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الحــيـاء تــنـطــلق الـيــوم الــسـبت 
الذكرى الثـالثة النتـفاضة تشرين
2019© مؤكدا ان (القوات االمنية
عـززت تــواجـدهــا قـرب اجلــسـور
وقامت بانـشاء مصـدات حديدية
جـديـدة عــلى جـسـر اجلــمـهـوريـة
تـظـاهرين ـنع عـبـور ا والسـنك 
نطقـة اخلضراء). وتـستعد الى ا
اخلـــــروج ـــــدنـــــيـــــة  الـــــقـــــوى ا
بتـظاهـرات الـيوم الـسبت الحـياء
ذكـــرى انـــتـــفـــاضـــة تـــشـــرين في
ســاحـــتي الــنــســـور والــتــحــريــر
بـــــبـــــغـــــداد . وتـــــداولت مـــــواقع
دعــوات الــتــواصل االجــتــمــاعي 
ـشـاركة نـاشطـ  الـشـارع الى ا
في احـتـجــاجـات الـيـوم . واعـرب
ــكـــتب الـــتـــنـــفـــيــذي لـــلـــتـــيــار ا
عن اســتـغـرابه من ــقـراطي  الـد
قــيـام قــوة امـنــيـة بــدهم مــسـكن
الـنائـبـة الـسـابقـة والـنـاشـطة في
دنـية شروق الـعبايجي احلركة ا
في الــكــرادة بــبــغــداد . وقــال في
بـيـان تـابــعـته (الـزمـان) امس انه
(في عــشــيــة إنــطالق مــظــاهـرات
إحـيــاء ذكـرى انـتــفـاضــة تـشـرين
الـــتي ســــتـــصـــادف في االول من
تــشـريـن اجلـاري لــلــتـعــبــيـر عن
ا آل سخط اجلمـاهيـر وغضبـها 
حـــيث الـــيه احلـــال في الـــعــراق 
ــســتــشــري ومــعــانـاة الــفــســاد ا
ـتفـشـية ـواطنـ من الـبطـالـة ا ا
والتـهاب االسـعار وغـياب الـدولة
فـفي ظل وتـوتــر الـوضع االمــني 
ـعـطـيـات يـفـاجـأ الـراي كل هـذه ا
الـعـام بــقـيـام قـوة أمـنــيـة كـبـيـرة
ــركـــز االعالمي ومــســكن بــدهم ا
العـبايـجي في الكـرادة) واضاف
ــوجــودات ان (الــقــوة عــبــثت بــا
ومــــصــــادرة قــــسم مــــنـــهــــا ومن
تلكات مقر احلركة دون اشهار
أمــــرٍ قـــضـــائي وال أيــــة وثـــيـــقـــة
وأنــنـا كــقـوى مــدنـيـة حــكـومــيـة 
ــقــراطـيــة نــســتـنــكــر بــشـدة ود
ونـرفض هـذا الـفـعل الـذي يشـكل
انـــتـــهـــاكــا صـــارخـــا لــلـــحـــقــوق
واحلـــريــات الـــتي نص عـــلــيـــهــا
الــدســتــور الــتي نــطــالب جــمــيع
ســلـــطــات الــدولــة بـــأحــتــرامــهــا
ومــحـــاســبــة كل من يـــنــتــهــكــهــا
بــاعـتــبــارهـا حــقــوقـاً مــكــتـســبـة
). ونـــفــذت جلـــمــيـع الــعـــراقـــيــ

عــمـلـيـات الـقـوات االمــنـيـة امس 
تـفتـيش في 4 مـنـاطق قـريبـة من
نطقة اخلـضراء.  وقال بيان ان ا
شرعت بعمليات (القوات األمنية 
تـفتـيش عن األسـحـلة في مـنـطـقة
الــــــكـــــرادة داخـل وأبـــــو نـــــؤاس
والــصـاحلــيــة وكــرادة مـر الى
جـــانـب انـــتـــشـــار أمـــني كـــثـــيف
لــلـــقــوات اخلــاصـــة في الــكــرادة
وشـارع الـسـعدون). وكـان رئـيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمـي  قد
ـتــابـعـة وجّه الــقـوات األمــنـيــة 
ــــة الــــقــــصف مــــرتـــــكــــبي جــــر
الـصـاروخي للـمـنـطـقـة اخلـضراء
وإلـقـاء الـقبـض عـليـهم. واكـد في
بـيــان سـابق (ضــرورة أن تـلــتـزم
الـقـوات األمـنـيـة بـواجـبـاتـهـا في
حـــمــــايـــة مـــؤســـســـات الـــدولـــة
واألمـالك الـــعــــامــــة واخلــــاصـــة
). وراى ـتـظـاهـرين الـسـلـمـي وا
سـكرتـيـر احلـزب الـشـيـوعي رائد
ان االجـــراءات األمــنـــيــة فـــهــمي 
ــشــددة ونــشــر احلـواجــز عــلى ا
نـــطــاق واسـع في بـــغــداد تـــربك
احلــيــاة الــيــومـيــة لــلــمــواطــنـ
وتتسـبب في صعـوبات مضـاعفة
لـهم وتـعـطل حـركـتـهم . وقـال في
تــغـريــدة عـلى تــويـتــر تـابــعـتــهـا
(الزمان) امس انه (خالل اليوم
األخـيـرين بـلـغت االجـراءات حـدا
يــشـــكل اعــاقــة جــديـــة لــلــحــركــة
ا سيضـيف صعوبات وللتنـقل 
ـواطـنات ـواطـنـ وا اــبر امـام ا
ـشاركة بـتظاهرات الراغب في ا
االول من تشرين السلمية) ولفت
الـى ان (االجـــــراءات األمـــــنـــــيـــــة
مـطلـوبـة بال شك لـكن يـنـبغي أن
ـــصــالح تـــراعي الـــتــوازن بـــ ا
العامة للمـواطن وان ال ترهقهم
بـاعــبـاء اضـافــيـة وتــشل احلـيـاة
الــعــامــة وتــقــيــد احلــيــاة حــريــة
ـارسة حـريتهم في واطن من  ا
الـتعـبـير). فـيـمـا اكد الـقـيادي في
عــــــصــــــائـب اهل احلـق نــــــعــــــيم
العبودي  إن احلـكم على تشرين
. وقال في ال يجب أن يكون مطلقاً
تدويـنـة إنه (من اخلطـأ أن نـحكم
على تشـرين بالسـلب أو اإليجاب
طـلق فـفيـهـا شبـاب مـخلـصون ا
صادقـو الـنـية ويـجب االسـتـماع

إليهم).  

اتــخــذت هــذا االجــراء الــشــهــري).
واجنـزت الـوزارة  عمـلـيات احلـفر
لـبئرين نفطيـت في حقل احللفاية
واســــتــــصالح ثـالث آبــــار أخـــرى.
وقــــــال مــــــديــــــر قـــــــسم احلــــــفــــــر
واالســتـــصالح بــالــهــيــئــة يــوسف

جــبــار مــنــصــور في بــيــان إنه (
إجنــاز عــمــلــيــات احلــفــر لــبـئــرين
جــديـــدتــ في احلــقـل نــفــذتــهــمــا
شـــــركـــــتي بـــــوهـــــاي وداجــــيـــــنك
ــتــخـــصــصــتــ الــصـــيــنــيـــتــ ا
بـــعـــمــلـــيــات احلـــفـــر واآلبــار هي
حــلـفــايـة 567 كــمـصــدر مـاء الـذي
أجنــــز خالل 39 يــــومـــاً  إضـــافـــة
لـلـبـئـر حـلـفـايـة 1341 وصـوالً الى
الـــطــبــقــة اإلنـــتــاجــيــة فـي مــكــمن
ـدة 75 يـومـاً) واشـار الــسـعـدي 
الى انـه ( تنفيـذ عملـيات االكمال
لـثالث آبار هي البئـر حلفاية 942
بـواسطة جهاز االسـتصالح العائد
لـلــمـقـاول الـثـانـوي شـركـة بـوهـاي
الـصـيـنـيـة) مـؤكـدا ان (الـهدف من
هـو إعــادة اكــمـال تــلك الــعــمـلــيــة 
ـــشــرف ورفع وتـــنــشـــيط مـــكــمن ا
مـــعــدل إنـــتــاج الــبـــئــر بـــواســطــة
ــضـخـة الــكـهـربــائـيـة الــغـاطـسـة ا
وبـــطـــاقــة تـــراوحت بــ 400 الى
700 بــــرمـــيـل يـــومـــيــــاً). في وقت
نـاشـد مـوظـفـو الـعـقـود الـعـامـلـ
 تــضــمـ بــالــشـركــات الــنـفــطــيـة

. مـحـضر الـتثـبـيت من اكمل عـام
وشـــددوا عـــلى (ان يـــســـتــمـــر رفع
احملـاضر حتى نهاية العام احلالي
ن وبـــواقع مــحــضــر كـل شــهــرين 
دة عـلما اكـمل عامـ خالل هـذه ا
ئة انـه مخالفـة ذلك سيحرم 90 بـا

من العقود من التثبيت).

جـيـهـان مـلـيـون و109 آالف و528
بــرمـيـال) مـؤكــدا ان (مـعــدل سـعـر
الـــبــرمـــيل الــواحـــد بــلغ  95,120
دوالراً) ومـضى الـبـيـان الى الـقول
انـه ( حتـقـيـق ايـرادات اضــافـيـة
عـن بــيع كــمــيـــات من الــشــحــنــات
ـــصـــدر بـــعالوة لـــلـــنـــفط اخلـــام ا
سـعرية حيث بلغ االيـراد الكلي لها
14 مـــلـــيــون دوالر) ولـــفت الى ان
صـدرة  حتميلها من (الـكميات ا
ــيـة مــخــتـلــفـة قــبل 32 شــركــة عـا
اجلــنـســيـات من مــوانئ الــبـصـرة
وخـور العمية والعوامات االحادية
عـــلى اخلــلـــيج ومــيـــنــاء جـــيــهــان
الـــتــــركي) واتـــطـــرد بـــالـــقـــول ان
ـــــانـــــهـــــا (الـــــوزارة ومـن خالل ا
بـــاطالع الــشــعـب عــلى عـــمــلــيــات
تحـققة منه الـتصديـر وااليرادات ا
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حـــــقــــقت وزارة الـــــنــــفط  ايــــرادا
يـــتـــجـــاوز 9 مــــلـــيـــارات دوالر من
مـــبــيــعــات اخلـــام خالل شــهــر اب
ـاضي. وقال بيان تـلقته (الزمان) ا
امـس ان (كمـية الـصادرات بـحسب
االحـصائـية الـنهـائيـة الصادرة من
شــركـة تــســويق الـنــفط الــعـراقــيـة
سـومــو بـلغت 101 مـلـيون و859
الـــفـــا و528 بـــرمـــيالً  بـــإيــرادات
بــلـغت 9 مــلـيـارات و688 مــلـيـونـاً
و903 آالف دوالر) مــشـيـرا الى ان
ــصـدرة من (مــجـمــوع الــكـمــيـات ا
احلـقول النفطية في وسط وجنوب
الـعـراق بـلـغت 100 مـلـيـون و750
الـف برمـيل في ما كـانت الـكمـيات
صدرة من نفط كركوك عبر ميناء ا
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وافـقة على ـراكز االمـتحانـية يـرجى ا والذي تـسبب بـتعذر وصـولهم إلى ا
اعـادة االمـتـحـان لـضـمـان حـقـوقـهم الـدراسـية الـكـامـلـة). الى ذلك كـشـفت
نجزة خالل العام اجلاري. دارس ا عن احصائية بـعدد ا محـافظة كركوك 
وقال مـدير اإلعالم واالتصال احلكومي مروان العاني في تصريح امس إن
قبلة 11 مـدرسة جديدة باإلضافة (محـافظة كركـوك ستفتتح خالل األيـام ا
ــدارس الــبـالغ 93 مــدرســة خالل الــعــام احلــالي) مــبــيــنـا ان إلى عــدد ا
(كـركـوك األولى بـ مـحـافـظـات الـعـراق حـسب االحـصـائـيـة الـتي أعـلـنـتـها
ـنـجـزة الـتي بـلغت  82مـدرسـة ـدارس ا ـاضي بـعـدد ا الوزارة األسـبـوع ا
وهــو أكــبـــر عــدد حتــقق خالل الــعــام إضــافــة الى 11 مــدرســة جــديــدة 
ـنـجــزة هي  ضـمن خـطـة تـنـمـيـة األقـالـيم ـدارس ا اجلـاري) مـؤكـدا ان (ا
ـدارس) واشار زدوج في ا وذلك لـتقـليل الـزخم احلاصل وإنـهاء الـدوام ا
الى ان (كـــركـــوك أجنـــزت 118 مــــدرســـة وتـــأهـــيل 216 خالل الــعــامــ

ركز األول على مستوى العراق).  اضي وحصدت ا ا
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حـررت مفارز جـهاز األمن الوطني
مــخــتــطــفــا وإلــقــاء الـقــبض عــلى
خــاطــفــيه في بــغــداد. وقــال بــيـان
لـلـجـهـاز تـلـقـته (الزمـان) امس أنه
(اسـتناداً للمعلومات االستخبارية
الــدقــيـقــة شـرعـت قـوة خــاصـة من
جـــــهــــاز األمن الــــوطـــــني وبــــعــــد
ـوافـقـات القـضـائـية اسـتـحـصال ا
تهم بـتنـفيذ مـداهمة مـنازل تعـود 
بـعـمـلـيـة خـطف مـواطن فـي بـغداد
ومــسـاومــة ذويه عـلى مــبـلغ مـالي
قـدره 800 ألـف دوالر) مشـيرا الى
أن (الـــقـــوة اخلـــاصـــة مـن مـــفــارز
تمـكـنت من القـاء الـقبض اجلـهـاز 
عـلى خمسة من اخلاطف وحترير
الــشــخص اخملــتــطف) وتــابع أنه
ـــتـــهـــمـــ إلى (جـــرى تـــســـلـــيم ا
اجلـــهــات اخملــتــصـــة الســتــكــمــال
االجـراءات القـانونـية بـحقهم). في
أوضــــحت قــــيـــادة غــــضــــون ذلك 
عـملـيات نـينـوى للـحشـد الشـعبي
الـــهــدف مـن الــعـــمــلـــيــة األمـــنــيــة
الــواسـعـة لـتـطــهـيـر مـنـاطق شـرق
وادي الــثــرثــار جــنــوبي احلــضـر.
وقـــال مــديـــر الــعــمـــلــيـــات أحــمــد
األســـدي فـي بـــيـــان إن (الـــقـــيــادة
شــرعت بــعـمـلــيـة أمــنـيــة واسـعـة
بــاالشــتــراك مـع قـطــعــات اجلــيش
ــتـمـثـلـة بـالـفـرقـة 20 والـوكـاالت ا
األمـنيـة واالستـخبـارية ومـعاونـية
ــــعـــلـــومـــات االســــتـــخـــبـــارات وا
ومــديــريــة الــطــبــابــة والــهــنــدسـة
ـتـفـجرات الـعـسـكـريـة ومـكـافـحـة ا

ومـقـاومـة الـدروع واالسـتـخـبـارات
44 وألــــــــويــــــــة  21 و 25 و 30 و 
ـهـمـات اخلـاصـة وأقـسـام وفــوج ا
االسـتـخـبـارات بـعـمـلـيـة الـواسـعـة
جـــاءت بــهــدف الــبــحث عن فــلــول
اجملـــامــيـع اإلرهــابـــيــة وجتـــفــيف
مـنابع اإلرهـاب في جزيرة نـينوى
ـمـتـد ب نـظـرا ألهـمـية مـوقـعـها ا
مـحـافـظـات نـيـنـوى وصالح الـدين
واألنــــبـــار). الـى ذلك  انـــتــــشـــلت
ـــدني جـــثث مـــديـــريـــة الـــدفـــاع ا
أشــخــاص وإنــقــاذ  آخــريـن جـراء
حــــادث مـــروري في واسط.وقـــالت
ـديـريـة في بـيان تـلـقـته (الـزمان) ا
دني امـس إن (فرق إنـقاذ الدفـاع ا
انـقـذت ثالثـة مـصابـ من مـركـبة
وهم أب وطفل في نـوع مونيكـا 
مــا انــتـشــلت جــثـامــ أم وطـفــلـة
وســــائق صــــهـــريج بــــعـــد حـــادث
اصـطـدام مـروع ب ثالث مـركـبات
عــلى الــطــريق الـرابـط بـ بــغـداد
والـــكــوت) الفـــتــا الـى ان (الــفــرق
اضــطــرت إلى اســتــخــدام مــعـدات
اإلنـقاذ الهـيدروليـكية لـقص حطام
ــعــدن لـتــنـقــذ من كــان عـلى قــيـد ا
احلـــــيــــاة أوالً وتــــنــــتــــشل جــــثث
ـتوف ثانيا مع تأم نقلهم إلى ا
ــــســـتـــشـــفى حـــسب اإلجـــراءات ا
ـتــبــعـة) مــؤكـدا ان الــقــانـونــيــة ا
(ســــبب احلـــادث يـــحــــدد من قـــبل
ـسؤول رور في الـقـاطع ا خـبـيـر ا
ـوقـع احلـادث). واطاحـت مـديـرية
بـأحـد شــرطـة مــحـافـظــة مـيـســان 
جتـار اخملـدرات قـادم من مـحـافـظة

الـنـجـف الى إحـدى مـناطـق قـضاء
اجملر الكبير.

وذكـــــر بـــــيــــان انه (وبـــــعــــد ورود
مــعــلــومـات مـن جـهــاز اخملــابـرات
الـوطـني في مـيـسـان بـشـأن وجود
تــاجــر مـخــدرات قـادم من الــنـجف
الـى ناحـيـة العـزير  عـلى الـفور
ـــوافـــقــات الـــرســـمـــيــة من أخـــذ ا
الـقـاضي اخملـتـص وتشـكـيل فـريق
عـــمل من قــبـل مــديــريــة اخملــدرات
ومــــفـــرزة من جــــهـــاز اخملـــابـــرات
بــإشــراف مـديــر شــؤون اخملـدرات

ــوثـرات الــعـقــلـيــة في مــيـسـان وا
الـعـمـيـد رحـيم عـلـي خلـف ونـخـبة

من القوات األمنية).
 وتـابع انه ( نـصب كـم مـحكم
لـه قـرب مــطــعم الـطــواحــ ضـمن
احلـدود االدارية لقضـاء اجملر عند
عــودته من نــاحــيـة الــعـزيــر تــكـلل
بـــالــقـــاء الــقــبـض عــلــيـه بــاجلــرم
ــشـهـود كـمــا ضـبط بـحـوزته 10 ا
اكــيـاس كــبـيـرة احلــجم بـداخــلـهـا
مــادة الــكـريــســتـال اخملــدرة تــقـدر

بنحو  10 كيلوغرامات). 
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تـتواصل في اربيل فعاليات دورة
فن االلـقــاء وتـقـد األخـبـار الـتي
ـيــة الــشــرقــيـة اطــلـقــتــهــا أكــاد
لالعـالم اخلـمـيس في ســتـوديـو7
ـدينـة اربـيل والتي تـخـتتم بـعد
. ويـــشــارك في دورة غـــد االثــنـــ
ــتــكـــامل مــتـــدربــون من ــذيـع ا ا
مـختلف محافـظات العراق جاءوا
لــصـقل مـهــاراتـهم فـي فن االلـقـاء
واالتــصــال الــشــخــصي والــلــغــة
وكـيــفـيــة الـتــعـامل مـع الـكــامـيـرا
واكــتــسـاب الــثــقــة اثــنــاء تــقـد
ـية االخـبـار. ورحب مـدير االكـاد
ـــتـــدربـــ احـــمـــد اجلـــنـــابي بـــا
مــوضـحــا (هـذه الــدورة الــثـالــثـة
ية في اربيل الـتي تقيمها االكاد
 ونــحن حــريــصــون جــدا في كل
تدرب مهارات دورة ان نـكسب ا
ــشـاركــون عن جــديــدة). وعــبــر ا
درب سـعادتـهم بلقـاء اخلبـراء ا
واعـــــربــــــوا عن االمـل في زيـــــادة
مـهـاراتـهم وتـعـزيـز مـواهبـهم في
فـنـون الــصـحـافـة الـتــلـفـزيـونـيـة.
وقــالت مـتــدربـة (انــتـمــيت لـدورة
ـيـة الــشـرقــيـة حــتى اطـور اكــاد
مــهـاراتي في فـن االلـقـاء عــلى يـد
ونـقــدم لـهم اســاتـذة مــحـتــرفــ 
جـزيل الـشـكر وان شـاءالـله تـكون
نـتيجة هذه الدورة مثمرة).واشار
ــيـة مــتــدرب (جـئــنــا الى االكــاد
لـتـطويـر مواهـبـنا االعالمـيـة على
ايــادي اسـاتــذة مـحــتــرفـ بــهـذا
ـارســاتــنـا اجملــال بــالـرغم مـن 
االعالمـيـة في فتـرات سـابقـة لكن
اكــيـــد تـــنــقـــصـــنــا الـــكـــثـــيــر من
ـــعــــلـــومـــات فـي هـــذا اجملـــال). ا
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الـسـقف الزمـني لـلتـقـد الى استـمـارة النـقل واالسـتـضافـة بـ اجلامـعات
والـكـليـات للـسنـة الـدراسيـة اجلديـدة واسـتمـارة نقل الـطـلبـة الوافـدين.وقال
بـيـان للـوزارة تـلـقته (الـزمـان) امس ان (التـقـد اإللـكتـروني سـيسـتـمر إلى
االستـمارة اخلاصة بـقناة النـقل واالستضـافة ب اجلامـعات والكلـيات عبر
ـتـابـعـة إلى نـهـايـة الـدوام الـرسمـي من يوم بـوابـة الـدراسـات والـتخـطـيط وا
قبل) واشار الى انه (يستـمر التقد بشأن نـقل الطلبة الوافدين الثالثـاء ا
من خارج الـعـراق الى قنـاة التـعـليم احلـكومي واألهـلي اخلـاص الصـباحي
الدولي خالل العام الدراسي اجلديد عبر بوابة الدراسات نفسها الى نهاية
قـدمت جلـنـة الـتـربـيـة ـقـبل). بـدورهــا  الـدوام الـرسـمي من يــوم اخلـمـيس ا
النـيابيـة  طلـباً لـوزارة التـربية إلعـادة احد امـتحـانات الـسادس االعدادي.
وقــال بــيــان امس أنه (بــسـبـب الـظــرف الــطــار احلـاصـل لـطــلــبــة الـصف
السـادس االعدادي اثنـاء امتحـان مادة الكـيمياء بـسبب قطـع أغلب الطرق

الــــــشــــــاشــــــة). واكــــــدت احـــــدى
ية ـتدربـات (انتـميت الى اكـاد ا
الــشــرقــيــة كي احــقق حــلــمي في
اكــون مــتـمــكــنــة في فن االلــقـاء).
ـــيـــة قـــد اقـــامت وكـــانت االكـــاد
ســلـســلـة دورات فـي دبي وسـبق
ان اقــــامـت دورتــــ  فـي اربــــيل.
يـة بـايـعاز من وتـأسـست االكـاد

واوضح مــتـدرب اخـر(انــا دكـتـور
مـهـنــدس لـكن شـغـفي هـو االعالم
قـررت ان اشـترك في هـذه الدورة
لـكون قناة الشرقية تمتلك قامات
اعالمـية واسـماء المعـة في مجال
االعالم والــصــحــافــة لألســتــزادة
ـهـارات واكـتـسـاب مـا وتـطـويـر ا
يـــنــقـــصـــني فـي الـــظــهـــور عـــلى

سـتقل رئـيس مـجمـوعـة االعالم ا
االســتــاذ سـعــد الــبــزاز لــتــلــبــيـة
ـــتــزايــدة لـــتــطــويــر احلــاجــات ا
ــــهــــارات فـي اعــــمــــال االذاعــــة ا
والـتـلـفزيـون  وكـانت انـطالقـتـها
االولـى فـي شــــــــــــبــــــــــــاط 2021.
ــــيـــة جــــزء مـن كــــيـــان واالكــــاد

مجموعة قنوات (الشرقية).
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بــاشــرت الــقــوات االمــنــيــة امس
بعـمـليـات دهم وتـفتـيش واسـعة
شـمـلـت عـدد من مـنــاطق بـغـداد 
في اجـراء اســتـبــاقي تـزامــنـا مع
انطالق تـظاهـرات احيـاء الذكرى
الثـالـثـة النتـفـاضة تـشـرين. وقال
شـهـود عـيــان ان (الـقـوات امـنـيـة
نشرت اطواق امنية قرب مداخل
ــنــطـــقــة اخلــضــراء مع اتــخــاذ ا
ســلــســة اجــراءات حتـوطــيــة من

خالل نــصـب مــصــدات حــديــديــة
جـديـدة عــلى جـسـر اجلــمـهـوريـة
تـظاهـرين باجتاه خشـية عبـور ا
نطقـة اخلضراء) واشاروا الى ا
ان (الــيــات الـــقــطــعــات االمــنــيــة
مـــنــــتـــشـــرة في شـــوارع بـــغـــداد
ــنــاطق). ونــفـى قــائـد ومــداخل ا
عــمـلــيــات بـغــداد الـفــريق أحــمـد
ســـــلـــــيم وجـــــود تـــــوجه إلغالق
مــداخل بــغــداد.  وقــال في بــيــان
مقتضـب (ال صحة ألغالق مداخل
ونـــدعــو من األعالم الــعـــاصــمــة 

ـعلـومات توخي احلـذر في نـقل ا
والــتــأكــد من صــحــتــهــا). بـدوره
بوجود توجه افاد مصدر امـني 
ـناطق لغـلق عدد من اجلـسور وا
في اجراء بـالكـتل الـكـونـكريـتـيـة 
ـتظاهرين الى لتضـييق وصول ا
ساحتي التحـرير والنسور. وقال
صدر ان (الـقوات االمنـية ومنذ ا
ليلة امس  شرعت بـعمليات دهم
في ـنــاطق  وتــفــتـيـش عـدد مـن ا
اجــــراء اســــتـــــبــــاقي لـــــتــــأمــــ
ــقـرر ان الــتـظــاهــرات الــتي من ا
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بـاشر مـصرفي الـرافدين والـرشيد
ـدني ــتـقــاعــدين ا تــوزيع رواتب ا
لـشـهـر تـشـرين األول والـعــسـكـري 
عــن طــــــــــــــــريـق أدوات الــــــــــــــــدفـع

اإللكتروني.
ـــصـــرف ـــكـــتـب اإلعالمي  وقـــال ا
الـرافـدين في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امـس إنه ( الــــــبــــــدء بـــــتــــــوزيع
ــدني والــعــســكـري ــتــقــاعــدين ا ا
ـــتـــقـــاعــديـن اســتالم وبـــإمـــكــان ا
رواتــبـهم مـنـأي مــكـان يـتـواجـدون
فــيه). كـمـا اوعـز مــصـرف الـرشـيـد
ستحق بصرف رواتب ا لـفروعه 
دفـعة تشرين اجلاري. وكانت هيئة
التقاعد الوطنية  قد اعلنت صرف
تـقـاعـدين. وقـال بـيان انه رواتـب ا

( الــــــــبـــــــدء بــــــــصــــــــرف رواتب
ـدنيـ والـعسـكـري ـتـقاعـدين ا ا
لـشهـر تشـرين األول  وعِبـرَ قنوات
ـــصـــارف الـــصـــرف الـــرســـمـــيـــة ا
وقـنوات الدفع االلكتروني) واشار
الـى انه (رفع الرواتب يكـون بشكل
تــدريـجـي). في غـضــون ذلك  افـاد
مـــصـــرف الـــرافــديـن بــإن قـــروضه
الــعـقــاريـة تـصل الى 150 مــلـيـون
ديـنـار وتـمنح لـفـئـات عدة.وأوضح
الــبــيــان ان (الــقــروض الــعــقــاريــة
ــتـــقــاعــدين ــوظـــفــ وا تـــشــمل ا
) وتــــابـع ان (تــــلك ـــــواطــــنــــ وا
الــقــروض تـنــوعت مــا بـ تــرمـيم
وتــأهــيل الــدور الـســكــنـيــة وبــنـاء
الـدور السـكنيـة التي تصل الى 50
مــلـيــون ديـنــار وشـراء دار ســكـني

 .( تبلغ 150 مليوناً
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رجـحت الهـيئـة العامـة لالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة لـوزارة النقل 
ان يكون طـقس اليوم السـبت صحوا ودرجات احلرارة مـستقرة . وقـالت الهيئة
في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (طـقس الـيــوم الـسـبت وغـدا االحـد سـيـكـون
صحواً في عـموم البالد أمـا درجات احلرارة فسـتكون مقـاربة للـيوم السابق).
ـراصــد الـزلـزالـيـة في الـهـيـئـة  هـزة أرضـيـة بـقـوة 3.6 درجـات في وسـجـلت ا
مـحــافـظـة ديــالى.وذكـر الــبـيـان ان (قــوة الـهــزة بـلـغت 3.6 درجـات وتــبـعـد 24
كـيلـومتـرا قرب مـندلي في احملـافظـة) مؤكدا انـه (لم يثـبت الشـعور بهـا من قبل
واطن الى أخذ (احليـطة واحلذر واالبتعاد عن نطقة) داعيـا  ا واطنـ في ا ا

وااللتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة).  الشائعات 

…uIÐ …Òe¼Ë …ÒdI²  ¡«uł√

 w bM  »dCð ≥[∂



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

 ”—«b*« ·«bN²Ý≈ V−Að n O½uO «Ë ÊU bOÝ vKŽ w½«d¹ù« nBI « œÒb&

…b×²*« 3_«Ë —«u'«  U UN²½≈ i dð WO Ëœ  U½«œ≈

 ‚«dF « …œUOÝ Â«d²ŠSÐ V UDð
 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

حـافظة عـلى مـدينـة سيـدكان في قـضاء سـوران  ـدفعـية االيـرانية  جتدد الـقصف ا
اودى بـحـياة  18 شـخـصـا بـيـنهـم امرأة عـقب هـجـوم صـاروخي قـبل ايـام   اربـيل 
حـامل و 62 جريـحا مـعـظمـهم من االطـفـال دون سنّ العـاشـرة. شجـبت مـنظـمة األ

خيم لالجئ في تـحدة للطفـولة اليونـيسف القصف اإليـراني الذي طال مدرسـة  ا
كـويـسـنـجق وعـدته غـيـر مـقـبـول عـلـى اإلطالق وقـد يـشـكل انـتـهـاكـاً خـطـراً حلـقـوق

األطفال.

ـــدفـــعـــيــة وقـــال شـــهـــود عــيـــان ان (ا
تـواصل مـنـذ صـبـاح امس االيــرانـيـة 
ـــواقع في مـــديـــنـــة قـــصـف عـــدد من ا
ســـيـــدكـــان في اربـــيل). وأعـــرب وزيــر
الــدولــة الـبــريــطــاني لـشــؤون الــشـرق
تـحدة األوسـط وجنـوب آسيـا واأل ا
طــارق أحـمــد لـرئـيس حــكـومــة إقـلـيم
كـــردســتــان مـــســرور الـــبــارزاني عن
إدانــتـه لــلــقــصف اإليــراني عــلى مــدن

االقليم . 
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وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس أن
(رئـيس حكـومة االقـليم  تـلقـى اتصاالً
هــاتـفـيـاً من وزيـر الــدولـة الـبـريـطـاني
لـشؤون الـشرق األوسـط وجنـوب آسيا
ــتـحـدة الـلـورد  وتـطـرقـا الى واأل ا
الــهـــجــوم األخــيــر عــلـى االقــلــيم) من
جــانــبه أعــرب رئــيس احلــكــومــة عن
(تـقديره لـوزير الدولـة البريـطاني على
إدانـته الـشـديـدة لـلـهـجـوم الـذي شـنته
ايـــران) وعــــدّ اجلـــانـــبـــان الـــهـــجـــوم
(انــتـهــاكــاً واضـحــاً لـســيــادة الـبــلـد)
واعـرب الوزيـر عن (تضـامنه وتـعاطفه
مـع الـضـحــايـا األبـريــاء الـذين أُزهـقت
مـــجــدداً دعم أرواحـــهم في الـــهــجــوم)
بـريـطـانـيا لـالقلـيم . واتـفق اجلـانـبان
(الـــبـــقـــاء عـــلـى تـــواصل دائم). وكـــان
أن ــاضي  االقــلــيم قــد أكــد األربــعـاء ا
الـــــقــــصـف الــــذي أعـــــلــــنـت طــــهــــران
مسؤوليتها عنه خلف  18قتيال بينهم
امـرأة حامل و 62جـريحـا معـظمهم من
ـــدنـــيـــ بـــيـــنـــهم أطـــفـــال دون سنّ ا
الـعـاشـرة.وجاءت الـضـربات اإليـرانـية
في سـياق متوتـر في إيران حيث تنظم
تــظــاهـرات لــيـلــيــة يـومــيــا مـنــذ وفـاة
الـشابة مهـسا أميني ( 22عـاما) بعدما
أوقـفتهـا شرطة االخالق في  16أيـلول.
ـتـحدة بـدورهـا  قـالت مـنـظـمـة األ ا
لـلـطـفـولـة في بـيـان امـس أن (الـهـجوم

ـشـروعـة واحـتــجـاجـاتـهـا الـداخـلـيـة ا
بـشن هـجمـات خارج حـدودها). واشار
ــــســـــؤولـــــ اإليــــرانـــــيــــ الـى ان (ا
يـواصـلـون إظهـار قـلة احـتـرام صارخ
ا لـيس حلـيـاة مـواطنـيـهم وحـسب إ
جلـــيــرانـــهم ولــلـــمــبـــاد األســاســـيــة
نـصوص لـلـسيـادة ووحـدة األراضي ا
تحـدة). كما عـليهـا في معاهـدة األ ا
عــبــرت احلـــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عن

وقـوفـها إلى جـانب حـكومـة كردسـتان
داعــــيـــةً إيـــران إلـى وقف (قـــصــــفـــهـــا
الـعشوائي للـمدن الكرديـة).من جهتها
انيا بـالهجمـات اإليرانية على نـددت أ
االقـــلـــيـم الـــتي وصـــفـــتـــهـــا بـ (غـــيـــر
ـقـبـولة) داعـيـةً إيـران إلى (عدم ربط ا
تـــظــــاهـــراتـــهـــا بـــدول اجلـــوار). وفي
ــــواقـف الــــعــــربــــيـــــة دانت مــــصــــر ا
االسـتـهـداف الـذي تـعـرضت له مـناطق

كـردسـتـان  ومـا أسـفـر عـنه من سـقوط
ـدنـيـ فى تـعـد ضـحــايـا أبـريـاء من ا
وصــفـته (بـالـسـافــر عـلى سـيـادة وأمن
الـعـراق) مـحـذرة من (تداعـيـاتـهـا على
ـــنــطــقـــة). وكــان احلــرس اســـتــقــرار ا
الـثـوري اإليراني قـد قـال إنه (استـخدم
 73 صـاروخـاً وعـشـرات مـن الـطـائرات
ـسـيـرة لتـنـفيـذهـا اسـتهـدفت مـقرات ا
أحـزاب كردستـان إيران في كويـسنجق

أسـفـر عن إصـابـة طـفـلـ ووفـاة امـرأة
حـامل بحسب التقـارير األولية مقدمةً
أحر التعازي ألسر وأصدقاء الضحايا
ومــتـمــنـيــةً الـشــفـاء الــعـاجل والــكـامل
ــــصـــابــــ ) مــــؤكـــدة ان لـألطـــفــــال ا
ــرافق (الـــهــجــمـــات عــلى األطـــفــال وا
ـدرســيـة اخلـاصـة بـهم غـيـر مـقـبـولـة ا
كن أن تشـكل انتهاكاً عـلى اإلطالق و
خـطــراً حلـقـوق األطـفـال) مـشـددا عـلى
درسيـة مكانـاً آمناً ـرافق ا (أن تـكون ا
عـلى الدوام جلميـع األطفال ليـتمكنوا
من الـتـعـلـم والـلعـب والـنـمـو لـلـوصول
إلى كـامل إمـكـانـاتـهم) مـجـددا الـدعوة
الى (حــمـايـة األطـفـال من كـافـة أشـكـال
الـعـنف في جـمـيع األوقـات وفي جـميع
ـــدارس الـــظــــروف واحـــتـــرام إعالن ا
اآلمــنـة). ويــقع مـخــيـمـان لـالجـئـ من
كـردستـان إيران في مديـنة كويـسنجق
ويـواجـهـان خـطـر الـتـعـرض لـهـجـمـات
ـتحدث إيـرانيـة.في وقت سابق أعلن ا
ـتـحـدة أن بــاسم األمـ الـعــام لأل ا
األمـ العام أنطونيو غوتيريش يتابع
ـــا في ذلك بـــقـــلق قـــصف إاالقــلـــيم  
دنية ويطالب بخفض فوري ناطق ا ا
لـلتصعيد. وقـال ستيفان دوجاريك في
بـيان إن (األمـ العـام يطـالب باحـترام
ســـيــادة ووحـــدة األراضي الــعـــراقــيــة

ومباد اجلوار.
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ودانـت وزارة اخلــارجــيــة األمـــريــكــيــة
بـشـدة الـهـجـمـات اإليـرانـيـة بصـواريخ
بـاليستية وطائرات مسيرة ضد االقليم
ـتحـدة تقف مع  مـؤكـدة أن الواليـات ا
شــعب وحـكـومــة الـعـراق فـي مـواجـهـة
هـذه االعـتـداءات.وكـان مـسـتـشار األمن
قـد الـقــومي األمـريـكي جـيك سـولـيـفـان
أدان بــشـدة الـهـجـمــات اإليـرانـيـة عـلى
االقـليم كـردستـان معـتبـراً أن (إيران ال
ـــكــنـــهـــا الـــتــهـــرب من مـــشــاكـــلـــهــا

وزركـويـز وشـيـراوا). وأودت عـمـلـيـات
الـقـصف بـحـياة  18 شـخـصـاً وإصـابة
 62 آخــرين. ويــتــهم احلــرس الــثـوري
اإليــراني هـذه (األحــزاب بـالــتـورط في
الـتظاهرات االحتجـاجية التي انطلقت
في  80 مــديــنــة بـإيــران وكــوردســتـان
إيـران وتـشـجـيـعـهـا عـلى الـعـنف بـعد
وفــاة أمـيــني عـقب تــوقـيــفـهــا من قـبل

شرطة اإلرشاد في طهران.
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ـؤشرات السـياسيـة مخرجـا لألزمة القـائمة  فـما دام االختالف يبـدو لم تعطي ا
تاحة ألطراف االختالف   واقف يتحول الى صراع  بكل الطرق والسبل ا في ا
  فأن وضع الـنظـام سيـبقى مـثلـما كـان  مـشاريع مـجمـدة  اقتـصاد يـبحث عن
اخملـارج الــوطـنـيـة  بــطـالـة مـتـراكــمـة  فـقـر في تــزايـد  امـيـة في أوسـط الـفـتـيـة
اليـ  بـعدمـا غادرت الـعراق االمـية في عـهد أحـمد والصـغار والـكبـار بلـغت با
حسن الـبكر وعادت في عهدي صدام واالحتالل  مشاريع يعلن عنها ولم تنفذ 
شركـات تتحـايل ثم تهـرب باخلَرج ومـا فيه  انـقسامـات سيـاسية حـادة  رغبات
صـالح الـوطنـيـة للـبالد  قـنابل تـثـور وتنـفـلق  جترح و سـياسـيـ تتـفـوق علـى ا
ـهم أن تصل أهـدافهـا  كل ذلك وغيـره يجـري في بلد ا ا تقـتل ليس مـهمـاً  وإ
بات مـجروحـا في كل شيء  ولـيس مقـبـوالً حتمـيل اطراف أخـرى تـلك القـنابل 

تربص بالعراق  . وان حدث فعليا فهي فرصة ا
هنا نـتسـاءل  فإذا كـان التيـار الصـدري لديه مـشروعه الـتغيـيري  فـلمـاذا يغلق
ؤيدة من الشعب تخضع أبواب احلنانة بوجه احلوار   وهل األهداف الكبرى وا
ـشروع أو جـزءاً منه في لالنتـقائـية الـسيـاسيـة  اليس من الـصواب إن حتـقيق ا
رحـلة األولى افضل من وقف التنفيذ واعـتبار الشارع هو البديل  ثم لألطراف ا
األخـرى ونـخص الـتنـسـيـقي بـالـتحـديـد  اال تـكـفي جتـربـة احملاصـصـة الـفـاشـلة
ـذهـبيـة والعـرقيـة  التي اذا الـتـمسك بـاحملاصـصات ا لـعـشرين سـنة مـضت ثم 
ال الـعـام  اليس من فـشـلت وحتولت الـى اقطـاعيـات سـياسـيـة ومافـيـات لنـهب ا
ـشـروع الــوطـني وبـنـاء دولـة وســلـطـة رصـيـنـة ـكـان جـعل الــعـمل بـا الــضـرورة 
ـكـونـات  هـو األنـسب بـكـفـاءات عـالـيـة األداء ومـا اكـثـرهـا في الـعـراق وفي كل ا

للعراق وشعبه.
ـكن أن هـنـا نـسـأل في ظل الـهـيـجـان الـشـعـبي والـرفض لـلـمـحـاصصـة  كـيف 
رشح وهو الـسوداني  ال يستحق قبلـة  والشخص ا تسـتمر وتنجح احلـكومة ا
تـصـارعـ  والـذين اعـتادوا عـلى صـنـاعـة اإلشـكالـيـات وتـمـرير أن يـكـون بـ ا

الفوضويات .
باتت الـعقلية الـطفوليـة في السياسة الـعراقية الـراهنة لها
ـستـقـيلـ والـقابـل حـيـز في مجـريـات االتفـاقـيات بـ ا

بــالـعـودة وذلك كــله عـلى حــسـاب الـشــراكـات األخـرى 
اني صالح للعراق في الوقت وهنـا نسأل هل العمل البر

احلاضر?

احلل العاقل يحتاج الى قوى عاقلة 
( ثقف (من فئات احلكم واالحزاب وا

{ عن مجموعة واتساب

شترك UI¡∫ إعالم بغداد تبحث مع شبكة دولية ملفات التعاون العلمي ا

هلسنكي
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أربيل

اطلق شهـدت تظـاهرات تـشرين حـالة غيـر مسـبوقـة في تاريخ الـعراق الـسيـاسي
علـيها العراقـيون (ثورة التـكتك). والتكـتك..عربة بثالث عـجالت ظهرت في بغداد
وظـهور فـئـة من شـبـاب مـسـتـلـب اوال بـعـد  2003 بـسـبب اغالق شـارع الـرشـيـد

مسحوق مطحون وجدوا فيها وسيلة للحصول على قوتهم اليومي.
ـتـظـاهـرين فـانـتـخى وحـدث أن الـقـوات االمـنـيـة اطـلـقت الــرصـاص احلي عـلى ا
وقاموا بدور بطولي في ستشفيات صاب مجانا الى ا اصحاب الـتكتك ونقلوا ا
ـتـظـاهـرين وتـعـرّض عـدد مـنـهم الى االسـتـشـهـاد واالصـابـات واحـتراق اسـنـاد ا

واقف: عرباتهم..اليكم بعض ا
- قـامت فـتاة عـراقـيـة بنـزع قالدتـهـا الذهـبـيـة واعطـتـهـا لصـاحب تـكـتك احـترقت

عربته وهي تبكي.
ـا يعادل اربعة بوقت وجيز لصـاحب تكتك احـترقت عربته  تظاهـرون - تبـرع ا

اضعاف سعرها.
ـكـتـفي بـقـولـهـا: (وجـدت الــفـقـيـر الـتـقي الــنـقي ا وصـفت صــحـفـيـة مـا شـاهــدته
وجاد بـنفسه صابـ بقـناعتـه  حلب الوطن فاض كـرمه بعـمله اجملـاني النقـاذ ا

من اجل حياة الغير).
- فتيات اخذن يهزجن بساحة التحرير: (لو صاحب تكتك لوما اتزوج!).

وأن (الذين وبهـا صار اصحاب التكـتك (ايقونة الشـخصية العـراقية في تشرين)
جاءوا بالـهمرات سنـهزمهم بالـتكتك)..وقد تشـهد األيام نصب هـيكل تذكاري لهم
كنـا دعـونا ـطعم الـتـركي..ايـقونـة مـلـجأ ثـوار تـشريـن او فـوق ا بـساحـة الـتـحريـر
الـيه.. وستحقق بعد 2022. ويومـها كتبـنا اصبوحـة(سيأتي يوم تـكون فيه اجمل
من تفـعـلهـا لـها مـنّي..مـحـبس ذهب)..وقد فـعـلتـهـا جمـيـلة زفـة عرس..بـ(الـتـكتـك)

رائعة في ساحة التحرير وأخرى في بابل.
اجلمـيل الذي يدعو الى التـباهي ان هذه (األيقونه) عادت
ـصــابـ من في تــظــاهــرات ( 28 ايــلــول 2022) تـنــقل ا

تظاهرين على جسر اجلمهورية. ا
حتيات العراقي لكم.. يا نشامى التك تك!
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لـتـحقـيق عـملـيـة نهـوضـها وازدهـارها.
وتـضم الـشـبـكة (80) مـركـزا ومـؤسـسة
عــلــمــيـة وبــحــثـيــة مــعــنـيــة بــدراسـات
اجملـتـمـعات الـعـربـية مـوزعـة ب (11)
وحــدة مــتـخــصـصــة وهي (الــتـغــيـرات
االجـتماعـية ودراسات األنـثروبولـوجيا
واالسـتراتـيجـية والـسيـاسيـة التـربوية
والــثــقــافــيــة الـقــانــونــيــة واالعالمــيـة
ـــديـــنـــة والـــفـــضـــاء والــــفـــلـــســـفـــة وا
ـرأة. االجــتـمــاعي ووشـبـكــة دراسـات ا
قــد وقــعـت اتــفــاقـات وكــانـت الــكــلــيـة 
ومـذكـرات تـفـاهم مع مؤسـسـات عـديدة
مـنذ مطلع 2021  كـان ابرزها مـع شبكة
االعـالم العراقي واجلامـعة التكـنلوجية
ونـقابة الصحـفي كما تـتدارس حاليا
تـوقـيع اخرى مع مـؤسسـات وجامـعات
مــحــلــيــة ودولــيـة بــعــد عــرضــهـا عــلى
مــجــلس جــامـعــة بـغــداد الســتـحــصـال

وافقات بشأنها. ا

مـــذكــرات تــفــاهم وعـــقــد اتــفــاقــات مع
ـــؤســســـات واجلــامــعـــات الــعـــريــقــة ا
والرائدة ومنها كلية االعالم في جامعة
بـــغـــداد بـــهـــدف عـــقـــد نــدوات وورش
ومـــؤتــمــرات وحــوارات ومــحــاضــرات
عــلــمــيــة بــاإلضــافــة الـى اعـداد اوراق
لــسـيــاسـات عــلـمـيــة تـســهم في ارشـاد
اصــحـاب الـقـرار الهم الـتـحـديـات الـتي
تـواجه اجملتـمعـات العـربيـة ناهيك عن
تـــعــزيــز الــتــعــاون في مــجــال الــنــشــر
تخصص وتأسيس عرفي ا واالنـتاج ا
فــضـاء عـلــمي نـوعي تــكـويـنـي لـتـبـادل
اخلـبرات العربية في مـا بينها بحسب
يــونس. وتـعـد ايــنـاس شـبـكــة عـلـمـيـة
مـسـتقـلة جـامعـة للـمـؤسسـات العـلمـية
عـنيـة بدراسـة اجملتـمعات والـبحـثيـة ا
الــعـربــيـة بــهـدف اجنــاز فـهم مــشـتـرك
ألوضــاع اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة وطـرح
كـنـة لالزمات الـتي تـشهـدها مـخـارج 

ـيـا ومهـنـيـا وبـالـتالي خـبـراتـهم اكـاد
ـســتـوى جـامــعـة بـغـداد في االرتــقـاء 
ـيـة). من الــتـصـنـيـفــات الـعـلـمـيــة الـعـا
جـانبها  قالت يونس ان (اجلامعة تعد
مـن اجلامـعـات الـعـربيـة الـعـريـقـة التي
اســهــمت في بـنــاء االنــسـان وتــنـمــيـته
ــعــارف والـعــلــوم والــثـقــافــة طـوال بــا
ـاضـيـة وتـمـلك تـاريخ حـافل الـعـقـود ا
بـاإلجنـازات الـعلـمـية فـضال عن كـونـها
عــصب رئـيس فـي صـنـاعـة قــادة الـعـلم

نطقة العربية. عرفة في ا وا
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لـذلك نـسـعى في شـبـكـة ايـنـاس الى مد
جــســور الـتــواصل مــعـهــا والــتـشــبـيك
الـعـلمي في عـدة مجـاالت والسيـما ذات
الــــعالقـــة بـــالـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة
ـــا يــســـهم في دراســة واإلنـــســانـــيــة 
اجملـــتــمــعــات الــعــربــيــة واســتــشــراف
مـسـتـقبـلـهـا). وتطـمح الـشـبكـة لـتـوقيع
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بــحث عـمـيـد كـلــيـة االعالم في جـامـعـة
بـغـداد عمـار طـاهر مع رئـيس الـشبـكة
الـدولـيـة لـدراسـة اجملـتمـعـات الـعـربـية
ــشـــتــرك مـــاريـــز يــونـس الــتـــعـــاون ا
وتـوقـيع مـذكـرات تـفـاهم عـلـمـيـة. وقال
بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (عـمـيـد
عن الــكـلـيـة اعـرب في مـسـتـهل الـلـقـاء 
تـرحيبه بـزيارة رئيس الـشبكـة الدولية
لـدراسـة اجملتـمـعات الـعـربيـة ايـناس)
مــؤكـدا ان (رؤيــة جـامـعــة بـغـداد حتث
عـلى االنـفتـاح عربـيا واقـليـميـا ودوليا
وتـــوقــيـع االتــفـــاقــات وبـــروتــوكــوالت
ــيـة ـؤســســات االكـاد الــتــعـاون مـع ا
ـا يــسـهم في الــرصـيــنـة والــعـريـقــة 
الـتشبـيك العلـمي الدولي والتالقح ب
تـدريـسيي الـكلـيـة واساتـذة اجلامـعات
الـعربية واالقليمـية والدولية ما يؤدي
الـى تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهم وتـــعـــظـــيم
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جـدد وزير االتـصاالت اركـان الشيـباني
تـأكـيـد اجـراءات احلـكـومـة في الـنـهـوض
ودعم قــطــاع االتـصــاالت وتــكــنـولــوجــيـا
ــــعــــلـــــومــــات. وقـــــال خالل مـــــؤتــــمــــر ا
نعقد علومات ا االتصاالت وتكنولوجيا ا
فـي رومـانــيــا بـوخــارست إن (احلــكــومـة
تــدعم قـطــاع االتــصـاالت وتــكــنـولــوجــيـا
ــعـلــومــات وتـســعى لــلـنــهــوض به عـلى ا
ـسـتــوى احملـلي والــدولي) مـعــربـا عن ا
شـكره (لـنـظيـره الـروماني واألمـ الـعام
لـالحتــاد الــدولي لإلتــصــاالت واعــضــاء
اجملـلس) واضــاف ان (هــنـاك حتــديـات
ومــشـــاكل تــعـــرض لــهــا الـــعــراق خالل
احلقـبـات السـابـقة والـهجـمـات اإلرهابـية
ــهـمه ــشـاريع ا ــا أثـر عـلـى تـنــفـيـذ ا
وانـــعـــكـــاس ذلك عـــلـى تـــطـــويـــر قـــطــاع
االتصاالت) مؤكدا (أهمية موقع العراق
الـســتـراتـيـجي بـاعــتـبـاره اقـصـر الـطـرق
لـربط قـارة اســيـا وأوربـا بــاإلضـافـة إلى
كون الـعراق بيئـة مناسبـة لالستثمار في
ـا كــافـة الـفــروع واخلـدمــات الـرقـمــيـة 
يـــســــهم بــــتـــطــــور قـــطــــاع االتـــصـــاالت

علومات في العراق).  وتكنولوجيا ا
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يـخص مـحـافـظـة الـبـصـرة). فـي غـضون
ذلك اجـتمع وفد من شركـة النقل البري
الـتابعة لوزارة الـنقل مع وزارة الثقافة
ـشترك وبـحث العمل لـتعـزيز التـعاون ا
الــتـطـوعي.  وذكــر بـ تـلــقـته (الـزمـان)
امـس ان (وزيــر الــنــقل نــاصــر حــســ
الــشــبــلي اعــرب ســابــقــاً عن اهــتـمــامه
بــاحلـمالت الـتـطــوعـيـة) مـضــيـفـاً انـهـا
(تـمثّل التـزاماً اخالقيـاً وانسانـياً) الفتاً
ــهـارات الـى ان (هــذه األعــمــال تُــطــور ا
الـقيادية وتسـاهم في اإلعمار) وبحسب
الـــبــيـــان فــإن (الـــوفــد طـــرح مــشـــروعــاً
تــطـــوعــيــاً إلنــشـــاء حــمــلــة مـــشــتــركــة
دارس اإلبتدائية) مؤكداً ان تـستهدف ا
(الــهــدف مـنــهــا نــشـر ثــقــافــة الـنــظــافـة
واألخـالق واهــمـــيــة الـــعــلـم ومــحـــاربــة
الـتنـمر) وابـدى الوفـد جاهـزيته لـتقد
طبوعات ـساعدة من وسائل النقل وا ا
واألعـمـال األخرى إلجنـاح هـذه احلمـلة
بـالتـعاون مع جلـنة الـعمل الـتطوعي في

الشركة إلطالق هذه احلملة).

ــواد مــتــنــوعــة والــســاحــبــة اوســتـا
حتــــمالن  2617 طـن من الــــكــــلــــنــــكـــر).
ووصـلت سـبع سـفن جتـاريـة الى مـيـناء
ام قــصـــر الــشــمــالـي. وقــال الــبــيــان ان
واد متنوعة (السفن حتمل  96حاوية 
ضــــمـــنـــهـــا  4164طـن انـــابـــيب و201 
ســـيـــارة) واضـــاف انـــهـــا (رسـت عـــنــد

األرصفة  11و 26و 21و  20و 12و13).
  U “_« …—«œ≈

ؤتمر وانئ  فـي غضون ذلك شاركت ا
ادارة االزمــات وكــيــفــيــة وضع احلــلـول
الــنـاجــحــة لـهــا .وبـحــسب الــبـيــان فـإن
(الــهــيــئـة شــاركت بــدعــوة من مــنــظــمـة
الـهـجرة الـدوليـة اي او ام) موضـحاً ان
دونة الـدوليـة ألمن السفن (مـدير قـسم ا
ـثالً ــوانئ مـحـمـد الــشـاوي  كـان  وا
عن الـشـركـة الـعـامـة لـلـمـوانـئ بـإشراف
ديــوان مـحـافـظـة الـبـصـرة) واضـاف ان
ــؤتـمـر اسـتــمـر لـيـومــ مـركـزاً عـلى (ا
ـؤسسات ـوانئ بالـتعـاون مع ا اعـمال ا
احلـكومية وغير احلكـومية خاصة فيما
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اكــد وزيــر الــتــخــطــيط خــالــد بــتــال ان
احلـــكــومــة خــصـــصت األمــوال الالزمــة
إلنـشـاء مـيـنـاء الـفـاو. وقـال ضـمن وقـال
فـي تـصـريح تــابـعـتـه (الـزمـان) امس ان
(انـشاء الفاو فـرصة لإلستثـمار وتطوير
احلـركة التجارية) مضيفاً ان (احلكومة
ـيـنـاء الـفـاو األمـوال الـالزمة خـصـصت 
إلنـشـاء خمـسـة ارصفـة داخله) واوضح
انه (سـيكون مرسى كبيـر ومهم لتسهيل
حــركــة نــقـل الــبــضــائع). عــلى صــعــيــد
مــتــصل وصــلت ســفــيــنــتــ جتــارتـ

وجنيبة الى ميناء ابو فلوس التجاري.
وذكـــر بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
ـــيــنــاء وصــلـــته حــمــوالت تـــســلــيح (ا
وجـنـيـبـة حتمل مـادة الـكـلـنكـر) مـشـيراً
الى ان (ارصـفة ميـناء احلس وصـلتها
ــواد مــتــنــوعــة) وبـ ان  94حــاويــة 
ـيـناء (الـسـفـيـنة اوشـن ستـار وصـلت ا
بــحـمـولـة  154طـن حـديـد) الفـتـاً الى ان
واد متنوعة ترسو في أحد موانئ البصرة(اجلــنــيــبــة مـوسـى حـمــلت  94 حــاويــة T½«u∫ سفن محملة 
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تـمـر علـينـا ذكرى انـتفـاضـة تشـرين اخلالـدة التي مـن خاللهـا قدم شـبان الـعراق
الغـالي والنفيس حتت شعار نريـد وطن وكانوا ال يرفعون غـير الورود وغير العلم
ـشـروعـة  والـتي كـفـلـهـا الـدسـتـور  بـسـبب ظـلم الـعـراقـي ويـطـالـبـون بـحـقـوقـهم ا
واضطـهاد ألدولـة لهم  حـيث ال يوفرون لـهم فرص عـمل وحقـوقهم مسـلوبـة منهم
فترض ومن كافـة العراقي  والدولة ال توفر لهم ابسط مقومات احلياة كان من ا
بـاركة  ان جتـري الـدولة حـزمة اصـالحات جـذرية وتـكون بعـد هذه االنـتفـاضـة ا
تـقاعدين ملـموسة لـلمـواطن مـثال زيادة رواتب الـعامـل باجلـانب احلكـومي  وا
ايضـا واطالق منح مالـية لكـافة الشـبان الى حـ توفيـر فرص عمل لـهم  لكن ما
حصل يـدمي القلوب خرج ما يعرف  بالطـرف الثالث وبطش بشبان تشرين وقتل
ماقـتل منـهم  وجرح مـا جرح مـنهم والـبعض مـنهم اصـابتهـم خطيـرة  فضال عن
الـتــهـديـد والـوعــيـد الـذي قـامه به الــطـرف الـثـالث وتــسـبب ذلك بـهـجــرة لـلـشـبـان
االنـتـفــاضـة الـى الـبـلــدان اجملـاورة  والـى اقـلـيـم كـردســتـان وبـدال مـن الـدولـة ان
حتتوي ابـنائها البعض من رجالها اطلق علـيهم تهم ما انزل بها من سلطان مثال
ابـنـاء الـسفـارات وغـيـرهـا وبـاحلـقـيقـة هـؤالء الـشـبـان وهم ابـنـاء الـعراق االصالء
وخـرجــوا من رحم مـعـانـاة واضــطـهـاد الـدولــة  وتـشـرين فـكـر
وت بتاتا وان استمر احلال على ماهو عليه االن والفكر ال
سوف تـتجدد االنتفاضـة من جديد من اجل اعادة العراق
نطقة وحتية والف الى مكـانته الريادية ب دول ألعالم وا
ــغــفـرة حتــيــة وحتــيــة الى فــرســان تــشــرين االبــطــال وا

واخللود للشهداء العراق وتشرين االبرار.

بغداد
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كــشـفـت مـديــريـة زراعــة كـركــوك حـجم
انـتـاجـهـا من الـذرة الـصـفـراء ووجهت
رسـالة الى ثالث جـهات حكـومية. وقال
رئـيس الـلجـنـة الزراعـيـة راكان سـعـيد
اجلـبوري في تصريح تـابعته (الزمان)
امـس ان (عــودة الـنــازحــ إلراضــيــهم
احملـررة مـنحـهم الـدعم للـمـساهـمة في
اعـادة  احلـيـاة لـلـمـسـاحـات الـزراعـيـة
ـات الــتي تُــقـدَّر بــعــشـرات آالف الــدو
الـــزراعــيـــة) مــشـــيــراً الـى ان (حــقــول
كــركـوك تـبـقى األولى والـرائـدة بـزارعـة
مـــحـــصـــول الـــذرة الـــصـــفـــراء) ودعــا
اجلـــبــوري مــجــلس الــوزراء ووزارتي
الــــزراعـــة والـــتــــجـــارة الـى انـــصـــاف
ـزارعـ في احملـافـظـة عن الـفالحـ وا
طـريق تـسـلم مـحـصول الـذرة الـصـفراء
فـي عــمــوم كــركــوك) من جــهــته مــديــر
زراعـــة كـــركـــوك زهـــيـــر عــلـي اكــد ان
(انــتـاج احملــافـظــة من الـذرة الــصـفـراء
لـلـمـوسم اجلاري بـلغ خـمـسة مـلـيون و
 36,399الـف طن عـلى مــسـاحــة بـلـغت
) مـؤكـداً ضـرورة ايـجاد  230الـف دو
مـنافذ تسويقيـة لدعم الفالح وتشجيعه

على الزراعة. 
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وبـــاشــرت دائـــرة الــبــيـــطــرة في وزارة
ـواجـهة الـزراعـة بـاحلـمـلـة اخلريـفـيـة 
مـرض احلـمى النـزفـية مـؤكـدة انتـشار
 295فـرقة والف طـبيب بـيطري بـعموم
احملـافظات لـلقضـاء على حشـرة القراد
الـنــاقل الـرئـيس لـلـمـرض). وقـال مـديـر
عـام الدائرة ثامـر حبيب اخلفاجي في
تـــصــريـح تــابـــعــته (الـــزمــان) امس ان
(الـوزارة تمتلك  15 مـستـشفى بيـطرياً
واكـثـر من  237 مـسـتـوصـفـاً بـيـطـرياً)
ـــســـتــشـــفـــيــات مـــوضـــحــاً ان (هـــذه ا
ـسـتـوصـفات مـسـؤولـة عن احلـمـلة وا
الـوطـنيـة الـسنـويـة التي بـيـدها تـكون
ـرت في العام الواحد عـمليات الرش 
ضـد حـشرة الـقـراد في موسـمي الـربيع
واخلــريف) ونـوه الى ان (هـذه اخلـطـة
الــوطـنـيـة مــسـتـمـرة مــجـانـاً في حـال
حـدوث اصابات او عدم ذلـك) مبيناً ان
(لـدائرة بـاشرت بـالرشـة اخلريـفيـة بعد
انـــهـــاءاعـــمـــال  الـــرشـــة األولى الـــتي
تـضمنت الرش والتغطيس للحيوانات
حــيث بــدأت مــنــذ األول من شــهــر آيـار
ـــــاضي حــــتـى االن) واشــــار الى ان ا
(هــذه احلــمــلــة ســتــســتــمـر الـى األيـام
دة اكثر من شـهر حسب شدة ـقبلـة  ا

اإلصـابات ونـوعهـا كون حـشرة الـقراد
تـــنــشط في هـــذه الــفــتـــرة) مــؤكــداً ان
(اإلصـــابــات بـــدأت بــاإلنـــخــفــاض ألن
ــرض وحـشــرة الــقـراد يــنـشــطـان في ا
فـــصل الـــصــيف حـــيث ارتـــفــعـت فــيه
اإلصـابـات) وتـابع ان (الـدائـرة تـبـاشر
بـالرشة الثانيـة التي تزامناً مع خفض
اإلصـابـات حـيث ان معـدل الـوفـيات لم
يـــتـــجــاوز سـت حــاالت وفـــاة في تـــلك
وجـبة باحلمى الـفترة امـا اإلصابات ا
فــبــاتت قــلــيــلــة جــداً قــيــاســاً بــفــصل
ــــاضي). واتــــفــــقت وزارة الــــصــــيف ا
الــــزراعـــة فـي اجـــتــــمـــاع دولـي عـــلى
ـــنــــتــــجــــات الــــزراعــــيـــة تــــصــــديــــر ا
واحلـيوانية الى ثالث دول. وقال وزير
الـزراعـة مـحمـد اخلـفـاجي في تـصريح
صــحـفي عـلى هـامـش اجـتـمـاع ربـاعي
لــوزراء الـزراعـة الـعـرب الـذي عُـقِـد في
عـــمّــــان تـــابـــعـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(اإلتـفاق نصَّ عـلى تصديـر الفائض من
اإلنـــتــاج احملــلي الـــعــراقي الى األردن
وسـوريا ولـبنـان) واشار الى تـخفيض
الـرسـوم اجلـمـركـيـة مـبـيـناً ان (خـفض
ـــنــــتــــجـــات الــــزراعــــيـــة تــــكـــالــــيـف ا
ائة مرهون واحلـيوانية بنحو  30 بـا
بـالتـوافق على تـأسيـس شركة نـقل ب
الـدول األربـعـة) ولـفت الـى ان (الـعراق
حـــقق اإلكـــتـــفـــاء الـــذاتي في عـــدد من
ــنـتـجــات الـزراعــيـة بـيــنـهـا الــتـمـور ا
والـــدواجن) مــؤكــداً وجـــود نــقص في
واد نتجـات األخرى وخاصة ا بـعض ا
األولـية. في غـضون ذلـك اكدت الـشركة
الــعـامـة لــتـصــنـيع احلــبـوب الـتــابـعـة
لـــوزارة الــتــجـــارة مــواصـــلــة اســتالم
خــلـطــات احلـبـوب اخملــصـصــة إلنـتـاج
طح احلصة السادسة. واوضح مدير
عــام الـشــركــة اثـيــر داود سـلــمـان في
تـــصــريـح تــابـــعــته (الـــزمــان) امس ان
(الـشـركـة اسـتـنـفـرت نـاقالتـهـا لـتـوفـيـر
احلــبـوب اخملــصــصـة إلنــتـاج احلــصـة
الـــســـادســة مـن الــطـــحـــ في حـــركــة
مــســتـــمــرة لــنــقل خــلــطــات احلــبــوب
ــــطـــاحـن الـــعــــامـــلـــة اجملــــهـــزة الى ا
احلــــكــــومــــيـــة واألهــــلــــيــــة في اغــــلب
احملـــافـــظـــات إلنـــتـــاج وتـــوزيـع مــادة
الـــطــحـــ ضــمن مـــفــردات الـــبــطـــاقــة
الـــتـــمــويـــنـــيـــة) ولــفـت الى ان (فــروع
ــثــنى الــشــركــة في واسـط وذي قـار وا
واألنــــــبـــــار وديـــــالـى وصـالح الـــــدين
والـديــوانـيـة وبـابل وكـربالء ومـيـسـان
اجـرت حـمـلـة مـكثـفـة إلسـتالم وجتـهـيز
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الفساد.....هو فقدان الهيبة وفقدان الهيبة هو عدم احترام الدستور والقانون.
الدولـة تـفـقـد الـهـيـبة عـنـدمـا يـشك الـنـاس في قـدرتهـا عـلى تـطـبـيق الـقـانـون على

اجلميع.
اجملتـمع يفـقد تـماسكه عـندمـا يلـجأ الـناس الى غـير الـقانون

حلل مشاكلهم.
ــرض ويـفـقـد الــهـيـبــة عـنـدمـا ال يــحـتـرم قـادته اجملـتـمع 

الدستور والقانون.
الدولة فكرة ال تكتمل اال بالهيبة.

الهيبة..... هي ثقة الشعب بالدولة وثقة الدولة بالشعب.
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عـلن بال تأثـيرات واضـحة ومـلمـوسة عـلى الواقع فـهذا ـنجـز ا اذا كانت نـتائج ا
ـنـهج الـهـدف منه الـوصـول الى غـايـات االسـتعـراض والـدعـايـة االعالمـية فـعل 
والتي يـعتـقد مـن يروج لـها بـانه قادر عـلى االسـتمـرار بتـوزيع اجلرعـات اخملدرة

ثل هذه احلقن صالحية نفاذ  محددة. متناسياً ان 
ما  االعالن عـنه من مشـاريع مخـتلـفة وكـثيـرة تخص مـعاجلـات وتطـوير قـطاع
الكهـرباء في العراق يوحي للمتلقي بأن عجـلة االنتاج تسير بوتيرة تسابق الزمن
وان احلـلـول اخلاصـة بالـشـبكـة الوطـنـية قـد  الـوصول الى حـافات تـصـفيـة ما
يعـوق عـمـلـهـا وإن خـدمـة جتـهـيـز الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة الـواعدة قـد شـارفت عـلى
شهور ( نسمع جعجعة ثل ا االنتهـاء من وضع مالمحها البراقة  وهنا ينطبق ا
والنـرى طـحــيـنــاً )  فـمـا  االعـالن عـنه ومـنــذ سـنــوات مـضت من مــشـروعـات
مختـلفة ومتعددة تخص الـربط الكهربائي مع الدول اجملاورة لم ينـفذ منها شيئا ً
ـشاريع شـ مع اجلـارة الـشـرقـيـة والـذي يـعـد من ا مـاعـدا الـربط الـكـهـربائـي ا
عروفة ية ا قاييس العـا الفاشـلة على الصعـيدين الفني واالقتصـادي على وفق ا
 أما عن مشـاريع الطاقة النظيفـة وعلى وجه التحديد استـغالل الطاقة الشمسية
ؤسسات ومحـطات تدوير النفايات والتي  االعالن عن تبني اجنازها من قبل ا
ذات العالقـة فلم يـرى النـور اي إجناز مـنهـا  يضـاف الى ذلك ما  الـترويج له
تـعلـقة بـتطـوير ـشروعـات ا في مـجال اجلـبايـة االلكـتـرونيـة والكـثيـر الكـثيـر من ا
خطوط نـقل الطاقة الكهربائية ومعاجلة االختـناقات احلاصلة فيها وما يتبعها من
ستقبلية محطـات التحويل على مستويات جـهد  الشبكة العاملـة وكذلك اخلطط ا

تعبة . اخلاصة بشبكة التوزيع ا
ــتـمــرسـة في اخلــداع من اســتـعــراض الـعــديـد من لم تــكـتــفي ابــواق الـدعــايـة ا
ـطلوبة وتمرر ـعاجلات اجلذرية ا االجنازات الـصغيرة ذات التأثـير الطفيف في ا
ـواطن متلقي اخلدمـة بأنها احدى نـتاجات العمل الـدؤوب وثمرة كبيرة من على ا
تعثرة ثمار اخلطط الوطنية التي رسمت النهاء معاناته جراء اخلدمة الكهربائية ا
واطـنـ بـدهـاليـز صـنـاعة ـام الـغالـبـيـة من ا  يـجري هـذا بـتـوظـيف حالـة عـدم ا
ثال عـندما يتم تنـصيب وتشغيل الكهـرباء وسبل ايصـالها اليهم  وعـلى سبيل ا
محـطـة ثـانـوية أو مـحـولـة مـتـنقـلـة خلـدمـة مـنطـقـة مـحـدودة يصـاحب هـذا تـغـطـية
اعالميـة واسعة بعيدة عن ما تستحقه من ترويج مكثف وكأنه حدث سوف تنتهي
أزمة الكـهرباء بعده ومن غيـر رجعة على الرغم من ان الـشبكة الكهـربائية العامة
ئات من هذا الـنوع من احملطات التي  تنفـيذها منذ بدايات دخول تعـمل فيها ا

الكهرباء الى العراق وحتى االن..
ان استـمرار هذا النهج في عرض عناوين براقة للمشروعات
نفذة أو اخملـطط لها وبالتوازي مع تفاقم أزمة الكـهربائية ا
الكـهرباء سوف يكون عامال اساسـيا في انعدام الثقة ب
ـواطن متلقي عـنية في إدارة شؤون الـكهرباء وا السـلطة ا

اخلدمة هذا في حالة ان بقي منها شيئًا.
{ مهندس استشاري

شترك Y×Ð∫ مدير عام سكك احلديد يبحث مع شركة إماراتية التعاون ا
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والـتي مـنـهـا بـيتـ انـشـدهـمـا في حفل
اقـيم من قبل جمعية الرابطة االدبية في
 2/11/1975 والتي صدح بالقول فيها :

مقامي بينكم شكر
                       ويومي عندكم دهر

سيصلح فيكم العذر
                      اذا لم يصلح الشعر
مـن االطالع عـلى هــذا الــكـتــاب جنـد ان
ؤلف قد عـمد الى تناول وبيان الـسيد ا
جـوانب مـهـمـة من حـيـاة نـابـغـة الـعرب
االكــبــر وأمــيــر الــشــعــراء بــعـد شــوقي
ووارث الـشعـر العـربي ومتـنبي الـعصر
ـكـنــنـا الـقـول انـهـا ـدرســة شـعـريـة 
فـريـدة من نوعـها في االسـلوب والـشكل
خزون ثـقافي تـلقاه خالل ـضمـون  وا
مـا يقـارب القـرن من حيـاته كان لـنشأته
االثـر االكـبـر في تبـلـور تـلك الـشخـصـية
الـــتي نــشـــأت في بــيـت أســواره الــدين
ـــذهب وأعــمــدتـه الــعــلم والـــثــقــافــة وا
واالدب في مـــديـــنـــة بـــيـــئـــتــهـــا الـــدين
وظـواهرها التحفظ وااللتزام ومحيطها
بــــحـــار من كــــتب االســــتـــدالل واجلـــدل
والـفــلـسـفـة واالحـكـام رجـالـهـا عـلـمـاء 
مــــراجـع  شــــعــــراء وادبـــاء فــــقــــهــــاء 
شــخــصـيــة مالزمــة لـكـل احـداث الــقـرن
ـتـفـرد  كـتـاب لــيـكـون شـاهـد عـصــره ا
شـــيق تـــنـــاول جـــانب مـــهم مـن حـــيــاة
اجلــواهــري وبـدايــاته في جــوانب عـدة
من حـــيــاته الــثــقــافـــيــة والــســيــاســيــة
واالدبــيـة والــتي كــان لـهــا االثـر الــبـالغ

بنيانه وأرثه االدبي .

وتـبلور قـريحته الـشعريـة وه ما يتضح
فـي اجلـــزء اخملــصـص لـــبـــيـــان حـــيــاة
اجلـــــواهـــــري في اجملـــــالـس االدبـــــيــــة
الـنجفية والذي جنده مكمال لسابقه في
بـيان البيئـة العلميـة واالدبية التي نشأ
اجلــواهـري بـ أحـضـانــهـا وانـعـكـاس
ؤلف ذلك على نقاوة شعره  ولم يفت ا
ان يــخـصص عــنـوانــا (ألعالم أسـرة آل
اجلــــواهــــري في كــــتــــابــــات االســــتـــاذ
ـا لــذلك مـن اثـر اجلــواهــري وشــعــره) 
كـــبــيــر في تـــبــلــور تـــلك الــشـــخــصــيــة
وصـيرورتـها بالـشكل الـذي نلـتمسه في
وقـتـنـا هـذا  دون ان يـفـوته تـخـصيص
مــوضع بـعــنـوان (مـراجـع الـدين وقـادة
احلـوزة الـعـلـمـيـة في مـذكـرات االسـتـاذ
اجلــواهــري) كـيف وال وهــو من عــاصـر
ــرجــعـيــة الـديــنـيــة في الــنـجف اعالم ا
االشـرف ليـتحـدث عن مكانـتهم الـعلـمية
واالجـتماعـية خالل االحداث السـياسية
ـؤلف تناول ( أعالم دون ان يـغيب عن ا
الـعلم والفكر واالدب واجملتمع في شعر
ا له من االسـتاذ اجلواهـري ومذكراته) 
صـالت مع فــقـــهـــاء وادبــاء ومـــفـــكــرين
وعـشائري في شتى اجلـوانب العلمية
والـسـياسـية واالجـتمـاعـية في اجملـتمع
الـنجفي مـنذ مطـلع القرن الـعشرين  اذ
ــؤلف الى (ديــوان اجلــوهـري يــشــيــر ا
وكـــتـــاب ذكـــريـــاتـي) في بـــيـــان صالته
بــاألعالم مـن هــؤالء وتـأكــيــدا عــلى ذلك
ــؤلـف قــد عـــمــد الى تـــنــاول جنـــد ان ا
اجملــتـمع الـنــجـفي في فــكـر اجلـواهـري

الـعلـمية والـفكـرية للـجواهري من خالل
مــحــورين أســاســيــ اولــهــمــا تــنــاول
دينة النجف احلـياة العلمـية والفكريـة 
االشـرف والـتي جتلت في شـعره ونـثره
وثـانـيـهـما دور مـديـنـة الـنـجف االشرف
في احلــيـاة الــسـيـاســيـة الـتي شــهـدهـا

العراق منذ اواخر العهد العثماني.
WO ¹—Uð jDš

ــؤلف قــد وانـــطالقــا من ذلـك جنــد ان ا
عـــمــد الى عـــرض مــؤلـــفه عـــبــر عــرض
اخلـطط الـتـأريخـيـة في مـنطـقـة الـنجف
االشرف في شعر اجلواهري ونثره عبر
ظاهر احلضارية واالثرية تـناول ابرز ا
ـــديــنــة الــتـــأريــخــيـــة مــثل قــصــر في ا

اخلورنق والسدير ومنها قوله:
أهـل اخلــورنق والــســـديــر ولــو ســعــوا

رفضوا سديرا ثانيا وخورنقا
ـــنــاطق أضـف الى ذلك تــنـــاوله ألبــرز ا
دينة النجف االشرف ميزة  عالم ا وا
  ولـم تـكن االحــداث الــســيـاســيــة الـتي
شـهــدتـهـا مـديـنـة الـنـجف االشـرف مـنـذ
ـنأى عن شـعر مـطـلع القـرن العـشرين 
ــــعـــــاصــــرتـه لألحــــداث اجلـــــواهــــري 
ؤلف الـسياسية وقادتـها وهو ما عمد ا
لـبيانه حتت عنوان ( التأريخ السياسي
ــديــنـــة الــنــجف االشــرف في مــنــظــور
االســـتــاذ اجلـــواهــري) دون ان يـــفــوته
تــنـــاول ( الــشــعــر الــنـــجــفي في ذاكــرة
االسـتـاذ اجلوهـري ) اذ خـصص جانـبا
مـن مؤلـفه لـبيـان ذلك اجلـانب من حـياة
اجلـواهري وما لذلك من أثر على نشأته
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مــحــمــد مــهــدي اجلــواهــري احلــافــظـة
الــشــعـريــة الــتي تـمــثل ســجال لــوقـائع
واحـداث على مدى سبع عقود من حياة
ـتـرابــطـة مع تـأريخ الـدولـة الــشـاعـر وا
الـعـراقـيـة بـجـمـيع جـوانـبـهـا الـثـقـافـيـة
واالجـتـمـاعيـة والـسيـاسـيـة وما يـتـفرع
عـنـها من مـحـطات مـثلـت مراحل الـفرح
او احلـــــــــزن في تـــــــــأريـخ الــــــــبـالد في
حـواضـره ومـدنه  وكـيـف ال وهـو ولـيد
مـديـنة الـنجف االشـرف التي تـغنى بـها
شـعـرا ونـثرا بـقـوله في احدى قـصـائده

: ( وسومة (يا أبن الفرات ا
أنـا ابن كـوفـتك احلمـراء لي طـنب بـها 

وان طاح من أركانها عمد
                      جــــوار كـــوخك ال مـــاء
وال شـــجــــر  ولـــصق روحك ال مـــال وال

صفد
وال شـكـاة أيـشـكـو الـسـيف مـنـجردا  ال

يخلق السيف إال وهو منجرد
امــــا كـــربـالء فـــأشــــهــــر مـــا يــــوثق عن
اجلــــواهــــري فـي عــــصــــمــــاؤه (أمــــنت

) قوله : باحلس
ثواك من مضجع ... تنور باألبلج فـداء 

االروع
ورعـيـا لـيومك يـوم الـطـفوف ... وسـقـيا

ألرضك من مصرع
تــعـالـيت من مـفــزع لـلـحـتـوف... وبـورك

قبرك من مفزع
وبـالـعود الى مـوضـوع قراءتـنـا جند ان
ـــؤلف قــد عــمــد الـى  تــنــاول احلــيــاة ا

ــطـــاحن بــاحلــبــوب إلنــتــاج طــحــ ا
احلــصـة الـسـادسـة الــتي انـطـلـقت في

العشرين من شهر ايلول اجلاري).
…dI²  —UFÝ√

مــؤكــداً ان (األســواق احملــلــيــة تــشــهـد
اسـتـقـراراً بأسـعـار الـطحـ بـالـتزامن
ـطـاحن بـإنـتـاج وتـوزيع مع مـبـاشـرة ا
ـقررة الـتي انطـلقـت االسبوع احلـصة ا

ــاضي). وتــواصل الــتــجــارة تــنــفــيـذ ا
خــطــتـــهــا بــإنــتــاج وتــوزيع الــطــحــ
اخملـصص لـلـبـطـاقـة التـمـويـنـيـة. وذكر
سـلـمـان ان (مالكـات الـشركـة الـرقـابـية
تـابعـاتها الـيومـية للـمطاحن تـستـمر 
فـي بغـداد واحملـافظـات لإلشـراف على
تنفيذ خطة) واوضح انه (وجه اللجان
ـشـرفـة والـفـرق الـرقـابـيـة بـالـتـواجـد ا

ـتابـعة عـمل مطـاحن الـشركة ـيداني  ا
والوقوف على نوعية اإلنتاج بالتزامن
مـع اطالق الـوجـبـة الـسـادسـة من مـادة
الـطح للحيلولة دون حدوث خلل في
ــفــاصل خــطــوط الــطــحن) اإلنــتـــاج 
ـشتـركة وجلان واشـار الى ان (الـفرق ا
ـتابعة بفروع واسط وكربالء وكركوك ا
والـبــصـرة اجـرت تـفـتـيـشـاً لـلـمـطـاحن

)مـبـيـنـاً انـها الـعـامـلـة ووكالء الـطـح
(اطــلـعت عـلـى آلـيـة اإلنـتــاج والـتـوزيع
ومـراحل عـمـلـية الـطـحن وكـذلك سحب
ــــنـــتج ــــاذج من مـــادة الــــطـــحـــ ا
خلــــضــــوعـه الــــفــــحص اخملــــتــــبــــري
واإلشـراف عـلى عمل اخلـبـازة خللـطات
وسم سـوقة حديـثاً ضمن ا احلـبوب ا

التسويقي اجلاري).

vÝu  5ÝU¹ bOFÝ

بغداد
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اثبتت الـتجربة أن #الـتوافقية فـاشلة وغير مـنتجة تتـخللها
ـساومات واإلستـحواذ على مـقدرات الدولة الكـثير من ا
والـتـوافقـية لصـالح فـئة صـغيـرة عـلى حسـاب الـشعب
هي مـدخل كبير و #عريض_وواسع لـلفساد واإلفساد
في ظل شـعب محـروم من أبسط احلـقوق الـتي تضمن

جودة احلياة.
واطنة #دولة_ا
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و ما

-1-
الدين هو احلُبّ : 

حب الله 
وحب رسوله (ص) 

وحب اوليائه 
وحب الصاحلات من األقوال واألعمال .

-2-
سار وال خيـر في احلُبّ اذا بقي في أفقه النظري دون ان تنعكس مالمحه على ا

والسلوك .
عاصي والذنوب . ليس صادقاً في حبه لله وللرسول (ص) مَنْ يجترح ألوان ا

لو كان حبك صادقاً ألطعتَهُ 
ن يحب مطيعُ  انّ احملب 

-3-
صطفى محمد وألهل بيـته الطيب الطاهرين ـلك كنزاً من احملبة للرسـول ا اننا 

.
وقد روي عنه (ص) أنه قال :

رء مع من أًحب  ا
وهذا ما يزرع في قلوبنا األمل ويطمعنا في نيل شفاعته 

ـصطفى احلـبيب مـحمد أن ال حتـرمنا نسـألك اللهم بـحق سيـد رسلك وأنبـيائك ا
شفاعته يوم الدين .

-4-
هناك أبيات تنسب الى الزمخشري صاحب الكشاف وهي :

كثر الشك واخلالف فَكُلٌّ 
يدّعي الفوز بالصراط السّوي

فاعتصامي بالإله سواهُ 
ثم حبي ألحمد وعلي

فاز كلب يحب أصحاب كهفٍ 
كيف أشقى بِحُبّ آل النبي

وهـكذا تـمت القـفـزة مِنْ حُب كلب اهـل الكـهف وجناته الى
وّار في قلوبنا  حيث تسائل الزمخشري قائال : احلُبّ ا
كـيف يشـقى مُحب الـنبي (ص) والـوصي (ع) بعـد أن كان

حُبّ كلب اهل الكهف سببا لفوزه ?

…UO(« ŸUM  s¹dAð —«uŁ
على طريق النصر سائرون..

ة ال تل ..  عز

يؤكدون احلياة..
يؤكدون

الصمودَ والثبات..
يزلزلون األرض حتتَ أقدام الطغاة..

النصرُ لصناع احلياة..
أبطال ثورة تشرين العظيمة..

V
²

غالف الكتاب
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ـشـتـرك السـيـمـا الـعـمل في الـتــعـاون ا
مــجـال األنــظـمــة األلـكــتـرونـيــة والـربط
الـشبـكي) واعرب الزبـيدي عن امكـانية
الـتـعـاون في مـجـال الـربط اإللـكـتـروني
اخلـاص بإعـفاءات التـنميـة الصنـاعية
الـــذي يــقـــضي عـــلى الـــنــظـــام الــورقي
ـــعـــامالت والـــتــــزويـــر والـــتالعـب بـــا
ــشــتــرك بـ الــورقــيــة بــالـتــعــاون  ا
الـهيئتـ لتذليل الـعقبات والـصعوبات
ـشــتـرك). والـتـقى كــافـة امـام الــعـمل ا
نـطقـة اجلـنوبـية بـفريق مـديـر كمـرك ا
نافذ  لبدء تطبيق برنامج عـمل هيئة ا
اعـفـاءات الـتـنـمـية الـصـنـاعـيـة و هـيـئة
اإلسـتـثـمار. وبـحـسب الـبيـان فـإن (هذا
الــنـشــاط يــعـكس تــوجـهــات الـكــمـارك
ـواكـبة نـظام األتـمـتة اإللـكـترونـية في
اجملـاالت كـافة). وقـدمت الهـيئـة العـامة
ـنـافـذ لـلـكـمـارك دعـمـهـا لـعـمل هـيـئـة ا
ـراكز احلـدوديـة لـتـطـويـر الـعـمل فـي ا
الـكـمـركـيـة مـؤكـدة تـبـسـيط اإلجـراءات
والــقـــضــاء عــلى الــرتــابـــة الــعــمــلــيــة.
نافـذ اسهمت في واوضـح البيـان ان (ا
تـقـد الكـثـيـر من التـسـهيالت وازالت
الـعـقـبات امـام عـمل الـفـرق الكـمـركـية)
مـــشـــيـــراً الى ان (الـــشـــراكــة فـي اطــار
الــنــهــوض بــالــواقع الــكــمــركـي نــحـو
خـطوات احلـوكمة األلـكتـرونية سـتحد
مـن حاالت التـالعب والتـزوير والـتهرب

من الرسوم الكمركية).

ــنـافــذ احلــدوديـة فــريق عــمل هــيـئــة ا
ـشـتـرك مع الـهيـئـة الـعـامة لـلـكـمارك ا

باشرة تطبيق البرنامج).
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تطلبات ديرية جهـزت ا واضـاف ان (ا
الـالزمــة من اجـل اجنــاح الـــبـــرنــامج
وتـسـهـيل اإلجـراءات و تـنـظـيم الـعمل
لـتـطويـر اجملال الـكـمركي). في غـضون
ذلك ضـبـطت الهـيـئة الـعامـة لـلكـمارك
 12 شـاحنـة مخالـفة. وذكـر بيان تـلقته
(الـزمان) امس ان (قسم التحري التابع
نطـقة الشمـالية ضبط ـديرية كـمرك ا
 12 شاحنة محملة بغساالت ومحوالت
كــهـربــائـيــة و مـواد غــذائـيــة و اجـزاء
تـبريد مركزي و كاربونات الكالسيوم)
ــواد مـــخــالــفــة مــبـــيــنــاً ان (جـــمــيع ا
لــلـشـروط  والـضـوابط) واشـار الى ان
(مـديــر عـام الـهـيـئـة الــعـامـة لـلـكـمـارك
شــاكـر مــحـمـود الــزبـيـدي وجـه بـغـلق
الـســبل كـافـة امـام عـمـلـيـات الـتـهـريب
والـتـنصل من دفع الـرسـوم الكـمركـية)
واوضـح ان (شـرطـة الــكـمــارك اتـخـذت
اإلجـــراءات الالزمــة بــحـق اخملــالــفــ
واحـــالــتــهم الى اجلـــهــات اخملــتــصــة
بــالـتـعـاون اجلـهـات األمــنـيـة الـسـانـدة
األخـرى). واجـتـمع الزبـيـدي مع رئيس
نـافذ احلـدودية عـمر الـوائلي هـيئـة ا
في مـــقــر الـــهــيــئـــة. واكــد الـــبــيــان ان
(اجلـانــبـ نـاقـشـا عـدة قـضـايـا بـشـأن

تهم وتـعويض اصحابها ومـالحقة ا
قـانونيـاً  واوضح بيان تلـقته (الزمان)
امـس ان (الــلــجــان ازالت الـــكــثــيــر من
الـتجاوزات وسـتخلي مـساحات اخرى
ضــمن مــدة زمـنــيــة مـحــددة). ووصـلت
ست نــاقالت نــفـطــيـة الى مــيـنــاء خـور
الــزبــيــر الــتــخــصي. وقــال الــبــيــان ان
ـــيــنــاء اســـتــقــبـل نــاقالت مــحـــمــلــة (ا
شتقات النفطية) مبيناً انها (حتمل بـا
مـواد الــبـنـزين وزيـتي الـغـاز والـوقـود
يناء  2و 3و حـيث رست على ارصفة ا
 9و  10و 11). ونــــــفـــــذت الــــــشـــــركـــــة
وانئ والهندسة بـالتعاون مع شرطة ا
ـــدنــيــة حـــمــلــة واســـعــة لـــلــحــد من ا
الـتـجـاوزات عـلى عـقـارات الـشـركـة في
عقل ومناطق اخرى. وبحسب مـنطقة ا
الـبـيـان فـإن (الـشـركـة اوعـزت بـتـشكـيل
جلــنـة بــعـد ورود مــعـلــومـات بــوجـود
آلـيات متجاوزة على اراضي البيان في
شط الــعــرب تــنــقل الـتــراب بــواســطـة
الـقالبات) واضاف ان (اللجنة توجهت
ـنع عــمــلـيــة الـتــجـاوز ــنــطـقــة  الى ا

واحلد من سيطرة جهات اخرى). 
و بـدأت هيئة الكمارك بتطبيق برنامج
اعـفـاءات الـتـنـمـية الـصـنـاعـيـة و هـيـئة
ـنـطـقة اإلسـتـثـمار فـي مديـريـة كـمرك ا
اجلـنـوبـية. وذكـر بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (مــديــر عــام الــهـيــئــة الــعــامـة
لـلكـمارك شـاكر محـمود الـزبيدي وجه

اإلمـــاراتي ابـــدى اســـتــعـــداده لـــزيــارة
الــشــركــة الـعــامــة لــلــســكك في بــغـداد
واإلطـالع على خطوط الـسكة  ودراسة
امـكـانـيـة اجراء الـصـيـانـة ورفع كـفاءة
اخلـطوط). وعقدت السكك اجتماعاً مع
ــثـلـي شـركــة بـلــنــد بـأيــة اإليـرانــيـة
شروع خط سكـة حديد حجامة ـنفذة  ا
/ ســـاوة ضـــمن خط  حـــديـــد بـــغــداد/
بـــصــرة / ام قــصــر. وقـــال الــبــيــان ان
ـشروع (اجلـانـبـ بـحـثـا اهم مـراحل ا
وتـذلـيل الـعـقـبـات لإلسـراع فـي تـنـفـيذ
الـعمل وايجاد اهم األسس العملية في
ـشـروع احلـيــوي عـلى ضـوء تــنـفـيــذ ا
الـــتــــعـــاقـــدات بـــ الــــشـــركـــتـــ وفق
ـــــواصـــــفــــات الـــــضـــــوابط وحـــــسب ا
ـطلـوبة). في سـياق مـتصل اجـتمعت ا
الـشـركـة الـعـامة لـلـنـقل الـبـري مع وفد
مـن وزارة الـــدفــــاع لــــتــــعــــزيــــز آفـــاق

التعاون. 
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واشـارت الـشـركة الى دور فـرق الـدفاع
ــتـواصل ونـقل ــهم الـدعم ا فـي  تـقـد
ناطق نائية مـعدات واجهزة عسكـرية 
وبــحــسب الـبــيـان فــإن (وزارتي الــنـقل
والـدفاع ابرمت عقوداً لتحقيق التعاون
ـــشـــتــرك). فـي غــضـــون ذلك شـــرعت ا
الشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة
الــــنــــقل بــــرفع عـن األمالك واألراضي
ـسيطـر عليهـا دون الرجوع لـلقانون ا

ـتـحـركـة. وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمان) ا
امس ان (الـتعاون جاء وفقاً لتوجيهات
وزيــر الـنــقل نـاصــر حـســ الـشــبـلي
بـإعـتـمـاد الشـركـات الـرصـينـة لـتـطـوير
شــبــكــة خــطــوط الــسـكـك ورفع كــفـاءة
مـــســتــوى الــنـــقل وتــطـــويــر األعــمــال
االسـتثماريـة والتشغـيلية ذات اجلدوى
اإلقـــتـــصـــايـــة) واضـــاف ان (اجلـــانب
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اجــتــمع مــديـر عــام الــسـكـك الـتــابــعـة
لــــوزارة الــــنـــقـل طـــالـب جـــواد كــــاظم
احلـسيني مع وفد شركة الراية احدى
شـــركــات احتــاد  الــســـكك احلــديــد في
اإلمــــارات لــــبــــحث ســــبل الــــتــــعـــاون
ـشـاركة في تـطـوير شـبـكة ـشـترك وا ا
خــطـــوط الــســكك احلــديــد والــوحــدات

½U¹UH ∫ منطقة العشار في محافظة البصرة عبارة عن فايروس نتيجة تراكم النفايات
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طـــالب رئــيس الـــتــيـــار الــصــدري
مـقـتـدى الــصـدر اجملـتـمع الـدولي
عـقب بــانـهـاء مـعـانــة االفـغـانـيـ 
تـفجـيـر انتـحـاري اسـتهـدف مـركز
تربوي قرب كابول. محمال حكومة

مسؤولية التفجيرات.  طالبان 
وقـــال في تــغـــريــدة عــلـى تــوتــيــر
تــابــعـتــهــا (الــزمـان) امس ان (أي
حــكــومــة تــلك الــتي ال تــســتـطــيع
حماية شعبها وتقف متفرجة على
التفـجيرات األسبوعـية التي تطال
الــطـائـفـة الـشــيـعـيـة) واضـاف ان
ـتـشـددة ترهب (حكـومـة طـالـبان ا
ـسـلـمـ ومـسـاجـدهم وصـلـوات ا
جـمـعـتـهم بـدل أن تـرهب الـثـالـوث
ـشؤوم) وحـمل الصـدر (حكـومة ا
سـؤولـيـة الـكـامـلة إزاء طـالـبـان ا
الــتـفــجـيــرات الــتي تـطــال حـالــيـا
اإلخــوة األفـغـان الــشـيــعـة الـتي ال
يسـتبـعد أن تـطـال مسـتقـبال حتى
ـعـتـدل اإلخـوة األفـغـان الـسـنـة ا

ن ال يعتنق عقيدة طالبان)
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 مشـيرا الى ان (هذه احلـكومة إما
أن تـــكـــون مـــتـــعـــمـــدة وســـاكـــتــة
فـهي قـريـبة ـا يـحـدث  وراضـيـة 
مـن اإلرهــــــــاب وبـــــــعــــــــيــــــــدة عن
وإما أن تكون قاصرة في اإلعتدال
إذن فـهي حكـومة حمـاية شـعـبهـا 
هـــزيــلــة وعـــلى اجملــتـــمع الــدولي
الـتـدخل إلنهـاء مـعانـاة شعب أراد
وت) داعيا احليـاة فحكـمته ثلـة ا
ــمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة الى ا

(الـــــتـــــدخـل في مـــــا يـــــحـــــدث في
أفغانستان فهذا واجبها الشرعي
أمــام الـــله تــعـــالى). من جـــانــبه 
أسـتــنــكـر إمــام و خـطــيب جـمــعـة
مسـجـد الـكـوفة كـاظم احلـسـيني 
ـسـلـمـ في الـعـدوان الـذي طـال ا

كابول .
 وقـال احلـسـيـني (نـدين مـايـفـعـله
سلمة) اإلرهـاب في هذه الدولـة ا
مـــســـتــنـــكـــراً (صــمت احلـــكـــومــة
ـتكررة األفـغانيـة أمام الـعملـيات ا

سلم اآلمن ). التي تطال ا
 وقتل  19شــخـصـا عـلى االقل في
عمـلـية انـتـحـارية وقـعت في مـركز
تـربــوي قـرب كـابــول أثـنـاء وجـود
طالب فـيه عـلى مـا أعـلن مـتـحدث
بـاسم الـشـرطـة. وقـال خـالد زدران
إن (الـــطالب كـــانــوا يـــســتـــعــدون
لالمــتـحــان حــ فــجـر انــتــحـاري
ركز التربوي قتل نفسه في هذا ا
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ـركــز بــإعـداد بـجــروح). ويــقــوم ا
طالب المــتــحـــانــات الــدخــول إلى
اجلـامعـات.ووقع االعـتداء في حي
دشت البـرشي في غرب العـاصمة
وهي مـنـطقـة غـالـبـية سـكـانـها من
الشيعة وتقـيم فيها أقلية الهزارة
ســـبق أن شــــهـــدت بـــعض أعـــنف
االعـــــتـــــداءات الــــــتي وقـــــعـت في
أفــغـانـســتـان.ووصــلت فـرق األمن
ـوقع وسيـتم كشف تـفاصيل إلى ا

الحقا بشان االعتداء والضحايا.
ــــتـــــحــــدث بـــــاسم وزارة واكـــــد ا
الــداخـلـيـة عـبــد الـنـافي تـاكـور أن
(مـهــاجــمـة أهــداف مـدنــيـة تــثـبت

وحــشـــيــة الــعـــدو الالإنــســـانــيــة
عايـير األخالقية). وافتقـاره إلى ا
ونشرت مقـاطع فيديو على مواقع
التـواصل االجتمـاعي وصور على
وســائـل اإلعالم احملــلــيـــة تــظــهــر
ضحايا مضرجـ بالدماء ينقلون
مـن موقع االنـفـجـار. ونـشـرت فرق
فــيــمــا كــانت ــكـــان  أمــنــيــة في ا
الـــعـــائـالت تـــصل الى مـــخـــتـــلف
سـتشـفيـات بحـثا عن أقـربائـها. ا
ستـشفيات على األقل وفي أحد ا
ارغم عـــنــاصــر طــالـــبــان عــائالت
ــوقع الــضــحــايــا عـلـى مــغـادرة ا
خشية حصول هجوم جديد وسط

احلشود. 
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وقـــال شـــهـــود عـــيــان أن (لـــوائح
ـتـوفـ او اجلـرحى األشـخـاص ا
ــؤســســات عــلـــقت عــلى مـــدخل ا
الــطــبــيــة). وتــقــول شــابــة جـاءت
لـتــبـحث عن شـقــيـقـتـهــا مـضـيـفـة
عمرها  19عاما (نحن نتصل بها

لكنها ال ترد). 
 وفي ايـار  2021وقـعت سـلــسـلـة
تـفـجـيـرات أمام مـدرسـة لـلـفـتـيات
في احلي ذاته اوقــعت  85قــتـيال
معظمهم تلميذات وأكثر من 300
جـــريح. وانــفـــجــرت أوال مـــركــبــة
ــدرســـة تالهــا مــفـــخــخـــة أمـــام ا
بــيـنــمــا كـان انـفــجــار قـنــبــلـتــ 
الــطـالب يـنــدفــعــون إلـى اخلـارج.
ويــشـتـبـه بـشـدة بــأن داعش يـقف
وراء هــذا االعــتـــداء بــعــدمــا كــان
أعــلن مـسـؤولــيـته عـن هـجـوم في
تــشــرين األول  2020عــلى مــركــز

ؤدية الى موقع االنفجار UA—∫ عناصر طالبان تغلق الطرق ا «

بغداد
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باد التـوجيهية ,التي فهوم " قـواعد اإلشتباك" بـأنها النـظم أو األطر أو ا يقصـد 
تقاتلـة فيما بينها ,عـند حصول معركة أو يجب أن تـلتزم بها القوات العـسكرية أو ا
قـتـال مـا.. وهدفـهـا احملـافـظة عـلى شـكل مـعـ للـمـعـركة ,تـمـنـعـها مـن اإلنزالق إلى
تصرفات وأفعال وحشية ,وال يـقبلها العقل أو اإلنسانية ,وتكون رادعا عنها.. هكذا

ما يفترض.
فـهوم لـيشمـل نواحي أخرى ,غـير اجلـوانب واألفعـال العـسكـرية ,فـصارت تـوسع ا
ـعارك السـياسية ,والـتنافس اإلقتـصادي والتجاري.. هنـاك قواعد إشـتباك تخص ا
بل أنه وصل للـعالقـات اإلجتـمـاعيـة ومـا فيـهـا من صراعـات ومـشاكل ,وقـد نقل أن

بعضهم وضع قواعد لإلشتباك " منزلية" للرجل مع زوجته!
ـون ـسـا ـغـلـوبون عـلـى أمـرنا ,ا ـواطـنـون ا تـبـعـا لـذلك صـار لـزامـا عـلـيـنا ,نـحن ا
ـطيعون ألمـر حكامنـا وساستنا ,بـكل أشكالهم وألوانهم ,وفي كـل بقاع السـلبيون ا
قهور ,أن نضع قـواعد لإلشـتباك حتـمينـا من كل من يحـيط بنا ,من وثـنايا الـوطن ا
نعها.. وإال فأن أذيتنا حاصلة ال نعهم من "التطرف" في أذيتنا ال  ساسـة " وقواد" 

محالة!
هذه الـضوابط والقواعد يـجب أن تمنعـهم من سرقتنا بـشكل مبالغ فيه ,ويـتركوا لنا
ـثـلـوا بأجـسـادنـا حـ تـغـتـالـنا ضـبـاعـهم الـلـيـلـية ,بل نـصـفـا من أمـوالـنا ,وأن ال 
يـقتـلوننـا بشـكل مهـذب ورقيق ,ويـكتفـون بطـلقـة واحدة في الرأس ,بـدال من التـبذير
ا يـشوه منـظرها أمام أمـهاتنـا الثكلى ,وأن يـتركونـنا حيث قـتلونا, على أجـسادنا 
ليجـد محبونا قبـرا يبكوننا عـليه.. وان ال يسرقوا كل أحالم أوالدنا ومـستقبلهم ,بل

يكونون عادل فيتركون لنا نصفها ولهم نصفها.. أو ليس هذا هو اإلنصاف!
نطـالب أحزابنا وتياراتنا السياسية العظيمة ,بان تختار عددا محددا من الشعارات
الـفارغـة لكي تـخدعـنا بـها ,وال تبـالغ في كـثرتـها ونـحن نـتعـهد لـهم بـتصـديقـها ,بل
وسندافع عـنها ونرددها كالببغاوات.. فكثرة تلك الشعارات جعلنا ال نصدقها كلها,
ـا لن نصوت لـهم مرة أخرى ,أو نـكون أكـثر جرأة وهـذا مضر بـهم وبوجودهم ,ور
لك مشروعـا وبرنامجا ن  عـليهم ,فنـخرج لإلنتخابـات بكثافة ونـستبدلهم ,ونـأتي 
واضحا.. وهذا ليس من اإلنصاف بحقهم ,وجتاوز لقواعد اإلشتباك بيننا وبينهم!
قبل أن نـطالب األخريـن يجب أن نبـدأ بأنـفسـنا فـنضع قواعـد لإلشتـباك بـينـنا وب
ـسكينة.. فال نظـلمها بسوء أفـعالنا وأختيـاراتنا احلمقاء ,وأن نتوقف عن أرواحنا ا
فرطة ,عنـدما نكتفي بالسب والشتم خلف لوحات مفاتيح أذيتـها بسلبيتنا العجيبة ا
هواتفـنا الذكـية.. وان ال ننتـظر احلكـومة أيا كـانت لتقدم لـنا شيـئا أو تصـلح حالنا,
وقبـالة ذلك نطالبها بان تصلح حالها ,وتتـرك الكسل وتقدم شيئا لنفسها.. فال أحد

يقدم لك ما ال تقدمه لنفسك..
لـكن وكما يقول متفلسف أحمق ,أو ليـست القواعد وضعت ليتم كسرها وجتاوزها,
سـتعـدين لذلك?! وأين هي الـقواعد ـلك القـدرة والسالح واإلتبـاع ا ن  خصـوصا 
الـتي لم يـتم كـسـرهـا ,لـنـأتي ونـطـالب بـقـواعـد ال يـلـتـزم بـهـا? مـا هـذه الـرومـانـسـيـة

السخيفة!
يــجب أن نــعـمل بــكل قــوتـنــا إلنـشــاء وتــرسـيخ مــثل تــلك الـقــواعـد,
وســتــدعـمــنــا األحـزاب والــتــيـارات وزعــمــائـهــا بــقـوة ,فــهي
ستـضمن لهم عالنيـة نيل ما كانـوا يسرقونه سرا ,أن يكون
حـصة شرعية لهم جهارا نهارا ,ونـحن سنضمن احلصول
عـلـى نـصف حـقــوقـنـا.. وفي هــذا الـزمن األغـبــر هـذا يـعـد

مكسبا عظيما ,أليس كذلك!
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{ نــيــويـــورك (أ ف ب) - يــصــوت
على مشروع مجلس األمن الـدولي 
قـــرار يــديـن االســتـــفــتـــاءات تــضم
مـناطق أوكـرانـية عـدة إلى روسـيا
وفق مـا أعلـنت الرئـاسة الـفرنـسية
لـلـمـجـلس  وهـو نص لـيسـت لديه
أي فـرصـة لـتـبـنـيه بـسـبب الـفـيـتـو
الروسي.وقالت الـرئاسة الفـرنسية
للمجلس إن (االجتماع سيعقد قبل
مــنــاقـــشــة أخــرى مــزمـــعــة بــشــأن
ـكــتـشـفـة من خـطـوط الـتـسـربـات ا
أنابيب الغاز نـورد ستر في بحر
الـبـلــطـيق).ومـشــروع الـقـرار الـذي
ـتـحـدة وألـبـانـيا أعـدته الـواليـات ا
لـــيـــست لـــديه أي فـــرصـــة إلمــراره
بــســـبب حق روســـيــا في الـــنــقض
ه بـعد ـكن تـقد (الـفيـتـو) ولكن 
ذلك إلى اجلــمــعــيــة الــعـامــة لأل
ــتـــحــدة.ويــدين مـــشــروع الــنص ا
قـيام االحتـاد الروسي بـتـنظـيم ما
يــــســـمى بـــاالســـتــــفـــتـــاءات غـــيـــر
الـقـانـونـيـة فـي مـنـاطق دونـيـتـسك
ولـــــــوغــــــانــــــسـك وخــــــيــــــرســــــون
كن وزابـوريـجيـا ويـعتـبـر أنه ال 
أن تــــكــــون لـــهــــا شــــرعــــيـــة أو أن
"تُـسـتـخـدم كـأسـاس لـتـغـيـير وضع
ـا في ذلك أيّ ضم ــنـاطق  هـذه ا
مــزعـوم من جــانب روسـيــا.ويـدعـو

ــنـــظــمــات ـــشــروع كل الـــدول وا ا
األخـرى إلى عدم االعـتـراف بـالضم
ـزعوم لـلمـنـاطق األربع من جانب ا
روسيا.كما يطالب موسكو بالوقف
الـفـوري لغـزوهـا أوكرانـيـا وسحب
جميع قواتها العسكرية على الفور
وبــشـكل كــامل وغــيــر مــشـروط من
البالد.والثالثـاء خالل اجتماع أول
لـلـمـجـلس حول هـذه االسـتـفـتاءات
الــتـي نــدد بـــهـــا الــغـــرب أعـــلــنت
ـتـحــدة أنـهـا ســتـطـرح الـواليــات ا
على الطاولة مشروع قرار كهذا مع

ألبانيا.
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وقـالت الـسـفـيـرة األمـريـكـيـة لـيـندا
توماس-غرينفيلد إن الهدف يتمثل
بــإدانــة االسـتــفـتــاءات الـصــوريـة
ودعــوة الــدول األعـــضــاء إلى عــدم
االعـــتــــراف بـــأي تــــعـــديـل لـــوضع
أوكـــرانــيــا وإجــبـــار روســيــا عــلى
ســـحب قــــواتـــهـــا مـن أوكـــرانـــيـــا.
وأضــافـت أنه إذا مـــا اســتـــخــدمت
روسيا حق النقض حلـماية نفسها
عــنـدهــا ســنـتــوجه إلى اجلــمـعــيـة
الـعـامـة لبـعث رسـالـة ال لبس فـيـها
إلـى مـــــــوســـــــكــــــــو.وفي حـــــــ أن
اســتـخــدام روسـيــا لــلـفــيـتــو لـيس
مــوضع شـك فــإن مــوقـف الــصــ

سـيـكــون حتت اجملـهـر خــصـوصـا
أنــهـا غــالــبـا مــا تُـتــهم في الــغـرب
بــالـــتـــســـامح الى حـــد كـــبــيـــر مع
كررت ـاضي  موسـكو.واالسـبوع ا
بـكـ الـتي اتـخـذت موقـفـا رسـمـيا
لف دعوتها إلى محايدا في هذا ا
احتـرام وحدة أراضي الـدول كافة.
كمـا أن موقف الـهنـد سيـكون محل
مـتـابــعـة دقـيـقـة.وقــال اخلـبـيـر في
منظمة كرايسز غروب الدولية غير
احلـــكــومـــيــة ريــتـــشــارد غــوان إن
(الغربـي واثقون نسـبيا من أنهم
سيحـصلون عـلى دعم قوي لوحدة
أراضي أوكــرانـــيــا في اجلــمــعــيــة

العامة).
واضـاف (كـانت دول عـدة قـد بدأت
في التـراجع عن دعمـها أوكـرانيا 
ولـــكن مـن خالل وضع عـــمـــلـــيـــات
الــضـم وسالمــة أراضي اوكــرانــيـا
ـير بـوت عـلى الطـاولة فـإن فالد
ترددة سيـجبـر الكثـير من الـدول ا
على العودة إلى معـسكر أوكرانيا
وال سيـما بعض الـدول اإلفريـقية)
مـــعـــتــبـــرا أن (الـــرئــيـس الــروسي
ارتكب خطأ دبلوماسيا جوهريا).
نـدد األم الـعام لأل  من جهـته 
تحدة أنطونيو غوتيريش بشكل ا
عــمــلــيـات الــضم قــاطع اول امس 

رتقبة ألراض اوكرانية الروسية ا
مـعتـبرا أن (ال مـكان لـها في الـعالم
احلـــــديث). يـــــصـــــادق الـــــرئـــــيس
ـيـر بـوتـ اجلـمـعة الـروسي فالد
عــــلى ضم روســــيـــا أربع مــــنـــاطق
أوكــرانــيـــة خالل نــهــار خــطــابــات

طـويــلـة واحــتـفــاالت في مـوســكـو
مهـددا باسـتخـدام السالح الـنووي
فـي مــواجــهــة كــيـيـف وحــلــفــائــهـا
.ويـســتـضـيف الـكـرمـلـ الـغـربـيـ
يلقي حفال في منـاسبة هـذا الضم 
خالله بــــوتـــ خـــطـــابـــا مـــطـــوال

ـتـري بـحــسب الـنــاطق بـاســمه د
بـيـسـكـوف. واســتـعـدت الـعـاصـمـة
الـــروســيــة لــهـــذه االحــتــفــاالت مع
حـركـة سـيـر خـفـيـفـة اجلـمـعـة ومع
تنظـيم حفل خلف جدران الـكرمل
. وحضر كن أن يظـهر فيه بـوت
مـسـؤولـون نـصـبـتـهم مـوسـكـو في
مـــنــاطق دونـــيــتــسك ولـــوغــانــسك
وزابـوريجـيا وخـيـرسون اخلـميس
الى الـعــاصـمـة الــروسـيــة بـحـسب

وسائل إعالم محلية.
‰öI « —«d

 وتمهيدا لهذا الضم الرسمي وقع
بـوتـ مراسـيم تـعـترف بـاسـتقالل
مـنـطـقـتي زابـوريـجـيـا وخـيـرسـون
.وأوضح فـي هــذه األوكـــرانـــيـــتـــ
الـــنــصــوص الــتـي نــشــرت مــســاء
اخلـميس (آمـر باالعـتـراف بسـيادة
واسـتــقالل مـنــطـقــتي زابـوريــجـيـا
وخـيـرسـون الـواقـعـتـ في جـنوب
أوكـرانـيـا).وكـانت روسـيـا اعـترفت
ـــاضي بــــاســـتـــقالل في شـــبــــاط ا
جـمـهـوريـتي دونـيـتـسك الـشـعـبـيـة
وجـمـهـوريـة لـوغـانـسك الـشـعـبـية
ـنـطـقـتـ بـطـلب من قـادة هــاتـ ا
ـواليـت لـروسيا االنـفصـاليـت ا
قـبــيل بـدء الــهـجـوم الــروسي عـلى

اضي.  اوكرانيا في  24شباط ا
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مــنـذ مــوت الـشــابــة مـهــسـا أمــيـني
بــعـدمــا أوقــفــتـهــا شــرطـة األخالق.
وجاء في بيـان اخلارجية الـفرنسية
أن (هــذا الــقــمع الــوحــشي أدّى إلى
ــــتــــظــــاهــــرين مــــقــــتل عــــشــــرات ا

ـتـظـاهـرات في األيـام األخـيـرة) وا
مـشـيـرة إلى أنّ (فـرنـسـا تبـحث مع
شـركـائـهـا األوربـيـ في اخلـيارات
ـتاحـة للـردّ عـلى هذه االنـتهـاكات ا
اجلـديدة حلـقوق الـنـساء وحلـقوق

اإلنـســان في إيــران) داعــيــا إيـران
إلى (وضع حــدّ لـــلــقــمع الــوحــشي
وإلى احـتــرام تـعـهّــداتـهـا الــدولـيـة
عـلى صعـيد حـقوق اإلنـسان بـشكل
كــامل وإلى ضـمـان حــريـة الـتـجـمّع

الـــســلـــمي وإنـــشـــاء اجلــمـــعـــيــات
واالنــضـمــام إلـيــهــا وحـريــة الـرأي
والتعبير والسيما على اإلنترنت).
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ـانية  واعلـنت وزيرة اخلارجـية اال
أن بـرلـ تـطـالب بـفـرض عـقـوبات
مـن جــانب االحتـــاد االوروبي عــلى
ايــران حــيث يـتم فـي شـكل عــنـيف
قــمـع تــظــاهــرات أشــعــلــتــهــا وفـاة
الشابة مهسا أميني بعدما اوقفتها
شــرطــة االخالق.وكــتــبـت أنــالــيــنـا
بيـربوك عـلى تويـتر (داخل االحتاد
االوربي أبذل ما في وسعي لفرض
عقـوبات عـلى من يضـربون الـنساء
ــوت في إيــران ويـضــربـون حــتى ا
ــتـــظــاهـــرين بــاسـم الــدين). وفي ا
ان في انـتخاب لبـنان   فشل الـبر
رئـــيس جـــديـــد لـــلــبـالد في غـــيــاب
الــتـوافق عـلى اسم خــلف لـلـرئـيس
بــرغم أزمـة احلـالي مــيــشـال عــون 
اقتـصـاديـة غـيـر مـسـبـوقـة تـعصف
بـالـبالد.وتـنتـهي واليـة عـون الـبالغ
 88عامًا التي امتدّت على ستّ

ســـــنــــوات في  31تـــــشــــرين األول
ـقـبل.وتـسجـل انقـسـامـات عمـيـقة ا
ب أعضاء مجلـس النواب ما يثير
مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة.
وفي تـشـرين األول  ?2016انـتُـخب
عـون رئــيـسًــا بـعــد شـغــور رئـاسي

وجب . و اسـتـمـر أكـثـر من عـامـ
ـعـمـول به في الــنـظـام الـسـيـاسي ا
لـــبـــنـــان والـــقـــائم عـــلى الـــتـــوزيع
الطـائفي يـنبـغي أن يكـون الرئيس
مــســيــحــيًــا مـارونــيًــا. وقــد تــوافـر
الــنـصـاب في جـلــسـة اخلـمـيس مع
حــضــور  104نــواب من أصل 128
عــلى مـا ذكــرت الـوكــالـة الــوطـنــيـة
لالعالم الـرسـمـيـة. لكن لـم يحظ أي
ـــرشـــحــ عـــلى الـــغــالـــبـــيــة من ا
ـطلـوبـة خالل هذه اجلـلـسة. وفي ا
اجلــــولــــة األولى مـن الــــتـــصــــويت
رشـح إلى احلصـول على يـحتـاج ا
غــالــبـيــة الــثــلــثـ أي  86صــوتــا
لـــلــفـــوز. ووفي حــال جـــرت جــولــة
طلوبة عندها هي ثانية فالغالبية ا
 65صوتا. ويشهد لبنان منذ العام
 2019انهياراً اقتصادياً صنّفه

الــبــنك الــدولي مـن بـ األســوأ في
العالم خسـرت معه العمـلة احمللية
ئة من قيمتها بينما نحو  95في ا
ال يـــزال ســعـــر الــصــرف الـــرســمي
مــثــبــتــاً عـلى  1507لــيــرات مــقـابل
الــدوالر. وتــتــرافق األزمـة مـع شـلل
سـياسي يـحول دون اتـخـاذ تدابـير
حتــــدّ من الــــتـــدهـــور وحتــــسّن من
نـوعيـة حياة الـسكـان الذين يـعيش
ــئــة مــنـهم أكــثــر من ثــمـانــ في ا

حتت خط الفقر.
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{ طـــهــــران (أ ف ب) - اســــتـــدعت
طـهـران القـائم بـاألعـمال الـفـرنسي
مسـتنـكرة تدخـل باريس في شؤون
ايران الداخلية بعدما دانت فرنسا
ـــارسه الـــقـــمع الـــعـــنـــيف الـــذي 
اجلــــهــــاز األمــــنـي اإليــــراني ضــــدّ
ــسـتـمــرّة مـنـذ وفـاة الـتــظـاهـرات ا
مــهـسـا أمــيـني بــعـد تــوقـيــفـهـا من
جــــانـب شـــــرطـــــة األخالق.وقـــــالت
اخلـارجيـة االيـرانيـة في بـيان إنـها
(تــرفض تـــدخل وزارة اخلـــارجــيــة
ــســؤولــ الــفــرنــســـيــة وبــعـض ا
الـــفـــرنـــســــيـــ في شـــؤون ايـــران
الـــداخــلـــيــة من خـالل تــفـــســيــرات
خــــاطــــئـــــة) واضــــافـت (ردا عــــلى
مـشاركـة ثالثة مـسؤولـ فرنـسي
في تـــظــاهـــرات في بــاريـس وعــلى

ــبـادرة جملــلــة شــارلي ايــبـدو  ا
اسـتــدعـاء الــقـائم بــاعـمــال سـفـارة
فــرنـســا فـي طـهــران الـى الـوزارة)
مـــؤكــدا ان (تـــصـــريح اخلــارجـــيــة
الفـرنسيـة يهدف الى تـبرئة مـثيري
الــشــغب الـذيـن ال هـدف لــهم سـوى
ـمــتـلـكـات الـعـامـة وحـيـاة تـدمـيـر ا
تلكات الناس). واعربت باريس و
عن إدانـتـهـا بـأشدّ في وقت سـابق 
الــعــبــارات الــقــمع الــعــنــيـف الـذي
ــارسه اجلــهــاز األمــني اإليــراني
ستمرّة في إيران ان اللبنانيضدّ التظاهرات ا UA—  ∫ قوات االمن تنتشر حول بناية البر «

واضيع عدة مـرات يتفاعل مع مـوضوع عام وأخر مع الباحث واحمللل يـكتب وينـاقش 
واقع اخملتلـفة لالعالم والنشر موضوع شخـصي وأخر مع موضوع ينـظره من خالل ا
.الـسيـد محـمد شيـاع السـوداني نتـابع أعمـاله منـذ فتـرة ليـست بالـقصـيرة فـاحلق يقال

وهي كلمة ال تخضع للمجامالت الرجل أجاد بكل موقع تسنمه .
ـسامع الـكـثيـر أنه ( السـوداني) يتـبع هذه اجلـهة أو تـلك ونردد أحاديث عـديدة تـناهت 
اني ا بـعد2003  النـظـام البـر اني الـعراقي هـو النـظام الـسيـاسي  بثـقة الـنظـام البـر
تــعـددي حـزبـي حـول الـعــراق من حـزب واحــد بـقــيـادة دكـتــاتـوريــة إلى أحـزاب وتـداول

للسلطة إلى اآلن سلمي . 
نصب لشهر جلس احلكم اول نواة سياسية الدارة البلد كل شخصية تتسلم ا نظرنا 
ذهب  ثم بعد عام 2006 للدورة النيابية األولى اتسع األمر  بغض النظر عن الدين وا
فكـان رئيس اجلـمهـورية سـني ورئـيس مجـلس النـواب كردي ورئـيس الوزراء شـيعي ثم
تغير األمـر ليكون رئيس اجلمـهورية كردي ورئيس مجـلس النواب سني ورئيس الوزراء
كـون األكبر كـان شيـعيا  ولـو تغيـرت الكتـلة األكـبر لتـغيرت طـائفة ألنه أسـند لـلكتـلة وا

السيد رئيس الوزراء .
نود اإلشارة أن األمر لم يـتوقف عند الرئاسـات الثالث بل وصل األمر بالتغـير والتغيير
ؤسساتها لتناغم أو وفق الرؤية الذاتية للفرد فتجد انتقاالت جلميع الرئاسـات الثالث 
وحتالفات وانتهينا إلى عام 2020 باالنتخابات األخيرة أن أكثر من 230 حزبا وكيانا

شهد السياسي . وجتمعا موثقا رسميا حاضرا با
بنـاء على مـا تقدم لإلنـصاف السـياسي اجلـميع كانت له فـسحـة االنتقـال ألفق سياسي

جديد رسمه لنفسه أوال أو رُسم له ثانيا .
ركب الـسيـاسية الـسيـد محـمد شـياع ضـمن هذه احلركـة السـياسـية اسـتقل ومـضى 
وقع رئيس الوزراء . سؤولية األول (مرشح) اإلطار  وقع ا وهو ما أهلهُ اليوم لينبري 
توسطة والتي لفـات ا تلك من الـرؤية الكثير وسـيكون عمله وإجنـازاته ضمن ا الرجل 
رحـلة قـادمة  قـد يكـون هو أو غـيره أبـطال واطن الـبسـيط تأسـيسـا  جـمـلهـا تخـدم ا

قبل . شهد السياسي ا ا
ختاما

أعطوه فرصه وفـسحة ليثبت هل هو قادر عـلى تنفيذ برنامجه
أم ال وااليام بيننا . 

{ عن مجموعة واتساب
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بغداد
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والذي صـنف الـعـراق هو ـنـظمـة الـدولـية لـلـهـجـرة وفـقا لـلـتـقـرير الـصـادر عن ا
ـنـاخ في الـعـالم  مـا يـعنـي أن الوضع خـامس دولـة مـعـرضة لـتـأثـيـرات تـغـير ا
ناخ فيه حيث بات تغـيرات على ا السيـاسي في هذا البلد بدا متأثـر بسلسلة ا
دة عـام تقـريبـا  وهو العـراق غارق في مـستـنقـع سيـاسي تركه بـدون حكـومـة 

ر به البلد منذ عام .2003 أسوأ مأزق 
واطن الـعراقي بات يواجه صـراعا صعـبا وبشكل مـتزايد مع تأثـيرات ارتفاع ا
إذ ارتفـعت درجات احلرارة في الـعاصمة الـعراقية درجة حـرارة كوكب األرض
ـنـظـمـة " ـقـدار  1.7درجـة مـئـويـة بـ عامي  1960و   2021وفـقًـا  بـغـداد 
" Berkeley Earthوهي مؤسسة غير ربحية لعلوم البيانات البيئية خالل

فـصل الـصـيف تـصل درجـات احلـرارة غـالـبًـا إلى  50درجـة مـئـويـة وبـدالً من
بـات السـيـاسيـون أكـثـر اهتـمـاماً بـ "تـقـسيم نـاخ في الـبالد  مـعـاجلة مـشـاكل ا
الكعـكة" فيما بينهم دون النظر إلى خطورة هذا احلدث على بيئة العراق وتأثيره

اجلانبي على البيئة والزراعة فيه.
ان في االتفاق على رئيس جديد أو رئيس وزراء جديد منذ انتخابات فشل الـبر
ــتـنــاحـرة امــتـد إلى تــشـرين األول فـي صـراع عــلى الـســلـطــة بـ الــفـصــائل ا
ويـأتي هـذا كله اشتـبـاكات دامـيـة في الشـوارع في وقت سـابق من هذا الـشـهر
دون عـقـد جـلـسة ـشـهـد عـمـومـاً وسط حـالـة اجلـمـود الـسـيـاسي الـتي سـادت ا
ان مكن أن يأخذ البر مجـلس النواب والذهاب نحو تشكيل احلكومة بات من ا
وازنة ـتلكـئة والـقيـام بوظائـفه مثل إقـرار قانـون ا على عـاتقه تشـريع القـوان ا

ياه مع الدول اجملاورة وأهمها تركيا. والتفاوض بشأن ملف ا العامة للبالد 
ـرتبة  157من أصل  180دولة منـظمة الـشفـافية الـدوليـة صنفت الـعراق في ا
ـليـارات على في مؤشـر مدركـات الـفسـاد اخلـاص بهـا إذ أن العـراق يـخسـر ا
حيث يـؤكد خـبراء إنه إذا  تعـي حـكومة  فـإنهم يـخشون أن عدة مـستويـات
ا لن تفلح مساعيها ور كائد سياسية يقودها الفساد واحملسوبية تقع فريـسة 
في محـاربـة الفـسـاد أو معـاجلـة األزمات االقـتـصاديـة الـتي أوصـلت البالد الى

منزلق اخملاطر وتهدد السلم األهلي فيه.
ـتوقـعة والـتي يسـتفيـد فيه الـعراق الـغني بـالنفط كاسـب غير ا على الـرغم من ا
ـية في أسـعار الـطاقة بـعد الـغزو الروسي ألوكـرانيـا ولكنه في من الزيـادة العا
نـفس ال يـســتـطـيـع صـنـاع الــسـيـاســة فـيه من الــوصـول إلى اجلــزء األكـبـر من
ـوازنة العـامة ما يـعني أن اجلمـيع يشترك في األموال حـتى يتم تمـرير قانون ا

كن. ضرورة تشكيل احلكومة بأسرع وقت 
ؤثـرة على جـميع اجلوانب في باتت اخلالفـات السـياسيـة أحدى أهم الـعوامل ا
ـنـاخي والـذي بـسـبب اإلهـمـال احلـكـومي بـات يـشكل الـبالد ومـنـهـا الـتأثـيـر ا
خـطـراً عـلى اجملتـمع والـبـيئـة سـويـاً لذلك فـأن أحـد أهم اخملـرجات هـو الـذهاب
نحـو عقد جـلسة مـجلس النـواب العراقي واالنـتهاء من
وازنة الـعامة وإعـداد خطة تشـكيل احلـكومة وإقـرار ا
ـشـكـلـة البـيـئـيـة والتي أن ـعـاجلة هـذه ا إسـتـراتـيجـيـة 
اســتـمــرت فــأنـهــا ســتـنــعــكس سـلــبــاً عـلى الــنــمـو في

وتفقد العراق موارده النفطية وغيرها .  البالد
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U¡  ∫ جانب من عمليات التصويت على استقالل مدن اوكرانية H «

تـعلـيـمي خلف  24قتـيال في نفس
.كمـا شـهد دشت الـبرشي ـنـطقـة ا
هـجـمــات مـحـدودة أكــثـر تـبــنـاهـا
تــنـــظـــيم الـــدولــة اإلسـالمــيـــة في

خــــرســــان في تــــشــــرين الــــثــــاني
وكـــــانــــــون األول/ديــــــســـــمــــــبـــــر
.2021وأدت عودة طالبان إلى

الـسلـطة في آب  2021إلى تراجع

كــبــيـر في أعــمــال الـعــنف مع طي
صــفـــحــة عـــقــديـن من احلــرب في
الـبـلـد غـير أن األمـن بـدأ يتـراجع

في األشهر األخيرة.
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 . وفلسط
شركتان يابانيتان عريقتان 

في عـام ١٩٧٩ كلفت احلـكومة الـعراقية
شـركة مـيتـسوبيـشي و شركـة شيـميزو

Mitsubishi Corporation and
Shimizu Construction Co.
 Ltdإلعداد تصاميم وتنفيذ مشروع

سكني كبير.
تـأسـست شـركـة ميـتـسـوبيـشي كـشـركة
شــــحـن عــــام ١٨٧٠ من قـــــبل يــــاتــــارو
إواســـــــــاكي (١٨٣٤-١٨٨٥). فـي عــــــــام
١٨٧٣ تــــغـــيــــر اســــمـــهــــا إلى شــــركـــة
مـيتسوبيشي شيكو. واالسم يتألف من
مـقطعـ األول )متسو  (mitsuوتـعني
ثـالثة. والثـاني )بيشي  (bishiومـعناه
ـعـنى (ثالث مـاسات). مـاسـة فـيـكـون ا
وهــو مـــا يــظــهــر في شـــعــار الــشــركــة

تكون من ثالث أشكال معينية.  ا
وكــانت طــائــرة مــيــتــســوبــيـشـي زيـرو
احلــربــيــة تــعــمل في سـالح الــبــحــريـة
الـيـابانـية . وقـد استـخـدمهـا الطـيارون
الــيـابـانــيـون في الـهــجـوم عـلـى مـيـنـاء
بـيرل هـاربر األمـريكي فـي جزر هاواي.
كـــمــا اســـتــخــدمـت هــذه الــطـــائــرة في
الــهــجـمــات االنــتـحــاريــة حـتى نــهــايـة

الــتــخـطــيط  وزارة اخلـارجــيـة  وزارة
الــعــدل  وزارة اإلســكـان والــبــلــديـات 
مـحافظة بغداد  مجلس محافظة بغداد
تحف العراقي  وزارة اإلعـالم سابقا ا
ـاليـة  كراج الـوطـني  ديوان الـرقابـة ا
الـعالوي للمـحافظات  جـامع ابن بنية
نشآت والـشخصيات  مـديرية حمـاية ا
مــــعــــهــــد تـــدريـب االتــــصـــاالت  وزارة
الـتخـطيط مـبنـى اإلذاعة والـتلـفزيون 
ـعـهـد الـدبـلـومـاسي   مـسـتـشـفى ابن ا
الــبـيـطـار لـلــقـلب  مـسـتــشـفى الـعـيـون
)  مــســتـشــفـى الـطــفل (الــرمــد ســابــقــاً
الـعربي سـابقاً  جـامع مظهـر الشاوي 
ـنصور الـكنـيسة االنـكليـكانيـة  فندق ا
مــيــلــيــا  مــركــز شــرطــة الــصــاحلــيـة 
صرف الـعقاري  الـسفـارة اإليرانيـة  ا
مـــحـــطــــة الـــســـكك احلـــديـــد (احملـــطـــة
ـيــة) مــديــريـة جــوازات الــكـرخ  الــعــا
ية لـلنـقل التي تمت شـركة الـنجف العـا
مـصـادرتـهـا من صـاحـبـهـا وأنشـئت في
أرضـهـا وزارة الـبـلديـات. وكـان الـشارع
ـتـحف ــمـتـد مـن جـسـر األحــرار إلى ا ا
وعـلي جـانـبـيـه مكـاتـب شـركـات الـسـفر
سافرين إلى خـارج العراق حيث تنقل ا
تــــركـــيــــا وســـوريــــا ولـــبــــنـــان واألردن

ـثنى تـدريجـياً حـيث بدأ إنـشاء مـطار ا
عــــام ١٩٣١ . بـــــعــــد ذلك اتــــخــــذت دار
اإلذاعـة العـراقيـة عام ١٩٣٦ مـوقعـاً لها
ـيـة في الــصـاحلـيـة. بـعــد احلـرب الـعـا
الـثانـية بدأ تـخطـيط احملالت السكـنية
ـوذجاً حديثاً لذلك. فـكانت الصاحلية 
إذ اسـتـعـمل النـاس ألول مـرة الـثيل في
حـدائق منـازلهـم واستعـملـت النـباتات
كـأسيـجة لـلحـدائق. كمـا زرعوا أشـجار
الـكالبتوس والدفـلة التي دخلت العراق

ألول مرة. 
فـي ٢٥ تـــــشـــــريـن األول ١٩٥٤ أقـــــامت
بـــريـــطـــانــــيـــا مـــعـــرضـــاً جتـــاريـــاً في
الـصـاحليـة (في مـوقع اجملمع الـسـكني
احلــالي) حــيث عــرضت فــيه أنـواع من
الــــســــيــــارات ومـــــكــــائن الــــطــــائــــرات
والـقـطـارات واآلالت الـزراعـيـة وغـيـرهـا
ــنـتـجـات الــبـريـطـانــيـة. واسـتـمـر من ا
ـدة شهر واحـد. وكان من ب ـعرض  ا
ـعروضات محـطة تلفـزيون وكاميرات ا
وأجـهـزة تلـفزيـون وكان الـتلـفزيـون قد
انتشر حديثاً في أوربا. قامت احلكومة
الـعـراقـية بـشـراء احملـطـة وجتهـيـزاتـها
بلغ خمسة وست ألف دينار عراقي
وأسست أول محطة تلفزيون في العالم
الـعربي.  افـتتـاح التلـفزيـون العراقي
فـي ٢ مايس ١٩٥٦ في ذكرى عيد ميالد

لك فيصل الثاني.  ا
œu  d

وكـان في الـصـاحلـية مـعـسـكر لـلـجـنود
الــــهــــنــــود الـــذيـن جــــاؤا مع الــــقـــوات
ية األولى. الـبريـطانيـة في احلرب العـا
عـسكر عـلى جانب جـسر مود تـأسس ا
 وبــعــد انـســحــاب اجلـنــود  إنــشـاء
مـلهى لـيلي الـصفـا  ومسـتشـفى الرمد
الــتي تــأســست عـام ١٩٥٢ قــبل إنــشـاء
هــيــئـة الــتــقـاعــد عــلـيـه. في عـام ١٩٥٧
ـتـحف وضع حــجـر األسـاس لــبـنـايــة ا
ـــكــان الـــعـــراقي في الـــعالوي وكـــان ا
يـعُـرف بـبـسـتان حـسـون أغـا الـذي كان
أحـد أغــوات الـعـهـد الـعـثـمـاني ثم آلت
األرض إلى مــلــكــيـة مــصــلـحــة الــسـكك
احلديد. وسرعان ما بدأ إنشاء احملالت
الـسكنية في الـصاحلية وافتـتحت فيها
شـوارع عريضـة. وكان فيهـا مقهى علي
عـرب اخلزرجي  وسينـما األرضروملي
(قــدري ثم سـيـنـمــا بـغـداد فـيــمـا بـعـد).
وكـان هناك خان مـجاور للسيـنما يعود
سـير شقيق احلاج علي لـلحاج حسن ا
ـــســيـــر وهــو الـــذي اشــتـــرى قــصــر ا
حسون أغا الذي يقع في وسط احمللة. 

أهم معالم الصاحلية
تــضـم مــنــطــقــة الــصــاحلــيــة عــدداً من
األبــــنـــيـــة احلــــكـــومـــيــــة مـــثل : وزارة
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تـقع منطقة الصـاحلية في جانب الكرخ
بــبــغــداد وهي جتــاور مـنــطــقــة كـرادة
مـر والعالوي وشارع حـيفا  واجلهة

الشرقية تشرف على نهر دجلة. 
ـنطـقـة من مـزارع مقـاطـعة كـانت هـذه ا
بــادوريـا  وسـمــيت بـالـصــاحلـيـة عـلى
اسم مـالكـها صـالح عبـد القـادر. وكانت
عــبــارة عن بــســاتــ زراعــيـة (فــواكه 

نخيل وخضراوات). 
بـعد افتتـاح جسر مود (األحـرار حالياً)
وهـو أول جـسـر حـديث فـي بـغـداد بـعد
اســتـمـرار اجلــسـور اخلــشـبـيــة لـقـرون

مديدة. 
فـي عام ١٩٠٣ مـنـحت شركـة (اخلـطوط
احلــديــديـة األنــاضــولـيــة) وهي شــركـة
ـاني ــانــيـة يــسـاهـم فـيــهـا الــبــنك األ أ
امــتـيـاز إنــشـاء (ســكـة حـديــد بـغـداد –
). في عـام ١٩٠٤ بـاشرت الـشـركة بـرلـ
بــــأعـــــمــــال الـــــتــــحـــــري الــــهـــــنــــدسي
واجلــيـولــوجي لألراضي الــتي سـتــمـر
فـيـهـا الـسـكة احلـديـد. احـتـجت فـرنـسا
وروسـيا و خاصة بـريطانيـا لدى تركيا
ـقــتــرح تـهــديـداً ألنــهــا رأت في اخلط ا
مـباشراِ المبراطوريتها في الهند. تأخر
الـعـمل آنـذاك بـسـبب تـلك االعـتـراضات

لكن استؤنف فيما بعد. 
ـاني ـهـنـدس األ فـي عـام ١٩١١ وصل ا
مـايــسـتـر بـاشـا كـمــا كـانـوا يـسـمـونه 
لـتـسلم مـنصب مـديـراً لألشغـال العـامة
حـيـث أرادت واليـة بـغـداد بـنـاء مـحـطـة
ـنـطـقـة. قـام لـلــسـكك احلـديـد في هـذه ا
ـهـنـدس مايـسـتر بـافـتـتاح مـكـتبه في ا
دار كـــاظم بـــاشــا وهـــو أحــد األغــوات
قـيـم في بـغـداد. وكان الـعـثمـانـيـ ا
ــات ـــكـــتب يـــقع في مـــحـــلــة الـــكـــر ا
(الـشـواكـة فـيمـا بـعـد) . تـقع الـدار على

ضـــفـــة الـــنـــهـــر  وهي دار كـــبـــيــرة 
اتـخـاذهـا مـقـراً لـلـسـفـارة الـبـريـطـانـيـة
بــبــغــداد. وكــانت ال تــبــعــد كــثــيــراً عن
ـقـتـرح حملطـة الـسـكك احلـديد. ـوقع ا ا
فـي ٢٧ تـــمـــوز ١٩١٢ جـــرى احـــتـــفـــال
ـــشـــروع رســــمي بـــبــــدء الـــعـــمـل في ا
بـحـضـور الوالي جـمـال باشـا وقـناصل
الـدول األجـنـبـيـة في بـغـداد وحـشـد من
كــبــار الــشــخــصــيــات ونــحــو أربــعــ

ان.  مهندساً معظمهم من األ
كـانت احملـطـة تـقع خـارج حـدود مـديـنة
بـغـداد وشـغـلت احملـطـة أرضـاً واسـعة
(كـــــراج الــــــعالوي ودور الـــــســـــكـك في
نتسبي السكك الـصاحلية) التي بنيت 
احلـديـد وقـريـبـاً من احملـطـة الـرئـيـسـة.
وكـان اخلط في البداية يصل ب بغداد
ـــنــطـــقـــة تــنـــمــو وســـامــراء. وبـــدأت ا
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امستردام

طوابق.
٧ عمارات ذات (٨) طوابق  •
١٤ عمارة ذات (٦) طوابق •

عمارة واحدة ذات (٧) طوابق  •
سـتقلة اعـتمد الـتصميم عـلى الشقق ا
ــشى يـــتم الـــوصــول إلـــيـــهــا عـــبـــر 
خـارجي  . Galleryكـمـا تـتـشـارك في
ــصـاعــد. وتـمــتـاز الــشـقق الــساللم وا
األرضية بوجود حديقة خاصة بها مع

سياج. 
ــشـروع عـام ١٩٧٩ و بــدأ الـعــمل بـا

االنتهاء منه عام ١٩٨٣ . 
الــشــقـق والــعــمــارات كــلــهــا مــجــهــزة
ـــاء احلــار ــركـــزي وا بـــالـــتــكـــيـــيف ا
ـنــزلي والـغـاز الـسـائل لالســتـعـمـال ا
لـــلـــطــبخ تـــأخـــذ الــغـــاز من خـــزانــات
ـــصـــاعــد أرضـــيـــة. كــمـــا  تـــزويــد ا
والـــساللم الـــعــاديــة واالضـــطــراريــة 
وفـتحات لتجمـيع النفايات وصناديق
بـــريــــد  وأجـــهـــزة إطـــفـــاء احلـــريق 
ـنزلـية الـتي تؤمن وأجـهزة الـهواتف ا
داخل االتـصـال بـ سـاكـني الـشقـق 
الـعمارات. كما  بناء خزان ماء حتت
ــــاء عن حــــدوث األرض لــــتـــــوفــــيــــر ا

انقطاع. 
يضم اجملمع دارين حضانة  روضت
لألطـفال  مدرسـت ابتدائـية  مدرسة
ثـانـويـة لـلـبنـ وأخـرى لـلـبـنات.  و
توفير ساحات خضراء وطرق للمشاة
ال تـتـقـاطع مع طرق الـسـيارات لـتـأم
سالمـة السكان واألطـفال أثناء تـنقلهم
داخـل اجملـمع. وقـد روعي في تـصـمـيم
طــرق الـسـيــارات إحـاطـتــهـا لـلــمـجـمع
ـركـز وربط الــقـطـاعــات الـسـكــنـيـة بــا
وتــتـفــرع مـنــهـا مــواقف لـلــسـيـارات ال
تـبـعـد عن مـداخل العـمـارات بـأكـثر من
. و تزويد الشارع الرئيس (٥٠) مـتراً
والساحات والشوارع الفرعية باإلنارة
والــنـبــاتـات عــلي جـانــبـيــهـا واجلـزرة
الــوســطـيــة. ويــضم اجملــمع  عـدداً من
اجملــمـعــات الـثــقـافــيـة والــتـســويـقــيـة
العب. عـند الجئ وا واالجـتـماعـية وا
ــجـمع (٢٨ نــيــسـان) إنــشــائه ســمي 
عـلى تاريخ مزعوم لـصدام ثم استبدل
بـاسم (٩ نـيـسـان) وهـو تـاريـخ سـقوط

النظام عام ٢٠٠٣ . 
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فـي ١٩ أب ٢٠٠٩  اســتــهـداف وزارة
ـقـابلـة جملـمع الـصـاحلـية اخلـارجـيـة ا
بــســيــارة مــفـــخــخــة من قــبل تــنــظــيم
الــقـاعــدة. ولـكـونـي مـحـافــظـاً لــبـغـداد
آنــذاك ســـارعت لــزيــارة اجملــمع حــيث
ـــتـــضـــررة والـــتــقـــيت زرت الـــشـــقق ا
. بــســكـــانــهــا الــذين كــانــوا غــاضــبــ
وتمكنا من تهدئة روعهم بأن احملافظة
تــدعـوهـم السـتالم مــبـالغ تــعـويــضـات
. وبـالـفـعل انـشـغل فـوريــة بـعـد يـومـ
الـسـكـان بإعـادة تـرمـيم دورهم وزجاج
الـشبابـيك واألبواب واجلدران وشراء
ســـتــائـــر وأثـــاث جــديـــد بــدل الـــقــد
ـــتــضـــرر. كــمـــا  تــعـــويــضـــهم عن ا

تضررة في اجملمع. سياراتهم ا
ــوضــوع عــلـى مــوقع (الــزمــان) { تــتــمـــة ا

االلكتروني

ـية الـثانـية (١٩٣٩-١٩٤٥). احلـرب الـعا
بـعـد احلرب أخـذت ميـتسـوبـيشي تـعمل
في الـصناعـات الكهـربائيـة والكيـمياوية
ــعـادن إضــافـة إلي مــيـادين والــنـفط وا
الــــطــــيــــران والـــفــــضــــاء واالتــــصـــاالت
واحلـــاســـبـــات والـــســـيـــارات وأجـــهــزة

التكييف والسلع االستهالكية. 
تـأسـسـت شـركـة مـيـتـسـوبـيـشي لـلـبـنـاء
واالنـشـاءات في ١ تـمـوز ١٩٥٤  وتـعمل
الـشـركـة ضمن مـجـمـوعة شـركـات أخرى
تـابعة لها.أما شركة شيميزو لإلنشاءات

Shimizu Constrution Co. Ltd
الـتـي يـبـلغ عـمـرهـا أكـثـر من قـرنـ فـقـد
أسـسـهـا كـيـسـوك شـيـمـيـزو عام ١٨٠٤ 
لـتصبح واحدة من خـمس شركات كبرى
في صـناعـة البـناء. وقـامت بـإجناز عدد
ــشــاريع واألبــنـيــة الــعـريــقــة مـثل من ا
Dai- بنى الرئيس لداي إيجي هيبيا ا

  ichi Hibiyaومبنى ش
Shin Marunochi مــــــــارونـــــــــوشي
ومــلـــعب يــويــوجي الـــوطــني ومــبــنى

احلكومة في طوكيو. 
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تــبـلغ مـســاحـة اجملـمع الــسـكـني (٣٦٠)
مــتـراً مــربـعـاً حــيث  االسـتــيالء عـلى
أراضـي وتــــهـــــد مــــنـــــازل كـــــانت في
ــشــروع بــاسم ــنـــطــقــة. وقــد عـــرف ا ا
ـشـاريع (مـشـروع إسـكـان رقم ١٠) من ا
اإلســكــانــيـة الــعــديــدة آنـذاك. يــخــتـرق
ـشـرع شـارع رئـيس بـعـرض خـمـسـ ا

تد من جسر السنك. متراً 
يــضـم اجملــمع الــســكــني (٢٣٠٠) شــقــة

ساحات مختلفة حسب ما يلي:
٧٢٤ شقة بغرفتي نوم •

ــســاحــة (١٠٣) مــتـر مــربع لــلــشــقـة و
الواحدة. 

١٥٧٦ شقة بثالث غرف نوم •
ــســاحــة (١١٩) مــتـر مــربع لــلــشــقـة و

الواحدة. 
وتـوزعت هـذه الـشقق عـلى (٣٤) عـمارة
اخـــتــلــفـت في عــدد طـــوابــقــهـــا حــسب
١٢عــــمــــارة ذات (١٠) • الـــــتــــالي: 
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فـبـوشـر الـعـمل بـذلـك بـدايـة عام 2008
. وبذلك انـتـهت شـر هذه ومـا زال نـافـذاً
األزمـة وانـتـهت مـعـهـا مـحـنـة عـصـيـبـة
واجـههـا السـفيـر بهـدوء ورويّة نـتيـجة
خـــبـــرتـه اإلداريـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة
ــتـمـيّـزة مع كـبـار ـتـيـنـة وا وعالقــاته ا

 . سؤول األردني ا
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وفـي شـــــهـــــر كـــــانـــــون األول من عـــــام
2010انتهت سفارة السيد سعد

احلـياني في عـمان. وقـبل أن يغادر إلى
مـنصبه اجلديد سـفيراً في تونس أقام
له عــدد من الـوجـهـاء الــعـراقـيـ حـفالً
ـا الئــقـاً في فــنـدق الـرويــال عـرفــانـاً 
قــدمه مـن جــمـيـل األفــعــال والـصــنــائع

خالل خدمته في األردن.
فـي بـدايــة عـام  2011وصـل إلى عـمـان
ي والـتـربوي قـادمـاً من بـاريس األكاد
الــدكـتــور جـواد هـادي عــبـاس لــيـمـثل

الـدبلوماسية العراقية في األردن حيث
بــدأ مـشـواره الــعـمـلـي بـالـتــعـرّف عـلى
اجلـالـية الـعـراقيـة الـكثـيـفة ومـشـاكلـها
ومـحـاوالته اجلـادّة والـعـمـلـيـة حلـلّـهـا
وحــــــرصـه الــــــدائـم عــــــلـى حــــــضــــــور
مـناسباتـهم االجتماعـية والثقـافية كما
أولى اهـــتــمــامــاً أكــثــر وعــنــايــة أكــبــر
بـــاجلــــانب اإلنـــســــاني لـــلــــعـــراقـــيـــ

. مــســاء يــوم 16/5/2013 ــتــعــفّــفــ ا
وبــتــوجــيه حــكــومي أقــامت الــســفـارة
ـــركــز الـــعـــراقــيـــة حــفـالً خــاصـــاً في ا
ـناسـبـة ما لـكي في عـمـان  الـثـقـافي ا
ـقـابـر اجلـمـاعـيـة). كـان هذا سـمّي بـ (ا
احلفل غير محسوب وال مدروس; ال من
ـــكـــان حـــيـث الـــزمـــان وال من حـــيث ا
حـــضـــره عـــدد مـن الـــســـفـــراء الـــعــرب
وضـــيــوف آخـــرون وعــدد مـــحــدود من

الـــســابـق حلَّ مـــحــله ســـفـــيــرُ جـــديــد
ودبــلـومـاسي ســابق هـو الـســيـد سـعـد
جــاسـم احلــيــاني الــذي أعــيــد لــوزارة

خلارجية بعد  .2003 / 9/4
في عــهــد هـذا الــسـفــيــر جـرى لــبـنــايـة
الـــســفـــارة والــقـــسم الـــقــنـــصــلـي فــيه
تـغـييـرات هـندسـيـة وتطـويـرية واسـعة
ـا يـتـنـاسب ومـكـانـة الـعـراق وعـراقـة
ـبـنى وجالـيـة عراقـيـة متـنـاميـة كـما ا
واسـتقدم مـوظف جُـدّد لتقـد خدمات

. أفضل للمراجع
واجه الـسفيـر احلياني في بـداية عهده
تــــعـــاظـم غـــيــــر مـــســــبــــوق في أعـــداد
الـعــراقـيـ الـقـادمـ لألردن وبـاطـراد
تـدهور يـومي نـتيـجة الـوضع األمـني ا
فـي العـراق حتى وصل عـددهم رسمـياً
إلى  450ألـف فــــرد. وفـــــيـــــهـــــا بــــدأت
الــسـلــطـات األردنــيـة -في واقــعـة غــيـر
مـسبوقة ب البـلدين-منعهم من دخول

األردن بـــشــــكل تـــعـــسّـــفـي وعـــشـــوائي
ألسـبـاب مـجهـولـة اتخـذتـهـا السـلـطات
بـعد تفجـيرات فنادق عـمان. أصبح هذا
الـسلوك يـؤرق العراقـي وولّدَ احـتقاناً
لـديهم جتـاه حكـومتهم من جـهة وحَـنِقَاً
ا ضـد حكومة األردن من جهة أخرى 
وضَـعَ الــســفــيــر اجلـــديــد في مــوقف ال
يُـحـسـد علـيه وفي مـأزق أمام الـطـرف

فــســـعى جــاهــداً الحــتــواء هــذه األزمــة
رسـمـياً قـبل تـفاقـمهـا; من خالل لـقاءات
مــنــفــردة مع أصــحــاب الــقـرار فـي هـذا
ـــلك ومـــديــر الـــشـــأن; أبــرزهم جـاللــة ا
اخملـابـرات ووزيـر الـداخـلـيـة طـالـبـاً أن
يُــمـنح الـزائـر الـعــراقي تـأشـيـرة دخـول
ـواطن إلى رســمـيـة (فــيـزا) كي يــدخل ا
بــلـــده الــثــاني مــعــززاً دون أن تُــخــدش
كـرامته وال يـعود خـائبـاً ومالـه مهدور.

في مــديـنـة الــسـلط األردنـيــة لـيـقـام له
مـجـلس عـزاء كـبـيـر سـمّـيَ بـ (الـعرس)
ــقـــتــول لـــقب (الـــبــطل وأطـــلق عـــلى ا
الـشهـيد) وقـام عدد من أعـضاء مـجلس
الـنواب األردني بتقد التعازي لذويه.
ولّـدت هـذه احلـركـة أزمـة في الـعـالقات
بــ الـعــراق واألردن واضـطـرابًــا غـيـر
مــســبــوق وحـدثت أعــمــال شــغب أمـام
الــســفــارة األردنـيــة في بــغــداد أحـرق
فـيها العـلم األردني. على إثر ذلك قامت
احلــكـــومــة األردنــيــة بــســـحب الــقــائم
بـأعمالهـا. مقابل ذلك سحـبت احلكومة
الـعــراقـيـة سـفـيـرهـا في عـمـان كـأجـراء
اثل وأيضاً محاولة منها دبلوماسي 
ـوقف لــتــهــدئـة األوضــاع واحــتــواء ا
لـيـبـقى الـسفـيـر عـطـا في بغـداد بـعـيداً
عن مـقـر عـمـله فـتـرة قـاربت الـشـهـرين

عاد بعدها إلى عمان.
وفي لــيــلـة الــتــاسع من شـهــر تــشـرين
الــثــاني  2005وبــتـــخــطــيط من زعــيم
تـنـظـيم القـاعـدة اإلرهـابي األردني أبو
مــصــعـب الــزرقــاوي وقــعت في عــمــان
ثـالثة انـفـجارات في ثـالثة من كـبـريات
فـنـادقـهـا أدّت إلى مـقتل سـتـ شـهـيداً
بـريـئـاً وجـرح أكـثـر من مـئـتـ آخرين.
كــان مـنــفـذوهـا نــفـر عــراقي خـارج عن
الــقـانـون. لــكن هـذا الــعـارض األلـيم لم
تــظـهــر عـلــيه انـعــكـاســات سـلـبــيـة في
الــعالقــات بــ الــبــلــدين عــلى جــمــيع
األصـــعـــدة. ومـن جـــانب آخـــر الـــتـــقت
ـلكة رانيا زوجـة السفيـر عطا بجاللة ا
الـعبد لـله وقدّمت التعـازي لها ولذوي
لـكـة الوضع الـشـهداء. فـيـمـا تفـهّـمت ا
الــــقــــائـم في الــــعــــراق. و احــــتــــواء
ـوضوع على الـرغم من هول الـفاجعة ا

وتواجد جالية عراقية كبيرة وقتئذ. 
فـي شـهــر أيــار من عـام  2006انــتــهت
نصبه مهام عمل السفير بعد قضائه 
فــتـرة سـنــة وعـشـرة أشــهـر وهي مـدّة
. وأقـام لـه الـســفـراء قــصــيـرة نــسـبــيــاً
الــعــرب دعــوة غــداء كــبــرى فـي فــنـدق
غـــرانـــد حــــيـــاة دُعـــيت إلـــيه زوجـــات
الــســفــراء أيــضــاً وحــضــره أمــ عـام
وزارة اخلـــارجـــيــة الـــذي نـــهض أمــام
ـلك عبد الله اجلـميع ليـعلن إن جاللة ا
الـثـاني قـد أنعـم على الـسـيـد عطـا عـبد
الـوهـاب بوسـام االسـتقالل األردني من
الـدرجة األولى. وقـال إن هذا الوسام ال
ن أمضى أربع يـعطى بـروتوكولـياً إال 
ثل سنوات سفيرا لبالده وتعمل هي 
هـــذا الــعــرف وهــذا غـــيــر حــاصل في
ـلـك كـان هو الـعـراق لـكن أمـر جـاللة ا

طاع...!  ا
بـعـد ثالثـة أشـهـر مـن مـغـادرة الـسـفـير

يـقول الـدبلـوماسي الـبريـطاني أرنست
سـاتو ) 1929-1843إن الـدبـلومـاسـية
هي استعمال الذكاء والكياسة في أداء
الـعالقات الرسميـة ب حكومات الدول

ستقلة). ا
عـلى مدى قـرن من تاريخ الـدبلومـاسية
ـر دبـلـوماسي الـعـراقـية الـعـريـقة لم 
عـراقـي بـحـالـةٍ من الـتـنـمّـر والـتـشـهـيـر
مـثلـما مرَّ بـها الـسفيـر العـراقي األخير
في األردن وحــرمه وتـعـرضـهــمـا لـنـقـدٍ
الذع مـن كل الفـئـات وقـلم جارح من كل
الـــفــرقــاء أجّــجــهـــا إعالمــيــاً وزاد في
الـط بلّة مواقع التواصل االجتماعي

وخفافيش اإلنترنيت. 
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ومـــنــذ عــام  2003ولـــغــايـــة اآلن بــات
مــنـصـب الـســفـيــر الـعــراقي في عــمّـان
ـارقة فـريـسـة تتـصـارع علـيـهـا الفـرق ا
في بـغـداد وغنـيمـة تتـقاسـمهـا أحزاب
الــســلـطــة الــفـاشــلــة. وعـلى الــرغم من
ـا قـدمه ــقـبـولـيـة والـرضـا الــنـسـبي  ا
ســفــراءنــا لـلــجــالــيـة ولــلــعالقــات بـ
الـبـلديـن من عمل مُـجـد ونوايـا صـادقة
إال أن أيــــاً من هـــؤالء الــــســـفـــراء دخل
مــبــنى الــســفــارة وجـلـس عـلـى كـرسي
الــســفــيـر; جــابــهــته أيــام من الــنـحس
والــنــكــد والــشـؤم فـي عـمــله مـن حـيث
ثل يـدري أو ال يـدري لـينـطـبق عـلـيه ا
 (... الشعبي (جتيك التها وأنت نا
فـي أيــلـــول من عــام  2004تـــســلّم أول
سـفير عـراقي بعد تـغييـر النظـام مهام
عـــمــله في األردن هـــو الــدبـــلــومــاسي
لك فيصل الثاني الـعريق ومستشـار ا
ـرحوم عطا عبد الوهاب. فهذا الرجل ا
حتـمّل في مرحلةٍ مـا من حياته عناءً لم
يـتــحـمـله أي مـواطن آخـر لـذلك جـاءت
ثابة حلـظة تعيينه سـفيراً في األردن 
ــا تـبــقّى من ـاً لـه ولـتــاريــخه و تــكــر
خــريف عــمــره وأيــضــاً فــتــرة نــقــاهـةً
وتـرويـح لـلـنـفس عـمّـا حتـمـله من جَـلـد
وصـبر أيام محنته تلك. فتسلّم السفير
مـهــامه في سـفـارة كـانت شـاغـرةً لـهـذا
ــنـصب فـتـرة عــام ونـصف مع نـظـام ا
جــــديـــد فـي ســـيــــاســــته الــــداخـــلــــيـــة
واخلــارجـيــة فـعــاجلـهــا الـســيـد عــطـا
بـاحلـكمـة واحلنـكة مـتّـكئًـا على خـبرته
ـة في الـعـمل الـدبـلـوماسـي. لكن الـقـد
ـا ال تـشــتـهــيـهـا الــريـاح هــبّت عـلـيـه 
...! فـــفي شـــهـــر آذار من عـــام الـــسَـــفَـنُ
 2005وقعت ما سمّي بحادثة (احللة-
الـسـلط) الـتي قُـتل فـيـهـا مواطن أردني
يـدعى رائد البـنّا أثنـاء تنفـيذه لعـملية
إرهــابـيـة في مــديـنـة احلــلّـة الـعــراقـيـة
ومـنـهـا نُـقل جـثـمانـه إلى مسـقط رأسه
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عمان

ة أخرى  16/8/2015وفي واقعة مؤ
لـكنهـا أقل تأثيـراً من سابقـتها حـينما
حــصل احـتـكــاك مـفـاجئ وعــنـيف جـداً
بـ طـلبـة عـراقيـ عسـكـري وشـباب
أردنـــيــ عــلى قـــارعــة إحــدى شــوارع
عـمان الـرئيـسية عـندمـا قام خـمسة من
هـؤالء الطالب بالتحـرّش بفتاة أردنية
حتـول إلى اعـتداء وشـجار بـاأليدي مع
مـــواطـــنــ أردنـــيـــ عــابـــري ســـبــيل
أخـذتـهم احلمـيّـة للـدفـاع عنـهـا. أصيب
أحـدهم إصابـة بالـغة لـتتـدخّل الـشرطة
عــلى الــفـور وحتــكم ســيــطـرتــهــا عـلى
ـــعــتــدين إلى اجلـــمــيع فــيـــمــا سُــلّم ا
ــواجـهـة هــذا الـشـؤم ــدعي الـعـام. و ا
اجلـــديــد أقــام الــســـفــيــر جــواد هــادي
جـلسة مصاحلـة وفصل عشائري أو ما
يــــعــــرف في األردن بـ (الــــعـــطــــوة) في
إحـدى قـاعات فـندق النـد مارك حـضره
ـلـحق الـعـسـكـري أعـضــاء الـسـفـارة وا
وعــدد من زعــمــاء الــعــشــائــر األردنــيـة
ــعـتـدى عـلـيه وسـوّيت األمـور وذوي ا
بـالتراضي والـتآخي وانتهى كلَّ شيء.
في شـهر كانون الثاني من نفس السنة
انـتـهت فتـرة مـهام عـمل الـسـفيـر جواد
هـادي عباس لبـلوغه السن الـقانونية
وأقـامت له عدّة جهـات دعوات وداعية
بـعد عطاء وتمـثيل ناجح للـدبلوماسية
الـعراقية لـيقرر بعـدها السفـير اإلقامة
اً شـبه الـدائـمـة فـي األردن ضـيـفـاً كـر
ــــلك ومُــــرحـــبــــاً به من عــــلى جـاللـــة ا

ضياف. احلكومة والشعب األردني ا
فـي شـــهـــر كــــانـــون الــــثـــانـي من عـــام
2016صدر في بغداد قرار ديواني

بـتعي السيدة صفـية السهيل سفيراً
جــديـداً في األردن كــأول امـرأة تــتـسـلّم
هـــكــذا مـــنـــصب خــارج الـــعــراق وأول
مــنــصب دبــلـومــاسي لــهــا في اخلـارج

. أيضاً
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بـاشـرت صـفـيـة عمـلـهـا الـيـومي بـشكل
دؤوب ومـــتــواصل يــبـــدأ وال يــنــتــهي
وتــــوزّعَ بــــ الـــعـالقـــات والــــزيـــارات
الـرسمـية والـدعوات البـروتوكـولية مع
بـقيـة السفـراء ومشاركـة أبناء اجلـالية
نـــشـــاطـــاتــــهم وتـــعـــاطـــفـــهـــا األبـــوي
واإلنـساني مع كل الفئات ومن ب من
ـرحـوم الـدكـتـور زارتــهم في مـسـكـنـه ا
مـــنــذر الـــشـــاوي أخــر وزيـــر عــدل في
الـنظام السابق والقانوني والشخصية
عروفة بـعد تعـرضه لوعكة الـوطنيـة ا
ّت بـه ومــــا أن نَــــشــــرت صــــحـــــيــــة أ
الـسفيرة السهيل صور ذلك اللقاء على
صـفـحتـها الـشـخصـيـة في الفـيس بوك
حـتى قامت الـدنيـا ولم تقـعد من بعض
ـتصيّـدين وضيّقي الـرؤيا من أعضاء ا

مجلس النواب.
مــــطــــالـــبــــ رئــــيس الــــوزراء ووزيـــر
اخلـارجيـة بإقـالتـها من مـنصـبهـا لكن
ـطالب لم تـلقى آذانـاً صاغـية من تـلك ا
أي جـهــة ولم تُـحـقق مُـبـتـغـاهـا فـكـانت
زوبـــعــةً في فـــنــجــان وفـــورة إعالمــيــة

فارغة ليس إال...!
ــوضـــوع عــلى مـــوقع (الــزمــان) { تــتــمـــة ا

االلكتروني

. وبعـد بدء احلفل بـقليل دخل الـعراقـي
قـاعـة االحـتـفـال ثالثـة مـحـامـ أردنـي
أحـــدهم كـــان ضـــمن فـــريـق الــدفـــاع عن
الــرئـيس صـدام لـتـعـلــو مـنـهم هـتـافـات
غـاضبة واتهـامات للحـاضرين وألعضاء
الـسـفـارة بـالـعمـالـة واخلـيـانـة قـابله رد
مـباشر من احلـضور بالـسب والشتم ما
لــــبـث أن تــــطــــوّر إلى عــــراك بــــاأليــــدي
والـــكـــراسـي وحتـــوّل احلـــفل إلى هـــرج
ومــرج ســرعــان مــا انــفضّ وانــتــهى كلَّ

شيء.
ـوضـوع عادي لم يـأخـذ بُـعده إلى هـنـا ا
الـسياسي وال االجتمـاعي وكان باإلمكان
احــتــواؤه بــالــتــهــدئــة والــتـراضـي بـ
الــطــرفــ لــو ال قــيــام أحــد اإلعالمــيــ
ــنـــدسّــ بــ احلــضــور الــعـــراقــيــ ا
ــعـركـة بــهـاتـفه بــتـصـويــر وقـائع هـذه ا
اجلـوال وسرّب فحواه لينُشر على موقع
( (You Tubeفـــانــتــشــر اخلـــبــر بــعــد

يــومـ كـالـنـار في الــهـشـيم وبـدأ يـأخـذ
ـخـتـلف مـداه لــتـثـور ثـائـرة األردنـيـ 
أوســـاطــهــا; احلـــكــومــيـــة والــنــيـــابــيــة
ـنظمات الشـعبية وحتى والـعشائرية وا
خـطـبـاء اجلمـعـة من مـنـابرهم مـتـهـم
ـبـاشر عـلى ذلك الـسـفـيـر بـالـتـحـريض ا
. وفي الـيـوم الـتالي واإلسـاءة لألردنـيـ
خـرجت مظـاهرات ضـخمـة واعتـصامات
غـاضبـة مألت الشارع احملـاذي للـسفارة
مــطـــالــبــ بــاالنــتـــقــام واالقــتــصــاص
وحـاولوا اقتحام بـوابة السفارة ووصل
حـد الـتهـديد حـيـنمـا طـالب أحد الـنواب
األردنـي بطرد الـسفير وحـرق السفارة
إذا لم تــتــخــذ الــســلــطــات احلــكــومــيــة
إجـــراءات حــــازمـــة بـــذلك إال أن قـــوات
ــبــنـى وسـيــطــرت عــلى الــدرك طــوّقت ا
...! وقبـل أن تنـفـجّـر هذه الـوضع تـمـامـاً
األزمـة إعالمـياً غـادر الـسفـيـر العـاصـمة
عــمـان عـلـى وجه الـسـرعــة فـيـمــا أُبـعـد
ن ـعتدين  الـدبلـوماسيـ العـراقي ا
ظــهـرت مالمـحــهم في شـريط الــفـيـديـو
وسَجّلت في حينها أعماالً انتقامية ضد
مــواطـنـ عـراقـيـ ومــصـالح عـراقـيـة
أدانـتها الـقوى السـياسيـة األردنية على
الـفور. بـدأت بعـدها مشـاورات سيـاسية
ودبـلـومـاسـية الحـتـواء هـذا االضـطراب
وتـــطــيـــيب الــنـــفــوس وجـــبــر خـــواطــر
اجلــمــيـع وســوّيت عــشــائــريــاً أيــضــاً
ــرور األيـام خفّ الــتـوتــر وانـخـفض و
ضـجـيـجهـا إعالمـيـاً واسـتأنف الـسـفـير
هـادي عـمله االعـتيـادي.وفي عصـر يوم
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وقف السياسي ودفـعه إلى نقطة استـحالة التفاهم ؤكد أن أطرافاً "أخـرى" حتاول تفجيـر ا من ا
ـعارضة للـشمولـية قبل عام وهي حالـة ال تنسجـم مع العالقات التي بـنيت ب الـقوى السيـاسية ا
 ?2003ضمن مخطط إقليمي ودولي يريد العراق متزعزعاَ يعوزه استقرار البناء والتقدم

ي الكـفاءة وهـو اخملطط الذي بـدأ منـذ شن احلرب على واصـلة حـلبه بدعم من الـفاسـدين وعد
إيران وفقاً العتراف متأخر من رئيس النظام اخمللوع.

ؤكـد أيضـاً أن من استهـدف اجتـماع مـجلس الـنواب األخيـر هو هـذا الطـرف سواء بوعي ومن ا
منـه أو بدون وعي وليس الـصدريـون فالـصدريون ال يـخشـون لومـة الئم في أي موقف يـتخذونه
تربصة لذلك عارضتهم وتصديهم لكنهم يضعون في حساباتهم األطراف ا ا جاهروا  وهم طا
وعلى الرغم من حتذيرات ال بل تهديدات السيد وزير الصدر الشديدة فأن السيد مقتدى يسعى
تعميق معـارضته السلمية مع احلـرص على جتنب إراقة الدماء باهـضة الثمن.وفي خضم انعقاد
جلـسـة مـجلس الـنـواب األربعـاء فـأن الـشيء اإليجـابي الـذي سـبق هذا االجـتـماع هـو طـروحات
ـهـنـدس محـمـد شـيـاع الـسـوداني الـذي بـدا من خالل ظـهوره األول بـصـفـته مـرشـحـاً لـرئـاسة ا
واطن الـعراقي وبالـطبع ضمـنها مجـلس الوزراء قد أحـاط بأغلب الـنقـاط اجلوهريـة التي تقـلق ا
اضيـة بكل فسادها وعـدم كفاءتها تصديـة إلخفاقات الفـترة ا جمـاهير التـيار الصدري وقيـادته ا
تجسدة بنـهب موارد الدولة باسم الطائفية واحملاصصـة. والتحدي احلقيقي ال يكمن في برمجة ا
ـا في اإلرادة احلـازمة لـتـطبـيـقه وهو الـتـحدي الـكـبيـر الـذي واجهه د. حـيدر شـروع الـوطني إ ا
ـنهج وطـني مسؤول في العـبادي من قـوى عمـيقة تـرفض اإلصالح.إن السـوداني قد ألزم نـفسه 
هـام األساسية التي تـشكل حتدياً حـقيقياً لـلحفاظ عـلى استقرار الدولـة العراقية. التـصدي لكل ا
نـطلق فـأن معـارضـة التـيار الـصدري وأحلق منـهـاجه ببـرنامج مـقـرون بفـترات زمـنيـة.ومن هـذا ا
كـن لـها أن تـتـجـلى بـأحـسـن صورهـا مـن خالل تـسـجـيل مالحـظـات وتـصـويـبـات عـلى مـنـهاج
ـواطـنـ الـسـوداني وبـرنـامــجه. ومـثل هـذا الـطـرح الـصــدري يـحـقق من جـانب تـعــمـيق تـوعـيـة ا
لحـة وحشد الوعي اجلـماهيـري أكثر فـأكثر وراء أي حتـرك سلمي الحق لـلصدري بالـقضايـا ا
لـتطبيق اإلصالحـات على طريق التـغيير..وهـو توجه قابل للـتحقيق بـاألخص إذا ما  حتشيد كل
ـشاركة فـي القرار ـطالـبة بـالتغـييـر في حتالـف وطني وفق مـنهـاج عمل قـائم على مـبدأ ا الـقوى ا
والـتنـفيـذ وليس "األلـتحـاق" واإلحلاق وجتـاهل حقـيقـة أن هذه األطـراف قوى لـها خـصوصـياتـها
وألتـزاماتها الـفكرية اخلـاصة بها التـي لن يكون من مصلـحتها دمـجها وإحلاقـها بأي طرف آخر
مهـما حـسـنت نوايـاه. وللـعلم فـأن النـظـام السـابق حول جـبهـة التـحـالف الوطـني إلى مجـرد قوى
دن وإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار القوات تابعة وليس مشاركة.إن مطلب نزع السالح من ا
ـسـلـحـة وجتـنب أية مـواجـهـات غـيـر سـلمـيـة هـو مـوقف يـتـبـناه الـتـيـار الـصـدري ضمـن وعيه ا
سـار األضمن ـعطـيات جتـارب الشـعوب ولـهذا فـأن الطـروحات الـنقـدية الصـدرية الـبنـاءة هي ا
طالبة بـالتغيير من خالل استمرار مساءلة أطـراف السلطة عما حققته من وعودها إلدامة زخم ا
ـبـدأ قـد تـكـون طـروحـات وزيـر الـصـدر الـنـقـدية جـزءاً من إرادة وكـشف سـلـبـياتـهـا. ووفق هـذا ا
طلوب في الوقت نفسه الدقة جماهيرية مـتصاعدة في قوتها ومتسعة في جماهيرها عددياً لكن ا
في الـطرح كي ال يـحـاول البـعض توظـيف "تـهديـدات" الوزيـر لـتغـطيـة األطـراف التي حتـاول خلط
ؤسسات الدولة وخلق الذرائع لكارثة مواجهة األوراق باللجوء إلى القصف الصاروخي من بعيد 
قادمـة.وإذا مـا كـان الـسـوداني يـراهن عـلى عـقالنـيـة الـسـيـد مـقـتـدى في تـبـني اإليـجـابـيات الـتي
طـرحها وما يـشجعه هو جتنب الـصدري جميـعاً التعـرض الشخصي له حلد اآلن فـأنني اعتقد
بـأنه مطالب بخـطوة بناءة تـتسم باجلرأة األدبـية في تسـريع كل االتصاالت األوليـة للقاء بـسماحة
الـسـيـد واالسـتـمـاع إلى تـصـوراته وفي الـوقت نـفـسه تـوضـيح صـريح حلـقـيـقـة مـواقـفه إزاء كل
األخـطـاء الـتي هـددت سالمــة الـعـراق سـيـاسـيـاً واقــتـصـاديـاً واجـتـمــاعـيـاً وهـو مـوقف مـعـروف
لـلسـوداني من الـقـريبـ مـنه حلد األن.إن األمـيـركـان بدأوا عالقـاتـهم مع الـص بـرغم الـقصف
ستمـر ألطراف فرموزا من خالل فـريق رياضي هندسه كيـسنجر وأنا واثق دفعي الصـيني ا ا

كن لـهـا اجـتـراع خطـوات جـريـئة ـتـراكـمـة  بـأن الـتـجربـة الـعـراقـية ا
كن للنزاهة واإلرادة الصادقة أن تكون الطرف لتخـطي احلواجز..و
الذي يـضيـف لعـراق الداخل الـكثـير فـي خدمـة بنـاء الوطن وحتـقيق
ـعـذبـ من حـمـلـة الـشـهادات حيـاة الئـقـة ألجـيـال من الـعـراقـي ا
ـياه والـشـاي والـقـهـوة من أجل وبـدونـهـا في الـشـوارع يـبـيـعـون ا

ة. توفير لقمة كر
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ا قـيل انه حرية رأي ن يـتفـقون مع توصـيف الرئـيس الراحل جـمال عبـدالناصـر  أنا 
في صحافة عربية بعينها ال حاجة بي للتصريح بهويتها اذ ان ناصر رأى ان الصراع
الـطائـفي في تـلك الـدولة وفـر أمـواال وعـقوال عـمـلت على تـرسـيخ الـصراع و جتـسـيده و
إدامته أي انـهـا كانت لـيس اكـثـر من أذرع متالويـة عـلى شـكل آراء ومن الطـبـيعي ان
ـوليـهـا لتـنقـد او جتـرح او تؤيـد بحـسب اجـندات الـقوى تـمتـد تلك اآلراء حتت حـمـاية 

التي تتصارع في ارضها.
ـوذج جـرى اسـتـنـسـاخه فـي الـعـراق مع فـارق من حـيث جـودة احلـرفـة األقل هـذا اال

صحفيا و سياسيا.
البس في القانون العراقي هو القبول دون تصريح بأعتبار ان تعامال سابقا السكوت ا
ـشتـري) الـذي يسـتقـوي بـالطـرف سـكت عن الطـرف ( الـبائع) الـذي هو قـد  وان ( ا
ـنفعـة) التي هي ثالث شـروط قيام طرف إقـليمي يـبحث عن مـصاحله باحلـقيقـة لكن ( ا
البس والتي تـعـني منـفعـة الـطرف الـساكت مـنـفعـة ال يقـرهـا القـانون النـها السـكـوت ا

. منفعة ضرر ثمنها دماء و آمان عراقي
أزيـد عـلى رأي عـبـدالــنـاصـر ان األطـراف الـتي حتـمل هـويـات مـتـعـددة و تـتـصـارع في
غلف غـلفـات عدة ابرزهـا ا ال  ا تغـلف صراعـها على سـلطة الـقرار عـلى ا العـراق إ
ـنفـعة لـلعـراقي و ـكن ان حتقق ا الـطائـفي وهي في النـهايـة لن تنـضج لتـقدم حـلوال 
ـنـطق ال يفـرز حتـالفـا مـستـدامـا بل حتالـفـات وقتـية و سـيـتطـور صـراعهـا اكثـر فـهذا ا
األخطـر من هذا ان إدارة بالد بـخـطط مالـية مـتـخبـطة و اجـتـهادات مع وجـود النص لن
تكون نتائـجه اال كارثية بأعتبار ان أولى الكوارث التي عصفت جراء استشراء الفساد
ة اوسع و بغـيـاب الرقـابـة ضرب الـبـنـية االجـتـماعـيـة التي زادت الـفـقـر و جعـلت اجلـر

ابشع و اشد وتيرة ارتفاع.
ـجـرد وقـوع اعتـداء عـلى البس مـحـلـيـا  لـيس صـعـبـا ان تـعـرف اصـحـاب الـسـكـوت ا
ـتـخـيلـة لـلـدولـة كل مـا علـى الفـرد الـبـسـيط ان يـعرفه هـو هـويـة الـدولـة التي الـسيـادة ا
سـتنكرين- ال يـوجد مبدأ عـ بع و سن بسن- تـقصف منطـقة في العـراق ثم يتابع ا
ستنكر هو خصم بالنيابة فالقوى الداخلية تعرف حجمها وعلى من ترفع سالحها- فا

نفعة. والساكت هو صاحب ا
هـذا مـا وصل اليه الـنظـام لألسف وصل إلى مـرحلـة القـبول بـقـتل مدنـي عـراقيـ أيا

كانت قوميـتهم ارضاءََ لطرف إقليمي عـلما ان األطراف اإلقليمية
كـلـهـا قـبلُ و االن و مـسـتـقـبال ال تـنـظـر إلى هـؤالء عـلى انـهم

حلفاء بل اتباع أي انهم قانونا ليسوا بأهلية إبرام عقد!.
كتب السياسي { سكرتير ا
قراطي الكردستاني. للحزب الد
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يـداني والعـقاب اجلمـاعي بحق إن قوات االحـتالل اإلسرائـيلي تـقتـرف جرائم اإلعـدام ا
ـواطـنــ الـفــلـسـطــيـنـيــ في الـضــفـة الــغـربـيــة احملـتــلـة وعـلى وجـه اخلـصـوص  في ا
دني ـفرطة بـحق ا احملافـظات الشـمالية وحتـديدا جنـ ونابلس حـيث تستخـدم القوه ا
ـا يـهـدد حـياة ـسـتوطـنـ  الفـلـسـطـيـنـي   وذلـك بالـتـزامن مع اسـتـمـرار اعـتـداءات ا

تلكاتهم بالتدمير والتخريب. دني الفلسطيني ويطال  ا
وفجر اليـوم األربعاء اقتحـمت قوات االحتالل اإلسرائـيلي مخيم جنـ وحاصرت منزل
الـشـهـيـد رعـد حـازم. وبـحـسب مـصـادر مــحـلـيه  إن قـوات االحـتالل اسـتـهـدفت مـنـزالً
بــصـاروخ مـضــاد لـلـدروع خالل اقــتـحـام اخملــيم. وسـبق لـلــقـوات االحـتـالل اسـتـخـدام
ـا يـهدد حـياة الـصواريخ بـاسـتهـداف منـازل تـدعي سلـطـات االحتالل انـهم مـطلـوبون 

دني ويعرضهم للخطر  ا
قاومـ خالل اشتبـاكه حلظة أظهـر مقطع فـيديو حلـظة اغتـيال قنـاصة االحتالل ألحـد ا
اقـتـحـام مخـيـم جنـ ومـحـاصـرة مـنـزل الـشـهـيـد رعـد حـازم. وأعـلـنت وزارة الـصـحة
الـفلـسطيـنيـة اليوم األربـعاء استـشهـاد  ثالث مواطنـ وإصابـة تسعـة بجـروح مختـلفة

 . بينهم حالتان خطرتان خالل العدوان اإلسرائيلي على جن
ـفــرطـة بــحق الـفــلـســطـيــنـيــ  حتت االحــتالل يـســتـوجب الــشـجب اســتـخــدام الـقــوة ا
تحدة غوتيرش دعوة تحدة وتتطلب من األم الـعام لأل ا واالستنكـار من قبل األ ا
مـجـلس األمن لــعـقـد جــلـسه طـارئــة لـبـحث الــتـطـورات االمـنــيه في دولـة فــلـسـطـ حتت
فـوضية االحتالل وإمـعان قوات االحـتالل بالـقتل واستـباحـة الدم الفـلسـطيني   وسـبق 
مـارسـات تثـير ـفرطـة  وأن "هـذه ا حقـوق اإلنـسان انـتـقاد إسـرائيل بـاسـتخـدام الـقوه ا
الـتساؤل حول مـدى مطابقة قـواعد االشتبـاك اخلاصة بقوات األمن اإلسـرائيليـة للقانون

علنة.  " أو على األقل مدى التزامها بقواعدها اخلاصة غير ا الدولي
ـيدانـيـة الـتي شهـدتـهـا مديـنـة جـنـ وخاصـة مـخـيم جنـ و مـديـنة ان جـرائم اإلعـدام ا
دن   وما يـرافقـها من جـرائم العـقاب اجلـماعي ضد نابلـس ومخيـماتـها والـعديـد من ا
ــدنــيــ وبـث اخلــوف والــرعب في نــفــوس ســكــانــهــا تــهــدف إلـى تــرهــيب الــســكــان ا

الفلسطيني 
واطـن الـفلـسـطيـنيـ بـالقـتل واالعتـقال إن خطـورة االقتـحامـات ألـيومـيه واستـهـداف ا
فـرطة ـسـتوطـن بـالـرصاص احلي والـقـوة ا وهدم الـبـيوت عـلى سـاكنـيهـا واعـتداءات ا
تـحدة ـوت. تـتطـلب من مـجلس مـنظـمـات حقـوق اإلنـسان  مـطالـبـة  األ ا ـؤدية إلى ا ا
واجملـتـمع الـدولي بـالضـغط عـلى سـلـطـات االحـتالل وفرض الـعـقـوبـات عـليـهـا وإلـزامـها
ـدنـي وعـدم تـعريض عـاهـدات الـدوليـة وحـمايـة ا ـا نصت عـلـيـة االتفـاقـات وا الـتـقيـد 
حـياتـهم لـلـخـطـر وعـلى اجملـتـمع الـدولي احـتـرام التـزامـاته الـقـانـونـيـة واألخالقـيـة اجتاه
اجلرائم التي ترتـكب في األرض الفلسطينية احملتـلة واتخاذ إجراءات فاعلة إللزام دولة
االحـتالل بـاحتـرام قواعـد الـقانـون الدولي اإلنـسـاني والقـانون الـدولي حلـقوق اإلنـسان.

كيال  ووقف سياسة التعامل بسياسة الكيل 
تعاقدة على اتفاقية جنيف الـرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في إن اإلطراف الساميـة ا
ـوجـبـهــا بـأن حتـتــرم االتـفـاقـيــة وأن تـكـفل ــادة األولى من االتـفـاقــيـة والـتي تــتـعـهــد  ا
ـادة  146من االتـفـاقـية احـتـرامـهـا في جـمـيع األحـوال كـذلك الـتـزامـاتـهـا الـواردة في ا

ستوى جرائم حرب  تهم باقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية ترقى  الحقة ا
إن اجملـتـمع الـدولي مـطـالب لـلـقـيـام بـدور فـاعل  في مـسـاءلـة دولـة االحـتـالل ومـحـاسـبة

ـدنـي الـفلـسطـينـي لـضمـان عدم مقـترفي اجلـرائم بحق ا
إفالتــهـم من الــعـــقــاب. خــاصــة فـي ظل تــمـــادي ســلــطــات
االحتالل في جـرائـمهـا بحق الـفلـسـطيـنيـ وضرورة تـأم

احلماية للفلسطيني الذين يرزحون حتت االحتالل  
واثيق فاضح للقوان وا

{عن مجموعة واتساب
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نـتخب الـوطنيّ لـكرةِ الـصاالتِ آمـاله في مُنـافسـاتِ اجملمـوعةِ األولى بـعدَ أن حـققَ فـوزاً عريـضاً هو أنـعشَ ا
األول له في اجملموعةِ قوامه خمـسة أهدافٍ دون مقابلٍ على نـظيره العُماني ضـمن اجلولةِ الثانيـة للمجموعةِ
جـمع الشيخ سعـد العبد الله في األولى لنـهائياتِ كأس آسـيا لكرةِ لـلصاالت التي ضـيفتهـا القاعةُ الـكبرى 
درب مـحمد نـاظم الشـريعة عن سـعادته بـتحقـيقِ الفـوز الكـبير مـقدماً العـاصمـةِ الكويـتيّـة الكويت. وأعـربَ ا
الـتهنـئةَ لالحتادِ الـعراقيّ لـكرةِ القـدم واجلماهـير العـراقيّة مـثمنـاً جهودَ الالعـب والطـواقم اإلداريّة والطـبية
ـوعدِ وجتاوزوا بـاراة: إن العبيـنا كـانوا على ا ـنتـخبِ الوطني. وقـالَ الشـريعة عـقب نهـايةِ ا واإلعالميّة في ا
بـاراة من نصيبنا وهو ما حتـققَ بالفعل بعد أن كنا باراة األولى وعقدوا الـعزمَ على أن تكون نقاطُ ا آثارَ ا
باراةِ واستحقينا الفوزَ والعودة مجدداً وبقوةٍ بانتظار مباراتنا الثالثة أمام الطرفَ األفضل في كل دقائق ا

نتخبِ الكويتي اليوم السبت . ا
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مـوسم رائع كان لفـريق احلدود في الدرجة
االولـى والـذي يــعـنـي اكـثــر من شيء بــعـد
مـــشــاركـــة هــامـــة جــدا انـــتـــهت بــتـــصــدر
مـجمـوعته واألنفـراد والتـميز بـكل مفردات
اجملــمـوعـة الــتي اسـتـســلـمت له كل اافـرق
الـتي التهما واحد تلو اآلخر وبتفوق كبير
والـتـخلص من الـتـواجد في دوري الـدرجة
االولـى وهو االهم بـعـد موسـم هبـوط لـكنه
وضع نـصب عـيـنـيه اجنـاز عـمـلـيـة الـتاهل
تــخت اي مــسـوغ وهــو مـا حــصل وحتـقق
بـفـضل جـهـود االدارة والالعـبـ واجلـهاز
الـفني بقيادة عادل نعمة الذي فضل العمل
مع الــفـريق عـبـر عالقـة وطـيـدة وتـعـزز من
مـوسم الخـر فـكـلـما ابـتـعـد عـاد مـرة اخرى
وكـانه اليستـمتع بعمـله الفني اال مع فريق

احلدود.
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درب ويـبدو مـنذ قـدومه للـفريق ال يـرغب ا
بـتـرك احلـدود واليريـد عـبـوره مهـمـا كانت
مـغـريـات الـفـرق االخـرى وكـانه دون اسـمه
فـي سجـالت الـنـادي وهذا جـزء مـن الـوفاء
بـ الـنـادي وصـاحب االجنـاز الـرائع وفي
كـتـابـة صـفـحـة عـريـضـة في تـاريخ الـنادي
ودوري الــدرجـة االولى بـعـد اجنـازالـعـودة
ــمـــتــازة وهــو بـه الى مــصـــاف الــدرجـــة ا
ــطـلـوب النه ال مــعـنى لـبـقــاء الـفـريق في ا
ــــست االدارة الــــدرجــــة االدنـى بــــعــــدمــــا 
كن مـقـارنتـها الـفـوارق الكـبيـرة والـتي ال
متـاز ومعـها يعـود الفريق في ان يـلعب بـا
وهــو يـحث اخلــطى لـلــتـحـضــيـر واالعـداد
متاز سابقة الدوري ا ـشاركة اجلدية  وا
ــتـوقع ان تــنـطــلق بـعــد أيـام من الــشـهـر ا
احلـالي ويـنتـظر الـفريق بـلهـفة الـذي طبق
تـعـلـيـمات جلـنـة الـتـراخيـص في ان يدخل

نافسات ويدافع عن موقعه مرة اخرى. ا
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و بـعد أن تعلم الفريـق الدرس جيدا عندما
ـسـابـقـة االكـبـربـارادته امـام حتـقيق تـرك ا
هــدف مـــحــدد وهــو الــبــقــاء واالســتــمــرار
بـالـبـطولـة الـتي بـدأ لـها بـالـتـحضـيـر عـبر
اكـــثــر مـن جتــمع واآلن يـــقــام االخـــيــر في
ـوريــتـاني ــشــاركـة احملــتـرفــ ا بــغـداد 
باكاري اجنابي ومحمد اسوء يعيد اضافة
الـى جـونـيــور اولـونــو و الـكل فـي الـنـادي

يـريــدون االرتـقـاء بـالـفـريق وفي ان يـظـهـر
مـاهو عليه ويلعب بروح جديدة وان يكون
ـــشــاركــة ـــهم ويــضع تـــقــد ا الـــطــرف ا
ــطـلـوبــة امـامـة الــتي تـمــكـنه من خـوض ا
ـهمة من مـبارياته و الـتطلع إلى الـنتائج ا
ـركـز الذي يـجـنـبـه مـخـاطر اجل حتـقـيـق ا

الـهـبـوط مـرة اخـرى وكـيف تـغـيـرت االمور
ـدرب ـعــانـاة وبال شك أن ا وكــيف واجه ا
يــريــد أن يــجــعل من فــتــرة إعــداد الـفــريق
ه كمـا يجب النه يدرك كـاملـة ومن ثم تقـد
ـــشــاركـــة الــقــادمـــة تــخـــتــلـف الــيــوم أن ا
ــدرب واالعـبــ واالدارة امـام وســيــكـون ا

مــشـاركــة لــهـاطــعم خــاص سـتــعـيــد نـادي
احلـدود بـكل فرقه وتـفـاصيـله ومـوجوداته
الى الـواجـهـة بـعد مـوسم انـحـنى فـيه قبل
عـبــوره والـتـخـلص من الـلـعب في الـدرجـة
االولى وآثــارهـا الـثـقـيـلـة والـيـوم سـيـكـون
ــمـتــازة ومــؤكـد يــكـون واحــد من الــفـرق ا

ـدرب قـد جمـع الالعبـ الـقادرين لـلـدفاع ا
ـــشــاركــة كــمــا يـــجب ودعم مــســيــرة عن ا
الـفـريق حـتى الـنـهـايـة عـبـر مـراحل الـلعب
الــتي تـخـتــلف من فـتـرة الخــرى وسـتـكـون
امـام مـتطـبـات غيـر مـحسـوبـة قد تـتـعرض
لـهـااعرق الـفرق لـكن البأس ان تـكون ادارة
احلــدود قــد اسـتــفـادت كــثــيـرا من جتــربـة
اضي التي تعـرف مرارتها الفرق ـوسم ا ا
الــتي مــرت والــتي التــزال بــاقـيــة فــيــهـا و
متـاز ومؤكد عـندمـا كان قبـلهـا يلعب فـي ا
انـهـا ال تريـد أن تعـرض الفـريق إلى نكـسة
اخرى ولو اختلفت أشياء امام هذا النادي
اضي والدة مـنـتصف سـبعـيـنيـات القـرن ا
ـتابـعـةاالدارة ولـيس احلال الـذي يـخـضع 
ـنقادة من جمـاهيرها التي لـبعض الفرق ا
مـنهـا من سبـبت اخلراب بـسبب تـدخالتها
باشرة في أدق التفاصيل واألمثلة كثيرة ا
ؤسـسات مع إدارات ظـلت مـتعـلقـة دومابـا

بعد كل فشل ودفعت الثمن.
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واقـــــول ان االمـــــر مـــــخـــــتـــــلف فـي نــــادي
احلـدودالـذي يريـد أن يكـون عـنصـرا مهـما
ـــواقف ــــرور بـــا ـــمـــتـــاز وجتـــاوز ا فـي ا
الـــصــعـــبـــة وان االدارة تــعـــرف طـــبــيـــعــة
ـطلوب منـها ومن الفريق ومن ـشاركة وا ا
الــنـجم االول في الـنــادي الـذي عـزز مـكـانه
فــيه بــعــد الـعــودة به الى الــبــطــولـة االهم
الـرجل الـوفي عادل نـعـمة الـذي يـنتـظر مع
الــفــريق جــدول مــبــاريــات اجلـولــة األولى
ـقرر لها ان جتـري االسبوع احلالي وكله ا
ـــواجـــهـــة االولى الـــفـــال امـل ان تـــكـــون ا
احلــسن لـلــفـريق الـذي يــواصل ويـســتـعـد

بشكل جيد ومتواصل.
WO³¹d&  U¹—U³  

وكــان احلـدود اول أنـديـة الـعـاصـمـة خـرج
إلـى اربــيـل وأنــهـى جتــمـــعه االول فـــيـــهــا
وخـاض مـبـارات تـعـادل بـهـدف مع اربيل
كـــمــا تــعــادل بـــدون اهــداف مع مـــنــتــخب
ـكـانـه ومـواصـلة الـشـبـاب قـبل ان يـعـود 
جتـــمـــعه االخـــيـــر امـــام حتـــقـــيـق فـــوائــد
ـبـاريـات التـجـريـبـية ضـمن فـتـرة االعداد ا
مـن أجل الــــوقــــوف بـــــشــــكل كــــامـل عــــلى
الــتــفــاصــيل كــمــا أنــهــا تــمــثل في بــعض
نــتـائــجـهـا دعــمـا مــعـنــويـا عــنـدمـا تــغـلب
احلـدود عـلى اجلويـة بهـدف قـرارات مهـمة متاز بسبب قرار جلنة التراخيص UOſ«∫ فريق الديوانية يغيب عن الدوري ا
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على كاظم يتوسط
أسطورتي العراق
والكويت احمد
راضي و عبد
الرضا عباس

عــدنــان درجــال العــبـا واالن هــو وزيــر الــشــبـاب
ورئـيس االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم كيـف ترى

? الكاب عدنان في احلالت
- النــخــتــلـف عــلى عــدنــان درجــال الالعب
ـــوهــــوب والـــقـــوي بـــالــــروح والـــعـــضل ا
واسـتـطاع ان يـحـقق الكـثـير من الـبـطوالت
ـــمــــيــــزين  بــــاالضـــافــــة الى مع زمـالءه ا
وصـولهم الى كـاس العـالم. االدارة تخـتلف
عن الــكـرة تــمـامــا ولالدارة فـلــسـفــة ونـظم
وقـــوانــ وســلم اداري يـــجب ان تــمــر من
خاللـه  عن نفسي اطلب دائـما من يريد ان
ـارس االدارة يــصل الي احتــاد يــجـب ان 
الـــريــاضـــيــة من خـالل االنــديـــة اوال حــتي
يـستطـيع ان يقدم خبـراته االدارية وافكاره
ــــعـــني  هـــذا من جـــانب  امـــا لالحتـــاد ا
بــخـصــوص الـكـابــ عـدنــان درجـال وزيـر
الـريـاضــة كـلـهـا بـالـعـراق ورئـيس االحتـاد
الــعــراقي لــلــكــرة انــا اعــتــبــره ازدواجــيــة
ـشـاكل بـالـعــمل يـصـعب مـعه ان يـرى كل ا
الــــوزاريـــــة عــــبــــر االنـــــديــــة واالحتــــادات
ومـطــالـبـهـا وبــرامـجـهـا وعالج مــشـاكـلـهـا
وخـاصة االلـعاب الفـردية التـي تعتـمد على
الالعـب نـفـسه وكـيـفــيـة دعـمه واعـداده من
ــنــتــخب والى اخــره  وايــضـا الــنــادي وا
اهــتـمــامه الـشــخـصي فـي اجنـاح مــسـيـرة
الـكـرة الـعـراقـيـة والـتي حتـتـاج ايـضـا الى
رعـايـة خـاصـة ومـيـزانيـة جـبـارة مـسـتـمرة
ــراحل تــكـون وخــلق مــنــتـخــبــات في كل ا
رافـدا لـلـمنـتـخب االول  لـذلك ادارة احتاد
الـكرة من اصـعب االحتادات والـتي حتتاج
الى رعـايـة خاصـة وتـفرغ كـامل بـالرغم من
ثـقـتـنـا بـقدراتـه الشـخـصـيه وحـبه لـلـكره 
نصب جدا صعب ومرهق ولـكن العمل با
فكريا وبدنيا ومشتتاً الفكاره وجهوده معاً
 لـــذا انـــصح الـــتـــفـــرغ الحتـــاد الـــكــرة او

احلكومة.
{ بصـراحـة الكـرة الـكويـتـية تـراجعـت كثـيرا عن
عصرهـا الذهبي وكـنت انت احد فرسـانها برأيك
ـاذا هـذا الـتــراجع وأين اخلـلل? اســبـاب تـراجع

الكرة الكويتية?
- هــنـــاك اســبـــاب كــثــيـــرة ولــكن اهـــمــهــا
وبـاخـتـصار  الـصـراع السـيـاسي الـشرس
عـلى مقاليد الريـاضة والدليل على ذلك بأن
هـناك مـن استـرخص على ابـناء وطـنه هذا
احلق بــسـبب الــصـراع  من خـالل شـكـوى
ـبـيـة الــتي تـسـبـبت مـتــعـمـدة لـلـجــنـة االو
دة ثالث بـإقاف الرياضة الكويتية برمتها 
ســنـوات قــاتــلـة دون واعــز من ضـمــيـر وال
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نتخب الذي سيخطف لقب بطل بدات حمى التوقعات بشان ا
كـاس الـعــالم في قـطــر مـبـكـرا اي بــحـوالي نـحــو شـهـرين او
راهـنات ذكـور وبـدات ا ونـديـال ا مـايقـل عن موعـد انـطالق ا
ـا عرف في مـواقع الـتـواصـل تعـلـي من شـان مـنـتـخـبـات لـطـا
ااسلوب لعـبها بالكالسيكي لتعاود الـظهور كمنتخات بحظوظ
قوية لتـرشيحها مع ان مستواها اليؤهلها بتاتا لتكون من ب
ــرشـــحــة واعــني بــهــا كـال من الــبــرازيل ــنـــتــخــبــات ا تــلك ا
ـنافسة و احتاجت الى جنوم ن فقدتا بوصلة ا واالرجنتـ 
مــؤهــلــ اصال من جـــانب مــدربــيــهـم في اطــار مــنــافــســات
ـثـال كانت الـدوريات الـتي يـخوضـون غـمـارها فـعـلى سـبيل ا
تمـريـرات التـيك تاكـا ابرز مالمح مـنتـخبـات امريـكا اجلـنوبـية
ناسب التي تنـتهي حتما براس حربة له من الذكاء بالتمركز ا
الدخـال الـكـرة في الـشـبـاك وانـهــاء سـلـسـلـة تـلك الـتـمـريـرات
ـنتـخـبات نـاسـبة فـلـذلك يبـقى تـرشيـح مثل تـلك ا بـالـصـورة ا
رتبطة بذكريات ايام الزمن اجلميل . مرهونا بعامل العاطفة ا
ـنتـخـبات الـقـارة االوربيـة فـمسـتـواها ايـضا ـا يتـعـلق  امـا 
معرض للـتذبذب فتجدهـا تارة تهاجم وتمتـلك نسبة استحواذ
كـبـيـرة عـلى مجـريـات الـلعـب بيـنـمـا جتدهـا في مـبـاراة اخرى
قـومات الـتي تـؤهلـهـا الن حتظى بـنسب من تـفتـقر لـكل تـلك ا
ــضي ابـعــد مـايــكـون في الـتــرشـيــحـات الــتي تـمــكـنــهـا من ا
ونديـال الذي يوصف بالـصعب وصعـوبته تكمن بـكونه يقام ا
ـنافـسة في ـواعيـد الـذروة في قيـاس موسـم الكـرة وانديـة ا
ن حتـظى باالضواء واعني مخـتلف دوريات القـارة االوربية 
ـانيا وفـرنسا سوف بها كال من بـطوالت اسبـانيا وانكـلترا وا
لن تـكــون بـدرجـة مـنـافــسـتـهـا الـتـي كـانت عـلـيــهـا قـبل مـوعـد
ـونديـال العتـبـارات شتى مـن بيـنهـا الـعامل الـنـفسي لالعب ا
تلـك االنديـة ومـدى درجة حـمـاسـته فيـمـا لو حـقق عـلى سـبيل
ـونـديـال مع مـنـتـخـبه من عـدمه واسـوق في هـذا ـثــال لـقب ا ا
ـة ــقــام تــوهج كال من الالعــبــ الــفــرنــســيــ كـر بـن ز ا
ونـديالي في الـنسـخة ن وظـفـوا جناحـهم ا وكـيلـيان مـبابي 
الـسـابــقـة الـتي جــرت في روسـيـا عـام  2018 لـيـسـهـمـوا من
طرزة ـونديـاليـة الثـانيـة ا خالل استـئثـار منـتخـبهم بـالنجـمة ا
عـلى فانـيلـتهم بـالـتالق مع انـديتـهم ومـواصلـة حتقـيق قصص

النجاح.
ـكن ان ا  فـي هذه االيـام تـبـدو الـتـوقـعـات مـرهـونـة ايـضـا 
ـعـروفـة بـيـوم الـفـيـفـا او الـفـيـفـا داي تـقــدمه ايـام الـتـوقـفـات ا
نتخـبات التي تنطق بهـواجسهم تكشف عن فنظـرات مدربي ا
مــدى الــضــغـوط الــتي يــعــيـشــوهــا قـبـل نـحــو الــشـهــرين من
ـونـديـالي وقـد وجـدت مـثل تـلك الـنـظـرات عـنـد االسـتـحـقـاق ا
ـنتـخب الفـرنسي في لـيلـة مبـاراته ضمن دوري اال مـدرب ا
نتخب النمساوي فقد اضطر واجهة ا االوربية والـتي كانت 
ـــدرب ديــشـــامب لــتـــغــيـــيــر العب خـط الــوسط كـــونــدي في ا
مـنــتــصف دقــائق الــشـوط االول بــعــد شــعـور الـالعب بـاالالم
ارهـقـته عن مـواصـلـة خـوضه لـلمـبـاراة الـتي انـتـهت فـرنـسـية

بهدف لالشيء.
كما تـسهم الصحافة ايضا بدرجة واخرى في اذكاء مثل تلك
ثـال تشن حملة التوقعـات فالصحافـة السعوديـة على سبيل ا
على مدرب منتخبها من جانب افتقار بعض خطوط اللعب من
ــنــافـســة في خــضم الــبــطــولـة اســمــاء مــؤهـلــة قــادرة عــلى ا
ا اليقتصر الدور االعالمي في السعودية على ونديـالية ور ا
ـرة وتقـودها اهواء ـطالبـات التي التـبدو منـطقـية با مـثل تلك ا
وعــواطف اجلـمــهــور حــيث يــغـيـب مـثل ذلـك االمـر عــلى واقع
ـدرب ــطــالب  ــنــتـخــبــات االخـرى الــتي تــرهن مــثل تــلك ا ا
ـنتـخب نفـسه وهو االخـر الذي يـجد نـفسه مـضغـوطا بـفترة ا
ـستـوى الالعب وحده هو عـمل غيـر منـاسبـة كون من يـتحم 
ـشارك بـالدوريـات والـبطـوالت احمللـية مـدرب فريـقه الـكروي ا
ـكن االشـارة الــيـهـا قــضـيـة الالعب ومن تـلك االمــثـلـة الــتي 
الفرنـسي غريزمـان وحتدده بـاللعب مع الـفريق الذي يـحترف
فـي صفوفه وهـو نادي اتـليـتكو مـدريد االسـباني حـيث التحق
به مـجـددا بعـد فـتـرة اعـارة قضـاهـا في صـفـوف فـريق نادي
ــعــدودة الــتي بــرشــلــونــة وحــكــايــة الــدقــائق ا
فـرضـها الـفـريق االخيـر لـتـحقـيق الـشرط
اجلــزائي ومـــديــات تـــاثــر اســلـــوب لــعب
غـــريـــزمـــان بـــتــــلك الـــتـــقـــاصــــيل كـــونه
ـونـديال مـع مـنتـخـبه سـيـخـوض غـمـار ا

حامل لقب النسخة السابقة.
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لــــــلـــــتــــــراخـــــيص
واصــــدرت جلــــنــــتـــا
الـتراخيص واستئناف
الــتــراخـيـص في االحتـاد

الـعراقي لكـرة القدم قـرارات جديدة في
ـاضي ــنـعــقــد اخلــمـيـس ا اجــتــمـاعــهــا ا
وقــررت مـنح الـرخـصـة لــنـادي دهـوك بـعـد
دة مـنـحه فـي وقتٍ سـابق مـهـلـة إضـافـيـة 
أســبـوع. وقــررت جلـنــة الــتـراخــيص مـنحَ
نــادي دهـوك الـرخـصـة لــلـمـشـــــــــاركـة في
ـمـتاز لـلـمـوســـــم الـرياضي دوري الـكـرةِ ا
 مـشفوعةً بغرامـة مالية قدرها 2022/2023
 خـمسة وعشرون مليون دينار25.000.000
عـراقي بسـبب عدم إكـمالِ بـعض النواقص
الحــظــات الــتـي أشــارت إلــيــهــا جلــنـةُ وا
لعب يـدانيـة  الـتراخـيص أثنـاء زيارتهـا ا

النادي. 
عـلى صعيـد آخر أصدرت جلـنة استـئناف
الـتـراخـيص قـراراتـهـا بـخـصـوصِ األنـديـة
الـتي استـأنفت قرارات جلـنة الـتراخيص 
وجــاءت الـتــوصــيـات كــاآلتي قـررت جلــنـة
اســتـئـنـاف الـتـراخــيص نـقضَ قـرار جلـنـة
رقم  1 بـتـاريخ /20/9  تـراخـيص األنـديـة ا
واعـــتـــبـــار نـــادي الـــقـــوة اجلـــويّــة  2022
نح طلوبة  ستلزمات ا مستوفياً جلميع ا
الـرخـصـة لـلـمشـاركـة في مـسـابـقـةِ الدوري
ـمـتــاز لـلـمـوسم  2022/2023 و الــعـراقي ا
قـررت جلـنة اسـتـئنـاف الـتراخـيص تـعديلَ
ـرقم  2 بــتـاريخ قــرار جلـنـة الـتــراخـيص ا
واعــــتـــبـــار نــــادي الـــطــــلـــبـــة 2022 /20/9
ـستـلـزمـاتِ منح الـريـاضي غـيـر مسـتـوفٍ 
الـرخـصة وعـدم منـحه الـرخصـة والسـماح
ـمـتاز ـشـاركـةِ في الدوري الـعـراقي ا له بـا
لـلـمـوسم  2022/2023 بـعـد تـسـديـدِ غـرامة
مــالــيـة مــقــدارهـا   50.000.000 خــمــسـون
ادة (/8 مـلـيون ديـنار عـراقي فقط حـسب ا
ج) مـن الئـــحـــةِ تــــراخـــيـص األنـــديـــة. و/2
ــصــادقــة عـلـى قـرارِ جلــنــة الــتــراخـيص ا
ــرقم  3 بـــتــاريخ   20/9/2022 واعـــتــبــار ا
نـادي الـديـوانـيّـة الـريـاضي غـيـر مـسـتوفٍ
ــسـتـلــزمـات مـنح الــرخـصـةِ وعــدم مـنـحه
الـرخـصـة لـلـمـشـاركـة في الـدوري الـعراقي
ـــمـــتــاز لـــلـــمــوسم   23 2022/20 نـــظــراً ا
لـصدور قرار حظر تـسجيل الالعب لثالثِ

فترات من قبل االحتادِ الدولي.

ثائر
أحمد
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رزق معـد ومقـدم برنـامج (الـشوط الـثالث) في قـناة (الـشرقـية)
ـولـود ذكر اسـمـاه سـعـد وتـلقى مـحـمـد ابـراهيـم النـاصـر 
ولود من النـاصر تهـاني زمالئه وامنـياتهم بـأن يجعل الـله ا

ابناء السالمة هو وابنه البكر رعد.
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محمد
ابراهيم

الالعـبـ الـكـبار مـن امثـال جـاسم يـعـقوب
والــطـرابـلـسي وســعـد احلـوطي واخـرين 
ـــبــاريــات فـــكــنت ولـــكــني لم اشـــارك في ا
احـتـيـاطـيـا لـلـحـارس جـاسم بـهمـن  وكان
لـلـفـريق الـعـراقي هـيـبـة وقـوة يـحـسب لـها
الف حـسـاب بـسـبب زحـمـة الـنجـوم في كل
ـراكز وكان لديه هجـوم ضارب متمثل في ا
فالح حــسن وحــســ سـعــيــد واخـرين من
الـنـجوم  وفي دورة اخلـلـيج السـادسة في
ابـوظبي السادسة لعبت اسـاسيا وحصلنا
عــلى كــأس الـبــطـولــة  واحـد اهم اســبـاب
ـنـتـخب فـوزنـا بـالــبـطـولـة هـو انـسـحـاب ا

الــعــراقي مـن الـبــطــوله
الســــــبـــــاب اراهـــــا
سـيـاسيـة  بـعد ان
قـــمـــنـــا من الـــنــوم
شــاهــدنــا الــبــيــان
الــــــــعـــــــراقـي حتت
ابـواب غـرفـنـا بـالـرغم

مـن ان الــــــــعــــــــراق كــــــــان
مـتصـدرا البـطولـة واكويت في

حـتى رحـمة لـلـموهـب مـن الالعبـ الذين
العب. وايـــضـــا ســـرعـــان مـــا هــــاجـــروا ا
وصـول اعضاء لالحتـادت واالندية ضـعفاء
ــا اخل بــاعــداد الــبـرامج اداريــا وفــنــيـا 
درب الـفنـية للـمواهب من سـوء اختيـار ا
ــا اثـر عـلى واالداريــ وحـتى الالعــبـ 
ســوء مــخــرجــات االنــديــة االمــر الــذي اثـر
ـسـتوي لالعـب سـلـبا عـلى سوء االداء وا

ــنـتــخـبــات الـوطــنـيـة. وبــالـتــالي ضـعف ا
وايـضا عزوف اولياء االمور ومنع ابناءهم
ــارسـة الـلـعـبــة احملـبـبـة وخـاصـة ان من 
تـعـداد سكـان الـكـويت قلـيل قـيـاسا لـتـعداد
وهوب ا اصـبح الالعب ا سـكان الـعراق 

العب. عملة نادرة با
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ـنتخب العـراقي في عصره الذهبي { عاصرت ا
كـيف كـان شــعـورك وانت حتـرس عــرين الـكـويت

ضد مهاجمي العراق?
نـتخب الـعراقي من دورة - نـعم عاصـرت ا
اخلـليج اخلـامسة في بـغداد عام 79 وكنت
صـغير السن مع جنوم من الشباب بدال من

ــركـز الــثـاني ومــبـارتــنـا مع الــعـراق هي ا
ــبـــاراة كــانت ســبــبــا الــفـــيــصل  وهــذه ا
حلـصـولـنـا عـلى كـاس الـبـطولـة  وهي من

غرائب البطولة وال انساها ابدا.
{ مـــاســــر ابـــتـــعــــاد الـــكـــويـت عن الـــكــــــــوادر
الــبـرازيــلـيــة الــذي سـاهــمـوا فـي احـراز الــكـويت
العـــــــــــــديد من البطوالت اخلليجية واالسيوية?
- ســـــؤال فـــــنـي مـــــهم جــــــدا في بـــــدايـــــة
الـسبـعيـنات لم يـكن للـمدرب الـبرازيلي اي
تـواجد  بل من اوروبا الـشرقيـة واالجنليز
في انــديـة الـعـربي والـكـويت والـقـادسـيـة 

ـواهب واســمــاء كــبـيــرة فــبــروز ا
ــتــنــوعــة من حــيث ــتــعـــددة وا ا
هارة والقدرة البدنية والفكرية ا
كــانت ذو قــيــمــة فــنــيــة عــالــيــة
ـستـوى  وبالـثمـانيـنات مع ا
االعـــــــــــداد
الـــكــبـــيــرة
مـــــــــــــــــــــــن
ـــــــــــواهـب ا
الـــــــشـــــــابـــــــة

واصــحـاب اخلــبـرة  تــعـاقـدت االنــديـة مع
ــا اثــر عـلى ــيـ  ــدربـ الــعــا افــضل ا
ـسـتــوى الـفـني فـخـلق اكـبـر تـنـافس بـ ا

ـشـاركة بـالـبـطـوالت وفي عام 76 االنـديـة ا
ي البرازيلي ـدرب العا اسـتعان االحتاد با
زجـالو ومسـاعده كارلـوس بريرا  فـاختلط
الـفـكـر البـرازيـلي مع الـفكـر االجنـلـيزي من
حــيث الـقــوة والـلـيــاقـة الــبـدنـيــة الـعــالـيـة
ــلــعب فــتــحـقــقت والــدهــاء الــبـرازيــلي بــا
الـــنــتـــائج تــلـــو الــنـــتــائـج مع دوري قــوي
ومــنــافـســــــــــة قــريــبــــــة من
اغــــــــلب االنــــــــديــــــــة  مع
االســـف لم نـرى مـدربـا
يا في مـالعبنا وال عـا
عـــــــلى صـــــــعـــــــيــــــد
ـــنــتــخب وايــضــا ا
ســــوء مــــخــــرجــــات
االنــــــــديــــــــــة حـــــــال
الـــــتـــــعـــــاقـــــد مع
مــدربـ عــلـيـهم

القيمة.
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شـخـصــيـة ريـاضـيـة واعالمـيـة مـرمـوقـة له
حـضور فـعال أينـما يكـون حاز مع مـنتخب
الــكـويت ونــاديه الـعــربي عـلى الــعـديـد من
الـــبــطـــوالت وبــعــد االعـــتــزال أجتـه نــحــو
االعالم الرياضي واصبح واحد من جنومه
في الـكـويت والـوطن العـربي . يـقول احلق
وال يـخشى لومـة الئم . التقـيته في الكويت
قـبل سـنوات عـنـدما كـنت بـصحـبـة الراحل
احــمـد راضي خالل بـرنـامـج الـلـوبي وقـبل
اشـهـر التـقيـته في بـغداد وكـان هـذا اللـقاء

معه:
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{ كيف وجـدت بغـداد واهل بغـداد اثنـاء وجودك
هـنـا ومـاهي انــطـبـاعك عـنـهـا وعن شـعب الـعـراق

وماهو الشي الذي اثار انتباهك?
- لم اكـن اعـلـم ان لـبــغــداد ســحــر وجــمـال
بـالرغم من عـتقهـا القـد وحضارتـها التي
امـتدت اكـثر 5 االف سـنـة  وعنـدمـا وطئت
قــدمــاي ارضــهـا تــذكــرت كل هــذا الــتـاريخ
واحلـضارة وثـقافـة رجالـها الـتي كنت اقرأ
عـنـهــا  كـنت اقـرأ واسـمع كـرمـهم الـطـائي
فـلـمـســته وعـشـته من هـذا الـشـعب الـطـيب
ـظـلــوم  ومـحـبـتـهم الهل اخلـلـيج كـافـة وا
وبـاالخص نـحن اهل الـكويت وهـذا اذ ترك
اثــرا طـيـبـا واصــيال في نـفـسـي  فـعـشـقت
. هذا البلد الطيب وشعبه الودود والكر
{ كيف تقـيم الكرة الـعراقيـة في الوقت احلاضر
والسـيمـا انت متـابع جـيد لـها وكـيف تـقارنـها مع

اضي? ا
- من الـــــظـــــلـم ان اقـــــارنـــــهـــــا مع جنـــــوم
السبعينات والثمانينات التي كانت زاخرة
بـالنجوم الكبار ومازالت اسماؤهم ترن في
ـنتـخـبـات احلـالـية اذانـنـا  لـذلك مـشـوار ا
والـكــرة الـعـراقـيـة طـويل وشـائك وحتـتـاج
ال حتى الى وقـت من التخطيط العلمي وا
ــتــقــدمـة عــلى االقل ـنــتــخــبـات ا تــقــارع ا
ـرحــلــة االولي ومن ثم الى الــعــربــيـة فـي ا
ـيـة من خالل االقـلــيـمـيـة وثــالـثـا الى الــعـا
راحل السنية 20 اعـداد منتخبـات في كل ا
ــيــزين من  و18 و 16 و14 مـع مــدربــ 
اجلـنـسـيـة االجنـلـيـزيـة بـالذات  حـتى يـتم
اعـداد فـرق قـويـة جـسمـانـيـة وروح قـتـاليه
ــلــعب مـع تــعــاون تـام مـن االنــديـة داخل ا
ـواهب والـعراق ـخـرجاتـهـا من ا وتـهـتم 
والدة  ودعـم مــــــــــالي

مستمر الينقطع.
{ عـــاصــرت الـــكــابــ
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{ مدريد- وكـاالت: اقترب نادي ريال مدريـد من جتديد عقد مـدافعه البرازيلي إيـدير ميليتـاو ليستمر مع
ـدافع البـالغ من الـعـمر  24 عـامًا لـصـفوف ريـال مدريـد قـادما من الـفـريق األبـيض حتى 2028. وانـضم ا
بـورتو البرتغالي في صيف 2019  مقابل  50 ملـيون يورو. وأصبح إيدير ميليتاو عنصرا أساسيا في خط
دافع الـبرازيـلي حتى 2025. ونـشر خـبيـر االنتـقاالت تـد عقـد ا ـيرجني في الـسنـوات األخيـرة و دفاع ا
الشهـير فابريـزيو رومانـو عبر حـسابه الشخـصي على تويـتر: يجـهز ريال مدريـد جميع الـوثائق اخلاصة
فعول حتى حـزيران/يونيو 2028. وأضـاف فابريزيو رومانو: بعقـد إيدير ميـليتاو اجلديـد ليكون سـاري ا
اضـي وفي انتـظار اإلعالن الـرسمي من  االتـفاق شـفهـيـا على الـعقـد اجلديـد منـذ شـهر تـموز/يـوليـو ا
النادي.. والـشرط اجلزائي مـتوقع أن تكون قـيمته ملـيار يورو. يشـار إلى أن رغم معانـاة ميليـتاو من بداية
سيرته إال أن مستوياته مؤخرًا حجزت له مكانا أساسيا في تشكيل الريال ليرتفع أجره من 3,5 صعبة 

كافآت إلى  7 مالي يورو سنويًا. مليون يورو  4 مالي با
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{ وجّه نـاشــطـون انــتـقــادات لالحتـاد
اإلجنليزي لـكرة القدم عـلى ما وصفوه
بـ "الـتـأخــر الـشـديــد" في بـيــانه بـشـأن
حـقـوق اإلنـسـان في اسـتـعـدادات قـطـر
الســتــضــافــة مــونــديــال كــأس الــعــالم
.2022ودشّن االحتـاد اإلجنــلـيــزي يـوم
األربـعــاء حــمـلــة مـكــافـحــة لــلـتــمـيــيـز
تتـضمّن شـارة حتمل عـبارة "وان الف"
أو "حب واحـــــد". كــــمـــــا دعم االحتــــاد
مطالبات بتقد تـعويضات للمصاب
ـتـوف من العـمـالة الـوافـدة وألهالي ا
منهم في أثـناء اسـتخدامـهم في تنـفيذ
رافق شروعات اإلنشائية اخلاصة  ا
كأس العالم في قطر 2022. لكن منظمة
هــيــومن رايــتـس ووتش تــســاءلت عن
ـتـحـدثة توقـيت تـلك اخلـطـوة.وقـالت ا
ـنـظـمـة روثــنـا بـيـغم إن بـيـان بـاسم ا
االحتـاد اإلجنـلـيـزي لكـرة الـقـدم "مـحل
ترحيب رغم تأخره الشديد". وأضافت
بيغم: "بيـنما تفـصلنا أسـابيع معدودة
ـونـديـال من عـلى انـطالق مـبــاريـات ا
الضروري أن تمـارس كل احتادات كرة
الـقـدم أقـصى ضـغـوطــهـا عـلى الـفـيـفـا
والسـلطـات القـطريـة لتـدش صـندوق
من أجل تعويض الـعاملـ في منشآت
ونديال عن أجـور لم يحصلـوا عليها ا
أو إصابـات تـعرّضـوا لهـا أو تـعويض

ذويهم في حـاالت الـوفاة".وقـالت بـيغم
إن "بيان االحتاد اإلجنليزي يقول إنهم
احـتـاجــوا وقـتــا لـلـوقــوف عـلى الـدور
الـذي هم في حـاجـة لـلـقـيـام به لـكـنـنـا
ــا دعـونـاهم إلى وآخـرين كـثــيـرين طـا

تعزيز دعمهم للعمالة الوافدة".
dD  —«uŠ

وتستضيف قطـر مونديال كأس العالم
خالل الـفــتـرة من  20 تـشــرين الــثـاني
وحتى  18 كانـون األول. وقـال االحتاد
اإلجنــلـــيـــزي إنه مـــنــذ أكـــثـــر من عــام
مـــنـــخـــرط فـي حـــوار حـــول قـــطـــر مع
منـظـمـات حقـوقـيـة ونقـابـات جتـارية
ومنظمات أهليـة "في محاولة للوصول
إلى فهم متوازن للقضايا الرئيسية في
ــنــطــقــة احملــيــطــة هــذا الــبــلــد وفـي ا
ــنـتــخب اإلجنــلــيـزي به".وقــال قـائــد ا
هــاري كـ إنـه يــخـطـط الرتــداء شـارة
"وان الف" في مــــبــــاريــــات دوري األ
األوروبــــيـــــة وفي مـــــبــــاريـــــات كــــأس
الـعـالم.وفي هـولـنـدا بـدأت حـمـلة وان
الف قبل بطولة أ أوروبا  2020 على
سبيل تعزيز معـاني التنوّع والشمول
وكـرسـالـة ضــد الـتـمـيـيــز.كـمـا حـظـيت
ـــبــــادرة بــــدعم كل مـن بـــلــــجـــيــــكـــا ا
ـانــيـا الـنـرويج ـارك فـرنــسـا أ الـد
السويـد ويلز وسـويسرا.وتُـقدّر أعداد

العمـال الوافديـن الذي  استـخدامهم
في بنـاء مـنـشآت ومـرافق كـأس الـعالم
في قــطـــر بــحــوالي  30 ألف شــخص.
نشـآت سبعة استادات وشملت هذه ا
بــاإلضــافــة إلى مــيــنــاء جــوي جــديـد
ومحطة مترو أنـفاق جديدة فضال عن
طـرق جـديـدة. وتــقـول مـنـظــمـة الـعـفـو
الـدولــيـة إنه ومــنـذ عـام  2010 يـواجه
مــئـــات اآلالف من الــعـــمــال الـــوافــدين
انـــتـــهـــاكـــات حــــقـــوقـــيـــة في أثـــنـــاء
اسـتـخـدامــهم لـبـنـاء مــنـشـآت ومـرافق
ــونـديــال.وقــال االحتــاد اإلجنــلــيـزي ا
لـكـرة الـقـدم إنه يـحــاول إقـنـاع الـفـيـفـا
لتدشـ مركز للـعمال الـوافدين فضال
ـــقــرّ عن دعـــوة هــؤالء الـــعــمـــال إلى ا
ـــونـــديـــال اخملـــصص في مـــنـــشـــآت ا
لــتــدريب فــريـق إجنــلــتــرا في مــديــنــة
.وقالت بيغم إن قابلة الالعب الوكرة 
شـارات وان الف هي "رمـز هـام إلظـهار
ــتــحـدثــة بــاسم هــيـومن الـدعـم".لـكن ا
رايـتس ووتش أضـافت قـائـلـة إن عـلى
"كل احتـــادات كــــرة الـــقـــدم أن تـــدعـــو
السلطات القطـرية لضمان عدم تعرض
أحـد لــلـتــمـيــيــز عـلى أســاس نـوعه أو
تـوجهـه اجلـنسـانـي بغـضّ الـنظـر عن
كـونه قـطـريـا أو أجـنـبيـا فـي أثـناء أو

بعد انقضاء مونديال كأس العالم".

{ اوســلــو-(أ ف ب) - انــســحب الــبـطل
ي في لــعـبـة الــشـطــرجن الـنـروجي الــعـا
مـاغنوس كارلسن فجأة من مواجهته مع
األمـيـركي هـانس نيـيـمـان الشتـبـاهه بأن
األخـيـر يغش وذلـك ضمن حـلـقة جـديدة
من اجلـدل القـائم بشـأن النـزاهة في هذه
الـريـاضـة.بـعد قـيـامه بـحـركـة واحدة في
مـباراة اإلثن ضـد نييمـان ضمن بطولة
"جـولـيوس بـاير جـينـيـرايشن كـاب" على
ـباراة اإلنـتـرنت انـسـحب كـارلـسن من ا
من دون كــلـمـة واحــدة واطـفـأ الــكـامـيـرا

. علق وسط ذهول ا
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ولـم يقدم بـطل العـالم البالغ  31عـاماً أي
تـفسير للخطوة التي قام بها لكن يُعتقد
أن انـسحابه كـان احتجـاجاً إضافـياً منه
عـــلى ســـلــوك الـــشــاب األمـــيـــركي الــذي
.قــبــلـهــا بــأســبـوع يــصــغـره بـ 11عــامــاً
انـسحب كارلـسن من "سينـكويفـيلد كاب"
ـتحـدة بعـد خسـارته أمام في الـواليات ا
نـييـمان الذي يـعتـبر من النـجوم الـشبان
الـصاعـدين في عالـم الشـطرجن لكـنه أقر

أخبار النجوم
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{ بـرشلـونـة - وكـاالت: ازدادت الـتـكـهـنـات حول
مسـتقبل األرجـنتيـني ليونيـل ميسي جنم باريس
سان جـيرمـان عبر ربـطه بالعـودة من جديد إلى
صـفـوف بـرشـلـونـة. ويـنـتـهي عـقـد الـبرغـوث مع
ـوسم احلـالي في الـفـريق الـفرنـسـي بنـهـايـة ا
الـوقت الذي تـسـعى فيه إدارة بـاريس لـتمـديده
لـــعـــام آخــر عـــلى األقل. مـن جــانـــبـــهــا فـــنــدت

صحـيفة ماركا التقارير التي تـفيد باحتمالية عودة
صـاحب الـ  35 عــامًـا لــلـبـارســا الـصــيف الـقـادم.
وأشـارت إلى عـدم وجـود مـحـادثـات بـ الـطـرف
حــتى اآلن حـيـث لم يـتــصل مــسـئــولــو الـبــارسـا
بالـهداف الـتاريـخي للـنادي من أجل اسـتعادته.
في الوقت ذاته يبقى ليونيل ميسي منفتحًا على
كافـة اخلـيـارات لكـنه يـفـضل حسـم موقـفه بـعد
شـاركة مع منتـخب األرجنت في االنتـهاء من ا
كـأس العالم قطر 2022. يـذكر أن ليـونيل ميسي
ـاضي بـعـد انـتـهاء رحل عن الـبـارسا الـعـام ا
عــقــده لـــيــنــضـم إلى صــفـــوف بــاريس ســان

جيرمان في صفقة مجانية.
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الـيـومـية ويـطـمح هؤالء الـنـجوم إلى
تـقد عروض ترضي عشاق الرياضة
فـي أبــو ظــبي. وأكــد شــاكــيل أونــيل

عـضو فـريق الذكرى
 75لــتــأســيس
الـــــرابـــــطــــة
الـــوطـــنـــيــة
لـكـرة السـلة
األمــريـكـيـة
حـــــضــــوره
مــــبـــاريـــات
دوري كـــــرة
الــــــســــــلــــــة
األمــــــريـــــكي
لــلـمـحــتـرفـ

أبــــــــو ظـــــــبي

عـرضـا قـويـا وجنحـوا في الـسـيـطرة
عــلى جــمــيع مــجــريــات الــلـقــاء. ومن
سـتـوى الذي جـانـبه أشـاد خيـري بـا
ظهرت به العبات األهلي أمام الزهور
عـلى الصعـيدين الدفـاعي والهجومي
مـعربا عن أمـله في مواصـلة العروض
الــقـويــة من أجل حـصــد كل األلـقـاب.
وكـان األهـلي قـد اسـتـهل مـشـواره في
اجملـموعة بالفوز على مدينة نصر ثم
االنـتصار على الغـابة قبل أن يكتسح

. مصر للتأم
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وفـاز الـفريق األول لـرجـال كرة الـسـلة
بـالنـادي األهلي بـقيـادة مديـره الفني
اإلســـبــــاني أوجـــســـتـي بـــوش عـــلى
نــظـيــره سـمــوحـة الــسـكــنـدري الـذي
يـقوده فنيـا فادي هاني بنـتيجة - 78
ــبـــاراة الــوديـــة الــتي 65. وذلـك في ا
أقـيــمت أمس في صـالـة األمـيـر عـبـد
الـله الـفيـصل بأهـلي اجلـزيرة. وشـهد
الـلـقـاء مشـاركـة العب الفـريق األحـمر
الـبورتوريكي والتر هودج إلى جانب
األمـريكي من أصـول نيجـيريـة مايكل
فــاكــوادي الــذي تـعــاقــد مـعـه األهـلي
لـتـدعـيم صـفـوف الفـريق في الـبـطـولة
الـعـربيـة. كمـا شـارك في اللـقاء العب
سـموحة التونسي فراس حلياني.
ــبـــاراة الـــبـــروفــة وتـــعـــد هـــذه ا
األخــيــرة لــلـمــارد األحــمــر قـبل
مـشاركته في الـبطولة الـعربية
ــزمع إقــامــتــهــا بــالـكــويت ا

خـالل الـــفـــتـــرة من  5إلى 15
ــقـبل. أكــتـوبــر/تــشـرين أول ا
وسـيلعب األهلي حامل اللقب
ضـمن اجملـمـوعـة الـثـالـثة من
الـــبـــطــــولـــة رفـــقـــة كل من:
ـيـنـاء الـيـمـني - الـغـرافـة ا
الــــقــــطــــري - الـــريــــاضي

اللبناني.
وحـقق الريـاضي بيروت
الــلـبـنـانـي فـوزا مـثـيـرا
عـــلى حــســاب الــســد
الــقـطــري بـنــتـيــجـة
63-82  وذلــك فــي
ــــبــــاراة الـــتي ا
جــــــــرت عــــــــلى
مـلـعـب الـغـرافة
فـي الـــعـــاصـــمــة
الــقـطـريــة الـدوحـة
ضـمن بطـولة بـطولة
دوحـة أفنيو لكرة الـسلة. وبهذا الفوز
ضــرب الـريـاضي مـوعــدا مع احلـكـمـة
في نــهـائي الـبـطــولـة في حـ يـلـعب
الـبشائر العمـاني والسد القطري على
باراة تفوق ـركز الثالث.  وشهـدت ا ا
الـرياضي في كـل األرباع حيـث انتهى
31-34 األول  11-14 والــــــــــــثــــــــــــانـي 
والـــــــــثـــــــــالث 47-60. وســـــــــجـل جنم

{ - مـكـسـيـكو- وكـاالت: أصـيب الـنـجم البـرازيـلي داني ألـفـيس العب بـوماس
ـكسـيـكي في ركـبته الـيـمنى لـكـنه أكد أن هـذا لن يـعوق في حـال تـطلب أونـام ا
كسيكي أمس في بيان األمـر مشاركته في مونديال قطر 2022. وأعـلن النادي ا
صحـفي عن اإلصابـة التي سـتؤدي إلى غـياب الالعب احلـاصل على أكـبر عدد
ـرحلـة العـادية لـبطـولة أبـرتورا من األلقـاب في التـاريخ عن اجلولـة األخـيرة من ا
2022. وكــشف الــنــادي أن الـطــاقم الــطــبي الــتـابع لـه سـيــقــيم اإلصــابـة خالل
قـبـلـة. ورغم عـدم تـشـخيص حـالـته من قـبل أطـبـاء بـومـاس حتى الـسـاعـات ا
اآلن رد ألفـيس عبر حسابات التواصل االجـتماعي اخلاصة به على منشور
ـكـسيـكـية الـتي أكـدت أنه سـيغـيب عن كـأس الـعالم إلحدى وسـائل اإلعالم ا

بسبب اإلصابة.
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{ الـقاهـرة - وكاالت: اكـتسح الـفريق
األول لــسـيـدات كــرة الـسـلــة بـالـنـادي
األهــلي بـقـيــادة مـديـره الــفـني طـارق
خــــيـــري نـــظـــيـــره
الــزهـور بـنــتـيـجـة
46 - 85  مـــســاء
أمـس اجلــمــعــة
ضـمن منافسات
اجملــــــمــــــوعـــــة
األولــــــــى مــــــــن
بـطـولـة مـنـطـقة
الــــــــقــــــــاهـــــــرة.
ـباراة وأقـيـمت ا
عـــــــلـى صـــــــالــــــة
الـشـهـداء الـصـالة
الــصــغـرى بــأهـلي
اجلــــزيــــرة وقــــدم
خـاللها أصحاب
األرض

ــبــو وتــراي يــوجن في أنــتــيــتــوكــو
زيد من اجلمهور. استقطاب اهتمام ا
ونـوه كـمـا يـسـاهم فـي تـوفـيـر مـنـصة
ــــواهب إلعــــداد جــــيـل جــــديــــد من ا
ـارسة بـالـتـزامن مـع اتـسـاع قـاعـدة 
ــبـــاريــات الـــلــعـــبـــة. وتــابع تـــمـــثل ا
الـتـمـهيـديـة مـحطـة مـهمـة قـبل بـداية
ـوسم وخـصوصـا لالعبـ الشـباب ا
واجلـدد وتـعـد فـرصة الخـتـبـار خطط
ومـواقف تنافسية وأردف سيكون ذلك
فـي أجـــواء تـــشــــبه إلـى حـــد كــــبـــيـــر

ــــبــــاريــــات ا
الـــرســـمـــيــة
بــــعــــيـــدا عن
الـــتــدريــبــات

 U{ËUH  WIOIŠ
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ماغنوس كارلسن

سـابقاً بلـجوئه الى الغش.وفي رسالة 
فـهـمـها عـلى أنـها تـلـمـيح نشـر كـارلسن
بــعـد ذلك مــقـطـع فـيـديــو يـعــود الى عـام
ـدرب كرة القدم الشهير البرتغالي 2014 
جـوزيه مـوريـنـيـو الـذي كـان فـي حـيـنـها
يـشـرف عـلى نـادي تـشـلـسـي اإلنـكـلـيزي.
وقــال مـــوريــنــيــو في رســـالــة اعــتــبــرت
احـــتـــجـــاجـــيـــة "أفـــضـل أال أحتــدث. إذا
حتــدثـت فـأنــا فـي ورطــة كــبــيـرة".وأدى
انـسـحـاب الـنـروجي اإلثـنـ الى اشـعال
فـتــيل اجلـدل مـجـدداً في هـذه الـريـاضـة
ــاســتـر فـي الـلــعــبــة الـهــولــنـدي ورأى ا
أنــيش جــيــري فـي حــديث لــلــتــلــفــزيـون
الـنروجي "تي في  2 إن مـا حصـل يعـتبر
"سـابـقة". وأضـاف "أتـفهم تـمـاماً ذلك من
وجــهــة نـــظــر مــاغــنــوس ألنه ال يــثق به
(نـيـيمـان) بالـكـامل استـنـاداً الى معـرفته
تكرر الذي يرتكبه في مباريات بـالغش ا
اإلنــتـــرنت".وأســتــطــرد "لـــكن... عــنــدمــا
تـواجه عادة موقـفاً من هذا الـنوع عليك
أن تـتعامل معه. عليك أن تلعب مع األمل

بأال يغش خصمك".
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العب التي ستقام عليها مباريات نهائي كأس العالم في قطر VFK∫ أحد ا

W∫ جانب من بطولة سيدات كرة السلة في القاهرة uDÐ
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{ مـانــشـسـتـر - وكـاالت: كـشـف إيـرلـيـنج هـاالنـد
مهـاجم مانشـستر سيـتي عن اخليارات الـبديلة
الـــتـي كـــانت لـــديـه قـــبل مــــغـــادرة بـــوروســـيـــا
اضي. ـيـركاتـو الـصـيـفي ا دورتـمونـد خالل ا
وقال هـاالند في تصريـحات أبرزتهـا صحيفة
ماركـا مانشستر سيتي كان اخليار األفضل
قام األول. وأضاف بـالنسبة لنا وجاء في ا
بايـرن ميونخ كان خيارنا الـثاني بينما جاء
ـرتــبـة الـثــالـثــة ثم بـاريس ريــال مـدريـد فـي ا

ســان جــيــرمــان. واعــتــرف هـاالنــد بــأن بــعض
األنـديـة اإلجنــلـيـزيـة كـانت ضـمن قـائـمـة خـيـاراته

أبرزهـا ليفـربول وتشـيلسي بـاإلضافة إلى بـرشلونة
من إسبانيا.

إيرلينج
هاالند

{ تـوتـنــهـا- وكـاالت: كـشف تـقــريـر صـحـفي عن اجلـهــود الـتي بـذلـهـا جنم
درب ـتطـلـبـات ا ـرسـون رويال لـتـطـويـر أدائه تلـبـيـة  تـوتـنهـام هـوتـسـبيـر إ
اإليـطالي أنطـونيو كـونتي. وبحسب مـا ذكرته صحـيفة ذا الـصن البريـطانية
اخلـميس فإن الظـهير البرازيـلي أنفق نحو ملـيون جنيه اسـترليني على أمل
أن يــصـبح صــاحب رئــات خــارقـة حــتى يــرتــقي لـتــطــلـعــات مــدربه كــونـتي.

رسـون زولو أنفق نحو 800 وأوضـحت الفريق اإلداري لرويال بـقيادة والده إ
ألف اسـترلـيني على شـراء معدات وخـدمات لـتحسـ قدرات الالعب البـدنية.
ـسـاعدة الالعـب على وبـيـنت أنـهم اشـتـروا غـرفة أكـسـجـ عـالي الـضـغط 
باريات. كما تضمنت خطة تطوير رويال تكليف بعض حتـس طاقته أثناء ا
غربي أشرف حكيمي األشخاص بإعداد تقرير استكشافي حول النجم ا
لـدراسة كيفيـة تطوره وتألقه حتت قـيادة كونتي في إنتـر ميالن. كما عمل
سـاعدته على التـعامل مع الضغوط الـنفسية الالعب مع عـالم أعصاب 
رسن رويال صاحب ال 23 عاما إلى لـيكون رياضيا متـميزا. وانضم إ
الـنادي اللندني في صيف 2021  قـادما من برشلونة مقابل  25.8 مليون

جنيه استرليني ليصبح أحد ركائز الفريق األساسية.
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الــريـاضـي مـايــكل كـوالس  33 نــقـطـة
كـأفضل مسجل في اللـقاء فيما سجل
جنـم الـسـد بـابـاكـار ديـاجن  22 نـقـطـة

كأفضل مسجل في فريقه.
Í—Ëb « rÝu

كـما تـستـعد الـعاصـمة اإلمـاراتيـة أبو
ظــــبـي الســــتـــــضــــافــــة مـــــبــــاراتــــ
تـمـهـيـديـتـ قـبل بـدايـة موسم دوري
. كــرة الـســلـة األمــريـكي لــلـمــحـتــرفـ
بـاراتان ب أتالنـتا هوكس وجتـمع ا
ومـيلووكي باكس حـامل اللقب يومي
قبل في  6و 8 أكـتوبر/تـشرين ألول ا
االحتــاد أريــنــا بــجــزيـرة يــاس وذلك
لــلــمــرة األولـى في مــنــطــقــة اخلــلــيج
الــعــربي. وأبــدى األســطــورة شــاكــيل
أونــيـل الــفــائــز بــالــدوري األمــريــكي
للمحترف  4مرات والسفير الرسمي
ــشـــاركــة في لـــلــحـــدث ســعـــادته بـــا
ـرتـقبـة بـأبو ظـبي. وقال الـفـعالـيات ا
يـشكل لقاء جنوم الفريق ومتابعتهم
مـــبــاشــرة مـــصــدر إلــهـــام وحــمــاس
ـنطـقة وال اجلـمـهور في أبـو ظـبي وا
بـاريات تـدعم تـطور ريـاضة شـك أن ا
كـــرة الـــســلـــة في اإلمـــارات. وأضــاف
يـضم الفـريقـان نخـبة من الـنجوم من
تـحدة وخـارجـها وتـسهم الـواليـات ا
اســــتـــضــــافـــة جنـــوم مــــثل يــــانـــيس

2022.  كما أكد أونيل حضوره برامج
وجـلسات تطـوير الناشـئ والشباب
وفــعـالــيـات الـتــواصل مع اجلــمـهـور
وتـأتي ضمن شراكة استـراتيجية ب
دائـرة الـثقـافة والـسـياحـة بأبـو ظبي
والــرابــطــة الــوطــنــيــة لــكــرة الــســلــة
األمـريـكيـة. ويشـارك الـنجم األمـريكي
الــــذي  اخــــتــــيــــاره ضــــمـن قــــاعـــة
ـشـاهـيـر كـرة نـايــسـمـيث الـتـذكــاريـة 
الـسـلـة في فـعالـيـات مـنـطقـة جـمـهور
. دوري الـسلة األمريكي لـلمحترف
وتـقـام الـفـعـالـيـات من  5 إلى 9
أكـــتــوبــر/تـــشــرين أول في
مـــــنـــــارة الــــســـــعـــــديــــات
وحتــتـضن أجــنـدة حــافـلـة
بــالـتــحــديـات الــريـاضــيـة
واأللــعــاب اإللــكــتــرونــيــة
والتجارب الترفيهية.
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في احـــد االيـــام كــنـت جــالـــســـاً مع احــد
رؤســاء اجلـــامــعــة وكــان هــنــاك نــقــاش
مــحــتــدم بــ اســتــاذين حــول مــوضــوع
عـلمي مع وفي هذه االثـناء دخل علينا
الـعامل القائم بـأمور االستضـافة واضعاً
امـامـنـا اكـواب الــشـاي وعـنـدمـا خـرجت
مـازحـته بـبـعض الــكـلـمـات وهـكـذا كـانت
نظف فاستوقفني عـادتي مع العمال وا
الـــرجـل مــــتــــســــائالً (دكــــتــــور انــــتم هم
تـتعاركـون) فابتسـمت بعفـوية قائالً له :
انه مـجــرد نــقـاش ونــحن بــشــر يـا اخي
احلــادثـــة عــلـى بــســـاطــتـــهــا عـــلــقت في
ــبـالـغـة في مـخـيـلــتي وعـلى الـرغم من ا
قـول العـامل لـكـنـهـا مبـالـغـة تـفـرض على
األســتــاذ مـســؤولــيـة كــبــيـرة فــاألســتـاذ
اجلـامعي هـو النـموذج الـذي تتطـلع إليه
أنـظـار اآلخرين بـل يكـاد يـنـسى الـبعض
أن األسـتاذ اجلـامـعي بـشر مـثـلـهم ألنهم
يـنـظـرون الـيه نـظـرة خـاصـة حـتى أنـهم
يــجــعــلــونه في بــعض األحــيــان مــيــزانـاً
لــلـــخــطــأ والــصــواب فــكـالمه وتــصــرفه
ن صـــحـــيـح وكالم وتـــصـــرف غـــيـــره 
خـالـفـوه ـ يـحـتـمل اخلـطـأ ويـتـصـورونه

دائما بال أخطاء وبال هنات.
   الـتعليم رسالة األنبياء وهو من أشرف
ـــهن وأســمـى الــرســاالت وله قـــدســيــة ا
خـاصـة تــوجب عـلى الــقـائـمــ بـهـا أداء
حق االنـتمـاء إخالصـاً في الـعمل وصـدقاً
مع الـنفس ومع اجملتمع وعطاءً مستمراً
ـعـرفـة وغـرس الـفـضـيـلة لـنشـر الـعـلم وا
واالخالق وفي الـقمة تأتي مهـنة التعليم
اجلـامـعي فـهي مـهـنـة نـبـيـلـة بـأهـدافـهـا
مقـدسـة بـرساالتـهـا مـثمـرة بـحـصيـلـتـها
الـهادفة اذا أُوديت بشكلـها الصحيح لذا
يـحظى التعـليم في كل مجتـمعات العالم
مــهـمــا كـانت أوضــاعـهــا ومـســتـويــاتـهـا
ومـواقـعـهـا في سـلم الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة
بــاهـــتــمـــام ورعــايـــة كــبـــيــريـن وال تــقع
مـسـؤولـيـة هـذا االهـتـمـام وتـلك الـرعـايـة
ــعـــنــيــة عــلـى اجلــامـــعــات والـــوزارات ا
فـحــسب بل يــشــاطــرهـا كـل من اجملــتـمع
ـهنة الشريفة والـدولة ولكي تكون هذه ا
نـاصعة مـتألـقة على الـدوام فان االهـتمام
يــجب ان يــوجه الى االســتــاذ اجلــامــعي
بـوصـفه الركـيـزة االسـاسـيـة في الـتـعـليم
وذج وقدوة اجلـامعي فضالً عن كونه ا
يــبــعث بــرســائل خــلـقــيــة مــؤثــرة ال تـقل
تأثـيرا عن الرسائل الـعلمية الـتي يقدمها
لـلطالب األمر الذي يحـتم عليه أن ينتهج
ا في أفـعـاله وأقوالـه ليـكون سـلوكـا قـو
ـوذجـا فــاضالً يــحـذو الــطـلــبـة حـذوه أ
ويـتمـثلـون به ألنه يـسهم في بـناء الـقيم
وتـوجــيه الــســلــوك  فــضالً عن اكــسـاب

هارات.  عارف واخلبرات وا ا
    يـعد االستـاذ اجلامعي صـفوة الطـبقة
تـعلمة والقـلب النابض لعملـية التعليم ا
والـقـدوة في كل تـصــرفـاته وسـلـوكـيـاته
وهــو االقـدر عـلى تــوفـيـر بــيـئـة مــعـرفـيـة
وفــكــريــة خــصــبـــة لــلــطــالب اجلــامــعي
وحتفـيزه الستـثمارها في عـملية الـتعليم
ستمـر ويفترض ان يـكون قمة الـذاتي وا
فـي كل شـيء ورأس ذلك األخـالق اخالق
ـهــنــة اوالً ومن ثـم األخالق الــفــاضــلـة ا
الــتي يــجب ان يــتــحـلى بــهــا كل انــسـان

قـو  فــمـا بــالك اذا كــان هـذا االنــسـان
اسـتـاذا جـامـعـيـاً يـربي األجـيـال ويـرفـد
الـــوطن بــخـــيـــرة الــشـــبــاب واخلـــبــرات
لـيتخـرجوا من حتت يـديه قياديـ أمناء
عـلى مصلحة الوطن وصـون مكتسباته 
ـتقـدمة لـلوصـول به الى مـصاف الـدول ا
رموقة حضارياً وقد ادركت اجلامعات ا
تــلك احلـقــيـقــة لـذلك عــنـدمــا يـتـم تـعـ
اســتـــاذاً جــديــداً تـــضــعه حتـت مــجــهــر
ـدة ال تـتجـاوز الست سـنوات الـتجـربة 
بـعـدهـا يـتـم تـثـبـيـتـه أو االسـتـغـنـاء عن
خـدمـاته. وخالل فـتــرة الـتـجـربـة يـطـلب
مـنه أن يــحـقق مـجــمـوعـة من اإلجنـازات
في مـجـاالت الـبـحث الـعـلـمي والـتـدريس
وخـدمة اجملتمع لـلتأكـد من جودة عطائه

وإنتاجيته.
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الــســمــات األســـاســيــة الــتي يــجب عــلى
األسـتاذ اجلامـعي أن يتـحلى بـها تـتمثل
في رحــابـة الــصــدر وحـسن احلــديث مع
اآلخـرين والغـزارة العـلـميـة واالشتـغال
ـطـالـعـة والـبـحث والـتـصـنـيف بـكـثـرة ا
ومــتـــابــعــة طـــلــبــتـه واالســتــفـــســار عن
تـعلم بالعدل أحـوالهم والتعامل مع ا
ـساواة وإشراكِـهم في التعـليم إلثارة وا
دافـعيـتـهم نـحـو الـتـعـلم وأخـيـراً تـقـدير
شـخـصيـة الـطـالب واحـتـرامـها تـلك هي
من أهم السمات األساسية التي يجب أن
يـتـحـلى بــهـا األسـتـاذ اجلـامــعي لـيـكـون
مـــثــاالً يــقــتــدى بـه بــاإلضــافــة إلى دوره
ـشـاركـة بـالـندوات بـالـبـحث الـعـلـمي وا
ـؤتمرات الـعلمـية والـتربويـة وخدمة وا
ــشــكالت ــواجـــهــة كــافـــة ا اجملــتـــمع 
وإيــجـــاد احلــلــول لــهـــا بــاإلضــافــة إلى
ـا يــواكب ــســتــمــر  الــتــطــور الــذاتي ا
الـعصـر وتطـوراته فـهو مـحور الـعـلمـية
التـعليمـية; ينهض بـالطلبـة بغض النظر
ــــــقــــــرر الــــــدراسـي وعن عن ضــــــعـف ا
مسـتـواهم التـعلـيمـي فعـملـية الـتدريس
من أولى مـهام األستـاذ اجلامعي فـمنهم
مـن يـعـتـمـد عــلى األسـالـيب الـتــقـلـيـديـة
ومـنـهم مـا يـفــضل األسـالـيب اإلبـداعـيـة
فــالـتــدريس اجلــامــعي عـمــلــيـة حــيــويـة
تـفاعلـية الـغرض مـنهـا حتريك احلواس
اخملـتلفة لـدى الطالب; لتـقوم بدورها في
مالحـظة الواقع ورصد ما يحيط به بدقة
ارسة التقو واإلبداع ومـوضوعية و

في التدريس. 
  من أهم  الـصـفـات التي يـجب تـوافـرها
فـي االسـتــاذ اجلــامــعي أن يــكـون مــلــمـاً
بـدرجـة عالـيـة بـالـتـخـصص  الـذي يـقوم
بــتــدريــسه ومن هــنــا فــان من الالزم أن
يـكون االستـاذ قد أُعـد إعداداً تـخصـصياً
بـــــدرجـــــة تــــؤهـــــله ألن يـــــكـــــون مــــزوداً
عارف في هـذا التخصص لـلمتعـلم بـا
ومــرشــداً لــهم في عــمــلـيــات االكــتــشـاف
واالسـتقصـاء فيه وال ينـبغي أن تقـتصر
ـشمولة عـلومات ا عـلم على ا مـعارف  ا
في الـتخصص بل ال بـد أن يدرك طبـيعة
ــيـزاته  والـعالقـات بـ الـتـخـصص و
أجـزائه وعـناصـره  اخملـتـلـفة  وطـبـيـعة
الــتـــحــقـــيق واالســتـــقــصـــاء والــدراســة

والتجريب فيه 
عارف  تتـطور وتتـحدث بشكلٍ ـا أن ا  

مـتسارع  فـقد أصـبح لزاماً عـلى االستاذ
اجلـامعي أن يتابع ما يـستجد  في مجال
تـخصصه من أبحاث ودراسات  وغيرها.
وتـتم ترجـمـة التـخـصصـات اخملتـلـفة في
ـناهج ـؤسسـات التـعلـيمـيـة بوسـاطة ا ا
ـقـررات الــدراسـيــة الـتي تــعـكس هـذه وا

التخصصات. 
 لـقد طـرأ عـلى مـفـهـوم الـتـعـلـيم تـغـيرات
كبـيـرة وأصـبحت مـهـنة الـتـعـليم تـتـطلب
نـشـاطـات أكـثــر وحـرفـيـة اعــمق السـيـمـا
فــيـمــا يــتــعــلق بــالــتــعــلــيم االلــكـتــروني
والـتعليم عن بعد ولم يعد التعليم مجرد
عـلم إلى تـنظـيم لـلـمـعـارف ونـقـلـها مـن ا
ـتعـلم وتـعـنى اجلامـعـات الـيوم بـبـناء ا
االنـسان وحتس ظروفه فـهي منظمات
أخالقــيــة بــالــضــرورة تُــعْــنَى بــالــبــنــاء
ــعــرفي واخلـــلـقي لــلــطـالب الــعــلـمي وا
وتـسـهم في بـنـاء شــخـصـيـته وبـالـتـالي
عــلـيــهــا أن حتــرص عـلى تــنــمــيـة بــيــئـة
أخـالقــيـة فـي الــتـنــظــيم وإال عــجــزت عن
الـنـهـوض بـرسـالـتــهـا فال انـفـصـال بـ
حتـقـيق رسـالة اجلـامـعـة وبـ الـتـزامـها
االجـتمـاعيـة والـفكـريـة فاجلـامـعة الـيوم
ـــعــــاصـــرة في هي أمـل اجملـــتـــمــــعـــات ا
إمـدادهـا بالـعـنـاصـر الـكـفـؤة الـتي يـعول
عــلـــهــا لــقـيــادة الــتــنــمــيــة في مــخــتــلف
مــجـاالتــهـا االقــتــصـاديــة واالجـتــمـاعــيـة
والـثـقــافـيـة وهــنـاك جـمــلـة من احملـددات
الـتي حتكم السـلوك اجلامـعي في البحث
ــعـــامـــلــة وهـــو مــا اصـــطـــلح عـــلــيه وا
(أخالقـيــات الـعــمل اجلـامــعي) وهي قـيم
علـمـية يـشتـرك فيـها جـميع الـعامـل في
مـجـال الـتــعـلـيم اجلــامـعي لـذا يـجب أن
ـتـابـعـة حتـظى هـذه الـقــيم بـالـرعـايــة وا
ألنــهـا الـوعـاء الــذي يـسـتـوعب الــعـمـلـيـة
الـتـعـلـيـمـيــة واالسـتـاذ اجلـامـعي بـغض
الـنظـر عن اخـتـصـاصه انسـانـيـاً كان أو
عـلـمــيـاً فـهــو تـربـوي قــبل كل شيء لـذا
عـليه فـهم األسس االجـتـمـاعـية لـلـتـربـية
ويــســهم بــفــعـالــيــة في إرشــاد وتــوجـيه
الـطالب لـكـونـه جـانب مـهم في الــعـمـلـيـة
الـتربوية. أي إن مهمتـه من مهمة تربوية
سحـة الثقـافية على تـسعى الى إضفـاء ا

طالبـهـا والـتـأثـيـر في سـلوكـهم وطـرائق
تفكيرهم .

وتـأسيـسـاً عـلى مـا تقـدم يـجب ان يـتسم
االســتـاذ اجلــامـعي بــسـمــات شـخــصـيـة
وصـفات نـفـسـيـة ومـعـرفيـة واجـتـمـاعـية
ـساواة والصبر وثـقافية منـها العدل وا
ـادة العلـمية والـتعامل احلـسن وغزارة ا
ادة وقـدرة على جذب وكـفاية فـي شرح ا
االنــتـبــاه بــاسـتــخـدام اكــثــر من طـريــقـة

ادة التي يدرسها.  تتناسب مع ا
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َ األُســتــاذ انَّ نـــوعَ وحــدود الــعالقـــة بــ
اجلـامــعي وطـلــبـتـه تـعــد من أهم األمـور
التي تـخدم الـعمـليـةَ التعـليـميـةَ برمـتها
فـكـلّمـا كـانت الـعالقـةُ مـبـنـيةً عـلى أُسس
وقواعد سليمة اقتربنا من حتقيق نتائج
ـعـلم إيــجـابـيــة لـهـذه الــعالقـة فـعالقــةُ ا
ـة وهي مـثـار بـحث ُـتـعـلم عالقـة قـد بـا
ودراســات عــنــد الــكـــثــيــرِ من الــعــلــمــاء
والسـيـمـا عـلـمـاء الـتــربـيـة وعـلم الـنـفس
وعـلم االجتـماع فـهي عالقة بـكل بسـاطة
ـكِن ال يُـمـكِن اخـتـصـارهـا بـسـطـور وال 
اخـتـصــارهـا فـقـط بـصـفــات وأخالقـيـاتِ
ــعــلـم أُســتـاذًا ــعــلم ســواء كــان هــذا ا ا

جامعيا أم غير ذلك
ومع ذلك تــبــقى هــنــاك حــدود وخــطــوط
تعلم- ـعلم وا يـجب على كال الطرف -ا
عــدمُ جتـاوزِهــا ومن أبــرزِ هــذه احلـدود
هــو: عـدم انـتــقـالِ الـعالقــة بـيـنــهـمـا إلى
كانيةِ للعمليةِ خارج احلدودِ الزمانية وا
الـتعـليـمـيةِ إال إذا كـان هنـاك مـا يبـررها
ا يـخـدم الـعـملـيـةَ الـتـعـليـمـيـة فـعالقةُ
األُسـتاذِ اجلامعي بطـلبتِه يجبُ أنْ تكون

داخل هذه احلدود
كـما يتوجّب أنْ تتوفر بعض األمور التي
تــضـمـن بـنــاءَ عالقـةٍ جــيّـدة قــائـمــة عـلى
احلب والـتـقــديـر بـ الــطـالب واألُسـتـاذ
اجلامعي وهذه األُمور مرتبطة باألستاذ
اجلـامــعي وهي الــتــعـامُلُ والــنــظـرُ إلى
جـمـيع الـطـلـبـةِ نـظـرةً واحـدةً مـتـسـاويـةً

دونَ التفريق بينهم.
ان حــقــيــقـة مــنــزلــة األســتــاذ اجلـامــعي
بـالنسبة للطـالب هو القدوة وإن سلوكه
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الـذي يـظـهــر فـيه أمــام طـلـبــته هـو مـحل
اعـــتـــبــــار لـــهـم في تـــصــــحـــيـح وضـــبط
سـلوكـيـاتـهم ويكـون لـهـذا السـلـوك أثره
الـنـفـسي لـدى الـطــلـبـة وأثـره اجملـتـمـعي
أيـضًـا بـاعـتـبـارهم أفـرادًا مـنه; ولـذا تـقع
عـلى عـاتق األسـتاذ اجلـامـعي مـسـؤولـية
أخالقية إضافة إلى مسؤوليته العلمية.
 فـضالً عمـا تـقدم يـعـد االستـاذ اجلـامعي
رمـــزاً من رمـــوز الـــدولــــة وذلك من خالل
الـدور الـذي يـؤديه وهـو تـطـبـيق فـلـسـفة
الــدولـة من خالل الــعـمـلــيـة الـتــعـلـيــمـيـة
ــعــرفي والــفـــكــري لألجــيــال والــبــنـــاء ا
الـصاعـدة ولـتحـقيـق ذلك يجب ان يـكون
ادائه مـتكـامالً يـهدف الى بـناء االنـسان 
وبـعد هـذه اجلولـة الـسريـعـة نعـرج على
هـنة وهي عـبارة بـعض من أساسـيـات ا
عن سـياسـات لـها األثـر البـارز في تـنمـية
ــعــرفي لـــدى الــطــالب والــتي اجلـــانب ا

ينبغي لألستاذ اجلامعي مراعاتها:
1- أن يــحــرص عـــلى أن يــكــون مــتــقــنــا
لـلمادة الـدراسيـة التي يـكلَّف بـتدريـسها
وأن يــعــمل عـلى تــطــويـر مــقــدرته فـيــهـا

وبشكل مستمر.
ــقـرر  2- أن يــبــ لــلــطــلــبــة مــفــردات ا
الـدراسي واألهداف الـتي يـراد حتقـيقـها
وكــيــفــيــة اإلعـداد لــلــمــحــاضـرة وأسس
ط االمــتـــحــانــات تــقـــيــيـم الــطــالـب و

وتوزيع الدرجات.
ـــادة 3- أن يـــعــــمل عـــلـى اإلحـــاطــــة بـــا
مسـتوفيًـا لها ومـا يستـجد فيـها ويرشد
كن راجع الـتي  صـادر وا طـلبـته إلى ا

للطلبة مراجعتها واإلفادة منها.
 4- الـتحـضـيـر اجلـيـد للـمـادة الـدراسـية
ـســتـحــدثـاتــهـا; مع اإلحــاطـة الــوافـيــة 

ادة. ليكون متمكنًا من ا
5- أن يـجـيـد اسـتـثـمـار وقت احملـاضـرة
وكـيفـيـة تـوزيع الوقت بـ الـتـمهـيـد لـها
وأصل مــــوضـــــوعــــهــــا وفــــتح احلــــوار

ناقشة مع الطلبة. وا
 6- أن يـعمل علـى تنمـية مـهارة الـتفـكير
الـناقد لـدى الطـلبة بـفسح اجملـال أمامهم
لـلمـنـاقشـة وإبداء اآلراء واالسـتـماع لـها
بــشـكـل جـيــد ويُـظــهِـر لــهـا االحــتـرام إن
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كلمـا تقدمنـا في العمر كلـما زادت مسؤوليـتنا جتاه اوالدنا الـذين ظلمناهم
بـوالدتـهم في بـلـد يـظـلم شـعـبه وابـنـائه في كـل مـجـاالت احليـاة مـن الوالدة
للمـمات مـنذ وعيـنا هذه الـدنيـا وليومـنا هـذا واقولهـا صراحـة بداية انـهيار
ؤسـسة التربويـة والتعليمـية بدأت منذ عام 1990 عـندما فرض احلصار ا
االقتـصادي بـعد احـداث الكويت ومـا تالها من احـداث  الصـدمة هـو بعد
ـســاواة بـ الـعــراقـيــ عـلى اســاس الـطــائـفـة عـام 2003 كــنـا نــحـلم بــا
ـنـسـوبيـة فـمـا ان اكـمل ولـدي دراسته ـديـنـة واحملـسوبـيـة وا والـعـشـيرة وا
ـعـدل والـكـلـيـات احلـكـومـية االعـداديـة واذا بـنـا كـعـائـلـة نـدخل في دوامـة ا
ـوازي  كـان حـلم ولـدي االول ـركــزي او ا واالهـلـيــة ومـايـسـمى الــقـبـول ا
ؤسسة العسكرية لكن واالخيـر ان يدخل الكلية العسكرية وان يـخدم في ا
عـدل مرورا بـالفـحص البدني وان العـقبات تـظهـر امامك تـباعـا من شرط ا
ولدي لم يـشـفع له ان لـديه شـهيـدين من اعـمامـه وان والده صـحـفي وليس
مـنـتـمـي لـوزارة الـدفـاع وان حـلـمـه بـدأ يـتالشى في بـلــد ضـاع فـيه الـعـدل
ـسـاواة واعـتــذر لك يـا ولـدي بـاني لم انـتـمـي حلـزب او طـائـفـة لـكي يـتم وا
قبـولك بشكل خـاص ومتمـيز  وانـا اتابع امتـيازات القـبول في الكـليات ان
هــنـاك اولـويـة البــنـاء االسـاتـذة اجلـامــعـيـ عـلـى ابـنـائـنـا رغـم انـنـا ايـضـا
موظـفون في نفس الدولة العراقية !! اين الـقضاء والعدالة من هكذا قوان
اعلـم ان كالمي سيـجعل الـبـعض يغـضب من كالمي ومـقالي هـذا اال انني
اقسـمت لـلعـراق عـندمـا تـخرجت من كـلـية االعالم ان اقـول احلق ولـو على
نفـسي  فهل يـجوز ان تـبادر بـاقي الوزارات بـحصـر التـعيـ بقـبول ابـناء
موظـفيها يا من وضعتم هكذا قرارات عنصرية واين رئيس الوزراء من كل
عدل هو الشـماعة التي يتم كـسر ظهور ابنـاءنا بها ويبقى هذا وهل يـبقى ا
الـفــاســدون هم من لــهم كل االمــتــيـازات  لــقــد بــدأت اشك في عــراقــيـتي
وانتـمائي لهـذا الوطن اجلـريح فمن للـمستـقلـون من ابناء هـذا الشعب ومن
ـا هـو فيه وهل يـتـطور بـلد سـاكـ ومن سيـنـقذ هـذا الـشعب  لـلـفقـراء وا

يسوده الظلم والطغيان ?
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ان واحلـكـومة من هـكذا قـرارات مجـحـفة بـحق ابنـاء الوطن واين دور البـر
ـساواة ب ابـناء الـبلد الـواحد واين انـتقاد الواحـد اليس الدسـتور يـكفل ا
ا مـارسات النـظام الـسابق وهي الـيوم تـنتـهج اسوء  الطـبقة الـسيـاسيـة 
ـقـررات  الى الله انـتـهـجه الـنظـام الـسـابق بل تـعـمل وفق تلـك القـوانـ وا
ـشــتـكى فــنـحن نــكــتب وال جنـد من يــسـمـع او يـقــراء عـكس مــا كـان في ا
السـابق من تكميم لالفـواه ولكن عندما تـطرح شكوى او مـشكلة في احدى
اعـتذر لـولدي والبنـاء العـراق كل ظلم الصـحف فان الـدنيـا تقـوم وال تقـعد 
اء واحلـب واجلكـاير ـاذا ابنـاء شـعبي يـبـيعـون ا يقع عـلـيهم  االن عـرفت 

والعلج في التقاطعات والله من وراء القصد .

كـــانت مـــرتـــكـــزة عـــلـى أسس عـــلـــمـــيـــة
ومـنطقـية وإلَّا فـليـلفِتْ نظـرَ الطالب إلى

مواطن اخللل في تفكيره.
7- أن يـــحــاول الـــتــجـــديــد في أســـلــوب
طًا مـحددًا; ما يثير الـتدريس وال يتبع 
انتـباه الطـلبة ويجـعل محاضـرته شائقة

وذات فائدة.
ـقومات الى شـخصية وهـناك من يقسم ا
واجــتــمـاعــيـة تــشـتــمل االولى عــلى قـوة
الــشـخـصــيـة والـثــقـة بـالـنــفس والـهـدوء
ـرونـة في الــتـفـكـيـر وحتـمل واالتـزان وا
قومات ـسؤولية ورحابة الـصدر اما ا ا
االجـتمـاعيـة فتـنطـوي حتتـها: الـتواضع
واالبـتعاد عن الـغرور والتـكبر والـتعاون
مع االخـرين الســيـمــا الـطــلـبــة واحـتـرام
مــشـــاعــرهم وتــشـــجــيــعـــهم  فــضال عن
ـالطـفة الـصـبـر واحلـكـمـة والتـسـامح وا
ية ـقومات االكـاد والـبشاشـة.  وهناك ا
والــتـعــلــيـمــيــة وتـشــتــمل عـلـى الـعــدالـة
ـادة العـلـميـة وجودة واخلـبرة وغـزارة ا
االلـقــاء والـقــدرة عـلـى ضـبط احملــاضـرة
رونـة وافساح والـتعامـل مع االحداث وا
اجملـال لـلـنـقـاش واحلـوار  وجـميـع هذه
ـقـومـات تـنـطـوي حتت عـبـاءة مـقـومات

القدوة احلسنة.
وتــأســيــســا عــلـى مــا تــقــدم يــجب عــلى
ـؤسسات اجلامعية التشدد في االلتزام ا
ـــيـــة والـــســـعي الى بـــاألعـــراف األكـــاد
مـراقبة تنـفيذها ونـبذ الفـردية في اتخاذ
الـــقـــرارات ورسم الـــســـيـــاســات وقـــطع
الــــطـــريـق امـــام الــــتـــعــــصب الــــفـــئـــوي
والـــطــائـــفي مـع ضــمـــان حـــريـــة الــدين
والـعـقـيـدة والـفـكـر واإلبـداع وصـوالً الى
ــدني وروح حتـقــيـق سـيــادة اجملــتــمع ا
احلـــوار والـــتــــســـامح و نـــبــــذ الـــعـــنف
والـعـدائـيـة والـتـمـيـز والـتـحـيـز وضـمان
ــوقــراطــيـة في ــبـاد الــد الــتــقـيــيــد 
ي  امــــا الــــقــــيــــادات الــــوسط األكـــــاد
اجلــامــعــيــة فــمن الــســمــات االســاســيــة
لــــنــــجــــاحــــهــــا هـي: االنــــبــــســــاطــــيــــة
ـقراطـيـة وروح الـتـعـاون وحتمل والـد
ـسـئـولـيـة والـتـســامح وتـقـبل الـنـقـد ا

واحترام آراء اآلخرين.
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هــذا اجملـال مـثل:  الـهـنــد وأسـتـرالـيـا
ـانـيا والـبـرازيل واليـابان وفـرنـسا وأ
وهـذه الـدول جـمـيـعـهـا بـدأت بـتـطـويـر
تعـلقة بتـطبيقـات األسلحة الـتقنـيات ا
ـكـن أن تـكـون لهـا سـرعـة أعـلى الـتي 
من ســرعـة الـصــوت بـكـثــيـر وفي هـذا
اإلجتــــاه أعـــــلــــنت كـل من الــــواليــــات
ــتـحـدة وبـريـطـانــيـا وأسـتـرالـيـا في ا
ــاضي أنــهــا اخلـــامس من نــيــســـان ا
سـتتـعاون فـيما بـينـها من أجل تـطوير
أسـلـحـة فرط صـوتـيـة في إطـار حتالف
(أوكـوس) الثالثـي اجلديد الـهادف إلى
مــواجـــهــة الــصــ وقــال قــادة الــدول
الــثالث في بــيـان مــشـتــرك: ((تـعــهـدنـا
الـيـوم بـبـدء تـعـاون ثالثـي جـديـد حول
ــضـادة األســلــحـة فــرط الــصــوتـيــة وا
لـلـفرط الـصوتـية)) ويـأتي هذا اإلعالن
بــعــد أســابــيع فــقط من إعـالن روســيـا
إطـالقــهــا ألول مــرة خـالل حــربــهــا في

أوكرانيا الصواريخ فرط الصوتية.
وقــــد أعــــلن وزيــــر الــــدفــــاع الــــروسي
ــاضي ســيـرغي شــويـغـو في  21آب ا
عن الـبدء بـإنتـاج صواريـخ (تسـيركون
Tsirkon 3M22)فــــرط الـــصــــوتـــيـــة
بـكمـيات ضخـمة بعـد دخولهـا اخلدمة
فـي اجليش الـروسي هـذه الـسـنـة وقد
جـرت جتـربة اسـتخـامـها الـناجـحة في
ـاضي وتـعـد كــانـون األول من الـعـام ا
هـذه الـصـواريخ فـرط الـصـوتـيـة أقـوى
من (كــيـنـجـال) في قـوتـهـا الـتـدمـيـريـة
وتـــصل الـــســـرعـــة الـــقـــصـــوى لـــهـــذا
الــــصــــاروخ إلى حــــوالي 9 أضــــعـــاف
سـرعة الصوت (حوالي 2,65 كـيلومتر
فـي الثانيـة على ارتفاع 20 كـيلومترًا
أو أكـــثــر من 10 آالف كـــيـــلــومـــتــر في
الـساعة فيما يـبلغ مدى حتليقه 1000
كـيلـومتـر مُشـيرًا في الوقـت نفسه إلى
أنّ وزارة الــدفـاع الــروسـيــة سـتـواصل
أيـضًا إنـتاج صواريخ (كـينـجال) التي
تـبـلغ سـرعـتـهـا عـشـرة أضـعـاف سـرعة
الـــــصـــــوت في حـــــ أن الـــــصــــاروخ
الـــــروسـي (أفـــــاجنـــــارد) قــــــادر عـــــلى
الـوصول إلى سـرعات تـبلغ حوالي 27
مـــاخ أي أن هـــنـــاك تـــفـــوقـــا روســـيــا

واضحا في هذا اإلطار.
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بـعـد أن أعلـنت أمريـكا في  14حـزيران
ــاضـي عن جنــاحــهــا في إنــتــاج أول ا
صـاروخ فرط صوتي أمـريكي وهو من
AGM- :طــــــــراز (أي جي أم ـــ 83 أي
183A) جـــاء وزيــر الـــقــوات اجلـــويــة
األمـريـكـية فـرانك كـيـندال في  8أيـلول
احلـالي  ليبيَّن  إنه لم يتم بعد إجناز
الـعـمل في بـرنـامج تـطـويـر الـصواريخ

ـتـوقع ولقـد جمـعت الصـواريخ فرط ا
الـصـوتـيـة في مـيـزاتـهـا بـ الـسـرعـة
نـاورة وتدمير اخلـارقة والقـدرة على ا
ـــــدى وتـــــعــــد األهـــــداف بـــــعــــيـــــدة ا
الـصواريخ الـباليـستـية احلالـية فـائقة
الـسـرعـة لـكـنـهـا لـيـست لـديـهـا الـقـدرة
ــــنـــاورة فـي حـــ تــــتـــمــــيـــز عــــلى ا
الــصــواريخ اجلــوالــة بــقــدرتــهـا عــلى
ـناورة لـكنـها ليـست فائـقة الـسرعة ا
أمــا الـصــواريخ فـرط الـصــوتـيــة فـقـد
جـمـعت بـ الـسـرعة الـفـائـقـة والـقدرة
تداولة ناورة وتشير األخبار ا عـلى ا
إلى أن روسـيا استـخدمت صـواريخها
فـوق الصوتية في حربـها احلالية ضد
أوكــرانــيــا الــتي بــدأت في 24 شــبــاط
ـاضي ألول مـرة في تـاريخ احلروب ا
فـــقــــد اســـتـــخـــدمـت الـــصـــاروخ فـــرط
الـــصـــوتي (كـــيـــنـــجـــال) يــوم 19 اذار
ــاضي ضــد مــخـازن الــذخــيـرة و ا
إطـالقه من طائـرة حربـية من نـوع ميغ
31 ك واســتــهـدف مــخــزنــا لـلــذخــيـرة
بـالقرب من احلـدود البولنـدية في بلدة
ديـلياتـ ويعتـقد أنه جرى اسـتهداف

مكان آخر في جنوب أوكرانيا.
ـكن الـقـول اليـوم إن هـناك الـعـديد و
من األســلــحــة الــتي تــفـوق ســرعــتــهـا
سـرعــة الـصـوت قـد  الـكـشف عـنـهـا
رســمــيًــا وهي اآلن في اخلــدمــة أو في
ـا هو مـعـلن فإن مـرحـلة الـتـطويـر و
روســيــا والـــصــ لــديــهــمــا أســلــحــة
تـشغيلية تـفوق سرعة الصوت هي في
ـتـحدة اخلـدمـة الـيـوم أمـا الـواليـات ا
فـما زالت تـعمـل حثيـثا فـي هذا اجملال
إلنــتــاج أول سالح لــهـا يــعــمل بــكـامل
طــاقــته وعــمـومــا تــتـقــدَّم هــذه الـدول
الـثالث القائمة الـتي تهتم بالصواريخ
الـتي تـفـوق سـرعـتهـا سـرعـة الـصوت
قابل هـناك دول أخرى لها ولـكن في ا
اهـتماماتـها البحثـية والتصـنيعية في

بعد الصواريخ البالستية والصواريخ
اجلـوالـة والطـائرات الـشبـحيـة جاءت
الــــــصـــــواريـخ فـــــرط الــــــصـــــوتــــــيـــــة
(hypersonic missiles) الـــــــــتـي لم
يــســـمع بــهــا الــعـــالم قــبل عــام 2018
والـتي تعـدُّ قوة تـدميـرية هـائلـة إذا ما
جيئها وصـلت إلى أهدافها فشكَّـلت 
ــنـظـومــات الـدفـاع تــهـديـدا حــقـيــقـيـا 
يـة العاملة حـاليا والعام اجلـوي العا
2018 هـــو الــعـــام الــذي كـــشــفـت فــيه
روســيـا الـنـقـاب عـن سالحـهـا اجلـديـد
الــذي تـفـوق ســرعـته سـرعــة الـصـوت
ـير فـقـد أعـلن الـرئـيس الـروسي فـالد
بــــــــوتـــــــ  فـي األول مـن آذار مـن ذلك
الـعـام عن انـتاج الـصـاروخ (كيـنـجال
Kinzhal أي اخلـنـجـر) وهـو صاروخ
بـاليستي فـرط صوتي يطلق من اجلو
يـصل مداه إلى 2000 كـلم فيـما تصل
ـصـادر ســرعـته إلى 10 مــاخ حـسب ا
ـنـاورات ـكـنه الــقـيـام  الــروسـيـة و
خـالل كل مـرحـلــة من مـراحـل طـيـرانه
ـكن حتـمـيـله بــحـمـولـة حـربـيـة كـمــا 

تقليدية أو نووية.
والـــصــــواريخ فـــرط الـــصــــوتـــيـــة هي
الـصواريخ التـي تبلغ سـرعتهـا خمسة
أضـعـاف سرعـة الـصوت فـمـا فوق أي
الـتي تصل سرعتها إلى ( 5-20) ماخ
ـــاخ (نــســبــة إلـى عــالم الـــفــيــزيــاء وا
األســتـرالي إيـرنـسـت مـاخ) هـو سـرعـة
الــــــصــــــوت الـــــتـي تـــــصـل إلى 1235
كـيلومـتراً في السـاعة وإذا طارت هذه
الصواريخ على سرعة ( 10ماخ) فهذا
يــعـني أن ســرعـتــهـا ســتـكـون 12350
كـــيـــلـــومـــتـــرا في الـــســـاعـــة وإنه من
ـكــان عــلى مــنــظــومـات الــصــعــوبــة 
الـــدفـــاعـــات الـــقــائـــمـــة أن تـــعـــتــرض
الـصواريخ البالـيستية فـرط الصوتية
بـــســـبب الـــســـرعـــة الـــعـــالـــيــة لـــتـــلك
الــصــواريخ ومــســار طــيــرانــهــا غــيــر

فـــرط الــصــوتـــيــة بــالـــرغم من جنــاح
الــتـجــارب األخـيــرة بـعــد سـلـســلـة من
اإلخــفـاقـات مــفـصـحــا عن عـدم اجنـاز
بـرنامج اختبارات الـتحليق حتى اآلن
وأن هــنـاك تــســاؤالت مـا تــزال قـائــمـة
حـول كـيـفـيـة تـنـاسب هـذه الـصـواريخ

مع الترسانة وفعالية تكلفتها.
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وأضـاف كيندال: ((قمنـا بتأجيل إنتاج
هـذه األسـلحـة)) وجـاء هذا الـتـصريح
ــفـاجئ لــكـيــنـدال عــلى الـرغم من أن ا
الـقوات اجلوية األمريـكية سبق لها أن
أعـــلـــنت أنـــهـــا تـــأمل في اســـتالم أول
أسـلـحـة فرط صـوتـية في أوائل 2023
وقـــــد أعــــلن رئـــــيس أركـــــان اجلــــيش
األمـريكي اجلـنرال جـيمس مـاكونـفيل
أن اجلـيش سـيتـسـلم عام 2023 دفـعة
أولـى من الـصــواريخ فــرط الــصـوتــيـة
ـدى وأشار ماكـونفيل إلى أن بـعيدة ا
ــكـن نــصــبــهــا في تــلـك الــصــواريخ 
طـائـرات الـنـقل (أس17–) وغـيـرهـا من
الـطائرات وحسب التقـارير العسكرية
ـكن ــتـداولـة فـي مـواقع األسـلــحـة  ا
تـحدة مازالت في الـقول إن الـواليات ا
بـداية إنتاج الصواريخ فرط الصوتية
وهـي حتث اخلـطى في مـحـاولـة مـنـهـا
لـلـحـاق بروسـيـا والصـ غـير أنه من
الـــواضح أن واشــنــطـن ســوف يــكــون
أمـامها فـترة من الوقت حتى تـستطيع
تـطــويـر صـواريخ فـرط صـوتـيـة قـادرة
عــلى الـوصـول إلـى مـسـتــوى الـتـطـور
الـذي بلـغته الصـواريخ الفرط صـوتية
الـروسية والصـينية فـضال عن تطوير

نظم دفاع جوي مضاد لها.
تـشكل الصواريخ فرط الصوتية حاليا
ـنـظـومـات الـدفـاع اجلـوي أكـبـر حتـدٍّ 
بـسـبب اإلمكـانيـات الـفنـية والـتـعبـوية
الـفائـقة لـها فلـها الـقدرة عـلى مراوغة
عاديـة نتيجـة لتمـكنها من الـرادارات ا
الــتــحــول إلى ارتــفــاعــات بــعــيــدة عن
مـــــوجــــات الـــــرادار فــــضـال عن عــــدم
ـكن ــسـارهــا و إمــكـانــيـة الــتـنــبـؤ 
الـقول إنه ال توجـد في الوقت احلاضر
أنــظـمــة دفـاع جــوي لـهــا الـقــدرة عـلى
الـتصدي لألسلـحة فرط الصـوتية فما
هـو مـوجود من مـنظـومات دفـاع جوي
مـــخــصـــصــة الكـــتـــشــاف الـــصــواريخ
الــبـالـيــسـتــيـة الـتـي تـمـتــلك إمـكــانـيـة
ـنـاورة وذات سـرعات ضـعـيـفـة على ا
أدنى وحتــلــيــقــهــا عــلـى مــســتــويـات

ا يسهل كشفها راداريا. مرتفعة 
إن أي مـنظـومة دفـاع جوي في الـعالم
سـتـكـون في مـوقف صعب جـدا عـنـدما
يــتـوجب عـلـيـهــا مـواجـهـة الـصـواريخ

فــرط الـصـوتــيـة بــسـبب الـصــعـوبـات
اخلـطـيـرة واجلـمـة الـتي سـتـواجـهـها
ـكــنـهــا الـطــيـران فــهـذه الــصــواريخ 
بــســرعـة عــالـيــة جــدا تـبــدأ بــخـمــسـة
أضـعاف سرعة الـصوت وقد تصل إلى
كن أن 27 ضـعفـا لسـرعة الـصوت و
يـكـون طـيرانـهـا عـلى ارتـفاعـات عـالـية
ــــــكـن أن تـــــصـل إلى 100كـم جــــــدا 
وفــضـال عن الــســرعـــة الــعــالــيــة جــدا
واالرتـقاع العالي جدا لـها القدرة على
ــــراوغـــة ــــنــــاورة الـالمــــحــــدودة وا ا
الـكبيرة في اإلرتفاع مع إمكانية تغيير
اإلجتـاه وجـعل طـيـرانـهـا فـي مـسارات
غـيــر مـنـتـظـمـة لـضــمـان عـدم الـتـنـبـؤ
ـــقــصـــودة وحتــاشـــيــا بـــأهــدافـــهــا ا
لـتـهـديـدات مـنـظـومـات الـدفـاع اجلـوي
ـقـابـلـة وهـكـذا يـكـون أمـر ـتــوقـعـة ا ا
تـصنـيع منـظومـات دفاع جـوي جديدة
مـضـادة لـلصـواريخ فـرط الصـوتـية أو
نـظومات العـاملة على درجة تـطوير ا
عــالـيــة من الــصـعــوبـة عــلى األقل في
الــوقت احلــاضــر وعـلى الــرغم من كل
هـذه الصعوبات فإن الرئيس الروسي
أعـــلن في حـــزيــران 2020 أن روســـيــا
تــمــكــنت من تــطـويــر أول نــظــام دفـاع
جـوي معـروف العتراض هـذه النـوعية
مـن الـصـواريخ وأن روســيـا ســتـطـور
وســـائـل مـــواجـــهــــة األســـلـــحـــة فـــرط
الـــصـــوتــيـــة في غـــضــون الـــســـنــوات
ـقـبـلـة وأنـهـا سـوف تـسبق اخلـمس ا
الـعـالم كـذلك في تطـويـر هـذه النـوعـية

من نظم الدفاع اجلوي.
وقــال الـــرئــيس الــروسي  بــوتــ في
خــطــاب له بــتــاريخ 12  كــانــون األول
ـكـنني أن 2021): لـقـد قـلت دائـمـاً و
أكــرر ذلك اآلن أنَّ الــدول الــعــســكــريـة
الــرائـدة في الـعـالم سـتــمـتـلك بـالـطـبع
نـفس األسـلـحة الـتي تـمتـلـكهـا روسـيا
الــيــوم أعــني األســلــحــة الــتي تــفـوق
سـرعتهـا سرعة الـصوت لكن مـنذ عام
2018 لـم تــطــور أي دولــة أخــرى هـذا
الــسالح حـتـى اآلن وسـتــفـعل ذلك في
الـنـهـايـة لـكـنـني أعـتـقـد أنـنـا سـنـكون
قـادرين عـلى إقـنـاع شركـائـنـا بحـقـيـقة
أنه عـندما يحصلون على هذا السالح
ســيــكـون لــديــنــا عـلى األرجـح وسـائل

واجهته).
وفـي مـــوازاة ذلك قــــال نـــائـب رئـــيس
الــوزراء الـروسـي يـوري بــوريـسـوف
ـاضي إن مـنظـومة (أس ـــ فـي مايس ا
500) لــلـدفــاع اجلـوي دخــلت اخلـدمـة
فـي اجلــــيـش الــــروسي وهـي نــــظــــام
صاروخي أرض –جـو يبلغ مداه 600
كـيـلـومـتـر مـصـمم العـتـراض وتـدمـيـر

الــصــواريخ الــبــالــيــســتــيــة الــعــابــرة
لـــــــلــــــــقـــــــارات وصـــــــواريـخ كـــــــروز
والـصواريخ فرط الصوتية والطائرات
ـــقـــابل أصــدرت الـــشــبـــحـــيــة وفي ا
تحدة عقوداً لثالث شركات الـواليات ا
مــقـاوالت دفـاعـيـة في تــشـرين الـثـاني
عـام 2021 مـن أجل تـطــويـر صـواريخ
اعــتـراضـيـة مـضــادة لـلـصـواريخ فـرط
الـصــوتـيـة لـكن مـسـؤولـ أمـريـكـيـ
قــالـوا إن عـمـلـيـة تــطـويـر هـذه الـقـدرة
ـرجـح أن تـسـتـمـر إلى الــدفـاعـيـة من ا

منتصف العقد اجلاري.
ويـــبـــدو في بـــاب الـــتـــوقـع الـــقــول إن
تـقدمة سـتركز في الـعديـد من الدول ا
ــرحــلــة الــقـادمــة عــلى اســتــكــشـاف ا
مــنــظــومـات لــلــدفــاع عن نــفــســهـا في
مـــواجــــهـــة هـــذا اجلـــيـل اجلـــديـــد من
ـا ال شك فيه أن تلك األسـلحـة ولكن 
ـنـظـومـات ستـكـون بـاهـظة الـتـكـلـفة ا
ـنــظـومـات حتــتـاج من بـ مـا فــتـلك ا
حتــتـاج إلـيـه مـسـتــشـعـرات تــثـبت في
ـكـنـهـا من تـتـبع األسـلـحـة الـفــضـاء 

فرط الصوتية ورؤوسها احلربية.
ـــعــلـــنــة عن ويـــبــدو مـن الــتـــقــاريـــر ا
الـصـواريخ فرط الـصـوتيـة أن روسـيا
هي  أكـثر دولة متقدمة في هذا اجملال
وأنَّـــهــــا قـــد حـــصــــلت عـــلـى الـــســـبق
واألفـضـلـية عـلى غـيـرهـا من الدول في
سـباق الصواريخ فرط الـصوتية التي
تُــعَـد أسـرع وأكـثــر مـرونـة من األنـواع
كـنـها األخـرى من الـصـواريخ وهـذا 
مـن أن تـفــرض صــعــوبــات أكــثـر عــلى
ضادة منظومات الدفاع الصاروخي ا
 وتـلي روسـيـا في ذلك الصـ ولـفتت
خـدمة أبحاث الكونغرس األميركية في
ـانــيـا وقـت سـابق إلـى أن: فـرنــســا وأ
وأســتـرالـيـا والـهـنــد والـيـابـان تـعـمل
عــلى تــطـويــر أسـلــحـة فــرط صـوتــيـة
إضـافـة إلـى قـيـام دول أخـرى بـأبـحاث

أساسية حولها.
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كن إن الـصواريخ فـرط الصـوتيـة ال 
ـعروفة بغناها أن تـمتلكها إال الدول ا
والـتي الـتي لـهـا الـقـابـلـيـة علـى حتمل
تـكـالـيـفهـا الـعـالـية وتـلك الـتي تـمـتلك
اإلمـكانيات التصنيعـية والتكنولوجية
ـتـقدمـة جـدا والتي لـديـها الـدقـيقـة وا
الـكوادر الكفوءة وذات التدريب العالي
عــــلى الـــعــــمل عــــلى هـــذا الــــنـــوع من
الألسلحة وهي في كل األحوال ميدان
جــديـد لــسـبــاق الــتـســلح وسـتــسـعى
الـــكــثــيـــر من الــدول إلـى امــتالك هــذه
األسـلحـة فضال عن امـتالك منـظومات

ضادة لها. الدفاع اجلوي ا

بغداد
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بابل

الوسـواس القهري هـو أضطراب سلوكي قـهري ال إرادي  ال واقعي وغير
ـستـمـر وعـادة يـكـون بـعدة مـنـطـقي يـقود الى حـالـة من اإلكـتـئـاب والـقـلق ا
أنواع وعـلى درجات متنوعة خفيفة ومتوسطة وشديدة والتي عندها يتوقف

الفرد عن العمل.
داهمة فكرة ما وسيطرتها وسيادتها وتظهر أعراض اإلضطراب القهري 
ا يفقد صاب بحيث تشغل  لديه مكانة في الوعي والشعور  لدى الـفرد ا

سيطرته وحتكمه في بقية األفكار رغم إدراكه لهذا.
ـسـتــمـرة الـتي ال ويــتـمـثل ظــهـور مـرض الــوسـواس الــقـهـري بــالـشـكــوك ا
صاب يستـطيع التـخلص منها ومجابهتها حول عمل ما قام به الشخص ا
لـلــتـو كـإطـفـاء الـكـهـربــاء أو الـفـرن أو اإلهـتـــــــــمـام بـالــتـنـظـيف والـتـرتـيب
ـا يترك آثـاره الضارة بـالغ فيه  كمـا يرافـقه تخيل ال مـنطقي  بالـشكل ا
ـمــارسـات ـســتــوى الـشــخـصي لــلـفـــــــرد فــتـراوده أفــكـار حــول ا عــلى ا
العـدوانية الـعنيـفة كـالتخـلص من أقرانه أو إنـتقامه من شـخص ما وإحلاق

األذى به. 
يـقـول كـيـريسـتـيـان شـمـيـدت - كـريـبـلـ وهـو أحـد األطـبـاء اخملـتصـ في

اني : األمراض النفسية في مستشفى دوسلدروف األ
"إن إضـطــرابـات الــوسـواس الــقـهـري مــتـواصــلـة  بــشـكل دائم دون إرادة
ـكن أن تـصـبح مـشكـلـة تـدمر ـصـاب وقـد تكـون عـدائـيـة بعض الـشئ و ا
حيـاة هؤالء األشـخاص" هـذا فـضالً عن التـخيالت األبـاحيـة التي حتـضر
كن أن تنتقل اليه من ذهنه إضـافة الى مخاوفه من أي فيروس أو عدوى 
خارج مـحيـطه لـذلك نالحظ دائـماً أن هـؤالء األشخـاص أكـثر حـيطـة وحذر

في مالمسة اآلخرين ومصافحتهم.
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ـرض اإلضطـراب الـقهـري الفـتاك من صـاب  وباألمـكان الـتعـرف عـلى ا
ـارسـوهــا بـكـامل الـهـوس واإلسـتـمـرار كـالـفـحص خالل مـتـابـعـة عـادات 
تـكرر لألشـياء خالل فـترة زمـنيـة قصـيرة ال تـتجـاوز عدة دقائـق والعودة ا
الى الـتـأكــد مـنـهــا و األحلـاح واإلفـراط في الــنـظـافــة والـتـعـقــيم فـضالً عن
ارسـة عادات غيـر محبـبة كقـضم األظافر ونـتف الشعـر بشكل ال إرادي
ا تـصاب مناطق محددة من رؤوسهم بـالصلع وهو ما يطـلق عليه تسمية
ــوضــعي) إضــافـة الى مــخــاطـبــة الــذات بـشــكل دائم (الــصــلع الــوقـتي ا

ومتواصل (االجترار) والرغبة في الكمالية بكل شئ.
أما أسـباب اإلضطرابات الوسواسية القهريـة فهي متعددة لكنها باألساس
تــعـود الى عـوامـل جـيـنـيــة ووراثـيـة مــكـتـسـبــة إال أن هـذا اجلـيــنـات لم يـتم
حتديـدها حتى اآلن وهناك مسببات بـيولوجية أخرى تؤدي الى ظهور هذا
خ والدمـاغ واجلسد نـتيجة وهي من نتـاج تغيـيرات كيمـيائيـة حتصل في ا
ـسـؤول عن إفـراز هـرمــون الـتـحـكم بـالـعـواطف نـقص في الـسـيــروتـونـ ا
وأيضـاً يعد ناقل عـصبي تتبـادله النهايـات العصبـية في داخل الدماغ. وال
ننـسى أن للـنطاق الـبيـئي الذي يعـيش فيه الـشخص دور في اإلصـابة فمن

مكن أن تكون هذه البيئة موطناً صاحلاً لتكاثر اجلراثيم. ا
ـصـاب بــالـوسـواس الـقـهـري وهـنــاك مـخـاطـر جـســيـمـة قـد يـتـســبب بـهـا ا
ـرض وراثي اإلضـطـــــــــرابي مــنـهـا مـخـاطـر تـهــدد األسـرة حـيث يـكـون ا
يــنـتـقل الـى األبـنــــــاء واألحــفـاد من األب احلــامل لألضـطــراب فـضالً عن
ـصــاب مـشـوه في ــا يـجـعل الــشـخص ا الـتـوتـــــــــــر والـضـغط الــبـلـيغ 
عالقــاته األجــتــمــاعــيــة ومــدمـن عــلى نــوع مــعــ من الــدواء أو  يــتــعــاطى
اخملــدرات والـكــحـول أو يــرغب في إنـهــاء حـيــاته بــطـريــقـة غــيـر مــشـروعـة

(اإلنتـ.ـحار).
وقد سـعى األطباء اخملتص باألمـراض النفسية عـلى غرار مساعي علماء
الـنــفـــــس من أجل تــشــخـيص حــاالت األضــطـراب الــقــهـري فــوجـدوا أن
الـطــريـقـة اجملــديـة لــتـشـــــــخــيص اإلصـابــات هي الـتــقـيــيـمـات الــنـفــسـيـة
والسـلوكية فـضالً عن اللجـوء الى اخملتبرات اخملـتصة بالـفحص اجلسدي

والهرموني.
وبـعـد إن تمـكـنوا من تـشـخيـص الكـثـير من احلـاالت اإلضـطرابـيـة القـهـرية
ـعـاجلـات الـسـلـوكـيـة تـوصـلـوا الى عـدة طـرق عالجـيــة مـجـديـة من خالل ا
والـنـفسـيـة والتي هي أكـثـر جناحـاً حـتى اآلن وتصـلح لـصـغار الـعـمر غـير
ـعاجلة الطبـيعية التي تـعتمد على البالـغ وحتى البـالغ هذا فضالً عن ا
تـولــيـد مـوجـات كــهـربـائـيــة لـلـدمـاغ واجلـمــجـمـة من أجل أعــادة حتـفـيـزهـا
عـاجلة بالعـقاقير الـطبيـة التي تساهم ونشاطـها بشـكل سليم أو بواسـطة ا
في إرخاء األعـصاب والـسيـطرة عـلى الوسـواس والسـلوكـيات الـغريـبة من

. خالل رفع نسب السيروتون
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الـــوطن هــو االرض الـــتي يـــولــد  فـــيــهــا
االنـسـان  ويــعـيش فـيــهـا ايـضــا ويـكـون
لـلــمـواطن انــتــمـاء الى االرض الــتي ولـد
وعـاش فيها وهي موطن اجداده واباءه ,
وبـالتالي فهو يشعر باالنتماء الى الوطن
ويـكون  على استعداد للتضحية من اجل
حـمايـته  وقـد سرد لـنا الـتـاريخ حكـايات
كثيرة منها عن تضحيات من اجل الوطن
تـصل الى حــد الـتـضــحـيـة بــالـذات  مـثل
حـكاية الفالح الـروسي الذي ضحى بيده
نـجـل الذي كـان بـه يقـطف اذ قـطـعـهـا بـا
ـقبـور نـابـلـيون احملـصول عـنـدمـا كـلف ا
جالوزته بـكــتـابــة اســمه عـلى يــد الـفالح
وذلك بـــالــكي بـــالــنـــار وبــالـــة حــديـــديــة
والـسبب انـه لم يعـر اهـتـمـاما لـنـابـلـيون

وجـيـشه اذ قـال له ال يــعـنـيـني من تـكـون
وانك غـاز وعدو  ردا على سؤال نـابليون
ـاذا ال تــهـتم  بــنـا اال تــعـرف من انـا له  
وحـكايـة اخر ضـحى بابـنه الصـغيـر بعد
ان طـلب مــنه  الـغـزاة لــبـلـده ان يـزودهم
عـلومات عـن موقع جيـش بالده فقال بـا
اخـشى ان هـذا الــصـبي يـخــبـر اجلـهـات
الـرسـميـة واتـعـرض لـلـمـحـاسـبة  ,فـقـتل
الـــغــزاة اجملـــرمــ الـــصــبي وهـــو ابــنه
ــا وعــنـــدمــا طــلــبــوا مـــنه ان يــزودهم 
يـــريــدون بــعـــد قــتل الــصـــبي أجــاب انه
يـــخــشـى لـــو قــتـــلت  آلنـي لم اعـــطــيـــكم
ـعـلـومـات ان يـقـوم الـصـبي بـتـزويـدكم ا
بــهــا ولـذلك بــإمـكــانــكم قـتــلي  االن وانـا
ـشـهورة مـطمـئن فـقـال نابـلـيـون قولـته ا

بـلد هكذا مواطنيـه ال نستطيع ان نهزمه,
وفي حــادثــة حـصــلت مـع حالق الــرسـام
الـشهيـر بيـكاسو  ,في سـنة 1944تـعرف
الــفــنـان الــعـبــقــري بـيــكـاســو إلى حالقه
اخلــــاص  ,Eugenio Ariasونـــــشــــأت
صــداقـة عــمــيــقـة بــيــنـهــمــا وظــلت هـذه
الـعالقة قـائـمـة حتى وفـاة بـيـكاسـو سـنة

.1973
فـاحلالق من أصل اسـباني مـثل بـيكـاسو
ويـعيش مـثلـه فى فرنـسا. كـان يرفض أن
يـتـقـاضى أجـرا عـنـدمـا كـان يـحلـق شـعر
صـديقه فـكان الـرسّام يـكافـئه بأن يـهديه
بـــعض لـــوحـــاته .  جـــمع احلالق بـــهــذه
الطريقة 60 لوحة من لوحات بيكاسو . 
تاحف وبعد وفاة هذا األخير  ,سارعت ا
ـيــة الـكــبـرى تــعــرض عـلى احلالق الــعــا
ماليـ الدوالرات لـشراء هـذه اللـوحات ,
لـكنه رفض هذه اإلغراءات ماذا فعل بهذا
الـكنـز الذي قـدّمه له صديـقه بابـلو ,قـدّمه
Buitra- إلى قـريته اإلسبـانية الـصغيرة
go del Lozoya الـــــتي تــــقـع شــــمــــال

العاصمة مدريد . 
اليــ الــدوالرات لــكي وهــكــذا ضــحّى 
يــرفـع من شــأن قـــريــته ويـــجــعل مـــنــهــا
مــقــصــدا ســنــويــا لـلــمـاليـ مـن عــشـاق
بـــيـــكـــاســـو فـــســـاهم في خـــلـق نـــشــاط
اقـتصـادي كبـير لـهذه الـقريـة بدال من أن
يـحقق ربحـا شخـصيا له بـإقامـة متحف
يـحـتـوي هـذه الـلــوحـات الـنـادرة لـيـكـون

مقصدا للسياح من كل أنحاء العالم .
 تـوفي حالق بــيـكـاسـو في الـعـام 2008
وقـد ودّعتـه بلـدته الـصـغـيرة و أسـبـانـيا
كـما يُـودَّع األبطـال ولم يزل مـتحـفه الذي
ـسمى "متحف أفـتتح في العام 1985 وا
حالق بـيكـاسو" مـفـتوحـا في قريـته. وقد
حتـولت هذه القـرية اإلسبـانية الـصغيرة
إلى أهم األمـكنـة السـياحـية في اسـبانـيا
وحتـوّل أر ياس الى أشـهر وأنبل حالقي
الـعالم بعدما كـان منسيّـاً ككلّ الفقراء !!,
هـكذا هم الوطـنيون وهم بـذلك يختـلفون
عــمن يــفــضــلــون الــبــلــد االجــنــبي عــلى
بالدهم  هـو وطـنـهم ولـدوا فـيه وعـاشوا
هم وابــائـهم واجــدادهم ولــكن اخلــيــانـة
جـبـلت فـيــهم الـنـبل الــذي يـسـكن الـروح
ـيـة هـو أكـبــر من كل الـشـهــادات األكـاد
وهـو مــا يـصـنـع األشـخـاص وهــنـاك من
يــخــون ويــســرق امــته ووطــنه بل حــتى
اهـله بـثـمن بـخس جـدا وال يـدري انه لـو
تـرك مـا سـرقه لـلـمـصـلـحـة الـعـامـة لـكـان
نـفعه أعـلى له ولـلنـاس أجمع ولـكن غلت
دمرة لألوطان (أنا عـليه مقولة األنانية ا

ومن بعدي الطوفان ) . 
عـبارة أباحت بهـا زوجة لويس اخلامس
عــشــر وقــصــدت بـهــذه الــعــبــارة بـأنه ال
يـــوجــد مــا هـــو مــهم بـــوجــودهــا أو من
بـعدهـا ال الـقـصر وال الـكـون حتى وال كل
من فــــيـه واآلخــــرون فــــيــــذهــــبــــون إلى

اجلحيم.
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يساني ماجد حسن وقال صدر في ميسان مؤخرا كتاب جديد لالديب والشاعر ا
حـسن لـ(الـزمـان) ان الـكـتـاب صـدر عن احتـاد األدبـاء والـكـتـاب ــ مـيـسـان كتـابي
ـوسـوم ( قـصـيـدة الـنـثـر ــ وعي الـنص وخـصـوصـيـة الـتـشـكـيل ــ مـهـاد نـظـري) ا
تـوسط الفتـا بأن الشـاعر والـناقد مـشيـرا الى ان الكـتاب يقع ب  196صفـحة من الـقطع ا
بـدع االستاذ حامد عـبد احلس حميـدي رئيس االحتاد تبنى تـصميم الغالف واالخراج ا
وقف النبيل.  الفني وأبدى حسن شكره وامتنانه وخالص التقدير لرئيس االحتاد لهذا ا
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وعلم النفس كعلم يدعم فلسفة الرؤيا. 
 طقوس الكتابة 

{ متى تـستـحضـرين طقـوس الكـتابـة وتتـأهب
للمشي على جمر القصيدة ?

   أنـــا عـــنـــدمـــا ال أكـــتب أمـــوت .. ووقت
ـنــبـعث لي من الــكـتـابــة هـو كــالـشـعــاع ا
الـسمـاء إلى األرض ويسـتدعـيني اخلـيال

لوالدة الصورة في النص الشعري . 
{ من تخاطب في قصائدك ? 

   أنـا مبـتلـية بـالقـصيدة  ,فحـينـما أكون
عـاشـقــة أكـتب أجــمل مـا في الــتـوهج من
عـذوبـة  ,وعـنــدمـا أكـون مــنـكــسـرة أكـتب
الشـعر بـكينـونة القـلق والشك وألم الـبعد
واحلــزن  ,وعـــنــدمـــا أكـــون مـــتـــصـــوفــة
أتـخـاطب مع الـله مــبـاشـرة لـيـكـون نـصـا

صوفيا خالصا .
 { أال تــرين بــأن الــشــعــر هـو بــحث أبــدي في

سؤال الوجود ?
   سؤال بـحجم االنـكسـار حيـنا .. وحـينا
بحجم أجمل ما في الكون من رغبة احلب

والعشق األزلي النقي العذب  .
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-هل يولد النص الشعري من رحم احلزن
أم من روح الفرح ?

   من االثنـ معا  ,فـالـقصـائـد هي رحـلة
الـبـحث الـدائم عن مـا وراء اخلـيـال مـهـما
إعــتــاصـت الــدروب أمال في هـــتك حــجب
الـظالم واالنـتــصـار عـلى احلــزن ولـيـالـيه

 وفاء دال شـاعرة سوريّـة متفـردة تميزت
بعطائها الشعري الباذخ  ,بدأت رحلتها
األدبـية مـنذ أواسط الـثمـانيـنات  كـتبت
الشِّعر العـموديّ والشِّعر الـحُرّ  ,وأيضًا
قصيـدة النّثر  ,لـها عِـدّة دواوين شِعريّة
منـها (إمرأة إلّـا قلـيلًا) ) ,رذاذ الـجمر) ,

)طفلة االحتراق) ) ,تراتيل العنفوان)
(غــصــون الــرِّيح) ) ,مَــلــحــمــة الــدَّمع) ,

وغيرها .
   كـــتـــبت وفـــاء دال في أغـــراض ذاتـــيــة
وإنــســانــيــة  ,ونــثــرت مــحــبــة األوطـان
واإلنــسـان  ,وتــنــاولت قــضــايــا الــوطن
واإلنــســـانـــيــة وكل مـــا هـــو جــمـــيل في
احليـاة بحس رهيف  ,وهاجس لطيف ,
عـبر مـفـجـرة كل مـا يـحـرك مـشـاعـرهـا  ,
قـصائـد تـصب في بحـر الـبوح والـهمس

الشعري الصادق .
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ـتـاز شـعـرها بـاخلـصـوبـة والـتـوهج   
الـعـاطـفي والـتـكـثـيف ,والـصـور الـفـنـيـة
وسـيقاه فردات  ,و الرائـعة الـغنـية بـا
ـة الـعـذبـة الــتي تـمـنح قـصـيـدتـهـا احلـا
بــعـدا جـمــالـيـا  ,فـضـلًــا عن تـعـابــيـرهـا
اجملــازيـة ولـغـتـهــا الـبـسـيـطــة الـشـفـافـة
الـــســلــســـة الــعــمـــيــقــة والــبـــعــيــدة عن

بهمة .  التعقيدات والرموز ا
ـساحـة نـسلط الـضـوء على    في هـذه ا
جتــربــة الــشــاعـرة  ,ورؤاهــا اإلبــداعــيـة
والـفـنـيـة واجلمـالـيـة في مجـال الـشـعر ,

عبر هذا احلوار :
{ متى وقعت في شراك احلرف ?

   عندما تيقنت أن موهبتي حقيقية وقد
تلـبست بـكل كياني  ,فمـنذ صـغري وأنا
في داخـلي شيء يـنـبض شـعـرا وتـعمق
ذلـك الــشــعـــور بــعــد شــغـــفي وقــراءاتي
الــعـديـدة لــيـتــثـبت وفـق مـيـول رغــبـاتي

األدبية وجنوحي للشعر خاصةً . 
{ دراسـتك لعلم الـنفس والفـلسفة  ,هل أثرت

في نصك الشعري ?
   بـالتـأكـيـد .. الـشـعر له رؤيـة فـلـسـفـية
خـاصة لـلـحـياة  ,واألسـلـوب في الـشـعر
هو الشعر ذاته  ,وهو مستوى راقي من
عـنى فيه وذو جدلية دؤوبة مستويات ا
ا ب الوعي والالوعي لدى الشاعر; و
ال شك فــيه إن عــلم الــنــفس والــفـلــســفـة
تـؤثر بـشكل واضح عـلى ثـقافـة الشـاعر,
ويـتـضح ذلك جـلـيـا في كـتـابـة نـصوصه
الــشـعـريــة اإلبـداعـيـة  ,لـذا فــالـنص هـو
مرآة الذات ورؤيته وفلـسفته في احلياة
 وهـنـالـك وشـائج تـربـط بـ الـفــلـسـفـة
كـرؤيــا ومــا يـؤمـن به الـكــاتب من جــهـة

الــثــقــال  ,ومن جــهــة أخــرى الــقــصــائــد
تـنـشغل بـاحملـبـة والفـرح والـعشق  ,وفي
احلـالـتـ يجب أن تـكـون عـلى قـدر كافي

من الكثافة والتنوع والتنامي .
{ بدأت الـشعر عموديا ثم تفعيلة حتى وصلت
إلى قـصيـدة النـثر  ,فـهل حقـقت قـصيـدة النـثر
ما تـطمـح إليه أم إنـها ما زالت حتـاول إثبات

ذاتها?
لـكة    اخـترت الـنثـر ألنه النـافذة عـلى 
احلــريــة  لــلـــتــخــلص مـن قــيــود الــوزن
ـملـكة يـكون النص والبـحور فـفي هذه ا
ـنأى ـومـته وانـسيـابه  الـشـعري في د
يكـانيكية  ولـغة التقـليد اجلوفاء  عن ا
فــالــنص الـــنــثــري انــقالب عـــلى الــلــغــة
ـســطــورة  وعـلى اإليــقـاع ــاذجـهــا ا و
ــعـــاني ـــتـــوارثــة  ,وعـــلـى ا ـــاطه ا وأ
ـتــحــجــرة في ـابــتــة ا وخــريــطــتــهــا الــثـَّ
ة فـقصيدة النثر هندسة القصيدة القد
جــديــدة لـلــقـصــيـدة تــقــوم عـلى أنــقـاض
السَّائد في إطار زرْع طـقوس غير مألوفة

ـقـتضـاهـا إلى عـبادة فيـتـحـوَّل الشّـعـر 
ـعنى اآلتي من خـبايا واحتـفاء بـعُذرية ا

االحتمال البعيد .
{ احلــرب .. احلب .. الــوطن  ,كــيف تــتــجـلى

فردات في قصائدك ? هذه ا
  الـوطـن حب بـدون حـرب  ,ومـا عــشـنـاه
مـن حــرب يــجـــعل الــوطن دون حب  ,ألن
الـــذي حــمل الــبـــنــدقــيـــة في وجه وطــنه
واجهـناه سـوريا وحـاول تـدميـر شـعبه  ,
بــالــقــلم والــشــعــر فــطـرد ,وبــقي الــوطن
وشـعــري طــافح بــهـمــوم الــوطن  ألنـني
شاعرة ملتـزمة بالهم الوطني  ,أكتب عن
فــلــســطـــ وتــونس وســـوريــا و مــصــر
والـعـراق والـيـمن ولـيبـيـا الـتي اشـتـعلت
فـيـهـا الثـورات كـما اشـتـعـلت القـصـائد ,
وقد عبـرت في دواويني عن عـنفوان هذه
الــثــورات والـريـح الـقــويــة الــتي جــعـلت
الشعـوب تثور ,لذلك فـإن حلمي كـشاعرة
ــلم ــلـم شــتــات هــذا الــوطـن كــمــا أ أن أ

قصائدي في ديوان أحبه وأحتضنه .
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{ ماذا تعني لك دمشق كمكان وذاكرة ?
  دمـشق بـرمـزيـتــهـا وتـاريـخـهـا الـعـريق
تــمـثل الــكـثــيـر الــكـثــيـر  ,وبــاسـتــطـاعـة
مـحــبـيـهـا حــتى لـو لم يــكـونـوا أدبـاء أو
شـعــراء أو بـاحـثــ أن يـنـهــلـوا من تـلك
ـعـاني الـعـذب االعذب  فـكـيف بـشـاعرة ا
تــذوب عــشــقــا بــدمــشق احلــبــيـبــة وهي
تــعـــاني مــا تـــعــاني مـن مــحن وويالت ,
ـتـوج عـلى دمـشق هـي حـقل الـيـاسـم ا
نـاصيـة الـشبـابيك  ,وعلـى حافـة القـلوب
الـــتي تـــؤمـن أال وطن خـــارج تـــفــاصـــيل
البـياض في يـاسميـنة يضـعها الـدمشقي
عـلى شـبـاكه كـتـميـمـة نـقـيـة من احلسن 
دمـشق الـفـقـراء الـذين يـولـدون فـقراء عن
قـناعـة أن الـفـقـر والـشرف يـعـيـشـان مـعا
إلى األبـد  ,ال تــفـرقــهــمـا الــضــغـيــنـة وال
يـفـرقـهم خـطــاب مـحـمـول عـلى صـحـيـفـة
تـصـنع من الكـراهـية سـببـا لـلبـقاء  ,هذا

جـــزء صـــغـــيــــر من ذاكـــرتـي عن دمـــشق
تلبسة بروحي وكياني.  ا

{ هل الكتابة قدر يتملكنا أم نتملكه ? 
   ســؤال بـحـجم أجـمـل مـا في الـتـوهج
من عذوبـة  فكـتابـة الشعـر هي كيـنونة
الــقــلق ومــقــامـات االحــتــمــال والــدهـاء
وهذا ـفـتــوح عـلى الـشـك واألسـئـلـة  , ا
الفـضاء الـلغـوي الذي يـتصل ويـنفصل
مع الـعـالم برمـوز تـخلق عالئق يـشـتبك
ـا يــحـقق فــيـهــا الـواقــعي بــاحلـلــمي 
الـــتــعـــاشق والـــتــنـــافــر بـــ اخملــيـــلــة
والــصــورة والــتـأويل  ,بــحــيث يــعـطي
الـنص أكــثــر من مـدلــول واحـد ويــأخـذ

أكثر من شكل وإحالة .
{ حـينمـا تكـتبـ نصك اإلبداعي  ,من الذي

يقود اآلخر ? 
   بـدايـةً  إن أيـة فِـكـرة أو مـوضـوع مـا
حـ يــسـتــحـوذ عــلى عـقل الــشـاعـر أو
الكاتب  تأخـذه بقوة إلى منـطقة الفعل

االرتـــدادي لـــتـــتـــمـــظـــهـــر في نـــسق
تــعــبـيــري كــلـون مـن ألـوان الــفــنـون
ــا األدبــيــة  وأنـــا كــشــاعـــرة  لــطــا
تتـملـكني فكـرة أو موضـوع معيّن ال
ـســكــة بــقــلـمي تــغــادرني إال وأنــا 
ألتـرجمـها بـصـور حيـة ناطـقة وانـثر
عاني عليها ما اختزنه من يواقيت ا
وجواهر البيان  ,لنسبحَ معا كقاربٍ
مبـهور شـد الرحـال بأجـنحـة اخليال
إلى ضــفـاف اإلبـداع  ,يـرافــقـني ذلك
الـــشــراع الـــذي أخــيـــطه من نـــســيج
ــوســيــقى والــتي تــشــكل حــضـورا ا
خالبـــا  يـــحــرق لـــهـــيـــبـــهــا األدواء
واألحـزان لـتـزرع ألـوان حـيـاة أخـرى
أنـصـعــهـا  (األخـضـر ) شــاهـدا عـلى

اخلصوبة والوالدة .
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-اللـغـة مـركـز الـفـتـنـة واحلـيـوية في
الـقـصـيـدة  ,هل جنـحت وفـاء دال في
توظيفـها لتحقـيق الفاعليـة الشعرية

?
   قـصــائـدي حتــمل سـمــة احلـيــويـة
واإلدهـــــاش  األمـــــر الـــــذي يـــــأخــــذ
فعمـة بالفتنة ناطق ا بالتلقـي إلى ا
وهـــو يــســـتــشـــعــر جـــمــالـــيــة األداء
ـعـنى بـإنـزيـاح مـبـتــكـر يـبـلغ غـايـة ا
وعــمــقه خــالـقــا مــتــعــة مــلــمــوسـة 
نح وبرأيي إن العمل األدبي إذا لم 
تـعة قراءةً واسـتماعا  التلـقي تلك ا

فال يعد من األدب بشيء .
-هـل تـسـعـ في قـصـائـدك لتـحـقـيق

غايرة للسائد الشعري ? ا
  الــكـاتب الـذي يـتـوقف وال يـتـجـاوز
حـــتى نــفــسـه يــحــكم عـــلى جتــربــته
بالـفنـاء  فنـحن ال نكـتب سوادا على
ـغـايرة بـيـاض بـقـدر ما نـهـدف إلى ا
والتـجـديد  ,وتـاريخ الشـعـر الـعربي
من القد إلى اليوم قائم على محرر
الـتــطـور  وأنـا عــاصـرت الـقــصـيـدة
احلديثـة قراءة وسمـاعا فكتـبت فيها
 ,وأعتقد بأني أضفت بعض روحي
إلـيـهـا  ,وكــذلك قـرأت من اجلــاهـلـيـة
إلى الـيــوم شــعـرا عــمـوديــا  وحـرا
وكــتـبـت في هــذه األشـكــال اعــتــقـادا
مــني أن احلــداثــة لــيــست مــرتــبــطـة
بـالــشـكل الـشـعـري  ,فـهـي مـوصـولـة
بــإضــافــة الـشــاعــر وتـمــثــله لــلـواقع
والشعر  ,فالشعر جنمة تضئ أكوان
الــقــلــوب  دونه يــصــبح الــعــالم بال

سماء وال حلم  .
{ لــنص اجلــمــيل هــو الـذي تــســتــعـصي
كـتـابـته ألن زمن مـخـاضه مـؤجل إلى زمن

ما  ,ما قولك ?
  هـــو رحــــلـــة زمـــانــــهـــا ال مـــحـــدود
ومـكـانـهـا آخر األرض  ,فحـ يدخل
ــبــدع عـــالم الــكـــتــابــة تـــتــأهب كل ا
مــكــنــونــات اجلــمــال لــنص تــرســمهُ
ـتطـلعـة السـتشـفـاف كل لون الـذات ا
جــمـيل وكل صــورة حـيـة  ,ويـتــطـلع
إلـى أرقى مـراحل اجلــمـال والــطـهـر,
بحيث تصـبح عنده القصـيدة جميلة

كجمال الطبيعة اخلالبة.

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7393 السبت 5 من ربيع االول 1444 هـ 1 من تشرين اآلول (أكتوبر) 2022م

 w UO*« ‰œU

بغداد

ÍbF  d/

فلسط 

W ƒd « WGK  V J  d U  ÆÆ wK  bL
الــقــطع مع الــســيــرة لــيــست ســهــلـة وال
Mod- صحـيحـة. احلداثـيّون في الـغرب
اضي حتى إن  ernistsقطعوا مع ا

(ماياكوفسكي) اعتبر الرومنسيّة كعضو
مــريض في جــسم حـيّ. ايــضــاً (يــوجـ
ـــســـرحـي الـــســـوريـــالي يــــونـــســـكـــو) ا
الفرنسي كـتب هجائيات لـفكتور هوغو.
ثمّ اسـتيـقظ العـالم عـلى ما بـعد احلـداثة
لــيـجــد أن احلـداثــيــ لم يـفــهـمــوا جـدل
ـوت. كلّ ـاضـي. ال شيء  الــعالقــة مع ا
شيء يــــــولـــــد. الـــــوالدة هـي جتـــــدّد. كلّ
قــصــيـدة تــخــزن كلّ الــشــعــر. ال يـؤسّس
عادلة هـنا دقيقة جتاوز على أي جـهل. ا

جدّاً وخطيرة)
ة كـمـا شـمسُ الــدين شـاعـر ثــقـافـةٍ مـركــبـَّ
ــسـتــشـرق اإلســبـاني بـدرو يـقــولُ عـنهُ ا
مارتـيـنيـز مـونتـافـيز فـمـا أن فتحَ عـيـنيهِ
عـلى دنيـا الـشعـرِ إالَّ وجدَ نـفـسهُ متـوفراً
عـــلى مــــنـــابـعِ الـــكـــبــــارِ من الــــشـــعـــراءِ
الــنـــبــوءيـــونَ أمــثـــال مالرمه وبـــودلــيــر
ولوتريامون ورمبـو هؤالء اللذينَ جعلوا
ـا يتـصلُ بـها لـلـقصـيـدةِ رؤى مجـنَّـحةً و
من طــقـوسٍ لــكــتـابــتـهــا أداةً لــفـهمِ واقعِ
احلــديــدِ والــذهب.. وخــيــطــاً رفــيـعــاً من
الــنـورِ يــربـطــهم بـالــوحيِ ولــغـةِ األحالمِ

الشفيفِ الرفيعة.
ــةِ انــتـــاج الــشـــعــراءِ ال أعــرفُ ســـبب قــلـَّ
الـلــبـنـانــيـ وعـلـى رأسـهم مـحــمـد عـلي
شــمس الــدين الــذي لم يــنـتـج نـصـف مـا
أنـــتــجهُ مــجــايــلـــوهُ فــلهُ عــشــرة دواوين
صـغـيــرةِ احلـجمِ كـبـيـرةِ الــقـيـمـةِ أولـهـا(
قـصــائــد مــهــرَّبـة إلـى حـبــيــبــتي آســيـا)
وآخـرهـا (الــغـيـومُ الـتـي في الـضـواحي)
الصادر عام  2008الذي نلمسُ فيهِ لوعةَ

أُعـجـبتُ بـكالمهِ عـنـدمـا رأيـتهُ يـتـحدثُ
عـلى فـضـائـيّـةٍ سـعـوديـةٍ عن سـريـالـيةِ
شـهور ـتنـبي ا ـتنـبي..قالَ أنَ بـيت ا ا
(نـحـُن قـوم مـلـجن في ثـوبِ نـاسٍ فـوقَ
طـيـرٍ لـهـا شــخـوصُ اجلـمـالِ) أروعُ مـا
لــدى الــعــرب من تــراثٍ ســريـالـي..ولـو
تـنـبي لرسمَ هـذا الـبيت عـاصرَ دالـي ا
رســمـاً يـدهشُ كلَّ نــقَّـادِ الـفنِ احلـديثْ.
كـــانَ ذلكَ مـــنــــذُ ســـنـــواتٍ عـــدَّة.. كـــانَ
الشاعر ذكيَّاً في طريقةِ نقاشهِ وعرضهِ
ــشــكالتِ الــشــعــرِ الــعــربي احلــديث..
ومــراوغــاً في اإلجــابــةِ عــلى األســئــلـةِ
لكُ الـشـائـكـة ومحـدثـاً لـبقـاً وشـاعـراً 
ثـقافـةً استـثنـائيةً فـذَّةً ال زالت تبـهرني

وتدهشني حتى اليوم.
كــانَ يـتـدفَّقُ في كالمهِ كـالـنـهـرِ الـبـريء
وكــنتُ في شـوقٍ مُـشـتــعلٍ بـكلِ حـرائقِ

الشعرِ لسماعهِ.
وال أُنكـر أنني متـأثر بالـشعرِ الـلبناني
تأثُّراً جارفاً وخصوصاً باجلنوبي منهُ
وشاعريهِ اجلـميل محـمد علي شمس
الــدين وشـوقي بـزيع.. الــلـذين خـلـخال
بــقـصـيــدتـهم الــتـفـعــيـلـيــة وجتـديـدهم

مـات الـقـصـيدة اجلـمـالي اجلـريء مـسـلـَّ
الـعربيـة احلديـثة وغـيَّرا مـسارهـا بقوة
كـأنـهــمـا أحـفـادُ بـرومـيــثـيـوس وحـمـلـةُ
ـظـلـمة.أو ـقـدَّس فـي األرضِ ا مـشـعـلهِ ا
أحـــفـــادُ ديكِ اجلـن احلـــمـــصي في بالدِ
الشام. ديكِ اجلن احلمـصي الذي تغنَّيا

. بهِ وبعشقهِ وغيرتهِ وجنونهِ طويالً
محمـد علي شمس الـدين شاعر يدينُ لهُ
اً وعـلـى مـسـتــوى بـنـاءِ الــقـصـيـدة فــنـيـَّ
احلديثة الكثيرُ من الشعراءِ العرب فهو
يعـرفُ ماذا يـريدُ من الـشعـرِ ومن نفسهِ
. تــعـــرفـتُ إلــيـهِ عـــبــر دواويـــنهِ أيـــضـــاً
الـــشــعــريــة الــتـي ال تــتــركُ الــقــار في
اطـمـئنـانهِ الشـعـري أبداً وتـدفـعهُ للـقلقِ
ـضــني والـبــحث عن اآلفــاقِ اجلـديـدة ا

اجملهولة.
كـــنتُ قــد قــرأتـهُ بــنــهمٍ ضـــارٍ قــبلَ عــدَّةِ
ســنـواتٍ فــأدركتُ انـني أقفُ أمــامَ قـامـةٍ
سامقةٍ وضاربةٍ في أقصى سماءِ اللغة.
ــوذجـاً ــستُ في كــتـابــتهِ الــشـعــريـةِ 
شـعــريــاً حــداثــويــاً نــقــيَّــاً من الــزوائـدِ
والـشوائـبِ ومكـتوبـاً بحـسـاسّيـةٍ عالـيةٍ
وتـركـيـزٍ جمٍّ قلـمـا وجـدتهـمـا عنـد غـيرهِ

ـعـاصرين. فـهـو يتـغـلغلُ من الـشـعراءِ ا
بـحــسهِ الـصــافي وذكــائهِ الـفــطـري إلى
جوهـرِ احلداثةِ وسـرها الـدف متـشرباً
بهـا حتى الـنخـاع. ومشبـعاً ظـمأ فؤادهِ
وروحـهِ الـتي تـرفـرفُ في مــحـيطٍ يـلـهثُ
شـعراؤهُ في شـمسِ الـصحـراءِ الـعربـيةِ

القاسية.
أظنُّ أنَّ الــكــثــيــر من الــشــعــراءِ الــعـربِ
ستوردةِ من تأثروا ظـاهرياً باحلداثـةِ ا
ـا بأفـكـارهـا أيضـاً ولـكـنهم الـغـربِ ور
ظـلَّـوا بعـيـدينَ عن نفـسـيتـهـا واخلوض
في غمارها ذلكَ أنهم لم يرضعوا لبانها
ـهـادِ ولم يـدرجــو عـلى هـواهـا في فـي ا
ـقــوهــا عن مـدارسَ ــا تـلـَّ الــطــفـولــة وإ
ومنـظرين وشـعراءٍ تأثـروا بهـا أكثر من
معانقة نارِ حقيقتها. ومعرفةِ خفاياها.
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وال أريد أن أشيرَ إلى شـعراءَ كأدونيس
قالحِ هنا وهم في نظري وعبد العزيزِ ا
مجدين في األشكال الشعرية أكثر منهم
. بـل أكــتـــفي ـــضــامـــ مــجـــدديـن في ا
َ ـرمـوقـ بـالـقـولِ أنَّ شـعـراءَ احلـداثـةِ ا
بذلـوا قصارى جـهدهم لكي يـصلوا إلى
حــالـةِ الـرضى الـنـفـسي حـولَ جتـاربـهم
. ومــنـــهم مــحــمــود درويش الـــشــعــريــةِ
وســـعـــدي يــــوسف ونـــزيـه أبـــو عـــفش
وحـسب الشـيخ جـعفـر ولكـنـهم لبـعدهم
عن منابعِ الثقافةِ الـفرنكفونية في فترةٍ
حـهم الشـعـري أخفـقوا مـبـكرةٍ عـلى تـفتـُّ
في كـتابةِ قـصيـدةٍ عربيـةٍ ينطـبقُ علـيها
مــقـــيــاسُ احلــداثـــةِ بــكل اجلــمـــالــيَّــاتِ

تعارفِ عليها. والعناصرِ ا
اضي في شعرهِ يقول حولَ سؤال عن ا
وجتـلـيَّـات احلـيـاةِ اجلـمـيـلـة : ( عـمـلـيّة

ومــــرارةَ حــــرب تــــمــــوز عــــام 2006وال
يــفـارقــنــا شـبـحُ احلـزن عــلى مــا حـصلَ
بـاجلـنـوب.ولهُ أيـضـاً ثالثـةُ كـتبٍ نـقـديةٍ
هي رياح حجـرية ..والطـواف.. وحلقاتُ
الـعـزلة. ويـحضـرني اآلن أيـضـاً الشـاعر
الـلـبنـاني أنـسي احلـاج فـقد بـنى مـجدهُ
ل من ســـــبـــــعـــــةِ الـــــشـــــعــــــري عـــــلى أقـَّ
ـسألـة مـسـألـة كيف ال كم في دواوين.فـا

الكتابة.
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مــنــذُ ديــوان شــاعــرنــا األوَّلِ ( قــصــائــد
مهـرَّبة إلى حبـيبـتي آسيا) الـصادر عام
 1975وهو في ارتقاءٍ تعبيريٍّ مستمرٍ
نحـوَ الكمـالِ اجملازيِ. فهـو يشدد كـثيراً
عـلى الـنـاحـيـةِ الـصـورية واحلـسـيَّـة في
. وجندُ في ديوانهِ هـذا أنهُ منذُ قصيـدتهِ
بداياتهِ ال يقولُ كالمـاً مجانياً وال يحفلُ
ـستـهلـكةِ وال بـالتـقريـرية. بـالشـعاراتِ ا
هـنـاكَ فـقـط ايـحاء شـعـريٌّ فـذٌّ وتـراكـيب

منحوتة من أقصى الروح.
نـراهُ بـعـدَ ذلكَ يـصـعـدُ في أُفقٍ تـخـيـيلي
مـزركش بـاأللـوانِ الـضـاريـةِ وفي اجتـاهٍ
عموديٍ في أعـمالهِ الالحقـةِ مثل (أما آنَ
للرقصِ أن يـنتهي?) فـنلمسُ هـذا التمرَّدَ
اخلطيرَ على ترسُّباتِ القصيدةِ العربيةِ
من أواخــرِ الــســـتــيــنــيـــاتِ إلى يــومــنــا
هـــذا.وجنــدُ أيـــضـــاً الـــتـــبــرَّم الـــواضحَ
بـأسالـيبِ اللـذينَ يـرتكـزونَ على الـتراثِ
من غـيرِ أن يـفـهـموا مـتـطـلـباتِ الـكـتـابة
الشعريـةِ اجلديدةِ ووعيهـا العميق. فهم
ال يــعــتـرفــونَ بــأنَّ وراءَ الـلــيلِ الــتــتـري

شمساً للحرية.
فـالقـصيـدةُ مـشروعُ مـغامـرةٍ وحتدٍّ دائمٍ
ةُ صـفةٍ ولـيسَ في الـشـاعـرِ اإلشـكـالي أيـَّ

تـــدعــو إلى الـــقــنـــاعــةِ والـــكــفـــافِ عــلى
مستوى اخليـالِ والرؤيا.. فهو في بحثٍ

مستمرٍ عن األمثل واألجدر.
وفـي قـــلقٍ وجــــودي كـــأنَّ الـــريـحَ حتـــتهُ

وكأنهُ على سفينةِ السندبادْ.
إذن نحنُ أمامَ شاعرٍ عربيٍّ اشكاليٍّ يبلغُ في
كـتـابـتهِ أقـصى حـدودِ االشـكـالـيـةِ واجلـمالِ
وما بعـدهما تـغني قراءتهُ كلَّ بضـعةِ شهور
عن عـشــراتٍ غـيــرهُ ولـهــذا الـســبب أجـدني
أعــودُ إلــيـهِ كُلَّ بــضــعــةٍ شــهــورٍ ألقفَ عــلى
. ال لشيٍ فقط جلدَّةِ مصادرِ الرحيقِ والـشهدِ
مـعـانـيهِ وكثـافـةِ صـورهِ وأصالـتهِ. وهـذا ما
حــدا بـبــعضِ الــنــقـادِ الــعــربِ إلى اإلشـادةِ
بـأهـمـيـةِ جتـربـتهِ واإلشـارةِ إلى قـدرتـهِ غـيرِ
سبوقـةِ على استعمـالِ الرموزِ واألساطيرِ ا

وتوظيفها بالشكلِ الالئق.
فـهو قـيس وجمـيل وكلُّ العـشَّاق الـعرب في
آن واحـدٍ وهو يـستـنـدُ على الـتراثِ الـعربي
بقدرِ مـا يستنـدُ على التراثِ الـغربي.. يقولُ
فـي آخــــرِ دواويــــنـهِ (الــــغــــيــــوم الـــــتي في
الــضـــواحي) في قـــصــيـــدة (وجه لــلـــيــلى)
ويرتـكزُ عـلى ما تبـقَّى من الضـوءِ في عيني
ليلى الـعربيةِ كـما ارتكز أراغـون على عيني

إلزا من قبلهِ:
باب ليلى

كان عشقي لها يعذبني
وموتي جميال

على قاب قوس من بابها
يصطفيني

تقول:
وهل أنت قيس العليل?

أقول: نعم
وأضيف: القتيل

إن ليلى

التي ال تزال هناك
محجبة ال تراني

حتيط بها نسوة من حديد
ورجال عبيد

ونسر عجوز على بابها
يرصد القادم إليها
فيا أهلها في العراق
اسمعوا زفرتي

وهي تمضي مع الريح
أو دمعتي

وهي موصولة بالفرات اجلريح
من الشام تمضي
مواكب عشقي
وحتمل راياتها

في الفالة
وحتدي لها

بالغناء احلداة
ولكن ما حيّر العقل
حتى براه اجلنون

أن ليلى
-التي مت في حبها ألف عام-

تخون.
الـيـوم وفـي احلـادي عـشر مـن سـبـتـمـبر
عــام  2022حــلَّقَ شـــاعـــري الــذي أحبُّ
محمد علي شمس الدين عاليا بجناح
من نــور.. وارتــقى الــصــوفـيُّ مــغــسـوال
بــعـذابــاته الـوجــوديــة ومـضــاءً بـأحالمِ

العاشق.. 
ـوتـون.. هم الـشـعـراء احلـقــيـقـيـون ال 
ـتـعـبة مـن نحت يسـتـريـحـون كـالـريحِ ا
ـــاء عـــلـى ربـــوةِ الـــصـــدى.. ويــداوونَ ا

أرواحهم من عذاب اجلمال واحلب...
لـروحك الــسالم واخلـلــود والـرحــمـة يـا

شمسَ القصيدة.

Íe d(« bOL

بغداد
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تـابعـة برنامـج (السيـنمـا والناس) تـسمرت اآلن اضي أمـام شاشـة التلـفاز  كمـا تسـمرتُ في سبـعيـنات القـرن ا
أمام حـروف وعبـارات وأحـداث رواية (األرمـلة) لـلـدكتـورة اعتـقال الـطـائي الصـادرة في عام  2015والـتي أراها
عـبارة عن سيـرة ذاتية للـكاتبـة بعد أن اطلـعت على مؤلـفها (ذاكـرة األشياء) فصـول من سيرة ذاتـية  الصادر في
عام .2010تسرد الروائية محطات حياتها عبر قفزات سردية ذهابا وأيابا وكأنها تمارس لعبة (احمللقوه) احملببة
للـفتـيات على الـرغم من كونـها  تـسحبـنا أحـيانا لـنراقب مـعها لـعبـة (احلية ودرج) وكـأنها فـي حلظة االسـتراحة
ريـر ولتـتنقل ؤلم وا وجذب األنفـاس وشحـذ الذاكـرة لتسـتخـرج من جوف السـن كل األحـداث  السار مـنهـا وا
ركـزي ب صفـصافة ظـللت عاشـق وشهدت بخـفة ورشاقـة  ب احللـة وبغداد ونقـرة السلـمان وسجن احلـلة ا
واقـعة اخـتطـاف احلبيـب من على نهـر دجلـة وب مـحتـجز شاهـد خيـانة شـاعر عـربي وسط باريس ورقـة حبيب
مَجَري وفي عـلى نهـر الدانوب في بـودابست ووقـفة فنـانة رقيـقة تـخفي بقـايا جبس تـمثـال جميل  في قـاعة كفم
ـظــهـر كـفـوف حـوت في قــصـر طـاغــيـة بـدوي يــداري أخالء بـقـايــا دمـاء أحـد ضـحــايـاه مـخــفـيـا كــفـوف جالد 
ابعي برنامجها وب مطاردات عشرات من أزالم عجب من متـ الئكة.تنقلنا بـ مالحقة عبارات إعجاب آالف ا ا
ى جمع عواهرهم وبغاياهم وعشرات عيون  الرقباء التي تريد النفاذ إلى كشف خفايا رأسها السلطة  لضمها إلـ
ديح القائد نف وفجاجة  وسخف  ضفادع الزيتوني الوقحة  التي ال جتديد سوى النقيق  الذي يضمر كرهاً  لعـ
إلى عقـال أبـيهـا الـذي اإلرهـابي احملبب فـضـرباتـه على جـسـد األم كلـسـعات زنـابـير من ولـع بإخـصـاء العـقـول ا
لـساء لتـثبت طـبيـعة ذكـورية بدويـة تنـحت مقـولة شـرقية عسل.وأنـامل زوج األخت النـحات لـلتسـلل إلى رقبـتهـا ا
تـقول: (ما اخـتلى رجـل  وامرأة إال وكان الـشيـطان ثـالثـهمـا) مؤكـداً مدى سـطوة الـشيـطان علـى العقـل الشرقي

وامـتالكه كلـمـة السـر القتـحام قالع حـتى أكثـر الرجـال ثقـافة
ـدنيـة والتحـضر يـقطع آالف الـكيلـومتـرات من بلده وادعاء با
حامالً حقائب هدايـاه الثمينة  ليـعيش ليالي حمراء مع شقراء
ـلـمـس الـهـدايــا وال تـشم إال رائــحـة الـدوالرات ال حتـلـم إال 
تريـنـا كـيف احتـرقت كل قـصـائد (مـحـمـود) العـربي أمـام رِقة
ووفـاء (فـرجـال) بــيـتـر اجملـري.تـقـدم لــنـا زيف أنـشـودة (بالد
الـعرب أوطـاني ..) حـيث فـضاضـة وفـساد وهـمـجيـة  الـعربي
ضد العربي في مطار دمشق الدولي مقارنة عفونة دورة مياه
طار مع عفونـة عقول سلطـات وحكومات العـرب في تعاملهم ا
مع الــعــربي الـشــقـيـق وتـقــديـســهم لألجــنـبـي  حـيــنـمــا يـزور

بلدانهم!!
عـلى الــرغم من ذلـك  وهـبــتــنـا (اعــتــقـال الــطــائي) درسـاً في
الوطـنيـة متـشبثـة بعـراقيـتها كـما يـتشـبث الطـفل بثدي أمه أو
بحب سـمكة بـنيّـة عراقـية في (هـور اجلبـايش) فلم تـتخلى عن
ـنــفى هـنـغـاريـا جـوازهـا الـعـراقي لــتـسـتـبـدلـه بـجـواز وطن ا
رفضت كرامة إنـسانية  بريحة غير عراقية (بالدي وأن جارت
عــلي عـزيــزة ...) هـذا اإلصــرار هــو داللـة أمل في عــراق حـر

قراطي متحضر يعيش في أبنائه بكرامة وعزة ورفاه. د
وكـمـا أعـطـتـنـا جـرعـة مـهـمـة في الـوطـنـيـة وحب الـعـراق وعدم
فقـدان األمل أعطـتنا جـرعة عظـيمـة حلب احلياة وعـدم اليأس

ريرة ورحـلتهـا الشاقـة مع مرض السـرطان  اخلبـيث وعلى الرغم وفـقدان األمل  في غد أفـضل عبر جتـربتهـا ا
من قسـاوته وجـبروته اسـتطـاعت أن تلـي ذراعه وتنـتصـر علـيه بـالصـمود واألمل وبـانتـصـار العـلم الذي ال يـعرف
العـجز  أو االنـهزام أمـام كل مـعضالت احلـياة الـتي تواجه اإلنـسان كـما أعـطـتنـا مثـاالً للـحب احلقـيقي والـوفاء
ثيـر لإلعجاب مع  مصـيبة حـبيبته َجَري) احلبـيب  وتضامـنه ا الـنبيل من خالل تـعامل وصبر ومـشاعر الـزوج (ا
ـدعي ـوقف زيـر الـنـسـاء واخملـادع مـدعي الـرقـة والـشـعـرية  (مـحـمـود) الـعـربي ا وجتـاوزهـا حملـنـتـهـا  قـيـاسـا 
نفى الذي ال يـعرف ناسه التمـييز على أساس القبيح.بـثت للمتلـقي صوراً رائعة لطـبيعة الـعيش واحلياة في بلـد ا
العِرق واجلنس والدين احترم الـقوان السائدة احترم اآلخر تُحترم وهذا  ما افتقدناه في أغلب إن لم نقل في
زيفة الـتي البسنـياها البـريطانيـ واألمريكان قراطيـة ا جـميع بلدان الـعروبة واإلسالم على الـرغم من عباءة الـد
ـستعـمرين أجنة وروثة وبـالتخادم مع إرادة ا والـفرنسيـ وغيرهم من بـلدان العـالم األول .. فقد زرعت ثقـافتنـا ا
الطناطل والتماسيح والـذئاب واألفاعي مستبعدة طـيور احلب والسالم .. تستحضرني هـنا ما كتبته الروائية في
كتـابها (ذاكرة األشياء) ص : 84كيف أدخلت أم السـج الرسام الـذي رسم حمامة السـالم على جدار السجن
ـركزي كـيف أدخلت حـمامـة سالم بيـضاء حـقيـقيـة أخفـتهـا في شورتـها الـداخلي لـتخـفيه عن في سجن احلـلة ا
عـيون حـراس السـجن  هـؤالء األوباش مـقلـدي ومتـمـثلي عـقلـيات وثـقـافة  حـكامـهم الفـاشـست في كرهـهم لطـيور
ـرأة العراقية احلب والسالم ومـدى قوة وتمسك اإلنـسان العراقي الثـائر بكل قيم احلريـة واحلب وكيف تمكنت ا
الشـجاعة هذا الطـير إلى وسط قالعهم وزنزاناتـهم احلصينة!! هذه األم الـرائعة التي سبق لـها وأن أدخلت بسمة
الطـفولـة ورمز اخلـصب طفلـتهـا التي سـمّتهـا (اعتـقال) تـوصيفـا حلادث اعـتقال الـفاشـست لولـدها (موسى) إلى
سجن نـقـرة السـلمـان  الرهـيب  الـسجن الـذي ورثه الفـاشسـت من سادتـهم االنكـليـز فـلم تكن اعـتقـال إال رمزا
لإلنسـان العـراقي الذي تـمـكن من حبس كل قـيم الشـر واإلرهاب والـظـلم وأطلق قـيم الفن واجلـمال وحب احلـياة
رموز لـها (بـأمنيـة) في الروايـة وهي تسـمية دالـة  على تـوق لتـحقيق متـجسـدا في شخـصية (اعـتقـال الطـائي) ا
نتميـة روحياً لقيم احلرية والسالم وأن لم نـاضلة ا أمنـية لم تتحقق بعد  األديـبة والنحاتة والعاشـقة والوطنية وا

تضمها سجالت حزب.
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تكملة ا

الشاعرة السورية وفاء دال :

اغلفة كتب
غالف الرواية



ابــغي هــنــا عـمـل دعـايــة له بــقــدر مـا
أحــاول أن أضـع الــقـار الــكــر  في
جـو الـكـتاب من الـداخل بـعـد سـنوات
من صدوره وألنـي أعتـقد انه لم يـأخذ
ـتابعة نصيـبه الكافـي من التوزيع وا
سـيــمـا ان ظـرف الــعـراق كـان وقــتـهـا
اسـتــثـنـائـيــا في مـواجـهــة عـصـابـات

داعش.
ـاذا أخــتـارني الـصــديق صـبـري أمـا 
ـعـاونـته في أصـدار كـتـابه الــربـيـعي 
الــذي خـتم به حـيــاته في جـزئه االول
ولم تـمنـحه صـحـته الـفـرصـة لـكـتـابة
اجلـزء الثـاني حيث فـارق احليـاة عام

علـومات الواردة فيه اآلخر كمـا إن ا
ـا تـكون مـثـيرة لـلـجدل والـنـقاش ر
وهـو أمـر مـتـوقع وطـبـيـعي ومن حق
من ذكرت أسمـاؤهم الرد او التـعقيب
توثيقـا للحقـائق التي أصبحت جزءا

من التاريخ.
وفـي حــوار مع عـــمــيـــد الــصـــحــافــة
العراقية االستاذ سجاد الغازي أطال
الـله فـي عـمــره طـلب مــني تــوضـيح
معلـومة وردت في الكتـاب عن حقيقة
سرح العراقي عالقته الطيبة برائد ا
حـــقي الــشـــبــلي ونـــفــيه مـــاجــاء في
الكتاب عن شن حملة اعالمية لتقو
ــؤسـســة الـعــامـة لــلـســيـنــمـا عــمل ا
ــشــاركــة  زيــد ــســرح حــيــنــهــا  وا
الـفالحي وصـبــري الـربـيــعي عـنـدمـا
جـمــعـتــهم جـريـدة الــثـورة الـعــربـيـة
عـام  1964وكــان الـشــبــلي حـيــنــهـا
رئيـسا لـلمـؤسسة وهـو ما سـتجدون

تفاصيله في م الكتاب.   
 اربـعـمـائـة وثـمان واربـعـون صـفـحة
أحـتوت عـلى عنـاوين كـثيـرة ومثـيرة
هي حـــصــيــلــة أوراق الـــربــيــعي في
الـصحـافة واحلـياة مـنهـا ) دوندرمة
د عـلـي الـوردي غـزرت  شـهـادتـان لم
الـكة  تـنشـرا بـشان مـقتل الـعـائلـة ا
مـاذا قـال عـبـد الكـر قـاسم لـلـمدعي
الـعـام رئـيـس اجلـمهـوريـة يـخـتـطف
شـحــاذا و طـاهــر يـحــيى يــسـقط في
الــطــ ســر ســعــفـة الــوزيــر وجالل
الـــطـــالــبـــاني يـــتـــمــنى الـــشـــحــاذه
يـاسـرعـرفـات أفـشل مـقـابـلـتي ونـاظم
كزار يخطفـني حسن العلوي لم يكن
سـكـرتـيـراً صـحـفـيا لـلـرئـيـس صدام

وأنا وسامي مهدي (.
عـذرا ال أريـد ان أفـسـد عـلـيـكم مـتـعـة
قـراءة هذه األوراق فـفيـها الـكثـير من
الـعـناوين اإلسـتـفزازيـة الـتي جتدون
إجـابـات وافــيه عن مــضـامـيــنـهـا في
مــتـنه  ايــضـا أسـجـل امـامـكم إني ال

 2014فذلك ألني كنت صديقا وزميال
وضحـية لـلربـيعي جـعلـني أغرق معه
في بحوره الـهائجـة منذ الـبداية التي
امـتـدت مــعي بـحـدود عــام كـامل غـيـر
الـــزمـن الــــذي حــــول خالله خــــزيــــنه
الفـكري الى الـورق لذا اقول ان والدة
هـــــذا الـــــكـــــتـــــاب جتـــــاوزت حـــــدود
ا أبتليت به أيضا هو أن .و السنت
من قــام بــتـنــضــيـد مــســودة الـكــتـاب
ـهـنـة وال شـخـصــاً ال يـفـقه بـإصــول ا
يــعـرف أين يــضع الــفـارزة والــنـقــطـة
ويـرفع ويـنــصب الـكـلــمـات عـلى وفق
زعج حقا مزاجه فكـان من العسيـر وا
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أوراقي في الــــصـــحـــافــــة واحلـــيـــاة
ـرحـوم صـبـري إخــتـارهـا الـصـديق ا
الـربـيعي عـنـوانا لـكتـابه الـصادر من
مؤسـسة الـبركة لـلنـشر واالعالن عام
 2013أراد ان يجمع فيه سيرته
الــصــحــافـــيــة من جــهـــة وذكــريــاته
كــأنـســان عــاش وسط احملــيـط الـذي
نــشـأ وتــرعـرع فـيـه سـواء ذلك الـذي
أخُــتـــيــر له فـي مــرحــلـــة الــطـــفــولــة
والـصبـا أم الـذي أختـاره هـو عنـدما

امتلك قراره بنفسه.
Íœd  »uK «

ــؤلف الــربــيـعي أعــتــمـد الــصــديق ا
أســلــوبــا ســرديــا في كــتــابــة أوراقه
واألنــتــقــال بـــ األحــداث عــلى وفق
تـسـلـسـلـهــا الـزمـني مـنـذ الـوالدة في
لـــواء احلــلـــة حــتى الـــوداع االخــيــر
للعراق عام  1999ليستقر نهائيا في
أمـسـتـردام ويـبدو إنـه ضغـط طويال
على ذاكرته وإستـنفرها ليـنتزع منها
هــذا الــكم الــهــائل من أســمــاء زمالء
ن مهنـة األعالم والفن والسـياسية 
شـاركه الــعـمل أم جــمـعه بــهم سـقف
إعالمي واحـد  لـذا ال تـسـتـغـربوا إن
هنة كشفت لكم أن العديد من زمالء ا
ـــا يــــجـــدون أســـمـــاءهم في مـــ ر

الكتاب.
يــقــول الــربـــيــعي في كـــتــابه: " لــقــد
إســـتـــحـــضـــرت مـــا عـــلق في زوايـــا
الـذاكـرة وتـوسلت جلـعـلـها حـكـايات
ــا حـذلــقــة ولي جـمل بــسـيــطـة دو

وهي لــيـــست مــســـجــلــة بـــالــصــوت
والصورة ".

وفي مـعـرض تـبريـره كـتـابة األوراق
يــوضح بــأنه يـأمـل أن تـشــكل بـعض
دروس لـلـشـبـاب الـسـاعـ الى تـمـثل

التدرج في مسالك حياة فاعلة .
ـؤلف وضع مـخـزونه ويـبـدو لي ان ا
الفكري في قدر كـبير حتت نار هادئة
مـزج فـيه الــكالم الـفـصـيـح بـالـعـامي
الدارج وهو ما أعتقد أنه غير مالوف
ـا اذا لم اكن فـي تـألــيف الــكـتـب ور
ـولـود األول على مـخـطئـا قـد يـكون ا
هــذا الــنـــحــو في ســـلــســلـــة الــكــتب

العراقية في أقل تقدير.
وهـو األمـر الـذي سـبب لي قـلـقـا وأنا
أتـــصــفـح الــكــتـــاب ألول وهــلـــة قــبل
الـطــبع وفي الــوقت نـفــسه حـثــتـني
هـذه اخلـلــطـة الـعـجـيــبـة عـلى قـراءة
الـكتـاب من أول صفـحة الى الـنهـاية
ا إن الكـتاب من النـوع الثقيل في و
عـدد صفـحاته أضـطـررت ألصطـحابه
مـــعـي الى بـــيـــروت ألكـــمـــال قـــراءته
رات وبـينما الفاحـصة وفي أحدى ا
كــنـت أقـــرأ بـــصــوت عـــال فـــوجـــئت
بسؤال من سيدة كانت جتلس قربي:
? مـن هـــو مــؤلـف الـــكـــتـــاب? فــرددت
اذا عليها بسـرعة ال اعرف سببها و
ـــؤلف ? قــالت راقــني تــســألــ عن ا

أسلوبه.
ـضـمـون وهـنـا أقـول إن األسـلـوب وا
قد يعجـبا البعض ويبـغضا البعض

أن تـضع نـفـسك مـنـضـدا ومـصـحـحـا
وناشرا وفي الوقت نفسه كنت شديد
االعـتـزاز بـالـربـيـعي ولن اسـتـطيع ان

. أرد له طلباً
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ـــؤكـــد انـي كـــنت أقـــدر وأجـــيب من ا
بــإسـتــمـرارعن ســؤال من نـوع : مـاذا
يـعنـي أن تطـبع كـتابك الـشـخصي في
بــلـــد يــبــعــد عن مــكــان إقــامــتك االف
الـكــيـلـو مــتـرات? لـذا وضــعت نـفـسي
عــلى كـرسي الـكـاتـب وامـام مـنـضـدته
وأستنسخت عينيّ لترى بع الكاتب
الــذي يــنـــتــظـــر والدة كــتــابـه بــفــارغ
الـــصــــبــــر. وإلني ســــمـــعـت مـــرة من
الـصــديق الـدكــتـور نـوفـل ابـو رغـيف
أثـناء احـدى اجللـسات الـثقـافيـة على
هـامش مــعــرض الـكــتــاب الـدولي في
بغداد عـاصمة الثـقافة العـربية قوله:"
كــانــوا يــقــولــون ان الــقــاهــرة تــؤلف
ولبنان تطـبع وبغداد تقرأ واالن اقول
إن بـغداد تـؤلف وتـطبع وتـقرأ. " ومن
خالل مـا ذكـره ادعـوه وهو فـي موقع
الوكيل األقدم لوزارة الـثقافة أن يولي
ثقف والكتاب من عاناة ا اهتمامه 
عـدم وجود دور نـشر مـؤسسـية تـأخذ
ـؤلـف وتـتـولى تــوزيع الـكـتـاب بـيـد ا
ؤلف توزيعا عـلميا مـدروسا وتمنح ا
حقه في جـهده الـذي يأخـذ منه بعض
عـمـره وأطـالب الـلـجنـة الـثـقـافـية في
محافـظة بغـداد بالتـعاون مع اجلهات
عـنيـة في القطـاع الـعام واخلاص ا
أن تـــتــولى تــنــظـــيم ورشــة حــواريــة
بـحـضــور الـنـاشـريـن لـوضع احلـلـول
ـشـكـلـة وأطـلب من الـعـمـلـيـة لــهـذه ا
ولــده الـبــار رغــيـد صــبــري ان يـعــيـد
طبعـه والترويج له.رحم الـله الصديق
ــرحـوم الـكـاتب والـصـحـفي صـبـري ا
الربيعي الذي ذكرتني به أوراقي وانا
رحوم الشاعر أقلب ما كتب في رثاء ا
سـامي مـهـدي فـقـد كـانـا يـسـيـران في
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اسطنبول

ـهنية في وأمضت مـعظم حيـاتها ا
تـوثـيق عـمل مـحـتـرفي الـطـعـام من
اصـــول افـــريـــقــــيـــة في الـــواليـــات
ــتــحـدة ظــهــر هـذا فـي كـتــابــهـا " ا
قانون جـيميما: وصـفات من قرن

من الطبخ األمريكي األفريقي".
تـــــرى ان دار نــــشــــر(فـــــور كــــلــــور
بـوكس) هــو وسـيــلـة لــزيـادة عـدد
ؤلف من ذوي االصول االفريقية ا
القادرين عـلى تأم صفـقات لطبع
الـكــتب. قـبل ان تــتـلــقى عـرض من
أحـد الــنـاشــرين لـكــتـابـهــا "قـانـون
جـيـمــيـمـا: وصـفــات من قـرنـ من
الــطـبخ األمـريـكـي األفـريـقي " لـعـام
 ?2015نشرت السيدة تيبتون
مــارتـن مــخـــتـــارات مــجـــانـــيــة من
الــكـــتـــاب عــبـــر اإلنـــتـــرنت جلــذب
االهـــتـــمـــام قـــائـــلـــة إنه "اخلـــيـــار
الــوحـيــد" لـهــا. اســتـطــاع الـكــتـاب
الــفــوز بــجــائــزة كــتــاب مــؤســســة
جـيـمس بـيـرد في عـام " .2016ما
تــقــوله ان هــذا الــكــتــاب ســيــكــون
البصمة اآلن وانه سيفسح مساحة
أكبر ألصوات أكثر تنوع" على حد

تعبيرها.
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قـــال آرون ويــنـــر نـــائب الـــرئــيس
الــتـنــفـيـذي لــشـركــة كـراون بــبـلش
والـنـاشـر كالركـسـون بـيـتـر من دار
الـــنـــشـــر تـــ ســبـــيـــد بـــريس إن
الـبــصـمـة اجلــديـدة كــانت امـتـدادًا
طبـيـعـيًـا لـعمل الـشـركـة مع الـسـيد
تــيــري. كــتب فـي رســالــة ارســلــهـا
بـالـبــريـد إلـكـتـرونـي: "كـانت مـهـنـة
برايـنت بأكـملهـا تدور حـول إنشاء
جتــمــعــات ورعــايـــتــهــا بــنــجــاح".
"انتـهزنا الـفرصة لـتوسيع عالقـتنا
الـطـويلـة من بـعض الـنـواحي كان
الـسـيـد تـيـري يـعـلم دائـمًـا أن هـذه
اللحظة قادمـة. بعد أن كتب خمسة
كـــتب طــهي تـــســلط الـــضــوء عــلى
الطبخ النباتي واألمريكي من أصل
ـــا في ذلـك" "مـــطـــبخ أفـــريــــقي - 
الـسـود الـنـبـاتي" و"الـطـعـام األفـرو
ـــلــــكـــة اخلــــضـــار"- نــــبـــاتـي" و"
بـاإلضـافة إلى وصـفـات مسـتـوحاة
من الــشـتــات األفـريــقي غــالـبًــا مـا
شـعـر كـمـا لــو كـان يـتـحـدى كل من

ـعــاصـرة حـول الـتـاريخ واألفــكـار ا
شـكل الــطـبخ عــنـد االمـريــكـيـ من
ذوي االصـول االفريـقيـة في اخمليـلة

العامة.
قــال: "كــانت مــؤســســة الــعــبــوديــة
مـعـقـدًة فـهي تـتـعـلّق بـنـقل الـنـاس
ولم تـكن مـتـمــاسـكـة بـشـكل واحـد".
ـستعبدين "تشكلـت عالقة األفارقة ا
بالـطعام والـطهي من خالل عدد من
ـــــوقع ــــــا في ذلـك ا الـــــعــــــوامل 
الي وتصرف اجلغرافي والـوضع ا

زارع". أصحاب ا
كـان الـطـهي خالل حـقـبـة الـعـبـودية
في األمـــريـــكــيـــتــ مـــخــتـــلـــفًــا في
كــارولــيــنــا وفي مــنــطــقــة الــبــحــر
الـكـاريـبي وفي لـويـزيـانـا وقال إن
تـسـمـيـته "طــعـام الـعـبـيـد" "طـريـقـة
مـضــلـلــة واخـتـزالــيـة وعـنــصـريـة
ـطـبخ عـنـد ذوي االصـول لـتـأطـيـر ا
االفـريــقـيـة ". تــعـمل هــذه الـقـصص
عـلى تـســطـيح قـصــة الـطـبخ لـذوي
االصـول االفـريـقـيــة في هـذا الـبـلـد.
ثال فهم ال يتحدثـون على سبيل ا
عن جـمـال وفـوارق تقـنـيـات الـطهي
ـكــونـات مـثل اخلــضـر الــورقـيـة وا
الــداكـنــة والـفـاصــولـيــا والـبــطـاطـا
احلـــلــــوة(مــــا يـــســــمـــيـه الـــســــيـــد
تيري"األطعمة السوداء الرئيسية")

ـا كـانت جـزءًا من مـطـبخ الـتي لـطـا
ذوي االصول االفريقية.

أظـهــرت طـفــولـة الــسـيـد تــيـري في
تــيــنــيــسـي حــيث تــعـــيش مــعــظم
عـائـلته في الـريف أهـمـية الـتـمسك
بـهذه الـتـقالـيد. قـال إنه عـندمـا كان
طفالً كان مفتونًا بخزانة جدته من
اخلـوخ اخملـلل والـطـمـاطم وغـيـرها
من األشـيـاء الـتي كـانت قـد علّـبـتـها

بنفسها.
بـعـد انـتـقـاله إلـى بـروكـلـ لـدراسة
الـتـاريـخ مع الـتــركـيـز عــلى تـاريخ
األمـريــكــيـ مـن أصل أفـريــقي في
جـامـعــة نـيـويـورك الـتــحق الـسـيـد
عهد الذواقة تيري في عام  2001
الـطـبـيعي لـلـصـحة وفـنـون الـطهي
ـــعــلــمــ وأقــرانه حــيث الحظ أن ا
ووســـائل اإلعالم كـــانــوا يـــتــركــون
ـــطــــبخ اخلـــاص بـــذوي االصـــول ا

االفريقية بعيد عن االضواء.
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قـال: "إنـهــا أكـثـر جـاذبــيـة لـوسـائل
اإلعالم الــوطـــنــيــة هــذه أن تــغــطي
شــخــصًــا أبــيض تـــلــقى تــعــلــيــمًــا
جـامعـيًا يـقوم بـالتـعليـب والتخـليل
واحلفـظ بينـما كـان النـاس يفـعلون

ذلك لسنوات".
ـؤلـفــ الـذين عــنـد الــتـفـكــيـر فـي ا
يـرغب في العـمل مـعهم قـال السـيد
تــيــري إنـه بــحث عن أولـــئك الــذين
يـشـكـلـون الثـقـافـة في هذه الـلـحـظة
والــذين ســيــســتــمــرون في الــقــيـام

بذلك.
 فــان دار نــشــر فــور كـلــور بــوكس
سنتـشر كتاب الطـهي األول لراهانا
بيسريت مـارتينيز طـاهية تبلغ من
العمر17عامًـا في أوكالند ومتـأهلة
سابـقة توب للـتصفـيات النـهائيـة "
شــيـف جــونــيــور" بـــاإلضــافــة إلى
كـتــاب جـديــد من عن مــطـعم"ســكـار
بــيــمـيــنـتــيل من بــيــتـزا ســكـار" في

مدينة نيويورك.
قـالت الـسـيـدة بـيسـريت مـارتـيـنـيز:
ـجـرد أن أخـبـرني وكـيـلي األدبي "
عن هـذا الـكـتـاب عـلـمت أنـه يـتـع
علي تقد فكرة كتابي إليه". "أردت
حــقًــا الــعــمل مــعه ألن لــديـه خــبـرة
ـا لـم أحـصل وصــوتًـا إبــداعــيًــا ر

 يتـطلع بـراينت تـيري مـع دار نشر
فــور كــلــور بــوكس(×) إلى تــقــد
لــون مــخــتــلف مـن ثـقــافــة الــطــبخ
األمـريــكي. فـكــتـاب"طــعـام الــسـود"
جميل وغني ورائد يستكشف طرق
اعـداد الــطـعــام عـنــد ذوي االصـول
ـتـحدة االفـريـقـية داخل الـواليـات ا
االمــريــكــيــة وحــول الــعــالم وكــان
برعاية الشـيف والباحث في مجال
ـلـكـة اخلـضار" الـتـغـذيـة ومـؤلف"

براينت تيري. 
ـكـنك أن تـريـنـي مـخـتـبرك? " "هل 
شي سألت براينت تـيري قبل أن 
معي إلى سقيفة صغيرة في الفناء
ــشــمس كـان ذلك ــنـزله ا اخلـلــفي 
كان مضغوط بـحجم سرير كبير ا
مـختـبر الـشـيف عبـارة عن مسـاحة
عمل مرتفعة بـها مكتب قائم هناك
ايــــضــــا صـــورة مــــأطــــرة رائــــعـــة
لـلـموسـيـقيـ آن بـيبـلـز وآل جرين

مثبتة على حافة الشرفة.
ـطعـم تشـيز بـانيس حتت مـلصق 
تــوجــد مـكــتـبــة مـثــبــتـة عــلى أحـد
اجلـدران مع مـجـمـوعـة من الـكـتب
حـول الـفن والـثـقـافـة والـطـعام. من
كان ب القطع الفنية التي تزين ا
صـــورة لـــلــشـــيف اجلـــنـــوبي إدنــا
لويس ورسم خطـي لقائـمة اإلفطار

اجملاني حلزب الفهود السود.
هـنــا عـمل تـيـري  47عـامًـا طـوال
ـاضي أو نـحـو ذلك حـيث الـعــام ا
ــات واجـتـمــاعـات عـلى تـلــقى مـكـا
ـكـان مـنـصـة الـزوم. يــهـدف هـذا ا
الــذي يــعـمـل فـيه كــمــكــتب مــنـزلي
ومـــســاحــة إبــداعــيـــة إلى إبــقــائه
مــصــدر إلــهـام. إنه أيــضًــا تــذكــيـر
بجميع اجلوانب اجلميلة والهادفة
لفنون ذوي االصول االفـريقية. قال
ـوســيــقى والـفن "بــالـنــســبـة لـي ا
والـثـقـافـة ال ينـفـصالن في الـثـقـافة

االفريقية االمريكية".
dON  a

الـسيـد تيـري هـو مؤلف كـتب طبخ
شـــهـــيـــر عــــمل مـــنـــذ عـــام 2015
كرئيس للطـهاة في متحف الشتات
األفـريـقي فـي سـان فـرانـسـيـسـكو
لـذلك قـد يـكـون مـفـاجئًـا أن الـكـثـير
من عـملـيات الـعـصف الذهـني لديه
ال تتـم في مطـبخ. ولكن كـما يـشرح
الــســيــد تــيــري فــقــد كــان يــبــحث
مــؤخـرًا عـن وسـيــلــة لــفـهـم أفـضل
السبل للحفاظ على قصص الطعام
لـــذوي االصــــول االفــــريــــقـــيــــة في

امريكا.
في ايار أعلن دار النشر ت سبيد
بـريس أن الــسـيـد تــيـري سـيــنـشـر
كتابا بعنوان"طعام السود" عن دار
نــشـر فـور كـلـور بـوكس تـلك الـدار
ستطـرح في االسواق ما بـ اثن
إلى ثالثــة كـتـب كـتــبـهــا كــتـاب من
ذوي االصول االفـريقـية في كل عام
نـظور. كذلك(وظفت ستـقبل ا في ا
ـديـرً بـصــمـة احملـرر الــرئـيــسي وا
اإلبــداعـي بـــشــكـل اســـتــراتـــيـــجيً
"طــعــام وثـــقــافيً). الـــكــتـــاب األول

الـسود" الـذي حرره الـسـيد تـيري
هـو مـحـاولة لـعـرض اتـساع ثـقـافة
الـســود في جــمـيع أنــحـاء الــعـالم
وســـيــتـم إصــداره في /19تـــشــرين

االول.
في مــعــمــلـه قــام بـتــقــلــيـب إحـدى
الــنـسخ األولى من الــكـتـاب –الـذي
ضم مــجـمـوعــة مـخــتـارات كـثــيـفـة
مـلــونـة من الــوصـفـات والــقـصص
واألعمال الفنية لكتاب ذوي اصول
افـريـقــيـة شـاركـوه اعــداد الـكـتـاب
حـيث  شـرح وحتـلـيل ارتـبـاطـهم
بـالــطـعـام والــشـراب والـروحــانـيـة
والــثــقـــافــة واالنــتــمـــاء والــنــظــرة
الـــذاتـــيــة. إنـه أكــثـــر انـــســـجـــامًــا
وروحـــانـــيًـــة من كـــونه كـــتـــاب عن

الطهو.
UH Ë œ«b «

ا في فيهم هناك وصفات لطهاة 
ألـكسـنـدر سمـولز ونـيـنا كـومبـتون
ومــاشــامـا بــيــلي و تــيــري نــفـسه.
يــوانــدي كــومــوالفي  وهــو كــاتب
ـز هو من عمـود في جريـدة ذا تا
بـــ أولـــئك الـــذيـن ســاهـــمـــوا في
اعداد الوصفات سـاهم علماء مثل
 جـسيـكا بي. هـيرس وفـنانـ مثل
ـقـاالت ورسـوم ـوري دوكالس  ا
تـوضـيــحـيـة وصـور فــوتـوغـرافـيـة
حـيـة. أوضح الـسـيـد تـيـري: "أردت
أن يـتـمـكن الـنــاس من الـنـظـر إلـيه
مـثل اي كتـاب عـلى الطـاولة أو ان
يـــــذهــــبــــوا به إلـى مــــطــــابــــخــــهم
ويــسـتــخـدمــونه كــكـتــاب طـبخ إذا
أرادوا ذلـك". "إنه يــتـــحــدث عن دار

نشر فور كلور بوكس.
مـثل الـعـديـد مـن الـشـركـات تـأثرت
صـنــاعـة الـنـشــر بـشـدة بـالــتـمـيـيـز
الــعـرقي(ضــد الــســود حتــديـدا)في
عام 2020عـنـدمـا  الـتـشـكـيك في
ســيـطــرة ذوي الـبــشـرة الــبـيــضـاء
بشـكل سـاحق سواء عـبر اإلنـترنت
غـلقة. اآلن بعد أو خلف األبواب ا
أكـثر من عـام بدأت تـتـحقق نـتائج
ـــزيــد من الــتــنــوع بــ الــدعــوات 
أولئـك الذين يـقررون مـا يتم نـشره

تحدة االمريكية. في الواليات ا
ـؤلـف من ذوي تـزايـدت عـنـاوين ا
االصـــول االفــــريــــقــــيـــة فـي ســـوق
ـا في ذلك داخـل مـجـال الــكـتــاب 
كـتب الـطـعـام حـيث يـبـرم الـطـهـاة
من ذوي االصول االفريقية صفقات
ـشاريـع كتب الـطبخ. أكـثر ربـحـية 
يـأمل الــسـيــد تـيـري ان تــسـهم دار
نـشـر فـور كـلـور بوكـس في تـنويع
كتـبات إضافة الكتب عـلى أرفف ا
زيد من لفتح سـبل جديدة جلـذب ا
الكتـاب من ذوي االصول االفريـقية

إلى مجال النشر.
قـــالت تـــيــبـــتـــون مــارتن مـــؤلـــفــة
وصـحـفيـة ورئـيسـة حتـرير مـجـلة
"كـــــــوك كــــــانــــــتــــــري". "بـــــــســــــبب
(التمييزالعرقي) أصبح الكثير من
الناس مهتم بشأن شراء كتبهم".
ساهمت السيـدة تيبتون مارتن في
اعـــداد كــــتـــاب "طــــعـــام ألــــســـود"

عليه في اي مكان أخر."
سـيــصـدر كـتــاب الـطــهي األول لـهـا
بعنوان"لذيذ" بواسطة دار نشر فور

قبل. كلور بوكس العام ا
قــال الـــســـيـــد تــيـــري: "هـــذا الــدور
اجلـديــد يــضـفـي الـطــابع الــرسـمي
عـلى مـا كــنت أفـعـله مــنـذ سـنـوات
وهـو توجـيه الـكتـاب األصـغر سـنًا
ومــــســـاعـــدة األشــــخـــاص من ذوي
االصـول االفـريقـيـة الذين يـحـاولون
اإلبـحار في عـالم النـشر أو الـتفـكير
في تـألـيف كـتـاب. "قـاده هـذا الـعمل
إلى التـفكيـر في وضع بصـمته على
ـبـدعي الـطـعام أنـهـا "طـريق مـعـبـد 
مـن ذوي االصـــــول االفـــــريــــــقـــــيـــــة
ـــلـــونـــ في عـــالم واألشـــخــــاص ا

النشر".
قـالت أليس ووتـرز رئـيسـة الطـهاة
وصـاحبـة مؤسـسـة بانـيس هاوس
والتي يعتبرها السيد تيري مرشدًا
كن وصديقًا إن إشراك أكبر عدد 
مـن األشـخـاص في الـكـتـابـة هـو مـا
كن أن يـفعـله السيـد تيـري بشكل
أفضل من اآلخرين.قالت: "إنه طباخ
يـز لـلـغايـة ومن الـصعب ومـعـلم 
أن يــــكــــونــــا االنــــســـان كـالهــــمـــا".
طبخ "احملادثة يجب أن تـكون في ا
وحـول الـكـتـاب ولـيس مـن مـنـصة.
ـكن بـهـا هــذه هي الـطـريـقـة الـتي 
اجلـــيل الــقـــادم لــلـــتــعـــلم من خالل

العمل ".
قـال السـيد تـيري: "أعـتقـد أن اجلزء
األكـثـر تـأثـيـرًا لـدار نـشـر فـور كـلور
بـوكس هـو تـصـمـيم الكـيـفـيـة التي
نريد أن يكون عليها عالم النشر".  
(×)دار نـــشـــر(فـــور كـــلــور بـــوكس-

Color Books publish-4)
وتـعـني كـتب للـمـلونـ تـعـمل على
ـــؤلــــفـــ من اصـــول نـــشـــر كــــتب 

افريقية امريكية.
ـصـدر: مـقـال مــنـشـور عـلى مـوقع ا
ــز)في ٤/ جـــريــدة(نـــيــويــورك تـــا

تشرين األول٢٠٢١/. 
Chef and Cookbook Au-
thor Bryant Terry Looks
to Preserve Black Food
Stories - The New York

Times (nytimes.com)
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مر الـعالـم عبر الـتاريـخ بسـلسلـة من الـتفـاعالت غيـرت معـالم اجلغـرافيـة السـياسـية اثر
احلـروب الـكـبـيـرة والـغـزوات واالحـتالالت الـعـسـكـريـة والفـكـريـة الخ.. وعـنـد الـبـحث في
االسبـاب احملركة لـهذه الصراعـات لتحـقيق مصـالح معينـة وجد ان القـوة (غير الـقانعة)
هي مفـتاح هذه الـتفـاعالت  وتأتي الـقوة من عنـاصر عـديدة أبرزهـا واعقـدها (العـنصر
البشري) فمـا ان سيطرت على مـشاعر وعقول الـبشر متى ما حتـققت قوة تدفع باجتاه
ـاديـة بـحـسب نـظـريـة ابن خـلـدون التي ـعنـويـة وا الـبـحث عن (الـنـمـو) خـارج احلـدود ا
ـعــنــاه الــلــغـوي ـو فــنــاء) والــنــمــو  تــتـحــدث عن تــشــابه االنــســان والــدولــة (والدة 
واالصـطالحـي الـتـوسع وبـالـعــودة لـعـنـصـر الــقـوة االسـاس (الـسـيـطــرة عـلى الـعـقـول)
شـروف ) وتعتـمد العالقة وفق مبدأ (القـيادة واالنقيـاد) او ( األشراف وا واخـضاعهـا 
فهوم ب(السلـطة) دينية كانت او غير صلحة ويـرتبط ا ب الطرف علـى العقيدة او ا
ذلك ان هـالة السلـطة جاذبـة للبشـرية على مـر التأريخ وقد يـسلك االنسـان مساراً على
غير ما يؤمن بهِ في سـبيل االجنذاب لهذهِ السلـطة وارضائها واالنقيـاد لها بغض النظر
عن عدالـتهـا او ظلمـها في اتخـاذ القـرارات وقد اجرى عـالم النـفس االمريكي (سـتانلي
ميـلجرام) بحـثاً معمقـاً حول استجابـة الناس للسـلطة و وجد انـهم يذعنون للـسلطة حتى
ا يوصل اجملتمع الـى حتقيق مفهوم وان ادت الى ايذاء االخرين وتعـذيبهم او قتلـهم !!
قصود هي الطاعة (الطاعة العـمياء) ان وجود الطاعة معيار مهم إلنضباط األمة ولكن ا
الواعـية ولـيـست الطـاعة الـعـميـاء ! وتنـقسم الـطـاعة الـعمـياء الـى اجتاهـ من القـمة الى
طالب قد ا يجعله مـطيعاً  القاعدة إذ يتأثـر الزعيم او صانع القرار بـالقاعدة الشعبـية 
تــؤدي الى هالك األمـة او ايـذاء االخــرين واالجتـاه االخـر هــو االكـثـر شـيــوعـاً إذ تـطـيع
الـقـاعـدة اجلـمـاهـيـريـة قائـداً او رمـزاً مـعـيـنـاً طـاعـة عـمـيـاء بـغض الـنـظـر عن نـتائـج هذهِ
الـطاعـة!وهـنـا ضـرورة صـناعـة (مـنـاعـة ذاتـية ضـد االنـقـيـاد والـطاعـة الـعـمـيـاء)  وصوالً
للطاعة الـواعية التي تعني  فهم الشيء فهماً صحيحاً وعقالنياً دون النظر اليه من زاوية
واحـدة واالنـتهـاء عن الـطاعـة عـندمـا تـسبب ضـرراً لألمـة !!من بـاب قول الـرسول (ص)
ـقيـدة وقول طـلـقة والـطاعـة ا "الطاعـة خمللـوق في مـعصـيـة اخلالق"فـشـتان بـ الطـاعـة ا
ن دان بطاعة مخلوق في معصية اخلالق"ومن الطبيعي ان االمام علي (ع) قال: "ال دين 
الطـاعة الواعـية هي طـاعة نـشطة ((Active Obedienceتتـفاعل مع االحـداث تأثراً
ـسارات وتفكيك الـعقد بيـنما تأتي الطـاعة العمـياء خاملة وتأثـر في محاولة لـتصحيح ا
( (passive obedienceوتـعتـمـد تـفاعـالتهـا عـلى الـعالقة بـيـنـها وبـ الـزعـيم الذي
ـسـار النـتاج مـجـتـمع ايـجابي في تـرتبط بهِ وخـالصة الـقـول ان الـطاعـة الـواعـية هي ا
تـفاعالته يستـوعب التحديـات ويصنع األمجـاد والتأريخ ال يرحـم مجتمعـات احتهت نحو
الـضاللة بـنوايـا حسـنة ونـختم بـقوله تـعـالى " يا ايـها الـذين امنـوا إن تطـيعـوا فريـقاً من

انكم كافرين"صدق الله العلي العظيم  الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ا
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ستنقع الطائفي الذي وُضعت فيه ككثير ستمرة للخروج من ا بعد عقود من مـحاوالتي ا
قررت أن أكتب جتربتـي الشخصية مع الطائفية دون خـيار أو تفضيل مني من العراقي
اخلروج مـنهـا نحو الـدين احلق الـذي أؤمن به لعـبادة الـله الواحد ومـازلت وكـيف حاولت
ـان أتــبـاع كـل الـديــانـات األخــرى. وقـد كــنت دومـاً أؤجل األحـد دون أن أنــتـقـص من إ
ـكن أن يسـببه لي من فـرطة وما  وضـوع ليس فـقط بسـبب حسـاسيـته ا كتـابتي لهـذا ا
ـاني أن مـثل هـذه الـكـتـابات ال زالت لـكن بـسـبب إ قـربـ لي مـشـاكل حتـى مع أقـرب ا
على الـرغم من أن هذا في نـية قـد أقتـربت مـبكـرة وحتتـاج أن أكتـبهـا حيـنمـا أعتـقد أن ا
سـلط االن خلـلق هويـة طـائفـية ـس حجم الـضـغط ا عـلم الـله وحده. لـكن ألني أشـاهد وأ
بديـلة عن الـهـوية الـعراقـية ولـلـتسـاؤالت واإلتهـامات الـكـثيـرة التي أثـارتـها كـتابـاتي ضد
فقـد قررت أن أدون ما أسميـته برحلتي نـحو اإلسالم وكيف حاولت وما الطائفـية مؤخراً
لـعل البعض يستفيد مـنها.لقد أخترت هذا زلت نبذ كل طائفـية من عقلي وسلوكي وقلمي
ن يؤمنون بالدين من كل األديان:األسالم مثل العنوان أليـصال رسالة قصيرة ومباشرة 
كل األديان نـزل خالـياً من الطـوائف والتـمايـز والبـشر هم الـذين طيـفوه وفـرقوه شـيعاً ال
لـيتقربـوا لله بل ليـفرضوا وصايـتهم عن الله دون تخـويل أو حتى تصريح مـنه. لقد كانت
ســأسـرد بـعـض مـنـهــا(ولـيس جــمـيــعـهــا ألنـهـا هــنـاك عـلـى الـدوام مـحــاوالت لـتــطـيــيـفي
الـى أن هداني عـقلي كـثيـرة).وأعـترف أني في فـتـرة من حيـاتي كـنت قريـباً من الـطـائفـية
أي األسالم احلقيقي غير الطائفي.  نبع عونة من الله على التقدم(وليس العودة) الى ا
ا بل وقـد يصـدم  أعلم جـيـداً أن البـعض سـيعـتـرض بشـدة ويـستـنـكر مـا سـأدونه هنـا
ألني كنت دومـاً حريص ـقربـ مـني ـا فـيهم ا سأذكـره ألنه لم يسـمع ذلك مـني سابـقاً
حتى عـندما وأحول جتـنب كل حديث طائـفي عـلى أن أكون معـتدالً في سـلوكي وأفكـاري
ـا بتُّ أعتبره اآلن (شكلـيات) دينية. لذلك لم أود تشددت في مرحـلة من مراحل حياتي 
ذكـر هذه األحـداث كي ال يتربى أوالدي أو طالبي عـلى الطـائفيـة.لكني أعـتقد االن أن في
سرد هذه األحداث مـا قد يخدم محاربة هذا السرطان الذي بات األحساس به وأنتشاره
يؤرقني وينذر بـخطر داهم على مستقبل العراق. سيـزعل بعض(طائفيي)السنة قائل ان
ــنـهــجـة لــلـطــائـفــيـة خالل الــنـظـم الـســابـقـة. جتــربـتك الــشـخــصـيــة ال تـمــثل سـيــاسـة 
وسيـزعل(طائـفيـو)الشـيعـة مردديـن أن جتربـتك مع بعض أركـان النـظام احلـالي ال تصح
ارسات عـرفتها لـكنهـا  كمقـياس لطـائفيـة الشيـعة. وفي احلالـت أقول أن ذلـك صحيح
كـما مـوجودة حـاضراً وإن شـخصـيـاً تؤشـر لي أن الطـائـفيـة كانت مـوجـودة في السـابق

مارسة واالثار مختلفة.  كان الشكل وا
نهـجة تتـبناها الـنظم السـابقة عـلناً كـما يفعل نعم الطـائفية لـم تكن موجودة كـممارسـة 
لـكنـها كانت مـوجودة حتت الـغطاء ومـلموسـة كمـا ستجـدون ذلك واضحاً النـظام احلالي
لـكن أرجو أن يجري والتي أعـلم أنه ال يصح التـعميم بنـاءً عليها في جتـربتي الشخـصية

وُلدت في البصرة ولم أختر ديني أو طائفتي. األعتبار منها.كمعظم البشر
ـذهب بعـد أن أخـذني والـدي الفتـتـاح مسـجـد العـثـمان حيـنـما كـبـرتُ علـمتُ أني سُـنّي ا
ـسجـد من قبل أطـفـال سُلـطوا لـيرمـونا فـأُمطـرنا بـوابل من احلـجارة عـند خـروجنـا من ا
عـقل بالـقـرب من مسـجـد للـشيـعة باحلـجارة أحـتـجاجـاً على أفـتـتاح مـسجـد سـني في ا
مـعــروف هـنـاك.وكـانت هــذه هي جتـربـتي األولى مـع الـطـائـفــيـة وعـمـري بــحـدود الـعـشـر
سنـوات!بعـد ذاك بدأ وعـيي الـطائـفي ينـمو بـخاصـة وأن كثـير
من أصدقائي كانوا من الشيعة وكانوا بحكم عمرهم يرددون
على مسامـعي بعض االعتقادات الدينية التي كنت أنقلها الى
لكننا ال نعتقد بذلك! أهلي فيقولـوا لي هذا ما يعتقده الشيعـة 
بــــدأت أدرك آنـــــذاك أنـــــنــــا مـــــواطــــنـــــون مـــــخــــتـــــلــــفـــــون في
لـكـنـنـا مـسـلـمـون وجـيــران مـتـشـابـهـون في عـاداتـنـا مـعـتـقـداتـنـا
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ُفارقه وأهلك .. مهما عال شأنك وزاد وزنك. يا بُنَيّ تذكر أن هذه الدنيا فانية.. وإنّك 
ـعروف جـلبـاً للـنقـمة عِـلًّاً يا بُـنَيّ كن حامـداً للـنعـمـة حِالً وحالالً  التبـخل ال حتسـد وال جتحـد ا

وحراماُ .
يا بُنَيّ إياك والغفلة عن تهذيب الروح  مهما نضج العقل البد من تزيينه بروحٍ جميلة مؤدبة . 

يا بُنَـيّ ال تكره وال تـبغض بـشراً  ال تـقهر وال تـنهـر احداً  تـغاضَ عن االنتـقام صـمتـاً جميالً 
رء رزانة وخُلُقاً وقارا .  وال تشقَ بؤساً  اصبر وابتسم نصراً وانتقم جناحاً وكفى ا

يا بُنَيّ إيـاك واثبـات الذات للـحمـقى او العيش مـع السفـهة اجلهـلة فـالورد ال يتـوسل البـئر ماؤه
حتى لو ذَبُل عطشاً  جترّع مرارة احلياة وآالمها وال تُذِل كيانك لسَقيم النفس والعِلل .

امة وسوء أدبٍ يا بُنَيّ إن الصدق أمانة جلـوهر اإلنسان عالمة  والعتاب لـوامة والقيل والقال 
وندامة واجلهل داءٍ وآفة دواؤه علم وجناعة .

يـا بُـنَيّ ال تـهـجـر احلـيـاء والـسنـاء جِـزافـاً  فـلـوال سـتـر البـارىء لـكـثُـر اإلخـفـاق واحملن وشـمـاتة
. ِ اإلشفاق وا

ال حتارب يا بُنَيّ ال يـغرّنك مـتاع احليـاة وزينتـها تـفاخراً  كل مـغترٍ مـتعـجرف مصـيره الهـاوية 
احلـيـاة العـابرة مـن اجل الدنـيا الـغـائمـة والغـريـزة واللـقمـة الـفاسـدة  فـكل بدايـة له نهـايـة مهـما

طالت القارعة . 
كان واحلـال . وال تُعلّق اآلمال عـلى كائن من كان وال قال واحـفظ ا قـام وا يا بُـنَيّ تواضع في ا

ال .  خذ احليطة واحلذر من مزاجي الكَلِم وعباد اجلاه وا تأمن وعداً وال قوالً 
يـا بُنَيّ ال تقصص أحوالك ونـواياك ألحدٍ فيكيـد لك كيداً إن االنسان لإلنسـان كان عدواً صديقاً

لدوداً .
يا بُـنَيّ ال تصـاحب منـافقـاً مخـتاالً وال كـاذباً أثـيـماً ودجـاالً حكـيمـاً والتنـحنِ وال تتـملّق مـجامِالً
ـكـ وال تـرضَ بحـبلٍ ولُـجـام  بل كن رائـداً مغـواراً وهُـجـاماً  فأنت الـنـبـيل األم واخملـلص ا
خَلقَنا اجلبار رب العـباد سواسية ال فرق ب السادة واحلاشية وال تكن مع الطاغية وشر الف
وال ة يعاقب علـيها القدر  وقطع أشجـار الدانية.يـا بُنَيّ ال تخُن ال تغدر وال تَـظلم فإن الظلم جـر

تَتّبع من كان أمرهُ فَرَطاً فتقعد ملوماً مهموماً كالذي انقطع عقده وتفرّط .
يا بُنَيّ أعمالك عليك رقيبة وأقوالك  اختر الضمير خيراً مهما كانت العاقبة  احترس ال جتانب

شراً مخافةً فاحلق يعلو ميزان احلسنات واحلساب يوم الغاشية .
يا بُنَيّ كرامتك عزة وروح ثانية . صـنها وحافظ عليها كما ربتك العائلة تقياً مخلصاً للحق باراً

قانعاً و صِل الرحم وأكرم أهلك طيباً واصبر حلصادهِ خيراً وسعادةً قادمة .
يا بُـنَيّ كن إسوةً حـسنـة تبـتغي الـفضـيلـة و تنـهى الرذيـلة حـاذر األوهام الـكاذبـة حتى لـو كانت
وال تـكن طـرفـاً خلـصـامٍ او نـزاع إخـوة تُـمـسك هـذا وتـدع ذاكَ وإن كـان قـسراً احلـقـائق مـتـعـبـة 

وكرهاً فاعتزل الناس خَلواً وال تكن ألهل الباطل ظهراً .
مـنوع أبـداً بل راضيـاً مرغـوباً طـيبـاً واعمل صـاحلاً وأحسن يا بُـنَيّ ال تخـاطر في احملظـور وا
.يا بُنَيّ العتبة الصاحلـة تُثمر وتُزهر .. والعقبة الطاحلة لليتيم داعماً وكفيالً مثل أصـحاب اليم
صـائب هلعاً جلالً بل حَمِداً شَكَراً ال تُبقي وال تَذَر … فاختر بـعنايةٍ وحَذَر .يا بُنَيّ ال جتزع في ا
كل شيء عـند الـله بسـبب وقدر  ومـاعنـده خيـر وابقى  لـكل قضـاءٍ حكـمة ولـكل مـصيـبة ثواب
ورفعة ولكل صابرٍ جـبر خاطرٍ وطيب اخلاتمـة . يا بُنَيّ ال تستسلم
لكـسرة وانتـكاسة مُراد احلـقوق سِجـال  ثابر واجـتهد بال تعبٍ 
وكــدحٍ بال نــصب تــعــلّم وابــدأ جــديــداً وأُخـر .كـن بــشـوش الــوجه
متـفائالً مـتفـانيـاً فتـلك االيام يـداولهـا العـزيز بـ النـاس ذلك وعد
منه وقسـم . يا بُنَيّ تـستمـر احليـاة ضحكـاً وعويالً فرحـًا وحزناً 
ال تـبــال أمـراً حـائـراً و ال تُـحــمّل روحك هـمـاً جــائـراً  ال تـقـلق من
ـهيمن  تـمتع بـيومك رشاداً بـهمِ وال تقنط مـن رحمة ا غيّب الغـد ا
سيـر واثقـاً مباركـاً بال كللٍ وال مـلل .. وتذكر اني معافـياً واكـمل ا

أحبك مهما دار الزمن .
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ـصـريـة يـاسـمـ صـبري ان ـمـثـلـة ا كـشـفت ا
اهم قـــرار اتــخــذتـه يــتـــعــلق بـــإبــتــعـــادهــا عن
(أصدقـاء السوء) في حيـاتها الشـخصية وهي
ال تــنــدم عـن اتــخــاذهــا مـــثل هــذه الــقــرارات.
تـصــريــحـات صــبـري جــاءت عــنـد حــلـولــهـا
ضيـفة عـلى بـرنامج تـلـفازي حـيث قالت :
أنـا شـخـصيـة مـنـغلـقـة ومش بـتـكلم عن
أمــوري الـــشــخــصــيـــة لــكن أنــا مش
وحــــيـــدة ومـش لـــوحــــدي خـــالص.
وحـول طموحاتها أشارت الى أن
طـمـوحاتـهـا تتـغـير بـالـتزامن مع
حـاالت الــنـضج في الـتــفـكـيـر
قـائــلــة: كل فـتــرة طـمــوحـاتي
تــتــغـــيــر وأحالمي تــتــغــيــر
واحلــــاجــــات الــــلي كــــنت
فــاكــراهــا دي أقــصى
طــمـــوحي أالقـــيــهــا
مش أهم حـاجـة..
وكل مـا الـواحد
يــــــــــنــــــــــضـج
أحــــــالمــــــه
تـــنـــضج
معاه".
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ـيـة واخلـبـيـرة الـقانـونـيـة الـعـراقـيـة صـدر كـتـابـها االكـاد
العـاشـر في سلـسـلة مـؤلفـاتـها الـقـانونـية بـعـنوان ( إقـالة
الـعقـد ) و اعـتـمـاده  كـمـنـهج يـدرس لـطـلـبـة الـدراسات

العليا في القانون بجامعة عمان العربية باالردن .
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طالبـة الدراسات العليا العراقية ناقشت في قسم التاريخ
ـاجـسـتـير بـكـلـيـة االداب في اجلـامـعـة الـعـراقيـة رسـالـة ا
ــعــنـونــة (عـبــدالـرحــمن عــلي احلـجـي حـيــاته ومـنــظـوره ا

التاريخي  –دراسة مقارنة).
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اجلــمـيـلــة  انـتـمى الذاعــة بـغـداد عـام
ـــنــوعـــات وعــمل  1986ودخـل قــسم ا
كــمـســاعــد مـخــرج بـعــدد من الــبـرامج
االذاعية واخرج برامج منوعة وثقافية
واخـتارته االذاعـة لتراس قـسم الدراما
االذاعــيـة فـاشـرف واخــرج الـعـديـد من
ــسـلـسالت والـتـمـثــيـلـيـات االذاعـيـة. ا

بغداد - فائز جواد
فـقدت اذاعـة بغداد مـخرجهـا اخملضرم
حـــسـن جـــاسم مـــديـــر قـــسم الـــدرامـــا
االذاعـية لشبكة االعالم اثـر نوبة قلبية
ـاضي عن مــفــاجـاة مــسـاء االربــعــاء ا
عـمر ناهز  59عـاما. وجاسم تخرج من
سـرحيـة بكـليـة الفـنون قـسم الـفنـون ا

وتـكفل رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الـكـاظـمي بـنقل جـثـمـان اخملـرج حسن
جـاسم من باريس إلى بغـداد بناءً على
ة مـنـاشـدة تـقـدمت بـها عـائـلـته الـكـر
وقع نـقـابة الـفـنانـ الـعراقـي وفـقـا 
االلـكتروني. حيث اشارت الـنقابة انها
تـكـفلـت بايـصـال منـاشـدة العـائـلة الى
رئــــــيس الـــــوزراء. ونــــــعت االوســـــاط
التشكـيلي البصري جاسم الـتشكيلـية 
ــوت مـــحــمـــد الــفـــضل الـــذي غــيـــبه ا
ـاضـي اثـر جـلـطـة دمـاغـية اخلـمـيس ا
بـعـد ان اغـنى احلـركـة التـشـكـيـلـية في
الـعـراق  بـالـعـديـد من لـوحـاتـه الـفـنـية
ولـفتـرة طويلـة من الزمن. والراحل من
مــوالــيــد الـبــصــرة عـام 1955. خــريج
مـعـهـد الفـنـون اجلمـيـلـة بكـالـوريوس
كـليـة الفنـون اجلميـلة أقام الـعديد من
ــعــارض الــشــخـصــيــة في الــبــصـرة ا
وبــــغـــداد اشــــتـــرك فـي الـــعــــديـــد من
ـشـتـركـة في داخل وخـارج ــعـارض ا ا

القطر عمل في دار الثقافة االطفال.

تعرض النصب الذي نحته الفنان
الـــراحـل مـــحـــمـــد غـــني حـــكـــمت

حلادث ادى الى تضرره.

تــمـارس الـتــمـاريـن الـريـاضــيـة بــشـكل يــومي حـتى
حتافظ على لياقتك البدنية.
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حـاول أن تــبـتـعـد عن تـنـاول األطـعــمـة غـيـر الـصـحـيـة
والدسمة.رقم احلظ.8
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تـشعـر بالـنشاط واحلـيويـة بشـكل دائم ال جتعل أحد
تك. يقلل من عز
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تتـجنب الدخول في مـشاكل مع األخرين وحتاول أن
جتدد عالقاتك بالناس.
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تــتـــحــسن حــالـــتك الــنــفـــســيــة من خـالل الــتــنــزه مع
رقم احلظ .9 األصدقاء
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 عــلــيك بــاتــبــاع نــظـريــة وســطــيــة في اتــخــاذ بــعض
رقم احلظ.2 القرارات
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تـتجنب مـشاعـر اليأس واإلحـباط وتـستمـر في تنـفيذ
خطواتك وأهدافك التي حددتها.
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 ال حتـيد الـتفـكيـر على وجـهـة نظـرك فقط بل اسـتمع
لالراء االخرى.
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ال تبتـعد عن شـريك حياتك وحـاول أن تقـترب منه في
قبلة. االيام ا
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 في الــــعــــمـل تــــؤكــــد عــــلـى هــــدفك الـــــذي تــــســــعى
لتحقيقه.رقم احلظ.4
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 شـعـور الـشـريك باهـتـمـامك وحـبك له يـؤثر إيـجـابـيا
على نفسية أطفالكما.
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اســــتـــمـع لـــصــــوت عـــقــــلك فـي عالقــــتك مـع شـــريك
يوم السعد السبت. احلياة
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أوجـــــد مـــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
الكلـمات افـقيـا وعمـوديا حسب

التسلسل الرقمي:
1- من بيوت احليوان

2- من ابناء نوح عليه السالم

3- مدينة في فلسط

4- كبر في السن

5- شقيق االم 

6- ماء الع

7- حنان

كان 8- دار حول ا

عــضــو مـجــلس أمــنــاء مـؤســســة الــقـدس الــدولــيــة الـقى
مـحـاضرة فـي ثقـافي أبـو رمـانـة في الـعـاصـمـة الـسـورية

دمشق بعنوان (القدس في اإلعالم الغربي).

ـعـلــومـات األردنـيـة اعـلن ان ـكــتـبـات وا رئـيس جــمـعـيـة ا
اجلـمـعـيــة تـنـظم في اخلــامس من تـشـرين االول اجلـاري
ـؤتــمــر احلـادي والــعـشــرين لــلـمــكــتـبــيـ ــدة يـومــ ا و

شاركة عربية. األردني 

الـتـشـكيـلـيـة الـعراقـيـة افـتتـحت مـؤخـرا معـرضـهـا (اآلثار
تـحف الوطـني االردني للـفنـون اجلمـيلة واالنقـاض) في ا
بــعـمــان.وضم 50 عــمال فــنــيـا تــنــوعت بـ الــرســومـات

والفيديو آرت والتركيب.

ـــطـــرب الــعـــراقي تـــلــقـى امــنـــيــات ا
االوسـاط الـفـنــيـة  بـالـشــفـاء الـعـاجل
بـعــد تـعـرضـه الزمـة صـحــيـة ارقـدته
فــراش الــعــافــيــة  في احــد مــشــافي

بغداد.
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ياسم صبري

لكنـهم غيروه إلى Google فى عام
(googol" 1997 بــــنــــاء عــــلى اسم
ـصطـلح الـريـاضى لـلرقم 1 وهـو ا

متبوعًا بـ 100صفر
 في باد األمر  تأسيس الشركة
في ايلول عام 1998 كشركة خاصة
لوكـة لعدد قـليل من األشخاص
وفي الـــتــاسـع عــشـــر من  اب عــام
2004 طرحت الـشركـة أسهـمها في
اكــتـــتــاب عــام ابــتــدائي لــتــجــمع
الــشــركـــة بــعــده رأس مــال بــلــغت
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مـــــرت مـــــؤخــــرا ذكـــــرى انـــــطالق
ا صـديـقـنـا غوغـل قبل 26 عـامـا 
يستدعي التهنئة من كل االصدقاء.
بـدأت غـوغل عـام  1996 كـمـشـروعٍ
بــــــحـــــثي مـن قـــــبـل الري بـــــيـــــدج
وســـيـــرجي بـــرين الـــطـــالــبـــ في
جـامــعـة سـتــانـفــورد في الـواليـات

تحدة. ا
ظـهـر مـحـرك الـبـحث الـعـمالق  في
كـل دول الـــعــــالم بـــصــــورة تـــوثق
مـراحل متـقدمـة من تـاريخ الشـركة

العمالقة. 
تـصف غـوغل مـهمـتـها بـالـقول: إن
مــهــمـــة كــوكل تـــقــضي بــتـــنــظــيم
مـعـلـومـات الـعـالَم وجـعل إمـكـانـية
ـكـنـة من جـميع الـوصـول إلـيـهـا 
أنـحـائه وجـعـلـهـا مـفـيـدة لـلجـمـيع

كذلك.
BackRub) كــــان اســــمه األصــــلى

قـيـمته 1.67 مـلـيـار دوالر أمـريكي
وبـهـذه الـقـيمـة وصـلت قـيـمة رأس
مال الشركة بـأكملها إلى 23 مليار

دوالر أمريكي. 
وبـعــد ذلك واصــلت شــركــة غـوغل
ازدهارها عبر طرحـها لسلسلة من
ـنـتجـات اجلـديـدة واستـحـواذها ا
عــــلـى شــــركـــــات أخــــرى عــــديــــدة
والـــدخـــول في شـــراكـــات جـــديــدة
بـــلـــغت اربـــاحـــهـــا فـي عــام 2021
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بغداد
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ـرحلـة اجلـامـعـية   بدأت فـي قراءة دسـتـويـفـسكـي مبـكـرا; كـان ذلك وأنـا ال أزال في ا
حينـما كانت تـصدر عن الدار الـقوميـة في مصر أجـزاء متالحقـة من أعماله بـترجمة
سامي الـدروبي وكـان الكـتبي الـذي اشـتهـر فيـما بـعـد بنـاي جار الـله هـو الذي تـكفل
ـتـواضع حـتـى إذا ما بـتـزويـدي بـتـلك األعـمـال لـقـاء أقسـاط شـهـريـة تـنـاسب دخـلي ا

تخرجت و تعييـني مدرسا في ثانوية مـدينتي بدرة واصلت شراء
مـــا تــبـــقى من تـــلك األعـــمـــال.    لم تـــقــتـــصـــر قــراءاتـي عــلى
ديسـتـويفـسـكي وحـده بطـبـيعـة احلـال بل تـعددت تـبـعا لـتـعدد
الـتــيـارات الــروائـيــة مـتــمـثــلــة بـأســمـاء شــغـلت الــسـاحــة مـثل
هـمـنـغـواي وفـوكـنـر وشـتــايـنـبك وتـولـسـتـوي وديـكـنـز وأوسـ
وجنـيب محـفـوظ وفـرمـان والـتـكـرلي وعـشـرات سواهـم وحلت
فـترة تـراجع فـيـهـا ديـسـتـويفـسـكي إلى الـوراء بـعـدمـا تـسـيدت
الساحة تـقليـعات روائية جـديدة مثل الـوجودية و السـريالية

والشيئية لـتتوج بالواقـعية السحـرية وروايات ماركيز
وأمريكـا الالتيـنيـة.  ما يهـمني أن أنـتهي إلـيه بهذا
التلخيص الذي أكتبه دون إعداد مسبق طابعا إياه

مـبـاشـرة عـلى الـكـيـبـورد هـو هـذا احلـنـ الـذي يـدعـوني اآلن إلى الـعـودة مـجـددا إلى
ديستويفـسكي: فقد تـوصلت إلى قناعـة شخصية مـفادها أن الروايات
رور ا فيها روايات الواقعية السحرية - تفقد بريقها  كلها - 
األيام إزاء بريق هذا الروائي الروسي التراجيدي الذي قد يكون

الوحيد الذي يقف في مصاف شكسبير.
{ عن مجموعة واتساب

ـنــظـمـة ا الــرئـيس الــتـنــفـيــذي لـشــركـة حلــظـات اإلبــداع 
ـنتدى ي للـتواصل االجـتمـاعي اعلن ان ا لـلمـنتـدى العـا
الـذي يـعـقـد في الـعـاصـمـة االردنـيـة عمـان في 9 تـشـرين
قـبل اطلق جـائزة الـطاووس في دورتـها الـثالـثة الـثـاني ا

والتى تُمنح للمؤثرين على وسائل التواصل .

ـركـزي الـعـراقي حـاضـر في مــسـتـشـار مـحـافظ الـبـنـك ا
الية عهد الـعالي للدراسات احملاسـبية وا ورشة اقامـها ا
بـجــامـعــة بــغـداد بــعـنــوان (الـتــوجــهـات االســتـراتــيـجــيـة
اليـة اخلاصة جتاه للمـسؤولية االجـتماعيـة للمؤسـسات ا

شكالت االقتصادية واالجتماعية في العراق). ا
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شرعت كلية الفنون اجلميلة بجامعة
بـــابـل  بــتـــصـــويـــر الـــفـــلم الـــروائي
القصيـر (خطاف) من انتـاج الكلية و
بــاشـــراف عــمــيــدهـــا عــامــر صــبــاح
والـفـلـم من تـالـيف واخـراج ـرزوك  ا
م يــاســر  االعـسم والــتــصــويــر عـلي
عــــادل واضــــاءة عــــلي زهــــيــــر وذلك

ــهـــرجــانــات لـــلــمــشـــاركــة في ا
الـسـينـمـائـيـة  الـدوليـة .ولـكـلـية
الـفـنــون مـسـاهـمــات كـثـيـرة في
هرجانات السينمائية مختلف ا
هرجان سينما ومنها تنظيمها 
ـا عزز االنيـميـشن بنـسخـت 
من مكانة ودور الـكليـة وجامعة

ضمار. بابل  دوليا في هذا ا

ÎULKO  Z²Mð qÐUÐ ÊuM

 Î«dOB

جاسم محمد الفضل
الــنـحـات عـبـد احلــمـيـد الـعــابـد يـعـيـد
تــرمــيم نــصب كــهــرمــانــة في الــكـرادة
الـشـرقيـة بـبـغداد وتـثـبيت جـراره بـعد

{ هــولــيــود  –وكــاالت -  تــكـــر الــفــنــان
شاهير في شى ا نورمـان ريدس بنجمة في 
ـانيـة ديان ـمثـلة األ هـولـيوود وأشـاد بزوجـته ا
كـروغـر وعـائـلـتـه اجلـمـيـلـة خلـلق بـيـئـة مـنـزلـيـة

تعة كل يوم .  مبهجة للغاية و
في حــــ قـــامت كـــروغـــر بــــنـــشـــر صـــور من
االحـتـفـال عـلـى وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي

معلقة: 
ـكن أن أكـون أكـثـر فخـراً تـهـانـيـنـا أحبك (ال 
مثل وأنت تستحق كل شيء). وريدس أحد ا
األســاســيــ في فــريق عــمـل درامـا الــزومــبي
الطـويلة هـو الذي جـسد شخـصيـة داريل منذ

بداية السلسل.

ÊU e «–  ÊULŽ 

ـســرح الـعـراقي جــوائـز عـدة في حــصـد ا
سـرحي العربي مـهرجـان صيف الزرقـاء ا
بـاالردن الذي اخـتتم فـعالـياته الـثالثاء

ـاضي  علـى مسرح حـبيب الـزيودي في ا
ـلك عـبـد الـله الـثـاني الـثـقـافي في مـركـز ا
الـزرقـاء بـرعـايـة أم عـام وزارة الـثـقـافة
االردنــــيـــة هـــزاع الــــبـــراري. من خالل
ــفـتـاح) لــلـفـرقـة ـســرحـيـة (ا ه  تــقـد
الوطنية للتمثيل والتي نالت اجلوائز
الـتـاليـة : جائـزة أفضل نص مـسرحي
لـلدكتور مثـال غازي  و جائزة أفضل
ـثل دور أول للفنـان هاشم الرفاعي
 كــمـا مـنــحت جـائــزة أفـضل اخـراج
مـسرحي مـناصـفة لـلمـخرج الـعراقي
ـــفــتــاح) أســـامــة الـــســلــطـــان عن (ا
واخملـرج األردني مخلـد الزيودي عن
مـــــســــــرحـــــيـــــة (مــــــعـــــرض األرجل
اخلــشـبــيـة).وقــدم نـقــيب الـفــنـانـ
الــعـراقـيـ جـبــار جـودي الـتـهـاني
لـفريق الـعمل وأثـني علـى جهودهم
ـسرح ـبذولـة التي أثـرت سمـعة ا ا
الـعراقي الطيبة. وقال رئيس جلنة
ــهــرجــان اخملــرج جـواد حتــكــيم ا
األســــدي إن (الـــلـــجــــنـــة عـــقـــدت
اجـــتــمـــاعـــات يــومـــيـــة لــتـــقـــيــيم
ــســرحــيــة) مــؤكـداً( الــعــروض ا

ـهـرجـانـات ضــرورة تـعـزيـز فـكـرة اقــامـة ا
ـسرحية خارج العـواصم لتفعيل احلراك ا
ــســرحـي). ومــنــحـت جلــنــة الـــثــقــافـي وا
الـتحكيم شهـادة تقدير للـمسرحية الـليبية
ـوقوف 80) فـيـما مـنـحت جائـزة جلـنة (ا
الـتـحـكـيم اخلـاصـة ألفـضل عـمل مـسـرحي
جـماعي لـلمسـرحيـة الفلـسطـينيـة (الفيل)
و حـجب جـوائـز أفـضل عـرض مـسرحي
مــتــكــامل وأفـضـل خـدع بــصــريــة وأفـضل

سينوغرافيا.
w dý XOÝU  

كـما منـحت جائزة أفضل مـوسيقى لـلفنان
ـسرحيـة األردنية عـبد الرزاق مـطرية عن ا
( قـطـار البـاقورة ) وجـائـزة أفضل ديـكور
لــلـمــسـرحــيــة األردنـيــة (كـاســيت شـرقي)
وجــائــزة أفــضل اضــاءة لــلـفــنــان مــحــمـد
ـسرحـيـة السـعـودية (مـعرض عـايش عن ا
ـثـلة األرجل اخلـشـبـيـة) وذهبـت جائـزة 
دور ثان الى روال أبو خضرة عن مسرحية
ـثــلـة دور أول دعـاء (قــطـار الـبــاقـورة) و
الـعــدوان في مـسـرحـيـة (كـاسـيت شـرقي).
ـثل دور ومــنـحت ايــضـا جــائـزة أفــضل 
ثــان لـلـفــنـان الـســعـودي كـمـيـل الـعـلي في

مــســرحـيــة (مـعــرض األرجل اخلــشـبــيـة).
ـهـرجـان الذي أدار وفي خـتـام فـعـالـيـات ا
فـقراته الـفنانـة سهيـر فهد سـلم أم عام
يـة للفـنان وزارة الـثقافـة الدروع التـكر
الـفائـزين كمـا سلـم الدروع والـشهادات
ـســاعـد مــحـافظ الــزرقـاء ـيــة  الــتـكــر
سـعـود احلـربي والـلـجـان الـعـامـلة في
ــهـرجـان بـدورته ــهـرجـان.  واقـيم ا ا
الـ20 لــلــمـدة من 21 الى 28 ايــلـول

حتـت عنـوان (مـعـا نـصـنـع الـفرح)
ـــــشـــــاركــــة 8 دول عـــــربـــــيــــة و
هـرجان هي األردن الـكويت بـا
الـعراق فـلسـط الـسعـودية

لبنان مصر ليبيا. 
وتـــــــــــرأست  الـــلــــجـــنـــة
الـعليا للمهرجان الفنانة
عبير عيسى اما مدير
ــهــرجــان فــهــو ا
اخملــــــــــــــــرج
خــــــــالــــــــد
سلماني ا
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كــــلّـــمــــا جــــرى قــــصف إيــــراني أو تــــركي داخل
األراضي العـراقيـة بحسـب مصالـح البلـدين التي
صلحة العراقية عايير أعلى من ا تبدو في كل ا
يبـرز سؤال من دون إجـابـة وماذا بـعد الـقصف?
ال أحـد يــجــيب من الــســلــطـويــ الــرســمــيـ في
البالد لكـن اإلجابة متيـسرة أوضح من الشمس

وهي انّ ما بعد القصف هو قصف جديد آخر.
وإذا كـان الــقـصف الـتــركي يالحق حــزبـاً واحـدًا
مـحـظـوراً يـشن هـجـمـات داخل تـركـيـا فـإنَّ إيران
ـسـيرة تـقـوم بـهـجـمـات صاروخـيـة وبـالـطـائـرات ا
ألسباب سيـاسية أكثر منها امـنية كما فعلت قبل
دى شـهـور في قـصـف أربـيل بـصـواريخ بـعـيـدة ا
عـلى خـلـفـيـة االزمــة والـتـحـالـفـات الـسـيـاسـيـة في
الــعــراق وكــمــا حــدث يــوم االربــعـاء األخــيــر في
قصف منـاطق حول أربـيل والسـليمـانيـة في إقليم

كردستان العراق. 
في ذات الوقت تـوجد مشكـلة عويص حلـها وغير
ـنطـقـة اخلـضراء متـوافـر لـلسـلـطـات وهي رجم ا
بالصواريخ والهـاونات في أي وقت وتبعاً الرتفاع
مـنـاسيب االزمـة الـسيـاسـية وانـخـفاضـهـا. فضال
ــوقع الـذي عن االتـفــاق الــنــووي اإليـراني غــيــر ا
تــرتـبط به عـودة الـهـجـمــات عـلى مـحـيط الـسـفـارة

االمريكية ومناطق أخرى.
ال تـوجـد دولــة تـعـاني من هــذه األوضـاع الـشـاذة
التي تـنزع عن أي بـلد صـفة الـدولة سـوى سوريا
الـتي تـتـعـرض لـلـقـصف االسـرائـيـلـي بـاسـتـمرار
وغـالـبـا بسـبب وجـود اهـداف إيـرانـيـة او مـتـصـلة

بإيران على األراضي السورية.
ـتـكـررة اذا كـانـت هـجـمـات الــقـصف اخلـارجـي ا
تعـني الـدولة الـعراقـية فـإنهـا مدعـوة أن تدخل في
ــعـنـيــة بـهـذا مــفـاوضـات جــادة مع دول اجلـوار ا
ـلف من اجل االتـفاق عـلى أسس احتـرام حسن ا
اجلــوار. وأظن انّ الـتـفـاوض حـول أمـور سـيـاديـة
لـلــبـلــد اهم من الـتــوسط بـ ايــران والـســعـوديـة
وهـمـا بـلـدان لن يـلـتـقـيـا الى ابـد االبـدين ألسـبـاب
مـعـروفة وراسـخـة اال اذا تغـيـر النـظـام في احدى

. العاصمت
 دول اجلـوار لـديهـا مـصـالح  مهـمـة في الـعراق 
ــلـف االمــني من بــ مــصــاحلــهــا  و ان ولــعل ا
تــوافــر حـــكــومــة لـــهــا إرادة وطــنــيـــة في يــوم مــا
ثل مع ايـة دول جارة ثـابة الـتعـاطي بـا سـيكـون 
ال حتـــتــــرم  عالقـــات حــــسن اجلـــوار ودون ذلك
يعني ان هنـاك موافقات ضمنـية على ان تتصرف
ــا تـــراه مــنــاســبــا  دول اجلــوار داخل الـــبــلــد 
ــلــفـات الــتي ال تــقــوى احلـكــومـات الســيــمـا في ا
ـتـعـاقــبـة  عـلى حـلـهـا فـضال عن عـدم الـعـراقـيـة ا

توافر  النية والقدرة على حسمها ايضاً ..

fatihabdulsalam@hotmail.com
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