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طبعة العراق 
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ــشـتــركــة بـ حــددت الــلـجــنــة ا
وزارة الـــبــيــشــمـــركــة واجلــيش
مـواقع انـطالق الـصـواريخ الـتي
تــســتـهــدف شــركــة دانــا غـاز في
فـيما حقل كـورمور بالـسلـيمانـية
احصت حـكـومة اقـلـيم كردسـتان
ـتــحــقــقـة خالل واردات الــنــفط ا
في وقت ــاضــيــة ســتــة اشــهــر ا

حـــقق وزارة الـــنـــفط االحتـــاديــة
اكـــثـــر من  11مـــلـــيـــار دوالر من
اضـي. وقال صـادرات حـزيـران ا
بيـان للوزارة تـلقـته (الزمان) انه
(بـحـسب االحــصـائـيـة الـنـهـائـيـة
الـــصـــادرة من شـــركـــة تــســـويق
بـــلــغـت كــمـــيــة الــنـــفط ســـومـــو
الـــــصـــــادرات مـن الـــــنـــــفط 102
مليوناً و303 الف و20 برميال 
بإيـرادات بلغت 11 ملـيار و477
مــــــلـــــيـــــونـــــا  و 496 الف دوالر

وبــســعــر 112.191 لــلـــبــرمــيل
الــواحـــد) واشــار الى (حتـــقــيق
ايرادات اضـافيـة عن بيع كـميات
ـــصــدر مـن شـــحـــنــات الـــنـــفـط ا
حيث بلغ االيراد بعالوة سعريـة 
الــكــلي لــهــا اكــثــر 404 مــلــيـون
دوالر). فـــــيــــمــــا اشــــرف رئــــيس
حــــكـــــومــــة االقـــــلــــيـم مــــســــرور
الـبـارزاني عـلى االجـتـماع األول
للمجلس اإلقلـيمي لشؤون النفط
والغاز بعد تعديل القانون. وقال

بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) انه (جـرى
في االجتماع الذي حضره نائب
رئـــــيـس احلـــــكـــــومــــــة قـــــوبـــــاد
الـــطــالــبــاني الـــتــبــاحث بــشــأن
اإليــرادات والـنــفـقــات الـنــفـطــيـة
لألشـهـر الـسـتة األولـى من الـعام
حــــــــــيـث  عـــــــــرض اجلـــــــــاري
تـحـصـلة من اإليـرادات العـامـة ا
تـــصــديــر الـــنــفط وبــيـــعه الــتي
ـنـتج تـتـضــمن إجـمـالي الــنـفط ا
ــســتـهــلك مــحـلــيـاً ــصـدّر وا وا
بــاإلضـــافــة إلى مــتـــوسط ســعــر
ـبــاع خالل هـذه بـرمــيل الـنــفط ا
ـــدة) واضــاف ان (االجـــتــمــاع ا
تطرق إلى كيفية إنفاق اإليرادات
في تمـويل رواتب األشهـر السـتة
مـن الــــعـــــام اجلــــاري إذ وفّــــرت
احلـــكــومـــة األمــوال الـالزمــة من
الــعــائــدات الــنــفــطــيــة لــتــمــويل
الــرواتب بـــالــكــامل خالل الــعــام
اجلاري  في ح كان يجب على
احلــــكـــومـــة االحتــــاديـــة إرســـال
تــريــلــيـون و 200مــلــيــار ديــنـار
خالل هــذه االشـهــر  إال أنــهـا لم
ترسل سوى مـبلغ شـهرين وقدره
 400مليار دينار) واشار الى ان
(حكومـة اإلقلـيم  وفرت الرواتب
شـــهـــريــــاً من عـــائــــدات الـــنـــفط
واإليــرادات الـــداخــلــيــة ووزعت
الرواتب في كل شهر) ولفت الى

ان (االجــتــمـاع نــاقش الــنــفــقـات
احلـكـومـيـة األخـرى عـدا نـفـقـات
تـحصلـة من العائدات الرواتب ا
الــنــفــطــيــة  وتــقــرر أن يــعــرض
ـــــعـــــزز تـــــقــــــريـــــر ديـــــلـــــويـت ا
ـــعــــلـــومـــات بـــاإلحـــصــــاءات وا
واألرقــــــام إلـى الــــــرأي الــــــعــــــام
قـبل كما أكد ضرورة األسبوع ا
تعزيز الشفـافية بهذا االجتاه إذ
أن اإلقــــلــــيم يــــزود احلــــكــــومــــة
ـعــلــومـات االحتــاديــة بـجــمــيع ا
واألرقــام  وســيــواصل ذلك وال
سيـما أن التـقرير األخـير لـلفريق
الي شترك لديواني الـرقابة ا ا
لـإلقـــلـــيم وبـــغـــداد إزاء تـــدقـــيق
اإليــرادات والــنــفــقــات والــديـون
الك الوظـيفي دلـيل على هذه وا
احلــقـيــقـة) ومــضى الـبــيـان الى
القول ان (اجملتمع استعرضوا
التطورات في ما يتعلق بالعالقة
بـ بـغـداد واربـيل بـشـأن الـنـفط
والـغـاز فـضالً عن االسـتـعدادات
القـانونـيـة التي جتـريهـا حكـومة
ــــوجب الــــدســــتـــور االقـــلــــيم 
ـواجـهـة ضـغـوط بـغـداد ووزارة
الــنـــفط االحتــاديــة). والـــتــحــقت
شــركــة هــالــيــبــرتــون الــعــمـالقـة
بشركتي بيكر للخدمات النفطية 
هـيـوز و شـلمـبـرگـر األمـريـكـيـت
واالنـســحـاب من حــقـول االقــلـيم

طـبـقـا لـقـرار احملـكـمـة االحتـاديـة
الـــعــلـــيــا.بـــحــسب مـــصــادر. في
تـــداولـت وســـائل غــــضـــون ذلـك 
نسخة االعالم ومواقع التواصل 
شترك مسربة لنتائج الـتحقيق ا
بـشـأن االعــتـداءات الـصـاروخـيـة
عـلى دانـا غـاز في حـقل كـورمور.
واطــلـعـت (الـزمــان) عــلى نــتـائج
الــــتــــحــــقـــــيق جــــاء فــــيــــهــــا ان
(الــصـواريـخ انـطــلــقت من داخل
أراضي االقــلـــيم وخــلف تــمــركــز
الـلواء 16 لـقـوات الـبـيـشـمـركة)
واشـارت الى انه (حـسب حتـلـيل
الــــثــــقــــوب الـــــتي أحــــدثــــتــــهــــا
االعـــتــداءات اتـــضح أن جـــمــيع
الــصـــواريخ الــتي أطـــلــقت عــلى
كــــورمـــور انــــطـــلــــقت مـن نـــفس
االجتــــــاه أي مـن الـــــشــــــرق إلى
حـيـث تـبـعـد أقـرب نـقـطـة الـغـرب
لسقـوط الصـواريخ نحو 29 إلى
30 كيلومتراً عن قوات احلكومة
االحتادية وتبلغ الـفجوة األمنية
بـــــــ الـــــــقـــــــوات االحتـــــــاديــــــة
والــبــيــشــمــركــة نــحـو 9 إلى 10
ـيـدان). كـيــلـومـتــرات عن أرض ا
وكان نائب رئيس حكومة االقليم
 قـــــد اكــــد فـي وقت ســـــابق إنه
ـــتــلك مـــعــلــومــات كـــامــلــة عن
مــنــفــذي االعــتــداءات عــلى حــقل

كورمور الغازي. 

يتـخل عن خدمـة العراق ورغم
ذلك خـــرج بــراتب تــقــاعــدي ال
يــتــجـاوز 500 دوالر التــكـفي
لــــســـد نـــــــــفــــقـــات عـالجـــاته
واحـتيـاجـاته مـا حـمل جنــــله
ـعـيـــــشة اعـباء تـدبـيـر امور ا
لـعـائـلـة مـؤلـفـة من سـتـة افراد

تسكن داراً ايجاراً.
وشكـر الـربيـعي االبن  رئيس
مــجـــمــوعـــة االعالم الـــعــراقي
سـتقل االستـاذ سعـد البزاز ا
عــــــــلى مــــــــبـــــــادراتـه فـي دعم
احـتيـاجـات االدبـاء واصـحاب
احلـــاجــة من ابــنـــاء الــشــعب

وقـــال في رســالـــة الى الــبــزاز
ـسـنـا في االسـتـاذ (احلـقـيــقـة 
ســـعـــد من خالل مـــا يـــنـــقـــله
الوالد وكـذلك مواقفه الـوطنية
ـــتـــمـــيـــزة ومـــد يـــد الـــعــون ا
لــلـمــســتــحــقــ وتــثــمـ دور
ـسـاهـمـة في رفع ـبـدعــ وا ا
مـــعـــانـــاتـــهم). وســـلم رئـــيس
حترير (الزمـان) اعانة البزاز
الـبـالــغـة عـشـرة ماليـ ديـنـار
الى جنل الـروائي الكـبـير عـبد
الرحمن مجيد الربيعي  أمس
وسط الــدعـوات له بـالــتـوفـيق

ودوام التقدم.

ـسـؤولـيـة حـيث  ضــمن قـاطع ا
اتـخاذ اإلجـراءات القـانونـية بـحقه
ـادة 406 وتــوقــيـفه وفـق أحـكــام ا
مـن قانـون الـعـقـوبـات) واشار الى
ان (قـوة من مـكـتب مـكافـحـة إجرام
الـقت الـقـبض عـلى مـتـهم الـكـرادة 
لــقـيــامه بــسـرقــة مــبـلغ ســتـة آالف
دوالر مع 35 جـــهـــازا لــلـــمـــوبــايل
مــخـــتــلف األنــواع من داخل شــقــة

نطقة نفسها). ضمن ا

احلــريـق. وقــال (ســيــتم تــعــويض
تضررين بعد اتمام عملية جـميع ا
تـخمـ األضرار).  وألـقت مكـافحة
القبض عـلى متهم إجـرام بغداد 
بـالقتل وسـرقة ستة آالف دوالر مع
35 جـــهــازا من داخل شـــقــة.وذكــر
بـيان لـلوزارة تـلقـته (الزمان) امس
ـكـافـحة ان (مـفـارز مـكـتب الشـعب 
تـمـكنت مـن إلقـاء الـقبض اإلجـرام 
ة قتل عـلى متهم مـطلوب عن جـر
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الـتهم حريق  22 خـيمـة تأوي 49
اســـرة نــازحـــة  في بــاجـــد كــنــدال
بــقــضــاء زاخــو الــتــابع حملــافــظــة
دهـوك  اسفر عن اصـابة اشخاص
بـحروق. وبحسب فرق االطفاء فإن
(احلــــريـق وقع بــــســـــبب تــــمــــاس
كـهـربائي أدّى الـى إصابـة ثـمانـية
أشـخـاص بـحـروق وتـعـرض اثـن
آخــرين لـضــيق بـالــتـنـفـس بـسـبب
نـــواجت احلـــريق). وقــال مـــســؤول
فـــريق اإلطــفـــاء بــدهــوك ابـــراهــيم
مـحـمـد ان (وجـود مشـتـقـات الـنفط
والـغـاز والكـاز ساعـد عـلى انتـشار
احلــريق وانـه لـو ال يــوجــد مــركـز
ـا استـطـاعـنا إطـفـاء داخل اخملـيم 
الـــســيــطــرة عـــلى احلــريق). واكــد
شـهود عيـان ان (احلريق التهم 22
خــيــمـة  كــانت تـأوي 49 عــائـلـة).
وتـــوجـه احملـــافظ عـــلي تـــتـــر الى
اخملــــــيم لـالطالع عــــــلى  أضـــــرار
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أوعـــز االســتــاذ ســعــد الــبــزاز
رئــــيس مـــــجــــمــــوعــــة االعالم
ــســتــقل بــتـلــبــيـة الـعــراقي ا
احــتــيــاجــات عــائــلـة الــروائي
الـعراقـي الكـبـير عـبـد الـرحمن
مـجيـد الربـيعي مـلـبيـاً جانـباً
من مـصروفـات عالجه وتـأم

وضعه الصحي.
وكـــان الــربــيـــعي قــد عــاد الى
بــغـــداد من تــونس قــبل نــحــو
ثـالث ســنـــوات بــجــهـــد جنــله
االكبر  ويقيم حـالياً في منزل
باشرة. جنله وحتت رعايـته ا
وقـــال (دعــانـي الى ذلك واجب
االبن جتــاه ابـيه وكــونه قـامـة
من قــامـــات الـــعــراق االدبـــيــة
والثقافية التي لم تلتفت اليها
ــتــعـاقــبــة بــعـد احلـكــومــات ا
2003 سوى زيارة واحدة من
وزيــر الــثـقــافــة احلـالـي كـانت
نــقــاشــيـــة دون فــائــدة تــذكــر
ســـواء فــيـــمــا يـــخص وضــعه
ساعدة في ذلك او الصحي وا
اعــادة طـبع مــؤلـفــاته وكـانت

وعوداً دون حتقيق).
ـؤسف ان الـربيـعي األب لم وا
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ــصـلـحـة اجلــمـيع فـوق األولـويـة 
مصاحلنـا اخلاصة وإن كانت هي
مـشـروعــة).  واضـاف ان (أمــامـنـا
سـؤوليـة التـاريخـية أن فرصـة وا
ـوذجـا مـشجـعـا لـآلخـرين نـقـدم 
في أزمــنــة يــعــاني فــيــهـا الــعــالم
الـــــــتـــــــراجـع فـي األخالقـــــــيـــــــات
السياسية وفي العالقات الدولية
وينقلب فيها احلليف على حلفيه
ويـقف مع عــدوه ويـتــرك صـديـقه
ـقدسـات مـهـمـشة قلـقـا والـقـيم وا
ومـــهــــمـــلـــة. ولــــذلك لـــلــــتـــوحـــد
ولترصيص الصفوف في مشهدنا
الـسـيـاسي قـيـمـة  كـبـيـرة . ولـهذا
الــغــرض مــتــأمل أن يــكــون مــحل
إهـتـمـام اجلمـيـع بـذل اجملـهودات
من أجل تــوحــيــد بــيت الــشــيــعي
الـسـيـاسي ألنه ضـمـان إسـتـقـرار
الــبــلـد وحــمــايــة وتــقــويــة ســنـة
الـــــعـــــراق وإعـــــادة الــــــتـــــنـــــاغم
والـــتــــجــــانس في داخـل الـــبــــيت
الـكـردي. ال مـجـال إلنـشـاء الـعراق
كـبـنـيـان مـرصـوص الـذي ال يـهـزه
ريـاح األزمـات بـدون تـبـني ثـقـافـة
الـتـضـامن والـتـعـايش والـتـسـانـد
ـتـبـادل بـ أفـراد بـيـته). وشـدد ا
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باشر مصرفي الـرافدين والرشيد
ــــتـــقــــاعـــدين بــــصـــرف رواتب ا
دفعة تموز دني والعسـكري  ا
مــــبــــكــــرا عــــلى خـالف االشــــهـــر
استـعدادا لعيد االضحى اضية ا
ــقـبل. الـذي يــصـادف االســبـوع ا
وقال بيـان لهـيئـة التقـاعد الـعامة
تــلــقــتـه (الــزمــان) إنــهــا (اوعــزت
لـــلــــمـــصـــارف  بــــصـــرف رواتب
ـدني والـعسـكري تقـاعدين ا ا
لــلــشــهــر اجلــاري وعِــبــرَ قــنـوات
الــــصــــرف الـــرســــمــــيـــة والــــدفع
االلكتروني) وأضاف أنه ( رفع

الرواتب بشكل تدريجي).
ــالــيـة في وقت وأعـلــنت وزارة ا
سابق ان وزيرها علي عبد االمير
جـه بـــــتـــــمـــــويـل رواتب عالوي 
تـقاعـدين للـشهـر اجلاري فـيما ا
دعــا ادارتي الـرافــدين والــرشــيـد
إلسـتـكـمـال إجـراءات دفع رواتب

ـتـقــاعـدين عـبـر بــطـاقـات الـدفع ا
االلكـتـروني. في وقت  افـاد وزير
العـمل وكالـة سـاالر عبـد السـتار
بـــــــإطالق مـــــــبــــــــالغ اإلعـــــــانـــــــة
االجتماعية. وقال عبد الستار في
بيـان لـلوزارة تـلقـته (الـزمان) أنه
( إطـالق مـــــــبــــــالـغ االعـــــــانــــــة
االجتمـاعية لـلشهـر اجلاري ألكثر
من مــــلــــيــــون و400 ألف أســــرة
مسـتفـيدة في بـغداد واحملـافظات
بـلغ يـفوق 297 ملـيـار ديـنار)
ــســـتــفـــيــدة الى داعـــيــا األســـر ا
(مـراجعـة مـنـافذ الـصـرف لـتـسلم
ــبـــالغ) وتــابـع أن (عــدد األســر ا
شـمـولة الـتي يـعـيلـهـا رجل بلغ ا
بلغ يصل الى 967256 أسرة 
233 مليار دينار بينما يبلغ عدد
األســـر الــــتي تـــعــــيـــلـــهـــا امـــرأة
بلغ يصل الى 64  435255
مليـار دينـار). واصدرت الوزارة 
تـــنـــويـــهـــاً يـــخص الـــتـــســـجـــيل
بــاســتـــمــارة ذوي اإلعــاقــة.وذكــر

البـيان إن (الـتسـجيل بـامتـيازات
الــقــانــون رقم  38لــســنــة 2013
وفق االســـتــمــارة االلــكـــتــرونــيــة
مــســتــمــر حــتى نــهــايــة الــشــهــر
اجلــــــــاري) مـــــــؤكــــــــدا ان (رابط
الـتـقـد سـيـكـون مـفـتـوحـاً خالل
ايام العـطل وخارج اوقات الدوام
الـــرســــمي لـــفــــسح اجملـــال امـــام
االشــــــــخـــــــاص ذوي االعــــــــاقـــــــة
بـــالــتـــســجـــيل وعــدم الـــتــزاحم)
ـسـجـل في ـواطنـ ا مـطالـبـا ا
قـــاعـــدة بـــيـــانـــات الـــهـــيـــئـــة من
ــتــقــدمــ لــعــام 2019 بـ(عــدم ا
مــزاحـمــة اآلخــرين والـتــســجـيل
كون بـيـاناتـهم مـسجـلـة مسـبـقا).
كـــمـــا حـــددت هــيـــئـــة احلـــمـــايــة
ـؤمل االجـتـمــاعـيـة عــدد األسـر ا
شـمـولـهـا بــاإلعـانـة ضـمن قـانـون
.وقــال مــصـدر في الــدعم الـطــار
الهـيـئة إن (قـانـون الدعم الـطار
لم يـــنــــشـــر الى اآلن بـــاجلـــريـــدة
الــــــرســـــمـــــيــــــة وحـــــال وصـــــول

ــالـيــة ضــمن الــتــخــصــيــصــات ا
الية ستتـضح احلصة ا القانون 
ـقـررة لــشـمـول األســر بـاإلعـانـة ا
االجـتمـاعـيـة) وتـابع ان (الـهـيـئة
لــديـــهــا 300 ألف أســرة داخـــلــة
ضمن قـاعدة الـبـيانـات) واضاف
ـبــالغ الالزمـة لــشـمــول تـلك ان (ا
األسر تـبـلغ تريـلـيون و80 ملـيار
ديـنــار) وأشـار الى أنه الى (اآلن
ــبـــالغ ال نـــعـــرف بـــالــتـــحـــديـــد ا
اخملـــصـــصـــة من قـــانـــون الـــدعم
الـطـار ومـا زلـنــا نـنـتـظـر نـشـر
الــــقـــانــــون ومن ثم تــــبـــدأ وزارة
حدد الـية بـالـتمـويل). الى ذلك  ا
مـــصـــرف الـــرافــديـن  أولـــويــات
ــــــشــــــاريع تــــــمــــــويـل قـــــروض ا
االســتـــثــمــاريـــة.  واوضح بــيــان
تـلــقــته (الـزمــان) امس أن (خــطـة
تـركـز عـلى ـصـرف االئـتـمـانـيـة  ا
دعـم وتـــــــــمــــــــويـل الــــــــقــــــــروض
ـخـتـلف أنـواعـها االسـتـثمـاريـة 
وهي تسهـيالت مصرفـية للـقطاع

ـــــشـــــاريع اخلـــــاص وقــــــروض ا
الــــصــــغــــيــــرة وذات االنــــشــــطـــة
الــــصــــنــــاعــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة
واالجــــتـــمـــاعــــيـــة والـــصــــحـــيـــة
والتشغيلـية والزراعية واخلاصة
بـالــثــروة احلـيــوانـيــة والـنــشـاط

الترفيهي السياحي).

∫rÝu
اضاءة برج
كة الساعة 
ايذانا ببدء
موسم احلج

عبد الرحمن مجيد الربيعي
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سعد البزاز

ـعــاجلـة أي دون اجلـروح غــيــر ا
ـشاكل وحلها في حتليل أسباب ا
العـمق وجـمـيـعنـا نـأمل أن يـكون
اإلنــفـراج قــريــبــا ولــذلك عــلــيــنـا
بــالـتــأنـي وجتـنـب األخــطـاء وأن
نزيـد من اجلـهـود اجلبـارة لـكسب
الـقــلــوب وتـأمــ الـتــفــاهم وعـدم
الــتــفــريق أو اإلهــمــال بــاألطـراف
التي من شأنها مسـاهمة محورية
في بــنــاء اإلســتــقــرار في الــفــتـرة
ــكـن بــإعـــطــاء الــقـــادمـــة. وذلك 
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ــســتــقـل لــرئــاســة ــرشـح ا اكــد ا
اجلـمــهـوريـة خــالـد شــيخ صـديق
عــبــد الــعــزيــز احلــســني ان امــام
العـراق فرصة لـلخـروج من االزمة
ــوذج الــســـيــاســيـــة  بــتـــقــد 
مشجـع لآلخريـن في ازمنـة يعاني
فــيـــهـــا الــعـــالم مـن الــتـــراجع في
االخالقــــيـــات الـــســــيـــاســــيـــة في
العالقات الدولية . وقال في بيان
حتت عــــــنــــــوان (ارفـع رأسـك يـــــا
عريق) تـلقتـه (الزمان) أمـس ( لقد
طال عـليـنا الـوقوف عـلى األعراف
بــــ اخلـــــوف من الـــــنــــار واألمل
ـسـتقـبل وطـنـنـا الـعريق. بالـنـور 
ومن أجـل الــــــوصـــــول إلـى بـــــاب
ـا حتـتاج ـا وغـا اإلسـتـقـرار سـا
قيادات بلدنا ليس إلى الذكاء فقط
بل وإلى احلكمة والبصيرة إلدارة
ــــســـــيـــــرة في هـــــذه الــــفـــــتــــرة ا
احلــســـاســـة. وذلك لـــكي نـــتــوجه
آمنـ مطـمـئنـ من ألم اإلنـسداد
الـــســيـــاسـي إلى أمل الـــتـــســـانــد
ـــــصـــــالـح ال إلـى اإللـــــتـــــهـــــاب ا
الـسـيــاسي نـتــيـجــة عن تـضــمـيـد

وبشـكل عامء إهـتمـام بإعـادة بناء
األخالقـــيـــات فـي الـــعـــمل وجـــعل
أركــان الــدولــة مــؤســســات رائـدة
ورســالـــيــة. وهي غـــايــة نـــبــيـــلــة
ومــســؤولــيــة شــريـــفــة تــقع عــلى
أكتـاف الكل وخـاصـة على الـقادة
ـوقـرون). الـسـيـاسـيــة والـنـواب ا
وقــال انه (من خالل مـــتــابــعــتــنــا
ــنـهج الــعـلـمي لألحـداث في ظل ا
ـستـقـبـلي نرى أن لإلستـشـراف ا
ـنـطقـة عـلى بـاب أزمات العـالم وا
ونـزاعــات وحـروب جــديـدة األمـر
الذي يستـوجب العمـل اإلستباقي
ـبـني عـلى احلـكـمـة والـبـصـيرة. ا
سؤولـية وبحب لـوطننا وبحس ا
ـشـترك جنـتـهـد مع فـريق عـلـمي ا
عـــــــــــــــــلــى وضـع أســس ومــالمـح
ــتــمــيـز الــبـرنــامج الــشــمــولي وا
لوقاية األزمـات احملتملـة ولتمك
إزدهــار الــبــلــد. وســـنــشــارك فــيه
أركـــان دولــة الـــعـــراق في الـــوقت
ناسب للمساهمة في جعل بلدنا ا
ــا وســلــمــيــا مــنــوّرا ســنــدا ســا
وملهما لآلخرين بنهضته العلمية
والثقافية ينـهل من بركاتها اجلار

ذي القربى واجلار اجلنب).

عــلى الـــقــول (نــتــمـــنى أن تــكــون
الفترة اآلتية مرحلة إنشاء العراق
اجلـديـد وذلك يــتـطـلب بــرنـامـجـا
بِنَـاءَ اإلعادة تـشغـيل دولة الـعراق
ـطي عـلى أسس مـبـتـكـرة وغـيـر 
والـذي يـتـمـيـز بــالـنـقـاط الـتـالـيـة:
تـفـعــيل دور رئـاســة اجلـمــهـوريـة
وحتـويلـهـا من مـنـصب مُـعـطل أو
مـشــاهـد غـيــر نـشط إلـى مـقـام ذو
دور ســــــانــــــد وشــــــريـك جملــــــلس
الـوزراء ونـاصح أمــ له ومـنـوّر
طـريــقه بـتــقـد له دعــمـا عــلـمــيـا

نوعيا.
 إن حتـــقـــيق مــــثل هـــذا الـــهـــدف
يوصي بتركيـز رئاسة الدولة على
اإلاســتــشـــر اف اإلســتـــراتــيــجي
وعــلى بــنــاء الـــعالقــات الــدولــيــة
توازنة وعلى الدفاع الفعال عن ا
مـــصــلـــحـــة الـــبـــلــد فـي األوســاط
الـــدولـــيــــة. وكـــذلك تــــعـــزيـــز دور
ارسـات مـثـلى ان وتـبـنـي  الـبـر
وأفـكــار حـديــثـة لــتـحــسـ أدائه
ـعـرفـة ومحل وجعـله أكـثـر بـيت ا
احلـوار الـوطـني ومـلـتـقى أعـراق
ـوذجـا وأعـراف الـعـراق لـيـكـون 
مــلـــهــمـــا والمــعـــا عــبـــر احلــدود.

 خالد شيخ صديق 

الـعـربي لـعـلــوم الـفـلك والـفـضـاء
بـالـسـعـوديـة  ثـبـوت رؤيـة هالل
وان ذي احلجة في مـرصد تـمير 
اول ايـام عـيـد االضحـى سـيـكون
الـســبت  9تــمــوز اجلــاري.وقـال

وبلغ اعـداد احلـجـاج  العـراقـي
ــقــدسـة ـفــوجــ الى الــديــار ا ا
منهم  5456حاجاً  9319حاجاً 
قدسة جواً وصلوا الى الديـار ا
. فــيــمـا اكــد االحتـاد و 3863بـراً
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وصل آالف احلـجـيج إلـى مـديـنـة
مـــكـــة امس اســــتـــعـــدادا لـــبـــدء
ان ـقرر  منـاسك احلج التي من ا
تنطلق في اليوم الثامن من شهر
ذي احلـجـة اجلــاري بـعــد قـضـاء
ـنى في يوم الـتـرويـة قبل ليـلـة 
الــتــوجه الى جــبل عــرفــات الداء
ركن احلـج األعـــــظـم.وســـــمـــــحت
الـســعــوديـة هــذا الــعـام بــدخـول
حجـاج من خارج أراضـيـها بـعد
عـامـ لم يـحـضـر فـيـهـمـا سـوى
بــضــعـــة آالف من الــســـعــوديــ
ــقــيــمــيـــ االجــانب بــســبب وا
تـفـشي كـورونــا والـفـوضى الـتي
أحدثها في العـالم وفرضه قيودا
عـلى الــســفـر واالغـالق. وفـوجت
بعـثـة احلج الـعـراقـيـة  احلـجاج
نورة إلى مـكة.وذكر دينـة ا من ا
بيان للهيئـة تلقته (الزمان) امس
أن (بــعــثـــة احلج أنــهـت تــفــويج
جـمــيع احلــجـاج الــعـراقــيـ من
كرمة). ـنورة إلى مكـة ا دينة ا ا

عـضـو االحتـاد خالـد الـزعـاق انه
( حتــديــد اول امس اخلــمــيس
هـو اول ايـام شــهـر ذي احلـجـة
هـو والـســبت  9تـمــوز اجلــاري 
اول ايــام عــيـــد االضــحى).وكــان
قـد رجح ديـوان الــوقف الــسـنـي 
ان يــكـــون الــتـــاسع من الـــشــهــر
هـــو اول ايــام الـــعــيــد. اجلــاري 
وقــــال رئــــيـس قــــسـم اإلعالم في
الوقف محـمود القيـسي في بيان
ان (شــهـــر ذي احلــجـــة حتــديــدا
نظـراً لتأدية مرتبط بـالسعـودية 
سلمون لفريضة احلج) واشار ا
الى (عيـد االضـحى سـيكـون بـعد
 10ايام من رؤية الهالل اي انه
توقـع ان يصادف في  9من من ا
قبل). وتـوقع مكتب شهر تمـوز ا
رجع الديني علي الـسيستاني ا
في وقت ســـابق  ان يـــكــون أول
أيام العـيد في  10تمـوز اجلاري
كـتـب في بـيـان مقـتـضب .وقـال ا
ــتـــوقع أن يــكــون يــوم انه (من ا
األحد  10تموز اجلاري هو أول

أيام العيد). 

علي عبد االمير عالوي

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ
تأثر الـطقس بكـتلة توقع مـتنبىء جـوي 
هـوائــيـة مــعـتـدلــة تـؤدي الى انــخـفـاض
احلـــــــرارة دون 50 مـــــــئـــــــويـــــــة خالل
فـيــمــا اكــد حـدوث االســبــوع اجلــاري 
غبـار بسـبب نـشاط الـبـوارح في خمس
مــحـافــظــات. وكـتـب صـادق عــطــيـة في
صفحـته على فيسبوك ان (كـتلة هوائية
مــعــتــدلــة تــســبب بــانــخــفــاض درجـات
ــعـــدل يـــومي الـــســبت احلـــرارة دون ا
واالحد في مـدن العراق والشام وشرق
مصـر وغـرب الـسعـوديـة) واضاف (ال
حــرارة خـــمــســيــنـــيــة طــوال األســبــوع
اجلاري) مـؤكـدا (حـدوث غبـار بـسبب
نشاط ريـاح البـوارح الشـماليـة الغـربية
فـي مــنــاطق شــرق الــبالد جــهــة واسط
وديـالى ومـيـسـان وغـرب الـبـصـرة وذي
قـار). ورجـحت الـهـيــئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلــويــة والـــرصــد الــزلــزالي الــتــابــعــة
لوزارة الـنقل  تصاعد الغبار وارتفاعاً

في درجات احلرارة.
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نفذت مديريـة زراعة البصـرة مشاهدة حقـلية للـبرنامج العـلمي (زراعة فستق
احلقل في األراضي الصحراوية) ضمن سلسلة البرامج العلمية التي تنفذها

مديرية زراعة البصرة بالتعاون مع كلية الزراعة في جامعة البصرة.

وقــال مـديـر زراعـة الـبـصـرة هـادي
حــسـ قـاسم ان (جنـاح الـتـجـربـة
ــهـم يــضـــيف لـــهـــذا احملـــصـــول ا
محاصـيل ساندة في مـزارع الزبير
وســفــوان الــتي تــشــتــهــر بــزراعـة
محصـول الطماطة وبـالتالي زيادة
ــردود االقــتــصــادي لــلــمــزارعـ ا
ــكن تــوفــيــرهـا مـن بـذوره الــتي 
ــكن اســتـخــدامــة كــعـلف وكــذلك 
جيد للـحيوانات وايضـا يعتبر من
احملـاصـيل الـبقـولـيـة التي تـسـاعد
على تـثبـيت النتـروج في الـتربة
وحتــسـ صــفــاتـهــا وهــذا جـانب
مــهم الدخـالـه بـالـدورات الــزراعـيـة
ـــنــاطق الـــصــحـــراويــة فـي هــذه ا
والـتي تـعـتـبـر من األراضـي فـقـيرة

اخلصوبة).
WDM(« ‰uB×

وافـادت وزارة الـتـجـارة  بـتـجـاوز
كـمــيـات مـحــصـول احلــنـطـة خالل
ــــوسـم الــــتــــســــويــــقي اجلــــاري ا
فيـما باشـرت بتوزيع ملـيوني طن
الـدفــعـة االخــيـرة من مــسـتــحـقـات
الــفالحـ .وقـال مــديـر عـام شـركـة
احلبـوب  محمـد حنـون في اطلعت
عــلــيه (الـــزمــان) امس انه (اجــرى
زيارة تفقدية الـى محافظة كركوك
لالطالع عـــلى الــيــات الـــتــســويق
حـــيث الــتـــقى عـــدد من الـــفالحــ
والعامـل في مخـتبرات الـسيطرة
الـنـوعـيـة ومـواقع خـزن احلـنـطـة)

ان تـــــقـــــدم الـــــطـــــحـــــ اجلـــــيـــــد
). وبـاشـر فرع الـشـركة لـلـمـواطنـ
في محافـظة صالح الدين  بـتسلم
كميات من احلنطة بلغت  290 ألف
طـــنــاً. وقــال مــديـــر الــفــرع جــاسم
مـحـمد اجلـمـيلي ان (عـمـليـة تـسلّم
احلـــبــوب مـــازالت مـــســتـــمــرة في
مـواقع احملـافـظـة ومنـهـا صـومـعة
الـشرقـاط ومـجمـعي حـبوب بـيجي

والــدور والـعـلم وصـومـعـة تـكـريت
والـطوز ومـجـمع حبـوب سـامراء)
الفـــتـــا الـى ان (جـــمـــيـع مـــطـــاحن
احملافـظة جُـهزت بـالدفعـة الثـانية
من احلــصــة الــرابــعــة) وتــابع ان
(احملــــافــــظـــة بــــاشــــرت بـــتــــوزيع
مـسـتـحـقـات الـفالحـ من الـدفـعة
األخـيـرة الـبـالـغـة  33مـلـيـاراً و600
ملـيون دينـار). والتقى امـ بغداد

ـكــتـبه وزيـر عـمـار مــوسى كـاظم 
الدفاع جمعة عناد اجلبوري لبحث
شـترك في اعمـال تأهيل التـعاون ا
ـسطح مـعـسكـر الرشـيـد وحتويـله 
أخـضر. وذكـر بـيـان أمس ان (ام
بــغـــداد ووزيــر الــدفـــاع أكــدا عــلى
ضرورة اسـتمرار الـتنسـيق العالي
بــ اجلـــانــبـــ من اجل تـــنــفـــيــذ
ـعــدة لــتـأهــيل مــعـســكـر اخلــطط ا

واضـــاف ان (كـــمـــيـــات احلـــنـــطـــة
ـــوسم اجلــاري ــســـوقـــة خالل ا ا
جتــــاوزت مــــلـــــيــــوني طـن بــــرغم
اسـتـمــرار عـمـلـيــات الـتـسـويق في
محافظات نينوى وكركوك واالقليم
والســيــمــا ان الــكــمــيــات بــتــزايــد
مـسـتـمر  جـراء تـسـويق الـفالح
مـــا لــديــهـم من كــمــيـــات بــعــد دفع
ــالـيــة لـلــكـمــيـات مـســتـحــقـاتــهم ا
سوقة بشكل مباشر) مشيرا الى ا
ان (كــركــوك تــعــد من احملــافــظــات
تميزة في عمـليات التسويق بعد ا
تصـاعد وتـيرة التـسويق فـيها الى
اكثر من  173 الف طـنًا) مـؤكدا ان
(عـمـلـيـات الـتـسـويق مـسـتـمـرة في
مــعـــظم احملــافــظـــات بــضــمـــنــهــا
كــردســتــان) داعــيــا الى (احلــفــاظ
ـواقع ـوجــود في ا عــلى اخلـزيـن ا
هنية من خالل اجراءات السالمة ا
وايــجـاد بــدائل في اجـهــزة الـدفـاع
دني ومـنظـومات اإلطفـاء الثـابتة ا
ـــواجــهـــة الــظــروف ــتـــحــركــة  وا
نـاخ) ومضى الطـارئة وتـغيـرات ا
الى الـقـول ان (الـشركـة تـعـمل على
حتــديث مـــخــتـــبــرات الـــســيـــطــرة
الـنــوعـيــة وادخــال اجـهــزة فـحص
مــخــتــبــري مــتــقــدمــة من مــنــاشئ
ـسـاعـدة الــفالحـ عـلى رصـيـنــة 
جتــاوز األخــطــاء واإلســتــفــادة من
هــذه األجـهــزة فـي احلـصــول عــلى
كن نـوعـيـات جـيـدة من احلـنـطـة 

طلوبة الرشيد وتـنفيذ اخلدمـات ا
وحتـويـله كـمـتـنـزه كـبيـر بـعـد رفع
جـمـيع االنـقـاض واخملـلـفـات عنه).
ــــــؤســـــــســــــتــــــ واضــــــاف ان (ا
احلكـوميتـ اتفقـتا على اسـتمرار
الــتـــعـــاون والــدعم مـن قــبل وزارة
الـــدفـــاع جلـــهـــود امـــانـــة بـــغـــداد
وحـــمالت ازالـــة الـــتـــجـــاوزات في

عموم مناطق العاصمة بغداد).

UI¡∫ وزير الدفاع الدفاع وأم بغداد خالل لقائهما األربعاء

و ما
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حيث وصـلت حصـيلـة الطالقات الى أصبح الـطالق في اجملتـمع العـراقي  ظاهـرة مألوفـة 
4.656 حـالة لـشـهر أذار فـقط في عمـوم احملـافظـات العـراقـية مـاعدا ( أقـلـيم كردسـتان )
رتـفعـة القـلق فهي تـشيـر الى إنهـيار  أُسـري لم يشـهد مـثيله عـدالت ا !!وقـد أثارت هـذه ا
اجملتمع العـراقي في حقب سابقـة  لِمَ  تشكله من خطـرٍ اليستهـان به على أمن وإستقرار
ــدى الـتــفـكك االســري  الـذي وصـل الـيه  اجملــتـمع اجملــتـمع   أن هــذه الـنــسب تُــنـبئ  
ـشردين الذين يسهل وماسينتج عـنه من أمراضٍ أجتماعـية خطيرة  :كـأطفال الشوارع وا
أسـباب تـاجـرة بالـبـشر  وقـوعوهم فـي فخ العـصابـات االجـراميـة والـدعارة واخملـدرات وا
عديدة أدت الى تفاقم هـذه الظاهرة  أهمها االزمات االقتصـادية  كالفقر والبطالة وأخرى
وأشــدهــا تـأثــيـرا أجــتـمــاعــيـة كــاجلـهـل وزواج الـقــاصـريـن  واالدمـان والــعــنف االسـري 
واقع الـتواصل االجـتماعي الـتي أتاحت  الـفرصـة لظهـور مجـموعات االستـخدام السـيئ 
نـسـويـة حتـرضـنَ الـنـسـاء وحتـثـهنَ عـلى االنــفـصـال واخلـروج عن قـيـود االسـرة والـزواج
والـتـرويج لـلـثـقافـات الـغـربـيـة الـغـريـبـة عـلى مـجـتـمـعـنـا وعـلى عـاداتـنـا وتـقـالـيـدنـا الـديـنـية
ـواقع  على الـنسـاء فقط  بل وصل  تـأثيـرها الى والـعشـائريـة  ولم يـقتـصر تـأثيـر  هذه ا
ـواقع ـوديــلـز ) أو (الـفـاشــونـيـسـتــا)لـهـذه ا الـرجــال أيـضـا  فـأن أقــتـحـام مـايــسـمى ( بـا
و أدى الى مقارنـة الرجل زوجته بهنَ   وأنـفتاحهنَ  الـغير مـألوف لديـنا كمجـتمع محـافظ 

التمرد على واقعه دون أدارك العواقب.
أن هـذه  الـظـواهـر  مـاهي االّ  حـصـيـلـة نـتـائج سـنـ من  اإلنـهـيـار  الـسـيـاسي  واألمـني
وهـذه العوامل  مـجتـمعة أدت الى إنـهيار واألقتـصادي الـذي عانت منه  االسـرة العـراقية 
ولـلحد مـن هذه االزمة نـحتاج ـقدس  منـظومة الـقيّم األخالقـية وعدم أحـترام هـذا الرباط ا
ـسـؤولة  فالبـد من أصـدار تـشريـعـات تُـجرم الى جهـد كـبـير وتـعـاون بـنّاء مـن اجلهـات ا
عاقـبة من يـقوم بـعقد كـما   ويجـب سَن قوانيـ جديـدة  صارمـة  الطالق خـارج احملاكم 
فـفي الـنـهـايـة أساس اللي )  قران الـقـاصـرين  خـارج اإلطـار الـقـانـوني من( الـشـيـوخ وا
الـزواج هـو أالنسـجام والـتـوافق  الفـكـري والثـقـافي وأالجتـماعـي  وهذا اليـتم االّ في حال
ولـديـهم الـقـدرة علـى أختـيـار الـشـريك  أن الـدولة هي مَنْ كـان الـزوجان فـي سن الرشـد 
تتحمل مسـؤولية  تفشي هـذه اآلفة ويقع على عاتـقها ضرورة تشـريع وأستحداث قوان
لردع ومحاسـبة من يعمد الى تزويـج  األبناء دون السن القانـوني  ومن ناحية أخرى البد
رأة  مـكانتها وأحـترام كيانها من  محاولة أخراج اجملـتمع من قوقعة الـذكورية  وإعطاء ا
رأة ومصـادرة حقوقـها  (ومن آياتهِ وعدم مـساس كرامـتها  فـالرجولـة التعـني تعنـيف ا

أنْ خَلَقَ لَكمْ مِنْ أَنفسِكم أَزواجاً لِتسكُنُوا  إليها وجَعَلَ بَينْكم مَوَدَةً ورَحمةً).   

سؤال يطرح نفسه .?
اذا  أسـتهـداف برهم صـالح من قبل مـقتـدى الصـدر وفي هذا الـتوقـيت.. منـاورة ذكية

من التيار الصدري وعلى لسان زعيمهِ مقتدى الصدر..
?!!.. وضوع ليست له أي عالقة بالتطبيع نهائياً ا

الهدف واضح وضوح الشمس..
كي يــعــطل أخـتــيــار رئــيس اجلــمـهــوريــة وبــالـتــالي يــعــطل تــشــكـيل

احلكومة.!!?
ال أخفـيكـم سر مـصطـفى الـكاظـمي بـاقي رئيـسـاً للـوزراء.. واألطار
يعجز عن تـشكيل احلكومة  هذا ما يخطط له مقتدى الصدر بفريق
أستشاري تـمكن من أن يحصر األطار التـنسيقي في زاوية ضيقة..

ÕU²²∫ حفل إفتتاح خان ضاري في أبي غريب ≈

بغداد

ـشاركة امس ان (عدد احلـيوانات ا
بـــلغ أكــــثـــر من  125حـــيــــوانـــاً من
مخـتلف األنواع ومـشاركـة أكثر من
ـهـرجان  200عـائـلـة فـي فـعـالـيـات ا

الذي تـضمن مسـابقة اجـمل حيوان
وأجـــــمل قـــــصــــة وحـــــيــــوان جنــــا
بـصـعوبـة من مـوقف مـا). مبـيـنا ان
ــــهـــــرجــــان يــــهــــدف لــــزرع روح (ا
الـتـعـاطف والـرفق بـاحلـيـوان وعدم
اسـتـعــمـال الـعـنـف مع احلـيـوانـات
الــسـائـبــة ومـحــاولـة تـوفــيـر بــيـئـة
مـنـاسبـة لـلـحيـوانـات كونـهـا شريك

لإلنسان في هذه العالم).
WO uJŠ  «¡«dł≈

واتـخـذت دائـرة الـبــيـطـرة الـتـابـعـة
لـوزارة الزراعـة إجـراءات حكـومـية
لـــتــــوزيع الـــلـــقــــاحـــات ألصـــحـــاب
الــــدواجن وتــــشـــكــــيل  275 فــــرقـــة
ـواجـهة األمـراض اخلـطـيرة فـيـما
ــــــائـــــة من أشـــــارت الى أن  50بـــــا
إصــابــات احلـمـى الـنــزفــيــة حتـدث
بــــســــبب الــــذبح الــــعــــشــــوائي في
الــشــوارع وقــال مــديــر عــام دائــرة
البيطرة ثامر اخلفاجي في تصريح
اعـالمي تـابــعــته (الــزمـان) امس ان
(كـوادرنـا البـيـطريـة كـافة سـيـطرت
على مـرض انفلـونزا الطـيور حيث
تــمـــكن األطـــبــاء الـــبـــيــطـــريــ من
الـسـيـطرة عـلى هـذه األوبـئـة لكي ال
تــنـــتــشــر في احلـــقــول األخــرى من
الـدجـاج البـيَّـاض الـذي يعـد مـصدر
تـوفر ـنتج الـوطـني ا االقـتصـاد وا
في الــسـوق احملــلــيــة) وأضـاف أن
(مـــا يُـــقــدم حلـــقـــول الـــدواجن هــو
الـــفــحص والـــتــشــخـــيص وتــقــد
شـاريع الدواجن اجملازة اخلدمـات 
وغير اجملازة من قبل الدائرة كجهة

احلـيـوانـات االلـيـفة وطـيـور الـزيـنة
وعـــدد مـن الـــنــــاشـــطــــ والـــفـــرق
التطوعية في احملافظة. وقال منظم
ـهرجـان حـس صـادق لـ(الـزمان) ا
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تــابـعـة لـلــوزارة من أجل الـوصـول
ــنــتـوج الى اإلكــتــفــاء الــذاتي من ا
ـنتج الـوطني الـوطني) واكـد ان (ا
يـعتـمد عـلى بـيض التـقفـيس كونـنا
تلك إال مشروع له في أربيل) ال
الفـــتـــاً الى أن (هـــنـــاك تـــســهـــيالت
إلجـــراءات دخــوله من دول الــعــالم
بلجـيكا وهنغـاريا وإيطالـيا وتركيا
وعـدد من الـدول األوروبـيـة بـجـهود
الـوزارة الـزراعـة ودائرة الـبـيـطرة)
وبحسب البـيان فإن (الدائـرة مقبلة
على شراء لقاحات وأدوية لتوزعها
بـــــ مـــــربي الـــــدواجـن خـــــاصــــة
الـبيـاض الذي يـعد الـعمـود الفـقري
لـلـمـنـتج الـوطـني) وذكـر أن (أعداد
حقول الدواجن بلغت ب الـ 1500و
 1600حــقالً مــنــتــشـرة فـي مـنــاطق

شتى).
ÊU' qOJAð

ـــتـــخـــذة واوضح ان (اإلجـــراءات ا
بـعـد أول إصـابـة هي تـشـكـيل جلان
في مــركــز كل مــحــافــظــة تــرأســهـا
الــســلــطــة اإلداريــة الـتـي تــتـضــمن
ثـل من دوائـر البـيطـرة والبـيئة
والصـحة ومديـرية شرطـة احملافظة
ــثـــلــ مـن مــديـــريــة الـــزراعــة و
ـستـشـفيـات الـبيـطـرية واسـتـنفـار ا
فـرقة كـافــة وتـشـكـيل أكـثـر من  275
بــيــطــريــة  بــدأت بــحــمالت الــرش
ـواشي في مـادة الدلـتا وتـغطـيس ا
ـضـادة الـتي تـقـضي عـلى مـثــرين ا
الـقراد و رش األمـاكن التي يـنتـشر
ــكـافــحـته) وأكــد أن (هـنـاك فـيــهـا 
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اخــتــتــمت في مــيــســان فــعــالــيــات
مــهــرجــان الــرفق بــاحلــيــوان الـذي
نظـمه مجمـوعة من الشـباب ومربي
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عـــــمــــلـــــيـــــات رش خالل اخلـــــريف
والــربـيـع حــيث جــاء هــذا اإلجـراء
بــدعم خـــاص من مــجـــلس الــوزراء
بتـخصـيص اكثـر من ملـيار ونصف
ـــرض) ديـــنــــاراً إلحــــتـــواء هــــذا ا
وأشــارإلى أن (الــدائــرة مــســتــعــدة
لــــــــهـــــــذا اإلجـــــــراء فـي جـــــــمــــــــيع
ــــســــتـــشــــفــــيـــات الــــبــــيـــطــــريـــة ا
ومستوصفاتـها البالغ عددها 273 )
ولــــــفت إلـى أن (الـــــوزارة فــــــاحتت
الــقـوات األمــنــيــة وأجـهــزة الــدفـاع
واألمن الــوطــني ودوائــر الــبــلــديــة
والـبــيــئـة فـي احملـافــظــة لــتـنــفــيـذ
حــــمـالت تــــمــــنـع ظــــاهــــرة الــــذبح
ـائة من العـشوائي مـبيـناً أن  50با
اإلصـابــات حتـدث بــسـبب الــلـحـوم
الـتي تُـشتـرى من الـذبح الـعـشوائي
في الـشـوارع وهي غـير مـفـحـوصة
بــــيـــطــــريـــاً وال ضــــمن مــــجـــازرنـــا
وجودة الـبالغ عددها  58 مجزرة ا

بـحــسب الـقـانـونـ  22 لـعـام 1972
و 105 لعام  1989 اخلاص بتنظيم
ذبح احليـوانات وكـذلك منع وجود
ـنـاطق الـسـكـنـيـة احلـيـوانـات في ا
حــــسب الــــبــــيـــان  37 لــــعـــام 1983
وتعـليـمات  33 لعام 1983) وذكر أن
(الـدائـرة تــعـاني من نـقص في عـدد
األطــبـــاء الــبــيــطــريــ داعــيــاً الى
تفـعيل التـدرج الطبي الـبيطري رقم
 36 1لعام   1980 كونـها حتـتاج الى
الفرق البـيطرية ألن قانـون التقاعد
طـــبــيب الـــعــام شـــمل نـــحــو  1000 

بيطري بدون تعويض).
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في الـعام  2013 سـافرت الى الهـند مرافـقاً جرحى كـانوا ضحـية انفـجار ارهابي وقع في
ـنـاخ االسـتوائي مـدينـة سـامـراء  وجهـتـنـا كانـت الى مديـنـة بـنگـلـور جـنوب الـهـنـد حيث ا
ـعـمرة الـتي تـزين شـوارعـها وحـتى داخل ازقـتـهـا  كانت والـغـابـات الكـثـيـفـة واالشجـار ا

ناظر رائعة الطقس . مدينة ساحرة اجلمال  خالبة ا
ـشـفى الـذي ذهـبت الـيه لـعالجـهم حتـيط به اشـجـار شـاهقـة االرتـفـاع  غـلـيـظـة اجلذوع ا
ـخـتـلف اصـنـافـهـا  تـارة تـلـعب وتـارة اخـرى تـتـشـاجر تـكـتض عـلى اغـصـانـهـا الـقـردة 
اعتـقاداً مني انـهم مجامـيع مخـتلفـة ( احزاب عراقـية متـناحـرة ) حتى وقع اختـياري على
شـجرة واحدة تعتـليها مـجموعة من القـردة يجلسون بـهدوء على اغصانـها وكأنهم حتالف
سيـاسي عراقي   يـقفـز احدهم عـلى الطـرف االخر يـداعب قرينـه  ثم يعود مـكانه ومن ثم
ـرة مــحـاوالً الـقــاءه من اعـلى يـقــفـز مـرة اخــرى بـجـواره بــعـد ان اطــمـأن له  لـكـن هـذه ا

الشجرة  بعضهم سقط واخرين تشبثوا في غصن .
في الـعراق هـكذا هي الطـبقـة السـياسـية الطـارئة عـليـنا  ال تخـتلف كـثيـراً عن شمـبازيات
بـنگـلور   من الـطبـيعي جـداً انك تـشاهـد باالمس سـياسـيان يـتسـامران ويـداعب احدهـما
االخـر وفي اليـوم التـالي او او حـتى في نفس الـيـوم واللـحظـة تـشاهـد انيـاباً تـتـكشّـر على

االخر في محاولة اسقاط بعضهم البعض من شاهق .
انصـافاً   هـنالك فـوارق ما بـ قرودهـم وقرودنـا !!  سلـطة قـرودهم ال تتـعدى االشـجار
التي تعتلـيها واما قرودنا قد تسلطت وبسطت نفوذها على بلد عمره
سبعة االف عام وعلى شعب يعد من اعرق الشعوب في العالم .
شكـراً لـلـطـبقـة الـسـيـاسيـة الـعـراقـية ( الـطـارئـة )الـتي اعادت لي
الـذاكــرة اليـام جــمــيـلــة قـضــيــتـهــا في الــهـنــد مع جل احــتـرامي

قارنة ال تصح. واعتزازي بشمبازيات بنگلور  حيث ا
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كل نـظـام او سـلطـة او جـهـاز رسـمي او غـيـر رسـمي ذات طـابع اجـتـمـاعي او انـساني او
سـيـاسيي او اقـتـصـادي او خـدمي وفي أي مجـال كـان البـد ان يـكون لـكل مـنـهـا له هدف
ناسـبة له ولتطـلعاته اخلاصـة  فالبد ان يكون مـع  لتحـقيقة وفق  االفـكار والتصـورات ا
عنوية واللوجستية والصالحيات اخلاصة ادية وا له منهج منظم يـحدد الطرق والوسائل ا
الجـراء التـصـرفـات الـعـملـيـة عـلى ارض الـواقع بـكل دقـة ومسـؤولـيـة الـوطـنيـة واالنـسـانـية

والشرعية–
سؤول وما ـنهج صحة خـصائص واهداف اجلـهة ا يـتاكد ذلك من نتـائج تنفيـذ مضمون ا
ا يـتحـقق من نتـائج واسعـة وعامـة حتقق الـفائدة ـيزهـا عن اجلهـات االخرى  كن ان 
الكبر قدر معـ من الناس وللمصلحة العـامة  في مختلف اجملاالت التنموية من االصالح
والتـحديث والتطـور لتام مـتطلبـات االنسان وحاجـاته احلقيقـية وفق منهج عـلمي حقيقي
شكالت اجملتمعية في مجاالتها اخملتلفة في ادارة شؤون الناس الـعامة واخلاصة وحلل ا
منها  السيـاسية استنادا للمنطق والعقل  والتاريـخية والقيم واالهداف اجملتمعية الواقعية
 في التصورات واالفكـار السياسيـة والسلوك السـياسي- وفي مجال االقتـصاد ما يحقق
االسـتـقـرار لـلـحـيـاة االقـتـصـاديـة اجملـتـمعـيـة مـن اجلودة والـكـفـاءة فـي التـخـطـيط الـسـلـيم
نهج االجـتماعي وما يـتعلق بحـياة االسرة وحاجـاتها االساسـية من العيش والـواقعي- وا
ا  يـجسد الـعدالة واالصالح ـهمـة في تطور حـياتهـا  نحـو االفضل  الكـر واخلدمات ا

ناهج االخرى - في اجملتمع –وغيرها من ا
كل منهج يـتعلـق بنظـام مع الي جـهة كانت رسـمية او مـجتـمعيـة او سياسـية او عقـائدية
ـوضوعـية يـثـبت بهـا توجـهاته اخلـاصة بـاهدافه وغـاياته يسـتـند عـلى جمـلة من احلـقائق ا
التـي ينـوي حتقـيقـها بـكل دقة ومـسؤولـية لـيكـسب ثقـة النـاس ومحل تـقديـرهم واحتـرامهم
لـلقـيم وللـرسائل ولـلهـادف التي يـرسخـها في افـكارهم وعـقولـهم ونفـوسهم بـرضا وقـناعة
ـشـتـرك في مـواجـهـة التـحـديـات اخملـتـلـفة في واكـثـر اطـمـئـنـان لـها  –لـتـحـقـيق الـتـعاون ا
قـتـضـياتـهـا االنسـانـية ـجـمل االخـتصـاصـات  عـد لـها  ـنـهج واخلـطط ا ـسـيرة وفق ا ا
باد الشرعية والشـرعية واالصولية  –وتتحقق تـلك النتائج على مدى قربهـا من القيم وا
واالنـسانية  –ومدى ثقة الـناس بها عـلى ارض الواقع بقناعـة ورضا اجلميع بال خوف او
سـتقـلة  –ويتـوقف ذلك على مـدى صحة تـهديـد او أي ضغط مـؤثر عـلى ارادتهم احلـرة ا
نهج الـنظام ولالفـكار وللـقيم االنسـانية وعلى وكفـائة مضـمون اخلطط واالفـكار اجملسـدة 
ـسؤول من مـختلف مـسؤوليـاتهم واصنـافهم ومواقـعهم الـرسمية مدى كـفائة واخالص ا
ا يحملون من افكار ايجابية ونوايا سليمة مخلصة وغير الرسمية وكافراد ومنتسب 

ختلف ناهج الفـكرية والعقـائدية  ضـام ا ومعيار العـمل يتحدد 
عنوية اخلاص بذلك النظام الي وضوعية والواقعية وا توجهاتـها ا
سـلــطـة وجـهـة كـانت ويــشـكل احملـور االسـاسي لــكـافـة االنـشـطـة
اخملتلفـة في احلياة اجملتمـعية والرسمـية واالنسانية  –وعلى تلك
ـســتـوى الـرسـمي ــسـؤولـيـات ونــتـائـجـهــا عـلى ا الـقــيم تـتـحـدد ا

واجملتمعي وفق االطر القانونية والشرعية واالصولية -

تـرفـعت عن كل مـا يـفـرق أو يـقـسم
وان يتم االتـفاق على وحـدة الهدف
ـــصــــيــــر ووحــــدة الـــدم ووحــــدة ا
الـعــراقي). ويــحـتــفظ خــان ضـاري
برمـزية خـاصة في الـعراق لـعالقته
ـبـاشرة بـأحـداث ثورة الـعـشرين ا
حـــيث كـــان الــثـــوار يـــتــجـــمـــعــون
بـداخـله وفيه جـرى تـنظـيم الـكثـير
من خــطط الــثــورة ومــعــاركــهــا في
ـنطـقة الـغربـية.  وكـانت مؤسـسة ا
الــضـاري قـد تـولت اعــمـار وتـأهـيل
خـان ضـاري بـالـتـعـاون مع الـهـيـئة
الــعـامــة لـآلثــار والـتـراث في وزارة
الثقافة. وقد تعرض اخلان لالهمال
ـاضـيـة الـشـديـد خالل الـسـنـوات ا
ـنـتـظر وسـقـطت أجـزاء منه ومن ا
ان يـتــحـول خـان ضـاري الى مـركـز

تراثي وثقافي وطني.

االنــگــلــيــزي ومــطــالــبــة بــاحلــريــة
واالسـتقالل لـتكـون جـسرا لـتحـرير
الـــعــراق وتـــوحــيـــده وبــنـــاء دولــة

العراق احلديث.
s¹dAF « …—uŁ

وأكــد الــضــاري في كــلــمــة الــقــاهـا
خالل احلـــفل ان (الـــعــراق بـــأمس
ــعــاني ثــورة الــعــشــرين احلــاجــة 
لـــبــنــاء الـــبــلــد عـــلى األسس الــتي
رسمـها أجدادنـا في تعزيـز الوحدة
الــوطـنــيـة بــ الــعـراقــيـ داعــيـا
جميع األطراف إلحـياء هذه الذكرى
ـيـراثـهـا ومـبـادئـها عـبـر االخالص 
الــــتي غــــرست بــــذور االســــتــــقالل
والـــوحــدة والـــســيـــادة والــكـــرامــة
الــوطـنــيـة). وأضــاف أنه (ال يـجـوز
ــا الـــتـــفـــريط بـــأي ركن أو جـــزء 
تركته لنا هذه الثورة اخلالدة التي
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افــتـــتح اخلـــمــيس في قـــضــاء أبي
غــريب خـان ضـاري الــذي يـعـد من
عـالم األثرية في الـعراق بعد أبرز ا
حـمـلـة كـبـيــرة من الـتـرمـيم وإعـادة

التأهيل استمر أشهرا طويلة.
وشــهــد احلــفـل الــذي رعــاه رئــيس
مـــؤســـســة الـــضـــاري لــلـــتـــنــمـــيــة
والتـطويـر جمـال الضـاري حضورا
رسميا كبـيرا من قيادات الدولة من
الوزراء والـنواب وشيـوخ العـشائر
وقــيـادات الــقــوات األمـنــيــة وجـمع
ــواطـنــ تــعـبــيـرا عن غــفـيــر من ا

اعتزازهم بهذا اإلرث احلضاري.
وجـاء احلـفل بـالـتـزامن مع الـذكرى
102 النــــطـالق ثــــورة الــــعـــــشــــرين
اخلـالــدة الـتي جــمـعـت الـعــراقـيـ
حتت راية واحدة رافـضة لالحتالل
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ا قـاله في اخلمـر  حتى ظَنَّ الـكثـيرون انه عـروف  يقـترن ذِكْـرُ ( ابي نؤاس ) الـشاعـر ا
صاحب خمريات فقط

-2-
ولم يكن الرجل كذلك يقينا فقد وجدنا له مواعظ شعرية بليغة منها قوله :

أية نارٍ قَدَحَ القادِحُ
ازِحُ وأيُّ جِد بلغَ ا

لله دَرُّ الشيب مِنْ واعظٍ
وناصحٍ لو سُمع الناصِحُ
يأبى الفتى االّ اتباع الهوى

ومنهجُ احلق له واضِحُ 
فاسُمُ بعيْنيَك الى نسوةٍ 
مُهورهُنَّ العملُ الصالِحُ 

ال يجتلي احلوراءَ مِنْ خِدْرها 
االّ امرؤ ميزانُه راجحُ 

مَنْ اتقى الله فذاك الذي 
تجرُ الرابِحُ  سِيقَ إليه ا

شّمر فما في الدينِ أغلِوطة 
ا أنتَ له رائِحُ  ورُحْ 

نـهج الصاحلـ الورع سارات الالهـث العـابثـ  وتُشيـدُ  واألبيـات كما تـرى تنـدد 
الذين يخطبون مِنَ الله احلور الع بأعمالهم الصاحلة.
ويؤكد ابو نؤاس فيها أنّ التقوى هي التجارة الرابحة .

وأنَّ الدين رسالةُ السماء الى االرض وليس فيها االّ احلكمة ...
ليئة باالغاليط . خالفا لالطاريح الدنيوية ا

-3-
وحُسنُ الظن بالـله من أهم الدخائر وقد كتب ( ابو نؤاس ) أبـياتا قبل موته تعكس حُسنَ
فيد ان تكون موضع التداول على األلسن قال: ظِنّهِ بالرب الكر وهي أبيات جميلة من ا

يا رب إنْ عَظُمَتْ ذنوبي كثرةً 
فلقد علمتُ بأنَّ عفوَك أعظَمُ

إنْ كان ال يرجوك االّ مُحسِن 
فَبِمَنْ يلوذُ ويستجيرُ اجملرمُ 

أدعوكَ رب كما أمرتَ تضرّعا 
فاذا رددتَ يدي فمن ذا يرحَمُ ?

مالي اليك وسيلة االّ الرجا 
وجميل عَفْوِكَ ثم إنيْ مُسْلِمُ 

وهكذا يـطردُ حُسنُ الظن بالـله شَبح اليأس والـقنوط عن االنسان
ؤمن  وقد فتح الله سبحانه بَاب التوبة أمام عباده  (فالتائب) ا

من الذنب كمن ال ذنب له"  ( وانّ الله يحب التوابيّن ) .
نسـأله تـعالى انْ يـكتـبنـا واياكم فـيـمن حَسُن ظـنُّهم به وأنْ يـنعم

علينا بالعفو والرضوان .

wKz«u « s ;« b³Ž ”U³Ž
بغداد
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هي جدة اآلن.. حتدثني عن جـدتها فهي جميـلة جدا تكاد عيـنيّ ال ترمش الرى جمالها
واقول اه لو كنت اعرفـها منذ زمن بعـيد انها شقراء وكل مـا تقوله جميل ألنـها جميلة ال
توصف.. فبدأت تتـحدث قائلةً.. ال اتذكـر كثيرا حكايـات جدتي (رحمها الله) لـكنني لغاية
االن اشعر بصـوتها بدفء ذاك الصـوت كنا جنتمـع حوله كان لها اسـلوبها اخلاص في
طـريقة القص.. كـان يا ما كـان في قد الزمان ونـتحلق حولـها بشغف والـله يسلمّ فمك
ياجـدتي.. وكانت التـعطي كل مـا لديـها دفع واحدة كـانت تمـلك حسن الـتشـويق جتعـلنا
نتلهف ونحـترق باالنتظار قبل ان تبدأ حكاية الزير سالم وليلى والذئب والشاطر حسن
ويا ما كنت احلم بـالشاطر حسن.. صورته لنا شابا ذكيا وسيما وكبرت وانا انتظر قدوم
الـشاطـر حسن عـلى حصانه االبـيض ليـختـطفنـي انا الصـبيـة الشقـراء اجلمـيلـة انا التي
كـنت اميرة جدتي ومـحط اهتمامهـا االوحد لعلـها ميزتني عن شـقيقاتي واشـقائي كونها
بكـر لم اكن اكتفي بـالسمـاع كنت اسألـها عن التـفاصيل اكـتشفت لـدّي حب االطالع ا
احيانا اتخـيل النهايات فأسـبقها بالبـوح بها وسط دهشة اخواتي حـتى انهن ظ ولغاية

اليوم ان احلاجة خديجة جدتنا كانت حتكي لي كل شيء اوال ثم تقدمه لآلخرين.
فـيمـا بعـد وبعـد رحيـلهـا بوقت طـويل وبـعد ان دخـلنـا احليـاة من باب هـمومـها الـعريض
اكتشفنا ان جـدتي كانت حتتال علينا كـانت تخدعنا بكل احلكايـات التي اسمعتنا اياها
فالشاطـر حسن لم يأت ابدا وانـا لم اكن اميرة في اي يـوم من حياتي وليـلى التي غلبت
الـذئب وتفوقت عـليه في حكـايات جدتي اكلـها الذئب في الـواقع مع جدتهـا والزير سالم

لم يرث طباعه ونخوته احد ولم يحقق احالمه على االطالق.
في كل حكـاياتهـا انتـصر اخليـر على الشـر وفي احليـاة التي عشـناهـا دائما كـان اخلير
ـغـلوب والـشر مـنـتصـرا وال يـوقفه احـد.. لعـلـني لهـذا الـسبب لم أرث مـقـدرتهـا على هو ا
القص لم احب يومـا اجالس بناتي وال حفيداتي من بعدهن ومحاولة سرد احلكايا لهن
خفـت ان اظلل عقولـهن الطفلـة ان اصور لهن احليـاة عسال فيـكتشفن بـعدئذ انهـا العلقم
االكـيـد قـلت لـتـتـعـلم كل واحـدة مـنـهن عـلى طـريـقـتـهـا حـكـايـة الـواقع الـذي تـعـيـشه قـلت
يدانـية اهم من الوهـم الذي تزرعه اجلـدات حول مواقـد االصغـاء التام.. لـكنني التـجربـة ا
ارس اكتشفت اليوم انـني كنت على خطأ فظل جدتي علينا انها جـعلتنا نحلم جعلتنا 
فن اخلـيـال مـا فـعـلـته أنـا اننـي تركت بـنـاتي غـيـر قـادرات عـلى احلـلم وحـفـيـداتي الـيوم
ملتصقـات بجدة من نوع اخر انـها الشاشة الـتي تنوب عن اجلدة وحكـاياتها ال تؤسس

احللم والذاكرة بقدر ما تخرب الذاكرة واخمليلة.
وحتولت حفيداتي الى بـبغاوات يكررن ما تقـول الشاشة تيتا مـيكي ماوس وبندق وبطوط
والـبـوكيـمـان وسـواها من شـخـصـيات تـؤثـر سلـبـا عـلى حفـيـداتي وسـواهن من اطفـالـنا
الـصــغـار.. قـبل ايــام زار حـفـدتـي حـفـيــد جـارتي شـبـه االمـيـة حــدثـهـمــا عن عالء الـدين
والـفانـوس الـسـحـري.. ذكـر لـهمـا عـلى بـابـا الـيس لـيـلى الـشاطـر حـسن وهـمـا وقـفـتا
شوهة التي شوهة واالصوات ا باستغراب هـما ال تعرفان سوى احليوانات واالشكال ا

تقدمها الشاشة تيتا هو يعرف اكثر.
اكـتــشـفت ان جــارتي شـبه األمــيـة ورثت حـكــايـا جــدتي وبـدأت تـعـش وحـفـيــدهـا اجـمل
ـثـقفـة الكـاتبـة قـاطعت جـدتي احلاجـة خـديجـة ألن الشـاطر تـعلـمة ا االقاصـيص وانـا ا
ـعاصرة اكلـها الذئب ليـلتها جـلست مع حفيـدتي تذكرت جدتي.. حـسن لم يأت وليلى ا

تـذكـرت طفـولتـي كلـها عـادت اليّ كل احلـكايـا الـتي كنت نـسـيتـها
ـا سـأقـول عـدلت من جـلـستي شـعـرت بحـفـيـدتي شـغـوفـتـهن 
حــدقت في الالمـكــان وكـأنــني فـجــأة صـرتــهـا صــرت احلـاجـة
تـعة كـبيـرة ح هـمست فـجأة: كـان يا خديـجة وكم شـعـرت 
ما كان في قـد الزمان وصوت حفـيدتي في وقت واحد يقول
الـله يسـلمّ فـمك يـاجـدتي.. االن صرت جـدّة.. بـعـيـنيّ الزلت بنت

العشرين من عمرك الله ما أجملك سبحان اخلالق.
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حـميـد برغبـة الطـفل محمـد باقـر أيضا
اصـــابه ذهـــول وفـــعال أعـــطــاه بـــعض
ــــفــــاتــــيح حــــتى خــــرج الــــطــــفل من ا
ـسه من تـعـاطف ـا  مـســرورا سـعـيـدا 
ـواهب عــديـدة الــنــاس   وقـال والــده ا
والـظـواهـر أكثـر لـدى األطـفال والـكـبار
الـريـاضة أحـيـانا جنـد مـوهـبة الـغـناء 
إقتنـاء النقود جـمع الطوابع الـبريديـة 
ـسـابـيح ـة إقـتـنـاء اخلـوا  ا الـقــد
إلى غـيـر ذلك وهـكـذا أما ولـدي اعـتـقد

الى اعـداد كـبـيـرة مـخزونـة بـلـغت أكـثر
من ألـف مفتاح   في كل صباح ومساء
يـنظر بـعينه ويبـدأ بفرش تلك الـكميات
عـلى األرض ويخـتار أربـعة إلى خـمسة
ويــضـعـهـا في حـلــقـة ويـخـرج بـهـا إلى
الــشـارع  وفي يـوم ذهـبـنـا الى الـسـوق
لـــغـــرض الـــتـــبــضـع  والـــكالم لـــوالــده
ووقـعت عيـناه على مـحل كبيـر مختص
فاتيح أنه محـل احلاج حميد وأصر بـا
ا سمع احلاج الـطفل الدخول للـمحل و

واد الـكهربائية حـتى دخل محل لبيع ا
فـــوجـــئـت بـــأن والـــده ســـجـــاد يـــســأل
ة صاحب احملل هل لديكم مفاتيح  قد
(مـسـتعـملـة) روادني حـدسي الصـحفي
وفـضـولي عـنـدمـا سـمـعت قـصـة الـطفل
يــرويـهــا لـنــا مـنــذ مـتى وهــو مـنــشـغل
ــفـاتـيح قـال مـنـذ سـنـتـ وولـدي له بـا
ولع  اليـصـدق يـصل حد الـبـكاء عـنـدما
لـم يـدخـل الـبــيت وهــو لـم يـجــلب مــعه
فـاتيح حتى وصل به احلال كـمية من ا

WÝUO « w  Âö
الشراكة حزبية ليست شعبية
التوازن حزبي ليس مجتمعياً

التوافق حزبي 
وهو من أسس الفساد السياسي.

هـنـا أخــتـزلت بــاألحـزاب الـســيـاســيـة احلـاكــمـة ومــقـتـربــاتـهـا
والــنــتـــيــجــة مــصـــادرة حــقــوق الـــشــعب وحــرمـــانه من أبــسط

ة. مستلزمات احلياة الكر

UDI ∫ قصر تاج محل في الهند بلقطات مختلفة
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لـم تــدر في خــلــد اي إنــســان أن يــكـون
ـفـاتـيح) طــفل حـبه ومـوهــبـته جـمـع (ا
بــأنــواعـهــا.. ولم يــتـردد بــالــسـؤال عن
وجــود اي مــفــتــاح لــغــرض اقــتـنــائه
الطفل محمد باقر سجاد يقطن دور
األسـتــاذة وسط مـديـنـة الـنـاصـريـة
ذو الــعـمــر خـمس ســنـوات وجـدته
يـبحث بـرفقـة والده عـن مكـان يوجد
فـاتيح فـيه كـميـات كبـيرة من أنـواع ا
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ــا تـدره من ــديــنـة بــعض االهــتـمــام  ا
ـعلم مـوارد مـالـيـة بـسـبب زيـارة هـذه ا
الـسـيـاحي ومن يـرى احلـالـة الـبـائـسة
ديـنة الذين ما ان تتوقف لـسكان هذه ا
الـسيارة حتى يهجمون عليك متوسل
لـشـراء اي شيء منـهم وتعـاني الكالب
ديـنة  من الضـعف واخلمول فـي هذه ا
والــكــسل الــعـام ,ودائــمــا تـتــمــدد هـذه
احلــيـــوانــات الــبــائــســـة عــلى جــوانب
الـطـرقـات وال نـسـمع نـبـاحـهـا ابدأ في
الــوقت الــذي نــرى فــيه كل هــذا الــفــقـر
وعـدم االهتمام بالبنى التحتية للمدينة
ترو نـالحظ هناك عـمل دوؤب النشـاء ا

دينة (شي ما يشبه شي). في ا
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انــطـــلــقــنــا من الــفـــجــر قــبل الــســاعــة
الــسـادســة لـزيــارة (تـاج مــحل) وكـلــنـا
حـمـاسـا وتـشـوقـا لـرؤيـة تـأثـيـر شروق
الـــشــــمس عـــلى الـــضــــريح الـــرخـــامي
االبـيض (تاج مـحل) التحـذير االول هو
عــــدم اصــــطــــحــــاب اي شـي له عالقــــة
ـعـلم السـياحي ( بـإحـداث ضرر بـهذا ا
عــلى شـكل صــور  تـنـبه الــزائـر بـعـد
ــشـــروبــات ــأكـــوالت وا اصـــطــحـــاب ا
واشـيــاء مـتـنـوعـة)  وفـعال قـد تـعـرض
هـذا الـبـناء الـبـديع الى الـتلـوث بـسبب
تـلوث الهواء الناجم عن االنبعاثات من
ــصــانع اجملــاورة وعـودام ــســابك وا ا
السيارات قد تؤدي الى أتالف الضريح
وعـلى االخص واجـهـته الرخـامـية و
اتــخــاذ عـددا مـن االجـراءات لــلــحـد من
اخلـطـر عـلى الـنـصب مـن بيـنـهـا اغالق
ــكــافــحــة ــســابـك وتــركــيب مــعــدات  ا
الـتــلـوث وانـشـاء مـنـطـقـة عـازلـة حـول

رور . الضريح وحصر حركة ا

عــلـى فــكــرة الــفــنـــادق جــيــدة في هــذه
الــرحـلـة صــار عـلـيـنــا ان نـؤجل زيـارة
(تـاج مـحل) الى فجـر يوم الـغد لـلتـمتع
بـــشــروق الــشـــمس وانــعـــكــاس الــوان
الـشروق على الـرخام االبيض لـلضريح
ـتـاز مـحل الــذي يـضم قـبــر الـسـيــدة 
وزوجــهـا الــشـاه جــيـهــان! لـذلك قــررنـا
زيـارة ما يـطلق عـليه (بـيبي تـاج محل)
وهي مـوقع ضريح لعائلة حاكمة يطلق
عـلـيـها وصف (أعـتـماد الـدولـة) وهؤالء
مـهاجرون من ايران بعـد ان فقد اعتماد
الــدولـة امـواله جــاء الى اجـرا واصـبح
ــقـربــ لـدى االمــبـراطــور (أكـبـر) من ا
ـلك) تـوفى زوجـها وزوجـته (عـصـمت ا
الــذي كــان مــدمــنــا عــلى شــرب اخلــمـر
واصـبح اعـمـى وأطـرش فكـانـت الـدولة
بـيـدهـا وهي الـتـي امرت بـبـنـاء ضـريح
لـزوجها  وكـانوا ألول مرة يسـتخدمون
ـرمـر في احلــجـر االحـمـر ويـضـاف له ا
ـرمر مـحـاولة نـاجحـة لبـنـاء كامل من ا
يـشبه تاج محل ولكـن بشكل اصغر لذك
اطــلق عـلــيه ( بـيــبي تـاج مــحل) وزرنـا
اضـرحـة اعـتـماد الـدولـة واكـتـسب هذه
الـتـسمـية الن الـدولة اعـتـمدت عـليه في
ادارتـهـا كـمـا ان بـنـاته وابـنـاءهم كـلـهم
فـي مـنـاصـب وزوجـات لــلـمــلـوك وقـادة

اجليش.
قـبل زيـارة تاج مـحل عـليـنـا ان نتـحدث
عن الـــوضـع او الــبـــنـــيـــة الــتـــحـــتـــيــة
ـديـنـة اجرا الـتي تـضم اهم الـتـعـيـسـة 
ـثل نقـلـة نوعـية ـعـالم السـيـاحيـة و ا
ـعـمـار وادرج من عــجـائب الـدنـيـا فـي ا
ي - الــسـبع وفـي الئـحــة الـتـراث الــعـا
الـــيــونــســـكــو بـــإعــتــبـــاره من االمــاكن
الـتـاريـخـيـة االثـريـة  اال تـسـتحـق هذه

ـطـاعم في دلـهي او اجـرا وتــبـدو  لي ا
التـسـترزق عـلى الـهنـود فـهم يـنتـظرون
الــهـنـود االغـنـيــاء جـدا او الـسـيـاح من
دول الـعـالم وهـنـاك اتفـاق ضـمـني ب
ـطـاعم ـرشـد الـسـيـاحي واصـحـاب ا ا
وكــادت حتـــدث لــنــا مــشــكــلــة في احــد
ـطـاعم في دلهي عـندمـا طلب صـديقي ا
ــتــرجـم ســعــيــد الــروضـان الــكــاتب وا
(طـبق سـمك) وكان يـعـتقـد بـإن الوجـبة
الــتي يــصـل ثــمـنــهــا الى  1000روبــيــة
سـتـكون الـسـمـكة كـبـيرة (مـا يـعادل 25
الف ديـنـار عـراقي) لـكـنه تـفـاجـأ بـطبق
سمك على شكل قطع صغيرة تشبه تكة
الـلحم ال تـتجاوز  6سـتة قطـع  واعتبر
ـطـعم يـسـتـغـلـنـا وهـو الـروضـان بـإن ا
عـــلـى حق وغـــضب وامـــتــــنع عن االكل
ــبــلغ من دون ان يــتــنــاول وســلــمـــهم ا
الــــطــــعــــام واعـــطـى الــــروضـــان لــــهم
ولـلـمـرشـد الـسـيـاحي درسـا قـاسـيا في
كــيـفـيــة الـتــعـامل مع الــسـيـاح من دون
بلغ ا اجبرهم على اعادة ا اسـتغالل 
لـه ومـــحـــاولـــة الـــتــــوسل به ألرضـــاءه
ـطـعـم وهـو يردد ولـكـنـنـا خـرجـنـا من ا
هــذه الـتـصـرف ال يـلـيـق بـبـلـد سـيـاحي
عــريق! وبـصـورة عــامـة جتـنــبـنـا طـلب
الـسمك مرة ثـانية ونحن عـلى يق بإن
الـهـند بـلـد ال يـجيـد الـتعـامل مع وجـبة
الـسمك الشـهي لذلك جلأ اكثـرنا بطلب
البرياني على الدجاج أو  اللحم على و
حــرارتــهـا قــلــيــلـة وعــمــومـا الــوجــبـة
لـلشخص الواحد ال تقل عن  25-15الف

دينار عراقي! وقليلة الكمية!!
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بـالنـظر لوصـولنا بـعد الظـهر وتنـاولنا
الـغداء مع اجـراءات االقامـة في الـفندق
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ــمــلـوكــيــة دلـهي تــركــنـا الــعــاصـمــة  ا
لــنـتــوجه  الى الــعـاصــمـة الــتـاريــخـيـة
لـلـمـغول في الـهـنـد وهي مديـنـة (أجرا)
الـتي تـقـع في شـمـال والية أتـر بـرديش
وتــبـعـد عـن الـعـاصــمـة دلـهي  200 كم
تـــأســسـت اجــرا عــام 1475  جـــعــلـــهــا
الـسلطان (إسكندر ودهي) عاصمة بلده
ـية فـي سـنة 1506  وحـقـقـت شـهـرة عـا
ــغـول لــلــهــنــد والـتي في فــتــرة حــكم ا
امــــتــــدت من   1658 – 1526 وهـي الى
غول ـية تـرك ا االن وجـهة سـياحـية عا
ــعـمـاريــة والـفــنـيـة فــيـهـا بــصـمــتـهم ا
ــبــاني وتــشــيــيــد والــتــاريــخـــيــة في ا
االضـــرحــة  واهــمـــهــا الـــضــريح رائع
ــشــيــد من الــصــنع  أنــيـق الــعـمــارة ا
الـرخام االبيض يجـمع في تناغم جميل
بــ الــعــمــارة الــهــنــديــة والــفــارســيـة
والـعثمانـية واالسالمية بـإرادة مغولية
ـــغــولـي (شــاه  بـــنـــاه االمــبـــراطـــور ا
جــيـهـان) وفــاء لـذكـرى زوجــته االمـيـرة

تاز محل) وسمي (تاج محل) )
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الــســيـارة الــتي اقــلـتــنـا عــلى الــطـريق
ــنـــظم من دلـــهي الى اجــرا الـــســريـع ا
اسـتـغرقت  4سـاعـات واسـتـرجعت في
بـعض اوقاتها ذكـريات  (تاج محل) في
الــبـصـرة وهـو مـحل لــبـيع احلـلـويـات
والــكــعك كــان من اقــدم وأشـهــر مــحـال
احلــلـويـات في الـبـصــرة  وكـنت كـلـمـا
انـزل الى العشار يجب ان امر على تاج
عـجنات وال مـحل لشـراء احللويـات وا
تـقتـصر شـهرة تـاج محل عـلى الـبصرة
وبـــاقي احملــافــظــات الـــعــراقــيــة بل ان
احملـل يزدحم يومي اخلمـيس واجلمعة
 بـالـكـويـتـ واخلاليـجـة لـشـراء الـكعك

ويضعونا في اكياس نايلون كبيرة.
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عـــلى جــانــبي الـــطــريق الــســـريع كــنــا
نـــتــوقف لــرؤيـــة حــيــوانـــات الــضــبــاء
الــنــادرة وبـــيــوت من الــقش تــدل عــلى
وجــود مــحــمــيــات لــهــذه احلــيــوانــات
الـنـادرة ونـشـاط زراعي والهـنـد عـبارة
ناخ احلار عن حـديقة خـضراء جتعـل ا
مـقبـوال وتمـنع االتربـة من التـأثيـر على
ناخية الفتـرة التي نقضيها االجـواء ا
في الــهــنــد كـنــا نــخــشى من (الــطـقس)
حرارة الطقس ليس كما وكذلك (االكل) 
ـكن ان نـتحـمله, يـشـاع عنه بـحيث ال 
فـــهــو حـــر يــشـــبه الـى حــد قـــريب حــر
الـبــصـرة ! مع الـفـرق وجـود الـكـهـربـاء
واجـهزة الـتبـريد في السـيارة والـفندق
تـخفف من معاناتنا من احلر! اما االكل
الــــذي حـــذرنــــا اجلـــمــــيع مـن حـــرارته
بـالفـلفل والبـهارات الـهنديـة فهـو يكون
ـطـعم بـحــرارة مـعـقـولـة عـنــدمـا نـبـلغ ا
بـإننا نريد (حلم حالل وغـير سبايسي)

مــرورا بـاحلـدائق اخلالبـة وصـلـنـا الى
ـوقع متـمـيز مـقـابل تـاج محل سـاحـة 
ـرتـبـة ــقـاعـد ا حتــتـوي عـلى عـدد من ا
ـرشـد حــول نـافــورة حـيث اشــار لـنــا ا
it is: الــسـيـاحي الى احـدهـا وقـال عـنه
 Diana benchهــذا مـقـعـد ديـانـا اشـارة
الى االمـيرة ديانا سبنسر طليقة االمير
شــالــرز ابن الــيـزابــيث الــثــانـيــة. بــعـد
انـفصـال ديانـا عن شالـرز قامـت بزيارة
فـردها و الـتقـاط صورة الى الـهنـد 
قـعد امـام تاج لـهـا وهي جالـسة عـلى ا
مـحل ,حــصـدت هـذه   الــصـورة شـهـرة
واسـعـة حـول الـعـالم بـسـبب الـتـناقض
بــ تــاج مـــحل ذلك الــصــرح الــشــامخ
ـــكــرس لــلـــحب والــعـــطــاء والـــرفــقــة ا
ا واحملـبة وب ديانا الوحيدة التي طا
عـانت مـن الـظـلم والـعـزلـة وقـلـة الـوفاء
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ــتـــاز مـــحل حــ تـــدخــلـت االمــيـــرة 
عماري االيراني اسـتقدم الشاه جهان ا
(احـمد الهـوري) لتـصمـيم القـصر بأدق
الـتفـاصيل وقـد استغـرق بنـاء الضريح
داخل فضال عن بأكمله مع احلدائق وا
ـــســجــد وقـــاعــة اجـــتــمــاع  22عـــامــا ا
ــشـاركـة  22الـف عـامل وكـلــفـة قـدرت
ب 4ماليــ روبــيـة في حــيـنــهـا ونــفـذ
ـعمار الـتركي (عيـسى افندي ) الـبناء ا
 اراد الـشاه جهان  بـناء ضريح خاص
به اكـبـر من تاج مـحل وعـلى ضـفة نـهر
يزانية هائلة جدا قابلة له و يامونا ا
تعادل  100مـليون روبية لكن بعد حفر
األسـاسات تـوقف العمل بـسبب انقالب
ابــنه قـائـد اجلــيش (اورانـكــريب) لـيـتم
حـجـره في (قـلـعـة اكـرا) في موقـع مطل
عــلى تــاج مـحل لــثـمــان سـنــوات حـتى
ؤقت وفـاته والتقـطنا صـورة للمـكان ا
ـتــاز مـحل الــذي وضع فــيه جـثــمــان 
حلــ اكـتـمــال الـضـريح وقــد اسـتـعـان
ـصـريـة في مــغـول الـهـنـد بـاخلــبـرات ا
دة تـاز محل  الـتحـنيط حلـفظ جسـد 
 22عـامـا.  يقـول الـشاه جـهـان عن (تاج
كان شخص محل) :" اذا جلأ الى هذا ا
مـثـقل بالـذنـوب فسـيـتطـهـر من ذنوبه 
وتـغـفـرله خـطـايـاه  واذا جلأ اآلثم الى

هذا القصر فستمحي آثامه !"
انـا امام هـذا اجلهـد االبداعي اجلـمالي
واالســتـثــمـار الـنــاجح لالثــار والـتـراث
تـذكرت الفـرصة التي لم تسـتغل ألثارنا
ولـتراثـنا وحـتى مكـتبـاتنـا فقـد عرضت
ـعمـاري (محـمد مـكية) مـؤخرا مـكتـبة ا
ـلـيـونــ جـنـيه ونـصف الى وبــيـعت 
دولـــة خــلــيــجــيــة ,ولـم يــفــكــر الــعــراق
بــشـرائـهــا بـحــجـة عـدم وجــود مـخـازن

جيدة خلزن الكتب في وزارة الثقافة!

l³²¹

كــان عــلــيــنــا ان نــســيــر مــشــيـا  500م
لـلـوصـول الى الـضـريح لـكنـنـا فـضـلـنا
ركـوب عربـة صديـقة البـيئـة لنصل الى
هـناك كان الـغيم يحـجب الشمس لذلك
خـــســارتـــنــا لـــرؤيــة مـــشــهـــد الــشــرق
وانـعكاس الوانهـا على الضريح  كانت
كـبيرة! قـبل بدأ الزيـارة وفتح الضريح
انــشــغــلـنــا كــثــيــرا بـألــتــقــاط الــصـور
الــتــذكــاريــة بــإوضــاع مــتــنــوعــة امـام
الـضـريح وفي احلـدائق احملـيطـة بـهذا
ـعــلم الـسـيـاحي مع سـبـاحـة وتـقـافـز ا
ـصـور ـسـلـيــة كـان احلـاح ا الــقـرود ا
عـلى اخذ لقطات لنا جعلنا نوافق على
عـرضه لـرخص ثـمن الصـورة الـواحدة
100  روبــــيـــــة لــــكــــنه بــــالـغ في عــــدد
الــلـقـطـات لـتـصل الى  12 الـف صورة
عـندهـا طلـبنـا منه فقط  20 صـورة لكل
شخص ليكون ثمنها  2000  روبية اي
ـرشد مـا يـعادل ( 40الـف دينـار). كان ا
علم الـسياحي يقص عليـنا قصة هذا ا
الـسـيـاحي " يـكـتـسب حكـمـة وجـمـالـية
هـذا الـضـريح هـو هـويتـه احلب وليس
ثل الـسـيـاسـة وال الـدين ) لـذلك فـهـو 
اجلـميع  الـشاه جـيهـان كانت له ثالث
زوجــات وهـو يـشـيـر الى ثالثـة قـصـور
ـتاز بـضـمنـها قـصـر زوجته االخـيرة 
مــحل الـشـاه جـيـهـان كــان مـتـسـامـحـا
جتـاه رعـاياه الـهنـدوس وكـان شغـوفا
سجـد الكـبير بـالبـناء فهـو الذي بـنى ا
ومـسجـد موتي وفي دلهي شـيد القـلعة
احلــمــراء كــمــا كــان يــهــتم بــالــفــنــون
والـرسم واخلط وكـانت مجـوهراته هي
االكــثـر روعــة في الـعــالم أحب زوجـته
ــتـاز مـحل و طـبـق الـوصـايـا الـثالث
وت الـتي قالـتهـا له وهي علـى فراش ا
(االولى ان يـخلد ذكـراها لبنـاء ضريحا
فـخما -  الثانيـة : ان ال يتزوج بعدها-
الـثالثـة : ان يهتم ويـعتني باوالدهم )-
وكـــانـت قــد ولـــدت له  14طـــفال تـــوفى
مــنـهم  7عــنـد الــوالدة-   وقـد نــفـذ كل
الــوصـايـا  حـتى ان ابـنه (اورنـغـريب)
عـنـدمـا اعـلن االنـقالب عـلـيه وهـو قـائد
ـكن قــمــعه لـكــنه تــذكـر اجلــيش كــان 
وصــيـة حـبــيـبـته وزوجــته وتـنـازل عن
قابلة لتاج الـعرش وسجن في القلعة ا
دة  8 سـنـوات حتى مـحل عـبـر النـهـر 
تــوفى و نــقل  جـثــمـانـه بـالــقـرب من
تاز! ويـوجد داخل الضريح حـبيبـته 
مـكان الـقبر احلـقيـقي الذي فيه جـثمان
ــتــاز مــحل الــشـــاه جــهــان وزوجــته 
يـفتح فقط  3ايـام بالـسنة بـينمـا يوجد
ضــريـح يــحــاكي االصل هــو من نــقــوم
بـزيـارته ومـفـتوح كل يـوم مـقـابل مـبلغ
لــــلــــســــائح ( (1300روبــــيــــة-  30الف
ـواطن الـهـنـدي ديـنــار- بـيـنـمـا يـدفع ا

مبلغ ( 250روبية)!
اثـنـاء توجـهـنا نـحـو الضـريح اجلـميل

ــشـروع بــاريس) واضــافت ان (مــدة ا
وان الــــتــــركـــيــــز األســــاسي عــــامــــان 
لـلـمـشـروع سـيـنـصب عـلـى االسـتـعداد
ـيـاه والطـاقة لـلـجفـاف وإدارة موارد ا
ـتـجـددة وهي اجملـاالت الـثالث التي ا
تـضـع الـعـراق في خـطـر بـيـئي كـبـيـر).
كـشف مــديـريـة بـيـئـة في غــضـون ذلك 
ـكــافـحــة الـتــصـحـر كــربالء عن الـيــة 
واظـهـار احملافـظة بـحلـة جديـدة. وقال
مـديـر بـيئـة احملـافـظـة حامـد الـيـاسري
فـي تصـريح تـابعـته (الـزمان) امس ان

(دوائـر احملـافظـة مـهتـمـة بالـعـمل على
إظــهـار كــربالء بــحـلــة جـديــدة وزيـادة
ـسـاحـات اخلـضـراء فـيـهـا والـشـروع ا
بــحــمــلــة تـشــجــيــر احلــدائق الــعــامـة
ـــــتــــنــــزهـــــات لــــغـــــرض احلــــد من وا
الــــعــــواصف الــــتــــرابــــيـــة ومــــنــــاطق
الـتصـحر) واضـاف ان (هناك تـنسـيقاً
مـسـتـمـراً مع وزارة الـزراعـة لـتـشـجـير
األراضـي) مـبيـنـاً ان (الـوزارة ارسـلت
عـدداً وفـيـراً من األشـجـار لـلـمـحـافـظة
وأهـمـهـا أشـجـار الـزيـتـون والـكـابـرس

ـعـمـرة) مـؤكـدا ان (هـناك واألشـجـار ا
حـمـلــة دعم من الـعـتـبـتـ احلـسـيـنـيـة
والــعـبـاسـيـة لــرفـد احملـافـظـة ودوائـر
الــتـربـيــة بـاألشـجــار) وتـابع ان (هـذه
احلـمالت ال تـكـفي ومـا زالت احملـافـظة
حتـتـاج إلى  5آالف شـجـرة). في تـطور
الـية لـغرض خـاطـبت البـيئـة وزارة ا
ن لديهم خدمة عام تثبيت العقود 
أو أكــــثــــر.وجـــاء فـي كـــتــــاب الـــوزارة
اطــــلـــعت عــــلـــيه (الــــزمـــان) امس انه
(اسـتنـادا الى الفــقـرة واحـد من أعمام

ناخي qHŠ∫ جانب من حفل إطالق مشروع العمل ا
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كل مظاهر اإلنتفـاضات اجلماهيرية الـشعبية الكـبيرة التي تسود محـافظات العراق كافة
ومـا يحدث مـعها من تـأثيرات جانـبية أخـرى.. لم تأتِ من فراغ أو بـطراً بل وليـدة ونتائج
ظلم وتهميش عمـيق ومتعمد وعدم منح اجملتمع حقوقه الشرعية والقانونية واإلجتماعية
وإنـعـدام الــعـدالـة والـقـانـون بـ الـنـاس.. وكـثـيـر مـن الـسـلـبـيـات األخـرى الـتي جتـعل من
الشـعب يثور ليـسقط هذه الدكـتاتوريات الـسخيـفة.. وللمـطالبة بـحقوقه وعدم خـلق طبقات

متفاوتة إجتماعية أو إقتصادية...!!
تقاعدين وكالهما وظف متفاوتة كثيراً وكذلك احلال مع ا فما معنى أن تـكون رواتب ا
ـان? أم فوضى وحـارة كلمن في نفس احلـكومـة العـراقيـة أليس هـو قانـون ودستـور وبر

أيدو إلو??
سـؤول في حكـومة (تصريـف األعمال) التي .. لـيطلع عـليه ا هـذا مثل بسـيط جداً.. جداً
سـدت بـل قـفـلت كل مــنـافـذ احلـقــوق لـلـنـاس أمــا احلـقـوق األخـرى  –الـتي ال تـعـد وال
حتصى  –هي كثيرة وأهـمها أن يكون لـكل عائلة سـكن خاص يحمـيهم من الضياع في
ـشـاكل االجـتــمـاعـيـة كـذلك رواتب الـشـوارع وعـدم تـركـهم فـي الـعـراء.. والـتـقـلــيل من ا

التـكـافل اإلجتـمـاعي للـعـوائل التي تـعـيش بدون راتـب والشـباب
الـعـاطل عن الـعـمل الـذين أكـمـلـوا دراسـتـهم ولم يـتم تـعـيـنـهم
ـصــانع اإلنــتـاجــيـة الــتي حتـوي اآلف ـعــامل وا وفـتـح مـئــات ا

الشباب للعمل فيها.
إذن.. عـندمـا تسـود في اجملتمع الـعراقي الـعدالـة واحلقوق.. ال

داعي إلنتفاضات شعبية جديدة..

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7315 Saturday 2/7/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7315 السبت 3 من ذي احلجة 1443 هـ 2 من تموز (يوليو) 2022م

حـالة فريدة وال احد من عـائلتنا له هذه
ــوهــبـة عــلى حــد نـهــايــة كالمه الـذي ا
اخـتتم فيه اللقاء وقال باحلرف الواحد
فاتيح رغم خـسارتي يوميـا من شراء ا
تــصل أحـيـانـا إلى خــمـسـة آالف ديـنـار
ونـنتـظر ماذا سـتسفـر عنه هذه الـرغبة
ـوهبة والـظاهرة الـفريدة من نـوعها وا
عـنــد بـلـوغه الـعـمـر ..وانـا يـومـيـاً عـلى
اسـتعداد تام لتلبيه رغبته وشكراً لهذه

االلتفاتة باللقاء

األمـانـة الـعامـة جملـلس الوزراء في 14
ـالية بشأن حـزيران اجلاري وكـتـاب ا
ـن لـديهـم خـدمة تـثـبــت عـقود  315  
عـقـدية مـدة عـام فـاكثـر نـرفق قوائم
سـتمـرين بالـعمل في أسـماء الـعقـود ا
الـــوزارة الــبــالغ عــددهم 292)  واشــار
الى انـه (نـؤيـد تـوفــر الـتـخــصـيـصـات
ـالية الالزمة من أجور متعاقدين إلى ا
حــــســــاب الـــرواتـب ومـــخــــصــــصـــات
الـــشــهــادة واخملــصـــصــات الــزوجــيــة

ومخصصات األطفال). 

الــعـراق عـلى اســتـيـراد األوكــسـيـجـ
الـطبي والنتروج السائل) واضافت
ـشـروع من شـأنه أن يـخـلق ان ( هـذا ا
اكــثـر من  30 وظــيــفـة جــديـدة ويــعـزز
سـالسل الــتــوريــد احملـــلــيــة) مــؤكــدة
(لـدينـا التـزام طويل األمـد لبـناء قـطاع
خــاص مــزدهـر فـي الـعــراق قــائم عـلى
أسس الـشفـافيـة وتكـافؤ الـفرص
واالبــــتــــكــــار) مـــشــــددة عــــلى
(ضــــرورة أن يـــطــــور الـــعـــراق
قـطـاعـاً خـاصاً قـويـاً  أكـثر من
أي وقـت مــــضى) ومــــضت الى
الــقــول ان (الـعــوائق الــطـويــلـة
األمــــد حتـــول دون احلـــصـــول
ــصــرفي من عـــلى الــتــمــويـل ا
ــــو الـــــقــــطــــاع اخلــــاص في
الــعــراق والســيــمــا لــلــشــركــات
ـتوسطة) الـناشئة والـصغيرة وا
واوضـحـت رومانـوسـكـي ان (الـوكـالة
ســاعــدت عــلى تــســهــيـل عــمــلــيـة
اسـتـثمـار بـقيـمة  18 مـلـيون
دوالر لـصالح شركة توترز
وهـي إحــدى الــشــركــات
الــنـاشـئــة والـرائـدة في
ســوق الــشـرق األوسط
عــــبــــر االنـــــتــــرنت في
الــــــعـــــراق). وأطــــــلق
تحدة برنامج األ ا
ــــائي مـــشـــروع اإل
ــــنـــــاخي الـــــعــــمـل ا
الــــتـــــحــــفــــيــــزي في

العراق. 
WOMÞË œuNł

وقـــــال بــــيــــان تــــلـــــقــــته
(الــزمــان) امس إن (بــرنـامج
ــائي أطــلق ــتــحــدة اإل األ ا
ــمــلــكـة بــالــشــراكــة مع كــنــدا وا
ـتـحـدة بـحـضـور وزيـر الـبـيـئـة ا
مـشـروع العـمل جـاسم الـفـالحي 
ـناخي التـحفيـزي في العراق). ا
ـثلـة البـرنامج اكدت  بـدورهـا 
ــشـروع زيــنــة عـلي احــمـد ان (ا
ســـيـــدعم اجلـــهـــود الــوطـــنـــيــة
ـــنــاخ ــر ا لـــلـــتـــكـــيف مع تـــغـــيـُّ
والـتخـفيف من حدته ومـساعدة
احلـكـومة الـعراقـيـة على الـوفاء
بــالــتــزامــاتـهــا جتــاه اتــفــاقــيـة
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ائي تـحـدة اإل اطـلق بـرنـامج األ ا
ـناخي الـتحـفيزي في مـشروع الـعمل ا
العراق. وقالت السفيرة االمريكية لدى
بـغـداد آلـيـنـا رومـانـوسكـي خالل ندوة
الـوكـالـة األمـريـكـيـة لـلـتـنـمـيـة الـدولـية

بــشـأن احلـصـول
عــلى الـتـمـويل
فـي الــعــراق

أن
ـــصـــنع (ا
اجلـــــديــــد
ســــــيـــــحل
مـــــــــــــــحـل
مـــــــصـــــــنع
ــــــــلــــــــوك
حيث لـلدولـة
ســــيـــســـاعـــد
عـــلـى تــقـــلـــيل
اعـــــتـــــمـــــاد



بغداد

wÐUM'« s¹b « Õö

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

 “ËU& WO³OK « WODHM «  PAM*« ‚öſ≈ dzU š
—ôËœ —UOK  ≥[μ

ÍdJ F « »öI½ô« Òb{ …býUŠ  UłU−²Š« w  s¹d¼UE²  WF ð q²I  ∫ÂuÞd)«

w ½dH « 5O Ë—Ë√ ÊUłdN  ÕU²² « WKHŠ ¡UG SÐ X³³ ð …d¹eſ —UD √Ë WHOMŽ ÕU¹— …dJH « ÊU*dÐË ÊU*d³ « …dJ

{ طــــرابــــلـس(أ ف ب) - أعــــلــــنت
ؤسـسة الـوطنيـة للـنفط في ليـبيا ا
ـالية اخلمـيس أنّ حجم اخلـسائر ا
ـــنـــشـــآت الـــنـــاجــــمـــة عن إغـالق ا
الـنـفطـيـة في شـرق الـبالد جتاوزت

 3.5مليار دوالر مؤكدة أنها
أعلنت "الـقوة القاهـرة" في ميناءين
نـفطـي في شـرق الـبالد وفي حقل
ـؤسـسة نـفـطي في غـربـهـا.وقـالت ا
الـرســمـيـة في بــيـان إنّ "اخلــسـائـر
الــنـاجــمــة عن اإلغـالقــات جتـاوزت
حتى تاريخه  16مليار ديـنار ليبي
(حــوالى  3.59مـــلــيــار دوالر) وإنّ
اإلنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح
الصادرات اليومية ب  365و409
ألف بـــرمــيـل يــومـــيــاً عـالوة عــلى
فـقدان  220مـلـيـون قـدم مـكـعب من

." الغاز يومياً
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ـؤسـسـة عن رئـيـسـها ونـقل بـيـان ا
مـصـطفى صـنع الـله قـوله "لقـد نـفد
صبرنا بعد محاوالتنا مراراً جتنّب
إعالن الـقـوة القـاهـرة إال أنّ تنـفـيذ
التزاماتنا أضحى مستحيالً ونحن
مـضــطـرون إلعالن الــقـوة الــقـاهـرة
عـلى مـوانئ الـسـدرة وراس النوف
إضـافـة الى حـقل الـفـيل".ويـقـع هذا
ـرفـآن الـنفـطـيـان في شرق لـيـبـيا ا
في ح يـقع حقل الفـيل في جنوب
غـــرب الــبـالد.وأضــاف صـــنع الـــله
"جنـــابه الـــيــوم أكـــثـــر من أي وقت
مــضى حتـــديــات مــرهــقــة في عــدم
قـدرتــنـا عــلى تـغـطــيـة احـتــيـاجـات
ـرافق احلـيـويـة بـاحملـروقات".وإذ ا
ؤسسة على مشروعية أكّد رئيس ا
"االخـتالف الـسـياسـي" حذّر من أنّ
" اسـتـخـدام النـفط "قـوت الـليـبـي
ورقــة مــســـاومــة هــو "خـــطــيــئــة ال
ــؤسـســة حـذّرت تــغـتــفـر".وكــانت ا
اإلثــنــ من أنــهـا ســتــعــلن "الــقـوة
الـقـاهـرة" خالل  72سـاعـة في حـال

عــدم اسـتــئـنــاف إنـتــاج الــنـفط من
مــنـــطــقـــة خــلـــيج ســـرت في شــرق
ثّل إعالن "القوة القاهرة" البالد.و
تـعــلـيـقـاً "مــوقـتـاً" لـلـعــمل وحـمـايـة
يــوفّـرهــا الـقـانــون لـلــمـؤســسـة في
ـســؤولـيــة الـقــانـونــيـة مــواجـهــة ا
الـنـاجمـة عن عـدم تلـبـيتـهـا العـقود
الـنفـطـيـة األجـنـبيـة.وتـواجه لـيـبـيا
أزمــة حـادة بــســبب تــراجع إنــتـاج
الـنــفط إذ إن مـجـمــوعـات مـحــلـيـة
وقـبـلـيـة تـغلـق مـنـذ نيـسـان/أبـريل
ســـتــــة حـــقـــول ومـــوانئ في شـــرق
البالد فـي منـطـقـة تـسـيطـر عـلـيـها
ـوالـيــة لـلـمـشـيـر خـلـيـفـة الـقـوات ا
حـــفـــتـــر وذلك احـــتـــجـــاجـــاً عـــلى
اســتــمــرار رئــاســة عــبــد احلــمــيــد
الــدبـيــبـة لــلـحــكــومـة في طــرابـلس
وعـــدم تـــســـلـــيـــمه الـــســـلـــطـــة إلى

(أ ف ب) - قُــتل تــســعــة { اخلـــرطــوم
مــــتـــــظــــاهــــرين أمـس في اخلــــرطــــوم
وضـاحـيـتهـا مـدينـة أم درمـان وفق ما
ـركزية أعـلنت جلـنة أطبـاء السودان ا
أثـناء احتـجاجات شـارك فيهـا عشرات
آالف الـسـودانـي لـلـمـطـالبـة بـإسـقاط
نـظام عـبد الـفتـاح البـرهان الـعسـكري
قــائــد انــقالب تــشــرين األول/أكــتــوبـر
الذي أغرق البالد في العنف وفي أزمة
اقـــتـــصـــاديـــة خـــطـــيـــرة.ويـــتـــظـــاهـــر
الـسـودانـيـون كلّ أسـبوع تـقـريـبًـا ضدّ
الـعـسـكـريـ لـكن يـوم اخلـمـيـس شـهد
ســقــوط أكــبـر عــدد من الــضــحــايـا في
تظاهرين منذ أشهر.وأعلنت صفوف ا
ـوقـراطـية ـؤيدة لـلـد جلـنـة األطـبـاء ا
مـقتل تسعة متظاهرين أحدهم قاصر
عـلى أيدي قـوات األمن مشـيرة إلى أنّ
ســتـة مـن الـقــتـلى عــلى األقلّ سـقــطـوا
"بـرصـاص مـبـاشـر في الـصدر" أو "في
الـــــــرأس" أو "في الـــــــظــــــهـــــــر" أو "في
الـبـطن".وأضـافت الـلجـنـة "يـرتـفع عدد
الــشـهـداء الـكـلّي (...) إلى  ?"112مـنـذ
بـدء االحتجاجات التي تـخرج بانتظام
ضـــد االنــقالب الــذي نـــفّــذه الــبــرهــان
في 25تــشـريـن األول/أكـتــوبـر. ونـدّدت
الــلــجــنــة بــإطالق قــوات األمن قــنــابل
ـــســــيل لـــلــــدمـــوع في أحـــد "الــــغـــاز ا
ـسـتشـفـيات في الـعـاصمـة اخلـرطوم ا
ومــــنع عــــربـــة اإلســــعــــاف من دخـــول
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وعــشـيــة االحـتــجـاجــات قـتــلت قـوات
األمـن الــســودانـــيــة مـــتــظـــاهــرا خالل
مــسـيــرات نـظـمـت مـسـاء األربــعـاء في
شــــمــــال اخلـــــرطــــوم إثــــر إصــــابــــته
"بـرصاصـة في الصـدر" وفق ما أفادت
الـلجنة.وكان قد دعـا ناشطون مؤيدون
ـوقـراطـيـة عـلى مـواقع الـتواصل لـلـد
االجـــتــمــاعي الى احـــتــجــاجــات حتت
وسـم "مـــــــلـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة زلـــــــزال 30
تـظـاهـرون اخلـميس يـونـيـو".وهـتف ا
"الـشـعب يـريـد إسـقـاط الـبـرهـان" و"لـو

مُـتنـا كلـنّا ما يـحكـمنـا العـسكر" وفق
مـا أفـاد صـحـافـيـون في وكـالـة فرانس
بـرس.واعتبرت قوى احلرية والتغيير
ـدنـي الـذي انــقــلب عــلـيه الــتــحـالـف ا
الـبـرهان في بـيان نـشـره على حـسابه
عـلى مـوقـع فـيـسبـوك مـسـاء اخلـمـيس
أنه "كــمـا هـو مـتـوقع قـابـلت الـسـلـطـة
االنـقالبية مـواكب شعبـنا السـلمية في
كـل أرجــــاء الــــســــودان بــــالــــرصـــاص
وأقــصى أشــكــال الــعــنف".وأضـاف أن
"مـلـيـونـيات  30يـونـيـو (...) أثـبتت أن
الـثـورة حـيـة ال تـمـوت". فبـعـد ثـمـانـية
أشـهـر من االنـقـالب الـذي أغـرق إحدى
الـدول األشـدّ فـقرًا في الـعـالم في أزمة
اقـــتــــصـــاديـــة وســـيــــاســـيـــة ال يـــزال
ـتظـاهرون يـطالبـون بإعـادة السـلطة ا
.ويوم  30حـزيـران/يونـيو دنـي إلـى ا
رمـزيًـا كثـيـرًا في هـذا البـلـد الواقع في
شـــرق إفـــريــقـــيـــا. إذ تُــصـــادف ذكــرى
انــقالب الــرئـيـس الـســوداني الــسـابق
ـنـتخـبة عـمـر البـشيـر عـلى احلكـومة ا
سانـدة االسالمي عام ـوقراطيـا  د

 ?1989وكذلك ذكرى التجمّعات

احلــــاشــــدة عــــام  2019الـــــتي دفــــعت
ـدنــيـ في اجلــنـراالت عــلى إشــراك ا
احلـــكم بـــعــدمـــا كــانـــوا قــد أطـــاحــوا
الـبـشـير.وكـمـا في كل مـرّة يُدعى فـيـها
لـــلــتــظــاهـــر كــانت خــدمـــة االنــتــرنت
واالتصاالت مقطوعة خالل النهار قبل
عــودتـهـا مـسـاء فـيــمـا كـانت احلـشـود
تـتـفـرّق وقـوات األمن تـطـوّق الـشوارع
الـكـبـيرة وفق مـا أفـاد صحـافـيون في
وكـــالـــة فــرانس بـــرس.ودعـــا فــولـــكــر
ـمثل اخلـاص لالم الـعام بـريـتيس ا
ــتـحـدة بـالـســودان الـسـلـطـات لال ا
الـــــثالثـــــاء إلـى جتـــــنب الـــــعـــــنف في
مـــواجــهــة االحـــتــجـــاجــات. وقــال في
تــغـريــدة عـلى حـســابه الـرســمي عـلى
تــويـتـر "لن يــتم الـتـســامح مع الـعـنف
تـظاهـرين".لكن الـدول األجنـبية ضـد ا
تـــواجـه صـــعـــوبـــات لـــلـــضـــغط عـــلى
اجلــنــراالت احلــاكــمــ فـي الــسـودان
بــشــكل شـبه مــســتـمــرّ مــنـذ اســتـقالل
الــــــبالد عـــــام .1956فــــــفي تــــــشـــــرين
األول/أكـتـوبـر أنهى انـقالب الـبـرهان
الـفـتــرة االنـتـقـالـيـة الـهـشـة الـتي تـلت
إطــاحـة نـظـام الــبـشـيـر في  ?2019مـا
دفـع األســــــرة الـــــــدولــــــيــــــة إلـى وقف
مـــســاعــداتــهــا الـــتي تــمــثل  %40من
مــيــزانــيــة الــســودان.ولم تــشـكـل هـذه
ــالـيــة عـقــبـة بــالـنــسـبـة الــعـقــوبـات ا
ا أثرّت سلبًا على اقتصاد لـلبرهان إ
الــبالد: فــقــد انــهــارت قــيــمــة اجلـنــيه
السوداني ويتجاوز التضخم كل شهر
نـسـبـة .%200وحـذر بـرنـامـج األغـذية
ــتــحــدة هــذا ـي الــتــابع لأل ا الــعــا
الــشــهـر من أن ثــلث ســكـان الــسـودان
"يـــعــانــون من انـــعــدام حــاد في األمن
ـتـحدة أن 18 الـغـذائـي".وتـقـدر األ ا
مـــلـــيـــونـــا من إجـــمـــالي  45مـــلـــيـــون
سـوداني سيعانـون بنهايـة السنة من
انـعدام األمن الغـذائي أكثرهـم معاناة
 3,3مالي نازح يقيم معظمهم في

دارفـور.ومطـلع الشـهر احلـالي أعلنت
مــنــظـمــة "سـايف ذا تــشــيـلــدرن" وفـاة

طـفـل نـتيـجة اجلـوع في والية شـمال
دارفــور غـرب الـبالد.وتـتـواصل دوامـة
الــعـنف في الــبالد: فـفي دارفــور يُـقـتل
مـئـات األشـخـاص في مـواجـهـات عـلى
ياه خـلفـية نزاعـات بشـأن األراضي وا
ـنــاهـضـة كــمـا تـنــتـهي الــتـظــاهـرات ا
لـلـحـكم الـعـسـكري كل أسـبـوع تـقـريـبًا
بـإعالن سـقـوط قـتـلى وجـرحـى.إضـافة
إلـى ذلك اعـتُـقل مـئـات الـنـاشـطـ وال
يـــــزال الــــــعـــــشـــــرات مــــــنـــــهـم خـــــلف
الـقضبان.وتأتي احـتجاجات اخلميس
وسط جــهــود مــكــثــفــة لــكــســر جــمـود
الوضع السياسي منذ االنقالب.وخالل
األســـابـــيع األخـــيـــرة مـــارست كل من
ــــتـــحـــدة واالحتــــاد االفـــريـــقي األ ا
ومـجـمـوعـة دول شرق ووسط افـريـقـيا
للتنمية (إيغاد) ضغوطا الجراء حوار
مـباشـر ب الـعسـكريـ وحتالف قوى
احلــــريــــة والـــتــــغــــيــــيـــر الــــذي رفض

ذلك.ووصـفـت قـوى احلـريـة والـتـغـيـير
احلــــوار بـــأنـه "حل ســــيـــاسـي مـــزيف
يـضـفي شـرعـية عـلى االنـقالب".كـما لم
يــلب دعــوة احلــوار حــزب االمــة أكــبـر
االحـزاب السـودانيـة إضافـة الى جلان
ـقـاومـة في األحـيـاء الـسـكـنـيـة وهي ا
مـجـمـوعـات غيـر رسـمـيـة ظـهرت خالل
االحتجاجات التي أطاحت البشير ب
 2018و 2019ثم قادت التظاهرات ضد

انقالب البرهان.
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وقــال مــحــمــد بــلــعــيش ســفــيــر االحتــاد
اضي االفـريقي لـدى اخلرطوم االسـبوع ا
إن "احلــــوار عـــمــــلـــيــــة غـــيــــر شـــفــــافـــة
وغـامـضة".ويـشـارك القـائـد األعلى حلـركة
طـالـبان هـبة الـله اخونـد زاده الذي يـبقى
ـنــاسـبـات الـعـامـة في عــادة بـعـيـدا عن ا
اجـتمـاع لشخـصيات ديـنية أمس اجلـمعة
في كـابـول عـلى مـا أعـلن مـسـاعـد الـناطق

بــاسم احلــكــومـة األفــغــانــيـة.وكــتب بالل
ـي في تـغـريـدة أن اخـونـد زاده الذي كـر
لم يـسبق أن صور علنا منذ وصول حركة
طــالـبــان إلى الـســلـطـة فـي آب/اغـسـطس

اضي "دخل إلى قاعة االجتماع". ا
ويــشـارك أكـثـر من ثالثــة آالف شـخـصـيـة
ديـنـيـة ووجـهاء قـبـائل مـنـذ اخلـميس في
الـعـاصـمـة األفـغـانـيـة في مـجلـس موسع
يـسـتمـر ثالثة أيـام بهـدف إضفـاء شرعـية
عــلى نــظــام طــالــبــان.وزخــرت الــصــحف
األفــغـانـيـة في األيـام األخـيــرة بـتـكـهـنـات
حــول احـتـمــال مـشـاركــة أخـونـد زاده في
هــذا احلــدث. وكـانت نــشــرت تـســجـيالت
اضي لكن صـوتية له منـذ آب/اغسطس ا
تــعـذر الـتــحـقق من صــحـتـهــا من مـصـدر
شاركة في مـستقل.ولم يسمح ألي امرأة ا
هــذه االجـــتــمــاعــات إذ اعــتــبــرت حــركــة
ثلة طـالبان األمر غير ضروري ألنها 

بأقارب ذكور.

ــعــيّــنــة من احلــكــومــة اجلــديــدة ا
مجلس النواب.وتـعاني معظم مدن
لــيـبــيـا من انــقـطــاعـات في الــتـيـار
دة تصل إلى  12ساعة الكهربائي 
يــــومـــيــــاً بــــســـبـب تـــوقـف بـــعض
احملطات عن اإلنـتاج نتـيجة توقف
إمـــــدادات الـــــغــــــاز من احلـــــقـــــول
النفطية.وكان السفير األميركي في
طـرابــلس ريــتـشــارد نـورالنــد حـذّر
األربــعـــاء مـن اســـتــخـــدام الـــنـــفط
وعــــائـــداته "سـالحـــاً" لــــتـــســــويـــة
اخلالفـات الــسـيـاســيـة في لـيــبـيـا
مـطــالـبــاً بـإدارة الـثــروة الـنـفــطـيـة
بـشـكل مـسـؤول.ويتـفـاقم االنـقـسام
في لــيــبــيــا مع وجــود حــكــومــتـ
مــتـنـافـســتـ األولى في طـرابـلس
انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام
ونـــصف يــرأســهــا عـــبــد احلــمــيــد

الدبيـبة الرافض تـسليم الـسلطة إال
إلى حــكـومــة مـنــتـخــبـة والــثـانــيـة
بــرئــاسـة فــتــحي بــاشـاغــا عــيّـنــهـا
اضي ان في شـبـاط/فبـرايـر ا الـبـر
ومـــنـــحـــهـــا ثــقـــته فـي آذار/مــارس
وتتّخذ من سرت (وسط) ليبيا مقرّاً
مـوقـتاً لـها بـعـدما مُـنـعت من دخول
طـــــرابـــــلس رغـم مـــــحـــــاولـــــتـــــهــــا
22 ذلــك.وانـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــهــت فـي 
حــزيـران/يـونـيـو صالحـيـة خـارطـة
الطـريق التي انـبثقت مـنها حـكومة

الدبيبة.
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واجــتــاحت ريــاح عــاتــيــة وأمــطــار
غــزيـرة اخلــمــيس مــوقع مــهــرجـان
" فـي بـــيـــلـــفـــور (شــرق "أوروكـــيــ
فـرنسـا) ما أدى إلى إصـابـة سبـعة
أشـخـاص بـجـروح أحـدهم في حـال

مكـان احلادث "عنـد الساعـة الرابعة
والـــنــصف مـن بــعــد ظـــهــر الــيــوم
ـــهــرجـــان أبــوابه وبــعـــيــد فـــتح ا
تـســبـبت ريــاح عـنـيــفـة مـصــحـوبـة
بـــأمــطــار غــزيـــرة جــداً في ســقــوط
منشـأة على شكل خيـمة أمام مدخل
ــــا أدى إلى وقــــوع أوروكــــيـــــ 
ســبـــعــة جـــرحى نــقـل أحــدهم إلى
ــــســــتـــــشــــفى بــــســـــبب كــــســــور ا
مـتـعــددة.وأضـاف "لـقـد دفــعـنـا هـذا
ــنـظــمـ إلى تــعـلـيق احلـادث مع ا
مـهـرجــان أوروكـيـ الــذي لن يـقـام
مـــســـاء (اخلـــمـــيس). ســـنـــرى غــداً
(اجلـمعـة) بنـاءً على األضـرار التي
ـمـكن ـوقع إذا كــان من ا حلــقت بـا
ــهـــرجـــان عــلـــمــاً أن ـــضي فـي ا ا
ــكن مع أنــنـا ال إلــغـاءه احــتــمـال 
نــرغب فــيه".كـــذلك أدت الــعــواصف
إلى سـقوط عـدد من األشجـار خارج
هـرجـان وفي منـاطق أخرى مـوقع ا
ا تسبب بوقوع حادث من األقليم 
مـروري أسـفـر عن سـقـوط جـريـح
عــلى الــطـريق الــســريـعــة بــحـسب
ســـوديــــني.والحظ مــــراسل وكـــالـــة
فـرانس أن ريـاحاً عـنـيفـة هـبت على
شــبه جــزيــرة بـحــيــرة مــالــسـوسي
هرجان وهطلت أمطار حيث يقام ا
وقع بالتزامن مع غزيرة جداً على ا
بدء وصـول طالئع اجلمـهور.وأشار
احملــافظ إلى أن مـا بــ ثالثـة آالف
وأربـــعــة آالف مـــتـــفــرج كـــانــوا في
وقع عنـد هبوب الـعاصفـة بينهم ا
نحو  2000نصبوا خيماً.واقتلعت
الريـاح عـدداً من اخليم وغـادر عدد
من أصـحــابـهـا بــسـيـاراتـهـم فـيـمـا
خُـصـصت قـاعـات ريــاضـيـة مـبـنـيـة
ــقــرر أن إليــواء آخــرين.وكــان من ا
يـشـارك في إحـيـاء حــفـلـة االفـتـتـاح
ـغــني الـبـلــجـيـكي ـلـغــاة كل من ا ا
ستروماييه والثنائي بوب سينكالر

وبيدرو وينتر.

qIŠ∫ جانب من حقل نفطي في ليبيا

اخلطـر وتسبب بـإفسـاد عودة أحد
هرجانات في فرنسا.وألغيت أكبر ا
اخلــمــيس أولـى أمــســيــات الــدورة
" الــثـانـيـة والــثالثـ من "أوروكـيـ
الذي حالت جائحة كوفيد- 19دون
إقـامة نـسـختـيه السـابـقتـ بعـدما
فــاز في آذار/مــارس  2020بــلــقب
"أفـــــضـل مـــــهـــــرجaان دولي" خالل
ااالحتفـال بتوزيع جـوائز "آرثر" في
لـــنـــدن.ويـــتــــوقع أن تـــقـــرر جلـــنـــة
مـــخـــتـــصـــة بــإجـــراءات الـــسـالمــة
ـهرجـان الذي اجلـمعـة ما إذا كـان ا
ـــتـــد أربـــعـــة أيـــام يُـــفـــتـــرض أن 
ويحـضره نـحو  130ألف شخص
ـقرر له سـيـسـتـمـر وفق الـبـرنـامج ا
إلى احلفـلة اخلتـاميـة لفرقـة "ميوز"
األحـد.وقــال مـحــافظ إقـلــيم بــلـفـور
رافـايـيل سـوديـني الـذي حـضـر إلى
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قراطية الناشئة في مثّل النظام السياسي بشكله احلالي ,ركنا أساسيا  في العملية الد
خـتلف مـكونـاتهم ـثل حتديـاً مهـماً لـلسـياسيـ  الـعراق بـعد عام ? 2003وكان بـقاءه 
وأنتمآتـهم لكن ما كان يحصل هو أن اخلالفات تركزت  على القيادة والزعامة ,أكثر من

التركيز على احلفاظ على هذا النظام ومنع أي تهديد له..
انـي اجلـدد اليمـ الدسـتورية ـان وبعـد خروج نواب الـتيـار الصدري وتـأدية الـبر البر
أصبح خـط التـحـرك فـيه أكـثـر انسـيـابـيـة مع أغـلـبيـة مـريـحـة نـسبـيـا لـقـوى اإلطـار..لكن
كن الـتعويل كـثيـراً على هـذه األغلبـية الـتي تتـمتع بـها "الشـيعي" خـصوصاً قـابل ال  بـا
ان مـا يعني أن فرصة حتقـيق حكومة قوية قادرة وان منافسه األشـرس بات خارج البر
لم يـعد سـهال..بـقاء الـسيـد مقـتـدى الصـدر خارج الـلعـبـة السـياسـية ,يـشكل خـطراً على
ا سيلـجأ إلى حتشيد الـشارع أو تأجيـجه للضغط على الـدولة ونظامـها السياسي فـر

القوى السياسية ,لتكون دائماً حتت سطوته وتأثيره..
الـوضع الـدولي واإلقـليـمي يـرى حـالـة الـعراق ,عـلى أنهـا صـراع بـ معـسـكرات مـوالـية
لـلــغـرب أو لــطـهـران لــكن الـواقع يــتـحـدث عـن صـراع من اجل احلــكم وتـعـدى مــرحـلـة
ـثل تـنـافـسـا سـياسـيـا من اجل ـواقف وبـات أي صـراع سـياسي , "الـشـخصـنـة" في ا
ـكن للـجمهـور الشـيعي أن يتـحول إلى الـشارشظع  ,ليـعبـر عن مواقفه السـلطـة الغير ..
ـأزق السياسي منذ ثمانية أشهر إلى الرافضة للـحكومة والقوى السياسية ورداً على ا
ـلـفات ,سـواءً في اجلـانب االقـتـصادي أو جـانب اإلخـفـاقـات الـكـبـيـرة في مـعـاجلـة أهم ا
طلوبة عاجلات ا السياسي أو اخلـدمي باإلضافة إلى نقص الكهرباء والشـذي لم يجد ا
واحللـول النـاجعـة منذ.2006الـوضع السـياسي يـحتاج إلى إعـادة هنـدسة ولـيس تغـيير
وحمـايـته بقـوة الـدستـور والقـانـون والوقـوف بوجـه أي تهـديد له ومـا عـداه قابل لـلـتغـير
واالجـتـهاد الـسـيـاسي لـذلك عـلى الـقـوى السـيـاسـيـة ان تـعول كـثـيـراً عـلى إعـادة تـرميم
الـنظـام الـسـياسـي وتسـعى أن يـكـون محـور عـمـلـها وتـغـيـرها ,فـي كيـفـيـة إيـجـاد الرؤى
شـتركـات ب هـذه القوى ,على أن ال شـتركـة في تشـكيل أي حـكومـة قادمـة وإيجـاد ا ا

عارضة أو احلكم. يتم إبعاد احد من هذه القوى بل ينبغي أن تكون في خانة ا
ا أهـمها ـتغيـر الوحيـد بعد االنـتخابـات األخيـرة  ضمن متـغيرات عـديدة بل ور ا ا ر
هو الـتغـير في هـندسـة التـحالـفات الـسيـاسيـة  فاجلـميع خـرج من التـحالـفات الـتقـليـدية
ليطرح نفـسه كمثابة للجميع وعابر لـلقوميات والطوائف.. واجلمع حمل  شعار " احلرب
ة تتحكم بالعـملية السياسـية وأهم شاهد عليها على الفساد " فلم تـعد التحالفات القـد
ان العراقي ان ,وكيف انقلبت البوصلة لتتجه نحو احللبوسي رئيساً للبر هو رئاسة البر
رحلة الثانية بدالً من خالد العـبيدي  وعلى اغلب الظن فأن رئـاسة اجلمهورية ستكـون ا
ـشهـد الـسيـاسي راساً مـن انقالبـات دستـوريـة محـتمـلة ,حتوالت ا
شـهد  عـلى عقب الن مـا يجـري اليـوم من تـغيـيرات في هـذا ا
ما هـو إال إعـادة رسم لـعشـر سـنوات قـادمـة وبـناء هـيـكل دولة
ـراحل ـرحـلـة قـادمــة تـنـسخ كل ا جـديـد وإعـداد واسـتـعــداد 
ـشهـد من جديـد في تعـاطيه مع الـدولة السـابقـة وتعـيد فـتح ا

دون احلزب .

بغداد
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مـثـيلِ لـكل شرائحِ ـانِ تَـتـلـخصُ في ضَـمانِ الـتـَّ ال جـدالَ إنَّ فـكـرةَ البـر
وألـوانِ اجملـتـمعِ والـذي مِن خاللِه يـسـهمُ اجلـمـيعُ فـي صـيـاغـةِ وإقرارِ
ِ اخلاص اعـ شريـعـاتِ والرَّقـابـةِ علـى تنـفـيذِهـا في الـقطـَّ ِ والـتـَّ الـقـوان
والـعـامِ إذ إنَّ تــطـبـيقَ هـذهِ الـفـكـرةِ بـأدواتٍ وآلـيـاتٍ صـحـيـحـةٍ يَـضـمنُ

احلقوقَ ويُحددُّ الواجباتَ لكل أفرادِ اجملتمعِ.
ـانُ الفكـرةِ فيتـمحورَ حـولَ حديثِ النـبي االكرمِ صلَّى الـلّـهُ عليهِ أما بر
ى يُحِبَّ لِأَخِـيِه مَا يُحِبُّ وعلى آلهِ وسـلَّم إذ قالَ : ((لَا يُـؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتـَّ
لِـنَـفْـسِهِ)) الذي يـولـدُ قـنـاعةً عـنـدَ كل أفـرادِ اجملـتـمعِ بإنَّ
ثلُ اجلـميعَ بغـض النَّظرِ انِ الفـكرةِ  النائبَ في بـر
ـــثـلُ ومِنْ أي مـــكــــانٍ ألنَّ كلَّ األعـــضـــاءِ عـن مَن 
يتشاركونَ نفسَ القيمِ الوطـنيةِ ولديهِم انتماء واحد
ووالء واحـد ويــؤمـنُـونَ بــقـضـيــةٍ واحـدةٍ هيَ الـوطنُ

واطنُ. وا
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(أ ف ب) - أشـــــــاد { هــــــــونـغ كـــــــونـغ
الـرئيس الصيني شي جينبينغ باحلكم
سـتـعـمرة في هـونغ كـونغ مـنـذ إعـادة ا
الــبـــريــطــانــيـــة الــســابـــقــة إلى بــكــ

ـــنــاســبــة مــرور ربـع قــرن عــلى هــذه
ـوقراطيـة حقيـقية" رغم الـذكرى وبـ"د
الـــقـــمـع الـــذي يُـــمـــارس فـــيـــهـــا مـــنـــذ
.وأشار شي أثناء مـراسم تخللها عـام
أيــضًـا أداء الــرئـيس اجلــديـد لــلـســطـة
احملــلـيـة الــيـمـ إلى ســيـطـرة احلـزب
ـديـنـة بـعد الـشـيـوعي الـصـيـني عـلـى ا
ــــطــــالــــبـــة مــــوجــــة الــــتــــظــــاهــــرات ا
ــوقـراطــيــة الــتي شــهــدتــهـا في بــالــد
 2019ودفعت ببك الى فرض قمع

سـياسي مشدد.وأكد شي في خطابه أن
كـلّ مــا فــعــلــتـه الــصــ مــنــذ األول من
ـدينة تـمّـوز/يولـيو  1997حـ عادت ا
ـا فـيه خـيـر هـونغ إلى سـيـادتـهـا كـان "
يـونـغ".وقـال "بـعـد إعـادة تـوحـيـدهـا مع
الــوطن األمّ أصـبح سـكّـان هـونغ كـونغ
ـوقـراطـية أسـيـاد مـديـنـتـهم (...) والـد
احلـــقــــيـــقـــيـــة في هــــونغ كـــونغ بـــدأت
حــيـنــذاك".وهـذه أول زيــارة يـقــوم بـهـا
شي خـارج الـبـرّ الرئـيـسي لـلصـ مـنذ
بــدأ تـفـشي جـائــحـة كـوفـيـد- ?19كــمـا

أنّـها زيارته األولى إلى هونغ كونغ منذ
ــديــنـة في  2019حــركـة انــدلــعت في ا
احــتـجـاجـات واسـعـة الــنـطـاق مـنـاديـة
ـــوقـــراطـــيـــة.وتـــابع "بـــعـــد كل بـــالـــد
الـــعـــواصف أدرك اجلـــمــيـع بــأسى أن
ــــكن أن تــــغــــرق في هــــونـغ كــــونغ ال 
ـكن أن الــفـوضـى وأن هـونغ كــونغ ال 
تـــســمـح لــنـــفــســـهـــا (بــأن تـــغــرق في)
الــفــوضى".واعــتــبــر أنه يــنــبــغي عــلى
ــديــنـة "الــتــخـلّـص من كـافــة مــصـادر ا
االزعـاج والـتركـيز عـلى الـتنـميـة".وبات
" الذي اتفقت نـظام "بلـد واحد ونظامـ
عــلـيه بـريــطـانـيــا والـصـ عــنـد إعـادة
ـهـلة ـديـنـة الى بـكـ في مـنـتـصف ا ا
احملـــددة لـه إذ يـــنص عــــلى احـــتـــفـــاظ
ـــديـــنــة بـــنـــوع من حـــكم ذاتي حـــتى ا
.2047حتى العام  ?2019كان يوم

األول من تـــمـــوز/يـــولـــيـــو مـــنـــاســـبـــة
السـتـعـراض احلـريـات الـتي تـنـعـم بـها
ـديـنـة حـيث كـان يـسـيـر فـي الـشوارع ا
آالف الـسكـان ضمن احتـفاالت لـلتعـبير
عن مــــــطـــــالـــــبـــــهـم الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة
سـيـرة وعلى واالجـتـمـاعيـة.لـكن هـذه ا
غـرار كل جتـمّع مـنـعتـهـا الـشرطـة مـنذ
عـام وعزت السبب آنذاك رسميًا إلى

األوضــاع الــصــحــيـة واألمــنــيــة.ويـرى
مــنـــتــقــدو احلــكــومــة أن قــانــون األمن
الـقـومي الذي فـرضـته بكـ عام 2020
بــعـــد تــظــاهــرات الــعــام  2019قــضى
بـــــــشـــــــكـل تـــــــام عـــــــلـى احلـــــــريـــــــات
ـــوعـــودة.وأعـــرب وزيــر اخلـــارجـــيــة ا

األمـيركي أنـتوني بلـينـكن اخلميس عن
أســفه "لـتـآكل احلــكم الـذاتي" في هـونغ
كـونـغ الـنـاجم عن فـرض هـذا الـقـانـون.
مـن جـــانـــبه تـــعــــهّـــد رئـــيس الـــوزراء
الــبــريــطـانـي بـوريس جــونــســون عـدم
"الـتخـلي" عن هونغ كـونغ.وجتاهل شي
ـبدأ هـذه االنـتـقادات وأشـاد اجلـمعـة 
" معتـبرًا أنه "نظام "بـلد واحد ونظـام
جـــيّـــد لــدرجـــة أنّه مـــا من داعٍ بـــتـــاتــاً
لـتـغــيـيـره ويـجب اإلبـقـاء عـلـيه لـفـتـرة

طويلة".
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ونُـظمّت االحتفاالت في ظـلّ نظام احللقة
ــغـلــقـة بــسـبب كــوفـيـد- .19وقــد دُعي ا
األشـخاص احمليطون بـالرئيس الصيني
وبــيـنـهم كــبـار مـسـؤولـي احلـكـومـة الى
احلـد من مـخالـطتـهم للـناس واخلـضوع
الخــتـبـارات الـكــشف عن كـوفـيــد يـومـيـا
وتـمضـية األيـام التي سـبقت الـزيارة في

فندق ضمن حجر صحي.
ــديــنـة وقــد أغــلــقت بــعـض أجـزاء مـن ا
ومـنع الكثير من الصحافي من حضور
ـرتـقـبـة.واتــخـذت الـسـلـطـات األحــداث ا
خـطوات للقضاء عـلى أي مصدر محتمل
لـإلحــراج أثـــنــاء زيـــارة شي جـــيــنـــبــيغ

لــلـــمــديــنــة. اعــتــقـــلت الــشــرطــة واألمن
الــوطــنـي تــســعــة أشــخــاص عــلى األقل
ــــاضـي.وقـــــالت رابـــــطــــة األســـــبـــــوع ا
وقـراطيـ أحد آخر -الـد االشـتراكـي
ـتـبقـية ـعـارضة ا األحـزاب الـسيـاسـية ا
فـي هـونغ كــونغ إنــهــا لن تـتــظــاهـر في
األول من تـموز/يوليو بـعد محادثات مع
ضــبــاط من األمن الــقــومي ومـتــطــوعـ
مـرتبط بـاجملموعة. وأكـد قادة الرابطة
لــوكــالـــة فــرانس بــرس إنه  تــفــتــيش
دينة الفتات تعلن مـنازلهم.وتنتشر في ا
بـــدء حـــقـــبــة جـــديـــدة من "االســـتـــقــرار

واالزدهار والفرص"
ـراسم رُفع خاللـها .وبـدأ يـوم اجلمـعة 
عــلــمَــا الــصــ وهــونغ كــونغ وحــضـره
ـقبل لـلسـلطـة التـنفـيذي جون الـرئيس ا
لي ونـظّمه عسكريون عـلى أنغام النشيد
الــوطــني.لـكن الــرئــيس الـصــيــني الـذي
أمـــضى لــيـــلــته بـــحــسـب وســائل إعالم
مـحلية في مدينة شنجن اجملاورة في بر
الـصـ الرئـيسـي وعاد إلى هـونغ كونغ
صـــبـــاح اجلــــمـــعـــة لم يـــحـــضـــر هـــذه
ـراسم.وكـانت كل األحداث مـغـلقـة أمام ا
اجلــمــهــور لــكن مــجــمــوعــات صــغــيــرة
تــــشــــكــــلت عــــلـى مــــقــــربــــة من أمــــاكن

االحـتـفاالت.وكـانت لـيو ( 43عـامًـا) التي
تـعمل في مـطعم تـلتـقط صورًا بـهاتـفها
ــروحـيـات حتــلّق حـامــلـةً عـلــمَي هـونغ
. وقالت "وطننا األمّ اعتنى كونغ والص
تنّون لذلك". وأضافت بنا جيّدًا ونحن 
ـقبلة".في "أنـا كلّي أمل للسنوات الـ 25ا
مطعم قريب لم يتوقع تشينغ ( 35عامًا)
أي شـيء مـــهـمّ من هــــذا الـــيــــوم. وقـــال
"بـالنـسبـة إليّ وبالنـسبـة لبـعض سكان
هـونغ كونغ أيضًا على ما أظن فإن أكبر
تــأثــيــر لــزيــارة (شي) هي زحــمــة ســيـر
خـــانـــقــــة في كل مـــكـــان".وأعـــرب وزيـــر
اخلــارجـيـة األمــيـركي أنــتـوني بـلــيـنـكن
اخلميس عن أسفه "لتآكل احلكم الذاتي"
فـي هونغ كـونغ بعد  25سـنة عـلى عودة
ـسـتــعـمـرة الـبـريـطـانـيـة الـسـابـقـة إلى ا
الـسيادة الصيـنية.وقال بلـينكن في بيان
إنّـه "من الـواضح اآلن أنّ الـســلـطـات في
كلّ مـن هونغ كـونغ وبكـ لم تعـد تعـتبر
ــوقــراطــيــة واحلــرّيـات ــشــاركــة الــد ا
األسـاسية واستـقاللية اإلعالم" جزءاً من
" الذي اتفقت مبدأ "دولة واحدة ونظام
عليه بريطانيا والص في  1997عندما
ـسـتـعـمـرة إلى الـسـيـادة أعـادت لـنـدن ا

الصينية.
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شي ان تـكون توشك ان تـكون اخلـطوات األولى الـتي يخـطـوها الـطفل في بـداية تـعلـمه ا

من أهم االكتشافات في حياة كل انسان !!
 فـهي تشكل بدايـة االنتقـال من مرحلـة اإلعتماد عـلى االخرين بغض الـنظر عن عـناوينهم

الى مرحلة اإلعتماد على النفس !! 
واقف وبـرغم كل الـعـثـرات التي تـرافق جتـاربـنـا الشـخـصـية عـبـر سـن الـعـمـر وبـرغم ا
توقـعة في أغلب األحـيان  تـنجح غريـزة البقـاء وحب احلياة واألزمات والـتحديـات غيـر ا
دائـمـا في جتـاوز هذه احلـاالت وعـبـورهـا  وذلك حـ نـخـطـو خـطـوة أخـرى لألمـام على
طريق احملبة التي فُـطِرَ عليها قلب االنسـان مذ كان طفال !!قد تتكـرر البدايات في حياتنا
ـتاعب  لكـننا جمـيعا ودون أي أسـتثناء مـرات ومرات وقد نواجه الـكثيـر من الصعاب وا
قد جنـحنا بحـفر اسمائنـا عميقـا ح أوجدنا النفـسنا مكانـا في قلوب من نحب وتـخلينا
ـواقف والتجـارب القاسـية التي عن الـيأس !! ح تـسترجع شـريط الذكـريات وكل تلك ا
مررت بها ستـجد ان ذاكرتك ال تختزن منها الكثير  ولو حاولت استذكار حلظات الفرح
ـمـيـزة ووجـوه األصـدقـاء واألحـبـاب الـذين رسـمــوا ولـونـوا حـيـاتك يـومـا بـألـوان الـفـرح ا
واحملبة فال شك بـانك ستجد أكـثر !! فالذاكـرة ال تعمل بـشكل عشوائي
بل هـي تتـبع إجتـاه تـفـكـيرنـا !! مع شـروق الـشـمس في الـصـباح
تـذكـر بـأن كل مـاعـلـيك هـو ان تــخـطـو خـطـوة اخـرى عـلى طـريق
احملبة الذي أبـتدأ منذ سن في ذلك الـيوم الذي شهد اكتشافك
للـخـطوة !!من يـسـلك درب احملـبة لن يـتـيه ابـدا ..  صبـحـكم الله

باخلير ويومكم سعيد ملؤه احملبة والتفاؤل

اسطنبول
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شغول بأوطاتهم وشعوبهم ومستقبل اجيالهم هذا يهمـني كما يهم االخرين ا
الذي يـحدث على مـساحات بـلداننـا العـربيه او شرق اوسـطيه او حتى الـبلدان
االسالميه والـتي تتـأثر نـشاطاتـها االقـتصـاديه بكل االجـراءات والقـوان التي
ي كـالدول الـسبع الي الـعا تتـخذهـا الدول الـكبـرى ذات الثـقل االقـتصـادي وا
مثال ولـيس هناك من يخـتلف حول الفـكره التي تقـول بأن احلروب التي حدثت
يه كانت او اقليميه او نزاعات محليه لم تؤثر على هـذه االرض عبر التاريخ عا
على حـياة البشر االقـتصاديه والسـياسيه واالجتـماعيه ومن لم يصـدق فليتابع
مـا الت الـيه اوضـاع دول كـانت تـتـفـاخـر بـأنـهـا مـسـتـقـره ومـتـقـدمه ومـتـكـامـلة
الي البشر الذين يحلمون للوصول اليها طلبا اخلدمات حتى اصبحت هدفا 
لالمان وفـرصه للرزق واحلـصول على رغـيف خبز يـسدون به رمق اجلوع لهم
والطفـالـهم الـتي فقـدوهـا في اوطـانهـم والتي وصل احلـال في بـعض اصـحاب
احلـظ الـعـاثـر بــأنـهم دفـعــو حـيـاتـهـم ثـمن لـذلك واصــبـحت اجـســادهم طـعـامـا
تـوحشه او جتـمدت اجـسادهم وسط الـثلـوج ما دفعـني لكل السمـاك القـرش ا
ـصريه من نـشاطات هذا هـو انني اراقب مـنذ سـن مـا يحـدث على الـساحه ا
اقـتـصاديه كـبـيره وطـبعـا ازعم بـأنني امـتلـك شيئ من اخلـبره اذ تـعـدى العـمر
ا يـنقلـه االعالم ووسائـله وقنـواته لكـنني اسـتع العـقود الـسبعـه ولم اكتـفي 
ـصريـه بشـكل عام بـشـهود الـعيـان الـذين نقـلـوا بأن مـا يـحدث عـلى الـساحه ا
ائه مـا يـهمـني من كل ذلك هو الـقرار والقـاهره بـشكل خـاص حقـيـقيـا مائه بـا
ستشارين من الذي الـزم دوائر الدوله في جمهوريـة مصر العربيه بـأن يكون ا
ـيـ اسـاتـذة جـامــعـات كالً في تـخـصـصه ان هـذه اخلـطـوه رغم انـهـا االكـاد
جاءت متـأخره وقد سـبقـتنا الـيها دول كـبرى فـحققت تـقدمـا ملمـوسا كالـيابان
ـسـاحه كسـنـغافـوره ولـعل ما يـحدث وكـوريـا اجلنـوبـيه ودول اخرى صـغـيرة ا
على ارض دولـة رواندا امـر يثـير العـجب فهـذه الدوله الـتي كانت قـبل عقد من
ـا فـيـهـا احلجـاره اصـبـحت دوله ذات الـزمن يـتـقـاتل شـعـبـهـا بـكل االسـلـحه 
اقـتـصاد مـتمـيـز بشـهـادة االخرين ايـها الـسـاده ان كل التـجـارب النـاجحه في
هذه الـدول وغـيـرهـا اعـتـمـدت الـعـلم طـريـقـا لتـقـدمـهـا واسـتـثـمـرت عـقـولهـا من
ابنـاءها ودون شك ان وجود هذه العـقول هو في جامعـاتها فلنـبدأ بالتوجه الى
جامعـاتنا واقـسامـها العـلميه لـنجـعل منهـا جامعـات انتـاجيه تسـاعدنا في حل
مشـاكلنا االقتصـاديه واالجتماعيه خـصوصا نحن نعـيش في بلد له باع طويل
في قضايـا التربـيه والتعـليم وكثـير من عقولـنا ومفـكرينـا وعباقـرتنا يـشهد لهم
الـعـالم الــذين شـاركـوهم في عـمـلــيـات الـتـطـور والـتـقـدم في
الـصــنــاعه والـطـب والـهــنـدسـه وحـصــلـو عــلى شــهـادات
التكر من ملوك ورؤساء هذه الدول واالعداد واالسماء
كـثيره ومـعروفه للـقاصي والـداني هي دعوه صادقه من

اجل بناء الوطن وليس لشيء اخر
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] تخـيروا لـنطفـكم فإن الـعرق دسـاس [ يقـول صلى الـله علـيه وسلم:  تـخيروا
ـصطفى صلى الله عـليه وسلم بقوله: لنـطفكم فإن العرق دسـاس) فلماذا نبه ا
ـنابت واجلذور إذا كـانت فاسدة; (تخـيروا لنـطفـكم فإن العـرق دساس)  ألن ا

فإنها تدرك الفروع واألغصان بفسادها وقد ينقلب الفساد إلى الثمرة) 
انـيا بعد سقوط الرايخ الثالث أعظم اعـتداء على النساء فى أوروبا حدث فى أ
ويعـد ثانى أعـظم اعتـداء على الـنسـاء عـلى مسـتوى الـبشـرية حـيث يأتى بـعد
غولى غـول اجملوس علـى نساء الـعراق وبالد الـشام بـعد االجـتيـاح ا اعتـداء ا

لها حيث يقال إنه لم يبق امرأة عذراء .
ـفسـدين لهم اسـاس وجذور في نـطفهم ,عـلى كل فاسـد ان يراجع نـسله اذا ا
مـن اين جـاء ,فــاالصل واالصــالـة تــبـقى فـي نـفــوس الـطــيـبــ مــهـمــا تـغــيـرت

احوالهم.
الحظ ان يـصـل الى سـدة احلـكم يــبـدأ عـلــيه اعـراض عـدم االتــزان االنـفـعـالي
واالجـتماعي والـنفسي ,فالـكرسي اخـتبار حـقيقـي للعـرق  " ذو االصل الطيب
حـتـى في عـداوته شـريف ,وقـلـيل االصـل حـتى في صــداقـته خـبــيث" من هـذه
ـقولة نكـتشف الشـخص وقت الف ووقت احملن ,فـاالنتمـاءات السيـاسية في ا
صالح الـشخصـية الضـيقة اوطاننـا العـربية مـا هي اال انتمـاءات البحث عـن ا
,مع اللجؤ بسبب ضعف الشخصية  الى اشخاص ذو مكانة وجاه سلطوي

ومـالي لالسـتقـواء بهم ,يرافق ذلـك النـفاق والـتـلون الـشخـصي والـتسـلق على
اكـتاف االخرين ,ولـوحظ في االونه االخيـرة ان اغلب من ذهب لالنـتخـابات هم
حسب مـصاحلـهم الشـخصـية ومـنافـعهم .احملـرك احلقـيقي لـهذا الـسلـوك هو
االصل في الـشخـصية ,ان تـكون في مكـان فاسـد وتفسـد في االرض وتسرق
ـراجعـة الـعـرق فأن وتـنـهب وتسـلب هـذا يـتـطلـب الوقـوف عـنـد هـذه النـقـطـة وا
كان سـتحيالت ان الـله يوفق عرق طـيب االصل  العـرق دساس .فمن سـابع ا
فـاسـد .فـليـعـلم كل فـاسـد سرق ونـهب امـوال وحـقـوق االخرين ان اصـلـة غـير
طيب .هـكذا خاطب االمام احلس في واقعة كربالء الذين وقفوا ضده بعد ما
كـانـوا مع جده وابـية ,وشـهـدوا االسالم ومـعارك االسالم ,لـكن اصـلهم الـغـير
طـيب  اوصـلـهم لـهـذ اخلـاتـمـة ان يـقـفـوا بـوجه سـيـد الـشـهـداء سـبط الـرسـول
ـواقف هي الـعرق ,فـاذا كـان عرق مـحمـد صل الـله عـلـيه وسـلم. اذا اسـاس ا
غـير طيب يـرمي صاحبة في االهالك  ,اذا كـان ذو اصل طيب فيحـفظ صاحبة
ـا فعـلوا وارتـكبـوا فاجلـينـات الوراثـية تـتوارث من سوء .نـحن ورثة اسالفـنا 

بــيـنــنـا ,وتــكـشف مـن هـو االصــيل والـغــيــر االصـيل .هــكـذا هم
الـفاسـدين في العراق ,ال تـغرك تـدينهـم وصالتهم وعـبادتهم
واقف قد كشفت شخصيتهم "  كال بل ا ا وال مبادئهم ,ا

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون"
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ـــهم في تـــأســيس ـــانــيـــة األثــر ا األ
ـاركــســيــة األولى ومن ثم حــلــقــات ا
تـأسيـس احلزب الـشـيـوعي الـعراقي

فيما بعد.
أمـا إشـارة الــوردي إلى أن االنـكـلـيـز
كـان قــد تـذمـروا مـن هـذا الـوضع أي
ـغرضـة وتبدالت من هذه الـدعايات ا
الـظـروف السيـمـا بـعـد ذهـاب كوكس
وحـــلـــول ويـــلــــســـون بـــدله وذهـــاب
مــاكـمــون وحـلــول اجلـنـرال هــالـدين
مـحـله في قـيـادة القـوات االنـكـلـيـزية
وكــذلك مــوت الــسـيــد كــاظم الــيـزدي
وحلول مـيرزا تـقي الشيـرازي محله
فإن فيها توكيـدا لتسمر الوردي عند
وجـهـة نـظـر واحـدة هي وجـهـة نـظـر
ضـــابط اســـمـه كــابـــ اليل ذكـــر أنه
ـا يـسمى( وأمـثاله كـانـوا يؤمـنون 
رسـالـة الـرجـل األبـيض وهي تـمـدين
الـشعـوب وأن الـعراقـيـ في نـظرهم
متوحشون وبحـاجة إلى أن يحكمهم
الـبـريـطــانـيـون مـئـة سـنـة عـلى األقل
لكي يتعلموا كيف يحكمون أنفسهم)
مـــبــرئـــا بــذلـك احملــتل مـن الــعــدوان
ـظـهـر مـتـمـدن يـريـد ومـظـهـرا إيـاه 
خــــدمــــة الــــعــــراق ولـــيـس احــــتالله

واستغالل ثرواته.
وتـعزيـزا لـهذه الـتـسمـريـة عنـد فـكرة
لــوم الــعــراقـيــ عــلى ثــورتــهم ضـد
احملـــتل الـــبـــريـــطـــانـي يـــأتي عـــلي
الـوردي بــالـقـصص الــتي تـدلل عـلى
انقسام العراقيـ حول الثورة نافيا
عنـهم الـسمـة الوطـنيـة ومنـها قـصة
االســتـــنــفــار الــذي وصل بــغــداد من
الــــنـــجف وكــــربالء وكـــيـف أثـــار في
اجملـتـمع الـبـغـدادي جـوا من الـتـوتر
والـصـراع حيث انـقـسم الـبـغـداديون
إلى فـريـقـ يـشـتم كل مـنـهـمـا االخـر
ويـــوجه إلـــيـه الـــتـــهم الـــقـــبـــيـــحـــة.
ومـصـدره تـقـاريـر سـريـة فـيـهـا يـبدو
االجنــلـيـز مـتــفـاجـئـ مــفـاجـأة غـيـر
مــفــهـومــة مــتــســائــلــ كــيف يــثـور
الــعـراقـيــون عـلـيــهم وهم يـرون الول
مـــرة في تــاريــخـــهم أن احلــكــام( أي
االجنـلـيـز) يـسـألـون رعـايـاهم مـا هو
نوع احلكم الـذي ترغـبون فيه ? ومن

هو احلاكم الذي تريدون ? 
ونحن نـتسـاءل: هل نعـد نحن ايـضا
االجنـلـيـز حـكامـا والـعـراقـيـ رعـايا
لـهم ?! وإذا كـان االمـر مـفـهـومـا عـلى
ـؤرخ في روايـة ما انه مـوضـوعـيـة ا
لــــديه من وثــــائـق أيـــا كــــانـت هـــذه
الـوثـائـق مـطـابـقـة أو غـيـر مـطـابـقـة
فــلــمـــاذا اذن ال يــكــون مـــوضــوعــيــا
ويتحرى مدى صحـة التقرير السري
Atiyyah) الـــذي مــصــدره( عـــطــيــة
وهو يجعل القائل عراقيا يجاهر بال
وطــنــيــة وأنـه يــوالي أي مــحــتل بال
تـردد " انتم لـو عـينـتم عـليـنـا حاكـما
نصـرانيـا او يهـوديا او عـبدا زجنـيا
كان ذلك بـالنـسبـة لي حكـومة" ? فهل
ثل هـذا الـواحد اجملـموع الـعراقي
كله آنـذاك ? اجلـواب بحـسب تعـقيب
الــدكــتــور الــوردي مــوجب وهــو( إن
هـذا الــقـول الـذي فــاه به هـذا الـرجل
ثل لنا مسـتوى التفكـير السياسي
لــدى أكـــثـــر الـــنــاس فـي تــلـك االيــام
ونحن إذ نـريد أن نـدرس أحداث تلك
االيــام ال يـجـوز لــنـا ان نــنـظـر فــيـهـا
نظـار أيامنـا الراهنـة) وبالطبع ال
ـا هو نـعد ذلـك تعـلـيال وال تـأويال إ
تسمـر عند أحـادية النـظرة والوثـيقة
تصـديـقا بـتاريـخـيتـها وكـأن ما ورد
فــيـــهــا من أخـــبــار واقـــوال هــو تــام
وكامل ال مجال للرد عليه أو رفضه.
ومـا انـفك الـوردي يـؤكـد وهـو يـؤرخ
النـــدالع الــثــورة أن الــثـــورة لــيــست
نـتـيـجـة إحـسـاس وطـني وأن الـروح
الـــوطـــنـــيـــة مـــا كــان لـــهـــا داع لـــكن
االســتـفـتــاء كـان حــافـزا لـنــشـوء (مـا
نسميه بـاحلركة الوطـنية في العراق
وهـي احلـــــركــــة الـــــتـي تــــبـــــنـــــاهــــا
ــعــارضــون لـــلــحــكم الـــبــريــطــاني ا
واتـــخـــذوا فــــكـــرة االســـتــــقالل لـــهم
شـعارا) ولـكـنه يـذكر أن هـنـاك أمورا
سبقت االستفتاء منها وجود احزاب
ســريـــة كـــحــزب االســـتـــقالل وحــزب
الـعـهــد ووطـنـيـ مـتـعـلـمـ فـتـحـوا
مـدرسـة اهلـيـة ثـانويـة لـتـكون سـبـبا
في تـــأجـــيج الـــروح الـــوطــنـــيـــة في
بـــغـــداد. وهـــو أمــر دفـع الــوردي ألن
يؤاخذ االجنليز كيف أنهم نسوا أمر
ــدرســة ومــا كــان عــلــيــهم أن هـــذه ا
يـــنـــســـوا أمـــرهـــا قـــائال: ( لم يـــعـــر
ـدرسة االنكـلـيز أي اهـتمـام لنـشاط ا
بل تـركـوهــا حـرة تـفـعل مـا تـشـاء ثم
( .. انهم كانـوا في ذلك مخـطئ تبـ
س بـيل:" ويـردف مــؤاخـذته بــقـول ا
ولم يـتحـدث ( أي ويـلـسون) عن

تـــــــــأســــــــيس
مــــــــــــــــدارس
بـــــــنــــــات بل
حتـــــــــدث عن
تــــــــأســــــــيس

( إلـــقــاء الـــلـــوم) صــنـــاعـــة تــبـــتــدع
ألغراض نـفـسيـة معـيـنة ويـعتـمد في
تـطـبـيـقـهـا أسـالـيب الـتـقـريع والـنـدم
والـــتــبـــكـــيت بـــشــكل قـــســـري قــاس
ومــتــعــمـد ويــكــون لـلــخــيـال دور في
إعالء مستوى ما تتركه تلك الالئمية
لـوم من قهـر واستفزاز في نفس ا
وبـطريـقة تـقـريعـية لـكـنهـا أيضـا قد
تــكــون مــشــوّقـــة واقــنــاعــيــة. وهــذه
الـــصـــنـــاعـــة جنــدهـــا واضـــحـــة في
مـــؤاخــذات الـــدكــتــور عـــلي الــوردي
لـلـعراقـيـ بـاجملـموع والـتي تـتـبدى
واضــــحــــة في اجلــــزء اخلــــامس من
كـتـابه( حملـات اجـتـمـاعيـة من تـاريخ
الـــعــراق احلـــديث) بــقـــســمــيه األول
والثـاني وفيه جنـده يلـوم العـراقي
الـــذين كـــانـــوا (في أواخـــر الـــعـــهـــد
التركي قد ابغضوا ذلك العهد بغضاً
شــديـداً وتـمــنـوا زواله ولــكـنـهم االن
صــاروا يــبــغـضــون الــعـهــد اجلــديـد
ويـتمـنـون أن يـاتي االتـراك النـقاذهم
مــنه) كـــأن لـــلــعـــراقــيـــ يــداً في أن
يـحـتـلـهم احملتـلـون فـيـأتـون بـهذا أو

ذاك بطرا وبحسب أهوائهم. 
وال جـــــرم أن في هــــــذه االطالقـــــيـــــة
تـعـمـيمـيـاً وال مـوضـوعـية فـضال عن
التناسي ألمر القوة الغاشمة التي ال
تـصرع الـوحـدة الوطـنـيـة حسب بل
تــقـدر أيــضـا عـلـى تـفـتــيت حلـمــتـهـا
الـشـعـبيـة بـرمـتـهـا. ولو طـبـقـنـا قول
الــــدكـــــتــــور الــــوردي عــــلـى مــــجيء
االحــتـالل االمــريـــكي لـــلـــعـــراق عــام
 2003لـعرفـنـا أن وجـهة الـنـظـر هذه
صناعة أسـاسها اللـوم والتعميم بال

دقة تقتضيها الوظيفة التاريخية. 
وسيتقن هذه الصناعة أعني صناعة
الـــــلـــــوم كـــــاتـب ســــيـــــأتـي الحـــــقــــاً
وسيـوظفـهـا في كتـاباته هـو( كنـعان
مــكــيــة ) الــذي صــوّر اخلــوف جــزءاً
تـكــويـنــيـاً مـن مـكــونـات الــعـراقــيـ
يالزمــهم بــاســتــمــرار وأن االالف من
الــنــاس الـــعــاديــ ـ بـــرأيه ـ كــانــوا
متورطـ في العنف الـدكتاتوري في
أغلب احلـاالت فـلم يكن لـهؤالء خـيار
فـي هــذا االمــر.. وهــنــا نــتــســاءل : أ
غـلوبة على يجوز أن تُالم االكـثرية ا
ــتـســلـطـة أمـرهـا بــقـســوة االقـلــيـة ا
ـنطـقي أن نـبني عـليـهـا ?! وهل من ا
عـــلى االســــتـــثـــنـــائـي من الـــظـــروف
ـنصـرمـة عُـقدا الـراهنـة واحلـوادث ا
مَرضية ونـضع وصمات جيـنالوجية
نـــطــبـع بــهـــا جـــســـد االمــة ونـــوشم
اذا جـبـيـنـها مـاضـيـا ومـسـتـقـبال? و
يـنسى الـوردي أن الـعـراقيـ مـثـلهم
مـــثـل أي شـــعـب لـــيـس لـــهـم يـــد في
مجـيء قوى غـاشـمـة الحتالل بالدهم
ـــاذا ال يـــؤاخــذ الـــذين احــتـــلــوا ? و
الـبالد واسـتــغـلـوا ثـرواتـهـا بـدال من

  ? مؤاخذة العراقي

إن الباحث احملـمل بفـكرة ما سـابقة
ســـيــــبـــقى مـــقــــيـــداً في تـــعــــلـــيالته
وتـأويالته بـأوتـدة تـسـمـره عـند تـلك
الـفـكـرة مـنـشـدا إلـيـهـا فال يـسـتـطـيع
مـنهـا فكـاكـا وتتـضح نقـاط الـتسـمر
هذه عـلى مـستـويـات متـعددة يـكون
فيـها الـباحث مـسيـرا ال مخـيرا وهو
يــعــرض االثــبــاتــات أو يــقــدم األدلــة
ويـــدلي بــاحلــجج. وبـــالــشــكل الــذي
تــتـضــامـن فــيه الــصــورة الــســابــقـة
تمثـلة بالتحـيز لوجهة نـظر معينة ا
ــتـــمــثـــلــة مع الـــصــورة احلـــالــيـــة ا
بــالــتـســمـر وهــو مــا جنـده في نــقـد
الــــدكــــتــــور عــــلي الــــوردي لــــثــــورة
الـعراقـيـ الكـبـرى( ثورة الـعـشرين)
واول نـــقــــده تـــمـــثـل في بـــحــــثه عن
أسباب قيام الثورة أو العوامل التي
ساهـمت في إحـداثـها. فـوجد أن أول
ما سـاهم في قـيـام هذه الـثـورة ليس
الــتــحــريض الــثــوري بــوازع وطــني
ــا هي الــدعــايــات الـتي داخــلي وإ
أتـت من اخلــارج (ســـوريــا وتـــركــيــا
وروســيـــا الــبــلـــشــفــيـــة( جــاء دعــاة
الـبـلـشــفـيـة الى الـعـراق في زي زوار
وطـلـبة ايـرانـيـ فقـد ورد في تـقـرير
لالستخبارات االنكليزية في العراق:
أن أخـــبــار الــبالشــفــة مــتــداولــة في
ـقـدسـة.. وهي تـلـقى لدى الـعـتبـات ا
السـكـان عطـفا وتـأييـدا) أما مـصدره
الــذي يــثـبــته في الــهــامش فـيــكــتـبه
هـكذا(  ( Atiyyahوال نـدري من هو

عطية هذا ?! 
وال يــخــفى أن األفــكــار الــبــلــشــفــيــة
ــاركــسـيــة لم تـدخل واالشــتـراكــيـة ا
ا العراق في إطار دعايـة منظمة وإ
اركسي القادمة من هي رياح الفكر ا
انـيا ولـيس روسيا والـتي وصلت أ
الـــعــــراق وبـــعـض بـــلــــدان الـــشـــرق
األوسط قــبل ثـورة الــعـشــرين وكـان
لـنشـاط حسـ الـرحّال وتـعـرفه على
ارسـ كـيـدور عـام  1914ثم ســفـره
انيا واطالعه على األطروحات إلى أ
الــثــوريــة لــلـــحــركــات االشــتــراكــيــة

ولم يكتـف الوردي بهـذا التفـسير بل
عـلق عـلى الـتـضـامن بـ اهل بـغداد
بالقول: (من اجلدير بـالذكر أن كثيرا
من وجـهـاء بـغـداد ومثـقـفـيـهـا كـانوا
غــيــر راضــ فـي قــلــوبــهم عن تــلك(
احلـفالت) ولـكـنـهم كـانـوا مـضطـرين
الـى حــضــورهــا والـى الــتــبــرع لــهــا
خــوفـــا من غــضب اجلــمــاهــيــر ( وال
نــعــدم وجـود مــثل هــذا الـصــنف من
ـثقـفـ في أي مكـان وأوان. أمـا ما ا
س بــــيل مـن أن هـــؤالء نــــقــــله عـن ا
كـانوا يـأتـون إلى ويلـسـون ليـعـبروا
عن اســـتـــنـــكـــارهم لـــتـــلك احلـــفالت
ولـــــيـــــعـــــتـــــذروا عن الـــــتـــــظـــــاهـــــر
ـقـصـد من ـنـاصـرتــهـا..فال نـدري ا
ورائه أهـي رغــــبـــــة الـــــوردي نـــــفي
الـــوطـــنـــيــة عـــنـــهـم أم هي تـــوكـــيــد
خـيانـتـهم جلـمـاهيـرهم وانـهم كـانوا
ذوي وجه بال نضـال وال ضمائر?!
يــــبـــدو أن الـــذي أراده الـــوردي هـــو
س بـيل التـي نقل نـفـسه ما ارادتـه ا
عــنــهـا قــولــهـا: (في أحــد تــقـاريــرهـا
الــســـريــة اسم واحــد من هــؤالء هــو
سـليـمـان فيـضي وكـان طائـفـيا يـكره
كن الشـيعة وقـال ما نـصه: انتم ال 
أن تــتـركــوا األمــور جتـري عــلى هـذا
نوال الـذي.. فالهـياج قد وصل الى ا

درجة اخلطر)
فــهل نـسى د. الــوردي أن لـسـلــيـمـان
فيضي مذكرات نشرها حتت عنوان(
في غمرة الـنضـال) كان علـيه العودة
اليـها كي يتـأكد من حـقيقـة ما ذكرته
ــنـاضل? س بــيل عن هــذا الـرجل ا ا
ثـم كـيف يُــعــقل أن يــكــون الــفــيـضي
علم بهذا التـواطؤ والطائفـية وهو ا
تـحرر ثـقف والـسيـاسي الوطـني ا ا
ــنـاضل صــاحب الــقــلم والـروائي وا
ـفكـر الـذي كـتب أول رواية عـراقـية ا
عام  1919هي ( الروايـة االيـقاظـية)
ومن اوائل من فتح مـدرسة ابتـدائية

   .!!?
امــتــد نـــفي الـــوردي الــوطــنـــيــة عن
ثقـف الـبغداديـ الى رجال الدين ا
ايـضـا فـمـا قـاله ابن الـشـيرازي مـثال
لـــرؤســاء الـــعـــشـــائــر:"(هـــذا الـــيــوم
يومكم") ال يعبر بحسب رأي الوردي
عن انــطالق شــرارة الــثــورة; بـل هـو
مسألة شخصـية ولم تكن له مقدمات
مـهــمـة سـوى انـطالقــته من عـشـيـرة
الـظوالم وبـني حـجـيم الـتي هي فرع

منها. 
أما فتوى الشيرازي بانطالق الثورة
فــيــشك الــوردي فــيــهــا ( انــهــا غــيـر
مؤرخـة على الـرغم من اهمـيتـها وقد
ــــؤرخــــون في حتــــديــــد اخــــتــــلـف ا
تـــاريــــخـــهــــا .. يـــرجح فـي ظـــني ان
الــشـــيــرازي اصــدر فـــتــواه بـــعــدمــا
عـارك في الـرميـثة وفـشلت اشتـدت ا
مــحـاولــته في مـفــاوضـة ويــلـسـون).
وهل يـنـفع الظـن والتـخـمـ عـند من
هــــو بـــاحـث ومـــؤرخ ولـه أدواته في
فاوضة الكشف والتحقيق ?! ثم أن ا
لم تـكن مـحـاولـة بل هي قـرار اتـخـذه
الشيـرازي بعد مـشاورة أصحابه من
اجل إيقاف الـقتال حـقنا لـلدماء ولم
ـا يـقم هـو بـالـتـفـاوض مـبـاشـرة وإ
نـــاب عــــنـه في حــــمل رســــالــــته إلى
ويــــلـــســــون الـــســـيــــد هـــبــــة الـــدين
ــــرزا أحــــمـــد الــــشــــهـــرســــتــــاني وا

اخلراساني.
ـــغـــالـــطـــة كـــانت ويـــخـــيل إلـيَّ أن ا
أسلوبـا ناجعـا استعـمله الوردي في
تـفــسـيـر بــعض الـروايــات مـقـلال من
عـاني الـوطنـية لـلثـورة فذكـر مثال ا
أن عــشــائــر الــرمــيـــثــة ظــلت تــقــاتل
االنــكــلــيــز زهــاء اســبــوعــ دون ان
تـسـرع الى جنـدتـهـا عـشـيـرة اخـرى.
والـــســبـب بـــرأيه هـــو مـــا كـــان بــ
عـشـائـر الـفـرات االوسط من عـداوات
ة واحقاد وثارات وأن "( احلكام قد
االجنــلـــيـــز) يـــدركـــون ذلك فـــاخــذوا
يستغـلونه بشتى الـوسائل" واعتبار
الدكتـور الوردي احملتلـ االجنليز (
حكـامـا) يعـني أنه يـغلب وجـهة نـظر
احملتل في الـتفـسير أعاله مـتنـاسيا
أن سـبب عـدم الــنـجـدة هـو احلـصـار
الــذي فــرضه االحــتالل عــلى مــديــنـة
الــرمـيــثــة. ثم أن هـذا االشــتــعـال في
الـرمـيثـة كـان تـمـهيـدا لـثـورات شبت
ــشـخــاب والـشــامـيـة وحــصـلت في ا
هــدنــة ثم نــقــضـت الــهــدنــة لــتــعــود
الـثــورة تـنـتـشــر في الـفـرات األوسط
حــــتـى وصـــــلت إلـى الــــرارجنـــــيــــة.
ولـالسف نـــسـي الـــوردي صـــعـــوبـــة
ـــواصـالت وطـــبــــيـــعــــة الـــظـــروف ا
الطوبوغرافـية آنذاك التي جتعل أية
عــشــيــرة ال تــصل بــســرعــة لــنــجــدة

عشيرة أخرى.
غـالـطة تـظهـر ح يـفسـر النـصر وا
بـــانه نــــهب واشـــاعــــات وهـــوســـات
مسـتنـدا إلى مقـولة سـمعـها من أحد
سـنـ من أهل الكـاظـميـة حدثه أن ا
بعض الـعـشائـر عنـد انضـمامـها إلى
الثـورة كانت تـبتـغي الفـوز بالـغنائم
ـطالبـة باحلرية والفرهـود أكثر من ا
واالسـتـقالل وعــنـده هـذا طـبـيـعي ال
داعي للعجب منه فإن العشائر التي
اعـتـادت عـلـى الـنـهب والـسـلب خالل
مئات السن يصعب عليها أن تترك
هـذه الـعـادة حتت تـأثيـر حب الـوطن

 . الذي يضعه ب قوس

آلة التصوير في زاوية النهر
وندى األشجار تعانق أعذاق النخيل
وهناك مجزرة في الوادي السحيق

وسارق رسمي على اجلمارك
يتلوا آيات لقانون متحجر

وحشرات السلطة تمتص دم العامل
رأى العامل ما جرى

انصرف ذهنه إلى بندقية الدار
يحطم تكدس األوهام

راقصا على موسيقى احلياة
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(بـ مـول ومول (مـول) وبـ مطـعم ومـطعم (مـطـعم)) هذا مـا قـاله مغـتـرب عراقي في
زيارته األخـيرة لبغداد بعد  10سنـوات من الغربة بعد ان اكد له أصدقائه ان الوضع
تغيير في العراق واالستثمار صار متاح واحلياة صارت افضل من وجهة نظرهم .. 
لـكن مـا شاهـده صديـقـنا لم يـكن سـوى استـثـمار اقـتـصادي جتـاري يـذهب ريعه الى

ا او أصحاب رؤوس أموال تسيطر على السوق .. متنفذين في الدولة ر
تعـد مساحة بغداد 204.2كم 2وعدد سـكانها بحـسب التقديرات بـ  8مالي و870
ــسـاحــة بــحـسب ألــفـا و 422نـســمــة .. وحتـتــوي عـلى  14الى  15مــول في هــذه ا

والت ومراكز تسوق أخرى ..  تقديرات مع االستمرار ببناء ا
ـوالت في إسـطــنـبـول( مــثال) الـتي تـبــلغ مـسـاحــتـهـا الــكـلـيـة 5461 لــو قـارنـا عــدد ا
ركزية دينـة ا كيلـومترا مـربعا وتـنقسم إداريا إلى  39بلـدية مـنها  27بلـدية تشـكل ا
وعدد سكانها حوالي  20ملـيون او اكثر  ففيها(  20مول) كـإحصائية حديثة تشمل
اجلـزء االسـيـوي واالوربي من جـانبـيـها  ,هـذا وتـعـد إسطـنـبـول العـاصـمـة السـيـاحـية

فتوحة على العالم .. واالستثمارية لتركيا ا
ـتـسـوق الشـراء والـتـنقل ـوالت مـركز تـسـوق يـسهل عـلى ا من نـاحـية إيـجـابـيـة تعـد ا
بـأريحيـة في بعض األيام غيـر العطل اما في أيـام العطل فـيعد مركـز مزدحم . ويلجئ
ول لـرفع سـعر الـبضـاعة لـغالء اإليـجارات وتـوفر الـكهـرباء ـتاجـر داخل ا اصـاحب ا
ــول كــمــركـز اقــتــصــادي مــهم في أي بــلـد و ــول .بــذلك يــدخل ا واخلـدمــات داخل ا
يعرض وجودها ـوالت بكثافة بـدون تخطيط مسـبق  اسـتثماري ناجح  ?,لكن وجود ا
همة ساحات ا ـقارنة وضع بغداد ومساحتها التي حتولت اغلب ا الى االنتقاد وذلك 
بـها الى موالت وادت الى ازدحـامها بالـبشر والسـيارات  بالرغم مـا تعانيه الـعاصمة
ـدرسـية و من تـضـخم سكـاني وعـشـوائي في الـبـنـاء و كـذلك نقـص مهم فـي األبنـيـة ا

ستشفيات ..  ا
يـة ) وبـناء ـدارس الـعـا ـواصـفات ا ـدارس األهـليـة ( الـغيـر مـطـابقـة  و رغم تواجـد ا
ـوالت فـأنـنـا نـشـهـد فــوضى في الـتـخـطـيط اجلـامـعـات األهـلـيـة الــتي تـشـبه بـنـايــات ا
ـنـسق ثـانـيـا  واالضـرار بـأصـحـاب احملـال الـتـجـاريـة الـعـمـراني أوال  واخلـدمـاتي ا

والت بهذا العدد الذي يزداد بشكل متسارع في العاصمة .. خارج ا
غـترب اسـتغرابه مـن التطـور احملصـور في بنـاء موالت بـرقعة وعليـه ابدى صاحـبنـا ا
جـغرافيـة تعادل ربـع رقعة إسـطنبـول مع غيـاب واضح خلطط بنـاء اجلسور و اصالح
ـكن استـغاللـها الي الشـوارع ومـشاريع تـرفـيهـيـة تخـص الطـفل واجملـتمع مـجـانيـة 
ـزدحــمـة وذلك تـتـحـمل مـسـؤولـيـته ـوالت ا ـال لـلـذهـاب الى ا عـائـلـة فـقـيــرة ال تـمـلك ا
احلكـومة بـصورة رئـيسيـة حيث انـها تـشجع أوال عـلى االستـهالك واالسـتيراد نـاهيك
عن الثـقـافة الـتي تـطرحـهـا بتـرغـيب مسـتـثمـرين الحـتكـار الـسوق من خالل الـتـضحم

والت . احلاصل في بناء ا

ن أمام موكب التشييع وكذلك حلقت
ـــوكب) لــكــنه ثـالث طــائــرات فــوق ا
سيـذكر فـي القـسم الثـاني من اجلزء
اخلـــــــامـس مـن كـــــــتـــــــابـه( حملـــــــات
اجـــتـــمـــاعـــيــــة من تـــاريخ الـــعـــراق
احلــــديث) حــــنق االجنــــلــــيـــز عــــلى
ـشـارك فـيـها ـظـاهـرة واجلمـهـور ا ا
والسيما زعمائها الوطني لها. فقد
اســـتــــدعى ويــــلـــســــون اربــــعـــة من
الوطني هم: أبـو التمن والسويدي
والشيخ داود والـبزركـان وحكم على
الـــشــيخ داود بـــالــنــفـي الى جــزيــرة

هنجام في اخلليج العربي. 
وآخــــر الــــروايـــات الــــتـي يــــوردهـــا
الــوردي مـا ســمـعه وهــو جـالس في
ســيـــارة أجـــرة ويـــذكـــرهــا مـن بــاب
الـــتــدلـــيل بـــهـــا عـــلى احـــقــيـــته في
الـــتـــشـــكـــيك بـــوطـــنـــيـــة مـــظـــاهــرة
احليدرخانة وأن الـذي سقط فيها لم
يــكن شــهــيــدا قــائال: ( وقــد تـعــرفت
مؤخرا عـلى سائق سيـارة في بغداد
يــدعي بــانه ابن اخي الــشــهــيـد وان
الشهيد اسمه سلمان شكر من سكنة
محـلة الـست هديـة) واول امر يـفيده
من هذه الـرواية الـشفـاهية أن االسم
هــو غـيــر اسم عـبـد الــكـر الــنـجـار
الـذي كــان مـشـهــورا بـاالخـرس ومن
سـكـنة احلـيـدرخـانـة. علـمـا ان هـناك
اتــفــاقـــا بــ مــا قــالـه عــبــد الــرزاق
احلسني في كتابه (الـثورة العراقية
الـــكــبــرى) ومــا ذكــره الــبــزركــان في
مــذكـــراتـه عن هـــذا الـــشــهـــيـــد وعن
الـشــيخ داود لـكـن هـذا لـيس مــهـمـا
هم عـنده أن" بالـنسـبـة للـوردي بل ا
ويـلسـون قـرر عـقب (مـقـتل) االخرس
أن يــســمح لـلــنــاس بـاقــامــة حـفالت
ـولد والـتعـزيـة بال حتـديد ). وكـما ا
اخـــتــلـف الــوردي حـــول الـــشـــهـــيــد
االخــرس كـذلك اخــتـلف حــول عالقـة
شــــعـالن ابــــو اجلــــون بـــــاحلــــركــــة
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w ¹—Uð o «uð

وحـصـيـلـة هـذا الـتـوثـيق الـتـاريـخي
لـلـمــظـاهـرة تـفـسـيـرهـا بـأنـهـا كـانت
مسالة عابرة حصلت صدفة وليست
وراءهـا مـشاعـر وطـنـيـة مبـنـيـة على
قصديـة جماهيـرية وأن االخرس هو
قتـيل الـصدفـة وليس شـهيـد الوطن.
عـلمـا أن الـوردي في كـتـاب الـفه قبل
ثالثــــة عــــقـــود مـن كــــتـــابـه( حملـــات
اجتماعية..) هو كـتاب( مهزلة العقل
البشري) كان قد أكد مسالة تاريخية
وهي أن االسـتعـمـار يـظل واحدا في
مآربه وهـو يريـد استـغالل الشـعوب
ـستـعمـرة ونـهب خيـراتـها فـقال: ( ا
رأيـنــا بـعض الـدول احلـديــثـة تـفـتح
األمصار وهي تـنادي جئـنا محررين
..بحجـة التـمدن والتـحرير ال فاحتـ
ومن مــفـارقــات الــتـاريخ أن الــشـعب
ــفـتــوح يـاخــذ نــفس احلـجــة الـتي ا
جــاء بـهـا الـفــاحت فـيـقـلـبــهـا عـلـيه...
فيقول اين التحرير ومن هنا يتحول
الصراع االجتماعي من صراع سيف

الى صراع فكر)
أمــا حتــامل الــدكــتــور عـلـي الـوردي
عــلى الـثــورة فـيــتـضـح وهـو يــفـسـر
الـتـقـارب الــوطـني الـذي حـصل بـعـد
هذه احلادثة بـانه استفـحال طائفي
فـقـال مــتـبـنـيـا وجـهـة نـظـر احملـتل:"
اســتــفــحل الــتـــقــارب الــطــائــفي في
النصف الثاني من رمضان بشكل لم
يــشــهـــد الــعــراق له مــثــيال من قــبل"
ودليله على هذا االسـتفحال( حفالت
رمــــضـــــان) وال يـــــقــــول مـــــواكب او
مجالس متأثرا بـويلسون الذي كان
يسـتعـمل كـلمـة حفالت في مـذكراته.
وتــــنـــــدر عــــلـى إحــــدى( احلـــــفالت)
بحـكـايات سـمعـهـا ـ أي أنهـا لم تكن
مـدونة في مـصـدر مـوثوق ـ وهي أن
وصلي كان يـنتقل ب ال عثمـان ا ا
االعـظـمــيـة والـكـاظـمـيـة وهـو شـديـد
احلب ألهل الــــبــــيت. وكــــان حــــريـــاً
ـنـصف أن يـجد فـي مثل بـالـبـاحث ا
هـذه الــوقـائع مـسـائل مــشـرقـة تـدلل
عـلى الـوحـدة والـتاخـي ب طـوائف
اجملــــتـــــمع الــــعـــــراقي. وال غــــرابــــة
ـوصــلي مــشـهــود له بـالــوطـنــيـة فــا
والــــوعي وتــــعــــرض الى الــــســــجن

والنفي في العهد العثماني.

شـرارة كـانت قـد انطـلـقت من تـلـعـفر
حـــتى اطـــلـق الـــوردي عـــلى حـــركـــة
الـــثـــوار اسـم (احـــتالل تــــلـــعـــفـــر) (
فاحتلـوا االبنية فيـها ونهبـوها نهبا
ذريعـا) وكيف تكـون نهـبا وهي التي
التحق في ركـبها شيـوخ مثل الشيخ
الـضـاري وقــادة من بـغـداد والـنـجف
وكربالء واالنبار وغـيرها من مناطق
العـراق كدلـيل على جتـاوز الطـائفـية

وأن الفعل الوطني هو الذي ساد.
وطـبــيـعي في من يـرى فـي الـوطـنـيـة
نــهـبــا أن يـســتـغــرب الـتــقـارب الـذي
حــــصل فـي بــــغــــداد بــــ الــــســــنـــة
والـشيـعـة فتـعـجب الدكـتـور الوردي
ولد بـجنب التعزية ولم كيف يكون ا
يـصـدق أن يـكـون هـناك عـامل وطـني
وراء الـــروايـــة عن حـــادثـــة احلـــيــدر
خانة و( شـهيد الـوطن) ووضعه ب
قوسـ ولـو كانت الـرواية وردت في
ــا تـردد الـوردي س بـيل  مـذكــرات ا

في تصديقها. 
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وقـــد روى كــاظم الـــدجــيـــلي احــداث
ثورة العشـرين في مذكراته الصادرة
عام  1973وفيـها بـ أن الشـهيد لم
يكن سوى رجل اخرس وبيده مطرقة
لـكن وجـوده في شـارع احلـيـدرخـانـة
تـــــصـــــادف مع قـــــيـــــام مـــــظـــــاهــــرة
احــتــجــاجـيــة في الــشــارع عــلى اثـر
اعتـقال عـيسى عـبد الـقادر الـيريزلي
وكـانت جـمــاعـات من بـعض احملالت
البعيدة تدق طبولها وتهوس قائلة:
ـوت باجلـهنم) ( الدين يـا مـحمـد وا
فــامــتـألت سـاحــة اجلــامـع بــالــنـاس
وفـاضـوا الى الـشـارع الـعـام وامتـنع
ــرور فـي الــشــارع لــشــدة الــزحــام. ا
وخشـيت الـسلـطة (يـقصـد االحتالل)
من مغبة هذا التـظاهر فارسلت عددا
من اجلنـود واربع سيـارات مصـفحة
الرهــاب اجلــمـهــور وهــنـا ظــهــر بـ
اجلمهـور هذا الرجل االخـرس وبيده
مطرقـته كان يحـملهـا النه كان جنارا
مـتـجوال فـتـقـدم نحـو الـسـيارة بـغـية
ــطـرقــته فــحـرك الـهــجــوم عـلــيـهــا 
السـائق حتركـا مفـاجئا جـعل الرجل
يــســقط عــلى االرض فــمــرت عـجالت
الـــســـيـــارة عـــلـى ســـاقـــيه فـــحـــمـــله
ـسـتـشـفى) وال يـرى اجلـمـهـور الـى ا
الــوردي في احلــادثــة بــعــدا وطــنــيـا
ــا هـو حــزب احلــرس الـذي اراد وإ
أن يـــجـــعـل من تـــشـــيــــيع اجلـــنـــازة
مـظـاهرة وطـنـيـة كـبرى يـتـحـدى بـها
الــسـلــطـة وهـذا بــحـد ذاته هــو دلـيل
على وجـود وعي وفعل وطـنيـ لدى

قادة حزب احلرس.
بـــيــد أن عــلي الـــبــزركــان وهــو أحــد
نـاهـض زعـماء احلـركـة الـوطنـيـة ا
لالنـكلـيـز وله مـذكـرات ايضـا كـان قد
أكـــد خالف مــا ذكـــر الــدجــيـــلي لــكن
الــــوردي يـــظـل مــــصـــرا عــــلـى عـــدم
التصديق بدليل وضعه كلمة الشهيد
بــ قــوســ في قــول الــبــزركــان : (
ومن هــنــاك اجتــهــوا نــحــو مــقــبــرة
الـشــيخ جـنـيـد حـيـث دفـنـوا جـثـمـان
(الــشــهـيــد )) تــشـكــيـكــا في الــروايـة
فــضال عن تــغــيـيــبه ذكــر الـنــسـوة
الـــعــــراقـــيــــات الالئـي خـــرجن
عروفة للتشيـيع واحلادئة ا
الــتـي ذكــرتــهــا صــبــيــحـة
الشيخ داود في كتابها (
أول الــــــــــطــــــــــريـق إلى
النـهـضة الـنسـوية في

العراق)
وفي مـــــــــقــــــــابـل ذلك
يـــســــمي الــــدكــــتـــور
الـــــــــوردي احملـــــــــتل
(ســلـطــة) من دون أن
يــصــفــهــا بـ(ســلــطــة
االحــــتالل) مــــشـــيـــرا
بــايــجــابــيـة إلـى هـذه
الـــســـلــطـــة ومــشـــيــدا
ـا ـوقـفــهـا قـائال: ( 
يلـفت النـظر أن الـسلـطة
لم تــــــتـــــدخل فـي ســـــيـــــر
اجلنازة بل ارسلت كوكبة
مـن الــــفـــــرســــان
يـسـيرو

حــزب"ويــعــقب الــوردي:( وهــذا يــدل
عـلى جـهله بـالـطـبيـعـة الـبشـريـة فإن
كن أن الكالم مهـما كان مـعسوال ال 
يـؤثر فـي الفـعل الـبـشـري اال اذا كان
العـقل مستـعدا لـلتأثـر به) مبـينا أن
ويلـسون لم يـكن قد فـهم بعـد طبـيعة
ـثل هـذا الـبـشـر الــعـراقي وظن أنه 

 . عسول سيقنع العراقي الكالم ا
ويــبـــدو أن ثــقـــة الــدكـــتــور الــوردي
س بــــيـل جتــــعل أمــــر ــــذكــــرات ا
التسـمر عندهـا فعال يتعـدى التارخة
ــرة الـى الــتـــاويل الـــذي بـــدا هـــذه ا
اجتـماعـيا فـيه يصف الـفرد الـعراقي
بـاجلالفة الـتي ال تـنفع مـعـها مـرونة
. بيد أننـا ال جند عند الوردي وال ل
هـذا التـسمـر حـ ينـقل مـرويات من
مذكرات عراقية فيشكك فيها بينما ال
س بــيل ومن يــشـكـك في مــذكـرات ا
ذلـك مــــا نــــقــــله الــــبــــوشــــهــــري عن
الــشــيــرازي أنه زاره في احــد االيــام
فـاخذ الـشـيـرازي يلـومه عـلى اعـماله
ومنـها انـه فتح مـدرسة بـنات ويـتبع
الـوردي هـذا اخلـبـر بـالـقـول: ( لـست
واثـقـا من صــحـة هـذه الـروايـة الـتي
حـدثـني الـبـوشهـري بـهـا واعـتـقد أن
الــشــيــرازي كــان ارفع شــأنــا وأكــثـر
تـعـقال) مـضـيـفـا أن الـبـوشـهـري كان
يـتظـاهـر بالـتـشيع. ولـو كـانت رواية
البـوشـهري تـماشي نـزوعه لـصدقـها

ولكنها ال تخدمه لذلك شكك فيها. 
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إذا كـان الـتـسـمـر الـتـاريـخي قـد أفاد
في تــأكـيــد أن احلـركـة الــوطـنــيـة مـا
ـعـنى االصـطالحي لـلـكـلـمـة كـانت بـا
مــؤكـدة وحـاصـلــة عـنـد قــيـام ثـورين
العشـرين وعند انـتهائـها; فإن تأويل
الــدكـتــور عــلي الـوردي االجــتــمـاعي
لبـعض أحـداث الثـورة سـيعـزز األمر
عــبـر تــصـويـر مــسـألـة الــتـفــكـيـر في
قيامـها بأنه كـان بدوافع سلـمية وأن
ثـورة العـشـرين ليـست مـسلـحـة ضد
االجنـلـيــز وال ظـهـر تـسـلـيـحـهـا عـنـد
سـادة الـعــشـائـر في الـفـرات االوسط
ـــــشــــخــــاب. ووراء ذلك وخــــاصــــة ا
اســـبـــاب هـي ـ بـــحـــسـب الـــدكـــتـــور
الوردي ـ أدت إلى التفكير في الثورة

وحددها بـما يلي :
أ : اخلــصــوصــيــة اجلــيــنــالــوجــيــة
لـلعـشائـر الـعراقـية وقـيـمهـا البـدوية
الـتي حتـافـظ عـلـيـهـا.ب:  أن مـنـطـقـة
الفرات االوسط هي مركز التشيع في
الـعــالم االسالمي وأن فـيــهـا عـائالت
علوية جتمع الرئاسة بالقدسية وهو
مـا يـضـطــر الـنـاس لالسـتـجـابـة لـهم
واال فـقدوا مـكـانـتهم الـديـنـية.ج : أن
النزعة السيـاسية واجلدل السياسي
عـنــدهم اكـثـر مـن غـيـرهم. د: أن شق
نـهـر الــهـنـديـة ولـد نـزاعـا هـائال بـ
الـعــشـائــر حـول االراضي .ه : زراعـة
الرز جعلها االغنى زراعيا في الدولة
الـعــثــمــانــيــة حـتى وصــفــتــهــا احـد
الـتـقاريـر الـبريـطـانـية بـأنـها حـديـقة

العراق.
واسـتنـد الـدكتـور الـوردي في إقراره
عدم وجود حركة وطنية حقيقية إلى

الــــوثـــائق الـــســـريـــة
االجنليزية التي
تــــقـــول إن ال
ثـــــــــــــــــورة
حــصـلت
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ـتـابعـ عـبـر مواقع الـسـوشيـل ميـديـا الذين دائمـا نـواجه بـهذا الـسـؤال خاصـة من ا
اطـلعـوا الى هكـذا مـقولـة في مواقع االنـترنت  وتـداولتـهـا صفـحات قـانونـية رغـبة في
شـاهـدات األعجـابات  واال ال وجـود لهـكذا كن من الـتـعلـيقـات وا جـذب اكـبر عـدد 
مـوضوع في الـقـضاء الـعراقي ال عـرفـا وال قانـونا فـالـقاضي الـعراقي لم يـكـسر قـلمه

بعد اصدار قرار االعدام ابدا .
نـشورات وتـسـربت الى صفـحات الـفيس بـوك الـقانـونيـة بسـبب نـسخ ولصق بـعض ا
التي تتحـدث عن ان في  زمن التاج البريـطاني درج القضـاة الهنود على كـسر منقار
نـقار ( لبـة) القـلم بـعد احلـكم بـاإلعدام بـاعـتبـار كـان القـلم عـبارة عن ريـشـة مؤهـلـة 
معدني للكـتابة وبرروا ذلك بأكثر من سبب منها ان  كسر منقار القلم هو عمل رمزي
لـكي ال يـتم اسـتخـدامه مـرة اخرى كـونه اسـتعـمل في الـوقـيع على اعـدام شـخص لذا
يستبعـد لكي ال يتكرر اسـتعمال القـلم مرة اخرى في اعدام شخـص اخر باعتبار ان
ـعـاديـة ـالذ االخـيـر في الـتـعـامـل مع االفـعـال ا ـبـدأ هي ا عـقـوبـة االعــدام من حـيث ا
كن حلها بطريـقة اخرى . لذا يتم كسر منـقار القلم للتخلص من ( للمجتـمع التي ال 
كن اعـتبـارها تـعويض نـفسي عن االحـساس بـالذنب ـلوث) كـما ان الـعمـليـة  الـقلم ا
والنـدم الـذي قـد يـغـزو قـلب الـقاضـي. اضافـة الى فـكـرة ان الـقـلم الـذي يـقضـي على
حـياة شـخص غيـر مـؤهل ان يبـقى بـاالستـعمـال .كمـا قـيل انهـا وسـيلـة  لعـدم رجوع
القـاضي عن حكمـه فكسـر القلـم رمز لعـدم تفكـير الـقاضي بالـرجوع عن حـكمه الذي
اصـدره. لـذلك فأن اصل الـفـكـرة هنـديـة و هـجرهـا االن وبـقيت كـتـراث قـضائي في

القضاء الهـندي. والن الفيسبوك يجمّع انتيكات االخبار تراه يتقاذف
ـنـشـور. ويتـوهم بـعض الـنـاشـئـة ورواد هـذه الـصـفـحات ان هـذا ا
االمر موجـود في القضاء العراقي واحلال ان القضاء العراقي لم

ا وال حديثا . ولن يعرف مثل هذه العادة ال قد

بية او عدنية و قية و الت ع
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بية العراقية رئيس االحتاد العراقي لتنس استقبل السفير العراقي في عمان حيدر العذاري  سمير الكردي النائب االول لرئيس اللجنة البارا
بية عن الصـعوبات التي تعاني ـبية العراقـيه.وحتدث نائب رئيس البـارا الطاولـة ونقل الكردي لسـعادته حتيات عقـيل حميد رئيس الـلجنه البارا
نظـمة للـبطوالت وخـاصه تلك التـي التوجد سفـارات لها فـي بغداد.ووعد مـنها الـفرق الريـاضيه في احلصـول على سمـات الدخول الى الـدول ا
ـراسم في السـفاره بـاسـتالم جمـيع جوازات سـعادته بـتـذليل الـصعـوبـات ومتـابعه اإلجـراءات في هـذا الشـأن  وقد اوعـز الـسفـير الى قـسم ا
نح تاشيرات الـدخول للوفد الـعراقي بكره الطاوله ومسـتمسكات الـفريق العراقي واالتصال بـالسفاره التـايلنديه في عمان مـن اجل االسراع 
نتـخب العراقي ـقبل  ورافق سمـير الكـردي محـمد الدوري مـدرب ا الـذي سيشـارك في بطوله تـايلنـد الدولـيه في النصف الـثاني من الـشهر ا

للشباب.
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 ∫nOOCð
وزير الشباب يعقد
مؤتمر صحفي
بعد اعالن
استضلفة خليحي
 في االبصرة 25

ومــــهم جــــدا ان يــــكــــون دورا مــــؤثـــرا
ـتميـزة للحـكومة احملـلية في للـجهود ا
الـــبـــصـــرة بــرئـــاســـة احملـــافظ أســـعــد
العيـداني وفريقه اإلداري والـفني الذي
إدرك وقدر االمـور واهتم بـها مع وزارة
ـثلـة بالـوزيـر عدنـان درجال الـشبـاب 
ــؤكــد اســتــغل عالقــتـه الــشــخــصــيـة ا
وتــكــريـســهــا قــبل تــتالقـح األفـكــار مع
االحتاد اخلـليـجي من خالل فتـرة عمله
االحـــتـــرافي في قـــطـــر وقــام بـــجـــهــود
شــخــصــيــة واسـتــخــدام كل الــوســائل
ـطـالـبـة بـتـضـيف ـؤثـرة واسـتـمـرار ا ا
البطولة مقابل ذلك استمرارالعمل دون
ـديـنـة الـريـاضـيـة تــوقف في مـنـشـآت ا
وقبول الـتحدي من اجل االيفـاء باكمال
كل مــا يــتــعـلـق بـوقـت اجنــازهـا حــيث
العـب والـفـنــادق وجتـهــيـزهـا تــامـ ا
ـتـفق عــلـيه وكل مـا يــتـعـلق ـوعــد ا بـا
بـجـوانب الـتـنظـيم االخـرى من أجل أن

تخرج االموربحلة جميلة.
nK²  rOEMð 

ــعــنــ ان تـــكــون بــطــولــة ويــســـعى ا
الـبـصـرة مـخـتـلفـة عن بـقـيـة الـبـطوالت
الـســابـقــةوهــو مـا تــخـطط له الــلـجــنـة
الـتنـظيـمـية الـعلـيـا وفي حتقـيق قصب
الـــســـبق في تـــقـــد احلـــدث الـــكــروي
دينة التي تتنفس بافضل طريقة عبر ا
كرة قـدم وهويتـها الريـاضية والـكروية
الـبــاكـرة والـتـي انـفـتــحت عـلـى الـفـرق
الـعربـية واخلـليـجـية مـنذ خـمسـينـيات
اضي في اسـتقـبال و مـواجهة القـرن ا
ـينـاء واجلنـوب كماتـضم ثاني فريـقا ا
اول نــادي عـربي مــتـكـامل بــعـد األهـلى
ـيـنـاء واخـذت سـمـات ـصــري حـيث ا ا
ـتمـيـزة الـكـروية ولـهـا لـونـها ـديـنـة ا ا
اخلاص وهـو ما منـحهـا احلق بجدارة

ان تتولى تنظيم خليجي 25.
WO²×² « vM³ «

نـحها ـيز الـبصـرة اليـوم و وأهم ما
احقيقة اقـامة البطولة اخلـليجية يعود
ثـلة لـوجود الـبـنى التـحتـيـة اجليـدة 
ـتطـورة وبـانتـظار العب احلـديثـة ا بـا
ـيـنـاء سـعـة 30 الف ان يــنـجـز مـلـعـب ا
متفرج ومؤكد ان جمهور كبير سيتابع
بـاريات وقد يـصل الى اكثر مجـريات ا
من  60 الف مـــتــفـــرج كـــمــا حـــصل في
باريـات التجريـبية وبطـولة الصداقة ا
ـديـنـة عـنـدمـا غـصت الـتي ضـيـفـتـهـا ا
ـديــنــة الــريــاضــيـة مــدرجــات مــلـعـب ا
باجلـمهـور و متـوقع سيـكون احلـضور
اجلـــاهـــيـــري األكـــبـــر عـــلى مـــســـتــوى

البطوالت اخلليجية السابقة.
¡UIýô« ŸUM « 

و بعـدما واجهت عـملـية اقنـاع االشقاء
في منح البـصرة حق التنـظيم حتديات
مـخـتـلـفـة ومـعـقـدة لكـن اليـوم كل شيء

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «
اخـتـزل خـبـر تــنـظـيم بـطــولـة خـلـيـجي
بكرة الـقدم في مديـنة البـصرة مطلع25
ـقبل جميع احـداث العراق على العام ا
مـخـتـلف اجلـوانب بـعـد مـا حـدد احتاد
ـاضي اخلـلـيـج الـثالثـ من حـزيـران ا
ــوعــد الــنــهــائي واالعالن عن اكــمــال ا
جـمـيع متـطـلبـات تـنظـيم الـبطـولـة قبل
الـتـصـويت بـاالجمـاع لالحتـاد بـرئـاسة
حـمــد بن خــلـيــفــة بن حـمــد آل الــثـاني
ومـنح الـثـقة لـلـعـراقـي عـلى تـنـظيم و
اقامـة النـسخة  25 للـبطـولة في مـدينة
الــبــصــرة لـلــفــتـرة من 6 الى 16كــانـون
ـشــاركــة مـنــتـخــبـات ــقــبل  الــثـاني ا
العراق والسعـوديةواالمارات والكويت
والبحرين وعمان بـعدما كان مقررا لها
ان جتـري في العـشـرين من ايـلول2021
لـكـنـهـا أرجـات لـلـمـو عـد اجلـديـد الـذي
اسـتـقـبـله اجلـمــيع هـنـا بـفـرح غـامـر و
بــاهـتــمــام اسـتــثــنـائـي بـعــدمــا خـضع
تــاجـيل إقـامـتـهـا لـلـعـديـد من األسـبـاب
والـتــدخالت الـســيـاسـيــة والـريــاضـيـة
واالمــنـيـة والــتـنــظـيـمــيـة فــيـمـا تــعـمـد
الــبـعض بــخـلق شــتى األعـذار من أجل
ــا ضـارة نـقــلــهـا خــارج الــبـصــرة ور
نـافـعـة فقـد سـاهـمت فـترة الـتـأخـير في
إكمال جـميع متـطلبـات جوانب االعداد
والــتـنـظــيم الـتي اشــرت من قـبل جلـان
االحتـــاد اخلـــلـــيـــجي وهي الـــيـــوم في
اجلاهـزية كـما أعـلن ذلك االحتاد نـفسه

اجلهة احملايدة.
bOł ¡wý 

و شيء جـيد ان تـتـوج اجلهـود وتـمنح
البصرة حق شـرف تنظيـمها الحد ابرز
البطـوالت الكروية الـعربية واخلـليجية
وسط اعتزاز وتقدير األوساط الرسمية
عـــنــدمـــاغــرد رئـــيس مــجـــلس الــوزراء
مــصـــطــفى الــكــاظــمي( نــعــد شــعــبــنــا
واشقائنـا في اخلليج بان يـكون تنظيم
بـــطـــولــــة خـــلـــيـــجي  25الئــــقـــا بـــاسم
ـوذجـا يــحـتـذى به في الــعـراقـيــ وا
االوسط الـكـرويـة ) فـيـمـا رحب الـشارع
الـرياضي و الـكروي الـشغـوف بالـلعـبة
بـاهــتـمــام واعــتـزاز اســتـثــنـائي بــنـيل
الــبـصـرة مـلف شـرف تـنـظـيم الـبـطـولـة
بــعــد انــتــظـــار طــويل حــتى جــاء يــوم
ـوعد االعالن الرسـمي وحـسم االمور 
اقــامـتـهـا قـبل ان يــسـعـد اهل الـبـصـرة
ديـنة مـهمة والـعراقـي بـخبـر اناطـة ا
تـنـظيم احلـدث الـكـروي اخللـيـجي بـعد
مـســاع مـاراثــونـيـة اخــذت وقـتــا لـيس
بالقصير وتواصلت اجلهود وفي إثارة
ملف الـبطـولة بـ احل واآلخـر وبعد
فــتــرة مــتــابــعــة شــاقــة قــبل ان تــتــوج
ـزيـد من الـعمل بـالـنـجـاح مـا يـتـطـلب ا

سؤولية كاملة. وحتمل ا
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عنـدمـا اسـتـضـاف العـراق ألول مـرة دورة خـلـيجي
 لم يكن هـناك احتـاد اخلـليج وكـانت الدورة تـنظم5
نتخب من قبل الدول الـسبعـة عندمـا تمت اضافـة ا
العراقي لـلمـنتخـبات الـستة الـتي تُمـثل دول اخلليج
ـنـتـخب في حـيـنـهـا ولم تـسـتـغـرق عـمـلـيـة اضـافـة ا
الـعـراقي وقـتـا طـويـال اذ لم يـتـعـد ذلك االمـر سـوى
وقت (اتــصــال هــاتــفي) بــيــنــمــا غــاب الــعــراق عن

الدورات االربع االولى
ــا كـانـت االسـتــضــافــة تــتم بــالــتــتـابـع كـان عــلى و

االمارات استضـافتهـا لكن عدم جاهـزية ملـعبها 
نـقل دورة خـلـيـجي    5 الى مـلـعب الـشـعب الـدولي
الذي كان قد مر على افتتاحه   14سنة عام 1979 
ونظم العراق واحدة من الدورات اجلميلة في تاريخ
ــنــتــخب دورات اخلــلــيج الــعــربي وكــان حــيــنــهــا ا
ـنـتخـبـات الـعربـيـة واخلـليـجـية العـراقي من اقـوى ا
درب وتـمـكن من الـفـوز بـلـقـبـهـا الول مـرة بـقـيـادة ا
الراحل عمو بابا الذي فاز بلقب الدورة ثالث مرات
ومن تــلك الــلـــحــظــات اي من عــام  1979 لم تُــوكل
لـلـعـراق مـهـمـة اسـتــضـافـة دورة اخلـلـيـجي بـسـبب

احلرب مع ايران واحلظر على الكرة العراقية
ومـنذ خـلـيـجي    20 التـي اقـيمـت في الـيمـن حاول
االحتاد الـعراقي اسـتضافـة الدورة اال انه لـم يُمنح
شرف االستضافـة برغم الزيارات الكـثيرة واللجان

التي يُشكلها احتاد اخلليج العربي !
ـا كـان امـر استـضـافـة اخلـلـيـجي في الـسـابق ال و
يستـدعي االشادة بـجهـود هذا وذالك على ان فالن
وفالن لهم الـفضل في ان تـكون الـدورة في العراق
ـســؤول وأعـضـاء االحتــاد الـسـعي الن من واجب ا

شاركة فيها !! الى العمل في تنظيم البطوالت وا
بينما اليوم البد من ذكر قائمة طويلة باالسماء التي
خـــابــرت واســـتـــقـــبــلـت جلــان الـــتـــفــتـــيش وركـــبت

الطائــرات 
لــلــذهــاب الى الــبــلــدان من أجل ان يــنــظـم الــعـراق

الدورة
بيـنـمـا من كـان له الـدور الـواضح في الـضغـط على
ـــعــــنـــيــــ في االحتــــاد اخلـــلــــيـــجـي هـــو االعالم ا
والــصــحــافـــة الــريــاضــيـــة اوال ( احملــلي ) ومن ثم

(العربي ).
نـعم صــحــيح االحتــاد الـعــراقي لــلـكــرة عــلى مـدى
ـاضي وحـتى الـيـوم سـعى الى ذلك وال الـسنـوات ا
نستطيع ان نـختزل ما سـعى اليه باسم وزير واحد
وال رئـيس احتـاد واحـد وال اسم مـعـ من اعـضـاء
ـــاضـــيــة االحتـــادات الــتـي تــوالـت في الـــفــتـــرات ا
والسبب هـو كل هؤالء مع كل االحـترام لـهم جمـيعا
وزراء شبـاب ورؤساء احتـادات متـوالـية نـعم عمـلوا
في سبـيل ذالك ولكن هـذا صلب عـملـهم ويشـكرون

عليه بينما الصحافة واالعالم هذا هو دورها
واذكـــر في خــــلـــيـــجي   5 كـــان الـــدور
للـراحل االسـتاذ مـؤيد الـبـدري لكن
ام يـكن يـنــتـظـر مـن احـد أن بـذكـر
اســمـه ألنه كـــان يــعـــرف عـــمــله..

الستم معي..!!?
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التوجة للمتـطوع الن اللجان ستكون
مــطـالـبـة في الـتـعــامل االسـتـثـنـائي مع
أعضاء الـوفود في مهـمة حسـاسة جدا
وان يـكـون عـمـلـهـا مـتـقـدم في كل شيء
ـكن التـقليل من شـأن التـنظيم حتى ال
عــلى مـخـتـلف جـوانـبه الـتي تـتـقـدمـهـا
االداريــة الســبــاب مــعــروفــة وان يــاتي
االهـتـمام مـن اجلمـيع لـتـحقـيق بـطـولة
ـقدمـة االحتاد مـختـلـفة الن الـكل وفي ا
اخلــلـــيــجي والـــفــرق ســتــبـــقى تــراقب
شهد وذلك ليس باالمـر السهل بعدما ا
وضع االحتـاد اخلـليـجي ثـقـته الكـامـلة
في احتـــــاد كـــــرة الـــــقـــــدم فـي حتـــــمل
هـمة وحمـلها عـبر مفردات مسؤولـية ا
تـنظـيم جيـدة تعـطي النـوعيـة للـبطـولة
كـمـا قـال ذلك الـكـابـ عـدنـان درجـال و
ان تنسق وتتـوحد اجلهود ألخـذها لبر
االمان النـها جاءت بـعد جـهود مضـنية
عرقالت ومـحاوالت ابعادها جتاوزت ا
عن الـبصـرة قبل ان تـكسب ثـقة اجلـهة
ــشـرفـة الـتي اخـتــارت الـبـصـرة الـتي ا
تــريــد ان تــعــلن عن نــفــســهــا وقــدرات
أبــنــائــهــا عــلى مــخــتــلف الــتــوجــهـات
والوظائف بـانها في االستـعداد الكامل
وفي وقوف أبنائهـا جنبا الى جنب من
هـمـة الـتي لم تكن سـهـلة أجل إجنـاح ا
ثـلة فيـمـا يخـصى اجلوانب اإلداريـة 
بالـسكن والتـنقل وتـام اقامـة الوفود
ـنـاطق وتـنـظـيـم بـرامج لالطالع عـلى ا
االثـاريـة والسـيـاحيـة وتـنـفيـذ الـبرامج

جـــاء في االجتــاه الــصــحــيح و االمــور
عـلى مـا يرام ويـامل ان تـكـون البـطـولة
مدخال لتنظيم البطولة اآلسيوية ومهم
ان يــجـــري الــتـــفــكـــيــر بـــهــا والـــطــلب
ا له من اضافة لتنظيمها الهمية ذلك و
لــلـمالعـب وان يـأخــذ بــنــظـر االعــتــبـار
اقامة مالعب في مدينتي ديالى واحللة
اذا مـــــــــا ولـــــــــدةفــــــــكـــــــــرة اقـــــــــامــــــــة
الـبطـولـةاالسيـوية الـتي سـتمـنح جواز
ـنـتـظـر لـبـطـولـة ـرور عـبـر الـنـجـاح ا ا
البـصرة ما يـستدعي الـتفكـير في األمر
جديا جلعل الطـريق سالكة من اخلليج
الى آســيـا الـتي تــدخل ضـمن األحـداث
الـــكــرويـــة الــهــامـــة نــعم شـــاع الــفــرح
واالهــتــمــام الــعـــراقي من اقــصــاه الى
اقـصـاه ومن حق اجلـميـع ان يحـتـفـلوا
بخبر احلدث الكـروي بعد حتديد مكان
البطولـة لكن االمور ال تتـوقف عند هذا
احلــد ولـعل اكــثـرهــا اهـمــيـة اجلـوانب
االدارية لدعم وإخراج البـطولة بالشكل

الطموح.
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واهميـة ان تاتي عملـية تشكـيل اللجان
عـبــر تـســمـيــة من لــديـهم اخلــبـرة وان
يأخذ في هذا احلال تسمية شخصيات
نــزيه جــدا ولـديــهــا خــبــرة وان تــكـون
مـنـاسبـة للـمـهمـة حـتى لو تـطـلب االمر
االمراالسـتعـانة بـشخـصيـات من خارج
ــنــظــومــة الــريــاضــيــة والــشــبــابــيــة ا
والـــتــنـــســيـق مع الـــســيـــاحــة من دون

بدقـة ومو أعـيد ثابـتة النـها أصعب من
باريات واهـمية إخضاع دخول اقامة ا
ـتفـرج الى احلـالة االفضل وخروج ا
بـاريات وليـس كمـا حصل سـابقـا في ا
الـوديــة لـلــوطـني لــكي تـاتي مــخـتــلـفـة
تـنـظـيـمـيـا عن الـبطـولـة الـسـابـقـة التي
أقيـمت في بغـداد وهذا مـطلـوب بسبب
ـكـان و الـتـغـيـرات من حـيث الـزمـان وا
يـتوجب ان تـخـرج الـبصـرة في االخـير
ـا مـرفــوعـة الــرأس وان تـبـقـى مـكــانـا 

يريد يلعب كرة القدم.
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وكـان وزيـر الـشبـاب والـربـاضـة عـدنان
درجـال قـد بـارك للـجـمـاهـير الـريـاضـية
الـعراقيـة وقال في كـلمـة متـلفـزة مثـمنا
اجلــهـود الـتي أسـهــمت في هـذا الـفـوز
وأولـها جـمـاهيـرهـا الريـاضـية وجـميع
ؤسسات التي ساعدت وزارة الشباب ا
ـــلف والــــر يــــاضـــة فـي تـــبــــني هــــذا ا
واضـــــــاف نـــــــطـــــــمح مـن خـالل هــــــذه
االسـتـضـافة اإلفـصـاح عن عـراق إلـيوم
الــذي يـــســعى الن يــكــون فـي طــلــيــعــة
الــبــلــدان الــتـي تــســتــضــيف األحــداث
الـرياضـيـة الكـبيـرة واضـاف نتـطلع ان
قبلة لبطولةاخللبج في تظهرالنسخة ا
الـبـصـرة بـأجـمل صـورة وتـكـون عالمة
فـارقـة في الـنـجـاح والـتمـيـز بـالـتـنـظيم
وقــدم شــكـــره جلــمــيـع االشــقــاء في
اخللـيج العـربي الذين سـاندوا
مــــلف الــــبــــصـــرة بــــقـــوة
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ـــنــتــخـب الــوطــني يــســتـــعــد العب ا
لــلـكـيــوكـوشـنـكــاي مـصـطــفى مـحـمـد
ـعـســكـر داخـلـي في بـغـداد وهـيـب 
حتضيـراً لبطولـة العرب الـتي ستقام
في العـاصمة الـلبـنانيـة بيروت خالل
ـقـبل. وقـال وهـيب في شـهـر ايـلــول ا
تــصـــريح صـــحـــفي إن الـــتــدريـــبــات
مـسـتمـرة بـواقع وحـدتـ تدريـبـيـت
صـبــاحـيـة ومـسـائــيـة لـرفع مـسـتـوى
ــقـبل اجلــاهـزيــة قـبل االســتـحــقـاق ا
مـبيـناً أنَّ بـطـولة الـعرب تـعـدُّ محـطة
إعــداد جـيـدة لــلـمــشـاركـة في بــطـولـة
أوروبا التي ستحتضنها إسبانيا في
ــقـبل. وأضـاف شـهــر تـشـرين األول ا
وهــــــيـب أن االســـــتــــــعـــــداد لــــــهـــــذا

هم يـأتي بتـمويل ذاتي االستـحقـاق ا
ومن دون دعم مـالي من قـبل اجلـهـات
ــســؤولـة عن الــريــاضـة الــعـراقــيـة. ا
يـذكـر أن الـبـطل مـصـطفـى وهيـب قد
أحرز لقب آسيا لسـنت على التوالي
 في إيران وبـطل العرب 2016 و 2015
:  2017 في لبـنان لسـنـت مـتتـاليـت
و 2018فـي تـــونـس وصـــاحـب أســـرع
ضربة قاضية من قبل االحتاد الدولي
لسنـت عـلى التوالي و بـطل الشرق
األوسط وبـطل الـعـراق لـسـنـوات عدة
وأحــرز ذهــبــيــة بــطــولــة أذربــيــجـان
الـدولــيـة الـعـام 2019. وعـلى صــعـيـد
اخـــر أكـــد رئـــيس االحتـــاد الــعـــراقي
ركـزي لـلمـواي تاي مـصـطفى جـبار ا
علك أن هـنـاك دراسة مـستـفيـضة من

ـشكـلـة من قبل قـبل أعضـاء الـلـجنـة ا
بية لتعديل الهيئة العامة للـجنة األو

قانون االحتادات الرياضية.
Êu½U  WA UM

وقــال عــلـك في تــصــريح صــحــفي إن
االحتـادات الريـاضـيـة اجتـمـعت بـناءً
عـلـى دعـوة فـيـمـا بـيــنـهـا بـعـد اتـفـاق
نـاقشة رؤساء االحتـادات الريـاضيـة 
قــانــون االحتــادات الـريــاضــيــة الـذي
إقــره مــجــلـس الــنــواب" مــبــيــنـاً أن
االجتماع خرج بعدة مخرجات أهمها
تــــشــــكــــيل جلـــــنــــة من ست رؤســــاء
احتـادات الـريــاضـيـة بـرئـاسـة رئـيس
االحتــاد الــعــراقي لــلــسـبــاحــة خــالـد
كـبــيـان ورفع مـقـتــرح تـعـديل قـانـون
االحتـــادات الـــريـــاضـــة الى مـــجـــلس

الــنــواب. وأضـاف عــلك أن الــقــانـون
تضمن فقرات ومـواد غير صاحلة وال
تخـدم الرياضـة العـراقية واحتـاداتها
 مشيراً الى أن اللـجنة شخصت هذه
الـــفـــقـــرات وســـتـــقـــوم بـــعـــد دراســة
مــسـتــفـيـضــة من قـبـل االعـضـاء ومن
خالل اســتـشـارة قــانـونـيــ وخـبـراء
وفـنـيـ بـرفع مـقـتـرح تـعـديل قـانون
االحتادات الـريـاضـية رقم  24. وتابع
عــلك أن جلــنـة الــشـبــاب والـريــاضـة
ـانـيـة الـســابـقـة وضـعت بـعض الـبــر
ـــبــهـــمــة في هـــذا الــقـــانــون ــواد ا ا
وبعضـها ال يـواكب التطـور الرياضي
ا ال تنسجم مع القوان الدولية ور
ـبي لــلـجـنـة ــيـثـاق األو الحتـادات وا

بية الدولية. ≈ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع رؤساء االحتادات الرياضيةاألو
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ــكــتـب اإلعالمي لــنــادي وصف مـــديــر ا
الـشرطـة الريـاضي حسـ اخلرسان أن
مــا تـعــرض له فــريـقه يــوم أمس - بــعـد
مـباراة الديـوانية الـتي انتهت بـالتعادل
االيــجــابي ضــمن اجلــولــة األخــيــرة من
ــمـتــاز- هــو تــهــديــد لــلـســلم الــدوري ا
األهـلي بـشكل مـبـاشـر وللـكـرة العـراقـية
. وقال اخلـرسـان في تـصريح خـصـوصـاً
صـحفي إن خطاب الكراهية والتحريض
عــلى نـبــذ اآلخــر الـذي انــتــهـجـه رئـيس
نـادي الديوانية حس الـعنكوشي طيلة
اضية هو ما أوصل األمور الى الـفترة ا
هــــذا احلــــد ,واضـــــاف اخلــــرســــان أن
احلـادث خرج بأقل األضرار رغم تعرض
حـافـلـة الـفـريق الى تـهـشـيم في الـزجاج
بـشكل كبير واصـابة الالعب محمد داود
بـيده نتيجة تطاير الزجاج واصابة أحد
االداريـ بـشج في رأسه كل هـذه األمور
مـا كـانت لتـحـدث لوال خـطـاب الكـراهـية

الــذي انـــتـــهــجـه الــعـــنـــكــوشـي. وتــابع
اخلــــرســـان ان ادارة نــــادي الــــشــــرطـــة
تمثلة خـاطبت اعلى اجلهات الرسمـية ا
بـرئاسة الـوزراء ووزير الداخلـية باالدلة
والــوثــائق لـوضـع حـد لــهــذا اخلــطـاب
الـذي انــتـهـجه رئـيس نــادي الـديـوانـيـة
ـاضـيـة والـذي ادى الى طـيـلــة الـفـتـرة ا
تـعرض حياة الالعـب الى اخلطر وهذا

إرهـــاب بـــحــــد ذاته ويــــحـــاسب عــــلـــيه
الـقانون. يذكـر ان وزير الداخلـية عثمان
ي أمــر بـــفــتـح حتــقـــيق عــاجلٍ الــغـــا
وفـــوري حــــول األحــــداث الـــتـي رافـــقت
مـباراةَ نادي الـديوانيّـة والشرطـة مرفقةً
مـعها جـميع الفـيديوات الـتي ظهرت في
الـقنوات الفـضائيّة وصـفحات التواصل

االجتماعي.
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كشف مصدر في االحتاد العراقي للكرة
الــطـائـرة عـن إعـتـزام االحتــاد الـعـربي
لــلـعــبـة تــغـيــيـر األمــ الـعــام لالحتـاد
الــعــربـي الــعــراقي جــمــيل الــعــبــادي
وإبـداله بـآخـر كـويـتي. وقـال مـصدر إن
احتــادات الــريــاضــة الــعــربــيــة طـلــبت
بــكــتـاب رســمي تــغــيــيـر األمــ الــعـام
لـالحتــــاد الــــعـــــربي رئـــــيس االحتــــاد
الــعـراقي لـلـكـرة الـطــائـرة جـمـيل عـزيـز
كــونه انـتـخــابه جـاء مـخــالـفـاً لــلـنـظـام

األساسي لالحتاد. 
يـذكـر ان جـميل الـعـبـادي يشـغل حـالـيا
مـنـصب رئـيس االحتـاد العـراقي لـلـكرة
ـكـتب الــطـائـرة مــنـذ دورتـ وعـضــو ا
ـــبــــيـــة الــــتـــنــــفــــيـــذي لــــلـــجــــنــــة االو
الـعراقـيـة.وبيـنت وثيـقة اطـلعت عـليـها
وكــالــة شـفق نــيــوز مـوقــعــة من األمـ
ــكــلف لـالحتــاد عــبــد الــعــزيـز الــعــام ا
الــعـنـزي ومـوجــهـة الى رئـيس االحتـاد
عـبد الهادي نـاصر الشبيب يـطلب فيها

تـغيير تعي العبادي وتسمية بديل له
مـن دولة مـقـر االحتـاد الـكـويت حـسب

وحد.  النظام األساسي ا
وعــلى صـعــيـد مــنـفـصـل أعـلن االحتـاد
اآلســيــوي لــكـرة الــقــدم تــمـديــد فــتـرة
اسـتـقـبال طـلـبـات الـترشح السـتـضـافة
كـــأس آســـيـــا  2023 من  30 حـــزيـــران
ــقــبـل. وكـان اجلــاري إلى  15 تــمــوز ا
اآلســيــوي قـد فــتح الــبـاب أمــام الـدول
لـلتقـدم بطلـبات الستـضافة كـأس آسيا
. وكــانت 2023  بـــعــد اعــتــذار الـــصــ
الــصــ قــد تــراجــعت عن اســتــضــافـة
ـشاركة قبل  قـررة العـام ا الـبطـولة ا
مـنتخباً بسبب الوضع الصحي في 24
الــبالد جــراء فــيــروس كــورونــا. وكـان
كـوزو تاشـيما رئـيس االحتاد الـياباني

لـكرة القدم أبلغ صحيفة محلية أنه 
االسـتـفـسـار من االحتـاد بـشـكل رسـمي
حـول إمـكـانـيـة اسـتـضـافـة كـأس آسـيـا
وقف الـنهائي  2023 لـكنه لم يـوضح ا

لبالده.
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ـركـزي لـكـرة الـقـدم مـوافـقـة لـبـنـان عـلى اعـلن االحتــاد الـعـراقي ا
اجراء مبـارات وديت في بغداد امام منتخب الشباب يومي 2و5
ــقــبل حتــضــيـــرا لــلــمــشــاركــة في بــطــولــة الــعــرب الــتي تــمــوز ا
ستـحـتـضـنـهـا مـدينـة ابـهـا الـسـعـوديـة خالل الـفـترة من  20تـموز
ـقبل. وقـال مــدرب مـنتـخب الشـــباب عـمــاد مـحمد ولـغاية  5اب ا
ـنتخــب ـوافقــة الـرســمـية حلـضــور ا فــي تـصريــح صـحفي ان ا
اللبنـانــي إلــى بغداد قد تمت بغية خــوض مـبارات جتريبيت أمام
ـشاركـتهـما في بـطولـة العرب ?“مـشيراً إلى “أن الـعراق حتـضيراً 
نتـخبات التي تمت مفاحتتها قدمت اعتذارها ألسباب عدة من أغلب ا
. وأضــــاف مــحــمـــد أن جــمــيــع األمــور ــبــاراتـــ بــيـــنــهــا تــوقـــيت ا
شــاركة فــي بطولة العرب قد أجنــزت على اللوجســـتية اخلاصة با
أفـضل وجه فــي مــا يـخص حـجـــوزات الـطــيـران ومـقـر اإلقـامـــة
ومـوعد الـوصول  مـؤكـــداً أن ليـوث الرافـدين ســيـغادرون إلى
قبل ألجل التعود على أجواء مدينة أبها في  12من الشـــهر ا
ـديـنة الـتي تـرتـفع عن سطح األرض بـ  2000قـدم. وطـقس ا
ولـفت مــحـمــد إلى وجـود مــحـــاوالت ومــفـاحتــات مع أحـد
نتخـبات هناك خلوض لـقاء جتريبي ليـكون بروفة أخيرة ا
قبل لـقاء مـوريـتانـيا في مـسـتهل مـشوارنـا في الـبطـولة.
يـذكــر أن مـنتـخبـنا ســـيلعـب ضمن اجملـموعــة األولى
فــي بـطـولـة الـعـرب إلى جـانب مـنـتـخـبي الـســـعـودية

وموريتانيا.

WÞdA « o¹d  t  ÷dFð U  ∫w½UÝd)«
WO «dF « …dJK  b¹bNð

∫Í—Ëœ
 احدى مباريات
فريق الشرطة في
متاز الدوري ا

5 √ dOOG²  wÐdŽ tłuð
…dzUD « …d  ÂUŽ

»U³A « »dF « W uD³  Î«dOC%
ÎUO³¹d& ÊUM³  tł«u¹

عماد محمد

ومــنــحــونــا الــثــقـة فـي جنــاح تـنــظــيم
ــقـبـلــة. كـمـا أعــلن مـحـافظ الـنــسـخـة ا
الـبــصـرة عن ثــقــته الـكــبـيــرة في قـدرة
الـبصـرة وأبنـائـها في تـنظـيم الـبطـولة
بافـضل طريـقة وهي قـادرة بثـقة كـبيرة
على ذلـك بفضـل وجود الـبنى الـتحـتية
ـشاركة وان كل وأماكن اقـامة الـوفود ا
شيء سـيــكــون جـاهــزا قــبل مع مــوعـد
افتتاح البـطولة التي انتـظرها اجلميع
في الـعـراق و الـبـصرة امـام مـسـؤولـية
هم تـنظـيم احلدث الـريـاضي الكـروي ا
وان تنال ثقة االحتاد اخلليجي والفرق
ــشــاركــةوان تــكـــون عــنــد حــسن ظن ا

اجلميع.
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وأعــــرب األســـــتـــــاذ واإلداري واحلــــكم
الـدولي الـسـابق ومن قـاد ثـاني نـهـائي
لـبطـولـة اخللـيج في الـسعـوديـة سامي
نــاجي عن تــقـديــره لــكل اجلـهــود الـتي
أقـنــعت االخـوة في االحتــاد اخلـلـيـجي
الختـيار مديـنة البصـرة القامة خـليجي
وذلك يـعـد فـخـرا واعتـزازا لـلـمـديـنة 25
العـريقة بـكرة القدم وسـط محبـة أهلها
وثمن اجلهـود اخمللصـة إلدارة البصرة
احملـلــيــة ووزارة الـريــاضــة والـشــبـاب
الـتي سـاهـمت بــانـاطت مـهـمــة تـنـظـيم
دينة الـبصرة واملنا كبير في خليجي 
ان تـــتـــظـــافـــر جــهـــود الـــكـل بـــاقـــامــة
واخـــــراج الــبـطـولـة بـالـشـكل

طلوب. ا



AZZAMAN SPORT

{ لندن- وكـاالت: يسعى نادي تـشيلسي لـدعم خط دفاعه خالل فتـرة االنتقاالت الـصيفية اجلـارية بجلب
الهولـندي ناثان آكي العب مانشستر سـيتي إلى ملعب ستامفورد بريـدج. الدولي الهولندي أصبح هدفا
اني توماس توخيل بعد رحيل مواطنه أنطونيو روديجر إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر. للمدرب األ
من جانبـها كشـفت صحيـفة ذا صن البريـطانيـة صعوبـة استعـادة البلوز لـالعبه األسبق بـثمن زهيد في
يـرليج في اإلبـقـاء على الالعب داخل مـلعـب االحتاد. وأشـارت إلى أن مان سـيتي ال ظل رغبـة بطل الـبـر
وث اإلجنليـزي قبل عام مقابل  40 مـليون جنـيه إسترليني. يخـطط لبيع آكي الذي انضم إلـيه من بور
يأتي ذلك في الـوقت الـذي حاول فـيه نـادي نيـوكـاسل يونـايـتد الـتعـاقـد مع صاحب الـ 27عـاما مـقابل 50
درب اإلسبـاني بيب جـوارديوال خلق ـدرب إيدي هـاو. ال يريـد ا مليـون جنـيه إستـرليني بـناء عـلى رغبة ا
ثـغـرة دفـاعـيـة بـالـتـخـلي عن آكي حـيث سـيـتـبـقى لـديه  3العبـ فـقط في قـلب الـدفـاع حـال بـيـعه لـلـنادي

اللندني.
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{ فــــوكـــوروي (الــــيـــابـــان)-(أ ف ب) -
أطــفـال يُــجـبـرون عــلى إنـقــاص وزنـهم
يُــــدفــــعــــون إلى أقــــصـى قــــدراتــــهم في
الــتــمــارين أو يــتــعــرّضــون لــعــقــوبــات
جــسـديــة: فــضـائح عــنف مــتـكــرّرة ضـد
ـــمـــارســـ الــصـــغـــار تـــهـــزّ اجلــودو ا
ــا يـتــسـبب بـأزمــة في بـلـد الــيـابـاني 
ـنـشـأ.أصبح الـوضع مـقـلقـاً لـدرجة أن ا
االحتـاد الياباني للعبة ألغى هذه السنة
ــرمـوقــة لـالعــبــ بـ  10و12 دورتـه ا
ســـنـــة شـــارحـــاً أن "عـــقـــول وأجـــســاد
األطـفال الذين ال يزالـون في طور النمو"
خـــــــضــــــــعـت الخـــــــتــــــــبـــــــارات فـــــــوق
شـكلة ليـست جديدة ألن هناك طـاقتهم.ا
جــمــعـيــة يــابــانـيــة لــضـحــايــا اجلـودو
ارسة أحصت  121 حـالة وفاة نتيجة 
ــدارس بـ 1983 هــذه الــريــاضــة في ا
و2016  لــكن حـجــمـهـا يــثـيــر تـسـاؤالت
إضـافية.وإذا كانت اليابـان تسيطر على
ـسابـقات مـيـداليـات هذه الـريـاضة في ا
ـبـيـة إال أن قـيم اجلودو ـيـة واألو الـعـا
في طـريقهـا الى االختفـاء كما يـعبّر عن
قــلــقه يـاســوشــيـرو يــامــاشـيــتــا رئـيس
االحتـــاد الـــيـــابـــاني لـــلـــجـــودو.يـــقـــول
يـامــاشـيـتـا الـذي يـرأس أيـضـاً الـلـجـنـة
ـبية اليـابانية لـوكالة فرانس برس األو
"اجلـــــــــــودو ريــــــــــاضـــــــــــة تـــــــــــؤكّــــــــــد
ـبي لعام اإلنـسانـية".يضـيف البطل األو
 1984 فـي لـوس أجنـلــيس وحـامل أربع
ذهــبــيــات في بــطــولــة الــعــالـم "إذا كـان

" فإن ـهمّ حتـقـيق الـنـتـائج لـوحـده هـو ا
فـلسفـة اجلودو أصبحت "مـشوّهة".ألقى
ـسـابـقــة الـوطـنـيـة بـ  10و12 إلــغـاء ا
ســـنــة الــضــوء عـــلى "مــشــكـــلــة تــخصّ
اجملـتـمع اليـابـاني" ككل بـحـسب رئيس
ـارسي اجلودو االحتـاد.انـخفض عـدد 
قـدار النـصف تقـريبـاً منذ في الـيابـان 
2004  إلــى حـــــــــــوالـي  120 ألـف العـب
بـحسب االحتـاد. يتعـلق التـراجع األكبر
دارس بـاألطفال حتـديداً.وأُجبـر أطفال ا
االبـتـدائـية عـلى إنـقـاص الوزن أحـيـاناً
إلى سـتة كيلوغرامات لتُتاح لهم فرصة
ـنــخـفض ــشـاركــة في فــئـات الــوزن ا ا
بـحسب ما نقلت وسائل إعالم محلية.
تــعـلــيـمـهـم تـقـنــيـات خــطـرة بــالـنــسـبـة
كثف من ألعـمارهم فيـما زاد التـدريب ا
خــطـر تـعـرضــهم إلصـابـات أو اإلرهـاق.
ـــــدربـــــون يـــــواصـل بـــــعـض اآلبـــــاء وا
اسـتخـدام العـقوبـات اجلسـدية.االعـتقاد
بــأن الـعـقــاب اجلـسـدي يـجــعل األطـفـال
أقـــوى ال يـــزال حـــاضـــراً لـــلـــغـــايـــة في
الـريــاضـة الـيـابـانـيــة بـحـسب نـوريـكـو
مـيزوغـوتشي ( 50عـاماً) احلـاصلـة على
ـبـيـاد بـرشـلـونة مـيـدالـيـة فـضـية في أو
1992. وتـشـرح "هنـاك نـوع من االعتـماد
ـنـزلي إلى حد ـتـبـادل يـشبه الـعـنف ا ا
مـــا كـــمـــا لـــو أن الـــضـــرب دلـــيل عـــلى
الـعاطفة".على غرار ألعاب قتالية أخرى
اسـتُخدم اجلودو في الـيابان للـتدريبات
الـعـسـكريـة في الـنـصف األول من الـقرن

ـية الـعـشـرين حـتى نـهـاية احلـرب الـعـا
الـثـانيـة. ومُنـعت األلعـاب الـقتـاليـة إبّان
االحـــتـالل األمــيـــركي 1952-1945  قـــبل
ظــهــورهــا عـلـى شـكـل ريـاضــات فــيــمـا
اســتــهل اجلــودو مـشــواره في األلــعـاب
ـبـيـة عـام  1964  فـي طـوكـيو. وإذا األو
دربون يواجهـون خطر اإلقالة من كـان ا
وظــائـفـهم الرتـكـاب أعـمــال عـنـفـيـة ضـد
طالبــهم إال أن مـعــاقـبـة األولــيـاء تـبـدو
ثلة أصـعب.وتعتـبر هيسـاكو كوراتـا 
رابـطة ضحايا اجلودو في اليابان أنها
غـيـر مـتـأكـدة من "درايـة مـعـظـم األولـياء
بــتـلك اخملــاطـر يــريـدون فـقـط أن يـفـوز

أوالدهم".
»UI QÐ “u

وأضــافت كــوراتــا وابــنــهــا الــبــالغ 15
عـــامـــاً قــد تـــوفي عــام  2011 نـــتــيـــجــة
إصــابـات في رأسه تـعــرض لـهـا في نـادٍ
درسـته "يعتقدون أن اوالدهم لـلجودو 
ســـيـــكـــونـــون ســـعـــداء بـــحـــال فـــوزهم
بـاأللقاب".أما نوريكو ميزوغوتشي التي
دربت ســيــدات فــرنــسـا مــطــلع األلــفــيـة
الــثــالــثــة فــتــعــتــقـد أن اجلــودو "لــيس
" لـلـشـبـان الـيــابـانـيـ ويـتـعـ ـتــعـاً
تغـلغلة الـوصول الى "ثقـافة الرجولـة" ا
بــالــتــعــلــيم في الــبالد.وتــابــعت "يــجب
االعـتناء بـكل طفل وأن يكـون لديك رؤية
ـدارس بــعـيــدة األمــد يـخــشى مـؤيــدو ا
ة من خسارة اجلودو لقوته بحال القد

إيقاف مسابقات األطفال. 
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ــعـالج الـنــفـسي كــارلـوس ديـاس واألخــيـر وا
ــنـســقـة الــطـبــيـة نــانـسـي فـورلــيـني مــنـسق ا
ـمرضان ريكاردو الـتمريض ماريـانو بيرّوني ا
ــيـرون ودايــانـا مـدريــد والـطــبـيب الــسـريـري أ

بيدرو بابلو دي سبانيا. 
وكــانت الــنــيــابـة طــالــبت بــهــذه احملــاكــمـة في
اضي مشيرة إلى أوجه قصور نيسان/أبريل ا
وإهــمــال فـي رعــايــة الــنــجم الــســابق.ولم يــتم
ـوظــفـ بـشـأن وفـاة حتــديـد مـوعـد حملــاكـمـة ا
ــدعــون إنــهــا كــانت مــارادونــا والــتي يــقــول ا
عاملـة من قبل مقدمي بـسبب "اإلغفال" وسـوء ا
الـرعايـة للـنجم االرجـنتـيني وضـعوه فـي "حالة
ـصــيــره" خالل عـمــلــيـة من الــعــجـز" لــيُــتــرك "
استشفائه "الفاضح" في منزله.وتوفي مارادونا
عن  60عـاماً على سـريره الطبي في مـقرّ إقامته
شـمال العاصمـة بوينوس أيرس في  25تشرين
الـثـاني/نـوفـمـبر 2020  بـسـبب أزمـة في الـقلب
واجلــهــاز الــتـنــفــسي حــيث كــان يــتـعــافى من
جــراحـة في الـرأس.كـان يـعــاني من مـشـاكل في
الــكـلـى والـكــبـد وقــصـور في الــقـلب وتــدهـور
.وتـتـهم عـصــبي وإدمـان الـكـحـول والـكـوكـايـ
الـنـيـابـة الـعـامـة األشـخـاص الـثـمـانـيـة بـالـقـتل

قـــاض في ســان إيـــســيـــدرو مــحـــاكــمـــة هــؤالء
الــثــمــانــيـة وهـم طـبــيب األعــصــاب والــعــائــلـة
لـيوبولـدو لوكي والـطبيـبة النـفسيـة أغوستـينا
ـسؤول الرئـيسي كـوساتشـوف بصفتـهما ا

عـن صــحـــة الــنـــجم األول في مـــونــديــال 1986
ـي الثـاني عـنـدمـا قـاد األرجـنـتـ لـلـقـبـهـا الـعا

{ بـــويــنــوس ايـــرس-((أ ف ب) - أعــلن قــاض
األربــعـاء أن ثـمــانـيـة أفــراد من الـطــاقم الـطـبي
سـيـحـاكـمون في األرجـنـتـ بـتـهمـة الـقـتل غـير
الـعمد مع ظروف مشددة في نهاية التحقيق في
وفــاة أســطـــورة كــرة الــقــدم ديــيــغــو أرمــانــدو
مــارادونــا فـي عـام  2020 عن  60 عــامًــا. وأكــد
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ـن الــبـــرازيــلي { بــرشـــلــونـــة - وكــاالت: ودع الـــظــهـــيــر األ
اخملـضـرم داني ألـفـيس نـاديه بـرشـلـونـة بـشـكل رسـمي بـعد
انـتـهـاء عـقده. وعـبـر حـسـابه عـلى إنسـتـجـرام وجه الـبـرازيلي
رسـالــة ســاخـرة جلــمــاهـيــره من خالل مــقــطع فـيــديــو. وقـال
ألــفــيس: الـيــوم األخـيــر في الــعـقــد.. وكـمــا تـعــلـمــون ال يـتم

االلتـزام بـعقـد جـديـد حتى يـتم إنـهـاء العـقـد الـسابق.
وأضاف: أنـا أيضـا أغـتنم الـفرصـة لنـشر مـهاراتي
ألنــني كـبــيــر في الــسن وفــقـدت مــصــداقـيــتي في
الــسـوق.. في هـذه الــصـور يـظــهـر رجل عـجـوز
يقـوم باألشياء بـنظرة مخـتلفة ودائـما ما يكون
رأسه مــرفـــوعــا. وتــابـع: بــغض الـــنــظــر عن
الـنكـات.. الـيـوم أنـا حـقـا مـتـفـرغ في سوق
االنـتــقــاالت.. اســمي داني ألــفــيس العب
بــرازيـلي لــكـني أيـضــا مـعــروف بـالـرجل
اجملـنـون الـطـيب. واسـتـكـمل: عـمـري 39
عـاما وإلى جانب اسمي أنـا أكبر فائز
في تـــاريخ كـــرة الـــقـــدم بـــرصـــيـــد 43
بـطولة.. وسـألعب كرة القـدم حتى أبلغ

 50  عاما. 
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ـديـر الـتـقـني لـنـادي ميالن { رومـا- وكـاالت: أعـلن بـاولـو مـالديـني ا
بقـائه داخل قلعة الروسونيري بـعد توصله التفاق مع إدارة النادي على
ـفترض أن يـنتهي عـقد مالـديني احلالي مع البـقاء في منـصبه وكان من ا
الـروسونيري في  30 يونـيو/ حزيران اجلـاري لكن الطرفـ جنحا أخيرا
في التوصل التفاق بعدما قالت عدة تقارير صحفية أن جنم ميالن السابق
ـقر الـنادي في في طريـقه للـرحيل عن الـنادي. وقـال مالـديني أثـناء مـغادرته 
كاسـا ميالن كل شيء على ما يرام لـقد جددنا العقـد. وتابع يسعدني أن أكون
سـتـقبـل ناجح دائـمـا. وكانـت تقـاريـر صحـفـية هـنا لـلـموسـم اجلديـد ولـلتـخـطـيط 
ـتـد إلى عـام 2024  مع كـشـفت أن مــالـديـني سـيـحــصل عـلى عـقـد مع الــنـادي 

وسم آخر.  إمكانية التمديد 

هــــشـــام - عــــاصم مــــرعي - أنس
أســامـة - سـيف ســمـيـر - يـوسف
شـحـاتــة - خـالـد عـبــد الـنـاصـر -

محمد أحمد جيزة - علي أحمد.
ـصــري في ــنــتـخـب ا ويــنــافس ا
اجملموعة الرابعة بتصفيات كأس
الـــعـــالم  2023رفـــقـــة الـــســـنـــغــال

ــديــر وعــلـي مــزهــر. كــمــا أعــلن ا
الـفــني الـكــنـدي روي رانــا قـائــمـة
مـنـتـخب مـصـر لـكـرة السـلـة الـتي
رحـلـة الـثـانـية تـسـتـعـد خلـوض ا
ــؤهـلــة لــكـأس من الــتــصــفـيــات ا
العالم 2023. ويبـدأ منتـخب مصر
ـرحـلـة الـثـانـيـة من مــشـواره في ا

ي وهــارونـا فـيـمــا قـاد الـفـتح كل
من الــنــجــوم زويــتــة واخلــلـيــفي
واألمــــريـــكـي تـــومــــاس.  وحـــافظ
جمعـية سال بذلك عـلى لقبه الذي
ـــــــاضي. ـــــــوسـم ا فـــــــاز به فـي ا
وأشـرف مـصـطفـى أوراش رئيس
ـغـربي عـلى احتــاد كـرة الـسـلــة ا
صباحي تسليم الكأس لزكرياء ا

قائد جمعية سال.
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وحتــتـضـن صـالــة مــلــعب مــجـمع
نـهـاد نـوفل عـنـد الـتـاسـعـة مـساء
ـرتقبة ـثيرة وا ـواجهة ا اليوم ا
الــــتي جتـــمـع لـــبــــنـــان وضــــيـــفه
األردني ضمن النـافذة الثـالثة من
تصفيات كأس الـعالم لكرة السلة.
ويـــتـــطــــلع مـــنــــتـــخب األردن إلى
جتـديـد الـفـوز علـى لبـنـان بـعـدما
اجــتـــازه في الـــنــافـــذة الـــثــانـــيــة
بـنـتـيـجة 63-74. ويـتـصدر األردن
صــــدارة اجملـــمـــوعــــة الـــثــــانـــيـــة
لــلـتـصـفـيـات بـرصـيـد 7
نقـاط حيث يتـقدم على
لبنان بفارق التسجيل
ـنـتخب فـيـمـا يـستـقـر ا
السـعودي ثالـثا بـرصيد
 6 نــقـاط ثـم إنـدونــيــســيـا
ـركز الرابع ب  4 نقـاط. ويكفي با
ـنـتـخب األردني الـفـوز أو حـتى ا
اخلـــســـارة بـــأقل من  11 نـــقـــطــة
حلــــسم أفــــضــــلــــيــــته بــــفـــارق
ــواجــهــات مع لــبــنــان. ولن ا
ـبــاراة ســهــلــة عـلى تــكــون ا
ـنـتـخبـ الـشقـيـقـ حيث ا
تـــبــــادال الـــفـــوز اســــتـــنـــادا
ميزين الذين تعج لالعب ا
بــهم صــفــوفــهــمــا. ويــعـول
ـبـاراة مـنــتـخب األردن في ا
عـــلى كـــوكــبـــة من جنـــومه
يتـقدمـهم أحمـد الدويري
وهــــــاشم عــــــبـــــاس
وأمــــ أبــــو
حـــــــــــواس
وفــــــــــادي
إبــــراهـــيم
ودار تــــكـــر
ومـحـمـد شـاهر وسـامي بـزيع. في
ـقابل فـإن منـتـخب لبـنان يـعول ا
عـلى عـامل األرض واجلـمـهـور في
ـباراة بـجانب جنومه من حسم ا
أمــثـــال عــلي حــيــدر وســيــرجــيــو
درويـش وجــــــــونــــــــاثــــــــان إرالدج
ويـوسـف اخلـيــاط وأمــيـر ســعـود

ـقراطـيـة وكيـنـيا. والـكـونغـو الـد
ــراكـز األولى ويــتــأهل أصـحــاب ا
من اجملموعة للمرحلة األخيرة من

التصفيات.

WK K  wÐdG*« Í—Ëb « VI  “d×¹ öÝ
{ الــربــاط- وكــاالت: أحــرز نــادي
غربي جمـعيـة سال لقب الـدوري ا
لكرة السلة بعدما جدد فوزه على
الفـتح الرباطي 86 - 89  في صالة
فــتح الــله الـــبــوعــزاوي. وذلك في
غربي النهائي الذي قرر االحتاد ا
لــكـــرة الــســـلــة إقـــامــتـه في هــذه
الـنــسـخـة من  3 مـبــاريـات.  وفـاز
ـــبـــاراة الــــفـــريـق الـــسالوي فـي ا
األولى على الفتح 79 - 83  في
صالة بن رشد بالرباط قبل
أن يـهـزمه لـلـمـرة الـثـانـية
لذا لم يكن بحاجة إلجراء
ــبـــاراة الــثــالــثــة بــعــد ا
تــســجــيـلـه انــتـصــارين.
وتـــألق من جـــانب سال
ــبــاراة كل من في ا
حلــــــــــريــــــــــشي
ومـصـبـاح

التصفيات التي إقيمت على صالة
بـــرج الـــعـــرب في اإلســـكـــنـــدريـــة
واجـهة نـظيـره السـنغالي أمس
اجلــمـعــة. وجـاءت الــقــائـمــة عـلى

النحو التالي:
عمر عزب - إيـهاب أم - يوسف
شــوشـة - عـمـرو اجلــنـدي - عـمـر
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VŽô∫ جدارية لالعب الراحل مارادونا

بـسبب اإلهمال ويواجهون خطر السجن ب 8
و 25 عـــامــاً مــوضـــحــة أنـــهم كــانـــوا "أبــطــال
اسـتشفاء منـزلي غير مسبـوق ناقص ومتهوّر"
وارتــكــبـوا "ســلــســلـة ارجتــاالت أخــطـاء إدارة

وقصور".
وكــان تـقــريـر مـؤلف من  70 صــفـحــة أشـار في
ـكلّفة أيـار/مايو 2021  إلى أن الـلجنة الـطبية ا
بــالــتـحــقــيق بــنـاء عــلى طــلب الــقـضــاء حــيـال
الـساعات األخيرة للنجم األرجنتيني حدّدت أن
ـوت قبل  12سـاعـة عـلى األقل" مـارادونـا "بـدأ 
قـبل وفـاته وحتمل "فـترة من الـعذاب الـطويل"
بـعــد خـضـوعه جلـراحـة في الـدمـاغ إثـر جـلـطـة
دمـــويـــة.وحـــصل االدعـــاء عـــلى ســـلـــســلـــة من
الرسائل الصوتية التي تظهر أن الفريق الطبي
كــان عــلى عــلم بــأن مــارادونــا كــان يــســتــخـدم
ـاريـجـوانـا في الـكـحـول واألدويـة الـنـفـسـيـة وا
األشـــــهـــــر األخـــــيـــــرة مـن حـــــيـــــاته.ومـن بــــ
اسـتـنـتـاجـات الـتـقـريـر قـال اجمللـس الطـبي إن
"عالمات اخلطر على احلياة" التي أظهرها جنم
نـابولي اإليـطالي وبـرشلونـة اإلسبـاني السابق
 جتـاهلـها وأن رعـايته في أسـابيـعه األخيرة

"شابتها نواقص ومخالفات".
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Ëœuł∫ شابات وصبية يؤدون تقاليد اجلودو الياباني

غربي بكرة السلة Í—Ëœ∫ إحدى مباريات الدوري ا
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{ باريس- وكـاالت: سيـمـتد عـقد الـبرازيـلي نـيمـار دا سيـلـفا جنم بـاريس سان
ـوسم آخر داخـل صفـوف النـادي البـاريسي بـحـسب تقـرير صـحفي. جيـرمان 

فـقـد ذكـر مـوقع توتـو مـيـركـاتـو اإليـطالي أنـه بحـلـول غـد اجلـمـعة
وافق  1 تموز 2022  سيـدخل بند الـتجديد الـتلقائي ا

لـعـقـد نــيـمـار مع سـان جــيـرمـان حـيـز الــتـنـفـيـذ.
ـوقع أن هذا البـند سيـسمح لـنيمار وأضاف ا

بـتمـديد عـقده حـتى صيف 2027. وكان
نـيمـار قد انضـم إلى برشـلونة في

صـيف 2013  قـبل أن يرحل
في  2017 إلى بـاريس سان
جـيـرمان. وكـان عـقـد نـيـمار
احلــــــــــالي مـع الــــــــــنـــــــــادي
الـفـرنسي قـد  تـفـعـيله في

تـمـوز 2021  عـلى أن يـنـتـهي بـند
تمديد تلقائي حتى صيف 2027.
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{ مــدريـد- وكــاالت: اقـتــرب جنم يـوفــنـتـوس من
مـغـادرة الفـريـق اإليـطالـي خالل فـتـرة االنـتـقاالت
ــدرب الـــصـــيـــفـــيـــة في ظـل خـــروجه من خـــطـط ا
مـاسـيـملـيـانـو ألـيجـري. وذكـر مـوقع تـوتو مـيـركـاتو
ويب أن الـبرازيلي آرثـر ميـلو جنم وسط يوفـنتوس
يـركـاتو قريـب من مغـادرة الـسـيدة الـعـجوز خـالل ا
الصـيفي. وأضاف هـناك فريقـان يتنـافسان على ضم
ميـلو وهما آرسنال بـاإلضافة إلى روما بالرغم من أن
خــيــار االنـــضــمــام لــلــجـــيــالــوروسي ال يـــروق لــلــنــجم
ـوقع إلى أن اسم الـبـرازيـلي. من جـهـة أخـرى أشـار ا
ـا بـعـد آرثـر تـردد داخل بــرشـلـونـة كـتــعـزيـز مـحــتـمل 
فريـنكي دي يوجن الذي يستعد لالنـتقال إلى مانشستر
يـونــايـتـد. وتـابع أنه بـالـرغم من تـردد اسم آرثـر مـيـلـو في
برشـلونـة إال أنه ال توجـد مفـاوضات رسـميـة حتى اآلن ب

. ولم يـخف آرثـر مــيـلـو تــقـديـره الــكـبـيـر لــتـشـافي الــفـريـقــ
ـوقع بأن الشك يثور ديـر الفني للـبارسا. وختم ا هيـرنانديز ا
حـول هذه الـصـفـقـة والـصيـغـة احملـتـمـلة لـعـمـلـيـة انضـمـام مـيـلو
ـكن لـه أن يـضم الالعب لـبــرشـلــونـة خــاصـة وأن الــبـارســا ال 

بشكل نهائي لكن بصيغة اإلعارة.

نيمار دا
سيلفا

داني ألفيس
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نـا اليوم عـالم انتـقالي يـقع ما ب   عـا
عــالم افــتـراضـي مــسـتــقــبــلي ســيــكـون
مـرهون بـشكل كـامل بالـصبـغة الـرقمـية
وسـتـكـون له الـغـلـبـة وفـقـاً لـلـمـعـطـيـات
احلـالـية وعـالم فـعلي وجـودي تـقلـيدي
ـــاضي ســـابق ســــيـــصـــبح جــــزء من ا
والشك ان األخـيـر سـيـنـتـهي برحـيل من
يـتمسك به وهم على األغلب كبار السن
وعــنــدهــا ســيـصــبـح الــعــالم مــرتــبــطـاً
ـا بــالـوجــود الـرقــمي االفـتــراضي ور
يكون كالمنا غير مستساغ لدى البعض
ـبـالـغـة او يـحـمل فـي طـيـاته شيء من ا
والـتعقـيد لكن يـقينـاً ان هذه التـوقعات
لم تـطلق جـزافاً ألنهـا مبنـية على اسس
ومـعطيات وركائز متـينة فالعصر الذي
نـعيشه الـيوم هو (عـصر الشـاشة) التي
تـــقف بـــقـــوة وحــزم فـي وجه اإلنـــســان
أيــنـمــا حل وارحتل وقــد تـوغل الــعـالم
ــعـاصـرة في كل الـرقــمي في حـيــاتـنـا ا
جـوانـب احلـيـاة حــتى اصـبــحت حـالـة
االنــغــمــاس الـكــلـي في عــالم الــرقــمــنـة
مــــســـــألـــــة وقت لـــــيـس إال إذ اشــــارت
االحـصـاءات في عام  2020أن أكـثـر من
 4.5مــلــيـار شــخص من ســكــان الــعـالم
يـسـتـخدمـون االنـترنت وأن  3.8مـلـيار
شـخص يـستـخـدمون وسـائل الـتواصل
االجـتــمـاعي أي أن مـا يـقـرب من 60%
من سـكان االرض هم (رقـميـون) كما أن
اكـــثــر مـن ثالثــة اربـــاع ســـكــان األرض
ـتـلـكون هـاتـفـا محـمـوال ذكـيـاً اما في
الــــدول الــــعــــربــــيــــة فــــقــــد وصـل عـــدد
مــسـتــخـدمـي اإلنـتــرنت عـام  2020إلى
ـا يـقارب  %70من  248.75مـلـيـونـاً 
الـسكـان وقـد عجـلت جائـحة كـورونا و
مــاتــبـعــهــا من ازمــات في بــلــورة شـكل
جـديـد لـعالم رقـمي سـتـكـون له مـجاالته

الواسعة وبنيته اخلاصة. 
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   تـعرف األخالقـيات الـرقمـية عـلى انها
ـعـاييـر األخالقـيـة التي حتـكم الـعالقة ا
والـتفـاعل ما ب الـبشـر والتكـنولـوجيا
الـرقمية وتهدف إلى ضبط هذه العالقة
ووضع مـعايير اخالقـية لها فـما نعيشه
الـيوم من بدايات لعالم افتراضي واسع
يــنـبــغـي ان ال يـســلــخــنــا من هــويــتــنـا
االنــسـانــيـة الــتي بــاتت مــهـددة في ظل
واقع رقــمي ال يـعــبـأ كــثـيــراً بـالــقـيم او
االخالق والــــعــــقـــائــــد ولألسـف خـــرج

الـبـعض من ظـلـمـة اجلـهل الرقـمي إلى
ظـــلــمـــات االنــحـــدار األخالقي واالدبي
وبـــاتت ســـعــــادته تـــتـــحــــقق من خالل
األعــداد الــتي تـتــابــعه عــلى صــفــحـات
الــتـواصل االجــتـمــاعي واصــبح هـدفه
الـرئـيس مـرتبـطـاً بـقدرتـه على الـتـأثـير
واالنـتقـال حلـيز الـشهـرة ولعل هـذا ما
جـــعل بـــعض رواد الــفـــضـــاء الـــرقــمي
ومـشــاهــيــره أشـبـه بـكــائــنــات تـفــتــقـد
لـلــجـذور احلـقــيـقـيـة وحتــول الـبـعض
مــنـهـم الى الـعــيش في عــالم االغــتـراب
الــرقــمي وأبــعــدهم عن مــجــتــمــعـاتــهم
وعـائالتـهم لـيـدخل الـكثـيـر من شـبـابـنا
عــصــر الالهــويــة الــثــقــافــيــة والــفـراغ
الـفكـري والعالقـات الوهـميـة والعـاطفة
الـكــاذبـة. مــا يـزال الـبــعض يـعــتـقـد أن
الـعالم الـرقمي هو عـالم افتراضي وأن
اإلنـسـان في حل مـن جمـيـع االلـتـزامات
األخالقـية التي حتـكم حياته احلقـيقية
ومن هـنــا ال بـد من الـتـأكـيـد أن احلـيـاة
الــرقــمـيــة أصــبــحت جــزءاً من احلــيـاة
الـواقـعـيـة والـعـالم االفـتـراضي أصـبح
امـتــداداً لـلـحــيـاة الـتي نــعـيـشــهـا عـلى
أرض الـــواقع افـــراداً ومـــجـــتـــمـــعـــات
وتــنـــطـــبـق عــلـــيـه جـــمــيـع الـــقـــوانــ
واألخالقــيــات الــتي تــطــبق عــلى أرض
الـواقع ويترتب عليه جـميع االلتزامات
األخالقــيـة ألن الـوسـائط الــرقـمـيـة هي
ـواطـنـة امـتـداد حلــيـاتـنــا الـيـومـيــة وا
الــرقــمـــيــة يــجـب أن نــعــكـس أخالقــنــا
وقــيــمــنـا فـي الــعـالـم الــواقـعـي ويــعـد
احلــــوار وتـــقــــبـل االخــــر من اهم تــــلك
االخالقــيـــات فــضالً عن آداب الــنــشــر
ــلـكـيــة واسـتـخـدام واحـتــرام حـقـوق ا
ألـفـاظ مـهذبـة ولـطـيفـة أثـنـاء الـتواصل
ــســيــئــة ومــشــاركـة وجتــنب الــلــغــة ا
ـفيـدة لآلخـرين وعدم نـشر ـعلـومات ا ا
أي مـحـتـوى مـسيء لـشـخص أو عـرق
ـكـنـنـا في هـذه أو دين او طـائـفـة وال 
ــقــالـــة حــصــر كل األخـالقــيــات الــتي ا
نـحـتاج إلـيـها في الـعـالم الرقـمي فـهذا
ـوضوع بحاجـة إلى بحوث ودراسات ا
مـسـتـفـيـضــة وحـسـبـنـا هـنـا أن نـلـتف
ـوضوع وتـوجيه االنـتـباه إلى أهـميـة ا
االهـتمام للتفكير اجلـاد بكيفية التعامل
ــتــجــدد مع هــذا الـــتــحــدي الــرقـــمي ا
والـــدعــوة الـى غــرس الـــقـــيم واالخالق
الرقمية في نفوس ابنائنا وتفعيل دور

ــــدرســـــة ووســـــائل االعالم االســـــرة وا
واجلـامع لـيأخـذ كل منـهم دوره في هذا
االجتـاه بل اصبحت الرقمية ومايتصل
بــهــا امــراً يــســـتــدعي ان يــكــون ضــمن
ـا لهـا من اهمـية في مـفردات الـدراسة  

حياتنا ومستقبل ابنائنا.
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  لـسنا ضد الرقـمنة التي سهـلت الكثير
من االمــــور وســـهــــلت االجــــتـــمــــاعـــات
ـراجعات والـتواصل وعملـيات البيع وا
والــشـــراء والـــتـــعــاقـــد وزيـــادة كـــفــاءة
الـعـمــلـيـات الـتــجـاريـة  لـكــنـنـا ضـد أن
تـتحـول التـكـنولـوجيـا إلى أيديـولوجـيا
الأخالقــيــة فـــالــثــورة الــرقـــمــيــة الــتي
تـشهـدها احلضـارة اإلنسـانية والـتطور
الـتكـنولوجي يـزيدان من درجـة التعـقيد
ـية حـيث يتـخلـلها ويـأخذان أبـعاداً عا
الـكــثـيــر من الـتــحـديــات واإلشـكــالـيـات
األخالقـية .    ومثلما لدينا قيم أخالقية
ومــبــاد تــوجّه ســلــوكــنــا في احلــيــاة
الــواقـــعـــيــة فـــإن ســلـــوكـــنــا فـي عــالم
اإلنــتـرنت يــحــتـاج إلـى بـوصــلــة تـوجه
ـاً جـديـداً مـســاره فـاإلنـتـرنت لــيس عـا
ا يـعد يـكـون فيه أي شيء مـقبـولًـا وإ
بــعــدا جــديــدا لــلــعــالم الــواقــعي الــذي
نـعيشه  والشك ان عـالم الرقمـنة يحمل
جـوانب جديـدة فـيمـا يتـعـلق بالـعالقات
بــ االفــراد وســلــوكــيــات واخالقــيــات
الـتـعـامل مع االخـر لـذلك بـرزت امـامـنـا
سـلـوكـيـات خـاطـئـة وافـعـال خـطـيـرة لم
يـعـتـد عـلـيـهــا اجملـتـمع فـهـنـاك الـتـنـمـر
االلــكــتــروني والــقــذف والــسب وتــتــبع
خــصـــوصــيــات االخـــرين والــتـــجــسس
عـلــيـهم واالنــتـقـاد الـالذع واالسـتـهالك
الـرفـاهـي والـتـجـاوز الـلــفـظي وانـتـهـاك
ـلكيـة الفكريـة وهي سلوكـيات تعكس ا
عــدم الــضــبط فـي الــعــالم االفــتــراضي
وهـذه التصـرفات تبـقى تصرفـات سيئة
ــنـــا احلـــقــيـــقي وأن كــمـــا هـي في عـــا
عمـول بها حاليـا في حياتنا الـقوان ا
الـواقـعـيـة تـنـطـبق عـلى الـعـالم الـرقـمي
ــكن أن وان أي ســلــوك غـــيــر أخالقي 
ة في يـؤدي إلى إحلـاق الضـرر أو جـر
الـعالم الرقمي يجب التعامل معه بنفس
الـطــريـقـة فـي الـعـالم احلــقـيــقي. تـمـنح
الـرقمنة الشـخص القدرة على أن يكون
فـاعال ومتـفاعال في آن واحـد مع البـيئة
االفـتـراضيـة الـتي يـتسـلل إلـيـها وقـتـما
شاء مراقباً وناشرا ومُعلقا ورافضاً
ومـتهجماً احيـاناً  وهنا يجب أن تكون
لـــلــرقـــمــنــة أخـالقــهــا وســـلــوكــيـــاتــهــا
وضـوابـطـها الـتي حتـكـمـهـا وبدون ذلك
ســوف يـــتــعـــرض مــرتـــاد هــذا الـــعــالم
لـلممسائلـة وعليه ينبغي عـلينا توجيه
ــنــعــزل فـي زاويــة مـا ذلك الــشــخص ا
بـهاتـفه الـذكي ليـكون عـنـصراً فـعاال في

ه الرقمي العنصراً ظالمياً .  عا
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عـلى الرغم من ايجابية مواقع التواصل
الـتي تـعـد من ابـرز مـستـجـدات الـعـصر
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رمـوقـة في عـلم الـنـفس االجتـمـاعي في جـامـعة اعكف مـع زميـلـتي األسـتـاذة ا
مـيشيل كيلفاند  ومنذ سنت على دراسة أجتماعية جتريبية معمقة ستانفورد
للمجـتمع العراقي على وفق منهجية حديثـة تختبر كل ما قيل وكُتب عن الثقافة
فان كـثـرة الشـكاوى والـشـخصـيـة العـراقـية سـابـقاً. وبـأنـتظـار صـدور الكـتـاب
بل والـتــذمــر الــلـذين ال اشــهــدهــمـا فــقط عــلى مــواقع الــتــواصل األجــتـمــاعي
جعلتـني أستبق نشر أشاهدهمـا وأستمع لهمـا من كثير من اآلبـاء واألصدقاء 
ـقـاالت الـقـصـيـرة الـتي حتـاول سـبـر غـور الـتـغـيـيـرات الـكـتـاب بـسـلــسـلـة من ا
ـشاهـد الـتي نعـيـشهـا في حـياتـنا اجملـتمـعـية احلـاصـلة وعالقـتـها بـكـثيـر من ا

يومياً. 
سأركـز في هذه الـسلـسلـة على مـتغـير رئـيسي مـهم ومؤثـر كثـيراً في الـتنـشئة
ؤسسات االجتماعـية ألجيال العـراق وهو التغير الـهائل في سلطة مـا يسمى 
الـضبط االجـتماعي social order institutions. يتـباين الـعلـماء في عدد
مــــؤســـــســـــات الــــضـــــبط االجـــــتــــمـــــاعي فـــــمـــــنــــهـم من يـــــجــــعـــــلــــهـــــا أربع:
ـؤسسـة االقتـصادية. والـدولة. ومـنهم من يـضيف لـها ا الدين درسـة ا األسـرة
درسـة والدين كون لكني هـنا سـأركزعلى ثالث مـؤسسات فـقط هي األسرة وا

موضوع الدولة في العراق قد أُشبع بحثاً وكتابةً.
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ان حـجم وسـرعـة الـتـغـييـر احلـاصل في الـعـالم وبـالـذات بـعـد الـثـورة الـرقـمـية
رقم  72/ 242في ـتحدة تـصدر قـرارها ا والذكـاء االصطنـاعي جعل اال ا
ي وتـقوم عـام 2017 لـتـشـير فـيه الـى هذا الـتـغـيـيـر وتـبعـاته عـلى الـنـمـو الـعـا
باتـخاذ أجـراءات هيكـليـة ووظيفـية لـدراسة هذا الـتغـيير وكـيفيـة االستـفادة منه
ـسـتـدامة. والعـطـاء فـكرة بـسـيـطـةعن حجـم التـغـيـير لـصالـح اهداف الـتـنـميـة ا
ـاضي القريب وفي مجال واحد فقط عـاصر مقارنة با نا ا التكـنولوجي في عا
وبـايل الذكي الذي بـات اليوم في يد كل هو الكـومبيوتـر فيكـفي أن نعرف أن ا
ليون مرة سعة ذاكرة جـهاز الكومبيوتر لديه سعة ذاكرة تفـوق  واحد تقريـباً 
الـذي كانت رحـلـة أبولـو الكـتشـاف الـقمـر تـستـخـدمه في عام 1969. كـما أنه
يـسـتطـيع اجناز الـعـملـيات بـسـرعة أكـبر ب 100 ألف مرة مـقـارنة بـكومـبيـوتر
رحـلة أبـولو الـتي عُدت في حـينـها(وهي فـعالً كذلك) تـدشيـناً لـعصر جـديد في

مجال التطور االنساني عموما. 
ستـقلة لالبحاث فـي العراق فأن أكثر من طبقا لـلبحث الذي أجرتـه اجملموعة ا
كنهم من تلكون االن على االقل هاتف ذكي واحد  ئة من العراقي  85 با
االتـصـال بـاألنـتـرنـيت وهم في بـيـوتـهم أو مـدارسـهم أو أمـاكـن لـهوهـم. وطـيـقا
لبـيانـات وزارة االتصـاالت فأن هـناك الـيوم  30ملـيون مـستـخدم لالنـترنت في
ئة قبل عقدين ـئة من العراقي مقارنة باقل من 1 بـا العراق أي حوالي75 با
من الـزمن. وعـلى الـرغم من أن نـوع وسـرعة اخلـدمـة ال يـزاالن من بـ االسوأ
اال ان حتـسنـاً كـبـيـراً طرأ عـلـيـها في ـيـاً حسب مـراكـز االبـحـاث اخملتـصـة عـا
. أن األنـترنت هو البـنية التـحتية لـلثورة الرقـمية التي دخلت اضيت السنتـ ا
فـاهيـم االجتـماعـية كـما العـراق بقـوة وبسـرعـة وغيـرت في طريـقهـا كـثيـر من ا

سنوضحه في احللقات القادمة من هذه السلسلة.
أن هذا التغـيير االجتماعي الـذي نشهده  نتـيجة تطور الـتكنولوجـيا ليس شيئاً
جديـداً في حـياة اجملـتـمـعات. لـقـد سبق لـلـزراعة ان غـيـرت الـكثـيـر من نواحي
الثقافـة االجتماعـية للبـشر الذين كانـوا يعتمـدون على الصيـد. ثم جاءت الثورة
الـصناعـية واسـتخـدام الطـاقة بدل الـعضالت لـتقـلب رأساً عـلى عقب كـثير من
ـفاهيم االجـتماعـية للشـعوب. أما الـثورة الرقـمية والتي يـقول اخملتـصون أننا ا
ما زلـنا في مـراحـلهـا األوليـة فـقد بـدأت فعالً بـأحـداث تغـييـرات في مـفاهـيمـنا
ـدرسة األجتـمـاعـيـة وفي مـصـادر الـسـلـطـة االجـتـماعـيـة الـتـقـلـيـديـة(االسـرة وا
والدين) والتي ظـلت تلعب دوراً أساسـياً في ثقـافتنا وتـنشئـتنا األجتـماعية. أن
علمـ ورجال الدين من عدم أحترام هـذا اجليل للثقافة ما يشـكو منه اآلباء وا
وروثة وتمـردهم على القيم والـتقاليـد يبدو ظاهـرة طبيعـية أذا فهمـناها ضمن ا
ا نتمكن سياقهـا التطوري. وأذا أستطعنا أن نفهم هذا السياق ومسبباته فلر
ـواجـهة الـعـاصـفـة األجـتـمـاعـيـة الـتي بـاتت تـطرق من الـتـكـيف بـشـكل أفـضل 
ـناقـشة أثـر تلك الـتغـيرات أبوابـنا بـشدة. وأبـتداء من احلـلقـة القـادمة سـأبدأ 
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وهي تـعــتـز من إنـهـا فـي كل مـرحـلـة
تفتح منافذ لـلعالقات الدولية  وهي
حريصة ومتشوقـة للعالقات العربية
اإليرانية  فلمـاذا إذ يستكثرون على

العراق عالقاته العربية .
فـليـعـلم الـسادة هـؤالء جـميـعـا  بأن
نـسـبـة عـرب الـعـراق تشـكـل اكثـر من
 % 86من مــجــمــوع الــســكــان الـذي
كن عزل يقدر ب  40مليـونا فكـيف 
الــعـراق عن مــحــيـطه  مــرت ظـروف
استثنائـية على العـراق في مرحلت
خالل النظام الدكتاتوري حيث كانت
انتـقائـيـة العالقـات وتخـريب أواصر
الـلـحـمـة الـعـربـيـة وكذلـك في مـرحـلة
الغـزو األمريـكي الغـربي للـعراق عام
 ? 2003حيث  تـوزيع الـعراق الى
اثــنـيــات وطـوائف ومــحـاصــصـات 
وسـاعــد في ذلك الــتـدخالت بــالـشـأن
العـراقي من بعض األطـراف العـربية
واإلقـلــيـمــيـة  وعــلى وفق ذلك تـدفق
اإلرهــــــاب عــــــلـى الــــــعـــــــراق بــــــدفع
ساعدة بعض اطراف استعماري و
ـنطـقـة  ولـكن رغم عمـلـيـات الضخ ا

والراهـنة  كان لـلعـراق حصة مـهمة
بل واسـاسـيـة في تـلك احلـضـارات 
فــكــيف لــهــؤالء مــحــاصــرة الــعــراق
بـــالــضــعف وابــعـــاده عن مــحــيــطــة
الـعــربي واإلقـلــيـمي والــدولي  فـإذا
كـان هـؤالء يسـتـذكـرون عـلى الـعراق
االنــفــتــاح عــلى مــحــيــطه الــعــربي 
فـمـاذا يـقـولـون إليـران التـي تتـوسع
في عالقـاتـهـا عـربـيـا وشـرقـا وغـربـا

كـثيـرا مـا نـقرأ ونـسـمع  بـأن بعض
األطراف السياسـية  أو تلك الرديفة
لــهــا  من إنــهــا ال تــرغـب بــانــفــتـاح
العراق على محيطه العربي  ويبدو
مـــثـل هـــؤالء  لم يـــقـــرأوا الـــتـــاريخ
ـيالد الـعـراقي في الـعـهـود مـا قـبل ا
بـــخـــمـــســـة االف ســـنـــة  وال الـــدور
ـعـاصـر  فـفي كل مـراحل الـعـراقي ا
ــتــوســطـة ــة وا احلــضــارات الــقـد
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الــرعـيــة والـرعــيـة مــطـالــبـة بــالـطــاعـة
واخلـــضــــوع . وبـــذلك فـــان اخلـــطـــاب
ــســتـــخــدم في هــذه الــعالقــة (عالقــة ا
الـراعي بالرعـية ) هو خـطاب أمرونهي
ـــقـــبــــول هـــو االمــــتـــثـــال واجلــــواب ا
والــقـبـول. ونـتــيـجـة لـذلك فــان مـسـالـة
التداول السلمي على السلطة أصبحت
مستحيلة في بعض الدول العربية كما
يــحـدث فـي سـوريــا وحـدث في لــيـبــيـا
وتـونـسوالـيمن الن احلـاكم بـسيـاساته
ـنع مثل هـكذا أمـر  بل يسـعى دائماً
إلى تــصـفـيـة خـصـومــهـا الـسـيـاسـيـ
لـغـرض ضـمـان بقـاء نـفـوذه الـسـياسي
ـكــنـة كـمـا أن أغـلب إلى أطــول فـتـرة 
ـــعـــادالت ــــشـــكالت بــــيـــنـــأطــــراف ا ا
الـسـياسـية في الـبـلدان الـعربـيـة تنـشأ
مـن مــحـــاولــة اإلقـــصــاء من األطـــيــاف
الـسياسية ووجـود نوايا لدى كل طرف
إلقــصــاء اآلخـر ال لــلـتــعــامل مــعه عـلى
أسـاس القاعـدة الوطنيـة والتالقي عبر
ـوحدة . ـطـالب ا ـشتـركـة وا ـلـفـات ا ا
ـهتـمـون بالـشـإن السـياسي أن ويـرى ا
ـقصود بـالتداول الـسلميـللسـلطة هو ا
"الــتـعـاقب الـدوري لـلــحـكـام عـلى سـدة
احلـكم حتت صـيغ االنـتـخـابـات  حيث
ـــنــتــخــبــون ـــارس هــؤالء احلــكــام ا
اخــتـصـاصـاتــهم الـدسـتـوريــة لـفـتـرات
.  وبذلك فـان اسم الـدولة مـحـددة سلـفـاً
ال يـتغـيروال يـتبـدل دستـورها وال تزول
شـخـصـيتـهـا االعتـبـاريـة نتـيـجة تـغـير
احلــاكم أو األحـزاب احلـاكـمـة . وعـلـيه
فــان الـسـلـطـة من وجــهـة نـظـرهم هي "
ـــارســتـه من قــبل اخـــتــصـــاص يــتم 
احلــاكم بـتــفـويض من الــنـاخـبــيـنـوفق
هتمون بعلم أحـكام الدستور. ويشير ا
ـكن احلديث عن الـسـياسـة الى انه "ال
ـقـراطـيـة مـالم يـكن هـناك بـنـاء دولـةد
اعــــتـــراف بــــحق جـــمــــيع الــــتـــيـــارات
واألحـزاب السيـاسية أن تـتبادل مواقع

عارضة داخل الدولة ". احلكموا

وقــايــة من أعــمــال الــعــنف والــثـورات
الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــد احلـــكـــمـــالـــفــردي
وبـالـتـعـدديـة الـسـيـاسـيـة يـتم الـتداول
عــــلى الــــســــلــــطـــة مـن قـــبـل األحـــزاب
الـسيـاسية بـواسطة االنـتخابـات  كما
تـحدة األمريـكية يـجري في الـواليات ا
 ودول أوربــا الـغــربــيـة.  والــتـعــدديـة
مـظهـر مـنمـظاهـر احلداثـة السـياسـية
ونــــقـــصــــد بـــهــــا أوال وجـــود مــــجـــال
ـارس الـنـاس فيه اجـتـمـاعي وفـكري 
احلـــرب بــــواســـطـــة الـــســـيـــاســـة أي
بـــواســـطـــة احلــوار والـــنـــقـــد واألخــذ
والـعـطاء وبـالـتالي الـتـعايـش فيـإطار
مـن الـــســــلـم الـــقــــائـم عـــلـى احلــــلـــول
ا إن طبـيعة تـناميـة ... و الـوسطى ا
احلــيـاة الــسـيـاســيـة فــيـبــعض بـلـدان
الــعــالم الـعــربي والــشـرق االوسط هي
عــبـارة عن حــيـاة رعــويـة قــائـمــة عـلى
عـادلة هـما أسـاس وجـود طرفـ في ا
الـراعي والـرعـيـة  الـراعي هـو احلاكم
ـــتــمـــسـك بــالـــســـلـــطــة الـــســـيـــاسي ا
والــذيــيـرأس الــســلـطــة الــسـيــاســيـة 
والــــرعــــيــــة هم الــــشــــعب  وفـي هـــذا
الــنـمـوذج تــنـتـفي احلــاجـة إلى وجـود
تـعـدديـة سيـاسـيـة الن الـراعي (احلاكم
الــســيـاسي ) هــو مــفـروض في قــيـادة

ـسلّم به أن ارتقاء الـثقافة في أية من ا
أمـة من األ يـعـتبـر الـسبـيل الـسـليم
إلى تـكوين نـخب سيـاسية مـنبـثقة عن
أحـزاب سـياسـية مـؤهـله لتـولي احلكم
وقـيـادة البالد قـيادة حـكيـمة ورشـيدة.
ولــكــنــنــا الحــظـنــاأن الــدكــتــاتــوريـات
الـشـمولـية فـي بعض الـبلـدان الـعربـية
والـشرق أوسـطيـة عنـدما تـولت احلكم
حـطّتـمن قيمـة الثقـافة االنسـانية وذلك
مـن خالل فرض الـرقابـة عـلى األنشـطة
ـرافق احلــيـاتـيـةواجلــامـعـيـة وكــافـة ا
والــفـكــريــة. واحـتــكـار مــعــظم وسـائل
اإلعالم وفـرض رقـابـة صـارمـة عـلـيـهـا.
واعـتـبار أن ال عـقلـيفـكـر في البـلد غـير
عـــقل الــنــظـــام وال رأي ســيــاســيــاً أو
اقــتـصـاديــاً أو اجـتـمــاعـيـاً أو ثــقـافـيـاً
يــسـود غـيــر رأيـالــنـظـام. وفــرض فـكـر
الـدولة العـسكرية عـلى مناهج الـتعليم
ـــراحل اخملــــتــــلـــفــــة. والـــقــــيـــام فـي ا
ـعظم بـعـملـيةتـطهـير واسـعـة النـطاق 
ــيــ الــلــيــبــرالــيـ وتــفــريغ األكــاد
ــــدنـي إن كــــان قــــائــــمــــاً اجملــــتـــــمع ا
ومـــؤســســـاته مـــنــهم. ان الـــتــعـــدديــة
الـــســـيــاســـيــة أســـلـــوب من أســـالــيب
الـتـعـامل السـيـاسي تـأخذ بـه كـثـيرمن
تقدمــة سـياسياً  وهو أفضل الـدول ا

الـشمولية من إصالحـات جزئية عندما
تـتولى احلكم ال يتعـدى أنيكون خدمة
ـصـاحلـهـا وبـقـائـهـا في احلـكـم أطول
كنة. فلقد أحالت بعض االنظمة مدة 
الـتي حـكـمـتـأجـزاء من الـعـالم الـعـربي
طـــوال نـــصف قــرن مـــضى ومـــا يــزال
بــعـضـهـا في احلــكم حـتى اآلن بـحـيث
حتـولـبعض الـبلـدان الـعربـية إلى دول
بـدون استـراتيجـيات ? ومن خالل هذه
األضـرار وأضرار أخـرى كثـيرة حلقت
بـاجملـتمع الـعربي خالل الـنصف األول
مـن الــقـــرن الـــعـــشـــرين ومـــا زال هــذا
ــرارة من اجملــتــمع يــتــجــرّع كــؤوس ا
االنـظمـة الشـمولـية نـرى أن الضـرر قد
حلق كـثيراً بالـشعوب العـربية وبعض
الـشـعوب الـتي عاشت جـنبـا الى جنب
مع االخـوة الـعرب واخـتلـطت بروحـية
الـتـآخي والتـعايش الـسلـمي وبرحـابة
صــدر مـع الــشــعب الــعــربي الــشــقــيق
كــالــشــعب الـكــردي  بــحــيث أصــبـحت
شـخـصيـات وتاريخ هـذا الشـعب جزءا
مــهــمــا مـن نــســيج  الــتــاريخ الــديــني
واالجــتــمـاعي والــفــكـري والــســيـاسي
لــلـتـاريخ االسالمي والــتـاريخ الـعـربي
مـثل صالح الدين االيـوبي والصحابي
اجلـــلـــيل دابـــان الــكـــردي وابن صالح
الـــشــهــرزوري وابـن خــلــكـــان واحــمــد
شـوقي ومـعروف الـرصافي والـزهاوي
ومـــحــمـــد كــرد عــلـي وأصــول عـــائــلــة
االطـرش وبـكـر صـدقـي وخـالـد بـگداش

وغيرهم وغيرهم والقائمة تطول?? 
ولـعل الفشل الـذيشاهـدناه في النصف
ـاضي إضـافـة إلى الــثـاني من الـقـرن ا
مـا نـشـاهـده اآلن قـد كـان من األسـباب
الـرئيـسية لـفشل بـعض الدول العـربية
بـعد االستـقالل في حتقيق الـطموحات
واآلمـــــال الــــوطـــــنــــيـــــة في احلـــــريــــة
ـقـراطـيـة وقـد أوقع هـذا اجلـهل والــد
بـالـسـياسـة الـقيـادات في بـعض الدول
الـعـربـيـة في مـآزقـومـطـبـات سـيـاسـيـة

والـوسطية .. هي احلل األمثل للتعبير
ـزاوجـة بــ (االنـظـمـة عن إمــكـانـيــة ا
الـــــدكــــتـــــاتـــــوريــــة ) و ( االنـــــظـــــمــــة
يل قـراطيـة ) بإسـتخـدام نظـام  الـد
الـى ( الــوســـطـــيـــة)  و( االعـــتــدال ) ال
ــواقف  اذ ان أي الـــيــالــتــطـــرف في ا
ـغاالة في تطبـيق انظمة تـطرف نحو ا
ـقـراطـيـة دكـتــاتـوريـة او لـيـبـرالــيـة د
مـتحررة أكـثر من الالزم يـعود بإضرار
عـلى العـمليـة السيـاسية وبـخاصة في
دولـنـا الــتـيـتـحـسب عـلى مـا يـسـمـونه
بـالدول الناميـة  أو دول العالم الثالث
الــتي مـا زالت جتـــــــــــاربـهــا حتـبـوب
قراطيـة رغم تمسك العديد اجتـاه الد
مـن انــظــمـــتــهـــا بــاحلـــكم االحــادي أو
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شهد السياسي في تونس وتداعيات ا
وسـوريـا ولـيـبـيـا والـيـمن أثـبـتـت هذه
احلـــقــائـق دون أدنى شك فـــقــد جــاءت
الــديـكـتـاتــوريـات الـعـســكـريـة في هـذه
الـدول بقيم سـياسية وثـقافيـة تختلف
ــدني مـثال احلـريـة عـن قـيم اجملـتـمع ا
ساواة والسالم في قراطيـة وا والـد
حــ كـانت قـيم هـذه الــديـكـتـاتـوريـات
ـــطــلــقــة الــعـــســكــريـــة هــيــالـــطــاعــة ا
واجلـبروت ومـسايـرة التـرويع. اضافة
نجزات الثقافة الى رفضهم جملموعة ا
والـسيـاسية واالجـتماعـية للـحضارات
ـــدني في ـــتـــقـــدمــة وأن اجملـــتـــمع ا ا
نــظــرهم فــقـط تــعـبــيــر أمــريــكــيــلــيس
مـوجودا إال في أمـريكـا?!  واعتـبروها
من مــظــاهـر االســتــعـمــار حــتى"كل مـا
قــدمه االنــكــلــيــز والــفــرنــســيــون أيـام
ــصــر وبالد الــشـام من اســتــعـمــارهم 
إيـجابـيات أصـبح مشـبوهـاً ومتـهماً ?!
الن هـــذه االنـــظـــمـــة تـــعـــاني مـن عــدم
ثل تـأهيلهـا علمياً وثـقافياً وسـياسياً 
ـــهـــام الـــصــــعـــبـــة الـــتي تـــولـــتـــهـــا ا
أثـنـاءحـكـمهـا. ومـا تـقـوم بهـا االنـظـمة

مـختلفة بحيث كلّفت شعوبها خسائر
مـادية واقـتصاديـة وسيـاسية وبـشرية
هـائـلـةكـمـا حـدث مـنـذ تـأسـيس الـدولة
الــعــراقــيــة قــبل مــئــة عـام وحــتى االن
?وكـــانـت الـــنـــتـــيــــجـــة ان الـــشـــعـــوب
الـعـربـيـةوقـفت بـحزم ضـد حـكـومـاتـها
الـقـابعـة علـى صدر شـعوبـهـا باحلـديد
والـــنـــار وقــامـت بـــاشــعـــال الـــثــورات
كـمارأيـناها في أحـداث الربـيع العربي
ضــد احلــكــومـات الــتي ال تــتــنـازل عن
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ـوضــوعــيـة بــأيــة حـال ان الــظــروف ا
لـــهـــذه الــثـــورات هي أزمـــة االنــظـــمــة
قدمات الـعربيـة والتي ولّت زمانهـا وا
ـوضوعية للـثورة ليس فقط األسباب ا
اإلقـتـصاديـة بل الظـروف اإلجتـماعـية
والـسيـاسيـة كذلك  انـثورة اجلـماهـير
فـي هـذه الـبــلـدان مـدعــوة إلى حتـقـيق
ـــيـــادين الـــتــــحـــوالت اجلـــذريـــة فـي ا
الـرئـيـسـيـة لـلـحـيـاة اإلجـتـمـاعـيـة وفي
االقـتـصاد والـسـياسـة. واخلالصة هي
أن الــتـعـدد الـسـيــاسي في كل بـلـد هـو
الـذيينبع تـلقائيـا من حاجات اجملتمع
ــصــالح وتــبـاين ويــعــكس اخــتالف ا
الــتــوجـهــات الــســيـاســيــة والــبـرامج
االقــتـصـاديـة واالجـتــمـاعـيـة وهـو من
ـقراطي الـسـليم مـقـومات الـبـناء الـد
ومن الـــشــروط الــتـــيــيــؤدي تـــوفــرهــا
لـتداول السلطـة غير أن كثرة األحزاب
ال تـعـكس بـالـضـرورة تـعـددا سـيـاسـيا
حــقــيــقـيــا واليــؤدي الــتـعــدد الــغــايـة
ـقراطي ـتـوخاة مـنه في النـظـام الد ا
ــتــكـــافئ بــ في غـــيــاب الـــتــنــافـس ا
أحـزابـسيـاسـيـة لهـا مـقومـات الـوجود
الــفـعـلي وال يـبـقى أي مــعـنى لـلـتـعـدد
الــــســـيـــاسـي وتـــنـــافـس األحـــزاب في
االنـتخابات إذا لم تـكن إرادة الناخب
هي مــنــاط الــسـلــطــتـ الــتــشـريــعــيـة

والتنفيذية.

اإلعالمي ومحـاوالت اطـراف داخلـية
ودعـم خــــــــــارجـي لـإلرهـــــــــاب إال إن
النـهـوض الوطـني الـشعـبي انـسجم
مـع دعــوة اجلـــهــاد الـــكــفـــائي الــتي
اطلقها السيد السيستاني باإلضافة
ــتـــصــاعــد الى تــفـــاعل الـــشــعـــور ا
ـوقف الـوطـني اديا بـأهمـيـة وحدة ا
الـى الــقــضـــاء عــلى اخــطـــر هــجــوم
إرهـابي خـارجي وداخـلي تـعرض له

عاصر .. العراق في تاريخه ا
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ـهــمــة الـتي واالن بــعـد اإلجنــازات ا
حققها مجلس الوزراء بقيادة السيد
الـكاظـمي  إذ كـان عـبر مـد اجلـسور
مع احملــيط الــعـربـي وخـلـق عالقـات
ـصـلـحـة الـوطـنـية مـتـوازنـة تـخدم ا
والـقـومـيـة الـعـراقـيـة  أو عـبر جـعل
العـراق منـصة مـوثوق بـها حلـلحـلة
اخلالفات ب بعض البلدان العربية
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة أو تـــلك بـــ ا
الـــســعـــوديـــة وجـــمـــهـــوريـــة ايــران
نـصة اإلسالميـة  ومـوثوقـية هـذه ا
الـعراقـيـة في تقـريب وجـهات الـنـظر

بـــ طـــهــران والـــريـــاض في اعـــقــد
الـقضـايـا الـتي عرفت بـ الـبـلدين 
يــشــكل مــدى مــحــوريــة الــعــراق في
ــارســة ـــنــطــقـــة  وقــدرته عـــلى  ا

همة . احلياد اإليجابي القضايا ا
ولم يـــتــوقف الــعـــراق عــنــد حــدوده
ـا توسع الـعـربـية واإلقـلـيـمـيـة  وإ
ي جللب االسـتثمارات للمحـيط العا
وتعزيز العالقـات ب مختلف الدول
 وحظي العراق باحترام دول العالم
 وهــــــو االن لــــــو ادركـت الــــــقــــــوى
ـواقع الـســيـاسـيــة اخملـتـلـفــة عـلى ا
وعـلى تــوصـيف الـنــظـام  نـقـول لـو
ادركت ذلك ألجنزت تشكيل احلكومة
واســـتـــفــــادة من هـــذه الــــتـــحـــوالت
اإليـجــابـيـة الـتي احـدثــتـهـا حـكـومـة
الـســيـد مـصـطــفى الـكـاظــمي بـفـتـرة

زمنية محدودة .
لـــيـس هـــنـــاك ضـــيـــر االخـــتالف مع
الــــكـــاظـــمي  أو مـع غـــيـــره  ولـــكن
اخلــطـــورة عـــنـــدمــا يـــتـــحـــول هــذا
االخــتالف الى عــمـلــيـة اســقــاط لـكل
مــنـجــز يـتــحـقـق لـلــعـراق  فــالـوطن

ــــكن بــــأي حــــال من الــــعــــراقـي ال 
األحـوال  أن يكـون مـحـاصراً بـرغـبة
هـــذا أو ذاك فــالــعـــراق هــو الــعــراق
بـتـاريخه الـعـظـيم وشـعـبه الـباسل 
فــهــو الــوطن اجملــيــد الــذي ال يـقــبل
الـضـعف  ولم ولن يـكـون مـحـاصـرا
بــــرغــــبــــات هــــذا الــــطــــرف أو تــــلك
اجلــمــاعــات  فـــهــو الــعـــراق قــبــلــة
االحــرار  وحـــاضــرة الـــدول بــحــكم

موقعه اجلو سياسي .
فالبد من مـوقع العـقالنيـة واالنتـماء
للـعـراق  تعـضـيد ودعم كل اجلـهود
اخملـــلــصــة لـــيــكــون الـــعــراق ضــمن
مـحـوره الـعـروبي  وقـويـا وصـديـقا
لــــلــــكـل الــــدول احملــــيــــطـــــة به وفي
مـــقـــدمـــتـــهـــا ايــــران  ومن يـــعـــطي
األولـــويـــة ألي دولـــة عـــلـى حـــســاب
أولويات العراق فهو يؤثر باألساس
عـلى حـضـوره الـوطـني بـ الـشـعب
ـستقـبل  فتحـية لكل حاضرا وفي ا
جـهــد من اجل الـعــراق  ولف حتـيـة
لـلـعـراق احملــوري عـربـيـا وإقـلـيـمـيـا

بغداد

ø W¹—U³²Žù« WOB A « ÂuNH Ë —u²Ýb «Ë fOzd «

Issue 7315 Saturday 2/7/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7315 السبت 3 من ذي احلجة 1443 هـ 2 من تموز (يوليو) 2022م

 r UÝ Âd √

بغداد

 لـعل من ابـرز الـقـرارات الــتي اطـلـقت مـؤخـرا مـن قـبل االمـ الـعـام جملـلس
رقم  75 لـسـنة 2022 الـذي يـقضي الوزراء د.حـمـيد نـعيم الـغـزي القـرار ا
ثـبتـ في وزارة التـخـطيط بـقاعـدة بيـانات ـوظفـ ا بـصرف الـرواتب لعـدد ا
ـقـصرين الرقـم الوظـيـفي ومـنـذ االول من تـمـوز اجلاري 2022 ومـحاسـبـة ا
ـطـلـوبـة بشـأن الـرقم الـوظـيفي عـنـد عـدم تـزويد وزارة الـتـخـطيـط بالـبـيـانات ا
شار اليه بتاريخ سابق وبشكل وحـد وعلى وفق اجلدول الزمني اخملطط وا ا

ملزم للمؤسسات احلكومية . 
ـتحدث باسم وزارة الـتخطيط ان ويتبـ بضوء التـصريحـات التي ادلى بها ا
الــوزارة والى حـد االن قــامت بـادخــال مـا يــقـارب 3200000 ثالثـة ماليـ
ومـائـتي الف رقم وظيـفي ضـمن قـاعدة بـيـانات اجلـسـد الـوظيـفي في الـعراق
والعمل جـار الستكمال االرقـام احملددة للمـوظف  تمامـا وبشكل ال لبس فيه
ثم رة واحدة  ـئة من الراتب االسمي لـلموظف و  وانه سـيتم استقطاع 1 با

وظف.  يعاد استقطاع النسبة ذاتها عن كل درجة ترقية من ترقيات ا
ـشـروع االداري االسـتـراتـيـجي يـهـدف الى بـنـاء وبـلورة وبـالـتأكـيـد ان هـذا ا
مـنصة رقمية Digital واضحة لـلجسد الوظـيفي للدولة العـراقية والتي كثر
احلـديث عــنـهــا بـشـكـل مـتـواتــر ولـكن مــشـوش ومــتـضــارب عـادة عن اعـداد
وظفـ والدرجات الوظيفية للجهاز االداري بالعراق والذي تشترك باعداده ا
وازنة الـتي باتت مـربكـة تمـاما ازاء إعداد الـية- دائـرة ا وزارتا التـخطـيط وا
وازنات الـتخطـيطيـة السنـوية والتـخصـيصات الـتشغـيليـة ومتعـلقات وتهـيئـة ا
الية وما وظف التي تستهلك الكثير من الوقت واجلهد ومتعلقاتها ا رواتب ا

يترتب عليها من اجراءات وعواقب مهمة.
up- ان استكمـال قاعدة الـبيانات هـذه ومنصـتها التـقنيـة ومواكبة حتـديثها 
dating بشكل يومي ديناميكي يعني الكثير لالقتصاد العراقي وتنظيمه

واسـتـثـمـار مـوارده الـنـادرة وأهـمـيـة نـهـوضه وتـنمـيـته عـلى وفـق صيـغ تكـفل
تـأشــيـر مـواطن الــنـدرة والـوفــرة وإعـادة تـوزيع مــوظـفي الـدولــة عـلى اسـاس
سويـة مع كشف كل االشـكاالت الـتي تشـوب اجلسد احلاجـة واالختـصاص 
ا يتـعلق بازدواجـية الـرواتب والوظائف الـوهميـة او ما يطـلق عليه الوظيـفي 
!! وهـو أمر مـعيب جـدا بحق الـدولـة العـراقيـة تتـحمل مـسؤولـيته بـالفـضائـي
الية في حالة استـمراريته بل انه يعطّل مسارات بالنـهاية وزارتا التخطـيط وا
االنـفـاق واالسـتثـمـار ويـؤدي المـحـالـة الى تـفـاقم الـفـسـاد االداري وتـشويش

الصورة الى أبعد احلدود!! .
علن احلالي لـلمنصة الـوظيفيـة وألكثر من ثالثة مالي وربع ان بلوغ الـرقم ا
ـعنـية بـوزارة التـخطيط ـليـون رقم وظيـفي هو اجنـاز جيـد من قبل الـدوائر ا ا
عـلى الـرغم من تــواضـعه مـقـارنـة بـواقع االرقـام الـفـعــلـيـة لـلـجـهـاز الـوظـيـفي
تـرهل كل الـتـرهل وعلى الـرغم من ديـنامـيـكيـة تـدفق االرقام الـبيـروقـراطي ا
الـوظيـفيـة من الدوائـر اخملتلـفة ذات الـصلـة ولكن يـنبـغي تشـجيعـه من صناع
القـرار والـدفع قدمـا لـبلـوغ الـذروة بحـدوده الـعلـيـا قريـبـا وقريـبـا جدا بـهدف
ـستـقبلي الي والـتوجه ا وقف ا بـلورة قـاعدة بيـانات شـاملـة كاملـة لتـأشيـر ا

للجسد الوظيفي للدولة العراقية .
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ر هو ال مـنـاصَ من الـقـول بـأن الـتـصـحـُّ
ظـاهرة طبيعيـة بيئية يـكمن في طياتها
تـدهور يُصـيب األراضي بكافـة أنواعها
الـقاحلة واجلافة والـرطبة كلذلك سببه
ناخـية من جهـة واألنشطة رات ا الـتغيـُّ
الئمة لطبيعة البيئة من البشرية غير ا
ـا يـؤدي ذلك الـتـصـحـر جـهـةٍ اخـرى 
تكونة من ناطقاخلصـبة ا إلى حتـول ا
أنــهــر وروافـــد ونــبــاتـــات إلى مــنــاطق
جـرداء مفتقدة للحد األدنى من مقومات
األرض اخلــصــبـــة.  شِــهــد الــعــراق في
اآلونـة األخيـر انـتشـارًا واسعًـا لظـاهرة
الـتـصـحُّـر كـانـتـشـار الـنـار في الـهـشـيم
دون مـبالـغة رغم إن الـعراق من الـدولة
ــتــلــكه من ـــا  ذات األرضــاخلــصــبــة 
أراضي زراعـية وذلك على مـر التاريخ 
فــضــلًـــا عن امــتالكه لـــنــهــرين وروافــد
وبـحيرات حتى وصل احلال بأن أرض
الـعـراقـسُــمـيت بـبالد مـا وراء الـنـهـرين
بـسـبب امتـالكه لنـهـري دجلـة والـفرات
والـبعض أسماه بـاألرض السوداء كون
األرض مــغــطــاة بــاخلــضـار.  إن ســبب
حــدوث الـتــصـحــر في الـعــراق بـتــزايـد
مـستمر وحلد حلظـة كتابة هذه األسطر
فـإن سـمـاء الـعـراق تـشـهـد جـوًا تـرابـيًا
ـعـنى الـكـلـمـة وهـذا هـوأحـد اخملـاطر

الـتي يـتـوقع بـأن يـجـعل الـعـراق مـهددًا
مــنـــاخــيًــا وذلـك يــعــود ألســـبــابٍ عــدة

توالية اآلتية:  سنوجزها وفق ا
1- الـبدء جتريجـيًا بجفـاف نهري دجلة
والفرات نسبيًا واجلفاف الكلي لبعض
الـبـحـيــرات كـبـحـيـرة سـاوة في جـنـوب
ويـعود ذلك الـعـراق الـذي حـدث مـؤخـرًا
لـعدم وجود االستمـرار في بناء السدود
الــتي حتـفظ حــصـة الــعـراق من مــنـابع
نــهـري دجـلــة والـفــرات بـاإلضــافـة إلى
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2- عــدم وجـود بــرنــامج زراعي تــدعـمه
الـدولة لتطوير األراضي الزراعية ال بل
وصل بـنا احلـال بأن األراضي الـزراعية
حتــولت إلى أراضي سـكــنـيــةعن طـريق
تـقــســيــمـهــا وبــيــعـهــا مع االســتــمـرار
بـالــغـيـاب الـرقـابـي والـردعي الـذي يـقع
ـمــة ال عــلى كـــاهل الــدولــة وهـــذه مُــســلـَّ
يـختلف علـيها اثنان كل ذلـكولَّد انعدام
الـــزراعـــة احملــلـــيـــة واالعـــتـــمـــاد عـــلى
االسـتيـراد اخلارجي رغم كـثرة األيادي

العاملة واألراضي الواسعة. 
3- الـتـطـويــر الـعـمـراني الـذي تـقـوم به
الـدولــة هـو عـلى حـســاب الـقـضـاء عـلى
األشــجـار والــنــخــيل واخلــضـار بــغــيـة

حتـــــويـل تــــــلك األرض إلـى عــــــقـــــارات
ذاتـهـدف اسـتـثــمـاري كـعـمل مـجـمـعـات

سكنية أو بناء مواالت ومطاعم. 
٤- عـدم وجـود قـانـون عـقابـي يردع من
تـسول له نفـسه ولو همـسًا سواءً كانت
مـؤسـسة حـكـوميـة أو افـراد بالـتـعرض
لـلـنخـيل أو األشـجـار بالـقـطع أوالقص
كـون السـلطـة الـتشـريعـية الـعراقـية في

سباتٍ من النوم العميق.  
لـذا فإن ظاهرة التصحُّر قد باتت بجعل
الــعــراق عـلـى شـفــا حــفــرةٍ من اخلــطـر
اجلــسـيم فـفـي حـال عـدم وجــود نـوايـة
جـادة صوب تلك الظـاهرة سواءًمن قِبَل
الـدولة أو األفراد فنـحن من الدولة التي
شمولة باخلطر قـد تُمحى مستقبلًـا وا
ـــنـــاخي الـــذي  يُـــعـــد حـــدث الـــعـــالم ا
ـعــاصــر ومـكــشــلـتــهـا الــكــبـرى ومن ا
مــنــطــلق قــانــوني يــقــتــضى الــتــطــرق
لـلحلول القـانونية التي قـد تساعد على
الـتقـلـيل من ظاهـرة التـصـحر تـدريجـيًا

وفق اآلتي: 
ــنع مــؤســســات 1- تــشــريع قـــانــون 
الـدولـة من تــقـطـيع الـنـخـيل واألشـجـار
بـحجة البناء الـعمراني وتطويره وهذه
مـــــا نــــشــــهـــــده في مـــــنــــاطــــقـــــنــــا في

بغدادحتديدًا. 
الـية وازنـة ا 2- تـخصـيص مبـلغ في ا
الـعامـة يهدف من وراءه بـزراعة أطراف
احملـافظات باألشجار والـنخيل السيما
لـحوظ ألسـعار سـعر في ظل األرتـفـاع ا

النفط. 
3- الـعـمل علـى التـثـقيف والـتـعـليم من
خالل وســـائل الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
ــؤســســات ــدارس واجلــامــعــات وا وا
احلــكـــومـــيـــة بـــضـــرورة الــعـــمل عـــلى
زراعـةالــنـخــيل واألشـجــار لـبــنـاء جـيل
يـعرف أهميـة الزراعة ومخـاطر القضاء
عـلـيـهـا وخـيـر دلـيل عـلى تـلك اخملـاطر

هو واقعنا اجلوي الذي أصبح.
ي وباحث دكتوراه  { أكاد

ـواقع الــتـواصل فــقـد  أصــبـحت هــذه ا
مــجـال عــمــومي افــتـراضـي يـســتــقـطب
الـكثيـرين للتـعبيـر عن أراءهم وأفكارهم
بـحـريـة تـامــة  بـعـيـدا عن الـصـعـوبـات
الــتي تـكــتـنف الــعـمل في بــاقي وسـائل
اإلعالم الـتقـليديـة  اال أن بعضـها حتول
الـى فــــضــــاءات رقـــــمــــيــــة لــــلـــــجــــرائم
اإللـكـترونـيـة والالأخالقـيـة نتـيـجـة عدم
ـسؤولية ستخـدم با الـتزام فئـة من ا
االجــتـــمــاعـــيــة واالنـــضــبـــاط األخالقي
ــهــني في الــتــعــبــيــر عن أفــكــارهم  وا
وبـفعل ذلك حتول احلـوار والنقاش الى
صـراعات طائفية عـنصرية وتطور األمر
الى اإلشــــادة بـــاألعــــمــــال اإلرهـــابــــيـــة
والـتطرفية وتمجـيد االفكار والشخوص

الـسـيـئـة. الــبـعضُ يـنـطـلقُ في الـعـوالمِ
االفـتراضـية متـحرراً من كل قـيد وكأنه
التـوجــد ضـوابطُ حتـكـم هـذه الـعـوالم .
الـصداقة في الـعالم االفتـراضي ينبغي
أن يُـلتَـزَمَ بضـوابِطِـها فمن تـوافق على
صـداقته; يجب ان تـكون له صديـقاً بكل
مــاحتـمل الــكــلــمــة من مـعــنى فــكــلــمـة
صـديق مشتـقة من الصـدق فكمـا تكون
مع صــديـقك في الـواقع حــريـصـاً عـلى
حـفظ اسراره وعـدم افشـائهـا كذلك هو
احلـــال مع صـــديـــقـك االفـــتـــراضي فال
يــجــوز اخــتــراق مــعــلــومــاته وافــشــاء
اســـراره ونــــقل خــــصــــوصـــيــــاته الى
االخـرين. ومادام الـعالم االفـتراضي هو
نـا الواقعي وتسري عليه انـعكاس لعا
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بغداد

ــنــا الــقــوانــ ذاتـــهــا الــتي حتـــكم عــا
احلـقـيـقي فـنـحن مـدعـون بـشـدة لـغـرس
االخالق الــرقـمـيــة لـدى الــنشء اجلـديـد
خـاصـة وتنـبـيهـهم الى ان هـنـاك جرائم
الـكترونية ترتبط بالعالم الرقمي تعاقب
ـشـرع  عـلــيـهـا الــقـوانـ ويــجـرمـهــا ا
ـنا ويـجب ان نـسعى بـقوة ان يـكـون عا
ــاً يــحـكــمهُ احلب وتــظــلـله الــرقـمي عــا
االخالق الـفاضلة  وننشر فيه كلَّ ماهو
مـفــيـد ونـافع ال ان نُــضـيفَ الى ازمـات
الــواقعِ ازمــاتٍ جــديــدة  نــعم األصــالـة
لــلــواقع لــكن هــذا اليــعــني ان يــجـد اي
شـخصٍ فرصـته لنـفث سمـومه واحقاده
وعـــقــده فـي عــالم رقـــمي واسـع اصــبح

جزء من حياتنا.
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قبلة اجلمال والروح واإلحساس
نسمة الندى على غصن الـس

يقظة عمر ألهبت ماض بال أساس
قطرات على الوجه 

تسيل على ثغر يابس حساس
شعرك السارح 

على صدرك الناهد يغفو بحماس
عيناك بحران 

اس فيهما اجلواهر واللؤلؤ وبريق األ
حزينة عيناك .. 

حزنهما يدرس بال أخماس وأسداس
يا حمى القلب 

دس ب األوراق نبض قداس
دعوتي مرهونة بك... 

فأنا عاشق من قدمي إلى الرأس
مكسور اجلناح 

سافر ب الناس رغم حلمي ا
×××××××××××××××

إقبال يا طفلة ناضجة 
شاعر دون أسوار تلعب ب ا
يا حكاية من شام إلى العراق 

كحضارة دون مدار
يا طيبة  يا دلوعة حنت إلى األحضان 

بخيال يقصر مسيرة قطار
يا قمرا يشرق 

رغم احلرمان في سماء األقمار
أنت صخب يثير األعماق... 

ويشعل فتيل النار
أنت إعصار في جلة الروح ...

وأنا غارق في اإلعصار
فما جدوى صمتي  وحدتي ... 

إن داهمني وجع قهار
يكسر وحدتي ب اجلدران... 

وأفيق في زمن الغبار
إقبال لوال صباحك 

بال نهار لكانت احلياة بال صباح 
فتحت األبواب وانطلق اإلحساس ... 

فمن يعمي األبصار..?!

سـتـشفى قـبل أسبـوع في واصل الـكاتب الـبـيروفي اإلسـبـاني ماريـو فـارغاس يـوسا ( 86عامـاً) الكـتـابة رغم إدخـاله ا
مدريـد جراء مضاعفات إصـابته بكوفيد- ?19على مـا ذكر معرض بوينـوس ايرس للكتاب األحـد. وفي تصريح كان يعلق
ـلكيـة اإلسبـانية سـانتـياغو مـونيوز ـية ا فيه عـلى مقـالة نقـدية بـعنوان "ثـرفانـتيس" نشـرها حـديثا لـنقد كـتاب مـدير األكاد
قـاالت حـتى في أصـعب الظـروف". وأضاف مـاتشـادو قـال احلائـز جـائزة نـوبل لـآلداب عام " 2010لم أتوقـف يومـا عن كـتابـة ا
ستشفى "لـ 24ساعة ستشـفى". وأوضح فارغاس يوسا أنـه أدخل ا قالة (...) وأنـهيتهـا في ا "بذلت مجـهودا كبيـرا لكتابة هـذه ا
ـوجود في بـوينـوس ايرس مـنذ اخلـميس أطـلق اجلمـعة جـائزة جـديدة تـكافئ فـقط لكن الـتجـربة كـانت صعـبة جـدا".وكان الـكاتب ا
كتابة الـقصص القصيرة في معرض بوينوس ايرس لـلكتاب وقدم مطلع الشهر الفائت كتـابه األخير بعنوان "النظرة الهادئة" وهو
مـقالـة أدبـية عن الـكاتب اإلسـبـاني بيـنيـتـو بيـريز غـالـدوس. وأشار فـارغاس يـوسـا إلى أنه قرأ عـلى مدى  18شـهرا كـانت تنـتـشر خاللـها
ا كان أول كاتب مـحترف يظهر اجلائحة أعـمال بيريز غـالدوس كلّها لـيتمكن من إجناز كـتابه. وقال فارغاس يـوسا إن بيريز غـالدوس "ر

في إسبانيا وأميركا الالتينية ووعد بكتابة رواية كل ثالثة أشهر لكن األمور لم تسر بشكل جيد له".

رسالة بونيس آيرس
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بهمة مكتوبة بخطـوط تشبه الطالسم  ا
والــتي ظــلت دفــيـنــة يــشـان الــتــصــويـر 
ـعبد لـيكون كـادريد منـذ جيء بصبي ا ا
طـاع مـا جاست اقـدام بني أدم الـسيـد ا

بن يــقــال/(وبــحــسب مــارواه الــعــارف
يـوم ـكــرود األول والـذي قــتل غــيـلــة ا
اتت ارض هـــــبـــــوب ريــــاح صـــــرصـــــر
فـــذبـــحـــوه مـن الـــوريـــد الى ســـكــــنـــاه
الــــنـــاطق والــــقت بـــجــــســـده الــــوريـــد
تـشب مواقد عـند مـقابـر منسـية بـالسر
مــا ان تـــهــرب الــشــمس من نـــيــرانــهــا
مطاردة غيالن الظالم اما الرأس الذي
مـانـطق بغـيـر صـدق ما عـرف فـقد رفع
عــــــــلـى رأس رمـح  لــــــــتــــــــجــــــــوب به
وحـتى القـرى الغائرة والـقصبات دن ا
بـصـوت ـنــادي يــنـادي ا في الـنــسـيـان

خدر مبحوح 
هذا سر البلوى وفتنة —أيها االوباش

لك !! ا
يــهــز الـقــول امــرأة مــاجتــاوزت حـدود
سنوات اخلرف بعد-—مالذي فعله هذا
ـســكـ الـذي مــا اتـقن غـيــر تـفـحص ا
الـقـراطـيس وفـهم صـحـيـحـهـا..االقـوال

معنى وجوده وسر البقاء ك
رد الـــشــرطي الــذي يــقـف غــيــر بــعــيــد
عنها—صه أيتها السافلة التي التمجد

غير ما ب فخذيها!!
القت بـكفها وبـهدوء  بشزر نـظرت إليه
الى الـوجه الذي نـزف دماً بـلون اصـفر

يشبه الصديد!!
قالت —سل فراش أمك ان استطعت?!
بـــصـــوت صـــلـــد مـــثل ـــنـــادي نـــادى ا

حـديد —أيـها الـنـاس هذا الـذي ترونه
هو من أيـقظ الفتـنة التي كـانت تتوسد
تــــراب الـــنــــســــيــــان..كـــان يــــقــــول مـــا
اليــصــدق..ويــعــيــد اخــبــار مــا يــحــدث
.دون االلـتفات الى غايات بحسب هواه

ومقاصد اولي األمر منا!!
ـــرأة بــقــوة اثـــارت انــتــبــاه عــفــطت ا
تـركت وقـبل ان يـرد الـشـرطي اجلـمــيع 
وجلــــــلـــــجـــــة اضــــــطـــــراب الــــــوجـــــوه

ومضت التلوي على شيء)!! االلسن
ذات  ليـلة لبـس القمر أن العارف يقـال 
كــامل بــهــاءه  امــر مــريــديه واتــبــاعه
القعـود فوق سنام جـبل (الهتك)الواقع
واحواش بني  ال عبد كاريد ب جزرا
العـالن وصــــــيــــــة وداعه الــــــســــــيـف  
وحــزن فـاح مـثل بــبطءمـكـدور االخـيـرة
فــــــــــوق رؤوس ـــــــــــوت رائــــــــــحـــــــــــة ا
الذين ماجتـاوز عددهم الكثير االشهاد
لـيـجـدوه قـبل خـطــاهم  دبـت ارواحـهم 
وجـهـز مـائدة وقـد اشـعل مـواقد الـدفء
ــــــــــسك مــــــــــكــــــــــســــــــــوة بــــــــــروائـح ا
وورق والقـرنفل والدارسـ والـزعفـران
الـــــغـــــار كـــــانـت ارواحـــــهم تـــــهـــــفـــــو
محـاولة كـشف ما تـمور به أعـماقه إلـيه
الـتـي بـانت امـامـهم مـثل شـجـرة رمـان
حــتى حلــظـة ذابــلـة  لـم يـشــأ الــكـشف
انـتـظــار الـرؤيـا الـتي يــبـصـرهـا جتيء
ـــتــــطـــيــــة جـــواد بــــلـــون نــــاحـــيــــته

يــرفل دون أحـســاس بـســبـاق الـفــيـروز
ــرات عــدة الــزمـن صــهل الــفـــيــروزي 
اشــــــــرأبـت الــــــــرؤوس مــــــــراقــــــــبــــــــة
بـعــيـون  صــارت تـبــرق مـثل مــايـحــدث

. سماء ماطرة
قــــال الــــفــــيــــروزي  بــــعــــد ان طــــأطــــأ
ورفـس الـــــقــــــاع بـــــكــــــلـــــتـــــا رقـــــبــــــته

سار!! قدميه..—الرؤيا حتدد ا
رد الـعــارف بـعـد أن قــبل غـرة الــفـيـروز
بــجــذل  وامــتــنــان —مـــســاري عــرفــته
مــــذاطـــلــــقـــتــــني الـــرغــــبـــات بــــإجتـــاه
وما رأيته السؤال..مـا غبت عنه حلـظة 
يـغـيب عــني لـبـرهـة وقـت..كالنـا يـسـكن
كالنـا يالعب ــراد االخــر ويـسـعى الى ا

قحط اطيافه!!
/ —لـــــلـــــمـــــســـــارات رد الـــــفـــــيـــــروزي
تــعـدد../ولــلـتــعـدد مــعـنى../ولــلـمــعـنى
إشــارة.. /لالشـارة قــبــول..:/ولـلــقــبـول
فـــكــــرة/ولـــلــــفـــكــــرة مـــراد/ولــــلـــمـــراد
مسـعى/وللـمسـعى معـارف/ وللـمعارف
هــــيـــام/ولــــلـــهــــيـــام دروب/ولــــلـــدروب
غــربــة/ولــلــغــربــة مــواجع/  ولــلــواجع
نــواحــات التــنــتــهي/مــادامت احلــروب
تالحـقـنا/لـنـكون حـطب نـذاالتهـا/عـنوة
تـأخـذنـا الـتوابـيت الى احـضـانـها/دون
معـرفة اجابة الـسؤال/الذي عـلمه جدي
جلــدي مـنــذ غـزو الــســلـطــان مـراد بالد
ـدافن اسـهل ـسـقــوف/اوهـمـونــا ان ا ا

الطرق الى فراديس الرب/!!
مـثل كـانـون الحه خـفـتت هـمـة الــعـارف
محاوالً التفت بخوف نثيث مطر خفيف
سبر اغوار مـايجري لكـنه ما وجد غير
تــــــــــرقـب يــــــــــشـــــــــــوبـه االرتــــــــــبــــــــــاك
طوى بحذر وخمول الذاكرة واحلسرات
دون ان ينبس جمجمته الى ماب يديه

بقول  يطمئن الراغب باالجابة!!
عــلى ورقــة بــردي يــقــال/وجــد مــدونــاً

ـــائـل الى الـــســـواد لــــزوجـــة طـــيــــنـــهـــا
سـكون بـصراخ مسـتغـيث  وترانيم وا
ــــردة والـــغــــيالن بــــهالهل وا اجلــــان 
نسوة لم يرهن احـدمن قبل نسوة مألن

ـكـاريد  بـأمـاني  الـذ من عـذوبة لـيـالي ا
زهر) ماء الـشطوط يـجلس  ( مذخـور ا
تـوارثتها األجيال  على علو دكـة طينية 
غـابات مـنذ وطـأت مشـاحيف  قـلقـميش 
الـقــصب بــاحــثــاً عــمـا يــنــقــذ جــبـروته
ـوت  يــتــلـفت وامــجـاده الــكــاذبـة مـن ا
ينـاً باحثـةً عما فتـلتف الرقـاب  يـناً 
وبحركة كن أن يجـعلها تـبتهج وتسـر
سريعة ماكرة يـطوي كامل جسده الذي
وقـبل مـبـصـراً الـيسـار يـشـبه كـيس تـ
ـنح حـنـجـرته صـريـراً الـتـفـات اجلـمع
لـكة يـشـبه صريـر االبواب الـعـتيـقـة /
الـوحـشــة مـحـتـال اجــتـاز حـدودهـا دون
الـتـعـرض  لـنـيـران تـعـاويـذهـا وتـراتـيل
ـوانع..الـذ مـا تراه ـلـيـئـة بـا مـعابـدهـا ا
نخيل عثوقه اناث تتدلى بصرة الع ا
صـدورهن الــدارة حـلـيــبـاً بــطـعم الـورد
يــــجــــذب الــــرائي ــــكــــر يــــبــــتــــســــمن 
سكن به فتعلو به االرض حتى  اليهن
وبـيوت قاعـهـا مـرجـان لـكـة الـوحـشـة
وانهارها اليعرف أهلها زبرجد ويـاقوت
ســــــواهم مــــــاتـــــكــــــون...ســــــمـــــعـت عن
جــدي..الـذي ســمع عن جــده..ان االنـهـار
فـإن ـحـاذاتـهـا ــارين  واقـفـة  تـبـصـر ا
وعــــبــــروا خــــطـــوط جتــــرأت ارواحــــهم
أخـذتهم الـى احضـانها دون ان االنتـهاء
..تــتالقـفــهم حـوريــات الـلـذة تـتــرك اثـراً
ـــعــازف مـن قــصب الـــلـــواتي يــعـــزفن 

!! وط
ـكــرود/ أجـلس يـقــال/ أن الـعــارف بن ا
أهل مــحــبــته لــيــمـنــحــهم آيــات سالمه
وحـــــــ هـــــــدأ االنــــــ ووهـج مـــــــودتـه
أخــذ عـصــاه لــيـســتـنــد إلـيــهـا والـبــكـاء
قـائالً/األمـكنـة احلـقيـقـة الوحـيـدة التي
نعـتمد علـيها حـ نود معـرفة التواريخ
واألزمـنـة...األمـكـنـة التـكـذب .. وال تـزيف
مـا كـانت عـلـيه..دونـهـا كل مـا قيل ودوًّن

مـــاهــو اال لــغــو لـــســان..وكــراهــيــات
ارواح...مـحـنــتـكم الحتـتــاج الى غـيـر
ــاء الــرجـــوع ...اهــمـــلــتـم حــيـــوات ا

!!? فاذلتكم حيوات الط
—أنت ضـاحـكـاً ـزهـر) قــال (مـذخـور ا
تـدفـعـنا الى الـفـنـاء.. وخطـونـا عـاجز
عــلى اجــتـيــاز اجملــهـول.. مــاســمـعت

يوماً وما رأيت ان للمجهول مكان!!
الــلـحـظـة مـتـفــحـصـاً  اطـرق الــعـارف
مـنـافذ الـتي رسم لـهـا منـذ زمن بـعـيد
ـغـاليق  ومـفـاتـيح  تـوقف هـيـمـنـة ا
وتـعيـد مواويل احلـلوق الـتي حتاول

فك طالسم حيرتها!!
في يــقـال( وبـحـسب مــا وجـد مـدونـاً 
أن الــعــارف خـــفــاء حــيــطـــان الــطــ
وحـفظ مـا ـنـسـيـة أكـتـشف األمـكـنـة ا
ورجع لـــيـــعـــلن أن الفـــرار من دونـــته
الــــــرجـــــــوع لــــــكـن االكـف االئــــــغــــــة

ما كانت  والترقب بالهمهمات
تــريـد ولــوج مـاال تــقــدر عـلى االبــقـاء
عليه  فتراجعت لترتمي ب احضان
بـــكل مــا اتت به الـــتــخــاذل قـــانــعــة 

من احزان!! التوابيت 
التي ـدونة الرابـعة يقـال/(وبحسب ا
وجـــدت بــــ انـــقــــاض مــــدفن اجلـــد
ـــــكــــاريـــــد امـــــتـــــهـــــنــــوا األول..إن ا
وجتــــــلــــــلــــــوا بــــــأرديــــــة الــــــضــــــيم
تـتقن وماعـادت حنـاجرهم  الـعبـودية
غـيـر مــقـولــة تـدفع بـهـم الى احـضـان
ـــوت ويــحـــيــا ــوت  الــتـــوابــيـت( 
الـــــوطـن) ومــــــا فــــــاهت افــــــواهــــــهم
بـالسـؤال الذي البـد منه —أين يـوماً
ــــوت من جــــله هــــو الــــوطن الــــذي 

اذا?!! و
يقال/......................

إن األمـكنـة التي عـرفت طـعم الدم هي
وحدها من تعرف احلقائق وترويها!!
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ومانسلت لهاشم من فروع

وكنت بها كبعض اجلمر نسال
عالي حيث علّت نُميتِ الى ا
وتعفو حدَّ ان حسبوكِ مولى
وحسبك لو يُقالُ ابو ترابٍ
شمخت بتربه أن جئت شبال
وتنميك الدموع الى عليٍّ
اء جعال كما خُلقت عيون ا

×××
وياابن الرافدين جتاريا فيك
حتى عدت رغم الشيب طفال
ويابعض التراب على جباهٍ
تقطّر في الوجود فكان سهال
وانزل في االصابع بعض وحيٍ

ليتلو آيها ويفيض ظال
يهزُّ بنخلها سعفا يبيساً
فتمطره من االعذاق حِمال
ويالك محكما جهلوا صداه
تشابه من تأوَّله فضلّا

كأنك مانهلت من السواقي
وماظمئت وماؤك كان نهال
امن قلق وجودك ام تراها

طوتك العائدات اليك اصال? 
وتعلم ان حكم الري سيف
 يُحكَّمُ ب نادبةٍ وثكلى

ويُطوى كالعمامة دون غمدٍ
كما طويت يداه هناك دغال

كما انبسطت اصابعُها تولى
وحسبك لو قبضتَ يديك... لوال!! 

سواء فيك آخرة وأولى
وبينهما تركتَ خطاكَ ظال
وماكنتَ الغريبَ بها ولكن
بُليتَ فما أبرَّكَ ح تُبلى

×××
توارى خلفَ ظلكَ مستحيالً
َوكن حيث الظالل بها محلّا
وغيّب كل وجهك الحياءً

وت ب اخللق احلى  فبعض ا
وانك والوجود صدى غيابٍ
اذا ماجئته تزدادُ جهال
ولستَ براغبٍ عنه ولكن

زهدت بهجرها فازددت وصال
وسائلْ اي وجهٍ فيك يحيى? 

وأيٌّ من مواهبها جتلى? 
أتطمع ان تقوم بها جدارا

ونفسك وهي ساجدة مُصلّى

ولي وطن وكنتُ به كثيرا ً
حضني األقلّا ولكن عاد 
ومابي حِطَّة وخالك ذمٌّ

ولكن انكرتني الناسُ فضال
وعهدي ان لي وطناً عزيزاً
فما بالي رأيتُ العزَّ ذال

وماخِيرتْ حياة لستَ فيها
ا او عزيزا او معلّى كر
تولّت يوم قلت لها افيقي
وتعلمُ انني ماكنتُ بعال
اذا مدت اليك بناظريها
فكال... ثم كال... ثمَّ كال 

×××
ويانفسي تعالي حدّثيني

حال وقت احلديث وكان احلى
ي ح اسعى وانت به ند
اعود إليك في اخلسران نزال
وانت اصابعي قدراً وأنى

ستهرب من يديك هناك شكال
تملّى بعضُ وجهي اغنيات
عزفن هناك حلنك فاضمحال
يساقطها النوارسَ فيكِ شيبا
فما يدريكِ طفلُكِ عاد كهال
ومايدريك أيّ يد اضيعت
واي دم تقطّر فيك نبال

تَعالي فوق اضخمهم مقاما
كفاك بجدك الكرار فحال

ويالك من نبيٍّ انكروهُ
ن أضلّا وعادوا يهتدون 
ويرجتزون قصدك يوم ولوا
وكان لهم... ولكن ح ولى
وحسبك ان تقول وكنت غُرماً
 لعائلهم وكنت بهم أقلّا
فيامن كنت دونهم غريبا
ووجهك كان سارية ونصال
اعيذ بك الثمار وانت بوحُ
تدلى فوق غصنك اذ تدلى
وموحشة وانت بها قتيل
يدافع عن سواه فيه قتال
وغارم ديةٍ يعطي هباتٍ
ويوسع في مكارمهن نوال

اتوسع خطوتيك وانت ادرى
  الى اي اجلهات تريد حوال 
 ينادمني اليك صدى مغيبٍ
ليشرق كاد بي... ح استقال

××
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3))
كَمْ كنتَ مفتوناً بأغصانٍ السَّالمْ
كَمْ كنتَ تهدلُ يا مظفَّرُ كاحلمامْ

أرسلتَ عند الفجرِ بعضَ رسالةٍ للحربِ 
ترجوها التَّحاورَ حتتَ أجنحةِ السَّالمْ
واحلـربُ مــزَّقتِ الــرسـالــةَ حتتَ أجـنــحـةِ

الظَّالمْ
القِصَّةُ اختُتِمَتْ بـ... ماتوا والسَّالمْ

ودُفِنتَ في وادي السَّالمْ
4))

شكراً ألسرابِ القطا
وقفِها النبيلِ وللسَّنابِلْ شكراً 

ناجِلْ شكراً خلَفْقاتِ ا
شكرأ لكل شتيمةٍ 

خرقتْ جدارَ الصَّمتِ في جَنَباتِ بابلْ
شاعِلْ كانتْ قصائدُكُ اجلميلةُ كا

ـوّاب حــرٌّ ال  ((1أدري بــأنَّ مـــظــفَّــرَ الـــنـَّ
يُماري

أدري بـــــــأنَّ ((الــــــقــــــصــــــرَ حتـــــــكــــــمُهُ
اجلواري))(×)

أدري بأنَّ النّارَ ناري
أدري بــــأنَّ الـــسّـــاحــــةَ امـــتألتْ بـــآالفِ

أدري
وتَ يجري في جواري وال أدري بأنَّ ا

2))
يا مظفَّرْ

كنتُ في الشعرِ ومازلتُ أُداري وَجَعَكْ
كنتُ أحتاجُ إلى نهرٍ لكي يطفِئَ نيراني

إذا قلبيَ ليالً سَمِعَكْ
كانَ قلبي واسعاً لكنَّهُ ما وَسِعَكْ

كانَ قلبي سعفةً تلهو بها ريحُ اخلُزامى
ُعلّى رفعَكْ حينما النَّخلُ ا

قد حتسَّرُت على احلب الذي كانَ معي
وحتسَّرتُ على احلب الذي كانَ معَكْ

اءِ تمشي كنتَ فوقَ ا
ُعنّى تَبِعَكْ حينما قلبي ا

قد تفرَّقْتَ فمَنْ بعدَ حضورٍ وغيابٍ 
وغيابٍ وحضورٍ جَمَعَكْ?

الضَّواري
أدري

ُلْكَ منهوب أدري بأنَّ ا
وتَ مكتوب      وأنَّ ا
     على أعلى الصَّواري

أدري بأنَّ القلبَ تَملِكُهُ زرازيرُ البراري

كانتْ شتائمُكُ اجلميلةُ كالهالهلْ
ما كنتَ تُغضي أو جتامِلْ

كنتَ الذي إنْ قُلْتَ زُلزلتِ الزَّالزِلْ
5))

أُوّاهٍ مِنْ صـــبـــرِ طـــويـلٍ مُـــرهِقٍ مِنْ دون
طائِلْ

أُوّاهُ مِنْ حب البالدِ إذا جرى 
في القلبِ جرياً كاجلداوِلْ

أوّاهُ مِنْ عشقِ استطاالتِ اجلدائِلْ
أُوّاهُ 

ال ت وال تمر
!? فكيفَ تغردُ اآلنَ البالبِلْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

ـظفـر النـواب عـنوانـها (×) من قـصيـدة 
(حمدانُ يا ربَّ القرامطةِ اعتَمِرْ).
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منذ اليوم الذي أذن نفخة اخللق 
أن نأتي الى الوجود 

كانت أمنا ملكة بطرحة عرسها 
صمدت بوجه العواصف االتية مع الوجود

بداْت بكتابة أسماء كل عشاق نسلها 
على سطح  ماء النهر اجلاري 

امام قدميها
وبدأت االرض بالدوران 

حصتنا من نفخة الوجود 
ابداع عشرات االناشيد 

سميت جلها بـ ( احللم ) ...!!!  
××××

حتولت احالمنا الى 
(سكون الكون ) ...!!
حول حكماْ  القوم 

عتابات الزمن 
الى كلمات 

نسجوها (سجادة) منذ ذلك العصر
كما أمر الله  أن نصلي 

واصــبح انــعــاكـس الــضــوء اســتــذكـارت
الـصالة اشــارة وجــودنـا ( مــتـمــيـز ) في

دوران الكون ...!!!!!
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عيشة للمزارع يـعد مشروع دعم سبل ا
ــنــاطق الـريــفــيــة وشـبه الـعــائــدين في ا
احلـضرية في مـحافظة نـينوى واحداً من
همة الـتي نفذها منـظمة الفاو ـشاريع ا ا
ـشروع محـافظة في الـعراق واستـهدف ا
نـينوى التي تضررت بـشكل ملحوظ عقب
ـدة ثالثة سـنوات سـيطـرة داعش عـليـها 
 خاللــهـا تــدمــيـر الــثــروة احلـيــوانــيـة
والـنباتية في احملافـظة بشكل عام وتمت
هـجــرة أهـالي الــقـرى الى مــنـاطق أخـرى
هـربا من سيطرة التنظيم اإلرهابي وبعد
حتـريـر احملـافظـة عـاد الـبـعض مـنهم الى
قــراهم ووجـــدوا بــيــوتـــهم وحــظـــائــرهم
ومـــكــائــنــهـم الــزراعــيــة مـــدمــرة بــســبب

العمليات العسكرية.
W öÝ d¹uDð

ولـهـذا تـلــمـست مـنــظـمـة الـفــاو بـرئـاسـة
الـدكــتـور صالح احلـاج حـسـن وبـتـمـويل
من االحتــاد األوربي وبـإشـراف الــدكـتـور
ـسؤول الـشـاذلي كـيـولي خـبـيـر الـفـاو وا
عن تـطـوير ساللـة الـثـروة احليـوانـية في
ـشروع االحتـياجات الـطارئة لـلمزارع ا
ومـربي الـثـروة احلـيـوانـيـة في مـحـافـظـة
ـيـداني ـسح ا نـيـنــوى من خالل اجـراء ا
الـسـريع والــشـامل في نـهـايـة عـام 2019
كـمرحلة اولى على  22مـنطقـة في نينوى
شـــمـــلت جـــمــيـع االقــضـــيـــة والـــنــواحي
ـوجودة فيهـا بعينـة مكونة من 10408 ا
مـزارع ومــربي مـوزعـ عـلى  854قــريـة
يدانية األولية وعلى ضوء هذه النتائج ا
ــسـتـهــدفـ والــتـعـرف  حتـديــد عـدد ا
ـيداني على احـتياجاتـهم; إذ  اختيار ا
 19مـنـطـقـة مــنـهـا عـلى أسـاس األولـويـة
ـرحـلـة الـثـانـيـة واالقل خـطـورة والـبـدء 

ـسـتـفـيـدين فـقد  ـتـمـثلـة بـاخـتـيـار ا ا
اخـتيار  5000مـستـفيـد بضـمنهم 2000
امـرأة ليـتم تدريـبهم وتـأهيـلهم وحتـس

واقع الثروة احليوانية لديهم.
قــال خــبــيــر الــفــاو د. الــشــاذلي كــيــولي
جلـريـدة الـزمـان: كـانت جـريـدتـكم الـغـراء
من اجلــرائــد الــتي واكــبت مــشــروع دعم
ـعـيـشـة لـلـمـزارعـ الـعـائـدين في سـبل ا
ـنــاطق الــريـفــيـة وشــبه احلـضــريـة في ا

مـــحــافــظــة نــيــنــوى مـن خالل الــبــيــانــات
الـصحفـية والتـقاريـر اإلخباريـة فضال على
ذلك تــابــعت نــشــاطــات مــنــظــمــة األغــذيـة
والـزراعـة (( الــفـاو )) في جـنـوب الـعـراق 
والــيــوم نـــوجــز وقـــائع اإلجنــاز الـــشــامل
لـلمنـظمـة في محـافظة نـينـوى ما ب /1/1
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ـشروع ـنـفـذ في هـذا ا •مـا هـو اخملـطط وا

على مدى سنة نصف تقريبا?
أجاب د. الشاذلي كيولي قائال:

أوال بـالــنـســبـة إلدخــال ومـتـابــعـة االعالف
الـشـتـويـة والصـيـفـيـة  تـوزيع مـا يـقارب
( (49.700طــن  مــن بــــــــــــــــــــذور االعـالف
اخلـضراء على (  (1914مـستفيـد معظمهم
ـسـاحـة ( (3436دو و من الـنــسـاء و
انـــتـــاج مـــا يـــقـــارب ربع مـــلـــيـــون طن من
االعالف اخلــضـراء في مــحــافـظــة نـيــنـوى
واشي ونشر ثقافة لغرض حتس تغذية ا
االعالف اخلـضــراء. أمـا بــالـنـســبـة تـوزيع
األسـمــدة لألعالف  فـقـد  تـوزيع  46طن
من ســمـاد الــداب عـلى  228مــسـتـفــيـد من
مـزارعي االعـالف اخلـضـراء والـذين قـامـوا
بــزراعـة  920دو مـن االعالف اخلــضـراء
لـدعـمـهم بـنـشـاط زراعـة االعالف اخلـضراء

ركزة  وتـوسيعه بـينمـا توزيع االعالف ا
ركزة توزيع   100طن من اعـالف البلـيت ا
عــلى  190مــســتـــفــيــد من مـــربي الــثــروة
بكر احلـيوانية (  16مـستفيـد من الفطـام ا
و  174مـستفيـد مربي ثروة حيـوانية) بعد
ـاشـيـة اجلـفـاف الــذي تـضـرر مـنه مــربي ا
ولتحس التغذية احليوانية وزيادة انتاج
احلـلـيب ونـســبـة الـدسـومـة وزيـادة انـتـاج
الـلـحوم في مـاشـيـة التـسـمـ  و توزيع
قـصاصات االعالف 20مـقصا آلـيا على 20
مـجــمـوعـة نــسـائـيــة يـضـمـون  111امـرأة
مـوزع على  20قـرية لـلتـخفـيف عن كاهل
الـنساء في عملـية قص االعالف واختصارا
لـلوقت واجلهـد. كمـا تطبـيق عمـلية الـفطام
ـبـكـر في  6مـنـاطق من مـحـافـظـة نـيـنوى ا
وقـد اثبـتت الطـريقـة جناحـها في اخـتصار
فـترة الفـطام وبالـتالي زيـادة كميـة احلليب
واإلسـراع بـعـملـيـة تـسـمـ احلـمالن  وقد
ــشــروع بــنــصب  58خــزانــا في 18 قــام ا

وحـدة إداريـة مـخـتـلـفـة في عـمـوم اقـضـيـة
ونـواحي محافـظة نيـنوى و توزيع 718
والس على الـف لتر (1200طن) مـن مادة ا
 14641مـستفيد بواقع  11713مـستفيدة
من الـنسـاء  موزعـ على  289قـرية ومن
خالل الــنــتــائج تــبــ حتــســ الــصــحــة
احلـيـوانــيـة وزيـادة اخلـصــوبـة فـضال عن

. زيادة كمية احلليب كماً ونوعاً
وعن تــوزيع مـــعــدات تــصــنـــيع وجتــمــيع
احلـلـيب و دعم الـتجـمـعـات النـسـائـية ; إذ

قـال خــبـيـر الــفـاو د. الـشــاذلي كـيـولي: 
تـوزيع معـدات نـظافـة وجـمع احللـيب على
مـربي الثروة احليوانية (براميل احلليب (
 5لــتـر و  10لــتــر) وسـطـل بالســتـيــكي –
مـصـفي  –احلالبـات (كـهـربـائـيـة وبـنـزين)
ومـواد تعقيم الضرع) على  5010مـستفيد
 بــضــمــنــهم  4005امــرأة ومـوزعــ عـلى
 210قــــريــــة فـــضـال عــــلى ذلك جتــــهــــيـــز
ـعـدات التـصـنيع اجملـموعـات الـنسـائـية 
الــــصـــغـــيـــرة ( اخلــــضـــاضـــات طـــاوالت
سـتـانلس سـتـيل طـاوالت اللـبـنة طـنـجرة
ــشــعل  قــوالب  55لــتــر مع الــقــاعـــدة وا
اجلـــبـــنـــة  200غم و  400غم خــــمـــيـــرة
اجلـبـنـة مكـبس اجلـ مـاكـنـة الـتـغـليف
مـيزان الكـتروني مضـخة حلـيب حافظات
 (Ice boxعـلى  476مـجــمـوعـة نــسـائـيـة
تـــشــمل  2703امــرأة مــوزعــ عـلى 167
شروع انشاء  35مركزا قرية  ولهذا قرر ا
لـتــجـمـيع وتــصـنـيع احلــلـيب  شـمّل 466
مـستفـيد منهم  410مـستفـيدة و هناك 27

مــوقع آخــر في طـريـق اإلجنـاز ومن ثم 
توزيع  96جـهاز بسترة على  96مـجموعة
نـسائـية تضم  741امـرأة يقـومون بـإنتاج
 64900لـتر من احلليب  وقد أسهمت هذه
األجــهــزة في رفع كــفــاءة اإلنــتــاج وزيــادة
نتجة وتقليل الفاقد من احلليب الـكميات ا
نـتيـجـة الـتبـخـر وسهـولـة التـنـظيف  و
أيـضا توزيع   35مـولدة كهربائيـة مختلفة
الــســعـات (  5مــولـدات ســعـة  30kvو10
سعة  20kvو 20مولدة سعة  ( 7kvوكان
سـتفيدين  95مـستفيـد معظمهم مـجموع ا
من الـنـسـاء بـواقع  77امـرأة وقـد أسـهمت
ــولــدات فـي دعم مــراكــز جـــمع احلــلــيب ا
واحلـفاظ عـلى برودته للـمحـافظـة عليه من

التلف.
عدات اإلضافيـة االخرى التي تعمل وأمـا ا
عـلى مـحــافـظـة مـنـتــجـات االلـبـان كـاجلـ
والـلـ والـقـشوة والـقـيـمـر الـعـراقي ; فـقد

قـال بـهــذا الـصـدد د. الـشــاذلي كـيـولي: 
تـــوزيع  180رفـــا عــلى  120مــســـتــفــيــدا
مـعــظـمــهم من الـنــسـاء بـواقع  108امـرأة
ـصنّع ـستـخـدمـة من ا ـسـاحـة ا لـتـقلـيل ا

احلليب وفساده.
ــزارعــ •وعن بــنـــاء وتــطـــويــر قـــدرات ا

ـشـروع ; فــقـد أشـار د. ـســتـفـيــدين من ا ا
ــشـروع كــيـولـي إلى أن الــقـائــمــ عــلى ا
زارع : وضع نصب عينيه  بناء قدرات ا
تـنـفـيـذ  بــرنـامج تـدريب طـمـوح   خالله
تــدريب  19048مــسـتـفــيـد مــنـهم 11655
امـرأة بـنــسـبـة مــشـاركـة نــسـويـة تــتـعـدى
?%61و  اعـطـاء  325حـصــة تـدريـبـيـة
ــــوالس شــــمــــلت االعـالف اخلــــضــــراء وا
والـسيـالج والصـحـة احليـوانـية وحتـس
تـصنيع وتـسويق منتـجات االلبـان وتعليم
شروع وأطلق ا طـرق فحص غش احلليب 
دارس احلقلية للمزارع بـرنامج دورات ا
في  19مـنطقة  من محافـظة نينوى موزعة
ــربـي الــثــروة عـــلى اكـــثــر من  50قــريـــة 
ــزارعــ شــمــلت االعالف احلــيــوانــيـة وا
ـوالس والـسيالج اخلـضـراء وزراعـتـهـا وا
ـكعـبـات العـلفـية والـصحـة احليـوانـية وا
وقــد  عـقـد  251مـدرســة حـقـلــيـة ضـمت
 1174مستفيد بضمنهم  500امرأة فضال
عــلى ذلك كــلـه طــبــاعــة وتــوزيع اكــثــر من
 27260كـتـيـب ارشـادي شـمـلت مـواضـيع
االعالف اخلـــضـــراء (الـــريــكـــراس واجلت
والــشــعــيــر والـبــرســيم والــذرة الـعــلــفــيـة

والس. والسيالج) باإلضافة الى ا
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ــشـــروع ان يــتـــفــادى •كـــيف اســـتــطـــاع ا
اجلفاف احلاصل في عموم احملافظة?

قـال د. الـشـاذلي كيـولي بـهـذا الـصدد : كي
ـواشي تـزويـد مـواشيه يـسـتـطـيع مـربي ا
بـاألعالف اخلـضـراء  توزيع  162مـرشة
ثـابـتـة على  162مـسـتفـيـد من مزارعي
االعالف اخلــضــراء لــتــغــطي مــســاحـة
ــرشــات  324دو  ومن خـالل هــذه ا
اســتـطــاع ان يـزرع االعالف اخلــضـراء
ـتــنـوعـة كـالــريـكـراس واجلت والـذرة ا
الـعـلــفـيــة الـصـفــراء وخـلــيط الـشــعـيـر
والــبــرســيم. كــمــا  تــوزيع  2طن من
بــــذور احلــــنــــطــــة الى  8مـن مــــزارعي
ـتميـزين لزراعـتها االعالف اخلـضراء ا

بعد حصاد االعالف.
•هل من نـشـاطات اخـرى لـلمـشروع في

نينوى?
أجــاب د. الـشــاذلي كـيــولي قــائال: قـام
ـرشدون في محافـظة نينـوى بتبادل ا
اخلــبـــرات مع مــرشـــدي مــحـــافــظــات
جـنــوب الـعـراق من خـالل الـعـديـد من
الـزيـارات لـهـذا الـغـرض  وكـذلك أقام
ــشــروع  بـــتــنــفــيــذ  11فــعـــالــيــة ا
مـخـتـلـفـة تـضم ورش عـمل ومـعـارض

مختلفة.

قـراطيـة و دينامـيتـها . إذ تـتفـاعل االفكار و يـشكل الـفضـاء العـمومي احد ركـائز الـد
عاضل التي تطرأ في اجملتمع االراء  في حيز يهم جـمهوراً متعدد االجتاهات يتناول ا
 ,تتخذ من وسـائل االعالم و مواقع التواصل االعالمي أداة لطرحهـا بحرية و مناقشة
قـراطيـة بـوصف الفـضاء أسـبابـها و سـبل الـعالج لالرتقـاء بـالواقع و تـعـزيز قـيم الـد
ـواطن و الـدولة .و هـذا اجملـال يـنبـغي أن يـنـطلق من الـعمـومي وسـيط  و مـنـتدى بـ ا
واقع ثقافي و رصيـد فكري و حرية حوار ال يـستند على عصبـيات تفضي الى تصلب
قترن باحلجة  ,و تفكيك عُقد ا التـفكير العقالني و االختالف ا العقل و الرأي   ,و أ
اضي و احلـاضـر بـعـيداً عن مـا زالت تـسـيـطـر علـى جـمـهور تـواصـلي  ,يـقـارن بـ ا
سـتـقـبل . و يرى عـبـدالـله الزين احلـيـدري أن الـفضـاء الـعـمومي االهـتـمـام بصـنـاعـة ا
فـضاء تـواصلي  ,و مـشروعـاً أجـتمـاعـياً لـلفـعل االجـتـماعي أن يـكـون محـركاً لـلـنضج
ـقراطيـة .واذا كانت القـضايا التـي تلتقي السـياسي و االزدهار الـثقافي و مـنتجـاً للد
شكالت  ,فأن مع اهتمامات الـناس و تشكل رأيا عامـاً للضغط على السلـطة لتجاوز ا
الـوعي يــبـلــور إجتـاهـات الــرأي حـول تــلك الـقــضـايــا . أي أن مـا يــطـرح في الــفـضـاء
فكرون العمومي ينبغي أن يكون ناضجاً  ,باالفادة من جتارب الشعوب و ما يطرحه ا
ـسـتـوى إدراكه في تـناول و الـبـاحـثـون من أفـكار تـعـزز تـطـلـعـات اجلمـهـور لالرتـقـاء 
ـعـانـاة و عدم ـشـكالت الـتي تـتـطـلب الـتـضـامن و الـوعي و تـشـخـيـص الـكـبـوات  و ا ا
ـنتـشـرة حالـياً في ـتعـددة ا ـدني بـتشـكـيالته و روافده ا االسـتقـرار.كمـا ان اجملـتمع ا
ـهـتمـة بالـطفـولة و ـنظـمـات االنسـانيـة و اخليـرية ا العـراق كاالحتـادات و الـنقـابات و ا
ـرأة و الـشبـاب و محـاوالت معـاجلة مـشـكالتهـا التي وقـعت بـفعل خـلل برامج الـدولة ا
عـلى حـيـاة تـلك الـفـئـات و مـا أصـابـهـا من إعـاقـات و نـتـوءات  ,يـجب أن تـكـون أدوات
ـدني وفق تعـريف ماكـسيم ـا يفـيد االفـراد و اجلماعـات . فاجملـتمع ا ـنتج  للـضغط ا
أوبرت  ,أي حيـز يقع خـارج الدولة  ,تمـارس فيه احلريـة و ابداع االشخاص  ,و يـقيم
ــتــســـاوون رغم اخــتالفــهم  ,عـالقــات في مــا بــيـــنــهم عن وعي  ,و فـــيه االشــخــاص ا
يتواصـلون و يقيمون عالقات تبادلية  ,و يبرمون عقوداً  ,و يتـشاركون بطرائق مختلفة
 ,حـيـز يـنـظم فـيه االشـخـاص ذاتـهـم من أجل الـتـعـريف بـحـقـوقـهم  ,و يـسـاهـمـون في
ـنظـمات لم تـعد ذات فـعل انسـاني مجـرد و مؤثر شتـركة .غـير أن ا صالـح ا حتديـد ا
يـتناسب مع دواعي وجودها  ,جراء سيـطرة الدولة علـيها من ناحيـة و تمدد و اختراق
االحـزاب من ناحية اخـرى الستخدامـها كأدوات ناعـمة للتـغلغل داخل اجملتـمع السيما
كن الفـئات الـهشـة التي تـعاني من نـقص حاجـاتهـا االنسـانية  ,لتـشكل تالـياً قـاعدة 
الـهيـمـنة عـلـيهـا الغـراض سيـاسيـة و ايـديولـوجـية فـي بيـئة يـغـلب عـليـهـا الصـراعات و
ـناكـفـات بـ قوى تـرى في الـفضـاء الـعـمومي سـاحـة مبـاريـاة لـكالم ال صدى له في ا
تـغـييـر الـواقـع و اصالح الـنـظـام السـيـاسي  ,و مـا يـؤكـد ذلك أعـتـراف قـادة الـعـمـلـية
السـياسيـة بالفشل  ,و في ذات الوقت تمـسكهم بالـسلطة و االسـتمرار بنـهج و تدابير
تتخاصم فـيها مع آراء و أفكار تطرح في الفضاء الـعمومي .و تتلقى أشكاال شتى من
االتـهـامـات و الـتـخوين و الـقـمع الـلـفـظي و اجلـسـدي مثـلـمـا حـصل مع حـراك تـشرين
الذي كان الفـضاء العمـومي احد اهم العوامل احملـفزة للحـراك و ما تناوله من دعوات
ـواطـنــة و أفـضـلــيـات تـتــعـلق بــأهـتـمــامـات مـجــتـمع يـعــاني من تـراكم الى احلـريــة و ا
السـلبيـات و طبقـة سيـاسية كـانت سببـاً في صنـاعة االزمات و الـتدهور االقـتصادي و
االمـني و غياب الـعدالة االجـتماعيـة .بل ان االحزاب أختـرقت  بأدواتهـا ذلك الفضاء و
استـغالله لنشـر خطـابها بـأستـخدام كل الوسـائل و إثارة قـضايا غـاطسـة في الذاكرة
اجلـمـعـيـة بــهـدف األلـهـاء و حتـويل االنــتـبـاه عن مـعــضالت اجملـتـمع اآلنـيـة  ,و أذا مـا
تـناولت التحـديات احلاليـة فأن برامج القنـوات التلفـازية التي تمـتلكها    ,تـتناول جزءاً
ـعـطل مـنـذ ثـمـانـيـة أشـهر رغـم االعـتراف ـشـكالت مـثل تـشـكـيل احلـكـومـة ا من تـلك ا
ــفــتـعل)  ,إلشـغــال الـرأي  الــعـام عـن حتـديــات أخـرى و أزمــات حتـيق (بــالـتــعــطـيل ا
ـنـفـلت  ,الـكـراهـيـة  ,الــعـنف اجملـتـمـعي و بــاجملـتـمع كـاخملـدرات  ,الـفـسـاد ,الـسالح ا
االسري  ,الـطالق  ,الـبطـالة و تـدهور اخلـدمات و سـوى ذلك غـدت ظواهـر لو حـصلت
توالي  ,وليس قراطية  ,فأن مصـير احلكومات السقوط ا في أنظـمة أخرى تدعي الد
الـعـجـز عن تـشـكـيل حـكـومـة  بعـد كل انـتـخـابـات بـهـدف الـتـشبث
ـهـا  ,و اسـتــمـرار حـكـومـة بـالـسـلــطـة لالنـقـضـاض عــلى مـغـا
مـحاصـصة مكـبلـة غير قـادرة على إداء و اجـباتـها إزاء شعب
لـيس أمامه سـوى التـظاهـر و االحـتجـاج و الصـراخ و تطـبيق
اضي ستموت  ,أمـا اليوم فلك ثل الـعربي (أن تكلـمت في ا ا

أن تتحدث الى غاية أن تموت ).   
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في احـدى االيـام الـبـغـداديـة اجلـمـيـلة  ,واثـنـاء تـواجـدي قـرب نـهـر دجـلـة لالسـتـمـتاع
نظر غروب الـشمس الذي احبه منذ الصغر ألنه يـشعرني بالطمأنينة  ,رأيت بنت ال
البـس رثة وحتمل سلـة صغيـرة بيديـها الصـغيرتان يتـجاوز عمـرها العـشر سنوات 
كان الترفيهي  ,دار تواجدة في هذا ا تسختان فـيها حلويات تبيعها على العوائل ا ا
ـا اقل من ذلك بـثواني ,لـكـنه اخـتصـر مـعـانـاة بـلد حـوار بـيـني وبـينـهـا لـدقـيقـتـان ور
درسـة ابداً ,بل لسـنـوات طويـلة ,فبـعد ان سـألتـهـا اتضح انـها أُمـية اي لم تـلـتحق بـا
ـكان  جتـمع االالف القـليـلة لـتعـطيـها تـعمل لـوقت متـأخر من الـليل لـوحدهـا في هذا ا
ا هي مـتوفـية او مـنفـصلة لـوالدهـا بعـد عودتـها لـلبيت ولـم تذكر شيء عـن والدتهـا ر
عن والـدها ,ولم اسألهـا عن تفـاصيل اكثـر ألن حالهـا اخرسني ,وبـدأت اسأل نفسي
ــفــتـرض ان تــكـون هــذه الـبــنت بـ افــراد عـائــلـتــهـا و حتــضـر بــصـمت ,الـيس من ا
درسـية ليوم غداً ,وتتناول الـعشاء الصحـي لتنام مبـكراً وتوقظـها والدتها واجبـاتها ا
البس االنـيقـة لتتـعلم الـقراءة والكـتابـة وتلعب مع صباحـاً  لتـذهب للمـدرسة مـرتدية ا
ـدرسة  ,ومن ثم تـعـود اصـدقـائـها في االسـتـراحـة وتـشـتـري احللـويـات من حـانـوت ا
لـلبيت منهـكة وتتنـاول الغداء وتنال قـسط من الراحة وبعدهـا تخرج مع والديهـا للتنزه
ـكان الذي رأيـتها فيه ,بـدالً من مراقـبتهـا بحسـرة لألطفال الـذين يلتـقطون في نفس ا
ـكان سـوى سـلـتـها صـور مع عـوائـلهم لـلـذكـرى وهي وحـيـدة بال أم وال اب في هـذا ا
بـيديـها الـتي لم تـتعـود يومـاً على مـسك القـلم لـكتـابة اي شيء حـتى اسمـها ال تـعرف

كتابته? 
ــتـأزم في الــبالد الـذي اثــر عـلى كل مــفـاصل الـسـبـب الـوضع الــسـيـاسـي واالمـني ا
احلياة منها االقتصادية  ,اذ دفع الكثير من العوائل الى زج ابنائهم وبناتهم الصغار
الى الـعـمل في كل مكـان وزمـان دون اخلوف عـلـيهم من اصـحـاب النـفوس الـضـعيـفة
الذين يـستـغلون الـفتـيات اللـواتي بعـمر بـائعة احلـلويات  ,جنـسيـاً بل حتى في جتارة
ـنــاهـضـة ـارسـون االفــعـال ا اخملـدرات واالعـضـاء ,فال رقـيب او حــسـيب عـلـى من 
شلحقوق االنـسان بسبب ضعف تطبيق الـقانون الذي سببه االنظـمة الدكتاتورية التي
حـكمت الـبالد ودمـرت القـيّم االنـسانـيـة وسرقت حـقوق هـذه الـبنت واقـرانـها وانـهكت
رض وفقد االطفال ابـسط حقوقهم التي كفـلها الدستور قوى الشعب وزاد اجلـوع وا
والقوان احمللـية والدولية منها حق التعلم والتـغذية التي تعتبر ابسط حقوق ألي فرد
ا خاصـة في بلدنا الغني بالثروات  ,ولو كان هـناك اشخاص وطني حكموا العراق 
كـان هذا مـصيـر ابنـتـنا وغـيرهـا من االطفـال الذيـن يزدحـمون في االزقـة والتـقاطـعات
ا شـهدنـا عمـالة االطـفال ـساعـدتـهم ولو بـربع دينـار عراقي ,و يـتوسـلون لـهذا وذاك 
البس متسخة وآخرين ينامون عـلى االرصفة صيفاً وشتاءً بعضـهم حفاة القدم و
ـة فيهـا حزن وحـسرة وتعب سـنوات طويـلة اكثـر من اعمارهم بـأضعاف , وعيـون متأ
هذا حال الكثـير من االطفال لكن هذه البنت دفعتني لكتابة هذه السطور ,كي ال اكون
ـنظـر غروب الـشمس وهنـاك من حولي انانـية وان كانت لـدقائق قـليـلة وانـا استـمتع 
ة التي حتتاج اني اعطي اهـتمام لها وألمثالها وان كانت عن ؤ الكثيـر من القصص ا
طـريق الـكـتـابـة ألوصل مـعـانـاتـهـم لـكل من يـهـمه االمـر- ان كـان هـنـاك من يـهـمه امـر
نـشغـل بـتقـاسم الكـعكـة التي لم يـحصل اطـفالـنا من اجلـهات الـرسمـية في الـبالد ا

الشعب منها حتى الفتات.

بغداد
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منذ سـن طويلة العـراقي هم على احلال نفسه ,بل لألسـوء فال يزالوا الى اليوم ,وهم
يعـانون الفقر,والظلم ,والفساد ,وضيـاعاً للحقوق ,وهم بانـتظار الفـرج من  حكومة الى
اخرى ,على امـالً ان حتقق تلك احلـكومات ,أحالمهم ,وأمـنيـاتهم ,مـنذ عقـود وهم على
والــصــحي ,واحلــصـــول عـــلى الــتـــعــيـــنــات ــعـــيــشي , ـــســتـــوى ا أمل أن يــتـــحــسن ا
شـاكل التي واخلـدمات,والخ… فـهذه حـقوق واجب احلـصول عـليـها "كـشعب نـفطي" ,فـا
يواجـهها العراق ,كثـيرة وكبيرة ,بسبب السـياسة الفاشلة حلكـومات طالها الفساد بكل
آسي ,فضال عن الـساسـة الذين عـملـوا على جـوانبه ,حتى اوصـلت الشـعب الى هذه ا

صلحة اخلاصة واحلزبية ,على مصالح الشعب والفقراء . االهتمام وتفضيل ا
ومن انتـظار الى اخر  احملاضرين وأصحاب القرار  ,315من أجور وعـقود يتظاهرون
لـلمـطالبـة بحـقوقهم بـالتـثبيت ,قبل وبـعد اقـرار قانـون األمن الغذائي ,الـذي اقره مجلس
ظاهرات في اغلب ا تـصاعدت وتيرة ا النواب ,ولم ينصـفهم باحلصول على التثبيت ,
ان ,وسط مـخاوف شعـبية احملـافظات,والى يومـنا هذا دون اي رد من احلـكومة او الـبر
كـبـيرة ,من تـعـرض هـذا القـانـون الى هـدر لـتـلك االموال ,بـالـفـساد ,والـسـرقة ,بـعد أن
اكـدت حـكـومة تـصـريف األعـمال ,والـطـبـقة الـسـيـاسـية ,الـى ان العـراق سـيـشهـد بـهذا

القانون ,طفرة نوعية على كل االصعدة,
فال تـزال االم الـعـراقـية تـنـتـظـر احلـصـة الـتـمـويـنـية ,الـتي صـارت سـلـة غـذائـية ,التـلـبي
احتيـاجات العائلة فـ بطل الـزيت وكيلو الطح ,باقي مـحافظا على ارتفاعه ,فضال عن
ـنضويـة بتـلك السـلة البـائسة ,فـهنـاك معضـلة كـبرى في ايصـال مفـرداتها واد ا بـاقي ا
لـلـناس ,فـهي تـصل دائـما مـتـأخـرة وعـلى شـكل دفـعات ,مـا أصـبـحت الـشـغل الـشاغل
لعـقول الـفقراء ,من أصـحاب القـوت اليومي ,واخـرون كثـر بال قوت ,واحلـال مزري في
ـوازنة  وتـاخر تـشكـيل احلكـومة بـسبب االنـسداد ظل ارتـفاع اسـعار الـنفط  ,و تـأخر ا
واطن الـفـقـير و تـتـحـسن احواله ! وهل السـيـاسي ...هـنا نـتـسـاءل??  متى سـيـنـصف ا
سيـثبت جمـيع اصحـاب العقـود واالجور بعـد الوعود والـعهود!! ام سـتبقى مـعانات االم
ـستشـري باألسواق العـراقية تـفكر لـيال نهـارا ببطل الـزيت والطـح والغالء الـفاحش ا
واطن الـعراقي يتأمل وينـتظر للحـصول على حقوقه كـ بـشر واالنتقال الى !!! ام يبقى ا
حال افـضل عـلى كل مـسـتـويـات احليـاة .واخـيـرا:- نـقول ان
الـعـراق ابـتاله الـله بـفـاسـدين ال خالص مـنـهم مـالم يـتـخـلص
الـعـراقي من االتـبـاع والـتــمـجـيـد لـهـؤالء الـفـاسـدين واصالح
احوالـهم وانـفسـهم ونذكـر بـقوله تـعالـى (  إِنَّ اللّهَ الَ يُـغَيـرُ مَا

بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ )?…
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أبــريل / نـيــسـان  1920بــريـطــانــيـا
"حق" االنــتــداب عــلى فـلــســطـ دون
اســتــشـارة أهــلـهــا أو أخــذ رأيـهم أو
االسـتـمـاع إلـى رغـبـتـهم وسـعت هي
بـــعــد ذلك إلـى احلــصــول عـــلى قــرار
دولي من عـصــبـة األ يـعـتـرف لـهـا
بحق االنتـداب وهو ما حتقّق في 22
يوليـو / تموز  .1922وجنم عن تلك
الـقــرارات اجملـحــفـة مــشـكــلـة دولــيـة
"ساخنة" تفاقمت مع مرور األيام وما
تــزال إلى الــيــوم تـغــلي في تــصــاعـد
مستمر ولـعلّ آخر ما قامت به قوات
االحــتالل "االسـرائـيــلي" هـو اغــتـيـال
الصـحافـية الفـلسـطينـية شـيرين أبو
عـاقــلـة في وضح الـنــهـار وهي تـقـوم
ـهـني احملـمي دولـيـاً وفـقاً بـعـمـلـهـا ا
لــقـواعـد الــقـانـون اإلنــسـاني الـدولي
واتـــفــاقـــيـــات جــنـــيف لـــعــام 1949
ومـلحـقـيهـا لـعام  ?1977في جتاهل
كــامل وإنــكـــار مــســتــمــر لــلــقــوانــ
واألعراف الـدوليـة واستـهتـار بالرأي

ي والقيم اإلنسانية.  العام العا
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ويـــصــادف في  22يـــولـــيــو/ تـــمــوز
ـــقـــبل مــرور  100عـــام عـــلى قــرار ا
ـأساة عـصبـة األ الـذي كـان بديـة ا
الـفـلـســطـيـنــيـة  والسـيّـمــا بـالـقـضم
التـدريـجي الحتـالل السـوق واحتالل
الـــعــمـل تــمـــهـــيــداً الحـــتالل األرض
والذي حاولت فيه بريـطانيا "توريط"
اجملتـمع الدولي لـيتـحمّل مـسؤولـيته
معـها بدالً مـن اقتصـاره علـيها وذلك
ـشــروع الـصــهــيـوني تــســاوقـاً مـع ا
الـهـادف إلى إقـامـة دولـة يـهوديـة في
فـلسـط وتـنـفيـذاً لوعـد بـلفـور الذي
منحه وزير خارجية بـريطانيا السير
أرثـر بــلــفـور إلى الــلــورد روتـشــيــلـد
والقاضي بإقامة "وطن قومي لليهود
" وذلك في  2نوفـمـبر / في فلـسـط
تـشـريـن الـثـاني الـعـام  1917والذي

غـــــيّـــــر مــــجـــــرى الــــشـــــرق األوسط
انـســجـامًــا مع اتــفـاقــيـة ســايـكس –
بيكـو  ب وزيري خارجـية بريـطانيا
وفـرنـسـا (مـارك سـايـكس وفـرانـسـوا
جورج بيـكو) لتقـسيم البالد الـعربية
ــشـاركــة من روســيـا الــقـيــصـريـة و
وإيــطــالــيــا والـتـي صــادقت عــلــيــهـا
حـكـومــات تـلك الـبـلـدان بـ 16 – 9
مـايــو / أيـار  ?1916وهي اتـفــاقـيـة
كــشـفــتـهــا روسـيــا الــبـلــشـفــيـة بــعـد
انــتــصــار ثـــورة أكــتــوبــر  1917في
إدانـة الـدبــلـومــاسـيــة الـسـريــة الـتي
اعــتــمــدتــهــا الــدول االســتــعــمــاريـة
ـيـة خـصـوصــاً عـشــيـة احلــرب الـعــا
األولـى الســـــــيّـــــــمـــــــا إزاء تـــــــركــــــة

االمبراطورية العثمانية.
ــيــتــ ومــا بــ احلــربـــ الــعــا
األولى  1919 – 1914والــــثـــانـــيـــة
 ?1945 – 1939أي في عهد عـصبة
األ والحـقاً عـشـيـة وبُعـيـد تـأسيس
ـتحـدة لـعبت بـريـطانـيا دوراً األ ا
مــــحــــوريًــــا فـي إحــــداث تــــغــــيــــيــــر
ــوغـرافي في فــلـســطـ نــتج عـنه د
تــشــجــيع الـــهــجــرة الــيــهــوديــة إلى
فلـسـط والـتي بلـغت مديـات بعـيدة
وبــأعــداد ضــخـمــة في مــسـعـى لـدعم
ــشــروع الـصــهــيــوني بــالــعــنــصـر ا
البـشـري الذي ظلّ بـحـاجة إلـيه حتى
الــيـوم وتــهــجــيــر الــشـعـب الـعــربي
الـفـلسـطـيـني من وطـنه وحـرمانه من

حقّه في تقرير مصيره. 
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 وقد ظلّت االستراتيجية الصهيونية
مـنذ ذلك الـوقت وحـتى هـذه اللـحـظة
تقوم على عنصرين أساسي أولهما
  –مـحـاولـة استـقـطـاب يـهـود الـعالم
والــزعم بـــتــمــثــيــلـــهم وخــصــوصًــا
بالهجرة إلى "إسرائيل" طبقًا للرواية
" أرض الــصـهــيـونـيــة بـأن "فـلــسـطـ
ـــيـــعــــاد ; وثـــانـــيـــهـــمـــا  –االجالء ا
والـترحـيل والتـهجـير لـلفـلسـطيـني

(الــتـرانـســفـيــر) وطـردهم من بالدهم
مـقــابل اإلحالل واالسـتـيــطـان وبـنـاء
ــســتـــعــمــرات. وظــلّـت "إســرائــيل" ا
بــحـــاجــة إلى كـــليْ الــركـــنــ لــيس
رحلة التأسيس حسب بل حتّى في
الثمانينيات سـعت الصهيونية لعقد
صـفـقة الـفالشـا (مع يـهود أثـيـوبـيا)
وساد بعمـلية سريّـة قام بها جـهاز ا
"اإلسـرائـيلي" وبـتـواطـؤ من الـرئيس
الـســوداني مـحـمـد جـعـفـر الـنـمـيـري
وذلك في الـــعــام  1985ومــا بـــعــده.
وكـان الــدعم األكـبـر لالســتـراتـيـجـيـة
الصـهيـونيـة في نهـاية الـثمـانيـنيات
بفـتح باب هجـرة اليـهود السـوفييت
إلـى "إســرائــيـل" والــذي بـــلغ عــددهم
نحو مليـون مهاجر. و"إسرائيل" إلى
الـيـوم بـأمس احلـاجـة إلى الـعـنـصـر
الـبـشـري بـحـكم الـزيـادة الـسـكـانـيـة
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لم تكـتفِ بريـطانـيا بـالتـواطؤ مع
الـصـهيـونـيـة حـسب بل عـمـلت على
إشـراك اجملـتــمع الـدولي في حتـقـيق
أهـداف احلـركــة الـصـهـيـونـيـة وذلك
بعـرضـها قـضيـة فلـسطـ على األ
ــــتـــحــــدة بـــعــــد تــــنـــصّــــلــــهـــا من ا
مسـؤوليـاتهـا خصوصـاً بعـد تهـيئة
ستلزمات لقيام "دولة إسرائيل" كل ا
اطـلتـها في مـنح الشـعب العربي و
الفـلسـطيـني حقه فـي تقـرير مـصيره
وإنـــهــــاء االنـــتـــداب الـــبــــريـــطـــاني
خصوصًا في حلظة التباس دولية
حــــيث "فــــازت" الـــصــــهـــيــــونـــيـــة
بـــاحلـــصـــول عـــلى دعم الـــغـــرب
والـشـرق عـلى حـسـاب أصـحـاب
البالد األصلي وكأن الصراع
الــدولي دخل حــالـــة غــيــبــوبــة

لـــيــصــحـــو عــلى
مـسـاومـة

تا

سـتـقبل ـة حلظـة الـبت  ريـخيـة ظـا
فلسط العام  1947وما بعدها عند

تأسيس "إسرائيل" العام .1948
إن مــحــاولــة بــريــطــانــيــا إشـراك
اجملتـمع الدولي لم تكـن سوى عمـلية
ــلـقــاة عـلى ـســؤولــيـة ا تـهــرّب من ا
نـتـدبة عـاتـقهـا بـاعتـبـارها الـدولـة ا
حيث قرّرت بريطانيا في  2نيسان /
إبــــــريل  1947رفـع الــــــقـــــــضــــــيــــــة
ـتحـدة ثم الـفـلـسـطـيـنـيـة إلى األ ا
أعقبتها بخطوة أخرى في  26أيلول
/ ســبـتــمـبـر من الــعـام نـفــسه حـيث
أعــلــنت نــيّــتـهــا فـي االنـســحــاب من
فـلـســطـ خــصـوصــاً بـعــد احـتـدام
الــنــقــاش واجلــدل بــشــأن الــقــضــيـة
الفلسطينية وتصاعد نضال الشعب
الـعـربي الـفـلـسـطـيـني ودعم وإسـنـاد
الــشــعــوب الــعــربــيــة بــهــدف إلــغــاء
االنتـداب وحتـقيق انـسـحاب الـقوات
البـريطـانيـة وبالـتالي تـمكـ الشعب
الــعــربي الــفــلــســطــيــني مـن تــقــريـر

مصيره بنفسه.
وقــــبـــــيـل إعالن بـــــريــــطـــــانـــــيــــا
انــســـحــابــهــا أثــارت فـــتــنــة كــبــرى
وأشعلت أوار حرب أهلـية ب سكان
ـسـتـوطـن الـبالد األصـلـيـ وبـ ا

ـنتدبة" مسؤولـية بريـطانيـا "الدولة ا
" واجملـــتـــمع الـــدولي "عـــصـــبـــة األ
ـتـحـدة" األمر وبـعدهـا "هـيـئة األ ا
ـسـار الــذي يـتـطــلّب تـصـحــيح هـذا ا
انــــســـجـــامًـــا مـع مـــبـــاد الـــعـــدالـــة
واإلنــصــاف والـتي جــسّـدهــا مـيــثـاق
ــتــحــدة وريث عــهــد عــصــبـة األ ا

. األ
مـكن إعادة عـجلة وإذا كان من غـير ا
ـناسب الزمن إلى الـوراء إلّا أن من ا
الــيــوم وقــد تــعــزّزت شــرعــة حــقــوق
اإلنـســان الــكــونــيــة وجتــذّرت الـقــيم
ستوى النظري على اإلنسانية على ا
أقل تــــقـــديـــر بـــصـــدور الـــعـــديـــد من
ـواثـيق الـدولـيـة كـما االتـفـاقـيـات وا
تــعـــمّــقـت قــواعــد الـــقــانـــون الــدولي
والـــقـــانـــون اإلنــــســـاني الـــدولي أن
يتوقف اجملـتمع الدولي إلعـادة النظر
ــــا حـــــصل لـــــلـــــشــــعـب الــــعـــــربي
الـفلـسطـيني وتـعـويضه عـمّا حلق به
من غـ وأضـرار وهــو مـا طـالـبت به
جـهـات حقـوقـية عـربـيـة وشخـصـيات
ــتــحـدة بــارزة األمــ الــعــام لأل ا
غــوتـيـريـش داعـيـةً إلـى اإلفـسـاح في
اجملــال لـعـقــد نـدوة دولـيــة في مـبـنى
ـــقــر الــرئــيــسي ــتــحــدة في ا األ ا
ــبـــنى الــذي بــارك (جــنــيـف) وهــو ا
وغرافي القسري عملية التغيـير الد
في فـلـسـطـ في ظلّ االنـتـداب الـذي

منحته العصبة إلى بريطانيا. 
ويـــبـــقى األمل في أن تـــنـــعـــقـــد هــذه
الفعاليـة احلقوقية فـي تموز / يوليو
ية  2022وهي منـاسبة لـلذكـرى األ
رور  100عـام علـى تصـديق عـصـبة
األ على صك االنتداب في فلسط

وحــتى الــيــوم لـم يــســتــلم الــدكــتــور
جورج جـبور بصـفته رئيـساً للـرابطة
ـــتـــحـــدة وكـــاتب الـــســـوريـــة لأل ا
السطور بصفته األمـ العام للرابطة
الـعـربـيــة لـلـقــانـون الـدولي مــا يـفـيـد
ثل هذا احلـدث وهو ما بالتـحضيـر 
ناقشة يدفعهما لعقد ندوة أو جلسة 
ـستـوى العـربي في إطار األمر عـلى ا
توجّـهات حـقوقـية وإنـسانـية بإطالق
ــيــة جـديــدة مع حــمـلــة تــضــامن عــا
الشـعب العـربي الفـلسـطيـني فكل ما
جرى في فـلسـط خالل ا 100 ?عام
ة دولـية ضـدّ اإلنسـانية يعـتبـر جر
ـتـحـضّـر من وضع حدّ ال بـدّ لـلعـالم ا

لها.

اليهـود وذلك لرمي مـسؤوليـة اتخاذ
قرار بحل الـقضيـة الفلـسطيـنية على
ـــتـــحـــدة واجملـــتـــمع الـــدولي األ ا
والـتــخـلص من مـســؤولـيـة االنـتـداب
الـذي يـقـضي "إقـامة حـكـومـة وطـنـية
فلسطـينية تـتسلم مقالـيد األمور بعد

نتدبة". خروج الدولة ا
وبـــعـــد مــنـــاقـــشـــات وصـــراعــات
ـقتـرحـات صدر وتـقد الـعـديـد من ا
ـــــعــــروف  ?قــــرار الـــــقــــرار  181وا
الـتـقـسـيم في  29نـوفـمــبـر/ تـشـرين
الـثـاني  1947بـأغــلـبـيـة  33صـوتـاً
مقابل  13صوتاً ضدّ القرار وامتناع
 10دول عن الــتــصــويـت. وأثــار هـذا
الـقـرار جـدالً طـويالً ولم يـنـقـطع حلـد
اآلن حــتـى بــدا بـــحــكـم اســتـــمــراره
وتــواصـلـه قـضــيـة راهـنــيـة ولــيـست
تـــــاريــــخـــــيــــة فـــــحــــسـب بــــســـــبب
االسـتـقـطـابـات والـتـقـاطـعـات وتـبـدّل
ـواقف نـاهـيك عـمّـا أحلـقه من أذى ا
مـا يــزال مـسـتـمـراً ومـتـعـاظـمـاً بـحق
الفلسطيني واألمة العربية ومسألة
ـنـطـقـة الـتـقـدم والـتـنـمـيـة بـعـمـوم ا
خصـوصًـا وأن تداعـياته تـركت بؤرة
ـة لـلصـراع في الـشرق تـوتر مـسـتد
األوسـط وهـي أقـــــــــرب إلـى بـــــــــؤرة
بركـانيـة عدوانـية تـنفـجر بـ الفـينة
واألخـــرى دون أن يــلـــوح أي أمل في
سالم عادل وأمن وأمان حقـيقي في

الشرق األوسط بوجودها.
W¹R*« Èd c «

ـئـويــة لـقـرار إن اقــتـراب الـذكــرى ا
ـوافـقـة عـلى انـتـداب الـعـصـبـة بـا
بـريـطـانيـا عـلى فـلـسطـ يـعـيد
ــــــــــــأســـــــــــاة إلـى األذهــــــــــــان ا
الـفـلــسـطـيـنـيـة الـتي مـا تـزال
مـاثـلـة لـلـعـيـان كـأكـبـر مـأساة
عـاصر كما عرفهـا التاريخ ا
يـــــــعـــــــيــــــد
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عـند تـصنـيع اللـ  و توزيع  50عـارضة
ثـنائيـة الباب على  50مـستفيد بواقع 43
امـرأة لدعم مصنعي االلبان واحلفاظ على
مــنـــتــجـــاتـــهم من الـــتــلـف و تــوزيع 90
عـارضـة ثنـائـية الـبـاب على  90مـسـتـفـيد
بــواقع  78امــرأة لـدعم مــصــنـعي االلــبـان

واحلفاظ على منتجاتهم من التلف.
بـيـنـما عن اجـهـزة فـحص احلـلـيب وكشف
ــشـروع تـبـنى الـغش أكــد د. كـيـولي بـأن ا

ـعـدات بـواقع 20مـخـتـبـرا اسـتـيـراد تـلك ا
لـفـحص احلـلـيب حـيث  توزيع  5مـنـها
حلـد اآلن عـلى منـاطق ( زمـار احلمـدانـية
ــوصل تــلـكــيف) بــواقع بـرطــلــة مــركــز ا
مـخــتــبــر واحــد لــكل مــنــطــقــة ومــا زالت
الـدورات التدريبيـة مستمـرة لهذا الغرض.
كـمـا سيـتم اكـمـال توزيع  500مـكـثف على
. لغرض دعم صـنعـ مـجمـعي احللـيب وا
مــجـمــعي احلــلــيب عن طــريق كــشف غش

ـتفـردة علي اصـبـحت اللـغـة العـلـميـة ا
اقرانها قوي مشتعلة بفوتينات الرب
لــتـأثــيـرهــا احلي عـلي اعــمـاق الــنـفس
الـبـشـرية حـ تـصل الي دقـات الـعقل
قـبل ان تشرع عشقهـا علي القلوب كان
لي وقــغـة اخـري مع عـلـمــاء. الـطـبـيـعـة
الـذين ارادوا ان يـحـولوهـا بـدقائق الي
خـراب مــدمـر خالل الـتـجـارب الـنـوويـة
الـتي كان يفـكر بها الـعلماء بـكل جزيئة
عـرفية بـان استخدام من جـزيئيـاتها ا
الـعـلم لـهذع الـتـجـارب اصبـحـوضرورة
مـلحة لكشف اغوار الالمستحيل ولكن
كـانت عـواقب هذا الـعـلم كاجلـاهل ح
امـــسك عـــصــفـــورا اليــعـــرف كـــنــهه ان
يـرعـاه والـعـلم بنـفس االحـوال  يـتـفرد

بـ االنـفصـال والـتـفكـيـر بالـشـعور في
تـطرفه هوالذي اباح لعلماء النازية ان
يـجعـلوا اليـهود موضـوعات للـتجريب
مـن اجل دراسة حـدود االلم البـشري
ـثل هذا التـوجه اغتراب حـ يساهم 
الـــعــلم عن اجملـــتــمع بـــيــنــمـــا تــبــقي
الـترابطية مع الكل بدال ان ينغلق العلم
داخل بـرج الـطبـيعـة من التـجريـد ح
يــكـتـشــفـون  اثـنــاء الـتـجــربـة عـددا من
التساؤالت وكانت االجابة حاضرة عن
سـؤال غـامض الي اي مـدي يفـرضون
ـسؤولية بـأستخدام عـلي العالم عبء ا
االسـلـحـة الـقـاتـلـة لـلـحـيـاة والـطـبـيـعـة
والـبـشـر الذي يـتـخطي فـوق يـنـابيـعـها
كن يحدث اذا رفض العلماء في مـاذا 

مـشـروع الـقـتل  قـد يـكـون من الـنـاحـبة
الــســيــاســيـة مــشــروعــا تــدمــيـريــا في
الـتسلح النـووي والبيولـوجي ضدفناء
الـبـشريـة واحليـاة والطـبيـعة عـلي هذا
الـكـوكب الـصفـيـر جـدا. الذي اليـحـتمل
الـتـجـارب الـنوويه دون احـتـرام قـيـمة
الـقـداسـة فـية ومـتي نـصـبح ثـمن هذه
الـتجربة التي تكونت من تلك اجلزئية
االيـعـقل ان هنـاك مـوت حقـيـقي لـلبـشر

والكائنات التي تعيش في كنفنا.
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قاالت والقصائد  لقد كتبت العديدمن ا
الــعــلــمــيــة ونــشــرت في الــزمــان حـول
حتـر االسـلـحة الـنـوويـة والزالت بان
الـطببعة مهـددة. بالزوال من تسونامي
قــــادم اكـــثــــر حـــدة وجـــرأة فـي نـــسف
ـفـاعـاالت الــنـوويه الـتي الــطـبـيـعــة وا
تــكـتــسح االرض من االعــمـاق نــتـيــجـة
االحـتبـاس احلراري كم تـكون غـاضبه
الـطـبـيـعة من الـفـعل االبـجـابي وتـبعث
لـكم انـدارات مبـكـره لعل تـعي الـسلـطة

ـعـانـي من اجلـمل. والـرؤيـا هــائل من ا
جـاءت من حلـظة تـأنل الكـتشـاف الروح
تــقـابــلت مع الــصـنـت والـهــدوء بـرفــقـة
بـكر لـصنع احلدث ااحلـدس وااللهـام ا
وحـ يسقط التفكيرعلي االرض يدرك
تـمامـا بانه اجنـاز عظـيم وعلـي العرب
ــسـتـوي تــوحـيـد افــكـارهم لـيــكـونـوا 
افـــعــال هــؤالء الــعـــلــمــاء. وائال داست
الـعنـاكب ارجلهم و يـبقي يتـخطي علي
سـاق واحـد بـان عـلـيهـم اسئـلـة عـلـمـية
الج  عـلي مـفـرداتـهـا بـالـغـاء احملـمـيات
ثلها وهما خياران الـنووية او القيام 
ــثل لـوحتط الثــالث لـهــمـا عـلي راي ا
لـوتنط حـتي النصبح اهـداف منتـخبة
المــريــكـا وعــشــيــقـاتــهــا  يــغـتــصــبـون
ثــرواتـنـا. بــالـتـرهــيب والـوعــيـد وعـلي
الــعــرب ســحـب عــلــمــائــهم من الــغــرب
ا ينتج الغرب من اجل الردع والـقيام 
ــتـكــافئ وائال تــبـقــون حتت مـطــرقـة ا
ـبعـوث الذي يـناديكم الـغرب ومـاعلي ا

اال البالغغ اللهم اشهد فأني بلغت.  

الـتنفبـذيه فب امريكـا وروسيا والص
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا  بــادراك االمـر
حـرصا علي الـعالم واحليـاة والبشرمن
تـلك اجلـرثـومـة الـتي صنـعـهـا االنـسان
ضـد اخـيه االخر لـلهـيمـنه علي ثـرواتة
ــنع وهـل هــنـــاك نـــظــام اجـــتـــمــاعـي 
الـــتــــفـــوق عـــلي  االخــــر بـــان كل شيء
غـيـرمـقـبـول في الـنـظـام االلـهي وتـاتي
االجــابــة بـان كل شيءمــقــبـول من اجل
ســـعـــاده االنــــســـان مـــاقـــام به  بـــعص
الـعــلـمـاء في الـتـكـنــولـوجـيـا احلـديـثـة
D. teil-) ـة الــبـصــريـة خــذمـثـال الـعــا
(erحـيث انصب تـفكـيرهـا العـلمي علي
جتــاربــهــا بــان مــاحــشــدت له كل شيء
لـتـنـبـؤاتـهـا في تـوظـيف دقـيق انـبـعاث
الــضـوء عــلي شـكل مــسـارب مــتالحـقـة
كـــومـض الــبـــرق دون انـــقـــطـــاع حـــتي
وصـوله كوكب االرض وتسمي الومض
االشــعـاعـي تـتــواصل خـيــوطـة رغم كل
االعـتـراضـات تـتسـارع سـطـوع االشـعة
البنفسحية التي كانت اسرع من سرعة

ــرات عـازلــة كل شيء ـئــات ا الــبــرق 
اسـمه عاذق وبهذه التجربة النظيفة
ـة ان تكون الـنقـية اسـتطـاعت تلك الـعا
مــثـال لــلـمـوضــوعـيــة احلـقــة النـهـا لم
تــدنس اســمــهــا بـاجلــراثــيم الــقــاتــلـة.
ــــات رفـــضن. ان وغــــيـــرهـــا مـن الـــعـــا
يــلــتــحـقـن مع الـشــر وادوواته فـي قـتل
الـطبيـعة واحليـاة والبسـر َحيث تبنت
عـلميـاتهن علي االصـطفاف  في ا رساء
الـطـمانـيـنة لـلـحيـاة والبـش بعـيدا عن
التساؤالت ب الشك واليق واذا كان
الـبـديل الـقـادم بـحـمل لـنـا تـهـديـدا غـير
مــبـاشــر لن الــنـظــرة الـعــلـمــيـة لــيـست
عـطيـات بل اصـبحت هي مـحـكومـة بـا
عطـيات بان هـناك ليس الـتي تصـنع ا
مـساحات مـلغاة وامربع مـستطيل دون
اهـميه الكل فـي االدوار يصنعـن النتاح
اجلـزئي الكل من هوال ء يلحئون الي
ـالخـــظــــة الـي ثـــورة احملــــايــــده الي ا
ــبــكـر لــصـتع احلــدث وخـ االلــهـام ا
يــدرك الـعــالم جتـربــته بــأنـهــا مـخـزون
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ـهـرجــانـات حــسن شـاكـوش رفـض مـغـنـي ا
اتهـامه بسرقة حلن أغنـية "حاجة مسـتخبية"
للـفنان محـمد حماقي واستـخدامه في أغنية
"بــنت اجلــيـران" الــشــهــيـرة.وقــال شــاكـوش
خالل اسـتـضـافـته فـي بـرنـامج "احلـكـايـة" :
"حـــمــاقـي عــامـل أغــنـــيـــة اســـمــهـــا حـــاجــة
مـستخبيـة كان بقالها 5 سـن على يوتيوب
عـامـلـة 16 مـلـيـون".وأضــاف : "قـالـوا إحـنـا
سارقـ حلـن حـاجـة مـسـتخـبـيـة وحـصـلت
مـفاوضات خاصـة بأرباح موقع يـوتيوب ب
شــركـتـي وشـركــة الــنـجـم مـحــمــد حــمـاقي
واتـفقـنا تـتقسـم أي أرباح على 3 شـركات".
وتـابـع :"الـلي عـرفــته إن حـاجــة مـسـتــخـبـيـة

اللحن أصال مسروق من حلن تركي".
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{ بـومـبـاي  —وكـاالت - أكـمل جنم بـولـيـود
شـاروخان 30 عـاماً في صـنـاعـة السـيـنـما
ــنـاســبــة بــأســلــوبه وقــد احــتــفل الــنــجـم بــا
اخلـاص حـيث نـشـر أول ظــهـور له من فـيـلم
احلــركــة والــتـــشــويق الــذي طـــال انــتــظــاره

"باثان".
ـمثل الـبالغ من الـعمر  56عـاماً في وظـهر ا
مـلـصق الـفـيـلم الـذي  نشـره عـلى وسـائل
ـظـهـر قـاس وشـعر الـتـواصل االجـتـمـاعي 
طـــويل وحلـــيـــة وهــو يـــحـــمل بـــنـــدقــيـــة في
: "30 عـاماً دون يـده.وكتب شاروخان مـعلقاً
أن أحـسب ألن حبـكم وابتـساماتـكم كانت ال
حــدود لـهــا" مــشـيــراً إلى أن الــفـيــلم سـوف
يــــنــــطــــلق بــــالــــهــــنـــدو
والـتـامـيل والـتـلـغو
25 فــــــــــي 
كـــــــــانــــــــون
الــــثـــــاني
.2023
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مـديــرة مــديـريــة الـتــراث الالمـادي في وزارة الــثـقــافـة
السـورية اعلـنت عن اقامة ورشـة عمل خاصـة بالتراث
دة كتـبة األسـد الوطنـية بـدمشق  الثـقافي الالمـادي 

أربعة أيام.
ÍœU³F « Èd ¹

التـشكيلية الـعراقية نعتـها  جمعية
الفـنان التشكيلي العراقي بعد
اضي ـوت االربـعـاء ا ان غـيـبهـا ا
والـراحـلـة من مـوالــيـد الـديـوانـيـة
اقـامت مـعــارض شـخـصــيـة عـدة

فضال على مشاركتها في معارض جماعية.
 ÍuÝu*« ÊUD×
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الـشاعـرة الـسـوريـة صـدرت لـهـا عـن دار عـ الـزهور
للـنشر والتوزيع مجـموعة نثرية بـعنوان (عاشقان) تقع

توسط . في 108 صفحات من القطع ا
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ـاضي بـعـد صراع مع ـوت الـثالثاء ا ا
رض عن عمر يناهز ال 75عاماً وجاء ا
فـي بـيــان وزارة الــثـقــافــة الــتـونــســيـة
(يـعــتـبـر الـراحل من
أبــرز الــفــنــانــ في
مـجــال الـتـمـثـيل في
تــــــــونـس لـه عـــــــدة
مـشــاركـات مــحـلــيـة
ودوليـة في عدد هام
من األعمال الدرامية
والسـينـمائـية) .كـما
نـــــــعـــــــاه عــــــــدد من
مثل على وسائل ا
الـــــــــــــــتــــــــــــــــواصـل
االجــتـمـاعي بــيـنـهم
ـمثـلة هـند صـبري ا
الــتي كـتــبت (فـقـدت
اليوم صديقا وفنانا
كبـيرا تـشاركـنا مـعا
في عـدة أفالم مـنـهـا
فيلم صـمت القصور
وداعا وزهرة حلب  .
الــفــنـان الــتــونــسي
والــعــربـي الــكــبــيــر

هشام رستم).

ÊU e « ≠f½uð
مثل نعت االوساط الفنيـة التونسية ا
الــتـونــسي هــشــام رسـتم الــذي غــيـبه
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وســائل الــتـــواصل االجــتــمــاعي من
كــوالــيس مــســلــسـل (بــيـروت 303)
حــيث تــقــوم بـدور رزان وهـي امـرأة
عـــاشــقـــة وتــريـــد ان يــكــون
حــبـيــبـهــا ســعـيــداً. لـكن في
رأة حلـظـة مـعـيـنـة تـنـقلـب ا
الـــعـــاشـــقــة بـــعـــد ســـنــوات
التضحية وما أدراك ما كيد
النـساء. وتـظهـر الراسي في
الصور وهي جتلس وبيدها
ربـطـة من الـدوالرات وعلـقت
على الصـور قائلـة(ما حتبّي
حــــدا والااا حـــدا أكــــتـــر من
حـالِك)..  الـصـورة تـعبـر عن
ــســلــسل دور الــراسي فـي ا
ـــرأة حــــيـث تــــنــــقــــلب مـن ا
ـرأة الـعـاشــقـة احملـبـة الى ا
االنــانـيــة الــتي ال تـرضخ اال

لرغباتها.
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ـمــثـلــة الــلـبــنــانـيــة نـادين نــشــرت ا
الـــراسي صـــوراً جــديـــدة لــهـــا عــلى

ÊU e « ≠ ÊbM
أعــلن الــفــنـان األمــريــكي بــيــلي جـو
أرمـسـتـروجن عن قـرار جــديـد يـنـوي
إتـــــخـــــاده وشـــــكـل صـــــدمـــــة لـــــدى
مـتـابـعـيه.اذ أعـلن عن نـيـته الـتـنـازل
عن اجلنـسيـة األمريكـية وذلك خالل
ـسـرح أثـنـاء إحـيائه تـواجـده على ا
حــــفالً فـي مــــديــــنــــة لــــنــــدن.وأرجع
أرمستـروجن سبب قـراره إلعتراضه
عـلى الــتـغـيـرات الــتى حـدثت بـشـان
اإلجهاض في أمـريكا.وأحـدث القرار
ـتـابـع الـذين ضـجـة كـبـيـرة بـ ا
تـــــفــــــاعـــــوا مـــــعه وأثــــــنـــــوا عـــــلى
جــرأته.وكـانت احملــكـمــة األمـريــكـيـة
العـليـا قد ألـغت حق اإلجهـاض على
ــسـتــوى الــفـيــدرالي في الــواليـات ا
تـحدة وسـبب القرار بـلبـلة كـبيرة ا

في اجملتمع األمريكي.

بامتــالك أصول رقمية لصورتها مع
شهـادة األصالة وهي الـوثيـقة التي

ـؤسسات تمـنحهـا بعض ا
التجـارية للحفاظ على
حـــــــقــوق مــلــكــيــة
مـــنــــتــــجــــاتــــهـــا
وتــعــاونت بــيال
فــي هـــــــــــــــــــذا
ـشــروع مع ا
ميتافيرس.

انتـظامك في الدوام حـسن من صورتك أمام رؤسائك
فى العمل.
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ــنـحك مـجـاال لـتـصـحـيح الـتــخـطـيط وتـنـظـيم أالمـور 
ؤجلة. األوضاع وحتقق األحالم ا

Ê«eO*«

شـاعر عـند الـتعامـل مع الشريك جتـنب البـخل فى ا
رقم احلظ .9
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 تتلـقى الدعم الـكبيـر من قبل رؤسـائك فى العمل.رقم
احلظ.2
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حـافظ على اسـتـقرار عالقـتك بـالشـريك حـتى يشـعر
باهتمامك.رقم احلظ.8
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لــقــد تــهــاونت كــثــيــرا في حـق احلـبــيـب وهــذا يــهـدد
حياتكماالشخصية.
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ــارســة تــمـــارين الــريــاضـــيــة بــشــكل حــافظ عــلـى 
يوم السعد االربعاء. يومي

ÊUÞd «

ا مضى حـتى يكون القادم افضل.رقم عليك االنـتباه 
احلظ.4
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 حـدوث تغيـرات إيجـابية فى حـياتك الـصحـية نتـيجة
حفاظك على صحتك .

bÝô«

ـنـاقـشات  ال تـتـردد بـإظـهـار حـبك لـلـشـريك وجتـنب ا
شاكل. بينكما حتى ال تنزايد ا

Ë«b «

ـيـزيـحـسن من صـحـتـك.يوم اتـبـاعك لـنـظـام غـذائى 
السعد الثالثاء.
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حـيـاتك الـصـحــيـة هي أهم مـا تـمـلك فـحـاول احلـفـاظ
عليها .رقم احلظ.5
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أوجـد مــفـردات ومــعـاني الــكـلــمـات
الـتي تـشـتــرك مع بـعـضــهـا بـعـضـا

باخر حرف من كل كلمة:
1-7= امارة خليجية

7- 11= عــــــكـس انــــــتــــــصــــــارات

عسكرية 
11-15= مــــــــــنــــــــــصـب رجـل دين

مسيحي
15-19= شديد الذكاء

19-22= وقف مؤقت للقتال

22-24= حالة من اخلوف الشديد

رئـيـس مـؤســسـة آفــاق الــعـدالــة لــلـدعم الــقــانـوني في
الــعــراق تـــرأس جــلــســة حــواريــة بــعــنــوان (االبــتــزاز

االلكتروني اجتماعيا وقانونيا).

ـركــز الـثـاني في جـائـزة دبي ـنــشـد الـعـراقي فـاز بـا ا
الـدولـيــة لـلـقـرآن الـكـر عـن فـئـة األذان واإلقـامـة بـعـد
قـيم في واطنـ وا تفـوقه على أغـلب منـافسيه مـن ا

ية. سابقة العا هذه ا

ـــوت الـــثـالثـــاء في أحـــد ــــمـــثل الـــكــــويـــتي غـــيــــبه ا ا
مــسـتــشـفــيـات الـعــاصـمــة الـكــويـتــيـة بـعــد صـراع مع
ـرض.والـراحل شـارك بـاعـمـال درامـيـة كـثـيـرة مـنـهـا ا
(عـمر الشقا) و (احلب الـلي كان) و (فريج صويلح) و

(باب الفرج) .
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كافحة الـتطرف في اجلامعات رئيس الـلجنة الوزاريـة 
ـسـتـمـر في جـامـعة الـعـراقـيـة ضـيـفه مـركـز الـتـعـلـيم ا
الـنـهـرين بـورشـة  عـمل بـعـنـوان(نـبـذ الـتـطـرف الـديـني

ذهبي وترسيخ الهوية الوطنية). وا

بيال حديد

مـؤسسـيهـا الثالثـة عام 1959 فـطلـبت عام
1977 التقاعد الني وجدت نفسي خارج
اجملـمـوعـة التي جـاءت لـتـديـر الوكـالـة بـعد
ؤسسة 17 عاما قضيتها في انشاء تلك ا
من الـصـفــر بـدون جتـربـة سـابـقـة ألحـد في
عــمل وكــاالت االنــبـاء. قــبل واع عــمــلت في
ـلـكي ثم في صـحـيـفـة الـشــعب في الـعـهـد ا
صـحـيفـة اجلـمـهوريـة وصـحيـفـة البالد في
العهد اجلمهوري بعد شهرين من ترك واع
مـتقاعدا بـشكل رسمي عام 1966 عدت الى
الـعـمل الــصـحـفي في جـريــدة اجلـمـهـوريـة
ــبـــادرة مـن رئـــيس حتـــريـــرهــا الـــزمـــيل
ــرحــوم سـعــد قـاسم حــمـودي اســتـجــابـة ا

وانــا ازحف نــحــو  الــتــســعــ من الــعــمـر
افـكـرللـمرة الـرابـعة او اخلـامـسة بـالـتقـاعد
ليس من الـوظيـفة لكن من الـعمل الـصحفي
في بالط صـــاحـــبـــة اجلاللـــة وفي كـل مــرة
هـنة احملـببـة لي والتي افشل العـود لهـذه ا
كــسـبت مــنـهــا الـكــثـيــر مع امـراض الــقـلب

والضغظ والقولون ثم العيون.
بـــدات الــعــمل الــصــحــيــفي عــام 1956 في
لـكي مـحـررا في صـحيـفـة الـشعب الـعـهـد ا
وبـعد ثورة تموز  1958عـملت في صجـيفة
اجلـمـهـوريــة ثم في صـحـيـفـة الـبالد ثم في
وكالـة االنبـاء العـراقيـة. اول تقـاعد كان من
وكالة االنباء العراقية (واع) التي كنت احد

مــجــلـة اخــرى اســمــيــنــاهــا (اآلن) لــتــكـون
استـمرارا جمللة ان لكننـا اضطررنا ايقافها
لالسـبـاب ذاتــهـا. وبـدال من الـتــمـتع بـفـتـرة
تــقــاعــد وقــعت اتــفــاقــا مع نــادي الــصــيــد
الصدار مـجلة باسـم النادي تهـتم باجملتمع
والعالقـات االسرية في هذا النادي الشهير.
اسـتـمـرت مـجلـة الـصـيـد عـدة اشـهـر ومرة
اخرى جـاءت فترة تـقاعد جـديدة مع تداخل

شاريع مع بعضها. كل هذه ا
في الـنصف الـثـاني من عام 2005 والربـعة
اشــهــر خـضـت مع الـزمــيــلـ د.فــريــد ايـار
ومـحـمـد الـسـبــعـاوي جتـربـة جـديـدة كـانت
حلـمنا اصدار وكالة انباء عراقية ال تخضع
لــلـحــكــومـة وال لــدول اخــرى وال حلـزب وال
طــائـفـة فـكــانت الـوكـالــة الـوطـنــيـة لالنـبـاء
(نـينا) انـطلقت في 15تـشرين االول من ذلك
الــعــام في الــيـوم الــذي شــهـد فــيه الــعـراق
االســتـفــتــاء عـلى الــدسـتــور. ومع ان نـيــنـا
مازالت تـصدر حتى االن لكني خرجت منها
مــتــقـاعــدا مــرة اخــرى عـام 2010 بــعـد ان
انـتـقـلـت مـلـكـيـتـهـا الى نـقـابـة الـصـحـفـيـ
. وهـكـذا ظـنـنت انـني سـاتـقـاعـد الـعـراقـيـ
واذا بـعـدد مـن زمالئي في نـيـنـا اسـتـقـالـوا
واســسـوا وكــالــة انــبــاء كل الــعــراق [أين]

لعبارة قالها لي هاتفيا "نحن نحتاجك"
بـعـد فتـرة قـصيـرة قـال لي العـبـارة نفـسـها
في يـوم واحــد رئـيس حتـريــر اجلـمـهـوريـة
حمـيد سعيـد ورئيس حترير مـجلة الف باء
حسن الـعلـوي "نـحن نحـتاجك" فـكانت الف
بــاء بـــيــتي لـــربع قــرن مـع رؤســاء حتــريــر
كفـوئ منهم العلوي وكامل الشرقي وامير
احلــلـو ولــو لم يـغــلـقــهـا االمــريـكــيـون عـام
2003 لبقيت كل عمري الى ما شاء الله.
وجـاء االحـتالل ومـعه فـتـرة تـقـاعـد جـديـدة
من العـمل الـصحـفي لـكن مـرض الصـحـافة
كـان مـتـغـلغال فـلم اسـتـطع الـتـوقف طويال.
في مكتب وكالة االنباء الصينية (شينخوا)
خضت جتـربـة جديـدة في العـمل الصـحفي
. وفي تـلك الــفـتـرة من مع زمالء مــحـتـرمــ
2003 الى اواخر 2005 كانت لي مشاريع
ولـ فـاصدرت مـجلـة (إن) لفـضح ما مع 
يـحــدث في الــعـراق مـســتـخــدمـا الــتـعــبـيـر
الــعـــراقي (بــيــهــا إن) وكـــان مــعي عــدد من
ــتـقــاعـديـن مـثــلي مــنـهم الــزمالء االعــزاء ا
حـسن الــعـاني وخـضـيــر احلـمـيـري وسالم
الـشـمـاع وعــبـد الـرسـول حــسـ وقـحـطـان
جـاسم. وتــوقـفت اجملـلـة بـعـد اقل من سـنـة
ولنا باصادر السباب مالية ثم وجدنا من 

وطـلـبـوا مـسـاعـدتي الخـوض
ــــدة  5ســــنـــوات مــــعــــهم 
جتـربة عمل جديدة حتى

 31 ايار  2016
الرجـوهـم الـراحـة
بــــــــــــــاجــــــــــــــازة
مـفتـوحـة. ومـنذ
2016حتى االن
اشـعر اني فعال
فـي مـــــرحــــــلـــــة
تـقـاعـد حـقـيـقـية

فـــهل اصـــمـــد  وانـــا
ازحف نــحــو الــتــســعــ

مــنــهــا  66عــامـــا بــالـــتــمــام
والـكمال اعمل في بالط صاحبة
اجلاللـة امال من جاللتـهـا السـماح

لي بــالــراحــة . ال حتـســدوني عــلى الــراتب
التـقاعـدي فهو واحلـمد لله 600 الف ديـنار
اليــــ مـــثل خــــفض مــــؤخـــرا ولــــيس بــــا
متـقاعدي هذا الزمن. اما زوجتي الصحفية
نـوال الـوائـلي فـانـهـا بـعـد خـدمـة  25عـامـا
راتــبــهــا الــتـقــاعــدي مـن صــنــدوق تــقــاعـد
الـصـحـفـي  500ديـنــار اي اقل من نـصف
دوالر ومـثلـهـا اكـثر من  150صـحفـيـا مات
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ضـيف مـسـرح اشـور بـبـغـداد الـثالثـاء
ــدة ثالثــة ايــام  مـســرحــيـة ــاضي و ا
(قـلب الـدميـة)  انـتـاج نقـابـة الفـنـان
العـراقيـ ونقابـة الفـنانـ في سوريا
سرح بالـتعاون مع دائـرة السـينمـا وا
ي وهـي من تـــالــيـف واخــراج االكـــاد
ان عمر حس علي هارف وتـمثيل ا
بـحـضـور سـفـيـر اجلمـهـوريـة الـعـربـية
الــسـوريـة في الـعــراق صـطـام جـدعـان
الـدنـدح ونــقـيب الـفــنـانـ الــسـوريـ

محسن غازي.
في بــدايـة احلـدث قـدم عــضـو اجملـلس

ركـزي للنـقابـة مازن محـمد مـصطفى ا
ـسرحي تـعريـفـا عن طـبيـعـة العـرض ا
فيمـا حتدث نقـيب الفـنان الـعراقي
ـــســرحي جــبـــار جـــودي عن الــعـــمل ا
العراقي السوري وطبـيعة الشراكة في
تقد عرض يـعد بداية للـتعاون الفني
مـؤكـدا ان ( لم نـتـردد حلـظـة في تـبـني
ـسـرحـيـة في شـكـلـهـا هــذه الـتـجـربـة ا
كـونـهـا جتــربـة مـشـتـركـة تـعـزز الـفـني
الــتـعـاون بـ الـنـقـابـة ونـظـيـرتـهـا في
سوريا من خالل مـد يد التـواصل فيما
بيننا)واضاف(قلب الدمية عرض ينزع
نــــحــــو الــــتــــدريـب والــــتــــجــــديــــد في
ونـودراما وكيف ا
ال وصــــــــــــــــــــاحــب
الـــتـــجــــربـــة احـــد
ـــتــــخـــصــــصـــ ا
الـــــعــــرب في هــــذا
الـــــفن الــــــصـــــعب
كــاتــبــا ومــخــرجــا
ـــثال وبــاحـــثــا و
وفــاز بـنــصه هـذا
بــــجـــائـــزة افـــضل
نص في مــسـابــقـة
ايــــام الـــــقـــــاهــــرة
الـــــــــــــــــــــــــــــــدولـــي

ـاً لــلـمــونـودرامـا). وقــدم جـودي تــكـر
لنقيب الفنانـ السوري تمثل بلوحة
فـنـيـة للـفـنـان حيـدر ربـيع.والـقى نـقيب
الفنان السـوري ي كلمته قائال(الفن
الـيـوم جنـتمع في دومـا عابـر لـلـحدود 
تـربـيـنـا عـلى الـعـراق مـهـد احلـضـارات
طـرب العـراقي اصوات الـفنانـ وا
طرب الكـبير ياس خضر وهو ومنهم ا
ه بــشـارة حــيث  تــكــر االن بــيـنــنــا
: الـفــنـان الـكـبـيـر ـبـدعـ الـتـمـيـز مـع ا
حـــمــيــد مـــنــصــور نـــقــيب الـــفــنــانــ
ـديـر الـعام الـعـراقيـ جـبـار جودي  ا
سـرح احمـد حسن لـدائرة الـسيـنمـا وا
مــوسى  الـفــنـانــة شـذى ســالم  نـائب
نقيب الفـنان اسيـا كمال  عمـيد كلية
الــفــنــون اجلــمــيــلــة مــضــاد األســدي 
التشكـيلي  حسام عبـد احملسن الفنان
ـوسـيـقي سـامي ا مـقـداد عــبـد الـرضـا 
نــســيم الــفــنــان حــســ عــلي هــارف
الــكــاتب عــلي عــبــد الــنــبي الــزيــدي) .
ـسرح هو شـكل من اشكال مؤكدا ان (ا
التعبير عن االحساس واالفكاراخملتلفة
وياتي ويوصف بانه مدرسة لـلشعوب
لـــيــشــكل عــرض الـــيــوم قــلـب الــدمــيــة
وجتـسيـدا لتلك انعـكاسـا لذلك الـشغف
وهـــو تــشـــجــيع ـــبــادرة والـــشــراكـــة ا

كـانت التـستـطـيع ان تـصرح في حـبـها
الى مـــاهـــر الـــذي كــان يـــحـــركــهـــا مع
صانـعتـها الـتي تسمـيهـا امهـا وفجاة
تسمـع اصوات عرس وهـو زواج ماهر
وهـذه الـصـدمـة افـزعت الـدمـيـة لـتـعـيد
االمرالذي دفعـها ان تتخلى حساباتـها
وهـنـا عن حـيـاتـهـا من خالل االنـتـحـار
ـــعـــاجلــة الـــدرامـــيــة نـــتـــوقف عـــنــد ا
لالنـتحـارجـاءت ضعـيـفة التـنـسجم مع
تذكرنا سـرح فشكـلت خطـأً  تطلـعات ا
سـرحـية(شـجرة حتت الـدردار) الذي

قتل به الطفل خطأغير مبرر).
ان -(قـلب الدمـيـة) تـمثـيل وحتـريك ا
ســـيــنـــوغــرافــيـــاعــلي مـــحــمــود عــمــر
مـوسيـقى واحلـان محـمد الـسوداني

نـصوص االغـاني حس ايهاب
هـــــنـــــدســــة عـــــلي هـــــارف 

الـصوت مـحـمـد فواد
االضـاءة عــبـاس

قــــــــــــــــــــــاســم 
الــــــدعـــــــايــــــة
واالعــــــــــــــالن
فــــــــــــــــــــــــواد
ـــــــصـــــــمم ا
ماجـد لـفته
حيدر حبة.

للنقابات العربـية الى االرتقاء بالفنون
االخرى).
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وقــــال اخملــــرج في كــــلــــمــــتـه ان(هـــذه
ــتــعـة لــكـنــهــا  الــتــجــربـة مــغــامــرة 
خــضـــتــهــا بــعــد ان فـــرضت نــفــســهــا
وهي ان اجــمع بــ فـنــ كـاتــبـا عــلي
ــــــونـــــــودرامـــــــا وفن ومـــــــخـــــــرجـــــــا 
والــيـــوم اقــدم جتــربـــتي قــلب لــلـــدمى
زاوجة ب الدمية مـؤلفا ومخـرجا. وا
ـــونـــودرامـــا ومـــســـرح الـــدمى كـــون ا
الـشــخـصــيـة فـي هـذا الــعـرض دمــيـة)
ان عمر التي مضيفا (شكرا للـفنانة ا
وشــكـر ــونــودرامـا  شـاطــرتـنـي هـذا ا
ومحسن غازي للنـقيبـ جبار جـودي 
واتـــمـــنى ان عـــلى الــــدعم والـــرعـــايـــة
حتـضى هذه الـتجـربة ريـادتهـا عراقـيا
ـسرحية حتـدث الناقد وعربيا). وعن ا
ي عـلي حمـدان قـائال(تـذكـرنا واالكـاد
مـسـرحـيـة قلب الـدمـيـة بـاحلـادث الذي
تـعرض له سـبـايدرمـان عـندمـا تـعرض
الى لـسـعـة الـعـنكـبـوت في لـيـلـة خارج
حـسابـات الـزمن تـتعـرض الـدمـية الى
صــعـقـة عن طــريق الـرعـد فـتــدب فـيـهـا
وتبدا في البوح احلياة من دون سبب 
عـمــا يــدور في داخــلـهــا والنــهـا دمــيـة
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الطـبـيب الـعراقي تـلـقى تـهانـي زمالئه لتـرديـده الـقسم
النـيابي لـعضـوية مجـلس النـواب العـراقي  متـمن له

وفقية . ا

بيروت

5 Š s ×

{ لوس اجنلوس  —وكاالت - لـفتت
ـيـة بـيال حـديد عـارضـة األزياء الـعـا
ـتابـع بـعـد صور أظـهرت أنظـار ا
تــســريــحــتــهــا اجلــديــدة وذلك عــبـر
صـــفـــحـــتـــهـــا اخلــــاصـــة في مـــوقع

التواصل اإلجتماعي.
واطلت حديد بشـعرها الطويل حيث
أسـدلته عـلى كـتـفـها وقـامت بـحـلقه
عن اجلوانـب بشـكل كـامل ووضعت
بــعض اإلكــســســوارات اخملــصــصـة
لـلـشـعـر.أما من الـنـاحـيـة اجلـمـالـية
طـــبـــقـت مـــاكـــيـــاجـــاً قــــويـــاً يـــلـــيق

ناسبة. با
وكـــانــــــت حـــديـــد قـــد اطـــلـــقت أول
نــســخــة ثالثــيــة األبــعــاد مــنـهــا في
العـالم االفتـراضي وستـتجـسد بيال
في شــخـصـيـة كــرتـونـيــة رقـمـيـة من
خالل بيع 11.111 عمالً فـنيـاً فريداً
NFTمـــا يــــســـمح لـــهـــواة جـــمع الـ

مـعــظـمـهم
دون حـــــل
بـــــعــــد ان
رفـــــــــضت
احلـكومات

حتـويل مـلـفات
خــــدمـــــتـــــهم من
الــــصـــنــــدوق الى
هــيــئــة الــتــقــاعــد

الوطنية.
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? مَن هو عدو العراقي
بـعـيـداً عن اإلجـابـات السـيـاسـيـة واألمنـيـة الـتي تـتـوافر
نحازة على قدر كبـير من التدليـس واخللط والشمولـية ا
العتبـارات االنقسـام الذي يعـاني منه البـلد في أجواء لم
تـنـقشع غـيـومـها مـنـذ عـقديـن من الزمـان. بـعـيدا عن كل
ذلك الــلــغط يــكـون الــعــراق مــواجــهـاً أعــداء الــبــشــريـة
التـقليـدية الثالثـة من دون توريـة او قدرة على الـتصدي

رض. وهي اجلهل والفقر وا
كـنـا قـبل عـقـود نـسـمع عن ذلك الـثالثـي ونـظنـه تـاريـخا
ـا مضـى ولن يعـود لكـننـا االن نعيـشه واقـعاً يـومياً قد

ضاغطاً على مستقبل جيل أو جيل في األقل.
اجلهل عـملـية تراكـمية مـن نتائـجها تـسريب األسـئلة في
االمتـحانـات العامـة مع التـنويه  في انّ احلـالة سبق ان
مـرت مــرور الــكـرام قــبل ســنــوات عـدة وظــهــرت نـسب
جنـــاح مـــهــولـــة من حـــيث الـــتـــفـــوق من دون ان تـــكــون
مـسـتـويـات الطـلـبـة حـقـيـقـيـة في الـتـأهـل الخـتـصـاصات
علـميـة عالـية. ولم يـحقق أحـد في تلك الـظاهرة الـتي تنم

تعمد. عن انحدار نحو التجهيل ا
أمّـا الفـقر فـهو مـاثل امـامنـا في البـطـالة الـتي حتيل الى
مـشكالت اكـبر في اجملـتـمع السيـما ان الـبـطالـة تتـفشى
تعلمـة التي سحقتـها التفاوتـات االجتماعية في الطبقـة ا
الـتي افـرزتـهـا حـرب احتـالل أمريـكـا لـلـعـراق ومـا ترتب
عـلــيـهــا من انــحـرافــات بـنــيـويــة في اجملــتـمع الــعـراقي
ـنـزوية فـي دهالـيز سـاعدت احلـكـومات قـلـيلـة اخلـبرة وا
مـصـالح افـرادهـا عـلى تـكـريــسـهـا عـمـيـقـاً السـيـمـا في
ســنـوات االنـفـالت األمـني وحـتـى وصـول تـنــظـيم داعش

الى حكم ثلث العراق ألكثر من ثالث سنوات.
ـرض اآلفة الـثالـثة الـتي تـتجـلى عالمـاتهـا في مظـاهر ا
اجـتـمـاعيـة ومـعـيشـيـة مـرهقـة عـبـر بـيع االدوية من دون
ـتـخـرج تــرخـيص وانـخـفــاض مـسـتـويـات طـالـب الـطب ا
راقب ـنضـبط وغـيـر ا وانـتـشار الـقـطـاع اخلاص غـيـر ا

. الي ا هو واجب مستحق حلماية أرواح ا
ـرض يـبـقى بـعـبــعـاً مـرعـبـاً مع ضـعـف مـسـتـشـفـيـات  ا
احلكومة وتردي خدماتها ونقص معداتها وقلة اخلبرات
تكررة وعدم التفات تخصصة بـعد الهجرات ا الطبية ا
احلكـومات الى مـسألـة العـمل علـى استـرجاع الـكفاءات
ــعـروف فـي الـعــالم ان الــطــبـيب ــتــسـربــة وا الـنــادرة ا
ـتخصص من أكـفء اإلمكانات العراقي االسـتشاري وا

الطبية أينما ذهب.
ــرعـب ال يــزال يالحق هــذا اجلــيل من دون الــثــالــوث ا
ـا يتـصور رحـمة والـقـضيـة لـها تـفـاصيل أكـثـر رعبـاً 
بـعضـنـا انهـا عمـلـية مـسح هـوية جـيل وإمـكانـات شعب
بـالتـدريج حتت ضـغط ظـروف مصـطـنعـة غـالبـاً وتـلعب

بها العوامل اخلارجية اكثر من الداخلية.
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