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فــيــمــا تــســـائل صــالح مــحــمــد
عروف بوزير الصدر ا العراقي 
ردا عـــلى دعـــوة الــعـــامــري في
مـنشـور عـلى فيـسـبوك جـاء فيه
(كيف تـريدنا يـا شيخ االطار أن
وهـو سالم يــجـمـعـنــا احلـسـ 
الـله عـلـيه لم يـرض بـاالجـتـمـاع
مع يـزيـد? فمـن األن لن يجـمـعـنا
لـكـنـنـا حـبّـاً بـالوطن ال أي شيء
نــريــد أن يـتــزعــزع سـلـم الـوطن

األهلي).
 واضـــــاف (أدعـــــوك يــــا شـــــيخ
اإلطـار أن يـجمـعـنـا و إيـاك فقط
). ورأى االمــــ حب احلـــــســــ
الـعـام حلـركـة اجنـاز بـاقـر جـبـر
الـزبيـدي في بيـان اطـلعت عـليه
(الزمان) امس ان (تعـطيل حياة
ـــــــــواطــــــــنــــــــ حتـــــــــول إلى ا
استهـدافهم واستبـاحة دمائهم
والـرعب الذي عـاشه الـعراقـيون
يـــجـب أن يـــحـــرك ضــــمـــيـــر كل
شـــريف وغـــيـــور عـــلى وطـــنه).
واوقــد اهــالي مـــديــنــة الــصــدر
الــشـمـوع واقــامـوا صالة امس 
تـــرحـــمــا عـــلى ارواء الـــغـــائب 
الــشـهــداء الـذين ســقـطـوا خالل
ـــواجــهـــات الـــتي شـــهــدتـــهــا ا

ورأى اخلــــزعــــلـي في تــــصــــريح
ـسألة هي احلل متلـفز ان (هذه ا
ـشاكل عـاجلة ا اجلذري لـلبـدء 
في الـــعــراق). في غـــضــون ذلك 
هـدد رئيـس احلكـومـة  مـصـطفى
الـكــاظـمي بــخـطــوة إعالن خـلـو
ـنصب إذا اسـتـمـرت الـفوضى ا
والــصـــراع. وقــال الـكــاظــمي في
تــصــريـح مــتــلــفــز بــعــد انــتــهـاء
االعـتـصامـات وانـسـحـاب الـتـيار
حل نطقة اخلضراء  الصدري من ا
أتقدم بالشكر إلى القوات األمنية
التي أُريـد لهـا أن تكـون طرفاً في
ـنفلت مع السالح نزاع السالح ا
نـفلت فأبـت إال أن تصطف مع ا
الــوطن وتــرفض وضع فــوهــات
الـبـنـادق أمـام صـدور الـعـراقـي
مهما بلغ انفعالهم) وأضاف (لن
أتـــخــلى عن مـــســؤولـــيــتي أمــام
شعبي وأي خيـار يخدم مصالح
الـعـراق وأمـنـه ويـحـقق االتـفـاق
الـسيـاسي بـ الـقوى اخملـتـلـفة
وأنــــا كـــنت ومـــا زلـت مع مـــبـــدأ
الــتــداول الــســلــمـي لــلــســلــطـة)
محذرا من  (االستـمرار في إثارة
الـــفــوضـى والــصــــراع واخلالف
والـــتـــنــاحـــر وعـــدم االســتـــمــاع
لصـوت العـقل سأقـوم بخـطوتي
األخالقية والوطنـية بإعالن خلو

ناسب). من نصب في الوقت ا ا
جـانبه  رأى رئـيس اجلـمـهـورية
أن إجراء انتخابات برهم صالح 
ـثل مـخـرجاً تـشـريـعيـة مـبـكـرة 
لألزمة. وقـال صـالح في تـصريح
مــتــلــفــز ان (إجــراء انــتــخــابــات
جديدة مُبـكرة وفق تفاهمٍ وطني
يُمثل مخرجـاً لالزمة اخلانقة في
الــــبالد عــــوضًـــا مـن الـــســــجـــال
الـــــســــــيـــــاسي أو الــــــتـــــصـــــادم
والتـنـاحر) مـؤكـدا انهـا (تـضمن
االســــــتـــــــقــــــرار الــــــســـــــيــــــاسي
واالجـــتــــمــــاعي وتــــســــتـــجــــيب
). الى ذلك لـتـطـلــعـات الـعـراقـيـ
قدم ائتالف الـنصر دعوة خص
بــــهــــا الــــقــــوى الــــســــيــــاســــيـــة
لــتـصــفـيــراالزمــة واالتـفــاق عـلى
. خـــارطــة طــريـق من مــرحـــلــتــ
وشدد االئـتالف في بيـان تابـعته
(الـزمـان) عــلى (ضـرورة اإلتـفـاق
عـــلى خـــارطــة طـــريق عـــلى وفق
ـرحــلــة األولى حل مــرحــلــتــ ا
ــــا يـــنــــهي األزمـــة الــــراهــــنـــة 
ـــرحـــلـــة اإلنـــســـداد الـــقـــائـم وا
الــثــانــيـة االتــفــاق عــلى خــطـوط
عــــريـــــضـــــة إلصالح الـــــنـــــظــــام
الــسـيــاسي لــيـتــمــكن من جتـاوز
مـصداته الـذاتـيـة ويكـون كـفوءاً
وصـــــاحلـــــاً وقــــادراً عـــــلى إدارة

الدولة). 

حـرام). بـدوره  اشـاد ساكـو في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
ـــوقف الــصـــدر الــذي حتــلّى )
ـــســـؤولـــيـــة بــــالـــشـــجـــاعــــة وا
اإلنـسـانـيـة والـوطـنـيـة بـدعـوته
الى وقـف الــعـنـف واالنــســحـاب
ــنــطـقــة اخلــضــراء حــقــنـاً من ا
واعــــرب عن امـــله ان لـــلـــدمـــاء)
(يـقوم الـفـرقـاء اآلخرون بـتـقد
تــــــنــــــازالت مـن أجل الــــــعــــــراق
والعـراقي واعـتمـاد العـقالنية
والـــهــــدوء في إيــــجـــاد حــــلـــول
حــقـيـقـيـة تـسـتـجـيب لـتـطـلـعـات
ــواطــنــ في الــسـالم واألمـان ا
واالســــــــتــــــــقــــــــرار واالزدهـــــــار
ة). االقـتـصادي واحلـيـاة الـكـر
كما ثمن مسـتشار األمن القومي
قـاسـم االعـرجي مــوقف الـصـدر
بـــســحب مـــتـــظــاهـــري الــتـــيــار
نـطقـة اخلضراء. الصـدري من ا
وقـال االعرجي في تـغـريـدة على
تــويــتــر (شــكــرًا لــلـصــدر وأنت

الكبير). 

تابـعتـها (الـزمان) امس (خـطاب
في ـسؤول والشجاع  الصدر با
الـلـحـظـات احلـرجـة فـالـعـنف ال
ـــكن أن يــكــون مـن أبــجــديــات
وال بـد أن الــصــراع الــســيــاسـي
ــــوقف ـــــوقف  يــــواجه هــــذا ا
اثل ومـسؤول من قـادة اإلطار
في معـاجلـة لوضع لـبنـات جادة
لــــبــــنـــــاء الــــدولــــة وحـــــمــــايــــة
فــالــدم الــعــراقي مــؤســســاتــهـــا
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لــتـــطــورات الـــوضع اإلقــلـــيــميّ
والـدوليّ وإنـعـكاسـاته عـلى أمن
ـنــطـقـة) وأســتـقـرار الــعـراق وا
وأكـــد حــســ (حـــرص الــعــراق
عـــلى تــعـــزيـــز ســبـل الــتـــعــاون
الــثــنـــائي مع طــهــران في شــتى
اجملـاالت كـما شـدّد عـلى أهـمـية
ـسـتوى تـضـافـر اجلـهـود عـلى ا

ــواجــهــة اإلقــلــيــمي والـــدولي 
الــتـطــرف وإنـهــاء الـصــراعـات
ومد جسـور الثقة والـتعاون ب
الــدول احملــيـطــة بــالــعـراق ومن
ضـمــنـهــا ايـران وتــغــلـيب لــغـة
احلوار من أجل خـلق بيئـة آمنة
ومسـتقِرة) مـؤكدا ان (إسـتقرار
الــعـــراق مـــهم أيــضـــاً لــلـــجــاره
د رئـيسي أكـَّ إيـران) من جـانـبه 
(اســـتــمــرار دعم بـالده لــلــعــراق
واسـتـقـراره وأمـنه). كـمـا التـقى
نــظــيـره الــوزيــر خالل الــزيـارة 
اإليـــــــراني حـــــــســـــــ أمـــــــيــــــر
عـبــدالــلـهــيــان وبـحــثــا تـعــزيـز
ة والــتـعـاون الــعالقـات الــثـنــائـيـَّ
ُـشـتـرَك بـ الـبلـدين اجلـارين. ا
وأعــرب حــسـ عـن (رغـبــته في
الــــعـــــمل عــــلـى دعم وتــــعــــزيــــز
الــعالقــات بــ بـغــداد وطــهـران
ــا يــعــكس عــمــقــهــا) مــؤكّــداً
(حرصه عـلى إسـتدامـة التـعاون
الثنائي في مختلف اجملاالت في
صالح قبلـة لتحقيق ا رحلة ا ا

شتركة للـبلدين وتفعيل ما  ا
االتفـاق علـيه من مذكـرات تفاهم
مع احلـكومـة الـعراقـيـة) واشار
البـيـان الى ان (اجلانـب تـبادال
الـرؤى واألفكـار بـشـأن القـضـايا
اإلقـــلــيـــمــيـــة والـــدولـــيـــة مــحلّ
ـشـترَك كـمـا تبـاحـثا االهـتمـام ا
نـطقة في تطـورات األوضاع بـا
والـتــحــديــات الـتي تــواجــهــهـا
وضــــــــــــــرورة دعـم الــــــــــــــسـالم
واالســتــقــرار من خالل تــضــافـر
اكد جمـيع اجلُهُـود) من جانـبه 
عبـد اللـهيان (حـرص بالده على
تــعــمـيـق أواصـر الــعالقــات بـ
الـــبــلـــدين مُـــعــربـــاً عن شـــكــره

واقف العراق.
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ـراسم في ديـوان رئـاسـة ـوت امـس االربـعـاء رئـيس الـتـشـريـفـات وا غـيب ا
اجلمـهورية األسبق ند أحمد الـياس في مقر إقامته  بـالعاصمة االردنية
عمـان .وكان الراحل إعالمـيا قياديـا في وزارة االعالم و سفيـرا للعراق في
ـغرب والـسودان ودول اخـرى. ونـشرت (الـزمان) مـؤخرا فرنـسـا واوربا وا
) الـصـادر عن دار ـعـنـون ( 40عـامـا مع صـدام حـسـ اجـزاء من كـتــابه  ا
دجلـة ناشـرون وموزعـون وثق فيه جـوانب مهـمة من االحـداث التي عـاشها
شخـصيا برفـقة الرئـيس األسبق على مـدى اربع عامـا. والراحل هو والد
ــقـــدم هــيــثم والــدكــتــور أحــمــد والــدكــتــورة ام كل من الــدكــتــور كــفــاح وا
زيد.وسـتقام الفاحتة على روحه في قاعة مسجد الصاحل بعمان  يوم غد

اجلمعة وليوم واحد .
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. ـنـطـقة اخلـضـراء قـبل يـوم ا
وتـــنــــاقـــلت مـــواقـع الـــتـــواصل
االجتـماعي صورا تـظهر شـباباً
وهم يــوقـــدون الــشـــمــوع عــزاءً
لـلــضـحــايــا الـذين ســقــطـوا في
ــــنــــطـــقــــة اخلــــضــــراء بــــعـــد ا
مــواجــهـــات مــســـلــحــة. وارسل
رئـيس الـتـيار الـصـدري مـقـتدى
الصدر وفداً نيابةً عنه حلضور
مـــجــالـس عــزاء شـــهـــداء ثــورة
عاشـوراء.وقـال اعالم التـيار في
بيـان مـقتـضب تابـعته (الـزمان)
امسان (الصدر أرسل وفد نيابةً
عــنـه حلــضـــور مـــجـــالس عــزاء
شـهــداء ثـورة عـاشـوراء). فـيـمـا
تفـقَّد وزيـر الصـحة وكـالة هاني
مـــــوسى الـــــعــــقـــــابي جـــــرحى
الـتــظــاهـرات فـي مـديــنــة الـطب
ببغداد. وقالت الوزارة في بيان
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس إن
(الـعقـابي تابع مـيـدانيـاً الوضع
الصحي جلرحى التظاهرات في
مــوجـهـا بــتـقـد مـديـنــة الـطب
اخلدمة الالزمـة جلميع احلاالت
حلـ تـمـاثـلـهم لـلـشـفـاء الـتـام).
في تــــــطـــــور  يـــــقــــــيم االطـــــار
مجلس عزاء مركزي التنسيـقي 

عـــلى االرواح الـــتي ارتـــقت الى
بـــارئــهــا في االحــداث االخــيــرة
ـنطقة اخلضراء التي شهدتها ا
.وقـال االطار فـي بيـان مـقـتضب
تــــابـــــعــــته (الـــــزمــــان) امس ان
ـركـزي سيـقام (مـجلس الـعزاء ا
ــنــطــقــة في مــســجــد الــزويــة 
الـكــرادة في الــســاعــة الـثــامــنـة
مـسـاء). وكـان الـعـراقي قـد كتب
في مـنـشـور على فـيـسـبـوك جاء
فـيه (لم استـغـرب وال طرفـة ع
مـن مـواقف االطــار الـتــنـســيـقي
مـتــحــدين حــيــنــمــا يــعــلــنــون 
ــرجــعــيــته الــشــعب بــرمـــته و
وطـوائـفه بـأنـهم مـاضـون بـعـقد
ـان لتشـكيل حكـومتهم وما البر
ــــعــــدومـــــ غــــدرا من زال دم ا
ـــتــظـــاهــريـن الــســـلــمـــيــ لم ا
ـقـتـول ارهابي او وكـأن ا يـجف
ـذهب ت الى ا صـهـيــوني وال 
او الى الـوطن بصـلـة) واضاف
(اذا لم يــــــعــــــلــــــنــــــوا احلــــــداد
فـلــيـعـتــبـرونـي والـتـيــارعـدوهم
ـــتــــاحـــة االول بــــكل الــــســـبـل ا
وبعـيـدا عن العـنف واالغتـياالت
التي قـرر الـفاسـدون ان يصـفوا

خصومهم بها).

التنسيقي عن تفاصيل اجتماعه
الــــذي عُــــقـــد في مــــنــــزل رئـــيس
اجملـلس األعــلى اإلسالمي هــمـام
حــمــودي.وذكــر اإلطــار في بــيـان
أنه (في الــوقتِ الـذي نــعـربُ فـيهِ
ـا عن اسـفــنـا وحـزنـنــا الـشـديـدِ 
وقعَ مـن فـتــنــةٍ عــمـيــاءٍ تــســبـبت
بسقوطِ ضحايا من أبناءِ الشعب
بسببِ مواقف غـير مدروسةٍ أدت
فـــإنـــنـــا نـــتـــقــدمُ إلى مـــا حــدثَ 
بـــالـــشـــكــرِ اجلـــزيلِ لـــكلِ مـــوقفٍ
وكــلـمــة وفــعلٍ اســهم في إيــقـافِ
هــــذه الــــفـــــتــــنـــــة) واشــــار الى
(ضــرورة الـعــمل بـهــمـة راســخـة
واالسراعِ بتشكـيلِ حكومة خدمة
ـهام االصالحـية وطنـية تـتولى ا
ومــــحــــاربــــةِ الــــفــــســــادِ ونــــبـــذ
احملـــاصــــصـــةِ واعــــادة هـــيــــبـــة
الـدولــة) داعـيـا مـجــلسَ الـنـوابِ
ـؤسـســات الـدســتـوريـةِ وبـاقـي ا
ــمـارســةِ مـهــامـهـا إلى (الــعـودةِ 
الـدســتـوريـة والـقـيــام بـواجـبـهـا
). من جـــهـــته ـــواطـــنـــ جتـــاهَ ا
طــالب أمـــ عــام عــصــائب اهل
بـاستكمال احلق قيس اخلزعلي 
االســتـــحـــقــاقـــات الـــدســتـــوريــة
وتـشكـيل احلـكـومة عـلى ان تـبدأ
بالـقيـام بواجـباتـها بـأسرع وقت
. واطن كن لرعـاية مصـالح ا
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يعول الشـارع  على احلكماء في
وسط ـــتـــخــــاصـــمـــ  اصـالح ا
تــرقب قـرار احملــكــمـة االحتــاديـة
ان العـليـا بشـأن دعوى حل الـبر
قرر البت به من عدمه الذي من ا
الـــيــوم اخلــمـــيس بــعـــد تــأجــيل
فـي وقت تـزداد ــرتـ اجلــلـســة 
اخملاوف من عـودة اعمـال العنف
بـعــد خـطـوة االطــار الـتـنــسـيـقي
ــضى نـحــو انــعـقــاد مــجـلس بــا
الــــنــــواب واجـــراءات تــــشــــكـــيل
احلــــكـــومـــة اجلــــديـــدة. وقـــررت
تـأجيل احلـكم بدعوى االحتادية 
ان إلى الـيوم اخلميس. حل البر
وقال بـيان مـقتـضب ان (احملكـمة
قررت تـأجـيل احلـكم بـدعوى حل
ــان إلى الــيـوم اخلــمـيس). الــبـر
ويــأمل الـشــارع ان يــكـون هــنـاك
دور لــــــــلـــــــــعـــــــــقـالء فـي اصالح
ـــتــخـــاصــمــ وانـــهــاء االزمــة ا
خشية تفجر السياسية اخلانـقة 
الـصدامـات من جـديـد. من جـهته
ــســؤول الــعــام لــســرايـا كــتب ا
الـسـالم حـســ احلـمــيـداوي في
تـغــريـدة عـلى تـوتـيــر جـاء فـيـهـا
(حكومة توافقية وبذوق خارجي
لـن تــــتـــشــــكـل). وكـــشـف اإلطـــار

مصطفى الكاظمي

ند أحمد الياس 

فيصل بن فرحان  فؤاد حس

qLF « dýU³ð Ê«dOD «  U dý ∫qIM «
WO «dF «  «—UD*« w

لـالنـواء اجلــويـة والــرصــد الـزلــزالي الـتــابــعـة لــلـوزارة 
ـقـبل. وذكـر بـيان ارتـفـاعـاً بـدرجـات احلرارة األسـبـوع ا
لـلـهـيئـة تـلـقـته (الزمـان) امس أن (طـقس الـيـوم اخلـميس
سـيــكـون صـحــواً مع بـعـض الـغـيــوم ودرجـات احلـرارة
حـيـث تـسـجل مــقـاربــة لـلـيــوم الـســابق في عـمــوم الـبالد
الـعظـمى في بغداد  47مـئويـة) وتابع ان (طـقس يوم غد
ـنـطقـت اجلـمـعة سـيـكون صـحـواً الى غائم جـزئـيا في ا
ــنـطـقـة الـوســطى والـشـمــالـيـة بــيـنـمــا سـيـكــون طـقس ا
اجلنـوبية غـائماً جـزئياً) ولـفت الى ان (درجات احلرارة

قبل).  ستعاود االرتفاع بدءا من االسبوع ا
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بعودة دني التابعة لوزارة النقل  افادت سـلطة الطيران ا
ـــطــارات شـــركــات الـــطــيـــران االجـــنــبـــيـــة الــعـــمل في ا
احمللـية.وقالت الـسلـطة في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ـطارات احملليـة اإليرانية (شركـات الطيران الـعاملة في ا
ـزاولـة رحالتـهـا اجملـدولة واإلمـاراتـيـة والـعـربـيـة عـادت 
ــعـــتــاد) واضـــاف ان (ذلك جــاء بـــعــد عــودة وحـــسب ا
حيث قامت الـسلطـة باتخاذ استـتباب األوضـاع احملليـة 
إجـراءات من شـأنهـا طـمأنـة الـشركـات العـامـلة ومـعاودة
أعمالـها خدمة للمـسافر). بدورها  توقعت الـهيئة العامة
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نـــاقش وزيـــر اخلــارجـــيــة فــؤاد
حــسـ مع نــظـيــره الـســعـودي
مــخــرجـات فــيــصل بن فــرحــان 
زيــارته األخـيــرة إلى الـعــاصـمـة
تـحدث االيرانـية طـهران.وذكـر ا
بـاسم الـوزارة أحـمـد الـصـحـاف
في بيان تلقته (الزمان) امس أن
(حس تـلقى إتصـاالً من نظيره
عـــبّــــر خـالله عن الــــســــعــــوديّ 
ـــمــلـــكـــة الــعـــربـــيــة تـــضـــامن ا
الـسـعوديـة مع الـشـعب الـعراقي
ودعم اســتـقــرار وأمن الــعـراق)
وأضـــاف ان (االتــــصــــال بــــحث
مــخـــرجــات زيـــارة حـــســ إلى
طهران وما تعكسه من إيجابيّة
عـلـى الـعـالقـات الــثــنــائــيّــة بـ
السعـودية وايران).وكـان حس
قـد افصح  عن تـفـاصـيل زيارته
االخـيـرة إلـى إيـران. وقـال بـيـان
للوزارة أن (حس أجرى زيارة

إلى ايـران التـقى خاللـهـا رئيس
اجلــمـهـوريــة إبـراهـيـم رئـيـسي
ونــقـل له رســالـــة شـــفــهـــيــة من
رئـــــيـس الــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الـــكـــاظــمـي كـــمــا جـــرى بـــحث
الــعالقـات الـثـنـائــيـة بـ بـغـداد
وطـــــهـــــران والـــــوضع األمـــــنيّ
والـسـياسيّ في بـغـداد وتـطـرّقا
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اطـلــقت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
والبـحث الـعلـمي دليل الـطالب
ـركـزي في اجلامـعات لـلقـبول ا
احلـــكــومــيــة لـــلــعــام الــدراسي

قبل. ا
وقـالت الـوزارة في بـيـان تـلـقته
(الـــــزمــــان) امـس إن (الــــدلـــــيل
يــتـضـمن الــشـروط والـضـوابط
ــركـزي في الــعــامــة لـلــقــبــول ا
اجلـــامــعــات ونــظـــام الــتــقــد
اإللــكــتـــروني وآلــيــة تــســجــيل
فـضال عن اجلـامـعـات الــطـلـبـة 
كن عـاهد الـتي  والكـليـات وا
خلــــريـــــجي فـــــروع الــــدراســــة
هنية اإلعدادية كافة والـفروع ا
الـتقـد إليـها) داعـيبـا الطـلبة
الى الى (مـعـاينـة دلـيل الـطالب
وخيـارات وشـروط التـقد الى
االسـتـمــارة اإللـكـتـرونــيـة الـتي

.( ستطلق قريباً
حـددت وزارة  من جـهـة اخـرى 
تــعـلــيـمــات اخـتــبـار الــتـربــيـة 
ـتـقـدمـ في مـدارس الــطـلـبـة ا
ـــســتــوى ـــوهــوبـــ ضــمن ا ا
الثاني لـلعام الـدراسي اجلديد.
وقـالت الـوزارة في بـيـان تـلـقته
(الــزمــان) امـس إن (االخــتــبــار
يـبـدأ يـوم  8أيـلـول اجلـاري في
الـســاعـة الـثــامـنـة صــبـاحـاً إذ
ـادة الـذكاء تـبدأ االخـتـبارات 
بـــوقت امــتــحــاني  45دقــيــقــة
دة  10دقائق بعدها اسـتراحة 
ثم اخـــتـــبـــار مــادتـي الـــعـــلــوم
والـريـاضـيـات بـوقت امـتـحاني
دة تلـيـها اسـتراحـة   65دقـيقـة

 20دقـيــقــة ثم اخــتـبــار اإلبـداع
بــوقت امــتــحــاني  50دقــيــقـة 
وتكـون درجة اجـتيـاز االختـبار
ــئـة) لــلـطـالـب الـنـاجح   75بـا
وأشار الى أن (تلك االختبارات
تُــعـد إحــدى مــتـطــلــبـات قــبـول
وهوب  الطالب في مدارس ا
وسـيـتم إعـالن أسـمـاء الــطـلـبـة
ـقبلة). الناجـح خالل االيام ا
إيـــقـــاف كـــمـــا اكـــدت الـــوزارة 
الــعـمل بـالـدور الــثـالث جلـمـيع
راحل وليس لطلبة مرحلة أو ا
.وأوضـح الــبـــيــان صف مـــعــ
(ألـغـيـنـا الـعـمل بـالـدور الـثالث
ونــــظــــام احملـــــاوالت وتــــنــــوع
واضاف ان الـتـعـلـيم مـنـذ مـدة)
(الــيــوم اخلــمــيس هــو مــوعـد
مـبـاشرة الـهـيـئـات الـتـعـلـيـمـية
والتـدريسـية في جـميع مدارس
البالد للعـام الدراسي اجلديد)
واشــــار الـى ان (الـــــهــــيـــــئــــات
هام كلـف منهم  التعليـمية ا
امـتـحــانـيـة سـوف تـعــتـبـر لـهم
مـبـاشـرة تـلقـائـيـة في مـراكزهم
االمـــتــحــانــيــة). عـــلى صــعــيــد
اجنــــز ديـــوان الــــرقـــابـــة اخـــر
ـــالـــيــة عـــمـــلــيـــة الـــتـــقــاطع ا
الــوظـيــفي حلـمــلــة الـشــهـادات
الــعـلــيــا واالوائل.وقــال رئــيس
الـديــوان رافل يـاسـ في بـيـان

تـابــعـته (الـزمـان) امس انه (
اجناز عملية الـتقاطع الوظيفي
للـمـشـمـولـ بـتـوصـيـات جلـنة
األمـــر الـــديـــواني  35حلـــمـــلـــة
الـشــهــادات الـعــلــيـا واالوائل)
مؤكدا (ارسال البيانات جمللس

اخلدمة االحتادي). 
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حث احلــــبــــر االعــــظم الــــبــــابـــا
الــعـــراقــيـــ عــلى فــرنـــســيـس 
اعـــتـــمـــاد احلـــوار واالخـــوة في
مــواجـهـة الـصـعــوبـات الـراهـنـة
ـنـشود. والـتوصـل الى الهـدف ا
وقــال الــبــابـا في تــغــريــدة عـلى
تـويـتـر تـابـعـتـهـا (الزمـان) امس
(أتابع بقلق أحـداث العنف التي
وقـــعت فـي بـــغــداد خـالل األيــام
ـاضــيـة) واضـاف ان (احلـوار ا
هــمــا الـدرب الــواجب واألخــوة 
اتـــبـــاعـــهـــا من أجـل مـــواجـــهــة
الـصـعوبـات الـراهـنـة والـتوصل
ــنــشـــود). فــيــمــا إلى الــهـــدف ا
ــــانـي والــــوزيــــر وصف الـــــبــــر
الـســابق ابـراهـيم بــحـر الـعـلـوم
وبـطـريــرك الـكـلـدان في الـعـراق
والـعـالم لــويس روفـائـيل سـاكـو
مـوقف رئـيس الـتـيـار الـصـدري
مـقـتدى الـصـدر في حـقن الـدماء
ـسؤول والشـجاع. وقـال بحر با
الـعـلـوم في تغـريـدة عـلى تـوتـير
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ــتـقـاعـدين صـرفت وزارة الـعــمل والـشـؤون االجـتــمـاعـيـة رواتـب الـعـمـال ا
ضـمون لـشهـر أيلـول اجلاري. وقال الـوزير سـاالر عبدالـستـار في بيان ا
ـضمـون ـتـقاعـدين ا تلـقتـه (الزمـان) امس انه ( صـرف رواتب العـمال ا
للـشهـر اجلاري). وأصـدر مصرف الـرافدين تـوضيـحاً بـشأن الـتقد الى
ـكـتب اإلعالمي ـتــقـاعـدين في فـروعـه بـبـغـداد واحملـافـظــات.وقـال ا سـلف ا
ـتقاعد له حرية اختيار الفرع للـمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس إن (ا
تـقاعد مـراجعة للـتقد الى الـسلـفة ضمن مـحافـظته) واضاف انه (عـلى ا

أي فرع للتقد الى  السلفة في احملافظة نفسها).
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اعــلن رئـــيس مــجـــلس الــنــواب
دة مـحمـد احلـلبـوسي احلـداد 
ثـالثـــــــــة أيـــــــــام عـــــــــلى أرواح
الـضــحــايــا الــذين ســقــطـوا في
ــســلــحــة خالل االشــتــبــاكــات ا
يـــــومي االثـــــنــــــ والـــــثالثـــــاء
. وقـال احللـبوسي في اضـي ا
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس انه
(بـنـاءً عــلى طـلب الـنـواب اعـلن
ــدة ثـالثـة احلــدادَ في اجملــلس 
أيام عـلى أرواح شـهداء الـعراق
ـــتـــظـــاهـــريـن احملـــتـــجــ من ا
والـــقـــوات األمـــنـــيـــة بـــجـــمـــيع
تـــشـــكـــيـالتـــهـــا الـــذين راحـــوا
ـؤسـفة خالل ضـحيـة االحداث ا
) داعــيــا ـــاضــيـــ الــيـــومــ ا
رئــــيس مــــجـــــلس الــــوزراء إلى
(إعالن احلداد العام في البالد).
وطـــالب رئــيس حتـــالف الــفــتح
هـــــادي الــــعـــــامـــــري الـــــقــــوى

الــســيــاســيـــة بــإعالن الــصــمت
الــــســــيــــاسـي واإلعالمي.وقــــال
الـــعــامـــري في بـــيــان تـــابـــعــته
(الـــــزمـــــان) امس (نـــــحن عـــــلى
اعــتـاب زيــارة االربـعــ  حـيث
نـســتـذكـر لـوعـة اسـتـشـهـاد ابي
االحــرار واهل بـيــته واصــحـابه
ـأ اخلــالــد في هـذه وجنــدد ا
ـشـاعـر الـوالء االيـام احلــافـلـة 
واحلب ألهل بيت النبـوة عليهم
الــسالم أقــسم عـلـى كل االخـوة
ـصـاب احلـسـ عـليـه السالم
ان يـعـلـنـوا الـصـمت الـسـيـاسي
واالعالمي) داعـيا الى (اعـتـماد
خطابـا معتدال يـجمع وال يشتت
ويـــوثق وال يـــفــرق والـــكف عن
الـتـصـريـحـات الـتي تـبعـث على
احلـقـد والـكـراهيـة والـضـغـيـنة
وان ال نتحـدث في ايام احلس
اال عن رســـــالـــــة احلــــســـــ في
مـــواجـــهــــة الـــظـــلم والـــعـــدوان
.( ــ ورفض اخلــضــوع لـــلــظــا
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مثاال نـحتذي به جـميعـا".كذلك أشاد
ـــانـي فـــرانك فــــالـــتـــر الـــرئـــيـس األ
شـتـايـنــمـايـر بـغـوربـاتـشـيف شـاكـرا
"مــسـاهــمـته احلــاسـمــة في تـوحــيـد

انيا". أ
dO³F² « W¹dŠ

إال أن إرث غـوربـاتـشـيف في روسـيـا
ال يـحـظى بالـتـقـديـر نـفسـه.فرغم انه
سمح بـانتـشار حـرية الـتعـبيـر يرى
الــكــثـيــر من الــروس أن الــراحل هـو
ــســؤول في الــنـهــايــة عن انــهــيـار ا
االتّحاد السوفياتي وخسارة روسيا
ية عـظمى واألزمة وضعهـا كقوة عـا
االقتصادية اخلانقة التي تلت ذلك.
وفي مــوسـكــو وبــعـدمــا قـدم بــوتـ
"تعـازيه احلارّة" ألسـرة الراحل فـجر
األربـــعـــاء عـــاد الـــرئـــيس الـــروسي
ليؤكد أن غورباتـشيف كان له "تأثير
كبير على مسار التاريخ في العالم".
ولـد غـوربـاتـشـيف الـعـام 1931 في
عـائـلة مـتـواضـعـة احلـال في جـنوب
غـرب روسيـا وقـد ارتـقى سـريـعا في
احلــزب الـــشـــيـــوعي الـــســـوفــيـــاتي
وصـــــــوال إلـى زعــــــــامـــــــة االحتـــــــاد
الــــســــوفـــــيــــاتي في 1985. حــــتى
اســتــقــالـتـه في الــعـام 1991 الـتي
شـكـلت نـهـايـة االحتـاد الـسـوفيـاتي
أطـلق سـلـسـلـة إصالحـات سـيـاسـية
واقــــتـــــصــــاديــــة عـــــرفت بـــــاســــمي
"بـيــريـسـتـرويــكـا" (إعـادة الـهــيـكـلـة)
و"غالسـنــوست" (الـشـفــافـيـة) هـدفت
إلى حتـــديث االحتــاد الــســـوفــيــاتي
الــــــذي كـــــان يــــــعــــــاني مـن أزمـــــات
حادّة.واجه ازمـات هائـلة مـثل كارثة

تــــشـــرنــــوبـــيل (1986) وحـــركـــات
انـــفــــصـــالــــيـــة في أرجــــاء االحتـــاد
الـسـوفــيـاتي قـمـعــهـا بـشـكل جـزئي.
وحــاز الــعــام 1990 جــائــزة نــوبل
لـلسالم مـكـافاة عـلى "إنـهـائه احلرب
الــبـاردة ســلـمــيـا".ويــقف كـذلك وراء
انهاء الغزو السوفـياتي ألفغانستان
فيما لم يـعترض مسـار سقوط جدار
.إال ان الـــســنــوات الــتي تــلت بــرلــ
تـفكك االحتـاد الـسـوفـياتي في 199
أصـــابت الـــروس بـــصـــدمـــة ال تــزال
راســخــة في األذهــان مع فــقـر مــدقع
وفوضى سـيـاسيـة وحرب دامـية في
ــيــر الــشــيـــشــان.ومع وصــول فالد
بوتـ والذي يـعتـبر انـهيـار االحتاد
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـي "أكـــــبـــــر كـــــارثــــة
جـيـوسـيـاسـيـة" في الـقـرن الـعشـرين
إلى الــسـلــطـة في 2000 أخـضــعت
الدولة اجملتـمع الروسي وسعت إلى
إعــادة فـرض روســيــا كـقــوة عــظـمى
عــلـى الــســـاحـــة الــدولـــيـــة.وبـــقــيت
العالقـات بـ غوربـاتـشيف وأسـياد
الـكـرمـلـ اجلـدد مـعـقـدة إن كـان مع
أول رئـيس روسي بـوريس يـلـتـسـ
(1991-1999) خـصـمه الـلدود أو
ير بوت الذي انتقده رغم مع فالد
انه رأى فـيه فـرصـة لتـطـويـر روسـيا
بشـكل مسـتقـر.وبعـد محـاولة فـاشلة
للعـودة إلى السـياسة فـي تسعـينات
ـاضـي كـرس غـوربـاتـشـيف الـقـرن ا

شاريع انسانية. جهوده 
وكــان أحــد الـداعــمــ الــرئـيــســيـ
سـتقـلة لصـحيـفـة "نوفـايا غـازيتـا" ا
الـــرئـــيـــســــيـــة الـــتـي اضـــطـــرت في

عـلى هـامش احلـيـاة الـسـيـاسيـة في
روســيــا وكــان يــدعــو بــ الــفــيــنـة
واألخـرى كالً من الـكــرمـلـ والـبـيت
األبـــــــيض إلـى إصالح الـــــــعالقــــــات
األميركية-الروسيـة بعدما تصاعدت
الـتــوتـرات بـ واشـنــطن ومـوسـكـو
ستـوى الذي كـانت عليه خالل إلى ا
احلـرب الـبـاردة مــنـذ ضـمّت روسـيـا
شـــبه جـــزيــرة الـــقــرم في 2014 ثم

اضي. غزوها أوكرانيا في شباط ا
وكـان غــوربـاتـشـيف احلــائـز جـائـزة
نـوبل لـلـسالم الـعام  1990تـقـديرا
ـواجـهـة بـ الـشرق خلـفـضه حدة ا
والغرب بـشكل كبيـر احتفظ بـتقدير
كبير في الدول الغربية. قد استدعت
وفــــاته ردود فــــعل مــــشـــيــــدة.فـــرأى
الــرئــيس األمــيــركي جــو بــايــدن في
غـوربـاتـشيـف "رجل دولـة قل مـثيـله"
ـانـيـول فـيــمـا اعـتـبـره الـفــرنـسي إ
مـــــــاكـــــــرون "رجـل سـالم".وأشــــــادت
الـصـ األربـعـاء بـالـدور الـذي لـعـبه
آخر رئـيس لالحتـاد السـوفـياتي في
الـتــقـارب بـ بــكـ ومـوســكـو بـعـد

قطيعة استمرت ثالثة عقود.
ــتــحــدث بـــاسم اخلــارجــيــة وقـــال ا
الــصــيــنــيــة تـــشــاو لــيــجــيــان أمــام
الصـحافـيـ إن "غوربـاتشـيف كانت
له مــسـاهــمــة إيـجــابـيــة في تـطــبـيع
الـــعـالقـــات بـــ الـــصـــ واالحتـــاد
الـسـوفـيـاتي". وكـتب رئـيس الـوزراء
الـبــريـطــاني بـوريس جــونـسـون في
ـير) تـغـريدة "فـي زمن عـدوان (فالد
بوتـ عـلى أوكرانـيـا التـزامه الدائم
النـفتـاح اجملـتـمع الـسوفـيـاتي يـبقى
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آذار/مارس إلى تعـليق صدورها في
ـنـتقـدي الـهـجوم خـضم حـملـة قـمع 
على أوكـرانيـا.في األسـابيع األخـيرة
ذكـــــرت وســــائـل إعالم روســـــيــــة أن
غــوربــاتــشــيـف يــعــاني من مــشــاكل
صحـيـة متـكـررة.ونقـلت وكـالة إيـتار
تاس لالنباء عن مصدر لم تسمه إنه
سـيـدفن في مـوسـكـو بـجـوار زوجـته
رايـسـا الـتـي تـوفـيت الـعـام 1999.
وفي مـوســكـو ,أشـاد الــرئـيس

ـيـر بـوت الـروسي فالد
ــيـــخـــائــيل األربـــعـــاء 
غـوربـاتــشـيف مـؤكـدا
أنه كـــان له "تــأثـــيــر
كــبـــيــر عـــلى تــاريخ
الـعـالم".وقـال بـوت
في بـــرقــيــة تـــعــزيــة
نــشـــرهــا الــكــرمــلــ
أمس غــوربــاتــشـوف
سـيـاسي ورجل دولـة
كــان له تـأثــيــر كـبــيـر
عــــلى تـــطــــور تـــاريخ
الـــعـــالم".وأضـــاف أنه
"قـاد بالدنـا خالل

فــــتـــــرة من
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شهدت محافظة نـينوى خطوة مهمة
لـتعـزيـز التـمـاسك الـوطني وتـعـميق
الــتــعــايش الــســلـمـي ونـشــر ثــقــافـة
ــديــريــة الـــتــســامـح فــقــد تــوّ جـت ا
العامة لـتربية احملافـظة هذا التوجه
بــدورات تــدريــبــيــة جــديـدة مـن هـذا
تـابعة مـديرها العـام السيد النوع 
عـبـدالـرحـمن الـدبـاغ وبـالـتعـاون مع
مـنـظمـة حـمـورابي حلـقـوق االنـسان
وقـد شــمـلت أكــثـر من 450 مـتـدرب
من مـــدرسي الـــتـــعـــلـــيم الـــثـــانـــوي
ـوصل وبواقع 25 ركـز ا التـابـعـ 
ــنـصـرمـة دورة خــــــــــالل االشـهـر ا

من العام اجلاري. 
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الى ذلك  وصـف االعالم  الـــتـــربــوي
نـتـظمـة بانـها تـطور هذه الـدورات ا
الفـت عـــلـى طـــريـق تـــعــــزيـــز وحـــدة
مـجـتـمع احملـافـظة حـيث تـولى قـسم
اإلعـــداد والـــتـــدريب  في الـــتـــربـــيــة
ـيـدانـيـة في الـتـنـفـيـذ من ـتـابـعـة ا ا
خالل عــنـــاوين قــيـــمــيـــة تــضـــمــنت
تـعـريف مـفــهـوم الـتـعـايش الـسـلـمي
والـتـسـامح بــاإلضـافـة إلى مـنـاقـشـة
ـبـاد الـتي يـقـوم عـلـيـها االسس وا
التعايش السـلمي والتسامح وكانت
مـنـظمـة حـمـورابي حلـقـوق االنـسان
قــد  تــولت مـســؤولــيــة اجنـاز  ثالث
دورات تــدريـبــيــة تـمــهــيـديــة العـداد
ـهــمـة ــدربـ االســاسـيــ لـهــذه ا ا
االصالحــيــة اجملــتــمـعــيــة واســنـدت

ـئــة وال يــزال الـعــمل مــسـتــمـرا". بــا
وأشـار إلى أنه "نــأمل أن يـتم اجنـاز
ــقـبل) ــشــروع مـنــتــصف الـعــام ا ا
مـوضــحـا أن (اهم الــتـحــديـات الـتي
ــشـروع هي الــتـعـارضـات واجـهت ا
لـكــافـة الـدوائـر اخلـدمـيــة بـضـمـنـهـا
ـــــاء الــــــكــــــهـــــربــــــاء واجملــــــاري وا
واالتـــصـــاالت والــنـــفط حـــيث راعت
الدائرة أن يتم نقل هـذه التعارضات
في امـاكن ومــــــسـارات ال تـتـعـارض
مع اعـــمـــال الــــتـــوســـعـــة والـــطـــرق

اخلدمية).
وتابـع أن (الدائـرة أوجـدت مـسارات
قاولة بديلة وكانت من ضمن كلفة ا
تـــمــثـــلت بــرفـع هــذه الــتـــعــارضــات
سـارات مـخـطط لـها) وتـنـظيـمـهـا 
مــطــالـبــا (الــدوائـر اخلــدمــيـة بــعـدم
وضع خدمـاتها في مـحرمـات الطرق
التابعـة لدائرة الـطرق واجلسور من
دون أن يـــكـــون هـــنـــالـك مـــوافـــقــات

رسمية).
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ولــفت إلى أن (قــانــون الــطــرق حـدد
ـهمة للـدوائر اخلـدميـة حصـر هذه ا
بـدائـرة الـطـرق واجلـسـور حـيث إن
ـسـؤولـة عن مـسار اي الـدائرة هي ا
خــدمــة تـــمــد داخل مــحــرم الــطــريق
ــد الـــعــشــوائـي لــهــذه وبـــالــتـــالي ا
اخلــدمــات يـتــعــارض مع اي اعــمـال

مستقبلية).
ــقــيم ــثل الــدائــرة ا الى ذلـك قــال 
رحـلة الثـانية من حازم مجـيد إن (ا

{ مـوســكـو (أ ف ب) - تــثـيــر وفـاة
مـيـخــائـيل غـوربـاتــشـيف آخـر زعـيم
لالحتـاد الـسـوفـيـاتي عن  91عـاماً
مـسـاء الـثالثـاء في روسـيـا إشادات
كـثـيـرة األربــعـاء في الـدول الـغـربـيـة
ــوقــراطــيـة حتــيي إصالحــاتـه الــد
ودوره احلـــاسـم في إنـــهـــاء احلـــرب

الباردة.
تـوفي غـوربـاتـشـيف مـسـاء الـثالثـاء
"بـعـد صـراع طـويل مع مـرض خـطر"
ــركـزي ــسـتــشـفى ا عــلى مـا أفــاد "ا
العـيـادي" التـابع لـلرئـاسـة الروسـية
حـــــيـث كــــــان يـــــعـــــالـج.ويـــــحــــــظى
غــــوربـــــاتــــشـــــيف الـــــذي وصل إلى
الـسـلطـة في 1985 بـاحـتـرام كـبـير
في الـدول الغـربيـة فـيمـا يـأخذ عـليه
جــــزء من الـــروس مـــســـاهــــمـــته في
انــهـيــار االحتـاد الـســوفـيــاتي.وكـان
غوربـاتشـيف آخر زعيـم ال يزال على
قيد احلياة من حـقبة احلرب الباردة
التي يـتـردد صداهـا راهنـا منـذ قرار
ـيـر الـرئـيس الـروسي احلـالي فالد
بوتـ غـزو أوكرانـيا في 24 شـباط

اضي. ا
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وقـــبل وفـــاته لم يـــعـــلن الـــراحل عن
مـــوقف عـــلــني مـن الــغـــزو الــروسي
ألوكـرانيـا. وهـذا الـنـزاع الـذي اتّسم
بـضـراوة غـيــر مـسـبـوقـة في أوروبـا
ـيـة الثـانـية مـنذ نـهـاية احلـرب الـعا
يُنظر إليه في الـغرب على أنّه مؤشر
حملـــاولـــة إحـــيـــاء اإلمـــبـــراطـــوريـــة
الـــروســيــة. أمـــضى غــوربـــاتــشــيف
اضـي القـسم األكبـر من الـعقـدين ا
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شروع للـمحامي يوحنا اجناز هذا ا
يـوسف تـوايا و اخـتـيـار مـدرسات
ومدرس من سكـان محافظـة نينوى
حـيث تـلـقــوا دروسـاً  تـدريـبـيـة عـلى
فـاهـيم الـوطنـيـة احلقـوقـية   هـذه ا
ـكن ايــصـالـهـا الى مـجـتـمع وكـيف 
مـحـافـظة نـيـنـوى بـتـنـوعه الـسـكاني
فـهوم الـتنـمية عـروف وربط ذلك  ا
ـنــهج ــســتــدامــة ذات ا الــبــشــريــة ا

التشاركي.
وكــشــفـت دائــرة الــطــرق واجلــســور
التابعة الى وزارة اإلعمار واإلسكان
عـن تـــوســـعـــة طـــرق مـــدخل بـــغـــداد
ــرحـلــة الــثــانــيـة بــســمــايــة ضــمن ا
لــطـــريق بــغـــداد- كــوت و أكــدت أن
مـشـروع الـتـأهـيل يـتـضـمن إنـشاء 9

جسور جديدة.
وقــــال مـــديــــر عــــام دائــــرة الــــطـــرق
واجلسور حسـ جاسم في تصريح
إن (مــشــروع طــريق بــغــداد  –كـوت
يـشــكل اهـمـيــة المـرين االول وقـوعه
عـلى طـريق مـجـمع بـسـمـايـة واالخـر
ـدخل الـرئــيس لـلـمــحـافـظـات يـعــد ا
اجلــنــوبــيــة الـى الــعــاصــمــة بــغـداد
والذي يشهد زخما مروريا مستمرا).
ــشـــروع ســيــتــضــمن وأضــاف أن (ا
تـوســعـة الـطــريق بـعـرض 16 مـتـرا
وانشـاء طـرق خدمـيـة موازيـة وكذلك
انــشــاء جـــســور ومــنع االســتــدارات
االرضـيـة من خـالل فـاصل خـرسـاني
بـ الـطـريــقـ الـرئـيس واخلـدمي)
مـبيـنـا أن (نـسبـة االجنـاز بـلغت 40

”œU « ZzU²½ ÊöŽ≈
االمتحـانات العـامة البـكلوريـا وانتهـاء اإلمتحـانات معـضلة كـبرى واوقات
عـصيـبـة لـلـعـائلـة واالهل واحملـبـ وطـبـعـا سـيكـون ابـنـائـنـا وبنـاتـنـا بـقـمة
تـابعه واجلـهد والـتدريس والدروس االجهـاد النه عام دراسي كـامل من ا

والقلق والضغوطات النفسية . 
االمتحانات معاناة الطالب قصة تمتد لعام قريبا . 

ـعـطيـات احلالـيه يسـير بـذات الـنهج  عـندمـا ينـتهي اعالن النـتائج وفق ا
الطالب من األمتحانات ينتظر اعالن النتائج ولكن وما ادراك ما لكن. 

ـتـوسـط او الـسـادس االعـدادي مـعـضــلـة اعالن الـنــتـائج ســواء لـلـثــالث ا
واحدة منذ اعوام? 

قد يستغرب البعض االمر  لكنها حقيقة . 
واطن الـبسيط  قبل اعوام كـانت بعض الـقنـوات ونحن نـتحدث بـلسـان ا
تتفرد بـنقل الننـائج فكارت ابـو اخلمسة او الـعشرة يفي بـان تنظر نـتيجة

من حتب خالل ساعة واحدة  . 
ـهمـة بان تـعلن وزارة التـربيـة مشـكورة مـنـذ فتـرة ذللت هـذه العـمـليه او ا

النتائج بشفافيه عاليه ولكن وما ادواك ما لكن مجددا ... 
ستجودون هذه االجابات:

الرابـط غير صالح 
الرابط ال يفتح 

جاري التحميل ووو
وهـذا مـا يـــــــــــحـدث مـنـذ اعــوام فـلـو اُعـلـنت الـنـتــائج الـسـاعـة الـثـامـنـة
صـبـاحـا سـتـســـــــــتـلم الـنـتـيـجـة الـسـاعـة الـثـالـثـة عـصـرا  ادري شـنوا

السالفه ? 
خالل هذه الـسـاعـات طبـعـا ستـكـون الـنتـيـجة حـاضـرة لـلبـعض والـسواد

األعظم ينتظر والفرج من الكر حاضر ? 
بالتأكـيد عذر التـحميل والضـغط على الشبـكات غير مـقبول وغيـر منطقي

مع خدمة اجليل 4.5G لكل الشبكات موجودة . 
ختاما رسالة مفتوحة  

ـواطن الـبسـيط يـنتـظر نـتـيجـة من يحـب من ابنـائه ومـحبـيه على اعزائي ا
أحر من اجلمر . 

لذا أمـا يكـون اعالن الـنـــــــــتـائج بيـــــسـر وشافـيه اعلى
ويــردد الــطــالب واالهل مـن الــقــلب بــارك الــله بــيــكم
ورحمـة الله والـديـكم  او نعـود لكـارت ابـو العـشرة
اسهل من اإلنـتـظـار الكثـر من ثـمان سـاعـات قلـقُـها

يناظر العام الدراسي الكامل . 

ـــؤثــرة ــعـــقـــدة وا الــتـــغـــيـــيـــرات ا
وحتديـات سـياسـيـة كبـيـرة خارجـية
واقـتــصـاديـة واجـتــمـاعـيـة".وأكـد أن
غــــوربــــاتـــــشــــيـف "أدرك جــــيــــدا أن
اإلصالحات ضرورية وجـهد القتراح
حــــلـــــوله اخلــــاصـــــة لــــلــــمـــــشــــاكل
الداهمة".وحـكم غورباتـشيف روسيا
من 1985 إلى 1991 وشــــــهــــــدت
نـهـايـة حــكـمه بـدء تـفـكك االحتـاد

السوفياتي.

ميخائيل
غورباتشوف

مــشـروع طــريق بــغـداد  –كــوت هـو
تـأهيل مـدخل بـغداد بـسـمايـة بـطول
سـبـعـة كـيــلـومـتـرات يـنـفـذ من خالل
تــوســعـة لــلــطــريق بــطـول  6أمــتـار
لـيـكون 16مـترا إضـافـة الى تـنـفـيذ
طـريق خدمي بـعـرض ثـمانـيـة أمـتار

.( ولكال اجلانب
ـشروع وأشـار إلى أن (أعـمـال هـذا ا
تـتـضـمن تـنـفـيذ 9 جـسور 5 مـنـها

ضـــمن مــــقـــطع بـــغــــداد بـــســـمـــايـــة
ــتـضـمـن جـســرين فـوقــانـيـ و3 وا
جـسـور مـشـاة إضافـة الى 4 جـسور
ـرحــلـة رئـيــسـة و3 جـســور ضــمن ا
االولى لـطــريق بـغــداد كـوت إضـافـة
الى جـســر كـونـكـريــتي إضـافي عـلى

نهر ديالى).
ــشــروع تــضــمن أيــضـاً وتــابع أن (ا
إنـشاء حـاجـز كـونكـريـتي فـاصل ب

الــطـريـقــ اخلـدمـي والـرئـيـس كـمـا
ســيـشـهــد الـطـريـق اعـمـال الــتـأثـيث
ـــتـــنــــوعـــة من أصــــبـــاغ حـــراريـــة ا
وعالمات إرشـادية" مبـينـا أن "خطة
الوزارة والدائرة إضافة الى توسعة
الـطـريق الـرابط بـ بـغـداد والـكوت
هي تــوسـعـات وخــطط مـســتـقـبــلـيـة
رور لـربط هـذه الـطريـق مع طـريق ا

السريع رقم 1).

وقــال مــديـر قــسم اإلنــقـاذ الــبــحـري
مـاجــد غـازي شــلش ان الـفــرطـوسي
وجه بـإنـتـشـال الـغـوارق واخملـلـفات
الحية كونها البحرية من القنوات ا
ــديـنــة وتـؤثــر عـلى تــشـوه مــنـظــر ا
البـيئـة).  وأضـاف  إنتـشال دافـعة
تعود الى النـقل النهـري كانت غارقة

في مـنطـقـة الكـورنـيش قرب
ــزلق الـبــحـري في شـعــبـة ا
مــنــطــقــة الــعــشــار  وجـرت
عـلــيـهـا عـمـلــيـات االنـتـشـال
بنجاح تام بواسطة الرافعة
الـــبــحـــريـــة حــمـــرين وفــرق
إنـــــــتـــــــشـــــــال الـــــــغـــــــوارق
والــــغـــواصـــ  عـــلـــمـــا ان
الــــدافــــعــــة تـــزن 60 طــــنـــاً
وبانـتظـار دورها لتـنقل الى
مـنـطــقـة ايـواء الـغـوارق في

عقل). ميناء ا
واستـقـبل مديـر مـينـاء خور
الـزبـيـر الـتـخـصـصي حـيـدر
فـاخر نـاصـر القـائم بـأعـمال
ـانية وأجريا اجلمهورية األ

يناء. جولة في أروقة ا
وقـــــال فــــاخــــر انـه (حــــسب
تــوجـيــهــات مـديــر الـشــركـة
ـــوانـى الـــعـــراق الــــعـــامــــة 
فرحان الفرطوسي استقبلنا
الـقـائم بأعـمـال اجلـمـهـورية

ـانــيـة الـسـيــد فـيـلب وقــمـنـا مـعه األ
ــيـنـاء بــجـولـة في مــخـتــلف أروقـة ا

واطلع على آلية سير العمل).
وأضاف أن (السيد فـيلب قام بزيارة
خـاصــة لـلـرصــيـفـ  8و  9الـلــذين
شترك من يعمالن بنـظام التشـغيل ا

انية). قبل ماروك األ
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طرية الناقلة بالقرب من »ŸöÞ∫ محافظ نينوى جنم اجلبوري يطلع ميدانيا على سير العمل في مشروع إنشاء اخلطوط ا
ناطق. ائية في تلك ا وصل والتي من شأنها  انهاء مشكلة التجمعات ا ن من مدينة ا دورة السواس في اجلانب األ

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ
وانئ العراق اعلنت الشركة الـعامة 
عـن أسـتــمــرار عـمــلــيــات اسـتــقــبـال
الناقالت الـنفطيـة عند ارصفـة ميناء

خور الزبير التخصصي .
ـــوانئ فـــرحــان وقـــال مـــديـــر عـــام ا
الفـرطوسي في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (جــمــيع اجلــهـود تــتــكـاتف
الســتــمــراريــة الــتــوريــد  اذ جتــري
عمـليـات استـقبـال السفـن والناقالت
الـنـفـطـيـة بـصـورة طـبـيـعـية دون اي

توقف يذكر).
 ö U½ ‰U³I²Ý«

وأضـــاف أن (مــيــنــاء خـــور الــزبــيــر
الـتـخـصـصي اسـتـقـبل ثالث نـاقالت
ــوانئ نــفــطــيــة بــتــواجــد مالكــات ا
باالضافة الى ترويج معاملة مغادرة
ناقـلة راسـية في مـرفأ الـغاز الـسائل
يناء ودخول ومغادرة الناقلة لندن ا
كـذلك ثالث نـاقالت نـفـطـيـة ألغـراض
االسـتـيـراد والــتـصـديـر لـلـمـشـتـقـات
النفـطية وجتـري العملـيات جمـيعها
بــالـــتــعــاون والــتــنــســيق بــ إدارة
الحـة الـبـحـريـة والـشحن ـيـناء وا ا

والتفريغ).
ونفذت مالكات قسم االنـقاذ البحري
عـمـلـيــة نـوعـيـة بـإنـتـشـال ( دافـعـة )
تـعود الى الـنـقل النـهـري من منـطـقة

    »½UA²‰∫ االنقاذ البحري ينتسل غارق في البصرةكورنيش البصرة .

بابل
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تطاحنة بادرة العراقية وا مسكة بزمام ا الواضح أن القوى السياسية ا
عـلى بـنـاء "مـجـدهـا الـسـيـاسي" عــلى إنـقـاض شـعب حتـول غـالـبـيـته إلى
رة لم ولن تريد االعتراف ولو  "رهائن " بكل ما حتمل  الكلمة من معنى 
واحــدة أنــهــا تـعــيـش عــصـر "الــظــمــأ الــســيــاسي" وزمن "الــتــيه" ولــيس
تـكرر ومنهجها ا طرحته عبـر خطابها ا قدورها حتقيق هـدف واحد 
ـتــأرجح ورؤيـتــهـا الـضــيـقــة ولم تـدرك بــعـد أن الــعـراق عـلـى مـشـارف ا
عنى أن ما تعرض له نـعطف تاريخي حاسـم  ر  "حتوالت جذرية" و
ـتــأخـرة من ضــربـات مــتـعـددة ســيـاســيـاً وأمــنـيـاً الـعــراق  في فـتــراته ا
واقتصادياً يـعد األضخم مقـارنة مع دول الشرق األوسط مـجتمعة  وأن
ـبددة لـثـرواته هو "التـقـهـقر اإلقـتـصادي" جـراء تـنـاسل أنظـمـة الفـسـاد ا
األشرس ما جنم عنه "إنهيار قيمي" انسحب على جميع الفعاليات تأثيراً
ال الوطـني يؤثر تأثيراً وتداعي  ذلك ألن "الضياع اإلقتـصادي" ونفاد ا
ط اإلعـتقـاد والـرؤية والـتـطلـعـات لكل مبـاشـراً على الـتـفكـيـر اجلمـعي و
ــآل سـيـمــهـد األرضــيـة لـهــيـمــنـة قـوى وهـذا ا مـجــتـمع من اجملــتـمـعــات 
ـصائـر ويفتح كـنهـا من تأسـيس قاعـدة رصينـة للـتحـكم با وجماعـات و
الباب واسـعاً لبـروز قطـيع مبرر خـوفاً وطمـعا لالسـتبداد الـسياسي وإال
ـكن أن نـسـمي إنـصـهـار  أفـراد ومجـتـمـعـات في رمـزيـة واحدة  ماذا 
أرجح أن مـا وصــلت إلـيه قــوى الـســيـاســة في الـعــراق بـعـد  2003من
تخـبط وتوهـان وحـيرة في بـلورة رؤيـة سـياسـية نـاهـضة قـادرة على بـناء
ـسـاهـمـة في بـنـاء دولة دولـة هو وجـود مـجـتـمع لم يـفـقه بـعـد أبـجديـات ا
ولم يـدرك حـتى الـلـحـظـة انـه شـريك حـقـيـقي في تـأسـيس واقع مـواطـنـة 
بل عـلـى الـعـكس من ذلـك سـاهم عن عـلم سـيـاسي واقــتـصـادي مـغــايـر 
وجهل في وصول قـوى وأفراد إلى ذروة جـبروتـها لتـتحـول بعد ذلك إلى
"أمـبراطـوريـات" عـصـيـة عـلى الـكـسـر والـتالشي وال أجـد مـبـرراً واحداً
لهذا االنقيـاد التام الذي حول الـعراق إلى أطالل والسيـاسي إلى ملوك

. ..وأكتمل الهدم . وسالط
قـال أسـهـمت في غـياب ولعـل هذه الـتـيه الـتي أشـرت إليـهـا في سـيـاق ا
"اليقـظة اجلـماهـيرية" حـيال الـضياع واإلنـهيـار الشـامل الذي وصل إليه
العراق جراء تمدد هذه اجملمـوعات السياسية وكبـحها لكل نهضة ونتاج
رحـلـة" أن الفـضل يـعود لـهـذه القـوى الـسيـاسـية بيـنـما يـرى "مـطبـلـوا ا
وبأنها التي أسهـمت في تغيير مجرى التاريخ الشجاعة 
رض اإلجتماعي" العضال الذي وهذا لعمري "ا  !!
مهد الـطريق لظـهور ديـكتاتـوريات فرديـة وأضعاف
دور الـشـعـوب في تـقـريـر مـصـيـرهـا وبـنـاء دولـتـها

ونهضتها ورقي مواطنيها ...وأكتمل الوهن .
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الساكت عن احلق شيطان أخرس .?
الـشـعب الـعـراقي يـتحـمل مـسـؤولـيـة الـشـهـداء الـلـذين أسـتـشـهـدوا بـنار

هانة.. نطقة الغبراء منطقة اخلزي والعار والذل وا األخوة األعداء با
?. سؤولية تقع على عاتق الشعب العراقي بجميع مكوناتهِ ا
الصمت وعدم التحرك بثورة شعبية عارمة تقضي وتتصدى

 لفساد وعنجهية الطبقة السياسية اجملرمة..
هذِه هي احملصلة شهداء سقطوا بنار األخوة األعداء ..

حـســبي الـله ونــعمَ الـوكــيل عـلى كـل سـيـاسـي فـاسـد
مجرم قاتل .. 

( إن الله ال يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
إنا لله وإنا أليهِ راجعون ..

و ما



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

ÎU –u/√ Êu U u  —u «d _« ` d{Ë Íb UG  Í—U c  VB
∏≠∏ bMN « w  W —U c « l «u*« 

—UDF « ÍbL  ≠ wN œuO

حـينـما تـذكر الـهنـد في اي مجـال ال بد
هـاتما غاندي  ان يـقفز الى مخـليتك ا
وحب الـشـعـب الـهـندي بـكـافـة هـويـاته
ـلقب ب "مـهاتما" – الى هـذا االنسان ا
اي صـــاحب الـــنـــفس الـــعـــظـــيـــمــة أو
الـقـديس-  وهـو الـزعيم الـهـنـدي الذي
عـمل على تـوحيد الـشعب الهـندي ضد
االسـتـعـمـار الـبـريـطانـي ووهب حـياته

قاومة السلمية . لنشر سياسة ا
فـكـان اسـلـوبه فـي مـقـاومـة األسـتـبداد
ـدني الـشامل) عـن طريق (الـعـصـيـان ا
وكـان (بابـو) لقب آخـر لغـاندي ويـعني
(أبــو األمـة) وهــو الـســيـاسـي يـكـاد ان
يـكـون الـوحـيـد عبـر الـتـاريخ اسـتـطاع
ـا (تـوحــيـد عـقـله مع ديـنه ويـطـابـقه 
ــلي عــلــيـه ضــمـيــره) بــعــد حتــقــيق
الـهــدف الـوطـني بـإسـتـقالل الـهـنـد من
االسـتـعـمـار الـبـريـطـاني  كـان غـانـدي
يـدعـو الهـندوس  –وهـم االكثـرية- الى
احـــتــرام االقــلـــيــات ! بــعض الـــفــئــات
تعصبة  –من الهندوس- لم ترق لها ا
دعــوات غــانــدي واعـتــبــرتــهـا خــيــانـة
عـظـمى وقـررت التـخـلص منه وفي 30
يــنــايــر 1948 أطــلـق أحــد الــهــنـدوس
ـتــعـصـبـ ويـدعى "جـوتـسي " ثالث ا
رصـــاصـــات قــاتـــلـــة وأنــتـــهت حـــيــاة
األسـطـورة  الهـنديـة (غـاندي) عن عـمر

يناهز 78 عاما .
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كـان الـكايـد في الـيوم االخـير لـرحـلتـنا
ـرشــدة الــسـيــاحــيـة الى الــهــنــد هي ا
(الــهـنـدوســيـة) وكـانـت هـذه حـامل في
الـشهر الثامن وهي تـعمل بنشاط ومن
دون ان تــشــكــو االلم او الــتــعب حــتى
ســالــهـا صــديق ســعـيــد الــروضـان ان
كـانت تـشـعـر بـإي ألم (كـان يـخـشى ان
تــلـد في اجلـولــة الـسـيـاحــيـة)  فـكـانت
جتـيـب بـإنـهـا عـلى مـا يـرام ثم سـألـهـا
هـل كانت حامل بولـد او بنت ? أجابته
ــنــعــون) اخـذ : انــهم يــحــرمــون أو (
ـولـود ! لـذلك ـعـرفــة نـوع ا الــسـونـار 
مــنع الــقــانــون الــهــنــدي هــذا االجـراء
الـعلمي يقولون (ألن الكشف عن جنس
ــنـــوع من قــبل احلـــكــومــة ـــولــود  ا
لــتـقــلـيل اعــداد حـاالت اجـهــاض حـمل
االنـاث) ومع هـذا يـختـرق الـقـانون من
قـبل بـعض األطـباء ويـقـومون بـإعـطاء
دالئـل عن نـــوع اجلــنـــ مـــثل أخـــبــار
الـوالدين بـإن طفـلهم سـيصـبح "مقاتال
قــويــا " لــلــداللـة بــإن اجلــنــ ذكـر او
ـيز مـثل الـلـعـبة" اخـبـار األم " طـفـلك 
لــلـداللــة عـلى أن اجلـنــ في بـطن األم
هـــو أنــثى". في حـــ الــبـــعض يــقــوم
بـإعـطـاء هـدية تـذكـاريـة ذات لون أزرق
(ولــد) أو زهــري (بــنت)  لــلــداللـة عــلى
جـنس الطـفل  بدون الـتصريح عن ذلك
صـراحـة. مع ذلك الـقـانون الـهـندي في
بـعض احلـاالت الـنادرة إذا كـان هـناك
خـطر انتـقال حالـة وراثية خـطيرة إلى
طـفلك اعـتمـادا على جنـسه فيـسسمح
ــعــرفــة ذلك لــكن لــلــهــنــود طـرق لك 
ــعـرفـة نـوع اجلــنـ (( عـنــدمـا يـكـون
شـكل البطن منخفـضا ففي هذه احلالة
ـكن ان يكـون اجلن صـبيا\  عـندما
يــزداد وزن االم حـــول الــبــطن  فــيــمــا

يـــســمـى احلــمل بـــبــطـن كــامل فـــهــنك
احـتمالية كبيرة بأن يكون احلمل بولد
\ وكـذلك بـشـرة االم الـنـقـية ورجل االم
الــبـاردة دائـمــا فـهي حـامـل بـولـد) امـا
احلامل بإنثى يكون (عندما يزداد وزن
االم فـي مـــنـــطــــقـــة الــــورك واخلـــصـــر
ــؤخـرة وعـنــدمـا تـكــون بـشـرة االم وا
مــلـيـئـة بــحب الـشـبــاب  وعـنـد وجـود
غثيان وال بد من وجود خرافات هندية
فـي هـذا اجملــال كــمــا هــو مـوجــود في
جــمــيع اجملــاالت االخـرى فــاخلــرافـات
تـقـول (الطـعام الـذي تـشتـهيه  –طـعام
حـــــلــــو أو حـــــامض- وفـي اي اجتــــاه
يـتـحـول اخلا او االسـورة إذا عـلـقته
بـخيط فـوق بطن احلـامل- توهج وجه
احلـــامل) وهـــكـــذا في الـــهـــنـــد تــبـــقى
ـورثات الشعبية متداولة مهما تطور ا
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ـــوقـع الـــتـــذكـــاري    زيــــارة هـــذا ا
لـكـية حـيث كان ويـعـني ضفـة الـنهـر ا
يـقع  –سـابـقا- عـلى ضفـة نهـر يامـونا
رور الوقت . لـكن النهـر غير  مـجراه 
وهـو معـلم تذكاري لـلمـوقع الذي حرق
ـهـاتـما فـيه جـثـمـان الـزعـيم الـهـنـدي ا
غــانـدي   بـعــد اغـتــيـاله عـام ? 1948
ــكـان الــذي حـرق فــيه جـســد غـانـدي ا
مـــحــدد بــنــصب تـــذكــاري من الــرخــام
األسـود يتم تزيـننه بأكـاليل الورود كل
يـوم ويـحـتوي عـلى نـار ابـدية تـشـتعل
بـــشــكل مـــســتـــمــر فـي ذكــرى الـــزعــيم
الــراحل. عــلى الـنــصب نـقــشت جـمــلـة
(هي رام)  وتـعـني بالـلـغة الـهـنديـة (يا
ألـهي)  وقد ذكـرت الدلـيلة الـسيـاحية "
يـقـال ان هذه اجلـمـلة هي آخـر مـا قاله
الـزعيم غـاندي عـند غـتيـاله" ! انـتشرت
رمـر عليها صورة الـواح بيضاء  من ا
غـاندي بشكل يبـرز النظارات التي كان
يـرتديهـا غاندي وعلـيها تـوقيع غاندي
وتـــوقــيـع مــصـــصم هــذه اجلـــداريــات
نتشرة على جانبي الطريق البيضاء ا
الـذي يوصل الزائر الى منطقة التذكار
 وكل جــداريـة عــلـيــهـا حــكـمــة قـالــهـا
غـانــدي ومـا اكـثـر احلـكم الـتي تـنـسب
الى غـــانــدي الـــفــيـــلــســوف والـــكــاتب

واحملـامي والسياسي (االنانية جتعلنا
قـلق إلى األبد) و (الكلمة التي تنطلق
مـن الـقـلب الـصـافي ال تـتالشى) و( من
كن ان تـعـطـيـها اعـظم الـهـدايـا الـتي 
لــــنـــفـــسك هـي ان تـــســـامـح تـــســـامح
اجلــمـيع) و( ال احب االنــتـقـام ألنـني ال
اسـتـطـيع ان أقـضي عـمـري فـي اجلري
وراء كــلب ألعــضه كـمــا عــضـني) و( لم
أكـن أرغب بــتــعــلم الــشــطــرجن لــســبب
بـسـيط هو أني ال أريـد أن أقتل جـيشي
كـنك قتـل الثوار ـلك) و(  لـكي يحـيا ا

كنك أن تقتل الثورة). لكن ال 
ـكان اصـبح تقـليـدا فقـد  حرق هـذا ا
كـل رؤوســاء الـــوزراء (نــهـــرو وانــديــر

كان التذكاري ! غاندي ) في هذا ا
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ـة مـديـنة ويـقع في مـديـنـة دلـهي القـد
الـــعــوز والــفــقـــراء وفــوضى االســواق
واالزدحـام على االخص ونـحن نزورها
في يـوم عـطـلـة (االحـد) ويـعـد مـن أكـبر
ــســاجــد في الــهــنــد بــســعـة  25الف ا
مصلي تأسس ب عامي 1650-1665
بــكـلـفـة مـلــيـون روبـيـة عــلى يـد األمـيـر
ـغـولي (شـاه جـيـهان) – االمـبـراطـور ا
نـــفس مـــؤسس ضـــريح تـــاج مــحل- -
ـبــني بـاحلـجـر يــشـتـهـر بــتـصـمــيـمه ا
ـعـماري الـرمـلي األحـمـر علـى الطـراز ا
ـغـول الـهـند حـيث يـحـتـوي على ثالث
قــبــاب ضــخـمــة فــضال عــلى مــنــارتـ
شــاهـــقــتــ االرتــفــاع تــصل الى 40 م
وتــتـــوسط بــاحــته الـــكــبــيــرة نــافــورة
ـسـجـد الـيـوم أحـد لـلــوضـوء  ويـعـد ا
ـة وأحد أهم مـعـالم مديـنة دلـهي الـقد

رموز االسالم في الهند.
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بـــــعـــــدهـــــا  زيـــــارة مـــــوقع ضـــــريح
االمــبـــراطــور هــورمــايــون ويــعــد هــذا
ـعالم في مـديـنة الـضـريح أحـد اشهـر ا
ي دلـــهي وأحــد مــواقع الـــتــراث الــعــا
يــضـم بــداخــله جـــثــمــان االمــبــراطــور
(هـومايـون ) ثاني أباطـرة مغول الـهند
 وهـــذا دفـــعــنـــا ان نـــســـأل الــدلـــيـــلــة
الـسياحية عن اول اباطـرة مغول الهند
? فـأجابت "هـو جوجـي خان أحـد أبناء
جــنــكــيــزخــان قــد دخل األسـالم وغــيـر

أسـمه الى (بركة خـان) من ساللته نشأ
(ظـــهــر الـــدين بــابـــور) الــذي ورث عن
لـكة صـغيـرة في أفغـانسـتان والـده 
طــمـــوحــات "بــابــور" دفــعــته الى غــزو
ــالك في الــهـــنــد والــســيــطــرة عـــلى 
شـمـالـهـا وهـكذا أنـشـأت إمـبـراطـورية
ـــســلــمــة في الــهــنــد ! حــفظ ــغــول ا ا
تعدد في "بـابور" على التنوع الديني ا
الـــهـــنــد وقـــد أوصى قـــبل وفـــاته عــام
 1530أبـنه (هـورمايـون) باحلـفاظ
عـلى هذا التنـوع وعدم التدخل في
الـشـؤون الديـنيـة  أبن هورمـايون
هـو (جالل الـديـن اكـبر) الـذي بـقى
فـي احلكم 50 عـامـا- و احلديث
عــنه في مـديـنـة اجـرا  –فــاحتـبـور
ســــيـــــكــــري- وقــــد امــــرت زوجــــة
االمـبراطور هـورمايون (بيـكابيكم)
بـبـناء هـذا الضـريح لـزوجهـا عقب
وفــــاته عـــام 1556 م واحــــضـــرت
ـعـمـاري الـفارسي (مـيـراك مـيرزا ا
غـياث وأبـنه سيـد محـمد) من أجل
تـخــطـيط وتـصـمـيم الـبـنـاء بـكـونه
أول مـن يــحــتـــوي عــلى تـــصــمــيم
حــديـــقــة مــغــول الــهــنــد (نــافــورة
تـتـوسط احلـديـقـة  وتـقـسـمـها الى
أربـعة أجـزاء) والذي اعـتمـد الحقا
في جــمـيع أضــرحـة مـغــول الـهـنـد
األخـرى وكـذلك االول من نـوعه في
االعـتـماد عـلى حجـر الرمل األحـمر
بـدرجـة كـبـيـرة في بـنـائـه بـالـقرب
مـن الضـريح الرئـيـسي توجـد عدة
لكية فضال مـدافن أخرى للعائلـة ا
ساكن التي استخمها اخلدم. عن ا

ـوجـودة  زيـارة مـجـمـوعـة االبـنـيـة ا
ـغـولي حـيث  وكــانت عـلى الـطـراز ا
ـعـروف ان بــنـائــهـا كـمــقـبـرة  –ومـن ا
ـوتى وال يبنون الـهندوس يـحروقون ا
اضــرحــة والــقــبــور- لــذا فــإن مــقــبـرة
هـومايـون  تعـد اول مقبـرة هنـدية وقد
بنيت على الطراز الفارسي و ضمها
الى مــنـظـمــة الـيــونـسـكــو كـأهم مـوقع

للتراث االنساني عام 1993.
ـــجــمــوعــة وتـــمــتــاز حــجـــرة الــدفن 
الـزخـارف الـرخـامـيـة واحلـجـريـة فـهي
تــعـد حتــفـة فـنــيـة حــقـيــقـيــة إذ نـفـذت
بـأسلوب التـفريق حتى يسـمح للضوء
بــالـتـغـلـغل مـن خاللـهـا في كل ركن من

أركان احلجرة.
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ـــدافـن اجملــاورة وهـــو احـــد اشـــهـــر ا
لــضـريح هــومـايــون ويـخص (عــيـسى
خــان نـــيــازي) وهــو نــبــيل من أصــول
أفـغـانـية خـدم في (ساللـة سـوري) وقد
بــــني ضــــريح عــــيــــسى قــــبل ضــــريح
هـومــايـون بـعـشـرين سـنـة وقـد دعـتـنـا
ــرشــدة الـســيــاحـيــة لــلـتــجــوال بـ ا
ــقـــارنــة بــ الـــضــريـــحــ من أجـل ا

عمارية لهما. االساليب ا
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عـنـدما تـعـرضت الى الـتسـمم اثـر على
ـفروض ان نـشـاطي كـثـيـرا وكـان مـن ا
يـــكـــون لــنـــا يـــومــان فـي دلــهـي ولــكن
خــصص لـنــا يـومــا واحـدا وقــد بـدأنـا
هـذا الـيوم االخـير بـزيـارة ثالثة مـعالم
ســيـاحــيـة (مـوقع راجــكـات الــتـذكـاري
ـســجـد اجلــامع الـكــبـيـر- لــغـانــدي- ا لقطة امام نصب تذكاري

الـشـعب) واضـافوا ان (الـشـعب وحده
مـن يـدفـع الــثـمـن في الــدمـاء واألرواح
واعـــاقـــة مــســـيـــرة احلــيـــاة بـــصــورة

طبيعية). 
اهمـيـة حقن وعـكـست تـلك التـفـاعالت 
الــدمـاء واإلحـتـكــام الى صـوت الـعـقل
ــــنـــــطق في حـل اخلالفــــات. وكــــان وا
رئــيس هـيــئـة احلــشـد الــشـعــبي فـالح
الــفـيـاض قـد اكـد ان احلــشـد سـيـبـقى
بـعيدا عن الـصرعات الـسياسـية. وعاد

الــفــيـاض خالل (أبــنـاء الــشــعب عـلى
حماية العملية السياسية وحفظها من

ؤسسات الدستورية). خالل ا
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واضـــاف ان (قـــوات احلـــشـــد وجـــهت
الـيوم ضربـة قوية جملـموعة من داعش
وصل). مـن جانـبـهـا دعت هـيـئة فـي ا
اإلعـالم واالتــصــاالت  وســائل اإلعالم
إلـى جتــــنب بث األخــــبــــار الــــكــــاذبــــة
والـشائعات فيما طالبت بتوخي الدقة
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االطراف والقوى طالبت مراجع دينية 
الى اصـدرا مـيـثـاق وطني والـتـيـارات 
حــتى ايــجـاد حل لـالصالح الـســلــمي 
لـالسـنــداد الـســلـيــاسي. وقــال اجملـمع
الـفقهي العراقي الكبار العلماء للدعوة
واإلفــتــاء في بــيــان تـابــعــته (الــزمـان)
امـس (في ظل الـتصـعـيـد اخلـطـر الذي
يـشــهـده بـلـدنـا وانـطالقـا من واجـبـنـا
فإنـنا نـؤكد حـرمة الـشـرعي والوطـني 
الــدمــاء ونــحــذر من اسـتــمــرار فــتــنـة
االقـتتال الـداخلي وندعـو اجلميع إلى
تــغــلــيب لــغــة الــعــقل وتــبـنـي احلـوار
الـوطـني ووضع مـصـلحـة الـوطن فوق
ـــــصــــــالح ونــــــحن مـع اإلصالح كـل ا
الـــســيـــاسي الـــســـلــمي فـي مــعـــاجلــة
األزمــــات ولـــســـنــــا مع الــــصـــراعـــات
الــدمـويــة الــتي تـزهق األرواح وتــهـدد
األمـن واالســتـــقـــرار اجملــتـــمـــعي). من
جـانبه  قدم مفتي العراق مهدي احمد
شـكــره لـرئــيس الـتــيـار الــصـمــيـدعـي 

الصدري مقتدى الصدر. 
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وقـال في بيان امس ان (اعالن الصدر
ســـيـــكـــون ســـبـــبـــا في حـــقـن الـــدمــاء
والسيما واحلـفاظ على الـسلم األهلـي 
انـه ابرأ ذمته من الدمـاء وفتنة احلرب
ـــرجع الــديــني فـــشــكــرا لك). وحــذر ا
ـــدرسـي من انـــزالق مــــحـــمــــد تـــقـي ا

العراق في هوّة احلرب األهلية. 
ـــدرسي فـي بـــيــــان تـــابــــعـــته وقــــال ا
سـؤول (الـزمـان) امس إن (علـى كل ا
االلـتزام بأقصى درجـات ضبط النفس
والــبـحث اجلــاد عن سـبـل لـنـزع فــتـيل
قـصـودة) وتابع ان ـنـاوشات غـيـر ا ا
(طـريق جتـاوز األزمـة ال يـكـون إال عـبر
احلـــوارات اجلـــادّة مع نــكـــران الــذات
صـالح الضيقة) والـتنازل عن بعض ا
واضــاف (انـنـا في سـفــيـنـة واحـدة لـو
غـرقت لم ينج احد منا من الهالك). من
قـــال رئـــيـس ديـــوان الـــوقف جـــانــــبه 

الـسـني االسـبق عـبـد الـلـطـيف الـهـميم
في تــغـريـدة عــلى تـوتـيــر ان (الـقـيـادة
سيسجل التاريخ سؤولة  التاريخية ا
إنــكم كــنـتم فـي حلـظــة مـجــد شـامــخـة
فــشـكــرا لـلــصـدر عــلى حـقـن الـدمـاء).
وشـهدت مواقع التـواصل االجتماعي 
دعــوات وطــنــيــة وهي تــســتــغــيث من
ـسـلـحـة ـواجـهـات ا اجملـهــول بـشـأن ا
الـتي شهدتـها بغداد واحملـافظات على
وقع ازمـة سياسـية منـذ اشهر .واعرب
ــواطـنـون في تــغـريـدات وتـعــلـيـقـات ا
ـواقع تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس عـلـى ا
عـن (امـلــهم في زوال الــغـمّــة عن األمّـة
مــعــبــريـن عن مــشــاعــرهم الــوطــنــيــة
بـعبارات تـمثّل اهميـة الوالء الوطني)
داعـــ الى (حــفـظ دمــاء الــعـــراقــيــ

مــســتــودعــ الــوطن في رحــمــة الــله
الــتي تــشــمـل اجلــمـيـع دون تــمــيــيـز)
واطـنون الى (اهـميـة احلفاظ واشـار ا
ـنـطـقة عـلى الـسـلـمـيـة داخل وخـارج ا
اخلــضــراء  ومــنع اراقــة الــدمـاء  في
اطــــار اإلتــــكــــاء عــــلى قــــوة الــــوحـــدة

الوطنية). 
ـواطــنـون عــلى (مــسك طـريق وشــدد ا
الــتــهــدئــة والــتــخـلـي عن اإلنــتــمـاءات
ـــصــالح) مــطـــالــبــ بـــان (تــكــون وا
الـتحـركات سلـمية دون قـتل او احتدام
لـضـمان سالمـة األمن في الـبالد وعدم
ــواطـنــ ومــصـادر تــعــريض ارواح ا
مــعــيـشــتــهم ومــصـاحلــهم لــلــخـراب)
مـشيدين بـ(خـطوة اإلنسـحاب من امام
ــوقف ـــان لــتــجـــمــيــد ا مــبـــنى الــبــر
لــلـحــيــلـولــة دون الـذهــاب الى احلـرب
األهـليـة التي تـوقعهـا البـعض) الفت
ـــواطـن واحلـــفــــاظ عـــلى الـى ان (دم ا
حـــــرمــــة اليـــــجب األرواح والـــــعــــراق 
اهــمـالــهـا او جتــاهـلــهـا) مــؤكـدين ان
هــو لــلــشــعب والــوطن (الــوالء األهـم 
بـتـولي مـواقف نـبيـلـة تضـع مصـلـحةا
ـواطـن امـامـهـا وتـبـتـعـد عن اسـلـوب
الـتعـنيف والتـسليح وقـطع احلياة عن

وعـدم اتخاذ مواقف متـحيزة تتعارض
مـع قـــواعـــد الـــبث اإلعالمـي. وشــددت
الـهـيئـة على (ضـرورة االبتـعاد عن بثّ
مــواد تـنــطـوي عــلى الــتـحــريض عـلى
الـعــنف والـكـراهـيـة) مـؤكـدة (ضـرورة
عــدم االجنـرار خــلف اخلـطــابـات الـتي
وقف). وفي وقت تـسـهم في تصـعيـد ا
ســابـق  قــال اإلطــار الــتــنــســيــقي إنّه
يــتــابع بــقـلـق بـالغ األحــداث اخلــاصـة
بـتـظـاهرات اإلخـوة بـالـتيـار الـصدري

الــتي وصــلت إلى مــهــاجــمــة عــنـاوين
الدولة.

ولـفت اإلطـار الـتـنسـيـقي في بـيان إلى
أنّ (تـــطــورات الـــيــوم مــؤســـفــة وهي
شـــــمـــــلت االعـــــتـــــداء عـــــلى عـــــدد من
مـــؤســســـات الــدولــة فـي مــحـــافــظــات
الــــــوسط واجلــــــنـــــوب) واضـــــاف ان
(وقـوفنا مع الـدولة ومؤسـساتها إذ ال
ــكن الـوقــوف عـلـى احلـيــاد حـيــنـمـا
تتعرض مؤسسات الدولة لالعتداء). 

اذج من البوستات التي  تداولها في الكروبات  ∫‰Ë«b
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ضــريح االمــبـراطــور هـومــايـون ) وقـد
شــعـرنـا بــالـتــعب الـشـديــد امـا وجـوب
قـوفـنـا في طـابـور طـويل لـزيـارة مـعـبد
الــلـوتس لــذلك سـوف اقــتـبس لــكم مـا
كــتـبه الـراحل الــصـديق رزاق ابـراهـيم
ـعـبـد رحمـه الله- " عـنـد زيـارته لـهـذا ا
ـعبـد من الـداخل "لم تكن وهـو يـصف ا
كـراسي الـقاعـة مرتـبـة على شـكل ارقام
ولم تــكن مـتـدرجـة في تــسـلـسل مـعـ

ـكنك اخـتـيار أي مـكـان  حيث ـا  وا
ـــقـــاعـــد تـــســـتـــطـــيـع أن جتـــلس في ا
االمــامــيـة أو الــوســطـيــة أو اخلــلـفــيـة
ورأيـنا القوم غـارق في تأمالتهم دون
أن يــــفـــصـــحــــوا عن مـــضــــامـــيــــنـــهـــا
ومـحـتويـاتـها ودون أن يـهـتز أي شيء
مـن اعــــضــــائــــهم واجــــســـــامــــهم وهم
يـجلسـون على مقـاعد لم يكن عـشوائيا
ـــا لــكي ولـــهــدف اجلــلـــوس فــقط وأ
يــثـبت اجلـالس في مــكـانه وإن يـكـرس
كـل جسده وفكره وروحه للتأمل وان ال
ـارس اية حركة وال تـشغله اهتزازات
كـرسـة لـلـجـلوس ـقـاعـد ا الـكـراسي وا
ولم اكـن مـسـتـعـدا لـلـتـأمل أو الـشـعـور
ــتـــأمـــلـــ ولم اشــارك بـــأنـــني احـــد ا
االخـريـن مـعـتـقـداتـهم في الـتـأمل وهـو
أيـضا ال يطلبون من احلاضرين الدليل
عـلى صـحـة أو عـدم صحـة تـأمـله فـلكل
ـــارســــة صـــمـــته شــــخص حـــقـه في 
واشـغـال أو عـدم اشـغـال هـذا الـصـمت
بـشرط أن ال ينـحرف أو يتـجاوز صمت
غــيـره فــمــا دام صـامــتـا فــأنه يــحـظى
بـاحـترام وتـقـديـر العـامـل في الـقـاعة
وأغـلبـهم من الفـتيـات وعنـدما يـتجاوز
قــواعـد الــصــمت أو يـظــهــر شـيــئـا من
احلـديث فـأن عـلـيه لـيـسـمع تـأبـيـنا من
فـتيـات القـاعة اللـواتي ينـتقـلن بصمت
مـن مــكــان ألخــر دون صــوت مــســمـوع
وحـسب مجريات الصمت والصوت..لم
ـــعـــبـــد من الـــداخل مـــشـــابـــهــا يـــكن ا
لـتصميمه من اخلارج فهو من اخلارج
مــــبــــنـي عــــلى شــــكـل وردة الــــلــــوتس
الـــبــيــضــاء وهـي في ذروة تــفـــتــحــهــا

الـربيعي ولم يكن من الـسهل مشاهدة
ـعبـد فهي كـبـيرة وتـمتـد على بـنـاية ا
مـساحة واسعة كما إن بوابة اخلروج
مـنها اشبه بالكهف وليس فيها بوابة

يزها من التصميم" لدخول ما 
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لـقــد كـنـتم مـعي تـشـاهـدون مـا اشـاهـد
وجتــون مـا يـعـجــبـني ومـا يــغـضـبـني
احــيـانـا اشـعـر بــلـلـذة واوقـات اصـاب
بــااللم حـاول ان انــقل لـكم مـا
فـي هالبـلد اجلـميل من غرائب
وعـجـائب وما يـتـلق بالـعادات
والـتقاليد والسلوك واالوضاع
االجـتـمـاعـيـة  وال اجـد نـفسي
قـــــد تـــــنــــاولـت كل اجلـــــوانب
فـاحليـاة هنـا حيـوية وواسـعة
والققص واالمكنة ال تنتهي

واذا اردت ان انــصـحـكم  –ألن
االفـالم الـهـنــديـة ال تـوضح كل
الـعادات والتـقاليـد- فإنني في
الــهـنـد تـعـلـمت ان ال امـد يـدي
ـــصـــافـــحـــة الـــهـــنــدي اال اذا
ســبـقـتـي بـهـذا الــتـصـرف! ألن
االغـلـبـيـة تـؤدي الـتـحـيـة عـلى
الـــطـــريــقـــة الــهـــنـــدي بــوضع
الـيدين امـام الصدر واالنـحناء
قـليال الى االمـام (يقولـون اليد
الــيــســرى بـالــقــرب من الــقـلب
وتـــعــني انـــني احــبـك والــيــد
الــيـمــنى تـمــثل اجلـســد) فـهي
حتــيــة من الـقــلب واجلــسـد! )
جتـنب االزدحـامـات حـتى انـنا
لـم نــذهب ألي ســوق شــعــبي في
الــهـنــد خـوفــا من االمـاض (فــالـهــنـدي
عـــنـــدمــا يـــعـــطس ال يـــضع يـــده عــلى
وجـهه) ومن قبل انتشار كورونا كانوا
يــقـولـون (كل مـن يـزور الـهــنـد يـصـاب
بــالــزكـام) ال تــتــحـدث بــالــسـيــاسـة او
عـتـقـدات! ال تعـتـدي على تـسـخـر من ا
احلـيوانـات فالهـندي صـديق ومخلص
ويـقدس احلـيوانات كـثيـرا!ويبقى ادب
ا بوفره من الـرحالت حيويا ومشـوقا 
متعة ومعلومات  والهند مجال واسع

ومفتوح للكتابة عن ادب الرحالت.
bMN « v ≈ UM K — XN «

عـدنــا إلى بـغـداد من رحـلـة مـثـيـرة في
الـهند وانا ال أسافر لـلسياحة فقط بل
ــشــاهــدة والــتـدوين اســافــر بــرغــبـة ا
ــقــارنـــة والــتــعــلــيق. والــســفــر من وا
لل والتكرار. الناحية الذاتية يكسر ا
ـكـان والـذكـريات مـا نـشـيـرته يـخص ا
ــشـــاهــدات والـــعــادات ـــشــاعـــر وا وا
والـتـقـالـيـد والـطـقـوس الـديـنـيـة.  زرنا
الـــعـــديــد مـن مــواقع االثـــار والـــتــراث
ي النــهـا الــهــنــدي ذات الــطــابع الــعــا
ي ادرجـت في قــائـــمـــة الــتـــراث الـــعــا
لـليونسكو.وتعرفنا على قصص غريبة
اضي غـريبا وعـجبـبة وبـقدر ما كـان ا
ا هو  اغرب. وبقدر ما جـاء احلاضر 
ـني مـنـظر نـفـرح بـكل شـيئ جـمـيل يـؤ
الــفـقــر واجلــوع والـتــشـرد والــفـوضى
وغـبـاب الـنـظافـة.اسـعـدني بـأنـكم كنت
مــعي في هــذه الــرحـلــة ومــتـابــعــاتـكم
جـــعــلـــتــنـي احــسـن الــوصف واجـــيــد
الـتـعـبـيـر ومـعـكم أيـضـا يـزداد شـغـفي

بادب الرحالت.
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تستمع...يستمع لك
تستوعب احلديث...يستوعب حديثك

تستجيب...يستجاب لك
ال تنتظروا غير ما سبق

سياسة عض اإلصبع ال تنفع عند العراقي
الهروب لألمام تصل بنا إلى الهاوية

اللهم العراق وشعب العراق بعينك التي ال تنام
ا فـعل الـسفـهـاء مـنا انت مـوالنـا ونعم ربـنا ال تـؤاخـذنـا 

ولى. ا
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هلسنكي
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ر بها االنسـان عندما ينزعج من شي او الكل يـسمع ويعلم عن مرض او حـالة 
رض يسمى ارتفـاع احلاله النفسية وليس له دواء ابـدا سواء الراحة ولكن هذا ا
الـصـداع الـنـصـفي او داء الـشقـيـقـة وهـو يـصـاب به جـزء من الـدمـاغ اي نصف
ـئه هذا مـايحدث الوجـهه او الرأس والـنصف الـثاني لم يـصبه شي سـالم مئـه با
في بـلـدي الـعـراق نـصف الـعـراق او مـحـافـضـات الـعـراق مـصـابـة بـداء االهـمـام
والـتـسـيب والفـوضى والـنـصف االخـر ينـعم بـالـهدوء والـغـنى وراحه الـبـال وكانه
الـعـراق مـقسم الى اجـزاء وشـعب مـرحوم نـصـفة والـنـصف االخـر ينـعم بـثروات
الـعـراق شي عـجـيب الـيس نـحـن شعـب واحـد ووطن واحـد مـاهذه احلـاالت الـتي
ـام بـهـا ونـصـبح شـعب وارض وثـروات ـر بـهـا الـعـراق تـلك الـظـواهـر يـجب اال
واحده هـكذا كـنا رواتب موحـدة مدارس جـيدة ال توجـد فوارق االن الـغني يضع
ال الي ليصـبح دكتور وشاطـر الشهاده تـشترى با ابنـة مدارس اهليه ويـدفع ا
ـضاهر اخلداعه ال وا ـال حتى الضـمائر تـعلمـنا االن ان ا وكل شي يشـترى با
ال اما بالسـرقه وانواعها او بالرشوة وهي ال وكيف احلصـول على ا يحـققها ا
ـثابـرة اين الوعود شبـيهه للـسرقـة واما بـطرق ثانـية اين االخالص والـتضـحيةوا

الوطن اصبح عبارة عن بلد استثمار وليس وطن الشعب.... 

اعـتزل الـسيد الـصدر أم لم يـعتزل  فـماذا عن الـشعب الـذي لم يعتـزل  فهـو اجلهة
ـعـيـشي األكـثـر مــوثـوقـيـة في تـســجـيل سـنـوات الـقــحط الـسـيـاسي واالقــتـصـادي وا
تاحة  بأن هذا واحلياتي بـكل صنوفها  فـهو الذي شخص عبـر مختلف الوسـائل ا
ـذهبـيـة والعـرقـية  فـأنه بـالضـرورة لم يـكن نظـاماً الـنـظام الـذي قـيد احلـقـوق باسم ا
قـدوره أن يـسـدد مطـالب الـشـعب  إال بـعد حـدوث هـزة تـوقظه من شـامالً  وليـس 

استرخاءه فوق مصالح وحقوق الناس .
وقف السـيد مقـتدى الصـدر  وأن كان هو من دق جـرس اخلطر سألـة لم تتعـلق  ا
وطـالب بـاإلصالح  ولـكن فـي حـقـيـقـة األمـر هي أزمـة بـ نـقـيـضـ  الـسـلـطـة وكل
تركيبـاتها من جهة  والشعب بكل فصائله ومـكوناته االجتماعية من اجلهة األخرى 
وهـذا التـنـاقض إذا االن وصل ألبـواب الـرئـاسـت اجلـمـهـوريـة والـوزراء  فلـيس من

ضمون أن يتحول الى مصيبة لقضية وطن يصعب جتاوز تبعاتها ونتائجها . ا
لــو هـذه الـقـوى عــلى اخـتالف مـنـابــعـهـا الـفــكـريـة وتـوجـهــاتـهـا الـســيـاسـيـة  اجـرت
استـقـصاءات مـيدانـية في كل مـناطق الـعـراق  حتت عنـوان القـبول بـاستـمراريـة هذا
النـظـام  أو اخلروج مـنه بنـظـام عادل وقـوي يـعبـر بشـكل اكـيد عن قـيـمة الـعراق في

الكونية  وبطريقة تضمن احلقوق للمواطن وتصون أموال الدولة  
لـصار بعـد هذا االسـتقصـاء  إدراك هذه القـوى لضرورة اجـراء التـغييـر في هيكـلية
نظم للمال العام  ولعل البعض النظام وفي الـسلوك السياسي وفي عمليات النـهب ا
افيـوية للمـال العام  ولـكن لنورد قـضية واحدة وهي يـشكك في عمـلية الـتشكـيالت ا
ـلك بـيت حـديث عـلى قـطـعـة أرض لم حتـدث في ارقى دول الـعـالم وهي  _شـخـص 
مـساحـتها 50 مـترا في مـنطـقة زيـونه وحدد سـعرهـا ب نصف مـليـون دوالر  وتقدم
احـد األشخـاص لشرائـها  وفـعال اشتراهـا  فهـذا الشخـص أما تاجـر مخدرات أو
ـثل هذا النظام الذي خرج مثل هذه كن تضمن  افيوين  فكيف  أحد األشخـاص ا

عاجلة أزمات اجملتمع . اجملموعات أن يكون مخلصا للتغيير ومستعدا 
هم الوضع العراقي صعب وخطير  ومسألة كيل االتهامات لكل حركة جماهيرية  ا
عـاجلـة احلقـيقـيـة الزمات الـوضع الراهن  فـأن الـوضع يسـير الى بدون الـتـفكـير بـا

طريق يصعب حتديد اجتاهات االنفالت .
ان واجراء االتـفاق على اجراء االنتخابات أنه بات من الضـرورة القصوى  حل البر
ـذهبية واحلصـصية  حكومة  وبعد ذلك تشـكيل حكومة وطـنية عابرة للـتوصيفات ا

قـويـة وطـنـيـة حتـمل لـواء الـتـغـيـيـر والـبـنـاء  فـهل بـإمـكـان هـذه
األطــراف أن تـــمـــضي صـــوب خالص الـــعــراق  أم إنـــهــا
سـتـكـون في مـرمى اجلـمـاهـيـر الـعـراقـيـة  وبـاخلـصوص

فقراء العراق الذين احترقت أجسادهم 
في احلـروب وفي الـفـقـر وفي تـوزيـــــــعـات الـسـلـطة عـلى

ذاهب .    ا
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ؤمن في حياته ألـوانا من الضغـوط واألعباء وليس ذلك بـعجيب فان يواجه االنسـان ا
ان واالرادة الـصـلـبة يـسـتـطيع أنْ الـطـريق لـيس مـفروشـا بـالـورد والريـاحـ  وبـاال

يتجاوز تلك العقبات ويصل الى مرافئ اخلالص .
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ؤمن يـتعرض أحيانا الى أالعيب الشيـطان الذي يحاول جاهداً ان يُشَكِكَه في ولكنّ ا
انه . ا

وفي هذا السياق  جاء في األخبار :
( انّ رجال أتى رسول الله (ص) 

فقال :
يا رسولَ اللهِ إنّي نافقتُ 
فقال له الرسول (ص) :

واللهِ ما نافقتَ  
ولو نافقتَ ما أتيتني تُعلمني ما الذي رَابَكَ .

أظن العدو احلاضر أتاك فقال لك :
مَنْ خَلَقَكَ ?

فقلتَ :
اللهُ خلقني 

فقال لك :
مَنْ خلقَ الله ?

قال :
إي والذي بعثك باحلق لكان كذا 

فقال ( ص ) :
انّ الـشــيـطــان أتـاكم من قــبل االعـمـال فــلم يَـقْــوَ عـلــيـكم فـأتــاكم من هـذا الــوجه لـكي

يستزلكم .
فاذا كان كذلك فليذكر أَحَدُكُم الله وَحْدَهُ 

انّ السؤال الشيطاني القائل : 
مَنْ خلق الله ?

يـنطـوي على مغـالطـة واضحـة  ذلك انه يجـعل اخلالقَ مـخلـوقاً فـيسأل عـن خالقه مع
. أنَّ اخلالق هو واجب الوجود  وهو الذي يُفيضُ نعمة الوجود على اخمللوق

فالسؤال األول : صحيح ح تُسئلُ : مَن خلقك فتجيب :
خلقني الله ربي فنحنُ لم نخلق أنفسنا 

 أما السؤال الشيطاني الثاني :
ومن خلق الله ?

فهذا سؤال لإلغواء وإثارة البلبلة والشكوك 
ومن هـنـا فـلـيـست له أيـةُ قـيـمـةٍ عـلـمـيـة أو عـمـليـة وقـد أقـسم الـرسـول (ص) عـلى أنّ

ان  السائل اخلائف لم ينافق أبدا  ولم يخرج من صلب اال
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لقـد واجه الرسول (ص) الـسائل اخلـائف بصدر رَحْبٍ ولم يـتركه حـتى زرع في قلبه
االطمئنان .

ولنا بالرسول العظيم (ص) أسوة حسنة  
فــمن الــتــأسي اجلـمــيل احــتــضــان الــقـلــقــ من ضــحــايـا
ا يُـزيح عنـهم مخاوفَ الـشيـطان ووسـوساتِه ومـقابـلتـهم 
اخلروج من ربقة الدين وتطمينهم على صحة عقائدهم .
ـان اذا جلـأ ـأمــول مِنْ كُلّ مـؤمن صــادق اال وهـذا هــو ا

وقف الصحيح . اليه مَنْ لم يستطع االهتداء الى ا
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جــهـزت شــركـة اور الــعـامــة الـتــابـعـة
ــعـادن الــقـطـاع لــوزارة الـصــنـاعـة وا
اخلــاص الـســوري بـدفــعـة جــديـدة من
ــنـيــوم كـمــيـة سـبــعـة طن . مــقـاطع األ
وقــال مديـر بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان (الصناعة تعود الى مرحلة منافسة
ــنــتــجــاتــهـا) ــيــة  الــشــركــات الــعــا
واضــاف ان (الـشــركـة أولـت إهـتــمـامـاً
كـبيـراً لتحـديث وتطويـر قطاع صـناعة
ُهـمة) ـنـيوم كـونه من الـقطـاعـات ا األ
مـوضحاً انها (عمـلت على تصدير هذا
ُـنتج لعِدة دول أهمهـا سوريا وتركيا ا

ولـبنان) الفتاً إلى ان (أور الـعامة تعد
مـن أول الـــــشــــركـــــات الـــــتـي صــــدرت
ُـجاورة بعد التعاقُد مُـنتجاتها للدول ا
مـع تــــلـك الـــــدول). في غـــــضــــون ذلك
ــديــريـة الــعــامــة لــلـتــنــمــيـة مــنــحت ا
الــصــنـاعــيــة الـتــابــعـة لــلـوزارة 103
اجـازة إلقامة مـشاريع صناعـية جديدة
اضي. واكد البيان ان في شهر تموز ا
ـرتـبة (الـصـناعـات الـغـذائيـة احـتلت ا
ـشــاريع األولـى بــعـدد 32 اجــازة مـع ا
األخـرى لـلقـطـاع اخلاص) مـنـوهاً الى
منوحة ان (بـعض اجازات التأسيس ا
ـشـاريع الـشـبـاب اخلـريـج خـاصـة 

ـــــديـــــريـــــة لـــــدعم ضـــــمـن مــــبـــــادرة ا
) مــوضـحــاً انــهــا (اجـرت اخلــريــجــ
ــــشــــاريع كــــشــــوفــــات دوريــــة عــــلى ا
ُجازة لديها و بلغت 209 الـصناعية ا
مـشـروع موزعـة على احملـافـظات كـافة
ــتــابــعـــة عــمــلــيــة اإلنــتــاج ومــعــرفــة
ـشاريـع بغـيـة تـوفـيـرها احـتـيـاجـات ا
بـحــسب قـانـون اإلسـتـثـمـار الـصـنـاعي
رقم  20 لــســنــة 1998) ولــفت الى ان
ـديـريـة تـواصل مـتـابـعـة تـخـصيص (ا
ـــــشـــــاريع قـــــطـع األراضي إلقــــــامـــــة ا
الــصــنـــاعــيــة في عــمــوم احملــافــظــات
وبـلـغت 45 ارض) وبـ ان (مـحـافـظة

ـــرتــــبــــة األولى نــــيــــنــــوى تــــبــــوأت ا
بـحصولـها على  12 تـخصـيص تلـتها
مـحافـظـة البـصرة بـستـة تخـصيـصات
وتـلـتهـا بـغداد وكـربالء واألنـبار بـعدد
اربـــعــة ومــحــافـــظــات ديــالى وواسط
وكــركـوك بـعـدد  3 امــا مـيـسـان وبـابل
تــخـصـيــصـ والــديـوانـيــة والـنـجف
حــصــلـت كل مــنــهــا عــلى تــخــصــيص
واحـــد). وبــاشـــرت الــشــركــة الــعــامــة
ُـستلـزمات الطـبية لـصنـاعة األدوية وا
في سـامـراء الـتابـعـة للـوزارة بـنصب
ـــصــنع انـــتــاج األعـــمــدة الـــفــوالذيـــة 
ــســتــحــضـرات الــعــقــيــمــة وتـشــمل ا

األمــبـوالت فـيـاالت سـائـلـة كـاربـوالت
األســـنـــان والــــســـلـــفـــاســـبـــوريـــنـــات
ومـشتـقات الـبيـتلالكـتان. وذكـر البـيان
ان (شـركة صرح التكنولـوجيا للتجارة
ـسـتـثـمـرة لـلـمـصـنـع نـفـذت الـعـامــة ا
األعـمـال) واضـاف ان (الـعـمل اآلن في
مـرحـلـة نصب األعـمـدة الـفوالذيـة لـهذا
ـصنع عـلى مـساحة 3000 الـف متر ا
مــربع) مــؤكــداً ان (الــشـركــة مــهــتــمـة
بـإنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية
تــســهم في زيــادة اإلنــتــاج واإليـرادات

الية للشركـة).  ا
ُـــعــدات واقـــامـت الـــشــركـــة الـــعــامـــة 

اإلتـصاالت والقدرة بالتعاون مع مركز
تـدريب كـهـرباء نـيـنـوى دورة تدريـبـية
حـول مُعـطالت الفنـاديوم. وذكر الـبيان
ان (الـدورة تــنـاولت اهـمـيـة اسـتـخـدام
مُـعطالت الفناديوم في قطاع الكهرباء)
مــبــيـــنــاً ان (الــفــنــاديــوم يــضــاف الى
الــوقــود األســود لـــتــقــلــيل الــتــآكُل في
مـراجل احلـرق الـداخـلـيـة في احملـطات
الـكـهـربـائـيـة) واشـار الى ان (الـشـركـة
جنـــــحت فـي حتــــضـــــيــــر أوكـــــســــيــــد
الـــكـــالـــســـيـــوم وهـــو أحـــد مُـــعـــطالت
الــفـــنــاديــوم الــفــعــالـــة الــتي تــطــابق

ُعتمـدة). ية ا واصفات العا ا

j∫ مواطنة هندية تتوسط الكاتب وعقيلته Ë
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حتيـــة طيبـــة...
تـعــلن اجلـامــعـة الــتـكــنـولــوجـيــة عن اجـراء
ـوقع مـزايـدة عــلـنـيـة لـلـمـرة االولى أليـجـار ا
ـدرج ادناه وفقا الحـكام قانـون بيع وايجار ا
ـعدل) امـوال الدولـة رقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ (ا
ـزايـدة للـمـوقع والتي والـشروط اخلـاصـة با
تــعــتـبــر جــزء اليــتـجــزأ من الــعـقــد وذلك في
(b?Š_«) من صـبــاح يـوم (…d?ýU??F?? الــسـاعـة (»
ــــصـــادف (≥Ø±∞Ø≥≥∞≥) فـــعـــلى الـــراغـــبــ ا
ـزايدة ضـرورة مراجـعة شـعبة باالشـتراك با
الـعـقـود احلــكـومـيـة في اجلــامـعـة من الـيـوم
الــتـالـي لـنــشــر االعالن لالطالع عــلى شـروط
ــزايــدة مــســتـصــحــبــ مــعــهم فـي مــوعـد ا
ـزايــدة مـبــلغ الــتـامــيــنـات الــقــانـونــيـة مع ا
ـذكــورة في ــســتــمــســكـات الــشــخــصــيــة ا ا
الــــشـــــروط اعاله وكـــــتــــاب بـــــراءة ذمــــة من
الضريـبة لعام ٢٠٢٢ وشهادة عـدم محكومية
WO?K)  وفي ô« t ? M? للـراغب بـاألستـئجار (»
حـالـة حـصـول عـطـلـة رسـمـيـة غـيـر مـتـوقـعـة
ــزايـدة يــكـون يــوم الـدوام الــتـالي بــتـاريخ ا
ـزايـدة ويــتـحـمل من لــلـمـزايــدة هـو مـوعــد ا
ــزايــدة اجــور نــشــر االعالن تــرســـو عــلــيه ا
ـئـة من والـداللـيـة الـبـالـغـة (٠٫٠٢) اثـنـان بـا

بدل االيجار .
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للتـغيير حالـة دائمة عند اإلنسـان ح يستهدف الـتحول من حالة ضارة إلى
ا ـاطا مُـحددة من احلـياة ور حالـة أخرى نـافعة وهـذا التـحول قـد يشمل أ
يشمـل طبيعـة احلياة بـرمتهـا ومن الطبيـعي أن نقول أن هُـناك  أسالـيب كثيرة
ُختـلفة وهذا طـلوب في جوانب احلـياة ا يُمكن إسـتخدامـها لتحـقيق التغـيير ا
ما نـقول عـنه إصـطالحا أن زيـد أو عمـرو من النـاس قـد تغـير وضـعه من حال
سـيئ إلى حـال أفـضـل او أن مـجـتـمع مـا قــد حـصل فـيه تـغـيــرا كـبـيـرا نـحـو

األحسن .. 
ويقـينـا أن ذلك ال يحصل ولن يـحصل إن لم تـكن هنـاك إرادة او رغبة حـقيـقية
ـنشود وفـقا لِمـا يراه الفـرد او اجملتمع وبـالتالي وجادة في إحـداث التغـيير ا
تـطلبات صنـاعة واقع جديد يـتالئم مع ظروف الفـرد او اجملتمع حـتى يُحاط 

ُتحضرة .. احلياة اجلدبدة وهذا ما تعمل عليه الشعوب واأل ا
ان سـؤول ورعيته اإل تلك ا بعـبارة أخرى أن كل هـذا لم ولن يحصل ما لـم 
ُطلق لـلتغيير نحو األفضل واألحسن وبالتـالي صناعة حياة جديدة للمجتمع ا
فـروضه علـيه التي تـسـمو بـها  كـرامة اإلنـسان وحتـرره من الـقيـود السـلبـيـة ا
تمثـلة بالـعيش الكر ولـيمارس وحقه في اديـة ا عـنوية وا تسلـب منه قدراته ا
احلـيـاة حتت نـظـام عـادل او أي سـلـطه تـسـعى خلـدمـته وتـعـمل عـلى ذلك لـيل

نهار ..  
وطـبقـا لـسيـاق الـتغـييـر هـذا والنـفـوذ إليه حتـررت مـعظم شـعوب الـعـالم وبَنَت
بلـدانها وهي زاخرة في التقدم والـتطور العلمي وتـعيش شعوبها بإمن وسالم
سـؤوليـة اإلجتـماعـية الـتي تشـمل اجلميع في ظل أنظـمة تسـود مجـتمـاعتـها ا
ــسـاواة هـو الـذي يـجب أن يـسـود لـلـحـفـاظ عـلى مُـنـطـلـقـة بـذلك من أن مـبـدأ ا
ـمارسـات التي قـد حتصل البـلدان وثـرولتـها مـع رفضـهم القـاطع لألخطـاء وا
لتعـيق عملهم لـبناء مشروعـهم اإلنساني فعنـدما يظهر عـلى السطح أي سلوك
او حالـة مُضرة في اجملتمع فسوف لن تـسمع من أبناء هذه البـلدان غير كلمة
ـا يـرونه سيئ او ُـقـدسـة والـتي تعـني عـنـدهم حـالة الـرفض الـقـاطع  الـ (ال) ا

ضار بهم وببلدانهم .. 
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ـنا العربي وخـصوصا العـراق فقد غابت عن شـعوبه كلمة أما فـيما يخص عا
ُـقـدسة مـنـذ عـقـود من الـسـن الـطـويـلـة وذلك بـسبـب طبـيـعـة احلـياة الـ (ال) ا
ـتسـلطـة التي تـعاقـبت على حُـكمه حتى القاسـية وبـسبب من طـبيـعة األنـظمة ا
جــعـلت مـن حـال اإلنــسـان كــحـال اجلــمل مُـتــقـبـال ومُـتــحـمال أثــقـال احلــيـاة
وهـمـومهـا وصـار مـثل اجلـمل ال يُجـيـد إال الـصبـر مُـضـافا لـذلك حتـمـله مثل
اجلــمل أعــبــاء الــصــحــراء الــقــاحــلــة اخلــالــيــة من كل شــيئ إال مـن األشـواك
والنـباتـات الضـارة حتى صـار مُثـقال بكل شيء ومع ذلك صـار اجلمل يُـعطي
الكـثير لإلنـسان لـكنه ال يأخـذ إال الشيـئ القلـيل وحتى الـقليل هـذا قد يذهب

مع مرور األيام بسبب فساد األنظمة وخراب النفوس ..
ُؤسف حـقا أنه حينمـا يرفض شعب العراق الـصعوبات التي أناخت به ومن ا
مثل اجلـمل وقهرته وحطـمت حياته فإن أحدا من الـسلطة لم يـلتفت له وألبناءه
ــنـشـود وبــأصـوات بــلـغت شـيــبـا وشــبـانــا وهم يـســعـون إلحــداث الـتــغـيــيـر ا
ُـقـدسـة الـتي تـوزعت بـشـكل واضح حـنـاجـرهم وهي تـتـعـالى بـكـلـمـة الـ (ال) ا
وصـريح .. ال لـلـظلـم .. ال للـفـسـاد .. ال لكل شيء يـثـعـطل ويدمـر احلـيـاة ويعم

على البالد اخلراب والدمار .. 
من هُنـا نقول أن كلمة الـ (ال) مُقدسة كـونها تطلق ضد كل ماهو ضار وسيئ
ـنشود في وما هي إال خـطوة متـقدمـة ومهمـة التي تـستهـدف إحداث الـتغيـير ا
العراق لـكي يبـلغ اجملتـمع مرحلـة التـطور والـتنمـية والـبناء واإلعـمار احلـقيقي
وأن تـسـود بـ أبنـاءه الـعـدالـة والـسـلم اجملـتمـعي بـعـيـدا عن الـفـسـاد والـظلم

مثلما سبقتهم لذلك شعوب أخرى حتى صارت تنعم بخيرات بلدانهم ..
ُقدسة يُمكن عـزز بكلمة الـ (ال) ا نهج اإلجتماعي ــ اإلصالحي ا ووفقـا لهذا ا
تـغيـير واقع مـا يعـيشه الـعراقـيون مـنذ نـحو عـشرين عـاما شـريطـة أن يتـكاتف
ـغادرة كل مظاهر التخـلف ومنه الفساد والسرقة اجلميـع لتحقيق هذا الهدف 
حـتـى نـكـون أمـة مُـتـحـضـرة بــحق يـكـون فـيـهـا الـقـابـض عـلى الـسـلـطـة خـادمـا

للشعب..
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بغداد

جـــزء من االســـتـــراتــيـــجـــيــة األمـــنـــيــة
الـعراقيـة التي يجب اتخـاذها وااللتزام
وقـوتة على بـها لـتفكـيك هذه القـنبـلة ا

حدودنا الغربية.
ــوقـراطـيـة كــمـا أن قـوات ســوريـة الـد
ــسـؤولــة عن مــخـيّم "الــهـول" تــسـمح ا
لـــســـكــانـه الــســـوريـــ بـــالــعـــودة إلى
مــنـاطـقــهم إن لم يـثـبت ارتــكـابـهم ألي
جـــرائـم كــمـــا أنـــهـــا ال تـــرفـض إعــادة

قـيـم في اخملـيم وقد  الـعـراقيـ ا
نـقل اعداد مـنهم الـى مخيـم اجلدعة في
ـــوصل من قـــبل مــســـتــشـــاريــة االمن ا
الـقومي العراقية لغرض إعادة تأهيلهم
ثـم اعـــادتــهـم الى مـــنـــاطق ســـكـــنـــاهم

االصلية.
وبـالــفـعل اعـتـمـد الـعـراق بـرامج إعـادة
االنـدمـاج والـتـأهـيل حـيث تـمـت إعادة
مــا يـقـارب (500) عــائـلــة عـراقــيَّـة إلى
مُــخـيَّم اجلــدعـة في مُــحـافــظـة نــيـنـوى
وأغــلــبـهم مـن الـنــسـاء واألطــفــال لـكن
مـــازالـت دول الـــعـــالم وبـــاخلـــصـــوص
الـــدول الــغــربـــيــة مــتـــرددة في اتــخــاذ

لف. خطوات فاعلة للتعامل مع هذا ا
 لـذلك دعـا العـراق عبـر وزيـر خارجـيته
فـؤاد حس الدول كافة لـلتعاون بشكل
فـوريّ مع الـعـراق تنـفـيـذاً اللتـزامـاتـها
فـي تـــــســـــلّم رعـــــايـــــاهـــــا مـن عـــــوائل
ُحـتـجَـزين في الـعراق أو اإلرهـابـيِّـ ا
ُـقـاتِـلـ الـذين لم تُـسـجَّـل بحـقـهم من ا
أحــكـــام قــضــائــيّــة جــنـــائــيّــة بــســبب
مُـشـارَكتـهم في األعمـال اإلرهـابيّـة لكن
هل يـسـتطـيع الـعراق ان يـفكك الـقـنبـلة
ـجرد الـدعوات لـلدول ام ان ـوقـوتة  ا
االمــر يــحـتــاج الى جــديـة اكــبــر وعـمل
أوسع الســيــمــا ان الــصــغــار يــكــبـرون
واألفــكــار تــتــجــذر وااليــديــولــوجــيـات
ــشــاكل تــتــعــقــد واألزمـات تــتــعــمق وا
تـتجذر فأما تنفجر عـلينا قنبلة إرهاب
جـديـدة او نـنـجح فـي نزع فـتـيـل كـارثة

قادمة والكرة في ملعبنا.

نـسـبـة النـسـاء واألطـفال من بـ سـكان
ائة. اخمليم ما يقرب من 80 في ا

 واخلــطــورة تــكــمن في قــيــام االمــهـات
الــداعــشـــيــات شــحن اذهــان اطــفــالــهن
بـفكرة الثأر آلبائـهم الذين إما قتلوا في
ـعـارك او انهم في الـسجـون السـورية ا

او العراقية.
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فـــهــذا اخملــيم حتــول الـى مــســاحــة من
ــؤجل كــونـه في الــواقع شــبه الـــرعب ا
مـعـسـكـر لإلرهـاب واجتـهت الـكـثـير من
األنــظـار الـى وضـعه الــشـاذ وخــطـورته
نطقة لكن وتهديده لألمن والسلم في ا
ــبـاشــر ســيــكـون يــبــدو ان الــتـهــديــد ا
ــواجـهـة بــاجتـاه الــعـراق وسـنــكـون 
مـــأســاة حـــقــيـــقــيـــة اذا لم نــقـــدم عــلى
خــطـوات جـادة وسـريـعـة لــتـفـكـيك هـذا
اخملـيم "الذي بـات بيـئة خـصبـة ومركزاً
ـتـطـرف ايـديــولـوجـيـاً لـتـلـقــ الـفـكـر ا
ألبــنـاء الــدواعش ونــسـائــهم مـحــاولـة
مـنهم في انشاء جـيل جديد" حسب راي

جن بالسخارت. 
 ان مـشـكـلـة "الـهـول" الـكـبـيـرة هي بـقاء
اجلــهـاديــات األجـنــبـيــات او مـا يــطـلق
ــهـاجــرات) الــلــواتي يــقـمن عــلــيــهن (ا
بـأنشـطة مخـتلـفة مـنها جـمع التـبرعات
ــالـــيــة من خــارج اخملــيم واســتــمــرار ا
ناصريـن والداعم لـلجماعات كـسب ا
اإلرهـابـيـة من خـالل حـسـابـات بـأسـماء
مـــســـتـــعـــارة عـــبـــر مـــواقع الـــتـــواصل

االجتماعي.
 وتـتضـاعف خطـورة هؤالء الـنسوة في
ظـل عـدم تــوفــر دعمٍ مــالي وأمــني كـافٍ
ــوقــراطــيــة الـتي لــقــوات ســوريــا الـد

تسيطر بالكامل على هذا اخمليم.
وقـد شـهـد مخـيم الـهول 24 حـادثـة قتل
نـــصــــفـــهـــا في شــــهـــري أيـــار /مـــايـــو
وحـزيران/ يـونيو2022 جـميـعهـا نفذت
او  الــتــخــطــيط لــهــا من قــبـل نــسـاء
داعـش حيث شهد اخمليم مقتل موظفي

ـتجـانسـة التي الـشامـلة والـتطـبيـقات ا
تــتــمــكن بــهــا الــدولــة من خالل مــنــابع
قــدراتــهــا الــســيـاســيــة واالقــتــصــاديـة
والــعــســكــريــة والــثــقـافــيــة عــلى حــفظ
صالـح الوطنية في ـواطن والوطن وا ا
الـسـلم واحلـرب وعـلى تـنـوع مـسـاحات
ــســؤولــيـات احلــقــوق والــواجــبـات وا
واالهـــداف في دوائــرهــا الـــشــخــصــيــة

واجلماعية الشعبية والرسمية.
ــتــغـــيــرات احملـــلــيــة  وعـــنــد دراســـة ا
ؤثـرة على أمن واسـتقرار واالقـليـميـة ا
الــدولــة الــعـراقــيــة والــبــحث في آلــيـة
حتــديـد تــلك الــتـحــديـات والــتـهــديـدات
واخملـاطـر السـيـمـا الـوضع فـي سـوريا
الـتي مازالت تعيش آثار احلرب االهلية
الــــطـــاحـــنــــة جنـــد ان االمن الــــقـــومي
الـعراقي يـواجه تهديـدات وحتديات من
جــانب حــدوده الـغــربــيـة تــلك احلـدود
الـتي دخل من خاللها الدواعش وعاثوا
فـي الـعـراق فـســادا وقـتال ودمـارا ومن
ابـرز هـذه الـتـهـديـدات واخملـاطـر الـيـوم
هي قــضـيـة مـخـيم الــهـول او (الـقـنـبـلـة
ـوقـوتـة) التي اشـرنـا الـيهـا في بـداية ا

قال. ا
 مـخـيم الـهول الـذي تـشرف عـلـيه قوات
ــقــراطــيـــة (قــســد) الــتي ســوريـــا الــد
يـقـودها الـكـورد في مديـنـة احلسـكة في
شــمـال شــرق سـوريــا يـقع هــذا اخملـيم
عــلى بــعـد أقل من 10 كــيـلــومـتـرات من
احلـدود العراقية الـسورية ويضم اكثر
من  56 ألـف شـخــصــاً بـيــنــهم حـوالي
عـشرة آالف من الرعـايا األجانب وما ال
يـقل عن 30 ألـفـاً من حـامـلـي اجلـنـسـية
الــعــراقــيـة ســواء من اتــبــعــوا تــنــظـيم
داعـش  أو عائالتـهم وأطـفالـهم وهـناك
اكـــــثــــر من 8 آالف امـــــرأة من زوجــــات
وارامـل عـنـاصـر الـدواعش كـذلك يـضم
اخملــــيم نـــحـــو 7300 طــــفل من أبـــنـــاء
Save the" ـنــظــمـة االرهــابــيـ وفــقــاً 
Children (أنــقــذوا األطــفــال)  وتــبــلغ

ــديـنـة عــشـنــاهـا بـعــد احـتالل داعش 
ـــوصل لـــذلك البــد لـــنــا مـن حتــديــد ا
طـبـيـعـة الـتـهـديـد الـذي يـشـكـله مـخـيم
الـــهــول لألمن الـــقــومي الـــعــراقي فال
ـكـن الـتـفـكـيـر بـاسـتـراتـيـجـيـة لألمن
الـقومي بدون حتـديد مصادر الـتهديد
والـبـدء بـإجـراءات امنـيـة مـتـوافـقة مع
اخملـاطر أو التهـديدات األمنية الـفعلية
تـلك من موارد ـا  أو احملـتـملـة وفقـا 

وقدرات وامكانيات.
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فـالـتهـديـد في مفـهـومه االستـراتـيجي
صالح والغايات هـو وصول تعارض ا
الـقومية إلى مرحلة يتعذر معها إيجاد
حـل سـلـمي يـوفـر لـلـدولـة احلـد األدنى
من أمــنــهــا الــســيــاسي واالقــتــصـادي
واالجـــتـــمــاعـي والــعـــســـكــري واالمن
الـقومي هـو قدرة الدّولـة على مـواجهة
األخـــطــار الــتـي تــهــدّدهـــا من الــدّاخل
واخلــارج وفي حـالـة احلــرب والـسِّـلم
ـعنـى هو مـجـمـوعة عـلى حـدٍّ سـواء 
من الـقـواعـد احلـركيـة الـتي يـجب على
الـدولـة ان حتـافظ علـى احتـرامـها وان
ـتـعــامـلـة مــعـهـا تــفـرض عـلى الــدول ا
مـراعاتها لتستطـيع ان تضمن لنفسها
نـوعــاً من احلـمـايـة الـذاتـيـة الـوقـائـيـة
اإلقــلـيــمـيــة. وهـذه احلــمـايــة الـذاتــيـة
ـــتــكـــامــلــة ال تـــأت اال عــبـــر اخلــطط ا

"انه قـنـبلـة مـوقوتـة اذا انفـجـرت فإنـها
ــنـــطــقــة فـــحــسب بل لن تـــؤثــر عـــلى ا
سـتتـعدى ما هـو أبعـد من ذلك" هذا ما
ــمــثــلــة قــالـــته جــيــنــ بالســـخــارت ا
ــتــحــدة فـي الــعـراق اخلــاصــة لأل ا
وهـي تــصف حـــجم الـــرعب من مـــخــيم
الهول الذي ال يعرف اغلبنا ماذا يجري
كن داخـل اسواره ومن يسكنه وكيف 
ان يـــكــون قــنــبـــلــة مــوقـــوتــة ومن هــو

تضرر األكبر من انفجارها? ا
ــتـضـرر بــالـتــأكـيــد الـعــراق سـيــكـون ا
األكــبــر وســيــدفع فــاتــورتــهـا مـن دمـاء
أبـنائه ومن امنه واستقـراره فما تأثير
هذا اخمليم على االمن القومي العراقي?
وهل يـعـتـبـر تـهـديـدا مـبـاشـرا لـلـعراق?
ـكـن مـواجــهـته واخلالص من وكــيف 

اخطاره?
ـان البلـجيكي جورج  يـقول عضـو البر
ـــاني الــذي زار مــخـــيم "الــهــول" في د
كــانــون األول/ديـســمــبـر 2020 يــسـود
داخـل اخملـــيّم شـــعـــور بـــأن احلـــرب لم
تــنـته وأنه ال بــدّ من خـلق جــيل جـديـد

." قاتل االرهابي من ا
اذن مـــخــيم الـــهــول لـــيس اال جـــامــعــة
ستقبل إرهـابية يتخرج منها دواعش ا
ومـركز للتأهيل والتدريب على األنشطة
اإلرهــابــيـــة وتــعــزيــز األيــديــولــوجــيــة
ـا بـصـور أبـشع من الـتي ـتــطـرفـة ر ا

منظمات دولية ومحلية وكذلك  قتل
حــاولـن اخلــروج من خــانــة الــتــطــرف
والـتـشـدد ودفـعن حـياتـهن ثـمـنـا لـهذه
ــواقف واســطـة مــا يُـعــرف بـوحـدات ا

احلسبة.
وحتـاول مستشارية االمن القومي بذل
ـشـكـلة ـعـاجلـة هـذه ا مـا في وسـعـهـا 
ــتــلـك الــعـراق الــقــدرة عــلى الــتي ال 
مـعاجلتها منفردا بدون مساعدة ودعم
اجملـتــمع الـدولي لـذلك دعـا مـسـتـشـار
االمـن القومي قـاسم األعرجـي اجملتمع
الدولي إلى "عمل جاد وحقيقي لتفكيك
اخملـــــــيم ونـــــــقـل كل اإلرهـــــــابـــــــيــــــ
نـطقـة آمنة ومـحاكـمتـهم حتى تـكون ا
ــوضـوع ونــظـيــفــة" مـؤكــدا أن "هـذا ا
يـشـكل تهـديـدا لألمن القـومي الـعراقي
وان الـعـراق لن يرضى بـدلك" وأضاف
االعـرجي: "كل يوم يـطول الـبقـاء يعني
يــومـا من الـكـراهـيــة واحلـقـد وتـمـويل

اإلرهاب".
وتـــرى مـــســتـــشـــاريـــة االمن الـــقــومي
الــعـراقــيـة في تــقـديـرهــا لـلــمـوقف في
مـــخـــيـم الـــهـــول " ان داعش يـــفـــتـــقـــر
لـلقيادات والـقيادات في السـجون كما
حــــدث خالل الــــهــــجـــوم عــــلى ســــجن
غويران في محافظة احلسكة في يناير
ـاضـي عـنـدمـا اقـتـحم الـعـشـرات من ا
ستشارية بنى" وتتوقع ا ـسلح ا ا
ان يـشهد اخمليم حالـة اقتحام وإخراج
سـكانه العـادة تنظـيم صفوفـهم مجددا
كـــمــا حــصـل في حــوادث ســـابــقــة في

سوريا والعراق.
ورغم مـا يـشكـله هذا اخملـيم من تهـديد
مــبـاشـر لألمن الـقـومي الـعـراقي اال ان
هـنـاك حـاالت إنـسـانـيـة يـجب الـوقوف
عــنـدهـا فـمـعــاجلـة الـوضع اإلنـسـاني
لـلعـائالت في مُخـيَّم الهـول في سوريا
ومــــنع تـــنــــظـــيم داعـش من اخـــتـــراق
مُــخــيّــمــات الــنــازحــ ونــشــر فــكــره
اإلرهـابيّ وإعـادة تـنـظـيم صُـفوفه هي
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ـا تـشـهـده الـبالد والـعـبـاد في مــقـارنـة 
عـارضة" مـنـذ السـقوط وقـدوم "أبطـال ا
عـلى ظهور الـدبابات األمـريكيـة الغازية
أو مــا بـعـدهـا بـفـضـل أحـزاب الـسـلـطـة
الــتي جـمـعت حـولــهـا أربـاب الـسـوابق
والـعـاطلـ وزبانـيتـها من مـدّعي الدين
وأصــــحــــاب الــــعــــمــــامــــات مـن وعّـــاظ
الـسالطـ لتـجـييش مـجـاميع مـتـخلـفة
لـــصــالح األولى وإدامــة نـــهج الــفــســاد
والـلصوصية بشتى الوسائل جند بُعدَ
ــسـافـات وكـذب االدّعـاءات بـ الـقـول ا
والــتــصــريح وواقـع احلــال الــذي صـار
عــلـيه الــبـلـد والــشـعب. فــهلْ من مـكـذبٍ
لـواقع احلـال? لـو دقـقـنـا فـيـما آلـت إليه
األمــور ســنــرى الــعــجب الــعــجــاب في

آسي واآلهات.  ا
وهـاذ أصـبح مـعـروفًـا بل مـن أبـجـديات
االنـتقادات التي توجَّه كلّ يومٍ لألحزاب
احلــاكــمـة. تــخــلّف وتــراجع في جــمـيع
قـــطــاعــات احلـــيــاة اخلـــدمــيــة مـــنــهــا
ــدنــيـة واالجــتــمــاعــيــة والـثــقــافــيــة وا
واحلــضـاريـة والــعـلـمــيـة والـســيـاحـيـة
والــتـربـويــة. نـاهــيك عن تـراجع واضح
ومــــــــخــــــــيـف فـي الــــــــواقـع الــــــــزراعي
والـــصـــنــاعـي واألخــيـــران من أعـــمــدة
الـتـنمـية والـتـطور والـتـقدم في أيّ بـلد.
إضـافة إلى فـقدان شـيءٍ اسمُه الـسيادة
واإلرادة واإلدارة فـي تــســـيــيـــر شــؤون
الدولة التي ال ترتقي جميعُها إلى أدنى
تـقدمة مـستـويات اإلدارات في الـدول ا
والسـيّــمـا اإلقـلـيـمـيــة مـنـهـا الـتي كـانت
ّـا بـلـغه الـعـراق تــسـعى لـبـلـوغ جــزءٍ 
أيــام تـطــوره ورفـاهــته واصـطــفـافه مع
ـتــقـدمــة لـغــايـة ســقـوطه دول الــعـالـم ا
الــــدرامـــاتـــيــــكي األرعن بــــيـــد الـــغـــزاة
وتــسـلـيـمه عــلى طـبقٍ من ذهب ألعـدائه

. التقليدي
لــعلّ من بــ الــســلــوكــيـات الــســلــبــيـة
احملـسوبة على منظومة احلكم الفاسدة
ورد الريعي والـفاشلة اعـتمادُها عـلى ا
األسـاس لـلنـفط الذي تـتحـكم به أحزاب
الــســلــطــة سـواءً فـي عـمــلــيــات ســرقـة
مـكـشوفـة أو عـبر مـنظـومـات وجمـاعات
وأحـزاب متـنفـذة تديـر عمـليـات تهـريبه
ومـشـتـقـاته في الـداخل واخلـارج. فـيـما
لم نــشــهــد إجــراءات مــركــزيــة صــادقــة
وجــادّة وحــدّيـة مـن جـانب احلــكــومـات
ــتــعــاقــبـــة لــلــســيــطــرة عــلى مــنــافــذ ا
ا اسـتـخراجه وتـصديـره وصـناعـته و
يـأتـي بـاخلـيـر الـوفـيـر لـلـبالد والـشـعب
بـــــدل ذهــــابـه جلــــيـــــوب الــــفـــــاســــدين

واللصوص. 
ؤسـسات التـعلـيميـة والتـربوية حـتى ا
ــأســـاة عــنــدمــا عــمــلت لم تـــســلم من ا
مــافـيـات الـفـسـاد عــلى ابـتـزاز وتـهـديـد
أصـحاب الـكفاءات عـلى مغـادرة العراق
لـيـبـقى البـلـد رهن تـصرّفـهم بـالـتغـطـية
عـلــيـهم وعـلى فـسـادهم من قـبل أحـزاب
الـسـلـطـة ودكاكـيـنـها االقـتـصـاديـة التي
تـديـر هـذه الـعـصـابـات وتـوجـهـهـا وفق
تـعليمات وتوجيهات من خارج األسوار
كـي يـفــرغ اجملـال لــهم من أجل حتــقـيق
أجـــنـــدات اجلـــهـــات الـــتي يـــعـــمـــلـــون
ــواطن. أمّـا لــصـاحلــهـا ضــدّ الـوطن وا
احلــديث عـن تـدمــيــر الــقــطــاع اخلـاص
والـــســعي إلبــقـــائه مــشـــلــوالً فــهــو ذو
شــجــون لــعــدم وجـود اإلرادة الــطــيــبـة
لــنـهـوضه بـهـدف إبــقـاء سـيـادة الـدولـة
عـلى كل مرافق احلـياة حتـاشيًا لـفقدان
الـسيطرة والنفوذ واإلدارة. وإن ننسى
ة تـسلـيم أكثـر من ثلث فال نـنسـى جر
أراضـي الـــعـــراق لــــعـــصــــابـــات داعش
اإلرهـابـية في  2014بـتقـاعس احلـكومة
آنــذاك ومَن تـولى الــصـفــحـات الـتــالـيـة
حافظات نينوى وصالح الدين لـلغدر 
وديـــــالـى وكـــــركـــــوك واألنـــــبـــــار وهي
مـحـافـظـات مـحـسـوبـة عـلى اجلـمـاعـات
ــكـــوّنــات قــلــيـــلــة الــعــدد الــســـنّــيــة وا
"األقــلــيــات" الــتي أُريــد لــهــا الــســقــوط
ـهانـة كي ال تنـهض من جديد والـذلّة وا
لـيبـقى مصـيرُهـا بيـد جمـاعات مـذهبـية
وطــائـفـيـة وعـرقــيـة مـعـروفــة لـلـجـمـيع.
ـنـاطق احملـرَّرة مـنذ وهـذا مـا تـعـيـشه ا
زمـن الـتــحـريــر. وســوف تـكــشف األيـام
صــــدق مـــــا ذهب إلــــيـه الــــوطــــنــــيــــون
الـــصــادقــون فـي حتــلــيالتـــهم وآرائــهم
وتــوقــعـاتــهم. فــالـشــمس ال يــحــجـبــهـا

غربال.
إزاء مـا صرنـا وصار إليه الـعراق ال بدّ
من قـائدٍ وطني عـراقيّ عنيـدٍ مقدامٍ على

بـقي فـيه حـكـمـاء ال حـول لـهم وال قوّة
وفـي زرع مــفــاهــيم غــريــبــة من أدوات
الــفــرهــود والــفــســاد والــلــصــوصــيــة
طلق انـها ا والـسرقة جهـارًا نهارًا إل
بــاسـتــبـاحــة أمـوال وثـروات وواردات
الـدولـة من مـنـطـلـق كـون هـذه األخـيرة
حـاللًـــا زالالً عـــنـــد بـــعـض أهل الـــفـــقه
ومــرتـدي الـعـمـائـم الـذين حتـولـوا إلى
ـافـيات ال تـخـتـلف عن رجاالت أشـبه 
"األولـيـغارش" الـروسـية والـنـازية بـعد
تـفكّك االحتاد الـسوفيـتي. وهذا ما هو
عـلـيه العـراق في هذه األيـام من مآسي
وتــراجـع في كلّ شيء مــقــابل صــعــود
طـبقة "األوليغارش" الـعراقية وأدواتها
وزبـانــيـتـهـا إلى الـواجـهـة وسـطـوتـهـا
عـــلى عـــقـــارات الــدولـــة وعـــلى أمــوال
ــوازنـات االنـفـجـاريــة مـنـذ الـسـقـوط ا
ـــأســـاوي الـــذي أحـــدث تـــغـــيـــيــرات ا
ـوغرافـية وأخـرى أشدّ قـساوة على د
أصــحـاب الـدخـل احملـدود وتـراجع في
الـــطـــبـــقـــات الـــوســـطى في اجملـــتـــمع
الـعــراقي وبـروز أخـرى قـتـلـهـا اجلـوع
والــفـقـر والـفــاقـة إلى الـواجــهـة بـفـعل
ـهـيمـنـة عـلى احلكم أحـزاب الـسـلطـة ا
ـذهبي والطائفي وفق مبدأ "التشارك ا
ـومة والـتـوافق والـتـوازن" من أجل د
الــفـسـاد وتــواصل الـسـرقــات والـنـهب
ه عـنـدما بـتـغـطـية كلّ فـريق عـلى غـر
ـغـا وتوزيع يـتـعـلّق األمـر بتـقـاسم ا
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حتــدثت أنــبـاء وبــرزت إشـاعــات كـمـا
تـــصــــدّعت رؤوســـنــــا بـــتـــعــــلـــيـــقـــات
وتـسـريـبـات فيـسـبـوكـية وعـبـر قـنوات
متعددة بقرب اتخاذ قرارٍ دوليّ مرتقب
إلعـادة األمـور إلى نصـابـها واخلالص
من الـشلّـة احلاكمـة. لكنّ الـعقالء يرون
فـي الشعب أكبر قوّة قادرة على إحلاق
نظومة الـسياسية الفاشلة ة با الـهز
الـتي أظهرت بـعد تسلّـمها الـسلطة من
الـــغـــازي األمـــريــكـي عــكـس مــا كـــانت
تـتـحـدث عنه من إصـالح لنـظـام احلكم
ـــوصــوف جــدالً بـــالــطــاغي الـــبــائــد ا
والـدكــتـاتـوري. لـكنّ الـدالئل أثـبـتت أنّ
الــنـظـام الـسـابق بـالــرغم من طـغـيـانه
ـــــــــزعـــــــــوم فـي بـــــــــعـضٍ مـن أدواته ا
وسـلوكـياته إالّ أنّه حـافظ علـى سيادة
الـبالد وصـان وطوّرَ مـؤسسـات الدولة
وقــدّمَ اخلـدمـات وأدارَ عــمـلـيــة الـبـنـاء
واإلعــمـار وعـاقـب كلّ مـعـتــدٍ عـلى مـال
الـغـير وعـرضِه وشـرفه بـالرغم من كلّ
الحـظـات الـسـلـبـيـة الـتي رافـقـته في ا
مــســيــرة حـكــمه عــنــدمــا أمـعـنَ بـعضُ
ــقـبــول عـلى رمــوزه بـالــتـســلّط غــيـر ا
فاصل وجتاوز نفرٍ من أدواته بـعض ا
حــدودَهـم من دون مــحــاســبــة أو غضّ
ــشــيــنـة الــطــرف عن بــعض األفــعـال ا
ـــدانــة. لـــستُ هــنـــا مــثلَ غـــيــري من ا
ــنــصــفــ بـصــدد الــدفــاع عن نــظـام ا
احلــــــكـم الـــــســــــابـق ألنّي واحــــــد من
ـتــأثـرين سـلـبًـا بـبـعض قـراراته ومن ا
اخلـاسرين حلقّ وطني سُلبَ منّي ومن
ـــصـــيـــري في عـــام -1975 خـــيــــاري ا
1980 مـا جـعـلني أعـاني من تـداعـياته
الــسـلـبــيـة لـغــايـة زمنِ إنـهــائي خـدمـة
الـعـلم في عام 1991 عـنـدما اضـطررتُ
ألداء اخلـدمة العسكـرية اإللزامي ألكثر
من 9 ســنــوات بــســبب خــللٍ حلق بي.
ألـــيس في هــذا حـــيف وأذى ومــضــرّة
أصـــابــتـــني كــمـــا اصــابت غـــيــري من
ـــواطـــنــ الـــذين وقـــعــوا ضـــحـــيــة ا
الــقــرارات االرجتـالــيـة والــســلـوكــيـات
ــقـبـولـة ألداء بـعض الــشـائـنـة وغـيـر ا
مـؤسـسـات الـدولـة آنـذاك? فـقـول كـلـمة
احلق ال بـدّ مـنهـا. في النـهايـة ال بدّ أن
يـظهر احلق ب اخلصـوم مهما كانت
العالئق والنوايا واإلرادات واألفعال. 

مـــهــمـــا قــيـل عن تــســـلّط احلـــجّــاج بن
يـوسف الثقـفي وشراسته وشـدّة حكمه
عـلى الـعـراق وأهـله إالّ أن لـكلّ مـرحـلة
قـيادتها وإدارتها وسيـادتها. فتفاصيل
ســيـر األمــور في أيــة بـقــعـة من األرض
تـفرضـها الـظروف الـزمكانـية والـعقـلية
احلـاضـرة والـرؤيـة التـي تنـجـلي فـيـها
سـببات إدارة احلـاكم باالسـتفـادة من ا
واحلــيـــثــيــات والــقـــرائن والــتــجــارب.
فـعـنـدمـا تـولّى احلـجّـاج إدارة الـعـراق
كـــانت األوضـــاع مـــائـــلــة إلـى اخلــراب
ـركـزيــة عـلى وشك األيـول والــسـلـطــة ا
واالنــحالل والــضـعف بــسـبب تــقـاعس
الــــعــــســـكــــر وكــــثـــرة الــــفــــ وزيـــادة
االعـتراضات على الـدولة األموية وعلى
مــوقع اخلـلــيـفــة عـيـنـه. أي كـانت دولـة
اخلالفـة أقرب إلى ما يشبه التمرّد على
ـركزية بسـبب تشتت الوالءات اإلدارة ا
وتــكـاثــر االجــتـجــاجـات وبــروز أشـابه
جـماعات تدّعي أحقـية السلطـة لنفسها
بـخــروجـهـا عن طـاعـة أوامـر اخلـلـيـفـة.
وهــذا مــا حــدا بــاخلــلــيــفــة األمـوي أن
يـسنـد أمر تـأديب أهل العـراق بشخص
احلــجّـاح الـذي قـال خـطـبــته الـشـهـيـرة
حــ اعـتالئه مــنـبــر اخلـطـابــة مـلــثـمًـا
بـيّتة بـعمـامة حـمراء دليالً عـلى نيـته ا
بـسفك دمـاء كلّ خـارجٍ عن طاعـة خلـيفة
ـسـلمـ حـينـذاك. وقـد سطّـر الـتاريخ ا
الكلمات التاريخية القاسية لذلك القائد
ـقدام "يـا أهل الـعراق اجلـبّـار الـعنـيـد ا
إنـي ألرى رؤوســـاً قـــد أيــــنـــعت وحـــان
قـطافـها وإني لـصاحـبهـا والله لـكأني
أنظر إلى الدماء ب العمائم واللحى...
يا أهل العراق يا أهل النفاق والشقاق
ا أوضعتم ومـساو األخالق إنكم طـا
في الــفــتــنــة واضـطــجــعــتم في مــنـاخ
الـضالل وسنـنتم سـ الغي وأ الله
ألحلـونـكم حلـو الـعود وألقـرعـنـكم قرع
ــروة وألعـصــبــنـكم عــصب الــسـلــمـة ا

وألضربنكم ضرب غرائب اإلبل...". 
هـذه الـكـلـمـات شديـدة الـلـهـجـة مازالت
تـتردّد عـلى ألسنـة العراقـي في خضمّ
الــظــروف الـصــعــبـة الــراهــنـة وفي ظلّ
الـفوضى اخلالّقـة التي تـشهـدها البالد
مــنــذ غــزوهـا في  2003بــســبب غــيـاب
الـــوازع الـــوطــــني وتـــشـــتّت الـــوالءات
ّ جلــهــات من خــارج احلـدود عــنــدمـا 
تــســلــيمُ مــصــيــر الــعــراق وأهــلـه بــيـد
اجلـارة الـشرقـية وأصـبح اجلـميع رهن
شهد تحكّم في ا إشـارةٍ الوليّ الفقيه ا
الــسـيـاسيّ من بـرجه الــعـاجيّ بـاتـفـاق
ضـمني مـع احملتلّ الـذي خرجت األمور
عـن ســيــطــرتـه ولم يــعــد يـــعــرف كــيف
ـرتـقـبة ـأزق. فـاحلـلـول ا اخلـروج من ا
إلصـالح ذات الـبــ وإعــادة الـبالد إلى
ســابق رفـاهــتـهــا وعـظـمــة حـضــارتـهـا
وفـاعلية موقعها وسموّ ثقافتها وحقّها
الـطـبـيعـيّ بسـيـادتـها الـكـامـلة وفي في
مــصـيـر أرضــهـا ومــيـاهـهــا وسـمــائـهـا
وبـشرها وحجرها وسيـاستها كلُّها ما
تــزال بــعــيــدة عن األمــنــيـات واإلرادات
ـسـتـقـلّـة وخـارج حـسـابـات الـوطـنـيـة ا
ســاســة الـصــدفــة ومـافــيــات الـســلــطـة
نفلتة التي تتحكمُ بواقع واجلـماعات ا
الـسـاحــة الـسـيـاسـيـة من مـنـطـلق حـكم
جــهــة مــذهــبـيــة أثــبــتت عــدم قــدرتــهـا
وجــدارتـهـا وعــجـزهـا عن إدارة شـؤون
الــبالد والــعــبــاد بــســبـب احــتــكــامــهـا
ــشــوّه إلى الــوازع الــديــني األخــرق وا
ــذهـبي والـطــائـفي ومـبــدأ األكـثـريـة وا
واألقــلّـيـة الــعـدديــة بـكـثــيـرٍ من الــغـبـاء
بـــســـبب فـــقـــدان الـــرؤيـــة الـــوطـــنـــيـــة
واإلنــســـانــيــة والــفــلـــســفــيــة في إدارة
احلـكـم. بل جلُّ مـا اسـتـطـاعت الـنـجـاح
فـيه وتسليط الـضوء عليه هـرولتُها في
زيـادة تخلّف الشعب من حيث يدري أو
ال يــدري حــكـمــاءُ هــذا األخـيــر هـذا إنْ

والــلـطم والــتـزمــيـر والــتـرديــد الـتي ال
ــظــاهـرهــا غــيـر احلــضــاريـة انــتــهـاء 
ومـنـاسبـاتهـا عـلى مدار الـسنـة سوف
تـبقـي البـسطـاء على تـخلّـفهم حـتى لو
ّن كـانـوا من حـمـلـة شـهـادات عـلـيا و
جــالــوا بـلــدان الــعـالـم واطّـلــعــوا عـلى
تـقدمهـا وحضاراتهـا وثقافاتـها بسبب
سـمـة الـوالء إلراداتٍ من خـارج احلدود
الـــتي اســتــولت عـــلى ألــبــاب وقــدرات
ـتـخـلـفـة. فـيـمـا وعـقـول هــذه الـفـئـات ا
يــدعــو بــعض احلــكــمــاء من الــفــقــهـاء
ظاهر وتنزيهها من كلّ "بـتطهير هذه ا
مـا يشـينـها ويـدنّسـها ويـخرج بـها عن
سّ الـــعـــنـــوان الـــصـــحـــيح وكلّ مـــا 
شـرفـها وكـرامـتهـا حـتّى يتـرتّب عـليـها
شـروعة وغـاياتـها الـشريـفة". آثـارهـا ا
ـؤسف قـيام الـبعض بـتحـويلـها ومن ا
إلى شــعــائـر ســيــاسـيــة واسـتــغاللــهـا
لــكــسـب مــنــافع شــخــصــيــة وحــزبــيــة
وفــئـويـة ومـذهـبـيــة ضـيـقـة بـادّعـاء أنّ
ـنابـر وهذه اجملـالس والتـعازي "هـذه ا
ومــــواكب الـــلـــطـم هي الـــتـي حـــفـــظت

اإلسالم". 
فـهذا قدرُ الشعوبـي الذين ال يكترثون
ــصـالح الـغـيـر وال يـعــيـرون اهـتـمـامًـا
حلـقـوق اآلخـرين اخملـتـلـفـ مـعـهم. قد

شــاكــلـة "احلــجّــاج" في الـوالء لــلــدولـة
يـحـملُ في سـرائره وقـراراته شـيـئًا من
ــعــهـودة فــيه إلى الــشــدّة والــقـســوة ا
جـــانـب احلـــكـــمـــة والـــعـــدل والـــرويـــة
ـكـر والـدهـاء والـفـصـاحـة واحلـنـكـة وا
ــنــطــقي في والـــقــدرة عــلى احلــديـث ا
إدارة الـــبالد حــتى لـــو "كــان جــبــرًا ال

اختيارًا". 
c  bzU

وهــذه من ســمــات الــقــائــد الــفــذّ الـذي
يــعـرفُ رعـيــتَه ويـتـصــرّفُ وفق سـلـوك
الــقــادة احلـقــيـقــيــ الـذيـن يـقــصـدون
اإلصـالح احلـقــيــقي بــالــعــمل والــفــعل
ـزيّف عـلى احلـبـر وبالـكـلـمات ولـيس ا
ـعـسولـة الـتي تـقـدّم جـرعات الـرنـانـة ا
تـخـديـرية ألصـحـاب احلق كي يتـخـلّوا
عن حـــقــوقــهم الــوطــنــيــة والــبــشــريــة
واإلنــسـانـيــة واالجـتــمـاعـيــة ومـا عـلى
ـظـاهـر شــاكـلـتـهــا عـبـر اســتـبـدالـهــا 
خـدّاعـة وشـعـائـر مـذهـبـيـة مـتـخـلـفـة ال
تـنـاسب العـصـر والظـرف بـحجـة حفظ
ذهبية عبر استدرار الـهوية الدينية وا
عـواطف البسطاء بـهدف ضمان والئهم
َن يــقــدمــون لــهم الــفــتــات ويــســعـون
إلبــقـاء فــاقـتــهم حتت تـصــرفـهم ورهن
ـشـبـوهـة. فـمـجـالس الـبـكـاء إرادتـهـم ا
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يـكون ذلك صـحيحًـا في بعض جـزئياته
عــنـدمــا ال تـؤذي غــيـرَك وال تــسـلبُ حقَّ
مــواطـنـك اآلخـر الــذي يـنــبـغي احــتـرام
خــيــاراته وديــنَه ومــعـتــقــدَه وال تــسـلك
سـلوكًا منافيًا للمـصلحة العامة وتعطّل
ــعــمل والــدائـرة ــصــنع وا الــشــارع وا
ـشاعـر التي ـشـاركة في هـذه ا بـحـجة ا
يـــنــبـــغي أن تـــكــون ضـــمن حــدودك وال

تتعدّى حدود غيرك. 
ـنـطق والـعــقل واحلـكـمـة في هــذا هـو ا
ــشـــتــرك واحـــتــرام حـــقــوق الـــعــيـش ا
اآلخــــريـن في بــــلــــدٍ مــــتــــعــــدّد األديـــان
ـذاهب واإلتنيات. وهـذا ما كان عليه وا
صــاحـب األمـر عــنــدمــا قــصــدَ اإلصالح
ودعــــا إلـــــيه وفـق مــــنــــهــــجـه ورؤيــــته
وطـموحه وليس بـتحويل الـشعائر إلى
ركنٍ وسـلوكٍ لـلتـجارة والتـبذيـر والهدر
ـواطـن بـحـجـة عــلى حـسـاب الــدولـة وا

كسب األجر بهذه الطريقة. 
ـــنـــقــذ بِـــصـــفــات ويـــا لـــيت الـــقــائـــد ا
"احلـجاج" اجلديد الذي يحتاجُه العراق
في الـطريق إلينا سـريعًا كي نرى النور
ظلـم الذي وضعـنا فيه في آخـر النـفق ا
ســاسـة الــصــدفـة وأحــزابُـهم الــفـاشــلـة
صــاحــبــة مــبــدأ "الــتــشــارك والــتــوافق

والتوازن".
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يطيب لي أن اتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى الطبيبة القـديرة (حنان ضايع اجلبوري) االخصائية باالمراض النسائية الجرائها
ـهـارة والرعـايـة االنسـانـية عـملـيـة جراحـيـة تكـلـلت بالـنـجاح.. وفـقـها الـله وسـدد خـطاهـا فـقد كـانت عـنوان لـلـكفـاءة واخلـبرة وا
ا تـوفره من عـناية ـنطـقة احلارثـية وجـميع الـعاملـ فيـها  الصـادقة..والـشكر مـوصول إلى مـستـشفى الزيـتون االهـلية الـكائن 

وخدمة متميزة.
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مـن جــــهـــة أخــــرى ارجــــا االحتـــاد
العـراقي لكـرة القـدم مبـاراة البالي
أوف بـ فـريقـا الـناصـريـة ودهوك
التي كان  مـقررا لها ان تقام إليوم
اخلـمـيس بـسبـب الظـروف االمـنـية
الـتي مــرت بـهـا الــعـاصــمـة وكـذلك
مــواجــهــــــــة الــفــائــز مــنــهــمــا مع
االمــانـة الى اشــــــــعــار اخـر وكـان
فـــــــريق دهــــــوك قــــــد وصـــــــل إلى
ـاضي قـبل ان الـعـاصـمـة االثـنـ ا
يـــعــود فـــيــمـــا أنــهى الـــنــاصـــريــة
معسـكره التدريـبي في بغداد وعاد
وعد اجلديد إلى مدينته بانـتظار ا
لــلـــمــبــاراتــ وان فــريــقــا من بــ
ـمـتـاز الـثالثـة سـيـتــاهل لـلـدوري ا
ــثل الـفــريق الـعــشـرين في الـذي 

متاز. الدوري ا

مـن تأثـيـر اخـر الهمـيـتـها الـكـبـيرة
ـشاركة التي على مجـمل مفردات ا
تــســيــر لالن بــافــضــلــيــة كل شيء
ويــلـتــقي الــيـوم اخلــمــيس فـريــقـا
اجلـزائــر وتـونس عــنـد الــسـادسـة
والـــنــصـف مــســـاءا وبــعـــــــــــدهــا
جتـري مـواجـهـة الـيـمن والـسودان
عن الــعــاشـرة لــيـال و يـتـــــــــواجه
العـراق والسعـودية عنـد السادسة
والـنـصف وبــعـدهـا يـلــتـقي فـريـقـا
ـغـــــــرب عنـد العاشرة مصـــــر وا
ليال فـيمـا حدد اخلـامس من ايلول
القـــــــــــامـــة مــــبــــاراتي الــــنــــصف
الـــنـــهـــائـي ويـــذكـــر ان مـــنـــتـــخب
الـسـعـوديـة قـد حــصل عـلى الـلـقب
عــام 2011 ثم تـــونس عــام 2012

والعراق 2014.

انــــدفع بــــقــــوة وشــــكـل خــــطـــورة
واضحة ومـحاولة حتقـيق التعادل
الــنــتـيــجـة الــكـافــيـة الــتي جتــنـبه
إشكاالت اخلسارة لو حصلت لكنه
تـــفـــادى االمـــور بـــعـــد مـــواصـــلـــة
االنــدفــاع بــقــوة وفــرض الــضــغط
الـــهــجــومي في مـــنــطــقــة الــفــريق
ؤثر قابل وواصل تـقد االداء ا ا
وحــصل عـلى اكـثــر من كـرة ثـابـتـة
بـفــضل تـصــاعـد االداء و الــنـشـاط
تـواصل مع  اسـتمـرار الهـجمات ا
اخلطـيرة قبل ان يـفرض السـيطرة
التي تـوجهـا باحلـصول عـلى ركلة
جزاء د 67نـفــذهـا حـسن عـلي
مــــــدركــــــا الـــــــتــــــعــــــادل
والـــــــصــــــدارة
بــتــفــوق
وبافضل
يـــــــــــــــــــــة
االنــتــقــال لــلــدور
الـــربـع الـــنــــهـــائي
ومـقــابـلـة مـنـتـخب
السعـودية وصيف
اجملمـوعـة الرابـعة
يــوم غــد اجلــمــعــة
عــــنــــد الـــــســــاعــــة
الــسـادســة والـنـصف
مــسـاء وهـو االهـم بـفـضل
رغبة الفريق وقدرته على
حـــسم االمــــور قـــبل ان
يـــخـــطـف الـــنــــقـــطـــة
ــرور الـــغــالـــيـــة وا
بـــســـجـل نـــظـــيف
لـــلــدور الـــتـــالي
مـــــتـــــفـــــاديـــــا
اخلـــــســـــارة
وحتــــديــــات
الــنـــتــيـــجــة
وتداركهافي
الـــــــــــــــوقـت
ـــــنـــــاسب ا
الــــــــقــــــــرار
الـصــحـيح
للـمجـموع
ة واثبات
احــقـيــقـة
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ـتد عشرة يقيم مـنتخب الـشباب الـعراقي لـكرة القدم مـعسكـراً داخليـاً في أربيل 
ــؤهـلــة إلى نـهــائـيــات كـأس آســيـا لـلــشـبــاب الـتي أيــام اسـتــعـداداً لــلـتــصـفــيـات ا
عسكـر التدريبي خوض قبل. ويتـخلل ا تـستضيفـها البصرة من 18-14 أيلـول ا

متاز وهم أربيل ونوروز واحلدود.  ثالث مباريات أمام فرق الدوري ا
نتخب 26 العبـاً سيختار اجلهـازُ الفنيّ من بينهم 23 العـباً للتواجد ويـضم وفد ا
ـقـبلـة من ضـمنـهم أربـعة العـبـ محـترفـ وجـهت لهم في الـتـصفـياتِ اآلسـيـويّةِ ا
درب حيدر جبار الذي أجرى الدعـوةُ من اجلهازِ الفني. وغابَ عن الوفدِ مسـاعد ا

عمليةً جراحيةً تكللت بالنجاح.
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ُ بغداد عـمار موسى التقَى أمـ
فـي مـقــر ديـوان األمــانــة رئـيسَ
الــهـيــئــة االداريّــة لـنــادي أمــانـة

ــسـعـودي بــغـداد فالح مــنـدب ا
هـندس مزهر عبد وأم السرّ ا
احلــــــــسـن وأعــــــــضـــــــاء اإلدارة
الدكتور كر حـمد كاظم وأحمد

ـــوســوي ومُـــدرب فــريق عــزت ا
كـرة القـدم وسـام طالب وحـضرَ
الــلــقــاء الــوكـيـلُ اإلداري صــبـار
ـديـر الـعـامّ لـلـدائرةِ ـسـاري وا ا

اإلداريّة باسم شلش.
سـعـودي شرحـاً مُـفصالً وقـدّمَ ا
عـن عــــــــملِ الــــــــنــــــــادي وأبــــــــرز
اإلجنــــازات الــــتي حتــــقــــقت من
خالل حــصـــولِ عــددٍ مـن الــفــرق
عــــلـى مــــراكـــــز مــــتـــــقــــدمـــــةٍ في
الـبُــطـوالتِ احملــلـيّـة الــتي جـرت

مؤخرا.
WO U  WK d

شاكل ُ على أبـرز ا واطلع األمـ
ُـعوقـات الـتي تواجـه مسـيرةَ وا
ـرحـلـةِ احلـالـيّـة الـنـادي خالل ا
خــصـوصـاً مـا يـتـعـلق بـاجلـانبِ

الي. ا
ُ اهتـمامـاً ملـحوظاً وأبدى األمـ
بــــهــــذه الــــزيــــارة مُـــعــــبــــراً عن
ِ الـدعم الالزم اسـتـعـدادهِ لـتـقـد
جلميعِ الفرق الريـاضيّة التابعةِ
ــا يـعـودُ لـنــادي أمـانـة بــغـداد 
بالفائدةِ على النادي منوهاً إلى
إن نــادي أمــانـــة بــغــداد هــو من
ضـــمن الـــدوائـــر الـــعـــامـــلـــةِ في
األمـانة وأي إجنـازٍ يحـققهُ يـعدُّ
إجنـازاً لـلـمـؤسـسـةِ الـتـابع لـهـا

وهي أمانة بغداد.

ــازمـي ويــتــغــلـب عــلــيه ويــحــرز ا
ـيدالـيـة الذهـبيـة لـلعـراق وكانت ا
سبـاقات سالح الـسيف الـعربي قد
شـــهـــدت حـــصــول الـالعب زكـــريــا
ركز اخلامس في يحيى قد احـرز ا

البطولة.
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من اجتماع
الهيئة االدارية
لنادي امانة

بغداد

شـاركة االخيرة في نهـائيات كأس آسيا يبدو انـنا كنا متـفائل بشكل كـبير با
راحل مـتقدمة للشـباب بالبـحرين  وتوقـعنا ان طائـرتنا ستـحلق عالـيا وتصل 
سـتوى الـذي قدمه الـفريق وصوالً لـنهـائيـات كاس الـعالم  وذلك عـطـفا عـلى ا

في بطولة غرب اسيا بالسعودية والتي حصد البرونزية فيها.
نـافسـات االخيرة في لكن الـواقع احلقيـقي للـكرة الـطائرة الـعراقـية ظهـر في ا
ركـز العاشر بـعد امام الـسعوديـة ولم ينجخ مدرب البحـرين وحل منتـخبنـا با
الفـريق االيطالي فيشنزو نـاتشي في االستفادة من البـطولة االولى بغرب آسيا
وتـصـحـيح االخـطـاء والـتـحـلـيق من جـديـد في سـمـاء الـقـارة اآلسـيـويـة وعـلـيـنا
درب الذي لم يضيف شيئا لفريقنا في هذه الفترة والبحث مراجعـة عقد هذا ا

عن اسم جديد افضل للعبة.
طبـعاً االعذار ستكون حاضرة من قـبل االحتاد وهي ان الفريق مر بوضع غير
عـسكر ـال وان ا مستـقر وان مـشاركـته كان مـشكوك فـيهـا نظـراً لعدم تـوفر ا
الــتــدريــبـي في اربــيل لم يــلــبـي طــمــوحــات ادارة االحتــاد  هــذه االســطــوانــة
شـروخة التي اعتدنا سـماعها مع كل اخفاقـة الي منتخب عراقي يشارك في ا

بطولة خارجية ويفشل في حتقيق نتيجة ايجابية .
ـنـافـســون لـنـا يـعــيـشـون اوضـاع ورديــة واسـتـعـدوا في وهـنـا نـســال هل ان ا
معسـكرات تدريـبية اوروبيـة وهنا اقـصد الفـريق البغالي الـذي فاز على فـريقنا
ـدرب االيطـالي بـ(1-3) في مـبـاراة كـانت بـدايـتـهـا عـراقـيـة لـكن دمـاغ وفـكـر ا
تــوقف عن الـعـمل لـيــهـدي بـقـيـة االشـواط لــلـفـريق الـبـنـغــالي اجملـتـهـد في هـذه
بـاراة.واستمر تـدهور نتائج الـفريق وخسر مع الـفريق التايـلندي الذي احرز ا
ركز الـرابع بالـبطولـة بعد خـسارته الـبرونز امـام كوريـا اجلنوبـية  فيـما كان ا
الـذهب من نـصيب ايـران الـتي عززت رقـمهـا بـالفـوز بـالبـطولـة لـلمـرة الـسابـعة

والفضة للهند.
نافـسة بالـبطوالت اخلـارجية وذلك هم لـنا ان نعـرف قدراتنـا احلقيـقية بـا من ا
راحل مـتقدمة ـستوى فني جـيد وكبيـر يجعل فرقـنا تصل  الننا لم نـصل بعد 
ـمكن اآلني وال ـيدالـيات بـالـبطـوالت االسيـوية  النـنـا مازلـنا نـعـمل با وحتـرز ا
ـستـقـبلي الـصـحـيح الذي عـمـلت به الـدول العـربـية نـعرف اسـلـوب الـتخـطـيط ا
ا يخصص واآلسيـوية وحاولت ان تتطور علما انها تـصرف مبالغ مالية اقل 
للـرياضة العراقـية  واكرر ان بغالديش تـعاني من ازمة اقتـصادية حادة ولكن

فريقها فاز علينا.
ان تواجـد العراق بـالقارة االسـيوية قـد حيث تاسس االحتـاد العراقي لـلعبة
في عام 1955 وانـضم لالحتاد الدولي عام 1959 وبـعدها لالحتاد االسيوي

 وكان للعراق شرف تاسيس االحتاد العربي للكرة الطائرة ام 1975.
اضي وبـدايـة الثـمـانيـنـيات وعـاشت الكـرة الـطائـرة نـهايـة سـبـعيـنـيات الـقـرن ا
افضل سـنوات اللعبـة بوجود جنومـها الكبار  وحـيث سبق وان شارك العراق
بــكــاس الـعــالم بــاالرجـنــتــ عـام 1982 وكــانت مــجــمــوعــته تــضم الــبــرازيل
ـركز الـ (20) بـالتـسلـسل النـهائي وتشـيكـوسلـوفاكـيا ولـيبـيا  وحـصل على ا
وتفوق عـلى تونس واستراليا وتشـيلي وليبيا  وقاد الـفريق العراقي في حينها

درب هاشم الراوي . ا
عـمل الـعراق بـعدهـا عـلى استـضـافة كـاس اسـيا لـلشـبـاب بالـكـرة الطـائرة في
ايـلول عام 1990 لكـن دخول الـعراق لـلكـويت جـعل االحتاد االسـيوي يـعلق
نشـاطات العراق  وعجزنا عن اعادة مبالغ مالية بالدوالر لالحتاد االسيوي
ـشـاركات ا ادى لـتـعـلـيق عـضـوية الـعـراق ومـنـعه من ا بـسـبب احلـصـار 
اخلـارجيـة  وعـاد العـراق من جـديد بـعد 2003 لـلمـشـاركات لـكن الـلعـبة
تاخـرت وتراجـعت عن بقـية الـدول العـربيـة واالسيـوية.عـليـنا طـوي صفـحة
ـشـاركــة احلـالـيـة  واالســتـفـادة من اخــطـائـهـا من خـالل تـنـظـيم دوري ا
مستـمر طول العام من الفئات العمرية وصـوال للمتقدم الننا سنكتشف
مواهب جـديـدة ومهـمـة تعـيـد الق اللـعـبة لـسابق
عــدهــا  وان نــســعى الى ادخــال مــدربــيــنـا
وحـكامـنـا في دورات تـدريـبـيـة ومـعـايـشات
طـويـلـة في دول مـتــطـورة من اجل الـسـعي
لبـناء منتخبات وانديـة عراقية تتنافس بقوة

بالبطوالت اخلارجية.
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تـمـكن الالعب حـسـ عالء سـلـمان
ــيـدالـيــة الـذهــبـيـة في من إحـراز ا
ــــــبــــــارزة ضــــــمن سـالح ســــــيف ا
مــنــافـــســات بــطــولـــة غــرب آســيــا
لـلـمـبارزة الـتي تـقـام في العـاصـمة
ــــــشــاركـة 11 االردنــيـة عــمــان و

دولة.
وتـــصـــدر حـــســــ عالء ســـلـــمـــان
مجموعته في الدور االول بالعالمة
الكـاملة بـعد ان حقق االنـتصار في
ستة سباقات مـتتالية وجاءت على
حــســاب الــعــمـانـي عــمـر احلــارثي
واالردنـي حـــســـان عــــبـــد الـــهـــادي
والقـطري مـحمـد الوعالن والـيمني
اســامـة ســمـيــر والـكــويـتي حــمـزة
الــبـلـوشـي والـفـلــسـطــيـني مــحـمـد
اسدي ليتصدر بـذلك ايضا القائمة
االجـمالـية للـبطـولة الـتي تضم 33

العباً من 11 دولة.
وبـذلك يتـأهل سـلمـان مبـاشرة الى
دور الــســتــة عـشــر لــيــتــغـلـب عـلى
الــعـــمــاني حـــارث احلــارثي 15-7

وفي دور الـــثـــمـــانـــيـــة تـــمـــكن من
االطــاحــة بـالــفــلـســطــيـنـي مـحــمـد
احمليسري  12-15وفي دور نصف
النهائي تغلب على اللبناني هادي
ـباراة دكاش 8-15 لـيتـأهل الى ا
اخلتـامية ويـقابل االماراتي مـحمد
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الـــصــــدارة بـــنــــتـــائج مــــتـــقــــدمـــة
واالســتـمــرار بـدورهــا الـريـادي في
الـتقـدم بـصدارة اجملـموعـة الـثالـثة
ـــنــــجــــز االول والــــدافع الــــقـــوي ا
خلـوض مـواجـهـة الـغـد ومـواصـلـة
رحـلـة الـدفـاع عن لـقـبه الـذي حـققه

في نسخة2014.
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كما مثلت نقطة موريتانيا الصعبة
الـتي كــادت ان تـذهب لـوال تـمـاسك
الــدفــاع وابــعــاد خــطــورة الــفــريق
ـــقــــابل الـــذي بــــحث عـن الـــفـــوز ا
ــشـاركــة األخـيـر ـعــنـوي خــيـار ا ا
لـكــنه فـشـل في ذلك  بـعــدمـا أجــبـر
عـلى قبـول الـتعـادل افـضل نتـائجه
ـبـكـر مـا زاد من مـعـانـاة اخلـروج ا
لــكــنـــهــا كـــانت مــشـــاركــة حتــسب
للفريق الذي شاهدناه يقدم ماعليه
 فـيــمـا كــادت نـتـيــجـة الــتـعـادل ان
صـلحة الـفريق االخر الذي تتغـير 
ــني الــنــفـس بــالــفــوز قــبل بــقـي 
العودة لبالده لكن دون جدوى ولو
حصلت لـكانت تسـبب مشكلـة فنية
ونـفـسـيـة للـمـنـتـخب وقـد تـقـلل من
شـان الــصـدارة الـتي انــتـقل فــيـهـا
الفـريق من اجلولـة الثانـية وعززت
بــالــشـكـل الـنــظــيف لــلـفــريق ودعم
ـعـنـويـة الـعـالـيـة لالعـبـ الـروح ا
خلوض لـقـاء الـغـد بـثـقـة مـتـوجـها
بــأ االسـتـعـداد ورؤيـة لـلـفـوز وال
بــديل  عــنه الن الــكالم  عـن نـتــائج
اجملــمـوعــة وضع جـنــبـا واحلـديث
مــنـصب االن عن الـقــادم وال مـعـنى
عـن الــــــذي حتــــــقـق في اجلــــــوالت
ــــــاضــــــيــــــة والن اوجه الــــــثـالث ا
الـصـراع ستـكـون مخـتـلفـة يـوم غد
ـهم جـدا ان يـعـتـمـد الـفـريق ومـن ا
على جـهود عنـاصره واللـعب بقوة
وانـدفـاع لـلـحـصول عـلى الـنـتـيـجة
ـنــتــظــرة من الــشـارع ــطــلــوبــة ا ا
الـرياضي الـذي بـات يتـابع مـشوار
الـفـريق باهـتمـام مـهمـة مـاراثونـية
ـنـتـخب امام والـتـذكـيـر قـد يـكـون ا
مــهـمــة مـاراثــونـيــة اذا مـا تــاجـيل
ـواجــهـة بـوقــتـهـا األصـلي حـسم ا
والــلـــعب وقــال اضــافــيــا وتــظــهــر
احلــاجــة إلى االهـتــمــام بـاألداء مع
االخــتــيــار الـصــحــيـح لــلـتــشــكــيل
لـتـحـقيق اخلـطـوة االهم واالنـتـقال
لــلـــدور الــنـــصف الـــنــهـــائي االمــر
نتظـر بلهفة والـكل يريد مشاهدة ا
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عـزز مـنــتـخب الـنــاشـئـ صـدارته
جملـــمــوعـــته ومـــر بــثـــقــة وجــدارة
واســـتـــحــــقـــاق الى الــــدور الـــربع
ـنتـخبات الـنهائـي لبطـولة الـعرب 
الـــنـــاشـــئـــ حتت سن17 ســــنــــة
اجلـاريـة حـالـيـا في مـديـنـة وهـران
في اجلــزائـــر بــعــدمــا رفع رصــيــد
نــــقــــاطه الى  7 مـن فــــوزين عــــلى
غرب وجزر القمر والتعادل امس ا
االول مع مـوريتـانـيا بـهـدف سجال
من ركــلـــتي جـــزاء بــعـــدمــا تـــقــدم
ـنافس د7من سـجـلـها الـفـريق ا
ســــيــــدي بــــايــــا بــــعــــدمــــا
ــبــاراة بــدأالـــفــريـق ا
االخــربــقــوة وجنح
في حتقـيق التـقدم
بــــالــــهــــدف ومـــر
وأنـــــــــــــــــهــى بـه

الشوط االول .
w U « ◊uA «

فــــــيــــــمــــــا دانت
السـيطـرة لصالح
منـتخب الـناشـئ
مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة
الشوط الثاني
عــــنــــدمــــا

s b UF « s “ Â«d «

فــريـــقــا مــتـــوازنــا اجلــمـــعــة لــكي
يـواصل مـســيـرته وتـالــقه بـنـجـاح
لالخـيـر  وان تـكـون االسـمـاء الـتي
ــواجــهـــات الــثالث تـــمــيــزت فـي ا
ــهـمــة كـمـا عـنــصـر قــوة في دعم ا
ضـي قدمـا نحـو التـقدم يـنبـغي وا

خطوة مهمة للدور التالي .
“uH « W d

ـــتــلك فـــرصــة ـــنــتـــخب  والزال ا
الفوز ويسـعى للحفـاظ على نظافة
ســجـــلـه والــكـل يـــريــد ان يـــحـــقق
ــنـتــخب الــفـوز بــعــدمـا ارتــفـعت ا
عـنـوية لالعـب وتـعززت احلـالـة ا
ـــــرون بـــــافــــــضل حـــــال الـــــذيـن 
ويتـمتـعون بـإمكـانيـة حسم االمور
امام حتدي اخر مخـتلف تماما عن
باراة الغد ا تصفيات اجملموعة و
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كــــــــــشـف الـالعـب الــــــــــدولـي
الــسـابق بـاسـل كـوركـيس أن
ــدرب األجـــنــبـي فــقط ســكـن ا
ـبلغ سـيـرهق مـيزانـيـة االحتـاد 

. 360 الف دوالر سنوياً
وقــــال كـــوركــــيـس في تــــصــــريح
صحفي إن التعاقد مع مدرب
اجــنــبي عـلـى مـســتـوى
عـالي صـعب جـداً
فــــــــــــي ظـــــــــــل
الــــــــــــــــرضـع
الــــــــــراهن
كــــــــــونه
يــكــلف

الـكــثـيــر بـاإلضــافـة إلى تــكـالـيف
ـدرب االجــنـبي ســكـنه.وبــ أن ا
يــخــتــار الـســكـن في فــنـدق بــابل
وسـيـرهق مـيـزانـيـة االحتـاد كون
في الـسنـة الـواحدة يـخـسر 360
الف دوالر باإلضافة إلى تكاليف
عـقـده.يـذكـر ان احتـاد الـكرة أجل
ــنــتـخب حــسم تــسـمــيــة مـدرب ا
الــوطـــني األجـــنــبي إلـى إشــعــار
آخــر.وعــلى صــعــيــد اخــر كــشف
مـدير عـام دائرة الـتربـية الـبدنـية
والــريـــاضــة في وزارة الـــشــبــاب
ــوسـوي عن والـريــاضـة احــمـد ا
وجود عملـية تقلـيص كبيرة جداً
ســتـطـال عـدداً كـبـيـراً من األنـديـة
الــــريــــاضـــــيــــة خالل األســــبــــوع

ــــوســـــوي في ـــــقــــبـل.و قـــــال ا ا
تصريح صحفي إن جلنة التقييم
و دراســـة واقع حـــال األنـــديـــة و
شَكَّلة من قبلنا  أجنزت أعمال ا
تـقـيـيم أغـلـب األنـديـة الـريـاضـيـة
ــســجــلــة لــدى دائــرة الــتــربــيـة ا
الــبـدنـيـة والــريـاضـة. أضـاف أن
جلـنـة الـتـقـيـيم كـشفـت عن وجود
عـــدد كـــبــــيـــر من األنــــديـــة الـــتي
خـالـفـت ضـوابط الـتـأسـيس ولم
تـــلـبِ أبــسـط مــقـــومـــات الـــنــادي
الــــــريــــــاضي  وكـلّ ذلـك مــــــوثّق
بالصور ; األمر الذي يدعونا الى
إجراء عـملية إلـغاء عدد كـبير من
األندية وإنـذار أخرى لفـترة شهر
ــتـطــلـبــات.و دعـا إلكـمــال بـاقي ا

مـدير عـام دائرة الـتربـية الـبدنـية
و الـريـاضـة وسـائل اإلعالم كـافـة
لــــدعم و مـــســـانـــدة الــــعـــمـــلـــيـــة
اإلصالحـــيـــة الــــتي تـــقـــوم بـــهـــا
الــــــدائــــــرة فـي مـــــلـف األنــــــديـــــة
الريـاضيـة كون األمـر ليس سهالً

إطالقاً .
W b _« l «Ë

وتواصل جلنـة تقيـيم األندية في
دائـرة الـتــربـيـة الـبــدنـيـة بـوزارة
الـشــبـاب والـريــاضـة عـمــلـهـا في
إكمال إجراءات التقييم واإلطالع
عـلى واقع األنـدية الـريـاضـية في

محافظات العراق.
وقــال مــعـــاون مــديــر عــام دائــرة
التربية البـدنية والرياضة موفق

عـبـد الـوهـاب إن دائـرة الـتـربـيـة
الـبـدنـيـة قـسم األنـديـة اسـتـأنـفت
مــشــوارهــا في إجــراءات تــقـيــيم
االنــديــة من مــحـافــظــات الــفـرات
األوســـــــط الــــنـــجـف  كـــربالء 
بــابل بـــعــد إكــــــــمــال إجــراءات
الـتـقــيـيم في مـحـافــظـات نـيـنـوى
وكــركــوك وصالح الــدين وديــالى

واألنبار.
وأضــاف عـــبــد الـــوهــاب أن هــذا
التـقـييم سـيتم من خالله الـكشف
عن الــكـثــيــر من األمــور الــتي قـد
تكون غير معلومة وغير واضحة
فـي مـــــا يـــــتـــــعـــــلق بـــــاألنـــــديـــــة
ونـشـاطـاتـهـا و الــبـنى الـتـحـتـيـة
ــنـشــآت الــتي تـســتــخـدمــهـا" وا

ـــالـــيــة ـــنح ا مـــشـــيـــراً إلى أن" ا
لألنـــديــة ســـتــعـــتـــمــد عـــلى هــذا
رة واحدة التقييم الـذي سيكون 
كل سنة بالتعاون والتنسيق مع
مــديـريــات الـشــبــاب والـريــاضـة
وإدارات األنــديــة في مــحـافــظـات
الــــعـــــراق كــــافـــــة عــــدا أنـــــديــــة
محافظات إقليم كردستان.وكانت
جلـنة تـقيـيم االنـدية قـد اختـتمت
جـولـتـهـا في مـحـافـظـتي الـنـجف
ــقــدســة ولم وكــربالء ا األشــرف
يـتـبقَ لـهـا ســوى أنـديـة مـعـدودة
في محـافظـة بابل لـيتم بـعد ذلك
تــقــد تــقـريــر تــفـصــيــلي مــعـزز
بالصـور والوثائق عن واقع حال

كل نادٍ من هذه األندية.

باسل كوركيس

الكَ ُ بـــــــغــــــــداد ا ودعــــــــا أمـــــــ
التدريـبي للنـادي والالعب إلى
ِ أفـضل مـا لـديـهم مُـعـبـراً تــقـد
عن أهــمــيـــةِ حتــقــيق الــفــوز في
باراةِ الفاصلةِ من أجل اإلبقاءِ ا
ُمتاز. على الفريق في الدوري ا
وأضــــافَ: نــــســـعـى دائـــمــــاً إلى
ِ تخصـيصاتٍ مـاليةٍ كـافيةٍ تأمـ
لنادي أمانة بغداد الرياضي من
أجل رفع اســـــــم الـنـادي عـالـيـاً
في احملــافل الــريـاضــيّــة مــؤكـداً
عـــلى دعـــمه الـــكـــاملِ لـــلــهـــيـــئــةِ
اإلداريّة في قيادةِ النادي إلى بر

األمان.
وفي خــتـامِ الــلــقــاء قــدّمَ رئـيس
الــهــيـئــة اإلداريّــة لــلــنـادي فالح
ــســعــودي نــيــابــةً عن مــنــدب ا
أعــضـاءِ الــهــيــئـة اإلداريّــة كــافـة
ــخـتـلفِ ــدربـ والالعــبـ  وا
األلــــعــــاب الــــتي تـــــنــــشطُ داخل
الــنــادي الــشُـكــرَ والــثــنــاءَ عـلى
ُ اجملـهــوداتِ الـتي يــبـذلــهـا أمـ
هـندس عمار موسى في بغداد ا
ِ التسهيالت والدعم الالزم تقد

للنادي.
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ـــلــتــقى الـــبــاحث الـــعــراقي ضـــيــفه امس االربـــعــاء  ا
الـعـراقـي لـلـثــقـافــة والـفـنــون  في الـعــاصـمــة االردنـيـة
ـحـاضـرة في الـثـقـافـة االقـتـصـاديـة عـنـوانـهـا (الـغاز

ي). الطبيعي والسباق العا

احملـــامـي الـــعـــراقي  من غـــرفـــة
مــحـامي الــرصـافــة نـعــته نــقـابـة
بعد ان غيبه احملـام العراقي 
سـائـلـ ـاضي  ـوت الـسـبت ا ا

الرحمة لروحه الطاهرة.
q³Š Êu O

f¹dš b Uš
ـتـحف الـوطـني لـلفـنـون اجلـمـيـلـة بـعـمـان اعلن مـديـر ا
ــتــحف ضــيـف مــعــرض (الـتــشــخــيــصــيــة في الــفن ا
األردني) الــذي شــــــــارك فـيه  120 فـنــانــا وفـنــانـة
وضم 223 عـمال فنيـا ضم لوحـات ومنحـوتات وصور

فوتوغرافية وخزف.

—ÒuBð ‰UL  Õd
—uD « 5Ð ــــاضي ورونق عـــنــــوان (بــــ عـــراقــــة ا

احلـاضـر بغـداد حتـيي تـراثـهـا الـزاخر)
ـيـزٍ من رواد الـتراث بـحـضور جـمـهـور 
والــفــولــكـــلــور والــصــنـــاعــات الــيــدويــة

 Íb U)« —ULŽ ≠ œ«bGÐ
أفــتــتحَ الــوكــيل األقــدم لــوزارة الــثــقــافـة
والــســـيـــاحـــة واآلثـــار نــوفـل ابــورغـــيف
مـهـرجـان بـازار انـتـيك بـغـداد الـذي حـمل

ـهـتمـ بـاألعـمـال الـتراثـيـة والـسـجاد وا
ــيـز يـعـدُّ األول من والـنــحت في نـشـاط 
مَه مــجـمع بــغـداد نــوعه في الـعــراق نــظـَّ
لألنــتــيك والـــتــحف الــنـــادرة الــعــراقــيــة
ــــيـــة في مــــقـــر اجملـــمع والـــعـــا
ببغداد وأكد ابورغيف ( حرصَ
وزارة الــثـقــافــة عـلـى إسـتــعـادة
بـغـداد لـرونـقـهـا وجـمـالـهـا عـبـر
ناخات واألجواء التراثية هذه ا
اجملتمعـية العريقـة) منوهاً بأنه
ـــكن احلـــديث عـن حـــاضــر (ال 
مــــشـــــرقٍ من دون اســـــتـــــدعــــاء
ــــاضي الــــزاخـــر الــــذي يـــحق ا
ــا لـــلــعــراقـــيــ أن يــفـــخــروا 
ــتـلــكه بـلــدهم من ارثٍ ثــقـافي
تـد وطاقـاتٍ جـمالـية وأنـساق
تــراثـيــة مـعــروفـة وحــاضـرة في
الــذاكــرة اجلــمــعــيــة الــقــريــبــة)
ـبـذولـة من مـشـيـدًا (بــاجلـهـود ا
قبل إدارة اجملمع وكل من أسهم
في إقــامــة هـذا الــبــزار واحملـفل
ــمـــيـــز).داعـــيًـــا الى الـــتـــراثـي ا
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مثلة فرح كـمال ملكة جمال مصر تخوض ا
السابقة جتربة جديدة في مجال التمثيل من
خالل مـســلـسل "بــ الـســطـور" والــذي يـعـد
األول من نـوعه في الــوطن الـعــربي حـيث تـدور
حــلـقــاته حــول قــصص حــقــيــقـة مــتــنــوعــة بـ
االكــشن واالجــتــمـــاعي والــرعب في 5 دقــائق

وتعتمد على البطولة اجلماعية.
ومـسـلـسل "بــ الـسـطـور" مـن كـتـابـة وإخـراج
كر اسـماعيـل ويشارك فـى بطولـته نخـبة من
الوجـوه اجلديـدة هم أحـمد حـافظ نـور بدر
ن طـعامه أحـمـد احلـنـاوي نـورا مـهدي ا
أمل زكــريــا وغــيــرهـم من األســمــاء.وكــانت
كمـال قد شـاركت في بـطولـة فـيلم "بـحبك"
لـلــفـنــان تــامـر حــســني والـذي يــعـرض

حالياً فى دور العرض.

تـكـون في مزاج مالئـم للـحب  أنصـت إلى انفـعاالتك
لكن ال جتنح بردة فعلك.
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مـا حتــتـاجه لالســتـقاللــيـة هـو الــقـدرة عـلى جتــسـيـد
األمور  يوم السعد االربعاء.
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شــريـــكك في الــعـــمل يــطـــرح عــلـــيك بــعـض االفــكــار
اجلديدة ناقشها بهدوء .
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جتـد حـل مـا يـشـغــلك من خالل الـنــظـر إلى الـظـروف
كمجموعة متكاملة . 
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عـقلك يـقـول لك شيء  وقـلـبك يـقول شـيـئـاً آخر .رقم
احلظ. 9
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اختلـي مع نفسك لبـعض الوقت قبـل أن تصبح غريب
ا مزعجاً . األطوار  أو ر
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 الحظ كيف تتـحسّن احلياة بالـشراكة و لكـنها أيضاً
حتتاج إلى متطلبات .
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لـعل وجـود الـشــريك بـقـربك يــعـطـيك اكــثـر من فـائـدة
ودفعة الى االمام. 
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ـرونة مع تـغيـرات مفـاجئـة في محـيط عـملك. تـعامل 
ذلك . رقم احلظ.4
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الـتـهــور والـشـعــور بـحب رد الـصــاع صـاعـ سـوف
ؤثرين عليك اليوم. يكونان اكثر ا

Ë«b «

ـتـنـاقضـات  ألن احلـياة في تـعلّم كـيف تـتـعامل مع ا
احلقيقة هي تركيبة منها.
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ســوف تـشـعـر بــالـنـدم في الــكـثـيـر مـن االحـيـان عـلى
افعال  قمت بها.

 u(«
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
ـطـلـوب اعــادة تـرتـيــبه بـشـكل ا
صحـيح واكـتشف كـلـمة أغـفلت

عمدا:
WOMOD K   WM¹b

جوف  –هـلسـنـكي  –بارود –
امـسـتردام  –سراب  –روح –
ولع  –بـــطـــرس  –  –هل –
شعم  –رفات - حمص  –ال –

مصلح.

الـنـحـاتـة الـسـورية اشـرفت عـلى مـعـرض اقـيم بـصـالة
جمـعيـة إنعـاش الـزويتـينـية بـريف حمص ضـــــم أكـثر
من 50 عمالً فنياً شارك فيه 21 طفالً ويافعاً تراوحت

أعمارهم ب 5 و18 عاماً .

ــوسـيــقي الــســوري قــاد فـرقــة شــهــرزاد في عـرض ا
مـســرحي راقص بــعـنــوان (سـنــابل) ضـمـن فـعــالـيـات
مهـرجان سلطان األطرش الثقافي السابع الذي تنظمه

مديرية الثقافة بالسويداء .

ه ي العراقي صدر له كـتاب من اعداده وتقد االكـاد
ـوت قـراءات نـقـديـة في بـعـنــوان (جـغـرافـيـا احلـيــاة وا

رواية وكر السلمان لشالل عنوز).

ـدعي الـعـام العـراقي نـعـته االوساط الـقاضي األول وا
سـائـل الـله تـعالى ان يـسـكنه الـقـضائـيـة والقـانـونـية 

فسيح جناته. 
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ـيـون ي الــعـراقي ضــيـفــته تـنــسـيـقــيـة (اكــاد االكـاد
قـراطيـون) في بـاكورة نـشاطـاتهـا في ندوة حـوارية د
اقيـمت بـالـتـعـاون مع احتـاد االدباء والـكـتـاب  بـعـنوان

ية في مؤسسات التعليم العالي). (احلرية االكاد

فرح كمال
نـــــيـــــنـــــوى ..وضـــــمـت اجلـــــوامع
ـــزارات واالديـــرة والــــكـــنـــائس وا
والزقورات التي كـانت شاهداً على
الـــكــثــيــر وكــذلـك االمــاكن االثــريــة
اخملــــتــــلــــفــــة) واوضح أنه (تــــمت
صمم التقني االستعانة بخبرات ا
ـــنــسق في مــجـــمــوعــة الــهــدى وا
التـعلـيميـة محـمود هاشم الـدليمي
لــــغــــرض االشـــــراف عــــلى كــــافــــة
ــقــدمــة عــلى لــوحــات الــعــروض ا
الشاشـات الرقمـية وبالـتنسيق مع
مـركـز دراسـات نـيـنـوى ومـفـتـشـية
اآلثـار الـتي تـعـاونـت بـشـكل كـبـيـر
ـلكي لتكون لتسـخير قاعـة البهو ا
مــكـــانــاً مــخـــصــصــاً القـــامــة هــذا

عرض). ا
وعـــنـــد ســؤالـــنـــا عن الـــقـــائـــمــ
بـالــتـعـريف عن كل عـرض مـوجـود
بشاشات الـعرض للجـمهور الزائر
اوضـح مـــــــــــســــــــــؤول االعـالم فـي
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بالـتعاون مع مـفتشـية آثار نـينوى
ــلـــكي في وعــلى قـــاعــة الـــبــهـــو ا
وصل متحف نينوى احلضاري با
وفي اجــــواء تـــنــــطق بـــاألصــــالـــة
واجلمال واخليال والتمكن التقني
والفني أقيم معرضاً رقمياً تفاعلياً
بـالــتـنـســيق مع مـؤســسـة مـدارس
الـهـدى األهـلـيـة ومـركـز الـدراسـات
وصل ومـديرية تربية في جامعة ا
ــدة خـــمـــســة نـــيـــنــوى اســـتـــمـــر 
أيـام..وحتدث رئـيس مـجلس ادارة
مـؤسسـة الهـدى الـتعـليـميـة ضرار
عـرض أقيم سـعيـد اجلـوادي أن (ا
ة للتعـريف بحضارة نيـنوى القد
وآثـــارهــــا الـــشـــامـــخــــة عـــلى مـــر
ـباشر العـصور بـطريـقة الـعرض ا
الرقمي على شاشـات عديدة كبيرة
تـــــنـــــاولت كـل مـــــنــــهـــــا احلـــــديث
واســـتـــعـــراض فـــلم عـن حـــضــارة

ــتــوفــرة لــلــجــمــهـور لـلــعــروض ا
وشـــرح مــاهــيـــة مــايــقـف خاللــهــا
ـوجودة ـعـلـومات الـتـأريـخيـة ا وا

ـــؤســـســة حـــكم رائـــد أنه (تـــمت ا
ــعــلـــمي ومــدرسي االســـتــعــانـــة 
اجملــمــوعـــة لــيـــكــونــوا مـــرشــدين

فـيــهـا وبــانه سـيــصـار الـى تـقـد
ـعرض سـيصدر كراس في نـهاية ا
ـــوصل يـــتـــضـــمن عن جـــامـــعـــة ا
احلـــديث عـن حـــضـــارة نــــيـــنـــوى
وتـراثهـا .و وضع شـاشة رقـمـية
كــبـيــرة يـســجل عــلـيــهـا الــزائـرين
ــعـــرض ويــتم مالحـــظــاتـــهم عن ا
تـــزويــدهم بــصــورة فـــوتــغــرافــيــة
لــلـمــعـلــومـات الــتي دونـوهــا عـلى
الــلــوحــة الـشــرفــيــة وبــشـكـل فـني

جميل).
وتــــــنـــــاولـت بـــــعـض مـــــواضــــــيع
الــشـاشــات الــرقـمــيــة احلـديث عن
ــــوصل :حــــكــــايـــــات عن ســـــور ا
ــــــــــــوصـل فـي الــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــد ا
الـعـصـور االسالمـيـة في اجلـلــيـلي
ـــــــــــــوصـل قـــــــــــــبـل ا ـــــــــــــوصـل ا

لكة احلضر االسالم
شـــخـــصـــيـــات من ســـنــجــــــــــــار 
دور شــروكــ نــيــنـــوى المــاســو

مـــــــديــــــــنـــــــة
نـــــيـــــنـــــوى
الــــنـــمـــرود
الــشــرقــاط
بــــــــدايـــــــة

الكون.

ـهمة اتـمنى ان تتـحقق هذه شاريع ا ا
االمنية).

وقـدم كــمـر قـطـعـة مـوسـيـقـيـة عـلى الـة
اجلــــوزة مع وســــام ايــــوب عــــلـى الـــة
مع الـسـنـطـور  ثم عـزف مـقـام عـراقي 
مـجمـوعـة من االغـاني الـتراثـيـة.. وقدم
رئيس احتاد االذاعـي والتـلفزيـوني
مظفر سلمان درع الريادة واالبداع الى
الـــفــنـــان احملــتــفـى به وقالدة االبــداع

قدمها اخملـرج علي حنون
الى عازف السـنطور
وسـام الـعزاوي
مـع اخـــــــــــــــذ
الــــــــصـــــــور
الـتـذكـاريـة
بــــــــهـــــــذه
ناسبة. ا

رات القادمة هـرجان في ا (توسيع هذا ا
ـكان العـريق الى معلمٍ وأن يتحـول هذا ا
دائـم ومــحـــفل ومـــلــتـــقى لــرواد الـــتــراث
وهـــــواته عـــــلى اخـــــتـالف الــــعـــــنـــــاوين
سمـيات وتشـجيع كل مـايسهم في في وا

تعزيز هويتنا احلضارية) .
وجتـول ابــورغـيف بــرفـقـة مــديـر الـبـازار
عـبـدالـرزاق االطــرقـجي وصـاحب اجملـمع
ـعـارض ورواد هـذه وعـدد من أصـحـاب ا
لتقيات التراثية في أروقة اجملمع الذي ا
ضمَّ مـــجـــمـــوعـــةً واســـعـــةً من األعـــمـــال
ـقـتـنـيـات الـفـنـيـة الـتـراثـيـة والـسـجاد وا
ـــة واخلــشـب الــنــادر واالحـــجــار الـــكــر
بـامــتـيـازات بـغــداديـة وعـراقـيــة وعـربـيـة
سـكوكات يـة الى جانب الـطوابع وا وعا
والـعـمالت من مـخـتـلف الـبـلـدان بـبـصـمةٍ
تراثية وحرفيةٍ عالية .وكان مسك اخلتام
ــزاد الــعــلــني لــلــحــضــور في افــتــتــاح ا
ـشـاركـ عـبر ـهـرجـان ولـلمـتـابـعـ وا ا
االنترنيت ( البث احلي) في هذا الكرنفال

البغدادي .
WÝbŽ∫ ادهم يوسف 
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ـشهـورة قصصـا غالبـتها حـقيـقية وواقـعية مـازال اجلمهـور العراقي لالغاني العـراقية ا
والـعـربي يرددهـا ويـستـذكرهـا بـشغف  ومن مـنـا اليتـذكـر اجمل اغـاني الـفنـان الراحل
طربة الراحلة زهور حس وغنتها عشرات االصوات عباس جـميل التي ادتها باقتدار ا
لعذوبـة كلماتها واحلانها والـتي سجلت كاروع اغنية ادتها زهـور حس في خمسينيات
نـصـرم  واالغـنيـة الـتي دونت بـان كـاتبـهـا غـيـر معـروف فـهي كـتبت وسـتيـنـيت الـقـرن ا
وولــدت عـلى جـدران ســجن نـكــرة الـسـلــمـان الـذي كــان مـعـقال لــشـخـصــيـات االحـزاب

عارضة في زمن النظام السابق. ا
ومن ب الـشخصيـات كان شخص يدعـى عباس العـزاوي كان يكتب وبـقلم عريض على
ه).. الى اخر كلمات االغنية وكان جدران سجن نكرة السلمان (غريبة من بعد عينج يا
العزاوي قـاصدا االم بالوطن باعتبرها كلمات سياسية معبرا عنها بكلمات حزينة وكان
عـتقل الـسياسـي اعجبـته الكلـمات فدونهـا باوراق ذكريـات ليقدمـها بعد اطالق احد ا
ـلحن عـباس جـميـل كونه صـديقـا في نفس احلـزب مع جمـيل الذي قـراها سراحه الى ا
فاعجـبته الـكلمـات وعلى عوده قـام بتلـحينـها  وكانت زهـور حس تـعاني الم فراق االم
التي توفـيت في حيـنهـا  واقنع جمـيل زهور (بـانهـا اغنيـة تعـيد لك جـمهورك بـعد قـطيعه
طويلـة)  فاستمعت زهور الى االغنية لكنهـا ترددت خوفا كون االغنية التخلو من الطابع
الـسيـاسي لكـن في النـهايـة وافـقت ان تغـنيـهـا لتـنطـلق جلـمهـورها الـذي عشـقـها بـشكل
جنـوني هي من مقـام الدشت الفـارسي فراح اجلـمهور الـعراقي يـرددها في كل احملافل
الفنـية لغاية وفاة زهور حـس عندما كانت برحـلة بسيارتها اخلـاصة احللة مع سائقها

ستـشفى مرجـان في احللة لـتبقى وشقـيقتهـا التي اصـيبت بالـعوق 
االغنـيـة رغم طول الـسـن من اجـمل اغـاني زهور حـسـ لتـنافس
وقتهـا الراحلـة عفيفـة سكنـدرفي غريبـة لتبقى غـريبة من بـعد عينج
ه اغـنـيـة الـعـائــلـة الـعـراقـيـة وادتـهــا كـبـار االصـوات الـعـراقـيـة يـا

والعربية.
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احتفى احتاد االذاعي والـتلفزيوني
ـركز الـثقـافي في االحتاد وعلى قـاعة ا
ي محـمد حسـ كمر بالـفنان واالكـاد
لـــلـــحـــديـث عن مـــســـيـــرتـه الـــفـــنـــيـــة
قــــدم اجلـلــسـة الــفـنـان ـوســيـقــيـة  وا
حــــافظ الــــعـــادلـي قـــائال(نــــحن بــــنـــاة

ـــوســـيــــــــقـى والــتـــراث فـي الــعـــالم ا
والـيوم نـحتـفي بالـفنـان محـمد حـس
كــــمـــر عــــازف اجلـــوزة دخـل مـــعــــهـــد
الدراسـات النـغمـية عام 1974 الدورة
اخلــامـسـة الـتي تـخـرج مــنـهـا غـالـبـيـة
جنـوم الـعراق مـنـهم حـسـ االعـظمي
صالح عـــبــــد الـــغـــفـــور وحـــــــــــبـــيب

ــعـــهــد عــام الــظـــاهـــــــر تـــخــرج مـن ا
 .1981

عــيـنه الــفـنـان وكــان االول عـلى الـدورة
درس ـعـهـد  مــنـيـر بـشـيـر مــعـيـدا في ا
ـــــوســـــيـــــقى عـــــلـــــوم ونــــــظـــــريـــــات ا
بــعــدهـا دخل كــلــيـة الــفــنـون واجلـوزة
ـوســيــقى مـحــاضـر اجلـمــيـلــة قــسم ا
عــــمل في ورئــــيس الــــقـــسـم الـــشــــرقي
وسـيقي حلن لـلسيـدة فريدة التـاليف ا
اغـنـيـة لــيش تـغـيب  وحـبـيب االمس 
بــعــدهــا غــادر الــعــراق عـام 1977 الى
ـــقــام هــولـــنــدا. وهـــنــاك اسـس بــيت ا

العراقي واصبح مدير له).
بـعــدهــا حتــدث الــضــيف قــائـال( بـدات
مــســيــرتي الـــفــنــيــة عــام 1974. عــنــد
دخولي معهد الدراسات النغمية وكنت
ا دعى منير بشير االول على الدورة 
تعييني معيـدا في معهد ثم دخلت كلية
ـوسـيـقى كـنا الـفـنـون اجلـمـيـلـة قـسم ا
بـعدهـا حـاضرت طالب الـدورة الـثانـيـة
غـادرت العـراق الى هولـندا في الكـلـية 
ـقــام الـعــراقي هــنـاك واســست فــرقــة ا
شاركـنا في اكـثر من 250 مهـرجان في
ـوسيقى الـعراقية العالم بـهدف  نشر ا
حـقــقـنــا جنـاحــات كـثــيـرة الى الـعــالم 
كـــانـــــت مـــشـــاركـــات مـــشـــرفـــة بـــاسم

العراق).

وسيـقية قال (بدات وعن نشاة االالت ا
عــنـدمــا بـدا االنــسـان يــحـاكـي اعـضـاء
اجلــــــسـم مـن خالل الـــــــضــــــرب عــــــلى
وكـــــــذلك اصـــــــوات الـــــــريــــــاح االرجـل
والــــــصـــــفــــــيــــــر من خـالل اغــــــصـــــان
ثم ظـهـرت االالت الـوتريـة من االشـجـار

خالل مصارين احليوانات)..
وعن الـة اجلـوزة قـال (بـرزت في الـقرن
الـسـابع عـشـر تـمـيـز الـيـهـود بـالـعزف
نــسـيم بــصـون عــلى هــذه االلـة مــنـهم 
وهــو من درس احــمــد الــزيــدان قـارىء
ـقــام ثم يــاحــون بـنــيــون عــازف الـة ا
اجلـوزة مع الـعــازف صـالح شـمـيل من
ابرز الـعازف عـلى هذه االلـة.. ثم ظهر
شــعــوبي ودرس هــذه االلــة في مــعــهـد
ـوسـيـقـية ولـه الفـضل في الـدراسـات ا
استمـرار هذه االلـة كونه الوحـيد الذي
ــــقـــام الــــعـــراقي) يــــدرس الـــتـــراث وا
واضــاف(الــفن احلــقـــيــقي االن مــهــمل
لـــديـــنـــا تـــراث مـــهم  مـع وجـــود هــذا
الـهـويـة ضـرورية الـتـنـوع في التـراث 
لـــكن لم ـــقــام الـــعـــراقي كـــله  وثـــقت ا
شـروع والتـقيت يدعـمـني احد قـدمت ا
وزيـر ثـقــافـة سـابق وطـرحت مـوضـوع
قام الـعراقي على شـكل البوم توثيـق ا
يــقـدم الى الــوفـود الــتي تــزور الـعـراق
ــشــروع من لـــكن دون جــدوى وهـــذا ا
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{ لــوس  –اجنـــلــوس  –وكـــاالت - رفــعت
إمـرأة تـدعى نـويل مـهـاسـ سـمـيث دعـوى
قـــضــــائـــيـــة ضـــد SKIMS شـــركـــة كـــيم
كـارداشـيـان لـلـمــسـتـحـضـرات الـتـجـمـيـلـيـة
زاعـــــمـــــة أن الـــــشـــــريـط الالصـق اخلــــاص
ـزق جـلـدهـا.كـانت الـدعوى بـالشـركـة كـان 
ضعـيـفـة من حـيـث التـفـاصـيل لـكن سـمـيث
تــقــول إن شــريط اجلــســد مــســؤول بـشــكل
مـباشـر عن األلم اجلسـدي الذي تـدعي أنها
حتــمــلــته من خـالل اســتـخــدامـه.وأكــد أحـد
ـثـلي الـشـركـة  أن سـمـيث لم تـشـتـرِ

 : الشريط منهم قائالً
إنــنـا نــتـعـامـل مع الـتــعـلــيـقـات
الـــواردة من عـــمالئــنـــا عــلى
مـحـمل اجلـد. وبـعـد إجـراء
مــراجــعـة إضــافــيـة لــهـذه
الـــــشــــــكـــــوى احملـــــددة
اكـتـشفـنـا أنـهـا اشـترت
عـلى مـا يـبـدو شـريـطـاً
مــزيــفـــاً من أمــازون
ــــوقع وهـــو لــــيس ا
ـــــــعــــــتـــــــمــــــد أو ا
الـــــــــــرســـــــــــمـي

نتجاتنا ".
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ــطــرب حــســ نـــعــمــة االنــبــاء الــتي نــفى ا
حتـدثت عن وفـاتـه. وأكـد نـعــمـة لـ (الـزمـان)
ـارس امس (أنـه يـتــمـتع  بــصـحــة جـيــدة و
حيـاته الـيـوميـة بـشـكل طبـيـعي واليـعاني من
شيء  او اي طـــارىء صـــحـي) وفي الـــوقت
نـفــسه  وجـه شـكــره وتــقــديــره  لـلــجــمــهـور
واالصـــدقــاء واألقـــارب الـــذين اتـــصـــلــوا به
والى  العـامـل  في واطـمئـنـوا على صـحـته

جريدة (الزمان) ووسائل اإلعالم االخرى.
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ويقـول بهـارات ماسـوركار وهو
حرفي يتولى نـحت األصنام منذ
أربـــعــة عـــقـــود مـــبـــتـــهـــجــاً إنّ
الـــطــــلـــبـــات عــــلى الـــتــــمـــاثـــيل
استؤنفت. وكـان احلرفي يجلس
بـــ عـــشـــرات من مـــنـــحــوتـــاته
صـنـوعة من الـط أو اجلص ا
قـــبـل أن يُـــدخل إلـــيـــهـــا ألـــوانــاً
زاهيـة. ويـوضح ماسـوركار (59
سـنــة) لـوكـالــة فـرانس بـرس من
مـشـغـله الـذي يـعج بـاألعـمـال أنّ
الــــطــــ وجــــبس بــــاريـس عـــاد
استـخدامهـما هذه الـسنـة بشكل

كبير جداً.
وفي زاوية أحد الـشوارع يـنجز
عـمـال مـوســمـيـون عـمـلـهم حتت
خيمة خُصصت لتصنيع تماثيل
غانيش ضخمـة وهم يقفون على

سقاالت خشبية.
ويقـول الـعامل راجـو بـاتيل (46
ســـنـــة) الــذي يـــأتي مـن بــيـــهــار
الواقعـة على بـعد ألفـي كيلـومتر
من بــومــبـاي حــيث يــقــطن مـدى
أربــعـة أشـهــر سـنــويـاً مــنـذ عـام
1996 لكسب لقمة عيشه �نعمل

مـا يــصل إلى 15 سـاعــة يـومي.
أثـر بـيـئي كـبـيـر  ويُـسـتخـدم في
تصنيع تماثيل غانيش العمالقة
اجلص الــبـــاريــسي وهــو مــادة
متيـنة وخفـيفة الـوزن من شأنها
جـعل عمـلـية نـقل الـتـماثـيل عـبر
الــشـوارع ســهـلــة فــمـعــظم هـذه
التـماثيل تُـنقل عـلى عربـات تُجرّ
ــشـاغل إلى األحـيـاء يـدويـاً من ا
الــــتي تــــطـــلـبُ تـــصــــنــــيـــعــــهـــا
ـهرجـان الذي الستـخدامـها في ا
يــــحـــتــــفل ويـــرقـص خالله آالف

صل على مدى ساعات. ا
ويــوضح احلــرفــيــون أنّ الــطـ
وزنه ثقيل جداً وهش لدرجة أنه
غـيـر مـنـاسـب لـتـصـنـيع تـمـاثـيل
عـجون غانـيش الـضـخمـة. أمـا ا
الـورقي فال يُـستـخـدم لـتـصـنيع
الــتـمــاثـيل خـالل مـوسم الــريـاح

وسمية السائد حالياً. ا
ـــهــرجــان فــعـــالــيــاته ويـــنــهي ا
واكب تـتجه نـحو بـحر الـعرب
إلغراق الـتمـاثـيل في ميـاهه. أما
ـعــجـون الــورقي فال يـذوب في ا
ـــيــــاه وتُــــرصـــد الــــتــــمـــاثــــيل ا
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وسكي (أوكرانيا) (أ ف ب) { بر
 —يــــتــــنــــفس األوكــــرانـي إيــــفـــان
روسـيف الصعداء وهو يسير على
شـاطئ من الرمل األبيض يقع على
سـاحـل البـحـر األسـود إذ لـم يـجد
الـعـالِم الذي يـتـولى رصد الـدالف
الــنـافـقــة عـلى هــذه الـشـواطئ أيّ
جـيفـة لهـا في هذا الـيوم. وصادف
روســيف قــبل حلــظـات قــلــيـلــة مـا
اعـــتـــقـــد أنّه دلـــفـــ تــقـــطـــعت به
الــســبل لــكن تــبــيّن حلــسن احلظ
أنــهـا كــانت مــجـرد مــعـدات صــيـد
مـتشابكة. وكان العالم يتحدث إلى
وكـــالــة فــرانس بـــرس من مــتــنــزه
تــــوزلي إيـــســــتـــواريـــز الــــوطـــني
الـطــبـيـعي وهي مـنـطـقـة مـحـمـيـة
تــبـلغ مـسـاحـتـهـا 280 كــيـلـومـتـراً
مـربـعاً تـقع في بـيسـارابـيا جـنوب
غــرب أوكــرانــيــا. وروســيـف الـذي
يـرتدي قبـعة أحضـرها من زياراته
ــديـر إلـى آســيـا الــوســطـى هــو ا
الـعلـمي للـمحـميـة. ويتـولى حـالياً
الــسـيـر صـبـاح كل يـوم عـلى طـول
الـــشـــواطئ الـــتي تـــنـــتـــشــر عـــلى
ضادة للدبابات حدودها األلغام ا
بحثاً عن جيف دالف كانت تسبح
ــنــطــقــة مــنــذ بــدايــة احلـرب في ا
الــروسـيـة عـلى أوكــرانـيـا. ويـقـول
لـوكالـة فرانس برس �عـثرنا خالل
الــسـنـة الــفـائـتـة عــلى ثالث جـيف
فــقط عــلـى طـول اخلـط الــسـاحــلي
الــبـالغ  44كــيـلـومـتـراً ?�مــضـيـفـاً
�أمـا هـذا الـعـام فـعـثـرنـا على 35
دلـفـينـاً نـافقـاً ضـمن الكـيـلومـترات
اخلـمسـة التي ال نـزال قادرين على

ــديـــر الــعــام جملـــمــوعــة (جــاي ا
دابليو ليز) ويليام ليز جونز الى
إنّ بــــعـض مــــشـــــغــــلـي عــــدد من
احلــــــانـــــات يــــــأخــــــذون إجـــــازة
ــــؤســـســــة لن مــــوضـــحــــ أنّ ا
تــســـتـــطــيع االســـتــمـــرار في ظل
ـرتــفـعـةمن تـكـالــيف الـتـشــغـيل ا
ـدير جهـته قال نـيك مـاكيـنزي ا
الـعــام جملـمـوعــة (غـريـنـي كـيـنغ)
التي تضم 2700 مؤسسة إذا لم
توفر احلكومات مساعدات لألسر
في مــواجــهــة ارتــفــاع األســعــار
ــؤســســات نــفــســهـا فــســتــجــد ا
وحيدة وتزداد تالياً األمور سوءاً
وأضـاف ــقــبل.  خالل اخلــريـف ا
في حـال لم نـحـصل عـلى أي دعم
حكومي فوري للقطاع قد تصبح
احلــانـــات غــيــر قـــادرة عــلى دفع

فواتيـرها ويخـسر موظـفون كثر
عـمـلــهم كـمــا سـتُـضــطـر حـانـات
محـليـة في مـختـلف انحـاء البالد
ا يعني أنّ الى إغالق أبوابهـا 
كل اجلــهــود الـــتي بُــذلت إلبــقــاء
احلانات مفتـوحة خالل اجلائحة
ســتـذهـب ســدى. وقـال جتــمع (ال
كامرا) الـذي يضم صغـار منتجي
البيرة البريطاني لفرانس برس
إن الطفرة الـتي تشهـدها مصانع
ـمــلــكـة الــبـيــرة الــصـغــيــرة في ا
ـتـحــدة والـتي يـعـود تــاريـخـهـا ا
إلى أوائل الـعـقـد األول من الـقرن
احلـالي بـدأت تـتــراجع مـشـيـرة
ــــؤســــســــات قـــد إلى ان إغـالق ا
تــزداد وتــيـــرته بــســبـب تــضــخم
الـــتـــكـــالـــيف وخـــصـــوصـــاً تـــلك

تعلقة بالطاقة. ا
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إدارتــهـا. وأصــبح جــزء كـبــيـر من
الــسـاحل مــحـظــوراً عـلى مــوظـفي
ــتــنــزه مـنــذ أن شــغــلت الــقـوات ا
نطقة لصدّ األوكـرانية مواقع في ا
أي هـجـوم بـحـري روسي مـحـتمل
مـا يـعني أنّ روسـيف وفريق عـمله
أصـبحـوا غيـر قادرين عـلى حتديد
عــدد الـدالفــ الـتـي تـقــطـعت بــهـا
تـنزه أو إجـراء مسح الـسـبل في ا
ــسـجـلــة. ويـؤكـد كــامل لألضـرار ا
روسـيف الذي ينـشر عبـر االنترنت
تـفـاصـيل عن عمـله وحتـديـداً كيف
أثـرت احلـرب على احلـيـاة البـرية
أنّ عدد الدالف النافقة (مرعب).
وعـندما بـدأت الدالف تُـرصد على
الـساحل في آذار/مـارس كان على
بـاشـرة سريـعاً روسـيف وفـريقـه ا
فـي البحث عن تـلك النافـقة قبل أن
تــرصــدهـا أي حــيــوانــات من نـوع

نطقة. ابن آوى تتجول في ا
ويــقــول �تــواصــلــنــا مع زمـالئــنـا
ــوجـودين في تــركـيــا وبـلــغـاريـا ا
ورومــــانـــيـــا. وأفــــاد جـــمـــيــــعـــهم
تمـثلة بـنفوق الحظة نـفسهـا ا بـا
عـدد كـبـيـر من الدالفـ مـنـذ بـداية
ــــؤســــســــســـة احلــــرب. وكــــانت ا
الـتـركيـة لألبحـاث البـحريـة حذرت
فـي آذار/مـــارس مـن زيـــادة غــــيـــر
عـادية �فـي أعداد الدالفـ النـافقة
عــــلى شــــواطئ ســــاحل الــــبــــحـــر
األســود. ويــشــيـر روســيف إلى أنّ
الـعـدد التـقـديـري للـدالفـ النـافـقة
يبلغ 5000 حيوان وهو ما يعادل
ئة من إجـمالي أعداد حوالى 2 بـا
ــوجـــودة في الـــبـــحــر الـــدالفـــ ا

األســـود. وكــــان الـــبـــحـــر األســـود
يـشكل موطنـاً لنحو مـليوني دلف
خـالل القـرن الـعـشـرين لـكنّ أعداد
هـذه احلـيـوانـات تـقـلـصت نـتـيـجة
صـيـدهـا والـتـلـوث الـذي تـعـرضت
لـه. وأظهر مسـح أجري على أعداد
تبقية في البحر األسود الـدالف ا
أنّ مـياهه كـانت ال تزال تـضم نحو

 250ألف دلف سنة 2020.
ويــجـزم روسـيف بـأنّ الـسـونـارات
الـعسكرية التي تستخدمها السفن
ـسـؤولـة احلـربـيـة الـروسـيـة هي ا

. عن نفوق الدالف حالياً
ويــوضح أنّ الــسـونــارات الـقــويـة
الـتي تسـتخـدمهـا السـفن احلـربية
والــغــواصـات �تــؤثــر عــلى نــظـام
الـــســمع لـــدى الــدالفـــ إذ تــدمّــر
أذنـها الـداخلـية وجتـعلـها مـصابة
بــالـعـمى مــا يـجـعـلــهـا عـاجـزة عن
الـسـبـاحـة أو مـطـاردة األسـمـاك?�
وتــصــبح أكــثــر عــرضــة لإلصــابـة
بـاألمراض القاتـلة نتيـجة الضعف
ـنـاعي. وال الـذي يـطـال جـهـازهـا ا
تـظهـر على جـيف الـدالف أي آثار
لـشبـاك الصيـد أو أي جروح وهو
مــا يــعــتــبــره روسـيـف دلـيـالً آخـر
يـعـزز اسـتـبـعـاد احـتـمـال نـفـوقـهـا
ــارســات أخــرى غــيــر نــتـــيــجــة 

استخدام السونارات العسكرية.
وتـــتـــبـــادل روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا
اتـــهــامـــات حــتى فـي مــا يــتـــعــلق
بـاخلـسـائـر الـبـيـئـيـة الـنـاجمـة من
احلــرب فـنـظــريـة روســيف تـشـكل

بدورها موضع خالف.
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ـــصـــنـــوعــة مـــنه الحـــقـــاً عــلى ا
الشواطئ على مـا يوضح علماء
الـبــيـئــة الـذين يــؤكـدون أنّ هـذه
ـــيـــاه وتُـــحـــدث ـــادة تـــلـــوّث ا ا

أضراراً باحلياة البحرية.
ويـشـكل األثـر البـيـئي لـلـتـمـاثيل
ــصــنــوعــة من اجلص مــصــدر ا
قلق بدوره وهو ما دفع سلطات
بومباي إلى حظر استخدام هذه

قبلة. ادة بدءاً من السنة ا ا
إال أن هذا الـعام أُجـيز اسـتخدام
ــهــرجــان  شـرط أن اجلص في ا
يتم إغراق التمـاثيل في بحيرات

مائية اصطناعية.
لـكن احلـرفــيـ الـذي يـعـتـمـدون
عــــــلى اجلـص فـي تــــــصــــــنــــــيع
تماثـيلـهم يعربـون عن قلق كـبير

في شأن مستقبلها.
ويـــقـــول مـــاســـوركـــار بــقـــلق إنّ
احلـرفي الـذي يـسـتـخـدم اجلص
ـــوت جـــوعــاً الـــبـــاريـــسي قـــد 
مــضــيــفــاً انّ حـرفــيــ كــثــيـرين
يــأتــون إلى بــومـبــاي من قــراهم
(فـي بــيـــهـــار) حـــيث ال يـــجــدون

وظائف.
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نطقة اخلضراء هناك  بعد ليلة ونهار دامي داخل ا
ــربع األول فـي جتــاهل مــطــلب عــودة واضـــحــة الى ا
ضي في انعقاد إقامة انـتخابات جديـدة والتمسك بـا
جـلسـة مجـلس النـواب لتـشكـيل حكـومة جـديدة وهذا
هــو مـوقف اإلطــار الـتـنــسـيــقي. في الـوقـت ذاته ظـهـر
رئــيس اجلــمــهــوريــة بـتــأكــيــد الــضــرورة لــلـجــوء الى
انــتـخــابــات مـبــكــرة كـحـل وحـيــد لــنـزع فــتــيل االزمـة
ـاذا هـنـاك الـكـبــيـرة. وهـنـا يـبـرز الــسـؤال األهم وهـو 
بكرة? واجلـواب قد يحيل الى رافضون لالنـتخابـات ا

أسباب عديدة منها:
وقف : ليس اإلطار التنسـيقي في صدد الظهور  اوالً
تنـازل لـصالح الـتيـار الـصدري في تـلـبيـة االنـتخـابات
بكرة السيما ان الصراع بينهما اتخذ شكال دمويا ا

سقط فيه اكثر من ثالث عراقياً.
شهد ثانيـاً: هناك فـاسدون وهم اغلبـية ساحقـة في ا
الــســيـاسـي من زعــامـات وكــوادر وحــواش ٍ دفــعـوا
ماليــ الـــدوالرات في ســـبــيل احلـــصــول عـــلى هــذه
قـاعـد الـنـيـابيـة احلـالـيـة و الـتي يـترتب الـنـسـبة مـن ا
عـلـيـهـا بـحـسب تـخطـيـطـهم الـتـقـلـيـدي حـقـائب وزارية
تـكـون باب االرتـزاق من أمـوال الدولـة والشـعب  كـما
جرت العادة وانّ هذه اجلوقـة الفاسدة لم تستطع أن
ــاضــيــة جتــنـي أربــاحــهــا بــعــد  في خـالل الــفــتــرة ا
ضـطـربـة بل لم تـسـتـطع اسـتـعـادة جـزء من األموال ا
السياسية التي بذلتـها وهذا بحد ذاته يعرقل التخلي
نـجـزة حتى ـكـاسب احلرام غـيـر ا عن مـرحـلـة جني ا

االن بشكل مرضي لهم.
: مـخاوف جـدية لـدى قوى سـيـاسيـة مخـتلـفة من ثالـثاً
عدم حتـقيق الـعتـبـة االنتـخابـية الـسـابقـة التي وصـلوا
اليها في انـتخابات مشـكوك بشرعيـتها أصال بسبب
ــشـاركــة من قــبل ــعــيــبــة في ا ــتــدنـيــة وا الـنــســبــة ا

. الناخب
رابعـاً: مـخـاوف أخـرى من أن يـقـفز الـتـيـار الـصدري
قبل قـاعد في مجلس الـنواب ا الى نسبـة اعلى من ا
ا عـبر حتـالف كتـلوي مع أطراف كـردية او سـنية ور
قـد تكـون مـفـاجـأة مزعـجـة لـلقـوى الـرافـضة لـتـشـكيل
ـــواصــفـــات الــطـــائــفـــيــة حـــكــومـــة عـــراقــيـــة خــارج ا
واحملــاصـصــات الــتي طــوت حتــتـهــا أوكــار الــفــسـاد

واعشاش الفاسدين.
: ثـمـة اعـتقـاد هـنـا وهنـاك في انّ االنـتـخـابات خـامسـاً
اجلـديـدة ســتـجـلـب مـعـهــا حتـوالت سـيــاسـيـة تــكـسـر
الـتـوافـقـات وتـرسخ دسـتـوريـا حلـكـومـة اغـلـبـيـة تـكون
تمهـيداً لـتغـيير هـوية الـنظـام السيـاسي نحـو العـراقية
ـنـقـطـعـة عن ايـة تبـعـيـة إيـرانـيـة او تـبـعـيات الـوطـنـيـة ا

. أخرى ايضاً
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بــدءاً اقـول ان االنـسـان الــقـو البـد وان يــشـكل كل من
ـفـهـوم الـتـمـسك االنـفـعـال والـعـاطـفـة وحـتى الـتـعـصب 
ـبــادىء بـصـورة واعــيـة مـنـفــتـحـة عــلى الـرأي اآلخـر بـا

كن القفز عليها في تفكيره االنساني. أسساً ال 
ولــكن مـتى يـتـحـول االنـفـعــال والـعـاطـفـة والـتـعـصب الى
أمـراض في التـفـكيـر الـذي سيـقـوم علـيه الـفهم واالدراك

واقف? واتخاذ القرار وحتديد ا
أشـير في الـبـدء كذلك ان االنـفعـال والـعاطـفـة والتـعصب
ـاط تفـكـير عـقلـيـة وخصـائص نفـسـية وسـلوكـيات هي ا
تـــصــرف غـــالــبــاً مـــا تــتـــرافق مع بــعـــضــهـــا في بــعض

اجملتمعات لتصبح ظاهرة عامة.
فاالنفـعال في تأثره وردود فـعله السريـعة والعمـياء غالباً
ما يـؤدي الى اتخـاذ قرارات خـاطئـة بسـبب عدم الـتمعن

فيها ودراسة تداعياتها.
ـفـرطــة فـيـهـا ال تـهـدي وهـكـذا الـعـاطـفــة وخـصـوصـاً ا

صاحبها الى قرارات واقعية.
أمـا الــتـعــصب وأريـد بـه األعـمى فــهـو آفــة نـقــاشـاتــنـا

وحواراتنا التي ال تنتهي غالباً الى نتائج ايجابية.
هذه األمراض الثالث تعـشعش في عقول ونـفوس غالبية
قادتنـا وساستـنا وحتى مـفكرينـا نحن العـرب وال سيما

شرقي منهم بصورة عامة. ا
سائل اآلتية: وهنا يجدر بي أن أنبه الى ا

ان هذا ال يعـني أننا غيـر قادرين على الـتفكيـر الصحيح
أو ان عــلـيــنـا ان نــلـجم انــفــعـاالتــنـا وان نــئـد عــواطـفــنـا

اإلنسانية.
نطقي وكذلك االنفعال االيجابي ان التفكير العقالني وا
ــكن هي األخــرى ان تــخــضع والــعــواطف الــصــافــيــة 

ناسبة. ناهج ا للتربية والتوجيه وهنا تطهر ضرورة ا
آسي الـتفكير االنفـعالي والعاطفي ومواقف ان مراجعة 
ــتـخــلـف تـدعــونــا الى احلــذر في الــتــعـصـب االعـمـى وا

اختيارات قياداتنا وساستنا أو السكوت عليهم. 
ــكــان الــتــعــامل مع اإلعالم في كــمــا انه من االهــمــيــة 
مضـاميـنه ووسائـله وردود افعـاله على األحـداث. فإعالم
االنـفـعـال وكـسب الـعـواطف وتـهـيـيج الـعـصـبـيـة ال يـخدم

تقدمنا احلضاري.
وفي اخلتام اقول لسنا شعباً بليداً هجرنا الذكاء وغابت
عــنـــا احلــكـــمــة والــدهـــاء وغــلـــفــنــا
االنـفعـال واغرقـتنـا الـعاطـفة لـكنـنا
نـغـفل في احـيـان كـثـيـرة الـتعـامل

معها بعقالنية انسانية.
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{  بـرازيـلـيا (أ ف ب)  —عُـثـر على
رجـل كان يـعيش في عـزلـة طوعـية
مـنـذ نـحـو ثالثـة عقـود في مـنـطـقة
األمـــازون الـــبـــرازيـــلـــيـــة مـــيـــتـــاً
ويُــفـتـرض أنه كــان آخـر فـرد تـابع
جملــمـوعـة من الــسـكـان األصــلـيـ
تُـعـتبـر حـاليـاً مـنقـرضة. عُـثـر على
ـعــروف بــلــقب �تــانــارو الــرجـل ا
الـــــــهــــــنــــــدي �مــــــيـــــــتًــــــا في 23
آب/أغـسطس داخل كوخ في أرض
تـابــعـة جملـمـوعـة تـانـارو عـلى مـا
أعــلـنت وكـالــة فـونـاي احلــكـومـيـة
الـــبــرازيـــلــيــة لـــشــؤون الـــســكــان
األصـــلــيــ خالل عـــطــلــة نـــهــايــة
األسـبوع. وكان يُعرف الرجل كذلك
بـاسـم (إنـديـو دو بـوراكـو) (هـندي
الــثـقــوب) ألنّه كـان يــحـفــر ثـقــوبـاً
عـــمـــيـــقـــة في األكـــواخ الــتـي كــان
يــســكن فــيــهــا. وتـشــيــر مــنــظــمـة
سـورفـايفل غـير احلـكومـية إلى أنّ
األراضي الـتابـعة جملـموعـة تانارو
فـي والية رونـدونـيـا احلـدودية مع
بـوليفيا تشكل جزيرة من الغابات
ــــزارع كــــبــــيــــرة من مــــحــــاطــــة 
ناطق ـواشي في إحدى أخطر ا ا
بـالبرازيل بسبب عمـليات التعدين
غــيـر الـقــانـونــيـة وإزالـة الــغـابـات
فــيــهـا. ولم تــذكــر الـســلــطـات سنّ
الرجل أو سبب وفاته لكنها أكدت
عـدم رصـدها أي عالمـات تـدل على
أنـه توفي نـتـيجـة عـنف تـعرض له
أو اعـــتـــداء حـــاول صـــدّه. وقـــالت
ـؤشرات كلها فـوناي في بيان إنّ ا
تــــدل عـــلـى أنّ الـــوفــــاة حــــصـــلت
ألســبـاب طـبــيـعـيـة الفــتـة إلى عـدم
رصـدها أي دلـيل يشـير إلى وجود
أشـخاص آخـرين في مكان الـعثور
عـلى اجلثـة. وتعـتقـد السـلطات أن
الــــرجل أمــــضى  26عــــامــــاً وهـــو
ـــفـــرده ويـــتـــجـــول في يـــعـــيـش 
الـغـابـات بـعـدمـا بـدأ في مـنـتـصف
تـسـعـيـنـات القـرن الـفـائت يـخـتفي
تـدريجياً أفراد من مـجموعته التي
تُـــعـــد أصالً صـــغـــيــرة نـــتـــيـــجــة
اسـتـيالء قـاطـعي األشـجـار ومربي

واشي على األراضي احمليطة. ا
وقـالت مـديرة األبـحاث في مـنظـمة
سـورفــايـفل فـيـونـا واتـسـون الـتي
سبق أن زارت أراضي تانارو سنة
2004 إنّ مـــــوت الــــرجل يـــــشــــكل
ـمارسة نـهايـة لإلبادة اجلـماعـية ا

. في حق هؤالء السكان األصلي
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االجتمـاعي مهـووسة بصـورتها
ــهــنــيـة تُــدعى إلى وحــيــاتـهــا ا
رحـلـة بـحــريـة فـاخـرة مع الـرجل
الذي تـرتـبط بـعالقـة عاطـفـية به
وهو أيضـاً عارض أزياء.وحصل
روبن أوسـتــلـونـد عـلى الــسـعـفـة
الـذهــبــيـة في الــدورة اخلـامــسـة
ــــهـــرجــــان كـــان والــــســــبـــعــــ 
الــــســـيـــنــــمـــائي فـي أيـــار وهي
ـهرجان اجلائزة الـثانـية له في ا
بـعـد فـوزه بـهـا عن "ذي سـكـويـر"
قـــبل خــمـس ســنـــوات.  وأفــادت
ـتــخـصـصـة في وسـائل اإلعالم ا
معـلـومات أوردتـها عـن تشـارلبي

شاهير تخصص في شـؤون ا ا
واصفـة خبـر الوفاة بـأنه "مروع"
ـــوقع وآخـــر هــو .واشـــار هــذا ا
"ديــدالين" إلى أن تــشـارلــبي دين
توفيت "بصـورة مفاجـئة" االثن

في أحـد مسـتـشـفيـات نـيـويورك.
ولم تــتــوافــر أي مــعــلــومــات عن
أسبـاب وفـاتـهـا أو عن اي مرض
ـــــا كـــــانت تـــــعـــــانـــــيه. وأدت ر
تشـارلبي دين فـي فيـلم "ترايـنغل
أوف سادِنس" للمخرج السويدي
روبن أوسـتلـونـد دور يـايا وهي
عـــــــارضــــــة أزيــــــاء بـــــــارزة ومن
مــشـــاهــيــر شــبـــكــات الــتــواصل
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{  نـيـويـورك (أ ف ب) - تـوفـيت
مثلة عن  32عاماً في نيويورك ا
وعـــــارضـــــة األزيـــــاء اجلـــــنــــوب
أفــريـــقــيــة تــشــارلـــبي دين الــتي
جـسدت إحـدى شـخـصـيـات فـيلم
"تـرايـنـغـل أوف سـادنِس" الـفـائـز
بـالسـعـفـة الـذهبـيـة في مـهـرجان
كـان هذه الـسـنـة وفق مـا أعـلنت
نــاطــقــة بــاســمــهــا أكــدت خــبــراً
نشرته وسائل إعالم متخصصة.
ـمـثلـة في وأكـدت نـاطـقـة بـاسم ا
رسـالـة بـالـبـريد اإللـكـتـروني إلى
وكالة فـرانس برس "األنـباء التي
نــــــشـــــرهـــــا" مـــــوقـع "تي.إم+زي"

دين كـــريـك بــأنـــهـــا ولـــدت في 5
شــــبــــاط 1990 في كــــيـب تـــاون
بـجـنـوب إفـريـقـيـا وبـدأت عرض
األزيــاء في سن الــســادسـة وفي
الــعـشــرين أطـلّـت عـبــر الـشــاشـة
الكبـيرة من خالل فـيلمـ جنوب
إفريقـي هـما "سـباد" عام 2010
و "سباد 2 عام 2013 إلى جانب
ـمــثـلــ أبـرزهم مـجــمـوعــة من ا
جــون كـلــيــز. كــذلك شــاركت عـام
2017 في فـــيـــلـم رعب أمـــيـــركي
بـــعـــنـــوان "دونت ســـلـــيب" وفي
العـام التـالي مـثّلت في "إنـترفـيو

ويذ غاد".

{ بــومـــبــاي (أ ف ب)  —يــنـــهي
ــكــســوين عــدد من احلــرفــيــ ا
بـــاجلص إجنــــاز تـــمــــاثـــيــــلـــهم
الـــضـــخــمـــة الـــتي جتـــســد االله
الــــهـــنـــدوسـي غـــانـــيش ذا رأس
الفيل حتـضيراً إلحيـاء مهرجان
�غـــانـــيش تـــشــاتـــورثي �الــذي
يــنــطــلق األربــعــاء في بــومــبـاي
ويُــشــكل أحـد أبــرز االحــتــفـاالت

الدينية في الهند.
ـرتــبــطـة وفي إطــار الــتـدابــيــر ا
بــاجلـائـحــة قـلّــصت الـســلـطـات
خالل الـسنـتـ الـفائـتـتـ حجم
ــهـرجـان وكـذلك احلـضـور في ا

حجم تماثيل غانيش.
إال ان هــذه الــســنــة تــســتــعــيــد
تـمــاثـيل اإلله حــجـمـهــا الـضـخم
الـــذي يـــصـل أقـــله إلى تـــســـعـــة
أمتـار فيـما حتـتاج إلى عـشرات
األشخـاص لـرفعـها والـسـير بـها

دينة. في أرجاء ا
ـهرجـان الذي يُـقام ويسـتقـطب ا
دينة على 11 يوماً في شوارع ا
الــهــنــديـة الــســاحــلـيــة عــشـرات

ؤمن الهندوس. اآلالف من ا

{ لـنـدن-(أ ف ب)  —قـد تُــضــطـر
ملكة حانات ومصانع بـيرة في ا
تحدة الى إقفال أبوابها نتيجة ا
االرتـفــاع الــكـبــيـر الــذي تـشــهـده
أســعــار الــطـــاقــة عــلى مــا حــذّر
الـثالثـاء أصـحـاب مـؤسسـات في
هذا الـقـطـاع في رسـالة مـفـتـوحة
دعـوا فــيـهــا احلـكــومـة لـلــتـدخل.
وأكـدت ست مــجـمـوعــات حـانـات
ـتحدة أنّ ـملـكة ا هي األبرز في ا
فـواتـيــر الـطـاقــة ارتـفـعـت لـديـهـا
ثالث مـــرات وحــــتى أكـــثـــر هـــذه
السنة وسط ازدياد جتاوز الـ10
ـــئــة فـي مــعـــدالت الــتـــضــخم بــا
ــتـحــدة وهــو أعـلى ـمــلـكــة ا بــا
مــعــدل يُــســجّـل في بــلــد من دول
مجمـوعة الـسبع فـيمـا يُتوقع أن
يشهـد مزيداً من االرتـفاع. واشار

{ بـــــاريس (أ ف ب)  —تـــــتـــــرافق
عودة النشاط السياحي في فرنسا
مـع مــبـــادرات تـــهــدف إلـى جتــنب
االكـتظاظ في مواقـع معينـة بينها
ـــســبق مـــثالً إلــزامـــيــة احلـــجــر ا
لـلــسـبـاحـة في اخلـلـجـان احملـاطـة
ــنـازل بــالــصــخـور وحــظــر ركن ا
ـتنـقلـة في مواقع معـينـة وإبعاد ا
مــواقـف الـســيــارات عـن مــسـارات

شي. رحالت ا
اإلجــــراء الـــــذي أثــــار الــــضــــجــــة
اإلعـالمـيــة األكــبــر كــان احلـد ألول
مـرة هذا الصيف من عدد الزائرين
توسطية إلى اثـن من اخللجان ا
في مـدينة مرسيليا (جنوب شرق).
وقــــد بــــات الـــوصــــول إلى هــــذين
ـيـاه ــوقـعـ الــلـذين حتـدهــمـا ا ا

الـفيروزية في متـنزه طبيعي غني
بـالـتنـوع البـيولـوجي لـكنه يـعاني
تــبـعـات الـتـعـريــة يـتـطـلب حـجـزاً

. مسبقاً
لــكن مع انـتـعـاش الــسـيـاحـة الـتي
تـعود تدريـجياً إلى مسـتويات عام
2019 قـبـل انـتـشـار وبـاء كـوفـيد-
19. واجـهت مواقـع عدة تدفـقاً من
الـسـيـاح اعـتُـبـر خـارج الـسـيـطرة
ــواكـــبــة هــذا الــوضع وتــعـــتــمــد 
تـقنيات كـان يُعتقد أنـها محصورة
ـدن مـثل البـنـدقيـة أو بـرشلـونة.
مـن األدلـة الـسـيـاحـيـة إلى مـواقع
مـرتـبــطـة بـنـجـاحـات سـيـنـمـائـيـة
مــــروراً بــــتــــأثــــيــــر الــــشــــبــــكـــات
االجـــتــمـــاعــيــة تـــتــعـــدد أســبــاب
ـــوقت االكـــتـــظـــاظ الـــســـيـــاحي ا

أحـــــيــــانـــــاً في بـــــعض األمـــــاكن.
ولـــلــتـــعــامل مع هـــذه الــســـيــاحــة
ـفرطة هـناك حالن إمـا احلظر أو ا
الــتــنــظـــيم بــحــسب مــا قــال عــالم
االنــــاســـة جـــان ديــــديـــيه أوربـــان

لوكالة فرانس برس.
لـــكن احلــظـــر الــكـــامل لـــلــزيــارات
السياحية على غرار ما حصل في
موقع خليج مايا في تايالند الذي
وقع ضـحيـة النـجاح الـكبـير لـفيلم
(ذي بـــيــــتش) مع لـــيـــونـــاردو دي
كـــابـــريــو لـــيس وارداً فـي الــوقت
احلــالي في فــرنـسـا حــيث تـدرس
الــــســــلــــطــــات فــــرض مــــزيــــد من

اإلجراءات التنظيمية.
ـــنــحى ـــكن أن يـــتـــخــذ هـــذا ا و
جـوانب مختلـفة وفق جان ديدييه
أوربـان. ويشمل ذلك نـظام احلجز
كــــمــــا حــــصـل مع اخلــــلــــيــــجــــ
ـتوسـطيـ في مرسيـليـا. ويؤكد ا
تاحف كانت أول من أوربان أن �ا
تــبـنـى هـذا الــنـوع من الــتـنــظـيم�
الـذي �أصــبح جـزءاً من عــاداتـنـا
ونـحن نـتـجـه نـحو هـذا الـنـوع من

األشياء.
تـشـرح شـركة �كـومـبـاني ديزالب�
ـشـغـلـة لـلـمـتـنـزهـات الـتـرفـيـهـية ا
ـناطق اجلبلية أنـها تختبر في وا
مــتـنــزهـاتــهـا في اخلـارج أســلـوب
احلــجــز اإلجــبــاري إلدارة الـتــدفق
الـكـبـيـر لـلـزائـرين بـيـنـمـا شـهـدت
ـواً هذا مـتـنـزهـاتـهـا الـفـرنـسـيـة 

ئـة مقـارنة الـصيـف بنـسبة 20 بـا
بـــعــام 2019 كـــمــا يـــوضح مــديــر
ــتـنــزهـات في الـشــركـة فــرنـسـوا ا
فــاســـيــيه لــوكــالــة فــرانس بــرس.
ــكن أن تــتــخــذ الـقــواعــد أيــضـاً
شـكل نظـام احلصص. فـقد فرضت
جـزيـرة بـوركـورول الواقـعـة قـبـالة
ســـواحل مــقـــاطــعــة فـــار (جــنــوب
شــرق) مـنـذ تـمــوز/يـولـيـو 2021
حـداً أقصى لعـدد الزوار يصل إلى
. كـمـا أن جـزيرة سـتـة آالف يـومـيـاً
بـريهـا في منـطقة بـريتـاني (شمال
غــرب) والــتي تــســتــقـبـل في أيـام
مـعـينـة أكثـر من خـمسـة آالف زائر
نـطقـة التي تـعد 400 نـسـمة فـي ا
عــلى مـسـاحــة ثالثـة كـيــلـومـتـرات
مــربـعــة لم حتـدد حــصـصــاً بـعـد
لـــكــنـــهــا قـــررت إحــصـــاء زوارهــا
وقــيــاس تــأثـيــرهم هــذا الــصـيف
بــحــسب صــحـيــفـة �لــو تـلــغـرام�

اإلقليمية.
ويـــضـــيف جـــان ديـــديــيـه أوربــان
هــنــاك أيــضـاً طــريــقــة لــلـثــني عن
ـــصــطـــلح اجلـــديــد اجملـيء وفق ا
(demarketing(تـسويق عـكسي)
وهــو أســلــوب تــوجــيـهـي يـنــصح
بـعـدم زيـارة مـنـطـقـة مـا في أوقات
مــعـيـنـة أو حـتى عـدم اجمليء عـلى
وقع اإللكتروني اإلطالق. ويحذر ا
لـبــلـديـة بـريـهـا في هـذا اإلطـار من
األيــام الـتي تــشـهـد تــدفـقـا كــبـيـراً

للزائرين.
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