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من ارتــفـاع حــذر مــتــنــبىء جــوي 
درجــات احلــرارة فــوق مــعــدالتــهـا
الـطبيعية بسبب جمرة القيظ التي
يتوقع استمرارها ايام  فيما دعت
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
والـرصـد الـزلـزالي التـابـعـة لوزارة
ــــواطـــــنــــ الى عــــدم الــــنـــــقل  ا
بـاشر الشـعة الـشمس. الـتعـرض ا
وكــتب صـادق عـطـيــة في صـفـحـته
عــلى فــيــســبــوك امس انه (مــوجـة
حـارة سـتـجـتـاح اغـلب مـدن الـبالد

قبلـة وارتفاع متوقع خالل االيـام ا
ــعــدل) بـــدرجــات احلــرارة فــوق ا
واشــــار الى ان (درجــــات احلـــرارة
سـتتجـاوز حاجز اخلـمس مـئوية
بـقليل فـي مدن جنوب الـبالد اليوم
االثــنــ وغـد الــثالثــاء مع ســكـون
وسط تـوقع بــالـريـاح الــسـطـحــيـة 
ارتـفـاع مـعـدالت الـرطـوبـة وأجـواء
مـــرهـــقــة في مـــديـــنــتـي الــبـــصــرة
ومــيـســان تـتـبــعـهــا ذي قـار ومـدن
الـفرات االوسط الحـقا ومـتوقع ان
تـــســـتــمـــر أيـــام عــدة) مـــؤكــدا ان
(جــمــرة الــقـيـظ هي ضـمـن مـوسم

الـصيف الالهب تبدأ بـعد منتصف
شـهـر تـمـوز وتـستـمـر حـتى نـهـاية
الـــــثــــلث االول مـن آب) وتــــابع ان
ــوجــة تــمــتــاز بــارتــفــاع حـرارة (ا
اجلــسم وسـكــون الـريــاح وارتـفـاع
الــرطــوبــة لــيال وظــهــور الــســحب
وخــــروج احلــــشـــرات والــــزواحف
بــــســــبب ارتــــفــــاع حـــرارة االرض
وإنـــضـــاج الـــثـــمـــار اخملـــتـــلـــفــة).
ورجــحت هــيــئـة االنــواء في بــيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (يــكـون
صحـواً حارا طـقس الـيوم االثـنـ 
ــنــطــقــتـ مع غــبــار خــفــيف في ا
الــوســـطى واجلــنــوبــيـــة بــيــنــمــا
نـطـقـة الشـمـالـية سـيـكـون طقـس ا
صـحواً) وأضاف البيان أن (درجة
احلــرارة الــعــظــمى فـي بــغـداد 46
وفـي الــــبـــــصــــرة 50 وفـي اربــــيل

ودهــوك والـســلـيــمـانــيـة ونــيـنـوى
تـتـراوح بـ  43الى  45مــئــويـة)
ـواطــنـ الـذين يــتـأثـرون داعــيـا ا
بـاالرتفـاع العالي لـدرجات احلرارة
إلـى (عدم التـعرض ألشعـة الشمس
جتـنـبـاً حلـاالت بــصـورة مـبـاشـرة 
االعـــيـــاء واألضـــرار الـــصـــحـــيــة).
غربية  وواصـلت أجهزة اإلطفاء ا
ــزيـد من الــتـعــزيـزات مــدعـومــة 
مــكـافــحـة حـرائـق جتـتـاح مــنـاطق
حـرجـية نـائـيـة في اقلـيم الـعرائش
مـنـذ أربـعـة أيـام. وقـال بـيـان امس
انـه ( تـسـجــيل مـصــرع شـخص
بعدما وتضرر نحو  4660 هكتارا
طـالت ألسنة النيـران النصف منها
كــمــا جــرى إجالء 1325 تــقـــريــبــا
أســـرة مـــوزعـــة بــ  19 قــــريــــة).
وانــتـشـرت تـعـزيــزات إضـافـيـة من

اجلــــيش ورجــــال اإلطــــفـــاء مــــنـــذ
اجلــمــعــة وال سـيــمــا في الــقــصـر
ـناطق الـكـبـير وهـي إحدى أكـثـر ا
عـرضـة لـلخـطـر ويصـعب الـوصول
إلـيهـا.ودُمرت مئـات الهـكتارات من
أراضـي الـغــابــات في أقــالـيم وزان
وتـطوان وتـازة اجملاورة.وتـأججت
الـــنــيــران بــســـبب درجــات حــرارة
مـرتـفعـة جـدا تقـترب من  40درجـة
مـئـوية والـرياح الـقويـة.واستـمرت
مـوجـة احلـر اخلـانـقـة في جـزء من
مـتـسبـبـةً بـحرائق أوربـا الـغـربيـة 
غــابــات مــدمــرة. ويــتــوقـع خــبـراء
األرصـاد أن حتطم درجات احلرارة
أرقــامـاً قــيـاســيـة مــطـلع األســبـوع
قبل. وفي جنوب غرب فرنسا لم ا
يــتـراجع مـســتـوى تـأهـب عـنـاصـر
اإلطــــــفـــــاء إلخـــــمــــــاد احلـــــرائق 

وخــصــوصــاً في جــيــرونــد حــيث
انـدلعت النـيران في نحو  10 آالف
هـكــتـار من الـغـابـات مـنـذ الـثالثـاء
ـــاضي فـي ســيـــاق مـــوجـــة حــر ا
ــكن أن واســعــة الــنــطـاق حــيث 
تــبــلـغ درجــات احلـرارة  40 درجــة
مـــئـــويــة مـــحــلـــيًـــا وفق االرصــاد
اعـلنت الـفـرنسـية. وفي بـريـطانـيا 
الـسـلـطـات حـالـة الـطـوار الـعـامة
بـــعـــد صـــدور إنـــذار من الـــدرجــة
احلـــمــــراء ألول مـــرة من مـــوجـــة
حـــرارة شـــديـــدة تـــضـــرب الـــبالد.
كتب ويـشمل هذا التحـذير العالي 
األرصـــاد اجلـــويـــة الـــبـــريــطـــاني
مـنـطـقـة لـنـدن ومـانـشـسـتـر ويورك
وهذا الـيوم اإلثـن وغـدا الثـالثاء 
يــــعــــنـي أن هــــنــــاك خــــطــــر عــــلى

احليــــاة.

تملؤه روسيا أو الص أو إيران)
وأضــاف (اسـمــحـوا لي أن أخــتـتم
بـــتـــلـــخــيـص كل هـــذا في جـــمـــلــة
ـتـحـدة مـلـتـزمة الـواليـات ا واحـدة
نطقة ببناء مستقبل إيجابي في ا
بــالــشـــراكــة مــعــكم جــمــيــعــاً ولن
تــغـادر) مـشـددا عـلى أن (بالده لن
تـتـسـامح مع مـحاولـة دولـة واحدة
الـــهــيـــمــنـــة عــلى دولـــة أخــرى في
ـــنــطـــقــة من خـالل الــتـــعــزيــزات ا
الـــــعــــســـــكــــريـــــة أو الــــتـــــوغل أو
في الــتـهــديــدات). وتـأتي الــزيـارة 
ظل جـمـود يـهـيـمن عـلى مـبـاحـثات
إحــــيــــاء اتـــفــــاق عـــام  2015 ب
طــهــران والــقــوى الــكــبــرى بــشـأن
الـبـرنامج الـنـووي الذي انـسـحبت
ـتـحـدة عام 2018. مـنه الـواليـات ا
وفـي البـيـان اخلـتـامي الـصادر عن
شاركة الـقمة تعهّد الـقادة الدول ا
(احلــفــاظ عــلى األمن واالســتــقـرار
اإلقــلــيـمــيــ وتــعـمــيق تــعــاونـهم
الـدفاعي واالسـتخـباري) مـشددين
ـنع عـلى (اجلـهـود الـدبـلـومـاسـيـة 
إيـــران من تــطــويــر سالح نــووي)
داعــ إلـى (تــعــزيــز قــدرات الـردع

شتركة). (تفاصيل ص 2). ا

ـــزاعم الـــتي وصـــفـــهــا ان (هـــذه ا
تأتي في سياق استمرار بـالفارغة 
الـسـيـاسـة االمـريـكـيـة خلـلق الـفـ
ـنـطـقة).ورأى وإثـارة الـتـوتـر فـي ا
كـنــعـاني أن (احلـكـومـة األمـريـكـيـة
الـسابـقة بانـسحابـها األحادي من
االتـفـاق الـنـووي تـسـبـبت بـالـفعل
فـي إحلــــاق أضـــــرار جــــســـــيــــمــــة
بــاســتــراتـيــجــيــة الــدبـلــومــاســيـة
ــتــعـددة الــطــرف حلل اخلالفـات ا
وأن اإلدارة احلــالـيــة تـتـبـع الـنـهج
ـــارســـة نـــفــــسه مع اســــتـــمـــرار 
الــضـغـوط االقـتـصــاديـة وسـيـاسـة
فـرض احلـظـر عـلـى إيـران) مـؤكدا
ان (مـــنـــطــقـــة الــشـــرق األوسط لن
تـكـون أكثـر أمنـا واستـقرارا إال من
خـالل قـــيــــام أمــــريــــكـــا بــــإنــــهـــاء
سـيـاسـتـها في خـلق االنـقـسـام ب
ـــنــطــقـــة) واخــتـــتم بــايــدن دول ا
ـنــطـقـة  الـتي جــولـته األولى في ا
شــــــمــــــلت اســــــرائـــــيـل واألراضي
الـفـلـسـطـيـنـيـة والـسـعـوديـة. واكـد
أمـام قــادة دول خـلـيـجـيـة وعـربـيـة
خالل قـمـة جـدة الـتي احـتـضـنـتـها
الـسعـودية اول امس أن (واشـنطن
لـن تـســمح بـوجــود فــراغ اقـلــيـمي

بــاحــةً خـلــفــيـةً ألي أحــد غــيـرهم).
وعـدت إيران  تـصريحـات الرئيس
أمــام قـادة األمــريــكي جــو بــايــدن 
الــدول الــعــربـيــة في مــديــنــة جـدة
الـسـعـوديـة هي مـحاولـة أمـريـكـية
ـنــطـقــة وقـال إلثــارة الـتــوتــر في ا
ـتحدث باسم اخلارجـية اإليرانية ا
ـــــزاعم نـــــاصــــر كـــــنــــعـــــاني أن (ا
واالتــهــامــات الــتي كــالــهــا بــايـدن
خـالل جــولــته الــشــرق أوســطــيــة
ومـنـهـا تـصـريـحـاته في قـمـة جدة
مـرفوضة وال أسـاس لها) واضاف
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اكـــــد رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
مـصــطـفى الـكـاظـمي أن قـمـة جـدة
تـعـزز مـفاهـيم الـصـداقة والـشـراكة
والـتنمية والتكامل االقتصادي ب
شاركـة فيها. وقال شـعوب الدول ا
الـكـاظـمي في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
تـابــعـتـهـا (الـزمـان) امس (وصـلـنـا
بـغداد بعـد مشاركـتنا في قـمة جدة
الـــتي عــززت مـــفــاهــيم الـــصــداقــة
والــشــراكـة والــتـنــمــيـة والــتــكـامل
االقــتــصـادي) مــعـربــا عن (شــكـره
ــلك الـســعـوديــة سـلــمـان بـن عـبـد
الـــعــزيــز وولي عــهـــده مــحــمــد بن
سـلمـان على كـرم الضـيافـة وحسن
ــشــتــرك مع الــتــنــظــيم والــعــمل ا
الـقادة احلضـور لصالح شـعوبنا).
وردت الـــســـفــارة الـــصــيـــنـــيــة في
الـعراق  عـلى تصـريحـات الرئيس
االمــريـــكي جــو بــايــدن خالل قــمــة
جـدة.ونـقـلت الـسـفـارة فـي تـغـريدة
ــتـحــدث بـأسم لــهـا عــلى تــأكـيــد ا
وزارة خـــارجـــيــة حـــكـــومــتـــهــا ان
هـو (الــشـرق األوسـط غـرب آســيـا 
نتمـية إليه وليس مـلك الشعـوب ا
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عراقـهم مع اخوتـهم من الـطوائف
االخرى) وتـابع (ليـكن الـكنـزا ربا
والــــتـــوراة واإلجنــــيـل والــــقـــرآن
مـنـطـلـقـا لــلـسالم واحملـبـة وجـمع
الــشــعب عــلى اإلصالح واألمــان).
واعرب احلزب الشـيوعي العراقي
عن امــله بـتــحــقــيق الـطــمــوحـات
واالمـاني بــالـعـيـش في عـراق حـر
بــعـــيـــد عن احملـــاصــصـــة . وقــال
سـكـرتــيـر احلـزب رائــد فـهـمي في
بيان تلقته (الزمان) امس (يحتفل
أبـنـاء الـشـعب األصــيل الـصـابـئـة
بــحـلــول الــعــيــد الــكــبــيـر ورأس
نـاسـبة وبـهـذه ا نـدائـية السـنـة ا
نقدم اليـهم والى جميع الـعراقي
أجــمل الــتــهـانـي آمــلـ حتــقــيق
الـطــمــوحـات واآلمــاني بــالــعـيش
الــكــر في عــراق حــر بــعــيــد عن

احملاصصة والفساد). 

رئـيس اجلـمــهـوريــة بـرهم صـالح
في تــغـــريــدة عــلى تـــويــتــر (أحــر
الـتـهـاني والـتــبـريـكـات الى أبـنـاء
شــعــبــنــا األصــيل من الــصــابــئــة
مُــســتــحــضـرين بـحــلــول الــعــيـد 
دورهم احلـضــاري واســهـامــاتـهم
اجلـلـيلـة فـي تاريـخ الـبلـد) ولـفت
ــنـاســبــة لــتــأكــيـد الى ان (هــذه ا
وحــــــدة الــــــصـف وإرســــــاء قــــــيم
ـواطــنــة وتــعــزيـز بــنــاء الــدولـة ا
ـــقــــتـــدرة عــــلى أسس احلــــريـــة ا
ــسـاواة والــعــدالــة). كــمــا قـدم وا
ــقــتـدى رئـيـس الـتــيــار الــصـدر 
ـنـاسبـة.وقال التـهـاني با الصـدر 
في تـغــريــدة عـلى تــويــتـر (نــهـنئ
نـدائيـة بعيـدهم األكبر الصابـئة ا
وكـــذلك بــعـــيــد وبــدايـــة عــامـــهم 
سائـال اللـه احلي الـعظـيم السـالم
ن عليـهم باالمن والسالم في ان 
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ندائـيون بعيد احتفل الصابـئة ا
ـنــدائـيــة اجلـديـدة راس الـسـنــة ا
الذي يـعـرف بالـعـيد الـكـبيـر دهوا
ــــكـــون ربـــا.  ويــــجـــرى ابــــنـــاء ا
والســيــمـا الــطــقــوس الــديــنــيــة 
الـتـعـمـيـد اجلــمـاعي وعـمل طـعـام
ــتـــوفــ الــغـــفــران عـــلى ارواح ا
الـذي يعد وغيـرها في هـذا العـيد 
واحداً مـن أصل أهم أربـعـة أعـياد
سنـويـة لـدى الـصـابـئـة  هي عـيد
التـعـمـيـد الـذهبـي وعيـد اخلـلـيـقة
وعـيـد اإلزدهـار الى جــانب الـعـيـد
الـــكـــبـــيـــر. وهـــنـــأت الـــرئـــاســات
ـنـاسـبة. بـا ـكـون  ابـنـاء ا الـثالث
وقــدم رئــيس الـــوزراء مــصــطــفى
الكـاظـمي في تغـريـدة على تـوتـير
تابـعتـها (الـزمـان) امس (التـهاني
والـتـبــريـكـات لـلــصـابـئــة بـحـلـول
ندائية التي العيد ورأس السنـة ا
نـتـمـنى أن تـعـود عـلـيـهم بـاخلـيـر
والـــرفـــاه والـــسالم في أحـــضـــان
بلدهم) وأضاف (شعور عظيم أن
نحتفي بـأعياد إخـوتنا في الوطن
واإلنسانيـة لنضع مثـاالً للتعايش
ــــتــــنــــوّع في أرض الــــســــلــــمـي ا
الــرافــدين) بــدوره  كــتب رئــيس
ان محمد احللبوسي تغريدة البر
عـلى تــويــتـر جــاء فـيــهــا (نـتــقـدَّم
بــــأخــــلص الـــــتــــهــــاني وأصــــدق
التبريـكات إلى الصابـئة من أبناء
شـعـبـنـا الـعـراقي والـعـالم أجـمع
ـنـاسـبـة حـلــول الـعـيـد الـكـبـيـر
متمـنيـا لهم ولـكل العـراقي دوام
ــسـرات وأن يــعمّ فـيه األفـراح وا
األمن واالســــــتــــــقـــــرار والــــــسالم
قـال والــطـمــأنــيــنــة). من جــانـبـه 
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ـان لـتـحـديـد الــسـيـاسـيـة في الـبــر
ــقــبــلــة). وكـان مــوعــد اجلــلــســة ا
الــنـائب عن دولــة الـقـانــون مـحـمـد
الـــصــيـــهــود  اكـــد اشــار في وقت
ســـابق الى ان (عــدد نــواب االطــار
ـــان ســــيـــصل إلى 170 فـي الـــبـــر
) وقال ان (الـكـتـلـة النـيـابـية نـائـبـاً
االكـــــبـــــر ســــتـــــشـــــكل مـن االطــــار
الـتــنـسـيـقي والـنـواب الـشـيـعـة من
حـيث سـيـصل عـددهم ـســتـقـلـ  ا

الى 170 نائبا). 
وافــــــــاد مــــــــصـــــــــدر في احلــــــــزب
بـتـعذر ـقـراطي الـكردسـتـاني  الـد

حـــضــور نـــواب احلـــزب جلــلـــســة
ـــقــبـــلـــة. ولم يـــوضح ـــان ا الـــبـــر
تـفاصـيل اخـرى عن سبب ـصـدر  ا
تــــعــــذر حــــضــــور نــــواب احلــــزب
ـقـبـلـة. من جـانـبه  عـد اجلـلــسـة ا
ـستـقل حمـيد الـشبالوي الـنائب ا
ــسـتــقـلــ مـا تــزال قـيـد مــبـادرة ا
الــتـداول وسـتـشـهـد هـذا األسـبـوع
بـوادر أمل. وقال في تـصريح امس
(أنـنا كمستقـل لن نتحالف وهذا
قــرارنـــا مــنــذ الــبــدايــة ومــا زالت
عارضة البناءة بـوصلتنا باجتاه ا
ـــــشـــــاريع الـــــتـي تـــــخــــدم ودعـم ا

ـصـلحـة العـامة وضـمن القـانون ا
ــشــاريع الــتي ال ســنـــعــارض كل ا
ـصلـحة الـعامـة سواء على تـخدم ا
ــــســـتــــوى الـــتــــشـــريــــعي أو في ا
احلــكـومـة الـتـنــفـيـذيـة) مـؤكـدا ان
(هـــدفــنــا واضـح بــإنــهـــاء الــفــشل
ــتـراكم من احلـكـومــات الـسـابـقـة ا
والـبــدء بـالـعـمل بـاجتـاه مـصـلـحـة
ــهــمش وهــو زبــدة مــا ــواطـن ا ا
وصـلـنـا له كـمـستـقـلـ في مـجلس
الـنـواب وكحـركـات ناشـئـة) وتابع
ان (هــنــاك بــوادر أمل في تــشــكـيل
ـقبـلة  ولن ـدة ا احلـكـومة خالل ا
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الى ؤمن امس  تـوافدت حشـود ا
لالحـتفـال بـعـيد مـحـافـظة الـنـجف 
الـغــديـر وسط اسـتـعـدادات امـنـيـة
ــنــاسـبــة الـتي وصــحـيــة الجنـاح ا
قــررت خـاللــهــا تــسـع مــحــافــظــات
تــعـــطــيل الــدوام الـــرســمي الــيــوم
. وجاء في بـيـان محـافـظات االثـنـ
الــــنــــجف والــــديــــوانــــيــــة وواسط
ـثـنى وبابل ومـيـسان والـبـصرة وا
كال انه (تـــقــرر وذي قـــار وكــربـالء 
تــعـــطــيل الــدوام الـــرســمي الــيــوم
ــنـاســبـة عــيـد الــغـديـر). االثــنـ 
واكــدت قــيـــادة شــرطــة مــحــافــظــة
الــنــجـف  أن احملــافــظــة آمــنــة وال
يـوجـد فيـها أي خـرق.وقال الـناطق
ـــقــدم احلــقــوقي بــاسـم الــقــيــادة ا
ـوسـوي في تـصـريح امس مـقـداد ا
ـديـنة الى مـناطق إنه ( تـقـسيم ا
وجب اخلطـة) مؤكداً أمـنية عـدة 
(تــأمـ كـامـل الـرقـعــة اجلـغــرافـيـة
لــلـمـديـنــة) واشـار الى ان (اخلـطـة
ديـنة األمـنيـة شمـلت تأمـ مركـز ا
ثم األقــضــيــة والــنــواحـي والــقـرى
والـقـصـبـات واألريـاف وكل األماكن
ـتـنـزهـات واالسواق الـسـيـاحـية وا

ـوالت كـمـا  ـهــمـة وا الـكــبـيـرة ا
طهر) مبينا رقد العلوي ا تـأم ا
ان (جـــمــيـع الــقـــطـــعــات االمـــنـــيــة
واجلـهد االستـخباري سـتشارك في

تـنفيذ اخلطة االمـنية في احملافظة
إضــــافــــة إلـى اشــــتــــراك احلــــشــــد
الــشــعـــبي) واشــار الى ان (هــنــاك
خـطة خدمية مرافقـة للخطة االمنية
اء والكهرباء ستشترك بها دوائر ا
والـبلديـة والصحـة و دوائر أخرى
دنية للمحافظة وبـإشراف االدارة ا
الـتي سـتـسـخر جـمـيع االمـكـانـيات
االمــنــيــة واخلــدمــيــة والــصــحــيــة

الســتـــقــبــال الـــزائــرين) وتــابع ان
ــوارد (هـــنــاك اســـتــنـــفــاراً كـــامالً 
شـرطة احملافظة إضافة إلى وجود
مــــسح مــــيــــدانـي وشــــامل حملــــيط
ـة حـيث مـرقـد االمام ـديـنـة الـقد ا
هو عـلي عـلـيه السـالم الذي يـكـون 
احملــطـة الــرئـيــسـة بــهـذه الــزيـارة
فـضـال عن الـغـطـاء اجلـوي). ونـفت
ـديريـة  ما تـناقـلته بـعض مواقع ا

الـتـوصل االجـتمـاعي  عن حـصول
إنــهـيـار أمـني فـي احملـافـظـة .وذكـر
بـيان تـلقته (الـزمان) امس ان (هذه
الـــشـــائـــعـــات لن تـــؤثـــر عـــلى امن
احملــافـظـة  والســيـمــا ان األجـهـزة
األمـنـيـة تـواصل جهـدهـا  حلـمـاية
ـمـتـلـكـات ـواطـنـ والـزائـرين وا ا
اخلـاصة والـعامـة  ولكن هـناك من
يــتـــنــاول الــوضع األمـــني بــقــصــد

وبــدون قـصـد  الهـداف مــعـيـنـة أو
بــجـهل وبـدون مـعــرفـة) مـؤكـدا ان
(األجـــهــزة األمـــنـــيـــة تــعـــمل عـــلى
ــــة ومالحــــقـــة مــــحـــاربــــة اجلــــر
طلوب للقضاء  وان اجملـرم وا
مـــا وقع من جـــرائم هي جـــنــائـــيــة
واطــرافـهــا مــعـروفــ كـمــا نــثـمن
واطن  في دعم األجهزة مـوقف ا
األمـنية والوقوف معها ومساندتها

فـي االخــــبــــار عن أي من احلــــاالت
حـفـاظـا عـلى اسـتـقـرار احملـافـظـة).
وكــــان مــــصـــدر قــــد افــــاد في وقت
ـــتـي قـــتل بــــوقـــوع جــــر ســــابق 
ــيـة بــاحملـافــظـة . وقــال ان (اجلـر
قتل احملامي حيدر األولى تثملت 
اجلـبــوري أمـام مـنـزله فـي مـنـطـقـة
الـطـابو الـزراعي أمام قـريـة الغـدير
ــة الـــثــانـــيــة عي االولى  واجلـــر
ــديــنــة أغــتــيــال شــاب في شــارع ا
وسـط الـــنــــجف). الـى ذلك  أعـــرب
ـرجـعــيـة الـديــنـيـة الــعـلـيـا وكـيـل ا
أحـمد الـصافي عن قـلقه مـن هجرة
الـكـفـاءات إلى اخلـارج فـيـمـا شـدد
عـلى اجلـهـات احلـكومـيـة االهـتـمام
.وقـال الــصـافي خالل بــاخلـريــجــ
حـفل تخرج جـماعي نظـمته الـعتبة
الـعـبـاسـيـة امس (لـديّ مـخاوف من
أن تــهـاجــر هـذه الــعـقــول الـطــيـبـة
والـنـيرة إلى خـارج الـبلـد وأخشى
فـهـذا الـبـلـد له حـق عـلـيـنا من ذلك 
) وأضـاف (يجب أن نتحمل جـميعاً
الــظــروف ونــسـعـى لـتــغــيــيــر هـذه
الــظـــروف نــحــو االفـــضل) داعــيــاً
اجلـهـات احلـكومـيـة إلى (االهـتـمام
بـاخلريج والسـعي اجلاد لتوفير
فـرص عمل حـقيـقيـة) ولفت الى ان
(الـعراق اليـبنـيه إال أهله وسـيبنى
بــكل مـجــاالته الـعــلـمـيــة والـطــبـيـة
واالقــتـصـاديـة واإلداريــة عـبـر هـذه
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ـنـافـسـة بـلـغت اغـلب الـدول الـعـربـيـة) مـشـيـراً الى ان(ا
) واوضح ان شدتـها ب الـطلـبة الـسعوديـ والعـراقي
ــجــمـوعــة من الــعــمـلــيـات ـســابــقـة تــتــلـخص  (فــكــرة ا
ـتسابق عـدالت الرقـمية الـتي يجـب على ا احلسـابيـة وا
حـلــهــا في وقت اليــتــجــاوز عــشــر دقـائـق) واضـاف ان
(بعض الـتالميذ حقـقوا لقب األعلى مـن األول) مبيناً ان
ـسـابـقــة تـضـمـنت  140مــسـألـة حـلـهــوهـا في عـشـر ( ا
دقـائق) ولــفت الى ان (الـتالمــيـذ قُـسـمــوا الى مـجـامـيع
شاركـ وقدراتهم سابـقة بـحسب اعمـار ا وفق نظـام ا

الدماغية)
ـتميز ستوى ا  مؤكـداً ان (التالميذ الـعراقي احـرزوا ا
ـتـمـكن ذهـنـيـاً مــقـابل اربـعـة دول اوروبـيـة مـحـقـقـ وا
ـسـابـقـة الــسـنـويـة تـعـد ـركـز األول) وتـابع ان (هــذه ا ا
بـنـسـخــة مـصـر ونـظـمـت من قـبل مـنـظــمـة يـوسي مـاس

شاركة اكثر من عشرين دولة).  الدولية 
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حـددت وزارة الـتربـيـة إجراء امـتـحانـات طـلبـة الـسادس
ــعـد من اإلعــدادي في مــوعـدهــا احملـدد وفـق اجلـدول ا
قبل الـوزارة كاشفة عن عـدم وجود نيـة لتغيـيرها وجاء
الــقــرارحلــسم اجلـــدل بــشــأن تــأجــيـل وتــغــيــيــر جــدول
ـتحدث بإسم الـوزارة حيدر فاروق اإلمتـحانات وذكر ا
فـي تـصــريح تــابــعــته (الــزمـان) امس ان (اإلمــتــحــانـات
ـكن إرباك الـطلبـة بتغـيير قرر وال وعـد ا ستـكون في ا

اجلدول).
 في غــضـون ذلك افــاد تـقــريــر في وقت سـابـق تـابــعـته
(الـزمـان) بـفوز فـائق لـتالمـيـذ وتـمـيزهم بـقـدرات ذهـنـية
راكز األولى في عالـية واستثـنائية مـكنتهم من حتـقيق ا
مـسـابـقــة احلـسـاب الـذهـنـي الـسـنـويــة في شـرم الـشـيخ
ـصـر وذكـر الـتـقـريـر ان ( 32 طـالـبـاً من مـحـافـظـات
ـسـابقـة الـتي شاركـت فيـها مـخـتلـفـة مثـلـوا الوطن في ا

ستقلون في احلكومة في يـشارك ا
أي وزارة ضـــمن اســـتـــحـــقـــاقـــنــا
وســـيــكــون وجـــودنــا في مـــجــلس
الــنـواب مــكــرسـاً لــلـعــمل الــرقـابي
والــــــتـــــشــــــريـــــعـي فـــــقـط) ورجح
الـشبالوي ان (تـكون حصـة النائب
ـان من نـصـيب األول لـرئـيس الـبـر
ـسـتقـلـ حتى نـتمـكن من الـعمل ا
الــنــيــابي داخـل مـجــلـس الــنـواب
وسـيـكون لـلمـسـتقـل في رئـاسات
الــلـجــان دور حـقــيـقي إضــافـة إلى
ـــنــصب). في غــضــون ذلك  هــذا ا
كـشـفت الـنائـبـة عن كـتلـة صـادقون
عايير وسوي عن ا زيـنب جمعة ا
ــتـفق عــلـيــهـا داخل الــتـنـســيـقي ا
لـــشـــخـــصـــيـــة رئـــيس احلـــكـــومــة
وسوي في بيان اجلـديدة .وقالت ا
إن (قـــــــــــــــــوى اإلطــــــــــــــــــار وخـالل
حـددت ــسـتــمـرة  اجــتـمــاعـاتــهـا ا
مــعــايــيــر ثـابــتــة الخــتــيـار رئــيس
لـلـحكـومـة من أجل إدارة البالد في
ـقـبـلـة) واشـارت الى ان ـرحـلـة ا ا
عـاييـر أن يكون مـقبوال (أهم تـلك ا
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة في الـنجف من ا
ـسـاءلـة وغــيـر مـشـمــول بـقـانــون ا
ــتـهــمـ أو والــعـدالــة ومن غــيـر ا

دان بقضايا فساد). ا
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دعـا رئـيس مـجـلس النـواب مـحـمد
احلـــــلــــبـــــوسي رؤســـــاء الــــكـــــتل
الــسـيــاسـيــة إلى اجـتــمـاع الــيـوم
ـنــاقـشــة االسـتـحــقـاقـات اإلثــنـ 
ـرتقبة. وقال بيـان تلقته (الزمان) ا
امـس أن (رئـاســة مـجــلس الــنـواب
تـدعو رؤساء الـكتل السـياسية إلى
نـاقشة عدد اجـتماعٍ اليـوم االثن
ـلـفـات بـيـنـهـا االسـتـحـقـاقـات من ا
اكـــد عـــضــو ـــرتـــقـــبـــة). بـــدوره  ا
إئــتالف دولــة الــقـانــون ان اإلطـار
الـتـنــسـيـقي سـيـقـدم نـفـسه كـكـتـلـة
أكـــثــر عـــدداً في جــلـــســة مـــجــلس
ـقبـلة بـشكل رسـمي.وقال الـنواب ا
وائـل الركابي فـي تصريح امس ان
قـبلـة ستـتضـمن تقد (اجلـلسـة ا
الـتـنسـيـقي نفـسه الـكتـلة الـنـيابـية
األكـــثــر عـــدداً وانـــتــخـــاب رئــيس
اجلـمـهـوريـة الـذي سـيـكـلف رئـيس
ــرشح الـــوزراء) واشــار الى ان (ا
لــرئـــاســة الــوزراء ســيــخــضع الى
تـفاهـمات واتـفاق الـكتل واالطراف
الــســيــاســيــة) مــؤكــدا ان (الــيــوم
ســيــكـون هــنـاك اجــتــمـاع لــرئـيس
مــجـلس الـنــواب مع رؤسـاء الـكـتل
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ا خـفض االنبـعاثات وإزالـة الكـربون 
يـــتــوافق مع االلـــتــزامــات الـــوطــنــيــة
والــتـطـرق الـى جـهـود أوبك  الــهـادفـة
ا يـخدم إلى اسـتـقرار أسـواق الـنفـط 
نتـج ويدعم ـستهـلكـ وا مـصالح ا
الـنمو االقـتصادي وايضـا بقرار زيادة
اإلنـتـاج) مـشـددين عـلى (دعم مـعـاهدة
عـدم انـتـشار األسـلـحـة النـوويـة دعوة
ايــران لــلــتـعــاون الــكــامل مع الــوكــالـة
الــدولـــيــة لــلــطـــاقــة الــذريــة ومع دول
ـنطـقة إلبقـاء منطـقة اخللـيج العربي ا
خــالــيــة من أســلـحــة الــدمــار الــشـامل
ولـــلـــحــفـــاظ عـــلى األمن واالســـتـــقــرار
إقـــلــيـــمــيــاً ودولـــيــاً فـــضال عن ادانــة
اإلرهـاب بـأشـكـاله ومـظـاهـره وعـزمهم

عـلى تعزيز اجلـهود اإلقليمـية والدولية
ــكـافــحـة اإلرهـاب والــتـطـرف الــرامـيـة 
الــعـنــيف ومـنع الــتـمــويل والـتــسـلـيح
والـتــجـنـيـد لـلـجــمـاعـات اإلرهـابـيـة من
جـمــيع األفـراد والـكـيـانـات والـتـصـدي
نـطـقة ـهـددة ألمن ا جلـمـيع األنـشطـة ا

واستقرارها).
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واكد قادة القمة (دعمهم الكامل لسيادة
ــائه الـــعــراق وأمــنـه واســتــقـــراره و
ورفـاهه وجلـمـيع جـهوده في مـكـافـحة
اإلرهـاب كـما رحـبـوا بالـدور اإليـجابي
الـــذي يـــقـــوم بـه الـــعـــراق لـــتـــســـهـــيل
نـطقة الـتواصل وبنـاء الثقـة ب دول ا
وكــذلك الـهـدنـة في الـيــمن وبـتـشـكـيل

الــتي تـقــوض حل الـدولـتــ واحـتـرام
الــوضع الـتــاريـخي الــقـائم فـي الـقـدس
ومــقـدســاتـهــا وعـلى الــدور الـرئــيـسي
لــــلـــوصــــايـــة الــــهـــاشــــمـــيــــة في هـــذا
وتـأكـيد أهـمـية دعم االقـتـصاد الـسـياق
ــتــحـدة الــفــلـســطــيــني ووكــالـة األ ا
إلغـاثة وتشغيل الالجئ الـفلسطيني
ـهـمة في حـيث أشـاد بـايدن بـاألدوار ا
عــمــلـيــة الــسالم لألردن ومــصـر ودول
مـجلس التعاون لدول اخلـليج العربية
ودعـــمـــهـــا لــلـــشـــعب الـــفـــلـــســـطــيـــني
ومـؤسـسـاته) واكـد الـبـيـان (عـزم قـادة
الـقـمـة علـى تطـويـر الـتعـاون والـتـكامل
ــشــتــركــة بـ ــشــاريع ا اإلقــلــيــمي وا
ـا يـسـهم في حتـقيـق التـنـمـية دولـهم 
ـــســـتــدامـــة والـــتــصـــدي اجلـــمــاعي ا
ــنــاخ من خـالل تــســريع لـــتــحــديـــات ا
الــطـمـوحـات الــبـيـئـيــة ودعم االبـتـكـار
ا فـيهـا باسـتخـدام نهج والـشراكـات 
االقـتـصـاد الـدائـري لـلـكـربـون وتـطـويـر
مـصادر مـتجـددة للـطاقـة) مشـيدين في
هــــذا اإلطـــــار بـ(اتــــفــــاقـــــيــــات الــــربط
ــمــلــكــة الــعــربــيــة الــكــهــربـــائي بــ ا
الــســعــوديــة والــعــراق وبــ مــجــلس
الـــتـــعــاون لـــدول اخلـــلــيـج الــعـــربـــيــة
ـــمــلـــكــة الــعـــربــيــة والـــعــراق وبــ ا
الـــســـعـــوديــة وكـل من األردن ومـــصــر
والـربط الـكـهـربـائـي بـ مـصر واألردن
ـبـادرتي الـسعـودية والـعـراق وكذلك 
اخلـضـراء و الـشـرق األوسـط األخـضر
ــمـلــكـة الــلــتـ أعــلـنــهــمـا ولـي عـهــد ا
الــعــربــيــة الــســعــوديــة) مــعــربــ عن
تـطلعـهم (للمسـاهمة اإليـجابية الـفاعلة
مـن اجلـمــيع في ســبـيل جنــاح مـؤتــمـر
ـناخي الـسابع ـتـحدة لـلتـغيـر ا األ ا
والــعـشــرين الــذي تـســتـضــيـفه مــصـر
ناخي تـحدة لـلتـغيـر ا ومـؤتمـر األ ا
الــثـامن والـعــشـرين الــذي تـسـتــضـيـفه
ــــعــــرض الــــدولي دولــــة اإلمــــارات و ا
لـلبـستـنة  2023 الـذي تـستـضيـفه دولة
قـطـر) داعـ الى (أهـمـيـة حتـقـيق أمن
الـطـاقة واسـتقـرار أسـواق الطـاقة مع
الــعـــمل عــلى تــعــزيـــز االســتــثــمــار في
ـشـاريع الـتي تـهـدف إلى الـتـقـنـيـات وا
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مـجـلس القـيادة الـرئـاسي معـبرين عن
أمــلــهم في الــتـوصـل إلى حل ســيـاسي
ــبـادرة اخلـلــيـجـيـة ـرجــعـيـات ا وفــقـاً 
وآلـيتـها الـتنـفيـذية ومـخرجـات احلوار
الـــوطــني الـــشــامل وقـــرارات مــجــلس
األمـن ومنـها قـرار مـجلس األمن 2216)
مـطـالـبـ األطـراف الـيـمـنـيـة (بـاغـتـنـام
فاوضات الـفرصة والـبدء الفـوري في ا
وتأكـيد ـتحـدة ـباشـرة برعـاية األ ا ا
أهــــمـــيـــة اســــتـــمـــرار دعـم احلـــاجـــات
اإلنــــســـــانــــيـــــة واإلغــــاثــــيـــــة والــــدعم
االقـتصادي والتـنموي للـشعب اليمني
وضـمان وصولها جلـميع أنحاء اليمن
وضـرورة تكثيف اجلهود للتوصل حلل
ـا يـحـفظ سـيــاسي لألزمـة الـسـوريـة 
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شـاركة في قـمة جدة جـدد قادة الـدول ا
تـأكـيـدعـمـهم الـكـامل لالمـن والـتـنـمـيـة 
لــســيــادة الـعــراق وأمــنه واســتــقـراره
وايـجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وجـــاء في الــبــيـــان اخلــتــامي لـــلــقــمــة
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امـس ان (قادة
دول مــجــلس الــتــعــاون لــدول اخلـلــيج
واالردن ومــصــر والــعــراق  والــواليـات
ـتحدة األمـريكية عـقدوا قمة مـشتركة ا
في مــديــنـة جــدة  وذلك بـهــدف تـأكــيـد
شـراكتهم التاريخيـة وتعميق تعاونهم
ـشـتـرك في جمـيع اجملـاالت) واضاف ا
ان (قـادة القـمة رحـبوا بـتأكـيد الـرئيس
االمــريــكي بــايـدن عــلى األهــمــيــة الـتي
تـحـدة لـشـراكـاتـها تـولـيـهـا الـواليـات ا
متدة لعقود في الشرق االستراتيجية ا
ــتــحــدة األوسـط والــتــزام الــواليــات ا
ـتـحدة الـدائم بـأمـن شـركـاء الـواليـات ا
والـدفاع عن أراضـيهـم وإدراكهـا للدور
ــركـزي لـلـمـنـطــقـة في ربط احملـيـطـ ا
الــهــنــدي والـهــاد بــأوربــا وأفـريــقــيـا

.( واألمريكيت
W d²A  W¹ƒ—

واضـــاف ان (الـــقـــادة اكـــدوا رؤيـــتـــهم
ــنـطــقــة يـســودهــا الـسالم ــشــتـركــة  ا
واالزدهـار ومـا يتـطـلبه ذلك مـن أهمـية
اتــخــاذ جــمـــيع الــتــدابــيــر الالزمــة في
ـنطـقة واسـتقـرارها سـبـيل حفظ أمن ا
وتـطـويـر سـبل الـتعـاون والـتـكـامل ب
ـشتـرك لـلتـحـديات دولـهـا والتـصـدي ا
الـتي تواجهها وااللتزام بقواعد حسن
ـتـبــادل واحـتـرام اجلــوار واالحـتــرام ا
الـسـيـادة والـسالمـة اإلقلـيـمـيـة) وجدد
بـحسب الـبيـان (التـزام الواليات بـايدن
تحدة بالعمل من أجل حتقيق السالم ا
الــعــادل والـشــامل والــدائم في الــشـرق
حــــيث أكــــد الــــقــــادة ضـــرورة األوسـط
الــــــتـــــوصـل حلل عــــــادل لـــــلــــــصـــــراع
الـفـلسـطـيني ـ اإلسـرائيـلي عـلى أساس
حل الــدولــتـ مــشــددين عـلـى أهـمــيـة
ـــبـــادرة الـــعـــربـــيـــة) وشـــددوا عـــلى ا
(ضــرورة وقف كل اإلجـراءات األحـاديـة
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وحـــدة ســوريـــا وســيــادتـــهــا ويـــلــبي
ـا يتـوافق مع قرار تـطلـعات شـعبـها 
مــجــلس األمن ?2254والــتــشــديــد عـلى
أهــمــيـة تــوفـيــر الــدعم الالزم لالجــئـ
الـسـوري ولـلدول الـتي تـستـضيـفهم
سـاعدات اإلنـسانـية جلـميع ووصـول ا
مـنـاطق سـوريـا) واشـاروا الـى (تـاكـيد
دعم سـيـادة لـبـنان وأمـنه واسـتـقراره
وجـمــيع اإلصالحـات الالزمـة لـتـحـقـيق
تـعافيه االقتصادي و للجهود الساعية
حلل األزمة الليبية وفق قرارات مجلس
وكـــذلـك  حتـــقـــيق األمـن ذات الـــصـــلـــة
االســتـقــرار في الـســودان واسـتــكـمـال
ـرحلـة االنـتقـالـية وتـشـجيع وإجنـاح ا
الـــتــوافق بــ األطـــراف الــســودانــيــة
واحلـــــفــــاظ عـــــلى تـــــمــــاسـك الــــدولــــة
ومـؤسـسـاتـها ومـسـانـدة الـسودان في
اضافة مـواجهة الـتحديـات االقتصـادية
ــــائي الـى  جتــــديــــد دعــــمــــهم لـألمن ا
ـــصــري وحلـل دبــلـــومــاسي يـــحــقق ا
مــصــالح جــمــيع األطــراف ويـســهم في
نطقة) وبشأن احلرب سـالم وازدهار ا
في أوكـــرانــيــا جــدد الـــقــادة (اهــمــيــة
ـا احــتـرام مـبــاد الـقـانــون الـدولي 
ـتــحـدة وسـيـادة فــيـهـا مـيــثـاق األ ا
الــدول وسـالمــة أراضــيــهــا وااللــتــزام
بــعــدم اســتــخـدام الــقــوة أو الــتــهــديـد
وحـث اجملـــتــــمـع الــــدولي عــــلى بــــهــــا
مـضاعفة اجلـهود الراميـة للتوصل إلى
عـاناة اإلنسـانية حل سـلمي وإنـهاء ا
تضررين ودعـم الالجئ والنازح وا
من احلـرب وتـسهـيل تـصـدير احلـبوب
ـواد الـغـذائيـة ودعم األمن الـغذائي وا
ـــتـــضــررة) وفـي مــا يـــخص لـــلـــدول ا
دعا قادة القمة الى اوضاع افغانستان 
(تـكثيف اجلهـود في سبيل دعم وصول
ــسـاعـدات اإلنــسـانـيــة ألفـغـانــسـتـان ا
ولـــلـــتــعـــامل مع خـــطـــر اإلرهــابـــيــ 
والــســعي حلـصــول الـشــعب األفــغـاني
بجميع أطيافه على حقوقهم وحرياتهم
األســـاســيــة والســـيــمـــا في الــتـــعــلــيم
والــرعـــايــة الــصــحــيـــة وفــــــقــاً ألعــلى
ـمكـنـة وحق الـعـمل خـاصةً ـعـايـيـر ا ا
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في غيـبة السنوات التي مضت شـهقت برحيله القسـري من ظهيرة يوم عصيب
من جمـعه مـباركـة طبـعت اثـرها في نـفسي بـصبـر وانـاة واحتـفى بذكـراه حتى
أل ـــآقـي وأعـــتل الـــقـــلـب بـــاألوجـــاع وصـــدى اآله  جف ضـــرع الـــدمـع في ا

جوارحي.
ومضـت السـن عـلى هذا احلـال وبقي أثـره الـطيب بـائنـا في الذاكـرة مدغـوماً
وتـه كئـيـباً ال بـألم وحـزن مس شـغـاف القـلب مـرهـقاً مـتـعـباً مـؤنـسـاً مكـلـومـاً 
ـوت حق وحالـة حتـميـة نهـاية كل تفـارقني غـربتـه من حيـاة الدنـيا مـؤمنـاً بأن ا
طلقة في هـذه احلياة والمفر منه فداهمـتني اخلطوب تيمماً حي وهو احلـقيقة ا
ـاء طهور من مـساء موحش قـبل ان استقبل بنـداها من صبـاح مبكـر أغتسل 
ـصائب واالتراح زادت ضراوتـها ح رأيت قبـره امام ناظري قـبلة الصالة وا
ـضطـربة بـصعـوبة جـمه . أحدق فهـرعت اعدو مـسـرعاً نـحوه الـتقط انـفاسي ا
بعـيون بللها الـدمع السخي وأتعبـها البكاء الضـار مشدوهاً بطـيبة الذي يسكن
اللحد .. فالمست نسيم الفجر يلفح وجهي اجملعد باالزمات من عيد االضحى
يؤم فـيه احلجيج لعرفه مـتهيئاً ألحتـضان مرقدة متـوسماً بعناء الـسفر وغيثاءه
.. جاهـداً في الوصـول الى مـستـقرة بـاصراً أيـاه بعـيون فـقدت نـظارتـها بـفعل
الزمـن الذي مر كالنسيم يحمل أطيـابه وآالمه توشحت بأيات من الذكر احلكيم
علول أبحث عن الـذين يتساءلون لعـلي اجد فيها راحـة للنفس وسكـينة للقـلب ا
ـصـحف الـشريف أتـلـومـنه بـصوت ـرتـعـشتـ ا النـاس احلـافـاً حـامالً بيـدي ا
خـافـت بـعض الـقـراءات الـسـبــعـة مـعـرجـاً الى آيـات مـن سـورة يـاسـ بـغـصـة
أل جـوانحي الـتي طرقت أبوابـها لـواعج تهزنـي أعطافـها وأثره يعـصرني ألم 
الطـيب يقبع في دواخل نفسي اللوامة . كان مبرءاً من عيوب الدنيا التي ركبت
غيـره ولم يستقل هودجهـا وهو يعاني شظف العـيش والعوز واحلاجة والضنك
.. اليبـغي من دنـيـاه غيـر رغـبة في سـد حـاجـاته اليـومـية بـعـد ان تـكالـبت عـليه
أهـوالـها وكـان  الـرضـا في أحـسن االحـوال فـأرى طـيـفه يـأسـرني في حلـظات
ـا رحبت شـعرت وهن اجلـسد والـروح والقـلب حتى اذا ضـاقت علـينـا الدنـيا 
ـلل والضجر والـسأم في ايام صعـاب متقده بـلهيب الفـراق وال تخبو حيـنها با

جمراتها حتت رماد العذاب .. 
ـسـجى في ارض طـيـبة فـجـئت بـصـحـبـة اهـلـة مـقبالً غـيـر مـدبـر ألم ضـريـحه ا
خصـبة بأجداث الذين غادرونا تباعاً في أواقيتها من غير ميعاد .. متوعكاً في
فجـر مدلـهمـاً بالـسكـون والظـلمـة .. أيقظ مـواجعي اخملـبوئـة ب الـضلـوع التي
الزمت قــلـبي الــواجف بــجـروح لم تــلـتــئم طـيــله اعـوام خــلت من رحـاب رحــيـله
الـتراجـيدي مـن زمن كظـيم مس شـغاف الـروح حـتى ترقـرق الدمـع في العـيون
اضي الكئيب في رغبة ـر تضللها رموش  ا السـابلة اجفانها ودعجها البكاء ا
ا عـودة ووداع .. فرجـعت قافالً ملـحة لـزيارة مـقدسـة لقـبور رحل أبـناءهـا دو
الـعودة الى الديـار حامال أزامـيل احلزن الشـفيف بـعد ان ودعـته في أمانه الله
في رفـقة أموات من ابنـاء وطن الينفك يبـكي أمواته وجراحاته وأتـراحه ونكباته
تـعبـة بقصـر البـصر قـهرها وتسـلل النـعاس الى الـعيـون الراجفـة وا
السـهد في ليال موحشـة مظلمة بلـياليها ودخاخـ صباحاتها
تـمأل اركان النفوس التي أزكمـتها روائح البارود في اقتتال
األخــوة األعــداء فـســاورتـنـي وسـاوس مــقــبـوضــة بــالـغــربـة
والـهجـران تركت آثـارها في ارض مـوات في رغبـة بالـقنوت

لنفس موهومة بالبترم واخلسران.

سـيــجـلــسـون سـويــة وتـدور عـلــيـهم أقــداح الـشـاي في مـراقــبـة لـلــشـأن الــعـام
ويـبقـى من دافع بكـلـمات نـابـية والعـصـيـر والكـيك الـلذيـذ
وتــشـــكـــيك وطــعـن وتــخـــوين هـــو اخلــاســـر الــوحـــيــد
ألصـدقــائه وتـكــديـر الــعالقـات مـع األقـران والــظـهـور
وتبـقى الكـلمة هـكذا عـلمـتنـا احليـاة بصـورة  مشـوهة

الطيبة صدقة وجادل بالتي هي أحسن.

بغداد 
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{ كربالء-(أ ف ب) - عـلى أطـراف الصـحـراء وسط العـراق تـصطف آالف
النخالت الصغيـرة على مدّ النظـر لهدف بات ذي أهميّـة كبرى: احلفاظ على
هذه الـشـجرة الـتي تـعـدّ رمزاً وطـنـياً وتـطـوير زراعـتـهـا التي تـعـود إلى قرون

مضت وكانت في وقت من األوقات مهدّدة.
ــشــروع وعـــلى الــرغم من ضـــخــامــة ا
الـذي تديره وتموّله العتـبة احلسينية
ـؤسـسـة الديـنـية الـبـارزة في كربالء ا
إلّــا أن الــتــحــدّي ال يــزال كــبــيــراً أمـام
اضي "30 العراق الذي كان يضمّ في ا
مـليون نخلة" وينتج أكثر من  600نوع
ـتـكـررة من الــتـمـر.شـكّـلت الــنـزاعـات ا
الـتي ألّمت بالبالد ال سيما احلرب ب
إيـران والعراق  1988 - 1980 الـتهـديد
األبـرز للنـخيل لكن التـحديات البـيئية
واحلــاجــة إلى إحــداث نــقــلــة نــوعــيـة
كن بـالـقـطـاع تـفرض نـفـسـهـا الـيـوم.
رؤيـــة أشــجــار الـــنــخـــيل الــصـــغــيــرة
مـزروعـة عـلى مـسـافات مـنـتـظـمـة قرب
بـعـضـهـا البـعض عـنـد أطـراف كربالء
عـلى قـطع أرض منـفصـلة تـرويهـا برك

مياه متأللئة حتت ضوء الشمس.
¡«dCš —ULŁ

ورغم أنــهـا ال تـزال فـتـيّـة تـدلّت مـنـهـا
أغصان مليئة بثمار تمرٍ خضراء.يقول
ـعالي مـدير تـسويق مـحمـد عالء أبو ا
مـزرعـة "فدك" لـلنـخـيل إن "نخـلـة التـمر
هـي رمز وشـموخ الـعراق" ولـذلك جاء
ـشـروع الـذي انـطـلق في الـعام 2016 ا
والــهــادف إلى "إعــادة زراعـة الــنــخـيل
إلـى مـــا كـــانـت عـــلــــيه في الــــســـابق".
ويـضـيف أن مزرعـة الـنخـيل هـذه التي
يــديــرهــا "حتــتــوي عــلى أكــثــر من 90
صــنـفـاً من أجـود أصــنـاف الـنـخـيل أو
الـتـمـور الـعـراقـيـة والـعـربـيـة" من دول
ـغـرب العـربي مـشـيراً إلى اخلـلـيج وا

أن "األصـناف العراقيـة التي  جمعها
هـي من األصـنـاف الــنـادرة و اجلـيـدة".
ويــشــرح أنه مـن بـ  30 ألـف شــجــرة
تــمت زراعـتــهـا بـدأت بــالـفـعل  6 آالف
إعـطـاء ثـمر مـتـوقـعاً أن "يـبـلغ اإلنـتاج
".ويـجري وسم أكـثر من  60 طـنّاً هـذا ا
ريّ هــذه األشــجـار بــالــتـنــقــيط وتـزوّد
ـيـاه من أحـد فـروع نـهـر الـفرات و10 ا
آبـار خالفـاً لـلطـريـقـة التـقـلـيديـة لـلريّ
ياه وذلك الـتي تقضي بغمر الـتربة با
ألن الـعراق يـواجه موجـةً من التـصحر
واجلــــفـــاف. والـــتـــنــــاقض صـــارخ مع
الـبصـرة احلدوديـة مع إيران والـواقعة
في أقـصى جنـوب العـراق. هناك تـمتدّ
عــلى عـشـرات الــكـيـلــومـتـرات اجلـذوع
ـاضي شـجرات ـا كان في ا ـقـطوعـة  ا
نـخـيل فيـمـا سقـطت الـغـصون اجلـافّة
ـنـطـقة ـفـارقـة فـي أن ا أرضـا.وتـكـمن ا
تــقـع عــلى ضــفــاف شطّ الــعــرب حــيث
يــلـتــقي نـهــري دجـلـة والــفـرات.وخالل
احلــرب الــعـراقــيــة اإليــرانـيــة قــطـعت
بـغـداد الـنـخـيل من مـسـاحـات شـاسـعة
ـنع تـسلل الـعدو. وبـاتت قنـوات الريّ
بـدون فـائـدة ولـذا جرى وقف تـدفـقّـها
ــقـطـوعـة. أحــيـانـاً بـجــذوع األشـجـار ا
هندس الزراعي عالء البدران ويصف ا
ـشهـد بأنّه "مقـبرة" لـلنخـيل التي كان ا
عـددها ستة مالي شـجرة قبل النزاع
وال تـــتــجـــاوز أعــدادهـــا الــيـــوم ثالثــة
مـاليـ شـجـرة. ويـتـحـدّث الـبـدران عن
حتـــدٍّ آخــر وهــو "ارتــفـــاع (مــســتــوى)

مـلوحـة ميـاه شطّ العـرب".ويرى أحـمد
ــشــكــلــة هـو الــعــوّاد أنّ احللّ لــهــذه ا
إنــشـاء "مـنـظــومـات تـقـطــيـر وحتـلـيـة"
لـلـريّ لكـنهـا "قد تـكـون مكـلفـة كثـيراً".
ـاضي أرضـاً تـضمّ كـان لــعـائـلـته في ا
 200 نــخـلـة فـيـمــا ال يـتـجـاوز عـددهـا
اآلن  50 شـــجــــرةً.وفي األثـــنـــاء تـــرى
وزارة الـزراعـة أنهـا تفـعل ما بـوسعـها
لــــدعم زراعــــة الـــنــــخـــيـل وتـــوســــعـــة
ـتــحـدّث بـاسم مــسـاحـاتــهـا. ويــقـول ا
وزيـــر الــزراعـــة هــادي الــيـــاســري إنه
"خالل الـسنوات العشـر األخيرة بدأنا
من  11مـليون ووصلنا إلى  17 مـليون
نــخــلــة" مــتــحــدثــاً عن وضـع الـوزارة
لــبــرنـامـج هـادف إلـى تـشــجــيع زراعـة
ـشـروع في الـعـام الـنــخـيل.وبـدأ هـذا ا

2010  لـــكـــنّه تـــوقّف في الـــعــام 2018
ـالي مـتـعـهداً بـسـبب انـقـطـاع الدعم ا
ـقـبلـة تـخصـيـصاً ـوازنة ا بـأن تـضمّ ا
ـبـادرة.ويـرى مــالـيـاً إلعــادة الـعـمل بــا
الـيـاسـري أن الـعـقـبـة األسـاسـيـة الـتي
تـؤثر على زراعة النـخيل هي "التجاوز
عـــلـى بـــســـاتــــ الـــنـــخــــيل وحتـــويل
الـــبــســـاتـــ إلى مــنـــاطق ســـكــنـــيــة"
خــصـوصـا في بـغــداد وكـربالء داعـيـاً
ـعاجلة ـسؤولة  "اجلـهات احلكـومية ا
الـــســـكـن من أجل أبـــعـــاد الـــنـــاس عن
ـسـاحـات اخلـضـراء". الـتــجـاوز عـلى ا
وأعــلن الــعـراق فـي آذار عن تـصــديـره
نـــحـــو  600 ألـف طنّ من الــــتـــمـــر إلى
اخلـارج لسنة 2021. ويـعدّ التمر ثاني
أكـبر منتج يـصدّره العراق بـعد النفط

يــدرّ سـنـويــاً عـلى الـبالد  120 مــلـيـون
دوالراً بـحسب البنـك الدولي. واعتبرت
ــنــظــمــة أنه "في حــ يــزداد الـطــلب ا
ـي (عــلـى الــتـــمــر) يـــنـــبــغي أن الـــعــا
بادرات اجلـارية في العراق تـتواصل ا
مـن أجل حتــســ الــنـــوعــيــة" داعــيــةً
بــــغــــداد إلـى تــــنــــويع في األصــــنــــاف
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وقـالت في تقرير صدر قـبل نحو عام
إن "نـحــو نـصف تـمـور الـعـراق تـصـدّر
إلى اإلمـارات... ليـتمّ بعـد ذلك تغـليـفها
وتـصديرها من جديـد بسعر أعلى".في
شــرق الـعـراق قـرب احلـدود مع إيـران
تـظهر نتائج احلرب أيضاً في بدرة في
مــحــافــظـة واسط حــيث تــبــدو جـذوع

بـــعض أشــجــار الـــنــخــيل الـــشــاهــقــة
سـؤولون احملـليون مـقطـوعة. ويـندّد ا
ـياه مـنذ أكـثر من بـصـعوبـة التـزوّد با
عـقـد مع اتـهام إيـران بـتحـويل مـجرى
ـسـمّى مـحـلـيـاً نـهـر نـهــر "مـيـرزابـاد" ا
الـكلّال. وينتقــــــد أركان الشمري مدير
زراعــة مـــحــافــظـــة واسط "ســيــاســات
ــــيــــاه عن الـــــدول اجملــــاورة وقــــطـع ا
ــزارع مـوسى مــحـسن الــبـلــد".يـقــول ا
ـلـك نـحو  800نـخـلـة إن "تـمـرة الـذي 
ـــثل". ويــضــيف بـــدرة يــضــرب بــهــا ا
"أرض بـدرة كانت تـتغـذى سابـقاً بـنهر
الـكالل الـذي يـأتـي من إيـران" مـتـابـعاً
ــيـاه كــانت فـائــضـة بــدرة كـانت أن "ا
مـثل بحـر" لكن "اليـوم لنـسقي نعـتمد

على اآلبار".
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وحدة الـتي دعا إليها اضيـة الصالة ا أقيـمت في مدينة الـصدر يوم اجلمـعة ا
السـيـد الـصدر وقـد لـبت جـموع غـفـيرة مـن أنصـار الـسيـد الـصـدر ومن اغلب
احملافـظـات العـراقيـة الدعـوة وحضـرت الصالة وقـد قدر عـدد احلضـور بأكـثر
ـصـلــ الـشـيخ من مــلـيـوني مــصـلي  وقــد أنـاب الـســيـد الـصــدر في إمـامــة ا
محـمود اجلـيـاشي الذي تال رسـالة الـسيـد الصـدر والتي تـضمـنت العـديد من
ـقبلة وباألخص اإلطار الرسـائل للكتل السـياسية التي تروم تـشكيل احلكومة ا
ألتـنسيقي الذي أصبح الكـتلة األكبر في مجلس النـواب  بعد انسحاب أعضاء
سـؤولـية تـشـكيل احلـكـومة التـيـار الصـدري من اجملـلس  والـذي سيـضـطلـع 

قبلة وأهم هذه الرسائل : ا
1- محـاربـة الفـسـاد ومحـاسـبة الـفـاسديـن من أعضـاء الـكتل الـسـياسـيـة التي
ـقـبـلة  ,وتـشـمل هـذه الـرسـالـة  من اسـتـلم مـنـاصب سـتـشـارك في احلـكـومـة ا
وزاريــة و قـيـاديـة في احلـكـومـات الـسـابـقـة وفي الـدولـة وفـسـد وافـسـد وسـرق

أموال العراق سواء من اإلطار التنسيقي أو من باقي الكتل السياسية  .
2-  إبعـاد احلشد الشعبي عن الصراعات السياسية وعدم إشراكه في حروب
عبـثية أو حروب طـائفية وهي إشارة واضـحة لوجود فـصائل مسلحـة تستخدم
سيـرات و صواريخ الكاتيوشا سلحـة كاستخدام ا احلشـد كغطاء لعملـياتها ا
طـارات والقواعـد العـسكريـة العـراقية ومـصافي الـنفط وحقـول الغاز لقـصف ا

مارسات الطائفية  . وغيرها من ا
ــكن تـشــكـيـل حـكــومـة وطــنـيــة في ظل وجــود سالح مـفــلت خـارج عن 3- ال 
ـيـلـيـشـيـات األحـزاب والـكـتل والـفـصـائل سـيـطـرة الــدولـة في إشـارة واضـحـة 

شاركة في العملية السياسية. ا
سلحة الـتي ال تخضع لسـيطرة الدولة ـيليشـيات والفصائـل ا 4- وجوب حل ا
وهــذا األمـر من الـبــديـهـيـات فـال وجـود حلـكـومــة قـويـة في ظـل وجـود فـصـائل

وميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة  .
5-إعادة هـيكلة احلشـد الشعبي وتخـليصه من العنـاصر الغير مـنضبطة وهذا
ـنضـوية حتت سـلحـة ا األمر في غـايـة األهمـية لـوجـود العـديـد من الفـصائـل ا
مضـلة احلشـد الشعـبي وتسـتلم أوامرهـا من جهات خـارجية وتـستأثـر بأموال
ـنـاطق احلـشــد وتـسـتـخـدم أســلـحـته والـيــاته ضـد الـدولـة أو إلرهــاب سـكـان ا

احملررة واالستيالء على أراضيهم وأمالكهم .
رجـعية الدينية كون اجملـرب ال يجرب مع التأكيد على  6- االلتـزام بتوجيهات ا
ن عبـارة ( شلع قلع ) التي أطلقها السيـد الصدر على الفاسدين والفاشل 
تـبـوأ مـنـاصب سـيـاديـة ومـنـاصب مـهـمـة فـي احلكـومـات الـسـابـقـة وفـي الـدولة
ـالكي وبـعض الوزراء وذوي الـدرجات ـقصـود الرئـيسي في هـذه الرسـالة ا وا

اخلاصة الذين فشلوا في أداء واجباتهم .
ـتابع  7- واهم هذه الـرسائل التي اسـتخلصـها أكثر احملـلل السـياسي وا
من خـطبـة اجلـمعـة وتـوجيـهـات الـسيـد الـصدر هـي ان الذين فـشـلوا في إدارة
الدولـة وتـسـبـبـوا في مـاسي وكـوارث لـلشـعب الـعـراقي التـزال أثـارهـا تـضرب
كن ان يكونـوا جزء من أية حكومة مستقبلية شعـبنا وبلدنا الى أيامنا هذه ال 
هم هو عدم إمكـانية تشكـيل حكومة بدون بل ومن العـملية الـسياسية  واألمـر ا
مشـاركة التـيار الصـدري صاحب القـاعدة اجلماهـيرية الـشعبـية الكـبيرة  وأية
حـكـومـة سـيـتم تـشـكيـلـهـا بـدون مـشـاركـة الـتيـار الـصـدري وأنـصـاره سـيـكون

مصيرها الفشل احملتوم ولن تستمر أكثر من سنة.

طــالب بــاســتــدعــاء الــســفــيــر الــتــركي
احـــتــجــاجـــاً. وقــال الــوزيـــر في بــيــان
الــثالثــاء إن (تــركــيــا دائــمــاً تــتــحــجج
ـياه في محـاولة خللط ـوضوع هدر ا
األوراق لــكـي تــعــطي لــنــفــســهــا احلق
ـائـية وهـذا ما بـتـقلـيل حـصة الـعراق ا
يـحـصل حـالـيـاً). وشهـد الـعـراق مـوجة
ـاضـية ـواسـم الـثالثـة ا جـفـاف خالل ا

بسبب قلة سقوط األمطار. 
ديـر الـعام لـلـمركـز الـوطني وبـحـسب ا
ــائـــيــة حـــا حــمـــيــد ـــوارد ا إلدارة ا
ـــائي أقل من حـــســـ فـــإن (اخلـــزيـن ا
ـــئــة). ـــقــدار 60 بـــا ــاضي  الـــعـــام ا
واضـــــاف في تـــــصــــريـح أن (ايــــرادات
الـعـراق من نـهري دجـلـة والفـرات تـقدّر
عـدل العام ئـة مقارنـة با بـنسـبة 35 بـا

للمئة سنة السابقة).

ياه والسدود التركية لزيادة ـؤسسة ا
ـائـيـة خالل األيـام الـقـلـيـلة االطالقـات ا
ـــتـــوفــر الـــقـــادمـــة وحـــسب اخلـــزين ا
ـيـاه لــديـهم). وغـالــبـاً مـا يــثـيـر مــلف ا

توترا ب أنقرة وبغداد.
وكـان الـسفـيـر الـتركي في الـعـراق علي
رضـا غـوناي أعـلن في تغـريدة الـثالثاء
أن (اجلـفـاف لـيس مشـكـلة الـعـراق فقط
ـا مشكلـة تركيا ومنـطقتنا بـأكملها) إ
مـــضــيـــفــاً أنه (نـــتــيـــجــة لالحـــتــبــاس
احلـــراري ســيـــكــون هـــنــاك مـــزيــد من
حاالت اجلفاف في السنوات القادمة). 
ـياه تُهـدر بشكل كـبير في واعـتبر أن (ا
الــعـراق ويـجب اتـخـاذ تــدابـيـر فـوريـة
لـلـحد من هـذا اإلهـدار) مشـيراً إلى أنه
(يــجب حتـديث أنـظــمـة الـري). وأثـارت
تلك التصريحات تنديد احلمداني الذي

ائـية لنـهري دجلـة والفرات الـواردات ا
الداخلة للعراق). 

وبــــحــــسب الــــبـــيــــان (طــــلب الــــوزيـــر
احلــمــداني من اجلـانـب الـتــركي إعـادة
ـا ـائـيـة و الـنـظـر بـخـطـة اإلطالقـات ا
يــؤمن حـاجـة الــعـراق لـتــجـاوز ظـروف
ــائـــيــة احلـــالــيـــة). واتــفق الـــشــحـــة ا
اجلـانـبـان كـذلك عـلى (إرسـال وفـد فـني
عـــراقي لالطـالع مــوقـــعـــيــاً عـــلى واقع
ـائي في الــسـدود الـتــركـيـة) اخلــزين ا

وفق البيان. 
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كــمـا قــرر الــطـرفــان (مـنــاقـشــة اخلـطط
الـتشـغيلـية لتـلك السـدود وفقا لـلخزين
ياه احلـالية ـتاح لـتجاوز أزمـة شح ا ا
ر بها العراق). من جهته تعهّد الـتي 
ـسؤول التركي وفق الـبيان (باإليعاز ا

{ بـــــغــــداد) ,أ ف ب) - طـــــالـب وزيــــر
ــائـيـة الـعـراقي مـهـدي رشـيـد ـوارد ا ا
احلــمـداني  تـركـيــا بـزيـادة اإلطالقـات
ـائــيـة لـنـهـري دجـلــة والـفـرات فـيـمـا ا
يــواجه الـبــلـدان الـلــذان يـخـتــلـفـان في
ياه حتـدّي اجلفاف.ويعدّ إدارة مـلف ا
الــــعـــراق من الـــدول اخلــــمس األكـــثـــر
ـنـاخ والــتـصـحـر في عــرضـة لـتـغــيـر ا
الـعـالم بـسـبب تـزايـد اجلـفـاف بـحسب
الـسـلطـات العـراقـية فـيمـا تـندّد بـغداد
مـراراً بـبنـاء جيـرانـها لـسـدود تتـسبّب
ـيـاه الـواصـلة إلى بـتـراجع مـنـسـوب ا
الــعـراق.وجـاءت تـعـلــيـقـات احلـمـداني
ــمــثّل خـالل اجـتــمــاع افــتــراضي مع ا
اخلــاص لــلــرئــيس الــتــركـي لــلــشـؤون
الـعـراقـيـة فـيـصل إيـروغـلـو وفق بـيان
صــادر عـن الــوزارة لـ(مــنــاقــشــة وضع
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إطـــلع األمـــ الــعـــام جملـــلس الــوزراء
حـميـد نعيم الـغزي على مـراحل العمل
ونـــسب اإلجنــاز في مـــشــروع تــطــويــر

وتــأهـيـل مـدخل بــغـداد - ديــالى ضـمن
مــشــروع تـــطــويــر مــداخل الــعــاصــمــة
اخلـمسـة واكد الـغزي في بـيان تـابعته
(الـزمـان) امس ان (رئـيس الـوزراء منح

ــشـروع اهـتـمـامـاً ألنه سـيـعـكس هـذا ا
الـــصـــورة احلـــضـــاريــة لـــلـــعـــاصـــمــة
وســيــســهم فـي احلــد من اإلخــتــنــاقـات
ـرورية التي تشهـدها بغداد) واضاف ا

ان (امــانـة بـغـداد وجـهت بـاإلسـراع في
ــهــام اســتــكــمـال إجنــاز مــا يــتــعــلق 
ـشـروع) وشـدد الـغـزي عـلى مــراحل ا
ضـرورة مـضـاعـفـة اجلـهـد ورفع وتـيرة
ـواصــفــات الـهــنـدســيـة الــعـمـل وفق ا

طلوبة). والفنية ا
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وبــــ ان (هــــذه اجلـــولــــة حــــضــــرهـــا
مـستشار رئيس مجلس الوزراء صباح
ــديـر الــعـام لــدائـرة عــبـد الــلــطـيف وا
دير العـام لشركة الـطرق واجلسـور وا
ــثــلـ عن تــوزيع كــهــربــاء بـغــداد و
األمـانـة الـعامـة جملـلس الـوزراء  وكذلك
ـنفذة). في األجـهزه األمـنيـة والشـركة ا
غـضـون ذلك وضـعت محـافـظة مـيـسان
احلـــجــر األســاس لـــبــنــاء 52 مـــدرســة
مـوزعـة في مـخـتـلـف الـوحـدات اإلدارية
الـتابعـة للمحـافظة ضمن اإلتـفاقية مع
الـص وقال احملافظ عـلي دواي بكلمة

(احملاصيل في البـيوت البالستـيكية
أكثـر صـحيـة كـما قـلنـا سـابقـا وهو
خالف االعتـقـاد السـائـد ب الـناس
فـهذه الـبـيـوت ال تـدخلـهـا احلـشرات
إال قـــلــــيال لـــذلـك فـــأن اســــتـــخـــدام
ـبـيـدات هـو اآلخـر قـلـيال جـدا. أمـا ا
أمــراض الــفـطــريــات والـفــيــروسـات
األخـرى فـهي قـلـيـلـة جـدا ألنـنا نـحن
نـــــتــــــحـــــكـم في درجــــــات احلـــــرارة
ــو والــرطـــوبــة وهــذا مــا يــســهل 
احملــاصـــيل بـــطــريـــقــة صـــحــيـــحــة
وصحية من ناحية الشكل واجلودة.
ومع األسف فـأن الـفالح العـراقي في
ـبيدات كـشوفة يـستـخدم ا الزرعـة ا
بــكــثــرة وبــفــوضـويــة غــيــر واعــيـة
ـبـيـدات الـرخـيـصـة ويـهـتم بـشـراء ا
وغير مسـجلة قانونـياً دون االهتمام
بـنتـائـجـها الـصـحـية اخلـطـيـرة على
ادي واطن بقدر اهتمامه بالريح ا ا
والـكـسب الـسـريع. وهـذا العـنف في
بيـدات تؤدي إلى دخول استخـدام ا
بيدات إلى جسم اإلنسان بالتراكم ا
الـــزمــنـي مـــســبـــبـــة الـــســـرطـــانــات
واجللـطات وهذا يـتطـلب من الدولة
ـــبــــيـــدات غـــيـــر مـــراقـــبــــة أنـــواع ا
ــرخــصــة وإيــجــاد آلــيــة عــمل مع ا
الــفالحـ في كــيـفـيــة اسـتـخــدامـهـا

بطريـقة عـلميـة وسن القـوان التي
حتــمـي اجلــمــهــور مـن هــذا الــعــبث
الــســمــادي الـــذي يــفــتك بـــالــبــيــئــة

واإلنسان على حد سواء).
وحـول أهـمـيـة زيـادة الـوعي بـزراعة
احملميـات في العراق يـؤكد بدرخان
أن (الـــعــــراق يـــحــــتـــاج إلى خــــطـــة
اســتــراتــيــجــيــة مــدعــومــة بــالــعــلم
ـتـقـدمـة من أجل وبـتـجـارب الــدول ا
توسـيع هذه التـجربـة التي سـتجعل
مـن الــعــراق ســلـــة غــذائــيــة واعــدة
ـحـاصيل وجتـعل الـدولـة مكـتـفـيـة 
اخلـــضـــروات الـــتـي تـــهـــدر الـــدولــة
مليارات الدوالرات من اجل توفيرها
للـشعب. مـثلـما يـحتـاج الفالح وعـياً
كـــبــيــراً بـــضــرورة اســتـــخــدام هــذه
ـتـطـورة الـتي الـبـيـوت الـزجـاجـيـة ا
أثبتت جتـربتنـا بأنهـا األكثر فـعالية
ـنتـوج واألكثـر ربحاً إذا في زيادة ا
مــا أســـتـــوعـب الـــفالح وظـــائـــفـــهــا
وأهـدافهـا وفـوائدهـا. مـا زلت أشـعر
كــخـبـيــر ومـشــرف عـلى الــزراعـة في
العـراق من خالل الشـركة الـهولـندية
بـأن هـناك قـصـورا كـبـيـرا في جـميع
مـحــافـظــات الـعــراق في هـذا اجملـال
رغم وجـــود اخلـــبــرات والـــكـــفــاءات
ـالـيـة. فـقط نـحـتـاج إلى والـقـدرات ا
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ـشـرف قــال بـدرخــان مـحــمـد امــ ا
عـــلى بــــرنـــامج تـــطــــويـــر الـــزراعـــة
بــالـــعــراق أن الــعــراق بــأمــكــانه أن
يصبح "سلـة غذاء واعدة " إذا أمتلك
اإلرادة الــسـيــاســيـة واالقــتـصــاديـة
وأدوات اإلدارة احلديثة والتخطيط
ـيـة واالسـتــفـادة من الـتـجــارب الـعـا
التي قـطعـت شوطـا كبـيرا في مـجال
الزراعـة وخاصـة في مجـال البـيوت
الــبالسـتــيـكــيـة واســتـثــمـار األرض
بــالــطـرق الــعــلـمــيــة احلـديــثــة الـتي
اء في الـزراعة بسبب تقلص كمـية ا

اجلفاف. 
مسـتشـهـداً بتـجربـة أقلـيم كردسـتان
في هذا اجملـال حـيث تـبذل قـصارى
جـهـودهـا لالرتـقـاء بـقـطـاع الـزراعة
والــتــخــطــيط ألن تــكــون ســلــة غـذاء
للعراق والشرق األوسط حيث هناك
ستوى سـتثمرين عـلى ا إقباال من ا
احملــلي أم اخلــارجي ودلــيـلــنــا هـو
ارتـفــاع نـسـبـة االسـتــثـمـار الـزراعي
ـئة الـداخـلي واخلـارجي من  1.8بـا
ـئة وهـذا ما شجع إلى قرابة  10با
اإلقــلــيم إلـى الــتــوجه إلى الــزراعــة
بــحــيث أصـبـح هـنــاك اكــتــفـاء ذاتي

ببعض السلع الزراعية.
qO U×  ÃU²½«

وأضاف أن (هناك سوء فـهم للبيوت
الــبالســـتــكــيــة وعــدم وعي من قــبل
اجلـمــهـور بــشـأن إنـتــاج احملـاصـيل
الزراعية وعدم تقبل البعض لها من
الـناحـيـة الصـحـية والـنـفسـيـة وهو
رأي غــــيـــــر عـــــلـــــمي ذلـك ألن هــــذه
احملـاصـيل تـعـتـبـر أكـثـر صـحيـة من
ـكــشـوفـة ألنـهـا أوالً غــيـر مـعـرضـة ا
ــلـوثـة بـاجلـراثـيم لـلــجـو والـبـيـئـة ا
والفـطريـات وثانـيا أنـها أقل بـكثـير
من االحتياجـات لألسمدة الكـيماوية
مــقــارنــة بــالــشــمــســيــة. لــذلك نــرى
ـيل إلى هذا النوع ي  االجتاه العا
من الزراعـة. ومع ذلك فـأن السـنوات
األخـــيــرة شـــهــدت انـــتــشـــارا لــهــذه
الـتـجـربـة في عـمـوم الـعـراق لـكـنـهـا

دون مستوى الطموح).        
يقـول بـدرخان الـذي عـمل خبـيرا في
وزارة الــزراعــة بــإقــلــيم كــردســتـان
ومــشـرفــا حــالـيــا ألحــدى الـشــركـات
ـهتـمة بـتطـوير الـزراعة الهـولنـدية ا
في الـعـراق والـذي يـلـقب بـ رجال
الزراعة بعـراب البيوت الـبالستكية
ألنه كان األول من أدخـلـها إلى أقـليم
كــردســتــان  وأصــبــحت اآلن بــاآلف
مـــنـــتـــشـــرة فـي بـــقـــاع اإلقـــلـــيم: إن

التـجـربة الـعـراقيـة للـزراعـة احملمـيّة
جــديــدة وهــنــاك جــهــود مــشــجــعــة
ـركــز واإلقـلـيم لـوزارة الــزراعـة في ا
لـــدعم هــذه الـــزراعــة  وخـــاصــة في
إقلـيم كـردستـان عام  2005 من قبل
وزيـر الـزراعـة األســبق عـبـد الـعـزيـز
الـــطــيب الـــذي قــاد هــذه الـــتــجــربــة
بــــنـــجــــاح  بـــاعــــتـــبــــار الـــبــــيـــوت
فتاح الـرئيسي لزيادة البالستكـية ا
اإلنتـاج في مجال مـحاصـيل اخلضر
.وقـد اســتـفـاد اإلقـلــيم من الـتـجـارب
ـــــيـــــة من خـالل الـــــزيــــارات الـــــعــــا
والــــدورات والــــدعم الـــلــــوجــــســـتي
.فــبــدأنـا ب 8 بــيــوت بالســتــيــكــيــة
بـنجـاح ثم 2000 بـيت لـيصـبح اآلن
ونصفها في أكثر من  30 الف بيت 

منطقة بـارزان بالسليـمانية حيث 
توزيـعهـا على الـفالح بـشروط من
جل ضمان اإلنتـاج واجلودة .وهناك
خطـة لتـطـويرهـا إلى بيـوت متـعددة
األقواس أو الـفـضاءات . أمـا جتـربة
مـنـاطق الــوسط واجلـنـوب فـمـازالت
مــتــواضــعــة تــعــتــمــد عــلى األنــفـاق
الـــبالســتـــكــيـــة الــتي هي صـــغــيــرة
وإنتاجـها مـتواضع قيـاساً بالـبيوت

البالستيكية. 
وحول أهمـية وفـوائد زراعة الـبيوت
الــبالســتــيــكــيــة مـقــارنــة بــالــزراعـة
كـشوفة والـتقـليديـة يقـول بدرخان ا
(تتميز البيوت الـبالستكية بالزراعة
كثفـة بهدف إنـتاج اخلضروات في ا
بـيـئـة مـناسـبـة بـعـيـدة عن الـتـيارات
الهوائية واآلفات الزراعية للحصول
على إنـتـاج وفيـر ضعـف مايـنتج في
الــزراعــة الــتــقــلــيــديــة كــمــا تــكــون
احملــاصـــيل صــحــيــة وذات نــوعــيــة
جــيــدة كــمـا تــتــمــيـز بــأنــهــا زراعـة
عمـوديـة ال تتـطـلب مسـاحـات كبـيرة
وإنـــتــــاج اخلــــضــــروات فـي غــــيـــر
مــواســمــهــا واقل تـلــوثــاً بــالــتـراب
ـلوثـة واألمراض اخملتـلفة والبـيئة ا
وكـذلك بـالــبـيـئـة واألحـوال اجلـويـة
تقلبـة .كما تتمـيز بأنها قـليلة هدر ا
وتتناسب مع مواسم اجلفاف ياه  ا
ـيــاه واألمــطــار. ولــعل أبـرز وقــلــة ا
ــبـيـدات مــيـزة هـو قــلـة اســتـخـدام ا
ا يكـون احملصول أكثر الكيمـاوية 
صـــحــــيـــة مـــقــــارنـــة بـــاحملــــاصـــيل
الــتــقـــلــيـــديــة ويــقـــلل من الــكـــلــفــة
االقـتـصــاديـة بـسـبب قــلـة مـصـاريف
بيدات ويكـون أكثر جدوى وربحاً ا

.( للفالح
بيدات وتأثـيرها الصحي في وعن ا
جتـــــربـــــة زراعـــــة احملـــــمـــــيـــــات ان

إرادة التـغيـير الـزراعي واألحساس
ية بأهميـة ولوج هذه التجـارب العا
التي أصبحت عـنوانا كبيـرا للتطور
الـزراعي وتوفـيـر الـسالت الغـذائـية
للـبشـر. خاصـة إن العـالم مقـبل على
اجلــفــاف وقــلــة األراضي الــزراعــيــة
ـا يـهـدد إلى وزيـادة عـدد الـسـكـان 
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ومـــاهــو دور هـــولــنـــدا في تـــطــويــر
القطاع الزراعي في العراق?

يـقول أن (حـكـومـة هـولـندا من خالل
شركة "إيكو كونسلت" تقوم ببرنامج
كـبـيـر لـتـطـويـر الـزراعـة في الـعراق
خــاصــة في مــجــال زراعــة الــبــيــوت
البالستيكية من خالل تشجيع ودعم
الــــــفالحــــــ خــــــاصــــــة في أربــــــيل
والــســـلـــيـــمــانـــيـــة وبـــغــداد وبـــابل
والـــبــصـــرة. واالنــتــقـــال إلى زراعــة
مــتـــعــددة األقــواس الـــتي هي أكــثــر
تـطــورا في زراعـة احملــمـيــات ولـكن
هــدفـنــا الــنـهــائي هــو االنـتــقـال إلى
الزراعة الذكيـة أو ما تسمى الزراعة
ـائـيـة األكـثـر تـطـوراً واألقل هـدراً ا
للمياه في ظل اجلـفاف وقلة األمطار
وذلك مـن خالل دعـم هــــذه الــــزراعـــة
ألنــهـــا األكـــثـــر أنـــتـــاجــاً مـن أنــواع

الــــزراعــــة األخــــرى. وكــــذلـك زراعـــة
احلنـطة والشـعيـر بدون حراثـة. كما
شاريع تعليم “كفاءة تقوم الشركة 
الري" خللق الوعي لدى الفالح بعدم
ياه ويكون استخدامه حسب هدر ا
النبات وطبيعته. كذلك لدينا برنامج
"مــا بــعــد احلـصــاد" الــذي يــتــضـمن
كـيفـيـة اسـتخـدام الـبـرادات للـحـفاظ
على اإلنتاج وكذلك مـهارة التنظيف
والـفرز والـتـسويق وإعـادة الـتعـبـئة
ـا يـقـلل مـن اإلنـتـاج الـتـالف الـذي
كن سـتهلك وبـعد هل  يصل إلى ا
تـــرتــيب الـــبــيـت الــزراعي الـــعــراقي
بـطـريـقـة عـلـمـيـة تـؤهـله إلى دخـول
عــالـم اإلنــتــاج الــوفــيــر واالكــتــفــاء
الذاتي واجلـودة الـزراعيـة الـعالـية
ومــحـاصــيل زراعـيــة صـحــيـة تــنـقـذ
الـعراقـي من هذه الـفـوضى الـكـبـيرة
وت. واألهم في استـخدام مـبيـدات ا
أن يكون الـعراق مؤهالً لـتوفيـر سلة
غــذائـــيــة لــلــشــعب وحــامــيــاً ألمــنه
واطن العراقي الغذائي وأن يكون ا
أكــثـر وعـيــاً بـاســتـخــدام احملـاصـيل
الـزراعــيـة احملـمــيّـة ألنـهــا الـوحـيـدة
الــقــادرة عــلى عــلـى تــوفــيــر الــغـذاء
الصـحي في عـالم اجلـفاف والـتـلوث

وت).      والبكتريا وأسمدة ا
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تــــابــــعـــتــــهــــا (الـــزمــــان) امس ان ( ان
احملــافـظــة لــديـهــا هـدف الــقـضــاء عـلى
ــــزدوج خالل عــــامــــ وهـــذا الــــدوام ا
ـشـروع مع اجنـازات أخرى سـيـمكـنـنا ا
مـن حتـــقـــيـق اهـــدافــــنـــا) واضـــاف ان
ـــدارس يـــعـــزز (الـــدوام األحــــادي في ا
الــتــربـيــة والــتـعــلــيم ويــطـورهــا نــحـو
األفـضل حـيث سـيـخـلق بـيئـة مـنـاسـبة
لـلتالمـيذ) مـؤكداً ان (احملـافظـة تمـكنت
دارس من تـوفـيـر األمـاكـن لـبـنـاء هـذه ا
بـالـتـعاون مع وزارة الـتـربيـة واجلـهات
ؤتـمر األخـرى) وذكـر البـيان ان (هـذا ا
ثل عن رئـاسة الوزراء وقائد حـضره 
ديـر الـعام لـلـتربـية الـشـرطة ومـعـاون ا
.( واطن في احملـافظة ومجـاميع من ا
عــلى صـعـيـد مــتـصل تـواصل الــعـتـبـة
قـدسـة العـمل في مـشروع احلـسـينـيـة ا
ــثـنى مــدارس األيــتـام في مــحــافـظــة ا
ـشاريع الهـندسـية والفـنية وذكـر قسم ا

في الــعـتـبــة ان (األعـمـال مــسـتـمـرة في
ــشـــروع بــاحملـــافــظـــة) واكــد إجنـــاز ا
ـشـروع نــعـمــان احـمـد ــشـرف عــلى ا ا
عـزيز في حـديث تابعـته (الزمان) امس
رجـعـية ـثل ا انه (حـسب تـوجـيهـات 
ـتـولي الــشـرعي لـلــعـتـبـة الــديـنـيــة وا
ــهـدي الــكـربالئي احلــسـيــنـيــة عــبـد ا
تـواصل فـرق الـقـسـم عمـلـهـا فـي اجناز
ـشروع) مـبينـاً ان (العمل يـسير وفق ا
ُــعـدة من قــبل الـقــسم إلجنـاز اخلــطـة ا
ـشـروع وفق الـوقت احملـدد) واوضح ا
ان (الـعمل االن في مرحلة بـناء الهياكل
الـكـونـكـريـتـيـة لـلـمـدارس) مـضـيـفـاً ان
ـــــشــــروع بُـــــني عـــــلى ارض تـــــبــــلغ (ا
ـاً ويحـتوي على 6 مـساحـتها 20 دو
مـدارس وروضـة في كل مـدرسـة اربـعة
طــــــوابق تـــــضـم قـــــاعــــــات دراســـــيـــــة
ومـــخـــتـــبــرات ومـــســـاحـــات خـــضــراء

ومالعب). 
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ـئـة وهي تـسـتــقـطب اكـثـر من 60 بـا
من الـــســيــاحـــة احملــلــيـــة ســنــويــا).
واضــاف ابـــراهـــيم انه  (مع حـــلــول
ـبـارك والذي يـعد من عيـد االضحى ا
ـــهـــمـــة في انـــعـــاش ـــنـــاســـبـــات ا ا
الـســيـاحـة اال ان  4عـوامل ضــاغـطـة
تـدفع الى ضــعف االقـبـال )  مــشـيـرا
الى ان  ( ابـــرزهــــا ارتـــفـــاع درجـــات
احلرارة والـعواصف الـترابـية وازمة
الــــوقــــود بـــاإلضــــافــــة الى الــــركـــود

االقتصادي العام وهو االهم ) . 
واشار ابـراهـيم  ان  ( نـسب االقـبال
ـنـاطق الـسيـاحـية في خـانـق على ا
خالل ايــام عــيــد االضــحى انــخــفض
ئـة قيـاسا بعـيد الـفطر بنـسبة 30 با
ـنـاطق الـسيـاحـية ما كـبـد اصـحاب ا

خسائر اخرى). 
واشـار الى انه  (رغم ضــعف االقـبـال
لكنه يـبقى افـضل من مواسم االغالق
ــتــكــررة بــســبب فــيــروس كــورونــا ا
ــنـــاطق الــســـيــاحــيــة والــذي كـــبــد ا

خسائر مادية كبيرة ). 
‚dG « U¹U×{

الى ذلك  قـال مديـر  مـكتـب مفـوضـية
حـــقـــوق االنـــســـان في ديـــالى صالح
مـهـدي لــ ( الـزمــان )  إن  (حـصـيـلـة
ضحـايـا الـغـرق في صيف 2022 هو

االعلى بعد 2003).
وأضاف مهدي أن  ( اعداد الضحايا
جتاوزت حالياً حاجز 20 شخصاً ) 
ــــئـــة  من مـــشــــيـــراً إلى أن  (70 بـــا
الــضــحــايـــا هم شــبــاب ومــراهــقــون

وأطفال ) .
فـيــمـا قـال مــسـؤول مـحــمـيــة مـنـدلي
لـلـغــزالن رئـيس مـهـنــدسـ زراعـيـ

احـمـد إبـراهـيم مـنـصـور لــ (الـزمـان)
ـالـية إن  ( انـعـدام الـتـخـصـيـصـات ا
ـشروع مـحـمـيـة غـزالن مـنـدلي وعدم
توفـر االعالف من قـبل وزارة الـزراعة
في اآلونة األخـيرة وتـقلـيلـها من 50
طنـاً إلى خمـسة أطـنان فـقط منـذ عام
2020  واجلــــفـــاف ونــــدرة ســــقـــوط
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األمطـار تسـببت جـميـعهـا بانـتكـاسة
صـحـيـة وهالكـاً طـال نـحـو 50 رأساً
من غــزالن احملـــمــيــة الــبـــالغ عــددهــا

حاليا أقل من 200 رأساً ) . .
وأضاف إبراهيم أن  (انعدام االعالف
ـيـاه حوّل احملـمـية واجلفـاف وشح ا
الى أرض جــــرداء يـــرثـى لـــهــــا عـــلى
الرغم من انها ثروة حيـوانية وبيئية
ـكن اهـمــالـهـا )  مــشـيـراً الى ان ال 
ــراعي (ظــروف اجلــفـــاف وانــعــدام ا
اخلـضــراء والــدعم الــغـذائي قــلل من
مـــــعــــدل الـــــوالدات وزاد مـن حــــاالت
االســـقـــاط بــــ الـــغـــزالن ) . وأشـــار
مــنــصــور الى  (بــذل جــهــود كــبــيـرة
تسـابق الزمن إلنـقاذ مـحمـية الـغزالن
واحلد مـن االنتـكـاسـة الـصحـيـة عـبر
إجراءات عاجـلة بنـقل قسم من غزالن
احملمية الى محمية قضاء الدبس في
ـــزارعـــ في كـــركـــوك ومـــســـاعــدة ا
اطـراف خــانـقــ إلنـقــاذ احملـمــيـة ) 
داعـيـا إلى  ( تـوفـيـر االعالف وتـأم
التـيار الـكهـربائي لـتشـغيل مـضخات
راعي اخلضراء مياه اآلبار وتـأم ا

للغزالن وجتاوز االزمة احلالية ) .
ــــســــؤول عن احملــــمــــيـــة أن وبــــ ا

(حراكاً واتصاالت جرت مع احلكومة
احملــلــيــة في ديــالى لــتــوفــيــر الــدعم
الالزم لـلـمـحـميـة بـاعـتـبـارهـا مـعـلـماً

وثروة وطنية مهمة ) .
وفي قـضاء بـعـقـوبـة قـال قائـمـقـامـها
عـبـد الـله احلـيـالي لــ ( الـزمان )  إن
( وضع بـســاتـ حـوض نــهـر ديـالى
ضمن قضاء بـعقوبة في حـالة حرجة
لـلغـايـة ودخـلت مـرحلـة خـطـيـرة جدا
خـاصـة مع عـدم حــصـول اغـلـبـهـا اي
مياه منذ 50 يوما رغم دخولنا ذروة
الصيف وارتفاع درجات احلرارة الى
50  مئـويـة ) . واضـاف احلـيالي أن
( بـســاتـ حـوض نــهـر ديــالى بـاتت
قريـبة من الـهالك الـشامل رغم جـهود
ياه الدوائـر ذات العالقـة في تامـ ا
قـدر االمـكـان لـكن اسـتـخـدام تـقـنـيات
ـشــكـلـة تـقــلـيــديـة في الـســقي عـقــد ا
ـئة  من الـبسـات خاصة وان 99 با
ة في السقي وهي تعتمد االطر القد

حتتاج الى كميات هائلة ) . 
وأشار الى  ( ضرورة احداث تغيرات
ط سقي البـسات من جوهريـة في 
خالل الــري بــالــتــنــقـيـط الــتي تــوفـر
ياه باإلضافة الى كميات كبيـرة من ا

رونة العالية في توفير البدائل ) . ا
ومن جــانب آخـر قــال احلــيـالي   ان
(االنـابيـب النـاقـلـة لـلـمـيـاه من جدول
اسـفل اخلـالـص في مـحـيط بــعـقـوبـة
الى نـهـر خـريـسان بـاتـت هي شـريان
احلـيــاة ألكــثـر من  400 الف نـســمـة
ــغـــذي الــوحـــيــد جلـــمــيع كـــونــهـــا ا

محطات االسالة دفعة واحدة ) . 
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ــــنع اي واضـــاف احلــــيــــالي انه  ( 
ـــــيــــاه فـي نــــهــــر جتـــــاوزات عــــلى ا
خريـسان من قـبل اصحـاب البـسات
الـقريـبـة مـنـهـا  نشـر مـفـارز امـنـية
ياه من اي جتاوزات ليلية  حلماية ا
تؤدي الى خـفـضهـا بـاجتاه مـحـطات
االسـالة وبـالـتـالي خـلق ازمـة قـاسـية

مع دخولنا ذروة الصيف ) . 
واشـار الى ان  ( نــشـر مـفــارز امـنـيـة
ـيـاه جتربـة هي االولى من حلمـايـة ا
نـوعـهــا في تـاريخ ديـالى وفــرضـتـهـا
الـظــروف الـصـعــبـة  واحلــرجـة الـتي
تمـر بهـا اجـزاء واسعـة من احملافـظة
ـــــيــــاه والـــــذي بــــلغ بـــــســــبـب شح ا

مستويات قاسية هذا الصيف ) . 
واخــيــر قــال رئــيس االحتــاد احملــلي
لـلـجـمـعـيـات الــفالحـيـة في مـحـافـظـة
ان ديالى رعـد الـتـميـمي لـ  (الـزمان) 
ــنـاطق الــزراعـيــة في ديـالى (اغـلب ا
تعاني من ازمـة الكهـرباء وانقـطاعها
لساعات طـويلة بـاإلضافة الى ضعف
الفـولـتـية )  مـبـيـنا أن  ( من 40-50
نـاطق باتت تـعتـمد على ئـة  من ا با
االبــار االرتـــوازيــة فـي تــامـــ مــيــاه
الـــــســــقـي من خـالل مــــضـــــخــــات ) .
ا ن ( فــــكـــرة واضــــاف الـــتــــمـــيــــمي 
االنـتــقــال الى الـطــاقـة الــنــظـيــفـة من
خالل الطاقة الشمـسية جتربة اثبتت
جناحـها في مـناطق عـدة لكن لألسف
ارتـفــاع ســعـر صــرف الـدوالر زاد من
قـيــمـة الــلـوائح الــشـمــسـيــة بـنــسـبـة
ئة  ما اجهض تتراوح من 40-30 با
الـفـكـرة الــتي كـانت سـتــحـقق نـتـائج

مـهـمـة في خـفض تـكـالـيف الـزراعـة).
واشـار الى  ( ضـرورة دعم احلـكـومة
ـنـاطق ـلف الــطـاقــة الـنـظــيـفـة فـي ا
الـــزراعـــيـــة من اجـل ادامـــة االنـــتــاج
وخفض التكاليف في ذات الوقت ) . 
كـما وقـال الـتـمـيـمي  ان ( تـشـكيالت
امنـية مـشتـركـة نفـذت عمـليـة خاطـفة
ـسافـة تصل الى على نـهر خـريـسان 
40كم ضمن اجلزء الـشمـالي الشرقي
حملافظة ديـالى وجنحت من رفع اكثر
من 100 جتاوز بـعـضـها كـبـيـر كانت
ــيـاه). تــلــتـهـم كـمــيــات كــبــيــرة من ا
واضـاف الـتـمـيـمي ان ( الـتـجـاوزات
كــادت تــؤدي الى هالك اكــثــر من 20
الف دو من اشـهــر بـســاتـ ديـالى
ضمن حوض الـعبـارة وقراهـا بسبب
اجلــفـــاف وعــدم الــقـــدرة في وصــول
ـيـاه   مـؤكـدا بـان رفع الـتـجاوزات ا
دفعت مـياه خـريـسان صـوب العـبارة
وبدء سقي البساتـ بعد مضي اكثر

من 60 يوما من اجلفاف ) . 
واشــــار الى ان ( رفـع الــــتــــجـــاوزات
عــمــلــيــة لـيــست ســهــلــة ألنــهــا تــمـر
نـاطق خطـرة من النـاحيـة االمنـية)
الفتـا الى ان (احـدى دوريـات اجليش
اسـتــهــدفت بـعــبــوة نـاســفــة من قـبل
االرهـابــيـ ألنــهـا تــقع قـرب مــنـاطق
غـير مـسـتـقـرة امنـيـا مـؤكـدا بان رفع
ـئة التـجـاوزات تـسهم في حل 50 با
من اشــكـالــيــات اجلـفــاف وتــنـقــذ مـا

تبقى من بسات ديالى ) . 
ان ( تشـكيالت امـنية وب التـميـمي 
مـشـتركـة نـفـذت عـمـلـيـة خـاطـفـة على
سافة تصل الى 40كم نهر خريسـان 
ضـــمن اجلـــزء الـــشـــمـــالي الـــشـــرقي
حملــافــظــة ديـــالى وجنــحت خالل 72
سـاعـة من رفـع اكـثـر من 100 جتاوز
بـعـضـهـا كـبـيـر كـانت تـلـتـهم كـمـيـات
ـيـاه )   مــشـيـرا الى ان كـبـيــرة من ا
(رفع التجـاوزات عملـية ليـست سهلة
نـاطق خطرة من الناحية ألنها تمر 

االمنية)  . 
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أعلـنت دائرة صـحة مـحافظـة ديالى 
عن اصــابـة 11 طـفـل بـســبب الــلـعب
بــألــعــاب الــصــجم  مــشــيــرة الى ان
االصابات لـيست خـطيـرة ولم تسجل

ة .  أي عاهة مستد
وقال مـدير اعالم صـحة ديـالى فارس
ان  (ردهـات الـعــزاوي لــ ( الـزمــان ) 
ـسـتـشـفـيــات احلـكـومـيـة في ديـالى ا
اسـتـقــبـلت خالل ايـام عــيـد االضـحى
ــبـارك 11 طــفل اصــيـــبــوا بــســبب ا
اللهو بألعاب الصجم رغد حتذيراتنا
تكررة من خطورتـها على حياتهم). ا
واضــاف الــعــزاوي  ان  (االصــابـات
ليـست خـطـيرة ولم تـسـجل أي عـاهة
ـة خاصة وان اصابـة العيون مستد
تؤدي الى الـعـمى في بـعض االحـيان
بــســبب شـــدة االصــابــة مــؤكــدا بــان
سـماح االهـالي ألطـفـالـهم بـالـلـهو في
العاب خـطيرة مـؤشر سلـبي سيؤدي
الى تــكـرار مــأســاة فــقـدان اطــفــالـهم
لــلـــنــظــر كـــمــا حــدث فـي الــســنــوات
ـــاضـــيــة ) . ومـن جـــانب آخـــر قــال ا
العزاوي ان  ( عـدد احلاالت الـطارئة
الـتي اسـتـقبـلـتـهـا ردهـات مـسـتـشفى
بـعـقـوبـة الـتعـلـيـمي خـالل االيام الـ4
بـارك بلغ 2080 من عيـد االضـحى ا
حــــالــــة )  الفــــتـــــاً الى ان  (من بــــ

احلاالت 887 حـالـة لـلـنـساء و1193
لــلـرجــال ومــنــهــا الـعــشــرات بــسـبب
ــــروريـــة ). واضـــاف ان احلـــوادث ا
(اجـــــمـــــالـي احلـــــاالت الـــــتـي نـــــالت
اخلـدمـات الطـبـيـة الـطـارئـة بـلغ اكـثر
من 1040 حـــالــــة مــــا يـــؤكــــد حـــجم
اجلهود التي تبـذلها طواقم الطوار
في مستشفى بـعقوبة التـعليمي التي
تـسـتـقــطب الـضـغط األكــبـر لـلـحـاالت
عـلـى مـســتـوى ديــالى).  وفي قــضـاء
خانـق قـال مديـر اعالم قائـممـقامـية
الـقـضـاء يوسـف ابـراهيـم لـ ( الـزمان
م) ان  (خـــانــقـــ تـــعـــد اهم نـــافــذة
فارس العزاويسـيـاحـيــة عـلى مـســتـوى ديـالى كـكل
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الـعراق بلـد خصب ليس بـارضه فقط بل بوالدة قـاده أكفاء مـخلصـ لهذا الشـعب ومنهم
الـكاظـمي القـائد الـذي يتـوهج حمـاسة وعـطاء ويـنازل الـصعـاب في السـياسـة واالقتـصاد
فـيخرج منتـصرا .. لقد عرفـنا في زمن قيادة الكـاظمي كيف يكـون القائد متـواضعا محبا
ـعـاجلـة اي طـار يـشل سـعـادته ويـحـزن ايـامه ودؤوبا لـشـعبـة فـخـورا بـخـدمـتـة سـريعـا 
مكـافحـا الي ثـغرة امـنيـة.. ايام الـكاظـمي ال يـبخـسهـا احد لـقد عـاشت بـغداد قـمم عربـية
نـاسـبـات الـتي مـرت خالل قـيـادتة ـخـتـلف ا ومـهرجـانـات فـنـيـة وكـرنفـاالت فـرح وطـنـيه 
قراطيـة قصر فـيها مسـافات الزمن فـخرج منتـصرا إلرادة الشـعب وبشهادة واعـراس د
العالم.. لقد نـزل للميدان بروح وطنيـة عاليه لم حتبسة مكـاتب اخلضراء وقصور الرئاسة
ــنـصب له ــنـصـب بل أضـاف لــلــمـنــصب وأفــتــخـر به الــكــرسي ولم يــضف ا وبــهـرجــة ا
شيـئا..اول رئـيس وزراء عـراقي يتـعـاون مع اإلعالم وهو ابـنـة البـار واالعالم يـتعـاون معه
خليـر العـراق لـقد نـقلت له قـناة الـشرقـيـة خطـابا ولم تـنقل لـغيـرةوالـتقى بـفنـان من أجل
التحضير ألغنـية للمنتخب وكان يكفي أن يرفع هاتفة على نقيب الفنان ليتم مايطلبة كان
حـريصـا ان يـكون وطـنـة العـراق من شـماله جلـنـوبه انه قائـد ارتـاحت له الـنفـوس وباركت

سـعـيـة ويـبخـس  حقـة من يـقـول انه لم يـضع الـعـراق عـلى سـكة
حياة هانئـة ومستقبل واعد..كان حكيـما عند استهداف منزلة
فبارزهم بـالصمت كي ال يشل عنفوانة ونشاطه ويقيد حركته
ـنــازلـة من عــرفـهم بــتـقـويـض مـنـزلــة فـهـنــيـئــا لك يـا عـراق
بـالـكـاظـمـي الـذي جـاء لـلـمـنــصب بـتـوافق الـكــتل والـكـيـانـات
ن يـريـد لـلـعراق والـيـوم يـرفع له الـشـعب الـقـبـعـات ويـطـالب 

ـرحلـة الراهـنـة وسلـبـياتـها. ـسـاندته ودعـمه لـتجـاوز ا خـيرا 
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كـانت حـجـة الــوداع في الـعـام الـعـاشـر لــلـهـجـرة حـيث حـج الـرسـول (ص) بـيت الـله

نورة  دينة ا احلرام وأنهى مناسك احلج وَقَفَلَ راجعا الى ا
ـنورة وفي (اجلـحفـة ) وبالـقرب من (غـدير خم ) نزل ديـنة ا وفـي طريق العـودة الى ا

عليه الوحي قائال :
" يـا ايـهـا الـرسـول بـلّغ مـا أنـزل الـيك من ربك وان لم تـفـعل فـمـا بـلـغت رسـالـته والـله

يعصمك من الناس "
ائدة / 67 ا

وهـذا ما دعـا الرسول (ص) الى أنْ يُـوقف احلجـيج ويقف فـيهم خطـيبـا ليأخـذ منهم
ؤمن االمام علي بن أبي طالب بالوالية ... البيعة المير ا

حيث أنَّ ( االمامة ) هي االمتداد الطبيعي ( للنبوة ) .
ركزية هنا هي أنَّ االمامة اصطفاء الهيٌّ تماماً كما هي النبوة . ان النقطة ا

وكما أنَّ السماءَ تختار االنبياء كذلك فهي تختار األوصياء .
ـؤمـن (ع) ولـيّاً بـقرار من وهـذا معـنى ( بلّغ مـا أُنـزل اليكَ ) حـيث لم يُـنْصَبْ امـيرُ ا
النبي (ص) بل بـقرار من الله ولو لم يـسارع الرسـول (ص) لتبلـيغ األمر للمـسلم
ا أمر به الله  –وحاشاه أن يخالف أوامر الله - . وأخذ البيعة منهم له لعُدَّ مخالفاً 

-2-
ـؤمنـ بـاخلالفـة لـلـرسـول (ص يدفع بـبـعض ضـعـاف الـنـفوس الى انّ تـتـويج امـيـر ا
التمـلمل واالضطراب  ولكنّ هذا ال يعني السـماح بالتردد في تبليغ األمر االلهي بل

جاء التعهد الرباني باخلالص من شرور هذا الفريق 
حيث قال تعالى :

( واللهُ يعصمُكَ مِنَ الناس ) 
ائدة /67 ا
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ؤمن (ع): لقد بايعوا جميعاً وبال استثناء وقد نقل التاريخ قول الفاروق المير ا

بَخٍ بَخٍ لك يا ابن ابي طالب أصبحت موالي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
نعم 

لقد بايعوا ثم نقضوا .
-4-

ان االمامة عـند اإلمامية االثنى عشـر هي من أصول الدين وليست من فروعه حيث ال
تستـطيع االمة ان تـنتخب االمـام ذلك انَّ االمامة لن تـكون االّ مع العـصمة والـعصمة

منحة السماء ال منحة الناس .
-5-

ان الوالية ركن االسالم الرك " وما نودي بشيء مثل الوالية" 
ؤمنـ وابنائه ـتمسـك بواليـة عليٍّ أميـرِ ا ومِنْ نِـعَم الله تعـالى عليـنا أنْ جعـلنا من ا

. عصوم –صلوات الله وسالمه عليهم أجمع االئمة ا
ؤمـن (ع) علـى بنوته لـه فكيف ال واذا كـان االمام الـصادق (ع) يـقدّم واليـته الميـر ا

نشمخ ونفخر بهذه الوالية ?
لقـد قال رسـول الله (ص) يـوم الثـامن عشـر من ذي احلجـة عام  10 هـ وفي خـطبته

ؤمن : ح أخذ البيعة المير ا
(من كــنت مـواله فــهـذا عــليّ مــواله الـلــهم والِ مَنْ واالهُ وعــاد مَنْ عـاداه وانــصـر من

نصره واخذل من خذله ) .
قال كاتب السطور : 

قال رسولُ الله والقولُ جلي 
مَنْ كنتُ مواله فموالهُ علي

نسأله تـعالى أنْ يـثبتـنا وايّـاكم على الوالء الـصادق لـلنبي
(ص) وأوصــيــائه (ع) وأنْ يــكــتــبـنــا فـي ديــوان مـوالــيــهم
ومـــحـــبـــيـــهم وان ال يـــحــرمـــنـــا شـــفـــاعـــتــهـم يــوم الـــدين.

في مـنـتصف الـسـبعـيـنـات حتديـدا في الـعام 1975 قررت الـتـوجه لـدراسة الـدكـتوراء
واتـخذت قـراري هـذا بـعـد عودتي مـن عمـلي كـمـراسل حـربي في الـعام 1973 في مـا
اتفق عـلى تسـميـته بحـرب تشـرين حيث شـاركت مع عـدد من الصـحفـي الذيـن رافقو
الـقوات الـعراقـيه الـذي ذهبت في دعم اجلـبـهة الـسوريه وقـراري هـذا الذي اتـخذته في
ــغـادرة الـعـمل ذلـك الـوقت لم يـكن بــالـسـهل ولــكن حـبي لـلــتـحـصــيل الـعـلـمـي دفـعـني 
ـعـلومـات واالطالع على الصـحفي الـذي احـببـته وكنـت اسعى لـتحـقـيق هدفي لـزيادة ا
جتارب عـلمـيه في بالد امتـلكت من اخلـبره الـشيء الكـثير في الـتطـور العـلمي والـتقني
وكان االختيار لـبلد يحلم به الكـثيرون وهو جمهـورية فرنسا التي اطـلعت على تأريخها
واعجبـتني ثـورتهـا وما قـدمه علـماءها ومـؤرخيـها في جـمهوريـة مصـر احلبـيبه شـغلني
صري االستـاذ الدكتور زهير الشايب الذي ارخ في جدا وهذا مـا اثنى عليه الباحث ا
ثالثة عشر مجلد كل ما قدمه علماء فرنسا وهم 160عالم جلبهم معه نابليون بونابرت
ولـعل واحـد مـن الـشـواهـد عـلى مـا قـدمه هـؤالء الـعـلـمـاء في تـوثـيق وخـدمـة هـذا الـبـلـد
العـربي العـظيم هـو تأسـيسـهم الول مجـمع علـمي في مصـر ان ما كـتبه الـدكتـور زهير
ـا ــعـنـون وصف مــصـر لم يــتـرك شـارده او وارده اال وذكــرهـا  الــشـايب في كــتـابه ا
يـسـتحـقه شـعب مـصـر لهـذا وغـيـره شددت الـرحـال الى فـرنـسا الكـمـال الـدراسه وهو
قرار لم يكن بـالشيء السهل اتـخاذه الن صاحـبة اجلالله التي اغرتـني في ايجابـياتها
وانـا الـذي ازعم بـأنـني نـفـذت وصـايـا الـرواد بـأن ابـدأ عـمـلي الـصـحـفي عـابـرا طـريق
اشـواكها والـغامها ومـتاعبهـا وهنا اقصـد مطابع الـرصاص واحرفهـا التي يعرف اهل
الـصحـافه الرواد ما هـي مخاطـرها ومـا يفـعله رذاذ احـرف الرصـاص التي تـتطلب ان
تشرب يوميـا قاروره من احلليب تكرم علينا بيها السـيد ثنيان مع العامل عنده حينها
لكنني تـشجعت لترك هذا احللم مؤقتا وشجعني الكثيرين من زمالئي بالسفر للدراسه
ومــنـهم االخ زيـد احلــلي وعـمـران رشــيـد واالخ ريـاض شــابه واالسـتـاذ عــكـاب سـامـر
الـطـاهــر وال ازال اذكـر كالم اخي زيـد احلــلي عـنـدمــا قـال ( اذهب يـا مــالك انـصـحك
سـتـعـود دكــتـور وجتـدنـا عــلى حـالـنـا هــذا ولم يـتـغــيـر شيء ) بـعـد عــودتي في الـعـالم
1980حامل شـهادة الـدكـتوراء الـذي كان مـوضوعـها عن مـديـنة بـغداد احلـبيـبه كانت
وجهـتي طبـعا جـامعـة بغـداد وبالـذات مركـز التـخطيـط احلضـري واالقليـمي لـلدراسات
يا لكنني لم ابتعد العليا النـنني درست التخطيط االقليمي في فرنسا وهي صاحبته عا
ـقـاالت عن اروقـة صــاحـبـة اجلالله وكــنت ازاول كـتــابـة الـنـشــر هـنـا وهــنـاك بـبــعض ا
ـا جتـود به الذاكـره والـوقت كـما اشـرفت عـلى صـفحـة شـؤؤن تـربويه في واخلواطـر 
صحيـفة الـثوره حيـنها شـجعني عـليهـا واقتـرحها االسـتاذ الشـاعر حمـيد سعـيد اطال
ـشهد االعالمي الـله عمره وهـنا ولـلحـقيـقه اقول في السـنوات االخـيره كـنت ارى بأن ا
ـنـابـر وجــوه واقالم واصـوات بـعـيـده عن مـا والـصــحـفي قـد ضـعف تـأثـيــره واعـتـلت ا
تعـلـمنـاه وفـهمـنـاه من رسالـة الـصحـافه وقـدسيـتـها ولـكن احلـن مـسـتمـر والـوفاء عن
قدادي واالستاذ احمد عبد اجمليد دفعني بعض الرواد كاالخ زيد احللي واالخ كاظم ا
لـتـلـبـيـة الطـلب وعـدت الى الـكـتـابه في مـنـبـر الـزمـان احلر ومـا افـرحـني اكـثـر واقـولـها
بصدق انـني بدأت اقرا القالم نـاضجه ورائعه عـلى صفحـات الزمان التـي تصلني في
غربتي عـلى الهاتف في تركيا ومن هذه االقالم الزميل علي شكري والزميل منقذ داغر
والـزميـل ثامـر مـحـسن الـغـريري والـزمـيل عـلي كـر واالسـتـاذ عبـد احلـسـ شـعـبان
والزمـيل خضـير الـبيـاتي اما زميـلي الدكـتور قـاسم حسـ صالح فـله مني كل الـتحيه
فـهو ال يـزال مـتالـقـا ومبـدعـا واسعـدني وجـود الدكـتـور مظـفـر االدهمي وهـنـاك الكـثـير

الكثـير من االقالم الشابه والـرائده تسـر القلب وتريح الـنفس مااريد
قـوله ان بـلــدنـا ال يـزال بـخــيـر وان صـحـافــتـنـا ال تـزال رائـده
ومتألـقه وال بد هنا من حتيه خاصه لالسـتاذ الدكتور احمد
عـبــد اجملـيــد عـلى جنــاحه في اســتـقــطـاب االقالم الــرائـده
ـؤسـسـة الـزمـان والـقـائـم والـشـابه وال بـد من االشـاده 
عليها ومـؤسسيها متمنيا لصحافتنا العوده لتأخذ مكانتها

نطقه بامس احلاجه لها. التي تستحقها والعراق وا

عبد الله احليالي

d−Š∫ محافظ

ميسان يضع
حجر االساس
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{ اخلرطـوم (أ ف ب) - تنـتشـر قوات
األمن السودانية في شوارع اخلرطوم
امس األحـد اسـتبـاقـاً لـتـظـاهـرات دعا
إليها نشطاء معـارضون للسلطة التي
ـبــهـا قــائــد اجلـيش عــبــدالـفــتـاح نــصّ
الــــبــــرهــــان بـــعــــد انــــقالب تــــشــــرين
األول/اكتـوبـر حـسبـمـا أفاد مـراسـلو
وكالة فرانس برس.ويعـد يوم التعبئة
ـنــاهــضـة هــذا اخـتــبــاراً لــلـجــبــهــة ا
لــلـجــيش الــتي أطــلـقت مــواجــهـة مع
السلـطة في أوائل تـموز/يولـيو غداة
أشــدّ أيـــام الــقــمـع دمــويــة حـــ قُــتل
تــــــســـــعــــــة مـــــتــــــظـــــاهـــــريـن في 30
حــــزيــــران/يــــونــــيـــــو. وتال ذلك بــــدء
اعـتــصــامـات تــعـهــدت اجلـبــهـة أنــهـا
سـتــكـون غــيــر مـحــدودة.واسـتــؤنـفت
الـتـجـمّـعـات في عـطـلـة عـيـد األضـحى
ــاضـي فــيـــمـــا يـــتــطـــلّع األســـبـــوع ا
الـنــشـطــاء إلى إعـادة إطالق حــراكـهم
األحــــد.ويــــضع هــــؤالء فـي مــــقــــدمّـــة
شـعـاراتــهم واليـة الــنـيل األزرق حـيث
خـلّف صــراع قــبـلي  33قـتــيالً و108
جـرحى منـذ بـدايـة األسـبـوع بـسحب
وزارة الصحـة.وأفاد شـهود عـيان بأن
قـوات عــســكـريــة انـتــشــرت األحـد في
منطقة الـروصيرص التي كانت بؤرة
عـــنفٍ الــــســـبت. ويـــرى مـــنـــاهـــضـــو
ــشـــكـــلــة االنـــقالب أن مـــفــتـــاح حـل ا
مــــــوجــــــود فـي أيــــــدي اجلــــــنـــــراالت
ــتــمـــرّدين الــســابــقــ وحــلــفـــائــهم ا
ـفـاقـمـة اخلـرطـوم الــذين يُـتّـهـمــون 
التـوترات الـعرقـية والـقبـليـة لتحـقيق
مكـاسب شـخـصيـة.وانـتشـرت الـقوات

العسكرية في الـعاصمة صباح االحد.
كما أفاد صـحافيـون في وكالة فرانس
بــرس بــأن الـعــنــاصــر وضــعـوا كــتالً
خـرسـانـيـة عـلى اجلـسـور الـتي تـربط
العـاصمـة بـضواحـيهـا ولـسدّ الـطرق
ؤديـة إلـى مقـر اجلـيش الـرئـيـسـيـة ا

عتاد للتظاهرات. كان ا ا
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واسـتـمـرت االشـتـبـاكـات الـقـبـلـيـة في
واليــة الـــنــيل األزرق بــجـــنــوب شــرق
الـسودان الـتـي أسفـرت حـتى اآلن عن
 33قــتـيـال عـلى األقـل فـيــمــا يــحـاول
الـسـكـان الـفــرار من الـقـتـال والـلـجـوء
إلى الــشـــرطــة حلــمــايــتـــهم بــحــسب
.وجــرت شـــهــود عـــيـــان ومــســـؤولـــ
نطقة الرصيرص اشتباكات السبت 
الواقـعـة علـى الضـفـة الشـرقـية لـلـنيل
األزرق ويــربـطــهــا جـســر بــالــدمـازين
عـاصـمـة الـواليـة.وأصيـب أيـضا 108
أشخاص علـى األقل وفق بيان صادر
عن وزارة الصـحة وأضـرمت النـيران
في  16مــتــجــرا مـــنــذ انــدالع أعــمــال
الــعـــنف االثــنـــ بــســبـب نــزاع عــلى
األرض بـــــ قـــــبـــــيـــــلـــــتي الـــــبـــــرتي
والــهـــوســا.وقــال مـــســؤول مــحـــلــيــة
الرصيرص عادل العقار لفرانس برس
عبـر الـهاتف "نـحـتاج لـقـوات إضافـية
لـــلــســـيـــطـــرة عــلـى الــوضـع وعــقالء
وحــكــمــاء خملــاطــبــة الــنــاس من أجل
ـواطـنـ الـتـهـدئـة" مـشـيـرا إلى أن "ا
جلـــــــــأوا إلى قــــــــسـم الــــــــشــــــــرطــــــــة
حلـمايـتـهم".وأضـاف الـعـقـار أن هـناك
اشــتــبــاكــات وقـــعت صــبــاح الــســبت

أسـفـرت عن ضـحـايـا لـكن "حـتى اآلن
لم يتم إحصاء القتلى".وحذّر مسؤول
ـسـتشـفى الـرصيـرص الـسبت طبي 
من "نفـاد أدوات اإلسـعافـات األولـية"
ـصابـ في تـزايد مؤكـدا أن "أعـداد ا
بـيـنـهم نـســاء وأطـفـال".وكـانت جلـنـة
األمن بــالــواليــة أكــدت في بــيــان لــيل
اجلمعـة السـبت أن االشتبـاكات جرت
بـ قــبــيـلــتي الــبـرتي والــهــوسـا في
مناطق قـيسـان والرصيـرص وبكوري
وأم درفـــا وقـــنـــيـص بـــواليـــة الـــنـــيل
األزرق.وتـابـع الـبــيــان أن الـســلــطـات
األمــنــيـــة في الــواليــة فـــرضت حــظــر
نطقة الرصيرص من الساعة جتول 
 18,00إلى الساعة  06,00بالتوقيت
احمللي.كمـا أصدر حـاكم النيل األزرق
أحمد العمدة قرارا "بحظر التجمعات
ـــدة شــهـــر" اعـــتـــبــارا من ـــواكب  وا
اجلـمـعـة.وقـال احلاكـم مـساء الـسـبت
لـــلــتـــلــفـــزيــون الـــرســمـي ان الــوضع
ـواجـهـات "حتـسن في قــيـسـان لـكـن ا
مــســتـــمــرة في الــرصـــيــرص".وقــالت
فـاطـمـة حـمـاد من سـكـان الـرصـيرص
لــوكـالــة فــرانس بــرس عـبــر الــهـاتف
السبت "نسمع أصوات إطالق نار من
اجتـاه حي بـكــوري واحلي اجلـنـوبي
ونــــشـــاهــــد تــــصـــاعــــد الــــدخـــان في
ــنــطـــقــة".واورد أحــمـــد يــوسف من ا
عــاصــمــة الــواليــة "أشــاهــد عــشــرات
األسـر خــصـوصـا الــنـســاء واألطـفـال
تعـبـر اجلـسر إلى الـدمـازين هـربا من
الــقــتــال".وكــانت اشــتــبـاكــات وقــعت
نطقة قيسان اجلمعة ب القبيلت 

ـملـكة الـعربـية جمـيعـنا شـاهـد طريـقة اسـتقـبـال الرئـيس األمريـكي في ا
السـعوديـة وهي طريـقة تـشعـرك بالـفخـر واالعتـزاز والكبـرياء مـن قيادة
ملكـة العربية دولة عربية جتـاه رئيس أكبر دولـة في العالم. إذ تعامـلت ا
ــثل أو كـمـا تـتـصـرف هــذه الـدول مع الـقـادة الـعـرب في الـسـعـوديـة بـا
استـقـبـالـهم هنـاك. وقـد اليـكـون األمر نـفـسه عـنـد جمـيع الـقـادة الـعرب
فالرئيس الـفلسطـيني الذي خرج إلـينا في اإلعالم مراراً وتـكرارًا بقوله:
بـادرات األمريكيـة في حل الدولت لـكنك سرعان أنَّه لن يتعامل بـعدُ با
ماتـراه يجـري مُسـرعاً خـلف كل مبـادرة أمريـكيـة أو أوربيـة يُعـلن عنـها
عطـيات التمرُّ عـلى أصحاب متنـاسياً مـا قاله في أوقات سـابقة وهـذه ا
القـرار السـيـاسي في الغـرب مرور الـكـرام بل تخـضع لـفحص وحتـليل
ـوجبهـا اإلستـراتيـجيات من قبل أعالم الـفكر الـسيـاسي هنـاك وتتـخذ 
ـدى في عـمـلـيات الـتـعـاطي مع األحـداث والـقـيادات الـسـيـاسـية بعـيـدة ا

واتخاذ القرارات بشأنها.
ـثـله حـسن األسـتـقـبـال واحلـفـاوة عـنـد الـعـرب ويـنـبـغي أن النـنـسى مـا
القـدامى من أهـمـية كـبـيرة فـي تبـادل الـعالقات بـيـنـهم أو ب الـشـعوب
لتْ هذه الـصـورة تواضـعاً مـلـحوظـاُ في زمن الـرسول األخرى. وإنْ شـكـَّ
األعظم (ص) واخلالفة الـراشدة بسـبب تعالـيم اإلسالم السمـحاء التي
ــسـاواة بــ بـني الــبـشــر وأنْ (الفـرق بــ عـربي بُـنــيت عـلـى أسـاس ا
وأعـجـمي إلَّـا بالـتـقـوى) ولـكن تـنـقل لـنـا الـروايـات أنَّ اخلـلـيـفـة الثـاني(
رض) ركب بغلةً وسار بهـا إلى دمشق زائراً وقد كان علـيها معاوية بن
ـوكبٍ مــهـيب اسـتـاء بـسـبـبه أبي سـفـيـان والـيـاً إذ اســتـقـبـلهُ األخـيـر 
اخللـيفة الـثاني; ألنَّ ذلك لـيس من مـظاهر احلـكم اإلسالمي وكـان عمر
ـراس على مـخـالـفـيه بيـد إنَّ مـعـاويـة أجابه بن اخلطـاب(رض) شـديـد ا
ـؤمـن إسـتـقـبـلتك بـتـلك احلـال; ألنَّـنا ـعـروف قـائالً: يـا أميـر ا بدهـائهِ ا

جناور الروم وأردتُ أن أُريهم مظاهر السلطان عندنا.
 فسكت اخلليفة الثاني عنه كأنَّهُ اقتنع باجلواب.

إذاً عدم إستـقبال الـقادة العـرب بتلك الـكيـفية الـتي يتطـلبهـا العرف من
ناحية اإلحـترام في السـياقات الدولـية أثار حفـيظة الـقادة البارزين ومن
ـعروف بـالشدَّة والـغلـظة وعدم الـتراجع أمام أبرزهم ملـوك السعـودية ا
اخلصـوم. والشكَّ أنَّ ذلك من احلسـنات الـتي ينـبغي أن يـتحـلى بها أي
قائد أو رئيس لشعبٍ ما يريد احلـفاظ على حقوق بلده من الضياع أو
اإلستـهـانة بـهـا من قبل الـغـير هـو أن يـحمل في نـفـسه كاريـزمـا القـيادة
التي تـفرض عـلى اآلخر احـترامه وعـدم التـفريط به كالعب سـياسي في
مـلكة نطـقة والعـالم على حـدٍّ سواء. وقد يـكون درس ا ا
العربـية السعـودية مع الرئـيس األمريكـي أبلغ رسالة
لـلـعـرب في أن يـتـعـلـمـوا مــنـهـا كـيـفـيـة الـتـعـامل مع
تـبـادلة التـصـان إلَّا ـصـالح ا الدول الـكـبرى وأن ا

بقيادات قويةٍ وشجاعة.

dJ∫ جانب من اعتصامات ضد العسكر في اخلرطوم Ž
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كل مـنـظمـة أعـمـال تـسـعى لـتـحـقـيق هـدف معـ أو عـدة اهـداف مـتـمـثـلة
ـنـظـمـة عـلى أرض الـواقع وذلك عن بـرسـالـة مـعـيـنـة تـبـرر غـايـة وجـود ا
طـريق إشـبـاع حـاجـات اجملـتـمع ولـتـبـقى هي كـائن ديـنـامـيـكي في حـيـاة
الـسـوق وتـسـتـمـر بــحـركـة مـرونـة مـسـتـقــرة مـتـوازنـة من خالل الـعالقـة
نتجاتها الغرض منه سد احتياجاتهم. تقبل  ستهلك ا الوثيقة مع ا
ـنظـمة يعـتبـر أمر أسـاسي بل ويشكل والتبـادل الذي يـخلقـه الفرد مع ا
ـومة الـعـمل بـهـا وعـلى أثـر ذلك يتـبـ لـنـا مـصطـلح الـوالء الـتـنـظـيمي د
وكــيف يــتم زيــادة اإلنـتــاجــيــة من خالله والبــد من مــعــرفــة مــعـنـى هـذا
صطلح: مفهوم الوالء الـتنظيمي لكلمـة والء مدلوالت كثيرة فالوالء في ا
نـظـمـة يـعـني ذلك دلـيل علـى تمـتع بـيـئـة الـعمل بـدرجـة عـالـيـة من الوالء ا
ـوظف الـشـديدة لالسـتـمـرار كـعـضو في التـنـظـيـمي الـذي يعـني رغـبـة ا

وظف لبذل مجهود عال للمنظمة.  منظمة معينة واستعداد ا
نظمة بشكل كبير رغم حصولهم على 1- وهو اقتران فعال ب الفرد وا

مردود أقل. 
نـظمـة ويرغب الـفرد في 2- هو حـالة يـتمـثل فيـها الـفرد بـقيم وأهـداف ا
احملافظة على عضويته فيهـا لتسهيل حتقيق اهدافه ×. من خالل تعريف
نظـمة ... فهو صطـلح أعاله نستـدل على فائـدة الوالء التـنظيـمي في ا ا
ـنظـمـات او فشـلـها فـنـجاح ؤديـة لـنـجاح واسـتـمراريـة ا أحد الـعـوامل ا
دخالت نظمـة مرتبط بوالء الـفرد لهـا هذا ما يؤدي لـعالقة متيـنة ب ا ا

وارد البشرية للمنظمة. ×  تمثلة با ا
من مـظـاهـر ورمـوز الـوالء الـتـنـظــيـمي هـو (اإلخالص الـوفـاء الـتـفـاني
ـسـتـهـلك ــتـمـثل بـا الـتـضـحـيـة) هـذه الـصــفـات ال تـقـتـصـر عـلى الـفـرد ا
نظمـة ايضًا البد ـا ا (الزبون) والذي إذا مـا قام بها ال يـتحقق الوالء إ
أنَّ يكون لها جزء من هذه الصفـات والتي من شأنها زيادة اإلنتاج فإذا
ان فـإنها ـتعـلقة بـالرغـبة واإل توافرت مـجمـوعة من العـوامل اإليجـابية ا
تزيد من اسـتعداد وقـدرة الفرد علـى بذل درجة عالـية من اجلهـد لصالح
ـنـظـمـة كـمـا إنـهــا تـسـعى لـتـحـقـيق سـعــادته وآمـاله الـقـويـة في الـبـقـاء ا
نظمة كـعنصر فعال والـقبول بأهدافـها وقيمها األسـاسية والوالء طاقة با
تـنـمـو وتـتــزايـد بـزيـادة تـضــحـيـة وتـفـاني وإخـالص الـطـرفـ أي الـفـرد

نظمة.  وا
ـنظـمـات التي يـة إلى أنًّ ا وقد أشـارت بـعض الدراسـات والـبحـوث الـعـا
ئة تتـعامل بالـوالء التـنظـيمي حـققت إنـتاجـية مـا ال يقل عن نـسبة 70 با
وهذا ما جعل العصر احلديث منشغل بكـيفية زيادة اإلنتاج بطرق علمية
وكـفاءة عـالـيـة خالل وقت قـلـيل وجـهـد أقل فـكان الـوالء الـتـنـظـيـمي أحد

كننا زيادة اإلنتاجية من خالله.   الطرق التي 
راد حتـقيقـها من نسـتنـتج من كل ما ذكـر أعاله أنَّ اإلنتـاجيـة العـاليـة ا
نظمة ستهلك وكيـفية التعامل مـعه من قبل ا خالل الوالء تكمن بالفـرد ا
وذلك لـلـحـفـاظ علـيه لـيـعـكس هـو تـعـامـله لـلـمـنـظـمـة وتـقـبل أكـبر عـدد من
نـتجـات والعـكس صـحيح تـمامًـا فالـوالء أنواع مـنـها الـعاطـفي ومنـها ا
ـعـنـوي إلخ كل نـوع له عـطـاء خـاص وتـفـانٍ مـنـفـرد ـعـرفي ومـنـهـا ا ا
فالـعالقة بـ الوالء واالنـتاجـية تـكون عالقـة طرديـة بال شك زيادة األول
ـقال نذكر أنَّ لكـل منظمة تـعاملها تعني زيادة الثـاني..  وفي ختام هذا ا

اخلاص مع مستهلكيها إنَّ كان والءً او غير ذلك.
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زايدة زايـدة العلنـية وفق قانون بـيع وايجار اموال الدولـة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ وسـتجري ا درجة ادناه في ا ـواد ا تعلن الشـركة العامة لـتجارة احلبـوب فرع / صالح الدين عن بيع ا

الساعة العاشرة من صباح يوم (٢٠٢٢/٨/٧) .
شتري حصـرا والبطاقة الـتموينيـة او بطاقة السكن بينة ادناه بـصك المر الشركة وبـاسم ا عـين مستـصحب معـهم التأمينـات ا ـكان والزمان ا فـعلى الراغب بـالشراء احلضور با
ـدة (٣٠) ثالثون يـوم على ان يتـحمل من ئـة من بدل الـبيع عن كل يـوم تأخـير و زايـدة اجور خـزن بنـسبة (٢/١) % نـصف من ا وبراءة الـذمة من الـضريـبة ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا

دة احملددة. واد خالل ا زايدة اجور النشر واالعالن واية مصاريف اخرى ورفع ا ترسو عليه ا
دة (٥) خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة. علما ان البيع خاضع لكسر القرار 
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ادة ا
جوادر تالفة

جوادر غير صاحلة

الكمية
١٧٣ مائة وثالثة وسبعون جادر تالف

٢٨ ثمانية وعشرون جادر

زايدة موقع ا
صومعة تكريت
صومعة تكريت

مدة الرفع
٥ أيام
٥ أيام

التأمينات 

٢٠٠٠٠٠٠ مليونان دينار

ـا الريب فـيه ان االنسـان بـحـاجـة مـلـحـة في ان يـتمـتع بـحـيـاة جـمـيـلة
مـسـتـقـرة خـالـيـة من بـعض االرتــبـاطـات الـفـكـريـة غـيـر الالئـقـة والـتي ال
جدوى منهـا بل التي تشـكل ضغطـاً نفسيـاً كبيـراً خالل عدم رضانا ان

هني االنساني السيما عند تقدمنا بالعمر . تكن في اجملتمع ا
وان اعادة الـتوازن لـلـشخـصيـة االنسـانـية بـانواعه كـافـة يكـمن باالحـالة
ـتــطــلــبـات لــلــحـقــوق واســتـشــعــرنـا عــلى الـتــقــاعــد اذا ادركـنــا عــمق ا

الواجبــــات  . 
كـننا القول ان التـقاعد هو اصل رئيس من اصول وفي ضوء ما تقدم 
الـصـحـة النـفـسـيـة وذلك الن الـكـثـيـر من مـنـغـصـات الـعـمل قـد تـفـارقـها
عـلـقة تـنـجزهـا فضالً عن ان والعـديد مـن االشغـال ا
هنالك بدائل حياتية تسـتحدث انت سيدها فاحلياة
ــعــانــيــهــا اجلــمــيــلــة تــكــمـن من خالل الــتــفــائل
ـــواقف الــتي هي حتت بــاخلــيــــــــر والــعــمل في ا

امرتك  .
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العـنوان / بـغداد  –الـغزالـية  –دار
٨/١ زقاق ٢٣ محلة ٦٥٣

ــدعـي (بــاسم عـــبــداجملـــيــد أقـــام ا
ـرقـمـة قـاسم) الــدعـوى الـبـدائــيـة ا
ـــــتــــضـــــمن (٧٦٤٩ /ب/ ٢٠٢١) وا
تـمـلـيك جــزء من حـصـتك بــالـعـقـار
ــرقـم (١٠٣/٤ مــقــاطــعـة  1دنـدان ا
الـغـربيـة) وجملـهولـية مـحل اقـامتك
قــررت هـــذه احملـــكـــمـــة تـــبـــلــيـــغك
بـاحلـضـور امـام هذه احملـكـمـة يوم
٢٠٢٢/٧/٢٤ الـسـاعـة (٩) صـبـاحـا
عن طـريق صـحـيـفـتـ مـحـلـيـتـــ

عدد (٢).
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{ بـودابـست (أ ف ب) - تـظــاهـر اآلالف في الـعـاصـمــة اجملـريـة بـودابـست
لــلــيـــوم اخلــامس تــوالــيـــا ضــد إصالح ضــريـــبي تــريــده حــكـــومــة فــكــتــور
أوربان.بـدأت االحـتـجاجـات وهي األولى مـنـذ إعـادة انتـخـاب الـزعـيم احملافظ
ان إصالحا ضريبيا قال محتجون في نيسان/أبريل الثالثاء بعد تبني البر
تظاهرون إنه سيزيد الضـرائب على مئات اآلالف من صـغار التجار.وهـتف ا

في وسط بودابست السبت "أوربان اللعنة عليك!". 
وقالت احملـامـية إيـلـونا بـوسـزتاي ( 37عامـا) لـوكالـة فـرانس بـرس "ما فـعـلوه
(احلكـومة) جـنون. هـذا لن يجـلب شيـئا لـلمـيزانـية".وقـال متظـاهر آخـر يدعى

زولـتـان غـيـمـيـسي وهـو مـدرّس يـبـلغ  68عـامـا "تـواصل احلـكـومـة الـتـخـطـيط
قدورهم التـحمل".كان أوربان دافع إلجراءات تقشـفية (لكن) الـناس لم يعـد 

اجلمعة عن اإلصالح معتبرا إياه "جيدا وضروريا".
وجتري البالد مناقشـات مع بروكسل بشأن إجـراءات لدعم اقتصادها وهي

تعاني تضخما مرتفعا.
" لالستجـابة ألزمـة الطاقـة النـاجمة وأعلنت احلـكومـة األربعاء "حـال الطـوار
من احلـرب في أوكـرانـيـا وسط زيـادة مــزمـعـة في إنـتـاج الـفـحم ومـنـاشـدات

للعائالت من أجل خفض استهالك الطاقة.

احلــدوديــة لــلــســودان مع إثــيــوبــيــا
والـتي تـبـعـد حـوالى ألف كـلم جـنـوب
شرق اخلرطوم وأسفرت عن مقتل 14
شخصا وجـرح العشـرات.وقال قيادي
من قبـائل الهـوسـا "طالـبنـا بأن تـكون
لــنــا إدارة أهــلــيـــة ورفــضت (قــبــائل)
قابل البرتي ذلك وحترشوا بنا".في ا
رد قـــــيــــادي مـن الــــبـــــرتي أن "االدارة
االهلـية تعـطى لصـاحب األرض وهذه

االزرق في  .2011وقد تـضـرر بـسـببه
نحو مليون شـخص بعد تاريخ طويل
من الـقــتـال بـ  1983و.2005ومــنـذ
انــقالب قــائــد اجلــيش عــبــد الــفــتــاح
ـدنــيـ في الـبــرهــان عـلى شــركـائـه ا
السلطة في  25تشرين األول/أكتوبر
تشـهد بـعض منـاطق السـودان وعلى
رأسها اقـليم دارفـور نوعًـا من الفراغ
األمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة
ـتـحـدة حـفظ الـسالم الـتـابـعـة لأل ا
في اإلقليم إثر تـوقيع اتفاق سالم ب
ركزية سـلحة واحلكـومة ا الفصائل ا
عــــام .2020ويـــــشـــــهـــــد الـــــســـــودان
اضـطــرابـات ســيـاســيـة واقــتـصــاديـة
ويخـرج لـلتـظـاهر بـشكـل منـتظم آالف
الــســودانــيـــ في الــعــاصــمــة ومــدن
أخـــرى لــلـــمـــطــالـــبــة بـــعـــودة احلــكم
ـتـحدة دني.وتـفـيد تـقـديرات األ ا ا
بأن  20مليونا من إجمالي  45مليون
سـوداني سـيـعـانـون بـنـهـايـة الـسـنـة
انـــعـــدام األمـن الـــغـــذائـي وأكـــثـــرهم
مــــعــــانـــاة  3,3ماليـــ نـــازح يـــقـــيم

معظمهم في دارفور.

أرضـنــا (...) كــيف إذن نــعـطي االدارة
ـتـحدة للـهـوسـا".وطـالب موفـد اال ا
الـى الــــســــودان فـــــولــــكــــر بـــــرثــــيس
ب"اجـراءات مــلـمــوسـة لـلــسـيــر نـحـو
تــعـــايش ســـلـــمي" داعــيـــا الى "وقف

االعمال االنتقامية".
Íuł d ł

وفي بيان السبت طالبت جلنة اطباء
ــــــؤيـــــدة ـــــركــــــزيـــــة ا الــــــســــــودان ا
ـــوقـــراطـــيـــة "وزارة الـــصـــحــة لـــلـــد
االحتاديـة بالتـدخل العـاجل وضرورة
فـتح جـسـر جـوي مع الـواليـة لـتـلـبـيـة
رضى الذين معيـنات العـمل وإجالء ا
يـــحــتـــاجـــون إلى خـــدمـــات عالجـــيــة
مـتـقـدمـة".وكــانت الـلـجـنـة أشـارت في
بـيـان اجلــمـعــة إلى أن "هـذه األحـداث
ــؤســفــة وقــعت وسط صــمتٍ مــريب ا
وتعتـيم إعالمي من قبل حكـومة والية
الـنـيل األزرق وعــجـز تـام عـن الـقـيـام
بـواجـبـهـا الـقــانـوني ومـسـؤولـيـاتـهـا
األخـالقــــيـــــة واإلنــــســـــانــــيـــــة جتــــاه
".وكـان الـنزاع االهـلي جتدد واطـن ا
في واليــتي جـــنــوب كــردفــان والــنــيل
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وأنـا اتابع كـما األغـلب األعم من الشـعب العـراقي  مجـريات حـسم ملف
رئـاستي اجلمهورية والوزراء  بعد أن طال االنتظار  وتعسرت الوالدة 
وتـعـددت الـروايـات  وبـدأت االنـسحـابـات  وحُـبـست األنـفـاس  وانـتـظر
ال ترقبون الفرج  وحتسب وتهيأ وتهيب رجال ا الباحثون عن العمل وا
واألعـمـال بــانـتـظـار تـبـيّن اخلـيـط األبـيض من األسـود  بـان أمل جـديـد 
ترقبون نـبأ التوافق على اختـيار الرئاست وذاع خـبر متفائل  وتنـاقل ا
ـن تـشرف قـبل أو بـعـد الـعـيـد الـكـبـيـر  كي يـكـون الـعـيـد عـيـدين  عـيـد 
كي والـنـبـوي الشـريـف  وعـيـد اخلروج من أزمـة كـادت تودي بـاحلـرم ا
تـرنح أصالً  اسـتـذكرت وأنـا أسمـع كمـا اآلخرين بـالـنظـام الـسيـاسي ا
ـتعـسـرة  استـذكرت مـوعـد العـيـد القـبـلي أو البـعـدي  تاريـخـاً للـوالدة ا
قـصة طـريـفة رواهـا لي أحد األصـدقاء أيـام الـدراسة األولـية  حـيث كان
يـدرس الطب في جامعة الكوفة  إذ كان يؤدي االمتحان العملي في مادة
الـنـسائـيـة  حـيث طـرح علـيه أسـتـاذه سؤال االخـتـبـار  فبـادر هـو بدوره
ريضة وكانت  مصرية اجلنسية صعيدية الوالدة لطرح عدة أسئلة على ا
والـتنشئة  متى كانت والدتك األخيرة  فأجابت قـبل العيد الكبير بيوم
 وكـان وقت اإلجــابـة دقـيـقـة واحــدة  فـراح زمـيـلي يـحــسب مـتى الـعـيـد
ـيالدي  ثم حـسب يـومـ قـبلـه  وقسّـم حسـابه عـلى الـكـبـيـر بـالـشـهـر ا
ـمـتـحن قـد جتـاوزه االشـهـر واأليـام   فـعـرف االجـابـة  واذا بـأسـتـاذه ا
ـتــحـنـاً خــمـسـة طـالب وأشّـر عـلى أسم صــاحـبي دور ثــاني  فـتـرجى
أسـتاذه طالـباً احملـاولة بسـؤال ثاني  فأجـابه أن عقـارب الساعـة ال تعود
لـلـخلف  مـريضك جـاهل  وتـشخـيصك تـأخـر  والوقت مـضى  اتعض
من الـتجـربة  واعلـم أن الفرصـة ال تتـكرر وحضك حـسن بفـرصة أخرى
فـغيرك فاتته الفرصة فأصبح ماض . لقد مضت أشهر طوال على اعالن

نتائج االنتخابات  تخللتها تظاهرات والفتات وتنديدات وانسحابات .
iOÐ« ÊUšœ

والــشـــعب يــتــرقـب خــروج الــدخــان األبـــيض أو تــبــ اخلـــيط األبــيض 
واألمـراض تـتـفــشى واألوبـئـة تـنـتـشـر واجلـوائـح تـفـتك والـكـسـاد  يـسـود
والـبـطـالــة تـتـصـاعـد والـفـقـر يـتـزايــد  مـرت أشـهـر عـجـاف والـعـاطل عن
تعاقد ينتظـر التثبيت  ومن نفّذ عمل وازنة  واألجيـر وا الـعامل يترقب ا
ؤسسات الـرسمية ينتظـر السداد بعد أن نفّذ وأوفى  يـقف على أبواب ا
ويخرج من الساسة من يُعلن ستتشكل احلكومة  فيجيبه ناقم متضرر 
ال لن تـتشكل  فـيرد ثالث ال سـتتشـكل ولكن بعـد ح  والشـعب يترقب
واخلـدمــات في تـراجع ونـذر األمـن تـدق نـاقـوس اخلــطـر  مـر عـيـد رأس
الـسنة  ثم عيد اجليش  تبعه عيد الشـرطة  وعيد نوروز ثم عيد القيامة
فعيد البرونايا وعيد الشكر وانقضى عيد الفطر واألضحى وسيهل قريباً
عـلينـا شهـر االحزان  وتبـاشيـر تشكـيل احلكومـة ال تزال تـنتظـر التوافق
ـكون عـلى الـرئـيـسـ  وكل مـكـون يعـلق اخـتـيـار رئـيـسه عـلى اآلخـر  ا
تحدث الـكوردي يُعلن أنه بات قاب قوس من الـتوافق على مرشحه  وا
بـاسم اإلطـار الـتـنـسـيـقي يـعـلن أن اإلطـار  أدنى من ذلك فـي أختـيـار من
يـتولى سدة السلطة  وكالهما لم يبلغ قاب القوس وال األدنى منه . لقد
رقد مَنَ الـله على العـراق بالنـاصح والناجـح والقادر والنـزيه  وحابـاه با
ـمـتد والـطـبـيـعـة والـثـروة  ومـيزه ـعـبـد والـكـنيـسـة  وأعـطـاه الـنـهـر وا وا
بـالـبشـر والتـنـوع والتـعـدد والتـعايـش  ومنح شـعـبه القـدرة علـى التـحمل
ـعــطـاء الـكـر والـتــجـاوز والـتـســامح والـتـطــلع لـغـد أفـضـل  لـكن هـذا ا
ـوعد ويـنفذ فضـال  له وجه آخر حـينمـا يجّـد اجلد ويأزف ا ـتسـامح ا ا
الـصبـر ويدق جـرس التـغييـر  فيـطيح بـرؤوس  ويهـلك ملـوك ويسـتخلف
آخــرين  ودون شك أن لك تــغـيــيــر ثـمن  ولـك اسـتــبـدال ضــريــبـة  ولك
تـنـصـيب مقـابل ولك حـال ومـآل نـتائـج وإفرازات وانـعـكـاسات  بـعـضـها
إيـجابي وآخر سلبي  ولم يعد العراق وشعـبه يحتمل التجريب والتغريب
ر واألجيال تتوالى  واألوطان تبنى والثروة الى نفاذ والـتغيير  فالوقت 
 ومن تـفـته فـرصـة الـعـيـد قـد ال يـبـلـغه الـعـيـد الـتـالي  لـيـنـصب ويـخـتار
ـضي في تـقد اخلـدمـة وبـناء الـوطن وتـنـمـية الـثـروة وخـدمة ويـشـكل و
الـشعب  فالشعب مـصنع احلكام وبنـاة األوطان وثروته التي ال تنضب 

وهو الباق وحكامه الى زوال  وسعيد من اتعض بغيره .
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بيروت

ـكـانـة الـكـبـرى في أعـطى لـفـيـبـر هـذه ا
الـسيسيـولوجيا احلديـثة وفي منظوره
لـلدولـة في ح أن مـاركس يطـلق رأيًا
مـــفــاده أن ســـلــطــة الـــدولــة احلـــديــثــة
الــتــنــفــيــذيّــة مــا هي إلّــا "جلــنـة إلدارة
ــشـتــركـة" وركّـز شــؤون الـبــرجـوازيـة ا
عـلى عالقـات اإلنـتاج الـتي تـشـكّل كامل
بـنية الـعالقات االقتصـادية في اجملتمع
ـدني.ووفقًا لهذه القاعدة فإن العالقة ا
بــ الـبــنـيــة الــتـحــتـيــة وبـ الــبـنــيـة
الــفـوقــيـة هي حــتـمـيــة بـشــكل صـريح
فــالــدولــة هي مــجــرّد ظــاهــرة عــارضــة
مــصـاحـبــة لـلـنـظــام الـطـبــقي وهـو مـا
فـصّله إجنلس في كتـابه " أصل العائلة
فـكّر ـلكـية اخلـاصة والـدولة" لـكن ا وا
ـاركسي اإليـطالـي أنطونـيو غـرامشي ا
(1937 – 1891) يــــــــرى في "دفــــــــاتـــــــر
الــسـجن"  أن الـدولـة احلــديـثـة ال تـقـوم
ـهـيـمـنة بـل على عـلى إكـراه الـطـبـقـة ا
ـواطـنـ بـغضّ الـنـظـر أسـاس قــبـول ا
عن مـوقـعـهـم الـطبـقـي وهـكـذا تـتـحوّل
الـبنـية الفـوقية إلى بـنية حتـتية أو أن
األخــيـرة اكـتــسـبت خــصـائص الـبــنـيـة
الــفـوقــيـة وهــو مــا فـتح األفق واســعًـا
ـاركــسـيـة لــدى مـدرســة فـرانــكـفــورت ا
اجلـديدة وخصوصًـا هابرماس إلجراء

مراجعات معمّقة.   

ـــيل دوركـــهــا (– 1856 فـــقـــد كـــان إ
1917) وهـــربـــرت ســـبـــنـــســر (– 1820
1903) وغـيـرهـمـا من عـلـمـاء االجـتـماع
من قــدّم تـصـوّرات مـخـتـلـفـة عن الـدولـة
احلـديـثـة وهـكـذا فـالـدولـة تـنـشـأ جـرّاء
تـمايز اجتـماعي متنام حـسبما جاء في
ـوسـوم "صـنع كـتـاب بـراين نـيـلـسـون ا

الدولة احلديثة".
ÊUOÝUÝ« ÊU³D

ولـعلّ مـنـافس فـيـبر عـلى هـذا الـصـعـيد
كـان كـارل ماركس (1883- 1818) وهـما
قــطـبـان أسـاسـيــان في دراسـات الـدولـة
احلــديـثـة عـلى الـرغم من أن األخـيـر لم
يــقـدّم نـظــريـة مــتـكـامــلـة حــول الـدولـة
واألمــر يـرتــبط بـ الــسـيـســيـولــوجـيـا
والسياسة واألنثروبولوجيا خصوصًا
بـشأن تـشكّل مـصادر الـدولة الـتي يدور
الــنـــقــاش حــولـــهــا  لــيس بـــ فــيــبــر
ـفهـوم وتـطوّره ومـاركس حـسب بل بـا
بـعـدهـمـا عـلـمـاً بـأن مـاركس أسـبق من
فـيبر وكـانت بعض آراء فـيبر مـستمدّة
مـن ماركس أسـاسًا حـتّى وإن ناقـضها
في االســتـنــتـاجـات لــكن ثـمّـة مــسـاحـة

مشتركة جتمع بينهما.
وبــــقــــدر مــــا اســـتــــنــــد مــــاركس عــــلى
ديــالـيــكـتــيك هــيـغل فـي فـهم الــعالقـات
االجتماعية إلّا أنه  ذهب بعيدًا في نقد

وثـانـيـهـمـا  –مـا تـقـدّمه هـذه الـدولـة من
ـواطـنـيـهـا بـحــيث يـقـتـنـعـون خـدمــات 
بأنها تمثّلهم وتلبّي جزءًا من حاجاتهم
األســاسـيـة ويـتم الـتــعـبـيـر عن ذلك من
خالل فـاعـلـياتـهم وأنـشـطتـهم قـبـولًا أو

رفضًا.
شروعية وحـ تتساوق الشرعـية مع ا
ــقـصـود بــاألخـيـرة "حـكـم الـقـانـون" وا
فـسـيـكون هـنـاك تصـاحلًـا تـاريخـيًـا ب
الـفـرد والدولـة وبـ اجملتـمع والـدولة
وهي الـغـاية الـتي تريـد الوصـول إليـها

أي دولة وأي نظام حكم وأي حاكم. 
وقــد رفض فـيـبــر نـظـريـة هــيـغل بـشـأن
ط الــدولــة وهي الــتي هــيــمــنت عــلى 
الــتـــفــكــيــر في الــقـــرن الــتــاسع عــشــر
بــالـتــأكـيــد عـلى الــغـايــات الـتــاريـخــيـة
لـلدولـة فلم تعـد الدولة الـيوم مجـموعة
ؤسسيـة التي تقوم على من الـوسائل ا
أيـديـولـوجـيـا هـدفـهـا إضـفـاء الـشـرعـية
اخلـاصـة بـهـا علـى مجـرّد تـصـوّر مـبهم
يـقـوم عـلى غايـات أخالقـيـة بل حتوّلت
إلى مـنظور مادي محايد أخالقيًا بشكل
ــــثّل أســـاس جــــمـــيع مــــحض وهـــو 
الـنظريـات االجتمـاعية لـلعلـوم احلديثة

عن الدولة.
ـثــالــيـة لــيس فــيــبـر وحــده من رفـض ا
مـقابل نظـرية مادية صـارمة عن الدولة

حـــدود كــبـــيـــرة عــلـى جــانب مـــهم من
دراســــات الـــدولـــة والـــقــــانـــون وعـــلم

السياسة.  
وإذا كـانت كلّ دولة تبحث عن شرعية
سـواء كانت دينية أم وراثـية أم فكرية
فـــإن طــرائق قــيـــاس هــذه الــشـــرعــيــة
تــخـتــلف بـاخــتالف خـلــفـيـة كـلّ نـظـام
ســيـــاسي ويــبــقى أمــران أســاســيــان

يتصدّران أي تقييم:
أولــهــمــا  –رضــا الــنــاس وقــنــاعــتــهم
ـكن بــحـكّــامـهم وهــو أمـر طــوعي ال 
فـرضه باإلكـراه وهنـاك وسائـل عديدة
ـعرفة مدى قـرب أو بعد هذه الـشرعية

من احلقيقة. 

فهوم بـعد قرون من التطور الـتاريخي 
الــدولــة تـوصـل مـاكس فــيــبـر (– 1864
1920) إلـى أن الـــدولـــة هي "احـــتـــكـــار
ـادية في االسـتـخـدام الـشـرعي لـلـقـوّة ا
بـــلـــد مـــعـــيّـن" في حـــ كـــان مـــاركس
يـعـتبـرهـا "أداة قـمع" بغضّ الـنـظر عن
دورهــــا في إدارة الــــشــــؤون الـــعــــامـــة
وتـقـد اخلدمـات لـلمـواطـن والـفصل
ـفـهـومـ في نــزاعـاتـهم ولـعلّ هـذين ا

يـركّزان على اجلانب السـيسيوثقافي –
األيـــديـــولـــوجي لـــلـــدولـــة وتـــطـــوّرهـــا
وســلـطـاتـهــا ونـطـاق اخـتــصـاصـاتـهـا
وهـما مـفهـومان يـلتـقيـان ويفـترقان في
ــواقع بل وهــيــمــنـا إلى الــعــديــد من ا

ــا كــان أجنــلـس أكــثـر مــثــالــيــته ور
تـطرفًـا حـ اعتـبر الـديالـيكـتيك يـعمل
ــــلــــكــــة اإلنــــســــان واحلــــيـــوان فـي 
واجلـيولـوجيا والـرياضيـات والتاريخ
والــفــلـســفــة وهـكــذا ال تــكـون الــدولـة
شـخـصـيـة لـدى مـاركس كـمـا تـفـترض
الـشـرعيّـة الـليـبـراليـة بل هي مـرتبـطة
بــــشــــكل عــــضــــوي بــــالــــتـــشــــكــــيالت
االجـتماعـية األساسيـة علمًا بـأن فيبر
رفض فـــكــرة احلــتــمــيــة الــتــاريــخــيــة

الواردة في سرديات ماركس.
يــؤكـد مـاركـس عـلى الـبــراكـسـيس أي
ـمــارسـة وهــو مـا وحــدة الـنــظـريــة وا
ـتـمـركـسـ جــرى إهـمـاله من جـانـب ا
وضـوعـيـة العـلـمـية تـسـتـند بـعـده فـا
عـلى اجلـانب الذاتـي وهو مـا جاء في
أطـروحاته عن فـيوربـاخ أي أن تغـيير
الـواقع ال يقـوم على افـتراضات نـظرية
فـحـسب بل يـقـوم عـلى تطـبـيـقـات يتمّ
اخـــتـــبــــارهـــا عـــلى أرض الـــواقع وال
تـتـطوّر أي نـظريـة خارج دائـرة الواقع
الــعـــمــلي وإلّـــا ســتــكــون مـــحــكــومــة

بالتشوّه األيديولوجي.
أمـا فيبر فـإن فكرته تقـوم على "احلياد
الــقــيـمي" ويــعــارض فـكــرة الـتــطــبـيق
كن فهم الفعل البشري الـعملي إذْ ال 
ــعـزل عن مـعـانـيـه الـذاتـيـة وهـو مـا

مـدروسـة وبعـيـداً عن تدخـالت خارجـية
.. ماذا نحتاج لتحقيق هكذا هدف? : -
ـطالبة بـفرض حجز 1- قـرار شجاع  ا
فـنـدقي لـكل سـائح بـفـتـرة االقـامـة وهذا

معمول فيه بجميع دول العالم
2- عــدم الــســمـاح لــدخــول الــعـراق اي
ـتــلك حـجــز فـنــدقي مـؤكـد شــخص ال 
وهـــذا ضــــمن الـــبـــروتــــوكـــول الـــدولي

للسياحة
3- تــفـعــيل االمن الـســيـاحي واالتــمـتـة
الـفـنـدقـية وربـطـهـا مع االمن الـسـياحي

للمتابعة.
قدسة 4- فك ارتـباط العتبات الـدينية ا
ـــتــنـــفــذين مـن ســطـــوة رجــال الـــدين ا

وربطها بوزارة الثقافة والسياحة.
بــكل بــســاطـة هــذه االدوات تــنـتج ضخ
امـوال تـتـجـاوز واحـد مـلـيـار دوالر لـكل
يـوم مضروبة في عـدد االيام التي يبقى
فــيــهــا الـســائح داخل الــعــراق  يــعـني
االرقـام تتـجاوز 20 مـليـار دوالر سنـوياً

الى حساب القطاع االقتصادي.
هـل تعلم ان 20مـليـار دوالر اذا ما ضخ
عـلى القـطاع اخلـاص وخاصـة الفـندقي

خالل سنة واحدة ماذا يحدث :-
1- ثــورة بـنــاء في الـقـطــاع اخلـدمي لم
ستفيد يـشهدها العـراق منذ تأسيـسه ا
بالغ  البنى التحتية من طرق من هذه ا
وجسور واعادة بناء القطاع الفندقي .
ـتـعـلـقـة في 2- تـطـويـر جـمع االعـمـال ا
الـقـطـاع الـفـنـدقي من مـطـاعـم وشـركات
تــغـذيـة وشـركـات سـيــاحـيـة ومـرشـدين

وغيرها الكثير .
3- تــــوفــــيـــر مــــا ال يــــقل عن 500 الف

فرصة عمل دائميه جديدة .
4- تـطـويـر كـامل لقـطـاع الـنـقل ودخول
ــتـرو ا والــتـرام وغـيــرهـا من خــطـوط ا

وسائل النقل احلديثة .
5- امــنـــيــاً تــأشــيــر كـــامل لــتــحــركــات

ـــيـــاه بــ ومـــحـــاوله ادخـــال مـــلـف ا
ـلف خـصـوصا الـبـلـدين ضـمن نـفس ا
وان هــنــاك انــهــارا قــد جــرى تــغــيــيـر
مــجــراهـا او ســدهـا بــســواتـر تــرابـيه
ومنعها من دخول االراضي العراقية?.
في عـــالم الــيــوم الــســيــاســة تــعــتــمــد
ثيل وما قايضة .. فـما هو ا اسـلوب ا
هـو البديل الذي سيستفاد منه العراق
وشــعـب الــعــراق ? خــصــوصــا ونــحن
ـيزان جتاري مـع ايران يقدر نـتعامل 
بـأكثر من 15مـليـار دوالر كلهـا لصالح

ايران .
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علـومات الى ان عـدد الزائرين تـشيـر ا
قـدسة لـهذه الـعام / 2022 لـلعـتبـات ا
الـى انهـا ستـتجاوز  10 مـليـون سائح
ديــــنـي من جــــمــــيع أنــــحــــاء الــــعــــالم
قدسة في يتوجهون باجتاه العتبات ا
الـعراق .. السـؤال كيف جنعل من هذه
الـزيـارات (الـسـيـاحة الـديـنـيـة )(الـنفط
الــدائم ) مــردوداً اقــتــصــاديــا يــنــعش

السوق العراقية ويحرر اقتصاده ?.
االجـــابــة بـــبــســـاطـــة ……. في الــفـــكــر
كن لـلعراق االقـتصـادي الغـير ريـعي 
ان يـضـيف مـا ال يـقـل عن واحـد مـلـيار
دوالر يـوميـاً للـناجت الـقومي االجـمالي
مـن خالل الـقــطــاع اخلـاص في آلــيـات

الـعـراق يلـغي تـأشيـرة "الـفيـزا" لـدخول
اإليـرانـيـ برًا  ,والـسـلـطـات الـعـراقـية
فـتحت احلـدود البريـة مع ايران وقامت
بــإلـغــاء تـأشـيــرة دخـول الــزوار بـشـكل
رســـمـي من مـــنـــفـــذي الـــشالمـــجـــة في
مـحـافظـة الـبـصرة ومـنـفذ زربـاطـية في
مــحــافــظــة واسـط  حــصــراً والــدخـول
يــكــون بــشــكل جــمــاعـي (كــروبـات) أي
(قـــــوافل ) لـــــلــــزائـــــرين ولـن يــــســـــمح
ــفـتــرض أن تـكـون ومن ا بــاالنـفــرادي 
قـوافل الزوار االيراني من قبل منظمة
احلج والــزيــارة االيـرانــيـة  بــصــفـتــهـا
ــعــنــيــة لـتــســيــيــر الــرحالت الــبــريـة ا
لــلـزيـارات  وأن يــكـون الـزائــر قـد أخـذ
ثالث لـقاحات مـضادة للـكورونا ,وقرار
الــعــراق الــســمـاح لــلــزوار اإليــرانــيـ
بـالدخول بدون تأشيرات جاء بعد أكثر
مـن ســـــنـــــة مـن أغالق احلــــــدود عـــــلى
ـسافرين اإليراني  براً نتيجة تفشي ا

وباء الكورونا .
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من الـعالمات االيـجابية جلـودة العالقة
بـ الدول هـو رفع تـأشيـرة الدخول او
ـنافـذ الرسـميـة .. ولكن اعـتمـادها في ا
ــوقـرة مـاهي ســؤالي الى حـكــومـتـنـا ا

االستفادة العراقية من ذلك ?
ـياه وهـل جرى الـكالم حـول موضـوع ا

ياه الـعواصف الترابيـة : حيث تسهم ا
الـوفـيرة في احلـفـاظ على عـدم اجنراف
الـتـربـة عـبـر مـسـكـهـا من خـالل الـغـطاء
ــا ســيـــقــلل من حــدة هــذه الــنـــبــاتي 
الــعــواصف . ال بـل ان هـذه الــعــواصف
ـا تـبقـى من زراعة سـتـدمـر جـزء مـهم 

وصناعة في البالد.
5- كــثـرة الــسـفـر ألغــراض سـيــاحـيـة :
بـحثاً عن اجواء مـعتدلة احلرارة ,حيث
ــيــسـور لــقــضـاء ــواطن ا ســيــضـطــر ا
اوقـات الـعطـلـة والراحـة في هـذه الدول
كـونهـا تتمـتع بأجـواء مريـحة في فصل
الــصــيف وهــذا يــعــني كــذلـك ان هــنـاك
قـــطــاع كــبـــيــر ســيـــنــشط وهـــو قــطــاع
الـسيـاحة وملـحقـاته ويعـمل لديهم وان
اليـــ من الـــدوالرات هـــنـــاك مــــئـــات ا

ستخرج خارج البالد دون عودة .
ـتـلك الـعـراق بـيـئـة مـنـاسـبة في وقـت 
) لو  تطويرها للسياحة (الدينية مثالً
ألصــبح يــسـتــقــبل ســيـاح اجــانب كــمـا
يـــذهب ابــنــاءه لـــلــســيـــاحــة في الــدول

االخرى.
ــاء ــســاومـــة بــ ا ـــقــايــضـــة وا 6- ا
ومـــــوارد اخــــرى كــــالـــــنــــفـط والــــغــــاز
والـكــهـربـاء: وهـنـا يـدخل الـعـامل االهم
اء ونفط وهـو مسـاومة الـبالد ما بـ ا
الـعـراق  حيـث اننـا لم نـصل حتى االن
ساومـة لكنـنا على الى هـذا النـوع من ا

بعد خطوات قليلة منها ! .
7- ولــكي اكــون دقــيـق اكـثــر  الــســبب
ــوضـوع ال لــيـس بــهــذه الــدول وهــذا ا
يـعتبر دعوة للحقد عليهم بل ان السبب
ن يــقــود دولــتـنــا واضــعــافـهــا بــهـذا
ؤسف ,أذ ان السياسة الـشكل التبعي ا
صـالح باي طريقة وهذه تـتطلب جلب ا
الــدول تــقــوم بـذلـك لـصــالح شــعــوبــهـا

واقتصادها على ا وجه . (1). 
{ كاتب وأعالمي

كــســيــاح في فــصل الــصــيف نــتــيــجـة
ارتــفـاع درجـات احلـرارة وانــقـطـاعـات
الـتيار الكهربائي والعواصف الترابية
اليــ من الـدوالت وصــرفــهم مـئــات ا
ذكورين  ,حـتى احملطات فـي البلدين ا
الـكـهـربـائـيـة الـعـراقـيـة الـغـازيـة تعـمل
بـالغاز االيراني الذي سدد العراق أخر
قــسط مــنه الــبــالغ مــلــيـار وســتــمــائـة

وتسعون مليون دوالر لعام/ 2020.
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ا يـحدث بسبب الـيك حتليل مـختصر 
ياه عن العراق:- تقليل وقطع ا

ا سيقود 1- اضـعاف زراعة  البلد : 
الـى اضــطــرار الــعــراق الى اســتــيــراد
مــــحـــاصـــيــــله الـــزراعــــيـــة من الـــدول

اجملاورة.
2- ضــــعف الـــزراعــــة يـــعـــنـي ضـــعف
الـصـنـاعـة :  ونـعني كـمـثـال لـذلك انـنا
حــيـنـمــا ال نـزرع الـطــمـاطم سـنــضـطـر
السـتيـراد معـجون الـطمـاطم من تـركيا
او ايــران وهــذا يــعـنـي انـنــا ســنــغـلق
ـعجـون في العراق مـصنـعاً لـصنـاعة ا
وسـيتم فتح مصـنع في تركيا او ايران
وســيــكــون هــنـاك بــطــالــة في الــعـراق
ويـكـون هنـاك عمل وحتـريك لالقتـصاد
فـي تـركـيـا او ايـران . وهـكـذا مع بـاقي
اخلــضـراوات واالغـذيــة االسـتــهالكـيـة
االخــــــرى الـــــتي تــــــدخل فـي مـــــجـــــال

الصناعة.
3- تـــراجع كــبــيـــر في قــطـــاع تــربــيــة
احلـــــيــــوانــــات (الــــدواجـن واالبــــقــــار
ـزارع ســيـتم واالغــنـام مــثالً ):  والن ا
غــلــقــهـا  ســيــتم غــلق مــزارع االبــقـاء
وهــذا واالغــنـــام ومــشــاريع الــدواجن 
يـعـني اننـا سـنسـتورد اغـلب مـشتـقات
احلـلـيب من االلـبان واالجـبـان من هذه

الدول .
4- ارتـفـاع في درجـات احلرارة وكـثرة

الضيوف داخل العراق.
6- تـقوية الـدينار الـعراقي بنـسبة 8,7
ـعـدالت الــطـبـيـعـيـة خالل ـائـة من ا بــا
سـنـة واحدة والـكثـير من الـفوائـد التي

ستكون خلدمة الوطن والشعب.
WÐuKD*« ◊uGC «

ــائــيـة أو أن  تــقــلـيـل حـصــة الــعـراق ا
ألـغاهـا تمـاماً من قـبل اجلانب اإليراني
والــتــركي يــقــود لــكــوارث اقــتــصــاديـة
وبيئية وسياسية على النحو االتي :-
1- ازديـــاد حــجم الــتـــبــادل الــتــجــاري
الـعراقي ب الـعراق وتركـيا ليصل الى
ــا يــتـــضــاعف 20 مـــلــيـــار دوالر  ور

خالل سنوات قادمة .
2- ازديـــاد حــجم الــتـــبــادل الــتــجــاري
الـعـراقي االيـرانـي لـيـتـجاوز  12مـلـيـار
ــــا يـــتـــضــــاعف خالل دوالر ,كــــذلك ر

سنوات قادمة.
3- اغــــلـب عالقــــاتـــــنــــا الــــتــــجــــاريــــة
واالقــتــصـاديــة مع ايــران وتـركــيـا ذات
مـيـزان مـدفـوعـات مـخـتل  أذ ان نـسـبة
االســتـيـراد من هـذه الـدول الى الـعـراق
ـائـة  ,بـيـنـمـا نـسـبة ب 90 الى 95 بـا
الـتصدير من الـعراق الى هذه الدول ما
ــائـة  ,مــعــنى ذلك ان ب 5 الى 10 بــا
هــنــاك مـلــيـارات الــدوالرات تــخـرج من
الــعـراق بــدون عـودة لــهـذه الــدول لـكي
تــعـمل مـصـانـعـهــا ومـزارعـهـا وتـنـعش
صـناعـتها وجتـارتها ويـحصل شبـابها
عـلى فـرص عمل  ,وتـبـنى هـذه الـبـلدان
عـلى حـسـاب بلـدنـا او باألحـرى بـسبب
ــعــنـى اخــر ان هـذه مـن يــحــكــمــنـا  ,
ـليارات لو  انفاقها ألنشاء مشاريع ا
ـيـاه وبـنـاء عــمالقـة تـتـعـلق بــحـصـاد ا
الـسـدود وحتـسـ الزراعـة والـصـنـاعة
ألصـبح بلدنـا قطب اقلـيمي تزحف هذه

الدول وراءه لتنال رضاه .
4- خـروج العراقـي الى أيران وتـركيا
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ميسان
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الـعـراقي  يوم كـانت الـوطـنيـة تـنحـصر

في :
-تـيــار مـحـافظ مـخـمـلي يـدعـو إلى دعم
ــلـكــيـة وتـثــبـيت اســتـقــرار الـوطـنــيـة ا
أركـانـهـا بـقـوة مـثـلـهـا األولى وبـضـعف
بـصيـرتها في عـهد ترنـحها األخـير قبل
سـقوطها عام 1958. وتـعتبر هذا احلل
ـساعـدة االحتـالل االنكـليزي اخملـملي 

قدرا نهائيا ال فكاك منه.
نوع ومقهور اال  –وتيار شعبوي 

مـاخــلى من فـتـرات االنـفـراج الـقـصـيـرة
ية بغلبة احلروب الكونية (احلرب العا
الـــثـــانـــيــة 1945-1939) أو نـــتـــيـــجــة
تــصـارع اجــتـمــاعي طــاغ  في مـجــتـمع
عـشـائـري تـذكـيه نـفـوذ حتـالف األقـطاع
الك مع الـــبالط حـــيث يـــولــد وكـــبـــار ا
الــتـضـيــيق عـلى احلــريـات والـفــاعـلـيـة
الــسـيــاسـيـة والــفـقــر الـشــديـد انــفـجـار
اجـــتــمـــاعي وتــشـــوه بــنـــيــوي يـــغــذيه
زمن ب العسكر والسياسة. اخلالف ا
في ظـل هذا التزاحم فإن مـجرد محاولة
تـبني طريق تدريجي للتغيير السياسي
و تـطـوير نـهج نبـيل للـوطـنيـة تتـسحق
الـــتــــقـــديـــر كـــمــــا تـــســـتـــحـق الـــتـــأمل

واالستزادة.
طـبـعـا كل الـقـراء الـنـهـمـ يـعـلـمـون إن
كــتب ومـصــادر كـثـيــرة تـؤرخ لـتــجـربـة
الــســيــد كــامل اجلــادرجي ورفــاقه بــكل
تـعرجات تـلك التجـربة منـذ دخولهم في

بـاد اجلمـيلة والـثبـات على الـقيم وا
مـهـما كـان الزمن عـسـيراَ ومـهمـا كانت
جــغـرافــيــة احلـراك الــنـضــالي مـقــفـرةً
قـيـاساً بـجغـرافيـة الزمن احلـالي حيث
أصـبـح الـعـالم قـريـة صـغـيـرة تـتـفـاعل

وتتناحر.
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تـتـحـدث الـبـاحثـة جـ سـنـغـلـتون في
ــوســوم (احلــزب الــوطــني كــتــابــهــا ا
لكي) قراطي العراقي في العهد ا الـد
عن  اإلرهـاصـات الفـكريـة والسـياسـية
الـتي قـادت إلى ظهـور احلزب الـوطني
ـقـراطي في الــعـراق و إلى نـبـوغ الــد
قــادة كـــبــار أمــثــال (كــامل اجلــادرجي
ومـحـمـد جـديد وحـسـ جـمـيل) الذين
شـكلوا نبـعاً صافياً لـلوطنيـة العراقية
بــأبـهــا صــورهـا ولــفـكــر االشــتـراكــيـة
ـقـراطـيـة في بــواكـيـر حـضـورهـا الــد

نـحتاج إلى هـذا الكتـيب بل نحتاج إلى
هذا  العراق. 

ـوذجـاً ـلــكي كـان  لــيس ألن الـعـراق ا
ــقـراطــيـة والــتـشــارك الـســيـاسي لــلـد
واالزدهــار االقــتــصـادي هــذا الــكــتـيب
بــالــذات يــقــول إن األمـر لـم يـكـن  كـذلك
قط ويـثبت بهدوء وموضوعية وعرض
ــلـكــيــة وبـغــداد نـوري واف أن عــراق ا
السعيد لم يكن ذلك العراق الرومانسي
الـذي كلـما ابـتعـدنا عـنه زمنـياً اشـتقـنا
إلـى خـــــمـــــره وأمــــــره وإلى عــــــراقـــــته
ا نكـاية باجلمهوري وأصـالته أكثر ر
مـــنـه وصـــوالً إلى عــــصـــره األمـــريـــكي

هلهل . ا
نـــحــتــاج إلى هـــذا الــعــراق ألن أمــثــال
الـــرمــوز والــقــيــادات والـــبــرامج الــتي
ثل يـتحدث عنها هـذا الكتيب توحي با
الــعــلــيـــا وتــوصي بــعــظــمــة الــتــفــاؤل

كــله   يـســتـحــقـان اإلشــادة والـتــوقـيـر:
ـــنـــقـــطع رغم كل مـــســـار األمـل غـــيـــر ا
فـتعلـة وتضييق ـعوقات الـسياسـية ا ا
اخلناق أمام نشاطها العلني والشرعي.
بــدأ بـتـقــيـيــد مـسـاهــمـتــهـا في احلـراك
ـــانـي وإلى مـــنع االنــــتـــخـــابي والــــبـــر
تـوسـعـهـا منـاطـقـيا رغـم محـاولـتـها في
ركزية الـبغدادية اخلـروج من شرنقـة ا
وتـبني رؤى  سيـاسية وفكـرية متـكاملة
ومــحــكــمــة و مــتــوازنــة بــطــرح حــلـول
ـقراطـية ومـجتمـعيـة بل واقتـصادية د
في الــكـــثــيــر من األحــيــان لــلــمــشــكــلــة
الـعـراقـيـة (كـتـابـات االقـتـصـادي مـحـمد
حـديـد مـثـاال) وهي حـلـول قـدمت لـعراق
الـــنـــصف األول من الـــقــرن الـــعـــشــرين
ويـبـدو أن اخلـطـوط الـعـريـضـة لـلـكـثـير
مــنـهـا مـازالت صـاحلــة لـيـومـنـا في ظل

ر بها اآلن. العثرات التي 
وفـي األخـــيـــر إذا كـــان هـــنـــاك من كالم
ــلـكي فــهـو أن هـذا نــقـوله عن الــعـهـد ا
ــنع الــتــنــمــيـة الــعــهــد بــكل مــصــداته 
ـقراطية خارج السرب الـسياسية والد
ــلـكـي كـان يــبـقي عــلى فــسـحــة ضـوء ا

لألمل رغم كل األلم.
 } } } }

ـقـراطي الـعـراقي احلـزب الــوطـني الـد
لـكي.. جـيـني سـنغـلـتون.. في الـعـهـد ا
ـؤسـسـة الـعـربـية لـلـدراسـات والـنـشر ا

والتوزيع 1999.

ـدرسة الـبيـروقراطـية الـعثـمانـية عن ا
الــتي نـقـلت سالح اخلـدمــة من كـتـفـهـا
الـتــركي إلى اآلخـر االنـكـلـيـزي وطـبـقـة
ســيــاســيــة صــاعــدة بـقــيــادة الــثالثي
ــلـكـون اجلــادرجي وحـديــد وجـمــيل 
أفــكـار لـعــصـر جـديـد يــجـمع بـ روح
ـزوجــة بـطــروحـات وطــنـيــة يــافـعــة 
اجـتـمـاعـيـة تـدفع بـاجتـاه االشـتـراكـية
ـقــراطـيــة مـقــلـدا لــتـجــربـة حـزب الــد
يل الـعمال الـبريطـاني تارة ومسـايرا 
يـساري يستفـيد من ديناميـكية اليسار
الـــــعــــراقـي دون اإلغــــراق فـي وصــــمه
بـالـشيـوعيـة في مـجتـمع مـتدين يـنعت
الــشــيــوعــيــة بــاإلحلــاد تــارة  أخـرى.
ـؤلفـة إلى نـتيـجتـ مـهمـت وتـصل ا

تـلـخـصـان الـقـصـة الـعـراقـيـة بـرمـتـها:
ـيل العـام والسهل السـتخـدام العنف ا
والــقـوة لــتــحـريك الــســيـاســة بـدال من
االعــتـدال والــتـدريــجـيــة وعـدم تــمـكن
احلــزب من بــنــاء قـاعــدة جــمـاهــيــريـة
واســعــة خــارج الــنــخــبــة الــصــغــيــرة
ـتمثـلة بالطـبقة الوسـطى في مجتمع ا
ـقراطـية هـشة اسـتـقطـابي وفي ظل د
ـتعـاطف مع وهـزيلـة بحسب وصف ا
لكية ومزيفة بحسب وصف الـتجربة ا
ــؤلــفـة جــيــني الــنــاقــمــ عــلــيــهــا وا

سنغلتون منهم.
ــســيـرة ورغـم كل مــثـالـب الـســيــرة وا
لـتيار اجلـادرجي اال أن شيئ في ذلك

تــــيــــار جــــمــــاعــــة األهــــالي وشــــبــــابه
ــتـألـقــ أمـثـال الــطـمـوحــ ورمـوزه ا
جـعـفـر أبو الـتـمن وصـوال لتـجـربة دعم
حــكــومــة ائـــتالفــيــة بــرئــاســة حــكــمت
ســلـــيــمــان عــقب انـــقالب بــكــر صــدقي
وانــتــهــاء بــتــأســيس احلــزب الـوطــني
ــقـراطي بـكل تـفـاصـيل صـعـوبـات الـد
اني والصحفي الـنضال احلزبي والبـر
لـكية إلـى العهد في الـعهد األخـير من ا

األول من جمهورية قاسم. 
بل أن افــتـتــاحـيــات صـحــيـفــة األهـالي
وصــــوت األهــــالـي الــــتي دبج بــــيــــراع
اجلــادرجي نـفــسه والـتي جــمع أخـيـرا
فـي كـــتــــاب أنـــيـق يـــشــــكل وحلـــد اآلن
مـصدرا ثـريا ألدبيـات السـياسة والـفكر
ـلـتزم في الـنهـضة الـعـراقيـة احلديـثة ا
بـعـد طـول سبـات في الـعـهد الـعـثـماني
ـكن االسـتـغنـاء عـنه لـكل فاعل ـا ال 

في السياسة واجملتمع.
wŽu{u  hO Að

ــكــثف الـذي ولــكن أهــمــيـة الــتــقـيــيم ا
تـقدمه الـسيـدة جيـني سنـغلـتون يـكمن
ــوضـوعي جلـوانب في تــشـخـيــصـهـا ا
الــضــعف والــتــألق في جتــربــة احلـزب
ــوقـــراطي في الـــعـــهــد الـــوطـــني الـــد
ــلــكي فــهي تــقـف طـويـال إزاء حــديـة ا
ــلــزم بــ الــصــراع ومـن ثم تــراخــيه ا
الـطـبــقـة الـسـيـاسـيـة احلـاكـمـة بـقـيـادة
ثال الـعـجـوز احملـنك نـوري الـسـعـيـد 
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زمـنـية مـعـينـة طـبقـاً لـذاك الظـرف الذي
نــشــأت بـه. لــكــنــنــا لم نــغــادر طــريــقــة
الـتفكـير تلك ومـتمسـك بهـا كمرجـعية
ثــقـافــيـة كــبـلــتـنــا بـقــيـودهــا. أن هـنـاك
تــشـوش مـفـاهـيــمي واضح بـخـصـوص
ومـنـها نـشـوء وتطـور الـثقـافـة العـربـية
الـــعـــراقـــيـــة.هـل نـــحن أبـــنـــاء ثـــقـــافـــة
وبـابل وآشـور وكل احلـضـارات ســومـر
الـتـي وُلـدت عـلى مـا بـات يـعـرف الـيـوم
أم نحن أبناء الثقافة اجلاهلية بـالعراق
الــتـي ســبــقت األسالم كــمــا يــرجح ذلك

اجلابري? 
هل صـحيح أن ثـقافتـنا بدويـة (كما قال
الـوردي رحـمه الـله وأيده كـثُـر بأعـتـبار
أن مـعــظم من يـسـكن الـعـراق الـيـوم من
أم نحن عـرب جـاؤوا من جـزيرة الـعـرب
(البصـرة والكوفة) ورثـة ثقافـة العراقَـ
أم احلـضـارة العـبـاسيـة بـكل تاريـخـها?
هل الـثقافة األجتمـاعية التي نعيش في
ظــلــهــا ونـفــكــر بــأسـلــوبــهــا هي نــتـاج
الــقــرون االربـعــة الــتي أعـقــبت ســقـوط

ـاء الـبارد وز ألن ا عـن محـاولـة جلـب ا
ان يـسـكب علـيـهم عنـدمـا يحـاولون ذلك
ـــوز فــيـه مــشـــكـــلــة! لـــقــد ولـــيس ألن ا
ـوز حــافـظـوا عــلى مـعـيــار عـدم جـلب ا
ــاء حـــتى بـــعـــد ان زال خــطـــر ســـكب ا
الـبـارد الذي أجـبرهم عـلى وضع معـيار

وز. معاقبة كل من يحاول جلب ا
dOJH² « WI¹dÞ

أن طـريقـة التفـكيـر هذه تتـأثر بـالتاريخ
ت فـــيه تــمـــامــاً مــثل الـــذي نــشــأت و
بـــرمــجـــيــات احلـــاســوب الـــتي تـــكــتب
بـطريـقة تسـتجيب لـلهدف الـذي أُنشأت
ثـم طُورّت بـنـاء عـلى تـفـاعـلـها من أجـله
مع مـحـيطـها الـذي نشـأت فيه. فـطريـقة
ـا في الــتـفــكــيـر ال تــنـشــأ في فــراغ وأ
مــحــيط بــيــئي ضــمن ســيــاق تـاريــخي
. وهـــنـــا تـــكـــمن مـــعـــضـــلـــتـــنــا مـــعـــ
وهي ماهـية السـياق الـتاريخي الـكبـرى
الــذي تــشــكـلت فــيه طــريــقــة الـتــفــكــيـر
الـعراقية. مـشكلتـنا كما يـبدو أن طريقة
الـتفـكيـر جتاه ثقـافتـنا نـشأت في حـقبة

كـمـا يـشـيـر لـذلك د سـيـار الـعــبـاسـيـ
اجلــمـيل ونــاقـشــهـا بــأسـهــاب د عـلي
الـوردي في كتابه مالمح أجتماعية من
أم انـهـا ثـقـافة تـاريخ الـعـراق احلـديث
تـــأثــرت بــالـــتــحـــوالت األجــتــمـــاعــيــة
والـسياسية واألقتـصادية الكبرى أبان
ـلـكي واجلـمـهـوري االول كـما الـعـهـد ا
عــرضـــهــا د بــطــاطــو فـي مــوســوعــته

االجتماعية"العراق"? 
هل تـأثرت شـخصـية الثـقافـة العـراقية
بـآثار حـكم البـعث وجـمهـورية اخلوف
أم أن كل ذلك كـما وصفـها كنعـان مكية
لـيس مـهـمـاً وال يـشـكل أثـراً كـبـيـراً في
الــثـقـافـة األجـتــمـاعـيـة الــسـائـدة الـتي
تـأثـرت بشـكل رئيس بـالـغزو األمـريكي
وأحـــتـالل الـــعـــراق كـــمـــا يـــعـــتـــقـــد د
وفــارس نــظــمي?قــد يــكــون احلــيـــدري
الــعـراق أســتـثــنــاءً نـادراً في الــتـاريخ
األنـساني بسبب ثراءه التاريخي الذي
اثلـة لنقمة يـبدوأنه حتول الى نقـمة 
ــادي. فـــأرض الــعـــراق تــكــاد ثـــراءه ا
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األجـتـمـاعـيـة وعدم خـرقـهـا. وبـتـطاول
الـزمن وكـثـرة الـتكـرار يـنـسى اجملـتمع
ــعـايــيــر أســاسـاً ــاذا وضــعت هــذه ا
عيار مـحل الهدف الذي وضع ويـحل ا
مـن أجـله. أن ظــاهـرة نــســيـان الــهـدف
والـتركيـز على الوسيـلة ظاهـرة بشرية
مــعـروفـة بل وهي مــوجـودة أيـضـاً في
اجملـتمعات احلـيوانية كتـجربة القرود
اخلــــمـــســـة الــــذين بـــتــــطـــاول الـــزمن
والــتـكـرار نـسـوا أن أسـالفـهم تـوقـفـوا

أن طـريقة الـتفكـير التي يـتبنـاها شعب
أو مـجـمـوعة مـا هي أحـد أهم مـكـونات
الــثــقــافــة األجـتــمــاعــيــة ألنــهــا تـشــكل
الــبـرنـامج احلـاسـوبي software لـعـقل
اجملـموعة. فطريقـة تفكير أي شعب هي

التي توجه سلوكه األجتماعي. 
أن اجملـتمعات ذات الـثقافة األجـتماعية
ــرنـة كــالـعــراق يـتم وغــيـر ا الــصـلــبـة 
بــرمـجـتـهــا تـاريـخـيــاً لـيـصــبح هـدفـهـا
ـعــايـيـر األســمى هـو احملــافـظـة عــلى ا
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ـنحل ) رقم 997 - لـسـنة 1978 في نـص قرار مـجلـس قيـادة الثـورة (ا
اوالً على ما يلي :- 

واد ـعدل كـما تـلغى ا -يـلغى قـانون رد االعـتبار رقم (3) لـسنة 1967 ا
من (342) الى (351) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم (23 )
ـعـدل و يـلغى كـذلك كل نص يـشـتـرط الستـعـادة احملـكوم لـسـنة 1971 ا

زايا ,رد االعتبار اينما ورد في القوان و االنظمة . عليه احلقوق وا
وجاء في ثالثاُ ف- 2 - مايلي ايضاً :- 

ـوظـفـ و يــعـاد احملـكـوم عــلـيه ( من الـعــسـكـريــ ورجـال الـشـرطــة و ا
ـستخدمـ ) الى اخلدمة العـامة بعـد خروجه من السجن اال الـعمال و ا
و ال يحرم من تولي اخلـدمات العامة اذا فـقد شرطاً من شـروط التعيـ 
بـشـكل نـهـائي و اذا وجد مـانع من اعـادته الى الـعـمل الـذي فـصل منه 

فيع في عمل اخر في الدولة او القطاع االشتراكي 
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ـقـصود بـرد االعتـبـار هو ( بـقـاء احملكـوم علـيه بـاحلبس او ـعـلوم ا من ا
الـسـجن) بـعـد اطالق سـراحـه و انـتـهـاء مـدة مـحكـومـيـتـه خـارج اخلـدمة
ـع فـيهـا بـقدر مـدة (احلكم) و بـعدهـا يتـقدم احملـكوم عـليه بـطلب الى ا
عنـية بأعادته الى الوظيفـة بتقد ما يثبت انه لم اجلـهات ذات العالقة وا
يـرتــكب جـنـحـة او جـنــايـة خالل هـذه الـفـتـرة (شــهـادة حـسن الـسـيـرة و
الـسلوك) معـززة بوثيقـة ايضاً تصـدرها ( مديريـة حتقيق االدلة اجلـنائية
طلق ) تـشيـر الى ذلك  و بعد صـدور هذا الـقرار اعتـبر احملـكوم علـيه ا
سراحه عضواً نافعاً في اجملتمع (مردود إعتباره) بعد اطالق سراحة .
و قـد اوكلت مـهمة تـنفيـذ القرار الى وزارة الـعمل و الشـؤون االجتمـاعية
ـشـمولـ في هـذا الـبنـد و الـفـقرة بـعـد اطالق سـراحهم من ألسـتـقـبال ا
الـسجن  و الوزارة بدورها تـنسبهم للـتعي في دوائـر الدولة عموماً  و
فعول و ـالحظ بعد احداث عام (2003) لـم ينفذ هذا النـص الساري ا ا
سؤول و رجال القانون ) عندما يستفسر منهم نـستغرب من بعض ( ا

حول امكانية اعادة هؤالء يجيبون بعدم امكانية اعادتهم !!? 
يـبـدو لـنا ان الـبـعض لم يـطـالع و يطـلع عـلى الـنـصوص و الـقـوانـ التي

تنشر في اجلريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) 
ـنشور بـعدد جـريدة الوقـائع العـراقية ـسؤول في عـدم تنفـيذ ا فـمن هو ا

(اجلريدة الرسمية  (1064 -2667©  في (7/8/1978).
ـعــنــيــة ألنــــصــاف هـذه انــا الــكــاتب ام مــجــلس الــوزراء او الــوزارات ا

الشرائح .
والله من وراء هذا القصد.

 w×ł«d « rO¼«dÐ«

بغداد

تـكون األرض الـوحيـدة في العـالم التي
نـشأ وتـرعرع فيـها هـذا الكم الكـبير من
احلــضــارات ســـواءً تــلك الــتي ســبــقت

سيح أو أعقبته.  ميالد السيد ا
لــقـد أزدهــرت ثـقـافــات الـنــيل والـفـرس
والــصـ والــهـنـد واالغــريق واالنـدلس
في حـــقب تـــاريــخـــيــة مـــعـــيــنـــة خــبت
بـعـدها.أمـا في العـراق فعـلى مدار آالف
ـيالد كانت هناك الـسن الـتي سبقت ا
حــضـارة أو أكــثـر(وبـالــتـالي ثــقـافـة أو
الـذي أكــثـر) تــنـشط عــلى ثـرى الــعـراق
تـــمــتــد جـــذوره عــمـــيــقــاً فـي الــتــاريخ
وأمــتـدت أغـصــان شـجـرته عــبـر أزمـان
وحـقب طويلة كانت في بعضها خضرةً
وفي كـثـيـر مـن األحـيـان يـابـسةً مـزهـرة

مجدبة. ف
ـكن أن نـعــامل كل ذلك الـتـاريخ كــيف 

بذات الكيفية?(يتبع)
قال مالحـظة:كنت أعـتقد أني سـأنهي ا
في هـذه احللـقة لـكن تبـدو هنـاك حاجة

حللقة قادمة للخاتمة.

 ±π∑∏ WM  ≠ ππ∑  r — —«d



∫V ²M

احدى
مشاركات
نتخب ا
الوطني
لبناء

االجسام

6

 Î«œ«bF²Ý≈ WO½ULOK « w  dJ Fð bO « W¾ýU½

W¹uOÝü« W uD³K

باالجتاه الصحيح والتي تعني
اشـيــاء كـثـيــرة لـيس لــلـفـرق بل
تـابـع بـعـدما جلـمـاهيـرهـا وا
تمـكنت من الـتنـسيق مع الـقناة
الـعــراقـيـة الــريـاضـيــة  في نـقل
ــبـــاريــات بــوضـع مــريح وفي ا
تـوقـيـتـات ثـابـتـة أتـاحت فـرصة
ــــشــــاهــــدة النــــصــــار الــــفـــرق ا
ولـيــسـاهم االثــنـ في حتــقـيق
الــــســــيـــر بــــطــــريـق الــــنــــجـــاح
وحتـــقــيـق االفــضـل في جـــمــيع
مـــــفـــــردات الــــعـــــمـل وشــــكـــــلت
ـسـابــقـات نـقـطــة االرتـكـاز في ا
ـبــاريـات والــبـطـوالت تـنــظـيم ا
ـيز لـكن الـسـؤال الذي بـشـكل 
يـطـرح نـفـســـــــــه هل كـان عـمل
الــلـجــنـة مـثــالي طــبـعـا ال لــكـنه
مـــــقــــنـع ونــــاجـح الى حـــــد مــــا
بالرجوع لـلبطوالت الـسابقة ما
انــعـكس عــلى الــفـرق إيــجـابــيـا
ـوســــــــم بـات وبــعـد انــتـهــاء ا
مـهــمـا ان تــتـــــــــبــادل الـلــجـنـة
األفــكـــار مع الـــفــرق والـــهــيـــئــة
الـعــامـة الــتي مــــــــؤكــد لـديــهـا
جتـارب ومالحــظـات حـول عـمل
الـلـجـنـة خـدمـة لـلـعـبـة وأهـداف
ـقبل في ان الـتنـظـيم لـلمـوسم ا
شـتركة تـظهـر وتبـرز اجلهـود ا

االول من الـكـرخ  بــعـدمـا تــغـيـر
كل شـيء في الـــشــــوط الـــثـــاني
الـذي شـهـد تـراجـعـا لـعـنـاصـره
من أجـل احلـــفــــاظ عــــلى هـــدف
الـتقـدم لـكن الفـر يق دفع الـثمن
غـالـيـا ولـيس هـذا حـسب بل ان
الـكـرخ قدم مـسـتوى عـال وجـيد
بـالسـيطـرة واالسـتحـواذ و نقل
سافات الكرة بشكل متقن ب ا
الــقـريــبـة والــبـعــيــدة فـضال عن
عــلـــو مــهــارات الالعـــبــ الــتي
ســـاعــدت فـي الــســـيــطـــرة عــلى
اجـواء الـلـعب ولعـبـوا بـعـضهم
لــــــلـــــــبــــــعـض في عـــــــمل فـــــــني
وتــكــتــيــتــكي واضـح ســيــطـروا
عـلـى مـسـار االمـور في احلـصـة
الـثـانــيـة الـتـي انـقـلب فــيـهـا كل
شـيء بــوجـه الـــكـــهــربـــاء الـــتي
تــــــوقـــــفـت عن الــــــعـــــمـل حـــــتى
مـحــاوالت الـعــودة لـلـتــعـادل لم
يـكـتب لهـا الـنجـاح الن الـــــكرخ
ـــرونــــة في الـــدفـــاع تـــمـــتـع بـــا
والهـجوم وظـهر مـنسـجما وفي
اداء طـــــيب بــــعـــــدمــــا وظـــــــف
ـــدرب احـــمـــد عــــبـــد اجلـــبـــار ا
الوجوه الواعدة التي نفـــــــذت
الـواجـــــــــبـات كـمـا يـجب وكـان
له مـــا اراد ولــيــخـــرج اجلــمــيع
بـفــرحـة مــشـتــركـة قــبل نــــــــقل
الــــكـــاس بـــجــــدارة الى خـــزائن

النـــــــادي.
  UIÐU *« WM'

ـــوسم الــكــروي ومع انـــتــهــاء ا
بــاقــامــة نــهــائي بــطــولــة كــاس
الـعراق يـتـوجب علـيـنا الـتوقف
لـــكي نــحـــيي بــاعـــتــزاز جــهــود
ـــســابـــقــات في وعـــمل جلـــنــة ا
احتاد كـرة القـدم التي تـكون قد
سـابقات كـسرت عـقدة تنـظيـم ا
الكــثـــر من عـــقــد و بـــعــد فـــتــرة
طـويلـة شابـها الـعمل الـتقـليدي
الغيـر منظم وثـمة فوارق بـينها
رغم اخــــتالف الـــوضـع بـــرمـــته
فــيـمــا يــتـعــلق بــواقع مـشــاركـة
الــفــرق دون اســتــثــنــاء قــبل ان
تــرتق الـــلــجـــنـــة احلــالـــيــة الى
ـهـمـة الـغــيـر سـهـلـة مـسـتــوى ا
اطالقـــــا و حـــــرصت وعـــــمـــــلت
وأعـطت مـا بـوسـعـهـا واخرجت
ــــوسم ولــــكــــافـــة مــــبــــاريــــات ا
الـدرجـات اكـثـر وضــوحـا فـيـمـا
يـتـعلق بـتـحديـد مواعـيـدها ولم
تـثنـيهـا التـحديـات التي ظـهرت
من هـــنــا وهـــنــاك حـــيث ضــغط
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 دخل مــنــتـخـب نـاشــئــة الــعـراق
ــعـسـكـر داخـلي في لـكـرة الـيـد 
محـافظة الـسليـمانية هـو الثاني

له بعد معسكر أربيل.
ـنسق وقـال حسـام عبـد الـرضا ا
االعالمي في تصريح صحفي إن
ــــعـــســــكـــر يــــأتي اســــتـــعـــدادا ا
للمـشاركة في الـبطولـة اآلسيوية
التاسعة لكـرة اليد والتي ستقام
ــمــلـكــة الــبــحـريــنــيـة خالل في ا

قبل. الفترة من 31-8 اب ا

واضـــاف ان الـــوفـــد يـــتـــألف من
عـــضــو االحتـــاد الـــكــابـــ رضــا
عبودي اجلاروش مشرفاً ومدير
ـنـتــخب عـاطف جـبــار  بـيـنـمـا ا
نـتـخب الـكادر الـتـدريبي يـقـود ا
كـون من الكـاب ظـافر صاحب ا
ـسـاعدين دربـ ا مـدربـا اول وا
مــــحــــمــــد كــــاظم واوات احــــمــــد
ووسـام فــاضل مــدرب لــلــحـراس
وحـــســ عـــيـــدان اداريـــا وعــلي

مذبوب معالج و 17العبا.
ــعـســكـر وبـ عــبـد الــرضـا ان ا

الـــتــدريـــبي في الـــســلـــيــمـــانــيــة
ســيــســتــمــر لــغــايــة 28 من هـذا
ـنـتخب الـشـهـر عـلى أن يسـافـر ا
إلى اجلمـهوريـة اإليرانـية يوم 3
من شهر اب للدخـول في معسكر
ــدة 10 ايــام تــتــخــلــله خــارجي 

باريات الودية. عدد من ا
وعـلى صــعـيــد اخـر كــسب فـريق
نادي نفط الشمال للسيدات لكرة
الـقدم نـقطـة من لـقائه أمـام فريق
الـصفـاء اللـبـناني ضـمن بطـولة
انــديــة غــرب اســيــا لــكــرة الــقـدم

لـــلـــســــيـــدات.وكـــان فــــريق نـــفط
الـشـمـال الـعـراقي فـاز فـي الـلـقاء
األول عـــلى مــــنـــافـــسـه فـــيـــروزة
الـسـوري بـهـدف دون مـقـابل في
افـتــتـاح مــبـاريــات بـطــولـة غـرب
آســيــا لألنــديـة الــنــسـويــة لــكـرة
الـقدم بـنسـختـها الـثانيـة والتي
تقام على ملعب األمير محمد في
مديـنة الـزرقاء األردنيـة وتسـتمر
لـــــــغـــــــايــــــة 22 من الـــــــشـــــــهــــــر
اجلـاري.وبــهـذه الــنـتــيـجـة زادت
فـرصـة فـريق نـادي نـفط الـشـمال
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ـستـقـبلـيـة كدوري ـرتقب وصـورته ا الشيء يـحـيط بـاخبـار الـدوري العـراقي ا
ـتـعـلـقــة بـسـوق االنـتـقـاالت وتـنـقل الالعـبـ لــلـمـحـتـرفـ اال تـداول االخـبـار ا
ـرتقبـة للـبطولـة احملليـة التي نتـمناهـا ان تنحى احملليـ ب االنديـة والتهـيئة ا
باجتاه اخـر يبـرزها كـمنافـسة جتـذب االنظار وتـسهم بـانتـقالة نـوعيـة للدوري
نـافسـة التي نـتمـناهـا ان تسـهم بادخـال اقطـاب كرويـة جديـدة على سـاحة وا
نـافسة دون ان نـافسة بـدال من االسمـاء التـقلـيديـة التي تـمسـكت بصـراع ا ا
تـسهـم بشـكل وباخـر بـلمـسات االثـارة والـنديـة التي بـات يـفتـقر الـيـها دوريـنا
خصـوصا في غـضون سـنوات الـعقـد االخيـر السيمـا من خالل تـداول اخبار
تلكون ن ال ـغمورين  االنتـقاالت التي تبرز توجهـات االندية نحو الالعب ا
نـافـسـات وابرازهم في اخـبـار االنـتقـاالت كـاهم االسـماء تـاريـخـا فاعال فـي ا
ـتـابع في سـبيـل ابراز مـاذا قـدمـته تـلك االسـماء الـكـرويـة التـي يجـهـد حـتى ا
تـداولة او مـديات قـدرتهـا عـلى حتقـيق الفـارق مع ناديـهـا الذي سـتمـثله في ا

قبل .. وسم ا ا
النـكايـة بـالدول الـتي تسـتقـطب انـديتـنا من العـبيـهـا لكن هـنالك ثـمة تـساؤالت
ـكن استقـطابها من حول مـدى الكشف عن تـلك القابلـيات الكـروية من التي 
موريتـانيا التي تمتلك سجال فقيرا في الـكرة والتتعدى مشاركاتها خصوصا
القـارية باال االفريـقية االدوار االوليـة من تلك البـطوالت حتى يتم االسـتعانة
بالعـبـ من هـذه الـدولـة فـعلـى صعـيـد نـادي الـزوراء الـذي اسـتقـطب الالعب
حـسن حــوبـيب والــذي اسـهـم-بـغــيـر قــصـد- عن اخــراج الـزوراء من نــهـائي
الكاس بـكرته التي ارسلها للحارس جالل حسن فظلت طريقها للشباك معلنة
عن هـدف الـفـوز الذي اسـهم بـابـصـال فـريق نادي الـكـرخ لـلـمـباراة الـنـهـائـية
لبـطولة الـكاس في مبـاراة نصف النـهائي احلافـلة بلـمسات االثـارة خصوصا
من جانب فـريق نادي الزوراء الذي جاهـد لتصحيح خـطا العبه احملترف دون
وريتاني من جدوى حـتى عاود فريق نادي احلدود تـوجهه لسوق الالعبـ ا
تابع اجل التـعاقد مع االعب بكاري نداي ليـبقى التساؤل قائـما من جانب ا
عن مديـات تفـوق مثل هـوالء الالعب واسـهامـاتهم في تـقد الـدافع واحلافز
ـرتقب والى جانب تلك وسم ا لفـرقهم وانديتـهم من تلك التي سـيمثلـوها في ا
وريتانـي كما اجنز فريق نادي نفط االخبـار تبدو الفرصة مشابـهة لالعب ا
ـيـنـاء الالعب الـيـمني نـاصـر مـحـمدوه الـوسط فـرصـة التـعـاقـد مع مـحـترف ا
لـيـبـقى الـتـساؤل حـول قـدرة الالعب الـيـمـني في تـامـ الـتـفـوق لـلـنـادي الذي
ـرتقـب مع خفـوت االسـمـاء اخلـاصـة بـالالعـب سـيـمـثـله في مـوسم الـدوري ا
العب ا يتعلق سواء في ا اليمـني وتواضع مسـتوى منتخبـاتها خصوصـا 

االسيوية او احمللية ..
ـتـعـلـقـة ـتـداولــة وا هــذه االسـمـاء الـتي  اسـتــقـطـابـهـا من ســيـاق االخـبـار ا
برمة سؤولـ وراء صفقـات التعاقـد ا يـركاتو الـعراقي جتعلـنا نفـكر عن ا با
ـكن االسـهام بـها من الـتعـاقـد من العبـ منـحدرين من وماهي االفـاق التي 
بـيـئـات كرويـة التـتنـاسب مع افق الـكـرة الـعراقـيـة القـادرة عـلى االحـتراف في
ـنافـسة كـما اليـخفى دوريـات وبطـوالت مهـمة نـظـرا المكـانيـة منـتخـباتـها من ا
عـلى بـال احـد ان الـتـعـاقـدات مع االسـمـاء الـكـرويـة الالمـعـة تـبـدو كـراسـمـال
ـغموره قبل للبـطولة فمـثلما هـو معروف فالـدوري القطري كـان من البطوالت ا
ـتـعـارف بـدوري الـنـجوم الـقـطـري واسـتـطـاعت هذه ان يـتـحـول الى مـسمـاه ا
ن انـهوا مسـيرتهم الـكروية ي  البطـولة من اسـتقطـاب اغلب الالعبـ العـا
في مالعب الـدوري القـطري اضـافة الى ان الـدوري عـرف عنه ابـرازه للـكثـير
ـثال من الـشـخصـيـات الكـرويـة التي بـرزت في مـجال الـتـدريب فعـلى سـبيل ا
كـانت الـدوري الـقـطـري واحـة تـدريـبـيـة مـثـلى لـرئـيس االحتـاد الـكـروي ووزير
الـشـبـاب والـرياضـة الـعـراقي الـكـاب عـدنـان درجـال اضـافـة الى ان الدوري
ـدرب تشـافي الذي درب عددا ـية حيـنمـا  التـعاقد مع ا القـطري عرف الـعا
من االنديـة القـطريـة ليـتم التـعاقـد معـه الحقـا من اجل انتـشال فـريقه الـسابق
وسـم فـريق نـادي برشـلونـة من ازمـته الكـروية اخلـانـقة الـتي مر بـهـا عبـر ا
نـصرم .. فلذلك يبدو عـلى دورينا العراقي وهو يسعى ا
نـحـو شـكـله االحـتـرافي اجلـديـد من ان يـكـون واحـة
ي ال ان يستقطب نخبة من الالعب للـنجوم العا
ن لم تـــســـمـع بـــهم وســـائـل االعالم وتـــعـــجـــز
االخبـار من ادراك خـلـفـيـاتـهم الـكـرويـة تلـك التي
انـحـدروا مـنـهـا نـحـو وجـهـاتـهم بـتـمـثـيل انـديـتـنـا

العراقية ..
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Z¹u²ð: فريق الكرخ يتوج بلقب كاس العراق للمرة االولى في تاريخه
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نتـخب العراقي لـكرة القـدم أميـر العمـاري رسميـا مع نادي ميـالبي الذي يـنشط في الدوري وقع العب ا
ـمتـاز.وعـزز نـادي مـيـالـبي صـفـوف فـريـقه الـكـروي بـالالعب امـيـر الـعـمـاري قـادمـاً من غـوتـبورغ الـسـويـدي ا

وسم. متاز على سبيل االعارة لنهاية ا السويدي الناشط بالدوري ا
نتخب العراقي ويشغل مركز الوسط من مواليد 1997 عراقي االصل مغترب أمير فؤاد عبود العماري العب ا

ؤهلة لكأس العالم. نتخب العراقي في التصفيات ا في السويد مثّل اندية سويدية والتحق مؤخراً مع ا
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تـوج فـريق الكـرخ بـلقب بـطـولة
كــــأس الــــعــــراق اثــــر فــــوزه في
بـاراة النهـائيـة على الكـهرباء ا
بـــهــدفــ لــواحــد بـــعــدمــا قــلب
تــاخــره بــهــدف الى فــوز ثــمــ
ويـقيم االفـراح ابتـهاجـا بالـفوز
ديـنـة الذي شـهد وسط مـلعـب ا
حـضـورا غيـر مـتوقع  ولـيـحقق
الفـريق لقب  ثـاني اهم بطوالت
ـــوسم الـــكــروي الـــذي يـــكــون ا
ـذكـور الذي لم اخـتـتم بالـلـقاء ا
ـــتــعــة وافــتــقــد تـــكن بــدايــته 
الـــلـــعب و لــــلـــفـــرص اخلـــطـــرة
والــتـســجـيل بــاسـتــثـنــاء هـدف
الـتقـدم للـكهـرباءد 15عن طريق
عبد الـله عبد االمـير الذي أنهى
به الـفــريق الــشــوط االول لــكـنه
ـرور افـتــقـد لـفــرصـة  الــفـوز وا
بــهــا الــتي ذهــبت الــكــرخ الـذي
كــان االجـــدر بــهــا الـــذي اظــهــر
مستوى واضح  بعدما دانت له
الــســيــطــرة والــتــحــكـم بــالــكـرة
ونــقـلــهـا بــشـكل مــنــظم وعـكس
ـستـوى الذي ظـهر عـليه واقع ا
هـمة في الفـريق في مـباريـاته ا
الــدوري والـكــأس  وكـان افـضل
من الكهـرباء في الشـوط الثاني
وتــــمــــكن مـن ادراك الــــتــــعــــادل
والفوز خالل ست دقـائق عندما
جنح جعفـر عيسى من تـسجيل
هــــدف الـــتــــعـــادل د 54قـــبل ان
يحسم حسن عبد الكر االمور
د 60 مـحــقـقــا الـتــقـدم و الــفـوز
الـغــالي الـذي  جـاء بـوقـته وعن
جـدارة واسـتحـقـاق بـفضل اداء
ـنـظم وقـدم الـفــريق اجلـمـاعي ا
التشكيل الـشبابي مباراة جيدة
اسـتـحق فــيـهـا الـتــتـويج بـلـقب
الـكـأس و الـبـطـولـة الـتي بـدأها
وانـهـائـهـا دون خـسـارة بـعد أن
ـــرشـــحــ كـــان خـــارج دائــرة ا
لكنه قدم نفـسه كما يجب و قدم
ــطــلـوب مــا عــلــيه في الــوقـت ا
ســـــواء في الـــــدوري وضــــمــــان
الـــبــقــاء قـــبل ان يــحـــصــد لــقب
الكاس بعـدما ترجم الفرص في
جـــمـــيع مـــبــاريـــات الـــبـــطـــولــة
وتـــوجـــهـــا في الـــنـــهـــائي قـــبل
ـهم  فـيـما االحـتـفـال باإلجنـاز ا
خـسـر الـكـهـربـاء الـلـقب الـثـاني
خالل أربعة أعوام بعدما انهزم
عام 2018 امـام الـزوراء بـهدف
قـبل ان يـسـقط عـلى عـماه امس

بــعض الــفــرق لــتــأجــيل بــعض
ـبـاريـات لـكـنـهـا حـددت مـعـالم ا
الـطــريق وســارت عــلـيـه  ومـنح
فرص اللـعب بالتـساوي قبل ان
تـرفض اي تـدخل كـان حـتى من
قــبل االحتـــاد نــفــسـه لــتــواصل
ـهـمــة بـاسـتـقاللــيـة وحـيـاديـة ا
واعيد ثابتة باريـات  وتقدم ا
وبــأسـلـوب عـمل مـتـقـدم قـبل ان
تـرسم مـعـالم الـعـمل مـنـذ بـداية
ــــــــــوسـم حــــــــــتـى االعـالن عـن ا
اخــتـتــامه عـبــر نــهـائي الــكـأس
ـواعـيـد وامـكان فـيـمـا يـتـعـلق 
ــــــبـــــاريـــــات وتــــــوقـــــيــــــتـــــات ا
هـمـة بـقـنـاعة لـتبـادلـهـاالـفـرق ا
مـاعــزز الـثــقـة بــ كل االطـراف
الن الـلجـنـة حتمـلت عبء اقـامة
ـبــاريـات ومــواجـهـة وتـنــظـيم ا
الـتـحـديات الـتي لم تـثـنـيـها عن
مـواصلـة الـعمل وضـمـان جناح
ــســابــقــات مــبـــاريــات جــمــيع ا
والـوصــول بـهــا إلى الـنــهـايـات
ــمـتـاز احملــددة حـيـث الـدوري ا
والـــــدرجـــــة األولـى والـــــدرجـــــة
الثانية وبطولة الكاس والفئات

العمرية . 
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وســـاهـــمت في تـــســـيـــر االمــور

ــــــعــــــاجلــــــة
الـــــثـــــغـــــرات
ـكن الـتي ال 
الي عــــــــــــــــمل
كـــان الــتــخــلص
منها  مرة اخرى
نـــحــيـي اجلـــهــود
الــكــبــيــرة لــلــجــنــة
الـــــــــذي قــــــــــــــــامت
لـتــشـكل ركـيـزة عـمل
االحتــــــاد وال بــــــد ان
نـــــثـــــمن دوربـــــقـــــيــــة
الـلــجـان الـتي اطـلـعت

هامها. 
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واتــــمـــنـى عـــلى جلــــنـــة
ســــــــــابقات ان تـبكر ا
بـــتـــنــظـــيم بـــطــــــــــــولــة
الـــكـــــــــــاس واقــامـــتـــهــا
بـــفـــتـــرة مـــنـــاســـبـــة قـــبل
مــــوعـــــــــــد بــــدء الــــدوري
ـمــتـاز لــكي تــســــــــتــفـاد ا
الفــــــــــرق منهـا للتـحضير
للموسم اجلــــــــديد  وانهاء

ـسـابقـة بـوقـــــــــت غـيـر الذي ا
انــتـهت عـــــــــنـده حـتى تـتـفـرع
الـــــــفـــــــرق لـــــــلــــــــــــــــدوريـــــــات

اخملـــــــتلفة.

ــــــركـــــزين األول او مـن احـــــراز ا
الثاني اذ يـعتمـد ذلك على نتائج

تبقية. الفرق ا
وجتــري مــنـــافــســات الـــبــطــولــة
رحـلة واحدة إذ بنظـام الدوري 
يخـوض كل فريق ثالث مـباريات
في دور اجملـــمـــوعـــات ويــتـــأهل
ـركـزين األول والـثاني صـاحـبا ا
ـبــاراة الــنـــهــائــيــة فــيــمـا إلـى ا
ـركـزين الـثـالث يــلـعب صـاحـبـا ا
ــركـز والــرابع مــبــاراة حتــديــد ا

الثالث.
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أعلن االحتاد العراقـي لكرة السلة
ـنتخب الـذي سيمثل عن تشكـيلة ا
ســـلـــة الــــعـــراق فـي دورة الـــعـــاب
ــقـررة في الـتــضــامن االسالمـيــة ا
ـقبل فيما بيّن أنها تركيا الشهر ا
سـتـضم "أمـريـكــيـاً"  جتـــــنـيـسه
ألول مــــرة في تــــاريخ الــــريــــاضـــة

العراقية.
وقــال عــضــو االحتــاد الــعــراقي
لـكــرة الــسـلــة خــالـد جنم في
تــــــصــــــريح صــــــحــــــفي إن
نتخب يتألف من محمد ا
صـالح وعــــــلـي مــــــؤيـــــد
وحـسـان عـلي وعـبـدالـله
كـــــــرار وجــــــاسم ديــــــار

واحمد عبد االله.
وأضاف جنم أن الالعب
اجملـــنس األمـــريــكي دي
مـاريـو مـايـفيـلـد سـيـكون
ـنـتخب ضـمن تـشـكـيـلـة ا
العـراقي مبـينـا ان جتربة
الـتـجـنـيس حتـدث ألول مـرة

في الرياضة العراقية.
وأوضح عـــــــضـــــــو االحتـــــــاد أن

ـنـتخب دخل مـعـسـكره الـتـدريبي ا
ـغـلـقـة بـبـغـداد في قـاعـة الـشـعـب ا
بـعــد عــودته في الــثــاني عــشـر من
الــشــهــر احلـــالي بــعــد مـــشــاركــته
االسـيــويـة في ســنـغــافـورة وبـدأت
التدريـبات باستثـناء اجملنس الذي

ـعـسـكر نـتـخب في ا سـيـلـتـحق بـا
ـقرر في تـركـيا الـتـدريبي االخـيـر ا
ـقـبل قبـل انطالق دورة االسـبـوع ا
التضامن اإلسالمي الـتي ستنطلق

قبل. في تركيا أيضا الشهر ا
ـــــنـــــتـــــخب وأشــــار جنـم الى ان ا
الـعـراقي حــظى بـاهـتــمـام مـبـاشـر
ودعم مادي ومعنـوي كبير من قبل
تمـثلة ـبية الـوطنيـة ا اللـجنة االو

برئيسها الكاب رعد حمودي.
ــقـرر أن تـكـون نـسـخـة ومن ا
 2022من ألعـاب التـضامن
اإلسالمـي الــــــنـــــســــــخـــــة
اخلـــامــســـة ضـــمن هــذه
األلـعـاب وسـتـقام خالل
الفـترة من 9 إلى 18 أب
قـبل في قونـية بتُـركيا ا
حتـت إشـــــراف االحتــــاد
الــــــريــــــاضـي أللــــــعـــــاب

التضامن اإلسالمي. 
إذ يُـــعـــد تــــنـــظــــيم هـــذه
رة األولى التي األلعـــاب ا
ســتُـنـــــــــظم فــيـهــا الــلـجــنـة
ــبـيــة الـوطــنـيــة الـتــركـيـة األو

حدثا رياضيا من هذا النوع.
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رياضـة بنـاء األجسـام إذ لديـنا
أكـــثـــر من فــــريق بـــإمـــكـــانـــهم
التنافس في مختلف البطوالت
وجميعهـم قادرون على حتقيق
األوسـمــة وبــالـتــالي فــإن هـذا
األمـر ســيــعـزز فــرص حــصـول
ــراكـــز األولى الـــعــراق عـــلـى ا

. فرقياً وفردياً
وعن مــوعـد إقــامـة مــنـافــسـات
بــطـولــة الــعـراق لــلــمـتــقــدمـ
أوضح عبد احلسن أنه بعد أن
تــقـدم عــدد من األنــديــة بــطـلب

وعد بـسبب تزامنه مع تغييـرا
عـدد من الـبــطـوالت اخلـارجـيـة
ومـن أجـل فــــــــــــسـح اجملـــــــــــال
لــلـــمــشــاركـــة بــعـــدد أكــثــر من
الالعب وكذلك تواجد األبطال
الـدولـيـ تـقــررت إقـامـتـهـا في
الـــســادس من شـــهـــر تـــشــرين
ـــقـــبـل  مـــنـــوهـــاً بـــأن األول ا
بطـولة العـراق للـمتـقدمـ تعد
من أقــوى الــنـشــاطـات بــسـبب
ـشــاركــ ومــكــانــتـهم أعــداد ا
الــدولـيــة فــضال عن الــتــنــظـيم

تميـز الذي ينـافس البطوالت ا
ـيــة .وعـلى صــعـيــد آخـر الـعــا
يقيم احتاد بناء األجسام دورة
professional تـــــدريــــــبـــــيـــــة
ــقـبل في مـنــتـصف شــهـر آب ا
مدينة السليمانية ومن شروط
ـشــاركـة فــيــهـا هي أن يــكـون ا
تدرب أكثر من  25عاماً عمر ا
أو مشـارك في بطـوالت االحتاد
ركزي أو خريج كلـية التربية ا
الرياضية أو مساهماً في دورة

سابقة.
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اكد عضو ادارة القوة اجلـوية هيثم كاظم ان هـناك مستجدات
ومقررات ستصدر من وزارة الشباب والرياضة بحق االعتراف
ؤقتة إلدارة بشرعية االنتخابات التي أُجـريت الختيار الهيئة ا

النادي .
ÍœUM « W×KB

وقال كاظم في تـصريح صحـفي ان موضوع االعـتراف بالـهيئة
ـؤقـتـة الـتي يـرأسـهـا سـمـيـر كـاظم أُجـلت الى مـا بـعـد عـطـلـة ا
قـبلـة بعـد انتـهاء ـدة ا العـيد والـتي سيـتم البـت فيـها خالل ا
العيد.وب ان ما يهمنا باألساس مصلحة النادي والتي تعتبر
أكبـر من كل الشـخوص الـتي قادت وتـقود الـنادي فـالشـخوص
يـرحـلـون والـنـادي باق  الفـتـاً إلـى أن "مـجمـوعـتـنـا عـمـلت في
ـؤقـتـة وفق الـضـوابط الـصـحـيحـة".وأوضح اخـتـيار الـهـيـئـة ا
ـقـبـلـة حلسم كـاظم ان مـقررات جـديـدة سـتـصـدر خالل االيـام ا
ـؤقـتـتـ وبـحـسب تـوصـيف مـوضـوع الـهـيـئـتـ اإلداريـتـ ا
وسم احلالي على األبواب الهيئة العامة وال سـيما أن دوري ا
وعـلـيـنــا االسـتـعـداد بـشـكـل جـيـد خلـدمـة مــشـوار فـريق الـقـوة
اجلويـة الـكـروي.يـذكر ان إدارة نـادي الـقـوة اجلويـة انـشـطرت
إلى كتلتـ بسبب خالفـات ادارية  يقـود االولى رئيس النادي
سـتـقـيل شهـاب جـاهـد  ويقـود الـثـانيـة عـضو الـنـادي هـيثم ا
كـاظم.واجـرى كل جــانب انـتـخـابــات خـاصـة الخـتـيــار الـهـيـئـة
ـؤقتـة وتـمت تـسـمـيـة شهـاب جـاهـد رئـيـسا مـؤقـتـا لـلـنادي  ا

بينما اختار اجلانب الثاني سمير كاظم رئيسا للنادي .
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اقـيـمت الـتـصــفـيـات الـنـهـائـيـة
اخلــــاصــــة الخــــتـــيــــار العــــبي
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني بـــبـــنـــاء ا
األجسـام اسـتعـداداً لـلمـشـاركة
في بــــطـــولـــتي الــــعـــرب الـــتي
تسـتـضيـفـهـا مصـر في الـثامن
والـعـشريـن من الـشـهر احلـالي
ومــــنــــافــــســــات آســـيــــا الــــتي
حتــتــضـنــهــا قــيــرغــسـتــان في
ــــقـــبل الـــثــــاني من أيــــلـــول ا
وأيضاً التواجد بـبطولة مستر
يونـيفرس فـي الثانـي عشر آب

قبل. ا
وقـــــال رئــــيـس احتــــاد بـــــنــــاء
األجسام واللـياقة البـدنية فائز
عــــبــــد احلــــسن في تــــصــــريح
صـحــفي تــمت دعـوة الالعــبـ
ـراكز األولى احلاصـلـ عـلى ا
ـخـتـلف في بـطـوالت الـعـراق 
ـتــقـدمـ فـئــاتـهــا الـشـبــاب وا
ـــــاســـــتــــرز مـن أجل فـــــسح وا
اجملـــال أمــــامـــهم لـــلــــتـــنـــافس
ــتـــفــوقـــ مــنــهم واخــتـــيــار ا
ــنـتـخب  مـبـيـنـاً أن لـتـمـثـيل ا
الـفــتـرة احلــالـيــة مـتـمــيـزة في

نتخب العراقي بكرة اليد للناشئ d…∫ ا
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ـعهـد الفـرنسـي في العـراق امسـية  اقـام ا
ثـقـافـيـة تـضمـنت مـنـاظـرة حـول مـوضوع
الـغـيـاب بـالـلـغـتـ الـفـرنـسـيـة والـعـربـيـة
ادارتـهـا الـفـنـانـة عـواطف نـعـيم والـفـنـانة
الـفرنسـية ايزابـيل كارياس تـبعهـا افتتاح
مـعرض تشـكيلي بـعنوان(يـوم اخر بدونك

غير موجود) لكارياس.
 قــدمت االحــتــفــالــيــة مــديـرة
ــعـهـد. الـفـرنــسي قـائـلـة ان ا
ثلة (عـواطف نعيم فنـانة و
ومــؤلـفــة ومـخـرجــة وعـضـو
مـــنـــحـــتـــهـــا احتـــاد ادبــــاء 
الـسـفـارة الفـرنـسيـة مـؤخرا
وسـام االداب والـفنـون وهو
اعـــلـى وســـام في فـــرنـــســـا
ـسـيـرتـهـا الـفـنـية تـقـديـرا 
واالبـــداعـــيـــة والـــفـــنـــانـــة
الـــتـــشـــكــيـــلـــيـــة ايــزابـــبل
كـاريـاس جاءت مـن فرنـسا
لــتــقـد مــعــرضـهــا الـذي
يـــتـــنـــاول لـــوحـــات فـــراق
زوجـها في العـراق وغيابه
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مـسـتقـبـلـنا).داعـيـاً(الوزارات والـهـيآت
ـعنية إلى تـفعيل دورها ـؤسسات ا وا
احلقيقي في دعم الطفولة العراقية ) .
وتـخــلـلت االحـتـفـالــيـة الـتي اسـتـهـلت
بـــالــنـــشــيـــد الـــوطــني وقـــراءة ســورة
الــفـاحتـة عـلـى أرواح شـهـداء الـعـراق
افـتتاح معارض للصور الفوتوغرافية
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احـتفت دار ثـقافة األطـفال باحلـاصل
ـــراكـــز األولى في  مـــســـابـــقـــة عـــلـى ا
احلـساب الـذهني الدولـية الـتي أقيمت
في جـمـهـورية مـصـر الـعربـيـة وشارك
فـيها براعم وأشبال الـعراق عبر  مركز
تـنمـية اإلبداع. ونـظم مسـرح النوارس
فـي الدار مـنـهـاجـاً حـافالً حتت عـنوان
(أطـفال العـراق مفخرة احلـاضر وفجر
ــسـتــقـبـل) بـحــضـور وكــيل الـوزارة ا
ـشـرف عـلى الـدار نـوفل أبو األقـدم وا
رغــــيـف وعــــدد من الــــشــــخــــصــــيــــات
ثـقفـ واألدباء اإلعالمـيـة والفـنيـة و ا

دني .  ومنظمات اجملتمع ا
وقـال أبـو رغـيف بـكـلـمـة ألـقـاهـا بـهـذه
ـناسبة    إنَّ (االحتفال بهذه الكوكبة ا
ــتـفــوقـ هـو الــواعـدة من اطــفـالــنـا ا
احـتـفاء بـرصيـد عـلمي مـشرف يـضاف
( إلى مـــفــاخــر الــعـــراق والــعــراقــيــ
مـــضــيـــفـــاً بــأنَّ (رأس مـــال الــعـــمــران
الـبشري يبدأ بالطفل ويترجمه التفوق
ــعـــرفي وهــو جتـــســيــد الـــعــلـــمي وا
لــــشـــعـــارنــــا الـــدائـم :ألنَّ الـــطــــفـــولـــة

ـعـرض اسـتـغـرق ا جـعـل الـلـوحـات جـافـة
ثالث سنوات لتقدمه. الى روح زوجها في

بغداد).
فــكـرة اجلـلــسـة تــتـنـاول الــبـعــد والـفـراق
الـفـنـانة عـواطف جـسـدت البـعـد والـفراق
من خـالل مسرحية (انتظار غودو). والذي
ـعـهـد الفـرنـسي حيث قـدمـته مـؤخرا في ا
قـــــالت(انــــتــــظــــار
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ــصـريـة كـارمن سـلــيـمـان إنـهـا ـطـربـة ا اكـدت ا
سرح شـاركتهـا على خشـبة ا كانت محـظوظة 
ـسـرحيـة "يـامـا في اجلراب يـاحـاوي" وخـاصة
ــصـــري يــحــيى ــمـــثل ا انــهـــا جــمــعـــتــهـــا مع ا
الـفـخـراني والـذي تـعـلـمت الـكـثـيـر من اخلـبـرات
ـوقع الــفن أنـهـا ال مــعه.وأضـافت كــارمن وفـقــا 
تـمـانع من تـكـرار هذه الـتـجـربـة ولـكنـهـا تـنـتـظر
نص جــيـــد ســواء بـــالــســـيــنـــمــا أو الـــدرامــا أو
ـسـرح.وطـرحت  سـلــيـمـان مـنـذ أشــهـر أغـنـيـة ا
بعنـوان "خيرة" وذلك عبـر قناتـها الرسـمية على
"يـوتـيــوب" وحـقـقت من خـاللـهـا جنـاحــا كـبـيـرا
ونـسـب مـشــاهــدات عــالــيـة."أغــنــيــة "خــيـرة" من
كـلمـات عبـدالـلطـيف آل شيـخ أحلان عـبدالـقادر
األحــمـد وتــوزيع مــوسـيــقي وهــنـدســة صـوتــيـة
ـمثـلة الـكويـتية مـحمـد عصـمت. الى ذلك أطلت ا
صمـود الـكـندري عـلى صـفحـتـها اخلـاصـة على
مـوقع الـتـواصل اإلجتـمـاعي وأجـابت عن بعض
ـتــابـعـ وفي األسـئــلـة الـتي طــرحـهــا عـلـيــهـا ا
ســيـاق األســئــلــة تــلـقت الــكــنــدري ســؤاال حـول
عودتهـا للتـمثـيل.وأشارت الكـندري إلى أن قرار
العودة للـتمثيل هو قرار مستـبعد حاليا وتابعت:
"ألن أغـلب الـوقت مع أسـرتي وأهـلي ورفـيـقاتي
ـا أكون مـعاهم مـا أكون صـوب التـلفـزيون وال و
أحب أصـور أحب أسـتـمـتع بـقـعـدتي وونـاسـتي
مـعـاهم والـوقت الثـاني أكـون بـشـغـلي إلي أهوا
صــالــوني ومــحالتي.. ووقـت فـراغـي أســتــخـدم
الــتــلــفــون أصــور وأحط أشـــيــاء مــفــيــدة تــفــيــد

متابعيني".

وثــائــقـي تــوعــوي وفــعــالــيــة ألطــفــال
مـدرسة  بدر البدور األهـلية.وفي ختام
االحــــتــــفــــال  قـــدم أبــــو رغــــيف دروع
ركز تـنمية اإلبداع ومـيداليات التـميز 
والـشـهـادات التـقـديـرية والـهـدايـا على
شاركة في الطلبة الفائزين واجلهات ا

إجناح هذه الفعالية .

ـراكز ورسـوم األطـفـال اشـتـركت بـهـا ا
الــثـقـافــيـة لـلــطـفل الــتـابـعــة لـلـدار من
مــحـافــظـات مــخـتــلـفــة ومـعــارض لـفن
الــــكــــروشـــــيه وإلصــــدارات الــــدار من
زمار والسلـسلة القصصية مـجلتي وا
إلى جـانب عروض مـسرحـية وأنـاشيد
وفـعالـيـة حيّـة للـحسـاب الذهـني وفلم

ــســـرح لــوحــة تـــشــكــيـــلــيــة ..الـــلــوحــة ا
ـسـرحيـة مـتحـركـة لـكن تبـقى في الـتالي ا

لوحة مهمة).
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بــعــدهــا حتــدثت الــتــشــكــيــلــيـة ايــزابــيل
كــاريـاس عن لـوعــة الـغـيـاب قــائـلـة (الـذي
سرح والتشـكيل هو الضوء كيف يـجمع ا
يــكـون الــضـوء هــو من وسـائـل الـتــوعـيـة
ومن الـناحـية والـتـعبـيـر عمـا في الـداخل 
ولـلـغــيـاب عـدة اوجه الــتـقـنــيـة هـو رسـم 
اهـمـهـا الـغـيـاب الـصـوفي نـشـعر بـه كونه
غـيـاب الـروح واحلـاضـر اجلسـد من خالل
وانـا جـسـدت الـفـراق عن زوجي الــلـوحـة 
مـن خالل الــلــوحــة والــضــوء لــكن غــيــاب
زوجـي جــعل الــلــوحــات جــافــة من ســبع
ـكن ســنـ اكـتــشـفت من خالل الــهـاتف 
ـعــرض ايـنــمــا اريـد بــحـيث حــمل هــذا ا
حـــولت الــتـــقــمـص الى مــادة حـــقــيـــقــيــة
جـــــســـــدتـــــهـــــا فـي الـــــلـــــوحـــــة من خالل
الـــضـــوء)واضـــافت(مـن خالل الـــلـــوحــات
والـضوء هناك نور وامل والضوء موجود
فـي الــــلـــــوحــــات وهـــــو يـــــجــــســـــد االمل
واالنــتـصـار وفـكـرة االنـطالق من االسـود

ـواجـهـة الـتي مـرت غـودو هــو الـفـراق وا
عـلى العراقي  عندما عملت كودو جعلت
ـراءة الــرجـال نـسـاء  لــتـجـسـيــد مـاسـاة ا
حيـث اجتـمعت الـنـسوة االربـعة الـعـراقيـة
الـغـيـاب هـو وهن يــحـمـلن طـقـسـا عـراقـيـا
وقد تكون الـسلطة سلطة مكـانية وزمانية 
وهنـاك من يخـتار ان اخـتيـارية او قـسريـة
يـبـقى بعـيدا وهـناك من يـجـبر عـلى البـعد
لـذا الـغيـاب يرتـبط بـالبـعد
والـــفــقــدان ولــواعج احلب
واالنــــتـــظــــار واحلـــرمـــان
وهــــــذا مـــــــاجتــــــســــــد  في
مـــســرحــيــة كــودو اين انت
ـــكن ان يـــبــني والـــفــراق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــن ان و
يــدمــر)واضــافت(كـن نــسـوة
غــاب يـــحـــلـــمن بـــالـــضـــوء 
الـضـوء شعـلنـا الـشمـوع هو
الــــــدلـــــيـل عـــــلـى الـــــغــــــائب
واحلـــاضــر) ,وقــالت (مــابـ
الـلوحـة التـشكيـليـة والعرض
ـسرحي هو الـضوء اجلامع ا
دلـــيل احملـــبـــة والـــلـــقــاء الن

الـى االبــيض خط مــتـــواصل كــون غــيــاب
االلــوان اعـطـى تـوازن في هــذه الـلــوحـات
وهـناك شىء مشـترك عملت هـذه اللوحات
بـــــعــــــد رحـــــيل زوجـي كـــــذلـك الـــــزي في
ــسـرحـيـة كـان االســود وهـو حـالـة حـزن ا
لكن في حلظات معينة يتحول الى مناديل
بـــيــضـــاء..في لـــوحــاتـي جــعـــلت االســود
واالبــيض والـوجــوه مـغــطـات لـكـن هـنـاك
فرح وسعادة من خالل ضوء الشمعة كون
اساس اللوحة هو االسود واالبيض..وفي
عرض جـمعت الشمـعة والضوء في هـذا ا
جـسـدت احلب في الـعـراق عـنـدما الـعـمق 
الــتــقــيت زوجي وهــو يــعــمل فـي الــعـراق
احملـبــة الـتي يـحـمـلــهـا الـشـعب الـعـراقي
لذا كـان اصراري ان يقام عـظيمة وكـبيرة 
ـــعــرض فـي بــغـــداد وفـــاء لــزوجي هـــذا ا
وانا سعيدة بـوجودي معكم وهذا الـراحل
الـــوجع بـــيـــنـــكم يـــتـــحــول االن الـى فــرح
وسـعادة ومن ملك العراق ملك العالم كون

العراق جامع للمحبة والسالم).
ـعرض بـعـد انتـهـاء اجللـسة   افـتـتاح ا
الـــــذي كـــــان حتت عـــــنـــــوان (يـــــوم اخــــر

غير موجود) . بدونك
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بــعـد ان قق الـنـجم الـســوري تـيم حـسن جنـاحًـا
كـــبــيـــرًا بــدور جـــبل في مــســـلــسـل (الــهـــيــبــة)
ســيــشــارك في عــمل تــاريــخي جــديــد بــعــنــوان
نتج اللبناني "عاصي الـزند" وفق ما صرَّح به ا
صــادق الـصــبـاح.وقــال صـادق الـصــبـاح خالل
ــوقع الــبــوابــة أنه (بــعـد إحــدى لــقـاءاتـه وفـقــا 
الـنـجـاح الـذي حـقـقه "الـهـيـبـة" بدأوا الـبـحث عن
ـشـاهـد; قـصـة تــوازي أهـمـيــة الـعـمل وجتــذب ا
لذلـك وقع االخـتيـار عن قـصـة نـابـعـة من حـكـايا
شــعــبـــيــة تــتـــشــابه بـــالــقـــصص الــتي يـــرويــهــا
احلــكـواتي).وأوضح الــصـبـاح أن (اخـتــيـار تـيم
ألعـــمـــاله عــــلى الـــدوام وتـــمــــســـكه بـه نـــابع من
طلعةوأنه قادر على الذوبان ثقفة وا شخصيته ا

في آراء اجملموعة).
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ـؤسـسـة ـقـيم في قـطــر صـدر له عن ا الـطـبـيب أالردنـي ا
الـعربـية لـلـدراسات والـنـشر كـتاب (مـظـاهر الـتـيسـير في
) يقع في  208 صفحات من القطع الكبير. القرآن الكر
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ــتــرجـم الــعــراقي الـــصــحــفـي وا
ضــيـــفه الــســبـت مــركــز الــرجــاء
ـحـاضـرة اجــتـمـاعـيـة الـثـقـافـي 
عــنـــوانــهــا (مــحـالت بــغــداد بــ

اضي واحلاضر). ا

ــــديــــر االســــبق فـي اخلــــطـــوط ا
اجلـويـة الــعـراقـيـة نـعـته االوسـاط
ـالــيـة واالقــتـصــاديـة اثــر وفـاته ا

اضي. فاجئة االسبوع ا ا
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الــكـاتب الـعــراقي صـدرت  له عن دار الــورشـة لـلــطـبـاعـة
والنشر في بغداد رواية بعنوان (فقط انت).
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الـروائـيــة الـتــونـسـيــة شـاركت فـي أمـسـيــة أدبـيــة أردنـيـة
تونسـية مشـتركة استـضافها بـيت عرار في إربد باالردن
 ضـمن فــعـالـيـات األيـام الــتـونـسـيـة في إربــد الـعـاصـمـة

العربية للثقافة 2022.
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ـدقّق الـعــراقي نـعـته االوسـاط الـديـنـيـة الـعالمـة احملـقّق ا
نـطق واصول الـفقه في والراحـل استاذ عـلم ا والعـلمـية 
وصل مـنذ اخلـمسـينات من سـكن ا اواسط السـبعيـنات 

اضي تتلمذ على يده خيرة أهل العلم. القرن ا

w½«bOF « b Uš

ذيع في اذاعة بغداد تلقى امنيات زمالئه رئيس قـسم ا
بـالـشــفـاء الـعـاجل بــعـد مـروره بــوعـكـة صـحــيـة عـارضـة

ارقدته فراش العافية.

”U³Ž pK

مـديرة سـيـاحـة حـمص بـسـوريا اعـلـنت انـطالق فـعـالـيات
نتابية مهرجـان القلعة والوادي من ساحة كنـيسة سيدة ا
عـلى وقع أنغام في قريـة القالطـية بـريف حمص الـغربي 

الفلكلور واألغاني التراثية  بقوالب موسيقية حديثة.

 ö Qð 3Òdð ÊuMH «

5ÝU¹ bOLŠ
االطارِ اخلـشبي الداخـلي مع وجودِ ثَالثِ
شُـــقــوق في الــقـــمــاش  فــضـالً عن بــعضِ

الثقوب.
ُـعاجلـة من قبلِ الـفنان عـلي كاظم وَتَمّت ا
وذَلِكَ بــــــأصالحِ اإلطــــــار اخلَــــــشَـــــبـي من
اجلوانبِ االربعة للوحةِ مع تَنظيفِ العمل
ُـتَــطـايـر مـن األتـربـةِ الــثـقــيـلــة والـغـبــارِ ا

وتَدعيم اللوحة بلصقِ القُماش التَاِلف.

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

رَمّــمت شُــعـبــة صــيـانــة االعـمــال الــفـنــيـة
الـتَـابِعـة الى دائـرةِ الـفـنون الـعـامـة لـوحة
فنية مَتحَفية للـفنان حميد ياس بِعنوانِ
(تـأمالت) وَيَعـود تَـاريخِ هـذهِ الـلـوحة إلى
x 150 عـامِ 1989 وَيَــبــلغُ قِــيــاسِ الــلــوحـة
150 سم وَمُـنـفـذة بـاأللـوان الـزيـتـيـة عـلى
الـــقــمـــاشِ وكــانت تُـــعــاني من كـــســرٍ في

اإلبــداعــيـــة بــلــنــدن شــكــرًا لــكم عــلى
االحـــتــضـــان الـــدافئ أنــتـم مــبـــدعــوا
ـكـن االنـتـظــار لـرؤيـة ــسـتــقـبل وال  ا
مـــســاهـــمــتـــكم لـــلــعـــالم شـــكــراً ألمي
وعـائـلـتي لـوقـوفـهم بـجـانـبي ودعـمي
وأشــــكـــر الـــلـه عـــلـى مـــنـــحـى الـــقـــوة

{ لــنـدن- وكــاالت - حـصــدت عـارضـة
األزيــاء الـبـريــطـانـيــة نـاعــومي كـامـبل
درجـة الـدكـتواره الـفـخـرية من جـامـعة
ـمـلـكـة الـفـنـون اإلبـداعـيـة بـلـنـدن في ا
ساهمتها الفعالة في صناعة ـتحدة  ا
األزيــاء وتـــكــرمت بــحــضــور عــدد من
الــفــنـــانــ ومــشــاهــيــر عــالم األزيــاء.
ونـشــرت كـامـبل مـجـمـوعـة صـور عـبـر
حـسابها اخلـاص على موقع التواصل
االجـــتــمــاعـي ووجــهت شـــكــر خــاص
ـــصــــمم األزيـــاء الـــذي نــــظّم احلـــفل
ريــكـاردو تــيـشي  وهــو صـديـق مـقـرب
مـنها كمـا أبدت سعادتـها برؤية أفراد
أســرتـهـا وأصــدقـائــهـا فـخــورين بـهـا.
وأضـــافت: "يـــوم الـــتــخـــرج جتــاوزت
كـلمـات االمتـنان والـعاطـفة ألجل تـلقي
مـثل هـذا الـتـكـر من جـامـعـة الـفـنون

ـمـثـلـة { اسـطـنـبـول  –وكـاالت - احـتـفـلت ا
ـمثل الـتـركـيـة أوزجي جوريل بـزواجـهـا من ا
الــتــركي ســيــركــان تـشــاي أوغــلــو في حــفل
بـــســـيط اقـــتـــصــــر عـــلى األهل واألصـــدقـــاء
ـانيا .وأقـيم حفل زفاف الـثنائي في أ ـقرب ا
حـيث تـعـيش أسـرة اوغـلـو وشاركـت جوريل
مـتابـعيـهـا فرحـتهـا ونـشرت صـور من جلـسة
الـتـصـويـر اخلـاصــة بـحـفل زفـافـهـمـا.وأطـلت
الـعـروس بفـسـتـان زفاف بـسـيط كـان أبيض
قـصيـر مع قـبعـة أمـا جلـسة تـصـوير فـكانت
في حـقل قمح. وشارك  الـثنائي في مـسلسل
"مـوسم الكرز" الذي كان سبـباً في شهرتهما
عـــربــيـــا وعـــرفـــا وقت عـــرضه بـــاسـم "إيــاد"

و"فتون".

وتـوجيـهي كل يوم.. وكذلـك أكبر نـعمة
ي ــمــثل الــعــا ابــنــتي" كــمــا إمــتــنع ا
كـريس هيمسوورث عن تناول اللحوم
وذلك بـسـبب مـشـهـد تـقـبيـله لـلـمـمـثـلة
ـيــة نـاتــالي بــورتـمــان في فــيـلم الــعــا
(ثور) لكونها نباتية . وعلقت بورتمان
عـلى األمر وقالت مـعبرة عن إمتـنانها
لــتـصـرفـه: "في الـيـوم الــذي قـمــنـا فـيه
ـشـهـد الـقـبـلـة لم يـأكل هـيـمـسوورث
الــلـحـوم ألنـني نـبــاتـيـة رغم أنه يـأكل
الـلــحـوم كل نـصف سـاعـة لـكـنه راعى
ـــدرب مــــشـــاعــــري". وكــــان قـــد أكــــد ا
اخلــاص بـــكــريس هــيــمــســوورث أنه:
"يـسـتـهـلك فـعـلـيـاً الـكـثـيـر مـن الـلـحوم
يـوميـاً ويأكل  10 وجـبـات أي حوالي
 4500 سـعـرة حـراريـة لـلـحـفـاظ عـلى

بنية البطل اخلارق ثور العمالقة".

تــقــبل عــلـى احلـيــاة بــعــد آخــر نــزهــة مع أصــدقــائك
وفرحتك من قلبك بها. 

qL(«

تسـير األمـور كمـا تـشتـهي. وال تدع الـسمـنة تـسيـطر
عليك.رقم احلظ 2.

Ê«eO*«

تـشعر بـالتوتـر قليالً لـكنك تبـدأ مسيـرة عمل تسـتمرّ
مدة طويلة.

—u¦ «

حــذار االنـفـعــاالت الـتي تــدفـعك إلى الــقـيـام بــأعـمـال
طائشة تثير غضب الشريك.

»dIF «

تفهـمك لوضع الشريك يـترك انطبـاعاً جيداً لديه .رقم
احلظ 3.

¡«“u'«

فــكّـر في مــسـتــقـبــلك إذا أردت احلـفــاظ عـلـى صـحـة
رشيقة رقم احلظ 3.

”uI «

سؤولـية جتاهك في حال مواجهتك الشريك يـشعر با
أمراً ما.رقم احلظ 8.

ÊUÞd «

شـاريع الواعدة امامك فـرصة لالنـخراط في بـعض ا
ربحة.رقم احلظ 4. وا
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ـغريـات التي تـكـون نتـيجـتـها أكـثر من تقـاوم جمـيع ا
سيئة وتدافع عن صحتك بشراسة. 

bÝô«

ال تثق بالـشريك بسبب جتاربك السـابقة التي علمتك
 . قرب احلذر حتى من ا

u b «

يـعـاكـسـك هـذا الـيـوم ويـحـمـلك هـمـومـاً كـثـيـرة لـكـنك
تتحرر من هذه األجواء الضاغطة.

¡«—cF «

تـواظب على مـا بدأته عـلى صعـيد الـريجـيم وتتـحسن
تدريجياً وتستعيد رشاقتك.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
طلوب اعادة ا ناسب  ا
ترتـيبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشـاف كلـمـة اغـفلت
عـــــــمـــــــدا: (مـن انــــــواع

التوابل):
- واشـنطن – اليـاسمـ
نــورس  –ني  –أوبك –
جند  –كهف  –شائن –
جـده  –مـيـراج  –جـو –
جــري  –رطل  –مــثل –

ري.
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بغداد
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من شعـراء االغنيـة القـدامى  الذين كـتبـوا كلـمات االغـاني الشـجيـة اخلالدة
عـبرة  وابدعـوا في الـتعـبيـر عن مـعانـيـها الـعاطـفـية واالنـسـانيـة الصـادقـة ا
الشاعر الغنائي محمد نورس  الذي كتب كـلمات االغنية البغدادية الشهيرة
ـوسيقار لحن ا ـطرب وا  (يا ورد الورود  يا ورد ) وقـام بتلحـينهـا وغناها ا

الراحل رضا علي .
كاتب هـذه السـطور   تعـرف على الـشاعـر الغـنائي مـحمـد نورس في الـعام
  2005من خالل عمله الصحفي في جريدة السيادة  حيث كان نورس

يأتي الى  مقر اجلـريدة  لزيـارة صديقه رئـيس التحريـر عبد الـستار جواد
وبعـد ان يـنـتهـي من زيارته  يـأتي الى غـرفـتي كـوني كـنت  اعمل مـصـحـحا
لـغــويـا ومـحــررا  لـصــفـحــة (صـدى الـســنـ ) يــجـلس مــعي  نـدردش في
مواضيع الثـقافة واالدب والشعـر  ويحدثني عن  كـيفية كـتابة كلـمات اغنيته
الـبــغــداديـة  الــشــهـيــرة ( يــاورد الـورود  يــا ورد   يــا حـلــو اخلــدود  يـاورد
ريحـتك فـاحت  ورد   والنـاس صـاحت ورد   يا ورد يـاورد  كـلك ورد ياورد
)  وذلك من خالل حكاية اعـجابه من جمـال امرأة  بغداديـة راها  في مكان

عام   حيث يقول :
(كنـا نلـتقي ايـام الزمن اجلـميل  نـحن الشـعراء   كتـاب االغـاني والفـنان
ـطـربـ الـعـراقـيـ والـعرب   في صـالـون ادبي ثـقـافي في ـطربـات وا من ا
شارع الرشيد وسط بغداد  وعندما كتبت  كلمات  اغنية  ( ياورد الورود )
وسـيقار رضـا علي  وبـعد ان قرائـها فرح ـلحن ا ـطرب وا عرضتـها على ا
ـوافـقـة على بهـا وابـدى اعـجابه بـكـلـماتـهـا الـرقيـقـة  اجلـميـلـة  وطـلب مني ا
تلحينها وغنائها  وافقت على الفـور  وبدا بتلحينها وغناها وبثت من اذاعة
ـسـتـمعـ والقت شـهرة واسـعـة  ما زال بغـداد  ونـالت اعـجاب كـبـير من ا

البعض من الناس حتى اليوم يرددونها ويتغنون بها ).
طرب و الشاعر مـحمد نـورس كتب الكـثير من الـقصائد الـغنائـية  لبـعض ا
ـصريـتـ نرجس ـطـربتـ ا طـربـات -العـراقـي والـعـرب  وقد غـنت له ا وا

شوقي وفائزة احمد .
غـرب في بغداد  وكـان يتحـمل اعباء وكان  نورس يـعيش في بيت بـشارع ا
الطـريق بـ فـترة واخـرى لـزيـارتنـا في اجلـريدة فـي منـطـقة الـبـتـاوين  يطل
علينا  انيقا  يرتدي بدلة حديثـة  على اخر طراز  مزدانة بربطة عنق جميلة
كـان بعطره ويضع منـديل احمر في جيـب صدر الستـرة االمامي  وينـشر ا
الـشذي الـنـافـذ  وذات مـرة سـألـنـاه عن سـر انـاقـته بـالـرغم من تـقـدم عـمره

الذي جتاوز  السبع  آنذاك  حيث اجاب قائال:
ألني اشـعـر من خالل االنــاقـة وحـيـاة الـعــزوبـيـة  كـأني شــاب بـالـعـشـرين 
اعـيش ايـام الـشـبـاب اجلـميـلـة مع قـصـة حـب  وبذلـك يـأتيـنـي مالك الـشـعر
وتنهمر علي مفردات كلمات احلب والغرام والعاطفة الصادقة  وبذلك يسهل

 علي كتابة النص الشعري الغنائي .
اخيرا نقول ان نورس شخصيـة شعرية مبدعة بغدادية
ال تـنــسى   تـســتــحق االســتـذكــار وســتـبــقى اغــنــيـته
الـشـهـيـرة ( يـاورد الـورود ) واسـم كـاتـبـهـا خـالـدة في
ذاكــرة الــفن والـــطــرب الــعــراقـي االصــيل وفي ذاكــرة

. العراقي
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وهوب          عدسة أدهم يوسف dJð.∫ لقطات من خفل تكر األطفال ا
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ناعومي كامبل

أوزجي جوريل
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لـقـطـات من احـدث جـلـسات الـتـصـويـر الـتي تـنـفـذهـا الـدار الـعـراقـية
ـواقع الـتـراثــيـة من أجل الـتـرويج لالزيـاء في االمــاكن الـسـيـاحــيـة وا
لـلـسـيـاحـة الــداخـلـيـة في تـنــاغم لـوني رائع لـلـزي الــتـراثي وجـمـالـيـة

كانية. وهذه اجلسلة كانت في قشلة بغداد. االجواء ا
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ـتنـبي كـانت بـاللـغـة العـربـية الصـور الـشـعريـة الـرائعـة الـتي رسـمهـا ا
ئـات كانت بـاللغـة العـربية وكل مـا تركه الـرازي وابن الهيـثم وغيـرهم ا
والـذين كانت تـنتهـي اسمائـهم بالـكوفي أو البـصري أو الـبغدادي وهم
ـئـات كـانت اثارهـم بالـعـربيـة والـسـلسـلـة مـستـمـرة حـتى يومـنـا هذا با
ـعـلمـ (مـعـلم مـدرس تـدريسي جـامـعي) مـا يـشـار اليه هـنـاك من ا
بالبـنان لتمـيزه وإبداعه في اداء دوره كيف تـعلم وعلم هؤالء هل كانت
مفاهيم الـتفكير االبداعي والـناقد وغيرها مـتداولة في زمانهم اجلواب
قطـعـا ال ولكـنـها ظـهـرت جلـيـة في أعمـالـهم واثـارهم وطالبهم اذا هي
ـعنى ـعـاني اخـرى أو بـنـفس ا أوصـاف قـد تـكـون مـستـخـدمـة ولـكن 
ولكنهـا غير مدونة أو غير معروفة باسم كـقواعد اللغة العربية التي لم
يضعهـا العرب اال منذ زمن ليس بالبعيد النـهم كانوا يتكلمون فصاحة
وبالغـة وشعر ويـستخـدمون العـصف الذهني والـتفكـير النـاقد ارجتاال
شكلة ليست وشعرا في سـوق عكاظ وفي غيره من احملافل األدبية فا
ـصـطلـحـات الـرنانـة قـد يـكون فـهـمـها عـامل مـسـاعد بالـتـسـميـات أو ا
ـا تـكن الـعـامل احلــاسم ال في الـتـعـلـيم وال في غـيـره الـشيء ولـكـنـهـا 
تـعارف األكثـر اهـميـة هو األهـتـمام بـالـقواعـد األساسـيـة وا
عـلـيـهـا واإلذعــان لـهـا بـدقـة وعـنـايـة الن احلـرص عـلى
تــطـبــيـقــهـا يــؤدي الى الـتــنـافس اإليــجـابي وتــكـامل
األدوار نحو بـيئة أكثر حتفيـزاً وابتكاراً واستدامة

يعززها ويرسخها القدوات. 
عـلمُ الـقـدوةُ هـو الـذي يـشاركُ طـلـبـتَهُ عـقـولَهُم ا

وقلوبَهُم وله أثر إيجابي على العلمِ واجملتمع.

wM¼c « nBF «Ë w³M²*«

d¹U³ √ wF Uł rOKFð

wðUO³ « dOCš ”U¹

yaaas@hotmail.com 

واخـــتُــتم احلـــفل بــعــرض لـــفــرقــة
"مــيــجــور لــيـزر" األمــريــكــيــة الـتي
قدمت حفال للموسيقى اإللكترونية
ألكــثــر من ســاعــة عــلى وقع إطالق
ـقـبـلة ـفـرقـعـات. وتـشهـد األيـام ا ا
مـن هـذا احلــدث عــروضــا ألســمـاء
كـبيـرة في مجـال موسـيقـى التـكنو
ــوسـيـقى اإللـكـتــرونـيـة بـيـنـهم وا
مـارتن غـاريـكس وبـول كـالـكـبـريـنر
والـبـلـجـيـكـيـان شـارلـوت دو فـيـتي

ولوس فريكنسيز.

إنـهم يـشـعـرون بـاحلمـايـة لـكـونهم
ضاد للفايروس. تلقوا اللقاح ا

ـرتـفع (مـئـة ورغم ســعـر الـتـذاكـر ا
يــــورو لـــلــــيـــوم الــــواحـــد من دون
تـكاليف التخييم) يبدو أن برنامج
. ـشـارك ـهـرجـان أثار اهـتـمام ا ا
فـقد توافـد اجلمهـور بأعداد غـفيرة
حلــــــــضـــــــور عــــــــرض مـــــــنــــــــسق
ـاني روبـن شـولز األسـطـوانـات األ
الـــذي قـــدّم حـــفـال اســـتـــشـــرافـــيــا

صاخبا. 

يــــقـــام خالل ثـالث عـــطل نــــهـــايـــة
أســـبـــوع فـي تـــمـــوز  في مـــقـــابل
عـطـلـتي نهـايـة أسبـوع في الـعادة.
ومـن شأن تـمـديـد احلـدث تـخـفـيف
اخلـسـائـر التي تـكـبـدها الـقـائـمون
هـرجان بـعد إلـغاء نـسختي عـلى ا

 2020 و2021. 
ورغـم ازدياد اإلصابات بكوفيد-19
فـي بـــلـــجــــيـــكــــا خالل األســــابـــيع
شـاركـ كـانوا األخـيـرة قـلـة من ا
يضعون كمامة فيما قال كثر منهم

{ بـــوم (بــــلـــجـــيـــكـــا)) ,أ ف ب) -
يـتـوافـد عـشـرات آالف الـشـبـاب من
حـول العالم للمـشاركة في مهرجان
"تـوموروالند" قـرب مدينـة أنتويرب
الـبـلجـيكـية وهـو من أهم األحداث
ـية لـلـموسـيـقى اإللـكتـرونـية الـعـا
بـعـد غـيـاب عـامـ بـسـبب جـائـحة
ـهـرجان كـوفـيد-19. وقـد افـتُـتح ا
اجلـــمـــعـــة وسط درجـــات حــرارة
مــرتـفـعــة مع ديـكــورات سـاحـرة
شــبـيــهـة بــعـالـم "ألـيس في بالد
الــــعـــجـــائـب" وأجـــواء قـــصص
"ديــــــزنـي" فــــــيــــــمــــــا ارتــــــدى
ـشـاركون أزيـاء استـعراضـية ا
غـريبـة لالحتـفال بـهذا احلدث
ــنـتـظــر.وبـعــد إطالقه سـنـة ا
 2005 عـــلـى يـــد شـــقـــيـــقـــ
ــــوســــيــــقى مــــولــــعــــ بــــا
اإللــكــتــرونــيــة من مــنــطــقـة
فالنــدر الــبـلــجـيــكـيــة بـات
مـهرجان "توموروالند" من
ــــهـــرجــــانــــات من أهـم ا
نـــــــوعه فـي الــــــعـــــــالم
واألكـــبـــر فـي أوروبــا.
وفـي هـذه الــنــســخـة
الـتي تقام بعد إزالة
الــقـيـود الـصـحـيـة
ـــــــرتــــــبـــــــطــــــة ا
بـــــاجلـــــائـــــحــــة
يُـــنــتــظــر تــوافــد
حـوالى  600 ألف
شـخص من مـئتي
بـــــلــــد حلـــــضــــور
ـــهـــرجـــان الـــذي ا

وســـاد الـــوجــوم واالرتـــبــاك وسط
ازديــاد اطــــالق الـنــــــار. بـعـد ذلك
لـكي مـستـاذناً دخـل آمر احلـرس ا
ـلك لـيـخـبـره بـعـد مثـوله مـقـابـلـة ا
أمــامه أنَّ اجلـيش قـام بـثـورة وأن
الــضـبــاط الـقــائـمــ بـهــا اعـلــنـوا
اجلـمهوريـــــة  وانـهم يطلبون من
لـكيـــــة تسلـيم نفـسها الـعائـلــــة ا

وأردف قائال:
ـقاتـلـتهم نـحن بـانـتظـار أمـركــــم 

وسحقهــــم.
لك: ال داعي لـلقـتال وال وهـنـا ردَّ ا
نــريــد ســحق أحــــــد. ثم اســتـدعى
مــرافق األمـيـر وطـلب مـنه الـذهـاب
لــلـقــوات الـتي حتــاصـر الــقـصـــــر

قائـــــال:
اذهـب لـلــجــمــاعــة وقل لــهم: إنــنـا
مــسـتـعـدون لـلـتـفـاوض  وال داعي
لـلـقـتـال وال نريـد مـقـاومـة  ونحن
ـغادرة البالد إذا كانوا مـستعدون 
ـرافق ومـعه يــريـدون ذلك. وذهب ا
ـلك لكـنه لم يعد  ضـابط برسـالة ا
وقـيل: أن الـثوار قـتلـوه واعـتقـلوا
الـضابط الذي مـعه وقيل أيضا أنَّ
عــبــداالله اتـصل تــلــفـونــيــا بـعــبـد
الــسالم عــارف لــكن االخــيــر رفض

احلديــــث معه.
كـــــانت الـــــســـــاعــــة قـــــد جتــــاوزت
الـسـادسة والـنصف صـباحـــاً ح
ــلـك لــتـــهـــدئـــة األمـــيــــرات ذهـب ا
الـباكيـات وسمعت االميـرة عابدية

وهي تقول باكية:
مــا نـريــد مـنـهم شـي سـوى سالمـة
ـلك مـسكـ مـا شاف شـي بعـمره ا
بـعده شاب ما شاف من الدنيا شي
يــريــد يــتــزوج حــالـه حــال الــنـاس
مـانريد منهم شي بس يتركون هذا
الـــولــــد يـــروح  وهي تــشـــيــر الى

لك. ا
وفـي الـصـالــون كـان راديــو بـغـداد
يــذيـع أســمــاء أعــضــاء احلــكــومــة
اجلـــمــهـــوريــة  فـــورد اسم نــاجي
لك حـ سمع اسم طـالب فـانتـبه ا
نـاجي طالب فـصاح بألم مـخاطبـــاً
عــبـداالله: حـتى نــاجي طـالب يـابـا

حتى ناجي طالب !!
كــان نــاجي طـالـب مـرافــقـا لــلــمـلك
فـترة طـويلـة  ويظـهر والء حـميـما
لك له  وهذا ما اثار دهشة  ا

بــعــد مـشــاهـدة الــفــيـلم اجــتــمـعت
لك يـحاول األسـرة لـلعـشاء وكـان ا
االبـتسـام والضحك لـطرد اخملاوف
الــتي تــنــطــوي عـلــيــهــا تــسـاؤالت
األمـيرات عن سـبب غيـاب الوصي
ومـحـتـوى الرسـالـة وبـعد الـعـشاء
ــلك خــاالته وقــريـبــاته من عــانق ا
األمـيـرات عـنـاقـــا كـان يـبـدو وكأنه
ـلكي الـوداع األخـيـر أو (الـعـشـاء ا
ــلك الى األخـــيــر) وبــعــدهـــا آوى ا
جـنـاح نـومه آمال الـنهـوض مـبـكراً
اســتــعــدادا لــلــســفــر ومــا أن حـان
مـنتـصف اللـيل حتى اطـفئت أنوار
قــصــر الـرحــاب بــانــتـظــار صــبـاح

جديد.
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عـند الساعة اخلامسة فجراً تقريبا
اســتــيـــقظ اجلــمــيع عــلى أصــوات
: طـلـقات نـاريـة هبَّ اجلمـيع فـزع
ـلـك والوصـي واألمـيـرات واخلدم ا
ــلــكي الى وخــرج أفــراد احلــرس ا
حـدائق القـصر يـستـقصـون مصدر
الــنــيــران وازداد رشق الــرصـاص
واالطـالق نـحــو جـهــة الـقــصـر ولم
يـهـتـد احلـرس الى مصـدر الـنـيران
لك فيصل من وخـرج ا فـي البداية 
جـــــنــــاحـه وقــــد ارتـــــدى مالبـــــسه
وخـاطب احلراس من أعـلى الشرفة

مستفسراً عما حصل?.
ومـن شرفة قريبة طلب عبداالله من
حـــراس آخــــرين أن يـــذهـــبـــوا الى
خــارج الـقـصــر لـيــروا مـاذا حـصل
ــلك وعـــاد احلــراس لــيــخـــبــروا ا
الـــواقف عـــلى الـــشــرفـــة مع أفــراد
األســرة بـانـهم شـاهــــدوا عـدداً من
اجلـنــــود يـطوقـون الـقصـر فـسأل

لك: ماذا يريدون? ا
- يـقـولون عـندنـا أوامـر بتـطويـــق

رابطة أمامـــــه. القصر وا
ـــلـك وأســرتـه هـــذا األمــر تـــلـــقى ا
بــاحــتــمــال كــونه إجــراء امــنــيـــــاً
حلـراسة القصـر لكن تطور الوضع
لم يـتـرك فـرصـة لـهـذا االحـتـمال إذ
ســــرعـــان مـــا انــــهـــال الـــرصـــاص
ورشــــق الرشـاشات عـلى القـصر 
وتـــــراجع اجلــــمـــــيع الـى الــــداخل

ليتبادلوا الرأي حول ما حدث.
وقـال عـبـداالله إنّـه يـعـتـقـد إنّ هذه
حـــركــة من اجلــيش ضــد األســرة 

لـم يقـدر عـلى اخـفــاء ارتـبـاكه حال
االطـالع عــــلـــــيــــهـــــا ثم اســـــتــــاذن

احلاضرين وخرج .
لــقـد تــرك هـذا الــذي جـرى تــأثـيـراً
نــفـسـيــا يـبــعث عـلى الــتـشـاؤم في
ــلك نـــفــوس أفــراد األســرة لـــكن ا
حـاول تلـطيف اجلـو ودعا اجلـميع
ـشــاهـدة فـيـلم (لـعــبـة الـبـيـجـامـا)

تمثيل دوريس داي.
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كانت الرسالة من مدير األمن العام
تـتضـمن مـعلـومات مـقتـضبـة تفـيد
بــوجـود حتــركـات مــريـبــة من قـبل
اجلـيـش دون ايراد تـفـاصـيـل وكان
خــروج عــبـدااللـه من الـقــصــر لـكي
يـستدعي مـدير األمن العـام ليبحث
عـلـومات ومـاهـيــة مـعه مـصـادر ا
هــذه الــتـحــركـات لــكن الــوقت كـان
مـــثل الـــســـيف ولم يـــتـــح فـــرصــة
وقف وحينما عاد كـافية الحتواء ا
عــــبــــداالله الـى الـــقــــصــــر تــــاركـــا
الـــتـــحــقـــيق في األمـــر الى الـــيــوم
الـتالي كـان حترك الـلواء الـعشرين
عـلى طـريق جـلـوالء بـغـداد قـد بدأ
وأصــبح حــكم الـقــدر قـاب قــوسـ

عن قصر الرحاب.

أفـــــراد أســـــرته  ودخـل جــــنـــــاحه
اخلـــــاص لالشــــراف عـــــلى إعــــداد
حـقائب السـفر. وبرغم جـو الدعابة
الــذي سـاد اجــتـمــاع أفـراد االسـرة
وهم يـتـنـاولـون الـشـاي فـإن شـيـئا
من الـقـلق والـتـوجس كان يـسـيـطر
عـــلى مـــشــاعـــر بــعض األمـــيــرات
وبـــخــاصـــة األمــيـــرتــان عـــابــديــة

وبديعة. 
ـــلك قـــد حـــلق شـــعـــر رأسه كـــان ا
بـطريقة أظهرته أكـثر شباباً  وهو
يــفـكــر بـلـقــاء خـطــيـبــته وكـان بـ
وأخــرى يــســأل احلــضــور حلــظـــة
ضــاحــكــــاً مـســتــفــسـراً عـن رأيـهم
بـتسـريحـة شعـره: شنـو رأيكم زين
شـعـري قولـولي زين .. ثم يـضحك

بطفولة عرف بها?!
 وعـــنـــد الـــســــاعـــة الـــتي ســـبـــقت
الــغـروب وصـلت ســيـارة شـاهـدهـا
أفــراد الـعـائــلـة وهم جــالـسـون في
شــرفــات الــقــصــر تـوقــفت وتــرجل
مـنهـا ضابط يـحمـل رسالـة سلـمها
ـلك ملـيـاً وقد لـلـملـك تطـلع الـيهـا ا
اكــتـسـى وجـهه بــالـوجــوم وحـاول
اخــفـــــاء ارتــبــاكـه أمــام األمــيـرات
ونـاولـها الى األمـيـر عبـداالله الذي
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هـذه روايــة انـقـلـهـا  كـمـا  وردتـني
ـا حــدث في الـقــصـر مـن اصـدقــاء 
ـلكـي ليـلة ثورة  14 تـموز  1958 ا
وهـي رواية تسنـد الى الذين جنوا
مـن الـقــتل صـبــاح الــثـورة ومــنـهم
االميرة بديعة التي توفيت في ايار

 2020عن عمر  100عام:
فـي يــوم األحــد الـــثــالث عـــشــر من
ـــلك فــــيـــصل تــــمـــوز  1958كــــان ا
وعــائـــلــته مــجــتـــمــعــ في قــصــر
الـرحـاب وهم يـضعـون الـترتـيـبات
األخـيرة لسفره إلى اسطنبول ومن
ـقرر ثـم لنـدن. وفي لـندن كـان من ا
لك فـيصل الثاني الذي أن يـلتقي ا
بــلغ من الــعـمـر فـي تـلك االيـام (23
سـنــة) بـخـطـيـبـته األمـيـرة فـاضـلـة

وتقرر زواجهما خالل شهرين.
 وكـان مـقـرراً أن يـرافـقه فـي سـفره
رئـــيس وزرائه نـــوري الــســـعــيــد
وبــــعـض أركــــان حــــكــــومــــته ومن
الـــعــائـــلــة كــان ســـيــرافـــقه بــعض

أميرات األسرة وأزواجهن.
 وقــبل ظــهــر ذلك الــيــوم اســتـقــبل
ـــلك بـــعض زائـــريـه في مـــكــتـــبه ا
وتــنـــاول طــعــام الــغــداء مع أغــلب
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ـا كـان يـلحّ عـلـيه لـيـقـدّمـهـا عـلى الـذي لـطــا
ـسـرح.  وكـان الـسـاهـرروج حلـفل بـيـروت ا
ـوقع تـويـتـر. مـن خالل حـسـابه الـرســمي 
حـيث نشـر البـوستـر الرسـمي للـحفل وعلق
: (حفل كاظـم الساهـر في بيروت عـليه قـائالً

 15 يوليو) . 
ويـحيي الساهر حفال في العاصمة االردنية
عــمـان نــهـايـة الــشـهــر اجلـاري  كــمـا اعـلن
الــســاهــر عــبــر صــفــحــته الــرســمــيــة عــلى
ـصــر خالل إنــســتــغــرام عن إقــامــة حـفـل 
قـبل مـعلـنـا عـودة بعـد غـياب دام الـشـهـر ا
 13عـامـا. وحظي اإلعالن عن عـودة السـاهر
لـلغـناء - في مصـر عبـر احلفل الذي سـيقام
فـي الــســـاحـل الـــشـــمــالـي- بـــردود أفـــعــال
إيـجـابـية من جـمـهـور النـجم الـعـراقي الذي

يتمتع بشعبية كبيرة في مصر.
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ـنـتـظر أحـيـا الـفـنان كـاظم الـسـاهـر حفـله ا
عــنــد الــواجـهــة الــبــحـريــة لــبــيـروت وسط
ــديـنـة الـتـجـاري حـيـث الـتـقى اجلـمـهـور ا
الـلبـناني بعـد انقـطاع ثالث سنـوات بسبب
جـائـحة كـورونـا وحضـر احلـفل عدد كـبـير
من اجلـمهور العراقي الذي جاء من العراق
خـصّـيـصـاً حلـضور احلـفل. الـقـيـصـر الذي
ـاضي وصـل الى لـبــنــان يــوم اخلــمـيـس ا
والـذي يكنّ للبنان محـبّة خاصة وجّه كلمة
ـســرح قـال فـيـهـا: (ان خـالل صـعـوده إلى ا
شـالـله األزمة تـروح ويـرجع لبـنـان أحسن)
: (لبنان حبيبي).  الساهر الذي قدّم مـضيفاً
ـشـاركة أوركـسـترا من  50 عـازفاً احلـفل 
ــســرح أغــنــيـة غــنّى لــلــمــرّة األولى عــلى ا
"الـرسم بالكلمات" بناء على طلب اجلمهور

"سـيـنسـيـرك" ليـست مـجرد سـيرك
بـل هي أيـــضــا مـــدرســـة تـــســـاعــد
األطـفـال الفـقراء والـذين يواجـهون
أوضـاعـا صـعـبـة عـلى اخلـروج من
ظـروفهم االجتمـاعية فتـبعث فيهم
مـن خالل عـروضــهــا أحالمـا وأمال
بــحـيـاة أفـضل.حـالف احلظّ مـالـيك
لـبالغ ثالث سنة عندما انضمّ إلى
الـــســيـــرك حــيـث لــقـــيت مـــهــاراته
الـبهلوانية التـقدير الذي تستحقه.
وهـو كـان يـعـيش فـي الـشـارع عـند
وصــوله إلى دكـار عـام  2015 آتـيـاً

من غينيا.

ديرة الفنـية للفرقة  29 عـاما هي ا
الـتي تـضم بـ أعضـائـها امـرأت
فـــقط. انـــتــقـــلت إلى دكـــار إلكــمــال
دراسـتـها غـيـر أنهـا تـخلّت عن كلّ
شـيء لاللـتـحـاق بــالـسـيـرك وإدارة
الـــفــرقــة.وكـــان من الــصـــعب عــلى
مـــاريــيـــتــو أن تـــبــرر هـــذا الــقــرار
لــعـائــلـتــهـا لـكـن حـ تـكــون عـلى
ـــســـرح حتت األضــواء ال تـــنــدم ا
عـلى خـيارهـا بل تسـتسـلم لسـحر
الــــعـــرض مـــشـــاركــــة روعـــة تـــلك
الــلـــحــظــات مع رفـــاقــهــا وأطــفــال
الـشـارع الـذين يـشاهـدونـهـا.وفـرقة

{ دكـار-(أ ف ب) - تـدور ماريـيـتو
ثــيـــام بــرشــاقــة داخل طــوق هــوال
هــوب مــعــلّق خالل عــرض حتــيـيه
فـرقة "سيـنسيرك" أول فـرقة سيرك
في الـسنغال وإحدى الفرق النادرة
فـي هــذا الــبـــلــد اإلفـــريــقي.تـــلــتفّ
مـاريـيـتـو ثـيام بـخـفّـة عـلى طـوقـها
وتــــنـــزلق وتــــتـــدلّى حتـت أنـــظـــار
ـذهـول فـيـمـا أعـضـاء اجلـمــهـور ا
فـرقتهـا يتابـعون حركـاتها بـانتباه
شـديد خالل العرض الذي يقدّمونه
فـي إطـار أول مــهــرجــان لـلــســيـرك
يُـنـظّم في دكار. ومـاريـيتـو الـبالـغة
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وشاركت الـنجمة الصور مع متابعيـها على وسائل التواصل االجتماعي ما
شاهير يعتقدون عرضهـا الى االنتقادات من قبلهم. وقال احد متابـعيها: (ا
انـه لــيس عــلــيـــهم اتــبــاع الــقـــواعــد) بــيــنــمــا تـــعــجب بــعض مـــتــابــعــيــهــا
ـكان? لم اكن اعرف كـنك اصطحـاب الكالب الى هذا ا وســــــــــألـوها: (أ
هذا). ومـور من محبي احليوانات إذ إنـها تعتني بتـسعة كالب في قصرها

في أيداهو.

{ بــاريس  –وكــاالت - زارت الــنــجـمــة االمــريــكــيـة
ي مور مـتحف الـلوفـر في باريـس برفـقة كـلبـتها د
ـتحف الـصـارمـة التي بيالف مـتـجـاهلـة قـواعـد ا
حتــظــر دخـول احلــيــوانــات وراحت تــتــجـول في
ـونـاليـزا بـرفـقة ـتـحف وتـتـصور امـام ا اروقة ا

كلبتها. 
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كـنـا نـظن في الـسابق إن األدويـة واألغـذيـة تنـتـهي صالحـيـتهـا بـتـقادم
منوعـات التي ينبغي عدم االقتراب الزمن وتصـبح ضمن احملرمات وا
لــهـا بــاألكل أو الـشــرب أو اجملــامـلــة. لـكن حــال الــيـوم لــيس من حـال
األمس كمـا يـبدو. فـالـزمن يقـتـرب من فكـرة "االكـسبـايـر" حيث األوبـئة
والـفـايـروسـات تـسـتــوطن األجـسـاد وتـلـعب بـاجلـيـنـات كـمـا تـشـتـهي
دن إلى والـزالزل واألغبـرة والـفـيـضانـات واجلـفـاف واحلـرائق حتـيل ا
سببة تلئ الكون بالغازات السامة ا خرائب وخرائط للـفواجع مثلما 
لالحـتــبـاس احلـراري; لـم نـعـد نــسـتـنــشق هـواء نــقـيـاً صــاحلـاً إلدامـة
احلياة وإضـافة بعض السنـ لألعمار بل أصبح العـالم والبشر معاً

خارج السيطرة النوعية; أكسباير مزمن!
وألن عـراق الـيوم صـار من جـنس الـقرى ولـيس من جـنس الـدول فأن
ؤسـسات يتحـكم به عطار تعـيس يبيع أعشـاباً ليست أنتاجه للـبشر وا
ـاضي الغـيبـيات ومـصابـة بفـايروس صاحلـة لالستـخدام ومـتعـفـنة 
الـتـخلف. لـذلك غـرق العـراق بسـلع االكـسبـايـر مثـلمـا أنـتج لنـا الواقع
ـالـية الـسـيـاسي بـلـد "أكـسـبـايـر" عجـيب فـي فوضـويـته الـسـيـاسـيـة وا
واالقــتـصـاديـة والــتـعـلـيــمـيـة; بـلـد يــنـتج األزمـات وعالمــة "االكـسـبـايـر"

الشهيرة!         
ضـادات احليـوية أو كن أن نـعـالج البـطون بـسـبب " االكسـبايـر " بـا
األكـثـار من شـرب الـسـوائل والـزجنـبـيل وخل الـتـفـاح والـثـوم والعـسل
والـزبادي لكـننا جنـد صعوبـة الشفـاء من التلـوث العقـلي الذي أصيب
به الــتــعــلـيـم اجلـامــعـي وأي تـعــلــيم هــذا الــذي لــوث عــقــول األجــيـال
بــالـتـرهــات والـفــسـاد والـغش وإنــتـاج صــدأ الـبالدة ونــظـام "الـدمج"
ُهدرج ببصقة السيد والشيخ وأرباب السحر والعرافة والكهانة!    ا
أي تعـليم جـامـعي هذا الـذي حول اجلـامـعات إلى مـنتـجـعات سـياحـية
للـراحـة واالسـتـجـمـام وأمـكـنـة للـردح والـسـفـاهـة وهـوسـات عـشـارية
ضـاربـات للـبـيع والـشراء. أي تـعـليم حـمـاسيـة وسـوق لـلبـورصـات وا
ولـدات الكهـربائية نـتحدث عـنه وقد أصبـحت لنا جـامعات تفـوق عدد ا
. أي كــارثـة في الــشــوارع واحلــارات وجتـار اخملــدرات واأليس كــر
تعليـمية نتحدث وقد أصبـحت مخرجات التعلـيم اجلامعي تقاس بعدد

الطالب مضروباً بعوائد األرباح!
صار التـعليم اجلامعي همّاً ووجـعاً ألنه صار معمالً لتفريغ اآلالف من
ـعوق علميـاً الذي ال يجد في احلـياة إال وظيفة مـدير "بسطة" الشباب ا
اء والـذرة واجلبس ـدن أو حانـوتـيا مـتجـوالً لبـيع ا في أحـد شوارع ا
ـهرب أو سمـساراً في تـوزيع الكريـستـال الذي يُغـيّب الناس والـنفط ا
زمـنة; جـيل جامـعي يدفع مـاالً ليـدمر مـا تبقى عن آالمـهم وأوجاعـهم ا

له من جينات الذكاء العراقي ويغلق كل أبواب األمل في النفس.
ـهـنة ـصـيـبـة األكـبـر إن الـكـثـيـر من اجلـامـعـات تَـوطّن فـيـهـا غـربـاء ا ا
الرصينـة وصارت موطناً جلـيوش خلعت عبـاءة العلم لتسـتبدله بعباءة
موبقات احلـياة السيئة; رشاوي عـلنية ال تعرف اخلجل وصـبية تفتقد
الـوقار واحلكـمة وعقـول تمتـلئ بهوامش الـعلم وفلـسفة تـدريس قائمة

على التلق والتهجي والتمتمة. "هب بياض " كما يقولون! 
اجسـتير" والدكتوراه" التي كيف ال وبلدنـا يغرق بالشهادات الـعليا "ا
صـارت عـبـئـاً عـلى الـبـلـد. فـأسـست لـنـا حـيـاة عـلـمـيـة مـشـلـولـة الـعـقل
ـعـلـومـة واألطـراف فـال جنـد في رسـائـلــهم الـعـلـمــيّـة سـوى ضـجـيـج ا
ـنـهج علـمي ضـعـيف لـتلـويث الـعـقل وعـناوين ـستـهـلـكـة وخرابـيش  ا
ـة ال جتد فيـها منـهجيـة اختيار الـعنوان; جتـد احلل البـليد والترى مـهللّ
ـاضي األسـود وال ترى احلـاضـر. دعـايات ـشكـلـة! وجتـد ترهـات ا ا
وتى وظواهر وأحداث بائسة. بالله عليكم ما فائدة عنوان وخزعبالت 
يـقول لنـا: ركضة طـوريج وأثرها عـلى التنـمية الـبشريـة. أو عنوان آخر
عصري يـقول لنا: تطور الذكاء االصـطناعي في العراق ونحن في بلد
ــا فـيه غـبــاء سـيـاسي لـيس فـيه ذكــاء اصـطـنــاعي أو ريـبـورت آلي إ

نطقة اخلضراء! وديني ينتشر ب األحزاب ليستوطن في ا
والقصص ال تـنتهي فمـساحة واقع دائرة الـدراسات العليـا ال ينطبق
عـلـيـهـا الـقـانـون الريـاضي: نـصف الـقـطـر تـربـيع في الـنـسـبـة الـثـابـتة
فـالدراسات الـعليـا نصفهـا مسروق ومـستل من رسائل عـلميـة معروفة
ة الـتي ال حياة فيهـا وهناك مكاتب علـومات القد النسب ومجـترة با
لـصــنـاعـة هـذه الــرسـائل بـأثـمــان زهـيـدة مـثــلـمـا هـنـاك مــجـمـوعـة من
قاول الذين يقدمون عروضاً مغرية وتخفيضات موسميًة من خالل ا
مكاتب علـنية ال تخاف من الرادع القانوني: " مـكتبة .... لعمل البحوث
والـدراســات الـعـلـيـا" بـأشـراف أسـاتـذة أكــفـاء ومن أجـنـاس تـوافـقـيـة

وطنية!
لم تنتـهي قصة التعلـيم اجلامعي في حدود "أرضة" انـتشار اجلامعات
ــتــخــرجــة وســمــوم الــدراســات الــعــلــيــا وتــنــاســلــهــا وجــيــوشــهــا ا
ا هـنـاك بالوي كثـيـرة ومـتأصـلـة; فاجلـامـعات يـكـثر وفـايروسـاتـهـا إ
فـيــهـا "بـرفـسـور الـدمج" الـذي أنـتـجــته مـطـاحن االخـوانـيـات والـرشـوة
وعالقــات مـوائـد األكل والــشـرب وطـقــطـوقـة األحــزاب وتـرشـيــحـاتـهـا

اخلفيّة. هناك كارثة في الترقيات ال مثيل لها. 
أما بحـوث األساتذة ومـا ينشـر في مجالت "سكـوباس" فهي نـكتة من
نـكات آخـر زمن. هناك كم كـبيـر من البـحوث تطـبخ في اجلامـعات على
ليء بالكلـستور الضار نار سريعـة االشتعال يشـبه الطبيخ العـراقي ا
ـهدرج. مـثلـما أعـرف أن هناك ضـغط من الوزارة والـسمن احلـيواني ا
ـية رغم إن اإلنفاق على األساتـذة بهدف الدخـول إلى التصنـيفات العا
على البـحث العلمي ال يـساوي برميل نفط واحـد مهرّب. فال يهم جودة
الـبـحث وال اجملـلـة الـتي يـنـشـر بـهـا سـواء كانـت من صـنف (الـتـأثـير
ـــفــتـــرســة والـــتي ال يــهـــتم أحــد ــنـــخــفـض) أو اجملالت الــزائـــفــة وا ا
هم أنها مفهرسة في سكوبس! حتوياتها أو حتى االطالع عليها ا
وظاهرة "السـكوبس" هي بدعة  اختراعها ألسبـاب مختلفة سأتطرق
لهـا في مقـاالت قـادمة لـكنـها أصـبحت فـرصة نـادرة للـباحث الـفاشل
في اخـتـراق عـالم الـبـحث مـن أبـوابه الـسـريـة; أعـرف عـمـداء وأسـاتذة
عـنى يضـعون أسـماءهم "أسـماءهم بـاحلصـاد ومناجـلهـم مكسـورة" 
ــنــشـورة لــقـاء أجــر مــادي أو رجـاء أخــوي أو ضـغط عــلى الـبــحـوث ا

وظيفي لزج أسماءهم مع الباحث األصلي.
ـؤتمـرات الـعـلمـيـة وشـهادات الـتـقـدير نـاصب اإلداريـة الـعلـيـا وا أمـا ا
نصب التي توزع بـاجملان عـلى من "هب ودّب" فهي تسـتحق وقفـات; ا
اجلامعي مصاب بفايروس احملاصصة الطائفية فتجد اجلاهل يتسيّد
ـؤتمـرات الـعلـميـة مـجرد حـدوتات على الـعـالم أوعلى أسـتـاذه. وترى ا
ــرة وبـيـانـات صـحــفـيـة ودعـائـيـة وبــرتـوكـوالت مـجـامــلـة مـثـلـمـا مـجـتّ
ـال احلـرام تـوزع فـيـهـا الـشـهادات أصـبـحت جتـارة رائـجـة لـكـسب ا
التقـديرية التي أصبحت أرخص من سعـر قدح شاي في مقهى شعبي

على الطريق!   
اجلمـلـة األخيـرة أنـا هنـا ال أعـمم ولـكن أقوم بـتـوصيف ظـاهـرة باتت
كـارثــيـة سـيـتـفق مـعي زمالء الـوزن الـثـقــيل في الـعـلم ويـنـزعج مـنـهـا
الـطـار عـلى العـلم لـكنـني مـا زلت مـصراً عـلى أن الـتـعلـيم اجلـامعي
يعيش أسـوء أيامه وهـو حتصـيل حاصل لسـلطـة تكره
العـلم وتُنْجب سالالت من الهبالن والـلصوص.بلد
يـنـتج تـعـلـيم "اكـسـبـايـر" غـيـر صـالح أن يـكون في
الـبــطـون فــكـيف يـراد له أن يــسـتــوطن في عـقـول

البشر! 
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