـدولـية
ـــــنـــــطـــــقـــــة واألمـــــنـــــيـــــة فـي ا
وانعكاسـاتها على كل األطراف
حيث تـطرق الـوزيران إلى واقع
الـعالقـات األمـريـكـيـة اإليـرانـية
ومــــــوقـف ايــــــران احلــــــالـيّ من
فاوضات التي جرت في فيينا ا
مع الـدول اخلـمـسـة زائـد واحد
وخـــاصــة بـــعــد قـــرار الــوكـــالــة
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اكــــد وزيــــر اخلـــارجــــيــــة فـــؤاد
حسـ عزم احلـكومـة مواصـلة
الـتــسـهـيالت إلجــراء مـحـادثـات
ــثـلي حــكــومـة مــبــاشـرة بــ 
ــمــلـكــة الـعــربــيـة الــسـعــوديـة ا
فـي بــــــغـــــداد وعــــــلى وايـــــران 

ستوى الدبلوماسي.  ا
وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
ان (حــســ تـــلــقى اتــصــاال من
نــظـيــره االيــراني حــسـ أمــيـر
عـبـد الـلــهـيـان اعـرب خالله عن
ارتـيـاحه لــلـمـحـادثـات اجلـاريـة
ــة الـــريـــاض بـــ اجلُـــمـــهــــوريـَّ
وطهران) مؤكـدا (عزم احلكومة
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حلـسم بدالء نواب الكتلة الصدرية
.وكـان رئـيـس الـتـيـار ـســتـقـيــلـ ا
قد اجتمع الـصدري مقتدى الـصدر
مع نـواب الـكـتـلـة الـصـدريـة الـذين
قــدمـوا اسـتــقـاالتــهم من عــضـويـة
مـجــلس الـنـواب بـنــاء عـلى طـلـبه.
وأكــد الـصـدر خالل االجــتـمـاع أنه
(ال رجـــعـــة في قـــرار االســـتـــقـــالــة
واالنـسحاب من العملية اال بشرط
وهو عدم االشتراك في االنتخابات
في حـال مشاركـة الفاسـدين فيها).
وراى اخلــبـيــر الــقـانــوني حــسـ
فـاضل الـتـمـيـمي ان (تـقـد نـواب
الـكــتـلـة الــصـدريــة اسـتـقــالـتـهم ال
يـؤثــر عـلى عــمل مـجــلس الـنـواب
فـهــنـاك بـدالء سـيـصــعـدون عـنـهم
وهم اخلـــــاســـــر األكــــبـــــر بـــــعــــدد
االصــــوات من أي كــــتــــلـــة كــــانت

خاسرة في االنتخابات).

ـنـاقـشـة (احملـور الـثــاني خـصص 
الـقـضايـا السـيـاسيـة حـيث ناقش
اجملـتمعون احلوارات اجلارية ب
الـقوى الـوطنيـة من أجل استـكمال
ـــــتـــــعـــــلـــــقــــة االســـــتـــــعـــــدادات ا
بــاالســتـــحــقــاقــات الـــدســتــوريــة
وتـشـكـيـل حـكـومـة خـدمـة وطـنـيـة
إضـافــة إلى تـشـكــيل اإلطـار جلـنـة
تــفــاوضـــيــة لــلــحـــوار مع الــقــوى

الوطنية). 
فــيـــمــا اكــد مـــراقــبـــون انه (بــرغم
حراكها مواصلة القوى واالطراف 
ـأزق والـفـراغ الـذي لـلـخـروج من ا
اال ان تــركــته الــكـتــلــة الــصــدريـة 
ـــفـــاوضــــات اجلـــاريـــة مـــا زالت ا
عـسـيرة وال تـسهـم بفك االنـسداد).
افـادت مـصـادر بـإن قوى في وقـت 
االطــار تــنــوي عــقــد اجــتــمــاع مع
ان محمد احللبوسي  رئـيس البر

ــرجـــعــيـــة صـــمــام األمـــان لــكل (ا
مـعضلة يواجهـها العراق واحلشد
ذراع البالد في مواجهة أي خطر)
مـحذراً  من( إسـتغالل الـتظـاهرات
ـطلبـية سـياسيـاً  التي تشـهدها ا
عـدد مـن احملـافـظــات  لـلــمـطــالـبـة
بـحـقـوق احملـاضـرين واخلـريـجـ
ـاء). وأعـلن ـطــالـبـة بــتـوفـيــر ا وا
اإلطــار الـــتــنـــســـيــقي تـــفـــاصــيل
اجــتــمــاعه الــدوري الــذي عــقــده 
بـحضور رئيس احلكومة مصطفى
الـكاظمي. وقال  ان (االجتماع ضم
مـحـورين ضيف في مـحوره األول
ــلف األمــني الــكــاظــمي لـــبــحث ا
واالنـتـهــاكـات الـتـركـيـة فـضالً عن
الـتحديات التي تشهدها البالد في
مـجال احلرب على اإلرهاب وكذلك
مـــشـــاركـــة الـــعـــراق في مـــؤتـــمـــر
الـــريـــاض لـــلــــطـــاقـــة) وتـــابع ان
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الــكـــفــاءات قـــبل احملــســـوبــيــات 
وبـعيـدة عن اإلنتـماءات اخلـارجية
 وتـــعــمـل عــلـى مــصـــالح الـــوطن
والـشـعب قـبل اآلخـرين) وتابع ان
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تـواصل القـوى واطراف االنـسداد
ــأزق مــســاعــيــهــا لــلــخــروج من ا
حــيث وصف الــســيــاسي الــراهن 
ــفــاوضــات اجلــاريــة مــراقــبـــون ا
بــالــعــســـيــرة وال تــقــدم جــديــد او
مــرتـقب حلـل الـفــراغ الـذي تــركـته
الـكــتـلـة الــصـدريـة بــعـد اسـتــقـالـة
فـيـمـا ـان جـمـيع نــوابـهـا من الـبـر
رجح امــام جــمــعــة الــنـجـف صـدر
عـبـور االنـسـداد الـدين الـقـبـاجني 
ـضي بتـشكـيل احلكـومة قـريبا. وا
وقـال خـالل خـطـبـة اجلــمـعـة امس
ان (نــتـــرقب تـــشــكـــيل احلــكـــومــة
اجلــــديـــــدة وعـــــبــــور اإلنـــــســــداد
الـسـياسـي) مشـددا عـلى (ضرورة
ان تـكون  حـكـومة يـشارك اجلـميع
فـيهـا وبـدون إقصـاء  تعـتمـد على

ـمـتـاز بـكــرة الـقـدم  ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة الـسـادسـة Í—Ëœ∫ جـرت امس ثالث مـواجـهـات في الـدوري ا

والثالث  االولى بـ فريقي امانة بغداد والنجف والثانية فريـقي الكهرباء ونوروز والثالثة ب فريقي القاسم
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). واجهات على ا وزاخو  نتيجة ا

وحــقل قـبــة خــورمـالـه احـد اهم
حقول كـركوك.فـيما اعـلنت اربيل
اغالق  26محـطة تعـبئـة الوقود
واصـفات الـقيـاسية لتالعـبهـا با
ورداءة نــوعــيــة الــبــانـزيـن الـذي
تقـوم بتـجـهيـزه.وقال بـيان امس
انه (بـسـبب رداءة الـبـنزيـن الذي
تــقــوم بــعض احملــطــات بــبــيــعه
لـــلــمـــواطــنـــ وكــذلـك الــتالعب
ــــواصــــفـــــاته قــــامـت جلــــنــــة
الــتــفــتــيش والــرقــابــة الــتــابــعـة
ـعـادن ـديـريـة الـنـفط والـغـاز وا
في اربــــــــيـل خالل االســــــــبـــــــوع
ـاضي بـاغالق  26مـحــطـة في ا
إربـــيل ومـــحـــيـــطـــهـــا واتـــخــاذ
االجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحق
افـاد مصدر  أصحابـها). بدوره 
بــانـخــفـاض اســعـار الــوقـود في
عــــدد مـن مــــحـــــطــــات الـــــوقــــود
بــكـردسـتــان بـعــد قـرار حــكـومـة
االقــلـيم بــخـفـض الـرســوم وفـتح
صدر إن استيراد الـوقود.وقال ا

صدر الدين القباجني

(وزارة الـثــروات الـطــبـيــعـيـة في
خـصصت مـحطات بـسعر االقليم
800 ديـــــنـــــار لــــــلـــــمـــــركـــــبـــــات
ـــركـــبــات اخلــصـــوصي و800 

احلـــــــــــمـل) واضـــــــــــاف انـه (
ــركــبـات تــخــصــيص مــحــطــات 
ديــنـار الــتــكــسي بــســعــر  690 
ولـكن هــنـاك طـوابـيــر كـبـيـرة من

االنتظار).
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ان يـكــون طـقس الـيـوم الـسـبت صـحـوا حـارا مع غـبـار الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل 
خفـيف. وقـالت الـهيـئـة في بـيان تـلـقته (الـزمـان) امس ان (طـقس اليـوم الـسبت
بينما نـطقت الوسـطى واجلنوبيـة  سيكون صـحواً حاراً مع غبـار خفيف في ا
أما درجـات احلرارة فـسترتـفع قليالً نـطقة الـشمـالية صـحواً  سـيكون طـقس ا
عن اليوم الـسابق) واشـار الى ان (طقس يـوم غد األحد سـيكون مـشابه لـليوم
أمـا درجات سـيـكـون صـحـوا  ـقـبل  الـسـابـق) وتابـع ان (طـقس يـوم االثـنـ ا
احلـرارة فــســتـنــخــفض قـلــيالً عن الــيــوم الـســابق). واكــد مـتــنــبئ جـوي واثق
الـسـالمي أن مـدن اجلـنــوب والـفـرات االوسط سـتــشـهـد ارتــفـاعـا في درجـات
احلـرارة قـد تـتــجـاوز نـصف درجـة الـغــلـيـان.وقـال الـسالمـي في تـغـريـدة عـلى
نطقة بتعـاظم وتطور مرتفع جوي شبه مداري يتزامن مع تواجد تويتـر (تتأثر ا
وسـمي احلراري وتمـركزه سـيكون جـنوب مـدينة الـبصـرة وبقيم نخـفض ا ا

ضغط تنخفض الى اقل من 998 هكتوباسكال).
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اجلهـات الـوطـنـية الى طـرح مـبـادرة جتـمع اطراف االنـسـداد الـسـياسي دعـا خـبـراء 
من اجل تـبديد مـخاوف الشـارع حيـال ما قد يـنتج عن تمـسك القوى لطـاولة احلوار 
توقع ان يجـر العراق الى مفترق ـصلحة الوطنـية الذي من ا واقفـها وعدم تغييب ا

طرق.

%rD∫ طائرة مسيرة متحطمة في أربيل

بغداد
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ذات يـوم في بـغداد كـان ارتـفـاع درجة احلـرارة قـد وصلـت الى اعلى من 50
ئـة باالضـافة الى بـرنـامج الكـهربـاء الغـير مـتوازي  بـعض االوقات تـعتـمد بـا
ـنـطقـة وال تـتجـاوز سـحب االمبـيـرية الى   5امـبـيرات ـولد في ا الـناس عـلى ا
وهـذا ال يسـمح بتـشغـيل كافـة االجهـزة الكـهربـائيـة .واحيـاناً هـناك لـكل بيت 

عطل يصيب الكهرباء الرئيسية.
امـا وسيلة النقـل اغلب الشعب العـراقي من عمال الى موظفـ يعتمدون على
مع مواجهة االزدحامات فهي غـير مكيفـة  سـيارات الباص االجرة الـصغيرة 
ئـة في الشـارع العـام من حرارة الـتي تزيـد من احلرارة الى اكـثر من  60 بـا

ولدات االهلية . محركات السيارات الى دخان ا
ـسجـد لـلصالة واذا "صـادف ثاني يـوم هـو يـوم اجلمـعـة عنـدهـا ذهبـنـا الى ا
ـسجد تـناول حديث عن احـد االئمة مـتذكر انه كـان مارا في احد بـاخلطيب ا
الـقـرى واذا بـشاب طـلب احلـديث مع االمـام وبـدأ احلـديث وذا بـالـشـاب اخذ

ا سمع احلديث " يبكي ويبكي 
نـحن في هذا الـيـوم متـخـلفـ عن الـعالم في الـبـنى التـحـتيـة حوالي  100عـام
فـمن االجــدر عـلى ــلـتــهب وال كـهــربــاء  فال مـتــرو يـنــقـذ الــنـاس مـن احلـر ا
اخلــطــيب ان يــتــنـاول هــاتــ الــقــضــيـتــ وان يــحث الــنــاس عــلى الــتـجــمع
ـقـرات احلـكــومـيـة لــلـمـطـالــبـة بـحــقـوقـهم الــتي سـلـبت من واالحــتـجـاج امــا ا

وهذا هو واجب االمام  الفاسدين 
بـدل مـا يـشـغل ذهـن الـنـاس في خـطـبـته عن حـديث جـرى
فالفـرق ب التـنظير والـتطبيق قـبل اكثر من   1400سـنة 
ــا مـا يـقـال من قـبل االمـام نـحن بـحــاجـة الى تـطـبـيق 
لـتـلـتـمـس الـنـاس ثـمـار اخلـطـبـة هـذا يـشـجع ـسـجـد  ا

ساجد. الناس في جني ثمار الصالة في ا

ــهـام األسـاســيـة لإلعالم تــنـويـر ا ــوقـرة مــنـاشــدة لـلـمــؤسـســات اإلعالمـيـة ا
وصـناعـة وقيـادة الرأي الـعام وهـذه مهـمة إنـسانـية وطـنية
أدعـوكم الى ضــبط إيـقـاع الـبــرامج احلـواريـة من كـبــيـرة

هني فقط. خالل إستضافة احمللل واخملتص ا
لـلـحــفـاظ عـلى الــسـلم األهـلي واجملــتـمـعي ونــبـذ خـطـاب

الكراهية.

W½UO∫ فنيو الكهرباء يباشرون بصيانة الشبكة 

بغداد

اجلــنــوبـيــة زيــاد عـلـي فـاضل  أن (ذلك
اإلطـفـاء تـأثـرت به مـحـافـظـتـا الـبـصـرة
ومـيـسان بـسبب صـعود احلـمل تزامـنا
مـع درجـات احلـرارة الــعـالــيـة أدى إلى
انـفـصال واحـد من اخلطـوط الرئـيسـية
وتـمت إعادتها تدريـجيا من خالل مركز
الـسيطرة و توصيل التغذية حملطات
ـــجـــرد إعـــادة الـــوحـــدات اإلنـــتـــاج و
الــتــولــيـديــة ســيــتم الــرجــوع بــاحلـمل
). واضـاف (أنـهم أعادوا لـلـمـحـافـظـتـ
اخلــطــوط احلــرجــة لــلــمــســتــشــفــيـات
ـاء ومـحــطـات الـغـاز الـتي ومــشـاريع ا
تــغـــذي وحــدات اإلنــتــاج كي ال تــتــأثــر
ضـغط الـغـاز وخالل الـساعـات الـقـادمة
ســتـعــاد كل اخلـطــوط بـشـكـل تـدريـجي

وطبيعي). 

شروع تـبلورت حـسابـها) مؤكـداً أن (ا
رؤيـته واستكملت وسيرى النور قريبا
والســـيــــمـــا أن األمـــانـــة فــــتـــحت بـــاب
الـتـرشــيح لـلـشـركـات الـتي تـتـعـاقـد مع
الـهيـئة الـوطنيـة لالستـثمار).  وأوضح
الـنـائب األول حملـافـظ الـبـصـرة  مـحـمد
طــاهـر الــتـمــيـمي (أن انــقـطــاع الـتــيـار
ـفـاجئ الـذي تـعـرضت له الـكــهـربـائي ا
مـحافظة البصرة سببه صعود األحمال
مـع ارتــفــاع درجـــات احلــرارة مــا أدى
إلى حصول إطفاء (شت داون) محطات
الـبصرة وميسان) مشيرا إلى (عودتها
تــدريــجــيـــا بــواقع تــشــغــيل ســاعــتــ
ناطق). مقابــــل 2 إطفاء في بعض ا
من جــهــته بــ مــديـر عــام شــركــة نـقل
ــنــطــقــة الــطـــاقــة الــكــهـــربــائــيــة فـي ا

إال أنـــهـــا لـم تـــســـتـــثـــمـــر بـــالـــصـــورة
الــصـحــيـحــة) الفـتـاً الـى (وجـود رؤيـة
سـؤولـ في األمـانة لـدى الـقـيـادات وا
ـؤمل لـالسـتـفـادة من الـنــفـايـات ومن ا
تـنفيذها بـوجود األم احلالي). وتابع
أن (الـرؤية تتضمن عـدم رمي النفايات
فـي الشارع واالسـتفـادة منـها من خالل
ــحــارق ذات ســعـة جتــهــيــز االمــانــة 
وتـكنولوجيـة عالية تعـطي غازاً صديقاً
لــلـبــيــئـة) مــبـيــنــاً أن (عـمــلـيــة إحـراق
الــنــفـايــات تــعـطي  40 مــيــغــاواطـاً في

الساعة).  
ــشـــروع بــحـــاجــة الى ونـــوه الى أن (ا
مـــوافـــقـــات من الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيــة
لالســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاقـــد مـع إحــدى
الـشـركـات الـتي تـنـصب احملـرقـات على
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زفـت امـــانـــة بـــغــــداد بـــشـــرى انـــتـــاج
الـكـهـرباء بـاعالنـهـا أن مشـروع إنـتاج
الـطاقة الكهـربائية من النـفايات سيرى
الــنـور قـريــبـاً وأشـارت الى أن إحـراق
ــنح  40 مــيــغــاواطــاً من الــنــفــايــات 
الــطــاقــة في الــسـاعــة الــواحــدة. وقـال
مـــديـــر الــعـالقــات واإلعـالم في أمـــانــة
بــغـداد مــحــمـد الــربـيــعي في تــصـريح
امـس إن (مـــشـــروع إنــــتـــاج الــــطـــاقـــة
الــكـهــربـائــيــة من اخملـلــفـات الــصـلــبـة
وافـقات) والـبـيئـية قـيد اسـتـحصـال ا
مــبــيــنــاً أن (بــغــداد تــفــرز  9 آالف طن
يـومـيـاً من النـفـايات من  14 بـلـدية في
الـعـاصـمـة).  وأشـار الى أن (الـنـفـايات
ثـروة وطـنـيـة بعـد الـنـفط واالتـصاالت
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وقــــال اخلـــبـــراء ان (تــــراكم اخلالفـــات
سيجر صلحـة الوطنية  وعـدم تغييب ا
الــبالد الى مــنــزلق ســيــاسي خــطــر قـد
يـنـعـكس عـلى الـشـارع ويـسـبب فـوضى
طلوب من وبالتالي فإن ا غير مسبوقة 
هــذه اجلـهــات الـتــنـازل عن مــكـاســبـهـا
ـواطـن الى حـكــومـة ومــراعــاة حـاجــة ا
تــلـبي طـمــوحـاته ورغـبــاته في الـعـيش
) مــؤكــدين انه (ال حـراك جــديـد الــكـر
لــتـقــريب وجـهــات الـنــظـر ومــد جـسـور
وعــلى الـــثــقــة بـــ اطــراف االنـــســداد 
الــرئـاسـات الـدعـوة الـى اجـتـمـاع يـضم
ـؤثــرة في جــمــيع الــقــوى الــوطــنــيــة ا
النهـاء االزمـة ومـا ينـتج عـنـها ـشـهـد  ا
من تــداعـيـات خــطـرة قـد تــضع الـعـراق

على مفترق طرق). 
WOÝUOÝ W “√

وبــحث رئـيس مـجـلـس الـقـضـاء االعـلى
مع رئيـس االحتاد الوطني فـائق زيدان 
الــكــردســتــاني بــافل الــطــالــبــاني دور
الـقضـاء في معـاجلة االزمـة السـياسـية.
وذكــر بـيـان لـلـمـجـلـس تـلـقـته (الـزمـان)
الذي جمع الطرفان في امـس أن (اللقاء 
بـحث دور الـقـضـاء في مـعـاجلة بـغـداد 
االزمــة الــســـيــاســيــة وفق الــســيــاقــات
وتأكيد ضرورة الـدستورية والقانـونية 
احــتـرام جـمـيع الــقـوى الـسـيــاسـيـة مـا
يـــصـــدر عن الـــقــضـــاء وتـــعــزيـــز ثـــقــة
ـــواطــنــ بـــحــيــاديـــة واســتـــقاللــيــة ا
قــد كـشف عن الــقـضــاء). وكـان احلـزب 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــديـــدة حلـل االزمــة
السياسية من بينها تمديد عمل رئيسي
الـوزراء واجلـمـهـوريـة لـعام إضـافي مع
ــان.ووصـف عــضـــو احلــزب حـل الــبـــر

ـقراطي الـكـردستـاني ريـب سالم الـد
االسـنـداد السـياسي احلـالي باألخـيرفي
عــمــر الـعــمــلـيــة الــســيـاســيــة.وقـال في
قراطي تـصريح امس أن (أولويـات الد
مـنـذ مـشـاركته فـي العـمـلـيـة السـيـاسـية
كــــان تــــطــــبــــيق الــــنــــصـــوص? 2003
الــدســتـــوريــة وتــرجــمــتــهــا عــلى أرض
حـيث حـاول ضـمن التـفـاوضات الـواقع 
الـتي خاضـها سـواء في أربيـل او بغداد
تـطبيق هذه الـنصوص) واشار الى انه
ـــكــتب (حـــتى االن ال يــوجـــد قــرار من ا
يوضح مـوقف احلـزب جتاه الـسـيـاسي 
تغيرات السياسية األخيرة ويجب ان ا
ـعـطــيـات الـتـي تـنـتج  مــنـهـا نــنـتـظــر ا
رحلة خـطوة االستقـالة لترتـيب اوراق ا
ـقــبـلـة) مـؤكـدا ان (االنـسـداد احلـالي ا
هـو االخير في عـمر العمـلية السـياسية
ونـحن لسنا مع قلق الشارع السياسي)
هـو مــجــددا تــأكــيـده ان (ريــبــر أحــمــد 
ـنـصب رئـاسـة اجلـمـهـوريـة مـرشـحـنـا 
ولم نــطــرح مــرشــحــاً آخــر لــكـن هــنـاك
تـقارب الـقوى الـكردية يـنعـكس إيجـابيا
عــلـى حــسم تــرشــيح الــرئــاســة). ورأى
ان ــــــقـــــراطـي فـي وقت ســــــابق  الــــــد
انـــســحــاب الــتـــيــار الــصــدري ادى الى
تـغيـير كبـيرا في الـتحـالفات الـسيـاسية

في العراق. 
W uJŠ qOJAð

وقـــال احلـــزب في بـــيـــان (نــعـــمل عـــلى
تــشــكـيل حــكــومـة بــشـكـل سـريع تــكـون
مــدعــومـــة من كل الــقــوى الــســيــاســيــة
ـشـاركـة في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية دون ا
تــهـمـيش او اقـصـاء أي طـرف سـيـاسي
تأجل حتـت أي عنـوان كـان). في تـطـور 
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dLðR∫ قوى سياسية في مؤتمر صحفي

ـالئم الجـــراء انــــتـــخــــابـــات الــــظـــرف ا
جـديدة) مطـالبة اجلـميع بـ (تغـليب لغة
احلــوار والـتـفــاهم وعـدم الــدفع بـاجتـاه
الــفـــوضى والــصــراعــات او اســتــخــدام
الـسالح وتـعـريض الـسـلم االهـلي خلـطر
حـقـيـقي مـع تـأكيـد احـتـرام اسـتـقـاللـية
الـقـضـاء وااللـتـزام بـقراراتـه وصوال الى
ـــواطــــنـــ حتــــقـــيـق الـــعــــدالـــة بــــ ا

واالستقرار السياسي).

واجـراء انــتـخـابـات جـديـدة. وقـال بـيـان
امس ان (اجـتـماعـا يـضم حـركة واثـقون
واحلــزب الـشــيــوعي الـعــراقـيــو احلـزب
دنية قراطي واحلركة ا االجـتماعي الد
الـوطنية وحـركة نازل اخذ حـقي والتيار
ــقــراطي وحــركــة وعي الــوطــنــيـة الــد
اقـترحت خالله تـشكيل حـكومـة انتقـالية
مـسـتـقلـة جـديدة من الـكـفـاءات الوطـنـية
الــنـزيـهـة  تــاخـذ عـلى عــاتـقـهـا تــهـيـئـة

الــتــنـســيــقي بـدأ لــقــاءات وحـوارات مع
والسـيمـا مع احلزب الـقـوى السـيـاسيـة 
ـقراطـي وحتالف الـسـيادة من اجل الـد
بــحث طــرق تــشــكــيل حــكــومــة وطــنــيـة
ا شـامـلـة لكن هـنـاك جنـبـة قـانونـيـة ر
ـواد حتــدث فـاســتـقــالـة الـنــواب وفق ا
الـقانونية يجب ان تـكون بعد مضي عام
ـــان). ودعت قــوى عـــلى انـــعــقـــاد الــبـــر
سـياسـيـة الى تشـكيل حـكومـة انتـقالـية

االجـتـمـاع الـذي دعـا الـيه رئـيس الـتـيار
مـقتـدى الـصدر العـضاء كـتلـته النـيابـية
حافظة النجف بعد في مدينة احلنانة 
ايـام من مـوافـقـة رئيس مـجـلس الـنواب
مـحمد احللبوسي علـى استقالة نوابها.
اكـــد عـــضـــو حتــــالف الـــفـــتح الـى ذلك 
مـحمود احلياني ان اللقاءت مع االكراد
ـستوى االتـفاق. وقال والـسنـة لم ترتق 
احلــيـانـي في تـصــريح امس ان (االطـار

ــادة الـســادسـة من قــانـون مــكـافــحـة ا
االجتـار بالـبشـر) ولفت الـى ان (مفارز
نـفـذت أوامـر الـقـاء الـقـبض ـكــافـحـة  ا
تهـم لقيـامهم بسرقة بـحق عدد من ا
مـبـالغ مـالـيـة ومـنـازل سـكـنـيـة ومـحـال
جتـــاريـــة ودراجـــات نـــاريـــة وآخـــرين
فـضال عن مطـلوبـ بقـضايا بـالتـزوير
جـنـائـيـة مـخـتـلـفـة ضـمن مـكـاتـبـهـا في

جانبي الكرخ والرصافة).
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ونــفـذت هـيــئـة الـنــزاهـة اإلحتـاديـة 54
عـمـليـة ضبط في شـهر أيـار.وقال بـيان
تـــلــــقـــته (الـــزمـــان) أمـس إن (مـــجـــمل
عـمليات الـضبط التي نفذتـها مديريات
ومـكاتب التحقيق التـابعة لها في شهر
اضي بلغت 54 عـملية ضبط في أيـار ا

بـغـداد واحملـافـظـات أسـفـرت عن ضـبط
مـــتــهـــمــاً). وبـــحـــسب بــيـــان دائــرة30
الـتحـقيقـات في الهـيئة فـإن (فريق عمل
مـكـتب الـتـحـقـيق فـي الديـوانـيـة ضـبط
عـقــداً زراعـيـاً لم يُـجـدد مـنـذ عـام 1990
وكـذلك عدم إتخاذ اإلجراءات الـقانونية
نـطـقة من قـبل الـشـعـبة الـزراعـية فـي ا
الـتي يقع فيها الـعقار البالـغة مساحته
ـتـجـاوزين  وفسخ 3952 ـاً بـحق ا دو
الــعــقـد ومــنـعــهم من اإلنــتــفـاع به دون
سـنـدٍ قـانـوني). ولـفت إلى أن (الـشـعـبة
لـم تستوفي بـدالت اإليجار وصدورعدة
تــعـمـيــمـات بــفـسخ الـعــقـد ولم تــنـفـذ).
وأوضـح أن (مـديــريـة حتــقــيق نـيــنـوى
ضــبــطت حــاالت اســتــيالء عــلى أراضٍ
ـلـوكـة  للـدولـة قُطـعت وبُـيـعت خالفاً

وجـهت فـيه كـمــ إسـتـخـبـاري مُـحـكم 
ضـربـة مـبـاشـرة بـصـاروخ يـحـمل عـلى
الـــكــتف أســـفــر عـن قــتل االرهـــابــيــ
جـمـيـعًا) ولـفت الى ان (مـفـارز اجلـهاز
نفذت عملية أخرى لتفتيش أحد أوكار
اإلرهـــابـــيــ فـي جــبـــال مـــخـــمــور في
نـينـوى تمـكنت فـيهـا من قتـل العُـنصر
ــســؤول عن حــراســتــهــا حــيثُ عــثـر ا
داخل الـــوكــر عــلـى أســلــحــة خـــفــيــفــة
ومـــتـــوســــطـــة). ووصل رئـــيس أركـــان
اجلـيش الفريق األول الـركن عبد األمير
شتركة يـار الله ونائب قائد العمليات ا
الـفريق األول الركن عبد األمير الشمري
لـالطالع عـــلى الـى مـــحـــافـــظـــة ديـــالى
الــعــمــلــيــات الــتي شــرعـت بــهــا قـوات
الحـقـة فـلول داعش. احلـشـد الـشعـبي 
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(قــائـد عـمــلـيـات ديــالى لـلـحــشـد طـالب
اســـتـــقـــبـل رئـــيس اركـــان ـــوســــوي  ا
شتركة اجلـيش ونائب قائد العمليات ا
وقـائــد عـمـلـيـات احملـافـظـة عـلي فـاضل
وجـرى االطالع عـلى الـعـمـلـيـة عـمــران 
الـــواســعـــة الــتـي شــرع بـــهــا احلـــشــد
ــنـاطق واجلــيش لــتــفـتــيش وتــأمــ ا
الــواقـعـة بـ مـحــافـظـتي صالح الـدين
وديــالى). وكــانت الــقــوات االمـنــيــة قـد
شـــرعت  وبــإســنـــاد طــيــران اجلــيش
الحـقة فـلول بـعـملـيـة تفـتـيش واسعـة 
داعـش ضـــمن مــــنـــاطق حــــوض نـــهـــر
الـعـظـيم بـضـفـتـيه الـشـرقـيـة والـغـربـية
ـنـاطق احملـيـطـة بـهـا . عـلـى صـعـيد وا
الـقت مـكــافـحـة اجـرام بـغـداد مــتـصل 
الـــقــبـض عــلى  مـــتــهـــمــة بـــبــيـع طــفل
بــبــغــداد.وذكــر بــيــان امـس ان (مــفـارز
الـقت الــقـبض عــلى مـتــهـمـة ــديـريــة  ا
ال لـقيامها ببـيع طفل مقابل مبلغ من ا
في مـنطقة الزعـفرانية  حيث  عرض
األوراق الـتـحقـيـقيـة أمـام أنظـار قاضي
الـتـحـقـيق وقـرر توقـيـفـهـا وفق أحـكام
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لـلـضـوابط  ودون اسـتـحـصـال مُـوافـقـة
ـعـنـيَّـة). وتــابع أن (الـهـيـئـة اجلــهـات ا
كـشفت عن عـدم استـعمال أجـهزة طـبية
إشــتــرتـــهــا دائــرة صــحــة الــنــجف من
.( بلغ  1,140,000,000ديـنارٍ إسـبانيـا 
وبـ أن (األجهـزة مهـجورة بـالرغم من
ـنـشـأ). واشـار تـدريـب الـفـرق في بـلـد ا
إلـى أن (فـــريق عـــمل مــــكـــتب حتـــقـــيق
كـربالء ضبط عمـلية تالعب في اإلجازة
ــمــنــوحــة إلى شــركـة االســتــثــمــاريـة ا
تــــعــــلــــيب كــــربـالء وإحــــدى شــــركـــات
ـال ــقـاوالت كـاشـفــاً قـيـمـة الــهـدر بـا ا
الـــــــعـــــــام بــــــــلـــــــغت 21,185,995,200

ملياردينار). 
وأكـد البيان أن ( الـهيئة ضـبطت  ثمان
مــعـامالت في مـديــريـة بـلـديــة بـعـقـوبـة
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حتقيـقا بسقوط فـتحت محافـظة اربيل 
طـائـرة مـسـيـرة بـعد اصـطـدامـهـا بـأحد
ابــراج شــبــكــة االنـتــرنت قــرب مــديــنـة
عـينكاوا. وقال احملافظ اوميد خوشناو
في تـصـريح ان (طائـرة مسـيرة سـقطت
الــيــوم فـي قــضــاء عــيــنــكــاوة الــتــابع
حملــــافـــظـــة اربـــيـل) مـــؤكـــدا ان (هـــذه
الـــطــــائـــرة اصـــطـــدمـت بـــاحـــد ابـــراج
االنــتــرنـــيت وحتــطــمت دون تــســجــيل
اضـــــــرار) واشــــــار الـى انه ( فـــــــتح
حتـــقـــيق بـــاحلـــادثــة مـن اجل حتـــديــد
ــنــطــقــة الــتي انــطــلــقـت مــنــهــا هـذه ا
الطائرة). من جانبها نددت النائبة عن
قـراطي الكردسـتاني فيان احلـزب الد
دخــيل بـالـقــصف الـتـركي عــلى قـضـاء
ســنــجــار. وقــالت في بــيــان امس (مـرة
أخــرى تــتــعــرض ســنــجــار الى قــصف
وضـربـات جويـة تـركيـة بـسبب تـواجد
عــنـاصـر حــزب الـعــمـال الـكــردسـتـاني
الـــذين يـــصــرون عـــلى الـــبــقـــاء بــرغم
ـديـنـة دعــوات احـتـرام اوجـاع اهــالي ا
والـعمل على اعـادتهم من حـياة النزوح
ــة بـعــد الــنـكــبــة الـتي اصــابــتـهم ــؤ ا

بسبب داعش).
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مــؤكـدة ان (الــقـصف الــتـركي  تــسـبب
ـدني  بـخسـائر بـشريـة وماديـة ب ا
كما ونـطالب بضرورة احترام السيادة 
انـنا نـرفض بقـاء عنـاصر احلزب داخل
ـديـنـة). وقـتـلت قوات جـهـاز مـكـافـحة ا
اإلرهـاب اربـعة دواعش في مـحافـظتي
كــركـوك ونــيـنـوى.وقــال الـنــاطق بـاسم
ـسـلـحـة الـلواء الـقـائـد الـعـام لـلقـوات ا
طــلـعت عــلـيه يــحـيـى رسـول في بــيـان 
(الـــزمـــان) امس ان (قـــوات مـــكـــافـــحــة
تــمـــكــنـت من قــتـل ثالثــة من اإلرهـــاب 
عــصـابــات داعـش في نــاحـيــة سـركالن
قرب كركوك حيثُ نَصب ابطال اجلهاز
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ــحـــافــظــة ديــالى لــبــيـــعــهــا من قــبل
ـــواطــنـــ بــســـعــر أقل مـن الــقـــيــمــة ا
الفـتـاً الى أن عـمـلـيـة البـيع احلـقـيـقـيـة 
كـــانت وفق الـــقـــانــون رقم  25 لـــســـنــة
وتـــابع أن (الـــهــيـــئــة ضـــبــطت .(2013
ـتـهـمـ و  16إضـبـارة مــجـمـوعـة من ا
حملالت وأكـشاك وسـاحات مُـستـغلة من
قـبل أشـخـاصٍ تُـسـتـحـصـل إيـجـاراتـها
بـاإلتفاق مع موظـف في بلديـة بعقوبة
وتـأشـيـرهـا مـغلـقـة بـدعـوى عـدم وجود
راغب فـي الـتـأجـيــر خالفـاً لـلـحــقـيـقـة).
ــــديــــريـــة ضــــبــــطت ولــــفت إلـى أن ( ا
متهم في محافظة كركوك إلختالسهم
مـبـلغ قدره  100,000,000مـلـيـون ديـنار
ـــــصـــــرف الـــــزراعي في مـن خـــــزنـــــة ا
احلــويــجـة وأولــيــات مـشــروع تــرمـيم
ستـوصف البـيطري في نـاحية بـنايـة ا
ـــلــتــقـى). في ســيـــاق مــتـــصل (أعــلن ا
مـصـرف الـرافـدين عـن عـدد احلـسـابات
ـفتـوحة لـلمواطـن وفـئات أخرى في ا
فـروعه ببغداد واحملافظات مؤكداً إنها
بـلـغت  4824 حـسـاب تـوفـيـر وحـسـابـاً
جـاريــاً بـالـديـنـار والـدوالر وحـسـابـات
ـاضي). وقـال الــودائع في شـهـر أيـار ا
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) أمـس إن (عـدد
ـــفــــتـــوحـــة احلــــســـابــــات اجلـــاريــــة ا
لــلـــمــواطــنــ وفـــئــات أخــرى في أيــار
اضي وصلت الى  955 حساباً جارياً ا

بالدينار والدوالر). 
وأضـــــاف أن (عـــــــــــــــدد حــــســـــابــــات
ـفـتـوحـة لـلـمـواطـنـ بلـغت الـتـوفـيـر ا
حــســابــات بــالــديــنــار والــدوالر 3704
وعــدد حــســابــات الــودائع بــلــغت 165
صـرف مـستـمر وديـعـة). وأوضح أن (ا
فـي تــــقـــــد خـــــدمـــــاته وذلـك بــــفـــــتح
احلــسـابـات لـلـمـواطــنـ الـراغـبـ في
ـصرف واحلـصول إيـداع أمـوالهم في ا
عـــلى الــفــوائـــد وفق شــروط وضــوابط

وضعت).

حتليلي ليسَ بأستطاعة األطار التنسيقي تشكيل احلكومة..?
ـالــكي وحـيـدر الـعــبـاري  أسـتـبــعـادهم من مـنــصب رئـيس الـوزراء نـوري ا

رجعية العليا بالنجف .. بأشارة من ا
.. لفشلهم في منصب رئاسة الوزراءسابقاً

ـتـحــالـفـ مع األطـار الــتـنـسـيـقـي مـرفـوضـ مـنــبـوذين من الـشـعب مـعـظم ا
.. حـظوظ مـصـطفى الـكاظـمي كبـيرة في أن يـستـمر الـعراقي جـملـةً وتفـصيالً

بحكومة تصريف األعمال ..
الى أن يـأتي الـفـرج بـأنـتـفاضـة جـمـاهـيـريـة شـعـبـيـة عـارمة
بـقـيـادة جـمـاهـيـر الـتــيـار الـصـدري تـطـيح بـسـاسـة الـزمن
األغـبـر أعـضـاء األطـار الـتـنسـيـقي ومن حتـالفَ مـعـهم من

ساسةالفساد
و الدجل سراق قوت الشعب ..

عـلى قارعـة احـد مقـاهي بـغداد اجلـمـيلـة وفي نـقاش جـمـيل اليخـلـو من براءة
وعـفويـة  بـ مـجمـوعـة من االصـدقاء قـال حـامد  " اه لـو الـعـمر يـنـعاد من
االول " قـال له زميله " وماذا تـفعل لو عاد الـعمر  بك من جديـد " قال حامد "
سـابدأ خطوات لالسـتغناء عن اصـدقاء  مزعجـ كثر  كانـوا نقطة مـظلمة او
سـوداء في حـيـاتي والـبــدء بـعـقـد صـداقـات نـظـيــفـة مع اصـدقـاء اكـثـر جـديـة
ـكن ـعــنى الـصــداقـة والــود " اجـابه زمــيـله " لــكن هــذه االمـنـيــة  واخالص 
حتـقيـقهـا االن ودون امنـيات " قـال له حامـد "  انا  ال اريـد ان اجرح مـشاعر
ا انوي فعله  الن جرح الصديق غايـة التستحسن وقد يكون محل االخـرين 
مـعـاتــبـة وانى مـلــلت من مـعــاتـبـة االخــرين لي خـاصــة واني أؤمن ان احلـيـاة
قـصـيـرة وان مـدى الــرؤيـا فـيـهـا بـات اقــصـر  من رمـشـة عـ واني أؤمن ان
ـا اقـتـرفه من افـعـال وذنوب فـي هذا الـزمن اغـلـبـنا مـصـيـره سـيـكـون جـهـنم 
صالح واالنانية الـرديء زمن االباحية الذي لم تتـضح الرؤية فيه اال بحـدود ا
والـكذب عـلى ذقـون العـباد " ٠٠ وقـال " يـا اخي نحن نـعيش فـي كذبـة كبـيرة

نافق فينا محترم والكذاب  وا
ـال الـوفـيـر والـصادق االمـ فـيـنـا مـحـارب واليـجد في يـحـظى بـالسـعـادة وا
طــريــقه اال الــعــثــرات العـاقــة تــقــدمه واحلط مـن كـرامــته االنــســانــيــة بـســبب
اسـقاطـات االخـرين ونـفـسيـاتـهم الـكـريهـة  الـتي اعـتـادت استـنـشـاق الروائح
الـنـتنـة  ٠٠  اريـد ان اعـيش كـمـا يـعيش اي انـسـان لـديه كـرامـة وعـزة  نفس
ــتـرامي االطــراف ال اريـد ان اكـون رقــمـا او حـمال في هـذا الــعـالم الـقــبـيح ا
وديـعا يـنـفذ ارادة الـغـيـر  اريد واريـد واريـد٠٠ لو عـادت بي عـقارب الـسـاعة
الى الـوراء خلطوت خـطوات اكـثر جديـة لتـحديـد مسار حـياتي الـعملـية بـعيدا
تـاعب التي لم اجنِ منـها غيـر االوجاع واآلالم في زمن انتهى ولن عن مـهنة ا
يـعـود اريـد ان اصـحــو  عـلى صـوت ديك نـفش ريــشه وهـو يـصـرخ صـبـاحـا
لـيوقض عباد الله عـلى يوم اكثر سـعادة وامان ٠٠  اريد ان اكل خبـزا نظيفا
شعوذين وان اشـرب ماءا زالال من حنفية الدار وليس لم تـلوثه يد السراق وا
مـاءا  اصطـناعـيا مـعلب بـقنـاني بالستـيكـية ٠٠ اريـد ان اركب حافـلة حـمراء
سرات جتـوب شوارع بغـداد بعفـوية وبـسعر مـخفض وتنـشر  بـ السكـان ا
الح ٠٠ اريـد ان اصحـو  عصرا  عـلى صوت امي وهي واالفـراح واللـيالي ا
ساء وبهـا انواع  احلساء  وما لـذ وطال من االطعمة تـناديني الكل تمتـوعة  ا
واالجـبـان والـشاي ورغـيف  خـبـز حـار  ٠٠ ذكـريـات اعتـبـرهـا  بـلـسم الروح
واكـسـيـر الـشفـاء ٠٠ اريـد ان انـام فـوق سـطح الـدار  لـيال كـمـا كـنـا باالمس
بـعيدا عن صوت اجهزة التبريد الستنشق هواء نقيا اكثر نظافة  وعذوبة  من
كيفات ٠٠   اريد ان اسمع اغنية مستـنبطة من تراثنا الريفي اجلميل هـواء ا
بتـذلة التي مألت اذاننا صخـبا وابتذاال ٠٠ اريد ان انام بـعيدا عن االغاني ا
مـرتاح الـبال وانـا مـطمـئن عـلى نفـسي واطفـالي من غـدر الزمـان ٠٠ اريد ان
زاولة اسـمع في نشـرت االخبـار ما يسـرني ويعـطيـني دفقـا 
نـشـاطي ٠٠ اريـد واريـد واالهم من كل هـذا وذاك ال اريد
ستقبل وال من القادم من ان اعيش مكسورا خائفا من ا
االيـام ٠٠هي امـنـيـة من حـقي ان افـكـر بـهـا الني انـسان

خلق في هذه االرض التي يسكنها االنس واجلان"
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أعلنت هيئة األدب والنشر والترجمة
صـاحب الـيـوم الـبـرنـامج الـثقـافـي ا
نورة لـلكتاب الذي ديـنة ا عرض ا
يـنـطلـق خالل الـفتـرة من 16 إلى 25
حزيـران اجلاري بحـضور واسع من
دور الـــنـــشــر احملـــلــيـــة والـــعــربـــيــة
والـــدولــيـــة ومــشـــاركـــة نــخـــبــة من
ــثـــقــفــ والــكــتـــاب الــســعــوديــ ا
.ويتـضمن الـبـرنامج أكـثر والدولـيـ
من  80فـــعــــالـــيـــة تـــضـم بـــاقـــة من
اجلـــلـــســـات احلـــواريـــة والـــنـــدوات
وورش العـمل واألمسـيات الـشعـرية
ــعــرض إلى تــعــزيــز حــيث يــهــدف ا
نورة الثقافية مقدماً دينة ا مكانة ا
دينة رحلة متكاملة للقراء في قلب ا
كـما يـعـمل عـلى تمـكـ قـطاع الـنـشر
وتشـجـيع التـبـادل الثـقـافي وتعـزيز
أثــــــر الـــــقـــــراءة فـي زيـــــادة الـــــوعي

وحتس جودة احلياة.
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ـنـورة ــديـنـة ا ويـحـتــضن مـعـرض ا
جـلسـات حـواريـة وأمـسـيـات (حديث
نـاقشـة جتـارب الكـتاب في الكـتـاب) 
الـتألـيف حـيث يـسـتضـيف الـرحـالة
والـــكـــاتب الـــســعـــودي فـــهــد عـــامــر
األحــــمــــدي والــــروائـي اجلــــزائـــري
واســــــيـــــــني األعـــــــرج والــــــكـــــــاتب
الــــفــــلـــســــطـــيــــني أدهم شــــرقـــاوي
ــــصــــري طــــارق إمـــام والــــروائـي ا

والــكـاتـب الـعــراقي الــدكـتــور أحــمـد
خـيـري الـعــمـري إضـافـة إلى خـمس
أمـسـيـات شـعـريـة يُـسـتـضـاف فـيـها
ثمانية شـعراء سعودي وعرب هم:
سـلطـان الـسـبـهـان ومـنى الـبدراني
ولـيــلى األحـمــدي ومـحـمــد الـتـركي
ونـــايـف الـــرشـــدان وســــارة الـــزين
وأحــمـــد بــخــيت وعــبـــدالــعــزيــز بن
سـدحان الـفـريـدي.كـما يـقـدم مـعرض
نورة لـلكتاب نحو 14 ندوة دينة ا ا
مـتـنـوعـة اجملـاالت; أبرزهـا نـدوة عن
األديب الــــســـعـــودي الـــراحل عـــزيـــز

ضياء بـحضـور جنلـيه ضياء ودالل
بـاإلضـافـة إلـى نـدوات حتـتـفي بـأدب
ــنــورة ــديــنـــة ا وتــاريـخ ومــعــالـم ا
ورواد احلركـة األدبيـة فيـها وندوات

متخصصة في عالم األدب والكتاب.
ـــعــرض نــحــو 16 إلى ذلك يـــنــظم ا
ورشــــة عـــــمل في مـــــخــــتــــلف اآلداب
والـــعــلــوم واالجتـــاهــات الــثـــقــافــيــة
واإلبــداعـيــة; من بــيـنــهــا ورش حـول
الـقــراءة الـفـكــريـة وحتــويل الـروايـة
إلى عـمـل درامي وكـتــابـة سـيــنـاريـو
الـكـومـيـكـس وأسـاسـيـات الـغـزل في

الــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاريـــخ اإلســالمــي
واألوتوبـيوغرافـيا وفـنيـات القراءة
وكــيـفــيــة بـدء مــكــتـبــتك الــتـجــاريـة
والـكــتـابـة ثـنــائـيـة االجتــاه وكـتـابـة
الــــنـص الـــواقــــعـي لــــلـــبــــودكــــاست
السـردي ومـهارات تـلخـيص الـكتب
وكيفية قراءة روايات اخليال العلمي
والفانـتازيـا وخطوات نـشر الـكتاب
وجـــمـــالـــيـــات خط الـــنـــسخ واخلط
الـــــعــــربـي في الـــــتــــاريـخ اإلسالمي
بـــاإلضـــافـــة إلى ورش حـــول أفـــكــار
الكتابة وحكـاية الفن واإلنسان كما
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كــادت رحــلــتـنــا الى الــهــنــد ان تــلـغى او
تتأجـل بسبب الـغبار الـكثـيف وعلى اثره
 تـــعــلـــيق كل الـــرحالت اجلــويـــة! لــكن
احلظ يحـالـفنـا وتقـلع الـطائـرة االمارتـية
ـنع بـساعـة واحـدة! قبل (الـعربـيـة) قبل ا
ان اكـتب عن رحـلـتي والـطـريق لـلـوصول
الى الــهـنــد اسـتـرجــعت ذاكـرتـي الـعالقـة
الـتي تــربط مـديـنـتي الـبــصـرة بـالـهـنـود!
واول ما اتذكـره هو (سـوق الهنـود) وكنا
كل مـــا نــصل الى نــهــايــة الــســوق حــيث
مـحـال بــيع الـبـهـارات الــهـنـديـة ال بـد من
(عطسة) قوية جتـعلنا نتوقف امام احملل
لشـراء بعض الـتـوابل الهـنديـة! كمـا كنت
دائــمــا عـنــدمــا اسـافــر الى بــغـداد او اي
مــحــافـظــة عــراقــيـة احــمل مــعي اكــيـاس
عــديـدة كـهــدايـا من الــتـوابل والــبـهـارات
الـهـنـديـة وـــــقـال احـد الـشـعـراء بـيــــــت

شعر  :  
(من حــنــ احلــلــوات لـســوك الــهــنـود /
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صـارت حريـكـة بـسـاع من نـار اخلدود).
وكــانت الــكـــتب الــهـــنــديــة تـــتــحــدث عن
الـــبـــصـــرة وبـــعـــد 1920 عـــنـــد احـــتالل
االجنليز للبصرة اصبحت السوق هندية
وكانت الـلغة الـهنديـة متـداولة في احملال

قاهي. وا
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وهناك مـصطلح كـان يتداول في الـبصرة
وهــو ( الـهــنـود الــبـريــطـانــيـون) وهـؤالء
دخلوا الـعراق عن طـريق البـصرة قبل ان
يـتـركهـا اجلـيش الـبـريـطـاني  عام 1914
وكــانـوا يــعـمـلــون حتت مـظــلـة (حــكـومـة
الهند الشرقية البـريطانية) . لقد هاجروا
الى البـصرة مـن شمـال الهـند وبـاكسـتان
وبــقــوا وعــوائــلــهم فــيــهــا امـا عــلى
ـشـاهــيـر فـهـنــاك الـشـاعـر مـســتـوى ا
الــعـظــيم (مــظـفــر الــنـواب ) من اصل
مـثل عـز الدين طـابو هنـدي وكـذلك (ا
وميس كمر) من اصول هندية ويبدو
لي ان للهنود حيـز في ذاكرتي فعندما

كنت في اوربـا الـشرقـية  كـانوا يـطلـقون
عــلى (الـغـجــر) مـصـطــلح (سـيــكـا)  فـفي
يـوغـسالفـيـا يـقـولـون هـؤالء هـاجـروا من
الــهــنــد الى اوربــا وغـالــبــا مــا يـعــمــلـون

بالتهريب وبيع العملة!
رفيق السفر

قـبـل أن نـتـحـدث عـن مـعـانـاة الــتـرانـزيت
بـــودي أن اذكـــر رفــيـق الــســـفـــر في هــذه
ترجم  والباحث(سعيد الرحلة الكاتب وا
الـروضـان) الـذي كـان الـسـفـر مـعه مـفـيدا
ومــريـحــا فــقـد جــلب مــعه روايـة ( جالل
ـؤلـفـهـا " مـحـمـود احـمـد الـسـيـد" خـالـد) 
وهـي أول روايـــة عـــراقـــيـــة صـــدرت عــام

1928 وسبب اهتمام صديقتنا

سـعـيـد الـروضـان بـهـذه الـرواية الن بـطل
الرواية كـان قد  سافـر بحر ا من الـبصرة
إلى بومـباي والـتقى بـالقـاص االشتراكي
الهـندي ( إف سـوامي) "ويـحاول الـباحث
ســعــيــد الــروضــان اقــتــفــاء اثــر الــقـاص
مـحــمـود احـمـد الـســيـد وحـسـ الـرحـال
وبـيــان مـدى تــأثـيـر الــقـاص إف سـوامي
عــلى جتـــربــة مـــحــمــود احـــمــد الـــســيــد
الــقــصــصــيــة وجتــربــة حــســ الــرجــال
الــفــكــريــة" فــهي رحــلــة ثــقــافـيــة من أدب
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كــان عـلــيــنـا ان نــقـضي وقــتــا طـويال في
مـطـار الــشـارقـة (7) سـاعـات
حــتى نــواصل رحــلــتـنــا الى
ـر ـكن ان  الـهـنــد وكـيف 
هذا الـوقت بـاالنتـظـار سوى
ـسـافـرين مـراقـبـة الـنـاس ا
ولـــفت نـــظـــري مــجـــمـــوعــة
كـــبــيــرة مـن الــفــتـــيــات من
كــيـــنــيـــا االفــريـــقــيـــة وقــد
ازدحــــــمت بــــــهـن قــــــاعـــــة
االنتظار الترانزيت سألت
احـــــداهن :مـن اين انـــــتم?
قــالـت" من كــيـــنــيــا! واين
تـــذهــبـــون بـــهــذا الـــعــدد
الكبير? قالت: الى لبنان!!
مـن حــــــقـي ان اضـع الف
عـالمـــة تــــعـــجـب ونـــحن
نـــســمع اخـــبــار لـــبــنــان
ــنــهــكــة االقــتــصــاديــة ا
وانخـفاض قيـمة الـليرة
الـــلـــبــنـــانـــيــة وكـــســاد
الـــســـيـــاحـــة وتـــفـــشي
الــتــضـخم والــبــطــالـة
فـكـيف تسـتـقـبل لـبـنان الكاتب في زي الهند التراثي

..حتـدث الــيـنـا عن واقـع احلـمـامـات
قبل و بعد اعادة تأهيلها قائال : 

ـ تـعرضت احلـمـامـات الى الـتـخريب
واالهــمــال وتــردي اخلــدمــات فــيــهـا
ــاضــيـــة وبــاتت خالل الـــســنـــوات ا
مــهـمـلــة وغـيـر مــؤهـلـة لالســتـخـدام
خاصـة في حقـبة االحتـالل الداعشي

لها ..
ـ واليوم تعـود احلياة الى مفـاصلها
وتــنــهض مــنــتــفـضــة غــبــار الــدمـار
واخلـراب واالهـمـال عـنـهـا الـذي نال
اضـية والـيوم منـها خالل الـسنـ ا
عـادت بــحـلـتــهـا اجلـديــدة وبـهـاءهـا
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ـ وتـابع احلـديدي حـديـثه :  بـجـهود
ـالكـات الــهــنــدســيــة والــفــنـيــة في ا
ـديـريـة وبالـتـعـاون مع اسـتـشـارية ا
ـوصل وهــيـئـة الــسـيـاحـة جـامــعـة ا
الــتـي تـــظــافـــرت فـــيـــهـــا اخلـــبــرات
واجلهـود العادة تاهـيلـها واعـمارها
ـعـطــيـات احلـضـاريـة الالئـقـة وفق ا

كانتها العريقة ..
ـ واشــار احلــديـــدي الى أن االعــمـال
ومـــراحل الـــبـــنـــاء شـــمـــلت الـــبـــنى
التحتيـة فيها واعادة اعمـار ابنيتها
تـصـدعة واسـتـحداث مـرافق كانت ا

تفتقدهـا احلمامات سابـقا باالضافة
الى تـبلـيط ارضـيـاتهـا بـالسـيـراميك
وتغـليف جـدرانهـا وتغـييـر االنابيب
ـعـدنـية ـتـهـالـكـة الـناقـلـة لـلـمـيـاه ا ا
يـاه من بـاخـرى حـديـثـة  لـتسـحـب ا
الـعـيون الى حـمـام مـائي كـبـيـر على
شـــكل حــوض مـــقــسم الى قـــســمــ

حمام للرجال وآخر للنساء ..
ـ وبــيّن احلــديــدي بــأن  احلــمــامـات
تكـتنز اعـظم الينـابيع الـكبريـتية في
العراق تتألف من عدة عيون معدنية
مـنـتـشـرة هـنـا وهـنـاك ولـكن  أهـمـها
ثالثـة وهي : الــعـ الـكـبـرى  وعـ
زهـرة  وعـ فـصـوصـة  ذات مـيـاه
مــعــدنــيــة حــارة تـنــبع مـن الـشــاطئ
ن لـنــهـر دجـلـة واكــثـرهـا غـزارة اال
اء وشـهرة مـن ب عـشـرات عـيـون ا
الــتي تـنـتــشـر في مـنــاطق مـخــتـلـفـة

بالعراق ..
ـ تمتاز ميـاهها بأنهـا ساخنة لدرجة
الغـليـان صيـفا وشـتاءا والـتي فاقت

وجودة في تركيا .. العيون ا
ـياه ـ مشـيرا الى ان عـمـليـة سحب ا
من الـعـيون تـتم بـواسـطـة مـضـخات

عدنية .. ياه ا كبيرة ومختصة با
ــــرافق ـ واوضـح احلـــديــــدي بــــأن ا
اخلـــدمـــيـــة الـــتي  انـــشـــاءهـــا في
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تـــقع نـاحـيــة حـمــام الـعـلــيل جـنـوب
ـوصل وتـبـعـد عـنـها حـوالي شـرق ا
27 كـم تـــابـــعـــة اداريـــا الى قـــضـــاء
ــوصل عــلى ضـفــاف نــهـر دجــلـة  ا
وتــســـمى حــمــام عــلي الشــتــهــارهــا
ــعـدنــيـة ــيـاه ا بــحــمـامــاتـهــا ذات ا
ــيـاهــهـا الــســاخـنــة .. وتـمــيــزهـا  
الـكبـريـتـية احلـارة اكـسـبتـهـا شـهرة
ـــيـــزة نـــظـــرا الســـتـــخـــدامـــاتـــهــا
العالجية منذ زمن سحيق فضال عن
مـوقـعـهـا الـسـياحـي واجلمـالي عـلى
نــهــر دجــلـة واحــاطــتــهــا بـاالراضي
ـــكــتــظــة بـــالــبــســاتــ الــزراعــيــة ا
ـثـمـرة على مـدار الـسـنة اخلـضراء ا
فـهي لــؤلــؤة دجــلـة الالمـعـة حتـاكي

جرفه العذب ..
ـ ذكرهـا ياقوت احلـموي في كـتاباته
حول الـعالم وتـدوينـاته بقـوله : تقع
وصل وقـرية جـهينـة قرب ع ب ا
قــار غــربي دجـلــة وهي عــ مــاؤهـا
علول الذين حار كبريتي تزدحم با
آمـوه لالسـتـشـفـاء بـهـا من كل حـدب
وصـوب يقـصـدهـا الـنـاس في موسم

الصيف فيستحمون بها . 
ـعـدنـيــة الـوفـيـرة تـبـر ـ مـيــاهـهـا ا
ـــصـــابـــ بـــاالمـــراض اجلـــلـــديــة ا

كـاجلـرب واالكزمـا واحلـكـة والـبـثور
واحلـــســـاســـيــة وتـــنـــشـــيط الــدورة
ـفـاصل والـعـضالت الـدمـويـة وآالم ا
ـــزايـــا الــتـي وهــبـــتـــهــا ..كـل هــذه ا
الـطــبـيـعــة لـهـذه الـبــقـعـة من االرض
جــعــلــتــهــا قـبــلــة الــزوار والــســيـاح

القادم من جهات االرض ..
ــة من مــديـر بــلــديـات ـ بــدعــوة كـر
ـهــنــدس رعـــد احلــديــدي نــيــنــوى ا
حضـرنا االحـتفـال الكـبيـر الذي أقيم
نـاسبـة تدشـ وافتـتاح احلـمامات
ــعــدنـيــة بــعــد تـوقـف دام حـ من ا
دعوين راعي االعمار الزمن  يتقدم ا
واالحــتــفـال مــحــافظ نـيــنــوى نــجـم
الــــجـــبــــوري وبـــحــضـــور عــددا من
مــــديـــــري الــــدوائـــــر واالعالمـــــيــــ
ــواطـــنـــ ..مــعـــلـــنــا افـــتـــتــاحه وا
ـعـدنـيـة ومنـتـجـعـاتـها لـلـحـمامـات ا
الـســيـاحـيـة ومــلـحـقـاتــهـا اخلـدمـيـة

االخرى في الناحية .. 
ولــــلـــــوقـــــوف عـــــلى هـــــذا االجنــــاز
الـــســـيـــاحي والــــصـــحي الـــكـــبـــيـــر
والتعرف على مـراحل العمل كان لنا
ـهـنـدس رعـد عــلـي هـذا الـلـقـاء مع ا
احلــديـدي مــديـر بــلـديــات مـحــافـظـة
نينـوى باعتـبارها اجلـهة احلكـومية
ـهم ـالـكـة لـهـذا الـصـرح اخلـدمي ا ا

احلمامات شملت :
اعادة تاهيل االحواض الكبيرة التي
ـعـدنـيـة اضـافة يـاه ا تـصب فـيـهـا ا
ـيـاه الى بـنـاء حــمـامـات مـجـهـزة بـا
الـطـبيـعـيـة يسـتـخـدمـها الـزائـر بـعد

عدني .. احلمام ا
ـ كـمـا  جتـهـيـز احلـمـامـات كـودات
البس واحلاجـيات اخلاصة حلفظ ا

..
وارتأت الـبـلديـات الى تـدريب كوادر
تخـصصـيـة من النـساء والـرجال في
االعـمـال االداريـة  والـفـنـيـة وكـيـفـيـة
استخدام احلمامات والسباحة فيها
ـارسة تـمـارين رياضـيـة وعمـلـية و

ساج والعالج . التدليك وا
ـ وافـاد احلــديـدي لـتـســهـيل وصـول

الزوار والسـياح الى احلـمامات  
فـتـح شـارع جـديــد من مـفــرق طـريق
بـــغــداد بــســايــديـن الى احلــمــامــات
مـبــاشـرة وتـسـيـيــر حـافالت خـاصـة
ـــوصل الى ـــواطــنـــ من ا لـــنـــقل ا

دينة السياحية  .. ا
ـ واكـــد احلـــديــدي بـــان الـــبــلـــديــات
وضـــعت تــصــمــيـم   إلنــشــاء فــنــدق
ســيـاحي بــسـبــعـة طــوابق  قـرب تل
ـرافـق الـسـيــاحـيـة الـســبت .. ومن ا
ـــتــوفــرة حـــالــيــاً قـــاعــة لالعــراس ا

ومـطـعم سـيــاحي و تـبـلـيط شـارع
الكورنيش النموذجي احملاذي للنهر
وتــشـجــيـره وتــاثـيــثه بـالــكـابــيـنـات
ساطب واماكن استراحة مسيجة وا
بــاحلـــصــران (الــعــرازيل ) مــجــهــزة
بــاحلــاجــيـــات الــتــراثــيـــة احملــلــيــة
واالنـارة ونـصب شـاشـة عـرض امام

احلمامات .
WOK³I²  jDš

ـ وكـــــشـف احلــــــديــــــدي عن خــــــطط
مـسـتـقـبلـيـة اخـرى لـتـطـويـر االماكن
احمليطـة باحلمـامات كعـمل مدرجات
ومـــســاطب عـــلى ســـفح تل الـــســبت
شـهـور وزراعتـهـا بالـثـيل والورود ا
وتشـجيـرها وتـوفيـر وسائل سـقيـها
واالهـتـمـام بـهـا وانـارتـهـا ..وانـشـاء
جزيـرة سـياحـية في قـلب نـهر دجـلة
وبـوابـتـ نـظــامـيـتـ عـلى مـدخـلي
الناحية الشمالي واجلنوبي ومدينة
العـاب وكـازينـو وكـافيـهـات ومرسى

للزوارق ..
ـ والــعـمل مــتــواصل لـتــقــد افـضل
ـنطقة وروادها من اخلدمات البناء ا
احملـافظـات الـعراقـيـة وخارج الـقـطر
وكل مـا يـدعم سـيـاحـتـنـا اجلـنـوبـيـة
لتـكون مـتنـفسـا ومالذا طيـبا لزواره

وقاصديه  .

وصل في ثالث لقطات UDI ∫ مدينة ا
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ـــعــــرض ثالثـــة عـــروض ســــيـــقـــدم ا
ـــؤلــفـــهــا فـــهــد ـــســرحـــيـــة "كــافي" 
احلــارثي.وفي جــنــاح الــطــفل يــقـدم
ــنــورة نــحـو 42 ــديــنــة ا مــعــرض ا
فـعالـيـة مـنـها رسم الـقط الـعـسـيري
وقــــراءة الـــقــــصص عـــلـى األطـــفـــال
وحتــــلــــيـل رســــوم األطــــفــــال ورسم
القصص وبنـاؤها ومهارات مـعرفية
وحــرفــيــة مــثل الــتــشــكــيل بــالــطـ
والــتـشــكـيل بــالـصــلـصــال احلـراري
وصناعـة القـصة القـماشـية وحتريك
صــنـــاعــة الـــعــرائس وفـن الــكــوالج
وغـيـرهــا من الـفـعـالـيـات الــتـفـاعـلـيـة
الــشــيــقــة.وفي بــاريس فــاز الــروائي
الـــتــونــسـي يــامن مـــنّــاعي الـــثالثــاء
بجـائزة "أوراجن للـكتـاب في أفريـقيا"

عن "بيل أبيم" (هاوية جميلة).
—U œ qHŠ

وهي رواية بالفرنسية تدور أحداثها
حـــول مـــراهق من مـــنـــطـــقــة تـــونس
العاصمة يثور على أسرته ومجتمعه
ه.واجلائزة التي تسلّمها منّاعي وعا
خـالل حـــفـل أقـــيـم في دكــــار مــــســـاء
الــثالثـــاء تــكــافئ مــنــذ  2019روايـة
كتبها كاتـب أفريقي باللغـة الفرنسية
ونـشــرهـا نــاشـر مـن الـقــارّة. ونـاشـر
ــــاعي هــــو دار "إلــــيــــزاد" روايــــة مـــــنّ
( الـــتـــونــســـيـــة.ومــنّـــاعي (42 عـــامــاً
مـهـنــدس يـعـيش في فــرنـسـا مـنـذ أن
.و"بيل أبيم" رواية كان عمره 18 عاماً

قصـيرة تـصوّر الـعنف األسـري الذي
يـعـاني مــنه قـسم كـبــيـر من الـشـبّـان
الــتـونــســيــ وذلك من خالل قــصـة
صبي يبـلغ من العمر 15 عاماً سُجن

لقتله والده.
واعتبرت هيئة التحكيم في بيان أنّه
"ب الغيظ والغـضب والشغف يندّد
الـراوي بــالـهـمــجـيـة والــشـرور الـتي
ابــتـلـي بـهــا مـجــتــمـعه مـن اخلـلــيّـة
ـــدرســـة وصــوالً إلى األســـريــة إلى ا

ؤسسات السياسية". ا
وأضاف البيان أنّه "في هذه النسخة
الـرابـعـة رشّـحت 57 روايـة من قـبل
39 دار نـشــر في 15 دولــة أفـريــقــيـة
نــاطـقـة بــالـفــرنـســيـة".وتــأهّـلت ستّ
ـرحــلـة الــنــهـائــيـة من روايــات إلى ا
اجلائزة كتّابها هم إلى جانب منّاعي
روائيّون من بن والكاميرون ومالي
وموريـتـانـيا وتـونس.وفي نـسخـتـها
األولى نـالت اجلـائـزة الـكـامـيـرونـية
جايـلي أمـادو أمل التـي فازت الحـقاً
بجـائـزة غونـكـور للـطالب الـثانـوي
لــــــلــــــعــــــام 2020 عـن روايــــــتــــــهــــــا
"لــــيـــــزامــــبـــــاســــيـــــانت" (فـــــاقــــدات
الصـبر).ويحـصل الفـائز عـلى جائزة
"أوراجن لـلــكـتـاب فـي أفـريـقــيـا" عـلى
مـكـافـأة مـالـيـة قـدرها 10 آالف يورو
ـدعومة تمـنحهـا "مؤسـسة أوراجن" ا
من شــركــة االتـــصــاالت الــتي حتــمل

االسم نفسه.

هــذا الـعـدد الــكـبـيــر من صـبــايـا كـيــنـيـا?
ــتـــكـــررة يــرن صـــوت اعالن الـــنـــداءات ا
بــصــوت عــال مـــعــلــنــا عن  الــرحالت من
الشـارقة الى جـميع دول الـعالم سـبب لنا
صـــداعــا وكــآبـــة ونــحن نــســـمع أســمــاء
سافرين الى الطائرات اخملصصـة لنقل ا
كل دول الــعـالـم بـيــنـمــا يـشــعـر الــعـراقي
بـاحلــرمـان والـتـمـيـيــز وعـدم الـسـمـاح له

بالسفر الى اكثر دول العالم!
كـنــا نـريـد ان نــلـهي انـفــسـنـا بـأي شيء
ـبـارك جاء ـا اننـا في شـهـر رمضـان ا و
ـسـافـرين لـلتـوجه ألسـتالم نـداء يـدعـوا ا
وجــبــة افــطـار مــجــانــيـة تــذكــرت الــكـرم
العراقي حينـما يتبرع  العـراقيون مجانا
نـاسبـات الـدينـية بوجـبـات الطـعـام في ا
وتـتــكـون من (الــسـمك والـدجــاج والـلـحم
والــــشـــوربــــة وحلـم الــــكص والــــكــــبـــاب
واحللويـات)  وح فتـحت علبـة الفطور
وجدت فيها  4سمبوسـات صغيرة وقدح
لـ واربع تـمـرات فـقط)  الـكـرم العـراقي
لم يــــتـــوقف ابــــدا ال في احلـــروب وال في
احلــصــار وال فـي االزمــات االقــتــصــاديــة

تعاقبة. ا
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مع فــارق الـوقت بــ الـعــراق والـشــارقـة
والـهـنـد اسـتـغـرقت رحـلـتـنـا اكثـر من 24
ســاعــة  فــورا اخـذ قــســطــا من الــنـوم
وتـوجـهـنـا نــحـو االمـاكن الـسـيـاحـيـة في
العاصـمة الهـندية (دلـهي) فكانت الـبداية
زيـارة معـبـد (كورودورا بـانـكـاال صاحب)
و( مــعــبــد لــوتـوس- قط مــيــنــار- بــوابـة
واقع كان ـان) بعض ا الهند- مـبنى البر
مــرورا فـقط امــا (مــعـبــد الـســيخ) و(اثـار
فاجأة مثيرة سوف قطب مينار) فكانت ا
ـنشور الـقادم  ونترك نتحـدث عنها في ا

تعة مع الصور. لكم ا
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-1-
مـا أجـمل احلِكَـم والوصـايـا التي يُـودعـهـا الشـعـراء في قوافـيـهم يـحثـون الـناس

على صيانة أنفسهم من األدران والشوائب .
واذا كـان حـفظُ الـلـسـان من الـتـورط بـاحملـاذيـر مـطـلـوبـاً  فـانَّ صـيـانـة األذُن عن

القبيح مطلوبة أيضا 
قال الشاعر :

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سماعِ القبيح 
كَصَوٍْن اللسانِ عَن النُطقِ بِهْ 

فانَّكَ عندَ سماعِ القبيحِ 
شريك لقائِلِهِ فانْتَبِهْ 

ال خير في الثرثار وال خير فيمن يُصغي ألقوال األشرار .
-2-

ن نالَ صفوتَها  تفنى اللذاذةُ 
مِنَ احلرامِ ويبقى اإلثمُ والعارُ
تَبْقَى عواقبُ سُوءٍ في مَغَبّتِها 
ال خيرَ في لذةٍ مِنْ بَعْدِها النارُ

ـادية احملرمـة ينـسون أنَّ الـلذاذة سـرعان مـا تزول ولكنّ الالهثـون وراء اللـذائذ ا
رتكب ال يزول ..!! االثم ا

وال يكف الـشيطـان عن اغراءاته اليقـاع االنسان في َشـرَكِ العصـيان وإبْعادِهِ عن
نعيم اجلنان .

وهنا ما يجب أال يكون موضع غفلة أو نسيان .
-3-

اخلَلْقُ كلُّهم عيالُ اللهِ 
حتتَ ظِاللِهِ 

فأحبُّهم طُرّا إليهِ 
أبرُّهمُ بِعِيالِهِ 

فأين أحـبابُ الله الساعـ لنفع عباده دُون كَـلَل وال ملل ? ال يبتغون من وراء ذلك
ريـاءً وال سـمـعة بل يـخـطـبـون بـأعمـال الـبـر واخلـير واالحـسـان  احلُـورَ الـع مِنْ

ربهم ...
-4-

اذا تضايقَ أمر فانتظرْ فَرَجا 
فأضيقُ األمرِ أدناهُ الى الفَرَجِ

ومع هذه الرؤية الثاقبة فليس ثمة مِنْ يأس وال قنوط .
-5-

ما يبلغُ األعداءُ مِنْ جاهِل 
ما يبلغُ اجلاهل مِنْ نَفْسِهِ 

اجلهل أقبح الصفات 
واجلاهل يُـزري بنفسه  ويـجني عليـها ويهيء الفرص العـدائه لاليقاع به  وتلك

هي اخلسارة الفادحة .
-6-

ـذمومـة سـرعة ان الـعجـلـة مذمـومة  –كـمـا هو مـعـلوم  –ومن مـصاديق الـعـجلـة ا
تـكلم حديثَهُ اجلواب قـبل أنْ يتم صاحـبُك كالمَه فايّاك أنْ تـعجل قبل أنْ يُـنهي ا

آزق احملرجة .   واالّ وقعتَ في ا
وقال اآلخر :

اسمعْ مخاطبةَ اجلليس وال تَكُنْ 
عَجِالً بنُطْقِكَ قبلَ ما تتفَهمُ 

لم ُتعْطَ مَعْ أُذُنَيْك نُطقاً واحداً 
االّ لتسمَعَ ضِعْفَ ما تتكلمُ 

وال تَـنْسَ أنْ لـك لـســانـاً واحــداً لـكــنك تـمــلك أُذُنــيْن في اشـارة واضــحـة الى أنَّ
االستماع لآلخر حَرِي ان يكون ضِعْف ما يتحرك به اللسان ..!!

-7-
يخاطبني السفيهُ بكل قبح 
وأكره أنْ أكونَ له مُجِيبَا 
يزيدُ سَفاهَةً وأزيدُ حِلْماً 
كَعُودٍ زادَهُ اإلحراقُ طِيبا 

وهذا نظير قول اآلخر :
اذا نطَقَ السفيهُ فال تُجِبْهُ 
فخير مِنْ اجابَتِهِ السكوتُ 

اّنك بالترفع عن االجابة تترك السفيه يصطلي بنار خَيْبَتِه .
-8-

إذا قَلّ ماءُ الوَجْهِ قَلَّ بهاؤُه 
وال خيرَ في وَجْهٍ اذا قلَّ ماؤُهُ 

ا  حياؤك فاحفَظْهُ عليكَ فا
يدل على فَضْل الكر حَياؤه 

ثـلي واعداؤنا حـريصـون على ان يـسلـبوا احلـياء مـنا ولـكنـهم يفـرشون طـريق ا
بالورود والرياح .

في مفارقة كبرى للدين واألخالق .
-9-

ُ الرضا عن كُلّ عَيْبٍ كليلَة  وع
ساويا  ولكنّ عيْنَ السُخط تُبدي ا

ـعـيب لـلـغايـة أنْ تُـغـمض عـينَـك عن احملاسـن حال الـغـضب وتـسـترسل في من ا
عائب ... ذكر ا

نصف ال يبخس أحداً حقه ... انّ احلصيف ا
وال يسلبه محاسنه حتى في حال الغضب .

دح وذمّ مَنْ يكرهون بأعلى وقد درج الـناس على مدح مَنْ يُحبون بأعـلى صِيغ ا
صيغ الذمّ مع أغماض النظر عن كل ما يحمل من ايجابيات ..!!

-10-
مَن لم يؤدِبْهُ والِداهُ 
أدّبَهُ الليلُ والنهارُ 

التـحديـات التي يـواجهـها االنـسان في مـساره احلـياتي
واقف لـيـست بـقـلـيـلـة واذا لم يـكن قـد أتـقن صـيـاغـة ا
باهـمال مِنْ والديْه فانّ تـلك التحديـات كفيلـة بانْ تمنحه

اخلبرة والقدرة على جتنب العثرة  .
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جـــــــــــــــانــب مـن
ـدينة فـعالـيات ا

نورة ا

كم هو جـميل لـقاء احلـبيـب مهـما طـال فأنه قـصيـر.. احلـياة مع من حتب جـميـلة
ر ر الـوقت سريـعا بـسرعـة  جدا لـتيـني قضـيت حيـاتي مع من أحب ولـكن 
الوقت يسـبقنا دائما يهزمنا في الصميم ثم يرحل ليتركنا ندور.. ندور وهيهات
ان جند انـفسـنا بـعد الـدوار قالت.. نعـم لكن األمل أجـمل من االحالم فمـعجزة
ـعـتاد.. أشـعر انك نـسـية قـال بـهدوئه ا أطول واعـمق وأبـلغ من كل احلكـايـات ا
سعـيدة رغم فـقـدانك ذلك السـحـر اجلارف.. قـالت بـاستـغراب نـعم أنـا سعـيدة..
فقـد أتممت واجبي وعليك ان تكوني سعيدة ايضا هكذا فجأة.. ما هذه القصة
الوهمـية مـا هذا السـينـاريو القـصيـر وهل هذه احلكـاية صـحيحـة ام هي خيال
عابث مـثلك.. هـي القـصة الـتي حدثت بـينـنـا وهي الدرس وهي الـقانـون قالت..
أي قانـون تتحدث عـنه قانون الـنضال احلرب ضـد الشر قال: مـاذا تقصدين
النـضـال في الـواقع من اجل الـلـقـاء والـنـضال مـن اجل حتـقيق االحـالم قالت
وهل ابقـيت فيه احالمـا تأتي من اجملهـول لتـسحرني تـبعثـرني وتقـلب كياني ثم

تذهب وتقول بعدها نضال.
علـيك ان تفهمي ان احلقيقة ال نعرفها اال بعد التوقف عن البحث عنها واالحالم
ال حتـقق دائـما.. وحـلـمنـا الـسحـري اصـبح اطالال عـتيـقـة يقف عـنـدها الـعـشاق
ليـتعلموا من احلـياة معنى احلب والـنضال من أجل اخليـر ليفهـموا ان السعادة
في األمل وال سحـري وال سطـوتي قد يـفيـدانهم اال اذا كـانوا يـعيشـون معك في
عالم واقـعي قبيح بعض الشيء لكنها احلياة.. ما اقبحها ما أجملها اليس هذا
تناقضا ال ليس تناقضا ولكن فيها اخلير وفيها الشر فيها الفرج وفيها احلزن

وت واخرها وهذا فراق ابدي أه ثم أه كم انا حزين. وا
يا الـهي ساعدني ألفـهم انقذني من الـظالم فقد تعـلمت ان الدنـيا بأكـملها أمل
مجـرد أمل يـدفعـك لتـصـديق اي شيء والـنضـال من اجـله حـتى ولو كـان خـياال
مثل ذلك الـنجم الـشارد او وهـما نـزرعه ليـكبـر وقد يـدمينـا او نحـيا حتت ظالله

الرمادية.
قضـيا احللم مـعا في غـيبوبـة طويلـة ب احللم الـشفاف
هم ان الـقصة انـتهت فـالنـهاية والواقع الـصخـري وا
هـنــا هي بـدايـة حلــيـاة جـديــدة جلـمـيـلــة جـديـدة وجنم

جديد.
هم ان هـناك نهايات وغـالبا ما تكون نـهايات اللقاء (وا

ة جدا). ة ومؤ مؤ
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مــــعـــروضـــات تـــســـلّـط الـــضـــوء عـــلى
إجنــازات أسـرة آل سـعــود الـتي تـعـود
إلـى ما قبل التأسيس الرسـمي للمملكة
اضي.وتغفل هذه فـي ثالثينات القرن ا
ــعــروضــات أي إشـارة إلى الــشــراكـة ا
ـالكة مع الشيخ محمد الـقوية للعائلة ا
بـن عــبـــد الـــوهـــاب رجل الـــدين الــذي
عـاش في اجلوار ودافع عن تـبني شكل
مـتـشـدد من اإلسالم يُعـرف بـالوهـابـية.
ــتـــشــدد ــارســـة اإلسالم ا وطـــبــعـت 
مـلكـة عبـر الزمـن.اليـوم تقدّم صـورة ا
الدرعية صورة أكثر انسجاما مع رؤية
األمـير محمد لـسعودية حديثـة منفتحة
عـلى الـعـالم: مـطـاعم فـاخـرة ومـعارض
فـــنـــيـــة ومـــضـــمـــار ســـبـــاق فـــورمــوال
إي.وتــقــول الــبــاحــثــة فـي مــعــهـد دول
اخلـليج العربية في واشنطن كريست
ـــديـــنــة ديـــوان الـــتـي درست تـــطـــور ا
"الـدرعيـة جتسّد بـشكل مـثالي القـومية
الـسـعوديـة اجلـديدة".وتـتـابع "تضع آل
قـدمـة باعـتـبارهم مـشـكّلي سـعـود في ا
الــــتـــاريـخ الـــســــعـــودي األســــاســـيـــ
ومــهـنــدسي وحـدة الــسـعــوديـة فــيـمـا
يُــمــحـى مــحــمــد بن عــبــد الــوهــاب من
الـسـردية الـوطنـية".وتـضـيف "التـغيـير
لـيس خـفيـا إنه واضح لـلجـمـيع".فيـما
يـبـلغ الـبلـد الـذي يحـمل اسم آل سـعود
عــــامــــا فـــقط فــــإن أصــــول ساللـــة 90
الــعــائــلــة احلـاكــمــة تــعــود إلى الــقـرن
الــثــامن عــشـر.وكــانت الــدرعـيــة مــركـز
ـكـان الذي الـقـوة األصـلـيـة لـلعـائـلـة وا
أبـــــرمت فــــيه عــــام  1744حتــــالــــفــــات
تــــاريــــخــــيــــة مـع مــــحــــمــــد بن عــــبــــد
الوهاب.تبع ذلك االتفاق توسع ميداني
ســريع ولـكن تـمت اإلطـاحــة بـالـعـائـلـة
مـرتـ قـبل أن يـؤسس عبـد الـعـزيز بن
آل سـعـود الـدولـة الـسـعـوديـة احلـالـيـة
ّ ويــعـلن نـفـسه مـلـكـا في عـام .1932و
اكــتـشـاف الــنـفط في شـرق الــبالد بـعـد
سـت ســنـــوات مـــا ســـاهم في حتـــويل
ــمـلــكـة الــصـحـراويــة إلى واحـدة من ا
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{ اســـطــنـــبــول-(أ ف ب) - يــزور ولي
الــعــهـد الــســعـودي األمــيـر مــحــمـد بن
ســــلــــمــــان تـــركــــيــــا رســــمـــيــــا في 22
حـزيـران/يـونـيو عـلى مـا أفـاد مـسؤول
تـركي كبير طـلب عدم الكشف عن اسمه
وكـــالـــة فــرانـس بــرس أمـي اجلــمـــعــة.
وســتـكـون هـذه الــزيـارة األولى لألمـيـر
مـــحــمــد إلى اســـطــنــبــول مـــنــذ مــقــتل
الـصحـافي السـعودي جـمال خـاشقجي
فـي قـنـصـلـيـة بـالده في اسـطـنـبـول في
الـعام  2018 مـا أدى إلى برودة وتوترا

في العالقات ب البلدين.
wMOÞ dB

ـــرشــدة عـــلـى صـــعـــيـــد آخـــر تـــقـــود ا
الــسـعـوديـة نــدى الـفـريح وفــدا لـتـفـقـد
قــصـر  بـنـاؤه مـن الـطـ والـقش في
الـقرن الـثامن عشـر في منـطقة الـدرعية
حـــيـث يُـــعـــتـــقـــد أنّ اســـرة آل ســـعــود
احلـاكـمـة خـطـطت ألول مـرة لـلـسـيـطرة
عـلى شـبه اجلـزيـرة الـعربـيـة.وتـتـحدّث
الـشـابة بـحـماس أثـناء تـوقف في قـاعة
مــفــتــوحــة عــلى ارتــفـاع يــصل إلى 20
مــــتــــرا عـن هــــذا اجلـــانـب من تــــاريخ
تـأسيس بلدها متحسّرة على أنه بعد
مــا يــقـرب من  300عــام ال يــزال بـعض
الـسعـودي يـجهـلون أجـزاء من تاريخ
بـالدهم.وتــقـول لــوكــالــة فــرانس بـرس
خـالل زيـارة لــلــمــوقع "الــتــقــيت بـزوار
لــيس لـديـهم أي فــكـرة عن األمـر. يـبـدو
أنــهم فــوّتــوا هـذا اجلــزء من (الــتـاريخ
خـالل) تـــعـــلـــيـــمـــهـم أو شيء من هـــذا
الــقـبـيل".في وقت الحق من هـذا الـعـام
ــرمّم في مــنــطــقـة ســيُــفــتح الــقــصــر ا
الـدرعية التاريخية بضواحي العاصمة
الـسـعـوديـة الـريـاض لـلـجـمـهـور لـلـمرة
األولـى.ويــقــول مــحــلــلــون إن تــطــويــر
الــدرعــيـة جــزء من جــهــد أكـبــر يــقـوده
األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمـان الـذي أصبح
ولـيا لـلعـهد قـبل خمس سـنوات إلذكاء
الـقـومـيـة الـسـعوديـة وتـسـلـيط الـضوء
عـلى تاريخ بالده.في كل أنحاء القصر
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تحدة أمس اجلـمعة من أن الوضع { كيـيف (أوكرانيا)- (أ ف ب) - حـذرت األ ا
اإلنسـاني في أوكرانـيـا بعـد أربعـة أشهـر من الـغزو الـروسي "مقـلق لـلغـاية" في وقت
عارك ب الـقوات األوكرانية والـقوات الروسية في شـرق البالد.وأعلن مكتب تشـتد ا
تـحدة لـتـنسـيق الشـؤون اإلنـسانـيـة في بيـان أن "الوضع اإلنـسـاني في كامل األ ا

أوكرانيا وخصوصا في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة".

األمير محمد بن سلمان

qassimsalihy@yahoo.com

w² « w¼ ÆÆ ` UB*«  UIH

qB×OÝ U  œÒb×²Ý

` U  5 Š rÝU

مؤكد ان االطار الـتنسيقي سـيحصل على اكـبر عدد من النواب الـبدالء وسيشكل هو
الكتلة االكبر .وسيعمل على فك األنسداد السياسي الذي هو خلقه بصفقات كاالتي:

ناصب  ستقل البدالء واغرائهم  -استمالة اكبر عدد من النواب ا
-كسب  تاييد نواب جدد من السنّة بعد ان انتهى حتالف (انقاذ وطن )

قـرطي الكردستاني سيكون هو (بيضـة القبان)..سيعقد صفقة معه -ألن احلزب الد
وافقة على مرشحه رئيسا للجمهورية وا لتعطيل احتمالية (ثلث) معطل

-ان لم حتصل يعـقد صفقة مع االحتاد الوطني على بقاء السيد برهم صالح رئيسا
للجمهورية واستبعاد السيد مصطفى الكاظمي.

-سيقـدم كل التنازالت للكـتل التي توافق ان يكون رئيس احلـكومة القادمة من االطار
التنسيقي.

ا له من دهاء ومـكر وذكاء عـلى تشكـيل حكومة عرّاب األنسـداد السيـاسي سيعـمل 
ويـنهي حـلمه تـسقط رهـان السـيد مـقتـدر الصـدر بـأنهـا ستـفشل
بــان يــتــحــقق له مــا حــصل في  2016 يــوم دخـل الــصــدريـون
اخلضـراء ..هذا ان سارت األمـور على ما يـشتهي األطار ولم
ـانــيــة تــؤدي الى حل حتــصل اســتــقـاالت اخــرى مـن كـتـل بــر

ان...او فوضى خالقة! البر
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أغــنى دول الــعـالـم.وأضـفى الــتــحـالف
الـتـاريـخي الـوثـيق مع مـحـمـد بن عـبد
الــوهــاب الـشــرعــيــة عـلى حــكّــام دولـة
تــفـتــخـر بــأنـهــا تـضم عــلى أراضــيـهـا
ـقـدسـة لـلـمـسـلـمـ في مـكـة األمـاكـن ا
ــنـورة.فـيـمـا امـتـد ـديـنـة ا ــكـرمـة وا ا
تـــــأثـــــيـــــر الـــــوهــــابـــــيـــــة الـى خــــارج
الـسـعـوديـة.وتوضح ديـوان أنّه عـنـدما
لك سـلـمان أبـدى والـد األمـير مـحـمـد ا
اهـتـمـامـا بـإعـادة تـطـويـر الـدرعـيـة في
ــاضي "احــتـفظ ســبــعـيــنــات الـقــرن ا
كان وإن صغير لتكر ذكرى" رجل
الــدين الـذي أسس الـوهـابـيـة.في إطـار
إصـالحاته االجـتـمـاعيـة هـمّش األمـير
مـحـمـد احلاكـم الفـعـلي لـلمـمـلـكة دور
الـسلطات الدينيـة وأبرزها هيئة األمر
ــنــكـر الــتي ــعــروف والــنــهي عن ا بــا
ـثـابة شـرطـة دينـيـة دأبت على كـانت 
مــطــاردة الـرجــال إلجـبــارهم عـلى أداء
الـصالة.وتقـول ديوان إنّ األميـر محمد
ـية" "يـعتـبر (الـدرعيـة) نقـطة جـذب عا
ــديــنــة الـذي مــضــيــفـة "فـي بـرنــامج ا
ــيـة يــتــضــمن فــنــونــا ومـصــارعــة عــا
كن للوهابية أن وحـفالت صاخبة ال 
تــتـعـايش بــسـهـولـة".ومـن أجل الـقـيـام
ـهمـة إعادة إحـياء الـدرعيـة اختارت
الـسعودية جيري انـزيريلو وهو مدير
تــنـفــيـذي مــعـروف في قــطـاع الـتــرفـيه
شـارك في دور صغـير في فيـلم جيمس
بــــونـــد "كـــازيـــنـــو رويــــال" في الـــعـــام
ويـعـدّد إنزيـريلـو لـوكالـة فرانس.2006
بـرس إمكانات الدرعية ويقول إنّها قد
ــــثـــله تــــشـــكّـل لـــلـــســــعـــوديــــ مـــا 
األكـروبــولـيس بـالـنـسـبـة لـلـيـونـانـيـ
.ويـوضح والــكـولـوســيـوم لإليـطــالـيـ
"كــان هـــنــاك جــيل قــال +إنــهــا مــجــرد
ـنــازل الـطـيـنـيـة وهـذا مــجـمـوعـة من ا
لـيـس مـسـتـقـبـلـنـا" مـصـيـفـا "لـكن هـذا
ــلـك يــعــتــقــد أن الــهــويــة الــوطــنــيـة ا
ومــصــدر الـفــخـر يــجب أن يــعـودا إلى
ـاضي الـسعـودي الغـني".ويشـير إلى ا

أنّ هــذا الـتـفـكـيــر يـقف وراء االحـتـفـال
بـــيـــوم الـــتــأســـيس اجلـــديـــد الــذي 
اضي اسـتـحـداثه في شـبـاط/فـبـرايـر ا
لـتـكـر قـادة عـائـلـة آل سـعـود. ويـقول
إنـزيريـلو إن األميـر محمـد "يوافق على
كـل عـرض" بـخــصـوص الــدرعـيـة وأنه
أمـضى مـا يصل إلى  30سـاعـة بال كلل
ــــراجـــــعــــة تــــخــــطــــيـط شــــوارعــــهــــا
بـدقة.ويـرفض إنـزيريـلو فـكرة أنّ إعادة
إحـياء الدرعـية تستـبعد محـمد بن عبد
الــــوهـــاب من تــــاريخ الـــبـالد مـــؤكـــدا
"ســيـكــون هـنــاك احـتــفـاء به" مـع أئـمـة

آخرين.
وال يــــزال اجلـــامع الـــذي يــــحـــمل اسم

مـحـمـد عـبـد الوهـاب مـفـتـوحـا وقد 
تــرمـيـمـه لـكن مـركــز أبـحــاث بـني قـبل
سـبع سـنـوات لـلـترويج لـفـكـره لم يـعد

كذلك.
WONO dð r UF

وقـبـالة الـقصـر القـد حتوّلت مـنطـقة
الــبـجـيـري حـيث عـاش مـحـمـد بن عـبـد
الــوهـاب إلـى مـنـطــقـة مــطـاعـم راقـيـة
وهـي واحدة من معـالم ترفـيهـية أخرى
ـكــان الـتـراثي.وفـي الـقـصـر عــدة في ا
أقـسام مخصصة إلعادة تمثيل التاريخ
وعـــروض رقـص بـــالـــســـيف وصـــقـــور

وخيول.
واسـتـضافت أمـاكن أخـرى من الدرعـية

ـــــكــــتب أن الــــوضـع "مــــقــــلق وذكــــر ا
خــصــوصــا" في ســيـفــيــرودونــيــتـسك
ــقــاومـة ومــحــيــطــهــا آخــر جــيــوب ا
األوكـرانـية في مـنطـقة لـوغانـسك التي
بــاتت حتت الـســيـطــرة شـبه الـكــامـلـة
لـلـقـوات الـروسـيـة.وذكـر أن "الـوصـول
إلـى مــــيــــاه الــــشـــــرب والــــطــــعــــام ...
والــكــهـربــاء" بــات "مـحــدودا" نــتـيــجـة
"مـعـارك تـشـتـد بصـورة مـتـواصـلـة" ما
يــحــتم "ثــمـنــا بــاهــظـا عــلى الــســكـان
".وندد مكـتب تنسـيق الشؤون ـدنيـ ا
اإلنـسانيـة بـ"عدم توصل طـرفي النزاع
حــتى اآلن إلى اتـفـاق لــتـسـهـيل إجالء
ساعدة ـدني أو السمـاح بوصول ا ا
اإلنـــــــســــــانــــــيـــــــة" إلـى مــــــديــــــنـــــــتي
سـيـفـيـرودونـيـتـسك ولـيـسـيـتـشـانـسك
الــتـوأمـ الـلــتـ تـخـضــعـان لـقـصف
مـتواصل مـنذ عدة أيـام.وقالت الـوكالة
ـــيــة أنه "فـي كل أنــحـــاء الــبالد ال األ
ـنـاطق السـكنـية يـزال الـقصف يـطال ا
ـقتل دنـيـة مـا يتـسـبب  ـنـشـآت ا وا
".لكنها نوهت دني زيد من ا وجرح ا
إلـى أنه بـالـرغم من "صـعـوبـات هـائـلـة
ـــتــــحـــدة فـي الـــوصــــول" فــــإن األ ا
وشــركـاءهـا "وصـلـوا إلى أكـثـر من من
مـالي شخص عـبر أوكـرانيـا منذ 8,8
بـــــدء احلــــرب".وقــــتل  4452مــــدنــــيــــا
وأصيب  5531بـجروح مـنذ بـدء الغزو
الــروسي في  24شــبـاط/فــبـرايـر وفق
تحدة في آخـر حصيلة أعلنتها األ ا
ـنـظـمة 15 حـزيـران/يـونـيـو غـيـر أن ا
ـية تـعلن بانـتظام أن "الـعدد أعلى األ

بكثير على األرجح".
وتـتـرقـب أوكرانـيـا أمـس اجلـمـعة رأي
ــفـوضــيــة األوروبـيــة حـول مــنـحــهـا ا
ـرشحـة لالنـضـمام إلى وضـع الدولـة ا
االحتـــاد األوروبي ســـعـــيـــا لـــتـــأمــ
حــمـايـة لــهـا بـدخــولـهـا الــتـكـتل وسط
الـــهـــجـــوم الــروسـي عــلـــيـــهــا.وأعـــلن
ـــاني أوالف شــولــتس ـــســتــشــار األ ا
خـالل زيارة ألوكرانـيا اخلـميس بـرفقة

انـويـل مـاكرون الـرئـيس الـفـرنـسـي إ
ورئــــيس الــــوزراء اإليـــطـــالـي مـــاريـــو
دراغـي أن "أوكـرانـيـا جـزء من الـعـائـلـة
األوروبـية". وأيد الـقادة الثـالثة إضافة
إلـى الــــــرئــــــيس الــــــرومــــــانـي كالوس
يــوهــانـيس اخلــمــيس مـنـح أوكـرانــيـا
ـرشح رسـميـا لـعضـوية "فـورا" وضع ا

االحتاد األوروبي.
o¹dÞ WD¹dš

وصــرح مــاكـرون "نــحن األربــعــة نـدعم
رشح للـعضوية". مـنحهـا فورا وضع ا
وأضـــاف أن "هــــذا الـــوضع ســـيـــكـــون
ــا بـــخــريــطـــة طــريق".وقــال مـــصــحــوبً
ــــيـــر الــــرئــــيس األوكــــراني فــــولــــود
زيـلـيـنسـكي مـسـاء اخلـميس إن "وضع
ـرشح ألوكرانـيا للـدخول إلى االحتاد ا
ــكن أن يــعــزز احلــريــة في األوروبـي 
أوروبـــا وأن يـــصـــبح أحـــد الـــقــرارات
األوروبــيـة األسـاسـيــة في الـثـلث األول
مـن الـقــرن احلــادي والـعــشــرين".كـذلك
عـلقت السيدة األولى األوكرانية أولينا
سـألة في رسالـة عبر زيـليـنسكـا على ا
الـفـيـديـو وجـهـتـهـا اخلـمـيس فـي إطار
ـرأة "هذا ن نـاو" لـتمـك ا مـؤتـمر "و
مـا يـنـتـظـره اآلن اجلـمـيع في اخلـنادق
ضادة لـلطيـران أن يُدعون ـالجئ ا وا
إلى أوروبا ليس كالجئ بل كحلفاء".
ـــفـــوضـــيــة وأيـــا كـــانت حتـــفـــظـــات ا
األوروبـــيـــة حـــيـــال فـــكـــرة أن تـــشـــكل
أوكــرانـيـا سـدا بـوجه مــوسـكـو تـكـمن
الــصـعــوبـة الــكـبــرى في الــتـوصل إلى
ـقـبل داخـل االحتاد إجـمـاع األسـبـوع ا
األوروبـي حيث يسود انقسام ب دول
ــؤيـــدة في وقت أوروبـــا الـــشــرقـــيـــة ا
تــواجه تــهـديــدا عــنـد حــدودهـا ودول
ـــارك أخـــرى مـــتــــحـــفـــظـــة مـــثل الـــد

وهولندا.
وتـبت الدول الـ 27خـالل قمـتـها في 23
و 24حـزيـران/يـونـيـو في مـسـألـة مـنح
ـــرشـــحــة أوكـــرانـــيـــا وضع الـــدولـــة ا
رســمــيـا مــا سـيــشــكل انـطـالقـة آللــيـة

مـــفــاوضـــات قــد تـــســتـــمــر ســـنــوات.
ــفــوضــيـة وبــالــتــالي فــأن تــوصــيــة ا
ـرتـقب صـدورهـا اجلـمـعة األوروبـيـة ا
ســتــشــكل إشــارة قــويــة مــوجـهــة إلى

كييف كما إلى موسكو.
‰UHÞ_« VOKŠ

عـلى صعيـد آخر توقف مـصنع "أبوت"
الـذي تسـبب إقفالـه أخيرا بـنقص حاد
فـي حـــلــــيب األطــــفــــال في الــــواليـــات
ـــتــحـــدة مــجـــددا عن الــعـــمل جــراء ا
عـاصفـة تسبـبت بفـيضان مـا سيؤدي
عــــلى األرجح إلـى تـــأخـــيـــر تــــســـلـــيم

مـــــنـــــتـــــجــــــات جـــــديـــــدة "أســـــابـــــيع
عـدة".وأوضـحت اجملـمـوعـة في رسـالة
نـشـرتـها عـبـر مـوقـعهـا اإللـكـتروني أن
"أبـوت أوقفت إنتاج حـليبهـا +إليكير+
ـــعـــرضــ اخملـــصـص لألشـــخـــاص ا
لــلـحــسـاســيـة بــهـدف تــقـو األضـرار
الــنــاجــمــة عن الــعــاصــفــة وتــنــظــيف
ــصـنع وتـعــقـيـمه".وكــان اإلنـتـاج في ا
ـصــنع الـواقع في ســتـورجـيس هــذا ا
بـواليــة مـيـشـيـغن في شـمـال الـواليـات
ــتـحـدة قـد اسـتـؤنـف مـطـلع الـشـهـر ا
احلـالي بعد أشهر عدة من اإلغالق إثر

ســـحب مـــنـــتـــجــات جـــرى االشـــتـــبــاه
.وفاقم بـتسببهـا بوفاة طفلـ رضيع
هــــذا الــــتــــوقـف الـــنــــقـص في بــــعض
مـنتجات حليب األطـفال بفعل مشكالت
الــتـوريــد ونـقص الـيــد الـعــامـلـة خالل
ـصنع في اجلـائـحة.وعـند إعـادة فتح ا
الـــرابع مـن حــزيـــران/يـــونـــيــو قـــالت
"أبـوت" إنــهـا قـد تـسـتـأنف بـيع حـلـيب
"إلــــيـــكــــيـــر" اخملــــصص لـألشـــخـــاص
ــعــرضـ لــلــحـســاســيـة بــحـدود 20 ا
حـزيـران/يـونـيـو.وقـالت اجملـمـوعـة في
رســالـتـهــا األخـيــرة إن قـرار الـتــعـلـيق

بغداد
bFÝ ‰œUŽ
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مل مع هل اخضع عراقـيون انفسـهم الى حساب الكـلفة الـتي يتسبب بـها تعـاطيهم ا
شـهد العـراقي على الـوقت   وهل بات هـذا النـوع من التـعاطي الـسمـة البـارزة في ا
صـعـيـد مـواقف شخـصـيـة ومـؤسسـاتـيـة من مـخـتلف االنـواع   انـا  احتـدث هـنا عن
ـتـقـدمـة احـتـلـوا مـنـاصـبهم ملـيـارات الـدنـانـيـر اهـدرت عـلى مـوظـفـ من الـدرجات  ا
واهتمـوا بشؤونهم واخذ يـقبضون رواتبهـم الدسمة الى حد االتـخام   وكل ما فعلوه
ـنتـظرة حتى االن ادخـال الـبالد في انـتظـارات مخـجـلة عـلى اسـاس اعداد الـطـبخـة ا
التي ستـنتشل البالد من قاع الفساد ووضعه عل طريق تـنموي يعالج الفاقة   ويقيم
سـتدامـة ويـؤمن للـعـراقيـ االطـمئـنـان ان بالدهم لن تـستـباح   مـنـصات  الـتـنمـيـة ا
احلاضر وانها بـصدد  ان  تكون عـلى ايديهم رقمـا يحسب له حـساب على صعـيدي
ـعـرفيـة بـرعـايـة تـامة   وان ـسـتـقبل  وان كـفـاءاته الـعـلـمـية واالخالقـيـة ورمـوزه ا وا
نـزلي والزراعي لن تـتوقـف   وان اخلدمـات االخرى لـلبـنيـة التـحتـية ـاء ا حنـفيـتي  ا
قائمـة على قدم وساق   وان اللـصوص والقتـلة وجتار وباعة اخملـدرات لن يفلتوا من
طـلـقة   وانه سـيـتم اعادة ـنـحهم  احلـريـة ا العـقـاب   وانه لن تـوظف لهم صـفـقات 
سـلسل احلرائق  وان ـدني والسالمـة العامـة لوضع حـدود مقـبولـة  تـأهيل الـدفاع ا
تسلق وباعـة الوعود الكاذبة سيتقـلصون    وانه في النية تنظيم ـرتش وا قائمة ا
احـتـفـالـيات لـشـهـود اثـبـات ان مـايـجري االن  ظـاهـرة شـاذة ولـيس جـزءاً من الـلـوحة
ـعدة سـلـفاً لـتكـون نسـخة الـبالد هكـذا   وان تسـريب االسئـلة رسـومة وا يـدانيـة ا ا

ة تساوي الزنى. ثل جر درسية  ا
شهـد العراقي لـيعـلن  انه بريء عمـا يجري هـل يجرؤ سـياسي واحد في مـحركـات ا
من تسيب واسـتخفاف  بـراءة الذئب من دم يوسف   هل  تـعلن بائعـات وبائعو هوى
شـهد الوطـني العام انـهم يشعـرون باخلزي والـشعور بـشعور الـقمامة سـياسي في ا
وانـهم مـجــرد( انـبـاء كــاذبـة)   يـلــعـبـون في الــوقت الـضـائع مـن زمن الـعـراق   هل
يصحو سـياسي واحد من الذين ابـهظوا ميزانـيات الدولة العـراقية ليعـترف  بصحوة
ضـمير انه اليـستحق الـرواتب الهائـلة التي يـتسلمـها والقـصر الواسع الـذي يسكنه 
وانه يعترف بجرائم  الضحك على ذقون العراقي ويعلن اعتزاله العمل السياسي 
من يقـول لـنا ان الـنـظـام السـابق ارتـكب اخطـاءً جـسـيمـةً فـهو صـادق  ولـكن ان يظل
البـعض  في اجـترار تـلك االخـطاء والـتسـلي بـسردهـا  اعالمـياً لـلـتغـطيـة عـلى جرائم
ا يـطلق النار على  النزاهة . بخالصة اسـتنتاجية   ال فرصة للعراق اال احلاضر ا
بــوقف الــنـخــر الــذي يــتـعــرض له  كــيف   و ايـن   و مـتـى  ومـاهي
الــوسـائل الــكـفــيـلــة بـاالنــتـشــال   ال فـرصـة اال بــكـســر عـنق

الزجاجة...... 
الشك ان الــتــوبـيـخ الـذي وجــهه الــسـيــد رئــيس الـوزراء الى
ـؤديـة الى هـذا الـســيـد  وزيـر الـتـربـيـة يـقع ضــمن الـطـريق ا
ـشــروع   لـكن ذلك اليــكـفي مـع كـثـرة الــنـوع من الــكـســر ا

الذين يستحقون التوبيخ   بل والعزل.

U—∫ سيدة أوكرانية وسط دمار مدينة دونباس œ

األخــيـر "سـيـؤخــر عـلى األرجح إنـتـاج
ـــــــنــــــتـج وتـــــــوزيــــــعـه بــــــضـــــــعــــــة ا
أســابـيع".وأشــارت اجملـمــوعـة مع ذلك
إلـى أنـهــا تـمــلك "تـمــويـنــا كـافــيـا" من
"إلـيكير" ومن أكـثرية منـتجات احلليب
ـتـخـصـصـة الـتي تـصـنـعـهـا لـتـلـبـيـة ا
ـواجـهـة هـذا .و ـسـتـهـلـكـ حـاجــات ا
الـــــنــــــقص أقـــــامـت إدارة الـــــرئـــــيس
األمـــيــركي جــو بــايـــدن الــتي اتُّــهــمت
بــالــتـقــاعس جــســرا جـويــا إلحــضـار
صنوع في أطـنان من حليب األطـفال ا

اخلارج بواسطة طائرات عسكرية.

واشنطن
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تفردة بالشكل . وجمعها سعف وهي اوراق النخيل أو اغصانها ا
ـاذا لم يطلق ولـيس هناك تـفسيـر واضح يب سـبب أختـيار هذه التـسميـة بالذات أو 

ختلف انواعها وثمارها !!  عليها اوراق النخلة مثال  كبقية األشجار 
يـتفرع من اجلـريد وهـو العـمود الـفقـري للـسعـفة خـوص اخضـر رشيق الـقوام مدبب
كن الـرأس يـتـنـاوب في أتـخـاذ موقـع اتصـاله مع اجلـريـدة بـطـريـقـة مـثـالـيـة  حيـث 
لمٍ تأخـذك نـحو تـشبـيه ارتـبـاط هذه الـتـفرعـات عـلى جـانبي الـسـعـفة كـمـثل عتـبـات سـُّ

اإلرتقاء دوماً!! 
لن آتي بجـديـد في محـاولـتي الستـعـراض األدوات التـي كنـا نسـتـخدمـهـا في حـياتـنا

صنوعة من السعفة !!  اليومية وا
ـكناً لي االستـمتاع وإطالق الـعنان ألحالم الـطفولة  بـدون الطائـرة الورقية فلم يكن 

صنوعة من جريد السعفة !!  ا
كناسة !!  ولم يكن احلوش  والطارمة وسطح الدار ليكون نظيفا بدون ا

وكـذا احلـال لـسـقفـه الـذي يـتم تـنـظـيـفه بـ احلـ واآلخـر بـاسـتـخـدام سـعـفـة غـضة
خضراء كاملة قبل ان تتيبس ليكون طرفها مشعال اليقاد تنور اخلبز !! 

ـنـسـوج من خـوصِ الـسعـفـة وگـوشـر الـبقـال وخـصـاف الـتـمر نـاهـيك عن احلـصـير ا
ـسـگوف ـهـفـة الـتي تـدور لـتـحـرك الـهواء أيـام الـقـيظ ومـسـانـد الـسـمك ا ـكـبوس وا ا

أخوذة من اجلريد األخضر والتي تقاوم االحتراق طوال فترة شواء السمكة !!  ا
ـصنـوع من الـسـعف وتلك الـكـراسي الـتي كانت وهل هـناك أجـمل من سـريـر النـوم ا

دن .. نتشرة في بغداد وغيرها من ا قاهي ا شهد في الكثير من ا تتسيد ا
وكيف انسى ذلك اجلـزء العريض الـذي يشكل قـاعدة السعـفة والذي يـطلق عليه اسم
الـكربـة حيث كـانت اول وسيلـة انقـاذ حمـلت ظهـري وأنا طـفل صغـير في أول اخـتبار

اء دجلة الذي تضلل ضفتيه سعفات النخل !!  للسباحة 
عرفـة اصل تسمية الـسعفة بقـدر اهتمامي ورغبتي حقيقـة األمر فأنني لست مهـتما 
بـاحلـفـاظ عـلـيـهـا وإدامـتـهـا وإن كـانت اغـلب اسـتـخـدامـاتـهـا قد
انـقـرضـت لـكن مـجـرد إمــعـان الـنــظـر إلى الـنـخــلـة واجـزاءهـا
ـوذجـا مـثالـيـا لـلـعـطـاء غـيـر احملـدود الـذي يصـلح ـنـحـنـا 

ليكون درسا ًيتعلم منه االنسان كيف يكون أكثر نفعاً ..
مع قهوة الصباح 
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إجــراء حتـــقـــيق مــشـــتـــرك في مـــقــتل
الــصــحـــافــيّـــة مــشــدّديـن عــلى أنّ كلّ
ؤشّرات والدالئل والـشهود يؤكّدون "ا
اغـتـيــالـهــا من جـانب وحــدات خـاصّـة
إسرائـيـليّـة". وقـال حتقـيق فـلسـطـيني
إن ابو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية
من الرصاص مكـتوب عليـها "صحافة"
وخوذة عنـدما أطـلقت عـليـها الـنيران.
ـزاعم قائلة إنها ونفت إسرائيل هذه ا
ا قتلـت على يد مـسلح فلـسطيني  ر
لــكــنــهــا قــالـت في وقت الحق إنــهــا ال
تسـتـطيع اسـتـبعـاد احـتمـال أن يـكون
جنـود إسـرائـيلـيـون أقـدمـوا على ذلك.
ولم يـعـلن اجلــيش اإلسـرائــيـلي حـتى
اآلن عن الـنـتـيـجـة الـتي تـوصل إلـيـهـا
بـعد حتـقـيـق داخلـي. وكـانت الـشـرطة
اإلسرائيلـية قد فتـحت حتقيقـا داخليا
في أعـقاب احـتـجـاج دولي بـعـدمـا كاد
نــعش أبــو عـاقــلــة أن يــســقط عــنــدمـا
هاجمت الـشرطة حـاملي النـعش أثناء
جـنـازتـها.واخلـمـيـس أغـلقـت الـشـرطة
اإلســرائــيـــلــيــة الـــتــحــقــيـق في عــنف
الشـرطـة في اجلـنـازة من دون الـكشف

عن أي نتائج.

ارتكـبـتـهـا قـوات االحـتالل فـجـر الـيوم
اجلمـعة بـحق شـهداء جـن الـثالثة".
ة وقالت الوزارة في بيـان" هذه اجلر
البـشـعـة تـأتي في ظل مـوجة تـصـعـيد
احــتاللي في األرض الــفــلــســطــيــنــيــة
احملـتلـة وتـرجـمـة عـمـلـيـة لـتـعـلـيـمات
ــســـتــوى الــســيــاسي وتــوجــيــهــات ا
اإلسـرائــيــلي". واعـتــبــرت الـوزارة "ان
هــــذا رد إســــرائــــيل الــــرســـــمي عــــلى
ـطـالبـات االمـيـركـية وقف الدعـوات وا
التصعيد قـبل زيارة الرئيس األميركي
جــو بـــايــدن". وقـــتــلـت الــصـــحــافـــيــة
الـفلـسـطـيـنـيـة األمـيـركـيـة شـيريـن أبو
عــاقــلــة الــعــامــلــة في قــنــاة اجلــزيــرة
ـاضي فـي جـن بـالـرصاص الـشـهـر ا
خالل تــغــطــيــتــهــا عــمــلـيــة لــلــجــيش
اإلسرائـيلـي في هذا الـقـطاع. واتـهمت
السلطة الفـلسطينيـة ومحطة اجلزيرة
وقــطــر حـــيث مــقـــر الــقـــنــاة اجلــيش
اإلسـرائـيـلي بـقـتـل الـصـحـافـيـة. كـذلك
ذهـبت عــدة حتـقــيـقــات صـحـافــيـة في
االجتاه نفسه.ويؤكّد الفلسطينيّون أنّ
الرصـاصـة أطلـقـها جـندي إسـرائـيلي
ورفـضــوا طـلـب اجلـانب اإلســرائــيـلي

ناصـر صالح ( 23 عـامـا) وبـراء كـمال
حلـلـوح ( 24 عـامـا) ولــيث صالح ابـو
ســــرور ( 24 عـــامــــا) وهم من جــــنـــ
ومــخـــيـــمــهـــا لالجـــئــ .بـــدوره قــال
اجليش اإلسرائـيلي في بيـان مقتضب
بالـعـبـريّـة إنّه نـفّـذ عمـلـيّـة في مـنـطـقة
جـنـ بـحــثـا عن أسـلـحــة في مـكـانـ
.وجـاء في البـيان أن اجلـنود مخـتلـف
تعـرضـوا إلطالق الـنـار عـنـد وصـولهم
ــــوقـع األوّل وفــــتــــحــــوا الــــنـــار إلى ا
بـدورهم ثمّ رصـدوا سـيـارة مـشـبـوهة
عـلى جــانب طــريق عــنـدمــا كــانـوا في
ــوقع الـثــاني.وأوضح طـريــقــهم إلى ا
اجليش "أطـلـقت الـنيـران من الـسـيارة
بــاجتــاه اجلـنــود الــذيـن قـضــوا عــلى
اإلرهـابـيـ مطـلـقـي الـنار بـاجتـاهـهم"
مـشـيـرا إلى أنه عـثـر عـلى أسـلـحـة من
ــكــان. وكــثف بــيــنـهــا رشــاشــان في ا
اجليش اإلسرائيلي عملياته في مخيم
جنـ بـالـضـفـة الغـربـيـة احملـتـلة وفي
مـــحــيـــطه وهـــو مـــعـــقل لـــلـــفــصـــائل
ـسلـحـة. ونددت وزارة الفـلـسطـيـنيـة ا
ـغـتـربـ الـفـلـسـطـيـنـية اخلـارجيـة وا
ــــيـــدانـي الـــتي ــــة االعـــدام ا ب"جـــر
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{ جنـ (االراضي الفـلـسطـينـية)- (أ
ف ب) - أستـشـهد ثالثـة فـلسـطـينـيّ
فــجــر فــجــر أمـس اجلــمــعــة وأصــيب
عــشـرة آخــرون في عــمــلــيّــة شــنّــتــهـا
القـوّات اإلسرائـيـليّـة في جـن مـعقل
ـسلّحـة في الضفّة الـغربيّة الفصائل ا
احملـــتــــلّـــة. وذكــــرت وكـــالــــة األنـــبـــاء
الرسميّة الفلسطينيّة (وفا) أنّ الشبّان
الثالثـة قُـتِـلوا عـنـدمـا أصيـبت سـيّارة
كـانـوا يـسـتــقـلّـونـهـا بــنـيـران الـقـوّات
اإلسرائيـليّة الـتي كثّفت عـمليّـاتها في

نطقة خالل األشهر الفائتة. هذه ا
WHOMŽ  UNł«u

وأضـافت الــوكــالـة أن "أن مــواجــهـات
كان اطلق خاللها عنيفة اندلـعت في ا
جـــنــود االحـــتالل االعـــيـــرة الـــنـــاريــة
باجتاه الشبـان ما أدى إلى إصابة 10
ـسـتــشـفى مـنـهـم جـرى نـقــلـهم إلـى ا
لــتـــلــقي الـــعالج".من جـــهــتـه شــاهــد
مـصوّر فـي وكـالة فـرانـس برس جـثث
ثالثــة شــبّـــان في مــشــرحـــة مــحــلّــيــة
ومـركــبـة بـيــضـاء نــوافـذهــا مـهــشّـمـة
عــلــيــهــا آثــار رصــاص. وقــالت وزارة
الصحـة أن القـتلى الـثالثة هم يوسف

في  12 حـزيـران من عام  2014 قـام الـبـعثـيـون والـداعشـيـون بـقتل  2000 شـاب في
قاعـدة سبـايكـر  اكتـشاف رفات  1200 شـابّ مغـدور وهناك  200 جـثة محـفوظة
مـنـذ ذلك الـتـاريخ في ثالجـات الـطب الـعـدلي لم يـتم الـتعـرّف عـلى أصـحـابـهـا بـسبب
التـشوّهات التي طرأت على جثامينهم باإلضافة إلى  600 آخرين لم يعرف أحد أين

مصير رفاتهم.
احلـجة التـي ساقهـا مجرمـو البعث عـلى هذا الفـعل الوحشيّ هـو أنهم كانـوا يأخذون
ة هو شـنوق فيمـا كان السـبب وراء إقدام الدواعش على هـذه اجلر بثأر رئـيسهم ا
تفسيـرهم لآلية "واقـتلوهم حـيث ثقفتـموهم" وفي هذا إجـرام يفوق مـا قاموا به هؤالء
الـكـفـرة ألنـهم فـرّقـوا في الـدين وجـعـلـوه مـطـيّـة يركـبـونـهـا لـتـحـقـيق نـزواتـهم اجملـرمة

ؤلم في األمر أن بالدنا ما تزال تؤوي البعثي والدواعش!  والشريرة وا
في مثل هذا الـيوم - ١٢ حزيران - يجـري سنويا استذكـار ألهالي الشباب الذين 
ـكن أن نـقـوم به في سـبيل تـخـلـيـد ذكرى إعـدامـهم في مـكـان الـواقعـة وهـو أقلّ مـا 
أرواحهم الـطـاهرة. حـتى الـنصب الـتـذكاري الـذي سـمعـنا عـنه ال يـفي حقّ الـفاجـعة

كن أن تُمحى من الذاكرة العراقية في يوم من األيام. وهذه ال 
صاب أليم إذن وأكثر وأكثر... ا

كنه أن يخطو بالبالد خطوة وخطوة وخطوات... لكني أعتقد أن ألم الفقدان 
هل يـسـتـطـيع الـعـراقـيـون أن يـتـعـاهـدوا جـمـيـعا عـلـى الـبراءة مـن أفـكار

البعث والدواعش?
ولــكن كــيـف يــكــون الـــعــهــد وبــأيّ صـــيــغــة ومـن هي اجلــهــة
الضامنة وما هو موقف أهالي الذين تطهّرت بدمائهم أرضُنا?

إذا حتقّق لنا هذا فإننا نكون حقا أمة تسعى إلى أمام.
كننا أن ندعو يوم  12 حزيران "يوم البراءة"... عند ذاك 

بــالــفــعل حــفالت مــوســيــقــيــة عــربــيـة
الكمة للـوزن الثقيل وغـربية ومبـاراة ا
"كـالش أون ذا ديـــــــــونـــــــــز"  2019 ب
أنـتـوني جـوشـوا وآنـدي رويـز. ويـقول
ـطــورين حـرصـوا عـلى إنــزيـريـلـو إن ا
عـــدم حتـــويل الـــدرعــيـــة إلى "مـــديـــنــة
مـالهي" مـــــؤكـــــدا في الـــــوقت ذاته أن
الــــتــــراث والــــتــــرفــــيـه "مــــتــــوافــــقـــان
لــلـغـايــة".ويـضـيف "الــدرعـيـة قـبل 300
عـام كـانت فـيهـا مـوسيـقى. كـانت تضم
ـنـطـقـة. كـان ـوسـيـقـيــ في ا أفــضل ا
فـيـها فـن كان فـيـها رسـامون. (...) إذا
أراد مـجـتمع أن يـكون سـعيـدا ال بد له

من الترفيه".
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سـطــوتـهــا بـرغم انــتـشــار مـواقع الــتـواصل
االجـتـمـاعي .. بـرأيك  ولـديك بـاع طـويل في
مـيـدان صــاحـبـة اجلـاللـة الـســلـطـة الــرابـعـة
ـــــكن ان ..مـــــاهـي اخـــــر احلـــــروب الـــــتي 
تـخـوضـهـا تـلك الـصـحـافـة لـلـمـحـافـظـة عـلى
مـــكــانـــتــهـــا ومــوقــعـــهــا بـــ الــقـــراء الــذين

يتناقصون ?
-االن الـصـحـافـة الـورقـيـة والـصـحـافة
االلـكتـرونيـة اصبـحتا شـقيـقتـان وهما
تـصدران جنبا الى جـنب .انا شخصيا
اقــرأ الـصـحف يـومـيـا ورقـيـا تـصـلـني
وانــا مــشــتــرك بــهــا واالن بــيــدي عـدد
الـيوم (2022-6-6) مـن جريدة (الزمان)
وهـــــكــــذا .نــــعم اثــــرت الــــصــــحــــافــــة
االلـكترونـية وقلـلت من تأثيـر الصحف
كن ان نـسـتـغني الـورقـيـة لكـن ثق ال 
عـن (الـــكــــتـــاب الـــورقـي) و(اجلـــريـــدة
الـورقيـة) و( اجمللـة الورقـية) ولـتقـاليد
قـراءة الصحف الورقيـة قيمة ونكهة ال
ــكن االسـتـغـنـاء عـنـهـا بـأي حـال من

االحوال .
وهـــنـــا ادعـــو لالهـــتـــمـــام بـــتـــطـــويــر
الـصـحـافـة الـورقيـة وتـنـويع مـا يـكتب
فـــيـــهــا واعـــادة االعـــتــبـــار (لـــلــمـــقــال
االفـتتاحي) وابـتداع طرق لـلتمويل مع
احملـــافـــظـــة عـــلـى رصـــانـــة اجلـــريــدة
وضـمـان مـسـتـوى مقـبـول من الـكـتـابة
ثـقف لـلوصول فـيهـا ومنع انصـاف ا
الـى صفـحـاتـها   واسـتـكـتاب الـكـتاب

اجليدين .
{ بـوصـلـة الـتـألـيف الـغـنـيـة الـتي تـمـتـلـكـهـا
والتي لم تـوفر اجتـاهاتـها اي مـحور واغـنته
بالـبحث والتأمل ..بـرايك ماهي احملاور التي
كن ان يـسلط الضـوء عنـها خـصوصا في
االطـاريح اجلــامـعــيـة الـتـي بـاتت تــنـاقــشـهـا
ا يـتعلق بالتاريخ اروقة اجلامـعات السيما 

?
-منذ نصف قرن وانا  منذ كنت رئيسا
لـقسم الـتاريخ بـكلـية التـربيـة وعضوا
فـي جلـنــة الـدراســات الــعـلــيـا بــكـلــيـة
ـوصـل   قـد كـان اآلداب فـي جـامــعـة ا
لـي يــــد في وضـع اســــتــــراتــــيــــجــــيـــة
الـدراسـات الـعـلـيـا في الـتـاريخ وتـقوم
هــذه االسـتـراتــيـجـيـة بــأن تـكـون مـثال
ـــــوصل هـي نــــقــــطــــة االنـــــطالق في ا
الــدائـرة االولى وفي الــدائـرة الـثــانـيـة
الـــعــراق ثم الــدول الـــعــربــيــة والــدول
اجملــاورة والـعـالم وهـكــذا هي نـظـريـة
الــدوائـر بــاجتـاهـات تــنـاول اجلـوانب
الـسياسـية واالقتصـادية واالجتـماعية
واالداريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــكـــريــة
درسة التاريخية واالعالمية وهكذا . ا
ـعـاصـرة مـدرسـة مـتـجددة الـعـراقـيـة ا
واصــــيــــلـــة وتــــأخـــذ بــــالـــتــــهــــمـــيش
والـتنصيص والتـحليل والوصول الى
الــنــتــائج مع الــتــأكـيــد عــلى تــعــدديـة
ـــوضـــوعـــيــة الـــعـــوامـل والـــدوافع وا

واالمانة العلمية والرصانة .
{ حــظــيت في اآلونــة االخـــيــرة بــاكــثــر من
تكر وانت تـستـحقه ولـديك معـاييـر محددة
في الـتـكر ابـرزتـهـا في منـشـور لـديك على
كن موقـعك الشخـصي (الفيس بـوك )فهل 
ـعايـير وابـرازها بـعد ان االطاللة عـلى تلك ا
ـــات ـــؤســـســــات بـــتـــكـــر حـــفــــلت اروقـــة ا

وشهادات مختلفة ?
ـات ما  يـعد وال -نـعم لـدي من الـتكـر
يــحـصى ..اوسـمـة وشـارات ونـيـاشـ
ومـيـدالـيـات وكـتـب شـكـر  ودروع وانا
اشـكـر كل من كـرمني ويـكـرمني واعـتز
ــؤرخ الــعـربي 1968 والــذي بــوســام ا
كـرمت به تـقديـرا جلهـودي في الكـتابة
الـتـاريـخـيـة .  التـكـر يـجب ان يـكون
عـن اســـتــحـــقـــاق والـــتــكـــر من دون
اســتـحــقـاق  كــالـعــمـلــة بـدون رصــيـد
وانت تعرف قيمة (السويسري) وقيمة
( الــطــبع ) .. الــتــكـر احلــقــيــقي هـو
قــبــول الــنــاس ورضــاهم واعــتــرافــهم
ب(اســتــاذيـتـي) فـأنــا دائــمـا اقــول انـا
(مــــعــــلم) احــــمل رســـالــــة ورســــالـــتي
(تـنويرية) تؤكـد على فكرتي  (احلرية)
و( الــتــقــدم ) وادعـو الــله ان يــوفــقـني
السـتـكـمل مـشـواري واحـقق هـدفي في
نـــشــر رســالــة الــتــنـــويــر والــتــجــديــد
ومـحـاربة الـتخـلف والـتطـرف واجلهل

واالستبداد .
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مـنـذ اكــثـر مـن قـرنــ ومـازالت شــامـخــة تـصــارع الـزمـان وتــسـرد لـألجـيـال
قصتها. 

إنـها بناية السراي التي تقع في محافظة ديالى وسط بعقوبة .تلك البناية على
عـتـبـاتـهـا حتـكي ثـورة األ حــيث مـرت بـحـقـبـتـ لـهــمـا اثـر كـبـيـر عـلى بالد
الـرافدين والوطن العربي فـفيها نزلت اجلـيوش وتعالت االصوات وتـناثر غبار

احلرب فيها .
إنـها الـبنايـة التي سـكنـها في بـاد األمر  كـبار قـادة اجليش الـعثمـاني حيث
شـيدة في العهد العثماني ومن ثم اصـبحت مقرا للقادة االنكلـيز بعد ترميمها

عام  1913م هذا وقد شهدت نزوح آخر اجلنود بعد الثورة عام 1920م .
ــالـيك وجـنـراالت ـهـا نـســمع وقـعـات اقـدام الــغـربـاء من  عـلى درجـات سـال
وجـنود لكن الـيوم تـزهو شامـخة بـاوالدها وهم يكـتبـون لها مـقاالتـهم وتصدح
حـناجرهم بـها وهم عـلى منـابر الثـقافـة . انه اختالف كبـير بـ اليوم واألمي.
ستعمر واليوم هي مالذ وحصنا للمثقف بـاالمس كانت مقرا لقادة اجليش ا

من أبناء الوطن .
ـنظمات الـثقافـية واإلنسـانية. وانـا من هنا في فـيها مـقر لالحتادات الـعامة وا
قـلـبـهـا وفي اروقـتـهــا كـتـبت مـقـالـتي هـذه ألحــيي ذكـراهـا واطـالب بـأن تـكـون
ي  لقدمها واتمنى ان مـعلمال حضاريا ثقافيا يدخل ضمن الئحة التراث العا
حتـظى بعنايـة كبيرة من قبل اجلـهات اخملتصـة كوزارة اآلثار والتراث ووزارة

الثقافة.
البـد من توحيد اجلهود وبـذل كل السبل في سبيل احيـاء التراث وعدم العبث

تصدعة.  تهالكة ا به وتركه مرتعا للمياه اآلسنة بجدرانه ا
اضي لـقد عـصر قلـبي االلم وأنا اجتـول في اروقة تـلك البـنايـة أرى واسمع ا
وهـو يأن في زوايـاها ودهـاليـزها فـهل من مـخرج يـاخذنـا من تلك الـعتـمة إلى

مرات اخلاوية. نور يسلط االضواء على تلك ا

فـي اخلامس من حزيران (يونيو ) من
ــــركــــز عــــام 2012 كـــــنت فـي طــــريق 
وصل الـدراسات االقليميـة  بجامعة ا
 حــامال اوراقي واســئــلـتي مــتـوجــهـا
يـة  كانت على الـى قامة عـلميـة اكاد
درجـة عالية من التـميز  خصوصا في
ـوصـل  الطـرح امـامـهـا عددا مـديـنـة ا
ــتـعــلـقــة عن الـتــوثـيق مـن االسـئــلـة ا
واالرخــــنـــة ودور مـــراكـــز الـــتـــعـــلـــيم
يـة  ولم تكن تلك ـؤسسـات االكاد وا
الـقامة اال  شـخصيـة موصلـية حظيت
ـدينة  فـضال عن النخب ـحبة اهل ا
ن اسـتعانـوا بهـا في سبيل ـثقـفة  ا
حتـــصـــيــلـــهم الـــعــلـــمي  حـــيث ابــرز
الــدكــتـور  ابــراهــيم الــعالف فـلــســفـة
عـلـمـيـة  بـكونه حـمل مـصـابـيح الـعلم
والـتـاريخ لـينـيرهـا امـام ابنـاء جـلدته
ـناسبة مرور عقد على ذلك احلوار و
 الـــذي اعــتــز به فـــقــد عــاودت الــكــرة
الطـرح اسـئـلة  بـرزت مـحـاورها خالل
فـــتـــرة الـــعــقـــد ومـــا حــفـــلت فـــيه من
ا عانته مـحطات ومؤشرات السـيما 
ــــــوصـل  من حـــــــمالت مـــــــديــــــنـــــــة ا
االســـتــهـــداف والــتي خـــرجت مـــنــهــا
تــنـوي االسـتـشـفــاء وقـبل الـولـوج في
حـوار  كـهـذا البـد لـنـا من اطاللـة على
ابــرز احملـطـات الـتي حـمــلـتـهـا سـيـرة
الـــعالف والــتي نـــقــرا فــيــهـــا بــكــونه
وكـــاتب ومـــؤرخ  اســــتـــاذ جـــامـــعـي 
وصـــحــفـي .مــتــخـــصص بــالـــتــاريخ
احلـديـث .. اسـتـاذ مـتـمرس  –جـامـعـة
ـوصل  –الـعـراق عضـو احتاد كـتاب ا
االنـترنت الـعرب  رئيس احتـاد كتاب
االنــتـرنـت الـعـراقــيـ .لـه قـرابـة (70)
كــتــابـا مــنــشـورا واكــثـر من (( 3000
مـقـالـة ودراسـة وبـحث .عـمل  مـديرا
ـركـز الـدراسـات االقـلـيـمـيـة بـجـامـعـة
ـوصل وألكثر من مرة على مدى ربع ا
قـرن 2013-1985 رئـيس حتـريـر مجـلة
((دراسـات اقـلـيمـيـة )) سـابقـا وعـضو
الـهيـئة االستـشاريـة لها حـاليا  وهي
ــيـــة يــصــدرهــا مــركــز مـــجــلــة اكــاد
وصل الـدراسات االقلـيميـة بجامـعة ا
.كــمـا انـه عـمل لــسـنـوات 2004-2009
مـسـتشـارا لـهيـئة حتـريـر جريـدة فتى
ـوصـلـيـة ) .مـوالـيـد مـديـنة الـعـراق (ا

وصل سنة 1945. ا
…—uAM   UH R

نشورة :نشأة الصحافة من مؤلفاته ا
تـطـور الـتـعـليم ـوصل  الـعـربـيـة في ا
ـعاصرة تركـيا ا الـوطنـي في العـراق 
نـحن وتـركـيـا  تاريـخ الفـكـر الـقومي
تــاريخ الـــوطن الــعــربي في الـــعــربي 
الـــعــهــد الــعــثــمـــاني  تــاريخ الــوطن
ـعـاصـر  خـارطة الـعـربـي احلـديث وا
ياه ا االجتاهات االسالمية في تركيا 
ــائـيــة في الــوطن الــعـربي ــوارد ا وا
الـقـدرات النـووية في الـشرق االوسط
تـــاريـخ اخلـــلـــيج الـــعـــربي احلـــديث
شـخـصـيات ـوصل احلـديث  تـاريخ ا
تـاريخ الــعــراق الــثــقـافي مــوصــلــيــة 
ـــعـــاصــر  تـــاريخ الـــعـــالم الـــثــالث ا
قــضــايـا عــربــيـة مــعــاصـرة احلــديث 
فصل في ا .أوراق تـاريخية موصلية 
عـاصـر (باالشـتراك ) تـاريخ الـعـراق ا
ـــاضي واحلـــاضــر نـــيـــنـــوى بــ ا
(بــاالشــتــراك ) . أصــدر اجلــزئــ
االول والثاني من موسوعته : "
ــــــؤرخــــــ مــــــوســــــوعــــــة ا
عاصرين " عن العراقي ا
دار ابـن االثيـر للـطبـاعة
والـــنــشـــر -جــامـــعــة

ـــوصل 2012-2011 كـــمـــا اســـهم في ا
حتـرير موسـوعة حضـارة العراق (11)
مــجــلـد ب( 5) فــصــول وفي مـوســوعـة
ـوصل احلضارية (5)  مجلدات وذلك ا
ب (7) فـــصــول وفـي مــوســـوعــة اعالم
ـسـلـمـ ب ( 9) مـواد وفي الـعـرب وا
مــوسـوعــة الـصــحـافــة الـعـربــيـة وفي
وفي مـــوســوعــة مـــوســوعـــة تــكـــريت 
اربــــيل وفـي مـــوســـوعــــة احلـــضـــارة
االسـالمــيــة .حــضــر عـــددا كــبــيــرا من
ــؤتــمــرات داخل الــعـراق الــنــدوات وا
وخـارجـه..  وأحـدث اصداراتـه كـتاب (
شـخصيات عربيـة واجنبية ) صدر عن
وصل 2022. وسوف دار مـاشكي في ا
يـصدر له قـريبـا كتاب (نـساء عـراقيات
) فـــضال عن مـــذكــراته (جــنـى الــعــمــر

..سيرة وذكريات) .
ـؤرخ الــعـربي من احتـاد مــنح وسـام ا
ــؤرخـ الـعــرب سـنـة 1986 تــقــديـرا ا
جلــهــوده في خـدمــة الـتــاريخ الــعـربي
واالنــسـاني .كـرم  بـشــهـادة تـكـر في
االول مـن ينـاير  –كـانـون الـثـاني سـنة
2007 مـن قـــبل اجلـــمــعـــيـــة الـــدولـــيــة
لـلمـترجـم والـلغـوي الـعرب تـقديرا
ـتمـيـزة في ميـادين اللـغة إلسـهـاماته ا

والفكر والثقافة العربية .
واليكم حصيلة حواري معه :

نشور في جريدة ر عـلى لقائنا االول ا  }
الـزمان نـحـو عقـد كـامل تعـرضت فـيه مديـنة
وصل لـشـتى صـنوف االسـتـهداف واحملن ا
ي .. كـــيف  كـــمــــؤرخ مـــوســـوعي واكــــاد
تعـرف تلك احملن وهل لها الـقدرة على ابراز
دن وتـرسـيخـها كـحـاضرة تـاريخـية مـتانـة ا
مهمـة لهـا من االصالـة على نـفض غبـار تلك
االســتـهـدافـات واالنــطالق من جـديــد تـمـامـا

كطائر العنقاء ?
-اوال اشــكـرك اخي الـصـحـفي الـعـزيـز
االســتــاذ ســامــر الـيــاس ســعــيــد عـلى
اسـتـذكـارك الـلـقـاء واود ان اقـول انني
اعــتــبــره مـن الــلـقــاءات الــثــريــة الــتي
اجـريـتـهـا طـوال الـسـنـوات اخلـمـسـ
ـاضـيـة وكم كـنـت سـعيـدا وانـا وانت ا
نـبتدأ عصر االنـترنت في العراق حيث
اطـلـعت عـلى مـا كـنت افـعـله في مـجال
الـتدوين والفيـسبوك فأنت مـن لقبتني
ب(شــــيخ الـــفـــيــــســـبـــوك)   وانت من

لــقــبـتــني ب (رائــد الــتـدوين في
العراق) .

نـــــعـم انـــــا كـــــنت مـن اوائل
الـــكـــتـــاب والــصـــحـــفـــيــ
واالســـاتـــذة الـــعـــراقـــيـــ
الـذين تـعـاملـوا مع شـبـكة
ــيــة – ـــعــلــومــات الــعــا ا
االنـتـرنت وقد اخـبرتك في
حـــيــنه انــني كـــنت امــتــلك
انـترنت في بيتي قبل 2003

ا تقوم به من وصل وقناديلها)   مصابـيح ا
ـقـام أسأل ـيـز ..وفي هـذا ا عـمل مـعـرفي 
ن تـركوا ديـنـة حق ابنـائـها  .. هل اوفت ا
بـصـمـاتـهم راسـخـة في حـواضـرهـا وبـرايك
كيف يكـون الوفاء واالمـتنان لـتلك البـصمات

دينة ورجاالتها ? همة من جانب رواد ا ا
-اوال انـا فرح جدا بـهذا اللـقب اجلديد
ــــوصل لـــديــــنـــا رابـــطـــة ونــــحن في ا
وصل الـكتـرونيـة هي ( رابطـة كُتّـاب ا
وتــراثـهـا) تـضم اكـثـر من 350 عـضـوا
.كـمـا انـني وبعـد الـتـحريـر نـشطت في
الـــقــاء احملـــاضــرات واصــدار الـــكــتب
وتــنـشـيط احلـركـة الـثـقـافـيـة من خالل
( (احتـــاد الـــصــحـــفــيـــ الـــعــراقـــيــ
و(الـرابـطة الـعربـية لـلـثقـافة والـتراث)
و(مــلـتـقى الــكـتـاب) فــضال عن الـقـائي
ــوصل والــتـاريخ مــحــاضـرات حــول ا
والــــفـــلــــســـفــــة والـــعـالقـــة بـــ االدب
والــتــاريخ والــفـلــســفــة في مـنــظــمـات
واحتـــادات من قـــبــيـل االحتــاد الـــعــام
لألدباء والكتاب فرع نينوى وكذلك في
وصل ونينوى واحلمدانية جـامعات ا
وكــلـيـة الـنــور اجلـامـعـة وكــلـهـا كـانت
تــــــصـب في ذات االجتــــــاه وهــــــو رفع
ــسـتــقــبل كــنت مــصــابــيح االمـل في ا
ــاضي يــجب ان يــكـون نــقــطـة اقــول ا
سـتقبل لـفهم احلـاضر وركيـزة لبـناء ا
ـاضي فـإنـنـا كـمن واذا بــقـيـنـا نـذكـر ا

يتحاور مع االموات.
ـوصل وفـية مع رمـوزها واحلـمـد لله ا
هــا هـي تــذكــر رمـوزهــا فـي الــعــصـور
االشــوريــة وتـفــخــر بـآشــور بــانـيــبـال
وسـنحاريب واسرحدون وهاهي تفخر
بـرموزهـا في العـصور العـربيـة ومنهم
ابــــو زكـــريـــا االزدي وابـن جـــني وابن
االثـــيــر وابـي تــمــام وهـــا هي تـــفــخــر
بـرموزهـا في العـصور احلديـثة سـعيد
الــديــوه جي وسـلــيـمــان صـائغ وحــنـا
رســـــــام ونـــــــاجي ســـــــرسم وجنـــــــيب
الـريحاني ويوسـف ذنون وسعد الدين
خـضر  وبهـنام حبـابة  ومثـري العاني
ومــعــد اجلــبـوري  وولــيــد الــصـراف .
ومـن جانبي كتبت عن االف الرموز من
خـالل كــــتـــبـي الـــعــــديــــدة ومـــقــــاالتي
ودراسـاتي وكـلهـا منشـورة وصفـحتي
ـائـيـة الــفـيـســبـوكـيــة نـالت (الـشــارة ا
ــشــاهـيــر وعـدد من الــزرقــاء ) شـارة ا
يـتـابـعـني في احـد مـواقـعي وصل الى
الــثالثــة ماليــ مــتـابع وقــار . كــمـا
دائـــمـــا احـث عـــلى وجـــود ذكـــر من له
بــصــمـة واقــول لـلــمـثــقـفــ والـكــتـاب
واالدبــاء قــولــوا (عــفــيــة ) لــبــعــضــكم
الـبعض تـرتفـعوا جـميـعا وهـكذا يدوم

ويرتفع البنيان .
وصل { في السياق ذاته ..حتفل مكتبات ا
الــيـــوم بـــســيـــاق يــكـــاد يــكـــون مـــوحــدا في
ـوصل عن طـريق كـتب الـتـعـريف بـرجـاالت ا
موسـوعيـة تـكاد تـكون مـشابـهـة بتـفاصـيلـها
ـدينة ومعلـوماتهـا التي تضيء لـسيرة اهل ا
.. كيف جتـد هـذه احلالـة .. هل هي صـحـية
بـــرغم تـــكـــرار مـــضـــامـــيـــنـــهــا واســـتـــهالك
ــوجـودة في اكــثـر مـن كـتـاب مـعـلــومـاتــهـا ا

علومات نفسها ? با
ــوصل ــكــتـــبــة الــعـــامــة في ا -نـــعم ا
وتــعـود في نـشـأتـهـا الى مـطـلع الـقـرن
اضي القرن العشرين ابتدعت افضل ا
طــريـقـة لـتـخـلــيـد الـرمـوز وهي انـشـاء
خــزانـات لـلــكـتب حتـمل اســمـائـهم هم
ــونــهــا وهــذه ظــاهـرة وورثــتــهـم يــد
ــوصل ضــمن رائــعــة واالن جــامــعــة ا
مــكــتـبــاتـهــا وكل جـامــعـات مــحـافــظـة
نـيـنـوى تـفـعل الـشـيء ذاته وكـثـيـرا ما
ـؤلـفـ ان يـودعـوا اشــجع الـكـتـاب وا
ـوصل ومـكـتـبـات فـي مـركـز دراسـات ا
ـركزيـة اصداراتهم وصل ا جـامعـات ا
اجلــديــدة وهــكــذا يــســتــمــر الــتـفــاعل
ـكـتـبـة الـعـامـة لـلـمـديـنة واحلـمـد لـله ا
جنـت من احلــرق وقــد افــتــتـحـت بــعـد
كتبة صـيانتها وجتديدهـا كما عادت ا
ـوصل وال تـنـسى ــركـزيـة جلـامـعــة ا ا
ـوصـل كـلـها اخـي االسـتـاذ سـامر ان ا
ـوصل يخـجل عـندمـا تزوره مـكـتبـة وا
وال جتـد  مكـتبـة في بيـته ولو صـغيرة

تضم بعض الكتب .
{ دائـمـا مـا تـذكـر بـان لـلـصـحـافـة الـورقـيـة
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غضباً بـعد جواب عارف .وبـعد انتشار
اخـــبـــار هـــذة الـــواقـــعـــة الـــتـــقى احـــد
االصـدقاء بـعبـد الـسالم بعـد عودته من
تـلك الــزيـارة  وكــمـا هـي عـادتــهـمـا ان
يــلــتـقــيـان بــعــد اي رحـلــة ويـتــداولـون
ماجـرى فيـها .. وبـعد الـسالم والسؤال

عن االحوال قال

كـــان الــرئــيـس الــعــراقي عـــبــد الــسالم
عــارف شـديـد احلـسـاسـيـة جتـاه كل مـا
يتـعلق بـصيـانة وحـدة البالد واراضيه
وشـعـبه  وهـنـالك شـواهـد كـثـيـرة على
ذلك ولـكـني سـأذكـر ابـرز حـادثـة فُـهمت
خـطــأ وفُـســرت عـلى انــهـا ذم وانــتـقـاد
لـلـشعـب العـراقي من قـبل عـارف بيـنـما

العكس هو الصحيح .
في احلـقيـقـة انهُ لم يُسـجل عـلى الرجل
اي ذم او انـــتـــقـــاد لـــلــعـــراق وشـــعـــبه

خصوصاً في احملافل الدولية .
فـي احـدى زيــارات عـبــد الــسالم عـارف

صر سأله جمال عبد الناصر :
{ كم عدد الشيوعيون في العراق ?
- أجاب  8 مالي شيوعي

{ فسأله وكم عدد القومي اذأ ?
- أجاب  8 مالي قومي

{ فــــتـــــعـــــجب نـــــاصـــــر وســـــأله وكـم عــــدد
االسالمي ?

- فقال 8 مالي أسالمي
فـــازداد تــعـــجب نـــاصـــر وقــال : أي ده

ياريس أمال العرائي كلهم كام ...!!!
العراقي كلهم 8 مالي

تريدهم شيوعيون يصيرون
تريدهم قومي يصيرون
تريدهم رجعي يصيرون
تريدهم أسالمي يصيرون

الــعـراقـي كل شيْ فــتـمــيــز وجه نــاصـر
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{ ابو احمد زيارتك شلونها زينة ?
ابو خالد شلونه ? سلمتلنه عليه ?

- احلـمـد لــله زيـارة طـيـبــة وابـو خـالـد
بــخـيــر ويــسـلم عــلـيــكم- الــله يـســلـمك
ويسلمه .. سمعت ابو خالد سألك شگد
اكــو بــالــعــراق قــومــيــ ? وفــهم عــبــد
الـسـالم مـغـزى الـسـؤال واجـاب - انـته
تـعـرفـني صـار اكـثـر من 20 سـنـة  اكو
شــغالت مــاگـدر اهــضــمــهـا وال تــنــبـلع
ؤمن عـندي .. شـتتـصور عـبد الـسالم ا
بـالـوحــدة الـعـربـيـة يــفـرق شـعـبه ??من
سـألـني عن عـدد  الـشـيوعـيـ بـالـعراق
شـگـد .. بـصـراحــة حـسـيت ان بـسـؤاله
مــغــزى مــاريــحــني ونــفس بــيه تــفــرقه
وتــصــنــيف لــلــنــاس بــحـسـب الـوالء ..
وخــطـــرت في بــالي ســاعــتــهــا حــادثــة
ـطارنـة في سـوريا سـمـعـتهـا عن احـد ا

ـــا ســأله اثـــنــاء االحـــتالل الــفـــرنــسي 
جـنرال فـرنسي بـخطـاب تفرقـة عن عدد
مسيحيي سوريا ? وشكد عدد الكنائس

سلم ? حتى نوفرلها حماية من ا
q Uý w «dF «

ـــطــــران : الـــكــــنـــائس وكـــان جــــواب ا
مــتــحــتــاج حــمــايــة الن كل الــســوريـ
ـسلم مسيح ! تـعجب ورجع سأله وا
شــــگـــد ?? فــــجـــاوبـه وكل الـــســــوريـــ
مــسـلــمــ الن مـاكــو فـرق بــيــنـهم  اذا
ـسلم سيـحي يـحموهم ا يضـعف ا
ــســـلــمـــ يــنـــصــرهم واذا يــضـــعف ا
ــســـتــعــمـــر اليــتــدخل ــســيـح  اهم ا ا
..ولهـذا جاوبت نـاصر بـان العراقي كل
شي .. تريده مسلم .. تريده مسيحي ..
تريـده قومي .. تريـده شيـوعي .. تريده
ـشــاكل واخلـالفـات اسالمـي  وبـرغـم ا

الي تــصـيــر بـيــنـهم لــكن الـعــراقي اكـو
بـراسـه نـخـوة وغــيـرة تـخــلـيه يــسـاعـد
حـتى عـدوه اذا كـان بحـاجـة.. مـاكو اي
فرق ب اي طائفة وعرق ودين الن الي
واطنه وبلد اسمه العراق .. يجمعهم ا
{ عــافـــرم والـــله ابـــو احـــمـــد .. وشـــجــاوب

جمال?
- وجـهـة صـار دم وبـلع الـقازوق وورث
ــــوضـــوع .من هـــذة جـــگــــارة وغـــيـــر ا
احلادثـة وغـيـرهـا يـتـبـ لـنـا كـيف كان
س الـــرجل يـــتـــحــسـس من اي شيء 
السـيادة والوحدة الـوطنيـة . وال يغيب
عن الـقــار كـيف طــرد عـارف الـســفـيـر
االيـراني بيـراسته بـعد مـحاولـة االخير
التدخل في الشـؤون الداخليـة العراقية
ومـــحــاولـــته الــتـــمــيـــيــز بـــ طــوائف

ومذاهب الشعب العراقي .

لـقد طبعت نفس كل مسلم ولو كان يـعيش في أي ناحية من النواحي العالم
ـان وهي تـنـدفع شـرقـا وغـربـا جـنـوبـا وشـمــاال عـلى الـطـمـوح واحلب واإل
انـدفـاعـا قـويـا إلى كل أدب ورسـالـة يـبـعـثـان الـطـمـوح وسـمـو النـفـس وبـعد
الـنــظـر واحلــرص عــلى سـيــادة اإلسالم وتــسـخــيـر هــذا الــكـون لــصـاحله
ان والـسيطـيرة عـلية الـنفس واآلفـاق ويغذيـان احلب والعـاطفة ويـبعـثان اإل
ـحــمـد صـلى الـله عـلــيه وسـلم وبـعـبـقــريـة سـيـرته وخـلـود ـان  بـالـله واإل

رسالته وعموم إمامته لألجيال البشرية كلها. 
ـعـاني واحلـقـائق ولـقد "إال رسـول الـله" كالم وجـيـز يحـمل في أثـنـائه عـالم ا
صـنـوعة ـزورة ودعـائم  الـنظـم ا شـهد الـتـاريخ بـأن أسس احلـياة  الـكـاذبة ا
اجلـائـرة لم تـتـأثـر ولم تـتـزلـزل بـشيء مـثل مـا زلـزلت بـهـذه الـكـلـمـة الـوجـيـزة
الـبسـيطـة وأن الذهن الـبشـري لم يـضرب أبـدا قبل هـذه ضريـة موجـعة لـقد
كـانت ضربـة قاسـية عـلى افكـار احليـاة اخلاطـئة بـأسرهـا يتاثـرها بـها هـيكل

احلضارة والسياسة بجميع أركانه.
 "إال رسـول الله" كـلـمة تـعني أن هـذه احلـياة  لـيسـت أجمـة بريـئـة وحشـية لم
يـع بـهـا معـ بل هي حـديقـة مـنسـقـة غـرسهـا الـله تعـالى وتـعهـد تـهذيـبـها
وإصالحـهـا وأن اإلنسـان ريـحـانة هـذه احلـديـقة وروح الـربـيع وكـيف تذبل

روح الريحانة وتدوسها األقدام أو تخطفها الطير أوتهوي بها الريح...?
" إال رسـول الـله" كـلـمـة تـتـسم بـالــنـبـوة والـنـبـوة هي الـنـور الـوحـيـد في هـذه
ـبـرم والـنبي ـتـرامـكـة والـنـبع الـوحيـد لـعـلم الـله احملـكم وأمـره ا الـظـلمـات ا
وأن مـحمدأ تـصل بهذا الـنبع والـواسطـة ب احلق واخلـلق في الهـداية هـوا
رسل نبع وخا األنـبياء وا تصل بـهذا ا صـلى الله عليه وسلم هـوأخر ا

الذي نسخ به األديان ونصبه إماما لكل زمان ومكان. 
"إال رسـول الله" كلمة تـتصف بها صـفات النبوة والـكماالت البـشرية ومعاني
ثل الـكامل للـبشـر في كل عصر ومـصر وأن دينه احلـسن واإلحسان وهـوا
ـان بــالـله وال الـذي جــاء به هـورســالـة كل عــصـر ودزاء كل داء فال يــتم اإل
ـصـطـفى خـاصة  ـحـمـد ا ـان بـالرسـل عامـة و ـكن الـوصل إلـيه إال بـاإل
وذلك قـوله "محـمد رسـول الله"."إال رسـول الله " كـان وجود هـذه الكـلمـة على

اديـة والـلذات وجه  األرض رمـزا حلـقيـقـة غيـر احلـقـائق ا
اجلــسـديــة وكل فــرد مـن أفـراد هــذه األمــة الــعــربــيـة
واإلسالمـية يـعلن لـلعالن ولـيدا ومـيتـا أن وراء القوى
ـاديــة قــوة سـمــاويـة ووراء احلــيــاة الـفــانــيـة حــيـاة ا
خـالدة فـإذا ولـد وليـد صـرخ في أذنه بهـذه احلـقيـقة

وإذا مات فارق الدنيا بهذه الشهادة. 
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اي قـــبل االحـــتالل ومـن خالل شـــركــة
الــوركــاء احلــكــومــيــة وعــبــر مــا كــنـا
ـودم ) والــتـلـفـون االرضي نــسـمـيه (ا
هـو الـواسـطـة وكـان هـذا سـنـة -2001
2002 واتـــــــذكــــــر ان االمــــــر لـم يــــــكن
بـالسهولة التي عـليها االن فكان لزاما
وقع وعندئذ يتم ان يـتصل الهاتف با

 التواصل .
كــــمـــا انــــنـــا مع عــــدد من الــــشـــبـــاب
والشابات وبقيادة االخ االستاذ حيدر
حــمـزور عـقـدنـا عــدة اجـتـمـاعـات  في
مـديـنة الـسـليـمانـيـة بإقـلـيم كردسـتان
الـــعــراق وانــبـــثــقت عن ذلـك (شــبــكــة
ــدونـون انــسـم) وابــتــدأ الـتــدويـن وا
الــعــراقــيــون يــأخــذون فـرصــتــهم في
الـكتابة والـتدوين االلكتـرونية واتذكر
انني شاركت في جامعة مؤته باألردن

ببحث عن الصحافة االلكترونية .
اعـود الى الـشـطر الـثـاني من الـسؤال
اخـي االستاذ سـامر فأقـول انك تعرف
وصل خالل انـني لم اغـادر مديـنـتي ا
ســيـطــرة عـنــاصـر داعش 2014-2017
وبـقيت في داري حفـاظا على مـكتبتي
الـتي تضم اكـثر من عشـرة االف كتاب
وتــــتـــوزع عـــلى ثالث غـــرف في داري
ـتـواضع في حي الـنـور . خـفت على ا
مـكـتبـتي من ان حتـرق كمـا انـني كنت
ـاذا بــقـيت كـنت ن يـســألـني و اقــول 
ــاذا اتـرك ـوصل و ن اتــرك ا اقــول و
ــوصل وهي مــديـنـتـي فـيـهــا نـشـأت ا
وفـيـها مـلـعب صبـاي وفـيهـا ذكـرياتي
وفــيــهــا قــلــبي وروحي ولــعــلك تــذكـر
روايـة (شـظـايـا فـيـروز ) الـتـي كـتـبـها
الـروائي  االخ االسـتاذ نـوزت شـمدين
وحتدث فيها عن (احلاج بومة ) وكان
ـقـصـود هـو انـا فـأنـا من يـدون وانا ا
ـوتى وانـا مـن يـوثق وانـا من يــدفن ا

دينة . من يشيعهم في ا
ــوصل وكـنت اجـمع لــذلك بـقـيت في ا
الـــــوثـــــائق والـــــكــــتـب والــــكـــــراريس
والـصـحف التي يـصـدرونهـا واجنزت
ــوصل خـالل ســيــطــرة بـــحــثــا  عـن ا
عـنـاصـر داعـش احـوالـهـا الـسـيـاسـية
واالجـتمـاعية واالقـتصاديـة وما جرى
فـيها  الـقي بعد الـتحريـر في مؤسسة
بـيـت احلـكـمة الـتـابـع لألمـانـة الـعـامة
جملـلـس الـوزراء الـعراقـي وكـان بـحـثا
ــوضــوعه عـــلــمــيــا اثــار االعـــجــاب 

وتوثيقه ونتائجه وتوصياته .
كــمـا ان االسـتـاذ عـامــر ابـراهـيم مـعـد
ومـقـدم بـرنـامـج (طبـعـة مـحـدودة) في
ــوصل فـــضــائــيــة الــشــرقــيــة  جــاء ا
ـــوصل لم واجــــرى مـــعي حــــوارا  وا
يــكـتــمل حتـريــرهـا بــعـد وبث احلـوار
وايـضا انا اول من قابله االعالمي في
قناة الشرقية االعالمي عثمان الشلش
ـركزيـة جلامـعة ـكتـبة ا وذهـبـنا الى ا
ــــــوصـل وقــــــد حــــــرقت ا
ووقـــــفت داخــــلــــهــــا
احتــــــــــــــــــــدث عـن
قـيمتها واهميتها

وتاريخها .
لـقد رفـعت شعار
(بـــيــتك قــبــرك )
ولـم اتـــوقف عن
الــــــنــــــشــــــر في
االنــتــرنت وفي
الـــفـــيـــســـبــوك

خـالل الــســـنــوات 2017-2014 حلـــظــة
واحـــدة كـــنت ابـــحث عن كـل وســيـــلــة
وصل وصل وعـراقـة ا ألؤكـد اصـالـة ا
ـوصل على وصل وقـدرة ا وتـعـدديـة ا

الصمود والنهوض .
ـوصل كـطـائر فـي كل هذا كـنت اقـول ا
الـعنـقاء كلـما احـترق له جنـاح تسامى
ــوصل من اقــدم مـدن فـي الـطــيــران فـا
الـعالم قـاطبة وهي مـثل دمشق اسـتمر
الـسـكن فيـها مـنذ ان خـلقـها الـله حتى
حلـظة هـذا احلوار وهي مـدينـة عتـيقة
ودائـــمــا اقــول انـــهــا لــيــسـت مــديــنــة
فـحـسب بل هـي تاريـخ وتراث ومـوقف
وصل عـمـرها اكـثر من 7000 سـنـة .وا
قـد شـهدت الـكـثيـر من الـنـكبـات لـكنـها
نـهضت ألنهـا تمتـلك عناصـر النهوض
وعــنـاصـر نـهـضـتـهــا غـنـاهـا الـبـشـري
وتـنـوع سـكـانـها ومـوقـعـهـا اجلـغرافي
واالســتـراتـيــجي وثـراهــا االقـتـصـادي
ــوصل .وكــنـت اكـتـب واكـتـب واقـول ا
ســـتــنــهض وتــعــود وهــا هي تــنــهض
وسـيستمـر النهوض لتـعود الى اهلها

ويعود اهلها لها.
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ـناطق موصـلية { دائما مـا ترحل كـتاباتك 
ـــنــاطق الــتي عـــتــيــقــة ..وهي تـــمــامــا تــلك ا
تعرضـت للـدمار واخلـراب في حقـبة مـا بعد
قـاالتك صدى بـإعادة التـحريـر .. اقول هـل 
نـاطق من جـديـد نابـضـة بـألقـهـا الذي تـلك ا
كــان .. هل هي رســـائل تــدعــو احــفــاد تــلك
ـناطق لـلـعودة واسـتئـنـاف حيـاتـهم فيـها .. ا
وما الـذي ينـتابك من مـشاعـر وانت تمـر ب

ناطق وازقتها العتيقة ? تلك ا
-نــعم انــا ومـنــذ نـصف قــرن  مـتــعـلق
ـوصل اكــتب عـنـهـا قـدمت ــديـنـتي ا
عـنهـا سنة 1975 رسـالتي لـلماجـستير
والـفت كتبـا عديدة عنـها ونشرت االف
ـــــقــــاالت وقــــدمت 600 حـــــلــــقــــة من ا
بـرنـامـجي الـتلـفـزيونـي ( موصـلـيات )
ـــوصـــلـــيـــة ومن قـــبل ذلك مـن قـــنــاة ا
حتــدثت عــنــهــا في قــنـاة ( الــغــربــيـة)
الــفـضـائـيــة ويـقـيـنــا انـني اتـلـقى رود
ا اكتب الـفعل وادرك الرجع والـصدى 
ـسـؤولـ في وادعـو واحـمـد الـله ان ا
احملـافـظـة يـعـرفـونـنـي جـيـدا ويـقرأون
كـتـابـاتي ويـتـصـلون بـي كتـبت عن كل
وصل ومحـافظة نـينوى لم شـيء في ا
ابـق زاويـة اال وحتـدثت عـنـهـا وكـتـبت
عــــــنــــــهــــــا واشـــــرفـت عــــــلى رســــــائل
وصل تخص واطـروحات في جامعة ا
ــوصل سـيـاسـة وتـاريـخـا وصـحـافـة ا
ومــهــنــا وحــرفــا وثــقــافــة واقــتــصـادا

ورموزا.
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ن حـزنت على التدمير وقلت لنفسي و
ــوصل تــعـــرضت لــلــتــدمــيــر حـــولي ا
والـــتــخــريب والـــغــزوات واالحــتالالت
والـــتــطـــرف والــقــتل والـــنــزوح مــرات
رات واحتدث عـديدة واذكـر لهم هـذه ا
كـي احـفـزهم واهــيـئـهم لــتـقـبل حـاالت
ــدن تـســقط لـكن التــمـوت الــنــهـوض ا
ــديــنــة الــعــتــيــقـة ــوصل ا فــكــيف بــا
الـعـريـقـة . احـيـانـا ارى حـاالت احـباط
لــكــنـنـي احـاربــهــا وازرع االمل واقـول
(اليـــــأس مع احلــــيـــــاة وال حــــيــــاة مع

فكرون . اليأس) .. هكذا يقول ا
نـــعم انـــا دائـــمــا اؤكـــد عــلـى اهــمـــيــة
الـتاريـخ لإلنسـان للـشابـات و للـشباب
ــهن واحلــرف لـلــقــصـاب ال صــحــاب ا
واحلـــــداد والـــــنــــجـــــار والــــفالح
ـــديـــنـــة والــــعـــامل البـن ا
والبـن الـريف وشــعـاري
هــــــو انـــــني اريـــــد ان
يـكـون الـتـاريـخ عـلـما

شعبيا
{ يـطـيب لي ان اطـلق
ــقـام عــلــيك في هــذا ا
لــــــــــــقــب (حــــــــــــامـل

جمال عبد الناصر

إبراهيم خليل
العالف

مع بـداية الـعـد الـتـنـازلي لتـشـكـيل الـوزارة اجلـديدة,ومن منـطـلق "ذكر أن
نـفعـت الـذكرى" ,فـأنه لـيس غـريـبـاً ان نــصف مـا يـحـدث من اصـطـفـافـات
ـاضـية طـائـفيـة عـقب أي اسـتـحـقـاق وطـني شـهـدته الـبالد طـيـلـة الـفـتـرة ا
ثـيرة لـلـجدل  الـباحـثة عن الـتـوسعـة من قبل بالـداراماتـيـكيـة السـياسـيـة ا
ـلفت من أجل مسـوقي هـذا النـوع من "الـسـياسـة الـسوداء" ,وجمـوحـهم ا
اإلسـتـحـواذ والـتـمـدد أفـقـيـاً وعمـوديـاً عـلـى حـساب أفـواه ال زالـت جـائـعة
راقب لهذه السياسة ذات السمة ا ا ها بعد ,ور ,وثكالى لم ينضب أ

اإلباحيـة التي ينـتهـجها الـبعض في محـاولة اسـتمالـة الرأي العـام واللعب
ـشـاعـر الـنــاس وعـواطـفـهم وإظـهــار "مـشـاهـد" تـثــيـر الـرعب من الـقـادم
ستقبل"  يرى أنها ,ومحاولة أثارة اخملاوف وإدخال الناس في "فوبيا ا

سيـاسـة بـاتت مـعراة ,وسيـصل  إلى قـنـاعـة ال يـعتـريـهـا الـشك  أن شعب
ـتخم باجلـراح لن يسمح بـتكرار هـكذا مهـازل أجنبت الكـثير من العراق ا
الفـاشـلـ الذين  سـبـبـوا له السـقم مـثـلمـا تـسبـب جعـجـعتـكم اخلـالـية من
ـسـتـدام الــصـداع وخـيـبـة االمل والــنـدم عـلى ضـيـاع الـعـمل وسـجــالـهم ا
ـوذجاً سنـوات ليـست بالـقلـيلـة قيـاساً بـبلـدان انتـصبت سـريعـاً اليـابان إ
,والشعب يتطلع  لقيامهم بعمل طيب يخرج العراقي من حالة اليأس

واإلحبـاط التي أدخـلوه إلى دهـاليـزهـا عن علم أو جـهل  واألنكى من ذلك
ـمــلـة" الزالت حــاضـرة وحتـاول اآلن تــبـديل مالبس أن "درامـاتـيــكـيــتـهم ا
ـضرجـة بـالـدماء  مـثـلـ إلستـئـنـاف عـرض آخر عـلى خـشـبة الـعـراق ا ا
اجلمـهـور الـيوم غـيـره في األمس  لن يـكـون هنـالك عـرض يـستـهـوي هذا
اجلمهور ( الـذي أعني به الشعـب ) مجدداً مهـما كانت حداثـة الديكورات
طبـلون" لهؤالء همـمهم  كما أن لـألرض بركانها  عدة ,ومهما شـحذ "ا ا
ـســتـلــقي عـلى ـرابط رجــاله  اآلن خـلـف اخلـنـادق ,وا فـلـهـذا _الـشــعب ا
دجج بـشمـوخ النـخيل وعبق الرمال لـتطـهيـر البالد من بـراثن التـكفيـر  ا
تآمرين سجر" الذي يـنتظر ساعة الصـفر ليذيب ا احلضارة " _بركانه ا
علـى وطنه ,ولـيـمـحـو وجوه الـفـاشـلـ الـفـاسـدين من صـفـحـاته إلـى األبد

,ويبدأ مرحلة بناء وعمل جديد على خشبة مسرح مليء بالسالم 
ـاضي ونـهض من كـبواته موسـيـقـاه أناشـيـد وطن مـنتـصـر" نـفض غبـار ا
بكل عـنفـوانه ليـقدم "عـرض الـتأريخ" ويـبرز أسـطورة  ( رجـال صدقـوا ما
عاهـدوا الـله عـلـيه )  تركـوا كل شيء لـيـحـيا الـوطن ولـيـرفل أبنـاءه بـالـعز
والـرخـاء  هـامـات مـرفـوعـة تـأبـى الـنـكـوص  نـفـوس أبـيـة تـأبى الـهـوان 

أرواح غــاضـــبـــة مــزلـــزلــة تـــأبى الـــركــون واخلـــضــوع
واإلســتــسالم حلـــفــنــة من شـــذاذ اآلفــاق  الــعــطب
السيـاسي الذي وصل إليه سـاسة البالد ,والهوان
تعاقبة الدبلوماسي ,والتبرير احلكومي لألخطاء ا
البـد من ايـقـافـه أو عـلى أقل تـقــديـر أحـداث ثـقب
صغير في مجرى التفـكير والوعي يكون لألجيال

عتاد . منفذاً لقلب ا
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متـحمسـا ومتـجانسـا و عكس قوته
من الناحـية الدفـاعية وتـدارك العقم
الهـجـومي واالثار الـتي تـركهـا على
ا في ذلك امام العديد من نـتائجه 
فـرق الـصـف الـثـاني ونـزف الـكـثـيـر
من النقاط لكنه قـدم االنتفاضة امام
اجلـويـة وعــكس شيء من مـسـتـواه
ــــوسـم في ايـــــامه االخــــيــــرة رغم ا
ــوعــد في ويــريــد أن يــكــون عـــلى ا
تـوقع ان تـقـد قـدرات الـتـشـكيـل ا
يـــكـــون في اجلـــاهــزيـــة بـــاخـــتــزال
ــنــافس مــبــاريـــات الــدوري امـــام ا
الـــشـــرطـــة والــرغـــبـــة في حتـــقـــيق
االنــتــصـار الــثــاني االبـرز بــاقل من
اســبــوع بــعــد قــهــر اجلــويــة وهـذا
يـعــني حتـقـيـق افـضل اجنـازين في
ـوسم والـعودة الـكاس والـدوري وا
لـلـواجـهـة بـغض الـنـظـر عن مـوقـعه
في الـــدوري كـــمـــا يـــراه الـــكل وفي
ـقـدمـه جـمـهـوره الـذي سـيـتـواجـد ا
ــلــعب لـــدعم الــفــرقــة مــبــكـــرا في ا
الـبيـضاء في ضـيـافة الـشرطـة الذي
اخـــتـــلف وبـــعـــد حــسم
اللقب وكـانه مصاب
بــــاإلرهـــاق لــــكـــنه
يــجـــد من مــهــمــة
اليـوم مخـتلـفة ما
يـجــعـله ان يـكـون
في اجلــــــاهــــــزيـــــة
ــوسم في وانــهــاء ا
ـطــلـوبـة الــنـتــيـجــة ا
ولــتــحـقــيق رغــبـة االنــصـار
ـتـوقع ان يـواجه فـيـهـا صـعـوبات ا
ـنافس ما يـدفـعه اللـعب بـحذر الن ا
أصــبح اآلن بــوضـع افـضـل بــعــدمـا
تــألـق امــام اجلـــويــة ولـــعــلـه لــيس
ــوعـد الـذي كــان يـتـرقـبـه جـمـهـور ا
الـــشـــرطـــة الــذي يـــامـل ان يـــكــرس
الـنــتـيـجـة االولى بــغض الـنـظـر عن
احلــصــول عـلى الــلــقب كـون الــفـوز
عــلى الـــزوراء ســيـــكــون احـــلى من
الـشـهـد جريـا عـلى الـعـادة الن اكـثر
ما تـظهـر التحـديات عـند مـواجهات

اجلماهيرية فيما بينها.
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بــضــيــافــة االمــانــة ويــامل الــعــودة
بكامل النقـاط لدعم محاولة اخلروج
والـبـقـاء الن الـلقـاء األخـيـر سـيـكون
مع الــشـــرطــة عـــلى الـــطــرف اآلخــر
سيخرج الصناعة الذي خطف نقطة
من تـعـادلـه مع الـنـفط بـدون اهـداف
ـو اجهـة نـفط الوسط في اخلمـيس 
ــضــيف مــبـاراة صــعــبــة جــدا الن ا
و قع ني النفس في الـتقدم  الزال 
الـوصــافـة ولــذلك ســيـلــعب بـخــيـار
الــفــوز حتـت اي مــســوغ كـــان كــمــا
سـيخـوض الـصنـاعـة اخر مـبـارياته
مع اجلـــويــــة وهي االخــــرى تـــبـــدو
أصــعـب من من لــقــاء الــوسط لــكــنه
يــعــول عـــلى جــهــود عـــنــاصــره في
الــلـعب من أجل الــبـقــاء في الـدوري
ــوسم احلــالي لــكـنه الــذي عــاد له ا
ـرحلة الـثانية افتقـد للمـنافسة في ا
الـتي تألـق فيـهـا النـفط وتـقدم بـثـقة
وواجه االمور وتألق كثيرا ونال من
الـكـبـار وتـقـدم سـادسـا والزال يـامل
في اخلـامس عـلى بـعـد نـقـطـتـ من
الزوراء ويـظهـر احد ابـرز الفرق في
هــذه الــفـتــرة وتــمــكن مـن مــعــاجلـة
االمــور الــتي بـــقــيت عــصـــيــة عــلى
الـصنـاعـة والديـوانـية قـبل ان يـترك

األولى بــهــدف لـهــدفــ ولـيــرفع من
نـافـسة عـلى مـركز الـوصـافة امـال ا
في مــهـــمــة التــقــتــصـــر عــلى حــسم
الـنـتـيـجـة حـسب بل عـلـى مـا تـسـفر
عـــــنه مـــــواجــــهــــات فـــــرق الــــطالب
واجلوية والـوسط وجميـعها افضل
من الزوراء ترتـيبا حـاليا لـكن عبور
عــقــبــة الــشــرطــة ســيــكــون له طــعم
خـاص بعـد الـظهـور الـطيب في
الر بع النـهائي في الـلقاء
ـثـيـر واحلديـث الذي ا
لم يـنـقـطع لالن لـيس
بـــ عـــشــــاقه بل في
الـــــوسـط الــــــكـــــروي
ويـــــــرى االنـــــــصـــــــار
قدور االعب تقد
ـــــســــتـــــوى االعـــــلى ا
طـلوبة ـهمـة ا وحسم ا
في الــدوري هــذه
ــرة بـعــدمـا ا
ظـــــــــهــــــــر
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يـدخل الـزوراء مــلـعب الـشـعب عـنـد
الــسـاعـة الـثـامـنــة والـنـصف مـسـاء
الــيــوم الـســبـت في مــبــاراة مــهــمـة
ـعنويات جداامام الغـر الشرطة 
هم عـلى اجلوية عالـية بعـد الفـوز ا
ـاضي بــهــدفـ لــواحـد االســبــوع ا
واالنتـقـال للـدور النـصـــف النـهائي
وسم لبـطولة كـأس العـراق منـجز ا
ـنـتظـر بـفـضل هدف الـوحيـد ا
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وســيــكــون الــفــريـق امـام
حتـدي الـفـوز وبـرغـبـة
الثار خلـسارة لقاء
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قــــررت جلــــنـــة االنــــضــــبــــاط في
االحتاد العراقي لكرة القدم يوم
اخلـــمـــيس إيـــقـــاف الـــعـــقـــوبـــة
ـــفــروضـــة عـــلـى نـــادي الـــقــوة ا
اجلوية وذلك بعد سـاعات قليلة
من فـــرضــهــا.واجــتــمــعت جلــنــةُ
االنــضـبـاط في االحتــادِ الـعـراقيّ
لـــكـــرةِ الـــقـــدَم ونــــاقـــشت طـــلبَ
ُـقدم من األمانةِ مُراجعـة القرارِ ا
الـعامّـة الحتادِ الـكـرة بشـأنِ قرار
ُـرقم 117 في جلـنـةِ االنـضـبـاط ا
ــبــاراةِ 2022/6/16 واخلــاصّ 
فــريـقي الـقــوة اجلـويـة والـزوراء
الــتي أقـيــمت في مـلــعبِ الـشـعب
الــدوليّ بــتــاريخ (2022/6/13)
ضمن الدورِ ربع النهائيّ لبطولةِ
كـأس الـعراق وذلك لـظـهـورِ أدلةٍ
جديدةٍ في القضـيةِ واجِبة النظر
ادة 1/133 انضباط وقد وفق ا
اطـلـعت الـلـجـنـةُ عـلى مُـحـتـوياتِ
ُقـدم مع الطلبِ ُدمج ا القـرص ا
َ لـلــجـنــة أن هـنــاك حـاالتٍ وتـبــ

وأدلـةً جــديـدةً واجــبـة الـنــظـر لم
تـكن مُـتـوفرةً لـلـجـنةِ عـنـد صُدورِ
الــقــرار فــقــررت الـلــجــنــةُ قــبـولَ
ـا يـلـي إيـقاف الـطـلب وقَـضتْ 
تَـنـفـيـذ الـعُـقـوبَـة الـصـادرة بـحقِ
نـادي الـقـوة اجلـويّـة الوارِدة في
الـــــــقــــــرارِ 117 في 2022/6/16
حلِـ االطالعِ عـلى جـمـيع األدلـةِ
واحلـــــــاالتِ الـــــــتـي حـــــــدثـت في
وقرّرت اللجنة استضافةَ ُباراة ا
ُـنـسق األمنيّ ـباراة وا مُـشرف ا
ُوافق 20 للمـباراةِ يوم االثـن ا
حزيران اجلاري  الساعة الثانية
.وكان االحتـاد وبعد عشـرة ظهـراً
االطالع عــلى تـفـاصـيل تـقـريـرين
ومقـاطع الفـيديـو الحظت وجودَ
أعــمــال شــغبٍ وفــوضى من قــبل
جــمـــهــورِ نــادي الــقــوة اجلــويّــة
وإحلـــاق الــــضــــررِ في مــــقــــاعـــدِ
تـفرجـ وكذلك الـتجـاوز على ا
ُـــســـاعــد األول احلـــكمِ الـــدوليّ ا
كرار عـبد الكـر بضربه بـقناني
ــاءِ واحلـــجــارةِ وهـــو مــا أدّى ا

إلى إصـابـةِ كـتـفهُ األيـسـر وعـلـيه
قــررت الـــلــجـــنــة وفـق الــبـــيــان
حِرمان فريق نادي القوة اجلويّة
ُفـتـرضةِ من الـلـعبِ على أرضـه ا

وبــــــدون جـــــمــــــهـــــورٍ وخلــــــمس
ادة مبـارياتٍ اسـتنـاداً ألحكـامِ ا
ادة 15 67/ انضـباط وبـداللةِ ا
انضـباط عـلى أن يجـري سريانُ
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افتتحت في مدينةِ جدة السعوديّة
بــطـولـةُ كــأس غـرب آسـيـا الــثـالـثـة
ُشاركة  6منتخباتٍ هي للسيداتِ 
الــسـعــوديّـة والــكـويـت وفـلــسـطـ
والــبــحـــرين وعــمـــان إضــافــةً إلى

نتخبِ العراقي. ا
وحـــضــــرَ حـــفل االفـــتــــتـــاح نـــائبُ
الــقـنـصل الــعـراقيّ في الــسـعـوديّـة
مــخــلـص عــبــد الــلـــطــيف وعُــضــو
االحتـــاد الــــعـــراقيّ لــــكـــرةِ الـــقـــدم
ُـشــرف عـلـى الـلــجـنــةِ الــنـســويّـة ا

فراس بحر العلوم.
دة 20 وشهدَ احلفل الذي استمرَ 

شعار نادي القوة اجلوية
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نتخب العراقي لكرة السلة جتربة احترافية في فريق سوسيال الراجنا األوروغوياني. يخوض إيهاب حسن العب ا
قبل.ويعـد إيهاب حسن أول العب دة  4 أشهر حتى أكـتوبر/تشـرين أول ا ووقع إيهاب حسن عـقده مع سوسيـال الرانغا 

عراقي لكرة السلة يحترف في أوروغواي.
اضي بجـانب حصـوله على لقب ـمتاز لـلمـوسم ا ـساهمـة في تتـويج النفط بـلقب الـدوري العراقي ا وسبق إليهـاب حسن ا

أفضل العب محلي بالبطولة.
ؤهـلة لكـأس اسيا  ?2025والتي اختتـمت مؤخرا في نـتخب الـعراقي في التـصفيـات التـمهيـدية ا ولعب إيهـاب حسن مع ا

. فلسط

واحلــــيـــاة الـــتي كــــانت دائـــمـــاً
ــتــنــة لــلــغـايــة ألولــئك الــذين
يـحـتـرمـونـهـا قـررت احلـيـاة أن
تـمـنـحـني الـفـرصـة لـلـعودة إلى

هنا ألقول وداعا ".
÷U  rÝu

وشــارك ألـــفــيـس الــذي خــاض
أكثر من 100 مبـاراة دولـية مع
الــــبـــرازيل في 16 مـــبـــاراة في
اضي وسم ا ـسابقـات ا كافة ا
ـركـز عـنـدمـا احـتل بــرشـلـونـة ا
الـــــثــــانـي في الـــــدوري احملــــلي
بـفـارق 13 نـقــطـة عن
ريــــــــال مــــــــدريـــــــد

البطل.
وتــــعـــــاقــــد مــــعه
ـــدرب تـــشــابي ا
هـــــرنــــانــــديــــز
زمـــــــيـــــــله
الـــســـابق

في الـفـريق في مـحـاولـة إلنـقاذ
ـركز الـفـريق الـذي كـان يـحـتل ا
الــــتـــاسـع في تـــرتــــيب الـــدوري
اإلسباني.واكتـفى ألفيس الذي
لـعب ليـوفنـتوس وبـاريس سان
جـــيــرمـــان وســاو بـــاولــو بـــعــد
مغادرة بـرشلونـة للمرة األولى
بـــاحلـــصــول عـــلى راتـب قــلـــيل
ــســاعــدة الــنــادي عــلى جتــنب
ــالي انــتــهــاك قــواعــد الــلــعب ا
الـنـظـيف.وقـال ألـفـيس :"أود أن
ـسـؤولــ عـلى أشـكــر جـمـيـع ا
الـــفـــرصــة الـــتي أتـــاحـــوهــا لي
لــلــعـــودة إلى هــذا الــنــادي وأن
أكـــون قـــادراً عـــلى ارتـــداء هــذا

القميص الرائع مرة أخرى".
وخــــتم الـــــفــــيس :"أتـــــمــــنى أال
يـــفـــقـــدوا جـــنــونـي وســعـــادتي

اليومية. 
أتـمـنى أن يــغـيـر بــاقي أعـضـاء
الـفـريق تـاريخ هـذا الـنـادي
اجلمـيل أتـمنى ذلك
مـن أعـــــــــمــــــــاق

قلبي".
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سـيـغـادر داني ألـفـيـس الـظـهـير
ن الــــبـــرازيـــلي اخملـــضـــرم األ
نـاديه بـرشـلـونـة عنـدمـا يـنـتهي
عــقـده نــهــايــة الـشــهــر احلـالي
لـــيُــســدل الــســتـــار عــلى فــتــرته
الـثـانـيـة مـع النـادي الـكـتـالـوني
بعـد أكثـر من ستة أشـهر بـقليل
عـــقب انـــضـــمـــامه فـي صـــفـــقــة

مجانية.
وكـتب ألـفـيس عـلى حـسـابه في
تطبيق انستجرام "بعد أكثر

مـن ثــمــانـي ســنــوات
مـن الـــــــــدفـــــــــاع عن
ألـــــــــــــــوان هــــــــــــــذا
الـــقـــمـــيص حـــان

الوقت للرحيل".
واضـــاف الــفــيس
"مــــرت ســـــنــــوات
عـــديــدة من كــرة

الــــــقـــــدم

يناء البطولة وسط أحزان متابعي ا
الــدوري قــبل ان يــحــطم قــلــوب اهل

البصرة.

الـبـصـرة رصيـده الى39 رابع عـشر
ضيف وليس تـأثير لـلنتـيجة عـلى ا

متاز بارادته. الذي كان قد غادر ا
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ويامل نفط ميسان ان يـتعثر الكرخ
وقعه امام الطـلبـة من أجل التقـدم 
عـندمـا يـضـيف اربيـل الثـاني عـشر
ـوقعي االخـر الـذي يتـطـلع لـلتـقـدم 
نفط البصرة وزاخو بشريطة الفوز
في مـهــمـة لـيــست بـالــسـهــلـة وهـو
الذي استمر يعاني من الذهاب كما
يـعــيش غـصـة االقــصـاء من الـكـاس
الربع النهائي من بعدما خسر لـقاء
الـكرخ فـيـمـا يجـد اصـحاب االر ض
من الــفـــرصــة مـــواتــيــة لـــلــحــد من
تـراجع مـسلـسل الـنتـائج في مـهـمة
ـوقع عـبـر إظـهـار قـدرات حتـسـ ا

. لالعبي
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وحقق الديوانية فوزا مـهما بتغلبه
ـيـنـاءبـهـدف باسـم علي د13 عـلى ا
لـيــرفع رصـيـده الى35 نـقــطـة عـلى
وقع بعد نقطت من الصناعة في ا
الـســادس عـشـر في افـضـل نـتـيـجـة
للفريق احملاصر في منطقة الهبوط
ـنافـسة لـكنه بـعدمـا افتـقد لـهـوية ا
يريـد البقـاء احلل األمثل لـلمـشاركة
الــتـي الزالت غــايــة في الــصــعــوبـة
وسـيـلـعب الفـريق مـبـاراته الـقـادمة

 مؤمن 
سليمان

وسم وسمِ وا العقوبة في هذا ا
ُــقـبل 2023-2022 كـمــا قـررت ا
فـرض غــرامـةٍ مــالـيـةٍ عــلى نـادي
الـــــقــــوةِ اجلـــــويّـــــة مُـــــقـــــدارهــــا
(10000000) عـــــشـــــرة مـاليــــ
ديـنــار عـراقي اسـتــنـاداً لــلـمـادة
19 انـضــبــاط  مــشــددة عـلى أن
نـــادي الــقــوة اجلـــويّــة يـــتــحــمل
األضــرارَ الـتي حـدثـت في مـلـعبِ
الـشـعب الدوليّ حـسب مـا تـقررهُ
ُشـــــــــكـلة الـلـجنـةُ الـتحـقـيقـيّـة ا
مـن قـــــبـل وزارةِ الــــــشــــــَــــــبـــــاب

والرياضة .
واشـار الـبـيـان الى اسـتـدعـاءُ كل
من مــدربِ نـادي الــقــوة اجلــويّـة
قــحـطــان جـثــيــر ورئـيس رابــطـة
مُـشـجـعي الـقــوة اجلـويّـة ضـيـاء
سـمـيـر ورئـيس رابـطـة مُـشـجعي
ــــالـــكي نـــادي الــــزوراء أمـــيــــر ا
لــلـحـضـورِ إلى جلـنـة االنـضـبـاط
ـقبل ـقرّ االحتـاد يوم االثـن ا
ُــــــوافـــــــق 20 من حــــــزيــــــران ا

اجلاري.
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أعــلن االحتــاد الــعــراقي لــلـرجــبي
شـاركـة في بـطـولة مـوافـقـته عـلى ا
آســيـا لــســبـاعــيـات الــرجــبي الـتي
ســـــتـــــنـــــطــــلـق في الـــــعـــــاصـــــمــــة
اإلندونـيسيـة جاكارتـا في السادس

قبل. من أغسطس/آب ا
ـــســـؤول وقــــال نـــوار الـــركــــابي ا

اإلعالمـي الحتــــــاد الــــــرجــــــبـي في
تـصـريحـات صـحـفيـة الـعراق وافق
ــــشـــاركــــة في الــــبـــطــــولـــة عــــلى ا
اآلسـيـوية والـتي سـتشـهـد مشـاركة
منتـخبات عـلى مستوى عـالٍ تمتلك

خبرة في القارة الصفراء.
وأضاف: منـتخبنـا سيخوض أولى
وحــداته الـــتــدريــبـــيــة اســـتــعــدادا

لـبطـولة آسـيـا وذلك بعـد استـدعاء
ــــعــــســــكــــر 12 العــــبــــا مـن قــــبل ا

." التدريبي مع تواجد 8 محترف
وأوضح الركابي: التدريبات ستقام
فـي مــلــعب اإلســكــان بــالــعــاصــمــة
بــغــداد واحتــاد الــرجــبي يــحــاول
تأمـ معسـكرات خارجـية في حال

الي. احلصول على الدعم ا

: نـتطـلع إلى تـقد مـستـويات وأ
جـيـدة في الـبـطـولـة اآلسـيـويـة رغم
حـداثـة الـلـعبـة في الـعـراق ويـعمل
احتـاد الـرجـبي بـطـريقـة احـتـرافـية
ـنـتـخبـات الـوطـنيـة بـعد لتـطـوير ا
ـجـمـوعــة كـبـيـرة من االسـتـعــانـة 

احملترف في أوروبا.
وأعــلن االحتــاد الــعــراقي لــلـركــبي
إبـرام اتــفـاقـيــة تـعـاون مع نــظـيـره

اإليراني.
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وذكـر االحتــاد في بـيـان أن االحتـاد
الــعــراقـي لــلــركـبـي أبــرم اتــفــاقــيـة
تعـاون مع نظـيره اإليـراني لـتبادل
اخلـبرات بـهدف تـطـوير الـلعـبة في
الـبلـدين وجـرت مراسـيم االتـفاقـية
في مـقـر االحتـاد اآلسـيـوي لـلـركبي
في دبي.وأضاف أنه مثل اجلانب
كل من رئـيس احتـاد الـركـبي فـريق
ــــقــــابل رئــــيـس االحتـــاد هــــزاع 
اإليـــراني مــيـــر مــهــدي بـــحــضــور
واشـراف رئــيس االحتـاد االسـيـوي
لـــلــركــبي قـــيس الــظــالـــعي ونــائب

بية اإليرانية رئيس اللجنـة األو
مـــحــمـــد عـــلي بــور فـــضالً عن
الوفد العراقي الذي ضم األم
الـعـام مـحـمــد حـنـون وعـضـو
االحتــاد مـحــمـد حــسن. وقـال
هـــزاع بــحـــسب الــبـــيــان إن
"هـذه االتـفـاقـيــة تـعـد الـثـانـيـة

الحتـادنـا بـعـد تـوقـيع بـروتـوكول
الـتـعـاون مع االحتـاد االمـاراتي في

بغداد.
وأضـاف أن االتــفـاقـيـة مع االحتـاد
اإليـــــــرانـي تـــــــأتـي لـــــــكـــــــونـه من
ـــتـــطـــورة في لـــعـــبــة االحتـــادات ا
الــركــبي بــقــارة اســيــا وتــضــمــنت

تـبادل اخلـبـرات وتنـاقـلهـا ب
الطرفـــ لـــغـــرض تـــطـــويـــر
نتخبـات الوطنية فضالً ا
عــن وجــــــــــــــود دورات
تـدريـبيـة وحتـكـيـمـية
ومعسـكرات مشـتركة
ـــنــــتـــخــــبـــات بــــ ا
بــــجـــمـــيـع الـــفـــئـــات

ومباريات ودية.
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أعــلن االحتـاد الـدولي لــكـرة الـقـدم عن
سـتضـيفـة لبـطولـة كأس الـعالم ـدن ا ا
2026 الـتي حتتضنها  3 دول من قارة

أمريكا الشمالية.
ـتـحـدة األمـريـكـية وحـظـيت الـواليـات ا
بـحـق اسـتـضـافـة مـونـديال 2026 بـعـد

ـكــسـيك ــلف مــشـتــرك مع ا تــقـدمــهـا 
وكندا.

وظـهر جيـاني إنفانتـينو رئيس الـفيفا
ـوقع اإللـكـتروني في بـث مبـاشـر عـبر ا
الــرسـمي لـالحتـاد الـدولـي مـعـلــنـا عن
ـسـتـضــيـفـة لـلــمـونـديـال الـذي ــدن ا ا

سيقام بعد  4سنوات.

ووقـع االخـــــتـــــيـــــار عـــــلى  3مـــــدن من
ــكـــســيك وهي مـــكــســيــكـــو ســيــتي ا
مـونتـيري وجـوادالخارا فيـما اخـتيرت

مدينتي فانكوفر وتورنتو من كندا.
ــــدن مـن الــــواليــــات وجـــــاءت بــــاقـي ا
ــتــحـدة عــلى رأســهـا ســيــاتل وسـان ا
فــــرانـــســـيــــســـكـــو ولــــوس أجنـــلـــوس

وكانساس سيتي وداالس.
وإلـى جـــانب ذلـك اخـــتــــيـــرت أيــــضـــا
أتالنـتا هـيوسـ بوسـطن فيالدلـفيا

ميامي ونيويورك/نيوجيرسي.
وفـي ســـيـــاق مـــنـــفــــصل قـــرر االحتـــاد
الــكـويــتي لـكـرة الــقـدم تــشـكــيل جلـنـة
تــنــفــيــذيــة إلدارة شــؤون الــلــعـبــة إلى

سابقات. جانب إدارة جلنة ا
وأسـندت رئاسة اللجنة لرئيس االحتاد
عـلى أن يـعاونه في عـبـد الـله الـشاهـ
ـــطــيــري الـــعــضـــويــة كل مـن هــايف ا

منصور باشا وجمال العتيبي.
وكـــان احتــاد الــكــرة الـــكــويــتي الــذي
اضي قد انـتخب يوم  20مـايو/آيـار ا

تــشــكـــيل األجــهــزة الــفــنــيــة واإلداريــة
للمنتخبات.

جــديـر بـالــذكـر أن مـنــتـخـبــات الـكـويت
ـــبـي واألول قــــد ودعـــا الســــيــــمــــا األو
ــنـافــســات اآلسـيــويـة مــؤخـرا وسط ا
مـردود مـتـواضع وهـو مـا شـكل صـدمة
لـــــلـــــشـــــارع الــــــكـــــروي الـــــكـــــويـــــتي.

عـقد اجتماعا بـرئاسة الشاه
بـحضـور نائبي الـرئيس هايف
ـطيري وأحمد عقلة واألعضاء ا
مــنـصـور بـاشـا فــاطـمـة حـيـات
عـبـد الـعـزيـز السـمـحـان جـمال

العتيبي.
ـقـرر أن يــعـقـد احتـاد ومـن ا

الــكــرة مـؤتــمــرا صـحــفــيـا
مــسـاء الـيـوم لـلـكـشف عن
تــفــاصــيل اجــتـمــاعه وسط
أنــــبـــاء عن إعـــادة تــــشـــكـــيل
الــلـجـان الــعـامـلــة بـاالحتـاد
واالســــتـــعـــانــــة بـــخـــبـــرات
أجـنـبـيـة إلى جـانـب إعادة

داني الفيس
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وانتهي لـقاء سامراء ونـفط البصرة
بـالـتـعـادل بـدون اهـداف ليـرفع نـفط

دقــــيـــقـــةً اســــتـــعـــراضــــاً جـــمـــيالً
شاركةِ تخللتهُ عروض للمنتجاتِ ا

فنية وموسيقيّة.
ÕU²² « qHŠ

ــبـاراةُ وسـبــقـت حــفل االفــتــتــاح ا
الـرسـمـيّـة األولى في الـبـطـولـةِ بـ
منتخـبي البحرين وفـلسط ضمن
مــبــاريـاتِ اجملــمــوعـةِ األولـى الـتي
ـنتخب البحريني صلحةِ ا انتهت 
بستة أهدافٍ مقابل ال شيء. وعقب
ــبــاراةُ حــفلِ االفـــتــتـــاح أقــيــمـت ا
الـثانـيّة في الـبطـولـةِ ب مـنتـخبي
الــكـويت والـســعـوديّــة ضـمن إطـارِ
مباريات اجملموعةِ الثانية وانتهت

كويتـيّةً بـثالثة أهدافٍ مـقابل هدفٍ
واحــد.وكـانت الـصــفـارةُ الـعــراقـيّـة
حـاضرةً فـي مبـاريـاتِ الـيوم األول
حـــيث شــاركَ احلــكـمُ الــدوليّ رافــد

باراةِ األولى عالوي بقيـادةِ ا
ب البحـرين وفلسط
حكـماً ثـالثـاً فيـما قادَ
ــبـــاراةَ الـــثــانـــيّــة ا
حـــكـــمـــنـــا الـــدوليّ
روانـــــــد فــــــــتـــــــاح
وجـــاءت مـــشـــاركــةُ
حـكـامـنـا بـدعـوةٍ من
احتـــادِ غـــرب آســـيــا
لـلـمـشـاركـةِ في قـيـادةِ

ـنــسق مُــبـاريــاتِ الــبــطــولــة.أكــد ا
اإلعالمي لـلمـنـتخب الـنـسوي لـكرة
الصـاالت جمـعة الـثامـر أن الفريق
العراقي أجـرى وحدت تدريـبيت
صبـاحية فـي القاعـة الريـاضية
إلزالة آثـار تـعب الرحـلة 
واخــرى مــســائــيــة في
القاعة اخلضراء في

مدينة جدة.
وقــــال الــــثـــامــــر في
تـصـريح صـحـفي إن
ـــــؤتــــمـــــر الــــفـــــني ا
لــبـطــولـة غــرب اسـيـا

عـقــد يـوم أمس إذ 

عرض التـجهيـزات التي ستـرتديها
شـاركة خالل مـبــــــــاريات الفـرق ا

البطولة.
واضاف الثـامر أن الفـريق العراقي
باراته يواصل تدريباته استعداداً 
االولى والتي ستكـون أمام منتخب
ـقـبل الـبـحــرين يـوم الـســـــــــبت ا
وتــعــد حتــديــاً حــقــيــقــيــاً لــقـدرات
ـــنـــتــــــخب العـــبــاتـــنـــا ومـــدربــة ا
الـعـراقي.وكان الـفـريق الـعـراقي قد
وصل الى مـــديـــنـــة جـــدة بـــرحـــلــة
مـــضــنـــيـــة من بـــغـــداد الى عـــمــان
وترانـزيت لـثمـاني سـاعات ومن ثم

الى مدينة جدة السعودية .
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الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7303 السبت 18 من ذي القعدة 1443 هـ 18 من حزيران (يونيو) 2022م

قبل { كـراكاس-(أ ف ب) - سـتقـيم فنـزويال خطـا جويـا مباشـرا ب كـراكاس والـدوحة في تـشرين األول/اكـتوبـر ا
ية.وقال قبـيل انطالق كأس العـالم لكرة القـدم على ما أعلن الـرئيس الفنـزويلي نيكـوالس مادورو الذي يقـوم بجولة عـا
مادورو للتلفـزيون الوطني العام "في تي في" لدى وصوله إلى أذربيجان آتيا من قطر "سيكون لدينا خط جوي اعتبارا
من تشرين األول/اكـتوبر".وسـتسير هـذه الرحالت شركة اخلـطوط اجلويـة الفنزويـلية العـامة "كونـفياسا" الـتي ستعلن
قـبلة عـلى ما أوضح وزيـر النـقل رامون فـيالسكـيس.وأكد الـوزير في فـيديو عن عـدد الرحالت األسـبوعـية في األيـام ا
قبلة لكرة القدم  21 تشرين األول/نوفمبر - صور في ملعب لوسـيل الذي سيستضيف مباريات ضمن كأس العالم ا
ي" مع بطاقات 2022 كانـون األول/ديسمبر  18 من كراكاس إلى قـطر أدعوكم إلى اجمليء للتـمتع بهذا احلدث الـعا
ـعلن مع "بـأسـعـار معـقـولـة تـلبي حـاجـات الـشـعب الفـنـزويـلي".ويـضاف هـذا اخلط اجلـوي لـلـشركـة الـعـامـة إلى ذلك ا
اجلـزائر وإيران خالل جولـة مادورو التي بـوشرت في السابع من حـزيران/يونيـو. وكانت كراكاس في الـسابق مركزا
ـتواصلـة جزءا كبيـرا من الرحالت اجلويـة والسيما رئيسـيا حلرك الـطيران إال انهـا خسرت خالل األزمـة الفنزويـلية ا

مع اوروبا.ولم تعط احلكومة أي تفاصيل حول جولة مادورو التي بقي جدول أعمالها سريا منذ انطالقها. 
AZZAMAN SPORT
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لــــوس اجنـــــلــــوس - وكــــاالت: فــــاز
MVP Finals ستـيـفن كـاري بجـائزة
ألفـــضـل العب في نـــهـــائـــيــات دوري
الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ ألول
مــرة فـي مــشــواره. وتــوج كــاري 34
ـعروفـة أيـضًا عـامًا بـهـذه اجلائـزة ا
بـاسـم بـيل راسل بـعــدمـا لـعب دورا
أساسـيا في سـلسلـة نهـائيات دوري
السلة والتي حسمها فريقه  2-4على
حساب بوسطن سيلتيكس ليحصد
جــولـدن ســتــيت وريــورز رابع لـقب
NBA  رات 8 في آخر  أعوام. وفي ا
الـثـالثـة األخــيــرة الــتي تــوج فــيــهـا
وريــورز بــالـلــقب لم يــحــصل كـاري
عـــلى جــائــزة أفـــضل العب وذهــبت
إلى أندريه إجوداال في 2015  وكيفن
دورانـت فـي  2017 و2018. وقــــــــــــاد
ستيفن كـاري وريورز للفوز 103-90
ـبـاراة في مــلـعب سـيـلـتــيـكس في ا
السـادسة بـسلسـلة الـنهـائي بفضل
تــســجـيــله  34نــقــطــة إضـافــة إلى 7
مــتــابــعـات و 7تــمــريــرات حــاســمـة.
وعلق كاري عـلى فوزه بـاجلائزة في
تـصـريــحـات لـلـتــلـفـزيــون األمـريـكي
أشكر الرب كل يوم ألنني تمكنت من
لعب هـذه الرياضـة بأقصى مـستوى

. ومـع هــؤالء األشــخــاص الــرائــعــ
وتـــــابع كـــــاري الــــذي ســـــبق وفــــاز
بــــجـــائـــزة  MVP ألفـــضـل العب في
ـنــتـظم مـرتـ عـامي 2015 ـوسم ا ا
ــوسم لم يـتـوقع و 2016 في بـدايـة ا
أحد أننا سنصل إلى هنا. إنه أمر ال
يصدق. وأبـرز كاري أن الـلقب الذي
أحـرزه فـريــقه هـو ثـمـرة اجلـمع بـ
خبرة جولـدن ستيت وطاقـة الشباب
واصـلـة التـطـور. وقال ـتعـطـشـ  ا
في مــؤتـمـر صـحــفي إن هـذا الـلـقب
مــخـتــلف بــسـبب الــعبء الـعــاطـفي
الــذي عــاشه هــو ورفــاقه فـي آخـر 3
ســـنــوات بـــعــدمـــا خـــســر الـــفــريق
نـــهــائـــيــات  2019 أمـــام تــورونـــتــو
رابـتـورز. وأضـاف لـقـد تـمـيـزت هذه
األوقــات األخـــيــرة بـــاالضــطـــرابــات
العاطـفية. قاتـلنا لتـتويج هذا احللم
كما فعلنـا الليلة. أشعـر بالقشعريرة
عــنـد الـتـفــكـيـر في كـل مـا مـررنـا به.
وتــــابع هــــذا الـــعــــام كـــانت هــــنـــاك
تـكـهـنـات قـيل إنـنـا كـبـار في الـسن
وهـذا يــثــقل كــاهـلك. وفـي الـنــهــايـة
عـــنـــدمـــا تــصـل إلى خط الـــنـــهـــايــة
وتـــنـــجح تـــفــكـــر فـي الــعـبء الــذي
حتملناه منذ 2019. وتألق كاري هذا

ــوسم وبــات أول العب في تــاريخ ا
الــبــطـولــة يـســجل أكــثـر من  3آالف
ثالثــيــة. وبــلغ مــتــوسط عــدد نــقـاط
نقطة نـتظم  25.5 ـوسم ا كاري في ا
و 5.2متـابـعة و 6.3تمـريـرة حاسـمة
إال أنه حقق قفزة في النهائيات أمام
توسط  31.2 نقطة و6 سيلـتيـكس 
مـتـابـعات و 5تـمـريـرات حـاسمـة في
ــبــاراة الــواحــدة. وكــان كــاري قــد ا
تــألـق في مـــبـــاراة كل الـــنــجـــوم في
ـاضي بتسـجيله 50 فبرايـر/شباط ا
نــقــطــة بـــيــنــهــا  16 ثالثـــيــة لــيــتم
ونال   MVP اخـتـيـاره كأفـضل العب

كأس الراحل كوبي براينت.
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كـمـا حـصـد جـولـدن سـتيـت وريورز
لـــــقـب دوري الــــســـــلـــــة األمــــريـــــكي
للمحترف للمرة الرابعة في آخر 8
أعــوام بــعــدمــا فــاز عــلى بــوســطن
سيلتيكس  2-4 في سلسلة مباريات
الـنـهـائي. وقـاد سـتـيـفن كـاري الذي
اختـيـر ألول مرة في مـشـواره أفضل
العب بالنهـائيات فريـقه للفوز -103
 فـي مـلــعب ســيـلــتـيــكس مــسـاء 90
ـــبــاراة الــســادســة اخلــمــيس في ا
بسلسلة النهائي بفضل تسجيله 34

نــقــطـة إضــافــة لـنــحـو  7مــتـابــعـات
حــاســمــة و 7 تـــمــريــرات حــاســمــة.
وبـجـانب كـاري سـجل زمـيـله أندرو
ويــجـيــنـز  18 نــقـطــة لــيـســاهم هـو
اآلخـــر في تــتــويـج وريــورز بــســابع
لــقـب في مــشـــواره بــعـــدمــا حـــصــد
البطولة أعوام  1947 و 1956 و1975
و 2015 و 2017 و2018.  وفــــــــي
صفوف سيلتـيكس لم يتمكن النجم
جـيـسـون تـيـتـوم سـوى من تـسجـيل
 تمريرات 7 متابعات و 3نقطة و 13
حـاسـمـة مـقـابل  34 نـقـطـة جلـايـل
بـاراة الـثـالـثة بـراون. وبـفوزه فـي ا
عـلـى الـتــوالي بــالــنـهــائــيــات الـتي
حتـــسم عـــلى أســاس األفـــضل في 7
مبـاريات حـصد وريـورز اللقب دون
ـبـاراة الـسـابـعـة احلـاجـة خلــوض ا
الـتي كانت سـتـقام في مـلـعبه بـسان
ــــقـــبل. فـــرانــــســـيــــســـكــــو األحـــد ا
ــتـه فـشـل ســيـلــتــيــكس في وبــهـز
الــعـودة إلى الـتــتـويج بــالـلـقب ألول
مرة مـنذ  14عـامًا وحـصـد الـلقب 18
في تــاريـخه والـذي كــان سـيـفض به
الـشـراكـة مع لـوس أجنـلـوس لـيـكـرز
كـأكـثـر فـريـقـ تـتـويـجـا بـالـبـطـولـة

بواقع  17 مرة.
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ـقــبل التـخـاذ مـســاء يـوم اجلـمــعـة ا
قـرار بشـأن مـشاركـتـهـا في البـطـولة.
وذكرت وكـالة األنـباء الـبريـطانـية أن

ـفتوحة للـتنس حسبما إيستبورن ا
عــلـمت وكــالـة األنــبـاء الـبــريـطــانـيـة.
وسيكون أمام رادوكانو فرصة حتى

ـــتــوقع أن { لـــنــدن - وكـــاالت: من ا
ا تغيب العـبة الـتنس البـريطانـية إ
رادوكــانـــو عن مــنــافــســات بــطــولــة
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{ بـاريس- وكـاالت: أوضح الـبـرازيـلي
لـيـونـاردو حـقـيقـة طـلـب كـيلـيـان مـبـابي
مـهاجم باريس سان جيرمان التضحية
به مـقـابل الـتـوقــيع عـلى عـقـد جـديـد مع
الـنـادي هــذا الـصـيف. وأفــادت تـقـاريـر
صـحفـيـة في وقت سابـق بأن مـبابي
ـــديــر اشـــتـــرط االســـتـــغـــنــاء عـن ا
الـرياضـي للـنادي الـبـاريسي من
أجل الــتــوقـيـع عـلـى عــقـد حــتى
صــيف 2025. وخالل مــقـابــلـة
مـع صــحــيــفــة لــيــكــيب بــرأ
ـهـاجم الـشـاب لـيـونـاردو ا
من هـذه االتهـامات وذلك
ردا عــــلى ســــؤال حـــول
دور مــبــابـي في رحــيــله

عن حديقة األمراء.

كـمـا أطـاح العب الــتـنس الـبـريـطـاني
ريــان بــيــنــيــسـتــون بــاألرجــنــتـيــني
فـرانـسيـسـكـو سـيـرونـدولو مـن ثمن
نـهـائي بطـولـة كـويـنـز بتـغـلـبه عـليه
جمـوعت لـواحدة بواقع  0-6 و-4
ويضـرب بيـنيـستـون موعدا .4-6 و 6
فـي ربع الـــنـــهـــائـي مع الـــفـــائـــز من
ـباراة الـتي جتـمع الـصربي فـيـليب ا
كـــراجـــيـــنــوفـــتش واألمـــريـــكي ســام
كـــويـــري. وبــــانـــتـــصــــاره ســـيـــرفع
الــبـريـطــاني تـرتـيــبه في الـتــصـنـيف
ـركز 145 ي  35مركـزا ليـحتل ا العا
وهو األفـضل في مـسيـرته حتى اآلن.
من جــانـبه سـيــحـتـفظ األرجــنـتـيـني
ركزه  40في التصنيف سيروندولو 
ي وهــــو األفــــضل كــــذلك في الــــعــــا
مــســيــرته حــتى اآلن رغـم إمــكــانــيـة
تفـوق كراجـنوفـيتش وأوسـكار أوتي
عليه في التصنيف إذا تغلب كالهما
في مباراتيهما التاليت في بطولتي

كوينز وهاله.

أخبار النجوم
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ـان مـرجـان ومـنـة الله اإلداري إ
بــدوي أخـصــائي عـالج طــبـيــعي.
ــصـــري في ـــنـــتــخـب ا ويـــدخل ا
معسـكر تدريـبي بسلوفـينيا خالل
الـــــــفـــــــتــــــــرة من  18وحــــــــتى 21
يــــونـــيـــو/حـــزيـــران اجلـــاري مع
خوض ودية ضـد إيطالـيا. ويلعب
مـــنــتـــخب مــصـــر في اجملـــمــوعــة

مـنافـسات كأس الـعالـم لكـرة اليد
في سلوفينيا خالل الفترة من 22
يونـيو/حزيـران اجلاري وحتى 3
ــقـــبل. وضــمت يـــولــيــو/تـــمــوز ا

القائمة  16العبة وهن كالتالي:
مـنة الـله سيـد - ياسـم جـمال -
أمينة هشـام - مر يحيى - نهى
ـن - لـــوجـي عـــبــــيــــد - ســـارة أ

بــفــارق األشـواط عـن الـنــور الـذي
حـل ثــالــثــا بــنــفـس الــرصــيــد ثم
الـــثـــقـــبـــة فـي الـــتـــرتـــيب الـــرابع
واألخير دون نقاط. وجاءت نتائج
مـواجـهـات اجلـولـة الـثـانـيـة بـفوز
اخلليج عـلى الثقبـة بشوط دون
مـــقـــابل لـــعــدم اكـــتـــمـــال الـــعــدد
الـقــانــوني لالعــبي الـثــقــبـة. وفي
ـواجـهـة الـثانـيـة كـسـب الـصـفا ا
نـظــيـره الـنـور بــنـتـيــجـة شـوطـ
نـافسة نـظيـف لـيتـصدر بـذلك ا
وحـصل العـبه فـيـصل قريـش على
ــــبــــاراة. جــــائــــزة األفــــضـل في ا
وأختـتمت أمس اجلـمعة
مـــــنـــــافـــــســـــات
الـــبــطــولــة
بـــــخـــــوض
مـــبـــاريــات
اجلــــــــولـــــــة
الــــــثــــــالــــــثــــــة
واألخــيـرة إذ إلــتـقى
الــصـفـا مع الـثـقـبـة ولـعب

النور ضد اخلليج.
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كما أكمل نادي النجمة البحريني
تــعـاقــده مع احملــتــرف الــفــرنـسي
بـاكـاري ديـالو لـتـمثـيل فـريق الـيد
فـي الــبــطـــولــة اآلســيـــويــة الــتي
ســـتــقــام في مــديـــنــة حــيــدر آبــاد
الهنديـة خالل الفترة من  23حتى
يــــونـــيـــو/ حـــزيـــران احلـــالي. 30
وسيوقع باكاري ديـالو رسميًا مع
النجمـة مساء غدٍ اجلـمعة في مقر
ــــتـــوقع أن الــــنـــادي حــــيث من ا
يــحـــضــر رئــيس الـــنــادي مــراسم
التوقيع. وسيـشارك باكاري ديالو
مع الــنــجـمــة في بــطـولــة األنــديـة
اآلســيــويــة الـتـي سـيــلــعب فــيــهـا
النجمة في اجملـموعة الثانية إلى
جـــانب فـــرق الــكـــويت الــكـــويــتي
وكـــيـــرمــــان الـــهـــنـــدي والـــوكـــرة
القطري. وسيبـدأ النجمة مشواره
في البطولـة بلقاء كيـرمان الهندي
يوم اخلـميس  23يـونيـو/حـزيران
احلـالي ثـم مع الـكـويت الـكـويـتي
الـيـوم السـبت وأخـيرًا مـواجـهته
األخــيـرة فـي دور اجملـمــوعـات مع
الوكرة القطري يوم اإلثن  27من

ذات الشهر.
ــنــتــخب وأعــلن اجلـــهــاز الــفــني 
مـصــر لــلــشــابـات حتت  20عــامًـا
ـشـاركة في أمس قـائمـة الـفريق ا
مــــونـــديــــال كـــرة الــــيـــد. وتــــقـــام
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يحيى - يارا هـاني - مر عمر -
نــادين طـارق - مـلـك طـلـعت - آالء
صــــابـــر - جـــنــــا صالح - شـــهـــد
حسام - مر أسـامة - مايا وائل
ـنـتـخب فـنـيًـا رامي عـبد ويـقـود ا
ــدرب الــعـام الــلـطــيف بــجــانب ا
وليـد أبو الـعطـا ومدرب احلراس
ــديــر أبــو بـــكــر صالح الـــدين وا
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fMð∫ رادوكانو في مباراة دولية بكرة التنس

حتـضيـرات رادوكـانـو للـمـشـاركة في
بلدون قد تأثرت األسبوع بطولة و
ـاضي بـعـدمـا عانـت من إصـابة في ا
بــطـولـة نــوتـنــجـهـام أجــبـرتــهـا عـلى
االنـســحـاب من مـواجـهـة فــيـكـتـوريـا
جولبـيتش. وجاءت اإلصـابة األخيرة
في نــوتـنـجــهـام لـتــكـون األحـدث في
سلـسـلة إصـابـات أثارت الـشـكوك في
اللـياقـة الـبدنـية لـلنـجمـة صاحـبة 19
عامـا والتي عـانت لـلتـأقلم مع جـولة
مـحتـرفـات التـنس. وإذا قـررت جنـمة
ـراهـقة الـغـياب عن بـطـولة الـتنس ا
إيـستـبـورن فـهذا يـعـني أنه سـيـكون
لـديـها  35دقـيـقـة فـقط لـلـمـشاركـة في
مـباراة عـلى األرضـية الـعـشبـيـة قبل
الــدخــول في اخــتــبــار ثــالث فـي عـام
وسيكون أمـام رادوكانو حتى .2022
الـرابـعـة مـسـاء يـوم اجلـمـعـة التـخاذ
قرار مع وجود خـيار بطـاقة الدعوة
إذا مـــا شـــعــرت بـــأنــهـــا تــعـــافت من

إصابتها.
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{ الــريـاض- وكـاالت: انــفـرد فـريق
الـصـفـا بـصدارة تـرتـيب مـنـافـسات
ملـكة لكـرة اليد الشـاطئية بطـولة ا
لــفــئـة الــكــبـار بــتــحـقــيق الــعالمـة
الكـاملة  4نقـاط. وفاز الصـفا  على
نظـيره النـور بنـتيجـة شوط دون
مــقـابل ضـمن اجلـولـة الـثـانـيـة من
البطولة التي تقام منافساتها على
حـافـظة شـاطئ الـرملـة الـبيـضـاء 
الــقـطـيف. وجـاء فــريق اخلـلـيج في
مـركـز الـوصـافـة بـرصـيـد نـقـطـت

ـونـديـال رفـقـة اجملـر الـثـامـنـة بــا
وبولندا وأمريكا.

ـالي إلقـناع { بـرشـلونـة - وكـاالت: تسـتـعد إدارة بـرشـلونـة لتـحـس عـرضـها ا
اني من أجل الـتعاقد مع البـولندي روبيرت لـيفاندوفسكي نادي بـايرن ميونخ األ
مهاجـم الفريق البـافاري. ونشـر خبيـر االنتقاالت اإليـطالي فابـريزيو رومـانو عبر
حسابه الـشخصي علـى موقع تويتـر اليوم اجلمـعة برشلـونة يجهـز عرضا جديدا
تيـنة التي تـربط خوان البـورتا رئيس لروبـيرت ليـفاندوفـسكي. وأضـاف العالقـة ا
برشـلونـة بوكـيل الالعب زهافي سـاعدت عـلى احلفـاظ على االتـفاق الشـفهي مع

النـجم البـولندي حـول البـنود الـشخـصية لـلتـعاقـد. وأ رومانو
برشـلونـة يـحظى بـأولـوية دائـما لـدى لـيفـانـدوفسـكي على
الرغـم من محـاوالت تـشـيـلسي وبـاريس سـان جـيـرمان
لـلـتـعـاقـد مـعه. كـمـا دافع خـوان البـورتـا رئـيـس نادي
برشـلـونـة عن مدافـع الفـريق جـيـرارد بيـكـيه بـعد
ـسـتوى األزمات األخـيـرة الـتي تعـرض لـهـا على ا

الــشــخـــصي. وعــاش بــيـــكــيه عــدة أزمــات
ـســتـطــيل األخـضــر تـتــمـثل في خــارج ا
نــشـر مــقــاطع صـوتــيـة مــســربـة له مع
لـــويس روبـــيــالـــيس رئـــيس االحتــاد
اإلســبــاني وأنــبــاء انــفـصــاله عن
شـــاكـــيــــرا. وقـــال البـــورتـــا في
تصـريـحـات نقـلـتـها صـحـيـفة
سـبورت بيكـيه يعاني على
ال والشهرة الرغم من ا
الـتي حتـصـل عـلـيـهـا
لــــكـن العــــبــــو كـــرة
الـقــدم بـشـر في

النهاية.
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{ مـدريـد- وكــاالت: قـال تـقـريــر صـحـفي إســبـاني إن أتـلــتـيـكـو
مـدريـد يـدرس خــيـارا جـديـدا بــشـأن مـسـتــقـبل مـهــاجـمه ألـفـارو
مـوراتـا. ويـتردد يـوفـنـتوس بـشـأن فكـرة تـفـعيل خـيـار الـشراء في
ـقدر قيـمته بـ 35 مـليون يـورو بعـد عامـ قضـاهما عـقد مـوراتا ا

ـهـاجم اإلســبـاني عـلى ســبـيل اإلعـارة في صــفـوف بـيـانــكـونـيـري. ا
وبـحـسب صـحـيـفـة آس اإلسـبـانـيـة فـإنه في حـال قـرر يـوفـنـتوس أال
يفـعل بند شراء الالعب بشكل نهائي سيبـقي أتلتيكو مدريد موراتا

ضمن صفوفه ليكون بديال للويس سواريز الذي غادر الفريق.

{ تـشــيـلـسـي- وكـاالت: دخل إنـتــر مـيالن وتـشــيـلـسي في
ـهـاجم الـبـلـجـيـكي رومـيـلـو لـوكـاكو مـفـاوضـات بـشـأن ا
تـوقع عودته من جديـد للنادي اإليطـالي هذا الصيف. ا
فبـعـد مـوسم واحد أمـضـاه مع الـبـلوز يـرغب لـوكـاكو
في الـرجوع إلى ملـعب جوزيـبي مياتـزا الذي غادره

في صيف 2021. 
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قـال قبل أسبـوع لوصفه اجلـميع بنـسج من اخليال أو لو كـتبنـا هكذا عـنوان 
ضربـا من اجلنـون لكـنه أصبح الـيوم حـقيـقة. اذ فـاجأ زعـيم التـيار الـصدري
ـشـهد الـسـيـاسي وسـحبه ـغـادرته ا مـقـتدى الـصـدر حـلفـائه قـبل مـنـافـسيه 
لنواب الكتلة الصدرية بعد تقد استقاالتهم لرئيس مجلس النواب الذي وافق

"على مضض" بحسب قوله من دون تريث.
خـروج الـتـيـار الـصـدري من مـجـلس الـنـواب وألول مـرة مـا بـعد 2003 يـعـتـبر
سابـقة هي األولى من نـوعهـا اذ إعتـاد التـيار اإلنـسحـاب من احلكـومات التي
ساهـم بشـكل أو بـآخـر في تـشـكـيـلـهـا خالل األعوام 2010 و 2014 و 2018
ـعـادلة ـرة من مـجـلس الـنـواب بـرمـته والـذي سـيـقـلب ا لـكن االنـسـحـاب هـذه ا
السـياسيـة القـائمة رأسـا على عـقب بل سيـؤثر علـى موقع وتأثـير الـصدر على

الساحة.
فـاجئ ومعـها أثيـرت الكـثيـر من عالمات االسـتفـهام فـور االعالن عن القـرار ا
موجـة تساؤالت حادة حـول األسباب الـتي دفعت الصدر الى إتـخاذ خطوة من
قرب قبل هذا الـنوع دون الرجوع الى شركاءه في التحالف الثالثي دهشة ا
راقـب االخرين عـقـدت ألسن الـغالب األعـم من الشـارع العـراقي الى جـانب ا
والنخب اجملـتمعية بحثا عن إجابات مقنعة من شأنها تفسير مالم يفسر حتى

اآلن.
ـاضي  تمـرير قانـون جتر التـطبيع مع إسـرائيل والذي في يوم 26 ايار ا
ـانية شـاكرا الله ونـواب تياره على اعتبـره الصدر إنـتصارا مـهما لـكتلـته البر
هـذا اإلجنـاز في تـغريـدة له بـهـذا الـشـأن أعقـبـهـا بـتغـريـدة أخـرى بـتاريخ 28
ـثير للـجدل حتى الـلحظة ايار مطـالبا بـتمرير قـانون االمن الغـذائي الطار ا
انية للتيار الصدري بقيادة النائب األول اكنة البر والتي كانـت إيذانا بتحرك ا
اليـة حسن الكعبي ومن لرئـيس مجلس النواب حـاكم الزاملي ورئيس اللـجنة ا

خلفهما الهيئة السياسية للتيار إلجناز ما أراده زعيمهم. 
وقـد تـمـكـنـوا فـعال من إزاحـة كل الـعـوائق أمـام تـشـريع الـقـانـون لـيـتم تـمـريره
ـا دفع الـصـدر لـوصـفه بـتـغـريـدة بـأغـلـبـيـة مـريـحـة في 8 حـزيــران اجلـاري 
ـان لقـانـون األمن الـغذائـي انتـصـاراً آخر ـاثـلة بـاالنـتـصار "يـعـد اقـرار البـر
ان العـراقي التي لم يسـبق لها لفـسطاط اإلصالح وقـد ثبت للـجميع قـوة البـر
ـتـابعـة تـنفـيذ ـانـية  ـنـصرمـة" مـطالـبـا بتـشـكيل جلـنـة بر مثـيل في الـسـنوات ا

القانون.
بعـد يوم واحد على هـذا اإلنتصار الصـدري  اإلعالن عن ترقب كلمـة متلفزة
لـزعـيم الـتـيـار الـصـدري مـسـاء الـتـاسع من حـزيـران حـيث أطل الـصـدر عـلى
شـاشات الـتلـفـاز ليـشن هجـوما عـنيـفا عـلى خصـومه السـياسـي مـوعزا الى
ها نواب الكـتلة الصدرية "كتابة استقاالتهم من مجلس النواب استعدادا لتقد

ان بعد االيعاز لهم في قابل األيام". لرئاسة البر
شكـلت إطاللة الـصدر ومـضمـون خطـابه فضال عـلى اإليعـاز الى نوابـه بكـتابة
فاجأة األكبر وعلى غير إستقاالتهم مفاجأة كبيرة ب مختلف األوساط لكن ا
تـوقع إطالقـا جـاء قـرار الـصدر في تـغـريـدته لـيوم 12 حـزيـران اجلاري الى ا
رئيس وأعـضاء الكـتلة الصـدرية بتـقد االستـقاالت والطلب مـن رئيس مجلس
صادقة عليها وقال: "هذه اخلطوة تعتبر تضحية مني من اجل الوطن النواب ا
صير اجملهـول كما ضحينـا سابقا من اجل حترير والشعـب لتخليصـهم من ا

العراق وسيادته وامنه ووحدته واستقراره".
التيار الصدري الى اين? 

TłUH  —«d

سياسيون ومراقبون راودتهم تساؤالت عدة من بينها ما الذي دفع الصدر ألن
فـاجئ? مـا هي األسـباب? هل من خـطـوات مفـاجـأة أخرى يتـخـذ هذا الـقـرار ا
ـقبـلة? مـا الذي سـيجـنيـه بقـراره هذا? أيـة خطة قـادمة? مـاذا يخـطط للـمرحـلة ا
ـا سـيـحصل يـتـبـعـهـا الصـدر في مـنـازلـة اخلـصـوم? هل لـديه قـراءة واضـحـة 
بحيث اسـتبق منافـسيه للخـروج من العملـية السيـاسية قبل انـهيارها? كل هذه
ـوقف الـصـدر بـعد الـتـسـاؤالت وغـيـرهـا مـردهـا الـتـغـيـيـر اجلذري الـواضـح 
اعالنه إلنـتصاره في تمـرير قانـوني جتر التـطبيع يوم 26 أيـار وقانون االمن
الـغذائي يوم  8 حزيـران واعتـبار تـمريـر هذا األخـير "انـتصـاراً آخر لـفسـطاط
اإلصالح" ليـغيـر من موقفه ويـعلن اسـتقـالة النـواب واالنسـحاب الـسياسي من
ـان بـشـكل كـلي. وبـرغم إتـسـاع دائـرة احلـديث واجلـدل عـن أسـبـاب هذا الـبـر
ـراقـبـ ـهـتـمـ بـالـشـأن الـسـيـاسي أو ا الـتـحـول لم يـجـد احـد من بـ كل ا
األقـرب الى حتـلـيل سـيـاسـات الـصـدر ومـواقـفه جـوابـا مـقـنـعا لـدوافـع خطـوته

األخيرة ولعل اجلواب يبقى غامضا الى ح غير منظور.
ا أمر بإغالق جميع مكاتب التيار لم يكـتفي الصدر بإنسحاب نواب تياره وا

كتب اخلاص. همة للتيار وا راكز ا راقد وا عدا مجموعة يرعون ا
قرار االنـسحاب بطبيـعة احلال له تبعـات كبيرة على الـتيار الصدري اذ حتول
شهد السياسي احلاكم الى انية تكـاد تفرض هيمنتهـا على ا من اكبر كـتلة بر
كتلـة شعبية معارضة حتى خارج مجلس النواب. وبذلك سيفقد كل االمتيازات
ـؤثر الـسيـاسيـة واالقـتصـادية الـتي منـحتـها له هـيـمنـته وحضـوره السـياسي ا

اضية. خالل األعوام ا
يرى مراقـبون ان الـتفسـير األقرب لـواقع وطبيـعة التـحرك األخيـر لزعيم الـتيار
الــصـدري ذو وجــهــ مـتــبــايـنــ الــوجه األول يــعـد قــرار االنــسـحــاب خــطـأ
سـتـراتيـجـيـاً سـيدفع ثـمـنه بـاهـضاً اذ ان خـصـومه سـيـعمـلـون بـكل قوة ان ال
نحونه فرصـة العودة من جديد وفرض هيمنته بل اضية و يكـرروا األخطاء ا
سيـعمدون الى اضـعاف كيـانات التـيار الـصدري خصـوصا ما يـتعلق بـسرايا
ــكـاسب االقــتـصـاديــة عـبـر ســلـطــاته الـتـنــفـيـذيــة وحتـجــيم مـواقـعه الـسالم وا

احلكومية.
wÝUOÝ ÂUE½

اما الـوجه االخـر وهـو الـوجه الـذي يـروج له منـاصـروه بـأنه أي الـصـدر بات
يدرك جـيدا أن الـنظـام السـياسي احلـالي لن يدوم طـويال وأنه ماض الى زوال
نقذ وأن أحزاب الـسلطة ستسقط تباعاً او دفعة واحدة وعندها سيكون هو ا
وسـيـعـمل من خالل احلـراك الشـعـبي عـلى الـتعـجـيل بـإسقـاط الـنـظام واجمليء
بنـظام بديل اكـثر مالئمـة مع الواقع العـراقي حتى أن بعـضهم بات يـشير الى
اني الذي فشل أنه أي الصـدر قد يذهب نحو النظام الرئاسي بدل النظام البر

. اضي في إدارة شؤون البالد خالل العقدين ا
حدة الـتكهنات إزدادت مؤخرا حول طبيعة اخلطوات القادمة للتيار وزعيمه في

قادم األيام ولعل بعضها يتسم بقربه الى الواقع:
ـراقـبـ يـتـوقــعـون بـأن الـصـدر سـيـذهب الى ـعـارضـة الـشـعـبـيــة: اغـلب ا - ا
ـعـارضــة الـشـعـبـيــة وسـيـنـزل مــنـاصـريه لـلـشــارع مـتـظـاهــرين ضـد الـنـظـام ا
عـارضة وقـد تمكن في السيـاسي مطـالبـ بتـغيـيره. الصـدر ليس بـعيـدا عن ا
ـعــارضـة واحلــراك الـشــعـبي لــيـصــبح الـفــائـز األول في ــاضي اسـتــثـمــار ا ا
االنـتـخـابـات وأهم فـاعل سـيـاسي عـلـى الـسـاحـة اال ان الـتـظـاهـرات واحلراك
ـنافسـ اذا شكلوا الشـعبي لن يكـون سهال او طريـقا معـبدا للـنجاح. اذ ان ا
حكومـة فسيكون بـإمكانهم استخـدام إمكانيات الدولـة إلرضاء الشارع بشكل
أو بـآخــر خـاصــة اذا  إجــراء بـعض اإلصالحــات وإجنـاز حــزمـة مــشـاريع
عـندهـا سـيكـون خيـار الـتظـاهر غـيـر مرحب به كـونـها تـؤثر بـشـكل سلـبي على
ـواطـن وفي مـقدمـتـهم الكـسـبة وأصـحاب احملالت حـيـاة شريـحة كـبـيرة من ا
واألسـواق الى جـانـب تـخوفـات الـشـارع من تـدهـور الـوضع األمـنـي كـمان ان
اسـتـمرار هـذه الـتظـاهرات لـفـترة طـويـلة سـيكـون مـحل سخـط ورفض شريـحة

. شارك ناصرين او ا كبيرة من اجملتمع تفوق عدد ا
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بغداد

الــضـيــقـة  ومــنـعــهم  من  اخلـروج الى
تطور  لـتضيق حياتنا الـعالم الرحب ا
 وتـــتــضــاعـف حتــديــاتـــنــا وازمـــاتــنــا
ـلكـه من بنى وكـوارثـنـا  وتـدميـر  مـا 
حتـتيـة ومـنعه حـتى من ميـاه النـهرين

دجله والفرات ب ليله وضحاها.
WOMÞË …ËdŁ

لــــقـــد اصــــبـــحـت احالم الــــعـــراقــــيـــ
كــوابــيس  نــعــجــز عن  حــصــر ذكــرهـا
وحـجمها   كوابيس كلفتهم الكثير  من
 دمـائــهم وثـرواتـهم الـوطـنـيـة  بـعـد ان
تـمنوا بأن يصـبح وطنهم اجمل وابهى
ا كانـوا علـيه من واقع صعب وارقـى 
وشــاذ قـبل االحــتالل  الـبــغـيض  الـذي
اجــــرمت من خـالله   واشـــنــــطن بـــحق
ـنـطـقــة بـرمـتـهـا.. الــشـعب الـعـراقـي وا
كــان  احلـلم ان يــكـون الـعــراق وشـعـبه
االفــضـل  وفي الــصــورة االجــمل الــتي
ولـكن يــسـتــحـقــهــا  ويـكــون عـلــيـهــا  
بـــارادة الـــعـــراقـــيـــ وتـــصـــمـــيـــمـــهم
ـانهم بوطـنهم وقدراتـهم وثرواتهم وا
والـــشـــرفــــاء واخملـــلـــصـــ وهم كـــثـــر
سـيـبـحثـون ويـعمـلـون من اجل حتـقيق
شروعة و بناء  حاضرهم طموحاتهم ا
ومــسـتــقـبــلـهم  كــمـا يــحـلــمـون به  الن
احـالمـــــهم فـي الــــبـــــحـث عن االفـــــضل
والــتـــصــمــيم عــلى ذلـك هــو  الــســبــيل
خلـالصـهم وجنــاحـهـم  بل هـو احلــيـاة
بعينها وذاتها  وان غدا لناظره قريب.

بـعض حـكـامـهم وقـياداتـهم الـسـيـاسـية
واحـزابها  وكـانت هي السبب االول في
الــعـوامـل الـتي انــتـجت ازمــات الـداخل
واخلـــارج  والـــتـــداعـــيـــات والـــظـــروف
الـصـعـبة الـتي مـازالت حتاصـر الـعراق
وشـعـبه وكانت لـنتـائج هذه الـتداعـيات
والــظــروف غــيــاب االرادة الـســيــاســيـة
الـقـوية.  والـعراقـي لـيس امـامهم غـير
الـصبر  وحتمل كل هذه الصعاب  حتى
لــبــســهـم الــفــقــر والــتــفــاوت الــطــبــقي
وتـــضـــخـــمـت وتـــضـــاعـــفت كـــوارثـــهم
وازمــاتـهم  وانــقـطــاع اخلـدمـات عــنـهم
واصـبـحت عـصيـة عـلـيهم احلـلـول امام
خـداع وفـهلـوة الوعـود الـكاذبـة من قبل
سك بـعض من يـقود الـبالد ويحـكم  و
بــزمــام سـيــاســتــهـا  والــنــتـائـج كـانت
الين ــــالــــيــــة  ــــدخــــوالت ا هــــبــــوط ا
ـعيشة ـواطنيـ وانهيار مـستويات ا ا
ـئـة من الشـعب الـعراقي بـنـسـبة 30 بـا
ولم يـبقى احلـال عند هذا احلـد بل فقد
الـعراقـيون  السـيادة عـلى ارضهم حتى
احـتـلت داعش  ثـلث االراضي الـوطـنـية
قـبل ان يـتم اعادتـهـا وحتريـرها  بـدماء
يـام من اليـ  من الـشهـداء الغـر ا ا

اجليش  واحلشد الشعبي.
لـــقــد فــقـــد الــعــراقـــيــ  حــلـــمــهم وهم
يـشـهدون وطـنـهم غيـر كـامل السـيادة و
بال تـنمـية او مـشروعـات قومـية وطـنية
ومــــــا زال االرهـــــاب حلــــــد االن  يـــــرتع

واطن  بـعد ان غابت الـعقول الـوطن وا
ـنـصـفـة واحملـايـدة  وعـمت الـبـصـيـرة ا
وغـــــاب الــــوعي عـن حــــكـــــام الــــعــــراق
وســيــاســيه الــذيـن سـرقــوا بـل قــتــلـوا
ـستحيالت احالم الـعراقيـ  بدل قهر ا
وتـفـكيك ازمـاتـهم التي صـنـعوهـا وبدل
ـسـؤولـيـة ان يــعـمـلـوا بـجـد وبــشـرف ا
ـشـروعة مـن اجل حتويل هـذه االحالم ا
الـى واقع ملموس  والعمل على حتقيق
ـطــلـوب من اجل بـنـاء دولـة ومـجـتـمع ا

وبلد جديد.
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لـقد تبـخرت كل  االحالم حتى البـسيطة
مـنها بل دفعوا  بالـعراقي الى احلن
 الى مــاضــيــهم الــدكـتــاتــوري  بــعـد ان
خـاب امـلهم  في عـودة الـثقـافة واالداب
والـفـنـون جملتـمـعهم ووطـنـهم ودولـتهم
وجـمـهـوريـتهم اجلـديـدة  وبـدى الـشغل
الـــشـــاغـل  لـــلـــكـــثـــيـــر من  الـــقـــيـــادات
الـسـياسـيـة واحلاكـمـة واحزابـهـا  التي
نـصبت بـعد االحـتالل  التـف بـاساليب
ـــال الـــذي انـــتج الـــبـــهـــرجـــة وجـــمع ا
ـاذج لــلـعــراقـيــ انـواع واشـكــال من 
ــــالـي واالداري ومــــظالت الـــــفــــســـــاد ا
الــتـحـاصص والــتـقـاسـم من اعـلى هـرم
الــســيـاســة والـســلــطـة حــتى اســفـلــهـا
حلــمـايـة الــفـســاد و الـفـاســدين  وكـبـر
حـــجم الـــتـــحـــديـــات الـــصـــعـــبـــة امـــام
الــعـراقــيـ  والـتـي كـانت من نــتـاجـات

وحــاراتـهم  صــحـوا عـلى حــيـاة شـبه
مـتوقـفة  بـعد ان فـقدوا  مـا كان لـديهم
من مـشاريع صناعيـة وزراعية وثقافية
واقــــتــــصـــاديــــة اتت عــــلى االخــــضـــر
لـكون   حيث تالشت والـيابس ومـا 
كـل االحالم و تـــصــــحـــرت اراضــــيـــهم
وتـراجـعت مؤسـسـاتهـم ودمرت مـراكز
بـحوثهم العـلمية بدل تـطويرها  وطال
اخلـراب كل ما مـوجود منـها  حتى في

زمن النظام البائد.
 مـاحـدث في الـعـراق بعـد الـعام 2003
يـــحــتـــاج الى مـــجــلـــدات من الــوصف
ـفـصل  ويـحـتاج والـتـدقـيق والـشرح ا
الى االف الــبـرامج الــتـفــاعـلـيــة لـشـرح
نـكـبة الـعراقـيـ بوطـنهم ومـجـتمـعهم
ـباحـة والـسائـبـة  كل هذا وثـرواتـهم ا
حـــدث ومـــا زال يـــحـــدث امـــام صــراخ

حـلم العراقـيون بجـمهوريـتهم اجلديدة
بـــعــد االحـــتالل االمـــيــركـي  وتــمـــنــوا
ـنــظـمـة الــعـيش حتت ضالل احلــريـة ا
ــشـاريع ــقـراطــيـة الــشــفـافــة وا والــد
تطور الـسياسية الوطنـية واالقتصاد ا
ـفــعم بــالـنــشــاط والـبــنـاء واجملــتــمع ا
ساهـمة الفاعلة من والـقوة واالبداع وا
قـــــبل اجلـــــمـــــيـع في بـــــنـــــاء الـــــدولــــة
ومـستقـبلها الـزاهر ضمن اطـار اقليمي
ودولي تــعـتـمـد احـتـرام اجلـمـيع وتـمـد
اجلـــســـور مع الـــعـــالم بـــامـــان وسالم
ـوحد حـلـمـوا بـدولـتـهم ومـجـتـمـعـهـم ا
وانـتـهـاء عـهـد احلـروب وسـفك الـدمـاء
لـــكــنــهـم اســتــيـــقــضـــوا عــلى اصــوات
مـفــخـخـات  وصـلت غـرف نـومـهم  ولم
تـسـتثـني حـتى جوامـعـهم وجامـعـاتهم
هم االثـرية ومـقاهـيهم وكـليـاتـهم ومعـا

ويــشــكل بــؤرا  تـهــدد امــنـنــا الــقـومي
وورقــة سـيــاســيـة  تــلـعـب بـهــا بـعض
الـدول االقلمية والدوليـة  وتستخدمها
واشـنطن حلسـاب اعداء العـراق بشكل
عـــام واســرائــيل بـــشــكل خــاص الذالل
الــعـراقــيـ  واخــضـاعــهم   لـلــظـروف
الـقاسية  ليـصمتوا  ويتـقبلوا واقعهم
ـــر  الــذي بـــات اهم ادواته الـــفــســاد ا
والــــفـــــاســــدين مـن  بــــعض احلــــكــــام
ــرتــبـطــ بــاخلـارج والــســيــاسـيــ ا
والـذين يـهـمـون بـالـصـعـود الى مـركب
الــتــطــبــيـع بــضــغط من بــعض الــدول
االقــلـــمــيــة والــدولــيـــة وســيــاســاتــهــا
ـفضـوحة التي يـراد لها ومـشاريـعها ا
ـقــدرات الــعـراق وشــعـبه ان تــلــعب  
وتـاريـخه وحـاضـره ومسـتـقـبله  وهم
يــعـمـلـون جـاهـديـن  من اجل   تـقـطـيع
شـرايـ الـعراق  والـعـمل عـلى ابـعاده
عـن  مــــشـــاريـع  الــــبــــنــــاء واالعــــمـــار
ومــحــاربــة الــفــســاد  وافــشـال بــرامج
وخـطط  االسـتـثـمـار  وحتـسـ ظروف
حــيـاة الــعـراقــيـ بــعـدم الـســمـاح  له
لــبـنـاء  قــواعـده ومـنــطـلــقـاته واسـسه
االقـتـصاديـة   التي يـتـمكن من خاللـها
حتــقـيق اكـتــفـاءاته الـذاتــيـة من الـغـاز
والكهرباء  لتلبية احتياجات الصناعة
 والـزراعـة  واالسـتـثـمـار  بكـل انواعه.
والــهــدف هــو وضع الــعــراقــيــ   في
ــســاحــات والــفــضـاءات احلــلــقــات وا
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ومـــا هي اال االزمــــات تـــزداد تـــنــــوعـــا 
عـــشــرات األشــهـــر حــتى انـــقض حــزب
الــبــعـث عــلى احلــكم بــالــعــراق الــثــري
الـغـني بعـد ان اعدم عـبـدالرحـمن عارف
لـكننا كـشعب نرى فقط سالم   الـرجل ا
هـــذا الـــثــراء يـــنـــعـــكس عـــلى احلـــكــام
بــيـنـمــا لم نـلـمس واســرهم واحـزابـهم 
نـالــنـا مـنه مــنه شـيــئـا وعــلى الـعــكس 

الويالت والركض طوال احلياة 
جاء بـدأ فقـرنا يـزداد وحياتـنا تـصعب 
الـتـجنـيـد اإللزامي ودخـلـنا حـرب ايران
اركض اخوي وكـنت دائما اقـول جلابر 
احــيــانــا في اجلــبــهــات جــابـــر اركض 
والـقـتـال واحـيـانـا عـلى الـبـاصـات عـنـد
واحــيـــانــا حلـــضــور  واجب اإلجـــازات
وطــبـعــا كـان ال يـوجــد بـيت الــعـزاءات 
تــقـريــبـا فـي الـعــراق اال ولـديه مــجـلس
عـزاء بسـبب احلرب  نـاهيك عن ازمات
الـكهـرباء والـغذاء والـبطـاقه التـمويـنية

وغيرها التي باتت تقليدية .
وقـــفت حـــرب ايـــران ولـم تــقـف عـــبــارة
حــــيث اركـض اخــــوي جـــــابــــر اركـض 
ستمر والصراع مع الـتجنيد اإللزامي ا
واألزمات اجلـانبيه  الـشيـعه باجلنـوب 
شاكل التي بـ العشائر واحلـراميه وا
تــأتي بــســبب بــقــره او مــجــرى مـاء او
حــتى جـذع نـخـلـه او عـدد من الـتـمـرات
والـرعب الذي كان حـزب البعث يجـعلنا

نعيشه .
ومـا هي اال عدة اشهر حـتى بدأ الفصل
األصـعب بحيـاتنا والذي جـعل منسوب
عــــبــــارة اركض اخــــوي جـــابــــر اركض
عندمـا قام صدام يـرتفع بـشكل جنـوني 
بــغــزو الــكــويت ســنـة  1990 وعــنــدمــا

يــعـلم انـني انـتـظـر كـل كـلـمه مـنه عـلى
ألنـهـا قـصه شــعـرت انه اخـتـلط جــمـر 
بـها التشويق واحلزن واأللم واحلسره
خـصوصا انني دائـما اكتب عن حزني
عـلى امتي وشعـوبها وحالـها الذي هو
مـن تعـيس الى أتعس ومن مـخجل الى
يـقـول عـامـر مـنـذ ان يـنـدى له اجلـبـ 
حـيـاتنـا كـلهـا انا بـلغ عـمري الـسـابعه 
ـــكن واخـي جـــابـــر الى هـــذا الـــيـــوم 

اختصارها بعبارة 
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لـكوني االكبر سنـا من جابر كنت دائما
اطـلـب مـنه الـركض لـنـلـحق عـلى لـقـمـة
الـــعـــيـش ونـــواجه االزمـــات الـــتي هي
غــالـبـا مـصـطـنــعه من قـبل األنـظـمه او
نـــتـــيـــجـــة عـــادات واعـــراف اجملـــتـــمع
الـســلـبـيه او عـوامل خـارجـيه ألسـبـاب
عـمـلـنـا انا واخي سـيـاسـيه او اطـماع 
في نـفس البـستان الـذي كان يـعمل فيه
فـــكـــنت اطـــلب مـن جـــابــر ان والـــدنـــا 
ــاء الــذي فــاض او يـــركض لــيــلـــحق ا
احلـالل الــذي دخل الــبــســتــان وسـوف
يـعيث به ويخربه واحيانا ليعمل امور
لم نــلــحق عــلى عــمــلــهــا قـبـل ان يـاتي
بـدأت دوامـة الـفـقـر صـاحب الـبـسـتـان 
تـعصف بنـا حتت عنوان اركض اخوي
مـــا هي اال  6ســـنـــوات جـــابـــر اركض 
لكي حـتى حدث اإلنقالب عـلى احلكم ا
واسـتولى عبدالـكر قاسم على احلكم
مـؤسسا لـلنظـام اجلمهـوري ومعه عبد
زادت االمور احلـيـاتيه الـسالم عـارف  
ســـوءا وكــثـــرت عــبـــارة اركض اخــوي
تـارة عـلى ازمـة الـطـح جـابـر اركض 
وتــارة عــلى الــطـمــاطم وهــكـذا عــشــنـا
حـياة الركض التي ال يهدأ فيها النفس
فـي اجلــــانب اآلخــــر كــــانـت االحـــزاب
والـعصابات تتقاتل على السلطه تاركة
ـصـيـره وفــقـره  انـقـلب عـبـد الــشـعب 
الـسـالم عـارف عـلى عـبـد الـكـر قـاسم
بـعــدهـا بـفـتــره بـسـيـطه واخــذ احلـكم 
سـقطت حكومة عـبد السالم اثر سقوط
مـــروحــيـــته الــســـوفــيـــتــيه الـــتي كــان
يـستـقلهـا مع عدد من وزرائه ومـرافقيه
وحياتنـا بالطبع ويـقال انه عمل مـدبر 
كــمـا ان تــزداد سـوءا وركــضــا ولـهــثـا 

اكـثـر وظهـرت لنـا عدة دوامـات وازمات
واغـلـبـها مـن نوع جـديـد لم يـرى تاريخ

العراق مثله .
حــيث الـقــتل عـلـى الـهـويـه والـطـائــفـيه
تنوعه نفـلت والعصابـات ا والـسالح ا
الـتي منها استولى على السلطه ومنها
زاد الـــقـــتل اســــتـــولى عــــلى الـــثــــروه 
واخلـــطف والــنــهـب والــفــســاد وضــاع
األمـن بـــصــــوره اكـــبــــر وضـــاع الـــوالء
وقـع البـلد بـيد لـلـوطن وبدال من فـاسد 
مـــئــــات االحـــزاب والـــفـــئـــات واألفـــراد
الـفــاسـده الـتي لم تـدع لـلـمـواطن حـتى

الفتات .
ـفـارقه ان كل هـذا يـحـدث حتت شـعار ا

الوطنيه والدين .
جـرت األيــام والـسـنـ والـعـراق يـنـهب
ويـسـتـبـاح وعـاد الى الـقـرون الـوسطى
ـصـالـح دول خـارجـيه واصــبح هـدفــا 
االمــر الـذي ولــقــمه سـائــغه لــلــجـمــيع 
تــصــاعــدت مــعه عــبــارة اركـض اخـوي

جابر اركض .
وهـا انا يا اخي العـزيز اجلس معك في
ـقـهى في بـغـداد لـلـبـحث عن عالج لي ا

ألنه لم اجده في اجلنوب 
ولــعـلـمك لم يـتــركـني وكـان اخي جـابـر
الـبـالغ من الـعـمر االن  76هـنـا معي في
ــقـهى  لــكـنــني اعــطـيــته اسم الـعالج ا
وقـــلت له اركـض اخــوي جـــابــر اركض
حاول ان جتد لي العالج بالصيدليات 

انتهت قصة الشايب عامر 
واود ان اوضـح امـــــــــــرا  ان اغـــــــــــلـب
الــشـعـوب الـعـربـيه تــعـيش مـنـذ سـنـ
عـلى طريقـة اركض اخوي جابر اركض

وال زالت مع االسف .

فـقــام بـرفـع الـســعـر الى 40 ــتــرديه  ا
عندمـا سمعنا اخلـبر بالليل انه ديـنار 
غـدا سيـكون سـعر لـتر الـبانزين ب 40
ــره بـأعـلى صـوتي: ديــنـار قـلت هـذه ا
خـــلـــنــا اركـض اخــوي جـــابـــر اركض 
نعبي سياراتنا وما نستطيع من دبات
او حـاويات قبل ان تتـعدى الساعه 12

بالليل ويبدأ تطبيق القانون.
يــقــول تــمــلــمل الــنــاس من رفـع ســعـر
وصــدام كــان يـــعــلم ذلك  الـــبــانــزيـن 
بــعـدهـا بـفـتـره اصــدر مـكـرمه رئـاسـيه
بـتـنزيل سـعـر البـانزين من  40الى 30
ديـنار وهـو اصال ما كان يـريده سـابقا
 لـكـنه جـعل الشـعب يـخرج مـظـاهرات
هــتف فــيــهـا بــحــيـاة الــرئــيس واشـاد
ــكـرمه الـرئـاسـيه وشـعـوره حلـاجـة بـا
الشعب وظروفه...وهنا ابتسم الشايب

عامر وابتسمت معه .
WFDIM  WI¹dÞ

طـلب عامـر كأسـ من الشـاي جديدين
واصـــــر عــــلى انـه من يــــدفـع كــــعــــادة
فـقلت له اكـمل يا الـعراقـي في الـكرم 

عم .
تــنــهــد قـلــيال وتــابع بــنــفس طــريــقـته
ـتــقـطـعه  واحـيـانـا يـقـول لي الـكالم ا
وبالطبع كـان شعوري ليس بـالقطـاره 
مــثــلــكم ايــهــا الـقــراء ألنــكم تــكــمــلـون
احلــكـايه بـدون تــقـطـيع بــالـكالم الـذي

يجلب انتظار غير مرغوب فيه .
عـانـاة ودوامة فـقـال : اسـتمـرت هـذه ا
ــرض ونــقص كل الــفــقــر والــعـذاب وا
شـيئ حتى احـتلت امـريكا الـعراق عام

.2003
ومــنـذ ذلك الـتـاريخ ازدادت مــعـانـاتـنـا

بـــدأت حــرب حتــريــر الـــكــويت ضــاقت
احلـلـقـات وبـدأ األمن يتـسـرب واحلـياة
ثـم جاء احلصار عـلى العراق تـتصعب 
فـــضــاع كل شـــيئ او اصــبـح يــصــعب
احلــصــول عـلــيه  وشــبه مــفـقــود االمـر
الـذي تـنـاسب طـرديـا مع عـبـارة اركض
نـــــاهـــــيك عن اخـــــوي جـــــابـــــر اركض 
الـقوان التي سـنها حزب الـبعث فكان
الـــهـــرب مـن قـــطع الـــلـــســـان واألذنـــ
والـــهــرب من الـــصــخــره ومن تـــقــاريــر
ثم احلــزبـــيــ الــكــيــديـه واالبــتــزازيه 
اضـيف الى ذلك الـركض عـلى الـبـانزين
والــــوقـــود والـــركـض عـــلى الــــطـــحـــ
ـــواد األســـاســيـه وحــتى والـــســـكــر وا
ـاء في انـصـاف الــركض عـلى مـاطـور ا
الـليـالي حتى نـشغله لـنحـصل على ماء
لــلـشـرب  واي مــاء كـان حـيث يــصـلـنـا
ـيـاه الـصرف بـلـون اخـضر مـخـلـوطا 

الصحي .
بـدأ العراقيـون والعراقيـات يهربون من
الــعـراق الــثــري ثـاني احــتــيـاط نــفـطي
بـسـبب الوضع بـالـعـالم وبالد الـنهـرين
يـعــمـلـون الــكـارثي عــلى كل األصـعــده 
وكانت عـمال وخدم في االردن وسوريا 
شـــــوارع االردن وســـــوريـــــا مـــــلـــــيـــــئه
اما انـا فضلت تـسوالت الـعراقيـات  بـا
دوامـــــة اركض اخــــوي جـــــابــــر اركض
ويــقـــول الــشــايب عــامـــر عــلى ســبــيل
انه يـوما من االيام الـطرفه بنـكهة األلم 
واثـنـاء حـصـار الـعـراق في سـنة 1998
كــان سـعـر لــتـر الــبـانـزين ب  20ديــنـار
واراد صــدام ان يــرفــعه الى  30ديــنــار
ـظــهـر انه ال لــكن ال يـريــد ان يـظــهـر 
يــــراعي مــــصــــالـح واحـــوال الــــشــــعب
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سدني

ولـم يصدر منهم اي موقف امتعاض او
رفـض او استهـجان جتاه االعـتداء على
مـديـنـة من مدن الـعـراق من خالل ضرب
عـاصـمـة اقلـيم كـوردسـتان بـاثـني عـشر
صـــاروخــا بـــالــســـتــيـــا بــحـــجــة انـــهــا

استهدفت مقرات للموساد .
ـــان مــحـــمــد كـــمـــا واجه رئــيـس الــبـــر
احلــلــبــوسي وكــتـلــته الــســيــادة اغـرب
الـتهم السياسيـة حينما اتهـموه بتنفيذ
هد مـشروع اماراتي تـركي اسرائيـلي 
لـلـتطـبـيع وهذه الـتـهم ان ثبـتت بـاالدلة
ـفـروض ان يكـون الـفـيصل فـيـها فـمن ا
الـــقـــضـــاء وال تــســـتـــخـــدم كــورقـــة في
مـفاوضات لـلتحـالفات الـسياسـية النها
تـهم حتـاسب علـيهـا القـوان الـعراقـية
الـنـافـذة  وتـعرض الـطـرفـان الـبارزاني
واحلــلــبـــوسي لــهــذه االتــهــامــات فــقط
النـهما حتالفا مع زعـيم التيار الصدري
مـقتـدى الصدر صـاحب مشروع حـكومة
االاغـلبية الذي يطوي صـفحة التوافقية
الـتي يروى االطـاري انـها ال تـترك لهم
مــوطئ قـدم في الــسـلــطـة وانـهــا ايـضـا
ــثـلـونه ـكـون الـذي  تــضـعف مـوقـف ا
بـالتـقاسم مع الـصدريـ اذا ما تـشظوا

. الى فريق متعارض
لـــسـت ضـــد ان يـــســـتـــخـــدم االطــار اي
وسـيلة سياسية لتعطيل مشاريع يشعر
انــهـا ال تــتالئم مع تــوجـهـاتـه وخـطـطه
الـسياسية او انها قـد تتسبب باقصاءه
كــمـا يــقــول اعـضــاء في االطـار كــمـا ان
دخـول االئـتالف الـتـنـسـيـقي بـخالف او
خـصومة مع اي طـرف سياسي اخر في
الـساحـة العـراقية ال يـشكل مـشكـلة لدي
او لـــدى غــيــري او لــدى كـل من يــعــرف
شـيء في الـســيـاســة في ظل اجـواء من
قـراطية تـعددية ـفروض ان تـكون د ا
لــــكن عــــلى ان يـــكــــون هـــذا اخلالف او

تـشرين الـشبـابيـة عنـدما تـنكـرت بعض
الـقـوى الـسـيـاسـيـة الشـيـعـيـة لـشـيـعـية
ــــنـــاطق الــــشـــبــــاب احملـــتــــجــــ في ا
ـخـتلـف التـهم اجلـنـوبـيـة واتـهـمـتـهم 
اخلــطــيــرة بل ان صــفــحـات فـي مـواقع
الــتـواصل االجــتـمـاعـي مـقـربــة من تـلك
الـــقــوى ذهــبـت الى الــطـــعن بــاعــراض
ـــتـــظـــاهـــرين وحتـــدث ســـيـــاســـيـــون ا
ومـحـلـلون فـي حواراتـهم الـتـلفـزيـونـية
كــانـوا يـنــسـبـون بــعض مـطــالـبـهم الى
مـتـظاهـري تشـرين بحـجـة الدفـاع عنـها
وهـؤالء هم انـفـسـهـم من وجـهـوا سـهام
الــتـخـوين والــعـمـالــة لـلـشــبـاب احملـتج
وامـطـروهم بـابشـع التـهم الـتـحريـضـية
وقف مرفوضة لـيعكسو ازدواجية في ا
اجـتـمـاعـيـا وسـيـاسـيـا وحـتى قـانـونـيا
ـكـن مـعـاجلـته ـعــاجلـة مـا ال  امــلـ 
واقف الى الـقـوى التي والـسـقت هـذه ا

تشكل التحالف االطاري اليوم .
ÂUEF « d

لـالسف هـذا الــنــوع من اخلـصــومـة اي
(خـصومة كـسر العظم) تـبنته فيـما بعد
بـــشــكـل يــكـــاد ان يــكـــون رســـمي قــوى
مـنـظـوية في ائـتالف االطـار الـتنـسـيقي
في بـاد االمر مع مفوضية االنتخابات
بـعـد اعالن الـنتـائج الـنهـائـية لـلـعمـلـية
االنـــتــخــابـــيــة وصــلـت الى رفع  صــور
رئـيسها بـالساحات مع شـعارات تتهمه
بـتهم مـختلـفة لم تعـد تنتـهي عند تـهمة

ثال. التالعب بالنتائج على سبيل ا
االمـر تـكرر لـكن بـطريـقـة لم تكن تـكـتفي
ـا بطـحـنه ورميه في بـكـسر الـعـظم وا
مـيـاه البـحـر ليـصل االمـر الى مرحـلة ال
ـكـسور ـكن فـيـهـا جـبـر هـذا الـعـظـم ا
عــنــدمـا اتــهــمــوا اربـيل فـي اشـارة الى
ـــقـــراطي الــكـــردســـتــاني احلـــزب الــد
بـالـعمـالـة الى اسرائـيل وغـضـوا النـظر

لـيس ارهـابـيـا إنه رب عـائـلـة ومواطن
امريكي محترم).

هـذه الـقـصـة تـناولـهـا مـخـرج امـريكي
فـي فــيــلـم حتــدث فــيـه عن الــتـــجــربــة
الـسـيـاسـيـة لـلـسـيـدة سـارة بـابـلن في
االنـــتــــخـــابـــات عــــنـــدمـــا اخــــتـــارهـــا
اجلـمهوري جـون مك نـائبةً لـلرئيس
ـــرشـح وســـلط الــــضـــوء عـــلى هـــذه ا
ـرحـلة الـزمـنيـة الـقصـيـرة وفي هذه ا
الـتفـصيـلة اراد مـخرج الـفيلـم ان ينبه
الـى ان االنـــتــــخـــابــــات االمـــريــــكـــيـــة
اوالـسـيـاسة االمـريـكـية بـصـورة عـامة
ســاحــة خــصــومــة لـكــنــهــا خــصــومـة
بـشرف وهذه القاعـدة ال يعمل بها في
ـا في الــسـيـاســة االمـريـكـيــة فـقط وا
ا قـراطية ر مـعظم بلـدان العالـم الد
بـاســتـثـنـاء الـعـراق ان كـان مـحـسـوب

قراطية!  فعال على الدول الد
فـاخلصـومة الـسيـاسية فـيه تصل الى
كــــســــر الـــعــــظم وطــــريق الـال عـــودة
وتـنامت سـياسة كـسر العـظم هذه ب
الـفـرقـاء الـعـراقـيـ بـشـكل واسع بـعد
انـتـخـابـات  2014 واصـبـحـت تـطـفوا

على السطح وكانها سلوك سائد.
لـكن بانت قساوتها اكثر بعد انتفاضة

ـتوفي في 2018/8/25) جـون مـاك (ا
ـــرشـح اجلـــمـــهـــوري لـــرئـــاســة كـــان ا
ـــتـــحـــدة االمـــريــكـــيـــة في الـــواليـــات ا
انــــتــــخــــابــــات عـــام  2018 حــــاول ان
يـــســتــثــمـــر في وصم مــنـــافــسه بــاراك
اوبــــامـــا بــــاالرهـــاب بــــســــبب جـــذوره
االسـالمــــيـــــة عـــــنـــــدمـــــا صـــــرخ احــــد
ـــــؤتــــمــــرات احلـــــاضــــرين فـي احــــد ا
االنـتخـابيـة للجـمهـوري قـائال (اوباما
ارهـابي) ظـلـت هـذه الـصـيـحـات تـتـكرر
في اغـلب مـؤتـمـرات مـكـ االنـتـخـابـية

االخرى.
وفـي احــــد االيـــــام رئــــيـس احلــــمـــــلــــة
االنـتـخابـيـة دخل الى مـاك في مـكـتبه
وقــــال لـه (ان االمـــر اخــــذ يــــخــــرج عن
الـسيـطرة) وهو االمـر الذي ايـده ماك

وقرر معاجلته.
وبـــعــد هـــذه احملــادثـــة وفي اجـــتــمــاع
جـمـاهـيري لـلـمـرشّـح اجلمـهـوري جون
مـاكـ في مـنـيـابـولـيس عـلى مـا اتـذكر
تــكـررت احلــالـة حــ أعـربت لـه سـيـدة
أمـريـكـيـة عن خـوْفـهـا وعـدَم ثِــقـتهـا في
ــقـــراطي بــاراك أوبــامــا ـــرشح الــد ا
ألنـها تـعتـقد أنه ارهـابي وهـنا اوقـفها
مــكـ وقـال لــهـا (ال يـا ســيـدتي بـاراك

اخلـــصــومـــة بــشــرف تـــبــقـى خــطــوط
التواصل مفتوحة وان كانت عند ادنى
مـستوياتهـا  الن خصومتهم مع حزب
ــثـال وصـلت الــبـارزاني عـلـى سـبـيل ا
ـــديـــنــة الـــتي الـى الــرضـى بــضـــرب ا
يــــعــــيش فــــيـــهــــا هــــو ومــــنـــاصــــريه
ـــســنـــا ذلك من خالل بـــالــصـــواريخ و
تــصــريـــحــات ادلى بــهــا ســيــاســيــون
مـحـسـوبـون على االطـار كـمـا تـعرضت
اربـيل الى هـجـمـات بـطـائـرات مـسـيرة
ــــقـــــراطي اتـــــهم اعـــــضـــــاء في الـــــد
الـكـردستـاني قـوى مـسلـحـة محـسـوبة
عـلى االطـار بـتـنـفـيـذهـا وتعـريض امن
اربـيل للخـطر واتخذ احملـسوبون على
االطـار مـوقف مـؤيـد لـهـذه الـهـجـمات 
في وقـت كـنـا نـنـتظـر بـيـانـات مـن قادة
ـواقف الـتي االطـار تـرفض بـهـا هـذه ا
تـؤثـر سلـبا عـلى التـواصل ب شـركاء
الـعمل السياسي في البالد وتؤثر على
نــســيـجه االجــتــمـاعي كــمــا حـصل مع
تــصــريـحــات الــنـائـب الـســابق حــامـد
ـوسـوي وهـذا موقف يـحـسب لالطار ا
ولــيس ضــده.وبــعـد كل هــذا الــذي مـر
والـذي يـتـحـفظ عـلـيه الـكـثـيـر من ذوي
االخــــتـــصـــاص تــــفـــاجـئ االطـــاريـــون
بـاستقالـة كتلة الـصدري النـيابية من
ان وهم الفائـز االول باالنتخابات الـبر
ـــــنـــــصـب رئـــــيس وصـــــاحـب احلق 
الـوزراء وفقا للـتقسيـمات الطائـفية لو
حتــقــقـت حــكــومــة االغــلــبــيــة ووجــد
االطـــاريــون انـــفـــســهم الـــبـــديل الــذي
سـيـشـغل مـقـاعـد الـصـدريـ الـشـاغرة
والـظفر برئاسة احلكومة وهذا جعلهم
بـــــامس احلـــــاجــــة لـــــلــــتـــــحـــــالف مع
احلـــلــبــوسـي والــبــارزانـي لــتــشـــكــيل
حـكومتهم التوافقية وهم الذين قطعوا
مـع البـارزاني حتديـدا كل السـبل التي

ÊuKOI² ¹ s  r¼ jI  ÊUÝdH «
لــــو ان احـــدهـم تــــوقع هــــذه االســــتــــقــــالـــة
اجلــــمـــاعــــيــــة.لـــكـن جـــاء مــــوقف الــــتــــيـــار

ا مفرحا للبعض. صادما,ور
ال احـب من يــــتـــحــــدث في الــــســـيــــاســـة من
مـكـتبـه.فالـثـرثرة في كـثـير من االحـيـان تاتي
من عـدم االقــتــراب من غــرف الــسـيــاســة.لـذا
ا وهو يـنتقد يكـون الكاتب او الـصحفي حـا
ـواقف او الـتـغـريـدات التي بـقـسـوة بـعض ا
تـنـشــر عـلى وســائل الـتـواصل االجــتـمـاعي.
ـثـقــفـ عــلى صـبـاح الــيـوم صــحـا بـعـض ا
جديـد في السيـاسة.فـقد اعتـدنا ان تـتصارع
االحـزاب على الوزارات,وتقـسم الكعكـعة كما
يـقال حـسب احلصـص.في مثل هـذه االجواء
عـقدة انسحب نواب التيار دون تردد.وهنا ا
احس اجلــمــيـع بـانــهـم لم يــفــهـمــوا رســائل
الــســيــد الــصــدر جــيــدا,ولـم يــعــرفــوا كــيف

حـــدث.اولــئـك الــكـــتــاب والــصـــحــفـــيــ لم
يــصـدقــوا الـقـصــة بـالــكـامل.فـهـل يـعـقل ان
يـنـسـحب الـتـيار الـصـدري وهـو الـفـائز في
وضوع ان احدا االنتـخابات.والغريب في ا
تـابع للشـأن السياسي لم يتوقع ان من ا
يستقيل نواب التيار الصدري.وكنت اتمنى

اتابع مـنشورات بعض الـكتاب والصـحفي
عن االستـقالـة اجلـماعـية الـتي قـدمهـا نواب
التـيار الصدري بناء عـلى توجيه مباشر من
سـماحـة الـسـيـد الـصدر,اقـول اتـابع رد فعل
بـعض من كــانـوا يـنـتـقــدون مـواقف الـسـيـد
ـــا الـــصــــدر لـــكـــنـــهـم الـــيـــوم فــــوجـــئـــوا 

ـنـصب يـفـكـر.كـنـا نـقـول ال احـد يـسـتقـيل,فـا
ن فاز يـستقـيل تاركا كل شيء يغـري.واذا 
خلفه.وفاحتا االبواب على كل التكهنات,لكن
اهم مـا سـيـكـسـبه السـيـد الـصـدر من وجـهة
ـزيـد مـن الـتـايـيـد الـشـعـبي له. نـظـري هـو ا
ـنهج االستـقـالة تـعـني اقوى حـاالت رفض ا

السياسي القائم.
انها قطيعة اخالقية بكل معنى الكلمة.

وابتـعاد شـريف عن لعـبة ال تـستـهوي مزاج
رجل كالسيد الصدر.  

وقـد حتـمل االيــام الـقـادمـة مـشـاكل تـعـصف
بــاحلـكـومـة وحــيـنـئــذ يـكـون مـوقـف الـتـيـار
صائـبا اذ لم يشارك في حكـومة تصبغ بلون
الـتـوافق واحملـاصـصـة الـتي لم تـقـدم فـائدة
ــاضــيـة لــلــشـعـب الـعــراقي طــوال االعـوام ا

كلها.
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تــؤدي الى اي مــســاحـة من مــســاحـات
ا هـو مـعـلن الـتـفـاهم عـلى االقـل وفـقـا 
ــقـراطي ومــا يــؤكـد ذلـك ان زعـيم الــد
الــكـــردســتــاني رفض مـــقــابــلــة الــوفــد
االطاري في زيارته االخيرة الى اربيل.
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الــرسـائل الـواردة من االطـاريـ الـيـوم
في امـــكــانــيــة الــتـــحــالف مع (شــركــاء
الـوطـن) وضـعـتـهم في مـوقف سـيـاسي
واعـالمي مـحــرج لــيس عــلى مــســتـوى
ا على مستوى دولي ايضا مـحلي وا
فــــقـــد يــــكــــون الـــبــــارزاني وحــــلــــيـــفه
احلـــلــبــوسـي في مــوقف يـــجــعــلـــهــمــا
مـعذوران بقبولهـما التحالف مع االطار
بـداعي وضع حـد لـلـتـاخـر احلاصل في
تـشـكـيل احلـكـومـة والـتـخلـص من ازمة
سـيـاسـيـة جـذرهـا شـيـعي لـكـنـهـا الـقت
ــكـونــات االخـرى بــتــداعـيــاتـهــا عــلى ا
اقـتـصاديـا واجتـمـاعيـا اما االطـاريون
فــانــهم لن يــجـدوا اي عــذر يــبـررون به
حتـالــفـهم  مع (عـمالء ومـتـامـرين) كـمـا
وصــفــوهــمــا قـبل ايــام ال ســيــمــا امـام
جـمهورهم احمللي.انا مـتأكد بان مسالة
تــشـكـيل حــكـومـة جتــمع االطـاريـ مع
ـقـراطي الـكـردســتـاني والـسـيـادة الــد
واردة بــاي حلــظـة ســواء بــقـبــول هـذه
االطـراف لبـعضهـا البعض او بـوساطة
اجـنـبـيـة او بـتـدخل خـارجي لـكن االهم
هــو ان يــقـف االطــاريــون مع انــفــســهم
لـلـحـظـة ويـضعـون حـد لـهـذا الـنوع من
اخلـصـومـة الذي يـشـيـطن االخـر والتي
تـصدر من اشـخاص مـحسـوب عـليهم
ضـيوف دائمـ في القنـوات الفضـائية
الن مـن يـــخـــاصم  عـــلـــيه ان يـــخـــاصم
بـشرف ويترك خـطوط الرجعـة مفتوحة
واال ســيــتــحـمـل تـداعــيــات خــصــومـته

وستكلفه الكثير.
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واجـهت الـكثـيـر من كبـار الـسن من عدة
الـــذين كــانــوا دول عـــربــيه وإسـالمــيه 
يـــــشـــــتــــكـــــون مـن حــــيـــــاة قـــــاســـــيــــة
يـقـولــون ان حـيـاتـهم قـصه الــتـفـاصـيل
ه لـيس نتـيجـة فقـر البـلدان وال قـلة مـؤ
ـبـدعـ الــشـعـوب واأليـدي الـعــامـله وا
ـا نــتـيــجـة ســيـاسـات إ واجملــتـهــدين 
اعـداد كبـيره ه  األنـظـمه الفـاسـده الظـا
قــابـلــتـهـا رجــاال ونـســاءا كـبــار بـالـسن
يــتـحـسـرون عـلى عــمـرهم الـذي أفـنـوه
بـــالــركض  مــجـــرد الــركض في دوامــة
عـيشه احلـصول عـلى ابسـط مقومـات ا
واحــيـانــا كـثـيــره الـهــروب من اخـطـار
وأزمـات تـخـتـرعـها صـنـعـتـهـا األنظـمه 
لــتـلــهي الـشــعب عن الــسـيـاسـه ونـظـام
احلـكم وجتـعـله يـفكـر فـقط بـقـوت يومه

او بالهروب من اقدار مصطنعه 
لـكن القصه التي علقت بذهني هي التي
حـــدثــني بـــهــا الــرجـل الــعــجـــوزعــامــر
كــثــيـف الــشــوارب ضـــعــيف الـــبــنــيـه 
وطــويل الـلــحـيـه وكالهـمــا يـغــطـيــهـمـا
صـوته ابح وعـندمـا كان يبـتسم الـشيب
رأيـت انه لـم يـــــتـــــبـــــقى مـن اســـــنـــــانه
يـلبس الـثوب األزرق واجلـاكيت الـكثـير
األزرق والــــشــــمــــاغ األزرق والــــعــــقـــال
الـصوف الذي اكـبر من قرص السي دي
بــقــلـيل ولـه خـيط يــتــدلى عـلـى الـظــهـر
يـشبه خـيط الـعقـال القـطري الـذي ينزل
هذا هـو لـبس اهل جـنوب عـلى الـظـهـر 
حـــدثــني الـــشــايـب عــامــر ذو الـــعــراق 
الـنـفس اخلفـيـفه والشـخـصيه الـظـريفه
عــنــدمـا ظــاهــريــا واحلــزيــنه داخــلــيــا 
قـال عـامر قـهى في بـغداد إلـتـقيـت به 
انه بـعـد ان ابـصـر الـنـور بـسـنـتـ عـام
1945 مـات والده جبار مـقتوال وال يعلم
هل عـلـى يـد عـصـابـة سـراق ام عـصـابة
ـلك شـيئ كـان والـدهم فـقـيـرا ال  حـكم 
وكــان يـعـمل في احـد بـســاتـ الـنـخـيل
يقـول عامر لي ويـتغـاضى اجرا زهيـدا 
اخ اسـمه جـابر كـان قـد ولد سـنة 1946

اي بعدي بسنه 
ا يـتكلم عـامر ال يـستـرسل باحلـديث ا
بـــبطء ويـــقف احـــيــانـــا بـــ الــعـــبــاره
وال اعـــرف هل واألخـــرى عــــدة ثـــواني 
لكنه ال نـتيجـة كبر سـنه او هي طبيـعه 
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ـعـنونـة بـنجم بـيث نـهرين حـيث صـدر مـؤخرا الـعــــــــــــــدد ـديـنة دهـوك عـددا جديـدا من مـجـلته ا ـركـز الثـقـافي االشوري  اصدر ا
ـقـاالت  استـهـلتـهـا افـتتـاحـية اجملـلـة بقـلم رئـيس الـتحـريـر  سـنور دانـيـال  ابرز فـيـها ـزدوج  108-107 وتـضـمن العـدد الـعديـد من ا ا
استـذكاره النـطالقـة اجمللـة قبل نـحو  30عـامـا حيث كـتب عن معـايـشة  اجملـلة  لـلكـثـير من االحـداث السـياسـيـة  والقـوميـة  الهـامة في
ـعـلم  نعـوم فـائق بـصفـته احـد رواد النـهـضة الـشـان  القـومي والـوطـني  والفـكـري والتـاريـخي بـينـمـا كتب  الـكـاتب لـورنس نادر عن ا
لفان  االب يوسـف بيث قليثا واضـاء الكاتب واللغـوي بينام حـداد حول اول مبادرة  جدبة االشورية  احلديثـة فيما كتب  روني بـطرس  عن ا
صـطلحـات السريـانيـة اما الدكـتور عـامر اجلمـيلي فـكتب مقـاال دار حول  معـرفة قـياس الزمن  في عرفـة  اخملتـلفة بـا لـرفد واغنـاء قنـوات بث ا
حضارة  بالد الرافدين وكتب يـوسف بكتاش عن حانيله في الثـقافة السريانية واغنى الـشاعر  رمزي عقراوي اجمللة بقصـيدته التي عنونها بيا
وصل  ب توثيق لالحداث وهندسة معمارية  تميزت بها فيما كتب ظلوم  امـا سامر الياس سعيد فكتب دراسة حول قبور مسيحيي ا شعبي ا
ـشروع الـقـومي الـغـائب واحـتـوى العـدد ايـضـا عـلى قـصـيدة هـنـري سركـيس مـقـاال  بـعـنـوان من اجل  وحـدة العـمل  واخلـطـاب الـسـيـاسي وا
للشاعر جبـار الكواز بعنوان  سفيـنة بابل واعد الكاتب هرمز مـوشي  مقاال حول  الالعبون االشوريون في الـكرة العراقية منذ الـقدم كما احتوى العدد

قاالت باللغة السريانية واالنكليزية.
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ن هــنــاك عـــدد ال يــحــصى مـن الــبــشــر 
ـنـاهج ـعـيب تــزويـر ا يـعـتـقــدون أن من ا
الدراسـيـة الـعلـمـيـة لكـنـهم لن يـجدوا أي

عيب في تزوير حقيقة تاريخية
نظم الذي تمارسه األنظمة ال يُعد الكذبُ ا
الـشــمـولــيـة عــمالً مـقــبـوالً أو كـمــا يُـزعم
أحـيـانــاً بـأن الـكـذب ذو طــبـيـعـة شــبـيـهـة
بــاخلــداع الـعــســكــري. لــقــد أضـحـى هـذا
الـكـذب فـي بـعض األحـيــان سـمـةً مــكـمـلـةً
ـارسـةً قـد لألنـظـمـة الـشـمـولـيـة وصـار 
تستـمر في بـعض األحيـان حتى إذا باتت
مـعــسـكــرات االحـتــجـاز وقــوات الـشــرطـة
السرية غير ضروريـة. ثمة اسطورة خفية
ـثقفون الشـيوعيون تذهب إلى يتداولها ا
الــقــول إنه عــلى الــرغم مـن أن احلــكــومـة
الـروســيـة مـضــطـرة حـالــيـاً لـلــتـعـامل مع
الدعـايـة الـكاذبـة واحملـاكـمات الـصـورية
ومـا شـابه ذلك بــيـد أنـهـا تــسـجل بـشـكل
سري الـوقائـع احلقـيقـية وسـتـنشـرها في
ــسـتــقــبل. بــوســعـنــا كــمـا وقت مــا في ا
اعتقد أن نكون على ثقة بأن هذا ال يشكل
واقع احلـال ألن الــذهـنـيــة الـتي تــنـطـوي
عـلى مــثل هـذا الــفـعل يُــفـتــرض أن تـعـود
كن ؤرخ ليـبرالي يؤمن بـأن التاريخ ال 
ـعـرفـة الـصـائـبة لـلـتـاريخ تـغـيـيـره وأن ا
هـامـة بـكل تـأكيـد. وطـبـقـا لـوجـهـة الـنـظر
الـشــمــولـيــة فـان الــتـاريـخ شيء نـصــنـعه
ولــيس أمــراً نـتــعــرف عــلــيه وإن الــدولـة
الشمولية هي دولة دينية "ثيوقراطية" من
النـاحـية الـعـملـيـة وإن الطـبـقة احلـاكـمة
وبـغـية احلـفـاظ عـلى مـوقـعـهـا عـلـيـها أن
تفكر بطريقة وكأنها معصومة عن اخلطأ.
ـا أنه ال يـوجــد شـخص مـعـصـوم لـكن 
فمن الضروري دائما إعادة ترتيب أحداث
ـاضي إلظـهــار أن هـذا اخلـطـأ أو ذاك لم ا
يحدث أو أن هذا النـصر التخيلي أو ذاك
. حـينـها يـتطـلب ثانـية عـند قد حـدث فعالً
كل تغيـير رئيـسي في متطـلبات الـسياسة
إحـــداث تـــغـــيـــيـــر مـــواز في الـــعـــقـــيـــدة
واجملـاهرة بـشـخـصـيات تـاريـخـيـة بارزة.
يـحدث مـثل هـذا األمـر في كل مـكـان لـكنه
يـــفـــضي عـــلى األغـــلب بـــكل وضـــوح إلى
تزوير صريح في اجملتمعات التي ال تقبل
إال بــرأي واحــد فـي أي وقت من األوقــات.
بـالــواقع تــتـطــلب الـشــمـولــيـة الــتـغــيـيـر
ـا تـتـطـلب عـلى ـتـواصل لـلـمـاضي ور ا
ــــان بـــوجـــود ـــدى الــــطـــويـل عـــدم اإل ا
يل عـادة أصدقاء ـوضوعيـة.  احلقيـقة ا
الـشـمـوليـة في هـذه الـبالد إلـى القـول إنه
ـطلـقة فان ـكن بلـوغ احلقـيقة ا ا ال  طا
كــذبــة كــبــيــرة لن تــكــون أسـوأ مـن كــذبـة

ــشـــار أيــضـــا إلى أن جـــمــيع صـــغــيـــرة. يُ
السجالت التاريخية مـنحازة وغير دقيقة
أو أن الفيـزياء احلديـثة قد اثبـتت لنا من
جــهــة أخــرى أن مــا يــبــدو لــنــا انه عــالم
حــقـــيــقـي لــيس ســـوى وهم وعــلـــيه فــان
ان بـاألدلة الـتي تـمنـحـها األحـاسيس اإل
لــلــمــرء مــا هــو إال فــلــســفــة مــبــتــذلـة. إن
مجتمعاً شمولياً ينجح في إدامة نفسه قد
ينشئ نظـاماً مصاباً بـانفصام الـشخصية
تبقى فيه قـوان الفطـرة السليـمة مصانة
في احلـيـاة الــيـومـيـة وفي بــعض الـعـلـوم
ـكن جتاهـلـها من الدقـيـقة احملـددة لـكن 
ــؤرخـ وعــلـمـاء جـانب الــسـيــاسـيـ وا
االجتماع. هـناك عدد ال يحـصى من البشر
ـــعـــيب تـــزويــر ن يـــعـــتــقـــدون أن من ا
ـنــاهج الـدراســيـة الـعــلـمــيـة لـكــنـهم لن ا
يـــجـــدوا أي عـــيـب في تـــزويـــر حـــقـــيـــقـــة
تاريخيـة. وهنا عنـد النقطة الـتي يتقاطع
عـــنــدهـــا األدب مع الـــســيـــاســة تـــمــارس
ـثقف. الشـمولـية أقـصى ضغـوطهـا على ا
وال تـتـعـرض الـعـلـوم الـدقـيـقـة حـتى هـذا
سـتوى. وهذا التاريخ إلى تـهديـد بذات ا
يفـسر جـزئيـاً حقـيقة أن يـكون أسـهل على
الـعلـمـاء في كل الـبـلـدان االصـطـفاف وراء

حكوماتهم مقارنة بالكُتاب. 
بـغـيـة وضع األمـور في نـصـابـهـا دعـوني
ــقـالـة: إن أكـرر مــا قـلــته في بـدايــة هـذه ا
ــبــاشــرين لــقــول احلــقـيــقــة في األعــداء ا
انـكـلـتـرا ومن ثـمَّ أعـداء حـريـة الـفـكـر هم
أبـاطــرة الـصــحـافـة وأقــطـاب الــسـيــنـمـا
دى وظـفـ لـكن نـظـرة بـعـيـدة ا وكـبـار ا
تــظــهـر أن الــوهن الــذي يــصــيب الــرغــبـة
ثقـف أنفسهم هو بالتحرر بـ صفوف ا
أشـد األعــراض خـطـورة عــلى اإلطالق. قـد
يبـدو أنـني كنت طـيـلة هـذا الـوقت احتدث
عن آثار الـرقابـة وليس عن األدب إجـماالً
بل عن جانب واحـد من جوانب الـصحـافة
ُــسَــلَّـم به أن روســيــا الــســـيــاســيـــة. من ا
ناطق السوفيتـية تشكل نـوعاً من أنواع ا
احملـرمة في الـصـحـافـة البـريـطـانـية ومن
ُـسَـلّم به أيـضـاً أن مـسـائل تـتـعلـق بدول ا
مـثل بولـنـدا واحلـرب األهـليـة اإلسـبـانـية
ـانـي ومـا إلى ذلك واالتـفــاق الــروسي األ
من مـسـائل تــعـد مـواضـيع مــحـرمـة عـلى
الـــنــقـــاش اجلــاد وإذا مـــا كــنـت تــمـــتــلك
معـلومـات تتـعارض مع األفـكار الـتقـليـدية
ـــتــوقع مـــنك أمــا أن الــســـائــدة فـــإن من ا
حترفهـا أو تلتـزم الصمت حـيالها  –أخذاً
ـاذا يــتـعــ عـلى بـالــعـلـم بـكل مــا تـقــدم 
عـناه األوسع أن يـتأثر? وهـل يعد األدب 
كل كــاتب سـيــاسـيــاً وهل يُــعـد كل كــتـابٍ
? حتى بالضـرورة تقريـراً اخبـارياً مبـاشراً
في ظل أشد األنـظمة الـدكتـاتوريـة تشدداً
كن لـلكاتب أن يـبقى حـراً في تفـكيره أالّ 

وأن يــكـــشف أو أن يـــخــفي أفـــكــاره غـــيــر
التـقـليـدية عـلى نـحو تـكون فـيه الـسلـطات
نتـهى الغـباء مـا يحول دون تـمكـنها من
الــتــعــرف عــلـــيه? عــلى أيــة حــال إذا كــان
الكاتب نـفسه متـفقاً مع الـتفكـير التـقليدي
اذا يـكون الـنـظام غـاضـباً عـليه? السـائـد 
أليس األدب أو أي فن آخـر أكثـر احتـماالً
لالزدهـار فـي مـجــتـمــعـات ال يــوجـد فــيـهـا
تــضـارب في الــفــكـر وال تــمــيـيــز حــاد بـ
رء الفـنـان وجـمـهوره? وهل يـتـعـ عـلى ا
أن يـفـتـرض أن كل كـاتبٍ مـتـمـرد أو حـتى
أن الـكــاتب عـلى هــذا الـنـحــو هـو شـخص

استثنائي? 
ـثـل هـذه احلـجج بـشـكل أو ـرء  يـواجَهْ ا
بــأخــر كـــلــمــا حــاول الـــدفــاع عن احلــريــة
الـفـكـريـة ضـد مـزاعم األنـظـمـة الـشـمـولـية.
وتسـتـند هـذه احلجج إلـى سوء فـهم كامل
ـا ـا يــنــطـوي عــلــيه األدب وكـيف  –ور
اذا  –خرجت إلى ينـبغي لـلمـرء أن يقـول 
حـيـز الـوجـود. يَـفـتـرض هـؤالء أن الـكـاتب
إما أن يكـون مجرد فـنان تـرفيهي أو كـاتباً
صـغـيــراً مـبـتــذالً بـوسـعه الــتـقـلب من خط
دعـــائي إلى آخـــر بـــكل ســـهــولـــة كـــعــازف
وسيـقى يعزف كل األحلان. لكن صندوق ا
طاف ال بـد من التساؤل بشأن في نهاية ا
كيفية كتابة كل هذه الكتب? يعد األدب إذا
كان ذا مستوى غير متدن محاولة للتأثير
على وجـهـة نظـر البـشـر من خالل تسـجيل
الــتــجــربــة. وبـــقــدر تــعــلق األمــر بــحــريــة
الـتـعـبـيـر ال يـوجـد فـرق يذكـر بـ مـحض
صــــحـــفي وبــــ أكـــثــــر الـــكـــتــــاب "غـــيـــر
" اجلـامـحـ إلى اخليـال. بـيد السـيـاسـي
أن الــصـحــفي لــيس حــراً ويــدرك انــعـدام
حريـته عنـدما يُـجْبَـر على كـتابـة األكاذيب
وحتــريف مــا تـبــدو له أخــبــاراً هــامـة; وال
يـــحـــظـى الـــكـــاتب اجلــــامح إلى اخلـــيـــال
بــاحلـــريــة عــنــدمـــا يــضــطـــر إلى تــزيــيف
مـشـاعـره الــذاتـيـة والـتي تــعـد من وجـهـة
ــثـابــة حــقــائق. قـد نــظـره الــشــخــصـيــة 
يـسـتــطـيع هـذا الـكــاتب تـشـويه احلــقـيـقـة
وتصوريها على هيئة كاريكاتير كي يجعل
عـنى الـذي يريـده أكثـر وضـوحاً لـكنه ال ا
شهد في ذهنه; ال يستطيع إساءة تـمثيل ا
يـقـوى عـلى الـقـول بـقنـاعـة إنه يـحـب ما ال
ـا ال يـؤمن به. وإذا يـحـبه أو أنه يــؤمن 
مــا أجــبـر عــلى قــول ذلك فــان الــنــتــيــجـة
الــــوحــــيــــدة هـي أن قــــدراته االبــــداعــــيــــة
ـشكـلة من ستـضمـحل. وال يسـتـطيع حل ا
ـثــيـرة ــوضـوعــات ا خالل االبــتـعــاد عن ا
لــلــجــدل. ال يــوجــد شيء اســمه أدب غــيــر
سـياسي بـصـدق وال سـيـمـا في زمـان مثل
زمــانــنــا هـــذا عــنــدمــا تــقــتــرب اخملــاوف
واألحقاد والوالءات ذات الطابع السياسي
بـاشـر من سـطح وعي اجلـمـيع. حتى أن ا
جـانـبـاً مـحـرمـاً واحـداً قـد يـكـون له تـأثـيـر
مـعـوق شـامل عـلى الـعـقل ألن ثـمـة خـطـراً
دائـمـاً بـأن أيـة فـكـرة تـسـتـتـبع بـحـريـة قـد
تقـود إلى فكـرة مُـحرمـة. ويتـرتب على ذلك
نشـوء جـو شـمولي قـاتل ألي كـاتب نـثري
عـــلى الــرغـم من أن الـــشــاعـــر والــشـــاعــر
الـغنـائي بـوجه عـام قـد يـجـد نـفـسه قادراً
عـلى التـنـفس. هـكـذا قد يـكـون أدب الـنـثر
اضـية الذي سـاد خالل األربـعمـائة سـنـة ا
مـحــكـومـاً عــلـيه بــالـفــنـاء في أي مــجـتـمع
شــمــولـي تــمــكن من الـــصــمــود ألكــثــر من

 . جيلي
لـقـد ازدهـر األدب أحـيـانـاً في ظل األنـظـمـة
االستبداديـة لكن وكمـا سبق اإلشارة إليه
أكـثـر من مـرة فـان االسـتـبـداد في الـعـهود
. كـانـت أجهـزته الـسـابـقـة لم يـكن شـمـولـياً
القمعـية غير فـعالة على الـدوام وغالبا ما
كانت طبقاتها احلاكمة إما فاسدة أو غير
مـبـالـيـة أو ذات مـنــظـور نـصف لـيـبـرالي
وكـانت الـعـقـائـد الــديـنـيـة الـسـائـدة تـعـمل
عــادة ضــد الــكــمــال ومــفــهــوم الــعــصــمــة
ـكن ـا تــقـدم  الـبــشـريــة. وعـلى الــرغم 
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شكُ وخيبة . من أعمدة ووتد

رُ لألنبياء  وموطن للشياط .
رمى الـسيـاسي يـتمـدد على      وال شـك أن ا

مــــســــاحــــة واســــعـــة  مـن نــــصـــوص
اجملــمـوعــة لـكن هــذا لم يـحل دون ان
حتـمل ثـنـايـاهـا قـضـايـا تـثـيـر إنـتـباه
ا اجلـدل وخاصـة عنـدما الـقـار ور
يــتـنــاول الـشــاعـر بــصـورة مــبـاشـرة
قــضــايـا اجلــســد واحلـواس  بــجـرأة
مـتنـاهيـة في نصـوص صادمـة وهو
فـي ذلك  يتمـسك بإدراجهـا في خانة
حـــريـــة الــتـــعـــبــيـــر وإســـتــحـــضــار
فـتـوحـة  التي اتـاحـها الـفـضـاءات ا
عاصر. كشوف في الشعر ا األدب ا

في وحشة الليل 
أزرار مفتوحة وسيل مظاهرة 

وامواج من الشهوات في قفص 
طبيعة تفتح وثاق رغبات قُمِطت 

وعزلة تقود قطيع رغبات 
نهدان يغازالن النجوم 

واماكن موبوءة بالفراغ 
تفتح…. منها يرنو برعمكِ ا

ـوضـوعي    وأجـد أن الـتـعـاطي ا
مـع الـنــصــوص األكــثــر جـرأة في
اجملـموعة   يـجب أن يكون بـعيداً
ـسـبـقـة  التي عن الـتـوصـيـفـات ا
تــــفــــســــر احلــــالــــة وفق قــــوالب
وصـــفــيــة جــاهـــزة  كــزعم إثــارة
الـغرائز وتهـييج النشئ وما الى
ذلـك من طروحـات غـير دقـيـقة  ,
ذلـك ألن النتاج اإلبداعي الكردي
ــاذجه تـــنــاول فـي كــثـــيــر مـن 
الـشـعـرية  الـراقـية  مـوضـوعات

اجلـنس من منطلق فلسفي  وتعبيري   ويرد

ـرحـلة يـؤكـد  الـعـديـد من الـنـقـاد عـلى أن ا
الـتـجـديـديـة في الـشـعـر الـكـردي تـعـود الى
بـــدايـــات الــقـــرن الــعـــشـــرين وهي ولـــيــدة
نتاجات الشعراء أحمد خاني وشيخ نوري
صــالـح ومن ثم عــبــدالـــله كــوران   فــيــمــا
تـشــكل قـصـائـد الـشـاعــر شـيـركـو بـيـكه س
(2013 – 1940) إضــافـة إبـداعـيـة نـوعـيـة
ذات تـميـز مبـهر عـلى إمتـداد مسـار الشـعر

عاصر .   الكردي ا
ــؤلــفــات الــتي ورغـم الــســيل الــعــارم من ا
أغـــنت األدب الـــكـــردي احلـــديث بـــأســـمــاء
ونـــتـــاجــات تـــتـــبـــاين في مـــضـــامــيـــنـــهــا
ومـستوياتها اإلبداعية  فإن الناقد يجد في
بـعـضـهـا  سـمـات فـريـدة تـؤشـر إلجتـاهـات
وفـضاءات رحبـة غير تـقليـدية في مرامـيها
ومـقـاصـدها  ,وتـشـكل مـحـطة  مـهـمـة ليس
ــا في فـي الــشــعــر الـــكــردي  فــحـــسب وإ
شهد الشـعري العراقي والتي تمر مـجمل ا
أحـــيـــانــا دون أن تـــســـتــقـــطب اإلهـــتـــمــام
والـتـركـيـز وقـد تـكـون اجملـمـوعـة الـشـعـرية
ـوســومـة ــكـتــوبــة بـالــلــغـة الــعـربــيــة وا ا
(عـقارب الـساعة الـتاسـعة ) للـشاعر صالح

سامير حًدب فوق جدار هش علقت 
يخرج منها رأس تأريخ وشواهد

    ال جـدال في أن موضـوعة الـوطن ومـتانة
عـنويـة التي اديـة وا الـروابط الـنفـسيـة و ا
تـبصم قصائد جلّ الشعراء هي في معظمها
مــصـدر اإللــهـام واإلنــتــمـاء الــلـصــيق ونـبع
ــشــاعـر الــفـيــاضــة الـتـي حتـرك الــوجـدان ا
والــضـمــيــر إال أنـهــا في نـصــوص الـشــاعـر
ـة صالح لــهـا آفـاق غـيــر مـحـدودة  بل ومـؤ
نــــاجــــمـــة عـن أحـــداثٍ  وذكــــريـــات تــــوحي

بالقسوة واخلوف والضياع النفسي :
خوفُ وليلُ 

قبجُ يغرد في قفص
ثلوج ُ وأمطارُ ال تمطر في أوانها 

عشبُ يتبع خطوات الريح 
فيسقط في زوبعة فنجان 

طيورُ وحمائم ال تستقر في ظل 
فضاءُ ال يلتقي بأرض 

وال ببحار ! 
    ويًــمــعن الــشـاعــر في مــعــانـاته مـع حـلمٍ
يــقـارع أبــواب الـســمـاء واألرض في مــرثـيـة
تلقي اً ووجعاً  ,يـحفر أمـام ا نـازفة تقطـر أ
ـتضـاربة  وتـلون شـاعر ا هـوة عمـيقـة من ا
ــغـلق بـالـيـأس ـعـصـور وا اآلت من الــزمن ا

والسأم :
تيهُ من عتلة معطوبة 

فراديسُ ومالئكة في قفص
إلهُ يسدل ستار عينيه

ويًدير ظهرهً لقادمٍ من لهب
خزائنُ من ظالل  وحقول من متاهات

مجهولُ يلوح بعصاً من عدمٍ
ومستقبل يرتعش أمام ناظور قناص ,

عتمة وغبار . وسأم وفناء ,
عبثُ من صواب  ,بوابات من مغاليق ,

لـحـمة االدبـية بـعض الـنقـاد مـستالت مـن  ا
الـشــهـيـرة ( وزين) مـثـاال ومــنـطـلـقـاً لـهـذا
الزعم  في ح أن مفهوم اجلنس فيها  جاء
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كركوك

حمه أم مثاالً على ذلك .
       وبـغض الـنظـر عن الـتركـيـبة الـبـنائـية
والــفــكـريــة لــلــمـجــمــوعــة الـتـي صـدرت عن
اإلحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتـاب في الـعراق
فـي العام  2021 فـإن الـنصـوص اإلنـسانـية
الـتي أوردها الـشاعـر وجلـها مـستـوحاة من
فـاجعـة األنفـال تشي بـتأثـرها بـآيات الـقران
الــكــر وآداب وفــنــون وكـتــابــات لــشــعـراء
ومـبـدع يـنـتمـون الى جغـرافـيات مـخـتلـفة
كـقصـيدة للـشاعر الـفرنـسي رامبو أو أغـنية
ـصري مـحمـد نوح  أو إرهـاصات لـلمـغني ا
ـجـمـلـهـا تـؤطـر ــأسـاويـة وهي  األحـداث ا
ـسائل احلـيويـة التي اخلـارطـة التي تـفرز ا
قدمة تتصدى لها نصوص اجملموعة وفي ا

وجوع . منها قضية الوطن ا
وطنُ   يضيق إليه حروف

ويهمش حروف
نع حروفاً من الصرف

ويستثني من اإلعراب حروف
يجرجر خلفه حروفاً
وينصب حروفاً

يترك أحرفاً  فوق رفوف
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كــمـا يــرى نـقــاد آخـرون  وفق ضــرورة فـنــيـة
تــثـيـر اخلـيـال اإلنـســاني وظـاهـرة حـضـاريـة
راقـيـة  تـقفـز عـلى  الـغرائـز الـبـهيـمـيـة  وهذا
أيــضـاً مـا أسس عـلــيه صالح حـمه أمـ  في

النصوص اجلريئة  جملموعته  .
وظيفة البنية  اللغوية 
     وبـــهـــدف تـــشــكـــيل
الـــصـــورة الـــشـــعـــريـــة
لــلـنص تـســهم مـفـردات
الــلــغــة الــتـي يــوظــفــهـا
الــــشــــاعـــر مــــتــــجـــاوزا
ـبـاشرة بـصـعـوبـة  فخ ا
والــتـقـريـريـة مــسـتـعـيـنـا
بـــــاجلـــــمـل االســـــمـــــيــــة
بــاسـراف في ســتـة عـشـر
نـص من مجـموع عـشرين
نـصٍ  تضمنته اجملموعة
ووفق تـفسير الـنحو لهذه
الـــظــاهـــرة الـــلــغـــويــة في
الـــتــعــبــيـــر فــان اجلــمــلــة
االســــــمـــــيـــــة تــــــدل عـــــلى
االســتــمــراريــة والــثــبـات 
فـيـما تـدل اجلمـلـة الفـعلـية
وخـــاصــة تــلك الـــتي تــبــدأ
ـــضــــارع عـــلى بــــالـــفــــعل ا
استحضار احلال والتكرار

طفح من رحيل 
خيمة  حصص عبوةُ زيت

خبز ورز حفنةُ احالم 
وقمم من الوجع 

بــحـر يـتـعـرى يــتـدثـر بـثـوب
خطيئةٍ ووهم 

ظل يزحف خلفه شهداء 
يتلفتون في كل حلظة للوراء

يبصقون في وجه حلمٍ 
تركهم دون ظالل!

   وتـأسيـساً على ذلك فـان البـنية الـتركيـبية
في بــنــاء اجلــمـلــة في نــصـوص اجملــمــوعـة
افــلـــحت حلــد بــعــيــد فـي تــكــوين اخلــطــاب
الـشعـري الـهادف لـلشـاعر وتـاكيـد مقـاصده
الـفـكريـة واإلنـسانـيـة التي يـطـرحهـا بـكثـافة
ـاذج لــغـويـة وإيــحـائـيــة  ظـاهـرة كــمـا في 
مـهـمـة ومـعـروفـة في ديـوان الـشـعـر الـعـربي
ومـنـها قـصـائد الـشـاعر مـحـمود درويش في
ـفـرط للـجمل االسـمـية  قـاصدا اسـتـخدامه ا
من وراء ذلـك االقتـصاد الـلغوي والـتكـثيف
لــكي يــبــدو الــنـص اكـثــر حــيــويــة وأمــضى

تأثيراً  :
مدخلُ باب حلم 
نافذة من غبار

عيون من عصافير 
وحمائم 

بقايا جسد قذفته سفينه نوح 
وتاريخ يلفظ انفاسه االخيرة نحو الفراغ 

عتمةُ ضرير 
وذبذبات تنذر بعاصفة من تراب 

طقوس من سراب  ...
بـدع له مـنظاره   يـقول أدونـيس بأن األثـر ا
الـشــخـصي الـذي يـنـاضل به الـشـاعـر وبـأن
الـتميـيز ب نـوع من الشـعراء يفضي الى
ــكن وصـفه بــأن الـلـغــة هي الـتي ان االول 
تـكتـبه  فـيمـا الثـاني هو الـذي يكـتب اللـغة 
وفي تقديري فإن صالح حمه ام  جنح في
هـذه اجملموعة بـأخذ زمام جتربـته الشعرية
ومـرامـيه وتـداعـيـات قضـيـته  الـتي تـصدى
لـــهــــا  بـــأســـلـــوب بـــارع وظـف خالله نـــواة
رئي احلـرف وقوة الكلمة والـتعبير احلر ا

للمكنون اخلفي دون وجل او قيد .
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باريس

ـقاالت الـسيـاسيـة التي كـتبـها الـروائي والصـحافي الـبريـطاني تـعد مـقالـة "منع األدب" واحـدة من أهم ا
جورج أورويل (1903ـ 1950 ) والتي عبـر فيهـا بكل صـراحة وجرأة عن مـواضيع شغـلت وما برحت
قالة التي صدرت مطلع تشغل الرأي الـعام. يعرض أورويل واسمه احلقيقي إريك آرثر بلـير في هذه ا
تحدة بشكل خاص ملكة ا عام  1946موقفه من احلريـة الفكرية بوجه عام ومن حرية الصحافة في ا
ارسه أباطـرة الصحافة األثريـاء والهيئات احلكـومية في تقييـد احلرية الفكرية في بالده والدور الذي 
ثـقف وبالـتالي مـسؤولـيته عن غـياب احلـريات. إلى ذلك يـشن أورويل هـجوماً من دون أن يغـفل تهـاون ا
حـاداً علـى احلزب الـشـيوعي األم في االحتـاد الـسوفـيـتي وعلـى فرعه في بـريـطانـيـا لدورهـمـا في قمع
احلريات ويـصف السيـاسات الشيـوعية بأنـها أشبه بـاألنظمة الـثيوقراطـية (الدينـية) التي تـعتبر نـفسها
مـحصـنة أمـام االنتـقادات مـتهـما احلركـة الشـيوعـية في بالده بـبث ما وصـفه بـ"األساطـير الـسامة" في

أوساط اجملتمع.   

غالف
الرواية

غالف اجملموعة
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البصرة 

وجـهداً قد يبدو وحلظات إعالن توقّفـها تأخذ وقـتاً كثيراً مازالت آثـار احلرب سنواتهـا
او غــيــر مـــنــاسب لـــلــعــمـل الــروائي ;ومن هـــنــا جـــاءت  روايــة "أســوار من مــنـــاســبـــاً
والـصادرة  عن دار ـناصـيـر في تـصـنيـف نوعـهـا  ـؤلفـهـا نـاظم عـبد الـوهـاب ا دخـان"
األدب الــبـصـريّ 2021ط//1 في الــبـصــرة بـجــزاين.يـقــول في نـهــايـة الــروايـة رقم /13
واالخرى في ص" 212 يـا لـلـعجب لـلـعـجـاب زاويتـان مـتـنـاقضـتـان األولى في الـتـمـني 
ثمّ ينطق بـلسان مَن اجتـمعوا حول تّقدة لـثمان سنـوات  التاسـي" عن سنوات اجلمـر ا
احلـرب"دعـونـا نـاكل اخلـبـز والـبـصل نـريـد أن نـرى نـهـايـة لـلـحـرب" لـيـشـيـر إلى حـدث

آخر"ويحكم الزمن علينا باقسى مِن احلرب ضراوة في حصار جائر وظالم"ص. 213
وامنيات الناس وهم يتساءلون عن يوم تعلن ورؤى  ومن عنـوان الرواية تالشت احالم 

فيه اإلذاعة ;وتنشر الصحف خبر وقف إطالق النار.
مـا نالحـظه إنَ السـارد حلـدث احلـرب كـان في اجلـزء االوّل لـغـاية ص/ 80 يـجـعل من
ــا يـريــد أن يــقــول مـع فــنـتــازيــا احلــدث عـن غـسـل مــكــيــنـة الــوصـف الـشــامـل مــادة 
ـاء النظيف للشرب/ص/12 أو عن  اخـتالط البول مع التراب في احلالقـةبغمسها في ا
قصود ال وليس هو ا فـقرة الزحف للتدريب/ص//15 أو منح أهل الـشهيد مبلغـاًمن ا
وصراع زوجـته مع اهله حول الـتقاعـد مع حصولـها على رسـالة من الصـليب  األحمر
من زوجـها فـراس تؤكـد وجوده ص/  29 امّا الـشخـصـيات فـهي متـعددة مـثل التـباس
صري "شوقي خاطر" والذي تخلّى عن 29مصريّاً احلرب على اجملتمع عن شخصية ا
خالفـاً لقول شـوقي" أنا ال أريد أن اُقتل شاركـوا في القتال وهـذا يؤكد قـومية احلرب 
وتـقـولـوا لي الـله يـرحـمه مـرّة واحـدة وبـوسـعي سـمـاع كـلـمـة خـائن ألـف مرّة  ص/22
يّت ص/ 30 كمـا ينقله السارد وشخصية يوسف وليس ا وقـصة شخصيّة وليد احلي
ص/ 41 وامـر اجملمـوعة نـصيّف ص/45. وهذه الـشـخصـيّات لم تـبرز الـبطل والـبحث
كـان ب جنوب البالد الفاو وشـماله عنصراً مهماً عنه ;فـكلّهم  في الهامش .ويشكّل ا
ولــكن جنـد إشـارة صـغــيـرة لـصـاحب دكّـان فـي اجلـنـوب رفض أن يـتـرك في الـروايـة 
وخـوفه اوقـصة عن مكـانه دون ان يـستـثـمـر الكـاتب ذلك في بـؤرة احلـدث عن صمـوده

باشرة هي الغالبةفي الرواية. تاريخ مكانه فكانت ا
ـقــاتل كـنـعـان ص145 ـكــان  في اجلـزء الـثـانـي شـمـال الـبالد وشــخـصـيـة ا ويــنـتـقل ا
ورغـبـة اخملـتـار في االنـصـهـار مع أهل اجلـنـوب.والـيـوم بـعـد واحلـكم الـذاتي لالكــراد 
وعــمـلــوا عـلى أربـعــة عـقــود  مـا زال مــسـؤولــوكـردســتـان  يــسـتــنـزفــون  نـفـط الـبالد 

ـا كانت الـرواية تـسجـيلـية  فـقد االنفـصال.و
ــــنــــظــــمـــات ــــؤلف  أن يــــشــــارك ا حــــاول ا
واإلحتـــادات  في تـــدخــلـــهم والــنـــقـــابـــات 
ـباشـر  اليقـاف احلرب ص 167وهـو يـعلم ا
سميات  خاضعة للدولة "قلت إنّ كلّ تلك ا
ـا تفـضّلت له لـيس هنـاك آذان مصـغـية  
بـل يــجب أن يـــكــون هــنـــاك  ضــغط أو به
مـقتـرح حكومي"ص 168 ولـنا أن نـتساءل
ـقــتــرح احلـكــوميّ لــنـظــام شــمـولي مــا ا
والــسـارد يـجـعـلـنــا نـتـسـاءل ايـضـاّ عن
ســــرعــــة عــــودته إلـى مــــقــــر الــــفــــرقــــة
وهــو لم يــهــنــا بــرجــوعه إلى احلــزبــيّــة

وظيفته.
اذن الرواية تسجيليّة احلدث ;وتصوير
لالمـاكن  في اجلـنـوب والـشـمـال فـيـها

وذكر كلّ شيء حلقبة تاريخ مرَ على البالد .ولكن باشرة  منِ ا
او إشارة  للتمّرد او التوغّل في االمكنـة هل يعـفي التسجيل  من دخول  بـؤرة احلدث 
على احلـرب . وفيها الـتناقض عن عـدم وجود البطل من كلّ هـذه الشخصـيّات كما في

او هروبه. او اتخاذه رمزاً يُشار  إليه. روايات  للحرب تفرز اعدام البطل 
ــثل  عـن ا"احلــيّــة والـــروايــة وإن كـــانت  في الـــتــســجـــيل فـــهي ال تــخـــلــو من إيـــرادا
والـبطنج"ص/37 او اقتـباس بيت الـشاعـر"سلِ الرماح"من الـتراث لصـفي الدين احلليّ
ص/ 33 ويذكـر نابليون بقوله "يكرّر دائمـا عبارة نابليون (ال يأس مع احلياة)ص/109
وهي من اقـوال مـصـطـفـى كـامل بـاشـا وتـكـمــلـتـهـا"ال حـيـاة مـع الـيـاس  وكـذلك"ألـبـرت
إنـشتاين"ص/ 211 عن توقّـعاته لـلحرب الـثالـثة أو الـرابعة .وهـذه التـقاطـات جمـيلة من

ؤلف. ا
... وفي ص/155 يورد الـسارد خاطـرة في النـثرنذكـر منـها ""ايتُـها الدنـيا نـتوسّل إليكِ
....هيّا توسّل احلمام إلى الشمس في يوم إختفت وراء التالل....خذينا إلى حيث شئتِ

....ننزع ألغلّ عن قلوب البشر. بنا إلى رياض العشق مسرع
بـكتب الـكاتب اوجـوستـو  مونـتيـروسو من غـواتيـماال""إنَ مـعانـي قصصـه ومضـاميـنها
بل من صُلب مستقاة معظمها من األمثال السائرة واحلِكم النادرة  واألشعار  البليغة 
ُـرّة من اجملـتــمع وذاته إالّ انَه يــحــوّل كل ذلك  إلى نــصـوص آســرة عـلى الــســحـريــة ا
ـناصـير وتعـذّر وجودها مظاهـر احليـاة ومفارقـاتهـا" وهذا ما ال يـحوله  الـكاتب ناظم ا

في رواية أسوار من دخان.

القول إجمـاالً إن أدب النثـر بلغ أرفع مراتبه
قـراطـية واحلـريـة الفـكـرية. في فتـرات الـد
لـكن اجلديـد في األنـظـمـة الشـمـولـيـة هو أن
كنة التحدي فحسب عقائدها ليست غير 
لكنها غير مستـقرة أيضا. وقد تع القبول
بــهــا حتت وطــأة عــذاب الـتــعــرض لــلــعــنـة
األبــديـــة لــكـن من جــانـب آخــر كـــانت تــلك
الـعـقـائد عـرضـة لـلـتـغـيـر بـاسـتـمرار في أي
حلـظـة ومن دون ســابق إنـذار. لـنــأخـذ عـلى
ـــواقف اخملــتــلـــفــة غــيــر ــثــال ا ســبـــيل ا
نسجمة على االطالق مع بعضها البعض ا
الــتي كــان عــلى الــشــيــوعي االنــكــلــيـزي أو
"أنــصـار الــشـيــوعـيــة" أن يـتــبـنــوهـا حــيـال
ـانــيـا. لــسـنـوت احلـرب بــ بـريــطـانـيــا وا
سبـقت أيـلول من الـعام  ?1939كان يـتوقع
ـنـاصـر له أن يـكون من هـذا الـشـيـوعي أو ا
في حـالـة قـلق دائم حـيـال "أهـوال الـنـازيـة"
وأن يحرف كل ما يكتبه باجتاه إدانة هتلر:
دة عشرين شهراً لكن بعد أيلول  ?1939و
ـانــيـا كـانت قـد كـان عـلــيه أن يـعـتــقـد بـأن ا
ــا اقـتــرفه تــهــمت بــارتـكــاب آثــام أكــثــر  اُ
اآلخـرون وأن علـيه أن يـسـقط كـلـمـة "نازي"
ـــواد من قـــامـــوسـه قـــدر تـــعـــلق األمـــر بـــا
ـطـبـوعـة. لـكن بــعـد سـمـاعه نـشـرة أخـبـار ا
الساعة الـثامنـة من صباح يوم  22حزيران
كــان عــلــيه أن يــعـتــقــد ثــانــيــةً بـأن ?1942
النـازيـة كانت أبـشع شـر شـهده الـعـالم على
االطالق. نسـتطـيع القـول حالـياً إنه يـسهل
عــلى الــســيــاسي ان يــغــيــر مــواقــفـه بــهـذه
الـطـريـقـة: لـكن األمـر مـخـتـلف نـوعـاً مـا قدر
تعـلق األمـر بالـكاتب. وإذا كـان يـنبـغي على
ناسبة الكاتب أن يغيـر والءه في اللحظـة ا
كان عليه أيضـاً إما أن يطلق األكاذيب حول
مــشــاعـــره الــذاتــيــة أو أن يــخـــفي كل تــلك
ــشــاعــر. في كال احلــالــتــ فــانـه قــد دمـر ا
قــدرته عــلى الــعــطــاء. حــيـنــهــا لن تــرفض
الكـلـمات أن تـراوده فـحسب بل سـتـبدو كل
الكـلـمات الـتي يسـتـخدمـها وكـأنهـا تـتلـعثم
فوق لسـانه. تنـطوي الكـتابـة السيـاسية
في عـــصــرنــا احلـــالي بــشـــكل كــامل
تـقريـبـا عـلى عـبـارات مـصـنـوعة
مـســبـقــا ومـرتــبـطــة واحـدة
بـاألخــرى وكــأنـهــا قـطع
لعـبة (مـيكـانو) االطـفال.
إنهـا الـنتـيجـة احلـتمـية
لـلرقـابـة الـذاتـيـة. لـغرض
الــكــتــابــة بــلــغــة واضــحــة
رء أن يفكر من وقوية على ا
ـرء دون خـوف وإذا مــا فــكــر ا
من دون خـــوف فـــانـه لن يـــكـــون
. وقد يـكـون األمر متـزمـتـاً سيـاسـيـاً
ــــان"  عــــكـس ذلك فـي "عــــصــــر اال
عــنــدمــا تــكـون األفــكــار الــتــقــلــيــديـة

تزمـتة قد ترسـخت وال تؤخذ عـلى محمل ا
مكن ا كان مـن ا اجلد. في هـذه احلالـة ر
ساحات واسعة مكن بالفعل  أو كان من ا
ا من عقل االنـسان أن تـبقى غـير مـتأثـرة 
ـرء بـصـورة رسمـيـة. وحـتى في يـفـكـر به ا
الحـظـة أن أدب النـثر هذه احلـالـة جتدر ا
ـــان أوشك أن يـــخـــتــــفي خالل عـــصـــر اال
الوحـيـد الذي عـاشـته أوروبـا بشـغف. عـبر
طيلة العصور الوسطى تقريباً لم يكن ثمة
أدب نــثــري تــخـيــلـي ولم يــجــد هـذا األدب
الـنــثـري الــتـخــيـلي طــريـقه إلـى الـكــتـابـات
; بــيـنــمــا عــبــر قـادة الــتــاريـخــيــة إال نــادراً
ثقـفون عن أخـطر أفـكارهم بـلغة اجملتـمع ا

ميتة تكاد لم تتغير طيلة ألف عام. 
مع ذلك فإن الشمولـية ال تَعِدُ كثـيراً بعصر
ــان بـــقــدر مــا تَـــعِــد بــعــصـــر انــفــصــام إ
الشخصية. يصبح اجملـتمع شمولياً عندما
تصـبح بنـيته مـصطـنعـة بشـكل فاضح: أي
بعـدما تفـقد الـطبـقة احلاكـمة دورهـا لكـنها
تنجح بـالتـشبث بـالسلـطة عن طـريق القوة
واالحتيال. إن مجتمعاً مثل هذا مهما طال
ـكنه أبـداً أن يـصبح مـتـسامـحاً بقـاؤه ال 
كن لـهذا اجملـتمع . وال  أو مسـتقـراً فكـريـاً
أبداً أن يسمح بتسجيل صادق للحقائق أو
الـصـدق الــوجـداني الـذي يـتــطـلـبه االبـداع
األدبي. غـــيــر أن الـــفــســاد الـــذي يــتـــفــشى
رء بالبـشر جراء الـشمولـية ال يتـطلب من ا
بــالـضــرورة الــعــيش في بــلــد شــمـولي. إن
مجرد تفشي أفكار محددة بوسعه أن ينشر
واضيع الواحد نوعاً من السمـوم جتعل ا
تـلــو اآلخـر مـادة مــسـتـحــيـلـة االســتـخـدام
لألغـراض األدبــيـة. حـيــثـمــا تـوجـد عــقـائـد
تقـليـديـة مفـروضة أو حـتى عـقيـدت كـما
يحدث غـالبـاً تتـوقف الكتـابة اجلـيدة. وقد
جتـــلـى ذلك بـــشـــكل كــــبـــيـــر خالل احلـــرب
االسبـانيـة األهلـيـة. كانت احلـرب بالـنسـبة
ثـقفـ االنكلـيز جتربـة مؤثرة للعـديد من ا
ـكـنهم لـلغـايـة لـكـنـها لم تـكن جتـربـة 
الكـتـابـة عنـهـا بـصدق. كـان ثـمة
أمـــران فـــقط مـــســـمـــوح لك
بــقــولــهـــمــا وكالهــمــا
أكــــاذيـب واضــــحــــة:
ـــا تــقــدم نــتـــيــجــة 
انــــــتــــــجـت احلـــــرب
أطــــــــــنــــــــــانــــــــــاً مـن
ــطـــبــوعـــات لــكن ا
أغـــلـــبـــهــــا لم يـــكن

جديراً بالقراءة. 

جلورج أورويل



في الـثـالث عشـر من حـزيـران من عام  2014  ومن الـعـتـبة
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيا ـقـدسـة انـطـلق نـداء ا احلـسـيـنـيـة ا
وفتـواها الـشهيـرة بوجـوب الدفاع الـكفـائي وغرضـها حفظ
ـجـمــوعـة كـافـيــة ويـسـقط عن الـعـراق وشــعـبه ومـقــدسـاته 
.. دعت الــعــراقـيــ الــقــادرين عـلـى حـمـل الـسالح الـبــاقــ
ـقـدس عـن الـعراق لالنـخـراط فـي الـقوات األمـنـيـة لـلـدفـاع ا
وشـعـبه ومـقـدسـاته والـتـصـدي الرهـابـيـ مـعـتـدين ومـنـهج
ظالمي بـعـيـد عن روح االسـالم  وأكـدت عـلى إن مـسـؤولـيـة
التـصدي لـهم ومقـاتلـتهم واجب اجلـميع وال يـختـص بطـائفةٍ

دون أخرى أو بطرفٍ دون آخر.
هبّ رجـال الــعـراق االبــطـال شــيــبـاً وشــبـانــاً ومن مـخــتـلف
الشـرائح االجتماعية واندفعوا الى ساحات القتال بحماس
مـنـقــطع الـنـظـيـر وهـمّـة ال تــوصف وخـاضـوا ألزيـد من ثالثـة
ـعارك الـضاريـة بكـفاءة عـاليـة جتلّت فـيها اعوام عـشرات ا
الـبـطـولـة بأروع صـورهـا وأسـمى مـعـانيـهـا وقـدّمـوا في هذا
الـــطـــريـق اآلالف الـــشـــهـــداء وأضـــعـــاف ذلك من اجلـــرحى
قدسات صـاب انقاذاً للوطن الغالي وفـداءً للحرمات وا وا
ـؤزر وتـمـكـنـوا من دحر حـتى منّ الـبـاري عـلـيـهم بـالـنصـر ا
عتدين غتصبة من رجس ا اإلرهابـي وتخليص االراضي ا

زعومة. والقضاء على دولتهم ا
لم يكن لـيتـحـقق هذا االجنـاز التـاريخي الـعظـيم لوال تـكاتف
الـعــراقـيـ وتالحــمـهم وتــوحـيـد صــفـوفـهم وجتــاوز الـقـوى
ـصالح السـياسـية خلالفـاتـها وصـراعاتـها وتـعـاليـهم على ا

صلحة العليا للوطن والناس. الشخصية والفئوية أمام ا
هذا الـنصـر الـتاريـخي الـعظـيم قدم درسـا بـليـغـا عن أهمـية
الـوحـدة والــتـكـاتف بـ ابـنـاء الـشــعب من اجل حـفظ الـبـلـد
وصيـانته من جـميع االخـطار وأوضـح انها الـسبـيل الـوحيد
ـواطـنيه إنه ة  لـتـحقـيق ازدهـار الـبلـد وتـوفيـر احلـياة الـكـر
أعاد الـلحـمة الـوطنـية لـلشـعب الـعراقي بـعد الـشرخ الـكبـير
الـذي أحــدثه اإلرهـاب واألداء الـســيـاسي الــفـاشل لـلــطـبـقـة

السياسية.
ــواقف والـقــصص وجنـاح هــذا االمـر تـوضــحه كـثــيـر من ا
"احلشـد الشعـبيّ" الّذي انضمّت إلـيه جماعـات مجاهدة في
حتـرير مـنـاطق عـدّة كـانت حتت سـيـطـرة "داعش" في جـنوب
ـناطق بـغداد وديـالى وصالح الـدين و حتـريـر كـثـيـر من ا
تـطوعـ الشـيعـة وساهم  من الـسنة في السـنيـة بواسطـة ا

صالح الدين من خالل احلشد العشائري..
ـسلحة الدعم الـلوجسـتي الكبـير للـحشد الـشعبي وقـواتنا ا
كان يـعتمـد اعتمـادا كبيـرا على التـبرعات والـدعم الذي يأتي
من عــمـوم الـشـعب الـعـراقي وكــذلك اسـتـقـبـال اهـالي وسط
وجنـوب العراق للـنازح من منـاطقهم التي احـتلها داعش
واحتـضانهم في مـنازلهم تمـثل صورة عظـيمة للـتكاتف ب
ـرجـعـيـة على أن ابنـاء الـشـعب الـعـراقي ووحدتـه.  اصرار ا
" قـوّة وطــنـيّـة تــشـارك فـيـهــا كلّ مـكـوّنـات "احلـشـد الــشـعـبيّ
اجملتـمع ارتباطها الـوحيد بالـدولة العراقـيّة والتطـوّع للقتال
يـتـمّ عـبـرهـا ولـيس خـارجـهـا. كـمـا أنّ إدارة احلـشـد تـتمّ من
ــواقف أعـطت خالل مــؤسّـســات الـدولــة األمـنــيّـة كـل هـذه ا
درسا عـن أهمـيـة الـتـمـسك بـوحـدة الـعراق وأمـنه وأدت إلى
تماسك النسيج االجتماعي العراقي وإعادة اللحمة الوطنية
لـتــكــون مــثـاالً يــحــتــذى به في وحــدة الــصف والــوطن. هـذه
ــبـاركـة ومـا حـقــقـته من نـتـائج اظــهـرت لـلـقـاصي الـفـتـوى ا
والداني الـدور الكـبيـر لـلمـرجعـية في دعم اسـتقـرار الوضع
األمنـي والسيـاسي في البالد الـتي كانت تـعصف بـها رياح
الــعـــنف من كــافــة االجتــاهـــات وأكــدت أنــهــا قــلب الــعــراق
الـنــابض وأب لــكل شــعـبه ونــاصـحـه االمـ وأنــهـا اجلــهـة

الـقادرة على أن تضع الـنقاط على احلروف
ــسـار الــنـجــاة الـذي يــحـطم وحتــديـد ا
. أفال يـجب أن نفكر دوما صـخور الف
في سـمـاع رأي ونصـيـحـة هـذا الرجل

العظيم الذي هو أب لنا جميعا!
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نرحب بإسهام القراء وآراؤهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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انتشر الى العالم بحد تـعبيرهما انتشر
ــنـغــولــيـون طــريق احلــريــر بـ قــطع ا
الـصـ وأوروبـا وقـامـو بـالهـجـوم عـلى
مــحــطــة ايــطــالــيــة لــتــبــادل الــبــضــائع
نـطقـة ناقلـ الوباء الى التجـارية في ا
االيــطــالــيـ مـن دون ان يــعـلــمــوا جنح
ـنغولي التجار اإليطـاليون من براثن ا
ـوت االسود الى ايطاليا حامل معهم ا
و اوروبا. واالن االنـتشـار الثالـث  ظاهر
الطـاعون مـرة جـديدة في الـقرن الـتاسع
عشر حـوالي عام  1855وهذا الـطاعون

يـعــقل مـفــهـوم االسـلــحـة الــبـيـولــوجـيـة
انـبثق مـن قد الـزمـان وبـالـتـحـديد من
هـذه االمــبـراطـوريــات هـذا يــاخـذنـا الى
الطاعون الـثاني قد يـجيبـنا عن السؤال
االنـتـشـار الـثــاني الـذي شـهـدتـة أوروبـا
هوه االسـوء عـلى االطالق واالكـثر فـتـكًا
بــدأت مـــوجــة هـــذه الــطــاعـــون في عــام
 1347وحصد ارواح ثلث أرواح أوروبا
وكان سـبب في مـوجه عـنف ال يـصـدقـها
عــقل بـــشــري فــلــجــمـــيع يــائس ويــريــد
احلـفـاظ عــلى حـيــاته مـهـمــا كـلف االمـر

حتى اذا كان يعني ذلك القتل او العنف.
ـثـيـر لالهــتـمـام هل تـعـلم واالن اجلـزء ا
اين كانت بؤرة انتـشار الطـاعون الثاني
لـيـست في أوروبـا بــالـكـانت في الـصـ
ــؤرخــ نــشـوء هــذه الــوبـاء بــحـسب ا
وانـتشـاره في تـلك الـفـتـره في الـص و
انــتــشــر في الــدول األوربــيــة عن طــريق
التجارة الـبرية  هنـاك رأيًا اخر في هذه
ـؤرخــ الـعـرب ابن الـنـقــطـة بــحـسب ا
ـوت االسود ـرقـيـزي نشـأ ا الوردني و ا
في منـغـوليـا بـالقـرب من الـص ومـنـها

ب أحضـانك لتلـمني وانا قـد أصبحت
ــســاء تــنــتـهي أشالء من الــتــعب في ا
قـصـة تعب طـويـلـة تنـهـيـها انت بـقـبـلة
عـلى عنـقي انـسى بـها تـعب الـنـهار من
غـسـيـل و تـنـظـيف وحتــضـيـر الـطـعـام!
صـحــيح في كل يـوم أجــهـز لـهــا مـائـدة
كــبــيـرة جنــلس عـلــيــهـا مــعـاّ واحــضـر
ـرصعـة بالـشمـوع ال أمل أبداً الكـعكـة ا
من جتهيـزها كعـكة مرسـومة بقـسمات
وجــهك بــابــتــســامــتك ونــظــرة عـيــونك
األخّاذة التي تأخذني بعيداً لغابات من
ورد وســنـديـان لــسـهـرة جــمـيـلــة تـبـدأ
بابتسامة منك تشق طـريقها نحو قلبي
فــتـنــعـشه حــبـاً وتــغـدق عــلي بـكــلـمـات
الــغـزل الــتي حتــيـلــني حـمــامـة تــنـزلق
بــســهـولــة بـ ذراعـك لـتــبــدأ مـعــزوفـة
رقــصــنــا وتــدق أجــراس حـبــنــا في كل

ليلة. 
كل مـــــســــاء ارتــــدي لـك فــــســـــتــــان من
ـثـيـرة نـرقص عـلى اغـنـيـة فـسـاتـيـنـي ا

اليسا حالة حب
عايشة حالة حب معاك وخداني

وصعب أنها تتكرر ثاني
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عودة صديـقي إلى مسكـنات التراث
الفولكلوري لها ما يبررها فاحلياة
اســتــوائــيــة كــمــا يــقــول وافــقــدت
القلوب براءتها وجعلتها أقسى من

عيادات األطباء!!
وفي ليـلة شـتائـية يحـلم بنـسمـاتها
كل عــراقي جــنــوبي كـان يــحــدثـني
ـتمـلقون عن: التـملـق للـمسـؤول فا
مــخــلــوقــات عــجــيــبــة قــادرة عــلى
الــتــلــون بــشــكل ال جتــيــده حــربــاء
األدغال  فـهم وصـوليـون يـحقـقون
االنـــتــفـــاع من أي مــســـؤول.. ولــهم
تــــــــــــاريـخ مــــــــــــهــــــــــــنـي "فـي طـالء
الـشـخـصـيـات" ال يـخـلـو مـنه عـصر
من تــاريخ االنـسـانـيــة وقـلـمـا جنـد
متملقا فاشال في تزلفه وهو يحقق
ـنافق دح ا من خالل كم هائـل من ا
ما يـصبو إلـيه بطـريقة تـعجز عـنها
ـصـلــحـيـة واحلـزبـيـة الــوسـاطـات ا
وروابط الدم  ولـلـمتـملـق أسـلوب
غـــريـب في االســــتـــدراج واالقــــنـــاع
ـســؤول بـأنه وصــوال إلى تـوهــيم ا
ـتـلك الـصـفـات الـتي نـزعـهـا علـيه

تملق.. ا
وتاريخـنا الشـرقي مليء بالـشواهد
الــتـي اضـفـت صــفــات خـارقــة عــلى
ـســاكـ ذلك ــسـؤولــ وصـدق ا ا
فــتـارة يـصـفـون اخلـلــيـفـة بـالـقـاهـر
القة وأخرى باجلبار لتنتقل هذه ا
إلى تقديس احلاكم وحرمة اخلروج

عليه فيما بعد!..
وال يـخــتــلف الــغـربــيــون عــنـا
كثـيرا فـهذا إدمونـد سبـنسر
لـكة إلـيزابيث األولى مدح ا
في مـــلــكــة اجلن إلى درجــة
الــنـــفــاق كـــمــا فـــعل ولــيم
ـلك جـيمس شـكسـبـير مع ا
األول فـي مــكـــبـث وأيـــضــا
نــيــكــولــو مـــكــيــافــيــلي مع
لوريـنزو الـثاني دي مـيديشي

في كتاب األمير.
ومن االنــصـاف أن نــعـتــرف بـســعـة

ـسـؤول فهم تـزلـفـ إلى ا خـيـال ا
وضوعـات التي تقربهم يختلـقون ا
ـتـزلـفـ وهو إلـيه.. يـذكـر أن أحد ا
"خالد بن صفوان" لم يجد ما يتملق
به لـ"أبي الــعـبـاس الــسـفـاح" فـدخل
عــلـيه ولم يــر أحـداً عـنــده فـقـال: يـا
ـــؤمــنـــ من الــيـــوم الــذي أمــيـــر ا
وصلت إليك اخلالفة كنت أتمنى أن
أخـلـو مـعك فـتـلـطّف إن أحـبـبت بأن
تـمنع أحـداً من الـدخول عـلـيك حتى
أحــدثك كالمــاً فــطـلب الــســفـاح من
احلاجب أال يـدخل أحدا. قـال خالد:
ؤمن فكرت فيك ملياً فلم يا أمير ا
أر أحـداً قــادراً عـلى الـنــسـاء مـثـلك

فلماذا اقتنعت بواحدة?!
إذ قــنــاعـتك بــواحــدة يـعــني أنه إذا
مـــرضـت مـــرضت وإذا غـــابت كـــنت
غائـباً.. أيهـا اخلليـفة فـعليك بـبنات
ــــديـــنـــة والـــطـــائـف والـــيـــمـــامـــة ا
فالواحدة مـنهن غير األخرى .. ومع
شديد األسف صدق السفاح بذلك !!
أمـــا فـي أيـــامـــنــــا فـــإن تـــورم هـــذه
اجلدران لـه ما يـبـرره وال سيـما أن
نــوعـيــة األصـبـاغ الــتي يـطــلي بـهـا
الصباغون اتخذت ماركات حديثة
لم يـعهـدها تـاريخ الـنفـاق البـشري
ـل تـكـرار أمــا صـديــقي (رعـد) فال 
ـتــمــلـقــ الـذي احلــديث عن أحــد ا
نـاهـزت خـدمـته ثالثـ مـسؤوال وال
زال فـي مــــــنــــــصـب الــــــتــــــزلف ألي
مــســـؤول ومن ذلك أنه يـــحــكي عن
دائـرة حكـومـية تـعـاقب علـيـها أكـثر
من مـديـر في وقت قـصـيـر في حـ
لـم يـفــقــد هـذا الــصــبـاغ اخملــضـرم
وظــيــفــته في الـــطالء وكــلــهم كــان
يــــصــــدق أنه بــــطل قــــومـي وفـــاحت
ـثل الــقــســطـنــيــنــيــة مـتــنــاســيــاً ا
ـشهـور (خـادم سـيدين يـكـذب على ا
أحـــدهــمــا..) حـــتى أن أحــدهم بــدأ
ـشط لـيـسـرح شـعره بـاصـطـحاب ا

مع أنه أصلع الرأس!!
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اسـتـخـدام الـقــوة في حتـقـيق الـهـيـمــنـة عـلى حـيـاة االخـرين
تلكاتهم ومنعهم واستالب حـقوقهم واغتصاب اراضيهم و
ـشــروعـة بـصـورة ـارســات مـعـتـقــداتـهم وحـريــاتـهم ا من 
مـبـاشـرة وغـيـر مـبــاشـرة وبـاسـالـيب مـخــتـلـفـة تـتـمـاشى مع
ا هي اعـمال بـربريـة وحـشيـة  تتـنافى االهادف  اخلـبيـثـة ا
بـاد ا لشرعـية والقانـونية واالنـسانيـة كما نـشاهد ما مع ا
يـحـصل مثـلـهـا في مجـتـمعـاتـنـا احمللـيـة وما يـحل في بـلدان
ـناطق الـعربـية واالسالمـية  من خـالل ادواتها متـعددة في ا
صلـحية ومن ـذهبيـة وا تـطرفة  وا ودوافعـها ومصـادرها  ا
ابـشع مــا حـصـل من خـبث مــقـاصــدهم ونـوايــاهم الـســيـئـة
اخلبـيثة بـاستعـمال االرض احملروقـة واالبادة البـشرية  باي
اسلـوب كـان مـن مـعـدات وادوات حـارقة قـاتـلـة ومـدمـرة من
صواريخ وقـنابل وعبـوات ومدافع واسلـحة مخـتلفـة وال قيمة
لالنسـان  االخر في حـياته ومـستقـبله   وان الـشعـوب اليوم
كــانــهــا تـعــيش  فـي عـصــر الــقــوة ولـيس عــصــراحلــضـارة
بـاد والقـيم االنسـانية ولـيس في عصـراحتـرام االنسان وا
في حــقه ان يــعــيش بـــامن واســتــقــرار وحق الــشــعــوب في
االستـقرار والطمانينة  بسالم وامان- والتنافس جاري على
ــتــطــرفــ الــقــتــلــة قــدم وســاق  بــ طــغــاة الــعــصـــر من ا
ادية والـبشرية من ومسـخرة له من قبـلهم  كل االمكانـيات ا
ــصـادر احملــلـيــة واالجــنـبــيـة وبــاي ارتـبــاط كـان مــخــتـلف ا
ـاجوريـن بثـمن بخس من رتـزقة ا بالـعمـالـة واخليـانة ومـن ا
ن ال مـبـد لـهم والهـوية وال قطـاع الـطـرق والـلـصـوص و 
عــنـــوان ديـــني اوانـــســانـي واضح لـــهم ســـوى انــهم ادوات
جاهـزة للـقتل والتـنكـيل واالعتـداء على حيـاة النـاس االبرياء
ــ من غـــيــر ذنب- هـــؤالء الــطــغـــاة عــلى مـــخــتــلف ــســـا ا
مسـتـويـاتـهم افـراد وكتـل وجمـاعـات ودول وحـكـومـات ونظم
وبتـوجهاتهم الفكـرية وباسالبـهم العدوانية اخلـبيثة اصبحت
ــنـاطق احملـلـيـة مـصـدرا مــرعـبـا المن الـبـشــريـة في عـمـوم ا
واالقلـيميـة والدوليـة وال يبالـون ان من جراء تصـرفاتهم هذه
اخلطـيرة تعـرض حياة الـناس إلى ابشع الـكوارث والنـكبات
ناطق وال زالت مستمرة باشد ضراوة وقسوة في كثـيرمن ا
زيد من في القـتل والتدمـيروالتـخريب - وهم ماضـون إلى ا
اراقة الـدماء وانتـهاك احلرمـات بحجج  كـاذبة في كل مكان
وحتت اي ظــرف كــان - والـعــالم دول وشـعــوب ومــنـظــمـات
انسـانـيـة وهيـئـات دولـيـة مسـؤولـة تـرى ذلك ولن تـفعل شيء
يذكر سوى التنديد واالستنكار- إلى متى يبقى هذا الوضع
اخلـطـيـرولم يـردعـهم وازع ديــني اوانـسـاني او اخالقي ثـلـة
خـتلف اصـنـافهم وانـواعهم مارقـة طغـاة الـعصـر احلديـث 

ــسـتـقـيم وانـحـرفت خـرجت عن الـطـريق ا
عن مــسـاره االمــ الــداعي إلى رعــايـة
حـياة  وامن االنسان والى احترام حقه
 والشـعوب كافة بالـعيش باستقرار من
غــيـــر خـــوف ورعب والـــتـــهـــديـــد بــاي

اسلوب كان.
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وفـنـانـ وسـواح من مــخـتـلف الـبـلـدان
العربية واالجنبية  ايضا

واالن  العـراقـيـ يـريـدون اعـادة لـيالي
الف ليلة وليلة 

الى عـــراقـــنـــا احلـــبـــيـب  لـــكن لالسف
تواجه بعض العقبات 

ــتـشـدديـن وعـراقـنــا احلـبـيب من قـبل ا
على مدى 

تاريخه بلد منجم للفن والفنان  
وال نعـلم اين دور ألدولـة عن مثل هـكذا

اعمال 
تــســيئ الى الــعـــراق والى ارثه الــفــني

واحلضاري 
وال نــعــلم اين دور وزارة الـــثــقــافــة عن

مثل هكذا اعمال 

ـوســيــقى والـريــاضـة تــرتـقي بـالــفن وا
الشعوب

تشددة بالبالد ال نعلم بعض اجلهات ا

 تـرفض اقـامـة حـفالت غـنـائـيـة بـبـغداد
احلبيبة 

وتفرض رائيها بالقوة على اجملتمع
وتريد من اجلميع طاعتها 

بعد كانت بغداد بالعقود السابقة 
ـطـرب وعـاصـمة لـلـثقـافة قبـلـة لكـافة ا

واحلضارة 
وكـانت لـيــالي بـغـداد شــهـيـرة بـطــلـتـهـا

تعة جدا  و
وكـان يــقـصــدهـا كــافـة الــعـراقــيـ من

مختلف مدن عراقنا احلبيب

واعيشها لو انت بعيد أو قدامي
وأخيراً االيام رضيو علي 

وأخيراً جي يا حبيبي يوم لي
ارتاح من قسوة أيامي

ال زلت ادنــدنــهــا في كل يــوم تــأخـذني
انت لـــلــتــســوق ال أملّ ابــداً من مــتــعــة
التسوّق معك وانـا أشتري حاجياتي ال
بل أشعـر معك بـأني ملـكة مـتوجـة على
عرشي  واعـيش مـتعـة وأنـا أحمل في
بطـني شيء مـنك طفـلك الذي سـيحـضر
ليء علـينا دارنـا في كل ليلـة أجهز و
له ثـيـابه احــمـمه سـمـيـر لـقـد أسـمـيـته
سمير على اسم والدي واطعمه وعندما
يتسخ أغير له ونذهب في سفرة معاً. 
في كل لــيــلــة أعـيش مــعك يــومــاً كـامالً
هاربة به من شـبح الوحدة اخمليف إلى
ثير يبدأ بعرس وينتهي بفرحة ك ا عا
كــبـيـرة  تــمـليء قـلــبي فـأنـام بــهـا عـلى
صــوتك بـعــد أن أهـاتــفك الصـحــو عـلى

يوم جديد و مساء جديد و رحلة 
جــــديـــدة وأحالم أخــــرى تـــبـــدء بك وال
تنتهي حتى أنام عليه وبعضها يأتيني

حقاً في منامي
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من كل قرن وباءاً خطير يضرب البشرية
تـفـشي سـريع و خــوفً يـصـيب اجلـمـيع
وت . الـبـدايه مع ا اليـ والضـحـايـا با
االسود 1720 ما يعرف بـالطاعون الذي
انــهـك الــقــارة األوروبـــيــة وقــضـــا عــلى
اآلالف من االرواح يــخــفـي هــذه الــوبــاء
حـــقـــائق مــثـــيـــره لالهـــتــمـــام تـــتـــعــلقُ
سـألتـ بؤرة انـتشارة واسـطورة انهُ
مـفــتــعل ســوف نـتــنـاول هــذه احلــقـائق

تباعًا .
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ــوت االسـود? ـاذا اطــلق عــلــيه ا ولــكن 
كن رؤيتـة بالع اجملردة بكل السبب 
ـرض انــتــشـار ســهـولــة فــمن إعــراض ا
ــــريض نــــقــــاط ســــوداء عــــلـى جــــسم ا
وغرغـريـنـا في األطـراف وتـشـمل أصابع
الـيـديـن والـقـدمــ وشـفـاه ورأس االنف
وبـسـبب انـتـشـارة بـشـكلٍ مـخـيف اطـلق
ـصاب وت االسود الن مـصير ا عليـة ا
وت ال مـا حاله بـغضـون أياماً به هوه ا
مــعـــدودة وبــاء عــام  1720الــذي عــرف
بــطــاعــون مــارســـيــلــيــا كــان من اشــهــر
موجات الطـاعون التي اخذت بـاالنتشار
على مراحل وسنوات مـتعددة ولكن كان
هــنـاك ثالث مــراحل أســاســيـة شــهــدهـا
العـالم تتـعلق بـانتـشار الـطاعـون في ما

بـيـنهـا انـتـشـارات مـتـفـرعه أخـرى مـنـها
طـاعــون مـارسـيــلـيـا الــطـاعـون االول او
االنتـشـار االول كـان في الـقـرن الـسادس
حــــوالي 500 مــــيالدي والــــذي أصــــاب
اإلمـبـراطـوريـة الــرومـانـيـة الـشـرقـيـة او
االمـبــراطـوريــة الـبــيـزنــطـيــة عـرف هـذه
الــوبــاء طــاعــون جــاســتــنــيــان تــيــمــنًــا
بـاإلمــبــراطـور جــاسـتــنـيــان االول الـذي
ـــرض وشــــفي مـــنـه من خالل صـــابــــة ا
ــرض بـشـكلً عالجـات مــكـثـفــة انـتـشـر ا
ــتــوســطه ــنــاطـق ا كــبــيـــر في ارجــاء ا
ومنـهـا اسيـا بسـبب إصـرار االمبـراطور
جاسـتـنيـان بالـتـجارة الـبريـة لـلحـصول
عـلى افـخم الـبـضــائع لـتـنـاسب اسـلـوب
ـــؤرخــ بـــوصــفــة ـــا دفع ا حــيـــاتــة 
ثـير لالهتمام االمبراطور الشـيطاني وا
ـــؤرخ بـــروكـــوبـــيـــوس في عـــمـــلـــة ان ا
التـاريخ السـري لفت الـنظـر ألى فكـرت
األول ان االمـبــراطـور الــشـريــر هـوه من
طـلـق اما ـرض بـسبـب شـره ا اخـتـرع ا
الـفــكـره الـثــانـيــة هي ان الـطــاعـون كـان
ــا انــزلــة الـله عــلى االمــبــراطـور و عــقـابً
إمبـراطوريـتة بـسبب ذنـوبة اال ان فـكرة
ــرض وابــتــكــارة تــعــيــد آلى اخــتــراع ا
اذهانـنـا مـا يـحصل الـيـوم ويـتم تـداولة
ان الــفـايــروســات من صــنع الــبــشـر هل

ايظـاً بـدايتـة في الـص حـيث بـقي عدة
سنـوات في شـمـال غـرب الـصـ قبل أن
ينتشر بفضل التجارة البرية و البحرية
الى مقـاطـعـات الصـ اخملـتلـفـة والدول
اجملـاورة وقــد حـســد الـطــاعـون الــثـالث
صيبة الى مئات االف األرواح ما فاقـم ا
ـرض مــحـاولــة الــسـلــطــات بـاحــتــواء ا
ـبانـي التي فـكانت تـعـمـد عـلى احـراق ا
يـشك في احـتـوائـهـا عـلى جـثث مـصـابة
إلى أن خرج األمـر عن السـيطـرة وفقدت
ــنــازل و تــشــرد الــعــديــد من األرواح وا

الكثير من الناس.
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ــلــفت في مــراحل انــتــشــار الــطــاعـون ا
ـعـتـقـاد الـسـائـدة بـ الـناس الـثالث وا
ـوت االسود وحتى االطـبـاء لي جتـنب ا
ابــرزهــا وضع الــورود و الــزهــور حـول
االنف او في داخـــلـــة  عــلى اعـــتـــقــادهم
لوث مع العلم كان نع تنشق الهـواء ا
الـطــاعــون يـنــتـشــر عن طــريق اجلـرذان
ـس وكـانت أنــواع مـنه والـبــعـوض او ا
لـفت ايـظاً تنـتـقل عن طـريق السـعـال وا
ظـهــور طـبــيب الـطــاعـون الــذي كـان ذي
منزلةً مرمـوقة في اجملتمعات ان ذاك لي
اطبـاء الطاعـون حيث كـانت لهم مالبس
خــاصــة كــانت عــبــارة عن بــدلــةً واقــيــة
وقنـاع فيـهي عيـون زجاجيـة وانف على
نقار هدف فقد كانت شكل منقار ولهذا ا
تـوضع فـيه أعـشاب عـطـريـة ومـجـمـوعة
من الــتـوابـل عـلى اعــتــقـاد أنــهــا سـوف
حتــمي الــطـبــيب مـن األبـخــرة الــســامـة
رض الطاعون خالل وجتنبه االصابـة 
ــرضـى وعــادةً مـــعـــايــنـــة ومـــعـــاجلـــة ا
مـايــحـمـلــون األطـبـاء الــطـاعـون قــصـبـة
ـــــرضى من دون لـــــفــــحـص وحتــــريـك ا

باشر معه. احلاجة الى االتصال ا
tK  - بغداد «b³Ž bFÝ ¡UO{

لالسف بعد غياب الـقانون ودور ألدولة

ـتــشــددين يــحـاولــون جــاهــدا حتـويل ا
بغداد الى قندهار 

لــــكن كال والـف كال لـن يــــحــــصل ذلك
ذلك ومن اخملـجل ايــضـا ان يـتم رفض
حـفل غـنـائي لـلـفـنـان عـربي عـلى ارض
سـنـدبـاد النـد بـبـغـداد احلـبـيـبـة بـهـكـذا
رة ليست االولى سبقتها طريقة وهذه ا
الكثير منهـا مع غيرهم من الفنان هل

هكذا يتم استقبال الضيف
سك اخلتام نقول :   و

الدين لله والوطن للجميع 

wFOÐd - بغداد  « ‚U²A

هل حـدث في يـوم انـك ذهـبت مع الـلـيل
في ذكرى مطرزة بالوهم 

أنا خرجت رحلة معه!
 هـــنــــالك ذاكــــرة في رأسي مــــحـــمــــلـــة
بـالـصـور مـحـفـوظـة بـأمـان في الـذاكـرة
الـدائـميـة ال تـنـمـحي أبـداً وال أسـتـطيع
نـســيـانـهـا عــنـدمـا تـسـتــسـلم الـشـمس
للغـروب ليبزغ الـقمر في جـوف السماء
ويـنـيـر ضـلــمـتـهـا ابـدأ رحـلـتي مع لـيل
صــــاخـب يـــعـج بــــذكــــريـــاتـك واحالمي
تصـرعني رغم مـقاومـتي لهـا فأسـتسلم
لهـا بكل أمـان ذكريـاتنـا وأحالمنـا التي
تـبـدأ مـعك وال تــنـتـهي يـا أمـيـر في كل
ليلة تتفتح نـوافذ احلن إليك فأمتطي
صــهـوة االمـل وأسـافــر مــعك في رحــلـة
ـهـاتفـتك لـيـلـيـة طـويـلـة كل يـوم تـبـدأ 
وتـنـتـهي بـفـسـتـان عـرس وتـاج مـرصع
ـاس عـلى رأسي في كل لـيلـة احلم باال
بعرسنا واضل أرقص به حتى الصباح
وعنـد الصـبـاح اصحى ألعـد لك الفـطار
وانـظف منـزلـنا اجلـمـيل مـنزل االحالم
ــمـــتــلـيء بك كــمـــا الـــعــادة وأعـــتــني ا
ساء ارتمي بكل كسل البسك وعند ا
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في الــعــادة وحــيـــنــمــا يــتــحــسس
انـزالق فـقــرات اجلـسـد االجـتـمـاعي
صـالح في تسـييـرها  وانتـهازيـة ا
ال يــجـد مــسـكـنــاً ألـطف من تــقـلـيب
ــاضي والــبــحث في الــتـراث وال ا
سـيـمـا الـفولـكـلـوري مـنه عـلى جـهة

االمتاع والهروب من الواقع.. 

في كل ليـلة تقـطف لي وردة تقـدمها لي
مع خا خطبتنا لتعلني خطيبتك أمام
أل وحــفـلـة نـدعــو عـلـيـهــا اصـدقـائـنـا ا
واألقرباء وانا اعـيش كل حلظة بـلحظة
احـلق مـعك حـتى سـبع سـمـوات أعيش
مـعك كحـمـامة نـطـير مـعاً سـويـاً ونحط
علـى ارض خضـراء وحـقـول من جوري
ـوسـيـقى تـعـزف فنـرقص ويـاسـمـ وا
ونرقص ونضل نـرقص واحلفلـة متقدة
بـالـضـبط كـمـا انـا مـتـقـدة بـحـبك طـوال
الـليل تـبـدأ قصـتـنا بـقـبلـة علـى الشـفاه
كمـا يحـدث في األفالم وال تـنتـهي حتى
بـعـد إجناب طـفل صـغـيـر مـنك أدمـنتك
أحالم أعــيـشــهــا كل مـا غــابت شــمـسي
وسلـمت نفسـها لعـتمـة الليل والـتحقت
بفراشي يـا أميـر أنا أعيـشه كل ما أريد
أن أعــــيـــشـه في احالمـي ومـــخـــيــــلـــتي
الهوجاء التي ال تـفكر إال بك وال تعيش

إال معك فمتى تعود 
أشتقتك

 كانت هـذه أول رسـالة لـهـناء إلى أمـير
بعد سفره لغرض الدراسة

≈ÕU$ ÊU1 - بغداد

ـقمـوع (رعد..) هكـذا هو صـديقي ا
وال أخــفي مــلــلي الــدائم مـن تــكـرار
القـصص التي حتـكي معـاناته أبان
ـكتض زواجه األول في بـيت أهـله ا
بــجــيش من األخــوة الـعــاطــلـ عن
ــا الـــعــمل واألخـــوات الــعــاذالت 
تـــســبـب بــانــفـــصــالهِ
بــــــــــشــــــــــكـل ال
يـــــخــــــتــــــلف
فكـاهـياً عن
(قـــــــــيس -
لـــــــبــــــــنى)
وافتراقهما
لل .. ذلك ا
الـــــــــــــــــــذي
تــصـــاحــبه
ضــحــكــات ال
ــكـن عــنــدهــا
إغـالق فــــــــــمـي!!
لـــتــكــرار أحـــاديــثه
نـفـسـهـا في كل لـقاء
وغــالـــبــا مـــا يــنـــتــهي
ـقهى بـاخلـروج من ا
دون دفـع ثــــــــــــــمـن
الـــشـــاي مع زعل

مؤقت!.. 
وعـــلـى الـــرغم
من هــذا فــإن

عـلى جـميع االفـكـار الـتي من شـأنهـا تـغـير
ـتـدني فـنـيـا بـسـبب تـعـالي واقع اإلعالم ا
اصحـاب القـرار واعتـبار انـفسـهم يعـرفون

كل شيء.
حـيث امــست تـلك الـوســائل في ظل وجـود
تنـافس كبـير في اخلـارج مجـرد ادعية وان
كـانت حتـمل في طـيـاتـهـا مـواضـيع ديـنـيـة
ومـشـاهــدتـهـا في اوقــات الـصالة فـقط ولم

تستطيع ان تؤثر باجملتمع احمليط بها.
ولــهـــذا اقــول عـــلى الــقـــائــمـــ عــلـى تــلك
ـؤسـسـات اإلعالمـيـة الـديـنـيـة عـليـهم  ان ا
يـعـو خـطـورة االعالم الـيـوم وما سـبـبه في
فـاهـيم النـاس وان ويـبتـعدوا عن تغـيـر 
اخلـالفــــات وحب الــــظــــهــــور اخلــــاوي من
ـضمـون ويجب عـلـيهم الـتـفكـير بـكـيفـية ا
مـواجـهـة الـهـجـمـة الـشـرسـة عـلى االسالم
ــنــاسب وذلك من خـالل وضع الــشــخـص ا
ـنـاسب واعـطاء ذلـك الشـخص ـكـان ا في ا
حرية في انتقاء االفكـار وحرية في التفكير
في طـــريــــقـــة االعـالن عن تــــلك الــــوســـائل
ـيــة ويـجـاد ــؤتـمــرات الـتي تــسـمى عــا وا
طرق سريعـة للنهـوض باإلعالم الديني من
جديد  لكي نـب ان االسالم دين التسامح
ولـــيـس دين الــــقــــتل والــــذبح والــــفــــســـاد

والتطرف والتعصب.
اضافـة الى محـاسبـة اي مؤسـسة إعالمـية
ـذهـبي والـتـعصـب الديـني تـبث الـصـراع ا

وحتاول ان تفرغ اجملتمع االسالمي.
f½R*« Ê«Ëeſ - بغداد

مـــنــذ بـــزوغ شــمـس احلــريـــة عــلى االعالم
الديني في الدول العـربية كان االمل يراود
اذهــان الـنـاس فـي تـأسـيـس إعالمـا ديــنـيـا
ـواجـهـة الـهــجـمـة الـشـرسـة عـلى االسالم
بــوادر ذلـك االمل جــاء من خـالل  ســيل من

القنوات واالذاعات والصحف الدينية. 
حيث اصبـحنا نـشاهد نـقل صالة اجلماعة
والطقـوس الدينيـة وبرامج دينـية ومقاالت
ومــــوضــــوعــــات ديــــنــــيــــة في الــــصــــحف

ية. ومؤتمرات يطلق عليها عا
الــقــائـمــون عــلى وسـائـل االعالم الـديــنــيـة
كانـوا يـتحـدثـون عن االنفـتـاح على اإلعالم
اضـية اضافة اخلارجي لتـدارك االخطاء ا
الى عدم مـعـرفة الـداخل من تـناقح االفـكار

عارف الدينية. وتبادل الثقافات وا
لـكـن ذلك االمل قـد تـالشى بـعــد مـرور وقت
قـصـيـر كـون خـفـايا ذلـك الـسيـل قد تـوقف
بسـبب سـطحـية ثـقـافة اصـحاب الـقرار في

مجال اإلعالم.
ذلك الــــــفـــــشل  يــــــرجع الـى عـــــدم وجـــــود
ــنــاسب ـكــان ا ــنــاسب فـي ا الــشــخص ا
لــكــون مــجــال اإلعالم ال يــتــحــمل ان تــأتي
بشخص ال يفقه شيء في اإلعالم حتى ولو

كان رجل الدين وتضعه في مركز القرار.
اضــافـة الـى عـدم وجــود اعالن قــوي لــتـلك
ـا جـعـلـهـا تـفـتـقد ـؤتـمـرات  الـوسـائل وا
ليارات عـليها شهرتهـا بالرغم من صـرف ا

لكن النتيجة واضحة امام اجملتمع.
والطامة الكبرى هي هيمنة اصحاب القرار

 wM¹b « ÂöŽù«

ادمتها احلصى ! 
ما أبشعه في صدري 

صوت الشوق  ح اختنق 
وماابشع نبضي ح يعود 

ليرفرف بال جناح  
وماالذي جعلني اطيل صوت ضحكتي 

مندهشة 
كدهشة أعمى اعاد  الله اليه بصره

Íb - البصرة U)« ¡«dÝ« 

حصادي  وانا  اتغزل باحلياط 
غنيت ألجلك اغنية 

تعشقها    مبتهجة 
وانا اسمع قهقهات امرأة  غيري في 

أذنك  
طرقت الباب 

ياترى ماالذي  جعلك ترقص 
نحيب كرسيَّ  احلزين ! 
ام  صهيل خطواتي  التي

dC²×¹ Y¹bŠ
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - شـاركت
ــيــة دوا لــيــبــااجلــمــهــور الــفــنــانــة الــعــا
مـجمـوعـة صـور ومـقاطع فـيـديـو جـديدة
لـهـا عـبر حـسـابـهـا اخلـاص عـلى مـوقع
الـتواصل اإلجتماعي وثقت من خاللها
أحدث إطالالتها بحفلها األخير.وظهرت
دوا ليبا وقد إرتدت تنورة قصيرة المعة مع
كروب تـوب المعـة أيـضاً بـاللـون البـنفـسجي
الفـاحت وطبـقت ماكـياج ناعم يـليق بـجمـالها
مسـتخدمة لون البنفسجي كأيشادو
فـــوق عــــيـــونـــهــــا وتـــركت
شـعرهـا منـسدل على
كـتـفــيـهـا بــأسـلـوب
عـفـوي.وبدت دوا
لـــيــــبـــا بـــكـــامل
حـيويتها وهي
تـــــــــــــــرقـص
وتـــــقـــــفــــز
بـخـفة دم
واضـحة

.
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ـيـة الـعـراقـيـة ضــيـفـتـهـا دار الـثـقـافـة والـنـشـر االكـاد
اضي بـندوة عنـوانها(قـانون جتر الكـردية االربعـاء ا
الـتـطـبـيع ..تـأكـيـد عــلى الـثـوابت الـوطـنـيـة وتـعـبـيـر عن

.( وجدان العراقي
 5CO³  sLŠd « b³Ž

الـشاعر االردني ادار احلوار في اجللـسة التي اقيمت
ـكــتـبــة الـوطــنـيــة بـعــمـان  وحتــدث فـيــهـا عــدنـان فـي ا
حسـونة سعيد يـعقوب و ميسـاء الساريسي عن كتاب

(رحلة العذاب) لألديب الراحل عمر الساريسي.
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ــديـر الــتــنـفــيـذي لــلــمـكــتب االســتــشـاري لــلــتـطــويـر ا
االقـتــصـادي والـطــاقـة تــضـيــفه مـســاء الـيـوم الــسـبت
ـهنـدس الـعـراقيـ بنـدوة عـنوانـها(الى اين جمـعيـة ا

ية?). تتجه اسواق النفط العا

W uGA  Í—uÐUB «

 wzUN½ ⁄ö³Ð (فـيـسبـوك) ان (في سؤالـنا  عن صـحة
الـفنـان والكاتب عـبد الوهـاب الدايني
احلــمـد لـله الزال يــتـلـقى الــعالج فـقـد
سـافر إلى اإلمارات لغـرض العالج منذ
شــهــر وال زال هـنــاك  مع دعــاءنـا إلى
الــله أن يــكـتب لـه الـشــفـاء والــسالمـة
تبادلنا احلديث بروح عالية من احملبة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يــرقــد الـفــنـان والــكــاتب عــبـدالــوهـاب
الـدايـني عـلى فـراش العـافـيـة في دولة
مـحــاطـا بـامــنـيـات االمــارات الـعـربــيـة
االوسـاط الـفـنـيـة واالعالمـيـة بـالـشـفاء
لتقى االذاعي الـعاجل .واشار رئـيس ا
والـــتـــلــفـــزيـــوني في صـــفـــحــتـه عــلى
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مثلة العراقية بعد غياب طويل تعود ا
ـان الصـابـوري لالضواء الـشـابة نـار
سـلسل الـكويتـي- العراقي مـن خالل ا
ـشـتـرك  (بالغ نهـائي) والـذي يـجري ا
.. تــصـويـر احـداثه في الــكـويت حـالـيـاً
والـتي قـالت عن الـعمل (مـسـلسل بالغ
نــــهـــائـي من تــــألـــيف عــــبــــد احملـــسن
الـروضان وإخراج سلـطان خسرو من
انــتـاج شــركـة مــاجـيك لــنس لالخـوين
احــمــد ومـحــسن مـال حـســ والــعـمل
يـصور في دولة الـكويت ويدور بـحقبة
الـسـبـعـينـات والـثـمانـيـنـات وهـو عمل
عـــربـي يـــضم مـــجــــمـــوعـــة من جنـــوم
وبإنتاج الـكويت والسـعودية والعـراق
ضــخم حــيث  بـنــاء مــديـنــة كـامــلـة
لــتـشــابه مـنــطـقــة الـعـبــاسـيــة في تـلك
وقع احلـقـبـة الزمـنـية).مـضـيـفة وفـقـا 
دنـيا فن ان (الـعمل بعـيد كل الـبعد عن
اي تــــدخل ســــيـــاسي او احلــــديث عن
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اكـتب مرادفـات ومعـاني الكـلمات
الـتي تقرأ وتـكتب افـقيا وعـموديا

في الوقت ذاته:
1- افذة

2- مصيبة

3- جهاز تصوير طبي

4- حـــفـــر طــبـــيـــعـــيـــة في داخل
اجلبل سكنها االنسان القد

الصـحفي ورسام الكاريـكاتير البـصري نعته االوساط
اضي وت االربعاء ا االعالميـة العراقية بعد ان غيبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

الـباحث االمارتي صدر له حديثاً في  3مجلدات كتاب
ـؤلف بــإضـافـة عـنـاوين (قـصــة الـنـبي مـحــمـد) وقـام ا
فـرعـيــة (صـنـاعــة الـنـبي) لــلـمـجـلــد األول و(الـرسـالـة)

للمجلد الثاني و(تكوين األمة) للمجلد الثالث.

االعالمي الـعـراقـي تـلـقى تـهـاني
ـهام مـستـشار زمالئه لـتكـليـفه 
إعالمي لإلحتـاد الـعـام للـفـنـان
الـــــعــــرب  مـــــتــــمـــــنــــ له دوام

وفقية. ا

ــطــربــة الــلـبــنــانــيــة ســجـلـت اكـثــر من ثـالثـة مـاليـ ا
مشـاهدة لـفيـديـو كلـيب اغـنيـتهـا (إجـازة) منـذ طرحـها
قبل اسبوع على يوتيوب.وهي من أحلان محمد رحيم

كلمات أحمد حسن. 
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ـقيـم في لـنـدن صـدر له عن مـكـتـبة ـي الـعراقـي ا االكاد
دجــلـة كـتـاب بــعـنـوان (الــعـراق بـعـد 2003- االحـتالل
الدستور الفدرالية الطائفية واحملاصصة االنتخابات).

ان الصابوري نار

الـسويس لـلـموسـيـقى والغـناء في
الـ 24مـن الـشــهــر اجلــاري والـذى

تــــنــــظــــمه وزارة
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تنـطلق فـعالـيات الدورة االولى من
مـــــــــهــــــــرجــــــــان

ـــثــلــة فى دار االوبــرا الـــثــقــافــة 
ـــصـــريـــة بـــالـــتــعـــاون مع وزارة ا
ـثـلـة فى الـسـيـاحـة واالثـار 
هــيــئــة تــنــشــيط الــســيــاحـة
ومـحـافـظـة الـسـويس ويـقـام
ـتــحف الـسـويس الـقـومى
عـلى مـدار 3 أيـام ويـضم 6

عروض فنية متنوعة . 
وقـــالت وزيــــرة الـــثــــقـــافـــة
صريـة ايناس عـبد الدا ا
ان (اخـــــتـــــيــــــار مـــــتـــــحف
الــسـويس الــقـومـى القـامـة
الــــــــــــــــــــــــدورة االولــى مــن
ـهـرجــان بـالـتــنـسـيق مع ا
وزارة الــســيــاحــة واالثــار
ـا يـضـمه من يـاتى نـظـرا 
قـــطــــــــع اثـــريـــة فـــريـــدة
تـروى جانـبـا من حـضارة
مــصــــــــر الـعــريـقـة الـتى

تـــعـــد احـــد مـــصـــادر االلـــهـــامــات
عاصرة ).  ا

وجتمع فعاليات الدورة االولى من
مــهـرجــان الـســويس لـلــمـوســيـقى
والــغــنـاء اشــكـال فــنــيـة مــتـنــوعـة
وتـــضم 6 عـــروض عــــلى مـــدار 3
ليالى يحيـيها على التوالى كل من
الـفـنـان فـرقـة صـحـبــة سـمـسـمـيـة 
ـصــاحـبـة الـكــبـيــر هـاني شــاكـر 
ايسترو وسيقية بقيادة ا الفرقة ا
مـصـطـفى حـلــمي  امـيـرة االيـقـاع
نــســمـة عــبــد الـعــزيــز وفـرقــتــهـا 
الفنان أحمد جمال وفرقته  جنوم
األوبرا لـلمـوسيقي الـعربـية رحاب
مــطـاوع  حــســنــاء  ولـيــد حــيـدر
طـربة ريهـام عبد وأشرف ولـيد وا
ـــصـــاحــــبـــة الـــفـــرقـــة احلــــكـــيم 
ـايسترو أحمد وسيقـية بقيادة ا ا

عامر.
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ـسـرحــيـة بـكــلـيـة اقـام قـسـم الـفـنــون ا
الــفــنــون اجلــمــيــلــة - بــغــداد مــؤخـرا
ي ـسـرح األكاد عـنـون (ا مـهـرجانـه ا
مـدرسـة لــصـنـاعـة احلـيـاة )  وتـضـمن
عـــــروض عـــــدة  والـــــبـــــدايـــــة كـــــانت
ـسـرحـية (4:48) تألـيف سـارة ك 
واخراج اشراف.التدريسية أسيل ليث 

كــمـا  ــطــبق مــهــنــد عـلـي الــطــالب ا

عــرض : اضــطــهــاد  اغـــنــيــة الــتــيم 
الــراحـلـون الـى الـبـحــر مـاذا ..اين? و
مـسرحـيـة (د.فاوسـات) الـتي شارك في
علي جابر فكرت تمثيلها :تبارك حيدر
حـــــذيـــــفــــة حـــــســـــام عـــــلـي حـــــســـــ
عبـدالـله فـراس وهي من تـاليف حـسن
كــريــســتــوفــر مــارلــو اعــداد واخــراج
حـسـ مـدلل الـذ قال عـن (د.فاوست):
ـسـرحـيــة تـدور حـول فـاوست (فـكــرة ا

الـذي كـان عـالم واخـتـصاص فـي الدين
وهـو احـد ـنــطق والــطب والـقـانــون وا
الــذين اكــتـشــفـوا مــرض الـطــاعـون في
هـــذه االشـــيـــاء جـــعـــلت مـــنه ـــانـــيـــا ا
شــخــصـيــة مـرمــوقـة وذات شــان عـالي
حتمـل مسـؤوليـة مجـتمع بـكامـله لكن
غـرور فاوست بـنـفسه واالشـيـاء  التي
ـلـكـها جـعـلت مـنه اهم واكـبـر انـسان

انيا.. في ا
بـــدات شـــخـــصـــيـــته بـــاالنـــحـــراف عن
الــطــريق الـــصــحــيح واجنـــرافه نــحــو
ـتلك الهـاوية وعـالم السـحر واراد ان 
الــعــالم بــيــده من خالل عــالم الــســحــر
ولكن كان للكون راي اخر اذ والشعوذة
ان هـذا الـطـريق لم يـدم طـويال وانـقلب

القارب على اصحابه).
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ـسـرحـيـة قـال (جـسد وعن االدوار في ا
وبــســـام بــدور حــذيـــفـــة دور فــاوسـت 
وعــبـدالــله بــدور كـورنــيـوس فـالــديـز 
وعـــلي كـــاطع بـــدور الـــشـــيـــطـــان..امــا
شـخـصـيـات اجلـسـد فـجـسـدهـا : فـكـرة
حـســ عــلي جــابــر.  تــبــارك حــيـدر
دورهم جتــســيـد اخــطــاء فـاوسـت عـلى
سـرح كالـشهـرة والغـضب والغرور ا
احـد واجلــشع وكــانت تــبــارك حــيــدر 

كــرنـــفـــال مــســـرحي من نـــوعه في
الــعــراق بــالـدمى الــعــمالقــة في شـارع
ــتــنـــبي وقـــــــــد قــدمه طـــلــبــة قــسم ا
ــرحـلــة االولى ــســرحــيــة ا الــفـنــون ا
ـيــة زيـنب عـبـد بـاشــراف االكـاد
االمـــيــر  وهـــو نــتـــاج ورشــة
فــــنــــيــــة دامـت اســــابــــيع..
وبـاشـراف عــام من عـمـيـد
الــكــلــيـة مــضــاد عــجـيل

االســـدي  وايـــضـــاً 
تـقـد الــعـاب سـيـرك
مــخــتـــــلــفــة وعـزف
عـــــــــــــــــــــلــى االالت
وسيقية وشهد ا
الــــــــــــعــــــــــــرض
حـــــــــضـــــــــوراً

واسعاً.

خـــطـــايـــا فـــاوست دورهـــا
خطيئة فاوست الشهوة .

ــــســــرحــــيــــة حتـــدث وعن ا
الناقد جبار محيبس قائال:
(اول شــاعــر اســتــغل ســيـرة
فـاوست لـيـصـنع مـنـهـا عمال
هــــــو فــــــنـــــــيــــــا مـــــــهــــــمـــــــا
كـريسـتـوفـرمارلـو. الـذي كتب
مــــــســـــرحـــــيــــــة (د.فـــــاوست)

ـسـرحـيـة تـصـور فـاوست مـغرورا  وا
ـا دفـعه ــاديـة  طـمــوحـا الى االمـور ا
الى الى احــتــراف الـــســحــر ويــصــور
عـالقـته بـالــشـيــطـان ويـريــده ان يـكـون
حتـت امــراته) مـــوضــحـــا ان (فــاوست
شـــخــــــصـــيـــة تــــاريـــخـــيــــة اشـــتـــهـــر
باستحضار االرواح وغيرها من اعمال
ـا جــعـله مــطـاردا دومـا من الــسـحــر 
السلطـات. .حكيت عنه قـصص كثيرة 
وبـــعــــد مـــســــرحـــيــــة مـــارلــــو تـــوالت
حــيث قـدمت ــسـرحـيــات عن فـاوست ا
عــلى مــسـرح الــعـرائس ودخــلت فـيــهـا
وتـوســعت قـصـة ـهـرج  شــخـصـيــات ا
فاوست حـتى شمـلت معـظم دول اوربا
وتناولها الكثير من االدباء والشعراء).
كـمـا اقـامت كلـيـة الـفـنون اجلـمـيـلة في
الــــثــــالث مـن حــــزيــــران اجلـــاري  اول
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ـسـرحي والـسيـنـمـائي والـدرامـا الـعـراقـية  ,الـتي من جنـوم  فن الـتـمـثـيل ا
جـمـعت ب االبـداع واالنسـانـية وخـدمت الـشعب الـعراقـي  في مجـال الفن
ثل تراجيدي بارع وجريء  ,جسد  العديد واالعـمال والبرامج االنسانية 
من الـشخصيات الشعبية والتاريخـية واالدبية التي نال فيها اعجاب الناس
ـمـيـز في الوسط انه  الـفـنـان  الرائـد الـكبـيـر سـامي قفـطـان ذو احلـضور ا
الـفـني  ,عـرفه اجلــمـهـور من خالل االفالم الـســيـنـمـائـيـة الــشـهـيـرة  مـنـهـا
ـسلسالت التلـفزيونية ـسالة الكبـرى ) و (جنم البقال) وا (الـظامئون ) و (ا

منها (ذئاب الليل ) و (مناوي باشا )  و (االماني الضالة ) .
سبق وان شارك  في البرنامج التلفزيوني االنساني الشهير ( فريق االمل)
الـذي عـرض عـلى شـاشـة قنـاة (الـشـرقـيـة) الـفضـائـيـة  قـبل بـضع سـنوات
بـدعة اسيـا كمال  ,وبـإسناد ـعية الـفنان الـرائع كر محـسن  والفنـانة ا
من الـفنان  الرواد الكبار حسن حسني وجواد الشكرجي  وايناس طالب
مـهمة  (فريق االمل ) االطالع  علـى اوضاع الفقراء واحملـتاج والنازح
شروع االنساني  و حتـديد احلاالت االنسانية الصعبة ورفعها الى راعي ا
االسـتاذ  سـعـد البـزاز.. ومن خالل مـشاهـدتنـا لـلفـنان سـامي قـفطـان وهو
يـعمل ضـمن فريق االمل  بـجد وبـتفـاعل انسـاني ووجداني بـالرغم مـن كبر
سـنه ( اطال الـله بـعمـره ) جعل كـاتب هذه الـسـطور يـتذكـر موقف انـساني
اخـر له كـان فـيهـا شـاهد عـيـان عـلى انـسانـيـة ووفاء واخـالص هذا الـفـنان
ــثـابـر  ومـفــاده :  في الـعـام 2005 كــنـا نـعـمل في جــريـدة الـسـيـادة في ا
مـنـطـقـة الـبـتـاوين كـان الفـنـان سـامي قـفـطـان يـتـردد عـلى جـريـدتـنـا لـزيارة
عـروف الراحل سـالم العزاوي صـديقه احلـميم االديب الـقاص واالعالمي ا
الـذي كان يعـمل معنـا  في اجلريدة  ,وذات يـوم من ايام شهـر حزيران من
تـلك الـسـنـة اطل عـلـيـنـا الـفـنـان قـفـطان   ,كـان الـوقت عـصـرا وعـلى وجـهه
عـالمـات الـتــعب واحلـزن  ,واخــبـر االسـتــاذ سـالم الـعــزاوي بـان الـفــنـانـ
ـمـثل الكـبـير طـالب الـفراتـي وعازف الـقـانون الـفـنان خـضـير الـشـبلي في ا
ــركــزة في وضـع صــحي حــرج وخـــطــيــر  ,ويــرقـــدان االن في الــعــنـــايــة ا
مـستشفى النعمان في االعظمية وفي حـالة يرثى لها  وال احد يسال عنهما
عـلى اثـر ذلك سـارع االسـتـاذ الـعزاوي بـعـد ان اخـذ مـعه مـصـور اجلـريدة
ـريـضـ ــسـتـشــفى واطـلـعــوا عـلى اوضــاع ا ــعـيـة قــفـطـان الى ا وذهب 
ـركزة   ,رقـود ـبـدع  ,واثـنـاء ذلك   ,وجـدوا في نـفـس صـالـة الـعـنـايـة ا ا
كنى (جمولي) وهو في حالة صحية الالعب الـدولي الشهير جميل عباس ا
عـصيـبة وحـرجة  ,بـعدهـا عاد  الـعزاوي مـسرعـا الى مقـر اجلريـدة  وحرر
حتـقـيقـا صـحفـيـا رصيـنـا ومـؤثرا نـشـر في اليـوم الـتالي  ,نـاشـد فـيه وزير
بدع الكبار من الثقافة ووزير الشباب والرياضة آنذاك باالهتمام بهؤالء ا
الـفنـان والريـاضي  ,وعـلى اثر ذلك وفي الـيوم الـتالي من نشـر التـحقيق
الـصـحـفي ارسـلت كل من وزارتي الـثـقافـة و الـشـبـاب والريـاضـة مـنـدوب
ـذكـورين واالطالع عـلى اوضـاعـهم ومـسـاعدتـهم ـرضى ا عـنـهـمـا لـزيـارة ا
وخالل تـلك  االيام العـصيـبة كان الـفنان سـامي قفطـان بحركـة دائبة وقـلقة
ـهلهم طـويال حيث فـارقوا احلياة رض لم  يـزور ويتابع اخـبارهم  اال ان ا

( رحمهم الله ).
ـوقف االنـساني لـلـفـنان سـامي قـفـطان  ,لـن ينـسى هـذا ا
وسـيـسـجل له  في ذاكـرة الـفن الـعـراقي والـفـنـان ...
ـديـد والـصــحـة والـعـافــيـة الـدائـمـة نـتــمـنى له الـعــمـر ا

واصلة رسالته الفنية االنسانية والله ولي التوفيق.
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واالعـتزاز وقد طلب مـني نشر رسالته
لي  لـيطلـع عليـها األصدقـاء) موضحا
ان (الـصـورة من األرشـيف عـنـد تـكر
ــلـتـقى له). مــضـيـفــا (وادنـاه رسـالـة ا
الـــديـــني :شـــكــرا  لـــتـــفـــقــدك وضـــعي
الـــيـــوم بـــالـــذات كـــنت في الـــصـــحـي 
ـستشفى وعـملوا لي كونسـولتو كما ا
صطـلح وقرروا ان عمـلية  وضع هـو ا
بـالون داخل القـلب في الوقت احلاضر
لــيـسـت في مـصــلـحــتي النــهـا  تــشـكل
خـطرا عـلى حيـاتي لذا وضـعوني على
ـدة ثالثـة اشهـر على مـجـموعـة ادوية 
ان اعـــود بــعــدهــا لـــيــقــرروا ان كــانت
الـعـمـلـيـة واجـبه رغم خـطـورتـها ام ان
االدَويــة اعــطـت مــفــعَــولــهــا ونــشــطت
عـضـلـة الـقلـب وتقـلص تـوسع الـبـط
ـن.. ال اخفـيـك انا حـائـر ال بل قـلق اال
لـكن  مـا بيـدي حيـله احالهن مرّ اال ان
ــــــــــا قـــــــــــرره هــــــــــؤالء الــــــــــتـــــــــــزم 
االخـتصاصيون.. رجاءا  دكتور صالح
حــتى ال اكـرر مـايـســال عـنه االصـدقـاء
وانـا جـدا متـعب هل بـامـكانك نـشـر ما

كتبته. مع خالص الود).

ـــا مــــرحـــلــــة الـــغــــزو... ا
يـتمحـور العمل عن عالقات
اجــــتــــمــــاعــــيــــة وروايــــات
رومـانسـية بحـتة بـعيدة عن
الـــســـيـــاســة و الـــدين).وعن

دورهــا في الــعــمل تــقـول(
اقـوم بـدور نـزهـة والدور
بـطـولة مـطـلقـة ونـزهة
فــتـاة في الـعـشـريـنـات
تـتـمـتع بجـمـال و ذكاء
عــالـي و الــشــخــصــيـة
تــــــمـــــر بــــــتـــــحـــــوالت

وتـــغـــيــرات جـــذريــة و كـــبــــيــرة خالل
احــــداث 30 يـــــوم درامــــيًــــا). امــــا عن
تـلـقــيـهـا لـعـروض عـراقـيـة لـلـمـشـاركـة
بـأعـمـال قـادمـة تـقـول(بـالـتـأكـيـد هـناك
ــنـتـجــ ومـخـرجـ اكــثـر من عـرض 
مـهـم في بـغـداد واربيل و اعـتذر عن
عـدم اإلفـصاح اي تـفاصـيل الى ان يتم

االتفاق بشكل كامل ).
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مـثلـة حنـان مطاوع صـورة لها نـشرت ا
من أحد لـقاءاتـها التـلفـزيونيـة وذلك عبر
حـسـابــهـا اخلـاص في مــوقع الـتـواصل
اإلجتـمـاعـي وعـلّقـت عـلـيـها مـعـبّـرةً عن
ســـعـــادتـــهــــا حـــ يـــلـــقـــبــــهـــا أحـــدهم
بـ(احلـــصـــان األســـود). وعـــلّـــقت عـــلى
الــصــورة قــائــلــةً: "ربــنـا يــكــرم كـل حـد
اجـتهـد وكل حـد بيـحلـم بنـجاح بس إن
يـتـقال عـلي إني "احلـصـان األسود" دي
".وتفاعل حاجة تطيّرني من الفرحة طبعاً
ـنشـور وأشادوا بـأدائها ـتابـعون مع ا ا
وحرفـيتـها الـعالـية في الـتمـثيل.مـن جهة
أخرى تقدمت مطاوع  بالشكر الى دولة
االمـارات ونــشـرت صـورة لــهـا في دبي
وعلـقت عـلى الصـورة متـوجـهة بـالشـكر
الى حـكام دبي وذلك بعد منحها االقامة

 . بدع الذهبية بفئة ا

{ اســطـنــبـول  –وكـاالت - أنــتـشــرت عـبـر
مـواقع التـواصل االجـتـماعي صـورة جـديدة
للـمـمثـلة الـتـركيـة هانـدا أرتـشيل خـطفت من
.وبـالـصـورة إرتدت ـتـابـعـ خاللـها أنـظـار ا
أرتـشــيل قـمــيص بـوردو مـكــشـوفـة الــظـهـر
ويــبـدو انــهــا كـانت تــمــارس هـوايــة الـرسم
وأطلـت أرتشيل بتسريجة شعر جديدة حيث
ربـطت شـعـرهـا إلى الـوراء مـا أظـهـر جـمـال
وجــهـــهــا وحـــرصت عـــلى وضع مـــاكــيــاج
يـــتــنـــاسب مع اإلطاللـــة مــا أظـــهــر نـــعــومــة

ونضارة بشرتها.
تابـع الذين القت الـصورة إنتـشاراً بـ ا
تـفــاعـلـوا مــعـهــا بـشـكل كــبـيــر. وكـانت قـد
ـمثل أكّدت ارتـشـيل خبـر انفـصالـها عن ا

التركي كاهان يلدر .
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شــاعت مع شــيــوع تـــطــبــيــقــات الــتـــواصل االجــتــمــاعي
واالتـصاالت ومـنـهـا واتسـاب وفـايبـر وتـيـلغـرام وسـواها
اجملامـيع الـتي يلـتقي فـيهـا األصـدقاء ويـتبـادلون وجـهات
الـنـظر والـتـعـلـيقـات والـصـور واالخـبار الالفـتـة والـتـهاني

والتعازي أيضاً.
 وكـــان مـن بـــ اجملــــامـــيـع مـــا هــــو مـــغــــلق ومــــخـــتص
بـشـخصـيـات سـيـاسـية واقـتـصـاديـة وإعالميـة غـالـبـاً ما
تكون حتت سقف بلد واحد او مجموعة حزبية وسياسية

واحدة.
ـعلومات واالراء كن نكرانـها في تبادل ا هناك فوائـد ال 
ــثـقــفـ لــكـشف واالضــاءات الـتي يــبـادر الــيـهــا بـعض ا
الـلــبس بــشــأن ســؤال أو قــضــيــة. وأحــيــانــاً تــدعـو تــلك
تـخصـصة بـعض الشـخصـيات التي غـلقـة وا اجملامـيع ا
ترى فيهـا انسجاما مـن نوع ما معهـا لتكتـسب العضوية

في مجموعة اتصاالت محددة.
لـكن الالفت هو انّ تـلك اجملـاميـع تكـرّس غـالبـا الـتخـندق
مع اللون الواحد في التفكير والرأي فال احد يتقبل رأياً
مخالفاً للتيار السـياسي والفكري السائد في اجملموعة 
ويـكون صـاحب الـرأي اخملتـلف مُـحارَبـا ومُـعرضـا لـلنـقد
ـروق عن اجلــارح او الـطــرد من الــعــضـويــة واالتـهــام بــا
اخلط الصحيح. وبذلك تكون اجملامـيع مكانا لتجمع مياه
راكــدة مــا تـلــبث مع طــول فـتــرة انــغالقــهـا وركــودهـا ان
تصبح آسـنة ال تـصلح لشيء وال يـستـطيع أحد الـتعايش

ولودة فيها. يتة ا معها اال كائناتها ا
ــثــقـفــ والــســيــاسـيــ يــعــتــذرون عن عـدم كـثــيــر من ا
شـاركة في “كروبات ”تتـحول مـع الزمن الى  سـجون ا
أفـــكــار ذات اجتــاه واحـــد وتــخــضـع جملــامالت ال أحــد
سـتندة الى يسـعى للـخضـوع لها عـلى حسـاب األفكـار ا

تاح من احلقائق والتحليالت واخلبرات الوازنة. ا
كما ان أعـضاء اجملامـيع اخلاصة يـنظرون الى عـضو ما
ــتــنع عن الــتــعــلـيـق او يـنــشــغل لــظــروفه اخلــاصـة عن
ــشــاركـــة بــأنه يــتـــخــلى عـن اســاســيـــات في واجــبــات ا
مفـروضة عـليه في حـ يفـترض انـها مـساحـات للـحرية

وليست للمصادرة والقلق.
سـمعت من أصـدقـائي كـثيـراً عن مـشـكالت اجملـاميع في
تـطـبـيـقات االتـصـال وعـرضت في هـذه الـسـطـور بـعـضاً

منها. 
أمّـا عن نــفـسي فـأنـا مـنـتم الى مــجـمـوعـة لـتـبـادل الـكـتب
االســتــثــنــائــيــة فــقط ومــعــظــمــهــا في الــروايــة والــشــعــر
تـرجمـات والفـكر دعـاني اليهـا روائي وكاتـب مغربي وا
واقضي فيها أجمل أوقات فراغي ح تتوافر بصعوبة.
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