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هـــددت تــنــســيــقـــيــة تــظــاهــرات
بـتــصـعــيـد بـعــد امـهـال تــشـرين 
الـــقــوى الــســـيــاســـيــة حــتى 25
النـهاء الـعـملـية تشـرين اجلـاري 
السياسـية. وانسـحب احملتجون
من سـاحـة الـتـحـريـر بـعـد اعـمال
اســـفــــرت عن تـــســــجـــيل عــــنف 
تظاهرين اصابات ب صفوف ا
والـقـوات االمنـيـة خالل عـمـلـيات
الــتـراشق بــاحلـجــارة والـقــنـابل
سيلـة للدموع. وفـتحت القوات ا
االمــنــيـــة امس  جــمــيع الــطــرق
غلقـة وقيام جـهدها االلي برفع ا
الـكـتل الكـونـكـريـتـية عـقب اعالن
انـتـهـاء حــالـة االنـذار الـقـصـوى.
أكــــد رئـــيـس مـــجــــلس فـي وقت 
الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي أن
احلـكـومـة نـفـذت مـطالـب تشـرين
ــــــتــــــورطــــــ بــــــدم والحــــــقت ا
. وقـال خـالل تـرؤسه الــعـراقــيــ
اجـتـماع اجملـلس الـوزاري لألمن
الوطنـي في بيان تـلقـته (الزمان)
امس انه (فـي ذكــرى انــتــفــاضــة
تـشـرين خـرج الـشـعب لـلـتـعـبـير

حـيث عن هـذه الـذكـرى اخلـالـدة 
رفع شعارات تـعبر عن مـطالبهم
وكـــــان ومــــازال واجـب جــــمـــــيع
الــقـوى الـســيـاســيـة أن تــسـتـمع
ـطــالب بــجـديــة وتــقـوم لــهــذه ا
بـــدورهـــا الـــوطـــنـي جتـــاهـــهــا)
واشــار الى ان (احلـكــومــة قـامت
ـــــطــــالب حــــسب بــــتــــنــــفــــيــــذ ا
صالحـــيـــاتـــهـــا مـــنـــهـــا إرســال
اجلرحى خـارج الـعراق والـتـكفل
بـــعـالجـــهم واعـــتـــبـــار شـــهــداء
تشـرين ضمن مؤسـسة الـشهداء
ـــــتــــورطـــــ بــــدم ومالحـــــقــــة ا
ــــوت الــــعــــراقــــيـــــ من فــــرق ا
وغــيـرهــا والــذين  اعـتــقــالـهم
ســـابـــقــاً ومـــا زالت أجـــهــزتـــنــا
تـالحق هــــؤالء وكـــــان آخــــرهــــا
ـاضي عـنـدمـا ألـقـيـنا األسـبـوع ا
تـهمـ بقتل القـبض على أحـد ا
) واوعــز الــكـاظــمي الــنــاشــطــ
للـمؤسسـات االمنـية بـ (الـتعاون
إلزالـة احلـواجـز وتـسـهـيل حـياة
ـــواطــنــ فـي جــمــيـع مــنــاطق ا
بـــغــداد واحملــافـــظــات األخــرى)
مجـددا دعوته لـلقـوى والتـيارات
الـــســيـــاســـيــة الـى (اإلســراع في

احلـوار الـوطــني والـوصـول إلى
توافـقات وطـنيـة مرضـية جلـميع
األطــــراف). بـــــدورهــــا  وجــــهت
بـانـهـاء قـيــادة عـمـلــيـات بـغــداد 
حالة االنـذار القصـوى.وقال قائد
الـعـمـلــيـات الـفـريق الـركن أحـمـد
ســـــلـــــيم في تـــــصـــــريح امس أن

(الـــقـــطـــعـــات االمــــنـــيـــة ال زالت
مــنـــفــتـــحــة في مـــنــاطـق بــغــداد
بـتــوزيـعـهــا الـسـابق بـاســتـثـنـاء
همـة التي تمسك بعض النقـاط ا
بالـقطـعات االعـتياديـة في الوقت

احلـــــــالـي) واشــــــار الـى انه (
انــتــهــاء الـعــمل بــتــنــفـيــذ خــطـة

الــــطــــوار وبــــدأت الــــوحـــدات
الـهـنـدسـيـة بـفـتح جـمـيع الـطـرق
عـــــــــدا جــــــــســــــــري الــــــــســـــــــنك
واجلمـهـوريـة) مؤكـدا ان (جـسر
اجلـمـهـوريـة تـعرض الـى اضرار
اثـنـاء الـتــظـاهـرات بـسـبب حـرق
بـــــــعـض االطــــــارات فـي امـــــــاكن
مـفصـلـيـة من اجلـسـر من قـبل ما
) الفتا الى ان ندس وصفهم با
(اجلسر يحـتاج الى وقت لغرض
ادامـته واجلـهــات اخملـتـصـة هي
من تقدر مدى االنـتهاء من اعمال
الـــــصـــــيــــانـــــة). وثـــــمـن اإلطــــار
التـنـسيـقي دور الـقـوات األمنـية
في حــمــايــة مــؤســســات الــدولـة
تظاهـرين.وذكر بيان امس ان وا
(االطـار الـتـنـسـيـقي يـثـمن الـدور
الــكـبــيــر الـذي قــامت به الــقـوات
ــشــاركــة في حــمــايــة االمــنــيــة ا
ـتـظاهـرين مـؤسـسـات الـدولـة وا
ــنـــدســ عـــلى حـــد ســواء مـن ا
واخملـربـ الـذيـن قـامـوا بـبـعض
الــــــتـــــجــــــاوزات واخلــــــروقـــــات
رفوضة خالل الـتظاهرات). في ا
غـــضـــون ذلـك  قــالـت الـــلـــجـــنــة
التـنـسيـقيـة لـتظـاهرات تـشرين 

أنـهـا أمـهـلت الـقـوى الـسـيـاسـيـة
إلنـــــهـــــاء حـــــتى  25 اجلــــــاري 
الـعــمـلـيــة الـسـيـاســيـة. وطـالـبت
اللـجنة في بـيان امس بـ(اخـتيار
حكومـة انتقالـية مؤقـتة بإشراف
ي على أال يكـون فيها أي من أ
شـخصـيـات العـمـليـة الـسيـاسـية
واحلزبية الـتي قادت البلد خالل
ـــا فـــيـــهــا ـــاضـــيـــة  االعـــوام ا
الـســلـطـة الـتــنـفـيـذيــة الـقـائـمـة)
مـؤكدا أنـهـا (سـتشـرع في حـمـلة
مـلـيونـيـة جلـمع تـوقيـعـات أبـناء
الشعب على عريضة رافضة لهذا
الــــنـــظــــام كــــمــــا دعت جــــمــــيع
العـراقي لـلمشـاركة فـيها إذا لم
تــســتــجـب الــقــوى الــســيــاســيـة
تظاهرون للمطالب). وانسحب ا
من ســــاحـــة الــــتــــحـــريــــر بــــعـــد
أسـفرت عن مواجـهـات مع األمن 
سـقـوط إصـابــات وسط تـصـعـيـد
ـاثـلـة شـهـدتـهـا في تـظـاهــرات 
محافظات جنوبية. ففي كربالء 
قام مـتـظـاهرون بـحـرق االطارات
وسط شارع حـيـوي. من جـانبه 
أفاد مصدر أمـني باندالع حريق
ــــــــدرســــــــة قـــــــــرب مــــــــبــــــــنى
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حددت احلكومة اليوم االثن
الـــــثـــــالث مـن تــــشـــــرين االول
اجلــاري عــطـلــة رســمــيـة النه
يـــصـــادف الـــعـــيــــد الـــوطـــني
للعـراق.عدا الـعطلـة لم اجد ما
يــشــيــر ان الـدولــة ســتــحــتـفل
باليـوم الوطني مـثل بقية دول
الــعــالم.ومع ذلك وبــعــد  تـردد
ـــدة 18 وخـالفـــات طـــويــــلـــة 
عـامـا تـقـرر ان يوم  3 تشـرين
هــــو الـــعـــيــــد الـــوطـــني االول
لـلـعـراق وهـو تأريـخ استـقالل
الـــــــــــعــــــــــــراق واخلـالص مـن
االنـــتـــداب الــبـــريـــطـــاني عــام
 .1932قـــبل ســـنـــتـــ اصـــدر
مجلس الوزراء قرارا ان يكون
يـوم  3تــشـــرين االول الــعــيــد
الـــوطــنـي لــلـــعـــراق الــذي ظل
ســنــوات طــويــلــة بــدون عــيــد
وطـــــــــــــــنــي مـــــــــــــــثـل كـل دول

الــعــالم.وارســلت احلــكــومــة الى
مـجـلس الــنـواب مـشـروع قـانـون
بـذلك وقـيـل في حـيـنه ان االكـراد
اعـترضـوا عـلى ان  يـكـون يوم 3
تـشــرين االول عـيــدا وطـنــيـا النه
(يــــصـــادف ذكـــرى وفــــاة رئـــيس
اجلــمــهــوريــة الــســابق الــكــردي
جـالل الــطــالـــبــانـي).لــكن اقـــلــيم
كـــردســــتـــان ســــبق احلـــكــــومـــة
االحتــــاديـــة حــــ اعــــلن يـــوم 3
تـــشــريـن االول عــطـــلــة رســـمــيــة
احتفـاال بالـعيـد الوطني .مع ذلك
فــانــنـا نــذكــر ايـام كــان الــرئـيس
الـــســابـق فــؤاد مـــعــصـــوم  كــان
ـا اسمـاه الـعـيد يـحتـفل وحـده 
الـــوطـــني لـــلـــعــراق.وفـي يــوم 3
تــــشــــرين االول عــــام  2016 زار
الرئـيس السـابق معـصوم حسب
بــيـــان رئــاسي "ضـــريح مــؤسس
ـلك الـدولـة الـعـراقـيـة احلـديـثـة ا
ـلـكـية ـقـبـرة ا فـيـصل األول في ا
في األعظمية ببغداد اعترافا منه

بــاهـــمــيــة يــوم  3تــشــرين االول
ذكــرى نــيـل الــعــراق الســتــقالله
الــوطـــني بـــانـــتـــهـــاء االنـــتــداب
البـريـطاني عـلـيه وقـبول الـعراق
دولـــة مـــســـتـــقـــلـــة في عـــصـــبـــة
."ومـن الـــــطــــــريف ان مــــــلك األ
السعودية فاجأ الرئيس معصوم
في  6تـــشــريـن االول عــام 2015
بـبـرقـيـة تهـنـئـة بـالـعـيـد الـوطني
فـــتــحـــاشى مــعـــصــوم االحــراج
مــــــــرسال بــــــــرقـــــــيـــــــة شـــــــكـــــــر
نـاسـبـة.وفي عودة لـلـسـنوات بـا
فـان احلـكومـة بـرئـاسة ـاضيـة  ا
الكي قررت في  6 شباط نوري ا
عـــام  2008 ان يــــكــــون يــــوم 3
لـكن تـشـرين االول عـيـدا وطـنـيـا 
هذا القرار لم يعمل به الن القرار
لم يــــنـل  مــــصــــادقـــــة مــــجــــلس
الــنــواب.وكــمــا هــو مــعــلــوم ظل
العـراق مـنذ االحـتالل عام 2003
بـدون عـيـد وطـني وبـدون نـشـيـد
وطــني. كـان بــعض من نــصــبـهم

االمريكيون حكاما للعراق ارادوا
ان يكون يوم االحتالل  9 نيسان
هو العيـد الوطني لكن اتضح ان
عـمـوم ابـناء الـشـعب تـرفض ذلك
فال يــوجـد شـعب يــحـتــرم نـفـسه

يــــســـمـي يــــوم احــــتاللـه عــــيـــدا
ـــضـــحك كـــثـــرة وطــــنـــيـــا.ومن ا
االعيـاد والـعطـل الرسـمـية وغـير
الــــرســـمـــيـــة فـي الـــعـــراق وصل
عـددهـا نـحو  150 يـوما لـم يكن

من بيـنـها الـعيـد الـوطني.وهـكذا
ظل قـرار الـعيـد الـوطـني مـنـسـيا
ولم تعـطل الدوائـر الرسـمية ولم
تــــعـــلن احلــــكـــومـــات ان يـــوم 3
تـشـرين االول عـطـلـة رسـميـة ولم

ـان على ذلك.وفي عام يعلق الـبر
 1932 اوفد مـلك الـعـراق فـيصل
األول  11 عـــضـــوا مـن مـــجـــلس
ـثـلـون مـخـتـلف قـومـيات األمـة 
وطـــوائف الـــعـــراق إلى جـــنـــيف
ليـحـضروا احـتـفال عـصـبة األ
وفي بقبول العراق عضوا جديدا
الـيــوم الـثــالث من تــشـرين األول
سـنـة  1932  االحـتــفـال بـرفع
الـعـلم العـراقي فـوق سـاريـة مـقر
العصـبة مع أعالم الدول األخرى
وقـد عـ نـوري الـسـعـيـد نـفـسه
ـثال لــلـعـراق فـي عـصـبـة األ
وكــان أول مــنـدوب عــربي يــدخل
الــعـــصــبــة. في تـــلك االيــام وجه
ـــلك فـــيــصل األول بـــيـــانــا الى ا
الـــشـــعب قـــال فـــيـه أن "الـــعــراق
أصـبح حـرا طلـيـقـا السـيـد عـليه
غـــــيــــــر إرادتـه .. نـــــحـن احـــــرار
مـــــســـــتــــــقـــــلـــــون " وطـــــلـب من
الـصـحـفـيـ أن يـكتـبـوا ذلك إلى
الشعب بأحرف بارزة قائال لهم :

" اذهبـوا بـ إخوانـكم وانـشروا
عـــلــيــهم كـــلــمــاتـي هــذه .. إنــني
وبالدي مـستـقـلون  الشـريك لـنا
في مـصــاحلـنـا وال رقـيـب عـلـيـنـا
بعد دخـولنا عـصبة األ إال الله
"وتبودلت بـرقيـات التهـاني بهذا
ـلك جـورج احلـدث الـكـبـيـر بـ ا
ـلك اخلـامس مـلك بـريـطـانـيـا وا
فـيـصل االول مـلك الـعـراق وكـان
الـــعــراق اول قـــطـــر يــتـــحــرر من
االنــتــداب ويــدخل عــصــبـة اال
التي فـرضت االنـتـداب. وعرضت
وثائـق نادرة من أرشـيف عـصـبة
األ فـي جـــنــــيف بـــشــــأن هـــذا
وجـبها اليوم الـتاريـخي التي  
 اعـتـماد  3تـشـرين االول عـيدا
وطـــنــــيــــا  الــــعــــراق . ووافــــقت
اجلمعيّة العامة لعصبة األ في
يوم  3 تشرين األول  1932على
قـبول الـعـراق عضـواً في عـصـبة
األ بـنـاءً عـلـى طـلب االنـضـمـام
ـملكـة العراقـيَّة آنذاك ُقدم من ا ا

بتوقيع رئيس الوزراء األسبق
نـوري الـسـعـيـد في  12 تـموز
1932 لــيـــصــبـح الــعــراق أول
ة تــنــضم إلى هـذه دولــة عـربــيـَّ
ــــة في ُـــــنـــــظـــــمــــة الـــــدولـــــيـَّ ا
حينها.وتشـير وثائق اجلمعيّة
الـعــامّـة لــعـصــبـة األ إلى أنَّ
قـبـول إنـضـمـام الـعـراق إلـيـهـا
جـاء بــعـد أن اكــتـسـب الـعـراق
مُـقومـات الـدولة والـتي تـتـمثل
بــاالعـــتــراف الــدولي ووجــود
حكومة مـستقـلة قادرة على أنَّ
تـسـيّــر أمـور الـدولـة وإدارتـهـا
بــصـــورة مـــنـــتـــظـــمــة وحـــفظ
وحـدتــهـا واسـتـقـاللـهـا وحـفظ
األمن في كل انحائهـا وللدولة
مــصــادر مــالــيــة كــافــيــة لــسـد
نـفــقـاتـهــا احلـكـومـيــة ولـديـهـا
قــــوانـــ وتـــنـــظـــيم قـــضـــائيّ
واحلـــدود الـــثــابـــتـــة وتــعـــهــد
الــعــراق بــاحــتــرام الــتـزامــاته

الدولية.
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االنبـار واخـر بـحوزته  115غرام
من مـــادة الــكــريـــســتــال اخملــدرة
وحبـوب مخـدرة مـختـلفـة االنواع
واسلحـة ناريـة في محافـظة بابل
ومتـهم لقـيامه بـتنـفيذ  20عمـلية
ســـــرقــــة لــــدراجــــات نـــــاريــــة في
ميـسـان) وتابع انه ( احـالـتهم
ـادة الى الــقــضــاء وفق احــكــام ا
الـقـانـونـية  28مـخـدرات لـيـنـالوا
جزائهم الـعادل). واطـاحت مفارز
ـــتـــهم جـــهـــاز األمن الـــوطـــني 
اخـــتـــطف مـــواطنٍ وقـــتـــلـه بـــعــد
مساومة ذويه على مبلغ مالي في
ديالى.وذكـر بيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (مـــــفــــارز جـــــهــــاز األمن
الـوطــني اسـتــنـاداً لـلــمـعــلـومـات
االســتــخــبـاريــة الــدقــيــقــة وبــعـد
ـوافقـات القـضائـية استـحصـال ا
تـمــكـنت من الــقـاء الـقــبض عـلى
مـتـهمٍ قـام بـاختـطـاف مـواطنٍ من
أبناء محافظة ديالى ومن ثم قتله
بــعــد أن ســاوم ذويـه عــلى مــبــلغٍ

مالي قدره 200 ألف دوالر). 

في الـوزارة العـقـيـد بالل صـبحي
في تـصـريح مـتـلـفـز انه ( الـقاء
القـبض على  170امرأة يـتعاطن
ـاضي ويتم اخملدرات في الـعـام ا
استغاللـهن في التجـارة والنقل)
واشـار الـى ان (الـقــوات االمـنــيـة
اعــتــقــلت قــبل ايــام فـي مــنــطــقـة
عـصــابــة من الــنــسـاء الــصــلـيـخ 
لـتــجـارة اخملــدرات احـد افــرادهـا
من مـــوالـــيــد 2021) مـــؤكــدا ان
(االحـصــائـيــة في تــزايـد مــخـيف
وان تـعـاطي الـنــسـاء لـلـمـخـدرات
وهي االعـلى في تــاريخ الـعـراق)
واستطرد بالقوا ان (النساء اكثر
كونها قادرة االهداف للعصابات 
عـــلى الـــتــحـــرك ونـــقل اخملــدرات
بــســهــولــة). كــمــا الــقت الــقــوات
تهم القـبض عدد من ا االمنية 
في  3مـحـافــظـات. واوضح بـيـان
تلقته (الـزمان) امس انه (بعـملية
امنية  الـقاء القـبض على متهم
وبـحــوزته  8االف حــبــة مــخـدرة
نــوع كـــبــتــاجــون فـي مــحــافــظــة

كــشــفت وزارة بــغــداد). الـى ذلك 
عن احـصائـية صـادمة الداخـليـة 
ـــلــقى الــقــبـض عــلــيــهن بــعــدد ا
بــتـعــاطي اخملــدرات خالل الــعـام
ــتـــحـــدث بــاسم ـــاضي.وقـــال ا ا
مديريـة مكـافحـة جتارة اخملدرات

الــرشـيــد بـبــغــداد.وقـال بــيـان ان
ــدني جنــحت في (فــرق الـدفــاع ا
إخـماد حـادث حـريق انـدلع داخل
مخـازن للـحقـائب واالحذيه داخل
بـنـايـة جتـاريـة في مـنـطـقـة شارع
الـرشيـد قـرب مـبـنى غـرفـة جتارة

دعـا الـنـائب األول لـرئيس بدوره 
ندالوي مجـلس النـواب محـسن ا
ـعـنـيـة للـتـحـقـيق في  اجلـهـات ا
أسـبــاب انــهـيــار مـبــنى اخملـتــبـر
ـرضــيـة الــوطـني لــلــتـحــلـيـالت ا
وكــــشـف اجلــــهــــة الــــتـي أعــــطت
اإلجـــازة االســـتــثـــمـــاريـــة.وعــزى
ــــنـــدالوي في بــــيـــان تـــابــــعـــته ا
(الـزمــان) امس (عــوائل ضـحــايـا
حــادثـة انــهــيــار مـبــنى اخملــتــبـر
ودعا احلـكـومة الى فـتح حتـقيق
عاجل لـتشـخـيص اسبـاب انهـيار
بنى وكشف اجلـهة التي أعطت ا
االجــازة االســتــثــمــاريــة لــلــبــنـاء
ومطابقتها للمـتطلبات الهندسية
ـطــلــوبـة ومــحـاســبـة اجلــهـات ا
ـأسـاوي ـتــورطـة في احلــادث ا ا
ولــتي أهــمــلت وســائل الــسـالمـة
ـا يـضمن وإحـالـتهـا لـلـقـضـاء و
عــدم تــكــرار مــثل هــذه احلــوادث
مـــرة اخـــرى). في غـــضـــون ذلك 
كافحت فـرق االطفاء حـريقا نشب
داخل مــخــزن في مـنــطــقــة شـارع
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 جنـحت فــرق االنـقــاذ بـعــد جـهـد
شـاق  في انـتــشـال جـثـة حـارس
مــبـــنى اخملــتـــبــر الـــوطــني قــرب
نطقة الكرادة في ساحة الواثق 
بغداد. وقـال بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (الــفــرق انــتــشــلت جــثـة
حـارس مــبـنـى اخملـتــبـر الــوطـني
التي انهارت في منـطقة الكرادة).
في ـدني  وتـمـكنـت فـرق الدفـاع ا
وقت سابق من انقاذ  13شخصاً
ـنــهـار. وعـزت ـبــنى ا من داخل ا
ـبــنى الى (ازالـة سـبب انــهـيــار ا
أعـــمـــدة أســـاســيـــة فـي الــطـــابق
األرضي للبناية و لغرض توسعة
الـفــضـاء). ووجه رئــيس الـوزراء
مصطفى الـكاظمي بـفتح حتقيق
ــمـــنــوحــة بــاحلـــادث واإلجــازة ا
للـمـبنى في احلـكومـات الـسابـقة
الفتاً إلى أن (احلادث يؤكد صحة
جهـود مـكـافحـة الـفسـاد وإيـقاف
مـــنح اإلجـــازات الـــعــشـــوائـــيــة).
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خـطوة حـكـومة وصف مـخـتصـون 
وظف من نع ا اقـليم كردستان 
تــــــصـــــــفح مـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
االجــــتـــمــــاعي اثــــنــــاء الـــدوام في
ـــؤســســـات بــالـــقــرار الـــصــائب. ا
وطـالب اخملـتـصون عـبـر مجـمـوعة
واتـسـاب امـس (احلـكـومـة بـاتـخاذ
ــــاثـل في دوائــــر بــــغــــداد قــــرار 
من اجل واحملــــافــــظــــات االخــــرى 
ــقــدمـة حتــســ جــودة اخلــدمــة ا
ـوظــفـ من ومــنع ا لــلـمــواطـنـ 
ــــواقع اثــــنــــاء الـــدوام تــــصــــفح ا
الـــرســـمي). واكـــدت وزارة الـــنـــقل

ــواصالت في حـكـومـة االقـلـيم  وا
حــظـر اسـتـخـدام مـواقع الـتـواصل
االجـتـمـاعي أثـنـاء الـدوام الـرسمي
ؤسـسات الـرسمـية في الـدوائـر وا
.وقـــــال مــــــديـــــر عـــــام الــــــبـــــريـــــد
ـواصالت جمـال أحمـد في بيان وا
تــابـعـته (الـزمـان) امس إن (الـقـرار
جــاء كــجــزء من اإلصالحــات الــتي
تــقـوم بــهـا حــكــومـة اإلقــلـيم داخل
ـؤسسات احلكـومية) واشار الى ا
ان (الـقـرار يتـضمن مـنع استـخدام
مـواقع التـواصل االجـتماعـي أثناء
الــدوام الـــرســمي إال خلــدمــة عــمل
وذلك بهدف ـؤسسات احلكومية  ا

راجع للدوائر). خدمة ا
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فرق االنقاذ
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احملافظة.وقـال في تصريح امس
إن (حريقـاً التـهم مدرسة بـالقرب
من مـبـنـى احملـافـظـة) مـؤكـدا ان
(الـقـوات األمـنـيـة قـامت بـتـفـريق
احملـــتـــجـــ والــســـيـــطـــرة عــلى
احلـــريق). واســتــنـــكــرت نــقــابــة
ــعــلـمــ الــعــراقـيــ األعــمـال ا
الــتـخـريــبـيــة الـتي طــالت بـعض
ــــــــــدارس فـي كــــــــــربـالء خـالل ا
الـــتـــظـــاهـــرة الــــتي شـــهـــدتـــهـــا
احملافظة.وقالت الـنقابة في بيان
(نـســتـنـكـر األعـمـال الــتـخـريـبـيـة
وعــمــلـــيــات احلــرق الــتي طــالت
ؤسـسات الـتـربويـة التـعلـيمـية ا

في كربالء).
ــتـظــاهـرون  وفي ذي قــار رفع ا
ــغــيب ســجــاد صــور الــنـــاشط ا
الـعراقـي مطـالـبـ بـالـكشف عن
مـصــيـره وازاحــة الـفــاسـدين عن
الـسـلـطــة. وقـال شـهـود عـيـان ان
تـظاهـرين أغلـقوا تـقاطع بـهو (ا
الـــنــاصــريــة وجـــســري الــنــصــر
والـزيـتـون بـاإلطـارات احملـتـرقـة
كــمـا فــرضـوا طــوقــا عـلى مــبـنى
ديـــوان احملـــافـــظــــة وأشـــعـــلـــوا

النيران في بوابته). 
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عـددهم اثـنــ وأربـعـ طــالـبـاً
ـوهوب من خريـجي مدارس ا
في كــلــيــات الــطب بــجــامــعـات
ستـنصريـة والبصرة بغـداد وا
ــوصل والـكــوفـة وجــابـر بن وا
حــيـان والــعــراقــيـة والــنــهـرين
ومـيــسـان واألنــبـار ونــيـنـوى)
واشــار الى انه (وجـه بـتــوفــيـر
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حـددت وزارة الـتربـيـة يـوم غد
مـوعــد امـتــحـان مـادتي الــثالء 
اللغة الفرنسية والتركية لطلبة
الـسادس اإلعـدادي. وقـال بـيان
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
(الـلـجنـة الدائـمـة لالمـتحـانات
قــــررت أن يـــكــــون مـــوعـــد أداء
امـــتـــحـــان مــــادتي الـــلـــغـــتـــ
الــفـرنـســيـة والــتـركـيــة لـطــلـبـة
الـــســـادس اإلعـــدادي يـــوم غـــد

الثالثاء). 
بـدورهـا  قررت وزارة الـتـعـليم
العـالي والبـحث العـلمـي قبول
الـــطــــلـــبـــة خــــريـــجي مـــدارس
ــوهــوبــ في كــلــيــات الــطب ا

للعام الدراسي اجلاري.
واشــار بــيــان لــلــوزارة تــلــقــته
(الـزمــان) امس الى أن (الـوزيـر
نـــبـــيل كـــاظم عــبـــد الـــصــاحب
وافق على قـبول الـطلبـة البالغ

نبيل كاظم عبد الصاحب 

ناسبة التي تتوافق ناخات ا ا
وما يتمتع بـه هؤالء الطلبة من
مــؤهالت ورعـايـتــهم وتـوظـيف
ــنــاهج طــاقــاتــهم وصــيــاغــة ا
والبرامج واألنـشطة الـتعلـيمية
والــــتــــربــــويـــــة الــــتي تـــــلــــبي

احتياجاتهم العلمية). 
وأعـلن عبـد الـصاحب في وقت
بـــدء الـــعـــام الـــدراسي ســـابق 
اجلـديـد.وقـال في بـيـان (نـبـارك
ونــهـنئ األســرة اجلـامــعـيـة في
ي وأبــنــاؤنـا والــوسط األكــاد
الــطــلــبــة بــدء الـعــام الــدراسي
اجلـديــد  الـذي تـســتـعــيـد فـيه
ـؤسـســات الـتـعـلـيــمـيـة كـامل ا
أدائها احلضوري وتـستحضر
مــنه زخـمـاً إضـافــيـاً في رعـايـة
الطلبة بوصفهم واحداً من أهم
أركـان الــعـمــلــيـة الــتـعــلــيـمــيـة
وتــمــكــيـــنــهم من الـــتــحــصــيل
العلمي وتكـثيف االهتمام بهذه

همة).  الشريحة ا
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اطلـقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية رواتب احلماية االجتماعية الكثر
من ملـيون مسـتفيـد لشهـر تشرين االول اجلـاري.وقال بيـان تلقـته (الزمان)
بلغ امس ان (رواتب احلـماية حـددت الكثر من مـليون و 390 الف اسـرة 
ـشمولة الى اجـمالي يصل الى اكثر من 294 مـليار دينـار) داعيا االسر ا
ـبالغ). من جـانبـها  قـالت رئيس الـهيـئة (مراجـعة مـنافـذ الصـرف لتـسلم ا
وسوي ان (عـدد ان عدد االسـر التي يعـيلهـا رجل تبلغ  967124 سنـاء ا

في ما يبلغ عدد االسر التي تعيلها امرأة  423753 اسرة).  اسرة 

nOEMð∫ امانة بغداد تستنفر مالكاتها لتنظيف ساحة التحرير
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ـنــصـفــة واالســتـقــرار الـعــديـد من { بــغـداد (أ ف ب) جتــذب الـرواتـب الـشــهـريــة ا
اخلريجـ إلى الوظائف احلكومية لكنّ القطاع العام ينهك مالية الدولة في بلد يعاني
من أزمة سـياسية والقطاع اخلاص فيه ال يلبّي طـموحات الشباب.منذ  اعوام تشهد
مـدينـة الـناصـرية تـظـاهرات كلّ يـوم تقـريـباً خلـريجـ بـاحثـ عن تعـيـ في القـطاع

العام.
) أنه ويـرى ميثم محمد رضا ( 32عاماً
(حـقّ مــشـــروع). فـــهــنـــاك في جـــنــوب
الـــعـــراق الــذي يـــعـــاني من اإلهـــمــال
الــوســاطـة فــقط هي مــا يــضـمـن عـمالً
لك وساطة لذا لطالبيه. لكن ميثم ال 
يـتوجه مباشـرةً إلى احملافظ للـمطالبة
ـشهد .وتـلخّص حـالة الـشاب ا بـتعـي
االقـتصادي العام في العراق البلد ذي
 42 مـلـيـون نـسـمـة وحـيث الـدولة هي
ـوظف األوّل. ويـعتـمد الـعراق الـغني ا
ــئــة من بــالــنــفط الــذي يــشــكّل  90 بــا
ايـراداته إلى حـد كـبيـر عـلى الوظـيـفة
الــعــامـة. ويــرى فـيــهــا الـشــبـاب مالذاً
وسـط االضـــطـــرابـــات الــــســـيـــاســـيـــة
واالقــتـصــاديـة الـتي تــمـرّ بــهـا الـبالد
عــلـمـاً أن أربــعـةً من كلّ عــشـرة شـبـاب
نــاشــطــ اقــتــصــاديــاً عــاطــلــون عن
الــعـمل. فـبــالـنـسـبــة حملـمـد الــعـبـيـدي
ــوظف في إحــدى الــوزارات مــنـذ 19 ا
عــامــاً (الــعــمل بــالـقــطــاع الــعــام أمـر
إيـجابي ألن الرواتب منصفة كما يرى
نافع والـضمان للمـستقبل فـضالً عن ا
بـعد التقـاعد في عمر  55 أو  60 عـاماً
مــا يــســمح لــلـشــخص فـي أن يـواصل

العمل في القطاع اخلاص). 
 …bÝU   UÝ—U2

بــرغم رغـبـة الــشـبـاب بــهـا لـلــوظـيـفـة
الـــعــامـــة ثــمن يـــقــلق رئـــيس الــوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي. فــخالل مـؤتــمـر
ــاضي قـــال الــكــاظــمي إن الـــصــيف ا
ــاضـيـة لم تــوفـر فـرص (احلــكـومـات ا
عـمل لـلمـواطنـ وكـانت هنـاك فوضى

ادية لـلبلد تـدمّر األسس األخالقيـة وا
ـالـيـة الــسـابق عـلي كــمـا كـتب وزيــر ا
عـالوي في رســــالـــة اســــتــــقـــالــــته من
مــــنـــصــــبه جملـــلـس الـــوزراء.وحتـــدّث
ـكن وصفه عـالوي عن الفـساد الذي (
ـــكن أن يـــقـــتل بـــالـــســـرطـــان الـــذي 
اجلـسم) معـتبراً أن (الـدولة لم تـتحرر
كـكل من سـيـطـرة األحـزاب الـسـيـاسـية
ـصالح اخلـارجـيـة).  وقد وجـمـاعـات ا

تــكــون هـذه فــرصــة مالئــمــة لـلــقــطـاع
اخلــاص لـيـبــدأ بـجـذب الـشــبـاب لـكن
تــرى مــهـا قــطّــاع من مــنـظــمــة الــعـمل
الـدولية أنه (ينبغي أوالً على الشركات
حتـــســ ظــروف الــعـــمل).  وتــضــيف
(يـــــجـب دفع تـــــأمـــــ طـــــبـي وال بــــدّ
لـرواتبـها أن تكـون على نفس مـستوى
رواتـب الــقـــطــاع الـــعــام. وهـــذا أكــثــر
تــعـقـيـداً ألنّ في الــقـطـاع اخلـاص مـا

يــهـمّ هــو الــربح). مع ذلك فــإنّ بــعض
ـشاريع اخلاصة الصغيرة قد أطلقت. ا
ويــأمل أصــحـابــهـا حتــقــيق أربـاح في
اقـتصاد بصدد إعادة البناء بعد عقود
مـن احلـــروب والـــنـــزاعــــات ويـــتـــوقّع
صـندوق النـقد الدولي أن يـنمو بـنسبة
ئة هذا العام.وأنشأ ميثم سعد  10 بـا
) قــبل ثالثــة اعــوام شــركــة ( 41عــامـــاً
لــتـســويق تــمـر اجلــنــوب. يـقــرّ الـرجل

فـي الـتـعـيـيـنـات في الـعـراق). ورأى أن
(هـذه الزيـادة الكـبيـرة في عدد مـوظفي
الــدولـة الـعــراقـيــة بـطـريــقـة شـعــبـويـة

عبثية أنهكت االقتصاد). 
g¼ ZO ½

ومـنـذ 2004  أي بـعـد عـام عـلى إسـقاط
الــنــظــام وحـتى  2019  بــلــغت نــســبـة
ـئة ـوظـفي الـدولة   400 بـا الـزيـادة 
وفق الـكاظـمي مشـيراً إلى أن (الـقطاع
وازنة). يجعل ذلك الـعام يشكّل ثلـثي ا
الــنــســيج االقــتــصــادي هــشــا في بــلـد
يـوظـف فيـه الـقـطـاع الـعام  3,3 مالي
ـــئـــة من شـــخـص أي نـــحــو  37,9 بـــا
الــسـكـان الـنــاشـطـ اقـتــصـاديـاً أحـد
أعــلى الـنـسب فـي الـعـالم كــمـا تـشـرح
مـها قـطّاع مـنسـقة الـعراق في مـنظـمة
الــعـمل الـدولـيـة. وتــضـيف هـذا ضـغط
كـبـيـر عـلى احلـكـومـة. ويـقـرّ الـكـاظـمي
بـذلك لـكن قـدرتـه علـى اإلصالح دونـها
صـعوبـات فبقـاؤه على رأس احلـكومة
عسكرين فـاوضات ب ا يـعتمد على ا
ـشــهـد ـهــيـمــنـ عــلى ا الــشـيــعـيــ ا
الــسـيـاسي في الــعـراق. وبـعـد عـام من
انـتخـابات تـشرين األول 2021  ال يـزال
الــطــرفــان عــاجــزين عن االتــفــاق عــلى
احلـكـومة اجلـديدة. فـفي القـطاع الـعام
كــمـا في الــقـطــاع اخلـاص أيـضــاً يـتمّ
التوظيف عادةً باالتفاق والتنسيق ب
أبــنــاء الـعــشــيـرة الــواحــدة أو احلـزب
الـسـياسي الـواحـد. حيث اسـهم  نـظام
مــحــاصــصـة والــوســاطــة في تــرسـيخ
ـمــارسـات الــفـاســدة الـتي اســتـمــرار ا

الــذي يـديـر شـركـة من  30مــوظـفـاً أنه
(واجـه صعوبـات في إيجاد مـوظف ال
سـيما من الـشباب) ويـقول (لكن ما إن
ا أن تـوظفوا في القطاع اخلاص وطا
مــــديـــــرهم جــــيّــــد فـــــهم يــــشــــعــــرون
بـاالســتـقـرار ألن بـإمـكـانـهم الـتـفـاوض
عـلى رواتـبهم) ويـضيف سـعد (لـديهم
كـذلك حرية لديهم إجازات وهم فعلياً

جزء من مجموعة). 

حـال عـدم تسـاقط األمـطار عـلى ضـرورة توفـير
ـاء لـغرض الـشرب واإلسـتخـدامات الـبشـرية) ا
ـتـوفــر افـضل مـن الـعـام مــبـيــنـاً ان (اخلـزيـن ا
ـئـة) ـاضي بـنـسـبـة كـبـيـرة تـصل نـحو  60بـا ا
وفــيــمـا يــخص الــزراعـة اشــار الى ان (اخلــطـة
الـزراعـيـة الـشـتـائـيـة سـتـكـون حـرجـة جـداً اذا
ـائي اســتـمـر الـوضع في ظـل ضـعف اخلـزين ا
وقلة تساقط األمطار او غيابها) مؤكداً ان (ذلك
ساحـة للمرة الـثانية سـينعـكس على تقلـيص ا

بالنسبة حملصول احلنطة).
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وتـابع ان (احلكـومة اجتـهت إلستـيراد احلـنطة
كـخـطوة احـتيـاطـية حتـسبـاً ألي طـار لتـأم
ـوارد جلـأت مــواد الـتـمـويـنــيـة) واضـاف ان (ا
يـاه اجلـوفـيـة كذلك وزارة الى اإلعـتـمـاد عـلى ا
ـرشَّات احملـورية الـزراعـة وجهت بـتـخصـيص ا
الــتـي تُــنــصب عـــلى اآلبــار االرتــوازيــة واآلبــار
الـزراعـية لـلتـوسع بزراعـة مـحصـول احلنـطة)
ولـفت الى جلـنـة من رئـاسـة الـوزراء وعـضـوية
ـائـيـة ــوارد ا ــثـلـ عن وزارتـي الـزراعـة وا
لـغـرض حتـديـد اإلجراءات الـتي سـتـتـخـذها في
ـوارد مــوسـم الـشــتــاء اجلــاري). وصـل وزيــر ا
ــائـيـة  مـهـدي رشـيـد احلــمـداني الى مـديـنـة ا
ؤتمر الدولي للموارد الـسليمانية للمشـاركة با
ـائـيـة. واوضح بـيان تـقـلـته (الـزمان) امس ان ا
(احلـمدانـي توجه الى كـردستـان للـمشـاركة في
ـائيـة الـذي سيـقام ـؤتمـر الدولي لـلـموارد ا بـا
حتت شـعـار الـتـوجـهـات واخملـاطـر بـدعوة من
جــامـعــة كـومــار لـلــعـلــوم والـتــكـنــولـوجــيـا في

اإلقليم).

تاح في سدودها (الـوزارة تعتمد على اخلزين ا
وخـــزانــاتــهــا لـــشح الــواردات) مـــؤكــداً انــهــا
(حتـاول جهد اإلمـكان مراعاة اسـتخدام اخلزين
بـصورة تدريجية للحفاظ عليه وعدم استهالكه
كــلـيــاً) واعـرب ذيــاب عن عن امـله فـي حتـسـ
نــسـبـة اخلــزين) واوضح ان (الـســدود حتـتـاج
ـا يخـرج منهـا) الفتاً الى لـدخول خـزين اكثر 
وسم الـشتائي القادم ان (اخلـريف اجلاري اوا
يــحــتــاج غــزارة امــطــار داخل الــبالد بــحـوض
الــفــرات وتــركــيــا وســوريــا وايــران لــضــمــان
ايـرادات مـائـية لـتـعزيـز اخلـزين) ونوه الى ان
(الـوزارة تعـمل حاليـاً بدقة وفق اإلحـتماالت في
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ــائـيـة ان الــعـام اجلـاري ـوارد ا اكــدت وزارة ا
يـشهـد ارتفـاعاً بـنسب اجلـفاف مـنذ عام 1930.
وقـال مـسـتـشـار الوزارة عـون ذيـاب ان (الـسـنة
) مـبيـناً ان احلـاليـة تـعد اكـثر الـسنـوات جفـافاً
(ازمـــة اجلــفـــاف جــاءت  لـــســبـــبــ األول هــو
الـنقـص في كمـيات األمـطار و انـخفـاض نسـبة
الـتبخر لسنوات متكررة منذ عام  2020 وحتى
اآلن والـثـاني قـلة الـواردات الـتي تأتي من دول
اجلــوار) مــشـيــراً الى انــهــا (ادت الى الــنـقص
ــائي وامـــكــانــيــة تــأمــ احلــاد فـي اخلــزين ا
اإلحـتـيـاجـات لـلـمسـتـهـلـكـ كـافـة) واضاف ان

Íu²A « WŽ«—e « rÝu  dÒŁQð s   «d¹c%

—UD _« »UOſ ‰UŠ w

ozUŁË∫  متقدمون للتعي يقدمون وثائق التخرج

rOK ô« w  w Ëœ dLðR  w  „—UA¹ œ—«u*« d¹“Ë

بغداد

wLOKF² « „uK « w   «¡«d

ÍË«d « wIŠ

ÍœuF *« ÷U¹—

s Ë UNŽUÐ s  s¹dAð

øU¼«d²ý≈

تـشرين أصبحت عنـوان في التأريخ العراقي وتـبقى األيام كفيـلة ببيان كل
مـا جرى فيـها من أحـداث وهنـا اليـوم أحاول أن أسـلط الضـوء على قـضية
مـهمه في هذه التجـربة  مفادهـا بعد ثالث سنوات ونـحن اليوم في ذكراها
أقـول من بـاع تـشـرين ومـن اشـتـراهـا?. النه عـلى الـدوام نـسـأل من بـاع وال
نـسأل عن من أشترى  فلو لم يكن هناك مـشتري لن يكون هناك بائع وبيع
فـكثـيـر من الـبضـائع ال تـباع لـعـدم وجـود الرغـبـة في الـشراء ألسـبـاب عدة
مـنهـا; فـسـاد الـبـضاعـة أو سـوء الـتـسـويق أو غيـر مـوسـمـهـا إلى غـير ذلك
وتارة أخـرى لقيام متنافس يقـومون بحجب البضاعة..وعلى هذا األساس
ـنصرمـة عملت جـهات عده شـتري وليس الـبائع وطيـلة الـسنوات ا ـهم ا فا
داخـليا وخارجيا على تـشويه اي حراك شعبي في العـراق مهما كان سببه
أو دوافــعه وبــأي ثـمـن ألنه مـهــمــا كـان ثــمــنه فـهــو أقل من ربح الــبــقـاء في
ــوارد وتــكــبــيــر (الـكــروش) وهــنــا أســأل من بــاب بــيـان احلــكم وحــلب ا
اجلواب هل بيعت تشرين مفرد أم جملة هل بيعت ليال أم نهارا هل بيعت
بـالديـنار لـو بعـمالت أخرى هل بـيعت نـقـدا ام بالـتقـسيط هل بـيعت مـقابل

ساومة ومن أشترى?. ال أم ا ا
ـشــروع كـان يــهـدف إلـى إنـتــاج ضـد نــوعي آخـر في لـقــد لـوحظ إن هــذا ا
الـعراق لـبـقـيـة الـقـوى الـتي أضـافت تخـمـة أخـرى لـهـذا االفـراط في الـقوى
الــسـيــاسـيــة لــذا أصـبح من الــســهل جـدا الــعـمـل وفق مـبــدأ(فـرق تــسـد)
وأصــبــحت هــذه الــقــوى بــأمس احلــاجــة إلى الــعــون اخلـارجـي والــتـمــويل
الــــداخــــلي لــــذا اجتـــهـت الى خــــزائن الــــبالد بــــدال من حــــمــــايـــتــــهـــا أي
ن ت أصـبح(حاميها حراميها) وهذا هـو سبب التهافت على الفساد بدال 
مـحـاربتـه وهذا أدى فـيـمـا بـعـد إلى سـعي الـقـوى الـسـيـاسـيـة احملمـوم إلى
شاكل ـشاكل وتـصديـرها أي أشبه بـتجـار احلروب فـا الـتف في إنـتاج ا

ستعان...  ناعة ضد فيروسات (التغيير) والله ا تقويهم وتمنحهم ا
{ عن مجموعة واتساب

الـتـعـلـيم مـهـنـة يـنـبـغي ان تــكن مالبـسـهـا مـحـتـرمـة دالـة عـلى مـكـانـتـهـا
البس التي درس والـطلبـة ارتداء اي من ا اجملتمـعية فاليـنبغي عـلى ا
هي خـارج حـدودهـا الـقــيـمـيـة الالئـقــة السـيـمـا الـتي قـد
تكـون ضـمن احلـريـة الـشـخصـيـة او الـعـائـلـية داخل
البيت وذلـك للوقـاية بل احلـمايـة من القـيم االخالقية
نحرفه الـتي تسيء الى البـيئة الـتربوية والـتعلـيمية ا

واهدافها التي جاءت من اجلها.

ؤتمر دولي في كردستان ائية خالل مشاركته  وارد ا dLðR∫ وزير ا
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ــانُ اإلجنـــازِ قــصصُ جنـــاحٍ يــرويــهَــا الـــفــقــراءُ والـــبــســطــاءُ وذوي بــر
ـؤتـمراتِ َ قـبلَ الـدِّراسـاتِ والبـحـوثِ وا سـنـ االحتـيـاجـاتِ اخلـاصَّـةِ وا
تـتـحـدثُ عن تــخـفـيضِ نـسـبــةِ الـبَـطـالـةِ والــقـضـاءِ عـلى الـفَــقـرِ وتـنـشـيطِ
كانِ ـناسبِ فـي ا االقتـصاد ورَفعِ قـيمـةِ العمـلةِ احملـليَّـةِ ووضعُ الرجلِ ا
ِ نَوعـيةِ احلـياةِ فـيُـطلقُ عـليهِ اسمُ أكـبـرَ منـجزٍ حتـققهُ نـاسبِ وتَحـسـ ا
ـانِ الفـقـراءِ أو اإلسكـانِ أو القـضـاءِ على الـبطـالةِ ـانـيَّةُ كـبر الدورةُ الـبر
والفـقـرِ أو االستـدامةِ. قـالَ تـعالى: (فَـأَمَّـا مَنْ أُوتِيَ كِتَـابَهُ بِـيَمِـيـنِهِ فَيَـقُولُ

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) احلاقة).
انُ اإلخـفاقِ قـصصُ يأسٍ وأحـبـاطٍ يرويـها رجـالُ (الدينِ الـعلمِ أما بـر
القـانـونِ الـعـشيـرةِ االقـتـصـادِ اإلدارةِ االجتـمـاعِ .......) تـتـحدثُ عن
ـضـخمِ ــالِ الـعــام والــبَــطـالــةِ والــفـقــرِ والــتـَّ رقــةِ ونــهبِ ا الــفـســادِ والــسـَّ
ا يَـنعـكسُ عدمُ َحـليَّـةِ  واحملاصـصةِ والـتَّخـادمِ وخفضِ قـيمـةِ العـملـةِ ا
ـسـتـقـبـلِ لـدى الـنَّـاسِ وخــاصـةً الـفـقـراءُ رضـا وقـلـقــاً وفـقـدانَ األملِ بــا
ـانِ والـبُـســطـاءُ فـيُـطــلقُ عـلـيهِ اسـمُ أكـبـرَ اخـفــاقٍ كـبـر
الفـسادِ أو الـبـطالـةِ أو الـفقـرِ أو الكـالمِ أو رفعُ قيـمةِ
العُـملـةِ األجـنبـيـةِ. قال تـعالى: (وَأَمَّـا مَنْ أُوتِيَ كِـتَابَهُ
بِــشِــمَــالِهِ فَــيَــقُــولُ يَــا لَـــيْــتَــنِي لَمْ أُوتَ كِــتَــابِــيَهْ (25)

احلاقة).
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لم الـليـل ذيوله وبـدا الفـجـر ينـشـر ظالله هرع الـنـاس العمـالهم عنـدمـا 
واغـلــبـهم يــعـانـد الــنـعــاس عـمـال يــبـحــثـون عن مـصــادر الـرزق وطــلـبـة
يستعدون الداء امتحانـاتهم وشرائح اجتماعيـة اخرى حزمة امرها نحو

اعمالها ..
فاذا بـالشـوارع مغـلقـة ومقـطعـة بسـيارات الشـرطة واجلـيش بـدا الناس

يتساءلون ويتذمرون..
اذا اتخذت هذه االجراءات االمنية?

قال بـعضـهم اجراء احـترازي حتـسبـا لتظـاهرات الـسبت وجـاءت اجابه
الكثيـر منهم تزدري هـذه اخلطوة اجراءات امـنية تشل الـشوارع وتقطع
ارزاق الناس وتعرقل وصـول الطلبة الداء امـتحاناتـهم وتزيد من متاعب
الشـعب قبل اربـعـة ايام من مـوعد احلـدث وزاد اكـثرهم الـتظـاهرات هل
ـقـهى وركـاب سـيـارات ـتـظـاهـر? نـاس ا تـاتي بـجـديـد ويـسـمع صــوت ا
االجـرة وكـثـيـر من الـبـشـر الـذيـن يـقـطـعـون مـسـافـات الـطـرق لـدوائـرهم

واماكن عملهم على قناعة بعدم حدوث اي حتول جديد..
تـظاهـرون جملـلس النـواب وجـلس الشـباب عـلى كـراسي القـصر دخل ا
تظاهر من ساسته اال التصريحات التي تمتص احلكومي ولم يحصد ا
ــة الــشــبـاب ــطــالب وتــوهن عــز الــغـضـب وتـخــدر ا

الثائر..
اعـــان الــــله كل الــــطـــلـــبــــة الـــذين حــــرمـــوا من اداء
االمـتـحــانـات والــنـاس الـتي حتــمـلت مــتـاعب اجـراء

امني عنيد  سبق احلدث بايام.

الــســيــاسـيــة احلــالــيــة في الــعـراق). ونــاقش رئــيس
حــكــومـة إقــلــيم كــردسـتــان مــســرور الـبــارزاني مع
ـشاكل النـائب األول لـرئـيس مـجـلس الـنـواب  حل ا
الـعـالقـة ضـمن الدسـتـور. وفي مسـتـهل الـلقـاء (قدم
ناسبة انتخابه رئيس احلـكومة التهاني للمـندالوي 
نائـباً أول لـرئـيس مجـلس الـنواب وتـمـنى له النـجاح
والتـوفيق فـي مهـامه) واضاف بـيـان تلـقته (الـزمان)
امس انه (جـرى في اللقاء الذي حضره نائب رئيس
مـجـلس الـنواب شـاخـوان عـبـد الله الـتـبـاحث بـشأن
الـــوضع الـــســـيـــاسـي في الـــعـــراق واحلل اجلـــذري
والدسـتوري للـمشاكل الـعالقـة ب االقليـم واحلكومة

االحتادية). 
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ــقـــراطي الــكـــردســتــاني بــحث رئـــيس احلــزب الـــد
مـسـعــود الـبـارزاني والــنـائب األول لـرئــيس مـجـلس
نـدالوي االوضـاع السـيـاسـية في النـواب مـحسـن ا
العـراق وسبل مـعاجلـتهـا.وذكـر بيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (الــبــارزاني اســتــقـــبل في مــصــيف صالح
ـنـاسـبـة انـتخـابه ـنـدالوى  وهـنـأه  ا الـدين بـاربـيل 
نـصب النائب األول لرئيس مجلس النواب متمنيا له
ـندالوي ـوفـقـيـة في مـهامه اجلـديـدة). بـدوره ثـمن ا ا
(دور الــبـارزاني في الـعــمـلـيـة الــسـيـاسـيــة الـعـراقـيـة
وجـــهــوده في حل الـــســداد الــســيـــاسي) وتــابع انه
الـــتــبــاحـث بــشــأن األوضــاع (جــرى خالل الـــلــقــاء 
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وجـه في وقت ســابـق بــضــرورة اعــادة
ـنطـقة بـعد اهـمال عـانت منه حـيويـة ا
األهـــالـي ألعـــوام طـــويـــلـــة).  واجنــزت
وزارة اإلعــمــار واإلسـكــان والــبـلــديـات
الــعـامـة اعــمـال مـشــروع اعـادة اعـمـار

ـــوصل اخلـــامس احــد اكـــبــر جـــســر ا
اجلـسـور في مـحـافظـة نـيـنوى بـنـسـبة

ئة.   75 با
وقــال بـــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(اجلــســر يــعـد مـن اجلـســور احلــيــويـة

ـعـلق اجلـديـد   وسـيتـم قطع اجلـسـر ا
اجلــســر بـالــكــامل حلـ اجنــاز الــعـمل
بـصورة كـاملـة ) داعيـا ابنـاء احملافـظة
الـى (الــتـــعـــاون وحتـــمل اعـــبـــاء قـــطع
ـــشــروع وفق اجلـــســر حلـــ اكـــمــال ا
) مـؤكـداً أن ـعـدة سـابــقـاً الــتـصـامـيـم ا
(احلـكومة احمللية تبذل أقصى اجلهود
وفق مـا مـتـاح لـديـهـا من امـكـانات  في
ســـــبــــيـل تــــقـــــد أفــــضـل اخلــــدمــــات
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اكــد األمــ الــعــام جملــلس مـن جــانــبه 
تـابعة ضي  الـوزراء حمـيد الغـزي ا
ــديـــنــة الـــصــدر في الـــواقع اخلـــدمي 
بـغـداد الى جـانب الـعـمل عـلى مـشروع
عـاجلة الـعشـوائيات ـدينـة اجلديـدة  ا
بـتـوجـيـهـات رئـاسـة الـوزراء.  وقال في
تـــصـــريح تــابـــعـــته (الـــزمــان) امس ان
(الــعـمل مـســتـمـر بــرصـد الـتــخـصـيص
ــسـتــوى اخلـدمي فــيـمـا ــالي ورفع ا ا
يـتعـلق بالـبنـى التـحتـية والـعشـوائيات
ـشـروع مـدرج لـلـمـنـطـقـة) مـبـيـنـاً ان (ا
ضـمن اعمال وزارة التخطيط) واضاف
ان (رئـيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي
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والــسـتــراتـيــجـيـة فـي احملـافـظــة كـونه
يـربط احملـافظـات الـشمـالـية بـالـوسطى
ُـنجزة واجلـنوبـية) وب ان (األعـمال ا
ـشـروع شــمـلت تـزحــيف اجلـسـر مـن ا
واربـعـة فـضـاءات مـتـضـررة) الفـتاً الى
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شــدد مـــحــافظ ذي قــار مــحــمــد هــادي
الـغزي عـلى بلـدية الـناصـرية بـتوجيه
اصــــحــــاب األكـــشــــاك كــــافـــة مــــنــــهـــا
ــســـتــأجــرة لإللــتــزام بـــالــتــصــامــيم ا
الئـمة لـلـمنـظر احلـضاري احلـديـثة وا
ـدة اقـصـاها شـهـر. وذكـر بيـان تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (الغـزي وجه الـبلـدية
ــــتــــابـــــعــــة اإلجــــراءات وخالف ذلك
ـستـأجر الـتـبعـات القـانونـية يـتـحمل ا
ويـتعرض كـشكه لإلزالـة).  واكد الغزي
شـروع انشـاء جسـر شهداء ـباشـرة  ا
ـواطـنـ الى ـعـلق داعـيـاً ا الـزيـتـون ا
الــتــعـــاون وحتــمل اعــبــاء قــطع جــســر

وشارع الشهداء حل اجناز العمل.  
ــشـــروع ضــمن واوضـح الــبــيـــان ان (ا
اعــمـال احملــافــظـة الــتـابــعــة لـصــنـدوق
ـاضي) مشـيراً الى انه اإلعـمـار للـعام ا
(يُــجــرى بـإشــراف مــبـاشــر من األمــانـة
الـعـامة جملـلس الـوزراء ويُنـفـذ من قبل
شــركـة مـحـلــيـة مـتـخــصـصـة بـإشـراف
احـدى الشركات اإليطالية اإلستشارية)
ــبــاشـرة بــأعــمــال إنــشـاء الفــتــا الى (ا
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ـقـتـربـات ان (طـول اجلــسـر الـكـلّي مع ا
بــلغ  2675 مــتــراً وعــرض  31.5 مــتــراً
ن واأليـسر حـيث يـربط  الـسـاحل األ
هندس وصل وا عـند مناطق جامعة ا
والـــغــابـــات). وكــشـــفت دائـــرة الــطــرق
واجلـسور التابعة للوزارة عن توسيع
طـــرق مــدخل بــغـــداد بــســمـــايــة ضــمن
ـرحـلـة الثـانـيـة لطـريق بـغداد  –كـوت. ا
وقـال مـدير عـام الدائـرة حسـ جاسم
فـي تـصـريح تـابــعـته (الـزمـان) امس ان
(مـشروع التأهـيل يتضمن انـشاء تسعة
جــســور جـديــدة) مـبــيــنـاً ان (مــشـروع
طــريـق بــغـداد  –كـــوت يــشــكل اهــمــيــة
لــوقـوعه عــلى طـريق مــجـمع بـســمـايـة
دخل الرئيـس للمحافظات وكـونه يعد ا
اجلنوبية الى العاصمة مايسبّب زخماً
شروع مـرورياً مستمراً). واوضح ان (ا
يــتـضـمن تــوسـعـة الــطـريق بـعـرض 16
مـتـراً وانـشـاء طرق خـدمـيـة مـوازية و
جـسـور ومـنع اإلستـدارات األرضـية عن
طـريـق فـاصل خـرسـاني بـ الـطـريـقـ
الــرئـيس واخلـدمي) مـؤكـداً ان (نـسـبـة
ــائــة وال يــزال اإلجنـــاز بــلــغت  40 بـــا

العمل مستمراً). ≈ŸUL²ł∫ محافظ ذي قار خالل ترأسه إجتماعاً دورياً
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ضــبــطـت هــيــئــة الــكــمــارك ثــمـان
شاحنات مخالفة عند مدخل مدينة

حافظة األنبار.  الرمادي 
وذكــر بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) ام ان
(قـسم التـحري ومـكافـحة التـهريب
ـنطقة الـغربية في مديريـة كمرك ا
ضــبط ثــمــان شــاحــنــات مــحــمــلـة
بـاحلديـد والواح اخلـشب) مشـيراً
ــواد مــخــالــفــة لــشــروط الى ان (ا
اإلســـتـــيـــراد) وبـــ (مـــديـــر عــام
الـهـيـئـة شـاكـر مـحـمـود الـزبـيدي
وجه بـتـفـعيـل دور اقسـام الـتـحري
ومكـافحـة التهـريب برفع مـستوى
العمل الكمركي واستنفار الطاقات
كـافـة حلـمـايـة اجملـتـمع) واضـاف
ان (فـريق الهـيـئة اتـخـذ اإلجراءات
القـانونيـة الالزمة بحق اخملـالف

ضبوطة).  واد ا واحالة ا
ـنـافذ الـى ذلك اسـتـكـمـلت هـيـئـة ا
احلدوديـة اجراءاتـها اإللـكتـرونية
ـعفـاة. وقال اخلـاصة بـالـبضـائع ا
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(رئـــيس الـــهــيـــئـــة عــمـــر عـــدنــان
ـالكــــات الــــوائـــــلـي اوعـــــز الى ا
والـفـرق الـفـنـيـة بـإجنـاز الـوصـلة
األخــــــيــــــرة مـن اعـــــمــــــال الــــــربط
اإللـكــتـروني لــبـرنــامج الـبــضـائع
ــراكــز اجلـــمــركــيــة ــعــفــاة فـي ا ا
ـنــافـذ لــلـمــنـافــذ) مــوضـحــاً ان (ا
تـشـمل الـشالمـجة سـفـوان مـيـناء
أم قـــصــر الــشـــمــالي واجلـــنــوبي
والــوسط و مــيـنــاء ابــو فــلـوس)

ونـــوه الـى ان (هـــذا الـــعـــمل جـــاء
بــالــتــعــاون مع الــهــيــئــة الــعــامــة

للكمارك).
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غادرة مبيناً انه (يعد نـقلة نوعية 
الـعــمل الــورقي الى اإللــكــتـروني
لـتـسهـيل وصـول الـبيـانـات ورصد
الـــتــزويـــر والــتـالعب في نـــوعــيــة
ـعفـاة) ولفت وكـميـات الـبضـائع ا
الى ان (األمـــانــة الــعـــامــة جملــلس
الوزراء وجلنة األمر الديواني 22
لـعام  2020اوصت بـشـأن تـفـعـيل
ــنــافــذ الــعــمـل اإللــكــتــروني في ا
احلـدوديـة لـلـوصـول الى حـوكـمـة

الـكـتـرونـيـة كامـلـة مـادعى هـيـئتي
ـنــافـذ احلــدوديــة والـكــمـارك الى ا
تــــفـــعـــيـل الـــنـــظـــام اإللــــكـــتـــروني
نافذ للبضائع).  وتواصل شرطة ا
عملـها الرقـابي حيث ضبطت ست
ســيــارات مــخـــالــفــة لـــلــضــوابط 
وآلــيــتــ وكـابــســة نــفــايـات دون
سموح باإلستيراد في ام وديل ا ا
قصـر الشـمالي. واوضح الـبيان ان
(مـديــريــة مــنــفــذ مــيــنــاء ام قــصـر
الـــشــمــالي بــالـــتــعــاون مع مــركــز
الـكـمـرك كـشفـت عن ست سـيارات
ثالثـة منـهـا نوع صـالـون واثنـتان
اخـــرى اســـعـــاف وواحـــدة حـــمل

وآلــيــتــ نــوع شــفـل جــمــيــعــهــا
مــخــالــفــة لــضــوابط اإلســتــيـراد)
ــلت جلـــنـــة واضـــاف انـــهـــا (شـــكـَّ
ونــظــمت مــحــضـر ضــبط صــولي
ـتــهـمــ والـتـحــفظ عـلى إلحـالــة ا
الـــــســــيــــارات لـــــغــــرض اتــــخــــاذ

ناسبة).  اإلجراءات القانونية ا
في سيـاق مـتصل ضـبط فريق من
الــــهــــيــــئــــة ثالث ســــيــــارات دون
وديل في منفذ ام قصر األوسط. ا
وبــحــسـب الــبــيــان فــإن (الــهــيــئـة
فـتـحت مـحـضـر ضـبط لـلـمـتـهـمـ
ـــضــبــوطــة ـــركــبــات ا واحــالــة ا
ــقـــصــرين).             حملــاســـبــة ا
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اوضح مصمم نـصب عقب الـسكائر في
الديوانـية منتـظر الشبـاني الفكرة من
بــنــاء الــنــصب واألهــداف الــتي دعــته
لـــذلك بــعـــد اثــارة اجلــدل حـــول بــنــاء
ـــصــــمم مـــنــــتـــظـــر الـــنـــصـب. وقـــال ا
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الشيباني في تصريح تابعته (الزمان)
امس ان (لــديه رغـــبــة في نــقل جتــربــة
منتـشرة في في دول العـالم خاصة في
طارات والسـاحات العامـة) مبيناً ان ا
(فـكرة الـنصب جـاءت من اجل تـوضيح
مضـار التـدخ واثـارها عـلى اإلنسان

والــبـــيــئـــة احملــيـــطـــة) واشــار الى ان
(فـكـرته تـطـبـقت عـلى نـفـقـته اخلـاصـة
بـالتـعاون مع مـديـرية بـلديـة احملافـظة
واشراف نقابة الفنان فرع الديوانية
ـوافقـات) واكـد ان (هذا إلسـتـحصـال ا
الـنـصب يـعـد دعـمـاً لـنـظـافـة وجـمـالـيـة
ـديــنـة) الفــتـاً الى ان (الــعـمل يــحـمل ا
طـابــعــاً تــوعــويــاً وحتــذيــريــاً خملــاطـر
). فـي غــضــون ذلك وضــعت الــتــدخــ
محافظة ميـسان احلجر األساس لبناء
مجمع سكـني يضم اكثر من ثالثة آالف

وحدة سكنية. 
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وذكــر مـحــافظ مـيـســان عـلي دواي في
تصريح تـابعته (الـزمان) امس ان (هذا
الـتــوجه يـأتي ضـمن مـشـروع اإلسـكـان
الوطني) مؤكـداً ان (تكلفـته بلغت اكثر
من  246مـلـيـون دوالر) وبـ ان (مـدة
ــشــروع تــصل نــحــو خــمس تــنــفــيــذ ا
سنوات) مشـيراً الى ان (مساحة ارض
( الـتي سيُـبـنى علـيـها تـبلغ  652دو
واضــاف انـه (مــشــروعــاً اســتــثــمــاريــاً
وخـدمــيــاً يـقـع عـلى الــطــريق احلـولي
ــنـطــقـة الــبـتــيـرة). ـديــنـة الــعـمــارة 
واتخذت احلكـومة احملليـة في محافظة
كركوك سـبعة قـرارات جديدة لـتحس
واقع احملــافــظــة وتــســهـيـل مـعــامالت

 . واطن ا
وقـال احملـافظ راكـان سـعـيـد اجلـبوري
في تــصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس ان
(احلــكــومــة احملـــلــيــة نــاقـــشت خــطط
تطوير احملافظـة على جميع األصعدة
وحـــددت األولــويـــات الـــتي تــســـهم في
اجنـاح اخلــطـة) واوضح ان (الــلـجــنـة

قــررت فـي اجــتـــمــاعـــهـــا األخــيـــر عــدة
قــرارات تــضــمــنت الــعــمل عــلى انــهـاء
ظــاهـرة اسـتـغـالل الـشـوارع واألرصـفـة
من قبل بعض اصحاب احملال للحفاظ
على جماليـة احملافظة و حتديد مواقع
احلــدائـق وادارتـــهـــا ونــشـــر الـــدلـــيل
اخلـاص بـالتـشـجـير لـغـرض التـوعـية
ــــســــاحــــات ــــا يــــســـــهم بــــزيـــــادة ا
اخلـضـراء) وشـملت الـقـرارات تـسـهيل
ـواطن الى مـؤسسـات الدولة دخول ا
ـا يـعـزز ثـقـتـهم واجنـاز مـعـامالتـهم 
ـؤســسـات مـبــيـنـاً ان (ذوي بـجــمـيع ا
اإلحــتـيــاجـات اخلــاصــة وكـبــار الـسن
شــمـلــتـهم احلــكـومــة بـالــرعـايــة ضـمن
نقاشاتها) ولفت الى ان (اللجنة قررت
انـشـاء شـارعـاً ثـقافـيـاً لـيـعـكس الواقع
ستقبل) وشدد اجلبوري الثراثي في ا
تابعة على اشراف اللجنة اخملصصة 
تنفـيذ التوصـيات واإلجراءات اخلاصة
بـاالعــمـال). واكـدت كـركـوك اجنـاز 11
مـدرسة ضـمن مـشاريـع العـام اجلاري.
وقال مدير اإلعالم واإلتصال احلكومي
مــروان الــعــاني في تــصــريح تــابـعــته
(الـزمـان) امس ان (احملـافـظـة سـتـفـتتح
ـقـبـلة 11 مـدرسـة جـديدة) في األيـام ا
مـــضــيــفــاً ان (عــددهـــا الــكــلي بــلغ 93
مــدرسـة) واشــارالى ان (كــركــوك تــعـد
األولى من ب احملافـظات التي اجنزت
ــــدارس حـــسب نــــســـبــــة كـــبــــرة من ا
احـصـائيـة وزارة الـتـربيـة في األسـبوع
ــــــاضـي). واكــــــدت وزارة االعــــــمــــــار ا
واالسكان والبلديات العامة اجناز 91
ـائـة من مـشـروع مـاء الـبـغدادي في بـا
األنبار. وقال بيـان تلقته (الزمان) امس ½VB∫ تشيد نصب عقب سكائر في الديوانية

ـائة ان (الـوزارة اجنزت نـسـبة 91 بـا
من اعـمـال مــشـروع مـاء الــبـغـدادي في
مـــحــافــظــة األنــبــار بــطــاقــة 3 الف م3
ــشـروع بــالـســاعـة) مــشــيـرا الى ان (ا
اء الصالح للشرب سيسهم في توفير ا
ـنــاطق الـبــغـدادي والــقـرى اجملـاورة
لها ضمن مشاريع اخلطة اإلستثمارية

للوزارة). 
الى ذلك اوضـــحـت رئـــيس الــــهـــيـــئـــة
الـوطـنـيـة لإلسـتثـمـار سـهـا داود جنار
ان مـــشــــروع مـــطــــار كـــربـالء الـــدولي
ـشـرقـة لـلـمـسـتـثـمـر يـعـكس الـصــورة ا
احملـلي والـكـفـاءات الــعـراقـيـة الـقـادرة
ـشــاريع اإلســتــثـمــاريـة عــلى تــنــفـيــذ ا

الكبيرة. 
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وقــالـت في تــصـــريح في اجـــتــمــاع مع
ـوقـع مـشـروع الــعـتـبــة احلـســيـنــيـة 
مـطار كـربالء الـدولي تـابعـته (الـزمان)
ــشـــروع ســيــســهم في امس ان (هــذا ا
تـــــســــهـــــيل دخـــــول الــــزوار األجـــــانب
للمحـافظة خاصة اثـناء الزيارات مثل
األربـعـيـنـيـة) ولـفـتت الى انه (سـيـعـزز
ـســتــدامـة ويــحــقق مـوارد الــتــنـمــيــة ا
اقـتـصـادية لـلـدخل الـقومـي) مبـيـنة ان
ـعـوقات (الـهـيئـة سـتـعمل عـلى تـذليل ا
ــشــروع) وجـاء اإلجــتــمـاع لــيــكـتــمل ا
لــبــحث اجنــاز مــشــروع مــطــار كــربالء
الدولي الذي ترعـاه العتبة احلـسينية
بــتـصـمــيم شـركــة فـرنــسـيــة وبـحـسب
التـصريحـات فإنه (سيـيُنفـذ على اربعة
ـؤمل ان تُـفــتـتح ابـوابه مــراحل ومن ا
سافرين كـمرحلة اولى في نهاية امام ا

قبل). العام ا
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اكـــــد رئــــيـس الــــفـــــريق الـــــطــــبي
أخــــصـــائـي جـــراحــــة اجلـــمــــلـــة
الــعــصــبــيــة فـي مــديــنــة الــصــدر
الــطـبـيـة زيـد عـذاب الـزبـيـدي  ان
مـريـضـا ذو  13 عـام كــان يـعـاني
من فقدان عظم اجلمـجمة  نتيجه
اســتــعـاد وعــيه من حــادث سـيــر 
جديد . وقال الـزبيدي في تصريح
ــريض كــان قــد خـضع امس أن (ا
ألجــراء عــمـــلــيــة جـــراحــيــة فــوق
الكبرى  تضمنت ترقيع و جتميل
اجلــمــجــمــة بــاســتــخــدام شــبــكـة
الــتـــيــتـــانــيــوم لـــتــعـــويض عــظم
اجلـمـجـمـة) مـؤكـدا ان (الـعـمـلـيـة
ـــريض قــد تـــمت بـــنــجـــاح و أن ا
أسـتـعاد وعـيه بـشـكل كامل  و أن

شـكل اجلـمجـمـة كان طـبيـعي بـعد
إجـــراء الــعــمــلـــيــة  حــيث أخــرج
ـريض من صـالة الـعمـلـيات بـعد ا
حتــــــســــــنـه  وال زال يــــــرقــــــد في
مسـتشفى الـصدر بالـنجف). وقدم
دير رئيس الفريق الـطبي (شكره 
تواصل ديـنة الـطبيـة  لدعـمه ا ا
الـى رئـيس قــسم جـراحــة اجلـمـله
وكذلك العصبية عـقيل العكايشي 
ـســاهـمـ في إجنــاح الـعـمــلـيـة ا
أخـصـائي الـتـخـديـر احـمـد عـدنان
ـــقـــيم االقـــدم فـــخـــري اثـــيــر و وا
الكــات مــســـاعــدي اجلــراحـــة و ا
الـــــتـــــمــــريـــــضـــــيـــــة في صـــــالــــة
في مــا أهــدى جنــاح الــعــمــلــيــات
الـعــمـلــيـة الى الـبــروفـيــسـورعـلي

الشاجلي ). 

ـــا يــتـــيح األســـواق احملـــلـــيـــة 
ــســـتــهــلـك) وبــشــأن حــمــايـــة ا
ـهـربـة اشار الى ان احملـاصـيل ا
(دخـــول احملـــاصـــيل الـــزراعـــيــة
ــــــهـــــربـــــة تــــــؤدي الى ضـــــرر ا
ــــزارعــــ نــــتــــيــــجــــة إغــــراق ا
ستوردة األسواق باحملاصيل ا
وكــذلك تــأثــيــرهــا فـي اســتــقـرار
األسـعــار) مــبـيــنــاً ان (الـوزارة
تـــعـــمل مـع اجلـــهـــات األمـــنـــيـــة
اخملـــتــصـــة عــلـى مــنع تـــهــريب
احملاصيل) وتابع انـها (تمضي
ـــــــزارعـــــــ فـي تـــــــشـــــــجـــــــيع ا
والــــشــــركــــات عــــلى تــــصــــديـــر
احملــاصــيل احملـلــيــة في مـوسم
الوفرة السـيما عـملية الـتصدير
التي تعـد داعماً مهـماً لإلقتصاد
الـــوطــني). واوضـــحت الــوزارة
ـــســـاحـــات الـــصـــاحلـــة حـــجم ا
ـتـأثـرة بـالـتـغـيـرات لـلـزراعـة وا
ــنــاخـــيــة في عــمــوم الــعــراق ا
وحـــددت احملــــافــــظـــات األكــــثـــر
تـــضــــرراً بـــســـبب الــــتـــغـــيـــرات
ـنــاخـيـة والــتـصـحــر والـشـحـة ا
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وقــال مـديــر عـام دائـرة األراضي
الــــزراعــــيــــة في الــــوزارة عــــلي
حـــمـــود في تـــصـــريح تـــابــعـــته
(الــــــزمــــــان) امس ان (هــــــنــــــالك
مـــســــاحـــات جـــيــــدة وصـــاحلـــة
لــلــزراعــة تُــقــدر بـأكــثــر من 29
) مـوضحـاً ان (هذه ملـيون دو

األراضي صــــاحلــــة ومـــهــــيــــئـــة
للزراعة) واضـاف ان (مساحات
اخــــرى تـــأثـــرت بــــالـــتــــغـــيـــرات
ـنـاخيـة بـصـورة كبـيـرة حيث ا
ان مـلـيـون و953 دو حـجم
ـــــســـــاحــــــات الـــــتـي تـــــأثـــــرت ا
ـنـاخيـة والـتصـحر بـالـتغـيرات ا
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اكــــد وزيــــر الــــزراعــــة مــــحــــمــــد
اخلفاجي ان األمن الغذائي يعد
ركـــيـــزة اســــاســـيـــة إلســـتـــقـــرار
الـــبــلـــدان ومـــقـــيــاس رفـــاهـــيــة
الــشــعــوب لـدورهــا الــفــاعل في
اجلوانب اإلقتصادية والتنموية
والـسـيـاسـيـة. وقـال في تـصـريح
تـــابـــعـــتـه (الـــزمـــان) امس خالل
اجــتـــمــاعه في عـــمّــان مع وزراء
الزراعة لألردن ولبـنان وسوريا
ان (الــدول حتـرص عــلى تــوفـيـر
ـــــــومـــــــة األمن الـــــــغـــــــذائي ود
لــشـعــوبــهــا من خالل مــواردهـا

الذاتية واإلستيراد).
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واشــار الـى ان (األمن الــغــذائي
ــثّـل ابـــرز الـــتــحـــديـــات الـــتي
تواجه اجملتـمع الدولي ألسباب
عـدة مــنـهــا زيـادة عــدد الـســكـان
وانـخـفـاض اإلنـتـاج والـتـغـيرات
ــنــاخــيــة مــاتــســبب بــكــوارث ا
ط الـزراعة بـيئـية وتـغـير في 
ـــيـــاه وارتـــفــاع وازمـــة نـــقـص ا
درجــــات احلــــرارة) مــــؤكــــداً ان
(تلك الـعوامل تفـرض تداعيـاتها
ـي لــلــنــفط عــلـى الــســوق الــعــا
ــتــكـررة وانــخــفــاض اســعــاره ا
وانـعكـاسـها عـلى األمن الـغذائي
ي). الى ذلـك ارتــــفـــــعت الـــــعـــــا
انـتــاجـيــة الـعــسل في مـحــافـظـة
كربالء الى  154طن. وذكربـيان
تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (نـسب

انـــتـــاج الـــعـــسل في احملـــافـــظــة
ارتفع الى  145طن فيما وصل
عـــدد الـــنـــحــالـــ اجملـــازين الى
490 نــــــــحــــــــال فـي عــــــــمــــــــوم
احملــافـظـة). وكـشـف قـسم وقـايـة
ــزروعـات/ شــعــبــة احلــشـرات ا
الــنــافــعــة الـتــابـع لـلــوزارة عن
وصــــول اعـــداد خـاليـــا الــــنـــحل
التابعة لـلقطاع اخلاص الى 19
الف خــلــيـــة ودعــا رئــيس قــسم
الــوقـــايــة كـــمــال عـــبــد الـــكــر
عـــبـــاس في تـــصــريح تـــابـــعــته
(الزمان) امس ان (النـحال غير
اجملـــازيـن الى تـــقـــد طـــلـــبـــات
تـــأســـيس مـــنـــحل الـى الــشُـــعب
الزراعية في مناطقهم للحصول
عـلى اجـازة تـشـمـلـهم بـاحلمالت
ـكـافـحـة حـلم الـفاروا اجملـانـيـة 
ــا سـيــرانـا في ومـرض الــنـوز
احملـافــظــة). في سـيــاق مــتـصل
اكـــدت وزارة الـــزراعـــة صـــدارة
الــتــمــور في عـــمــلــيــة تــصــديــر
احملـــــاصـــــيل الـى دول اجلــــوار
مبينة اهمية الروزنامة الزراعية
في مــراقــبــة األســعــار وحــمــايـة
ـسـتـهـلك. وذكـر الـوكـيل الـفـني ا
لــلـوزارة مـيـثـاق عـبـد احلـسـ

في تــصــريح تــابــعــتـه (الــزمـان)
امس ان (الــروزنــامــة الــزراعــيـة
ـنـتج وضِــعت من اجل حـمــايـة ا
وسم احمللي خالل الوفرة بـا
الـصــيـفي والـشــتـائي ومــراقـبـة
اســــعــــار هــــذه احملــــاصـــــيل في

ـائـيـة) مـشـيراً وكـذلك الـشـحـة ا
الى ان (اكثـر احملافظـات تضرراً
ــــثـــنى هي ذي قــــار تـــلــــيـــهـــا ا
وميسان) وذكر حمود ان (ادارة
األراضـي تـــقع في مــــســـؤولـــيـــة
ـــائـــيـــة ولـــيس ـــوارد ا وزارة ا
الـزراعـة) الفـتـاً الى ان (الـدائـرة

تـــــشـــــرف عـــــلى ادارة األراضي
ـــــــــــشــــــــــاكـل واإلشـــــــــــارة الـى ا
ـخاطـبات ـعـوقات ونـقـلهـا  وا
ـــائـــيــة ـــوارد ا رســـمـــيـــة الى ا
إلســــــتــــــصـالح األراضـي الــــــتي
تــتــعــرض لــلـمــشــكالت وعــوامل

التعرية).
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-1-
روءات بأهـلها الى قـمم شامخـة  وجتعلـهم يحتـلون مسـاحاتٍ واسعة مِنْ تقفـزُ ا
ـوّارة بعـبق الـنبـل في شتى الـبـقاع  ويُـدوّنـها قـلـوب النـاس  وتـشيـع أخبـارُهم ا

ة . التاريخ شاكراً لهم مبادراتهم الكر
-2-

روءات -  ومنهم  –اي من أهل ا
يمون " " ابو حمزة محمد بن ا

الذي لقب بالسُكَرِي 
ولم يكن يبيع السُكَر 

ا سُمِيَ السُكريّ لِحالوةِ كالمه . وا
انّ حالوة الكالم لها أهميتها الفائقة عند سائر األنام 

-3-
واجلميل هنا :

انّ السُكري أضاف الى حالوة أقوالِه حالوةَ افعالِه 
فقد أراد جار له أنْ يبيع بَيْتَهُ  فقيل له :

بِكَمْ ?
قال :

بألْفيَنْ ثمن الدار  
وألفَيْن ثمن جوار الى أين حمزة 

فبلغ ذلك أبا حمزه فوّجه اليه بأربعة آالف وقال :
خذ هذه وال تبع دارك .

-3-
روءات انّ الدعـوة موجهة الى كلّ واحد منا ان يكون عضواً في نادي أصحاب ا

 غير أنَّ الذين يسارعون منّا الى تلبية الدعوة قليلون..!!
-4-

ـة يــعـيش عـزيـزاً مــحـبـوبـاً ويُــبـقي له الـذكـر ـبــادرات الـكـر ـروءات وا صـاحب ا
اجلميل بعد رحيله

 وله من جميل أقواله وأفعاله ذخائر ثمينة يُغبط عليها .
والسؤال اآلن :

عروف ? هل يسوغ لك أنْ تزهد في اصطناع اخلير وا
نرجـو أن تـختـار لنـفسك األفـضل واألحـسن لئال تـكون

ن غ نفسه بنفسه .

وها قـد جاء اليـوم الذي أقف فـيه عاجـزة عن التـعبيـر  فقـد هربت مـني الكـلمات
أو جد نسق للعبارات وال أجد في قـاموسها ما يليق بأن اعبر به عـما اريد قوله 
...  لذا سـاطلق العنان لقلمي ليكـتب مايشاء دون أن أكون عليه رقيب اوحسيب
أو أن أعرضه مـني  لالنتقادات  وله مـطلق احلرية بـأختيار مـايليق به  من شدو

الكلمات ...
 حيـاتنا هبـة من الله محددة بـزمن محدد اليطـول واليقصر فـقد خطه رب العرش
ر بنا هو مقدر لديه واكيد بأن كل ماياتينا من على جبـيننا منذ الصغر  كل ما
الله هـو اخلير بعينه مهما بـادرنا شعور من الغضب أو احلزن في بعض مواقف
احلـيــاة اال ان مـاكـتــبه الـله هــو األفـضل فـهــو االحن عـلى بــني آدم من إمه وهـو
األقرب إلـيه من حبل الوريد فحيـاتنا ليست ولـيدة اختياراتـنا بل هي وليدة قدرنا
وما خطـه الله لنا ..  نصادف في حـياتنا إناس نـتمنى لوكانوا جـزءا من عائلتنا
نحـرص عليهم وعلى سالمتهم  نخاف عليهم من كل شيء سيئ في هذه احلياة
مـات.. ولكن لـله حكـمة في نـتمـنى لـو كانـوا رفقـاء حيـاتنـا  منـذ الطـفولـة حـتى ا
ـكننا حتديد ظهـورهم في إحدى محطات احلـياة  ليكونـوا لنا كل احلياة ... ال 
نوع عالقـتنا بهم ولكـننا متـأكدين بأنهـا حتمل أرقى وانبل أنواع الـصدق والنقاء

بـريـئـة هي كـبـراءة األطـفـال  اصـيـلـة كـأصـالـة الـتـراث  بـعـيـدة
ــدى كـبـعـد األرض عن الـســمـاء .. لـيس لـهـا حـدود أو ا
أبعـاد أو قالب مـحدد حتـصره داخلـها فـالقـوالب تميت
العالقـات ... فاحلـمد لله عـلى هذة الـهبات فـالنـتمسك
بهـا بثـبات وال نتـخلى عن هـكذا عالقات فـهم سيـكونوا
لمات ألنـهم أناس نبالء وهبهم لنـا السند والـعون في ا

عجزات ... الله لنا كمعجزة في زمن اختفت فيه ا

كــان مــوقف اجلـنــدي وهـو يــقــبل صـورة (اخلــمـيــني) صــادم لي .فـنــحن نــقـاتل
والصـراع بينـنا وبـينهم لـيس عقائـدياً حسب األيرانيـ الذين يـقودهم(اخلمـيني)
بل هو صـراع قومي ووجودي. أنـهم قتـلوا من جـنودنا وضـباطـنا  وفيـهم الكـثير
ـكن تبريـر ما فـعله? كيف له أن يـشعر فكيف  تـون لنا بـصلـة ن نعـرفهم أو 

بهذا األحترام والتقديس لعدونا? 
أم أبلغ عنه. كنت أدرك أني أذا أبلغت عنه فسوف تسـاءلت مع نفسي هل أعاقبه
فهل أفـعل ذلك وأنا أحـبه كشخص وعـاشرته كمـقاتل? كان لن يرى الـنور بعـدها
قراري سـريعاً فقد فضـلت التغاضي بخاصة بـعد أن رأيت حجم القلق واخلوف
في عـيــنـيه حـيـنــمـا أبـصـرنـي وراءه. كـان هـذا اجلـنــدي من أشـجع من رأيت في

وال أذكر أنه قصّر في واجبه يوماً. القتال ضد العدو
جـائـتنـا األوامـر اللـتـحـاق رعيـلي بـأحـدى كـتـائب الـدبابـات ذائـعـة الـصـيت آنذاك
ـوضع مع والـتـي أذاقت األيـرانـيــ مـر الــهـزائم. كـان يــجب أن أنـام في نــفس ا
أجبت. رائـد(د) آمـر الـقـدمة أ-1 في الـكتـيـبـة. سـألـني من أين أنت?من الـبـصـرة
وفي وكان دمـثاً وطيباً وبقينا ثالث لـيال نتجاذب احلديث الى الصباح رحب بي

الليلة الرابعة سألني هل انت خاطب او متزوج? 
أجبت قـريباً.قال وأذا جاءك ولد فماذا تنـوي أن تسميه كي أناديك من اآلن بكنية
أبو فالن. قـلت أسمـيه عـمر. قـفـز من(يطـغه) متـسـائالً بصـوت مـرتفع:مـاذا قلت?
ومـاذا تقصـد بالـقنـباصي?! قال . قلت عمـر! يعنـي انت مو(قنـباصي)أردف قـائالً
فأن الـقنـباص هو ن ال يـعرف أولئك الـذين يسـجدون على مـا يسـمونه الـتربه. "و
جـهـاز البـوصـلة الـذي يسـتـخدمه ضـبـاط اجليـش سابـقاً لـلـداللة وهـو عـلى شكل

مدور ويشبه (التربة) التي يسجد عليها الشيعة". 
ال..أنـا لست قـنباصـياً . فـرح مهلالً فـاجأة بـعد أن عـقدت لـساني ا أجبـته بتردد
ن حـضروا بـعد جـموعـة من الضـباط  ـيداني لـيتـصل  وأسرع الى الـتلـفون ا
ساء.كانوا ثالث أو أربع ضباط قالوا دقائق جـميعاً الى موضعنا الصغير ذلك ا
لي فـيـما بـعد أنـهم تعـودوا السـهر عـند الـرائـد(د)كل ليـلة الن مـوضعـنا أبـعد عن
الـقصـف وهو أكـبـر لذا فـهـو كان مـنـاسب أكثـر لالجـتمـاع والـسهـر مـعا. لـكـنهم
تـوقـفـوا عن هذه الـعـادة عـنـد مجـيـئي العـتـقادهم أنـي(شيـعي)كـوني من الـبـصرة
و(كناني) لذا كانوا يخشون من أنهم لن يأخذوا(راحتهم) في الكالم واحلديث. 
ا كانت هـذه الصدمة الطائفية كفيلـة بأيقاظ احلس الطائفي وجعلي أشعر أنه ر
لـتضـمن لي مـعامـلة طـيبـة من قبل يـنـبغي عـليَّ إظهـار طائـفتـي من اآلن فصـاعداً
ضباط تـلك الكتيبة الـتي بدا واضحاً أن غالبـيتهم العظمى من مـحافظات(سنية).
وعـشـيـرتـي يـدالن عـلى أني لـست سـنـيـاً أذ أن من الـواضـح أن مـحـافـظـتي أجل

ساواة مع بقية الضباط. نحني ميزة أو على األقل ا وهذا قد ال 
في 1984 أســتُــشـهــد أخي (33 عــام) وهــو وسط بــنــاته وزوجــته في مــنــطــقـة
اجلزائـر في البـصرة جـراء قذيـفـة إيرانـية من تـلك الـتي أعتـاد اإليرانـيون إمـطار
. فكان غـادرة البصرة ككثير من البصري البصـرة بها يومياً. إضطُررنا بعدها 
خيارنـا التوجه لـلفلوجـة الذين أحتـضننا أهـلها بـكل أريحية كـما فعـلوا مع مئات
من البـصري الـذين أختـاروها (معـظمهم من الـسنـة)بديال عن سكـنهم االصلي.
وكان من الـطبيعي أن يختار معـظم البصري (الشيـعة) التوجه لكربالء والنجف
كمـدن آمنة من الـقصف االيراني آنذاك. وعـلى الرغم من أن أحداً من الـبصري
لم يُجـبر على أختيار هذه أو تلك من احملافظات التي رحب أهلها جميعاً بنا دون
اال أن الـتوجه الـطائـفي (غيـر احملسـوس)كان عـامالً رئيـساً في أعتـبار لـطائـفتـنا
نكوبة بـاحلرب وبقصف أيران أختيـار كثير منـا للمحافـظة البديـلة عن بصرتنـا ا

وعـلى الــرغم من أن أهـالي تـلك ـتــعـمـد لـهـا.فـي نـفس الـوقت ا
احملافـظات البـديلة لم يـكونوا يـرفضون شـخص أو عائلة
بنـاء على طـائفتـه لكني كـنت أشعـر أنهم(على االقل في
حـالـتي) كـانـوا يـشـعـرون بـأرتـيـاح أكـبـر حـ يـعـرفون

أني(سني).
l³²¹
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الــنــهــائـــيــة لــلــحــكـــومــة. انــطــلــقت
ــفــاوضـات بــ لــبـنــان وإســرائـيل ا
الـــــــعــــــام  2020 ثـم تـــــــوقـــــــفـت في
أيـــار/مـــايــو  2021 جـــراء خالفـــات
تنازع عـليها نطقـة ا حول مساحـة ا
بعـد مطالـبة لبـنان بـتعديل اخلـريطة
تحدة خالل التي استخدمتها األ ا
احملـادثــات وقـال إنـهـا اســتـنـدت إلى

تقديرات خاطئة. 
ووجّه حـزب الـله ســلـسـلـة تـهـديـدات
إلى إسرائيل مـحذراً إياهـا من مغبة
اإلقــدام عـــلى أي نــشـــاط في كــاريش
قبل الـتوصـل إلى اتفـاق على تـرسيم

احلدود البحرية.
الـســبت وصف األمــ الـعــام حلـزب
قترح الله اللبناني حـسن نصرالله ا
همة للغاية".  األميركي بـ"اخلطوة ا
وبـحـسب لـبـيـد فـإن الـدولـة الـعـبـريـة
تسعى "منـذ أكثر من عـقد" إلى اتفاق

مع لبنان.
“Uſ qIŠ

وأكد أن حـكومـته "ال تعـارض تطـوير
لـبنـان حلـقل غـاز إضـافي سـنـحصل
مـــنه بـــالـــطــبع عـــلى احلـــصـــة الــتي
نـسـتـحـقـهـا" في إشـارة واضـحـة إلى
حـــقل قـــانـــا الـــذي قـــد يـــتم تـــقـــاسم

قترح األميركي. وجب ا إيراداته 
الى ذلك أعــلن جـهــاز األمن الــداخـلي
اإلسـرائــيـلي (شـابـاك) األحــد تـفـكـيك
خــلــيــة مــرتــبـطــة بــتــنــظــيـم الــدولـة
اإلسالميـة في أعـقاب هـجـمات دامـية

رد عـلى خـبـر نـشـر في وكـاالت االنـبـاء  حـول حتـديـد مـجـلس الـوزراء (يـوم  /3تـشـرين
االول)  من كل عام عيداً وطنياً …

ناسـبات الرسـمية والبد من يحـدد بقانـون يوم العـيد الوطني كـما هو احلـال  للعـطل  وا
صدور بـهـا قـانون خـاص  وكـما هـو مـعـلوم ان الـقـوان  البـد ان تـصـدر  من السـلـطة
ان ) باقتراح من السلطة التنفيذية ( م. الوزراء)   او باقتراح من عدد التشريعـية ( البر
محـدد من الـنواب وثم يـصـادق عـليـهـا الرئـيس ويـنشـر بـاجلـريدة الـرسـميـة  فـهل يحق
لـرئيس مـجلس الوزراء حتـديد يـوم معـ عطـلة رسمـية وال سـيمـا منـاسبة مـهمـة كالـعيد
ـان ???? بـالـتاكـيـد غـير جـائـز ذلك دسـتوريًـا هـذا من جـهة الوطـني ولم يـشـرع ذلك الـبر
ومن جـهة اخـرى هل ان انـضـمـام الـعراق لـعـصـبـة اال  يوم  10/ 3عـام  1932وهـو
الـيــوم الـذي اعــتـرفت به دولــة االحـتالل الــبـرطــاني بـالــعـراق كــدولـة بـعــد ان كـان حتت
االنـتداب الـبـريـطـاني وانضـم فيه الـعـراق الى عـصـبـة اال وهو الـيـوم الـذي اصـبح فيه
الـعـراق دولـة ذات وسـيـادة كـامـلـة مـع وجـود مـلك مـنـصب ووجـود حـكـومـة ومـوسـسـات
قـضائية ..ام ان تاريخ  1921 / 8/ 23يوم تـنصيب مـلك العراق فـيصل االول من قبل
الشعب العراقي بـواسطة امراء وشيـوخ القبائل العـراقية من كافة الـقوميات وعلم وطني
??  فـأي  الـتاريـخـ اولى بـالسـيـادة ?? … .ارى انه البـد ان يكـون تـاريخ الـعيـد الـوطني
لك كـان باجماع وطـني شعبي  وكان هذا يحضى باجـماع وطني اوالً وتاريخ تـنصيب ا
كان لتحـديد مستقـبل هذا البلـد ومصير شعـبه ووضع اللبنة االولى الـيوم من االهميـة 
لبـناء الـدولة العـراقيـة وان كان حتت االنتـداب البـريطاني احملـتل  ... و نرى فـيه التاريخ
نـاسب ليكـون العيـد الوطني في ( 23آب  ( 1921هو يـوم اصبـحت فيه دولة الئم وا ا
ــان ..وان كـان حتت االنــتـداب الـبــريـطــاني احملـتل ـلــكـة الـعــراق وعـلم وحــكـومــة وبـر
فـاخلطوة االولى هـي االصعب  واالشجع لـلشـعب العراقـي  التي يجب ان يـحتـفى بها 
فـلوال التاريخ االول عام  1921لم نفضي الى اخلـطوة الثانيـة بتاريخ االحق واالنضمام
الى منـظمة دولية عام  1932كعصبـة اال  لقد انظم العراق للعـصبة كدولة لها وجود
كامل وبـكل مقـومات الـدولة (ارض وشعب وسـلطـة )  ولم يزد انـضمامه بـعد احـد عشر
عـام من تـاسـيس الـدولـة الى مـنـظـمة دولـة كـعـصـبـة اال اال تـعـزيـزاً وتـاكـيـداً علـى هذا
الـوجود كـدولة الـتي نـاضل العـراق عـلى انـشاءهـا عام .….. 1921
لـذلك أجـد  ان حتـديـد ( يوم  10/ 3من كل عـام  وطـني رسمي )
من قـبـل مـجــلس الــوزراء دون غـطــاء دسـتــوري او  قــانـوني وال
غطاء سـياسي …وهو قـرار متعـجل قد ال ينـال رضا ألشعب وال

.. ثليه وسيكون مسالة فيها نظر مستقبالً
ي { محام واكاد
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لم تكن مالبسي اجلديـدة شافعة للخوف الذي بداخلي التـي اخفيتها بفرحة رسمت على
وجهي بعفوية وبدون تصنع

كانت حالتي اشبه بحالة عروس ليلة زفافها مبتسمة الوجه ومجلجلة الهلع بداخلها
ولوال اخي االكـبر (محـمد) الذي يـكبرني بـسنتـ ومشابـكة أصابع يـده اليسـرى بخمس
اليمنى لي ومسيرنا في الشارع الذي بدأت تخطوه أقدامي الول مرة برفقة ابناء احمللة
درسة اذن وكانت احملمدية االسم الذي حفر بداخلي وما زال نحته لآلن آه..  هذه هي ا

كلما ادخل إليها 
كيف..  يقولون انها بيتنا الثاني ولكنها كبيرة جدا مقارنة وبيتنا 

ارتعبت..  وكلمـات مديرها األستاذ قاسم شهاب حمودي تقصف طبلة آذاني الرقيقة في
نظم جلميع التالمـيذ لو كان لي ادراك لسن اكـبر لقلت اننا سوف ساحة االصطفـاف ا
نـذهب حلرب... نعم حرب..  وكـانت فعال حرب لـكنها حـرب جميلـة فيهـا منتصـر حقيقي

ومهزوم حقيقي ال كما هي احلروب التي ال يوجد فيها منتصر فيها مغتنم 
ادخـلونا الى غـرفة كـبيرة اكـبر بـكثر من غـرفة بيـتنـا فيهـا مقـاعد خشـبيـة وال يوجد فـيها
فـرش ولم اشـاهـد فـيهـا تـلـفـزيـون وكانت مـعـلـقـة خـشـبة مـسـتـطـيـلة وسـطـهـا حـلت مـكان
التلفزيـون اخيرا دخل الينا رجل مبـتسم ازاح عنا تراكمات اخلـوف والرهبة طلب منا ان
نـطـلق عـلـيه كـلـمـة اسـتـاذ وكـان هـو االسـتـاذ  حتـسـ طه الـعـبـديـنة
والذي لالن كلما اشاهده أتمنى ارتمي بحضنه النه كان لنا أبا

ومعلما ورسوال 
قادنـا االسـتاذ حتـسـ الى مكـان اكـبر من الـصف فـيهـا كتب
كثـيرة تـفوح مـنـها رائـحة مـازال عطـرهـا راسخـا حاسـة الشم

لدي وكل عام ينبعث هذا العطر من جديد 

ديالى
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البصرة

ة… هـنـاك خـطة ـكن لـقـوة الفـسـاد ان تُـكسـر اذا كـانت هـنـاك ستـراتـيـجيـة وقـوة وعـز
مدروسة تُنفـذ صمتاً دون لعـلعة اعالمية او ثـرثرة شعارات! جتعل الـفاسد يأخذ كل ما

في جعبته من احتياطات انتقامية حتريضية ارهابية ان اضطر االمر! 
ـجـرد ان خرج و ان الـوعي الشـعـبي بـصـورة عـامة دون الـصـفـر.. يـتـصور الـفـرد انه 
اهلك جـثته في جـواً الهب و تقـطعت حـباله الـصوتـية بـأنه سيـفعل شيء! او يـغير شيء!

من واقعه!  وهو ال يعلم ان كل عراقي هو عبارة عن قطعة شطرجن على رقعة الكنز..
ولو نرجع بالذاكـرة قليال الى تاريخـنا الدامي على مر السـنوات هناك مرحـلة كان فيها
ظـاهـرات او انهـا كانت الـشبـاب الواعي هـو من يـقود الـتغـيـير ولـكن ليس عـلى طـريقـة ا

مجرد ستراتيجية تمويه فالعمل احلقيقي كان في اخلفاء 
ـتابعة… ثم االنقضاض على ذلك الفـاسد و تخليص الناس من شره بصورة الترصد… ا

دائمة… 
االمـر يـحتـاج لـشـجاع مـا… يـعـمل بـعقـله ولـيس بـالعـقل اجلـمـعي.. شـجاع يـسـتـطيع ان
يـقـضي عـلـيهـم دون شعـارات و لـعـلـعـات وتـصـريحـات و تـهـديـدات واهـيـة كـوهن خـيوط

العنكبوت… 
النـهضة الـقوميـة ألي شعب من الشـعوب تبـدأ بتصـرف فعلي واحـد فقط يجـعل اجلميع
يـنساقـون خلفه بعـد ان مر اولئك اجلمع بـكمٍ غفيـر من الذل واالهانة والـتجويع واخلوف

ا يكفل بقائه حياً فقط..  والرهاب من الغد والقبول 
ال هيـبة لـدولة مـا دون قيـادي فذ يـهـابه االخرون …وكـيف يأتي هـذا القـيادي..?! الـسؤال
الـذي يـطـرحه كل فـرد مــسـتـضـعف(كـون يـجــيـلـنـا واحـد مـثـل حـاكم دبي..! مـثل رئـيس

كوريا..!) وهلم باالمنيات الفاشلة التي يعلقها االفراد على حائط الله… 
مـتلكات العـامة او التسبب بـالفوضى او ارباك العمل ـظاهرات وحرق ا واما هلوسات ا
ـنـطـقـة فـإنـهـا افـعـال واهـيـة ال حتـرك جــفن من اولـئك اجلـالـسـ خـلـف الـكـراسي في ا
ظاهـر التخـلف والعربدة الـتي حتصل في الشارع وهم اخلـضراء بل انهم يـستمتـعون 
يـرون ان هـناك من يـحـمي عـروشـهم مقـابل االمـوال اخملـتـلسـة من الـشـعب.. وهـناك من
يـغـذي فسـادهم بـقـوة من الـتوابع بـكـافة صـنـوفـها االرهـابـية او اجلـارة الـصـديقـة لـدولة

العراق في كل جانب … 
شكلة اوالً نظرياً بصورة دقيقة جداً ثم العمل على ان فلسفة التـغيير تكمن في حلحلة ا
خلق افراد قادرين على ان يـنصاعوا للموت دون تـفكير مهمتـهم القضاء على الفاسدين
حيث يأس الفرد الـعراقي من القضاء العادل او الـتحكيم له بفرض هيـمنته على الفساد
ـاذج الـقـضاء عـلى الـفـاسـدين اال احلل االجنع في بل انه جـزء من الـفـسـاد ومـا خـلق 
خـلق عـراق خال مـن االحزاب.. ال يـنـصـاع ألحكـام الـتـابـع لـلـدول االخـرى الـتي باتت

تسيطر عليه فكرياً واقتصادياً 
وفي خضم االحداث االخيرة فما نراه من الشارع العراقي مجرد هتافات يائسة تنضح
بـالسكـوت رغم علـو صوتهـا كونهـا تنادي مـن فراغ كمن يـنعق من شدة
ـارسـة احلـيـاة مرة ضـرب الـسـوط ثم يـصـمت اخـيـراً وتـرجع 
ــنـوال من الــذل والـعـوز اخـرى بــصـورة طـبــيـعــيـةعــلى نـفس ا
ـدقع واالزمات النفسية التي تؤدي بالفرد اخيراً الى والفقر ا
ان يكون منـتحراً او مجرماً او ارهابيـاً… فالفساد يخلق هكذا

دولة بكافة مفاصلها دون استثناء..

{ وارســـو (أ ف ب) - أعــلـن رؤســاء
تـــسع دولٍ في وسـط وشـــرق أوروبــا
أعــضــاء في حــلف شــمــال األطـلــسي
(ناتـو) األحد أنهم "لن يـعتـرفوا أبداً
بــاحملـاوالت الــروســيـة ضم األراضي

األوكرانية".
وقال الـرؤسـاء التـسعـة (اجلـمهـورية
التشيكية إستونيا التفيا ليتوانيا
مــقـدونـيـا الـشــمـالـيـة مـونــتـنـيـغـرو
بــولـنـدا رومــانـيـا وســلـوفــاكـيـا) في
إعالن مـــشـــتـــرك نُـــشــــر عـــلى مـــوقع
الرئاسة الـبولنديـة على اإلنترنت "ال
ـكــنـنـا الــبـقـاء صــامـتـسن في وجه
االنتهاك الصارخ للقانون الدولي من

قبل االحتاد الروسي".
وذكّـــر هـــؤالء بـــزيـــارتـــهـم لـــكـــيـــيف
و"مشـاهدتـهم بأعـينـهم آثار الـعدوان

الروسي".
وأضـــاف رؤســـاء الـــدول األوروبـــيــة
الـتسـع "نعـيـد تـأكيـد دعـمـنا لـسـيادة
ووحـــــدة األراضي األوكـــــرانـــــيــــة. ال
نعـترف ولن نـعتـرف أبداً بـاحملاوالت

الروسية لضم أراضٍ أوكرانية".
وقّع وأشار اإلعالن أيضاً إلى أن ا
علـيه يدعـمـون قرار قـمة الـناتـو التي
عـــقــدت فـي بــوخـــارست في ?2008
الــذي يــتــعـلق بــانــضــمـام أوكــرانــيـا

مستقبال إلى احللف األطلسي.
وطــالب هــؤالء بــانــســحــاب الــقــوات
الروسـيـة داعـ احللـفـاء إلى "زيادة
مـســاعـداتـهم الــعـسـكـريــة ألوكـرانـيـا

بشكل كبير".
ــيـر وأعــلن الــرئــيس الــروسي فـالد
بوت اجلمعة ضمّ مناطق دونيتسك
ولوغـانسـك وزابوريـجيـا وخيـرسون

األوكرانية.
فيمـا دخل اجليش األوكـراني السبت
بلـدة ليـمـان االستـراتيـجيّـة في شرق
أوكــرانـــيــا الـــواقــعـــة في مـــنــطـــقــة
دونيتسك التي أثـار ضمُّها في اليوم
الـسـابق من جـانب مـوسـكـو عـاصـفة
إدانـــات دولــيّـــة ورفــضًـــا من كـــيــيف

صمّمة على استعادة أراضيها. ا

كـــمــا دانت كـــيــيـف "االعــتــقـــال غــيــر
القانوني" للمدير العام حملطّة الطاقة
الــنـوويّــة في زابـوريــجـيــا (جـنـوب)
إيـــغــور مــوراتــشـــوف الــذي أوقــفــته
روسيا احملتلّة لـلموقع لسببٍ كان ال

يزال مجهوالً اجلمعة. 
وكتبت وزارة الـدفاع األوكرانـيّة على
تـــويــتــر بــعــد ظـــهــر الــســبت "قــوّات
الــهـجــوم اجلــوّي األوكـرانــيّــة تـدخل

ليمان في منطقة دونيتسك".
ـقطع فيديو مدّته وأرفقت التغريدة 
ـ دقـــيـــقــة واحـــدة يُـــظـــهـــر جـــنـــديـَّ
أوكرانـيَّ يُـلـوّحان ثمّ يُـعلّـقان الـعلم
الـوطــني بـالــلـونَــ األزرق واألصـفـر
بجانب الفتة كُـتب عليها "لـيمان" عند
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قـال أحـد اجلـنــديـَّ مـبـتـسـمًـا "نـرفع
علـمـنا الـوطني ونـنـصبه في أرضـنا.
ســـتـــظلّ لـــيــــمـــان دائـــمًـــا جـــزءًا من

أوكرانيا".
مـن جـــهـــتــهـــا قـــالـت وزارة الـــدفــاع
الــروسـيّــة في بـيــان "بـعــد تـهــديـدهـا
ّ سحب القوات احلليفة بالتطويق 

من ليمان إلى خطوط مالئمة أكثر".
قُبيل ذلك ذكـر اجليش األوكراني أنّه
"يُطـوّق" آالفًـا من اجلـنـود الروس في
هــذه الــبــلــدة الــواقــعــة فـي مــنــطــقـة
دونــيــتــسك الــتـي ضــمّــتــهــا روســيـا

اجلمعة. 
وقــــال مـــــتـــــحــــدّث بـــــاسم اجلـــــيش
األوكـراني إنّ "نـحــو خـمـسـة آالف أو
 5500روسي" حتـصّــنـوا في لــيـمـان
ومحيطها خالل األيّام األخيرة. 

تُـشــكّل االسـتـعــادة الـكـامـلــة لـلـيـمـان
انـتصـارًا رئيـسـيًا لـكـييف فـهي تُـعَدّ
مركز تقاطع مهـمًا للسكك احلديد في

شرق أوكرانيا.
ـير وأكّد الـرئـيس األوكـراني فولـود
زيـلـيـنـسـكي الـسـبت أنّ جـيـشه الـذي
بــات يُــسـيــطــر عـلـى مـديــنــة لـيــمـان
ـقـبل" مـدنًـا سـيــسـتـعـيـد "األسـبــوع ا

أخرى في منطقة دونيتسك.

وقــــال زيــــلــــيــــنــــســـــكي "خالل هــــذا
األســـبــوع رُفـــعت أعـالم أوكــرانـــيّــة
جــديــدة فـــوق دونــبــاس" حــيث تــقع
مـنطـقـة دونـيتـسك مـضـيفًـا "سـيُرفع
مــــزيــــد من األعـالم خالل األســــبـــوع
ـقـبل". وأضـاف الرئـيس األوكـراني ا
ـسـؤول احلـكـومـيّ مـتحـدّثًـا عن ا
الروس "لـقد بدأوا يُـهاجـمون أحدهم
اآلخَــر: إنّـهم يُــفــتّـشــون عن مـذنــبـ

ويـتّـهـمون جـنـراالت بـأنّـهم أخـفـقوا.
إنّــــهـــا إشــــارة اإلنـــذار األولـى الـــتي
ينـبـغي سمـاعـها عـلى كلّ مـستـويات

احلكومة الروسيّة".
وردًا عــلى االنــســحــاب الــروسي من
ــديـــنـــة نـــدّد رئــيـس جــمـــهـــوريّــة ا
الشيـشان الروسـيّة رمضـان قديروف
بـ "احملسـوبيّـة" السائـدة في اجليش
الــــروسي داعـــــيًــــا مــــوســـــكــــو إلى
اسـتـخـدام "أسـلـحـة نـوويّـة مـحدودة
الـقــدرة" في أوكـرانــيـا من دون أخـذ
"+اجملــتــمع الـــغــربي األمــيــركي+ في

االعـــتــبـــار". تــزامــنًـــا أجــرت وزيــرة
ـانـيّـة كـريسـتـ المـبرشت الـدفاع األ
زيارةً مـفاجـئة إلى أوكـرانيـا السبت
هي األولى لـــهــــا مـــنـــذ بـــدء الـــغـــزو
الروسيّ فيمـا تُطالب كـييف بإصرارٍ

من برل بتسليمها دبّابات قتاليّة.
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وفي أعقاب ضمّ موسكو أربع مناطق
أوكـرانـيّـة أعــلـنت كـيـيف رفع دعـوى
أمـام مـحـكمـة الـعـدل الـدولـيّـة داعـية
"احملكـمـة إلى النـظـر في القـضـيّة في

أقرب وقت". 
كـــمــا أعـــلن الـــرئــيس األوكـــراني أنّه
"سـيُــوقّع تـرشّح أوكـرانــيـا النـضـمـام
ســـريع إلى حــلـف شــمــال األطـــلــسي

(ناتو)".
في واشــنـطـن أكّـد وزيــر اخلـارجــيّـة
األمـيـركـي أنـتـوني بـلــيـنـكن أنّ بالده
وكنـدا تـؤيّدان انـضـمام كـيـيف. وقال
"نــؤيّــد بــقــوة انــضــمــام الـدول الــتي
ــــكــــنــــهــــا تــــرغب فـي ذلك والــــتـي 

سـاهمـة في قُدراتـها". لـكنه أضاف ا
أنّ "هـــنــــاك آلــــيّـــةً لــــتــــحـــقــــيق ذلك

وستُواصل الدول اتّباعها".
وأجنــــز الـــرئـــيس الــــروسي مـــراسم
الـضمّ مـساء اجلـمـعـة أمـام آالف عدّة
جتــمّــعـوا حلــضــور حـفل مــوســيـقي
احــتـفــالي في الـســاحـة احلــمـراء في
موسـكو. وقـال "الـنصـر سيـكون لـنا"
بـيـنـمـا يُــواجه جـيـشه صـعـوبـاتٍ في

أوكرانيا. 
بـــدوره نــدّد الــنــاتــو بـــالــضمّ "غــيــر
الشرعـي" بينـما نـاقش مجلس األمن
الـدولي فـي نـيـويــورك مـشـروع قـرار
ــــزعــــوم" يــــديـن إجــــراءات "الــــضمّ ا
ألوكــرانــيــا عــطّلَ تــمــريــره الــفــيــتــو

الروسيّ.
وتعـهّد الـرئـيس األميـركي جو بـايدن
"دعـم جــهـــود أوكــرانـــيــا الســـتــعــادة
الـسـيـطـرة عـلى أراضـيـهـا" قـائـلًا إنّ
ـتـحدة بـوتـ "لن يُـرهب" الـواليـات ا
وحــلـــفــاءهـــا. ودفــعت الـــنــجـــاحــات
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جيل فلوريـدا األربعاء وفق ما ذكرت
النـاطـقة بـاسم البـيت األبـيض كارين
جان-بـيار عـلى تويـتر لـكن الزوج
ســيــتـوجــهــان أوال إلى بـورتــوريــكـو
ـعـايــنـة حـجـم الـدمـار الـذي االثـنــ 
خلفه إعصار آخر أطـلق عليه "فيونا"
ضــرب األراضي األمــيــركـيــة الــشــهـر

اضي. ا
وفي مقاطعة لي التابعة لفلوريدا ما
ـــواطــنــون زال عـــنــاصـــر اإلنــقــاذ وا
الــعـــاديــون يـــحــاولـــون إنــقـــاذ آخــر
الـــســـكــــان الـــعـــالـــقــــ في جـــزيـــرة
ـركبات ماتالتشـا. وتناثـر احلطام وا
هجورة واألشجار التي اقتُلعت في ا

الشارع الرئيسي ومحيطه.

وانقطـعت اجلزيرة الـتي تعد حوالى
 800نسمة عن الـبر الرئيـسي بعدما
دمّـر جسـران بـيـنمـا بـدأ األشـخاص
الـــذين فــروا مـــنــذ بــدايـــة اإلعــصــار

بالعودة.
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وقـال تـشـيب فـارا الـذي كـان جـالـسـا
في ظل مــنـزل مــهـجــور في مـاالتــشـا
لفرانس برس إن "ال أحد يقول لنا ما
الـذي عـلـينـا فـعـله ال أحـد يـقـول لـنا

أين نذهب".
وأضـــاف الـــرجل الـــبـــالغ  43عـــامــا
"وصلت أوامر اإلخالء متأخرة جدا..
ـتواجدين هنا ما لكن معظم الناس ا
كـانوا لـيـغـادروا في جـمـيع األحوال.

إنه مــكــان يــقــطــنه الــعــمـال إلـى حـد
ـلك مـعـظم النـاس مـكـانا كـبيـر. وال 
ــشــكــلـة لــيــذهــبــوا إلــيه. هــذه هـي ا

األكبر".
وفُقـد أثر  16مهـاجـرا من عـلى قارب
غـرق أثــنـاء اإلعــصـار بـحــسب خـفـر
الـــســـواحل األمــيـــركي. وعـــثـــر عــلى
قــتـــيـــلــ فـــيــمـــا  إنــقـــاذ تــســـعــة
أشــخــاص بــيــنــهم أربــعــة كــوبــيـ
سبحوا إلى الشط في فلوريدا كيز.
وأمـا فـي فـورت مــايـرز بــيـتش وهي
ـكـسـيك تـضـررت بـلـدة عـلى خــلـيج ا
إلى حد كـبيـر من العـاصفـة قال بيت
بـيلـيـندا إن مـنـزله "انقـلب رأسـا على

ياه والوحل". عقب بينما غمرته ا

ومـــر "إيـــان" في فـــلـــوريــدا واحملـــيط
األطلـسي قـبل أن يـصل إلى اليـابـسة
ــتـحــدة هـذه مــجـددا في الــواليـات ا
رة على ساحل كارواليـنا اجلنوبية ا
كإعـصار من الـفئـة األولى مصـحوبا
برياح بـلغت سرعـتها الـقصوى 140

كلم في الساعة.
و الحــــقـــا خــــفض مـــســــتـــواه إلى
"إعـصــار مـا بــعـد اسـتــوائي" قـبل أن
يــتالشى فــوق فــيــرجــيـنــيــا في وقت

متأخر السبت.
وما زال أكثر من  45ألف شخص من
دون طــــاقـــة في أنـــحـــاء كـــارواليـــنـــا
الشمالية وفيرجينيا بحسب ما أفاد
مـــــــوقـع "بــــــــاور-روتـــــــيـج. يـــــــوس"
ــــتـــخــــصص ( (poweroutage.usا

السبت.
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وذكـــــرت شـــــركـــــة "كـــــور لـــــوجـــــيك"
رتـبطة تخـصصـة في التحـليالت ا ا
بالـعقـارات أن اخلسـائر الـناجـمة عن
مـتـلكـات السـكنـية الريـاح بـالنـسبـة 
والــتـجــاريــة في فـلــوريــدا قـد تــكـلّف
شركات الـتأمـ مبلـغا يصل إلى 32
مليار دوالر بينما قد تصل اخلسائر
الــنــاجـمــة عن الــفـيــضــانـات إلى 15

مليار دوالر.
وقــال تــوم الرسن من "كــور لــوجــيك"
"إنــهـا الـعــاصـفـة األكــثـر كـلــفـة الـذي
تضـرب فـلوريـدا مـنذ وصل اإلعـصار

آندرو إلى اليابسة عام ."1992
 -تواصل عمليات اإلنقاذ -

وحـتى صــبـاح الـسـبت أعــلن مـكـتب
حاكم الوالية رون ديـسانتيس أنه 
تـنـفـيـذ أكثـر من  1100عـمـلـيـة إنـقاذ
في أنـحـاء فلـوريـدا. وذكـر بـأن مـئات
عـناصـر اإلنـقاذ يـتـوجهـون من مـنزل

آلخر وعلى طول الساحل.
وأخــلى الـعــديـد من ســكـان فــلـوريـدا

مـنـازلـهم قــبل الـعـاصـفـة لـكن اآلالف
فــضـلـوا االخــتـبــاء في مـنــازلـهم إلى
حــ مــرورهــا. وانـقــطــعت جــزيــرتـا
"بــاين" و"ســانــيــبـل" الـقــريــبــتــ من
فـورت مايـرز بـعـدما تـضـررت الـطرق
التي تربطـهما بـالبر الرئـيسي بشكل
كـــبــيــر. وأظــهــرت صـــور وتــســجــيل
مـصـور الـتـقـطت جـمـيـعـهـا من اجلـو

دمارا هائال في سانيبل وغيرها.
طاعم واحلانات وأعادت القليل من ا
فــتح أبــوابــهـا في فــورت مــايــرز مـا
يعطي انطباعا بأن الوضع يعود إلى
طبيعته وسط األشجـار التي اقتلعها
اإلعــــــصـــــــار وواجـــــــهـــــــات احملالت

احملطّمة.
وقبل أن يضرب فلوريدا غرقت كوبا
بـــكــامــلـــهــا في الـــظالم جــراء "إيــان"
بــعــدمــا دمّـــر شــبــكــة الـــطــاقــة عــلى

اجلزيرة.
في األثـناء تـزداد قـوة إعصـار جـديد
" مع اقـــتـــرابه أطـــلـق عـــلـــيه "أورلـــ
ــكــســيك صــبــاح األحــد من ســاحل ا
ــطل عــلى احملــيط الــهـاد بــيــنــمـا ا
يتوقع وصوله إلى اليابسة في األيام
ــقــبــلــة بــحــسـب مــا ذكــرت هــيــئـة ا

األرصاد اجلوية الوطنية.
وقالت الوكالة في بيان "اشتد أورل
لــيـــتــحـــول إلى إعـــصــار مـن الــفـــئــة
الــثـالـثـة" مــتـسـبــبـا بـأمــطـار غـزيـرة
ـركـز الـوطني وريـاح عـاتيـة. وحـذّر ا
" األمـيـركي لألعـاصـيـر من أن "أورلـ
حتــول إلـى "إعــصــار قــوي" يــتــحــرك
بـصـحـبة ريـاح بـلـغت سـرعـتـها 185
كلم في الساعـة بينمـا يتوقع وصوله

. كسيكية االثن إلى األراضي ا
ـنـاخي ويـفـيـد عــلـمـاء بـأن الـتـغـيـر ا
الــذي تــفــاقــمه األنــشــطــة الــبــشــريـة
يتـسبب بـأحوال طـقس أكثـر خطورة

على مستوى العالم.
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{ فـورت مـايـرز فـلـوريـدا (الـواليـات
تحدة) (أ ف ب) - ارتفـعت حصيلة ا
الـقــتـلى جـرّاء اإلعــصـار "إيـان" الـذي
يـعــد من بـ أقـوى الــعـواصف الـتي
ـــتـــحـــدة عـــلى تـــضــرب الـــواليـــات ا
اإلطالق إلى أكـــثــر من  40شــخــصــا
الـسـبت بـينـمـا يـتـوجّه الـرئـيس جو
بــايــدن إلى فـــلــوريــدا في وقت الحق
هـــذا األســبـــوع لالطـالع عــلـى حــجم

األضرار.
وبدأ سـكـان فلـوريدا الـذين يـعيـشون
حالـة صدمـة اكتـشاف احلجـم الكامل
للدمـار بيـنما مـا زال عناصـر اإلنقاذ
يـــبــحــثـــون عن نــاجـــ في األحــيــاء
الــغــارقـة عــلى طــول ســاحل الــواليـة

جنوب الغربي.
ودمّـر "إيان" مـنـازل ومـطـاعم وأعـمال
جتـاريــة عـنـدمـا وصل إلـى الـيـابـسـة
كــإعــصــار قــوي من الــفــئــة الــرابــعـة

األربعاء.
ـؤكـد لـضـحايـاه إلى وارتـفع الـعـدد ا
 44قـتـيال عـلى مـسـتوى الـبالد وفق
مــا ذكـــرت جلــنــة فــلــوريــدا لألطــبــاء
الـشـرعـيـ في وقت مـتـأخـر السـبت
لــكن الـتــقـاريـر عـن سـقـوط مــزيـد من
الـقـتـلى مـا زالت تـصـدر من مـقـاطـعة
تـــلــــو األخـــرى مــــا يـــشــــيـــر إلى أن
احلـصـيـلـة النـهـائـيـة قـد تـكـون أعلى

بكثير.
وسـجّـلت مقـاطـعـة لي األكـثـر تـضررا
 35قـتــيال بـحـسـب قـائـد شــرطـتـهـا
بينمـا أحصت وسائل إعالم أمـيركية
بــيــنــهـــا "إن بي سي" و"سي بي إس"
أكثر من  70قتيال على صـلة مباشرة

أو غير مباشرة بالعاصفة.
وفي واليـة كـارواليـنا الـشـمـالـيـة أكد
مكـتب احلـاكم مقـتل أربـعة أشـخاص

نتيجة اإلعصار.
ـقـرر أن يــزور بـايـدن وزوجـته ومن ا
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ال يـختـلف اثنـان على سـوء الواقع الـذي يعـيشه الـعراق بـعدمـا جتمـعت علـيه السـيئات
وتـراكمت اخلـطـايـا وزادت مسـتـويـات االخـفاق الى حـدود عـدم الـسيـطـرة والـتـمكن من
شكلة ما دام ينـظر الى ظاهر احلياة التي ا بعظم وتعقيـد ا العالج. ال يشعر احـدهم ر
يـعـيش ويـجـدها مـسـتـمرة بـأي حـالٍ من األحـوال مـثلـمـا ال يـجـد البـعض اآلخـر جـواباً
ـقـدمــة وعـدم الـنــجـاح في اجنــاز تـقـدم مــلـحـوظ شــافـيــاً عـلى سـؤال جــدوى احلـلــول ا
ومـلـمـوس. واحلـقـيـقــة أن ذلك االسـتـغـراب يـزول حـ نــدرك أن تـقـيـيم الـواقع ال يـقـاس
بـالـنـظـر الـظـاهـري اجملـرد إلى األشـيـاء مـثـلـما ان ال حـل يلـوح فـي األفق مـا دام يعـالج
افرازات اخلـطأ ال جـوهره. ان األزمـة العـراقيـة اليـوم هي تمـثل وانعـكاس ألزمـة جتذرت
في اصل الـنـظـام السـيـاسي الـذي تـشـكل بـعد 2003 وأُريـد له أن يـبـقى غـيـر مـكـتمل
االركان بـل ومشـوهـاً في جزءاً كـبـيراً مـن بنـيـته وبالـتـالي فـهو مـا زال يـفرز تـشـوهات
متـفـرعـة وسـلـبـيـات تـعـد االنـعـكـاس لـكل سـلـبـيـات ذلك الـنـظام. لـذلـك ال أفق الـيوم ألي
اصالح مـا دمـنـا نكـرر اخـطـاءنـا وال حل قـريب وال خالص مـا دمـنـا نـحـرث في الـبـحر
ونـحن نتـصور أننـا نغـرس في االرض.. وهي خراب! ان حل األزمـة العراقـية يـنطلق من
دقـة الــتـشــخـيص ألن ذلـك هـو بــوابـة تــقـد الــعالج الـقــادر عـلى
حتـقـيق الـشـفـاء وهـو مـا يـتـطـلب الـتـقـدم بـشـجـاعـة إلى نـقـطـة
ــطــلــوبـة والــتي تــتــمــثل بــإعـادة تــأســيس الــنــظـام االنــطالق ا
الــسـيــاسي من جــديـد والــصـبــر عـلـى طـريق االصالح فــهـو
ــا ثـمن يــسـتــحق بـذله طــويل ولن يــكـون سـهـالً او يـقـدم دو

مهما كان باهضاً ما دام نتاجه انقاذ وطن بحجم العراق.
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{ الـــــــقـــــــدس (أ ف ب) -  أشـــــــادت
إســــرائـــيل امـس األحـــد بـــاالقـــتـــراح
األمــــيـــركـي حلل الـــنــــزاع احلـــدودي
الـبـحـري مع لــبـنـان في مـؤشـر عـلى
قرب التـوصل إلى اتفاق بـ البلدين
الـــلــذين يــعــتـــبــران في حــالــة حــرب

عمليا. 
œËbŠ rOÝdð

ــقــتــرح الــتي وتـــتــضــمن مــســـودة ا
ـبـعــوث األمـيــركي آمـوس طــرحـهــا ا
هــوكــســتــ وقــدمــهــا  لــلــجــانــبـ
اإلسرائـيلي واللـبنـاني مجـموعة من
ـتعلقـة بترسيم احلدود االقتراحات ا

البحرية اجلنوبية. 
وتـعـهدت الـسـلـطـات الـلبـنـانـيـة التي
ـقــتـرحـات الـسـبت أكـدت تــسـلـمـهـا ا
كن".  تقد رد "في أسرع وقت 

وقـــال رئــيـس الــوزراء اإلســـرائـــيــلي
يـائــيـر لـبــيـد خالل اجـتــمـاع مـجـلس
الــوزراء صـــبــاح األحــد إن االقــتــراح
األمــــيـــركـي "يــــعــــزز أمن إســــرائــــيل
واقـتـصـادهــا". وأضـاف أن حـكـومـته
"تناقش التـفاصيل النهـائية وعليه ال
كن اإلشارة إلى صفقة محسومة".
قترح وبحسب رئيس الـوزراء فإن "ا
يــحــمي مــصــالح إســرائــيل األمــنــيـة
والدبلومـاسية الكامـلة باإلضافة إلى

مصاحلنا االقتصادية". 
وأشــار إلى أن مــقــتــرح هــوكــســتــ
سيـخـضع للـمـراجعـة القـانـونيـة قبل
ـــوافــقــة عـــرضه لــلـــحــصـــول عــلى ا

مــرتــبــطــة به وقــعت في وقت ســابق
هذا العام.

وقــال اجلـهــاز في بــيــان إنه "اعــتـقل
قــبل عــدة أســابــيع ســتــة من ســكـان
النـاصرة واسـتجـوبهم لالشـتباه في
ســعـيـهـم لـتـنــفـيـذ انــشـطـة إرهــابـيـة

لصالح (داعش) داخل إسرائيل".
ـشـتـبه بـهم "اجـتـمـعـوا وأضـاف أن ا
للتحضير لشن هجمات" وأن حتقيقه
"يـكشـف تاثـيـر الـدولـة اإلسالمـية في

إسرائيل".
ـــاضي نــفـــذ أحــد في أذار/مـــارس ا

شــرطـــيــ فـي مــديـــنـــة اخلــضـــيــرة
(شمال).

وجـــدد الــهـــجــومـــان قــلق إســـرائــيل
الـقـد من نــشـاط داعش ومـحـاولـته
ثلون واطن العرب الذي  جتنيد ا

نحو خُمس سكان إسرائيل.

ــتـــعـــاطــفـــ مع تـــنــظـــيم الـــدولــة ا
اإلسالمــيــة هــجــوم طــعن ودهس في
مـديـنـة بـئـر الـسـبع جـنـوب إسرائـيل
أســفــر عن مــقــتـل أربــعــة أشــخـاص
وبـعـدهــا بـعـدة أيـام تـبــنى الـتـنـظـيم
هـجـومـا ثــان بـالـرصـاص قـتل خالله

»UBŽ—∫ مشهد للدمار الذي خلفه اإلعصار ايان في جزيرة باين
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الــعــســـكــريّـــة األوكــرانــيّـــة األخــيــرة
الـــرئــيس الـــروسي إلى إصـــدار أمــر
ـئـات آالف جـنـود بـتـعـبـئـة "جـزئـيّـة" 
دنيّـ في محاولـة للحدّ االحتيـاط ا

من زخم كييف.
مـيـدانـيًـا عـثِر عـلى جـثث  24مـدنـيًا
بينهم  13طفلًا قُتـلوا بالرصاص في
سـيّــارات بـقـرب كــوبـيـانــسك (شـمـال
شرق أوكـرانـيا) حـسـبمـا أفـاد حاكم
منطـقة خـاركيف أوليغ سـينيـغوبوف

السبت. 
وشــاهــد فــريق وكــالــة فـرانـس بـرس
جــــثث  11مـــــدنــــيًــــا عــــلـى األقلّ في
ـــكــــان.  وبـــحـــسـب أولـــكــــســـنـــدر ا
سـتــاروخ حـاكم إقــلـيم زابـوريــجـيـا
فــإنّ حــصـيــلــة قـتــلى الــقــصف الـذي
اسـتـهـدف سـيّـارات مـدنـيّـة في مـركـز
ـديـنـة الــواقـعـة جـنـوب عـبــور هـذه ا
أوكـرانــيـا اجلــمـعـة ارتــفـعت إلى 31
 30)مدنيّا وشـرطيا واحدا) مع وفاة

امرأة متأثّرة بإصابتها.
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رئيس الوزراء
اإلسرائيلي يائير

لبيد خالل
االجتماع

األسبوعي جمللس
الوزراء والذي
رحب خالله

قترح األمريكي با
لتسوية النزاع
ب اسرائيل
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عـدد ســكـان الـوطـن الـعـربي لــسـكـان
الــعــالم حــسب احــصــائــيــات الـبــنك
ـئـة  وهو الدولـي هي حوالي 5.2 با
مــــا يـــدل عـــلى ضـــعـف في االنـــتـــاج
العلـمي بالـنسبـة للعـالم. وللمـقارنة
فـإن انـتاج جـامـعـة كـاليـفـورنـيـا فقط

يفوق انتاج الدول العربية جميعا.
lł«d² « »U³Ý√

وقال عـبد الـعزيـز أن لإلشكـاليـة عدة
أســـبـــاب من أهــمـــهـــا ضــعـف حــجم
اإلنـــفـــاق احلـــكـــومي عـــلى الـــبـــحث
الــعـلــمي وفق مــنــظـمــة الـيــونـســكـو
ئة ئة إلى 0.4 با يتراوح من 0.1با
ـتــقـدمــة عـلى فــيـمــا تـنــفق الـدولــة ا
ئـة إلى 5 الـبحـوث الـعـلـمـية 2.5 بـا
ــئـة مـن الـنــاجت احملــلي. ومــعـدل بــا
تكلفة الـباحث العربي قرابة 34 ألف
ـا دوالر وأن هــذا الــرقم ال يــقــارن 
ـتقـدمة يتـقاضـاه العـالم في الدول ا
ـــا خـــلـق حـــالـــة من الـــعـــزوف في
البـحث العـلمي لـدى الدول الـعربـية

. وقلة في عدد العلماء والباحث
وتــشــيــر اإلحــصــاءات إلى أن هــنـاك
 500بــاحث لـكل مــلـيــون نـســمـة في
الوطن العـربي كمعـدل مقابل 5000
بـاحث لـكل مـلـيـون نـسـمـة في الـدول

تقدمة. ا
ويتابع عبـد العزيز في الـغرب ينظر
للبـحوث العـمليـة كاستـثمار وتـنمية
ــا دفـعــهم إلى الــعـمل اقــتـصــاديـة 
علـى رفع مسـتـواهـا من خالل الدعم
ــــادي والــــتــــدريب عــــالـي اجلـــودة ا
بدعة من شتى واستقطاب العـقول ا
دول الـعـالم لـلـمـؤسـسـات الـبـحـثـيـة.
ولـــفت الـى تــأثـــيـــر الـــعــوائـق الــتي
تواجه البحث العلمي على نقص في
ــنــشــورة في إنــتــاجــيــة الــبــحــوث ا

اجملالت العلمية احملكمة.
وحـول الـفـوارق بــ الـعـالم الـعـربي
والــغــرب أشـار تــقــريـر الــيــونـســكـو
الــصـــادر عــام  2019 حتت عـــنــوان
»نحو عام 2030 إلى أن مصر زادت
من حـــجم إنـــفــاقـــهـــا عــلـى الــبـــحث
ئة من والتطوير ووصل إلى 0.8 با
الــنـاجت احملــلي اإلجــمـالي ومــثـلــهـا
ـــغــرب فـــيــمـــا خـــصــصت فــعـــلت ا
ـئـة من نـاجتـها الـسـعـودية 0.82 با
احمللي اإلجـمالي لـلبـحث والتـطوير
ئة من بينما خصصت اإلمارات  1با
نــاجتـهــا احملــلي لـهــذا الــغـرض. في
حــ يـــصل إجــمــالـي اإلنــفــاق عــلى
البـحث العمـلي في اليـابان مـثلًا إلى
ـئــة وفي أمـريـكـا إلى 2.84 3.26 بـا
ـئة ـئة  وفي الص إلى 2.19 با با
ـــئــة وفي وفي فـــرنـــســا إلى 2.2 بــا
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يـزخـر بـحـصـيـلـة عـلـميـة تـتـألف من
1000 بـحث عـلــمي رصـ في كـافـة
تــخـصــصـات الـعــلـوم االجــتـمــاعـيـة
قـــدمـــهـــا مـــا يـــزيـــد عن ألف بـــاحث
وبــاحـثــة من 30 دولــة عـبــر اثــنـتي
عـشـرة مـؤتــمـراً دولـيـاً نـظـمـهـا مـنـذ
انـــشـــاءه عـــام 2010 حـــتـى مـــايـــو
ــؤتــمـرات 2022ـ  مــشـيــراً إلى أن ا
الــعـــلــمـــيـــة من أنـــفع مــا أنـــتـــجــته
ــعــاصــرة إذ أن تالقح احلــضــارة ا
ـتخصـص مدعاة أفكار الـعلماء وا
إلى بلـوغ انتـاج معـرفي قوي يـشكل
سالحــــاً جملــــتــــمــــعـــــات تــــواجه به
ـتـنـوعـة ـسـتـقـبـلـيـة وا حتـديـاتـهـا ا
ـشـكالت التي ويـسهـم في حلـحـلـة ا

تواجه أفرادها وتعيق تقدمها .
ونوه أن للمركـز مجلة بحـثية دولية
مــفـــهــرســـة مــعـــتــمـــدة في عــدد من
اجلامعات العربيـة والغربية تصدر
كل ثـالثـــــة أشــــــهــــــر وحتـــــمـل رقم
تـــســـجـــيل دولي : -1004
issn : 2313 ولهـا معامل
تــأثــيــر عــربي   - بــرقم –
 – 247وتـــــــدخـل ضـــــــمن
قـواعد بـيـانات الـتـصـنيف
الــدولي ebsco ومــنـــصــة
ـنــهل الـعــربي وأصـدرت ا
45 عدداً في تسعة أعوام.

wÐdF « wLKF « Y×³ «

وحــول الـــبــحث الـــعــلــمي
العربي أكد عـبد العزيز أن
العـالم الـعربي يـشهـد عدم
اكـتـراث بـالـبـحث الـعـلـمي
ووفــقـاً لــدراسـة مــسـحــيـة
حـديـثـة خملـرجـات الـبـحث
الـــعـــلـــمي أظـــهـــرت فـــقــر
اإلنـتــاج الـبـحــثي الـعـربي
في العقـدين األخيرين في
وقت أولت الـدول الـراغـبـة
في نــهـضـة مــجـتـمــعـاتـهـا
اهتمامـاً كبيـراً بدور العلم
في االقتـصـاد والرفـاه واألرقام خـير

شاهد.
وتـــابع بـــات مـــطـــلـــوبــاً مـن الــدول
الـعــربـيـة حتـقــيق حتـول جـذري من
االقــتـصـاد الــسـيــاسي الـســائـد إلى
عـرفة للعبـور باجملتمعات اقتصاد ا
نحو مستقـبل أفضل عبر ربط العلم
ومخرجاته باالقـتصاد واجملتمع مع
ضـــرورة الــتــخـــلص من الــتـــبــعــيــة
الــعــلــمـــيــة لــلــغـــرب والــتــحــول من

االستهالك إلى اإلنتاج.
وأضـــاف عــبــد الـــعــزيــز أن نـــســبــة
ي اإلنتـاج العـلمي الـعربي إلى الـعا
ئة علـماً بأن نسبة حوالي  2.35 با

بغداد
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ي من  30دولــــة حــــول أالف أكـــــاد
الـــعــالم إلى تـــطــويــر ودعـم الــبــحث
الـعــلـمي حــول الـعـالـم واإلسـهـام في
تــــقـــد حــــلــــول نـــاجــــعــــة الزمـــات
اجملــتــمــعــات عـبــر اجــراء الــبــحـوث
وتـقـد االسـتـشـارات بـطـرق عـلـمـية
ـهــنـيـة تـواكب تــطـورات الـعـصـر و
وتـأهـيـل يـسـهم في تـنــمـيـة اإلنـسـان
لذاته ومن ثم يكون عنصرا ايجابيا

ينفع مجتمعه والعالم من حوله.
وتـابع عـبــد الـعـزيـز: من أهم أهـداف
ـعــارف وتــنـمــيـة ــركــز اكـتــســاب ا ا
اإلنـــســان فـي مــجـــاالت االســتـــدامــة
وتــطــويــر اخلــطط االســتــراتــيــجــيـة
الــعـامــة واخلــاصـة الــتي تــسـهم في
تطـوير اجملتـمعـات واتاحة الـفرصة
للباحث لطرح أبـحاثهم العلمية في
أفق رحــبـة لـتـحــقـيق شـراكــة فـكـريـة
ــيــزة تــســهم في تــطــويــر الـبــحث
ي من الــعـلـمي عــلى الـصــعـيـد الــعـا

ـــيـــة الــتي ــؤتـــمـــرات الــعـــا خـالل ا
ركز وتفعيل دور الباحث يقيمها ا
ــؤتــمـــرات بــنــشــر ـــشــاركــ فـي ا ا
ــيـة أبــحـاثــهم في اجلـامــعـات الــعـا
وكذلك مـساعـدة الطـلبـة على حتـقيق
طــمــوحــاتــهم ومــواصــلــة دراسـتــهم
وتوفـير بـيئة عـلمـية وتـعليـميـة آمنة
واإلشـــراف عـــلـــيـــهم فـي جـــامـــعــات
ـيـة وتـعـزيـز الـقـدرة عـلى اتـخـاذ عـا
الـقــرارات وأسـالــيب الـتـطــبـيق وفق
ـيـة وتـدريب مـعـايـيـر ومــقـايـيس عـا

ساعدته على قيادة ذاته. الفرد 
ــركـز مــنــذ إنـشــائه في وأوضح أن ا
الــعـاصـمــة الـبــريـطـانــيـة لــنـدن بـات

ـئة . وما تـحدة إلى 1.7با مـلكـة ا ا
يـثبـت الفـارق الـشـاسع في االهـتـمام
ـيًّا ففي بالبـحث العـلمي عربـيًّا وعا
عام 2020 كان هناك في فـرنسا على
ــثـال 2000 مـركــز ومـعــهـد سـبــيل ا
لـلـبـحث الــعـلـمي والـتـطـويـر مـقـابل
600 مركز ومعـهد أبحاث في الوطن

العربي.
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ــتـــوفــرة في ويـــؤكــد أن الـــثـــروات ا
الــعــالم الـــعــربي ومـــعــهــا الـــعــقــول
الــعــربــيــة الــفــتــيــة كــافــيــة إلحـداث
انــطالقـة عــلـمــيـة كــبـيــرة في الـوطن
ـسـتــقـبل مـتــمـيـز الــعـربي تـؤسـس 
لألجــيـال الــقـادمــة واحلل يــكـمن في
ضـرورة االسـتثـمـار األمـثل  لـلـموارد
الـبــشـريـة  من جـانـب ولـلـثـروات من
جــانـب آخــر لإلنــفــاق عـــلى الــبــحث
الــعـلـمي بــشـكل يــتـوافق مع أهــمـيـة
مــخـرجـاته وتــوفـيـر بــيـئـات عــلـمـيـة
وحواضن جاذبة للـباحث مع اتباع
 اإلســتـراتــيــجـيــات الــتي تـؤدي الى
زيادة حجم تمـويل البحوث لـتحقيق

غايات التطور اجملتمعي.
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وفي ســيـاق أخـر عــرج عـبـد الــعـزيـز
الـذي أدار ثـمـانيـة مـؤتـمـرات عـلـمـية
دولية في السـنوات اخلمس األخيرة
في عــدة دول مـخـتــلـفــة عـلى مــاهـيـة
ؤتـمرات الـعـلمـية وسـبل اجناحـها ا
فقـال: العـالم العـربي ال يعـرف كيـفية
ــؤتــمــرات االســتــفــادة من ثــقــافــة ا
مـشـيـراً إلى أن أي عـمل هـو مـشـروع
أهـم خــطــواته الــتــخــطــيط الســيــمــا
سارات احلرجة في اخلطط لتقليل ا
ــبــكـر ــفــاجــئــات مع االسـتــعــداد ا ا

والتحذير من هدر الوقت.
ــــؤتــــمـــرات الفـــتــــا إلـى أن جنــــاح ا
الـعـلـمـيـة الـدولـيـة مـرهـون بـتـطـبـيق
ـــراحـل ثالث (قـــبـل وأثـــنـــاء جــــيـــد 
وبـعـد) مـؤكـداً أن كل مـرحـلـة ال تـقل

أهمية عن األخرى.
وقــال عـبــد الـعـزيــز يـجـب أن يـكـون
ـــؤتــمـــر واضح مـــوضـــوع وهـــدف ا
Up to Date Subject ومـــعـــاصـــر
شاركـة الفاعـلة وأن يكون لضمـان ا
أحد األهـداف الرئـيسـة رفع مسـتوى
ـعـرفة و حتـقـيق االنـفـتـاح الـعـلمي ا
من خـالل االســتـــفــادة من جـــلــســات
عصف الـذهن وما قد يـنتج عـنها من
أفــكــار جــديــدة. كــمــا البــد أن تـــبــرز
ــــتـــوقــــعـــة مع ــــؤتـــمـــر ا نـــتــــائج ا
ـنـفـعـة لـلـمـشـاركـة من تـوضــــــــيح ا

علوماتية. الناحية ا
ونــوه إلـى ضــرورة أن تــكــون فــكــرة
ــؤتــمـر الــرئــيـســة مـلــفــتـة ويــكـون ا
تــصـمـيــمـهـا جــذاب وعـلى مــسـتـوى
عـالي من اجلـودة مـع حـسن انـتـقـاء
الـشــخـصـيــات الـقـيـاديــة الـتي تـديـر

ؤتمر. ا
ÕU−M « q³Ý

وقــــال عــــبـــــد الــــعــــزيــــز إن جنــــاح
ؤتـمرات يـتوقف عـلى توفـر عوامل ا
عــدة من بــيـنــهـا اخــتــيـار مــوضـوع
ــؤتــمــر بـحــيث تــخــرج تــوصــيـاته ا
لـتــقـدم لــصـنـاع الــقـرارات في الـدول
شـكالت مـجـتـمـعـاتهـم كذلك حـلـوالً 
نظم واجلهة الراعية اختيار البلد ا
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ـعــتل بـالــطـيـبــة واالعـتـدال األنــسـان ا
والـتـعـبـوي بـاالحـزان وعـيـونـنـا بـلـلـها
ــراق عـلى االجــفــان وبـأشــهـر الــدمع ا
مـعدودات طـفح كيل تلـك الزمر الـضالة
والــــعــــاويــــة فـي صــــحــــراء الــــهـــوس
االيـديــولـوجي في تـصـارع مع الـفـئـات
الـقـوميـة والوطـنيـة في مـشاهـد يومـية
في حـرب ضروس تميزت بثقل الوقائع
ـــة في صـــور ظـالمـــيـــة ودمـــويــة ـــؤ ا
مـفضية الى فواجع مـأزومه بالتوترات
الـفكـرية والعـقائديـة في بلـد استهـلكته
احــــداث مــــريـــرة واوضــــاع تــــنــــبـــري
ــاءات مـأسـاويـة مـخـيـفـة مـرهـونـة بـأ
بــــأســـتـــقــــطـــاب حــــاد بـــ الــــفـــرقـــاء
ـتـصـارعـ في الـشـارع الـسـيـاسـيـ ا

العراقي .
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تــخــوض فـيه تــيـارات قــومــيـة مــعـارك
مــصـيــريـة ضــاربــة اطـنــابـهــا في هـلع
شـعـبي وجـماهـيـري كانت تـورق حـياة
الــبـغــداديـ في جتــلى شـعــوبي عـارم
طــافح بـالــرعـاع من فـتــيـان الـســيـاسـة
ـراهـقـة في مـشـهـديـة اصـبـحت مزاراً ا
يــغــيـض الــعــيــون الــبــاصــرة لــوقــائع
نـستـذكرهـا بلـوعة وأسى ومـرارة التي
اصــــــــابـت اجملــــــــتـــــــمـع الــــــــوافـي في
ـنـصرم و تـركت خـمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
ـة ودامية في اد االرض بـصمـات مؤ
الــعــراقــيـــة والــتي افــتــعل حــركــاتــهــا
وأضـــرم الـــنـــار فـي مـــواقـــد الـــصــراع
الـسيـاسي والفـ من كان يـقوم بـأيقاد
جـمـراتـهـا الـتي اكـتـوت وسـلـخـت جـلد
الــواقع الــقـومي الــعـربـي خالل حـقــبـة
اخلـمـسـيـنـات وستـيـنـيـات الـزمن الذي
ظـــلـــلــتـه اجــواء حـــكـم فــردي مـــجـــعــد
ـصـائب الدنـيـا وما الت الـيه اقـدارنا

تـعرضت احلركـة القومـية العـربية الى
تـصدع في جـدارها الـسيـاسي  وترهل
في بـنـائـهـا الـتـنـظـيـمي والى حتـديات
بــنــيـويــة في مــطــاردة عـنــاصــرهـا في
قـسـوة مـفـرطـة في عـشـريـنـيـات الـقـرن
الــفــائت ادت الى مــغــادرتــهــا الــبــلـد ,
خـوفاً من بطش الفوضوي في هجرة
قـــســريـــة فــرضــهـــا واقع االضـــطــهــاد
تعنـت بالشوفـينية الـسياسي الـفج وا
الـــفــــكـــريـــة في وطـن جـــبل بـــاالتـــراح
والـــنـــكـــبـــات .. ومــاعـــانـــته مـن غــواء
ســلـطــوي أفـزع اجلــمـاهــيـر الــقـومــيـة
والـوطنيـة وساء منـاخها في جـو ملبد
ـــيه مــحـــتــدمــة بـــغــيــوم قـــومــيــة وأ
بـصـراعـات تـغفـو عـلى اجلـراح بـعـدما
شـهـده الـوطن من انـقالب عـسـكري في
صـــبــيـــحــة يــوم 14 تـــمــوز 1985 في
خـــيـــطه االبـــيـض أدى الى تـــصـــفـــيــة
الكة جـسديا في مشهد ثأري الـعائلة ا
مــــقــــيت الزال غــــائــــراً فـي الــــوجـــدان
الــعـراقي . وهـو يــرى تـشـيــيع جـنـائـز
ـلكي الى مـثواه االخـير ذهب الـنـظام ا
ا ضـحية أجندة بريطانـية أمريكية طا
نـعاه من عـاش بظله مـن مواطنـينا من
االبـــــاء واالجــــداد واالحــــفـــــاد .. فــــهم
ــثل االعــلى لــلــنــزاهــة يــجــدون فــيـه ا
ــا كـنـا واالبــاء واخلـلق الــرفـيع . وطـا
نـسـتـمع الى أحـاديـثـهم عـن شـمائـلـهم
الــطـيــبـة ال تــنـفك تــلـعن الالعــنـون من
رجـاالته في غضب يـستصـرخ النفوس
ــحـبه من رحـلــوا عـنـا في اجملــبـولـة 
رحــيل قـســري وتـراجــيـدي أثــار حـنق
بجل  بالـصدمة القهرية في الـناس ا
أيـالم نـفـسي شـغف الــعـمق االنـسـاني
فـي حلظـة ضعف آدامي وهي تـرى بأم
ــقـززة ألنـسـانـيـة ـشـاهـد ا أعـيــونـهـا ا

حــتى أمـسى عالمـة فــارقـة في احلـيـاة
الـــعـــامـــة في وضع مـــزري ومـــهـــتــرى
افــضى الى صـراع مــقـيت ازاء احـداث
مـتـبـولـة  بأحـتـقـان دمـوي وزادت حدة
مــعــاركـهــا الـســيــاسـيــة واسـتــفــحـلت
مـأسيهـا في بعض سنـ في مد فئوي
فـوضوي عـارم  في ضوء فـتاوى سادة
الـقــرار الـسـيـاسي في حتـريك الـشـارع
ية ستـجدات اال الـعراقي في ضـوء ا
التي تؤمن بأحقيتها باحلكم والسلطة
ــا الـبــقــيـة الــبـاقــيــة  من الـفــئـات دو
ـشاركـة في ادارة دفة الـدولة االخـرى ا
وفــعــالــيــاتـهــا بــعــد احلــدث اجملـلــجل
صــبـيـحـة 14 تـمـوز 1958 ولــهـا الـيـد
الـطولي في عملـية التغـيير الذي اطاح
بـنـظام احلـكم في الـعراق واسـتـطاعت
ـا قامت هـذه الـفئـة اخملتـومـة باالدانه 
به مـن تصرفات استـنكرتهـا اجلماهير
أفونه كن التحايل عـليها و ا الـتي ال
بـأحـتراب فـئوي مـقيت رفـضهـا الواقع
الـعربي الـذي استـوحشـته هذه االقدار
ـقدارات الـشـعب الـعراقي فـي العـبث 
واستطاعت في حلظات غائبة ان تفتك
نـسـيجه االجـتمـاعي رغم مـاحقـقته من
مـكاسب آنيه في بدايـة عهدها الذي لم
تـباركه اجلـماهـير وهي تـعاني الـقحط
واجلـدب فـي ارض لم تـزدهـر حـقـولـها
واصــابـــهــا الــذبــول وشــطط االحــداث
ــــة الـــتي تـــركـت خـــربـــشـــات في ـــؤ ا
الــــوسط الــــعــــراقي الــــذي قــــام بــــهـــا

صـبيـانهـا في افتـعالـها بـحجـج واهية
ضــد الـقــوى الـقــومـيــة والـوطـنــيـة في
حـماقات مفتعلة ال تنسى وقد تقهقروا
في وقـت مبـكر جـراء افتـقـارهم للـرؤية
الــسـيـاســيـة الـنــاجـعـة وتــسـرعـهم في
اتـــخـــاذ مــواقف مـــدانه اجـــتـــمــاعـــيــاً

وسياسياً ناضجة .
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وتـقيحت جـراحاتهم في اجـواء موغلة
بـعـنف الـصـبـية واسـتـشـرت في جـسد
ـعـلـول بـأمراض الـعـروبـة الـضـامـر وا
سـيـاسيـة وعـقائـديه وفـكريـة وانـتابـتة
احــزان ومــعــانــاة وصل بــهــا االمـر ان
قـامت بـأعـدام شخـوص قـومـيه ورموز
مـجـتـمـعـيه لـهـا تـأثـيـر وشـأن بـارز في
مـشهد سيـاسي لوطن يئن من أراجيف
وتــأوهـات قــوى عـبـثــيـة مــرتـدة تـؤمن
بـســيـاسـات اسـتـفـزازيـة في مـهـاتـرات
ـا اجتـرحته طـفـوليـة عقـيمـة أمـعنت 
من مظالم وجرائم وانتهاكات انسانية
ـــارســــات فـــجه ال تـــغــــتـــفـــر و من و
غـــضض وأالم مــرة  اســـتــمـــرأت بــهــا
شـهـوة الـسـلـطـة والـسـحل فـي شوارع
وصل ومـدن اخرى بـغـداد وكوكـوك وا
نـائمـة على ضفـاف اجلرائم االنسـانية
ـلـتـهـيـة بـسـخـونـة الـصيـف القـائض ا
حــ تــغـولت هــذه الــفـئــة من االعـوان
ــغـــمـــورين ومن دهـــمــاء والـــرعـــاع وا
ــارسـة قــتل االبــريـاء مــتــمـرديـن في 
عـلى الشـبهـات يتـماهـون في منـكر من

قـتلـهم القومـي العـرب وانصارهم من
الـــوطـــنــيـــ في فـــوضـــويـــة مــلـــيـــئــة
بـالـتحـريض على الـعـنف التي مـزقتـها
اخلالفـات العـقائـدية لـتصل الـى حلظة
الــضــرر والــتي دحــضــتــهــا افــتـراءات
الـطفـولة الـسيـاسة  في اثـارة غرأئـزها
ــشــهــد في االنــتــقــام حــ تــســيــدوا ا
الـــعــراقي الــســـيــاسي وهـم يــنــحــرون
مــعـارضــيـنــهم عــلى اعـتــاب اخلالفـات
الــعـقــيـمــة في نـزوة حــامـيـة الــوطـيس
اصـبـحت مـثار الـنـاس في مـوجه حارة
نفلت من اتباع من الـعنف في نزوع ا
شهد الـعراقي ابان وانـصار من حكـم ا
لكي في اعـصار دموي سـقوط احلـكم ا
لـم يـنــكــره الـتــاريخ وال االجــيــال الـتي
عـاصـرت مـحـنه الـبلـد واسـتـمـروا على
غــيــهم وعــنــادهم فـي مالحــقــة الــقـوى
الـقـومـيـة والـوطـنـيـة والـبـعض اليـنـفك
يـــتـــحــسس أوجـــاعـــهــا وأالمـــهـــا بــ
الـضـلـوع في حـوادث مفـجـعـة ونـحيب
وعـويل ولم يتخل الناس عن مشاعرهم
جتـاه مـاحدث مـن مأسي وكـبت نـفسي
ــــا اقــــتــــرفه الــــبــــعض في ألـم بـــهـم 
مـناكفـات سياسيـة موجعـة تركت اثاماً
في نـفوس الهـوس بقيت لـسنوات عدة
مــلـتــهـيــة بـاالحــقـاد والــضـغــائن سـئم
نتفضة مـناخاتها الشعب وجماهيره ا
الــتي عــانت مـرارة مــاقـامــوا به هـوالء
االوبــاش من ضـنك مـوجع ومن ارهـاب
عـــاتي ضـــرب االرض قـــســـوة وايالمــاً
وامـتــهـانـاً لـكـرامـة وشـرف الـعـامـة من
الــنـــاس بــتــواريخ  الحــقــة من احــداث
عــاصـر بـعــضـهــا مـرارات مـرة خــانـقـة
النــفس الـشح من الــنـاس فـالــقـومـيـون
الـــعــرب مــتــرعـــون بــاغالل الـــقــومــيــة
ـعـمـدة بـوحـدة الـعـرب بـعـد الـعـربـيـة ا
سـقــوط مـشـروعـهم الـقـومي الـوحـدوي
في الـــنــكــســة احلـــزيــرانــيـــة مــاتــنــفك
ت تـداعـياتـهـا تـفرز صـدمـات نفـسـية ا
ـتـمـارض بــشـرائح اجملـتـمع الــعـربي ا
لــسـنــوات مـضـت اجنـبت ازمــات مـذله
اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً وجــغــرافــيـاً
واضـــرت بـه ضـــرراً فـــادحـــاً واحـــدثت
صـبوغ بدم شـرخاً في بـنائه القـومي ا
ابـنـاء االمه الـعربـيـة في افـعال مـشـينه
تـركـت بـصـمـات فـجه في أد نـسـيـجه
اجملـتمعي وخربشات سـياسته مهوسة
ـا نـعـيت أحـوالـها بـالـشـعـائـر التـي طا

محمد عبد العزيز
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قـال مـدير عـام مـركـز لـندن لـلـبـحوث
واالستشارات مـحمد عبـد العزيز أن
معـظم بلـدان الـعالم الـعربي ال تـهتم
بــالــبـحث الــعــلـمـي وال تـســتــفـد من
ــؤتـمـرات الـعـلـمـيـة بـالـقـدر ثـقـافـة ا
الـذي يـسـهم فـي نـهـضـتـهـا والـعـمل
على انـتاج معـارف جديـدة من بنات
أفكار الباحثـ العرب رغم نبوغهم
يـزانية مشيـراً إلى األرقام اخملجـلة 
البـحث الـعلـمي في غـيـر قطـر عربي
ـسـتـقـبل تـلـقي بـظالل قـاتـمـة عـلى ا
الــــعـــــربي ألن مـن أراد ازدهــــاراً في
ستقبل عليه رعاية البحث العلمي ا

. وتوفير بيئات حاضنة للباحث
ولـــفت إلى أن فـــرنــســـا تــضـم ألــفي
مـركـز بحـثي بـيـنـما الـدول الـعـربـية
مـجـتـمـعـة ال يـوجـد بـهـا سـوى 600
مــركـز مـا يــؤكـد الــفـجـوة الــعـلــمـيـة
الهـائلـة ب الـغرب والـعرب. وتـؤكد
تــقـاريــر عـمــلـيــة أن نـســبـة اإلنــفـاق
احملــلي اإلجـمــالي لــلـدول الــعـربــيـة
كافة عـلى البحث الـعلمي والـتطوير
ال تـزال مـتدنـيـة إذ تـتـراوح الـنسب
في الـغـالـبــيـة الـعـظـمى من الـبـلـدان

ئة.  العربية ب 2.0 و5.0 با
وفي ســـيـــاق اخـــر أعـــلن فـي حــوار
صحـفي عـقب جناح مـؤتـمر "اإلعالم
اجلــــديــــد ودوره فـي الــــتـــــنــــمــــيــــة
االقــتـــصــاديــة" الــذي نــظــمه احتــاد
اجلـــامــعــات األفــروآســـيــويــة -كــان
يديره- أن عام 2023 سيـشكل نـقلة
ـركـز لـنــدن لـلـبـحـوث الـذي نـوعــيـة 
تـــتــرأس مـــجــلـس إدارته صــاحـــبــة
ــلـكي األمــيـرة مــنـال بـنت الــسـمـو ا
مــسـاعــد آل سـعــود وذلك بــتـنــظـيم
ثالثة مؤتمـرات علميـة حول فريضة
الــــزكــــاة والـــذكــــاء االصــــطــــنــــاعي
والــوقـايــة من اإلدمــان مـشــيـراً إلى
دولــتــ عــربــيــتــ ودولــة أوربــيــة

مرشحة للتنظيم.
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ـركـز انطـلق وأكـد عـبـد الـعـزيـز أن ا
عـام 2010 تــعــزيـــزاً لــدور الــبــحث
ـشـاركة الـعلـمي في الـعـالم ودعـماً 
ــؤسـســات احلـكــومـيــة واخلـاصـة ا
الــــتي تــــســــعى لــــتــــقـــد اخلــــطط
والبرامج التنمويـة لتطوير اجملتمع
ـاناً في مخـتلف مـجاالت احلـياة إ
من الــقــائـمــ عـلــيه بــأن الـتــنـمــيـة
البـشرية مـسؤوليـة مجـتمعـية يجب
أن يـعـني بـهـا اجلـمـيع نـحـو تأهـيل
اإلنــســان في كــافــة الــتــخــصــصــات

واجملاالت.
ــركــز الــذي يــضم ثـالثـة ويــســعى ا
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ـزيد من اخلراب  اجعل صـوتك جامعا الوطـن ال يحتمل ا
الهل بيتك ال مفرقا  

نـصيـحـتي الـى من يـجلـس خلـف شـاشة الـهـاتف  كن
رفيـقا ورقيقا على العراقيـ واترك السموم في مكانها

وخليك حيث انت فالبلد ليس بحاجة لكم.
العراق _اوآل_ واخيرآ

ديـنية ـارساتـها لالنسـان مرجـعيـات يلتـزم بهـا ويحـترم 
وهــذه تــرسخ قــيم مــجــتــمــعــيـة إجــتـمــاعــيــة ســيــاســيـة
هــنــا مـا الــقــيم األخالقــيــة الـتـي تـمــارســهـا وأخـالقـيــة
ؤسساتي اجلهـات السيـاسية والـتي تؤثر عـلى األداء ا
لـنـراجع مـدى ــمـارسـة الـسـيـاسـيـة والـسـلـوك الـعـام وا
ــمـارسـة بــيـنـهــا في بـنـاء دولـة الـفـجــوة في اخلـطـاب وا

واطنة. ا

ان الـلبنـاني في اختيار ط مـا هو حاصل في الـعراق  فشل بـاالمس البر على 
ـنتهية واليـته  والسبب هو  عدم رئيسـا للجمهـورية بدل الرئـيس ميشيل عون ا
ـسيرة الدستـورية في العراق  ولو أراد أي االتفـاق  ذات السبب الذي عطل  ا
ـاني لوجـد أن هذه باحث في الـنظم الـسـياسـية أن يـرجع إلى ثوابت الـنـظام الـبر
الثوابت تعتمد على التنافس الرقمي ب األحزاب والتنافس ب البرامج  فارقام
األغـلـبيـة هي  مـن يحـدد الـفـائـز  والـفـائـز هو مـن يفـوز وفـقـا لـبـرنـامـجه ال وفـقا
ان ذهـبي أو العرقي أو الديـني.  وخالل عام أو نـيف استطـاع البر النتـمائه ا
البـريطاني أن أن يحجب الثقة عن رئيـسة الوزراء تريزا مي  ومن بعدها بوريس
جونـسون  لـيأتي بـاالمس القـريب بالـرئيـسة اجلـديدة لـز ترايس   ولم يـكن هذا
ـرشح للمنصب  من حـيث قدرته على جتاوز أزمة التـغيير مبنـيا إال على كفاءة ا
احلـكم والـسـيـر بـالـدولـة إلى األمـام  أمـا نـحن في الـعـراق ولـبـنـان فـإن نـظـامـنـا
ـعـروف في علم الـسـياسـة  وصارت اني ا التـحاصـصي حل مـحل النـظـام البـر
ا يـشير احملاصـصة هي احلـد الفـاصل ب الـنظـام وب الـفوضى الـسيـاسيـة 
إلى أن لـلـبـلـدين مـرجـعـيـة واحـدة تـتحـكـم به وبـحـيـاته الـسـيـاسـيـة  وهـكـذا ظـهر
الـتـشابـه جلـيـا بـ أوضـاع لـبنـان الـسـيـاسـيـة وأوضاع الـعـراق احلـالـيـة  وكان
ا جعل ثورة الشعب التشـابه جليا ايضا في ردود الفعل الشعبية في البلدين 
في تـشـرين عام 2019 ثورة واحـدة مـتـشابـهـة في األهـداف والتـفـاصـيل  ثورة
بدأت مـطلبيـة لشبـاب عاطل عن العمـل ومواطن يبحث عن اخلـدمات في مقـدمتها
نـاسبة  وغيرها من احلـاجات التي توفرها الدول درسة ا رفع القـمامة  وفتح ا
لشـعوبهـا .أن فساد الـنخب في كال البـلدين العـربي واسـتيالء هذه الـنخب على
فـضوح في أموال كل منـهما جعل مـحصلة مقـدرات العراق ولبـنان  والتالعب ا
األوضاع فـيهـما موحـدة  والغـريب أن الوسـائل فيـهمـا واحدة كل يـحارب اآلخر
.أن سـيـاسـة توزيع ـغـا ـالي اآلخر في الـسـرقـة وتـقـسيم ا في الـسـيـاسـة وكل 
الرئـاسات الثالثة في الـبلدين واحـدة  واستقـرار العرف السـياسي القـائم حاليا
ناداة اليوم بـالنظام الرئـاسي فيهما أضر بالـبلدين إلى حد الـفقر والعوز  ومـا ا
ـرجـعــيـات في حتـقــيق االسـتـقـرار اال نـتــيـجـة لـلــفـشل الـذريع فــيـهـمــا  وفـشل ا
السـياسي واالمني  والـنظام الـرئاسي هو األصـوب فيهـما بعـد كل هذه التـجربة
ريرة  النـه سيجـعل الرئـيس منتـخبـا انتخـابا مـباشرا من قـبل النـاخب  وأنه ا
فـي الـنـهـايـة ســيـكـون وجـهــا لـوجه مع شـعـبـي الـبـلـدين  الــذي بـات فـيه الـعـراق

اجلريح يضمد جراح لبنان العريق.

في حــيــاة دنــيــا مــلــتــهــيــة في مــواقـد
الـصراع الـعربي االسـرائيـلي فما زالت
ـثـالب ـنـزهـة عن ا الـصـفـوة الـطـيـبـة ا
حتـمـل أزامـيل الـقـلق واجلـهـد والـسـأم
الـذي اتـعـبهـا  كـثـيراً من حـيـاة الـناس
تــنـدب حــظـهــا الـعـاثــر فـيــمـا لم تــفـلح
عـواجيزها من تـضميد جـراحات نازفة
في ظـل نـظــام عـربي مــهـتــر مـتــهـالك
يــعـاني الـتـجــزئـة والـتـفــرقـة . وشـعـبه
يـعاني االماً مبرحة ينتاب بدنه الناحل
وهن شـيـخـوخة سـيـاسـية وعـمـرية في
نــكـوص قـومي واســقـاطـات جــغـرافـيـة
صــادمــة في حــرب الــتــشــرذم احلــركي
لـتـنظـيمـات وحركـات وفصـائل مقـاومة
في تــقــو بــائـن بــاجلــيــو ســيــاســيـة
ــوبــقـــات في زلل شــاخص مـــورقــة بــا
ـؤنسة في لـلعـيان فالـقوميـة العـربية ا
امــتــاعــهـا االنــســاني تــركت لــنـا ظالل
تــنــمـــو في الــظالم الــعــربي واغــصــان
ذابـلـة جف فيـها رحـيق النـضال اال في
بــــعض ســــنــــ دأبــــاً وفي مــــســـارات
قـــــــاومة فـلسطـينـية ت من كـفاحـية 
غتصبة التي االم الـعوده الى االرض ا
جــرف مــدنــهــا االحــتالل االســرائــيــلي
الـبـغيض في حـرب رابـحة له وخـسارة
جلـيوش العرب فـي حروب عدة ابتداءاً
فـي عـام  1948وانــتــهــاءاً الى مــانـحن
فـيه وطـرأ عـلـيهـا اخلـفـوت في حتـقيق
آمـــال ضــائـــعــــــــة في رغـــبــة عـــربــيــة
فـلـسطـيـنة في الـعودة الـى الديـار التي
لم جنـد من اقبيتها اجلــــــــغرافية غير
اطالل دراسـة تـركت لنـا اثاراً تـاريخـية
فـي ارض مـتــرعــة بــنــفـــــــــوس ضــلت
الــوجـدان الـعـربي  مـنــكـبـة عـلى قـراءة
ـــواســـاة الـــتي احـــداث الـــســـقـــوط وا
وحدين تـغلـغلت اضـغانهـا في قلـوب ا
مـن امـة الــعـرب الــتي تــركت لـنــا عـزاء
دائـم نــقــرا الــفـــواحت عــلى من غــادروا
حــيـــاتــنــا الــدنــيــا فـي نــكــبــات دمــغت
شـرق بـاالزمات تـاريـخـنا الـنـضـالي وا
الــتي نــكـــــــــدت امـتــنــا الـعــربــيـة  في
مــصــائب جــمــة دهـــــــــسـت مــحــيــاهـا
بــركـب دولــة مــارقــة في بــلــعــهــا ارض
عــروبـيـة تـركت لـنــا الفـته حتـمل انـبـاء
امـواتنا معلقـة في جب من تركنا فاراً
بــدنــيــاه في ذاتـيـه شـخــوص اغــنــتـهم
احلـياة بامكنة يزهـون فيها في خيمهم

الزائلة.

تـسارعـة في العراق ـستـجدات ا لم تعـد عيون الـعراقـي وحدهـا هي من ترقب ا
فــالــكل يـعــلم أن عــيـون الــعــالم بــأسـره تــرنــو الى الـعــراق .. وال حــاجـة ألوضح
االسبـاب التي بـات يعـرفهـا حتى الـطفل الـصغـير  ..  ولـذلك انا بـصدد اخلوض
في غـمـار الـعــنـوان مـبـاشـرة وان اســبـر اغـواره بـدون مـقـدمــات..  تـشـرين الـتي
نرجتي  ..  ثـورة..تظـاهرات..احـتجـاجات..  أي كـانت..  فهي تـستـنزف من روح
الشـعب الـعـراقي روحه لـترتـقي نـحـو هـدفهـا االسـمى ..  هي صـرخة  _كـفى _
التي دوت بـصداهـا لتـصدع رؤوس الـطـغاة والـفاسـدين ..  تشـرين التي سـجلت
بـدمـاء شهـدائـهـا سفـرا" خـالدا" أبى االنـدثـار مهـمـا حـاولت اليه ايـادي الـشر  ..

تشرين التي يترقبها العالم كله نترقبها نحن بعيون وطنيتنا قبل كل شيء  ..  
نـعم نريـدها ثـورة قويـة تطـيح بقـوى الشـر وعنـاوين الفـساد والـعمـالة والـتبـعية ..
نعم ..  نـريدهـا ثورة تـنهي حـقـبة مـا يقـارب العـقديـن من زمن الفـشل السـياسي
واالنبـطاح احلكـومي وانعدام الـسيـادة والتراجع الى الـوراء ..  نعم نريـدها ثورة
ولكن ثـورة سلـمـية حتـفظ اروح ابنـايـنا الـذين هم عنـدنـا اغلى من كل مـا في هذا
الـوطن ..  نـريدهـا ثـورة غـانديـة يـتـعلم الـثـائـرون فيـهـا من احلـس كـيف يـكـونوا
مظلـوم فينـتصروا.  ..  نريدهـا ثورة ال تعطي الـثغرة للطـرف الثالث الن يسرق
تلكات الوطن ويـقتل ويجرح ويخطـف ابنائه... نريدها ثـورة تستفيد من وينهـب 
كـن ان يحبـطهـا او ينال مـنها.. التجـارب السـابقة بـكل ما فـيها لـتجـاوز كل ما 
وبلـغة االرقام.  فـان تظاهـرات تشـرين العراقـية أو ثورة تـشرين الـتي اندلعت في
 1تـشرين األول  2019 في بغـداد وبقيـة محافـظات العـراق وباالخص اجلنـوبية
الي منهـا احتـجاجـاً على تـردّي األوضاع االقتـصاديـة للـبلد وانـتشـار الفـساد ا
تـظاهـرين إلى إسقـاط النـظام احلاكم اإلداري والبـطالـة. والتي اوصـلت مطـالب ا
هـدي وتشـكيـل حكـومة مـؤقتـة وإجراء انـتخـابات واسـتقـالـة حكـومة عـادل عبـد ا
مـبـكرة. بـلغ عـدد شهـدايـهـا من الذين تـلـقوا الـرصـاص الـغادر بـصـدور مفـتـوحة
قـرابة 800 شـهيـد وأُصيب أكـثر من 17 ألف بـطل بجـروح بيـنهم 3 آالف عـانوا
تظاهرين وفي أعقاب حرق من "إعاقـة" جسدية  فضالً على اعتقال العديد من ا
الـقـنصـلـيـة اإليـرانـيـة في الـنـجف في 27 تـشـرين الـثـاني 2019 سـقط عـشـرات
القـتلى واجلرحى وكانت أكـثر أيام االحـتجاجات دمـوية خاصة في مـحافظة ذي
قـار الـتي جــرت فـيـهـا مـجـزرة الـنـاصــريـة والـتي أدّت إلى إعالن رئـيس الـوزراء
ـهدي الـعراقـي نيـته تـقـد اسـتـقالـته. وفي 30 تـشريـن الثـاني قـدّم عـادل عـبـد ا
ــرجع الــديــني عـلي اسـتــقــالـتـه من رئـاســة مــجـلـس الـوزراء اســتــجـابــة لــطـلب ا
الـسـيسـتاني وتـمهـيـدا إلجراء انـتخـابات جـديدة تـعـمل على تـهدئـة األوضاع في
البالد ولـقد أعلنت مفوضـية حقوق اإلنسـان في العراق ارتفاع حصـيلة ضحايا

ـاضي إلى 495 شـهيدا االحـتجاجـات خالل الشـهرين ا
وأكــثـر من 21 ألف جــريح..  كل هــذه االرقــام احـزنت
قلـوبنا وقتها وها هي اليـوم تدمي قلوبنا من جديد ح
نرى ان الـنتائج التـي كان يرجتيـها الشهـداء لم تتحقق
كمـا كان يـحلم بـها شـهدائـنا االبـطال.. ونـحن نرى من
يتربص بثورتهم او من يحاول سرقتها او خيانتها .. 

تشرين التي نرجتي .. هي العراق.

ـؤتـمـر الـناجح يـعـتـبـر مـكـسـباً ألن ا
ـنظمة واجلـهة الراعية كبيراً لـلبلد ا

شارك على حدٍ سواء. وا
وتـــابع كـــذلك من عـــوامل الـــنـــجــاح
"وضــــوح ووحـــــدة الـــــهـــــدف ودقــــة
التخـطيط وحـسن التـنظيم" وتـوفير
الئـمـة للـمؤتـمـر لتـيسـير ـيزانـية ا ا
مكـافأة فريق الـعمل ووضـوح الرؤية
لــلـجـمــيع قـبل بــدء الـعــمل لـضـرورة
ـهـامـهم ودقـة التـنـفـيذ في االلـتزام 
ــقـررة واســتــبــعــاد عـدم ــواعــيــد ا ا
ؤتمر. لتزم في أي من مراحل ا ا
وأكــــد ضــــرورة وضـع خـــطــــة عــــمل
شـامــلـة لـلـمـؤتـمــر حتـدد فـيـهـا كـافـة
ـــســـؤولـــيــات وفق ـــهـــام وتــوزع ا ا
مـعــايـيـر ثـابــتـة أهـمـهــا الـتـخـصص
ـسـؤولــيـة مع حتـديـد واسـتــشـعـار ا
إطــار زمـنـي لـلــتـنــفـيــذ وعــمل خـطط
بديلة جاهـزة وقابلة للتـنفيذ إضافة
إليــجــاد ألــيــة مـرنــة لــلــتــواصل بـ

ؤتمر. جميع أفراد منظومة العمل با
وشدد على أهمية تفويض السلطات
دير العام إذا تعذر تواصله مع من ا
اإلدارة الوسـطى لعـدم تـعطل الـعمل
وجتنب ظـاهرة  Free Riders التي
تعـني وجـود أعـضاء في الـلـجان من
ا ـؤتـمـر  دون بـذل جهـد إلجنـاح ا
يــجــعل ضــغط الــعــمل يــنـصـب عـلى
أنـــاس مــحــدديـن وهــذا أمــر يـــحــبط

. اخمللص
ونــــــوه أن مـن بــــــ ســــــبـل جنــــــاح
ؤتمرات تطبيق التقنيات احلديثة ا
ــؤتـــمــر واحلــرص في كـل مــراحل ا
شـارك على الـتواصـل اجليـد مع ا

واحلــــرص عـــلى تــــقـــد شـــهـــادات
شـارك جمـيعـاً وكل من أسهم في ا
ــؤتـــمــر فـي حــفل اخلـــتــام إجنـــاح ا
وتــزويــدهم بــخــطــابــات شــكــر عــبـر

البريد االلكتروني.
وأكد عبد العزيـز ضرورة عقد جلسة
تـقـيـيم شـامـلـة لـلـمـؤتـمـر يـحـضـرهـا
ـؤتـمـر بـهـدف جـمـيع من شـارك في ا
الــتـعـلم من الــتـجـربــة و حتـسـيــنـهـا
مــســتــقــبـالً و تــوثــيق الــعــمل حــتى
يـــســتــفــيــد مـــنه الــقــادمــون اجلــدد
ؤتمر مع ومتابعة تـنفيذ توصـيات ا
صنـاع القـرار لـبلـوغ الهـدف األسمى
ــنــافع ـــؤتــمــر وهــو حتــقــيق ا من ا

للمجتمعات.
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ـــنــــتـــخب الــــوطـــني اســـتــــهل ا
لـــــلــــنـــــاشـــــئـــــ مــــشـــــواره في
ـؤهـلـة لـنـهـائـيات الـتصـفـيـات ا
كـأس آسـيا حتت 17 سـنـة التي
تـضـيـفـهـا الـعـاصـمـة الـعـمـانـيـة
مسـقط بخسـارته بهدف لـهدف
امـام نـظيـره الـقـطري في الـلـقاء
الــذي جـرى امس االول الــسـبت
في البـطولة تـضيفـها العـاصمة
العمانية مسقط ضمن تصفيات
اجملـمــوعـة الـثــالـثـة الــتي تـضم
مــنــتـخــبـات الــبــحـريـن ولـبــنـان
وعــــمـــان وفــــشـل الــــوطــــني في
اســتــغـالل تــقــدمه الـــســريع عن
طـريق عـلي اكـبـرد3 عـلى بـدايـة
ـبــاراة قـبل ان يــأتي الـتــعـادل ا
مـن هــدف عـــكـــسـي من ركـــنـــيــة
أخــطــأ فـي أبــعــادهــا كــامــيــران
احمد د28 قبـل ان يتـمكن خـالد
الــشـــعـــبي مـن حتـــقــيـق الـــفــوز

بهدف احلسم د28.
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 ولـم يـــــقــــــدم الــــــوطــــــني االداء
ـنـتـظـر مـنـه وحتـقـيق الـبـدايـة ا
االفــضل بـعـدمـا فـشل الـتـشـكـيل
في االخــــتـــبــــار والـــتـــعــــثـــر في
اخلــطــوة االولى امــام الــتــفــوق
الــقـطـري الــواضح الـذي فـر ض
الـــســيــطــرة عــلـى ســيــر الــلــعب
وحقق الـفوز باسـتحقـاق بعدما
شــكل خــطــورة واضـحــة طــيــلـة
وقـت الـلـعب وفي افـضــلـيـة نـقل
الـكــرة وتـمـريـرهـا من الـوسط و
اجلـوانب بسـبب ضـعف وتـفكك
خطـوط الوطني وتـراجعـها قبل
ان يـــواجـه مـــشــــكـــلـــة الــــعـــامل
اجلـوي بسـبب ارتفـاع الرطـوبة
وعـــدم الــــتـــاقـــلم عـــلى األجـــواء
هــــــنـــــــالك ولـــــــكــــــونـه وصــــــول
ــــكــــان الــــبــــطــــولــــة مــــتــــأخــــرا

والتصفيـات وفشل في استعادة
التوازن ولو باخلـروج بالتعادل
عـــلى اقل تـــقـــديــر الـــذي كــاد أن
يحقـقه سجاد رعـد من كرة قوية
من خـارج منـطـقة اجلـزاء ردتـها
الـعـارضـةد94 لــكـانت الـنــتـيـجـة
افــضل من اخلـسـارة وتــأثـيـرهـا
على بداية الفريق الذي لعب من
نظم نـافس ا دون تركـيز امـام ا
الــــــــذي تـــــــــفــــــــوق فـي كـل شيء
واحلصـول على اول ثالث نـقاط
طلوبة ورفع حظوظه والبداية ا
نافسة على إحدى بطاقتي في ا
الــتـــأهل لــلـــدور الــتـــالي فـــيــمــا
يتطـلب من مدرب الوطـني احمد
كــاظم دراسـة اسـبــاب اخلـسـارة
واالســتــفــادة من فــتــرة االربــعـة
ايــــام عــــلى مــــوعـــد مــــواجــــهـــة
ـقـبل مـنـتـخب لـبـنـان االربـعـاء ا
ســعـيـا لـتــدارك االمـور والـعـودة
ــنــافــســات اجملـمــوعــة من تــلك
الــبــوابــة وصــنع فــرصــة اخـرى
ولو من بعـيد واستـعادةالتوازن
امام اخر مباراتـ عند مواجهة
الــبـــحــرين فـي الــســابـع مــنه ثم
ـضـيف في الـتاسع امـام الـبلـد ا
من الـــشـــهـــر احلـــالي واالهم ان
يسـتعـد الفريق لـلقـاء لبنـان كما
يـــــجب مـن أجل خـــــطف نـــــقــــاط
ـباراة ولـتعـديل االمورالن غـير ا
ذلك سـيـؤثر عـلى مـشاركـته بـعد
الــبــدايــة اخملــيــبــة الــتي جــاءت
خـارج الــرغـبـة مــضـيـعــا فـرصـة
التعادل ويامل ان يعود للطريق
ــــو ـــــرور من ا الــــصــــحـــــيح وا
اجهات القادمة كما يجب ويرفع
ــنــافــســة من من حــظــوظـه في ا
جــديـــد وهــذا مــرهــون بــجــهــود
الالعــــبـــ في ان يــــعـــودوا إلى

سكة النتائج .
اســتـعـداد فــرق الـدوري تـواصل

ــــــــمــــــــتــــــــاز فــــــــرق الــــــــدوري ا
اســتـعــداداتـهــا ضـمـن الـتــجـمع
االخـيـر لـهـا عنـدمـا قـامـت مـنـها
معسكراتها خارج البلد وأخرى
في اربـيل بـسـبـب طـبـيـعـة اجلو
ـــنـــاسب بـــاجـــراء الـــواحــدات ا
الـتدريـبيـة وأخرى تـواجدت في
مــواقـعــهـا وذلك من أجـل إكـمـال
عــمــلـــيــة بــنــاء واعـــداد فــرقــهــا
طلـوب بعد الـتغيرات بالشـكل ا
الــتي حـصــلت النـتــقـال عـدد من
الـالعـبـ والــتـعـاقــد مع آخـرين
اضـــافـــة الـى احملـــتـــرفـــ امــام
ــشــاركـة الــرغــبــة في حتــقــيق ا
الــهــدف احملــدد لــهــاوان تــكــون
مـنـافسـة جـيـدة وتريـد أن يـكون
لـهــا دور في الـبــطـولــة احملـلــيـة
وخوض مـبـاريات الـدوري التي
لـم يــعـــلن عـــنــهـــا لالن بـــافــضل
طريقة والتي تـعنى جلماهيرها
الــشيء الـكــثــيــر وفي ان تــكـون
الــفـرق قـد تـخـلـصت من تـبـعـات
الالعـب والـتـراخيـص وغيـرها
من األمـــور الــتي كـــانت تـــشــكل
حتـــديــا لـــهــا وهـي الــتي تـــريــد
الــــوصــــــــــــول بــــفــــرقــــهــــا الى
ـطـلــوب والـوقـــوف ـسـتــوى ا ا
ـتقـدمـة ومنـها ـراكـــــــــز ا في ا
ال تـــــريــــد أن تـــــــــــواجه شـــــبح
ــؤخــرة الـتــواجــد في مــو اقع ا
فـي جــــدول الـــــتـــــرتـــــيـب الــــذي
سـيـكون امـام الـفــرق ومعـايـنته
فـي كل حلــــــظـــــة خــــــصـــــوصـــــا
الـفــــــــرق الـتي ال تـريـد فـقط اال
الــبـــقــاء النـــهــا تـــقــدر وتـــعــرف
حــجـمــهـا من خـالل امـكــانـاتــهـا
الـتي تـظــــهـر فـقط عـنـد عـــــــدد
مـــحـــدود من الـــفــــــــــرق وتـــرى
ـــشـــــاركـــة اكــــثـــر من مـــهـــمـــة ا
وتخطيها حتت اي جهود كانت
من أجل حتقيق البقاء ولو انها

ميـسان بـهدف وشـهدت صـفوف
الوسط بـقيادة عـبد الغـني شهد
اسـتــقـبـال مــهـدي كــامل واحـمـد
فــــــاضـل مـن الــــــزوراء ومـــــروان
حــسـ من اربـيل وكــان الـفـريق
قـد تــغـلـب عـلى الــوافـد اجلــديـد
لـلمـمتـاز كـربالء بهـدف دون رد
وكـــــان اكـــــثـــــر من العـب فـــــضل
االنتـقال من خـطوط الوسط الى
فـرق اخـرى بــعـد تـعــثـر االتـفـاق
عـلى الـعـقـود وكـان فـريق الـنـفط
بــقـيــادةحــسن احــمـد قــد تــغـلب

عــــــــــــــــــلـى
الـــطــلــبــة
بـــــهــــدف
فــــيــــمـــا
فــــــــــــــــاز
الــــكـــرخ
عـــــــــــلـى
الكـهربا

ء
بـــثالثــة
اهداف.

اطل مـنتـخبـنا الـوطني مـجددا عـلى جـماهـيره بـعد فـترة غـياب طـويلـة حيث
ـرة متـماهـيا مع رغـبة جـماهيـره برؤيـته بتـشكـيلـة قوامـها اغلب ظـهر هذه ا
ـباريـات الدولـية التي احملـترفـ الذين جرى جتـميـعهم واسـتثـمار فـرصة ا
ـبارات جتـري حتت يافطـة الفيـفا داي ليـجري االسـتعانـة بهم ومع ذلك فا
ـنتخب في سـياق الدورة الـرباعيـة التي ضيـفتها االردن الـلتان خاضـهما ا
لم تـكشف بـشكل كـبيـر عن الـترابط وفـهم طريـقة الـلعب وخـصائـصه حيث
ـدرب راضي شـنــيـشل ومـدى بـرز في هــذا الـسـيـاق عــدم وضـوح خـطــة ا
باراة االولى امتالكه التصور الكامل عن قدرات كل العب  اشراكه في ا
بادرة ـنتخب العـماني حيث افـتقد مـنتخبـنا كعـادته زمام ا التـي جمعتـنا با
ـطـلوب فـي انهـائـهـا بـالـشـكل الذي وبـناء الـهـجـمـات والـسـرعة والـتـركـيـز ا
ـنتـخب عوامل مـؤثرة بـرز بعـضها في يـضمن اسـبقيـة مهـمة حـيث افتـقد ا
ـنـتـخب خـصـوصـا وان تـلك مـشـاركـة بـعض الالعـبـ الول مــرة وتـمـثـيل ا
اخلـطوة لـهـا انعـكـاساتـهـا على روحـيـة الالعب فـقد ظـهـر اجلانب الـنـفسي
ه من خالل اهــدار اكـثـر من ركــلـة في نــهـايـة كـعـامـل مـهم اتــضـحت مـعــا
ـدرب تاهـيل نفـسي خصـوصا ـباراة وهـو االمر الـذي يجـعلـنا نـستـع  ا
ـنتـخب مـن جانت في هـذه الـفـتـرة التـي اشتـدت فـيـهـا الـضـغـوطـات عـلى ا
تـذبـذبة الـتي مـني بهـا وضرورة ايـجـاد احللـول الكـفـيلـة التي من نـتائـجه ا
شـانها ان تـسهم باداء الـالعب بعيـدا عن اثقال احلـمل النـفسي الذي يـقيد
هـذا االداء ويـجــــعـله غـائب الـتـركـيـز تـمـامـا في ظل الـرهـبـة والـتـردد الذي

يساور الالعب .
ـنتخب بحـاجة ماسـة الى من يحكم خط الـوسط ويسهم بفـاعلية لـقد ظهر ا
ن حس هـاجم ا في ربط تـلك اخلطوط لـتام جنـاعة هجـومية مع بـقاء ا
ـنـاورة لدى الالعـب حسـ علي وحـيدا مع تـدعـيم خط الـوسط باحلـركة وا
والـذي وظف قصـر قامته مـن اجل الهرب من مـواجهـة العبي اخلـصم لكنه
ـقابل تاثـر بشكل كـبيـر من اثار االصابـة في زيادة السـرعة والتـمرير في ا
الـصحيح وعدم فقدان الكرة االمر الـذي يسهم بسرعة االرتداد لدى العبي

للفريق االخر وتشكيل اخلطورة احلقيقية.
ـبـاراة وهي من اهم ـنـتـخب هي الـعـودة الـسـريـعة جملـريـات ا ومن مـيـزات 
الـصور االيجابية الـتي عززتها مباراة االطـاللة االولى حينما جنح مـنتخبنا
بـادراك التعـادل بعـد دقيـقتـ فقط من تسـجيل هـدف السـبق العـماني وهو
طاولة والرغبة بالـعودة وكسر حاجز الياس كون هدف امـر نابع من روح ا
السبق جاء في سياق اخر ثمان دقائق من نهاية الوقت االصلي للمباراة .
ـباراة الـثانـية من فـرض قدرته على نـتخب جنح في ا وعـليـنا االقرار بـان ا
ـنـتـخب الـسـوري وتـمـنـيـنـا ان ـبـاراة امـام ا بـسط سـيـطـرته عـلى مـقـالـيـد ا
ـنتخب ـباراة بـنظـامهـا الربـاعي فحـسب بل ان تسـتكـمل بلـقاء ا التـتحدد ا
ذكـور في تطور مستـمر وتصحيح ادواته مـستفيدا من نتخب ا االردني فـا
نـتـخب االردني لـها جتـربة مـدربه الـعـراقي عـدنان حـمـد ولـقاء ومـواجـهـة ا
ثيرة نتخب وحسمـه لتلك اللقاءات ا همة في الوقـوف على قدرة ا نـكهتها ا
يـة التي تـعيدنا واجهـات الكرويـة العا الـتي ذهب بعضـها ليـتصدر ابـراز ا
ونتادا لنهائي الدورة العربية اجلارية عام 1999 حينما عاد منتــخبنا بر
ـثيـرة والـتي كان من بـ ابـرز احلــــاضـرين فيـها ـباراة ا قـلب فيـها تـلك ا
نتخب الوطني . كالعب الكاب راضي شنيشل الذي يشغل اليوم مدرب ا
نتخب تتمثل بتعزيز اجلانب النـــــــفسي وابعاد التاثيرات السلبية حـاجة ا
ـثل صـور تـلك االهــدارات من جـانب الالعـبـ لـركالت ـكن الـقــبـول  فال
ـنتخب في محطـاته الســـــــابقـة كان يعول بشـكل كبير على احلظ مع ان ا
ــــــــكن ان تـلك االفـــــــضـلـية في حـسم مـباريـاته كمـا ان عـامل اخلبـرة 
يـكون دافع للـمدرب في منح الفـرصة لالعبـ من تلك الشــــــريحة على ان
ـهـمــة لالعــــــــــبـ ــقـارنـة مـع مـنـــح تـلـك ا ـهـمــة الـتـســديـد بـا يــقـومــوا 
يـــخــوضــون جتــربــتــهـم الــدولــيــة الول او ثــاني مـــرة بــالــرغم من ان االمــر
يـــحــــــــــتـــمل الـــكــثــيـــر من وجـــهــات الـــنـــــــــظــر
خصوصا بان تسهم تلك التسديدة الناجحة من
اعـتـمـاد العـبـهــا بـشـكل دائـمي بـامـكــــــــــانـيـة
االسـتعانة به في الـتسديد ومـنح االفــــــــضلية

لفريقه عبر نقطة اجلزاء .

U—…∫ منتخب الناشئ يخسر امام قطر في بداية غير موفقة في التصفيات االسيوية š

ال تستطيع ضمان شيء.
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أنــهى فـــريق الــزوراء قـــبل أيــام
معسكره في تـركيا وخاض اكثر
من مــبــاراة من خالل عــنــاصــره
نتقلة اليه وابرزهما ة وا القد
عالء عـباس وحـسن عـبد الـكر
بــقــيــادة ايــوب اوديــشــو ويــرى
ـرة جــمـهـوره أنه مــصـمم هـذه ا
ــنـافــسـة عــلى الــلـقب بــعـد في ا
مـــشـــاركــة بـــاهـــتــة لـــلـــنــســـيــان
واحلــــديـث مـــــنــــصـب عن لـــــقب
الــدوري اجلــديــد الــذي يــواصل
الــفـريـق فـتــرة االعــداد االخــيـرة
ــــدعــــومــــة بــــإجــــراء عــــدد من ا
ـــبـــاريـــات حـــيث الـــفــوز عـــلى ا
احلــــــــدود بـــــــهـــــــدفـــــــ دون رد
ســجــلــهــمـا حــسن عــبــد الــكـر
وعالء عـــبــاس كـــمــا تـــعــادل مع
باريات الديوانية بهدف وتعد ا
الــتــجــريــبــيـــة اكــثــر من مــهــمــة
لــلـــوقــوف عـــلى واقع الـالعــبــ
والــفــريـق من جــمـــيع اجلــوانب
وفـي ان يـكـون مـتــكـامل وجـاهـز

قبل بداية الدوري.
W¹u'« o¹d

وكــان مــقـــرر ان يــدخل اجلــويــة
مـعـسـكـرا في مــصـر لـكـنه تـاخـر
لينتقل بقيادة قحطان جثير الى
باريات اربيل وخاض عدد من ا
التحـضيرية قـبل ان يتواجد في
بـغـداد الكـمـال مـدة االعـداد التي
شـــــــهــــــــدت خــــــــوض عــــــــدد من
ــبـاريــات الـتـجــريـبــيـة عــنـدمـا ا
تــغـــلب عــلى الــكــهــربــاء بــهــدف
سـجــله ابـراهــيم بـايش وتــغـلب
ــيــنــاء بـــهــدفــ لــواحــد عـــلى ا
وعـــلى الـــكـــرخ بــهـــدفـــ قــبالن
يــــخــــســـر مـن احلــــدود بــــهـــدف
وشـهــدت صــفـوف الــفــريق عـدة
تــغـــيـــرات بـــ العــبـــ تـــركــوا
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نتـخب العراقي لكـرة الصاالت تصـفيات آسيـا بعد تعـادله أمام نظيـره الكويتي 2-2 ضـمن منافـسات اجلولة ودع ا
الثالـثة للمجموعـة االولى لكأس اسيا لكرة الـصاالت اجلارية في الكويت.و إن الشـوط االول انتهى بتقدم العراق -2
1 سجل الكـويت اوال في الدقيـقة الثـالثة عن طـريق عبد الـرحمن الوادي وتـمكن العب منـتخب العـراق سالم فيصل
من تـسجيل هـدف في الدقـيقة 18 - 13. وفي بدايـة الشوط الـثاني سـجل الكـويت هدفاً ثـانيـاً لتـبقى النـتيـجة على
بـاراته األولى أمام تايالند 3-2 وفـاز في الثانيـة على عُمان 5-0 حالـها حتى النـهاية.وكان مـنتخب العـراق خسر 

ليتاهل الكويت الذي يتفوق عليه بالنقاط.
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تــعــمل عــلى اقــصـاءهــا او حــلــهـا
بــالــطــرق الـدســتــوريــة  والــدمـار
الـذي كـان ال يـعالج بـهـذه الـسـرعة
وحتــــــــتـــاج الى وقـت وتـــضـــافـــر
اجلـهـود  وســكـون لـلــعـراق شـأن
كـبـيـر في الـــــــســنـوات الـقـادمـة 
ـــــاضـــــي النـــــهـــــا خــــــرجت مـن ا
وواكــــــــتــــــــبـت الــــــــتــــــــــــــــطـــــــور
واحلـــــــــداثــة ولـكن بـبـطئ شـديـد
وهـــــذا لـــــيس
عــــيـــــبــــا 
يـــتـــاخــر
التغيــــــ
يــــــــــــــــــر
افــــــــ
ضل من
ال يأتي.

ســــنــــوات كالعــــبــــ او من خالل
الــبــرامج الــريــاضــيــة  فــقــد كــان
ضيفـا دائما في بـرنامجـنا اللوبي
الرياضي الكويتي وكان ايضا من
ضـــمن قـــروب الـــواتس اب وكـــنــا
عـلى تـواصل شـبه يـومي وخـاصة
عــنـدمــا اصــابـتـه كـرونــا فــلم نـكن
نــتــوقع ان يــصــاب وان يــغــادرنــا
بعجل رحيله كان خسارة للجميع
كــلــمـة اخــيــرة تــقــولــهــا لــلـشــعب
الـعــراقي اوال انــا حـبــيت الــعـراق
ــضـــــــــيــاف وشـــعــبـه الــكـــر وا
واقولـها مـــن قـلب محب  وبكل
صـراحة وشـفـافيـة مطـلـقة الـعراق
خـرجت من عـبـاءة الـعـهـد الـسابق
وانتقلت الى مرحلة جديدة يتطلع
فــيـــهــا الـــشــعـب واحلــكـــومــة الى
الـتطـور واحلداثـة وهذا لن يـتأتى
بسهولة  اليوم العراق اصبحت

حـرة والــشـعب اصـبح هـو
من يـــتــكـــلم ويــنـــتــقــد
ويـــــتـــــمـــــنى واذا لم
تــوفـر له احلــكـومـة

 اقـــصـــاء العـــبــ الـــعـــربي من
ـــنــتـــخــبــات الـــوطــنـــيــة بـــغــلب ا

مراحلها
ـــســـتـــوى الــفـــني ـــا اضـــعف ا
لالعبـ واحساسـهم بالغـ لعدم
اخـــتــيـــارهم االمـــر الــذي تـــســبب
ـســتـوى الــعـام لــلـفـرق بـتــراجع ا
وابــتــعــاده اكــثـر من 18ســنـة عن
تـتويج بـطولـة الـدوري  واختـيار
العــبي الــقــادسـيــة لــلـمــنــتـخــبـات
الــوطــنــيــة بــاعــداد تــفــوق الــعـدد
ـــطـــلـــوب امـــا لـــلـــمـــعـــســـكــرات ا
لالســــــتـــــفــــــادة الـــــقــــــصـــــوى او
ا ترف اثر للمنتخبـات الوطنية 
ــا ســـاهـم بـــفــوز ـــســـتـــوى  بـــا
الـقادسـية بـبـطوالت الـدوري الذي
كـنـا ابـعـد مـنــهم بـاحلـصـول عـلى

الدوري.
{ كــيف تـلــقــيت خـبــر رحــيل الـكــابـ

احمد راضي?
- صــدمــة كـــبــيــرة رحــيــله . كــنت
قــــريـب مــــنه ومـالزمــــا حلـــــبــــيب
رحوم احـمد راضي منذ الي ا ا

سمير سعيـد حارس الكويت وليد
اجلــــــاسم . احــــــمـــــد راضـي غالم

خميس.
{ كـــيـف تـــرى االعالم الـــريـــاضي في
اخلــلــيـج بــصــورة عــامـــة وفي الــعــراق

بصورة خاصة ?
- االعالم اخلـلــيــجي مــتــفـوق عن
اقــرانه االعالم الــعـربـي ومـتــمــيـز
بـسـبب تـوفـر االمــكـانـات الـهـائـلـة
وباالخص االعالم اخللـيجي الذي
جتـاوز كل احلدود ونـرى في قـطر
الشقيـقة التفوق الـكبير في العالم
ولـدينـا افضـل االعالميـ وافضل
الـبـرامـج الـتي بــاتت تـســتـضـيف
افـضل الالعـبــ بـالـعــالم ولـديـنـا
قــنـوات مــتــعــددة في كل مــجـاالت

الرياضة ولله احلمد .
امـا االعالم العـراقي كـان في فـترة
الـعـهـد الـقد مـقـيـدا وبـعـيـدا عن
ـهـنيـة  والـيـوم االعالم الـعراقي ا
ظهر على سـطح االعالم اخلليجي
وبـات مـنـافـسـا لـهـا وهـنـاك تـنوع
كـــبــيـــر بــالـــقــنـــوات الــريـــاضــيــة
واصـبحت شـاشـة مطـلـة ومتـابعه
من اجلمـهور الـرياضي اخلـليجي
ـست هـذا التـطـور والـتـنوع وانـا 
وقـوة الـطرح والـنـقـد الالذع ولكن
ـهــنـيـة عــالـيـة وان كــانت هـنـاك
ــقــدمــ ــتــحـــدثــ او ا بـــعض ا
ـهنـيـة ولـكن بـشـكل بـعـيـدين عـن ا
عـــام الــــعـــراق اصـــبـــحـت قـــبـــلـــة
لالعالمـي اخلـلـيجـ الذين رأوا
اسـلـوب مـغـايـر بـالـطـرح والـبحث
عن احلـــلــــول واحلـــقـــيــــقـــة وذلك

لصالح العراق.
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ـــنـــافـــســـة االزلـــيـــة بـــ الـــعـــربي { ا
والـقـادسـيـة هل مـازالت كـمـا كـانت في
عـصـركم الـذهـبي وهـل هـنـاك مـجـامـلـة

اذا? للقادسية في بعض االحيان و
ــنـافــسـة - سـؤال مــهم .مــازالت ا
االزلــيـــة مـــوجــودة النـه يــعـــتـــبــر
الديربي ب الفـريق  ولكن على
مـسـتـوي الـفـنـي لم يـعـد كـمـا كـان
بـــالـــســـابق وذلك بـــســـبـب كـــثــرة
ــواهب والـنـجـوم بـ الـفـريـقـ ا
فـاكـانت الـكـويت بـرمـتـهـا تـنـتـظـر
نـتخب الـوطني في هذه عمـالقـة ا
ـصـاحب الـقوي ـبارة واالعالم ا ا
الذي كان يؤجج حرص اجلماهير
لعـب وخلف الشاشة بالتـواجد با
فـــيــكــون هـــذا الــيـــوم وكــأنه يــوم
ريـاضي حـافل لــلـشـعب الــكـويـتي
ـنـقـسم بـ االخـضـر واالصـفر  ا
امـا الـيـوم الـفــريـقـ يـعـانـون من
ــــواهب الــــفــــقـــــر الــــفــــني ومـن ا
والــنـجــوم بــاالضــافـة الـى ضـعف

االعالم الرياضي.
اما بـخصوص مـجامـلة القـادسية
نـعم وبشـكل واضح لـلعـيان  اوال

لـلـرياضـة وخوفـا عـليـهـا  بدأ من
هـنـا مـحـبة اجلـمـاهـيـر واالداري
تـتـغـيـر شيـئـا فـشيـئـا مع مـؤيدين
ــنـطــقــيــة والـتي كــثـر فـي ارائي ا
انــــشـــد بـــهـــا االصالح  وايـــضـــا
ـرئي دخـولي الـى فـضـاء االعالم ا
الـذي اصل فـيـني اجلـرأة بـالـطرح
ــبــاح ولـــكن بــطــريــقــة والــنــقــد ا
الـتـأشـيـر عـلى اجلـرح الـذي ازعج
سيطرين على مقاليد الرياضة  ا
ولـــهــذا فــقــد كــلـــفــني هــذا الــراي
الـكـثـيـر  فـيـبـقى لالعـالم اضواءه
وسـحـره وحملـبـة اجلـمـاهـيـر كـافة
جرد توافق جميل ولكن ال يدوم 

يكون لك رأي اخر ومخالف.
{ الصـحافـة الكـويتيـة رائدة في الـنقد
وتـشخـيص االخـطاء  هل مـازالت كـما
كنا نعرفها سابقا ام اصبحت مسيرة?
-  ال يخـفى علـيك اخوي عـلي بأن
الـصـحـافـة الـكــويـتـيـة بـشـكل عـام
والـريـاضــيـة بـشــكل خـاص كـانت
قــويـة ومــؤثــرة بــاخلــلـيـج وحـتى
ــكـانــة الـكـويت بـالــعـالم الــعـربي 
االعـالمـــــــــيــــــــة مـن خـالل اقــــــــوي
الـــــصـــــحـف واقـــــوى الـــــكـــــتـــــاب
الـسـيـاسـيـ والـريـاضـيـ ايـضا
بـشـكل خـاص  وكان لـديـنـا كـتاب
عـلى قـدر كـبيـر من الـفـهم الـكروي
وحـــتى بــااللـــعــاب االخـــرى لــذلك
كــانت دول اخلـلــيج عــلى مــعــرفـة
ــايـــدور بــالـــســاحــة وعـــلم تـــام 
الـكـويـتيـة بـسـبب حـرصم وحـبهم
لالعالم والـصــحـافــة الـكـويــتـيـة 
وبـعـد مـوت بـعض هـؤالء الـكـتـاب
ـــمـــيــــزين وكـــبــــر سن االخـــرين ا
تــراجـعت الــصـحــافـة الــريـاضــيـة
بـــشــكـل واضح وان كـــان الــبـــديل
الــسـوشــيــال مـيــديــا اال ان تـمــيـز
الكاتب كان محـل اهتمام الالعب
وحــتى االداريـــ  لــذلك لـم تــعــد
الـــصـــحــافـك الــريـــاضـــيـــة قـــويــة
ومــــرعــــبـــة لـالدارات والالعــــبـــ
فـبـالـتـاكـيد ضـعـفـت ولم تـعـد كـما
كانت بالسابـق حالها حال تراجع

الرياضة.
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نتخب { لو طـلب منك افضل تشكـيلة 
اخلــلــيج مـن تــاريخ اول بــطــولــة والخـر

بطولة فمن تختار?
ـــــــرمـى احـــــــمــــــد - حـــــــراســــــة ا

الطرابلسي
الـدفـاع . عـدنان درجـال ومـحـبوب
جمعة ومدافع االمارت خليل غا
 والعب البحرين يوسف الشريدة
الـــــوسط فــــاروق ابــــراهـــــيم عالء

وهادي احمد وفهد الهريفي
الــهــجــوم جــاسم يــعــقــوب وفالح

حسن وماجد عبدالله
االحــتـيــاط . عــدنــان الـطــلــيـاني .
عبـدالله الـبلـوشي . فهـد خميس .
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{ الــنــادي الــعــربي هــو بــيـتـك الـثــاني
وحــصــلـت مــعه عــلـى ابــرز الــبــطــوالت

حدثنا عنه?
- نعم افـتخـر اني كنت احـد ابناء
الــنـــادي الــعــربي مــنــذ طــفــولــتي
وحتى تـمثـيلي لـلفريق االول ومن
ـــنـــتــخـب الــوطـــني ثم العـــبـــا بــا
والعـسكري لـسنـوات ومن خاللها
حـقـقـنا 8 بـطـوالت لـلـدوري الـعام
وكــأس االمـــيـــر ثالث مــرات واول
كــأس لــبـطــولــة اخلــلــيج لالنــديـة
ــشـتــرك مـنـذ وبـطــوالت الـدوري ا
عـام 80/79 ولـغــايـة عـام 92 كـان

اخـــر كــــاس لالمـــيــــر  ومن ثم 
اخـتيـاري من قـبل رجاالت الـنادي
العـربي عضـوا في مجلس االدارة
وحقـقنا بـطوالت الـدوري والكاس

الربع دورات حتى عام 2006.
اكـــتـــســـبت من خـاللــهـــا خـــبــرات
تع في اداريـة ريـاضيـة ومـجـال 
االســتـفـادة من اخلــبـرات االداريـة

للزمالء الكبار الذين عاصرتهم .
تـقــيـيــمي كـان من قــبل اجلـمــعـيـة
العمومية التي اختارتني 4 مرات
اال اني آثـــرت االبــتــعـــاد الفــســاح
اجملــال لـلـجـيل اجلـديـد والـشـبـاب
لــيـكـمل مـسـيـرة الـنـادي  وحتـقق
ذلـك بـالـنـسـبــة لي احلـصـول عـلى
كــافـــة الــبــطــوالت انــذاك وايــضــا
بعضـويتي لالدارة فكـانت مسيرة
حـافـلـة بالـعـطـاء دون كـلل وال ملل
لـنـاديي الـذي عشـقـته مـنذ نـعـومة

اظافري.
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نتخبات { لـو طلب منك ترتيب البـرز ا
الوطنية?

ــمــلـكــة الـعــربــيـة الــسـعــوديـة - ا
بالـترتيب الـتول وبفارق كـبير عن
الــثــانـي وبــعــدهــا تــأتي قــطــر ان
تـسـتـمـر بـعـد كـاس الـعـالم بـسبب
تـــوفــر كــافـــة االمــكـــانــات ومن ثم
االمارات وبعدها العراق فالكويت

وعمان والبحرين.
{ تــــوجــــهـت الى االعـالم الــــريــــاضي
مـالفـرق بـ عـبدالـرضـا عـباس كالعب

وكأعالمي?
- سؤال وجيه  طبعـا الفرق كبير
وشــاسع بــ الالعب عــبـدالــرضـا
الذي كـان يشجعـه كافة اجلـماهير
ان كــان عــلى صــعــيــد الــنــادي او
ـنـتـخب فـكـنـا في حـيـنـهـا جنوم ا
محـبوبـ لدي اجلـميع كـالعب 
وبــاخــتـــصــار شــديـــد  وعــنــدمــا
مارست الـكتـابة بـعد االعـتزال في
اكبر الصحف احملـلية مثل القبس
والـــراي والـــطـــلـــيـــعـــة اجلـــريــدة
ـعــارضــة انــذاك وبـســبب ارائي ا
اجلـريــئـة والــصــادمـة في احــيـان
كــثــيــرة والــنــابـــعــة من مــحــبــتي
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وآخــرين فـظــلـوا تــمــثـيــله وهـو
االخـر الـذي يـتـطـلـع لـلـمـنـافـسـة
ـوسم عــلى الـلــقب الـذي فــقـده ا
ـاضي عنـدما حـل وصيـفا كـما ا
فــــقـــــد لــــقب الــــكــــاس ويــــعــــول
جــمــهـوره الــكــبـيــر عــلى خــبـرة
الالعــبــ في قـلب األمــور وعـاد
ـيــنـاء من مـعـسـكـره في اربـيل ا
ـــتـــبــقـــيــة من ــدة ا لــيـــواصل ا
الـتـحـضـيـر في مـلـعب الـفـيـحـاء
ـــدرب بــــاسم قـــاسم بــــقـــيـــادة ا
وتــمـكـن من الــتـغــلب عــلى نــفط
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قـامة على األراضي الـصلبة { طوكـيو- وكاالت: تـوج الياباني يـوشيهيـتو نيشـيوكا ببـطولة سيـول للتنس ذات ال 250 ا
يا ب العبي التنس احملترف صنف  56 عا بعد تغلـبه على الكندي دينيس شابوفالوف اليوم األحد. وتمكن نيشيوكا ا
يـا بواقع  4-6و (5-7) 6-7 في سـاعة و 55 دقيـقة. وسـبق وتواجه الـالعبان ـصنف  24 عـا ـة شابـوفـالوف ا من هز
مرة حـسمهـا نيـشيوكـا لصـاحله أيضا. ويـعد هـذا اللقب الـثاني الـذي يحرزه نـيشـيوكا في مـشواره بـعد بطـولة شـينزين
ـصنـف األول في بريـطـانيـا في ريـاضة الـتـنس إصابـته بـفيـروس كـورونا الصـيـنيـة عام 2018. أعلن كـامـيرون نـوري ا
فتـوحة أمام سـتجـد. وذكرت وكالـة األنبـاء البريـطانـية أن نوري انـسحب من مـباراته في دور الـثمانـية بـبطولـة كوريـا ا ا
ـية لالعبـي التنس اضي. وأوضـحت الرابـطة الـعا األمريـكي جيـنسـون بروكـسبي في الـلحـظات األخـيرة يوم اجلـمعـة ا
رض بينـما اشتـكى نوري في السابق من أنـه مرهق من السفـر. وهذا يعني أنه احملـترف أن انسـحاب نوري بسـبب ا
ثـابة ضربـة موجعـة لفرصه في حـجز مقـعد في البـطولة اخلـتامية فـتوحة وسـيكون غـيابه  سـيغيب عن بـطولة اليـابان ا
ية. وكتب نوري على موقع التواصل تويتر لـسوء احلظ ثبتت إصابتي بفيروس كورونا في كوريا لم وسم الرابطة العـا

شاركة في بقية مبارياتي.  أكن قادرا على ا
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{ جــاوة - إنــدنـــوســيــا- وكــاالت:
ارتـفـعت حـصـيــلـة ضـحـايـا أعـمـال
شـغب وقـعت عـقب مـبـاراة كـرة قدم
في جـــزيــرة جــاوة اإلنــدونــيــســيــة
ـلعب ـشـجـعـ ا نتـيـجـة اقـتـحام ا
بــســبب خــســارة فـريــقــهم إلى 174
ـصـاب قـتـيـال إضـافـة لـعـشـرات ا

ـا أعــلـنـتـه مـصـادر رســمـيـة وفـقــا 
أمس األحــــد. وأعـــلن نــــائب حـــاكم
جــاوة الـشــرقـيــة إمـيل دارداك في
تـصــريـحــات لـلـصــحـفـيــ ارتـفـاع
حـصيـلة الـقتـلى جراء االشـتبـاكات
ـشـجعـ والـشـرطة الـعـنـيـفة بـ ا
ــســيل الــتـي اســتــخــدمـت الــغــاز ا
ـبـاراة الـتي أقـيمت لـلـدمـوع عقب ا
مــــــســـــاء الــــــســــــبت فـي مـــــلــــــعب
كـاجنــوروهــان في مــديـنــة مـاالجن.
وبدأت أعمال الشـغب عندما اقتحم
نــحــو  3آالف مـن مــشــجـــعي فــريق
ــلــعـب بــعــد ــا بـــريــســـبــايـــا ا أر
خسارته أمـام سورابايا بـنتيجة -2
ا  3وبدأوا في مهاجمة الالعب 
أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات
سيل األمن التي استخدمت الغاز ا
لــــلــــدمــــوع. وكـــانـت الـــســــلــــطـــات
اإلنـدونيـسيـة قد أفـادت في البـداية
قتل  127شخصا بيـنهم شرطيان
وإصابة  180 شخصـا. وقال رئيس
شرطة جاوة الـشرقية نيـكو أفينتا
في مـؤتـمـر صـحفي إن  24شـخـصا

ـلـعب بـيـنـما لـقـوا حـتـفـهم داخل ا
تـــــوفي بـــــاقـي الـــــضـــــحـــــايـــــا في
ستشفى. وتسببت أعمال الشغب ا
أيضـا في إصابة  180شخـصا على
األقل جـرى نقـلهم إلى مـستـشفـيات
ـنطـقة. وأوضح أفـينـتا مـختـلفـة با
أن غـالـبـيـة الـقتـلى سـقـطـوا بـسبب
ـــشــجــعـــ الــذيـن كــانــوا تـــدافع ا
يحـاولون الفـرار من أعمـال الشغب
الـــتي أصـــيب فــيـــهـــا الــكـــثـــيــرون
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ومـن نـاحـيـته أكــد وزيـر الـريـاضـة
زيـن الـدين أمــالي في تـصــريـحـات
لـوكــالـة (كــومـبـاس) بــأنه سـيــعـيـد
تقيـيم األمن في مباريـات كرة القدم
وال يستبعد احتمالية حظر حضور
العب. وصرح وزير اجلمهـور في ا
األمن في البالد مـحمـد محـفوظ في
مــنـــشـــور عــلـى (إنــســـتـــجــرام) أن
احلكـومة أجـرت وستـواصل إدخال
حتـسيـنـات في إقامـة مـباريـات كرة
القدم. وأشار محفوظ أيضا إلى أن
ـلـعب جتـاوز عـلى األرجح طـاقـته ا
االستـيعـابيـة حيث  بـيع حوالي

ا يتجاوز طاقته.  4000 تذكرة 
وانــتـقـدت بـعض اجلـهـات الـدولـيـة
ـسـيل اسـتـخــدام الـشـرطـة الــغـاز ا
لــلــدمــوع ودعت مـــنــظــمــة الــعــفــو
الدولية السلـطات اإلندونيسية إلى

إجــــراء حتـــقــــيـق ســــريع وشــــامل
ومــســـتــقل عـن اســتـــخــدام الـــغــاز
لعب. وشددت سيل للـدموع في ا ا
ـنـظـمـة عـلى أنه ال يـنـبـغي إطالق ا
ـسـيل لـلـدمـوع في األمـاكن الـغــاز ا
الـضـيــقـة بـسـبب ارتــفـاع مـسـتـوى
اخلطـر وذكـرت بأن لـوائح االحتاد
الـدولي لـكـرة الـقـدم (فيـفـا) األمـنـية
ــديــر حتــظــر اســتــخــدامه. وقــال ا
ـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـية الـتـنـفيـذي 
عثمـان حامد بـإندونيسـيا في بيان
ـــســيل يــجب اســـتــخـــدام الـــغــاز ا
لــلـــدمــوع فــقط لــتــفــريق احلــشــود
عــنــدمــا يــكـون هــنــاك عــنف واسع
الــنــطــاق وعــنــدمــا تــفــشـل الــطـرق
األخــرى. يــجب حتـذيــر الــنـاس من
ــسـيل لــلـدمـوع اسـتــخـدام الــغـاز ا
والــســمــاح لــهم بــالــتــفـرق. وعــقب
آسي الـكارثـة الـتي تـعد من أكـثـر ا
ي دموية في تاريخ كرة القدم العا
 تـــــعـــــلــــيـق دوري كــــرة الـــــقــــدم
اإلنــدونــيـسي. وقــال رئــيس احتـاد
كــرة الـــقــدم اإلنــدونــيــسي مــحــمــد
إريــاوان في بــيـان يــأسف االحتـاد
ا في ملعب لتصرفات مشجعي أر
كــــاجنــــوروهــــان. نــــعــــتــــذر ألســـر
الـضـحايـا ولـلـجمـيع عـلى احلادث.
وأوضح شــكل االحتـاد عــلى الـفـور
فــريق حتــقــيق مــبــرزا أن احلـادث
يــــــلــــــطـخ صــــــورة كــــــرة الــــــقــــــدم

اإلنـدونـيـسـيـة. كــمـا أعـلـنت رابـطـة
الـدوري اإلســبـاني أمس الـوقـوف
تـبقية بـاريات ا دقيقـة صمت في ا
من اجلــولـــة الــســـابـــعــة من عـــمــر
الـلـيـجـا. وقـالـت الـرابـطـة في بـيـان
رســمـي اتــفـــقت رابـــطــة الـــلــيـــجــا
واالحتــاد اإلسـبــاني عـلـى الـوقـوف
دقــيــقــة صــمت لــتــقــد الــتــعــازي
لــلــشـــعب اإلنــدونــيــسي وخــاصــة
أقارب الذين لقوا حتفهم في مأساة
ستاد كـاجنوروهان بـجزيرة جاوة
وكـذلك تـمـنـياتـنـا بـالشـفـاء الـعاجل
. وأضافت سيتم االلتزام للمصابـ
بـاريات بـدقيـقة صـمت في جمـيع ا
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{ بــــــاريـس- وكـــــــاالت: انــــــتـــــــهت
االنــقــســـامــات داخل غـــرفــة مالبس
بـــاريس ســـان جـــيـــرمـــان بــرحـــيل
ــيـــركــاتــو الـــصــيــفي العــبـــ في ا
ـــــاضـي. وحـــــسـب صـــــحـــــيـــــفـــــة ا
لوبـاريزيـان فإن االنـقسـامات داخل
غـــرفـــة مالبـس بـــاريس تـــعـــود إلى
 2018عنـدمـا خرج الـفريق من دوري
األبـطــال مـبــكـرا أمــام ريـال مــدريـد.
وتــابـــعت حــدث لـــوم بــ األحــزاب
ــــوسم ـالبس فـي ا داخل غـــــرفــــة ا
ـــاضي عـــقب اإلقـــصــاء األوروبي ا
ــيــرجني. وأشـارت لــبــاريس ضــد ا
إلى وجـود حـزب أمـريكـا اجلـنـوبـية
بــقـيـادة مـيـسي ونـيـمـار بـاإلضـافـة
إلـى حـزب فـرنـسي بـقــيـادة كـيـلـيـان
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{ لـنــدن - وكـاالت: اهــتــمت الـصــحف اإلجنــلـيــزيـة
الصـادرة صبـاح أمس األحـد بتـغـلب آرسنـال على
تـوتـنـهـام بـنـتـيـجـة (1-3)  في ديـربي شـمـال لـنـدن
الـــســــبت إلـى جـــانـب تـــســــلــــيط الــــضـــوء عــــلى
تـصـريـحـات بــيب جـوارديـوال مـدرب مــانـشـسـتـر
ســيــتـي إليــريك تـــ هــاج مــدرب مـــانــشـــســتــر
يـونـايـتــد قـبل صـدامــهـمـا في الـديــربي. وعـنـونت
صـحـيــفـة ديــلي إكــسـبــريس: بـيب: إيــريك ال يـزال
بحاجـة لالنتصـارات.. لكن مـدرب السيـتي يقول إن
ه فـي الـيــونــايـتــد يــجب مـنــحه الــوقت. وكــتـبت غـر
أيضًـا: مـدافع أرتيـتـا تبـقي عـلى شمـال لـندن بـالـلون

األحمر.
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انشستر دير الفـني  { مانـشستر - وكاالت: عـلق الهولندي إريك تـ هاج ا
ـانـيـو لم يـكن ضـمـن حـسابـات الـنـرويـجـي إيرلـيـنـج هـاالند يـونـايـتـد عـلى أن ا
اضي. يـركاتـو ا مهـاجم مانـشـستـر سيـتي عنـد اختـياره لـنـاديه اجلديـد في ا
وسم وقال والـد هاالند مؤخـرا إنهما اسـتخدما نـظاما يعـتمد على الـنقاط في ا
هاجم الـنرويجي. وذكر والد اضي لـعقد مقـارنة ب األنديـة احملتملـة لضم ا ا
ـقـارنـة الخـتـيار الـفـريق اجلـديـد لـنـجلـه لكن لـم يكن هـاالنـد  7 أنديـة دخـلت ا
أحـدهـم مـانـشــسـتـر يــونـايـتـد. وعــلق تـ هــاج عـلى األمـر في تــصـريح أبـرزه
ـوقع تويتـر عندما أتـذكر فترة فابـريزيو رومـانو خبيـر االنتقاالت عـلى حسابه 
االنتـقـاالت عـنـدما كـنت عـلى اتـصـال بالـعـديـد من الالعـب فـإنـني أشـعـر بأن
ـدرب الهـولنـدي أنا لست مانـشسـتر يـونايتـد فريق جـذاب حقـا لهم. وأضاف ا
قلـقا بشأن هذه النقطة. ويستعد هـاالند خلوض ديربي مانشستر ضد يونايتد
الـيوم األحـد عـلى مـلعب االحتـاد في إطـار اجلـولة الـتـاسـعة من عـمـر الدوري

متاز. اإلجنليزي ا
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إبراهيم إلى جانب إسماعيل أحمد
الــذي يـــفـــتــقـــده زعـــيم الـــثـــغــر في

البطولة لإلصابة.
وتـنـطـلق مـنـافـسـات اجلولـة األولى
من الـدوري الـلـبـنـاني لـكـرة الـسـلة
عصر غـد األحد حـيث يلـتقي حامل
واجهة الوافد اللقب فريق بيروت 
اجلــــديــــد  NSAفي حــــ يـــلـــتـــقي
ــواجـــهـــة بــيـــبـــلــوس. ديــنـــامـــو 
وتـسـتـكـتـمل اجلـولـة عـصـر اإلثـن
بـلـقـاء انـتـرانـيك وهـوبس في حـ
ي ضد أطلس ويلعب ر يلتقي ا
ـواجـهة هـومنـتمن مـساء احلكـمة 
الــثالثــاء في حــ تــخــتــتم بــلــقـاء
الـــريـــاضي ولـــيــدرز فـي مــواجـــهــة
سـتـؤجل حـتى  17أكـتـوبـر/تـشـرين
أول اجلــاري.  يــســتــضــيف مــلــعب
الـــشـــيـــاح في بـــيـــروت مـــواجـــهـــة
الـفـريـقـ حيـث يأمـل حامـل اللـقب
بـــقـــيـــادة مـــدربه أحـــمـــد فـــران إلى
NSA انطالقة مثالية في ح يأمل
بــقـيــادة جـورج داغــر إلى تـســجـيل
ــبــاريـات. حــضــور الفت في أولـى ا

{ روما- وكـاالت: انتزع روما فـوزا صعبا من مـيدان مضيـفه إنتر بـنتيجة
(1-2) مـساء أمس عـلى مـلـعب جوسـيـبي ميـاتـزا في إطـار لقـاءات اجلـولة

الــثـامــنـة من الـدوري اإليــطـالي. وتــمـكن الــبـرتـغــالي جـوزيه
دير الفنـي لروما من حتقيق انتصاره األول مـورينيو ا

عــــلـى األفــــاعي بـــــعــــدمــــا فـــــشل فـي ذلك خالل 3
مـواجهـات سـابقـة جمـعـته بالـنـيراتـزوري.  وكان
مـوريـنـيـو قـد لـعب أمـام إنـتر  3 مـبـاريـات من
بـينـهـا اثـنـتـ في الـكـالتـشـيـو ومـبـاراة بـكأس
ــوسم إيــطــالــيــا لــكــنه خــســرهــا جــمـيــعــا ا
ــوسم اجلــديــد ويــحـقق ـاضـي لـيــعــود في ا ا
الـفوز األول له أمام إإنـتر. يذكـر  أن روما بفوزه
ـركـز الـرابع بـجـدول الـتـرتيب عـلى إنـتـر يحـتل ا
ـركز السابع بـرصيد  16 نـقطة فيـما يقبـع إنتر با

برصيد  12 نقطة.

دير الفني لـليفربول على { لـندن - وكاالت: علق يورجن كلـوب ا
تـعــادل فـريــقه مع بــرايـتـون 3-3  أمس ضــمن مـنــافـســات اجلـولـة
متاز. وقال كـلوب في تصريحات الـتاسعة من الدوري اإلجنلـيزي ا
أبرزهـا موقع ليفـربول إيكو من الطـبيعي أن تتـأقلم مع الوضع أثناء
ـبــاريـات عـنـدمـا نــلـعب مع بـريــنـتـفـورد فــإنك تـشـاهـدهـم يـلـعـبـون ا
بـأسلوب هـجومي ضـد اجلمـيع لكـن ليس ضـدنا حيـث يلجـأون فقط
لــلـكـرات الـطـويـلـة. وأضـاف يـحـدث في الــكـثـيـر من األحـيـان أن تـلـعب
ـكنـنـا االستـعـداد له. ولفت الفـرق بـشكل مـخـتلـف ضدنـا وهو أمـر ال 
ـبـاراة بـبطء أم ال كـانت هـنـاك مـسـاحـات لـست مـتـأكـدا إذا كـنـا بـدأنـا ا
نـاطق التـي يريـدون اللـعب فـيهـا. وتابع كـلـوب قمت بـاالعتـماد كبـيـرة في ا

علـى ثالثي في اخللف لـذا كان عـلى فـيرمـينـو أن يلـعب بـشكل مـختـلف وكان
عـلـى خط الـوسط أن يـؤدي بــشـكل مـغــايـر كـمــا أنـنـا احــتـجـنـا تــمـريـرات إلى
ـباراة مع حتـرك األظـهـرة إلى الـعـمق. واخـتـتم ما األطـراف لكـنـنـا عـدنـا إلى ا
يحـدث ضدنا ليس صعـبا كعلم الصواريخ لـكنه يحدث. أنت تدرك ذلك وتدرس
األمر لـدينا الـكثير من احلـلول لكن قـبل أن نبحث عن حل كـنا تأخرنـا بالفعل

باراة. بهدف ثم رأيت سبب ذلك في ا
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وعـلـى مـلـعب روك النــد أريـنــا تـقـام
مباراة دينـامو وبيبـلوس وستكون
ــدرب جــاد قـــريــبـــة لــكـــفــة رجـــال ا
احلـاج والـذي يـأمل بـجـمع الـنـقاط
نـافسـة على مـقاعد باكـرا من أجل ا
ـقـدمـة في حــ يـطـمح بـيـبـلـوس ا
بقيادة جاسبار إسحاق إلى حتقيق
مفـاجأة في ظل حتضـيرات خـجولة
لـلــفـريق اجلــبـيـلي.  ويــحل هـوبس
ضيفا ثقيال على انترانيك في سنتر
دمـــرجــيـــان في انــطـــلــيـــاس حــيث
ـواجــهــة مــتـقــاربــة بـ ســتــكــون ا
الـطــرفـ إذ لم تـكـن االسـتـعـدادات
كبـيـرة على حـجم الـبطـولـة.  وكذلك
ـيــ وأطـلس ــر تــقـام مــواجـهـة ا
ـركزيـة حيـث ستـكون علـى ملـعب ا
مـواجـهـة مــتـقـاربـة ولن يـعـرف أي

واجهة. شيء منها حتى نهاية ا
 ويـستـضـيف ملـعب احلـكـمة في

غـزيـر ضــيـفه هـومـنــتـمن حـيث من
ـرتـقب أن تـكـون مـبـاراة من طـرف ا
واحــــد لــــصـــالـح جـــو غــــطـــاس إذ
اســتـطـاع احلــكـمـة الــفـوز بـبــطـولـة

ÊQAÐ ÎUIK  X  ∫ÃU¼ 5ð

b½ôU¼ q¼U&

ـتــبــقــيــة في اجلــولــة الــســابــعـة ا
بــــالـــدرجــــة األولى وفي اجلــــولـــة
الــثــامـــنــة من مـــبــاريـــات الــدرجــة
الـــثــانــيــة كــدلـــيل عــلى االحــتــرام

نتضامن مع أسر الضحايا. 
nMŽ ‰ULŽ√

وفي نـفس الـسيـاق أعـرب االحتاد
اإلســــبـــانـي عن حــــزنه الــــشــــديـــد
لـــــلــــــمـــــأســـــاة الــــــتي وقـــــعـت في
إنـــــدونــــيــــســـــيــــا. وأدان االحتــــاد
اإلســبـانـي في بــيــانه أي تــصـرف
يـنطـوي عـلى أفعـال عـنف في بيـئة
كـرة الــقـدم. وتـابع من أعـلى هـيـئـة
وطـنـية لـكـرة الـقدم نـنـقل تعـازيـنا

ألســـر الــضــحــايــا وكـــذلك جلــمــيع
سكان جزيرة جاوة في إندونيسيا.
وكـان الـرئيـس اإلندونـيـسي جـوكو
ويـدودو قــد أمـر احتـاد كـرة الـقـدم
بوقف دوري الـدرجة األولى احمللي
مــــؤقــــتــــا حــــتى إجــــراء تــــقــــيــــيم
وحتسينات بعد مقتل  129شخصا
على األقل. ووقعت الفاجعة بعد أن
ــســيل أطــلــقت الــشــرطــة الــغــاز ا
لـلـدموع لـتفـريق مـشجـعي كـرة قدم
مــشـــاغـــبــ في مـــقـــاطــعـــة جــاوة
الـــشـــرقـــيــة فـي واحــدة مـن أســوأ
العب الــكــوارث الــتي شــهــدتــهــا ا

الرياضية على مستوى العالم.

مـــبـــابي. وذكـــرت أن الـــعـالقـــة بــ
الالعــبـ الــثالثـة كـانـت وديـة لـكن
ـــيـــرجني أشـــعل الـــســـقـــوط ضــد ا
اخلـالفــــات بــــيــــنــــهم داخـل غــــرفـــة
ـــــــدرب ـالبـس. وكــــــــشــــــــفـت أن ا ا
ستشار الفني كريستوف جالتيه وا
لويس كامبوس لعبا دورا في إنهاء
البس من األحـــزاب داخل غـــرفـــة ا
خالل االســـتـــغـــنـــاء عـن دي مـــاريــا
ــقــربـ من ولـيــانــدرو بــاريــديس ا
مـــيــــسي. وقـــالت الـــصـــحـــيـــفـــة إن
اخلـالف الـــــــداخـــــــلـي ظـــــــهــــــــر في
تــصـريــحـات بــاريـديس مــؤخـرا عن
مــبــابي بــأنه لـم يــكن يــرتــبط بــأي
ــهــاجم الــفـرنــسي رغم عـالقـة مع ا
مــــزامــــلــــته لــــســــنــــوات. ولم تــــكن
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VGý∫ أعمال شغب خالل مباراة لكرة القدم في إندونيسيا
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تـصـريـحـات بـاريـديس مـفـاجـئة ألي
العب داخـل غــرفـــة مالبـس بــاريس
ألنهم كانـوا يعرفـون طبيـعة العالقة
ب ليـاندرو ومبـابي. وبات االحتاد
والـتـكـاتف قـويـا بـ العـبي بـاريس
ـــوسـم حــيـث لــعـب رامــوس هــذا ا
دورا في هــذا األمــر بـعــدمــا أصـبح
ـوسم البس بـعــد ا قــائـدا لــغـرفــة ا
ــاضـي الــذي أبـعــده عـن الــصـورة ا
بـــســبـب كــثـــرة اإلصـــابــات. وتـــعــد
الـعالقـة بـ نـافـاس ودونـاروما من
أبــرز األمــثـلــة عــلى حتــسن الـوضع
البـس حــــــيث أن داخـل غــــــرفــــــة ا
التعامل بـينهمـا أصبح وديا ولعب
فـيـراتي دورا للـتـهـدئة بـ الـثـنائي

وسم. هذا ا

{ الـقاهـرة - وكـاالت: يـسـعى فريق
االحتــاد الـسـكــنـدري لــكـرة الــسـلـة
ـديـر الـفـني الـصـربي حتت قـيـادة ا
مـيـودراج بيـرزيـتش لـتـحـقيـق لقب
الـبـطــولـة الـعـربــيـة لألنـديـة رقم 34
ـــقـــبل الـــتي تـــنــــطـــلق األربـــعــــاء ا
بـــالــكــويت. ويـــعــد االحتــاد األكــثــر
تتويـجا بالـبطولة الـعربيـة برصيد
 7 ألــقـــاب أعــوام 1994 1991 1987
2020  2018  2002 1996. وأســفــرت
الـــقــــرعـــة عن تـــواجـــد االحتـــاد في
اجملـــــمــــوعــــة األولى الـــــتي تــــضم
الكـويت الـكـويتي أهـلي بـني غازي
الـــلــيــبـي وأهــلي حـــلب الــســوري.
وفـــشل زعـــيم الـــثـــغـــر في حتـــقــيق
البـطـولة األخـيـرة التي اسـتـضافـها
اضي ديـنـة اإلسكـنـدرية الـعـام ا
عــقب خــروجه من نــصف الــنــهـائي
ـصري الـذي توج على يـد األهـلي ا

بلقب البطولة.
b¹bł “UNł

وكان مجـلس اإلدارة برئاسـة محمد
مصـيلحي قـد تعـاقد مع جـهاز فني
جـــديــد مــؤخــرا بــقـــيــادة الــصــربي
ـدرب السابق ميودراج بـيرزيتش ا
ــنــســتــيــري الــتــونــسي لالحتــاد ا
والذي حقق معـه بطولة إفـريقيا في
ـاضـي. جـاء ذلك أبــريل/نـيــســان ا
بــعــدمــا فــسخ االحتــاد تــعـاقــده مع
ـدير الـفني الـسابق أحمـد مرعي ا
عـقـب خـروج الــفـريق دون بــطـوالت
ـاضي لــيــرحل مـرعي ــوسم ا في ا
إلى تدريب الـزمـالك. واستـعـد زعيم
الــثــغــر لـلــبــطــولــة من خالل إقــامـة
ـدة مــعـسـكــر خـارجـي في صـربــيـا 
أســبـوع خــاض خالله  3مـبــاريـات
وديـــة مـع فـــرق أوروبـــيـــة من أجل
الوصـول لالنـسـجام بـ الـصفـقات

اجلديدة والعبي القوام األساسي.
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كـــان االحتـــاد قــد دعـم صــفـــوفه في
الفترة األخيرة بالتعاقد مع الثنائي
احملــتــرف شــون أرمــانــد وكــيــنــدال
ديـــكـــيـس حـــيـث تـــســـمـح الئـــحـــة
شـاركة العـب البـطولـة العـربيـة 
أجنبي بكل فريق. كما ضم الفريق
كال من أنس أســامــة العب الــزمــالك
الــــســـابق ويـــوسـف شـــحـــاتـــة من
سبورتنج السكندري باإلضافة إلى
جتــديــد عــقــود هــيــثم كــمــال رامي

بيب
غوارديوال

جوزيه
مورينيو

دير الصربي مـيودراج بيـرزيتش ا
الـفـني لـلـفـريق عن قـائـمـة الالعـبـ
ـشاركـة في الـبطـولـة والـتي خلت ا
مـن اسم إســـمـــاعـــيل أحـــمـــد قـــائــد
الـفـريـق وذلك بـعـد إجـرائـه عـمـلـيـة

جراحية في غضروف الركبة.
وجاءت قائمة االحتاد كالتالي:

أحــمـد عــادل هــيـثم كــمــال يـوسف
شـــحـــاتـــة مـــصــطـــفى فـــودة أنس
أسامة ميدو طه حا
بـحــيـري يـوسف
شــوشــة يــاســر
صــالح بـــيــبــو
رامي إبــراهــيم
عــلي مــحــمـد
كــــــــيـــــــنـــــــدال
ديـكـس شـون

أرماند.

الـــدوحــة عــلـى حــســاب الـــريــاضي
ويـعــتــبــر جـاهــزا بــنــسـبــة كــبــيـرة

للدوري.
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كـــمــــا أعــــلن مــــجـــلـس إدارة نـــادي
االحتاد الـسكـندري عن بـعثـة فريق
تـوجـهة إلى كـرة السـلـة بالـنـادي ا
دولة الـكويـت غدا األحـد للـمشـاركة
في البطولة العـربية لألندية والتي
تـقـام فـعـالـيـتـها خـالل الـفتـرة من 5
وحــتى  15 تـــشــريـن أول اجلــاري.
ويترأس البعثة حازم الرجال أم
صـندوق الـنـادي وذلك بـنـاء على
قـرار مـجلـس إدارة النـادي في
اجتـمـاعهـا الـسابق.
وأعـــــــــــــــــــلـن
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ذيـعـيهـا "هُـنا راديـو "البـي بي سي" ودقات سـاعـة "بيـغ بن" والعـبـارة الشـهـيـرة 
اليـ عـلى مـدار 84 عــامـا سـيــتـوقف لــيـصـبح لـنــدن" الـصـوت الـذي سـمــعه ا
تاريخا وذكرى بعد االعالن عن وقف البث اإلذاعي بلغات عدة بينها العربية.  
مـيـز لـلمـذيع الـذي يقـولـها (هُنـا لـنـدن) ثم تنـطـلق موسـيـقى األخـبار والـصـوت ا
ــيـزة بـعـد دقـات سـاعـة بــيج بن هـو مـا كـنـا نـســتـمـتع ونـفـرح به في بـطـريـقـة 
طفولتنا ونحن نرى اهتمام الوالد واخوتنا االكبر منا وهم يحيطون الراديو الذي
كان عـزيزاً ومـركز اهـتمـام اجلمـيع خاصـة في بعض االوقـات واالزمات وهـو ما

رات.   ا آالف ا جعلنا نسمع هُنا لندن مئات ور
ذيـع وعـندمـا كبـرنا قـلـيالً كنـا نردد مع اصـحـابنـا (هُنـا اندن) ونـقـلد صـوت ا
الـذين كـانـوا مـحط اعـجاب الـكـبـار قـبل الـصـغـار وتـطـور االعـجـاب وحتول الى
رغبـة بل أمنية زيـارة لندن وباصاتـها ذات الطابـق واذاعة ال"بي بي سي" التي
ـيـاً لـلـمــعـلـومـات واإلعالم والـبـرامج كـانت ولـعـقــود طـويـلـة مـصـدراً ومــركـزا عـا
نتدى الثقافـية والسياسية واالدبية والترفيهية ما جعلها اكبر من اذاعة واشبه 

لتبادل اآلراء واالفكار التي تعبر احلدود الثقافية واللغوية والوطنية.  
بل ال نــبـالغ اذا قـلـنـا ان (اذاعــة بي بي سي) ومـجـلــة (الـعـربي) الـكــويـتـيـة هـمـا
عـلومة ـستـوى الراقي لـلكـلمـة وا اليـ للـمعـرفة وا اجلـامعـة التي تـخرج مـنها ا
ية بالشفافية والرأي والتـقارير واالخبار التي كانت تقدم وتتناول القـضايا العا

علومات من كل مكان.   واحلياد ودقتها وسرعتها في بث ونشر االخبار وا
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تابع ثم تطورت في سـنواتها االخيرة بعد انـتشار الفضائيات فـاصبحنا من ا
لـقنـاتهـا والكـثيـر من النـشرات والـبرامج والـتقـارير واألفالم الـوثائـقيـة لكنـها لم
تــكن بــســحــر وقــوة االذاعــة وحـتـى بـعــد انــتــشــار االنـتــرنت ووســائل وبــرامج
ـفضلـة رغم انهـا وقناة التـواصل فان صفـحة الـبي بي سي ما زالت صفـحتي ا
الـتلـفـزيون بـعـيدة وابـعـد ما تـكـون عن االذاعة الـتي مـازالت السـاحـرة والنـاعـمة
سموعة في كل ح ومكان خصوصاً في السيارة واوقات رغوبة وا والفاتنة وا
الـكسـل والضـجر الـتي تمـر علـينـا وجتعـلـنا عـاجزين عن اي شئ وزاهـدين بكل
راهقة شئ لكن تـبقى البي بي سي الصـوت الباقي من ذكريـات الطفولـة وايام ا
والـتي تذكـرنـا بالـكثـيـر الكـثيـر من االحـباب واالعـزاء الـذين كنـا نلـتف مـعهم في

حلقة االستماع الى هنا لندن.  
وال أنـسى اول لــقـاء او حـديث جـمــعـنـا بـالـعــديـد من الـطالب في كــلـيـة الـقـانـون
والـسـيـاسـة عـمـا يـأمل او يـتـمـنى كل مـنـا حتـقـيـقه في االيـام الـقـادمة مـن حيـاته
فـكـانت االجابـات مخـتلـفـة بعـضهم وزيـر واآلخـر سفـير او قـاضي أو ضابط أو
محـامي.   وكانت امـنية  زمـيلـنا (أدريس صـيهـود) ان يكـون مذيعـاً حيث واظب
رات وحمامـات القسم الداخلي مـقلداً مذيعي البي بي على اذاعـة االخبار في 
سي وكـان له مــا اراد فـقـد اصـبح مـذيـعــاً مـعـروفـًا لـكن أمـنــيـة زمـيـلـنـا (احـمـد
زُمّاري) كـانت صادمة وشـجاعـة الى درجة الـتهور في ذلك الـزمان واقـصد عام
1980 عـنـدمـا قـال (امـنـيـتـي ان اذهب الى لـنـدن ومن ركن اخلـطـبـاء في حـدائق
الـهـايدبـارك اعـرض قـضيـة كـوردسـتان وتـقـوم اذاعـة البي بي سـي باجـراء لـقاء
مـعي) ويومـهـا لم يُـعلق احـد من احلـضور بـكـلمـة سـوى التـفـرق بسـرعـة وخوف
ا هـو قادم.   بـعدهـا اختـفى زميـلنـا لعـدة اشهـر واصبح حـتى السؤال وحـذر 
عنه مغـامرة وخوف رهيب وعندمـا عاد كان انساناً مـختلفأ عمـا عرفناه صامتاً
وحـيداً يـتحرك بـبطئ غـريب بعـد ان كان سريـعاً ونـشيطـاً مثل الـفراشة بـعدها
ـعـانـاة عـلـمــنـا ان الـتـعـذيب وحــرق اجـزاء من جـسـده خــلق عـنـده الـكـثــيـر من ا
الـصـحيـة والـنـفـسيـة الـتي جـعـلـته حتـى ال يتـذكـر امـنـيتـه عنـدمـا الـتـقيـنـا بـعـدها
بـسـنوات ولـم يـتـذكر او حـتـى يُـبد اعـجـابـاً او اهـتـمـامـاً بـالـبي بي سي وحـدائق

الهايدبارك.  
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بغداد

بـاكـتـسـاب خـبـرات وحتـقـيـق إجنازات
ـسـتقـاة أيام الـدراسة عـرفة ا بـفـضل ا
األسـاسية وما بـعدها من تخصّص في
اجملـــال واالهــتـــمــام. لـــذا ال غــرابــة أن
يــجــمع الــزمنُ زمالء وأصــدقـاء األمس
فـي حتــــدٍّ أو تـــنــــافـس في أي نــــشـــاطٍ
مـتمـيّز. فـهذا من سـمات االسـتفادة من
ـــؤســســات الـــتــعــلـــيــمــيــة دهـــالــيــز ا
ـــراتـــهـــا األســـاســـيـــة وأروقـــتـــهـــا و
ـكشـوفة والـسرّيـة التي أتـقن البعضُ ا
أسـرارَها واستفاد منـها في فترة تلقيه
ـعرفة فـي سابق األيام. وكـلنا الـعلم وا
نــعــلم جــيــدًا مــا تــعــنــيه هــذه األروقـة
والـــكـــوالــيس الســـيّـــمــا في ســـنــوات
ـتـقـدمـة واجلـامـعـيـة مـنـهـا الـدراسـة ا

! بشكلٍ أدقّ
علّم األول في األذهان وتبقى ذكرياتُ ا
لــتــنــســحب الحــقًــا عــلى أداء الــطــالب
ـــعـــرفي ومــــدى تـــقـــدمه في الــــســـلّم ا
ـطلـوب في حـياته وحتـقـيـقه النـجـاح ا
الــعـمـلـيـة إّال مَن لـم يـحـالـفه احلظ في
. وما أكثرها شوار ألية أسـبابٍ إتـمام ا
شاكل وأسـخفـها في أحـيانٍ كثـيرة! فـا
عـندمـا حتصل وتـقف حائالً بـ طالب
الــعـلم وطـمــوحه سـيـكـون لــهـا آثـارُهـا
سـتـقـبـلـية وفي الـسـلـبـيـة في حـياتـه ا
شـكل مصيـره. لكن تبـقى مسألة احلقّ
عـارف األسـاسـية فـي تلـقي الـعـلـوم وا
هـي الـسـمــة الـغـالــبـة عـلى الــبـشـر كي
تـــرسم له اخلـــــــــــطــوات الـــضــروريــة
لـبـناء شـخـصيـته والـتفـاعل مع ظروف
احلـياة كلّ بحسب اسـتعداده وطاقته.
أمّـا اجلـهـة التي تـتـحمّل الـعبء األكـبر
ـسؤولـية األعـظم في تـأم األجواء وا
السليمة والبيــــــــئة الصحية للدراسة
مـن مـــــدارس وأبـــــــــــــنـــــيـــــة وكــــوادر
وتـخـصـيصـات مـالـية داعـمـة لـلعـمـلـية
الــتـربـويـة والــتـعـلـيـمــيـة فـهي الـدولـة
وبـشكلٍ أخصّ احلـكومات الـتي تتولى
إدارة الــبالد ورسم اخلــطط والــبـرامج
واالسـتراتيجيات التي تساهم في بناء
الــبـلــد وتـرفــده بـالـعــنـاصــر الـبــشـريـة
ــعــارف وأنـواع ــدجــجــة بــالــعــلم وا ا
ـهن الــوسـطـيــة الـتي تـدعم احلــرف وا
مــخــتــلف األنــشــطـة الــيــومــيــة حـسب
طـبـيـعـتـهـا واحلاجـة مـنـهـا في الـظرف
. فـاحلـكـومـات التي ـنـاسـب ـكـان ا وا
ـعـرفـة ومـؤسـسات حتـسنُ إدارةَ دور ا
ـتــنـوعـة كــفـيــلـة بـتــحـقـيق الــتـعــلـيم ا
مــســتـلــزمـات الــتـنــمـيــة وتـنــــــــــشـيط
الــصـنــاعـة والـزراعــة ورفـد االقــتـصـاد
الـقـومـي بكـلّ أشـكـال الدعـم الـضروري
لـبناء دولة قوية حتــــــــــترمُ مواطنيها
ـــــــــاديــة وحتـــرصُ عــلـى مــواردهـــا ا
والـبـشـريـة لـبـلـوغ االكـتـفاء الـذاتي في
االســـتـــهالك الـــيـــومي وقـــدرٍ وافــرٍ من
ـستـطـاع. وال أفضل من الـرفـاهة قـدر ا

هذا اإلجناز!

الـلغـة والتـخاطب والـسلـوك الصـحيح.
بـل إنّه جـزء مـهمٌّ مـن أفـضـال الـتــعـلـيم
عـلى الـطفـل كي ينـمـو وينـشأ فـي بيـئة
صـــحـــيـــحــة تـــقـــدّمُ له أفـــضل الـــســبل
والــتــوجــيـهــات والــنـصــائح وخــبـرات
احلــيــاة لـلــتـمــتع بــحـيــاة اجـتــمـاعــيـة
إيــجــابـيــة هـادئــة وطـبــيـعــيـة إضــافـة
ــخـــتــلف الـــعــلــوم واآلداب لـــلــتـــزوّد 
األســاسـيــة الـضـروريــة الـتي تــمـهّـدُ له
ســـبلَ شـقّ احلــيـــاة بـــإرادة وتــطـــويــر
قــابـلـيـاته فـي الـتـفـاعل مع مــصـاعـبـهـا
وإشكالياتها ومن ثمّ في رسم خياراته
ـستقبـلية وطريـقة عيشه وفق مداركه ا

وتقدمه في سلّم العلوم والعالقات. 
لــيس خــافـيًــا أيـضًـأ مــا تـعــنـيـه سـمـة
االســتـقاللـيــة لـدى الـطـفل أو الــتـلـمـيـذ
ؤسسات التعليمية خارج الذي يرتاد ا
ـنـزل من أهـمـية في صـقل شـخـصـيته ا
وبـــنــائـــهــا وفق أسسٍ ســـلــيــمـــة عــبــر
اعـتماده أكثر فأكثر على قدراته الذاتية
شــيــئًــا فــشــيــئًــا ومن ثمّ تــطــبـيـق هـذا
الـتـفـاعل وسط اجملـتـمع. وهـذه الـسـمة
سـيـكـون لهـا دوافع كـثـيرة لـلـمضيّ في
ـستطاع طـريق العلم والـنهل منه قدر ا
إذا تـرافـق الدعـم األسري مـع مـا تقـدمه
ـؤسـسـة الـتــعـلـيـمـيـة من ــدرسـة أو ا ا
مــعــلـومــات وعـلــوم وأشـكــال الـســلـوك
احلـــسن في عــيش احلـــيــاة الــيــومــيــة
بـطـريـقـة إيـجـابـيـة مـنـتـجـة مـنـذ بـدايـة
ـشـوار. فـالطـفل يـبدأ بـالـشعـور بـهذه ا
االسـتقالليـة بدءً من تركـيزه على أنواع
ـالبس واحلـــــاجــــات واألدوات الــــتي ا
يـستمتـع باقتنائـها والتبـاهي بها أمام
ــا زمـالئه وأصــدقـــائه كــلّـــمــا كـــبــرَ و
وأصــبـح قــادرًا عـلـى تــلــبـيــة حــاجــاته
األساسية. كما تظهر هذه العالمات في
شــكل الــطـعـام الــذي يـفــضـلُه ويــسـعى
لـــشــرائـه أو الــتـــزود به من الـــبــيت أو
احلــانـوت الـذي يـحـب ارتـيـاده إلظـهـار
مـدى اسـتقاللـيـته وتكـابـره. وإن حصلَ
ــؤســـســة هـــذا فـــهــو يـــعــني جنـــاح ا
الـتـعلـيمـيـة في تلـق الـطـفل ما يـؤهلُه
لـقـيـادة نـفـسه بـنـفـسه بـعـيـدًا عن أهـله
لـطمـوحه الكـبيـر بالـتمتـع بشكلٍ أوسع
بـاالسـتـقاللـيـة في تـقـريـر مـا يـحب وما
يـكـره. وهـذه بادرة إيـجـابيـة بل خـطوة
مـهـمة بـحدّ ذاتـها إذا حـصلت بـإشراف
ــؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة وبـالـتـعـاون مع ا
ـــشـــرفـــ االجــتـــمـــاعـــيــ األســـرة وا
االخـتصاصـي والوالدين حـصرًا. كما
تـظهر عـليه عالمات إيجـابية أخرى في
نـزل األبوي عنـدما يسعى سـلوكه في ا
إلرضــاء والــديه أو أحـد أفــراد األسـرة.
فـتـراه ينـبـري لتـنـفيـذ ما يُـطـلبُ منه أو
يــعـملُ عـلى تـفـعــيل بـديـهـته في تـقـد
اخلـدمة حتى فـي حالة عدم الـطلب منه

ذلك.
ولـعلَّ من أجـمل مـا يـتذكـره الـطالب في

الـسواء مـا سيـثقلُ كـاهل هـذه األخيرة
فـي كــيــفـيــة رسـم الــسـيــاســات ووضع
اخلـــطط والـــبــرامج الـــتي تـــســاهم في
بـنـائهـا وتطـورهـا وتقـدمهـا وتـنمـيتـها
نـحـو األفـضل. ومن مـنـظـور اقـتـصادي
بــحت سـتـكـون اخلــسـارة أضـعـافَ مـا
يــــنـــبـــغـي عـــلى مـــؤســــســـات الـــدولـــة
ؤسسات ـدني وا ومـنظمـات اجملتمع ا
دنية الساندة ان تُنفقها في الـدينية وا
تـعـزيـز دور الـتـربـيـة والـتـعـلـيم لـيـكون
مـتاحًـا للجـميع وإلـزاميًا بـكلّ الوسائل
ـستـشارة ـمـكنـة. ألم يردْ فـي جواب ا ا
ــانـيـة الـسـابـقـة أجنـيال مـيـركل بـأن األ
"تـكلفـة اجلهل غاليـة" حينـما سُئلت عن
سـرّ اهتمامها بقطاع التربية والتعليم?
هـــذا ردّ الـــعــقـالء واحلــريـــصـــ عــلى
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مـع عـــــــودة ماليـــــــ الـــــــتالمـــــــذة إلى
مـدارسـهم هذه األيـام وانـخراط أطـفالٍ
جــــدد في دور احلـــضـــانـــة والـــريـــاض
والـــصــفــوف األولى ال بــدّ من تــوفــيــر
أبـسط أشكال الدعم واالستعداد الكامل
السـتقبـال هذه احلشود الـعاشقـة للعلم
ـعـرفة والـنظـام في معـظمـها إالّ مَنْ وا
أعـــمــتـــهم أشــكـــالُ اجلــهل والـــتــخــلّف
ــظـاهــر الــسـلــبــيـة والــتــيـمّـن بـشــتى ا
واألعـراف العشائـرية وأشكال الـشعائر
ـتـزمــتـة غـيـر ـتــخـلـفــة وا الــطـائـفــيـة ا
ـنـتجـة التـي تؤمّن وتـد وحتثُّ على ا
دمّرة سـمة البقاء ضـمن هذه األشكال ا
. ومع قناعة اجلميع للمجتمعات واأل
ـكــان األمـثل لـلــتـعـلم ــدرسـة ا بــكـون ا
والـتـربـية وبـنـاء الـذات واالنفـتـاح على
مــقــوّمـات أســاسـيــة جــديـدة في حــيـاة
تالزم اإلنـسان لكونهـا البديل التوأم ا
حلـياة البـيت األسري فإنـها تضيف له
مـيزات أخرى غـاية في األهميـة توفرها
لـه أشكـال العالقـات التـي ينـسجـها مع
رفــاقه وأصـدقـائه طـيـلـة فـتـرة مالزمـته
ــراحل الــتــعـلــيم وصــوالً لـلــبــلـوغ في
الـــفــكــر والـــعــلم والـــرؤيــة والــتـــقــيــيم
والـتـقـو فـي شـؤون احلـيـاة اخلـاصة
والــعــامـة. وهــذا من أبــسط حــقـوق أي
مـواطن في أيّ بلـٍد أو بقعة وال يـنبغي
حـرمانه منها مـهما تعددت األسباب أو
تـعـقـدت األمـور. فـهذه الـبـيـئـة اجلـديدة
اخملــتـلــفـة عن بـيــئـة األســرة تـسـمح له
بــاكـتـشـاف عـالمٍ جـديــد يـضـيفُ شـيـئًـا
ـنزلـية بـعـد تعـوّده االعتـماد لـتـربيـته ا
عــــلـى والــــديه وأفــــراد أســــرته ضــــمن
ــغــلــقــة عــلى مــداركه أســـوار الــبــيت ا

وسلوكياته وحرياته. 
كـمـا يضـمن له أيـضًا حـريـة أفضل في
اقـتـحام بـعض اخلصـوصيـات لنـفرٍ من
عـنيّـ بتـربـيته وتـعلـيمه أصـدقـائه وا
ــطـلـوبـة مع وتــنـشـئــته االجـتـمــاعـيـة ا
تــقــدمه في تــعــلّم مــفــردات جــديـدة في

مـــواطـــنــيـــهــا ســـواءً انــخـــرطــوا في
مــؤســســات تــربــويـة وتــعــلــيــمــيـة أم
انـسلخوا عنها وتسربوا منها بحجج
عــديـدة ومــا أكـثــرهـا في مـجــتـمــعـنـا
الــــعــــراقي. فـــهــــذا مــــصـــيــــر اجلـــهل
والـتـخلّف الـذي يـعززهـا شـكل النـظام
الـتعلـيمي والسـياسيّ في أية دولة أو
مـنطـقة ال يعـني لها الـتعـليم والتـربية
شـيئًـا أساسيًـا لبنـاء اإلنسان وتـعزيز
قـدراته وتهيئـته لتولّي مسـؤولية بناء
بــلـده عـلى أسس صــحـيـحـة وعــلـمـيـة
تـضـمن له حـيـاةً مـسـتـقـرة وهـانـئة له
قززة ناظر ا واطنيـه. وما ا ولـبلده و
الـــــتـي نـــــشـــــهــــدهـــــا فـي الـــــشــــوارع
والــتـقــاطـعــات وفي األسـواق الــعـامـة
ــؤســســات الــديــنــيــة وأمـــام أبــواب ا
ــدنــيـة ســوى مـظــاهـر ســلـبــيـة من وا
أشكال اإلهمال والتغاضي والالمباالة
مـن جهات تربـوية وحكومـية مسؤولة
ســاهــمت وتــسـاهم في شــكل الــتـردّي
اخملــيف في نـظـام الـتـعـلـيم والـتـربـيـة
وفـي التسرّب اخلـطير وغير الـطبيعي
ألطــــفــــال وفــــتـــيــــان من اجلــــنــــســـ
بـاستـسهـال النـزول للـشارع والـتسكع

ب السيارات وفي وسط اجلموع. 
ؤسف عدم هـنا يصحّ القول أنه من ا
تـواصل احلمالت التي تـطلقـها جهات
ـظـاهـر مــعـنـيـة لـلـحـدّ من شـكل هـذه ا
الـسـلـبـيـة بـسـبب عودتـهـا ثـانـيـة بـعد
فـترة نشطة قـصيرة من تبنـيها بسبب
ضـــعف الــوعـي وقــصــور الـــســيــطــرة
عليها من اجلهات التنفيذية وتغاضي
الـدولة عن مـرافقـة مواطنـيهـا وقصور
اهــتـمـامــهـا وتـشـجــيـعـهم وتــأهـيـلـهم
ــــؤســـســــات الـــتــــربـــويـــة لــــدخـــول ا
والـتـعـليـمـيـة التي تـمـنـحهم احلق في
الــــتــــعــــلّم وتــــكــــوين الــــذات وصــــنع
ـسـتقـبل اآلمِن. ومهـما كـانت األعذار ا
واحلـــجج بــالـــنــزول إلى الـــشــارع من
أجـل إعـالـة أهل الـدار أو كـسب الـرزق
والـقوت الـيومي أو مـا شاكـلها إالّ أنّ
هــذه جـمـيـعًـا لـيـسـت مـبـرّرًا مـنـطـقـيًـا
ــدارس وتــرك مـقــاعـد لــلــتـســرّب من ا
الــــدراســــة ونـــهـل الـــعــــلـــوم واآلداب.
فــنــتــائــجُــهــا ومـخــرجــاتُــهــا كــارثــيـة
ستقبل الدولة على لألجيال القادمة و

لـعلَّ من أحلى الذكريـات التي تبقى في
ـدرسة ذاكـرة اإلنـسـان دخـوله عـتـبـة ا
ألول مـرة في حيـاته أو يوم عودته إلى
مــقـاعــد الـدراســة بـعــد قـضــاء عـطــلـته
الـصيفية ب الـراحة والضجر بحسب
ظــروف كلّ واحــد. وهـذا يــنـطــبق عـلى
عــــمـــوم األطـــفـــال ذكـــورًا وإنـــاثًـــا في
خطواتهم التربوية والتعليمية بدءً من
احلضانة ورياض األطفال واالبتدائية
ــــتـــوســــطــــة واإلعــــداديـــة مــــرورًا بــــا
والـــثـــانـــويـــة وبـــلـــوغًـــا لـــلـــدراســات
َن حـالفه احلظ أن اجلـامعـية والـعلـيا 
يـكـمـل هـذا التـعـلـيـم الهـامّ الـذي يـرسم
ـسـتـقـبل الـشخص ـالمح األسـاسيـة  ا
واهــتـمــامـاته وانــخـراطه في اجملــتـمع

وضجيجه.  
بـطبيعة احلـال ليس سهالً على بعض
األهـل والـــوالـــديـن خـــصـــوصًـــا فـــراقُ
أطـــــفـــــالـــــهم وهـم صـــــغـــــارًا في أولى
خـطـواتـهم الـتـعـلـيـمـيـة حـيث يـرافقـهم
شـيء من القـلق واخلوف لـفتـرة زمنـية
حـتى يتكيّف الـطفل مع احمليط اجلديد
الـذي سيوفرُ له في األحوال الـطبيعية
طــبــعًــا أجــواءً مــخـتــلــفــة من الــراحـة
والــطـمـأنـيـنـة والـرعـايـة الـتي تـكـفـلـهـا
ــؤســسـات األهــلــيـة الــدولــة عـادة أو ا
اخلـــاصــة الــتي تــتــســابق وتــتــنــافس
لـتـقـد األفـضل واألحـدث فـي الـرعـاية
واخلـدمـة والـتـربـيـة والـتـعـلـيم واألهمّ
فـي النـصح واألخالق وكيـفيـة التـعامل
ــؤســســة الـــصــحــيـح مع اجملــتــمـع وا
بـاعـتـبـار هـذه حـقـوالً جـديـدة تـتـضـمن
مــعـطــيـات وعــوامل ومـحــرّكـات تــبـني
أولـى مـراحـل بـنــاء الــشـخــصــيــة عـلى
قـاعـدة أميـنة ورصـينـة وطـيبـة تكـفلـها
ـتحـضـرة التي تـعرف قـوانـ الدولـة ا
جـيـدًا واجـبـاتـها جتـاه مـواطـنـيـها من
دون مـنّة وال فضل وال مـزايدة. فالدولة
الـتي تـوفر أفضـل تعلـيم وتقـدّم أحسن
ـواطنيهـا هي التي تفـوز بتقدّم تـربية 
أبــنــائــهــا وتُـســعَــدُ بــتـطــوّر عــلــومـهم
ـساهمـاتهم الالحقة في إكـمال بناء و
مـؤسـساتـها وتـعزيـز أسسـها وجـعلـها
تحضرة تقـدمة وا فـي مصاف الدول ا
فـي كلّ شيء. وهـذا بـعـكس غـيـرهـا من
أشـبـاه الـدول الـتـي ال يـعـنـيـهـا مـصـير

ـدرسي انـتـظامُه في بـدايـة مـشواره ا
الـــدوام وأســـلـــوب االنــضـــبـــاط الــذي
ؤسسة التعليمية أيًّ تـمارسه إدارة ا
ـرحـلة كـان صـنـفُهـا. فـقد اعـتـدنا في ا
االبـتـدائيـة في سنـوات الزمن اجلـميل
االنـتظـامَ احلسَـن في السـاحة الـكبرى
ــشــاركـة فـي فـعــالــيـات لــلــمــدرسـة وا
صـبـاحـيـة مـن تـرديـد أنـاشـيـد وطـنـية
وإلــقــاء قـصــائــد مـحــفـوظــة عن ظــهـر
الــقـلب دلـيالً عـلى اسـتـيـعـاب الـطـالب
مــادته الـدراسـيــة وتـفـوقَه فــيـهـا. ومـا
أطــيب الـدقـائق الـتـي تـنـتـظـر صـاحب
الـفعالية بتلقّي تصفيق احلضور. كما
ــكن نـسـيـان حـفــلـة رفع الـعـلم كلّ ال 
ـدرسـة يــوم خـمـيس بـحـضـور إدارة ا
وجـــمـــيع كـــوادرهــا والـــتـــوجــيـــهــات
ـمـلّـة أحـيـانًـا لـلـمـديـر أو الـسـديـدة وا
ــعــاون الـذي يــنــوب عـنـه في أوقـات ا
غـيرها. فتـلك اللحظـات كانت تسودُها
فـي الكـثيـر من األحـيان حلـظـاتُ ترقّب
وخوف من استدعاء تلميذٍ أخفق مثالً
فـي دروسه أو ارتــــكب خـــطــــأً في حقّ

والديه أو معلّميه أو زمالئه. 
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ـديـر فــالـعــصـا الــتي كـان يــحـمــلُـهــا ا
دارس الـشديـد في تعامـله في بعض ا
كــانت الـسـيف الـبـتّـار في إنـزال شـكل
الـعـقوبـة اجلـسديـة في أحـيـانٍ كثـيرة.
" أمـا السيـرُ بنسق جـميل "اثـن إثن
بـعد االنتهاء من الفعاليات الصباحية
مـن السـاحة الـرئـيسـيـة إلى الصـفوف
ــكـان الــذي خـصـصه واجلــلـوس في ا
مـرشد الصف لكلّ تلميذ فهذا كان من
أفــضل مـا يـجـذب األنــظـار في إشـاعـة
الـنـظـام واالنضـبـاط في الـسلـوك. كـما
رشـد أهمـيـتُه في تشـجيع كـان لـدور ا
الـتالمـيذ علـى االجتـهاد بخـلقه أدوات
الــغـيــرة وسـطــهم بـاخـتــيـار اجملــتـهـد
(الـشاطر) فيهم فـارسًا للصف. وأتذكر
أنّـني نلت هذه الـصفة والـتكر مرارًا
كـــثــيــرة في ســنـــواتي األولى بــفــضل
تـقـنـيات الـتـعـلّم واحلرص الـكـبـير من
مـــعـــلّـــمي الـــزمن اجلـــمـــيل فـي إفــادة
تـالمــذتـهـم من خــبــراتــهم وعــصـارات
جـــهـــودهـم. وإنّي لـــهم لـــشـــاكـــر تـــلك
األفـضال التـي على ضوئـها وبفـضلها
حــصـلتُ عـلى مَـلَــكـة الـكـتـابـة وإجـادة

احلوار والبحث عن األفضل!
وهـــكـــذا مع تــوالـي األيــام واألشـــهــر
والـــســـنــ تـــبـــدأ عالقـــات الــزمـــالــة
والــصـداقـة تـتـعــزّز بـ الـطـلـبـة. وفي
حـ تنـتهي العـديد من هـذه العالقات
ـــدرســيــة الــتي  نــســجُــهــا أثــنــاء ا
ــرحـلـة الــدراسـيـة نــرى في الـطـرف ا
ـومة بـعضـهـا وتطـورها إلى اآلخـر د
صــداقـات خـاصـة وعالقــات حـمـيـمـيـة
هـنة شـتـرك في ا يـعـمّقـهـا االهتـمـام ا
ــــصــــيـــر الحــــقًــــا وفي الــــتـــواصل وا
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تـمــثـلت في عـمـلـيــات الـقـتل الـوحـشـيـة
بـاستـخدام مـختلف األسـلحـة وعمـليات
االغــتـيـاالت واالعــتـقـاالت والــتـهـديـدات
وتـــفــجــيـــر مــنــازل الـــنــاشــطـــ لــكــان
لالنـتفـاضة نـتائج كـبرى  كـانت ستـغير
الـواقع السياسـي واألمني واالقتصادي
ــتــردي لــلـبــلــد وحتــاسب الــفــاسـدين ا
وسـارقي أمـوال الـشعب وقـاتـلي أبـنائه
لــكن االنــتـفــاضــة الـتـي حـاولــوا وأدهـا
ــفـرطــة الـغـاشــمـة وبــتـواطـؤ بــالـقـوة ا
حــكــومي مـيــلــيـشــيــاوي كـمــا ســاعـدت
جـــانــحـــة كــورونـــا في الــتـــأثــيـــر عــلى
اســتـمــراريـتــهـا  ومـع كل الـعــنف الـذي
ـنـتـفـضـ وكل اجلـرائم مـورس بـحق ا
الـوحشية الـتي ارتكبتـها أحزاب الفشل
والـــفـــســـاد والـــقــتـل والــتـي تـــســبـــبت
ـائـة شـهـيد بـاسـتـشـهـاد أكـثر من ثـمـا
وخـمـسـة وعشـرون جـريح ومـعاق وهي
أرقـــام مــهــولـــة لــو حــدثـت في أي بــلــد
لقلبت األمور رأساً على عقب وألسقطت
أحـــزاب ورؤوس كــبـــيــرة ومـع كل هــذه
اجلــرائم لن تـتــمـكن أحــزاب الـفـشل من
إطـفـاء وهج االنتـفاضـة نعم هي خـفتت
لكنها لن تنتهي وبقيت جذوتها تستعر
ـنتـفـض  ,ومع كل في قـلـوب وعقـول ا
ـــفـــرط هــــذا اإلجـــرام واالســــتـــخــــدام ا

ـقـيـتـة في الــطـائـفـيـة  واحملـاصــصـة ا
ـغـا  فـلم يـبـنوا ـنـاصب وا تـقـاسم ا
بـنـيـان ولم يـطوروا أيـة قـطـاع بل على
الــعــكـس دمــروا الــتــعــلــيم والــصــحــة
والـقضـاء والصنـاعة والزراعـة وباعوا
الـنـفط لـلـشـركـات االحـتـكـاريـة عـبـر مـا
ســمي بـجــداول الـتـراخــيص الـســيـئـة
الـصيت واجنـازهم الوحـيد هـو الفشل
والـفساد وسـرقة أموال الـبالد والعباد
فـكـونوا لـهم إمبـراطـوريات اقـتصـادية
نهوبة  ,لقد كـبرى من أموال الشـعب ا
كـانت انـتـفـاضـة تـشـرين صـفـعـة قـوية
عــلى وجـوه ســاسـة الــفـشل والــفـسـاد
ولــوال جـانـحـة كـورونـا ولـوال اجلـرائم
الــوحــشـيــة الــتي ارتـكــبــتـهــا قــواتـهم
ومـيــلـيـشـيـات أحـزابـهم الـوقـحـة الـتي

يـستـذكر شـعبـنا الـعراقي الـصابـر هذه
األيـام ذكـرى انـتفـاضـة تشـرين اجملـيدة
هــذه االنــتــفــاضــة الــتي زلــزلت األرض
حتت أقـدام الفاسدين والـفاشل الذين
هـيـمـنوا عـلى مـقالـيـد األمـور في البالد
فـأشاعـوا الفسـاد والسـرقات وامتـهنوا
الـقـتل واالغتـيـال والتـهـجيـر واإلقـصاء
واالجـتـثـاث وظـلـمـوا الـشـعب وأفـقـروه
وجــــوعـــــوه ولم يــــقــــدمــــوا لـه ابــــسط
اخلــدمـات واســتـخـفــوا بـحـقــوقه الـتي
تــضـمـنـهـا الــدسـتـور وسـلــبـوه حـريـته
وكـرامـته ولم يـقـدمـوا لـلـشعـب والوطن
أي اجنــاز يـذكـر طـيــلـة الـتـســعـة عـشـر
عــامــا من هــيــمــنـتــهم عــلى الــعــمــلــيـة
الـسـيـاسـيـة الـكسـيـحـة  الـتي جـاء بـها
االحـتالل األمريـكي والتي اسـتندت الى

قـيتـة وتدعو الـطائـفيـة و احملاصصـة ا
لـعـمـلـيـة سـياسـيـة وطـنـيـة بـدون تدخل
خــارجي تــمـهــد لـعــراق جـديــد عـراق ال
مـــكــان فـــيه لــلـــفــاســـدين والــفـــاشــلــ
والـــســراق واجملـــرمـــ وال مــكـــان فــيه
يـلـيـشـيات لـلـطـائـفيـة واحملـاصـصـة وا
اخلـارجـة عن سـيـطـرة الـدولـة وال مـكان
فــيه لــلـعــمالء وخـدم األجــنـبي وخــونـة
الوطن والشعب عراق فيه قانون ونظام
وفـيه حـريـات وحـقـوق يـكـفـلـهـا دسـتور
يــكـتب بـأيـدي عــراقـيـة وطـنــيـة خـبـيـرة
عـراق جديد فيه بناء وأعـمار واستثمار
ألمـوال الــبـلـد الـكـبـيــرة خـدمـةً لـلـشـعب
والـــوطن عــراق جـــديــد يــؤمـن الــعــيش
اآلمـن الـــكـــر ألبــــنـــاء الـــشــــعب عـــلى
اخـتالف قومياتهم وأديـانهم وطوائفهم
وانـتـمـاءاتهـم عراق فـيه عـدل ومـساواة
وأمـن وأمان واحتضان لـكفاءات الوطن
اخلــبـيـرة واجملـريـة ومـنــحـهم الـفـرصـة
واجملال خلدمة وطنهم وشعبهم وإبعاد
رتش زورين والفاشل وا اجلـهلة وا
مـن األحـزاب الــفــاشــلــة والــفـاســدة عن
ـهـمة فـي احلكـومـة والـدولة ـنـاصب ا ا
ومـحاسبة كل من أساء لـلعراق ولشعبه
بـــأيــة وســيـــلــة وســرق أمـــواله وقـــــتل

أبنائه.

2019 مــتـوعــدين بــالـســيـر عــلى نـهج
شـهــداء االنـتـفـاضـة األبـرار ومـجـددين
الـعـهد عـلى إكـمال مـشروعـهم الـوطني
الـداعي الى الـتـغيـيـر الكـامل لـلـعمـلـية
ـشــوهـة الـتي جــاء بـهـا الــسـيـاســيـة ا
احملـــــتـل وإبـــــعـــــاد كـل الـــــفـــــاســـــدين
همة ناصب ا والـفاشل والقتلة عن ا
ـــقـــبــــلـــة ومن خالل فـي احلـــكـــومــــة ا
انــتـفـاضــة شـعـبــيـة كـبــرى اسـتـمـرارا
النتفاضة عام 2019 تقلع جذور الظلم
والــفـــســاد والــقــتـل والــفــقــر واجلــوع
وحتـاسب الـفاسـدين والفـاشلـ الذين
اسـتـهـانـوا بـدماء الـعـراقـيـ وسـرقوا
أمـوالهم ودمروا وطـنهم أذلوا شـعبهم
وجـوعـوه وقتـلـوه وتقـدم قـتلـة رفـاقهم
الــشـهــداء الـذيـن سـقــطـوا عــلى طـريق
احلــريـة والــكـرامـة في انــتـفــاضـة عـام
2019 الـى الــعــدالــة ومــا الــتــظــاهــرة
الـــكــــبـــرى الـــتي خـــرجـت في ســـاحـــة
ــــقـــدمـــة الــــفـــردوس  قـــبـل أيـــام  إال ا
ــدخل النـتــفـاضــة شـعــبـيــة جـديـدة وا
كــبــرى تــتــفـجــر في ذكــرى انــتــفــاضـة
تــشـرين اخلـالـدة يـوم 1 تــشـرين األول
الـقــادم تـعـيـد لـلـشــعب حـقـوقه وتـنـقـذ
الـــوطن من الـــفــاســـدين والـــفــاشـــلــ
وســراق أمـوال الـدولـة والـشـعب دعـاة

ـتوسط خملـتـلف األسـلـحـة اخلفـيـفـة وا
وقـــــنـــــابل الـــــدخـــــان احملـــــرمــــة إال ان
االنــتـفــاضـة حـقــقت نـتــائج  مـلــمـوسـة
تـمـثـلت فـي إسـقـاط حـكـومـة عـادل عـبد
ـهدي وتـشكـيل حكـومة جـديدة مـهدت ا
إلجـراء  انـتخـابات مـبكـرة وجنحت في
تــغـيـيــر قـانـون االنـتــخـابـات وتــشـكـيل
مـفـوضـيـة انـتـخـابـات جـديـدة وطـالـبت
ـتــظـاهــرين لــلـقــضـاء بــتـقــد قــتـلــة ا
ـستـحق والذي حدث لـينـالوا عـقابهم ا
فــعال هـو تــغـيــيـر قـانــون االنـتــخـابـات
وتـشـكـيل مـفـوضـية انـتـخـابـات جـديدة
وحتـديد موعـد لالنتخابـات التشـريعية

بكرة . ا
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ولـألسف الــشــديــد ولــضـعـف حــكــومـة
ألــكـاظــمي الـتي اخــلـفت حــكـومــة عـبـد
تـظاهرين ـهدي فـلم يتم تقـد قتـلة ا ا
والـنـاشـط لـلـعـدالة والى أيـامـنـا هذه
حــيث  الـتـسـتــر عـلى الـقـتــلـة لـنـفـوذ
بـعض األحـزاب والكـتل السـياسـية ولم
تــتم مـحــاسـبـتــهم رغم أنـهم مــعـروفـ
لـلـمـتـظـاهـرين ولـلـقـوات األمـنـية  ,وفي
هــذه األيـام ونـحن نــعـيش أحـداث أيـام
انــتـفــاضــة عـاشــوراء يـســتــذكـر أبــنـاء
ـيمونة عام تـشرين ذكرى انتـفاضتهم ا
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لن يـسمح للمعلم النزيه بسد جزء كبير

من حاجاته  
سـتحـيل ولكن سـنحاول لـذا لن نقـرح ا
ـــقــتـــرحـــات يــســـيــرة ايـــجــاد بـــعض ا
ـــكن لـــوزارة الـــتـــربـــيــة الـــتـــطـــبـــيق 
ـعـلـمـ ــديـريـات الـعــامـة ونـقـابــة ا وا
قترحات الـتعاون لتطبيـقها  من هذه ا

صارف. استثمار توط الرواتب وا
الـــتـــوطـــ اســـاسه ان تـــكـــون قـــاعــدة
ـوظـف مـعـلـومـات مـاليـة واحـدة لـكل ا
لـتـسـهـيل صـرف الـرواتب والـكـشف عن
ازدواجــــــيــــــة الـــــرواتـب لالفــــــراد  مع
ــصــرف (جــهــة الــســمـــاح بــاخــتــيــار ا
الــتــســلــيم) بــالــتــفــاوض واالتـفــاق مع
ـصـرف الذي تـوّطن به رواتب الوزارة ا
ـكن ان تـضاف ـفـردات مهـمـة جدا  
لـبنود لالتـفاق وأن جتعل ضـمن ميزات

التوط لوزارة التربية مثل :
1. اسـتالم شقـة بشـروط تفـضيـليـة بأي

مجمع
ابــتـدأ من بــسـمــايـة وبــاقي اجملــمـعـات

صرف.  السكنية التي يتبنها ا
2. اطـالق قــرض لـــشــراء قـــطــعــة أرض

مخصص للتربية. 
3. اطـالق سلـفة 50 مـلـيـون بـدون شرط

الكفيل . 
4. سلف فورية مختلفة األرقام. 

5. نـــسب خــصم خـــاصــة لــلــمـــعــلــمــ
وطنة رواتبهم . ا

كـل ذلك من خـالل ســـلـــســـلـــة اجـــراءات
يـسيره واالنتهـاء من شرط الكفيل الذي
نـردد ببسـاطة لن يترك الـوظيفـة العامة
اي مــوظف هـذه رؤيــة الـعـشــر سـنـوات

القادمة .
طــبـعـا ان لـم يـرضى اي مـصــرف بـهـذه
اإلجـراءات واال سـيـنـتـقـل كـادر الوزارة
ــصـرف وهــو قــرابـة 700 ألـف مـوظف 
آخـــر او تــقــســـيم الــعـــدد بــ عــدد من
ـصـارف تلـبي حـاجـاتهم وتـعـطي هذا ا

ـا يــنـعـكـس عـلى مـعــامـلـة والــهـدوء 
الــتالمـيـذ مـعـامــلـة حـسـنـة بـروح ولي
االمـر الـثاني لـيراعـي الفـروق الفـردية

ب التالميذ.
الـــرغـــبـــة بـــالــتـــدريـس واحلــمـــاس له
والــتـحــلي بـالــصـبــر لـتــحـمـل هـفـوات

التالميذ والطلبة دليل
لـلفـهم والتـفهم كامل لألسس الـنفـسية
والــعـــمــلــيــة لــلــتـــعــلم وهي واجــبــات
قـانونية وشرعـية ومهنيـة للمعلم وهو
ـمـلـوء الـذي يـجب ان نــصف الـكـاس ا
تـقابـلها حـقوق لـلمـعلم ايضـا قانـونية

وشرعية ومهنية.
ÍdNý qšœ

ـعـلم له حـقـوق لم يـبـقى مـنـهـا سوى ا
دخـول الشـهري  النه جُل الـراتب او ا
ـعـلمـ بال سـكن وبال ضمـان صحي ا
حــقـيـقـي وهـو يـنــاضل ويـســعى لـنَـيل
ــالــيــة وهي الــعالوة ابــسط حــقــوقه ا

والترفيع .
ــعـلم بــحـاجـة حلــمـايــة بـرغم وجـود ا

قانون احلماية .
قـد يـسـتغـرب الـبعـض من هذه الـنـقاط
النه بـبـساطـة شديـدة يـنظـر إلى بعض
ـن يــنــتــســبـــون إلى مــهــنــة األفــراد 

التعليم والتربية .
ــالـي الــغــيـر اجلــانب االقــتــصــادي وا
مـتوازن مع متطلـبات وحاجات احلياة

الـعمليه التربوية التعليمية لن تستقيم
اال بــوجـود مـعـلم نـاصح ونـصـوح ادى

واجبه بعد ان نال حقوقه.
ـعلم كـناية عن الـقائمـ على التـعليم ا
ـراحل ابتـداء من رياض االطـفال بـكل ا

رحلة الثانوية. وانتهاء با
ــعـلم اثــنـاء اخلــدمـة بــرنـامـج تـدريب ا
ـا تـعـلـمه وتـدرب عـلـيه جـزء تـكــمـيـلي 
علـم وكذلك ضـمن كلـيات التـربيـة وا
ــعــلـمــ  لــكن يــبـقـى عـشق مــعــاهـد ا

هنه هو سر التميز واالبداع. ا
الـتـمـيز والـدافـعـية لـلـمـهنـة يـحـتم على
ـادة الـعلـمـية ـام با ـعـلم االطالع واإل ا
الــتي يـدرسـهـا مع الــتـدريب عـلى قـدرة
ــادة الــدراســـيــة وعــرضــهــا ايـــصــال ا

بأسلوب سهل مستخدم كل
تـاحة التي تعمل الـوسائل التعلـيمية ا
عـلى جذب انتـباه التالميـذ أثناء عرض

قرر الدراسي. ا
ــعـلم إدارة الــصف الــدراسي من قــبل ا
يـتـطـلب امـتالك ثقـافـة عـامة تـتالئم مع
احملــيط االجــتـمــاعي طــبــيـعــة الــبـيــئـة
احملـلية متماشيا ومتناغما مع العادات
والتقاليد وكذلك احترام للتنوع الديني

والطائفي.
علم هذه اخلـلفية االجـتماعية امـتالك ا
هنية العالية ؤطرة با الـدينية العامة ا
ـــعـــلم يــتـــصف بـــاالتــزان ســـتــجـــعل ا

ــنــظــمــات ــؤســســات وا واجملــتــمع وا
ـعـادلـة والــنـقـابــات ثـانـيـا  مـن خالل ا
ـواطـنـة ـعـيــار ا احلــقـيـقـيــة لالجنـاز 
علم الـصاحلـة يجب ان تُعـطى حقـوق ا
ثم نـطـلب الـواجـبات .بـغـيـر هـذا الوجه
احلــقـيــقي لالصالح ســتـتــسع احلـاالت
الــفـرديــة وتـصــبح ظـاهــرة مـجــتـمــعـيه
ـسـتـقـبل يـبـنـى وال يـنـتـظـر .الـصورة .ا
تـعبر عن حال كل مـوظف ومعلم شريف

صابر يعتاش على الراتب فقط .
{ عن مجموعة واتساب

ــعــضــلــة ــتــاهــات االداريــة  كــمــا  ا
الـدجـاجـة والـبـيضـة.الـعـطـاء واإلجناز
ـتبـادلة ـواطنـة الصـاحلة ا ـرتـبط با ا
احلـقيقة ب احلقوق والواجبات ليس
تــنـظـيــر او شـعـار بل تــنـفـيـذ حــقـيـقي
خـالصـــته اإلجنــــاز والـــتـــمــــيـــز وحب
ـواطن .لذا احلـاالت الفـردية الـوطن وا
الـتي نسمع عـنها ونسجـلها الفراد من
ـؤسـسـة الـتعـلـيـميـة الـتـربـوية وجب ا
مـعاجلتها قبل ان تـغدو حالة عامة من
حــاالت فـســاد الـدولـة واحلــكـومـة اوال

ـــيـــزات ومــا أكـــثـــر هــذه اخلـــصم أو ا
صارف . ا

6. الــــتــــســـهــــيالت تــــشــــمل شــــركـــات
الــسـيـارات مــسـتـثــمـرة االسـتــثـنـاء من
شــرط مـبـلغ الــتـرقـيم لــلـمـركـبــة بـفـتـرة

سابقة .
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امـا اذا دخلت احلكـومة على خط الدعم
باشر كما فعلت بفترة سابقة فهناك  ا
اجـراءات ناجعة كثـيرة اوالها ان يكون
ـوعــد مـحـدد وال يــضـيع بـ الــراتب 
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الـفـرق بـ جـرائم..  (اإلغـتصـاب  هـتك الـعـرض  الـتـحـرش  خـدش احلـياء 
الفعل الفاضح)

الـكــثـيـر مـن األشـخـاص ال يــفـرقـون بــ هـذه اجلـرائم  ولــتـوضـيح الــفـرق بـ
اإلغتـصاب وهتك العرض والتحرش وخدش احلياء والفعل الفاضح نوضح ذلك

عليـ النحو التالي :
أولًا - اإلغتصاب :

هـو مـواقـعة األنـثـيـ دون رضاهـا او الط بـذكـراو انثى دون رضـاه او رضـاها   
رة واحـدة وحـتـيـ دون كامل ـواقـعة بـحـدوث إيالج حـتى ولـو  وتـشـترط صـحـة ا
رأة مـسـلوبـة اإلرادة ودون رغـبتـهـا نتـيـجة إجـبار عـضو الـرجل عـليـ أن تـكـون ا
طلـقة التي رض عـقلي أو الزوجـة ا مادي أو مـعنوي أو غـياب وعي أو إصابـة 
ـواقـعـة عـنـد عـلـمـها يـواقـعـهـا طـلـيـقهـا دون الـعـلم بـطالقـهـا وعـدم رضـاهـا عن ا

بطالقها
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ادة 393 من قـانـون ـؤبـد وفق ا واإلغـتـصاب جـنـايـة عـقـوبـتهـا تـصل لـلـسـجن ا
العقوبات العراقي

ثانيا - التحرش اجلنسي :
هـو فعل يـراد به احلصـول علـيـ منـفعـة جنسـية دون مـوافقـة الطـرف اآلخر سواء
المـسـة حترش جـسـدي أو حتـيـ بـاإلشارة  بـالـكلـمـات أي حترش لـفـضي أو با
سـواء كـان الفـعل عالنيـة أو سراً  وقـد تصل عـقوبـة اجلاني إلـيـ سبـعة سـنوات
طـبـقـاً لـلـمـادت ( 397.396 ) مـن قـانـون الـعـقــوبـات الـعـراقي رقم 111 لـسـنـة

1969
ثالثاً - هتك العرض :

تـلقي ودون رغبـته ويشترط فـيه العلم واإلدراك هو فـعل غرضه اإلخالل بحـياء ا
تلقي وال باشر با ادي واإلحتكاك ا واإلرادة من اجلاني وال يـكون إال بالتعدي ا
جرد كشف يشتـرط جنس محدد ألي من الطرفـ  ويعتبر الفـعل هتك عرض 
سـاس بـالعـورة دون كـشفـها  ـسـاس بهـا أو ا عـورة اجملني عـلـيهـا حـتيـ دون ا
والــعـورة هيَ أي جــزء من أجــزاء اجلــسم الــتي يــحــرص الــفـرد عــلــيـ صــونــهـا
وحجبها عن األنظار  وتصنف قانونًا كجناية تصل عقوبتها إليـ  7سنوات طبقاً

للمادة ( 1 / 396) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
رابعاً - خدش احلياء :

هـو أي فـعل أو قول أو إشـارة تنـزع إليه الـشـهوة من الـقبـائح وتـعمل عـلى تغـير
وإنـكسـار وإنقـباض الـنفس لـلـمتـلقي عـليه غـير هـواه  وهذا الـفعل ال يـصل اليه
ـعـاكـسات أو الـسـباب أو ادي مـثل تـعـابـير ا ـبـاشـر ا اجملـني علـيه بـاإلتـصال ا
حـركات بـالـيد أو كـشف عورة الـفـاعل للـمتـلـقي أو إجبـار اجملني عـلـيه مشـاهدة
فـعل جـنسي أو لـقـطـات إبـاحيـة في وسـائط إعالمـيـة أو الـنـظر بـشـهـوة واإلتـيان
بـحركـات في الوجـه تعـطي تلـمـيحـات جنـسيـة مـثل الضـغط بـ الـفك العـلوي عـليـ

الشفة السفلى وجنائياً تقيد قيداً ووصفاً جنحة فعل فاضح 
خامسا - الفعل الفاضح :

هـو ماسـبق بـيـانه في خـدش احلـيـاء ولـكن يـشـتـرط الـعالنـيــة وأن يـكـون مـتـاحاً
للرؤيـة لغـير الطـرف من العـامة حتـى وإن لم تتـم الرؤيـة وال يشتـرط عدم رضا

تلقي.. وافقة ا كن أن يتم حتى ولو  اجملني عليه  فالفعل الفاضح 
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ـــســؤولــ ان عــقــبـــاهــا وعـــلى جــمـــيع ا
ؤدي ـنـزلـق اخلـطـيـر  اا يـنـتـبـهـوا لـهـذا ا
حـتما  الى االنـهيـار فال يذر احـد منهم من
ـا قــد فـات ــسـؤولــيــة  ور اخلالص من ا
االوان عـــلى أي حل قـــادم مـــتــاخـــر ســوى
الـفـوضى وضـيـاع االمن واالسـتـقرار  –ان
مـا يـحـصل في الـعـراق من اوضـاع سـيـئة
فـي مـــخـــتـــلف شـــؤون الـــدولـــة االمـــنـــيــة
واالقتـصـاديـة والـسـيـاسيـة واالجـتـمـاعـية
خــاصــة وغـيــرهــا من امــور اخـرى نــالــهـا
الـعـجـز والـشـلل في كل مـرافق الـبالد ومـا
حلق من تـدهورفي احوال الناس عامة في
مــخـتـلف حـيـاتـهم الـعـامـة واخلـاصـة البـد
وعـلى وجه الـسـرعـة ومن مـنـطـلق الـرؤيـة
الــوطـنــيـة اخلــالـصــة اتـخــاذ مـا يــلـزم من
الية االجراءات الـسياسية والتشريعية وا
واالمــنـــيــة لـــوضع احلــد لـــهــذه االوضــاع

السيئة قبل فوات االوان –
ــسـؤولــ ان يــتــفــهــمـوا وعــلى جــمــيع ا
حـقــيـقـة مــسـؤولــيـتـهم الــوطـنــيـة قـبل أي
مـصـلحـة اخـرى من الـيـوم قـبل الـغد  –و-
فــال تـعــالى - ان احــســـــــــنــتم احـســنـتم
النـفسكم وان اسا فلها -سورة االسراء-
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الــســـيـــاســيـــة واالداريــة اخملـــتـــصــة في
اجملـاالت اخملتلفة في عموم مرافق الدولة
لـتــامـ مــتـطــلـبــات الـنــاس وحـاجــاتـهم
الــضــروريــة وفق احلــقــوق الــدســتــوريـة
وذلك  بـاعتماد وسيلة االصالح والتغيير
ـخـتـلف ـسـارات  ــنـشـود لـتـصـحـبح ا ا
انـــواعــهــا الــســـيــاســيــة واالقـــتــصــاديــة
وااالجــتــمــاعــيــة واالمــنــيــة والــتــربــويـة
والــصـحـيــة واخلـدمــات الـعــامـة لــلـنـاس

ساواة دون تمييز- جميعا با
ان حـجم التـظاهـرات واستـمرار ظـهورها
ا هو اشـارات تنبيه بـ فترة واخـرى ا
ــا ان االوضـــاع الـــعـــامـــة في الـــبـالد  ر
تذهب الى الفوضى واالرتباك ما ال يحمد

التـظاهرات الشعبية ماذا يعني استمراها
تظاهرين الشعبية ?ان وتاكيدها مطالب ا
استـمرار التـظاهـرات الشعـبية  لـلمطـالبة
ـهمشـة في أي مكان شروعة ا بحـقوقهـم ا
وفي أي زمــان وفي أي دولـــة  يــعــني ذلك
فـشل العمـلية الـسياسـية في ادارة شؤون
نـهج الـدسـتـوري  وفـشـلـها الـدولة وفـق ا
في رعـاية شؤون الناس بالشكل الصحيح
عـبـر احلـكـومـات الـتي  تـشـكـيـلـهـا لـهذا
سار الـغرض- والبـد من وجود خـلل في ا
ـعــتـمـد في تـنـفـيـذ الـســيـاسي ومـنـهـجه ا
طلـوبة من قبل اجلهـات اخملتصة ـهام ا ا
ـا يـتـطـلب  اعـادة الـنـظـر في االسـالـيب
ـعـتمـدة والـشـخوص ـنـاهج ا والـطرق وا
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ضوء على ندوة إنسانية إجتماعية

عايير زي لـلطباعة والنشر والتوزيع في دمشق صدرت للمترجم علي ضياء الدين ترجمته لكتاب ( عدالة ملتبسة ا عن دار تموز د
ؤلفـيه سيباسيـتيان شارتران وجـون فيلبوت اخملتلة لـلعدالة اجلنـائية الدوليـة روايات اخرى عن احملاكم اجلنـائية الدوليـة اخلاصة) 
يــقع في  310صـفــحـات من الــقـطع الــكـبـيــر ويـضم اربــعـة اجـزاء هـي (الـعـدالــة اجلـنـائــيـة الــدولـيـة بــعـيــون االفـارقـة واألمــريـكـان

ية .. في بلد واحد) و (عدالة للجميع?). (احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة ) (الوالية القضائية العا االفارقة)
نـتصرين او القوى الـعظمى التي وقفت ا وصـلت اليه العدالة اجلـنائية الدولـية على يد ا ترجم (في هذا الـكتاب عرض  وعن الكتاب يـقول ا
خـلفـهم وكيف انهم جـميـعا تالعـبوا بالـوقائع وزيـفوا حـقائق االمـور واداروا الدفة نـحو الـوجهة الـتي تالئم سيـاساتـهم ومصـاحلهم.وفي هذ
تحدة االمريكيـة بعد انتهاء احلـرب الباردة في توجيه مسار الكتاب ايـضا تصوير معـبر عن مدى توغل القوى العـظمى وال سيما الواليـات ا
ي يتعامل بحيادية ومساواة مع جميع االطراف التي تنتهك العمل في احملاكم اجلـنائية الدولية) مضيفا (تتطلع البشرية اليوم الى قضاء عا
ـباديء السامـية حلقوق االنـسان وكرامته وامـنه وحقه في احلياة وفي اال يـكون هذا االنسان ضـحية االعمـال العدائيـة للصراعات قوان احلرب وا
ظـلم الذي سلكـته العدالة الـدولية بدفع من الالعـب الكبـار على مسرح ـية. ولعل في هذا الـكتاب محـاولة النارة جانب مـن الطريق ا السياسـية العا

ية). السياسة العا
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ومـــفـــاهــيـم مــحـــددة ورأى أن االقـــلـــمــة هي
االشـكـالـية الـتي تـطرحـهـا الـورقة لـكـنه فضل
شاركة أو الـتاسيس وعلل عـليهـا استعمـال ا
ـارسه منـذ عـصر الـنهـضة االمـر بـان كل ما 
حــتـى الــيــوم هــو طــرح األقــلــمــة لــذلك نــحن
شـاركـة واالنخـراط في دراسة مـدعـوون الى ا
شاركة ي ولكي نحقق ا الـتراث النظري العـا
ال بــد من فــهم أو اسـتــيـعــاب الـفــكـر الــغـربي
جـيدا وان نقـرا التراث العـربي قراءة مالئمة.
ـا هـو واشـار إلـى ان طـرح نـظـريـة عـربـيـة ا
حتــريف إلحـدى الــنـظــريـات الـتـي ظـهـرت مع
الـسـرديات مـا بـعد الـكالسـيكـيـة وهي نظـرية

السرد غير الطبيعي. 
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وردت الـدكـتـورة نـادية هـنـاوي مـفـندة وصف
يـقـطـ الـورقـة بـاالنـشـائـيـة قـائـلـة( لـو كـانت
ــا أعـاد الــورقــة مـعــدة بــطــريـقــة انــشــائـيــة 
الـدكتـور يقـط قـراءتهـا عدة مـرات كمـا قال)
وهـو رد مـنـطقـي مقـنع فـبـاحث بـقامـة سـعـيد
يـقــيـطن مـا كـان يـتـطــلب مـنه هـذا اجلـهـد في
الــقـراءة لـو كـان الـبـحـث انـشـائـيـا. وأضـافت
الـباحثـة تقول إن الطـرح النظـري الذي تقدمه
شـروع ليس نهـائيـا أو منتـهيـا بدليل ورقـة ا
أن فـــهم مـــفــردة االقـــلــمـــة غــيـــر واضح لــدى
الـكـثـيرين وأعـادت تـوضيـح االقلـمـة كمـنـهاج
فـكري به نصل الى بعث تقـاليد سردنا القد
والـنـهـوض بـها. وافـتـرضت د. هـنـاوي أن لو
كــان الـنـقــد األدبي مـنـذ عــصـر الـنــهـضـة إلى
ه لوصلنا إلى كن تقد اليوم قد قدم كل ما 
نـظريـات وليس نـظريـة واحدة. وأوضحت أن
الـباحث الصيني طوروا نظرية علم السرد
غـيـر الـطـبـيـعي ووضـعـوا نـظـريـة فـي الـسرد
الـصـيـني ولـيس الـبـاحث الـعـربي بـأقـل قدرة

منهم.  
وأضــافت ان مــا ذكــره الــدكــتــور يــقـطــ من
super natu- )مـفهوم اخلـيال فوق الـطبيعي

مــشـروع بـحث عـلـمـي تـقـدمت به األسـتـاذة
الــدكـــتــورة نــاديــة هــنـــاوي إلى مــركــز ابن
خـلدون للـعلوم اإلنـسانيـة واإلجتمـاعية في
جـامعـة قـطر بـعنـوان( أقلـمة نـظريـة عربـية
فـي الـــســـرد: الـــســـرد غـــيــــر الـــواقـــعيّ في
ــرويـات الـتـراثــيّـة) وجـرت مـنــاقـشـته في ا
نـدوة علمية من قـبل باحث ذوي تخصص
ومـعـرفـيـة وذيوع. وحـسـنـاً فعـلت الـبـاحـثة
ــنــاقــشــته بــاحــثــ كــفــاة حــ اخــتــارت 
ومـنـظـرين كـبـيـرين هـمـا الـدكـتـور إبـراهـيم
الـسـعـافـ أستـاذ االدب الـعـربي والـدكـتور
سـعـيد يـقطـ أستـاذ السـرديات وهـما في
ذروة الـــنـــقـــد االدبـي الـــعـــربي في مـــيـــدان
الـــنــظــريـــات الــســـرديــة وكــذلـك االســتــاذة
الـدكتـورة أسمـاء خوالـديه أستـاذة وباحـثة
في اجلـامـعـة الـتـونـسـيـة ومـتـخـصصـة في
ــا يـدلل عـلى ثـقـة الــدراسـات الـصـوفـيـة. 
الـبـاحثـة بعـلـميـة أطروحـتهـا والـنابـعة بال
عـرفي لـذا شاءت شك مـن ثقـتـها بـوعيـهـا ا
أن تـنـاقش أطروحـتهـا بعـلـميـة تخـصصـية
رصـينة فنأت عن االختـيار االعتيادي الذي
ـديح والـتــطـامن بل قـررت أن يــوفـر لـهــا ا
ركب الـصعب في عـرض مشـروعها تـركب ا

القيم.
ـداخــلـة أســاتـذة وشــارك في الــتـعــقـيـب وا
ــغـرب وبــاحــثــون بـذات الــتــخــصص من ا
واألردن وتــونس ومــصــر وقــطــر. وقـد أدار
الـندوة د. هيثم سرحان أستاذ النثر القد

في كـلـيـة اآلداب بـجـامـعـة قـطـر. وفـي الـبدء
أكـدت الـبـاحـثـة د. نـاديـة هـنـاوي أن الـسرد
الــعـربي الـقــد مـا زال بـعـيــداً عن اهـتـمـام
مـنـظـري السـرد مـا بعـد الـكالسـيكي مع أن
مـا يؤسـسون له مـن طروحات ويـجتـرحونه
من مــفــاهـيم مــوجــود جـلــيـاً وبـال لـبس في
سردنا القد وهو ما يتطلب وقفة جادة. 
وألن الـدراسـات الـنـقـديـة في الـغـرب تـشـهـد
الـيـوم تطـوراً في مـجال عـلم الـسـرد ما بـعد
الــكالسـيـكي يـغـدو اجملــال مـشـرعـاً ألقـلـمـة
الـــســرد الــعــربـي الــقــد عـــبــر اإلفــادة من
طـروحات تلك النـظريات. ومنهـا نظرية علم
الـسرد غير الـطبيعي والـهدف علمـنة السرد
ـــعــرفي واألدبـي والــســردي جـــمــعـــاً بــ ا
والـتـاريـخي في ظـل مـنـاخ ثـقافـي مـا بـعدي

نهجية منفتحة وتعددية.  و
W¹b¹d& rO¼UH

وأكـدت الدكـتورة هـناوي أن األقـلمـة فاعـلية
ثــقــافــيــة تــبــحث في األســاســات واألصـول
وغــايــتــهـــا حتــديــد الــتــقــالــيــد ومــعــاجلــة
اخلــصـوصـيـات وربـط األطـراف بـاألقـطـاب.
وبـالـشكل الـذي يـسمح بـوضع نظـريـة فيـها
ــفـاهـيم والــتـصـورات الـتــجـريـديـة مـا من ا
يـــبـــعث فـي ســـردنـــا هـــويـــته ويـــدلل عـــلى
اجنــازاته وفي اآلن نـفـسه يـصب في صـالح

ية. السردية العا
ومن بـاب الـتجـريب في مفـاهيم الـسرد غـير
الـطـبيـعي ارتأت د. هـناوي اعـتمـاد مفـهوم(

لحمة الـسرد غير الواقعي) مشـددة على ما 
جـــلــجـــامش مـن أولــويـــة في رسم أرضـــيــة
لــدراســة الـتــراث الــســردي الـقــد بــعـد ان
أهــمل الـبــاحـثـون فـي الـسـرديــات الـعــربـيـة

الحم واحلكايات اخلرافية.  دراسة ا
ــعـــقـــبــ الـــدكــتـــور إبـــراهــيم وكـــان أول ا
شروع الـسعـاف بادئـا بالـثناء عـلى فكـرة ا
الـذي وصـفه بالـطمـوح والـذكي وأنه يجـعله
يـاتها. وأضاف مـتفائال بـاجلامعـات وأكاد
انه عــلى الــرغم من أهــمـيــة الــورقـة لــكـنــهـا
أغـفلت تـأثر الـسرد الـغربي بـالسـرد العربي
وأشـار إلى دراسـته عن أثـر ألف ليـلـة وليـلة
فـي األدب احلـــــديـث وبـــــحـــــثـه عـن جنـــــيب
مـحفـوظ وتأثـره بالـتراث الـعربي كـما أعرب
عن وجـود مـفـاهـيم واحـكام يـصـعب فـهـمـها
ــشــروع لــكــنـه أكــد حــقــيــقـة أن في ورقــة ا
بــاحـثــيـنــا مـا زالــوا يـعــتـقــدون أن الـفــنـون

االدبية احلديثة هي نتاج االدب الغربي.
وقـد عـقبت الـدكتـورة هنـاوي على مـا طرحه
الـدكتور السعاف بقـولها إن االقلمة تتعدى
الـتأثـر والتـأثيـر الذي هـو من وظائف االدب
ـقارِن بل غـايـة الورقـة االضـافة ـقـارَن او ا ا
ي واحلـضور معه الى نـظريـات السرد الـعا
والــكـيـنـونـة فـيه مـن خالل تـأسـيس نـظـريـة
عــربـيــة في الـسـرد الــقـد مــؤكـدة أن ورقـة
ـشـروع تـضـمـنت خـطـوطـا عـريـضـة نـظـرا ا

لضيق الوقت الذي ال يسمح بالتمثيل. 
وبـعــد ذلك تـداخل الـنـاقـد د. سـعـيـد يـقـطـ
ـشتـغـل في مـجال مـؤكـدا أن احلوار بـ ا
الـســرديـات يـفـتح االفـاق واسـعـة لـلـتـطـويـر
ـهمة شـروع با واالسـتزادة. ووصف ورقـة ا
ـرجـعـيـات واألصول لـكـنه أكـد أن اخـتالف ا
هـو جـزء من تـعـمـيق احلـوار الـذي يـتـطـلـبه
ـا سـجـله من مالحـظات الـبـحث الـعـلمي و
ان الــورقــة مـعــدة بـانــشــائـيــة وانــهـا تــقـدم
ـصــطـلـحـات بــاعـتـبــارهـا ورقـة مــنـتـهــيـة 

 (ral fictionهــو نــفــسه الــعــجــائــبـي الـذي
طــرحه تــودوروف. وهــو مــفـهــوم بــعــيـد وال
ـا نتـحـدث عـنـه وهو عـلـم الـسرد عالقـة لـه 
Un natural narrative   ) غــيـر الـطـبـيـعي
 (Scienceالـذي فـيه تـقـوم الـتـمـثـيالت عـلى
الالمــحــاكــاة والالواقـعــيــة كـمــا أن الــروايـة
ـيـتـافـكـشـن والـرعب والـتـغـريب اجلــديـدة وا
والـفنـتازيا هـي األخرى مفـاهيم ال عالقـة لها
ـــا تــدخل في بـــالــســرد غـــيــر الـــواقــعي وإ
الــواقـعــيـة عـلى اخــتالف صـورهــا والـدائـرة
جـميعـها في اطار احملـاكاة األرسطـية. ونفت
هــنـاوي ان يـكـون لالعـالم دور في الـتـعـريف
بـعلم السرد غير الـطبيعي وأشارت إلى أنها
أول من طـرح أبـعـاده عـربـيـا وان اهـتـمـامـهـا
ا بعـدي هو الذي عمق في هـذا التخـصص ا
لــديـهـا فـكــرة الـتـطــويـر وضـرورة اســتـثـمـار
الـتعدديـة والتـعابريـة في بناء نـظرية عـربية
ـكن فـي الـسـرد الـقــد وأن من دون ذلك ال 
بـاي حال من االحـوال بناء نـظرية عـربية في

السرد احلديث. 
وتـركز تعقيب الدكتورة اسماء خوالديه على
ــســرودات الــصــوفـيــة مــؤكــدة انــهـا ظــلت ا
مـهمـشـة ومغـيبـة عن دائرة الـبحث وتـطرقت
الى قـصص الـكـرامـات. ووافـقتـهـا الـدكـتورة
ـــســـرودات هــــنـــاوي الــــرأي في أهــــمـــيــــة ا
ـمكن بناء نظرية من الـصوفية وأن من غير ا
دون الـوقـوف عنـد هذه الـنمـاذج ووجدت في
بـعضها ما له صلة بـاسئلة تدعو الى البحث
فـي االساس او االصل وهو اخلرافة ال كخبر
ــا كـنـشـاط يــقـبل الـتــصـديق والـتــكـذيب وا
انـساني انتجه فكر إنـساني يريد أن يتوافق
مـع الـواقع. وكــان جـمــهـور الــنـدوة من ذوي
االخـتـصاص أيـضا وقـد تداخـلوا مع الـورقة
ـا طـرحـوه من تـساؤالت ـنـاقشـة  وأغـنـوا ا
وتـعقيـبات; فالـدكتور محـمد الشـحات أستاذ
الــنـقــد االدبي في جــامـعــة الـقــاهـرة رأى في

مـــداخــلـــته أن هــنـــاك إشــكـــاال في اصــطالح
الـسـرد غيـر الواقـعي والسـرد غـير الـطبـيعي
ـا فوق وأبـدى حتـفظه من عالقـة الـواقعـية 
الواقعي. وأشارت الدكتورة سلوى سعداوي
عاصـرة في كلية االداب أسـتاذة السـرديات ا
بـجـامعـة مـنـوبةإلى أهـمـية الـورقـة وضرورة
صطـلحات بـشكل جماعي إعـادة النظـر في ا
إزاء مــوروثــنــا الــقـصــصي. وأكــد الــدكــتـور
مـحمـد بن عزة أستـاذ السرديـات والدراسات
الــثـقـافـيـة فـي جـامـعـة مــوالي أسـمـاعـيل في
صـطلح الوضوح كي ـغرب أن من شروط ا ا
رويات ال يـثير االلتباسات وتساءل ما فرق ا
رويات غير الواقعية وأضاف الـواقعية عن ا
أن كـل نص ســــردي هـــو مــــزيـــد مـن الـــواقع
واخلـيال وعـمـليـة التـفاعل بـينـهمـا هو شيء
اكـبــر من الـفـرق بـ الـواقع والـتـخـيـيل وأن

ـــمــكـــنــة جنـــدهــا فـي الــســرد الـــعــوالم ا
الـــــواقـــــعي والـــــســـــرد اخلـــــرافي وردت
ـداخالت الــدكــتــورة هـنــاوي عــلى هــذه ا

واجابت عن التساؤالت.
ـا نـسـجـله عـلى مـجـريـات احلـوار انه و
اســتـغـرق كـثـيـرا من الــوقت في مـنـاقـشـة
جـوانب فرعـية في مـ الورقة كـالواقـعية
الـتي هـي من اكـبـر مـوضـوعـات الـتـنـظـير
االدبي وفـيهـا قدمت مبـاحث كثـيرة نهض
بــهــا كــبــار مــفــكـري االدب بـل الــفالســفـة
ايـــــضـــــا ونـــــضـــــيـف الى ذلـك أن ورقــــة
ـشروع تـشكل حتديـا كبـيرا ومثـيرا وقد ا
يــكـون لــذلك أثـر فـي طـبـيــعـة الــتـداخالت
والـــتــعـــقـــيــبـــات وكل احملـــاورين هم من
ــشـتــغـلــ في ذات الـتــخـصـص عـقـوداً ا

طويلةً ولهم فيه منجزات ثرة.
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عاصر  سامي مهدي.. زيتونة الشعر العراقي ا

االهـتــمـام فـهــو يُـتــابع ويـكــوّن آراءه ومـواقـفه
ـوقف أو الرأي بـصـمت ولـكن إن جـهـرَ بـهـذا ا
فال أمَل في أن يــراجــعـهــمــا فــقـد خــتَــمَت كــلّـاً

منهما نقطة النهاية.
في أسـوأ سـنـوات احلصـار عـلى الـعـراق أقمتُ
في بــغــداد عــامــا ونــيّـف وكــنتُ أكــتب مــرة أو
اثـنـتـ تـعـلـيـقـا في جـريـدة "الـثورة" الـتـي كان
سـامي رئــيس حتـريـرهـا آنــذاك. كـنتُ أسـلّم مـا
أكـتـبه لـلـصـديـق الـعـزيـز صـبـري حـمّـادي "أبـو
فـائز" مـسؤول الـقسم الـسيـاسي.  مرّةً هـاتفني
أبـو فائـز طـالبـا أن أقـابلَ األستـاذ سـامي. كنتُ
كــتـبتُ تــعـلــيـقـا أقــتـرح فـيـه أن تـكـون الــقـيـادة
ــوقف الـفــرنـسي الـعــراقـيـة أكــثـر مــرونـة مع ا

بـدأتُ أتـعـرّف علـى شعـر شـعـراء الـسـتـيـنات
الـعراقـي سـنة) 1973بـعـد أن تعـرّفْتُ جـيّداً
فـي دمـــشق عـــلى شـــعـــر الـــرّواد: الـــســـيّـــاب
الئـــكــة بـــقــراءة والـــبـــيــاتي واحلـــيـــدري وا
أعـمالـهم الكـامـلة الـتي أصدرتـها دار الـعودة
في بــيـــروت)  حــصل ذلـك في بــيـــروت فــقــد
وضع شـريف الـربـيـعي ب يـديّ مـجـمـوعات
شـعريّة  حلمـيد سعـيد وحسب الشـيخ جعفر
وفــوزي كــر  وأيـــضــا لـــســعـــدي يــوسف
وجميع هذه اجملموعات الشعرية لهم صادرة
عن دور نـشر بيروتيّة فألّول مرّة أقرأ بكثافة
وحـمـاسـة واندهـاش لـشـعـراء عـراقـيـ كـما
كـنت قـد تـعـرّفت شـخـصـيـا في الـسـنـة ذاتـها
وفي مـكاتب مجـلة "إلى األمـام" لسان اجلـبهة
الـشـعـبـيّة  –الـقـيـادة العـامـة عـلى الـشـاعرين
مـؤيّـد الـراوي وشـريف الـربـيـعي في بـيـروت
أيـضا ولـم أقرأ لـهـما شـعـرا إلّـا بعـد سـنوات
حـيث أصـدر كـلّ مـنـهــمـا مـجــمـوعـة شــعـريـة
وحـيـدة بـيــنـمـا كـان اســمـا فـاضل الـعـزّاوي
وعـبد الرحـمن طهمـازي  قد ترددا كـثيرا على
لـسان الـرسام العـراقي "صالح الـكردي" الذي
كـان يـقـتـسم مـع الـشـاعـر والـرسـام الـسـوري
" شقـته الدمشقـية التي آوتني في "زهـير غا
األسـابـيع األخــيـرة الـتي قــضـيـتــهـا بـدمـشق
خـارج بيت الـعائلـة قبل أن أغـادر نهـائياً إلى

بـيـروت. جــمـيع أســمـاء شـعــراء الـسـتــيـنـات
(يُضافُ إلـيهم اخلـمسيـني? سعدي الـعراقيـ
يـــوسف) غـــادروا الــعـــراق في ســـبـــعــيـــنــات
ـاضي باسـتثـناء الـشاعر وثـمانـينات الـقرن ا
حـميد سعـيد الذي لم يُـغادر العـراق إلّا قسراً

بعد اقتحام الدبابات األمريكية بغداد. 
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دخل لـهذه الشـهادة  أنّني حَـثّني على هـذا ا
مـنذ أن تلقّيتُ نبأ رحيل الشاعر سامي مهدي
ـنزل كـطـعـنة نـقـلت إلى طـاولـة مـكـتـبي في ا
كُــتُـبَهُ األربــعــة الــتي أهــداهـا إلـيّ خالل أحـد
لـقاءاتـنا في مـكـتبه رئـيسـاً لتـحـرير صـحيـفة
"الــثــورة" في بــغــداد زَمَن احلــصــار الــشــامل
وجة الصاخبة: اجلـائر  وهذه الكتب هي: "ا
شـعر الـستـيـنات في الـعراق" "اخلـطأ األوّل"
ي" "سـنابل الـليل: مخـتارات من الـشعـر العا
و"سـعــادة خــاصّــة". اســتــعــدتُ قــراءة كــتـاب
ـوجة الصاخبة" الذي وردت فيه جميع تلك "ا
األســـمــــاء وغــــيـــرهــــا من أســــمـــاء شــــعـــراء
وقــصــاصي وروائــيي ونــقــاد الــعـراق الــذين
قـــرأتــهم أو الــتـــقــيــتـــهم الحــقـــا في الــعــراق
وخــارجـه والـــذي عَــرَضَ بـه ســـامي مـــهــدي
شهد وقـائع تُضيء دوره وأدوار زمالئه في ا
اإلبـداعيّ العراقي آنذاك وكان عرضه نسيجاً
الحــظـات من الــوصف الــتـقــريــري احلــارّ وا

النقديّة الالمعة بأسلوب سرديّ شائق عرفناه
ـشـتـرك مع زمـيـله الـشـاعـر أيـضـا في كـتـابه ا
حــمـيــد ســعــيـد "20رســالـة ورســالــة" (تــبـادل
سامي وحميد 10رسـائل لكلّ منهما  واختتم
الكـتاب برسالة لزمـيلهما الشاعـر الفلسطيني
ـوجة ـكـنـنا عـدّ "ا "خـالد عـلي مـصـطفى") و
الـــصـــاخــبـــة" و رســـائل ســـامي الـــعـــشــر في
"20رسـالة ورسالة" مدوّنت تغطّيان بأسلوب
سـرديّ نــاصع جـزءا من "ســيـرته الــثـقــافـيّـة"
والـتي نستشـفّ منها الـكثيـر من طباع سامي
مـهـدي ومـواقفـه الثـابـتـة ومِن بـيـنـهـا خـياره
بـطبع نتاجه الشعـري والنقدي والسردي وما
تـرجمه من قصائـد شعراء أجانب عـبر العالم
داخل الـعـراق ولــيس خـارجه ولـذا لَمْ يُـعْـرَفْ
اسم سـامي مــهـدي ونــتـاجه عــنـد مَن يَــتَـعَـذَّر
ـطابع الـعراقيّـة إليـهم فسامي وصـول ثمار ا
ـبـدعــ الـذين أهــمـلــوا تـسـويقَ مـهــدي مِن ا
ـقــابل كــان يـتــابعُ كُلَّ مـا نـتــاجـهم ولــكـنّه بــا
طابع العـربية واألجنبـيّة متابعة يـصدر عن ا
دوّنـت مـكّنـته من تـكويـن رأي يُعْـتَدُّ بـه مِن ا

الـشعريّة والنقدية في الوطن العربي والعالم.
وكـأنّه حــسب عـبـارة آرثــر رامـبـو بــتـصـرُّف
يـجوب العالمَ بدونِ أن يُغـادرَ مقعدَه العراقيّ.
ولـذلك تركَ سامي مهدي انطباعاً عند البعض
بـأنّه مُـوغـل في عـراقـيّـتِـه إلى حـدٍّ قـد يُـشَـوش

على انتمائه السياسي العروبي. 
وسـامي مهدي كثيراً ما يتـركُ انطباعاً خاطئاً
عــنـدَ مَـن ال يـعــرفه عـن قُـرب فــهــو في مالمح
وجــهه وحـــركــة جــســـده وحــتى فـي خــطــابه
مُـــسَــرْبَـل بــاجلـــديّـــة والــصـــرامـــة الــلـــتــ ال
يــصــطــنـعــهــمــا بل ربّــمـا يــجــد صــعــوبـةً في
الـتخـلُّصِ مـنـهمـا حـتى في جـلسـات الـدردشة
بـ األصدقاء وعـليكَ أن ال تـنتظـر منه لـيونة
أو تــراجــعــا عن مــوقـف ســبَقَ أن اتــخــذه من
مـسـألة أو شـخص ولـكـنّه كـثيـرا مـا يُـفـاجئكَ
بـأنّه مهتمّ بكَ بدون أن تبدر عنه مقدّمات لهذا

ـوقـف األمـريـكي لـفـتح اخملـتـلف نــسـبـيـا عن ا
نـافذة في احلصار اخلـانق. عدّه سامي حـينها
: أنت مــوقــفــاً لــيــبــرالــيّــاً وسـألــنـي مُـبــاشــرةً
لـيــبــرالي?. ابــتــسـمـتُ وقـلتُ لـه لم يــسـبق أن
سـألتُ نفسي هذا السـؤال. لكن إذا كان القصد
ـكـنـني أن أقـول نـعم. بـالـلـيـبـرالـيـة احلـريّـة  
فـقــال لي: ولـكن "الــثـورة" جـريــدة حـزب حـاكم
ولـيـست جـريـدة لـيـبـرالـيّـة. وساد صـمت ودامَ
حتى ثقل فنهضتُ وغادرتُ مومئا له برأسي.
وقف ,كـنت مـرّ وقت طـويل نـسبـيّـاً عـلى ذلك ا
خالله قـد عــدت إلى تـونس وخالل مـشـاركـتي
ربد قادما من تونس اتصل بي في مـهرجان ا
سـامي وقـال لي سـيــمـرّ الـسـائق عـلى الـفـنـدق
ويـــأتي بك وبـــعــفــيـــفي إلى مـــنــزلي لـــتــنــاول
الـعشاء. كان لقـاء حميماً في مـنزله على مائدة
الـعشاء هو والـشاعر محـمّد عفيـفي مطر وأنا.
ومـعـربـا عن مـدى اخـتــفـائه بـنـا فـتح زجـاجـة
نـبيـذ عـمـرهـا أكثـر من عـقـدين وقـال مبـتـسـما:
ـنـزل ألوّل مـرّة أفــتح زجـاجــة خـمــر في هــذا ا

لضيف قريب أو بعيد. 
لم أجـتمع سابـقا إلى عفـيفي مطـر وأذكر أنني
قـــرأت له ســـنـــة  1972مـــجـــمــوعـــتـه "اجلــوع
والـقـمـر"  الـصـادرة عن احتـاد الـكـتـاب الـعـرب
بـدمشـق. حيـنـها أدهـشـني الـقامـوس واإليـقاع
لـكـنــني لم أفــهم الـكــثـيـر. كــنت في الــسـادسـة
مدوح عدوان وأمل دنقل. لم عـشرة ومفتونـا 
أشـأ أن أبـدأ حـديـثـا مع عـفـيـفي الـذي بـدا لي
مـتجهّما مـحايدا عن كيفيّـة مصافحتي األولى
لـشعره فـلزمت الصمت أصـغي إلى حديثه مع
سـامي وأتــلـذّذ بــرشف الـنــبـيــذ الـفــاخـر. وإذ
بـعـفـيــفي مـطـر يــسـأل بـاسـتــهـجـان عن زيـارة
الـشاعـر الـلـبنـاني سـعيـد عـقل إلى الـعراق في
ـتـطـرّف الذي خـريف ?1995وهـو االنـعـزاليّ ا
رفض وجـود الـثـورة الـفـلـسـطـيـنـيـة في لـبـنان
ورحّب بـاجلـيش اإلسـرائـيـلي خالل اجـتـيـاحه
لـبـنـان?. حــيـنـئـذ نـظَـرَ ســامي إليّ وفـهـمتُ من

نـظـرته أنّه مُـحـرَج فـتـحـدّثتُ ألوّل مـرّة بـنـبـرة
مـرحــة مــوجّــهـا كـالمي إلى عــفـيــفي: لـم تـدْعُه
الــقــيـادة الــعــراقـيــة. دعــاه بـطــريــرك الـكــلـدان
الـعراقي بـيداويد إلى مـؤتمر يخـصّهم فرآها
"رعـد بـنــدر" (كـان رئـيس احتــاد أدبـاء الـعـراق
آنـذاك) مـنـاسـبـة لالحـتـفاء بـه وكأنّ فـي وجود
شـاعــر كـتب كـلــمـات عــدّة أغـان  لــفـيـروز  في
بـغـداد كـسْـر لــلـحـصـار وأظنّ أنّ رعـد بـنـدر ال
يـعــرف عن ســعــد عــقل غــيـر أنّـه كـاتـب أغـاني
فــيــروز الــتي تــتــغــنّى بــالــشــام ودمــشق قــلب
.  تكشيرة ا حسبه بعثيّاً العروبة النابض فر
عـفيـفي الـذي عـدّ كالمي استـخـفـافا بـأمـرٍ جلل
ـــقــــتـــضـــبـــة خـــنـــقت ابــــتـــســـامــــة ســـامي ا
فـتـــــــــــــــوتّــرت اجلـلــســة وسـارع ســامي إلى

قفلها بصمت.
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في الــيـوم الــتــالي دعــاني ســامي إلى مــكــتـبه
وأهداني كتبه األربعة.

خالل وجــودي في بــغـــداد كــنت قــرأتُ مُــعــظَم
شـعر سامي مهدي. كنت أقتني كتبه من شارع
ـتنـبي. كان سـامي صارمـاً مع نصّه الـشعريّ ا
أيـضا فكاد يدفع به إلى النّمـطيّة  لكنّ موهبته
القويّة وثقافته العميقة أنقذتا هذا النصّ على
الـرغم من ضبْط حرية الشاعـر بصرامة الناقد
طلق ـفتوحـة على ا بـينما الـتجريـبية احلرّة ا
ـا كـانت سـتـأخــذ قـصـيـدته إلى األبـعـد مع ر
تـأكـيـدنـا عـلى تـفـرّد قـصـيـدة سـامي وتـمـيّـزها
وجـدارتـهـا بــدراسـات مـســتـقـبـلــيه تـضيء مـا

تكتنزه جماليا وفكريا. 
ـفارقـة هنـا أنّ شـعر سـامي مهـدي ليس في وا
مـنافـسـة مع شعـراء جـيله الـعـراقيـ والـعرب
بـقــدر مـا هـو فـي مـنــافـسـة شــرسـة مـع شـاعـر
يـبادلـه (البـغـضاء? الـعـداء? ) فـكالهمـا نـقيض
اآلخـر أيديـولـوجـيـا وسلـوكـيـا لكنّ قـراءاتـهـما
الـتي أثرت في  مـرجـعيّـتـهمـا الثـقـافيـة واحدة
بـاللـغـات الـعـربـيـة  واإلنـكلـيـزيـة والـفـرنـسـية

وكالهـمــا مـثالً مــهــتمّ بـالــشـعــر الـفــرنـسي
وخــاصــة بــآرثــر رامــبــو إمّــا بــدراســته أو

بترجمة دراسة عنه.
ولـئن كــان سـامي مــهـدي زيـتــونـة عــراقـيـة
مــنــحــازة انــحــيــازا وطــنــيــا وجــوديــا إلى
عــراقــيّــتــهــا  فــإنّ ســعــدي يــوسف شــجـرة
عـراقــيـة جــذورهـا فـي الـريح وعــلى الـرغم
مِـمّا حصل بينهما فـقد اتفقا موضوعيّاً في
الـــنـــهـــايـــة عــلـى رفض الـــغـــزو األمــريـــكي
وتــداعـــيـــاته الـــســـيــاســـيـــة والـــثــقـــافـــيــة
واالقـتصادية واالجـتماعـية  ورحل كالهما
مـخـلّـفا إرثـا شـعـريّـاً  سـيـكـون الـكـثـير مـنه
عـصيّا على غربال الزمن وثقوبه الواسعة 
وإذا كـان مــحـمـود درويش قــد صـّرح يـومـا
بـأنّه ال يجد ضـررا في أن يتوقف عن كـتابة
الشعر مادام سعدي يوسف يكتب قصائده
فـــإنـــنـي أجـــد صــعـــوبـــة فـي أن أصــدّق أنّ
محمود درويش نفسه لم يقرأ قبل أن يكتب
قـصـيـدته األخـيـرة "ال عب الـنـرد" مـجـمـوعة
سـامي مـهــدي "سـعـادة خـاصــة" وال سـيـمـا
"تـشرّد" و"الـسير قـصائـد" اللعـبة الـعمـياء" 

اء". على ا
وإن كـان ســعــدي يـوسف قــد عــرفَ مُـبــكّـراً
كـيف يُـسَـوق اسـمه و شـعـره داخل الـعراق
ـــعــنــيّــ وخـــارجه وعــبــر الـــعــالم  فــإنّ ا
ــعــرفـي واإلبــداعي وبــتــزويــد بــالــتــراكم ا
األجيال الراهنة والقادمة بكلّ ما هو أصيل
وخـصب في اإلبــداع اإلنـسـاني مــطـالـبـون
يـإيالء إرث سامي مهدي الـنقدي واإلبداعي
اهـتماما  خاصّـا ووضْع خطة استـراتيجية
نـاجعـة  تضـمن إخراجه من احلـيّز الـضيّق
ُـحاصَـر اآلن بل شكّ إلى الـذي هـو فـيه وا
ــفـتــرَضـ في كلّ مــكـان مُـتــنـاول الــقـراء ا
وزمـان وأنا بصفتي نـاشرا أضع إمكانات
تواضـعة في خدمة خطة "دار الـشنفرى.." ا

نبيلة كهذه.  

سامي مهدي 
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روايــة أهلة وأكـف للروائي حميد غا اجلمالي

انعة أولية من عـمه الثري (ابو عطية) بـعد 
والـدهـا من الـزواج بـابن اخـيه الـفـقـيـر وغـير
ـستـقيم سـلوكـياً ولـكنه رضـخ أخيـراً لكون ا
مـحمود ابن أخيه والبـنت أبن عمها أحق بها

((يـبدو أن زهرة احلرية حتى تتفتح بحاجة
الى مزيد من الدماء)) ص180

روايـة (اكـف وأهـلـة ) لـلـروائي حـمـيـد غـا
ــالـكي اجلــمــالي الـصــادرة عن دار احــمـد ا
لـلطبـاعة والنـشر في طبـعتها االولى 2022
وهـي روايـته الــثـانـيــة  بـعــد روايـته األولى

(لقطات حرب ).
ــ الــروائـي مــا يــدل عــلى لـم أجــد خالل ا
الــعـنـوان × إال األكف احلـنـونــة الـتي تـبـنت
رعـايـة الـطـفل يـتـيم األبـوين ((هـجـران) أبن
((طــيـبــة))  اإلنـســانـة الــطـيــبـة الــتي مـاتت
ـــرض الــــســـرطـــان حـــال والدته ووالـــده
مـحمـود الذي قتـله احلرس القـومي الفاشي
بــعــد انـقالب  8شــبـاط 1963من دون ذنب
ولم يـكن منـتميـاً للحـزب الشيـوعي العراقي
ـا ـطــلـوب رأسه من قـبل االنـقالبـيـ وا ا

كل ذنــبه أنَّه كـان صـديق أحــد الـشـيـوعـيـ
من أبناء النجف..

أمــا األهــلــة فــقــد تــكـون إشــارة الى تــوالي
الـزمن التعيس على العراقي عموما وعلى
عـائـلـة مـحمـود وولـده هـجـران سـنوات من
الـــفـــقــر والـــتـــشــرد واخلـــوف والـــقــتل اذا
أسـتثنـينا مـنها  4سـنوات حكم عـبد الكر
قــاسم بــعـد ثـورة  14تــمـوز  1958وتــقـد
ـكــتـســبـات لــعـمــوم الـكــادحـ من بــعض ا
الـعــمـال والـفالحـ وعـمـوم أبـنـاء الـعـراق
ي ولـكن قـوى االسـتعـمـار واألستـغالل الـعا
وأنـصـارها من الـقوى الـظالميـة في الداخل
من االقـطاعـي والقـومانيـ واإلسالموي
تــــمــــكــــنــــوا مـن وأد الــــثــــورة ومــــصـــادرة
مـكـتـسـباتـهـا  بـالتـرافق مع مـصـادرة حـياة
اآلالف من أعــمـار الــعـراقــيـات والــعـراقــيـ

األحـــرار من الـــشـــيـــوعـــيـــ وأصــدقـــائـــهم
ومؤيديهم..
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فـالـروايـة تـدور احـداثهـا في مـديـنـة الـنجف
وفي مـحلة العمارة عـلى وجه التحديد هذه
احملـــلــــة الـــتي كـــانت مــــوضع االتـــهـــام في
مــخــتــلف عــهــود احلــكم في الــعــراق سـواء
الـعثـماني أو اإلنكـليـزي أو البعـثي  لكـونها
تـضم ب درابينها ومنحـنايتها وسراديبها
الـــعـــديـــد من قـــوى مــنـــاهـــضـــة لألنـــظـــمــة
االسـتـعـمـاريـة واالسـتـبـداديـة فـمن ال يـخـبـر
ا يـدخل وال يسـتطـيع اخلروج درابـيـنهـا ر
اال بـعـد عـنـاء كـبـيـر حـتى أن صـدام حـس
قـام بتجريف أغلب أزقـتها الضيـقة وبيوتها
ــتالحــمــة خالل حــكـمه الــعــراق وبــسـبب ا
تـمترس احلركة اإلسالمية في ازقتها  كبيت
قـاومة مـحـمد بـاقر صـدر وغـيره من رمـوز ا
الـديـنـيـة والـوطـنـيـة والـيـسـاريـة الـعـراقـيـة
لــتـكـون مـفــتـوحـة أمـام جــواسـيـسه ورفـاقه

راقبة السكان ورصد حتركاتهم.
مـحمود كان شاباً نزقـاً منغمساً في الشراب
دينة والـعبث ومرافقته لـلعديد من مثـقفي ا
وعـــلى وجه اخلـــصـــوص من الـــيــســـاريــ
الــنـجــفـيـ يــعـاني من فــقـر احلــال وسـعـة
اخلـيـال بالـضـد من شقـيـقه الذي كـان  أحد
ديـنة اهـرين في البـنـاء  في ا األسـطـوات ا
تـزوج مـحمـود من شـقيـقة زوجـة أخـيه بنت

ا مـن غيـره أجنبت له زوجـته ثالث بنـات 
جـعلـها مـحل قسـوته ونقـمته ألنه يـريد ولداً
يـحـمل أسـمه! حـتى أنَّه سـبب لـهـا عـاهة في
رأسـها كـانت أحد اسبـاب موتـها ولم يرض
عـنـها اال بـعـد أن اجنبت لـه ولدا ((هـجران))
وهـو في الكويت وقد طار فـرحا لهذا اخلبر
ألن زواجه الــثـانــيـة ابـنــة خـالــته اجنـبت له

بنتاً ايضا..
هـذه هي مـعانـاة الـنسـاء في بـلدان الـتـخلف
الــــعـــربي اإلسـالمـــوي  وثـــقــــافـــة الـــبـــداوة
واألقــطـاع مــنـذ اجلــاهـلــيـة وحلـ الــتـاريخ
حـيث يفضل الرجال الـذكور على األناث وقد
تـطـور الوأد من حـالة الـقـتل الى حالـة الوأد
الـنـفـسي من خـالل أشـعـار الـبنـت بـالـدونـية
حـــــتـى في داخـل الـــــعـــــوائل الـــــتـي تـــــدعي
ـا فـيـهم من الـتـقـدمـي الـتـحـضـروالـتـقدم 
والـيـساريـ فهـذه هي الـثقـافـة السـائدة في
مـجتمع تهيمن علـيه ثقافة البداوة واألقطاع
وحب الــسـلـطـة والـقـوة وعـزوة الـقـبـيـلـة من
خالل كــثــرة االبـنــاء الـذكــور.. سـواء كــقـوى
عـاملـة منتـجة ماديـاً أو قوى اعتـبارية تـعبر
هابة والتسلط  في مجتمع الالقانون. عن ا
تــنــقل مـحــمــود بـ الــكــويت ثم الــهـرب من
اجلـيش والهجرة إلى السـعودية ليعاني من
ه فـيعـاد محفـوظا لـيسلم ـذل وا الـعمل ا
الى الـسلطات العراقية بعد مشاجرة من رب
الـعـمل الذي امـتـنع عن إعطـائه أجـره كامالً

ـعـروف الــتـعــامل الالأنـســاني ألغـلب ومـن ا
دول اخلــلــيج مع الــقــوى الــعـامــلــة الــوافـدة
سـواء من العرب أو غير العرب كانت عودته
زمـن  ثورة تـموز ولـكن احلال لم يـدم طويال
فــيـقع في أيـدي احلــرس الـفـاشي لــيـقـتل في
ـعلـم الـذي حوله الـفاشست سـجن نقـابة ا
الى مـقـر لـلحـرس الـقومي بـعـد انقالب في 8
شـباط )) .1963هـجـران)) يتـربى ويشب في
كـنف عائلة عمه مع أخواته فيعيش اجلميع
وكـأنـهم أبـنـاء الـعـائـلـة يـنـادون عـمهـم باألب

وزوجة عمهم باألم..
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ـدرسـة زمن ثـورة تـمـوز يــلـتـحق هـجـران بــا
تـفوقـ يضـطر الى الـعمل مع ويـكون مـن ا
هـنـة يـلـتـحق عـمه فـي الـبنـاء لـيـتـقـن هـذه ا
بـاخلـدمة اإللـزاميـة.. يـثبت قـدرة كـبيـرة على
الــعــمل واألبــداع ورضى آمــريه وعــلى وجه
اخلـــصــوص الــعــقـــيــد (ابــراهـــيم ســمــاري)
ـثـقف الــضـابط الــشـريف الـنــزيه الـعــادل وا
الـــذي يــقل مــثـــيــله في اجلـــيش وعــلى وجه
اخلــصــوص زمن احلـكــام الـديــكــتـاتــوريـ

ا ولـكنه يكون أحـد ضحايا قـادسية صدام 
يـحزن هـجران كـثيـرا.. يذكـرني هذا الـضابط
بـالـنـقـيب الـطبـيب مـعن خـلف اجلـبـوري امر
وحـدتي عام  1977حـيث الطيبـة واالنسانية
ـــــراتـب وعـــــلـى وجه والــــــتـــــواضـع وحـب ا

اخلصوص اجلنود..

يــحــاول هــجــران إكــمــال دراســته رغم كل
الـعقـبات وكـبر عـمره بـالنـسبـة للـدراسات

الصباحية اجملانية..
يــســتـلم الــبـعـث احلـكم في  1968لــلــمـرة
الـثانية محاوال كـسب ود اليسار العراقي
عسكر االشتراكي فكانت اجلبهة وقـوى ا
الـوطنـية ب الـبعث والشـيوعيـ فكانت
ـصـيـدة لـلـشيـوعـ فـسـرعـان ما الـفخ وا
تــنــصل لــهــا الــبــعث  في  ? 1978يــثــبت
الــنـاس ســخــطـهم عــلى نــظـام الــبـعث من
مـخـتـلف الـتـوجـهـات ومـنـهم اإلسـالمـيون
وغــيــرهم وقـد جتــســد ذلك في انــتـفــاضـة
صـفر  1976أثـناء مـسيـرة زيارة األربـع
مـن النجف الى  كربالء لزيارة مرقد األمام
احلـسـ  علـيه السالم وتـعـرضهـا للـقمع
والــتـصــفـيـة وقــتل وإعـدام الــعـشـرات من

. نتفض ا
هــجـران يــتـزوج من أبــنـة اجلــيـران كــمـا
علم. تزوجت أخته الكبرى من  أبن عمه ا
يـلـقى محـمـود مقـتـله بطـلـقات طـائـشة من
قـبل قـوى السـلطـة البـعثـية خالل مـطاردة
((األفـراريـة))من قـادسـيـة صـدام فـتـخـتتم
حـيـاة  هـجـران  بـشكل مـأسـاوي لـيـلـتحق
بــوالـده الـذي قــتل عـلى نـفـس الـيـد  وهـو
يـقول ((يبدو أن زهرة احلرية حتى تتفتح

بحاجة الى مزيد من الدماء))رص.180
وقع االلكتروني { البقية على ا غالف الرواية
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بعد غياب القانون واصبحت االجراءات ان اتخذت بحق الفاسدين
ـفـسـدين خـجـولـة عـصـفت افـة الـفـسـاد بـجـمـيع مـفـاصل الـدولة وا
واجلـميـع يتـحـدث عن مـحاربـة الـفـساد لـكن مـجـرد ثرثـرة وتـكـتفي
الـدولـة في تشـكـيل اللـجـان واللـجـان عمـلـها مـعـروف  هو من اجل
ماطـلة تـرافقهـا زوبعة امـتصاص غـضب الشـارع مع التسـويف وا
اعالمـية المثـيل لها وبـسبب ذلك عـصابات عـلي بأبا تـسرح وتمرح
ـنـتـهـى احلـريـة وال تـخـشى قـوانـ الـدولـة كـون ال يـوجـد تـطـبـيق
بحقهم بـتاتا واجلميع يعلم والعالم اجمع  يعلم كيف كان مسؤولي
الي متواضع الـعراق ابان مـعارضتـهم للنظـام البائـد كان حالـهم ا
تـلك االن محطات واالن هم من اثرياء الـعراق والعـالم ومعظـمهم 
فـضـائـيــة ووسـائل اعالم مـخـتـلـفـة ويـعــلم اجلـمـيع كم بـحـاجـة الى
امـوال مـثل  هـكـذا اعمـال فـضال عن مـراكـز التـسـوق والـفـلل التي
تلكـونها داخل الـعراق وخارجه ينـبغي من اجلهات الـرقابية ذات
الـصلـة ان تعتـمد مبـدأ من اين لك هذا لـيس فقط على الـساسة بل
على اجلميع بـغض النظر عن وظـائفهم مدنيـة كانت او عسكرية او

قـطاع خـاص او مشـتـرك الن القـاعدة الـقـانونـية
هي عامة ومـجردة  ولكي يكون تطبيق القانون
يأتي ثـماره بالعـدالة من اجل انـصاف اجلميع
وعــودة االمــوال الـى خــزيــنــة الــدولــة وجتــديـد

الغرامات مع احلكم اجلزائي.
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بغداد   

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ركبة من احلصول على إجازة بقيادة ا
ـدة ثالث سـنـوات اعـتبـارا من الـسـوق 
تاريخ انتهاء مدة احلبس أو من تاريخ

احلكم بالغرامة.
w½u½U  sÝ

فعلى االهل عـدم اعطـاء ابنائـهم سيارة
وهم دون الــــسن الــــقــــانــــونـي وغــــيـــر
ناضج وعدم تشجيعهم على ذلك فان
احلفاظ على ارواحهم احدى واجباتهم
وان يــحــاســبــوهم عــنــدمــا يــقـعــوا في
اخلطأ فان الـتربية الـصحيحـة جتنبهم
شاكل ,وعلى مديريات من الوقوع في ا
ـرور الــتـشـديـد اكـثــر عـلى هـذه هـكـذا ا

حاالت ومحاسـبة كل من اليحمل اجازة
الـســوق حـفـاظـا عــلى ارواح االبـريـاء ,
فضال عن مـحـاسبـة كل من ازهق نفـسا
بـالـقـانـون ولـيس بـالـفـصل الـعـشـائـري
ودفع الدية فهذا العقـاب سيردع الكثير
عن الــقــيــادة واالسـتــهــتـار بــالــشـارع ,
واتــمــنى من االحــداث والــشــبــاب ان ال
يقودوا الـسيـارة وهم يجهـلون معـناها
وال يــعـــرفــون قـــوانـــيــنـــهـــا فــان دهس
االخــــرين مـن اجل ارضــــاء انــــفـــســــهم
ة وظلم كبـير واسال الله ان فاجعة مـؤ

يحفظ اجلميع .
ÍË«eF  - بغداد « ÈdAÐ

واحد أو مـوت شـخص وإحلاق أذى أو
ـة مــرض جـسـيــمـ أو عــاهـة مـســتـد

بأكثر من شخص واحد)).
ــرور الـنــافـذ ـادة  3من قــانـون ا وأن ا
كـانت قـد نـظـمت عـمـلـيـة إصـدار إجـازة
ـؤهالت سوق ,من خالل نـصـهـا عـلى ا
ــراد مــنـحه ــطــلـوبــة في الــشــخص ا ا
إجـازة سـوق نـذكـر مـنـهـا اوال أن يـكون
قــد أكــمل الــســادسـة عــشــر من الــعــمـر
لسائق الدراجـة النارية ,والعشرين من
لــعـــمـــر لـــســـائق ســـيـــارات احلـــمل أو
السيارات العامة والثامنة عشر لسواق
ركـبـات األخرى  ,وثانـيـا  أن ال يـكون ا

ـنعه من قـيادة قد صـدر حكم قـضائي 
ــركــبـات ,وثــالــثــا  أن تــؤيــد لــيـاقــته ا
الـــصــــحـــيـــة من قــــبل جلـــنــــة طـــبـــيـــة
مـتــخـصـصـة تــعـيـنـهــا وزارة الـصـحـة,
رابعا  أن يجتاز اختبارا فنيا في قيادة
ـــرور وفق نـــوع ــــركـــبـــة وقـــوانـــ ا ا

اإلجازة التي يروم احلصول عليها.
ـــــادة  27أجـــــازت إضــــــافــــــة إلـى أن ا
لـلـمـحـكمـة عـنـد إصـدار بـاإلدانـة -وفـقا
ـرور الـنـافذ –أن تـقرر سـحب لـقانـون ا
ـدة ال تـقل إجـازة الـسـوق من احملـكـوم 
عن ســنــة وال تــزيـد عـن ثالث ســنـوات,
ولـــهـــــا حــرمـان احملــكــوم غــيــر اجملـاز

ازدادت في اآلونة األخيرة ظاهرة قيادة
ـختـلف أنـواعـها الـشبـاب لـلـمركـبـات 
دون السن القانوني ,وعدم محـاسبتهم
أدى إلى ازديـــاد تــمـــردهم في الـــشــارع
واستهتار البعض منهم; فنرى البعض
يقود سـيارة والده دون خـوف وبسرعة
كبيرة وال يخشى شـيئا.. وبسبب تهور
الــشــبـاب ازدادت احلــوادث الــتي ذهب
ضحـيتـها الـكثـير دون مـعاقـبتـهم  على
فـعــلـتــهم بل ان الـبــعض  يـبـقـى طـلـيق
بـسـبب الفـصل الـعـشـائـري ودفع الـدية
دون اللجوء الى احملاكم وهذا ما شجع
االخـــــريـن مـن االحـــــداث الـى قــــــيـــــادة
الـسـيــارة والـتـبـاهي بــهـا والـتـهـور في
سؤولية تقع على االهل سياقتها وان ا
بـالغ به ألبنائهم يـشجعهم فان الدالل ا
الى التهور بسيـاقة السيارة وان غياب
الـرقابـة الـقـانونـيـة  وعـدم محـاسـبـتهم
علـى عدم حـمل اجـازة الـسوق ادى الى
ـركـبة تـفشـي هذه احلـالـة  فـان قيـادة ا
بــدون إجــازة ســوق تــعــد بــحــد ذاتــهـا
ـة (مـخــالـفــة مـروريـة مــنـصـوص جــر
رور الـنـافذ رقم 46 علـيـها في قـانـون ا
ادة  21من لسنة  ,(2004فقد عاقبت ا
ـذكــور الـسـائـق غـيـر اجملـاز الـقــانـون ا
باحلبس مدة ال تـقل عن شهر واحد وال
تـزيـد عـلى ســتـة أشـهـر في حـال قـيـامه
ـا أن يـتـسـبب بـقـيـادة أي مــركـبـة (دو
بحادث ,بل جملرد الـقـيادة بـدون إجازة

سوق)".
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ادة في شقـها الثاني كما عادت نـفس ا
ـركـبـة لـتـعـاقب واضـع الـيـد عـلى تـلك ا
(سـواء كـان مالـكـا لـهـا أم حـائـزا) بذات
قـررة للسائق غير اجملاز (أو العقوبة ا
بـغـرامـة ال تـقل عن  100ألف ديـنار وال
تــزيــد عن  150ألف ديــنــار أو بــكــلــتي
... أي احلـبس والغرامة) في العقـوبت

حال سـمح لـلسـائق غـير اجملـاز بقـيادة
سيارته.

ـارة وفي حــالـة دهـس الـســائق ألحــد ا
فأدى ذلك الـفـعل إلى وفاتـه فقـد  نصت
ـرور النـافـذ على ادة  24من قانـون ا ا
دة ال ما يـلي: (( – 1يـعـاقب بـالـسجـن 
تـقل عن خــمس سـنـوات وال تــزيـد عـلى
سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مليون
دينار وال تـزيد على ملـيون وخمـسمائة
ألف دينار أو كـليهمـا كل من تسبب في
موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم
مراعـاته للـقوان واألنـظمـة والبـيانات

اخملتصة.
 – 2تكـون العـقـوبة الـسجن مـدة ال تقل
عن سـبع ســنـوات وال تـزيــد عـلى عـشـر
ســنــوات وبــغـرامــة ال تــقل عن مــلــيـون
وخـمـسـمـائـة ألف ديـنـار وال تـزيـد عـلى
ثالث ماليـ دينـار أو كـليـهـما إذا نـشأ
ــبـيـنـة في الـفـقـرة  1من ـة ا عن اجلـر
ادة مـوت أكثـر من شخص واحد هذه ا
أو موت شـخص وإحلاق أذى أو مرض
ة بـأكثر من جسـيمـ أو عاهة مـستـد

شخص واحد.
 – 3يــعـاقـب بـالــســجن مـدة ال تــقل عن
ســـبع ســـنـــوات وال تــزيـــد عـــلى عـــشــر
ســــنـــوات وبـــغـــرامـــة ال تــــقل عن ثالث
ماليــ ديــنــار وال تـزيــد عــلى خــمــسـة
ماليــ ديـنــار كل من تــســبب في مـوت
شخص نتيجة قيادته مركبة بإهمال أو
رعــونــة وكــان حتت تــأثــيــر مــســكـر أو
مـخـدر أو هـرب دون إخــبـار الـسـلـطـات

اخملتصة باحلادث.
 – 4تكـون العـقـوبة الـسجن مـدة ال تقل
عن عشر سـنوات وال تزيـد على عشرين
سنة وبغـرامة ال تقل عن خـمسة مالي
دينـار وال تزيـد عن سبـعة ماليـ دينار
بـينة في الـفقرة ة ا إذا نشأ عن اجلـر
ـادة موت أكثـر من شخص  3من هذه ا

يـعد مـبـدآ الـتكـر  والـشـكر والـتـقـدير
مـنهـجـا سمـاويـا وإنسـانـيا مـعـموال به
ــعـامالت مــنـذ االزل مـن اجل تـنــظــيم ا
والعالقات اجملتـمعية وتسـيير االعمال
بـالـشـكل الــصـحـيح والـنـاجح لـضـمـان
ــــصــــالح الــــتي تــــبــــني احلــــقــــوق وا
تمـاسكة ويعد ـتطورة وا اجملتمعات ا
مـبـدا التـكـر  مـجـال نـتـناولـه في هذا
الــطـرح من خـالل خـلق روح الــتــنـافس
ثابرة وفق معايير معتمدة اساسها وا
التمـيز واالبـداع والتفـوق للتـفريق ب
ـتـكاسـل باعـتـماد الـتـقـييم ـتفـاعل وا ا
والـتـكر فـي اجملاالت احلـيـاتـيـة كـافة
ـنـسـوبـيـة ـنع تــفـشي احملـسـوبـيــة وا
واحملـاصصـة الـذي احـدث خـلل وضرر
بدع وخلق همش وغيب الكثير من ا
جتـاوزات انــعـكـست عــلى واقع الـعـمل
وضــربـت الــقــواعـــد واالسس الــواجب
اعــتــمـــاده كــمـــعــيـــار لــتـــرســيخ ودعم
ــبــادرات والــنــشــاطــات عــبــر قــواعـد ا
وضــــوابط وضــــعت لــــهــــا نــــصــــوص

دسـتـوريـة وقوانـ وضـعـيـة ومـعـايـير
وتــعـلـيــمـات مـعــمـول بـهــا في اجلـانب
الرسمي والشعبي خللق روح التنافس
الشريف بـ االفراد واجملـتمعـات لنيل
التـكر والـتقـييم  ,ويتـوزع هذا االمر
دني والـعسـكري وغـيرها ب اجملـال ا
,لكن ما يؤسف له حصل خلل وانتهاك
لــقـــيم الــتـــقــيـــيم والـــتــكـــر الــواجب
تطـبيقـها و وعـدم منع اشـكال الـتحايل
والـــتــمــيـــيــز واحملــابــاة الـــتي ضــربت
منظومة التقيـيم والتكر عندما فقدت
الـتـشـخـيـص الـدقـيق بـفـقـدان مـؤهالت
وشـــروط الـــقــائـــمـــ عـــلى إدارة هــذه
نظـومة الذين  يـفتقـدون للمـواصفات ا
ـطلـوبـة ويـعـتـبـر هذا اهم ـؤهالت ا وا
سبب في تعطيل عجلة التطور والتقدم
بـتـعـطـيل الـطـاقـات والـقـدرات الـفـرديـة
واجلــمـــاعـــيــة الـــتي حتـــقق الـــتـــفــوق
ـفــرحـة , واالجنـازات واالنــتـصــارات ا
ومــا حـــصـل من اخـــتـــبـــار واخـــتـــيــار
ـشـرفـ ومـنـحـهم حق الـتـقـيـيم مـالم ا

تـتــوفـر فـيـهـم الـشـروط أو يـتـم تـفـعـيل
القوانـ اخلاصـة بذلك حـتى ال تضيع
ـا يـجـعـلـهم خـارج  ! ـبــدعـ جـهـود ا
ـرجـو حيث نـافـسة والـعـطاء ا دائـرة ا
يـــتـم تـــكـــر غــــيـــرهـم عـــبــــر وســـائل
ومسارات غير نظـيفة او نزيه فتحصل
ــبــدعــ جتــاوزات  تــصــادر حــقــوق ا
وتــــمـــــنح االنــــتــــهـــــازيــــ تــــكــــر ال
يستـحقونه  ,وما يحـصل من غ آخر
بتـبـريرات واعـذار (مـاليـة) أيـضا تـبدد
اجلـهــود وتـخـلق حـالــة إحـبـاط ويـاس
ــثـــابــرين تــنـــعــكـس عــلى نـــفـــســيـــة ا
ـيامـ وكـانهم ـتمـيـزين واالبطـال ا وا
ـعـنوي والـنـفسي) يـتجـاهـلون االثـر (ا
لـلـتـكـر ومـا له من تـاثـيـر ودافع عـلى
حتــســ االداء الــوظـيــفي  ,ومــا نــراه
الـــيــوم من تـــغــيــيـب واضح لــتـــفــعــيل
االنظـمـة والقـوانـ اخلاصـة بـالتـكر
ـدني سـوى في اجلـانب الــعـسـكـري وا
وحــتـى الــشــعــبي وخــيــر شــاهــد عــدم
تـفــعـيل قــانـون االوســمـة واالنـواط في
اجلــــيش والــــداخــــلــــيــــة بــــالــــرغم انه
منـصـوص ومعـتمـد بـالقـانون الـعراقي
خلـــلق روح الـــبـــســـالـــة واالقـــدام لــدى
الــعــنــصــر الــعــســكــري و االمــنـي ومـا
نــشــاهــده من حــاالت كــثــيــرة حـصــلت
يـســتـحـقــون فـيـهــا االوسـمـة واالنـواط
عنوي والترفيع وغيرها ومقدار االثر ا
ومــــصــــدر اعــــتـــزاز وإفــــتــــخــــار لــــهم
ولـعوائـلـهم ولـكن لالسف نـرى الـعكس
ــا خـلق حــالـة إحــبـاط وعــدم مـبـاالة
ســاهـمت في تــنـشــيط اجلــانب الـسيء
!! واللجوء لطرق مشبوهة لنيل التكر
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ــدني ال يــقل اهـمــيـة عن امــا اجلـانب ا
اجلـــانب الـــعـــســـكـــري حـــيث تـــعـــاني
ـــؤســســات من اهـــمــال وإســتــهــداف ا
ــبـدعـة واضح لــلـكــفـاءات والـطــاقـات ا
الــتي تــعــاني الــتــهـمــيش والــتــغــيـيب
ـنـصـفة والـتـجـاهل لـغيـاب اجملـسـات ا
يـداني ـتـابـعـة الـدقـيـقـة والـغـيـاب ا وا
لــلــمــســـؤول الــذي يــعــتـــمــد عــلى راي
احلاشية واحللـقة احمليطة الـتي تفتقر
لــلـتــقـيــيم وتـعــتـمــد ضـوابـط مـخــالـفـة
نـافع خاصة! حيث وتستغل وجـودها 
كافئة الذي هو جند ان كتاب الشكر وا
ابـسط شـكل من اشـكـال الـتـقـديـر صـار
ـعايـير الـسلـيمة يصـدر بدون اعـتماد ا
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مـع تزايـد عـدد حـاالت الـطالق في الـعـالم العـربي واإلسالمي 
تصـدرة لنسبة الطالق بواقع جند أن الـعراق أحد هذه الدول ا
 6491حــالــة طـالق لــشـــهــر آب من هـــذا الــعـــام في حــ أن
األسباب كـثيرة منها : نفـسية وأجتماعـية و أقتصادية  ولست
بـصدد أن نـنـاقش الطالق الـظاهـر بقـدر مـايخـفى على اجملـتمع
نوع من الـطالق يكاد يكـون قد وقع به نصف أبـناء اجملتمع من
ـتـزوجـ إال وهو "الـطالق الـصـامت" الذي مـزق األسـر وفكك ا
البـيوت من حيث ندري او الندري إذن ماهو الطالق الصامت
يقـول د.سامي نـاصـر : اخملتص في عـلم اإلجـتمـاع أن الطالق
الـصـامت يـعـنـي حـالـة نـفـســيـة يـشـعـر فــيـهـا أحـد الـزوجـ أو
ا يؤدي إلى عدم شاعر سلبية جتاه الطرف اآلخر  كليـهما 
إمكانـية التـواصل العقـلي والنفـسي واجلسدي بـينهـما (انعدام
التواصل والـتفاعل االجتماعي) وينفرد كل منهما بحياة عقلية
ونـفـسـية واجـتـمـاعيـة خـاصة فـيـسـتمـر الـزواج شـكلًـا ويـنـتهي
مــضــمـونًــا . وهـذا الــنــوع يـكــاد يـكــون مـوجــود في اجملــتـمع 
ـسـكوت عـنهـا ب الـزوج وبـنسـبة كـبـيرة جـدًا ومن األمور ا

زق مـن الداخل  ال فـيـبـقى الزواج شـكـلًـا أمـام الـنـاس لـكنـه 
يربـطهم اي قيـد او شرط من شروط الـزواج فال يوجد تواصل
ـودة بـ الـزوجــ وال كالم وال عالقـة زوجـيـة الــتي تـزيـد من ا
ـشاعر لـدرجة تصل بـعض األحيان إلى ب القـلوب  فتـنعدم ا
أنـعدام الـغـيـرة عنـد أحـد الطـرفـ او كالهـما  فـيـنـتج عن هذا
تـفـكك أسـري كـبيـر يـكـاد يـصل إلى درجـة كل فـرد في األسرة
شي عـلى شاكلـته ومايـهوى إلـيه بسـبب غيـاب دور الزوج
والتـخلف عن مسـؤوليتهـم أجتاه أسرتهم  إضـافة إلى ذلك قد
يــؤدي احلــال بــأحـــدهم او كالهــمــا الـى الــدخــول في عالقــات
غـرامــيـة مـن أجل إشـبــاع الـعــامل الــغـريــزي لـديه وعــلى هـذا
األسـاس تـفكـك األسر ويـنـتج جـيل فـوضوي اليـعـرف من الـقيم
األخالقيـة واحليـاة شيء  فالـطالق الـصامت أشـد خطـرًا على

اجملتمع من الطالق الظاهر .
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و الشفـافية وكـذلك وجود تفـاوت انظمة
الـوزارات وتـعـلـيـمـاتهـا مـن جانـب االثر
عـنـوي والبـد من اعادة الـنـظر ـالي وا ا
في هـــذا اجملـــال لـــتـــوحـــيـــد االثـــر بــ
ـدني الـوزارات ,وال نــنــسى اجملــتـمـع ا
ـــهــــنـــيـــة واالحتـــادات والــــنـــقـــابــــات ا
والريـاضـية والـفنـيـة الذي نـراه  تراجع
الى درجات مقـلقة  بـضعف تفـعيل مبدا
الـــتـــكــــر و الـــتـــقـــديــــر في الـــعـــادات

ـعــامالت والـنــشـاطــات  بـ افـراده وا
ــــا ســـــوى في الــــريـف أو احلــــضــــر 
ــــدنـــيـــة يـــنــــعـــكس عــــلى اجلــــوانب ا
والــعــسـكــريــة انـفــة الــذكـر! لــذلك يــعـد
اجملــتــمع احلــاضــنــة االولى لــتــفــعــيل
ـة ـبـادرات واخلـطـوات الـكـر تـكـر ا
الـــتي تـــســـاهم في تـــمـــاسك اجملـــتــمع
وتـــعـــزز الــعـالقــات بـــ افـــراده حــتى
تـــســـود روح االمن واالمـــان واالمـــانـــة

والصدق والـقيم الـصاحلة الـتي تساهم
في حتــــيــــيــــد وعــــزل الــــســــلــــوكــــيـــات
ـــمــارســات الــفــاســـدة ويــتم نــبــذهــا وا
وتطـهيـر اجملتـمع منـها  ,وبذلك نـطالب
بالعـودة العتماد مـبدا الثـواب والتكر
والـتقـيـيم في مـفاصل الـدولـة واجملـتمع
ـكن نـاهـيك عن مــبـدا الـعـقـاب الـذي ال 

التسامح معه مطلقا .
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خــرج مــســرعــاً اجته نـحــو بــاب الــصــالـة
راكــضــاً رأه والــد عــذراء حلــقه يــصـرخ :

توقف من انت ?
حـتى ركب سـيارته الـتي كـان بركـنهـا قرب

نزل وهرب ا
ـنزل دخل إلى غـرفة عـاد والـد عذراء إلى ا
ابــنــته فــرئــاهــا وهي تــخــرج مـن احلــمـام

سألها غاضباً : من الذي كان في غرفتك?
!أجابت عذراء مندهشتا :ال أدري

: هـيـا تكـلمي من  سـحـبهـا من يـدها مـكرراً
الـــذي كــان مـــعك في الــغـــرفه لـــكن كــانت
إجـــــابــــة عـــــذراء ذات اإلجــــابــــة : ال أدري

ا لص يا أبي وأضافت :ر
 !قال لها لص

مـتـعـجـبـا" قـائالً : اي لص هـذا الـذي خرج
لم يــحـمل مـعه شـيـئـاً صـافـعـاً عـذراء عـلى

وجهها وأضاف
نـــعم لـص دخل وخــرج بـــعـــد أن ســـرقــني
شـرفي ثم ركـلـهـا  وضـربـهـا نـحـو اجلدار
وضل يــركل بــهــا ويــصـرخ عــلــيــهــا حـتى
ســـــالـت الـــــدمـــــاء مـن رأس وأنف عـــــذراء
وجــائت زوجــة أبــيــهــا من بــيت اجلــيـران
تـــنــادي: عـــلــيه مـــا بــكم ,مـــا الــذي حــدث
أصـواتـكم وصـلت حـتى اجلـيـران  نـظرت
إلـى عــــذراء وهـي مــــلـــــقــــاة عـــــلى األرض
والـدماء تـسيل منـها انحـنت صرخ علـيها
وهـو يـشيـر الى عذراء: أسـئلـيهـا من الذي
كـان مـعـها فـي الغـرفـة من الـذي دعته هي

لتلوث شرفي هذه العاهرة النكراء
قــالت له زوجــته: ال تــظـلم نــفــسك يـا رجل
ـا يـكـون لـصـاً  أجـابـهـا : أي لص هـذا ر

الـذي خرج لم يـأخذ مـعه شيـئا ثم أضاف
: أنـــا ســأذهب غــداً الــيـــوم في عــمل ولن
أعــــود إال بـــعـــد بــــضـــعــــة أيـــام وعـــذراء
سـتـسـجن في غـرفـتـهـا حـتى تـخـبـرنا من
الـذي كـان مـعـها فـي الغـرفـة وان فـتـحتي
لــهـا الـبـاب سـتــسـجـنـ مــعـهـا قـالت له
درسة !! نـسيت أن ابنتك في زوجـته : وا
الـسـادس االعـدادي وسـتؤدي امـتـحـانات

النهائية  بعد بضعة أيام.
أجــابــهــا : مــا من مــدرســة حــتى تــتــكــلم
وتـخـبرنـا من الـشاب الـذي كـان معـها في

الغرفة وخرج
انــحـنت الـزوجـة إلى عــذراء الـتي مـغـمى
عــلــيـهــا من شــدة الـضــرب عـلى األرض 
ايـقـضـتهـا ثم ضـمدت جـراحـهـا وتركـتـها

في الغرفة سجينة وخرجت.
في اليوم التالي أخذ والد عذراء وزوجته
عـذراء إلى الـعـيـادة الـطـبـيـبـة الـنـسـائـيـة
لـيتأكـد فيمـا إذا ال زالت ابنته عذراء أم ال
وبـعــد أن تـأكـد إنـهـا عـذراء ارتـاح كـثـيـراً
ولـكن هذا لم يكفر شيـئاً من شعلة غضبه
وإصــرر عـلى حـبــسـهـا في الــغـرفـة حـتى
تـتكلم في اليوم التالي غادر األب ودخلت
زوجة األب إلى عذراء الغرفة جتلب معها
وجـبة الـغداء ايـقضـت زوجة األب عذراء
ولـكنها لم تستـيقظ ذهبت في نوم عميق
رن هــاتف الـزوجـة احملـمــول في الـصـالـة
خــرجت إلى مــسـرعــة دون أن تـقــفل بـاب
الـغرفة على عذراء ضننـاً منها إنها فعلت
فـجأة وبـعد. حـوالي نصف ساعـة تقـريباً
صـــحت عــذراء من نـــومــهـــا عــلى صــوت

زوجـة أبيـها وتـضحك فـي الصـالة وكـأنها
تــكـلم أحـداً مــا خـرجت عـذراء مـن الـغـرفـة
فـرأت زوجة أبيها تعـانقاً شاباً وتقول له :
ضــربــهــا ضــربــاً مــبــرحــاً ثم أخــذهــا إلى
ــوعـد الــفــحص الــطــبي لــقــد جــئت فـي ا
الـصـحـيح رد عـلـيـهـا هـو قـائال" أنـا جئت
قـبل ذلك انـت أخبـرتـني أنـهـا سـتـعود من
ـدرس اخلصـوصي عنـد السـاعة الـرابعة ا
ووالـــدهــا يـــأتي بــعـــدهــا بـــبــضـع دقــائق
ونـصف وانـا جـئـت  عـند الـرابـعـة والـربع
وبـقيت انتظرها أسفل السرير حتى عادت
ــــــدرس ثم دخــــــلـت إلـى احلــــــمـــــام  مـن ا
وخـرجت بعد أن سمـعت صوت والدها في
ــطـبـخ وعـنــدمـا نــظـر إلـي ركـضت نــحـو ا
اخلـارج وحلـقـني حـتى استـطـعت أن انـفذ
مـنه بعـد أن ركبـت السيـارة قالـت الزوجة
ـهم أن التهـمة قد ثبـتت عليهـا تصطحب ا
نزل.ذهبت عذراء بهدوء واحداً معها في ا
إلى غــرفــتـهــا تـنــاولت هــاتـفــهـا احملــمـول
فتحت الكاميرا وعادت تختبأ وراء السلم 
وبــــــدأت تـــــصــــــور زوجـــــة األب وهـي في
أحـضـان رجل أخـر لم ترى أن والـدهـا كان
واقــفــاً عــنــد الــبــاب في اجلــهــة الــثــانــيـة
واصـلت عذراء التصوير حتى رأت والدها
الـذي ضهر لها في الكـاميرا فجأة صرخت
عــذراء : أبـي وركــضت نــحــوه انــصــدمت
الــزوجـة وعـشـيــقـهـا بــحـضـورهــمـا مـعـاً 
ركض الــعــشــيق نــحــو الــبــاب في اجلــهـة
الـثـانيـة لـيهـرب صـرخ علـيه والـد عذراء:

خذ عاهرتك معك قبل أن تخرج
≈ÕU$ ÊU1 - بغداد
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يقـال والـعهـدة عـلى الراوي  ان غـابة  ,غاب عـنـها زعـيم الغـابة
في رحـلة اخذت وقتا طويال  ,فتـسيد الذئب في الـغابة ولوجود
عــدد كــبـيــر من الــذئـاب كــان هــنـاك تــنــافس بـ الــذئــاب عـلى
الك وجـودة في حـقل مـجاور يـعـود الحد ا افـتـراس اخلـراف ا
الكبـار الذي ال يهتم كثيرا للخراف التي تفترسها الذئاب لكثرة
مــا لـديـة مـن حـقـول اخلـراف  ,اال ان الـتـنـافس كـان حـادا بـ
الـذئاب عـلى افـتراس اخلـراف ودفـعا لـلـنزاعـات اتـفقت الـذئاب
عـلى  الـلـقاء بـاخلـراف من خالل نـدوة يـتـحـدث فـيـهـا الـذئاب ,
وبـعـد حديت الـزهد والـتعـبـد الذي  اظـهرته الـذئاب   ,اقـتـرحوا
على اخلـراف ان تختار الذئب الـذي يفترسها ,وهـكذا كان مال
اخلـراف ان تـختـار الـذئب الي يـفتـرسـهـا وهكـذا كـان احلال  ,

ما ا شبة حال بعض الشعوب بحال خراف هذه الغابة . 
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ـتـداولة لـيس جديـدا عـلى الـعراقـيـ الـذين اصبـحت حـيـاتهم ا
هات وخذ  لـقد مررنا بظروف وتـغيرات في حياتنـا اليومية وقد
يستغـرب جيل الستينات والسـبعينات والثمانـينات والتسعينات
من االمــور الـــتي حتــدث الـــيــوم وبــعـــد  ســقــوط بـــغــداد حــيث
الـتـغــيـرات اجلـذريــة بـاألخالق اوال والـتـربــيـة ثـانــيـا .. كـنـا في
ـوجب الـدولـة نذهب الـسـابق عـندمـا كـان الـقـانـون فـوق الـكل 
ـراد الـدوام بـهـا بـدون واســطـة وبـدون مـبـلغ مـالي لـلــمـدرسـة ا
ـدير ال نه  ال يخالف قـانون التربـية .. واليوم نرى ويرحب بك ا
الـعجـائب في الـتعـليم والـتـربيـة  الن االب اذا دفع للـمـدير مـبلغ
ـدرسة ويـنـقل هذا الـكالم الى الـطالب ـال بـحجـة تـرميم ا من ا
درسة وهو مرتشي وفاسد فكيف الـطالب سوف يحترم مديـر ا
دراء الـعـام ـدرسـة بل عـلى ا ولـكن الـعيب لـيس عـلى مـدير ا
مثل مديـر عام تربية الكرخ الثانية حيث ع احملاضرين بسعر
 50ورقة امريـكي وهذه حقيقه يعرفها كل العامل بالتربية ألنه
مدعـوم من احلزب الذي ينـتمي اليه .. وقـبل ايام ذهب صديقي
لـغرض حـصـول ورقـة قـبـول ألبنـه في نـفس الرقـعـة اجلـغـرافـية
ديـر والـذي تمـادى في بـداية االمـر بـحجـة ليس وبـعد مـقـابلـة ا
هـنــاك مـكـان طـلب مـنه مـبـلغ  400الف ديـنـار عـراقي  لـغـرض
ديـر الـعام تـزويده بـورقـة قبـول وقـال له حتى لـو شـكوت عـنـد ا
ـوضـوع .. اذا الـفسـاد مـازال مـوجود في دم فـهـو لـديه علم بـا
الـعـراقي الـفـاسـد والـتـابع الـى االحـزاب ألنه تـعـلم مـنـهم وتـرك

الـتربـية والـتـعلـيم لـيتـخرج جـيل فـاسد يـقـود البـلد
ـتالزم من قبـل الدولـة سـببه وهذا الـصـمت ا
ودائــمــا مـا اكــرر في كــتــابـاتي الــقــانـون ..
الـلـهم ابـعـدنـا وابـعـد الـعـراق من الـفاسـدين
ـعـرفة لـيـعود الـعـلم الى هذا الـبـلد الـغـني با

والعلم والثقافة ...

ــدن تـراجـعت "األحـزمـة اخلــضـراء في ا
ـافـيات وبـعـضـهـا اخـتفـى بـسبـب تـلك ا
التي تعـمد إلى قـطع األشجـار واالعتداء
عــــلى الـــبــــســــاتـــ وحتــــويل األراضي
الزراعية واألحزمـة اخلضراء إلى أحياء
سـكـنـيـة بـعـدمــا كـانت تـمـثل رئـة مـهـمـة
لـلـمـديـنـة وتـعـد عـامالً أسـاسـيـاً وعـدت

اسباب اخرى
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ــاضـيــة شــهـد الــعـراق خالل االشــهـر ا
هــبــوب عــواصف تــرابــيــة بــشـكـل غــيـر
ـناخي وقلة مسبـوق من جرّاء التـغير ا

تساقط األمطار والتصحر. 
اين حلول احلكومي في العراق

يتـابع أن الـبيـئـة العـراقـية مـعـرضة إلى
مخاطر حـقيقيـة وهذه حقيـقة تستدعي
االهــتــمــام والــنــظـر مـن قــبل احلــكــومـة
الــعـراقــيــة" مــشـيــراً إلى أن الــســنـوات
ـقـبـلـة قـد تـشـهد  106أيـام مغـبـرة في ا
العـام الـواحـد" ويـوضح أن "الـعواصف
الـرمـلـيــة قـد تـأتي من مـنــاطق مـتـفـرقـة
ــنـاطق مــنـهــا ديـر الــزور الــسـوريــة وا
الـصحـراويـة عـلى غـرار صـحـراء الربع
اخلـالي في الــسـعــوديـة بــاإلضـافـة إلى
أفريـقـيـا ناهـيك عن الـصـحـراء الغـربـية

في العراق.
ويــتــهم الــفالحي "مــافــيــات" بــقــيــامــهـا
بـ"اعـــتـــداءاتٍ جــــائـــرة" عـــلى األحـــزمـــة
ـــدن مــــنـــهـــا احلـــزام اخلـــضــــراء في ا
األخضـر في العـاصـمة بـغداد وحتـديداً
في حـي الـــدورة مـــؤكـــداً أن "األحـــزمـــة
ـدن تـراجـعت وبـعـضـها اخلـضـراء في ا
افـيات الـتي تعـمد اختـفى بسـبب تـلك ا
إلى قــــطع األشــــجـــار واالعــــتــــداء عـــلى
الـبـسـاتـ وحتــويل األراضي الـزراعـيـة
واألحزمـة اخلـضـراء إلى أحـياء سـكـنـية

وبدات تعـصف بنـا كارثة جـديدة اسمى
الــعـــواضف الــتـــرابــيـــة الــتي تـــشــتــاح
اجـوائــنـا من الـبــديـهي انـهــا الـطـبــيـعـة
واسمها الـصيفية ولـكن علينا كارض
ا االصح انـها السـواد يخـتلف االمـر ر
اللـعنـة الطـبيـعة لـسوء االدارة والحـلول
باالفاق كننا قـادمون على فصل اجلفاف

ومشهود الدول اجملاورة 
وأعلنت وزارة البـيئة العـراقية أن األيام
ــغــبـرة فـي الـبـالد سـتــرتــفع إلى 272 ا
ـقبـل يومـاً في الـعام خالل الـعقـدين ا

لتـصل إلى  300يوم مـغـبـر عام ?2050
وهــو مــا يــصــفه وزيــر الــبــيــئــة جــاسم
الفالحي في حديـثه لـ "العـربي اجلديد"
ـؤشـر اخلــطـيـر" ويــقـول إن "تـواتـر بـ"ا
وزيادة شـدة الـعواصف الـرمـليـة يـرتبط
بــازديــاد مــعــدالت الــتــصــحــر وتــقــلص
ــــــيـــــاه األراضـي الــــــزراعـــــيــــــة وشـح ا
ـــنــاطق واالعــتـــداءات اجلـــائــرة عـــلى ا
اخلـضـراء في الـبالد" مـوضـحـاً أن هذه
الـعــواصف ســبــبـتــهـا عــوامل اجلــفـاف
والـتــراجع الــكـبــيـر فـي كـمــيـات هــطـول
ائـية (الـقادمة األمطار وقـلة اإليـرادات ا
من نهـري دجـلـة والفـرات) في ظل تـغـير
ـــنـــاخ" يـــضـــيـف: "قـــبل نـــحـــو ســـبع ا
سـنوات حـذرنـا من أن الـعـراق سـيـكون
ناخية". تأثرة بالتغيرات ا من الدول ا
ـنـاخ الـذي ويـقـول الـفالحي إن "تـغـيـر ا
سؤول والوزراء كذبة يعتبره بعض ا
هو حقيقة تؤثر بشكل كبير على العراق
والعـالم" مـؤكداً أن بالده "من أكـثر دول

العالم تأثراً بهذه التغيرات" 
"مـافيـات" بـقـيـامهـا بـ"اعـتـداءاتٍ جـائرة"
ـدن منـها على األحـزمـة اخلضـراء في ا
احلـزام األخـضــر في الـعـاصــمـة بـغـداد
وحتـــديـــداً في حي الـــدورة مـــؤكـــداً أن

 »«d² « X% œ«u « ÷—√
. لـذلك نـحتـاج إلى وقفـة جادة وظـف ا

عند استمرار التجاوزات".
ويقول إنّ احلل ألزمة التصحر يكمن في
الــتــشــجــيــر وإعــادة احلــيــاة لألحــزمــة
ــدن الـعــراقــيــة الـتي اخلــضـراء حــول ا
تسـاهم بـشكل كـبـير في مـنع الـعواصف
والتقليل من مخاطر التلوث والتأثيرات
الــصـحــيــة الـســلــبــيـة" مــشــيـراً إلى أن
"وزارة البيئة وزارة رقابية وتعمل على
مـراقــبـة االتـفـاقــيـات الـدولــيـة الـبــيـئـيـة
ـنــاخـيــة مع الـعــراق بـاإلضــافـة إلى وا
حتــــديـــــد مــــواطـن اخلــــلل والـــــضــــعف
والتـصـحـر وتدهـور األراضي الـزراعـية.
لــكـن في الــواقع فـــإن دائــرة الـــغــابــات
والتـصـحر الـتـابـعة لـوزارة الـزراعة هي
ـســؤولـة لــكن هــذه الـدائــرة ضـعــيـفـة ا

بعـدمـا كـانت تمـثل رئـة مـهمـة لـلمـديـنة
وتعـد عـامالً أسـاسيـاً في تـنـقيـة الـهواء

واحلد من العواصف".
أدت الــعــواصف الــرمــلــيــة إلى إصــابــة
كـثـيـرين بـحـاالت اخـتنـاق ..ويـوضح أن
واطـن العـادي ال يـسـتـطـيع قطع آالف "ا
أشجار النخيل في مدينة عراقية كما ال
كـنه االعـتـداء عـلى الـبسـاتـ لـكن ما
يـــحــــصل حـــالــــيـــاً من جتــــاوزات عـــلى
األراضي الـزراعـية تـقـوم بـهـا عـصـابات
منـظـمة تـعتـمـد على جتـريف الـبسـات

وتستـغل هذه األراضي لـبناء اجملـمعات
التجـارية. وفي وقت سـابق زار وفد من
ـنـاطق الـزراعـية وزارة الـبيـئـة إحـدى ا
ــــغـــــتــــصـــــبــــة لألرض إال أن الـــــقــــوة ا
واخلــــارجـــة عـن الـــقــــانـــون اعــــتــــقـــلت

بسبب قيادة الوزارة نفسها".
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يضيف أن "وزارة البيئة كانت قد عممت
خطتـها على جـميع الـوزارات للمـشاركة
في إنــهــاء أزمــة الـــتــصــحــر في الــبالد
ومـنــهـا اســتـغالل خــمـســة ماليــ مـتـر
ــكن أن تـوجه ــيـاه الــتي  مـكــعب من ا
نحـو الـتـشـجيـر في الـبالد" مـشـيراً إلى
أنه "يـتـوجب عـلى الـوزارات والـبـلـديات
ـشـاركـة في هــذا اجلـهـد حتت إشـراف ا
وزارة الــزراعـة. واالســتــدامــة هي األهم
شـروع وزيادة الـغطاء من أجل إجناح ا
النباتي وزراعة الغابات باألشجار للحد

من نسبة العواصف الرملية.
ـــيــاه في ولــدى ســـؤاله عن أزمـــة شح ا
البالد يقول الفالحي وهو أحد أعضاء
الوفـد التـفاوضي مع تـركيـا وإيران إنه
ـــتــاز لـــدى الــعـــراق وفـــد تــفـــاوضي 
والتفاوض مع البلدين اجلارين يحتوي
: األول سـيـاسي ودبلـوماسي على شـق
واآلخـر فــني ويـتــطـلب عــمالً مـســتـمـراً
ـسـتـويـات الـوطـنـيـة واإلقـلـيـمـيـة عـلى ا
ــــفــــاوضـــات والــــدولــــيـــة ويــــرى أن "ا
الدبـلومـاسية الـهادئـة هي التي سـتصل
إلى نـــتـــائـج في مـــا يـــتـــعـــلق بـــتـــوزيع

ائية.. احلصص ا
ثل واجهة  واطن عن يفعل  ماذا على ا

تلك احملنة ????
والضـحيـة الرأتـنا اجملـاهدة لـتنـال جزء
من الـهـواء الـنـقي او الـذهـاب الى اقـرب
مستشفى الخذ االوكسج واستمرارية
باحلياة ....بـكل بساطة الـفساد نخر في
عــظــامــنــا ووصل الى حــدود الــرائــتــنـا
فالرحمة بنا يـا طبقة االرجوازية لم يعد

لنا طاقة للتحمل .
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اإلسالم دين الــسالم والـرحـمـة واإلنـسـانـيـة  الـذي
ـ وجـاء رسـولـنـا الـكـر لـيـتـمم جـاء رحـمــة لـلـعـا

مكارم األخالق  
األخالق وتقـوى الله في الـتعـامل مع اآلخريـن  قمة

اإلنسانية 
ـسـلم كل واحــد يـفـســر اإلنـسـانــيـة بـطــريـقــته ... ا
ــؤمـن الــذي يـــتـــقي الــلـه هــو الـــذي يـــكــون قـــمــة ا

باإلنسانية  الن الدين معاملة 
ـسلم الـصح في التـعامل انـسانـية . نعم ومعـاملة ا
اإلسـالم دين شـــامـل بـــقــــوانـــ إصالح الــــعـــبـــاد

والبالد حسب شرع الله 
الــدين  في الــقـرآن والــسـنــة هـو قــانـون الــله  عـلى
األرض .  الـنيـة السـليـمة يـصدقـها الـعمل الـصالح
في اتبـاع الدين بكافة احكامه  وتـعاليمة  وما انزل
كان . بالقـرآن من ثوابت ال تتغـير بتغيـر الزمان وا
ـا يـضـره وما الن الـله الـذي خـلق اإلنـسـان اعـلم 
خافة ينفـعه باحليـاة الدنيـا ويكون عـمله الصـالح 
الـــله وتـــقـــواه هـــو رصــــيـــد له لالخـــرة .  وإقـــامـــة
سـاواة واحلـرية الـعـبادات كـافـة واقـامة الـعـدل  وا
والسالم لـلعباد والبالد  . اعـدل حكم كان وسيظل
ـا جـاء به ـا انـزل الـله و البـد الـدهـر هـو احلــكم 
رسـوله دين احلق ال ينطق عن الـهوى . واجلنة هي

ن اتقى  أوى  ا
تـقـوى الـله راس احلـكمـة .  من يـريـد أن يـسفه اي
شيء بــدين الــله مــا يــســفه اال نــفــسه . وعــ الـله
بــصـيـرة اتــقـوا الـله فـي تـدبـيـره .  يــضل اإلنـسـان
ويـشــقي نــفــسه في ضالله من ابــتــغى غــيـر احلق
ــ ســبـــيال ســاء الـــســبــيل . الـــله غــني عـن الــعــا
سبـحانه رب الـعزة واجلالل . ال اله اال الـله مـحمد

رسول الله .
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ــصــريــون نــقال عن ويــذكـــر اخــوانــنــا ا
ــركـــزى لــلــتــعــبـــئــة الــعــامــة اجلــهــاز ا
واإلحـــصــاء أن إجـــمــالى اســـتــيــرادات
مصـر من الـقهـوة "بن غيـر مـحمص غـير
" سـجلت نـحو  7مالي منـزوع الكـافـي
و 640ألـف دوالر فى شـــــهـــــر حـــــزيــــران
ـاضى  بـيــنـمـا سـجـلت واردات مـصـر ا
من الـ غيـر احملـمص قـد بلـغت نـحو 8
مالي و 730ألف دوالر فى شـــهــر ايــار

اضى. مايو ا
وال يــزال تــاريخ الـقــهــوة عـنــد الــبـعض
غامضاً لـكن على الرغم من العـدد الكبير
ـصدر األول حلـبوب من الشـكـوك حول ا
ؤرخـ يـؤكدون أن ال إال أن جـمـيع ا
ــسـتــخـدمــ الــذين جـعــلـوا من أوائل ا
الـقــهــوة مــشــروبــاً اجــتــمــاعــيــاً وعـادة
منـتظـمة هم أهل الـيمن بـدءاً من القرن

اخلامس عشر.
ومن بـ الـقـصـص احملـكـيـة في الـيـمن
قــصـة راعي غــنم الحظ أن خــروفــاً لـديه
أصبـح نشـيطـاً وبـدأ يتـحرك كـثـيراً بـعد
أن تنـاول نـوعـاً من احلبـوب الـتي كانت
في أحد الـسهول وبـعد فـترة من الزمن
بــدأ أهل الــيــمن يــصــنــعــون شـرابــاً من
ـكتـشفـة على درجـة حرارة حبـوب ال ا

عالية سرعان ما  تسميته بالقهوة.
واســـتــعـــمــلت الـــقــهــوة آنـــذاك من قــبل
تصوف الذين يحرصون على السهر ا
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رغم اني لــست من شـاربـي الـقـهــوة لـكن
مـعـظم اصـدقـائي واقـاربي يـسـتـمـتـعون
بــالــقــهــوة وخــاصــة في الــصــبــاح ومن
اجلهم وتمشـيا مع مهنة الـصحافة اذكر
لـــهم الــيــوم الــدولـي لــلــقــهــوة ويــجــري
االحـتــفـال به في مــعـظم دول الــعـالم في
اوقات مـختـلفه اال في الـعراق فـلم يحدد

ي للقهوة الحتفال به. اليوم العا
ويـاتي هــذا االحـتـفـال اسـتــجـابـة لـقـرار
اتــخـذته مـنــظـمـة الــقـهـوة الــدولـيـة عـام
وحـــسب الــقــرار فـــان هــذا الــيــوم 2014
شروب القهوة و قد مناسبة لإلحتفال 
استـغل هذا الـيوم أيضـاً للـتشـجيع على
التـجارة العـادلة للـقهـوة و زيادة الوعي
. وفي هــذا حــول مــشــاكـل مــزارعي الــ
الـيـوم تقـدم الـعـديد مـن شركـات الـقـهوة
أكـــوابـــا مــــجـــانـــيـــة و مــــخـــفـــضـــة من
الـقـهوة.من الـدول الـعـربـيـة الـتي حددت
يومـا للـقهوة 3دول هي مصـر واإلمارات
والسعودية وحتتفل به يوم  29 ايلول.

امــا الـدول االخــرى فــهي : اســتـرالــيـا -
كندا  –اسكتـلندا  –بلجـيكا  –انكـلترا –
اثيوبيـا -هنغاريـا -ايسلنـدا -ماليزيا -
كـسيك -نـيوزلـندا- الـنرويج - جـنوب ا
ـتحدة - افريقيا  –السويـد - الواليات ا
اليابان - استراليـا - رومانيا - الـفلب

- تايوان
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تـــكــــشف الـــفـــنــــانـــة زيـــنب
الـركـابي عن مـفـهـوم واضح
ـــعــالـم وهي تـــقــتـــرب من ا
احلـــداثــــة في جتـــربــــتـــهـــا
وجتـــريـــبــــهـــا في فـــضـــاء
اخلــزف لـــتــحـــافظ عــلى
خصوصيـتها وبصـمتها
ـنــفـردة. وقــد أضـافت ا
الى أعــمـالــهـا طــبـيــعـة
الــــروح والـــتــــعــــبــــيـــر
الذاتي لتـلقي الـدهشة
ـتـلـقي. عـلى مالمح ا
فهي جعلت قـطعها
اخلـزفـيـة تـنـبض
بــــــــاحلــــــــركـــــــة
واحلـــــيـــــويـــــة
واحلــــــــيـــــــاة
وحتمل معنى
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كـــرمت مــؤســـســة الــنـــيل والــفـــرات الــتي
ــســرحي والــشــاعـر يــتــرأســهــا الـكــاتب ا
ـؤرخ والنـاقـد صـباح ـنـعم  ا نـاجي عـبد ا
ـوسـوعـة فـنـارات كـاظم مـحـسـن  بـفـوزه 
في الـثقافة الـعراقية دراسـات نقدية اجلزء
ؤسـسة ونـشرت منه الـرابع الذي طـبعـته ا
اجملــلــة الـتـي تـصــدر عـنــهــا في مــسـابــقـة
مع تـــكـــر كل الــفـــائــزات أشـــرف بـــديــر
ــســابــقــة أشــرف بــديــر من والــفــائـــزين 
شـاعــرات و شـعـراء ونــقـاد وكـتــاب قـصـة
ــــؤلـف صــــبــــاح كــــاظم  من وروايــــة.   وا
فاز مـواليد  النـاصرية صدر له 20 كـتابا 
هرجان سرح عام 2007  كـتابه الرمز وا
وكــتـاب االعالم وزارة الـثــقـافــة بـالــقـلــعـة 
ــســابـــقــة الــنــور ـــوعــود 2011  واألمل ا
فــضالً عن عــشـرات الــبـحـوث بـالــسـويـد 
ــســابــقــات عــربــيــة وعــراقــيــة الــفــائــزة 
كــــتــــــب 66 مــــقــــدمـــة ألديــــبــــات وأدبـــاء
شـاركة بـ 75 ـؤرخات ومـؤرخـ  مع ا و
كـتـابـا لـنـقـاد من الـعـراق والوطـن العـربي.
وكـــــانـت مــــؤســـــســــة الـــــنـــــيل والـــــفــــرات
أصــــــدرت 988 كــتــابـــا  وتــضم اديــبــات
وأدبـــاء  مـن كل الـــوطن الـــعـــربـي وتـــكــرم
ــبـدعـات وصـدر لـهـا37 عـدداً ـبـدعـ وا ا

حلد االن.

لـيالً إلقــامـة صـلـواتـهـم وكـانت الـقـهـوة
تنشّط ذهنهم على الدوام.

وبحـسب الروايـات فإن الـقهـوة انتـقلت
شــمـاالً نــحــو بالد احلــجـاز ودخــلت في
تقـاليد الـشعـوب التي عـاشت هناك ومن
ثم وصلت إلى الـقـاهرة الـتي كانت أكـبر
مركز للسـكان في ذلك الوقت ومن هناك
انـــتــقــلـت إلى اســطـــنــبــول الـــتي كــانت

عــاصـــمــة امــبــراطــوريــة
كـــــــبـــــــرى عـن طـــــــريق
تاجرين من بالد الشام

يـــــــقـــــــال إن
أحـدهمـا من
دمـــــــــــــــــشـق
يدعى حـكيم
والـــثـــاني من
حـــلـب واســـمه
شــــــــمـس. ومن
تركـيا سـافرت
الــــقــــهــــوة إلى
لندن عام 1652
وســـرعـــان مــا 

بـاتت مــشـروبـاً يــتـعـاطـاه
أغـــــــــلـب الــــــــــنــــــــــاس في
الـعـالم.وفي حـ تـشـيـر
الدراسـات إلى أن عدد
ـشــروبـات شـاربـي ا
الـــــــــغـــــــــازيـــــــــة في

- ان بعض الفنـان ال يبـادرون بالبحث
و الـتــنـقــيب و الـدراســة فـيــسـتـهــويـهم
االقتباس واحملـاكاة والتـقليد. ورغم ذلك
هــنـاك فــنــانــون يـواصــلــون الـبــحث عن
موضـوعـات واشكـال جتـريبـيـة إال انهم
لم يــــصـــلـــوا إلى مــــحـــددات مـــغـــايـــرة
وبـالنـتـيـجـة أدى هـذا االمـر الى الـتـكرار
في الكـثيـر من االعمـال التـشكـيليـة  لكن
يز يظل التجريب فاعال لصياغة طابع 

وخاص.
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{ لكـون االنسان العراقي يعـيش مأساة وقلقا
ـشـهد الـبصـري عالج مـسـتمـرا هل ترين ان ا

بتكراته?  هذا االمر 
- القلق هو مـا يدفعنا لـلبحث عن عوالم
أكـثـر جــمـاال واســتـقـرارا. والــفن يـفـسح
اجملــــال لـــلــــهــــروب من الــــواقع و رفض
الــتـــقــلــيـــديــة وان الــغــايـــة من ذلك هي
تعة على النفس اضفاء طابع الهدوء وا
ودرء لـلـقـلق ومـا اتــلـفه الـزمن و دمـرته
احلـروب. ومن الــطـبــيـعـي ان يـســتـخـدم

الـسمـو وتـضم قـيـمـا جمـالـيـة وروحـية.
ـليء باحلكايا كان هذا ها ا قريبا من عا

احلوار مع الركابي:
 { االزمــات واحلــروب الــتي اجــتــاحت اوربــا
انعكـست على حركاتها االدبيـة والفنية واطلقت
ثــورات وتــغـيــرات عــدة في هــذا الــفــضـاء هل
ـشهـد التـشكيـلي العـراقي شن ثورة ترين ان ا

بعد ان مر البلد بأزمات مشابهة تقريبا?
 - عـــلـى الـــرغـم من احلــــروب واالزمـــات
ـشـهد التي عـصـفت بـالعـراق عـمـوماً وا
التـشكـيـلي خصـوصاً فـقـد تمـكن الفـنان
الـعـراقي من مــكـتـشـفــاته لـيـدون ذلك في
فـــضـــاءات ابـــداعـه ويـــســـخـــر كل هـــذه
ـمــكـنــات لـلـوصــول الى عـوالـم جـديـدة ا
ـشـهـد الـتـشكـيـلي لـيـظل ومـغـايـرة في ا
ـعـارض والـنـشـاطات مـسـتمـرا بـاقـامـة ا
والنـدوات واحملـاضـرات الـتي انـعـكست

عن هذه االزمات واحلروب.
{ هـل نــحن اآلن بــحــاجـة إلـى حــركـة جتــريب
لعدم الـتكرار في الكثير من األعمـال التشكيلية

عارض االخيرة?  التي واجهتنا في ا

الفنان أسـاليب ومفـاهيم جديدة لـيجسد
هذا االمر.

{ مـا رأيك بـالـواقعـيـة الـسـحـريـة وهل عـملت
عليها? 

- نعم لـقد عـملـت علـيهـا بهـدف التـعبـير
عن االحـاسيس الـداخـلـيـة والـكشف عن
غـوامـضـهـا وعن مـشـكالت الـعـصـر. فـقد
ســاعــدتـــني الــواقــعــيـــة الــســحــريــة في
تـوظــيف الـشـكل لــلـتـعــبـيـر عـن الـفـكـرة
واتــخــذت من وجه االنــســان مــوضــوعـاً

أظهر من خالله احساساتي.
اذا تـتميـز موضـوعات أعمـالك وما الذي  }

تدونه حكائيا? 
- عــنـدمــا اخــتـار مــوضــوعـة لــلــوحـاتي
وخـــزفـــاتي أســـجـل فــيـــهـــا قـــنـــاعـــاتي
وخبـراتي الـشـخصـيـة وهي في الـغالب
مستقاة من ظروفي احلـياتية وما يجلب
انــتــبـــاهي في الــواقـع. واذا تــأمــلت في
اعـمــالي ســتـرى ان غــالـبــيـتــهـا تــنـاقش
ــتــفـــاقــمــة في الــظـــواهــر الــســـلــبــيـــة ا
مجتمعنا والتي تفتك بقيمنا ومبادئنا.
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لــقـــاء نــســـائي غــنـــائي جـــديــد ســيـــجــمع
الـفـنـانتـ نـانـسي زعـبالوي و نـورا رحال
عـبر أغنية جديدة ستُـطلَق قريباً بعنوان لِمَ
ال .االغـــنــيـــة من كـــلــمـــات وأحلــان رحــال
وسـتــغــنــيـهــا زعــبالوي بــعــد أن أصـدرت
ـوهـبـة الـشـابة مـؤخـراً أغنـيـة جـمـعـتـهـا بـا
جـيــني غـربـي بـعــنـوان بــيــنـا غــرام ضـمن
ـرة ألـبــومــهـا اجلــديـد احملــطـة 40. وهـي ا
األولـى الــتي تــمــنح فــيــهــا رحــال كــلــمـات
وأحلـان أغنية عـلى أن تصدر عـلى طريقة
الـفـيديـو كـلـيب ويـتم تـصـويـرهـا بـاسـتـديو

داخلي.
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اخــــتـــصــــاصي طب األطــــفـــال الــــعـــراقـي صـــدر له 
عن ولالخـتصاصي بالطب النـفسي جمال احملمداوي 
اجلمـعية العـراقية للـبحوث والـدراسات الطبـية (الدليل

كافحة اخملدرات واإلدمان). اإلرشادي 
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ـيــة الـعــراقـيــة ضـيــفـهـا االكــاد
اضي قسم الـكترونيـا االربعاء ا
االعـالم وبــالـــتـــعـــاون مع وحــدة
الـتأهيل وتـوظيف اخلـريج في
كـليـة اآلداب في ورشـة عمل عن

(كتابة السيرة الذاتية).
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رئـــيس اركــان اجلــيش الـــعــراقي احــتــفـى بــخــطــوبــته
بـحـضـور شـخـصـيـات امــنـيـة وعـسـكـريـة  مـتـمـنـ له

ولعروسه حياة هانئة سعيدة.
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شـــيخ عــــشـــائـــر أل ازيـــرج الـــعــــام  نـــعـــته االوســـاط
ـوت الـسـبت الـعـشـائـريــة واجملـتـمـعـيـة بـعــد ان غـيـبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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مـثلـة السـورية بـدأت بتـصويـر أول أعمـالهـا للـموسم ا
ـقـبل مـن خالل مـسـلـسل الـزنـد  تألـيف الرمـضـاني ا

عمر أبو سعدة وإخراج سامر برقاوي.
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التـدريسيـة في كلـية الـفنـون اجلمـيلة بـجامـعة الـبصرة
لتقى العراقي ن كاظم في ا شـاركت مع التدريسي ا
اداره الدكتور محمد جبار الكريزي. للثقافة والفنون 
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الشـاعـر االردني صدر له حـديثـا ديـوان شعـر بعـنوان
علـى قدر أهل العـزم  وكان هذا الـديوان تاليـا لديوانه

السابق (للعشاق فقط).
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ـايــسـتـرو الـسـوري قــاد اوركـسـتـرا دمــشق بـسـهـرة ا
ــشـاركـة طـربــيـة اقــيـمت في قــصـر الــعـظم بــدمـشق 

الفنان ريان جريره وفاتن صيداوي.
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األول عــلى آمــبــر من جــيـمس فــرانــكــو. ويـدور
الـــفــيـــلم حـــول األحــداث الـــتي ســـبـــقت دعــوى
الـتشـهـيـر وخاللـهـا بـاإلضـافـة الى الـتـفـاصيل
التي حـدثت في احملكـمة هذا الى جـانب احلياة
الشـخـصيـة لـلنـجـمان. وكـانـالنـجم الـهولـيوودي
الــشـهـيـر قـد رفع دعـوى قــضـائـيـة ضـد زوجـته
السابقـة آمبر هيرد واتهمها فيها بالتشهير بعد
ان اتـهـمــته بـأنه اعـتــدى جـسـديـاً عــلـيـهـا وكـان
ـفهـا وأثبـتت األدلة في احملكـمة صـحة األدلة يعنّ
ي األمـر الـذي جـعل احملـكـمة لـدى الـنـجم الـعـا
حتــكم لـصـاحلـه وتـطـالب آمــبـر هـيــرد بـدفع مـا

يقارب الـ  15 مليون دوالر كتعويضات.
سلسله االيطالي اجلديد تكلم وخالل ترويـجه 
ــمـثل الـتــركي جـان يــامـان عن اهـمــيـة جتـاوز ا

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - طـرحت مـنـصـة
ـاضـيـة اإلعالن ـيـة يـوم اجلـمـعـة ا "تـوبي" الـعـا
الـتشـويـقي االول لـفـيـلم يـتـنـاول أحـداث قـضـية
ـــيــة والــذي "جــونـي ديب وآمــبـــر هــيــرد" الـــعــا
سيطـرح في السينـما في الوقت القـريب.والفيلم
تـدور أحداثـه حول أشـهـر قـضيـة تـشـهيـر لـهذا
ي ضــد الـــعــام والـــتي رفـــعـــهــا الـــنـــجم الـــعـــا
طــلـيــقــته.وظــهــر في الـفــيــديــو اإلعالني كل من
الـــنـــجم "مـــارك هــابـك" والــذي يـــؤدي دور ديب
بـيـنـمـا لـعـبت الـنجـمـة مـيـغـان دافـيس دور آمـبر
هيـرد كما ظـهر في الـفيـديو اإلعالني احملـامية
كـاميـل فاسـكـيز والـتي جـسّـدت دورهـا النـجـمة
ي مــيـلـيـسـا مـارتي وظـهــر كل من الـنـجم الـعـا
وآمـبر هـيـرد في الفـيـديو وهـمـا ينـاقـشان غـيرة
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شـاركت الـنجـمة أمل عـرفة مـتـابعـيهـا على
(فـيسبوك) صورًا لهـا من كواليس عشارية
الــصــبـار تــألــيف: فـادي حــســ إخـراج:
سـمـيـر حـس ويـضم عـلى قـائـمـة أبـطاله
ــنـعم عــمــايـري إلى جــانب عــرفــة: عـبــد ا
صــفــاء_ســلــطــان فــايــزقــزق عــلـي كـر
بــشــاراسـمــاعـيـل رنـاالــعـضـم عالءقـاسم
فــرح خـضـر عــامـر الـعـلي روبــ عـيـسى
ـــقـــبـل عــاصـم حـــواط حـــســام يـــوسف ا
الـشاه تسـنيم باشـا وغيرهم.وعـلقت عرفة
ـة.. سـنـكره عـلى الـصـور فـكـتبت: مع نـد
ة الـشـر مـهمـا كـانت إغـراءاته كـبيـرة. نـد
هـي الـلــيـدي مــكـبث 2022. عـن مـســرحــيـة
شـكــسـبـيـر مـكـبث.وأضـافت: (الـشـر انـولـد
مـعنـا الشاطـر هوي اللي بـيشيـلوا جواته
وبـيـبـقى عـم يـغذي اخلـيـر. واخلـيـر وبس.

ـعـلـبـة لـلـنـاس فـيـمـا يـخص الـوسـامـة االفـكـار ا
مثل.وقال: كنت وكونها عامالً مهماً في جناح ا
ســأكـــون اكــثـــر جنـــاحــاً لـــو لم اكـن وســيـــمــاً
وأضــاف: "هــنــاك أشـخــاص أجــمل مـنـي لـكن
ـرء ال يـخـدم كــثـيـراً إذا لم يـكن هـنـاك مــظـهـر ا
ـة. اجلــمـال وحـده ال مــثـابــرة وانـضــبـاط وعــز
ــوهـبــة ". الى ذلك افــادت وسـائل يـكــفي مـثل ا
إعالم تركيـة ان النجمة التركية هاديسا ومحمد
دة  5 دقـائق ديـنتـشـيرلـيـر قد تـطـلقـا رسـميـا 
وذلك في جلـسة واحدة وذلك بعد عدة خالفات
بـيـنـهــمـا حـصـلت في الـفـتـرة األخـيـرة كـمـا ان
مــحــمــد قــد تــلــقى إنــتــقــادات كــثــيــرة من قــبل
اجلمـهور إثر انفصاله عن هاديسا األمر الذي

دفعه الى اغالق صفحته.

وصـايـا الـصبـار.. أواخـر أيـام التـصـوير).
وتــدور أحـداث عـشــاريـة وصـايــا الـصـبـار
ـة/ أمل عــرفـة وهي حــول شـخــصـيـة نــد
زوجــة مـضــطـربــة نـفــسـيًــا تـســيـطــر عـلى
ــنــعم عــمــايـري زوجــهــا خــلــدون/ عــبــد ا
ـهزوم نـفسيًـا وحتاول من خالله تصـفية ا
ــة مع عــائــلــة ذات نــفـوذ حــســابــات قــد
وسـلـطة.و وصـايا الـصـبار أول عـمل فني
يـجـمع عـرفـة وعمـايـري كـثـنائـي فني من
جــديـد بــاإلضـافــة البـنــتـهــمـا الــكـبـرى
سـلـمى عـمايـري الـتي انـضمت لـلـعمل
كـمـسـاعـدة لـلـمـخـرج. وانـتـهت عـرفـة
مـــؤخـــراً مـن تـــصـــويـــر دورهـــا في
اجلــزء الـثــالث من مـســلـسل حـارة
الـقـبة لـلـمخـرجـة رشا شـربـتجي
ـنـتظـر عرضه في مـوسم دراما ا

رمضان 2023.

تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا

qL(«

حتـلـى بـروح عــالــيــة من الــثــقــة وابــتـعــد عن الــشك  
فرط. رقم احلظ 4. ا

Ê«eO*«

حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.

—u¦ «

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة. باالندماج في القضايا ا

»dIF «

ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ 9.

¡«“u'«

التروّي سـيسـمح لك برؤيـة بعض الـروابط التي كنت 
غافالً عنها.

”uI «

حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها.

ÊUÞd «

ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ  5. ا

Íb'«

بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .

bÝô«

ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك 
الذي تسعى اليه .

u b «

لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.

¡«—cF «

عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.

 u(«

Âu−M «Ë X½√ UOŽUÐd «

اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تــســيــر عــكس دوران
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط
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 2- شاعر جاهلي
 3- شــاعـر مـن بـنـي كـلــيب

أشهر شعراء الهجاء
 4- رتبة عسكرية
 5- يختصر
 6- بصحبتك

رض  7- اشفى من ا
 8- الطفل في بطن امه
 9- من انواع التوابل
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أمل عرفة œdO¼Ë V¹œ WOC  sŽ rKO

قـاهي واحملالت التي انخـفاض تبـقى ا
تعـددة من القهـوة األكثر تقدم األنـواع ا

انتشاراً.
واخـيـرا يقـول الـشـاعـر مـحـمود درويش
القهوة ال تُشرب على عجل القهوة أخت
الوقت تُحْتَسى على مهل القهوة صوت
ــذاق صـوت الــرائـحـة الــقـهــوة تـأمّل ا
وتــغــلــغل فى الــنــفس وفـى الــذكــريـات"

هــــكـــذا غـــازل الـــراحل مـــحـــمـــود
درويش مــعـشـوقــته "الــقـهـوة"
فـكان مـن أكثـر الـشـعـراء الذين

ـشـروب كـتـبـوا عن هـذا ا
الذى يعتبر مفتاح النهار

 كما وصفه أيضًا.
ــــا يــــجــــلب واخــــيــــرا 
ـــقـــهى االنـــتـــبــــاه اسم ا
ـقـاهي يــطـلق عـلى كل وا
مــحـالت الــراحـــة وامــاكن
الــلــقـــاء رغم ان بــعــضــهــا
يـــــقــــــدم لـــــلــــــزبـــــائن
مـــشـــروبـــات غـــيــر

القهوة. 



¡U¹“√ ÷dŽ l³Dð WŁu½_«

 W{u*« Ÿu³Ý√ sL{ ÂUNJOÐ
{ بـاريس (أ ف ب) - قـدّمت فـيـكـتـوريـا بـيـكـهـام اجلـمـعـة أول عرض
ــوضـة فـي بـاريـس الـذي يُــعــدّ من أرقى أزيـاء لــهــا ضــمن أســبــوع ا
ـيـاً مسـتـعـيـنـةً بـعـارضات مـن الصف األحـداث في مـجـال األزيـاء عـا
األول وفي ظل حـضــور أفـراد عـائــلـتـهــا.وتـمــيـزت الـتــصـامـيـم بـطـابع
األنـوثـة إذ ارتـدت عـارضـة األزيـاء بـيال حـديـد مـثالً فـسـتـانـاً أخـضر
مزمـوماً على اخلصـر مع قفازات عـالية بالـلون األسود فـيما عرضت
أختـها جيجي بزة سوداء.ولم تلقِ بيـكهام وهي عضو سابق في فرقة
"سـبـايس غـيـرلـز" الـتـحـيـة عـلى احلـاضـرين كـمـا جـرت الـعـادة بـعـد
عرض األزيـاء الـذي أقـيـم في فـال-دو-غـراس وهـو ديـر ومسـتـشـفى
عسـكري سابق حُوّل إلى متحف.وارتدت بيـكهام فستاناً أسود طويالً
أضـافت تـعـديالت عـلـيه ونـسـقـته مع حـذاء طـويل. وخـرجـت إلى بـاحة
ـكان بـرفـقـة زوجـهـا ديـفـيد بـيـكـهـام اللـتـقـاط الصـور.وتُـعـتـبـر خـطوة ا
ُقـامة ضـمن فعـاليـات أسبوع بيـكهـام هذه نـادرة في عروض األزيـاء ا
وضة في باريس ألنّ الكواليس عادة ما تكون مخصصة للمشاهير ا
". وطـبعت األنـوثـة تـصـاميم بـيـكـهام وقـلّـة من احلـاضريـن "احملظـوظـ
ـروّسة ذات الـكـعب الـعالي وتـصـاميم عـروضـة إذ برزت األحـذيـة ا ا
مفـتوحة وفسات ضيقة. وتولت عرض هذه التصاميم عارضات أزياء
نحـيفات جداً على شـاكلة بيكهام ( 48 سـنة) التي يتابع حـسابها عبر
انـستغرام  30 ملـيون مسـتخدم وتـظهـر في تيك توك نـظامهـا الغذائي
طبوخة على البخار. ومزجت بيكهام رتكز على األسماك واخلضر ا ا
ـتـمـثـلـة بـالوردي واألزرق في تـصـامـيـمـهـا األسـود مع ألـوان الـربـيع ا
والبـنفسـجي واألرجواني.وكانت دار فيـكتوريـا بيكـهام لألزياء واجهت
مـشـاكل مـالـيـة في الـسـنـوات األخـيـرة لـكن هـذا الـوضع يـتـغـيـر.فـقـد
ـصمـمة الـبريـطانـية بـبعض األسـماء الـفرنـسيـة مثل رالف استـعانت ا
شـتريات سـابقاً تولـيدانو أو مـاري لوبالن دي رينـيس رئيسـة قسم ا
في مـتـجـر "بـريـنـتـان" الـبـاريـسي لــتـولي مـنـصب الـرئـيس الـتـنـفـيـذي
ـالبس اجلاهزة في الـدار مع حتديد اسـتراتيـجية للـدار.ودُمج خطّا ا
جديدة لألسعار كما طُورت خطوط اإلكسسوارات ومنتجات التجميل
صنوعة من اجليرزي بـاإلضافة إلى مجموعة  VB Body لـلحماالت ا

احملبوك والفسات الضيقة.
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ـاني ليس من اجل  احلصول عروف بـان العمل السـياسي او البر من ا
ـا هو مهمة الي  ودعم الـنفوذ الشخصي  ,وا نـصب والكسب ا على ا
وطنية  ومـسؤولية  كبيرة  تهدف الى خدمة الوطن والشعب وتسعى الى
ـهـارات ن يــشـتــغل في هـذا اجملــال ا اسـتــقـراره وتــطـويـره  ,ويـتــطـلب 
ـية , ـهـنـيـة واالطالع عـلى مجـمل االحـداث  االقـلـيـميـة والـعـا واخلـبرة ا
ــعــرفـة والــثـقــافــة والـفــكـر  ,وفي ضــوء  هـذا ولـديه قــدرا واســعـا من ا
اني   ,قرات ـتواضع  عن الـعمل السـياسي او الـبر االيـجاز الـبسيط  ا
قـبل ايـام كـتـاب بعـنـوان  (قـراءات في مـرأة االدب والـسيـاسـة )  لـكـاتبه
الـســيـاسي والــدبــلـومــاسي الــراحل شـكــري صــبـري احلــديـثي   ,وقـد
اسـتـوقفـني مـوضـوع  مـفـيـد وجـذاب عن الـسـيـاسـة وعن الـرجـال الذين
يـشـتـغلـون فـيـها ومـا هي االمـراض الـتي يـصابـون بـها  ,و حتت عـنوان

(السياسة صداع ومغص واالم) ومفاده يقول : 
ـان في كـوبنـهـاكن عاصـمة امـام  قصـر كـريسـتـيان بـورج او مبـنى الـبر
ارك تقف ثالثة تماثيل من احلجر لوجوه ثالثة رجال تنطق باأللم. الد
ان ? سالوا احد السياسي ماذا يعني وجود  هذه التماثيل امام البر
قـال : انـهـا وجوه لـرجـال ثالثـة كـمـا ترون  ,ولـكـنـهـا وجـوه تـنطـق باأللم
اً في ـصاب بصـداع في الراس.والذي يـعاني ا ..االلم الذي يشـعر به ا
ان اذنيه. والذي يشـكو مغصا في معدته. وقد اقـاموها امام مدخل البر
لـتــكـون حتـذيـرا لـكل من يــريـد ان يـشـتـغـل بـالـسـيـاسـة  ,ان

مصيره حتما االصابة بهذه االمراض الثالثة 
ـوضــوع ) ... الــسـؤال الــذي يــطـرح (انـتــهى نـص ا
نـفسه هـنا  ,هل ان السـياسـي او اعـضاء مـجلس
النواب الـعراقي  يصـابون بهـذه االمراض الثالثة

 ,جراء اعمالهم التشريعية والرقابية   التي
يقومون  بها  من اجل خدمة الوطن والشعب ?

Âô¬Ë hG Ë Ÿ«b  WÝUO «

WOÝUOÝ dOÝ«uÐ

wðUO³ « dOCš ”U¹
yaaas@hotmail.com 

مـنذ أشـهـر والـشعب مـشـغـول في عرس "الـواويـة"; أغلـبـيـة أم توافـقـية
وانسـداد وانـغالق في اجملاري الـسـياسـيـة وحروب تـغـريدات وطـنـطات
وزوابع تراها وتقـرأها والنتيجـة صفر على اليـسار. واألصفار هنا هي
ـعـادلـة سـيـاسـيـة عـراقـيـة ال تـنـتج إال الدالـة وقـيـمـتـهـا تـسـاوي صـفّـرا 
البس اخلـراب والتهـلكـة وفقر احلـال. بشرى جـديدة; عـودة للحـرامية 

ة.  جديدة ولعادتهم القد
ـنــتج فــاسـد وتــدويـر جــديـد ُـجّــمع  ـرة "إدارة الــدولـة جتــمـيـع ا هــذه ا
لـنـفـايـات سـيـاسـيـة بـرائـحـة كـريـهـة عـبـر اسـتـجالب الـلـصـوص والـقـتـلة
وأصـحاب رايـات الـتخـلف والـسـلطـة واجلـاه. تسـمـيات مـبـتكـرة ألسـماء
ليس فيهـا جديد أال تكرار للوجوه الكـاحلة التي جُربت بتجريب األعمال
الـقـبيـحـة والـشـعـارات اخلـادعـة بـحب الـله والـشـعب وآل الـبـيت. خداع
وتـمـويه وضـحك عــلى الـذقـون. عـودة جـديـدة لـلـتـخـلف والـسـرقـة بـنـفس

رة! ركب الفاسد. عاد "رنكو" لينتقم هذه ا ا
ـرجعـية الذي  قـتله ودفنه في ُـجرّب ال يُجـرّب" شعار ا نـسمع عن " ا
ُـجـرب السـارق يـدخل إلى وزارة الـنفط من مـقـابـر األحزاب الـديـنـية فـا
ـالـيـة يـتـجـولـون في شـوارع الـسـلـطة الـبـاب ويـخـرج من الـشـبـاك إلى ا
ــلـيـارات ويــتـداولـون ـقــسـوم بـا بـحــريـة وأروقـة الــوزارات لـيـســرقـوا ا
شـيــكـات الـشـعب اجلـائع كـغــنـيـمـة حالل لـفـتــاوى مـجـهـزة بـأوكـسـجـ
سيس. مُجرّب للتجريب للمرة العاشرة ضد الكسر! الطائفة والدين ا

يـقـولـون مــاال يـفـعـلـون. وإذا فـعـلـوا فـأنـهـا صـدقـة جـاريـة بـفـتـوى كـاذبـة
وجـاهـزة. تتـجـسـد فـيهم ازدواجـيـة الـوردي رحمـه الله; إذا جـلـسـوا ب
ــرجـعـيّــة ورجـالــهـا حـيث الـنــاس في أيـام احلُـرم ســتـجــدهم من أهل ا
ا ليئة باللحم واحلمص تعويضاً  كرمهم مباهاة سُلطة زائفة وقيمتهم ا
سرقـوه وتضـحيـة مؤقـتة من اجل الـشعب وبـكائـهم خـديعـة صوريّة أو
ال لهم مرجعـيتهم اخلاصة تكفير مـؤقت لذنوبهم. لكـنهم في السلطـة وا

ريضة بالنفاق والدجل والتضليل.  ا
ستجـدهم في حتالف جديد إلدارة الدولة وأي دولـة هذه الذي يتحدثون
عـنها فـما بقـي منهـا سوى هيـاكل من خشب مـصاب باألرضـة وحديد
صـدأ ومتـآكل وجـسـور مغـلـقـة بأبـواب احلـديـد واحلواجـز الـكـونكـرتـية
نطقة اخلضراء وخرائب حارات ومدن يأكلها اجلفاف حلماية مـغاري ا
ـسـتــنـقـعــات اآلسـنـة. هــو مـوطن اخملـدرات ـنـحــدرات وا والـتـجــريف وا

والفواحش والفقر والقتل. 
ومـا تَـجِـده بـ الـشـعب أوجـاع عـمـيـقـة ال يـصـبـر عـلـيـهـا حـتى األنـبـيـاء
واألئـمـة واخلـلـفـاء وأبـطـال الـتـاريخ. بـلـد يـسـيـر إلى اخلـلف ضـد مـنـطق
الـتــطــور; خـرج من عــصـر الــرقـمــيــة إلى عـصــر احلـجــارة والـعــصـور

الوسطى وتوحش الدم والقتل.    
صـرنـا جار ومـجرور في مـعارك الـسـلطـة يأخـذنا الـسـيد إلى األغـلبـية
واإلطار إلى التوافـقية فال أغلـبية تستـطع أن تنتزع الـسلطة وال اإلطار
. خُـصـام مـحـسـوب وفـق قـيـاسات ـسـاعـدة األرجنـتـ أن يـأخـذهـا إال 
الضـرب والقـسمـة حيث هـناك مصـالح مدفـونة ال تـرى بالـع اجملردة.

والذكي تكفيه اإلشارة. 
ا تناطحات غير قاتلة حيث تُفقد مثيرات لذلك ال نرى فوزا ساحقاً وإ
عـركة مفـتعلـة أو مقيّـدة بفعل فاعل الـلذة ويرتفـع منسوب الـيأس ألن ا
ا يـفقدهـا اإلثارة والـترقب مـثلـما نراهـا في مبـاراة برشـلونة أجنـبي 

ومدريد. 
ومـادام احلـديث عن كـرة الـقدم والـصـراع بـ بـرشـلونـة ومـدريـد فـهو
ا يذكرنا بكرة القدم السياسة العراقية وهي لعبة ما عادت للفرجة وإ
صارت رياضة سـياسة البطش حيث العراق كله ساحة عنف والشعب
هـو الـكرة الـتي يُـركل بـقـوة بأرجـل األحزاب الـسـيـاسيـة بـعـد أن شـبعت
ـال احلـرام فـتـصـلبت بـطـونهـم وامتألت أبـدانـهم وغـرقت خـزائـنـهم با

قلوبهم وجمحت نفوسهم.
صـار الـعراقـي يلـعب به مـثل كرة الـقـدم من قـبل العبـ فـقدوا الـرحـمة
توطن في نـفوسـهم والركل لشـعب ميت غارق حـيث السـلوك السـادي ا
بالـتـحـشـيش األرجـنـتـيـني والـتـغـيـيب بـالـغـيـبـيـات والـصـابـر علـى الذل

هانة "هيهات منا الذلة  !“ وا
نـعم سـنـرى شـعـبا يـثـور لـكـنه سـيـنطـفئ بـسـرعـة. يـثـور من اجل حـصة
ـعـدة أو قـاتـمـة كـهـربـاء مـسـروقـة أو دواء مـفـقـود. الـكل ـليء ا مـنـهـوبـة 

يصرخ (نريد وطن) حيث هو الوحيد الغائب في العقل. وينك ياوطن!
كـمـا ســنـرى شـبــاب تـشـرين وهــجـاً في ســمـاء الـوطن لــكن هـذا الـوهج
ينـطفـئ ب فـترة وأخـرى الن الـقاتل الـثـالث اجملهـول هـو اجلمع الـكلي
لقبائل السـياسة الذين يتفقون على قتل الشباب التشريني بضربة رجل
واحد فيذهب الـدم وُيترك القصاص ويُـقبل بديّة احلكومـة كأنها قصة
مـؤامـرة قـريش لـقـتـل الـنـبي مـحـمـد (ص) شـبــاب يـنـتـفـضـون لـوحـدهم

ساندتهم باألفعال ال باألقوال!  ينتظرون األموات على األرض 
عـسول الـذي تسـمـعه من رجال الـسيـاسة في الـعراق دعك من الـكالم ا
قـراطية واإلصالح واخلـدمات ألن جمـيعها حول الشـعب والوطن والد
مفردات بال مـعنى على األرض وستمع قصصـاً عن السياسة والفساد
يـشـيب لـهـا شـعـر الرأس;  350 مـلـيـار دوالر فقـدت من خـزائن الـدولة
ــركـزي. تــنــقـلت ــالــيـة أو الــبــنك ا ولم يــعـد لــهــا وجـود ال في خــزائن ا
بالسيـارات والطائرات لتـستقر في بـنوك العالم وفي الـدول العزيزة على

القلب. 
والــبــحث جــاري الـيــوم عن  30 مــلــيـار دوالر هــدراً وســرقــةً ألنــشـاء
مـؤســسـة الـنـفط الـوطـنــيـة الـتي رفـضـتـهــا احملـكـمـة االحتـاديـة والـدائـرة
الـقانونـية في مجـلس الوزراء ألنهـا غير قـانونيـة. ومع ذلك تأسست رغم
ـبـلغ يــتـداول بـ نـفس الـفالن ـنــهج. صـار ا انف الـقـانــون بـاحـتـيـال 

 . الية ليالً و"فالن " النفط نهاراً الفالني; فالن " ا
وهــذا الــفالن الــفالني ال يــخــاف من الــقـانــون مــادام احلــكم بــالــسـجن
اء; وقـف التنفيذ بـسبب صغر سنه للفاسـدين أصبح أسهل من شرب ا
رغم إن عـمره فـي الثالثـ واألربـعـ من الـعمـر. أو عـدم وجـود سوابق
جـنـائـيـة له. أو ألنه من أبـنـاء عـمـومـة الـسـيـد أو الـشـيخ. كـأنـهـم يـقـولون

للسارق: تفضل أخي أسرق!
وفي السـياسـة نتـفاجـأ باسـتقالـة احللـبوسي مـن رئاسـة مجلـس النواب
بـلعـبـة ذكيـة مـزدوجة اتـفـاقا كـصـفقـة أو دهاء وذلـك إحراجـا لـلخـصوم
الـذي اتهـمـوه بالـعمـالـة للـدول والصـهـيّنـة والتـطبـيع ومع ذلك قـدموا له
ـليـارات القـادمة من ـذلة رافـضـ استـقالـته من اجل (ثـريد) ا الطـاعة ا

النفط!
أحـوال سـيـاســيـة غـيـر مـسـتـقــرة وصـفـقـات مـشـبــوهـة وهـرولـة لـلـمـال
آسي والـكوارث واجلـوع والـبطـالة بـانتـظار والسـلطـة. وشعب غـارق بـا
عــراق يـدار بــخـدعـة ســيـاســيـة مُـحــدثـة وبــاسم جـديــد (إدارة الـدولـة).
والقـصـة بسـيـطة; فـمـا جرى هـو أجـراء عمـلـية بـواسـير سـيـاسيـة إلزالة
بـعض الـزوائـد والـثـنـايـا اجلـلـديـة من فـوهـة "الـشـرج" احلـزبي من اجل

تسهيل التغوط السياسي اجلديد
قـبح الـلـه الـسـيـاسـة الـعــراقـيـة مـا ابـشــعـهـا! أال قـبح الـله
وجوهـا تُـدمر بـلـدها وتـقـتلع حـضـارته وجمـاله. فـما
بــقي في الـوطن شيء يـسـتــحق أن نـفـتـخـر به أمـام
أفـقـر الـدول كـمـوزنـبـيق والـصـومـال. ضـاع الـوطن

وين الوطن نلكاه ! 
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عـام كامل من إصابتهم.ويشير ذلك
إلـى بـقــاء مــخـزون فــيــروسي لـدى
بـــعض األشــخــاص قــد يــؤدي في
ـطـاف إلى الـتـهـاب يـسـفر نـهـايـة ا
بــدوره عـن أعــراض طــويــلــة األمـد
تــشـــبه أعــراض كــوفــيــد بــحــسب
.إذا صـــحّت نــظـــريــتــهم بـــاحــثــ
مـكن تطـوير اخـتبار سـيكـون من ا
قادر على حتديد الشوكة وهو أمر
يـقـود إلى أحـد أهم أهـداف أبـحاث
كــوفـيـد طـويل األمـد: الـتـوصل إلى
ـــكن عــبــرهــا طــريـــقــة واضــحــة 
تــشــخــيص احلــالــة.لــكن لـم تــؤكـد
أبــحـاث أخــرى نــتـائــجـهم بــيـنــمـا

طرحت عدة أسباب مختلفة.
وتـفيـد إحدى النـظريـات األبرز بأن
تـلف األنسـجة النـاجم عن إصابات
كــــوفــــيــــد الــــشـــديــــدة يــــؤدي إلى
ــنـاعي اضــطــرابـات فـي اجلـهــاز ا
تـستـمر فتـرة طويـلة.وتشـير أخرى
إلـى أن اإلصــابــة األولى تـــتــســبب
بـتجـلطات دمـوية دقـيقة لـلغـاية قد
تــكـون مـرتــبـطــة بـأعـراض كــوفـيـد
طـويلة األمـد.لكن "بالنـسبة لكل من
هـذه النـظريـات فإن البـيانـات غير
مــؤكــدة بــعــد" بــحــسب روبــيــنـو.
وأضــاف أنه عــلى األرجح "لم جنـد
سـببا واحـدا لتفـسير كـوفيد طويل

األمد".

إصـابـاتهم في األسـاس أكثـر شدة
وبـــيــنــهم أولــئـك الــذين اســتــدعت
سـتـشفـيات حـاالتـهم نقـلـهم إلى ا
هم األكـثر عـرضة لإلصـابة بكـوفيد
طــويل األمــد.ويـحــاول الــبـاحــثـون
تـعقّب عـدة خيـوط لتـحديـد السبب
الـــدقـــيق وراء احلـــالـــة.وخــلـــصت
دراسـة نـشرت في مـجلـة "األمراض
ــــــعـــــديــــــة" في الــــــســـــريــــــريــــــة ا
أيــلـول/ســبــتـمــبـر إلى أن بــروتـ
فــيــروس كــورونــا الــشـوكـي وهـو
ـفـتـاح الـذي يـسـمح لـه بـالـدخول ا
فـي خاليــــا اجلــــسم كــــان مـــا زال
ـرضـى بـعد مـوجـودا لـدى بـعض ا

ــعـني بـكـوفــيـد طـويل األمـد لـدى ا
الـــوكــالـــة الــفــرنـــســيـــة لألمــراض
ـعديـة النـاشئة أولـيفـييه روبـينو ا
"لــيس ثـمـة أعـراض تـقــتـصـر حـقـا
عـلى كـوفيـد طـويل األمد لـكن لديه
سـمات تتبـاين".وأفاد فرانس برس
بـأن "اإلرهـاق يـبـقى فـي اخلـلـفـية"
بـيـنمـا "تتـفـاقم (األعراض) عـلى ما
يـــبـــدو بـــعــد أي جـــهـــد فـــكــري أو
جــســدي وتـصــبح أقل تــكـرارا مع

مرور الوقت".
قـاييس الـصحـية ويـشـير "مـعهـد ا
والـتـقـيـيم" إلـى أمـر واحـد مـعروف
هــــــو أن الـــــنــــــاس الـــــذيـن كـــــانت

أبــحـاثــا طـرحت مــؤخـرا نــظـريـات
عـدة عن أسبـابهـا.ويقـدّر أن ما ب
ــئـة مـن األشــخـاص  10و 20 فـي ا
الـذين يصابون بكوفيد يعانون من
أعـــراض تـالزمــهـم مـــدة طـــويـــلــة
أحـيـانـا بـعد شـهـور عـلى الـتـعافي
ـــــرض أبــــــرزهــــــا اإلرهـــــاق مـن ا
ومــشـاكل في الـتــنـفس والـتـشـوش
ـقـايـيس الــذهـني.ويـقــدّر "مـعـهــد ا
الصحية والتقييم" ومقره الواليات
ــتــحــدة بــأن نــحــو  145مــلــيــون ا
شـخص حول العالم عانوا من أحد
هـــذه األعـــراض عــــلى األقل عـــامي
 2020 و2021. وفــي أوروبـــــــــــــــــــا
وحـدهـا عانى  17 مـلـيـون شخص
دة مـن عارض كـوفيـد طويل األمـد 
ثـالثـــة شــــهــــور عـــلـى األقل بــــعـــد
إصـابـتهم في تـلك الـفتـرة بـحسب
ـقــايـيس ــوذج وضـعه "مــعـهــد ا
نظمة الصحة الـصحية والتقيـيم" 
ـية ونشـر في وقت سابق هذا الـعا
الـشـهر.ويـسابق الـبـاحثـون الوقت
ـــواكـــبــة هـــذه الـــتـــطــورات لـــكن
اجملــمـوعـة الــكـبــيـرة من األعـراض

وعدم اتساقها يعقّدان األمور.
وأفــــادت دراســـة لـــكــــلـــيــــة لـــنـــدن
اجلامعية بأن أكثر من  200عارض
صــحي مـخــتـلف عـزي إلى كــوفـيـد
نسق طويل األمد حتى اآلن.وقال ا
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{ مومباي  –وكاالت - اثارت النـجمة البوليوودية "ديبيـكا بادكون" جدلًا كبيرًا ب
ـتـابـعـون خــبـر نـقل الـنـجـمـة اجلـمـهـور عـلى مـســتـوى الـعـالم وذلك بـعــدمـا تـداول ا
ـستـشفى بـشكل مـفاجىء. وكـشفت تـقاريـر صادرة عن الـبولـيووديـة الشـهيـر إلى ا
ـشاهيـر بأن الـنجمـة البـوليـوودية الشـهيـرة نُقلت الى الـصحف الـهنـدية اخلاصـة با
ـسـتـشــفى بـشـكل مــفـاجىء اجلـمـعــة.وأوضـحت الـتـقــاريـر بـان سـبب نــقـلـهـا الى ا
ستشفى هو انها عانت من مضاعفات جسدية وعصبية أدّت الى انهيارها ونقلها ا
ـسـتـشفـى دون الكـشف عن أي تـفـاصـيل تـتـعلق بـحـالـتـهـا الصـحـيـة.كـما لم إلى ا
تُكشف أي من األسبـاب التي أدّت الى انهيارها نفسياً وعصبياً والتي عانت بعدها
من مشـاكل جسديـة فيمـا عبر عدد مـن جمهور الـفنانـة الهنـدية عن صدمـتهم لهذه
األخبـار. بـالرغـم من ان العالقـة الـرومـانسـيـة التي جتـمع ديـبـيكـا بـادكـون برانـفـير
سيـنغ دائمـاً ما تـتصدّر وسـائل التـواصل االجتـماعي وذلك بـسبب قـوّة عالقتـهما
الــتي دائــمًـا مــا تــظــر صـورهــمــا وظـهــورهــمــا سـويًــا إال ان وســائل الــتـواصل
االجـتـمـاعي ضـجّت في اآلونـة األخـيـرة بـشـائـعـات انـفـصـالـهـمـا.  وشـارك احد
ـتابع عـلى موقع التـواصل "تويتـر" تغريـدة أشار فيـها الى أن هنـاك العديد ا
شاكل ب ديـبيكا ورانفير فقال: "االمور ليست على ما يرام ب ديبيكا من ا
بادكون ورانفير سينغ". وراح البعض للتأكيد واالعتقاد بأن االنفصال ليس
مـجـرد شـائعـة خـاصـة مع اخـبـار دخـول ديـبـيـكا فـي حالـة نـفـسـيـة سـيـئة
ـية تـمر بـحالـة صعـبة بـسبب وانـهيـارها وخـمن اجلمـهور أن الـفنـانة الـعا

االنفصال.

ــســـابــقـــة. وتــضـــمـــنت هــذه فـي ا
الـدورة الـتي اخـتـتـمت امـس األحد
الـعـروض األوروبـيـة األولـى لـنـحو

. نظم  20 فيلماً بحسب ا
ـمــثل الــفـرنــسي جـوزيه وتــرأس ا
غـارسيـا جلنـة التـحكـيم الفـرنسـية
ـمثالت الـبـريـطـانـيـة الـتي ضـمن ا
الــفــرنــســيـات ألــيس بــول وعــلــيـة
عـــمــامــرة وصـــوفــيــا الـــســعــيــدي
ـنـتـج أوغو ومـواطـنـهن اخملـرج وا
ـمـثل إضـافـة إلى اخملرج جـيالن ا
الــبـريـطــاني أدريـان لـيــسـتـر الـذي
ايك ري كـولـورز"  شـارك في "بـرا
ـمــثل جـورج نــيـكــولـز ومـواطــنه ا
بـالغدين الذي شـارك في مسـلسلي
. "فـرسـاي" و"فايـكيـنـغز" الـناجـح
ــهـرجـان لـفـتـة وتــضـمّن بـرنـامج ا
ــيــة لــلـــمــخــرج وأســطــورة تــكـــر
ــســرح الـبــريـطــاني بــيـتــر بـروك ا
الــذي تــوفي في الـثــاني من تــمـوز
عن  97 عـــــامــــاً مـن خالل عــــرض
ــقـتـبس عـن روايـة ولـيـام فــيـلـمه ا
غــــولــــدنع "لــــورد أوف ذي فـاليـــز"
(1963).  وكـان "ليمبو" لبِن شاروك
ــارلي مـوريـسـون و"ســويـتـهـارت" 
أبـــرز األفـالم الـــفـــائـــزة عــام 2021
ـهـرجـان اخملصص بـجـوائـز هذه ا
ــوزعــ لـــتــعــريـف اجلــمــهـــور وا
الفرنسي بالسينما البريطانية.

الـسـبت.ويـتـناول الـفـيـلم الـذي فاز
أيـضًــا بـجـائـزة اجلـمـهـور  سـيـرة
الــروائـيـة الـبــريـطـانـيــة الـشـهـيـرة
إمــيــلي بـرونــتي الــتي تــوفـيت عن
عـمـر يـناهـز الـثالثـ عامـاً ويُـبرز
عذابات هذه الشابات وشخصيتها
مثلة تمردة. ولعبت دور إميلي ا ا
ـا ماكي الـفـرنسـيـة الـبريـطـانيـة إ
الــــتـي فــــازت أيــــضًـــــا بــــجــــائــــزة
"هـــيـــتــشـــكـــوك" ألفـــضل تـــمــثـــيل.
و"إمــــيـــلي" هـــو أول فــــيـــلم روائي
ــمــثــلــة طــويـل تــتــولى إخـــراجه ا
األســتـرالـيــة فـرنـســيس أوكـونـور.
ـــــــــونــــــــد أنــــــــد ذي ونــــــــال "ذي أ
سـيــهـورس" لـسـيـلـ جـونـز وتـوم
ســتــيـرن جــائـزة جلــنــة الـتــحــكـيم
اخلــاصـة. ويــؤدي سـتــيـرن أيــضـاً
دور جـو الذي عـانى فقـدان الذاكرة
بــعـد إصــابــة في الـرأس. ومُــنـحت
جـائـزة تمـثيل جـمـاعيـة لفـيلم "أول
مــاي فــريــنــدس هـايـت مي" ألنـدرو
غـاينورد الذي يتناول حفلة غريبة
بـ أصـدقـاء ال تـنـتـهي عـلى خـير.
ـمـثـلـ الـذي شـاركـوا ومـن أبـرز ا
في الـفـيـلـم مع جـوشـوا مـاكـغـواير
وكـريـستـوفـر فيـربـانك وجورجـيـنا
كـامبل. وعُـرض نحـو ثالثـ فيـلماً
ـهـرجـان الـذي اُفـتُـتِح روائــيـاً في ا
األربـعـاء من بـيـنـهـا سـتـة شـاركت

„uJA²O¼ …ezU−Ð “uH¹ wKO ≈

WO³¼c «
{ ريـن (فرنـسا)) ,أ
ف ب) - حـــــــــــــصـل
"إمــيـلي" لـلـمـخـرجـة
فـرنـسـيـس أوكـونور
عـــــــــلـى جـــــــــائـــــــــزة
"هـيتشكوك" الذهبية
فـي الـدورة الـثـالـثـة
والـــــــــثـالثـــــــــ من
مـــهــرجــان ديــنــارد
الـــــســــيــــنـــــمــــائي
الـفرنسي لألفالم
الـبريـطانـية في
غــرب فـرنــسـا
عــلى مـا أعـلن
مـــــنــــظّــــمــــوه

ديبيكا بادكون

{ بـاريس-(أ ف ب) - يعـتقد
ـاليـ حـول الــعـالم أن ا
يــعـانــون من كــوفـيـد
طـويل األمد لكن
مـــــــــــــــــــــــا زال
الـــغـــمــوض
يـلـف هذه
احلـاالت
رغــــم أن

{ باريس) ,أ ف ب) - لم تـكن صاحـبة
مـزهريـة صينـية تـتوقع أن تـباع قـطعـتها
بـأكـثـر من تسـعـة ماليـ يـورو في مزاد
عـلـني أقيم فـي فرنـسـا إذ كان سـعـرها
خُـمّن مـبدئـيـاً بـألـفَـ حـداً اقصـى على
نظّـمة لـلمزاد. ما أفادت الـسبت الـدار ا
ـزهـريــة مـعـروضـة لــلـبـيع وكـانت هــذه ا
ضمن مـجموعة من قطع األثاث والتحف
الـفــنـيــة اخملـتــلـفــة في مـزاد أقــامـته دار
"أوزنــا" فـي فــونــتــيـــنــبــلــو بـــالــقــرب من
باريس.وأوضح مـدير قسم القطع الفنية
في "أوزنـــا" ســـيــدريـك البــورد لـــوكـــالــة
ـزهريـة التي فرانس بـرس أن صاحـبة ا
تـعـيش في أحـد أقـالـيم مـا وراء الـبـحـار
الـفـرنــسـيـة "ورثــتـهــا عن والـدتــهـا الـتي
ورثـتهـا بنـفسـها عن والـدتها الـتي كانت
جامـعـة حتف فـنـيـة باريـسـيـة كـبـيرة في
الـقـرن العـشـرين".وكـانت الـقـطـعـة جزءاً
متـلكات التي تركتـها والدة البائعة من ا
عـند وفـاتهـا في شقـتهـا في سـان برياك
ســور مـيـر عــلى سـاحـل بـريـتــاني.وقـال
ـزاد جـان بـيـار أوزنـا إن ـسـؤول عن ا ا
اإلبـنـة "كـانت بـعـيـدة  حـتى أنـهـا لم تـر
ـزهريـة وقـد نقـلتـهـا إلى باريس. إنـها ا
ـزهريـة الـزرقاء قـصة مـجـنـونة". وهـذه ا
والبيـضاء من نوع تيانكيوبينغ مصنوعة
ينا الـزجاجي ومزيّنة من البورسـل وا
بـرسوم تـنانـ وغيـوم ويبـلغ طولـها 54
سنـتيمتراً وقطرها  40 سنـتيمتراً. وقدّر
ـا ب 1500 اخلـبـراء سـعـرهـا األولي 
و 2000 يـــورو لـــكنّ الـــشــاري حـــصل
عــلـــيـــهــا لـــقــاء  7,7 ماليـ يـورو  أي
بـــســـعـــر  9,121 ماليـــ يــورو شــامالً
الــنـــفــقــات والــرســوم. وتـــرتــبط أهــمــيــة
زهريـة باحلقـبة التي تـعود إليـها فإذا ا
كــانت من الــقـرن الــعـشــرين  كــمـا ظنّ
اخلبراء  تُـعتبر قطـعة عادية نسـبياً غير
ذات أهــمــيـة كــبــيــرة أمـا إذا كــانت من

القرن الثامن عشر .

ـتـزايـدة لـتــلـبـيـة احلـاجـات ا
هـارات في اعمال لتطـوير ا

االذاعــة والـــتــلـــفــزيــون 
وكـــانت انــــطالقـــتـــهـــا
االولى فـي شـــــــبــــــاط
ــــيـــة 2021. واالكــــاد
جـــــــــزء من كــــــــيــــــــان
مـــجـــمــــوعـــة قـــنـــوات

(الشرقية).

سـعادتـهم بلـقـاء خبـراء االعالم الدولي
رمـوق واعـربوا عن االمل دربـ ا وا
في زيـادة مـهاراتـهم وتـعـزيز مـواهـبهم

في فنون الصحافة التلفزيونية.
وهذه هي الـدورة الثـالثـة التي تـقيـمها
ـيـة في اربيـل وسبـق ان اقامت االكـاد
ســـلــســـلـــة دورات في دبـي.وتــأســـست
ـية بـايعـاز من رئيـس مجـموعة االكاد
ــسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز االعالم ا

تـدريـبـات بـاذاعـة االخـبار.  وشـارك في
ــتــكـــامل مــتـــدربــون من ــذيـع ا دورة ا
مــخــتــلف مــحــافــظــات الــعــراق جـاءوا
لـــصــــقل مــــهـــاراتــــهم فـي فن االلــــقـــاء
واالتـصـال الـشـخـصي واللـغـة وكـيـفـية
الـتعـامل مع الـكامـيـرا واكتـسـاب الثـقة
بـيـنــهم عـراقـيـة اثـنـاء تـقــد االخـبـار 
مـقـيـمـة في الـســويـد قـدمت خـصـيـصـا
ــشــاركـون عن لـهــذا الــغـرض. وعــبـر ا
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ية الشرقية لالعالم اليوم تختتم اكاد
ـديـنـة اربـيل االثـنـ في سـتـوديو  7 
دورتهـا في فن االلـقاء وتـقد األخـبار
ـدة خـمـسـة ايـام تـلقى بـعـد تـواصـلـها 
ـشاركون فـيهـا تدريـبات مـكثـفة مـنها ا
باشر الي تطبيقات عملية على النقل ا
تدربـون بتأدية أدوار حدث حيث قـام ا
ــــبــــاشــــر فــــضال عن فـي فن الــــنــــقـل ا
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