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طبعة العراق 
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شـكـا حـمــلـة الـشـهـادات واداريـو
وزارة الـتـعـلــيم الـعـالي والـبـحث
الية اطلة وزارة ا من  العلمي 
بـاجــراءات حتـويــلـهم الـى عـقـود
بـعد تـضـمـ تخـصـيـصـاتهم في
قـانـون االمن الـغـذائي الـذي اقره
فيـما اكدوا انهم مجلس الـنواب 
يخشون االسـتغنـاء عن خدماتهم
بـعـد اعـوام مـن الـعـمل في دوائـر
مــطـالــبـ وتــشـكــيالت الــوزارة 
احلــــكـــومــــة بـــالـــتــــدخل واقـــرار
حتــــويـــلــــهم الـى عـــقــــود اســـوة
بـاقـرانـهم. وقـالـوا في احـاديث لـ
ـالـيـة وبـعـد (الـزمـان) امس ان (ا
ان تـخصـيصاتـنا في ادارج البـر
مـا زالـت تـمـاطل االمن الـغــذائي 
بــــاجــــراءات حتــــويل اصــــحـــاب
الشـهـادات الـعلـيـا واالداري في
التعليم العالي الذين باشروا في
الـعــمل بــعـد الــثـاني من تــشـرين
الــــثــــاني وحــــتـى كــــانـــون االول
2019 برغم حتويل اقرانهم الى
عقود وصرف مـستحقـاتهم للعام
ـاضي) مـؤكـدين ان (امـ عـام ا
وجه في وقت مـــجـــلس الـــوزراء 
ـستـحـقـات لكن سابـق بصـرف ا
ـــالـــيـــة ال تـــزال مـــصــرة  عـــلى ا
إجــراءاتــهــا الــســابــقــة وتــفــســر
الـكـتب الـرسـمـيـة عـلى اهـواءهـا
وبالتالي فإننا نخشى االستغناء
عـن خــدمـــاتـــنــا بـــعـــد اعــوام من
الـــــعـــــمل عـــــلى امل االنـــــصــــاف
ـسلـوبـة التي بضـمـان احلقـوق ا
الـية تعـهد مـسـؤولي التـعلـيم وا
باجنازها وشمـولنا بقرار 315)
واشـــــاروا الـى ان (احلـــــكـــــومــــة
مطـالـبـة بفـتح حتـقيق بـاالعـتداء

ـالـيـة من قبل الـذي حصل امـام ا
عـنـاصــر الـشـغب خـالل تـظـاهـرة
نـــظـــمـــهـــا حـــمـــلـــة الـــشـــهــادات
واالداري في الـتعـليم اول امس
تـأخرة) للـمـطالـبـة بحـقـوقهـم ا
مـحذرين مـن (تسـويف مـطـالـبهم
ـــشـــروعــة الـــتـي وصــفـــوهـــا بـــا
ــضي ودعـــوة احلــكـــومــة الـى ا
بـاجراءات حتـويـلـهم الى عـقود 
كــمـا نـطـالب الـتـزامــا بـوعـودهـا 
ـالـيـة الـتـعــلـيم بـالـتـنــسـيق مع ا
اليـجــاد مـخـرج لــقـضـيـتــنـا الـتي
حتـاول بـعض االطـراف الـتنـصل
عــــنـــــهـــــا) مــــشـــــددين عـــــلى ان
(اجلـامـعات الـتي يـعـمـلـون فـيـها
سبق وان اصدرت اوامر جامعية
لــكـنــهـا بــتـحــويــلـهـم الى عـقــود 
تـراجــعت دون مـعـرفــة االسـبـاب
مهـددين بخـطوات تـصعـيدية في
حالة اسـتمرار جتـاهل احلقوق)
الفــتـ الى ان (الــفــروقــات الـتي
ـالية اطالقـها هي ليست تعتزم ا
للمـعينـ قبل الثـاني من تشرين
ــــــــــــــــــــــــــــــا هـــي مــن 2019 وا
اسـتـحــقـاقـنـا بـســبب الـتـفـسـيـر
اخلــاطئ الـذي تــســتـمــر الـوزارة
عـلى تـطبـيـقه  مـتـجاهـلـة الـكتب
ـرســلــة من قـبل امــانـة مــجـلس ا
الوزراء والتـعليم الـعالي وبعض
الــنـواب). ووجـه  الـوزيــر وكــالـة
احسان عبد اجلبار اسماعيل في
وقت ســابـق الــوزارات بــإرســال
اجلـداول لـلـذين جــرى تـعـيـيـنـهم
قــبل الــثـانـي من تــشـرين 2019.
وبـحـسب وثـيـقـة اطـلـعت عـلـيـهـا
(الزمـان) امس (نـطـالب الوزارات
بــإرسـال اجلــداول لـلــمــشـمــولـ
بـالقـرارين 315 و 377 الذين 
تعـييـنهـم قبل الـثاني من تـشرين

2019 على ان ترد االجابة خالل
مـدة اقـصـاها 10 أيام مـن تأريخ
صدور الـكـتـاب). في غـضون ذلك
بـأنــهـا ومـجـلس ـالــيـة  افـادت ا
اخلــــدمـــة االحتـــادي مــــاضـــيـــان
بإجـراءاتـهمـا في تثـبـيت العـقود
ـن لـــديــــهم خــــدمـــة أكــــثـــر من
. وقـالت الـوزارة في بـيـان عـامـ
امس انه ( بـعــد تـسـلم الــتـوجـيه
الـــصــــادر من األمـــانـــة الـــعـــامـــة
جملــلـس الــوزراء تــمـت وبــشــكل
مبـاشـر مفـاحتـة جمـيع الوزارات
من خالل إعمام رسمي لـتزويدها

بــجـداول تـفــصـيــلـيـة لــلـعــامـلـ
بــصـفــة عــقـد وإيــضــاح إذا كـان
يـــــتـــــقـــــاضى راتـــــبـه من ضـــــمن
تـخــصـيـصــات اخلـزيـنــة الـعـامـة
لــلـدولــة أو من الــتــمـويـل الـذاتي
لــبــعض الــشــركــات) مــبــيــنـا أن
(العمل جاري بـشكل متسارع من
قبـلهـا كوزارة مـاليـة يرافقـه تقدم
لف في وزارة النـفط بشـأن ذلك ا
ـا يـتـمـاشى مع الـقرار حلـسمه 
الصادر من قبل األمانة). بدوره 
أكــد مــجــلس اخلــدمــة الــعــامــة 
ــعـنــيـة الــتـواصل مع اجلــهـات ا

والـتـجـاريـة. واشــار بـيـان تـلـقـته
(الـــزمــان) امـس أنه (بـــنــاءً عـــلى
مــعـلـومــات اسـتــخـبــاريـة دقــيـقـة
وبعـد تـعـرض احد الـشـركات الى
تـهـديـد وابـتـزاز من قـبل عـصـابـة
شـرعت مـكـونـة مـن اربـعـة افـراد 
قـوة من مـكـافـحـة اجـرام مـيـسـان
وباشراف مدير القسم من تكثيف
اجلــهــود ومــتــابــعــة  حــيــثــيــات
وبــعـــد جــهــود كــبــيــرة احلــادث 
وعمل متواصل توصلت الى احد
افراد العـصابـة واثر كمـ محكم
تـــــمت االطـــــاحـــــة به فـي احــــدى

اقضية احملافظة). 

مــحــافــظــة الــنـجـف الــرائـد عــلي
ــوســوي فـي تــصــريح امس ان ا
(حـــريـــقــا انـــدلع داخل جـــامـــعــة
الكوفة نـاجت عن إحتراق كـافتريا
و مــــخـــتـــبــــر مـــشـــيــــد من مـــادة
الـســنـدويـج بـنل تــابع الى كــلـيـة
التـربـية الـرياضـيـة دون تسـجيل
وان االضـرار إصــابـات بــشــريــة 
ادية كانت متـوسطة و حصر ا
الـنـيـران دون إمـتـدادهـا لألقـسـام
اكــدت اجملــاورة). وفي مــيــســان 
مـــديــــريـــة شـــرطـــة احملـــافـــظـــة 
االطــاحــة بـــأحــد افــراد عــصــابــة
متهمة بـتهديد الشركـات النفطية

حـــــادث انــــقـالب في مــــنـــــطــــقــــة
اللطيـفية الى وفاة طـفلة وإصابة

.وبحسب بيان 12 شخصاً
ـــرور الـــعـــامـــة فــإن مـــديـــريـــة ا
(احلادث نـاجت عن انـقالب مركـبة
نوع نيـسان اورفان في الـلطيـفية
مـــقــابـل مــســـتــودعـــات الـــنــفط)
هـو واضـاف ان (ســبب احلــادث 
فرطة وفقدان السيطرة السرعة ا
ا ادى الى انقالب ركبة  على ا
ركـبـة ووفاة طـفـلة واصـابة 12 ا
شـخـصـا). وجنــحت فـرق الـدفـاع
ـدني في احـتــواء حـريق نـشب ا
داخل عـــشـــرة اكـــشـــاك جتـــاريـــة
مشيـدة من الواح السـندويج بنل
واجلـــيـــنــكـــو جتـــاوز مــخـــالـــفــة
لتـعلـيمـات السالمـة متـخذة لـبيع
الـعــطـور داخل ســوق الـشــورجـة
بـــبـــغـــداد. وذكـــر بـــيـــان تــلـــقـــته
(الـزمـان) امس انــهـا (اسـتـنـفـرت
مـالكـــاتـــهــــا وطـــوقت الــــنـــيـــران
وأبـعـدت خــطـر انـتــشـار احلـريق
الصقة إلى البنـايات الـتجاريـة ا
ـــوقـع احلـــادث وأنـــهت أعـــمـــال
اإلخـمـاد والـتـبـريـد دون تسـجـيل
إصـــابــات بـــشــريـــة مع حتـــجــيم
ـاديـة). بـدوره  كـشف األضـرار ا
ـــدني في مـــديــر إعـالم الــدفـــاع ا
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اســـتـــنـــكـــرت وزارة اخلـــارجـــيــة
احلـــادث الـــذي اســـتـــهـــدف رتل
دبـــلـــومــــاسي تـــابع لـــلـــســـفـــارة
االسترالية لدى بغداد على طريق
طار بـاجتاه منـطقة الـقادسية . ا
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (الــوزارة تــســتــنــكــر احلــادث
الــذي طـال مــركـبــة دبـلــومـاســيَّـة
تـابعـة لـلسـفـارة اإلسـترالـيّـة لدى
وتــؤكـد الـتـزامــهـا الـكـامل بـغـداد
باتفـاقيّة فـيينـا لتنظـيم العالقات
حلمـايـة مالكات ومـبـان البـعـثات
ا الدبلوماسـيّة وتيسيـر عملها 
ــشـتـرك). يـعــزز أواصـر الــعـمل ا
واستهدفت عبوة ناسفة في وقت
رتـال دبـلـومــاسـيـا تــابـعـا سـابق 
لـــلـــســفـــارة. وأفـــاد مــصـــدر بــأن
(الـــعـــبــــوة انـــفـــجـــرت عـــلى رتل
دبلـومـاسي تـابعـة لـلسـفـارة على
ـنطـقة ـؤدي إلى ا ـطار ا طريق ا
اخلــضـــراء بــبــغـــداد) وتــابع ان
(االنــــفـــجــــار وقع فـي مـــنــــطـــقـــة
ـنــطـقـة الـقــادسـيــة قـرب بـوابــة ا
اخلـــضـــراء). وشن مـــســـلـــحـــون
هــجــومـا عــلى مــنــزل مــديــر عـام
الوفود في وزارة الداخـلية. واكد
شهود عيـان ان (الهجوم وقع في
ـديـنـة الــكـاظـمـيـة حي الـهـبــنـة 
بـــبــغـــداد). والـــقت قـــوة امــنـــيــة
الــــقـــبض عــــلى شـــخـص يـــرمي
ــارة ـــركــبـــات ا بـــنــفـــسه أمــام ا
للحصـول على مبالغ مـالية. وقال
بـيـان انه ( الـقـاء الـقـبض عـلى
شـخص يـقـوم بــرمي نـفـسه أمـام
ــارة بـغـيـة احلـصـول ـركـبـات ا ا
عـلى مـبــالغ مـالـيــة ضـمن تـقـاطع
ــســبـح) واضــاف ان (عــمــلــيــة ا
الـــقــــاء الـــقـــبض جــــرت من قـــبل
دوريـــات جنـــدة الـــكــرادة). وأدى
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رفض رئـــيس الــتـــيــار الـــصــدري
مقـتـدى الصـدر  اجلـلوس مع اي
ســيـــاسي دون االصـالح اجلــذري
احلقـيقي الذي يـطالب بـه الشعب
سلوبة. وقال السترجاع حقـوق ا
ـعـروف صـالح مـحـمــد الـعـراقي ا
بـــوزيــر الـــصــدر  عـــنه (لـــيـــعــلم
اجلــمـــيع انـــني لن ارضى بـــهــذه
قيتـة  كأي فرد من احملاصصـة ا
الذيـن اخذوا عـلى افـراد الشـعـب 
عـــاتـــقــهـم اســتـــرجـــاع احلـــقــوق
ـسـلـوبــة) واضـاف (لن اجـالس ا
اي سـياسي مـهـمـا كـانت مـطـالبه
دون االصالح اجلذري احلـقيقي).
وجاء رد الـصـدر بعـد الـكشف عن
زيـــارة يــنـــوي اجـــراؤهــا رئـــيس
حتالف الفتح هـادي العامري الى
احلنانة. وقال القيادي في منظمة
بدر محـمود احليـاني في تصريح
امس ان (هــنــاك زيــارة مــتــوقــعـة
للعامري الى احلنانة في محافظة
لـلقـاء الـصدر والـتـباحث النـجف 
معه في األزمة الـسياسـية وانهاء
التـظـاهـرات احلالـيـة). من جـانبه
رأى خـطــيب صالة اجلــمــعـة من
ــنـطـقـة أمـام بـاب الــتـشـريع في ا
ــوســوي أن اخلــضــراء مــهــنــد ا
الفساد وصل إلى حد ال يطاق وال
يـحــتــمل.وقـال خـالل اخلـطــبـة ان
(الـفــسـاد وصل إلى حــد ال يـطـاق
وال يـــحــتـــمل والســـيــمـــا في ظل
استمرارمعاناة الشعب من ضياع
احلـقـوق) مؤكـدا ان (االحـزاب لم
تـبـقي لـهـذا الـبـلد مـن خـيرات وال
حل اال بــــاالنــــتــــفــــاضـــة ضــــدهم
وازاحتـهم ومحـاسـبتـهم) واشار
الى ان (اي فـــــرد لـه حق وأخـــــذه
ــــ فـــــإن له احلق مــــنـه الــــظــــا
ــطـــالــبـــة به) وتـــابع ان (ثــورة ا
عاشـوراء ستـؤسس للـعراق دولة
اإلصالح والعـدالة مـجـدداً تأكـيد
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حــقـق الــعـــراق اكــثــر مـن عــشــرة
مـــــلـــــيـــــارات دوالر عـن قـــــيـــــمــــة
ـتـحــقـقـة الـصــادرات الـنـفــطـيــة ا
ـاضي. وقـال خالل شـهـر تــمـوز ا
بيان لوزارة النفط تلقته (الزمان)
انه (بحسب االحصائيـة النهائية
الصادرة من شركة تسويق النفط
فــإن كــمــيــة الــعــراقــيــة ســومـــو 
الــصــادرات بـلــغت 102 مــلــيـون
و385 ألـــــــفــــــا و 49 بـــــــرمـــــــيالً
وبـإيـرادات بلـغت 10 مـلـيارات و

368 مليونا و 352 ألف دوالر)
واشار الى ان (مـجمـوع الـكمـيات
ـصـدرة من الـنـفط اخلـام لـشـهر ا
ـــــاضي مـن احلـــــقــــول تـــــمـــــوز ا
الـــنـــفـــطـــيـــة في وسـط وجـــنــوب
الـعـراق بلـغت 99 مـلـيـوناً و965
ألــفـا و94 بــرمـيـالً في مــا كـانت
ـصدرة من نفط كركوك الكميات ا
عبر ميناء جيهان مليون و344
الف و536 بـــرمـــيال) مـــؤكــدا ان
(معدل سـعر الـبرميل الـواحد بلغ
101.268 دوالر وان الكميات

صـدرة قـد  حتمـيلـهـا من قبل ا
ية من جنسيات  35شركة عا

عـدة من مــوانئ الـبــصـرة وخـور
العميـة والعوامـات االحادية على
اخللـيج وميـناء جـيهان الـتركي).
ـية وارتفـعت أسعـار الـنفط الـعا
قـــبـــيل كــلـــمـــة لـــرئــيـس اجملــلس
االحتـيـاطي الـفيـدرالي األمـريكي
الـتي يـتوقع أن يـكـون لـهـا تـأثـير
عـلـى الـدوالر وتــوقـعــات الــطـلب.
وسـجـلت الــعـقـود اآلجـلــة لـلـخـام
األمـــــريــــــكي غـــــرب تـــــكـــــســـــاس
ارتـفـاعـا بــنـسـبـة 0.84 الـوسـيـط
ـــــــــئــــــــــة إلى 93.30 دوالراً بـــــــــا
للـبرمـيل.في ح صـعدت الـعقود
اآلجـلة خلـام بـرنت بـنـسـبة 0.81
ـــــــــئــــــــة إلى 100.14 دوالر بــــــــا
للبرميل. وسـيلقي رئيس اجمللس
االحــتـيــاطي الــفـيــدرالي جــيـروم

بأول كـلـمة في مـؤتـمر اقـتـصادي
في جـاكسـون هـول حـيث تـبحث
األســــواق عن إرشــــادات بــــشـــأن
الــســـيــاســة الـــنــقـــديــة والــوضع
االقـتــصـادي في الــبالد.ويـنــتـظـر
الــتــجــار إشــارات بــشــأن وتــيـرة
زيـادة ســعـر الــفـائــدة الـرئــيـسـة
حيث إن تشديد السياسة النقدية
قـد يــؤدي إلى قـوة الــدوالر وهـو
أمر سلبي ألسـعار النفط ويؤدي
ا سيؤثر على الطلب إلى ركود 
عـــلى الـــنــفـط. بــحـــسب خـــبــراء.
واعلـنت شـركـة مصـافي اجلـنوب
دخــول وحـدة الـتــابــعـة لــلـوزارة 
الــتـــكــريــر الــرابــعـــة في مــصــفى
ـقبل. البـصرة لـلعـمل في ايـلول ا
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الــزمـان) ان
(دخـول وحــدة الــتـكــريـر ســيـرفع
ـصــفى االكـبـر في الـبالد انـتـاج ا
بـعــد ان كـان 210 الى 280 الف 
الف بـرمـيل يــومـيـا) واضـاف ان
شروع (الشـركة تـواصل العـمل 
انـتـاج بانـزين مـحـسن يـصل الى
 2.4مليون لتر يوميا اليقاف

اســتــيــراد الــبــنــزين كــلــيــا). الى
أصـــدرت ســلـــطــة الـــطــيــران ذلك
تــوضـيــحـاً بـشــأن سـقـوط ـدني ا

طــائـرة تــابــعــة إلى الــنــفط.وذكـر
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس أن
(بعض وسائل اإلعالم والتواصل
االجتماعي تـداولت حادث سقوط
روحـية الـتابـعة لـلنفط الطـائرة ا
ونــوضح أن الـطــائــرة مــوضـوع
البـحث غـير مـسـجلـة في الـسجل
حيث وجه قسم دني للطائرات  ا
الـــسالمـــة اجلـــويـــة في ســـلـــطــة
الــطــيــران مـن خالل اخملــاطــبــات
الـــرســمـــيـــة واالجــتـــمـــاعــات مع
لـغرض وضع ثـلـ عن الـنـفط 
آلــيـــة تــســجــيل تـــلك الــطــائــرات
أصـولـيـاً وفق قـانـون وتـعـلـيـمات
السـلطـة ومتـابعـة آليـة تشـغيـلها
وصيانتها من قبل مفتشي سلطة
الطيران) واضاف انه (برغم ذلك
لـكن لم تـكن هـنـاك أي اسـتـجـابة
و تـشـغيل ـتطـلـبـات الـسلـطـة 
وافقات تلك الطائرات دون أخذ ا
األصــــولــــيـــة مـن قــــبل األقــــســـام
اخملتصة فـي الوزارة). وتعرضت
طـائـرة هلـيـكـوبـتـر تـابـعـة إلحدى
الشـركات الـنفـطيـة الى حادث في
صحـراء الـنخـيب بـ محـافـظتي
بـســبب ســرعـة كـربـالء واالنـبــار 

الرياح وفقدان السيطرة عليها.
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تـوقــعت الــهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء اجلــويــة والــرصـد
ان يـكون طقس اليوم الـزلزالي التابعـة لوزارة النقل 
الـســبت صــحـوا وال تــغـيــر بــدرجـات احلــرارة الـتي
سـتسجل العـظمى في بغداد 43 ئـوية. وقالت الهيئة
في بــيــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان (طــقس الــيــوم
الــســبت ســيـــكــون صــحــواً بــعـــد زوال الــغــبــار في
بـينما سـيكون طقس ـنطقتـ الوسطى واجلـنوبية   ا
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بـشأن الـدرجـات الـواردة بـقـانون
. وذكــــر بــــيـــان الــــدعـم الـــطــــار
للمجلس تـلقته (الزمان) امس ان
(رئـــــيـس اجملـــــلـس مـــــحــــــمـــــود
الـــتــمــيـــمي اســتــقـــبل عــدداً من
ـــثـــلي خـــريـــجـي اجلـــامـــعــات
ــــخـــتـــلف االخــــتـــصـــاصـــات 
بحضور النائب سميعة الغالب
وسـنـاء الـلـهـيـبي) الفـتـا الى انه
(تـــمت مـــنــاقـــشــة مـــلف تــعـــيــ

ــشــمــولــ بــقــانــوني 67 و59 ا
ومـــلف الـــعـــقـــود واحملـــاضـــرين
وخــــريـــجي الــــطب الـــبــــيـــطـــري

ستحقاتهم الية للمطالبة  d¼UEð…∫ حملة الشهادات واداريو التعليم العالي يتظاهرون امام وزارة ا

ـنـطـقــة الـشـمـالــيـة صـحـواً مع بــعض الـغـيـوم أمـا ا
درجـات احلـرارة فــسـتـكـون مــقـاربـة لـلــيـوم الـسـابق
حــيث تــســجـل الــعــظــمى في بــغــداد 43 مــئــويــة)
واضـاف ان (طـقس يـوم غـد األحـد سـيـكـون صـحواً
في عـمـوم الـبالد بـيـنمـا سـتـرتـفع  درجـات احلرارة
عـلى مناطق عن الـيوم السـابق). وخيم الـغبار امس 
واسـعة في بغداد واحملافظات وسط ارتفاع درجات

احلرارة.  روحية تابعة للنفط في منطقة اخليب WOŠËd∫  هبوط اضطراري 
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حددت دائـرة الرعـاية االجـتمـاعية
بــــــوزارة الــــــعــــــمل والــــــشــــــؤون
ــقـبـلـ االجـتـمــاعـيـة الــيـومـ ا
مـــــــوعــــــــد إطـالق رواتب 75 ألف
أسـرة. وقـالت مـديـر عـام الـدائـرة
ذكـرى عــبــد الـرحــيم في تــصـريح
تـــــابــــــعـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس إن
ــــســـتــــفــــيــــدين من الــــرعــــايـــة (ا
االجـتـمـاعـيـة حـالـيـا يـبـلغ عـددهم
1.4 مليون آسرة في ما تبلغ عدد
ـستـحـقة لـرواتب الرعـاية اآلسر ا
ثالثة ماليـ آسرة) واشارت الى
ان (200 ألف شـــــاب قــــادر عـــــلى
العـمل مسـتـفيـد من راتب الرعـاية
االجـتـمـاعـيـة) مـؤكـدة ان (تـسـعـة
مـاليـــــــــــ مــــــــــــواطـن حتـت خـط
ونـسعـى لـتـحـقيـق الـعـدالة الـفـقـر
بــفـــتح الـــتــقـــد عــلـى الــرعـــايــة

االجــتــمــاعــيــة وشــروط الــتــقـد
ليست جـديدة).ومـضت الى القول
قبـل سيتم انه (خالل اليومـ ا
صــــــرف رواتب 75 ألف أســــــرة).
واطلـقت الـوزارة في وقت سابق 
تفرغ للمستفيدين ع ا رواتب ا
في بـغــداد واحملــافـظــات لــلـشــهـر
اجلاري. وقـال رئيس هـيئـة رعاية
ذوي اإلعــــاقـــة واالحــــتــــيــــاجـــات
اخلاصـة في الـوزارة أحـمـد هادي
بـنـيـه في بـيـان تــابـعــته (الـزمـان)
امس ان (الهيئة أكملت اإلجراءات
ــالــيــة الطالق رواتب الــفــنــيــة وا
ــتـفــرغ الـدفـعــة الـثــامـنـة ـعـ ا ا
لـــــلـــــشـــــهـــــر اجلـــــاري) داعـــــيــــا
ستـفيـدين الى (التوجه لـلمـنافذ ا
ـــعــــتـــمــــدة من قــــبل مــــصـــارف ا
الرافدين والـرشيـد وآشور لـتسلم
رواتـبــهم بــعـد اكــمــال االجـراءات

صارف).  وتبليغهم من قبل ا
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رجحت وزارة الـصحة  ارتفاع اإلصـابات باحلمى النـزفية خالل الشهرين
ـواشي بـشكل قـبلـ بـسبب تـقـاعس وزارة الزراعـة عن حـمالت تـطهـير ا ا
مـسـتـمـر. وقـال مـديـر عـام دائــرة الـصـحـة الـعـامـة في الـوزارة ريـاض عـبـد
هو فايروس موسمي ولكن األميـر احللفي في تصريح إن (احلمى النزفـية 
ـواسم) واضاف ان (الوزارة تسجل معدالت ال يعـني أنه يختفي في بقية ا
عـالـية من اإلصـابـات وانتـشـارهـا بشـكل كـبيـر تـتحـمـله دائـرة البـيـطرة في
ـطـلـوب الـذي كـان وزارة الـزراعـة  كــون حـمالت الـرش لم تـكن بـالــشـكل ا
اضـيـة) مـؤكـدا ان (الـوزارة تـرجح أن تـسـجل في يحـدث خـالل االعـوام ا
ـرض انـتـشـر بـشكل ـقبـلـ ارتـفـاعًـا بـأعـداد اإلصابـات ألن ا الـشـهـرين ا
كـبـير) داعـيـا الزراعـة الى (الـقيـام بـحمالت رش مـكثـفـة للـمـواشي من قبل
اوصت مـنظمة ـرض). بدورها  دائرة الـبيطرة لـلسيـطرة على انـتشار هذا ا
احلــرص عــلى ارتـداء زائــري االربــعـيــنــيـة ــيــة في الــعـراق  الــصـحــة الــعـا
ـنظـمة وصـاياهـا خالل بوسـتر ـكتـظـة. واصدرت ا الكـمامـات في االماكن ا
توعوي اطلعت عليه (الزمان) امس جاء فيه (ضرورة ارتداء زوار االربعينية
فـضال عن غسل ـكتـظة  والسيـمـا في االماكن ا الكـمامـات بشـكل مسـتمـر 

اء والصابون اثناء السعال والعطاس وقبل تناول االطعمة). اليدين با
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وإمــكــانــيــة تــنــفــيــذ مــا ورد في
تـوصـيـات جلـنـة االمـر الـديـواني
35 فـــضـالً عن مـــنـــاقـــشـــة مـــلف
الـــتـــقــاطـع الــوظـــيـــفي وســـرعــة
اجنـازه قــبـيل إطالق االســتـمـارة

االلكترونية).
وأكــــد الـــتـــمـــيــــمي ان (اجملـــلس
ــالـيــة وديـوان وبــالـتــعـاون مع ا
على تواصل مـستمر مع الرقابـة 
اجلـــهـــات احلــكـــومـــيـــة االخــرى
لإلسراع بـعمـليـة تقـاطع االسماء
واستـحداث الـدرجات لـتنـفيـذ ما

ورد في القانون). 
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عدم احلوار مع فسـطاط الفساد).
وهــــدد مـــعـــتــــصـــمـــون الــــتـــيـــار
الـصـدري بـرفع سـقف مـطـالبـهم
ـان وإجـراء ـتــمـثـلــة بـحل الـبــر ا
انــتـخــابــات مــبــكـرة ومــحــاســبـة
الـفاسـدين حـال عـدم اإلسـتـجـابة

لهم. 
وقالـوا عـقب صالة اجلمـعـة (عدم
فض االعـــتــصـــام حـــتى حتـــقــيق
ــــطـــــالب وان رســـــالــــتـــــهم من ا
االعـتــصــام هي الـرد عــلى الــظـلم
الذي يعيـشونه منذ 2003 وحتى
اآلن). فيـمـا التـقى رئـيس مـجلس
النواب محمـد احللبوسي رئيسَ
هــيـــئــة احلــشـــد الــشــعـــبي فــالح
الـــفــيـــاض. وقـــال بــيـــان تـــلـــقــته
(الزمان) امس ان (اجلانب بحثا
الــوضع الـسـيـاسي خالل الـلـقـاء 
في الــــــبالد وضـــــرورة إيـــــجـــــاد
ـرحلة احللول الـتي تنـسجم مع ا
ومـتطـلـبـاتـهـا وتـسهـم في جتاوز
رجع الديني األزمة). فيما طـرح ا
جـــواد اخلـــالـــصي خـــارطـــة حل
لتـجـنـيب الـعـراق ويالت احلروب
وابـعاده الـداخلـيـة والـصـراعـات 
عن منـزلق خطـر بـسبب االنـسداد
تأزم. وقال اخلالصي السياسي ا
تـابـعـتـهـا خالل خـطـبـة اجلـمــعـة 
(الــــزمــــان) امس (لــــقــــد أثـــبــــتت
الــتـــجــارب صـــدق الــرؤيـــة الــتي
نـراهـا  بـعـد وصـول الـعـراق إلى
ـنـزلق الـسـيـاسي اخلـطـر  هـذا ا
واالنغالق السياسي كما يسمى 
ولتـجـنـيب الـبالد ويالت احلروب
الداخلية فقد رأينا ان نعيد طرح
مـشروعـنـا من جـديـد عـلى الـقوى
الــسـيــاســيـة اخملــلــصـة لــلــحـوار
وانــــهــــاء هــــذه االزمـــــة من خالل

اســتـــقــالــة احلـــكــومــة احلـــالــيــة
وإعـطــاء فــرصـة لــلـقــوى األخـرى
الــــتي لم تــــشـــارك مــــنـــذ بــــدايـــة
االحتالل وحـتى اآلن في الـعمـلـية
السـياسـيـة) مشـددا على (إيـقاف
الــــعــــمل بــــالــــدســــتــــور احلــــالي
فروض على الشعب  الذي كان ا
األســـاس في احملـــاصـــصــة وزرع
الـفــتـنــة داخل الـدولــة الـواحـدة 
ـضي بـتـشـكــيل حـكـومـة تـديـر وا
ثلة جلماهير رحلة االنتقالية  ا
الشعب وتكون من خارج العملية
الــسـيــاســيــة احلــالـيــة لــتــتـولى
التـهـيـئة النـتـخـابات جـديـدة بـعد
كـتــابــة قـانــون جـديــد  وتــغـيــيـر
مـفــوضــيـة االنــتـخــابـات بــأخـرى
جــــــــديــــــــدة من اهـل اخلــــــــبـــــــرة
فضال واالختصاص بـهذا اجملال 
عن  كـتـابـة دسـتـور جـديـد بـأيدي
مخـتـص في الـفـقه الدسـتوري).
ويـــــتــــرقـب الـــــشــــارع والـــــقــــوى
جــلــســة احملــكــمــة الــســيــاســيــة 
االحتادية يوم 30 اجلاري للـنظر

ان .  بدعوى حل البر
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أصدر وزيـر التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي نـبيل كـاظم عبـد الصـاحب أمرا
ـئـة وتـسـعـة وسبـعـ من األوائل في تـخـصـصـات الطب وزاريا بـتـعـيـ ثـما

وطب االسنان والصيدلة والتمريض.

جــاء ذلك تــنــفــيــذا لــقــرار مـجــلس
الوزراء ذي الـعدد  184لسـنة 2022
الـذي خـول وزيـر الـتــعـلـيم تـعـيـ
األوائل مـن خـــريــجـي اجملـــمـــوعــة
ـاضي فـي كـلـيات الـطـبـية لـلـعـام ا
الـطب وطـب األسـنــان والــصـيــدلـة

والتمريض.
 «¡«dł≈ ‰ULJ²Ý≈

ــــســــؤولــــيــــاتــــهـــا والــــتــــزامــــا 
وصالحـيـاتـهـا الـقانـونـيـة اخملـولة
فإن وزارة التعلـيم العالي والبحث
الــعـلــمي قـد اســتــكـمــلت إجـراءات
الـتــعـيــ بـالـتــنـسـيق مـع مـجـلس
اخلـدمة االحتـادي وديـوان الرقـابة
تـقاطع ـاليـة ألغـراض التـدقـيق ا ا
ـــتــطـــلــبـــات الالزمــة مع وأتـــمت ا
تــشـكــيالتــهـا كــافــة بـإعــداد قـوائم
ــســتــفــيــدين ووزارتي بــأســمـــاء ا
ــالـــيــة والـــصــحـــة الســتـــحــداث ا
الـــــــدرجـــــــات الــــــوظـــــــيـــــــفـــــــيــــــة
الية التي تغطي والتخصيصات ا
ـئـة وتـسـعـا وسـبـعـ درجة ثـمـا
ــشـمـولـة وظــيـفـيـة لــلـتـشــكـيالت ا

بالقرار من اجلامعات العراقية.
وبـــهـــذا الـــصـــدد تـــدعـــو الـــوزارة
ــنـشـورة ــشـمــولـ بـالــتـعــيـ ا ا
ـــوقع الــــرســـمي أســــمـــاؤهم فـي ا
ـبــاشــرة عــلى وفق لــلـوزارة الـى ا
السـياقـات القـانونـية واإلدارية في
مـدة أقصـاها عـشرة أيـام في ضوء
ـــؤرخ في  25آب األمــــر الـــوزاري ا

اجلاري.
تطلبات العام وتأكيدا واستكماال 
الدراسي احلالي واستـعدادا للعام
الـــــــدراسـي اجلــــــديــــــد 2023/2022
وحــــرصـــا عـــلـى مـــؤشـــرات األداء
اإليــجـابي في مـؤسـسـات الـتـعـلـيم
الـعالي والـبحث الـعـلمي فـقد وجه
وزيــر الــتـعــلــيم الــعــالي والــبـحث
الــعـلــمي األسـتــاذ الـدكــتـور نــبـيل

ديـر العام للتربية وطالبة. و قال ا
مــردان الـبـديـري فـي تـصـريح جـاء
فـيه : أشرفت مـبـاشرة عـلى توزيع
األســـئــلـــة و مــتـــابــعـــة الــقـــاعــات
اإلمتحـانية  الـتي توزعت على 12
مـركــزاً في عـمـوم احملـافـظـة  و أن
ــسـتــلـزمـات ــديـريــة قـد هــيّـأت ا ا
ناسبة في اإلمتحانيـة و األجواء ا
ـراكز  لـيؤدي الطـلبـة أختـبارهم ا
فـي ظـــروف مــنـــاســـبـــة و قـــاعــات

مكيفة.
WO UŽ W¹—UOF

و أوضح الـــــبـــــديـــــري أن (نـــــسب
الــنــجــاح كــانت عــالــيــة في الــعـام
الــــــدراسي   2022-2021 بـــــنــــــسب
ا أتاح الفرصة معيارية عالية .. 
لــعــدد كــبـيــر من الــطــلـبــة  بــأخـذ
ــشـــاركـــة بـــهــذه فـــرصــتـــهم فـي ا
اإلختـبارات للـتنـافس على مدارس

 .( تفوق تميزين و ا ا
ــديـريــة قـد هــيّـأت الفـتــاً إلى أن (ا
ـــــوذجــــــيـــــة أخـــــرى  مــــــدارس 

إلسـتيـعاب الـطلـبة الـذين يخـفقون
في أجـتـيـاز األمـتـحـان الـتـنـافـسي
لــــلـــــحــــفــــاظ عـــــلى مــــســـــتــــواهم

الدراســي).
ونــشــرت وزارة الـــتــربــيــة جــدول
اإلمـتحـانات الـعامـة الدور الـثاني
ـتوسطة للدراسـت اإلبتـدائية وا
ــــاضي واجلــــاري. لــــلــــعـــــامــــ ا
واوضح بيان تلـقته (الزمان) امس
ان (اإلمـتحـانات انطـلقـت وتسـتمر
ــقــبـل لــلــدراسـة حــتى الــثالثــاء ا
االبـتدائـيـة) مبـينـاً ان (امـتحـانات
ـتـوسطـة سـتنـتـهي يوم ـرحـلة ا ا
األربــعــاء نـهــايــة اب اجلـاري). في
غـــضـــون ذلك اســـتـــكــمـــلت وزارة
الـتعـلـيم العـالي والـبحـث العـلمي
مـنـصـتـهــا اإللـكـتـرونـيـة لـلـبـحـوث
الـتطبـيقـية الـتي تضم اكـثر من 40
الـف مـــــشــــــروع عـــــلــــــمي لــــــربط
ــؤسـســات كــافـة مع اجلــامــعـات ا
العراقية ومـراكز بحوثهـا العلمية.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان

(الـــــقـــــرار جــــاء لـــــرفـــــد اجملــــاالت
الـتـنـمـويــة والـريـاديـة بـالـدراسـات
اجلـامـعــيـة الـقـابـلـة لــلـتـطـبـيق في
مـــخـــتـــلـف اجملـــاالت اخلـــدمـــيـــة)
مـضـيـفـاً ان (الـوزارة حتـرص عـلى
عاجلات تقد احللـول العلمـية وا
بـاشرة لدعم  مـؤسسات الـقطاع ا
الــــــعــــــام واخلــــــاص) واوضح ان
نصة اإللكترونية وفرت مشاريع (ا
تطبـيقيـة خاصة بالـبيئة الـصحية
بلغت  5385الف علمياً  32698اخر
في مـــــجـــــال خــــــدمـــــة اجملـــــتـــــمع
واإلقـــتــصــاد احملــلـي) مــبــيــنــاً ان
(الـبحـوث اخلاصـة بـتطـوير الـبنى
الــتـحــتــيــة بــلـغت  2852مــشــروعـاً
بـــحــــثـــيـــاً). في ســــيـــاق مـــتـــصل
اسـتحـدثت وزارة الـتربـيـة درجات
وظــيـفــيـة ألربع مــحــافـظــات. واكـد
كتاب رسمي اطلّـعت عليه (الزمان)
امس انها (خاطبت مديريات تربية
نــيـــنــوى وكــركـــوك وصالح الــدين
ـا حتـتـاجه واألنــبـار لـتـزويـدهـا 

كــاظم عـبــد الــصـاحـب اجلـامــعـات
كــافـــة بــاآلتـي: تــهـــيــئـــة إجــراءات
ــــبـــاشــــرة اإلداريـــة لــــلــــمالكـــات ا
الــتــدريــســيــة في األول من أيــلــول
ــــســـارات ــــقـــبـل والـــشــــروع بـــا ا
ـــيـــة في واالســـتـــعـــدادات األكـــاد
الدراسات األولية والعليا. و تنفيذ
بـــــرامج الـــــدراســـــات الـــــعـــــلـــــيــــا
ومـتـطـلـبـاتـهـا وتـوقـيـتـاتـهـا لـلـعام
الــدراسي  2023/2022 الـــذي يـــبــدأ
الـــفــــصل الـــدراسـي األول مـــنه في
ـقـبل عـلى وفق الـرابع مـن أيـلـول ا
عتمد. وتكثيف التقو اجلامعي ا
واتمام إجـراءات التطـوير اخلاصة
بـالـبـيئـة اجلـامـعـيـة ومـخـتـبـراتـها
وقـاعـاتـهـا ومـساحـاتـهـا اخلـضراء
ـؤسسة في ضوء سـياسة وخـطة ا
الـتعلـيمـية اجلـامعـية واشـتراطات
ـية للعام اجلودة والسـمعة األكاد
الــــدراسي  .2023/2022و تــــوفــــيـــر
ستلـزمات اللوجسـتية واخلدمية ا
ـقـررة المـتـحـانـات الــدور الـثـاني ا
قبل وتوفير في الثالث من أيلـول ا
كـامل الـدعم ألبنـائـنـا الطـلـبة خالل
مـدة االخــتـبــارات الــتي تـمــتـد الى
غــايـــة الــســابع عــشــر من الــشــهــر
نــفــسه. وتــعــضــيــدا لــلـتــكــامل مع
وزارة الـتـربــيـة بـشـأن امــتـحـانـات
الــدور الــثــانـي لــطــلـــبــة الــدراســة
اإلعـداديـة في اجلـامـعـات فـقد وجه
وزيــر الـتــعــلـيـم بـتــقــد كل صـور
ـمــكـنــة إلجنـاح خــدمـة الــتـعــاون ا

اجملتمع.
ديرية العـامة للتربية في وأجرت ا
مـحـافـظة الـنـجف أخـتبـاري الـذكاء
ـتـقـدم والـتحـصـيـلي  لـلـطلـبـة ا
ــتــمــيــزين لــلـــقــبــول في مــدارس ا
وأخـتبـار الـتـحـصـيلي لـلـمـتـقـدم
ــتـــفـــوقـــ الـــتـي جــرت ـــدارس ا
ـــشـــاركـــة أكـــثـــر من  700 طـــالب

من مالكــــات وظــــيـــفــــيــــة مع ذكـــر
اإلخـــتـــصـــاصــات لـــتـــهـــيــئـــتـــهــا
الـية خالل وارسالـهـا الى وزارة ا
مـــدة ال تـــتـــجـــاوز ثالثـــة ايـــام من
تــاريخ صــدور الــكـتــاب). الى ذلك
تاز من حصل الطالب عـلي زيد 
ـوهــوبـ في مــحـافــظـة مـدرســة ا
رتبة الثانية ضمن البصرة على ا
ـــبــــيـــاد ـــســــتـــوى األول فـي او ا
ــادة لـريــاضـيــات. وقـال ـوصل  ا
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـطـالب حـقق تفـوقـاً عـلى الطـلـبة
ــسـابـقـة الـتي ـشـاركـ ضـمن ا ا
ـوصل) ـبـيــاد ا اقـامــهـا فـريـق او
ـسـابـقـة تـعد من مـشـيـراً الى ان (ا
ـهـمة لـلـطلـبة ـبـاريات الـعـلمـية ا ا
وهوبـ في الرياضـيات) وتابع ا
ان (اجـراء هــكـذا مــبـاريــات تـدعم
ـوهـبة الطـلـبـة الـذين يـتمـتـعـون 
عــلــمــيـــة فــذّة وتــشــجـــعــهم عــلى
ـــســـتـــوى الــعـــلـــمي اإلرتـــقـــاء بـــا

والدراسي). 

∫¡UI

وزير اإلتصاالت
يلتقي السفير
الياباني

الـشـركة الـعـامة لـلـخطـوط اجلـوية
لإلطـالع عــــــلى ســــــيــــــر الــــــعــــــمل

واإلجنازات. 
ـالكــات واكـــد الــبـــيـــان انه (وجه ا
الــهـنــدســيــة والــفــنـيــة بــصــيــانـة
ي الـــطــائـــرات وفق الـــنــظم الـــعــا
واد اإلحتياطية لتنفيذ واستيراد ا
الــعــمــلـيــة) مــشــدداً عــلى ضـرورة
وجـود نــظـام خـاص وثـابت حلـفظ
ـواد الـصنـاعيـة لـلطـائـرات بغـية ا
ــومــة احلــفــاظ عــلـــيــهــا وعـــلى د

العمل. 
ـديـرية من جـهـة اخـرى استـثـنت ا
الـعـامـة لـلـمـرور اصـحـاب الـتـكتك
من بـــعـض اخملـــالـــفــــات ألســـبـــاب
ـرور طارق انـسانـية. وقـال مـدير ا

مـــــشـــــيـــــراص الى ان (احلـــــافالت
تواجدة ال تغطّي حاجة الشارع) ا
وخـاطـبت الـوزارة األمـانـة الـعـامـة
جملــلس الـــوزراء لــتــعــيــ ســوّاق
جُـدد لتـعزيـز الـنقص في الـذي بلغ

نحو  400سائق).
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ولـفت الـى ان (الـوزارة وصـلت الى
ــراحل الـنــهــائـيــة بـشــأن تـفــعـيل ا
الترانزيت حيث تعاقدت مع شركة
اوروك) مــوضـحـاُ ان (الــشـاحـنـات
ســـتُــزود بـــتــقـــنــيـــة اجلي بي أس
والـعـمل جـارٍ عـلى اكـمـال احملـطات
ــنــافــذ الــســبــعـة الــثــانــويــة في ا

ليُفتتح بعدها الترانزيت). 
وزار الـشـبــلي مـقـر الــطـائـرات في
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اكـد وزيـر الــنـقل نـاصــر الـشـبـلي
ــراحل الـنــهـائــيـة الـوصــول الى ا
ــنــافـذ لــتــفــعــيل الــتــرانــزيت فـي ا
احلدودية مؤكداً العمل على اعادة
النظر بأسعار تذاكر الطيران على

م اخلطوط اجلوية العراقية. 
وقال فـي تصـريح تابـعته (الـزمان)
امـس ان (مـــــــــجــــــــــلـس اإلدارة في
الـــوزارة يُـــجـــري اعـــادة الـــنـــظـــر
بــأســعــار الــتــذاكــر ضــمن دراســة
سيُحدد السعر وفقها) واضاف ان
(لــدى الــوزارة نــحــو  800 حــافــلــة
بـــطــــابق وطــــابــــقـــ الـى جـــانب
الــتـــعــاقـــد عــلـى حــافالت جـــديــدة

بتمويل ذاتي).
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ا يعود هـذا الى طبيـعتي اخلاصة لم أحظ يومـاً بعالقة وديـة مع أي إنتهـازي. ر
زائـداً تــربــيـتي الــعــقـائــديــة. لـكــني ال أخــفي أن قــدرة اإلنـتــهــازي عـلى الــتــنـاغم
سـتجدات كلـما كان ذلك يعـود بالنفع عـليه تثيـر إهتمامي. واإلنسجـام فوراً مع ا
حـاولت أكـثـر مـن مـرة أن أجـرب الـسـيــر عـلى هـذا الـدرب كـلــمـا كـنت أرى تـقـدم
ؤتمنـ  لكني كنت أخفق األدنى والفـاشل واألغبيـاء على األذكياء والكـفوئ وا
ا أنـا عليه في كل مرة  ومـنذ اللـحظة األولـى. لو فعـلت ذلك لكان حـالي أفضل 
بكثـير لـكني أحـمد الـله علـى ما أنـا عليـه. لإلنتـهازي مـواهب ال أتمـناهـا أن تكون
ـن أحـبــهم وأتـمــنى لـهـم اخلـيــر.من تـلك من نـصــيـبـي وال من نـصــيب أي أحـد 
ا يـفعل وإن حاول واهب الـتي تطـبع حيـاة اإلنتهـازي عدم احلـياء أو اخلـجل  ا
في كثـير من األحيان أن ال يـظهر هذا الـسلوك الى العـلن بل وأن يوحي أنه يفعل
الـعـكس. ثم تـأتي قـدرته الـفـذة عـلى نـسـيان إلـتـزامـاته وسـحـقـهـا كـلـمـا كـان هذا
هد له الطريق ولـو بخطوة واحدة نـحو هدفه. موهبة مجـزياً له أو كلما كان هـذا 
انه الداخلي اإلنتـهازي األخرى هي موت الضميـر وغياب الرادع األخالقي ثم إ
الذي ال يتـزحزح بأن الغايـة تبرر الوسيـلة. النميـمة والوشاية والـتسقيط واإلخبار
الـكـاذب وحـرق من يـتصـورأنه عـقـبـة أمـام طـمـوحه كلـهـا وسـائل دنـيـئـة ال يـتورع
اإلنتـهازي عن إستخدامها حـتى وان أحلقت ضرراً باآلخر أو عرضت حياته الى
ـواهب هي عـدم وجـود كـلـمـة (وطن) أو (مـصـلـحـة خـطـر. لـكن لـعل أتــعس هـذه ا
عامة) في قـاموسه الشخصي فبـينه وبينها قطـيعة نهائية. يـبحث اإلنتهازي دائماً
هد خللقه. اإلنتهازي كن أن يعيش فيه فإن لم يجده فإنه يخلقه أو  عن محـيط 
حذر عـادة ويحـتاط لـنفـسه قدر اإلمـكان وقـد يكون سـخيـاً في (كرمه) فـي أحيان
ـنـفـعـة. ــنـاسـبـ وعـاد عـلــيه بـا ـكـان والـزمـان ا ـا أتى سـخــاؤه في ا كـثــيـرة طـا
اضي واإلنتهـازية كأي حـالة مرضـية تتـطور وتأخـذ أشكاالً مـختلـفة فإنـتهازي ا
القـريب كان حذراً ومتستراً ويتربص فـرصته على مهل. اما اآلن وأعني بعد عام
ـشؤوم فقـد بتنا أمـام إنقالب ضخم في مـفهوم اإلنـتهازي واإلنـتهازية اإلحتالل ا
لم يـسـبق لـه مـثـيل في الـتـاريـخ. فألول مـرة صـارت اإلنـتـهـازيــة تـعـمل في الـعـلن
ـناصب ويحيط وأصبحـت شخصيـة اإلنتهازي شـخصية عـامة وهو يـتبوأ أعلى ا
نـفـسه بإنـتـهـازي مـثـله وكـلـهم يسـتـهـلكـون أمـوال الـدولة بـدون رحـمـة. ألول مرة
تصـبح اإلنتهازيـة ثقافـة عامة. وألول مرة تـكون اإلنتـهازية مسـلحة. إذا أراد أحد
رؤية إنتـهازي فليتنقل ب الفضائيـات مساء كل يوم فستقع عيناه على أكوام من
نفـاياتـهم وهم يتـحـدثون عن الـشرف والـدستـور واحلـفاظ عـلى مؤسـسات الـدولة
قراطية). ترى الى متى سيبقى هددة واألخطار احمليقة بالعمـلية (الد والوطنـية ا
احلـال عــلى مـاهـو عـلــيه اآلن? الى مـتى يـظل اإلنــتـهـازيـيـون
يقـبضون على مقدرات هذا البلد وثرواته? االنتهازية مرض
معـد وقد أصاب واليزال يصيب أعـداداً تتزايد من الناس
ن تـوصلـوا الى قـناعـة ان الطـريق الى الـرخـاء يحـتاج

الى سلوك إنتهازي متلون متنقل الوالءآت.
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بغداد

بديـهية هي مـعروفة.. مـألوفة : لـو دامت لغـيرك ما وصـلت لك. لكن البـعض يصر
ـا يتسـنمون اي مـنصب. ويعـتقدون بـأنها على نسـيانهـا أو باألصح تـناسيـها حا
ســتــدوم.. وتــدوم مــا دامت احلــيـاة قــائــمــة بــدلــيل مــا يـفــعــلــونه وقت تــســنــمـهم
سـؤولية.. ايـة مسـؤولية كـانت صغـرت ام كبرت  واول.. وابـسط شيء يفـعلونه ا
هو ركـن اجلانب اإلنسـاني على أقرب رف  وال يـهمهم حـتى في شيء انْ تُمسح
صورتـهم اجلميلة في أذهان من يعرفوهونهم.. أو باألصح (كانوا) يعرفونهم قبل
جلـوسهم على الـكرسي !!. وهذه ابـسط ضريبـة يدفعـونها مـقابل سحـر الكرسي
ا نصب مثله كمثل كرسي احلالقة حا نـصب ولذتهما. متناس بأن كرسي ا وا
يـنتـهي عـمـره االفـتـراضي ويضـحي إكـسـبـايـر (يحـلـقـوله) ويـقولـون له : نـعـيـماً 
ـنصب حاله حـال الدنـيا حتـما مآله إلى زوال  وال ليـنادوا : اللي بـعده !!. وانّ ا
يـبـقى شيء في الــنـهـايـة سـوى الـذكــر  وكـمـا تـزرع.. حتـصــد  فـإن كـان طـيـبـا
فـنــعِــمتْ هي  وإن كــان ســيــئـا فال يــحــيق الــذكــر الـسيء اال

بأهله!!.
ـنصب شخـصـيا لم أعـرف طوال عـمـري لذة الـكرسي وا
واحلـمد لـله.. وال اريـد ان اعـرفه  لـكن الـذي اعـرفه بأنّ

اإلنسان موقف... وانّ األيام دول !!!.
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اإليـــضــاحـــات الـــتي ســاهـــمت في
اسـتــكـمـال احلــسـابـات اخلــتـامـيـة
لـــعــام 2019  ورفــعـــهـــا الى ديــوان
ــــالــــيـــة فـي بــــغـــداد الـــرقــــابــــة ا
صـادقـة عـلـيـها وجـعـلـهـا حـيز وا
الـتـفـيـذ) واضـاف ان ( احلـسـابات
اخلــتـامـيــة لـعـام  2020وصـلت الى
مـــراحـل مـــتــــقـــدمــــة في اجـــراءات
تـــدقــيـــقــهـــا) مــؤكـــداً ان (مالكــات
الــديـوان فـي حـالــة اســتـنــفــار تـام
لــــتـــعـــجـــيل اتــــمـــام احلـــســـابـــات

اخلتامية للشركة).
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والــتــقى وزيــر اإلتــصــاالت  أركــان
الـشــيــبــاني بــالــسـفــيــر الــيــابـاني
سـوزوكي كـوتـارو في مـقـر الوزارة
اخلـــمـــيـس.  ورحب الـــشــــيـــبـــاني
ـرافق له معـرباً بـالسـفيـر والـوفد ا
عن ســعـادته بــهــذا الـلــقـاء شــاكـراً
لـلـشعـب اليـابـاني مـواقفه الـداعـمة
للعـراق وشعبه حيث  ابـدى السيد
الوزير اعجابه  بالتجربة اليابانية
في الـنـهـوض والـتـطـور الـعـمـراني

والـتــكـنـولــوجي. من جــانـبه اعـرب
سوزوكـي عن سعـادته  بهـذا اللـقاء
وشـكـره مـؤكـداً (اسـتـعـداد الـيـابـان

الــشــركـة وصــول اكــثــر من  42الف
ـيــنـاء ام قـصـر طـن من مـادة الـرز  
اجلـــــنـــــوبي. وذكـــــر الـــــبـــــيــــان ان
(احلـمــولـة وصــلت عــنـد الــرصـيف
ــنـــاء) مـــضـــيـــفــاً ان اربـــعــة فـي ا
ـــوانئ الحــــيـــة فـي ا (احلــــركــــة ا
تــصـب في خـــدمـــة قـــطــاع الـــنـــفط
والــتـــجــارة لــدعـم مــوارد الــدولــة
ومـفردات الـبطـاقة الـتمـوينـية). في
غـــضـــون ذلك اجـــتـــمع مـــديـــر عــام
الـشـركـة الـعـامــة لـلـمـوانئ فـرحـان
نطقة الفرطوسي مع مدير دائرة ا
الثـانيـة محـافظة الـبصـرة لديوان
ـالـيـة عـلي حـمـيـد نـعـيم الـرقـابـة ا
ـنـصــوري ورئـيس هـيــئـة ديـوان ا
وانئ اليـة العاملة في ا الرقابة  ا
ماهر كـاطع عجيل. واوضـح البيان
ان (اجلـانــبـ بــحـثـا ســبل إجنـاح
مــــهـــــمــــة الـــــديــــوان فـي تــــدقـــــيق
احلــســابـات اخلــتــامـيــة لــلـشــركـة
ـشــتـرك) من وحتـقــيق الــتـعــاون ا
ـنـصـوري اعـرب عن جــهـته مـديـر ا
ــهم امــتـــنــانـه لــلـــمــوانئ لـــتــقـــد
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لــــــدعـم الــــــعــــــراق فـي مــــــجــــــاالت
علوماتية من خاللها االتصاالت وا
تشـجيع الـشركات الـيابـانية لـلعمل
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وصـــلت تـــسـع نـــاقالت نـــفـــطـــيـــة
بــحـمــوالت نــفط الى مــيــنــاء خـور
الـزبــيـر الــتـخــصـصي. وقــال بـيـان
تــلـقـته (الـزمــان) امس ان (الـشـركـة
العامـة للمـوانئ استقـبلت حموالت
ــشـتـقـات نـفــطـيـة مـخـتــلـفـة عـنـد
ـــــيــــنـــــاء) واوضح ان ارصــــفـــــة ا
(الـشـركة تـبـذل جـهودهـا في تـأم

احلـركــة الـتــجـاريـة وتــوسـيــعـهـا).
وبــ ان (الـــنــاقالت حـــمــلت مــادة
الـزيت والـبنـزين والـغـاز). وشرعت
ــوانـئ بــعــمــلــيــة تــدقــيق داخــلي ا
لــلــمـيــنــاء لـغــرض تــطـبــيق نــظـام
تـكامل لـعام اجلاري وفق اإلدارة ا
ية. واكد البيان ان واصفات العا ا
ــوانئ تــعــمل جــاهــدة من (ادارة ا
اجـل تـطـبــيق نــظـام ادارة اجلـودة
ـوانئ كـافـة) واشـار الى ـفـاصل ا
ان (الشركـة باشرت بإجـرء عمليات
تـــدقــيق داخـــلي شــامـــلــة لــغــرض
يـنـاء لـتجـديـد شـهادة اي تـهـيـئـة ا
امس اس لــلـعـام اجلـاري). واكـدت
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في الـــســـوق الـــعــراقـــيـــة  واتـــفق
اجلـانـبـان عـلى فـتح افـاق الـتـعاون

.( شترك ب البلدين الصديق ا

إســـمــاعــيل فـي تــصــريح تـــابــعــته
ـــــديـــــريـــــة (الـــــزمـــــان) امـس ان (ا
تـــتــســامح مع اصـــحــاب مــركــبــات
الــتــكـــتك كــونـــهم من ذوي الــدخل
احملــــدود) مــــبـــيــــنــــاً ان اســــبـــاب
ـمـنـوحة لـهم تـتـعلّق الـتـسـهيالت ا
بـــاجلــانب اإلنــســاني) واوضح ان
ـرور يـحـاسب الـبـعض منـهم في (ا
جزء من اخملالفات الـتي التُستثنى
ــــديـــريـــة ) واشـــار الى ان (ا ابــــداً
ــنـعـهم مـن الـسـيـر اصـدرت امـراً 
عـــلى الــطـــريق الـــدولي الـــســريع)
مـــؤكــــداً انه (في حـــال اخملـــالـــفـــة
ـــرور مــراكـــبــهم حتـــجــز شـــرطــة ا
ـالـية وتـفـرض عـلـيهـم الغـرامـات ا

في اطار تنفيذ القانون).

وقع على رسالة للزعيم االسالمي السيد.مقتدى الصدر الى االخوةا
وقـعـ على الـرسـالة الـتي بـعثت الـى السـيد  يـؤسـفني الـقـول اننـي لم اكن من ا

الصدر.بغض النظر عن طبيعة مضمونها .
وح تـكون هـناك حـاجة لكـتابـة رسالـة.فانـا من يقرر.رغم
.ولـم اكن ملحـقا بـجهة الن ـوقع النـوايا الـطيبـة لالخوة ا
حجـمي وتاريخي الفكري ال ينصاعان لرغبة طيبة ام غير
طلـوبة.والشكر فتـرض مراعاة السـياقات ا طيـبة .وكان ا

للمبادرين وهم من اعزائي.
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وصل ا

للمـكانة الـتي وصلتـها امبـراطورية اشـور من رخاء ومن تطـور في البنـيه التـحتية
وللحالة االقتصادية التي وصلتها  اهتمت النساء على وجه اخلصوص بانفسهن
ـا لهن من جـمـال وسحـر وجاذبـية ومن رشـاقة بشـكل كبـير من خـالل االعتـناء 
ـيزهن عن االخـريات لـذاك فالـزي االشوري يـعتـمد في اجلسم واعـتنـاء بكـل ما 
على الـثوب الطـويل والذي تكـون نهايـته مزينه بـالشراشـيب وهو ذو اكمـام ضيقه

رفق بقليل تصل الى ا
والشك فـيه ان الـزي هـو تـراث الي مكـون عـلى االرض وهـو من االمـور الـتي يـتم
احملـافـظـة عـلـيه بـالـرغم من كـل تـغـيـرات الـعـصـر ومـا فـيه من مـودة حـديـثـة ويـتم
نـاسبات القـوميه من باب االعتزاز بـتلك احلضاره التي الركـون اليه خاصة في ا

تركت ما تركت من اثار على االرض او ب طيات الكتب.
وايـضا ان الـفـتـاة االشـورية تـمـتـاز بتـركـيـبـة جسـمـانـيـة قويـة من حـيث الـتـناسق
ت فـيـهـا فاخـذت مـنـهـا تلك والـطـول وهذا قـادم من تـلك الـبـيـئة الـتي تـكـونت او 

اخلواص
وايضا الزي االشوري النسوي من ميزاته من انه يعتمد على اللون القوي والذي
له جاذبـية وسحر لـلناظـر وتلك ميزة من مـيزات هذا الـزي وايضا يعـتمد الزي او
ـلـكـة او االمـيـرة او الـزي ـرأة في اجملـتـمع من حـيث ا كـان يـعـتـمـد عـلى مـكـانـة ا

رأة احلرة وما الى ذلك تصنيفات. اخلاص با
وفي تـلكـيف ومن خالل وجود بـنـات اشور في الـسابق كـنا
ـنــاســبـات او من نالحظ جــمــالـيــة هــذا الـزي مـن خالل ا
خالل الــفــرقــة االشــوريـة لــلــرقـص والــتي كــان يــديــرهـا

االستاذ البير البرواوري..
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ــهـنــدس عـمـار اعــلن امـ بــغـداد ا
مـــوسى كـــاظم عن حتـــقـــيق نـــسب
اجنـاز متـقدمـة جـداً باعـمال تـأهيل
وتـطــويــر حـديــقــة االمـة وصــيــانـة
نـصب احلــريـة وســاحـة الــتـحــريـر
وسط بــغـداد . ونــقل بــيــان تــلــقـته
(الزمان) امـس عن كاظم قوله خالل
زيــارة مـــيــدانـــيــة له لـالطالع عــلى
مــراحل عــمل مـشــروع الـتــأهـيل ان
(امـــانـــة بــغـــداد بـــاشـــرت في وقت
سابق بتطويـر حديقة األمة ونصب
احلرية و ساحة التـحرير بناءً على
تـوجـيـهـات رئـيس مـجـلس الـوزراء
واليـوم حققـنا مـراحل متقـدمة جداً

وفي طور اعمال اإلنهاءات).
واضــــاف ان (اعـــمـــال الــــتـــطـــويـــر
والـتأهـيل مـسـتمـرة وعـلى مدار 24
ســاعـة كـمـا يـتم الــعـمل عـلى اعـادة
تــغـلـيف جـداريــة الـنـصب و اكـمـال
ماشي دنيـة للـبحيـرة وا االعمـال ا
وهـنـاك أعـمال لـفـرش مـادة الـزميج
فتوحة ناطق اخلضـراء ا لتهيـئة ا
ـبـاشـرة بـأعـمـال الـزراعـة لـغـرض ا
ـــــوسم الـــــزراعي اخلـــــريــــفي في ا

قبل). ا
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وتابع ان (أعمال الـتطوير مـستمرة
ــشــاريع بــالــتــنــسـيـق بــ دائـرة ا
ودائـــرة بــلـــديــة مـــركــز الـــرصــافــة
بــاشـــراف مـــكــتب رئـــيس مـــجــلس
الــوزراء).  مــبــيـنــاً ان (خالل فــتـرة
وجيزة سيتم إكمال األعمال وسيتم
ــرأة بـإشــراف كـادر إعــادة نـصب ا
متخصص من الفنان التشكيلي
في وسط الــبــحــيــرة بــعــد تــهــيــئـة
قـاعــدة الـنـصب كـمـا يـجـري الـعـمل
على تطوير ساحـة التحرير واعادة

تــغـلــيـفــهـا بــاحلـجــر بــشـكل يــلـيق
ـشـهـد الـعـاصـمـة بـغـداد). واحال
محافظ ذي قار محمد هادي الغزي
ــشــروع يـــشــمل بــنى ــبــاشـــرة  ا
حتــتـيـة مـتـكـامـلـة حلي الـغـديـر في
قضاء سوق الشيوخ بتكلفة ثمانية
مـلـيـارات ديـنـار. واكـد بـيـان تـلـقـته
(الــزمـــان) امس ان (قـــضـــاء ســوق
الـشـيـوخ يَـلقـى اهتـمـامـاً كـبـيراً من
قــبل اإلدارة احملــلـيــة ضـمن اعــمـال
هذا الـعام) مـبينـاً ان (التـخصيص
الي لـلمـشروع نـحو  74ملـياراً و ا
يعـد اكبر تـخصيص مـنذ عام 2003
) الفــــتـــاً الى ان (تـــخــــصـــيـــصـــات
احملـــافـــظــة لـــعــام  2020بـــلــغت 50
مــلـيــاراً فـقط ) واضــاف الـغـزي ان
ــبـالغ اخملـصــصـة ضـمن تــنـمـيـة (ا
األقــالــيم ومــجــمــوعــهـا  34مــلــيـار
ديـنـاراً وفق الـنـسـبـة الـسـكـانـية و
ثــمـانــيــة مـلــيــارات ديـنــار تــكـلــفـة
مـــشــروع الــبـــنى الـــتــحــتـــيــة حلي
الـغــديــر) مـوضــحــاً انه ( يــعـد من
وازنات تـأخرة ضمن ا شاريع ا ا
السابـقة التي احـيلت لـهذا العام)
واشـار الى ان ( 10 مــلــيــار ديــنـاراً
مخصصات مشروع كورنيش سوق
الشيوخ ضمن الـتنمية). ونوه الى
ان (هـــنـــالك  22 مـــلـــيــــار ديـــنـــاراً
ــشـروع مـجـاري احلي مــخـصـصـة 
الـعــســكـري ضــمن تــخــصـيــصـات
صـــنــدوق اعـــمـــار ذي قــار لـــلـــعــام
اجلـــاري) مــــؤكـــداً ان (مــــجـــمـــوع
مشـاريع سـوق الشـيوخ لـهذا الـعام
ســتـصل نــحـو  74 مــلـيــار ديــنـاراً
وهو ضعف مشاريعها لعام 2021).
و وجّه مـــحـــافظ ذي قـــار مـــحـــمــد
هـــادي الـــغــــزي جـــمـــيع الـــدوائـــر
احلــكـومـيــة في احملـافــظـة بـإرسـال
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من أهم العـناصـر في اخلَطابـة عنصـرُ اإلثارة  وتسـتطيع به أنْ جتـتذب اليك األسـماع حتى
لكأنّ على رؤوسهم الطير .

-2-
ـستمع يـنصرف عن متـابعتِكَ وينـشغل باحلديث مع ـمل الذي يجعل ا وهـذا بخالف السرد ا

مَنْ جاوره حتى كأنهما في عالم آخر ...
-3-

ـقـدار ما هي فـطـنة ـا يبـاع .. واإلثـارة لـيـست سلـعـة مطـروحـة في األسـواق فهي لـيـست 
شهد بنحو ملحوظ . وذكاء ومِراس وقدرة على التحكم با

-4-
ا يُبكي   ا يُضحك  وقد تكون  واالثارة قد تكون 

وقد تكون بايراد الغرائب والعجائب  
وليس ثمة من مصادر محدودة ال تُتخطى  .

-5-
ومن األمثلة على االثارة :

أنْ تخاطب جمعاً من الناس فنقول لهم :
كن لكم مراجعتهم ? اتدرون مَنْ هم أعظم األطباء الذين 

فتشرئبُ االعناق نحوكَ  وتنتظرُ منك أنْ تذكر اسماءهم واحداً واحداً .
اهرين تقول : ولكنك وبدالً مِنْ أنْ تذكر اسماء اولئك االطباء ا

أعظم األطباء :
اء  ا

والرياضة 
والغذاء الصحي .

وانت بذلك حتفر في اذهانهم هذه العناوين .
ذكورة . ثيرة ا اء والغذاء وب الصيغة ا وكم هو الفارق ب حديثك اجملرد عن ا

-5-
مثال آخر :

ستمع وتقول لهم : واذا اردت أنْ تتحدث عن "االخالص" فبمقدورك أنْ تخاطب ا
أتدرون ما هي كلمة السر للفوز في الدنيا واآلخرة ?

انها كلمة عظيمة ومهمة للغاية .
كنك القول : وهنا ينتظرك اجلميع بفارغ الصبر ان تدلهم على هذه الكلمة  وحينها 

اخلالصُ في االخالص .
ح يـأتي الـعمل خـالـصاً لـوجه اللـه بعـيداً عن كـل ألوان الـشوائب
فـهــو الشك يـحــظى بـالــقـبـول الــربـاني ويــقـود الى الــفـوز والــنـجـاح

الباهـر.
-6-

وعليك أنْ تـدرك الفوارق ب السـامع والقار حيـث ال تستطيع ان
تـضـمـن انـشـداد الـسـامع الـيك من دون ان تــكـون مـثـيـراً بـنـحـو من

أنحاء اإلثارة.
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ـالي في كيـان الدولـة  ومرتـكزاتـها   ’ومأ لـيس هنـاك خالف عـما  يـفعـله الفـساد االداري وا
حدث في  بعض الدول  ومـنها العراق عبر عشرين عاما وفي لبنان والصومال   اال شواهد
ـشـكــلـة الـتي تـبـدوا مـسـتـعـصـيـة فـي الـدول الـتي تـتـسم حـكـومـاتـهـا حـيـة عـلى نـتـائج هـذه ا
ا هي باحلكومات الـرخوة وهذا النوع من احلكومات لن يكون قـادرا على محاربة الفساد طا
تنفذين وبعضهم اكسبهم الدستور حصانة  ولكن غير قادرة على محـاسبة اطراف الفساد ا
ــتـلـكـات الـشـعب  بـكل ـتـجــاوزين عـلى الـقـانـون وعـلى  يـفـتـرض ال حـصــانـة لـلـفـاسـدين وا
ادية   وقد ساهم الـفساد في تراجع  القطاعـات االقتصادية عما كانت مفرداتها النـقدية وا
ـاضي  لـكن الـقطـاعات علـيه رغم وجـود حصـار شـامل على الـعـراق في  تـسعـينـات الـقرن ا
االقتصـادية كـانت شغالـة وقد صـدر تصـريح من منظـمة الـفاو في روما مـفاده  كـاد العراق
تعـلقـة بالسـماح للـعراق بـتصديـر النفط ان يـصل الى االكتـفاء الذاتي  لـوال مذكرة الـتفـاهم ا
مـقابل الـغذاء والدواء    وكـان ذلك عام  1996 يـومها انـخفـضت االسعـار كثيـرا لكـنهـا بعد
فترة بدئت بـاالرتفاع  الى وصلت ارقاما عالية  ثم حصل ما حصل عام  2003 يوم حصل
االحـتالل الـذي رحب به من ليـس لديه انـتـماء لـلـعراق   نـعم حلـكـومة وطـنـيـة بطـريـقـة تغـيـير
داخلـية وليس احتالل دمـر البالد والعباد   واحلكومات الـقوية تـستطـيع ان تتفـادى الفساد
ن الي مـن خالل تطبـيق القانـون وتفـعيل دور القـضاء بتـولي قضـاة والئهم ليس  االداري وا
يسمـون بالسـياسيـ والذين كانـوا السبـب في توليـهم مسئـوليات الـقضاء  بل الـوالء للوطن
وبالتالي باستـطاعة القاضي ان يقضي وفقا للقـانون ألي كان ومهما علت مسؤوليته   وكما
اضي  قـامت مجمـوعة من  اللـصوص (احلرامـية ) في احدى حدث في  سـبعيـنات الـقرن ا
ساعدة االهالي دن العراقية بـسرقة مواشي وقد تمكـنت الشرطة من القاء القـبض عليهم  ا
  ورغم ان احـدهم من عائـلـة كان ابـوه ذو موقع اجـتـماعي ومـعروف    لكن الـدولـة تعـاملت
معـهم كلصـوص و عمـلت على حالقة رؤوسـهم ووضعـتهم في سيـارة بيـكاب مكـتوفي االيدي
ـديـنة  وعـلى اثر ذلك وشـيـوع احلـالـة  جتنب احلـرامـيـة من سمع وعرضـتـهم في شوارع ا
ا لدى البعض بهذه احلادثـة و كف عن السرقة خشية ان يحل به ماحل بهذه اجملموعة   ر
راي اخـر في عـقاب كـهـذا ولـكن هل لـلـسـارق واحلـرامي اعـتـبـار اجـتـماعي   بـالـتـأكـيد ال 
ألنهـا حـالة وفـعل مـتدني نـهت عنـه الشـرائع السـمـاوية والـوضعـيـة على حـد سواء   كـما ان
كنيـة حرامي كنيـة مخزية ومـخجلة    ومعروف ان في غـياب العقـاب  تعم الفوضى  ويزداد
ـقـومات الي بـشـكل سـليم وذلك بـتـوفر ا ـكن مـكافـحـة الفـسـاد االداري وا الـفـساد . ولـكن 

االتية : 
 1- حصر السالح بيـد الدولة وحل كل التشكيالت التي ال تخـضع للدولة حيث يعد وجودها

غير شرعي وعير قانوني . 
2- تــفـعـيل دور الـقـضـاء وتـمـكـيـنه مـن اداء دورة بـكل حـريـة واسـتـنـادا الى الـقـا نـون  وذلك

بتوفير احلماية  من  اخلارج عن القانون .
الية من اداء دوره كما  حدد في قانونه والعمل وفق سياقاته التي 3- تمك ديوان الرقابة ا

ركزي والقطاع العام.  الفتها دوائر ومؤسسات القطاع احلكومي ا
شـاريع االقتصاديـة ومتابعة نع تدخـل التشكيالت الـسياسيـة بعقود ا 4- اصـدار تشريع  

ـالـية تـنـفـيـذهـا  من قـبل االجـهـزة اخملـتـصـة  في وزارتي الـتـخـطـيط وا
وبالتنسيق مع القضاء واالجهزة االمنية اخملتصة .

5- تشـكـيل محـكـمة مـتـخصـصـة للـنـظر في جـرائم الـفـساد تـكون
دة سنت غير قابلة لتمديد. عضويتها 

6- االعالن في الـقــنـوات الـفـضـائــيـة عن الـفـاسـديـن وانـتـمـاءاتـهم
ثل هذه ليطلع اجلـمهور ولتكن له قراراته في اخليـارات االنتخابية 

اجلماعات التي ال ترعوي في تكرار الفساد. 
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ثم  اعالن رئـيسـة جلنة الـتحـكيم
الـقــارئـة فــاطـمـة الــظـاهــري نـتـائج

سابقة كاالتي:   ا
في محور احلفظ :

ـــرتـــبــة األولـى: نــرجـس جــواد - ا
طعمة / البصرة

ـرتبـة الـثانـية: مـيـعاد خـميس/ - ا
البصرة

ـرتـبـة الـثـالـثـة: زيـنب عـدنـان / - ا
كربالء

في محور التالوة :
ـــرتـــبـــة األولى: حـــوراء عـــامــر - ا

الرويشداوي / واسط
ـرتــبـة الـثــانـيـة: زهــراء عـبـاس - ا

حطيحط/ كربالء 
رتـبة الثـالثة: مـعصومـة عباس - ا

/ البصرة
وفي خــــــتــــــام احلــــــفل  تــــــوزيع
الـشـهادات والـدروع عـلى الـفـائزين

والضيوف الكرام.

ــراكــز الـقــرآنــيـة فـي الـعــتــبـات وا
زارات الشريفة. قدسة وا ا

واستـهل حفل االخـتتـام بتالوة آيٍ
من الذكر احلكيم بعدها تمت قراءة
باركة ترحماً على سورة الفاحتة ا
أرواح شــــهـــداء الــــعـــراق االبـــرار
ــركــز رافع تــلــتــهــا كـلــمــة مــديــر ا
الــعـــامــري أوضح فــيــهــا اهــمــيــة
مسـابـقـات الـنـخبـة الـوطـنـيـة التي
ركـز سنوياً كونها تشكل ينظمها ا
حافزا مشجعا لقراء وحفاظ القرآن
الـكــر الـشــبـاب لـتــمـثــيل الـعـراق

دوليا.
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واشـاد العـامري (بـجهـود العـتبات
ــزارات الـــشـــيــعـــيــة ــقـــدســـة وا ا
الـــــشـــــريـــــفـــــة واحتـــــاد الـــــروابط
ــؤسـســات الـقــرآنــيـة لــلـجــهـود وا
ــبـذولــة في تــنــشـئــة هــذا اجلـيل ا

قرآنيا).

قبل  ويكون تسليم تشرين األول ا
األعمال الـفنيـة من اخلط والزخرفة
إلى مقـر دائرة الـفنـون العـامة قسم
  وتـسـلـم بـاقي األعـمـال ــعـارض ا
ـشـاركـة إلى جلـنـة جـائـزة اإلبداع ا
في مـقر الـوزارة). واكد ان (الـلجـنة
اضـافـت أنَّ هـذه الـدورة سـتـشـهـد 
مشاركات مهمة في مختلف الفروع
الـثـقـافـيـة  كــلـهـا تـصب في خـدمـة

الثقافة العراقية).
ــركــز الــوطــني لــعــلــوم واخــتـــتم ا
الـــقـــرآن الـــتـــابع لـــديـــوان الـــوقف
ــســـابــقــة الـــقــرآنــيــة الــشـــيــعي ا
الوطـنية الـنسـوية اخلامـسة حلفظ
ــؤهــلــة الــقـــرآن الــكــر وتالوتـه ا
لـلـمسـابـقـات الدولـيـة التي اقـامـها
ركز بالـتعاون مع العتـبة العلوية ا
ـــقــدســة حتـت شــعــار ( تـــمــثــيل ا
الـــعـــراق شــرف لـــلـــجــمـــيع ) وذلك
ؤسسات ثلي ا بحضور عدد من 
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اجـتـمـعت الـلــجـنـة الـعـلـيـا جلـائـزة
اإلبداع العراقي لعام  2022 برئاسة
وزيـر الـثــقـافـة والـســيـاحـة واآلثـار
حسن نـاظم وعـضويـة كل من  علي
حـاكم صـالح وفـاخر مـحـمـد حسن
جـلـيل خـزعل حــمـود عـبـد الـزهـرة
ــهــدي عــبـاس زكي ومــنــيــر عـبــد ا
مقـرراً للـجنـة. وقال في بـيان تـلقته
(الــزمـان) امس انه ( االتــفـاق من
خالل االجـــتـــمــاع عـــلى تـــســـمـــيــة
احلــقـول اخلــاصـة بــاجلـائـزة وهي
حقل الروايـة وحقل الشـعر وحقل
ـســرح وحـقل الـتــرجـمــة وحــقل ا
الدراسات اللسانية وحقل دراسات
الـــتـــراث الـــشـــعـــبي وحـــقل اخلط
والـزخــرفـة). واضــاف ان (الـلــجـنـة
واتفقت على البـدء بتسليم األعمال
ابــتــداءً من األول من شــهــر أيــلــول
ــقـــبـل ولـــغــايـــة األول مـن شـــهــر ا

نــســبــة الى بــانــيه يــاســيـن مــحــمـــود
ـوصل ومفـتيـها ـفتـي رئـيس علـماء ا ا
الذي تـوفي سـنة 1135هـ 1172م.. ويقع
قـريـبـا من الـسـوق وهـو مـحـاط بـاألزقة
من جهتيه اجلنوبية والغربية  اما من
جـهته الـشمـالـية يـتالصق مع الدكـاك
ــطـلـة عـلى سـوق الـسـراي  ووجـهـته ا
الـشـرقـيـة مالصق لـسـوق الـصـفارين ..
واخلـان جدد في اوائل الـسـتيـنات بـعد
ان تداعى اخلـان القـد وهو مـبني من
ـــســلـــحـــة وعــلـى نــفس اخلـــرســانـــة ا

التصميم القد ..
ويـتـكون من فـنـاء وسـطي واسع حتيط
ــســتــقــلــة به مــجــمــوعــة من الــغــرف ا

وكــان ريـع اخلـــان يــذهـب الى اجلــامع
اجملــــاور له والــــذي يـــدعى بــــاالغـــوات

الك . لنفس ا
ويقع ـ يـشـغل اخلـان اكـثـر من  2200م 2
عــلى اجلـهــة الـشــمـالــيـة الــشـرقــيـة من
الـســوق يــبــاع فـيــهــا انــواع الـفــاكــهـة

القادمة من الشمال ..
ـ لـلخـان مـدخالن قنـطـرتان يـؤديان الى
الفـناء يتـألف اخلان من طابـق ويضم
 68غــرفــة و 45خـزانــة واســطــبــلـ و3
اروقة و 4اواوين و 7ساللم كما يحتوي
عـلى  18دكـانــا .. وأعـيــد تـأهــيـله بــعـد
ــديـنــة من داعش عـام .. 2017 حتــريـر ا
وخـــان الــــمـــفـــتـي ســـمي بــهــذا االسم
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ــوصل بـالــتـجـارة و تــشـتـهــر مـديــنـة ا
ـــدن والـــدول تـــبـــادل الـــبـــضـــائع مع ا
اجملــاورة لـهــا مــثل ســوريـة وتــركــيـة 
حيث كانت تمر منـها القوافل التجارية
لــطــبـيــعــتــهـا اجلــغــرافــيـة ومــوقــعــهـا
الـسـتـراتـيـجي الـذي يـربط عـدة مـناطق
حـيـويـة وكونـهـا تـقع علـى ضفـاف نـهر
ــعـتــدل اضـافـة الى دجـلــة ومـنــاخـهـا ا
اشتهارها بالزراعة والثروة احليوانية
ومــنـــتــوجــاتــهــا الــنــبــاتــيــة الــوفــيــرة
وصنـاعتهـا لالنسجـة القطـنية الـناعمة
ـــمـــزوجـــة بـــخـــيـــوط احلــريـــر الـــتي ا
اشـتـهـرت بـهـا في اوربـا حتـت تـسـمـية

وصل .. شتقة من ا وسل ا ا
كل هـذه الـعـوامل االقـتصـاديـة سـاعدت
الـى انشـاء مـراكـز يلـتـقي فـيهـا الـتـجار
ـثــابـتـة فـتــأسـست اخلــانـات لـتــكـون 
منطقـة جتارية وكمركـية  ومركزا لبيع
عامالت الـتجارية وتبـادل البضائـع وا
ـبـيت ـديـنـة وكـفـنـادق  وسـط اسـواق ا

تبضع والتجار فيها .. النزالء وا
تـصـامـيـم الـخـانـات :

وتـتـألف اخلـانـات عـادة مـن طـابـق او
ثالثـة مع مدخـل بشـكل دهلـيـز (قنـطرة)
وهـذا يـفــضي الى فـنـاء داخــلي مـحـاط
بالغرف  وفي الـطوابق العلـوية تتقدم

الغرف أروقة مطلة على الفناء ..
بـيت النزالء  تسـتخـدم الغرف الـعلـيا 
امــــا الـــطــــابق االرضي أســــطـــبالت أو
ــمـــارســـة بـــعض احلــرف مـــخـــازن او 
كـــالــســـراجـــة واخلــيـــاطـــة والــدبـــاغــة
والـصـفــارين ..ومـوقع اخلـانــات غـالـبـا
عـــنـــد اطــــراف الـــســـوق الـــتي فـــيـــهـــا
ـاء الـسّـقـا في احلـمّـامـات الـتي تـزود 

ة .. وصل القد ن ا ا
وأشـهـر الـخـانــات خـان الـكـمـرك وهو
من أشهر اخلـانات ويدعى بـخان الشط
لـقـربه من نـهر دجـلـة واجلسـر الـقد 
أنشأ عام 1014م بنـاه اوالد عبـداجلليل

دكــانـا و 4سـاللم تــصــعـد الـى الـطــابق
العلوي الذي يضم  52غرفة و 4خزانات

و 5اواوين وفسحة واحدة ..
البس الــرجــالــيـة وأشــتــهــرت بــبــيع ا

والنسائية واالطفال اجلاهزة ..
وهــنـاك خـانـات أخـرى كـخـان الـقالوين
وخـان الـسـواد وخـان احلـجـيـات وهـذا
يــعـود مـلــكـيـته الى  7نـســاء من اهـالي
وصل  يقـدم اخلان اخلدمـات لقوافل ا
ـعتـمـرين الـتي جتـتمع في احلـجـيج وا
مــواسم احلج والــعــمــرة وتــتــكــون من
طـابـقـ أخـتـصـرت حـيـنـذاك عـلى بـيع
اجلــلـود ودبــاغــتـهــا والــتـبـغ وحتـولت
مؤخرا الى ساحة لوقوف السيارات ..

كـــمــحالت جتــاريــة  ولـــلــخــان أربــعــة
مـداخـل ثالثـة مــنـهــا يــفـتح عــلى زقـاق
حمـام الصـاحليـة .. ويتـخصص اخلان
بـتجـارة الفـرش واالغطـية والـبطـانيات

والسجاد .
أمـا الـطـابق الـعـلـوي مـعـظـمه مـسـتـغل

كمخازن ..
وخــان حــمّــو الــقـــدّو :ـ يـعـود إنـشـاءه
الى القرن الـثامن عشـر ويقع في مدخل
ـــوصل خـــلف ســـوق الـــســـراي وسط ا
ـركـز الـعـام في مـنـطـقـة بـاب الـطوب . ا
لـلـخــان ثالثـة مـداخل وهي تـفـضي الى
فناء وسطي  يتـألف اخلان من طابق

االرضي يضم  45غرفة و  19خزانة و31

حـاجـتـهـا من الـدرجـات الـوظـيـفـية
إلكــمـــال اجــراءات تــعــيـــ حــمــلــة
الــشــهــادات الــعــلــيــا واخلــريــجـ
األوائل واأللـف عــقــد اخملــصــصـة
لــلــمــحــافـــظــة ضــمن قــانــون األمن

الـغــذائي. وذكـر الـبـيـان ان (الـغـزي
حــدد  14 يـــومـــاً فـــقط  لـــلـــدوائـــر
احلــــكــــومـــــيــــة لــــغــــرض إرســــال
احــــتــــيــــاجــــاتــــهـم من الــــدرجــــات
الوظـيفـية الـعامـة باإلخـتصـاصات

الـدقيـقة اخملـصصـة للـتعـي بـغية
الية) و اوعز ارسالها الى وزارة ا
الـغـزي الى دوائـر احملـافـظـة كـافة
تـقاعدين مـنذ عام بإرسال اسـماء ا
 2003 حتى العام اجلاري لغرض

شــمــولــهم بـتــوزيع قــطع األراضي
وبـحــسب الــبـيــان فــإن (احملـافــظـة
ـواطـنـ بـتوزيع تـسـعى لـشـمول ا
األراضي كــــــــونــــــــهـــــــا تــــــــمــــــــثّل

استحقاقاتهم).
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لو اردت الـسفـر الى داخل او خارج العـراق فما عـليك اال اتـباع احدى هـذه الطرق لـلوصول
كن الحـد افـراد عـائـلتك الى مـطـار بـغداد  الـطـريـقـة االولى ان كـنت تمـلك سـيـارة خـاصـة 
ـكن أليـة سـيارة دخـولـهـا لـقاء ايـصـالك الى سـاحـة عبـاس بن فـرنـاس ( وهي سـاحـة عامـة 
طار لقـاء مبلغ مـالي ايضا إلدخالك الى رسم دخـول طبعا ) وبـعدها تـركب احدى سيـارات ا
طار وتتعرض للـتفتيش والنزول وانـزال حقائب سفرك للتـفتيش اثناء رحلـة الدخول للمطار ا
 امـا الطريقة الـثانية فتـعتمد علـى ايجاد سيارة اجـرة إليصالك الى الساحـة ( ساحة عباس
بن فـرنـاس ) لقـاء مـبـلغ قد ال يـتـجاوز 25000 خـمسـة وعـشرون الف ديـنـار عراقـي وبعـدها
طـار  وهـذه الطـريقـتـ يعـتمـد عـليـها تـتبع خـطـوات الطـريـقة االولى لـلوصـول الى صـاالت ا

توسط . سافرين اصحاب الدخل احملدود وصوال الى الدخل ا الكثير من ا
اما الطريقة الثـالثة وهي طريقة ( النداء ) وهي طريقة تعتمد عليها بعض الشخصيات العامة
ـطـار وتـقـوم هــذه الـطـريـقـة عـلى اسـتـخـدام وبـعض االشـخـاص الـلـذين لــديـهم مـعـارف في ا
الشخص الذي يروم الـسفر نفوذه وعالقاته وذلك بـإعطاء رقم سيارته او السـيارة التي تنقله
سافر في هذه السيارة الى طـار ويدخل ا طار او خارج ا سؤول في ا طار لصـديقه ا الى ا
طار بعد التفتيش البسيط طبعا ويدخر ماله وال يصرف شيئا مطلقا  وتأتي الطريقة صالة ا
يـسورين واصـحاب االموال وهي طـريقـة طلب سيـارة خاصة من الرابـعة  لتـتالءم مع طبـقة ا
سافرين طار ) وتـوجد االن اكثـر من شركة تـعمل االن إليصـال ا ـطار تدعى ب ( تـكسي ا ا
ـسـافـر ويـتعـرض لـلـنزول ـطار وهـنـاك (نـوعـ منـهـا) الـنـوع االول يقف فـيه ا الى صـاالت ا
ـبسطة  والنـوع الثاني او ما يسمى بـ  VIP وهـذه الطريقة والتفتـيش البسيط واالجراءات ا
يـكون الـطـريق فيـهـا مفـتوح وبـدون تـوقف وال تفـتيـش وصوال الى الـصالـة الـرئيـسيـة لـلمـطار
وهذه الـطريقت تـعمالن  لقاء مـبلغ مالي (مبالغ فـيه نوعا ما) وكـما قلت سابـقا يعتمـد عليها

يسور احلال ( اللي الله موفقه ) . سافر ا ا
واخيرا هناك الطـريقة اخلامسة والتي ال تقـبل  القسمة والعمل مع الـطرق التي سبقتها  اال

وهي طريقة كل من لديه نفوذ حمايات وسيارات مصفحة ووووووووو .... الخ .
واصـحـاب هـذه الـطـريـقـة مـسـاكـ ال يدفـعـون شـيـئـا  وال يـحـتـاجـون الى سـيـارات اجرة او
سافرين االخرين  بل طار وهـؤالء ال يدخلون مع ا سيارات خاصـة إليصالهم الى صاالت ا
ـطار وفـيهـا كل ما لذ وطـاب  وال يتـأخرون كـثيرا في هناك صـاالت شرف السـتقـبالهم في ا
ـطار بل يـصلـون قبل ان تـقلع الـطائـرة بدقـائق وبعـضهم يـصل بعـد موعـد اقالع الطـائرة ( ا
ـسافرين يـنتـظرون ويدعـون لهم بالـوصول لكي التي ال تـقلع ) و تبـقى جاثـمة على االرض وا

تقلع الطائرة .
مـكن العمل بهـا سابقا عـندما كان الـوضع االمني هش وغير هـذه الطرق اخلمـسة كان من ا
ـكن جتاوز هذه مستـقر  امـا االن والعـراق ينعم بـوضع امني جـيد ومـستقـر ولله احلـمد  
واطن ( سؤول  وتعمل طريقة ا واطن وطـريقة ا الطرق والعمل بطـريقت فقط وهما طريقة ا
بـضـرب ثالثـة عـصـافـيـر بـحـجـر واحـد ) من خـالل الـسـمـاح لـلـسـيـارات اخلـاصـة وسـيارات
طار وهذه توفر مبالغ للمسافر وتساعد الكثير من االجرة (احلديثة) بالوصول الى صاالت ا
كن شاويـر وكذلك  اصحـاب سيارات االجـرة للحـصول عـلى لقمـة العيش من خالل هـذه ا

ان تـزيـد من شـركـات الـتـكـسي وتـزيـد من خـدمـاتـهـا لـلـمـسافـر الـعـراقي
سافرين بالوقت تقطع وعدم وصول  بعض ا ونحل مشكـلة االيصال ا
ـكن ان نـسـاعـد اصحـاب الـنـفـوذ من خالل ابـتـكـار طرق احملـدد  و
ـروحــيـة لـكي مــواصالت جـديــدة لـهم وذلك بــاسـتـخــدام الـطــائـرات ا
يصلون الى وجـهتهم في وقتهم احملدد وال يزاحمون احدا و ال يتعكر

سافرين . مزاجهم من كثرة ا
وانتم ما رأيكم بهذه الطرق?

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7363 السبت 29 من محرم  1444 هـ 27 من آب (اغسطس) 2022م
Issue 7363 Saturday 27/8/2022

WDI∫ أعضاء جلنة التحكيم في لقطة تذكارية

Í—U−² « ‰œU³² « oÞUM‡  v ≈ v dð  U½Uš

 WO dLJ « e «d*«Ë

WOK u  r UF

—U
Ł¬



d —UI Ë —U √4

www.azzaman.com

q I *« ¡UM  q √ s  dz«e K  t —U “ q «u  ÊËd U

ø Î«Ëb  Â√ ÎUI b  w dH « fOzd « ÊU  «–≈ U  ÊQA  ‰«R  vK  Òœd « s  lM L  ”«d

 œuLB « e — ÍdO  n d

(أ ف ب) - يواصل الرئيس { اجلـزائر 
ـــانـــويل مـــاكـــرون آمس الـــفـــرنـــسي إ
اجلـمـعـة زيـارته لـلـجزائـر الـتي تـسـتـمر
ـسـتـقبل" دون ثالثـة أيـام بـهـدف "بنـاء ا
ـــاضي الـــتـــعـــتـــيم عـــلـى أي شيء من ا
االســتــعـمــاري مع الــتـركــيــز عـلى رواد
األعـــــمـــــال الــــشـــــبـــــاب والـــــشـــــركــــات
الــنــاشــئــة.ويــزور الــرئــيس الــفــرنــسي
صــبـاح اجلـمــعـة مـقـبــرة سـانت أوجـ
ـقبرة الـرئيـسية األوروبـية الـتي كانت ا
في الـعاصمة أثناء االسـتعمار الفرنسي
لـلـجزائـر لـتكـر اجلـنود "الـذين مـاتوا
مـن أجل فرنـسا".وكان قـد توجه في أول
أيـام زيارته اخلـميس إلى نـصب شهداء
اجلــزائــر في حــرب االســتـقالل (-1954
 (1962ضد فرنسا.وفي محطة مهمة

أخــرى اجلـمـعـة من زيـارته الـتي جتـري
حتـت شـــعـــار إعـــادة إطالق الـــشـــراكـــة
الـثنـائيـة يلـتقي مـع رواد أعمـال شباب
عـــلى أمل إنــشـــاء حــاضــنــة فـــرنــســيــة
جـزائـريــة لـشـركـات نـاشـئـة رقـمـيـة.كـمـا
ـــانـــويل مـــاكــرون اجلـــامع ســـيـــزور إ
الـكـبـير فـي اجلزائـر قـبل أن يـتوجه إلى
وهــران (غــرب) ثـانـي مـديــنــة في الـبالد
مـعـروفـة بـانـفـتـاحـهـا وإبـداعـهـا.وكـرس
الـرئـيس الـفـرنـسـي ونـظـيـره اجلـزائري
عـبد اجمليد تبون اخلمـيس مصاحلتهما

بعد أشهر من اخلالف الدبلوماسي.
WF A  ZzU

وبـعد اجـتماع اسـتمـر أكثر من سـاعت
.وحتدث بـدا رئـيسـا الـدولتـ متـفـائلـ
تـبون الذي استقبل نـظيره الفرنسي في
ـطـار عن "نـتـائج مـشـجـعة" جتـعل من ا
ــمـكن "رسم آفــاق واعـدة في الــشـراكـة ا
اخلـاصة التي تـربطنا".وأعـلن أن فرنسا
واجلـزائـر سـتـعـيـدان إطالق الـعـديد من
الـلجـان احلكـومية ال سـيمـا في اجملال
االقــتـصـادي واالســتـراتـيــجي.وتـتـزامن
الــزيــارة مع الــذكـرى الــســتـ النــتــهـاء

احلــرب وإعـالن اســتــقالل اجلــزائــر في
.1962وشدد الرئيس الفرنسي على

ستـقبل رغـبة الـبلـدين في التـطلع إلـى ا
ـشترك ـاضي ا و"الـعمل مـعا عـلى هذا ا
ـؤلم ".وستـشكل اجلـزائر ـعـقد وا (...) ا
وبـاريس "جلـنـة مـؤرخـ مـشـتـركـة" من
أجل "الــنــظــر إلى مــجــمل هــذه الــفــتـرة
الـتاريخية (...) من بداية االستعمار إلى
حـــرب الــتـــحـــريــر بـــدون مــحـــظــورات
وبــــإرادة (...) الــــوصـــول الــــكــــامل إلى
أرشـيفـاتنا".وتـطرق تبـون وماكرون إلى
الــوضع في مــالي الـتي انــسـحب مــنـهـا

اجلــيـش الــفــرنــسي مــؤخــرا وفي دول
الــسـاحل األخــرى ولـيـبــيـا والــصـحـراء
الـغربـية الـذي "يتطـلب جهـودا مشـتركة
ـنـطـقـة" على لـتـرسـيخ االسـتـقرار في ا
حــد قـــول الــرئــيس اجلــزائــري.وتــؤدي
قـضـية الـصحـراء الـغربـيـة التي يـطالب
بــهـا االنـفــصـالـيــون في جـبـهــة حتـريـر
الــــســـاقـــيـــة احلــــمـــراء ووادي الـــذهب
(بـوليـساريـو) إلى تصـاعد الـتنافس في
ـغــرب الـذي ــنــطـقــة بـ اجلــزائــر وا ا
ـنطقة "مـغربيـة".ومسألة يـؤكد أن هذه ا
شــحـنـات الـغــاز اجلـزائـري إلى أوروبـا

حاضرة أيضا حتى لو أكد اإلليزيه أنها
"لـيــست مـوضـوع الـزيـارة".ومـنـذ بـدايـة
احلـرب في أوكرانـيا يـتطـلع األوروبيون
إلى اجلـــزائــر أكــبــر مــنــتج لــلــغــاز في
إفــريـــقــيــا وواحــدة مـن الــدول الــعــشــر
األولـى في الــعـــالم في هـــذا اجملــال في
إطـار مـساعـيهم خلـفض اعـتمـادهم على
رة الـغـاز الـروسي بـسـرعـة.وهـذه هـي ا
ـانــويل الــثــانــيــة الــتي يــزور فــيــهــا إ
مـاكـرون اجلـزائـر مـنـذ تـولـيه الـرئـاسـة
بــــــعـــــــد زيــــــارتـه األولى فـي كــــــانــــــون
األول/ديـسـمـبر .2017وكـانت الـعالقات
بــ الــبــلـديـن في ذلك الــوقت في حــالـة
جــيــدة مع الــرئـيـس الـفــرنــسي الــشـاب
ــولــود بـعــد عـام  1962والــذي وصف ا
ـة ضد االسـتـعمـار الـفرنـسي بـأنه "جر
اإلنـسـانـية" قـبل انـتخـابه.لـكن الـعالقات
تـراجعت بسرعة بـسبب ذكريات يصعب
الــتــوفــيق بــيـنــهــا بــعـد  132عــامــا من
االستعمار وحرب طاحنة ورحيل مليون
فــــرنــــسي مـن اجلـــزائــــر في .1962ولم
تـصـدر اعتـذارات تنـتظـرها اجلـزائر عن
االسـتـعـمار. وفـي تشـرين األول/اكـتـوبر
انويل  2021سببت تصريحات إ

مـــاكــرون بــشــأن "الـــنــظــام الـــســيــاسي
الـعسـكري" اجلزائـري واألمة اجلـزائرية
شــرخـا خــطـيــرا.ومـنـذ ذلـك احلـ بـذل
مـــاكــرون جـــهــوداً كـــبـــيــرة واســـتــأنف
الـــرئــــيـــســـان تــــدريـــجـــيًــــا الـــشـــراكـــة
تعلقة سألة احلساسـة ا الـثنائية.لـكن ا
بـالـتأشـيرات الـتي تمـنـحهـا فرنـسا و
خــفـض عــددهــا إلى الــنــصف مــا زالت
ـتـبـادلـة.ووأشار تـؤثـر عـلى الـعالقـات ا
مـاكرون إلى ذلك اخلمـيس عندما حتدث
عـن قـــرارات اتــــخـــذت مـن أجل "تــــنـــقل
مــخــتـار" لــصــالح الـريــاضــيـ أو رواد
األعــمـال أو اجلـامــعـيــ من أجل "بـنـاء

شتركة". شاريع ا زيد من ا ا
ـرشّـحـة األوفـر وامـتــنـعت لـيـز تـراس ا

إنّ مــاكـرون هــو حـتـمــاً بـالــنـســبـة إلـيه
صـديق لبريـطانيا ولـيس عدواً لها أتت
إجـــابـــة تـــراس غـــامـــضـــة إذ قـــالت إنّ
"احلُــكم في هــذه الــقـضــيــة مـا زال قــيـد
ـداولة".وأثار جواب تراس هذا ضحكاً ا
فـي الـــقـــاعـــة بـــأســــرهـــا.وأضـــافت "إذا
أصـبحتُ رئيـسة للـوزراء فسأحـكم عليه
(مـــاكــرون) بـــنــاء عـــلى أفـــعــالـه ولــيس
أقــــواله" مـن دون أن تــــوضح أســــبـــاب
حـذرهـا الـشديـد هـذا.وهـناك الـعـديد من
الــقـضـايـا اخلالفـيـة راهــنـاً بـ فـرنـسـا
ـتــعـلـقـة وبــريـطـانـيــا وال سـيّـمــا تـلك ا
رحـلة مـا بعد ـتّصلـة  لـفّات ا بـإدارة ا
ـــصــايـــد األســمــاك بـــريــكـــست بــدءاً 
وانـتـهـاء بـإيـرلـندا الـشـمـالـيـة.كـذلك فإنّ
ـنــضـويــ في حـلـف شـمـال الــبـلــدين ا
األطـلسي انـتهـجا سـياستـ مخـتلـفت
في مـقاربتهما للغزو الروسي ألوكرانيا
فـفي حـ كـان مـوقف جونـسـون حـازماً
لــلــغــايــة في ضــرورة الــتــصــدّي بــقــوة
ـير بـوت أتى لـلـرئيس الـروسي فالد
مـوقف مـاكرون أكـثر لـيونـة إذ دعا سـيّد
اإللــيـزيه إلى احلـفــاظ عـلى خط احلـوار
.وخالل التـجمّع االنـتخابي مع الـكرمـل
نـفسه سئلت تراس بعد بضع دقائق عن
مـوقـفهـا من فـرنسـا في مـا يتـعـلّق بأمن
الـــطـــاقـــة فـي بالدهـــا حـــيث ارتـــفـــعت
األسـعار بشكل كبيـر مدفوعة من حتليق
أســعــار الـغــاز بــسـبب الــغــزو الـروسي
ألوكـــرانـــيــا.وردّت تـــراس بـــالـــقــول إنّه
يـتـعـيّن عـلـى احلـكـومـة الـبـريـطـانـية أن
تــبـني مـحــطـات حـراريـة جــديـدة تـعـمل
بـالطـاقة النـووية مـعربة عن أسـفها ألنّ
بـــــلــــــدهـــــا خـــــســــــر ريـــــادتـه في هـــــذا
الــقـطـاع.وأضـافـت "إذا كـان اخلـيـار هـو
االعـــتــمـــاد إمــا عـــلى فـــرنــســـا أو عــلى
الـصـ فـأختـار فـرنـسا".وردّ اجلـمـهور
في الـقاعة عـلى جوابهـا هذا بالـتصفيق

. أيضاً

مجـرد أن ينادي شخص بالوطنـية والعروبة ويرفع شعـارات محاربة الفساد
ويولي اهتـماماً لـلقضيـة الفلـسطيـنية التي أصـبحت قضـية شخـصية تخص
الفلـسطينـ بعد إن تخلـى عنهم العرب و الـتفتوا إلى مـصاحلهم وعالقاتهم
لضـمان بقـائهم عـلى عروش السـلطـة  الفلـسطـين يـذبحـون كل يوم واحداً

تلو اآلخر 
 من يحـكم العـراق  هم من أصحاب تـلك الشعـارات لكن شـعاراتهم تـختلف
بـعض الـشـيئ عن شعـارات شـريف خـيري بـأنـها وطـنـية   فـمـنـهم من يحج
بيت الـله احلرام ومنهم من يعتمر ويدعوا الله  سبحانه وتعالى أن يفرج عن

العراقي ويزيح غمة السياس عنهم وهو يعلم أنه واحداً منهم 
 أما شـريف خيري فهو مهنـدس مصري يجسد شخـصيته في فلم السفارة
ـهنـدس يعـمل في دولـة اإلمارات ـصـري عادل إمـام  ا في العـمـارة الفـنان ا
وبعد إن يعود الى بلده يجد العمارة التي توجد فيها شقته اخذتها السفارة
اإلسرائيـلية وأصبح جاراً لهم   ومن هنا يبدأ اهتمامـه بالقضية الفلسطينية
لــكن أبــرز مـافي الــفـلم هــو وقـوعه ضــحـيـه مـلــذاته الـتي اســتـخــدمت ضـده

للتنازل عن القضية 
وهذا مـا يحدث اآلن في الـعراق في الـوقت الذي يـشهد فـيه البـلد تهـور غير
مسـبوق في تشكيل احلكومة العراقيـة  إذ ظهرت تسجيالت صوتيه مسربة
ومـقـاطع فـيـديو تـفـضح وزراء ورؤسـاء وزراء سـابـق بـشـكل عـلـني بـعد إن
ة أرتـكبت بـحق الشعب كانت سـرية لم يـعلم بهـا أحد شأنـها شـأن أي جر
العـراقي والهدف من هذه هو واضح للـعقالء هو تسقيط الـسياس بعضهم
بعضـا للحـصول على الـسهم األكبـر من غنيمـة احلرب التي يـستهـدفون بها

الشعب 
أمـا اجلــانب الـثــاني الــذي اتـضح لـي من فـلم الــســفـارة في الــعـمــارة  هـو
إجنــراف الــشــعب وراء كل مـن يــهــتف ويــنــادي بــقــضـيــة فــكـل واحــد يـرى
مـجـمـوعة تـهـتف وتـصـفق يـذهب خلـفـهـا وإذا سـألـته ماذا تـريـد هـذه الـناس
يجـيبك ( والله مـا ادري حشر مع الـناس عيـد ) وهذا حال الـشعب العراقي
ـسـتــقـبل أبـنـائه ـشـي خـلف مـجـمــوعـة وال يـعـلـم أشـراً ارادوا  كل واحـد 
ووطنه أم أرادوا بـهم رشدا وفي النتـيجة تتـكون فكرة لـدى الشعب إن أغلب

ن عمالء ال يعرف  من يحكمه عمالء  
ولعل الـنـتائج تـوضح إن من يـحـكمـون الـعراق أرادوا به الـشـر  فأي مـهـزلة
أكثـر من االتفاق مع لبنان على النفط مقابل التفاح  والعالم يشهد أزمة في
غـذائـية و شـحـة في احلـنطـة وبـلغ سعـر كـيس الـطحـ في الـعراق خـمـس
ألف ديـنـار  بدل أن تـسـتـورد الغـذاء أو الـدواء لـتسـد الـعـجز نـتـيجـة تـعـطيل
الـقـطـاع الصـنـاعي والـزراعي  وغـيرهـا من الـقـطـاعات األخـرى الـتي جـعلت
ـرتـبــة الـسـابــعـة من بـ الــدول األشـد جـوعـاً الــعـراق بـلــد مـسـتـهــلك وفي ا
تحدة الذي  نشرته في ي التابع لأل ا بحـسب تقرير لبرنامج األغذية العا
الـعــام ٢٠٢١  في حـ حـكـومــة شـريف خـيـري أصــدرت بـيـان في بـيـان إن
كن أن تسبب تهديدا العراق لم  يواجه أزمة غذائية 
باجلـوع للفئات الـهشة في اجملتمع حتى خالل ذروة
انــتـشــار جـائــحــة كـورونــا ...  شـريـف خـيــري رمـز

الصمود  ... شريف خير ي اخلائن العميل .
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حـــظــاً خلالفــة بــوريـس جــونــســون في
رئـاسة احلـكومـة البـريطـانيـة اخلميس
عـن اإلجـابــة عــلى ســؤال بــشــأن مـا إذا
انويل كـانت تعتبر الرئيس الفرنسي إ
مـــاكــرون "صــديــقـــاً أم عــدواً" لــبالدهــا
مـكتـفية بـالقول إنّـها سـتحكم عـلى سيّد
اإللـيزيه "بناء على أفعاله".وخالل جتمّع
انــتـخــابي نــظّـمه حــزب احملـافــظـ في
نــــورويــــتش (جــــنـــوب شــــرق) مــــســـاء
اخلـميس قـالت تراس في مـعرض ردّها
عـــــلـى ســـــؤال آخـــــر إنّـــــهـــــا تـــــفـــــضّل
الـتـكنـولـوجـيا الـنـووية الـفـرنسـيـة على

تلك الصينية.
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وتــراس الــتـي تــشــغل حــالــيــاً مــنــصب
وزيـرة اخلـارجـيـة في حـكـومـة تـصـريف
األعـمـال الـبـريـطـانـيـة تـطمـح إلى الـفوز
ــفــاتـيح  10داونــيـنـغ سـتــريت خـلــفـاً
جلـــــونـــــســـــون الـــــذي اســـــتـــــقـــــال في
تــمّـوز/يــولـيــو.وخلالفــة جـونــسـون في
قــيـادة حـزب احملــافـظـ وبــالـتـالي في
رئـاسـة احلـكـومـة يتـعـيّن عـلى الـسـيدة
الــبـالــغـة من الــعـمـر  47عــامـاً أن تـفـوز
بـغـالبـيـة أصوات الـناشـطـ احملافـظ
الــــــبــــــالـغ عــــــددهـم حــــــوالي  200ألـف
شـخص.وانـتخـابات حـزب احملافـظ ال
تــزال جــاريـة وســتــعــلَن نـتــائــجــهـا في
اخلــــامـس من أيـــــلــــول/ســــبـــــتــــمــــبــــر
ـقـبل.ويـنـافس تـراس فـي السـبـاق إلى ا
داونينغ ستريت وزير االقتصاد السابق
ريــشي ســونــاك الــذي شــارك بـدوره في
الـتجمّع االنـتخابي في نـورويتش.وعلى
الـرّغم من أنّ هـذا التجـمّع االنتـخابي لم
تنافس يـشهد مواجهة مبـاشرة ب ا

إال أنّه شــكّل مــنـاســبـة لــتـقــيـيم أداء كلّ
مــنــهـمــا إذ طـرحـت الـصــحـافــيــة الـتي
أدارت احلــوار نــفس الــســؤال عــلى كال
.وفي ح سـارع سـوناك إلى ـرشّـحـ ا
الـردّ على السؤال بإجابـة حاسمة بقوله
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في اكنـفة الـعالـم الثـالث تأتي لـعبـة ألسـاسه على حـساب شـعوبـهم لعـبة اجلـرم بحق اجملـتمع دون
ـقراطـية العـصر الـتي جاءت من حسـاب دون مسـؤوليه لم تـصل دول العـالم الثـالث الى مفـهوم د
سـاوات ب الـبـشر في احلـقـوق مهـمـا بلـغت مـكانـته في الـدوله واجملتـمع أنه الـتسـاوي ب أجل ا

نصوص عليها ضمن فقراة الدستور مكتمله بالقانون الشخصي. الناس في احلقوق ا
اما بالنسبه للعالم الثالث فسياسيوه يختلفون بالرؤيا وإن حتدثتْ فقراته عن هذا احملتوى .

إن الدستـور في هذه الدول مـجرد كراس ذو أوجه يحـمله السـاسه قيتـفقون علـى بعض من فقراته
ويـختلـفون على اخـرى ثم يغضون الـطرف عن البـعض أآلخر كمـا يتجـاوزون بالتـحايل على أُخرى
إنها كـلعبة ( القط والـفأر) أما الشعب فـهو يعيش الدسـتور دون ان يدرك منه شيء لكـثرة مشاكله

التي تفوق كل ماكتب .
وجود داخل اروقة الضياع . همل ا يت الباقي ا إنه احلي ا

هكذا تعيش شعوب العالم الثالث لكن اخملزي هو اكثر من ذلك .
ه السياسـيه التي تتعـدى كل بقايا الشـعور اإلنساني لـتأخذ دورها االجرامي من أجل انها اجلـر
كانه كـانه فكلـما كـانت ا اديه والـسلطـويه وهي تخـتلف حسـب نوع ا صالح الـذاتيه لـلمكـاسب ا ا
تنوع وخلق أألزمات مصحوبه عليا كلما اشتد وطيـسها على الشعب مسبباً دمار هيكليته وطيفه ا

بالكراهيه كما جندها اليوم على الساحه العربيه .
وجـع ان نـرى بعـد الـسـاسه عـن مصـالـح شعـوبـهم الـذيـن كانـوا سـبب صـعـودهم الـى سـلة ومـن ا
احلـكم امالً فـي حتـسـ احلـاله أألجـتـمــاعـيه وبـنـاء الـدوله احلــديـثه  ومن اخملـزي أيـضـاً ان نـرى

رجال الساسه نوعان .
لى له من قبل اصحاب القرار وهذا لم ألنوع أألول ليس من حملـة الرأي فهو اما يفرض عليه او 
جتد في محـتواه من شيء يخـدم به الوطن فـهو مقـاد وليس بقـائد وهو بـذلك اقرب الى الى اجلهل

السياسي دون علمه .
ـصالح الشخصيه والـفؤيه وانتمائه للوطن امـا النوع الثاني وهو اليخـتلف عن النوع األول  إنها ا
ـصـلـحه الـعـامه فـهـو حـسب حـاجـته فـتـجـده مـرةً وطـني حلـد الـنـخـاع ومـرةً اخـرى خـارج نـطـاق ا

الينتمي للوطن بشيء .
ـشـاكل والـفوضى ـواطن بـكـثرة ا ـراوغه واخلـداع الـكاذب إلنـتـمـائه الوطـني فـيـثقـل كاهل ا انـها ا
ـمـنهج لـتـمريـر مـصاحله الـذاتـيه  واخـرى جتده ارق من الـنـسيم تـؤدي بـاجملتـمع الى حـد القـتل ا

عندما تكون مصاحله في مأمن .
ـا يدل على اجلـهل الذي ينخـر به مساق لـها بفعل ان هذه الفـوضى اخلالقه وتقبل اجملـتمع لها ا
الـفكر الـطائـفي وهو ايضـاً نوع من اجلـهل أألعمى الذي يـصيب اجملتـمع وانحـداره الى الهاويه ثم

الهالك لكثرة ما يصب بها من مشاكل مثل ايامنا هذه .
ان ظـهور الربـيع العـربي هو نـتاج طبـيعي لـسياسـات خاطـئه تقتـضي الى حب التـغييـر لكن لـلغرب
كن التجاوز مفـهوم ورؤيا أخرى فهـو يبحث عن مصـاحله وعدم أألضرار بهـا فهي خط احمر مـا
علـيهـا ولهـذا يسـعى الى تـتدارك أألمـر باسـتراتـيجـيه جديـده حـسب الوضع اجلـديد فـيقـوض هذه
ـاديه واسـتـقراره احلـركات حـركـات الـتـغيـيـر لـصـاحله بـقـدرة تراكم اخلـبـرات عـنـده وامـكانـيـاته ا
الـسـيــاسي ولـوجــود أألرض الـهــشه الـرحـبـه ودخـوله الـســاحه بـدون مــنـازع جــاعالً هـذا احلـراك
ـنطقه في حالة غـيالن مستمر كر الـسياسي وابقاء ا الشعـبي يصب في مصاحله بـقوة اخلداع وا

وهذا ما يحدث اليوم على الساحه العربيه واحدى أألمثله ما يحدث في ليبيا وغيرها . 
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شادات تتصاعد ب التيار الصدري واالطار التنسيقي مازالت اخلالفـات وا
واطن الـعراقي لفك االنـسداد الـسيـاسي الـذي بات عـبئـا كبـيرا عـلى كـاهل ا
ـتـطـلع حلـل االزمـة وتـشـكـيل حـكـومــة تـقـود الـعـراق الى بـر االمـان واطالق ا
ـنـصرمـ التي تـاثـرت بفـعل االزمة بـ الـتيـار الذي يـصر مـوازنـة العـام ا
ان وتـعطـيل عمل احلـكومة واخـتيـار االصلح ومحـاربة الـفساد على حل الـبر
فسدين تامل لـكشف ا الي واالداري الـذي بات مطلب غالـبية العراقـي ا ا
الذي نـهبو ثـروات العراق في وضح الـنهار واصـرار التيـار على عدم اخـتيار
اجملـربـ وابـعــادهم من قـيـادة دفـة الــسـلـطـة الـذي اشـعـل فـتـيل االزمـة الـتي
مازالت قـائمة الى يـوما هذا بـالرغم من محـاوالت مجلس الـقضاء الذي دخل
ان ورئـيس اجلـمـهـوريـة وعدد على اخلـط حلل االزمة ومـحـاوالت رئـيس الـبـر
من رؤساء االحـزاب والكتل العراقيـة حلل االزمة وب تلك احملاوالت وبالرغم
من تدويـلـها حلل االزمـة بـقيت تـراوح ازمـة التـيار واالطـار في مـكانـهـا والتي
سك بشكل يومي وصار يستذكر االمثال العراقية واطن ا صارت حـديث ا
الـشـعبـيـة واهمـهـا ( بـ حانـة ومـانة .ضـاعت حلـانة)  والـذي ال يـعلم في أى
ـثل ( تعود ـثل. وحسب الـوثائق الـتاريـخية تـقول قـصة ا منـاسبة خـلق هذا ا
ــثل إلى الــعـصــور الــقـد حــيث كــان هـنــاك رجل مــتـزوج من قــصــة هـذا ا
امـرأتـ إحـداهـما اسـمـهـا  حـانـة والـثـانـيـة اسـمـهـا مـانـة وكـان هـنـاك فرق
شـاسع فـي الـعـمـر بــ االثـنـتـ فــواحـدة في سن االزدهــار والـشـبـاب وفي
لئ وجـهـها الـتجـاعـيد والـلون مـقتـبل الـعمـر واألخـرى يكـسيـهـا الشـيب و
األبـيض هـو الـغالب عـلى خـصالت شـعرهـا. فـقد كـانت حـانـة صغـيـرة السن
عــمـرهـا ال يــتـجــاوز الـعـشــرين بـخالف مــانـة الــتي كـان عـمــرهـا يــزيـد عـلى
اخلمـس وهو األمر الذي كان مالحظ بشـدة لدى الزوج والذي كان يعيش
مع كالهمـا في بيتًا واحـد ويقسم األيام بـينهم بالـتساوي.وكان وقـتما يذهب
إلى حـجـرة الشـابـة التي مـازالت في مـقتـبل عـمرهـا تـنظـر إلى حلـيته وتـنزع
مـنـهـا كل شعـرة بـيـضـاء وتقـول له:  (يـصـعب عـلى أن أرى الشـعـر الـشائب
بـهـذه اللـحـية اجلـمـيلـة وأنت مـازلت شـابًا جـمـيلًـا).وعـندمـا يـذهب الرجل إلى
رأة اخلـمسـينـيـة صاحـبة الـشعـر األبيـض فتـمسك حلـيته هي حـجـرة مانـة ا
األخـرى وتــنـزع مـنــهـا الـشـعــر األسـود وهي تـقــول: (ال أحب أن أرى شـعـرا
أسـودا بــلـحـيــتك وأنت رجل كـبــيـر الـسن وظـل الـرجل عـلى هــذا احلـال أيـام
ـرآة في صباح أحـد األيام فوجـد حليته خـاوية وقد وأيام إلى أن نـظر في ا
فــشــعـر بــالــغــضب الـشــديــد وقـام قل مــنـهــا الــشـعــر كــثــيـرًا
بـإمـســاكـهــا بـعــنف قـائـلًــا: (بـ حــانـة ومــانـة ضـاعت
ثل معبرًا عن حلـانا).ومن هذه األحداث انطلق هذا ا
ـوقف واحلـيـرة الـدائـمـة قـد تـودي بك كـون انـعـدام ا
إلى ضــيـاع مـا حتب وتـتـمـنـى كـمـا يـحـدث الـيـوم من

حيرة وضياع.
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كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ .
                                                 صدق الله العلي العظيم
نـشآت ضـبـاطاً ومـراتب وعلى تتـقدم مـديـرية شـرطة مـحـافظـة ميـسـان وا

ـهـنـدس رأسـهم قـائــد شـرطـة احملــافـظـة الـلــواء ا
??Íb©  بــخــالص ô« nO??D??  d?? U?? احلــقــوقي ®
ــواسـاة الى عـائــلـة واصـدقــاء ومـحـبي الـعـزاء وا
r© احد أبـطـال الـلواء U  b?L? « V U العـقـيد ®
الـثــالث (فـرقــة الـتـدخـل الـسـريـع)  والـذي وافـاه
االجل مع مــنــتــســبـ إثــنــ  اثــر حــادث ســيـر

مؤسف .
لقد كان الفقيد احد الضباط اخمللص في قيادة
شرطة ميسان وشغل مناصب عدة  واظهر فيها
حـسن االدارة والـقـيـادة والتـعـامل احلـسـن وكان
رحــمه الــله مــثــاال لـــلــضــابط الــشــجــاع والــنــزيه
واخمللص في عمله وواجباته وسنحتفظ له بذكراه

اخلالدة ومواقفه االمنية واالنسانية الكبيرة .
سـائــلـ الــبــاري عـز وجل أن يــجــزي الـراحــلـ

اجلزاء احلسن وان يسكنهم فـسيح جناته ويلهم ذويـهم الصبر والسلوان
 انه سميع مجيب .

انتقل الى جوار ربه الكر قامة من قامات
ــدعي الــعــام الــقــضــاء الـــقــاضي األول وا
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 وســـيــقـــام مـــجــلـس الــفـــاحته عـــلى روحه
الــطــاهـــره في حــســيـــنــيــة اهـل الــبــيت في
ــركــزي يـومي ـنــصــور مـقــابل الــسـوق ا ا
اجلمـعه والسـبت من السـاعه الرابـعه حتى
السابعه عصرا انا لله وانا اليه راجعون

انـتـقـل الى رحـمـة الـله تـعـالى خـادم االمـام
احلس (ع) 
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رحوم احلاج رضا الوكيل –  اخ كل من (ا
احلـــاج مــحــمـــد الــوكــيـل - احلــاج احــمــد
الـوكيل  –احلاج مـحـمـود الـوكـيل) وسـتـقام
الـفـاحتـة على روحـه الطـاهـرة في حـسيـنـية
صادف ي اعتبـارا من يوم اجلـمعـة ا الظـا

دة يومان. (٢٠٢٢/٨/٢٦) و
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جـباليا (االراضي الفلـسطينية)) ,أ ف ب)
- يـطلب مـحمـود الكفـارنة من أحـد عماله
إشــعــال مــزيــد من احلــطب أســفل خـزان
مـأله بــنــحـــو طن من مـــادة الــبالســـتــيك
لـيقوم بصـهره وحتويله إلى وقـود يبيعه
فـي الــــســــوق احملــــلي في قــــطــــاع غــــزة
احملـاصـر الـذي يـشـهـد أزمـة طـاقـة تـؤدي
إلى ارتـفـاع أسـعارهـا بـينـمـا يعـد سـكانه
من األفـقر فـي العالـم.يعـمل الكـفارنة (25
عــامــا) في جــبــالــيــا احملــاذيــة لــلــحـدود
الـشــمـالـيـة مع اسـرائـيل مع أشـقـائه في
ـشـروع الـذي تـعتـمـد فـكـرته عـلى إعادة ا
تــدويــر الــبـالســتــيك عــبــر صــهــره حتت
درجــات حـرارة عــالـيــة جـدا.وتــسـتــغـرق
لء عـمـلـيـة الـصهـر وقـتـا طـويال خـاصة 
اخلــزان الـذي تـبــلغ سـعـته طــنـا ونـصف
الـطن مـن الـبالسـتـيك وهي كـمـيـة كـافـية
إلنـتاج ألف لـتر من الوقـود.وأمام اخلزان
ـوضوع في أرض مـفتـوحة شـرق مخيم ا
جـبالـيا لالجـئ شـمال قـطاع غـزة يقول
الـكـفـارنـة إن "الفـكـرة جـاءت من احلـصار
ـســتـمـر مـنـذ اإلســرائـيـلي لـقــطـاع غـزة ا

 2007والذي أدى غلى أزمة وقود
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 مـــــتــــــجـــــددة تــــــأثـــــر بــــــهـــــا قــــــطـــــاع
الـكـهربـاء".وأضاف الـشاب احلـاصل على
بـكالوريوس في إدارة األعمال "نعتمد في
الـعـمل طـريـقـة بـدائيـة ومـعـدات بـسـيـطة
مـحـلـيـة الـصـنع" مـوضـحـا أنـه اسـتـعان
بــاإلنـتـرنـت لـتـطــويـر فـكــرته وخـاض في
" 2018عدة جتارب فاشلة قبل أن أتمكن
بـــعــد ثـــمــانــيـــة أشــهـــر من اســـتــخــراج
الــوقـود".وتـابع أن "اخلــزان ال يـسـتـوعب
أكـثر من طن ونصف الطن من البالستيك
بـيـنمـا تسـتـمر عـملـيـة استـخراج الـوقود

ـدة تـتـراوح بـ  12و 14ســاعـة".وتــمـر
راحل عدة قبل أن عملية إعادة التدوير 
يـــتم تــكـــرارهــا إذ يــحـــتــاج إلى ثـــمــاني
ســـاعـــات عـــلى األقـل لـــتـــبـــريـــد اخلــزان
ـصـهور وتـنـظـيفه.ويـتـبخـر الـبالسـتيك ا
ــرحــلــة األولى قــبـل تــكــثـيــفـه عــبـر في ا
ــاء لـلـحـصــول عـلى الـوقـود. تــبـريـده بـا
غـلف بـالـط لـضـمان ويـتـصل اخلـزان ا
حـفظ احلـرارة بـأنـبـوب مـوصـول بـخـزان
آخــر يـحــتـوي عـلـى مـاء.ويـعــمل اخلـزان
الـثاني عـلى تكثـيف البـخار الذي يـتحول
بـدوره إلى وقود يتم تعبئته في غالونات
عـــبــــر صـــنـــبـــور مـــوضــــوع إلى جـــانب
اخلـــزان.ويــقـــوم فــريـق الــعـــمل بـــفــصل
الـبـنـزين عن السـوالر عـبر جـهـاز آخر.وال
يــعـتــرف الـكـفــارنـة بــوجـود أي مــخـاطـر
صــحــيــة أو بـيــئــيــة لـلــمــشــروع الـذي ال
يـسـتـخـدم الـعـامـلـون فـيه أيـا من وسـائل
نطقة الـسالمة. وقال "ال يوجد مخاطر وا
تـعتـبر صـناعيـة وخالـية من الـسكان".في
ـعـهد الـوطنـي للـبيـئة ـقـابل أكد مـدير ا ا
والتنمية أحمد حلس أن "الظاهرة كارثية
وتـنـم عن فـوضى عـارمـة وال تـسـتـنـد ألي
ضوابط أو معايير أو رقابة بيئية".وشدد
ـواد الـكيـمـيـائـيـة الـتي حـلس عـلـى أن "ا
تــنـــتج عن حــرق الــبـالســتــيك هي مــواد
سـامة بـحـتة واسـتنـشاقـها سـبب مبـاشر
وقـطـعي في انـتشـار األمـراض خصـوصا
ـشروع سـرطـان الرئـة" مـنتـقدا اعـتـماد ا
عـلى طـريـقـة "عـشـوائـيـة وبـدائـيـة تـلـحق
ضــررا كـبــيــرا جـدا بــالـعــمــال وبـجــمـيع
ـسـتـخدم الـسـكـان".وأضـاف أن "اخلزان ا
ـكن بـحـد ذاتـه يـعـتـبـر قـنـبـلـة مـوقـوتـة 
حــدوث انــفـجــار فــيه وهـذا أمــر عــواقـبه
شروع وخـيمة".لكن الكفارنة مقتنع بأن ا

يـساعـد على إنـتاج كـميـة كبـيرة من مادة
الـغـاز أيـضـا ويعـتـرف في الـوقت نـفسه
"ال نـعـرف كيف نـستـغل الغـاز لذلك نـقوم
ـاء حـتى ال بـتــبـخـيـره عـبـر وضـعه في ا
يـؤثـر عـلى الـبـيـئـة".ويـشـدد الـشاب عـلى
تـأثيـر احلصـار االسرائـيلي عـلى الـقطاع
كن االسـتـغـناء عن وعـلى عـمـله. وقـال "
اخلـــزان احلــراري (واســتـــخــدام) خــزان
يـعـمل بـالـكـهـرباء يـسـتـوعب كـمـيـة أكـبر
ويـتـحمـل حرارة أكـبـر لكـنه غـير مـتـوفر

بسبب احلصار اإلسرائيلي".
W U  bO u

ودمّـرت إسـرائـيل مـحـطـة تـولـيـد الـطـاقة
الــوحـيـدة في غـزة في  .2006ومــنـذ ذلك
احلــ يـعـاني ســكـان الـقــطـاع من أزمـة
حــادة في الــكــهــربـاء إذ يــقــطع الــتــيـار
الـكهربائي أكثر من  12سـاعة يوميا.على
أل صياد رصـيف ميناء غزة للصيادين 
ـعـطي الـهـبيل ( 23عـامـا) الـسـمك عـبـد ا
بـواسطة خـرطوم بالستـيكي خزان وقود
ـسـتـخـرج من قــاربه الـقـد بـالـســوالر ا
الـبالسـتـيك موضـحـا أنه يـستـخـدم هذه
ــادة ألن سـعـرهــا يـبـلـغ "نـصف تـكــلـفـة ا
ستورد من إسرائيل".ويضيف الـسوالر ا
الـشاب الـذي حتتـاج رحلته لـلصـيد التي
تــســتــمــر  12ســاعــة إلى  900لــتــر من
الــســوالر يــومــيــا أن "ال عــيــوب فـي هـذا

السوالر جودته وكفاءته عالية". 
ويـــشــيــر إلى أن ســـبــعــة قــوارب أخــرى
تـســتـخـدم هـذا الـنـوع من الـسـوالر.لـكـنه
ستخصلة يـشعر "باألسف ألن الكميـات ا
من الـبالسـتيك قـلـيلـة ومـحدودة" مـؤكدا
أنـه ال يحـصل على أكـثر من  500لـتر كل
.ويــتـوقـف حـجم إنــتــاج الــوقـود يــومــ
بــشــكل أســاسـي عــلى كــمــيــة الــعــبـوات

الــبالســتــيــكــيــة الــتي يــتم جــمــعـهــا من
الــقـمــامـة حـسـب الـكـفــارنـة الــذي يـقـول
"نــــنــــتج من  700إلـى ألف لــــتـــر ســـوالر
يـوميا".في منـطقة تبعـد مئات األمتار عن
احلـدود مع إسرائـيل شرق مخـيم جبـاليا
يـقوم ستـة عمال بـفرز عبـوات البالستيك
الـفـارغـة الـتي يـصل ارتـفـاعـهـا إلى نـحو
عــــــشـــــرة أمــــــتــــــار في مــــــرآب لـــــبــــــيع
الـبالسـتـيـك.ويـوضح أحـد هـؤالء الـعـمال
عـماد حامد "نشتـري البالستيك من عمال

لـلـعمل في الـلـيل تزامـنـا مع وصل التـيار
الـكهربائي".ويضيف أن "العمل شاق (...)
لــكن اخملــاطــر الــتي يــخــلــفــهــا الـقــصف
اإلسـرائيلي في غـزة أكبر من خطـر عملنا

هذا"
.وقــبل أســبـوعــ شـهــد الـقــطـاع جــولـة
مـواجهـة عسـكريـة عنـيفـة استـمرت ثالثة
أيــام بــ اجلــهــاد اإلسالمي وإســرائــيل
الـتي انـدلـعت عـلى إثـر اغـتـيـال إسـرائيل

ألحد القادة العسكري في اجلهاد.

œu : مواطن فلسطيني ينجح باستخراج وقود من البالستيك Ë

يـجــمـعـونه من الـشـوارع ثم نـقـوم بـفـرزه
قـبل طـحـنه بـواسـطـة مـاكيـنـة كـهـربـائـية

خاصة ليصبح كحبات األرز الناعمة".
ـسـتـخـرجة ـواد ا يـتـابع "نـقـوم بـوضع ا
صانع في أكـياس ثم نـبيـعهـا ألصحـاب ا
ـــتــــخـــصـــصــــة بـــتـــدويـــر ـــشــــاغل ا وا

البالستيك".
ويــشــكــو حــامــد من تــأثــيــر أزمـة نــقص
الـكهـرباء الـتي يعـاني منـها الـقطـاع على
اسـتمـرار عمله مـضوحا "أحـيانا نـضطر

بــاسم الـبــنـتـاغــون اجلـنــرال بـات رايـدر إنّ
هــجــمــات  15آب/أغــســطس لـم تـســفــر عن
وقـوع خسائر في صفوف الـقوات األميركية
ــتــحــدة الـردّ وبــالــتــالي قــررت الــواليــات ا
وال قاتل ا بـتجنّب وقوع إصابات بـ ا

إليران.
Ÿœd « ÷«d «

وأضــاف "لــقـــد اتّــخــذنــا قــرار الــردّ بــشــكل
ـســلّـحـ مــتـنــاسب ألغـراض الــردع".لـكـنّ ا
عـــاودوا األربـــعـــاء الــهـــجـــوم إذ حـــاولــوا
االقــتـــراب من مــوقع لــلـــقــوات األمــيــركــيــة
مــســلّــحــ بــقــاذفــات صــواريخ فــرصــدهم
اجلـيش األمـيركي واسـتـهدفـهم بـضربـة قبل

الـوسـطى إنّ الـقـوات األمـيركـيـة اسـتـخدمت
مـروحـيـات هـجومـيـة من طـراز أبـاتشي "إيه
إتش- "64وطائرات هجومية جو-أرض من
طراز إيه سي- 130ومـدفعية ثقيلة من طراز
إم.777واخلميس أكّدت القوات األميركية أنّ
االشـتـبـاكـات انـتـهت.وقـال مـسـؤول أمـيركي
طـالـباً عـدم نـشـر اسمه "لم تـعـد لديـنـا قوات
عـلى تـمـاس" مـع الـعـدو.وأضـاف "نـعـتـقد أنّ
جـولة التـصعيـد األخيرة هـذه قد انتهت".من
ــتّــحـدة جــهــته أكّــد بــايــدن أنّ "الــواليــات ا
ـتـناسب اتّـخـذت هـذا اإلجـراء الضـروري وا
ـوجب والــذي يـتـفق مـع الـقـانــون الـدولي 

حقّها في الدفاع عن النفس".

أن يـتمـكنوا من إطالق صـواريخـهم بحسب
ــتــحــدّث أنّ الــضــربــة ــتــحــدّث.وأوضح ا ا
األمـيـركيـة أسفـرت عن تدمـير ثالث سـيارات
وبــعض قـاذفــات الـصـواريخ لــكنّ عـدداً من
االشــــتــــبــــاكــــات تــــلـت ذلك.وفي نــــهــــايــــة
االشتباكات أحصى اجليش األميركي أربعة
ـوالـ إليـران وثـالثة ـسـلّحـ ا قـتـلى مـن ا
إصــابـات طـفــيـفـة فـي صـفـوفه بــحـسب مـا
أوضـح اجلــنــرال رايــدر.وكــانت ســنــتــكــوم
أصــدرت بـيـانـاً مـسـاء األربــعـاء أعـلـنت فـيه
"مـقـتل شـخصـ أو ثالثـة أشـخاص يـشـتبه
في أنّــهم مــســلّــحـون مــدعــومــون من إيـران
ونــفّـذوا إحـدى الـهــجـمـات".وقــالت الـقـيـادة

(أ ف ب) - أعـــــلن اجلـــــيش { واشـــــنـــــطن
األمــيــركـي أمس أنّه قــتل في شــرق ســوريــا
خالل  24ساعة أربعة عناصر من مجموعات
مـسـلّـحـة مـدعـومـة من إيـران وذلك ردّاً عـلى
قـــصف صــاروخي أدّى إلـى اصــابــة جــنــود
نطقة.وقال الرئيس األميركي أمـيركي في ا
جـو بـايـدن في رسـالـة إلى الـكـونـغـرس "لـقد
أمــــرت بـــشنّ ضـــربـــات  23آب/أغــــســـطس
حلـمـايـة أمن قـواتـنا والـدفـاع عـنـها... وردع
ـدعـومـة من ـسـلّــحـة ا إيــران واجلـمـاعـات ا
ـــواقع إيـــران عـن مـــهـــاجـــمـــة الـــقـــوات وا
األمـيـركيـة مرّة أخـرى".وشـدّد بايـدن على أنّ
الـضـربات األمـيـركيـة لم تـستـهـدف في باد

األمـيـركيـة تـخطّط لـقصف  11من  13مـخـبأ
في اجملــمّع لــكـنـهــا عـدلت فـي الـنـهــايـة عن
اســتـهـداف اثــنـ من هـذه اخملــابئ بـعـد أن
رصـــدت مـــجـــمـــوعــات مـن األشــخـــاص في
مـحـيطـهمـا.وأتى القـصف األميـركي هذا ردّاً
عـلى هجوم استهدفا في  15آب/أغسطس
سؤولية مـواقع أميركية وحمّلت واشنطن ا
عـنهـما إلى جـماعـات مسـلّحـة موالـية إليران
وذلـك اســتـــنـــاداً إلى أنـــقــاض الـــطـــائــرات
ـســيّـرة الــتي عــثـر عــلـيــهـا في اإليــرانـيــة ا
ـــكـــان.لـــكـنّ إيـــران نـــفت أيّ صـــلـــة لـــهـــا ا
ــسـلّـحـة الــتي اسـتـهــدفـتـهـا بــاجلـمـاعـات ا
تـحدث الـضـربات اجلـوية األمـيركـية.وقـال ا

األمـر سوى مخزونات لـلذخيرة وذلك حرصاً
".لكنّ من اإلدارة على أن يبقى ردّها "متناسباً
والـ إليـران حـاولـوا في الـيوم ـقـاتـلـ ا ا
الــتـالي االنـتـقـام من خـالل مـهـاجـمـة مـواقع
الــقــوات األمـيــركـيــة في قــاعـدتـي كـونــوكـو
وغــرين فـيـلـدج في مـنــطـقـة ديـر الـزور فـردّ
عـلـيـهم اجليش األمـيـركي بـضربـات جـديدة
ـتـحدة وفـقـاً لـلـبـنـتاغـون.وكـانت الـواليـات ا
أعـلـنت الـثالثـاء أنّـهـا قصـفت قـواعـد تـابـعة
ـيـليـشيـات موالـية إليـران في شرق سـوريا
مــشـيـرة إلـى أنّ الـقـصف اســتـهـدف تــسـعـة
مــخـابئ تــسـتـخــدم بـشــكل خـاص لــتـخـزين
الــذخــيــرة.وفي بــاد األمــر كــانـت الــقـوات
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العراق على نفقة احلكومة العراقية.
وقـد جنـح بـطي في مـهـمـته وفي تـهـدئـة
اخلـواطـر وأدلى بـتـصـريحـات صـحـفـية
تـمتـدح قيـادة االنقالب  وقـد أستـعرض
ــؤرخ احلــســني نــتــائج هــذه اجلــولـة ا
وقـال إن عدداً من الـصحفـي الـعرب قد
بـــدأ بـــالـــوصـــول الـى بـــغـــداد وأجــروا
مـقابالت صحفيـة مع رئيس االركان بكر
صــــدقي ورئـــيـس احلـــكـــومــــة حـــكـــمت
ســلـيـمـان ووزيــر الـدفـاع عـبــد الـلـطـيف

نوري.
ــــــؤرخ احلــــــســــــنـي أســــــمـــــاء وأورد ا
الـصـحـفـيـ الـعـرب الـذي زاروا الـعراق

إنذاك ومنهم :
مـــحــمــود أبـــو الــفـــتح من صــحـــيــفــة (

صرية  صري) ا ا
نـصوح بابـيل صاحب صحـيفة ( األيام)

السورية 
عـمر الصائغ صاحب صحيفة ( اإلنشاء)

السورية 
يــوسف إبــراهــيم يـزبـك من صـحــيــفـة (

صوت األحرار) اللبنانية 
وقـطـعــاً  ونـتـيـجـة لـلـتـفـسـيـر الـهـادىء
لـالحداث  فـإن بطي واصل حـملـته ضد
جـمـاعة األهـالي الـتي صار أسـمـها بـعد
االنـقالب ( جـمـعـيـة األصالح الـشـعـبي)
لـذلك نراه يسـتمر في مـسعاه وجنح في

حتقيق ما كان يهدف إليه.
ــــكن الـــقــــول ان بـــطي لـم يـــعـــارض و
 بل حصر التأييد االنقالب بشكل كامل
لــلــبـعـض دون الـبــعض اآلخــر  أي أيـد
نصف احلكومة وعادى النصف األخر !
ووصـــلت حـــمــلـــة بــطي ضـــد جــمـــاعــة
األهــالي ذروتـهـا في آذار  1937عــنـدمـا
أخـرى مقـابـلة صـحفـية مـثيـرة مع زعيم
االنـقالب بـكر صـدقي  وأسـتخـدم فيـها

تــعـــابــيــر ومـــصــطــلــحـــات جــديــدة في
الـسياسـة والصحافـة العراقيـة ونشرها
1937 فـي ( الـــــــــبـالد) يـــــــــوم  18آذار 

ونصها كما يأتي:
( دخـلت مـكتب الـقـائد الـعظـيم فـقابـلني
ـعهود بشاشته ولطفه وأجلسني الى
جــانـبه فـجـلـست إلــيه جـلـسـة الـصـديق

دون أن أشعر بتكلف في احلديث.
ـقـام وجــهت الـسـؤال ــا أسـتـقــر بي ا و

التالي الى سعادته:
ــون بـــأمــر البـــد في أن ســـعــادتـــكم عـــا
فسدون الذين اإلشـاعات التي يبثها  ا
يـضمـرون الشر لـهذه الـبالد وحكومـتها
حـول الـشـيـوعـية وتـسـربـهـا الى نـفوس
الـعـراقيـ  فـما قـول سـعادتـكم الـفصل
ـنــكـرة وأنــتم لـكم فـي هـذه اإلشـاعــات ا
الــيــد الــبــيـضــاء عــلى الــعــراق ســابــقـاً
والحـــــقــــاً وأنــــتـم لم حتــــجـــــمــــوا ولن
حتــجـــمــوا عن الــتـــضــحــيـــة بــالــنــفس
والـنـفـيس خلالص الـوطن من كـل ورطة

وأزمة ?)
d U  ‰ƒU

ويـرد الـفـريق بـكـر صـدقي عـلى الـسؤال
ــا تـتــعــرض له الـبالد  بــتــقـد شــرح 

: ويتساءل ساخراً
( أفي الـعـراق شـيوعـيـة? أيكـون الـعراق
شـيوعـياً ? كال ثم كـال . كال تربـة العراق
غـيـر صاحلـة للـشيـوعيـة والذي يـحاول
ـبادىء الـشيوعـية في الـعراق كمن بث ا
يـزرع نخيل البصرة في جبال النرويج 
ألن كـما لـلنبـاتات تربـتها اخلـاصة كذلك

للمبادىء بيئاتها اخلاصة).
ثم يضيف  الفريق بكر صدقي:

( إن اجلـــــــيش لـن يـــــــرضى عـن ذرة من
بدأ األخـالص للعرش شـأنها أن تـخل 
فـبـصفـة كوني أكـبر ضـابط في اجليش
ـعـظم جـاللـة قـائـدنا ـلك ا بـعـد مـوالي ا
األكـبر  أصرح لـكم بأن اجليش مـستعد
أن يـقاوم حـتى النـفس األخيـر كل حركة
لـهـا مسـاس مضـر بـعرش جاللـة قائـدنا
الــعـــظــيم ويــقــضي عـــلى تــلك احلــركــة
ـبـرم سواء كـانت شـيوعـية أم الـقـضاء ا

غيرها).
وهـكذا دق رفائيل بطي إسفيناً ب قائد
االنـقالب الـعـسـكـري وبـ قـادة جـمـاعـة
األهــــالي الـــذيـن ســـارع بـــعــــضـــهم الى
الـتــصـريح بـرفض الـشـيـوعـيـة ونـشـرت
صـحيفة ( األهـالي) في اليوم التالي 19
آذار  1937مــا يـؤكـد رفض الـشـيـوعـيـة
وتـــأكــيــد اإلصـالح في جــمــيـع مــيــادين
احلـيـاة.وفي حتـلـيـل لتـاريـخ الـصـحـافة
والــسـيــاسـة في تـلـك الـفـتــرة من تـاريخ
الـعـراق  الحـظت أن األفكـار الـشيـوعـية
قــد تـســلــلت فـعالً فـي صـفــوف جـمــاعـة
األهــــالي وعـــلى اخلــــصـــوص من خالل
ـؤسـسـ عـبـد الـقـادر إسـماعـيل أحـد ا
الــبـــســتــاني ونــفـــوذه في صــحــيــفــة (

بــصــراحــة عن أهـدافـه عـنــدمــا قـال ( إن
الـشـباب الـذين تـنـقصـهم اخلـبرة أعـتـبر
إنـــــقالب  29تـــــشــــرين األول  1936من
االنــقالبــات االجـتــمـاعــيـة الــتي حتـصل
نـتيجـة ذيوع فكـرة إجتمـاعية مـعينة في
اجملـــتـــمـع وقـــيـــام أنـــصـــارهـــا بـــثـــورة
إجـتـماعـية لـبـلوغ كـراسي احلـكم بقـصد
تـغيير النظم القائمة وإستبدالها بالنظم

االخرى التي تسند مبادئهم اخلاصة).
وفـي الظروف الـتي كانت سـائدة آنذاك 
لم يــكن رفـائـيـل بـطي  يـقـصــد جـمـاعـة
األهـالي فـقط   بل  منـاصري الـنظـرية
الـشيـوعيـة أيضـاً الذين رحـبوا بـسقوط
حـكـومة الـهـاشمي الـتي طـاردتهم بـشدة

وهم في بداية نشاطهم السري .
ومـن الـواضح أن رفـائــيل بـطي قـد جنح
 قـيـادة في ضــربـته فـأحـدث شـرخـاً بـ
االنـــــقالب وبـــــ جـــــمـــــاعــــة األهـــــالي
واســــتـــعــــدى  الــــفـــريـق صـــدقـي عـــلى
الــشـيــوعـيــة وأصــبح من الـصــحـفــيـ
ــقـربـ من قـائـد اجلــيش الـفـريق بـكـر ا

صدقي.
والبـد من االشارة الى أن جماعة األهالي
كـانت تـعـتبـر رفـائيل بـطي في صـفوف (
ـنـاوئـ تــكـتل يـجـمع بـ الــرجـعـيـ ا
ــقـراطي  وبـ لـإلجتـاه الـتــقـدمي الـد
جــمـاعـة الــعـهـد الـســابق الـذي طـوح به

االنقالب وعمالء اإلنكليز).
وبــالــرغم من هــذا الــعــداء  لم يــســتـكن
رفـــائــيل بــطي وواصـل إنــتــقــامه وهــو
يـعـرف جيـداً ان حكـومـة االنقالب تـعرف
 وحـــاجــتـــهــا لـه لــتـــحــســ خـــبــراته 

سمعتها في العواصم العربية.
  جــمــيل وفـي إحـدى زيــاراتـي حلــسـ
ــــنــــزله فـي بــــغـــداد  عــــرض أمــــامي
مـجموعـة كبيـرة من قصاصـات الصحف

الـــعــربــيـــة الــتي قـــال لي أنــهــا حـــمــلــة
صرية الـصحف السـورية واللبـنانيـة وا
ـــنــاهـــضــة النــقـالب الــعـــراق  وعــبــر ا
بـعضهـا عن اخلشية من أن تـقود أطماع
بـكـر صـدقي إلى إقـامـة نـظـام دكـتـاتوري
واخلـــروج عن الـــقــواعـــد الـــدســتـــوريــة

وضياع سمعة العراق العربية.
ـعــروف أن حـسـ جـمـيل شـغل بـعـد وا
االنـــقـالب عــام  �1936مـــنـــصب مـــديــر
الـدعاية العام لكنه أكتشف مبكراً طبيعة
الـنظام الـعسكريـة فسارع الى االسـتقالة

والعودة الى القضاء مرة اخرى.
والـغريب أن حس جميل تعرض لنفس
ـــتــاعب مـع الــنـــظــام الـــعــســـكــري في ا
 الـــــنــــظـــــام اجلــــمـــــهــــوري عـــــنــــدمــــا
أقــنـعه  رئــيس احلـكــومـة عـبــد الـكـر
قــاسم  في آذار �1959بــتــولي مــنــصب
وزيــر اإلرشــاد وأكـتــشف فــوراً طـبــيــعـة
احلـــكم الـــعـــســكـــري فـــأســـتــقـــال بـــعــد

نصب . أربعة  أيام من توليه ا
وتـضايق حكمـت سليمان كـثيراً من هذه
احلــمـلـة ولم يــجـد أمـامه ســوى رفـائـيل
بـطي إلحتوائهـا فأوفد صاحـب صحيفة
( الــبالد) فـي جــولــة عــربــيــة مــفــتــوحـة
شـملت سوريـا ولبنـان وفلسـط ومصر
وسـافــر في الـعـاشـر من تـشـرين الـثـاني
 1936أي بعد أسبوع من االنقالب

الـــعــســـكــري حتت غـــطــاء فـــتح مـــكــتب
لـصحيفته في القاهرة وكان قادة جماعة

األهالي في ذروة نفوذهم.
ؤرخ عبد الرزاق احلسني في ويوضح ا
الــصـفــحـة رقم  237لــلـجــزء الـرابع من
مـوسوعته ( تاريخ الوزارات) أن رفائيل
بـطي كـان مـخوالً حـتى بـتوجـيه الـدعوة
لــلـصــحـفــيـ والــكـتــاب الـعــرب لـزيـارة

سعادة متصرف لواء احللة احملترم 
ـرقم بــعـد الـتـحــيـة والحـقــاً لـكـتـابــنـا ا

ؤرخ في  3تموز ?1924  9715وا
بـــنـــاء عـــلى إســـتــقـــالـــة كـــامل أفـــنــدي
اجلــادرجي من مـديـريــة حتـريـرات لـواء
احلـلـة قـد عـيـنـا إبـراهـيم أفـنـدي صـالح
شـكــر مـديـراً لـتـحـريـرات لـوائـكم بـراتب

.  250روبية شهرياً
نـرجو إنـبائنـا تاريخ مبـاشرته الوظـيفة

ذكورة وحسن إستخدامه. ا
ولسعادتكم األحترام.

توقيع وزير الداخلية 
وقــبل أن نــســتـرسـل في حـديــثــنـا  أود
الــــقــــول ان الــــوالــــد بــــقي فـي احلــــلـــة
  يــومــاً واســتـقــال عــائـداً الى ثــمــانـ
بــغـداد إلصــدار صـحــيـفــته ( الـنــاشـئـة
 لــكن وزيـر الـداخــلـيــة عـبـد اجلــديـدة) 
احملــسن الــســعــدون رفـض االســتــقــالـة
وأقـنـعه  بـاالنـتـقال مـديـراً لـتـحـريرات
مــتـصـرفــيـة  لـواء ديــالى في بـعــقـوبـة
ـتصـرف فـيهـا صـديـقه علي حـيث كـان ا
جـودت االيـوبي بـعـد انـتـقـاله إلـيـهـا من

احللة.
ومـــنــذ ســـنــوات شـــبــابـه كــان الـــعــمل
الـــســـيــاسـي هــو أهـــتـــمـــام اجلــادرجي
وشـارك في نـشاطـات حـزبي الهـاشمي 
الـشعب أوالً ثم األخاء الوطني. وكان قد
بـدأ حـياتـه السـيـاسيـة والـصحـفـية في
حـزب الـشعب وأصـبح عام  1927نـائـباً
فـي مــجــلـس الــنـــواب عن لــواء الـــدلــيم

  وعمره آنذاك  30عاماً 
وواصـل  عالقــته بـــنــشــاطـــات يــاســ
الــهـاشـمي وأصـبح عـضــواً في الـلـجـنـة
الــعــلــيــا حلــزب األخــاء الــوطــني الــذي
ـناهضة أسـسه  الهـاشمي عام  1930
ـعـاهدة الـتي يسـتـعد رئـيس احلكـومة ا
نـوري السعيـد لتوقيـعها مع بريـطانيا 
ـسـؤول ـديـر ا وتـولى حـيـنـهـا مـهـمـة ا

لصحيفة احلزب ( األخاء الوطني ).
وتـعـرض اجلـادرجي لـتعـسف احلـكـومة
الـــتي أحـــالـــتـه لـــلــمـــحـــكـــمـــة بـــســـبب

قاالت  التي نشرتها الصحيفة.  ا
ويـــشـــيــــر رفـــائـــيل بـــطـي في كـــتـــابه (
الـصـحـافـة في الـعـراق) وهـو مـجـمـوعـة
احملـاضرات الـتي ألقاهـا بطي في مـعهد
الــدراسـات الــعـربــيـة بــالـقــاهـرة الى أن
اجلـادرجي أستـمر حزبـياً حـتى حزيران
عام  1932حـ انسحب من  الصحيفة

ومـن اللجنة الـعليا ثم
تــخـلى نـهـائـيـاً عـن عـضـويـته في حـزب

الشعب.
وإنــــــضم اجلـــــادرجـي إلى جــــــمـــــاعـــــة
  وبسـرعة أصـبح األكثـر نفوذاً األهـالي
فـيها بالـرغم من أنه لم يكن من األعضاء

. ؤسس ا
وفي  14آذار  1934أصــدر صــحـيــفـة (
صـــوت األهـــالي) بــديـالً عن صـــحــيـــفــة
عـطـلـة  لـكن حكـومـة جـميل اجلـمـاعـة ا
دة سـنـة بـقرار من ـدفـعي  عـطلـتـهـا  ا
مـجلس الـوزراء واعتـبرتـها خـطراً على

أمن الدولة.
وعـنـدما تـولى يـاس الـهـاشمي في 17
آذار �1935رئـاسـة احلـكومـة اجلـديدة 
إزداد الـتـعـسف احلـكومي ضـد جـمـاعة
األهـــــالي وصـــــحــــفـــــهــــا حـــــتى إنـــــهم
 دون ـلك غــازي مـرتـ اشــتـكـوا لــدى ا

جدوى.
وفي مـنـعطف إنـضمـام حـكمت سـليـمان
األكــبـر سـنـاً الى اجلـمــاعـة  وهـو أكـثـر
خـبرة وحنكة وأنانية من جميع أعضاء
فـوقـعـوا ضـحـيـة دهائـه وهو اجلـمـاعـة 
يــحـيـك سـراً مــؤامـرته مع الــفـريق بــكـر
صـدقي لـالنـتقـام مـن يـاس الـهـاشـمي
لـم يــعـــيــد ألنـه من بــ عـــدة اســـبــاب 
اســتـيــزاره لــوزارة الـداخــلـيــة وهـو من

أنصاره.
وبـإخـتـصـار شـديـد  جنح قـائـد الـفـرقـة
الـثانية بكر صـدقي بالتواطؤ مع حكمت
سـلـيمـان أحـد قادة جـمـاعة االهـالي يوم
� 29تشرين األول �1936في تنفيذ

ـلك االنــقالب الـعـسـكــري وفـرض عـلى ا
غــــازي إقــــصـــاء  حــــكــــومـــة يــــاســـ
الــــهـــــاشــــمي  وتـــــكــــلــــيـف حــــكــــمت

سليمان بتشكيل احلكومة اجلديدة .
وشـكل سليمـان حكومته وإسـتوزر فيها
ثـالثـة من قـادة جــمـاعـة االهــالي  كـامل
اجلـادرجي وزيراً لألقـتصاد وجـعفر أبو
الـتمن وزيـراً للـمالـية ويـوسف عز الدين
إبـــراهـــيـم وزيـــراً لـــلـــمـــعـــارف وغـــادر
الـهـاشـمي الى دمـشق حـيث توفي ودفن
فـيـهـا بـيـنـمـا غـادر نـوري الـسـعـيـد الى

مصر.
وأصـبـح الـفـريق صـدقي رئـيـسـاً ألركـان
اجلـيش بعد ان اسـتوزر صديـقه الفريق
عـــبــد الـــلــطـــيف نـــوري قــائـــد الــفـــرقــة

األولىوزيراًً للدفاع.
وبــقــدر تــعــلق األمــر بــالــصــحــافــة  لم
تـتــحـرش حـكـومـة سـلـيـمـان في الـفـتـرة
األولـى بالـصـحف بل وسمـحت لـصحف
جــديـدة مــنـاصـرة لالنــقالب الـعــسـكـري

ولنتائجه.
وواصـل رفائيل بطي إصـدار صحيفته (
البالد) وكان واضحاً بأنه قرر التصدي
جلـماعة األهـالي  لكنه في الـوقت نفسه

دعم دور اجليش .
وحتــــدث بـــــطي في إحـــــدى مــــقــــاالته

شـهدت  احلياة الـسياسية والـصحفية
فـي العـراق اخـتالف في وجـهـات الـنـظر
 شخـصيات ذات تـأثيـر في اجملتمع بـ
 بـل تورطت بعض تلك الشخصيات في
دنية إسـتعداء السلطات الـعسكرية  وا
عـلى خـصومـها وتـبادلت الـشتـائم فيـما

بينها علناً .
وقــــــــد أصــــــــيــــــــبـت بــــــــهــــــــذا الــــــــداء
شــخــصــيـات لــعــبت دوراً حــاســمـاً في
ــوضــوع  الـذي تــاريخ الــعــراق وهــو ا
أحــاول ان ألـقي فـيه نــظـرة عـلى حـالـة
مــن تــــــــــــــــلــك احلــــــــــــــــاالت  وال أدعـي

بأنني  منحاز لهذا الطرف أو ذاك .
والحــــظـت في بــــحــــوثي حــــول تــــاريخ
الــصــحــافــة الــعــراقــيــة أن الــعــديــد من
الـكفاءات الـصحفـية تبادلت فـيما بـينها
 لـكن  الــعــداء سـيــاسـيــاً وصــحـفــيــاً 
الـــقــضــيــة  الـــتي نــحـن بــصــددهــا  
كـانت قد عصفـت بالعالقات الـسياسية
والـصحـفيـة ب شخـصيـت ذات تـأثير
واسـع الــنـــطـــاق في حـــقـــبـــة من حـــقب
تـاريخ العراق ولم يسبق ألي باحث أو
كـاتب أن  حتـدث عـنـهـا  في الـصـحـافة

العراقية.
كــان كالً من كــامل اجلــادرجي ورفــائـيل
بـطي قد تـرك لنـا تراثـاً وطنـياً عـراقياً ال
ـــكن مــحـــوه من الــذاكـــرة الــوطـــنــيــة

العراقية.
إبـــــــــتـــــــــداءً البــــــــــد من اإلشــــــــــارة الى
 أن اخلـطـأ في كـتـابـة إسم رفـائـيـل ما
 ووقــعــنــا جــمــيــعــنــا يــزال  ســائـــداً 
ضـحية عـدم دقة كتـابته  فصـار شائعاً
ان نـكـتب ( روفائـيل) والـصحـيح  هو (
رفــــــــائــــــــيـل ) كــــــــمــــــــا يـــــــــكــــــــتـب في
الـوثائق  الرسمية وكما كان هو يكتب
أســـمه  وهـــكـــذا كــان أســـمه يـــتـــصــدر
جــريـدته ( الــبالد ) طــيـلـة وجــودهـا في
األســـــواق وكـــــمـــــا تـــــوضـح صــــورة (

رفقة مع هذا البحث. الترويسة) ا
عـــلى أيـــة حـــال  تــعـــود الـــعالقـــة بــ
اجلــــادرجي وبــــطي إلـى بـــدايــــة عــــقـــد
الـثالثيـنيـات من القـرن العـشرين عـندما
ــوالي كــانــا نــاشــطــ ضــمن الــتــيـار ا
لــيــاســ الــهــاشــمي  الــوزيـر ورئــيس
الــوزراء الـنـافـذ في بــعض سـنـوات تـلك

احلقبة من تاريخ العراق.
وعـندما بدأ يـاس الهاشـمي في حملته
ـــــعـــــارضـــــة مـــــعـــــاهـــــدة عــــام 1930
شـكل لنـفسه حزب األخـاء الوطـني كما
سـهل له الصحفي  رفائيل بطي  نشر
آراءه فـي صحيـفة ( األخـبار ) الـتي كان
ـشاركة مع جـبران مـلكون  يـصدرهـا با
ثم فـي صـحـيفـة ( الـبـالد) الـتي أطـلـقـها

بطي وعاشت طويالً.
وإخــتــار الــهـاشــمي فـي الـثــاني من آب
�1931إصدار صحيفة حزبه  اخلاصة
فــأســمــاهــا ( األخــاء الــوطــني) ووضع
اجلـادرجي مديراً مسؤوالً لها لكنه بقي
عــلى االســتـعــانـة بــصـحف بــطي كـلــمـا

عطلت احلكومة صحيفة حزبه.
وهـــــكــــذا كــــانـت صــــحـف ( األخــــبــــار)
و(الـــــبـالد) و( الــــشـــــعـب)    و( نــــداء
الـشـعب) كـلـها وكـأنـهـا صحـيـفـة واحدة
في الــنـهج الـسـيـاسي والـفن الـصـحـفي

التي برع بطي فيه وأتقنه.
»e(« ¡UC «

وكــــــــتب نــــــــخـــــــبــــــــة مـن صـــــــحــــــــفي
وسـياسي وكتـاب تلك السـنوات مقاالت
وتــعــلـــيــقــات وآراء في صــحف  بــطي
 ومـنهم ياسـ الهاشـمي ومحـمد باقر
ــدرس وإبــراهـيم الــشــبــيـبي وفــهــمي ا
صـالح شكر ويـونس السبـعاوي ولطفي
بـكـر صدقي  مع أن بـعضـهم لم يكن من

أعضاء حزب األخاء الوطني.
بـل حــتـى كـــامل اجلـــادرجي أحـــد قــادة
احلــزب قــبل تــركه له شــارك في كــتــابـة

مقاالت لصحف بطي.
ـؤكـد أن الهـاشمي وحـزبه أعتـمد ومن ا
عـــلى كــفــاءة وخـــبــرة بــطي فـي الــعــمل
الـــصــحـــفي  وكـــان هــو شـــديــد الــوالء

للهاشمي  وأفكاره الوطنية.
يــقـول إبــراهـيم صــالح شـكــر في إحـدى
ـــنـــشـــورة أنه تـــعــرف عـــلى مـــقـــاالته ا
الــشــاب  رفـائــيل بــطي في دكـان وراق
ـوصل شـمــال الـعـراق ( دكــان لـبـيع بــا
الــــــــكـــــــتـب) عـــــــام �1915خـالل نــــــــفي
الـــعـــثـــمـــانــيـــ لـه  وتــوطـــدت عـالقــة

الصداقة بينهما في بغداد فيما بعد.
وكــان بـطي أحـد ثالثــة من الـذين كـانـوا
ستشفى في  15مايس عام 1944 فـي ا
عــنــدمــا تــوفي الــوالــد ابـراهــيم صــالح

شكر.
ورفـائيل بطرس عيـسى بطي من مواليد
ـوصل عام  ?1901ودرس فـي مدارس ا
ـوصل خالل اآلبــاء الـدومـيـنـيــكـان في ا
ثم حـصل عـلى ـيـة األولى  احلـرب الـعـا
عـلمـ عام   1921وعـلى شـهـادة دار ا
شــهــادة احلــقــوق عــام  1929وإمــتــهن
الـصحافة منذ ان أشتغل مع رزوق غنام
صــاحب  صــحـيــفـة ( الــعـراق) وراسل
صحف القدس ومصر في الوقت نفسه.

وأصـدر بـطي مجـلته األدبـية الـشهـرية (
ـدة سـنـت ثم احلـريـة )  عـام  1923و
أســـتـــقـــر فـي عــام  1929عـــلـى إصــدار
صـحيـفته الـسياسـية الـيومـية( البالد) 
ـومـتـها  27عـامـاً حـتى وحـافظ عـلى د
وفـــــاتـه عــــام  1956وواصـل أبـــــنــــاؤه
يـتقـدمهم كـمال رفـائيل بـطي إصـدارهما

حتى عام .1963
وفـي اجلانب اآلخر من موضوعنا كامل
رفــعـت أفــنــدي اجلــادرجي من مــوالــيــد
بـغداد ودرس في مدارسـها ثم احلقوق 
بـعـدهـا توظف في الـوظـائف الـعمـومـية
مـديـراً لتـحـريرات لـواء احلـلة وأسـتـقال
ــنــصب إبــراهـيـم صـالح لــيــخـلــفه في ا

شكر.
وكــان أول عــهــد لــلــوالــد في الــوظــيــفـة
الــعــمــومــيــة بـتــاريخ  12تــمــوز 1924
حــيـــنــمــا إخـــتــاره صــديــقـه مــتــصــرف
لـواء احلـلة عـلي جـودت األيوبي مـديراً
ستقيل لـتحريرات اللـواء خلفاً للمـدير ا

كامل اجلادرجي.
وزارة الداخلية 
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من حقوق الشعب ومصاحله لم يتغير).
وأنـــتـــقــد اجلـــادرجي فـي مــقـــاله بـــطي
ايــضــاً عـلى تــنــقـله من تــأيــيـد يــاسـ
الـهــاشـمي الى تـأيـيـد حـكـومـة االنـقالب
واتـهــمه بـأنـه ( يـعـادي كل الــعـســكـري 
حـــركــة إصالحـــيــة جـــديــدة وحــاول أن
يـتقنع بقنـاع القومية والـوطنية وبغض
اإلنــكــلـيــز وإن مـا يــكــتـبه ضــد احلـزب
ـقــراطي هــو مــجـرد دس الــوطــني الــد

على احلزب).
وسـكت بـطي عشـرة أيام لـيـبدأ في نـشر
ســـلـــســـلـــة مــقـــاالت فـي ( الــبـالد) أيــام

27و30و 31كانون األول  1946و 6
و 7و  10كـــانــون الـــثــاني  1947حتت
عـنوان ( شعوذة كـامل أفندي باحلوادث
واألرقـام) وكال  له االتـهامـات قائالً في
احلـلـقة األولى إن اجلـادرجي (ال يـحمل
عـــقـــيـــدة) وإنه ( آيـــة في االســـتـــبــداد

والتحكم والعناد).
وفي احلـلـقـة الثـانـية قـال بـطي أن كامل
اجلـادرجي ( يـكـره العـرب  وتـعاون مع
بـيرون) مدير العالقات الـعامة بالسفارة
الـبـريـطـانـيـة في بـغـداد بـعـد فشـل قورة

مايس .1941
ثم واصـل هجـومه في احللـقتـ الثـالثة
والـــــرابـــــعــــــة بـــــاحلـــــديث عـن تـــــاريخ
اجلـــادرجي مـــنـــذ أن كـــان مـــوظــفـــاً في
مـتــصـرفـيـة لـواء بـغـداد وكـيف سـاعـده
يــاســ الــهــاشـمـي في احلــصـول عــلى
مـقـعد أنـتخـابي وعـينه مـديراً مـسؤوالً
لــصـحــيـفــة ( األخـاء الـوطــني) وقـال ان
( الـهـاشـمي دلل كـامل اجلـادرجـي لكـنه

تمرد عندما حان توزيع الكراسي).
وحتـــدث بــطـي في حـــلــقـــات أخــرى من
الية مقاالته عن مصروفات اجلادرجي ا
ونـشاطـاته الصحـفية والـسياسـية وقال
ــقــراطي ــقــراطــيــاً من د إنـه كــان ( د
احلـــرب  ولم يـــكــافح  ولـم يــضح  بل
أخـذ تـقـاريـر طـبيـة في مـحـاكـمـاته) أيام

حكومة أرشد العمري.
Î«d “Ë wD  qOzU —

وعـنـدمـا شـكل الدكـتـور فـاضل اجلـمالي
وزارتـه األولـى في  17أيــــــلــــــول 1953
أسـتـوزر الـصـحـفي رفـائـيل بـطـي وزيراً
بـال وزارة هــو وثـالثــة آخـــرين   لـــهــذا
ــنـصـب هم أركـان الــعـبــادي ومـحــمـد ا

شفيق العاني وصادق كمونة 
وأحـــتــفظ اجلـــمــالي بــبـــطي وزيــراً في
وزارته الــثــانــيـة الــتي شــكــلــهـا في 27
شـــبــاط �1954بـــعــد أســتـــقــالــة وزارته

األولى.
وقــــبـل أن نـــواصـل احلــــديث عن بــــطي
وخـالفـــــاتـه مع اجلـــــادرجـي  البـــــد من
إيــضــاح أن رفـائــيل بــطي لم يــكن كــمـا
يــتـوهم الـبــعض أول وزيـر لإلعالم  في
 أو كمـا كـانت  تـسمى تـاريخ الـعـراق 
لكي) ( األنباء والتوجيه خالل العهد ا
بــل كــــــــــــــــــــان ( وزيــــــــــــــــــــر بـال وزارة
) وكـــلــفه رئـــيس احلـــكــومـــة بــشــؤون
الـدعـاية بـينـمـا بقـيت جـميع صالحـيات
ــــطــــبــــوعــــات مــــحــــصـــورة قــــانــــون ا
بــوزيـر  الــداخـلـيــة سـعــيـد قــزاز وفـقـاً
لــلـقـانـون الــنـافـذ حـيــنـذاك وهـو الـذي
يــجـيـز إصـدار الـصـحف واجملالت وهـو

الذي يعطلها .
ونـؤكد  الـقول بـأن أول  وزير لـألنباء
والـتوجيه في تاريخ العراق كان برهان
الــدين بــاش أعـيــان في حـكــومـة أحــمـد
مـخــتـار بـابـان الـتي تـشـكـلت في مـايس
 1958وكانت آخر حكومة في العهد

ـــلـــكـي الـــذي أطـــيح به في 14تـــمـــوز ا
1958.

وإنـــضم رفــائــيـل بــطي عــام  1950الى
وزارة اخلــارجــيـة مــلــحــقـاً ثــقــافــيـاً في
الـقاهرة وإصـطحب عائـلته معه وبعض
مـن أوالده وكان أبنه األصـغر سـناً فائق
بـعمر حوالي  15عـاماً ودرس فيـما بعد
في اجلــامــعـة االمــيــركـيــة بــالـعــاصــمـة

صرية . ا
وكـنتُ قد إتصلت خالل سنوات إعدادي
لـشـهـادة الـدكـتـوراه في جـامـعـة أكـسـتر
الـبـريطـانـيـة بالـدكـتور فـاضل اجلـمالي
الــذي كــان حــيــنــهـا  يــقــيم في تــونس
مـستـفسـراً عن جملـة أمور من بـينـها ما
يـتعـلق بـالوزيـر بطي وعالقـته السـلبـية

مع زمالئه الصحفي آنذاك.
وفـي رده بـخط الـيـد بـتـاريخ  15شـبـاط
�1984أوضح اجلمالي لي إنه لم يفكر
بــــأي صــــحــــفي آخــــر لــــضـــمـه وزيـــراً
في احلكومة وبأنه ( يعرف رفائيل منذ
عـلمـ  وعرفته أيـام الدراسـة في دار ا
ـرحوم يـاس صـحفـياً قـديراً في عـهد ا

الهاشمي في الثالثينات).
وبــــغض الـــنــــظـــر عن مــــا رافق بـــعض
الـدراسات من الثناء عـلى حكومة فاضل
اجلـمالي في فـتح الباب لـصدور صحف
ومـجـالت كـثـيـرة ومـتـعـددة الـتـوجـهـات
الــــســـيـــاســــيـــة وصل عــــددهـــا الى 42
مـطبـوعاً  أستـطيع أن أؤكد انـها كانت
فـترة محدودة ولم تـكن من نتائج وجود

. رفائيل بطي وزيراً
عــلى أيــة حــال  بــقي وزيــر الــداخــلــيـة
ســعــيــد قــزاز هــو الــســلــطــة األولى في
الـتـعـامل مع الـصـحف ولم يـكـن مجـلس
الــوزراء يــرفض له طــلــبــاً في إجـازة أو
تــعــطـيل صــحــيـفــة او مـجــلــة  بل كـان
رئــيس احلـكـومـة ووزيــره رفـائـيل بـطي
يـتـرددان عـلى جـلـسـات مـجـلس الـنواب
لـلدفـاع أو لتـبرير قـرارات التـعسف ضد

الصحافة.
وهـذا مـا حـصل عنـدمـا عـاد سعـيـد قزاز
من الــبـصـرة بـعـد قـمـعه إضـراب عـمـال
شـركة الـنفط فيـها وإلتـحق فور وصوله
الـى بــــغــــداد يـــوم   16كــــانــــون االول
�1953بإجتماع جمللس الوزراء وطلب
وافقـة على طلـبه بتعـطيل تسع وتـمت ا
صـحف بـتـهـمـة اإلخالل بـاألمن وسـالمة
ــؤرخ عــبــد الــرزاق الــدولــة.ويــقــول  ا
احلـــســني فـي الــصـــفــحــة  98لـــلــجــزء
وسوعته( تاريخ الوزارات ) أن العاشر 
الـوزيــر بـطي هـو من طـلب تـعـطـيل تـلك
الـصـحف لـكن الـدكتـور اجلـمـالي يـنفي
فـي رسـالـته لي هـذه الـتـهـمـة عن بـطي
تـوفرة كـما تـنفـيهـا الوثـائق الرسـميـة ا

عن تلك الفترة من تاريخ العراق.
والـثـابت هـو أن الوزيـر بـطي حتدث في
جــلــسـة جملــلس الــنــواب لــتـبــريــر قـرار
مـجـلس الـوزراء بـتعـطـيل تـلك الـصحف

وأتهمها ( بإشعال نار االضطرابات).
وفـي الوقت نـفـسه ال أعـتـقـد أن بـطي قد
عـارض في جـلـسة مـجـلس الـوزراء قرار
تـعـطـيل الـصـحف ألنـه بـبسـاطـة أصـبح
أحـد أعـضـاء احلكـومـة ويلـتـزم بـتقـالـيد

العمل فيها.
ـــوضــوع عـــلى مـــوقع (الـــزمــان) { تـــتـــمــة ا

االلكتروني

األهالي) .
ويـعترف كامل اجلـادرجي في مذكراته ما
يـسـمـيه بـالـتـطرف الـيـسـاري عـنـد بعض
اجلـماعة  والسـيما عـبد القـادر  وظهور
مـقاالت بتوقيع ( أنا) فـي الصحيفة الذي
إتــضح أنه يــوسف مــتي وتــهـديــد عــبـد
الـقـادر بـاالسـتـقـالـة من الـصـحـيـفـة وهـو
ـقاالت ـسؤول إذا مـنـعت تلك ا مـديـرها ا

من النشر.
وقــد إنــضـم الى عــبــد الــقــادر ومــتي في
الـصحيـفة شيوعي ثـالث هو زكي خيري
ــعــتــقل الــذي بـــعــد إطالق ســراحه مـن ا
زجــته فــيه حــكــومــة يــاســ الــهـاشــمي
السابقة  وعمل محاسباً في الصحيفة .
وكـل واحد من هؤالء الثالثـة سيكون في
ركزية سـنوات الحقة عضواً في اللجنة ا
ـكـتب الـسـيـاسي لـلـحـزب الـشـيوعي أو ا

العراقي.
وأصـبح وجود وزراء جماعة األهالي في
احلـكـومـة محـرجـاً بعـد أن صـارت األمور
تـدار من قبل اجلـيش  فقـرروا االستـقالة

مـن مـنـاصــبـهم  وهـكــذا قـدم اجلـادرجي
وابـو التـمن وعز الـدين وشاركـهم صالح
جــبــر وزيــر الــعــدلـيــة  في �19حــزيــران
�1937استقاالتهم وسارع بعضهم الى

مغادرة العراق.
وإنــحــسـرت نــشـاطــات جــمـاعــة االهـالي
وكـامل اجلـادرجي علـى اخلصـوص عقب
سـقـوط حتـالـفهم مع الـفـريق بـكـر صدقي
وإضــطــرار غـالــبـيــة قــادة اجلـمــاعـة الى
مـغادرة العراق الى لـبنان وقبـرص بينما
وترتب على غـادر أبو التمن  إلى إيران 
ذلـك تـــوقف صــــحـــيــــفـــة ( األهــــالي) عن
الصدور للفترة من عام  1937وحتى 23
1942 أيــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــــام 
عـندما أصدر اجلادرجي بعد عودته الى

الــعــراق صــحــيــفــة (
صـوت االهـالي).  وفي تمـوز عام 1946
أصـبحت الصحيفة الناطقة بأسم احلزب
ـــقـــراطـي الـــذي أســـسه الـــوطــــني الـــد
اجلـادرجي ومحمـد حديد وحـس جميل
ية وآخـرون في فترة ما بعـد احلرب العا
الــثـانــيـة والــسـمـاح لـألحـزاب بـالــعـمل 
وتــأســست أيــضــاً أحــزاب  االســتــقالل

والشعب واالحرار.
ولـم تـتــضــمـن أحـداث ثــورة مــايـس عـام
 1941إلى ما يشير الى دور للجادرجي
أو جلــمــاعــته بــقــدر مــا تــتــحـدث كــتب
الــتــاريـخ عن دور الــصــحــفــيــ ومــنــهم
رفـائيل بطي وسـلمان الصـفواني ولطفي
بــكـر صــدقي وغــيـرهم في تــلك االحـداث
حــتـى ان االنــكــلــيــز بــعـــد اســتــعــادتــهم
زمـام االمـور بـالـقوة الـعـسـكـرية أودعت
 احلـكـومـة  الـصحـفـيـ الـذين نـاصروا

الثورة ومنهم بطي معتقل العمارة.
وتـــطـــورت األحـــداث حــتـى شــكـل نــوري
الــســعـيــد وزارة جــديـدة في  21تــشـرين
الــثـاني  1946فــلـجــأ الى مـنـاورة إلدارة
الـــصــراع بــإحـــداث شــرخ بــ األحــزاب
اخلــمـسـة فــضم الى حـكـومــته إثـنـ من
قــادة األحـــزاب هــمــا مــحـــمــد حــديــد من
ـــقـــراطي وزيــراً احلـــزب الـــوطــنـي الــد
ـتــاز أحـد قـادة حـزب لــلـتـمــوين وعـلي 
األحـرار وزيراً للمواصالت بشرط أحترام
حـريـة الـصـحـافـة وحـريـة األحـزاب بفـتح
ــــدن األخــــرى خـــارج فــــروع لــــهــــا فـي ا

العاصمة بغداد.
ـــا تــــنـــصل الــــســـعـــيـــد مـن تـــعـــهـــده و
بـفـتح فـروع األحـزاب قـدم مـحـمـد حـديـد
. تاز بعد يوم استقالته وتبعه علي  
شاركة طـبعاً لم تـرتاح االحزاب االخـرى 
ــــقـــراطـي واالحـــرار في الــــوطـــنـي الـــد
احلـكومـة فنـجح السـعيـد في االيـقاع ب
االحـــزاب الــســيــاســـيــة اخلــمــســة وراح
بــعـــضــهــا يـــشــتم الــبـــعض االخــر عــلى

صفحات صحفهم احلزبية .
وأخــذت مـعـركـة الــصـحـافــة مـنـحى آخـر
عـندما أسـتيقـظت العالقـة غير اإليـجابية
بــ اجلـادرجي ورفـائـيـل بـطي مـنـذ عـام

. �1936وتبادال االتهامات علناً
اآلن عام  1946وكـما يبدو أن اجلادرجي
قـد أمتعض مـن مقال بطـي حول أشتراك
قـراطي في حكـومة احلـزب الـوطني الـد
نـوري الـسـعـيـد وأتـهم فـيـه ( أركـان هذا)

احلزب بارتكاب أعمال سلبية .
ـــــقــــال في ( صــــوت فـــــرد اجلــــادرجي 
األهــــــــالي) يـــــــوم   13كـــــــانـــــــون االول
�1946يذكّر فيه بطي بتاريخه الصحفي
 وقـال أنه أشتـغل مع أنسـتاس الـكرملي
في صــحـيــفـة ( الـعــرب) الـتي أصــدرتـهـا
سـلـطـات األحـتالل اإلنـكـلـيـزي ثم إلـتـحق
بـصـحـيـفـة رزوق غـنـام ( الـعـراق) والـتي
أنــشــأهــا اإلنــكـلــيــز أيــضــاً حـتـى أصـدر
صـحـيـفة ( الـبالد) ألن ( مـوقـفه الـعدائي
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ا يـكفي نظـام التـعلـيم بـرمته يـفتـقر الى الـتحـديث 
إلعداد الطالب لـلحيـاة الواقعـية وسوق الـعمل لدى
العراق انـظمة سيئـة في العديد من الـقطاعات ولكن
أعـتقـد أن التـعـليم هـنا هـو األسوأ بل االسـوأ حتى

من ماء البصرة.
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بغداد

الـطـبـقة الـسـيـاسـيـة الـفـاسـدة جتاوزت عـلى حـقـوق الـدولـة والـقـضاء
واطن!! وحقوق ا

نـقذ بـحاجـة لثـورة تغـييـر تطيـح برمـوز ساسة  نحنُ بـأمس احلاجـة 
الفـساد ثـورة أصالح حـقيـقة تـنـقذ  الـعراق من مـنـزلق خطـير وواقع

مرير ونفق مظلم..?
واطن سلبت يا ساسة الزمن األغبر لعنكم الله ..  حقوق ا

هموم ومعاناة الشعب العراقي تفوق التصور .!?
الـعـالم أمـام كـارثـة وأنـهـيـار أقـتـصـادي والـعـراق لـيسَ في مـأمن من

مخاطر جسيمة بسبب هذا األنهيار ..?
أذاً العـراق بحاجة لثورة أصالح  وتغيير حقيقي قيادة وطنية كفوءة
نــزيــهــة قــادرة أن تــســحق الــطـبــقــة الــســيــاسـيــة الــفــاســدة والــدولـة

العميقة..!?
تـصحرة الـتي تقود  الدولة الـعمـيقة أنـهكت العـراق العقـول الغبـية ا

الـــعـــراق اآلن حتـــتـــاج تـــصــدي حـــقـــيـــقي من
الشعب العراقي في أنتفاضة شعبية عارمة..
 إبراز الـعـضالت لـتحـقـيق مـصالـح شخـصـية

!!.. وخداع الشعب ال يجدي نفعاً
الكلمة الفصل للشعب العراقي البطل..

وقف.. فهو سيد ا
أللهم أني بلغت فأشهد..

 وما على الرسول أال البالغ ..
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رفائيل بطي

البالد يوم  17أيار 1944
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يزداد الـشعور بالقـلق عندما نـستدرك بان سنـوات العمر لم يـبقى منها
شـيء يسـتـحق الـتغـيـير مـن اجله في احلـيـاة ولـكن ذلك لم يـعد مـسـوغاً

منطقياً عقلياً ينبغي التبني واالنقياد .
فاذا حـاورنا انـفـسنـا عن الـسبب الـرئـيس في تفـاقم ذلك الـقـلق سنـجد
يـقـينـاً وبال شك انـنـا قـد توقـفـنـا عن اي اجنـاز يومي يـسـتـثيـر الـشـعور
عنى احلسي ان لم تكن افضل . باحلياة التي هي ذاتها من قبل في ا
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لـو قـادنا الـتفـكيـر في ان نـحاور انـفسـنا خـفـياً حـول مؤشـرات االنقـياد
النـفسي الـتطـوعي الي من السلـطات جنـد انهـا تتـمحـور في ثالث عشر

جمل مختصره وعلى وفق االتي :-
 .1الرغبه في احلصول على االحترام والتقدير .

كافات .  .2متعة احلصول على ا
 .3احلاجه الن نكن .

 .4القوة التاثيرية لالجتاه النفسي .
تعدده .  .5حتقيق العالقات الوديه ا

 .6الرغبة في التعلم  .
كانة االجتماعيه .  .7الدافع في احلصول على ا

يل النفسي االنساني جتاه من يستحقها باقتدار .  .8ا
 .9الرغبه في االنتماء الى .

 .10اذا كـانـت مـصــدراً رئـيــســاً لـتــحــقـيق  الــعـدل
ساواة . ا

 .11اخلوف من العقاب .
 .12تقدير الذات االنسانيه .

 .13احلاجة النفسيه للتدريب .
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اثناء عملي مهندساً في مؤسسة السياحة  تعرفتُ على مجموعة من
. صري هندس ا ا

هندس ويليام . وفي مقدمتهم ا
صادفة ان الزميل وليام وكانت ا
قد سكن بجوار سكني  في محلة
 222 مجاور مبنى نقابة الصحفي
احلالية  قبل ان تزال الدور لكي

تبنى محلها دار االوبرا !!!.
حينها قامت بيننا عالقة احترام متبادل.

                ××
صري الذين قدموا للعمل في جتدر االشارة الى ان معظم ا

. سيحي العراق آنذاك  كانوا من ا
صادر ذات الصلة  ان الكنيسة القبطية في مصر  وامام وتقول ا

صري العامل في العراق كثرة ا
سيحية  قد من اتباع الديانة ا

اهـتـمت بـذلك . واوفـدت كـهـنـة وقـسـســا وآبـاءً لـتـلـبـيـة مـتـطـلـبـات هـذا
التواجد

 في جانبه الديني .
وهــكــذا حل االب مــيــســاك االنــبــا ابــشــوي في الــعــراق  مــوفــداً من

الكنيسة القبطية . واتخذ من كنيسة
طلة على شارع مر العذراء ا

اجلمهورية  قريباً من سوق الشورجة  مقرا له.
               ××  

واقترح الزميل واجلار ويليام  ان
نزور القس ميساك في مقر عمله.

وهو اقتراح جتاوبتُ معه.
وهكذا كنتُ مع اجلار ابو اشرف
في الكنيسة نلتقي االب ميساك.

كان  في اخلامسة واالربع من عمره  كما اقدر.
انيق ومتحدث . وعلمتُ في حينها 
اجستير في انه يحمل شهادة ا

عمارية. الهندسة ا
يومها اهديته بعض مؤلفاتي.

دار بيننا حديث ثقافي متنوع.
         ××

قبل ايام كنت في الباص االحمر
ذي الــطـابـقــ . وفي شـارع اجلـمــهـوريـة  كـنت

قبالة الكنيسة.
حينها تدفقت الذكريات .

 بكر صدقيياس الهاشمي

ترويسة الصحيفة بعد وفاة رفائيل بطي
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ـناقشة أمور ؤقـتة لنادي اجلـنسية الريـاضي امس االربعاء اجتـماعها االول  عقدت الهيـئة االدارية ا
ؤقتة اللواء مؤيد النادي و كيفية النهوض به في مختلف مفاصله . و تـرأس االجتماع رئيس الهيئة ا
تـلكاته كـافة  وفق الضـوابط و القانون و العقـابي الذي أكد على الـشروع باسـتالم مقر الـنادي و 
ـلقـاة علـى عاتـقهـا و الثـقة ـسؤولـية ا ؤقـتـة إجناز عـملـها بـنـجاح كـبيـر و بحـجم ا بِمَـا يتـيح لـلهـيئـة ا
ـكان مـنـوحة لـهـا من اجلهـات الـعلـيـا في وزارة الـداخلـيـة . و شدد الـعـقابي عـلى ضـرورة إيجـاد ا ا
الئم ليكون مقراً مناسباً  يليق بإسم نادي اجلنسية و تفعيل جميع ألعابه الرياضية بهدف العودة ا

مجددا الى سكة االنتصارات احمللية و اخلارجية.
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وقّعَ االحتـادُ الــعــراقيّ لــكـرةِ الــقـدم
ُـدربِ راضي شـنـيشل في عـقداً مع ا
مـــقــــر االحتـــاد لــــيـــتـــولـى تـــدريبَ
ُـقـبـلـة ـبـيّ لـلـفـتـرةِ ا ـنـتـخب األو ا
بـــحُـــضــور الـــنـــائب األول لـــرئــيسِ
االحتـــاد عـــلـي جـــبـــار وســــيـــعـــلنُ
ُـســاعـد األســبـوع شـنــيـشـل مالكهُ ا

قبل.  ا
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وقـــالَ الـــنـــائـبُ األول نـــتـــطـــلعُ إلى
مـرحـلةٍ نـاجحـةٍ تـكون خـطـوةً مهـمةً
ُميزين ورفدهم الكتشافِ الالعبـ ا
للمنتخبِ الوطنيّ وأتمنى التوفيقَ
لـلمـدرب راضي شـنـيشل في مـهـمته
اجلـديـدةِ وحتـقـيق مـا نـصـبـو إلـيه
ــدربـ اجلــيـدين لـكــونه يــعـدُّ من ا
وحــــققَ الــــعــــديــــدَ من االجنــــازاتِ
تـلك خبـرةً تدريبـيّةً سـتسهل من و

ـبيّ في الـفـتـرةِ مـهـمـته لـقـيـادةِ األو
ـقـبــلـة. وأضـافَ سـيــعـملُ االحتـادُ ا
عـلـى تـوفــيــرِ جــمــيع مُــســتــلــزمـاتِ
بيّ لتـحقيق النـجاح للـمُنتـخبِ األو
ــــــرســــــومــــــةِ وكــــــسْب األهــــــدافِ ا
االنــــتـــصـــاراتِ فـي الـــتـــصــــفـــيـــاتِ
ــبــيــاد ــؤهــلــة إلى أو اآلســيــويّــةِ ا
بــاريـس. ومن جـــهــة اخـــرى اوضح
ـدير االداري لـلمنـتخـب غيث مـهنا ا
اسـبـاب اسـتـقـالـتـة من مـنـصـبـة في
نتخب عندما قررت االنسحاب من ا
ــديــر اإلداري لــلــمــنـتــخب مــهــمــة ا
الـوطــني لـم يـكـن قـرارا ســهال عــلى
ـسؤولية االطالق ألني أعلم حجم ا
الـوطـنـيـة الـتـي يـجب عـدم الـتـخـلي
عنـهـا فهـذا مـنـتخب بـلـدنـا وعلـيـنا
ــلـك ونــســتــطــيع. دعــمـه بــكل مــا 
واسـتـغرب أشـد االسـتغـراب مـا يتم
تــنـــاوله في بـــعض وســـائل االعالم

ــهـمـة ألني ال مــؤخـرا بــأني تـركت ا
اسـتـطـيع العـمل مع الـكـابـ يونس
ن ال يــعـلم أني لم أتـردد مــحـمـود و
حلـظـة عـنـدمـا طـلب مـنـي أبـو ذنون
ـنـتــخب بال مـديـر ـسـاعــدة كـون ا ا
إداري بـعـد مـغـادرة الكـابـ الـعـزيز
باسل كوركـيس وعليـه ال توجد أية
خالفــــات مع األخ يــــونس بـل كـــان
ساحة الواسعة في العمل نحنا ا
بحرية تامة. واضاف لم أود أبداً أن
أكـشـف تـفـاصـيل مـا حـدث مـعي في
ـاضيـة ومنـذ األيام األولى الفـترة ا
وكأنها طريقـة غير مباشرة من أجل
ــهــمــة وحــاولت تــكــراراً عــرقـــلــة ا
ومــراراً تالفي ذلك جنـحت احــيـانـا
ن وفــشـلت احـيــانـا أخـرى لـستُ 
يــنــشــر غــســيل مــنــتــخب بــلــده في
وسـائل اإلعالم واعـتـذرت من جـميع
األخــوة االعـالمـيــ ألنـي أفـكــر في

مصلحة منتخبنا الوطني بعيدا عن
اي اعتـبارات او مـصالح شـخصـية.
واسـتــمـعت في الـســاعـات الـقــلـيـلـة
ــاضـــيــة لــبــعـض األصــوات الــتي ا
تــطــالــبــني بــاإلجــابــة عـن الــسـؤال
ــاذا اسـتــقــال غـيـث مـهــنـا? األهم: 
وهـل بــســبب الـــبــيــروقـــراطــيــة في
ــؤسـسـات الـعـراقـيـة? وألني قـادم ا
من أسـتــرالـيــا لم أحتـمـل الـتــأخـيـر
واالنــتـظـار وكــذلك ألني عـاطـفي وال
ــنـــتــخـب مــثالً. أحتـــمل خـــســـارة ا
جميع هـذه اإلدعاءات غير صـحيحة

على اإلطالق. 
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واشـار عـنـدمـا جئـت إلى بـغداد  لم
أضع أمامي اعتبارات سوى حتقيق
الـــــنــــجــــاح وأعـــــلم جـــــيــــدا وضع
ـؤســسـات الــبـيــروقـراطــيــة داخل ا
الـرسـمــيـة ولـكن الـبــيـروقـراطـيـة ال

تعني التاخير واالهمال وفقدان لغة
الـــــتــــــعــــــامل االداري وكـل االمـــــور
االخــرى الــتي تــعــرقـل انــســيــابــيـة
الــعـــمل االداري اجلــمـــاعي نــعم ال
أريـد الـعــمل عـلى مـعــايـيـر االحتـاد
الــدولي ولـكن أيـضـاً ال أريـد عـرقـلـة
الـعـمل الـذي سـيـتـسبـب من خاللـها
ــهــمـة وعــنــدهــا فــضـلت إفــشــال ا
نـتخب الوطني باالبتعاد مصلحة ا
ـصـلــحـتي الـشـخـصـيـة ولم أفـكـر 
عـلى الــرغم من مــطـالــبـتـي من قـبل
الــكـثــيـرين بــالـبــقـاء في مــقـدمــتـهم
عـائلـتي نزوال عـند رغـبة اجلـماهـير
الـعراقـية الـوفيـة ولكـني وجدت أن
ـشروع األهم االسـتمـرار سيـفشل ا
وهو أن يكون مـنتخبنـا محترفا في
العمل االداري خـاصة مع خـطواتنا
في الـــتــواصل مـع الالعـــبــ داخل
قـطــعت عـهـدا عـلى وخــارج الـعـراق

شــخـــصي بـــأني لن أكـــشف أســرار
الـعــمل ألني شــخص مــحــتـرف في
الـعــمل وألنه مــنــتـخـب بـلــدي الـذي
ورثت عـشـقه عـن أب و جـد مـتـمـنـيا
مـن كـل مـن نــــــــــشــــــــــر األكــــــــــاذيـب
واإلدعـاءات ان يـتوقف عـن ذلك لكي
اليـجــبــرنـا عــلى اخلــوض في امـور
حرصـنا كل احلـرص ان تبقى داخل
مـحـيط االحتاد ومـؤسـسـته االدارية
.وافـاد في نهـاية حـديـثه كلـمة شـكر
ال تـكـفي للـدعم الـكبـير الـذي تـلقـيته
من اجلــمـهـور الــوفي اخملـلص ومن
ـهنـي الصـادق ومن جـميع اإلعالم ا
الــريــاضــيـــ في وطــني احلــبــيب
أتــمـنـى من االحتــاد أن يـعــمل عــلى
االسـتــفــادة من الــدروس ومـعــاجلـة
هــذه األخـطـاء الـتي تـعـرقل مـسـيـرة
مـنتـخبـنا الـوطني الـذي سنـبقى له

. مساندين وداعم ومشجع
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غرب في بطولة العرب u“∫ منتخب الناشئ ينافس بقوة بعد فوزه على ا

تـسـمـيـة الـتــشـكـيل لـكي يـكـون مـؤثـرا
ـطـلوب ـسـتـوى ا بـانـتـظـار ان يـقـدم ا
لالقـتــراب من حـسـم الـنــتـيـجــة وقـطع
اجلولـة الثـانيـة من تصـفيـات اجملوعة
الـثـالـثة بـارتـياح دون قـلق وان يـشـعر
طلوب الن مهمة الفريق بروح اللعب ا
الـيوم تـبـدو اخطـر من االولى السـباب
معـروفـة واهـمـيـة ان يـنـصب الـتـركـيز
على الدفاع النه افضل وسيلة للهجوم
واضـافـة الـتي تـامـ خط وسـط فـعال
يــشـــكل عــمـــلــيـــة الــربط بـــ الــدفــاع
والـــهــجــوم والـــقــدرة عــلـى اســتــغالل

بـجــهـد فــردي واضح ومـر من الــدفـاع
بــرشــاقـة عــالــيــة و وضع الــكــرة عـلى
ــ احلـارس الــدقـيــقـة  47 لــيــهـديه
ـنــحه فـوزا غـالــيـا قـبل ان لـفـريــقه و
يــــدون اســـمه وزمــــيـــله الــــدراجي في
ـنتـخب فوزا سـجل الهـداف ويـهدي ا
اكثر من مـهم وقد يدفع باالمـور لعبور
بـوابــة جـزر الــقـمـر الــيـوم ومــواصـلـة
السـير بـاالجتاه الـصحـيح وينـنظر ان
يقدم الالعب احلهود الكبيرة ودخول
همة باهتمام عالي واللعب بشعار ال ا
بـــديل عـن الـــفـــوز اذا مـــا ارادو وضع
الـقدم االولى في الـدور الـربع النـهائي
ـطـلـوب مـسـتـفـيـدا من نـتـيـجـة وهـو ا
مـبــاراة االفـتــتـاح ويــامل ان تـنــعـكس
نـــتـــيـــجـــتــهـــا عـــلى االداء اجلـــمـــاعي
والـفـردي لـلـتـشكـيـل و الـلعـب بـجـهود
استـثنائـية دون تـراخ امام جزر الـقمر
الـتي حــقـقت الـنــتـيـجــة االكـبـر والـتي
قـادتـها الى صـدارة اجملـموعـة الـثالـثة
بــشـكـل مـؤقت قــبل ان يــدخل مــرحــلـة
ـنــافـســة ويـدعم امــاله عـلـى حـسـاب ا
مـنـتـخب الـشـبـاب اذا مـارتب بـااوراقه

طلوب. بالشكل ا
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ـدرب احــمــد كـاظم ان يـتــوجب عــلى ا
يضع مـباراة االفـتتاح جـنبـا والتفـكير
همة اليوم االستـثنائية التي تتطلب
الـلــعب بــخــطــوط فـعــالــة ومــتـكــامــلـة
ـــواجه هـــجــوم خــصـــوصـــا الــدفـــاع 
ـنـافس الـقـوي . الـذي سـجل الـفـريق ا
ثالثة اهـداف وهي حصـيلة جـيدة قبل
ان تشكل النتيجة دفعة كبيرة خلوض
مواجهة اليوم باهتمام كبير ويامل ان
يكون اجلهاز الـفني قد اطلع على اداء
جــزر الــقــمـر ومــوريــتــانـيــا و حتــديـد
مـواقع الـقــوة والـضـعف إمــام عـمـلـيـة
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يـنتـظـر ان يقـدم منـتـخب النـاشئـ ما
عــلـيـه عـبــر الـلــعب بــشـجــاعـة بــفـضل
ـعنـويـة العـالـية الـتي مـنحـها الـروح ا
ـغربي ايـاه فوزه اجلـيـد على نـظـيره ا
بهـدفـ لـواحـد لـيـقـتـرب به كـثـيرا من
بلوغ الربع النهائي بعدما جتاوز احد
ـنافسـ في اجملمـوعة الثـالثة اقوى ا
ضــمـن بــطـــولــة الـــعــرب حتت سن 17
ســـنـــة اجلـــاريـــة حـــالـــيًـــا في وهـــران
اجلــزائــر وارتــفــعت حــظــوظ الــفــريق
ــهم والـذي ـذكــور وا بــفـضل الــفــوز ا
ـوقف بـفــضل عـطــاء اجملـمـوعـة دعم ا
الناشئـة التي خطت خـطوة جيدة قبل
ان تـضع االمــور بــاالجتـاه الــصــحـيح
ـنـافــسـة بـقـوة والـدخـول في أجــواء ا
وثـقـة والـتـطلـع الى حتـقـيق الـنـتـيـجة
االيجابية الـثانية اليـوم السبت عندما
يـواجه مـتصـدر اجملـموعـة جـزر القـمر
ـثــالـيـة الـذي كــان قـد حــقق الـبــدايـة ا
بالـفوز عـلى موريـتانـيا بـثالثة اهداف
لهـدف حـيث يقام الـلقـاء عند الـساعة

الثامنة مساء.
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نـتخب مباراة اليوم ويأمل ان يدخل ا
ـعـنـويـات عـالـيـة معـوال عـلـى جـهود
ـهم و تـخـطي اجملـمـوعـة بـعـد الـفـوز ا
ـغـرب بـهدفـ لـواحـد سـجـلت فـريـق ا
االهـداف جــمـيـعـهـا خالل سـبع دقـائق
من الـشـوط االول عــنـدمـا افــتـتح عـلي
الـدراجي الـتـسـجـيل بـرأسـيـة جـمـيـلـة
ـ احلـارس د٤٣ قبل وضـعـها عـلى 
ـــغــربي ان تـــاتي ردة فـــعل الـــفـــريق ا
وادراك الــتـــعــادل بــعــد دقــيــقــتــ عن
طـريق مــحـمـد قـاطــيـبـة قــبل ان تـثـمـر
اجلهود الـفردية لـكرار كاطع في حسم
االمــور بـتـسـجــيل هـدف الـفـوز االروع
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ركزي ـبية مبـاشرة وقّع االحتاد الـعراقي ا بـرعاية أو
ـبيـة ببغـداد عقوداً مع ـقر اللـجنة االو لـكرة الطـاولة 
ـنـتـخـبـات الـعـراقـيـة ثالثـة مـدربـ إيــرانـيـ لـقـيـادة ا
ـبــيـة الــوطـنــيـة بــالـلــعـبــة. ورحّب رئـيـس الـلــجـنــة األو
ـدرب االيـرانـي الـعـراقـية األسـتـاذ رعـد حمـودي بـا
بــهـنــام تـوفــيق رحـمه وشــهـرام بــرويـز ســريـخــشـان
قبل ومـحمد صـمد آبادي آمالً لـهم التوفـيق بعمـلهم ا
مع كـرة الـطـاولـة العـراقـيـة. وقـال حمـودي ان الـلـجـنة
ــبـيــة الـوطــنـيــة الـعــراقـيــة مـلــزمـة بــتـقــد الـدعم األو
لالحتــادات الـوطـنـيــة من خالل إبـرام الــتـعـاقـدات مع
الـكـفاءات الـتـدريـبيـة لـتـطويـر إمـكـانات العـبي الـفـئات
ـعـوّل عـلـيـهم مـسـتـقـبالً. وتـمنى ـمـيزين وا الـعـمـريـة ا
قـبلة رحـلة ا حـمودي لالحتـاد االرتقاء بـعمـله خالل ا
وخــلـق جــيل قـــادر عــلـى إســتـــعــادة بـــريق الــطـــاولــة
الــعـراقــيــة. من جـانــبه ثــمّن رئـيـس االحتـاد الــعـراقي
ــبـيـة هــيـردة رؤوف دعم وتــعـاون رئـيـس الـلـجــنـة األو
كتب الـتنـفيذي األسـتاذ رعـد حمودي وزمـالئه في ا
ـبـية لـهذه اخلـطوة مـبديـاً إرتـياحه لـرعايـة الـلجـنة األو
الـتي سـتـشـكل إضـافـة مـطـلـوبـة بـهـذا الـوقت لـلـعـبة
ــنـتـخب ـدربـ ســيـقـودون ا الـطــاولـة مــضـيـفــاً ان ا
الــعــراقي األول ويــشــرفــون عــلى الــفــئــات الــعــمــريــة
ـقـبـلـة وعـبر وإعـدادهـا لـلـبـطـوالت الـعربـيـة والـقـاريـة ا
ـقبل مع ـدربون اإليـرانـيون عن سـعادتـهم بـعمـلهم ا ا
ـنتـخبـات الـعراقـية لـتعـزيز وتـطويـر قدرات الالعـب ا
ـشـاركات سـعـيـاً لـرفع مـسـتـويـاتـهم ونـتـائـجـهم فـي ا
ـقـبلـة. هـذا وحضـر تـوقيع الـعـقد عـضوا اخلـارجـية ا
ـكتب التـنفيذي الـدكتور إبراهـيم البهـادلي والدكتور ا
ـبـيـة الـسـيد هـيـرده روؤف واألمـ الـعـام لـلجـنـة األو
ــالي أحــمــد صــبـري هــيــثم عــبــد احلــمـيــد واألمــ ا
واي تاي مصطـفى جبار علگ ومدير ورئـيس إحتاد ا
ـبــيـة عـلي الـبـدري الـقــسم الـقـانـوني في الــلـجـنـة األو
ونـائب رئـيس إحتاد الـطاولـة قـاسم كيـلون. ومن جـهة
بـيـة الوطـنيـة الـعراقـية اخـرى دعـا رئيس الـلجـنـة األو
ـبية رعـد حمودي ألنـعقـاد اجلمعـية العـامة للـجنة األو
عـنـد الـساعـة احلـاديـة عـشرة مـن صبـاح يـوم األثـن
بية بشارع ـقر اللجنـة األو وافق  2022/9/26وذلك  ا
فـلسطـ في العاصـمة بغـداد. وتأتي الدعـوة إستناداً
لـلـصـالحـيـات الـتي يـخـولـهــا الـنـظـام الـداخـلي رقم 1
بية. وفي ـعدّل للسيد رئيس الـلجنة األو لسنة  2020ا
ـبـية الـسـيـاق ذاته فـقـد دعـا األمـ الـعـام لـلـجـنـة األو
الـوطـنيـة الـعراقـيـة هـيثم عـبـداحلمـيـد السـادة أعـضاء
اجلـمعـية العـامة السـتالم الدعـوات الرسمـية مـرفوقة

. بجدول أعمال االجتماع منه شخصياً
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b∫ احتاد الطاولة يتعاقد مع ثالثة مدرب في UFð

بية بعدسة قحطان سليم مبنى االو

بي lO∫ جانب من توقيع العقد ب شنيشل واالو uð

ـركز ركـز الـثالث ونـيجـيـريا في ا التـونـسي في ا
ـركـز اخلـامس ومـصر الـرابع والـكامـيـرون في ا

رتبة السادسة.  في ا
Í—U  Èu²

ــنــتــخب وعــلى مــســتــوى قــارة آســيــا مــا زال ا
اإليــراني في صــدارة الـتــصــنــيف آسـيــويــا يــلـيه
ــنــتــخب الــيــابــاني وثــالــثــا كــوريــا اجلــنــوبــيــة ا
نتخبات العربية ركز الرابع ثم ا وأستراليا في ا
قطـر والـسـعوديـة واإلمـارات والـعراق بـالـتـرتيب .
ـنـتخـبـات العـربـية الـصـدارة ما وعلى مـسـتوى ا
نتـخبات غـربي يلـيه كل من ا نـتخب ا زالت بيـد ا
تـــونس ومــصــر واجلـــزائــر وقــطــر والـــســعــوديــة
واإلمــارات والــعــراق وعـمــان والــبــحـرين واألردن
وسوريـا وفلسط ولبنان وموريتانيا وليبيا وجزر
الـقــمــر والــسـودان والــكــويت والـيــمن وجــيــبـوتي

والصومال.

 نـقـطـة يـلـيـه مـنـتـخب بـلـجـيـكـا بـرصـيـد 1835.56
ـرتبة .1821.92 نـتخب األرجـنتيـني في ا ويـأتي ا
ركـز الرابع ويـليه مـنتخب الثـالثـة ثم فرنـسا في ا
ـرتبة ـركز اخلـامس وإسبانـيا في ا إجنلـترا في ا
السـادسة وإيطاليـا في السابع كما يـحتل منتخب
ركز التاسع ركز الثامن والبرتغال في ا هولندا ا
نـتخب ـركز الـعـاشر. واحـتـفظ ا ـارك في ا والد
ركز الـ35  عـلما أن الدب الروسي لم الـروسي با
يـخـض أي مـبــاراة مـنــذ نـوفــمـبــر/ شـبــاط الـعـام
ــاضي بـعـد تـعــلـيق الـفــيـفـا واالحتـاد األوروبي ا
ـنـتخـبـات الـروسـية في يـويـفـا مـشاركـة الـفـرق وا
ـسـابـقـات الـدولـيــة عـلى إثـر الـعـمـلـيـة الـروسـيـة ا
اخلــاصــة في أوكـــرانــيــا. وعــلـى مــســتــوى قــارة
أفـريـقـيـا تــصـدر مـنـتـخب الـســنـغـال الـتـصـنـيف
الشـهري للفيفا على مستوى القارة اإلفريقية يليه
ـــنــتــخب ـــغــربي في الـــوصــافــة ثم ا ـــنــتــخب ا ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

أعلـن االحتاد الـدولي لـكرة الـقـدم فيـفا تـصـنيف
مـنــتـخـبـات الـعـالم لــشـهـر آب اجلـاري. وبـحـسب
الـنــسـخـة األحـدث من الـتـصـنـيف الـتي أصـدرهـا
ــركــز الـ70 ــنــتــخب الـــعــراقي ا فـــيــفــا احــتـل ا
بـرصيد  1338.91 نـقطـة على مـستـوى منـتخـبات
ركـز الـثامن عـلى مسـتوى العـالم كـما جـاء في ا
قارة آسـيا بعـد منتـخبات ايـران واليابـان وكوريا
اجلنـوبية وأستراليا وقـطر والسعودية واإلمارات.
نـتـخـبـات الـعربـيـة فـقـد جاء أمـا عـلى مـسـتـوى ا
ـركـز الـثـامن أيـضـاً بـعد ـنـتـخب الـعـراقـي في ا ا
غـرب وتونس ومـصر واجلزائـر وقطر منـتخـبات ا
والسـعودية واإلمارات. وبحسب نسخة التصنيف
راكز العشرة احلديثة التي أصدرها فيفا ظلت ا
األولى للـمـنـتخـبـات كـمـا هي دون تغـيـيـر. وحافظ
ـرتـبـة األولى بـرصـيـد ـنـتــخب الـبـرازيـلي عـلى ا ا

العراقي للناشئ برونزية ثانية في ختام مشاركته
ـقــامـة حـالــيـاً في بــبـطــولـة اســيـا لــلـتـايــكـوانــدو ا
العاصمة الفيتـنامية هوشي منه. واستطاع الالعب
هــارون عـبـدالـله من خــطف الـبـرونـزيـة في وزن 53 
ـيـدالـيـة الـعراقـيـة الـتـاريـخـيـة الـثـانـيـة بـعد وهي ا

اإحراز زميله رضا حس برونزية وزن  65. 
»U³A « W¾

ويشارك الـعراق بثـمانية العـب في البـطولة ثالثة
وسـيفـتتح بـفـئة الـناشـئـ وخمـسة بـفـئة الـشبـاب 
الالعب مصطفى حـسن يوم اجلمعـة مشوار العراق
ــنــافــسـات الــشــبــاب. وافــتـتــحت في الــعــاصــمـة
الـفـيـتـنـامـيـة هــوشي مـنه مـنـافـسـات بـطـولـة اسـيـا
ـشـاركـة العـراق الـذي شارك لـلـشـباب والـنـاشـئ 
بــثـالثـة نــاشــئــ واربــعــة شــبــاب وافــتــتح لــيـوث
الــرافـدين الــيـوم االول بــنـزال الالعب حــسـ جالل
الـذي خـسـر امـام نـظـيـره الـفـلـبـينـي بوزن   49 وفي
ثانـي النزاالت لـلعـراق استـطاع الـبطل رضـا حس
ـيدالية الـبرونزيـة بفوزه عـلى منافسه من من نيل ا
هونغ كونـك وخسارة امام نـظيره االوزبـكي بنصف

نهائي وزن 65.
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أحـرز مـنـتـخب نـاشـئي الـعـراق بـالـتـايـكـوانـدو أول
وسـام قاري عـراقي بالـلعـبة لـلفـئات الـعمـرية وذلك
عـن طـريق الالعب رضــا حـســ الـذي نــال الـوسـام
الـنــحــاسي فـي مــنـافــســات وزن حتت  65 كــغم في
بطولة آسيا اجلارية أحداثها في مدينة هوشي منه
بفـيتنـام. وقال رئيس االحتـاد العراقي لـلتايـكواندو
الـدكـتـور إبـراهـيم جـبـار الـبـهـادلي ان الالعـب رضا
حـسـ جتـاوز منـافـسـيه وحـقق الوسـام الـنـحاسي
عقب تفـوقه في النزال الـذي جمعه بالعب من هونغ
كـونغ فـي دور ربع الـنـهـائي لـلـبـطـولـة التـي يـشارك
ــنـتــخـبــات الـقــاريـة فــيــهـا عــدد كـبــيـر من أفــضل ا
بـريـاضـة الـتـايـكـوانـدو. وبـ الـبـهـادلي ان الـعراق
يشارك في البطولة بـسبعة أوزان إذ نأمل ان يحقق
الالعبـون اآلخرون أوسـمة جـديدة للـعراق مـوضحاً
ـنـتـخب في ـعــسـكـر الـتــدريـبي الـذي أقـامـه ا بـان ا
ــبـيـة إيــران والـدعم الــكـبــيـر من قــبل الــلـجــنـة األو
العراقية أسهما في حتـقيق الوسام النحاسي حتى
االن مـــبــديــاً أمــله فـي رفع رصــيــد نــاشـــئــيــنــا من
نتخب ـلونة في بطـولة آسيا. واضـاف ا األوسمة ا

عـلى مالكم نـادي الـطـارمـية وزن 67 كـغم بـالـضـربة
الــقـاضـيـة. وقـال هـاشم أن االسـتـعـدادات وجـاهـزيـة
الالعـب كـانت عالـية جـدا إذ حصل في الـيوم الـثاني
حـسـ مـحـمـد عـلى الـفـوز بـالـضـربـة الـقـاضـية عـلى
مـنـافـسه مالكم نـادي الـشـهـيـد اركـان وفي وزن 67
الكم مـجـتـبى فـؤاد علـى مالكم نـادي الـعربي فـاز ا
الكم محمد ماجد أيضـا بالضربة القاضية إال أن ا
نـتظـر واسترسل الكم نـادي ا خسـر اجلولـة أمام ا
في حـديـثه من الـسـلـيـمانـيـة أنه في وزن 57 كـغم فـاز
الكم حـس مـحمد عـلى مالكم نـادي الكـرخ بضربه ا
الكم حسن عـباس الـقـاضيه وفي وزن 71 كـغم خسـر ا
بسبب اصابته في الرأس اخرج بقرار دكتور احللبه وفي
الكم مـجــتـبـى فـؤاد عــلى مالكم نـادي وزن 67 كــغم فــاز ا

الشهيد اركان بضربه القاضيه.
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حـاز فـريق الـنـاصـريـة لـلـمالكـمـة عـلى أوسـمـة واعـتالء مـنـصـة
ـتـقدمـ التي جـرت على الفـوز في بطـولة أنـديـة العـراق لفـئة ا
ـشـاركة 216 العـباً الكمـة في مـحـافظـة الـسـليـمـانـية  حـلـبـة ا
ـدرب الـدولي ـرحـوم ا ـثـلـون 50 نـاديـا وذلك ضـمن بـطـولـة ا
الكـمـة الكـابـ ماجـد هاشـم مجـيد مجـيد عـنـاد مدرب فـريق ا
ـــا قــدمه رئـــيس نــادي أعــرب عـن شــكـــره وتــقـــديــره الــعـــالي 
النـاصرية الرياضي إحسان علي حس االزيرجاوي ومتابعته
واتـصـاالته الـيـومـيـة لالطـمـئـنـان عـلى وضع الالعـبـ وقـدرتهم
واجهة اخلصوم حـيث حفز هذا الدعم بفوز البـدنية والنفسيـة 
الكم حــسـ مــحـمــد عـلى ثالثــة العـبـ بـوزن 57 كــغم فــاز ا
الكم من نـادي الـشـهـيـد اركـان بـالـضـربـة الـقـاضـية خـصـمه ا
وفي وزن 63 كـغم فـاز الالعب محـمـد مـاجـد علـى مالكم نادي
الكم مجتبى فؤاد شهـربان أيضا بالضربة القاضية كما فاز ا
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الـفرص والـتسـجيل ويـعلم جـهاز
الـفــريق الــفــني والالعــبـ انــهـا
مهمة ليست بالسهلة اطالقا بعد
النتيـجة التي خرج فـيها الفريق
االخر الـذي سيـضع نصب عـينه
الـــــفــــوز وال بـــــديل عـــــنه وسط
رغـبـته الــكـبـيـرة بــالـتـطـلع الى
الدور ربع نهائي الذي سيصله
الـفائـز في مبـاراة اليـوم بغض
الــنـــظــر عـن لــقـــاء اجملــمـــوعــة
االخــيـر وسـيــلـنــتـقي مــنـتــخـبـا

غرب وموريتانيا. ا

الكمة W³F∫ احدى البطوالت احمللية بلعبة ا
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–¼WO?³∫ الالعب رضـا حس يـحصـد ذهبـية الـتايـكواندو

في فيتنام

احمد كاظم



AZZAMAN SPORT

ـوسم 2023-2022  عن { مـدريــد- وكــاالت: أسـفــرت قــرعـة دور اجملــمــوعـات فـي دوري أبـطــال أوروبــا 
مجموعـة سهلة لريـال مدريد حامل اللقـب ونارية لبرشلـونة فيما جـاءت متوازنة بالنـسبة للفـرق اإلنكليزية
األربعـة. ووقع ريـال مـدريـد في اجملـمـوعـة الـسـادسـة إلى جـانب اليـبـزيج وشـاخـتـار وسـيـلـتـيك فـيـمـا جاء
بـرشـلـونة في اجملـمـوعة الـثـالـثة الـنـارية بـجـوار بـايرن مـيـونخ وإنتـر مـيالن وفـيكـتـوريـا بلـزن. أمـا ليـفـربول
الـوصيف فـجـاء في اجملـموعـة األول بـجانب أيـاكس ونـابـولي ورينـجـرز بـينـمـا جاء مـانـشـستـر سـيتي في
اجملموعـة السابعـة بجوار إشبـيلية ودورتـموند وكوبـنهاغن. وحل تـشيلسي في اجملـموعة اخلامـسة بجانب
مـيالن وريـد بــول سـالـزبـورج وديـنـامـو زغــرب فـيـمـا وقع تـوتـنــهـام في اجملـمـوعـة الــرابـعـة مع آيـنـتـراخت
فـرانـكـفـورت وسبـورتـنج لـشـبونـة ومـارسـيلـيـا. ويـصطـدم بـاريس سـان جـيرمـان بـيـوفـنتـوس في اجملـمـوعة
الثامـنة التي تضـم أيضًا بنـفيكـا ومكابي حـيفا وفي اجملـموعة الثـانية جـاء كل من بورتو وأتـلتيـكو مدريد

وليفركوزن وكلوب بروج.
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{ جــدة-(أ ف ب) - بـــعــد ريـــاضــتي
الـــفــورمـــوال واحــد والــغـــولف تــرى
الــسـعــوديـة أن اســتـضــافـة األلــعـاب
ـبتـغى" في ظل حقـبة بـية هـو "ا األو
ريـــاضـــيـــة مـــتـــنــامـــيـــة فـي الـــدولــة
اخلـــلــيـــجــيـــة وفق مــا يـــؤكــد وزيــر
ريــاضــتــهـــا في مــقــابـــلــة مع وكــالــة
فــــرانس بـــرس رافـــضــــاً في الـــوقت
ــوجــهــة لـبالده نــفــسه االتــهـامــات ا
باستخدام الرياضة لتبييض سجلّها
احلـــقـــوقي.يـــقـــول وزيــر الـــريـــاضــة
ـبـيـة الـسـعـودي رئــيس الـلـجـنـة األو
الــسـعـوديــة األمـيـر عــبـد الــعـزيـز بن
تـــركي الــفـــيــصل لـــفــرانس بــرس إن
"تركيزنا الرئيسي اآلن هو على دورة
األلعاب اآلسيوية 2034  التي ستقام
بـعـد عـامـ من اسـتـضـافـة بـريـزبـ

األسترالية لدورة عام 2032.
œUB² ù« l¹uMð

ويُـعدّ االسـتـثـمار في الـريـاضـة جزءاً
من اسـتـراتـيـجـيـة مـتـعددة اجلـوانب
وافقة عليها قبل ست سنوات تمت ا
ـعتمـد على النفط لتنـويع االقتصاد ا
شروع بالدولة اخلليـجية في إطار ا
الــطــويل األمــد لـولـي الـعــهــد األمــيـر
مـحـمـد بن سـلـمـان ( 36عـامـاً).حتدّث
الوزيـر لـفرانس بـرس قـبيـل مواجـهة
الكــمــة لــلـوزن بــطــولــة الــعــالم في ا
الـثقـيل مـساء الـسـبت بـ األوكراني

أولكـسنـدر أوسيك الـذي أحرز الـلقب
عــلى حــســاب الــبــريــطــاني أنــتــوني
جــــــــوشــــــــوا.وفـي الــــــــعـــــــام ?2034
ستستضيف العاصمة الرياض دورة
األلعاب اآلسيـوية وهو حـدث متعدد
الـــريـــاضـــات واسع الـــنـــطـــاق يــرى
ــــــكن أن يـــــنـــــذر الـــــفـــــيـــــصـل إنه 
ـــبـــيــة بــاســـتـــضــافـــة األلـــعــاب األو
الــصــيـــفــيــة.ويـــقــول الـــوزيــر "نــحن
مـنـفتـحـون عـلى الـنقـاش مع الـلـجـنة
بية الـدولية حيـال هذه (األلعاب األو
ـســتـقـبـل. أعـتـقـد أن ـبــيـة) في ا األو
ـملـكـة الـعربـيـة الـسعـوديـة أظـهرت ا
ـــكـــنــنـــا اســـتـــضـــافـــة أحــداث أنه 
اثلـة". ويضيف "بالـتأكيـد ستكون
بتغى بالنسبة لنا بية ا األلعاب األو
لكننا منفتحون على ذلك وأعتقد أننا
نـــســتــطـــيع ذلك".جــاء نـــزال الــبــحــر
لك عبدالله دينة ا األحمر للمالكمة 
في جــدة لـــيل الــســبت-األحــد غــداة
ـــتــحـــدة بــاإلطالق مـــطــالـــبــة األ ا
ـــشـــروط لـــســراح الـــفـــوري وغـــيــر ا
الــطـــالــبــة والـــنــاشـــطــة الــنـــســويــة
ُدانة ب 34عاما سـجنا السعـودية وا
سلمى الشهاب اثر نـشرها لتغريدات
منـتقـدة للحـكومـة.ذلك ألن السـعودية
تتـعـرض النتـقـادات متـواصـلة حـيال
سـجـلّـهــا احلـقـوقي خـصـوصـاً جتـاه
الــنــاشـطــ احلــقـوقــيــ إذ أقـدمت

ـمـلــكـة عـلى إعـدام  81شـخـصـاً في ا
يـوم واحـد في آذار/مـارس من الـعـام
احلـالي.لـذلك تُــتـهم الـريـاض بـشـكل
روتــيـني بــأنـهــا تـســتـخــدم األحـداث
الريـاضية في مـحاولـة للتـغطـية على
ارسة االنتهـاكات احلـقوقيـة وهي 
يُـــطــــلق عــــلـــيــــهـــا اسـم "الـــغــــســـيل
الريـاضي".لكـن األميـر الفـيصل يـقول
إن االنــتــقـــادات بــعــيــدة عن الــواقع:
"إنـنا نـتـقـدم ونتـحـرك نـحو مـجـتمع
أفـضل ونـتـحرك نـحـو نـوعـيـة حـياة
أفــــــضل وبــــــلـــــــد أفــــــضل مـن أجل
ـــســــتـــقــــبل".ويــــتـــابع الــــوزيـــر أن ا
"احلقائق تدل على أن استضافة هذه
الفعاليات تعود بالفائدة على شعبنا
وعــلى الــتــغـيــيــرات اجلــاريــة وعـلى
احلــيـــاة في الــســعــوديــة".كــان نــزال
الكمـة نفسـه في العام  2019والذي ا
شـارك فــيه جـوشــوا واسـتـعــاد لـقـبه
حيـنهـا من األميركـي آندي رويز هي
ـرة األولـى الـتي يُـنــظم فـيـهــا قـتـال ا
ــمــلــكــة ـي لــلــوزن الــثــقــيل في ا عــا
ـــاضي الــــســـعـــوديـــة.وفي الـــعـــام ا
ــمــلــكــة اخلــلــيــجـيــة إلى انــضــمت ا
روزنــامــة ســبـاقــات فــورمــوال واحـد
ويُموّل صنـدوق االستثمـارات العامة
احلـــــكـــــومي "لـــــيـف غـــــولف" الـــــذي
استقطب مـجموعة من كـبار الالعب
ـكــافـآت تـوقــيع ضـخــمـة وحـزمـات

مـالــيـة بــقـيــمـة  25مـلــيـون دوالر مـا
أنــتج انـشــقــاقـاً في الــريـاضــة.وأثـار
حدث الغولف ذلـك جدالً كبيـراً الشهر
اضي خصـوصاً أنه أقيم في نادي ا
"ترامب نـاشيـونـال" في بيـدمايـنسـتر
بــنـــيــوجــيــرسي الـــقــريب من مــوقع
ي الـلذين كانا برجي التـجارة العـا
هـــدفــاً لـــهــجـــمــات  11 أيــلــول 2001
وأسـفـرت عن مـقـتل نـحـو ثالثـة آالف
شــخص.واحــتج عــشــرات مـن أقـارب
الضحايـا والناج بـالقرب من مكان
إقـامــة الـدورة مـتــهـمـ الــسـعـوديـة
بـالـتواطـؤ في ذلك الـهـجـوم الـدموي
ملكة باستمرار.  وهو اتهام تنفيه ا
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ورداً عــــلـى "لــــيف غـــــولف" فــــرضت
دورات "بـي جي إيـه" االحــــتـــــرفـــــيــــة
األميركية حظراً إلى أجل غير مسمى
على الالعبـ الذين انشقـوا كما قاد
تــــايــــغــــر وودز وروري مــــاكــــلــــروي
اجــــتــــمــــاعــــاً لـالعــــبي "بـي جي إيه"
ـنـافـسـة ـنــافـشـة كـيـفـيـة مــكـافـحـة ا
اجلـــديـــدة. وفي هــذا اإلطـــار يـــقــول
وزير الـرياضـة السعـودي إنه لم يكن
يـــــتـــــوقـع الـــــضـــــجـــــة عـــــلى "لـــــيف
غـولـف".ويـوضح "لـيـس فـعـلــيـاً بـكل
صــدق. أعــتـــقــد أنه إذا كــانت هــنــاك
فائـدة لهـذه الريـاضة فـلمَ ال أيّاً كان
من يـــفــــعـــلـــهـــا. إذا كـــانـت مـــفـــيـــدة
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نـافسـات. وسبق ألنس جـابر أن من ا
التـقت ماديـسون بـرينـجل في بطـولة
هــوبـــارت الــبـــلــجـــيــكـــيــة عــام 2020
ــجـمـوعـتـ وحـيــنـهـا فـازت األولى 

دون رد بــــــــــــــــــواقـع  6 - 7 و2 - 6.
وســتـحــاول الـبــطـلــة الـتــونـســيـة في
فـتـوحة تـعـويض خروجـها أمريـكـا ا
ـــبــكــر مـن بــطــوالت ســـان خــوســيه ا
وسـيـنـسـيـنـاتي األمـريـكـيـة وتـورنـتـو
الـــكـــنـــديـــة. وأكــدت أنـس جــابـــر في
تـصريح سـابق لـكـووورة أنهـا تـعول
كثيرا على البطولة الكبرى الستعادة

يا. ركز الثاني عا ا
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وأســفـــرت قـــرعـــة بـــطــولـــة أمـــريـــكــا
ـفـتــوحـة لـلـتــنس عن وقـوع الـنـجم ا
اإلســبـــاني رافــائــيـل نــادال في نــفس
النصف مع مواطنه كارلوس ألكاراز
ـيـا ـصـنـف أول عـا بــيـنـمــا يـنـتـظــر ا
دانييل ميدفيديف مسار شاق في ظل
مـواجهـة مـحتـمـلـة مع نيك كـيـريوس

ـصنفة التنس التـونسي والعربي وا
ــيــا أنس جـابــر أمـام اخلــامـســة عـا
الالعبة األمريـكية ماديـسون برينجل
ـيـا في الـدور األول ـصـنـفـة  63 عـا ا

{ لـوس أجنـلـوس - وكـاالت: أجـريت
ـفـتـوحة أمس قـرعـة بـطـولة أمـريـكـا ا
لـــلـــتـــنس إحـــدى الـــبــطـــوالت األربع
ان يونايـتد هذا الصيفالـكـبـرى. وقــد وضـعت الـقـرعـة جنـمـة الصـيفي اجلاري. وتعاقـد ا

مع كاسـيميرو من ريال مدريد في صفقة بلغت نحو
 70 مـلــيــون يـورو. وحــسب صــحـيــفــة ذا صن فـإن
مـانـشـستـر يـونـايـتـد يخـطط لـتـقـد عـرض إلى ريال
مـــدريــد من أجـل ضم اجلـــنــاح اإلســـبــاني مـــاركــو
أسـيـنـسيـو. وأشـارت الـصـحـيفـة إلى أن مـانـشـسـتر
يـونايـتـد مـسـتـعـد لدفع  25 ملـيـون جـنـيه إسـتـرلـيني

لضم أسينسيو. 
وأوضحت ذا صن أن الـصـفقـة ستـكـون صعـبة ألن
اإليــطــالي كــارلــو أنـشــيــلــوتي مــدرب ريــال مــدريـد
يـرفض الـتـخــلي عن أسـيـنــسـيـو. ويـنــتـهي عـقـد
ـيرجني في الصيف ماركـو أسينـسيو مع ا

ـقــبل ولم يــتـفـق الـطــرفـان بــشـأن ا
الــــتــــجــــديــــد حــــتى اآلن.  وقــــالت
الـــصــحــيـــفــة إن وجـــود رافــائــيل
فـاران وكاسـيـمـيـرو ورونـالـدو قد
يـغـري أسـيـنـسيـو لـلـمـوافـقـة على
االنتقال إلى مانشستر يونايتد.

{ برشـلـونة - وكـاالت: يجـتـمع علي دورسـون وكيل
فــريـنــكي دي يـوجن العب وسط بــرشـلــونـة مع إدارة
الفـريق الكتـالوني حلسم مـستقـبل النجم الـهولندي.
ووفـقًـا لـصحـيـفـة سـبـورت اإلسبـانـيـة فـإن دورسون
مـتــواجــد اآلن في بـرشــلــونـة وســيــلـتــقي بــالـقــيـادة
الـريـاضـيــة في الـفـريق الــكـتـالـونـي خالل الـسـاعـات

قبلة لبحث مستقبل دي يوجن.  ا
وأشـــارت الـــصــحـــيــفـــة اإلســـبــانـــيــة إلـى أن مــوقف
دورسـون واضح بــرفض خـفض راتب دي يـوجن مع
بـرشـلونـة كـمـا أنه غيـر مـنفـتح عـلى مـغادرة الالعب
لـلـكـامب نـو. وأوضـحت أن إدارة بـرشـلـونـة سـتـعـمل
دى مع وكـيل دي يـوجن بـشأن دفع عـلى حل طـويل ا
الرواتب وإذا رفض سينتقل البارسا إلى خيار بيعه
إلى مـانـشـســتـر يـونــايـتـد أو تـشــيـلـسي. وذكـرت أن
إدارة برشـلونة لديها معلومات بأن وكيل فرينكي دي
يوجن كـان يتفـاوض في األيام األخيـرة مع مانشـستر
يونايـتد. ويخطط نادي مانشستـر يونايتد للتعاقد مع
ـــيـــركـــاتــو العب جـــديـــد من ريـــال مـــدريـــد خالل ا

أخبار النجوم
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{ رومـا- وكـاالت: شـدد بـافــيل نـيـدفـيـد نـائب رئـيس
رحـلة شـاركـة  نـادي يوفـنـتوس عـلى أن كل الـفـرق ا

اجملـموعات بدوري أبـطال أوروبا تعد صـعبة للـغاية مؤكدا
. وقـال نيدفيد فـي تصريحاته ـنافس أنـهم سعداء بالـلعب أمام هؤالء ا
ـسـتـوى يـعـد صـعـبـا جـدا ونحـن سـعداء الـصـحـفـيـة كل فـريق في هـذا ا
كـنني . وأضـاف ال  نـافسـ بـاللـعب في دوري أبـطال أوروبـا مع هـؤالء ا
قـول أي شيء عن بـاريديس ألنه لـيس العـبنـا هنـاك بـعض الالعبـ الذين
ـكنـهم إكمـال تشـكيـلتـنا والـسوق ال زالت مـفتـوحة وسـنتـخذ خـطوة بـها.
هاجم احملتمل ضمهم ليوفنتوس وديباي كان وتـابع لقد وضعت قائمة با
مدرجـا بهذه القـائمة لكنـنا اخترنا مـيليك ألنه يتـمتع باخلصائص الـصحيحة
إلكـمال خط هـجومنـا نحن نـتوقع مـنه أهدافـا ونعـتقـد أن هذا هـو ما يـحتاجه
ـا عانينا ـهاجمون. واختـتم أعتقد أن الـنقد بعـد مباراة سامبـدوريا كان ظا ا
ـبـاراة فـقـدنا  4العـبـ وكمـا قال من كـثـرة اإلصـابـات اخلطـيـرة وفي هـذه ا

سار الصحيح في كل مباراة. أليجري نحتاج فقط التركيز واتخاذ ا
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ـســاعـدة غـرايـنـر في مـحــاولـة مـنه 
الـتي أدانـتـهـا مـحـكـمـة في مـوسـكو
بــتـهـمــة حـيــازة مـخــدرات وحـكـمت
علـيهـا بالـسجن تـسع سنـوات.وقال
رودمان للـشبكـة االخباريـة "حصلت
ساعدة على إذن للسفر إلى روسيا 
هــذه الــفـتــاة" مــضــيـفــا "ســأحـاول
الــذهــاب هــذا األســبــوع". ولم يــعط
رودمـان الـذي كـان يـحـضـر مـؤتـمرا
لـلــمالبس الـريــاضـيـة أي تــفـاصـيل
إضافية على ما أوردت "ان بي سي
نيوز". وقال مـسؤول كبير في إدارة
الــرئـيـس األمـيــركي جــو بــايـدن في
تـصريـح لوكـالـة فـرانس بـرس "بات
مــعـــروفــا أن اإلدارة قـــدمت عــرضــا

هـامـا للـروس وأي شي
آخــر خـارج مــتـابــعـة
الـــتــــفـــاوض عـــبـــر
القنـاة القـائمة من
ــرجح أن يــعــقــد ا

اآلخــر دنــيس الزارنــكــو ( 41عــامـاً)
"بـلـدنـا بــحـاجـة مـاسـة لـكـرة الـقـدم.
إنــهـا تــوحّــد الـنــاس كــثـيــراً".وكـان
للـحـرب تأثـير كـبـير عـلى أنديـة كرة
الـــقـــدم خـــصــــوصـــاً الـــصـــغـــيـــرة
واألضعف مـاليـاً. سُـمح لنـادي من
الـدرجـة األولى أف سي مـاريـوبـول
وديسنـا تشـيرنيـغيف بالـغياب عن
ـــــوسم مع حـق الــــعــــودة الــــعــــام ا
ـقــبل.وتـعـرّض مـيــنـاء مـاريـوبـول ا
االســـتــراتـــيــجـي عــلى بـــحــر آزوف
لـــلـــدمــار جـــراء الـــقــصـف الــروسي
ستـمر فيمـا أصيب ملـعب ديسنا ا
في شـمال تـشـيريـنـيغـيف بـصاروخ
روسي. وأشارت تقارير إلى أن قرار
ــــوسم صــــدر عـن الـــرئــــيس بــــدء ا
ـيــر زيــلــيـنــســكي من أجل فــولــود
إعــــــطــــــاء دفــــــعــــــة مــــــعــــــنــــــويـــــة
لــــلــــبالد.وتــــخــــوض عــــدة أنــــديـــة
مبارياتها البيتية خارج مدنها لكن

اســــتــــمـــرار الــــغـــزو الــــروسي في
محاولة إلعطاء دفعة معنوية للدولة
الــــتي مـــزّقـــتــــهـــا احلـــرب.وفي أول
مبـاراة ضمن دوري الـدرجة األولى
تــعـــادل شـــاخـــتـــار دانــيـــتـــسك مع
ميتـاليست  1925 من خاركيف دون
بـيـسكي في أهداف عـلى مـلـعب أو
العاصمة كيـيف. وفي احتفال مؤثر
ـبـاراة دخل العـبـو الـفـريـق قـبل ا
ــلــعب مــلــفــوفــ واحلــكــام أرض ا
بـاألعالم األوكــرانـيـة ورفــعـوا الفـتـة
كتب عليها "لدينـا الشجاعة عينها".
وارتـدى العــبـو شـاخــتـار قـمــصـانـاً
كـتـب عـلـيـهــا "دانـيـتــسك. أوكـرانـيـا
ستفـوز" علمـاً ان دانيتـسك تخضع
ــوالـ لــســيــطـرة االنــفــصــالـيــ ا
لــروسـيــا مــنـذ 2014  فـيــمــا ارتـدى
العبـو ميتـاليست قـمصـاناً مشـابهة
كــتب عـلــيـهــا "خـاركــيف. أوكـرانــيـا
ستـفـوز". باالضـافـة إلى ذلك ارتدى
العـبو مـيـتـالـيست
ــــــبـــــاراة خـالل ا
قمـصانـاً علـيها
شعـار القوات
ـــــســــلــــحــــة ا
األوكــــرانــــيـــة
بــــــــــــــــــــــدالً مــن
شــــــــــــــعــــــــــــــارهـم
الـــتــقــلـــيــدي. وبــعــد
دقـيــقـة صـمت تــخـلـيـداً
ألرواح األوكـرانـي الـذين
لـقـوا حـتفـهم نـتـيـجـة الـغزو
الــــــروسـي ضــــــرب جـــــــنــــــدي
أوكــراني كــرة الـبــدايــة الـرمــزيـة.
ـــبـــاريــات من دون وســـتـــقــام ا
جمـاهـير ألسـبـاب أمنـيـة. لكن
ـلـعب عـبروا ـارة خـارج ا ا
عن دعـمـهم. قـال مـكـسـيم
شـــيـــربــيـــنـــا مـــشــجع
ديــــنـــامـــو كــــيـــيف إن
اسـتئـنـاف كـرة الـقدم
"هـام لـلــغـايـة". تـابع
ابـن اخلــــــامــــــســــــة
والـثالثــ "نـظــهـر
ان احلــــــــــــــــرب ال
ــــــــــــــــــــــكــن أن
تــوقــفــنــا".قـال
ـــــــشـــــــجع ا

ا مهـاجم ريال مدريـد بجائزة { بـاريس- وكاالت: توج الفـرنسي كر بـنز
ـقـام في مـدينـة إسـطنـبـول التـركـية أفـضل العب في أوروبـا خالل احلفل ا
وسم 2023-2022. وقـدم عـلى هـامش إجـراء قـرعـة دوري أبـطـال أوروبـا 
ــا مـوســمـا اســتـثـنــائـيــا قـاد فــيه ريـال مــدريـد حلــصـد الـدوري بــنـز
. اإلسـباني ودوري أبطال أوروبـا كما نال جـائزة الهداف في الـبطولت
وحـصد الـنجم الـفـرنسي اجلـائزة مـتـفوقـا على الـثـنائي احلـارس تيـبو
لكي وكيفن دي بروين جنم وسط مانشستر كورتوا زميله في النادي ا
ـا جـائـزة أفـضل العب في سـيـتي. وهـذه هي أول مـرة يـنـال فـيـهـا بـنـز

أوروبا علما بأنها انطلقت عام 2011.

{ لـندن- وكاالت: وجه الـبرتـغالي كـريستـيانـو رونالدو جنم مـانشـستر
يـونايـتد رسـالة إلى جـمـهوره أثـناء إجـراء قرعـة دوري أبطـال أوروبا.
وسم شاركة في دوري األبطال هذا ا ويـغيب صاروخ ماديرا عن ا
بـسـبب فــشل مـانـشــسـتـر يـونــايـتـد في احـتـالل مـركـز مـؤهل إلى
وقع اضي. ونشـر رونالدو على حسابه  وسم ا الـبطولة في ا
الـتواصل االجتمـاعي تويتر صـورة له أثناء التـدريبات وكتب
عـلــيـهــا: مـواصــلـة الــعـمل والــتـركــيـز. وزعــمت الـعــديـد من
الـتقارير أن رونالدو يسـعى لالنتقال إلى نادٍ آخر يشارك
ـوسم. وجــلس رونـالـدو في دوري أبــطـال أوروبـا هــذا ا
ـبـاراة األخيـرة لـلـشـياطـ احلـمـر أمام احـتـياطـيًـا في ا
ـمتـاز ولم يشارك إال لـيفربـول في الدوري اإلجنـليزي ا
في الـدقـائق األخـيرة من الـلـقـاء. وكان رونـالـدو قـد تألق
ــاضي بـعــد عـودته إلى صـفــوف مـانـشــسـتـر ـوسم ا ا
يـونـايـتـد حــيث دافع عن ألـوانه سـابـقًـا من  2003 إلى
سابقـات بينها 2009  وسجل  24هـدفًا في مختـلف ا

 18 في الدوري.

»d(« rſ— ÂbI « …dJ  w½«d Ë_« Í—Ëb « ·UM¾²Ý≈
{ كـيـيف (أوكـرانـيا)-(أ ف
ب) - أطــــــــــــلــــــــــــقـت
أوكـرانــيـا الــثالثـاء
مــــــوســـــمـــــهـــــا
اجلــــديـــــد في
كـــرة الـــقـــدم
بـــــــــــــــرغـم

ــنــاطـق الــغــربــيـة مــعــظــمــهــا في ا
والـــوســطى األكـــثــر أمـــانــاً.وقــررت
أنــديـــة كــرة الــقــدم األوكــرانــيــة في
وسم مـبكراً نيـسان/أبـريل إنهـاء ا
بـعـد تـعـلــيـقه عـقب الـغـزو الـروسي
الــذي بــدأ في  24شــبــاط/فــبــرايــر.
وكــان شــاخــتــار دانـيــتــسك يــتــقـدم
ديـنـامـو كـيــيف بـفـارق نـقـطـتـ في
صدارة الترتيب لكن الرابطة قررت

عدم منح اللقب.
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وذكــرت شــبــكــة "ان بي سي نــيــوز"
األحــد أن ديــنـــيس رودمــان الــنــجم
السابق لدوري كرة الـسلة األميركي
للمحتـرف "ان بي آيه" يعتزم زيارة
روســيــا فـي مــســعى إلطالق ســراح
العبـة كرة الـسلة األمـيركـية بـريتني
ـســجـونـة هـنــاك. ونـقـلت غـرايــنـر ا
الــــشـــبــــكـــة عـن رودمـــان أنـه يـــأمل
بـالـسـفـر إلى روسـيـا هـذا األسـبـوع
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أنس جابر في إحدى مبارياتها

لـــلـــريـــاضــيـــ إذا كـــانـت مـــفـــيــدة
ـزيد من االهـتمام للـرياضـة جتذب ا
ــــزيــــد من لــــلــــريـــاضــــة وجتــــذب ا
األشـــخــــاص الــــذين يــــرغـــبــــون في
ــشـــاركــة في الــريــاضــة فــإن هــذه ا
الرياضة ستـنمّي الرياضـة للجميع".

وأبــدت الـســعــوديـة رغــبـتــهـا أيــضـاً
باستضـافة كأس آسيا  2027ونسخة
الـسـيـدات في الـعام  2026إلى جانب
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية لعام
سـتقـبلي شـروع ا  2029 في نيـوم ا

الضخم على البحر األحمر.

فـي الـــــدور الـــــرابع. ويـــــدخـل نــــادال
مـنـافسـات الـبـطـولة بـهـدف الـوصول
ي فـفي إلى صـدارة الـتـصـنـيف الـعـا
حال تتوج اإلسـباني البـالغ من العمر
 36 عـامـا بـالـلـقب سـيـحـتل الـصدارة
مـباشـرة. وسـبق أن تـوج نـادال بـلقب
ـفـتـوحـة  4مـرات وسـيـبـدأ أمـريـكــا ا
مـــشــــواره نـــحــــو الــــلـــقـب اخلـــامس
ـواجهـة األسـترالي ريـنـكي هيـكـاتا
الــذي قـــدم مـــبــاراة مـــتـــقــاربـــة أمــام
ميـدفـيديف فـي بطـولـة لوس كـابوس
هـذا الـشهـر. ويـنـتـظر نـادال مـواجـهة
محتملة في الدور الثاني مع اإليطالي
فابيـو فونـيني. وقد جنح فـونيني في
اتـادور من بطـولة أمـريكا اإلطاحـة با
ـــفـــتـــوحـــة في عـــام 2015  عــقب 5 ا
مجـموعـات. ومن اخلصـوم احملتـمل
لـنـادال في ربع الـنـهـائي: الـبـريـطـاني
كاميرون نوري ودييـجو شفارتزمان
وديــنـيس شــابـوفــالـوف إضــافـة إلى

فرانسيس تيافوي.
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جهـود اإلفـراج ويعـرقـلهـا".ورودمان
( 61عـامــا) بـطل الــدوري األمـيـركي
لـلـمـحـتـرفـ في كـرة الـسـلـة خـمس
مــرات ( 1989و 1990مع "أشـــقــيــاء"
ديـتـرويت بـيـسـتـونز و 1996و1997
و 1998 مع شــــــيـــــكـــــاغـــــو بـــــولـــــز
واألسـطـورة مــايـكل جـوردان) لـديه
سجل في تـوغالت غيـر تقـليـدية في
عـالم السـيـاسة.  فـقـد نـسج عالقات
مع زعيم كوريا الشـمالية كيم جونغ
ـــاضـي وقـــام أون خـالل الـــعــــقــــد ا
بــــزيـــارات عــــدة الى هــــذه الـــدولـــة
عزولـة كمـا توجه إلى سنـغافورة ا
عـام  2018 عـنــدمـا الــتـقى الــرئـيس
األمـــــــــــيــــــــــركـي
الــــــــــســـــــــــابق
دونـــــــــــالــــــــــد
تـــــــــــــرامـــب
بـــــــــكـــــــــيـم

هناك.
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قد النأتي بـجديد من الـقول اذا اردنا
ان نصف االوضاع الـعامة في البالد
بـأنـهـا مـقلـقـة وان الـضـبـابـيـة حتيط
بـجـمـيع اجتـاهـاتـهـا واألزمـة ربّـما
تــكـون داخــلـيّــة لـغــيـاب احلــكـومـات
الـوطـنـيّــة الـنـقـيـة واحلـريـصـة عـلى
واطن وقد تكون مصلحة الـوطن وا
ألسبـاب خارجيّـة... وفي كلّ األحوال
تـــكــــشف األزمـــات حــــرفـــة الــــقـــادة
وقـدرتــهم عـلـى جتـاوز كل عــقـبـة في
طـــريق حتــقــيق الــرفـــاهــيــة لــلــوطن
والشـعب عـبر ايـجاد قـاعـدة عريـضة
لـلحـوار وخـيـارات اكـبر لـلـحـلول من

دون الضرر بأي جهة.
تـسـلـسل االزمـات في الـعـراق  يحـيل
الى االذهـان انـنا فـي مطـحـنـة مـنـها
والتي باتت تـكبـر وتتوسع  من دون
حل جـذري حتى الـلـحظـة فال مـجال
للشك بأننا سندخل في ازمة ما دمنا
قـد خـرجـنــا من واحـدة اخـرى لـلـتـو.
وال نــعـرف مــتى تــهـيــأ  لـنــا االقـدار
ــسـؤولـيـة الـتـاريـخـيـة انـطالقـا من ا

والوطـنيـة  واالنسـانيـة انقـاذ البـلد
بتقد خارطـة طريق جديدة  لشعب
ووطن وصل انــيــنه عــنــان الــســمـاء
بـعـد ان احـرقـت نـيـران الـصـعـوبـات
ــتــســارعـة ــتالحــفــة وا والــويالت ا
االثــار في اقــدار شــعــبــنــا ووطــنــنــا

وانسانيتنا وحاضرنا ومستقبلنا.
dO³  lł«dð

والـسـؤال مـاذا يــريـد ويـنـتـظـر قـادة
الـــعـــراق وحــــكـــامـه وســـيـــاســــيـــيه
والـفـاعـلـيـ وهم يـشـهـدون والعـالم
اجــمع الــتـردي  والــتــراجع الــكـبــيـر
احلـــاصل فـي حـــيـــاة الــــعـــراقـــيـــ
ومـعـيـشـتـهم و امـنـهم واسـتـقـرارهم
الــوطــني واالقــتــصــادي  ووحـدتــهم
وســيــادتـهم الــوطــنـيــة الــتي ثــلـمت
بسبب اخفاقـاتهم في قيادة الدولة??
 اعــتـقــد ان هـنــاك من يــريـد لــنـا  ان
تغيب نظرتنا احلقيقية الواقعية عن
حـاضـرنـا  الــذي ال يـخـطئ احـد  من
الوطـني الـعراقـي ادراك مـخاطره
وكـــوارثه  ومــــســـتـــقـــبــــله بـــعـــد ان

ـلك اصـبــحـنـا  مــؤمـنـ  بـأنــنـا ال 
لتغـييره واصالحه وضـمانة سالمته
يـداني من اال  بـالـتعـبـيـر الـسـلـمي ا
خالل الــتــظــاهـرات واالحــتــجــاجـات
والـــثــــورة عــــلى الــــواقع الــــفــــســـاد
مـســتـخـدمــ كل الـطــرق والـوسـائل
ـلك ـتـاحـة  وبـكل مـا  ـشـروعـة وا ا
من طاقة واخالص ومهـنية وكفاءات
وخـبـرة لـضـمـانـة االصالح والـتـغـيـر
والسالمة الـوطنيـة وقبل ذلك سالمة
شعبنا  واجيالنا ومصيرنا  وحماية
سـيــادتـنـا وثــرواتـنـا واحلــفـاظ عـلى
كرامتنا امام انفسنا والعالم اجمع .
الــــيـــوم نـــحن بـــحـــاجـــة الى ايـــادي
بيضـاء اميـنة و حرص من الـكفاءات
ـهنـية العداد السـياسـية الـقيـادية وا
وصـيـاغـة  عـقـد  اجـتـمـاعي جـديـد و
خارطة طـريق جديده تـصنع مشروع
وطـني شـامل   للـتـعـامل مع ازمـاتـنا
وقضـايانـا الـوطنـية  ذات االولـويات
ـــهم  والـــعــمـل بــهـــا في االهم  ثـم ا
ـــــراحل احلـــــاضـــــر  اآلنـي  وخالل ا
ــقـبــلـة تـبــاعـا  وبــنـفس احلــمـاسـة ا
والـنـفس الـوطــني وبـكـفـأة مـيـدانـيـة
عـالـيـة تـعــمل عـلى فـتح  كل االبـواب
ـــغـــلــــقـــة لـــنــــتـــمـــكـن من االصالح ا
والـــتــغــيــيــر  جلـــعل الــعــراق  بــلــدا
مـــســـتــــقـــرا مـــزدهــــرا وهـــذا لم ولن
يتحـقق ما لم تكن هـناك ارادة واعية
حــاضـرة وفــاعـلــة مـيــدانـيــا و بـقـوة
مـقــتـرنـة  بـافـكــار وحـوارات وطـنـيـة
ــــقـــدورهـــا دعم  وحتــــقـــيق ثـــورة
االصـالح تــخـــطط لـــهـــا وتــضـــعـــهــا
الــقــيـــاداة الــوطــنـــيــة الــســـيــاســيــة

بتضـامن ومشـاركة شعـبيـة نيره من
اجل مـعـاجلــة وانـهـاء نـظم واعـراف
ـذهــبـيـة احملــاصـصـة الــطـائـفــيـة وا
والعرقيـة   الن هذه االفات هي منبع
ـشـاكل واالزمـات ومـركـز و اســاس ا
وان جنــــاح الــــثــــوره واخلـالفــــات  
الـشـعبـيـة الـعـراقـيـة التي كـانت اهم
منطلـقاتها ثـورة تشرين وما سـبقها
مـن تــظـــاهــرات واحـــتــجـــاجــات  لن
تــتــراجع االبــتـحــقــيق اهــدافــهـا في
مقـدمتهـا  انهاء  عـملـيات حتاصص
سلطـات الدولـة وثرواتهـا ومنافـعها
وتــعـــديل الـــدســتـــور لــنـــتــمـــكن من
االنــتـــصــار عــلى ازمــاتــنــا وتــبــديل
ـر واالنــتـقــال الى مـرحــلـة وقــعـنــا ا
جــــديــــدة مـن الــــبـــــنــــاء واالعــــمــــار
واالســتـــثـــمـــار وصـــوال لـــتـــحــقـــيق
ــصـانـة ـقـراطــيـة الـرصــيـنـة  ا الــد
واحملـــــتـــــرمــــــة من قـــــبـل  الـــــقـــــادة
والــسـيــاســيـ واحلــكــام  ومن قـبل
اجلـــمــيـع  وهــذا ال يـــتــحـــقق اال من
خالل اجلــلـوس الـى طـاولــة احلـوار
ضـــمـن بــــرنــــامج ومــــنــــهج وطــــني
اصالحي متفق عليه   يشكل خارطة
طـريق لـلــحـوار الـوطـني بـ الـقـادة
ــعـــاجلــة االزمــات والـــســيـــاســيـــ 
وتـخفـيف الـفـقـر والتـفـاوت الـطـبقي
واحلد من البـطالـة التي هي االخرى
تــنــخـر بــجـسم الــدولــة وتـضــعـفــهـا
مـهــنـيـا وفـنــيـا و تـشـكل عــبئ كـبـيـر

عليها.
ان كل عـــوامل الــتــغـــيــر اذا اتــبــعت
ومورست بآليات وبعقليات  وايادي
ـنهـجـية مـنظـمة  وطـنيـة عمـلـية و 
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ستـمـكنـنا من تـوفـير  وحتـقيق واقع
وطــــنـي وانــــســــانـي واجــــتـــــمــــاعي
واقـتــصـادي  وامـني  جــديـد مـزدهـر
لــلـعــراقـيــ يـؤدي بــالـنــتـيــجـة  الى
ـاضـي الـقــريب تــصــحــيح اخــطــاء ا
ــان عـــلى ان  نـــغـــادر بــجـــديـــة  وا
ـذهـبـيـة الـطـائـفـيـة االيـدولـوجـيـات ا
ـواطـنة الـعنـصـريـة وأعالء مـفهـوم ا
واحـتـرام الـهـويـة الـوطـنـيـة  وتـقد
ـــصــالح ــصـــالح الـــعــلـــيــا عـــلى ا ا
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  ان حتــقــيق هــذه االهـداف وبــرامج
االصالح والــتــغـيــر يـرتــبط  بــهـيــبـة
وقوة الدولة وتعزيز دورها  الوطني
الــذي يــســتــنــد الى قــواعـد وثــوابت
ومنـطـلقـات ومرتـكـزات  مؤسـساتـها
الـدســتـوريـة وسـلــطـاتـهـا الــنـاجـحـة
الـتي تـمـكنـهـا من الـقـيـام بـدورها  و
تـنـفـيـذ مــهـامـهـا  في ارسـاء حتـقـيق
احلــكم الــرشــيـد  وتــطــبـيــقــهــا عـلى
اجلميع وبـدون استثنـاءات او تميز
عـــنــدهــا  ســـتــتــحق  وتـــعم ســيــادة
الـقانـون و الـدولـة  وتصـان وحتـترم
الـسـيـادة الـوطـنـيـة  بـالـضـرورة  الن
الــســيــادة الــوطــنـــيــة واحــتــرامــهــا
وهيبتـها ترتبط جـدليا  بقـوة وهيبة
وصـــولــة  الـــدولــة في قـــدتــهـــا عــلى
تـنفـيـذ وتـطبـيق االنـظـمة والـقـوان
بــاحــكـام فـي الـداخـل الـوطــني و في
مــــواجــــهــــة الـــــتــــدخالت والــــقــــوى
اخلـارجـية  وبـهـذه الـقـدرة ال يـتـمكن
بعد ذلك احد  من تعطيل عمل الدولة
 والـتالعب بـامــنـهـا وسـلب هـيـبـتـهـا
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ابــتــداء اقـــول لــيس لـي شــخــصـــنــة في اي مــوضـــوع  ولــست مع
الكي  وال تهمـني آليات عمل الـكتلت ان صح السيدان الصـدر وا
ان نسـمي االطـار كتـلـة  وأنا مـواطن حـر ال أؤمن بـكتـلـة شيـعـية او
سـنـيــة وال بـبـيت شـيــعي او كـردي او سـنـي  جـنـسـيــتي تـقـول اني
عـراقي عـربي مـسـلـم وأتـمـنى لـوكـانت لـم تـذكـر غـيـر اني عـراقي  
وأعـتـرف بـأني مـع مـشـروع الـصـدريــ (االغـلـبـيــة) وضـد الـثـالـوث
االطاري (التوافق  الشراكة التـوازن ) واسميتها في احد مقاالتي
(ثـالــوث الـفـشل) .. ويــحق لـلــقـراء االعــزاء رفض الـفــكـرة شـرط ان
يـقــدمـوا دلــيال عـلى وجــود عـنــصـر فــشل غــيـرهــا ألثـبت له ان ذلك
ـدخالت عـلى مدى اكـثر من العـنصـر هـو مخـرجات طـبيـعـية لـهذه ا

عقد ونصف من الزمن .
لست كاتـبا فـقط بل رجل قانـون ايضا وعـسكـري متقـاعد  وعـندما
واطن حتت قدسية االنضبـاط العسكري الصارم لعقود من يعيش ا
الـزمـن ويـدرس الــقــانــون ويـعــمل فـي الـقــضــاء الــواقف ويـدرس ان
وت ال الدسـتور هـو ((الـقانـون االعـلى واالسمى )) وأن الـقـانون كـا
وقرة مـستقلة ال وأن احملكمة االحتـادية ا يستثـني رئيسا او وزيـرا 
سلطـة عليهـا اال للقـانون يعي ان الـقانون هـو فوق السـلطات الثالث
وأن الشعب هو مصدر كل سلطة وكل تـشريع  وسيعي حنما قيمة

القضاء وقيمة الشعب وقيمة السلطة الرابعة .
ة ونـشرت عن اصالح لذلك دافـعت عن القـضاء في مـقاالتي الـقد
القـضاء وكـانت احـدى مقـاالتي بـعنـوان (تـمهـيـدا إلصالح القـضاء)
ـساءلة  كـون مهامـهما وكان التـمهيـد يشمل حل هـيئتي الـنزاهة وا
قضـائـيـة بـحتـة وطـالـبت ايـضا بـعـدم اعـطـاء مهـمـات قـضـائيـة لـغـير
القـضـاء كـلجـنـتي االمـر الـديواني (129س) واللـجـنة (60) وجلان
ـهدي مـكـافـحـة الـفـساد الـتـي شـكلـت خالل عـهـدي الـسـيـدين عـبـدا
ولعل هـيمـنـة القـضـاء على كل مـهـام القـضاء هـو الـلبـنة والكـاظمـي 
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اذا اردنا تقـيم او تقـو القضـاء في اي بلـد عليـنا تـوخي االنصاف
من خالل معرفة بيئة ذلك البلد السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واالمـنـيــة .. وال اريـد خـدش مــشـاعـر احـد بـل اخـتـصــر بـالـقـول ان
مستوياتها في العراق معـروفة لدى القاصي والداني  فال يحق لنا
ان نـطـالب الـقـضـاء ان يـكـون مـسـتـقال مـثال  او نـطـالب فـريق كـرة
القدم العراقي ان يفوز بكأس العالم  وأن نعذر القاضي ان خضع
لتـهـديد جـهـة معـيـنة فـالـقاضي انـسـان وليس روبـوت كي ال يـخشى
لـغـمة  كـما سـيـرات ا اجلهـة الـتي ضربت مـنـزل رئيس الـوزراء بـا
نـفذ نـفذ احلـدودي عنـدمـا يعـطي حصـة من واردات ا نعـذر مديـر ا
جلهة مـا  وإال سيطـير هـو ومنفـذه  ونعـذر األدعاء العـام على عدم
الــقـاء الــقــبض عــلى جــنـود احلــشــد الــشـعــبي الــذين ظــهــروا عـلى
الـشاشـات يـدوسـون بـبـسـاطيـلـهم عـلى صـور قـائـدهم الـعـام حسب
ـتـظـاهـرة يـحق لـها ان قـانون احلـشـد الـشـعـبي .. نـعم اجلـمـاهيـر ا
ــؤسـسـات الــدولـة فـقــد حـصل قـبل تـفـعل كـل شئ عـدا االضـرار 
ـتــظـاهــرون بـقــذف وزيـر الـدفــاع الـبــريـطـاني نـصف قــرن ان قـام ا
بـالبـيض الـفـاسـد  وقـامت صـحـفيـة بـصـفـعه ولـكن لـو داس جـندي
بريطـاني على صورة وزيـر الدفاع الـبريطـاني نفسه لـتعرض لـعقاب
شـديـد ..  نـعم ونــعـذر الـقـضــاء ايـضـا ان حـاسب وزيــر الـصـنـاعـة
االسـبق عـلى قـسـمه ولم يـحـاسب من  تـأديـة الـقـسم  وسـيحـاكم
االول رغم انه يعلـم والقضـاء يعـلم وقبلـهم الشـعب يعـلم ان يندر ان
ـطلقـة او سداد بتـوقيع كمـبيالة يوجد  مـنصب دون تعـهد بالـطاعة ا
ـكـتب الوزيـر شرط او صك بدون رصـيد او ان تـعـ الكـتـلة مـديرا 
ان ال يتدخل الـوزير بـاعماله والـتي منـها العـقود الـوهميـة وغير ذلك
صـلحة العـامة فالـكتلـة جعلته الكثيـر  فقد يـكون القـسم الغراض ا
يقـسم لـكي تـضمن تـطـور الـصتـاعـة والدلـيل واضح وهـو انـنا قـمـنا
بـتصـديـر رقـائق الـكـومـبـيـوتـر الى اصـقـاع االرض في عـهـد الـوزير
االسبق صـاحب القـسم بسـبب ان الـسيـد رئيس الـكتـلة كـان خبـيرا

ومتخصصا بالتطور الصناعي .
الـســؤال األسـاسي الــذي يـطــرح نـفـسـه ان هـذا (الـفــرهـود) في دم
ـكن ان الـشـعب وأمـواله الـذي دلـلـنـاه بـتسـمـيـته (فـسـاد) هل كـان 
سبوقة لـو كانت مؤسسـات الدولة تعمل يتعملق بـهذه الكيـفية غيـر ا
وجب الدستـور والقانون الـذي تباكيـنا عليـهما جميـعا ?? اعطوني
رئيس وزراء واحد لم يخرق الدستور الف مرة على االقل وسأعتزل
الكتابة وامـتنع عن الظهور في االعالم واعـتزل احملاماة ان كان اقل
من الف .. كل تـعـيــ او تـكـلـيف لــقـائـد فـرقـة دون مــوافـقـة مـجـلس
ـثـلي الشـعب) وهـكذا النـواب هـو خرق دسـتـوري واهـانة جملـلس (
الدرجـات اخلاصـة  وغيـر ذلك الـكثـير فـقـد سبق ان نـشرت عـشرة
مـقاالت مـتـسـلـسـلـة عن خـروق الدسـتـور لـرئـيس وزراء واحـد وعـند
نشـري للجـزء العـاشر وجـدت اني لم اصل الى ثـلث مواد الـدستور
اخملـتــرقـة فـتــوقـفت .. ونــشـرت ســلـســلـة من ست مــقـاالت بــعـنـوان
(الـسـادة رئــيس واعـضـاء مــجـلس الـقــضـاء االعـلـى احملـتـرمـون) ..
ـوقع الـرسـمي لـلـمـجلس اوضـح لهم رأيي دفعت اجلـزء االول الى ا
ـصـادرة واوضح لـهم بـدسـتـوريـة الـقـانـون (72) قـانـون احلـجـز وا
ــوقع (حــدد الـقــانـون تـعــسف بــعض احملــاكم فــكـان جــواب أدمن ا
محـكـمـة البـداءة مـحال لـلـطعن ..) اجـبـتـهم بـأن هذه مـواضـيع عـامة
ـــدعي .. واضــطــررت الى نــشــرهــا عــلى تــخص اجملــلس ولــست 
ثل حـكم االحتادية الـعليا صفحـات الزمان وهذا الـنص هو نفـسه 
عـلى من طـعن بــدسـتـوريـة الـقـانــون امـامـهـا خالل الـعـام 2017 او
2018 حدد القانون جهة االعتراض وهي جلنة االمر الديواني ...)
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ـسـؤول االول عن مـكـافحـة الـفـسـاد واسـتـعادة يـبقى الـقـضـاء هـو ا
هيـبة الـدولة  وأعـترف بـأنهـا مهـمة في غـاية الـصعـوبة واخلـطورة 
وضوع امامها شريطة ان فسد كلما سهل ا وكلما اطاح القضاء 
فـسـد  ولـيس كمـا حـصل مع بعض يطـاح بـاجلهـة الـداعمـة لـذلك ا
سكـ القاتل وهو منفذ فقط  تظاهرين حـيث تتم االطاحة با قتلة ا
تـهم بـقـتل الشـهـيد وهنـا اتـمنـى على الـقـضاء ان يـجـعل مـحاكـمـة ا
الهاشـمي والتي علـنية يـراها الشـعب كله لنـعرف اجلهـة التي دفعت
ة قتل اعتيادية تمر مرور الكرام . له فقضية مثل هذه لن تكن جر
اخيـرا سـادتي في مـجـلس الـقـضاء االعـلى احملـتـرمـون .. ثـقوا اني
زرت يوما حيـا سكنيـا محميـا للقضـاة وقت الغروب فغـادرت حزينا
عــلــيــهم فــكل االجــراءات االمــنــيــة حلــمــايــتــهم ال تــقف امــام حــجم
التـهـديـدات الـتي تـواجهـهم  وهـذا كـله لن يـوقـفـكم ان شـاء الله عن
محـاربـة الفـسـاد في كل مـؤسسـات الـدولة بـاالعـتمـاد عـلى الله اوال
والتي نـزلت ضيفا خارج وعلى اجلماهيـر العراقيـة احملتجة سلـميا 
سياجكم (وهذا تـصوري ان صح)  وأتوسل اليكم لـتنشيط االدعاء
وصل وثـلث الـعراق العـام  كـما اتـوسل ان تـفتـحـوا ملف سـقـوط ا
دون قتال  ولـدي ملفـات تميـيز وبـداءة توضح لكم بـعض السلـبيات
ـعصـوم بـالـطـبع .. ولـكـم القـرار عـلى ان في مـجـال الـقـضـاء غـيـر ا
اطـرحـهـا امـام اي كـان في الـقـضـاء .. وفـقـكم الـله ووفـقـنـا جـمـيـعـا

خلدمة بلدنا احلبيب اجلريح .

ـــــطــــــبـــــات ووضع احلــــــواجــــــز وا
والـعــراقـيل امــامـهــا وخـلق االزمـات
والتـحـديات   لـتعـطـيل مسـيرتـها  و
تـــوقف حــيـــاة الــنــاس  الن  جـــمــيع
ركبة هي بسبب عـقدة وا مشاكلنا ا
ضــعف  او (ســقـوط هــيــبـة الــدولـة)
وتراجع دورها  وهـذا  يرتـبط ايضا
ـقـدمـة بضـعف كـمـا اوضـحـنـا  في ا
وتــشـــتت وتــفــكـك   وتــراجع وفــشل
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الـتي ادت الى
ضـعـف وتـراجع الـنــظـام الــسـيـاسي
الــــذي انـــعــــكس عــــلى امـن الـــدولـــة

وسلمها االهلي.
من هـــنــــا جـــاءت مــــطـــالــــبـــة ثـــورة
االصالح الوطنية وبشكل اللبس فيه
ال تــهــاون في بــسط سـلــطــة الــدولـة
ـواطن  وحتقيق وانتزاع  حقوق ا
فـــرص عـــمل  لـــهم وبـــكل الـــوســائل
ـشـروعـة الــتي يـكــفـلـهـا الــوطـنـيــة ا
الــدســتــور ومــصــاحلــهم الــوطــنــيـة
ــنع حــدوث الــعـــلــيــا  والــتــصــدي  
االزمـات الكـبـيرة والـنـاشئـة والـعمل
بــاريــحــيـة وقــدرة  عــلى تــفــكـيــكــهـا
واحـتـوائـهــا حـفـاظـا عـلى اسـتـمـرار
حياة الناس وعدم تـوقفها  وضمانة
امنـهم واستـقـرارهم الوطـني  سوف
يـعـيـد   ثــقـتـهم بـالـدولـة  والـعـمـلـيـة
الــســيـاســيــة واقـطــابــهـا واركــانــهـا
القيادية مقابل ان يسعى كل اقطاب
العملية السياسية وكتلها واحزابها
ـــتــــظــــاهـــرين الـى احـــتــــرام ارادة ا
واحملـــتــــجـــ بـل كل الــــعـــراقــــيـــ
ويــحــتــرمــوا رغــبــاتــهم الن رغــبــات

الشعب اوامر فهل من مجيب ?
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بغداد

وخصـوصا محـليـا الن افق التـطوير
ـسـتوى ـؤسسـي ضئـيل ال يـرتـقي  ا

تقدمة .  البلدان ا
الــتـــوظـــيف والـــتـــطـــويـــر واالجنــاز
وانــتــهــاء اخلــدمـة مــعــادلــة تــشـرف
عـلـيهـا بل تُـصـيـغهـا بـحـرفيـة عـالـية
ـتـقـدمـة  فـمن خاللـهـا يتم الـبـلدان ا
الكـات واالفـادة مـنـهم قـبل تـطـويـر ا
واثنـاء وبعـد اخلدمة لـيكـتمل مـشهد

اخلدمة العامة وغيرها . 
ـيا الـتـقاعـد بدايـة مرحـلة جـديدة عا

من العطاء . 
محليا التقاعد او انهاء اخلدمة وفق
السن القانوني او السباب اخرى ذو
ـيل كـثـيـرا لـلـقـا مـشـهـد ضـبـابي 

لعدة اسباب : 
1- ال احترام للخبرة 

ؤسسات الـعامة واخلاصـة تتخلى ا
عن كــوادرهـا بــيــسـر وســهـوله غــيـر
ـعـرفي  فعـند ـهني ا مثـمـن الـكم ا
بـلـوغ الـسن الـقـانونـي لالحـالة عـلى
ـوظف او الـفـرد الـتــقـاعـد سـيـكــون ا
الــعــامـل بــأوج اخلــبـــره الــعــمـــلــيــة
ـهــنـيـة .  لـذا يــتـوجب االفـادة من وا
هذه اخلبرات بشكل مستمر ودائم . 

2- انعدام التقدير 
ثل مرحلة من عدم التقدير التقاعد 
والـشـكـر لـعـقـود من الـعـمل  وهـنـاك
رسالـة خـاطئـة نوجه كـثـيرا بـاخراج
ـــوالــيـــد مع دعــوات عـــدد اخــر من ا
لــصـراع اجــيـال ال تـكــامـلــهـا ( داخل
ــؤســســـات ) من خالل دعــوة اشــد ا
ـة ضــررا بـتــغـيـيــر الـقــيـادات الــقـد
واالعـمـار الكـبـيـره واسـتالم االجـيال

تـســبق مـرحـلــة الـتـقـاعــد مـرحـلـتـ
شهد الوظيفي للموظف او ليكتمل ا

الفرد العامل 
االولى : بداية اخلدمة الوظيفية 

الثانيه : منتصف اخلدمة 
الثالثة : التقاعد او نهاية اخلدمة . 
خالل مـراحل الـعـمل يـكـتـسب الـفـرد
ـوظف) خبرات مـضافة قد العامل (ا
ـؤهـل الـدراسي يـشـكل جـزء يـكـون ا
منها وقد يكون احلافز الداخلي مثل
الـــطــــمــــوح يــــضــــيف اجلــــزء االهم
وتـضــيف الـدورات الـتـدريــبـيـة جـزء
اخــر كـــنــوع من االعـــداد والــتــدريب
ـرتـبــة اخلـبـيـر عــنـد نـهـايـة لـيــصل 

شوار . ا
اغـلب االعــمـال والـوضــائف تـشـتـرك
بــهـذه االجــزاء لـنــكـون امــام مـوظف

يز متميز  .  (فرد عامل) 
لـــذا جتـــدنـــا نــردد كـــثـــيـــرا ان ثــمن
ـــعــرفـــة لـــيس بـــاالمـــر الـــيـــســـيــر ا

الـبـصرة الـفـيـحـاء كـانت عـلى مـوعد
مع حادثة يجب الـتوقف عندها ومن
اجـلـهـا رحمـهـا الـله غـيـرنـا تـسـلسل

ُعدة للنشر .  قاالت ا ا
 WŁœU(«

الـست سـمـيـرة مـعـلـمـة من الـبـصـرة
غادرتـنا وهـي معـتصـمة امـام تربـية
الـــبـــصــــرة بـــســـبب عــــدم نـــيـــلـــهـــا
مـسـتـحـقـات الـتـقـاعـد بـعـد 40 سـنة

بالتعليم خلطا اداري انتهى . 
الـعــمـلـيه الـتــربـويـة الـتـعــلـيـمـيـة لن
تـسـتـقـيـم وتـرتـقي اال بـوجـود مـعـلم
ناصـح ونصـوح ادى واجـبه بـعد ان

نال حقوقه والعكس صحيح . 
ـعـلـم اثـنـاء اخلـدمـة له ـنــاسـبـة ا بـا

مقالة منفردة . 
الــتـقــاعـد مـفــردة تـشــيـر الى نــهـايـة
ــشــوار الــوظــيــفي لــبـلــوغه الــسن ا
الــقــانــوني وهــو مــحــلــيـا 60 ســنـة

يا بلغ 68 عام .  وعا
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اربيل

ونـقـتطـف هنـا مـا توصـلت الـيه دراسة
(Dephart,1972) الـقائمة على حتليل
اجـابات الف طالبة جـامعية ما نصه :"
ال تتحكم خالفـا لالنطباع العام الشائع
الـدوافع العاطـفية بـاألنثى كمـا يحصل
وانـهـا قـادرة بـشـكل افـضل لـدى الــذكـر
مـنه في الـتـكـيف لضـرورات اخـتـيارات
الــــــــــزوج" (فــــــــــارب 1983 ص:400).
ويـضـيف بـيـتـر فـارب قـوله بأنـه ال يقع
الــذكــر او األنـثـى في الــغـرام بــالــشـكل
الـذي اشتهرعن طريق االغـنية والقصة
وان غــرامـــهــمــا ال وافالم الـــســيـــنــمـــا
"يـــعـــمــيـــهـــمــا" عـن عــيـــوب احملـــبــوب
وشـخـصيـته ولذا فـالقـول الشـائع بأن
احلـب اعــمى غـــيــر صـــحــيـح. وخالفــا
فــأنه قــلــمــا يــحب لالعـــتــقــاد الــشــائع
الـشــبـاب من ال يـسـتـحـقـونـهم. وتـثـبت
ــقـارنـة بــ الـشـخــصـيـة اخــتـبـارات ا
وجتـــارب احلب الــعـــاطــفي ان مـــعــظم
الـشـباب تـكـون اختـيـاراتهم مـوفـقة من

حيث التكافؤ والتطابق.
وماذا عن احلب العراقي?!

ال تـوجـد دراسـات ميـدانـيـة اجتـمـاعـية
ولكـنني تـوصلت عـن احلب في العـراق
مـن خالل بــرنــامج (حــذار من الــيـأس)
الــذي اسـتـمـر (17) ســنـة وتــأسـيـسي
ـركز الـبـحوث االجـتمـاعيـة والنـفسـية
واحلــاالت الـــتي كــانت تــراجــعــني ان
ن الـعـراقي اذا احب فـانه يـكـون وفـيا 
وألن الــتــقــالــيــد األجــتــمــاعــيــة احــبه 
الـعراقية كانت في الكـثير منها صارمة
( بــنت الــسـيــد الزم تــتـزوج ابن ســيـد
وبــنت الــعم ألبن الــعم..) فــان خـيــبـات
وبـيـنـها احلب كـانت كـثـيـرة ومـوجعـة 

حاالت ارتكبت اآلنتحار.
ومـع ذلك فـان الــعـراقي اذا عــشق فـهـو
وكثـير ـعـشوقـته او يـهلـك  امـا يـفوز 
مـن حـــاالت احلب الـــعـــراقي يـــنـــطـــبق

عليها قول الشاعر:
(احــبك حــبــا لــو يــفض يــســيــره عــلى

اخللق.. مات اخللق من شدة احلب!)
وقول شاعر اخر:

ن تــهـوى فــقـلت لــهـا (قــالت جــنـنت 
(! ا باجملان العشق اعظم 

 كــان هــكــذا احلب الــعــراقـي..امـا اآلن
فقد ذهب مع الريح!

ـتـدرج حـيث يـكـون لـلـحب الـعـاطفي ا
فيـقع عليه اثـر كبيـر في اختيـار الزوج
مـجــتـمع امـريـكـا الـشــمـالـيـة. فـالـنـاس
هــنــاك يــنــظــرون بــريــبه وشك الى من
ما لم يكن يـعلن انه تزوج عن غير حب
هـنـاك سـبب مـشـروع من قـبـيل الـتـقدم
بــالــعــمــر. وفي مــجــتــمع كــهــذا يــعــلّم
الـــصـــغــار  من الـــبـــدء بــأن الـــوقــوع
بـاحلب حالـة صحيـة وامرا الئقـا يتفق
مع الـقـيم االجتـماعـية. وهم يـشجـعون
عــلى الــوقــوع بــاحلب وتــقــدم بـشــكل
خــفي اسـالـيب الـوقـوع فـيه وادابه من
خـالل أشــعـــار االطــفـــال وقــصـــصــهم
ولــهـذا فـأن كل طـفل يـكــبـر يـعـتـقـد انه

على موعد مع احلب.
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هي ان كثـيـرا ما وهـنـالك نـقطـة اخـرى
خــــرجت دراســــات احلـب الـــعــــاطــــفي
بـــنــــتـــائج مــــضـــادة لـــلـــمــــعـــتـــقـــدات
ومنـهـا االعتـقـاد الشـائع بأن الـشـائعـة
األنـــاث يــــقـــعن بـــاحلـب مـــرات اكـــثـــر
وهـو انطباع وبـشكل اعمـق من الذكور
يـحـتـمل ان يكـون نـاشـئا عن الـنـموذج
الـتقليـدي لألنثى الذي يصـورها بأنها
اكـثر عـاطفـية من الـذكر. فـلقـد توصلت
الــدراسـات الى ان الــذكـور بــشـكل عـام
وان هـم اكـــثـــر عـــاطـــفـــيـــة من األنـــاث
الــشــعــور في احلب يــنــشــأ لـديــهم في
وقت مـبكر فـيما تـوصلت دراسات عن
اجتـــاهــات طــالــبـــات اجلــامــعــات الى
هي ان الـعـقل يـتـحكّم نـتـيـجـة مدهـشـة

في سلوكهن اكثر من العاطفة.

ـا هو اعمق انـشغل عـلماء االجـتماع 
من "الـعواطف" ليكتشفوا الفوائد التي
يـقـدمـهـا احلب لـلمـجـتـمع.ولـعل احدى
اخلــصـائص اجلــوهـريـة تــكـمن في ان
مــجــرد اعـتــبــار احلب الـعــاطــفي امـرا
مـهـما وذا قـيـمـة عالـيـة باجملـتـمع فأنه
يـساعـد العروسـ على جتـاوز اخطاء
وعـيــوب كل مـنـهـمـا في الـفـتـرة األولى
لـلزواج الـتي يحـاوالن خاللهـا التـكيف
ـا فـيه الـتـعـامل مـع الـوضع اجلـديـد 

. مع اخطاء وعيوب الزوج
وتـخـتـلف اجملـتـمعـات في مـوقـفـها من
كن وضعها على خط متدرج و احلـب
تـكون في احد طـرفيه اجملتـمعات التي
التـؤمن باحلب العاطفـي او يلعب فيها
دورا صـغـيـرا في اخـتـيـار الـزوج مثل
الـطـبـقـات الـعـلـيـا بـاجملـتـمع الـصـيـني
الذين ـانـشو ومن سـبـقـهم ايـام حـكم ا
يـــرون في احلب مـــأســـاة وكــارثـــة قــد
تــفـشل خــطط كـبـار الــعـائــلـة في جـمع
ومـنهم من عـائـلتـ او عـشيـرتـ معـا
اعتبر العواطف في احلب لغوا تافها.
ـا كـان اجملـتمـع الهـنـدي يـقع على ور
حــيث يــعــتــبــر مــنــتــصـف هــذا اخلط 
ـثــلى هي تــلك الــتي يـظــهـر الــعالقــة ا
احلب فـــيــهـــا بــعــد فـــتــرة اخلـــطــوبــة
والـزواج. وكـانت الـعروس الـطـفـلة في
تذهـب للـعيش حـتى وقت قـريب الـهـند
اثلها عمرا في بيت مع زوجـها الذي 
وال يحـصل الـزواج فعـليـا اال بعد أبـيه

ان يصل االثنان سن البلوغ.
امــا فـي الــطــرف االقــصى لــهــذا اخلط

ـواقـع مـتـنـاسـ ان ان الـشــبـابـيـة ا
االمـر ال يـرتبط بـالـعـمـر بل بـاخلـبره
والـــكـــفــــاءه واالجنـــاز  لـــيــــنـــتـــهي
ـســلـسل بـدائــرة الـتـقــاعـد الـتي لم ا

ط عملها منذ عقود .  تغير 
3- موت سريري

عـنــدمـا حتل الـشــيـخـوخـة الــفـكـريـة
مـــحل الــتــجــدد الــفــكــري والــعــطــاء
لــتــضـيـف لـلــشــيـخــوخــة اجلـســديـة
تقاعد  اال تعطيل بل جتميد لعقل ا
ـن وضع نُـــصب عــــيـــنـــيه قــــلـــيال 
اهـداف ال ترتـبط بـصـله مع خـلـفـيته
ــهـنــيـة  فــتـكــون احملـصــلـة (مـوت ا
ســريــري) واضح بال عالج فــتــظــهـر
عــلى شـــكل امــراض او تــمــارض ثم
تــبــدا مـــســيـــره الــقـــلق والــتـــشــكي

رض احلقيقي .  وا
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ؤسـسات الـرصيـنة يجـب ان تثمن ا
ُـحـالــ عـلى الــتـقـاعـد مــوظـفـيــهـا ا
وعــــلـى الــــدوله كـــــذلك ان تـــــنــــظــــر
شهد اجملتمعي. باجتاه ليكتمل ا

للتنويه يتم ذلك من خالل : 
1- دائرة التقاعد يجب ان تُغير

ــنــظــومـة ألــيــاتــهــا وتـتــحــول الى ا
ـنـصـة الرقم اإللـكـتـرونيـة لـتـرتـبط 
ـوحـد وتُـربط او تـرتـبط الـوظـيـفي ا
مع بــاقي الــوزارات من خـالل دوائـر
وظف او مغلقه تـتناقل معلـومات ا
ستحقات االفراد العامل لتتحول ا
 الوظيفية مبـاشرة عند االحالة على
الـتقـاعـد  وان كانت هـنـاك اشكـالـية
بـاشر بـعد رسـالة تُحل بـاحلضـور ا

بسيطة . 

ـــوظف بــــهـــذه االلـــيـه لن يـــعــــاني ا
ــتـــقــاعـد ولـن تُـمـس كـرامــته وهي ا
ذات بُـــعـــد ســـتــراتـــيـــجي لالجـــيــال

القادمة . 
2- تقاعد كبار السن

مـعـضــلـة الـدوله الـعــراقـيه احلـديـثه
التوجه للوظيفه كضمان وخصوصا
عن نهاية اخلدمة ( التقاعد ) الى ان
وصلنا بالكادر الوظيفي الى قرابه (
4 اربعه مليون ) إضافة الى قرابه

(2 مليون) رعايه اجتماعيه . 
لــنـنـطــلق بـسن قـانــون تـقـاعــد كـبـار
السن عـلى االقل بـاقل راتب تقـاعدي
على ان يـشـمل كل عراقـي او عراقـية
جتـاوزت الـسـن الـقـانـوني 60 سـنـة
فـأكــثـر بـراتـب تـقـاعــدي رمـزي لـيس
بصفـتهم مـوظف دولـة بل بصـفتهم

مواطن عراقي . 
رؤيتنا وهي النظره االوسع

ــواطن بــعــمــله ان يــضــاف ســجـل ا
بـالـقطـاع اخلـاص واخملـتـلط كـسجل
خـــدمه لـــتــــكـــون احلـــصــــيـــله راتب
تـــقــاعــدي يــنــاظـــر مــوظف اخلــدمــة

العامة نوعا ما .
ـــؤمل ان جتــد اخلـــطــوة الـــتي من ا

النور يوما ما ستحقق : 
أ. احترام نظـام الضرائب ولن يكون

هناك تهرب ضريبي لالفراد 
ب. ســيـكــون سـجـل خـدمــة مـتــكـامل

وفق التوقفات التقاعدية . 
ـعـامل وحـتى ج. الـزام الـشـركـات وا
ـكـاتب البـسـيـطـة بـاجناز  cvملف ا
عـــمل لـــكـل فـــرد عـــامل مـع تـــقـــيـــيم
ومستحقات عمل مرضيه للطرف . 

وفـق مـا تــقــدم سـتــنــتـهـي مـعــضــلـة
التوظيف احلكومي . 

3- كبار السن خطوط حمراء
ـؤسـسـات مـبــدا عـمل لـو  الــزامه 
الــدوله الــرسـمــيه وغــيـرهــا لــتـغــيـر
الـــواقـع االجــــتـــمــــاعـي والـــصــــحي

واخلدمي لكبار السن عموما . 
مـــا تـــقـــدم ان  تــنـــفـــيـــذه بـــشـــكل
مـتـسـلـسل سـتـتـغـيـر مـعـادله ضـياع
التقدير بـهيئة التـقاعد الى استمرار

التقدير . 
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انـــقل لــكم جتـــربــة احــدى الـــبــلــدان
بــالـضـمــان الـعـام والــصـحي لــكـبـار

السن . 
يــفـرض اخـذ مــبـلغ لــلـضـمــان الـعـام
والصحي الصحي من عمر مع . 
الــشـــــــــــبــاب ال يــحــتــاجــون بــهـذه
الـفتـرة الـعـــــــــــمريـة لـرعـاية لـعـامة
الن هـــنــاك ألـــيــات تـــكــفـل ذلك  أمــا
الــرعــايـــــة الــصـحــيــة اليـحــتـاجــهـا
الـشبـاب بل يـحتـاج مـتـابعه صـحـية

دورية . 
واطـن انـنا اوضحت الـدوله لـكل ا
ســنـحــول جــزء من امــوال الـضــمـان
الــصــحي لـــلــشـــبــاب لــكـــبــار الــسن

عاجلات لهم   ومه العالج وا لد
كان هـنـاك امتـعـاض ألول االمر لـكنه

انتهى بعبارة:
(ستكون من كبار السن ذات يوم ) .
 ومـــا زال هــذا الــنـــظــام الــتـــكــافــلي
اجملتـمعي يـعمل الى الـيوم وبـنجاح
سـاحق ولم يُـذكـر ان هـنـاك فـساد او

شبهات فساد . 

بغداد
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دهوك

خــــجالً أو بــــخـالً أو غــــيــــر ذلك من
األســبـاب. جــاء مـديــر عـام مــعـروف
زاهــة سَـلَّم مـقــالـيـد األمـور عــنه الـنـَّ
لـشـقــيـقه األصـغـر وزوجـته وجـمـيع
زوجـات أشـقـائه وشـقيـقـاته الالتي
إحـــــداهن ذهـــــبت تــــطـــــرق أبــــواب
اجلــيـران: الــتـعــيـ بــخـمــسـة آالف
دوالر وقـــصص وحـــكـــايـــات تـــزكم
األنوف. وكـلُّ هذا ال يـهمـنـا بقـدر ما
يـهــمــنـا بــيــعه مــنـصب مــديــر قـسم
َّ تـسـجـيـلـهـا مـقـابـل قـطـعـة أرض 
بــاسم شـقـيــقه الـنـزيه أخــو الـنـزيه
هــذه الـعـمـلـيـة كــانت كـوعـد بـلـفـور
فـــتـــحت الـــبـــاب عـــلى مـــصـــراعـــيه
لعمليات بيع وابتزاز ال نهاية لها. 
شــــرقــــاً: الــــتـــــمــــسك بـــــالــــكــــرسي
والـتــضــحــيــة بــكل شيء بــالــغـالي
والــنـفـيـس والـوقـوف عــلى األبـواب
أليــام وأســابــيع في ســبــيل الــبــقـاء
جــالــســاً عــلى الـــكــرسي لــتــعــذيب
ا الـنـاس ولـيس خلـدمـتـهم. ألنَّهُ طـا
تَعـذَّب وهو يـحاول احلـصول عـليه
ا تـعذب وهو يحـاول االحتفاظ وطا
نافس األسخياء في به مع كثرة ا
بيع بيوتهم وبيـوت أشقائهم لشراء
الــكــرسي ولــو لــســنــةٍ واحـدة. وإذا
تعرَّضَ لـعملـية نصب واحـتيال وما
أكـثــرهـا يــســقط مـســيــلـمــة صـريع
جـلــطـة قــلــبـيــة لـشــهــور في فـراشهِ

يعاني آالم احلسرة.
ــةَ داعٍ لـــلـــغـــضب غـــربـــاً: لـــيس ثَـــمـَّ
والــبـكـاء وأهــازيج الـثــأر ورقـصـات
ـوت يجب عـلـينـا الـتفـكـير بـهدوء ا
ـنــتج. والــتــوقف عـن الــكالم غــيــر ا

ر.  والقاعدة دعه يعمل دعه 
ــنــصب لــلــعــشــيـرة شــرقـاً: وهــذا ا
الـــفالنـــيـــة والـــطــائـــفـــة الـــعالنـــيــة
ــظــلــومــة والــقــومـــيــة الــفالنـــيــة ا
طلوب دينة ألهلـها! وين يروح ا وا
لــنـا. والـطــوب أحـسن لــو مْـكـواري.
وليس قولي يُرادُ لكن فِعالي. اخليل
والــلـيـل والـبــيـداءُ تـعــرفـنـي. مـجـرد

ظاهرة صوتية!

نــفــديكَ يــا وليَّ الــدَم. لــيت مــجـلس
الــوزراء يـسـتــأجـر مـديـراً يــجـتـمع
ـوظــفـيه صـبــاح كل يـوم لـدقـائق
هم يــتـقــاضـون فـقط لــتـذكــيـرهـم أنـَّ
أجراً خلـدمة النـاس وليس لـتعذيب
الـــنـــاس. وكـــذلك رؤســـاء األحـــزاب
األثــريــاء خــدمــة الـــنــاس رايــتــكم

كقميص عثمان.
ـصـيـبـة جـذرهـا وعـد بـلـفـور: وَعْدُ ا
مَنْ ال يَـمــلكُ لِـمَنْ ال يَـســتـحِق! ولـكل
وزيـــرٍ أبـــنـــاء وزوجــاتـــهـم وبـــنــات
وأزواجـــهم وأشــــقـــاء وزوجــــاتـــهم
وشـقـيـقـات وأزواجـهم والـكل يـبيع
والكل يقبض مقابل جرَّة قلم! ورَبَّ
وزيـرٍ يقـفُ مانـعـاً إلقالـة مـديـر قسمٍ
فــاســد بــســبـب تــوصــيــة فــاســدة
ــاً بـــســـمـــعـــته وســـيـــرته مُـــضـــحـــيـَّ
الـوظـيــفـيــة والـكل خــبـيــر ومـحـلل
ــديـر لن ســيـاسي: قــلتُ لــكم هـذا ا
يـطيـر مـا دام عـلى الكـرسي الـسـيد

الوزير!
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ليت جلـنة عـليـا من مجـلس الوزراء
تراجع عمل الـلجنة الـوزارية لتولي
َـهَام وتـشـرف بـدورها عـلى جلـنة ا
ـدير الـعام والـتي تشرف برئـاسة ا
َهام! على جلان فرعية عِدَّة لتولي ا
الفساد ينزل من األعلى بهدوء كنبعِ
مـاء مـسـمـوم لـغـايـة 2010 لم يكن
أحد يدفعُ مقابل منصب مدير قسم

كــان مـــجـــلس شــيـــوخ رومـــا الــتي
حَــكــمت الــعــالَم الــقــد أللف ســنـة
تـقــريـبــاً يــخـتــار كلَّ ســنـة عــضـواً
ــا يـــعــود ـَّ لـــقـــيــادة جـــيـــوشـــهــا و
مـنــتـصـراً ال يـدخـل رومـا بـالـسالح
وال بــاجلـيـش كل شيء يــبـقى وراء
نـــهـــر الـــروبـــيـــكـــون وحـــ عـــبـــرَ
يـولـيــوس قـيــصـر الــنـهـر انــدلـعت
حرب أهـلـية أودت به. يـعـود القـائد
الـروماني مـنـتـصراً يـجـول شوارع
رومـا في عـربـته والنـاس تـسـتـقـبله
بالورود وأكـاليل الـغار ولئال يـغترَّ
وينسى نـفسه ويجـرجر البالد إلى
ما ال تُحمـد عُقباه يسـتأجرُ مجلس
الـــشـــيـــوخ رجالً يـــجـــلس مـــعه في
العربة يهمس في أذنه وهو في عز
انتصـاره مزهـوَّاً بنفـسه: أنتَ بشر
أنتَ بـشـر! لـستَ إلـهـاً لـتـجـرَّ الـبالد
ــسـاكـ إلى حــربٍ أهـلــيـة هـؤالء ا
والــفـقــراء مـا ذنــبـهم? وإذا تــنـاسى
قــلـبك الــنـســوة الالبـســات الـسـواد
ـنـتـشـرين في إشـارات وأطـفـالــهن ا
رور كالطيور أرزاقهم يوماً بيوم. ا
مــا ذنــبـنــا لــنــمــوتَ جــوعــاً وقــهـراً
وفقراً? لم نكن يومـاً غُزاةً جليراننا
فـــقط الــــكـــويت وإيــــران وخـــفـــجي
السـعوديـة وتهـديد سـوريا وتـركيا.
لم نكن يوماً فاسـدين نهتفُ للظالم
أعدم واشـددْ احلبلَ ولم نـهتف لكل
فاسدٍ اشترى كـرسيَّهُ: بالروح بالدم
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فـكر والبـاحث السوري نبـيل فياض عن  69عاما إثـر صراع مع السـرطان خلمس سـنوات بحـسب ما أفاد توفي عصـر األحد ا
شـفى إثر تـدهور وضـعه الصـحي وتوفي في دمـشق ولم حتـدد بعد صـديق مقـرّب من العـائلـة وكالـة فرانس بـرس.دخل فيـاض "ا
ترتيـبات اجلنازة والـتشييع" وفق ما قـال الكاتب جورج بـرشيني الذي يشـرف على الصفـحة الرسميـة للباحث والـذي كان "بجانبه
في الـسـاعــات األخـيـرة".وكــثـيـرا مـا أثــارت أفـكـار نــبـيل فـيــاض جـدال في اجملـتــمع الـسـوري ال ســيـمـا فـي مـا يـخص الــسـيـاسـة
والدين.ونعت الصفحة الـرسمية التي حتمل اسم "نبـيل فياض" وفاة "الباحث السـوري الذي يندر أن يكرر". وكتب بـرشيني في منشور نعيه
"حزنـنا عـميق وما زلت فـي حالة صـدمة (...) وأتـمنى أن تـخرج له جـنازة شعـبيـة تلـيق به".وأشاد بـذكره كـثيرون في سـوريا وخـارجهـا عبر
تـعدد ما أدى الى تدهور الصـفحة الرسمـية وصفحات أخـرى.عانى فياض ابن مـدينة حمص في آخر سـنوات حياته مرض الـورم النقوي ا
راجـعة األديان ودراستها النقدية وتناول في كتبه وأبحاثه حالته الصحية وغـيابه عن وسائل اإلعالم التي نشط عليها سابقا.واهتم فياض 
فاهـيم والظواهر الـدينية مـثيرا اجلـدل مرات عدة خالل لقـاءاته الصحافـية.وأثارت مواقـفه العلمـانية انتـقادات واسعة من جذور وخلفـيات ا
رجال الدين مـولّدة خـصوصـا صراعا أدبـيا بـشأن العـلمـانية والـدين بيـنه وب رجل الـدين الدمـشقي الراحل مـحمـد سعـيد رمضـان البـوطي شهد
ضـادة عبر منـشورات أدبية مـختلفـة لهما.وألّف فـياض أكثر من  20كتابـا حول الدين والسـياسة أبرزهـا "نيتشه والدين" تبـادال للردود والهـجمات ا

يثولوجيا". سيح وا صاحف" و"ا قارن" و"فروقات ا و"مدخل إلى مشروع الدين ا

رسالة دمشق
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إلى حـــدود األطـــلــسـي غــربًـــا. عـــنـــد جــزر
ـتوسط الـكـنـاري اإلسبـانـيـة ومن البـحـر ا
شـمــالًـا. إلى أعـمــاق الـصـحـراء اإلفــريـقـيـة

جنوبًا عند مالي والنيجر... وأبعد. 
الـلـغـة األمـازيـغـيـة ولـهـجـاتـهـا بـاخـتـصار:
هذه اللغة الشاملة كانت يومًا للجميع على
مسـاحة التـواجد األمـازيغي. صارت بـتكتل
اإلنـسـان األمـازيـغي مــكـانًـا وزمـانًـا. راحت
تـنــحــصــر وتــقـتــصــر حــسب االنــتــمـاءات
العـرقية والقـبلية. لـتتميـز وتتمايـز لتعطي
انـفــرادًا وتـفـردًا لـلـكـيـنـونــة تـلك مـنـاطـقـيًـا

وجغرافيًا. 
ـثـال "اجلـزائـر" في عـمـومـهـا عـلى سـبـيل ا
أمـازيـغـيـة بـنـسـبة  %96تـنـشق إلى عـديد
مــنـطــوقــات أمــازيــغــيـة كــبــرى أوســعــهـا
وأكــبــرهــا انـــتــشــارا "الــشــاويــة" بــجــبــال
"أوراس" الـتي إلـيـهـا أنـتمـي. ثم القـبـائـلـية
بجبال "جـرجرة" والشنويـة بجبال "شنوة".
والـطـارقـيـة ب "الــصـحـراء" لـلـرجـال الـزرق
" ــزابــيــة عــنــد "االبــاضــيـ (ئــمــهــاق). وا
و"الـزنـاتيـة" و"الشـلـحيـة" في كل من الـغرب

والشرق اجلزائري. 
يـــكـــشف (...يــــدر) عن مـــحـــاوالت جـــاريـــة

لتوحيد اللغة األمازيغية:  
ــيًـا وعـلى صـعــيـد الـشــمـال إفـريـقي أكـاد
يــعــمل الــلـــغــويــون والــلــســانــيــون وذوي
االختصـاص في ورش عملـية منـذ كذا سنة
لتـوحـيـد الـلغـة لـسـانًا وكـتـابـةً عـلى سابق

العهد الذي عليها كانت. 
وفي اجلــزائـر تــوصــلــنـا بــنــســبـة كــبــيـرة
لـتـوحـيـد الـلـغـة الـتي هي اآلن تـدرس عـلى
كـافة مـستـويات الـتعـليم من االبـتدائي إلى
اجلامـعة. وتعـد اللغـة الرسمـية الثـانية في
دستور اجلزائر بعد العربية. على أن تأخذ
مـكـانـتـهـا األولى يومًـا. هـذا مـا نـصـبو إلى

حتقيقه. 
يــشـبه حــالــة الـلــغـة األمــازيــغـيــة بــالـلــغـة

الكُردية:  
األمازيغية ال أستبـعدها عن "اللغة الكُردية"
األم جلــمـيـع الـكــورد إال أنــهــا كـذلـك ألـسن
ومـنــطـوقـات عــلى اخـتالف كـتــابـة احلـرف

التيني وعربي. 
لم تـبدأ رحـلته فـي عالم الـترجـمة مـنذ زمن

ا:  بعيد وإ
ا رحلتي الترجمية ليست ببعيدة اتخذته 
انفتحت عـلينا وسائل االتـصال االجتماعي
وفـــتـــحت لـــنـــا الـــنـــوافــذ واألبـــواب عـــلى

مصراعيها. 
بـدأ في هذا اجملـال بـسن التـقـاعد كـاختـيار
ذاتي فتلقى التشـجيع واالهتمام من جهات

ذات صلة: 
بدايـة كنت أترجم لـذاتي حتديـدًا ما يخص
الـيـومـيـات احلـيـاتـيـة لإلنـسـان األمـازيـغي
الـــــشـــــاوي الـــــتي كـــــنت أجـــــمع واكـــــتب
والـتعـريف بهـذا الرصـيد الـفكـري كموروث
ا وجدت ثـقافي لغـير الـناطـق أمازيـغيًـا. 

نطوقات إال جاء إلى الدنيا ال يـعرف من ا
لـغـة والـدته "األمـازيـغـيـة/الـشـاويـة". ومـا
عـرف الـعــربـيـة والـفــرنـسـيـة إال من خالل
الـتـمـدرس وهو بـعـمـر ثمـان سـنـوات بدأ
من مـســقط رأسه "تــازوــاغت" لــيـسـتــكـمل
تـعــلــيــمه بـ "عــنــابــة" حــيث يــقـيـم. وهـذا
ـخــتـلف مـراحل الــتـعـلـيم لــيـتـخـرج من
هنة درسـة العليـا لألساتذة. فـينخـرط  ا
الـتـعـليم إلـى حدود الـتـقاعـد من كـذا سـنة

خلت. 
تتمحـور أغلب كتاباته حـول اخلصوصية
ـديـد األمـازيــغـيـة في شــعـورهم بـإلــغـاء ا
لـكيـنـونـتـهم عن تـاريـخ شعـب امـتد عـلى
جغـرافيـة واسعـة كانـوا يومًـا أسيادًا في
الشمال اإلفـريقي في احلكم والـثقافة. كان
لـهم لـغة شـاملـة قـبل االنحـسـار والتـقوقع

وإفراز لهجات متعددة. 
يـحـمل إجـازة في التـرجـمـة إلى أمازيـغـية
تـغيـر الـشاوي اجلـهة شـمـال إفريـقيـا بـا
ـانـحـة احملـافـظـة الـسـامـيـة لألمـازيـغـية ا

H.C.A) )
أنشـأ فريقًـا للـترجمـة من سنة  2014عبر
مــنــصــة ( (f.bيــديــره مع مــجــمــوعــة من
تـرجم عـلى اختالف األلـسن. أجنز ما ا
يفوق  40عمـلًا أدبـيًا بـالنـشر اإللـكتروني
ذاتي وترجمي كما العديد جدًا في تراجم
النصـوص الشعريـة -من وإلى-عبر فريق

الترجمة.  
مــازيغ يـــدر كــاتب ومــتــرجم من مــوالــيــد
درسـة الـعلـيا "أوراس/ اجلـزائر" خـريج ا

لألساتذة.  
—«u(« h

ال يــتـقــيـد بــطـقس مــعـ كــكـاتب فــأجـمل
كتاباته رأت النور في الصخب:  

الكـتابة ال مـوعد لـها عنـدي. إذا كان أغلب
يلون إلى بدع على اختالف الكتابة  ا
الـــهــــدوء ويـــنـــزوون إلى ســـكـــون اخلالء
إلخراج مكنـوناتهم فأنـا في أعز الصخب

والفوضى كتبت أجمل شعري ونثري. 
تــدور أغـلب كــتــابـاتـه عن ثـقــافــة وتـاريخ

وجغرافية األمازيغ: 
بحكم أمازيغيتي كـتبت كثيرًا عن ثقافتي
ــعـاشــة في ظل إلــغـاء وخــصـوصــيـاتي ا
كينونتي وتـاريخي وحضارتي أنا القادم
إلى الـدنيـا مـنذ  1000سـنـة ق.م من عـهد
ـلك "شيـشنق" بدايـة العـد التاريخ فرض ا
ـا األمـازيـغي سـنـة  950ق.م عـلى مـصـر 
تـولى حكـمـهـا والـقـادم علـيـهـا غـربًـا. هذا
دون حتــديـد أو تــفـرد في الــكـتــابـة عــيـنَـا

ورأسًا. 
يــنــتـشــر األمــازيغ عـلـى رقـعــة جــغـرافــيـة
شاسعة حتدها الصحراء البحر احمليط:

 
األمـازيـغـيـة صـديـقي هي الـلـغـة الـشـامـلة
صرية) شرقًا لشمال إفريقيـا من (سيوه ا
غرب مـرورًا بتـونس وليـبيـا واجلزائـر وا

أن ذاك لــقى جتـاوبًــا وصـدى كـبــيـرين من
ــتـتــبــعـ والــقــراء وسـعـت اجملـال إلى ا
تــرجــمــة الـــقــصــائــد الــشــعــريــة لــبــعض
األصدقاء والصديقات. تلك التي أجد فيها
مـجـالًـا مـتـسـعًـا ومـتـنـفـسًـا يحـوي الـنص
شـــكـــلًـــا وروحًـــا. ومـــا شـــجـــعــنـي أكـــثــر
االستـمرار في مجـال الترجـمة إجازتي في
H.C.A) .) اجملــــال من قـــبـل احملـــافـــظـــة
الـسامـيـة لألمـازيـغـية وانـفـتـاح كـثـير من
دور النشر اإللـكتروني لتوثـيق مترجماتي
ـنـار ـثــال بـدايـة -مـنــصـة ا عـلى ســبـيل ا
الــثـقــافـيــة في الــعـراق -حــروف مـنــثـورة
ـصــريــة دار كــتــابــات جـديــدة لــلــنــشـر ا
اإللـكـتـروني (مـصـريـة/ أردنـيـة) --شـبـكة

محررون العراقية -سينم اللبنانية. 
جـاءت فـكـرة إنـشـاء فـريق لـلـتـرجـمـة عـلى
اخـتالف األلـسن بنـاء عـلى هـذا التـشـجيع

واالهتمام 
الـبـدء بإنـشاء هـيكل أكـثـر تنـظيـمًا ورحـبًا

WL d K

 إنـشــاء فـريق الـتــرجـمــة سـنـة ((2014
بشـخص أنـا وصديقي (لـقمان مـنصور ـ
كــركـوك/ الـعـراق) فـكـان أول صـديق يـشـد
أزري في الــتــرجــمــة إلى الــلـغــة الــكُــرديـة
لـيـلــتـحق بــالـفـريق فــيـمـا بــعـد صـديــقـنـا
(رضـوان الــنـاجي/ لـيــبـيـا) في الــتـرجـمـة
غرب) في اإلجنليزية. ثم (فتيحة بجاج/ ا
الـتــرجــمــة اإلســبـانــيــة ثم (مــحــمــد أكـرم
جـافوش/ تـركـيـا) في الـتـرجـمـة الـتـركـية.
و(تغـريد بـومرعي/ لـبنان  –البرازيل) في
الترجمة البرتغالية واإليطالية. والصديقة
(شـروق حــمـود/ الـســويـد) في الـتــرجـمـة
السويديـة. وكذا في الترجمـة الفرنسية د.

(فريال/ اجلزائر)
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بـهذا الـتضـافر أنـشأنـا خمس مـصافـحات
ترجمية.  وبالتـعاون مع "جامعة األبجدية
الدولية للثقافة والسالم" أنتجنا موسوعة
ي الذي ترجمية في األنسنة والسالم العا
قـدم لــهـا مـديـر اجلــامـعـة الـدكــتـور "ولـيـد
مـصـطـفى الـدوسـكي" شـارك بـالـديـوان مـا
يفوق  70شاعـر(ة) عـلى اختالف األسـماء
واجلـغـرافيـات وأفـردت لـلقـضـية الـكُـردية

وحــدهـا وفي بـعض األعــمـال مـشـاركـة مع
صـديـقي لـقـمـان مـنـصـور/  10أعمـال ب
نـــثـــر وتــراجـم كــوردي عـــربي والـــعــكس
ـوازاة كــنت أتــرجم الــدواوين الــتي ال بــا
توسط والتي تفوت  25نصًا من احلجم ا
أجنـزت ثـنـائـيًـا منـهـا مـا يـفوق  25ديوان

ترجمي. 
يــهـدف فــريق الـتــرجـمــة إلى إشـاعــة لـغـة

األدب بالدرجة األولى: 
اختيار اجملال كونه كوة مفتوحة على فكر
وثــقـافـة اآلخـر من اإلنــسـان عـلى اخـتالف
تـواجـده اجلــغـرافي ومــنـطـوقه الــلـسـاني
لتوأمة النص بدل الواحد اثن أو أكثر. 
الـــهـــدف لــــيس أكـــثــــر من إشـــاعـــة األدب
ي على أبـعد وأوسع نطاق اإلنساني الـعا
في خـصــوصـيـته الــشـعـريــة حتـديـدًا بـ
ــتــتــبــعــ لـــلــشــأن الــثــقــافي الــقـــراء وا
والدارس له. عـلمًا أن كل أعـضاء الفريق
لكون نتاجات إصدارية شعرية شعراء و

ونثرية وترجمية. 
مـسـتــمـرون في الـفـريـق لـغـايـة اآلن بـدون

مقابل: 
تكـون البـداية من سـنة  2014ولم تتوقف
حـــد اآلن وإن بــــعض أعــــضــــاء الـــفــــريق
اعـتـكـفـوا عن الــعـمل لـظـروفـهم اخلـاصـة.
واألجــــمل في هـــذا الــــفـــريق أن األعـــمـــال
اجلـمــاعــيـة مـن تـراجم تــتم بــاجملـان دون

مقابل مادي. 
ــفــكــر يــضــيف: فـي هــذا اجملــال يــقـــول ا
والـنـاقـد األمـريـكي "جـورج سـتـايـنـر": لوال
الترجمة كنا سـنعيش في مناطق يحاذيها
ـقـولـة مـحـقًـا. الـصـمت" ويـكـون صـاحب ا
ـفـعول وأهـمـية الـتـرجمـة خصـصت لـها و
ـيًـا تـسـتـذكـر فـيه ـتـحـدة يـومًـا عـا األ ا

بتاريخ  30سبتمبر  1999من كل عام. 
ـتـرجم أمـازيغ يـدر إن احـتـرافـية يعـتـبـر ا

 : ترجم يحدده القار ا
االحـترافـيـة...ذاك حكم اجلـمـهور والـقار
ــتـتــبع لــلـنـص الـتــرجـمـي الـذي يــؤهـله ا
الــتــعــرف عــلى فــعل اآلخــر مـن اإلنــسـان
ويـتـابـع ذاك بـشـغف ويــنـتـظــر الـقـادم من

النشر. 
مـن مـعــايــيــر انــتــقــاء عـمـل أدبي لــغـرض

الترجمة النص هو الغاية:  
ـعـايـير دومًـا أخـتـار الـنص من حـيـث ا
ـقـدم لـرسـالـة خـدمـيـة كـونـية الـهادف ا
دون الــرجــوع إلى اسم صــاحب الـنص
مـعـروفًــا كـان أو مـغـمــورًا. الـنص أولًـا

والنص ثانيًا والنص أخيرًا. 
لـوال الـتـرجـمـة لــبـقي الـنص في حـدود

قوقعته االنعزالية:  
الـتـرجـمـة خيـانـة لـلـنص حـكم غـابـر لم
يـعد يـساير مـتطـلبـات احلياة الـثقـافية
لـلـشــعـوب. لـوال الـتـرجــمـة لـظل الـنص
األصــلي عــذريًـــا مــتــقــوقـــعــا ذاتــيًــا ال
ـعــرفـيــة والـفــكـريـة يــتـجــاوز حـدوده ا

والثقافية.  
أمـا نقل الـسلس والـصـحيح لـلنص في
عـمليـة التـرجمـة تتم من خالل الـعوامل

التالية:   
الـنـشـر عـلـى أوسع نـطـاق لـغـوي يـعود
لــلــتــرجـمــة حــ حتـافـظ عـلى مــاهــيـة
وخــصــوصــيـة الــنص شــكــلًــا ومــعـنىً
ـتــرجم عــلى وروحًــا. فــقط أن يــكــون ا
درايـة كــبـيــرة واسع االطالع بــخـفــايـا
ـترجم وتـفـاصـيل لـغـة النص والـلـغـة ا

إليها. 
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ـترجـمة من العـربية إلى أكثـر أعمالي ا
األمـازيـغـيـة والعـكس قـلـيـلـة ألن هدفي
كـتبة األمـازيغية ألكـبر قدر من تثـم ا
اإلصــدار الـتـرجـمـي من األصل الـعـربي
وغــيـــر الــعــربي مـن خالل مــقــتــرحــات
ي أعضاء الفـريق من جميل األدب العا
عــــلى اخــــتـالف األزمــــنــــة واألســــمـــاء

واجلغرافيات. 
ـقــارنـة بـ الـتــألـيف والـتــرجـمـة من ا

حيث السهولة والصعوبة:  
ـتــمـكن من وســائل إبـداعه ال الـكـاتـب ا
يــرى صــعــوبــة ال في الــتــألــيف وال في
الترجمة وإن عند الترجمة يجد النص
حاضـرًا. فقط مـنه أن يقـولبه إلى الـلغة
راد التـرجمة إلـيها. في حـ التأليف ا
ال وقت مــحـدد له بــقــدر مـا هــو تــنـزيل
إلــهـامي ال مــكــان وال زمــان له مــتى مـا
حـضـر يـجـسـد شعـرًا أو نـثـرًا وبـالـلون

تاح.  الكتابي ا
يـفـضل الـنشـر اإللـكـتروني عـلى الـنـشر
الـــورقي:  الــنـــشــر اإللــكــتـــروني كــونه
األسـهل إصـدارًا واألكـثـر تـنـاولًـا قـراءةً
مــنه من الــكـتــاب الــورقي الــذي يــكـلف
مـاديًـا كــمـا يـتـعـثــر من حـيث الـتـداول
واالستـعمـال عكس الرقـمي الذي بـنقرة
زر تتـمكن من نـصب مكـتبـة بحـالها في
صـيــغـة (ب.د.ف) داخل هــاتـفك. تــعـود

لالختيار متى شئت وما شئت. 
ــتـــرجم نــتـــاج اإلبـــداعي لـــلـــكــاتـب وا

اجلزائري مازيغ يدر:  
كل إصـــداراتي اخلــاصــة إلــكــتــرونــيــة
وعـددهـا  50عــمل بـ الـشــعـر والـنـثـر
وبالـلـغـت الـعـربـيـة واألمازيـغـيـة. عدا
إصــدار واحــد ورقـي تــكــفــلت بــنــشــره
احملافظـة السامـية لألمازيـغية وهو في
ثـال األمـازيغي في مـتغـيره احلـكمـة وا
الـــشــاوي. خــتــامًـــا ال يــســعــني إال أن
أشكرك صديقي "خـالد ديريك" على هذه

االلتفاتة الطيبة منك. 
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القاهرة

نـحسـها مـنـذ اجلمـلة االولى لـلنص فـقد
يــسـتـخـرج مـن هـيـكــلـيـة الــقـصـيـدة ذات
ـــكـــان والـــزمـــان اخـــرى  تـــســـتـــوعب ا
ـضي بـحـسـاب دقـيق الـوجـودي وهـو 
ـــتــذوق ــتـــلـــقي الـــواعي وا عــلـى أثـــر ا
لــلــقــصــيــدة احلــديــثــة تــلك الــقــصــيـدة
الــفـلـسـفــيـة الـتي تــتـشـظى فـي جـسـدهـا
ــبــاشــرة تــارة اخــرى الــرمــزيــة تــارة وا
واالغـــراق بــالــتـــخــفي وراء مـــفــردته في

بعض االحيان.
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 لـقـد حــاول الـهـنـداوي ان يــسـعى بـذاته
الشـاعرة لالرتقـاء بالذائـقة الشـعرية الى
حد تخوم الـفكرة داخل جملـته الشعرية
اال انه يخـبو نفـسه الشـعري احيـانا ب
االنــــطالق االول مـن كـــتــــابـــة نــــصه الى
الـنـقـطة االخـيـرة لـكنه سـرعـان مـا جنده
يرتوي ويتقد بالفكرة ثانية قبل ان يعلن
بـضـربته االخـيـرة لنـصه. كـما هـو احلال

كمل للنص االول: باجلزء ا
) رأسي يستيقظ قبلي

 في الفجر 
تدلي  يتوضأ بالصمت ا

كقطرات احلنظل في الرئت 
يفتح شباكي للشمس 

رة طعم الصبر ) نح قهوتي ا و
ـكن هـنا ان أطـلق عـلى هذه االنـتـقاالت
داخل جــــمـــلـــته الـــشـــعــــريـــة هي اشـــبه
بــالــلـوحــات الــشـعــريــة الـتي تــرسم لــنـا
انـعـكـاس خملـيـلـة الـشـاعـر لـواقع يـتـمـرد
عــلــيه ويـســعى في االفق الى الــثـورة او
الـتـغــيـيـر او اخلـالص مـنه لـعــالم أكـثـر

سمواً وحرية وانسانية معطاء.

ــفـــكــر حـــســ يـــنــتـــمي الـــشــاعـــر وا
الـهنـدواي الى الـشعـراء الـقالئل الذين
تنـتمي قصـائدهم الشـعرية ومـفرداتها
الى احلـس اجلــــمـــــالي فـي بــــعـــــدهــــا
عبرة الفلسـفي االنتقالي ذات الـداللة ا
بـــاخـــتـــصــــار عن مـــفـــاهــــيم فـــكـــريـــة
وصـراعـات وجــوديـة وغـيــر وجـوديـة
تتـوزع فيـها احلـركة االدراكيـة القـائمة

ب ذات الشاعر ونصه االبداعي. 
فـهـو يـسـعى دائمـاً الى إشـغـال الـفراغ
ــراوغــة ـــعــبــرة  الـــوجــداني لــذاته ا
فكـرية وفلسـفة اجلمـلة الشـعرية التي
تـعــطــيــنـا انــطــبــاعـاً قــائــمـاً عــلى انك
تـتـعـامل بـ شـاعـر يـتـمـكن من أدواته
الفـنية وثـقافته الـفلسـفية الـتي ينحدر
ــا يــعــود ذلك الى دراســته الــيــهــا ر
للفلسفة وتنـظيراته الفكرية في مجال

مؤلفاته الفلسفية.
فـحـ تتـصفـح ديوانه أخـاديـد (طبـعة
العراق- (2012تستـطيع أن تقـرأ البعد
االنــــســـانـي والـــفــــلـــســــفي والــــرمـــوز
ـيــثــولــوجــيـا وكــيــفــيــة سـعــيه في وا

ـــزمن في تـــوظـــيف احلـــزن الــعـــراقي ا
ـــتــــعــــددة  الــــســـيــــاســــيـــة أبــــعــــاده ا

واالجتماعية داخل ثيمة النص. 
تـطي علـى احملسـوس البـصري وهـو 
للمـفردة الشـعرية وتعـدد صوره للواقع
تـشـعب الـعراقـي بـتـاريخـه الـنضـالـي ا
عـاصر. عـبر عـقـود تاريـخه احلـديث وا
حتى اذا اراد ان يـستخـدم السـيميـائية
ـفردات داخل الـبـناء في شـعـريته بـ ا
النصي لم يأتها من فراغ بقدر ما يضع
لـهـا اسـاسـا داللـيـا مـقصـودا لـتـجـد في
نـهـايـة مـطـاف الـنص الـواحـد أنـك امام
كالم ايـحـائي يضـرب به بـرمـزية عـالـية
لـواقـع تـشـوبه الـشـوائب واالنـكـسـارات
والــضــيـاع والــقــهـر االجــتــمــاعي الـذي
يـعـصـف به الـواقع الــعـراقي سـيــاسـيـا

واجتماعيا.
إن اكــــثـــر مــــا تـــنـــاولـه شـــعــــراء جـــيل
الـــهــنـــداوي الـــعـــاصف بـــاالنــقـالبــات
ـطـاردات او بـتعـبـيـر آخر حـالـة عدم وا
االسـتــقـرار الـســيـاسي قــاد هـذا اجلـيل
الى الــســـعي احلـــثــيث بـــاالخــذ نـــحــو

عانات االبداع العـالي القادم من رحـم ا
الوجوديـة في الشعر والـقصة والرواية
ــســـرحــيــة والـــغــنــاء وكل الـــفــنــون وا
االبــداعــيــة االنــســانــيــة وهي مــحــاكـاة
لواقع عاصف باالحداث كما اشرنا اليه

سلفا.
لـذا جتـد الـقـصـيـدة عـنـد الـهـندواي هي
ـنـهـجـة وبـعـد فـكـري حـركـة بـآلـيــات 
واســتـجالء الــنص لــدالالت عــدة تــكـاد
تشعبة حتس فيها وأنت تنتقل برؤاه ا
بــ كل جـمــلـة وأخـرى. يــقـول في نص

(رأسي):
( رأسي سجن
ئات األبواب

ونوافذ من أشواك ذابلة
وبقايا أقمار

تتقاطع كسهام من فضة
في جنح االسوار اخلرساء).

ـنـحـنـا هـنـا يــحـمل االسـلـوبـيــة الـتي 
أيـاهـا الشـاعـر وهو يـهـضم الفـكـرة قبل
ـفـهـومه كـتــابـتـهـا لـتـعـطي لـلــمـتـلـقي 
اخلـاص الـذي يــفـسـره بــرؤيـة ذاتـيـة ال
تــبـتــعـد عــمـا أراد ان يــقـول الــهـنـداوي

بجملته الشعرية.
هــو الـعــنــصــر االول الـذي يــطــرق عـ
ـتلـقي منـذ الـوهلـة االولى وخصـوصا ا
عــنــدمـا جتــد ان الــقــاريء يــنـتــمي الى
جـيله او بـيـئته او ابن الـعـراق او حتى
تـتبـع لتـاريخ العـراق بكل من خـارجه ا

عمقه السياسي واحلضاري.
ان كـتـابـة الـنص الـشـعـري عـنـده عـابرة
للـتعـقيد مـخضوضـبة بـسجل حافل من
الــرؤى الــفــكـــريــة الــتي نـــســطــتــيع ان

ـفكر أدونيس في (زمن يقول الـشاعر وا
الــشـعــر):( إن الـشــاعــر حـر وهــو يـضع
قـوانـيـنه وهـو فـوق الـقوانـ الـشـعـرية
ولـيـست فـوقه هــو الـذي يـضع الـنـظـام

وال يضعه النظام)
فـالــقـصـيـدة الــتي يـرسـمـهــا الـهـنـداوي
برؤيته والتي يضع لها لغتها وايقاعها
ه اخلـاص لـيـجـسد هـو يـصـوغـهـا بعـا
الــــرؤيــــة والـــرؤيــــا بــــعالقــــة ال تـــقــــبل
االنفصال عن جسد القصيدة هو يؤطر
الــذاكـرة احلــيـة بــانـفــعـال أنــسـاني كي

يستخرج او يكتشف عالم الذات الباطن
لـيـظــهـره الى عـالم الــوجـود احلي هـذا
الــوجــود الـذي يــقــول فـيـه: أنـنــا الــيـوم
مـعــاصـرون ولــكن مـحــاصـرون بــالـقـيم
البـالية والالحـرية والتـموضع والقـبلية
وغيرهـا  هو يسعى نـحو عالم خال من

األلم وهو بذاته يحمل ألم الوجود. 
كـــمــا شــكـــلت االمــكـــنــة عــنـــد الــشــاعــر
وارتـبـاطـهـا التـاريـخي حـيزا كـبـيـرا ب
نـصـوص مـجـمـوعـته أخـاديـد يـقول في
نـصه:  يـوميـات لم تـنشـر لـعبـد الـرحمن

رادي: بن ملجم ا
(يابسة طرقات الليل

ـد يـديه عـلى أطراف وضـجـيج احلـزن 
الصحراء

وأنا اآلن بال أجنحة 
في حنجرتي يزدحم العطش الهمجي

وأظن بأن الساعة آتية )
…dO  W UDF «

لقد شكلت هذه القصيدة أنعطافة كبيرة
في حركـة اخليال الـشعـري وداللته التي
تـعطي لـلمـتـلقي حـركة درامـا تسـكن ب
أســـطـــر اجلــمـــلـــة الــشـــعـــريـــة او فــعالً
انــعــكــاسـيــاً ورؤى تــتـمــاهى في ثــيــمـة
النص وعـندما يـفاجـئنا بـصورة آخرى

لنفس النص .. يقول:
)على باب الكوفة أوقفت جوادي

 الذهبي اخلصالت
ـد جـناحـيه عـلى الصـحراء كـان الـليل 

العربية
وألن االسطبالت مؤجرة 

كالصحف اليوم 
خليل السلطان )

هـو يـسـعى بـأثــارتـنـا مـرة أخـرى فـهـو
يـدمي تأريخ ذاكـرتنـا االنسـانيـة بذاكرة
ـوضوعي ـعادل ا تأريـخه الـعاصف وا
لــواقـع الزال مــدمـــيـــاً كــمـــا هـــو احلــال
لـلـصـراعـات الـتـاريـخـيـة الـتي أراد بـهـا
الــشــاعــر لــنــا كي يــرسـم ذاكــرة فــعــالـة
وانفعالية معاً فإذا كانت الصور احلية
مـرسومـة عـلى مـخـيـلـته فهـو يـعـطـيـها
فعل درامي وبعد انـساني أكثر داللة في

داخل حركة اجلملة الشعرية.
فـالنـص الشـعري لـديه مـشهـد قـائم على
احلـوار ليس بـ شـخصـ بـقدر مـاهو
حــوار بـ ذات عـطــشى من روح شـاعـر
ـا احــتـوت من الى مــتـلــقي لــلـقــطــات 
مـشـاهـد اخـذت بـعـدهـا الـدرامي تـصـلح
لفن آخر اال وهو الفن الـسابع ويتجلى
ـــشـــهــد مـن نص: (شيء في فـــيه هــذا ا

وت( عينيك 
( لم يـبــقى جـدار في الــسـجن لم نــكـتب

فيه أغانينا 
كل الطرقات مشيناها 

غنينا كل أغاني البدو التتر األحباش
رقصنا حتى األغماء

وغفونا فوق األرصفة الغرباء(
إن ســعي الـشــاعـر في كــيـفــيـة تــوظـيف
ـستـوى الزماني لغـته الشـعريـة وعلى ا
ـــكـــاني والـــفـــعل الـــدرامي لـــلـــنص وا
يـشــعــرنـا بــالـتــمـكن مـن أدواته في نـقل
احلس اجلمـالي خمليلـته الشعـرية بأنه
يـنطـق بهـا لـيـحـرك الـصـورة الـشـعـرية
وكـيــفـيــة حتـويـلــهـا الى صـور شــعـريـة
عـالـيـة الـدقـة حـواريـة نـاطـقـة حتـاكي

الوجود والفعل االنساني.

Íe d(« bOL
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 ((ضـيق صـدام على كل شيء ولم يـبق للـشبـاب الـشيـعة اال الـعمـائم السـوداء والبـيضـاء رمزا
للخالص من الديكتاتورية ))رص١٧   

كونة من ا (زينب)رواية الدكتـور عارف الساعدي الـصادرة عن دار الرافدين للـطباعة والنـشر  
ثل اسم ابرز شخصية في الرواية اال وهي توسط  العنوان     260صفحة من احلجم ا

شخصية  الشـابة (زينب محسن داود) ابن الناصرية الشيوعـي الذي اعدمته السلطات البعثية
ـوروث الديني ورمزيـة السيـدة زينب بنت عـلي بن ابي طالب عليه عام ?1985والعالقة لالسم با
السالم  ولكنه أسم جـدة زينب البيها  وهـذه واحدة من التحوالت في الشـخصية فاسم اجلدة
له صلـة التـبرك بـاسم اخت احلسـ  في ح الـثاني مـرتبط  بـاجلدة  فـزينب شـابة مـتمردة ال
ــوروث الـديـني وال تــعـتـرف بــكل االديـان والـطــوائف ومـتـمــردة عـلى كل االعـراف عالقــة لـهـا بـا
ـقدس والتـقـاليـد الكـابـحة لـلـحريـة الشـخـصيـة  ولم تـعد تـقلـد او تـستـمد سـلـوكيـاتـها من كل ا
ضمر اضي  بعـد أن اطلعت على ازدواج الشخصية  والبون الـكبير ب الظاهر وا عاش  وا ا
من سـلوكـيـات االشـخـاص وعـلى وجه اخلـصـوص من قـبل أدعيـاء الـدين ....ومـثـالـهم (قـصـير)
ـنظـمـات اجلهـادية الـتي حـملت ـنـتمي الى احـد ا صديق مـهـند زوج (زيـنب) وحـبيـبـها االول  وا
الـسالح ضـد االمـريـكـان حتت مــظـلـة الـدين  وسـطـوه عـلى زيـنب خالل غـيـاب مـهـنـد  ومن ثم
ارساتهم اجلنسية في فنادق كربالء بعد طالقها من مهند الذي يتحول الى عشيق (زينب ) و
حتول الى مـتدين متـطرف ونذر نـفسه لقضـيته ومنـظمته  ثم اعـتقل  ولكن بـعد االعتـقال تخلى
ـا  جـعـله يـتـحـول بـالـكـانل الى ضـد عـنه اجلـمـيع  في حـ اسـتـأثـر رفـاقه بـاجلـاه والـثـروة  
مـنوعـات ويلـتقي هـناد بـزين ويقـضون لـيالي ـارس كل ا انـيا و االلـتزام الـديني ويـهاجـر الى ا
انيا بعد ان هاجر من العراق  وبعد ان هاجرت واوقات حمراء في فـنادق  ومالهي ومراقص ا
زظـينب الـى هلـسـنكي في حـ حتـولت  زيـنب ال\ى مهـوسـة في اجلنـس لتـتـنقل بـ احـضان

الـعــشـاق من مــهـنــد الى حــازم الى قـيــصـر  الى
احـضــان ســامــان خالصــجي ابن الــعــائــلـة ذات
االصـل الـيــهــودي  الــعــراقي وبــالــذات مـن يــهـود
الــديــوانــيــة وابــرز اثــريــائــهــا ...وكــذلك حتــوالت
(ســعـاد) ارمـلـة مــحـسن الـشــابـة الـيــهـوديـة الـتي
ـسلـم الـشيـعـي محـسـن  الذي ادار االـشـيوعـي ا
ظــهــره لــلــقــيم الــديــنــيــة لــســلك طــريـق الــنــضـال
الــشــيــوعي  ويــديــر ظــهــره لــبــنــات مــديــنــته من
ـسلـمات الشـيعيـات ليزوج من الـيهوديـة  بالرغم ا
من عــدم رضـا ورفض والــده  وهي عالمــة حتـول

كبيرة في العقيدة والسلوك ...
ـتــخـررة مـن قـيــود االلـتــزامـات سـعــاد الــشـابــة ا
الـديـني ومن قـيـد احلــجـاب  ومـا الـيه  الى امـرأة
مـحــافــظـة مــحــجـبــة تــصـوم وتــصــلي وتـؤدي كل
مــراســيم الـشــيع ومــنـاســبــاته وزيـارة االضــرحـة
ولبـس السـواد عـمل الـهـريسـة عـنـدمـا سـكنت في
ـقــدسـة  عـلى الـرغـم من كـونـهـا مـديـنــة كـربالء ا
كانت تؤدي بـعض الطقوس الدينية اليهودية خفية
ـشـتـرك ب كل  وبـذلك فـهي عـبارة عن الـقـاسم ا

االديان  فـهي  يهـودية مـسلـمة مـسـيحـية  تـصوم وتـصلي وتـعبـد ولكـنهـا كذلك تـصنع وتـشرب
ودرن وتدخل صالون التجمـيل احتفاءا بخطوبة ولدها دانيال سكر وعـندما  تلبس ا (الواين) ا
نية عـلى ابنة خـالته في هلـسنكي فـتستـعيد نـظارتهـا وجمالـها وانطالقـها نحـو احلياة تـوافيهـا ا
وتـموت على حـ غرة ...كـذلك هناك حـاالت من التـحوالت في االلتـزام السـياسي من حزب الى
اخـر  كتحـول الشيوعي الـى بعثي حتت ظـروف الترهيـب والترغيب مـثال حيث اصبـح العديدمن
الـشيوعـي من القادة الـبرزين في صـفوف حزب البـعث بعد ان تـخلوا عن حـزبهم ..وفي الزمن
لـكي كانت حـالة الـتحـول من حزب الى اخـر ومن والء الى ضده شـائعـة وليـست غريـبة أيـضا ا
...وفي زمننا احلاضـر خلع الكثيرين من اصحاب الزيتوني وارتدوا الصايات والعمائم واطلقوا
ليشيات نابر  ومن قيادين في اجـهزة القمع الصدامي الى قـادة بارزين في ا اللحى واعتلـوا ا
سلـحة  بعـد سقوط الـنظـام ... وكذلك التـحول واالنتـقال من كتـلة الى الى اخرى ومن والقـوى ا
ناصب !!!أن ظاهر كاسب وا صلحـة واحلصول على ا حزب الى آخر ظاهـرة طبيعية وحسب ا
الـتحول  من احلـال والسلوك الى ضـده ظاهرة شـائعة في اجملتـمع العراقي وفي كل اجملـتمعات
يـوعة فـككـة في اجملتـمـعات االسـتهالكـية الـريـعيـة  وحالـة ا ذات الـبنـيـة االقتـصاديـة الهـشـة وا
الطبيقيـة وتداخل الطبقات االجتماعـية وتداخل بعضها  ببـعض باالضافة الى  تداخل الثقافات
ـافظـة والقلـيد والـقبلـية والـعشائـرية حد بـ  مظاهـر احلداثـة والتطـور حد التـطرف  ومـظاهر ا
االنغالق  النـها مجتـمعات لم تـمر بحـالة من التطـور الطبـعي للحراك االجـتماعي كـما في بلدان
ـتطلـبات االجتـماعيـة وحركـة العمل  ووضـوح الفرز العالم االول حـيث تأتـني التطـورات نتيـجة 
وحدة الزواعية ة ا تنـورة والطبقة العـا ـنتجة والطبـقة الوسطى ا الـطبقي كالبرجـوازية الوطنية ا
لذاتـها  الـدولة الـتي شيـدتهـا الطـبقـة البـرجوازيـة وهي من سنـة دساتـيرهـا  ضمن مـتطـلبـاتها

عروفة بكنها حاضنة التقدم واحلداثة والتطور ... ميزة وهي ا توسطة االصيلة ا والطبقة ا
وضوع على موقع (الزمان) االلكنروني { تتمة ا
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ــا خــطــة الــدفــاع مــوضع الــتــنــفــيــذ 
تــتــطـلــبه مـن أعـمــال كــثــيـرة وبــصــفـة
خــاصــة أعـمــال الــتـجــهــيـز الــهــنـدسي
دة رحلة ا ـطلوبة. واستغرقت هذه ا ا
من يونيو  1967إلى أغسطس .1968
أمـا مرحلة الـدفاع التعـرضي او الفعال
فـقد كـان الغـرض منهـا تنـشيط اجلـبهة
واالشـــتـــبــاك بـــالـــنــيـــران مع الـــقــوات
اإلســرائــيـلــيــة بــغـرض تــقــيـيــد حــركـة
قــواتــهــا في اخلــطــوط األمــامــيـة عــلى
الـضـفـة الـشـرقـيـة لـلـقـنـاة وإيـقـاع بـها
ـعدات. واسـتغرقت خـسائـر باألفراد وا
ـدة من سـبـتـمـبر 1968 ـرحـلـة ا هـذه ا

إلى فبراير .1969
وتــصـاعـد الــقـتــال إلى مـرحـلــة جـديـدة
أطــلق عــلـيــهـا االســتـنــزاف أو مـرحــلـة
الـتحـدي والردع وذلك من خـالل إنشاء
خـط لــلــصــواريخ واســتــحــداث قــيــادة
لـلدفاع اجلـوي وتنفيـذ أعمال هـجومية
وعــبــور بـــعض الــقــوات لإلغــارة عــلى
الـقوات اإلسرائيليـة وكان الهدف منها
تـكبـيد إسـرائيل أكبـر قدر من اخلـسائر
ـعـدات إلقنـاعـهـا أنه البد فـي األفراد وا
من دفـع الثمن غـاليـا للبـقاء في سـيناء
وفـي الــوقت نــفــسه تـــطــعــيم اجلــيش
ـصـري عـمـلـيـاً ومـعـنـويـاً لـلـمـعـركة. ا
ــرحــلـة مـن مـارس واســتــغــرقت هــذه ا
 1969إلى أغسطس  1970من النكسة

إلى االستنزاف.
ـقاومة الفلـسطينية كـان جهد فصائل ا
جـوهـريـا في تـلك احلـرب حـيث شـتَّـتت
تـركيـز جيش االحـتالل وكبَّـدته خـسائر
خـصـوصـا عـلى اجلبـهـة األردنـيـة التي
شـهدت مـعركـة الكـرامة الـتي كانت أولَ
نــــصـــرٍ اســــتـــعـــاد بـه الـــعــــرب بـــعض

كرامتهم بعد النكسة.
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ـوذج جـديـد وحي حلـرب اسـتـنزاف   
دولـية تتعـرض فيها أربع جـهات دولية
لالســتـنـزاف بــسـبب احلــرب الـروسـيـة
عــــلى أوكـــرانــــيـــا الـــتـي بـــدأت في 24

شـــــبـــــاط/ فــــبـــــرايــــر 2022ومـــــازالت
مـستمرة وهي روسيا وأوكرانيا ودول
أوربــا وبــاألخص دول الــنــاتــو ومن ثم
تحـدة التي القت بثـقلها في الـواليات ا
دعم أوكـرانيا واستنـزاف روسيا كدولة

وقوات مسلحة. 
 لـقد كان مخـطط إيقاع روسيـا وقواتها
في مـستنـقع االستنـزاف هدفاً أمـريكياً
واوربــــيـــــاً إلضــــعــــاف قـــــوة روســــيــــا
الـعـسـكـريـة واالقـتـصـاديـة ومـنـعهـا من
تــــكـــرار احلـــرب عــــلى الـــدول األخـــرى
والـتـقـلـيل مـن مكـانـتـهـا الـدولـيـة لـذلك
فــرضت عـلى روسـيـا عــقـوبـات شـديـدة
وفي مـــخــتــلـف اجملــاالت الــعـــســكــريــة
ــتــحـدة ــدنــيــة وزودت الــواليــات ا وا

الـرصـيـنة بـطـرق ووسـائل مبـنـيـة على
ـبـرمج وتـنـمـيـة الـتـفـكـيـر الـتـخــطـيط ا
الـنـقـدي الـعـلـمي اإلبـداعي الـقـادر على
ــهـنـيـة عـالـيـة ـوضـوعي  الـتــحـلـيل ا
وبـوضوح وعـقالنيـة. وتبـني األساليب
ــهـارات االســتــكـشــافـيــة الــتي تــعـزز ا
وتـقـوي الذات الـعاقـلة الـتي تركـز على
الــفــهم والــتــطـبــيق بــدالً من مــتــاهـات

الشرح والتفسير واحلفظ واالجترار.
وأكـــد د. الــربــيــعـي  من خالل زيــاراته
ــتـكــررة لــلـمــؤســسـات الــتـعــلــيـمــيـة ا
ـهنـيـة على مـسـألة اإلنـتـماء وخـبـرته ا
واإللـتـزام األخالقي مـشيـراً إلى وجود
ـــعـــارف والـــقـــيم واألخالق أزمـــة في ا
ـتـعـلـقـة بـالـسـلـوك اإلنـسـاني وبـعدم ا
تـبعـة على نـاهج الـتدريـسيـة ا قـدرة ا
تـنمـية شخـصية الـعراقي كـفرد يفـتخر
ـــؤســســتـه ســواء أكــانت بـــاإلنــتــمــاء 
مــدرسـة جـامـعـة دائــرة حـكـومـيـة أو
مــصـنع وكـعــضـو صـالـح  ومـنـتج في
ــقــراطي حــر وكــمــواطن مــجــتـــمع د
. فقـد ذكر الردود التي مـلتزم بالـقوان
هتـم بالشأن الـتعليمي وصـلته من ا

الـتعلـيمية وتـتطلب مشـاركة أصحاب
اإلخـتـصـاص من الـداخل واخلارج في

تشخيص العلل. 
أوضـح د. الـــربـــيــــعي عـــلـل الـــنـــظـــام
ـا أنـتـجه من أجـيـال ال الـتــعـلـيـمي و
تـهتم بـاألساليب الـتعـليمـية العـصرية
بل إهـتـمت بـالـتلـقـ واحلـفظ والغش
وتـــبــوءت قــمـــة الــهــرم الـــتــعـــلــيــمي
ــقـــابل هـــنــاك بـــخس ألصـــحــاب وبـــا
. ــتــعـلــمـ ــواهب من ا الــكــفـاءات وا
فـأصبح الذكاء ليس إال مقياس لدرجة
ـعــارف وتـســجـيــلـهـا حــفظ وتـرديــد ا

وتسميتها واستذكارها.
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تـشكـو األكثريـة من سوء التـعليم ومن
فــســاد الــنــظــام الــتــعـلــيــمي وضــعف
اإللـتزام بـالتربـية األخالقيـة في معظم
ــؤســســات الــتـعــلــيــمــيــة. فــلم تــعـد ا
احلــلـول واإلجـراءات الـشــكـلـيـة قـادرة
عــلى رسم اخلــطط والـرؤى الــعـلــمـيـة
لــرفع مـســتـوى الـتــعـلـيـم في الـعـراق
لـكـثـرة الـتـحـديـات وإنـعـدام الـثـقـة في
ــؤسـســات الـتـعــلـيــمـيـة والــثـقــافـيـة ا
بـسـبب االضـطراب الـسـياسي الـسـائد
فـي كل جـــوانـب احلـــيـــاة. شـــخص د.
الـربـيعي أحـد العـلل التي اسـهمت في
تـخـلـفنـا الـعلـمي والـتـكنـولـوجي التي
ـدى تخلـفنا في تـكمن بـدرجة كبـيرة 
ـيــة ألنــهــا الــوســيــلـة الــلــغــات الــعــا
ـعــلــومـات األســاســيـة فـي اقـتــبــاس ا
وكـسب الـعـلـوم ونـقـل الـتـكـنـولـوجـيا
وبـها ايضـاً ننقل عـلومنـا وابتكـاراتنا
ـكن أن نساهم واكـتشـافاتنـا وكل ما 
به لـتـطـويـر احلـضـارة اإلنـسـانـية إلى
الـعـالم.يـرى د. الـربـيـعي بـأن الـتـعـليم
يـــجب أن يــكـــون مــتــاحـــاً لــلـــجــمــيع
ـنـهج والـتــطـويـر الـشـامل جـزءاً من ا
أي تـطويـر النظـام التـعليـمي بحيث ال
ـاذج يُــجــبـر األطــفــال بــأن يـكــونــوا 
بــبـغــائــيـة بل تــشــجـيــعـهـم عـلى حب
ــشــاركـــة وطــرح األســئــلــة تــوســـيع ا
ـــوضـــوعـــات الـــتي تـــمس وتـــنـــاول ا
حـيـاتهم الـيومـية بـاسـتخـدام مخـتلف
الــتـقـنــيـات احلـديــثـة الـتـي تـسـهم في
زيـادة فاعلـيتهم ومـهاراتهم وضرورة
إعــتــمــاد الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة

فـي الـــــعـــــراق الـــــتـي أثـــــارت عـــــنـــــده
ــــمـــارســـات االســــتـــغــــراب لـــبــــعض ا
الـالحـــضــــاريـــة والـال أخالقــــيـــة والال
انـسـانيـة. ولـذلك ركـز د. الربـيـعي على
أهــمــيــة تــدريس الــتــربــيــة الــوطــنــيــة
ا تنسجم نـاهج الرصينـة  وتـطوير ا
ومـتـطـلبـات روح الـعصـر ألنه ال يـكفي
تــغــيــيــر الــفــلــســفــة الــتــربــويــة بـدون

تـرجـمـتـها إلـى الواقع الـعـمـلي مـؤكداً
بـأن التحسن النوعي للتعليم يكمن في
تــوفــيــر فــرص الــتــدريب بــاعــتــبــارهـا
األســاس في إصالح الـتــعـلـيم وجتـاوز
ـعـرفي ألداء اجلودة ضـعف الـتـكـوين ا
واإلرتقاء بكفاءة الكادر التعليمي الذي
ـبــاشـر في الـعـمـلـيـة ـتــلك الـتـأثـيـر ا
الـتـعلـيمـيـة مع ضرورة مـعـاجلة نـظام
االمـتـحانـات باإلعـتمـاد عـلى التـقنـيات
ــعــايــيــر الــنـــوعــيــة احلــديــثـــة  ذات ا
ـوثـوقـة مـدعومـة بـرؤيـة مـستـقـبـلـية ا
وطـنـية لـلتـغيـير الـشـامل تعـزز تطـوير
الـبـنـى الـتـحـتـيـة احلـديـثـة الـتي تـوفـر

البيئة الصحية للعملية التعليمية.
لم تـعد مسـألة التعـليم في العراق ذات
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الـسـفـارة مـهـمـة مـشـتـقـة من كـلـمـة سـفـر(نـصب الـسـ وجـر الـغـاء) الـقـوم أي
سافات لـتمثيل أهله مفاوضا توسطـهم لدى قوم اخرين بعد أن سافـر قاطعا ا
ـشـتـركـة  ومـهـمة بـشـأن مـضـاحلـهم حـامال رسـالتـهم في شـأن من الـشـؤون ا
يالد   ولـكنها كانت سـفارة مؤقتـة تقتصر السفـير عرفت في عصـور ما قبل ا
عـلى مهـمة مـحـددة  ولكن تـطورت مـهنـة السـفارة مـنـذ قيـام مؤتـمر ويـستـفالـيا
لـتأخـذ تـدريـجـيـا بأسـلـوب الـتـمـثيل الـدائم  غـيـر أن اعـتـراف مـؤمر فـيـيـنـا عام
 1815بسيادة الدول اوجد مفهوم الدبلوماسية احلديثة القائمة  على مبدأ

لـحق الـسابع من ـتـبادل الـدائم لـلـدول لدى الـدول األخـرى  واراد ا التـمـثيل ا
ـبـدأ تـعـيـ الـسـفـراء ـؤتـمـر يـقـيـام الـسـفــارات بـ الـدول واألخـذ  مـقـررات ا
ودرجات الـتمثيل الدبلوماسي األخرى  وأقـام شروطا عامة يجب توافرها لدى
ـنـصب الـسفـيـر  منـهـا الكـفـاءة والقـدرة عـلى تمـثـيل البالد رشح  الـشـخص ا
وإدارة شؤون الـسفارة  ومنهـا ايضا حسن آلسـلوك والتحلي بـصفات محددة
تؤهل الـشخص ألن يكـون دبلـوماسـيا نـاجحـا  وان يكون الـسفـير يـجيـد لغات
أجــنـبـيــة  وان ال يـكــون رضـيع زق او زيـر نــسـاء كــمـا يـقــول الـدكـتــور هـشـام
الـشـاوي في درس الدبـلـوماسـيـة في جـامعـة بـغداد سـابـقا  ويـشـترط الـقـانون
السـوري  كما يـوضح الدكتـور فؤاد شبـاط في كتابه الـدبلومـاسية ص ?125
أن يكـون الدبلوماسي سوريا أصال وان ال يكون متزوجا من امرأة أصلها من
غـيـر الـبالد الــسـوريـة  وان يـكــون ذا مـظـهـر الئـق وسـيـرة حـســنـة  والـسـيـرة
صري والواجب توافرها في احلسـنة صفة يطلبهـا القانون العراقي والقـانون ا
ـقـدمــة  هل تـأخــذ وزارة اخلـارجـيـة الـدبـلــومـاسي  والـســؤال بـعـد كل هــذه ا
ـعتـمـدين لدى دول ـعايـيـر عنـدمـا تـقدم عـلى تـعيـ الـسفـراء ا الـعراقـيـة بهـذه ا
العـالم .? ااجلواب على مايبدو  ال  ألن هذه الوزارة منذ وزارة زيباري اإلولى
وما قـبلـها ومـا بعـدهـا هي شأن الـوزارات األخرى وزارة  مـحاصـصة ال تـأخذ
ـفـجع لـسـفـاراتـنـا ــعـايـيـر الـدولـيـة في اعـتـمـاد الـسـفــراء  والـدلـيل احلـال ا بـا
ومـسـتـوى اداءهـا اخمليـيب لالمـال  ومـا سـلـوك الـسفـيـر الـعـذاري اال حتـصيل

حاصل .
أن تـغلـيب الطـائفـية والـعـنصـرية واحلـزبيـة على الـكفـاءة العـلمـية وعـلى األحقـية
ن هو عالة القـانونية الصحاب االختصاص كان وراء حشو وزارة  اخلارجية 
ن هـو عامل فشل ألغلب بعثـاتنا في اخلارج  اضافة إلى على الـدبلوماسية و

كونها محال الظهار بلدنا بغير مظهره وتاريخه الدبلوماسي العريق .
أننـا ال ندعوا في مقـالنا هذا إلصالح وزارة اخلـارجية بقـدر ما ندعوا إلصالح
من هم غيـر مناسـب لـقيـادة بلد مـثل العـراق كانت وزارة اخلارجـية فـيه تنازع

صرية في الشؤون الدولية . مدرسة كامل ليلة ا
أننـا ال نود أن نـذكر قـادة الـكتل بـالدكـتـور فاضل اجلـمالـي ومن بعـده الدكـتور
هاشم جـواد  لكن نـود أن نذكرهم فـقط أن ما قام به سـفيـرنا في عمـان يؤشر
ـثـلـونــا في اخلـارج فـتـبت الـتــعـيـيـنـات وتـبت ن  إلى مــدى ضـحـالـة الـكـثــيـر 

اخملارج .

«bOF  WO Ëe « …œUF «

Ê«e ô« s  

من يـحـاول بـناء أسـرة سـعـيـدة يـبـدأ من الـقـاعـدة وقـاعدة كـل أسرة هي
زوجة رب األسرة..

اذا كـان إطـعــام الـزوجـة وأكـســاءهـا وحـمل بـعـض مـتـاعب الـبــيت عـنـهـا
واخـتيـار افـضل مـسكن   وابـتـيـاع سيـارة حـديـثة لـهـا  يـعد كل ذلك من

مكمالت السعادة الزوجية..
نحن نـرى من يحب زوجـتة ويتـمنى لـها سـعادة الدارين عـليه أن يـفقـهها
ويـعـلــمـهـا شـرع الـلـه من صالة وصـيـام وقـيــام وصـدقـات وطـاعـات وان

حاسن اإلسالم وغنائمة في اآلخرة.  يبصرها أن ادارت ظهرها له 
ويـقص عـليـهـا ايـام اجلـاهـلـية وتـعـامـلـهـا مع االنـثى وما جـاء به اإلسالم
وكيف كـان الـرجل يـسعى بـاألنـثى إلى الـصحـراء لـيـقف بهـا عـلى طرف
أعـمق بـئـر ويــدعـوهـا لـنـظـر لـداخـلـة ومــا ان حتـني رأسـهـا لـتـرى الـقـاع
يدفعها لداخـلة تخلصـا من عارها بحجة أن أالنـثى التستطيع أن حتافظ
عـلى نـفــسـهـا إلى أن جـاء اإلسـالم وابـطل هـذة الـعــادة اجلـاهـلـيـة ورتب

للمراة حقوق على الزوج الوفاء بها..
عـلى الـعوائل الـتي تـبـحث لـفـتـياتـهـا عن عش زوجي سـعـيـد ان التـتوقف
بـاالسئـلـة -عـمن يـروم الزواج مـنـهـا وخـطب ودهـا وأقامـة وشـائج مـحـبة
وتألف وتعـارف معـها  - عن سيـارته وقصـر وارضه ووظيـفته بل  تضع
مداومته على االلتزام باركان االسالم ومبادئه وحبة
للـعـبادات ونـبذة لـلـمنـكـرات في أعلى سـلم الـطلـبات
ـزاجات حتـى ال تتـحـكم بـرابطـة الـزواج مـستـقـبال ا

وتنقلب السعادات الحزان وأهات.

بغداد
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صـدر حديثاً كتاب د. مـحمد الربيعي "
قـــضــايـــا الــتـــعــلـــيم في الـــعــراق" عن
مـؤسسة لـندن للطـباعة والـنشر غطى
ثالثــة مـحــاور أسـاسـيــة الـصــعـوبـات
والــتـحــديـات واحلــلـول مـوزعــة عـلى
ثـالثـ فــصـالً مــقـاالت مــنــشــورة في
الـصحف واجملالت الـعراقـية مسـبوكة
بــطــريــقــة نــقـديــة حتــلــيــلــيــة مــؤثـرة
مــخـصـصــة لـتـشــخـيص اإلشـكــالـيـات
والـعلل الـتي يعـاني منـها الـتعـليم في
الــــعــــراق حتــــديــــداً مــــوضــــحــــاً جلّ
الــتـحــديــات الـتي تــقف بــوجه عـجــلـة
تــطــور مــســار الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة
والــتــعــلـــيــمــيــة مــقــرونــة بــاحلــلــول
ـوضوعـية الـتي لو  األخـذ بها من ا
أصــحــاب الـقــرار ألعـطـت حـظــاً وافـراً
لتقدم مسيرة التعليم باإلجتاه السليم

ستقبل.  ا يخدم بناء أجيال ا
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تــبــرز أهــمـيــة أي بــلـد فـي الـعــالم من
خالل اهـتـمـامه بـالـتعـلـيم بـكل أبـعاده
ــا له مـن أهــمــيــة فـائــقــة فـي تــعــزيـز
ـفـاهيم الـوعي اجلـمـعي واسـتيـعـاب ا
الـوطـنيـة التي تـصب في بـناء وتـطور
اجملــــتــــمـع من خـالل رسم  الــــبــــرامج
واخلـــطـط الـــتـــنــــمـــويـــة الــــبـــشـــريـــة
ـسـتـدامـة الـتي تـغذي واإلقـتـصـاديـة ا
كـل مــرافق الــدولــة وتــســـهم في خــلق
أجـيال تمتـلك مفاتيح التـطور والتقدم
ستقبلية. تنطلق في مجاالت احلياة ا
ـؤسـسات الـتـعلـيـمـية الـدولـية رؤيـة ا
الـتي تـهتم بـالشـأن الـعراقي بـضرورة
إعـطاء األولوية لالستثمار في التعليم
ـيـزانـيـة وتـوســيع دائـرة االهـتـمـام بـا
اخملــصـصــة لـلــتـعــلـيم بــهـدف إصالح
ـؤسـسات الـتـعـليم والـنـهـوض بدور ا
ـهـني الــتـعـلـيـمـيــة وحتـسـ أداءهـا ا

وجتــــاوز إشـــكـــالـــيــــة ضـــعف جـــودة
التعليم. 

تـتجسد فكرة د. الربـيعي  بأن التعليم
 يُـعد األداة األهم في عملـية البناء ألي
مـجـتـمع طـمـوح يـريـد أن يـشق طـريقه
في عـالم الـتنـميـة الـوطنـية والـبشـرية
واجملـتـمعـية وفي كـل مجـاالت التـطور
الــتـقــني. فــالـتــعـلــيم هــو األسـاس في
تـقدم األ وحتقيق الـرفاه االجتماعي
واالقــتــصـادي الــذي من خالله تــسـود
ساواة في احلقوق والواجبات. قـيم ا
مـن احلقائق الـتي ال جدال حولـها بأن
الـدول التي طـورت نظـامهـا التـعلـيمي
بـطريـقة عـلميـة فعـالة وسـليـمة إرتقت
في اجملـاالت الـسيـاسيـة واإلجتـماعـية
والــثـقــافـيــة واالقـتــصـاديــة. وبـنــظـرة
ســريـعــة إلى الــنـتــاج الـفــكـري لــلـدول
ـــتـــطـــورة نـــدرك إلى أي مـــدى اجته ا
ــســتــقـبل الــعــالم نــحـو اإلهــتــمــام بـا
واسـتشراف آفاق التطور في اجملاالت
الـتعـليـمية بـكل أبعـادها. لـقد خصص
د. الـربيـعي فصالً لـتجربـة سنـغافورة
وفـصالً لنظام التعليم الـفنلندي مبيناً
الـتحـوالت الكبـيرة التي جـعلتـهما في
ــراتب الــدولـــيــة في مــجــاالت أعـــلى ا

التعليم كافة.
يـعيش العراق في دوامة أزمات مركبة
ومـتشابكة ليس لها حلول آنية بسبب
تفاقم ـالي ا آفـة الفسـاد السياسي وا
فـي كل مفـاصل الـدولـة بـحـيث أصبح
تأخرة. الـعراق يحتل قـائمة البـلدان ا
واإلجـراءات الـترقـيعـيـة الفـاشلـة التي
تعاقبة لم جتد قـامت بها احلكومات ا
لــهـا صـدى عــمـلي في إيــجـاد احلـلـول
اجلـــذريــة ألن اإلشــكـــالــيــة بـــنــيــويــة
وعـميقة تستـلزم حلوالً علمـية وعملية
ــــؤســــســـات تــــســــهم فـي نــــهــــوض ا

طـابع تقـني فهي لـيست مـجرد مـسألة
اصـالح األدوات والــبـرامـج واألنــظــمـة
اإلداريـــة بل هي مـــســألـــة ســيـــاســيــة
حتـتاج إلى معاجلات عـقالنية متطورة
تـقف على مـسببـات األزمة وتتـجاوزها
سـتوى التـعليمي بـرؤية تسـهم برفع ا
ـية ـستـويـات العـا واإلرتـقـاء به إلى ا
وبــــضـــرورة االســـتــــفـــادة من جتـــارب
ــشـابــهــة لــواقــعــنـا الــتي الــشــعــوب ا
ـا يتـناغم تـمكـنت من توفـير الـتعـليم 
واحـتيـاجات القـرن احلادي والـعشرين
بـــصـــورة أبـــعـــد مـن مـــجـــرد الـــقــراءة
والـــكــتــابــة أال وهــو الـــقــدرة عــلى حل
ا يؤهل شاكل واالتصال واحملادثة  ا
األجـيـال للـتـعلـيم الذاتـي النـوعي مدى
احلـــيــاة عــلى أسـس ســلــيــمـــة قــابــلــة
كنـها جتاوز األزمات لـلتنـفيذ بحـيث 
ـعـرفــيـة الـتي تـعـيق عـمـلـيـة الـتـطـور ا
وحتــقـق مــزايــا الــتـــعــلــيم والـــثــقــافــة
اجملـتمعية الواعـية التي تؤهل الطالب
بـأن يـتفـهم تطـورات الـسوق وحـاجاته

واجهة حتديات احلياة العملية.
يــرى  د. الــربـــيــعي بــأنــنــا مــحــاطــون
بـالـتـطورات الـتـكـنولـوجـيـة ومنـتـجات
الـعـلم في كل مجـاالت احليـاة وأمامـنا
حتديات ال حدود لها تتطلب من صناع
الـقرار القناعـة بضرورة مواكبـة عملية
الـتحديث وتوفير البيـئة التفاعلية من
خالل االســتـعـمـال الـواسع لــلـتـقـنـيـات
اإللـكـتـرونـيـة واألجـهـزة احلـديـثة الـتي
تـــصب في إزدهـــار الــعــراق وحتـــقــيق
ـســاواة االجـتـمـاعـيـة والـصـحـيـة في ا
اجملـاالت العلمية كـافة وأن تستفيد من
مـحــتـويـات هـذا الـكـتـاب الـذي تـضـمن
قـترحـات الـعمـليـة ليـكون الـكـثيـر من ا
ـستـقبل ـرشد والـدليل إلسـتحـضار ا ا
لـكـي نـنـهض بـالـواقع الــتـعـلـيـمي بـكل
مــسـتــويـاتـه. وكـذلك تــقع عـلى أجــيـال
ــسـتــقـبل ضـرورة إبــتـكــار األسـالـيب ا
الـتي تساعد في كيفية التفكير والتعلم
واتـــخــاذ الـــقــرارات الــصـــائــبـــة الــتي
رتبط حتـفزهم عـلى التـفكـير الـنقـدي ا
هارات العـملية لـفهم فن إدارة مهام بـا
احلــيــاة وتـطــويــر مــسـيــرة الــعـمــلــيـة

التربوية والتعليمية.
ي عراقي مقيم في بريطانيا { أكاد
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الــقـضـاء الــعـادل قـيـم وصـورة حـســنـة في أذهــان الـنـاس األولى يــرسـخـهــا سـلـوك
ـــؤســـســة ـــارســات وأخـالقــيـــات من يـــعـــمــلـــون في ا و
القـضائيـة أما الـثانيـة فيعـززها مـا يتداوله الـناس نقال عن
تـخاصـمـ من رضا وقـنـاعة بـنـتائج الـتـقاضي وصـحة ا
اإلجـراءات وسالمة الـقـرارات وانـهـا على مـسـافـة واحدة

من اجلميع وحتمي اجلميع.

قــــدرةِ طـــرفـي الـــصــــراع عـــلـى حتـــملِ
مـواجـهة غـيـر محـسـومة تـمـتد حلـقـبة
طـويلـة من دون آفاق واضـحة لـلنـصر
ةْ. وفي بعـض األحيان يكون أو الـهز
هـدفها احملـافظة على قـدرٍ من احليوية
ـا وعــدم االســتــقــرار عــلى اجلــبــهــة 
يــســمح بــرص الــصــفــوف اســتــعـداداً
جلـولـة جـديدة من احلـرب أو حلـرمان
الـعـدو من حتـقـيق نـصـر عـسـكري من

واجهة. خالل مدَّ أجل ا
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مـــرحــلــة صـــد الــغـــزو والــعــدوان -
وإيقافه ومنعه من التوسع.

الـتـهيـؤ حلرب االسـتـنزاف وبـناء  -
الــقــدرات وتـأمــ مــتــطـلــبــات احلـرب
رحلة ادية وتشمل تلك ا الـبشرية وا
عـملـية الـتخـطيط الـتي تتـضمن تـقدير
ـســتــويـات الــعـلــيــا لـوضع مــوقف بــا
اخلـطط الـالزمـة لـلـمـواجـهـة والـشروع
بــحــرب اسـتــنــزاف إلنـهــاك الــعـدو في

واجهات. سلسلة من ا
الـدفاع الـتعـرضي أو الفـعال الذي -
يــحــافظ عــلى تــمــاسـك اجلـبــهــة وفي
الـوقت نفسه تـنفيذ عـمليات تـعرضية
كــالـــغــارات والــكــمــائـن والــعــمــلــيــات
اخلاصة احملدودة واخملطط لها بدقة.
الـعمل التعـرضي وتنفيـذ عمليات -
تــعـرضـيـة نــوعـيـة واسـعــة تـسـتـهـدف
االخـالل بـــتـــوازن الـــعـــدو وإضـــعـــاف

إرادته على القتال.
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أول من أطـلق تسمية حرب االستنزاف
ــصــريــة بــعــد نــكــسـة عــلى احلــرب ا
ــصـري حــزيــران  ?67هــو الــرئــيـس ا
الــراحل جـمــال عـبــد الـنــاصـر رافــضـاً
االســتــسالم إلرادة الــعــدو الــذي حـقق
نـصراً مباغتاً إذ بـدأت مصر صراعها
ـرحـلـة أطـلق ـســلح ضـد إسـرائـيل  ا
عـــلـــيـــهـــا مــرحـــلـــة الـــصـــمـــود وعــدم
االســـتــسالم والـــتي تــضـــمــنت إعــادة
ـنـظـومــة الـدفـاعـيـة الــتـنـظـيم وبــنـاء ا
سـلـحة وتـأمـ احتـيـاجات الـقـوات ا
صـرية ـسـلحـة ا ثم انـتـقلت الـقوات ا
بـعـدهـا إلى مرحـلـة الـدفاع الـتـعرضي
او الـفـعـال حـيث بـدأت بـقـصف مـواقع
الـعدو ومـدفعـيته في سـينـاء ثم تطور
الـقتال إلى مـرحلة جـديدة أطلق عـليها
ا االسـتـنزاف لـتبـلغ احلـرب ذروتهـا 
أوصـل العدو الى عدم اجلدوى بالبقاء
في سـيـنـاء. وسـاهـمت الـدول الـعـربـية
فـي تـقـد األسـلــحـة واألمـوال والـدعم
الــســيــاسي وإرســال الــقــوات لــغـرض
تـعـزيـز عـملـيـة بـنـاء القـدرات ومـرحـلة

الصمود.
ومـرحلـة الصـمود وبـناء الـقدرات كان
الـهـدف منـهـا هو سـرعـة إعادة الـبـناء
ووضـع الـهـيــكل الـدفــاعي عن الــضـفـة
الــغـربـيــة لـقـنـاة الــسـويس. وكـان ذلك
يــتـطــلب هــدوء اجلـبــهـة حــتى تـوضع

أربـع جهـات تـتـعـرض لالسـتـنـزاف في
احلـــــرب األوكــــرانـــــيــــة هـي روســــيــــا
تحدة واوكرانيا وأوروبا والواليات ا
•حرب االستنزاف صراع طويل

األمــد حتـــشــدي لــهــا أســلــحــة مــاديــة
ومعنوية نفسية واقتصادية

انها بعدالة •دور الشعوب وا
قــضـيـتــهـا عـامل أســاس في الـصـمـود

طاولة في احلرب وا
•احلرب الالمتماثلة وحرب

ـــــاذج مـن حـــــرب الــــــعـــــصــــــابــــــات 
االستنزاف 

صـريـة بعـد نكـسة حـرب االسـتنـزاف ا
ة ومـهدت حـزيران   67رفـضت الـهـز

للعبور وحترير سيناء
تـمهيـد: ظهر مـفهوم حـرب االستنزاف
ــــيـــة ألول مــــرة خالل احلــــرب الــــعـــا
األولى حـ شـنت فـرنسـا وبـريطـانـيا
عــمــلـيــة واسـعــة ضــدَّ الـتــحــصـيــنـات
ـانـيـة عـلى مـستـوى مـنـطـقـة فردين األ
وبـلـدة السوم الـواقعـة شمـالي فرنـسا.
واألمـثـلـة على هـذا الـنـوع من احلروب
زاخـرة في التاريخ العـسكري كحروب
ــصـريــة بـعـد فــيـتــنـام واالسـتــنـزاف ا
نــــكــــســــة حــــزيـــران 67واإليــــرانــــيــــة

–العراقية (?(1980-1988
وأفــغــانــســتــان واســتــنــزاف أمــريــكــا
والـناتو وقـوات االحتالل األمريكي في
الـعـراق ( (2011 -2003والــتي بـلـغت
خـــســـائـــره  4487قــــتـــيالً واالالف من
ــعــاقــ وبــكـــلــفــة ثالثــة اجلــرحـى وا
تـريليونـات دوالر. وأخيرا وليس أخراً
احلـــرب الــدائــرة فـي أوكــرانــيـــا الــتي
تـتعرض فـيها أربع جهـات لالستنزاف
وهـي روسـيــا وأوكــرانـيــا ودول أوربـا

تحدة. والواليات ا
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احلــرب صــراع إرادات قــبل أن تــكـون
عـادية اديـة ا حـرب تدمـير لـلقـدرات ا
هـدفها احلقيقي كسر إرادة قتال قوات
الـــعــــدو وكـــذلك شــــعـــوبـــهـــا. وحـــرب
االسـتـنـزاف نـوع من احلـروب يـسـعى
ــواجـهـة إلى مـن خالله أحـد أطـراف ا
تـقويض القوة العسكرية للخصم عبرَ
اســتـنـزافِ قــدراته وحتـمـيــله خـسـائـر
مـادية كبيرة وتدميرِ معنويات اجلنود
بـــــجـــــرهـم إلى دائـــــرةٍ مـــــفـــــرغـــــة من

تقطعة. واجهات ا ا
وحــرب االسـتــنـزاف نــوع من احلـروب
طـويلـة األجل التـي تقع بـ دولت او

أكــثـر تــسـتـخــدم فـيــهـا جــمـيع أنـواع
ـعـنـوية والـفـكـرية اديـة وا األسـلـحـة ا
بـهدف إنهاك العدو وحتـميله أكبر قدر
ـادية ـكن من اخلـسـائر الـبـشريـة وا
وحتــطــيم إرادته عــلى االســتــمـرار في

القتال. 
وحــرب االســتــنــزاف إســتــراتــيــجــيـة
عــسـكــريـة لــصـراع طــويل األمـد وهي
مـرحـلة ضـرورية في حـالـة عدم الـقدرة
عــلى احلــرب الــشــامــلــة غــيــر انــهـا ال
حتـقق نـصراً حـاسـماً وتـتـوخى هدف
إيـقــاع أكـبـر قـدر من اخلـسـائـر بـأفـراد
الــــــعــــــدو ومــــــؤســــــســــــاتـه اإلداريـــــة

واالقتصادية.
  احلــــروب الـالمــــتــــمــــاثــــلــــة وحـــرب
الـــعـــصـــابـــات واحلـــرب الـــشـــعـــبـــيــة
ـقـاومـة الوطـنـية مـن النـمـاذج التي وا
تـلـبي أهـداف حرب االسـتـنـزاف والتي
تـتعرض فيها القوة الغاشمة والغازية
إلـى االسـتــنــزاف واإلنــهــاك وتــتـحــمل

ادية. اخلسائر البشرية وا
يزات حرب االستنزاف:

ـمـيـزات تـمـتـاز حـروب االسـتـنـزاف بـا
األتية:

- حـرب طويلة األمد تستنزف القدرات
ـاديـة لـلـطرف ـعـنـويـة وا الـبـشـريـة وا

طاولة والصبر. قابل وتتطلب ا ا
- هــدف احلــرب إضــعــاف مــعــنــويـات
اخلـصم وإرادة القـتال عـبر اسـتنزافه
ـــعـــارك واالخالل فـي ســلـــســـلـــة من ا

بتوازنه.
- تـتطـلب قدرات عـسكريـة واقتـصادية
واجهة مالئـمة لضمان االستمرارية با

واستنزاف اخلصم.
- تـتـسم خطط وتـكـتيـكـات االستـنزاف

رونة والدقة. با
ـاديـة والنـفسـية - تـوظـيف األسلـحة ا

والفكرية خلدمة احلرب
ـان - تــأيــيــد الــشـعــوب حــيــوي واال
ـومة بـعـدالة الـقضـيـة أمر أسـاس لد
ـيـدان ـســلـحــة في ا إســنـاد الــقـوات ا

واحملافظة على اجلبهة الداخلية.
- احلـاجة للحـصول على دعم سياسي
ــواجـهـة ومــادي خـارجي الســتـمـرار ا

وحتقيق هدف االستنزاف.
- لـن حتقـق حـرب االسـتنـزاف احلـسم
عارك بالنهاية الـنهائي. حيث حتسم ا

عبر العمليات التعرضية.
 حرب االستنزاف.. اإلنهاك وال حسم
تُـعـدّ حرب االسـتـنزاف مـقـياسـاً لـرصدِ
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ــنـظــومـات ودول الــنــاتـو أوكــرانـيــا 
الــسالح الــغــربي الســيـمــا الــصـواريخ
وأسـلحـة مقـاومة الـطائـرات والدبـابات
ـدفـعـيـة إلدامـة صـمـود قـواتـهـا أمام وا
الـــغــزو الـــروسي واســـتــنـــزاف قــواته.
وكــــــذلـك تــــــقــــــد األمـــــــوال والــــــدعم
الـلوجـيستي واالسـتخـباري واستـقبال

. مالي الالجئ
ــشــاركـة  تــتــعــرض جـمــيع األطــراف ا
ـزيد من الـضحايا بـاحلرب إلى وقوع ا
ـدنـي اليـ من ا والـدمـار وتـشـريـد ا
وأثـار الــعـقـوبـات وارتـفـاع مـسـتـويـات
الـتـضــخم الـتي يـصـعب حتـمـلـهـا عـلى
ــتــوسط والــبــعـيــد فــضالً عن ــدى ا ا
ارتــفـاع أسـعـار مـواد الــطـاقـة بـخـاصـة

الغاز وكذلك احلبوب. 
بـاتت حسـابات احلرب تـفوق حـسابات
اخلــسـائـر الـروسـيـة او الــغـربـيـة الـتي
تـــتــحــمـل أعــبــاء هـــذه االزمــة وتــراهن
األطـراف كــافـة عـلى اسـتـنـزاف الـطـرف
اآلخــر فـي اجملــال الــعــســكــري وفــرض

أعباء اقتصادية مكلفة.
وعـلى طول سـاحة احلرب في األراضي
األوكــرانــيـة تــتـعــرض قــوات الـطــرفـ
الـــروسي واألوكـــرانـي إلى اخلـــســـائــر
ـاديــة نـتـيــجـة اســتـمـرار الــبـشـريــة وا
ـــــعــــارك وتــــبــــادل قـــــصف األهــــداف ا
ـــنـــشــآت احلـــيـــويــة بـــالـــصــواريخ وا
ـتـحـاربان ـدفـعـية. وفـقـد الـطـرفان ا وا
ــعـدات آالف الــضـحــايــا واألسـلــحـة وا
ـدمـرة كـما تـتـعرض الـبـنى الـتحـتـية ا
في عــمــوم أوكــرانــيـا إلى الــتــدمــيـر أو
الـتعطيل كما توقفت عمليات التصدير
الـبحـري بسـبب احلصـار الروسي على
ــكن الـتـكـهن ــوانئ األوكـرانـيـة. وال  ا

نظور. ستقبل ا بوقف احلرب في ا
فـرضت مـشـكـلـة الـالجـئـ االوكـرانـي
وضـــعــا طـــارئــاً  في  الـــدول االوربــيــة
ــوارد إذ غــادر تــســتــنــزف األمــوال وا
أكــثـر من  3.7مــلـيــون أوكـراني بالدهم
نـتـيـجـة احلـرب في حـ نـزح مـا يـقدر
بـــنــحــو  6.48مـــلــيـــون شــخص داخل
الـــبالد. وهي اكـــبـــر ازمــة الجـــئــ في
ـيـة الـثـانـية أوروبـا مـنـذ احلـرب الـعا
وواحــدة من أكـبـر أزمـات الالجـئـ في

العالم في القرن الواحد والعشرين. 
وبـعـد مـرور أكـثـر من سـتـة اشـهـر على
ـسـلـحـة بــدايـة احلـرب االشـتـبــاكـات ا
مـسـتمـرة والثـمن الـذي تدفـعه األطراف
كـلـهـا باهض عـلى الـرغم من أن روسـيا
تـعــدّهـا عـمـلـيـة خــاصـة ولـيـست حـربـاً

ألسباب سياسية ودولية وقانونية. 
وفـي اخلـتــام هل تـتــوقف احلـرب بــعـد
أدراك هـذه اجلـهـات وقـوعـهـا في دائرة
االســتـنـزاف وحـجم الــثـمن واخلـسـارة
الـتي تدفعـها من دون حتقـيق أهدافها?

{ مــعــاون رئــيس أركـــان اجلــيش الــعــراقي
األسبق
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قوات مصرية خالل حرب تشرين ١٩٧٣

األحكـام العرفية العسكري لكنَّه أكمل حتصيله
الــدراسي بــعــد إنــدالع ثــورة  14تــمـوز 1958
بـــســـنـــة واحــدة ..فـــضَّـل الــعـــمـل الــصـــحـــفي
واإلعالمي على مـهنـته كمُـعلم فـكانت صـحيـفة
(الـعــمل) هي احملــطـة األولى الــتي رافق فــيـهـا
رئيس الـتحـرير الـشاعـر الراحل عـدنان الراوي
فـور خـروجه من الـسـجن للـمـرة الـثانـيـة وكان
ذلك في العام  .. 1953دعـاهُ الراحل خالد الدرة
رئـيس حتـريـر صـحــيـفـة (األوقـات) الـبـغـداديـة
للـعمل مـعهُ بصـفة مـندوب فـإستـجاب لـدعوته
وح تـعرَّض في مـقال إفـتتـاحي لنـظام احلكم
ــلــكي تَّم غــلق الـصــحــيـفــة فــإجته في الــعـام ا
 1954للعمل في صحيفة (احلرية) حيث رئيس
التـحريـر الراحل سعـد قاسم حـمودي ..عُ في
الـــعــام  1958مُـــديـــراً لـــتــحـــريـــر صـــحـــيـــفــة
(اجلـمـهــوريـة) لـســان حـال ثـورة تــمـوز وكـان
رئـيس الــتـحــريــر الـراحل ســعـدون حــمـادي ..
وعلى خـلفية النزاع الذي نشب ب الزعيم عبد

ـهـنـة الـصـحـافـة أن يـوازن بـ قيـمـته وقـيم
اآلخـريـن من الــعــامـلــ مــعه لــكي يــؤدي كل
واحـد مـنـهم واجـبـاته والــقـيـام بـعـمـله بـشـكل
صـحــيح .. في هـذا الــسـيــاق إنـتــسب الـراحل
مـعـاذ عـبد الـرحـيم أبـا سعـد إلى حـزب الـبعث
في العام  1949لـكنَّه ما لبث أن إنشق عنه في
الـعام  1959ليـلتـحق بتـيار احلـركة الـناصري
الــذي كــان يــقــوده فـي اخلــارج الــراحل فــؤاد
الركـابي بينمـا كان هو يـقود جنـاح التيار في
الـداخل ..ذلـك هـو الـراحل مـعــاذ عـبـد الـرحـيم
ولـود في العام  1932في إبـراهيم اخلـزاعي ا
النـاصرية وحتديداً في سوق الشيوخ ..  دخلَ
عـلم اإلبتـدائية وقبل في الـعام  1948دار ا
أن يـنـال شهـادته لـلمـبـاشرة في سـلك الـتعـليم
ــشــاركــة في فُــصل من الــدار عـــلى خــلــفــيــة ا
اإلنـتـفـاضـة الـوطـنـيـة التـي إندلـعـت في الـعام
لكي بعد أن قضى  1952ضد نظام احلكم ا
سـتـة أشـهـر ســجـيـنـاً بـأمــر صـدر عن مـجـلس

الــكــر قـاسم والــرئــيس عـبــد الــسالم مـحــمـد
عـارف تَّم غـلق الـصـحـيفـة وإعـتـقـال مـعـاذ عـبد
الرحـيم بيـنما فـرَّ سعـدون حمـادي إلى سوريا
.. بـعـد ثـمانـيـة أَشـهـر قضـاهـا في الـسـجن قرر
الراحل مـعاذ عبد الرحيم العودة إلى الناصرية
مـارسة التعليم هناك لكنَّه ما لبث أن عاد بعد
عام  1963إلى بغداد للعمل بصفة مُدير حترير
في صحـيفة (اجلمهورية) التي عاودت الصدور
من جـــديـــد .. فـي اعـــقـــاب تــــأســـيس اإلحتـــاد
اإلشتراكي أُنتدب للعمل بصفة مُدير حترير في
صحـيفة (الـثورة العـربية) وكـان ذلك في العام
 1964لكنَّه فُصل من عمله هذا وح حلَّ عقد
الـسبـعـينـيـات ع بـصـفة سـكـرتيـر حتـرير في
ــؤسـسـة الــعـامـة لــلـصـحــافـة ثم أُســنـد إلـيه ا
منـصب مُديـر مـكتب الـتوزيع والـنشـر .. وصار
فـيمـا بـعد مُـديراً عـاماً لـلدار الـوطـنيـة للـتوزيع
والنـشر لينـتقل بعـدها مُحررا في وكـالة األنباء
العـراقية (واع) التـي كان مُديرهـا العام الراحل

هـو رجل مُـتـقدم في قِـيـمهِ اإلنـسـانـية الـنـبـيـلة
هني التي يـتسيدها التسامي ورجاحة الفكر ا
اهـر وأُستـاذ ومُـعلم مـن جيل الـكـبار أمـثال ا
محـسن حسـ وسجـاد الغـازي والراحل فالح
الــعــمـاري وزمـالء مـهــنــة كــثــيــرون كل مــنـهم
محـفوظ بـإسـمه ومقـامه .. هـو صاحب شـعور
هـنة وأنبل من إجل الوطن إنسـاني نبيل في ا
ح ضـحي بـيراعه هـو وقلـمه عن قـيم الوطن
األكـبـر نـبـالً رغم عـصف الـسـنـون الـتي مـضى

بـهـا قـطـار الـعـمـر إلى عـلـيـ ..إنـسان بـسـيط
ومُتـواضع تواضع وبساطة الكبار .. عادل في
ـهني أحـكـامه ومُـتـسامـح لكـنَّه رافض لـلـشـر ا
ـــهـــنـــة بـــكـــلـــمـــة حُــرة ُـــســـيس وذاد عن ا ا
وبـشـجـاعـة وبـتـسـامحـه وعدلـه كان يـدفع عن

الوطن ليدرأ عنه اخلطر والضرر ..
ــسـاواة كــان قــريب جــداً من قــيم الــعــدالــة وا
ـهـنـيـة ـوازنـة بـ الـتــقـو والـواجـبــات ا وا
والـوطــنـيــة وهـو يــرى أن عـلى كل من يــعـمل

ـدير بـهـجت شـاكـر ثم تـولى مـنـصب مـعـاون ا
الـعـام في (واع) نـفـسـهـا بـعد تـولي الـراحل طه
الــبـصـري إدراتـهـا .. وفي أروقـة (واع) تـعـرفت
غرب على أبي سـعد قـبل أن يغادر لـلعـمل في ا
مُـسـتـشـارا صـحـفـيـا ومـديـرا لـلـمـركـز الـثـقـافي
العـراقي وكان رحـمه الله وهو يـتولى إرشادي

هنة .. على الطريق الصحيح لتعلم فنون ا
في الـــعــام  1983عـــ مُــديـــرا عــامـــاً لــدائــرة
الـشـؤون الـثــقـافـيـة ومن ثم مُــديـرا عـامـاً لـدار
الـكتب والوثائق في العام  ?1985فـيما قرَّر في
الـعـام  1987إحـالـة نـفـسـه إلى الـتـقـاعـد فـيـمـا
قضى مـدة التسعيـنيات متنـقال ب دول عربية

وأجنبية .. 
ومُـنـذ عـام الـتـقــاعـد هـذا ظل الـراحل أبـا سـعـد
يــواصـل الــكــتــابــة حلـــســاب عــدد من اجملالت
والـصـحف الـعـراقــيـة حـيث كـنت أتـابع مـا مـا
يكـتبه في صـحيـفة (الـزمان) على وجه األخص

حتى وفاته ليالقي وجه رب رحيم ..
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ا كل اجملريات في العراق هي نتيجة للسياسات غير الرشيدة والصراع السياسي
ــؤســسـات الــعـامــة إحـتــرامـهــا عـنــد اجلـمــهـور. أفــقـدت ا
اجلــمـهــور يــتـابـع ويـراقب اخلــطــاب الــسـيــاسي اإلعالمي
ـقـاربــة مع حـيـاته الـيـومـيـة ويـتـولـد لـديه إنـطــبـاع سـلـبي بـا
اإلسـتجـابة. اإلستـيـعاب وتراجع جـودة احلـياة. اإلسـتمـاع

بغداد
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نقـول بالـعامـية الـعـراقيـة ((الك الله يـا شعـب العـراق)) من الضـحيـة واحلوادث
كثـيرة بل الفواجع اكثر وتكبر يوما بـعد يوم قطارة االمام علي عليه السالم في
كربالء انـهيار الركام على ابرياء كما احلـوادث السابقة هل االهمال هو السبب
ام االقدار تـتصيـد الشعب الـعراقي ماذا نـقول هل هم شهـداء ام ضحايـا كلهم
فـقـدوا ولم يبـقى سـواء الـقـليل مـنـهم كـمـا نسـمع من االخـبـار انـها لـعـنـة اخرى
نـسـمع عـنهـا عـلى الـشـعب ان يـتوقع اكـثـر وان ال يـخـرج وال يزور الـعـتـبات وال
يـسـعد وال وال وال شـعب ضـحى بـجمـيع انـواع التـضـحيـات الـتي التخـطـر على
ن البـال لقـدانار دجـلـة والفـرات الشـمـوع واالطفـال لهم صـرخـات خاصـة بهم 
الـفـرح اذا نحن نـسـتقـبل بـ فـترة واخـرى فـاجعـة تـلو االخـرى بـعد مـا نـنسى
وصل وتفجير والكرادة والقتل واالنتحار وكل انواع الرعب متى نرتاح عبارة ا
ومــتى لـنــا وقـفـة جــيـده لـقــد امـر رئــيس الـوزراء بـاغـالق الـقـطــارة ومـاذا يـجب
تـعـويـض ذوو الـضـحــايـا من خـســائـر بـاالرواح ولــو الـروح ال تـعــوض والـطـفل
اليعـوض ولكن جبر اخلـواطر واجب عليـنا كلنـا وقفة واحدة لـكي نتجاوز احملن

ثل تلك االمور وتلك اخملاطر واخملاوف. معا يجب االنتباة 

غالف الكتاب محمد الربيعي
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Z∫ لقطات  من حلقة برنامج (كالم الناس) في االهوار U½dÐ

الـيـوم شـلت احلـركـة هـنـا تـمـامـاً و الـناس
فـقدوا أعداد كبيرة من اجلواميس  وموت
تـبقيـة في برك صغـيرة ماحلة  األسـماك ا
و هـنـا أنتـشـرت أمرض جـلديـة مـعديـة ب
الــصــغــار و حــتى الــكــبــار  لـم نــرى فـرق
صـحية تزور سكـان األهوار وتتابع الناس
ـرضى  و الكثير منا هاجروا للبحث عن ا
ـــــاء في كـــــربالء والـــــنـــــجف و احلـــــلــــة ا

والسماوة و العمارة ).
وأوضـح مـربي اجلـامــوس أبـا حـسـ ان(
جــفــاف األهــوار كـارثــة عــلى عــبــاد الـله ..
مـعيـشتـنا علـى تربيـة اجلوامـيس نسـتفاد
من حـلـيـبـهـا و الـقـيـمـر و اجل فـضالً عن
الـتـجـارة بـالبـيع لـلـجـوامـيس  اآلن توقف
الـبـيع و الـشـراء .. حتـى سعـر اجلـامـوسة
أصــــبـح أقل من 300 الـف و اليــــوجــــد من
اء و غالء الـعلف  يـشتـري بسـبب شحـة ا
مـاتت عـندي 9 جـامـوسات و الـناس فـقدت
الـكثير بسبب أرتفاع سعر العلف و جفاف

اء باألهوار) . ا
فــريق عــمـل (كالم الــنـاس) ضـم :- اإلعـداد
مخرج ميداني والـتقد : علي اخلالـدي
ومـــــديــــــر الـــــتـــــصــــــويـــــر : عـــــمـــــر
تـــصــــويــــر : أســــامـــة اجلــــابــــري
درون : علي الـطرفي ـفـرجي  ا
تابعة الصحفية : سعدون ا
اجلـابري مـونتـاج : عمر
مـــــــظـــــــفـــــــر وأدريس

الكعبي.
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ـدربـ التـقـنيـ بـاجلامـعة عـهـد إعداد ا التـدريـسي 
التـقنية الوسـطى القى محاضرة بـعنوان (دور الشباب
ـسـتــدامـة)بــتـنــظـيم من قــسم الـهــيـئـات في الــتـنــمـيــة ا
نـظمات بدائرة العالقات والتعاون الدولي في وزارة وا

الشباب والرياضة العراقية.
 bOFÝ n¹dý

الـتــدريـسـي في كـلــيـة االعـالم بـجــامـعــة بــغـداد تــلـقى
ية لوفـاة والدته  سائل الله مواسـاة االوساط االكاد

تعالى ان يسكنها فسيح جناته .
 d¼U « rþU
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…b¹bł W öÞSÐ ـسرح على ثالث بدائرة الـسيـنما وا
جـوائــز عــلى خــلــفــيــة مــشــاركــتــهـا
ـسـرحي (حـرب بـالـعـرض ا
العشر دقـائق) في مهرجان
عشيات طقوس بدورته 15
الذي اخـتـتم االربـعـاء على

ÊU e « ≠ ÊULŽ

حـصـدت الـفـرقـة الـوطـنـيـة لـلـتـمثـيل
لكي في الـعاصمة سرح الثـقافي ا ا
شـاركة عـربيـة ودولية.. االردنيـة و
ـســرحـيـة عــلى جـائـزة اذ حـصــلت ا
افــضـل مــخــرج لــلــمــخــرج ابــراهــيم
ـــثـــلــة حـــنـــون  وجـــائــزة افـــضل 
ثل للـمبدعـة اسيـا كمـال  وافضل 

{ لـــــنـــــدن  –وكـــــاالت - شـــــاركت
عـارضـة األزياء اإليـرانـيـة مـاهالغا
جــابـري اجلـمــهــور مـجــمــوعـة من
الصـور احلديثـة لها عـبر حسـابها
اخلــــاص عـــلـى مـــوقع الــــتـــواصل
اإلجـتـمـاعي ظـهرت فـيـهـا بـإطاللة
بــالـغــة اجلــمـال في أحــدث ظــهـور
تابعـ بفستان لها.وأطلت عـلى ا
أبيض قصير ونـاعم تميز بقصته
الــــفـــريــــدة الــــتي لـــفــــتت أنــــظـــار
الــــكـــثـــيــــرين.أمـــا من الــــنـــاحـــيـــة
اجلـمـالــيـة بـدت جـابــري بـإطاللـة
نـــاعــمــة جـــدا راقت لــهـــا فــتــركت
شـعرها مـنسـدال على كـتفـيهـا كما
طـبقت مـاكـياجـاً باأللـوان الـترابـية
المــــحــــهــــا.وفي رصــــد يــــلــــيـق 
التعليقات عبر اجلمهور عن حبهم
الكبير جلابـري حيث وصفها عدد

كبيـر منهم بـصاحبة
أجــــــمل إطـاللــــــة في

العالم.
كــمــا شـــاركت الــنــجــمــة
الــلـبــنـانــيـة هــيـفــاء وهـبي

اجلمهور متابـعيها مجموعة من
الصور اجلـديدة لهـا عبر حـسابها
اخلــــاص عـــلـى مـــوقع الــــتـــواصل
اإلجـــتــمــاعـي من أحــدث جـــلــســة
تـصــويـر وظـهــرت فـيـهــا بـإطاللـة
لــيــلـــيــة أنــيــقــة وخـــطــفت أنــظــار
.وأطـــلت وهـــبي عـــلى ـــتـــابـــعــ ا
محـبيهـا بفسـتان بالـلون الزهري
ــمــزوج بــاأللــوان الــربــيــعــيـة ا
الــفـاحتــة وطـبــقت مــاكـيــاجـاً
نــاعــمــاً بــاأللــوان الــتــرابــيـة
أظهـر جمـال وجهـها وتركت
شعرها منسـدالً على كتفيها.

في فـتـرة الظـهـيرة تـنـقشـع الغـيـوم تدريـجـيا لـيـصبح
مزاجك أفضل قليال.
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 ال شيء يـحــصل مـعك في الــصـبــاح لـكـنك ســتـكـون
مرتاحا وسعيدا.رقم احلظ.2
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ـسـاء بــسـبب ضــغط الـعـمل انـتـبـه إلى صـحـتـك في ا
واحرص على أن تنعم بالراحة.
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ـعــاجلـة مـشــاكل في مـجــال الـعـائــلـة والـتي اسـتــعـد 
كن احلديث معك. ستجعلك عصبيا وال 
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يفضل أن تـغلق أذنيك ألنك تـسمع الكـثير من الكالم
الذي لن يعجبك.
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ـفـيـد أن ال تـتكـلـم وال تعـطـي قرارا, ـسـاء من ا  في ا
صلحتك . ألنه لن يكون 

”uI «

كالم مـن زمالء يـطال أمـورك الـشـخـصـيـة والـعـائـلـية
ا يثير غضبك.

ÊUÞd «

تـكـتم عـلى امـورك وبـخـاصـة إذا كـان يـخص عالقـتك
العاطفية.رقم احلظ .3
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انــتـــبه إلى كل كــلـــمــة تــقــولــهـــا وال جتــعل اآلخــرين
يستفزونك بسهولة.

bÝô«

ـشاكل تتضخم بـينك وب بعض الزمالء  ال جتعل ا
أعد الهدوء إلى األجواء. 
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ا يجعلك ـواعيد  ساء فـيه الكثير من البرامج وا  ا
بحيرة من أمرك.
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يتطـلب اخلطأ الذي ارتكبته في حق الشريك فترة من
الوقت لنسيانه.

 u(«
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونة االسفل ضـمن الـدائـرة ا

كلمة مطلوب معرفتها:
w½UM³  »dD

1- الرسالة االخيرة

2- ريعان الشباب

3- مزود بالسكريات

4- أحصنة

5- صلب وقوي

6- دولة خليجية

7- أصحاب

8- وحدة وزن

ة 9- من االحجار الكر

طـرب العراقي يحيي ثالث ليال متتالية  في دار األوبرا ا
قبل. السلطانية بعُمان  اعتبار من 13 تشرين االول ا

ــؤســســة الــعــربــيـة الــكــاتب االردني صــدرت له عـن ا
) تقع للـدراسات والنشـر رواية جديـدة بعنوان (الـكم

توسط. في 296 صفحة من القطع ا

ـسـاعــد في اجلـامـعــة الـعـربــيـة ضـيـفه االمـ الـعــام ا
االربـعـاء مـنــبـر حـوار الـتـنـويـر فـي مـحـاضـرة بـعـنـوان
قدم (محـسن مهـدي:ال نهـضة بال فـكر مدنـي عقالني)
ي معتز عناد غزوان. احملاضرة وادار احلوار االكاد

اخملـرجة الـسوريـة مـشغـولة مع
الـــكــــاتب عـــلـي مـــعــــ صـــالح
ـسـلــسل (مـربى الــعـز) الـذي
يــدور حــول الــبــيــئــة الــشــامــيـة
لــيــعــرض في رمــضــان 2023.
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ضـيــفـته ـقــيم في لــبـنــان  ـفــكـروالــكـاتب الــعــراقي ا ا
ـو الـسويـديـة مـؤسسـة الـنور اخلمـيس  في مـديـنة مـا
للـثقافة واالعالم ومؤسسة بيدر لـلثقافة وبحضور عدد
ـية واالدبـية لـتقد من الشـخصـيات الـعلـميـة واالكاد

شهادات ابداعية عنه.

مهالقا جابري

ـــســـافـــريـن ومن بـــيـــنــــهم الـــوفـــد ا
الـصــحـفي الــعـراقي الــذي يـضم 10
ـــلــحق صــحـــفــيـــ وكــان مـــعـــنــا ا
رحوم احمد الصحفي في القـاهرة ا

فوزي.
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بـينـمـا كنـا في الـطائـرة الـتي اقلـتـنا
الى الـقاهـرة قـادمـ من اسـوان عام
  1967حـيث شـاهدنـا الـسـد الـعالي
جـــاءت مــضــيــفــة مــصــريــة خلــدمــة

وكــاي مــضــيـــفــة تــســمع من بــعض
ــســافــرين كــلــمــات اعــجــاب فــتـرد ا
ـــســـافــــر لـــكن احـــد شـــاكـــرة ذوق ا
ـضـيـفة الـزمالء تـصور الـشـكـر من ا
مــدخـال حلــديث نــاعم شـــجــعه عــلى
ابالغهـا انه سيـكون في فـندق الـنيل
هلتون ويسعده اللقاء بها . ضحكت
ــضــيـفــة وذهــبت لـتــواصل خــدمـة ا
ـسـافـرين. امـا صـاحـبـنـا فـقـد فـرح ا
ــا ظن انه قــد حـقــقه وكــنــا نـراقب
مـــاجــرى ونــحـن نــعــلـم ان امــاله لن

تتحقق.
W UÝ— W —Ë

في مـسـاء ذلك الـيوم حـبـكت الـنـكـتة
صريون فكتبت في ورقة كما يقول ا
رسالة له بخط ضـعيف (انت ف انا
جـــــيت لـالوتــــيـل وقــــالـــــوا انك مش
موجود حـاجيلك الـساعة 10 صباح
غــــــد) ووضــــــعـت الــــــرســـــــالــــــة في
اســتـــــعالمــات الـفــنــدق مع مــفــتـاح
غـرفــته فـلـمـا وصـل وقـرأهـا طـار من

الفـــــــرح واخفى الـرسـالة ولم يـبـلغ
احـــدا بـــاي شيء عــــنـــهـــا. حتـــديـــد
الساعة 10صباحـا كان مـقصــــــودا
الن بـرنـامج زيــارات الـوفـد يـتـضـمن
اخلـروج في ذلـك الـوقت من الــفـنـدق

في جولة في القاهرة.
قبل الوقت بـربع ساعة كـان اعضاء
الـــوفـــد قـــد جتــمـــعـــوا في صـــالــة
الــفـنــدق. اتـصــلـنــا بـزمــيـلــنـا في
غرفـته نسـتعـجله لـلحـضور واذا
بـه كــمــا تــوقــعـــنــا يــعــتــذر النه
مريض (قيء واسهال) كما قال

كنه النزول من الغرفة. وال 
اخرنا مغادرة الفندق واذا به
ـــصــــعــــد الى يــــخــــرج مـن ا
الــــصـــالـــة بـــكـــامل انـــاقـــته
ويــفـــاجــأ بــالـــزمالء كــلــهم
يــســـتــقــبــلــونه ضــاحــكــ
ويــســمع احــدهم يــقــول له
ــصــريــة عــلى الــطــريــقــة ا

(تعيش وتاكل غيرها).
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فــريق بـرنـامج ( كالم الــنـاس ) عـلى قـنـاة
(الــشـرقــيــة) كـانت له زيــارة قــبل سـنــتـ
ألهـــوار اجلــبـــايش عـــنــدمـــا كــان الـــهــور
مـزدهــراً .. و بـعـد إنـحـسـار مـيـاه األهـوار
ـيـاه كـرر الـزيـارة السـتـطالع و وجـفــاف ا
هـتم بشؤون األهوار ضع الـسكان مع ا
والــتـراث . وقـال مــعـد و مـقـدم الــبـرنـامج
عــلي اخلــالــدي لـ( الــزمـان ) ( حــقــاً انــهـا
ـة.. الـهـور مـات و الـسـمك مـات زيـارة مـؤ
واجلواموس مات و الطيور هاجرت .. كل
شـئ هــنـــا بـــاألهـــوار أنـــتـــهـى و احلـــيــاة
أصـبـحت صـعـبـة لـلـغـايـة )مـضـيـفا (كـذلك
ـلـوحـة بـســبب اجلـفـاف أرتـفـعت نـسـبـة ا
ـياه األهوار الشحيحة التي وصلت الى
أكـــثــر من  3000درجـــة  و بــذلـك تــخــرج
األهـــــوار عن األســـــتــــخـــــدام الــــبـــــشــــري
ـاء في احلــيــواني لــلــمـاء  و مــنــســوب ا
األهـوار أصـبح  75سـم بـعـد أن كـان أكـثر
من مــتـرين .وتــوجـد بـالــهـور عـلــوة لـبـيع
األسـمـاك و كـذلك احلـلـيب  سـابـقـاً يـدخل
الــــعـــلـــوة أكــــثـــر من  100طـن من أنـــواع
األسـمـاك يـومـيـاً  و حـالـيـاً يـصل الـعـلوة
أقـل من طن لألســمـــاك .. و فــقــدت أشــهــر
والـذ أنواع األسماك منها البني و الكطان
و الـسمتي و غيـرها  و كما يـعلم اجلميع
أن األهـــوار أنــظــمت الـى الئــحــة الــتــراث
ي في عـام  ? 2016و األن أهــوارنـا الــعــا
أصـبحت أراضي تـرابية جرداء .. دون أي

ـتـعـاقــبـة إليـجـاد حتــرك من احلـكـومــات ا
احلل لألهوار و ساكنيها).

من جـــانــبه حتــدث أســـتــاذ الــســيــاســات
الــعـامــة في جــامـعــة ذي قـار جنم الــغـزي
(أنـتشـرت حاالت عـدة بعـد جفـاف األهوار
اء مـنهـا هالك اجلوامـيس نتيـجة شـحة ا
ــلـوحــة الـتي تــعـدت الـ و زيــادة نـســبـة ا
3000 درجــة .. وأرتــفــاع أســعــار الـعــلف
لــلــجــوامــيس  فــضالً عن نــفــوق الــثـروة
الـــســـمــكـــيـــة و هـــجــرة أنـــواع الـــطـــيــور
وأشــهـرهـا اخلـضـيــري و الـوز و غـيـرهـا)
.وبــ الــغـزي (مــوضــوع جـفــاف األهـوار
أصــبح ثـانــوي لـلـحــكـومـة .. حــيث هـنـاك
ـــنـــبـع و هي تـــركـــيـــا مـــشــــاكل من دول ا
وســوريــا و إيــران  و حلــد اآلن ال تــوجـد
ـاء للـعراق  عدى لـدينـا إتفاقـية بـحصة ا
إتــفــاقــيــة ( هــزيــلــة ) و قــعت عــام 1946
وإتــفــاق مـبــاد عـام  1987مـع تـركــيـا ..
ومـع سـوريـا كـانت في عـام 1989 يــعـطى
ئة من نـهر الفرات .. لـلعراق نسبة 58 بـا
ئة الى سوريا  و هذه اإلتفاقيات و42 با
اء مـعـطـلة اآلن  و الـعـراق مـهدد بـقـطع ا
نـبع .. التي ضـربت اإلتـفاقـيات مـن دول ا
ائية للعراق  و هذا تعلقة باحلصص ا ا
بــــســـبـب ســـوء اإلدارة في داخـل الـــدولـــة
ائيـة  و العراق ـوارد ا وحتـديداً وزارة ا
ـائية لم يـرفع صوتـة للـمطـالبة بـحقـوقة ا
لـلــمـحـافل الـدولـيــة).مـوضـحـاً ( بـعـد عـام
تـعاقـبة لم تولي أي 2003 واحلـكومـات ا

ـهم  نـرى اآلن ـوضــوع ا إهــتـمـام لــهـذا ا
هــجــرة جــمــاعــيــة من أهــوار الــنــاصــريـة
بــصــورة عــامــة .. و كــذلك من مــدنــهــا في
اجلـنـوب و الـغـرب و الـشـرق  رحـلـوا الى
مـــنـــاطق كـــربالء و الـــنــجـف و لــنـــاحـــيــة
ـيـاه  حـيث بـهذه احلـيـدريـة لـلبـحث عن ا
احملـافظت أزدادت نـسب الهجرة من مدن
و أهـوار الـنـاصـريـة  و اآلن هـنـاك هـجـرة
ـثنى و أيـضـاً للـحـلة) . جـديـدة حملافـظـة ا
الفــتــاً  إلى أن (هــنـاك مــشــاكل عـشــائــريـة
حتـــــدث بـــــ احلـــــ و اآلخــــر بـــــســـــبب
ـراشــنــة )  حتـدث ــائــيــة ( ا احلــصص ا
بـالناصريـة و كذلك في العـمارة و البصرة
ـياه و ديـالى  كـما هـنـاك جتاوزات عـلى ا
مـن قــبل أشـــخــاص مـــتــنـــفــذيـن و بــعض
الـسياسي الذين يـستولون على حصص
مـائـية كـبيـرة لبـحـيرات األسـماك اخلـاصة

بهم .. و هذه مشكلة لم تعالج).
× من جـهـته بـ رئيس مـنـظمـة اجلـبايش
الــبـيــئـيـة الــنـاشط رعــد األسـدي ( لألسف
ـيـاه بـالـعراق هـو آخـر مـا تـفـكر به مـلف ا
فروض يكون بـاألولوية للثروة الـدولة .. ا
الــســمــكــيـة و احلــيــوانــيــة  و هــذا سـوء
ـيـاه بـ اإلدارة و مـشــاكـلـهـا في تـوزيع ا
ـيـاه الذي لم احملـافـظات  و كـذلك تـلوث ا
ــنــاخــيــة الــقت ــتــغــيــرات ا يــعــالـج  و ا
بـظاللـهـا عـلى سـكـان األهـوار  و مـعـيـشة
الــنــاس هــنــا تـربــيــة اجلــامــوس و صــيـد
األسماك و الطيور  نحن كنا من الداعم

لـلـجـوامـيس الـبـردي و الـقـصـب بـالـهور 
ـــــوجــــود اآلن ال يـــــوجـــــد عـــــلف عـــــدى ا

باألسواق و اسعاره غالية جداً ).
ـواطن أبـا عـبـد احلـسـ ( نـحن وشـكـى ا
كــنـا نـعــمل بـتـربــيـة اجلـوامــيس و صـيـد
األســمــاك و الـطــيــور .. لــكن بـعــد جــفـاف
األهـوار فقدت 13 رأس جـاموس  و باقي
الــنــاس نــفس احلــال فـقــدوا الــكــثــيـر من
ــعـاشي أصـبح اجلــامـوس  و وضـعــنـا ا
صـعب جـداً .. الـنـخـالـة هي علـف أساسي

(حلاللنا ) لكن احلكومة لم تلتفت لنا) .
 و بـ صـاحب الـزورق أبـا حـيـدر (الـهور
قـبل أكـثر من سـنـت كـان عـامراً و احلـمد
لـله  لكـن اآلن الهـور أصبح أرض مـكسره
ــاء فــيــهـا  نــحن و وعــرة بــعــد أن جف ا
أصـحاب ( الشخاتير ) كان عملنا خير من
الــله .. نـنـقـل الـسـيـاح األجــانب و الـعـرب
والـعراقي فضالً عن السـفرات العائلية 

سـرحية للـفنان احـمد الشـرجي.. وا
ؤلف عـلي عبد من تأليف الـكاتب وا
الـنبي الـزيـدي  بطـولـة اسيـا كـمال
قــحــطــان زغــيــر  احــمــد الــشــرجي
مــهــنــد عـلـي.. سـيــنــوغــراف ســهـيل
الــبـيــاتي  ادارة مـســرحـيــة مـحــمـد
سامي االشراف الـفني علي مـحمود
أت وزارة الـثـقـافـة الـسـوداني ..وهــنـَّ
ــشــاركـ في والــســيـاحــة واآلثــار ا
ــســرحــيــة  وقــالت في بــيــانٍ (مـرة ا
ــســرح الـعــراقي أنَّه أخــرى يـثــبت ا
يـبقى فـي الصـدارة ومـا فـوز الـعمل
ـــســرحـي (حــرب الـــعــشـــر دقــائق) ا
بثالث جـوائز في مـهرجـان (عشـيات
طـــقــوس) الـــدولي بـــاألردن إال داللــة
عـلى أنَّ اإلبـداع الـعراقـي حاضـر في
ـشـهـد الـفــني بـرغم كل الـتـحـديـات ا
والظـروف الصعـبة. نبـارك للـفائزين
ـزيـد من هـذا الـفـوز ونـتــمـنى لـهم ا

التألق والعطاء).
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لـلـجـانب الـسـيـاحـي الـذي يـوفـر مردودات
مـــالـــيــة كـــبـــيـــرة لــلـــدولـــة  لـــكن لألسف
الـسيـاحة أنـتهت وأنـتهت األهـوار وماتت
األســمـاك واجلـوامــيس والـطــيـور غـادرت
لـلـمـجـهول) . وأوضح األسـدي (مـنـذ أكـثر
من سـتة أشهـر أنتشـرت أمراض الكـوليرا
اء ) و والـطفح اجللدي وتـسمى (جدري ا
مــرض ( أبـو زريـر )  أنــتـشـرت األمـراض
بـ األطـفال و كـذلك عنـد الـكبـار  لم نرى
أي حتـــرك مـن وزارة الـــصـــحـــة أو دائــرة
صـحة ذي قـار .. وهذه األمراض مـعدية ).
ركزية بإنشاء السدود مـطالباً( احلكومة ا
واخلـزانـات الـكـبـيـرة خلـزن مـيـاة دجـلة و
يـاة هذه الـفـرات و شط العـرب  وحجـز ا
مـع مـيـاه الـسـيــول واألمـطـار في سـدود و
ـيـاه تذهب خـزانـات عـمالقـة  كـون هـذه ا

سداً الى البحر عبر اخلليج العربي) .
oOLŽ ¡U

وأوضـحت السيدة أم عالء ( أنا فقدت 30
ـــاء و رأس جــــامـــوس بـــســـبـب شـــحـــة ا
اجلـفـاف الـهـور  كـون اجلـامـوس يـحـتاج
الـى مـاء عــمــيق مــتــرين أو أكــثـر  و اآلن
ــاء قــلــيـل في بــعض مــنــاطق األهــوار  ا
والــسـبب الـثـاني غـالء الـعـلف احلـيـواني
ونـحن غـيـر قـادرين عـلى تـوفـيـره  كـنا
نـبيع اجلـاموسـة الواحـدة بأكـثر من
مـــلــيــون واآلن وصل ســـعــرهــا من
 200- 300 الف دينار .. وبيعها
بـــصـــعــوبـــة  كــان عـــدنـــا عــلف

الـفـنـانـة الفـرنـسـية قـررت إدارة مـهـرجان اإلسـكـنـدرية
ـهـا تـقـديـرا ـتـوسـط تـكـر الـسـيـنـمـائـي لـدول الـبـحـر ا
ـية وذلك ـتوسـطـية والـعا لـعـطائـها الـكبـيـر للـسيـنـما ا
خـالل الدورة الـ 38 الـتي تــقـام في الــفـتـرة من 5 إلى

قبل.  10 تشرين االول ا
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ضـجـت دنـيــا (الــسـوشــيــال مـيــديــا)  ومـواقع  االنــتــرنت خالل االســبـوع
ـملـكة االردنـيـة الهـاشمـية اضي بـخبـر اسـتقـبال الـسـفيـر العـراقي في ا ا
واجلـدير بـالذكر ان للـمطـرب اللبـنانـي الشهـير (راغب عـالمة ) في مـنزله 
فـنـحن احـفـاد حـا ـثـيـرة لـلـجـدل خـبـر االسـتـقـبـال لم يـكن من االخـبـار ا
الطائي والكرم من شـيم ابناء الرافـدين.لكن ما اثار اجلـدل (والقيل والقال
وكثر الـسؤال) انـتشـار عدد من الـصور عـلى مواقع الـتواصل االجـتماعي
طرب اللـبناني بإسـلوب أعتبره اجملـتمع العراقي  خارج لزوجة السفـير وا
متـنـافيـاً مع الـذوق الـدبلـومـاسي الـرسمي بـشـكل خاص حدود االتـيـكيـت 
ا اثار سـخط الشارع الـعراقي بل و الـعربي ب (والعراقي بـشكل عـام)
ـاء مـؤيـد ومــؤيـد و مـعـارض! لــيـصـبح حــديث الـشـارع بــعـد الـكــهـربـاء وا
وجفـاف دجـلة والـفـرات ونفـوق الـسـمك في االهوار صـور زوجـة السـفـير
وراغب عالمـة الذي( اكـاد اجـزم )عـلى انه لـعن تـلك الـسـاعـة التـي حاولت

لح)! فيها لبنان توطيد العالقات العراقية اللبنانية عن طريق (اخلبز وا
انا ال انـكـر ان تصـرف الـسفـير وزوجـته كـان  بعـيـداً كل البـعـد عن الذوق
العام وان كـان جواب الـسفيـر بأنه حـراً في منـزله وضيـوفه ( فأنت لست
ملـكـاً لـشـخـصك ياسـعـادة الـسـفـير بل انـت تمـثل وبـشـكل سـيـاسي دولة
عـربــيــة مـثل الــعـراق الــذي بــات مـرتــعـاً لــلــسـخــريـة من قــبل فالن وعالن
وعالك البان). واذا كان صـوت الشارع قد اعتلى وسُـمِع من قبل الكبار
وكـانت نــتــيـجــته  اسـتــدعــاء الـســفـيــر من قـبـل وزارة اخلـارجــيـة بــسـبب
فأنا من موقعي وقلمي الصارخ الصامت  اود ان الفت االستنكارالشعبي
راجية ايـاهم ان يزيحوا نظر  الـشعب العـراقي الى امر في غايـة االهميـة 
متوسلة الى نصور  نظرهم قليالً متجه الى عقـر دارهم و وسط مدينة ا
اصـواتهـم بأن تـصـرخ مـسـتـنـكرة تـلك الـزيـارات الـتي  تـعـمل عـلى تـوطـيد
الـعالقـات الــعـراقـيـة االيــرانـيـة ..وان كـانت لــبـنـان بـلــد األرز  عـربـيـة الـدم
والتراب و (منا وفيـنا)وان كنا عرب وعروبـتنا واحدة(وعمر الـدم مابيصير
فـما حتت مي) فأن االيـرانيـ (ومنـذ اربعـون عامـاً)هم اولى بهـذا الهـجوم
هـناك ستجـدون من يوطد انظروا الـى بغدادكم العبـاءة يفوق حـدود اجلرم
فهذا وال جتنـوا على سفيـركم العراقي والدنـيوية ليالً عالقته الدينيـة نهاراً

الفرع هو نتاج ذاك االصل .
فــقـادتـكم اجـرمـوا بـحق اذا كـان الـسـفـيـر قـد اخــطـأ بـحق صـورة بـلـدكم 
وانتم كـنـتم وال زلـتم تصـفـقـون لهم ارضكم ودمـائـكم وشـبابـكم واطـفـالكـم
انـكم قاطعـ الطرق معلـن اسـتعدادكم لـلمـوت فدائهم مـشتـت شمل بـر

والساحات الجل توطيد العالقات العراقية …العراقية! 
ارجـو من حــنـاجـركـم ان تـصـدح رافــضـة غــيـاب االتـكــيت الـســيـاسي في
ـستشـفيات مرتع الوزارات والدوائـر احلكوميـة التي عاث فـيها الـفساد وا
وت واالمراض والشوارع التي باتت لها قوانـينها التي ما انزل الله بها ا
من ســلـطــان عــنـدهــا ســيــفـكــر ســفـراء الــعــراق الف مــرة قـبل ان
يستضـيفوا اخـوتهم في منازلـهم حينـها ستزخـر صفحات
مـثلي الـعـراق السـياسـي وهم (السـوشيـال ميـديـا) 
يلـتقـطون صـور مع فـلذات اكـبداهم وهـم يحـيون الـعلم
الـعــراقي بــتــحـيــة عــســــــكـريــة تــرمـز لــهــيـبــة الــعـراق

وسيادته.
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في العـراق اليوم خمس جـزر سياسيـة وثمة بحر
مــضــطـرب وهــنــاك فـنــارات هــنـا وهــنــاك ال أحـد
يلـتفت اليها واجلـميع منشغل بـنفسه على انفراد

مثير للدهشة.
اجلـزيــرة األولى مـا عـبــرت عـنه صــورة اجـتـمـاع
الـرئاسـات األربع اذ جرى الـتأكـيد في االجـتماع
على كـالم بروتـوكولي شـكـلي ينـتـمي الى نوع من
أنــواع اسـقــاط الــفــروض وملء الــشــاشـات لــيس
أكـثر ولـو كان الـذي قيل في ذلك االجـتمـاع يعني
ـا حـدث هـذا الفـتق احـدا من الـقـوى الـسـيـاسـيـة 
الــكـبـيـر في الــصـورة الـتي حـاولـت مـخـتـلف قـوى
الــعـالم تـثــبـيـتــهـا عـلـى حـال مـا طــوال عـقـدين من

الزمن من دون جدوى.
 اجلزيرة الثانية هي االطـار التنسيقي حيث تقوم
فـوق ترابها مـعازف التصـريحات التي ال يـجمعها
ـواجـهـة االزمة بوصـلـة ولـيس لـها خـطـة واضـحة 
الـتي كـان االطار عـلى درايـة عمـيـقة بـهـا منـذ أيام
ــكــنــاً بــصــحــبـة بــعـــــــــــيـدة وكــان تــداركــهــا 
ـا ال يـلـحـظــهـا كـثـيـر من الـعـراقـيـ تـنـازالت ر

الذين اعـتادوا عـلى حدوث تـوافقـات وتقـاسمات 
ـــا كـــانــوا ســـيـــعـــدون الــتـــنـــازالت نـــوعــا من ور

التوافقات.
أما اجلـزيرة الـثالـثة فـهي التـيار الـصدري  الذي
خرج عمله من نطاق االجتماعات واالتصاالت الى
الــشـارع  وصـارت خـطـوة الـعـودة الى الـطـاوالت
صــعــبــة  لــكن في الــنــهــايــة الــتــيــار في جــزيــرة

منفصلة كواقع حال توصيفي للمشهد.
 هـنـاك جـزيـرة شـبه غـارقـة للـعـرب الـسُـنـة تـظـهر
وتـــخــتــفي بــحـــسب عــلــو األمـــواج وربّــمــا كــانت
ارضـها متـحركة قـد تدفع بهـا رياح عاتـية الى اية

ناحية على نحو مفاجئ. 
ـة هي إقليم كـردستان ـشهد جـزيرة قد وفي ا
ـا يـرى فــيـهـا بـعـضــهم فـنـارات ودالالت طـريق ر
ـــر مـــوج عــاتٍ من قـــربـــهــا ثمّ بــعـض الــوقت . 
تـغـمـرهـا نـسـمـات تُـلـطف الـصـيف الـسـياسـي ما
تـلــــــبث األجــواء ان تــعـود مــلــبــدة حـ تــصــفـو
االحـوال في بـغداد او ب مـتخـاصمـ في اإلطار

والتيار.
 حتى هذه الـساعة ال يزال سَـكنة اجلزر اخلمس
مـاكـثــــــــ فـوق تـرابـهـا وقـد أقفل كـل فريـق بابه
عـــلى نــفـــــــسـه واتــبــاعه ولـم يــنــزل احـــد مــنــهم
خـــائــضـــاً في الـــبـــحــر احملـــيط واحملـــدق والــذي
يـخشـاه اجلـميع  ولـعل هـذا الوضع سـيـبقى الى

أمد بعيد.

{ سـتـوكـهـولم (أ ف ب)
- تــلــقى ســائــقــون عــلى
طــــــــريـق في جــــــــنـــــــوب
الـسويد انذارا عن طريق
اخلـــطـــأ بــوقـــوع قــصف
جـوي في حادث اعـتبرته
هـيئـة النـقل "خطـيرًا" في
ســــــــيـــــــاق احلــــــــرب في
أوكـرانيا. وقالت متحدثة
بــــــــاسم إدارة الــــــــنـــــــقل
الـوطنيـة السويـدية التي
أرســلت االنــذار األربـعـاء
لـــســـبب غـــيـــر مـــعــروف
"نـحـقق في األمـر".نـشرت
الـــرســـالـــة عـــبـــر نـــظـــام
يـــســـمى (TMC© قـــنـــاة
ــــروريـــة) (الــــوســــائـط ا
الـــذي يـــســــمح بـــتـــلـــقي
علومات رسـائل تتعلق 
مـــــــروريـــــــة عــــــلـى مالح
الـــســيـــارة عـــبــر جـــهــاز
الـراديو.بثت الـرسالة في
مـنـطـقـة بلـيـكـيـنغ جـنوب
الـبالد الـتـي تضـم إحدى
الـــقـــواعــد الـــرئـــيــســـيــة
لـسالح اجلـو الـسـويدي.
ظـهـرت على شـاشة مالح
الــســائق "رسـالــة مـهــمـة
الى مــقـاطـعــة بـلـيــكـيـنغ:
غــــارة جــــويـــة خــــطـــر"
مـــــســــبـــــوقــــة بـــــعالمــــة
اخلـــطــر.وقـــامت وســائل
اإلعـالم التي توجه الـيها
ــذهــولـون الــســائــقــون ا

بـابالغ السلـطات بأنه 
إرســـــــــال االنـــــــــذار. ولم
يـتـسن على الـفـور تقـدير
عـــدد الــســـائــقـــ الــذين
تـــلــقــوا هـــذه الــرســالــة.
واعـتـرفت تـرافيـكـفـيركت
بــــأنــــهــــا لم تــــعـــرف "إال
الـقليل" عن احلادث الذي
تـــعــتــبــره "خـــطــيــرًا" في
سياق احلرب الدائرة في
أوكـرانيا. تـتميـز السويد
فـي أوروبــا بــحـــمالتــهــا
ــــــهـــــمـــــة اإلعـالمـــــيـــــة ا
لـلمدنـي في حال اندالع
حــرب فـي الـبـالد وتــقـوم
بـتـوزيع كتـيبـات على كل
أســــرة حــــول مـــا يــــجب

القيام به.
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الــنــصب يــشــكل نــقــطــة الــتــقـاء
ألنــصــار الــكـرمــلــ في التــفــيـا.
والتـــفـــيـــا مـــثل جـــيـــرانـــهـــا في
الـبـلـطـيق لـيـتـوانـيـا واسـتـونـيـا
عضو في االحتاد االوروبي وفي
حـلف شـمـال األطلـسي وأعـربت
عن دعــمـهـا ألوكــرانـيـا مــنـذ بـدء
الــغـزو الــروسي. شُــيّـد الــنـصب
ب 1979 و1985 لــــتــــخـــلــــيـــد
ذكرى نصـر القوات الـسوفيـاتية
ــانـيـا الـنـازيــة. ويـجـتـمع عـلى أ
آالف الـــروس في التـــفــيـــا حــيث

ـئـة من يـشـكـلـون نـحـو  30في ا
السـكان سـنوياً في  9أيار/مايو
لالحـتــفـاء بـذكــرى نـصـر .1945
ولـكن معـظم سـكـان التفـيـا يرون
أن هـذا الـتـاريـخ يـشـيـر إلى بـدء
احــتالل سـوفــيــاتي اسـتــمـر 50
عـاماً وانـتـهى في 1991. أُزيلت
ـعـالم والــلـوحـات الـتي جـمــيع ا
تـعـود إلى احلـقبـة الـسـوفـيـاتـية
في 1991 بــــاســــتــــثــــنــــاء تــــلك
ـدافن العسـكرية وجودة في ا ا
ولـــكن الـــنـــصـب في ريـــغـــا كــان
ـوجب مـعـاهدة 1994 مـحمـيـاً 
بـ جـمـهـوريـة التـفـيـا واالحتـاد

الروسي.
ـان  في أيـار/مــايـو صـوت الــبـر
ـعـاهـدة مـا في التـفـيـا لـتـعـديل ا
حـــرم الــــنــــصب من احلــــمــــايـــة
الـقــانـونــيـة. في  1997 حـاولت
مــجـــمــوعــة من الــنــشــطــاء هــدم
الــنــصب بـواســطــة الـديــنــامـيت
ولكن الـتفـجـير حـصل قبل أوانه
. مـــا أدى إلى مــقـــتل شـــخــصــ
وعـادت الـنـقـاشـات بـشـأن الـهدم
بـعــد الـغـزو الـروسـي ألوكـرانـيـا
مــبـــاشـــرةً وخـــصـــوصـــاً بـــعــد
اكــتــشـاف مــقــابـر جــمــاعــيـة في

بوتشا قرب كييف.

{ ريــــــغــــــا (أ ف ب) - هــــــدمت
التفـيا اخلـمـيس نصـباً في ريـغا
يـعـود إلى احلـقبـة الـسـوفـيـاتـية
وجب قانـون وضع بعـد الغزو
الــروسي ألوكـرانــيــا عـلـى الـرغم
من احتجاج األقلية الروسية في
الـــدولــة الـــواقـــعـــة عـــلـى بـــحــر
البـلطـيق. واستُـخدمت آالت هدم
إلزالـــة الــــنــــصـب الــــذي يُــــذكّـــر
ـيـة الثـانـية ويـبلغ باحلـرب الـعا
طـــوله  79مــــتــــراً وفق مــــراسل
وكـــــالــــة فــــرانس بــــرس. وكــــان
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