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رض السرطان  ثمن مصابـون 
مـنـحـهم ـركـزي  مـبـادرة الـبـنـك ا
دة تـسـديد 5 قروض مـيـسـرة و
داع الـى جعـلـهـا مـنـحة اعـوام 
تـراعي اوضـاعـهم الـصـحـية دون
مطالبتـهم باستردادهـا مستقبال.
وقــالــوا في احــاديث لـ (الــزمـان)
امس (نـثمن عـالـيـا مبـادرة الـبنك
في ظل الـظــروف الـصـعــبـة الـتي
نواجهـها نـحن مرضى الـسرطان
ـركــزي ان يـجـعـلـهـا ونـأمل من ا
ـشـمـولـ بـها مـنـحـة ال يـطـالب ا
كونـنا نـشهد التـسديد مـستـقبال 
ظــروفـا صــحـيــة حـرجــة تـلــزمـنـا
بـــانـــفـــاق مـــبـــالغ طـــائـــلـــة عـــلى
الـفـحــوصـات الـطـبـيــة الـشـهـريـة
وبالتالي فإن من الصعب تسديد
الـقــرض الـذي سـيــضـيف عـلــيـنـا
اعـبـاء شـهريـة) واشـاروا الى ان
(مـبـادرة الـبنـك تأتـي من شـعوره
وتـخـفف ــسـؤولـيــة جتـاهـنــا  بـا
رض وفي وقت نحن علينـا آالم ا
الـى امـس احلـــــــــاجــــــــــة الي دعم

مــعــنــوي ومـادي يــنــتــشــلـنــا من
ـأســاوي الـذي نــعــيـشه الـواقـع ا
يـومــيـا) مــطـالــبـ احلــكـومـة بـ
(تخـصيص راتـبا شـهريـا جلميع
مرضى السرطان ومنحهم حقوق
وامـــتـــيــــازات اســـوة بـــاالخـــرين
بــهـدف الــتــخـفــيف عن كــاهــلـهم
ومــســانـدتــهم في مــواجــهــة هـذا
رض الـذي بتـحدونه بـاصرار) ا
ــؤســـســات مـــؤكــدين ان (واقـع ا
الـــصـــحـــيـــة في الـــعـــراق مـــزري
ـمـرضـ عـلى ويـتـعـمـد بـعض ا
استخدام القـسوة والعنف ضدنا
حــــيث قــــدمـــنــــا شـــكــــاوى عـــدة
سـتـشـفـيات في لـلقـائـمـ عـلى ا
لـــــــكن دون مــــــديـــــــنــــــة الـــــــطب 
ونطـالب احلكومـة باتخاذ جدوى
اجراءات صارمة ومـعاقبة كل من
رضى وذويهم ساس با يحاول ا
والســـيــمـــا عــنـــد اخــذ جـــرعــات
ـركـزي  في الـكــيـمـاوي). وقــرر ا
وقت سابق شمول ذوي األمراض
الــــــســــــرطــــــانــــــيــــــة واحلــــــاالت
ـسـتــعـصـيـة بــقـروضٍ مـبـادرته ا
ـصـارف الـتـنـمـويــة تـمـنح عِـبـر ا

اجملازة في البالد. وقـال في بيان
تــابـعــته (الــزمــان) امس أن (هـذا
يأتي انطالقـاً من دور البنك لدعم
الـشــرائح الــهـشــة في اجملــتـمع 
ـن لـــديــــهـم ظـــروف صــــحــــيـــة
تــسـتــدعي إنــفـاقــا عــلى احلـاالت
الــــعــــاجــــلــــة واحلـــرجــــة ضــــمن
مبـادراته التـنمـوية إذ  شـمول
مــــرضى الــــســــرطــــان واحلـــاالت
ـسـتـعـصـيـة لـتسـهـيل ـرضـيـة ا ا
ـطلوب) حصولـهم على العالج ا
وحـدد البـيـان (آلـيـة مـنح قروضٍ
صحيةٍ ميسرة بحدود  15مليون
ديـنــار لـلـحــاالت أعاله) واضـاف
أنه (يتم دفع القروض بـعد تقد
الــتـقــاريــر الـطــبـيــة من اجلــهـات
الــتي تــثــبت احلــالـة اخملــتــصــة 
ـرضـيــة لـطـالــبي الـقـروض إلى ا
ـــــــصــــــرف) وتــــــابـع إن (تــــــلك ا
الـقــروض ســتـخــضع لـلــضـوابط
ـــبــادرة ـــوحـــدة اخلــاصـــة بـــا ا
بـعـمـولـة إداريـة لـلـبـنك 5 باأللف
ـرة من مـبـلغ الــقـرض تـسـتـقـطع 
ئة واحدة وفائدة بنسبة 2.9 با
ــصــرف مــتـــنــاقــصــة لـــصــالح ا

ـــــدد ســـــداد ال تــــتـــــجــــاوز 5 و
اعوام). وفي تـطـور  أكد الـبنك 
أن فـئـة الــعـشـرين ألــفـاً اجلـديـدة
ســــتــــحـــــمل عـالمــــات أمـــــنــــيــــة
ـركـزي .وقـال مـسـتــشـار ا عـالـيــة
إحــســان شــمــران الــيــاســري في
تصريح تابعته (الزمان) امس إن
(طـــبـــاعـــة فـــئـــة 20 ألف ديـــنـــار
اجلـــديـــدة ســــتـــدخل في مـــجـــال
ـمـارسـات الـنــقـديـة الـطـبـيـعـيـة ا
في إطــار إعــادة الــنــظــر لــلــبــنك 
بـهيـكل سـلـسـلة األوراق الـنـقـدية
الــوطـنــيــة) واشــار الى ان (هـذه
الـفــئـة سـتـكــون وسـيـطــة لـهـيـكل
الـــعــمـالت الــنـــقــديـــة وســتـــعــزز
بعالمات أمنيـة عالية من األحدث
ـيـاً وسـتـوفـر إضـافـة لـلـفـئات عـا
األصــغــر كــاخلــمــسـة آالف و 10
آالف) مـؤكـدا ان (فـئـة الـعـشـرين
ألـفا سـتـكـون باحلـجم الـقـياسي
الـذي طـبعت فـئـة اخلـمـسـ ألـفاً
ـوجـبه وسـتــحـمل كـذلك مـعـالم
عراقية كـما جرى عـليه العمل في
الــــعــــمالت الـــتـي ســـبــــقـــتــــهـــا)
واستطرد بالقول (ال يوجد توجه

الــــتــــجــــاوزات ورمي اخملــــلــــفـــات
واألنـقـاض في عمـود النـهر تـعوق
أعــمــال الـكــري فـيـه. وقـال مــعـاون
مــديــر عـام دائــرة كــري األنــهـر في
الـــوزارة مـــحـــمـــود عــبـــد الـــله في
تـــــصـــــريح امـس إن (مــــشـــــكـــــلــــة
الــتــجــاوزات بــرمي اخملــلـفــات في

عــمــود الـنــهـر الــذي أصــبح مـكــبـاً
لـلنفايات التي تعوق اعمال الكري
ـا يــسـبب مـشـاكل في الـتـشـغـيل
هـو عـبـارة عن مـضـخة ألن الـكـري 
تــمــتص وحتــرك الــتــرسـبــات ومع
وجـود اخمللفات يـحدث انسداد في

أنبوب السحب).
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ادرج سـد العظـيم األثري في ديالى
على والـقـنطـرة الـبيـضاء بـكـربالء 
ي لـلري الئـحـة سجل الـتـراث العـا
وذلـك خالل انــعــقــاد اجــتــمــاعـات
اجملــــلس الــــتــــنـــفــــيــــذي الـــثــــالث
والـسبـع للـمنـظمة الـدوليـة للري
والــبــزل في الــســادس من الــشــهـر
ــديــنــة اديـلــيــد جــنـوب اجلــاري 
اســتــرالــيـا. وقــالت خــلــيـة االعالم
احلــــكــــومي في بــــيــــان تــــابـــعــــته
(الــــزمــــان) امـس إنه ( ادراج كل
مـن سـد الــعــظــيم االثــري ومــنــشـأ
الــقـنــطـرة الــبـيــضـاء ضــمن سـجل
ي لـلـري) واشار الى الـتـراث الـعا
ان (عــمــلــيــة اإلدراج جــاءت بــنــاءً
ائية وارد ا عـلى توجيهات وزير ا
ـتابـعة مـهدي رشـيد احلـمداني و
الـلـجـنـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة لـلـري
والـبزل وبإسناد من الهـيئة العامة
لـتشـغيل وصـيانـة مشـاريع حوض
نـهر دجلـة والهيئـة العامـة للسدود
واخلـزانات والـهيـئة الـعامـة لالثار
والــــتـــراث فـي وزارة الـــثــــقـــافـــة)
واضــاف ان (اجلـــهــود الــعــراقــيــة
تكـللت بهذا احلـثيثـة التي بذلتـها 
اإلجنــاز الـــكــبــيــر) وتــابع ان (مــا
حــصل في اديــلــيـد يــشــكل اجنـازا
ـائـية ـوارد ا كـبـيـرا لـلـحكـومـة وا
وسـيـشـكل حـافـزا كـبـيـرا لـتـحـقـيق

كاسب).  زيد من االجنازات وا ا
ائـية أن ـوارد ا فـي وقت  أكدت ا
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يــعـــقــد مــجــلـس الــنــواب  الــيــوم
ـنـاقـشـة الـقصف الـسـبت جـلـسـته 
االيــــراني عــــلـى مـــنــــاطـق اقـــلــــيم
كـردسـتـان. وتـضـمـن جـدول اعـمال
اطـلـعـت عـلـيـه (الـزمـان) اجلــلـســة 
امس (تــأديـة الـيــمـ الـدســتـوريـة
لـبـعض أعـضـاء اجمللس ومـنـاقـشة
الـــقـــصف اإليـــراني عـــلى مـــنــاطق
فـضال عن اجناز الـقراءة ــردسـتان 
ـشــروعي قـانــون مـعــاجلـة األولـى 
الــتــجــاوزات الــســكــنــيــة وقــانـون
االسـتثمار). وطوقت قوات مكافحة
الـشـغب  مبـنى الـسفـارة االيرانـية
قـرب مــجـمع الـصـاحلـيـة بـبـغـداد 
عــقب احــتـجــاجـات تــنــدد بـتــكـرار
قــصف مـدن االقــلـيم. وقــال شـهـود
عـيـان ان (العـشرات تـظاهـروا امام
ـنى السـفارة االيـرانيـة في بغداد
ـدفعي  تـنـديـدا بـتكـرار الـقـصف ا
والـصاروخي على مـدن كردستان).
أكــد إمـام اجلــمــعـة  وفـي الـنــجف 

أن االصالح صدر الدين القبانچي 
ال يــفـرض بـالـعـنف   ونـثـمن قـرار
رئــيس الــتــيــار الـصــدري مــقــتـدى
الـصـدر بـتـجمـيـد سـرايـا السالم .
واعـرب خالل خـطبـة اجلـمعـة التي
أقـيـمت فـي احلـسـيـنـيـة الـفـاطـمـية
ـــة أن (االكــراد ـــديـــنــة الـــقـــد بـــا
مـــدعــوون حلــسم تـــرشــيح رئــيس

و نـأمل أن يـتم حسم اجلـمـهـوريـة 
ـلف فـي اجللـسـة الـتي أعـلن هـذا ا
عـــنــــهـــا في األســـبـــوع اجلـــاري )
واضـــاف (نـــنــتـــظـــر من احلـــزبــ
الـكردي األتفاق بشكل سريع على
مــرشـح رئــيس اجلــمــهــوريــة  من
أجـل أكـمــال تــشــكــيـل احلــكــومـة 
ويـجب ان ال يـتـفرد احـد بـالسـلـطة

دون األخــــــر) مــــــشــــــيــــــرا الى ان
(االصـالح ال يــــتم عــــبــــر الــــعــــنف
ــــطـــالـــبــــة به يـــكــــون من خالل وا
الــتـظــاهـرات الــســلـمــيـة) مــثـمــنـاً
(مــوقف الـصــدر بـتــجـمــيـد ســرايـا
الـــــــسـالم  و شـــــــعـــــــارنـــــــا هــــــو

العراقيون). 
ووجّـه الــــصـــدر فـي وقت ســــابق
بـايقاف عمل السرايا  ودعا القائد
سـلـحـة مـصـطفى الـعـام لـلـقـوات ا
الـكـاظـمي لـلـتـدخل في كـبـح جـماح
ـنـفــلـتـة ونـقل صـالح الــعـنـاصـر ا
ـعـروف بـوزيـر مــحـمـد الـعـراقـي ا
الـــصـــدر قــول األخـــيـــر في بـــيــان
تــابــعــته (الــزمـان) امس انـه (عـلى
ـسلـحة كـبح جماح قـائد الـقوات ا
نفلـتة وأمثـالها فهي ال الـعنصـار ا
ــــال تــــعــــرف غــــيــــر اإلرهــــــاب وا
واضاف (ولـدرء الـفتـنة والـسـلطـة)
في مـحافظة البصـرة نعلن جتميد
ــسـلـحـة إن وجـدت كـل الـفـصـائل ا
ــا فيهـا الـسرايا ومنع إسـتعمال
الـسالح في جمـيع احملافـظات عـدا
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احسان شمران الياسري

نـبي الــرحـمـة وشـفـيع الـسـادة 
االمـة ومن كـشف الـله به الـغـمة
واخــرج اجملـــتــمع الـــعــربي من
سـمـة اجلـهـالـة واجلاهـلـيـة الى
صـعـيـد االنــسـانـيـة وارقى رتب
ـولـد الـكـرامــة) واضـاف انه (
رسول الله صل الله عليه وسلم
 امـــلـــ اقــــتـــبـــاس من ذكـــرى
والدته دروس كـــثــــيـــرة اولـــهـــا
صــــدق الــــوالء لـــــله ورســــول)
مشـددا على (الـتعـهد بـحب الله
وان يـــتــبع ورســوله بـــكل شي 
القول بالعـمل) وتابع (يؤسفنا
ان يـصل مــجـد الــبالد الى اخـر
ـتـخلـفـة  بعـدما قائـمـة الدول ا
كــان مـصــدرا لــلــنــور واشــعـاع
للمعرفـة بوالدة صاحب الذكرى
ـا حتــمـله من وبـبث شــريـعــته 
ان شـريـعـة الـله هي مـثل وقـيم 
الكتـاب والسـنة وفي كل منـهما
ـثل والـقـيم مـا صنـع اجملتـمع ا
فـــكــانـت خــيـــر امــة اجلــاهـــلي 

وحــ نـزول اخـرجـت لـلــنــاس 
الــقـرآن وظــهــرت قــيـمـه اصـبح
االن الـــــــعـــــــالـم يـــــــردد االسالم
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احيا العراقيون امس  مناسبة
ــولــد الـــنــبــوي الـــشــريف في ا
رحـــاب مــرقـــدي ابـــو حــنـــيـــفــة
الـنـعـمـان والــشـيخ عـبـد الـقـادر
الــــكـــــيالنـي بــــبـــــغــــداد  وسط
اجــــراءات امـــنــــيــــة مــــشـــددة 
واغـلـقت الـقــوات االمـنـيـة امس
مـــداخل مــــنـــطـــقـــة اجلـــمــــعـــة 
االعــــظـــمــــيـــة مـع بـــدء تــــوافـــد
احملتفلـ بالذكرى مـنذ ساعات
الصباح االولى. واقيم في مرقد
حــفال ابــو حــنـيــفــة الــنــعــمـان 
مــركـــزيــا حــضـــرته فــعـــالــيــات
رســــمــــيــــة واوســــاط ديــــنــــيـــة
وسيـاسـيـة وامنـيـة. وقال كـبـير
علـمـاء اجملمع الـفقـهي الـعراقي
لـكـبـار عـلـمـاء الـدعـوة واالفـتـاء
احــــــمــــــد حــــــسن الــــــطـه خالل
ولـد فـخر االحتـفـال (نهـنـئـكم 
الـكـائـنـات وسـيـد الـقـادة وقـائد
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حــالي إلعــادة طــبــاعــة الــعــمالت
احلالـية بـنسخ جـديدة) واوضح
اليـاسري أن (فـئة 50 ألف كافـية
في الــوقت احلــاضــر بــالــنــســبــة
لـــلــــحــــد األعــــلى من الــــعــــمــــلـــة
وهي فـئـة قويـة ورصيـنة احمللـية
وباإلمكـان استـخدامهـا لالختزان
واإلدخـار والـتـعـامالت الـنـقـدية)
ولــــفت الى ان (حــــجم الـــكــــتـــلـــة

ـصارف ـتداولـة لـدى ا الـنقـديـة ا
واجلمهور تتراوح حالياً ب 83
الى  84تـــــريــــلـــــيــــون ديـــــنــــار 
واإلصدار اجلديد من فئة  20ألفاً
تداول لن يغيـر كثيـراً من حجم ا
ألنـــهــا ســـتـــدخل في الـــســيـــولــة
ــــوجـــــودة) مــــشــــددا عــــلى ان ا
(طـباعـة الـفـئة اجلـديـدة لن تـؤثر
ولن عـلى قـيـمـة الـعـمـلـة احملـليـة 
حتـدث تـضـخـمـا كـون الـتـضـخم
مرتـبط بـالسـياسـات االقـتصـادية
وليس الـتداول النـقدي). الى ذلك
 أعلن مصـرف الرافـدين  شمول
أصــــحـــاب احملــــال الـــتــــجـــاريـــة
مـــلـــيـــون والـــورش بـــقـــرض 25 

دينار.
ـصــرف في بــيـان تــلــقـته وذكــر ا
(الــزمـــان) امس ان (قــروض 25 
مليون دينار للـمشاريع الصغيرة
تشـمل أصحـاب احملال الـتجـارية
هـن األخرى) وتـابع والـورش وا
ان (مــدة تـســديــد الــقــرض تـصل
الى 6 اعوام ويكون التقد عبر
ــنـــتـــشــرة في ــصـــرف ا فـــروع ا

بغداد واحملافظات). 

w½«d¹ù« nBI « WA UM* W Kł bIF¹ ÊU*d³ «

ÊU²Ýœd  oÞUM  vKŽ dL² *«

d¼UEð…∫ محتجون على قصف اربيل يتظاهرون امام السفارة االيرانية

ــعــمــورة والـيــابــســة في كل وا
مكان منـها جتد ان نور االسالم
يــنــبــثق من انــاس لم يــكــونــوا
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ــســوا من قــيم ـــا  مــســلــمــ 
الـدين وحـكـمـة احـكامـه) داعـيا
ــكـونـات الـكــتل الـسـيــاسـيـة وا

ــرة اجــمع الـى (تــغــلـــيب ولــو 
واحـدة مــصـلــحـة الـعــراق عـلى
مصالح احزابهم وجيوبهم بعد

ان اوشك عقد الـسلم اجملـتمعي
عـلـى االنـفــراط).  بــدوره  هــنـأ
رئـيس مـجــلس الـنــواب مـحـمـد

احلـلـبوسـي  الشـعـب والعـالم
ـــــولــــد في ذكـــــرى ا االسالمـي 
ولى النـبوي الـشـريف داعيـا ا
ـناسبة عز وجل أن يعـيد هذه ا
عـلـى بـلــدنـا الــعـزيــز وشـعــبـنـا
الــــــــصــــــــابــــــــر بــــــــاخلــــــــيــــــــر
واالسـتـقــرار.وقـال احلــلـبـوسي
في تغريدة عـلى تويتر تـابعتها
(الزمان) امس (وما أرسلناك إال
ـ في ذكرى مـولد رحمـة للـعا
سـيدنـا مـحـمـد صـلى الـله عـليه
وآله وصــحـــبه وســلـم  نــســأل
الـــلـه تـــعـــالى أن يــــعـــيـــد هـــذه
ـنـاسـبـة عـلى بـلـدنـا وشـعـبـنا ا
الـصـابــر بـاخلـيــر واالسـتـقـرار
ونــــبـــذ الــــفــــرقـــة واالخــــتالف
والسـعي القـتـفاء أثـره الـشريف
واتــبــاع مــنــهــجه الــعــظــيم في
احملبة والسالم والتسامح وأن
يعيـد هذه الـذكرى العـطرة على
األمـتــ الـعــربــيـة واإلسالمــيـة
بالـيمن والـبركات). مـن جانبه 

قـدم امـ عــام حـركـة بــابـلـيـون
ريان الـكلدانـي في تغـريدة على
توتـيـر تـابـعتـهـا (الـزمان) امس
(الـــتــهـــاني لـــلـــعـــالم االسالمي
ـولد الـنبي ومسـلـمي العـراق 
االكـــــرم الـــــذي بـــــعـث رحـــــمــــة
) واضاف (واذ نحـتفل ـ للـعا
نـأمل ان يتـحلى بذكـرى مولـده 
الـــســـيـــاســـيـــون بـــخـــلق وادب
الـــرســـول الـــعــظـــيـم واخلــروج
بـــالــعـــراق واهـــله من حـــافـــيــة
الـهـاويــة). وتـبـادل الــعـراقـيـون
ـناسبة  كما امس  التهاني با
عــــجـت شــــوارع االعــــظــــمــــيــــة
ــنــاســبــة بــاحملــتــفــلــ خالل ا
ـــنــازل تـــخـــلــلـــتـــهـــا تــزيـــ ا
والطـرقـات واألسـواق  وتوزيع
الطـعام واحلـلـوى ب اجلـيران
. في حــ اوقـد ـســتــطـرقــ وا
الـزائـرون الـشـمـوع  التـي تـعد
مــــظــــهــــرا آخــــر من مــــظــــاهـــر

ولد.  االحتفال  تبركا بليلة ا

الـوطـني العــتـمـاد بــرامج كـلـيـات
ومــعـاهــد الــتــقـنــيــات الـصــحــيـة
والطبية شـكرية شدهـان العكيلي
عـايير الـوطنية أنّ (اجناز ملف ا
العتـمـاد كلـيات ومـعـاهد الـتـقنـية
الـصـحيـة والـطـبـيـة جـاء بـجـهود
مشتركة مع اخملتص في اجملال
وقد اسفـرت تلك اجلهود التقـني 
بـاعتـمـاد مـعـايـير أسـاسـيـة تـركز
ــنــاهج وتــطــويـر عــلى حتــديث ا
صادر التكنولوجية للمعلومات ا
الــــتــــقــــنــــيــــة) واشــــارت الى ان

بـحـضــور اخملـتـصــ في مـجـال
اجلـــودة واالعــتـــمـــاد أن (جـــهــاز
تمكن اإلشراف والتقو الـعلمي 
من اســتــكــمــال تــســعــة مـجــالس
ـــخـــتــلف وطـــنــيـــة لالعـــتـــمــاد 
الــتــخــصــصــات) واشــار الى ان
(الـــــــــــوزارة تــــــــــــضـع ضــــــــــــمـن
ستراتيـجيتهـا االهتمام بـالتعليم
ـا له من أهـمـية الـتـقـني الـطبـي 
واطن وحتقق أعلى تمس حياة ا
مـسـتـويــات خـدمـة اجملـتـمع). من
جـانـبـهـا  قــالت رئـيـسـة اجملـلس
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أطــلــقت وزارة الــتــعـلــيـم الـعــالي
ـــعــايـــيــر والـــبــحـث الــعـــلـــمي ا
الوطـنيـة العتـماد بـرامج الكـليات
ــعـاهــد الـتــقـنــيـات الــصـحــيـة وا
والــطـبــيــة في اجلـامــعــات. وأكـد
رئيـس جهـاز اإلشـراف والـتـقو
الــعــلــمي صالح الــفــتالوي خالل
حــفل اإلطالق الـــذي احــتــضــنــته
كلية الـتقنيـات الصحيـة والطبية
في اجلـامـعـة الــتـقـنـيـة الـوسـطى

صـالح الدين وسامراء وما حولها
أو حـسب توجيهـات وأوامر القائد
واسـتـدرك ـسـلح) الـعــام لـلـقـوات ا
بـــالــقـــول (وبــخـالفه فــســـنــتـــخــذ
إجـــراءات أخــرى الحـقـاً فـتـرهـيب
ـدنــيـ وأرعــابــهم أمــر وإخــافــة ا
ـنـــوع).بــدوره  طـالب مـــحـــرم و
االمــ الـعـام لـعـصـائب اهل احلق
الــقـوات االمــنـيـة قــيس اخلـزعــلي 
الى بـسط سـيـطـرتهـا في مـحـافـظة
الــبــصـرة. وقــال في تــعـريــدة عـلى
تـوتـيـر امس (عاشت احملـافـظة في
اضـية أوقاتـا عصـيبة من األيـام ا
ـواطـنـ وتــهـديـد أمـنـهم تــرويع ا
ــتـلـكــاتـهم  ومع الــتـجـاوز عن و
اإلسـاءة الــشـخـصـيـة الـتي تـكـررت
مـع األسف الــــــشــــــديـــــد ومـن أجل
احلــــفــــاظ عــــلى سالمــــة أهــــلــــنـــا
وعـشـائـرنـا وحفـظ الدمـاء الـبـريـئة
وتـغـلـيـبـيـا لـلـمـصـلـحـة الـعامـة في
احلـفـاظ عـلى الـسـلم األهـلـي جندد
الــدعـوة إلى حــصـر الـسالح بــيـبـد

الدولة). 

(اجمللس يعمل بـشكل حثيث على
تـــقــد الـــدعم لـــلــجـــامـــعــات في
االعـــتـــمــاد الـــبـــرامـــجي من أجل
اإلســـهـــام في جـــودة اخملـــرجــات

تطلبات سوق العمل).  طبقاً 
قــررت وزارة الــتــربــيــة الى ذلك 
عـدم احـتـسـاب درجـة امـتـحـانـات
دارس مـادة الـلـغـة الـكرديـة فـي ا
ـشمـولـة بـتـدريـسـهـا حتى وان ا
كان الطالب راسبا فيها. واطلعت
(الــزمـان) عــلى كــتـاب مــديــر عـام
التقو واالمتحانات شاكر نعمة
ـوافـقـة جـاء فـيـه  انه (اسـتـنــادا 
ـديرية وزير الـتربيـة على كـتاب ا
تقـرر عدم اعـتبـار الطالـب راسبا
في مــــادة الـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة في
ـشمـولة بـتدريـسها اذا دارس ا ا
لم يــحــصل عــلى درجــة الــنــجـاح

قررة لها).  ا
وتــدرس مـــادة الــلـــغــة الـــكــرديــة
ضــمن مـنــاهج الــصــفــ الـرابع
واخلــــامس االعـــدادي بــــفــــرعـــيه
العلمي واالدبي بقرار من الوزارة
بعدمـا كان مـقتصـرا على الصف

الرابع االعدادي فقط.
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ان توقـعت الـهـيئـة الـعامـة لالنـواء اجلويـة والـرصد الـزلـزالي التـابـعة لـوزارة الـنقل 
يكـون طقس الـيوم الـسبت صـحوا واسـتقـرارا بدرجـات احلرارة. وقـالت الهـيئة في
بيان تلـقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سـيكون صحواً مع بعض الغيوم
حيـث تسجل أمـا درجات احلـرارة ستـكون مـقاربـة للـيوم السـابق  في عمـوم البالد
الـعظمى في بغداد 42 مئويـة) وتابع ان (طقس يـوم غد االحد سيـكون صحواً في
نـطقة الـشمالـية غائم جـزئيا بـينمـا سيكـون طقس ا نطـقت الـوسطى  واجلنـوبية  ا

 .( مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض االماكن تكون رعدية احياناًً

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

اسفـر انفجار بـواسطة عبـوة الصقة مـثبتة اسـفل مركبة
عن اســتـشــهـاد ــحــافـظــة اربــيل  في حي ســربـســتي 
. وقـال جـهاز مـكافـحة شخص وإصـابـة امرأتـ وطفـل
ركبة االرهاب باقليم كردستان في بيان امس (انفجار ا
في أربـــيل نــــاجت عن عـــبـــوة الصــــقـــة) واشـــار الى ان
(االنـفجار تسبب بـحالة وفاة واحدة و 4جرحى). بدوره
 اشــار شــهـــود عــيــان الـى ان (االنــفــجـــار أســفــر عن

اسـتــشـهــاد رجل وإصـابــة امـرأتـ وطــفـلــ كـانـوا في
ـركــبـة نــفـســهـا). ووقع االنــفـجــار في حي سـربــسـتي ا
ــديــنــة اربـــيل اســفــر عن احــتــراق مــركــبــة ومــصــرع
سائقها في ح اكد احملافظ أوميد خوشناو ان (سبب
االنــفــجــار مــا زال مــجــهــوال). في غــضــون ذلك  افــاد
ركبة هو توفي في حادث انفجار ا مصدر امني بإن (ا
ضـابط بـرتــبـة عـقـيــد في مـكـافـحــة االرهـاب سـلـيــمـانـيـة

هاوكار جاف).

 qOÐ—√ w  —U−H½SÐ s¹dš¬ WÐU ≈Ë h ý ŸdB



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Í—U'« ÂUF « ‰öš ÊULŽ WŽUM  Èb  œ—u²  d³ √ lÐ«— ‚«dF «

Êœ—_« l  wzUÐdNJ « jÐd « 5ýbð ∫wLþUJ «

q³I*« Ê«d¹eŠ W b)« qšb¹
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

بوضع احلجر شتـرك  دشنت بـغداد وعمان فـعليـا اولى خطوات الـربط الكهربـائي ا
ثل وطالب  رحـلته االولى شروع استثمـار الطاقة بواقع  150 مـيكاواط  االسـاس 
رئيس الـوزراء مصطـفى الكاظمي رعاوي  امارة دلـيم بيرق اركان خـلف الطرمـوز ا

بالتراجع عن هذه االتفاقية السباب عديدة.
وأكـد الـكـاظمي  أن خـط ربط الكـهـرباء
مـع األردن سيدخل لـلخدمـة في حزيران
ــقـبل.وذكــر في تـغـريــدة عـلى تــوتـيـر ا
(عـملنا على ستراتيجية شاملة وحققنا
ـجال الـكهـرباء) واضاف ان مـشاريع 
(خـط الربط مع األردن سـيدخل اخلـدمة
ــقـبـل) مـؤكـدا انـه (بـعـد فـي حـزيـران ا
ـمــلــكــة الـعــربــيـة ذلك خـط الـربـط مع ا
الـسعودية واخلليج) واستطرد بالقول
(انـنا مستمـرون بالعمل الستـثمار أكبر
لــلــطـاقــة الـبــديــلـة واســتــخـراج الــغـاز
ـــصــاحـب ألجل اســـتــقـــرار الــطـــاقــة ا
الـكهربائية في الـعراق). وكان الكاظمي
قــــد اكــــد خـالل حــــفل وضع احلــــجــــر
شـروع خط الربـط الكهـربائي األسـاس 
الــعــراقي  –األردنـي إنَّ (وضع احلــجــر
شـروع خط الربـط الكهـربائي األسـاس 
الــــعـــراقي –األردنـي جـــاء لـــتــــكـــريس
مـشـروع التـعـاون والشـراكـة والتـفاعل
اإليـجـابي مع مـحـيـطـنـا خـدمـةً لـبـلـدنا
وشــعـبــنــا) الفـتــا الى ان (هـذا اجلــهـد
االســـتـــثــنـــائي لـــلـــعـــامــلـــ في وزارة
الـكـهـربـاء يـؤمّن مـسـار تـبـادل الـطـاقـة
بـ الــبـلـدين وهـو انـعـكـاس وتـرجـمـة
حـقيـقيـة لسـياسـة االنفـتاح والـتعاون)
ومـضى الى الـقـول (إننـا عـملـنـا سابـقاً
عـلى الـربـط الكـهـربـائـي مع الـسـعـودية
ودول اخلـليج و توقيـع االتفاقية في
أكـد مــؤتـمـر جــدة قـبل أشـهــر). بـدوره 
رئــــــــيـس الــــــــوزراء األردنـي بــــــــشــــــــر
ــطــلق اخلــصــاونـــة دعــمه الــكــامل وا
جلــــهــــود الــــعــــراق بــــتــــرســــيخ األمن

بـالتـراجع عن هذه مـصـطفى الـكاظـمي 
االتــفــاقــيـة الســبــاب عــديــدة. وقـال في
مـنـشـور عـلى فـيـسـبـوك ان (االردن جار
وال نـريــد االخـتالف وحــلـيف لــلـعــراق 
مـعـهم مسـتـقبال عـلى الـنتـائج واسـعار
الـطاقة الـتي تكون مـضاعفـة عن اسعار
والسـيـمـا ان الـعـراق الـشــراء احلـالـيـة 
ــتـلك  11مــحـطــة كـهـربــائـيــة ال تـسـد
ــعــقـول ان فــهل من ا حــاجــة الـطــلــبـة 
الـعـراق بـالـطـاقـة ولـديه يـجــهـز االردن 
اعـلـنت ثـالث مـحـطــات فـقط). الى ذلـك 

االردن ان الـعـراق رابـع أكـبـر مـسـتورد
لـــدى صـــنــاعـــة عـــمـــان خالل األشـــهــر
الـتسعة من العام احلالي.  وقالت غرفة
صـــنـــاعــة عـــمـــان في تـــقــريـــر لـــهــا ان
(صــادرات الــغــرفـة خالل  9 أشــهــر من
الـعام احلالي  2022 وصلت إلى 5.461
مـليار ديـنار مقابل  3.619 مـليار دينار
ــاضي) لــلــمـــدة نــفــســهــا من الــعــام ا
واضــــافت ان (صــــادرات مــــنــــتــــجـــات
نـتـشـرة بـغـالـبـية الـصـنـاعـة األردنـيـة ا
ـمـلـكـة تـصل ألكـثــــر من 142 مـنــاطق ا

سـوقـا حول الـعالم جـراء تصـدير 1400
ســلــعــة مـتــنــوعــة) مـؤكــدا ان (الــهــنـد
ـــتــــحــــدة األمـــريــــكــــيـــة والــــواليــــات ا
والـسـعوديـة والعـراق اسـتحـوذت على
أكـثـر من نصـف صادرات غـرفـة صنـاعة
عـمـان خالل  9 أشـهـر من الـعـام احلالي
مـا قـيـمته  2.810مـلـيار ديـنـار) مشـيرة
الـى ان (صــادرات صــنــاعــة عــمــان إلى
الـعراق ارتـفعت إلى  468 مـلـيون ديـنار
أردنـي مقـابل  396 مـلـيون ديـنار أردني
ــاضي لـــلــمـــدة نــفـــســهـــا من الــعـــام ا

واالســـتــقــرار.وقــال اخلـــصــاونــة خالل
احلــفل (نـدعم جــهـود الــعـراق بــالـشـكل
ـطـلـق في تـعـزيـز مـؤسَّـسات الـكـامل وا
الــدَّولــة وتــرســيخ األمن واالســتــقـرار)
الفـــتــا الى ان (الـــعالقـــات الــعـــراقــيــة-
األردنـيَّة حـقَّقت قـفزات حقـيقـيَّة وكـبيرة

في اآلونة األخيرة).
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وتــابع ان (آلـيَّــة الـتَّــعـاون الــثُّالثي بـ
وذجاً الـعراق واألردن ومـصر تـشكِّـل أ
لــــلـــتَّــــعــــاون والـــتَّــــنــــســـيـق الـــعــــربي
اوضــحت ـــشــتــرك).في غـــضــون ذلك  ا
وزارة الـكــهـربـاء أن الـربط الـكـهـربـائي
الــعــراقي - األردنـي سـيــضــيف لــلــبالد
مـــيــغــاواط كـــمــرحـــلــة أولى.وقــال 150
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة أحـمـد مـوسى ا
فـي تصـريح امس إنه ( الـتوقـيع على
ـــــشـــــروع الـــــربط ـــــرحـــــلـــــة األولـى  ا
الــكــهــربــائي الــعـراقـي - األردني وبـدأ
تـنفـيذ الـعمل فـعلـياً لـربط مـحطـة ريشة
ـديــنـة الــقـائم من خالل الــتـحــويـلـيــة 
خـــطـــوط ريـــشــة  –قـــائـم) وأضــاف ان
(الــربط الـكــهـربـائـي سـيـؤمـن ويـضـيف
ـرحـلـة األولى  150مــيـغـا لــلـعـراق في ا
واط ويــعــزز دخــول الــعـراق فـي سـوق
ا سيكـون بوابة للدخول أو الـطاقة ور
إنـشاء مـنظـومة الـربط العـربي) واشار
الـى (اجنـــاز مـــراحل جـــزئــــيـــة من خط
الـربط الـكـهربـائي مع األردن وسـيـكون
ـقبـل). فيمـا طالب جـاهزاً في الـصيف ا
ــثـل امــارة دلــيم بــيــرق اركــان خــلف
رئـــيس الــوزراء ــرعــاوي  الـــطــرمـــوز ا

صري بعد تشييعه واطن ا lOOAð∫ مجلس عزاء ا

بــحث مــســـتــشــار األمن وفي بــغـــداد 
الـــقـــومي قـــاسـم األعـــرجي مع وزيـــر
جهود العراق اخلارجية فؤاد حـس 
في إقـنـاع الـدول بـسحـب رعـاياهـا من

مخيم الهول السوري.
 وقال األعرجي في تغريدة على تويتر
تابعتها (الـزمان) امس أنه (استمراراً
سـتشـارية للـتنـسيق والـتـشاور بـ ا
واخلــارجــيـــة اســتــعــرضـــنــا جــهــود
العـراق إلقنـاع الدول بـسحب رعـاياها
من مـخــيم الــهـول الــسـوري  واكــدنـا
على ضـرورة تـماسك اجملـتـمع الدولي
في مـــواجــــهـــة االرهـــاب والـــتـــطـــرف

واخملدرات). 
كـمــا أعــلن الــبــيت اإلزيــدي في إقــلـيم
اجلزيرة بشمـال شرق سوريا  حترير
فـتـاة إزيـديــة مـخـتـطـفـة مــنـذ ثـمـانـيـة
أعـوام من قـضــاء سـنـجــار في مـخـيم
الهـول. وقـال في بـيـان صادر امس أن
(الــبـــيت قـــام بـــالــتـــنــســـيق مع إدارة
وآسايش مخيم الـهول بتحـرير الفتاة
جاني زياد حيدر من سنجار وتنحدر
من قريـة صـوالغ).والفـتـاة احملررة من
مواليد  2007و التعـرف علـيهـا بعد
زيــارات عــدة لـــلــمــخـــيم وهي إحــدى
اخملــتـــطــفـــات مع االالف من األطـــفــال
والنـسـاء عـلى يـد تـنظـيم داعش في 3

آب 2014. 

ـشاكل التي تـواجههم).  إلى وانهاء ا
ذلك حث رئـــيـس اإلقـــلــيـم مـــبـــعــوث
واشنـطن لشـؤون شمـال شرق سـوريا
عـلى ضرورة تعاون نيكوالس غـرـنجر
الــدول أوربــا إلعــادة مــواطـنــيــهــا من
مـخـيم الـهـول في سـوريـا. وقـال بـيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (الــبـارزاني
اسـتـقـبل في اربـيل  غـرــنـجـر والـوفـد
ـرافق له بــحـضـور الــقـنــصل الـعـام ا
األمريكي لـدى االقلـيم وجرى منـاقشة
الـــتــــطـــورات فـي ســـوريــــا والـــعـــراق
وتــهـــديــدات داعش والـــعالقــات بــ
ـــكـــونـــات في األطـــراف الـــكـــرديـــة وا
سوريا وأوضـاع اخمليـمات وباألخص
مـخـيم الـهـول) وشـدد اجلـانبـان عـلى
ـشـتـرك (أهـمـيـة اسـتـمــرار الـتـعـاون ا
على مواجهة اإلرهاب ومخاطر داعش
الـذي ال يــزال خــطـراً حــقـيــقــيـاً يــهـدد
ــنـــطــقــة ورأى ســوريــا والـــعــراق وا
اجلـانـبـان ضــرورة تـعـاون دول أوربـا
نـطقـة إلعادة مـواطـنيـها من مـخيم وا
الهـول في سـوريـا إلى بالدهم) وجدد
الـبــارزاني تــأكــيـد أن (الــقــضــاء عـلى
اإلرهــاب ال يــتـم فــقط عـن طــريق قــوة
الـسالح بل أن الـقـضـاء علـى اإلرهاب
يـــجب أن يــــأتي من خـالل الـــتـــربـــيـــة
وتعميق ثـقافة التـسامح وقبول اآلخر
تطرف). والتعايش ومواجهة الفكر ا

لــلـــجــمـــيع أعــيـــاداً وأفــراحـــاً دائــمــة
بـالسـالم والطـمـأنـيـنـة) مـجـددا دعمه
(حلقوق وتطلعات العراقي من أبناء
الـشـعب األيـزيـدي فـي إعـمـار مـنـاطـقه
ــاضي الــقــريب) ومــعــاجلــة جـــراح ا
وهـنـأ رئـيـس مـجـلس الـنــواب مـحـمـد
نـاسبة ـكون بـا احللـبوسي  ابـناء ا
.وقـال احلــلــبـوسـي في تـغــريــدة عـلى
تويتر تابعـتها (الزمان) امس انه (مع
إحــتــفـــال أهــلــنــا وأبـــنــاء الــوطن من
األيـزيـديـ بـعـيـدجـمـا) يـسـعـدنـا أن
نــــتـــقـــدم إلــــيـــهـم بـــأحــــر الـــتــــهـــاني
والتبريكات سائل الله العلي القدير
أن يحلّ هذا العيد في كل عام بالسالم
والــوئـــام وتــعـــزيـــز روح الــتـــعــايش

واحملبة ب جميع أبناء الشعب).
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وشدد رئيس اجلمهورية برهم صالح
على ضـرورة ضـمـان حقـوقـهم وانـهاء
ــشــاكل الــتـي تــواجــهــهم. وقــال في ا
ـنــاسـبـة تـغــريـدة عـلـى تـويـتــر انه (
حـلــول عــيـد اجلــمـاعــة أتــقـدم بــاحـر
متـمنـياً التـهاني ألبـنـائنـا االيزيـديـ 
لهم عيداً سعيـداً يرفلون معه بالسالم
وهي منـاسـبـة الستـذكـار الـتضـحـيات
ــكـون االصـيل في الـتي قـدمــهـا هـذا ا
الـدفـاع عن وجـودهم بـوجه االرهـاب)
مشـددا على (ضـرورة ضمـان حقـوقهم

سـوف نــســتــمـر فـي جـهــودنــا مـا دام
هـنــاك مـخــتـطــفـا واحـدا لــتـحــريـرهم
وحتديـد مـصـيـرهم). من جـانـبه  قدم
رئـــيس مــجـــلس الـــوزراء مـــصـــطــفى
الكاظمي الـتهاني لاليزيـدي بحلول
ناسبـة.وذكر في تغريـدة على توتير ا
تابعته (الزمـان) امس (أسعد التهاني
إلى إخـوتــنــا األيـزيــديـ في الــعـراق
نـاسبـة عيـد جمـا ونتـمنى والعـالم 
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طـالب بالتمنـي ولكن تؤخذ الدنـيا غالبا بيت شـعري يلخص ما يقـال وما نيل ا
قولة يالقيه االنسان في سبيل احلصول علئ ما له من اهداف او حياة وهذه ا
عانـاة وحتمل عناء الطرق تنـبطق على ابناء تـلكيف القدامئ من خط حـياتهم با
والـبحار من اجل الوصول الى مـا لهم من غاية .اي نـعم قبل اكثر من قرن من
اازمان وفـي ظل امكانيات السفر في تلك الرحله للبحث عن حياة امنه والبحث
ا فيه من قلق ومن واقع متعب فكانت تلك االيام وتلك الطرق عن حياة تنجيه 
راكب البدائيه التي كانت تـخوض احمليطات للوصول الئ بالد العم والبـحر وا
سـام والوصـول الئ منـابع اخلـير والـعـمل والسـعاده فـي تلك االرض الـواسعه
والتي سـعئ اليـها الـكثيـر من اوربا او افـريقـيا في سبـيل العـيش هنـاك فكانت

امريكا التي نعرفها االن وهي خليط من ا واعراق مختلفه اذن 
بعـد ان اكتشفت امريـكا وبان مافيـها من عمل وخيرات كـثر وبعد ان علم الكل
ان الـهـجـرة الـيـهـا يـعـني رسم حـيـاة جـديـده خـاصـه وان الهـجـره الـيـهـا كـانت
مسـتمره من اوربـا وانحـاء اخرى لكـونها بـاب احلياة اجلـديده فتـسابق الكـثير
للـهجره اليـها ومن كل حدب وصوب.ولـضعف االمكانيـات سابقا ولـعدم معرفة
الـبــعض من كـيـفــيه الـوصـول الــيـهـا نـذكــر لـكم هـذه الـقــصه والـتي ذكـرت في
مــصـادر تـاريـخـيـه .تـقـول الـقـصه ان احــد اهـالي تـلـكــيف ومع اصـدقـاء له من
بغـداد ركبوا طريق السفر للهجره الئ امـريكا ولعدم معرفتهم بكل شي فكانت
لهـم هذه الـقصه حـيث ما ان وصـلو بـيـروت استـقلـو مركب والـذي حمـلهم اوال
الى حـيفـا ثم الئ مـضيق الـدردنـيل ثم عـاد بهم الئ اسـتـنبـول ثم عـاد بهم الى
ركب من جديد وهـاموا في البحر مرة اخرى لـيقلهم الئ مدينة بيـروت فغيرو ا
ميالنـو ثم جبل طـارق وبعد ثـمانيـة ايام وصـلو الئ جزيـرة في نيويـورك وهناك
ضلـو الـطريق من جـديد فـتـجولـو في اجلزيـره هائـمـ ال يعـرفون اين هم والئ
اين يـذهبون واخـيرا التـقو مع رجل امـريكي عرف من رسـاله كانت مع احدهم
انهم يـنوون السفر الى والية مـشيغن فكتب عدة اوراق تـب لهم وجهة سفرهم
والصـقهـا علئ ظهـورهم كاشاره ودالله لـكل من يراهم خاصـة وانهم اليعـلمون
الـلغه وعـند وصولـهم الى مـدينة ديـترويت حـارو من جديـد فال يعـرفون اين هم
ن جــاءؤ الـيـهم فــعـرفت امـراه عــجـوز كـانت جــالـسه في احـدى اصــدقـاءهم 
الـزوايا فجـاءت اليـهم ووجهـتهم الـوجهه الـصحـيحه واشارت
الى سـائق سـياره ان يـأخـذهم الى هـذا الـعنـوان فـوصـلو
الى مـخزن كـان يعـمل فـيه بعض الـتالكـفه وهكـذا كانت
نـهايه رحلتهم وما كان فـيها من صعوبه .فهوالء هم من
ن جاء بعدهم من هـجرات كثر باتت االن سن الـطريق 

تمثل اكبر جاليه في مشيغن.

من سـنوات أكـتب و أصرح وأقـدم أوراق عمل وأقـول أن منـظومـة إدارة احلكم
فـشـلت في إحـتـواء الـفـسـاد وردع الـفـاسديـن وأن الـفسـاد في
الــعـراق سـيـاسـي مع إتـخـاذ تـدابــيـر الـوقـائــيـة وتـشـريع

القوان الالزمة
اجلواب الغاء الرقابة االستباقية.

وعـنـدمـا ذكـرت بالسـخـارت في إحـاطـتهـا ذلـك اجلمـيع
أنتبه.

∫¡UI

رئيس إقليم
كردستان يلتقي
مسووالً أمريكيا

وصل ا

تـربيـة ميسـان وعدد من مـدراء الدوائر
ـنـفـذة وعـدد من اخلــدمـيـة والـشـركــة ا

نطقة. واطن من أبناء ا ا

وكــشــفت أمــانـة بــغــداد عن تـوجــهــهـا
إلنـــشــاء مــعـــمــلـــ حلــرق الــنـــفــايــات
واســـتــثـــمــارهـــا في تـــولــيـــد الــطـــاقــة

 هــدمـهــا واعـادت بــنـاؤهــا وتـتــكـون
مـــن  9 صـفـوف مع التـأثيث في قـضاء

يمونة قرى منطقة الهدام. ا
ـنـفـذة ضمن مـشـيـرا الى ان (الـشـركـة ا
تـخـصـيـصات تـنـمـية االقـالـيم حملـافـظة
درسة حتتوي على مـيسان) وب ان (ا
٩ صـفـوف مع الـتـأثـيث وجـناح لإلدارة
وحـاسـبات ومـختـبـر وساحـة لالنتـشار
ومـجـاميع صـحـية ومـجـهزة بـالرحالت
درسيـة احلديـثة. وأكد ـستـلزمـات ا وا
دواي إن إدارة مــــحـــافــــظـــة مــــيـــســـان
ـشاريـع التـربوية مـستـمرة في تـنفـيذ ا
ـدرسـية وتـهـيـئة وخـصـوصـاً األبنـيـة ا
كــافـة مـســتـلـزمــات ومـتـطــلـبـات جنـاح
الـعملية التربوية في احملافظة). منوها
ـدارس بــأنه (سـيـتم افــتـتـاح عـدد من ا
ـشـاريع األخرى في عـمـوم احملافـظة وا
بـالـفـتـرة الـقـليـلـة الـقـادمـة إن شـاء الله
وذلـك من أجل إيصال اخلـدمات الـعامة
لــكـافـة مــنـاطق احملــافـظـة وخــصـوصـاً
ــنــاطق الـبــعــيـدة والــنــائـيــة لــغـرض ا
حتــقـيق أهــداف الـتـنــمـيـة احملــلـيـة في

احملافظة). 
يــذكـر ان االفـتـتــاح حـضـره قـائــمـمـقـام
ـــيــمــونـــة ومــعـــاون احملــافظ قـــضــاء ا
لــلـشــؤون الـفـنــيـة ومــعـاون مــديـر عـام
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الـكـهربـائـيـة.مديـر إعالم األمـانة مـحـمد
الـربـيعي في بـيان امس إن (الـكثـير من
الــدول اعـتــمــدت عـلى ادارة الــنـفــايـات
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أقـامت سرايا السالم في مـيسان الفوج
 مجلس عزاء وتشييع ودفن305 لواء 7
ـواطن مـصري تـوفى في احـد اقضـية  
رض الـعمـارة بعـد معانـاة طويـلة مع ا
ـصـري) تـوفي يــدعى(ابـراهـيم حــسن ا
بـقضاء اجملر الكبير و إقامة مراسيم
دفـــنه بـــنــاء عـــلى وصــيـــته بـــأن يــدفن
بـــوادي الـــسالم فـي الــنـــجـف. وشــارك
أهــــالـي قــــضــــاء اجملــــر في مــــراســــيم
ـــواطن الــــتـــشـــيـــيـع والـــدفن عــــادين ا
ــصـري جــزءاً من الــنــسـيج ابــراهــيم ا
اجملــتــمــعي في الــقــضــاء خـاصــة وانه
تـزوج من ميسـانية واصبـحت له عائلة
وابـن اســمـه عــبـــاس واكـــدوا انه كــان
عـــلـى خـــلق رفـــيـع ومـــواطن مـــخـــلص
وكـانـت كل بـيـوت اجملـر تـفـتح قـلـوبـهـا
صري قـبل ابوابـها يـذكر ان ابـراهيـم ا
دخـل الــــــــعــــــــراق عـــــــام  1976 إلـى أن
تــوفـــــي 2022  قــضـاهــا في مـحــافـظـة
يسانيون.  ميسان يعيش حالة حال ا
وافــتــتح مــحــافـظ مـيــســان عــلي دواي
الــســبت بــنــايــة مـدرســة جــديــدة تــعـد

درسة رقم  20خالل العام اجلاري.  ا
ـدرسة وقـال دواي بكـلمـة االفتـتاح ان ا
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بغداد

كنـا ننتـظر بلـهفة صـغيرنـا وكبيرنـا في البيـت ح كان أبي يـاتي إلينـا مسرعا
وحتت إبطه  مـا يفـرحنـا ويسرنـا ماذا تـتصورون هـندامـا جديدا سـلة حـلويات
ا كانت  جريدة (الزمان) وح كانت كتب لـلمتعة وقضاء الليل بقرائـتها ال وإ
نوعـة على من يعشـقها وبـكل سرية وحتفظ كـان ياتي بهـا إلينا ذاك الزمـان 
مـن أودعـنـاهم ثـقـة الـعـراق وخـصـوصـيــته  كـانـوا اجلـنـود اجملـهـولـون لإلعالم
ـنـوعـة الـعــراقي حـيث إن الـزمـان بـإصـداراتـهـا لم تـكن تـصل الـعـراق ألنـهـا 
ـوطنها األصـلي كما األسمـاك والطيور فكـانت تعب البـحار  واحمليطـات لتعود 
هـاجرة وها هي اليـوم تظهر لـنا بكل مكـان في العا الـواقعي واإلفتراضي ا
هـذا مـا أحـدث به أوالدي الـيــوم إن احلـرف الـنـزيه والــشـريف يـصل مـشـارق
األرض ومغـاربها ببهائه ونوره ليزيل الـعتمة رحمك الله ياوالدي أيناك اآلن من
تلك األيـام الغـابرات لـترى بأم عـينـيك وهج الزمـان الذي يـنير مـكتـبتك وتـبتسم

لصباح  جديد تتالق غدفي حروف اإلبداع.
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لـتوليد الطـاقة الكهربائـية وهي تعتبر
وقـوداً في كثير من بلـدان العالم كالغاز
واحملـروقـات والـنفـط البـتـرول) واشار
الـى ان (اسعار النفايات في هذه الدول
مـرتفعة جدا) مـؤكدا ان (الظروف التي
مــرت في الــبالد أخــرت إنـشــاء مــعـامل
حلــرق الـنـفـايــات واسـتـثــمـار جـدواهـا
االقــتـصـاديـة) مـبــيـنـا أن (امـ بـغـداد
تـبـاحث مع وزارة الـكهـرباء لـالستـفادة
من الـنفايـات في توليـد الطاقـة بتوجيه
مـن رئـــــيـس الـــــوزراء) ولـــــفـت الى ان
(االمـانـة بـغـداد أعـدت جـداول بـكـمـيات
الـنـفايـات لـدراسة مـشروع اسـتـثمـارها
ونـــــرى أنه يـــــحــــتـــــوي عــــلـى جــــدوى
اقـتصـادية كـبيـرة وفائدة لـلمـستـثمر)
ومــضى الى الــقـول أن (هــنـاك تــوجـهـا
النــشــاء مــعــمــلــ في جــانــبـي الــكـرخ
والــرصـافــة حلــرق الـنــفـايــات بـواقع 4
ـســتـثـمـر االف طن يــومـيـا وبــإمـكـان ا
ــعــمـلــ عــبــر هــيــئـة الــتــقــد عــلى ا
االســـتــثــمــار الـــوطــنــيــة) واضــاف ان
(فـرص االسـتـثمـار سـتعـرض من امـانة
بـغـداد الى هـيـئـة االسـتـثـمـار الـوطـنـية
لـغـرض الـتـنـافس علـيـهـا من الـشـركات
ذات الـــعالقـــة والـــتـي تــمـــلـك اجلــدوى

االقتصادية واخلبرة والكفاءة). 

ناقشة التعاون في إجناح مشروع (ظمأ العراق) للوصول الى حلول عملية ŸËdA∫ ملتقى بحر العلوم للحوار يلتقي األم العام جمللس الوزراء حميد الغزي 

ائية. نابع لضمان احلصة ا ياه والتصحر واستراتيجيات التفاوض مع دول ا واجهة جفاف األهوار وشحة ا

رئـيس االقـلـيم نـيـجـيـرفان الـبـارزاني
واصلة اجلـهود لتـحرير اخملـتطف
من ابناء الـطائفة. وقـال البارزاني في
رسالـة تهـنئـة وجههـا إلى اإليـزيدي
اطــلـعـت عــلــيــهـا ــنــاســبــة الــعــيــد 
(الــزمـان) امـس (نـتــمــنى أن تــقــضـوا
عـيــداً آمــنـاً) مــؤكــداً أن (قـلــوبــنـا مع
جــمــيع الــعــوائل الــذين يــعــانــون من
ونـطمـئـنـهم بـانـنا اختـطـاف اقـاربـهم 
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احـيت الــعـوائل اإليــزيـديــة في مــعـبـد
اللش في إقليم كردستـان طقوس عيد
ويـعـد جـمـا الـذي يــسـتـمـر أســبـوعـاً 
العيـد أحد أعرق األعـياد لدى الـطائفة
حيث يقـصد اإليزيـديون في السادس
ـعـبـد ا من تـشـرين األول من كـل عـام 
الواقع في قضاء شيخان جنوب شرق
دهوك إلحـيـاء هذه الـطـقوس. وتـعـهد
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ـتواصـلـة الخـراج الـعـاصـمة عـلـيـنـا ان نـثـمن جـهود امـانـة بـغـداد وحـمالتـهـا ا
باجمل الساحات واحلى النصب ..

تواصل لالمانة او ـر بطرق العاصمة ويتفقد سـاحاتها يحس باجلهد ا الذي 
الشركات التي انيطت بها مسؤلية العمل ..

فقـد ضربت االمـانة نطـاقا حـديدا لتـرميم نـصب احلرية وحـديقـة االمة  رفعه
مؤخـرا فـظهـرت احلديـقـة  بثـوب اخضـر زاهي مـحاطـة بـسيـد الشـجـر النـخيل
مـتدة امـام جدارية الـفنـان فائق حسن ـساحه ا ـبادرتهـا لتـشمل ا وانعـطفت 

مقابل ساحة الطيران..
وفي مـكان اخر شرعت االمانـة لتحيط سـاحة احلس بـسياج حديدي امل في
اخـراجـهـا بـثـوب جديـد يـتـنـاسب ومـكـانتـهـا في مـنـطـقـة محـفـوفـة بـاجلـمال في

الكرادة..
واد االنـشائية والنـازل من جسر الـسنك قاصـدا ساحة اخلـالني يلفت نـظره ا
ـتسيد الـساحة والتي تـكشف عن نيـة التجديد ركـونة قرب البـيت البغدادي ا ا

لهذا النصب ..
عنـد عالوي احلـلـة ازيل الـصـدأ والـتكـلـسـات عن نـصب اجلـرار فظـهـر فـضـيا

مبهرا بلون يشابه النحاس ..
ـتـنـزة الـزوراء والـقريـبـة من مـعـهـد الـفـنون امـا سـاحـة انـقـاذ الـعراق احملـاذيـة 
اجلـمـيـلــة حـظـيت حـافـات شـوارعــهـا وارصـفـتـهـا عـلى حــيـز كـبـيـر من اجلـهـد

اخلدمي لها ..
وقع ـهد لعزم االمـانة لتـجديد ا وحزم نـصب النسـور  بساتر حـديدي دائري 
ـسات تـعيـد لـلنـصب نـضارته بـعد مـا اصـابة الـتاكل ووضع 

وفقد لونه جراء عوامل اجلو..
نــبـارك جـهــود االمـانــة ونـتـمــنى عـلــيـهـا وضع كــتـابـات
تـفسيرية لكل نصب وبخط امـهر الفنان على قطع من
الـكونكريت لتـوضيح مضمون الـعمل ومبرر وجوده في

كان والفنان الذي ابدع في اخراجه لالضواء. هذا ا

ـئــة) واضـاف وبــنـســبـة زيـادة  18 بــا
الـتـقـريـر ان ( صـادرات الـغـرفـة توزعت
بـ قــطـاعـات الـصـنـاعــات الـتـعـديـنـيـة
والـكـيـماويـة ومـستـحـضـرات التـجـميل
والـهنـدسيـة والكهـربائـية وتكـنولـوجيا
ـــعـــلـــومـــات  اضـــافــة الـى صــادرات ا
قــطــاعــات الـــصــنــاعــات الــتــمــويــنــيــة
والـــغــــذائـــيـــة والـــزراعــــيـــة والـــثـــروة
احلـيوانية والـعالجية واللـوازم الطبية
واجلــلــديــة وغــيــرهــا من الــصــنــاعـات

االخرى).
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اجتمعت مؤسـسات وزارة الصناعـة
ناقشـة معوقـات شركـات عـادن  وا
الـــقـــطــــاع الـــصـــنـــاعـي اخملـــتـــلـط
وتـــطــــويـــــر واقــع الـــشــــركـــــات في
ستقـبل. وذكر بيان تـلقته (الزمان) ا
ـعـادن امس ان (وزيـر الـصـنـاعـة وا
مـــنــهــل عــزيــــز اخلــبــــاز اوعــز الى
ُـــــعـــــوقــــات ــــدراء فـي الــــوزارة ا ا
شـاكل التي تُـعاني مـنهـا شركات وا
ُختـلط واحللول القطـاع الصنـاعي ا
ــشـــكالت ــطـــروحـــة مـــواجـــهـــة ا ا

وحتقيق التنمية الصناعية).
 U uF  Y×Ð

واضـــــاف ان (اإلجـــــتـــــمـــــاع بـــــحث
ـثـبـتـة عـلى ـعـوقـات واخملـالـفـات ا ا
بــعض شــركــات الـقــطــاع اخملــتـلط)
وشدد الوزيـر على اتـخاذ اإلجراءات
الـقانـونـيـة الالزمـة لتـلك اخملـالـفات
داعـيـاً الى ضـرورة تـغـيـيـر األنـظـمـة
ــا يــخـدم الــداخــلــيــة لــلــشــركــات 
ـاليـة وحمـاية حق ـوارد ا تعـظيم ا
الــشــركــة ومـنــتــســبـيــهــا. وبــاشـرت
الــشـــركـــة الـــعــامــــة لــلـــصــنـــاعـــات
الـبتـروكـيمـيـائـية الـتـابعـة لـلوزارة
ـدرسـيـة بـجـودة بإنـتــاج الدفـاتـر ا
عــالـــيــة. واوضح الــبـــيــان ان (قــسم
الـتصـنـيع في مـصنع ورق الـبـصرة
ـدرسـيـة ر خط انــتـاج الـدفـاتـر ا غـيـَّ
وباشر بإنـتاج عالي اجلـودة بطاقة
 8 االف دفتر يـومياً) ودعت الـشركة
ـــواطـــنـــ الى الـــشـــراء مـن هــذه ا
الدفـاتر كونـها ذات اسـعار منـاسبة
ـواطن احملـدود). بـالــنـسـبـة لــدخل ا
وسوَّقت الـشركـة العـامة لـلصـناعات
طاطيـة واإلطارات التـابعة لوزارة ا
ــعـادن مــنــتــجــاتــهـا الــصــنــاعــة وا
ـاضـي . اخملـتــلـفـة خالل شــهـر آب ا

وقــال الــبــيـان ان (الــشــركــة جــهـزت
الـقـطـاع اخلـاص بـإطـارات عدد 38 
مـــخـــتــــلـــفـــة احلــــجم) واضـــاف ان
(اإلطـارات من الـنــوع الـشـبـكي الـتي
واصفات) مبيناً ان تتميز بأحدث ا
(الشـركة وفرت لـلمـؤسسـات خدمات
ـــدة ثالثــة الــضـــمــان بـــعــد الـــبــيع 
اشهـر) واوضح ان (الشـركة سوقت
منتجاتهـا من معمل تدوير اإلطارات
فـي مـــصـــنع اطـــارات الـــديـــوانـــيــة
لـصالـح القـطـاع اخلـاص) الفـتاً الى
انـهـا (وفـرت مـادة الـكـاربـون بـكـمـية
 100طـن  وارضـــيـــات مـــطـــاطـــيــة)
ــــواد تــــدخل في وتــــابع ان (هــــذه ا
صنـاعة الـتارتـان الذي يُـستـخدم في
مالعـب ريــاض األطـــفــال وصـــنــاعــة
واقـــيـــات وارضــــيـــات الــــســـيـــارات
ـائــيـة وكـعـوب األحـذيـة والـعـوازل ا
وصـنـاعـة اإلسـفـلت ومـواد مـطـاطـية
اخـــرى) مــشـــيــراً الى ان (الـــشــركــة
جـهــزت الـقــطـاع اخلــاص ايـضـا من
مــصـنع اطــارات بـابل في مــحـافــظـة
الـنـجف) مــؤكـداً اسـتـعـداد الـشـركـة
ـواطــنـ لــلـتــجـهــيــز الـفــوري الى ا
والـــقــطـــاعــ الــعـــام واخلــاص من
منـافذ الـبيع في الـديوانـية والـنجف
بـــأســعــار تــنــافـــســيـــة). في ســيــاق
مــتــصـل جــهــزت الــشــركــة الــعــامـة
للصناعات التعدينية احدى شركات
الــوزارة من مــصــانع ابـن ســيــنـا /
ضافـات الكيميـائية القطاع معمل ا
ـيــاه بـكــمـيـة ـضـافــات ا اخلــاص 
بــلــغت  85 طــنـــاً. وذكــر الــبــيــان ان
عـمل يـنتج أكـثر من  20 نوعاً من (ا
ـعــاجلـة ــضـافــات الــكـيــمـيــائـيــة ا ا
لــلــمــيــاه الـصــنــاعــيــة من مــشـكالت
الـتـآكُل والتـكـلُس والـنـمـو اإلحـيائي
ــنــظــومـات والــعــوالق اإلحــيــائــيــة 
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سـتنـير  بن احـمد الـبصـري وكان من كـبار قـطرب هـو العـلم العالّمـة مـحمـد بن ا
النحاة واللغوي وهو الى ذلك أديب بارع شهير .

-2-
وقد اختاره " ابو دلف " معلماً ألوالده .

وهـذا ما يـلـفت الـنـظـر  حيـثُ كان األعـيـانّ وكـبـار رجال الـبـلـد يـخـتارون ألوالدهم
علم ولـيت كبار رجالنـا اليوم يُعْنَـوْن بتأديب أوالدهم مضافا ؤدبـ وا أفضل ا
دارس ولو بادروا الى ذلك لشهدنا مِنْ ابنائهم غيرَ ما نشهده الى ما يلـتقونه في ا

اليوم في ضعف لغوي  وانفالت أخالقي ..!!
-3-

والى قطرب ينسب البيتان الشهيران :
انْ كنتَ لستَ معي فالذِكْرُ منكَ معي 

يراك قلبي اذا ما غبتَ عَنْ بصري 
والع تُبصر مَنْ تهوى وتفقِدُهُ 
وباطنُ القلب ال يخلو مِنَ النَظَرِ 

-4-
هم : وا

انّ قطرب  –كما وُصف  –كان ال ينام الليل  
وقيل عنه :

" طائر يجول بالليل "
وقالوا أيضا :

( أَجْوَلُ مِنْ قطرب  وأسهرُ مِنْ قطرب ) 
أقول :

سـؤولون عن البالد والـعباد وكـيف يسوغ لـهم اخللود الى أولى النـاس بالسـهر ا
النوم والراحة وهناك عيون ال تنام لشدة ما حلقها من الظلم:

ظلوم مُنْتَبِه  تنام عينُكَ وا
ُ اللهِ لم تنَمِ  يدعو عليكَ وع

نام لشدة الفاقة واحلرمان حتى من الطعام . أو يتعذر عليها ا
ـا وصـلـنـا الى مـا وصـلـنـا الـيه مـن إضـرار بـالـفـقراء ـسـؤولـون بـذلك  ولـو الـتـزم ا

ـواطـنـ العـراقـيـ عـلى ـسـتـضـعـفـ  واسـتـيـاء عام مـن ا وا
اختالف مـذاهبهم وأديـانهم وقومـياتهم واجتـاهاتهم مِنْ سوء
ـؤسـسـات اخلـدمـات وابـتــزازهم عـنـد مـراجـعــة الـدوائـر وا
الـرسـمـيـة االّ مـا خـرج بـالـدلـيل واالسـتـثـنـاءات من االبـتزاز

محدود للغاية ..!! 
ما أحلى السهر من أجل خدمة الناس وقضاء حاجاتهم 

وهنا تكمن العظة .
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رء أو تشـيـر الكـلـمة الـيـونانـية  metanoiaإلى تغـيـير جـوهري في طـريـقة تـفـكيـر ا
ـكن ـصـطــلح كـيف  تـصـديــقه. إنه يـتـضــمن أيـضًـا رسـالــة إلـهـيـة. يــصف هـذا ا
للتـغييرات األساسـية في التفكـير أن تؤدي إلى رؤى عميـقة وتنوير. في األساس 
يعد اخليـال والفكر ملكات عقلية أساسية تشكل تصوراتنا وتخلق جتارب حياتنا.

كّننا خيالنا من خلق أفكار ومعتقدات جديدة  وهو أمر ضروري لنا كبشر.
يلعب الـعقل العـديد من احلـيل لفهم الـعالم. يخـلق أشكـالًا مخـتلفـة من الوعي مثل
احلـلم والـذاكـرة واخلــيـال. لـديـنـا ثالثـة أشـكـال أسـاسـيـة لـلـوعي: الـيـقـظـة واحلـلم
واخلـيال. تـلعب أحالمـنا دورًا رئـيسـيًا في تـشـكيل قـدراتنـا العـقلـية وشـخصـيتـنا.
إنـهـا أيـضًـا مـصادر لـلـتـجـارب الـعاطـفـيـة الـتي نـفـسرهـا الحـقًـا في احلـيـاة. بـهذه
الـطريـقة  تـساعـد أحالمنـا في حتديـد وتـشكـيل قدراتـنا الـعقـليـة وكذلك أحالمـنا.
وجودة اخليـال هو القدرة على خلق حقائق جديدة من خالل اجلمع ب العوامل ا
بـطـرق جديـدة. إنه جـزء جـوهـري من الـسلـوك الـبـشـري وضروري لـنـمـو األطـفال.
نستـخدم خيالـنا خللق حقـائق جديدة ; يتـضمن ذلك إنشـاء أشخاص أو أشياء أو
ثـال  يـسـتـخدم الـروائي خـيـاله عـنـدما أفكـار أو مـعـتـقدات جـديـدة. عـلى سـبـيل ا
تخلق شـخصيات جديدة من الصـفر ثم تروي مغامراتهم. األمـر نفسه ينطبق على
الفنـان الذين يستخـدمون خيالهم لصـياغة أعمال فنـية جديدة. على الرغم من أن
هذه األمثـلة تنطوي على الـتفكير اإلبداعي  فـإن األمر نفسه ينطبـق على العمليات

العقلية غير اإلبداعية مثل أحالم اليقظة أو القلق. 
عنى العقل لـديه حاجة فطرية للمعنى الشخصي والفهم ; ومن ثم فهي تتوق إلى ا
كن إشـباعها من خالل ـعنى  والفهم فـي احلياة. النـفس لديهـا رغبة فـطرية في ا
ا رء  تـفسـير إبـداعات الـعقل - األحالم. تـتضمـن عملـية الـتفـسيـر مقـارنة حـلم ا
ـعـنى من عالم األحالم إلى عـالم الـيقـظة. يراه في الـعالـم اخلارجي السـتخالص ا
شـاعر وفقًـا لـكارل يـونغ  هـناك ثـمانـيـة طرق مـخـتلـفـة للـتـفسـيـر ; وتشـمل هـذه ا
والصـور والرموز  واحلواس الـشمية وردود الفـعل الغريزيـة من ب أمور أخرى.
رء أن يعترف بها لتحقيق كل وضع له نقـاط قوته ونقاطه العمياء التي يجب عـلى ا

فهم كامل لعالم األحالم داخل نفسه.
خـيـالـنا أداة أسـاسـيـة تـسـاعدنـا عـلى فـهم الـعـالم. كـما أنه
عنى والـفهم الشـخصي العـميق. يجب ضروري لـتحقـيق ا
أن نسـتخدم عقولنا بحكمة حتى ال تقف في طريق أهدافنا
; بــدالً مـن ذلك  يــجب أن يــســـاعــدونــا في الـــعــثــور عــلى

الوضوح والسالم الداخلي". انتهى
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نـــحـــرص دومــا عـــلى الـــتـــواصل مع
االخــــــريـن في اجملــــــتـــــــمع وعــــــقــــــد
االتـفـاقـيــات وإرسـاء اسس الـتـعـاون
مع الــعـديـد من اجلــهـات احلـكــومـيـة
واخلـاصة خلـدمـة اجملـتـمع وحتـقيق

األفضل في بلدنا).
وكـان اجملــلس قــد أقـر اطالق اعــمـال
ـنـتــدى الـوطـني الـثــاني لـلـتـواصل ا
ـــقـــبل الـــرقـــمـي في كـــانـــون األول ا
والــذي ســيــشــهــد تــكــر الــفــائــزين
بالـوسام الـعراقي لـلمـحتـوى الرقمي
الــــوطـــنـي واإلعالن عن الــــفــــائـــزين
بـاجلـائـزة الـعـراقـية لـإلبـداع الرقـمي
 2023والــوسـام الــعـراقـي لـلــتـواصل
الرقمي 2023  لعـدد من الشـخصـيات
ــؤثــرة في اجملــال الــرقـمـي واقـرار ا
ــقــبل. وقـال ــســار لـلــعــام ا بــرامج ا
ـسـار ان الـشـمـري رئـيس مـجـلس ا
ـنـتدى االستـعـدادات جتري الطالق ا
الـوطـنـي الـثـاني لـلــتـواصل الـرقـمي
بالـتـعاون مع عـدد من الـشـركاء بـعد
الـنـجـاح الـكـبـيـر الـذي كـان قـد حقـقه
ــنــتــدى الــوطــني األول لــلــتــواصل ا
الرقـمي   2022 بوصـفه أكـبـر فعـالـية
عراقية تـهتم بالشـأن الرقمي احمللي
تـعـتـمـد الـشـراكـات والـتـفـاهـمـات مع
الـقـطـاعـات احلـكـومـيـة واجملـتـمـعـيـة
واخلـاصــة والـنـخـبــويـة في مـسـعى
بـــلــوغ الـــتــحــوّل الـــرقــمي الـــعــراقي
ـــنــــظم في اجملـــاالت احلــــقـــيـــقي وا
احليوية كلـها بالتـنسيق مع مجلس
مـفـوضي هـيـئـة اإلعالم واالتـصاالت
ـــيـــة واإلعالمـــيــة والـــنـــخب األكـــاد

والثقافية.

ــيــة واالتــصــاالت والــنــخب األكــاد
واإلعالمية والثقافية بنادي الصديد
العراقي). وعقد اجمللس تفاهمات مع
رئــاســة جــامــعــة جــيـهــان في أربــيل
ــنــتــدى األول لــلـتــواصل لــتــنــظــيم ا
الـرقــمي في كـردســتـان نـهــايـة الـعـام
اجلـــاري يـــتـــضــمن مـــجـــمـــوعــة من
الفـعالـيات الـتي تهـتم بتـنظـيم آليات
التواصل الرقمي وحتتوى على عدد
من اجلـوائـز الـتي تـخـتص بـصـنـاعة
احملـتـوى الـرقــمي في األقـلـيم فـضالً

عن مجموعة من الورش والندوات.
وجرى اجـتمـاع أمـجد صـابر الـدلوي
ـسـار مع الـشـمـري رئــيس مـجـلس ا
الـرقـمي الـعــراقي بـحـضـور مـسـاعـد
رئـيس اجلــامـعـة لـلـشــؤون الـعـلـمـيـة
مـيــسـون احلـيـدري ومــسـاعـد رئـيس
اجلـامعـة لـلـشـؤون اإلدارية والـطـلـبة
عـبدالـسـتار كـر سـعيـد بـحث ٍسبل
تـنــظـيم احملـتـوى الــرقـمي واالتـفـاق
عــلـى عــقــد بــروتــوكــول تــعــاون بــ
نتدى األول للتواصل الطرف لعقد ا

الرقمي في أربيل.
وشـــدد الـــدلـــوي عـــلـى ان (جـــامـــعــة
جــيـــهــان -أربــيل تــقــدم الــعــديــد من
خدماتهـا خملتلف مؤسـسات اجملتمع
احلكومية واخلاصة كتقد الدورات
التربويـة والعلمـية خملتلف الوزارات
واخــــرهــــا دورة طـــرائـق الـــتــــدريس
ـعـلــمي وزارة الـتـربـيــة وغـيـرهـا من
اخلدمـات الـتي قدمـتـها اجلـامـعة في
ها السابق وهي مـستمرة في تـقد
ــانـنــا بـواجــبـنـا فـي خـدمـة وذلك أل
اجملتمع في مختلف مؤسساته ولهذا
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وأكثـرهم لـلـحقِ كـارهـون الـفـريق الـركن سـعـد مـزهر الـعالق قـال احلـقـيـقـة الـدولة
فاشـلـة كلـمـة حق في زمن الـرياء قـالـها بـجـرأة وبسـالـة القـائد الـبـطل سـعد مـزهر

العالق..
أحني قامتي لشجاعتك النادرة أيها العلم العراقي الصامد العظيم..

أناشد الـعراقي الوطنـي التضامن مع الـوطني الغيور الفـريق الركن سعد مزهر
العالق الذي يتحلى بصفات القائد الغيور على شعبه ووطنة..

ما ذكـرهُ الفـريق العالق لم يـأتي من فراغ هـذا واقع احلال الـدولة فـاشلـة ينـخرها
الفساد واجلهل ..!?

 لكن..!!?
 ومع شديد األسف األنتهازي والوصولي ال يريدون من يقول احلقيقة الدامغة..
الــســيـد الــفــريق الــركن سـعــد الــعالق رجل مــهــني وقـائــد عــســكـري مــحــنك قـادَ
مؤسسـات عسكرية وأثبت جناحـة بكافة اجملاالت واألصعدة الـسيد الفريق يحظى
ــؤسـسـات ـراتـب  عـالج الــكـثـيــر من مـفــاصل الـفــسـاد في ا ـحـبــة الـضــبـاط وا

العسكرية وخصوصاً في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية..
  كل احلب واألحترام لسيادة الفريق الركن سعد مزهر العالق

الـقائـد الـوطني احلـقيـقي الـغيـور اجلـريء بالـطرح في تـشـخيص الـفشل في أدارة
الدولة العراقية..

كلنا الفريق الركن سعد مزهر العالق ..
عاش العراق..

وقبلة على جبينك يا سيدي العالق.
واخلـزي والـعــار لـلـخـونــة والـعـمالء أعــداء الـشـعب أعـداء

العراق ..

ـنـتــدى الـوطـني الـثــاني لـلـتـواصل ا
الـــرقـــمي بـــالـــتــــعـــاون مع عـــدد من
الـشركـاء بـعـد النـجـاح الـكبـيـر الذي
ـنتـدى الـوطني األول كـان قد حـقـقه ا
بـوصــفه لــلــتــواصل الــرقــمي   2022 
أكـبـر فـعـالـيـة عـراقـيـة تـهـتم بـالـشـأن
الـرقــمي احملـلي تــعـتـمــد الـشـراكـات
والتفاهمات مع القـطاعات احلكومية
واجملـتمـعـية واخلـاصـة والـنخـبـوية
في مــســعى بـلــوغ الــتـحــوّل الــرقـمي
ـــنـــظم في الـــعـــراقي احلـــقـــيـــقي وا
اجملـاالت احلـيويـة كـلـها بـالـتـنـسيق
مع مــجــلس مـفــوضي هــيــئـة اإلعالم

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـسـار الـرقمـي العـراقي أقـر مـجـلس ا
نتـدى الوطني الثاني اطالق اعمال ا
لــلـتــواصل الـرقــمي في كــانـون األول
ـقــبل والـذي ســيـشــهـد اإلعالن عن ا
الفـائزين بـاجلائـزة العـراقيـة لإلبداع
الــرقـــمي  2023 والـــوســام الـــعــراقي
لــلــتـواصـل الـرقــمي  2023 لـعــدد من
ـــؤثــرة في اجملــال الـــشــخــصـــيــات ا
ـسار لـلـعام الـرقمي واقـرار بـرامج ا

قبل. ا
وقـال رئـيس اجملـلس صـفـد الـشـمري
ان (االســــتـــــعــــدادات جتــــري الطالق

≈UH²Š‰∫ توزيع جوائز اإلبداع الرقمي في إحتفال
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ــواطن وسالمـته عـلى ذلك فــحـيـاة ا
من صميم مسؤوليات احلكومة.
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الـوضع بـات ال يــطـاق حـيث الـكالب
الــسـائـبــة حتـتل الــشـوارع الـفــرعـيـة
والرئيسية في احلي وكل سكنة حي
الـــرئـــاســــة يـــخـــشــــون من اخلـــروج
صبـاحا او لـيال نظـرا لكـثافـة وجود
تـلك الكالب ووقـت نشـاطـهـا اخمليف
ـشـكـلـة بـاتت وهـذا مـؤشـر عــلى أن ا

دارس والـوزارات والـدوائر ودور وا
العبادة وحـتى مشاهد الـفيديو تعج
بــهــا مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
وهي تصور تـعرض االطفـال صباحا
لـهـجـمـات الـكالب الـسـائـبـة وهي في

طريقهم للمدارس.
ـرض وحـرصـا ولـلـحـد من انـتـشـار ا
ـــواطــنـــ يـــتــوجب عـــلى سالمـــة ا
الـــقـــيـــام بــــحـــمالت إبــــادة لـــلـــكالب
الـسـائـبـة وفق الـقـانـون الـذي يـنص

جللب اخلبز كي يـفطرون لم يكن من
حل اخر امام االم لـكنهـا اوصته بان
يــنـــتــبه من الــكـالب الــســائــبــة ومن
ــتــعــاطـ ــنــحـرفــ ا االشــخــاص ا

للمخدرات وان يسرع بالعودة.
اسرع نحو اخملبز جللب اخلبز. واذا
به يدخل شـارعـاً فيه عـشرة كالب لم
يكن هنالك اي شخص لـيعينه ما ان
شـاهــد الـكالب حــاول الـتــراجع لـكن
ايضا جاءت من اخلـلف مجموعة من
الـكالب الـسـائـبـة ركض وركض لـكن
وقع عـــلى االرض جتـــمــعـت الــكالب
وبــدات بــنـــهش حلــمه كــان يــصــرخ
والنـاس تـغط بالـنوم بـل بعـضهم لم
يحاول التدخل فهو ايضا يخاف من

الكالب.
حـتى فـقـد احـد عـيـنـيه بـسـبب عـضـة
كلب مجنـون جاء بعد  15 دقيقة من
حـفـلـة الـعض عـمـال بـنـاء يـركـضون
ســمــعـوا صــراخ الــطـفل مـن مـســافـة
بعيـدة وباحلـجارة والصـياح طردوا
تـلك الــكالب لـكن بــعـد فـوات االوان

والضحية الطفل اليتيم عبدالله.
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بــالـــنــظــر لـــلــزيـــادة الــواضـــحــة في
تـــســجـــيل اإلصــابـــات بــداء الـــكــلب
تعرض لعضات الكالب السائبة وا
ـــنــاطق فـي حي الــرئـــاســـة وبـــاقي ا
الـشـعـبـيـة بل وحـتى في مـحـافـظـات
الوطن فالـقضيـة عامة وخـطيرة وال
ــكن اخــفـاء ارتــفــاع اعــداد الـكالب
السائبـة في هذه األيام وبـشكل مقلق
نـاطق الـسكـنيـة وحول وداخل في ا
ــؤسـسـات الــصـحــيـة واجلــامـعـات ا
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تقع مـنطقـة الرئـاسة في شـمال شرق
العاصمة بغداد قرب مـنطقة الكمالية
مـقابـل حي العـبـيـدي ضـمن االحـياء
السـكنـية الـشعـبيـة التي تـقع ما بـعد
قـنـاة اجلـيش وهي تـعـاني من كـثرة
الكالب الـسائـبة والـتي تتـحرك على
شـــكل مـــجــمـــوعـــات وتــســـبب رعب
لألطـفـال والنـسـاء وكـبـار الـسن وقد
ـنطـقة تعـرض الـكثـيرون من سـكـنة ا
لــهـــجــمــات قــطــعــان الــكالب والــتي
اصبحت اكـثر شراسـة من قبل ألنها
ال جتــد ردع حــقــيــقي لــهــا والــنـاس
الــفــقــراء ال هم لــهـم اال ان يــعــيــشـوا
بـسالم فال يـتـدخـلون فـي امور احلي
الـــســــكــــنـي وال جنـــد لـألشــــخـــاص
ــتـمــكــنـ اي دور في ــتــنـفــذين وا ا
تــــخـــلـــيـص احلي من ازمــــة الـــكالب

السائبة.
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وتشكل الـكالب السائـبة خطـراً كبيرا
ـواطـنــ ألن بـعـضـهـا عـلى حــيـاة ا
مـــصــاب بـــداء "الـــرايــبـــز" وهــو داء
الكلب الذي يعد مرضـاً خطيراً ينتقل
الـى االنــــســـان عـن طــــريق اجلــــهـــاز
وت السريع العصبي ويـؤدي إلى ا
ــا يـجــعل األولــويـة مــعـاجلــة هـذه

عنية. الظاهرة من قبل اجلهات ا
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كـــان الـــبـــيت خـــال مـن اخلـــبــز واالم
مريضة واالب متوفى والطفل االكبر
سـنا هـو عـبـدالـله ويبـلغ عـمـره عـشر
سنـوات فقط كـانت اخواته يـصرخن
من اجلوع لـذلك كـان علـيه ان يـخرج

تعرضا خلطـر الكالب السائبة واالن
عــلـيـهـم الـتـعــجل في خــطـوات ابـادة
وسم الكالب السـائبة قـبل انطالق ا
الـدراسـي. ووفق أرقـام تــقـديــريـة من
جــهــات حــكــومــيــة فــإن عـدد الــكالب
السائبـة في العراق يـزيد على نصف
ملـيون كلب مـنهـا أكثر من  100 ألف
في العـاصـمة بـغداد وهـو يـعد رقـما
ــتــابــعــ الـذين كــبــيــرا جـدا وفق ا
يــحــذرون من اســتــفـحــال الــتــبــعـات
ـشـكـلـة الــبـيـئـيـة والــصـحـيـة لـهــذه ا

اآلخذة بالتفاقم.
ويــنـص قــانـــون مـــكـــافـــحــة الـــكالب
الــســـائــبــة رقم  48 لــســنــة  1986في
ادة  4على مكافحـة الكالب السائبة ا
ـنازل في الـطـرقات الـعـامـة وخـارج ا
ـــنــاطق ــدن والـــقــصـــبــات وا وفـي ا
الـريـفــيـة بـالـقــتل أو الـقـنص أو أيـة
طـريـقـة أخــرى ولـوزيـر الـزراعـة حق
إصـدار تـعـلـيـمـات بـنـاء عـلى اقـتـراح
الـدائـرة اخملـتـصـة لـتـنـظـيم ذلك. اذن
احلل اجلـذري في قــبـضـة احلـكـومـة
فهي تـستـطـيع تخـليص اجملـتمع من

ميت. هذا اخلطر ا
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نـطـالب اجلـهـات اخملـتـصـة تـخلـيص
ــنـاطق الـتي حي الـرئــاسـة وبـاقي ا
تنتـشر فيهـا الكالب السـائبة من هذا
ـمـيت وهو واجب اخالقي اخلطـر ا
ومـن ضـــمن مـــســـؤولـــيـــات الـــدولــة
وطن من اي باحلفاظ على سالمة ا
خــطــر يــهـدد حــيــاتــهم لــذلك نــرجـو
بـحـمـلـة كـبـرى ضـد الـكالب الـسـائـبة

وسم الدراسي. قبل انطالق ا

بـــحـــاجــة لـــتـــدخل حـــكــومـي ســريع
أساة ستكبر. وعاجل وإال فإن ا

فال تـكــاد تـمـر بـضــعـة أيـام إال وتـقع
حوادث عـض وهجـوم يـتعـرض لـها
ــارة من نــسـاء او اطــفــال او حـتى ا
شباب من قبل هذه الكالب السائبة

فـمن الـطـبــيـعي ان تـرى أكـثـر من 10
كـالب مــتـــجــمـــعـــة في شـــارع فــرعي
واحـد. مـن يـهـتم بــاألطـفــال عـلـيه ان
يـسـعى إلنـقــاذهم فـهم الـفـئـة االكـثـر

ـغـلـقـة) الى جـانب انـتاج الـتـبريـد ا
مُــنــظــفــات الــوحـــدات الــصــنــاعــيــة
اخملـتلـفـة والـتي تُسـتـخـدم في اغلب
وزارات الــدولــة. وجــهــزت الــشــركــة
العامة لـصناعات الـنسيج واجللود
الـتــابـعـة لــلـوزارة مـسـتــشـفى بـابل
ــنـتـجــاتـهـا لــلـنـســائـيــة واألطـفـال 
ـتـنـوعــة. وقـال الـبـيان ان الـطـبـيـة ا
(مصنع الـنسيـجية في احلـلة التابع

الى الـشــركـة تـولى عـمــلـيـة جتـهـيـز
ـســتـشـفى الـتـابــعـة لـدائـرة صـحـة ا
بـابل) مـوضــحـاً ان (الـشـركـة وفـرت
شراشف سـرير طـبـية بـكمـية بـلغت
ثالثـون الف قــطـعـة حــسب اإلتـفـاق
ُبرم) واشار الى ان (الوزارة تنتج ا
ـطــوبــة بـالــتــعـاون مع الــكــمـيــات ا
ؤسسـات احلكوميـة اخملتلـفة لسد ا
احـتيـاجـاتـها من مـنـتـجات الـشـركة

بيـعات وتعظيم اإليرادات). لزيادة ا
على صـعيـد مـتصل وقـعت الشـركـة
الـعــامــة لـلـصــنـاعــات الـكــهـربـائـيــة
واإللـكـتـرونـيــة مـع شـركــة الــزوراء
الـعـامــة الـتـابـعـتـان لـلـوزارة عـقـداً
إلنـشــاء مـحـطــة كـهـربــاء فـي مـوقـع
الــعـــز الــتــابع الى الــشــركــة االولى
ـــــذكـــــورة .  واكــــــد الـــــبـــــيـــــان ان ا
(الــشــركــتــ بــحــثت في اإلجــتــمـاع

امـكـانـيـة تـسلـيم مـوقع األرض الـتي
ستُـقـام احملطـة الكـهربـائـية عـليـها)
مضـيفـاً ان (احملـطة سـتزود مـصانع
مــوقع الــعــز فـي الــتـاجـي بــالــطــاقـة
ُـجمع الـسكني الكـهربـائيـة وكذلك ا
ـواقع الـقـريــبـة امـا الـفـائض من وا
الـطـاقـة سـتــسـتـفـيـد مـنه في تـغـذيـة
الـشـبـكـة الـوطـنـيـة لـرفـدهـا بـالـطـاقة
الكهربائية إلسناد وزارة الكهربـاء).

≈ŸUL²ł∫ جانب من إجتماع وزارة الصناعة
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ا ـتـحـدة نـسـخـة مـبـسـطـة  إحـاطـة بالسـخـارت في مـجـلس األمن الـتـابع لال ا
ـال الفـاسد وهي مـولة بـا يـطرح في الـبرامج الـسـياسـية لـلـمبـتدئـ في الـقنـوات ا
تـمـيـل لـلـعـبـارات الــتي تـدل عـلى الـوصل والــصـداقـة واحـيـانــا الـدفـاع عن الـقـوى
ـيـة في ـهـنــيـة واحلـرفـيـة واال ـتـصـارعــة عـلى الـسـلـطـة فـي الـعـراق اذ غـابت ا ا
شهـد وتخـفي احلقـيقة شـكلـة وما هي احللـول وكأنـها تـعقـد ا الـوصف واسبـاب ا
ـتصارعون لالستمرار للدفع بـالقبول باالمر الواقع سـعيا منها لـتحقيق ما يريده ا

ال الـعام على نـفس الـنهج في ادارة الـدولة والـفـساد وهـدر ا
ــكن ان ـا  فــهي لم تــقــدم أي شيء أو تــوصــيـة أو وصـف 
ـهم واالهم في مهـام بالسخارت يرضـي الشعب وهـذا هو ا
الـتي ذهـبت بعـيدا فـي ترسـيخ ثقـافة الـقـبول بـالواقع وابـعاد
تـخـصص يشم رائـحة عـدوى التـخادم امـكانـيـة التـغيـير فـا

شهد. صالح قد سيطرت على ا وتبادل ا
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بإسـتـخدام انـابيب مـخـتلـفة األقـطار
مع محطـات رفع ومضخـات غاطسة)
واكد دواي ان (ميسان لديها مشاريع
اخـرى تـنـتـظـر تـخصـيص مـبـالغ من
الـية ضـمن قانون األمن قبل وزارة ا
الـغـذائي لدعـم مخـتـلف الـقـطـاعات).
ووضـع احملــــافظ احلــــجــــر األســــاس
ـشــروع سـكــني اسـتـثــمـاري خـاص
بـإنــشـاء  3,018 االف وحـدة ســكـنــيـة

افقية. 
rN  ŸËdA

واكــــد دواي في تـــصــــريح تـــابــــعـــته
ـــشـــروع يـــعــد (الـــزمـــان) امـس ان (ا
مـهــمـاً حـيث ســيـوفـر عــدد كـبـيـر من
الــوحــدات الـســكــنـيــة) الفــتـاً الى ان
(الوحـدات تتـضمن خـدمات مـتنـوعة
) وبـ انـها عـلى مــسـاحـة  652دو
(ستسد احلاجة في ازمة السكن التي
تواجهها احملافظة) وحضر اإلفتتاح
نــائب احملــافظ وقــائــمــمــقــام قــضـاء
الــعـمــارة ورئـيـس هـيــئـة اســتـثــمـار
احملـــافـــظـــة وقـــائــــد الـــشـــرطـــة مع
. ـسـؤول ـقاولـ وا مـجمـوعـة من ا
في غـضــون ذلك اكـدت دائــرة صـحـة
ــركـز مـيــسـان اقــبـال  485مـراجــعـاً 
الـشـفـاء لـعالج االورام في مـسـتشـفى
حافظة ميسان خالل شهر الصدر 
ـاضي. واوضح مــديـر اعالم ايـلــول ا
الصـحـة محـمد الـكـناني في تـصريح
راجـع تابـعتـه (الزمـان) امس ان (ا
توفـرت اخلـدمات الـطبـيـة والعالجـية
الكـات الـصـحـيـة في كـافـة من قِـبل ا

ركز). ا
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بدأت مـديريـة طرق وجـسور مـيسان
صيانـة طريق عـمارة البـتيرة الـفجر
بـطول  20  كـيـلـومـتـراً الـذي يـسلـكه
الــزائــرون الـى مــحــافــظــتي الــنــجف
وكـربالء. وقــال مـديـر طــرق وجـسـور
ميسـان يعـقوب يـوسف في تصريح
تـــابـــعــتـه (الــزمـــان) امس انـه (تــمت
ـــشـــروع بـــعـــهـــدة شـــركـــة احـــالـــة ا
الـــتــــفــــاضل لــــلـــمــــقــــاوالت حـــسب
ديـر العام حس جاسم توجيهات ا
كاظم) مشيراً الى ان (الـفرق العاملة
باشـرت باإلكـساء لـلطـبقـة السـطحـية
ادة الـبولـيـمر بـعد فـترة احملسـنـة 
واجـهة ركـود استـغـرقتـهـا الشـركـة 
ـادة ــتـعــلـقــة  ــشــكالت الـفــنـيــة ا ا
الـبـولـيــمـر) واكـد يـوسف ان (اجنـاز
كن) شروع سيكون بأسرع وقت  ا
ــشــروع كــطــريق مــبــيــنــاً اهــمــيــة ا
اسـتراتـيـجي في احملـافظـة). وافـتتح
مـحـافظ مـيـسـان عـلي دواي مـشروع
ـنطـقة حي مجـاري مع محـطـة الرفع 
ـــصــطــفـى بــاحملــافـــظــة. وقــال في ا
تــصـريـح تـابــعــته (الــزمـان) امس ان
شروع سيـخدم اكثر من  2,500دار (ا
شـروع تنفذه سكني) مـوضحاً ان (ا
شـركـة مـجـرى اخلـيـرات لـلـمـقـاوالت
ضمن تـخصـيصـات احملافـظة وخـطة
الــعــام اجلــاري بــطــاقــة  2,700مــتـر
مـــكــــعب بـــالــــســـاعــــة) واضـــاف ان
(األعمال تتضمن مـد خطوط ناقلة و
ياه الثقيلة شبكات مياه األمطـار وا
وتـــشــيـــيــد مـــانـــهــوالت مـــخـــتــلـــفــة
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{ اوســـلــو(أ ف ب) -مُـــنــحـت جــائــزة
نـــوبل لــلــسـالم اجلــمــعـــة في أوســلــو
لـلـنـاشط احلقـوقي الـبـيالروسي أليس
بـيـالــيـاتـسـكي ومـنـظـمـتي "مـيـوريـال"
ــدنـيـة" الــروسـيــة و"مـركـز احلــريـات ا
.وقـالت األوكـرانــيـة غـيـر احلـكـومـيـتـ
رئـيـسـة جلنـة نـوبل الـنروجـيـة بـيريت
ريس أندرسن للصحافي إن الفائزين
"أجنـزوا جهوداً مـذهلة لـتوثيق جرائم
احلــرب وانـتــهــاكـات حــقـوق اإلنــسـان
والـتعـسف في اسـتخـدام السـلطـة. لقد
دني من أثـبتـوا معـاً أهمـية اجملتـمع ا

قراطية". أجل السالم والد
 هـل تـكـون جــائـزة نـوبل لــلـسالم هـذه
يـر بوت ثابـة تنديـد بفالد الـسنـة 
او نـاقوس خـطر حيـال حالـة الطوار
ـناخية? أم تسلط الضوء على مسألة ا
أخـرى أغـفـلـتـهـا الـتـرجـيـحـات? أختـتم
أســبــوع جـوائــز نـوبـل أمس اجلـمــعـة
بـــــجـــــائـــــزة الــــسـالم في ظـل احلــــرب
اجلـــاريــة فـي أوكــرانـــيــا. وأعـــلن اسم
الــفـائــز بــجـائــزة الـسـالم في الـســاعـة
 9,00) 11,00ت غ) في أوسلو في

ظـل الـغــزو الــروسي ألوكــرانــيــا الـذي
أغـرق أوروبا في إحدى أخـطر أزماتها
يـة الثانـية.وال يعرف مـنذ احلرب الـعا
رشح سوى عددهم من غير أن عـن ا
تــكــشف أي أسـمــاء وبــلغ الـعــدد هـذه
الــســنـة  343مــرشـحــا يـتــوزعـون إلى
 251فردا و 92منظمة.وكما في كل

سـنة يضـطر خبـراء هذه اجلوائز إلى
االكـتفاء بالتكهـنات والترجيحات.ومع
هـيمنـة احلرب في أوكرانـيا وعواقـبها
الـكــارثـيـة عـلى األحـداث الـدولـيـة مـنـذ
24 بـــــــــدء الــــــــغـــــــــزو الـــــــــروسـي في 
شــبـاط/فــبـرايــر يـعـتــبـر الــبـعض أنه
سـيـكـون من الـصعب عـلى جلـنـة نوبل
الـتـغاضي عن هـذا الـوضع.وقال مـدير
مـعـهـد أوسـلو ألبـحـاث الـسالم هـنريك
أوردال اخلـميس متحدثا إلذاعة "إن آر
كـي" إنه "من احملــتـــمل أن نــكــون أمــام
جــائــزة تــشــيــر بـطــريــقــة مــا بــاجتـاه
أوكــرانــيــا".وفـي هــذا الــســيــاق ذكـرت
ــنـفى ــعــارضــة الـبــيالروســيــة في ا ا

ـعارض سـفـيتالنـا تيـخانـوفـسكـايا وا
ـــســـجـــون بـــعـــد تــعـــرضه الـــروسي ا
حملــاولــة تـســمــيم ألــيـكــسي نــافــالـني
الـلـذين يثـيـران غضب الـكـرملـ وأحد
حـــــلـــــفـــــائه الـــــنـــــادرين فـي الـــــنــــزاع
ــمــكن أيــضــا أن تــكـلل اجلــاري.ومن ا
اجلــائـزة مـحـكــمـة الـعــدل الـدولـيـة في
الهــــاي الــــتي أمــــرت فـي آذار/مـــارس
بـالـوقف الفـوري للـهجـوم الروسي أو
تحدة فوضية السامية لأل ا كـذلك ا
لـشـؤون الالجئـ في لـفتـة إلى مالي
االشـــــــخــــــــاص الـــــــذيـن شـــــــردتــــــــهم
احلــــرب.كــــذلك وردت جــــهــــات تــــوثق
جـرائم احلـرب التي يـشتـبه بارتـكابـها
في أوكـرانـيـا مـثل احملـكمـة اجلـنـائـية
الــدولـيـة الـتي تـتــخـذ الهـاي مـقـرا أو
مـوقع بـيـلـيـنـغـكـات االسـتـقـصـائـي.أما
ــــيـــر الــــرئــــيس األوكــــراني فــــولـــود
ـراهـنون زيـلـيـنـسـكي الـذي يـرجـحه ا
ا لم يـتـبدّد فـتـبـدو حظـوظه قـليـلـة طـا
ـيل ــقـابـل  غــبــار احلـرب بــعــد.في ا
مـراقبـون آخرون للـجوائـز إلى ترجيح
ـنـاخ في ظل خـطـورة الوضع قـضـيـة ا
احلــالـي وبــعــد عــام طــبــعــته ظــواهــر
مـــنــاخـــيــة قــصـــوى من مـــوجــة احلــر
الـقـيـاسـيـة الـتي سـجـلت هـذا الـصيف
دمرة في فـي أوروبا إلى الفيضانات ا
ذكورة منذ باكستان.من ب األسماء ا
ســـنـــوات في هــذا اجملـــال رغم صـــغــر
ســنـهــا الـنـاشــطـة الــسـويــديـة غــريـتـا
ــا ثـــونــبــرغ الـــبــالــغــة  19عـــامــا ور
حـــركـــتـــهــــا "أيـــام اجلـــمـــعـــة من اجل
ــســتــقــبل" وكــذلك عــالم الــطــبــيــعـة ا
الـبريـطاني ديـفيد أتـينـبورو بـاإلضافة
إلـى نشطاء آخرين.ومن احملتمل أيضا
أن يـختار أعـضاء جلنة نـوبل اخلمسة
قــضـيـة مــخـتـلــفـة تـمــامـا ومن الـوارد
أيــضــا أن يـقــرروا عـدم مــنح اجلــائـزة
هـذه الـسنـة مثـلـما سـبق أن فعـلوا 19
مـرة في السابق وآخرهـا قبل خمس
عــامـــا.غــيــر أن اإلشــارات الــضــئــيــلــة
الـصادرة عن رئـيسـة اللـجنـة تفـيد بأن
األعـضاء اختاروا اسما أو اسم مع
إمــكــانــيـة وصــول عــدد الــفـائــزين إلى

ثـالثــة.وقــالت بــيــريت رايس أنــدرسن
ـا كان إلذاعـة "إن أر كي" إن الـقرار "ر
أكـثــر صـعـوبـة" هـذه الـســنـة مـضـيـفـة
"إنــنــا نـواجـه وضـعــا أمــنــيـا صــعــبـا
ونــــــــعــــــــيش فـي عــــــــالـم يــــــــســـــــوده
الـتــوتـر".مُـنـحت جـائـزة نـوبل لـلـسالم
دافـع عن ـاضي الثنـ من ا الـعام ا
حـريـة الـصـحـافة الـفـيـلـيـبيـنـيـة مـاريا
ريـــــــســـــــا والـــــــروسـي دمـــــــيـــــــتــــــري
مــوراتـوف.وجـائــزة نـوبل الـسالم هي
الــوحـيـدة من بـ هـذه اجلـوائـز الـتي
تـمنح في أوسلـو فيما تـمنح اجلوائز
األخــرى في ســتـوكــهـولم.وبــدأ مـوسم
نــوبل هــذا األســبــوع بــجــائــزة الــطب
الـــتي فـــاز بــهـــا اإلثـــنــ الـــســـويــدي
ســفــانــتي بــابــو تــتــويــجـاً لــدوره في
َــجــ حتـــديــد الــتـــســلـــسل الــكـــامل 
اإلنــسـان الــبـدائـي وفي تـأســيس هـذا
االخــتــصــاص الـذي يــســعى من خالل
درس احلـــــمض الــــنـــــووي الــــعــــائــــد
ــة إلى ــتــحــجــرات الــعــصــور الــقـد
مـعـرفـة خصـائص اجلـيـنات الـبـشـرية
في غـابـر األزمـنـة.وكلـلت جـائـزة نوبل
لـلـفـيـزيـاء الـثالثـاء إلى الـفـرنسي آالن
أســـبــــيه واألمـــيـــركـي جـــون كالوســـر
والـنـمسـاوي أنـتون زيـلـينـغـر تقـديراً
ألعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك
الــكـــمي" وهي ظــاهـــرة يــكــون فــيــهــا
جــزيـئــان كـمــيـان مــتـرابــطـ بــصـورة
ـســافــة الـفــاصــلـة كــامــلـة أيــاً كــانت ا
ـــاركي مــورتن بـــيــنــهــمـــا.ثم فــاز الــد
مـيلـدال واألميركـية كـارول بيـرتوتزي
ومــواطــنـهــا بــاري شـاربــلس األربــعـاء
بـنـوبل الـكيـمـيـاء البتـكـار هـذا الثالثي
عاصرة مـجال جديدين في الكيمياء ا
هــمـا "الـكــيـمـيــاء الـنـقــريـة والـكــيـمـيـاء
ـتعـامـدة".واخلمـيس توجّت احلـيـوية ا
جـائـزة نـوبل لـآلداب اخلمـيس مـسـيرة
الــــروائـــيــــة الـــفــــرنـــســــيــــة أنّي إرنـــو
ـســتـمـدة من و"شــجـاعــة" مـؤلـفــاتـهــا ا
سـيـرتــهـا الـذاتـيـة والـتي جـعـلت مـنـهـا
وجــهـاً نــسـويــاً.ويـخــتـتم مــوسم نـوبل
اإلثـن بجائزة االقـتصاد التي أضيفت
عـــــام  1969إلـى اجلـــــوائـــــز اخلـــــمس
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انا اعيش مع اهلي في قصر  جدتي مساحته  2000متر   مع باقي اعمامي.
كـنا 12حـفيداً ولد و  8بـنات  و  6ابنـاء مع ثروه خيـاليه تـركها جدي بـعد موته
جدتي كـانت  متسلطـه جدا حتى جدي لم يتـحمل قسوتـها و جبروتـها مات منذ

سنوات.
كــان كـل شي يــســيــر داخل الــقــصــر حــسب مــزاجــهــا  الاكل و ال شــرب دون
اعالمهـا وال يحق الي حفـيد او اب او ام يبـدي رائيه او يتـعرض كلـنا بخـدمتها
اذكر الـعقوبه الـتي تنفذهـا بحق االحفـاد التفه  االسبـاب كانت جتلس بـاحلديقة
و االم حتضـر ابنها يضع الطـفل راسه في حضنها وتبـدء بصفع عنقه من جهة
رقبته   20او  30فما اكثر اليهما توسل الطفل او مدى االلم  الذي تسببه له و

االم و االب ساكتان و باقي العوائل تراقب من خالل النافذه 
ـا جـدتي لـيسـت طيـبه مـثل جـدة حـيـدر أو   جـدة لـيث جـيـرانـنا كـنت انـا اقـول 
كانـوا فقراء لـكن جدتـهم حتبهـم  في احدى االيام اخي الـصغـير احمـد اشترى
عبـلة بـيبـسي  اتـهم ظلـما من قـبـلهـا انه سرقـها مـن الثالجه  .... الـثالجه كانت
ـدينه احملـرمه سابـقـا في الصـ  ال تفـتح الال باذنـها و مـايجـنيه ابي و اشبه 
اعـمـامي من االعـمـال الـتـجـاريه كـله في جـيب جـدتي  ابي و اعـمـامي كـانوا من

كبار  التجار وليسوا موظف 
جتمع االرباح و تقسمها  هي بنفسها نعود الى احمد حكمت عليه بالضرب

ـعـتـاد كـان عـمـره خـمـسـة سـنوات  اذكـر انـهـا قـست عـلـيه جـدا و انه لـم يـنام ا
ليلتها من شدة االلم وامي تبكي و ابي خائف ان تسمع جدتي 

قررت ان اكـون او جهه معـارضه اليوم الـتالي اخبـرت ابن عمي جنم  ابن عمي
خالـد قلت الـيوم نـعـلب كرة قـدم انا وانت لـكن ليـس بالـقصـر  في البـدايه خاف
ابن عمي من غـضب جدتي لكن ولـعه بكرة القـدم غير رائيه  خـرجنا الى ساحة
الــرمل لــعـبــنــا مـدة ربع ســاعه فــقط و عــنـدنــا كـانـت اخلـدامه  اجلــاســوسه قـد
شاهـدتنا  عدنا كانت جـدتي جالسه في احلديقة و الـعقاب جاهز وكامل ام ابن
عمي اخـذت جنم ووضعتـه على حضن جـدتي و نال صفـعات حتى نـزفت رقبته
وبـعدها جـاء دوري هي لم تعـاقبـني منذ  11سـنه انا كـنت بعـمر  12سـنة  اول
اربع صفـعات صرخت و نهض بـقوة و حملت حجـر             و ضربتها  كال
ـا حــطـمت وجـهــهـا  هــربت امـام حــشـود اعـمــامي و اوالدهم اصـبــحت مـثل ا
مـاردونـا بـالـفـقـز عـبـر سـيـاج الـقـصـر  و صـرت حـرا هـتـفت بـالـشـارع بـهـازيج
نسـيتها والله هـربت الى بيت خالي  ابي قرر الـتبرء مني  و امي تـوعدت بعقاب
رهيب  بـقيت اربـعة ايـام في بيت خالـي معزز مـكرم حـتى وصل خبـر الثوره ان
جدتي وبـخت اعمامي جـميهم و زوجـاتهم و اخبـرتهم ان  حفـيدها (مـصطفى )
ه اشجع مـنهم هو الوحيد الذي وقف بوجها وكلكم جبناء اعترفت هي كانت ظا
و قاسـيه مع لكل لكـن مصطفى حـطم كل شي وقررت ان تسـجل لي رصيد في
الـبـنك و عـدت كـبطـل الى القـصـر جـمـيع القـيـود حـطـمت و جدتي
اصبـحت تبتسم  ولـغت ذالك الوجه العبـوس  الذي لغاها

احلجر 
ستقبل او وكلـمه اقولها الى ابطـال تشرين انتم بيـدكم ا
ـسـتـقبل ـستـبـد ام نـغـيـر ا نـقـبى حتت حـكم الـعـجـائـز ا

مشرق وناجح.
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{ بـــــروكــــسـل (أ ف ب) - قــــصّـت وزيــــرة
اخلـارجيّة البـلجيكـيّة حجة حلـبيب خصلةً
من شــعـرهـا اخلــمـيس في جـلــسـة جملـلس
الـنوّاب دعمًا منها لـلمرأة اإليرانيّة مندّدةً
بـقمع "ال يُطاق" للتظـاهرات يُمارسه النظام
اإليـرانـي.والـوزيـرة الـبـلـجـيــكـيّـة الـنـاطـقـة
تـحدّرة من عائـلة جـزائريّة بـالفـرنسيّـة وا
ــبــادرة ــقصّ وقـــامت بــهــذه ا أمــســـكت 
لـتحذو بـذلك حذو نائبـة معارضة من أصل
إيــراني جتــلس بــجــانــبــهــا خالل جــلــسـة
مــســاءلــة لــلــحـكــومــة في اجملــلس.وقــالت
حلبيب إنّها "مصدومة" لوفاة مهسة أميني
اضـي في طهـران.وأكّـدت حلـبيب الـشـهـر ا
أمــام الـنـواب الـبـلــجـيـكـيّــ أنّ "الـقـمع قـد
يـكون أوقع أكـثر من  150قـتـيال حتّى اآلن
دون إحــــــــصــــــــاء مــــــــئـــــــــات اجلــــــــرحى
ـتحدة واالعـتقـاالت".وعلى غرار الـواليات ا
الـتي أعـلنت اخلـميس عـقـوبات اقـتصـاديّة
ضدّ سبعة مسؤول إيرانيّ كبار لدورهم
فـي هذا القمع قد يفرض االتّحاد األوروبّي
قـريبا عقوبات على اإليـرانيّ الذين يعتبر
ــســـؤولــيــة عن هــذا أنّــهـم يــتــحــمـــلــون ا
ـســألـة مــطـروحـة في الــوضع.وسـتــكـون ا
اجــتــمــاع وزراء خــارجــيّــة الــدول الــســبع
ـقــرّر عــقـده في  17تــشــرين والــعــشـريـن ا
األوّل/أكــتــوبــر.وبــحــسب حلــبــيب هــنـاك
ثـمـاني دول مـن االتّـحاد األوروبّـي (فـرنـسا
ـارك ـانــيـا وإيـطـالـيـا وإسـبـانـيـا والـد وأ
وبـــلــــجـــيـــكـــا وجــــمـــهـــوريّـــة الــــتـــشـــيك
ولــوكـســمــبـورغ) تُــطـالب بــشــكل مـشــتـرك
بــفــرض عــقــوبــات عــلى رؤســاء األجــهــزة

األمنيّة الذين أمروا بحملة القمع هذه.
تحـدة اخلميس فرض و أعـلنت الواليـات ا
عـقـوبات اقـتصـادية عـلى سـبعـة مسـؤول
إيــرانـيـ كـبـار لـدورهـم في الـقـمع الـدامي
لـلـتـظـاهـرات الـتي أشـعلـتـهـا وفـاة الـشـابة
مـهـسـا أميـني.وأورد بـيان لـوزارة اخلـزانة
أن وزيــر الــداخــلــيـة أحــمــد وحــيـدي "أداة
الـنظـام الرئيـسيـة في عملـية الـقمع" ووزير
ـسؤول عن االتـصـاالت عـيسى زارع بـور "ا
احملـاولـة اخملـزيـة لـتعـطـيل االنـتـرنت" هـما
بـ األفـراد الذين شـملـتهم الـعقـوبات.ومن
ـسـتـهدفـ مـسـؤولون كـبـار في األجـهزة ا
األمـنية جـرى جتميد أصـولهم في الواليات
الي تحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام ا ا
الــدولي.وقـال نـائب وزيـرة اخلـزانـة بـريـان
ـتـحدة نـيـلسـون في الـبيـان إن "الـواليات ا
تـدين حـجب احلـكـومة اإليـرانـيـة لإلنـترنت
والـقمع العنيف لالحتجاجات السلمية ولن
تــــتـــردد في اســــتـــهـــداف مـن يـــوجـــهـــون
ويـدعمون هـذه اخلطوات".وكـانت واشنطن
اضي قـد أعـلنت في  22أيـلـول/سبـتـمبـر ا
سـلسلة عـقوبات استـهدفت شرطة األخالق
ــــســـؤولـــ اإليـــرانــــيـــة والـــعــــديـــد من ا
.وأعـلن الــرئــيس األمــيــركي جـو األمــنــيــ
بــايـدن االثـنــ أنه سـيـتم فــرض عـقـوبـات
جديدة خالل األسبوع فيما انتقدت طهران
"نـفاقـه".وتوفـيت مهـسا أمـيني وهي كـردية
إيـــــرانـــــيـــــة تـــــبـــــلغ  22عـــــامـــــا في 16
أيـلول/سبتمبر بعـد ثالثة أيام من توقيفها
ـرأة الصارمة في النـتهاكـها قواعـد لباس ا
اجلــمــهـوريــة اإلسالمــيــة والـتـي تـلــزمــهـا

خــصــوصــا بــارتــداء احلــجــاب.وأشـعــلت
وفــاتــهــا مــوجــة احــتــجــاجــات في إيــران
ومـسيرات تضامن في أنحاء العالم.قُتل ما
ال يـقل عن  92شـخـصـا في إيـران مـنـذ بدء
االحـتجاجات وفق "مـنظمة حـقوق اإلنسان
في إيـران" غير احلـكوميـة ومقرهـا أوسلو
بـينـما قـدرت السـلطـات عدد الـقتـلى بنـحو
 60شخصا من بينهم  12من عناصر

األمـن.وذكـرت الـسـلــطـات أن أكـثـر من ألف
شـخص اعـتقـلـوا وأفرج عن أكـثر من 620

منهم في محافظة طهران وحدها.
واتـهمت والدة الفـتاة اإليرانيـة التي لقيت
حـتفـها أثـناء مـشاركـتهـا في االحتـجاجات
عـلى وفـاة مـهـسا أمـيـني الـسلـطـات بـقتل
ابـنتـها في شـريط فيـديو نـشرته اخلـميس
وســائل إعالم مــعــارضـة فـي اخلـارج.كــمـا
اتـــهــمت نـــســرين شــاكـــرمي الــســـلــطــات
بــتـهـديـدهـا لإلدالء بــتـصـريح بـشـأن وفـاة
نـيكا الـبالغة  16عـاما والتي فُقدت في 20
أيـلول/سبتمبر بعد تـوجهها للمشاركة في

احـتـجـاج مـنـاهض إللـزامـيـة احلـجـاب في
طــهـران.انــدلـعت احــتـجــاجـات فـي أنـحـاء
إيـران اثـر وفـاة اإليـرانـيـة الـكـرديـة مـهـسا
أمـيـني ( 22عـامـا) بـعـد أن قـبـضت عـلـيـها
شـرطة األخالق في طـهران بزعـم انتهـاكها
ــــرأة الــــصـــارمــــة في قــــواعــــد لـــبــــاس ا

اجلمهورية اإلسالمية.
وأودت حــمـلـة الـقـمع الــتي شـنـتـهـا قـوات
األمن عــلى االحــتــجـاجــات الـتـي تـقــودهـا
الـنـسـاء بـالـعشـرات وفق مـنـظـمـات تدافع

عن حـــقــوق اإلنـــســان.بـــعــد وفـــاة نــيـــكــا
قرر أن تدفنها عائلتها شـاكرمي كان من ا
فـي مــديــنـــة خــرم آبــاد (غـــرب) في ذكــرى
مــيالدهـا الــسـابع عــشـر حـســبـمــا كـتـبت
خـــالــتــهـــا أتــاش شـــاكــرمي عـــلى مــواقع

التواصل االجتماعي.
لـكن وسائل إعالم ناطـقة بالفـارسية خارج
إيـران أفـادت بـأنه لم يُـسمح ألسـرة الـفـتاة
بــدفـنـهـا في مـسـقـط رأسـهـا وأن خـالـتـهـا

وخالها اعتقال في وقت الحق.
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حـــوالى خـــمـــســة أشـــهـــر في احملـــطــة
الـدولـية عـلى عـلو  400كـيـلومـتـر فوق
األرض.ويـــنــضم الــفـــريق اجلــديــد إلى
ـوجودين حـالـيا األشـخـاص الـسبـعـة ا
فـي احملـــطـــة وهـم روســـيــــان وأربـــعـــة

أمـيركـي وإيـطالـية.وبـعد فـترة تـسلّم
وتـسـلـيم تسـتـمر لـبـضـعة أيـام يـعود
الــــــطـــــاقـم "كـــــرو- "4إلـى األرض في
صــاروخ يُـــفــتــرض أن يــهـــبط قــبــالــة
الــســواحل األمــيــركــيــة في مــوعــد لم

يُـحـدّد بـعـد.وأقـلع قـبل أسـبـوعـ رائد
فــضـاء أمــيـركي إلـى مـحــطـة الــفـضـاء
الـــــدولــــيـــــة فـي صــــاروخ "ســـــويــــوز"
روسـي.واسـتــمـر بــرنـامج تــبـادل رواد
الـــفـــضـــاء رغم تـــفـــاقـم الـــتـــوتـــر بــ

ـتـحـدة وروسـيـا مـنـذ غـزو الـواليــات ا
مـوسـكو ألوكـرانـيا في شـبـاط/فبـراير.
فـأصـبح ضـمـان عـمـل مـحـطـة الـفـضاء
وضـوعات الـنادرة جداً الـدوليـة أحد ا

التي يتعاون فيها البلدين.
واعـتـبـر الـرئيس األمـيـركي جـو بـايدن
اخلــمــيس أنّ الــتــهــديــدات الــروســيّــة
بـاسـتـخـدام أسلـحـة نـوويّـة في الـنزاع
في أوكـرانـيـا تُـعـرّض الـبـشـريّـة خلـطر
حـرب "نهاية العالم" (هـرمغدون) للمرّة
األولى مـنـذ أزمـة الـصـواريخ الـكـوبـيّة
فـي مــنــتـــصف احلــرب الـــبــاردة.وقــال
بــايـدن في حـفـل جلـمع الـتــبـرّعـات في
نــيـويـورك "لم نُـواجـه احـتـمـال حـدوث
هـــرمـــغـــدون مـــنـــذ كـــيـــنـــيـــدي وأزمــة
الـصواريخ الكوبـيّة" في العام ?1962
ـير مـعـتـبـرًا أنّ نـظـيـره الـروسي فالد
زح" عـندما أطلق تلك بـوت "لم يكُن 
الـتهـديدات.وأضـاف الرئـيس األميركي
"يــــوجَـــد لــــلـــمــــرة األولى مــــنـــذ أزمـــة
الــصـواريخ الـكــوبـيـة تــهـديـد مــبـاشـر
بـاستخدام أسلحـة نوويّة إذا استمرّت
ـسـار الـذي تـسـيـر عـلـيه األمـور عـلى ا
اآلن".مـن  14إلـى  28تـــــــــــــشـــــــــــــريـن
األوّل/أكــــتــــوبـــر  1962أثــــارت أزمــــة
الـــصــــواريخ في كــــوبـــا مـــخـــاوف من
انــدالع حـرب نـوويّـة. وقـتـذاك كـشـفت
صـــور الــتــقـــطــتـــهــا طــائـــرة جتــسّس

أمـــيـــركــــيّـــة وجـــود مـــنـــصّـــات إطالق
صـواريخ سـوفـياتـيّـة في كـوبـا حلـيـفة
مــــــوســــــكــــــو تــــــطــــــال الــــــشــــــواطئ
األمــيـــركــيّــة.وفي مــواجـــهــة مــقــاومــة
أوكـرانـيّـة شـديـدة تُـغـذّيـهـا مـسـاعـدات
ّح بـوت إلى القنبلة عـسكريّة غربيّة 
الـــذرّيـــة في خـــطــاب مـــتـــلـــفــز في 21
أيـــلــول/ســـبـــتــمـــبــر. وقـــال الـــرئــيس
الــروسي إنّه مـســتـعـدّ الســتـخـدام "كلّ
الــوســائل" في تــرســانـته ضــدّ الــغـرب
الـــذي اتّـــهـــمه بـــأنّـه يـــريـــد "تـــدمـــيــر"
روسـيا.ويقول خبراء إنّ هجمات كهذه
سـتستخدم على األرجح أسلحة نوويّة
تـكـتيـكـيّة.وشـدّد بـايدن عـلى أنّ بـوت
ـزح عنـدما يـتحـدّث عن استـخدام "ال 
مـحـتـمل ألسـلـحـة نـوويّـة تـكـتـيـكـيّة أو
أسـلـحـة بـيولـوجـيّـة أو كـيمـيـائـيّة ألنّ
ــكن لـنــا الـقـول إنّـه ضـعـيف جــيـشه 
األداء إلـى حدّ كـبـير". وتـابع "ال أعـتـقد
أنّ هــنـــاك أي شيء مــثل الــقــدرة عــلى
(اســـتــخــدام) سالح نــووي تـــكــتــيــكي
بـــســـهـــولـــة بـــدون أن يـــنــتـــهـي األمــر
بـالـتـسـبّب بـهـرمـغـدون".وأردف بـايـدن
"نــحن نــحـاول أن نــفـهم كــيف سـيــجـد
بــوتــ مــخــرجــا كــيف ســيــتـمــوضع
بـشكل ال يـفقد فـيه ماء الوجه وال يـفقد
فـــيه جـــزءا كـــبـــيـــرا من ســـلـــطـــته في

روسيا".
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واشـــنــطن) ,أ ف ب) - وصـــلت رائــدة
الـفـضـاء الـروسـية أنّـا كـيـكـيـنـا وثالثة
آخــرون من أفــراد الـطــاقم إلى مـحــطـة
الـفـضـاء الدولـيـة اخلـميس بـعـد رحـلة
عـلى م مركـبة فضائـية تابعـة لشركة
"ســبـايس إكس" األمــيـركـيــة.وتـنـطـوي
ـشــتـركـة بـ الـواليـات هــذه الـرحـلـة ا
ـتـحـدة وروسـيـا عـلى رمـزيـة خـاصـة ا
فـي ظـل احلــــــــــــرب الــــــــــــدائـــــــــــرة فـي
أوكـــرانــــيـــا.وقـــالـت رائـــدة الـــفـــضـــاء
األمـيـركـيـة نـيـكـول مـان بـعـيـد الـتـحـام
الـكـبـسـولـة الـفـضـائـيـة بـاحملـطـة "إنـنا
ــبـاشــرة الـعــمل".وهـذه مــتـحــمّــسـون 
خــامـس مــهــمّــة لـ"ســبــايس إكس" إلى
مـحطة الـفضاء الـدولية حلـساب وكالة
الـفـضـاء األميـركـيـة (نـاسا) غـيـر أنـها
أول مــــهــــمــــة تــــنــــقـل رائــــدة فــــضـــاء
روســيـة.وبــاإلضـافــة إلى أنّـا كــيـكــيـنـا
ـعـروف ونـيــكـول مـان يـضم الـطـاقم ا
بـ"كــــرو- (Crew-5) "5الـــــيــــابــــاني
كــويــتــشي واكـاتــا واألمــيــركي جـوش
كـاسـادا.وكان صـاروخ "سـبايس إكس"
أقـــلع األربـــعــاء مـن مــركـــز كـــيــنـــيــدي
الــفـضــائي في واليــة فـلـوريــدا حـامالً
كــــــــــبــــــــــســــــــــولــــــــــة "دراغــــــــــون" إلى
الــفـضـاء.والـتـحـمت الــكـبـسـولـة بـبطء
حطة الفضاء الدولية اخلميس بعد
رحــلــة طــويــلــة اســتــغــرقت نــحــو 30
سـاعة.وسيمضي أفراد طاقم "كرو-"5

WD  ∫ رائدة الفضاء الروسية في احملطة الدولية 

شعار دائـما ما نـسمعه لـكن بعد أن يـطبق عـلينا نـعرف أن اخلدمـة التي يـقدمها
الشـرطة العراقي المـثيل لها في أي بلـد من بلدان العالم بـسبب سوء استخدام
التكـنولوجيا احلـديثة وسوء اختيـار من هم غير مختصـ بهذا العمل في إحدى
السيـطرات الرابطة بـ محافظة وأخرى تـوجد نقطة تـفتيش أمنيـة وفيها كرفان(
ضـغوط)  خاص بحـاسبة االمن الوطـني  التي تعنى غرفـة صغيرة من الـبليت ا
رتـكبي واخرى حـاسبـة اجلـرائم خاصـة  طـلوبـ لـلدولـة  برصـد األشخـاص ا
اجلـنــيـات اخملـتـلـفــة لـكن الـثـانــيـة نـادر مـاتــكـون مـوجـودة بـحــسب اخلـبـرة الـتي

ر عبر السيطرات  اكتسبتها كمواطن 
ـسـتـمسك ودائـماً يـأمـر الـشـرطة الـركـاب بـالتـرجل  لـتـدقيق اسـمـائـهم بـحسب ا
الـثـبــوتي في احلـاسـبـة  ولـسـوء احلظ أن احلــاسـبـة االولى وهي لألمن الـوطـني
بــرنــامـجــهــا يــعـمل عــلى قــراءة االسم الــثالثي لالب فــقط وهــذا مــا أخـبــرني به
سؤول عن تدقيق االسماء بعد أن تـأخر أحد ركاب السيارة التي كنا الشـرطي ا
نـسـتـقـلـهـا وتـرجـلت مـنـهـا السـتفـسـر فـوجـدت شـاب بـعـمـر عـقـدين ونـيف عـيـناه
غائـرتان ويتوسل الشرطي ويبرر له أنه غير مطـلوب للدولة وذاك يخبره بأن عليه
أمر إلـقاء القـبض فبـادرت بالسـؤال للشـرطي اخي كيف عـرفت أنه مطلـوب فقال
لي   هذا اسـمه الثالثي يطابق االسم في احلاسبة فقلت له اكتب االسم الرباعي
لالم  أو االسم الـرباعي لالب  فـقال لي أن بـرنامـجهم يـعمل عـلى االسم الثالثي
لالب فـقط فـأجـبته قـائالً االيـوجـد تشـابه بـاالسمـاء الـرجل اعـطاك اسـمه الـكامل
وإسم أمه إذن هو لـيس مذنب لم تأخـر الناس وتأخـر عملك انت أيـضاً  أجابني
بكل سـرور احنا بـخدمتـكم روح عيـني روح يقصـد الولد وتـشكـرنا منه لـكن بعد
أن أصيب الـشاب بالذعر ويبست شـفتاه خوفاً أن يأخذوا جـلده للدباغ وبعد أن
تثـبت براءتـه يقـال له نأسف عـلى ازعـاجكم نـحن نـعمل خلـدمـتكم وهـذا هو واقع
احلـال في الـعـراق وفي الـبـلـدان األوربـية والـدول الـعـضـمى الـتي تـولي لـلـقـانون
الدور األسـاسي في جمـيع القـضايـا ويطـبق بشـكل الصحـيح لذلك جنـد في تلك
البـلدان اليظلم أحد في ظل تطبيق العـدالة على اجلميع وحتى وإن حدث سهواً
اهـو يساوي واطـن عوقب ظـلماً تـتكفـل احلكومـة بتعـويضه  وتبـ إن أحد ا
ة اجلـور الذي وقع بـحقه وقـد حـكم بالـسجن  39عـاماً عـلى امـريكي عن جـر
قـتل لم يقتـرفها وثـبتت بـراءته في العام  2017وافـرج عنه بعـد تلقـيه مبلغ 21
ملـيون دوالر امـريكي  أي مـايعادل بـالديـنار الـعراقي ثالثون
مـلــيـار و ســتـمــئــة و سـتــون مـلــيـون .فــكم هــو رخـيص
ـواطن العـراقي فـثـمن إزعاجـه إن لم يكن حـيـاته فـهو ا
التـأسف أو االعـتذار  و بـعـد تلك احلـادثـة وغيـرها من
احلوادث الـتي شـهـدتهـا أيـقنت أن احلـكـومـة العـراقـية

في خدمة الشعب .
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ي .ليس هـناك شك في أن بـريطـانيا الـعظـمى بلـد عظـيم في ميـزان القـوى العا
ـية خـاصة في منـطقـة الشرق وكان لـها دور محـوري في تشـكيل اخلـريطة الـعا

شكالت احلدودية. شاكل وا ليئة با األوسط ا
اضي وحـتى اآلن  لـعبت بـريـطانـيـا دورًا نشـطًا فـي تسـهيل في نـهـاية الـقـرن ا
األمـور في الـعـديـد من الـبـلـدان هـذه األمـور لـهـا جـانب إيـجـابي وال ريـب فـيـها
ـشـاكل ما زالـت معـلـقـة  الـسـبب الـرئـيـسي هو اجلـانب الـسـلـبي  ألن بـعض ا

بريطانيا.
تحدة دورًا رئيسيًا في ترسيم ملكة ا ية األولى  لعبت ا بعد نـهاية احلرب العا
نتصرة في حدود الـبلدان التي أنـشأها االستعـمار بشكل مـصطنع مع الـدول ا

ية األولى بطريقة عشوائية وغير رسمية. احلرب العا
ومن ب احلـاالت الـسـلبـيـة من هـذا اجلـانب أو من تـرسيم احلـدود كـوردسـتان
ـنطقي  ألنه بـدون إذن الشعب هي األكثـر تأثراً بـهذه التـرسيم غيـر الواقعي وا
الـكــوردي   رسم احلـدود الــوهـمــيـة من قــبل بـريــطـانـيــا أوالً ثم دول أخـرى!
ــعـيــشـيـة ..اســتـفــادت بـريــطـانــيـا الـعــظـمى كــمـا يــطـلق عــلـيــهـا من الــظـروف ا
واالجتـماعية في ذلك الوقت وتمـكنت من السيطرة عـلى نسبة كبيرة من أراضي
ـيـتـان األولـى والـثـانـيــة فـرصـة كــبـيـرة الحـتالل الــعـالم  وكـانت احلــربـان الـعــا
وتـرسـيم احلـدود بـالـطـريـقـة الـتـي تـريـدهـا  حـدث هـذا بـالـفـعل مـزق الـشـعـوب

والبلدان العريقة ومن بينها كوردستان ..
اضية  كانت كوردستان أسيرة سياسات القوى الكبرى. ائة عام ا خالل ا

بعـد قرن من اجلمود الـسياسي والدبـلوماسي ب كـوردستان وبريـطانيا  نرى
ـلــكـيـة اآلن بــوادر إيـجـابــيـة من كـال اجلـانــبـ إلحـيــاء الـعالقــات الـقــويـة بــ ا

البريطانية وحكومة كردستان.
مسـرور بارزاني  رئيس وزراء كوردسـتان  سياسي مـحنك كان له دور في هذا
السـياق في توسيع العالقات الدبلوماسـية مع اجلميع حلكمته وأدائه السياسي

ا جعله رجال توافقا هادفا بامتياز.
سـؤول عن بنـاء عقـد أخالقي وسياسي  بتـفضـيله أسلـوب احلوار الـهاد  وا
ان مع مـحاوريه  يـقـوم عـلى بنـاء الـثـقة مـعـهم  واإل
ـصالح بطـريقـة دبلـوماسـية  نعم بتـجاوز الـرسائل وا
اآلن الـعالقـات الــبـريـطـانـيـة الـكــورديـة تـتـحـرك بـشـكل
ــســار بـ إيـجــابـي و اجتـاه مــنــطــقي  وتــصــحــيح ا

اجلانب متجمد ألكثر من قرن.
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نـصوص علـيهـا في وصية الـتقـليديـة ا
الفريد نوبل.

وفـي مــا يـــأتي أســـمـــاء الــفـــائـــزين في
الـسنوات الـعشر األخـيرة بجـائزة نوبل
لـلـسـالم الـتي يُـعـلن عـنـهـا اجلـمـعـة في

أوسلو:
 -2021الصحفيان الفيليبينية ماريا

ريــســا والــروسي دمــيــتــري مــوراتـوف
لـ"دفــــاعـــهـــمــــا الـــشــــجـــاع عـن حـــريـــة

الصحافة".
ي الـتابع  -2020بـرنـامج األغـذية الـعـا
ـتــحـدة لـ"جــهــوده في مـحــاربـة لـأل ا

اجلوع في العالم".
 -2019رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي

أحـــمـــد "جلـــهـــوده في إرســـاء الـــسالم"
ــبـــادرته احلــاســـمــة الــتي وحتـــديــداً "

هـدفت إلى تـسويـة النـزاع احلدودي مع
إريتريا".

 -2018الطبيب الكونغولي دينيس
مـــوكــويــجي واأليـــزيــديــة نـــاديــا مــراد
ـا جلـهودهـما في مـكافـحة الـعنف تـكر
ـسـتـخـدم في الـنـزاعـات في اجلـنــسي ا

العالم.
 - 2017احلـملة الدولية إللغاء األسلحة
ساهـمتهـا في اعتماد الـنووية (آيـكان) 
مــعــاهــدة تـاريــخــيــة حلـظــر االســلــحـة

النووية.
 -2016الرئيس الكولومبي خوان

مـانويل سانـتوس عن التـزامه في إنهاء
ــسـلـح مع مـتــمـردي "الــقـوات الــنـزاع ا

سلحة الثورية الكولومبية" (فارك). ا
 -  2015الـــربـــاعي الـــراعـي لـــلـــحــوار

ـــؤلف من أربع الـــوطـــني فـي تــونـس ا
ــدني والـذي مــنـظــمـات من اجملــتـمع ا
وقـراطي في أتـاح انـقـاذ االنـتـقـال الـد

البالد.
-   2014مـالال يوسف زاي (بـاكسـتان)
وكـــايـالش ســـاتـــيـــارتي (الـــهـــنـــد) عن
"نــضــالــهــمــا ضــد اضــطــهــاد االطــفـال
والشباب ودفاعهما عن حق كل االطفال

في التعليم".
-   2013مـــنــظـــمـــة حــظـــر االســلـــحــة
الــكــيــمـيــائــيــة عن جــهـودهــا الــهــادفـة
لــتـخـلــيص الـعــالم من أسـلـحــة الـدمـار

الشامل.
-   2012االحتـــاد االوروبي وهــو أهم
مــشـروع سـاهم فـي إرسـاء الـسالم في

يتان. قارة مزقتها حربان عا
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طمئنة ارجعي الى ربك  "يا ايتها النفس ا
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"
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ـرحوم هـاشم دبيس ة احلـاج ا انـتـقلت الى رحـمة الـله تـعالى كـر
العزاوي والـدة كل من الشيخ سامي و الدكـتور باسم الشيخ رئيس
حتريـر صحيـفة الدسـتور واحملامي حـازم ومحمـد وخضيـر واحمد
ورائـد وســيـقـام مـجـلس الـعـزاء عـلى روحـهـا في حي االمـ جـامع
حـسـيـنـيــة احملـسن يـومي اجلـمــعـة والـسـبت (٧-٢٠٢٢/١٠/٨) من

الساعة الرابعة عصرا الى السابعة مساء.
انا لله وانا اليه راجعون
لإلتصال  ٠٧٩٠٤٣٩٧٦٣٤
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واطن أصحاب الفصائل يدعو مصرف الدم الـرئيسي ا
درجة ادنا السالبة والشحيحة حاليآ ا

( A , AB , B , O)
الـتـوجه حـالـيـا لـلـتبـرع بـالـدم داخـل مبـنـى مـصـرف الدم
الـرئـيـسـي تـقـاطع الـصـمـود مـجـاور مـسـتـشـفى الـبـصـرة

التعليمي (اجلمهوري سابقاً) وفقكم الله على عمل.

 …dz«œ Âö «                                      

 …dB « W



اغـلب الـبـشـر يـبـدأون بـالـنـطـق والـتـحـدث عـند
بلـوغهم العـام األول من العـمر .. لكن الـكثير
منـهم اليتـعلم االصـغاء حتى نـهايـة حياته !!
مـواصلة الكالم التعني بانك على حق دائما
وعـدم مـقدرتك عـلى االصـغـاء ال جتـعل منك

متحدث جيد ابدا !! 

www.azzaman.com
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تـوت عـنخ آمـون فـهـو صـاحب أهـم مـقـبرة
صـري الـقـدماء والـتي ضمت من مـلـوك ا
مـــجــمــوعــة مـن الــكــنـــوز من ذهب وحــلي
ومـختـلف أدوات احليـاة التي يـبلـغ عددها
 3500قطعة رغم وفاته وهو في عمر

صغير لم يتعد التاسعة عشرة.
قبرة ـرتبطة  اذا تفـسر احلوادث الغريبة ا  }
ــصــريـات ـلـك الـشــاب ومــا حــصل مع عــالم ا ا

زاهي حواس عام ?2006
رغم ولـع الـعـديد إلـى تـصـديق فـكـرة لـعـنة
لك الـفـراعـنة وربـطـهـا باكـتـشاف مـقـبـرة ا
تــوت عـنخ آمـون إال أنـنـي اصـنف نـفـسي
ضـمن احلـزب الذي يـرفض مصـطـلح لعـنة
الـفـراعنـة واعتـبرهـا مجـرد حوادث خـارقة
لـلـطـبـيـعة حـدثت بـنـوع من الـصـدفـة حتى
وإن تـكـررت فمن الـنـاحيـة الـعلـمـية أفـسر
قـابر بأن هناك رتـبط بفتح ا وت ا فـكرة ا
ـغـلـقة ـقـابـر ا فـطـريـات قـاتـلـة زرعت في ا
ـقـابـر و إطالقـها في ـعـاقـبـة لصـوص ا
الـهواء حينمـا انفتحت أو أنها في األصل
ـدة قـرون ـقــبـرة  مــوجـودة بـســبب غـلق ا
فــتـكــونت ولـوثـت الـهـواء مـن غـيــر قـصـد
وبــالـتــالي ال يـوجـد أي ربـط بـيـنــهـا وبـ
ــوت الـبــعـيــدة عن عــمـلــيــة فـتح حــاالت ا
ـقـابـر. ورغم مـا تـعـرض له زاهي حواس ا

الهيروغليفية خالل القرن التاسع عشر. 
ـاذا شـغل مـوضـوع الـزئـبق األحـمـر كل هـذا  }

احليز عبر التاريخ القد واحلديث?
مـن أشـهـر تـلك اخلـرافـات الـتي مألت وعي
الـناس وشغـلت تفكـيرهم طـيلة سـن ظناً
في قـوة الزئبق األحمر كمادة تسبب الثراء
الـسـريع واحلـصـول عـلـى طـاقـات جـنـسـية
غــيــر عــاديــة وحتــضــيــر اجلــان أو شــفـاء
ــرضى وتــولـيــد األمــوال وهـو مــا جـعل ا
اليـ الــعــديـد يــتــهـافــتــون عــلـيه ودفـع ا
الــدوالرات من أجل احلـصـول عـلى الـقـلـيل
ومياوات مـنه اعتقاداً بوجوده في أعناق ا
وهــو بـــالــطــبع خــرافــة لـــيس لــهــا عالقــة

ة.  صرية القد باحلضارة ا
ـلك توت عنخ لـك أخناتون وا اذا يـثير اسم ا  }

آمون كل هذا اجلدل الواسع على مر التاريخ?
ـلوك جدالً لك أخـناتـون من أكثر ا يـعتـبر ا
ـا ألن عـهـده كـان مـلـيـئـاً بـاألحـداث غـير ر
الــعـاديـة بــدايـة من خــروجه عن الـتـقــالـيـد
ـصـرية الـسائـدة واتبـاعه عـقيـدة مغـايرة ا
عــمـا كــان مـنــتـشــراً في مـصــر طـوال آالف
الـسن باإلضـافة إلى تغير خـريطة العالم
ـا جــعـله شــخـصــيـة الــقـد فـي عـهــده 
ة مازالت اسـتثنائية في تاريخ مصر القد
ـلك تــتـضــارب فـيـه اآلراء حـتى اآلن. أمــا ا

ـتـعـلـم يـتـفـقه فـيـهـا كل الـشـعب سـوى ا
مــنـــهم وأســرار الــســحـــر وعــلــوم الــطب
عمار وبراعة الفلك ومـعجزات الهندسة وا
ـعـارف التي اسـتـأثـروا بـها وغـيـرهـا من ا
ـعـاصــرة لـهم حـتى عن بــقـيـة الــشـعــوب ا
حتـولت إلى ألـغـاز لـلـشعـوب الـتـالـيـة لهم
تــلك الــطــبــيــعــة الــتي قــادت الــعــديــد من
ـــؤرخـــ والــرحـــالـــة لـــتــنـــاول قـــشــور ا
احلـــضــارة بــعــ مـن اجلــهل وأخــرى من
احلـقد فاستقوا الكـثير من معلوماتهم عن
طـريق األساطير واخلرافات التي ال تعكس
ـــصــري وال األخالق حـــقــيـــقـــة الــطـــابع ا
ـصرية ـصريـة وال التاريخ واحلـضارة ا ا
وجــــاء مـن بــــعــــدهـم عــــلـــــمــــاء الــــغــــرب
ـستشـرق في العـصور احلديـثة الذين وا
ــؤرخـ اعــتـمــدوا عـلى كــتـابــات هـؤالء ا

القدامى دون بحث أو تدقيق. 
{ أكـثـر نـظـريـة زائــفـة حـول بـنـاء الـهـرم األكـبـر
أســـتــدعــتك لـــلــتــوقـف طــويال والــبـــحث لــدحض

ادعاءاتها الكاذبة?
ضـحـكـة حـول بـناء من أكـثـر الـنـظـريـات ا
الــهــرم األكــبـر هــو مــا يــدعــيه الــغـرب في
ــصــريــ الــقــدمـاء وجــود اتــصــال بــ ا
وكـائنات فـضائية أو سـكان قارة أطالنتس
األســطــوريـة وهــو الـذي دعــاهم إلى بــنـاء
ـصـريـ الـقـدمـاء عـلى أن الـهـرم ولـيس ا
أخـطـر نظـريـة والتي تـلـقى شعـبـية رائـجة
هـــو عالقـــة بــني إســـرائـــيل بــاحلـــضــارة
هم ـة واالصرار عـلى تقـد ـصـرية الـقد ا
كـعبـيد شاركـوا في بنـاء الهرم األكـبر وهو
مـــا يـــعــد خـــطـــأ فـــادحــاً ال أســـاس له من

الصحة. 
{ ماهي فكرة السميترية? 

ـصري الـقد عـلى فكـرة التـماثل اعـتمـد ا
فـي اسلـوبه الفـني كـأحد أهم سـماته وهي
الـتـطبـيق الـفنى ألحـد الـنظـريـات احلديـثة
Super) فـى علم الفيـزياء و هى نظرية ال
 (Partner Theoryالتى تفترض وجود
نـسـخـة من كل شـئ مـادى موجـود فـى هذا
العالم و لكنها نسخة معكوسة مثل صورة
مـرآه وتـلك الـنـسـخـة تـوجـد فى كـون آخر

موازى لكوننا .
ـؤرخــ بـرأـك من نـقل أي مـن الـرحـالـة وا
صــورة حــقـيــقـة وواقــعــيـة عن احلــضـارة
بالغات والتناقضات? صرية بعيدا عن ا ا
لـألسف الـشـديــد لم يـنـقل أي مـن الـرحـالـة
الـقدامى أو رحـالة العـصور الوسـيطى أية
صرية مـعلومات صـحيحة عن احلـضارة ا
ـة وهو بسـبب جهـلهم الـتام بالـلغة الـقد
ة وهـو ما جعلهم يصورون ـصرية القد ا
ـبـالـغات ـصـرية بـجـانب من ا احلـضـارة ا
مـعـتمـدين عـلى االساطـيـر واخلرافـات. فلم
ة أبـوابها ـصريـة القـد تـفتح احلـضارة ا
ســـوى عـــنــــدمـــا  فك رمـــوز الـــكـــتـــابـــة

ة صـرية الـقد كـانت وال تزال احلـضارة ا
مــصــدر إلــهـام لــلــبــاحــثــ عن الــقـصص
واحلــكـايـة الـتي تـســبح في عـالم اخلـيـال
فـتـخـرج عـلـيـنـا بـ فـيـنـة وأخرى قـصص
ونـظـريـات عن تـلك احلـضارة مـا أنـزل بـها
ـنـحـوسـة ــومـيـاء ا الــله من سـلـطـان من ا
الـتي كانت سببا في غرق سفينة التايتانك
ـلك إلى لـعـنـة الـفـراعـنـة وحتـديـدا لـعـنـة ا
الـــشــاب تــوت عـــنخ آمــون إلـى اخلــطــوط
الـهـيـروغـلـيـفـيـة الـتي ضـمت بـ طـيـاتـها
ــركـبــات فــضــائـيــة وطــائـرات رســومــات 
وجـودة على سطح مـروحيـة إلى األهرام ا
ــريخ وســكـان الــفـضــاء الــذين حتـمــلـوا ا
مـشـاق الــسـفـر بـسـرعـة الـضـوء لـيـقـومـوا
عـابد والـتماثـيل على بـبنـاء األهرامـات وا

أرض هذه احلضارة العظيمة.
وكــان ال بـد من وقف ســيل هـذه اخلـرافـات
الـــتي بــدأت تــنـــتــشــر حــتـى عــلى مــواقع
الـتواصل االجتـماعي وقطع دابـرها بدالئل
علمية قاطعة تستند على حقائق ونظريات
حـــقـــيـــقـــيـــة ومن هـــنـــا يـــأتي دور عـــالم
ـصريـات الدكتـور شريف شـعبان لـيحمل ا
هـمة على عـاتقـة عبر كـتاب صدر له هـذه ا
مــؤخـــرا حتت عــنــوان ((أشــهــر خــرافــات
الـفراعنـة)) قدم من خالله مـجموعـة كبيرة
من اخلــرافــات والــقــصص الــتي تــنــاقــهـا
ــؤرخـــون الــعــرب ـــا فــيـــهم ا اجلـــمــيع 
والـغـربـيـون والـرحـالة عـبـر مـئـات الـقرون
لـيـفـنـدهـا بـطـرق عـلـمـيـة حـديـثـة وبحـجج

كان.  تاريخية ال تقبل الشك 
والـدكـتـور شـريف شـعبـان عـالم مـصـريات
ة وتاريخ صرية الـقد وخـبير في اآلثـار ا
الــفن ومـحــاضـر في كــلـيــة اآلثـار جــامـعـة
عـروف في الـقـاهرة واحـد عـلمـاء اآلثـار ا
ـعــروف عن الــدكــتـور مــصــر والــعـالـم وا
شــريـف شــعــبــان أنه يــتــحــرى الــدقــة في
بـنيـة على ـعلـومة الـصحـيحـة ا اخـتيـار ا
بـالـغة أسس عـلـمـية رصـيـنة بـعـيـدة عن ا
ـغـالـطـة وله الـعـديـد من مـؤلـفـات مـنـها وا
روايـات أدبـية تـاريخـية وبـحوث تـاريخـية

نذكر منها...
فقود)). ((أخناتون النبي ا

((رواية بنت صهيون)).
((أشهر خرافات الفراعنة)).

ة)). ((رواية  3نبوآت قد
ة)). ((يهود مصر القد

وكــان لي مـعه هــذا احلـوار الــشـائق حـول
كــــتـــــابه اجلــــديـــــد ((أشــــهــــر خــــرافــــات

الفراعنة))....
{ مـا سبب كـل هذا الـلـغط والنـظـريات الـزائـفة

ة? صرية القد عن احلضارة ا
صري القدماء االحتفاظ لـعل من طبيعة ا
بـأسـرار حـضـارتهم داخل صـدور كـهـنـتهم
ة والتي لم مـتمـثلة في أسـرار اللـغة القـد
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القاهرة

ا يخدم أغراضهم.
{ كمْ استغرقك كتابة هذا البحث? 

اسـتغرقت عملية البحث أكثر من خمس
سـنـوات معـتـمـداً فيـهـا على الـعـديد من
ـراجع الـعـربيـة واالجـنـبـية ـصـادر وا ا
خــاصــة تـــلك الــتي تــهــاجم احلــضــارة
ة كي اسـتـطيع االطالع ـصـرية الـقـد ا
عـلى تـفكـيـر اآلخر والـرد عـليـه باحلـجة

واألدلة التاريخية واألثرية.
{ أكرر هـذا السؤال لغرض الـتوضيح أكثر

هل فرعون اسم أم لقب? 
كـان هذا اجلدل وما زال يدور ب أفالك
صريـ واألجانب حيث عـلماء اآلثـار ا
ـصريات أن لـقب "برعو" يـعتـقد علـماء ا
ة ـصـريـة الـقـد أو "بـر عـا" في الـلـغـة ا
ــنـــزل الــعــظــيـم" أو  "الــبــيت تـــعــني "ا
الـــعــظـــيم" والــذي ظـــهــر خـالل الــدولــة
احلــديـثــة في عـهــد األسـرتــ الـثــامـنـة
عـشــرة والـتـاسـعـة عـشـرة وبـالـرغم من
ــلــوك هـــذا فال جنــد دلــيال فـي قــوائم ا
ـلـوك خلـرطوش ـتـعـددة أو بـ آثار ا ا
ـــلــكــيــة الــتي واحــد مـن اخلــراطــيش ا
ــلــوك يــشــيــر إلى ذلك حتــمل أســمــاء ا
الـلـقب "بـر عـا" لـذا اجـد أن فـرعـون هـو
اسم ألحـد ملوك الـهكسـوس وليس لقب

ة.  ألي من ملوك مصر القد
ــاذا يــصــر الــبــعض عــلى إحلــاق تــهــمــة  }
ــصــريــة الــســخــرة بـــإجنــازات احلــضـــارة ا

العمرانية?
كـثـيـراً مـا يـتـجـنى الـعـديـد من الـعـلـماء
ــة ـــصـــريــة الـــقـــد عـــلى احلـــضــارة ا
ــعــمــاريــة ويــدعـــون بــنــاء ركــائــزهـــا ا
واالقــتـصــاديـة بــالـســخـرة والـتــعـذيب
ـة بل مــثـلـمـا عـرفت احلــضـارات الـقـد
وإمــبــراطــوريــات الــعــصــور الـوســطى
واحلــديــثــة فــكــرة الــعــبــوديــة وجتـارة
الــعـــبــيــد وانــتــشـــرت في الــعــديــد من
احلـضارات فكرة التضحية البشرية في
ـنــاســبـات مــثل حــضـارات مــخــتـلـف ا
ـايـا والـزابوتـيك في أمـريـكا األزتـيك وا
الـــوســـطى وهــو أمـــر مـــنــاف تـــمـــامــاً
ة لـلـحـقـيـقـة حـيث عـرفـت مـصـر الـقـد
تــــكــــر الــــعــــمــــال من جــــانب بــــعض
ة الـشخـصيات مـنذ عصـر الدولة الـقد
وحـتى عصر االمبراطورية خالل الدولة

احلديثة.  
{ مـن مــنـــاظــر اإلنـــســـانــيـــة في احلـــضــارة
ـلك ـصــريـة نـرى الــتـســامح واحلـريــة بـ ا ا
ومـجمع الـعمـال هل نستـطيع الـقول بـأن فكرة

العبيد لم تكن موجودة آنذاك?
ـــشــاريع الــهـــنــدســيــة لـــعل أكــبــر ا
ـة قـد ــصـريــة الـقــد ــعـمــاريـة ا وا
أقـيـمت بتـنـظيم حـكـومي لفـرق عمل
دون تـعـذيب أو سـخـرة ولـديـنـا من
الـدالئل األثـرية مـا يـجزم هـذا األمر
حـيث تـؤكـد لنـا مـقابـر الـعمـال بـناة
األهـرام الـتي اكـتـشـفـت سـنة 1990
الــدلــيل اجلــازم عــلـى مـدى تــنــظــيم
صـريـة للـمـشاريع الـكـبرى الـدولـة ا
مـن خالل إدارة الـعـمـال في وحـدات
مـــنـــظـــمـــة ورعــــايـــة حـــقـــوقـــهم في

عيشة. ا
ــــوضـــوع عــــلى مـــوقـع (الـــزمـــان) { تـــتــــمـــة ا

االلكتروني

لك من ظـواهر غريبة أثنـاء دراسة مومياء ا
تـوت حــيث حـدوث عـاصـفـة عـنـيـفـة بـوادي
ـلوك وتـصادم سـيارته بـولد صـغيـر يعـبر ا
الــطــريق وتــعــطل جـهــاز األشــعــة اخلـاص
وميـاء إال أنه ال يعتـرف هو اآلخر بـلعنة بـا

الفراعنة. 
يـعمل الغرب وبـإصرار على إنتاج أفالم عن
ـصــريـة مـبـنــيـة عـلـى الـسـحـر احلــضـارة ا
ــؤامـــرات واألمــور الــغــيــر والــلـــعــنــات وا
األخالقـيـة بـعـيـدا عن حـقـائق الـتـاريـخ كـما

حصل في أفالم كليوباترا?
أصــــبـح ألفالم هـــــولــــيــــوود دوراً شــــديــــد
اخلــطــورة في تــبــني والــتــرويج لــتــشــويه
ة واالصرار أيضاً صرية الـقد احلـضارة ا
عـلى اعـتـبـار بـني إسـرائـيل هم أسـاس تـلك
احلــضــارة وهــو مــا ظــهــر في الــعـديــد من
The Ten Com-" األفـالم مـــــثـل فـــــيــــــلم
 "mandmentsمن إنتاج عام 1965
وفـيلم الكارتون "  "Prince of Egyptمن
The Mummy"" إنـتاج عام  1998وفيلم
gods and" مـن إنـــــتــــاج  1999وفـــــيـــــلم
 "kingsمن إنتاج  ?2014حيث أنه من
خالل اإلنـتـاج الـضـخم والـتكـالـيف الـعـالـية
واإلمـكانـيات الـكبـيرة لتـلك األفالم من حيث
ـؤثـرات الـسـمـعـية الـتـصـويـر واإلخـراج وا
والـبـصــريـة فـإنـهـا تـرسخ فـكـرة فـضل بـني
إســـرائـــيل في بـــنــاء األهـــرام واحلـــضــارة
شاهدين حول ـة في أذهان ا ـصرية القد ا

العالم وعلى مدار أجيال. 
{ نــر مــحــاوالت الــهــود مــتــكــررة في تــشـويه
ــصــري الــقــد وبــاألخص الــفــتـرة الــتــاريخ ا

اذا وما السبب? احلديثة 
ـاً وحـديـثاً يـبـدو أن تـطـاول الـيهـود قـد
ـة ومــحــاولـة عــلى مــلــوك مـصــر الــقــد
عاملة بهم إلـصاق تهم التعذيب وسوء ا
أصـبح من أهم ما يحـاولون صياغته في
كـتــابـة الـتـاريخ الـقـد مـتـنـاسـ األدلـة
الــتــاريــخــيــة واألثــريــة حــيث وضــعـوا
الــعـديــد من مـلــوك الـدولــة احلـديــثـة في
مـرمى االتهام بشكل مباشر معتمدين في
تــلك االتـهــامـات عــلى نـصــوص الـتـوراة
ومـا يـشـوبـها من حتـريف وليّ لـلـمـعاني
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وبــاريس وبـيــعت لـوحــاتـهـا بــأسـعـار
بـاهضـة جدًا وتالقي رواجًا إلى يـومنا

هذا. توفيت في عمان عام .1991
وغـــــداة حــــركــــة مــــايس 1941قــــررت
احلكومة اجلديدة إرسال ناجي شوكت
تواجد إلى تـركية لدعوة األمـير زيد -ا
فــيـهـا وقـتـئــذ-وتـنـصـيــبه وصـيًـا عـلى
سافـة ب العراق الـعرش ولكن بُـعد ا
وتــركــيــة وضــيق الــوقت رجّــحت كَــفّـة
نصب. الـشريف شرف الختياره لذلك ا

( )
وفـي عام  1946وافـقت بـريطـانيـا على
رفع تــمـثـيل الــعـراق الـدبــلـومـاسي من
مــفـوضـيــة إلى سـفـارة لــذلك اخـتـارت
احلـكومة العراقية شخصية تُليق بهذا
ــهم وبــقـدر حــجم ومــتــانـة ــنــصب ا ا
الــعالقـة بــ الـبــلـدين وعــلـيه صـدرت
ــلـكـيــة بـتـعـ األمــيـر زيـد بن اإلرادة ا
احلـس كـأول سفـير لـلعراق في بالط
ســانت جـيـمس وقــدّم أوراق اعـتـمـاده

إلى مـلك بريطانيا جورج السادس يوم
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كـــان األمــيـــر زيــد شـــخــصـــيــة ودودة
ومـهذّبة ومراقبًا داهـية ويتّبع أسلوبًا
سـاخـرًا في التـعبـير عن وجـهات نـظره
ذات الصلة بسياسات العراق والعرب.
هـــو مــتــواضـع جــدًا ولــكـن في الــوقت
نـفسه شـديد االعـتزاز بـكرامـته ومـكانة
أســرته وكــان يــفــرض احــتــرامه عــلى
اجلـــمـــيع بــقـــوة شـــخــصـــيـــته. ولــدى
ه أوراق وصـوله إلى لـنـدن وقـبل تـقد
اعــتـــمــاده حــدثت مـــشــكــلـــة تــتــعــلق
فــقـد وجّــهت وزارة اخلـارجــيـة بــلـقــبه
الـبـريطـانيـة كتـابًـا أو مذكّـرة خاطـبته
فــيــهــا بــلــقب (صــاحـب الــســعـادة) أو
( (His Excellencyوهــــــو الـــــلـــــقب
ــعــتــاد الــذي يــخــاطب بـه الــســفـراء ا

فوضون.  وا
وامــتــعض األمــيــر زيــد من ذلك وأبــلغ
وزارة اخلـارجـيـة البـريـطـانيـة أن لـقبه
ــلــكي) وإنه هـــو (صــاحب الــســمـــو ا
سـيرفض مسـتقبـلًا أية مـخاطبـة تأتيه
بـغــيـر هـذا الـلـقب ألن هـذا الـلـقب هـو
حــقّه الـطــبـيــعي فــقـد كــان أبـوه مــلـكًـا
اعـــتــرفت به بـــريــطــانــيـــا وثالثــة من
أخـــوته مــلـــوكًــا. لــذلـك لم يــسع وزارة

إيقاف القتال في احلجاز. ( )
وبـعـدها الـتحـق بوالـده في منـفـاه بقـبرص
عـام  ?1928واسـتـمـرَّ معه حـتى وفـاته عام
 .1931هــو يـجـيــد الـتـحــدّث بـاإلنـكــلـيـزيـة

والتركيا بطالقة.
وبــعـد وفــاة والـده الــشــريف حـســ عُـيّن
وزيــرًا مــفــوضًــا في أنــقــرة في  27شــبــاط
 1932فـي وقت كـــــانـت فـــــيـه الـــــعالقـــــات
الـعراقيـة التركـية قد بـلغت درجة كـبيرة من
احلـسـاسيـة واحلرج. وقـد تـمكّن األمـير من
أن يــخــفّف من حــالــة الــتــوتـر الــتي كــانت
ـتـجاورين تـشـوب الـعالقـات بـ البـلـدين ا
ـا عُـرف عـنه من حـنـكـة دبـلـومـاسـيـة كان
ا مكنه من النجاح في مهمته يـتمتع بها 
هــذه. وفي أثــنــاء وجــوده فـي إســطــنــبـول
تـزوج من األمـيرة فـخـر النـسـاء ابنـة شـاكر

باشا سفير تركية لدى اليونان. ( )
 وفـي عـام  1934نُــقل إلى الــقــاهـرة إال أنه
ــكــان. فُــعــيّنَ في شــهـر رفـض قـبــول ذلك ا
. أيـلـول عام  1935وزيـرًا مفـوضًا فـي برل

لـكـنه عـاد إلـى الـعـراق عام  1938عـقبَ
ـيـة الـثـانـية وقـطع انـدالع احلـرب الـعـا
الــعالقــات الـدبــلــومـاســيــة بـ بــغـداد
. ( )وكان األمير زيد أرشد رجل وبـرل
ــالـكـة وصــاحب جتـارب في الــعـائــلـة ا
ـلك ســيـاســيـة مــسـبــقـة وعــنـد وفــاة ا
ــرشّح غــازي عــام  1939أصـــبح هــو ا
األوفـــر حــظًــا لـــلــوصــايـــة عــلى عــرش
الـعـراق لـكن اتـهـام األميـر زيـد بـعـطفه
ومـــيـــولـه نـــحـــو دول احملـــور بـــســـبب
انيا اشـتغاله مـدّة طويلـة سفيـرًا في أ
وعـدم ميـله لإلنكـليز جـعله غـير مـقبول
لـدى احلـكـومة الـبـريـطـانيـة فـضـلًا عن
زواجه مـن سـيـدة تــركـيــة مـطــلّـقـة هي
األمـيرة فـخر الـنسـاء التي كـانت دائمًا
تـتباهى بالتقائهـا بهتلر وأن األخير قد
قـــبّل يـــدهـــا واهـــتمَّ بـــهـــا ...! كـل هــذه
األســــبـــاب أدت إلـى اســـتــــبــــعـــاده عن
الوصاية وترجيح كفّة األمير عبد اإلله

عليه.
واألمــيـرة فـخــر الـنـســاء الـتي تــتـمـتع
بـشـخصـية قـويـة كانت قـد تزوجت من
األمــيــر زيـد ســنـة  ?1933وأجنـت مـنه
ولـدهـا الـوحـيد األمـيـر رعـد. هي فـنـانة
تــشـكـيــلـيـة مـقــتـدرة حـقــقت جنـاحـات
بــاهـــرة في مــعــارض فــنّـــيــة في لــنــدن

نـهايـة عام  ?1988أخـاه بـرزان التـكـريتي
تـحدة في ـقـر األوربي لأل ا سـفـيرًا في ا
جـنـيف ألسـباب اجـتـماعـيـة وأمنـيـة وبقيَّ
فـي منـصـبـه هـذا لـغـايـة عام  ?1998وكـان
بـالـنسـبـة لبـرزان حـلم حيـاته الـذي حتقق
وهــو أول مــنــصب دبــلــومــاسي لـه وأخـر

منصب وظيفي في حياته.
ـثل هكذا حاالت وفي دول وتـطول القـائمة 
مـتعدّدة من الـعالم فمنـصب السفيـر فضلًا
عن كـونه مـنـصـبًـا دبـلـومـاسـيًـا وسـيـاسـيًا
مـهمًا وخـطيرًا أحـيانًا لـكن في النـهاية هو
مـوقع برتوكولي ألثبـات الوجود في الدولة
ـضـيّــفـة واألكـثـر مـنه مـنـصب (تـرفـيـهي) ا

ليس إال...! 
ـسيـرة ثالثة من   ونـوجـز فيـما يـأتي نُـبذ 
هـــؤالء الــســـفــراء ومــا رافـــقت حــيـــاتــهم
الـدبـلـوماسـيـة من ظـروف ومالبـسات أدّت
إلى بـقـائـهم فـي مـناصـبـهم  مـدّةً أطـول في

هذه الدول من بقية أقرانهم:
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ولـدَ األميـر زيد بن احلـس فـي إسطـنبول
لك عام  1898وهـو األخ األصغر لألشقاء ا
لـك فيصـل أبناء لـك عبد الـله وا عـلي وا
. عـملَ في اجلـيش الـعربي الـشـريف حـس
الـــذي دخل دمــشق عــقـب انــتــهــاء احلــرب

ية األولى. العا
حـارب مع لورنـس العـرب في احلجـاز سنة
 1918-1916حيث قال عنه لورنس (أنه
مـقاتل باسل مـت األعصاب يتـمتع ببرودة
أعـصاب ضـابط محتـرف ... إن طبيـعة زيد
ــرحـة كــانت تـفــعل في نــفـوس الــضـبـاط ا
ـا تفـعل شاعـرية فـيصل احملـترفـ أكـثر 

وحماسته). ( )
قَـدمَ إلى العراق عام  1922والـتحق بسالح
الـفرسان العراقي وعمل مـدّة قصيرة نائبًا
ــلك فـيـصل األول ـلك أثـنــاء غـيـاب ا عـن ا
ـلك فــيـصل قــد أرسـله عـام  .1924وكــان ا
ــوصل في كـــانــون الــثـــاني من عــام إلـى ا
واجهة تركية. (  1923وهناك شكّل جيشاً 

(
كان لألمير زيد دورًا بارزًا في أحداث مهمّة
لكي ابتداءً من مـرّت بالعراق خالل العهد ا
ـوصل واحلفـاظ على حدود مـشكـلة والية ا
ـمـلكـة الـناشـئـة من األطمـاع والـتشـبـثات ا
الـتـركيـة بتـلك الـوالية وأقـام عالقـات طيّـبة
ـوصل مع سكانها عـندما توجّه واسـتقرّ با
الـعرب واألكـراد على حـدٍّ سواء. وبرز دوره
الـدبلوماسي في تـوطيد العالقـات العراقية
ــــانـــيـــا مع بــــعض الــــدول كـــتـــركــــيـــا وأ

وبريطانيا. ( )
 وفـي عـــام  ?1925الــــتـــحـق بـــجــــامـــعـــة
أوكـسـفـورد ودرس الزراعـة وتـخرج فـيـها.
ـلك فــيـصل أثـنـاء وجـوده واســتـفـاد مـنه ا
فاوضات مع بـريطانيا من أجل هـناك في ا

تُـعـرّف الدبـلومـاسيـة بـأنهـا عِلم وفن إدارة
الــعالقــات بـ األشــخــاص الـدولــيـ عن
مثل الدبلـوماسي ضمن ميدان طـريق ا
الـعالقـات اخلـارجيـة لألشـخاص الـدولـي

في إطـار ما يقـرّه القانـون والعرف الدولي.
وظف الدبلوماسي الذي أمـا السفير فهـو ا
يـترأس سـفارة بـلده لتـمثـيلـها في اخلارج
والـسفـراء هم دبلـوماسـيون من أعـلى رتبة
ـثلـون رسمـياً رئـيس الدولـة ويتـمتـعون
نـحـهـا لهم الـبـلد بـحـصانـة دبـلـوماسـيـة 
ـضـيّف. وتـنـشـأ الـعالقات الـدبـلـومـاسـية ا
بـ الـدول وتـوفـد البـعـثـات الـدبلـومـاسـية

تبادل بينها. الدائمة بناء على االتفاق ا
ـتـعـارف عـلـيـه بـ الـدول أن يـكون  ومن ا
الــسـفــراء عـلى درجــة عـالــيـة مـن الـثــقـافـة
والـكياسة والسيـاسة ويتقنوا الـتكلّم بلغة
ية واحدة عـلى األقل فضلًا عن أجـنبية عـا
لــغـــة بالدهم ويــقــضـي الــســفــيــر خــدمــة
خـارجــيـة في الـبـلـد الـواحـد مـدة قـانـونـيـة
أمـدهـا خمس سـنوات وأحـيـانًا تُـمدّد سـنة
واحـدة كحد أقصى ويبذل السفير احلاذق
خالل ســنــوات عـمــله أقــصى جـهــد مُــمـكن
لــتـطــويــر الـعالقــة بـ الــبــلـدين وتــقـريب
ــصــلــحـة ــا يــحــقق ا وجــهــات الــنــظـر 
ـشـتركـة. بعـدها يـعود إلى بالده أو يُـنقل ا
إلـى دولــة أخـــرى حـــسب احلـــاجـــة أو مــا

ترتئيه سياسة حكومته.
إذا كنت في حاجةٍ مُرسلًا 

فأرسِل حكيمًا وال توصِهِ
في الـــعــراق احلـــديث ثــمّـــة شــخـــصــيــات
مــحــتـرمــة من عــهـود مــتــبـايــنــة وأنـظــمـة
وحـكومـات واجتاهـات مخـتلـفة قـضوا في
مـناصبهم سفراء محتـرف ومسلكي أكثر
ـوجـب الـقـانــون حـتى ـقــررة  ـدّة ا مـن ا
زادت عـن الـعَــقْـد من الــزمن ولم تـعــتـرض
ــــضـــيّـــفـــة عـــلـى ذلك أو تـــطـــلب الـــدول ا
اسـتبدالـهم بسفراء آخـرين بل كانوا محط
إعـجاب وتـقديـر من رؤساء وحـكومـات تلك

الدول.
ولّـما كان السـفير في التعـامل الدبلوماسي
ثال شخصيًا لرئيس الدولة لذلك لم يُـعدّ 
يـكن ثَمَّـة ضيـر كبـيـر في أن يـختـار احلاكم
بـنفـسه شخـصًا صـديقًـا له أو يعـرفه ويثق
به لـتمـثيـله حتى وإن لـم يكن دبـلومـاسيًا
خــصــوصًــا إذا مــا تــوافـرت فــيه مــؤهالت

جيدة من وجهة نظره.
فــالــرئــيـس األمــريــكي جــون كــنــدي عــيَّن
صـديقًا شـخصيًا له ومـقرّبًا مـنه سفيرًا في
بـاريس ومن بعده  الرئـيس رونالد ريغان
الــذي كـان جنـمًـا سـيــنـمـائـيًــا مـعـروفًـا في
ـمـثـل ـمـثالت وا شـبـابه عـيَّنَ عـددًا من ا
مـن زمالئه في ســتـــوديــوهــات هــولــيــوود
سـفـراء في دول مهـمّة. ومـثـلهم في الـعراق
أيــضًـا فــالـرئـيـس صـدام حـســ عـيّنَ في
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عمان

مـــــنـــــهم تـــــنـــــطـــــبـق عـــــلـــــيه صـــــفـــــة
ـلك ( (Gentlemanكــاألمـيـر زيـد بن ا
حـس شريف مكة. فقد تعرّفتُ إليه في
بـغداد عـندما كـان يشغل مـنصب نائب
ـلك وكـنت أزوره في الـوصي ونـائب ا
ــنـاســبـات ويــزورني بـ الــبالط في ا
حــ وآخــر في بـيــتي في الــصـرّافــيـة
وخـــصــوصًــا فـي أُمــســيـــات الــصــيف.
ـعـيـته في لـنـدن عـدّة أشـهـر وعـمــلتُ 
فـمـكـنـتني تـلك االتـصـاالت من الـتوصل

درجة أعاله). إلى النتيجة ا
لك فـي عام  1956 تـكـليـفه من قـبل ا
فـيـصل الـثـاني لـلـتـوجّه نـحـو الـرياض
لــلــتــفـــاهم مع مــلك الــســعــوديــة حــول
حتــسـ الــعالقـات بــ الـبــلـدين وطيّ

اضي.   صفحة ا
ولم يـنـافس مـنصـبه هـذا أي شخـصـية
عـراقيـة سـياسـية أو دبـلومـاسيـة طيـلة
مـدّة وجوده على رأس البـعثة حتى أن
بــــعض الــــســـاســــة في بــــغـــداد عــــنـــد
مـنـاقـشـتـهم مـسـتـقـبل األمـيـر عبـد اإلله
ـــلك فـــيـــصل ســـلــطـــاته بـــعـــد تـــولي ا
الـدسـتوريـة اقتـرح نوري الـسعـيد في
هــذا الــشـأن تــعــيــ األمـيــر عــبـد اإلله
سـفـيـرًا في لـندن لـكن األمـيـر عـبد اإلله
رفـض ذلك قائـلًـا: إنه ال يـريـد أن يزعج
عــمّهُ بـذلك! ألن األمــيـر زيـد كــان مُـحـبًّـا

نصب بالذات .  لذلك ا
ـلـكة إلـيـزابيث الـثـانيـة وسام مـنـحته ا

G.C.V.O  لكة فكتوريا ا
يوم  12تـموز  1958بـدأ مجلس وزراء
االحتـاد العـربي بـ العراق واألردن أو
مـا يُعرف باالحتاد الهاشمي عقد أولى
جـلـساته ومـنهـا وزارة اخلارجـية وفي
مــســـاء ذلك الــيــوم أُقــرّت الـــتــعــيــنــات
اجلـديدة بالنسبة للـحركة الدبلوماسية
ومـنــهـا تـعـيـ الـسـيـد جنـيب الـراوي
سـفـيرًا لالحتـاد العـربي في لنـدن خلـفًا
لألمــيــر زيـد بــنـاءً عــلى رغــبـة األخــيـر
بـاالســتـقـالـة من مـنـصـبه ( ) لـكن هـذه
األوامـر لم ينفّـذ فعلـيًا حلدوث االنقالب
ــشــؤوم حــيث أُبـعــدَ األمــيــر زيـد عن ا
وظـيـفـته فـي الـسـفـارة الـعـراقـيـة وقال
قبل مغادرته: (ال شأن لي بهذه األمور).
فــقــد كــان األمــيــر زيــد غــيــر راضٍ عن
ســيـاسـيـة أبن أخـيـه األمـيـر عـبـد اإلله

وأعماله في العراق.
ويـوم  14تـموز  1958كـان األمـيـر زيد
في حـينـها بـإيطالـيا وبـعد مـدّة وجيزة
مـن وقـوع االنــقالب تــلـقى اتــصــالًـا من
الـسـفـيـر الـعـراقي في رومـا يـطـلب مـنه
تـلـكاته الـعـودة إلى لنـدن وإفـراغ كل 
الـــشـــخـــصــيـــة من الـــســـفـــارة هـــنــاك
فاحلكومة العراقية اجلديدة أمهلته 24
ـهـمّـة. وعـلى سـاعـة فـقط إلجنـاز هـذه ا
الـفـور استـقلَّ طائـرة هـليـكوبـتر واجته
إلى مـديـنـة نـابولي ومـنـهـا طـائرة إلى
ـجرّد وصوله الـسفارة وضع لـندن. و
عـلى عجل جـميع معـلّقـاته في صناديق
وحقائب سفر بينما كان بعض أعضاء
ـن بـايــعــوا (اجلـمــهــوريـة الــســفـارة 
الـعراقية اجلـديدة) يراقبـونه; لقد كانت

جتربة مذلّة ومهينة ...! 
ــــوضـــوع عــــلى مـــوقـع (الـــزمـــان) { تـــتــــمـــة ا

االلكتروني

اخلــارجـيـة الـبـريـطــانـيـة إال االنـصـيـاع
لــــذلك الــــطــــلب وصــــدرت الـــقــــائــــمـــة
الــدبـلـومـاسـيـة حتــمل أسـمه مع الـلـقب
ـــذكــرات ـــطــلـــوب كــمـــا أن جـــمــيع ا ا
ـوجّه إليه أو إلى الـسـفارة والـرسـائل ا
صــارت حتــمل ذلـك الـلــقـب.  وفي عــهـد
ســفـارته وقّع الـعــراق وبـريـطــانـيـا عـام
 1948مــعـاهــدة مـثــيـرة لــلـجـدل لــتـحل
ـعـاهدة مـحـل مـعـاهدة  1930سُـمـيت 

بورتسموث لكنها ألغيت فيما بعد.
وكــان األمـيـر زيــد يـحـضـر ســنـويًـا إلى
بــغــداد لــتــولي أمــور وصــايــة الــعـرش
بـاإلنابـة عنـد غياب الـوصي األميـر عبد
اإلله خارج البالد وأظهر جدارة بإدارة
ــمــلــكـة وكــان الــنــاس يـثــنــون عــلـيه. ا
وكـــانت أخــر إنــابــة لـه عن الــعــرش في
شـهـر تمـوز من عام  1957عـنـدمـا غادر
ـــلـك وولي عـــهـــده إلـى إســـتـــانـــبـــول ا
لـالصـطــيــاف حــتى عــودتــهم في شــهـر
أيـــلــول. وفي الــســنـــة الــقــادمــة أي في

أوائـل شـهــر تــمـوز  1958وجــهت إلــيه
الـدعوة ليـكون نائبًـا للعرش عـندما قرر
ــلك فـيـصل الــثـاني الـســفـر إلى رومـا ا
لــلـقــاء خـطـيــبـته في  9تــمـوز فــاعـتـذر
األمــيــر زيــد عن تــلك اإلنــابــة ألنـه كـان
بـحاجـة إلى بعض الـفحوصـات الطـبية
في إيـطـاليـا وقـضاء الـصـيف فـيهـا لذا
اخــتــيـر األمــيـر عــبــد اإلله بـديــلًــا عـنه
فــأنــقـذه هــذا االعــتـذار من مــذبــحـة 14
تــمـوز ...! ( )واتــخـذ األمــيـر زيـد خالل
ــمــلــكـــة كــثــيــرًا من قــيـــامه بــأعــمـــال ا
ــهـمّــة واخلـطــيـرة ــلـكــيـة ا الــقـرارات ا
داخــلــيًـا وإقــلــيـمــيًــا حــظـيت بــإجــمـاع
مـــــجــــلس الـــــوزراء ومــــجـــــلس األمّــــة.
واجتـهت النـيّة فـي وزارة أرشد الـعمري
األولـى التي تشكـلت في حزيران من عام
لكي  1946بـتنصـيبه رئيـسًا للـديوان ا
إال أن بــعض الــصــعــوبـات الــقــانــونــيـة
حــــالـت دون ذلك. ( ) والــــشــــخــــصــــيــــة
ــعــروفــة والــدبـلــومــاسي الــبــغــداديــة ا
ُمـيّز قال كلـمة للحـقيقة والـكاتب أم ا
والـتاريخ عن األمير زيد جـاء فيها: (لقد
قـابلت وتعرّفت في حيـاتي على كثير من
الــشــخــصـــيــات الــعــراقــيــة والــعــربــيــة
واألجـــنــبـــيــة من مـــخــتـــلف الــطـــبــقــات
ــشـارب اخملــتـلــفـة قــلـيل ــنـاصب وا وا
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يتـوهم كل من يحسب ان تشرين قد انطفئ نورها  وبان تقديرات استمرارها وتصاعدها
في االول من شهـر تشرين دون ان يفهم تقـاس باالعداد التي خـرجت بذكرى انطالقـتها 
بـان تـشرين لم ولن تـكن يـوما من االيـام  هي منـاسـبة عـارضة يـلتـقي بـها الـعراقـي من
اجل النـزهة بل انه اسـتذكـار لتـضحـيـات كبـيرة قـدمهـا شبـاب العـراق بلغ  800شـهيد
ـعـاقـ العـوق الـتـام  اذن اصـبح من الـواجب ان يـتوقف واالف مؤلـفه من اجلـرحى  وا
ناسـبة بكل اجالل واحترام  وياتي هـنا السؤال االتي هل ان تشرين الشـعب عند هذه ا
سـوف يـتوقـف دورها الـوطـني عـلى االسـتذكـار واالسـتـنكـار الفـعـال واعمـال احلـكـومات
تـعاقبـة ?   ومؤكد ان اجلـواب على هذا الـتسـاؤل هو ان تشـرين كما يـقول اصحـابها ا
نظـم للمـظاهرات وقنـاعة العراقيـ وثقتهم بـهم بدات االن وان ما خرجت من اعداد وا
في ذكراها الـثالـثة ماهي اال رمـزية اما حـقيـقة تشـرين فانهـا راسخـة في ضمائـر الثوار
ا خرج من اجلماهير في كن ان تختصر  عنى ان تشرين ال وكل العـراقي الشرفاء 
ـناسـبـة بل ان تشـرين فـعل ورد عـلى تصـرفـات احلكـومـات التي تـوالت عـلى حكم هـذه ا
الـعراق وهي رافـضة بـالتـمام والـكمـال للـعمـليـة السـياسـية بـعد يـئس العـراقيـ من هذه
هـدي هـو  مـطلب الـعمـلـيـة  واذا كـانت االنتـخـابـات الـتي تمت واسـتـقـالـة السـيـد عـبـد ا
تـشـريني فـات ما حتـقق ال يـلبي مـطالب ثـوار تـشرين وان مـطالـبهم سـتـبقى هي مـطالب
الشـعب واذا كان قـد اخذ عـلى ثوار تـشرين تـشتـتـهم واختالفـهم باالسـتعـداد لالحتـفال
كان مـختلـف  وهما بذكرى انـطالقة تشـرين واتخاذ مـوقع لالحتـفاالت في بغـداد 

ثلـيهم برروا ذلك بشـكل مقبول ساحـة النسور. والـتحرير فـان 
ــكن ان تــكـون فـي اي مـكــان يــخــتـاره وهـو ان االحــتــفــاالت 
ـنـاسـبة وان احـتـفـاالتهـم في بغـداد واحملـافـظات احملـتـفـل بـا
االخـرى ال يــشـكـل خـلالً في مــعـاني االســتـذكــار بل يـعــمـقه

ويفسح اجملال للجميع باالحتفال والتعبير عن رايه 
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من الصـعب ان تتـقبل فـكرة الفـراق; لكن االصـعب منه إنك ال تـبكي!! وكأن كل
خلـيـة في جـسدك دخـلت في سـبـات مـتقع واالصـوات والـوجـوه مـازالت تتالطم
في مخـيـلتك وتـدور كمـا األرض جـانب منـها مـظـلم وآخر وضـاء وأنت في شدة
اء يتـسرب من ب يديك وال سبـيل إلمساكه بل افزع كأنك وسط الظـمأ وترى ا
ـطـر مجـرد قـطرات ال بـحـر مج او صـحراء قـاحـلة تـتـوسل سقـوط قـطرات من ا

لالرتواء بل جملرد قتل جلة العطش كي تعيش ال أكثر.
ـا لـديـه واالخـيـر يــلـبس تـاج ( الـبـعض يــطـمع بــكل شيء وهـنـاك مـن يـكـتــفي 
ـلك سوى كـلمـات مجرد القـناعـة كنـز ال يفـنى ) وهو خـالي الوفـاض تمـاماً ال 
ألها بأشجار الليمون وحدائق من كلـمات يبني منها قصوراً وقالع وبسـات 
ـسميـات وارجوحـة خالـية حتـركها ريـاح هادئـة ويضع كـرسيـاً عاجزاً الورود 
واخر بنـقاء اليـاسم بـيده فنجـان قهوة وسـيكار فـاخر ليـتنفس حلـظة لقاء في
عالم مـجرد كلمات ثم يـصحو على سـقوط حروفه مثل حـبات لؤلؤ تـناثرت عنوة
ـلمـة مـا خـلفـه إعصـار احلـيـاة دون ان يدرك من عـنق فـتـاة فـيعـود مـرة أخـرى 
ـا في حلـظـات بل قـبل ان يـرف لك جـفـنـاً يـتـحـقق حـلم الـسـفـر الـطـويل دون ر

ليء الفراغات. عودة فال محطات للوقوف السترجاع ما فقد وال جديدة 
تـلك هي صــرخـات االنـسـان وامـاله وصـراعه مع عـالم الـفـوضى يـفـرض عـلـيك

ـتـبـنـيـات ويـعمل عـلى اقـتـنـاص احالمك وتـشـكـيـلـها ا
ــزاجـيــات تــارة يـرفــعك الى قــمـة حـســبــمـا يــرغب و
الـســعـادة وأخـرى يـهــبط بك بـسـرعــة الـصـاروخ عـلى
ارض صلـبة ويـطالبك بـالوقـوف لتبـدأ من جديـد رحلة
مـدار األرض حـول الــشـمس في اجتــاه ضـد عـقـارب

الساعة.

واقع االثرية الفرعونية l ∫ شعبان خالل زيارته الحدى ا u

شريف شعبان

األمير زيد بن احلس
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سـتغـرب جدا ان يـستعـ االوفر في مـوارده االقتـصاديـة باألقل وفرة من ا
ـا يصـنف ضمـن الدول الـفقـيرة  ,فـاإليرادات الـنفـطيـة  الـعراقـية خالل ور
ثـمانـيـة اشهـر من  هـذا العـام جتاوزت  80مـلـيار دوالر  ,فـقط  من الـنفط ,
وأما  الـقطاعات االخرى  فهي معطلة ويبدوا بإرادة دولية واقليمية  واسناد
من قـوى داخلية مـنتفعـة من االستيراد  ,الـيوم وقد مر عـلى االحتالل وقيام
نـظـام سـيـاسـي قـائم عـلى احملـاصـصـة    عـشــرون عـامـا فـمـا الـذي حتـقق
ومـاذا حـصل عــلـيه الــشـعب الـعــراقي من حـكـومــات تـعـددت عــلى مـر هـذه
ؤشـرات التنمية  ,وهل السـنوات العجاف  من اخلـدمات وكل  ماله عالقة 
نـطقي ان يـستـورد العراق الـكهـرباء  ويـكون عـاجزا عن بـناء مـحطات من ا
انية التي كهربـائية تغـطي حاجة العراق وذلك بـاستقدام شركـة سيمينـز اال
بنت وتـبني  مشاريع الطاقـة الكهربائيـة في مختلف الدول ومن بـينها جتربة
جمـهوريـة مصـر العـربيـة التي رغم حـجم عدد الـسكـان  وقلـة االيرادات مع
العـدد السـكاني اال ان االرادة الوطـنيـة بنت الـصناعـة واخلدمـات  والزراعة
ومـحـطـات كـهـربـائـيـة عـدة  ايـضا  ,و مـصـر بـلد كـبـيـر فـي مسـاحـتـه وعدد
ــنع من االتــفــاق مع شــركـة ســيــمــنـز   ,بــعــيـدا عن ســكـانه  ,فـمــا الــذي 
ـطلوب   ,وذلك بـتشكـيل مجلس الـتأهيل عنـية ال نهـا لم حتقق ا الـوزارات ا
واالعمار ,تأهـيل القطاعات االقـتصادية واعمـار ما خربته احلروب  ,واعادة
النـظر باجلـهاز االداري عـموما من حـيث التـشكيالت  الـضروريـة وحل عير
عـطلة مـنذ عام الـضرورية وعدد الـعامل  ,من اجل تفـعيل مسـتر الـتنمـية ا
االحتالل  ,شـريطة ان يكـون رئيس و اعضاء اجمللس  ,من الـناس الذين يؤ
ـواطنـة مجـردا من الفـرعيـات وله قوة رد منـون بعـراق موحـد على اسـاس ا
ـشـاريـع الـتي يـنـوي الـتــدخالت  من اي طـرف عـلـى ان يـعـرض ويـنــاقش  ا
ـالحظـات من اهل االخـتـصاص تـنـفـيذهـا في نـدوات اخـتـصاصـيـة يـسمع ا
وبـكل حـيـاديـة  لـعل في ذلك حـل يـغضـي الى مـا يـخـدم اجملتـمـع العـراقي ,

ـؤسف جدا مـضربا هـذا العراق الـذي اصبح من ا
لألمثـال بالـتراجع والـفساد والـنزاعـات الداخـلية .,
ـؤهـلـ فـالي مـتى يـبـقى الـعـراق لـديـنـا الــكـوادر وا
يـســتـعـ بــاألخـر  وهـو الـدولــة سـبـقت غــيـرهـا في

مجاالت عدة. 
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انــتــفض بـحــزم جتـاه اي ســلــوك مـنــحـرف عن الــقــيم االخالقـيــة الالئــقـة في
اجملـتـمع الـذي انت فـيه وال تـسـايـره مـبـدئـيـاً او تـتـبعـه و ترضـاه عن قـريب او
بـعـيـد سواءً من جـاء الـيك لـنـشره او تـبـنـيه بـاي وسـيلـة من وسـائل االحـتـيال

نـمقـة الـتي حتمل تـبـريرات غـير مـنـطقـية فـي قبـوله فان لم ا
ـثابة ـواجهـة كذلك فـان ذلك السـلوك قـد يصـبح  تكن ا
ظاهـرة مجتمـعية سائـدة التستطيع رفـضها في يوم من
االيـام مــهــمـا حــاولت بل ســتــفـرض عــلـيـك وتـرضــاهـا

بامتياز  .

بغداد
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بي عـبيد الغزي  ان ـركزي للريشـة البارا بيـة الوطنية الـعراقية رئـيس االحتاد العراقي ا الـي للجنة الـبارا أعلن األم ا
الدورة التحـكيمـية الدوليـة لفعالـية الريشـة ستقام في بـغداد يوم الـسابع عشر من الـشهر احلالي بـاشراف احلكم الدولي
اليـزي الذي حصـل على تأشـيرة الـدخول وسيـصل الى العـاصمة الـعراقـية يوم الـسادس عشـر من شهـر تشرين االول ا
شاركة بهذه الدورة التحـكيمية الدولية خالل األيام الثالثة اجلاري وأكد الـغزي ان احتادنا يستقبل اسماء الراغـب في ا
شاركة بالدورة ارسال اسمـه مباشرة الى احتاد الريشة لضمان التواجد في القادمـة  حيث يتوجب على من يرغب في ا
ـوعـد اليـتعـدى االيـام الثالثـة الـقادمـة. وأوضح ان هـذه الدورة يـأتي انـعـقادهـا مـتزامـنـا مع اقامـة بـطولـة الـعراق الدورة 
باللعـبة التي تُقام مباشرة بـعد االنتهاء من فعاليـاتها ومحاضراتها الـتي ستكون نظرية وعمـلية يُذكر ان اقامة هذه الدورة
ضي التحكيمية الدولية تُحسب إلحتاد الريشة حيث  استقدم مدرب دولي إلقامة الدورة السيما اذا علمنا ان االحتاد 

بية العراقية. عامه الثاني مع احتادات اللجنة البارا
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لقاء فالح حسن مع مدير عام اخلطوط اجلوية العراقية
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متاز بكرة القدم WŽd∫ جانب من قرعة منافسات الدوري ا

النتيجة والتصميم على حتقيق الفوز
امــام احلـاجـةبـعـدم الـتـأخـر واخلـروج
بتعادل بطعـم اخلسارة ويكون الفريق
قــــد لـــعـب امس اجلــــمـــعــــة مــــبـــاراته
ــتـلك الــثـالــثــــة مع الــبـحــرين الـذي 
اربـع نـــقـــاط الـــتي حتـــدد مـــوقـــفه من
الـــتــاهل لـــلـــدور الــتـــالي ثم يـــخـــتــتم
مـواجـهـاتـه في اجملـمـوعـة الثـالـثـة من
ــنــتــخــبـات الــتـصــفــيــات اآلســيــويـة 
الناشئ في مواجهة اصحاب االرض
ـتلك ست يـوم غد األحـد عـمان الـذي 
نـــــقــــاط مـن مــــبـــــاراتــــ مـــــتــــصــــدر
لـلـمــجـمـوعـةالـثـالــثـة ويـكـون مـنـتـخب
لــبـنــان قــد خـرج من الــتــصـفــيـات وله

مباراة واحدة.

ـطلـوبـة واستـعـادة توازنه الـنـتيـجـة ا
بــعـد خـسـارته االولـى من قـطـر بـهـدف
لهدفـ مكتفـيا بالتعـادل من لبنان من
دون اهـداف لـيـخـرجـاسـويـة بـالـنـقـطة
االولى لــــكل مـــنـــهـــمـــا لــــلـــوطـــني من
مبارات ولبنان من ثالث مباريات في
مواجهة شـهدت تبادل للـسيطرة وكان
فـريق لـبنـان اكثـر تـنظـيمـا فـيمـا تعـثر
العــبــوالـــوطــني كـــثــيـــرا ولن يــجــدوا
ــنــافس احلـــلــول لــلــوصــول لـــهــدف ا
وتغير واقع النتيجـة لكنه افتقد للمرة
ـطـلوب حـيث الـضغط االخـرى للـعب ا
الـهـجـومي من أجـل تـشكـيـل اخلـطورة
الـتـي ظـهـرت في اخـر حلـظـة لـكن دون
جــدوى وكـــان يــفـــتــرض الـــنـــظــر الى

مسـتقـبله في ذلك ومـؤسف جدا حاول
االحتـــاد وجلـــنـــة الـــتــراخـــيص الـــتي
ارتـكـبت اخـطـاء فـادحـة مـسك الـعـصـا
من الـوسط لـكن مهم ان يـسـتفـيـد الكل
من هــذا الــدرس وحــتى اليــكــون احــد
خــصــمــا لالخــر حتت رعــايــة االحتـاد
لـلـجـمـيع كـمـا يـتـطلـب مـنه عـمـله عـبر
ـسـابـقة كـمـا هي تـطـبـيق تـعـلـيـمـات ا

لتجنب الوقوع في اي خطأ 
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وان امـام الـذي يحـصل و اقل مـا يـقال
عـنه فوضى عـلى االحتـاد ان يـعلن عن
رة التعليمـات جلميع البطوالت هذه ا
وقبلها مراجعة ماجرى وحصل بعدما
أصـبح مـنـحـازا بـنظـر الـبـعض لـطرف
عـــــلى حـــــســـــاب اخــــر انـــــطالقـــــا من
هـنيـة في قـيادة الـلعـبة ـسؤولـيـة وا ا

وإدارتها باالجتاه الصحيح.
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ـرة سـيكـونـون امام طـبـعـا الكل هـذه ا
االخــتــبــار اجلــدي لـتــنــفــيــذ بــرنــامج
وسم الـذي من شأنه أن يـرتق بواقع ا
ـساس بالـضوابط التي الدوري دون ا
يجب ان تعلن ثابتة دون ان تتغير من
ـا يـجـري ويـطبق فـتـرة الخـرى خالفا 
في جميع االحتادات احملـلية من حيث
ــســابــقــة مــوعــد افــتـــتــاح ونــهــايــة ا
وصـــعـــود وهـــبـــوط الـــفــرق الـى اخــر
الـضـوابط الــتي تـلـزم االحتــاد الـعـمل
ــوسم الــذي ســـيــنــطــلق غــدا بـــهــا وا
سـيكـون االمـتحـان اجلـدي له وللـجانه
وال يـــــــجــــــوز ألي طــــــرف كـــــــان غض
الــنــظــرعـن الــعــمل بــالــضــوابط الــتي
تـــصـــدر في كل مـــرة لـــكـــنــهـــا لالسف
تــخـتـرق من اجلـهـة الـتي أصـدرتـهـا و
تـفـشل نفـسـها في الـتـعامل مـعـها رغم
أن الـعــمل بــهــا يــعــد حـالــة مــتــقــدمـة

وصحية.
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اقول اذا اراد االحتاد النـجاح عليه ان
يـكـون واضــحـا وصـريـحــا في تـفـعـيل
االمــور النــهــا ســتــحــمي كل األطــراف
واالهـم ان تـسـري عــلى اجلـمــيع وهـو
ــوضــوع حــيث االهم ونــعــود ألصـل ا
االعالن عن مــوعــد مـبــاريــات اجلــولـة
ـمتـاز الـتي سـتـجري األولى لـلـدوري ا
يــوم غـد األحــد فـيــهـا يــلـتــقي الـزوراء
والـصـناعـة ودهـوك والـشرطـة والـكرخ
يسـتقبل زاخـو ونفط البـصرة ونوروز
ونـفط ميـسان والـنفط والـقوة اجلـوية
تـضـيف الـنـجف والـكـهـربـاء يـسـتـقـبل
الـوسط والـطـلـبـة مع الـقـاسم وكـربالء

مع اربيل.
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وفـشل وطــني الــنـاشــئـ في حتــقـيق
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سـابقـات في احتاد كرة أجرت جلـنة ا
ـرحلة األولى القـدم أمس االول قرعة ا
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم ـسـابـقـة الــدوري ا
شاركة19فريقا في كرنـفال احتفالي
ـشـاهـدة واليـسـعـنـا جـمـيل اسـتـحق ا
هــنـا ان نــوجه بـاسم الــوسط الـكـروي
عنـ بكرة القدم ومتابـعي الدوري وا
عــلى مــخــتــلف مــهــامـهـم الـدعــوة الى
ـزيـد من االهتـمام احتـاد الكـرة لـبذل ا
ــــقـــدمـــة جتــــســـيـــد بــــالـــدوري وفي ا
تـعــلـيـمـات الــبـطـولـة الــتي تـصـدر مع
ـوسم وتـطـبـيـقـهـا وان تـسري بـدايـة ا

سؤولية على اجلميع.
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حـصـرا فيـما يـتـعلق بـصـعود وهـبوط
الـفــرق لـتـجــنب اي اجـتـهــاد واشـكـال
سعيـا لتحـقيق الهـدف وهذا بحد ذاته
سـيجـعل من االمـور ان تكـون طبـيعـية
اذا لم تـكن بديـهيـة لـكن عنـدنا لالسف
امــــست الـــتـــعـــلــــيـــمـــات مـــجـــردة من
مـحـتواهـا كـمـا يحـصل هـذه أاليام من
جـدل واسع وسـط اجـتـهـادات االحتـاد
وجلــنــة الـــتــراخــيص الــتي تــســلــمت
مـفاتيـح االمور لكـنهـا اختـلت عنـدهما
التعليمات بوضوح ووقوع االثن في
ــشـكـلـة الزالت حـرج كــبـيـر وقـبــلـهـا 
يناء قائـمة فيمـا يتعلـق بهبوط فـرق ا
واألمـانــة والـديـوانــيـة وكـان ســيـكـون
االمـر طـبــيـعي جـدا لــو الـتـزم االحتـاد
بتطبيق تعلـيمات البطولة التي نصت
ــوسم عــلى هــبـــوط اربــعــة فــرق في ا

نطق . نتهي وهو ا ا
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دون ان يــشــغل نــفــسه واثــارة الــفـرق
ـذكـورة وجـمـاهيـرهـا الـتـي يـفـترض ا
بـهـا اللـجـوء لـلـقـضـاء ومـحـكـمـة كاس
ــشــكـلــة بــعـيــدا عن إطالق ــعــاجلـة ا
مـفـردات الـوعيـد و الـتـحدي ومـحـاولة
النـيل من اآلخرين عـبر وسائل اإلعالم
اخملـتـلـفـة الـتي يـجـب مغـادرتـهـا حتت
اي مـسـوغ كان واالبـتـعاد عـنـها مـهـما
ا بلغ حـجم الـضرر الذي حلـق بهـا طا
ان هــنــالـك ســبل ووســائل لــلــشــكــوى
السـتـرجاع احلـقـوق تـفعـيل الـضوابط
عــلى االحتـاد اعــادة تــفــعـيـل ضـوابط
الـــدوري اجلــــديـــد تـــمـــامــــاوجلـــمـــيع
ـــســـابـــقـــات واالبـــتـــعـــاد عن إطالق ا
الوعود لطـرف على حساب اخـر مثلما
ارتــــفع فـي هــــذه الــــفــــتــــرة من جــــدل
واتـهــامـات ضــد االحتــاد نـفــسه الـذي
كــــان عــــلــــيـه ان يــــســــوق االمــــور مع
نهـايودة الدوري االخـير بشـكل شفاف
وكـمـا هي ولـكي ال يـتـكـرر االمـر نـفسه
فـي كل مـــــوسم وان يـــــعي جـــــيــــدا ان
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اصـبـحت مـدن كردسـتـان الـعراق قـبـلـة حلج ريـاضيي
الــعــراق بــعــد ان اتــخــذت اغــلب االحتــادات واالنــديــة
الـرياضية مدن االقليم معسكرات تدريبية نتيجة وجود
نـتـشـرة في اربيل بـنى حتـتيـة من مالعب كـرة الـقـدم ا
ودهـوك وزاخـو والـســلـيـمـانــيـة ووجـود قـاعــات مـغـلـقـة

خملتلف االلعاب.
العب والقـاعات مفـخرة لـشعب كـردستان وتـعد تـلك ا
وحـسنا فـعلت االحتـادات واالندية بـاتخاذ مـدن االقليم
ـقبل نـتخـبات الـوطـنيـة واالنديـة للـموسم ا السـتعـداد ا
بدل السفر الى دول اجلوار وحتمل اعباء مالية عالية.
والبـد من الـتــوقف عـنـد ريـاضـة الــعـراق الـتي تـطـورت
كـثــيـرا ووجــود االنـديــة الـتي فــيـهــا مـخــتـلف االلــعـاب
وفـرحت كثـيـرا عنـدمـا تابـعت الـرياضـة الـنسـويـة التي
سـابقـات التي تـشتـرك فيـها اصـبح لهـا شأن كـبيـر وا

هذه الفرق.
 والبـد ان اقف عند اندية اربيل وزاخو ونوروز ودهوك
ـمتاز بكـرة القدم ولها مالعب الـتي تلعب في الدوري ا
دن كردسـتان انها ذات مـواصفات دولـية ومايسـجل 
ضـيـفت بـطـوالت عربـيـة واسـيـويـة كـانت مـحط اعـجاب
ا شـهدتـها مـدن كردسـتان شـاركـة  ودهـشة الـدول ا

من تطور كبير وملفت للنظر.
وتـشـيـر مــصـادر صـحـفـيـة واعـالمـيـة ان مـدن االقـلـيم
اصـبـحت محط انـظـار دول اخللـيج الـعربي واآلسـيوي
ورغـبتهـا في تنظيم مـعسكـرات تدريبـية واالشتراك في
ـســابــقــات الـتي تــشــهــدهـا واشــيــر الى ان ريــاضـة ا
كــردســتـان تــطــورت كـثــيـرا نــتــيـجــة الــبـنى الــتــحـتــيـة

والتخطيط السليم.
 وكـمـا يـبـدو انـهـا بـدأت تـقـطف ثـمـار مـا  الـتخـطـيط
يـة الـصحـيحـة في تـطويـر الريـاضة والـدراسة االكـاد
وتـشيـيـد البـنى الـتحـتـية الـتي انـتشـرت في اغـلب مدن
كـردسـتـان ومـا حتـقق مـا كـان يـتـحـقق لـوال
الــدعم الالمـحــدود من قـبل حــكـومـة
االقــلـيـم الـتـي جنـحـت بـامــتــيـاز ان
تـكون مدن كردسـتان محط اعجاب
الـدول العـربية واالسـيويـة والذهاب

ية. الى ابعد من ذلك الدول العا
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ـا فـيـهـا أنـدية طـرف ذو مـصـلـحـة 
ـيــنـاء الـديــوانـيـة أمـانـة بــغـداد ا
وسـامـراء إن طـعـنوا أمـامـهـا فـعـند
ذلك سـتـنـسف القـرعـة ومـخرجـاتـها
وستدخل في حلقة مفرغة من تخبط
ــــشـــــكالت. جــــديـــــد ودوامــــة مـن ا
وأجرى االحتاد الـعراقي لكـرة القدم
قــرعـــة انـــطالق اجلــولـــة األولى من
ـــمــتــاز ـــرحــلــة األولـى لــلــدوري ا ا

لـــلــــمــــوسم  2023-2022 فــــيــــمـــا 
اســـتــبــدال اسـم نــادي الــديـــوانــيــة
بــاحلـرف ســ بـسـبب الــتـراخـيص

اآلسيوية.

لـالحتـــاد الـــعـــراقـي حق مـــراجـــعـــة
محـكـمة الـكاس  CAS لـلطـعن بـقرار
ـتضـرر أو لكل االحتـاد من الطـرف ا
ادة  57 الفقرة 3 ذي مصلحة وفق ا
من الــــنـــــظــــام األســــاسـي لالحتــــاد
الـعــراقي لــكـرة الــقــدم الـنــافـذ من 4
نيـسان 2021. وأوضح الشـبيبي أن
مـــحــكـــمـــة الـــكـــاس في قـــواعــــدهــا
procedural rules اإلجـــــــرائــــــيـــــــــة
الـقـاعدة  49حتـديداً مـنـحت مدة 21
يـومـاً لـلـطـعن أمـامـهـا مـا يـعـني أن
ــدة لم تــنــته مــنــذ صــدور قـرارات ا
جلـنـة االسـتـئـناف. ولـفت إلى أن أي

ــدد فــمـنح حق مـبــدأ الــتـقــاضي وا
الطـعن بقرار جلـنة التـراخيص امام
جلـنة االسـتـئنـاف علـى التـراخيص
وهذه تسمى بقوان محكمة الكاس
Internal Remedies ومحكـمة الكاس
ســـتـــرد أي دعـــوى أمـــامـــهــــــــــا أن
أقــــيـــــمـت فـــــيــــهـــــا أمـــــام قـــــســـــم
االســـــتــئــنـاف  Appeal Panel إن لم
تــسـتــنــفـذ طــرق الـطــعن الــداخـلــيـة
تـقـاض ـوجب لـوائح الطـرفـ ا

أو احملتكـمــــــــ أمامـها.  وأضاف:
وبـعـد أن تـصـدر جلــنـة االسـتـئـنـاف
ــنح الــنـــظــام األســاسي قــرارهـــا 

وفـقـيـة في جـميع الـنـادي الـعريـق ا
الـبـطوالت الـقـادمـة على الـصـعـيدين
احملـــلي والـــدولي مـن آجل رفع آسم

العراق عالياً. 
”Q  WLJ×

ومن جــــهـــة اخــــرى أكـــد اخلــــبـــيـــر
الـقـانـوني بـالـشـأن الـريـاضـي ولـيد
الشبيـبي أن محكمة كـاس الرياضية
الـدولــيــة سـتــنـسـف قـرعــة الـدوري
ـمتـاز الـتي أجريت أمس الـعراقي ا
خملالفتها ضمانات قضائية ال يجوز
خـرقـهـا قـانـونـاً. وقـال الـشـبـيـبي إن
الـنـظــام األسـاسـي الـعـراقـي احـتـرم
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الــتـقى مــديـر عــام الــشـركــة الـعــامـة
لـلـخــطـوط اجلـويــة الـعـراقــيـة كـر
كـاظم حسـ رئيـس الهـيئـة اإلدارية
لـنــادي الــزوراء الــريـاضي الــكــابـ
رافق لـه حيث فالح حـسن والـوفـد ا
تضـمن اللـقاء تـقد إدارة الـنوارس
ــنـاســبـة تــســنـمه إدارة الــتـهــاني 
الــشـركــة. ومن جــانـبه أكــد كـاظم أن
وزيـر الـنـقل الـكــابـ نـاصـر حـسـ
بـندر الـشبـلي سـباق بـدعم الريـاضة
الـعراقـية بـشـكلٍ عام ونـادي الزوراء
الرياضي بـشكلٍ خاص متـمن لهذا
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 أعــلن االحتـاد الـعـراقـي لـكـرة الـيـد
ــوافق ــقــبل ا بــأن يــوم اجلــمــعـة ا
الرابع عـشر من هذا الـشهر سـيكون
مـــــوعـــــد انـــــطـالق مـــــنـــــافـــــســـــات

ـمـتـاز لـكـرة الـــــــــــدوري الـعـراقي ا
الــيــــــــــد 2022-2023.  وقــال رئــيس
احتــاد الـلـعـبـة مـحـمـد االعـرجي في
تـــصـــريح صـــحـــفي ان الـــبـــطـــولــة

ســــتـــنــــطــــلق فـي الـــوقـت الـــذي 

ــشــاركــة  15 نــاديــا هي حتــديــده 
الشرطة واجليش واحلـشد الشعبي
وديـالى وبـلـديـة الـبـصـرة والـكـوفـة
والــــتـــــعــــاون وكــــربـالء والــــكــــوت
سـيب واخلـليج الـعربي والـكرخ وا

خالل تـطــبــيق أربع فـقــرات من قــانـون  24 حــسب
ــانـيـة تــوجـيــهـات جلــنـة الــشـبــاب والـريــاضـة الــبـر
الـسـابـقـة كـمــا جـرى إعـطـاء مـهـلـة أمـدهـا خـمـسـة
وأربــعــ يــومــا لـتــطــبــيق مــا تــبــقى من بــنــود هـذا
الـقانون. وأشـار كبيـان إلى أن الوزارة وافقت
علـى تنفيذ مخرجات وقرارات اللجنة
ـــشـــكـــلـــة من قـــبـل االحتــادات ا
ـــنــبــثـــقــة من الــريـــاضــيــة ا
اجلــمــعـيــة الــعـمــومــيـة في
اجــــتــــمـــاعــــهـــا األخــــيـــر
26/9/2022 يـــــــــــــــــوم 
والــتي ســوف تــســاعــد
االحتـادات عـلى تـطـبـيق
جـمـيع بــنـود قـانـون 24
اسـتنـادا إلى الفـقرة 20
من هـذا الـقــانـون. وعـبـر
رئــيس االحتـــاد الـــعــراقي
لـلـسبـاحـة خـالـد كـبـيان عن
امـتنانه الـعالي لـوزير الـشباب
والـرياضـة عدنـان درجال ونـيابة
عن االحتـادات الـرياضـيـة الـتي ثـمنت
ــــقـــررات الـــتـي أصـــدرهـــا الــــوزيـــر عـــقب ا

استقباله هذا اليوم.
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أوعــز وزيـر الــشــبــاب والــريـاضــة عــدنــان درجـال
تـوقفـة لالحتادات الـرياضـية ـاليـة ا ـنح ا بإطالق ا
كـافـة. جـاء ذلك خالل اجـتــمـاع عـقـد بـ درجـال

ورئــيس احتـاد الــسـبـاحــة الـعــراقي خـالـد
كــبـــيــان كــمـــمــثل عن االحتــادات
الـريـاضـيــة. وقـال كـبـيـان في
تــــصــــريح صــــحــــفي إن
اجـتماعاً جرى عقده مع
الـوزارة شهد مـناقشة
الــتــكــيــيف الــقــانــوني
لالحتادات الرياضية
كـافـة وقـد صدر عن
الــــــوزيــــــر عــــــدنـــــان
درجــــــال جــــــمــــــلـــــة
تـــوجـــيــــهـــات تـــخـــدم
مـــــشــــوار االحتــــادات
والــــتي تــــمـــخــــضت عن
إصـــــــــــدار األوامــــــــــر إلـى
ـالــيـة الـدائــرتـ اإلداريــة وا

ــتــوقــفـة ــالــيـة ا ــنح ا بــإطالق ا
لـالحتـــادات الــــريــــاضــــيــــة. وأضــــاف أن هـــذه

االحتـادات قـد كـيـفت وضـعــهـا الـقـانـوني وذلك من

WO U*« `M*« oKDð »U³A «

WO{U¹d «  «œU%û والـفتـوة ونفط مـيسـان والنـاصرية.
واضاف انه  تبـليغ جمـيع األندية
ـــشـــاركــــة في الـــدوري الــــعـــراقي ا
ـمـتـاز لـكـرة الـيـد بـاألسـلـوب الذي ا
ـنافـسـات وسيـكون سـيتـبع خالل ا
بـــنـــظـــام الـــذهـــاب وااليـــاب. ودعــا
االعـرجي جــمـيـع األنـديــة لـتــسـويـة
ـالية كافـة مع الالعب متـعلقـاتها ا

درب للموسم السابق. وا
fÐö*« Ê«u √

مــــبـــيــــنـــاً عـــلـى األنـــديــــة الـــتي 
الـــتــصــويت عــلـى مــشــاركــتــهــا في
الدوري ان تكمل كـافة الشروط التي
وضــعــهــا االحتــاد كـمــا يــجب عــلى
ـتــبـقــيـة ان تــسـدد بـدالت األنـديــة ا
االشـتــراك وبــخالفـة ســيــتم شـطب
ـباريات. ومضى النادي من جدول ا
قــائالً عـلى األنـديــة ان تـرسل الـوان
مالبس الفـرق االساسيـة واالحتياط
بغيـة إكمال جدول مـباريات الدوري
لـنـشـرة في مـوقع االحتـاد وسـيـكون
آخـــر مــوعـــد لــتـــطــبـــيق الــفـــقــرات
ـذكـورة أعاله هـو بـانـتـهـاء الدوام ا
الـــرســــمي لالحتــــاد يـــوم االثــــنـــ
ـــصـــادف الـــعـــاشـــر من الـــشـــهـــر ا

احلالي. شرفة على دوري كرة اليد Í—Ëœ∫ اللجنة ا

عدنان
درجال
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عـانت الكـرة العـراقيـة كثـيرا عـبر تـاريخـها الـطويل من
درب سواء أكـان اجنـبيـا ام محـليا مـوضوع اخـتيـار ا
ــا عـلى ال اقــول في االحتـاد احلــالي لــكــرة الـقــدم وا
مـدى الـهـيـئـات االداريـة لالحتـادات الـتي سـبق لـها ان
قـادت احتــاد الـكـرة مــنـذ تـأســيس االحتـاد عـام 1948

وحتى اليوم
ـدربـ االجـانب الـذين والـغـريب فـي االمـر ان بـعض ا
اسـتـعـان بــهم االحتـاد في الـسـنـوات الــسـابـقـة تـركـوا
بـصمة واضحة على الكرة العراقية مع غياب مايسمى
بـالتهمـيش للكفـاءات التدريـبية العـراقية في ذلك الوقت
ـدربـ العـراقـيـ أمثـال عـمـو بابـا وانـور جـسام من ا
وأكـرم سلمـان وعدنان حمـد وغيرهم  أضف الى ذلك
ـفــارقــة الـتي يــتــحـمــلــهـا رؤوســاء االحتــادات الـذين ا
تـعـاقبـوا عـلى حكم احتـاد كـرة الـقدم في الـعـراق إنهم
ـبرم ب جـميـعا خـسروا الـشرط اجلـزائي في العـقد ا

درب االجنبي واحتاد الكرة !! ا
في االحتادات السابقة جميعا !!

لـكن لم تــكن هـنـاك حــالـة فـوضــويـة في مـســألـة الـبـدء
نـتخب العراقي بـعمليـة البحث عن اسم مـدرب يدرب ا
سـواء كان اجنـبيا ام مـحليا  ولـم يكن هنـاك مايسمى
ن يــــســــرب لالعالم هــــذا االسم او ذلـك ولم تــــبـــرز
ـادية او تـوفرهـا بل لم نـسمع ظـاهرة غـيـاب السـيولـة ا
ؤتمر سـابقا تـصريحات مـثل : راس الشهـر سنعـلن 
درب االجـنبي !! بـعـد ان  التـفاوض صـحفـي اسم ا
مـــعه من قـــبل االحتـــاد  وبــ لـــيــلــة وضـــحــاهـــا يــتم
الــتــصـريـح بــصــورة تـتــسـم بــالـفــوضـى بــان االحتـاد
سـيـعـود لــلـمـدرب الـعـراقي ويــتـرك االجـنـبي دون ذكـر
االسـباب وبـصيـغة التـمت بـصلـة للـعمل االحـترافي بل

بعيدة جدا عن مهنية العمل !!
درب او لـيس مهمـا ان يختـار احتاد الكـرة اسم هذا ا
هـمة هـم ان صورة الـتعـامل مع االحـداث ا ـا ا ذاك ا
ن يُـتابع بـتركـيز عـال يـفضح امـكانـية بـاتت مكـشوفـة 
ـفـاوض لـديـنـا ويكـشف الـنـوايا في عـمـلـية وتـفكـيـر ا
ــدرب االجـنــبي  فـبــان ظـاهــرهـا احــتـرافي اخـتــيـار ا
فـاشل يقترب من لـعبة ذر الرمـاد في العيون وبـالنسبة
لــلـمــدرب الـعــراقي فـلــيس أكــثـر من خط
رجــعـــة عـــادوا الـــيه بـــعــد الـــفـــشل في
ـدرب االجـنـبي االقـنـاع واحلـوار مع ا

.. الستم معي ..!!?
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ـسـتـوى الـذي ظـهـر به { مــدريـد- وكـاالت: أكـد الـنـمـسـاوي ديـفـيــد أالبـا العب ريـال مـدريـد أنه غـيـر مـتـفــاجئ من ا
البولندي روبرت لـيفاندوفسكي مهاجم برشلونة وزميله الـسابق في صفوف بايرن ميونخ. وقال أالبا خالل تصريحات
ـزاملة مـعا في بايـرن ميونخ. نـقلتـها صحـيفة سـبورت لست مـتفـاجئا من أداء لـيفانـدوفسكي أعـرفه جيدا من خالل ا
وتـابع ما يـفعـله لـيفـاندوفـسـكي حالـيا في إسـبـانيـا شاهـدته بـشكل مـباشـر لـعدة سـنوات في بـايـرن ميـونخ. وأضاف
هاجمـ في العالم وأظهر ذلك مـرارا وتكرارا في السنوات األخـيرة كما أظهر ذلك مرة ليفاندوفسـكي أحد أفضل ا
ـ ريال مـدريد وبرشـلونـة حدث بارز. ـوسم. وأشار ديـفيد أالبـا إلى أن مواجـهة الـكالسيـكو ب الـغر أخـرى هذا ا
ا وإمكانـية فوزه بالكـرة الذهبية عـلق إذا نظرت إلى موسمه األخـير ما فعله مذهل وعن زمـيله في الفريق كر بـنز

ا وهو يعمل كل يوم. وسم وشاهدت بنز حقا  ألنني كنت جزءا من ذلك ا
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{ مـاالنغ (انـدونـيـسـيا) - (أ ف ب)
- وصـل الـــرئــــيس اإلنــــدونــــيـــسي
جوكـو ويدودو األربـعاء إلى مـدينة
مـاالنغ حـيث أدى تـدافع في مـلـعب
لـكرة الـقـدم إلى مـقتل  131شـخـصًا
عــــلـى األقل في واحــــدة مـن أكــــبـــر
الـكوارث في تـاريخ كـرة الـقدم.ومن
ـقرر أن يـزور مسـتشـفى في شرق ا
جــزيـــرة جــاوة قـــبل الـــتــوجه إلى
اســـتـــاد كـــاجنـــوروهـــان بــحـــسب

مسؤول في مكتب الرئاسة. 
كما لـقي شخص مصـرعه اخلميس
عـندمـا انـدلـعت اشـتـبـاكـات عـنـيـفة
بـــالـــقـــرب من مـــبــاراة فـي الــدوري
االرجــنـــتــيــني لــكــرة الــقــدم خــارج
الـعاصـمة بـوينس أيـرس ب بـوكا
ا جونيورز وخيمناسيا اي إسغر
ــــدرجــــات وأرض وامــــتـــــدت الى ا

لعب وفق ما أفادت السلطات. ا
طاطي أطلقت الـشرطة الـرصاص ا
سيل لـلدموع خارج ملعب والغاز ا
خوان كارمـيلو سـيرِيّو في ال بالتا
عــلى بــعــد حــوالي  50كــيــلــومــتــرًا
جـنوب الـعاصـمة األرجـنتـينـية في

شجـع من اقـتحام ـنع ا محـاولة 
ــمــتــلئ أصال.اســتــمــرت ــلــعـب ا ا
االضــطـــرابـــات في الــداخـل حــيث
شـجعـون قي حالـة صدمة شوهـد ا
وهم يـــحــاولـــون جتــاوز الـــســيــاج
لــلـــفــرار من الــعـــنف والــنــزول إلى

لعب.  أرض ا
WO³K  W²JÝ

وقـال سـيـرخـيـو بـيرنـي وزير األمن
فـي مـقـاطـعـة بــويـنس أيـرس حـيث
ـــبــاراة ضـــمـن الـــدرجــة أقــيـــمـت ا
األولى "أســـتـــطـــيـع أن أؤكـــد وفــاة
شــــخـص. هـــذا الــــشــــخص تــــوفي
بـسـبب سـكتـة قـلـبيـة". وقـال احلكم
هيـرنان ماسـتراجنـيلو بـعد دقائق
مـن مـــغــادرة الـالعـــبـــ واجلـــهــاز
لعب إلى غرف تبديل الفني أرض ا
باراة بعد البس إنه  تعليـق ا ا
تـــسـع دقـــائق حـــتى إشـــعـــار آخـــر
"بـــســـبب عـــدم وجـــود ضـــمـــانـــات
(أمـنيـة)".وتابع "لـقد أثـر ذلك علـينا
ـلـعب. أصـبح الـهواء جـمـيـعًـا في ا
غـيـر قـابل لـلــتـنـفس. خـرج الـوضع
عن الـــســــيـــطـــرة ولم تــــكن هـــنـــاك

ضمـانات أمـنية". وأكـدت السـلطات
في مـســتـشــفى سـان مــارتـ في ال
بالتـا وفاة رجل يـبـلغ من العـمر 57
عامًا بسبب سكتـة قلبية أثناء نقله

ستشفى. من االستاد إلى ا
ن ـشـجـعـ  وهـرع الـعـديـد من ا
فيهم األطفال رفـقة ذويهم للخروج
ــدرجــات والـــنــزول إلى أرض مـن ا
ـــلــــعب حــــيث شـــوهــــد الـــنـــاس ا
جـالسـ أو مسـتلـق لـلتـعافي من
ـسـيل لـلـدمـوع.وتـأتـي هذه الـغـاز ا
االحـــداث فـي فـــتـــرة حـــاســـمـــة في
الــــــدوري قـــــــبل أربـع مــــــراحـل من
ــرحـل آخـر الــنــهــايــة إذ شــكــلت ا
فـرصــة خلــيـمــنــاســيـا لــلــبــقـاء في
نافسة على اللقب فيما كان بوكا ا
جونـيورز يـتطـلع إلى الصـعود إلى

الصدارة. 
ووقـعت هـذه االحـداث بـعـد خـمـسة
أيــام من تـدافع في مــلـعب كـرة قـدم
فـي إنـدونـيـسـيـا جـراء إلـقـاء رجـال
ـسيل لـلدموع أدى الشـرطة الـغاز ا
الى وقــوع  131 قـــتـــيال عـــلى األقل

بينهم  32 طفال.
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ضــربــة مــوجــعــة جــدًا تــلــقــاهــا فــريق
بــرشــلــونـــة  بــعــد اخلــســـارة عــلى يــد
مـضــيـفه إنـتــر مـيالن اإليـطــالي بـهـدف
نــظـيف في إطــار بـطــولـة دوري أبــطـال
ة يرى الـبعض بـأنها أوروبا. هي هـز
جعـلت البـارسا في طـريقه لـلخروج من
دوري األبـطال مـبـكـرًا كـما حـدث تـمـامًا
ــاضي.  وضـعـيــة الـفـريق ـوسم ا في ا
الـكتـالونـي أصبـحت في غـاية الـتـعقـيد
بعد هذه النتـيجة حيث بات في حاجة
إلى الـفـوز فـيـمـا تـبـقى له من مـبـاريـات
في مــرحــلــة اجملـمــوعــات لــكي يــضـمن
تـأهـله إلى ثـمـن الـنـهـائي وذلك يـشـمل
االنتـصار بـفارق هـدف علـى اإلنتر في
اإليـاب وجتـاوز بـايـرن مـيـونخ بـصـفـة
عامـة بأي نـتـيجـة.  مشـكلـة البـلوغـرانا
أنه مطالب بذلك األمر خالل هذا الشهر
عـقد  دون نـسيـان مبـاراة الكالسـيكو ا
التي سيكون لـها تأثير بدون أدنى شك
ــا يــجــعل عــلـى نــفــســيــة الالعــبــ 
نظـومة بـأكملـها في حـاجة إلى هدوء ا
رحلة الصعبة تام من أجل عبور هذه ا

أخبار النجوم
Ê«b¹“ q¦  qF √ b  ∫w O

5Ð tðULOKFð nAJ¹ ÃU¼ 
5ÞuA «

األهــــلي الــــبـــحــــريـــني
والـكـاظـمـة الـكـويـتي

والسد القطري.
وواجه كــــــــاظــــــــمـــــــة
الكويـتي نظيـره السد
الــقـطــري أمس عـلى
مــــــــلـــــــعب نـــــــادي
الــكــويت بــيــنــمـا
يـــــواجه األهـــــلي
الـــبــحــريــني
نـــــــظــــــيــــــره
الـــبــــشـــائـــر

العماني.
كـــمــا حــقق
بــــــيـــــروت
الــلــبــنـاني
فوزا مـهما
عـــــلى وداد
بـــــوفــــــاريك
اجلـــــزائـــــري
 ?74-88الــيــوم
اخلـميـس ضمن
مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات
اجملموعة الرابعة من
الـبطـولـة العـربـية لـكرة
ــــقــــامــــة في الــــســــلــــة ا
ــبـاراة الــكـويت. وشــهـدت ا
تـفوق بـيـروت في كل األرباع

حـــــيث انـــــتـــــهى األول ?17-15
والـثاني  ?35-48والـثالث .73-47
ــــواجــــهـــــة تــــألق جنم وعـــــرفت ا
بـيــروت مــايــكل ديـكــســون الـذي
سجل  23نقطة كـأفضل مسجل في
الــلــقـــاء. ومن جــهـــته أحــرز جنم
وداد بــوفــاريك زيــتــون ربــيع 22
نـقـطـة كـأفـضل مـسـجل في فـريـقه.
ورفع بــيـــروت رصــيـــده بــذلك إلى
نقطـت بيـنما جتـمد رصيد وداد
بــوفــاريك عــنـد نــقــطــة وحــيـدة.
ويـخــوض بــيــروت مــواجــهـته
الـثـانــيـة ضــد جـامـعــة دجـلـة
الــعـــراقي في حـــ يـــلــعب
وداد بـوفـاريك مع اجلـهراء

الكويتي.
والـتـقى الـشـيخ خـالد بن
مـــــحـــــمـــــد بـن زايــــد آل
نـهـيـان عـضـو اجمللس
الـتـنـفـيـذي إلمـارة أبـو
ظــبي رئــيس مــكــتب
أبو ظـبي التـنفـيذي
آدم سـيـلـفـر مـفـوض
الرابطـة الوطنـية لكرة
السلة األمريـكية. جاء ذلك قبل
احـتـضـان الــعـاصـمــة اإلمـاراتـيـة
مــــبـــاريــــات دوري كــــرة الــــســــلـــة

{ بــاريس- وكــاالت: كــشف األرجــنــتــيــني لــيــونــيل مــيــسي جنم بــاريـس سـان
جـيــرمــان عن احـتــمـالــيـة دخــوله عــالم الـتــدريب مــسـتــقـبال أســوة بـاألســطـورة
الـفـرنـسي زين الـدين زيـدان رغم أنه ال يـفـضل هـذا اخلـيـار. وخالل مـقـابـلة مع
الـصحـفي األرجـنتـيني سـيبـاستـيـان فيـجنـولو سـئل الـبرغـوث عن مدى إمـكانـية
حتوله إلى مـدرب بعـد اعـتزاله كـرة القـدم. وأجاب مـيسي: ال أنـوي حقـا أن أكون
مـدربـا.. لــكن زيـدان قـال هــذا بـالـضـبط وبــعـد ذلك أصـبح مــدربـا وفـاز بـدوري
األبــطــال 3 مـــرات مع ريــال مــدريــد. رغـم ذلك أشــار صــاحب ال 35 عــامــا إلى
ـستـقبل مـوضـحا: أود بـناء فـريق ومرافـقة تـفـضيـله العـمل كمـديـر رياضي في ا
قـابلة ذاتها .. لكني لست مـتأكدا من ذلك. يذكر أن مـيسي أعلن خالل ا دربـ ا

اعتزامه الظهور للمرة األخيرة في بطولة كأس العالم في قطر 2022.

{ لنـدن- وكاالت: علق إيريك ت هاج مدرب مـانشستر يونـايتد على االنتصار
الذي حـققه فريقه أمام مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي 2-3   ضمن منافسات
ـباراة دور مجـمـوعـات الدوري األوروبـي. وقال تـ هـاج في تـصـريحـات عـقب ا
واجـهة بصـورة جيدة ومن ثم ارتـكبنـا خطأً دون لشـبكة بي تي سـبورت: بدأنـا ا
داعٍ وعـانـيـنا من  10 دقائق سـيـئة.. عـلـيـنا الـتـعلم من ذلـك فأنت تـمـنح اخلصم
باراة أوضح: احليـاة ويجب تفـادي هذا األمر. وعـما قاله لالعـب ب شـوطي ا
زيد من الركض.. عانينا من التـوقف كنا بحاجة جلعل اخلصم يتحرك طالـبت با
.. وقد تـرك البدالء األثر اجلـيد اليوم. ويطـاردنا وهذا السـبب وراء إجراء تبـديل
وبـشـأن مهـاجـمه أنـتوني مـارسـيـال أجاب: شـاهـدنا مـا قـدمه بـالفـعل في الـفـترة

اإلعداديـة لـلمـوسم.. كان من اخملـيب لـآلمال أن يـتعـرض إلصـابة وقـد أثر
: مـا قمـنا به الـيوم مـجرد إحـماء.. في مسـتوى الـفريق الـيوم. وأ

وعـلــيـنـا إظــهـار رد الــفـعل يـوم األحــد أمـام إيــفـرتـون في
يرليج. البر

WK K  WOÐdF « W uD³ « w  b « W³IŽ vÒD ²¹ dzUA³ «
{ - وكــــاالت: حــــقق الــــبـــشــــائـــر
الـعمـاني فوزا صـعـبا عـلى نظـيره
الـــســــد الـــقـــطـــري  86 / 92ضـــمن
مباريات اليوم الثاني من البطولة
الـعربـيـة ألنديـة رجـال كرة الـسـلة
ـقـامة حـالـيـا في الـكويت. وجنح ا
فـريق الـبشـائـر في الـسيـطـرة على
الـلـقـاء وجـاءت نـتــيـجـة الـفـتـرات

كاالتي:
الفترة األولى: .14/16
الفترة الثانية: .33/36
الفترة الثالثة: .60/36

الـفتـرة الـرابـعة: /92
86.

ويـتـواجـد فـريق
البشـائر ضمن
مـــنـــافـــســات
اجملــــمــــوعـــة
الــــثــــالــــثــــة
والـتي تـضم:

Í—Ëœ∫ إحدى مباريات دوري األبطال

بسـالم.  البـعض من جـماهـيـر البـارسا
رفــعـــوا الــرايـــة الــبـــيــضـــاء بــالـــفــعل
واستـسلـموا لـواقع اإلقصـاء مبـكرًا من
مـــرحــلــة اجملـــمــوعــات والـــتــحــول إلى
مسابقة الدوري األوروبي كما حدث في
اضي. أمل الـفريق الكـتالوني وسم ا ا
ـوسم هو الـفوز بـالثالثـية األكبـر هذا ا
احملــلــيــة فــأمـامـه الـلــيــغــا كــأس مـلك
إسبـانـيا كـأس السـوبـر اإلسبـاني أما
ــهـــمــة شــبه دوري األبـــطــال فــتـــبــدو ا
ـبـاريـات مـســتـحـيــلـة في ظل ازدحــام ا
وحــسم مـســألـة الــتـأهل في ظــرف هـذا
الشهر. خسارة تاريـخية بكل ما حتمله
الكـلمة من مـعنى تـعرض لهـا برشـلونة
الـلـيــلـة فـاإلنـتــر في أسـوأ أحـواله فـاز
عــلى الــبـارســا لــهـذا الــســبب تــعـتــبـر
ـدرب تشافي ة تاريـخية ألبـناء ا الهـز
هيـرنانـديز الـذين ظهروا بـوجه شاحب
ـواجـهـة. و لـلـغــايـة في أغـلب فــتـرات ا
أصـبح تـشــافي هـيـرنـانـديـز أول مـدرب
لـبــرشـلـونــة يُـهـزم في أول  3مـبـاريـات
خارج مـلـعـبه بدوري أبـطـال أوروبا في

سابقة القارية. تاريخ ا
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Ëb U½Ë— r{ w  dJ
- وكـــاالت: اعــتـــرف أولــيـــفـــر كــان الـــرئــيس { بـــرلــ
التـنفـيـذي لبـايرن مـيـونيخ بـأن النـادي أبـدى اهتـمامه
بالـتعاقد مع كريـستيانو رونـالدو هذا الصيف. وأبدى
النـجم البـرتغـالي نيـته ترك مـانشـستـر يونـايتـد بحـثا
عن الـلـعب في دوري أبـطال أوروبـا. وكـان بـايرن من
ب عـدد من األنديـة إلى جانب تـشيـلسي وأتـلتـيكو
مدريـد الـتي  ربـطـهـا بـرونـالـدو لـكن شـيـئا لم
يـحدث وبـقي الالعب البـرتـغالي في الـنهـاية مع
مانـشستر يـونايتد.  وكـشف كان عن أن بايرن
ـــا فــيه من فـــكــر فـي الــتــعـــاقــد مع رونـــالــدو 
ـــاني لـــكن اإلدارة مــــصـــلـــحـــة لـــلـــدوري األ
سـرعان ما رفضت الفكرة.  وفي حديثه إلى
صـحـيـفــة بـيـلـد قـال كـان: نــاقـشـنـا لـفـتـرة
وجـيـزة فـكـرة تـواجـد رونـالـدو في بـايـرن
ـا فـعـل دورتـمــونـد أيــضـا. وأضـاف: ور
نـــــرى أيـــــضــــا الـــــصـــــورة الـــــكـــــبـــــيــــرة
للـبوندسـليجـا. بالطـبع النجـوم البارزون
مـــثل رونــــالـــدو عـــامل مــــهم في جـــذب
االنـــتـــبــاه إلـى الــدوري إنـه واحــد من
أعـظم الالعب في الـعقد األخـير لكن

سرعان ما رفضنا ذلك.
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{ بــــــــاريـس - وكـــــــــاالت: كـــــــــشف
األوروجــويــاني إيــدنـســون كــافـاني
مــــهـــاجم بـــاريـس ســـان جـــيـــرمـــان
ــــونــــتــــادا الــــســـــابق عن آثــــار ر
برشلونة ضد البي أس جي بدوري
أبـطــال أوروبـا عـام 2017  الـتي فـاز
بـــهــا الــبــلــوجــرانـــا بــنــتــيــجــة 6-1
لـيـعـوض خـسارته ذهـابـا بـربـاعـية.
وقــال كــافــانـي خالل تــصــريــحــات
نقلـتها صحـيفة سبـورت اإلسبانية:
ــرة األولى الـتي ذهــبت فـيــهـا إلى ا
ونـتادا طـبيب نـفـسي كانت بـعـد ر
برشلونة ضد باريس سان جيرمان
حيث أثرت علي كثيرا وكانت هناك
أشـيـاء أثـقـلت كـاهـلي. وأضـاف: في
غضون  5 دقائق تغير كل شيء كنا
كن نفعـله وكانت ضربة كـبيرة ال 
السيطرة عليها ومع أعراض القلق
والــتـعــرق الـبــارد شـعــرت بـالـدوار

حـــ كـــنـت أنــام
وأنـــــــــــا خـــــــــــائـف
وتـساءلت هـل أعاني
مـن مـــــشـــــكـــــلـــــة في
الرأس?.  وحـول مـوقفه
احلـالـي مع فـالـنــسـيـا
أوضـح: إنـه فـــــــــــــريـق
جــــــديــــــد مـع زمالء ال
أعـرفــهم لـذلـك أحـتـاج
بـــــــــــــعــض الـــــــــــــوقـت
ــــــدرب وأخــــــبـــــــرني ا
جـاتوزو أن أبـدأ شـيـئا
فشـيئا. وأ إيـدنسون
كـــــــــــــافــــــــــــــانـي: أحـب
الـتحـديـات وبـالتـأكـيد
في الـدقــائق األولى كـان
لـدي بعض الـشـكـوك لكن
درب يـرى أنني في وضع ا

يسمح لي باللعب.

o¹d∫ آعضاء فريق البشائر بكرة السلة

األمـريـكـي لـلـمــحـتـرفــ أبـو ظـبي
 2022 فـي االحتـاد أريــنــا بـجــزيـرة
يـــــــــاس فـي إطـــــــــار شـــــــــراكـــــــــة
اسـتـراتيـجـيـة تمـتـد لعـدة سـنوات
ب دائرة الثـقافة والسـياحة بأبو

ظبي والرابطة. 
Í—Ëb « VI

وحضر الـشيخ خالـد بن محمد بن
زايـد آل نـهــيـان حــصـة تـدريــبـيـة
التـقى فيهـا العبي فريق مـيلووكي
بـــاكس والـــذي أحـــرز لــقب دوري
الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ في
ـاضي للمرة األولى نسخـة العام ا
مــنـذ  50 عــامــاً وذلـك اســتــعـداداً
ــــواجـــهــــة أتالنــــتـــا هــــوكس في

. ورافقه خالل رتقبت بارات ا ا
بارك هذه الزيارة مـحمد خلـيفة ا
رئـيس دائـرة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة
في أبـو ظـبي وسـعـود احلـوسـني
وكــيل الـدائـرة وصــالح اجلـزيـري
مــديـر عـام الـســيـاحـة في الـدائـرة
ـــالـك الـــشــــريك ومــــارك الســــري ا
لــــــفـــــريق مــــــيـــــلـــــووكـي بـــــاكس.
ـبـاريات وتـسـتـضيف أبـو ظـبي ا
الــتــمـهــيــديــة لـدوري كــرة الــســلـة
األمريكي لـلمحترفـ للمرة األولى
في مـنطـقـة اخللـيج الـعربي وذلك
ـكـانــتـهـا كــوجـهـة رائـدة تـعـزيــزاً 
لــلـســيـاحــة وتــنـظــيم الـفــعـالــيـات
ــيــة.  يــذكـر أن الــريــاضــيــة الــعــا

الشـراكة االسـتراتيـجيـة ب دائرة
الـثــقـافــة والـسـيــاحـة بــأبـو ظـبي
والـرابـطـة الـوطـنــيـة لـكـرة الـسـلـة
األمــريــكـيــة شــهـدت إطالق دوري
النـاشئ لـكرة الـسلة جـونيور إن
بي إيـه أبـــو ظــــبـي خالل شــــبـــاط
ـاضي. وشــارك في الـدوري 450 ا

طالباً وطالبة تتراوح
أعــمــارهم بـ
 11و 14عاماً

30 مــــــن 

مـدرســة في الـعـاصـمـة وتـتـضـمن
أيـضـاً تنـظـيم مسـابـقة الـريـاضات
اإللــكــتــرونــيــة وإطالق جــلــســات
منصـة استشارات الـلياقة الـبدنية
إن بي إيه فـيت لـلـتـوعـيـة بـأهـمـية
ـاط ـارســة الـريـاضـة وإتـبـاع أ
احلـيـاة الـصـحـيـة.  كـمـا أصـبـحت
الـــدائـــرة من خـالل مـــبـــادرتـــهــا
الترويجية زوروا أبو ظبي
الــوجــهــة الــســيــاحــيـة
والـــشـــريك الـــرســمي
للـرابطـة في الشرق
األوسـط وشـــــمــــال
أفــريــقـيــا وأوروبـا

. والص
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نـتفعة بعيدًا عن الـقوى السيـاسية ا
من شــاكــلــة احملــاصـصــة وســيــاسـة
ـتـبـادلة ـغـا والتـغـطـيـة ا تـقـاسم ا
ـثـالب السـياسـية فيـمـا بيـنهـا على ا
واالقــتــصــاديـة لــلــبالد يــبــقى األمـرُ
متعلّـقًا بفـاعلية الـشعب وقدرته على
فـضح شــكل هـذه الـسـلــبـيـات في كلّ
خطوة من ثورته اإلصالحـية القادمة
غـيـر محـسـوبـة الـنـتائج تـمـامًـا كـما
نـتـوقـعـهـا "ثـورة الـزجن" ضـدّ اجلـوع
والـــعــطش والـــلــصــوصـــيــة وإفــراغ
البالد من متـطلبات الـسيادة الـباقية
والهيبـة اخملترقـة في أعلى األشكال
كمـا شـهدنـاهـا في قالئل األيام خالل
الــزيــارة األربــعــيــنــيــة من خــروقـات
اليــ الـبـشــر الـزاحــفـة من اجلـارة
الشـرقيـة ودول مشـبوهـة النـوايا من
دون رقـيب وال حـسيـبٍ وال سائلٍ وال
ـسـمع مـدافع. بل كلّ هـذا يـحـصل 
ومــرأىٍ من شـبـه مـؤســسـات الــدولـة
ـهتم أصالً وساسة الصـدفة غير ا
ــصــلــحـة الــبــلــد وســيـادتـه وأمـنه
واسـتـقاللـه. فـأرض الـعـراق أضـحت
سائبة مـنذ غزوه وترويـعه وتسليمه
لقمة سائغة بيد أعدائه للتخلّص من

أيــة آثـــارٍ ســيــاديــة وقــدرات مــاديــة
وبــشــريــة اتـسـم بـهــا عــبــر تــاريـخه
شـرّف ضدّ كلّ مَـن سوّلت له نـفسُه ا
كي ينتقص من هيبته ودوره داخليًا
وإقلـيـميًـا ودولـيًا. وسـيـبقى الـعراق
ذلك الــطـــودَ الــشــامخ الــذي يــعــانق
رحـــاب األعــالـي بــعـــد زوال الــغـــمّــة
وانـقـشـاع غـيـوم احلـقـد والـضـغـيـنة
واحلــــــســــــد عــــــنه وعـن شــــــعــــــوبه
تعايشة منذ ومجتمعاته التعـددية ا
الـــقــدم في ظلّ مــواطـــنــة مــشــتــركــة
وتــآخي ال مــثـــيل له أراد به األعــداء
انــفــراط عـقــد هــذا الـعــهــد الــوطـني
ــــلـــحــــمـي الــــذي زعـــزعـه الــــغـــزو ا
األمريـكي وعـزّزته األطمـاع الـشرقـية

التقليدية منذ فجر اخلليقة. 
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ما يـجـري اليـوم من مـناورات إلبـقاء
سـيـاسـة احملـاصـصـة ضـمن مـنـهـاج
وخانـة أحزاب الـسلـطة يـدخل ضمن
اجلهود الطامعة إلبقاء العراق ذليالً
ضـعــيـفًـا خـافتَ الــصـوت والـصـورة
والفعل كي ال تـنهضَ له قـائمة. ومن
الــواضـح جــدّا أنّ مــحــاولــة أحــزاب
الــســلــطـة الــتي اعــتــرفت بــفـشــلــهـا

الـــــــذريـع في إدارة الــــــــبالد مـــــــرارًا
وتـكـرارًا تـدويـر أدواتـها ضـمن ذات
ـفــرغــة إلدامـة هــذا الـزخم احلــلـقــة ا
والـــطــمــوح الــســلــبـي في الــتــشــبث
بـالـسـلـطـة بـأيـة وسـيـلة وأداة تـأتي
ضمن هذا السعي احلـثيث إلكسابها
الشرعـية في إكمـال مشوار تـدمير ما
تــبـــقى مــنـــهــا. فـــعــنـــدمــا يـــتــحــدث
نـتفـعون عن الشـرعيـة الدسـتورية ا
ــا خـطّــتهُ فــهم عــلى درايــة وافــيــة 
أيـاديـهم في دسـتـور الـبالد الـنـاقص
الـعـاجـز األعرج حـيـنـمـا  تـفـصـيلُه
عــلى مــقــاســاتـهـم ووفق أجــنـداتــهم
لتـأمـ شكـلـيات الـتـوازن والتـشارك
والـتـحـاصص فـي مـقـاسـمـة الـكـعـكـة
الــتي اعـتــرف بـهــا اجلــمـيع من دون

خشية وال حياء.
من هــنـا يــكـمـنُ اخلـطــأ في انـتــظـار
اخلالص من هذه اجلماعات البعيدة
عن ســـمــة الــوطــنــيــة الــتي ال تــؤمنُ
ــواطـنـة الــعـادلـة أســاسًـا بـحــقـوق ا
ـساواة في احلـقـوق والـواجـبات وا
والســـيّـــمـــا عـــنـــدمــا تـــتـــعـــلّـق هــذه
بجماعات هشّة أقلّ منها عددًا وكتلة
بـشــريـة اسـتــبـعـدتـهــا أحـزاب مـثـلث
ــشـاركــة في الــســلــطــة احلـاكـم من ا
ـصـيـر وفي الـقـرار الوطـني تـقـريـر ا
ـصـيـرية ـناصب الـعـلـيـا ا بـحـصـر ا
والــدرجــات اخلــاصــة في أيــدي هـذا
ــثــلث الــغــارق في الــفــســاد في كلّ ا
شيء بــحــيث أصــبح لــديه الــتـوسّم
بهذا األخير قاعدة وتفاخرًا وتكابرًا
ـساواة ونـظـافة الـيد فيـمـا العـدل وا
والــنـزاهــة واالســتـحــقــاق واجلـدارة
بـــاتت ضـــمـن مـــعـــايـــيــــر الـــضـــعف
والهـشـاشة وقـلّـة احليـلـة وزيادة في
احلـــيـــاء واخلـــجـل وسط اجملـــتـــمع.

وضـــــــــمـن ذات اجلـــــــــانـب وفي ذات
اجلـنبـة الـسلـبـيـة ليس من احلـكـمة
التـعـكّز عـلى قوى خـارجـية سـاهمت
بطـريقـة أو بأخرى فـي هالك العراق
وتـفقـيـر شعـبه وحـرمـانه من ثرواته
وتــركه عـاجــزًا في حتــقـيق ســيـادته
واحلـــفـــاظ عـــلى هــيـــبـــته وضـــمــان
نطقة استقالله حاله حال شـعوب ا
والــعـالم. فــمَن يـتــعـكّــزُ عـلـى الـغـرب
ــاكـر أو عــلى أمـريــكـا مــسـتــعـمـرة ا
الــشـعــوب وقــاتـلــة الـبــشـر ومــدمّـرة
احلـــجــــر واهم وخـــائـب. بل إنّ أيـــةَ
إدارة أمريـكـية قـائـمة في أيّ زمن أو
عـصـر لـن يـكـون ضـمن مــشـاريـعـهـا
ـنح احلــريـة وبــرامـجــهـا الــقـبــول 
الصـحيـحـة للـعراق وشـعبه خـاصةً
ا أن مـصـاحلَـها لـم تتـحـقق بـعد طـا
ضـمن اسـتـراتـيـجـيـتـهـا الـسـيـاسـيـة
واالقـــتــصــاديــة الــعــلــيــا. أمّــا شــكل
قراطية الـتي صدّرتها لنا فهي الد
على علمٍ بأنهـا ذرّ الرماد في العيون
وهي لن تـفـلح في تغـيـيـر العـقـلـيات
ـســتـنــقـعـات وســدّ الـثـغــرات وردم ا
االجـتـمـاعــيـة والـديـنـيـة والـطـائـفـيـة
ذهـبـية الـتي افـتعـلتـهـا وعزّزتـها وا
في سـيـاسـتـهـا اخلـاطـئـة عـمـدًا ومع
سـبق اإلصــرار. من هـنــا فـاخلالص
الـــصـــادق احلـــقـــيــقـي لن يـــكــون إالّ
عــراقــيًــا من الــداخل وبــيــد الـشــعب
الــثـائــر الــذي نـتــرقب ثــورته قـريــبًـا
جـدًا! ومَن يـدعي الـدفـاع عن الـعراق
وأهـله في اإلعالم ووســائل الـدعـايـة
اخملــــتــــلــــفــــة ومــــواقـع الــــتــــواصل
االجــتــمــاعـي من غــيــر أهل الــعــراق
األصالء ال مصداقـية في مـسعاه أو
ادّعائه. فـهـذه حالُ مَن يـدّعي الـدفاع
عن اجلـمـاعات الـهـشّـة أو مـا تُـسمى
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ب"األقـلـيـات" مــصـطـلـحًـا دولـيًـا غـيـر
مــوفّق ســواءً بـســواء. وفي حــقـيــقـة
احلـــال فـــإنّ مـــثل هـــذه الـــدعـــايــات
واالدّعــــاءات ال تـــعـــدو كــــونـــهـــا ذرًّا
لـــلـــرمــاد في الـــعـــيــون ودفـــقــاتٍ من
التـخديـر الدولي لـكسب ودّهـا وأمان
ثورتـهـا وإرجاء هـيجـانـها مـا شاءت

األقدار واإلرادات والنوايا.
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لــستُ هــنــا بــصـدد إشــاعــة مــفــهـوم
الـــتــشـــاؤم من واقـع احلــال ومـــا قــد
يخطر عـلى بال اخلائـب من أمثالي
من أي تـغــيـيـر جــذريّ مـرتـقب قـادم
كــمــا يـتــوقــعه الــكـثــيــرون في ضـوء
ـنـتـظرة ـفـاجـآت ا األيـام احلـبـلى بـا
الـــقـــادمــة. بل جـلّ مــا يـــســعـى إلــيه
أمـــــــثـــــــالي مـن مـــــــحــــــبـي الـــــــوطن
ـــتـــمــســـكـــ بــجـالبــيـــبه وأرضه وا
وحضـارته وثقـافته أن يـتعـزّز السلم
األهـــلي وتــــعـــود األلــــفـــة واحملــــبـــة
ــــشـــاركــــة وأشــــكــــال الــــتـــكــــافل وا
الصحيحة ب أبنائه األصالء بعيدًا
عن أشـــكـــال الــزؤان واألدغـــال الــتي
زرعــــهــــا الــــغــــازي األمــــريــــكي ومَن
اســتـقــدمَه لـضــرب إرادة الـعــراقـيـ
وكسـر شـوكة الـبالد بـأيـادي معـادية
تـقــلـيـديًــا من أجل بـقـائـه أسـيـر هـذا
الـعــداء الـتـاريــخي لـلـنــوايـا الـتي لم
تعـد خـافيـة على اجلـمـيع. فالـصورة
أضـحـت واضـحــة وقـد أدرك جــمـيع
ــــــرســـــومـــــة الالعــــــبـــــ أدوارهم ا
ويـنــتـظــرون الالّحق الـقــريب الـقـادم
بـعودة الـصـحوة الـعـراقيـة الـوطنـية
إلـى أهـــــلـه األصالء مـن أجل إعـــــادة
الـبـنـاء في الـبـشـر واحلـجـر وأشـكال
الـتـنـمـيـة وعـودة مـاكـنـة اإلنتـاج إلى
حـالـتـهـا الـطـبـيـعـية شـأنُـهـا في ذلك
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عـبـر سـتة حـلـقـات سـابـقـة حـاولت بـتـكـثـيف شـديـد تـلخـيص لـيس فـقط
بل وأستعراض أهم احملطات التي صادفتها في رحـلتي لألسالم احلق
ومـدافعاً بل ومروجاً كـبيراً حـياتي وجعـلتني لـيس فقط كارهـاً للطـائفيـة
شـديــداً عن دين بال طـوائف. ديـن لـيس فـيه ســوى عـبـادة الــله الـواحـد
األحـد بكل احلب والـشغف الـذي أودعه الله فـينـا كي نحبـه. دين يغطي
ورحمته علـى كل ما تتضـمنه الطوائف وتسامـحه وعـدله فـيه العشق لله
ال من تـمـايـز وتفـاضل وتـشـاحن. دين نـعـبـد الـله فـيه بـقلـوبـنـا وعـقـولـنا
بـحركاتنا وطقوسـنا. دين تسمو فيـه احملبة لكل البشـر مهما كانوا على
بل خـلـقـهـا وتـنـاقـلـهـا تـلك الـفـروق الـتي مـا أنـزل الـله بـهــا من سـلـطـان

األنسان ظاناً أنه يفعل خيرا.
والتي آمل أن أكتبها لـقد دفعتني هذه الرحلة التي قطعتـها مع الطائفية
الى التـوصل الى أستـنتـاج رئيس طـبقـته على نـفسي كـاملـةً في يوم مـا
مـنـذ بــضع ســنـ مـلــخـصه:(دعــوهـا فــأنـهــا نـتــنـة). نــعم هي أنـ من
ألنها جتـعلـنا رعايـا تقودنـا الطـائفيـة كالـقطيع بـدل من أن نكون الـنتانـة
مـواطـنـ لـنـا حـقـوقـنـا كـبـشـر ولـيس كـأتـبـاع مـذهب. أنـهـا نـتـنـة ألنـهـا
جتـعلـني أعادي أخي أو أخـتلف مـعه بسـبب شيء لم تكن لي أرادة في
ـتلـكـون سـوى الطـائـفـية ن ال  أخـتيـاره. أنـهـا نتـنـة ألنـهـا مكـنت ثـلـة 
ؤهالت الـتي تـتفـوق علـيهم. أن يـحـكمـونا ونـحن لديـنـا كل ا مـؤهالً لهم
أنـها نـتنـة ألنـها جـعلـتنـا أتـباع هـذه الدولـة أو تلـك على حـساب الـعراق
ـلك الــذي لم يـســتـقـر مـن عـقـود. أنــهـا نــتـنـة ألنــهـا تــسـلـبــنـا أعــز مـا 
كـبشـر(عـقولـنـا)وتسـلط عـليـهـا مشـاعـرنا فـنـصبح كـالـعالم الـذي يـقوده
ال كـما قيل جـاهل. لذا أعـلنت أني سـأعود لألسالم كمـا قرأته وتـعلـمته
لي وتـبنيته دون معرفـة ودراية. سأكون مسلم بـاالختيار وليس سني أو
ورحـلتُ الى شـيـعي بــاألجـبـار. لـقــد تـركت مـذهـبي وصــرت بال مـذهب
ذهب.سأعبـد الله كما أقتنع خالي ا ـشرب ديـني الذي أحببته صافي ا
ولـيس كـما لُـقّنت  لي أو تـوارثـتهـا. أعبـد اللـه الذي خـلقـنا بال بـالعـبادة

مذاهب وأحبنا بال مذاهب وأكرمنا بأنسانيتنا بال مذاهب.
لـقـد شـهـدت سنـوات مـا بـعـد الـتـحـريـر من داعش أنـقالبـاً واضـحاً في
صـورة الـرأي العـام الـعـراقي جتاه الـطـائـفـية. وكـمـا أوضـحت في أحد
فقد شـهد العام  2017أنـقالباً واضحاً في مـحاضراتي في واشـنطن 
الـرأي العام الـعراقي السـباب كـثيرة فـي مقدمـتهـا احلرب ضد داعش.
لـقد أدرك الـسـنة أن كـونك سـني ال يعـني أنك شـخص أفضل من أبـناء
وقـواتهم األمنية(الشيعية) هي وطـنك اآلخرين. فداعش(السنية) دمرتهم

التي حررتهم. 
كـمــا أدرك الـشـيــعـة (اقــصـد الــرأي الـعــام ولـيـس دعـاة الــطـائــفـيـة)أن
ـمارسات الطائـفية ستـرتد عليهم ولن تـقف حدود ضررها عـند السنة ا
فـــقط. وتــشـــيــر االرقــام الـــتي لــدي أن األخـــتالفــات في الـــرأي الــعــام
واضـيع السـياسـية بـ السـنة والـشيـعة اآلن هي أقل من بـخصـوص ا
األخـتالفـات في الـرأي داخل الـشـيـعـة أو الـسـنـة أنـفـسهـم. كمـا أن من
ـفرح أن أرى حتسناً في درجـة العراقي عـلى مقياس الطـائفية الذي ا
أبـتكرته أنا وزميلي البروفسور كارل من جامـعة أوهايو. فللسنة الثانية
قـاييس الفـرعية والذي هو أحـد ا عـلى التوالي يـشيـر مقيـاس الطائـفيـة
ـؤشـر الرأي الـعـام الـعراقي الـذي نـصـدره كل ستـة أشـهـر الى تدني
. تـشير األرقـام بوضـوح الى أن الطائـفية درجـة الطائـفية بـ العـراقي
لـكن بعض جتـارهـا يواصـلـون النـفخ كي تـستـعر. الـسيـاسـية حتـتضـر
أنـهم يخلـطون عمـداً ب األنـتماء لـلطائـفة واإلتنـاء من الطـائفة.يـحاولون
وا سـتـهـدف من قـبل اآلخـر كي يـد أقـنـاع السـذج أن أنـتـمـائـهم هـو ا
أمـدادهم بـالبـضـاعـة(الطـائـفـيـة) التي يـسـتـثـمرونـهـا لألغـتـناء من خالل
ـناصب والـوزارات. هم ال يقـولـون لهم أنـنا صـرنا أغـنيـاء وأمراء بـعد ا
بل أن كـنا نـكـرات وفقـراء من خالل أسـتـثمـار خـشيـتـكم عـلى طائـفـتكم
يـقـولــون لـهم أنـنــا نـدافع عن وجــودكم ومـذهـبــكم وثـقــافـتـكم وهــويـتـكم

ومعتقداتكم التي توارثتموها كابراً عن كابر!
قاالت هذه خملاطبة أن هذه احملاوالت هي التي دفعتني لكتابة سلسلة ا
الـرأي الـعــام الـعـراقي ألقــول له أني عـشت طـوال حــيـاتي مـســتـشـعـرًا
رارة ـذهب. فحـ كان يـنظـر لي كشـيعي كـنت أستـشعـر ا أزدواجـية ا
والـظلم والـتمـييـزالذي يشـعر بـه الشيـعي الذي لـم يختـر مذهـبه ووُلد به
ـرارة والظـلم والـتـمـيـيز أقل وحـ عـوملـت كسـني لم يـكن شـعـوري بـا
تسـاوية هي فقط مـا دفعتني لـكتابة واطـنة ا وطـأة. أنها ليـست مرارة ا
تسـاوية التي حـثتني عـلى ذلك أيضاً. بل مـرارة األنسانـية ا قال هـذا ا
فـأنا ال أسعـى فقط لكي نـتحـول الى مواطـن ال رعـايا لهـذه الطـائفة أو
بل أن نصـبح بشر مـتسـاوين بغض الـنظـر عن أدياننـا ومعـتقـداتنا تـلك
ووحـده هـو الـله الـذي يـفـصل بـيـنـنـا يـوم الـقـيـامـة. ال أريد وأنـتـمـاءاتـنـا
نـصب القـيامـة لي ولـكل البـشرفي هـذه احلـياة من قـبل (وكالء) الله بل
وال أريـدها في احلـياة األخـرى من قـبل الله ذاته. الـله هو الـذي خلـقني
ن يـؤمن أريـد لـغـيـره أن يـحـاسـبـني.هــذا ال يـعـني أنـكـاري لـلـمـذاهب و
لــكــنه يــعـني فــهي بــاألخــيــر حـريــة مــعــتـقــد مــحــتـرمــة ومــكــفـولــة بــهـا
أنـني(شـخصـيـاً) أشـعـر بأنـسـانـيـتي أكثـر حـ يـقـال لي أني مـسلم أو

مؤمن بال مذهب.

شـأن سائـر األ والـشـعـوب والدول
الـتي تــعـرفُ قـدر نـفـســهـا وتـسـتـغلّ
قــدراتـهــا من أجل رفــاهـة شــعـوبــهـا
وتنمـية مواردها وتـعزيز اقـتصادها
ـتيسرة من بكل األساليـب احلديثة ا
دون مـعـوّقـات. والـسـؤال هـنا كـيف
ســـيـــكـــون شـــكل هـــذا الــقـــادم ومَن
سـيـكـون له قـصب الـسبـق في تـولّيه
وإدارته وتـــوجــيــهه? عـــســاه خــيــرًا
عــمـيـمًــا عـلى اجلــمـيع ووبــاالً قـاتالً
مـاحـقًـا ضــاربًـا عـلى كلّ مَن اصـطف
مع الــيــد الـغــازيـة ومــدّ لــهـا الــعـون
وفرشَ لها الورود نـثرًا ح قدومها
وفـرش عـبـثِــهـا وظـلـمِـهـا وقـسـوتـهـا
واستـخـفافـهـا بشـعب الـرافدين. لـقد
أدخـــلــــنـــا الــــغــــازي األمـــريــــكي في
احملـظـور وآن األوان لــلـتـخـلّص من
أشكال الـعبودية الـتي حصرنـا فيها
بتـواطؤٍ من أركان الـسلـطة الـفاسدة
وأحزابها التي تصرّ على عدم تركها
وتــسـلـيــمـهــا بـعـد أن تــمـســكت بـهـا
بــأســنــانــهــا وأيــاديــهــا وأرجــلــهــا
ــنــفـلـت الـذي واألكــثــر بــسالحــهــا ا
حــوّلــهــا إلى دولـة عــمــيــقـة صــعــبـة
تـداولة "ما النجـاة منهـا. فالعـبارة ا
نــنــطــيــهــا" لــهــا دالالت عــمــيــقــة في
مـضـمـونـهـا ولـيس لـهـا من تـفـسـير
سوى إدامـة سطـوة جمـاعة مـذهبـية
هشّـة الفـكـر والرؤيـة واإلدارة تشـعر
ظـلـومـية الـدائـمـة علـى مصـيـرها بـا
وأحــوالــهــا بــهــدف إدامــة حــكــمــهــا
وتوالي نـهبـها للـمال الـعام والـنفوذ
واجلــــــاه رغـــــــمًـــــــا عن أنـف بـــــــاقي
اجلـمــاعـات الــتي لـهــا ذات احلـقـوق
ــواطــنــيــة في الــســلــطــة والــثـروة ا
واإلدارة. وهذا مـا يؤكّـد حكمَ الـقوي
ـصـيـر عـلى الــضـعـيف. وإلى ذلـك ا
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ـوقف امـا فـيـمـا يـتـعـلق بـأصـحـاب ا
ا نـقوم به االول فنـقول ان الـكـثيـر 
ونـــســــتــــخــــدمه الــــيــــوم لم يــــقم به
واليـــســـتــخـــدمه الــنـــبي وأصـــحــابه
ـسـلمـون األوائل فـهم لم يـتـنـقـلوا وا
ولم يـسـافروا بـطـائـرات الـبـوينغ وال
االيـربــاص وال الـقــطـار او احلـافالت
ــكــيــفـــة او الــســيـــارات احلــديــثــة ا
الفارهة كما انـهم لم يسكنوا قصورا
وفلال وشققا فـخمة مفروشـة ومكيفة
بــأحـدث أجـهــزة الـتـكــيـيف ومــؤثـثـة
بـأجـمل االثــاث واليـلـبـسـون الـثـيـاب
اخلـيـالـيـة بـأسـعـارهـا وتـصـامـيـمـهـا
وجـــمــالــهــا وهم كــذلـك لم يــقــاتــلــوا
ــدافع بـــالــطـــائــرات والـــدبــابـــات وا
والـبــوارج والـغــواصـات واالســلـحـة
توسطـة واخلفيفة ولم يـستخدموا ا
اجلوال واحلاسبات االلـكترونية ولم
يشاهدوا شاشـات التلفاز 55 بوصة
او اكــثـر ولـم يـســمـحــوا لــنـســائـهم
البس التي نراها بارتداء اجلينز وا
الــيـــوم ولـم يــســـمـــحـــوا لـــرجــالـــهم
بــالــتــشـبـه بـالــنــسـاء وال لــنــســائـهم

بالتشبه بالرجال. 
 فـهل كل مــاتـقـدم هــو بـدع مـا دام لم

والعـباسـي والـعثـمانـي من بـعده
والى االن لـم يـــــحـــــتــــــفل قـــــسـم من
ــســلـــمــ به لــهــذا الــســبب حــيث ا

يعتبرونه بدعة اليجوز العمل بها.
ومــنـــهم من يــجــيــز هــذا االحــتــفــال
اعتزاز بـنبـيهم ومحـبة به وردا على
ما تعرض ويتعرض له النبي الكر
سلـم عـامة من اساءات خاصـة وا
واعتـداءات وتشـويه متـعمـد من قبل
أعــــداء اإلسالم بـل وحــــتى من قــــبل
ـســلـمـ الـذين ارتـضـوا ان بـعض ا
ـعــول بـيــد األعـداء يــقـومــوا بــدور ا

ليهدموا دينهم  .

ـــولــد ونـــحـن نـــقــتـــرب مـن ذكـــرى ا
الـنـبـوي الــشـريف وفي كل عـام تـمـر
عــلـيــنـا فـيـه هـذه الـذكــرى الـشــريـفـة
ـواقف تــتـصــاعـد الــتـصــريـحــات وا
ــتــضـــاربــة بـــخــصــوص مـــســألــة ا
ـنــاسـبـة الـعـزيـزة االحـتــفـال بـهـذه ا
عـــلى قـــلب مــســـلم مـــخــلص لـــديــنه
ومـحب لــنـبـيه الـكــر مـحـمـد صـلى
الله عليه وعـلى اله وصحبه وسلم 
فـــمــنــهم من يـــحــرم هــذا االحــتــفــال
بسـبب عدم الـقيـام به من قبل الـنبي
نــفـسه وال اخلــلـفــاء الـراشــدين ومـا
تـــبـــعـــهـم من اخلـــلــــفـــاء االمـــويـــ
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كان عن طـريق التحـصيل الدراسي
او بـــغــيــرهـــا مــرتـــبــطــة مع وزارة
الـعمل والـشؤون االجـتـماعـية وفي
حـــالــة احــتـــيــاجـــهــا لــلـــعــمــال او
ـــوظــفـــــ تــوجه كـــتــاب لــوزارة ا
العـمل والشؤون االجـتماعـية ومنه
الـى مـكـاتب الـعـمل ومـكـتب الـعـمل
ـسـؤول عن تـرسـيخ احلـاجـة هـو ا
ضــــمن االولـــــويــــة  واخلــــبــــرة او
الـتـحـصـيل الـعـلـمي او غـيره وهي
من تكون مسؤولـة عن اليد العاملة
ومراقبة السـير والسلوك مِن خالل
ستمـرة التفتـيشية على جوالتهـا ا
ــواقع بـعــد ان تـرتـبط جــمـيـــــــع ا
بـهــا مـبــاشـرة.  وهـنــا قـد وصــلـنـا
جلـمع الـعدد الـكـامل لـلعـاطـل عن
الــــعـــــمل  وكل شـــــخص مـــــرتــــبط
ــكـــاتـب الــعـــمل يـــكـــون مــحـــمي
بـالــرعـايـة الــصـحـيــة اي الـضـمـان

الصحي والضمان االجتماعي. 
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يـقــوم مـكــتب الـعــمل بـحــسب مـدة
الـــعــامل في الــقـــطــعــات اخلــاصــة
ــدة الــزمـنــيــة لــلــعـامـل في هـذا وا
ــــصــــنـع وجتــــمع احملـل او هــــذا ا
خـدمـته خالل جتـوله من مـكان الى
مــكـان عــمــله االخــر كي حتــسب له
خدمة لـكونه يدفع ٥%ـ من راتبه ان
كـان يـومي او اسـبـوعي او شـهـري
ويــــقــــطـع مــــنه مـن خالل صــــاحب
العـمل باتفـاق مع مكـتب العمل وال
ـوافـقـة مـكتب يـعـ اي عـامل اال 

العمل. 
هـنا قـد وضـعنـا حمـايـة للـعامل ان
اصابه اي مـكروه قـد يصـبح عاطل
عن الـــــعـــــمـل بــــســـــبـب احلــــوادث
تكـررة.  في حال ارادت الوزارات ا
تع اي عـامل او موظف او سائق
او عـامل خدمـة تـبعث طـلب لوزارة
الـعمل والـشؤون االجـتمـاعيـة قسم
مــكــاتب الــعــمل بــطــلب حــاجــتــهـا
ــهـن اخلــاصــة والــعـــامــة ويــتم وا
ـا تـريـد حـسب االولـية تـزويـدهـا 
واالسـبـقـيـة ونـنـتـهي من الـفـوضى
واحملـــــســــــوبــــــيـــــة والــــــرشـــــاوي

بالتعيينات.  
سـالة هي تمكن واهم ما في هذه ا
االجـهزة االمـنيـة واالمن اجملتـمعي
ـعــلـومـات مـن االطالع عـلى كــافـة ا

  . واطن لكل ا
{ عن مجموعة واتساب

ــطـاعم تـســجــيل كـافــة احملالت وا
ومــحالت الــتــســويــقــيــة واالفــران
واخملابـز والعـمال الـصغـيرة مـنها
والـكبـيرة بـدون اي استـثنـاء حتى
العب اخلاصة قاعات الريـاضة وا

 . وصالونات احلالقة للطرف
عـلى الـوزارات كـافة ارسـال تـقـرير
كـامل بـكل اجـازة مـنحـت الي محل
او مـــصــنع او اي بـــاب من ابــواب
الـــــرزق اخلـــــاص بـــــاالسـم وعــــدد
ـوظف حـتى الصـيادلة العـمال وا
واالطــبــاء واخملــتــبــرات واالطــبـاء
اصحـاب العـيادات اخلـاصة الـغير

تابعة لوزارة الصحة. 
كـذلك االمانـة العـامة ارسـال تقـرير
بــعـــدد الــعـــمـــال اصــحـــاب االجــر
ـدة فـترة الـعمل الـيومي وتـقـرير 
من الـسـاعـة الـفالنـيـة الى الـسـاعة

الفالنية. 
يـكــون تـنــســيق بـ وزارة الــعـمل
رور والشـؤون االجتمـاعيـة وب ا
الـعـامـة بـاالتـفـاق عـلى رفع تـقـريـر
كــامل بــعــدد مــنح اجــازة الــســوق
الصــــــحــــــاب ســــــيـــــارات احلــــــمل
والــسـيـارات اخلـاصـة كـالـبـاصـات
وســواق الـتـكـسي بـاالسم والـعـمـر
والـعــنـوان وهــنـا صـنــعـنـا تــقـريـر

هنة والصفة.  كامل با
هن كتابة التخصصات الصحاب ا
احلــرة كــالــنــجــارة والــصــنــاعــات

هن االخرى  اخلفيفة وا
اي عـاطـل عن الـعـمل يـذكـر مـهـنـته
وتـخـصصه كـالـسـمكـري او صـباغ

ختلف صنوفه.  او عامل بناء 
تــكـون وزارة الـصـنـاعـة والـتـجـارة
والــــطـــرق واجلـــســــور والـــزراعـــة
واالسـكـان والـبلـديـات وغـيـرها من
من حتـتــاج الى الــيـد الــعـامــلـة ان

السالم عليكم. 
نـود ان نـضع نـقاط عـلـمـية مـهـنـية
اساسية لـلقضاء على الـبطالة بكل

جوانبها في العراق.  
1- تقوم وزارة التخـطيط بالتعداد
 الــســكــاني الــشــامل لــكل الــعـراق
ــا وهــذا هـــو الــعــمـــود الــفـــقــري 

سنطرحه االن! 
2- تـكــون وزارة الـعـمل والـشـؤون
االجـتمـاعيـة وزارة سيـادية مـهنـية

ئة. جادة وفعالة 100با
واول واجــبــاتـهــا ان تــقــوم بــفـتح
مـكاتب لـلعـمل في كـافة مـحافـظات

العراق بدون استثناء   
في كل مــحـافــظـة اكــثـر من مــكـتب
وتـخــتـار مــوظـفـ مــسـتــقـلـ من
اصــــحــــاب الـــشــــهــــادات اقـــلــــهـــا

بكلوريوس. 
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وزارة الـــتـــعــلـــيـم الـــعــالـي تـــقــوم
بـارســال اسـمـاء اخلــريـجــ كـافـة
سـنــويـا لــوزارة الـعـمـل والـشـؤون
االجــتــمــاعـــيــة وتــنـــزيل االســمــاء
والتـخصـصات في اجـهزة الوزارة
وكل مـــنــــهم حـــسب مــــحـــافـــظـــته

وتخصصه. 
تـسجيـل كافـة العاطـل عن الـعمل
في مـكاتب الـعمل الـتابـعة لـلوزارة
ــحــافـظــتــهـا من وكل مــحــافـظــة 
ـتــوسـطـة خـريــجي االبـتـدائــيـة وا
واالعداديـة وحتى الـغيـر حاصـل
عـلى اي شــهـادة ومن كل الـطـرفـ
االبـــنــاء واالنـــاث حــسب االعـــمــار

والترتيب. 
ـهن احلرة تـسـجـيل كل اصـحـاب ا
ــخــتـــلف االصــنــاف والــدرجــات
ــهــارات الـفــنــيـة والــصــنـاعــيـة وا

واالنتاجية احلرة. 

صطـفى صلى الله يقم به احلبـيب ا
عـــلــيه وســـلم وال اصــحـــابه الــكــرام

رضي الله عنهم وارضاهم ?.
ســــيــــقـــول لـي الـــبــــعض ان االسالم
شجع عـلى العـلم والتـطور وانـا هنا

معكم فاالسالم دين علم ومعرفة.
tO dð qzUÝË

طـيب لم لم نُـشغِل عـقـولـنا ونـسـتغل
الــدعم الــذي يــقــدمه االسالم لــلــعــلم
ـــصــانع والــعـــمل فـــنــقـــوم بــفـــتح ا
لــصــنــاعــة كل مــانــحــتــاجه من تــلك
الوسـائل الـترفـيـهيـة واخلـدميـة بدال
من استيرادها من أعداء االسالم  ثم
لِمَ نـسـتـخـدم الـسالح الـذي يـصـنـعه
لـنـا أولـئك األعــداء في قـتل بـعـضـنـا
الــبــعض ولِــمــاذا نـقــوم بــاســتــيـراد
أبـسط مـاكـوالتــنـا مـنـهم ولـديـنـا من
ـــــيــــاه والـــــبــــشـــــر مــــا األراضي وا
نـسـتـطـيع بـهم ان نـشبـع العـالم كـله
بــدال من ان يــتــضــور اهـلــنــا جــوعـا

وبردا شتاء او حرا صيفا.
ـاذا جــمـدنـا عـقــولـنـا وسـلــمـانـهـا و
لالخـرين يـصــنـعـون ويـنـتـجـون لـنـا
ونحـن مسـتهـلـكون فـقط ومـشغـول
بالف واحلروب فيما بيننا نحاسب

فالن عـــلى مــنـــطــقــتـه او هــويــته او
اسمه?  هل نسـينـا كل هذا ولم يبق
ـولد لـدينـا سـوى بدعـة االحـتـفال بـا
الــنـــبــوي الـــشــريـف كــمـــا يــســـمــيه

الرافضون لهذا االحتفال?.
وإمـا فيـمـا يتـعـلق باحملـتـفلـ بـهذه
ة فنقـول لهم ماهكذا ناسبة الـكر ا
تـورد االبل يــاسـادة فـالــنـبي الـكـر
ولـده الـشـريف بُعث الـذي نحـتـفل 
ليتمم مكارم االخالق  فهل يجوز أن
ـكـارم األخالق نـحـتـفل بـرجل مـتـتم 
بــالــسـهــر حــتى الــصـبــاح بــالـغــنـاء
ــوســيــقى والــضــجــيج والــرقص وا
البس الـفاضحة.  ثم أال والتبرج وا
تـعـلـمـون ان وفــاته صـلى الـله عـلـيه
وســلم كــانـت في نــفس يــوم مــولــده
فـهل يجـوز أن نـحـتفل بـوفـاته بـهذه
الـطـريـقــة ? اذاً كـيف يـجب ان يـكـون

ناسبة ? االحتفال بهذه ا
ـــا ان األسـالم عــــمــــومـــا ونــــبــــيه
خــصــوصـا يــتــعــرض ألبــشع انـواع
االساءة والـتشويه فـعلـينـا استغالل
ـــنــاســبــة بــتــكــثــيف حــمالت هــذه ا
التوعيـة الدينية والـتبشيريـة لديننا
وسط اجملــتـمـعــات األخـرى والــعـمل

على إظهار الصورة احلقيقية لديننا
احلـــنــــيف ونـــبـــيـه االكـــرم من خالل
إقــــامــــة الـــــنــــدوات واحملــــاضــــرات
ـبـاشـرة او مـن خالل الـفـضـائـيـات ا
وتــــســـــخــــيـــــر مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجــــتــــمـــاعـي الـــتـي تـــصـل الى كل
الـــنـــاس عــلـى وجه األرض لـــصــالح
ديـنـــــنــا ونـبـيـنـا الــكـر صـلى الـله
عـلـيه وعلـى اله وصـحبـه وسلم  ردا
عــلـى كل تــخــرصــات واســتــفــزازات
األعـــــداء مع إنه اليــجب ان يـعــتــمـد
ـيالد الـذي لم يـتفق فـقط عـلى يـوم ا
ــســلــمــ اال ان عـــلـــــــــيه جــمــيـع ا
ا ؤكـد هو في شـهر ربـيع األول ا ا
يـــجب ان تـــســـتـــمــر تـــلك احلـــمالت
واألنـشـطـة الـتـوعـويـة والـتـبـشـيـرية
طـيــلـة ايـام الــسـنـة دون تــوقف كـمـا
يــفــعل اصــحـاب الــديــانــات االخـرى
الــــذي يـــتــــجــــولــــون في اجملــــتــــمع
اإلســــــــالمي مــبـشــرين بـديــانـاتـهم
ـــنــعــهـــم احــد وتــمــكــنــوا من ولم 
تـــغــــــــــــيـــيـــر اجتـــاه الـــعـــديـــد من
ـســلـمـ وال اظـنـهم يــسـتـطـيـعـون ا
ـــا هم يــقـــومــون به  في مـــنــعـــنــا 

مجتمعاتنا.

بغداد
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نــنـتــظــر الـقــادم الـغــامض لــعلَّ فـيه
بــــريق أمـل بــــاخلالص من الــــشــــلّـــة
اجلـاثــمـة عـلى الــصـدور. إنّ اخلـوف
من ثـورة اإلصالح الــقـادمـة قـدرتُـهـا
علـى اكتـسـاح األخضـر والـيابس من
دون تـمحـيص وال تـدقـيق في الـنافع
من الــضـــار وفي اخلــيــر من الــشــرّ.
فـعنـدمـا يـتـحدث أصـحـاب الـشأن أو
مـن خـــــــــارجـه عـن شـــــــــكـل اإلصالح
وأدواته فــــذلك عن حــــســـرةٍ ويـــأسٍ
مــرةً وعـن أملٍ ورجــاءٍ في غـــيــرهــا.
ومـا بــ هـذه وتـلك يـســود اعـتـقـاد
ــــكـن إذا تــــنـــــاخت بـــــأنّ كلَّ شـيءٍ 
السواعد وتعانقت اإلرادات وحسنت
النوايا. وهـذا ما ننتـظرُه من نضوج
ـستـقبـليـة للـبلد في الفـكر والـرؤية ا
كـي يـــــشـــــمـل اإلصالح كـلَّ فـــــواصل
الــدولـة وفي أولــهــا وقـبل أي شيء
ــواطـن الــعـــراقي وتــفـــكــيــره عـــقلَ ا
وبـنيـته ونـظرتَه لـلـحيـاة والـسيـاسة
واالقتـصـاد واخلدمـات عـبر مـشاريع
بنّاءة جادةّ وصحيحة وليس وهمية
كـمـا سـادت في زمن سـاسـة الـصـدفة
ــذهــبي والـــطــائــفي بــعــد واحلــكـم ا
ــــــكن أن 2003. كـلّ هـــــذا وذاك ال 
يــؤمّـنَه ســوى دسـتــور مــدني وطـني
عـــادل غــــيـــر ديـــني وال مـــذهـــبي وال
نح حقوقًا جلميع مواطنيه طائفي 
بـالــتـســاوي والـعــدل واإلنـصـاف من
دون تمـييـز وال تـفرقـة وال خشـية من
أحـــد. ومـــا ســـيــعـــزّزُ هـــذا الـــتــوجه
الـــصــــحـــيـح نـــحــــو دولـــة مــــدنـــيـــة
مــتـحــضـرة وجــود عـقــدٍ جـديــد بـ
أبناء الـوطن الواحد بـعد فرز الزؤان
واألدغــــال والـــدخـالء عـــنـه من خالل
َن أوصلوا البالد إلى عدم السماح 
شـفـيـر الـهـاوية واإلفـالس والتـراجع

ـشاركة في كلّ قطـاعات احلـياة من ا
ـصـيـريـة في كـتـابــة هـذه الـوثـيـقـة ا
التي تضمن صعود شخصية وطنية
كـــارزمــيـــة قــادرة عـــلى إدارة الــبالد
حتت جنـاحيـها وضمّ اجلـميع حتت
كـنف دولــة مـدنـيـة مـتــحـضـرة تـنـعم
باألمان والسالم والرفاهة. فالتجربة
ــانـيــة بــعـد أن ــقـراطــيــة الـبــر الــد
أثبتت فشلها الذريع ال بدّ من تركها
خـلف األسـوار وعـدم الـرجـوع إلـيـها
زري الراهـن. فهي الدليل بواقعـها ا
ـغا الـواضح عـلى تـأمـ تـقـاسم ا
ب الفرقاء السياسي منذ السقوط
ولـغـاية الـسـاعـة بـعـيـدًا عن مـصالح
الــــوطن والـــشـــعـب. وعـــلى الـــقـــوى
الــسـيـاســيـة الـنــاهـضـة الــقـادمـة أن
جتيد إدارة الـدولة بـ حاكمٍ صادق
شجـاعٍ نزيـه ووطني وبـ معـارضة
حــقـيـقــيـة نـاضـجــة تـسـعـى لـتـقـو
وتـقــيـيم الـعــمـلـيـة الـســيـاسـيـة وفق
مـــنــهــاج واســتــراتــيــجــيــة ودراســة
وخـــــطط ألجـل األفـــــضل واألحـــــسن
ـعـارضة ـناكـفـة وا ولـيس من أجل ا
ـــشــاكـــســة ـــنـــاهــضـــة أو ألجل ا وا
ــكن فـــحــسب. ومـــهــمــا حـــصل ال 
ـا أوحى بـه احملـتلّ الــقـبــول بــعــدُ 
األمـريكي من تـطـبـيق نظـام الـتوافق
ـصـالح ب والتـحـاصص وتـقاسم ا
الـفرقـاء الـسـيـاسيـ لـكـونه الـسبب
ــــشـــاكل ــــصــــائب وا في جـــمــــيع ا
هـا كانت سـتـفحـلـة. فـجلـُّ واألزمـات ا
بـســبـبه وبـتــحـريضٍ ووحيٍ وإدامـةٍ
مـــنه كي تـــبــقـى األحــوال كـــمــا هي.
وهــذه آخــرهـا الــتي نــشـهــدُ آثــارَهـا
ــــدمّـــــرة ونـــــتــــرجـى اإلفــــاقـــــة من ا

كوابيسها بأقلّ اخلسائر. 
وال مجال بعد خليانة األمانة!

سيدة  لبـنان فيروز مـنحت القهوة
امــــتــــيــــاز عــــاطـــفـي  ورفــــعت من
رصـيدهـا بـاغنـية (طـلع لي الـبكي)
قطع الثاني فيها التي يقول ا

(بـالقـهوه الـبحـريي و طلع بـايديك
....و تـشـرب من فـنـجـانك و اشـرب
من عيـنيـك) وكانت سـمراء الـبادية
الــعـربــيــة سـمــيـرة تــوفــيق ربـطت
القـهوة ببطـوالت الرجال الـنشامى
عـنــدمـا انـشـدت كــلـمـات اغـنــيـتـهـا
الشـهيرة الـتي تقول فـيها "قـهوتنا
لألجـــوادي اول بــــادي..لـــلي نـــاره
وقــادي بــظالم الــلــيل ...والــقــهـوة
الـســمـرا ع الـكــيف لـرجـل الـسـيف
...لـرجال احلـسـوا باحلـيف شـالوا

له شيل" 
عــــام بــــعـــد عــــام يــــدخل الــــشـــاي
تفاصيل حياة العراقي  ثم ينتقل
الى مــواضع اجلـنــود ايـام احلـرب
مـع ايـــران ويـــتـــحــــول الى انـــيس
ــشــروب الــذي ربــات الــبـــيــوت وا
جتــــتـــمـع عــــنــــده الـــعــــائــــلــــة في
عـصـرونيـات صـيف بغـداد ولـيالي
شـتـائـهـا حـيث بـرامج الـتـلـفـزيـون

ميز.. والكعك العراقي ا
ـيـا انـتـقـلت ثـقـافـة الـقـهوة الى عا
ـتحدة في الـربع االخير الواليات ا
من القرن الـعشرين ليـقلب القواعد
في الـدولـة الوحـيـدة التي امـتـلكت
حزبا سياسيا يحمل اسم (الشاي)
ومن هـناك ابـتكـر االمـريكـان انواع
جــــديــــدة من الــــقــــهــــوة واعــــادوا
تـصـديـرهـا الى العـالم الـقـد عـبر
شــركـــة (ســتــاربــكـس) الــتي غــزت
االرض مـن شـمـالـهـا الـى جـنـوبـهـا
لــلـتــحــول الى احـد اهـم ايـقــونـات
ـة لـكـن بـطعـم الـقـهوة عـصـر الـعو
وحـــوريـــة الـــبـــحـــر ذات الـــشـــعــر
الـطويل الـتي اتخـذتهـا ستـاربكس

شعار لها...
بعد كل هـذه التطورات شـهد ابناء

ارتبط الشاي بانكلترا رغم اصوله
الــصــيـــنــيــة وارتــبـــطت الــقــهــوة
بــفــرنــســا والحــقــا بــامــريــكــا رغم

اصولها العربية.
كــان الــشـاي الى وقـت قـريب اكــثـر
شروبات شعبية لدى الدول التي ا
سـبق ان اسـتــعـمـرتـهـا بــريـطـانـيـا
تـحدة ومـنهـا الـعراق والـواليـات ا
ــشـروب واصـبــحت الـقــهـوة هي ا
االكــــثــــر شــــعـــبــــيــــة لــــدى الـــدول
الـــفــرنـــكـــوفـــونـــيـــة ودول حــوض
ـوروث الـعـراقي ـتــوسط.. وفي ا ا
اكـتـسب الــشـاي شـعـبــيـة كـاسـحـة
ــــســــرات واقــــتــــرن بــــاالفــــراح وا
واجتماعـات االحباب حيث ارتبط
الـشــاي الـعــراقي بـاحلب والــوئـام
ــقــاهي بـ اجملــتـمــعي وحــديث ا
االصدقاء وسجلت ذاكرتهم صورة
 الــقــوري و االســتـــــــكــان كــرمــوز
ايـــقـــونـــيـــة تـــهـــتـــز لـــهـــا وجــدان

العراقي اينما حلوا.
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كيف ال وهـذا الـشاي الـذي غنت له
سـلـيمـة مـراد اشهـر اغـانيـهـا التي
ـغـنـون الى الـيـوم مـازال يـرددهـا ا
ن (خـدري اجلـاي خـدري..عيـوني 

اخدره) 
وارتبطت الـقهوة لـدى اهل العراق
ــــجــــالـس الــــعــــزاء ومــــضــــايف
الـشـيـوخ وكـرمـهم وتـمـكـن الـشاي
ـــقـــاهي و(اجلــاي من اكـــتـــســاح ا
خـانات) الـتي فـضل الـعراقـيون ان
يسـمونـها (گـهوة) ويشـربون فـيها
الـشـاي رغم غــيـاب الـقـهــوة عـنـهـا

بشكل شبه تام!
ليحـتفظ الشاي بـهيمنـة مطلقة عل
(گـــهـــاوي) الــعـــراق اخلـــالـــيــة من

القهوة لعقود طويلة.
لكـن لدى اهل الـشام راي آخـر فاذا
ـطـربـات الـعـراقـيات كـانـت بـاشـا ا
سليمة مراد قد تغزلت بالشاي فان

جــيـــلــنـــا صــراع (الـــفــنـــجــان) مع
(االســــتـــكـــان) الـى ان انـــتـــصـــرت
(الـدلــة) عـلـى (الـقــوري) وانـتــصـر
) على (الليبتون) بعد مخاض (ال

طويل 
 لتتـقدم القـهوة اجتمـاعيا ويراوح
الشـاي في مكـانه كمـشروب صحي
يـسـاعـد عـلى الــهـضم والـتـنـحـيف
وبـهــذا  تـقــاسم الـشــاي والـقــهـوة

مناطق النفوذ 
فـــانــحـــصــر الـــشــاي  فـــقط ضــمن
مجاالت الـصحة والـعمل واحلركة
واجـتــمـاعـات الــشـاي الـتـي تـغـلب

عليها اجلدية....
في حـ ارتبـطت القـهوة بـالثـقافة
واحلب واشراقـة الصبـاح والتامل

والقراءة واالسرار..
فتـنوعت وانـتشرت مـكائن صـناعة
وحتـــضــيـــر وبـــيع وطــرق تـــقــد
الـــقـــهـــوة وتــعـــددت اصـــنـــافـــهــا
والـوانــهـا وانـواعــهـا وخـلــطـاتـهـا
الكولومبـية واليمانيـة والبرازيلية
والــفــرنــســـيــة واحــتـــفظ الــشــاي
ـالمــــحه الـــــتي تــــشـــــبه لــــنــــدن

بتقاليدها احملافظة .
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وصرنا نـسمع كل يوم بـنوع جديد
من القـهوة وكـل نوع يـجسـد هوية
شـعب مـثل الـقـهـوة الـتـركـيـة الـتي
ـر تــتــمـيــز بـطــعـمــهـا ومــذاقـهــا ا
ـذاق والــقـهــوة الــفــرنـســيــة ذات ا
ـمـيـز والـقـهـوة االمـريـكـيـة الـتي ا
انـتـجت مــشـتـقـات عـائــلـة الـقـهـوة
بـاجـيـالـهـا اجلـديـدة مـثل الالتـيـيه
ــــوگـــــا والـــــكــــابـــــتـــــشــــيـــــنــــو وا

واالسبيريسو وغيرها..
ورغم هــيــمــنــة وســطــوة الــقــهــوة
وثــقـــافــتــهــا الـــرومــانــســـيــة بــكل
اقــتــرانـــــــاتــهــا الــشـــرطــيــة الــتي
ارتـــبــــطت بــهـــا مــازال اســتــكــان
الـــشـاي الـعـراقي يــصـارع لـلـبـقـاء
فــفــــــي الــوقت الــذي تــطــرب فــيه
اذان الـــعــــــشـــاق لــــــفــيـــروز وهي

تشدو :
ـفرق في موقدة و في "في قهوة عا

نار
نــبــقى أنـــا و حــبــيــبـي نــفــرشــهــا

باألسرار"
مـازالت سلـيمـة مراد تـردد الزمتـها
ن اخــــدره" اخلــــالــــدة "عــــيــــونـي 
لـتــتـجــسـد صــورة الـشــاي بـامـراة
تصنعه وتزيد حالوته باحساسها
زاج ووجودهـا  ورجل يحـتسـبه 

يعيد الستكان الچاي هيبته.
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فـازت الـكاتـبة الـفرنـسيـة آني إرنو اخلـميس بـجائـزة نوبل لألدب لـعام 2022 وعلـلت جلنـة نوبـل اختـيارها
ا أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف اجلذور والبُعد والقيود اجلماعية للذاكرة إرنو البالغة  82عاماً 
الشـخـصيـة".و منح  115جائـزة نـوبل في األدب منـذ عام 1901وحصلت  17امرأة عـلى اجلائـزة حتى اآلن.
وكان عمـر أصغر احلـاصل عـليها  41عـاما وهو روديارد كـيبلـينج الذي اشـتهر بـكتاب "ذا جـانغل بوك". فـيما كان
أكبـر احلاصـل عـليهـا دوريس ليـسينج عن  88عـاما. وبدأ أسـبوع اإلعالن عن جـوائز نـوبل يوم االثـن بـحصول
العـالم السويدي سـفانتي بـابو على جائـزة نوبل في الطب لكـشفه أسرار احلمض الـنووي لإلنسان الـبدائي الذي قدم
ـناعـة لديـنا.وفـاز ثالثة عـلمـاء معـا بجـائزة نـوبل في الفـيزيـاء يوم الـثالثاء.واألربـعاء مـنحت رؤى أسـاسيـة لنـظام ا
جائزة نـوبل للكيـمياء عن سنة  2022مناصـفةً لثالثة باحـث هم كارول بـيرتوزي ومورتن ميـلدال وباري شاربلس.ومن

قبل. قرر أن يتم اإلعالن عن جائزة نوبل للسالم لعام  2022أمس اجلمعة وجائزة نوبل في االقتصاد يوم االثن ا ا
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واسم               رقص ا
}}}

ينتظرُ ...
       ساعيَ البريد

رُبّما 
     يحملُ رسالةً 

لكنّ الكُوّة
          مُغلقة
والسُعاةُ

        لم يأتوا بعد
 الريح

رور        منحوسة ا
          تقتلع فسائل 
ُنى                       ا

كلّما أومأَ لها 
            بالتريّث
               كي يراه

غَرّبَتْ سفنها 
        وغادرت موانيه 

                       العطشى
مَن يُوقظ

َجاهيل?        غَفوة ا
يكتب...

        مرسال الوجع
                 ل (حي ابنِ سكران)

آه يا(حيَّ ).....
تأمّل  أيها  ا

             في قَعر

في مساءٍ
        موغلٍ 

             بنَوباتِ 
                   احلُزن

يَسْتَشيطُ أَلَماً
           على حافة 
َأساة                    ا

مُسْتَفزّاً
     يُقامرُ بهِ 

         جنون الريح
يتلوّى 

    على دَكّةِ
              العذابات

يُناجي 
      وجيبَ خيباتِهِ

ُتالحقة                      ا
ينتظرهُ 

      على أسرّةِ 
                 الفَقْد 

يَمْتَحنُ
      لُهاثَ الطريق

يُسائل 
        طواح األرق
ما لهذهِ الدروبُ

               باكية تُشير
                      إلى الهاوية

وشراهةُ اليَباس
                تَذبح

             الوَحشة
َنبوذ    ا

          في فنجان
                    الوحدة 

ُثخن       ا
             بطعنات

                    األقارب
                            األباعد

ُمتحن       ا
أساة           بجَوْرِ ا

َسافات  تَحترقُ ا
                 شَغَفاً

الدروب
             أكلتنا خُطى

وأنتَ بعيد 
         تَتضوّر قهراً

 في كبد
        العاصفة 
 تُراقب هُزالَنا
             رُقادَنا
             احتدام

صائب فينا                 ا
لم تَقتربْ  

ألننا غارقون 
         في صيد مَلذّاتِنا

                     التي نفقت 
                          في مَتاريس
                              اللَهو

ُسرطن ا
         وعَنترياتنا  

                     الراقصة 
                           في الفراغ

}}}
في عَراء الوقت

             يتناسلون
                 مواكبَ تَمرُّ 

وأنا جالس 
    عند مُفترق الطرق

علّني أراكَ
َنام         ولَو في ا

كل الذين مرّوا 
            أَوْدَعتُهم 

                 رسائلي إليكَ
مَرَّ الوقت 

             عَقيماً
             وما زلتُ أنتظر 

الوقت يَأكلُني
يأكل

      عصافير األمل
اتّسعَ الوقت 
    صار مدى 

             من ضَجيج
                     يَلتهمُ ذاكرتي

                          التي يَلْهو بها 
                                   النِسيان

سَج أنا
         في رئة

نفى                  ا
أَعِدُّ مَطارق

          الوجع
 أَغوصُ

        في بئر
              صراخ النَدم 

حاسراً أترقّب
            والناس سُكارى

تلك العجوز
            الشَعْثاء

                   تُشعلُ البخور 
                          في جوف

الصمت
تَندبُ

   شَتات احلظوظ
                  الضائعة

                       في زَحمة التِيه
وتَلعنُ

          مَوتَ ضمير 
                        السُالالت

}}}
رأيت ذلك الكفيف 

             الذي يتوكأ 

              على القصيد
                               منهوكاً

 أهذا بشار بن برد
             إمام الشعراء

ُولّدين?                           ا
أبومعاذ هذا 

         يُطاردُهُ 
               جَلّاد أرعن 

                         بسوط
التجهيل
كلما نَضجَ

            الفكر
                  اتّهمناهُ

                        بالزَنْدَقَة
عازمون

        على غَلقِ 
                  نَوافذ األمل

كي ينتحر
          ند الفرح 

ويَتسمّم 
         نَسْغ البشارات

 ال نُطيق العَيش 
              في الهواء 

                        الطَلْق 
نُقدّس 

       جُدران اخلَرافة 
نَدَّخر 

       مَتاريس التَلوّث 
                خوفاً من 

                     هَمس البَياض
أَرأَيتُم...

      كيف نَخشى
                 نَسائم البَياض?

  نَرقص 
        في مَتاهات

                 السَواد
   ونُقاتل 

          بالتفاهات
                        كلّ جَديد 

{ تتمة النص على موقع (الزمان) االلكتروني

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7199 السبت 12 من ربيع االول  1443 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م
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الـهـمـوم.. ليـغـادرونَهـا كـمـا ولدتـهمْ امـهـاتهم..
عــراةً مِنْ كل شيء الّـا مِنَ احلُــزنِ الـذي يـكْـسـو

مالمحَهم التي أرّقَتْها احملطات.
وكـأنه يخـبرهـم أنْ المفـر.. وأنْ احليـاةَ برمـتها
صـعـود في قـطـار .. ونـزول مِـنْـه.. ومـابـيـنـهـما
رحـلـة لالسـماءِ تـوثـقُـها الـقـلوبُ عـلى شـبـابيكِ

العرباتِ.. بحروفٍ سيمسحُها الالحقون.
فــهـو مــؤمن تـمــامـاً بــحـكـمــتِهِ وفـراســتِهِ وهـو
يـخـاطبُ الـقـطـارَ(دك بـيه طـول الـعـمـر مـايشـفه

عطابي)
وهـو مؤمن تماماً بأنّ لـلمحطاتِ رأي آخر ح

يخاطبُ قاصِديها:
(لمْ يعدْ في احملطةِ اال الفوانيس خافتةً

..... بعيدْ وخريف بعيدْ
قاعدِ ترجوه يُسْرقْ وتترك حزنَكَ ب ا
تعطي لوجهِكَ صمتاً كعودِ ثقابٍ نَديّ

بإحدى احلدائق
إنْ فرشَتْ وردة عينَها يشتعلْ

وجتاوز خط احلديد
كأنك كل الذين أرادوا الصعود ولم يستطيعوا

أو انتظروا).

(نـقطة تـكفي فالتكـثر علـيك احلبرَ و األوراق
كلّ مـافي الـكون تنـقيـط  له اال الهـوى فاحذر

فبالتنقيطِ نَهوي واسأل العشاق).
هــكـذا كــان يـخـتــصـرُ نــوبـاتَ الـعــشقِ بـرغم
قـــدرته الــعــظــيـــمــة في االســهــابِ دون رادعٍ

لشالالتِ اجلمال التي ترافق حروفَه.
ـــــتــــجــــولُ وسطَ .. هــــذا الــــدرعُ ا مُــــظـــــفــــرْ
الــرصـاصِ.. وحـقـولِ الـغــامِ احلـكـامِ والـغـامِ
احلـيـاة.. كـان شـفـافـاً بـروحِه حـدّ الـتـسـامي
حـ يــعـشق.. فـهـو صـاحبُ روحٍ (مـكـطـوعه
مـثل خـيط الـسمـج).. وتذوبُ احـتـراقاً وسطَ

حضرة العشق مِثْلَ (حالوة الليل).
لوك لمْ تـمنعه جذورُه البـرجوازية وساللة ا
ِ الــتي انـحـدر مــنـهـا.. في أنْ يُــشـكّلَ مِنْ طـ
اجلــنــوب كل احلــروف الــتي خــلّــدتْ تــاريخَ
حـزنِـهِ.. وحـزنِ الـعـشـاقِ الـذين والـفـوه عـلى
تــرابِ الـقــطـارات.. مـظــفـر ذلك الــغـني الـذي
ادرك مـبـكراً أنّ الـفقـراءَ يعـشـقون بـطريـقةٍ ال
ــواعـ ــدوي وسطَ ا تــعــرفُ غـيــرَ الــبـذخ ا
الـضخمة.. رغم احلـبالِ التي يربـطونها على
بـطونِهمْ.. مـخافةَ أنْ تـشعرَ بـهم حبيـباتهم..
ـا سألَ نـفـسَهُ (كـيف يـحتـاجُ دم  بـهذا ولـطـا

.( الوضوحِ الى مُعجَمٍ طبقيٍ لكي يَفْهمهْ
هـو مخترع جبار لشـخصياتٍ أصبحتْ داللةً
وشـعـاراً لكـل الثـوراتِ الـتي ترعبُ الـطـغاة..
ــشـانقِ ــدجـجــ بــحـبــالِ ا فــكلّ الــطـغــاة ا
ِ الـتي تــتــأزرُ بـهــا األذنــابُ .. كـان والــكــوا
.. فما أحدثتْهُ يـربكهم إسم صويحب ومنجلُهُ
قــصــيـدة (صــويـحـب) في الـشــارع الــعـراقي
يـشبه تمامـاً شعباً يـفتقرُ لـلسيف.. ثم امتلك
اسـلحـةً للـدمارِ الـشاملِ.. يـنسفُ فـيهـا حبالَ

.. بـنَــغَمٍ مــوسـيــقيٍ هـادرٍ ِ ــشـانـقِ والـكــوا ا
يـخترقُ كلَّ اجلدران والـعوارض الكونـكريتية
الـتـي يـخـتـفي خـلـفـهـا الـذين يـخـافـون سالحَ
ـتـلــكـون مـضــاداً حـيـويـا الــكـلـمـة.. ألنــهم ال
يـقيـهم ذلك اإللتهـاب الذي سـينخـرُ أجسادَهم
إذ مـا قــرّرت الـتـنـاسل الـذي يـنـسفُ مـتالزمـةَ

الطُغيانِ التي اليشفوْنَ منها.
هــذا الـرجلُ االـثـورة.. والـتـي سـافـرتْ شـعـلـةُ
ُـدنَ الــعـربــيـة.. كــاسـرةً كل حــروفِهِ تـطــوف ا
حــدودَ اجلــغــرافــيـا.. كــعــداءٍ يــحــملُ شــعــلـةَ
العبَ ـبيـادِ التمـرّدِ على الـقهْر.. لـيجوبَ ا او
.. لــيــدخلَ عــلــيــهم َ الــتي تَــزْخــرُ بــاخملــذولــ
واضــعـاً مِـشْـعَـلَهُ.. إيــذانـاً مـنهُ بـبــدايـةِ لـعـبـةِ
الـتـمردِ الـتي ال تخـضعُ لكلّ الـكروتِ احلـمراء
الـتي تـسكنُ جـيوبَ احلـكّامِ ومـراقبي خـطوطَ

دنِ التي تنامُ على تعويذةِ آلهةِ اجلياعْ. ا
ـارد العظيم بصـرخاتِ قصائدِهِ مـظفر.. هذا ا
ُــدّويـة.. هــو ذلك الـغــانـدي الــعـظــيم.. الـذي ا
تــشــابكَ جــلْــدُه والـعــظــام.. لــكنّ ســطـوةَ كف

حروفِهِ تالحقُ اجلالدينَ حتى قبورِهِم.
لمْ يُـــســجّلْ الــتــاريخُ صــوتــاً ســاخــطــاً عــلى
اجلـالدين.. كــهــذا الــرّعْـــدِ الــذي كــانَ يــســبق
هــطــولَ قـصــائِـدِهِ الــرّصــاصْ عـلى رؤوسٍ ال
ـصــفّـحــة.. وال الـســقـوفُ ــضالتُ ا تــقـيــهـا ا
كشوفة .. الكونكريتية التي تغطي هاماتِهم ا
كَـعَرّافٍ يقرأُ الطّـالِعَ لكل مايدور في قصورِهم
َ ـوتِ واجلـوعِ لــكل اخملـذولـ مِـنْ حـكـايــاتِ ا

بِهِمْ.
هـو الـزاهـدُ في حقـولِ الـتّـرف.. تُبـكـيه كـفوفَ
َ الـتي رسـمَتْ عـلـيـهـا سـطـوةُ الزمنِ الـفالحـ
خـرائطَ الـتـجاعـيـد.. لكـنّه نـاثـر لبـذورِ الـثورةِ

.. َ يَجِنُّ الليلُ فـيهِم وسَطَ دمعتِه اخملْفية.. ح
وكأنّه يخبر كلَّ واحدٍ منهم :

(إذا كنتَ حياً بسجنٍ
وإنْ كنتَ حياً بقبرْ

فأنت هنا بيننا ثورة عارمةْ
أيها الناس هذه سفينة حزني
وقد غرق النصفُ منها قتاالً

ا غرقتْ عائمةْ).
ـــــوتِ يَــــشُمُّ رائــــحَــــةَ حــــتـى في حلــــظــــاتِ ا

االنتصارِ.. في كفّيهِ وفي كفوفِ الفقراء.
.. مـظفر.. هذا اخملترعُ العظيم ألعظمِ اسطورةٍ
ِ احلُـرّي).. لـيــنـفخ فــيـهـا شَــكَّـلَـهــا مِنَ (الـطــ
حـــيــــاة.. تـــرْسمُ تـــراثَ الــــعـــراقِ وقـــصـــصِهِ
ُـتــجـذّرَ في صــبـاحـاتِ وحَــكـايــاه.. واحلـزنَ ا
الـــعــراق وبـــرْدِهــا الـــذي جتــفلُ مِـــنْهُ صــدورُ

النساءِ العاشقات (بِتْلِجْلِجْ الليرة).
.. هـويةُ الـعـراق التي يـكـادُ يـحمـلُـها كلُّ حَـمَـدْ
.. لــيُــبْــرزونَــهـا كَــعالمــةٍ لــلــحُـزْنِ الــعــراقــيـ
والفراق.. كي تأذن لهُم القطاراتُ بالصعود.
رَسَـــمَـــتْهُ نـــســـاءُ الـــعـــراق بــكـل خـــيــاالتِـــهِن
ُختلف.. لكنّ ُتَشَعِبَةِ.. فَلكُل حبيبةٍ حَمَدها ا ا
جَــمَـعَـهُن ذلكَ الــقـطـار.. وتـلكَ الــلـيـرة.. وتـلك
الـضّفيرة التي تُعـيدُ لهُنَّ رحلةَ العشقِ االزلي
الـذي يــنْـبُتُ مُـنـذ أولِ ضـفـيــرةٍ يَـفْـتَحُ عُـقَـدَهـا
حــبـيب عــلى رحـلـةِ الــسـككِ واحملــطـاتِ الـتي

تزخرُ بها احلياة.
أجنبَ لـنا مظفر تلكَ الـتعويذة اخلالدة.. التي
يــحـمـلـهــا الـعـشــاقُ والـفـقـراءُ فـي جـيـوبِـهم..
وكـأنّه يـعلم بـذلك اخلـلود الـذي سيـرافقُ هذه
الـتـعويـذة.. فـجعـلَـهـا عنـوانـاً لديـوانِهِ (لـلريل

وحمد).
بـيْـنهُ وبـ احملطـاتِ وسـككِ القـطـاراتِ عالقة
.. للدرجة َ زَحَـفَتْ بهوْلِها على ذاكـرةِ العراقي
.. مــقـرونـاً الــتي أصـبـحَ فـيــهـا قـطْـعُ الـتــذاكـرِ
بــصـورةِ مـظـفـر الــتي تـقـفــزُ مِنْ شُـبّـاكِ قـاطِعِ
.. أوْ الـتـذاكر.. وكـأنّ كلَّ مـسـافرٍ يـنـتظـرُ قـصةً
ودّع قـصّةً.. حتى كأن عرباتِ القطارِ أصبحتْ
َ مـواطنَ لـلـشـكوى ورميِ في ذاكـرةِ الـعـراقـي
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بغداد

 ÊU bOB

دينةُ ميتة " " لستُ الصنوبر.. ا
احلرائقُ  ال تنطفي .. 

والشوارعُ مكسوة بالسخام 
اختنقتُ .. فهذا الدخان ثقيل  ..

دينةُ شاحبة.. وهذي ا
غادرتها العصافيرُ .. 

لم يبق فيها سوايَ وهذا الظالم 
كوث هنا?  قال : كيف استطعتَ  ا

واحلدائق يابسة
كل أشجارها اصطبغت بالسواد 

وتلهثُ نحو مواتٍ زؤام  
......

ا رائحةْ . الزهورُ هنا دو
والهواءُ تعفّن من شدّة اجلائحةْ

لستُ ذاك الصنوبر  
ال تستقيمُ على جذعه الريح 

أو صخرة تستطيعُ الكالم  الفصيح 
إنّ هذي الشوارع تمشي معي .. 

وجتري احلرائقُ .. 
جتري وال تستريح 

وأراها تكابر في حزنها 
وجهها يتغضّن في الضوءِ
في نزفها ألفُ ذئبٍ جريح 

}}}
قال :  هل ترحل اآلن? 

دينةُ ميتة  هذي ا
أهلها حجر  

والنخيلُ الذي كان فيها اضمحلَّ
 وكل النساء سُخطن   

غدون سالحف.. 
التطمئنّ إلى أيّ نبضٍ 

رايا  حجر  وحتى ا
... اكتئبتُ

: أريد كثيراُ  من اخلمر ..
أشربُ حتى الثمالة .. 

.. أسكرُ .. أسكرُ
ال أتهيّبُ من أي شيء  .. 

دينة أُمّي.. ان هذي ا
 فكيف أغادرها ..

 وبأي ضمير أالقي اإلله ? 
}}}

دينةِ .. يالبؤس ا
في الليل نائحة وأصابعُها نازفات 

وبرغم خواتمها الالمعات 

قد عالها التراب 
وتشيرُ إلى قمرٍ من وراء السحاب 

يتبسّمُ في ولهٍ ويزيح الضباب 
هو ضوءُ احلن 

وما قد تبقى من النور بعد الغياب
}}}

٢٧-٩-٢٠٢٢
أشواك  الغرس "  " 

}}}
أعرفُ أن جوادي من غير عنان 

أدمنتُ اخلمرةَ صرتُ حبيس احلَان 
قد تنسيني الكأسُ ظنوني 

وتخفف عني عبءَ تراثٍ ينعقُ كالغربان 
هذا قدري ..

مَنْ يعصمني من هذا الزمن الطوفان ?
}}}
ناياتُ الشعر تصدحُ باألحلان

اال أشعاري ..
أقصدُ أشجاري  
ال تثمرُ غير األحزان

}}}
ما زلنا جنهلُ فلسفةَ الغَرسْ

كي نشغلَ حقل احلنطةِ بالفأسْ
ونزيح اجلذعَ عن الرأسْ

}}}
ف تتناسل في الكُتبِ
فاخرة احلسبِ تُروى 

عصب مشلول في جسدٍ  بدمٍ كذبِ
ماتا … جدّي وأبي 

فتركت البحث عن النسبِ
ا تهوى .. أشغلتُ النفس 
فلقد أعيتنا بالشك الفكرةْ

. ُرّة ْ من عبءِ األسئلةِ ا
. سنظلّ نُفنّدُ برهانَ القُدرةْ

..وما تمليهِ في التيهِ
وصايا األلواحِ العشرةْ .

}}}
كذب .. كذب ..

اضي بلوى  هذا ا
أشواك تمتد بأرض التاريخ.
لم نحصد منها غير قطعيتنا 

وكوابيسَ اخلوف 
اضي  فمتى نخلعُ ثوب ا

ونزيح الهمّ اجلاثم فوق القلب? 

وشرب  دمائهم كمياه الرافدين 
بكؤوس حمراء.يسيل منها الدماء

نابر االعالمية وفوق ا
يتصارعون ك - ثيران  سوداء من
ناصب التي تؤتيهم  بالثمار اجل ا

 اليانعة وال يشبعون
عشرون عامًا واكثر من فساد احلكام 

والعمالء لألجنبي  اجلهالء
وافرغت اخلزينة  ياه نضبت ا
الي من ابناء الرافدين وشرد ا

خرجت قوافل الشبيبة حتت 
نصب احلرية تهتف كالعاصفة

ائة  شهيداً صدى دماء  ثما
من شبيبة  تشرين 

يزلزل االرض والسماء.
ناقوس يصدح في كل  ساعةِ

ويومِ  وشهرِ وسنةِ كبوقٍ للقيامة
يدق فوق نبض القلب كالساعةِ 

الناطقة باألحزانِ 
أما زال عصابات  الطائفي 

القتّلة  يحكمون خمسون مليون
عراقي 

 بالفساد وتدمير مصانعه ومزارعه
وقتل وتشريد واختطاف شبابه

(بأسم الدين پاگونا احلرامية)
ذهبية  وخّدرونا  بافيون ايران ا
ليونية  وعلمونا  بالزيارات  ا

ومن حتت اقدامنا سحبوا 
البساط االخضر  عن احالمنا
واليوم في ذكرى دماء تشرين

نرفع شعارنا الوطني
باسقاط  النظام احملاصصة 

الطائفي الفاسد 
وتقد رؤوسهم  للمقصلة

 الفرنسية
وبناء دولة  ذات دستور  مدني

يؤمن باحلريات  العامة 
ساواة والعدالة االجتماعية وا

هاجرة  لتعود الطيور ا
ة الى اعشاشها القد

للبناء ما دمرته الطائفية 
في وطن عراق واحد 

يحكمه  مجلس من العقالء.
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كندا

لـتـقُصَّ الـيـه حـكايـا الـسّـعْـفِ واألسـمـاء.. وهو
يأنُّ:

(ال أزال بأرصفة الليل يا والدي
كل هذي البالد بأرصفة الليل للشحن يا والدي

غير أني مابعت عودي
وال مثل شيخ الغناء الرخيص

رقصت بها كلما جاء بغداد وال جديد
كثيرون باعوا

وبـــقــيت مـــغــنـي احملــطــات والـــعــربـــات الــتي
المصابيح فيها

وأسحب جفنَ الذين ينامون في الذُل
أنظرُ ماذا بأعينِهمْ).

رحَلَ ايــقــونـة احلــزن الــعـظــيـمــة.. رحل بــحّـارُ
الـبحـارين.. رحل ملكُ العـمْقِ.. رحل الذي يزوجُ
جنـومَ البحرِ أزواجَها بنجومِ الليل.. رحل سيدُ
الـبنـفـسج.. رحل الدفـتر.. وتـركنـا خلـفَهُ كلـماتٍ
مــبـعـثـرة.. التـعــرف كـيف تـلــمْـلمُ روحَـهـا وسَطَ
.. رحل نـحّـاتُ أعظمِ صـندوقِ ُجـددي سـطـورِ ا
عُــرْسٍ كـــانَ يــلــمــلمُ خـــواتِمَ و قالئــدَ و رســائلَ
الـعـشـاق ومـنـاديـلَـهم الـتي تـرسم أوّلَ قُـبـلةٍ في
ســـكـــونِ الــلـــيل.. رحـل وهــو خـــائف عـــلى ذلك
الــصــنـدوق (يــنــبـاع خــردة عــشك من تــمـضي
).. رحل حزيـناً كـعادتِه في كل تـفاصيل الـسنـ
روحِـه وأيامِه التي عـاشها.. رحل وهـو يعْلمُ أنّ
هـذي البالد واحلزن توأمان.. حيثما يُغلقُ باب
.. يفـتحُ الله علـيها بابـاً آخرَ أشدَّ حزناً.. لـلحزنِ

كان يرددُ دوماً:
(احلزنُ يجيءُ مع الريحِ وماءِ احلنفيات

وضوضاءِ الطرقات).
.. و أنّ عمرَه   كـان مؤمناً أنّ النهايات التختلفُ
.. لنْ تُـعـيـدهُ الــذي كـان خـارجَ تـغـطـيــةِ األوطـانِ
أشـارة السلـكيـة في نهايـةِ العـمرِ.. عـاشَ غربتَه

وهو يعاتبُ الزمنَ وحيداً:
(في الزمنِ الصّعب 

محتمل أنّ كلَّ الهواتفِ معطوبة).
رحل قــاطـعُ الـتــذاكــر الــذي يَــسْــطَفُّ الــعــشـاقُ
ـنـحَهم طـوابـيـراً.. وهم يـنتـظـرونَ دورهم كي 
.. تُـــعــيـــد عــلــيـــهم شــريطَ الـــتــذاكــرَ قـــصــائــداً

كــان يـرى في احملـطــاتِ رحـلـةً لــكـوكبٍ آخـر..
يُـخـيـفه فـيه أولـئك احلـراسُ الـلـيـلـيـون الذين
يـقلبونَ متعاعَ القلوب..لهذا كان يعاتبُ الليلَ
فـيه ويسْتأمِنَهُ علـى أسرارِ الدمعِ بلسانِ حالِ

العضماء:
(التقلب متاعي احلزين أمام األجانب

ة مثل البكاء). فالثياب القد
كــلّـــمــا ضــاقتْ به روحُـه.. صَــنَعَ مِنْ أرصــفــةِ
احملـطاتِ وطـناً يـأويه.. لمْ يـهادنْ ذاتَ يومٍ أو
.. لــذلك جــابَ كُـلَّ مــدنِ الــله يـــســاومْ بــحــرفِـهِ
ومـحـطـاتِـهـا.. والـوطنُ يسـافـرُ مـعهُ كـحـقـيـبةٍ
تـرفضُ جتديدَ صـاحبِهـا.. أو كمسـافرٍ يرفضُ
اسْـــتـــهالكَ مـــتـــاعَـهُ الــوحـــيـــد.. رغْـمِ اجلّــوعِ
.مـظـفـر.. هـذا الـبـحـارُ الـعـظـيم.. كـان الـكـاسِــرْ
يــطـلقُ الــعـنـانَ لــسـفـيــنـتِهِ دونَ أنْ يــفـكـرَ في
ـوجِ الـذي سيالقـيه.. سفـينـتُهُ تُبـحرُ سـطوةِ ا
في عـالمِ اجملهولِ.. وال شراعَ يُـحرّكُها.. سوى
ــانِه الـــعــظـــيم بـــرأسِهِ الــذي يـــحْــمِلُ ريـحُ إ
َ سَعْفِ الـنخيل.. كبـوصلةٍ جتعلهُ بـداخلِهِ أن
يــرْســو فـي جــزرِ احلــزنِ الــتي أدْمَنَ اإلقــامــة
فـيهـا.. تلك الـريح القـادمة مِنْ أقـصى النـخيل

الـذكريـات.. في رحلـةِ القطـاراتِ التي التـنتهي..
رحـل شــــريكُ رحـالتِــــهم وحــــزنِـــــهم.. وشــــريكُ
حقائبِهم والتذاكر.. رحل  ولسان حاله يتمتم:
(أنتَ مِـنْ شدّة احلـزن والصـمتِ تقـطعُ تذكـرت

لنفسك
تقطع حزن ... حزن

تقطع كل القطارات تبيع دموعاً وحلوى
ألنّ الــقــطــارَ بال امــرأةٍ أو صـديقٍ وأنـتَ دخـلتَ

ليالي الشتاء).
.. كعادةِ أيامِهِ جميعها.. رحل رحل مظفر حزيناً
وهـو يحملُ في حـقيبةِ عـمرِهِ آالمَهُ وآالمَ الناسِ
الـذين أحبّـوه.. رحل زاهداً بهـذا العـالم.. كعادةِ
كل الــكــبــار الــذين تــهــرســهم الــســنــون.. حـ
تـتــشـابك فـوضى الـوجـوهِ الــتي تـنـازعُ الـكـبـارَ
أمـاكـنَــهم.. لـلـدرجـة الـتي يـسـلـبـون مـنـهم آخـرَ
كـرسيٍ للـجلوس يـلتقـطونَ فيه أنـفاسَهم.. رحل
ـللِ الـذي يـصيب روحَهُ .. وهـو مـتـنـبئـاً بـذلك ا
والــذي افــرزتْه فــوضـى االيــام.. فــهــوالــصـادحُ

لل ح قال : العظيم لوصْفِ ذلك ا
(ملل يشبه علكةَ بَغِيٍ لصقَتْه األيامُ بقلبي).

مات سيدُ البنفسج.. وفي نفسِهِ الكثير الكثير..
مـات وفي جُعـبَتِهِ االفَ الـقصـائدِ التـي لمْ تُكْتَبْ
.. مات .. واالفَ اللوحاتِ التي لمْ تُرْسَمْ بَعْدْ بَـعْدْ
وفـي ذاكـرتِهِ االف الـقــصصِ واحلـكـايـا.. واالف
الـوجــوهِ الـتي ارادَ لـهـا أنْ تـكـونَ رمـزاً خلـيـالِهِ
الــذي اليـقف عِـنْـدَ حَـدْ.. مـات مُــخـتـرعُ الـرمـزيـةِ
والـتّشفيرِ األولِ في الشعرِ العراقي.. مات وب
كـفيه محبرتَهُ ودواتَهُ التي ارادَ بهما تدوينَ كُلَّ

ماهو غير مألوفٍ على أرصفِةِ احملطات.
لــكّـنـهُ رحلَ وهـو مُــتــيّـقِن أنّ الــعــالمَ بـدأ يــفـرغُ
بـالـتـدريج.. حـتى آخـرَ انـسـان.. فـهَمَـسَ لروحِهِ

في صَمْتٍ كئيب:
(كنتُ في حاجةٍ لكتابةِ شيءٍ آخيرْ

لمْ يَعُدْ أحد في احملطة).
فـكـان آخـرَ مُـسافـرٍ تُـبْـكيـهِ القـطـاراتُ و أرصـفةُ

احملطاتْ.
رحلَ مُظَفّرْ

فأغلقَ قاطِعُ التذاكرِ شُبّاكَهُ.



طـلـوبـة في لـتـحـقق االنـسـيـابـيـة ا
طلوبة التعي وباالخـتصاصات ا
وفق مـبدأ الـعدالـة وتكـافؤ الـفرص
لـلـخـريجـ كـافة بـيـنـما يـتم الـيوم

قبول
 الـطـلـبـة في اجلـامـعـات الـرسـمـيـة
وغــيـرهــا من اجلــامــعـات األهــلــيـة
ــسـائـيـة بـشـكل عـشـوائي ودون وا
تـخـطـيط وتـأهـيل مـسـبـق وبـأعداد

هائلة لم يشهد لها 
 التعليم مـثيالً وقد أدى ذلك النهج
الى نتائج سلبية تتمثل في اآلتي 
 × مــحـدوديــة الــتــأثـيــر االيــجـابي
واستـثمار االخـتصاصـات العلـمية

وراء ذلك التدهـور ضمن اجلوانب
التالية 

ستوى العلمي 1- ا
ـــاضي كـــانـت اجلـــامـــعـــات  فـي ا
العـراقيـة الرسمـية (حـصراً) تضع
اخلـطط االداريـة والـفـنـيـة لـلـقـبول
ـــركــــزي) لــــلــــطــــلــــبــــة وحتـــدد (ا
قاعد االختصاصات وفق عدد ا

 الـــدراســــيـــة بــــحـــسـب مـــعـــدالت
ــدارس االعــداديــة الــتــخـــرج من ا
والـــتـــنـــافس الـــعــلـــمي ويـــتم ذلك
بـالـتــنـســيق مع وزارة الـتــخـطـيط
ـــؤســـســات دعـــمـــاً لـــلـــوزارات وا

التنموية 

ومشاركتـها في دعم التنمـية لكثرة
االخــتـــصــاصـــات وقـــلــة احلـــاجــة

الفعلية للمؤسسات 
ـــســــتــــوى الـــعــــلـــمي  × ضــــعف ا
ـــتـــخـــرج ي لـــلـــطـــالب ا واالكـــاد
نـتـيجـة لـقـلة كـفـاءته وعدم انـتـظام
الــــــدوام واكـــــتــــــمـــــال احلــــــصص

ناهج البحثية اضف وا
 الى ذلك تهـاون ادارات اجلامـعات
وخاصـة األهلـية في قـبول وتـخرج
ــرونـة والــتــسـاهل في الــطـلــبـة وا

منح الشهادات 
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 × مـرحـلـة ما بـعـد التـخـرج وتـمثل
ــؤلم لــلـمــتــخـرج لــعـدم االحــبـاط ا
ارسـتة االخـتصـاص أو التـعي
في الــــدوائـــر الــــرســـمـــيــــة وشـــبه

الرسمية بسبب األعداد 
 الـكـبـيرة لـلـمـتخـرجـ وعـدم قدرة

ؤسسات على استيعابهم  ا
ـقاعد  × عدم الـتوازن في اشـغال ا
وفـق الـــفـــروع واالخـــتـــصـــاصـــات
توفرة وذلك بسـبب جلوء الطلبة ا
الى الـفروع الـتي توفـر فرص أكـبر

في التعي أو 
 اســتــثــمــار ذلك االخــتــصــاص في

احلياة العامة 
قنعة   2-البطالة والبطالة ا

 وهـي الـــنــــتـــيــــجـــة واحملــــصّـــلـــة
ــا بـعــد تـخــرج هـذه الــطــبـيــعـيــة 
ـتـزايـدة وغـيـاب اخلـطط االعـداد ا
ـــنــــاســـبـــة لــــلـــتــــعـــامل مــــعـــهم ا
واسـتـيـعـاب طاقـاتـهم ويـظـهر ذلك
جـلـيـاً في تـضـخم نـسـبـة الـبـطـالة
والــــتـــــرهل فـي أعــــداد الـــــكــــوادر
االداريــة والــفــنــيــة لــلــمــؤســسـات
ا بعد التعي قنعة)  (البطالة ا

ية  كانة العلمية واألكاد 3-ا
ـــكــــانـــة الـــعـــلـــمـــيـــة تـــراجـــعت ا
لـلــجـامــعـات الـعــراقـيـة كــثـيـراً في
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الــقــيــمـــة احلــقــيــقــيــة لــلــشــهــادة
اجلــامــعــيـة تــكــمن في نــاحــيــتـ
األولى مـالئمـتـهـا لـالخـتـصـاصات
ـطـلـوبـة لــرفـد مـسـيـرة الـتـنـمـيـة ا

والتطور والثانية في 
 مـدى اسـتـيـعـاب وأهـلـيـة الـطـالب

اجلامعي ومستواه (العلمي) لنيل
ـقـارنـة تـلـك الـشـهـادة ومن خالل ا
الـبـسـيـطـة بـ مـاضي اجلـامـعات

العراقية 
ــؤسف ي وحــاضـــرهــا ا  األكــاد
كننا معرفة األسباب التي تكمن

الــعـقـود الـثالثـة األخـيـرة ألسـبـاب
كثيرة تتعلق بقلة الدعم احلكومي

وعدم استقرار الوضع
الــســيـاسـي واالقـتــصــادي لـلــبــلـد
فـوصـلت الى مـسـتـويـات مـتـدنـيـة
جـداً وأصـبـحت خـارج الـتـصـنيف
ي لـلـجـامـعـات بـعـد أن كانت الـعـا

اضي القريب في ا
حتــتل مــراتب عــالــيــة ضــمـن هـذا
الــتــصــنــيف مـن حـيـث الــتــزامــهـا
ـــيـــة االداريــة ـــعـــايـــيــر الـــعـــا بـــا
ـراكـز والـعـلــمـيـة وتـفـاعــلـهـا مع ا

ية للبحوث والتطوير  العا
كـننـا تشـخيص نـقاط ـا تقـدم 
اخلــلـل والــضــعف الـــتي تــعــتــري
ي مــــــفــــــاصل الــــــعــــــمل األكــــــاد
للـجامـعات الـعراقـية ومـعاجلة كل

جانب منها على حدة وفق 
خـطط عـمل جــديـة ومـتــكـامـلـة من
أجل رفع مـــســتـــوى جــامـــعــاتـــنــا
ـكانـتها العـريقـة واعادة االعـتبار 
ودورهـــا األســـاسـي في مـــســـيـــرة

التنمية والتطور للبلد 
وكـذلك االهــتـمــام بـتــفـعــيل روافـد
االقـتـصـاد الـوطـني والـنـهـوض به
خلــــلق فــــرص عـــمل حــــقـــيــــقـــيـــة
لـلـمـتـخـرجـ في الـقـطـاع اخلاص

واخملتلط وعدم االعتماد 
ـــــركــــزي في عــــلى الـــــتــــعــــيــــ ا
مـؤسسـات الـدولة ومن الـضروري
رفـع مـــســتـــوى الـــوعي بـــ فـــئــة
ــثــقــفــ الــشــبــاب وخــصــوصــاً ا

وحملة الشهادات العالية 
والـتـأكـيـد عـلى أن قـيـمـة الـشـهادة
ــثـابــرة واعـتالء احلــقـيــقـيــة في ا
ـعـرفـة لتـحـقـيق نـاصـيـة الـعـلم وا
الـــذات ولـــيـس الـــغـــايــــة من نـــيل

الشهادة هي احلصول 
ـــالي والــوظـــيــفي ــردود ا عــلـى ا

فحسب.
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االنـتفاضـة الكوردسـتانيـة ( سرهلدان )
فـي عــام ( 1992م ) مـن قــبل مـــكــونــات
كـوردستان بعيدًا عن سـياسة التهميش

كونات كوردستان . واإلقصاء 
ــــواقف ويــــذكــــر الــــبــــارزاني إحــــدى ا
الـصعبة في حـياته السيـاسية مع نظام
الــبـــعث عــلى الــرغم مـن ســجل الــبــعث
اإلجـرامي جتاه شـعب كوردسـتان قـائلًا
ـــرحـــوم مـــام :" عــنــدمــا ذهــبــنـــا مـع ا
ــفـاوضـات جــالل إلى بـغــداد إلجــراء ا
كـنــا نتـذكر كل اجلـرائم الوحـشيـة التي
ارتــكـبـتـهــا دولـــة الــعــراق ضــد شــعب
كــوردسـتــان وســـرنــا وسـط نـــهــر مـن
ــلـطـخـة الــدمـاء وصـافـحــنــا األيـادي ا
بــدمـاء شــعـبــنـا لــكـن هـدفــنـا كــان فـتح
صـفـحــة جـديــدة والـدخـول في مـرحـلـة

جديدة لتحقيـق السـالم.
ثــمــانـيـــة وثالثـــون فـردًا مـن عــائــلـتي
وثــمـانـيــة آالف شـخص مـن عــشـيـرتي
و 182ألــف مـن قــــــومـــــيـــــتــي قــــــد تـم
أنـفلتـهـم بـطـرق وحـشية مع ذلك قررت
أن أذهـب إلى بــغـــداد لــكي ال يـــقــولــوا:
بــســبب األحــقــاد الــشــخــصــيــة امـتــنع
الـبارزاني عن التـفاوض وأهـدر فرصـة
مـعاجلــة مشكالت الـشعب الكـوردي لقد
كـــان ذلــك الـــقــــرار هــــو األصـــعـب في

حيـاتي".
وجتــــدر اإلشــــارة إلى أن الــــعـــقــــلــــيـــة
ؤتمـر لندن االنـتقـامية كـانت حاضـرة 
ــعــارضــة فـي ســنـة(2002م) مـن قــبل ا
الـــعـــراقـــيــة وفـي حــيـــنـــهـــا اعـــتــرض
الـرئـيس(مـسـعـود بـارزاني) علـى بعض
عـارضـة العـراقيـة بعـدم التـفكـير قـادة ا
بـالـعـمـلـيـات االنـتـقـامـيـة من الـبـعـثـيـ
ـتـلـطـخـ أيـديـهم ـتـورطـ وا سـوى ا
ــهم بــدمـــاء الــشــعب الــعـــراقي وتــقــد
ولـــهــذا الـــســبب لـــلــقـــضــاء الـــعــراقي 
انـعـكـست تـلك الـعـقـلـيـة االنـتـقـاميـة في
احملـافـظات الـعـراقيـة بعـد سـقوط نـظام
الـــبــعث في ( 9نـــيــســان 2003م) الــتي
تــســـبــبت بــشـــرخ كــبــيـــر في اجملــتــمع
وتــهـــجــيـــر اآلالف ومـــقــتل الـــعــراقـي 
اليـــ وتــغــيـــيــبــهـم بــســبـب الــفــكــر ا
تعطش للدماء. تعصب وا االنتقامي ا
وبـفـضل حنـكة الـقيـادة الـكوردسـتانـية
وعــــلى رأســــهـــا الــــرئـــيـس(مـــســــعـــود
الــبـارزاني) لم نـتــأثـر بـتـلك الــعـقـلـيـات
االنـتقامية التي هـددت السلم اجملتمعي

والتعايش ب أبناء كوردستان .
 وبـــعــد انــتـــخــاب الـــرئــيس(مـــســعــود
بـــارزاني) فـي عــام ( 2005م ) مـن قـــبل
مـــجــلس الــنــواب الـــكــوردســتــاني أول
رئـيس إلقليم كوردستان ساهم بترسيخ
ثــقـافــة الـتــعـايش الــسـلــمي بــ أبـنـاء

مـــكـــونـــات كـــوردســـتـــان  ولم يـــســـمح
بـاســتـعـمـال مـصـطـلح األقـلـيـات بل دعـا
الســــتـــعـــمــــال مـــصــــطـــلح (مــــكـــونـــات
ـسافة كـوردستـان)  ويعـامل اجلمـيع با

نفسه بعيدًا عن عرقه ودينه ومذهبه .
وبــســبب الــعـقــلــيــة االنــفـتــاحــيــة الـتي
ــتـلـكــهـا الـرئــيس الـبــارزاني في آلـيـة
الـتعامل مع ملف التـعايش السلمي ففي
كــوردسـتـان هـنـاك ( (8ديــانـات مـعـتـرف
بـــــهــــا وهـي:( اإلسالم واإليـــــزيــــديــــة 
ـسيحية  واليهودية  والزرادشتية  وا
والــكـاكـائــيـة  والــبـهـائــيـة والـصــابـئـة
ـــنـــدائــيـــة) والـــقــومـــيـــات في إقـــلــيم ا
كـوردسـتـان هي:(الـكـورديـة  والـعـربـية
والـتركمانيـة والكلدانيـة  والسريانية 
واآلشـوريـة ) .فـكـان لـلـرئـيس الـبـارزاني
دور كـبـيـر في االعـتراف بـهـذه الـديـانات
ودعــمـهـا فـي وزارة األوقـاف والـشـؤون
ثـلهـا في الوزارة ولـكل ديانـة  الـدينـية
ديريات اخلاصة بشؤونها. عن طريق ا
ولم يـــســـتـــطع يـــفـــكِّـــر أحـــد من أبـــنــاء
كـوردسـتـان الـتجـاوز عـلى أصـحـاب تلك
أواالزدراء بهم الـديـانـات  واالسـتـهـزاء 
ــعــتــقــداتــهم وهــذا عــائــد حلــنــكــة و
الـرئـيس (مـسـعـود بـارزاني) في تـطـبيق
ـــــــوذج األمــــــثـل عــــــلى أرض هــــــذا األ
كــوردســتـان مـن الـتــعــايش الـذي يــفــيـد
ـتبـادلـة بـ الـطـرف بـوجـود الـعالقـة ا
وهذا ما جتسده العالقات ب الديانات
ــــذاهـب في إقــــلــــيم والــــقــــومــــيــــات وا

كـــوردســـتـــان وهـــذه األفـــكـــار والـــرؤى
لــلـرئــيس الـبــارزاني مــنـبــثـقــة من قـوله
تـعالى:{ يَا أَيُّهَا النَّـاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن
ذَكَـرٍ وَأُنـثَـيـ وَجَـعَـلْـنَـاكُمْ شُـعُـوبًـا وَقَـبَـائِلَ
لِــــتَــــعَـــارَفُــــوا إِنَّ أَكْــــرَمَــــكُمْ عِــــنـــدَ الــــلَّهِ
وقــوله تــعــالى:{لَــا إِكْـرَاهَ فِي أَتْــقَــاكُمْ}

الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ {.
قـال البـارزاني:" للـشعب الـكوردي تأريخ
وجـغرافية ولغة وثقـافة وعادات وتقاليد
خــاصـة يـعـيش مـنــذ آالف الـسـنـ عـلى
ــبـاد أرضـه وطـوال الــتــاريخ الــتــزم 
الـتـسـامح والـتـعايش وثـقـافـة الـتـعايش
تجذرة مع الـقوميات واألديـان األخرى ا
فـي عـــمق تـــأريـــخه هي مـــحـل الـــفـــخــر

واالعتزاز".
عترف به من الديانات أمـا في العراق فا
ــــســــيــــحــــيـــة مــــا عــــدا اإلسالم هـي:(ا
ــنــدائــيــة) واإليــزيــديــة  والــصــابــئــة ا
وقد والـبقيـة غير مـعترف بـها ومهـمشة 
ـسـيـحـيـ واإليـزيـدية هُـجِّـر كـثـيـر من ا
ــــوجــــوديـن في بــــغــــداد ونــــيــــنــــوى ا
تلكاتهم وأراضيهم ! واستولوا على 
ولـم يـــســــمـح الــــبـــارزانـي بــــاالعــــتـــداء
أوالـتــجـاوز عـلى الـديـانـات والـقـومـيـات
فـهم مواطـنون من الدرجـة األولى حالهم
كـــحـــال الـــكـــورد .وقـــد طـــبَّق الـــرئـــيس
(مـسـعـود بـارزاني) أبـجـديـات الـتـعايش
الــســلــمـي عــلى أرض الــواقع فــعــلــيًــا 
ولـــيس بــاالدعــاءات والـــكالم اإلنــشــائي
فـــحــسب بل جتـــد في صــفــوف احلــزب
ـقـراطي الكـوردسـتاني عـدا الـكورد الـد
تــنــظــيــمــات من الــعــرب والــتــركــمــان
والـكـلدان والـسـريان  واآلشـوري 
ــــســــيــــحــــيــــ  واإليــــزيــــديــــ  وا
ـنـدائـيـة  والـكــاكـائـيـة  والـصـابـئـة ا
والـــبــهـــائــيـــة في ضـــمن احلــزب وفي
مـــنــاصب حــكـــومــيــة عــلـى مــســتــوى
ــــديـــرين الــــوزراء ووكالء الـــوزراء وا
الــعـامـ ورؤسـاء مـجــالس احملـافـظـة
وأعـــضــاء فـي اجملــالـس احملــلـــيــة في
ومحـافـظـة نـيـنوى إقـلـيم كـوردسـتـان 
ورؤسـاء للوحدات اإلدارية  وأعضاء
ان وپـر في مـجلسي النـواب العراقي 
كــوردســتــان كل هــذه االسـتــحــقــاقـات
كـــانت بــفـــضل دعم الــبـــارزاني لــهــذه
ـــكـــنـــنـــا الـــقـــول بـــأن ـــكـــونــــات و ا
الـبـارزاني هـو الـرئـيس الـوحـيـد الذي
ـكــونــات الـتـي كـانت أعــطى حــقــوق ا
مـهـمّشـة في العـراق وجـعل للـمكـونات
قـيـمـة كـبـيرة واهـتـمـامًـا أكـبر بـهم في
إقـلــيم كـوردسـتـان ولـيس مـثل بـعض
األطــراف الـــســيــاســيــة الــتي صــدّعت
رؤوسـنا بـالتـعايش لـكنـهم في اخلفاء
يـعـمـلـون بـالضـد من ثـقـافـة الـتـعايش

ــــيط الــــلــــثــــام عن بــــعض يــــجـب أن 
ُغـيبـة عـلى عُجـالة لـلـمتـلقي احلـقـائق ا
وتـكون لـكي يـكـون عـلى بيـنـة من أمـره 
الـــصــــورة واضـــحـــة نـــاصــــعـــة لـــديه
تراكمة قدَّسة ا ويـتخلّص من األوهام ا
بـنية الـتي رافقـته منذ نـعومة أظـفاره ا
ـغـلـوط نـتـيـجـة عـلـى الـوعي اجلـمـعي ا
لــســيـاســات احلـكــومــات الـشــوفــيـنــيـة
أجورة لتزييف ومـرتزقتهم من األقالم ا
احلـقــائق وتـشـويه الـوقـائع بـقـصـد أو
من دونـه فبعد سقوط الدولة العثمانية
واحــتالل الــواليــات الـثـالثـة:(الــبــصـرة
ـــــــــوصـل)مـن قـــــــــبل وا وبـــــــــغـــــــــداد 
ـستـعـمرات الـبـريـطانـيـ فبـدأ وزيـر ا
الـبــريـطـاني(ونـسـتـون تـشـرشل) بـعـقـد
مــؤتــمــر بــالــقــاهــرة في ســنــة(1920م)
بــرئــاسـتـه مـؤســسًــا الـكــيــان الــعـراقي
اجلـديد والذي تـكوّن من واليتـ ابتداءً
ولم تـكن والية والـبـصـرة) هـمـا:(بـغداد 
ـوصل جزءًا من كيـان العراقي اجلديد ا
حـتى انضـمت رسميًـا في سنة (1925م
وهـذا الـكيـان ال يـربـطهم ) إلى الـعـراق 
أو قومية أو تأريخية  روابط جـغرافية 
أو لـغـويـة متـيـنة مع بـعـضـهم حتى أن
والـتقالـيد مـختلـفة عن بعض الـعادات 
تعـاقبة فـحاولت احلـكومات الـعراقيـة ا
ـلكـيـة حـتى اجلـمهـوريـت ابـتـداءً من ا
والـــثـــانــيـــة صــهـــر الـــقــومـــيــة األولى 
وبـقـيـة القـومـيات في بـوتـقة الـكـوردية 
ومـــصــادرة تـــأريخ الــكــورد الـــعُــروبــة 

وثقافته  وتراثه لصاحلهم ! ولغته 
وفـي حــيـــنه لـم يــكـن الــفـــكـــر الــقـــومي
الــكــوردي رائـجًــا بـقــوة عــلى الـســاحـة
الـسـياسـيـة سوى عـنـد بعض احلـركات
مـن اجلمعيات واألحزاب الكوردية كــ (
جـمــعـيـة تـعـالي كـوردسـتـان وجـمـعـيـة
وجـمعـيـة الـدفـاع الـوطني كـوردسـتـان 
و(حـــزب هــــيـــوا و ونــــادي االرتـــقــــاء)
شــــــورش ورزگــــــاري كــــــورد - خالص
الــــكــــورد - ) حـــــتى مــــجيء ( احلــــزب
ـقراطي الـكـوردستـاني) الذي رفع الـد
مـن مـنـسـوب وعي احلـسِّ الـقـومي لـدى
والذي أصـبح حـاجة مـاسة من الـكـورد 
أجل تـلبية طمـوحات الكورد في احلرية
ومــحــاربــة االســتــعــمــار واالســتــقالل 
ونـشـر األفـكـار الـتـقـدمـيـة بـ صـفـوف
وكانت جـمـاهـيـره وشـعب كـوردسـتـان 
قـراطي الكوردستاني نـواة احلزب الد
بــــاألصـل من أعــــضــــاء حــــزب رزگـــاري
ـــــــنــــــحــــــلــــــ وحــــــزب وشــــــورش ا
ـسـتـقـلـة وبـعض الـشـخـصـيـات ا هـيـوا

األخرى.
كــان نــظــام حـزب الــبــعث من األنــظــمـة
ــسـتـبـدة (الـدكــتـاتـوريـة )الـذي ضـرب ا
أُسـس التعـايش عرض احلائط السـيما
ـقـالـيـد  ( بـعــد أن تـسـنّم (صـدام حـسـ
احلـــكم  والــســلـــطــة في الـــعــراق بــعــد
ورفيق دربه اإلطاحة بالرئيس العراقي 
(أحـمـد حـسن الـبـكـر );فـبـدأت عـمـلـيـات
الــتــعــريـب عــلى ثالث مــراحل في ثالث
ونيـنوى) وكركـوك  مـحـافظـات:(بغـداد 
والـبــدء بـعـمـلـيـات الـتــهـجـيـر الـقـسـري
لـلـكـورد من مـدنـهم وقـراهم وتـوزيـعهم
ـناطق الـعـربيـة وتـوط الـعرب عـلى ا
ــنـاطق الـكــوردسـتـانـيــة وتـفـعـيل في ا
نــظـام تـصــحـيح الــقـومــيـة وعـمــلـيـات
اإلبــادة اجلــمــاعــيـة مـن خالل دفــنـهم لـ
( (  8000بــارزاني مــدنـي وهم أحــيـاء
ـــنــطـــقــة ـــقـــابــر اجلـــمــاعـــيـــة بــا في ا
الـــصـــحــــراويـــة من جـــنـــوب الـــعـــراق
وعــمــلـيــات األنــفـال الــســيـئــة الــصـيت
راحلها الثمانية والتي راح ضحيتها
وقصف مدينة ( (182000كوردي مدني

حـلـپــچـة باألسـلـحـة الـكيـمـيـائـية وراح
ضـــحـــيـــة الـــقـــصف (  ( 5500كـــوردي
ــــتـــضــــرريـن من تــــلك مــــدنـي وآالف ا
الــعــمــلـيــة اإلجــرامـيــة عالوة عــلى ذلك
تـــــــــصـــــــــفـــــــــيــــــــة ((12000كـــــــــوردي
وتهـجيـرهم من أمـاكنـهم وسحب فـيـلي
واالسـتحواذ اجلـنسـية العـراقيـة منهم 
نقولة نقولة وغـير ا تلكاتـهم ا عـلى 
ومــــسح ( ( 4500قــــريــــة كـــورديــــة من

الوجود !
هـذه اجلـرائم الـتي وقعت بـحق الـشعب
الـكـوردي من قبل أزالم الـنـظام الـعراقي
لـكن الشعب في حـقبـة البعث الـصدامي
الـكوردستاني بقيادة الرئيس ( مسعود
بـــارزاني ) لـم يــتـــعـــامل بـــالـــعـــقـــلـــيــة
االنــتــقــامــيــة مــعــهم فــعــنــدمــا حــدثت
االنتفاضة الكوردية في (5آذار 1991م)
ضـد نظـام البـعث كان بـاإلمكـان تصـفية
اجلــيش الــعـراقي جــمــيـعــهم عن بــكـرة
أبـيهم بكل سـهولة في إقلـيم كوردستان
إال أن الـرئيس (مسعود بارزاني) أصدر
أمــرًا بــعــدم االعــتــداء عــلــيــهم بــعــد أن
يـــتـــركـــوا أســـلـــحــتـــهـم ومــقـــراتـــهم 
وثـكاناتهم العسكرية  وتسليم أنفسهم
لـقوات الـپيـشمـرگـة الـبطـلة واُسـتقـبلوا
مرات وفتحت ا ساجد  وا في الـبيوت 
اآلمــنـة لــهم لـكي يــعـودوا إلى بــيـوتـهم
سـا من دون االعـتداء علـيهم لـكونهم

من ضحايا النظام.
Èd √ WKJA

وبــعـد طـرد الــبـعــثـيـ من كــوردسـتـان
كـانت هنـاك مشـكلـة أخرى مـوجودة في
كــوردسـتـان أال وهي مــسـألـة (جـحـوش
الـكورد) الـذين عملـوا مع نظـام البعث 
وهـم أقسـام مـنـهم من تـعـاون مع صدام
وضربوا احلركة ومؤيدًا له قلبًا وقالبًا 
الـتحـررية الكـوردية  ومنـهم من تعاون
مع نــظـام الــبـعث لــكي يــحـصـلــوا عـلى
مـغـا وأمـوال من احلـكـومـة الـعـراقـيـة
وحـمايـة رؤساء عـشائرهـم  ومنهم من
تــعــاون مـع الــنــظــام الــعــراقي من أجل
احلــفــاظ عــلى مــصــاحله الــشــخــصــيـة
كــاألراضي الــزراعـيــة وغـيــرهــا لـكــنـهم
تــعـاونــوا مع ثـوار احلـركــة الـتــحـرريـة
الكوردية ودعمهم باألسلحة واألغذية .
ومـن أجل مـصــلـحــة شـعب كــوردسـتـان
فـقـد طـوى الـرئـيس (مـسـعـود بـارزاني)
تـلك الصفـحة السـيئة من تـاريخ الكورد
ـعاصـر لكي ال تتـحول كـوردستان إلى ا
بــحـر من الـدمـاء; عـلــمًـا أنـهم سـاهـمـوا
مـساهمـة كبيـرة بتدمـير البُـنى التحـتية
لـكــوردسـتـان  وكـانـوا أداة طـيـعـة بـيـد
وساعـدوهم بـتـسـهيل الـنـظـام الـفاشـي 
العمليات العسكرية في مدن كوردستان
وتـدميـرهـا واليـوم كثـير مـنهم يـبيـعون
ـــثـــالــــيـــات بـــرؤوس الــــوطـــنـــيــــات وا
اخملـلصـ من الكـورد الذين ضـحّوا من

أجل القضية الكوردية !
واسـتــلـهم الـرئـيس (مـسـعـود بـارزاني)
شـعـارًا من اآليـة الـقـرآنـيـة :{ عَـفَـا الـلَّهُ
عَـــمَّـــا سَـــلَفَ } لـــكـي ال تـــكـــون هـــنــاك
عـمـلــيـات انـتـقـامـيـة بـ أبـنـاء الـشـعب
ـوقف الـكــوردسـتـاني وعـلى إثـر هـذا ا
الـوطني من البارزاني عاد الكثير  منهم
إلـى الــــصف الــــوطــــني; ألن الــــرئــــيس
(مـسعود بارزاني) يريد بناء كوردستان
ويـبــعــدهم عن عــلى يــد أبــنــاء شــعـبـه 
والـعـصبـيـات الـعـشـائـرية الـتـنـاحـرات 

ناطقية . وا
وبــعـد خـلـوّ كــوردسـتـان من الـبــعـثـيـ
ـنـاصـب احلـكـومـية وحـدوث فـراغ في ا
واإلداريـة أُجـريت االنتـخابـات النـيابـية
وتـشكلت أول حكومة كـوردستانية بعد

الـــســلــمـي بل يــعـــمــلــون عـــلى ضــرب
الـــنــــســـيج االجـــتـــمــــاعي وتـــدمـــيـــره
وتـفسيخه وتفتـيته ;ألن اتباع سياسة
اإلقـصـاء والـتـهـمـيش وإلـغـاء اآلخر ال

كن بناء بلد مدني متقدم .
وبـعد سـيطـرة تنظـيم داعش اإلرهابي
ــــوصل في ســــنـــة ( عــــلى مــــديـــنــــة ا
ـــــنــــــاطق 2014م) وعــــــلى بــــــعـض ا
الــكــوردســتــانــيــة خــارج إدارة إقــلــيم
كـوردستان السـيما بعـد احتالل قضاء
شـنگـال  ونـاحية زمار من قـبل تنظيم
بـاشر من داعـش الذين تـلقّـوا الـدعم ا
قــبل كـــثــيــر من الــعــشــائــر الــعــربــيــة
ــــنـــاطق الـــذين ـــوجــــودة في تـــلك ا ا
ســـــانـــــدوا  وانــــضـــــمـــــوا مع داعش
اإلرهــــابي ومــــارســـوا أبــــشع أنـــواع
اإلرهــاب بـحق الـكـورد اإليـزيـديـ من
عــمـلـيـات اإلبـادة اجلــمـاعـيـة  وسـبي
النساء اإليزيديات  وهدم دور الكورد
سلـم في شـنگـال  من اإليـزيديـة وا
وزمـار  إال أن بـعـد عمـلـيـات التـحـرير
لـلمنـطقتـ من قبل قـوات الپـيـشمرگة
الـبطلة لم يسمح البارزاني بالعمليات
االنــتـقـامــيـة ضــد الـعـشــائـر الـعــربـيـة
ـتواطئـة مع ذلك التنـظيم اإلرهابي ; ا
ألنهم التزموا بقوان احلرب  وليس
الـعشائر العربـية كلها مع داعش فهم
أيـــضًــا أصـــبـــحــوا من ضـــحـــايــا ذلك

التنظيم اإلرهابي .
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وذات مـــــرة حـــــاول تــــنـــــظـــــيم داعش
اإلرهـابي خطف وسـبي أكثر من ((80
امـــرأة عـــربـــيـــة من إحـــدى الـــقـــبـــائل
الــعـربـيــة  وتـدّخل الـرئــيس(مـسـعـود
بــارزاني)مـبـاشــرة في هـذه الــقـضـيـة
فــقـامت قــوات الـپـــيـشــمـرگــة الـبــطـلـة
بـتحرير ناحية ربيعة وهي أول ناحية
تــتـحــرّر من سـيـطــرة داعش اإلرهـابي
ـنـاطـق الـكـوردسـتـانـيـة األخرى قـبل ا
عــلى الــرغم من بــعض الـتــصـريــحـات
الــتــحــريــضــيــة من بــعض أفــراد تــلك
القبيلة ضد الرئيس(مسعود بارزاني)

وحكومة إقليم كوردستان !
حـــتى صـــرّح أحــد شـــيــوخـــهم لــو أن
نـساءنا العربيات من قـبيلتنا أصبحن
سـبايا بـيد تنظـيم داعش لم نكن نرفع
رؤوسـنـا في الـعراق والـوطن الـعربي
ولــهـذا الــســبب تـلك الــقــبـيــلـة  تــثـمن
مـــوقف الــرئـــيس(مــســـعــود بــارزاني)
ـسـألـة فـضـلًـا عن الـعالقة حـول هـذه ا
الـتأريخية التي تـربط ب البارزاني

وتلك قبيلة.
ـــوضــوع عــلى مــوقع (الــزمــان) { تــتــمــة ا

االلكتروني
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ي مضى بـالتزامن مع احداث محـلية  عديدة ومـهمة يجب التوقف ـعلم العا يوم ا
عندها .

قـطع الذي انـتشر الحـد أوليـاء األمور يـقوم بحـرق سيـارة مديـر مدرسة في ذي ا
ا اليـقـبل الشك ان هـنـاك فعـل متـعمـد وتـعد واضح قـار يـثبت بـالـدليل الـقـاطع و
على رمـز من رموز الـتعـليم وموظـف اثناء اخلـدمة ووقت الـدوام الرسـمي  هنا ال
شهد نـفسيـا اجتماعـيا تربـويا اليجاد رؤى نُجّرم او نـتهم لكن نـحاول ان نحـلل ا

متكاملة عما حدث لننطلق اوال بعدة تساؤالت
 •هل هناك حوادث مشابهة

' •هل هناك دور فاعل للمؤسسات ذات العالقة
 •هل هناك رادع من مختلف اجلهات

 •هل ستكون هذه اخر االحداث
طبعا هذه االسئله لالنصاف اجملتمعي يجب ان تلحق بتوضيح

اذا او سبب اقدام ولي االمر على ذلك • 
نصبه ام نتيجة اذا او سبب استهداف مركبة مدير هل هو شخصي ام  • 

لعمله االداري
ـديـر يـتحـدث عن ـقـطع الـذي انـتـشـر اجلـزء الـثـاني  ا لـننـتـهي بـسـؤال نـتـيـجـة ا

احلادث ويردد
 •ابلغت وبلغت اني مهدد .

ـثـالي بـ الـرضـا والـطـموح عـام ٢٠١٢ نـظـر النـور بـحـثـنـا  الـسـلـوك الـوظـيـفي ا
الوظـيفي الذي تـمخض عـنه مشـروع قانـون اخلدمـة التربـوية خـاصتـنا وهي رؤية

ستراتيجية لعشر سنوات للمؤسسة التربوية التعليمية.
سانده عدد كبـير من اجلهات واالخوة الوزارة عام ٢٠١٥ بـفضل الله وتوفيـقه و
ـعـلــمـ  االتـفـاق عـلى ان يـعــرض مـشـروعـنـا كـمـشـروع  االشـراف  نـقـابـة ا

مشترك جمللس النواب القراره .
علم? فاجئة وجدنا ان ما قدم هو قانون حماية ا ا

رددت انـذاك القـانـون مـحـتـرم لكـنـنـا بـحـاجة الى رؤيـة تـشـريـعـية قـانـونـيـة ادارية
واطن وحتمي بقوة القانون . اجتماعية مجتمعية ترعى بوعي ا

اذن لنعيد صياغة احلدث بشكل اخر .
ؤسسة ليس عـليها مـؤشرات سلبيـة مع نظرتها معلـم اخذ حقوقه وأدى وجبـاته 
االستراتـيجية لكل تفاصيل العمل التربوي التعليمي االحتماعي الفرادها  يرافق
ذلك تـقبل مـجـتمـعي ان اجلـميع ابـنـائنـا (الـطلـبـة) نال اسـتـحقـاقه  مـثلـما تـقـبلت
ـعـلم اعـطى لـلـطالـب حقه ـا الـنـجـاح والـرسوب والـدور الـثـاني الن ا عـوائـلـنا قـد

شهد سابقا. واستحقاقه بنظره ابويه وهذا هو ا
اما احلاالت السلبية والضغوطات موجودة لكن بنسبة تكاد تكون ضئيلة جدا .
ـعـلم اإلدارة (لـلـمـدرسـة) كـانت حـلـقـة وصل وايـصـال لـلـمـعـلـومـة بـ األسرة وا
درسـة تـخويـال شفـاهـيا او مـكـتـوب ان كل انواع فـسـابقـا تـخـول العـائـلـة اداره ا
الـعـقاب مـتـقـبـله حـتى لـو كـان الـعـقـاب بدنـيـا (الـضـرب) مـا دامت بـانـفـاس ابـوية

تربوية.
االن اجلــمـيـع اخملـتص وغــيــره يــعـلم ان هــنــاك ارتـقــاء وظــيـفـي دون الـتــســلـسل
والـضـوابط االداريه نتـيـجـة مخـتـلف انـواع الـضغـوط والـتـاثيـر اخملـتـلفـة حـزبـية 
عـلم واالارة  هنا عشـائرية  ديـنيـة  إضافة الى تـاثيـر الضغـوط السـابقة عـلى ا
ـشـترك (تـفـعيل) قـوة القـانـون  القـوة هـنا لـيست نود اإلشـارة الى اجلزء االهم ا
قـوة صلـبـة فقط بل هي سـياسـة مـجتـمع يحـترم الـتشـريـعات الـقانـونيـة واألعراف
الـديـنــيـة والـتـقــالـيـد الـعــشـائـريـة وفق الــضـوابط اجملـتـمــعـيـة الـتـي اصـبـحت قـيم
شـرف التـربيـة الوزارة هـناك ديـر ا عـلم ا وعادات.اذن بـاستـنتـاج متـواضع ا
ا تاثيـر عليهم ولو نـسب مختلفة هـذا االمر ادى الى ضعف تنفيـذ قوة القانون 
ــا سـمح بــعـدد من فـهم بــشـكل خــاطى من اجملـتــمع ان من هــو فـوق الــقـانـون 
ـدرسة مـوضوع ـقبـولة ومـنـها حـرق سيـارة مـدير ا الـسلـوكـيات اخلـاطئـة وغـير ا
ي نــردد الـواقع الــفـعـلـي يـخـتــلف عن الــتـمـني ــعـلم الــعـا الــسـاعـة . اذن بــيـوم ا
ـتمـثـلة ـواطنـة الـصاحلـة ا والـطـموحـات النه بـغيـاب قـوة القـانـون واألهم قواعـد ا
ـعــلم واصـبـحت ــوظف ضـاع ا ـوازنـة بــ احلـقـوق والــواجـبـات لــلـمـواطن وا بـا
ـدارس مـسرح السـتـعـراض القـوى خملـتلـف اجلهـات واالفـراد وسمـة مـجـتمـعـية ا
نتـيجـة ضعف قـوة القـانون النه  االلـتـفاف عـلى القـانون بـاشكـال وصفـات عده

ا حدا بالبعض من الهيئات التعليمية السير بذات النهج .
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واطـنة الصاحلة بـحماية قوة هنية وفق مـعيار ا ان لم نُفـعل ا
جملـها هي رمزية لضعف القـانون لن تنتهي االحـداث التي 
الدولـة واحلكومـة بالنظـر للمـستقـبل والتخـطيط اإلستـراتيجي
اضي القريب قـترنة بـاخفاقـات ا ومعـاجلة اخطـاء احلاضر ا
والبـعيد .امنيـات بالعام الدراسي اجلـديد ان تعود ذكرى يوم

علم والتعليم بافضل حال.  ي وا علم العا ا
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لـكل فـرد في هذا الـعـالم حـلم يـعيش عـلـيه سـنـوات الى ان يتـحـقق او يـذهب مع ادراج الـرياح
ـتناثرة هنا وهـناك. انا كبقيـة افراد هذا العالم تـسبح في ذهني احالم التنتهي كبقية االحالم ا
منذ بـواكير الـطفولـة والصبـا والشبـاب ..بعضـها احالم مشـروعة والبـعض االخر تتـكسر على
ريـر فتـطيـر الى اعـلى مراتب الـطيـران كطـيور صـغيـرة تهـرب من اتون نـيران صـخرة الـواقع ا
شافي تلتهم غـابات بال رحمـة .اليوم وانا احث اخلـطى ناحية احـدى مؤسسات  –الـشفاء او ا

رض وجعلها تتألم كل ساعات النهار والليل –في بغداد مع شريكة حياتي  – التي ارهقها ا
بال رحمة  –راحت االفكار تتالطم في ذاكرتي وكياني الداخلي كانها جيوش جرارة تهجم على
جـسدي بكل قسوة  –بنفس الطـريقة التي هـجمت فيهـا تلك اجليوش الـقادمة من خلف احلدود
لتـحيل بـلدي الى اطالل وبـقايـا ذكريـات ظلت عـالقـة في كل الطـرقات واحلـارات . صور كـثيرة
تهـالكة  –نـوعا ما – تقع عـليـها نظـراتي وهي تمـضي بسرعـة من خالل نافـذة سيارة االجـرة ا
شوارع مهشمة وارصـفة تشكوا العطش لنـظرة مهندس عراقي شريف يعـيد لها رونقها القد
وكـبـار سن يحـمـلون مـنـاديل ورقـية حملـاولـة بيـعـهـا عنـد كل مـنعـطف او حلـظـة توقف..مـشـاهد
تلكها تقـشعر لها ارواح االنسانية  –حرفيا . هذا الـبلد الكبـير وهذه العطـاءات الربانية الـتي 
ـأساويـة . حـلم ظل يسـبح في ذهني بلـد مثل الـعراق ومع هـذا كل هـذا البـؤس وهذه الـصور ا
يدان  –واِنْ  –لم ولن يسـتمع اليه احد مهـما تكرر قوله ويجـبرني على قـول اي شيء في هذا ا
ـسؤولـ عن هذا الـبلـد في هـذا الزمن الـصعب اليـفكـرون في شيء اسمه الـعراق او فجـميع ا
البؤساء الـذين يفترشون ارض الـعراق. حلمي بـسيط لكنه صـعب وهو ان ارى بلدي يصل الى
ــتـلك مــقـومـات الــوصـول ولـكـن هـنـاك الف  –لـكن  –ان ارى ـتــقـدمــة فـهـو  مـصــاف الـدول ا
وذجـيـة بـكل ماتـعـنيـه هذه الـعـبارة من مـستـشـفـيات الـعـراق 
مداليل وان ال ارى شـيخا او عجـوزا يفترش االرض لـيبيع تلك
صـانع تدور دارس الـنمـوذجيـة وا ـناديل الـورقيـة وان ارى ا ا
من جـديـد وان تـكـون ارض العـراق مـحـمـية بـشـبـاب الـعراق –
ليس القـادم من دولة اخرى- احالم سـهلة لكـنها حتتاج الى
نـضال مـرير وسـنوات من الـعمل اجلـاد ...هل ضاع بـلدي الى
االبـد ام ســيــعـود لــلـنــهـوض مـن جـديــد ? سـؤال مــطـروح الى

الفضاء الفسيح ...
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ي 1980أيـلول هو  اليوم الذي يحتفل بهِ العالم ومنذ عام  27 كيوم للسيـاحـة العا

وكإحـتفـال دولي من أجل زيـادة الوعي بـأهمـيـة دور السـياحـة داخل اجملـتمع الـعراقي
والـعـالم أجـمع وإظــهـار أهـمـيـة تـأثـيـرهـا عـلى الـقـيـم اإلجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة والـديـنـيـة
والسياسيـة واالقتصاديـة وتعمل على تعـزيز فرص العمل وزيـادة دخل الفرد واجملتمع
نـاسبة والراحل إغـناتيـوس وهو مواطن نـيجيـري هو من اقتـرح فكرة االحـتفال بـهذه ا
ـدن والـقرى في داخل الـبـلدو وهنـالك نـوعـ من السـيـاحة الـداخـليـة هـو السـفـر ب ا
والـسـيـاحة اخلـارجـيـة هـو ان يـزور الـسائح بـلـداً غـيـر بـلده والـلـون االزرق يـرمـز لـيوم
زاجية وله تأثير نفسي على االنسان ولون ي الن له تأثير على احلالة ا السياحة الـعا
ـكن ان جنـده في الطـبيـعة وفي كل مـكان وهـو أيـضاً لـون السـلم والطـمأنـية والـهدوء

واألمن ولون السماء.
ولدى مقابلـتي للسيد محمد زهاوي احلاصل على ماجـستير التخطيط السياحي وكان
ي: "سـأحتدث عـن حقـبة ـرحـلة اجلـامـعيـة وقـال عن يوم الـسـياحـة العـا اسـتاذي في ا
اضي اذ كان رئيس هـيئة الـسياحـة في بغداد يـقوم بأعـمال تبقى تسـعينـيات القـرن ا
باد االنسانيـة التي يتميز بها في الذاكرة باإلعتـماد على االصالة والتاريخ والـقيم وا
: كـلف قسـم العالقـات الـسـيـاحـية االنـسـان الـعـراقي وتـأريخـه العـريق وسـأسـرد مـثـاالً
بتـهيـئة تـيـشيـرت أبيض وطُـبع عـليه صـورة لآلثـار الـعراقـية و تـوزيعـهـا ب الـهيـئات
انـيـا وخالل مشـاركة الـدبلـوماسـيـة في العـراق وكان هـنـالك مهـرجان سـيـنمـائي في أ
هـرجـان  توزيـعهـا عـلى احلضـور وكـان له تأثـيـر إيجـابي على الـوفد الـعـراقي في ا

التعريف بالعراق واحلضارة العراقية".
ـتلك ثروة سـياحـية عظـيمة سـميتـها بالـثروة ألن لهـا عائد اقـتصادي اقليم كـردستان 
مـهم لـلبـلـد ومن الـشـخصـيـات الـتي عمـلت عـلى تـطـوير الـقـطـاع السـيـاحي في األقـليم
ـرحوم السيـد نعمت الطـالباني الذي لـقب بشيخ السـياحة الذي كـانت له أفكار رائعة ا
ويـقـوم بتـنـفـيذهـا ومـنـهـا انه حول "دوكـان" في مـحـافـظة الـسـلـيمـانـيـة من أرض جرداء

ـواقف الـتي  حتـيط بـها الـتـالل من كل جـهـة قـبل ان تـكـون بحـيـرة وله الـعـديـد من ا
نـشرها في مجـلة ألف باء عنـدما كان رئيس حتـريرها الـسيد أميـر احللو.ويتم الـتركيز
ـناخي الذي يشهـده العالم اي إستخدام ستدامة بـسبب التغير ا اآلن على السياحـة ا

وارد والوسائل بطريقة يستفاد منها اجليل احلالي واالجيال القادمة. كل ا

ÍËUJM « ÊU b  .d

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7199 Saturday 8/10/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7199 السبت 12 من ربيع االول  1443 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م

qH ∫ طلبة في حفل تخرج جامعة بغداد



…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

q³I² ¹ Êu½U  pO½

dýUF « tMÐ≈

ÀË—u*« rNK² ðË WM¹b*« ¡UC  w U% ÷ËdŽ

WO½U¦ « tKOŠ— Èd – w  ©“ËeŽ Íe¹eŽ®

 wMH « Âö « ÊUłdN  w  WOÐU³ý  UOŠd Ë Âö √

ÊUłdN∫ لقطات من مهرجان السالم الفني في االعظمية

 dOBI « rO¼«dÐ≈ bL×

` U  Â«eŽ

wKŽ bL×  b Uš

اجـسـتـير طـالب الـدراسـات العـلـيـا العـراقي نـاقش رسـالـة ا
ـــاضي ـــعـــاصـــر بـــ ا ـــعـــنـــونـــة (الــعـــود والـــتـــكـــنـــيك ا ا
ـوسيقـية بكـلية الـفنون قـدمة الى قسم الـفنون ا واحلـاضر)ا

اجلميلة في اجلامعة العربية لشمال امريكا.
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الكاتب الـعراقي صدر له عن مكتبة مـركز العراق للدراسات
ـتــنـبـي كـتـاب بــعـنــوان (قـضــايـا مــصـيــريـة في في شــارع ا
االقـتـصـاد الـعـراقي خالل عـامي  2021-2022) ويـعـتـبر
حـــزءا مـــكــمـــال لـــكـــتــابـه الــســـابق (اوراق فـي االقــتـــصــاد

العراقي).
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ــصـريــة اخملـضــرمــة  إحـدى أشــهــر مـذيــعـات اإلعالمـيــة ا
صري في فتـرة الثمانـينات والتـسعينـات غيبها الـتلفزيـون ا
ذيع ـوت االثن  بعد 5 سنـوات من وفاة جنلهـا الشاب ا ا

عمرو سمير الذي رحل عام 2017 في إسبانيا.
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الـوحيـدة التي عرضـتها حـتى اآلن "أستون
مـارتن" وشـركة "إي أو أن" (EON) لـإلنتاج
ضـــــــــــمـن مـــــــــــزادات وفـــــــــــقـــــــــــاً لـــــــــــدار
"كــريـســتـيــز".وظـهــرت الـسـيــارة في أحـدث
أجـــزاء أفالم جــيـــمس بــونــد وفـي مــعــظم
مـخـاطرات الـعـميل 007 ضـمن "نـو تا تو
داي" وجـرى بـيعـهـا خالل مزاد خـيـريّ بلغ
ريـعه اإلجمالي أكثر من سـتة مالي جنيه.

ÊU e « ≠ ÊbM

بــيـعت نــسـخـة من ســيـارة أســتـون مـارتن
(DB5) الـتي استُـخدِمَت فـي سلسـلة أفالم
ـبلغ 2,922 مـلـيـون جـنيه جـيـمس بـونـد 
اسـتـرليـني  وتـعـتبـر هـذه السـيـارة واحدة
ّ تصمـيمهـا وتصنـيعها من ثـماني نـسخ 
بــاخلـصـوص لـتــصـويـر الـفــيـلم في الـعـام
2021 فـضالً عن كـونهـا سيّـارة اخملاطرات
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…d¼“ Êu U  w   «b¹bł قــضـائــيـة أخــرى تـتــعـلق بــدفع قــيـمـة
األتـعـاب القـانـونيـة فى قـضيـة تـشهـير

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - تـواجه
ــيـة أمــبــر هـيــرد أزمـة الــنــجـمــة الـعــا

زوجــهـا الــسـابـق جـونى ديب ضــدهـا
والــتى اسـتـمـرت 6 أســابـيع فـى قـاعـة

محكمة والية فرجينيا.
وفـي الـتــفــاصـيـل تـواجه هــيــرد أزمـة
قــانـــونــيــة أخــرى تــتــعـــلق بــتــبــعــات
قـضـيتـهـا الـتشـهـيريـة ضـد ديب حول
دفع األتــعــاب الــقـانــونــيـة الــتى تــزيـد
قــيــمــتــهــا عن 8 مــلــيــون دوالر حــيث
أفـادت الـتـقـاريـر أن آمـبـر هـيـرد لـديـها
لكيـة منزل مع شركة( بـوليصة تـأم 
تـرافــيـلـرز) ووثـيـقـة تـأمـ مع شـركـة
(نـيــويـورك مـارين)  وكالهـمـا مـطـالب
بـتــغـطـيـة قـيـمــة الـتـعـويض واألتـعـاب

القانونية.
ورفـعت شركة(ترافيلـر) دعوى قضائية
ضـد(نـيـو يـورك مارين)  تـطـالب فـيـها

بدفع نصف األتعاب القانونية التى 
إنـفاقها بـالفعل لفـريق الدفاع عن آمبر
هـيـرد وأكدت شـركة (تـرافـيلـرز) التي
قـامت بـتـمـويـل اجلزء األكـبـر مـن دفاع
هـــيـــرد بــأن األخـــيـــرة لــهـــا احلق في
اخـتــيـار مـحـامـيـهــا لـكن شـركـة (نـيـو
يــــورك مــــارين) اعــــتـــرضـت وأرســـلت
مــحـامــيــهـا الــذي يُـفــتــرض أن قـيــمـة
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يـحـمل مـسـلـسل صـالـون زهـرة بـجزئه
ـفاجـآت اخملتـلفة الـثاني الـعديـد من ا
أبــرزهــا انــضــمــام جنــمــات ســوريـات
عـــرفـن بـــأدوارهن الـــكــــومـــيـــديـــة إلى
ـــمــثـــلــة وفــاء الـــعــمل.اذ ســـتــنـــضم ا
مــوصـلـلي لــطـاقم الـعــمل لـتـؤدي دور
عـمـة "أنس" الـذي يـلـعـب دوره الـفـنان

السوري معتصم النهار. 
وســتـشـارك الـفــنـانـة الـقــديـرة سـامـيـة
اجلـــــزائــــري  مُــــجـــــســــدةً دور والــــدة
"أنس".وأبـدت الفـنانـة اللبـنانـية نادين
نـسـيب جنـيم بـطلـة الـعمـل حمـاسـها
النـضمـام النـجمـت بـتغـريدة أرفـقتـها
بـجـمـلة لـلـجزائـري من مـسـلسل "عـيـلة
سـبـع جنـوم" تـقـول فـيـهـا "صـار مـعي

انقراص بالفقرات القطنية ".
ولــفــتت جنــيم إلى أن حــلـمــهــا حتـقق
بـالعمل مـع الفنانـت قائـلة: "و حتقق
حـلمي بشوفتها حبيبتي احلى سامية
و احـلى وفاء  يال نـاطرينكـم ما طولوا

عـــلـــيــنـــا". وكـــشـــفت الـــفــنـــانـــة هــدى
ـسـلـسل الــشـعـراوي مـشـاركـتــهـا في ا
ـهـضـومـة" واصــفـةً شـخـصـيـتــهـا بـ"ا
حــيث ســتــلــعب دور "سـمــيــرة" خــالـة
"أنـس" الــذي يـــجـــســـد شـــخـــصـــيـــته
مــعــتــصم الــنــهــار حــيث تــتــوجه من
دمـشق إلى بيـروت لزيـارته ولفتت إلى
أنــهـا ســعــيـدة بــاالنـضــمــام إلى طـاقم
الـــعــمل الســـيـــمــا أنـــهــا ســـتــجـــتــمع
بــصـديـقـتـيـهــا اجلـزائـري ومـوصـلـلي.
فــيـمــا أعـلن الـفــنـان الــلـبـنــاني طـوني
عـــيــسى انـــســحـــابه من مــســـلــسل
"صـــالــون الـــزهــرة" في مـــوســمه
الـثـاني إذ لن يـعـود لـتـسـجـيد
دور "يــوسـف" الفـتًــا إلى أن
الــدور لن يـضــيف لـهـا أو
يـــفــيـــده بــشـي نــظــرًا
لـــــتـــــقـــــلـــــيـص عــــدد
مــشــاهــده ومــسـاحه
دوره فـي الــــــعــــــمل
ر طبـيعة بـسبب تـغيـُّ

االصـدقـاء في حـالـة بــحث عـنك ال جتـعـلـهم يـبـحـثـون
عنك طويال بادر انت بلقائهم.
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سـتجـد الـكثـيـر من االمـور السـارة في الـعـمل و التي
ستجعل حياتك االجتماعية افضل.

Ê«eO*«

ستواجه  سفراحـد االصدقاء سيـشعرك بـفراغ كبـير
جتديداَ في صداقاتك .
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حـيـاتك الـعــاطـفـيـة افــضل من الـسـابـق أنت بـحـاجـة
رقم احلظ .2 لبعض البصيرة 
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وسـطـاء قـد يـسـهّـلـون لك األمـور الـعـمـلـيـة أكـثـر. يـوم
السعد االربعاء.
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ن حـولـك. ال تـصـرف انـتـبـاهك أعطِ اهـتـمــامـاً الـيـوم 
بسهولة عن األمور احمليطة بك.
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حياتك العـاطفية سـتغلي باحلـماسة. ال تكن مـتشائما
.يوم السعد الثالثاء. 
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طروق أمامك. قد يفاجئ من وضوع ا ال تخرج عن ا
فاجئ.  حولك بتركيزك ا
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يـجب أن تـنـتـبه لـصـحـتك الـتي هـزّتـهـا احلـسـاسـيـات
اخملتلفة أو تتحمّل االضطرابات.
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قـد تتـفـاجئ بسـرعة جتـاوب زمالء الـعمل مع افـكارك
. .يوم السعد االثن
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الـواقـعـية مع احلـبـيب وفي الـعمـل توفـر عـليـك الكـثـير
من الضغوط .رقم احلظ .9
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ال تدع جلّ همك انـهاء العـمل بل كيف تـنهيه بـالشكل
االمثل .رقم احلظ .5
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أوجـــــد مـــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
الكلـمات أفـقيـا وعمـوديا حسب

التسلسل الرقمي:
1- مادة منكهة

2- جزء من الشهر

3- لسان النار

4- رداء

5- زوج

6- من احلواس اخلمس

7- رقبة

8- من االعراب

الـشاعـر االردني ادار مفردات امـسيـة نظـنتهـا (مغـناة إربد)
في نادي الفـنان للشـعراء: حسام شديـفات أحمد الدقس
نعم جـاسر البـزور محـمد عيـاف العـموش والسـوري عبـد ا

جاسم.

الــكـاتب الـعـراقي يــتـواجـد حـالـيـا في
ـراجـعـة طبـيـبه الذي أنطـالـيا بـتـركـيا 
ــرضـيـة قـبل عـامـ شـخص حـالـته ا
ويــواصل عـالجه بــســـبب انـــخــفــاض
وتـلـقى امـنـيـات حـاد في كـريـات الـدم
االوساط االعالمية بالصحة والعافية.

لـتـقى الثـقـافي بـاحتاد اإلذاعـي اخملرج الـعـراقي يضـيـفه ا
والـتلـفـزيونـي صـباح الـيوم الـسبـت للـحديث عن سـينـمائـيو
احملـافـظـات  - الواقـع والطـمـوح بـحـضـور شبـاب مـحـافـظة
الـــســـمــاوة الـــســيـــنــــــــمــائـي مع عــرض عـــدد من أفـالمــهم

القصيرة .

مدير إدارة الـشؤون الثقافـية في دائرة الثقـافة في الشارقة
اعلـن انطالق دورته الـعاشرة ومـدير مـلتـقى الشـارقة لـلخط 

قبل . االربعاء وتواصلها حتى الثالث من الشهر ا
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ـقـيم فـي لـنـدن صـدر له عن دار لـنـدن ي الـعـراقي ا االكــاد
عـنون (الـتعـليم لـلطـباعـة والنـشـر كتـابه الثـاني عن التـعلـيم ا
العالي والـبحث العلمي - قضايا وحتديات وحلول). وعرض

عرض الرياض الدولي للكتاب. في جناح الدار 

نادين جنيم

زمـالؤه على عدم كشف اسمه  37عاما
عـندمـا كانت الف بـاء موجـودة او بعد
ان اغــلـفـهـا األمـريـكــيـون يـوم احـتـلـوا
الـــعـــراق. وكــــمـــا عـــادت الف بـــاء الى
احلـيـاة مـوقعـا مـتـمـيزا يـعـده االسـتاذ
كـامل الـشـرقي فـقـد ان االوان ان نـكتب
اسمه بصراحة وهو يودع هذه احلياة
بـعد سـنوات من االختـفاء عن االضواء
والــشـهــرة الـني يــسـتــحـقــهـا.زمــيـلــنـا
الـرسـام خـضـيـر احلـمـيـري كـشف قـبل
عــامـ االسم احلـقـيـقـي لـلـزمـيل الـذي
كـان يـكـتب بـاب عـزيـزي عـزوز مـنـذ ان
كـــان االســتــاذ كـــامل الــشـــرقي رئــيس

حتريرها عام 1983.
…dONý W¹Ë«“

ونـــشـــر الـــزمـــيل احلـــمـــيـــري رســـمـــا
لــلــمـــرحــوم ضــمن ذكــريــات عــنه وعن

زاويته الشهيرة واسم عزيزي عزوز.
كـــانت فـــكـــرة االخ الــشـــرقي االقـــتــداء
ـصرية اثـلة في الصـحافة ا بـابواب 
والـلبنانـية واذكر جيـدا ونحن في مقر
اجملـــلـــة في احـــد شـــوارع الـــوزيـــريــة
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الـرجل الذي اشـتهـر في مجـلة الف باء
بــاسـم (عـزيــزي عــزوز) فــقــدنــاه في 4
تـــشـــرين االول 2020 دون ان يـــعـــرف

القراء انه ضياء نوري.
 20عاما (من عام 1983 الى 2003)
كـان مــخـتـفـيـا عن قـراء الف بـاء بـاسم
عـزيز عزوز و19عـاما (من 2003 حتى
الـيـوم) مـنذ ان اخـتـفت مجـلـة الف باء
بـقرار امـريكي واخـتفى مـعهـا وها هو
االن يـختـفي من احليـاة باكمـلهـا تاركا
ذكـــريـــات فـي الـــوسط الـــصـــحـــفي ان
واحــــدا مـــنــــهم لـم يـــكـن يـــســــعى الى
الــشـهـرة ولم يــسـتــغـلـهــا رغم شـهـرته
الــــتي فــــاقـت شــــهــــرة الـــكــــثــــيــــر من

. الصحفي
ـرحـوم ضيـاء احـد العـامـل في كـان ا
اجملــــلـــة فـي االمـــور االداريــــة قـــبل ان
يـتـولى حتـريـر بـاب عـزيـزي عزوز 20
عـــامـــا في الـــرد عـــلى اســـتـــفـــســارات
واسـئلة القـراء دون الكشف عن هويته
واسـمه.وظل اسـمه مـختـفـيا ويـحرص

ـا عـرف عـن اسـلـوبه رســائل الـقــراء 
الــسـاخــر وفي ذلك االجــتـمــاع اخـتــيـر

بـبغداد عام 1983 عـرض الشرقي على
الـزمـيل داود الـفرحـان تـولي الـرد على

اسـم (عـزيــزي عـزوز) وكــتب الـفــرحـان
اولى حــلـقــات ذلك الـبــاب الـشــهـيـر ثم
تخلى عنه وتواله كما اذكر لعدة اعداد
الزميل حسن العاني كما كتبته انا في
ـرحـوم عــدد او اثـنــ الى ان عــرض ا
ضــيــاء وكــان يــعــمل فـي ادارة اجملــلـة
ـاذج اثارت الـقيـام بهـذا العـمل وقدم 
اعـــجــابــنــا وهـــكــذا بــدات قـــصــته مع
(عـزيزي عزوز) بشرط عدم كشف اسمه
لــيـظل عـنــد الـقـراء شــخـصـيــة مـثـيـرة
بـاسلوبـها السـاخر فكـان مثاال مـتميزا
فـي عــالـم الــصـــحـــافـــة الــتـي يــســـعى
الــعــامــلــون فــيــهــا الى الــشــهــرة قــبل

الي. ردود ا الوظيفة وا
وهـكـذا نـالت تـلـك الـزاويـة وصـاحـبـها
اجملــهــول شـعــبـيــة كــبـيــرة  وجنـحت
مــجـلــة الف بـاء في الــتـكــتم عـلى اسم
ــا كــان ســر جنـاح تــلك كــاتــبــهــا ور
الــزاويـــة في غــمــوض شــخــصــيــة من

يكتبها.
ويـذكــر الـزمـيل خـضـيـر احلـمـيـري انه
حـ رسم تـرويـسـة الـزاويـة طـلب مـنه

تــضـمــيـنــهـا بــعض مالمح ضــيـاء
نـوري لـيعـرفه من خاللـها الـناس
و لـكـنه لـم يفـعـل  وح رسـمه
مـع رسـوم لـلـعــامـلـ في أحـد
أعياد اجمللة أضاف لصورته
ـسـمـار (مــسـمـارا) يـشــبه ا
الـذي يظهر فـي الترويسة
.. فـي إشارة مبهمة بأنه

من يكتب الزاوية..
وبـعد ان جاءت االخبار
بـانه تـوفي منـتقال الى
رحـــمــة الــلـه ولم يــعــد
هــنـاك سـر نــخـفـيه عن
الـــقــراء الـــذين احــبــوه
دون مـــــعــــرفـــــة اســــمه.
وبــدون شـك فـان مــحــبي
الـف بـاء سـيــشـاركــونـنـا
فـي التـرحـم عـلى زمـيـلـنا
ضــيــاء نــوري ويــقــرأون
الــــفــــاحتــــة عــــلى روحه
ويـبـتـهـلـون الى الـله ان
يدخله جنته الواسعة.
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ـسـرح بـدائـرة اقـام  قـسم الــسـيـنـمـا وا
ثقـافـة وفنـون الشـبـاب مؤخـرا مهـرجان
عــلى حـدائق ــسـرحي  الـسـالم الـفـني ا
ــلـكـيـة في االعـظـمـيـة  وشـهـد ـقـبـرة ا ا
ـــهــرجــان الـــذي اقــيم بــالـــشــراكــة مع ا
وقـــائـــمــــقـــامـــيـــة مـــحــــافـــظـــة بــــغـــداد
ورابـطـة هــواة الـسـيــنـمـا  االعــظـمـيــة
حضـوراً شبابـياً كـبيـراً لهواة الـسيـنما
هرجـان قال مدير سرح.وفي بـداية ا وا

ثل هرجان  هرجان محمد عمر (ان ا ا
وسسات في انطالقة حقيقيـة لتشارك ا
انـتـاج خطـاب جـمـالي فـني..حـيث تـقيم
وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع
قـائـمقـامـيـة االعظـمـية مـحافـظـة بـغداد 
ـعـرفي في الـكـاظـمـيـة هذا والـرصـيف ا
ركـزية هـرجـان ضمـن خطـة الـوزارة ا ا
سـرحية التي حيث تناوبـت العروض ا
ــديــنــة في اســتــلــهـام حتــاكي فــضــاء ا
ـوروث الــعـراقي وتـنــطـلق من اسـاس ا

سـرحـية ذات الـثـيمـة الـفاعـلة احلـبكـة ا
ــيـزا في والــتي انــتــجت تــلـقــيــا كــان 
ـــتـــواصل بـــ تـــواصل االنـــعـــكــــاس ا
ـا ــفـتـوح وجــسـر الـتــلـقي  الــفـضـاء ا
ساهم في حتـويل الـبنـيات الـفكـرية الى
مجسات تواصل مع القـضايا االنسانية
الـعلـيـا)مؤكـدا( وحتـرص دائـرة الثـقـافة
ــنــاخـات والــفــنــون عــلـى ان تــتــحــول ا
الفنية الى ارصدة حياتية تقوم السالب
را وصوال الى روحية ايجـابية تشكل 
سهال لـقضـية اسـتثـمار طـاقات الـشباب
عــبــر خـطــاب الـفن والــثــقـافــة بـجــسـور
التشارك اجلمعي ليخلق بالنهاية واحة

خضراء من االستدامة الثقافية).
ـــهــــرجـــان تـــقـــد عـــروضـــا وشـــهـــد ا
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة ومـــســـرحـــيـــة من قـــبل
ومن االفالم التي عرضت فيلم شارك ا
بـغـداد لـلمـخـرج مـحـمـد اخلـفـاجي الذي
قال(الفيـلم يتناول تـاريخ بغداد التراثي
والـظروف الي واحلـضاري عـبـر الـزمن 
مـــرت بـــهـــا مـن حـــروب ومـــاسي وقـــتل
لتـعود اليـها احليـاة من جديد وتهجـير
كـمــا عـرض وهــومن االفالم الـقــصـيــرة)
يـتـنـاول ظـاهـرة فـيـلم الـنـقـطـة احلـمـراء
االنــتـحــار واســبــابــهــا ومــنــهــا تــاثــيـر
وفــــقـــدان فـــرص الــــعـــمل االنـــتـــرنــــيت
وفـيلم من اخـراج احـمـد رحـيم لـلـشبـاب

ــــســـرحي) حـــضــــاريـــة بــــالـــتــــالـــيف ا
واضــاف(حــيث بــدانـا فــرضــيــة الــعـمل
قـبرة ووجـود نفس باسـتحـضـاره من ا
هم اجملتمع يـحاصر الثـقافة هي عـملية
كــبح جـمـاح الــقـلم وتــغـلـيف االنــسـجـة
ـاذا حتـارب ـعـاجلــة هي  االبـداعــيـة وا
ــسـرحـيـة ا الـثــقـافـة حـتـى في قـبـورنـا
ــلـكــيـة ــقــبـرة ا عــرضت عــلى حـدائق ا
ـمـثل الى وفي نـهـايـة الـعرض يـذهب ا

لكة عالية) . قبر ا
كما  عرض مسرحـية (هذيان ) تاليف
واخــــراج اركــــان مــــحــــمــــد الــــذي قـــال
ـسرحـيـة تتـحـدث عن الوافـد اجلـديد (ا
السلبي .. ظاهرة اخملدرات في اجملتمع
الـــعــراقي ومـــا يــتـــعــرض له الـــشــبــاب
ــنــاخ االمـــني الى هــزات مــتــداخــلــة وا
بـسـبب االربـاك وسـرعـة انـتـشـار االفـة 
واخلطاب اجلـمالي اعتـمد على بـصرية
رمـزيـة تــعـبـيـريـة بـنـت جـسـر كـبـيـر من
باشر التــــــفاعل والتلـقي واالنعكاس ا
ـوضـــــوعـة واحلـتـوتـة واحلـكـايـة مع ا
لـذلك كــانـــــــت االمـكـنـة الــتي اسـتـنـدت
لـيـكـون هـناك عـلـيـهـا ظــــاهـرة ثـقـافـيـة 
مـنــاخ اخـر وحـكــايـة فـضـاء فـي مـديـنـة
عـرضـــــــت في فـضـاء مـتـحـرك بـغـداد 
وســـــتــــعـــــرض فـي امـــــاكن اخـــــرى من
مـــــــــن خـالل فـن يــــــحــــــاكي بــــــغــــــداد

الفضاء).
وفـي نــــــهــــــايـــــة

ـهــرجـان  ا
تكـر كافة
ـشـاركـ ا
بشهادات
تقـديرية

.

و االعــــودة اخــــراج مـــصــــطـــفـى بـــاسم
يتناول التهجير وصعوبة العيش وترك
رب االسرة لـعدم اسـتطاعـة توفـير لـقمة
والــفـيــلـم االخــر ســنـوات الــعــيش لــهـم
دامــيـة اخــراج عـبــدالـله عــوف يـتــنـاول
احلــــروب الــــتي مــــرت عــــلى الــــعــــراق
والـصراع الـنـفـسي العـاصف بـاالنـسان
بشكل يومي وضياع االنسان في وطنه
و كل هـــذه االفالم قــصــيـــرة عــبــارة عن

مع مقتطفات من تراث بغداد. لقطات
W¹d¹uBð vIOÝu  

وعن االفالم التي عـرضت حتـدث النـاقد
خالد احلسن قائال(جنـاح االفالم يعتمد
االفكـار التي تـقدم من خالل الـسيـناريو
وسـيـقى التـصـويريـة لـها ايـضا لـكن ا
و لالسف لم نـرى هـذ ا في مـهـمـة جـدا 
االفـالم الــتـي عـــرضت فـــقط شـــاهـــدنــا
لقطـات مع غيـاب الفكـرة وتطـويرها من
خالل الـورش الــسـيـنـمـائــيـة مع غـيـاب

عنوي للشباب). ادي وا الدعم ا
ـــهــــرجـــان تــــقـــد عـــروض وشـــهــــد ا
مـسـرحـيـة مـنـهـا مـسـرحـيـة مـونـودراما
بعـنـوان (بيـاض) تالـيف سـحر الـشامي
تــمــثـيل ابــراهـيم اخــراج مـحــمـد عــمـر 
الــــتــــمــــيـــــمي وعــــنــــهــــا قــــال اخملــــرج
ـســرحــيـة عن الــكـاتب عــمـر(تــتـحــدث ا
الذي مـثل ايقـونة الراحل سـعد هـدابي 

أتــعـابه الـقــانـونـيـة أرخـص.كـمـا قـالت
الـشـركـة فى مـلفـات احملـكـمـة إن فريق
احملـام الـذي قامت بـاختـياره لـتولي

مــســؤولـــيــة الــدفــاع في الــقــضــيــة 
اســتــبــعــاده ثم انــســحب الحــقًـا قــبل

احملاكمة.
وتــظــهـر ســجالت احملــكـمــة أن شــركـة
(نــــيــــويــــورك مــــارين) رفــــعـت دعـــوى
قـضـائيـة ضـد هيـرد فى تـموز إلخالء
مــســؤولـــيــتــهــا من دفع أي أمــوال من
قـيمـة التـعويض وجـادلت الشـركة أنه
ـوجـب قـانـون واليـة كـالـيـفـورنـيـا ال
تــغــطي بــولــيــصـة الــتــأمــ تــكـالــيف

تعمدة. األفعال ا
ــحـــامى جـــديــد اســـتـــعــانت هـــيـــرد 
لــلـتــعـامل مع مــأزق الـتــأمـ وأفـادت
الـتقارير أن إجمالي األتعاب القانونية
لـلـدفـاع عـنهـا في قـضـيـة التـشـهـيـر قد
تــصل إلى أكـثـر من 15 مــلـيـون دوالر
ـــكن أن يــكـــون أغــلى دعــوى فـــيــمــا 
ـتـحدة تـشـهـيـر فى تـاريـخ الـواليـات ا
هـــذا وقــد تـــقــدم كل من ديـب و هــيــرد
بـطــلب اسـتـئـنـاف الـدعـوى في قـضـيـة

التشهير القائمة بينهما.
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األحـــداث إضــافــة إلى
رغـبته فـي ترك مـساحة
لــــــــنـــــــجــــــــوم آخــــــــرين

شاركة. با

ل{ وس اجنــــلــــوس  –وكـــــاالت - أعــــلن
مثل األمريكي نيك كانون أنه رحب بإبنه ا
الـعاشر علـى صفحته اخلـاصة على موقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي من خالل فــيـديـو
يــظــهــر هــو والـــدة الــطــفل بــريـــتــني بــيل
باالضافة إلى طفليهما يحتفلون قبل والدة
الـطفل الثالث للزوج معًا.وعلّق نيك على
ــا كــان اخملــاض والــوالدة الــفــيــديـــو: "ر
األصـعب الـذي شـهـدته عـلى اإلطالق! 48
ـؤلم واخملـاطـرة بـاحلـياة سـاعـة من األلم ا
لـلـخـطـر لـلـتـرحيب بـ  10أرطـال من احلب
والـــــــفــــــرح بـــــــاسـم "رايـــــــز مـــــــســـــــايــــــا
كـانـون".بـاإلضـافـة إلى أطـفـاله الـثالثـة مع
بـيل والطفل الذي أجنبه مـنذ أسبوع مع
صور النيشا كول فإن كانون هو أيضًا ا
أب لـتـوأم يـبلـغـان من الـعـمر  11عـامًـا مع
زوجـته السابقة ماريا كاري وتوأم يبلغان
من الـعمر  16شـهرًا مع آبي دي ال.
روزا وابن يـبـلغ من الـعـمر 3
أشـهـر من بـري تـيـسي.
فـي كـــــــانـــــــون األول
ـــــاضـي كـــــمـــــا ا
أخـبر كـانون أن
ابـنه الـبـالغ من
الـــــــعـــــــمــــــر 5
أشــهـر والـذي
أجنـــــــــــــــبـه مـع
ألـيسـا سكوت
تــــــــــــــــــوفـي
بــــــســـــبب
ســـرطـــان

الدماغ.
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120 عــامــاً في اخلـدمــة أصــبـحت
خاللـهـا رمزاً لـلعـاصمـة الفـرنسـية
ورفـيـقـة لـسـكـانـهـا في يـومـياتـهم

وهو ما يثير حزن كثر منهم.
وأبــعـد من وظــيـفــتـهــا األسـاســيـة
كـــتــذكــرة لـــلــتـــنــقل اســـتُــخــدمت
ترو لغـايات شتى منها بـطاقات ا
اســتـــعــمــالــهــا عـــلّــامــات كــتب أو
ـالحظـات أو حـتى لـلف لـتـدوين ا
الــسـجــائــر. ويـوضح هــاوي جـمع
هـذه التذاكر غريـغوار تونا مؤلف
ـترو كـتـاب بعـنـوان قصـة تـذكرة ا
الـباريـسي لوكالـة فرانس برس أن
ـترو جـزء من يـومـيـاتـنا بـطـاقـة ا
هـي حتـاكي كل شـخص مـنـا الفـتـاً
إلى أن جـانـباً من حـياتـنـا يخـتفي

مع زوالها.
ــتــرو جـزء من ويــضــيف تــذكـرة ا

شهد الباريسي. مكونات ا
وكــانت مــواصالت إيل دو فـرانس
وهي هـيئة عـامة تدير قـطاع النقل
فـي بـاريس وضـواحــيـهــا تـسـعى
فـي بــاد األمـر إلـى إلــغــاء احلـزم
ــكـــونــة من عــشــر تــذاكــر مــتــرو ا
بـحـلـول مـنـتـصف 2020 ثـم إلـغاء

وحدة للنقل سنة 2021 الـتذكرة ا
واالستعاضة عنها ببدائل رقمية.
لــكـنـهـا اضـطــرت إلى تـأجـيل هـذه
ـهل حـتى 2022 بـسـبـب جـائـحة ا
كـوفـيـد-19 قــبل إرجـائـهـا مـجـددا
بـسبب نقص الشرائـح اإللكترونية
جــراء الـغــزو الـروسي ألوكــرانـيـا.
ـــديـــر الــعـــام لـــهـــيـــئــة ويـــقـــول ا
مـــواصالت إيـل دو فــرانس لــوران
بروب �كـنا مـستعـجلـ لكن أزمة

الشرائح أخرتنا قليال.�
ــــواصالت في وبــــدأت هــــيـــــئــــة ا
الـعـاصمـة الـفرنـسـية قـبل سـنوات
كن تـقـليص عـدد احملـطات الـتي 
فـيـهـا شـراء رزم تذاكـر مـتـرو كـما
أن الـكثير من أجهزة قراءة التذاكر
لم تـعـد مجـهزة السـتـقبـال التـذاكر

الورقية.
وبــنـتــيـجــة ذلك تـراجــعت نــسـبـة
تـذاكـر النـقل الورقـية من أكـثر من
الـــثــــلـــثـــ قـــبل عــــام إلى أقل من
الـــــنـــــصف رغم أن حـــــوالى 550
مــلــيــون تـذكــرة من هــذا الــنـوع ال
ـثل أكـثر تـزال تـبـاع سـنويـا مـا 

من خمس طنا من الورق.
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{  لـــــوس اجنــــلـــــيس (أ ف ب) —
ــمـثــلـة أجنــلـيـنــا جـولي اتــهـمت ا
ـمـثل بـراد بـيت زوجـهـا الـسـابق ا
بـتعـنيف اثـن من أوالدهـما خالل
شــجـار بــيـنه وبــيـنــهـا فـي طـائـرة
خـاصـة عام 2016 بـحـسب ما ورد
فـي وثــائق قـــضــائـــيــة قُـــدمت إلى
الـقضاء األميركي الثالثاء وتسرّب

مضمونها.
وانـفـصل النـجمـان الهـوليـووديان
ســنـتـذاك لـكنّ دعــوى طالقـهـمـا ال
تـزال متعثرة واخّـرت بتّها معارك
قـانـونيـة طويـلة أبـرزها مـا يتـعلق
بــحـضـانــة أوالدهـمـا وبــبـيع حـقل
ـلـكـانه في كـرمـة إلنـتـاج الـنـبـيـذ 

جنوب فرنسا.
وأوردت أجنـــــلــــيــــنــــا جـــــولي في
الـــوثـــائـق الـــتي قُـــدمَت الـــثالثـــاء
تـفاصـيل مشادة عـنيفـة مع زوجها
الـــســابق خـالل رحــلــة جـــويــة من
كـــالـــيـــفـــورنــيـــا إلـى فــرنـــســـا في
ايــلــول/ســبـتــمــبـر 2016.وأفــادت
الـوثائق التي كشف عن مضمونها
عـدد من وسـائل اإلعالم األمـيـركـية
من بــيــنـهــا صــحـيــفــة (نـيــويـورك
ـز) ومجـلة (فـراييـتي) أن براد تـا
بـيت (خـنق) أحـد الـولـدين وضرب
آخـــر عـــلـى وجـــهه وكـــذلك أمـــسك
جــولي من رأسـهــا وهـزهـا قـبل أن
رحاض حيث يـدفعها نحو جدار ا

بدأ الشجار.
ــشـــادة الــتي وأقـــدمَ بــيـت خالل ا
اتـهـم فـيـهـا جـولي بـأنـهـا (شـديـدة
الـتملق) إلى أوالدهما على (سكب
الـــبــيــرة)عــلـى زوجــته الـــســابــقــة
و�سـكب الـبـيـرة والـنـبـيـذ األحـمـر

على األطفال.�

{ بــــاريس (أ ف ب)  —فــــتــــحت
دراســة فـرنــســيـة الــطــريق أمـام
بــــروتــــوكــــول يــــجــــعل الــــعالج
ـرضـى الـســرطـان الــكــيـمــيــائي 
أكــثـر بـســاطـة بــاعـتــمـاد احلـقن
حتـت اجلــــلــــد بــــدالً مـن احلــــقن
ـتّـبع راهـناً فـي حال الـوريـدي ا
ثبـتت فـاعلـية هـذه الطـريقـة لدى
الـــبــشــر بــعــد اخــتــبــارهــا عــلى
احلــيــوانـات. وغــالــبـاً مــا يــقـوم
عـالج الـــســرطـــان عـــلـى إعـــطــاء
الــعالج الــكــيــمــيــائي من طــريق
ـا يــولـد الـكــثـيـر من الـوريــد  
الــتـبـعــات الـصـحــيـة ويـســتـلـزم

ستشفى. ريض في ا مكوث ا
إالّ أن دراسـة أجـريت في فـرنـسا
على احليوانـات ونشرتهـا مجلة
�أميركان كيميكل سوسايتي
أعــــطـت األمل بــــجــــعل اإلجــــراء
مـبـسّـطـاً أكـثـر. ومن االحـتـماالت
الـتي تـلـحـظـهـا لـتـيـسـير الـعالج
اعتـمـاد حقن الـعالج الـكيـمـيائي
حتت اجلـلد. إال أن هـذه الـلـجوء
إلى هــذه الـطــريـقــة الـتي تــتـسم
بــســهــولــة أكــبــر فـي الــتــنــفــيــذ
وبــإزعـــاج أقلّ لــلــمـــريض غــيــر
ـــكن في مـــعـــظم األحـــيــان ألن
ـكونـات الـنشـطـة للـعالج تـميل ا
إلى الــركـود في األنــســجـة حتت
اجلـلـد فـتـتـسـبب بـنـخـره بسـبب
ســـمــيــتــهــا الـــعــالــيــة. وتــوصّل
الـعـلـمـاء إلى نـهج جـديـد يـهـدف
إلى تذليل هذه الـعقبة من خالل
ــكـــوّن الــنــشط الــقــلــيل إرفــاق ا

{ { بـاريس (أ ف ب)  —قـد يـؤدي
الـتعـرض لعدد من مـلوثـات الهواء
إلـى زيادة خطـر اإلصابة بـسرطان
الـثـدي وفـقاً لـدراسـة أجـريت على
آالف الـنـسـاء في فـرنـسـا تـنـسجم
نــتــائــجــهــا مع مــا تــوصــلت إلــيه

أبحاث أخرى حديثة.
وأكـدت هـذه الـدراسة الـتي أطـلقت
 (Xenair)عـليهـا تسمـية كسـينير
مـن ضمن خالصـاتهـا أن التـعرض
لـثـاني أكـسـيـد الـنـيـتـروجـ يـزيد

خطر اإلصابة بسرطان الثدي.
وتـولى تنـفيـذ الدراسـة أعضاء من
جـامعـة ليسـتر الـبريطـانيـة ومركز
ركزية لـيون بيرار ومدرسة ليون ا
في جـنـوب شـرق فـرنـسـا ومـعـهـد
ــنـــطـــقــة غـــوســـتــاف روسـي في ا
عهد الوطني للبيئة الباريسية وا
الـصـنـاعـيـة واخملـاطـر (ايـنـيريس)
(Ineris) ومــقـرهـا شـمـال بـاريس
ومـركـز صـحـة الـسـكـان فـي بوردو
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القابليـة للذوبان (باكـليتاكسيل)
سـتـخدم عـلى نـطاق واسع في ا
ُبـلمر يتسم العالج الكيـميائي 
اء  وأتاح بتَـواؤمه القـوي مع ا
ذلك الـــتــوصل إلـى دواء مــضــاد
لـــلـــســــرطـــان قـــابـل لـــلـــذوبـــان
ـر بـسـرعة ـكن أن  وبـالـتـالي 
من الـــنـــســيـج حتت اجلـــلــد إلى
مــجــرى الــدم من دون الــتــســبب
ـوقـع الـذي يُـحـقن بـســمّـيـة في ا
فــيه. وخـالل الــتــجــارب مــا قــبل
الــــســـــريــــريـــــة لــــهـــــذا الــــعالج
الكيميائي اجلديد على الفئران 

تــوصـل الــعــلــمــاء إلى فــاعــلــيــة
أفــضل من الـصــيـغــة الـتــجـاريـة
للـمكـون الـنشط (تـاكسـول) الذي

يتم إعطاؤه من طريق الوريد.
عـدّ الرئيـسي للدراسة وإذ ذكّر ا
ركز الوطني مدير األبحـاث في ا
الــفــرنـسي لــلـبــحــوث الـعــلـمــيـة
(CNRS) جــولـيــان نــيــكـوال في
تصريح لوكالة فرانس برس بأن
لـلــعالج الـكـيــمـيـائي مـتــطـلـبـات
لـوجــســتــيــة كــثــيــرة (كــتــوفــيـر
مـــوظــــفـــ مــــؤهـــلــــ ودخـــول
ستشفى وسـوى ذلك)  وتكلفة ا

عـــالــيــة شــدد عـــلى أن الــفــائــدة
الـرئـيـسـيـة لـهـذا الـنـهج اجلـديـد
تـــكــــمـن في تــــســــهــــيل الــــعالج
رضى الكيميائي وتعزيز راحة ا
الذين قـد يصـبحون قـادرين على
تـلـقي الـعـالج في مـنـازلـهم. ومع
أن هـذا البـحث أسـفـر عن نـتائج
ـوذج حيواني  إال واعدة على 
أنه لم يـثـبت بـعـد فـاعـلـيـته عـلى
البشـر وهو ما دفع الـعلماء إلى
Imescia تـــــأســــــيـس شــــــركـــــة
الناشئة ويأملون في بدء إجراء
جتــارب ســـريــريــة ســنــة 2024.

ويـقول لوران بـروب العادات بدأت
تــتـــغــيــر مــؤكــداً أن رزم الــتــذاكــر
الـــورقــيـــة ســتـــزول تــمـــامــاً خالل
2023.وتشير هيئة مواصالت إيل
دو فـرانس إلى أن ما مـعدله تذكرة
مـن كل عشـر حتـويـها رزم الـتـذاكر
ال تُـسـتـخدم بـسـبب تـضيـيـعـها أو
تـلفها أو نسيانـها. غير أن التذاكر
الــورقـــيــة اإلفــراديــة ســتــبــقى في
الـــتـــداول حـــتـى عــام 2024 عـــلى
ـكــنـنـة لــلـتـذاكـر األقل. ومـع هـذه ا
واســـتـــبـــدال الـــورق بـــالـــهـــواتف
الـذكية بـداية مع األجهزة الـعاملة
بــنـظــام تـشــغـيل (أنــدرويـد) ســنـة
2023 ثـم عــــــلـى أجــــــهـــــــزة (آبل)
سار بعد تـنخرط باريس في هذا ا
عـــقـــدين عــلـى اســتـــغـــنــاء مـــتــرو
ــعـدنـيـة نــيـويـورك عن الــتـذاكـر ا
وأكـثــر من عـقـد عـلى اعـتـمـاد هـذه
اخلـطوة في شبكة قطارات األنفاق

في لندن.
لـكنّ البعض يبدون ارتياحاً لتأخر
ـضيّ الــعـاصـمــة الـفـرنـســيـة في ا

سار. قدماً بهذا ا
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ليـست الدولة الـفاشلـة فقط تلك الـتي توقفت وظـائفها
األساسيـة وشلت احلركة فـيها وباتت غـير قادرة على
اإلدارة وتــصــريف األمـور وفــقـدت عــجــلـة الــسـيــطـرة
ـا الدولة الفاشلة وتنازعتها االحـترابات الداخلية وا
قـد تــكــون تـعــاني من ســبب او ســبــبـ من عــنــاصـر
الـفــشل الــذريع ولـيس كـل األسـبــاب وهـذا يــجــعـلــهـا
مـؤهلـة لالنحـدار نـحو الـنهـاية في أي وقت في سـرعة

قياسية ال يستطيع احد تداركها.
ية في الـعراق امام مجلس بـعوثة األ ما حتدثت به ا
وقف في بلد االمن الدولي في أحدث ايجاز لـها عن ا
مشلول سياسيا وقريب من السقوط في ما هو أسوأ
يـقرب لـلعالم الـصورة احلـقيقـية لـلعراق بـعد مـا يقرب
من عقدين من الزمن على تغيـير النظام السياسي فيه
بـــنـــظـــام بـــديل اســـسه االمـــريـــكـــان عـــبـــر االحـــتالل

العسكري ثم تفرعت األوضاع الى وجوه أخرى.
أسـاة التي تراها يـة تتحـدث من عمق ا بـعوثة األ  ا
كن جمللس وتتـطلع على تـفاصيـلها كل يوم لـذلك ال 
االمن الــدولي جتـــاهل قــراءتــهــا وعـــدم اخــذهــا عــلى

محمل اجلد السيما ح تقول ما نصه:
خـيبـة أمل الـشعب قـد وصلت إلـى عنـان السـماء. لـقد
فـقـد الــعـديـد مـن الـعـراقـيــ الـثـقــة في قـدرة الــطـبـقـة
الـســيـاســيــة في الـعــراق عـلى الــعــمل لـصــالح الـبــلـد
وشــعـبه. ولن يــؤدي اسـتــمـرار اإلخــفـاق في مــعـاجلـة

فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق.”
وقالت ايـضاً ان »الـنظـام السيـاسي ومـنظومـة احلكم
في الـعـراق يتـجـاهالن احـتـيـاجـات الـشـعب الـعراقي.
ـســتـشــري سـبــبــاً جـذريــاً رئـيــسـاً ــثل الـفــســاد ا و
كن ألي زعيم أن لالختالل الوظيفي في العراق. وال 
ــنـظـومـة »كـمـا هي« يـدّعي أنه مــحـمي مــنه. وإبـقـاء ا

سوف يرتد بنتائج سلبية”
 و«ان احملافظات اجلنوبية تشهد مناوشات مسلحة
والـطبـقة الـسـياسـية غـير قـادرة على حـسم االزمة. .“

وأشارت الى ان اخلالفات تتغلب على لغة احلوار.
هــذه اكـثــر الـصــور الـقـاتــمـة الــتي حتـيل الـى الـفـشل
السياسي بل انها دعوة صريحة الى اجملتمع الدولي
بـقـيـادة واشـنـطن الـذي اسـتـحـدث الـنـظـام السـيـاسي
تداول في الـبالد منذ عشريـن سنة الى إحالل نظام ا
بـديـل تـفــرزه مـطــالب الــعــراقـيــ انـفــســهم وال احـد

يفرضه مرة ثانية على البالد.
 تـبـدو بالسـخارت كـأنـهـا تـودع مـهـامـهـا في الـعر اق
بخالصة موثـقة تفيـد انّ ال حل متاح في ظل اخلارطة
الــسـيـاسـيــة احلـالـيــة ونـقـلت بالســخـارت الـكـرة الى
ملـعب مجلس االمن الـذي سيـكون في موقف اخالقي
ـكـنه الـتـهـاون فـيـه عـنـد الـتـعـاطي عـلى وتـاريـخـي ال 
الـوضع الــعـراقي في ازمــته الـتي تــشل الـبالد او في
ـربع ـسـتـقـبـلـيـة الـتي سـتـعـيـدهـا الى ا ـســتـجـدات ا ا

ربعات. األول واي مربع هذا  بعد ان كثرت ا

fatihabdulsalam@hotmail.com
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{ نـيودلـهي (أ ف ب)  —لقـي ما
ال يــــقل عـن عـــشــــرة أشــــخـــاص
مـصــرعـهم فـي اجلـانب الــهـنـدي
من جبـال الـهماليـا فـيمـا ال يزال
فقودين 18 شخصاً في عداد ا
بــحــسب حــصــيــلــة أفــادت بــهــا
الـشــرطـة األربـعـاء عــقب انـهـيـار
جليدي تعـرّضت له مجموعة من
مـتــسـلــقي اجلـبــال. وتـضم هـذه
اجملمـوعة 34 تلـمـيذاً من مـعـهد
نــهــرو لـتــســلق اجلــبــال احملـلي
بــاإلضــافـة إلـى سـبــعــة مــدربـ
رضة. وجـرى الثالثاء تـأكيد و
مــقــتـل أربــعـــة مــنــهـم نــتـــيــجــة
االنهيار اجلليدي الذي وقع قرب
قـمــة جــبل دروبـادي كــا دانـدا 2
عـــلى ارتـــفــاع 4880 مــتـــراً في

والية أوتارانتشال (شمال).
وكــــانـت عــــمــــلــــيـــــات الــــبــــحث
استـؤنـفت األربعـاء بعـد تـوقفـها
مـــســاء الـــثالثـــاء بــســـبب ســوء
األحـوال اجلـويـة. وقـالت شـرطة
والية أوتارانتشال عبر تويتر إن
فرق اإلنـقاذ انـتشـلت عشـر جثث
مـشـيــرةً إلى إنـقـاذ 14 شـخـصـاً
بينهم خمسـة يتلقون العالج في
أحــد مـــســتــشـــفــيـــات مــنـــطــقــة
أوتـاركـاشي اجملـاورة. وأظـهـرت
لقطات صورتـها الشرطة وصول
نطقة بعض الناج مشياً إلى ا
. وأكــد رئـيس بــرفــقـة شــرطــيــ
وزراء أوتــارانــتــشــال بــوشــكــار
ســـيـــنـغ دامي عـــبـــر تـــويـــتــر أن
ــتــمــرســة مــتــســلــقــة اجلــبــال ا
سـافـيـتـا كـانـسـوال وهي عـضـو
ـدرب كـانت من ب في فريق ا

جـلـيـدي عـنـدمـا كـان يـعـبـر نـهراً
جـليـديـاً في هـيمـاشـال براديش
وهي واليـــة في شــمـــال الــهــنــد.
كذلك عُثـر األسبوع الـفائت على
جثـة متـسلـقة اجلـبال األمـيركـية
هـــيالري نـــيـــلــســـون في جـــبــال
الــــهـــمـاليــــا بــــعـــد يــــومــــ من
اخـتـفـائـهـا عـلى مـنـحدرات جـبل
مـانــاسـلـو فـي نـيـبــال. وانـزلـقت
نيلسـون أثناء نزولـها تزجلاً من
ثامن أعـلى جبل في الـعالم بـعد
وصولـها إلى الـقمـة مع شريـكها
جـــــيم مــــوريـــــســــون. وفي يــــوم
اختفائـها حصل انهـيار جليدي
بـــــــ اخملـــــــيـــــــمــــــ 3 و4 في
مــانـاســلـو مــا أســفـر عن مــقـتل
متسلق نـيبالي وإصـابة عشرات
األشــــــخـــــاص بــــــحـــــسب إدارة

السياحة احلكومية.
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عـن جــائـــزة شــخـــصـــيــة الـــعــام
ـنــتـدى اإلعالمــيـة وشــارك في ا
ـسـؤولـ أكـثــر من 3000 من ا
ؤسسات احلكومي وقيادات ا
اإلعالمـيـة اإلمـاراتـيـة والـعـربـيـة
ـــيـــة ورؤســـاء حتـــريـــر والـــعـــا
الــــصــــحف وكــــبــــار الــــكُــــتّـــاب
ـعــنــيـ بــقــطـاع ــفــكـريـن وا وا
اإلعـالم عــــلى امــــتــــداد الــــعــــالم

العربي.

مـعـتـزلـة الـبـصـرة وبـغـداد جدل
الــتـــنـــزيل تـــأريخ الـــبـــهـــائـــيــة
والـــبــابــيـــة كــتـــاب مــنــدائي أو
ـشـروطـة الـصـابـئــة األقـدمـون ا
وهــو حــاصل عـلى ــسـتــبـدة  وا
لك عـبد الـعزيـز للـكتاب جائـزة ا
عام 2017 عن كتابه (أثر السود

في احلضارة اإلسالمية).
  واخليـون من مواليـد  محـافظة
ذي قـــار  وتـــخـــرج مـن مـــعـــهــد

ـعلـمـ في بـغـداد حـصل على ا
شهادة البكـالوريوس من جامعة
عـــدن عـــام 1984 نـــال شـــهـــادة
الـــدكــــتــــوراه في صــــوفـــيــــا في
الـــفـــلـــســـــــفـــة اإلسالمـــيـــة عــام

.1991
ـنــتـدى فـئـات وشـمــلت جـوائـز ا
عـــدة وهي: جــائــزة الـــصــحــافــة
ـرئي الـعـربـيـة وجائـزة اإلعالم ا
وجـائــزة اإلعالم الـرقــمي فـضال

من األسـماء الـعـراقيـة والـعربـية
التي حـققـت أنتـشاراً واسـعاً في
يـكـتب بـصـفـة ـشـهـد الـثــقـافي  ا
أســبــوعــيــة في جــريــدة االحتـاد
االمارتـية  مـهـتم بقـضايـا الفـكر
الـــعـــربي الـــقـــد  وصـــدرت له
ـؤلـفـات في الـتراث الـعديـد من ا
ـعتزلة من والفكرمـنها : مذهب ا
الــكالم إلى الـفــلــسف تـلــخـيص
الـــبـــيــــان في ذكـــر أهل األديـــان

ÊU e «  ≠ wÐœ

فـــاز الـــكـــاتـب رشـــيـــد اخلـــيــون
بجـائزة الصـحافـة العربـية بـفئة
(أفـضل كــاتب عـمــود صـحـافي )
ضـمن فـعــالـيـات مـنـتـدى اإلعالم
العربي الذي اقيم في دبي بدولة
االمارات الـعـربـيـة في الرابع من
ــدة الــشــهــر اجلــاري وتــواصل 

. يوم
ـقـيم في لـنـدن  ويـعـد اخلـيــون ا

القتلى. وتمـكنت كانسوال خالل
هذه السنة من الوصول إلى قمة
إيفـرست وجـبل مـاكولـو اجملاور
في 16 يــــــومـــــــاً فــــــقط فـي رقم
قـيـاسي يُـســجل بـ مـتـسـلـقـات
ــــســـؤول عن اجلــــبـــال. وأفـــاد ا
إدارة الــكـوارث ديــفـنــدرا ســيـنغ
باتـوال لـوكالـة فـرانس برس عن
إرســال مـــروحــيــتــ تــابــعــتــ
لـلـقـوات اجلـويـة لـلـمـساعـدة في
وقع االنـهيار عمـليـات البـحث 
اجلــلــيــدي.وقــال الـنــاطق بــاسم
ـسؤولـة عن الـوكـالـة الـوطـنـيـة ا
إدارة الـــكـــوارث ريـــد أغـــروال
لـــــوكــــــالــــــة فـــــرانـس بـــــرس إنّ
تسلق عـلقوا في شق جليدي ا
بعد وقوع االنهيار. وعُثر في آب
عــلى جـثــة مـتــسـلق جــبـال بــعـد
شــهــرين عــلـى ســقــوطه في شق

سـيدو وإيزابـيل أوبير وداني بون
 ومــخـرجـون مـشـهـورون ورئـيس
مـهـرجـان كان الـسـيـنمـائي تـيـيري
ـو في مقـال رأي تلـقته وكـالة فـر
فـــرانس بـــرس الــثالثـــاء إلى دعم

انتفاضة النساء في إيران.
ولم تصدر مواقف بارزة حتى اآلن
عـن الـوسط الــفــني الــفـرنــسي في
شــــأن حـــركـــة االحـــتــــجـــاج الـــتي
انـدلعت بعد وفاة مهسا أميني في
طــهــران. تــوفــيت مــهــســا أمــيــني
الــكــرديــة اإليــرانـيــة الــبــالــغـة من
العمر  22عـاماً بعد ثالثة أيام من
تـوقيفها في طهران من قبل شرطة
األخالق عـلى خلفـية عدم الـتزامها

بقواعد اللباس اإلسالمي.
وأشـــــعـــــلت وفـــــاتـــــهـــــا مـــــوجــــة
احـتـجـاجـات في إيـران ومـسـيرات
تـضامن مع الـنساء اإليـرانيات في

مختلف أنحاء العالم. 
عــلى صـعــيـد آخــر وصـلـت تـذكـرة
مـترو بـاريس التـاريخيـة الشـهيرة
إلـى مــحـــطـــتـــهـــا األخـــيــرة إذ أن
ــصــنــوعـة مـن الـورق الــبــطــاقــة ا
ـقـوّى أحـيـلت عـلى التـقـاعـد بـعد ا

بــالـفـرنــسـيـة شــارلـوت رامـبــلـيـنغ
وجـــــاين بـــــيـــــركـــــ خـــــصالً من
شــعــرهنّ أمـام عــدســة الـكــامــيـرا
وأعـادت بـذلك الـتـطـرق ألحـد رموز

االنتفاضة احلالية في إيران.
وقـالت الـنـجمـات في نص مـكـتوب
نشور في قطع الـفيديـو ا مـرفق 
حـساب soutienfemmesiran إنّ
اإليـرانـيـ وفي مـقـدّمـهـم الـنـساء
يـتـظـاهـرون مـخـاطـرين بـحـيـاتهم.
هـــؤالء الــنــاس يــأمـــلــون فــقط في
احلــــــصـــــــول عــــــلـى احلــــــريــــــات
األسـاسية. هؤالء الـنساء والرجال

. يريدون منّا دعماً
وتـــابـع الـــنص الـــذي يـــقف وراءه
عــدد مـن احملــامـ أن �شـــجـــاعــة
) وكــرامـتــهم تــلـزمــنـا (اإليــرانــيـ
ــعـقــول عـدم (دعــمــهم). من غـيــر ا
الـتنديـد مراراً وتكراراً بـهذا القمع
الــرهــيب  لـذلـك قـررنــا اســتـجــابـة
الـــدعــوة الــتي وجــهـت إلــيــنــا من
خـالل قصّنا نحن أيضاً خصالً من
شـعـرنا. وسـبق أن دعا أمس نـحو
ألـف من شـخـصيـات الـفن الـسـابع
في فــرنـسـا من بـيــنه جنـوم كـلـيـا

اإليـرانيـات وأوردن مبـادرتهنّ في
مـقــطع فـيـديـو نُـشـر األربـعـاء عـبـر
انـستغرام. وعلى وقع أغنية �بيال
تــشـاو �بــالـفــارسي قـصّت هـؤالء
الـنجمات منهنّ البـلجيكية أجنيل
والــبـــريــطــانـــيــتــان الــنـــاطــقــتــان

{ بـــــــــاريس (أ ف ب)  —قـــــــــصّت
ــثـالت ومــغــنــيـــات فــرنــســيــات
كــثـيــرات بــيـنــهنّ إيــزابـيل أوبــيـر
وماريون كوتيار وإيزابيل أدجاني
خــصالً من شـعــرهنّ تـضــامـنـاً مع
الـتـحـركـات االحـتـجاجـيـة لـلـنـساء
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قـضائـية. وتـقدمت أجنـليـنا جولي
بـطـلب للـطالق بـعد أيـام قـليـلة من
تـلـك الـرحـلـة اجلـويـة.  ولم يـتـسن
بــعــد لــوكــالــة فـرانـس بـرس الــتي
اتــــــصـــــلت بــــــوكالء بــــــراد بـــــيت
احلــصـول مـنـهم عــلى أي تـعـلـيق.
واشــارت هــذه الــوثــائق اجلــديـدة
ــــقــــدمـــة إلـى الــــقـــضــــاء إلى أن ا
الــشــجـار أثّــر بــعــد ذلك عـلـى بـيع
حـقل الكـرمة الـفرنـسي الذي تزوج
فـيه النجمـان وتدور بينهـما حالياً

معركة قضائية في شأنه. 
وأوضـح وكالء جولي في الـوثائق
اجلــديـدة أن الـنـجـمــة لم تـلـجـأ إال
فـاوضات مع بيت إلى بـعد فـشل ا
بــيع أحـد األولـيـغـارشـيـ الـروس
أســهــمـهــا في قــصـر مــيــرافـال في
مــقـاطـعـة فـار الـذي أقـام الـزوجـان

الـعـام 2011 شــراكـة في شـأنه مع
عـائلة بيـران الفرنسـية التي تعمل

في زراعة الكرمة إلنتاج نبيذ.
ُثل جنم هوليوود كيفن الـى ذلك 
ســـبــــايـــسي أمـــام مــــحـــكـــمـــة في
نــيـويـورك بـدعـوى مــدنـيـة رفـعـهـا
ــمــثل األمــيــركي أنــطـوني ضــده ا
راب مـتــهـمـاً ايـاه بـاالعـتـداء عـلـيه
جـنسـياً عام  1986عـندمـا كان في

الرابعة عشرة. 
وتـوقـفت مـسـيـرة كـيـفن سـبـايسي
ــثل في فــولـر (63 ســنــة) وهـو 
ـسرحـية والـسـينـمائـية اجملـاالت ا
والــتـلــفـزيــونـيــة وحـائـز جــائـزتي
أوسـكـار مـنـذ أن بـرز اسمـه ضمن
ـشـاهيـر األوائل الـذين تنـاولـتهم ا
ــيــة الــتي حــركــة �مـي تـو �الــعــا

تحدة. انطلقت من الواليات ا

وفـي أيـلـول/سـبــتـمـبـر 2020 رفع
ـــمــثـل األمــيـــركي أنـــطــوني راب ا
الـــــــذي يـــــــؤدي أحـــــــد األدوار في
مـسلسل (ستار تريك: ديسكوفري)
ويـبلغ احلـادية واخلـمسـ الشـهر
احلـــالي دعـــوى قـــضــائـــيـــة ضــد
سـبـايـسي مـتـهمـاً إيـاه بـالـتـحرش
واالعتداء عليه جنسياً خالل حفلة
فـي مـانــهــاتن عـام 1986. وفــيــمـا
كــان أنـطــوني راب آنـذاك مــراهـقـاً
يـبـلغ  14عـامـاً كـان سـبـايسي في

الثامنة والعشرين. 
ونـفى سبايسي الذي حقق شهرته
ـية بـدءاً من ثمـانيـنات الـقرن الـعا
الـــعـــشــريـن بــفـــضل األدوار الـــتي
أدّاهـــا في �أمـــيــــركـــان بـــيـــوتي�
و�يـــــوجــــويـل ســــاســـــبــــكـــــتس�
ومـــســـلــسل (هـــاوس أوف كــاردز)
ـوجهة إليه بـاستمـرار االتهامات ا
بـاالعتداءات اجلنسـية. وفي نهاية
تشرين األول/أكتوبر 2017 عندما
أســـقــطـت حــركــة �مـي تــو �الـــتي
أطـلـقتـها نـساء عـامالت في اجملال
ـــنـــتـج هـــارفي الــــســـيـــنــــمـــائـي ا
وايـنست كشف أنطوني راب في
مـقابـلة نشـرها موقع �بـازفيد �أن
ســـبــايـــسي حتــرش بـه جــنـــســيــاً
مـتــطـرّقـاً إلى تـفـاصـيل مـا حـصل.
وبـادر سـبـايسي فـي اليـوم الـتالي
إلـى االعـتـذار من راب عـبـر تـويـتـر
مـشيراً إلى أنّ تصرفه كان �سلوك

�. رجل مخمور وغير الئق بتاتاً
وأُســـقـــطت دعـــوى أنـــطـــوني راب
ـرفوعة سنة  2020أمـام احملكمة ا
اجلـنائية الفدرالية بـينما تُستكمل

. مدنياً
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(جــنـوب غـرب فـرنـسـا). وسـبق أن
بـــيّــنـت دراســات ســـابــقـــة عــوامل
اخلــطـر اجلـيــنـيــة أو الـهـرمــونـيـة
الــتي تــتـســبب بــســرطـان الــثـدي
وهـو  األكـثـر شيـوعـاً عـند الـنـساء
بــــ أنـــواع الــــســـرطــــان وكـــذلك
ط تـعـلقـة بـالعـمر أو  الـعـوامل ا
احلـياة (الكـحول النـشاط البدني
إلـخ). إالّ أن دراسـات عـدة ســلّـطت
الـضوء في السنـوات األخيرة على
لـوثات. وأشـار معدّو دور بـعض ا
حتـلـيل تـلوي نُـشـر عام 2021 إلى
أن الـــتــــعـــرض لـــثـــانـي أكـــســـيـــد
الـنيتروجـ هو من عوامل اخلطر
ــــمـــــكن ربط هـــــذه ورأوا أن من ا
نـحو 1700 حـالة إصابـة بسرطان
الـــثــدي كل ســـنــة في فـــرنــســا به.
ــتـعــلـقـة واعــتـبــروا أن الـنــتـائج ا
ــرتـبــطـة بـاجلــزيـئـات بــاخملـاطـر ا
الــدقـيــقـة لــيــست مـؤكــدة إلى هـذا

احلد.

وعـــنـــدمــا بـــدأ جنم فـــيــلـم (فــايت
كـلوب) يـستـخدم الـعنف اجلـسدي
يــومـهـا دافع أحـد األوالد شـفـهـيـاً
عـن والدته فـما كـان من بـراد بيت
إالً أن انــدفع نــحـو طــفـله بــحـسب
ـمـثــلـة إلى الــوثـائق  فــسـارعـت ا

إمساكه من اخللف إليقافه.
وروت الـوثائق أن األطفال تدخلوا
لـلـفصل بـ والديـهـما فـعمـد بيت
إلـى خنق أحدهم وضرب آخر على
وجــــــهـه. وحـــــاول بــــــعض األوالد
بـشـجـاعة حـمـايـة بـعضـهم بـعـضاً
وتـوسل بعـضهم إلى بيت لـلتوقف
وكــانـوا جــمــيـعــاً خـائــفـ وكــثـر

منهم كانوا يبكون  .�
وبــــعــــد هــــذا الــــشـــجــــار لـم يـــؤد
الـتـحـقـيق الـذي أجـرتـه الـسـلـطات
االحتـــــــاديــــــة إلـى أي مالحـــــــقــــــة
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