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اعلن محتجو ساحة احلبوبي في
ــحــافــظــة ذي قــار الــنــاصــريـــة 

حملتـجي احلبـوبي يـعلـنون خالله
ـفــتـوح حـتى (اعالن االعـتـصــام ا
تظاهرين خالل الكشف عن قتلة ا
الـــتـــظـــاهـــرات الــتـي شـــهـــدتـــهــا
ـاضي احملـافــظــة يـوم االربــعــاء ا
ـــوجـــة غـــضب في وتـــســـبـــبت 
الــشــارع جـراء قــتـل مــتـظــاهــرين
يطالبون بحقوقهم التي وصفوها
ــشـروعــة). فــيـمــا افـاد شــهـود بـا
بقيـام القوات االمنـية حملة عيان 
اعتـقـاالت بـحق خمـسـة اشـخاص
بينهم اثنـ من رجال االعمال في
من دون ذكـر مـزيدا من احملافـظـة 
الـــــتــــفـــــاصـــــيل. وشـــــيع اهـــــالي
الناصـرية  ثالثـة محتـج قـتلوا
احــتـجــاجــا عـلى خالل تــظـاهــرة 
سـجن نــاشط مـدنـي .وأصـيب في
التظاهرات التي استمرت يوم

ـتـظـاهـرين نـحو  15آخـرين من ا
ـصـادر والـقـوات األمــنـيـة وفــقـا 
طـبـية فـي حـ أعـلنـت احلـكـومة
تـــــــشـــــــكـل جلـــــــنـــــــة حتـــــــقـــــــيق
باحلادثة.وبدأ إطالق النار احلي
وفـقـا لـنـاشـطـ لـيـلـة الـثالثـاء -
األربعـاء لـكن لم تسـجل إصـابات
بــــــشـــــكـل رســــــمي. وقــــــالـــــوا ان
(األوضـاع بــقــيت مـتــوتــرة طـوال
الـــلـــيـل إذ خـــطط الــــنـــاشـــطـــون

لــلــخـــروج بــتــظـــاهــرات حــاشــدة
احـتــجــاجــا عــلى اعـتــقــال حــيـدر
الـــزيـــدي).  واســـتـــقـــبل احملـــافظ
مــحــمــد هــادي الــغــزي الــلــجــنـة
ـكلـفـة بـالـتـحـقـيق في الـنـيـابـيـة ا
ـديـنـة. االحـداث الـتي شـهــدتـهـا ا
وقــال الـــغـــزي في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمـان) امس إن (الــلـجــنـة الـتي
يتـرأسـهـا الـنـائب خالـد الـعـبـيدي
وعدداً من نواب احملافظة ستعمل
بـالـتـعـاون مع احلــكـومـة احملـلـيـة
عــــلـى الــــتــــحـــــقــــيـق في احــــداث
الـنـاصـريـة وتــشـخـيص االسـبـاب
ـــــــوقف الـــــــتـي ادت الى تــــــــأزم ا
ـــتــورطـــ بــاعـــمــال ومالحـــقــة ا
الــعــنف) مــؤكــدا ان (الــتــنــســيق
ـان من جـهـة والـتـعـاون بـ الـبـر
واحلكومـة احمللـية في ذي قار من
جـهة اخـرى  من شـأنـه ان يحـقق
ا سـعى جـاهدا االهداف الـتي طـا
ــتـمـثـلـة بــتـلـبـيـة لـتـحـقــيـقـهـا وا
ـطـالب الــشـعـبــيـة وفـرض االمن ا
واالســــتــــقـــرار فـي احملــــافــــظـــة).
واصــدر الـــغــزي في وقـت ســابق
توجيهات لقيادة شرطة احملافظة
تتعلق بـالتعامل مع االحـتجاجات

ظاهرات في احملافظة.  وا
وقــال الــغــزي إن (الـــتــوجــيــهــات
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اعـمـال الـبـحث عن مـفــقـودين بـفـجـيـعـة مـركـز الـعـطـور ـدني  ا
نـطقة الوزيـرية .وقالت بـيان تلقـته (الزمان) امس انه (تـنفيذاً
ألمــر رئــيس مـــجــلس الــوزراء وتـــوجــيــهــات وزيـــر الــداخــلــيــة
ديـريـة اللـواء كاظم وبإشـراف ميـداني مـباشـر من مـدير عـام ا
استـأنفت فرق االنـقاذ الـتخصـصيـة في مجال سلـمان بوهـان 
البـحث عمليات البـحث والتفتيش الدقـيق عن ضحايا مفقودي
عمـال مبـنى شركـة العطـور في منـطقـة الوزيـرية) وأضافت أن
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وجه مــجــلس الــقــضــاء االعــلى 
ـنــقـولــة وغـيـر بـحــجـز االمــوال ا
ـاني ـنـقـولـة لـلــسـيـاسي والـبـر ا
السابق مثال االلوسي بعد حكمه
غيـابيـا  بـالسـجن سبـعة سـنوات
عن تــهــمــة االســاءة لــلــمــحــكــمــة
االحتـــاديـــة الــعـــلـــيـــا. واطــلـــعت
(الـــزمــان) عــلـى وثــيـــقــة مـــذيــلــة
بـتـوقيع رئـيس مـحـكـمـة جـنـايات
الكـرخ محـمـد سلـمان مـحمـد جاء
فــيـــهــا انه ( تـــشــكــلـت احملــكــمــة
بـــرئــــاســـة مـــحـــمـــد وعـــضـــويـــة
القاضـي عـلي انور دلف ووسام
وأصــدرت قــراراهـا بــحــكم عــبــد 
دان الـهـارب االلوسي بـالـسجن ا
ـدة سـبـعـة سـنـوات وفق ـؤقت  ا
ـــادة 226 من قـــانـــون احـــكـــام ا
ــة الـــعــقـــوبـــات  وذلك عن جـــر
اهانة الـسلطـات العامـة والدوائر
ـتــمــثـلــة بــاحملـكــمـة الــرسـمــيــة ا
االحتـــاديــــة الـــعـــلـــيــــا في لـــقـــاء
تـلــفـزيــوني عـبــر قـنــاة فـضــائـيـة
خالل الــعــام اجلــاري)  واضــاف
انه ( اعـــطــــاء احلق لـــلـــجـــهـــة
ـــراجـــعــة احملـــاكم ـــتـــضــررة  ا
دني للـمطـالبة بـالتعـويض بعد ا
اكتساب احلكم الدرجة القطعية)
الفـــتــا الـى (اصــدار مـــذكـــرة امــر
القـبض بحق احملـكوم أعاله وفق

ـــادة 226 من قـــانـــون احـــكـــام ا
الـــعــقـــوبــات واشـــعــار اجلـــهــات
اخملــتــصـة بــتــنــفـيــذه مع تــأيــيـد
احلـــجـــز عــــلى امـــوال احملـــكـــوم
ـنـقـولة ويـكـتب ـنـقـولـة وغـيـر ا ا
بـــذلك أصـــولــيـــاً). فــيـــمـــا كــشف
سـتـقل مـصـطـفى سـند الـنائـب ا
ان محكمة الكرخ صادرت األموال
ـنـقـولـة لـضابط ـنـقولـة وغـيـر ا ا
برتـية رفـيـعة في وزارة الـداخلـية
عـن تـــهـم تـــتــــعــــلق بــــالـــفــــســـاد
وانــتـهــاكــات حلـقــوق االنــسـان .
وقــال ســنــد في بــيــان مــقــتــضب
تـــــابـــــعـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(احملكمة قررت منع سفر وتقصي
عــــــلى أمــــــوالـه الـــــوكــــــيل وزارة
الداخـلـيـة لـشؤون االسـتـخـبارات
والتـحـقـيـقات االحتـاديـة الـسابق
في ثالث دول تــركــيــا واالمـارات
واألردن). وكـان الـضـابط قـد مـثل
أمــام مـــحــكــمـــة حتــقـــيق الــكــرخ
بـــقـــضــايـــا تـــتـــعــلـق بــالـــفـــســاد
واالنتـهـاكات االنـسـانيـة. بـحسب
مـصــادر.وأفـادت هـيــئـة الــنـزاهـة
الـعـامـة بـصــدور أمـرٍ بـاسـتـقـدام
مديـر عام سابق فـي وزارة النقل
إلحـــداثه عـــمـــداً ضـــرراً بـــأمــوال
ومـــصــالح اجلـــهــة الـــتي يـــعــمل
فيـها.وأشار بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (مــــحــــكــــمـــــة حتــــقــــيق
الــرصــافــة اخملــتــصــة بــقــضــايــا

الـنــزاهـة في بـغــداد أصـدرت أمـر
ـــديـــر الـــعــام اســـتـــقــدام بـــحق ا
الـســابق لـلــشـركـة الــعـامـة إلدارة
الــــنــــقل اخلــــاص) واضــــاف انه
(جاء إثر اخملـالفات احلـاصلة في
ــشــاركــة اخلــاص بــإدارة عــقــد ا
ــدة ســاحــة عـــبــاس بن فــرنــاس 
خـــمس ســـنـــوات الـــذي أبـــرمـــته
الــشـــركــة الـــعــامّــة إلدارة الـــنــقل
اخلـــاص مـع إحـــدى الــــشـــركـــات
األهــــــلــــــيــــــة) وتــــــابـع ان (أمـــــر
االســتـــقــدام أصـــدرته مــحـــكــمــة
ـة حتـــقـــيق الـــرصــافـــة اخملـــتـــصـَّ

بقضايا النزاهة).
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مـرة اخـرى تـتـجـدد الـتـظــاهـرات في الـنـاصـريـة عــلى غـيـر مـا جـرت الـعـادة 
فاجواء التـفاؤل التي ترافق تشكيل اي حكـومة جديدة تؤجل دائماً اي وسائل
احـتـجـاجـيـة... لكـن حكـومـة الـسـيـد الـسوداني واجـهت اول اخـتـبـار لـهـا امام
ـئـة يـوم االولى من عـمـرهـا. من رؤيـة بـسـيـطـة اجلـمـهـور قـبل انـقـضـاء فـتـرة ا
لألحداث الـتي جرت فـي تقـاطع البـهـو قبل ايـام  يثـبت ان الـناصـرية ال تـهدأ
ر سوى ايام على الذكرى السنوية جملزرة ولم تهدأ منذ اكتوبر 2019 فلم 
جسـر الـزيـتـون حتى جتـددت الـتـظـاهرات وحلـقـتـهـا حركـة مـسـانـدة من باقي
احملافظات. ان االوضـاع في الناصرية حالهـا حال كل احملافظات بحاجة الى
إصالح عـاجل  فــالـبــطـالــة والـبـحـث عن فـرص الــعـمل هي الــسـبب الــرئـيس
ـؤامرة  ولو توفـرت فرص عمل حكـومية أكانت ام لـلتظاهـر بعيـدا عن نظرية ا
في القطـاع اخلاص ما خرج شـاب واحد للـتظاهر اال اصـحاب األجندات. ان
نـسـوبيـة والـغالء وارتفـاع الـدوالر هي احد الـبطـالـة والفـسـاد واحملسـوبـيـة وا
األسباب الرئـيسية للتظاهرات وان كانت ليست من نتاج حكومة السوداني بل
هي تراكم سياسات سـابقة خاطئة عليه ينبغي إعطاء فرصة للحكومة اجلديدة
ـوازنة للـعـمل  مثـلـما ان الـسـيد الـسـوداني وحكـومـته مطـالـب بـجـد القرار ا
ان على عجل فال يعقل ان البلد ـوعودة بواقعية ودفعها الى الـبر االنفجارية ا
بال مـوازنة منـذ اكثر من عام  كـما ينبـغي عليه ان يـتعامل مع النـاصرية وأية
احـداث اخرى بعيـدا عن اللجـان النها اثبـتت فشلهـا في احلكومات الـسابقة 
قصـرين احلقيـقي فـينبغي عـاجلة االحداث وتـقد ا وان كـانت طريقة مـثلى 
اعالن نـتـائــجـهـا عـلى الــرأي الـعـام مـهــمـا كـانت... حــتى ال تـتـراكم االحـداث

وتندلع ثورة جياع لن توقفها قوة مفرطة او جلان مشكلة.
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زيـد من التـعاون الثـنائـية نـحـو ا
والتكامل في اجملاالت االقتصادية
والـــتـــنـــمـــويـــة) مـــؤكــدا ان (دور
ـــنــطــقــة الــعــراق الـــريــادي في ا
وجـهــوده في تـعــزيـز أسس األمن
ا يسهم في ازدهار واالستقرار 
مع شعـوبـها). واتـفق الـسودامي 
ام عـام جـامـعـة الـدول الـعـربـية
تـفـعـيل  الـيات احمـد ابـو الـغـيط 
الـعــمل والــتــكــامل االقــتــصـادي .
واشار الـبـيـان الى ان (الـسوداني
اتـفـقــا عـلى هـامش وابـو الـغــيط 
تفـعيل قمـة التـنمـيـة في الريـاض 
آليات العمل والتكامل االقتصادي
الـبــيــني ضــمن بــرامج الــتـنــمــيـة
ـشــتـركــة لــلـدول الــعـربــيـة وأن ا
تضطلع اجلامعـة العربية بدورها
احملوري في تعزيز فرص التعاون

ب البلدان العربية).
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واوضح الـبـيـان ان (الـلـقـاء شـهـد
الــتــبــاحث فـي مــجــمل الــعالقــات
الـثنـائـيـة والـتـعـاون بـ الـعراق
ولـبــنــان عــلى مــخــتــلف اجملـاالت
والصـعد). وشدد رئـيس الوزراء 
ـصــري عـبــد الـفــتـاح والـرئــيس ا
الـســيــسي عــلى ادامـة الــتــعـاون
والــعالقــات مع احملـــيط الــعــربي.
ذوكر الـبيـان ان (اجلانـب نـاقشا
العـالقات الـثـنـائـيـة بـ الـبـلدين
ـــشــتــرك عــلى وآفــاق الــتــعــاون ا
ـســتـويــات والـصــعـد مـخــتـلـف ا
والتـداول بشـأن عدد من الـقضـايا
اإلقليـميـة والدولـية ذات االهـتمام
شترك) وأكد السوداني (حرص ا
الـعـراق عــلى إدامـة الــعالقـات مع
محـيطـه العـربي واإلقلـيـمي وفتح
آفـاق الــتـعــاون االقـتــصـادي). من
جــانــبه جــدد الــســيــسي (تــطــلع
مصر إلى تـوطيـد مسـار العالقات

وزيـر الـتــجـارة الـســعـودي مـاجـد
القصـبي. واشار الـسوداني خالل
الـــلـــقـــاء الى (اهـــتـــمـــام الـــعــراق
بـتــوســعـة الــروابط االقــتـصــاديـة
والــتـجــاريــة واالســتــثــمـاريــة مع
ــمــلــكــة والــعــمل عــلى تــفــعــيل ا
االتــفـــاقــات الـــثــنـــائــيـــة في هــذه
اجملـــــــــاالت). بــــــــــدوره  أعـــــــــرب
الــقــصــبـي الــذي يــرأس اجلــانب
السـعودي في اجملـلس التـنسـيقي
الـعـراقي الـسـعـودي عن (انـفـتاح
الــســـعــوديــة عـــلى الــتـــعــاون مع
العـراق وزيـادة حـجم االسـتـثـمار
شتركة فيه وتفعيل الـتفاهمـات ا
عـلى مــخـتـلف الــصـعــد). وألـتـقى
الـــســــوداني عـــلـى هـــامـش قـــمـــة
ـنـعــقـدة في الـريـاض الـتـنـمــيـة ا
نظـيره الـلـبنـاني جنـيب ميـقاتي 
على هامش قمـة الرياض الـعربية
الـصـيــنـيـة لــلـتـعــاون والـتـنــمـيـة.

ــنـطـقـة ومـنـطــقـة تالقٍ بـ دول ا
والعـالم) مؤكـدا (تـطلع بالده إلى
ـزيــد من الـتــعــاون الـثــنـائي في ا
مــخــتــلـف الــصــعــد) واضــاف ان
(بـالده تــــــــدعـم أمن وســــــــيــــــــادة
واسـتـقـرار الـعـراق). واسـتـعـرض
وامـــ  عــام جملــلس الــســوداني 
الــتـــعـــاون لــدول اخلـــلــيـج نــايف
مبارك احلـجرف مجـمل العالقات
بـــــ الـــــعــــــراق ودول مـــــجـــــلس
الـتعـاون. وأعـرب الـسـوداني (عن
ســعـي الــعـــراق لـــتــرســـيخ أسس
الـــعـــمـل والـــتـــكـــامـل اإلقـــلـــيـــمي
ـــشــــتـــرك) مـن جـــانــــبه  شـــدد ا
احلـجــرف عــلى (أهــمــيـة تــنــمــيـة
ــشـــتــركــة وحتـــقــيق الــعالقـــات ا
الـتـكــامل االقـتــصـادي ودعم دول
اجملـلس ألمن الـعـراق واسـتـقراره
وازدهـــاره). واســــتــــقـــبـل رئـــيس
الوزراء في مقر اقامته بالرياض 

جلـسـة مبـاحـثات شي ج بـيـنغ 
في العاصمـة السعـودية الرياض.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(اجلانـبـ عقـدا جـولـة مبـاحـثات
جرى خاللها استعراض العالقات
الــثـنــائــيــة بــ الــبـلــدين وســبل
توطـيـدهـا إلى مـسـتوى أعـمق من
التـعاون الـسـتراتـيـجي والشـراكة
ة فـي مختـلف اجملاالت) سـتد ا
وجـدد الــســوداني تــأكـيــد (رغــبـة
الـعــراق في اإلفــادة من اخلــبـرات
ــجــاالت مــتــعــددة الــصــيــنــيــة 
وتطلـعه لتعـزيز مبدأ الـشراكة مع
الـــصـــ ضــمـن مـــبـــادرة احلــزام
والــــطــــريق ومــــجــــاالت الــــبــــنى
التـحتـية) .من جـانبه أشـار ج
بينغ إلى (موقع العراق اجلغرافي
كنه من ا  ومكانته احلضارية 
لعب دور مهم في مشاريع التنمية
ــســـتـــدامــة وأن يـــكــون جـــســراً ا
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تـأكيد جددت السـعوديـة والص 
دعم الــعـراق وحتــقــيق تـطــلــعـات
شـــعــــبـه في االمن واالســــتــــقـــرار
والتـنـمـية االقـتـصـادية  واعـربـتا
عن ترحـيبهـما بـتشـكيل احلـكومة
الـعــراقــيــة اجلـديــدة. واكــد بــيـان
مشترك على هامش القمة العربية
الصـينـية الـتي تضـيفـها الـرياض
ـشــاركــة الــعـراق ودول عــربــيـة
اخـرى  (اسـتـمـرارهــمـا في تـقـد
الـدعم لـلـعـراق في اجملـاالت كـافة
كـمـا ابـديـا تـرحـيــبـهـمـا بـتـشـكـيل
احلكـومـة اجلديـدة مـتمـنـيان لـها
الــنــجــاح والـــتــوفــيق لـــتــحــقــيق
تــطــلــعــات الــشـــعب الــعــراقي في
األمن واالســتــقــرار والــتــنــمــيــة).
وعقد رئـيس الوزراء محـمد شياع
السـوداني مع الـرئـيس الـصـيني
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الـتـابــعـة لـوزارة الـنـقـل  ان يـكـون طـقس الــيـوم الـسـبت صـحــوا مـصـحـوبـا
بـضـبــاب يـزول تـدريــجـيـا في عــمـوم الــبالد. وقـالت الـهــيـئــة في بـيـان تــلـقـته
(الـزمـان) امس ان (طـقس اليـوم الـسـبت سيـكـون صـحواً مع بـعض الـغـيوم
كـما يـتـشكل الـضـباب صـبـاحاً في بـعض االمـاكن يـزول تدريـجيـاً في عـموم
حـيث سـتجل الـبالد أمـا درجات احلـرارة فـستـكـون مقـاربـة للـيـوم الـسابق 
الـعظمى في بغداد 20 مئـوية) واشار الى ان (طقس يـوم غد االحد سيكون
ـقـبل سـيـكـون في مــشـابـهـاً لـلـيـوم الـسـابق) وتـابع ان (طـقس يـوم االثـنـ ا
ـنطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـيـة غـائـمـا جـزئـيـاً الى غـائم ودرجـات احلرارة ا
نطـقة الشـماليـة غائماً سـتكون مـقاربة لـليوم الـسابق بيـنما سـيكون طـقس ا
جزئيـا الى غائم مع تـساقط امـطار خفـيفـة الى متوسـطة الـشدة تكـون رعدية

اما درجات احلراوة ستنخفض عن اليوم السابق). 
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نــاقـش رئــيس اجلــمــهــوريــة عــبــد
الـلـطيف جـمال رشـيـد مع نظـيرته
آلـيات الـهـنـغـاريـة كاتـالـ نـوفـاك 
ـشــتـركــة بـ تــطـويــر الـعالقــات ا
الــبـلــدين وسُـبـل تـعــزيـز الــتـعـاون
الــثــنـائي فـي شـتى اجملــاالت.وقـال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(رشـيـد استـقـبل في قصـيـر السالم
وجرى نظيرته الـهنغارية  بـبغداد 
بـحث عالقات التعـاون الثنائي ب
الـبلـدين) واعرب رشـيد عن (تـطلّع
الـعـراق لـتـمـتـ عالقـات الـصـداقة
مع هــنــغــاريــا وإدامـة الــتــنــسـيق
والـتعـاون حيـال مخـتلف الـقضـايا
ا يخدم شـترك و ذات االهـتمام ا
) وتـطرق الى الـشعـب الـصديـق

ان (الـوضع األمني فـي البالد الذي
شـــهـــد تــطـــوراً كـــبــيـــراً نـــتــيـــجــة
تـضحيات العـراقي  كذلك تعاون
األصــدقــاء ومــسـانــدتــهم لــلــقـوات
األمــنــيــة) مــشــددا عــلـى (ضـرورة
شتركة في تقد تـضافر اجلهود ا
الــعـون لـلـنـازحــ الـذين تـضـرروا
بــــفــــعل اجملــــامــــيـع اإلرهــــابــــيـــة
ــــلف واإلســــراع في حــــسـم هـــذا ا
وتـأم عودتـهم إلى مناطـقهم بعد
تـأهـيـلـهـا وإعمـارهـا). من جـانـبـها
اكـــد نــوفـــاك (اهــمـــيــة الـــعالقــات
الـقويـة التي تربط الـبلدين مـعربة
عن تـطلع بلدها لتعزيزها وتوسيع
ـــا يـــصبّ في آفـــاق الـــتـــعــاون و
( مــصــلـحــة الــبــلـديـن الـصــديــقـ
واشـــــــارت الى (ضـــــــرورة عــــــودة
الـعراق إلى لـعب دوره احليوي في

ـــنـــطــقـــة والـــعــالم) مـــشـــيــدة بـ ا
(الــتــحــسن األمــني الــذي تــشــهـده
الــــبالد وجــــددت مــــوقف بـالدهـــا
الـداعم جلـهود الـعراق في احلـفاظ
عـــلى اســـتـــقــراره وأمـــنه) وتـــابع
الـــبـــيــان ان (الـــلـــقـــاء تــطـــرق الى
التعاون الثقافي القائم ب العراق
وهــنـغـاريــا حـيث أكـد الــرئـيـسـان
ا يـعزز عالقات أهـميـة تطويـره و
الـــصــداقــة الــثـــنــائــيــة) وأشــارت
رئــيــســة هــنــغــاريــا إلى (الــطــلــبـة
الــعـراقـيــ الـذين يـدرســون هـنـاك
وحـرص حكومة بالدها على توفير
كـل سبل النجاح لهم) بدوره  دعا
رشــيــد إلى (زيـادة أعــداد الــطـلــبـة
الــعــراقـيــ في هــنــغـاريــا إلكــمـال
الــدراسـات الــعـلــيـا وتـوفــيـر األمن
والـسالمـة لهم بـاإلضافـة إلى فتح

خـط طــيــران مــبـــاشــر بــ بــغــداد
وبــــودابـــسـت). ووجـــهت نــــوفـــاك

(دعـوة إلى نظيرها العراقي لزيارة
وبودابست). 
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ـفـتوح حـتى الـكشف االعتـصام ا
ــــتـــظـــاهــــرين خالل عن قـــتــــلـــة ا
صدامـات شـهدتـهـا احملافـظـة قبل
. وتــواصـل جلــان امــنــيــة يــومــ

الـتــحــقـيق شـكــلــتـهــا احلــكـومــة 
بــــاعــــمـــــال الــــعــــنـف ومالحــــقــــة
ـتـورطـ بــهـا. وتـداولت مـواقع ا
التواصل االجتماعي مقطع فيديو

مثال االلوسي

ـنـاشدات ذوي (اسـتـئـنـاف عـملـيـات الـبـحث جـاءت اسـتـجـابـة 
دني الـضـحـايا بـإعـادة أعمـال الـتحـري من قـبل فرق الـدفـاع ا
أَمَالً بـالعـثـور عـلى رفـات أبنـائـهم) وتـابعت أن الـتـخـصصـيـة 
ـشـاركـة أكـثر من 60 مـنـتـسـباً من (أعـمـال الـبـحث انـطـلـقت 
رجال االنـقاذ واشـتـراك اجلهـد اآللي الـثقـيل والذي سـيـستـمر
ايام عـدة). وكافـحت فرق االطـفاء حـريقـاً نشب بـشقـة سكـنية
بـشـارع الـسـعـدون. واشـار الـبـيـان الى ان (الـفـرق تمـكـنت من
نـطقه اخمـاد حريـقا انـدلع داخل شقه طـابق تاسع فـي بنايـة 

الـســعـدون ) وتــابع ان (االطـفـاء تــمـكن من اخــمـاد احلـادث).
وأدى انـقالب مـركـبـة إلى إصـابـة شـخـصـ بـإصـابـات خـطرة
عـلى طـريق سـفـوان جنـوب غـرب الـبـصرة. وقـال مـصـدر أمني
في تـصـريح إن (مـركـبـة نـوع جارجـر انـقـلـبت بـسـبب الـسـرعة
وأدى ذلك إلـى إصـابة الـسـائق وشـخـص آخر يـعـمل ـفـرطـة  ا
ـصـابـ إلى مـتــحـدثـاً في وزارة الـزراعـة) واشـار الى (نـقل ا
مسـتشفـى الزبيـر العـام وهمـا بحـالة صـحيـة حرجـة مع اتخاذ

إجراءات التحقيق في احلادث). 

اجلديدة جاءت تأكيـدا لتوجيهات
سابـقـة كـان قـد ألزم بـهـا األجـهزة
ـتـضمـنة االمنـية فـي احملافـظة وا
ـهــني مع أيـة ضـرورة الــتـعــامل ا
تـــظـــاهـــرة في احملـــافـــظـــة وعـــدم
استخدام الرصاص احلي بتفريق
ــــتـــــظـــــاهــــريـن بــــأي حـــــال من ا
األحوال) داعـيا الـى (إعداد خـطة
ؤسسات أمنية واضحة حلماية ا
ــواطـنــ أثــنــاء الــتــظــاهـرات وا
ـفرطة وبدون اللـجوء إلى الـقوة ا
أو الرصـاص احلي ورأى أن تـلك
الـتــوجـيـهــات من شـأنــهـا تــعـزيـز
األمن واألمـان وتــوفــيـر احلــمــايـة
لــكل أبــنــاء احملــافــظــة فــضال عن
احلفاظ علـى السلم األهـلي فيها).
وكان وزيـر الـداخـلـيـة عـبـد االمـير
قـد وجه باسـتبـدال قائد الشـمري 
شرطة ذي قار الفـريق الركن سعد
حـربــيــة وتـكــلــيف الــعـمــيــد مـكي
شــنــاع بـــدال عــنه .واوعـــز رئــيس
مــجــلس الـــوزراء مــحــمــد شــيــاع

السـوداني بـإعادة الـعـمل بلـجـنة
تــــقــــصي احلــــقــــائق عـن قــــتــــلـــة
ــــــتــــــظــــــاهــــــرين وتــــــعــــــويض ا
اجلــرحى.واوضـح بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس انه (اســتـنـاداً إلى
توجـيهات الـسوداني تـمت إعادة
العمل بلجـنة األمر الديواني 293
 اخلاصّة بتقصّي احلقائق عن

ــتـــظــاهــريـن وتــعــويض قــتــلـــة ا
جـرحى الــتــظـاهــرات) مــؤكـدا ان
(اللـجـنـة بـاشـرت أعـمالـهـا فـعـلـياً
اضي). في وقت مطلع األسـبوع ا
ــقـراطي  اسـتــنــكـر الــتــيـار الــد
ــفــرطــة ضـد اسـتــخــدام الــقـوة ا
تـظـاهـرين الـعزل في الـنـاصـرية ا
الـتي أدت إلى اسـتـشـهاد عـدد من
تـظـاهـرين واعـداد من اجلرحى. ا
وقــال في بــيــان تــلــقـتـه (الــزمـان)
امس ان (نهج أحـزاب الـسلـطة لم
تـظاهرين يختـلف بالـتعـامل مع ا
متجـاهل كـافة األعراف الـدولية
تظاهرين العزل).  بالتعامل مع ا
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جــــــرت مــــــبــــــاراتــــــان امـس ضــــــمن
مـنـافــسـات اجلـولـة الـتـاسـعـة لـلـدوري
ـمـتــاز بـكــرة الـقـدم. وانــتـهى الــلـقـاء ا
األول الــذي جــمع فــريـق نــادي الــقـوة
اجلـويــة بـضـيـفه الـديــوانـيـة في مـلـعب
الشعب الـدولي بفـوز الصقـور بنتـيجة
ثـالثــــــــــة اهــــــــــداف مـن دون رد. وفي
نافسات ذاتها باراة الـثانية ضمن ا ا
التي جـرت على ملـعب كربالء الدولي
فاز فـريق نادي الكهربـاء على مضيفه
فريق نـوروز بهدف مقابل هدف. ومن
جهة اخـرى وشهدت منافسات بطولة
كـأس الـعـالم  مـواجـهـتـ األولى بـ
مــنــتـخب الــبــرازيل ونــظـيــره مــنــتـخب
كـرواتيـا والـثانـيـة ب مـنـتخب هـولـندا
نــتـيـجـة ونـظـيـره مــنـتـخب االرجــنـتـ 
ـــوقع اإللــكــتــروني ـــبــاراتــان عــلى ا ا

جلريدة (الزمان).
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ائية خطة وارد ا ائية في محافـظة البصرة التابعـة لوزارة ا وارد ا اعدَّت مديـرية ا
واجهة خطر األمطار إلستـثمار مياه األمطار الغزيرة والـسيول مبينة تهيئة  66 آلـية 

الغزيرة.
ـائيـة بـاحملافـظة ـوارد ا وقـال مـدير ا
جــمــعــة شـيــاع في تــصــريح تــابــعـته
ـــديـــريـــة بــدأت (الـــزمـــان) امـس ان (ا
بــوضع إســتـراتــيـجــيـة فــيـمــا يـخص

اإلرواء عبر مياه األمطار).
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ـائــيـة ــوارد ا مــوضــحـاً ان (وزارتي ا
والـــزراعــة اعــتــمـــدتــا زيــادة اخلــطــة
الــزراعـــيــة الــشــتـــويــة مــلــيــون دو

إضــافي لــلـمــوسم الــشـتــوي احلـالي)
واضـاف ان (هنالك تـعاوناً مسـبقاً ب

ــعـاجلــة ازمــة اجلــفـاف) الــوزارتــ 
واشــــار الى (اهـــمــــيـــة الـــســــيـــول في
احملافظة وإستغاللها عبر وضع خطط
ــواجـهـة اخــطـار تــنـجم عن مــدروسـة 
الـسـيـول والـفيـضـانـات من قِـبل جلان
فـيـضـانـيـة إلسـتـثـمـار مـيـاه الـسـيول)
ـواجهـة خطر مـؤكداً تـهيـئة  66 آلـية 
ـتسـاقطة الـكثـافة في نـسبة األمـطار ا
فــضالً عن اتـخـاذ إجــراءات احـتـرازيـة
اهـمها صيانة السـداد الفيضانية على
ـن لـشط الـعـرب اجلــانب األيـسـر واأل
ونــهـري دجـلــة والـفــرات). في غـضـون
ذلـك اوضـحت وزارة الــزراعــة وجـود
نـقص كبير في عـدد من اإلختصصات
ـســتـوصـفـات ــسـتـشــفـيـات وا داخل ا
ـالكـات الـتـخـصـصـية الـبـيـطـريـة من ا
عــــــلـى مالك الــــــوزارة. وذكــــــر وكــــــيل
الـوزارة مـهـدي الـقـيـسي في تـصريح
امـس ان (الــــــــــــــوزارة شـــــــــــــمـــــــــــــلـت
ــشـمــولـة اإلخــتـصــاصــات والـفــئـات ا

عـلى األراضي الزراعية في بغداد منذ
عــام  2003 حــتى الــيـوم مــشــيـرة الى
تـــمــلــيك الـــعــشــوائـــيــات وفق شــروط
قـانـونيـة بقـرار مـجلس الـوزراء. وقال
الــنـايف ان (قــرار الـتـمــلـيك جـاء وفق
اسس قـــانـــونــيـــة وعــلـــمـــيــة إلنـــهــاء
الــعـشــوائــيـات ال ســيـمــا بـعــد حتـول
األراضـي الـــزراعـــيــــة الى ســـكــــنـــيـــة
مـااستدعى تدخل احلكومة لإلستفادة
ــســاحــات مــاديــاً وضــمـان مـن هـذه ا
ـواطن) واوضح ان (العمل اسـتقرار ا
ـتـر الـواحـد سـيــجـري حـسب تـقـيـيم ا
ضــــــمن األراضـي الــــــعـــــشــــــوائــــــيـــــة
والـتـجاوزات مـا يـضمن وجـود حـركة
عـمـرانـيـة ونـشـاط احلركـة الـبـنـائـية)
ولـفت الى ان (الـوزارة تـتـجه للـحـفاظ
عـلى األراضي الزراعـية األخرى وعدم
ــســاس بــهــا حلــمــايــة األراضي من ا
الـتجـريف وتوزيـعها لـصالح الـعمـلية

الزراعية وإنتاج احملاصيل).
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واضــاف ان (مــجــلس الــوزراء نــاقش
ـنعقدة برئـاسة رئيسه خالل جـلسته ا
مـحمد شـياع السـوداني قضيـة تمليك
ـــــوافــــقـــــة عــــلى األراضـي وجــــاءت ا
ـطالبـات بهذا الـشأن) واشار الى ان ا
(الـــقــــرار جـــاء وفق شـــروط مـــحـــددة
ؤسسات اهـمها توَلّي امانـة بغداد وا
الــبــلـديــة في احملــافـظــات الـتــصــمـيم
األســاس لـلـمـدن وتـغــيـيـر اإلسـتـخـدام
ــشــيّـــدة عــلــيـــهــا وحــدات لـألراضي ا
سـكـنـية عـشـوائـيـاً وإعداد الـتـصـاميم
الـقـطـاعـيـة احلـديـثـة وتـمـلـيك األمـانـة
ـؤسـسـات الـبـلـديـة في احملـافـظات وا
األراضـي الــتي  إفـــرازهــا ألغــراض
هـذا القرار الى شاغـليها بالـقيمة التي

تــقــدرهــا جلـان الــتــقــديـر آنــفــاً وفــقـا
ـادتـ  7و 8مـن قـانــون بـيع ألحــكـام ا
وإيـجار امـوال الدولة  21لـسنة 2013)
ــسـتــفـيــد تـمــلـكه اجلــهـة وتــابع ان (ا
اخملــتـصـة قـطـعــة واحـدة فـقط حـسب
طـلب رسمـي بفـترة التـتجاوز  90يـوماً
مـن تـأريخ صــدور الــقـرار كــمــا يـنص
مـلـوكة لـلـدولة الـقـرار عـلى األراضي ا
شـيدات ـقامـة عـليـها دور سـكنـية بـا ا

الـثابتة وال يشمل األراضي اخملصصة
ــشــروعــات الـنــفع الــعــام) مــؤكـداً ان
(الـزراعــة وامـانـة بـغـداد والـبـلـديـات
والــوحــدات اإلداريــة تـتــولى مــتــابــعـة
حاالت التجاوز على األراضي الزراعية
والــبـسـاتــ و اإلجـراءات الـقــانـونـيـة
ـتـجــاوزين بـعـد نــفـاذ الـقـرار). بــحق ا
ـالـية ـسـتـحـقـات ا واطـلـقت الـوزارة ا
ـــنــتـــجي الـــرتب الـــعــلـــيــا حملـــصــول

بـــالـــدرجـــات الـــوظـــيـــفـــيـــة اجلـــديــدة
اخملـــصـــصـــة حـــسب آلـــيـــة اخـــتـــيـــار
ـتقدم لـلتعيـ على مالكهـا) مبيناً ا
ان (الـدرجات الوظيفـية التي خُصصت
لـلزراعـة ستشـمل اخلريـج من الطب
( ـهــنـدســ الـزراعــيـ الــبـيــطــري وا
واضـاف ان (الـوزراة تـتـطـلع الى إقرار
وازنة الـعامة اإلحتاديـة للعام قـانون ا
ـــقـــبل لـــدعم الـــنـــقص احلـــاصل في ا
الكــات الـفــنـيـة والــعـامــلـة بـالــقـطـاع ا
الـزراعي بـشقـيه النـباتي واحلـيواني)
ـتــحـدث بــإسم الـوزارة حــمـيـد وقــال ا
النايف ان (تخصيص درجات وظيفية
) الفتاً الى لـلزراعـة يعـد قراراً إيجـابيـاً
(غـيـاب التـخصـيـصات مـنذ نـحو ثالث
ســنـــوات) مــوضــحــاً حــاجــة الــوزارة
لــلــمـهــنــدسـيــ الــزراعـيــ واألطــبـاء
) و تابع ان (الوزارة تعاني الـبيطريـ
نـقـصـاً كـبـيراً فـي األطبـاء الـبـيـطـري

بـعـد تـطـبـيق قـانون الـتـقـاعـد الـقـسري
الـذي احدث فراغاً في دوائـر البيطرة)
مــشـيـراً الى ان (الــدرجـات اخملـصـصـة
سـتــشـمل أصـحـاب الـشـهـادات الـعـلـيـا
والـبكـالوريـوس من ذوي اختـصاصات
الـهـندسـة الزراعـيـة والطب الـبيـطري)
واكــد ان (إطالق الـوظـائف يـعـد نـقـطـة
حتــول لــصــالح الــوزارة لــلـتــمــكن من
ادراء اعـمالـها بـصورة صـحيـحة ورفع
مـــســــتـــوى الـــعـــمل والــــتـــخـــلص من
ـعـاجلـة الـبــطـالـة). واجتـهت الـوزارة 
الـتراكـمات الـسابـقة بـشأن الـتجاوزات
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ـرء حمليـطه وقدرته عـلى االستـجـابة له بـشكل ايـجابي يعـرف الوعي بـانه ادراك ا
ـرء حـينـمـا يـتغـافل عن ادراك الـقـضـايا احلـسـية ا الشك فـيه ان ا وتـفـاعلـي. و
ـظـلل او الزائف احملـيـطه به السـبـاب ذاتـيـة فانه سـيـعـيش في دوامـة من الـوعي ا
وهو من اسـوء انواع الوعي والتفكير .ويطـرح الواقع العراقي اشكاليات عدة في
ـواطنة ـفاهـيم الهـوية وا فـهم مجـموعـة كبـيرة من الـقضايـا الفـكريـة التي تـتعلق 
ستمر والتنـمية والتعايش وحـقوق االنسان وهذه االشكـالية تتمحـور في اجلدل ا
بـ الـسيـاسي ونـظـرته االيـدلـوجـيـة او احلـزبـيـة لقـضـيـة حـقـوق االنـسـان كـونـها
حسب بـعض السيـاسي نـتاج لـبيئـة االحتـجاج والتـمرد والتـي تقتـضي الضرب
بيـد من حديـد لـلخـارج عـن الواقع الـسيـاسي وبـ رجل القـانـون الذي يـسعى
حلل لـتـلك القـضـية مـن زاوية دسـتوريـة وفي اطـار دولـة حتتـرم حـقوق مـواطـنيـها
وتـسـعى الى تـاكـيـدهـا. ويـظـهـر الـتـقـريـر االخـيـر الـذي اصدرتـه الـلـجـنـة الـدولـية
اضي دليال اخلاصـة باالختفاء القسـري في جنيف في نهاية شـهر تشرين ثان ا
عـلى اشـكـاليـة الـوعي واخـتالف الـفـهم ب الـسـيـاسي والـقانـوني بـعـد ان انـبرى
كثير من السياسي الى مهاجمة اللجنة وتقريرها الذي قدمته الى مجلس حقوق
االنـسـان دون ان يكـلـفوا انـفـسـهم عنـاء قـراءة التـقـريـر والتـعـرف علـى مضـامـينه
سؤول ومحـاولة التعـاون مع اللجـنة التي زارت الـعراق قبل اسبـوع والتـقت 
حـكـومـيـ وامـنـيـ وزارت عـوائل في مـحـافـظـات صالح الـدين وديـالـى واالنـبار
عاناة االنسانية دني وثبتت ا وصل واستمعت لشهود وناشط من اجملتمع ا وا
التي جنـمت عن فقدان االف من ابـناء تلـك احملافظـات نتيـجة تصـديهم لعـصابات
وصل او حـتى بعد داعش داخل منـاطقـهم كما حـصل في مذبحـة اخلسـفة في ا
عـمليـات التـحرير في 2017 بعـد ان قامت مـيليـشات وعـصابـات اجراميـة باقـتياد
ناطق جلـهات غـير معـلومة واعـدامهم بدم بـارد ودفنهم في ئـات من ابناء تـلك ا ا
مقابـر جماعية في سامراء والصـقالوية وغيرها ظروف انسانيـة واجتماعية بالغة
الـتـعـقـيد تـمـثـلت في تـرك االف الـعـوائل بال مـعـيل وبـاعـداد ضـخـمـة من االطـفال
والنـساء وبال امل يرجى من عودتـهم وحال الكثـير من االمهـات والزوجات  يقول
ـعـاناة في ظل عشـقت الـلون االسـود في ثـيـابي حتى تـلـونت به حـياتـي .وتزداد ا
عرفة لف احلساس او فتح حتـقيق اولي  ـتابعة هـذا ا تبـاطؤ او جتاهل حكومي 
ضـطـرب دفـع لـتفـشـي ظـاهرة مـصـيـر الـضـحـايـا .علـمـا ان الـواقـع السـيـاسـي ا
االختفـاء القسري عبر عمـليات اخلطف والتغييب لـناشطي احلراك الشعبي الذي
االمر بدء في تشرين 2019 والسيـما في محافظات جنوبي العراق
الـذي يـجـعـل مـنه مـلـفــا وطـنـيـا يــجب ان تـتـحــمل احلـكـومـة
احلالـية مسالة فتحه والتماهي معه بروح وطنية ومسؤولية
ا يخفف من اخالقيـة تعيد جتسير الثقـة مع مجتمعها و
االحتـقان اجملتمـعي القائم ويفـتح بابا وامال جديـدا لبناء

السالم .

اعـتـمـاد سـيـاسـة إسـتـراتـيـجـيـة تبـدأ بـاحلـمـايـة لـلـمـنـتـوج ومن
اإلبتـزاز وتبـسـيط اإلجراءات وتـشجـيع تأسـيس الشـركات
عدات سـاهمـة مع اإلعفاء من الـرسوم الـكمركـية عـلى ا ا
دة  5سـنوات كـائن الصـناعيـة واإلعفـاء من الضريـبة  وا
وتــأســيس مــنــاطق صــنــاعــيــة وإخــضــاعــهــا لــلــضــمــان

اإلجتماعي للعمال.

بغداد

ـاضي خَـوَّلت لـلوزراة حـصـر طبـاعة ا
الــكــتب فـي ثــمــان مـطــابـع حــكــومــيـة
الـنــهـرين والـتـعـلـيـم الـعـالي والـثـقـافـة
والـــعـــمـل وشـــبـــكـــة االعالم الـــعـــراقي
والــتــبــوغ والــعــتــبــتــ احلــســيــنــيــة
والـــعـــبـــاســـيـــة) واضـــاف ان (الـــعــام
ــاضي اقــتـصــرت عـلى طــبـاعــة كـتب ا
ــرحـلــة اإلبــتـدائــيـة فــقط ولم تــطـبع ا
مـــنـــاهج الـــثـــانـــوي) ودعـت الــوزارة

وسـائل اإلعـالم الى (إعـتـمـاد الـقـنوات
الــــرســـمــــيـــة لــــلـــوزارة واألخــــبـــار من
مـصــادرهـا احلـقـيـقـيـة وتـوخي احلـذر
والــــــدقــــــة فـي اســــــتــــــهـالك وتــــــرويج
ــعــلــومــات). مـن جــهــة اخــرى اكـدت ا
تـربيـة الديوانـية سالمة جـميع الطـلبة
سـتشـفى بعد ـصابـ ومغـادرتهم ا ا
إنـهيـار سقف مـخزن فـي إحدى مدارس
احملـــافــظـــة. وذكــر مـــديــرعـــام تــربـــيــة

قـانــون الـدعم الـطـار سـتـعـالج جـزءاً
ـدارس التي مـن اإلختـناقـات في دوام ا
تـعــاني من الـدوام الـثالثي والـثـنـائي)
وبـ ان (عدد الـتالميـذ اجلدد الذين 
تـسـجـيـلهم في مـحـافـظـة كركـوك لـلـعام
الدراسي اجلاري بلغ اكثر من  32 الف
)  واضـاف ان (تــربـيـة كـركـوك تــلـمـيـذاً
اسـتطـاعت مـنذ عام  2003 حـتى ايـلول
ــاضي بـنـاء  812 مــدرسـة مــخـتــلـفـة ا
الـصفوف ورياض األطفال لسد حاجة
احملـافـظـة الـتي تـعـاني نـقـصـاً فـي عدد
ــدارس السـيـمـا في الـقـرى واألريـاف ا
ــتـــوزعــة في األقــضــيــة والــنــواحي). ا
ونــفت وزارة الـتــربـيـة طــبـاعــة الـكـتب
خــارج الــعـراق مــؤكــدة ان اإلتـهــامـات
الـتـي وردت بـهـذا الـشـأن بـاطـلـة. وقـال
بـيـان امس ان (الـوزارة ردت عـلـى قـناة
فــضـــائــيــة روجَّت ألنــبـــاء عن طــبــاعــة
ناهج الدراسية خارج العراق) مبيناً ا
ان (الـوزارة احـتـفـظت بـردهـا قـانـويـنـاً
ضــد مـروجي اإلشـاعــات واإلتـهـامـات)
واشـــار الى (إســتـــغــراب الــوزارة   من
تـكـرار هـذه اإلتـهـامـات الـتي التـسـتـنـد
ـعـلــومـات الـدقـيــقـة) مـؤكـداً ان عــلى ا
(طـــبــاعـــة الـــكــتب حتـــدث في الـــعــراق
حـصـراً منـذ سنـوات طويـلة) واوضح
ـالية في العام ان (قـلة التخـصيصات ا

…b¹b'« WOÝ—b*« WOMÐ_« m U³  —UM¹œ —UOK  ≤∏ s  d¦ √ ∫„u d
احملـافـظة عـقيل اجلـبوري في تـصريح
الك التدريـسي والطـلبة في امـس ان (ا
مـــدرســة اإلخــاء اإلبــتـــدائــيــة اقــامــوا
احــتـفـالـيـة عــلى خـزان ارضي مـهـجـور
ومــجـوف مــا تــسـبب بــإنــهـيــار سـقف
اخلـــــزان) واشــــــار الى ان (الـــــقـــــوات
ـنـشـآت والـدفـاع األمــنـيـة في حـمـايــة ا
ـصــابــ الى ــدني ســارعـت بـنــقـل ا ا
مـستـشفى الديـوانيـة) مبيـناً ان (اغلب
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افـتتحت وزارة الـتربية مـدرسة شهداء
قــادة الــنــصــر لـلــبــنــ في مــحــافــظـة
كـركـوك ضمن مـشروع تـنمـية األقـاليم
درسية. وذكر بيان لسد نقص األبنية ا
ـــدرســة تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (ا
ـقــاعـد تــتـألف من  12صــفـاً مــجـهــزاً 
دراســـــيـــــة وقــــاطـع إداري مع قـــــاعــــة
لـلـفعـالـيـات واإلجتـمـاعات وجتـهـيزات

اخرى).
WOÝ—b  WOMÐ√

ـدرسـيـة و اوضـحت مـديـريـة األبـنـيـة ا
ـبلغ في كـركـوك الـتابـعـة للـوزارة ان ا
ـدرســيــة ضــمن اخملــصص لـألبــنــيــة ا
قـانـون الـدعم الـطـار لـلـمـحـافـظة بـلغ
. وقـال مـدير اكـثـر من  28مـلـيـار ديـنـاراً
درسـيـة في احملـافظـة ايـهان األبـنـيـة ا
انـــور شـــكـــور في تـــصـــريح تـــابــعـــته
(الـزمان) امس ان (اخلطة التي وضِعت
ـدرسـيـة في احملـافـظة بـشـأن األبـنـية ا
تـضمنت  60مـشروعـاً موزعة بـ مركز
ـدينـة واألقضـية والـنواحي ومدارس ا
ــــــــبـــــــلغ اخـــــــرى) واشــــــــار الى ان (ا
ـدرسـيـة بـلغ اكـثر اخملـصص لألبـنـيـة ا
من  28مـليـار دينـاراً وتخـصيص اكـثر
ديـرية التربية) من  750مـليون ديناراً 
ــبـالغ اخملــصــصــة ضـمن مــؤكــداً ان (ا
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اإلصـــابــات بــســيـــطــة حــيث غــادر 16
ـسـتـشـفى بـعـد مـصـابــاً من الـطـلـبـة ا
تلقيهم العالج) ولفت اجلبوري الى ان
(احلـــادث اثـــار الـــقـــلـق لـــدى الــوزارة
) مـؤكـداً ان مــااسـتـدعى حتـركـاً عـاجالً
ـدرسية (الـتربـية وجـهت قسم األبنـية ا
دارس وحتـديد بـإسـتكـمـال كشـوفـات ا
ــدة ال األضـــرار في كل واحــدة مـــنــهــا 
تـابعة مـباشرة من تـزيد عن اسـبوع 

 .( ديرين العام ا
ÍuMÝ ÊUłdN

ـوهوب وفـي النجـف اقامت مـدرسة ا
ــهــرجــان الــســنــوي الــثــاني لــعــلــوم ا
الــكـيــمـيــاء. وذكـر مـراسـل (الـزمـان) ان
(احلـــفل تـــضـــمَّن عـــرضـــاً لــلـــتـــجــارب
والــتــقــاريــر الــبــحــثــيــة واإلبــتــكــارات
الـعـلـمـيـة في مـادة الـكـيـمـيـاء الـنـووية
ومـــســـتــحـــضـــرات األدويــة والـــطـــاقــة
ـشـاركة  25طـالـباً وطـالـبة ـتـجددة  ا
درسة) واضاف ان وهوب في ا من ا
ــهــرجـان بــحــضـور ــدرســة اقـامت ا (ا
دير مـحافظ النجف ماجـد الوائلي وا
الـعام للتربية مردان البديري ومعاون
وهوبـ عباس البعاج) رئـيس هيئة ا
ـتــفــوقـ واشــار الى (مــنح الــطـلــبــة ا
الـهدايـا لتـشجـيعـهم وتثـم جـهودهم

العلمية).
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إربيل

ــقـراطي الـكـردسـتــاني في الـتـعـامل مع لـطـول تـاريخ و عــمق خـبـرة احلـزب الـد
االنظـمة الـتي حتـكمت في الـعـراق و في غيـر العـراق- حـسب ما فـرضه الواقع-
فقـد صارت عنـدنا مقـدرة تشخـيص االخطاء و تـوصيف اجنع احللـول و توصيل

افضل االفكار لتالفي خطأ السلطة أن يقع و تصحيح االنحراف إن وقع.
ــؤشـرات مـن سـنـة 1961 و الى سـنــتـنــا هـذه تــفـصح عن ـتــحـصل و كل ا كل ا
سـرعـة ذاتـية في الـنـظـام تـدفعه نـحـو زاويـة يـصعـب معـهـا اصالحه فـيـصار الى

تغييره داخليا او بعامل خارجي وغالبا ما كان التغيير في العراق خارجيا.
ـوضوعيـة تاريخـيا سلب االنـظمة الـسابقـة منجـزاتها في مـيادين عدة ليس من ا
ارسة احلق لكن مقـترفاتها االمنية و العسكرية ضد معارضيها و تعسفها في 
غطى عـلى ذلك و هذا الـعيب في احلـكم هو عـيب تاريـخي توارثه الـعقل و كررته
ــمـــارســة حـــيث يــؤمـن الــنــظـــام ان الــشـــعب لــيـس اكــثـــر من عــقـــار او عــقــار ا
بـالتـخـصـيص ولـفـهم هـذا الـعـيب يُـحـسَن تـتـبع مـسـيـرة احلـكم في مـنـطـقـتـنا او
ـسؤولية انـسانيا دراسة احلـاالت النادرة في التـاريخ لوصول حاكـم فهم معنى ا

او سياسيا.
ال يتم االصالح بـيسر فرعاة اخلراب اقوياء و لهم اتباع و خيرا ان يصمت من
ال يـقــدر عـلى االصالح ان كـان هـو غـيـر صــالح او بـاحـثـا عن دور دعـائي او ان

سك الهواء. دعواه لالصالح ستكون شِباكا 
ـعـادلة هي ـعـادلـة( احلـاكم و احملـكـوم) دورهـمـا في هـذه ا ان يـفـهم كال طـرفي ا
نصف جـواب الـدور االصالحي لكن ان يـعتـقد احلـاكم ان قـضاء الـله واختـياره
وان يـفـهم احملـكوم انـه عبـد يـطـيع فمن هـنـا يـكون اخلـراب هـذا اخلـراب احلالي
تراكـم الذي تغطي علـيه الدعاية االعالمـية واضعة اصبـعها صلـفا بعيون وذاك ا

الشعب.
ثـمـة سـؤال يـتـكرر كـلـمـا جتـددت ازمة عـراقـيـة بـعد 2003: لم جـرت ازالـة الـنـظام
الـسـابق ان كـان الالحق يــعـيـد تـقـلـيــد اسـوأ مـا في الـنـظــام الـسـابق تـهـديـدا و
مـحـوريــة و غـيـاب تـوجه صـحــيح و كـثـرة كالم بال عـمـل او عـمل خـتـامه اوامـر

قبض او استقدام بتهم القتل او االختالس او التزوير او التحريض?
اجلواب: عـدم معاجلة الفجوة الـفكرية في العقل احلـاكم وهي فجوة تنقلت حتى

صارت حاضرة في كل حقبة.
نحن ال نـختلف مع حـكومة فـاحلكومـة جهـاز تنفـيذي ضمن الـدولة سلـوكها من
سلـوك الـثقـافـة اجملتـمـعـية و حتـتـمي بقـوانـ تسـنـها غـالـبا مـا يـجري تـفـصيـلـها
رحـلة و لـذا ترى ان الـثبات فـي القوانـ في بالدنـا غير دائم حسب مـقاسـات ا

وتعطيل العدالة يضطرد مع ارتفاع الهرم السلطوي.
العـراق بحاجـة ملـحة جمللـس حكمـاء بحـيث تكـون له امتدادات الـوصول لـلشارع
وللـمحـيط اخلارجي يـعكف عـلى اعداد خـطط اصالح تضـمهـا خطـة اكبـر حتدد
ثرون على حسـاب العراقي دما تخيلـة التي يقدمهـا ا حالة الـبالد احلقيقيـة ال ا

و ماال و توجها.
مجـلس يدرس مسيرة ضرر السلطة الواقع على شعب فاحلكومات ترث بعضها
ستغرب ان ترث احلكومة و الدولة خصلة الضرر و الدول ترث سابقاتها ومن ا

ها على الناس!. لتد
كـم صار عـدد نـفوس الـعـراقـي و كـم هو دخـلـهم و من الـذي خاصـمـته الـدولة
فظلـمته و ما مدى نفـاذ القاعدة القـانونية و ما هي اولـويات السلطـة و كم تكلفة
قيامـها بواجباتها وكل االسئـلة التي ستكون لها اجابـات ان جرى تطبيقها لرتق
شيء من الـشق في ثوب الوطن لهو افـضل من االنزياح نحو
نـفس الــزاويـة الـتـي اسـتـقــر ثم دُفـعـت مـنـهــا انـظــمـة حـكم

سابقة.
كتب السياسي للحزب { مسؤول الهيئة العاملة في ا
قراطي الكردستاني الد
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اصـــدر حــزمـــة مـن الــتـــوجـــيــهـــات الى
الية الـشركة ضمـنها زيادة اإليـرادات ا
وتـوسيع آفاق العمل والتعاقد لتصنيع
جـمـيع احـتـيـاجـاتـهـا من اوعـيـة ضـغط
مـــبــادالت حـــراريـــة مــراجـل بــخـــاريــة
الـزوارق خـزانـات استـراتـيـجيـة لـلـنفط
ومشتقاته بوابات الري تصنيع هياكل
حــديــديـة فــضالً عـن تـذلــيل الــعــقــبـات
ـشـكالت لـتـوفـيـر بـيـئـة عمـل مالمـئة وا
) من جــهــته اكــد مـديــر عـام لــلـعــامــلـ
الــشـركــة رعـد صــفـاء الــدين ان (زيـارة
الــوزيــر تــمـثّـل دعــمـاً كــبــيــراً لــلــقــطـاع
الــنــفـطي وتــعــزيــز دورهـا في تــطــويـر
الـصناعة النفطية) واضاف ان (الزيارة
جـــاءت لإلطـالع مــيـــدانـــيـــاً عـــلى وضع
الـــشـــــــركـــة ومـــنــــاقـــشـــة خـــطـــطـــهـــا

وبرامجها).

عــبـر مــصــنع الـثــغــر إلنـتــاج احملــالـيل
ـلــحـيـة في مــحـافـظـة الــبـصـرة دفـعـة ا
لحي لصالح جـديدة من مادة احمللول ا
شـركة نفط البصرة بـكمية مقدارها 350
مــتــراً مـــكــعــبــاً وكــثــافــة  1.2غــرامــاً /
سـنتـيـمتـر مكـعب لغـرض إصالح اآلبار
الـنـفـطـيـة) واوضح ان (الـشـركـة وقـعت
عـقداً سنوياً مع نفط البـصرة لتجهيزها
ـــذكــورة شـــهــريـــاً حــسب بــالـــكــمـــيــة ا
احلــاجــة). الى ذلك وجّـه وزيــر الـنــفط
ــعــدات حــيـــان عــبــد الـــغــني شـــركــة ا
الـهـنـدسـية الـثـقـيـلة بـضـرورة مـسـاندة
الـصنـاعات الـوطنيـة ومنـحهـا األولوية
ضـمن تعاقدات تصنـيع وتنفيذ األجهزة
ـعـدات الهـندسـيـة ومواكـبـة التـطور وا
في الـصناعات الـتخصصـية. وذكر بيان
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (عــبـد الــغـني

ــنــصـور الــتــابع الــبــيــان ان (مــصــنع ا
لــلــشـركــة جــهـزَ شــركــات وزارة الــنـفط
بـالغازات الصناعيـة) مبيناً انها (رفدت
 100اســطــوانـــة غــاز األوكــســجــ الى
شـــــركــــــة مـــــصـــــافـي الـــــوسط  و 150
اسـطوانـة غاز ثنـائي اوكسـيد الـكاربون
الى شـركــة تـعـبـئـة خـدمـات الـغـاز و44
اخـرى من غـاز األوكـسجـ إلى خـدمات
تعبئة الغاز - فرع األنبار فضالً عن 15
اســطـوانــة اسـتــيـلــ لـشــركـة مــصـافي
الــــوسط ) واكــــد ان (الـــغــــازات كــــافـــة
حتــتـوي عــلى نـقــاوة عــالـيــة تـصل الى
ــواصــفــات قــيــاســيـة). ــئــة   99.7بــا
وجـهـزت الـشـركــة الـعـامــة لـلـصـنـاعـات
الـتـعـديـنـيــة احـدى مالكـات الـصـنـاعـة
ــادة احملـلــول شـركـــة نـفـط الـبــصــرة 
ـلحـي. وذكر البيان ان (الشركة جهزت ا

ـعـادن الـورشـة الـتدريـبـيـة الـثـانـية وا
ـشـروع حتـديث الـصنـاعـة بـ الوزارة
ـائي. ـانـيـة لـلـتـعـاون اإل والـوكـالــة األ
واوضح الـبـيـان ان (الـورشـة تـضـمـنـت
وشـرات الصـنـاعيـة وتدريب مـتـابعـة ا
الـفـرق علـى آليـات حتـليـل البـيـانات من
ـواقع الدولية بـحضور اعضاء وزارة ا
الـــتـــخـــطـــيط  وإحتـــاد الـــصـــنـــاعـــات

العراقي وفريق الوزارة).
WOz«cſ  Ułu²M

الفـــتـــاً الى ان (اخلـــبـــيـــر الـــدولـي قــدم
مـجـمـوعـة من األدوات الـتي تـسـاعد في
تــســـهــيل احلـــصــول عـــلى الــبـــيــانــات
). وجهزت ُعتمدة دولياً واإلحصائيات ا
الـشركـة العـامـة للمـنتوجـات الـغذائيـة
الـــتــابــعـــة الى الــوزراة وزارة الـــنــفـط
بـالـغــازات الصـنـاعـيــة اخملتـلـفــة. وقال

نـشاطات حقـيقية لـلمُساهـمة في تطوير
الــصــنــاعــة ومــواكــبــة دول الــعــالم في
مــجـاالت الــبـحث الــعـلــمي وإسـتــثـمـار
الــبـحــوث الــعـلــمـيــة في وضع احلــلـول
ـعاجلات واخلـطط للنـهوض بتـطوير وا
وحتـسـ اإلنـتـاج وكـذلك اهـمـيـة سعي
الـوزارة في بلوغ اهـدافها بشـأن تنشيط
الـــقــطـــاع الــصـــنــاعي ودورهـــا في رفع
مـستـوى اإلنتـاج احمللي وتـوفيـر الدعم
إلجــراء الـــبــحــوث اخلــاصـــة بــالــنــانــو
تـكنـولوجي ودعم الـقطـاع اخلاص عـبر
ـؤتمرات والشراكات الصناعية) وب ا
ـؤتـمـر تـضـمَّن  مـنـاقـشـة الـبـحوث ان (ا
جـال النـانو بـحضـور نخـبة ُـنجـزة  ا
ـسـتـشار ُـخـتـص وا من الـبـاحـث وا
). في ُدراء الـعـام الـعـلمي لـلـوزارة وا
ســـيـــاق مـــتـــصـل اقـــامت الـــصـــنـــاعـــة
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عادن خالد بتال شـدد وزير الصناعة وا
الــنـجم عــلى االســتـفــادة من الـبــحــوث
ا يـخـدم الـنـمــو الـصـناعـي الـعـلـمـيــة 
ــؤتــمـــر احلــقــيــقــي خالل إفــتــتــاحـه ا
الــدولـي الـثــالـث لـلــنـانـــو تـكـنــولـوجـي
وتـطبـيـقاتـه. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)
ــؤتـمــر الـذي امس ان (الــنــجم افـتــتح ا
اقمته هيئة البحث والتطوير الصناعي
شاركة  80بحث محلي ودولي)  واكد
الـوزير ان (الـتواصل الـعلـمي والتـعاون
ـية ـؤسـسـات األكـاد يـعـد مـهـمـاً ب ا
ُـخـتصـ في والـعـلـمـيـة والـبـاحـثـ وا
مــجـال الـنــانـو تــكـنــولـوجي واجملـاالت
األخــرى لـتـطــبـيق مُــخـرجـات الــبـحـوث
الـعـلـمـيــة) واشـار الى (قـضـايـا اهـمـها
ضـرورة  تعزيـز اخلطة العـلمية وتنفيذ

كـنـكم مـالحـظة بـال تنـاسـق وال ذوق. 
الفرق 

ـــشـــكـــلـــة ان مـن قـــام بـــهـــذا الـــعـــمل ا
الـتـخــريـبي يـدعي انه يـسـعى لـتـطـويـر
هـا. وكان بـامكـانه تعـليق بـغداد ومـعـا
علومـات على برج الساعة دون لـوحة ا

االعتداء على منجزات االخرين.
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ـهـا التي بـحـدائـقـهـا واشجـارهـا ومـعـا
تـوسطها تمـثال للفنـان سليم البصري.
والــغــريب ان بــعــضــهم قــام بــتـخــريب
ـقـابـلـة لـوحــة اجنـاز تـأهـيل الـقــشـلـة ا
لــبـرج الـســاعـة وقـام بــصـبـغــهـا وكـتب
عـلـيهـا مـعـلومـات عن الـساعـة والـبرج.
ــة كــانت من الــكــاشي الــلــوحــة الــقــد
الـفـرفـوري الكـربالئي وبـاخلط اجلـميل
ـلـونـة. والـلـوحـة اجلـديدة والـزخـرفـة ا

الئكة التي تضم كتبها الشاعرة نازك ا
ودواويـــنــهــا ومــجـالتــهــا وصـــحــفــهــا
وصـــورهــا وخـــزانــاتـــهـــا ومــكـــتــبـــهــا

 . وكرسيها وراديو قد
والــتـقـيت بـاصـدقــاء اعـزاء ومـواطـنـ
حــرصـوا عــلى الـتــقـاط صــور مـعي مع
ـركـز عـام عـبـارات االشـادة بـتـأسـيس ا

 .2011
ودلـفت الى القشلة حـيث رأيتها مزدانة

بــعــد غـيــاب طــويل بــســبب الــعـمــلــيـة
اجلــراحــيــة لــلـقــلب وظــروف جــائــحـة
كــورونـا زرت يــوم اجلـمــعـة 2 تــشـرين
ــــركـــز الـــثــــقـــافي ــــاضي ا الــــثـــاني ا
الـبغدادي واطـلعت على الـنشاطات في

قاعاته وباحته اجلميلة. 
وحــضــرت حـفل تــوقــيع كـتــاب الحـدى
الـــشــاعــرات الـــعــراقــيـــات.  كــمــا زرت
ـهداة للـمركـز ومنهـا مكـتبة ـكتـبات ا ا
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احلـــــنـــــطــــــة. وقـــــال بـــــيـــــان امس ان
(الــوزيـرعـبـاس جـبــر الـعـلـيـاوي وجَه
شـركـة مابـ النـهـرين العـامـة للـبذور
فـي الوزارة بأطالق صرف مـستحقات
مـنـتـجي بـذور الـرتب العـلـيـا حملـصول
احلـنـطة) مـضيـفاً ان (الـوزارة صرفت
الية ـستحقات ا الـدفعة السابعة من ا
لــلـمـوسم اجلـاري وفـق األسـبـقـيـة في

عملية الصرف).
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ركزي مصطفى بحث محافظ البنك ا
غــالب مــخــيف مـع بــعــثــة صــنـدوق
اوجه التعاون الثنائي النقد الدولي 
وتـــطــويـــره. واوضح بــيـــان تــلـــقــته
استـقبل (الزمـان) امس ان (احملـافظ 
ـالـيــة طـيـف سـامي وبــعـثـة وزيــرة ا
صــنـدوق الــنــقـد الــدولي الــتي تـزور
حــيث جـــرى بــحث بـــغــداد حـــالــيـــاً 
حتــديــات الــســيــاســات الــرئــيــســيـة
وأوجه الـتـعـاون الـثـنـائي وتـطـويـره
ــــا يـــصـب في خــــدمــــة الــــقــــطـــاع
ـصــرفي واالقـتــصـادي فـي الـعـراق ا
الي). فضالً عن تـعـزيز االسـتقـرار ا
اجـتـمـاعــات بـعـثـة ويـضــيف الـبـنـك 
صــنــدوق الــنــقــد الـدولـي في بــغـداد
ــثــلي ــالـــيــة و ـــشــاركــة وزارة ا
وزارات التخطيط والـكهرباء والعمل
ائية والـبيئة. بدوره  أكد وارد ا وا
البـنك الدولي ان االقـتصـاد العراقي

واً كبيراً .  يشهد 
dO³  u/

وقــــال الـــــبــــنـك في بـــــيــــان امس ان
وا كبيراً (االقتصاد العراقي يشهد 
ـئـة خالل الـنصف وصل إلى  10.5با
األول من الـعـام اجلـاري مـقـارنـة مع
ـئـة في الـعام و بـلغ  2.8 بـا مـعـدل 
ـــاضي) مــشـــيــرا الـى ان (ارتــفــاع ا
معـدل كمـيـات انتـاج وتصـدير الـنفط
يا كان له دور كبير في واالسعار عا
هـذه الـزيادة وكـذلك زيـادة انـتـاجـية
الـقــطـاع غـيــر الـنـفــطي في الـعـراق)
مـــؤكـــدا ان (الـــزيـــادة في االيـــرادات
العامة تـمثل فرصة مـهمة تدعم آفاق
سـتقـبلـية نـحو االقتـصاد الـعـراقي ا
تـنــويع االقـتـصـاد وزيــادة مـسـاهـمـة
الـقطـاعـات غـير الـنـفـطيـة في الـناجت
احملـلي اإلجـمالي) وتـابع انـه (برغم
ـــؤاتــيــة في الــفــرص الـــتــنــمـــويــة ا
العـراق إال أن االقتـصـاد العـراقي ما
يزال يعاني من مشاكل عديدة تبحث
عـن مــعــاجلــات عــاجـــلــة الســتــدامــة
الــقـــدرة عـــلى الـــصـــمـــود والـــنـــمــو
ــيــاه االقـــتــصــادي ومـــنــهــا أزمـــة ا

نـاخيـة). ويؤكـد البنك والتـحديـات ا
ان سـياسته الـنقديـة تسعى ركزي  ا
إلـى حتــقـــيق االســـتـــقــرار والـــنـــمــو
االقـــتـــصـــادي بــــاســـتـــخـــدام أدوات
السياسة النقدية اخملتلفة التقليدية
ــبـادرات وغـيــرهــا. واشـار الى ان (ا
الـتي اطــلـقــهـا جتـاوزت  18تـرلــيـون
ديــنـار أســهـمـت بـتــوفـيــر الـتــمـويل
نـاسب بشـروط ميـسرة لـلعـديد من ا
ــتــوســطـة ــشــاريع الــصــغــيــرة وا ا
والــكـــبــيــرة لــدعم الــقــطــاع اخلــاص
بضـمنهـا مبلغ والتنـوع االقتـصادي 
تـــرلـــيـــون ديـــنــــار لـــتـــمـــويل شـــراء
ـتـجـددة لالفراد مـنظـومـات الـطـاقة ا
شـاريع). وتـواصل أسـعـار صرف وا
الـــدوالر مـــقــابل الـــديـــنــار الـــعــراقي
ارتـفــاعـهـا في الــبـورصـة الــرئـيـسـة
بـبغـداد لـتـقـترب من  151الف ديـنار.
وقـال مــصـدر ان (بـورصـتـي الـكـفـاح
ـركــزيــتـ في بــغـداد واحلــارثـيــة ا

سـجـلـتـا  150750ديـنـارا مـقـابل 100
دوالر) واضــاف ان (اســـعــار الــبــيع
والشراء ارتفـعت في محال الـصيرفة
بـاألسـواق احملـلـيـة في بـغـداد حـيث
بـلغ ســعـر الـبـيع  151000ديـنـار لـكل
 100دوالر  بـــيــنــمــا بـــلــغت أســعــار
الــــشـــراء  150000ديــــنـــار لــــكل 100
دوالر). وكـــــانت اســــعــــار الــــصــــرف
صـــبـــاح امـس قـــد ســـجـــلت 150200
دينار مقابل  100دوالر.  وأكد مخيف
في وقت ســــابق تــــطـــلـع الـــقــــطـــاع
ــصـرفي فـي الـعــراق لـلــتــعـاون مع ا
بــريـطـانــيـا فـي ثالثـة مــجـاالت.وقـال
بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس أن
(مخيف بحث مع السفير البريطاني
لــــدى الــــعــــراق مــــارك بــــرايــــســــون
تــعــزيــز الــعالقــات ريــتــشــاردســون 
صـرفيـة واالقتـصاديـة ب الـبلدين ا
) واكد مـخـيف ان (الـبنك الـصديـقـ
أدى دوراً كـــبـــيــراً خالل الـــســـنــوات
ــاضـــيــة في تـــنــشـــيط االقـــتــصــاد ا
احملــــلي) الفــــتـــا الـى ان (الـــقــــطـــاع
ــصـــرفي في الــعــراق يـــتــطــلع إلى ا
تــعــزيــز الـتــعــاون بــ الــبـلــدين في
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تـاحـة لـكـل انسـان بـعـيـداً عن عـلت نـبـرة الـتـرويج لـلـمـثـلـيّة حتـت غـطـاء احلـريـة ا
االكراه واالجبار على ماال يريد .

مع أنَّ احلرية ال تعني اباحة احملرمات
 وال تعني السماح باختراق اخلطوط احلمراء كلها 

وازين والقيم واالعتبارات االخالقية . وال تعني االستهانة با
-2-

وشـاعت اخـبـار تـغـيـيـر اجلـنس فـي الـعـالم الـغـربي هـذه االيـام حـيث غـيّـر بـعض
الرجال جنسهم وجعلوا انفسهم من النساء والعكس حاصل ايضا ..!!

-3-
وكُلُّ هذه العمليات أالعيبُ شيطانية ما انزل الله بها مِنْ سلطان .

-4-
ومن سـمـات العـظمـة في االسالم انه اسـتنـكـر تلك الـعمـلـيات الـشوهـاء مـنذ فـجر

الرسالة .
روي عن رسول الله (ص) حيث قال : ويكفينا في هذا الباب احلديث ا

ـتـشـبـهـات مِنَ الـنـسـاء ـتـشـبـهـ مِنَ الــرجـال بـالـنـسـاء ولـعن الـلـه ا " لـعـن الـله ا
بالرجال "
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فح يرضى الرجل ان يكون زوجةً لرجل مثله فقد تشبّه بالنساء ..

-5-
وَيْظـهَرُ بـعضُـهم على شـاشة بـعض الـفضـائيات  –وبـكل وقاحـة وصلف  –لـيُري
شهد مـألوفاً عند الناس ولو نفـسه ومثيالً له اختاره ان يكون زوجـةً له ليصبح ا

بالتدريج
وهذا ما حذّر منه الرسول (ص) منذ فجر الرسالة :

ـنـكـر " ( مـعـروفـا ) ايـضـا حـيـث أنَّ فـريـقـاً من الـنـاس سـيــرون " ا
 ( عروف" (مُنْكَراً و"ا

وهـــؤالء هم احلــمـــقى الـــذين بـــاعــوا ديـــنــهـم وضــمـــائــرهم
وارتضـوا أنْ يكونوا فرائس للشيطان يسيرهم كيفما شاء
ويــوردهم مـوارد اخلــزي والـعــار في الـدنــيـا واخلــلـود في

النار في اآلخرة .
لعونون لقبح أعمالهم  وسوء اختيارهم . فهم ا
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بغداد
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في العـاشر من شـهر  كـانون االول حتل علـى العالم الـذكرى الـرابعـة والسـبع
ـي الذي صـدر في 1948/12/10  مـتـضـمـنـا حولي إلعالن حـقـوق اإلنـسـان الـعا
ـة تتـوفر ثالثـ بـندا كـلهـا تـؤكد احلـرص على قـيـمة اإلنـسان وتـوفـير حـياة كـر

فيها كل متطلبات العيش بكرامة.
 ولو حاولـنا القراءة الواقعيـة لتطبيق بنود هـذا اإلعالن على مدى اكثر من سبعة
عقـود من عمره سنجد انه صُمم خصيصا لقسم من الناس دون غيرهم فحرص
اصحابه عـلى تطـبيـقه بحـذافيـره على هـذا القـسم بيـنمـا لم يشـمل بكرمـه القسم
االكـبر مـن بني الـبـشر فـيـما يـسـمونـهم بـالعـالم الـثالث فـنـجد اإلنـسـان في غرب
الـكـرة األرضـيـة يـتــمـتع بـكل حـقـوقه الـتـي شـرعـهـا ذلك اإلعالن من احلـريـة الى
الـكـرامـة الى الــوطن األمن واحلـريـة في الـتـرشـيـح واالنـتـخـاب واخـتـيـار احلـاكم
بـحـرية مـطلـقة مـع توفـير كل أنـواع اخلدمـات الـتي تُؤَمن له كل مـتـطلـبات احلـياة
بكـرامة وعـزة نفس ولو تَـعَّرَض احـدهم الى اي ضرر مـعنويـا كان ام مـاديا نرى
كل اجلـهـات الـرسـمـيـة والـشـعـبـيـة تـتـسـابق لـنـجـدته واذا كـان الـضـرر من جـهـة
ـتسـبب ارهابـيا مـعاديـا للـسامـية وسـيادة خـارجيـة فتـلك طامـة كبـرى وسيـكون ا

الشعوب واالعتداء على حرية اإلنسان وكرامته.
امـا فـيـمـا يـتـعـلق بـاإلنـسـان  الـذي يـقـطن في الـقـسم الـشـرقي من األرض وعـلى
األخص في العـالم الـعربي واإلسالمي فـهو غـير مـشمـول بكل بـنود ذلك اإلعالن
العـنصري فـاإلنسـان هنـا ال يحق له ان يسـتقـر في وطن وليس له حق الـتمتع او
طالـبة بأبسط اخلدمات كما ال يجوز له اختيار من يحكمه حيث عليه أن ينتخب ا
وعلـيهم اخـتيـار وتـنصـيب من يرونه يـخدم مـصـاحلهم فـمن أصدر إعالن حـقوق
اإلنسـان حَوَّل األوطان الـعربيـة واالسالميـة الى خيم يتـحسر سـكانـها على لـقمة
خبـز وعلى نـسمـة هواء في الـصـيف وقطـرة نفط تـدفيء خـيمـته وعائـلته هـذا عدا
رافق حرمـان اوالده من الـتعـلـيم والـتأمـ الـصـحي بل وحتى مـن احلمـامـات وا
الصـحية االخرى وال حـتى حرية زواج ابـناءه بسـبب عدم صالحيـة اخليمـة لبناء
اديـة لذلك ثم يـأتون ليـمنـون عليه بـفتات اسرة جديـدة عدا عـدم توفر االمـكانـية ا

الذل رغم امتالكه من اخلير ما يكفي العالم كله .
واما من حـالفه احلظ واستـطاع الـبقاء في مـنزله فـهو يحـلم بشـارع معبـد نظيف
يحـميه من اوحـال الشـتاء واتـربة وغـبار الـصيف ومـجاري لتـصريـف مياه مـنزله
واالمـطار الـتي صـار يخـشى هطـولهـا بيـنمـا كل البـشريـة تفـرح بسـقوط األمـطار

عليها
إذاً اال يدل ذلك أن هـذا  اإلعالن صُـمم خصـيصـا إلنـسانـهم وال يـعتـبرون غـيره
ن ا هو مخلوق همجي يجب ان ال يعيش?  فإلى متى نبقى أضحوكة  إنسـانا ا

يتـحـكم بالـعـالم ونـصدق بـهم وبـنـواياهم الـظـاهـرة والتي هي
عـكـس نـوايـاهم اخلـفـيـة تـمـامـا ? أمـا آن األوان أن نـصـنع
ألنـفـســنـا إعالنــاً يـحـفـظ كـرامـتــنـا واسـتــقاللـنــا وسـيـادة
ا هم اوطانـنـا فوالـله مـاحن اجـنبي عـلى عـربي مـطلـقـا ا
جـمـيـعـا يـتــربـصـون بـنـا إلذاللـنـا ومن ثـم الـقـضـاء عـلـيـنـا

واقتسام أرضنا وخيراتنا.

سـتـوصل هـذه الطـاقـة الى هـذا احلد وان
يناء سوف ال نكتفي بالصرف عليه هذا ا
ـا يــتـجــاوز هـذا  7ماليــ ديـنــار فـقـط ا
الـــصــرف الى  18مـــلــيـــون ديــنـــار وانــنــا
نصرف هـذه االموال فهي امـوال الشعب ,

ومن اجل الشعب وخلير الشعب "
”UÝ_« d−Š

ـوانئ  الـعـام قـام الـزعـيـم يـرافـقه مـديــر ا
الــلـــواء مــزهــر الــشــاوي وعــدد من كــبــار
ـــســـؤولـــ بــــوضع احلـــجـــر االســـاس ا
لــلــمــيـنــاء واذكــر انه اخــذ مـجــمــوعـة من
الـصــحف الـصــادرة ذلك الــيـوم وضــعـهـا

شروع. داخل علبة في اساس ا
وخالل تـــلك الـــزيــارة زار يـــخت احلـــريــة
ـلـكـة عالـيـة سـابقـا) وهـو الـيخت (يـخت ا

لك فيصل الثاني اخلاص با
وفي الـصـورة االولى الزعـيم يـلقي كـلـمته
في احلفل وانا اسجل كلـمته وفي الثانية
ـوانئ العـام مزهـر الشـاوي يشرح مـدير ا
شروع امـام احلاضرين وفي الـثالثة في ا
يـخت احلـريـة بـينـمـا يـسـجل كالم الـزعيم
ــعــروف قــاسم نــعــمــان ـــذيع ا لالذاعــة ا

السعدي وانا الى جانبه.

باخلط العريض الذي سـتنتفع منه البالد
ــسـافـة بـ عـمـا قــريب  وسـوف تـكـون ا
كان وبغداد ثماني او تسع ساعات هذا ا
فـــقط  ,وبـــاالضـــافـــة الـى ذلك ســـتـــرتـــبط
الــبــصــرة بـخــمــسـة مــســالك مع بــغـداد ,
ـسلـكـ وطريـقـ مـبلـطـ على تـرتـبط 
ضفاف دجلـة والفرات وترتبط بـالطريق
النهريـ اللذين منحـهما الباري عز وجل
وهما من نـعمته  ,وهنـالك مسـلك اخر هو
ـيـنـاء سوف اخلـطـوط اجلـوية  ,ان هـذا ا
ـوانئ 480 تـكـون طـاقـته كـمـا ذكـر مـديـر ا
الف طن ولكـن الطـاقة االسـاسية  600الف
طن ســــنــــويـــاً  ,ان جـــهـــود اخملـــلـــصـــ

في  26اذار  1961اسـتــدعـيت لـلـذهـاب الى
البصرة لتـغطية زيارة الـزعيم عبد الكر
قـاسم لــلـبـصــرة لـوضع احلــجـر االسـاس

يناء ام قصر.
ـهــمـة قــمت بـعــمـلي الــصـحـفي في تــلك ا
لوكـالة االنبـاء العـراقية الـتي  مضى على
تـاسـيـسـهـا سنـة ونـصـف السـنـة بـوصف
لـلمـشروع وخـطـاب الزعـيم وزيارة لـيخت

لكة عالية سابقا)   احلرية (يخت ا
ـيـناء ام في حـفل وضع احلـجـر االسـاس 
قـصر قـال الزعـيم " أننـا ان نرسى احلـجر
ـيـنـاء ام قـصـر نـبـشـركم ان هذا االسـاس 
يناء يرتبط بالـسكة احلديد عما قريب  ا
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أعــقــاب تـــراجع أقــتـــصــادي واضح
لـلــصــ بـســبب تــبـعــات اجلـائــحـة
وعواقـبهـا ليس فـقط على األقـتصاد
بل اجملتمع الـصيني ومـا شابته من
ومـــحـــاولــة الـــصــ أضـــطـــرابــات 
العودة بسرعة الى مستويات تنمية

ما قبل كورونا.
w−Oð«d²Ý p¹dý

ولــنـبـدأ بـاجلـانب الــسـعـودي.فـعـلى
الــــرغم مـن أنه ال تــــوجــــد أشــــارات
حقيقية على أن السعودية ستتخلى
عن شــــريــــكـــهــــا األســــتــــراتـــيــــجي
التاريخي(أمريكا) أال أن كل ما جرى
رحـلة أستـراتيجـية جديدة يوحي 
حتـــررت فــيـــهــا الـــســعـــوديــة ودول
اخلليج األخرى كـاألمارات وقطر من
دور الــــــتــــــابـع الى دور الــــــصــــــانع
وليس فقط لألستـراتيـجيـة الشـاملـة
في منطقـتنا. أن أهم ما األقتصاديـة
ـكن تمـييـزه بـوضوح هـنا في دور
الـصـانع هـو أسـتـفـادته من جتـربـته
وأدراكه الـتـاريـخـيـة مع أمـريـكا أوالً
. ية ثـانياً للـمتغـيرات احمللـية والعـا
فـقـد أدركت الـسعـوديـة أن مـا يـحرك
أمـريكـا دائمـاً هـو مصـاحلهـا وليس
مــصــالح شـــركــاؤهــا. كــمــا أن هــذه
ـــــصـــــالح األســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيــــة ا
وعـلى الـرغم من تـأثـرهـا األمـيــركـيـة
ن يــحـكم بــالـســيــاســات احلـزبــيــة 
الـبيت األبـيض أال أنـهـا في النـهـاية

الــرئـيس الــصـيـني فـي الـريـاض مع
ـنـطـقة بـشـكل يـفوق مـخـتـلف قادة ا
حتـى  ما حـصل مع تـرامب من قبل.
ــــرحـــلـــة أن أهـم مـــؤشــــرات هـــذه ا
ـؤشـرين أحدهـما اجلـديدة يـتـمثل 
على اجلـانب السعـودي واآلخر على
اجلــانب الــصـيــني.  فـعــلى اجلـانب
الــسـعـودي ســتـضـيـف هـذه الـزيـارة
تـــعـــقــيـــدات أكـــبــر عـــلى الـــعالقــات
السعودية األمريكية بخاصة بعد أن
حــذر نــائب وزيــر الـدفــاع األمــريـكي
ـنــطـقـة قـبـل أقل من شـهـر في دول ا
ـنـامة بـالـبـحرين من مـغـبة مـؤتـمر ا
أقامة عالقات وثيقة جدا مع الص

وكـذلك جـولـة وفـد وزارة اخلـارجـيـة
األمــــريـــــكي في أســـــرائــــيل واألردن
اضـي والتي والـبـحـرين األسـبـوع ا
أكـد فيـها أيـضاً عـلى الـنقـطة ذاتـها.
هـــــذا دون أن نـــــنــــسـى الــــعـالقــــات
ـــتــوتـــرة أصالً بـــ الـــســعـــوديــة ا
وأمريكا في أعقـاب رفض السعودية
األسـتـجـابــة لـطـلب الــرئـيس بـايـدن
بـتـخـفـيض أسـعـار الـنـفط. أمـا عـلى
اجلـانب الـصـيـني فـأن هـذه الـزيـارة
تـأتي بعـد أن أمّن الـرئيس الـصـيني
أنــتـخـابه لـدورة رئـاســيـة ثـالـثـة من
قـــبل مـــؤتـــمـــر احلـــزب الـــشــيـــوعي
الــــصــــيــــني األخــــيــــر والــــذي أكــــد
طلقة الصالحيات الواسعـة وشبه ا
لــرئـيـسـه. كـمـا أن الــزيـارة تـأتي في

الــعالقـات وتـشـهـد نـقـلـةً نـوعـيـةً من
الـصـعـيـد األقـتـصـادي الى الـشـراكـة
األسـتـراتـيـجـيـة مـتـعـددة األطـر. ولم
تـــقــتــصــر مــؤشـــرات هــذه الــنــقــلــة
النـوعيـة في مسـتوى الـعالقات على
مظاهـر األستقبـال للرئـيس الصيني
حـيث أسـتـقبـله وزيـر اخلـارجـية في
ــطــار بــرفـــقــة أمــيــر الــريــاض في ا
الوقت الـذي لم يكن وزير اخلـارجية
الـسـعـودي حـاضـراً عــنـد أسـتـقـبـال
الرئـيس األمـريكي بـايـدن في زيارته
األخـيـرة للـريـاض. وال عـلى الـعرض
اجلــوي الـذي رافق طـائــرة الـرئـيس
الـصـيـني أو طــريـقـة أسـتــقـبـاله في
ـلكـي. ولم تقـتـصـر أيـضاً الـديـوان ا
عـلى حــجم األتـفـاقـيـات الـتي وقـعت
بـ السـعوديـة والـص والـتيـكانت
أتـفاقـية الشـراكة األسـتراتـيجـية في
مـقــدمـتـهـا. بل وال حـتى عـلى الـقـمـة
الـعـربـية الـصـيـنيـة الـتي سـيعـقـدها

لم تـــكن زيــارة الـــرئــيس الـــصــيــني
األخيرة للـسعودية مـجرد محطة في
طــريق الــعالقــات األســتــراتــيــجــيــة
الـصـينـيـة-اخلـليـجـية والـذي بـوشر
بـــتـــأســيـــسه بـــهــدوء وبـــعـــيــداً عن
الـضــجـيج مــنـذ عــدة سـنــوات. هـذا
الــطــريق هـــو الــذي جــعل مــنــطــقــة
اخلـلـيج الـعربي تـقـفـز في أهمـيـتـها
لـلــصـ  لـتــضع قــدمـاً قـويــة ضـمن
أعلى  10شـركـاء جتـاريـ لـهـا. فـقد
أقــــتـــرب حــــجم الـــتــــجـــارة مع دول
ــئــتي مــلــيـار اخلــلـيـج من حــاجـز ا
دوالر ســـنـــويـــاً اآلن بــــحـــيث بـــاتت
الـــــصـــــ أكــــبـــــر شـــــريـك جتــــاري
( للـسعـودية ( 76ملـيار دوالر سـنوياً
في حـــ أقـــتـــرب حـــجم الـــتـــبــادل
الـتـجاري مـع األمارات من  65مـلـيار
دوالر.مع هـذا فــأن الـزيـارة احلـالـيـة
لـلـرئـيس الـصيـني كـمـا يـبـدو تدشن
مـرحلـةً تتضـاعف فـيهـا سرعـة قطار

اخلــــــــلــــــــيـج) مــــــــثـل الــــــــتـــــــــوسع
والـــربــيع وظـــهـــور داعش األيــراني
وتـهـديد والـثـورة الـسـوريـة الـعـربي
الحــة في اخلـلــيج الـعــربي. وكـان ا
جتــــاهل أمـــيـــركـــا لـــلـــقـــلق األمـــني
الـــــــســــــعــــــودي عــــــلى حــــــدودهــــــا
وضعف رد الفـعل األميركي اليـمنيـة
ــصـفى عـلـى مـهــاجــمـة احلــوثـيــ 
أرامـكـو وأخـيـراً رفع احلـوثـي من
قـائــمـة األرهـاب األمـيـركـيـة في عـهـد
بايـدن هو الـقشـة التي قـصمـت ظهر
البعير بالنسبة للسعودية. لقد أدرك
السـعوديـون ومعـهم األماراتـيون أن
أميـركا لم تعـد الشـريك الراعي الذي
كـنه حمايـة مصـاحلها كـما حصل
أبــان غـزو الــعـراق لــلـكــويت وحـرب
اخلليج الـثانيـة. فأذا لم تعـد أميركا
قــادرة عــلـى تــلــبــيــة األحــتــيــاجــات
والــهــواجس األمــنــيــة اخلــلــيــجــيـة
فلـمـاذا علـيهم وبـخاصـة الـسعـوديـة
مـــــراعــــــاة مــــــصــــــالح أمــــــيــــــركـــــا
ـنـطـقـة? يـجب األسـتـراتـيـجـيـة فـي ا
الـتنـبـيه هـنا الى أنـني أحـلل األمور
من وجـهـة النـظـر الـسعـوديـة وليس
اآلخرين. وألستكمال التحليل فال بد
ــتــغــيـرات من الــتــعــرف عــلى أهم ا
احملـلـيـة واألقـلـيمـيـة والـدولـيـة التي
جعـلت السـعوديـة تقـود هذه الـنزعة
تمردة علي سياسة القطب الواحد ا

في منطقة اخلليج العربي.

تقرَرعـلى أساس مؤسـسي يبدو أنه
حـسم أمـره بـخصـوص دور مـنـطـقة
اخلليج الـعربي وأهميـتها بالـنسبة
ألمريـكا. فخالل ثالث حـقب متتـالية
ـــقـــراطـــيــون تــعـــاقب فـــيـــهـــا الــد
واجلــــمــــهــــوريــــون عــــلـى الــــبــــيت
بـــدأت بـــأدارة أوبــامـــا ثم األبـــيض
ترامب وأخيراً بايدن ظلت العالقات
األمـيــركـيــة اخلـلــيـجــيـة تــعـاني من
نـزعــتي الـتــعــالي والـتــجـاهل. فــقـد
تـعاقـبة مع دول تعـامـلت األدارات ا
اخلــلــيج بــتــعـــالي بــلغ أقــصــاه في
مـــــرحـــــلـــــة تـــــرامب الـــــذي أحـــــرج
الــســعـوديــة بــالــذات بـالــكــثــيـر من
ـكن تــصـريـحـاته وتــصـرفـاته. وال 
هـنـا نـسـيـان صـورة تـرامب بـجانب
األمـــــيـــــر مــــحـــــمــــد بـن ســــلـــــمــــان
ــوذج ـــســكـــا يــأ وهــو(تـــرامب) 
للـمعدات الـعسكريـة األميركـية التي
سـيـشــريـهـا الــسـعـوديــون بـحـوالي
"أن نـــصف تـــريـــلـــيـــون دوالر قـــائالً
الـسـعوديـة دولـة ثريـة وسـتشـاركـنا
في ثـــروتــــهـــا"!! لم يـــحـــرج تـــرامب
بــطـريــقــة حـديــثه وتــصــرفـاتـه تـلك
األمــــيــــر الــــشــــاب فــــقط بـل أحـــرج
الــكـــبـــريـــاء الـــســـعـــودي كــلـه. أمــا
التـجاهل فـقد جتسـد بالـفراغ الذي
تـركـته أدارة أوبـامـا (ومن أعـقـبـهـا)
ــنــطـــقــة والــذي أدى لــكــوارث في ا
أســتــراتــيــجــيـــة(بــالــنــســبــة لــدول

ـصرفـيـة ومـكـافـحـة غسل اجملـاالت ا
االموال وتمويل اإلرهاب). من جانبه
بادرات البنك أشاد ريتشاردسون (
ـــركـــزي ودوره بـــتـــوفـــيـــر قــروض ا
تـجـددة الـذي يـعـزز الـتزام الـطـاقـة ا
الـــعـــراق بـــاتــــفـــاقـــيّـــة الـــتـــغـــيـــيـــر
َناخي).وأكد البنك  أنه ال عالقة له ا
ـــوضـــوع تــــثـــبـــيـت احملـــاضـــرين
وأصـــحـــاب األجـــور الـــعـــامــلـــ في
مؤسسات الدولة.وقال مصدر مخول
في البنك ان (بعض مواقع التواصل
االجـتـمـاعي تـتنـاقل صـدور رأي عن
ـركـزي ال يؤيـد تـثـبـيت احملـاضرين ا
وأصــحــاب األجــور) مــؤكــدا انه (لم
يـــــصــــــدر اي شـيء عن الــــــبــــــنك او
مــحـــافــظه اضــافـــة الى ان ال عالقــة
ـوضـوع الـذي يـتـعـلق لـلـبـنك بـهـذا ا
هام احلكـومة وخياراتـها ورؤيتها
ـاليـة واالجتـماعـية) االقتـصاديـة وا
ركزي ولفت الى ان (سيـاسة البـنك ا
كــانت دائــمــا تــدعم رؤى الــدولــة في
إحداث تنميـة اقتصادية واجـتماعية
وتــــأمــــ فــــرص الــــعــــمـل من خالل
مـبــادراته الـتــنـمـويــة الـتي جتـاوزت
أمـوالــهـا مــبـلغ  18تـرلــيـون ديــنـار)
داعـــــيـــــا إلى (ضـــــرورة اســـــتـــــقــــاء
ـــعــــلـــومـــات مـن خالل الــــقـــنـــوات ا
وثوقـة). وأعلـنت اللـجنة الرسـميـة ا
ـالـيـة الـنـيـابـيـة أن قـيـمـة مشـاريع ا
وازنة احملافظات والوزارات ضمن ا
تـصل لـ 222 تــريـلــيــون ديـنــار.وقـال
عـضــو الـلـجــنـة مـعـ الــكـاظـمي في
تـصـريح امس إن (مـوازنـة  2023هي
مـن مـســؤولــيـة احلــكــومـة مــتــمـثــلـة
ـالـيــة والـتـخـطـيط حـيث بـوزارتي ا
تــســلــمــتــا مـــطــالــبــات احملــافــظــات
والـوزارات للـمـشاريـع والبـالـغة 222

تريليون دينار).
 ö¹bFð ¡«dł≈

ـــــبـــــلـغ لـــــيس مـــــؤكـــــدا ان (هــــــذا ا
بـــالــضـــرورة أن يــصــرف فـي الــعــام
ـــا عــلى شـــكل مــراحل) ـــقــبل وإ ا
واشـار الى ان (هـنـاك تـعـديالت عـلى
ـالــيـة ــوازنـة وســيــكـون لــوزارة ا ا

مـــتـــسـع إلجـــراء تـــعـــديالت مع بـــدء
العطـلة الـتشريـعية جملـلس النواب)
وازنة ضمن واستطـرد بالقـول ان (ا
فيها  75ألف درجة وظيفية خلريجي
الـكـلـيـات احلـكـوميـة األوائـل الثـالثة
وحملة الشهادات العليا حيث وزعت
على الوزارات حـسب االختـصاصات
ـطـلـوبـة إضافـة إلى  74ألف درجة ا
لتـثـبيت عـقـود الكـهـرباء لـعام 2019)
وازنـة قال وعن حصـة اإلقـليم مـن ا
ـفاوضـات جـارية مع الكـاظـمي أن (ا
كـــردســـتـــان بــشـــأن حـــصـــتـــهـــا في
ــــوازنـــة) واوضـح الـــكــــاظـــمي ان ا
(حــصــة اإلقــلــيم ســتــحــدد من خالل

ـشـترك واحـتـساب تـصـدير احلوار ا
الـــنــفط من كــردســـتــان عــبــر تــقــد

كشوفات واضحة الى شركة سومو)
مشـددا على (ضـرورة أن تكـون هناك
شفـافيـة لدى كـردستـان مع احلكـومة
االحتـــاديـــة كـــون حـــكـــومــة رئـــيس
الــوزراء مــحــمــد شــيــاع الــســوداني
جـــــادة بــــدعم االقــــلـــــيم) وتــــابع ان
(اإلقلـيم وعد بتـقد كـشوفـات بشأن
الـــصــادرات الــنــفــطــيــة وكــشــوفــات
أكدت ). من جانـبها  وظـف بأعداد ا
جلنة االقتـصاد والصنـاعة والتجارة
الــنــيـابــيــة الـتــحــرك لـدعـم الـقــطـاع
ــعـيــشي ــســتــوى ا اخلــاص ورفع ا

للفرد . واوضح عضو اللجنة سردي
نـايف في تـصـريح امس إن (الـلـجـنة
تبحث تشريع قوان جديدة وتفعيل
ـعــطـلــة لــدعم وتـنــشـيط الــقـوانــ ا
القطاع اخلاص) وأضاف أن (تفعيل
القـطاع اخلـاص له أثر كبـير في دعم
االقـــتـــصـــاد الــــعـــراقي وتـــنــــمـــيـــته
وانتـعاشه وبـالتـالي الرفـاهية ورفع
ـعـيـشي لــلـفـرد). وكـانت ـسـتــوى ا ا
جلنـة االقتـصاد الـنيـابية فـي مجلس
الـنـواب الــسـابق قـد أشـارت إلى أن
العقبة التي تـقف أمام قانون القطاع
اخلـاص هي كــيـفـيـة احملــافـظـة عـلى

أصول الدولة.
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ـوجات.. مـا هذه مـا هي هـذه "اللـغة" الـتي يتـفاهم بـهـا الكـائنـات كلـها? مـا هذه ا
األصوات ما هذه العطور ما هذه اإلشارات التي تمأل الدنيا حولنا ولها معنى

سكها.  واحد بأن هناك عقال وحكمة يستوعب العالم و
نطق أو قـواعد العـقل حتى  تلك السالسل ال اللـغة مربوطـة بسالسل اسمـها ا
تربط اللـغة إنهـا تخنقـها فالعـقل هو خالق اللـغة وعلى ذلك فـأية لغة عـقلية هي
لـغـة مجـنـونـة وأي معـنى تـنقـله هـو جـثة مـعـنى. ومن هـنـا ظهـرت كل االجتـاهات
ل.. كل شـيئ سـخـيف ال مـعنى له األدبـيـة والـفـنـية الـتي تـقـول: إن كل شـيئ  
عنى تافه.. فال معـنى لشيئ وال طعم وال فائدة من الكالم وإذا كان له مـعنى فا

عن شيء. 
والعقـل اإلنساني لـغز كبـير وإننـا نحاول أن نـفهـمه ولكن الوسـيلة الـتي نحاول
كـننـا من ذلك وللـعقل بهـا أن ندرك مـعنى الـعقل ال يـوجد لـدينـا شعاع ضـوء 
خـاصيـة غـريبـة هي لـلتـفكـيـر واإلبداع إذن مـا هذا الـذي يـجعل إنـسانـا عـبقـريا
خ واحـدا لـونه وحجـمه ووزنه.. أي مـا دام الـعقل ويجـعل إنـسانـا غـيـبا مـا دام ا

واحدا? 
إنــنــا في حــيــرة واحلــيــرة هي بــدايــة الــهــدايــة.. وفي قــلق والــقــلـق هــو بــدايـة
ـعـرفـة... أليس األطـمـئنـان.. والـتـساؤل بـدايـة الـبحـث عن إجايـة والـشك بـداية ا
ـلل ليس هـو الذي ال يرغب في احلـياة ولـيس هو الذي كذلك..? والـذي يشـعر با
ــوت والـذي ال ــوت... والــذي ال يــرغب في احلــيــاة يــرغب فـي ا ال يــرغب في ا

وت يرغب في احلياة...   يرغب في ا
 نظرت إلـى السماء فـوجدت النـجوم كأنـها تقتـرب أكثر وأكـثر تريـد أن تسمع ما
نـقـوله عـنهـا وعن مـيالدهـا من ألـوف ماليـ السـنـ ومـوتـها بـعـد ألـوف مالي

السن فالنجوم كاإلنسان تولد وتنمو وتزدهر وتذبل ثم تموت. 
 إن في الـكون ألوف ماليـ مالي الـكواكب األخـرى مثل األرض تـدور حول ما
ال عـدد له مـن الـنــجـوم مــثل الــشـمس.. وفـي هـذه الــكـواكـب أشـكــال وألـوان من
احلــيـاة الــعــاقـلــة.. أعــقل وأعــظم من اإلنــســان.. لـو قــال الــنـمـل الـذي يــجــرجـر
صرصـارا: نحن الـكائـنات الـوحيـدة في هذه األرض ولـو قالت أشـجار الـليـمون

نحن األشجار الوحيدة على هذه األرض.. 
فال بـد أن نـنـظـر إلى الـشـجـرة كـيف تـعـطي ثـمـارهـا بـصمـت دون أن تسـأل من
الـذي أخـذ.. ولنـنـظـر إلـيـها كـيف تـتـطـلع دائـمـا إلى فـوق وكيف يـزيـد ارتـفـاعـها
ولـنـنـظـر إلى الـزهرة كـيف تـبـدو دائـما جـمـيـلة دون أن بـنسـبـة مـا يـزيد عـمـقـها
تتـكبر ودائما أنـيقة دون أن تبـاهي وكيف تكون ألـوانها أبدا مـنسجمة دون أن

يكون فيها تعنت أوادعاء وكيف يضوع طيبها باستمرار.
 إن أوراق األشـجار التي تتنأثـر مع قدوم فصل اخلريف تلك
الـتي اعـتـاد األدبـاء والـشـعـراء أن يـتـخـذوهـا رمـزا حلـقـيـقـة
ـوت واحلـيــاة. إن كل شيء في هــذه احلـيــاة يـجـري وفق ا
ـوت والفـرح والترح نظـام مرسـوم منـذ األزل فاحلـياة وا
واللـيل والنـهار ماهي إال أدوار تـأتي في مواقـيتهـا منذ أن

بدع احلكيم هذه احلياة.  أوجد ا
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بيروت

هـنـيـة حـيث شـهدت ـيـة والـسالمـة ا الـبـحـريـة العـا
ينـاء في شهر تـشرين الثـاني معدل رسو ارصفـة ا
الـسـفـن بـلغ نـحـو   75ســفـيـنـة مـحـمــلـة بـالـبـضـائع
تنـوعة فيما وصل مـعدل وزن البضاعة التـجارية ا

فرغة نحو  661494 طنا.  ا
Wſ—U   U¹ËUŠ

ينـاء عادل نوري ان من جانـبه قال مـدير عمـليـات ا
(مـيناء ام قصر الشمالي ومن خالل جهود مالكاته
ـسـتـوردة  نـحـو  22948 بـلغ فـيه عـدد احلـاويـات ا
صدرة الفارغة 23371 حـاوية وان عدد احلاويات ا
ـصدر بنحو 2826 نتج الوطني ا حاويـة بضمنهـا ا
حـاويــة وبــوزن بـلغ نــحـو  56470 طــنـا). يــذكـر ان
مـيــنـاء ام قـصــر الـشـمــالي اسـتــقـبل عــبـر رصـيف
ستـوردة فقد بلغ عددها هذا الدحـرجة السيارات ا

الشهر نحو  1934 سيارة صالون.

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

مرات ـوانئ العراق حفر ا تواصل الـشركة العامة 
الحـيـة البـحـريـة الـعراقـيـة. وقـال مـدير والـقـنـوات ا
ــوانئ فــرحـان الــفـرطــوسي في بـيــان تـلــقـته عـام ا
(الـزمـان) امس انه (حـسب تـوجـيـهـات وزيـر الـنـقل
رزاق محـيـبس الـسعـداوي بـضرورة حـفـر القـنوات
الحيـة الـبحـريـة العـراقـية لـتـحقـيق اإلبـحار اآلمن ا
لــلـــســفن والــنــاقـالت الــتي تــأم مــوانـــئــنــا تــواصل
مـرات البحـرية). بدوره قال الكـات اعمال حـفر ا ا
مـديــر قـسم احلــفـر الــبـحـري ضــيـاء هــاشم احـمـد
(لـديـنـا حـفــارات بـحـريـة تـعـمل عـلى مـدار الـسـاعـة
الحـــيــة حلـــفــر واجـــهــات االرصـــفــة والـــقـــنــوات ا
مـرات الـبحـرية وجـعـلهـا سـالكـة لـدخول الـسفن وا
والنـاقالت النفطيـة العمالقة). كمـا اكد الفرطوسي
ان مـيـنـاء ام قصـر الـشمـالي يـعـمل وفقـا لـلـمعـايـير

ركزي يناقش اإلستقرار اإلقتصادي WA∫ البنك ا UM
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{ الــريـاض(أ ف ب) - يـلـتــقي الـرئـيس
الـصيني شي جينـبينغ أمس اجلمعة مع
قــادة عــرب في الــســعــوديــة في قــمــتـ
وصـــفــتـــا بــأنــهـــمــا "مـــعــلـم" في تــاريخ
الـعالقات الـصيـنيـة-العـربيـة والعالقات
الــصــيــنـيــة- اخلــلــيـجــيــة. وتــأتي هـذه
الـلقاءات في ثالث وآخر أيام زيارة يقوم
بــهـا الـرئـيس الـصـيــني إلى الـسـعـوديـة
لـلـمرة األولى مـنذ  ?2016وثـالث رحـلة
لـه إلى اخلـــارج مـــنـــذ دفـــعت جـــائـــحـــة
كـوفـيـد- 19الـصـ إلى إغـالق حـدودها
والــشـــروع في ســلــســلـــة من عــمــلــيــات
ا أضر باقتصادها العمالق. اإلغالق 

W «d  WO UH «

 والـــــتـــــقى شـي اخلــــمـــــيـس الــــعـــــاهل
لك سـلمـان بن عـبد الـعزيز الـسعـودي ا
ووقـعا بحضور ولي العـهد األمير محمد
بن ســــلــــمــــان "اتـــفــــاقــــيـــة الــــشــــراكـــة
ــمـلـكـة اإلســتـراتـيـجــيـة الـشــامـلـة بـ ا
" حـسبـمـا أفـادت وكالـة األنـباء والـصـ
الـســعـوديـة. وقـد أتـفـقـا كـذلك عـلى عـقـد
. وقال اجـتمـاع لقادة الـدولت كل عـام
الـبـلدان في بـيان مـشـترك صـدر اجلمـعة
إن الــبـلـدين أكـدا عـلى "هــمـيـة اسـتـقـرار
ـيـة". كـمـا حتـدث أسـواق الــبـتـرول الـعـا
اجلـانبان عن "ضـرورة تنفـيذ االتفـاقيات
ـناخـية بـالتركـيز عـلى االنبـعاثات دون ا
ــصـادر" وهي مـقــاربـة تـدعــو لـهـا دول ا
اخلـلـيج الغـنيـة بالـنفط. و اإلعالن عن
 46اتـفاقـية ومـذكرة تـفاهم بـ البـلدين
من بـينها تعليم اللغة الصينية. ويسعى
اجلــانــبــان إلى تــعــمــيق الــتــعــاون بـ
الـبلـدين. وبحـسب الـبيـان فإن اجلـانب
اتــفــقـا عــلى "أهــمـيــة اســتـمــرار الــعـمل
ــشـتـرك في جــمـيع اجملـاالت وتــعـمـيق ا
الــــــعـالقــــــات فـي إطــــــار الـــــــشــــــراكــــــة
االسـتــراتـيـجـيـة الـشـامــلـة بـ الـبـلـدين
والــــوصــــول بــــهــــا إلى آفــــاق جــــديـــدة
قـرر أن يشـارك الرئيس وواعـدة". ومن ا
الــصــيــني اجلــمـعــة في قــمــتــ واحـدة

خــلـيـجـيــة-صـيـنـيــة والـثـانـيــة عـربـيـة-
نـطـقة. صـيـنـية يـحـضرهـمـا قـادة دول ا
ــصـري عــبـد الــفـتـاح ووصل الــرئـيس ا
الــســيــسي ورئــيـس حـكــومــة تــصــريف
اإلعــمــال الــلـــبــنــانــيــة جنــيب مــيــقــاتي
والـرئـيس الـفـلـسـطيـني مـحـمـود عـباس
وقـــــــــادة آخـــــــــرون اخلــــــــــمـــــــــيـس إلى
الــريــاض.كــذلك ســيــحـضــر أمــيــر قــطـر
الــشــيخ تــمـيم بـن حـمــد آل ثــاني. وأكـد
رئــيس الـوزراء الــعـراقي مــحـمــد شـيـاع
غربي عزيز السوداني ورئيس الوزراء ا
أخــنــوش حــضـورهــمــا. وقــال الــرئـيس
الـــصــيــنـي حــســبـــمــا نــقـل عــنه االعالم
الـرسمي الـصيـني إن بالده تتـطلع إلى "
بــــذل جـــهـــود مــــشـــتـــركــــة مع اجلـــانب
الــسـعــودي والـدول الــعـربــيـة لـتــصـبح
الـقمتان حدث كـبيرين كمعلم في تاريخ
تــطــور الـعـالقـات الــصــيـنــيــة الـعــربــيـة
والــصـيـنـيــة اخلـلـيــجـيـة يـســهـمـان في
االرتـقـاء بـالـعالقـات الـصـيـنـيـة الـعـربـية
والــصـيــنـيــة اخلــلـيــجـيــة إلى مـســتـوى
جـديــد". وتـعـمل الـصـ أكـبـر مـسـتـهـلك
لـلـنفط الـسـعودي عـلى تعـزيـز عالقاتـها
الـتجاريـة والسيـاسية مع منـطقة تـعتمد
ـتحدة مـنذ فـترة طـويلـة على الـواليات ا
في احلـماية العـسكرية لـكنها أعربت عن
مـخـاوفهـا من تراجع الـوجود األمـيركي.
ولم يـــعــلن عن تــفــاصــيل كــثــيــرة حــول
اجـتـماعي اجلـمـعة لـكـنهـمـا قد يـشكالن
ـفــاوضـات بــشـأن فــرصـة الســتــئـنــاف ا
اتـفاقية التجارة احلرة ب الص ودول
مـجـلس الـتـعاون اخلـلـيـجي الـست التي
بــــــدأت في  .2004ويــــــقــــــول روبــــــرت
مــوجـيــلـنــيـكـي من مـعــهـد دول اخلــلـيج
الـــعـــربـــيـــة في واشـــنـــطـن إن "الـــصــ
فاوضـات التي طال سـترغب في إنـهاء ا
امــدهـا حـيث تـشـكل اتــفـاقـات الـتـجـارة
احلـرة مع تكـتالت جتارية ضـخمـة تمثل
". وأضاف "األمر ليس مـسألة هيبة لبك
بـهـذه الـبـسـاطـة لـدول مـجـلس الـتـعـاون

اخلـليجي التي تبدو مهتمة أكثر بتقد
الــعالقـات الـثــنـائـيـة وتــشـارك بـدرجـات
نافسة اقتصادية إقليمية مع مـتفاوتة 

الدول االعضاء اجملاورة لها". 
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وســيـشــكل حتــقـيق اخــتـراق في اتــفـاق
الـتـجـارة خـطـوة سـتـسـاعـد الـسـعـودية
أكــبـر مــصـدر لـلــنـفط فـي الـعـالـم واكـبـر
اقـتـصـاد في الـشـرق األوسط في تـنويع
االقــتـصـاد في تـوافق مع "رؤيـة "2030
اإلصالحــيــة الــتـي قــدمـهــا ولـي الــعــهـد
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همـة التي شهدتهـا  اجلمهورية العـربية السورية  خالل في مجـرى التحوالت ا
وجـات اإلرهـابيـة  واحلـفاظ الـعـشريـة الـدمويـة  وكـان األبرز مـنـها هـو فـشل ا
ــؤسـســات واجلــيش والـشــعب والــرئـاســة حـيث تــعـزز عــلى ســوريـا الــدولـة وا
ـدن ووطنـية في كل اجلـمهـورية   ولـكن هذا بانـتخـابات مـحلـية عـلى مسـتوى ا
الوضع اثـار حفيظة كل األطراف التي ارادت لسوريـا التقسيم والصراعات ب
كـونات وتنفيذ مشروع الـشرق األوسط الكبير  لذلك اتـبعت مختلف الوسائل ا
منـها االجتياح الـتركي لألراضي السوريـة بحجة مـواجهة حزب الـعمال التركي
وارد نـاهض لتـركيا  واالسـتعـمار األمـريكي لألراضي السـورية بـغيـة نهب ا ا

النفطية حتت حجة مقاتلة داعش . 
تـناقضة ـتطابـقة أحيـانا وا وكال  الطرفـان األمريكي والـتركي لهـما اهدافـهما ا
وارد أحـيـانـا أخرى  لـكـنـهمـا يـصـبان في دائـرة شـهـية االحـتالل واسـتـغالل ا

وخلق الصراعات في البنية السكانية الشمالية السورية .
نظمة قسد  تتصور مثل بجزء كبـير منه  وقف الكردي السوري ا هنا يـبرز ا
نظمات واحلركات السياسية بأن اجلانب األمريكي قسد كـما قبلها الكثير من ا
ية قد هو الكـفيل بتحقيق مشروع قسد االنفصالي  ولكن مجمل االحداث العا
صالح االمريكيـة تتفوق على التـحالفات مع األطراف األخرى وهذا اثبـتت بأن ا

ما حدث في اكثر من بلد واخرها أفغانستان . 
كن ـكان ادراك الـقيـادات الـكرديـة بأن حتـقـيق احلقـوق ال  إن من الضـرورة 
أن يكـون عبر االنفـصال عن اجلمهـورية السـورية كما تـسعى الى ذلك واشنطن
ـنـطـقـة  ومـثل هــذا الـسـلـوك والـنـهج اليـحـقق وتل ابـيب وبـعـض األطـراف في ا
للـشعب الـكـردي السـوري حقـوقه  بل سـيضـعه في دوامـة الصـراعات لـصالح

اطراف ودول خارجية هي باألساس ضد مصالح وحقوق الشعوب .
إن قسـد إذا ما ا رادت مـصالح االكـراد الـسوريـ فعـليـهـا االتفـاق مع القـيادة
الشـرعية السـورية  وليس مع الدوائـر االستخبـارية االمريكـية واألوروبية  وان
واطن من الشعب الكردي يحتم وقف الهـجمات التركية التي تكون ضحيـتها ا
ذلك االتـفـاق مع اجلـهـات الـرسـمـيـة الـسـوريـة واعـطـا ء لـلـجـيش الـسـوري دوره
الــرسـمي في الــتـواجــد عـلـى احلـدود الــسـوريــة الـتــركـيــة بـغــيـة وقف الــعـدوان
ؤيدة األمريـكي وانتزاع ذرائع التواجد الـعسكري التركي مع بـعض الفصائل ا

له من األراضي السورية .
نعـتقد إن حقـوق الشعب الكـردي ال تتحقـق  عبر الرهـان على القوى األجـنبية 
ا تـتحـقق عبـر مشـتركـات العـمل الـنضـالي السـوري ومن خالل التـفاهـمات وإ
الـتي جــرت مع الـســلـطــات الـسـوريــة لـكــنـهـا تــوقـفت بــعـد الــتـدخل الــسـيـاسي

اخلارجي الغربي .
إن وجــود اإلرهــاب بــكل صــنــوفـه في األراضي الــســوريــة وخــاصــة األراضي
احملــتـلـة مـن قـبل تــركـيـا وامــريـكــا  هـو جـزء مـن سـيـاســات خـلق الــصـراعـات
ومـحـاولـة اضـعـاف الـدولـة الـسـوريـة  وهـذا االمـر يـجب ان تـنـتـبه له الـقـيـادات
الوطـنية الكردية  وإال ستصبح جزء من لعبة الصراعات الدولية فوق األراضي
ــصـالح ــوقف يـضــر بــشـدة  الـســوريـة  وهــذا الــسـلــوك وا
الشـعب الكردي وحـقوقه الوطنـية في اطار الدولـة السورية
.إن الـوقــائع اثــبــتت بــعـد هــذه الــسـنــوات من مــحـاوالت
اخلـروج عن اجلمع الوطني السـوري  بان حقوق الكرد
الــسـوريــ هي في الـدولــة ومن خالل الــدولـة الــسـوريـة
شتركات الوطنية .      وحتقيقها من خالل احلوار وا
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( أ ف ب) - تــشـــتــبه إدارة { مـــوســكـــو
الـطـوار الـروسـيـة بـأن احلـريق الـهائل
الــذى انـدلع لــيل اخلـمــيس اجلـمــعـة في
مـــركــز لـــلـــتــســـوق في إحـــدى ضــواحي
مـوســكـو وأسـفـر عن سـقـوط قـتـيل جنم
عـن عــمل "إجــرامي" كــمــا ذكــرت وكــاالت
األنـبـاء الـروسيـة. وكـانت وزارة احلاالت
الطارئة الروسية أعلنت اجلمعة أن "فرق
اإلطـــفـــاء تــكـــافح إلخـــمـــاد حــريـق عــلى
مـســاحـة سـبـعـة آالف مـتـر مـربع" انـدلع
لـيل اخلـمـيس اجلـمعـة في مـركـز جتاري
في إحـدى ضـواحي الـعـاصـمـة مـوسـكو.
لـكنها لم تؤكد مـعلومات أوردتها وسائل
اإلعـالم الــروســـيـــة عـن ســقـــوط قـــتـــيل.
واشــتـعـلت الــنـيـران فى مـركــز الـتـسـوق
"مــيـغــا خـيــمـكي" في ضــاحـيــة خـيــمـكي
بــشـمـال الـعـاصــمـة الـروسـيــة عـلى بـعـد
ســــبــــعــــة كــــيــــلـــومــــتــــرات عـن مــــطـــار
ــيــتــيــيـــفــو الــدولي. وأوضــحت شــيـــر
الـوزارة عـلى تـطبـيق انـسـتغـرام "بـسبب
انـهيار الـسقف امتد احلـريق على الفور

في منطقة واسعة.
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 مـشـيـرة إلى الـصـعـوبـة الـتي تـواجـهـها
فرق اإلطفاء في العمل. وبعيد ذلك نقلت
وكـاالت األنـبـاء الروسـيـة عن مـصادر في
إدارة الـطوار لم حتـددها أن السـلطات
تــــشـــتــــبه بــــأن احلـــريـق جنم عـن عـــمل
"إجـرامي". وذكـرت وكالـة "انتـرفاكس" أن
فــرضـيــة "أعـمــال مــتـعــمـدة مــثل حـريق
إجـرامي مـطـروحـة" بـينـمـا قـالت وكـالة
"سـبـوتـنـيك" إن عـمال إجـرامـيـا هـو "أحد
الـتــفـسـيـرات الـرئـيـسـيـة" لـهـذا احلـريق.
وقـالت وكاالت األنباء احلكومية بعد ذلك
إن ســبـب احلــريق قــد يـــكــون مــخــالــفــة

ـعايير السالمة. وظهر في مقاطع فيديو
نُـشرت عـلى مواقع الـتواصل االجـتماعي
حـــريق هــائل ونــاس يـــفــرون من مــبــنى
تــشــتــعل فــيـه الـنــيــران بــاجتــاه مــوقف

للسيارات.
و أفــرجت مـوسـكـو اخلــمـيس عن جنـمـة
كـرة السلـة األميركيّـة بريتـني غراينر في
عــمــلــيّــة تـبــادل مع تــاجــر سالح روسي
ـوت" بــعـد مـفـاوضـات مــلـقّب بـ"تـاجـر ا
وصـفهـا الرئيس جـو بايـدن بأنّهـا "شاقّة
ّ تبادل ومـكثّـفة". وفي مطـار أبو ظـبي 
غـرايـنر ( 32عـامـا) الـتي قُـبض عـليه في
روسـيـا في شـبـاط/فـبرايـر بـتـهم تـتـعلق
بـاخملـدّرات مـع فـيـكـتـور بوت ( 55عـامـا)
دّة 25 الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 
عـامًـا في أحـد السـجـون األميـركـيّة. وفي
لــقـطــات مــصـورة بــثـتــهــا وسـائل إعالم
حـكـوميـة روسيـة شـوهدت غـارينـر بدون
ــمـــيــزة وبــوت الــذي بــدا ضــفـــائــرهــا ا
ــطـار مــرتــاحـا وهــمــا يـعــبــران مـدرج ا
ويــتــجــهــان نــحــو الــطــائــرتــ الــلــتـ
سـتـنقـلهـمـا إلى وطنَـيهـمـا. وأعلن بـايدن
إطـالق سـراح غـرايـنـر في خـطـاب وجـهه
إلـى األمة في البـيت األبيض قـائال "إنها
بــأمــان وفـي الــطــائــرة. إنــهــا في طــريق
الـعـودة". وقال الـرئـيس إنه حتـدث إليـها
و"مــعــنــويــاتــهــا جــيــدة" بــعــد أن عــانت
"صــدمــة ال داعي لــهــا". أوقِــفت الـالعــبـة
احلــائــزة مــرتــ مــيــدالــيــة ذهـبــيــة في
ـبـيـاد والـنـاشـطـة في مـجـال حـقـوق األو
ــــثـــلــــيـــ فـي مـــطــــار مـــوســــكـــو في ا
شـبـاط/فــبـرايـر وحُـكم عـلـيـهـا بـالـسـجن
تـسع سنوات في آب/اغسطس حليازتها
عــبـوات آلـة تــدخـ إلــكـتـرونــيـة حتـوي
كـمية صغيـرة من زيت القنّب. وكان بوت

تـمردين في بعض الـذي اتهم بـتسلـيح ا
أكـثر الصراعات دمـوية في العالم اعتُقل
في عــمــلــيـة أمــيــركـيــة في تــايالنــد عـام
ـــتـــحــدة  2008وسُـــلّـم إلى الـــواليـــات ا
وحــكِـم عـلــيـه عـام  2012بــالــســجن 25
عـامـا. وبـيـنـمـا احـتـفـلت عـائـلـة غـرايـنـر
وأصـدقاؤهـا باإلفراج عـنهـا لم يكن بول
ـــتــقـــاعـــد من مـــشــاة ويـالن اجلــنـــدي ا
البحرية األميركية الذي أوقف في كانون
األول/ديـسمـبر  2018بـتهـمة الـتجسس
جـزءا من عملـية التبـادل اخلميس وقال
لـشـبـكـة "سي ان ان" إنـه "يـشـعـر بـخـيـبة
أمـل كــبــيــرة". وأضــاف ويـالن لــشــبــكــة
ة هـاتفـية الـتلـفزيـون األميـركيـة في مكـا
من مــسـتــوطـنـة عــقـابــيـة روســيـة حـيث

ــاذا مـا زلت يــقــضي عــقــوبــته "ال أفــهم 
تـحدة هـنـا". وأقرّ بـايـدن بأن الـواليـات ا
لـم تــنــجح بــعــد في ضــمــان اإلفــراج عن
ويـالن لـكــنـه تـعــهّــد حتــريــره قــائال "لن
ن احملزن أن نـسـتـسـلم أبـدا". وقـال "إنه 
تـتـعـامل روسـيـا ألسبـاب غـيـر مـشـروعة
أبـدا مع قضية بـول بطريقة مـختلفة عن
حـالة بـريتـني". بالـنسـبة إلى اإلفراج عن
غـرايـنـر قال بـايـدن "هـذا يوم عـمـلـنا من
أجله فترة طويلة. تطلب األمر مفاوضات
شـاقـة ومـكـثـفة". وأكـد بـايـدن أن غـرايـنر
حتـتـاج إلى وقت لتـجاوز "الـصدمـة التي
لـم يـكـن لــهــا أي داع" بـعــد الــوقـت الـذي
قـــضــته في ســجن "آي كي- "2فـي بــلـدة
يــافـاس في مــنـطــقـة مـوردوفــيـا (وسط).

وبـيـنـمـا شدد بـايـدن عـلى أن غـرايـنر في
"وضـع مـعــنــوي جــيّــد" أشــار إلى أنــهـا
ــســاحـــة واخلــصـــوصــيــة تـــســتــحـق "ا
وتـمضية الوقت مع أحبائها للتعافي من
الـفـتـرة الـتي قـضـتـهـا وهي مـعـتـقـلـة عن
غـير وجه حـق". وأعلن بـايدن اإلفراج عن
غـرايــنـر وهـو مـحـاط بـزوجـتـهـا شـيـريل
غـراينر إضافة إلى نـائبته كاماال هاريس

ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.
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 وقـالت شيريل "أقـف هنا بـينما تـغمرني
الـعـاطفـة" واصفـة محـنة سـجن زوجتـها
بـأنهـا "إحدى الـلحـظات األكـثر قـتامة في
حـــيــاتي". وفي إشـــارة الى ويالن قــالت
شـيريل "الـيوم اكتـملت عـائلتي لـكن كما
تـعلمون جميعا هناك عائالت كثيرة غير
مـكتمـلة". وقالت رئـيسة االحتـاد الوطني
األمـيـركـي لـكـرة الـسـلـة الـنـسـائـيـة كـاثي
إنـغلبرت إنه كـانت هناك "موجـة جماعية
مـن الـفــرح" فـي دوري احملــتـرفــات حــيث
كـانت غراينر التي يبلغ طولها  2,06متر
جنـمـةً عـلى مـدار عـقـد مع فـريق فـيـنكس
مـيـركـوري. وشـكـر بـايـدن دولـة اإلمـارات
الــتي سـاعـدت في "تــسـهـيل" اإلفـراج عن
غـــرايـــنـــر بـــيـــنـــمـــا أصـــدرت اإلمــارات
والـسـعوديـة بيـانا مـشتـركا حـول "جناح
الــوسـاطـة" الـتـي أدّاهـا زعـيـمــا الـبـلـدين
لـتـبـادل مـسـجـونـ اثـنـ بـ الـواليات
ــتـحــدة وروسـيـا االحتــاديـة. ومع ذلك ا
قالت الناطقة باسم البيت األبيض كارين
جان-بيار إنه "لم تكن هناك وساطة" وإنّ
"الـدول الـوحيـدة التـي تفـاوضت في هذه
تحـدة وروسيا". الـصفـقة هي الواليـات ا
ـــتــنّـــون لإلمــارات... وأضـــافت "نـــحن 
لـتـسهـيـلـها اسـتـخدام أراضـيـها من أجل
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{ بــــــاريـس(ا ف ب) - نــــــفّـــــــذت إيــــــران
اخلــــمــــيـس لــــلـــمــــرّة األولـى مــــنــــذ بـــدء
الــتـظــاهـرات الــتي تـشــهـدهــا الـبـالد مـنـذ
مــنــتــصف أيـــلــول/ســبــتــمــبــر أوّل حــكم
بـاإلعـدام مـرتـبط بـاالحـتـجـاجـات مـا أثـار
تـنـديـدًا في اخلـارج وحتـذيـرات أطـلـقـتـهـا
مــنــظّــمـات مــعــنــيّــة بــالــدفــاع عن حــقـوق
اإلنـسان من عملـيّات إعدام وشـيكة أخرى.
وقــــال مـــوقـع "مـــيــــزان أوناليـن" الـــتــــابع
لـلسـلـطـة الـقـضائـيـة إنّ "مـحـسن شـكاري
مـثير الـشغب الـذي قطع شارع سـتار خان
في طـهران في  25أيـلول/سـبتـمبـر وجرح
أحـد عناصـر األمن بسـاطور قـد أُعدِم هذا
الـصـبـاح". وكـان شـكـاري ( 23عـامـا) أدين
وحـكم عـليه بـاإلعـدام بـعـدما أغـلق طـريـقا
وجـرح أحد عنـاصر قوات الـباسيج خالل
إجـراءات قضـائـيـة اعـتـبرتـهـا مـجـمـوعات
لــلــدفــاع عن حــقــوق اإلنــســان "مــحــاكــمـة

صورية". 
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وحــذّرت هــذه اجملـمــوعــات مـن أنّ عــشـرة
أشــخــاص آخــرين عــلى األقل يُــواجــهــون
خــطــر إعــدام وشـيـك بـعــد احلــكم عــلــيـهم
باإلعـدام شنقًـا على خلفـيّة وقائع مـرتبطة
بــاالحــتــجـــاجــات. تــشــهـــد اجلــمــهــوريــة
اإلسالمـيّـة حـركـة احــتـجـاج انـدلـعت بـعـد
مــوت مــهــســا أمــيــني الــشــابّــة الــكــرديّــة
اإليـرانيّـة الـبـالغـة من الـعـمر  22عـامًا في
 16أيـلـول/سبـتـمـبـر بـعـد ثالثـة أيـام على
تــوقــيـفــهـا عــلى يــد شـرطــة األخالق الـتي
خالفة قـواعد اللباس الصارمة اتّهـمتها 
في الـبـالد الـتي تــفــرض خـصــوصًــا عـلى
الـنسـاء وضع احلـجـاب. ووصفـت منـظّـمة
العـفو الدولـية عملـية إعدام شكـاري بأنّها
"مـروّعة" بـعد إدانـته في "محـاكمـة صورية
جـائـرة جدا" مـضـيـفـة أن "إعـدامه يـفضح
وحـشية ما يسمى بنظام العدالة في إيران
صير نفسه". حـيث يواجه عشرات غيـره ا
ودعـا محمـود العامـري مقدم مـدير منـظمة
حـقوق اإلنسـان اإليرانيـة ومقرهـا أوسلو

إلى رد دولي قـوي وإال "سنواجه عـمليات
إعـدام جـمـاعـيـة لـلـمـتظـاهـريـن". وقال إن
"مــحــسن شــكــاري أعــدم بـعــد مــحــاكــمـة
مـتـســرعـة وجـائـرة بــدون مـحـام". وحـذر
ـدافع عن حريـة التـعـبيـر حسـ رونقي ا
الـــــذي  إطـالق ســـــراحه مـــــؤخـــــرًا من
السجن السلطات في تغريدة على تويتر
من أن "إعــدام أي مـتــظــاهــر ســتـكــون له
عـــواقب وخــــيـــمـــة عـــلـــيكِ وإزهـــاق روح
شـخص واحد هو إزهاق ألرواحـنا كلها".
وأثــار تــنـفــيــذ حـكـم اإلعـدام تــنــديـدا في
تحدة. اعتبرت الـغرب ومن جانب األ ا
واشـنطن عمـلية اإلعـدام "تصعـيدا مروعا
لــلـــقـــضــاء عـــلى أي مـــعــارضـــة ولـــقــمع
ـــســـاءلــة االحــتـــجـــاجــات" مـــتـــوعّــدةً 

الـسلـطـات اإليـرانيـة. واعـتبـرت بـرل أن
"ازدراء الــنــظــام اإليــراني لـإلنــســانــيـة ال
انـية حـدود له". واستـدعت اخلـارجيـة األ
الـسفـيـر اإليرانـي في برلـ وفق مـا أعلن
مـصـدر مـقـرب من الـوزارة اخلـمـيس. ولم
تَرِد أي معلومات متعلقة بهذا االستدعاء.
من جـهـتهـا دانت بـاريس عـملـيـة اإلعدام
التي تُضاف إلى "انتهاكات جسيمة وغير
مـقـبـولـة أخـرى" بـيـنـمـا رأت لـنـدن أن مـا
حـصل "فضيحة". وأكدت روما أن "األسرة
ــكن أن تـبـقـى غـيـر مــبـالـيـة الــدولـيـة ال 
ــقــبــول من جــانب حــيــال الــقــمـع غــيــر ا
الـسلـطـات اإليـرانـيـة". وأعلـنت مـفـوضـية
ـتحـدة حلقـوق اإلنسـان أن عقـوبة األ ا
اإلعـدام "ال تـنـسـجم مع حـقـوق اإلنـسـان".

ونـشر مرصد "1500تـصوير" الـذي يتابع
مـنصات الـتواصل االجتـماعي صورا قال
إنـها تـظهـر حلـظة تـبـلغت عـائـلة شـكاري
خــبــر اإلعـدام أمــام مـنــزلــهـا في طــهـران
ـــكن رؤيـــة امـــرأة تـــنـــهـــار وتـــصـــيح و
"مـحسن!". وقال موقع "ميزان أونالين" إن
شـكـاري أدين بـتـهـمـة "احلرابـة" في األول
من تـشرين الـثـاني/نـوفمـبـر مضـيـفا أنه
طـعن في احلكم لكن احملكمـة العليا أكدته
في  20تـشـرين الـثــاني/نـوفـمـبـر. وقـالت
الــســلــطــة الــقــضــائــيـة إن شــكــاري أدين
"بإشهار سالحه بنية القتل وإثارة الرعب
وتـعـكيـر صـفـو اجملـتـمع وأمـنه". ونـشرت
وكـالـة األنـبـاء اإليـرانــيـة فـارس تـسـجـيل
فـيديو لشكـاري يتحدث عن الـهجوم أثناء
ـنـظـمات احـتـجـازه في مـقـطع اعـتـبـرته ا

الـدولـيـة "اعـتـرافـا حتت اإلكـراه". وأصـدر
القضاء اإليراني الثالثاء أحكاما باإلعدام
عـلى خمسة أشخاص لقتلهم أحد عناصر
الـباسـيج خالل الـتظـاهـرات ليـرتـفع عدد
احملـكوم باإلعدام إلى  11شـخصا. أدى
قـمع التـظـاهرات إلى مـقتل  458شـخـصا
عـلى األقل بـيـنهم  63طـفال مـنذ مـنـتصف
أيـلول/سبـتمـبر بحـسب حصـيلـة جديدة
نـشرتها مـنظمة حقـوق اإلنسان في إيران
األربـعـاء. وقـبل عـمـلـيـة اإلعـدام األخـيـرة
قالـت منـظـمة الـعـفو الـدولـيـة التي تـتـخذ
لــنــدن مــقـرا إن  28شــخــصـا عــلى األقل
بـيـنـهم ثالثـة قـاصـريـن قـد يـحـكم عـلـيـهم
بـاإلعدام عـلى خلـفيـة التـظاهـرات. وتفـيد
نـظمـة بأن إيـران تعـدم عددًا من تـقاريـر ا
ــــدانـــــ أكـــــبـــــر مـن أي دولـــــة أخــــرى ا
. ونفذت عقوبات اإلعدام بـاستثناء الص
في أكــثــر من  500شــخص في إيــران في
 ?2022حـسب مـنـظـمـة حـقـوق اإلنـسـان.
ودعت مـجموعة الدفاع عن حـرية التعبير
ـادة  "19إلى اتـخــاذ إجـراءات عـاجـلـة "ا
"ألن هـنــاك خـطــرًا داهــمًـا ... عــلى حــيـاة
مـحـكـومــ آخـرين بـاإلعــدام" في قـضـايـا
مـرتبطـة باالحتـجاجات. وقالـت اجملموعة
إن "إعـدام مـحسـن شكـاري بـعـد مـحـاكـمة
زائـفة سريـعة أمر مـروّع". وكتب جنم كرة
ؤيد ي ا الـقدم اإليراني السابق علي كر
لــلـتــظـاهــرات في تـغــريـدة عــلى تــويـتـر
مــحـــذرا "إذا بــقـــيـــنــا صـــامـــتــ الـــيــوم
فـــســنـــســتــخـــدم غــدًا وسم 'ال تـــعــدمــوا'

لألطفال اآلخرين في إيران". 
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وأوقـفت السـلـطات اإليـرانيـة قـائد شـرطة
بـتهمة قتل شـاب بإطالق النار عليه خالل
نـتـخب اإليـراني في احـتـفـاله بـخـسـارة ا
بـطولة كأس العـالم وفق ما نقلت وسائل
إعالم مـحلية عن مـحامي عائلـة الضحية.
وأفــــاد مـــوقـع مـــيــــزان أوناليـن الـــتــــابع
للـسـلطـة القـضائـية اإليـرانيـة بأن مـهران
سـامــاك الـبـالغ  27عـامــا قُـتل في مــديـنـة
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تابعت على العدد  7449من الزمان الصادر يوم االثن  5كانون اول 2022
مـقـاالً لـلسـيـد صـالح جـواد الـطـعـمة عـنـوانه وثـائق وخـواطـر مـغـتـرب عراقي  
ولست في مـعرض اخلوض عما ورد فيه فاليهمـني واليهم الكاتب وجهة نظري
لـكـني أريـد الـتـعـرض لـصــورة من كـتـاب بـأعـتـبـاره  صـادراً من مـديـريـة األمن
أن مادفـعني لـذلك أمـران األول هو بـيان ـقـال  العـامة والـذي جـاء مرافـقاً مع ا
احلقيـقة والثـاني حرصاً على سـمعة الصـحيفـة في عدم نشر وثـائق مزيفة ألن
ــذكــور مــزيف مـن قــمــة رأسه حــتى أخــمص قــدمــيه وســوف أذكــر الــكــتــاب ا
األسبـاب ليس بأعتباري كـاتباً طارئاً بل ألني كـنت موظفاً في الدائـرة القانونية

_ديوان الرئاسة .أشكر تفضلكم بالنشر مع األحترام
1-أن مديـريـة األمن العـامـة كانـت مرتـبـطة بـوزارة الـداخلـيـة عام  1982وكـان
ـجلس قـيادة الثـورة وقد  فك أرتـباطـهما جهـاز اخملابرات حـينـذاك مرتبـطاً 

بتلك الدائرت عام  1986وأحلاقهما برئاسة اجلمهورية _السكرتير
2-أن الـدائـرة الـتي كـانت تـتـابع األحـزاب األسالميـة في مـديـريـة األمن الـعـامة
عتاد أن يـرمز لها بالرقم  42وعلـيه فأن الرمز الـوارد في الكتاب  مـزيف ألن ا

ركزي . يكتب الرقم  42ثم يتبعه رمز الشعبة ثم القسم ثم رقم الصادر ا
3-لقـد وقع صانع الفوتو شـوب في خطأ كبيـر أذ ورد فيه أن رقم قرار مجلس
قـيـادة الـثـورة هو  42لـسـنـة  1982مع أن الـقـرار الـصـادر من مـجـلس قـيادة
رقم  129قـدر صدر بـتاريخ  1982 /1 /21وهـو مـايخص الـثورة حـينـذاك ا
ـعقول أن يصدر كتاب رقمه  42والكتاب عنى ليس من ا الديـون احلكومية  
الــذي رقـمه  129في ذلك الــتــاريخ من جــهــة أخــرى هل يــعـقـل أن يـكــتب رقم

القرار وتذكر السنة دون التاريخ .
ـزيف قد  الـعمل بـها ـادة القـانونـية 156الوارد ذكـرهـا في الكـتاب ا 4-أن ا
نعقدة بتاريخ  21/4/1984كما بنـاءً على قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته ا
ادة 158التتضمن مواد ملحقة  وهذا يؤكد خطأ الصانع وعدم األنتباه أن ا
ذكـورين رحمـهم الله مع الـشهـيد مـحمـد باقـر الصدر 5-أن الربط في عالقـة ا

غير منطقي ألن الشهيد الصدر كان قد أعدم عام 1980
ـا تتـضمن ركـز وأ 6-التوجـد فقـرات في قـرارات احلكم بـاالعدام بـالـتيـزاب ا
شنـقاً  أذا كان احملكموم مدني أو بالرصاص أذا كان احملكوم عسكرياً أو من

جهة أمنية .
7-أن جمـيع الكـتب حينـذاك كانت تـكتب بـاآللة الـطابـعة الـيدويـة قبل أسـتخدام

الطابعات الليزرية والتوجد كتب بخط اليد
8-التوجد في كتب االجهزة االمنية عبارة مع الشكر والتقدير .

ذكور بأعتباره مزيفاً. ا يفند الكتاب ا 9-هذا بعض 
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األمـير مـحمد بن سـلمـان. وذكرت وسائل
إعالم سـعـودية أن الـزيارة تـشـهد تـوقيع
اتـفـاقـيـات بـنـحـو  29,3مـلـيـار دوالر في
مـجـاالت عـدة في وقت تـريد فـيه الـص
تـضـرر من فـيروس تـعـزيـز اقتـصـادهـا ا
كـورونا. ولـكن موجيـلنـيكي أشار إلى أن
أهـمية هذه االعالنات ستتوضح في حال
جتاوزت مرحلة التعهدات. وتابع "عندما
يـتعلق األمر بعالقات الص الثنائية مع
اخلليج والشرق االوسط يجب أن يتذكر
اجلــمــيـع أن تــوقــيع مــذكــرات الــتــفــاهم

والـتـعــهـد بـالـقـيـام بـاسـتـثـمـارات أسـهل
ال". بكثير من االلتزام برأس ا

 وكـان الــبـيت األبـيض حـذر من "الـنـفـوذ
الـــذي حتــاول الـــصــ تـــنـــمــيـــته حــول
الـعـالم". قال الـناطـق باسم مـجلس األمن
الـقـومي في البـيت األبـيض جون كـيربي
لــلـصــحــافـيــ األربـعــاء "نـحن مــدركـون
لــلـنـفـوذ الــذي حتـاول الـصــ تـوسـيـعه
حــــول الــــعـــالـم". واضـــاف أن "الــــشـــرق
ـنـاطق األوسط هــو بـالـتـأكـيــد من هـذه ا
الــتـي يــرغــبــون في تــعـــمــيق مــســتــوى

نـفوذهم فـيهـا". وتابع "نـعتـقد أن الـعديد
من األمـور الـتي يسـعون إلـيهـا وطريـقة
سـعيهم إليهـا ال تتالءم مع احلفاظ على
الــنــظــام الـدولـي الـذي حتــكــمه قــواعـد"

محددة. 
وتــــابع كــــيــــربي "ال نــــطـــلـب من الـــدول
تـحدة والص االخـتيار بـ الواليات ا

لـكن كمـا قال الـرئيـس مرّات عـدّة نعـتقد
ـتـحـدة هي بـالـتـأكـيـد في أن الـواليــات ا
وضع يــتـيح لـهـا الـقـيـادة في إطـار هـذه

نافسة االستراتيجية". ا

إجـــراء الـــتــبـــادل" مـــعــبّـــرةً أيـــضًــا عن
االمــتـنــان لـدول أخـرى مــثل الـســعـوديـة
إلثـارة قـضيـة األميـركيـ احملتـجزين مع
وجّهة روسـيا. واعترفت غراينر بالتهم ا
إلـيـها إلّـا أنّـها شـدّدت على أنـهـا لم تكُن
ادة تـنـوي خـرق القـانـون أو استـخـدام ا
احملـظورة في روسـيا. وأكدت غـراينر في
شــهـادتــهـا أنّــهـا حتــمل إذنًـا من طــبـيب
أمـيركي بـاستخـدام القـنّب ألسباب طـبّية
لـتـخفـيف األلم الـناجم مـن إصابـات عدّة
مـــشــدّدةً عــلـى أنّــهــا لـم تــخــضـع يــومًــا
لـفـحص لـلمـخـدّرات إلّـا وجاءت نـتـيـجته
ســلــبـــيّــة. وحتــظّــر روســيــا اســتــخــدام
ــاريــجــوانــا ألســبــاب طــبّــيــة. وذكــرت ا
مــوســكـو أنّــهـا تــفــاوضت مع واشــنـطن
لـــضــمـــان اإلفــراج عـن بــوت "مـــنــذ مــدّة
ـتحدة في البداية طـويلة" وأن الواليات ا
"رفـضت احلـوار" في ما يـتعـلق بـقضـيّته
في أيّ عـمليّة تبادل. وقالت وزارة الدفاع
"مـع ذلك واصـــلت روســـيــا االتّـــحـــاديّــة
الـعمل بشـكلٍ نشط إلنقـاذ مواطنـنا. أعيد
ــواطن الــروسي إلى بـلــده األم". وحُـكم ا
عـلى بـوت عام  2012بـالـسجن  25عـامًا
تحدة بعـدما اتُّهم بتزويد في الـواليات ا
مــتــمــرّديـن أســلــحــة في عــدد من أعــنف
الـنــزاعـات في الـعـالم. وقـد اسـتـنـد فـيـلم
"لــورد أوف وور" لــعــام  2005الــذي أدّى
بــطـولـته بــطـولـة نـيــكـوالس كـايـدج إلى
القصة احلقيقية لبوت جزئيا ومغامراته
في تـهريـب األسلـحة إضافـة الى الـعديد
من الـكتـب والبـرامج التـلفـزيونـية. ولدى
ســـــؤاله عـن إطالق ســـــراح بـــــوت قــــال
مـسـؤول أمـيركـي كبـيـر في وزارة الـدفاع
"هــنـاك قـلق من أنّه ســيـعـود إلى مـزاولـة

اضي". العمل نفسه الذي أدّاه في ا

ا يـكون رأينا صادما بعض الشيء و قد يولد ردود هجومية علينا ولكن هذه ر
رة التي ينبغي البوح بها . هي احلقيقة ا

انشـغلت مواقع التواصل االجتماعي العراقيـة اليوم بخبر ادانة الناشط " حيدر
الزيـدي " نتـيجـة اساءته الـصادرة عـنه عبـر مواقع الـتواصل االجـتمـاعي ضد "
احلشـد الشـعبي " و رغم ان الـقـرار ال زال قابال لـلطـعن و قابال لـلتـغيـير  راح
دان حيدر البـعض يهاجم القضاء و يستصحب قضايا اخرى و يقارن قضية ا
مع غيـرها  غير ان مقارناتهم هذه يقينا لن جتدي نفعا مع قرار قضائي صدر
في قضيـة جزائـية قدمـها مشـتكي و اثبـتها بـأدلة مـعتبـرة قانونـا  عن نفسي ال
احمل احـد ما آل اليه مصير الـناشط " حيدر " او امثاله سـوى لكثير من رجال
ــتـظـاهــرين و الـنـاشــطـ و مـواقع الــقـانـون الــذين انـخـرطــوا في مـجــمـوعـات ا
ـارسـوا دورهم الــقـانـوني فـي تـوعـيــة الـشـبـاب و الـتـواصل االجــتـمـاعـي و لم 
الشابـات الذين ال معرفة لهم بأحـكام القوان و يشرحوا لـهم االحكام القانونية
اسة بحياتهم و خطورة بعض االفعال و ضرورة استعمال لغة الرمز و اجملاز ا
الـتي تـفيـدهم حـيـنـمـا يـتـهـمـوا امام الـقـضـاء و تـشـكك احملـكـمـة بـاألدلـة ضدهم
كن اطالق سـراحـهم لـعدم كـفـاية وبـالـتالي يـفـسـر الشك لـصـاحلهـم قانـونـا و 
االدلـة امـا ان يـقـدم مـتـهم نـتـيـجـة شـكـوى االفـراد او اجلـهـات تـاركـا وراءه ادلة

دامغة و واضحة فماذا امام القضاء سوى احلكم يا رجال القانون !!
نـعم يـا من تعـتبـرون انـفسـكم رجال قـانـون و اشتـركتم مع الـشـباب الـبسـطاء و
ـارســاتـهم الـعــفـويــة انـتم الـســبب ألنـكم لم مـارسـتم نــفس دورهم الـثــوري و 
ا تـعلمـتمـوه في دراستكم لـلقـانون و لم تخـبروهم ان الـقانون الـنافذ تفيـدوهم 
ًـا سيـطبـقه الـقضـاء بحـقكم مـالم يـلغى او يـعدل  وان اسـاءاتكم مـهـما كـان ظا
ـسؤولـة سـتحـولكم مـدان و تـنالـون عقـابكم  فـرجل القـانون ايـنمـا يحل غـير ا
ينبـغي ان يبث حـوله ثقـافة الـقانـون و يعـقلن احلـركة ال يـدع تيـارها يـسيـر نحو
دان عـليه كافة االدلـة التي تكون نشورات مـطالبة بـاحلرية  الهاويـة ثم يكتـفي 

سببا للحكم عليه !
اخـيـرا و لـيس اخــرا انـكم بـحـاجــة الى دورات قـانـونـيـة فـي الـدسـتـور و قـانـون
العقـوبات ايها الناشـط حتى وان طالبـتموا بإلغائـها او تعديلهـا فكيف يتسنى
لكم ذلك و انـتم لم تطلعوا على خفاياها و خبايـاها و نواقصها و مثالبها .. الله
يكـون بـعون اهـلك اخ حيـدر و باخلـصوص امك الـتي سوف
نـام و ابيك الـذي سيـعوج ظـهره اكـثر و لن ترى عـينـهـا ا
راجعات و االجراءات ماذا اخـوتك الذين سينالـهم ذل ا

لو كتبت رأيك بلغة اخرى تقيك االدانة !! 
{ محام
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بـندر أنـزلي بشـمال البالد في  30تـشرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر بـعـد إصـابـته بـعـيـارات
نـارية. وقـال مسـؤول في الـشرطـة لوكـالة
األنـباء اإليرانـية الـرسمـية "إرنـا" األربعاء
إن سـاماك قتل "خالل جتمع" بـعد خسارة
ـتــحـدة إيــران أمــام مـنــتـخـب الـواليــات ا
ة وخـروجـهـا من الـبـطـولـة. وأثـارت هـز
ـنتـخب في قـطر ردود فـعل مـتبـايـنة من ا
ـعــارضـ لـلـحــكـومـة. وقـال ـؤيـدين وا ا
ــسـتــشـار الــكـولــونــيل مـحــمـود رجــبي ا
الــقــانـونـي لـشــرطــة مـحــافــظــة كـيالن إن
"الـقتيل مهران سـاماك أصيب بطلق ناري
وتـوفي لألسف مــتـأثـرا بـجـروحه". ونُـقل
عن رجـبي قـوله لـوكـالة األنـبـاء اإليـرانـية
إنه "يـجـري التـحـقـيق في قـضـيـة عدد من
األشـــخـــاص بــيـــنـــهم الـــعــقـــيـــد جــعـــفــر
ــاردي قــائــد شــرطــة بــنــدر أنــزلي جــوا
ـثل عائلة ساماك الـسابق". وكتب محام 
عـلى مواقع التـواصل االجتمـاعي أن قائد
ــعـتــقـلـ ــديـنـة كــان من بـ ا شــرطـة ا

بــحـسب وكــالـة تــسـنـيـم لألنـبــاء. ونـقـلت
تـسـنيم عـن احملامي مـجـيـد أحـمـدي قوله
"بــعــد أســبــوع من وفــاة مــهــران ســامـاك
وبـــالـــنــــظـــر إلـى األدلـــة وُضع جــــعـــفـــر
اردي قـائـد شـرطة (بـنـدر) أنزلي... جـوا
رهن احلـــــبـس االحـــــتـــــيـــــاطي". وقـــــالت
جـماعات حـقوقيـة أجنـبية إن سـاماك قُتل
بـرصـاص قــوات األمن اإليـرانــيـة بـعـد أن
أطـلق بوق سيارته خالل االحتفاالت التي
أعــقــبت خــســارة إيــران. وتــشــهــد إيــران
احــتـجــاجـات مــنـذ وفــاة الـشــابـة مــهـسـا
أمــيــني في  16أيــلــول/ســبــتــمــبــر بــعــد
اعتـقـالهـا بزعـم انتـهاكـهـا قواعـد اللـباس
الــصـــارمــة لـــلــنـــســاء في اجلـــمــهـــوريــة
اإلسالمـية. وقـال جنـرال إيراني األسـبوع
ـاضي إن أكـثر من  300شـخص قُـتـلوا ا
بــــيـــنــــهم عـــشــــرات من أفــــراد األمن. في
ـقـابل تـظـهـر أحـدث حـصـيـلـة أوردتـهـا ا
مـنظمة حـقوق اإلنسان في إيـران ومقرها
النروج أن  458شـخصا على األقل "قُتلوا
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كتب الدكتور شعبان بحبر مختلف
عن احلـبـر األسود واحلـبـر األحـمر

وكتبت بفتيت احلزن
فــاتــفـــقــنــا واخــتــلـــفــنــا وكــنّــا في
اختالفنا سعداء وكـنّا في التغريبة
مـنوع من احلب الـقصـوى نقـاوم ا

والنهضة واإلخاء والسالم.
أقــول مـتى اإلخــاء? فـيــلـوي ذراعي
هـذا االنـتـحـار احلـضـاري في مـدى
مزروع  بالغوغاء وتخريب األحالم
وتخريب العقول بعماء الفصل ب
تـاريـخـنـا وجــغـرافـيـته الـطـبـيـعـيـة
وجـهـاالت الـقـطع بــ نـظـام الـقـيم

صالح. ونظام ا
أقــول مـتـى احلب? فــيــرديـنـي نـاب
توحش إلى قاحلة ال تريد التدين ا
أن تفقه أن هـدم  الكعبـة أهون عند
الــله مـن ســفك دم طــاهـــر أيــاً يــكن

دينه ومذهبه.
وأقــول مـتى احلـوار الــذي لم يـبـدأ
بعـد? فتـرميـني الغـياهب والـغيوب
إلى نــفق مـسـدود ال يـريـد ان يـفـهم
نفتحة على معنى الكلمة السواء ا
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في احـتـفـالـيـة التـوقـيع عـلى كـتاب
ـــفــكـــر الــعـــربي الــدكـــتــور عـــبــد ا
احلـسـ شـعـبـان : الـشـيخ حـسـ
نـبع والـرؤيـة مقـابـسات شـحـادة ا

الروح
ـحـبـة من عـمق قـلـبي أصـافـحـكم 
وفــــؤادي وألول مــــرة يــــعــــجــــزني
الـــتــعــبـــيــر بــكـــلــمــة شــكـــر تــلــيق
ـفـردات بـأسـمــائـكم وأنـا صــديق ا

اجلميلة.
كـــتب الـــدكــتــور شـــعــبـــان عن فــقه
الـتـسامح وكـتـبت عن اجـتمـاعـيات

الدين والتدين في عالم متغير.
كتب عن أغصان الكرمة وكتبت عن
ــســيح وعن شــهـداء آالم الــسـيــد ا
ـسـيـحي في ضـوء سورة ـان ا اإل

البروج.
فــلــمـا كــتب الــدكــتـور شــعــبـان عن
مـحـنـة الـهويـات الـنـاجـزة أطـلـقت
شـراعي لـلـسؤال بـاحـثـاً في فـضاء
الـــقــــلب عن مــــعـــنى الــــهـــويـــة في

جهادها احلسن وجهادها األكبر.
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يحتاج البـشر الى مشاعر قلوبـهم اوال  فهي وحدها من تعطي االيعـاز للعقول لتكون
ـشـاعـر ان تــفـعل الـعـكس ـكن لـتـلـك ا سـلــوكـا وجـدانـيــا وانـسـانـيــا ومـتـحـضــرا  و

ة والقاسية والوحشية . شاعر الظا ويسمونها وقتها ا
وبــ االنـســانــيـة والــقـســاوة تـدرج فـي ذاكـرة الــتـأريخ افــكــار ومـواقف وســلـوكــيـات
كن فيـها ان نتـتبع تلك الـقلوب الـتي سُلطتْ عـليهـا االضواء في اسفار الحتـصى  و
ـلـوك الـطـغاة لـوك الـصـاحلـيـ وا الـتـأريخ  قـلوب االنـبـيـاء والـفالسـفـة والـعـشـاق وا

وكلها ترتبط بالقلب .  والشعراء وصفات يحملها البشر كثيرة 
والفيلسوف قلبه ضوء الكلمة ان  فالنبي قلبه الصالح واالصالح والنبوءة ودعوة اال
ـشـانق ـســكـونـة بـحـلـمـة مـجـربـة او مـكـتـسـبـة  والـطـاغـيـة يـعـرف ان ا وتـفـاسـيـرهـا ا

تسلط وجتعله مخيفا ومسيطرا على الرعية . والزنزانات تشفي غليل ا
ـشـهد كل هـؤالء لديـهـم قلـوب ولـكن مـشـاعـرهـا مـتـبـايـنـة وهـذا الـتـبـاين هـو من نـوع ا

احلضاري والتاريخي وحتى العمراني في حياتنا .
شاعرك الـصافية قـلبا  تكون وعلى حد قول واحـد بوذا في بعض من وصيـاه :كن 

شمساً .
وهو حتما يقصد القلب الذي ينبض من اجل احللم والنور والفضيلة.

عالقة الـقلب بالـفضيـلة هي الرؤيـة االنسانـية التي نـتمنـاها منـشرة او على اقل تـقدير
ـارستـهـا في السـلـوك اجملتـمعـي للـدولة كـسـلطـة حاكـمـة ومنـصـفة  وهـذا ليس يتم 
ثاليـات لم يعد لها وجود في ألن ا بحثا ومـناداة بإحالل مباد افالطون وجـمهوريته 
ظل هـذا االرتباك احلـضاري الذي نـشأت عنه نـظما جـديدة لهـا رؤوس قد تفكـر قليال

ال واالستحواذ. بأحالم الناس والكثير يفكر بالسلطة وا
يقـول منـبري مـا :كان األمام عـلي ع يرى الـدنيـا عاطـفة وصالة ورغـيف خبـز  وتمثل

ذلك بقوة ووضوح ح اصبح خليفة .
اين هـذا األمـر من احلـاضـر ( الـعـراقي ) هل يـفـكـر من يـجـعل عـلـيـاً ( ع ) قـدوته ان

تكون خبزة جاره ومواطنه قبل خبزته .?
 هل يـأخـذ الـطريق سـيـرا على االقـدام من بـيتـه الى مقـر عـمه بدال من ركـوب اسـطول

اجليكسارات ?
 هل ..وهل يسافر بدون جوازه الدبلوماسي وحجوزات الفنادق الفارهة ..

( مو ) انت أتيت من مظـلومية  استشهدَ من اجلها علي .فلماذا ال حتمل مشاعر قلب
علي ?

حـديث عـلي ( ع ) ومـشـاعـر ع عـلـيه الـسالم هـو من بـعض
تـطبـيقات مـا يحـدث. كان األمـام حضـاريا حـتى في وصية
ـسال من اسـتشـهـاده . وكـانت مـشاعـره حـتى مع الـدم ا

جرحه انسانية وابوية.
نــعم نـحـتـاج الــقـلب االنـســاني واحلـكـيم وال نــحـتـاج قـلب
االســتـحــواذ والـنــهب وامــوال الـنــفط وامــانـات الــضـرائب

سروقة . ا
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العمارة

ـرورية فـي اغلب ـركـبـات الكـثـيـرة وأزمـة الـسـير واالخـتـنـاقـات ا كـلـنا نـعـرف اعـداد ا
ـركبات فيهـا بحدود  ( ٣ ) مليون احملافظات ال سيـما العاصمـة بغداد اذ يقدر عدد ا
ـنتظم من مركبـات احملافظات بشكل و ( ٥٠٠) الف مركبة إضـافة على ذلك الدخول ا
ـعضـلة يومي لـذا من الواجب عـلـينـا أن نفـكر بـحـلول اسـتثـنـائيـة للـقضـاء عـلى هذه ا
احلقـيقـية التي تـسبـبت بخسـارات كثـيرة وهدر في ( الـوقت و الوقـود ) و استهالك (
واطـن ) وغـيرهـا لذا أجـد من الضـروري ان نفـكر بـحلـول لهذه احملركـات و صبـر ا
الظاهرة الـدخيلة مـنذ عام ٢٠٠٣ اذا يـتلخص احلل في توزيع اوقـات الدوام الرسمي
ـرحلـة األولى يبـدأ الدوام ـدارس إلى ثالث مراحل ا لـلوزارات والـدوائر احلـكومـية وا

ساعة( ٧ ) صباحا وينتهي ساعة ( ١ ) ظهرا 
ـرحـلــة الـثـانـيـة يــبـدأ سـاعـة ( ٧ ونـصـف ) صـبـاحـا ويـنـتــهي ( ١  ونـصف ) ظـهـرا ا

رحلة الثالثة يبدأ ساعة (٨) صباحا وينتهي ساعة (٢) ظهرا  وا
في هذه احلـالة سـتكون حـركة الشـوراع انسيـابية ومـريحـة في أغلب االمكـنة بدال من
ان تـسـيـر( ٣٠٠ ) سيـارة في شـارع مـا  سـتـكـون هنـاك ( ١٠٠ ) سـيـارة فـقط وبـهذا
ـا كـان عــلـيه في الـدوام ـقـتــرح نـسـتــطـيع ان نـقــلص عـدد الـســيـارات إلى الـثــلث  ا

االعـتـيادي . إضـافـة عـلى ذلك اسـتثـمـار الـتـاكسي الـنـهـري الذي
نشرت مـقاال عن اهميته عام ٢٠١٣ بـعنوان ( تاكسي دجلة )
في جريدة الـزمان الدولـية و الذي يـسهم بشـكل بسيط في
ـروريـة كذلك اسـتـخدام بـاصات حل بـعض االختـنـاقات ا
واطـن الـكبـيرة الـتي بـدورها ايـضا ان تـسهم في نـقل ا
احلـل اذا ان مـسـاحــة بـاص فـي الـشـارع يــحـمل ( ٤٠ )
راكب او طابـق ( ٨٠ ) راكب  تختصر  مساحة ( ٤٠ )

مركبة الربع راكب .
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حوار موضوعه اإلنسان.

أقــول مــتى الــسالم? واألشــواك في
يدي يا سادتي لن يأتي السالم إال
ــــيــــزان.أقـــول مــــتى اذا اعـــتــــدل ا
الـنــهـضــة ومـتى الــنـهــوض? ومـاء
الـــــنــــار فـي فـــــمي مـن أين تـــــأتي
الـــنــــهـــضـــة? واألبــــواب مـــوصـــدة
والقلـوب مقفلة.أقـول متى اجلمال?
كـيف يـسـتـقر فـيـشـويـني اجلـحـيم 
اجلــــمــــال عـــلـى بـــراعــــمه من دون
ــعــرفــة من وهم اخــتالف يــحـــرر ا
ـطلقـة?وأخيرا امتالكـها لـلحقـيقة ا
رأة في بالدي? أقول متى تشرق ا
 فتـثور ثائـرة السجـان في نظام لم
ــرأة األنـثـى حـقــهــا بــغـزل ــنح ا
نـسـيجـنا الـسـياسي واالجـتـماعي
ــرأة اإلنـــســان حـــقــهــا ولَم يـــعط ا
بـاحـتــضـان هـذه األمــة الـتي نـزلت
بـجــروح سـاقــيـهــا إلى االنـحــطـاط
فأنزلها التسري إلى سرير السلطة
وحـــر الــســـلــطـــان.أقــول الــوردة
فـيقـتـلـهـا الظـمـأ ويـقتـلـني الـغـياب

ويقتلني النسيان.
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ـسـرحي الفـرنسي  ( تـارتـوف ) عنـوان مسـرحـية كـتبـها الـشـاعر و الـكاتب ا
الكـبير و الـشهيـر موليـير سنـة ١٦٦٤  و أعاد كـتابتـها مرتـ يخفف في كل
رة مرة لـتفادي صيحات اإلعتراض من الكنيسة و التي أدت الى منعها في ا
ــسـرحـيـة عـنــوانـهـا من شـخــصـيـة بـطل األولى و الــثـانـيـة . و قــد اكـتـسـبت ا
سرحـية  و هو رجل نصّاب فـاسد يتظاهر بـالتقوى و يتسـتر بالدين بحيث ا

يعد متاجرا بالدين .
لقـد اشتـهـرت مسـرحـية تـارتـوف  حتى صـار هذا االسـم رمزا في األدبـيات
ـنافق  حسب مقال عن التدين الشكلي اإلجنلـيزية و الفرنسية لرجل الدين ا

لألستاذ عالء األسواني .
كان مـوليـيـر و هو من أعـمدة الـنـهضـة األوروبيـة  يـرمي الى ضرورة حتـرير
ـوذج تـارتـوف الـسـائد فـيـهـا آنـذاك  لضـمـان سالمـتـها و اجملـتـمـعات من  

كذلك لتحقيق نهضة الرقي و التقدم .
إن مجتـمعاتنا - و مـنها مجـتمعنا الـعراقي - تعاني من تارتـوف الذي يتمثل

في الــكــثــيــر الــكــثــيــر من جتــار الــدين و الــســيــاســيـ
تـنـطـع بـالـدين . إنـهم أحد أهـم أسبـاب الـداء الذي ا
أصاب مـجتمعـاتنا بأمراض خـطيرة يجب اإلسراع و
اجلــديـــة في عالجـــهــا و اخلـالص من قـــبــضـــتــهم 
لـتـتـمـكن مـجـتــمـعـاتـنـا من الـتـعـافي و االنـطالق نـحـو

التقدم و الرقي احلضاري .
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في الــنــشـاط االســتــثــمــاري حـيث
ــكـن لألعــمــال الــتــجــاريــة جــذب
شاريعها بأسعار السوق التمويل 
ـريــحـة وقــد  تـطـويــر عـدد من ا
الـتــدابــيـر لــتــحـفــيــز االسـتــثــمـار.
ــصـرفـيـة من الـدولـة الـضـمـانـات ا
لــشــركـــات قــطــاعــات مـــعــيــنــة من
االقــــتــــصـــــاد وبــــرامج اإلقــــراض
ــنح الــبــحــثــيـة الــتــفــضـيــلـي وا
شاريع في إطار وحتس ظروف ا
الــشــراكــة بــ الــقــطــاعــ الــعــام
واخلــاص وغــيـرهــا من الــتــدابــيـر
تـقـدم مـسـاهمـة كـبـيـرة في احلـفاظ
عــلى الــنــشــاط االســتــثــمــاري هـذا

العام.
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ومع ذلك  فـــــإن أخــــطــــر ضــــربــــة
الســتـثــمــارات الـشــركــات احملـلــيـة
ستـكون في الـعام  .2023منـذ هذا
العام  هـناك انخفـاض ملحوظ في
أربـــاح قــطـــاع الــشـــركــات بـــســبب

انخفاض هوامش األعمال. 
وعـــلى مــــدى الـــســـنــــوات الـــثالث
ـتــوسط  إجـراء ــاضـيــة في ا ا
حوالي  ?55من االسـتـثـمـارات في
األصــول الـــثــابـــتــة عـــلى حـــســاب

ؤسسات. األموال اخلاصة با
  تـصـمـيم االبـتـكـارات في مـجال
الــشــراكــة بــ الــقــطــاعــ الــعــام
واخلـــــــاص لـــــــدعـم الـــــــنـــــــشـــــــاط
االســتـثــمــاري خالل هـذه الــفــتـرة.
وتــشـمل هــذه االبـتــكـارات تــغـيــيـر
قواعد إبرام ) 1.0عقود االسـتثمار
اخلــاصـة) وتــقــلــيل الــوقت الالزم
إلبـــرام  ?2.0وتــــمــــديــــد تـــوقــــيت
ــشـاريع االسـتـثــمـاريـة في بـعض ا
ــثـال الــصـنــاعــات (عـلـى سـبــيل ا
صناعة األخشاب وصيد األسماك)
وتـوسـيع إمكـانـيات تـعـديل شروط

الـعـقــوبـات الـتي حتــدث في نـهـايـة
ـتـدهورة الـعـام  والـدينـامـيـكيـات ا
بـشكل مـلحـوظ لالقتـصاد في بـداية
الــربع الـــرابع. في الــوقـت نــفــسه 
ـــركــزي تــنص تـــوقــعـــات الـــبــنك ا
لالحتــاد الــروسي عــلى انــخــفـاض
االقـتـصـاد بـنـسـبـة  ? ? 3.2ووزارة
الـتنـميـة االقتـصاديـة - بنـسبة 2.9

 .?وفي تعليقهم على توقعات
شروع وزارة التـنمـية االقتـصاديـة 
ـوازنـة لـلـسـنـوات الـقـادمـة أشـار ا
اخملــتـصـون في مـخـتـبـر الـدراسـات
ـعهـد رانيـبا إلى اإلنـشائـية الـتابع 
أن رؤية اإلدارة مفرطـة في التفاؤل
ــا قــد يــؤدي إلى تــوقــعــات غــيـر
ــــوازنـــة صــــحــــيــــحــــة إليــــرادات ا
وعـجـزهـاتـلـعب تـدابـيـر الدعـم التي
تـتـخـذهـا احلـكـومـة دورا مـهـمـا في
حتـقيق االسـتـقرار االقـتـصادي. من
ـمـكن مالحـظـة انـتـعـاش تـدريجي ا
ــكــنـا لــلـواردات  والــذي أصــبح 
بـفضل بـرامج اإلقـراض التـفضـيلي
لــلــمـســتــوردين  وتــبــسـيـط بـعض
اإلجـــراءات اجلـــمـــركــيـــة  وإلـــغــاء
الــرســوم اجلــمــركـيــة عــلى واردات
الـسـلع ذات الـطبـيـعـة االستـثـمـارية

الية. وغيرها من التدابير غير ا
ــنــتــجــ الــزراعــيـ يــحــتل دعم ا
مــكــانـا مــهــمـا فـي مـســألــة حتـفــيـز
ــقــدم إلى االقــتــصــاد. إن الــتــقـدم ا
مـنــتـجي احلــبـوب ألعــمـال الــبـذر 
وبــرنـامـج اإلقـراض الــتــفــضــيـلي 
وتـــعــريـــفـــات الــســـكك احلـــديـــديــة
نـتجات الزراعية التفضيـلية لنقل ا
وبـعض الـتـدابـيـر األخـرى  جـعـلت
ـمـكن زراعـة وحــصـاد حـصـاد مـن ا

كبير بشكل فعال.
ـكـنـنــا الـقـول بـثـقـة أنه في لـذلك 
العام  2022لن يكـون هنـاك تراجع

األجنبي للمصدرين.
تـــــوقف الـــــتـــــضـــــخـم بـــــســـــرعــــة
واالنــخـــفــاض الــســريـع في ســعــر
الــفـائــدة الــرئــيــسي  الــذي أعـقب
ا جعل زيادته احلادة القـسرية  
ــــمــــكن تــــزويــــد الـــشــــركـــات من ا
والسكان بـقروض بأسعـار معقولة
دون احلــاجــة إلى الــتــعــويض عن
زيـادة أســعـار الـفــائـدة عـلى نــفـقـة
الـدولـة لــفـتـرة طـويـلــة. وبـطـبـيـعـة
احلال لـعب عدد من الـعوامل دورا
في مـكافـحة الـتـضخم مـثل تبـاطؤ
الــنــشــاط االســـتــهالكي لـــلــســكــان
ـــوذج ســــلـــوك واالنـــتــــقـــال إلـى 
االدخـــار فـــضـال عن الـــســــيـــاســـة
ـركـزي. وقـد مـكن احملـفـزة لـلـبـنك ا
االسـتــقـرار الـسـريع لالقـتـصـاد من
زيادة حـجم إقراض األفـراد بنـسبة
 ?6.7وإقراض الشركات بنسبة
 ?9.9في عشرة أشهر من العام.

ويــــبــــقى األمـل في أن تــــســــتــــمـــر
الــديـــنــامــيـــات اإليــجــابـــيــة حــتى

النهاية. 
بشـكل عام  تـقدر معـظم التـوقعات
لــعــام  2022خــســائــر االقــتــصــاد
الـــروسي فـي حــدود  ?3.7-2.9من
ــيل الــنـــاجت احملــلي اإلجــمـــالي. 
مـــعـــظم اخلـــبــراء إلـى انــخـــفــاض
بنـسبة  ?3.7باعـتباره الـسيـناريو
األكــثــر واقــعــيــة - في ضــوء أشــد
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في ربــــيع هــــذا الــــعــــام  خــــلق
مخاطر عالية لالقتصاد احمللي من
خـالل الـقـفـز عـلـى الـتـضـخم األمـر
ـــكن أن يـــضـع ضـــغـــوطــا الـــذي 
كــبــيـرة عــلى الــدخـول احلــقــيـقــيـة
. ومن ناحية أخرى فإن للمواطن
محاوالت مكافحـة التضخم وتقييد
حركـة رؤوس األموال تـشكل أيـضا
ـكن أن تـسـهـم إسـهـاما تـهـديـدا و
سلبيـا إضافيا في تـفاقم االنكماش
االقـــتــصـــادي. ومع ذلـك بــحـــلــول
منتصف العام أصبح من الواضح
أن الــتــضـــخم قــد تــبــاطــأ إلى حــد
كـبـيـر وأن الصـنـاعـات الرئـيـسـية
وخـاصـة الــتـعـدين والـتــجـهـيـز لم

تفشل.
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وحتى اآلن فإن االقتصاد في حالة
هـشـة ولـكـنــهـا مـتـوازنـة وهـو مـا
حتقق من ب أمـور أخرى بفضل
ـــتـــخـــذة في الـــوقت الـــتـــدابــيـــر ا
ـــنــــاسب لــــدعم أكـــثــــر اجملـــاالت ا
إشــكـالـيـة. مـثـال عـلى ذلك هـو نـقل
ـوارد الطاقة سـتهلكـ األجانب  ا
الـروسـيـة إلى الـدفع بـالـروبل. وقد
مكن ذلك من تـثبيت سـعر الصرف
وتـشـكـيل طـلب ثـابت عـلى الـروبل
ـتمثلة وجتنب اخملاطـر اإلضافية ا
في جتـمـيـد وفـقدان عـائـدات الـنـقد

ــرتــبــطـة ــؤقــتــة ا الــصــعــوبــات ا
بفقـدان العمل أو انـخفاض الدخل.
ومع انتقال االقتصاد إلى التعافي
سـوف يـزداد الـطلب عـلى الـعـمـالة
وسـوف تـرتـفع األجـور احلــقـيـقـيـة
جــنـــبــا إلى جــنـب مع الــســوق.قــد
يـكــون اخلـطـر اجلــسـيم فـي الـعـام
ــــقــــبل  عــــلى األرجح  الــــقـــدرة ا
احملـدودة عـلى اسـتـعـادة الواردات
إلـى روســـيـــا  وخـــاصــــة الـــســـلع

ــواد اخلــام.  االســتــثــمــاريــة وا
تـصـمـيم عـقــوبـات الـدول الـغـربـيـة
لــلــحــد من الـفــرص الــلــوجـســتــيـة
وتــدفـقــات الــســلع األســاســيـة إلى
روسيـا  وبالتـالي فإن الـقدرة على
مــقــاومـة هــذا الــتـحــدي بــفـعــالــيـة
سـتـكـون األسـاس لــلـديـنـامـيـكـيـات
االقـــتــصـــاديـــة مـــتـــوســطـــة األجل
همة واالستثمارات في القطاعات ا

القتصاد البالد.
وعمومـا فإن سياسـة احلكومة في
الـتـعـامل مع آثـار اجلـزاءات تـبعث
عـــلى األمل في الـــتــفــاؤل والـــثــقــة
ـنــظـمـات بـالــنـفس. كــمـا لم تــعـد ا
الـدولــيـة (صــنـدوق الــنـقــد الـدولي
والـبـنك الـدولي ومـنـظـمـة الـتـعاون
االقــتــصــادي والــتــنــمــيــة) تــتــوقع
انـهيـار االقـتصـاد في عام ? 2023
ويــقــدر الـركــود في حـدود  2.3إلى
  4.5من الناجت احمللي اإلجمالي.
ويـرى بـنك روســيـا آفـاقـا لــتـبـاطـؤ
ـالـيـة الـتـضــخم وتـخـطـط وزارة ا
ـــيـــزانـــيــة لـــعـــجـــز مــعـــتـــدل في ا
الـــفـــيــدرالـــيــة. عـــلى الـــرغم من أن
االختبـارات اجلادة ال تزال أمـامنا
اعتبارا من النصف الثاني من عام
 ?2023فإن اقتصاد البالد لديه

ـــو كـل الـــفـــرص لالنـــتـــقـــال إلى 
االنتعاش.

االمتـيازات (نـوع من عقـود الشـراكة
بــ الــقـطــاعــ الــعــام واخلـاص -
تــاس) وإعـادة تـشـغـيل آلـيـة شـركـة
يـاه الوطنـية (اتفـاق بشأن حـماية ا
وتـشـجـيع االسـتثـمـارات) وتـبـسيط
إجــــــــراءات تــــــــوفــــــــيـــــــــر األراضي
لـــلــــمـــؤســـســـات و  وغــــيـــرهـــا من

الية. التدابير ا
وســتـكــون اخملـاطــر الـرئــيـســيـة في
الــــفــــتـــرة  2023-2022هي زيــــادة
ضــغـط الــعــقــوبــات والــتــبــاطــؤ في
ـرجح أن ي. ومن ا االقــتـصـاد الــعـا
تـؤدي الـعــقـوبـات الـتي  تــبـنـيـهـا
بالفعل إلى تباطؤ في صناعة النفط
في أواخـــر عــام  - 2022أوائل عــام
 .2023وبالنظر إلى حقيقة أن أوبك
تـقـيـم سـوق النـفـط الـيوم عـلـى أنـها
فـائض مــلـحـوظ (الــعـرض يــتـجـاوز
الـطــلب) سـيـكـون من الـصـعب عـلى
روســيــا إيــجــاد طـرق بــديــلــة لــبـيع
نـتجـات النـفـطيـة بأسـعار الـنفـط وا

مناسبة. 
وإذا أضـــفـــنــا إلـى ذلك ســـيــنـــاريــو
مــرجـــحــا جـــدا لــركـــود االقــتـــصــاد
ي فـإن ذلك سيزيد بـشكل كبير العا
من الـضغط الـسلـبي عـلى االقتـصاد
احملـــلي عن طـــريق خـــفض أســـعــار
ــوارد الــطــاقــة وإضــعـاف الــســوق 

العملة الوطنية.
 سيؤدي ذلك في النهاية إلى تسارع
الـتــضــخم بــســبب ارتــفــاع تــكــلــفـة
الـواردات.قـد يـشـعـر الـسـكـان بـآثـار
الــتـبـاطـؤ في االقــتـصـادين الـروسي
ي من خالل انـخـفـاض مؤقت والـعـا

في الدخل احلقيقي.
واطن  ومع ذلك فإن جتربة دعم ا
في سياق الـوباء والعقـوبات تسمح
لنا بـاستخدام آلـيات مجربـة وفعالة
لـلـغـايــة تـسـاعـد عـلـى الـتـغـلب عـلى
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بعـنوان) في هامش الـتوثيق  ,اما
اذا كـــان الـــتــــغـــيـــيــــر قـــد وقع من
الـصــحـيـفــة ذاتـهـا ألســبـاب تـعـود

وبــحث عن كل من ابــدع في كــتـابـة
االعـمـدة الــسـاخـرة من بــرنـاردشـو
الى احــمـــد رجب  ومن  مـــحــمــود
الـــســـعـــدني الـــغـــلــبـــان  الى داود
الـفـرحـان. تـسـلح بـالـلـغـة الـعـربـيـة
وادابــهـــا  والــبالغـــة وجــذورهــا 
ــعــانـي .. بــاحــثــا عن والــبـــديع وا
احلــريـــري  والـــهــمـــذاني .. الى ان
تـوقف في مـحـطـتـه االخـيـرة  فـقرأ
وتـــأثــر بــاســلـــوب وجتــربــة كــاتب
ـقدادية " كما السطـور ومقاماته " ا
اشــار في مـقــدمــة كــتـابـه الـزاهي 
فــكــان وفــيـــا الســاتــذتـه  مــتــأثــرا
ـا تـقـلـيـد  سـائـر بـاسـالـيـبـهـم دو
عـلى طــريق االبـتــكـار والـتــجـديـد 
قامة البغدادية مقتربا من فلسـفة ا
 مـستـثمرا  مـحسـناتـها الـبديـعية.
   نـذكــر .. ان الـكــاتب الـهــاشـمي 
جنـح في تـــقــد  خـــلـــطــة فـــاخــرة
ســاحـرة  وهــو يــخــوض جتــربـته
االدبــيـة الــســاخــرة  وكـانـت بـحق
طــازجـة بــاذخــة  فــأغــنى جتــربـته
واسـتـوعب  واضـاف واسـتـعـذب 
ومضى في تطوير وحتديث منجزه
 واشــتـغـاالته  دون نــكـران  فـضل
الـذين سـبـقـوه .. غـيـر مـتـعـال عـلى
الــذين عـلــمـوه  فــكــان ابـنــا بـارا 

وتلميذا مباركا).
   وقــــد وثـــــقـت في الـــــهـــــامش كل
بـيانـات النشـر : اسم الـصحـيفة او
اجمللة ,وتاريخ النشر بالكامل ,مع
رقـم الـعـدد. ولــكـوني قــد غـيـرت في
قـلـة من الـعنـاوين عـمّـا هو مـنـشور
وقـتـهـا فـقـد ذكرت عـبـارة (نـشـرتـها

وحـــــريـــــة الـــــرأي .. وطــــرح اآلراء
بـحــريــة تــامــة .. لــكــنــهــا احلــريـة
ــلــتــزمــة ال احلــريـة ــســؤولــة.. ا ا
طلقة ألن االخيرة تعني الفوضى ا
ـؤسسة ال غيـر !. وقد رفـعت هذه ا
الــصـحــفـيــة والـثـقــافـيــة الـعــريـقـة
الــرصـيــنــة شــعــار : ال رقـيـب عـلى
الـكاتب سـوى .. ضمـيره. ومـا هذا
الـكـتـاب سـوى بـعـضـا من ثـمـار ما
زرعــنـــاه في فـــردوســهـم االبــداعي

اخلالّب.
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  وكـان لي الشـرف ان يـقدم كـتابي
ي الــــــكــــــاتب واالعـالمي االكــــــاد
ـقدادي وهو الذي الكبـير د.كاظم ا
تـــرك بــصــمــة واضـــحــة ومــدرســة
مــتـــمـــيـــزة في هـــذا الـــفن الـــراقي
ـتــفــرد (االدب الـســاخــر) وعـلى وا
ّن سبقنا خطاه مشينا  ,ومنه و
تـعـلـمـنا. وجـاء فـي الـتـقـد (ظـهر
الـكـاتب مـنـهل الـهـاشـمي في بـيـئة
ــواقف ســـيــاســـيـــة  زاخــرة فـي ا
ـشـاهـد الـهزلـيـة  فـلم يـعـد احد وا
يـقـرأ كـتـابـا في الـسـخـريـة .. لـكـنه
اندفع ساخرا و وثق جهده كاتبا 

  اخــــيــــرا !! حـــــلــــمي الــــذي كــــاد
يـستـحيل لـكابـوس ها هـو يتـحقق
ليصبح حـقيقة  ,فقد صدر مؤخرا
عن مكتب (سـنتر الـعلوم) للـطباعة
ـوسـوم بِـكـري االبـداعي ,كـتــابي ا
(عراق للبيع / ادب ساخر)  ,ويقع
في  485صـفـحـة وبـطـبـعـة انـيـقة
مـن الـقـطع الـوزيــري مـجـلـد (هـارد

كفر). 
   وهو عبـارة عن قصص ومقاالت
ومــواضــيع ســاخــرة وأُخــرْ جــادة
كــنت قــد نــشـــرتــهــا ســابــقــا بــعــد
االحـــتالل االمـــريــكـي الــغـــاشم في
مــــخـــــتــــلـف الــــصـــــحف واجملالت
الـعـراقـية وقـد جـمـعتـهـا بـ دفتي
كتـاب بـعـد اعـادة تـنـقـيـحـهـا شكال
ومــضــمــونــا. كــانت لــصــحــيـفــتي
االثــيــرة (الــزمــان) الــغــراء حــصـة
االســد فــيــهــا  ,فــأغــلب مــواضــيع
الـــكــتــاب كـــان لي شــرف نـــشــرهــا
فيـها... (الزمـان) التي اعـدها بحق
مـدرسـة الــصـحـافـة والــصـحـفـيـ
العـراقـي والـعرب  ,وجدت فـيـها
في سنيَّ االخيـرة الواحة الـفضلى
ـا تــسـمح به من لالقــامـة فــيـهـا  ,
هامش كبـير في مـساحة االبداع ..
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ــــواضــــيع ويــــضم الــــقــــصص وا
الــســاخــرة  ,والــثـــاني جــاء حتت
واسـمـحـوا وسِم (الـوجه اآلخـر)  ,
لـي ان اخـــتـم لـــكـم هـــذا الــــعـــرض
ــا خــتــمت به ــوجـــز لــلــكــتــاب  ا
مـــقـــدمــتـي ( الى جـــانب مـــقــاالتي
وقصصي الساخرة ضممت بعضا
من مــــقــــاالتـي اجلــــادة حتت وسِم
(الـوجه اآلخـر) كي يـطـلع الـقـاريء
ن ال عـلـيه سـيمـا وأنَّ الـكـثـيرين 
ـعرفـة يـعـتـقدون يـعـرفـونـني حق ا
ـتجـهم لي بـأنّ ذلك الـوجه اآلخـر ا
هـــو وجــهـي احلــقـــيــقـي.. او عــلى

األقل هو وجهي الوحيد !.
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 وفي آخـر الـكتـاب وضـعت ملـحـقاً
بوسِم (ومضات.. ما قلَّ ودلّ) وهو
عـــبـــارة عـن أفـــكــــار.. وخـــواطـــر..
وتــعـاريف ســاخـرة الذعــة كـنت قـد
كـتـبت الـعـشـرات منـهـا مـنـذ مـطلع
التـسعيـنيات وبـقيت محـتفظـا بها
من دون نـــشـــر ,وبــــعـــد االحـــتالل
الـبـغــيض انـتـخـبت بــعـضـا مـنـهـا
لــنــشــرهــا في مــخــتـلـف الـصــحف
احملـــلـــيـــة.. وانــتـــقـــيت من ضـــمن
ــنــشــور فــقط مــا زرعــته هــنـا.    ا
   في اخلـتـام.. وقـبل الـسالم أقول
: ســادتي الــقــراء تــمــهــلــوا وأنــتم
تمرون بأعيـنكم على ما كُتب مرور
الـكـرام ,فــوراء كل حـرف.. وكــلـمـة
ومــا كـــان هـــنــــاك نَـــصَب وتـــعَب ,
قرأتموه في دقيقة كان وراؤه جهد
ساعة. فرفقا بي إنْ أخطأت... ومن
كـان مـنـكم بال (خـطـأ) فـلـيـرجـمـني

إليها فقد ذكرت (نُشرت بعنوان) اي
ـبــني لـلــمـجــهــول وذلك من بـاب بــا
هنيـة.     تقسيم الكتاب االمانة ا
الى ثالثة اجزاء  ,االول وهو االكبر
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ـا اليـتـرك الشك بـان حـكـومـة االطار عـازمـة عـلى إعادة تـؤكد الـتـحـركات عـلى األرض 
مجـالس احملافـظات إلى الـواجهة"  فـي مواجهـة مؤجـلة بـعض الشي مع اجلـماهـير التي
كانت قد رفعت في ثـورة تشرين الغاء هذة اجملالس بوصـغها حلقة زائدة ومرضاُ وضع
ـثله من هدر لـلمال ا  ـريض اصالً  في جسـد العمـلية الـسياسـية والـنظام الـسياسي ا
قدرات الـدولة الناشـئة تواً حيث سـبق وأن صدر القانون ((27 العام واسراف وتـبذير 
لسنة  2019قانون التـعديل الثاني لقانـون انتخابات مجالـس احملافظات واألقضية رقم
( (12لـسنة  2018والـذي اكدتـةاحملكـمة االحتـادية مـطلع حـزيران  ?2021بـأن قرار
ـطالب الـشعب بـعد ثورة إنهاء عـمل مجـالس احملافـظات هـو قرار دسـتوري جاء تـنفـيذا 
ا ان احلـكومة ماضية في هـذا األمر غير مكترثـه باراء اخملتص وال مطالب تشرين .و
الـشــعب فـالـعــاقل يـســأل مـاهي أهـمــيـة هـذة اجملــالس حـتى جتــعل حـكــومـة االطـار في
متـعض واحلكـمة تقـول ان التـجربة خـير بـرهان فنـحن قد جـربنا واجهـة مع الشـعب ا ا
مـنــذ عـام ٢٠١٩ وحلـد االن بــأن تـلك اجملــالس لـيس لــهـا أي وزن وتــأثـيـر إيــجـابي البل
العـكس فقـد اشار مخـتصـون بأن مجـالس احملافـظات كانـت سببـا في ترهل احلـكومات
شـاريع كون كل مجـلس يضم العشـرات من االعضاء وهوالء احملـلية وتـبطاءً في تنـفيذ ا
االعضاء يجـب ارضائهم من اجل تمرير اي مشـروع فضال عن استنزاف موازنة الدوله
وارهـاقـهـا بـرواتب االعـضـاء واالثاث واسـتـئـجـار واشـغـال بنـايـات ومـكـاتب وتـوفـير خط
كـهـربـاء اليــنـطـفى نـاهـيك عن اسـتـقـدام قـوات امـنــيـة تـوضع حتت تـصـرفـاتـهم مـدعـومه
بـاسلحة واعـتدة وجكـسارات واحهـزة اتصاالت وقـائمة الـطلبات تـطول وكل ذلك ليس له
جدوى بل ان احملافظ اشتكوا من تدخل احمللس في عملهم عادين بعضهم بانة تسبب
في افشـال مشـاريع والغاء بـعصـها وحتويـلة الى جـهة اخـرى فما اجلـدوى اذن فالـنظام
ان واعـضاءة من جميع احملـافظات واجبـهم تمثيل مـحافظاتهم الـسياسي اجلديـد فيه بر
انيه على كل صغيرة وكبيرة في محافظاتهم فهم عيون واشرافهم من خالل اللجـان البر
سؤول وبعملهم هذا فال مبرر لوجود مجالس احملافظات واطـن معاً  على ا احلكومة و ا
واذا كـانت احلـكـومــة تـمـتـلك مـاال وفـيـرا وخـزيـنـا كــبـيـرا من الـذهب والـدوالرت فـعـلـيـهـا

استثمـار هذة الوفرة في قـطعات أخرى لم تـصلها يـد احلكومات
السـابقـة والالحقـة  فالقـطاع الـتربـوي  يحتـضر وقـاب قوس
وأدنى من االنـهـيار والـقـطاع الـصـحي على شـفى حـفرة من
الـنـار والــقـطــاع الـسـكــني واخلـدمي  يــسـتــغـيث والــفـقـراء
يـفـترشـون األرض ولـيتـحـفون الـسـماء والـقـطاع الـصـناعي
والــزراعي كــتــبت شــهــادة وفـاتـه مـنــذ تــســعــة عــشــر عـام
فـاسـتثـمـار هـذة الوقـرة في تـلك الـقطـاعـات خـير من تـبـذير

وبذخ حتت عناوين فارغة ارضاءُ لالحزاب. 

غالف اكتاب

غالف اكتابالشيخ حس شحادة
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{ رومـا:وكـاالت: انـتـقـد نـائب رئـيـسـة وزراء إيـطـالـيـا مـاتـيـو سـالـفـيـني احـتـفـاالت اجلـالـية
ـغربـية فـي ميالنـو بفـوز أسود األطـلس على إسـبانـيا في ثـمن نهـائي مونـديال قـطر. ونـشر ا
سالفـيني عبر حسابه عـلى موقع تويتر فيديـو ألحد األماكن في مدينة مـيالنو اإليطالية حيث
ـاضي. ـغـرب وإســبـانـيـا الــثالثـاء ا وضـعـت شـاشـة عـمالقــة لـنـقل الــلـقـاء الـذي جــمع بـ ا
شـاهدة الـلقـاء واحتـفلـوا بفوز ـغاربـة  ـشجـع أغـلبيـتهم من ا وتـوافدت أعـداد كبـيرة من ا
كان. وعلق سالفيني الذي يشغل أيضا غرب بإشعال األلعاب النارية لتعم فوضى عارمة ا ا
غرب يـقصي إسبانـيا وهكذا يـحتفلون في واصالت كاتـبا: ا منصب وزيـر البنيـة التحتـية وا
غـربي حقق ـنتـخب ا ـسؤولـ ليـدفعـوا الثـمن. وكان ا مـيالنو أتـمـنى أن يتم الـتعـرف على ا
إجنـازا تـاريـخــيـا بـتـأهـله إلى ربع نـهـائي كـأس الـعـالم  2022 بـفـوزه عـلى إسـبـانـيـا بـركالت

الترجيح  0-3 عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.
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نتخب الوطني ا
خالل تدريباته
األخيرة

من كـــأس الــــعـــالم. وقـــســــمت الـــفـــرق
الثـمانيـة إلى مجمـوعت  Aو  B ضمن
اجملـمــوعـة األولى مــنـتــخـبــات الـعـراق
والـيـمن والـسـعــوديـة وعـمـان وضـمت
اجملـموعـة الثـانـية مـنتـخبـات البـحرين

والكويت وقطر واإلمارات.

ــقـــرر أن تــنــطــلق عالء عـــبــاس. ومن ا
مـبـاريات اجملـموعـتـ األولى والـثانـية
لـبــطـولـة خـلـيـجي  25 في الـسـادس من
قبل في شهر كانون الثاني من العام ا
شرفـة على وقت عـدت اللـجنـة العـليـا ا
البـطولة أنـها سـتكون نـسخة مـصغرة

حـمـد  إبـراهـيم بـايش شـيـركـو كر 
حــســ عــلي  حــســ جــبــار  ريـوان
أم  لـؤي العاني  مـؤمل عبـد الرضا
 شــهــاب رزاق  مــحــمــد عـلـي عــبـود 
أحمد ياس  بسـام شاكر  حسن عبد
الكر  عمار مـحسن  أحمد سرتيب 
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نتخب الوطني خيسوس  أعلن مدرب ا
كاسـاس استـبعـاد الالعبـ العـراقي
ـنـتـخب بـسـبب احملـتـرف مـن قـائـمة ا
ارتـباطـهم مع فرقـهم فيـما أكـد اختـيار

.25العباً خلوض بطولة خليجي  23
وقـال كـاساس في تـصـريـحات نـشـرها
االحتـاد الــعـراقي لــكـرة الـقــدم إنه كـان
يـــرغب بــــتـــواجـــد عـــددٍ مـن الالعـــبـــ
احملـــتـــرفـــ في الـــبـــلـــدان األوروبـــيــة
واخلـليج الـعربيّ مـن أجل التـواجد في
بـطـولـة خـلـيجي 241  لـكن عـدم اعـتـماد
الـبـطـولـةِ ضمن أجـنـدةِ الـفيـفـا إضـافةً
إلى عـــــدم امــــتالكِ بـــــعض الـالعــــبــــ
ــســتـمــسـكــات والـوثــائق الــعـراقــيّـة ا
جـعلـنا مـتهـيئـ لالستـعانـةِ بالالعـب
نع من اكتسابنا تاح لكن هذا ال  ا
لـفـائــدةِ مـشـاهــدةِ جـمـيـع الالعـبـ عن
ـسـتـمـرةِ قـرب فـضالً عـن مـتـابـعـتــنـا ا
. وأكـد: إنه اخـتــار قـائـمـةً لـلــمـحـتـرفــ
أوليةً قـابلةً للـتغيير وإنـه سيختار في
ــعــســكـرِ نــهــايــةِ األمـر  23العــبـاً فــقط 
الــبــصــرة الــذي سـيــنــطــلق في نــهــايـةِ
كـانـون األول ديـسـمـبـر احلـالي. وتـضم
الـقـائمـة األولـيـة ضمت  35العـباً هم كل
من : جـالل حـسن  فـهــد طـالب  أحـمـد
باسل  حسن أحمد  علي عبادي  زيد
حتـس  مـصـطـفى ناظم  عـلي فـائز 
مـــنــاف يــونـس  حــسن رائـــد  حــمــزة
عــــدنـــان  أحـــمــــد يـــحـــيـى  ضـــرغـــام
إسـمـاعـيل األي فـاضل  حـسـ عـمار
أحمد عبـد احلس  سعـد عبد األمير 
أمـيـر الـعمـاري  عـلي مـهدي  جـيـلوان
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ـركزين الـثاني ـنتـخب الـعراقي لـلنـاشئـ ا أحرز ا
والرابع في فئة الـشباب ببـطولة آسيـا للقوة الـبدنية
الــتـي اخــتـــتــمت فـي الــعـــاصــمـــة اإلمــاراتـــيــة دبي
ـثـلون  34 دولة ورفع ـشـاركـة نـحو  700 العب 
مـنـتـخب الــعـراق رافـعـا حــصـيـلـته الى  41 وسـاما
بـواقع  15 ذهب و 17 فـضـة و 9 اوسـمـة مـن الـنـوع
الـبــرونــزي. وقـال رئــيس االحتــاد الــعـراقي لــلــقـوة
الــبــدنــيــة صـالح فــتــاح في تــصـــريح صــحــفي ان
يـزة بنـتائـجها شـاركة العـراقيـة كانت نـاجحـة و ا
الـكــبــيــرة رغم ســوء الـتــحــكــيم الــذي رافق نـزاالت
الـبـطـولـة وكـان سـبـبـا في حـرمـان العـبـيـنـا بـحـصد
زيـد من اوسـمـة الـتفـوق خـاصـة في فئـة الـشـباب ا
ركز الرابع فيمـا حل منتخبنا الوطني الذي احتل ا
ـركز الـثـاني فـرقـيـا. واضاف ان للـنـاشـئـ عـلى ا
الـنـتـائج الـكـبـيـرة الـتي سـجـلـهـا العـبي الـعـراق في
الـبطـولـة الـقـاريـة تـعـد إجنازا بـاهـرا لـلـعـبـة خـاصة
وللرياضـة العراقيـة عامة. وأكد صالح أن الـبطولة
شـهــدت تـنـافــسـا قــويـا وحتــديـا كــبـيـرا بــ العـبي
ـشـاركــة مـعـربـا عن سـعـادته بـإحـراز ـنـتـخـبـات ا ا
ـركز الـثاني مـبيـنا ان االجناز منـتخب الـناشـئ ا
نـجز يعـد حـافزا لـلمـواصـلة بـذات الـنهج وتـكـرار ا
ــقــبــلـــة من خالل احملــافــظــة عــلى في الــبــطــوالت ا
كـانة العراق. سـتويات تـليق  التدريبـات للظـهور 
ـكـتب الـتنـفـيـذي لالحتاد اآلسـيـوي عـقد يذكـر أن ا
اجتـماعـا على هـامش بـطولـة اسيـا بحـضور جـميع
ــمـلـكـة ـوافـقــة عـلى احــتـضـان ا األعـضـاء وتــمت ا
العربية السـعودية حق استضافـة بطولة غرب آسيا
ـقـبل. يـشار الى خالل الـنصف الـثـاني من الـعـام ا
ان بــطـولــة آســيــا الــتي احــتــضـنــتــهــا مــديـنــة دبي
ـشـاركـة ـاضي  االمـاراتـيـة انــطـلـقت يـوم األحــد ا
ـثـلون  34 دولة بـيـنـهـا ثـمان دول نـحو  700 العب 

عربية.

ــــســـاس ـــقــــبـــول ا بــــرأيـــنــــا من غــــيــــر ا
ــعـشــوقــتــنــا بــطــولــة اخلــلــيج ذاهــبـون
لـلـمسـاهـمة بـإجناح هـذا احملـفل األسري
لــيـقــيــنــنــا أن الــيــد الــواحـدة لـن تـصــفق
ـنتـخب الكـويتي فإن مـضيـفاً أما األزرق ا
الـشوق واحلـن يـجذبـانه بقـوة للـمشـاركة
ـفضـلة.. من أجل دعم أرضـيـته الـكرويـة ا
ومـؤازرة األشـقـاء إلجنـاح مـعـشـوقتـه أما
مــا تــبـــقى هــو مـن شــأن اجلــهـــاز الــفــني
وشـباب الفريق.. إنـهم شباب حقـا وثقتنا
بـهـم كـبــيـرة  والــله يـوفــقـهم. واصــطـحب
رئـيس االحتاد العراقي لكـرة القدم عدنان
درجــال الـيــوم اخلــمـيـس نـظــيــره رئـيس
االحتـاد الكويتي عبدالـله الشاه والوفد
ـــيـــنـــاء. وأبــدى ـــرافق له إلى مـــلـــعب ا ا
ـيناء الـشاهـ إعجابه الـكبـير في مـلعب ا
ومــــلـــعـب الـــتـــدريـب وقـــال: إنه يــــشـــعـــر
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ابـدى رئيـس االحتاد الـكويـتي لـكرة الـقدم
عـبدالـله الشـاه حـماسـاً للـمشـاركة في
ــقـرر إقـامــتـهـا في بــطـولـة خــلـيـجي  25 ا
مـديـنــة الـبـصــرة جـنـوبي الـعــراق الـشـهـر
ـقـبل. وقـال الـشـاهـ في بـيـان هـا نحن ا
ـنـقـوشـة في عـلى بـعـد أيـام من الـبـطـولـة ا
قـلــوبــنـا قــبل عــقـولــنــا وفي بــيـوتــنــا قـبل
مـجـالسـنـا مشـيـراً إلى أن بـطولـة اخلـليج
الـتي أرضعـتنا حـليب الـتطور والـتقدم في
كل جـوانبـها سـنـمشي لـها جـميـعا خالل
أيـام مـتـضــامـنـ مـتـعـاضـدين. وأضـاف:
سـنسير إلى خليجي  25في الـبصرة التي
تـناديـنا األشـقاء.. األعـزاء.. لكم الدار.. ال
ألهل الـدار.. نحن ذاهـبون جمـيعـاً ونحمل
رايـة الـبـصـرة مــثل الـشـمس الـسـاطـعـة ال
تـقـلقـهـا أيـة سحـابـة.. وتـابع قـائالً : نعم..

بــالــســعــادة الــغـــامــرة لــتــواجــده في
الـــــبـــــصـــــرة واالطالع عـــــلـى آخــــر
االستعدادات الحتضان خليجي 25
الــتي أكـدت بــالـدلــيل الـقــاطع قـدرة
الـعـراق على تـضـيـيف بـطولـة رائـعة
ـيـزة. وأضـاف: أدعـو اجلـمـهـور و
الـكــويـتي لـلــحـضـور إلـى الـبـصـرة
واالسـتمـتاع بـجمـال مالعبـها وكرم
الـضــيـافـة وكـذلك أدعــو اجلـمـهـور
اخلـلــيـجي لـلــحـضـور ومــشــــاهـدة
خـلـيـجي 25. واخـتـتم: ثـقـتـنـا عـالـية
بــقـــدرات االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة
الـقـدم بــقـيـادة عـدنـان درجـال من
ــيـــز يــضــاف إلى كــتــابـــة جنــاح 
ـسـنـاه ـا  تـاريخ بــطـوالت اخلـلـيـج 
من بـذل للجهود الكـبيرة واخمللصة

الحتضان األشقاء في البصرة.
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عـصافـير بحـجر واحـد حيـث الفوز
األهم  من السفـرة احلذرة جدا وان
حتقق سيكون مـختلفا عن كل الذي
 قام به اهل الـبصـرة في مـواجهات
ــوسم الــسـابــقـة  فـي ظل الـوضع ا
الـقلق الـذي علـيه البـطل وللـحد من
ســطــوة الــفــرق اجلــمــاهــيــريــة في
مالعب العاصمـة وكذلك دعم نتائج
الـفريق االخـيرة ومـن ثم التـقدم في
راكـز من هذه االوقـات لدعم هدف ا

البقاء.

الـفــريق  امـام واجب تـقـد الـعـمل
اجلـاد و االسـتـثـنـائي حملـو آثـارهـا
ومداوة ما خلفته من جراح وإدراك
قـنـعة وهـو مـا ينـتـظره الـنـتيـجـة ا
توتـر عند مـواجهة نفط جمهـوره ا
ـسـتقـر نـسـبـيا10  ثالث الـبـصـرة ا
الـذي تـلـمس  ازمـة تـبـاين الـنـتـائج
خـصـوصـا عـنـد مـو اجـهـة األقـوياء
عـنـدما تـعـادل مع الـطالب ويـخشى
أن تـعـرقل مـهـمـة الـدفـاع عن الـلقب
في وقت يريـد الضيف ضـرب كومة

يـسـتـقـبل الـسـابع نـفط مـيـسـان 14
الـذي سـيـلـعب بـشـعـار  الـفـوز ومن
ـوقع عـبر اجل حتـس الـنـتائج وا
تـامـ النـتـيجـة والـعودة بـنـقاطـها
التي اليـريد التـخلي عنـها اصحاب
االرض حتت اي مـــــــســـــــوغ كــــــان.
وقع الثامن 12 ويرى الشرطة في ا
اهـميـة الـعمل مـا بـوسعه لـترك االم
ازمـة خسـارته أمام الـغر اجلـوية
ــاضي والــتــخــلص من االســبـوع ا
تـراكـمة مـا يـضع العبي االخـطـاء ا

اخلــامس 16 في احلــاهـــزيــة بــعــد
الـفــوز عــلى الــديــوانــيــة وقــبــلــهـا
استعادوا شيء من وضـعهم الفني
بــالـفـوز عـلى دخــوك والـتـعـادل مع
البطل وياملـون في التقدم للمواقع
الـطـمـوحة حتت انـظـار جـمـهورهم
ـهـمة وتـفادي الـذي يـنتـظر حـسم ا
ــفـاجـأة واخلـروج بــفـوائـدهـا من ا
مــضـيــفــهم الــنــفط 3  ثــامن عــشــر
ـــوقف الـــذي عــاد بـــخـــســارة من ا
اربيل ويامل حكـيم شاكر ان يؤدي
الالعـبــ بـتـركــيـز و الـلــعب بـقـوة
واسـتغالل الـفـرص من اجل تدوين
الفوز الـذي طال انتظـاره في مهمة
قــويــة وصـعــبـة لــكن الــفــوز فـيــهـا
سيكون نقطة التحول للفريق الذي
حـقق تـعـادلـ مع الـزوراء والـنفط

اضي. قبل الدور ا
ويـسـعى الوسط تـعـويض سـقوطه
ــاضي امــام الـزوراء و االســبــوع ا
العمل على ترك االمور بسرعة عبر
حتقـيق النـتيـجة االفضل من خالل
التعويل على عناصره القادرة على
تـمشـيـة االمور بـاالجتـاه الصـحيح
اذا مـا تـخـلـصت من االخـطـاء التي
ســيـلـعب عـلـيـهـا الـضـيف 11 ثاني
ر بـاحلالـة الطـبيـعية عـشر الـذي 
بـــعــد الــفـــوز ثالث مــرات تـــوالــيــا
وعــكس تــوازنه وسـيــصل الــنـجف
في اجلــاهــزيـــة و الــتــطــلع حلــسم
ـقدوره قلب هـمة الغـير سـهلة و ا
االمــور بــوجه اصــحـاب االرض 10
رابع عـشر بـعـدما حـسن من نـتائج
مـبــاريــات الـذهــاب. ويـعــول زاخـو
عـلى عــنـاصـره دعم عـامـلي االرض
واجلـمـهـور الستـعـادة نـغمـة الـفوز
بـعد سـلسـلـة ننـتائج  مـتذبـذبة في
ـــركـــز الـــســـابـع عـــشــر5 و يـــامل ا
ـهـمة االنـصـار ان يكـون عـلى قدر ا
ومــطـالب جتــنب اي نــتـيــجـة غــيـر
الـفـوز من اجل طــمـأنـتــهم  عـنـدمـا
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اســــتــــدعى اجلــــهــــاز الــــتـــدريــــبي
لـلـمـنـتـخـب الـوطـني لـكـرة الـقـدم35
ـــنـــتــخب العــبـــا  لــغـــرض اعــداد ا
لـــلــمــشــاركــة فـي خــلــيــجي25الــتي
سـتــنـطـلق في الـسـادس من كـانـون
قبل في البصرة الثاني من العام ا
وشـمــلت الــدعــوة كل من الالعــبـ
جالل حــسن واحــمــد بــاسل فــهـد
طالب ولـؤي العـاني  حسـن احمد
علي عبادي زيد حتـس مصطفى
نـاظم مـنـاف يـونس  حـسن رائد 
حــمـزة عـدنـان عـلي فـائـز ضـرغـام
اســــمــــاعــــيـل احــــمــــد عــــلي االي
حــســ عــمــار ســعــد عــبـد فــاضل
االميـر عالء عبـاس اميـر العـماري
علي مهـدي جيلوان حـمد ابراهيم
بـايش شــيـركــو كـر حــسن عـلي
حــسـ جـبــار  ريـوان أمـ  مـؤمل
عـبــد الـرضــا شـهــاب رزاق مـؤمل
عـبـد الـرضـا احــمـد يـاسـ مـهـدي
عــبــود حــسن عـبــد الــكــر بــسـام
شاكر عمارمحسن احمد ستريب

متاز   الدوري ا
يـســعى مـا قـبل االخــيـر الـصــنـاعـة
بـنـقطـتـ  بإيـقـاف تراجع الـنـتائج
والـعـمل ما بـوسـعه لتـحـقيق الـفوز
االول في مــلــعــبه عــنــدمــا يــضــيف
ــني الــنـفس الـســادس احلــدود و
ـالزمـة مـنذ بـتـجـاوز ازمـة الـثـقـة  ا
ـوسم واخـذت النـتـائج منه بـداية ا
الــكـثــيـر والبــد من احلــد مـنــهـا في
مـهـمـة غـيــر سـهـلـة خـصـوصـا وأن
احلـــدودبــدون خـــســـارة والزال في
مـسـتـوى ثـابت ويـسـعى السـتـعادة
الـتوازن بـعد ثـالث تعـادالت تراجع
بـــســـبـــبـــهـــا لـــكـــنه الزال يـــتـــمـــتع
ـسـتـوى الـذي يـؤمن له اخلـروج بـا

بالنتيجة والنقاط كاملة
ــــركــــز  ويــــبــــدو ان الــــطالب في ا

عــــنــــدمـــا ســــجل ثـالث اهـــداف في
مرمى سويسـرا وعلى االغلب تبقى
اإلمــال مــعــقــودة عــلــيه فـي مــهــمـة
الــيـوم ورغــبـة الــسـيــر عــلى خـطى
رونـــــالــــــدو ولـــــيس هــــــذا حـــــسب
فـــمـــجـــمــوعـــة العـــبي الـــبـــرتـــغــال
ـهـارات الـعـالـيـة جـمـيـعـامن ذوي ا
جـدا ويـنـتظـر مـنـهم جـمـهورهم في
ـــوعـــد حـــمل ان يـــكـــونـــوا عـــلـى ا
ـساحة لالعبي همـةبعدم إعطاء ا ا
ـغـرب وتــسـخـيــر كل اجلـهـود من ا
اجـل الـفـوز بـعـدمـا تـعـلـمت الـدرس
القاسي من كوريا اجلنوبية ومؤكد

انها تلعب بشعار يجب الفوز.
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وسيقام اللقـاء  احلاسم الكبير ب
انـكــلــتــرا وبــطـلــة الــعــالم فــرنــسـا
وكالهـمــا يــريـد فــرض نـفــسه عـلى
االخـر وان يـكون اكـثـر ثقـة والـلعب
بـشــكل مـنـتــظم عـبـر بــذل اجملـهـود
الـــــبـــــدنـي ومـــــنح الـــــســـــيـــــطـــــرة
واالسـتــحـواذ عـلى الـكـرة من خالل
ـتـمـيـزة التي الـنـجـوم واألسـلـحـة ا
سيـلـعبـان بـهـما  بـتـولـيفـة اخلـبرة
والشـباب حـيث مبـابي رأس الرمح
فـي فــرنـــســا وافـــضل العب فـــيــهــا
وهـاري مفـتـاح لعب انـكـترا في ظل
ـسـتـوى واضح واحلـال الـظـهـور 
عروفـة التي تلعب لبقـية االسمـاء ا
ضـمن األنديـة االنـكلـيـزيةواألوربـية
الكبـيرة وجميعـها  تشكل لـلفريق
قـوة دفـاعـيـة وهجـومـيـة ومـؤكد ان
الـــكل ســـيــبــذل أقـــصى مــا لـــديــهم
لــتــحــقــيق الــنــتــيـجــة  في أصــعب
اخــــتـــبــــارلــــلـــفــــريـــقــــ لالن وكال
الـكتـيبـت مـتكـاملـت في كل شيء
وال تـوجــد فـوارق تـذكــر فـانـكــلـتـرا
رور بـسجل هـمـة و ا تـريد حـسم ا
نظيف  فيما ستـرمي فرنسا بثقلها
لتقد عرض كـروي اخر  والظهور
اكــثــر وضــوحــا  لــدعم حــظــوظــهـا

رتكز القوي واألساس في حتقيق ا
ـطلوبة عنـدما تلقى هدفا النتائج ا
فقط مـا رفع من أسهمـة في بورصة
كـاس العـالم و مـتوقع ان يـكون في

اجلاهزية.
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ويعلم الركراكـي ان الفريق سيكون
امـام الـتـحدي األكـبـر عـند مـواجـهة
ـتـكـامـل و اقـوى هـجوم ـنـتـخب ا ا
ــرشح ــنــتــخــبـــات كــافــة وا بـــ ا
الــســاخن خلــطف الــلــقب وأثــبــتت
ـغـرب ان مـا حـقــقـته جـاء بـفـضل ا
عــطـاء عــنـاصـرهــا واحـقــيـتــهـا في
ــشــاركـة والــبــقـاء في الــدفـاع عن ا
الـبــطـولــة الطـول مـدة كــمـا تــمـتـلك
ـبـاشر في أسـمـاء كـان لـهـا الـدور ا
رور نحو الربع حتقيق التحـول وا
الــنـهــائي احلـدث األبــرز في تـاريخ
مشاركاتها في البطولة وجعلت من
نفسهـا خوض التحدي بـثقة كبيرة
والــســـيـــر عـــلى طـــريـق الـــوصــول
لـلـنصف الـنـهـائي ويريـد الـركراكي
جتـاوز اهم عـقـبـة صـعـبـة جدا رغم
شــعـــوره من انه فـــريــقه بـــالــوضع
اجلـيــد عـنــدمـا اخـذ يــظـهــر ويـقـدم
ـــزيــد من االداء الـــعــالـي ومــؤكــد ا
ســـيـــدخل العـــبي الـــفـــريـق الـــيــوم
عنويات مرتفعة بعد الذي حتقق
والزال مـــــدار حــــديث اهـل الــــكــــرة

والعالم.
‰UGðd³ « V ²M

مـن جــانــبه يــرى الـــكل الــبــرتــغــال
ا ـتكـامل في كل شيء  ـنـتخب ا با
ـــتــلـــكه من مـــجـــمــوعـــة العـــبــ
مــهـــاريـــ ومن جنـــوم مــتـــالـــقــ
وتـــالــقــوا اكــثــر هـــنــا في الــدوحــة
ــســتــوى الــعــالي عــنــدمــاقــدمــوا ا
والــفـوز الــعــريض عـلـى سـويــسـرا
ـوهـبــ خـصـوصـا الالعـبـ مـن ا
(رامــــــوس ) الـــــــذي حـل بـــــــدال من
كـريـسـتـيـانـو و خـطف كـل األضواء

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

ـــغــاربـــة والـــعــرب لــيـس انــظـــار ا
واالفـــارقـــة من تـــتـــجه إلـى مــلـــعب
الـثـمـامـة في قـطـر بل الـعـالم أجـمع
ـوقــعــة الـكــرويـة الــكـبــيـرة حــيث ا
ـغربي ـنـتـخـبـ ا نـتـظـرة  بـ ا ا
والـــبـــرتـــغـــالي عـــنـــدمـــا هــز االول
اعــصــاب الـــعــالم عــبــر اإلجنــازات
ـــتـــيـــزة ســـواء في مـــجـــمـــوعـــته ا
بـاقصـاء بـلجـيكـا و قـهره إلسـبانـيا
في دور الــثــمـانــيــة وفــرض نــفـسه
ـــنـــافس واحـــد فـــرق الـــبـــطـــولــة ا

والعناوين البارزة. 
bŽu*« bMŽ

ــوعـد في ويـنــتـظــر أن يــكـون في ا
لـقـاء الــيـوم عـنـد الــسـادسـة مـسـاء
واصـلة صـناعـة التاريخ والسـعي 
في بــطـولــة كــأس الـعــالم في قــطـر
وازين وحقق النتيجة بعدما قلب ا
ـــاضي اجلـــيـــدة جــــدا في الـــدور ا
ــشـــهــد  بـــالــفـــوز عــلى وتــصـــدر ا
إســبـانـيــا بـالــركالت الـتــرجـيــحـيـة
ــزيــد مـن الــقـوة وبــات يــحــظى بــا
والــثـقــة والـتــحــدي و الـقــدرة عـلى
مواجـهة اي طـرف مهـما كـان اسمه
ـر بــأفـضل وحــجـمه ووزنـه وهـو 
حال وبات احد الـفرق التي يحسب
لـــهــا مـن قــبل الـــكــبـــار بــعــد االداء
الــواعـد امــام بـلـجــيـكــا وإسـبــانـيـا
ــنــتــخب الــذي وكــرواتــيـــا وبــات ا
ينظر إلى ماهـو ابعد ويامل عشاقه
في ان يـبقى مـنـافسـا صـعبـا وعلى
قدر مهمة اليـوم وخوصها باهتمام
ومــحــاولـة الــتــحـكـم بـاالمــور عــنـد
ــصــيــري بـكــامل خــوض الــلــقــاء ا
عــنــاصـــره الــتي زادت انــســجــامــا
وتــمــاســكــاوالــكل يــدعم الــكل وفي
ـسـؤولـيـة سـويـة والـرغـبة حتـمـل ا
فـي حتــــديــــد مـــعــــالـم االخــــتــــبـــار
ـغـرب ـيـز ا احلـقـيـقي. وابـرز مــا 
االن الصالبة الـدفاعيـة التي شكلت



ـنـتخب الـبـرتـغـالي فتـرة سـيـئـة علـى الرغم من { لنـدن- وكـاالت : يـعـيش كـريسـتـيـانـو رونالـدو هـداف ا
يـة بعد جلوسه وصول منـتخب بالده لربع نهـائي كأس العالم. وكان رونـالدو محور حديث الـصحف العا
ونـديال وانـتشـرت تقـارير حـول غضب الـدون. وبحـسب موقع احـتيـاطيـا أمام سـويسـرا في ثـمن نهـائي ا
اضـية حول رونـالدو. وأظهر توتو مـيركاتـو ويب فإن صحـيفة أبـوال أجرت استـطالع رأي في السـاعات ا
قبلة أمام ئـة من اجلماهير يريدون رؤية رونالدو خارج التشكيل األساسي للمباراة ا االستطالع أن  70با
ـئة توافق على الـدفع بجونكالـو راموس بدال من رونالدو في ـغرب. وأوضح التصـويت أن نسبة  93.9 با ا
لقـاء ربع النـهائي. وكـان جونكـالو رامـوس قد سـجل أول هاتـريك في نسـخة مـونديال 2022  بـعدمـا أحرز
ثالثيـة في شباك سـويسـرا خالل الفـوز الكبـير لـلبـرتغال بـنتـيجة 1-6. يشـار إلى أن الصـحيـفة البـرتغـالية
ـشاركـ بـعدم إشـراك رونـالدو ئـة من ا أجرت نـفس االسـتـطالع قـبل مـواجهـة سـويـسـرا وطالب  70 بـا

أساسيا.
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فـي وسط مــــــرمى احلـــــارس أونـــــاي
ســـيــمـــون وحتــقق بـالده الــفــوز 3-0
ـــنــتــخب بـــركالت الــتــرجـــيح عــلى ا
اإلســبــانـي بــعــد انـــتــهــاء الـــوقــتــ
ـبـاراة بدون األصلي واالضـافي من ا
أهـــــداف. قـــــاد العـب بـــــاريس ســـــان
ــــولـــود في جـــرمــــان الـــفــــرنــــسي ا
ـغرب الـعاصـمـة اإلسبـانـيـة مدريـد ا
إلى مــرحـلـة غــيـر مـألــوفـة في تـاريخ
مــــشـــاركــــات الـــبـالد حـــيـث أصـــبح
مــنـتـخب شــمـال إفــريـقــيـا أول فـريق
عــربي يــصل إلى دور الــثـمــانــيـة في

كأس العالم. 
وانـــطــلـــقت احــتـــفــاالت واســـعــة في
ــغــرب وفي جــمــيـع أنــحــاء أوروبـا ا
الــتي يـقـطـن فـيـهــا أعـداد كــبـيـرة من
ــغــاربـة مـن بـاريـس إلى بــروكـسل ا
وصوال إلى بـرشلـونة بـينـما شـعرت
دول أفريقـية وعربيـة أخرى بالـبهجة
درب وليد أيضا. على الـرغم من أن ا
الــركــراكي فــضّل أن يــنــسب الــفـضل

ركلة ترجيحية تـاريخية للمغرب ضد
إســبـانــيـا فـإنـه لم يـظــهـرهــا. أظـهـر
دافع أعصـابا فوالذيـة ليغـمز الكرة ا

{ الدوحـة - وكـاالت: إذا كـان أشرف
حكـيـمي يشـعر بـثـقل التـوقعـات على
أكـتـافه بـيـنـمـا كـان يـتـقـدّم لـتـسـجـيل

أخبار النجوم
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{ مـدريــد- وكــاالت: أبــدى بــيـدري العـب الـوسـط امـتــنــانه لــلــمــدرب لـويس
ـنتـخب اإلسـباني جـراء ثـقته إنـريكـي الذي أنـهى مـسيـرته في تـدريب ا
ودعـمه الـكـامل الـذي أظـهره له مـنـذ الـلـحـظـة األولى. وكـتب بـيدري في
رسـالة عـلى الـشبـكـات االجتـمـاعيـة شـكرا عـلى كل شيء عـلى ثـقتك
ــانك بـهـذه الـفــريق ورعـايـتك ودعـمك مـنــذ الـلـحـظــة األولى وعـلى إ
ونـديال لكن دائـما. وتابع إلنـريكي لم نـصل إلى ما نريـد في هذا ا
ـســتـقـبـل جنـاحـات جــديـدة. وأشـار إلى بـالـتــأكـيـد ســيـحــمل لك ا
ـغــرب من مــونـديــال قـطـر ضـرورة طي صــفـحــة اخلـروج أمــام ا
ـدرب اجلـديد لـويس دي ال فويـنتي من أجل إسـعاد والـعمل مع ا

الشعب اإلسباني.

{ رومـا- وكـاالت: حـدد كـارلـو أنـشـيـلـوتي مـدرب ريـال مـدريد
ا الـذي استُبعد من تشكيلة الديوك هاجم الفرنسي كر بنز مـوعد عودة ا
قـبل انطالق كأسش العالم بسبب اإلصـابة لقلعة سانتـياجو برنابيو.  أعلن
أنـشيلوتـي حسب ما صرّح لـصحيـفة كوريـيري ديلـو سبورت اإليـطالية أن
: صـاحب الـكرة ـقبل قـائالً ـلكي الـسـبت ا ـا يـسـتأنف تـدريـبـاته مع ا بـنز
ـنـتـخب ـلـعب.  فـي الـيـوم نـفــسه سـيـكــون ا الـذهـبـيــة سـوف نـعـيــده إلى ا
الـفـرنـسي بـطل الــعـالم في مـواجـهـة صـعــبـة أمـام إجنـلـتـرا في الـدور ربع
هاجم  34 عـامًا قد انـسحب من تشـكيلة الـنهائي من كـأس العالم. وكـان ا
كـأس الـعـالم في  19نـوفـمـبـر/ تـشـريـن الـثـاني بـعـد تـعـرضه إلصـابـة في

الـفخذ أثناء التدريبات وقـد قدّر االحتاد الفرنسي وقت تعافيه بـ 3أسابيع.
نـتخب ديـديـيه ديشـامب أي اسم مكـانه ومـا يزال مـكانه ولم يـختـر مـدرب ا
فـارغًا في الـقائـمة الـرسمـية لـلديـوك في كأس الـعالم. وردًا عـلى سؤال وكـالة
فـرانس برس أشار االحتـاد الدولي لكـرة القـدم فيفـا أنه في حالة الـتتويج
ـا يحق له احلصـول على واحدة فـإنه سيمـنح ميدالـية لـكل العب وأن بنز
ـنـتخـب الـفرنـسي. لـكن قـرار اعـتـبـاره بـطل الـعـالم يـعـود في الـنـهـايـة إلى ا
وكـانت خـيـبة األمل بـعـد االعالن عن غـيـابه هـائـلـة بـالنـسـبـة لـلـمـهـاجم الذي
يـعيش أفضل أيـامه خصوصًـا بعد موسم  2022 -2021الـذي سجّل فيه 44 
هـدفًا في  46 مـباراة عـلى مـستـوى األنـدية كـمـا قاد ريـال إلى لـقب الدوري
الـ 35ودوري أبــطــال أوروبـا لــلــمـرة الـ 14. كــمــا أصـبح مــنــذ مـارس/ آذار

 2022أفضل هداف فرنسي في التاريخ بأكثر من  400 هدف احترافي

متقدمًا على تييري هنري.
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¼b·∫ حكيمي حلظة تسجيله هدفاً

لـــلــفـــريق عــوضـــا عن األفــراد إال أن
تميزين بال حكيمي هو أحد العبيه ا
أدنى شك. يتمـتع بحضور ديـناميكي
ومــتـفـجــر فـهـو مــغـرم بــاالنـطالقـات
السـريعـة التي تـخوله االنـضمام إلى
الهـجوم مع احلـفاظ عـلى االنضـباط

في الدفاع. 
VÝUM  ÊUJ

تـدرب حـكيـمي مع مـنـتـخب إسـبـانـيا
على مستوى الـشباب قبل أن يحسم
وطن والديه. وصرح لصحيفة والءه 
ـبـاراة ذهبتُ مـاركا اإلسـبـانـية قـبل ا
ـــنــــتـــخب اإلســــبـــاني أيـــضـــا إلـى ا
لـتـجـربـته. كـنت مع مـنـتخـب ال روخا
كان لبضعة أيـام ورأيت أنه لم يكن ا
ــــنــــاسب لي لـم أشـــعــــر أنــــني في ا
ـنـزل. وتابع لـم يكـن ذلك بـسبب أي ا
شيء عـــلى وجه اخلــصـــوص ولــكن
بـسبب مـا شـعـرت به ألنه لم يـكن ما
ـنــزل وهــو الـثــقــافـة كــان لــدي في ا
الــعــربـــيــة كــوني مــغــربي. أردت أن
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انـيا بـعد مـشاركته نـتخب أ - وكاالت: تـواصلت الـنتـائج السلـبيـة  { بـرل
في كأس العالم قطر   2022 والـتي ودعها في وقت مبكر للغاية. ولم يستطع
ركز ـاني بقيادة هـانز فلـيك عبور دور اجملـموعات بـاحتالله ا ـنتخب األ ا
الـثالـث في مجـمـوعـته خـلف اليـابـان وإسـبانـيـا لـيـودع البـطـولـة من الدور
ركز األول لـلنسـخة الـثانيـة على الـتوالي بصـحبـة كوستـاريكـا صاحبـة ا
الــرابع. وأبــرزت شــبـكــة أوبــتــا إحـصــائــيـة ســلــبــيـة تــؤكــد مــدى تـراجع
ــانـشــافت عـلى مــدار عـام   2022 ولــيس في مــونـديــال قـطــر فــحـسب. ا
انـيا في  2022 لم تـتـجاوز 33  وأفـادت الشـبـكة بـأن نسـبـة انتـصـارات أ
ـاكـيـنات ـئـة  إذ فازت في  4مـبـاريـات فـقط من أصل  12خـاضـتـهـا ا بـا
ـختـلف الـبـطوالت. وتـعـد هـذه ثاني أسـوأ نـسـبة انـتـصـارات في تاريخ
ـئة فـقط في سـنة ـانـيا بـعـد عام   2018 الـذي شـهـد بلـوغـها  31 بـا أ
خروجهم أيضا من الدور األول للمونديال الذي استضافته روسيا. 

لويس إنريكي

{ لـــــوس آجنـــــلـــــوس-
وكـــــــاالت: أحـــــــرز بــــــام
نـــقـــطـــة آديـــبـــايـــو  31 
ـصـلـحـة فـريـقه مـيـامي
هــيت لــيــقــوده لــلــفــوز
 110-115عـــــــلـى لـــــــوس
إجنـيــلـيس كـلــيـبـرز في
وقت مــبــكــر من صــبــاح
أمس اجلــمـعــة بـبــطـولـة
الـــدوري األمــــريـــكي لـــكـــرة
الـسـلـة لـلـرجـال. وقـام آديـبـايو
أيــضـا بـ 10 مــتــابـعــات حتت
السـلة من بـينـها  4متـابعات
هـــجـــومـــيــة بـــاإلضـــافــة لـ4
تـمريـرات حـاسمـة لـيـنصب
نـــفـــسه بـــطـال لـــلـــقــاء دون
مـنـازع. وعــقب إخـفـاقه في
اجتـياز حـاجز الـ 30 نقـطة
في أول  13مـــــــــــبــــــــــاراة لـه
وسـم تخـطى ـسـابـقـة هـذا ا بـا
آديـبـايــو هـذا الـرصـيـد  4 مرات
ـاضــيـة خالل الـلــقـاءات الـ 11 ا
وسم لـيرتـفع مـعدل نـقـاطه هـذا ا
ــــبـــاراة إلى  20.7 نــــقــــطــــة فـي ا
الواحدة. ولقي آديبايو دعما رائعا
بـاراة من زمـيله جـيـمي باتـلر في ا

الـــذي ســـجل  26نـــقـــطـــة وقـــام بـ7
تـمـريـرات حـاسـمة و 5 مـتـابـعات
باإلضافة لالستحواذ على الكرة 4
مـــرات. وبــهـــذا الــفــوز اســـتــعــاد
مـيـامي هــيت نـغـمـة االنـتـصـارات
الـــتـي غـــابت عـــنه في مـــبـــاراتـــيه
سـابقة محـققا فوزه اضيتـ با ا
الـ 12مقـابل  14خـسـارة لكـنه بـقي
ــــركـــز الــــعــــاشـــر بــــتــــرتـــيب في ا
اجملـمــوعـة الـشــرقـيـة فـيــمـا يـحـتل
ركـز التاسع في اجملـموعة كليـبرز ا
الغـربيـة عـقب تلـقيه خـسارته الـ13
ـوسم احلـالي مـقـابل  14فوزا. في ا
وقــاد الـثــنـائي كــيـلــدون جـونــسـون
وتري جونز فريقهـما سان أنطونيو
ســبــيــرز لــلــتــغــلب عــلـى هــيــوسـ
وأحرز روكـيتس بـنـتـيـجة 118-109. 
ــبـاراة جـونــسـون  32 نــقـطــة في ا
لــيـتــفـوق بــفـارق نــقــطـة عــلى أعـلى
رصــــيــــد ســــجــــلـه في أي مــــبــــاراة
ـوسم حـيث سـدد بـالـبـطــولـة هـذا ا
 14كــرة صــحـيــحــة من إجــمـالي 21
باراة فيما تسديدة قام بهـا خالل ا
جاءت نصف محاوالته الـ 6لتسجيل

ثالثــيـة صــحــيـحــة في حــ سـجل
كرات جـونـز  26 نـقـطــة مـسـددا  10
محـاولة. صحـيـحـة من إجـمالي  16 
مـن نـــاحـــيـــة أخـــرى أحـــرز الالعب
نـقـطة اخملـضـرم دامـيـان لـيالرد  40 
من بـيـنـهـا  15نـقـطـة خالل الـدقـائق
الـ 6ا ألخـيـرة لـكـنـهـا لم تـكن كـافـية
إلنقـاذ فريـقه بـورتالند تـريل بلـيزرز
من اخلسارة بـنتـيجة  121-120أمام

ضيفه دنفر ناجتس.
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كـمـا عـزز فـريق بـوسـطن سـيـلـتـكس
ــنــطــقـة صــدارته جلــدول تــرتــيـب ا
الشـرقـية بـبطـولـة الدوري األمـريكي
لـلمـحـترفـ لـكرة الـسـلة إن بي أيه
عـــقب فــوزه الـــكــاسـح عــلى ضـــيــفه
فيـنكس صـنز بـنتـيجة   98 / 125في
وقت مبكر من صباح أمس . وفرض
سـيـلـتـكس سـيـطـرته عـلى مـجـريـات
األمــور مــنـذ الــبــدايـة حــيث تــفـوق
بـــفــــارق وصل إلى  45 نـــقــــطـــة في
ـباراة التي شهدت إحدى حلظات ا
حصـول العـبه جايـسـون تاتـوم على

جائـزة أفضل العب في الـلقـاء الذي
شـهــد أيـضـا عــودة كـريس بـول إلى
صــفــوف صــنـــز عــقب تــعــافــيه من
إصابـة في عـقب الـقدم. أحـرز تـاتوم
ــبــاراة كـمــا قـام  25 نــقـطــة خالل ا
بـــخــمس مـــتــابــعــات حتـت الــســلــة
بـاإلضــافـة لـتــمـريـرتـ حــاسـمـتـ
ـنـافس واسـتـخالصـ لـلـكـرة من ا
وبات أول العب في تاريخ سـيلتكس
يـبـلغ مــتـوسط نـقـاطه  30نـقـطـة في
اللـقاء الـواحد خالل أول  25مباراة
وسم. كـما سجل زمـيله جـيل في ا
صـلحـة سيـلتكس براون  25 نقـطة 
أيـضـا بـاإلضافـة إلى  7 مـتـابـعات

في ح أحرز مـالكـوم بروجدون 16
نـقـطـة لـلـفـريق خالل الـلـقـاء. وتـقـدم
بوسطن بنتيجة  42 / 69 في الشوط
األول الــذي كــان ثــاني أكــبــر فــارق
يحـققه الـفريق بـعد انـتهـاء الربـع
ـــــــوسم األول والـــــــثـــــــانـي خـالل ا
ــقــابل عــانـى ديــفـ احلــالي. في ا

بـــوكــر جنم صـــنــز من ارتـــكــابه 4
أخطاء شخصية بـعد انتهاء الشوط
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األول الـــذي أحــرز  17 نـــقـــطــة و5
متـابـعات حتت الـسـلة و 3تمـريرات
حاسـمة في حـ سجل  4 نقاط و4
تمريـرات حاسمة في  24 دقيقة عند
عـودته للـمـبـاراة بعـد جـلـوسه على
مقاعـد البـدالء لبعض الـوقت. وبهذا
االنتصـار واصل سيـلتكس نـتائجه
ـوسم ـســابـقــة هـذا ا الالفــتـة في ا

عقب حتـقـيقه  21فوزا من بـيـنـها 3
انـــتــصــارات مــتـــتــالــيــة

هــزائم مــقـــابل  5
بـيــنــمـا تــلـقى
صنز خسارته
الـتــاسـعـة في
ـــســــابـــقـــة ا

أكــــون هـــنـــا. لـــعـــبت هـــذه الـــروابط
ــغـامـرة الــعـائــلـيــة دورًا مـهـمًــا في ا
الــتـاريــخـيــة لـلـمــغـرب حــيث أثـارت
صورة حـكـيمي  24عامـا وهو يـقبل
ـدرجـات بـعـد الـفوز 2-0 والـدته في ا
عــلى بـلــجـيــكـا في دور اجملــمـوعـات
ضــــجــــة عــــلـى وســــائـل الــــتــــواصل
االجـتـمـاعي. سُــمح لـعـائالت الـفـريق
ــا يــتــيح بــالــبــقــاء عــلى مـــقــربــة 
لالعبـ الشعـور باحلب الـذي دفعهم
في كــثــيــر من احلــاالت إلى اخــتــيـار
الــلـــعب لـــلــمـــغــرب. بـــاإلضـــافــة إلى
حــكـيــمي وُلـد الــعــديـد من الالعــبـ
اآلخـــــرين في بـالد أخــــرى لــــكــــنــــهم
اخـتـاروا الـدولــة الـواقـعـة في شـمـال
ـولود إفريـقـيا. قـال سـفيـان بـوفال ا
في باريس بـعد فـوزه على إسـبانـيا:
بـالـنـسـبـة لي أمي هي أهم شيء في
حـــيـــاتي.. بـــالـــطـــبع كـــانت تـــبـــكي
الــعـواطف فـي هـذه الــلـعــبـة جتــعـلك

مجنونًا. دعم عائلتك هو أهم شيء.

{ بــرشــلـونــةة - وكــاالت: قــال تـقــريــر صــحـفي
ــديـر الــفــني إســبــاني إن تــشــافي هــيــرنــانــديــز ا

ـغربي الـشاب لـبرشـلونـة مـنح الضـوء األخضـر للـمدافع ا
شـادي ريـاض ليـكـون ضمـن الفـريق األول خالل الـنصف
ـوسـم. ويـجـد بـرشــلـونـة صــعـوبـة كــبـيـرة في الـثــاني من ا
ـالي النظيف وسيـكون من الصعب إبرام حـساباته للعب ا
الـصفقات بسـبب فاتورة الرواتب. ومع قرار جـيرارد بيكيه
بـاالعتزال سـتكـون اخليارات الـدفاعيـة لتـعويضه الـثنائي
مـاركوس ألونسو وشادي رياض بحسب صحيفة موندو
ديـبورتيـفو اإلسـبانيـة. وأضافت: تشـافي مقتـنع بشادي
ـيز يـتمركـز بشـكل جيد ريـاض ويعـتبره قـلب دفاع 
ـوسم وقــوي وفي الــنـادي يــتــابـعــون تــطـوره مــنــذ ا
ــاضي وجـمـيـع الـتـقــاريـر إيـجــابـيـة. ويــعـد شـادي ا
ريـاض من أكـثـر الالعـبـ الـواعـدين فـي بـرشـلـونة
ـغربي حتت ـنتخب ا بـجانب كـونه العب دولي مع ا
 19عــامـا كــمـا أن تـشــافي راقـبـه جـيـدا فـي فـتـرة

وسم. التحضير قبل انطالق ا
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{ لــنــدن - وكــاالت: ســيُــحــظــر عــلى
مـحــتـرفي كـرة الــقـدم في اسـكــتـلـنـدا
تسديد الكرة بالرأس "في التدريبات"
في الـيـوم الـسـابق لـلـمـبـاراة والـيـوم
الذي يليها.وطُلب من األندية أن حتد
من الـتــدريـبـات الـتي تــتـضـمن تـكـرر
ضـربات الـرأس إلى جـلـسة تـدريـبـية
واحـــــــدة فـي األســــــــبـــــــوع.وتــــــــأتي
الـتــعـلـيـمـات اجلـديــدة بـعـدمـا أظـهـر
بحث جلامعـة غالسغو أن العبي كرة
الـقـدم الـسابـقـ أكـثـر عـرضـة بثالث
مــــرات ونـــصف لـــلـــوفـــاة بـــأمـــراض
الدماغ.ويـعتقـد اخلبراء أنه قـد يكون
تـكرر هنـاك عالقة لـألمر بـالتـسديـد ا
للـكرة بالـرأس.واالحتاد االسـكتـلندي
لـكـرة الــقـدم لـديه بـالـفــعل تـعـلـيـمـات
تـقـيـد من تـسـديـد الـكـرة بالـرأس مع
ـمـارسة في الـتـدريـبات حـظر لـهـذه ا
ن هـم أقـل من  12عـــــــامــــــا.وكــــــانت
اسكـتلـندا أيـضا أول دولة فـي العالم
لديها مجموعة واحدة من اإلرشادات
اخلـاصـة لـلــتـوعـيـة من االرجتـاج في
جميع الرياضـات مع حملة "إذا كنت
في شك فـــابـــتـــعـــد عـــنـــهـــا".وتـــدخل
اإلرشادات اجلديدة حيز التنفيذ بعد

مـــشـــاورات مع األنـــديــة اخلـــمـــســ
ـمارسـة لـلـعبـة - رجـال وسـيدات - ا
في اســكـتـلــنـدا وبــعـد اســتـطالعـات
أجـراهــا االحتـاد االسـكـتــلـنـدي لـكـرة
الـقـدم بـشــأن مـعـدالت تـسـديـد الـكـرة
بــالـرأس.ويُــطــلب من األنــديـة أيــضـا
مراقبة معدالت تـسديد الكرة بالرأس
في الــتــدريب بــهــدف تــقــلــيل الــعبء
اإلجمالي لـهذه التـسديدات. وأشارت
دراســة مــيــدانــيــة أجــريت في 2019
ــارسـة إلى الــعالقــة بـ اخلــرف و
ـاضي. ويقـول دكتور كرة الـقدم في ا
جــون مـاكــلــ والـذي عــمل طــبـيــبـا
لالحتاد االسكتلندي لكرة القدم ألكثر
من عـــــشـــــرين عـــــامـــــا وشـــــارك في
الدراسـة: "بينـما يتـطور الـبحث فإن
ما نعـرفه بالـفعل عن ضـربات الرأس
وتـأثـيـراتـهـا عـلى الـدمـاغ يـشـيـر إلى
وجــــود ضــــعـف في الــــذاكــــرة قــــابل
للقـياس يسـتمر من  24إلى  48ساعة
بعد سلسلة من ضربات الرأس وأنه
ـكن اكـتـشـاف بـروتـيـنـات مـرتـبـطـة
بالدماغ في عـينات الدم لـوقت قصير
بـــعــد تـــســديـــدات الــكـــرة بــالــرأس".
وأضـــاف مـــاكـــلـــ "أيـــضـــا رُصـــدت

ـخ عـلـى العـبي تــغــيـرات في مــسح ا
كرة الـقدم قـد يُـمكن ربـطهـا بضـربات
الـرأس. لـذلك فإن الـهـدف هـو تـقـليل
أي تـأثيـر تـراكـمي مـحتـمل لـضـربات
الــرأس عن طــريق تــقـلــيل الــتــعـرض
الــكـــلي لــهــذا الــعـــمل في الــتــدريب".
وستعني اإلرشادات اجلـديدة تغييرا
لـلـعـديــد من إجـراءات الـتـدريب الـتي
تـتضـمن تـمارين الـكـرات الثـابـتة في

اليوم السابق للمباراة. 
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: "لـقد أمـضيـنا وقال الـدكـتور مـاكلـ
وقـتـنـا في هــذا ألنـنـا أردنـا الـتـعـامل
حقـا إشراك األطراف الـفاعـلة في كرة
الـقـدم. أردنـا حتــديـد مـقـدار ضـربـات
الــــرأس الـــتي حتـــدث فـي الـــتـــدريب
لـــلــحــصــول عــلـى فــكــرة أســاســيــة".
وواصل قـوله "ثم كانت هـنـاك عمـلـية
ـــشــــاركـــة مع الالعــــبـــ من خالل ا
رابطة العبي كرة القدم احملترف في
اســكـــتـــلـــنــدا وأيـــضـــا مع األنـــديــة
ـــــــــدربــــــــــ مـن خـالل االحتـــــــــاد وا
االسـكـتـلــنـدي لـكـرة الـقـدم. األمـر كـله
سؤولية اجلماعية وحماية يتعلق با
صحة الالعب ورفاهـيته". وقال آندي

جولـد كـبيـر مـسؤولي كـرة الـقدم في
االحتاد االسكتلندي إن هناك بالفعل
قدرا كبيرا من البـيانات حول الكرات
ــبــاراة.لــكــنـه قـال إن الــرأســيــة في ا
البحـث األخير كـان "ال يقـدر بثمن في
فـهم مـدى تـأثـيـر ضـربـات الـرأس في

بيئة التدريب". 
ديرين وأضاف: "أنا  لألندية وا
ــعـلــومـات والالعــبــ لـتــزويــدنـا بــا
ـطـلـوبـة لـتـسـهيل ووجـهـات الـنـظر ا
مــنـــاقــشـــة مــســـتــنـــيــرة ومـــدفــوعــة
بـــالــبــيــانــات والــتـي تــوجت بــنــشــر
إرشــادات مـصــمـمـة حلــمـايــة سالمـة
ورفـاهــيـة العـبـيــنـا".وفي وقت سـابق
من هـذا الـعام قـدم احتـاد كـرة الـقدم
في إجنلـترا إرشادات لألنـدية تـقصر
الالعـبـ عـلى عـشـر ضـربـات رأسـية
عــالـيــة الـتــأثـيـر فـي األسـبــوع أثـنـاء
الـتـدريب.وتـوفي عـدد من العـبي كـرة
الــقــدم الـســابــقـ الــبــارزين بــسـبب
ـا اخلـرف في الــسـنـوات األخــيـرة 
في ذلك قـائد فـريق سـيـلتـيك الـسابق
بيلي ماكنيل وجاك تشارلتون الفائز
الــسـابق بــكـأس الـعــالم مع مــنـتـخب

إجنلترا و مدرب جمهورية أيرلندا.

تشافي
هيرنانديز

مـقـابل  16فـوزا. من نــاحـيـة أخـرى
أصــــــبح الــــــيــــــونــــــاني يــــــانــــــيس
ـــبــــو جنم فــــريق أنــــتـــيــــتــــوكــــو
مـيــلـوواكي بـكس ثــاني أكـثـر العب
يحرز  30نقطة على األقل في لقاءات
مــتـتــالــيــة بــالــبــطــولــة بــعــد كـر
عــبـداجلـبــار أسـطــورة كـرة الــسـلـة
ـبو األمـريـكيـة.  وحـقق أنـتـيتـوكـو
هـــذا اإلجنــاز عــقـب تــســجـــيــله 35
نــقـــطــة خالل فـــوز بــكس 113 / 126
عـلى سـاكـرامـنـتـو كـيـنـجـز لـيـجـتاز
حـــــاجـــــز ال 30 نـــــقـــــطـــــة
لـلــمـبــاراة الـثــامـنـة
عـــلى الـــتـــوالي

في البطولة.
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أثبتت التـجارب وحتدث التاريخ عن
ؤثـرين والـفاعـل القـيـادة والقـادة ا
فـي الــعـــديـــد من اجملـــاالت  ومــنـــهــا
اجملال السـياسي حيث يـتمتع هؤالء
بصـفـات مشـتـركة تـختـلف بـأختالف
ـعـطيـات ومن الـبـيـئـة والـظـروف وا
الطـبـيعي ان يـتـمتع الـقـائد  الـناجح
بسـرعة الـبديهـية والـكفـاءة واخلبرة
والشجاعة    وحسن القيادة بطريقة
تختلف عن االخر لكن تبقى الصفات
شتركة ب هؤالء القادة والقواسم ا
الــنـاجــحــ واضـحــة في الــتـطــبـيق
ـيـداني  وب اجلـمـاهـير الـعمـلي وا
ـقـربـة الـتي تـعـمل وبـ حـلـقـاتــهم ا
ــعـيـتــهم وتـشـعــر بـنـجــاح قـادتـهـا
وبــقـــدرة الــســيــطــرة  والــتــوازن في
ــهــام   بـأقــتــدار فــارضـا تــصــريف ا
ســـلــطــاته الـــشــرعــيـــة  انــطالقــا من
الــتـأيــيـد الــسـيـاسـي واجلـمــاهـيـري

مؤمـنا بـقدراته الـشخـصيـة  وطاقته
االيجابيـة احلية  علـما ان هناك  من
يرجع الـقيـادة وقوة الـشخـصية الى
عـــوامل وراثـــيــة  فـــطـــريــة  ولـــهــذه
ـواقف االســبــاب يــتـحــمل الــقــائــد ا
والــصــدمــات  ويــواجه الــتــحــديــات
ويـــــعـــــمل  لـــــســـــاعـــــات اطـــــول من
ــهـام االشــخــاص الــعـاديــ  كــون ا
ــنــاطــة به كــقــائــد ــوكـــلــة الــيه وا ا
تـتـطلب ادارتـهـا وتـنـفيـذهـا بـاقـتدار

بارادة واعية  .  
والـقـائد الـسـيـاسي  تـخـتـلف مـهامه
واالهداف الـتي يريد الـوصول الـيها
وعــــلــــيـه ان يــــكـــــون مــــحــــاورا  ذو
خـصـوصـيـة  بـاسـتخـدامـه الوسـائل
والــطــرق الــتي تــمــكــنه مـن ايــصـال
رسـالـته  بـالــشـكل الـذي  يـسـتـلـمـهـا
ويــفــهــمــهـا  مــحــاوريه و جــمــهـوره
سـتهـدف  بـنجـاح  وبال صعـوبات ا

واحلـــقــــيـــقــــيـــة  ان اكــــثـــر الــــقـــادة
الـسـيـاسـيـ ال يـجـدون صـعوبـة في
ـــفــردهم  بـــعض االحــيــان الـــعــمل 
حـــيث يـــشـــعــرون بـــان هـــذا الــواقع
نـحهم وقـتا اكـثر من اجل الـتفـكير
والـتمـعن خـاصـة عـنـد ادارة االزمات
بــاعــتـــبــار ان االزمه تــهــدد مــصــالح
حــيــويـة لــلــدولــة وسـتــنــعـكـس عـلى
شخصية القائد السياسي أو طبيعة
الـنـظــام الـسـيـاسـي الـقـائم من خالل

كيفية ادارة هذه االزمة .
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ومن الـــضــروري ان يــتــجـــلى ضــبط
النفس مع احلسم واحلزم في اتخاذ
الـقــرار الـصـائب  وهــنـا تـلــعب بـنـاء
قـــواعــد الــتــفــكــيــر الـــعــلــمي في ظل
مــحــدوديـــة الــوقت وحــضــورهــا في
ذهـنــيـة الـقــائـد الـســيـاسي  ضـرورة
وذات اهــــمـــيــــة من اجـل حل األزمـــة
ســريـعــا  مع عــدم اهـمــال الــعـنــصـر
االهم في ذلك  وهــو اخــتــيــار فـريق
ـهـنـيـة وذكـاء وكـفـاءة و لـديه عـمل 
الــــقـــدرة عـــلـى االســـتـــقـــراء  وادراك
ومعرفـة مهام الـقائد والـظروف التي
يعـمل بهـا ونوعـية اجملـتمع والـبيـئة
ـتـاحـة لتـنـفـيذ وااللـيـات والعـوامل ا
وحتــقـيـق  االهـداف وضــمــان جنـاح
العمل والقـرارات بعيدا عن الوالءات
صالح الـشخصـية والنـفعية ألي  وا
طـرف او جهـة  و هـذا يتـطـلب تـع
اشـــخـــاص اكــفـــاء  حـــسب  قـــواعــد
مـهـنـيــة  هـدفـهـا تـنـصـيب الـكـفـاءات
والقـيادات الالمـعة ألدارة مـؤسسات

الدولة بامان ومهابة وعدم تسليمها
ـشبوهة الناس تدفع بـهم  قدراتهم ا
ووســائـــلــهـم ونــوايـــاهم الـــســيـــئــة
والفاسدة ومرجعياتهم احلزبية الى
ـنـاصب الـقـيـاديـة في الـدولـة سـدة ا
لـتــصـبح اســبـاب خـرابــهـا واسـقـاط
ومن ـدى الــقــريب هــيــبــتــهــا عـلـى ا
ـهـم اخـتـيـار الــقـيـادات الـشــبـابـيـة ا
ـعـروفـة بــحـسن الـسـيـر والـسـلـوك ا
ألننـا اليـوم نرى الـكثـير من الـشباب
الذيـن استـلمـوا مـناصب قـيـادية في
ؤسسـات اشاعوا فـيها العديـد من ا
كل انـــواع الــــفـــســــاد والـــتــــخـــريب
مستـغل مـناصبهـم ابشع استغالل
وال يــســتـــمــعــون اال الصــواتــهم وال
ينـظـرون  ابـعد من مـوقع اقـدامهم و
تنـاسـوا ماضـيـهم وتنـكـروا لنـاسهم
نصف وضعهم على هؤالء من غير ا
رأس هـرم بـعض مــؤسـسـات الـدولـة
نفـق واللصوص فتراهم يقـربون ا
والـسـمـاسـرة  غـيـر مـؤمـنـ بـالـنـقد

وتقبل  االخر.
الـــقـــائــد الـــنــاجـح  هــو مـن  يــراعي
ارس التواصل االنساني ويحكم و
بـــالـــعــدل واالنـــصـــاف بــ الـــنــاس
ـعـيته  وبال خـاصة  مـع العـامـلـ 
تـــمـــايـــز بـــدل صـــنـــاعـــة اخلـــنـــادق
والكـروبات  التي تـتحـول الى آليات
ــؤســـســات الــدولــة دمـــار  وخــراب 
وبـيـئه طــاردة لـلـكـفـاءات  وحـاضـنـة
فـسدين  والتكتالت  على للفساد وا
ـصـلـحـة الــعـامـة وحـقـوق حـســاب ا
الــعـامــلـ ومــا نــعـيــشه من ازمـات
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وكـوارث وزمـر الـفـسـاد  وتـخـنـدقـات
ومــســمــيـات مــشــبــوهـة  وســبــبــهـا
احلــقــيــقي هــو   فــشـل الــرأس الـذي
سؤول يقود و يـعمل  حتت عنـوان ا
والقـائـد للـمـؤسسـة او الوزارة و كل
مسؤول هو قائـد من موقعه  وبشكل
خـــاص الــقـــائـــد الـــســـيـــاسـي الــذي
يــتـوجب عــلـيه وبــاسـتــمـرار الــقـيـام
بــالــتــحــلــيالت الـالزمـة لــيــتــاكــد من
ضـــمــــان وجنــــاح الــــنـــتــــائج الــــتي
يـعـتـمـدهــا في بـرامـجه بـعـد مـوازنـة
االيـجــابـيـات والـسـلـبــيـات ونـسـبـهـا
ومـا تـتـركه مـن بـصـمـات ايـجـابـيـهـة
في مياديـنه العملـية  الن قيـام القائد
ــعــرفــة إذا كــانت بــتــقــيـم اوضــاعه 
طلوب في القرارات ستطوّر الواقع ا
جـــمـــيع جـــوانـــبه  وبـــكل مـــردوداته
االقــــتــــصــــاديــــة  والــــســــيــــاســــيــــة
واالجـتــمـاعــيـة واالســتـمـاع الى اراء
دعــواته وفــريــقه االســتــشـاري الــتي
تقترن  بتـحقيق النجاح  الن من اهم
عـوامل جنـاح الـقـائـد االسـتـمـاع الى
عـيته وضمن حـلقته اراء العامـل 
وبـشـكل خـاص فـريق مـسـتـشـاريه  
عــلى ان تــقـتــرن هـذه الــعـمــلـيــة بـان
سؤول الى اراء يستـمع  القائـد او ا
االخـــــرين ومـن ارض الـــــواقع ورحم
احملـنـة لـيـتـمـكن من فـرز الـسـلـبـيات
وااليــجــابــيــات ثم اتــخــاذ الــقـرارات
ضمون جناحهـا بعيدا عن التزمت ا
بافـكاره وجتـاهل  افـكار ومـقتـرحات
اهل االخـتــصـاص وعـلـى الـقـائـد ان
يـــراقب االداء احلـــكـــومي في ابـــسط
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مفاصله ودرجاته الدنيا ألننا اليوم
نـرى بعـض مؤسـسـات الـدولـة  تدار
بــســطـوة واحــكــام صــارمـة مـن قـبل
اشـخـاص بـشــكل يـوحي ان كل هـذه
ـــــؤســـــســـــات هي مـــــلـك لـــــهــــؤالء ا
ــســؤولــ  وعــوائــلــهم واقــاربــهم ا
وحــــــواشـــــــــــــــــيــــــهم وذيــــــولــــــهم

وزعانفهم.
 ان كل مــــا نــــعــــانـي  مــــنه الــــيــــوم
ونــعــيــشه من حتــديــات فـي انــعـدام
اخلدمات والبطالـة والفقر والتفاوت
الطبقي وكـل خراب الدولة وضـعفها
وضـيـاع هـيـبـتـهـا  هـو  بـسـبب هـذه
الــبـيــئـة والــظــروف الـوطــنـيــة الـتي
انــتـجت لــنـا حــيـاة مـربــكـة  مــعـقـدة
ومـركبـة  ضـائـعة ومـجـمـوع كل هذه
التحـديات واالرهاصـات  هي بسبب
ضــــعـف الــــقـــــيــــادات الــــوطـــــنــــيــــة
ومـحـصـلـتــهـا الـتي تـنـعـكس  سـلـبـا
عــلى بــنــاء الــدولــة بـكـل مـجــالــتــهـا
الـــســـيــــاســـيـــة واالجـــتــــمـــتـــاعـــيـــة
واالقــتــصـــاديــة اذا البــد من اتــخــاذ
قـرار جـدي العـادة الـكـفـاءات خـاصة
التي هـاجـرت الى اخلارج والـتركـيز
عــلى اخــتــيـار الــقــيــادات الـوطــنــيـة
احلقـيقـية احلـريصـة على  مـستـقبل
وحـــاضــر الـــوطن بــعـــد اســتـــبــعــاد
الــقــيــادات الــتي فــشـلـت في ادائــهـا
ــارســـاتــهـــا وجتـــربــتـــهـــا الــتي و
انـعكـست مـردوداتهـا الـسـلبـيـة على
بـنــاء الـدولـة واجملـتــمع واالقـتـصـاد
واالمـن  والــــــصــــــرح الــــــتــــــربــــــوي

والتعليمي .
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الـعــراقي عــلـيه كــان تــتـألف من 139
وان هـــــذا األمـــــر مــــــوثق بـــــأحـــــداث
ومـجــلــدات وأشــرطــة فـديــو لــلــنـائب
يـــوسف الــــكالبي الــــذي كـــشف هـــذه
ة وكيف  السكوت عنها ,لذا اجلر
ادة ـواد أي ا يـجب ان حتـذف هـذه ا
 140ومـا تالهـا الــغـيــر مـوجـودة في

نـسـخــة الـدســتـور األصـلــيـة الـتي 
االسـتفـتـاء عـلـيـهـا(واحـتـفظ بـنـسـخة
طبـعتـها احلـكومـة للـدستور ذي 139
ــادة ومـاال تـالهـا لم مـادة) ألن هــذه ا
يـتم اسـتـفــتـاء الـشـعب عــلـيـهـا وهـذه
ـة يـجب ان يـحاسب بحـد ذاتـهـا جر
عليها فاعـليها وحتى السـاكت عنها
ادة من هذا فـيـمـا يخص دسـتـوريـة ا
عـــدمـــهـــا أمـــا كـــيف أضـــيـــفت بـــعـــد
االسـتــفــتــاء عــلى الــدسـتــور ومن هم
ـــاذا ووفق أيــة الــذيـن أضــافـــوهـــا و
صفقـات واتفاقـات? هذا ما سيـكتشف
عــنه في يـــوم مــا ومع هــذا كـــله فــقــد
ادة اعتـبـر السـاسـة األكراد ان هـذه ا
أمـا دســتــوريــة ويــجب تــنــفــيــذهــا  ,
أســـبـــاب عـــدم تـــنـــفــــيـــذهـــا من قـــبل
احلكومـات واللـجان الـتي شكـلت منذ
عــام 2005 وتـــبــدلـت أكـــثــر مـن مــرة
ـقـدمـة فـهي مـعـروفـة لـلــجـمـيع وفي ا
منهـم ساسة وقـادة اإلقلـيم واهم هذه
مـنهـجة األسبـاب عمـلـيات الـتكـريـد ا
ــوغـرافي وعـمــلــيـات الــتــغـيــيـر الــد
الـكـبــيـرة الــتي قـامت بــهـا حــكـومـات
ـنـاطق إقـلـيم كـردسـتـان الـعـراق في ا
ادة  140 بعد ان زحفت شمـولة با ا
حـكــومــة إقـلــيم كــردســتـان بــعــد عـام
2003 خارج اخلط األزرق الذي حدده
مجلس األمن الـدولي في قراره  الرقم
688 الـــصــــادر عـــام 1991 اخلـــاص
ـنـاطق الكـرديـة في شمـا ل الـعراق با
لــيــســتــولــوا عــلى اقــضــيه ونــواحي
وقرى من مـحـافـظات نـيـنوى وصالح
الدين وديـالى ويضـمـوها الى اإلقـليم
ــنــاطق خــارج حــدود اإلقــلـيم وهـذا ا
وغيـر موجودة فـي اخلارطـة اخلاصة

ـثـيـرة لـلـجـدل  والـتي ال ادة 140 ا ا
يــــــحــــــدث خـالف أو اخــــــتالف بــــــ
احلـكـومـة االحتـاديـة وحـكـومـة إقـلـيم
كـردســتــان الـعــراق أو أزمـة تــشــكـيل
حكـومة جـديدة كاألزمـة األخيـرة التي
اســتــمـــرت لــعــام كــامـل إال واســتــغل
الـساسـة الـكـرد هـذه األزمـة مـطـالـب
ــادة   140كــأحـــد أهم بـــتــطـــبـــيـق ا
ـشاركة في شروطهم لـلمـوافقـة على ا
ـادة كـمـا يـدعون احلـكـومـة الن هـذه ا
دسـتـوريـة ويــجب تـطـبــيق الـدسـتـور
وهم الذين يتجاوزون على العديد من
ـــواد الــدســـتـــوريـــة الـــتي التـــخــدم ا
واد الدستورية مصاحلهم  وأهمهـا ا
الـــتـي  تـــتـــعــــلق بــــالـــنـــفـط والـــغـــاز
والواردات الـغـيـر نـفطـيـة والـضرائب
طارات نافـذ احلدودية وا وعائدات ا
وأعـداد قـوات الــبـيـشــمـركـة وغــيـرهـا
فــلــمــاذا هــذا اإلصــرار الــكــردي عــلى
ادة 140 ومـا حـقـيـقـة هذه تـطبـيـق ا

ادة? وهل هي دستورية فعالً ? ا
W Uš WM'

ـادة الـتي حـدد ـاذا لم تـنـفـذ هـذه ا و
عـام 3007 مــوعــداً لــتـنــفــيــذهــا رغم
تشـكـيل أكـثـر من جلـنـة خـاصـة بـها ?
ولإلجابة عـلى هذه األسـئلـة نقول عن
ـادة إنــهــا لــيــست دســتــوريــة هــذه ا
دستورية وأضيفـت الى الدستور بعد
انـتــهــاء جلـنــة كــتــابـة الــدســتـور من
صـادقة عـليه كتـابته وبـعد أن تـمت ا
من قبل اجلـمـعيـة الـوطنـيـة العـراقـية
آنذاك حيث كـان يتألف من 139 مادة
ـواد ال 139  االسـتــفـتـاء وبـهـذه ا
علـيه من قـبل الـشـعب الـعـراقي وبـعد
واد 144-140  االستـفتـاء أضيـفت ا
بــشــكل غــيــر شـرعـي وغــيـر قــانــوني
وبصفـقات سيـاسية وقد أكـد أكثر من
عضو في جلنة كتابة الدستور ومنهم
الـقـاضي وائل عـبـد الـلـطـيف وضـيـاء
الشكرجـي وغيرهم ان الـدستور الذي
 كــتـــابــته والـــذي وافــقـت عــلـــيــهــا
اجلمعـية الـوطنـية واسـتفـتي الشعب
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عندمـا زار وفد مجلس احلـكم اإلنتقـالي برئاسة ابـراهيم اجلعـفري طهران في
2003 عند لـقاء الوفـد الرئيس االسـبق هاشـمي رفسنـجاني شرع اجلـعفري
بالقاء خـطبة ملؤهـا الفراغ حتدث فيـها عن الشعر الـعربي والفلسـفة الفارسية
وشيء عن الـروابط الثـقـافـية بـ الـبـلديـن وما كـان لـرفـسنـجـاني إال ان يـكون
مطـرق الـرأس باحـثـاً في حبـات مـسبـحـته التي كـان يـقلـبـها ذات الـيـم وذات
الشمـال.. كان السبب في دهشة رفسنجاني عن عدم وجود إستراتيجية للوفد
الـعراقـي في مبـاحـثاته مع اجلـانب االيـراني فضالً عـن خلـو ادمغـة الـوفد عن
ـسـتـقبـل القـريب.. وجه ـا سـتـؤول األمور فـي بالدهم في ا أي أفـكـار أو رؤى 

رفسنجاني ثالث تساؤالت  للجعفري:
أوالً : لـلـمـنـطقـة اخلـضـراء ثالث بـوابـات مـاذا سـتفـعـلـون لـو اغـلق االمـريـكان

بواباتها عليكم   وحرمتكم من السلطة ?
ثـانـياً : أنـتم الـقـيـتم بكـل ثقـلـكم عـلى ايـران معـتـمـدين علـيـهـا حـتى في اموركم
البـسيـطة الـتافـهة مـاذا لو تـعرضت ايـران حلمـلة عـسكـرية من الـغرب وفـقدت

قوتها التي تعتمدون عليها و حوصرت? أين ستولون وجوهكم? 
ثـالثـاً : سـمـعت ان انـصاركم في الـوسط وجـنـوب الـعراق يـعـانـون األمرين من
اذا لم حتدثني عما ستفعلونه الفقر والـعوز وانعدام الصحة والتعليم والعمل 

ضحي ?..  سك وا ظلوم و ا جلمهوركم ا
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غـادر بـعــدهـا رفـسـنـجــاني االجـتـمــاع تـاركـا" ابـراهـيـم اجلـعـفـري مــسـتـغـربـا"
تعاقبة و متعجب!!.. لـقد خلف غياب الرؤى واالستراتيجيـات عند احلكومات ا
ضـحالـة مستـوى معـظم أعضاء مـجلس الـنواب لدوراته اخلـمسـة دمارا" هائالً
رجـعيـات الديـنيـة التي أصدرت لـلعـراق.  وفي ذات الوقت تـقع على بـعض ا
بيانات قُـبيل االنتخـابات حثت العـراقي فيهـا للتوجه لـصناديق االقتراع دون
اي اشارة الى تغـيير الدستـور وال لطرح مشروع سـياسي  اسالمي نهضوي

أو دعم لكفاءات أو خبرات عراقية للدفع بها إلى دفة إدارة البلد.
 فـبـرغم أن ال أحـد الــيـوم يـشك أن الـنـظـام الـسـيــاسي احلـالي لم يـقـدم خـيـرا
رجعيات (من خالل هذه البيانات) أنها تتبناه للمجـتمع العراقي  أثبتت هذه ا
الى اليوم عـمليا" وتواصـل دعم الدستور النـاظم له فعليـا" برغم كل ما يشاع
عن اغالق االبـــواب أمــام الـــســيـــاســـيــ وأن الـــصــوت بـح من دعــوتـــهم الى

االصالح. 
رجعية وال نعلم ظروف صنع قراراتها ولكن واجبنا اننا ال نـشكك في نوايا ا
شروع السياسي الذي رعته الشرعي يـحتم علينا أن نقول لها بـصراحة: إن ا
قـد أنتج مـخرجات فـاسدة والـدستور الـذي تبـنته ثـبت فشله ويـحمل مـقومات
تعطيل الـنهوض بالـبلد و مصـدر للمشـاكل الرئيسـية التي تعـصف بالبلد وال
ؤسـسـات الديـنـية يـتـمثل (أوال يجـوز االصـرار علـيه ومـواصـلة دعـمه.. فـدور ا
وقـبل كل شيء) في االسـتجـابـة للـتـحـديات الـتي تـواجه األمـة وال يوجـد الـيوم
ؤسسة حتدٍ أكبـر من بناء النظام السـياسي الصالح لها فـهل يعقل من هذه ا
الـعـريـقة ان تـتـرك الـبحث فـي النـظـريـة السـيـاسـية االسالمـيـة والـعمل الحالل
الـنــظـام الـعــلـمي االسالمي وتـســكت بل وتـســاهم في احالل مـنــهجٍ سـيـاسيٍ
ـصدر لـلمشـروعيـة في أنظـار عامة غـربي مكـانه! تصـبح صمام االمـان فيه! وا
ـسـؤول االول أمام الـله عن الـشـعب له! وال تـلـتـفت انـهـا سـتكـون في الـنـهـايـة ا
الـنكـسـات التـي حتدث بـسـببه والـتـراجـعات الـتي حتـصل عـلى أثره! وعن كل

تضييعٍ للدين أو تفويتٍ ألحكام الشريعة?!!  
كـان السُـلـطـان الـعـثـماني سـلـيـمـان الـقـانوني (1520-1566م) الـذي كـان ال
يـعـمل عـمال اال بـاسـتـشـارة "العـلـمـاء" عـنـدمـا تُـوفي وأثـنـاء تـشـييـعه  أوصى
بـوضع صنـدوق معه في القـبر فـتحيّـر العلـماء وظـنوه ماالً ولم يـجيزوا إتالفه
ـتـلئ حتت الـتُـراب فـلـمـا فـتـحـوه أخـذتـهـم الـدهـشـة عـنـدمـا رأوا الـصّـنـدوق 
بفتاويـهم فراح أحدهم يبكي قائال: أنقذت نفسك يا سليمان فأي سماءٍ تظلنا
ؤسسـة الدينـية اليوم من وأي أرضٍ تُقلنـا إن كنا مـخطئ في فـتاوينـا? فأين ا
هـذه الــعـبــرة? ومـتـى تـفــهم أنـهــا حتـمي دســتـورا ال يــنـتـج اال أحـزابــا فـاسـدة
وحكومـات أفسد? وأيـن موقفـها من هذا االنـحالل السـياسي? وأين مشـروعها

احلضاري االسالمي البديل?
نـنتظـر للـمؤسسـة الديـنية دورا" في تـرتيب الـبيت الـسياسي الـعراقي بـعيد عن
الــتـصـعـيـد اإلعالمـي و الـصـراعـات و الـدفع بــتـشـكـيل كـابــيـنـة وزاريـة تـخـدم

العراقي و تضع الفاسدين حتت طائلة احملاسبة و القانون.. 
ربنا ارنا احلق حقا" لنتبعه..
وأرنا الباطل باطال" لنجتنبه..

{ مجلس اخلبراء العراقي
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عـثرت بـ صفـحات الـالبتـوب على هـذا الكالم الـذي فات وقـته فهـو يدور عن
اجـتــمـاع الــقـمـة الــثالثي في عــهـد الـرئــيس مـصــطـفى الــكـاظـمي مـع الـرئـيس
ـا تأخّر ميقاته إلى قال ور صري ومـلك األردن. احلقيقة أني نـسيتُ هذا ا ا
هذا الـزمـان ألسـباب قـدريّـة ال دخل لي بـها وال لـلـسيّـد الـكـاظمي بـالـطبع وال

لكم... 
الدنـيـا بـخيـر .. ألن اجـتـمـاع القـمّـة بـاهت لكـلّ من يراه فال صـورة فـخـمة وال

أناشيد وطنطنات وعنعنات.
أحـترم الـقائـم علـيه ألنهم لم يـرسلـوا في طلب الـشعـراء وكتّـاب الصحف من
ـاضـي من هـذه األعـمـال ويـلـبـسـونـها . وكـان هـؤالء يـرتـزقـون في ا كلّ مـكـان

بالقوة علينا وعلى اجلميع ثوب اإلبداع.
الـشــاعــر احلقّ ال حقّ له في الــشـعــر ألن مــا يـقــوم به رئــيس الـبـالد لـيس في

قاموسه.
داد. كـان الرئـيس هو الـشعـر وهو الـقصـة والعلـم وكلّ ما لـدينـا نسطـر به ا
اضي وسـنوات الثمان ومن ال يصدّق فـليرجع إلى أواخر سبعـينات القرن ا
والـتـسـعـ واأللـفـ ولـيـقـرأ الـصـحف والـكـتب ومـنـشـورات اإلذاعـة والـتـلـفاز

بالصوت والصورة; كلّها تمجّد القائد الرمز الضرورة.
الدنـيا بـخيـر ألن السـيّـد الكـاظمي والـسيّـد هنـا حتمل بـعض معـناه لم يـكلّف
ـجـوجة مـارسـات  ن يـلذّ لـهم أن يـقـومـوا  جـيـشـا من الـشعـراء والـكـتّـاب 
دحون بـها بالطبـول وبالدفوف وبالـكنّارات -وهذه لـيست من أدوات التعذيب
ـوسـيقى _الـبـطل القـائـد الفـذّ صـدام حسـ وعلـيك أن تـقول بل من أجـهزة ا
حــفـظه الــله ورعـاه وإال نــبـشـت أصـابع "اخلــيّـرين" عــيـنــيك ويــقـوم الــشـاعـر
ــبـاركــة األمـر مــسـتــعــيـنــ إمـعــانـا الــفالني والــقـاصّ أو الــنــاقـد الــعالني 

بالتعسّف- بقواعد البالغة والنحو والبيان واإلمالء.
الـدنـيـا بـخـيـر ألن مـا يـجـري ال يـصـاحـبه الـهـزّ والرزّ... وإلـى آخـره من أفـعال
احملـسوبـ على صنـعة األدب. كـانت االجتـماعات والـلقاءات والـقمم الـصغرى
ّة والـوسطى وفـوق الكـبرى تـتمّ هنـا في بغـداد وهي ال تقلّ بـالطـبع ضعـة عن 
ـلك وصـاحـبـنا تـصـوّروا لـو أن هـذه الـصـحـبـة اخلـائـبة الـثالثـة الـسـيـسي وا
صـاحبتـها األنـاشيـد والهـتافـات والكـتابـات في شرق الـشعـر وفي غرب الـنثر

وبالعكس. 
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الدنيا بخير ألننا نؤشّر بسهم النقد على فالن وفالن وفستكان.
الدنيا بـخير ألن هذه القمـة فيها رفعة حقـيقية رغم أنها سَـفلة عن القمم التي
ديـنة الـعريـقة عـاصمة الـبالد. فقـد جاء من وراء الـقمـة األخيرة أن شـهدتـها ا
قامت عصـابات صدام حس الـبعثيّـة باحتالل الدولة اجلـارة ولو سألتهم في
ـسـألـة جتـعل الــشـعـر يـبـيضّ ويـبـيضّ األمــر الـسـاعـةَ لـقـالـوا لك حـجــجـا في ا

ويتساقط وما بدّلوا اآلن تبديال.
ـفـردة سعـوديـة األصل- رئيـسـنا الدنـيـا بخـيـر.ألن السـيـسي لم "يغـشـمر" -وا
وبـورطه بــحـرب مع ايــران في سـبـيل ان يــعـمل عــشـرة ماليـ عــامل مـصـري

"ظريف!! في العراق ويُقتل مليون شاب منا ومنهم وتخرب الديار.
دفع عـلى بلـد تمـتد حـدوده معـنا االف الـدنيـا بخـير ألن مـلك االردن لم يطـلق ا

الكيلومترات بينما يجاورنا هو بجيرة سوء ال تتجاوز بصعة سنتيمترات.
الدنيا بـخير ألن الكاظمي على قلة مرقه فهي بـحر إذا ما حسبنا جنبها جالفة

وبؤس وفقر صدام.
الدنيا بخير إذن مرت وثالثة وعشرة...
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بـــقــــرار مـــجــــلس األمن أعـاله والـــتي
اخـتــفت من وثــائق وزارة اخلـارجــيـة
العراقية زمن الوزيـر هوشيار زيباري
عـنـدمـا كــان وزيـراً لـلـخــارجـيـة وهـذه
ة أخرى  الـسكوت عنها أيضاً جر
لكـن السـاسـة الـكـرد لم يـعـرفوا ان كل
وثــــــائـق وقــــــرارات مــــــجــــــلـس األمن
اخلاصة بالعراق محفوظة نسخ منها
ــتــحــدة وقـد طــلــبت وزارة في األ ا
اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة الحـقـاً نـسخ من
هـذه اخلـريـطـة و احلـصـول عـلـيـهـا
ـثال وفي هـذه اخلـرائط عـلى سـبـيل ا
لم تـكن أقضـيـة تل كـيف واحلـمـدانـية
وبــرطـلــة وبــعــشــيـقــة ذات األغــلــبــيـة
ـطلقـة وال أقضيـة سنجار سيـحية ا ا
والـشـيـخـان ذات األغـلــبـيـة االيـزيـديـة
والـعـربـيـة وال قـضـاء ربـيـعـة ونـاحـية
زمار بـأغـلـبيـتـهـمـا العـربـيـة وكل هذه
ــنــاطق مـن مــحــافــظـــة نــيــنــوى وال ا
خـانقـ وجـلـوالء والـسـعـديـة وكـفري
من ديالى وال طـوزخـورماتـو ومـناطق
أخرى مـن صالح الديـن ضمـن خرائط
ناطق اإلقليم تحدة اخلاصة  األ ا
ــنــاطق والــقــرى ولم تــكن كــركــوك وا
احملــيــطــة بــهــا ضـمـن خــريــطــة قـرار
مـجـلس األمن أعـاله ولم تـكن كل هـذه
ـنـاطق يـومـا مــا كـرديـة لـكن اإلقـلـيم ا
ـــنـــاطق  بـــعــد ســـيــطـــر عـــلى هـــذه ا
االحتالل األمريـكي للـعراق عام 2003
وفي ظل ضـعف احلكـومـات الـعـراقـية
الــــتي جــــاء بــــهـــــا االحــــتالل والــــتي
انـشـغـلت بـأعـمـال االنـتـقـام والـثـارات
وتصفـية مـؤيدي الـنظـام السـابق كما
غا ناصب وا كاسب وا انشغلت با
ـشـبـوهة مع والفـسـاد وبـالـصـفقـات ا
اإلقـلــيم عــلى حــســاب مــصـالـح بـاقي
مـحــافـظــات الــعـراق وبــسـرقــة أمـوال
الـــعــــراق ونـــهـب ثـــرواته ,وبـــعـــد ان
ناطق لـسيطرته اخضع اإلقليم هـذه ا
ونــصب عــلــيــهــا مــســؤولــ إداريـ
وأمـنيـ أكـراد إلدارتـهـا بـاشـر بـأكـبر
منهج وبـاستخدام عمليـات التكريـد ا
الـقــوة من قــبل أجــهـزته الــعــسـكــريـة
واألمنـية (البـيشـمركـة واالسايش) في
ناطق وفي كـركوك بالذات التي هذه ا
اسـتــولى اإلقــلـيـم فـيــهــا عـلى أراضي
ــالــيـة وزارت الـدفــاع والــداخــلـيــة وا
والـــــعــــــدل وعـــــلـى أراضي الــــــعـــــرب
والتركمان ووزعـها على األكراد الذين
جلبـهم إليـها من خارج كـركوك وحتى
من أكـراد الــدول اجملــاورة وأسـكــنـهم
فـيـهـا بـعـد ان صــرف لـهم مـنح لـبـنـاء
دور عــلــيــهــا واألحــيــاء اجلــديــدة في
كركـوك لألكـراد الـوافـدين خـيـر شـاهد
على ذلك ثم قامت البـيشمركـة الكردية
بتجـريف وهدم أكـثر من سـبعـ قرية

تركمـانيـة وعربيـة في كركـوك ومنعت
سـكـانـهـا من الــرجـوع إلـيـهـا وجـرفت
أراضـيـهم الـزراعـيـة ثم وزعـتـهـا عـلى
األكراد الوافدين ومارست البيشمركة
عـمــلـيــات اغــتـيــاالت مـنــظـمــة ألعـداد
كـبــيــرة من الـســيــاسـيــ الــتـركــمـان
ـعارض لـسيـاسة التـكريد والعرب ا
وألــقت الــقــبـض عــلى أعــداد كــبــيــرة
أخرى منـهم وأرسلـتهم الى سجـونها
في اربـيـل والـســلـيــمـانــيـة  فــأحـدثت
حالـة من اخلـوف والـهـلع لـدى سـكان
كركوك من غـير األكراد الـذين هاجرت
أعــداد كـــبــيـــرة مــنـــهم حتت اخلــوف
والتـهـديـد وهـذه اإلجراءات الـقـسـرية
والغـيـر قانـونيـة واخملـالفـة لـلدسـتور
نـفــذهـا  ســاسـة اإلقــلـيـم كـذلك في كل
ـنــاطق الــتي ســيـطــروا عـلــيــهـا في ا
مـحــافـظــات نـيــنــوى وديـالى وصالح
الــــدين ولـألسف فـــــان احلــــكــــومــــات
ـتـعـاقـبـة قـد تغـاضت عن االحتاديـة ا
أفــعـــال حــكـــومــات اإلقـــلــيـم في هــذه
ناطق ألسـباب يـطول احلديث عـنها ا
لــهــذه وســكــتت عـن هــذه اجلــرائم   ,
ادة األسباب وغـيرهـا لم يتم تـنفـيذ ا
140 التي أن انـتهى  سـقفـها الـزمني
الــذي  حتــديــده وهــو نــهــايــة عــام
2007 وإذا ما أريد تنفيذها فالبد من
تــعـــديل دســـتـــوري إذا ثـــبت ان هــذه
ادة دستورية ولم تتم أضافتها بعد ا

االستفتاء على الدستور.
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وبعـد مهـاجمـة داعش للـموصل  ومن
ثم سنـجـار انسـحـبت البـيـشمـركة من
سـنـجـار الـتي ارتـكب فـيـهـا الـتـنـظـيم
ـتــمــثــلـة ـتــطــرف أبــشع جــرائـمـه ا ا
ــنــازل بــالــقــتـل والــســبي وتـــهــد ا
وانـســحــبت الـبــيــشـمــركــة  كـذلك من
ـتنـازع عـلـيـها) ـنـاطق(ا العـديـد من ا
الــتـي كــانـت قــد ســـيــطـــرت عـــلــيـــهــا
وأخــضــعــتــهــا لــســلــطــتــهــا اإلداريـة
واألمــنــيـــة بــعــد عــام  2003ومــنــهــا
أيضـاً تـلـعفـر وربـيعـة ومـنـاطق سهل
ـوصل واقـضي ونواحي نيـنوى في ا
عـــدة  فـي كــــركـــوك  وديــــالى  ,ثم ان
ناطق اإلقليم عاد وسيـطر على هذه ا
ــســـلــحــة بــعـــد أن دحــرت الــقـــوات ا
داعش وحررت محافظاتنا ومدننا من
قبـضـة هـذا التـنـظـيم الـتكـفـيـري  لكن
حــكــومــة الــعــبـادي اســتــطــاعـت عـام
 2017إخراج الـبـيشـمركـة من كـركوك
ــنــاطـق الــتي أســمــوهــا و من هــذه ا
مـتــنـازع عــلـيــهـا وأعــادتـهــا لـســلـطـة
الــــدولــــة االحتــــاديــــة وكــــأن إقــــلــــيم
كـردسـتــان الـعــرقي دولـة تــتـنـازع مع
دولـة أخــرى هي الـعــراق عــلى بـعض

األراضي ونــسـي ســاســة اإلقـــلــيم ان
إقـلـيـمـهم الـعـراقي هـو جـزء من دولـة
الـعــراق فــلــمــاذا هـذا الــتــنــازع الـذي
تــغــذيه دول مــعــاديــة تــريـد تــقــســيم
العـراق الى دويالت عـرقـيـة وطـائـفـية
يسـهل الـسـيـطرة عـلـيـهـا ومن أهدافه
اخلبـيثـة واخلطـرة والتي يـعرفـها كل
الـعـراقـيــ هي الـتـوسع والــسـيـطـرة
ــكن الــســيـطــرة عــلــيه من عــلى مــا 
نـاطق الـغـيـر كرديـة في احملـافـظات ا
اجملــــــــاورة لإلقــــــــلــــــــيـم أوالً ومـن ثم
االنـفـصـال عن الـعـراق ومـا اسـتـفـتـاء
االنـــفــصـــال الـــذي قـــام به مـــســـعــود
بارزاني عام 2017 إال دليل على ذلك.
ثم إذا كـان الـسـاسة األكـراد وورائـهم
يــنـــعق كل نـــاعق مـن الــســـيــاســـيــ
ـسـتـفـيـدين من واإلعالمـيـ األكـراد ا
قادة اإلقليم يـريدون تطبـيق الدستور
ادة 140 فـلمـاذا ال يـطـبق وبـالـذات ا
اإلقــلـيـم بــاقي مــواد الــدسـتــور الــتي
نافـذ احلدودية تتعـلق بالضـرائب وا
ادة التي تتعلق بالنفط طارات وا وا
 والغاز الذي اعتبره الدستور الشعب
ملكـاً للعـراق كله في ح ان الـساسة
الــكـــرد لم يـــســـلــمـــوا عـــائـــدات نــفط
كــردســـتـــان الــعـــراق الى احلـــكـــومــة
االحتادية منذ عام 2005 والى أيامنا
حتى اضـطرت حـكـومة الـعبـادي على
عــدم تـــســـلــيم اإلقـــلـــيم حلــصـــته من
ـــوازنـــة االحتــــاديـــة مـــا لـم يـــســـلم ا
عـــائـــدات  نــــفط اإلقـــلــــيم وعـــائـــدات
نافذ طارات وا الضرائب الكمـارك وا
احلـدوديــة الى احلــكـومــة االحتــاديـة
,وقد امتنع اإلقليم عن تسليم كل هذه
الية العائدات التي تفـوق إيراداتها ا
ـوازنة  االحتـادية حصـة اإلقلـيم من ا
ورغم االتــــــفــــــاق الــــــذي حــــــصـل مع
هدي عام 2018 حكومتي عادل عبد ا
ومن ثم حـــكــومـــة الـــكــاظـــمي والــذي
يـنص عـلى ان يـسـلم اإلقـلـيم عـائدات
250 ألف بـرمــيل من صـادرات نــفـطه
نافذ وحصة احلكومة االحتادية من ا
احلدوديـة والـضـرائب  الى احلـكـومة
االحتادية مـقابل حـصول اإلقـليم على
ــوازنــة االحتــاديــة ولم حــصــته من ا
يـســلم اإلقــلــيم عـائــدات بــرمـيـل نـفط
واحـد لـلـحـكـومـة االحتـاديـة ومع ذلك
وفي خــــطـــوة انــــبـــطــــاحـــيــــة قـــامت
احلـكــومـتـ أعـاله بـتـســلـيم اإلقــلـيم
وظف وازنـة ورواتب ا حصته من ا
والـبـيــشـمـركــة وحـتى قـرار احملــكـمـة
االحتادية الذي اعتبر ان تصدير نفط
اإلقـلــيم خــارج مــنـظــومــة الـتــصــديـر
االحتـــاديــة غـــيـــر شـــرعي ويـــجب ان
يتـوقف لم تعـتـرف به حكـومة اإلقـليم

في حتـد واضح لـلـسـلـطـة الـقـضـائـية
االحتـاديــة وواصـلت تــصـديـر الــنـفط
رغم ان قــرارات احملــكــمــة االحتــاديــة
بـاتـة ومـلـزمــة الـتـنـفـيــذ وغـيـر قـابـلـة
لـلــطــعن ,فــعن أي دســتــور يــتــحــدث
ــــســــؤولــــ األكــــراد ومـن ورائــــهم ا
السـياسـي واحملـللـ الذين أعـماهم
التعصب الـقومي واإليرادات الـكبيرة
لـنفـط وغـاز اإلقلـيـم  وإيرادات الـنـفط
ـهــرب من كــركـوك ونــيـنــوى وبـاقي ا

اإليرادات األخرى.
فـــعــــلى األخــــوة الــــســـاســــة األكـــراد
شــركـــائــنـــا في الــوطـن ان يــعـــمــلــوا
ـصالح قومية صلحـة العراق كله ال 
ضـيــقـة تــوحي بـنــزعـات انــفـصــالـيـة
الغـايـة مـنـها تـقـسـيم الـعراق تـنـفـيذاً
ألهداف أعـداء العـراق الذين يـريدونه
عراقاً ضعـيفاً مـقسماً عـرقياً وطـائفياً
وفـــات هــــؤالء األعــــداء ومن ورائــــهم
بـــعض الـــســاســـة الـــذين يـــخـــدمــون
أجـنـدات خـارجــيـة ان الـعـراق لم ولن
يُقسم وسـيبقى مـوحدا رغم مؤامرات
األعـــداء وخــــدمــــهم الن هــــذا الـــوطن
يـجـمع بـ ثـنـايـاه وأراضـيه أطـيـافـاً
قــومـيــة وديــنــيــة ومــذهــبــيـة عــاشت
متـآخـيـة مـنـذ آالف السـنـ وسـتـبقى
كـذلك الى األبــد مـهــمـا حــاول األعـداء
وعمالئهـم التأمـر علـيه  فالـعراق باق
والــســاســـة واحلــكــومـــات يــذهــبــون
وسـتــفـشل كل مــؤامـرات الــصـهــايـنـة
واألمريـكـان وعمالئـهم الـذين يـريدون
تقـسيم الـعراق الـى كانـتونـات عرقـية
وطــائــفـيــة وتــدمــيــر بــنــيــة اجملـتــمع
الـعـراقي وروحه الـوطـنـيـة وتمـاسـكه
اجملـــتـــمـــعي لـــيـــســــهل ابـــتالعه وان
سعيهم ومؤامراتهم اخلبيثة ستفشل
بهـمـة الـوطـنـيـ االصـطالء من أبـناء
ـخـتـلف قــومـيـاتـهم و هـذا الـشـعـب 
أديـــانـــهم ومـــذاهـــبـــهم ومـــا الـــغـــزو
األمــريـــكي لـــلــعـــراق واحــتـالله  عــام
2003 إال خــــــطـــــــوة من خـــــــطــــــوات

مؤامرتهم القذرة.
وعـلـى األخـوة األكــراد شــركــائــنـا في
الوطن ان يدركوا ان ما حـصلوا عليه
من حقـوق وامتـيـازات في ظل النـظام
الفيدرالي لم يحصل عليه أقرانهم من
أكراد تركيا وإيران وسوريا الذين هم
أكـثـر مـنـهم نـفـوسـاً ومـنـاطقـهـم اكـبر
مـــســـاحــــةً من اإلقـــلــــيم  لـــكــــنـــهم لم
يـحـصــلـوا الى الـيــوم عـلى واحـد من
األلف من احلـقـوق واالمـتـيازات الـتي
حــصل عـــلــيـــهــا أكــراد الـــعــراق و لم
يـحــصـلــوا حـتى عــلى احلــكم الـذاتي
الـذي حـصل عـلـيه أكـراد الـعـراق عـام
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والتحول إلى رتب إداريـة مدنية بدال
من الرتب العـسكرية فـأصبح اللواء

دير ..إلخ. يعادل ا
2- بناء الثـقة من جديد بـ الشرطة
والـــشــعب بـــعــد أن كــانت الـــشــرطــة
لــســنــوات طــويــلــة وســيــلــة (نــظــام
األبارتيد ) في تـنفيذ سـياسة الفصل
العـنصـري وقـمع األفارقه  ولـذا كان
الـتـركـيـز عــلى تـغـيـيـر مـسـمى وزارة
القانون والنظام إلى (وزارة السالمة
واألمن) كـمـا  تغـيـيـر زي الـشـرطة
وتـــغـــيــــيـــر لـــون طـالء الـــســـيـــارات

اخلاصة بها. 
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3 ركـزت عـمـلــيـة اإلصالح عـلى بـنـاء
عالقات وثيقة ب الشرطة واجملتمع
والـتخـلي والـبـعد عن تـسـيـيس عمل
الـــشــرطــة واالهـــتــمـــام بــرفع الــروح
ـعـنويـة لـلـعامـلـ بـجهـاز الـشـرطة ا
بــالـتــوازي مع انــضــوائـهم فـي عـمل
مؤسـسي مـنضـبط قـائم على مـراعاة
احلقـوق والـواجـبات في إطـار جـهاز
الـشـرطـة ورفـع الـتـمـيـيـز عن أي فـرد

داخل جهاز الشرطة.
4- في إطـــــار جلـــــان احلـــــقـــــيـــــقـــــة
ــــصــــاحلــــة  الــــتــــغـــــاضي عن وا
انــتـــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان الــتي
قراطي ظل ارتكبت في الـتحول الـد
نـظـام الـفـصل الـعـنـصـري في مـقـابل
انضـواء الشـرطـة بكل عـناصـرها في
نـظام الـشـرطـة اجلـديد الـذي يـحـترم

"مؤسسة خدمية ومهنية ومحايدة
وذات كفاءة عـاليـة وفعالـة ويخضع
ـا ــسـاءلـة  ــعـايـيــر الـشـفــافـيـة وا
يـــحـــمى ويـــحـــافـظ عـــلى احلـــقـــوق
األسـاسـيـة للـشـعب كـمـا أنـهـا تـقوم
بــأداء رســالــتـــهــا طــبـــقــاً حلــاجــات
اجملــــتـــمع". ولــــعل ذلك يــــعـــيـــد إلى
األذهـان شــعـار "الـشـرطــة في خـدمـة
ـــــكـن حتـــــديـــــد أهم الـــــشـــــعب". و
الــتـحــديــات الـتي واجــهت االصالح
الــشــرطي والـــتي تــتــمــثل في ثالثــة
أبــعـاد رئــيـســيـة وذلك عــلى الـنــحـو

التالي:
أوال: حتدى العنصر البشري

ـادي وقصور ثانـيا: حتـدى العـجز ا
البنية التحتية جلهاز الشرطة.

ثــالـثــا: حتـدى الــهـيــكل الـتــنـظــيـمي
للشرطة..

انــصب االهــتــمــام األول في جتــربــة
جنوب أفريقيا على :

1- االسـتغـنـاء عن عـسكـرة الـشـرطة

يــأتـي اخــتــيــاري لــتــجــربــة جــنـوب
أفـريـقـيـا بـاعـتـبـارهـا جتـربـة فـريدة
عـجزة وصفت في أحـيـان كثـيرة بـا
حـولـت بـلـدًا تـســوده ثـقـافــة الـعـنف
والــتــمـــيــيــز الـــعــنــصـــري إلى بــلــد
ـــقــراطـي يــتـــمــتع فـــيه اجلـــمــيع د
بــحــقـوق مــتــسـاويــة واســتــخـدمت
التحاور ومهـارات التفاوض وإعادة
بــنـاء الــثـقــة لـلــقـضــاء عـلى إرث من
التمييز العـنصري امتد لقرون وفي
أحــيــان كــثــيــرة يُــنــظــر إلى جتــربـة
جـنـوب أفريـقـيـا عـلى أنهـا الـتـجـربة
األولى في العالم الـتي يتم فـيها حل
نـزاع بهـذه األهـمـيـة واخلـطورة حالً
ســلـــمـــيـــاً. فـــفي الـــســنـــوات األولى
ـقراطي كـان االهـتـمام لـلتـحـول الـد
الرسمي على أن الشرطة هي واحدة
من أهـم األذرع الــتي يــقــوم عــلــيــهــا

قـراطي وعلـيه فقد  التـحول الـد
حتـديــد الـهــدف في عـام  1996عـلى
أن يــتـــحـــول جـــهـــاز الـــشــرطـــة إلى

ـــشــكالت 9- يـــضــاف إلى قـــائــمــة ا
مــطــالــيب اإلدارة الــتــقــلــيــدي داخل
وزارة الـــداخــلــيـــة حــيث ال يـــعــطى
محفـزات كافيـة لرجال الـشرطة لرفع
فاعـلـية عـملـهم فـضال عن انخـفاض
كفـاءتهم ومـهاراتهم كـنتـيجـة إهمال
ـهــارات االزمـة الــتـدريب وتــنــمـيــة ا

لتنفيذ السياسة اجلديدة
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1- ظـــروف احلـــرب األهـــلـــيــة الـــتي
استمرت لـسنوات طويـلة في جنوب
أفـريــقـيـا أفـرزت أجـيــال عـاطـلـة عن
الـعمل جتـيـد اسـتـخـدام السالح ولم
يــتم اسـتــيـعــابــهـا في أجــهـزة األمن
اجلديدة وبالتالي كان من الطبيعي
ــنـــظــمــة ـــة ا أن تـــتــجـه إلى اجلــر
يــضـاف إلى ذلك انــتـشــار األسـلــحـة

النارية بكثافة
2- بلـد يـصل مـعدل إلى 5.4 ملـيون
ســـائح لـــبــلـــد وتـــعــداد ســـكــانه 42
ـة مــلــيــونــا الــوطــنــيــة مــنع اجلــر
ة ليست اعتبرت أن مـواجهة اجلـر
من مـسـئـولـيـة الـشـرطة فـحـسب بل
من مـســئـولـيـة كـافــة أجـهـزة الـدولـة
ـسـئـولـة عن رفع الـوعي والـتـعلـيم ا
وخلق فرص العمل وحتسن األجور
ثم يأتي عمل الشرطة ليرفع من كُلفة

ناسب. ة بالعقاب ا اجلر
3- عام 1998 عمـدت شـرطة جـنوب
أفريـقيـا إلى اسـتحـداث جهـاز نخـبة

ــقــراطـيــة وحــقـوق الــقــانـون والــد
اإلنسان.

5-  إرسـاء نـظام جـديـد مـحـاسـبة
انتهاكات الشرطة اجلديدة بكل حزم
وحتـويـلهـا لـلـقـضاء بـواسـطـة نـظام
رقـــابـــة داخـــلي مـــكـــون من ضـــبــاط

. شرطة ومحام مدن
6- تشكلت جلنة عـليا إدارة الشرطة
مكـونـة من عدد مـتـعادل من اخلـبراء
ــمـــثـــلــ ــدنـــيـــ والــشـــرطـــة وا ا
لألحزاب األساسيـة التي وقعت على
اتـــفـــاق الـــسالم الـــوطـــني بـــحـــيث
تــســاعــد وزيــر األمن والــسالمــة في
إدارة هيـئة الـشرطـة اجلديـدة وتقدم
ـــشــورة والــنــصـــيــحــة في رسم له ا
سياسات الشرطة وفى ذات السياق
7-  تأسيس إدارات مـحليـة تابعة
لــكل إقــلــيم مــراقــبــة عــمل الــشــرطـة
احملــلـــيـــة وضـــمــان اتـــســـاقــهـــا مع
الــســيــاسـة الــعــامــة لـلــشــرطــة عـلى
ــســتــوى الــوطــني بــالـتــوازي مع ا

تأسيس 
ــكن الـقــول إن الـفــتـرة مــا بـ  -8
1994 و1998 شـــــــهــــــــدت إرســـــــاء
ســيــاسـة أمــنــيــة مـثــالــيـة مـن حـيث
ـتـعــلـقـة بـاحـتـرام ـبــاد الـعـامـة ا ا
الــقــانـون وحــقــوق اإلنــســان وخـلق
هـيـاكـل الـرقـابـة عـلـى عـمل الـشـرطـة
دنـي علـيه ولكن وفرض اإلشـراف ا
ـشـكـلة مـثـلت بـاألسـاس في تـنـفـيذ ا

هذه السياسة.

دربـة واجلاهـزة الشتـباك للـشرطـة ا
مع البؤر اإلجرامية. وقد نفذ جهاز”
الـعـقـارب  حـديث الــنـشـأة عــمـلـيـات
مداهمة واسعـة استهدفت خالل عام
واحـــــد أكــــــثـــــر من 300 ألـــــفـــــا من
ــطــلـوبــ لــلـعــدالــة غـيــر أن هـذه ا
العـملـيات وإن أثبـتت فاعـليـتها  إال
أنـهـا كـــــشــفت عن مـشـكالت أخـرى
ـــداهـــمـــة فـــقـــد أدت عـــمـــــــلـــيـــات ا
واالعتقـال إلى تكدس الـسجون التي
أصـــبـــحت تـــعـــمل فـــوق طـــاقـــتـــهــا
االستـيعـابـية كـما كـشفت أيـضا عن
بطء إجراءات الـقـضاء مـا يؤدى إلى
ــوقـوفـ في الـسـجـون طـول بـقـاء ا

كدسة. ا
وهــــنـــــا بـــــدا واضــــحـــــا أن إصالح
الـشــرطـة دون االلـتــفـات إلى إصالح
الـــقــــضـــاء قــــد يـــؤدى إلى إفــــشـــال
مــــبـــادرات إصـالح الـــشــــرطـــة ومن
نــاحـــيـــة أخـــرى كـــانت عـــمـــلـــيــات
ـــداهــمـــة واالشــتـــبــاك فــعـــالــة في ا
ــنــظــمــة ولـكن ـة ا تــطــويق اجلــر
هنـاك جـرائم أخرى مـنـتشـرة لم يكن
كنا مقـاربتها بنـفس منهج العنف
وهي جرائم اجـتـماعـية كـاالغتـصاب
والــــعـــنف األســـرى والــــعـــنف داخل
األحياء السـكنية يـدعو إلى االلتفات
إلـى أهــمـيــة الــشــرطــة اجملــتــمــعــيـة
وتـدريب ضـبــاط الـشـرطـة الـعـامـلـ
ـراكــز الـشـرطـة عــلى احـتـواء هـذا

النوع من اجلرائم



عنون ( ر يـة واخلبيرة القـانونية  راقـية اخلزعلـي كتابهـا العاشر في سـلسلة مـؤلفاتهـا القانونـية وا صـدر لالكاد
إقالة العقد  –دراسة في الـفقه االسالمي والقـوان الوضعـية ) ويتنـاول الكتاب كـيفية انـهاء العقـد باالقالة واالثار
ـقـارنـة بـيـنـهـمـا وبـ الـقـانون ـتـرتـبـة عن ذلك  وجـرت الـدراسـة عن الـقـانـون الـعراقـي والقـانـون االردني وتـمت ا ا
قـارنة ايـضا مع مذاهب االنكـليزي والـقانـون الفـرنسي من االقـالة مع االشارة الى مـوقف بعض الـقوانـ العـربية .وتـمت ا
الـكي  ـهـمـة.  حـيث يـبـ الـكـتـاب مـوقف كال من الـفـقه اجلـعـفـري  احلـنـفي  الـشـافـعي  احلـنـبلـي  ا الـفـقه االسالمي ا
الـظـاهري  وذلـك بالـرجـوع الى مخـطـوطات كـتب الـفقـه االسالمي االصلـيـة .و شراء حـقـوق الطـبع من قـبل جـامعـة عـمان

العربية  في االردن كمنهج يدرس لطلبة الدراسات العليا في القانون .

رسالة عمان
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والنقدية عند مي . و مثلما تضع تلك الذكريات
والـــــتــــــداعـــــيـــــات والــــــرســـــائل والــــــوثـــــائق
والـصـورلـتـمـنح شـهـادات نـوعـيـة عـلى تـكـوين
ثـقـافي وحيـاتي وانـساني فـأن لقـراءتـها مـعنى
خـــاص هــو مــزيج من روح نـص الــســيــرة الى
لــوعــة الــعالقــة الـوجــدانــيــة الـتـي خـلــقت ذلك
ـتكـافيء في األبـداع واألنـعـكاس في الـثـنـائي ا

مرايا األدب والتشكيل البصري . 
WOzU  ¡UL «

مي عـبـاس مظـفـر منـذ الـستـيـنات اسم ادبي له
رنـ النـدرة واخلصـوصيـة مع اسمـاء نسـائية
ـشـهــد األدبي والـثــقـافي لــهـا حــضـورهـا فـي ا
الـعــراقي بـصـفـتـهــا كـاتـبـة لـلـقــصـة الـقـصـيـرة
ـعارض والنشـاطات التشـكيلية ونـاقدة تتابع ا
وتـؤسس لـنظـرة نقـدية لـها طـابعـها الـتوثـيقي
من جـهة ولها طاقتها الفـنية لكشف اجلماليات
األسـلـوبيـة للـذين كـتبت عـنـهم من جهـة اخرى.
وهي مـنذ مـجموعـاتها الـشعـرية " طائـر النار "
و" غـزالة فـي الريح" كـشفت جـذورتلك الـشعـرية
الــتي تــتـسم بــهـا كــتــابـاتــهـا الــقــصـصــيـة في
وخـطوات مـجـمـوعـاتـهـا الـقـصـصـيـة " الـبـجع 
ونــصــوص فـي حــجــر كــر ثم بــريــد الــشــرق
واخـرهــا الم يـبق مـنـهم احــد" انـهـا تـمـنح تـلك
ـعـنـى عـبر الـسـرديـات روحـا شـعـريـة تـضيء ا
بـنيـة لغويـة مكـثفة تـكرس تلـك األسلوبـية التي
تـرافق طريقة مي النثريـة في دراساتها النقدية
ونـصوصـها األخرى وفي األهم من الـكتب التي
تـرجـمـتـهـا مـثل "صـنـاعـة الـشـعـر  –تـيـد هـيـوز
والـلـوحـة والـرواية  –جـفـري مـيـرز  و األوهام
الــبـصـريـة  –نــيـكـوالس ويـد والــشـعـر والـرسم
فـرانكل وماري روجرز وباريس عندما تتعرى
همة لكتاب حياتي  –ايتيل عدنان والترجمة ا
مـع بــيــكــاســو ج 1و ج – 2فـــرانــســوا جــيــلــو
ـهـمـة وكــارلـتـون لــيك " وهـو من الــتـرجـمــات ا
والـنادرة التي قـرأها الرسامـون وطالب الفنون
والـقـراء الـعـادي بـنـهم عـجـيب لـفرط مـا لـلـغة
الـتـرجمـة وروح السـرد من خـصوصـية وجـمال

ومتعة نادرة.

مي مــظــفــر الــكــاتــبــة والــشــاعــرة والــنــاقــدة
الـعراقية  تـتنوع في الكـتابة ومقـارباتها ب
جـيل من الوعي والكـتابة االبـداعية في بالدنا
. ومـنـذ مـجـموعـتـهـا الـقصـصـيـة خـطوات في
لــيـل الــفــجـر  1970وهـي تــطـلـق كــتــابــاتــهـا
واصــداراتــهـا في الــقــصـة والــشــعـر والــنــقـد
الـتشكيلي والـسيرة والبحث الـفني والترجمة
ـطـا  حــتى لـيـبـدو ذلـك الـتـنـوّع األنـتــقـائي 
ــشــهـد ابــداعــيــا من الــنــشــاط والــفــعل فـي ا
الـثـقـافي الى الـدرجـة التي جتـعل من كـتـابـها
ــوسـوم " الـفن احلـديث الـصـادر عـام  2015ا
في الـعـراق التـواصل والتـمـايز " كـتابـا مهـما
وجـدلـيـا حتـول الى مـصـدردراسي مـقـرر. لـقد
جـــعـــلت مـن مـــضــمـــون ذلـك األصـــدار يــروي
ـشهـد التـشكـيلي الـعراقي حـقائـق وحتوالت ا
من تـشـكـيل اجملمـوعـات الـفنـيـة وطـموحـاتـها
ــعـارض األسـتـعـاديــة الـكـبـيـرة الــفـنـيـة الى ا
ـؤثــرين عــنــد جـيل لــلــفـنــانــ الـفــاعــلــ وا
الـستيـنات من التـشكيـلي واهـميتـهم . تقول
ــاء والــنـار  –انــا "مي" فـي كـتــابــهــا سـيــرة ا
ورافع الـنـاصري " تـوطدت عالقـتي بالـفنـان
الـتـشـكيـلـيـ .. وبحـكم حـضـوري النـشـاطات
الـثقافيـة اصبحنـا نلتقي في جـمعية الـفنان
ـنصـور  كان كل من ضـياء الـتشـكـيلـي في ا
ورافع عـضوين في هيئـة األدارة التي يرأسها
الـنحات اسماعيل فتاح .وكـان للجمعية انذاك
بــرامج ونــشــاطــات ثــقــافــيــة ومــكــان لــلــقــاء
مـجـمـوعـة الـرؤية اجلـديـدة : ضـيـاء الـعزاوي
وصــــالـح اجلــــمــــيـــــعي وهــــاشـم ســــمــــرجي
واســمـاعــيل فـتـاح فــضال عن طــارق ابـراهـيم

. " ومكي حس
انـها تـقدم في كـتابـها سـرديتـها اخلـاصة هي
ورافع  وهــمـا الـكـاتـبــة والـرسـام  الـشـاعـرة
والــرسـام في ذلك الـتــنـاغم األنـســاني الـفـريـد
والـــتــكـــامل الــروحـي والــعالقـــة الــثـــقــافـــيــة
األنـسـانيـة والفـنيـة في انـتمـائهـا وحضـورها
الـفاعلى في الرسم والـبعد الثـقافي والتربوي
عـند رافع وفي الـكتـابة القـصصـية والشـعرية

لـقـد لفـتت تلك الـثنـائـية األبـداعيـة " مي مظـفر
ورافع الــنــاصــري " في تــنــاغـمــهــا الــوجـودي
واألبـداعي في البـيئـة الثـقافـية الـعراقـية حيثُ
اثـمرت ابداعا نوعيا في الكتابة عند "مي" ازاء
وجماليا وتربويا في الـنقد والقراءة والترجمة
ـعـارض وفي اعــمـال "رافع" الـتـشــكـيـلـيــة في ا

الــتـأثــيـر في اجــيـال من طـالب الـفـنــون الـذين
درسوا وتدربوا على يديه .

وفي مـقـدمـة مـجـمـوعـتهـا الـشـعـريـة " غـياب -
 "1914تقول مي " كتبت قصائد هذا الديوان
ماب  2014 – 2009ولـدى اكتمال جـزء كبير
مــنه  عــرضـت الـقــصــائــد عــلى رافع  قــارئي
األول واألهـم  فالمست مشاعره اول ماالمست
 بـنبرة صوتها اخلافـته وتماهت مع مايعتمل

في وجدانه من مرارة الفقد ."
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 وفي دراسـة الشاعر الكبير سعدي يوسف عن
مـجمـوعة " غـياب " يـقول مـؤكدا ذلك الـتواشج
والــثـراء الـروحي والــفـني والـشــعـري بـ مي
ورافع " مـوضـوعـة مي مـظـفـر الـتي اسـتـغرقت
ديـوانهـا  بل حيـاتها هي  بـأختـصار : رحيل
رافع . رافـع الـنـاصــري الـفـنــان الـرفــيع حـقـا .
رافع رفـيق حياة مي الذي رحل عنها وعنا كما
يــفـعل الــسـحـاب .  الــعالقـة الــنـبـيــلـة بـ مي
ورافع  اثـمرت فيمـا اثمرت تواشـجا ب فن
الـرسم " غرافيك" والشـعر . جند ذلك في اعمال
رافع الـناصري التي تستلهم نصوصا شعرية ً
.. وجنـــد ذلك في نــصـــوص مي مــظـــفــر الــتي
حتـفل بأهتـمام تشـكيلـي . اي مقاربـة جملموعة
مي تـستدعي األنتبـاه الى غياب : غياب رافع
وت من ب احضان الـناصري الذي اختطفه ا
مي .. وغــيـاب الــعـراق الــوطن الـذي اخــتـطـفه

احملتلون وعمالؤهم احلاكمون " ..
في ســرديـة كـتـابـهـا " مي مـظـفـر انـا ورافع
ــاء والــنــار - "2021 الــنــاصــري ســيــرة ا
تكافيء في شراكة تـتجلى صورة الثنائي ا
نـهــريـنـيـة رفـيــعـة في عـاطـفــتـهـا وحـنـوّهـا
ـشـتــرك في احلـيـاة الــعـائـلـيـة وابــداعـهـا ا
ــشــتـركــة من جــهــة وفي شـراكــة احلــيـاة ا
ـفـرداتـهـا اجلمـالـيـة والثـقـافـية الـعـراقـية 
واالجـتمـاعية . وقـد وضعـتنا مي مـظفر في
كل تـفـصـيل يومـي عن حيـاتـهـما األبـداعـية
ـــدن وامــاكن الـــعــمل ـــشــتـــركــة عـــبــر ا وا
ـعـارض والـنـاس واألصدقـاء والـفـنـان وا
الـعراقيـ ومن مختـلف انحاء الـعالم حيث
ؤلفة لسنوات طويلة لتحكي كيف اعـتنت ا
ـتـناغـمـة في بيـئة ـكن ان تـثمـر الـعالقة ا
األبـداع الـكـثـيـر من الـضـوء والـلـون وبـهـاء
احلرف .واحلق انني ارى انه لم يكن غريبا
ان تـلـفت مي مظـفر نـظـر الكـثيـر من األدباء
الـعراقي و الـعرب خالل سيرتـها السردية
وشـعريـتها ودراسـاتهـا النقـدية في الـفنون
الـبـصـرية وعـالقاتـهـا الـثقـافـيـة في الوسط
الـثقافي العربي من امثال األدباء والشعراء
ســعــدي يـوسف وانــسي احلــاج وادونـيس
ونـزار قباني وجـبرا ابراهـيم جبرا وجنيب
ـانع واخـرين وجدو في كـتابـاتهـا احلرف ا

ضيء والفكرة النهرينية النبيلة . ا
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من تــشــرين الـثــاني نــوفـمــبــر من كل عـام.
وحضـره بصورة مـباشـرة أو غير مـباشرة
عـشرات ومـئات مـثـقفـاتـنا ومـثقـفـينـا وقدم
ـمـيـزة البـاهـرة التي اجلـميع مـسـاهـماته ا
ركزت على قراءة ظروف الثقـافة ومنتجيها
بــصــورة مـــوضــوعـــيــة فــتـــبــنت الـــبــدائل
ـــثــقف من ـــا يــجـــابه ا واحلـــلــول األجنع 

معضالت عصية..
ـثقف إنَّ أهمـية الـيـوم العـراقي للـثقـافة وا
تتأتى من خـطورة الظـرف الراهن وحاجته
لسـد ثـغرات اسـتـفحـات في أبـعادهـا وبات

فـي اخلـــامس والــــعـــشـــريـن من كل عـــام
ــثــقـف الــعــراقي مـع زمــيالته يـــلــتــقـي ا
وزمالئه لـيـجـابـهـا مـعـاً قـضـايـا الـثـقـافة
ومــعــاجلـاتــهــا بـخــطــابـهــا اخملــصـوص
ـثـقف هي جـوهـرة كـبـيـرة واحـتـفـالـيــة ا
لـلـوطن والنـاس حـيث الـتـئـام الثـقـافـت
ــعـرفـيــة وحـيث إعالء قـيم الـشــعـبـيـة وا
ساهـمة نوعيـة تواصل العمل التنويـر 
حلـل الـقــضــايــا الــعــقــديــة  بـتــكــامل مع
اخلـطــابـات األخــرى ال بـحــال من األمـور
ـسـتـنـزفـة.. من هـنـا ــنـهـكـة ا اإلنالفـيـة ا
ــداخـلــة بــتـحــيــة جلــمـيع أســجل هــذه ا
مــثــقــفــات الــوطن ومــثــقــفــيه بــاخــتالف
الـتوجـهـات وتنـوعـها .. فـهـنيـئـا للـعراق
والعـراقيـات والعـراقيـ احتـفالـية بـهية
ـثقف العراقي مهمـة هي احتفالـية يوم ا
التي سـاهـمنـا معـا في إقرارهـا وتبـنيـها

رسميا شعبيا
ـثقـف العـراقي بـ اإلهـمـال وحتـدياته ا

أزومة معضالت بيئته ا
عــنـد والدة الـدولــة الـعــراقـيــة والـشـروع
ـهــام بـنــاء مــؤسـســاتـهــا الــهـيــكـلــيـة
تـوافـرت ظـروف شـتى لـبـعض خـطى في
رعـاية أنـشـطة الـثـقـافة والـوعي الـوطني

والـــنـــهـــوض بـــزســـائل تـــشـــكـــيل روابط
ـنـحى وجــمـعـيــات ومـنـتــديـات في هــذا ا
الذي عبر من جهته الـبنيوية األساس عن
اسـتـثـمــار قـوى الـثـقـافـة جلـمـيع الـفـرص
هام التي كيما تساهم فعليا عمليا بتلك ا
ـرصـاد كي ـا وجـدت من يــقف لـهـا بـا طـا
يــعــيق إمــكــانـات تــأثــيــرهـا وبــقــاءهـا أو

استمراريتها..
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ـثـقف والــثـقـافـة في ومع مـا تــعـرض له ا
الـــعـــراق مـــنـــذ  2003من ظـــروف كـــأداء
وأزمـات مـفـتــعـلـة مـخـتـلـقـة; إال أنّ روابط
الـعـمل بـقــيت تـكـافح من أجل االسـتـمـرار
ـتاح من والـبـقاء بـعـطـاء مـثمـر بـحـسب ا
مـــنـــافـــذ لألداء واإلجنـــاز.. ولــــعل تـــلـــكم
ــتـمــسـكــة بـالـروح الــقـامــات الـثــقـافــيـة ا
الـــوطـــني اإلنـــســـانـي لم تـــألُ جـــهـــداً إال
وقـــدمـــته في طـــريق مـــأســـســـة احلـــيـــاة
الــثـقــافـيــة الـتي ال حتــيـا من دون الــعـمل

اجلمعي…
فـجـاءت أنشـطـة تـنويـريـة بـهـية لـتـتـحول
بـالـفـردي واحملــدود إلى اجلـمـعي الـفـاعل
ؤثـر في تـفاصـيل اليـوم الـعادي لـلوطن ا
والناس.. ولعل من أبرز تلك اجملاوالت ما

يـة عبر مؤسسات ظهر من فعالـيات تكر
معروفة منـها على سبـيل الذكر ال احلصر
مــؤسـسـة الــعـنــقـاء الـذهــبـيـة ومــؤسـسـة

سومر للثقافة والفنون واآلداب..
كما انعـقد مؤتمر الـقمة الثقـافي بنسخته
الــعـراقــيـة وكــذلك بـنــسـخــتـيـه الـعــربـيـة.
وطــبـعـا عــراقـيـاً كــانت الـتــشـكـيــلـة تـضم
وجــوداً نـوعـيــا إنـسـانـيــاً بـغـنـى الـتـنـوع
والــتــعـدديــة في كـونــفــيـديــرالـيــة عـربــيـة
كوردية ومعـها بالـتساوي والعـدل متنوع
الـوجود الـقـومي والـديـني ومنـطق ثـقـافة
إنسانيـة تسمو وتـعمّر بوحـدة تقوم على
حرية االخـتيار وعلى مـصداقيـة التحالف

االستراتيجي بإطاره الوطني..
ـؤتـمـر بـ ربـوع الـوطن من هـنـا تـنــقل ا
عربيـا كورديا تركـمانيـا سريانـيا واغتنى
بــبـحــوث اجلـمــيع وقـراءاتــهم الــثـقــافـيـة
األكثـر تنـوعا فـاألكثـر غنى… ومـا جاء عن
بـادرة تُعنى ؤتـمر من التـبني األسـمى  ا
ثقف العراقي لـيكون منصة أخرى بيوم ا
يدان اتسم دوما للناشطات والناشط 
بثقافـة العقل العـلمي التنـويرية وبرفضه
مـحـاوالت تــشـويـهه الـقـائــمـة عـلى تـسـلل
دجل اخلرافة ومنطقهـا الساعي للتجهيل
وحلــشــو األذهــان بـأوهــام مــرضــيــة لـكن
ثـقف ومنصـاته كافـة بقي األكـثر جدارة ا
ـصــيـري الــذي رفض به أيـة بــالـتـحــدي ا
جـابـهة مـحاولـة لـلـتشـويه والـتـخريـب; 
فـعلـبة لـلـمشـكلـة الـعقـدية الـسـائدة الـيوم

ا مر معنا ذكره للتو.. وما تفرضه 
ــثــقف الـــعــراقي في لــقــد انـــعــقــد يـــوم ا
احتفاليته سنوياً في اخلامس والعشرين

لـزامـاً خــلق فـضـاء يـتــيح فـرص الـتـحـدي
ووضع احلــلــول مــوضع الــتــنــفــيــذ. ومع
تــكــرار االحــتـفــال بــالـيــوم الــعــراقي إيـاه
تتـوطد منـصات وتـتجدد في مـهام نـوعية

منتظرة…
فــلـعـلـنــا أوال نـؤكـد مــوضـوعـيــة الـتـنـاول
الـثــقـافي لـقــضـايـا كـبــرى ال تـقف بـحـدود
القضـايا الـشعريـة أو السرديـة أو ببعض
تخصصات إبداعية مع أهميتها وضرورة
أن تأخـذ حيـزها أيضـا; لكـننـا هنـا نسعى
لتـوطيـد معـاجلات هي أدخل في االهـتمام

ــــعـــانــــيه األوسـع واألغـــنى الـــثــــقــــافي 
ـيـدانــهـا ومن ذلك مـا يــتـصـدى خلـلـطـة
العطـار في تأسيسـها على مـنطق اخلرافة
و\أو إشــكـــالـــيـــة تـــقـــد الـــســيـــاسي أو
األيديـولوجي عـلى الثـقافي بـصيغ تـفضي
ــصـــادرة! لــكن رد لإللـــغــاء واإلقـــصــاء وا
ــثــقف يـبــحث بــاسـتــمــرار عن مـنــصـات ا
مـناسـبـة إلبـراز خطـابه اجلـوهـري بـكل ما
يتضمنه من قيم األنسنة بأعمق ظواهرها

الوجودية…
WHK  Ÿ«Ëœ

ثـقـفات وعـلى الرغم مـن بعض تـوجـهـات 
ومــثـقــفـ في اخــتـيــار (الـيــوم) ونـســبـته
نـطلـقات إال أنّ ألسبـاب ودواع مخـتـلفـة ا
ّ إجنازه واالتـفاق عـليه االختـيار أخـيـراً 
في ضوء مؤتمر القمة الثقافي من دون أن
يـقطع كـليـا ونـهائـيـا بأنه اخـتـيار ال يـقبل
التغـيير فـاألساس هو دعم تـنفيـذه سنويا
كـونه مـنـصــة وجـوديـة تـسـتـدعي الـذاكـرة

العراقية بإطاره اإلنساني األشمل..
وفي مـيدان الـدفاع عن الـثـقافـة ومـنجـزها
كــان البـد من مــجـابــهـة ضـغــوط مـتــعـمـدة
ومحاوالت قـمعيـة رفعت ساسـة (الصدفة)
ــــارســـة بل ارتـــكـــاب ـــصـــاف حتـــكّم و
ثقف ولكن أيضا اجلرائم بحق الثقافـة وا
ــثــقف مــهــام فك اشــتــبــاك حـاالت جــابه ا
االلتباس وسوء فـهم إشكالية أو أخرى أو
اخــتالف بــشــأن مــسـاراتــهــا واحــتــمـاالت

اشتغال معاجلاتها..
ـثــقف الـعــراقي عالمـة وهــكـذا بـات يــوم ا
جــديـة مـؤمــلـة مـنــتـظـرة من جــهـة احلـدث
االحــتـفــالي الـكــرنـفـالـي وعالمـة اشــتـغـال

بتحليل الظواهر وإعـادة تركيبها بخطاب
ميزة… الثقافة وعناصره ا

ــثــقـفــون إشـكــاالت الــبـيــئـة لــقــد نـاقش ا
وســلــوك الـتــسـامـح ومـعــاجلـة الــتــمـيــيـز
ـا ـعــاجلـة  ـهــام ا اجلــنـدري وارتـقــوا 
أزوم في جتاوز لعبة الصراع السياسي ا
ـعاش الـيـوم راهـنـيا لـيـلـجـو عوالم أطـر ا
نـطقهـا األكثـر حداثة ـعاصـرة  الثـقافة ا

عروف.. وتمسكا بأسس خطابه ا
إنـــنــا إذ نــشـــيــر الــيـــوم إلى هــذا احلــدث
ـا نـضع أبـهى االعـتـبارات االحـتـفالي فـإ
الـقــيـمــيــة الـســامـيــة الســتـعــادة الـتــمـدن
والـــتــحــضــر الــعـــريق وجــوداً مــنــذ آالف

السنوات واألعوام..
ولـعــلـنـا ال جنـافي احلــقـيـقـة عــنـدمـا نـعـد
ـــثل حــدثــا ــا  اخــتــيـــار هــذا الــيـــوم إ
وذجـا لآلخـر كي يـعتـمد مـثاله ويـفعّل و
مـنطـلـقـاته ومخـرحـاته مـا يشـمل شـعوب
نطـقة مثلـما متنـوع االنتماءات الـقومية ا
والـدينـية عـراقيـاً…فـلنـؤكد بـقـوة تمـسكـنا
ثقف العراقي ونعزز مسارات باحتفالية ا
مــؤتــمــراته ومــنــجـزاتـه بـخــطى حــثــيــثـة
تــرفض الـوقــوع بـفــخـاخ االخــتالف الـذي
يـحــاول الـتـسـطــيح والـتـفـريغ كــمـا يـفـعل
بـــعض من ال يـــفـــهم مـــحـــددات مـــتـــنـــوع
اخلـطابـات كـما الـسـياسي األيـديـولوجي
وغــيــرهـمــا من تـخــصــصـات ال تــسـتــبـدل

الثقافي وإن تضافرت معه وتكاملت…
كل الــتــحـايــا لــلــمــثــقف الــعــراقي يــعــمّـد
نجـزات تتسع لـلتنوع احتفـاليته الـيوم 

وغنى تعدديته الوجودية..
{  رئيس جامعة ابن رشد في هولندا 
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ـا شغفي بـقراءة قصائـده الباذخة  ,وزاد تعـلقي بشـخصه من خالل لقاءاتي منذ أيـام الصبا 
ه في به في مجـلة الـتـراث الشـعبي في أواخـر سبـعـينـات القـرن الغـابر  ,وكـان لي شرف تـقد
أمـسيـة رائعـة في مـدينـتي احللـة عبـر نشـاط دور الثـقافـة اجلمـاهيـرية  ,ومـا زلت أتذكـر صحبه
الـكـرام فـوزي كـر وفـاضل الـربـيعي  ,ودارت بـنـا األيـام دورتـهـا الـغـرائـبـية  ,فـغـادر الـشـاعر
سعدي يوسف الـوطن مع من غادره من مبدعي العراق وانـقطع التواصل بينـنا ألسباب كثيرة ,
لـست في مـعـرض تــفـصـيـلـهـا االن  ,أمـا أبـن مـديـنـتي الــشـاعـر حـمــيـد سـعـيــد فـكـنت اراه في
خمـيـسنـات احلـلة  ,وقـد تـعلـمت في حـضـرته الكـثـير  ,احملّـبـة والـتسـامح والـتـواضع كانت من
ؤلفه الراحل صفاته النادرة  ,وكان لي شرف عرض كـتاب (( الثورة في شعر حميد سعيد )) 
الـناقـد محـمـود جابـر عبـاس في عدد مـجلـة الـطلـيعـة االدبيـة االول الصـادرعام1975م,وتـوثقت
اواصر احملـبـة بيـنـنا ,ولم يـبـخل علي وعـلى اقـراني بـالرعـايـة والدعم ,ونـفـتـرق قسـرا بـعـد عام

2003م  اذ اختار مغتربه االردني ,واخترت العزلة احتجاجاً على ما جرى ,وظل الهاتف
وسيـلتـنـا للـحوار رغم كل شيء ,وذات مـساء وصـلتـني قصـيدته "من حـميـد سعـيد الى سـعدي
ن أحبـهم انسـانيـة وشعراً ,قـرأت القـصيـدة بلـهفـة العاشـق ورأيت فيـها ما يوسف" واالثـنان 
يطـيب خـاطـري ويـزيح عن صـدري بعـض همـوم الـزمن الـعـاثر ,حـمـيـد سعـيـد وسـعـدي يوسف
ي مـشهود ,أعـدت قراءة شاعران كـبيـران مختـلفـان معتـقداً وسـلوكاً ولـهمـا حضور عـربي وعا
ـعنى ,لم ال والـهم االنسـاني هو ما الـقصـيدة ثالث مرات ,فـوجدت فـيهـا تطـابقـها في الـرؤية وا
يـجـمع هـذه الـقامـات الـشـامخـة الـقـصيـدة عـتب عـراقي شـفيـف تطـفح بـاحملـبة ,رغم االخـتالف,
ض لـزمن االخـضر بن يـوسف وما عـانى مـنه صاحـبه ابن يـوسف من عنت وفيـها اسـتـذكار 
فـاهيم بـرؤية ثـاقبـة من ب ـا اراد حـميـد سعـيد االنـسان الـشاعـر أن يعـيد صـياغـة ا وجور ر
ـوجعة ,فـكانت قـصيدتـه محاولـة مبدع كـبيـر ازاح عن صدورنا التبـاسات احلـاضر وتداعـياته ا

مراراتها وألهمنا بعض الصبر ,وسيتضح ذلك كله من خالل:
بانتظارك جتمع حمدان اشجارها

والصبايا اجلميالت والفتية احلا ..وانهارها
فلماذا تأخرت عنها?

ومن حال بينكما فأكلت الغياب
التي شاركت العشيات في الفندق اجلبلي

اء كي حتصدا علقم العواصف اغادرتما مدن ا
هنـا يستـنهض الـشاعر حـميـد سعيـد كل شواهـد الواقع الذي دمـرته عواصف الـزمن القاسي,
والشاعر  اليـكف عن تذكير شاعره اخملاطب بذلك الزهو الذي عاشه في بسات ابي اخلصيب
ت الى احلـياة من وظالل نخـيـله الذي أحـاله الغـزاة الى رؤوس وجـذوع خاويـة لـيس فيـها مـا 

نسب ورحم....
وأنا كقار منـتج أرى ان شاعرنا الكبير حـميد سعيد بتـعلقه بأرضه وذكرياته أراد أن يحرض
دواخل شـاعرنـا الكـبيـر سعـدي يوسف عـلى التشـبث القـوي بجـذوره العـراقيـة وان ال يسـتسلم

لعواصف الضغينة والنكوص :
لك في هذه البالد .. بالد

تعيدُ إليها القصيدة بعض الذي رُاح منها 
الذين أقمنا لهم مدناً في االناشيد

ما وجدوا وتراً صاحلاً فأستبد النشاز بنا
سنحاول ان نتجاور ليالً تعيث الضباع به 

أنت حاولت ..
حاولت …

آهٍ ومـا اكثـر اآلهات الـتي تشـعل الضـمائـر قبل الـصدور جـراء ما اقـترف الـطاعـنون بـالكـراهية
فـأحـالـوا أيام الـعـراق الى مـنـاحات ونـشـازات بـعـد ان أقمـنـا لـهم كل هـذا الزهـو يـا شـاعري ..
ولـكن لن يـطول هذا الـليل الـذي تعـبث به الـضباع  ,وسيـكون األمل هاديـنا في إقـتنـاص فرصة

اخلالص من كل تلك االوضار الشائنة :
هل أعاتبك االن 

كيف ذهبت الى ما ذهبت إليه ?
دعنا نعود الى زمن األخضر بن يوسف 

كنت رأيت .. رأينا .. تقاو اخرى
بسات حمدان تخرج من كل بيت إلينا 

تشير الى وطن نتمناه
تدخلنا في حماه

وأخـيـراً ال بـد من االشــارة الى ان هـذه الـقـصـيــدة (( من حـمـيـد سـعــيـد الى سـعـدي يـوسف))
تلـخص محـنة الـعراقي وهـو ب فـكي الضـباع .. لكن الـغد لن يـكون إال الى األصالء رغم أنف

الزمن العاهر ...
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مي مظفر : انا ورافع الناصري في التقاء احلرف واللون والرؤى النهرينية

لـدنــيـا مـيـخــائـيل أن تـخــتـار ( مـرصـدهـا )
للرؤيا ..?

أي بانوراما شعرية قد دّونت أحداثها عبر
لـغـةٍ صــاعـدة بـحـجم صِــدامـيـة الـواقع إلى
افق  التـصور..(( تـفـتح نافـذة القـلب تطـير
مــنــهــا الـــعــصــافــيـــر  تــذهب إلى احلــرب
عـبأة بـالقـمر قـاتلـ ا لتـعشش في خـوذ ا

والذكريات)).. 
إنـهـا وقـائع احلـرب أذاً .. فـمـا هـو مـسـعى

  لم يـــكن الـــعـــالم بـــالـــنـــســـبـــة ل "دنـــيــا
ـاً مــغـيّــبــاً  بل هـو واقع مــيــخـائــيل" عــا
مـفـترض ( يـصـعب اصـطـيـاده) تبـغي من
خاللـه تــــأســــيـس عــــالـم جــــديـــــد يــــضج
بــالــطـفــولــة والـشــعــر والـسالم . وهي إذ
تـفـتح كـتـاب يـومـيـاتـهـا وتـتـصـفـحه عـلى
لهب شمـعة فأنـها تسـجل وقائعـاً لتاريخٍ
وت ..   مشحونٍ بالدخان  والقصف وا
فأي زاويةٍ للنظر قد نبغت للرؤية  وكيف

الــــشـــاعــــر . وأين يــــخّـــبئ أحـالمه  وكل
األشـــيــاء واألمـــاكن قــد طـــالــهــا الـــقــصف
واخرستهـا الشظايـا . إال زجاجة ( الروح

لونة باحلبّ واحلن والكبرياء .  ) ا
كـانت دنـيـا مـيـخـائـيل تـهـرول وتـصطـحب
طفولتها وذكرياتهـا وعصافيرها. وتتدثر
بالـبراعم واالزهـار  وتطلـق أحالماً اخرى
من اقــفــاصــهــا . وحــ يــســكن الــقــصف
ويـــســـود الـــعـــالم صـــمـت ثـــقـــيل  كـــانت
ذكــريـاتـهــا تـشــرد بـعـيــداً  بـعــيـداً صـوب
الالمــتــنـاه  راســمــةً عــدداً ال يـحــصى من
رايا بانتـظارِغائب يخرج منـها ليأخذها ا
في نزهـة للقـمر . لتـتحـسس بعضَ قلـبها

لتتأكد من وجوده . 
ـشـهـد  ? لـقـد تـتـراكم الـذكـريـات ويـتـسع ا
جــســدت دنــيــا مـيــخــائــيل مــعــادلـة احلب
والـطـفـولـة والـعـبـقـرية وعـلـى وفق مـا قال

سـتعادة بودليـر "العـبقريـة هي الطفـولة ا
قــصــداً" والــعـبــقــريــة لـيــست في افــتــعـال
األفـكـار اجملـردة  بـل في اقـتـنـاص مـا هـو
يجري خفيـاً في نسغ احلياة . والـعبقرية
هـي احلـــاجـــة إلى احلب كـــمـــا لـــدى ( دي
مــوســيـه ) . لــذا فــهي رتــبت تــصــنــيف (

التجربة ) روحياً .
هول مـن فعل مؤثر  في وت ا  وما لهـذا ا
لـذات الــشـاعـرة .أنهُ مـوقـف الـشـاعـر وهـو
دُ  (مـجسـاته ) في تـرصد األشـياء وهي
ُـعـلب ـوت ا تـفـقـد بـريــقـهـا بـفـعل أزمـنـة ا
ـصــدر إلـيـنـا من وراء الــبـحـار أذن مـا وا
عــذر بـــابـــانـــوئــيـل ومــســـوغـــات حـــقــوق
االنـسـان? لـقـد امـتـزجت ( كـلـيـة ) األحداث
الـتي وقــعت في جـذور (شـعــريـة الـرؤيـة )
لـدنـيـا مـيـخـائـيل فـجـاءت هـذه الـيـومـيـات
وثـيـقـةً لـتـأكـدَ وجـود الـذات عـلى مـسـتوى

الكينـونة  وكذلك وجود الـذات لشاعرة
مـــتــحــســســـة كــ ( بــارومــتــر ) أحــداث
عـــصـــرهــا وشـــهــادة عـــلى مـــا ال ألــيه
الوقائع . إنهـا فتحت مخـابئ ذاكرتها 
وحولت شـفرات احلـن فـيهـا إلى قطع
نــثـريـة مــتـنـاغــمـة مــنـزاحـةٍ تــمـامـاً عن
تعارف عليه قصديةِ التوثيق احلربي ا
 فـجــاءت الـكـتـابـة مـخــطـوطـاً بـجـديـة
عالية عـلى مستوى الصـدمة ( االنفعال
ـتعالية احلسي  –اجلانب الرؤيوي ) ا
علـى مسـتوى ( شـعـرية الـكـتابـة )  لذا
فهي جسّت منـطقةً رخوةً في انـفتاحها
الـــكــامل عـــلى كل مـــا تــخــتـــزنه الــروح
والــذاكــرة عــبــر قــنــطـرة (احلــلم) الــتي
ـكونة عبـرتها لـتحـتويـها ( الصـدفة ) ا

من ( بر?
{ شاعر وناقد

 lL :« w  …—c Ë …b 2 …√d*« W UI

aOA « dOB

ميسان

dFA « o œËÆÆ »d(« W U

بعض اصدارات الناقدة مي مظفر

 مي مظفر



.. الكـتابة هي تـفريغ للـشحـنات الثـقافيـة التي تتـدفق  في الفـكر اإلنسـاني  حتى تؤدي
تـراكمة وهـوب في التـنفيس عن زخم حـشود أفـكاره ا الى ظهـور رغبة كـبيـرة للمـثقف ا
التي حتـاول أن جتـد مـنـفـذاً لـلـخروج مـن أنفـاقـهـا الـفـكـرية قـبل أن تـتـفـجـر في كـبـوتـها

وتتحول إلى شذوذ في السلوك يصيب البعض منهم بدرجات مختلفة من اجلنون . 
إن رغبـة الكـتابـة التي تعـصف بصـاحبـها ب فـترة وأخـرى حتتاج
وهوب لتـتطلع عـليها إلى وسـط عام يستـقبل نتـاجات الكاتـب ا
األنظار وتلـتقطها األفـكار فهو يـحولها من شـحنات ثائرة في
حـاضـنـته الـفكـريـة الى نـصـوص أدبـية لـهـا هـدفٍ ومـعنى ..
فيعود هادئـاً مطمئناً بعد النشر ليبدء ثورته في اليوم التالي

 من جديد   وهكذا دواليك ...
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وانت تسـتمع لالستـاذ الدكـتور عبـد احلس شـعبان حتـتاج إلى ان تراجع
تـرجمات التاريخ  ( ( historyوالى تـاريخ احلركات السـياسية واالحداث
عـلومات والـتجارب وعالقـات كثيرة تـلك خزائن من  ا التـأريخية فـالرجل 
تمـتد لسنوات قـضاها يبحث عن اصـدق مواردها ويبتعـد كثيرا بل ويرفض
ـعـلـومـة من افواه صـانـعـيـها  يـغـربـلـها  (يـفـلـتـرها) في ( الـعنـعـنـة) يـأخذ ا
مخـتبره الذي حـاكه بشعيـراته الفضـية منذ وضع قـدمه في مدارس النجف
يستلهم من تاريخها ومفكريها الدروس والعبر . وحدثني كيف سافر وقطع
االف االمــيـال  لــســانـتــيـاغــو والـتـي اثـمــرت زيـارته تــلك دراســة مـهــمـة عن
حيـاة وفكر  سـلفـادور لينـدي من خالل تسـجيل مالحظـاته وهو يـتجول في
بيـته وكتبه وسـيرة حيـاته. ففي جوالته  عـرف عن قرب رجـال سياسة وادب
عارك ( حركة االنصار عمورة وخاض نضاال في سوح ا في شتى ارجاء ا
ـسـيرة تـابع  يـة ويـحـار ا ) مـثـاال وساهـم في تاسـيس جلـان ومـنتـديـات عـا
الـدكـتور شـعـبان كـيف اسـتطـاع الـعمل في اكـثـر من عشـرين نـقابـة واحتاد
يـا ولم يكن مـجرد رقم بل كـان عضـوا فاعال ومـنتـجا ومـؤسسا عربـيا وعـا
فقد اعـاد بناء اللجـنة الوطنية لـلسلم والتضـامن في مطلع الثمـانينيات وبذل
تحدة لـنشر ثقافة جهدا اسـتثنائيـا من خالل جامعة الدول العـربية واال ا
الـتـسـامح ونبـذ الـعـنف وله مـبادرات كـثـيـرة جدا في ذلك. جتـاوزت مـؤلـفاته
ال٨٠ منـجزا في شتى مـيادين الـفكـر والثـقافـة والسيـاسة واعـتمـد بعـضها
متأل علـما وفكرا كم ية الرصـينة.. ايهـا ا ـعاهد العـا في مناهـج الكليات وا
عـظـيم بـتـلك االنـحـنـاءة وذلك الـتـواضع اجلم حـيـنـمـا تـخطـو وسط عـواصف

الترحيب والتصفيق... 
ـفـكر الـدكـتـور عـبـد احلـسـ شـعـبان  في مـرحـبـا بـا
ربوعـنا  وهـو  الـذي قدم لـلوطن  الـكثـير و من غـير
مـنـة ونـال مـحـبـة مـثـقـفـيه و نـاسه وهـذا مـرجتاه ال

اكثر. 
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نـاطق في مـوسكو ات اخلضـراء تغـطي معـظم ا
ــا تـضــفي عـلــيـهــا صـبـغــة جـمــيـلــة مـحــبـبـة
لـلـنـاظرين. صـديـقي في الـرحـلـة الدكـتـور ضـياء
يـصـر عـلى الـذهاب الـى البـاركـات يـومـيـا فـيـما
كنـت امـتعـض أحيـانـا من إصـراره هـذا مع ذلك
أجـد نــفـسي مــضـطــرا لـتـلــبـيــة طـلـبـه في أكـثـر
االحـيـان مـداراة لـعـمـره ووضـعه الـصـحي كـمـا
فردي في جميع أني لم أكن قادرا على التحرك 
ـنـاطق بـسـبب الـلـغـة الـروسـيـة الـطـاغـيـة أما ا

ضـيـاء فقـد تعـلم الروسـيـة عنـدما كـان طالـبا في
جامعتها.

ولكي أكـون موضوعيا تعد الباركات في موسكو
ــنـشــآت واحلـدائق إعــجـوبــة في الــتـصــمـيم وا
ـطاعم الـتي تنـتشر الغـناء ووسائل الـتسـلية وا
كن غض لونة في كل مكان وال  فيـها الورود ا
كنني القول أنك النـظر عن النظافة وبـعد ذلك 
ال تمل مـنها مـهما أكـثرت من زياراتك الـيها النك
في كل زيارة سـتكتـشف شيـئا جديـدا فال غرابة
بـعـد ذلك ان تكـون مـوسـكو قـبـلـة للـسـيـاح فهي
تضمّ الـكثير من اخلـدمات السيـاحية من مرافق
خدماتية مثل الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق
بــاإلضــافـــة إلى أكــثــر من  400مــتــحف و200
مـعرِض فني  129مـسرحا و  96مُـتنزهاً و18
سـاحـة اإلجمـالـية لـلـمسـاحات حـديقـة وتـبلـغ ا
ـديـنـة  450كــيـلـومـتـراً مـربـعـاً اخلـضـراء في ا
و 100كـيـلــو مـربع من الــغـابــات; لـتــكـون بـذلك
ــنـاطق ـدن. ويــرتــاد هــذه ا واحـدةً مـن أجـمـل ا
اآلالف من الـزّائــرين يـومــيـاً وذلـك لالسـتــمـتـاع
بــجــمــالــهــا  والــرّقـص والــلّــعب ومن أشــهــر
الــبـاركـات حــديـقـة غــوركي وحـديــقـة الـثــقـافـة
ومـتـنـزه ليـسـوبـارك ولـزمـايـلـوفـسـكي وفـيلي
وسوكـولنيـكي بارك وسـيني أوستـروف قاعات

األسماك واحلديقة الوطنيّة.
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مارسـة الريـاضة اثـناء جتـوالنا في كنـا نهتـم 
ـرات الباركات بـتأجير عـربة صغيرة شوارع و
تعـمل بنفس ميكـانيك الدراجة الـهوائية أما اذا
رغبت بـالتمتع بقسط من الراحة فما عليك اال ان
تـخــتـار مـقـعـد جـلـوسك النـهـا كـثـيـرة وبـأشـكـال
مـتـعـددة ومــتـوفـرة في جـمــيع االجتـاهـات كـنـا
مـرات نتفاجئ  في اثنـاء السير الـعشوائي في ا
كـل مـرة بـبـركــة مـاء تـنــتـصب وسـطــهـا نـافـورة
جمـيلة اضافة الى االكـشاك الصغـيرة التي تبيع

ــشــروبــات احلـارة " والــســكــائـر وا "االيس كـر
ميز كان ا صمم ان يختار ا والباردة ولم ينس ا
اكوالت الروسية للـمطاعم التي في الغالب تقدم ا
ـلـفـوف الروسي الـشـهـيرة مـثل ( الـبـورسشت ا
ستروغـونوف الـشاشلـيك الكـنيش البـيلـميني
اضـافـة الى الـسـلـطـات الـروسـيـة الـشـهيـرة ) في
ـرات أعــجب صـديـقي بـبــائـعـة في كـشك أحـدى ا
صغيـر فحـاول دعوتـها عـلى وجبـة عشـاء لكـنها
ردت مع ابتـسامة وأدب شـكرا للـدعوة لي صديق

لن افـرط به. وخالل جتـوالـنـا اكـتـشـفـنـا  مـطـابخ
عربـيـة وأوزبـكـسـتانـيـة وأذربـيـجـانيـة جـمـيـعـها
تـتمـتع بشـعـبيـة كبـيرة حـيث يُـقبل عـليـها أبـناء
ـقيـمة في مـوسكو والـسياح اجلاليـات العـربية ا
الــعـرب. كـمـا يـفـضـلـهــا أهل مـوسـكـو بـسـبب مـا
تقـدمه من أطباق شهيـة والتى يدخل فى إعدادها
الـعــديــد من الــتـوابـل الـشــرقــيـة كــمــا جتــذبـهم
ـشـوية اخلـضـروات الـزاهيـة األلـوان والـلحـوم ا
ذات النـكهة اللذيذة اضـافة الى االجواء الساحرة

من ديكور وآثاث الخ.
WO d  r UD

طاعم العربية في موسكو مع بداية بدأ انـتشار ا
التـسعينات هذا ماسمـعته من حيدر احد موظفي
الـسـفـارة العـراقـيـة وأبـرزها من سـوريـا ولـبـنان
ـغـرب وتـركـيـا انـضـمت إلـيهـم مطـاعم بـعض وا
دول االحتــــاد الـــــســــوفــــيــــتي الــــســـــابق مــــثل
أوزبــكــسـتــان وأذربــيـجــان والــتى بــلـغت ذروة
ـاضــيـة لـذلك شـعـبـيــتـهـا فى األعــوام اخلـمس ا

غالبا ما تكون مزدحمة بعض الشيء.
ـبر ـطـاعم الـتي زرنـاها ( شـيـخـنـا  من أشـهـر ا
وان أوريـوك مـستـر لـيفـانـتس شيـخـنا شـوربة
يقع داخل مـول أفيا بارك يقدم االكالت االوزبكية
مــســتــر فالفل فـي مـوســكــو شــمـس الــصــحـراء
ــطــعم في تــصــمــيـمه الـبــيــضــاء يــعـكس هــذا ا
الـداخـلي الـفـريد كـل ألوان الـفـيـلم الـروسي الذي
يـــــحـــــمل نـــــفس االسـم والــــذي اشـــــتــــهـــــر في
الـسبـعـينـات مطـعم اوزبكـستـان مطـعم سنـدباد
ا الذي لـقي شهرة قوية مع أنه صـغير احلجم ر
ـه االكالت اللـبنـانية اخـيرا مـطعم اشتـهر لتـقد
قهى دينـة وهو أشبه  بيـروت الذي يقع وسط ا
أكـثـر من مطـعم ولهـذا يـفضـله الـطلـبة واصـحاب

الدخل اليسيط.
ÍuA u « Õd

وعـنـدمـا تـكـون في مـوسـكـو يـنـبـغي ان ال تـفـوت
عليـك فكرة زيـارة مسـرحها الـشهـير "البـولشوي"
ـيـة مـنذ ـشـاهـدة عـروضـهـا الـعـا وحـجـزتذكـرة 
االيـــــام االولى لـــــوجـــــودنـــــا في
موسكو ذهبنا الى حيث الساحة

احلمراء وقـصر الكرمل الشهير بحثا عن بائعي
الـتذاكـر ومع انـنا جتـولنـا كثـيرا هـناك لـكنـنا لم
نـوفـق لـشــراء ثالثــة تـذاكــر واحــدة لي واالخـرى
ن بـعـد يـوم او اكـثر لـضـيـاء واالخـرى ال اعـرف 
والت فـخـرج امامـنـا احد األكـشاك كنـا في احـد ا
تـتــوســطه شــابــة يـافــعــة لــو قــدمت لك الــعــلـقم
لتنـاولته من يدهـا البيـضاء وعيـنيهـا الزرقاوت
وشـعـرها االصـفـر الـذي يـتـأرجح مـتطـايـرا كـلـما
مـرت نـسـمـة هــواء من فـتـحـة الــبـاب اخلـارجـيـة
القريـبة من كشكـها. عند هذه احلـسناء وجدنا ما
نـبـحث عـنه اشـتريـنـا الـتـذاكـر الـثالث بـانـتـظار
ــسـرحـيــة بـحـيـرة الــبـجع الـتي مــوعـد الـعـرض 
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ـوعـد احملـدد ذهبـنـا الى مـسـرح البـولـشوي في ا
فـصـدمنـا بغـلقه لـوجـود أعمـال صيـانة فـيه ماذا
بعـد ? هل هي خيبة أمل والـتذاكر ماذا نـعمل بها
ض كـانت االسـئـلـة تـهـبط عـلـيـنـا كـالـشالل لم 
وقت طــويـل حــتى جــاءنــا اخلــبــر بــأن الــعــرض
سيـقدم مـن على قـاعة الـكـرملـ وهي واحدة من
أفخم وأكـبر القـاعات شخـصيـا عجبـتني الـفكرة
كثـيرا فهي فرصة للدخول الى أروقة القصر الذي
ـير بـوتن تـوجـهـنا يـتـربع عـرشه الـرئـيس فالد
الى الـقـصـر كــان الـدخـول سـهال جـدا لم نـشـاهـد
اجراءات مـشددة للدخـول كما يحـصل عندنا كان
هنـاك من يرشدنا الى القـاعة وصلنـا بالفعل لكن
يجب ان تـعرف أنك مـلـزم بتـسلـيم الـقبـوط أو ما
يــشـبــهه الى االســتـعالمــات الـتـي تـنــتـشــر عـلى
مــسـاحــة واسـعــة تـســتــلم مـنك حــسب احلـروف
ـعنـى انك لن تقـضي وقتـا طويال في األبجـدية 
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تلئة ال قاعد  دخلنـا الى القاعة الكبرى كـانت ا
فــراغ فـيــهــا من حـسـن احلظ انـنــا جــلـســنـا في
ـسـرح شــيـد بـطـريـقـة مـتـدرجـة الـوسط مع ان ا
ـسـرح دون عـناء ثم تـسـمح لـلـجمـيع مـشـاهـدة ا
سـرحـية جـلـسنـا وبـدأ العـرض الـساحـر الـراقي 
ــوســيــقى بــحــيــرة الــبــجع وهي إحــدى روائع ا
لـلـمـوسـيـقـار الـروسي الـشـهـيـر تـشـايـكـوفـسـكي
ئـة وسبـعة والـتي قـام بتـأليـفهـا عـام ألف وثمـا
ـوسـيـقي وثـمـانــ وكـانت واحـدة من الــتـراث ا
الثري لتشايكوفسكي والتي تضمّ كسّارة البندق
واجلمـال النائم واألميرة النـائمة. عرضت بحيرة
البـجع لـلمـرة األولى عـلى مسـرح الـبولـشوي في
العـاصـمة الـروسـيّة مـوسـكـو في الرابع من آذار
ئة وسبعة وثمان وقد تضمنت عام ألف وثما
أربـعـة فـصـول اسـتـعــراضـيّـة راقـصـة في بـالـيه
درامي كــتـب الــكــلــمــات فـي هــذا االســتــعــراض
ؤلفـان فاستلي جلتزر وفي بي بـيغتش باللغة ا
الروسـيّة وصـمّم رقصـات البـاليه في هـذا العمل
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صديـقي ضيـاء كان يـعاني من ضـعف في شبـكية
ا ان مشافي روسيا نقذ و العـ ويبحث عن ا
مـشـهـورة بـطب الـعـيـون ولـديـهـا مـشافـي كـبـيرة
متـخصصـة في هذا اجملـال منهـا مجـمع فيدروف
لـلجـراحـة الـدقـيـقـة للـعـيـون وهـو مـركـز حـكومي
فيـدرالي فان صديقي أخذ احتـياطاته قبل السفر
ـرحاح وهو دكتور من خالل االتصـال باألخضر ا
جـزائـري مـقيم في مـوسـكـو ويـعمل مـنـذ سـنوات
عـدة في مـسـتـشفـيـاتـهـا ومن جـمـيل رحـلـتـنا أن

ـــــرحـــــاح كــــان ا
عـــــربـي اخلـــــلق
واضـحـا يـشرح
االشــيــاء كــمـا
هــي بــال لــف
وال دوران
وفـــــــــي أول
لــقــاء مــعه
فـــــــــــــــــــي
الــفــنــدق
الـذي كنا
نـــــقـــــيم
فــــــــــيـه
تـــمــكن

ـتـجــهـة الى من عــلى مـ الــطـائــرة الـكــبـيــرة ا
مـوسـكـو كـنت انـظـر من الـنـافـذة الى تـضـاريس
االرض وتـغــيـرهــا من مـنــطـقــة الى اخـرى وفي
الشـاشة الصـغيـرة امامي أقرأ بـ آونة وأخرى
تغيرة عن سرعة الطائرة وإرتفاعها علومات ا ا
ـتـبـقـيـة اضـافـة الى درجـة احلـرارة ـسـافـة ا وا
حـاولت مــرارا الـتـقـاط بــعض الـصـور من خـلف
الـنـافذة لـكن جـنـاح الـطـائـرة الكـبـيـر كـان يـعيق
مـهـمــتي أحـيـانـا مع ذلـك يـبـدو أني جنـحت في

ميزة. احلصول على بعض الصور ا
ـوضوعـة في مشبك مددت يـدي ألسحب اجملـلة ا
قـعد امامي كانـت حتتوي على اعالنـات مثيرة ا
عن الـعـطـور والسـاعـات ومـحافـظ جلـد واجـهزة
كهـربائية أعدت اجمللة الى مـكانها. أكثر ما كان
ـسافـة ب الـدوحة ومـوسكو يقـلقنـي هو طول ا
كانت الـشاشة الصـغيرة تشيـر الى الوقت الكلي
ـتبقي خمس ساعات ونصف الساعة والوقت ا
ــلل لــذا وجـدت أن ال بــديل يــشــعــرك الــوقت بــا
ـا يأخذني أفضل من مـشاهـدة فيـلم كومـيدي ر
ـلل في هذه الى مكـان آخـر ويخـفف الشـعـور با
االثـنـاء حـظـيت بـوجـبـة غـداء دسـمـة مع الـشاي
االسود الـذي اعـتدت عـلى شـربه بعـد كل وجـبة
مـرت سـاعـات وفـجأة رن جـرس الـتـنـبـيه لـيـعلن
الكـاب عن بدأ الـهبـوط في مطار (دومـوديدوفو
ـطـارات بــالـقـرب من الـدولي) وهــو أحـد أكـبــر ا

موسكو.
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طار أحسست ما إن حـطت الطائرة عـلى أرض ا
بـالـبـرد بـعض الـركــاب كـانـوا قـد تـهـيـأوا جلـو
موسـكـو امـا االخـرين الـقـادم مـن بالد الدفء
البسـهم الصـيفـية في اخللـيج العـربي كانـوا 
سـحـبت اجلــاكـيت الـذي دســسـته في احلــقـيـبـة
طـار الى حيث الصـغيـرة تمـهيدا لـلخـروج من ا

نقيم أنا وصديقي الدكتور ضياء محمد حسن.
لم يك أحداً بـأنتـظارنا ركـبنـا أول سيـارة تكسي
صـادفـتنـا الى فـنـدق (بيـتـا) الـذي يبـعـد بـحدود
ـطـار أنــشـغـلت خالل ســبـعـ كــيـلـومـتــرا عن ا
ـشاهـدة الـغـابـات واالبـنيـة الـشـاهـقة الـطـريق 
ومـنـاظـر االحـياء الـتي تـبـدو لـيال اشـبه بـلـوحة

زيتية من صنع اخلالق اجلبار.
‚bMH « W U  w

مر الـوقت مسـرعا وصلـنا الى صـالة الـفندق في
سـاعـة مـتـأخــرة من الـلـيل بـعــد اكـمـال احلـجـز
صـعدنا الى الطابق رقم  24لـنستلم الغرفة التي
ــكـان ســتــكــون مــقـرا مــؤقــتــا حلــ أخـتــيــار ا
ـنـاسب صبـاح الـيوم الـتـالي تنـاولـنا الـفـطور ا
نطقة احمليطة بالفندق وأذا وخرجنـا ألكتشاف ا
فاجـآت كثيـرة تصادفنـا منها إن الـفندق الذي
نقـيم فيه هو ضمن مجمع مكون من ثالثة فنادق
متشـابهة هي (بيتا وكاما والفا) يتكون كل فندق
من ثـــمــان وعــشـــرين طــبــقـــة تــضم مـــطــاعــمــا
وصـالـونـات وقــاعـات لألجـتـمــاعـات والـريـاضـة
الهي اللـيلية وكافـتريات وغـيرها اضافـة الى ا

والعروض الروسية من الفلكلور الشعبي.
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سـتـة ايـام أنـقـضت بـسـرعـة مـذهـلـة مـوزعـة ب
ــديــنــة مــجــمع الــفــنــادق والــبــاركــات ووسط ا
تـاحف على وفق اجلدول الذي تعده لرحلتك وا
خالل تلك االيـام أكثـر ما أزعجـنا هـو البحث عن
ــطـــاعم الــشـــعــبــيــة االطــبـــاق الــروســيـــة في ا
ــطـبخ الــعـراقي والــسـيــاحـيــة ال شيء يــشـبه ا
سواء في الـطعم أم طريـقة الـتحضـير فضال عن
ـسلـم أكـلهـا لكن ال وجود حلـوم محـرم على ا
بــد من الــبــحـث عن حل وسط أو حتــمل اجلــوع
ـيـة التي ـطـاعم الـعـا وبـ هـذه وتـلك أخـترنـا ا

تــنــتـــشــر في ارجــاء ومــوالت مــوســكــو
ــعـانـاة فـعــوضـنــا مـا فـات مـن ايـام ا
بــحــثــا عن وجــبـة شــهــيــة تــغــيـر
االحـــــــســــــاس بـــــــعــــــد ذلـك من
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في أحد االيـام وبيـنما كـنا في الـساحـة احلمراء
الشـهيرة أنشغـلنا بالبـحث عن سكن جديد أقرب
ـركـز سيـما ان مـوسـكو مـدينـة كـبيـرة جدا الى ا
وهي عاصـمة روسيا وأكبـر مدينة من حيث عدد
ـا الـســكـان بـحــثـنـا عن مـكــاتب سـيـاحــيـة فـر
تــســاعـدنــا في ايــجــاد ســكن جــديــد مــر الـوقت
مسـرعـا ولم نحـصل عـلى شيء وبسـبب "قـداحة
السـكائر" وقعت انظار صديـقي على فتاة رشيقة
الـقــوام فـارعـة الـطـول تــشـبه الـفـنـانــة الـتـركـيـة
اجلــمـيـلـة هــانـدا ارتـشــيل مـتـكــئـة عـلى اجلـدار
احلديدي الذي يلتف حول حديقة مزينة بالورود
ـلـونـة وهي تـمـسك سـكـارتـهـا وتـنـفث الـدخان ا
بـرفق يـنـاسب جـمـالـهـا وأنـوثـتـهـا سـار ضـيـاء
باجتاهـها طالبا مـنها اشعال سـكارته طبعا هو
يتـعمد عـدم حمل أي جداحـة برغم أنه مدخن من
ـزعج ذلك ألن اجلـداحـة تـعـد الـوسـيـلة الـنـوع ا
فـضلة للتعارف مـع جميالت موسكو هن لسن ا
ــتــحــفظ بــإمــكـانك ان ــنـغــلق أو ا من الــنــوع ا
تتـحدث بـأدب مع أيـة فتـاة وستـرد عـليك بـلطف
ـهم بـادرهـا سـواء بـقـبـول حـديـثك أم بـرفـضه ا
ضـيـاء بالـسؤال عن طـلـبنـا لـشقـة سـكنـية وسط
ـديـنـة نـظـرت الى سـاعـتـهـا ثم بـدأت تـتـحـدث ا
معه لـتتـعرف عـلى طلـبه فقالـت لنا أنـني لست
كن أن أساعدكم لـلحصول صاحـبة مكتب لـكن 
عـلى الـســكن من خالل الـنت الفـتـة أنـظـارنـا الى
وجـود مــواقع خــاصــة لـهــذا الــغــرض في هـذه
ـقـهـى الـقـريب ألحــتـسـاء االثــنـاء جـلــسـنــا في ا
الـقـهـوة أو الـشاي جـلـسـنـا في أحـدى الـطاوالت
القـريبة في مكان دافىء هروبا من البرد باشرت
إنــسـتــاسـيــا عــلى الــفـور بــاالتـصــال بــعـدد من
ــضي دون ــتـوفــرة وكــان الــوقت  الـهــواتـف ا
جـدوى بـعـد اقل مـن سـاعـتـ أعـتـذرت بأدب ألن
زوجهـا سيـصل ليـقلـها الى حـيث عزومـة الغداء
الـتي تـنتـظـرهمـا.ودعـنـا انسـتـاسيـا الـتي سُرت
بالـتعرف علـينا عـلى أمل أن نلقـاها وزوجها في
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عدنـا الى حـيث كنـا في فـنـدق الفـا وفي الـطريق
كــنت أشــاهــد احلــدائق والـشــوارع والــتــنــظـيم
الـراقـي وسـلــوك الــنـاس كل مــا حــولي مـدهش
لـلــغـايــة ويـنـم عن ذوق جـمــيل كـنـت ابـحث في
موقع كـوكل عن اية مـعلومـات عن موسـكو فهي
من أكــبــر كــيــانــات روســيــا االحتــاديــة ومــركـز
ـال الـسـيـاسـة واالقـتـصـاد والـثـقـافـة والـدين وا
والتـعلـيم والـنقل في روسـيـا وهي ايضـا سابع
أكـبـر مـدينـة حـسب عـدد السـكـان إذ بـلغ في عام

 2016خمسة وعشرين مليون نسمة.
ـعلـومـات في "مـحرك كـوكل" إن مـوسـكو تـقـول ا
تقع عـلى نهر مـوسكـفا وتبـلغ درجة احلرارة في
االقلـيم حـوالي تسع درجـات مئـويـة في ينـاير و
 19درجة مـئوية في يوليو يـحتل إقليم موسكو
( (44,379كيـلومتر مـربعا. تغـطي الغابات ?42
ا يـوفـر لـلنـاظـرين فـرصة من مـسـاحـة األرض 

ــنــاظــر الــتــمــتـع بــا
اخلالبـة والبحيرات
الــصـنــاعـيــة الـتي
تـــــــمــــــــتــــــــد الى
مـــــــســـــــاحــــــات
شــاســعــة هــنـا

وهناك.
مــســاحــات
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اسطنبول

من اقـنــاع ضـيــاء بـضــرورة االنــتـقــال الى سـكن
ـشــفى الـذي ســيـعــالج فـيه جــديـد قــريب عــلى ا
وبالـفعل في اليـوم الثـاني أو الثالث انـتقـلنا الى
الـسـكن اجلـديـد وهو بـحق كـان أفـضل كـثـيرا من
االقـــامـــة في فـــنـــادق فـــضال عـن قـــربه من وسط
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ـرحاح لـضيـاء اخلـطوات الـتي ينـبغي ان شرح ا
يتبعها وصوال الجراء العملية اجلراحية وكان له
ما أراد احلـمد لـله أ ضـياء عـمـليـته وخرج من
شـفى بعـد ثالثـة أيام بـوضع أفضل كـما عـلمت ا
مـنه تـعـافـى ضـيـاء فـمـا كــان مـنـا اال ان نـخـطط
رة مجـددا جلوالت أخـرى داخل موسكـو وهذه ا
حــاولــنــا اكـتــشــاف مــوســكـو حتـت االرض فـهي
ـتـرو مـتـوفـرة في غـيـرهـا فــوق االرض مـداخل ا
مـعـظم مـنـاطق مـوسـكـو ومن خـرائـط الـقـطارات
ــديـنــة الــسـفــلــيـة تــدور حـول تــعـرف فــورا ان ا
ـبــاشـرة كـانت مـوسـكــو عـدا بـعض اخلــطـوط ا
الساللم الـكهربائـية تهبط بـنا مئات االقدام حتت
نـظمة تـرو االنيـقة ا حـطات ا االرض لتـفاجئ 
ـثابة متـاحف تتحدث عن تاريخ ولعل مـعظمها 
الـقـيـاصـرة واالحتـاد الـسـوفـيتـي ومن ثم روسـيا
االحتـــاديــة وهـــو تــاريـخ حــافل بـــاالجنــازات بل
ـعـجزات وألن الـروس لـيـسوا من ذوي الـعـقد با
مـثـلنـا فـلم يـكن غريـبـا ان تـرى لوحـات وتـمـاثيل
الـقـيـاصـرة واحلـزب الـشــيـوعي مـاثـلـة لألعـيـان
ـنــجل واجلـاكـوج" حــتى ان مـبـنى يـتـصــدرهـا "ا
جــامــعـة مــوسـكــو ووزارة اخلـارجــيـة وهــمـا من
ـان بعد بـاني اخلمس الـتي شيدهـا االسرى اال ا
ـيـة الــثـانـيـة حـفــرت في واجـهـتـهـا احلــرب الـعـا
ـنـجل واجلـاكوج" الـشـعـار الـشيـوعي الـروسي "ا
لـكن أحـدا من السـيـاسيـ الالحـق بـعـد انهـيار
االحتـاد الــسـوفـيـتي نــتـيـجــة لـلـتـغــيـيـرات الـتي
نــفـذهــاغـوربــاتـشــوف (الــقـائــد األخـيــر لالحتـاد
السـوفـيتي) والـتي عـدت من أكـثر الـعـوامل التي
أدّت إلى تسـريع سقوط االحتاد حيث غيّرت هذه
اإلصالحات األنـظمة والقوان الـتي اعتاد عليها
الـشـعب وأثـرت الـتـغـيـيـرات أيـضاً عـلـى النـخب
االقــتـصـاديـة والـســيـاسـيـة وبـالــتـالي أصـبـحت
احلــكـومــة ضــعـيــفـة وبــدأت االنــتـقــادات تـوجّه
ضـدهـا وبـهـذا  إنـهـاء احلـكم الـسـوفـيـتي عـام
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ـتـرو حتت األرض كنت أثنـاء مـرورنا بـقـطارات ا
اشاهد ابوابا كبيرة مغلقة لم أجرؤ على السؤال
عنهـا وما خلفها لكن بعد ح علمت انها مداخل
الجئ احلـروب النـوويـة ان وقـعت ال سـمح الله
كن ان ال أحد يـتمنى طبعا وقوع حروب نووية 
تـنـهي الـعالم الـذي نـعـرفه بـكل ما فـيـة من تـطور
نوعي في اجملـاالت اخملـتـلـفة ومن وجـهـة نـظري
ان الــشـــعب الـــروسي ال يـــســـتـــحق ان يـــســحق
بحروب ال جدوى منها فهو شعب مثقف عملي ال
يعـرف النفـاق والغيـبة ايضـا شعب منـتج يصنع
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قـبل سـفــري الى مـوسـكــو كـان الـزمـيـل ولـيـد قـد
كلـفني بشراء اقالم رصاص مـصنوعة في روسية
فــهــو مـن الــنــوع الــذي يــجــمع اقالم الــرصــاص
ـصـنـوعـة في دول العـالم مـثـله مـثل هـواة جمع ا
الطـوابع والـهويـات األخـرى وعلى هـذا االساس
ـصــنـوعـة في كـنـت ابـحث عن اقالم الــرصـاص ا
روسيا حصرا وقطاع الصناعة في روسيا يتميز
ـعادن ـواد الـكيـمـيـائيّـة وا بـالتـنـوع صـناعـة ا
ـواد الـغــذائـيـة والـنّـســيج واألثـاث وإنـتـاج وا
الطـاقة وتطويـر البرمـجيات واآلالت الصـناعية
ـديـنـة عـلى مـركـز الـبـحـوث الـدولـية وحتـتـوي ا
والــفـضـاء الـذي يـقــوم بـإنـتـاج مُــخـتـلف مـعـدات
الـــفـــضـــاء ومــصـــنع لـــلـــســـيـــارات وآخــر
للـمحوالت واإللـكترونـيات الدقـيقة لـتكون
دن الـصـنـاعـية في بذلـك واحدة من أهـم ا
دينة وحدها على العـالم حيث حتتوي ا
 500شـركة. كـان هذا انـطـباعي االولي
مع ذلـك لم أجـــد أقـالم الـــرصـــاص في
ـكـتـبـات الـتي تـصـادفني االسواق وا
في الـطريق حتى أني مـللت من كثرة

البحث عن اقالم الرصاص
ــوضـوع عــلى مـوقـع (الـزمـان) { تـتــمـة ا
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دن كان الفـساد وما زال. سـرقت اخملزومية مـصيبتـنا ليـست الفسـاد في كل العصور وكـل ا
في فتح مكة. وابن الـلتبية على الصدقة قال: هـذا لكم وهذا أهديَ إلي فقام النبي صلى الله
? أال جلس في بيت عليه وسلم: "مـا بال العامل نـبعثه فيـجيء فيقول: هـذا لكم وهذا أهدي إليَّ
ادة اخلامس من مَسَلَّة حمورابي للحد من فساد القضاء!  أبيه فينظر أيهدى إليه أم ال? ."وا
صيـبة مـحاوالت اجلمـيع جعل الـفساد يـبدو خـيراً وطبـيعـياً وضرورة وحـجج وبراهـ قوية ا
يُـصدقها واقع احلـال. واتهام مَن يحاول مـكافحة الـفساد بأنَّهُ مُغـرِض لصالح جِهـة سياسية
ومصـائب قومٍ عنـد قومٍ فوائـدُ! يقـولون له: أنتَ أيضـاً مِثـلهم مثل الـذين حتاربـهم! تثيـر ضَجَّةً
حول فـاسدٍ ما فـيدفع إلغالق الـتحـقيق وتـشكـيل عالقات قـوية مع الـذين يدفع لـهم وللـشهود
ـا كان ويـتـوجَّب عـلـيه أنْ يـسـرقَ أكثـر لـتـعـويض مـا أنـفقه! لتـغـيـيـر أقـوالهم سـيـعـود أقـوى 
ُـصلِح: مُشعِلُ حرائقٍ مجنون دون جوان مغرور إرهابي مُتشَدد زير نساء يطارد ويتهمون ا
اجلـليلة ومـاذا فعل وماذا قَدَّم? الكـثير يفعـلون الكثـير من أجل احلصول على وظـيفة عامة ثمَّ
يـفعلون الكـثير أيضـاً لئال يُكلَّفـوا بواجب حقيقي! أو لـكي يتمَّ نقلـهم إلى مواقع عمل تؤمن لهم
ديـر والكل يعرفـهم ويتجـنَّب شرَّهم. وإذا حتدَّث أحد "االسـتفادة"! بـاتصاالت وضغـوط على ا
الـفاسـدين قـال: قـلت للـرجل وقـال لي الـرجل حـتى إذا سـألوه: ومَن تـقـصـد بالـرجل? الـسـيد
صيـبة أنَّ اجلميع يـصَدق وإذا لم نُصَـدق مَنْ يجرؤ أنْ يتـأكَّد? وحتى إذا عَلِمَ ! وا الـوزير طبـعاً
وظف حتت التـجربة لسـنةٍ كامـلة قبل تـثبيته فالن أنَّ القـصير يـهددنا باسـمه سوف يصـمت!ا
سـيئـ ألنفسـهم وللوظـيفة وظـف ا بـصفة دائـمة والـتجربـة أبداً لم يُحـكم بفـشلهـا حتى مع ا
العامة. ونظراً لـكثرة طلبات النقل والتنسيب (حسبَ طـلبه) وتعني حسب مصلحته الشخصية
فـالـكـثـيـر يـريـدون نــقالً إلى مـواقع عـمل ال تـتـطـلب وال حتــتـاج خـدمـاتـهم وألسـبـاب إنـسـانـيـة
وصـحـيـة وكـثـرة الـشَّفـاعـات والـواسـطـات صـارت الـوظـيـفة الـعـامـة طـريـقـاً لـتـكـوين الـثروات
سؤول وليست ـصالح اخلاصة!ال يـفهمون الوظـيفة العامـة خدمة عامـة وانضباط واحتـرام ا وا
معـاشاً شـهريَّا فـقط وال يتـوقفـون عن محاوالت االنـتقـال إلى مواقع عـمل تخـدمهم وبال إجناز
عـمل حقيقي! هل صـار واجب عضو مجـلس النواب العـراقي حمل طلـبات النقل الـداخلية ب
مواقع الـعمل في احملافظـة الواحدة? مصـيبتنـا قاعدة اجلمـيع يخافون الـسفيه الفـاسد القبيح
راوغ الـذي منـذ بدء الدوام إلى البس الـرياضـية بـقنـاع غوريال طـبيـعي! وعن ا الذي يـرتدي ا
دير نـهايته يتـنقَّل ب الغرف ويـنقل األخبار السـيئة والنـمائم وفالنة فعلت وفالنـة خبزت وا
ـدير عـاد! وإذا قـال له أحدهم: هـذا ال يجـوز! تعـال واسـمع كالماً ال يـخرجُ من إنـسانٍ طار وا
لك ذرة احترام! مصـيبتنا نـخاف أنْ نقول عن النـزيه نزيه والكفوء كـفوء موظَّف واحد يقوم
ـن ال تتجاوز بأعمـال عشرةٍ مـوظف وأكـثر كالـسيد (مـحمد نـبيل حمـيد صاغـرجي) وغيره 
ـوظـَّفٍ آخِـذ بحـقـيـبـة حـاسـوبه أعـدادهم عـشـرة أو عـشـرين مـوظـفـاً عـلى أكـثـر تـقـديـر. طُـوبَى 
احملمول ال يهتمُّ بـربطة عنقه ولون جوربه وتسريحة شـعره ونوعية موبايله وال وقت لديه للقيل
والقـال إنْ كان فـي جلنـة كان فـيهـا ولم يطـلب إعـفاءً ولم يـجلب رسـالةً
من فالن الــفالنـي وإنْ كـان فـي غـرفــته كــان ورأسه ال يــرفــعه من
ـدير يـعرف اسمه ُنـاطة به ويـنجـزها بـصمت! ال ا كثـرة األعمـال ا
وإذا استأذنَ لم يؤذن له وال أحد آخر غير الذين يعملون معه في

غرفته!

بابل 
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كوم افتك ازرار اجلرح خل ينزف بحيله الدم
الكلب يبجي من احلزن مو عيني ال تتوهم

الصار بيه واجلره ايوب منه اتعلم
متكلي اخيط يا جرح فركتك لو جرح الهم
ليله اشوفك باحللم معقولة بيك اتوهم

الـدخـول أم بـعـده.  -2عـلى احملـكـمـة إجراء
الـتحقيق في أسباب اخلالف فإذا ثبت لها
وجـــوده تــعــ حـــكــمــاً مـن أهل الــزوجــة
وحـكـمـاً من أهل الـزوج -إن وجـدا- لـلـنـظر
فـي إصالح ذات الب فإن تـعذر وجودهما
كـلفت احملـكمـة الزوج بـإنتـخاب حـكم

فـإن لم يتفـقا إنتـخبتـهما احملـكمة.  -3على
احلــكــمــ أن يـجــتــهـدا فـي اإلصالح فـإن
تـعذر عـليهـما ذلك رفـعا األمر إلى احملـكمة
مـوضحـ لها الـطرف الـذي ثبت تقـصيره
فـإن إخـتـلـفـا ضـمت لـهـمـا احملـكـمـة حـكـمـاً
.  -4أ- إذا ثـبت لـلـمـحكـمـة إسـتـمرار ثـالـثاً
اخلالف ب الزوج وعجزت عن اإلصالح
بـينـهما وإمـتنع الزوج عـن التطـبيق فرقت

احملكمة بينهما.
ب- إذا  الــتـفـريق بـعــد الـدخـول يـسـقط
ؤجل إذا كـان التـقـصيـر من جانب ـهـر ا ا
الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها
هر تلزم برد فـإذا كانت قد قبضت جمـيع ا
مــا ال يــزيــد عــلى نــصـفـه أمـا إذا ثــبت أن
الـتـقصـيـر واقع من الـطرفـ فـيقـسم الـهر
ـنسوب ـؤجل بيـنهمـا بنـسبة الـتقـصير ا ا

لكل منهما.
ج- إذا  الــتــفـــريق قــبل الــدخــول وثــبت

الـتـقـصـيـر من جانـب الزوجـة تـلـزم بـرد ما
قبضته من مهر معجل.

ــادة الـثـانـيــة واألربـعـون: إذا ردت دعـوى ا
ادة ـذكـورة في ا الـتـفـريق ألحـد األسـبـاب ا
األربــعــ من هــذا الــقــانــون لــعــدم ثـبــوته
واكـتسب قرار الـرد درجة البـتات ثم أقيمت
دعـوى ثانيـة بالتفـريق لنفس الـسبب فعلى
ا ورد احملـكمة أن تلـجأ إلى التحـكيم وفقاً 

. ادة احلادية واألربع في ا
ـادة الثالثة واألربـعون: أوالً: للزوجة طلب ا

التفريق عند توفر أحد األسباب اآلتية:
 -1إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة

للحرية مدة ثالث سنوات فأكثر ولو كان له
مــال تـســتـطــيع اإلنـفــاق مـنه.  -2إذا هــجـر
الـزوج زوجــته مـدة سـنـتـ فـأكـثـر بال عـذر
مــشـروع وإن كـان الـزوج مـعـروف اإلقـامـة

وله مال تستطيع اإلنفاق منه.
دخول  -3إذا لم يطلب الزوج زوجته غير ا
بـها لـلزفـاف خالل سنـت من تـاريخ الـعقد
وال يـعتـد بطـلب الزوج زفـاف زوجته إذا لم

يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
ا ال  -4إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى 
يـستـطيع مـعه القـيام بـالواجـبات الـزوجية
سـواء كان ذلك ألسـباب عـضويـة أو نفـسية
أو إذا أصـيب بـذلك بعـد الدخـول بهـا وثبت

عـدم إمـكان شـفـائه مـنهـا بـتقـريـر صادر عن
جلـنـة طبـيـة رسـميـة مـختـصـة على أنه إذا
وجدت احملكمة أن سبب ذلك نفسي فتؤجل
ـدة سنة واحـدة شريطـة أن تمكن الـتفريق 

زوجها من نفسها خاللها.
 - 5إذا كان الزوج عقيماً أو ابتلي بالعقم
بـعـد الزواج ولم يـكن لـها ولـد مـنه على قـيد

احلياة.
 -6إذا وجدت بعد العقد أن زوجها مبتلى
ـكن مــعـهـا مـعــاشـرته بال ضـرر بــعـلـة ال 
كـاجلـذام أو البـرص أو السل أو الـزهري أو
اجلـنون أو أنه قد أصيب بـعد ذلك بعلة من
ــاثــلـهــا عــلى أنه إذا هــذه الــعــلل أو مــا 
وجــدت احلـكـومـة بـعــد الـكـشف الـطـبي أن
الـعـلة يـؤمل زوالـها فـتـؤجل التـفـريق حتى
زوال تــلك الـعــلـة ولـلــزوجـة أن تـمــتـنع عن
اإلجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل أما إذا
وجـدت احملـكـمـة ان الـعـلـة ال يـؤمل زوالـهـا
خـالل مــدة مــنـــاســبـــة وإمــتـــنع الــزوج عن
الـطالق وأصرت الزوجة على طلبها فيحكم

القاضي بالتفريق.
 -7إذا إمتنع الزوج عن اإلنفاق عليها دون
عــذر مـشــروع بــعـد إمــهـاله مــدة أقـصــاهـا
.  -8إذا تـعـذر حتـصيـل النـفـقة سـتـون يـوماً
من الـزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه
أو احلــكم عــلـيه بــاحلــبس مـدة تــزيــد عـلى

سنة.
 -9إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة

ـتـراكـمة احملـكـوم بـهـا بعـد إمـهـاله مدة ا
أقـــصــاهــا ســتـــون يــومــاً مـن قــبل دائــرة
الـتـنـفـيـذ. ثـانـيـاً: لـلـزوجـة احلق في طـلب
الـتــفـريق قـبل الـدخـول وفي هـذه احلـالـة
عـلى احملكمة أن تـقضي بالتـفريق بعد أن
تـرد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر
وجـميع ما تكبده من أمـوال ونفقات ثابتة

: صرفها ألغراض الزواج. ثالثاً
أ- لــلـزوجـة الـعــراقـيـة طـلب الــتـفـريق عن
ـقيم خـارج القـطر بـسبـب تبـعية زوجـها ا
جـنـسـيـته لـدولـة أجـنـبـيـة إذا مـضى عـلى
إقــامــته في اخلــارج مــدة ال تــقل عن ثالث
ســنــوات بــســبب مــنــعه أو إمــتــنــاعه عن

دخول القطر.
ب- يـعتبر تأييد اجلهة الرسمية اخملتصة
بــإقـامــة الـزوج في اخلــارج ألغـراض هـذه

أوالً: الــطالق رفع قـيــد الـزواج بــإيـقـاع من
الــــزوج أو من الــــزوجـــة وإن وكــــلت به أو
فـوضت أو من القـاضي. وال يقع الطالق إال
بـالـصـيـغـة اخملصـصـة له شـرعـاً. ثـانـياً: ال
يـــعــتــد بــالـــوكــالــة في إجـــراءات الــبــحث
اإلجـــتـــمـــاعـي والـــتـــحـــكـــيم وفي إيـــقـــاع

الطالق).)14
اخلـامسة والثالثـون: يقع طالق األشخاص
عتوه اآلتي بـيانهم: الـسكران واجملنـون وا
كره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو وا

مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
وت أو في حـالة يغلب ـريض في مرض ا ا
رض أو فـي مثلهـا الهالك إذ مات في ذلك ا
تـــلك احلـــالــة وتـــرثه زوجـــته. الــســـادســة

والثالثون:
ـشـروط أو ــنـجــز أو ا يــقع الـطالق غــيـر ا

. ستعمل بصيغة اليم ا
ــلك الــزوج عـلى الــســابــعـة والــثالثــون: 
قتـرن بعدد زوجـته ثالث طلـقات. الطـالق ا
ـطـلـقة لـفـظـاً أو إشـارة ال يـقع إال واحـدة. ا
ثالثـاً مـتـفـرقـات تـبـ مـن زوجـهـا بـيـنـونة

كبرى.
الـثـامـنـة والـثالثـون: رجـعـي: وهـو مـا جاز
لـلـزوج مـراجـعـة زوجـته أثـنـاء عـدتـهـا مـنه
ـا يــثـبت به ــرجـعــة  دون عــقـد وتــثـبت ا

الطالق. بائن: وهو قسمان:
بـيـنونـة صغـرى - وهي ما جـاز فيه لـلزوج
ـطـلقـته بعـقد جـديد. ب- بـينـونة الـتزوج 
كـــبــرى - وهي مـــا حــرم فــيـه عــلى الــزوج
الــتـزوج من مــطـلــقـته الــتي طـلــقـهــا ثالثـاً

متفرقات ومضت عدتها.
ـادة التاسـعة والثالثون:  -1على من أراد ا
الـــطالق أن يــقــيـم الــدعــوى فـي احملــكــمــة
الـشرعـيـة يطـلب إيقـاعه وإستـحصـال حكم
به فـإذا تـعذر عـليه مـراجعـة احملكـمة وجب
عــلـيه تـسـجـيل الــطالق في احملـكـمـة خالل

مـدة العدة.  -2تـبقى حـجة الـزواج معـتبرة
إلـى ح إبطـالها من احملـكمة.  -3إذا طلق
الـزوج زوجـته وتـبـ لـلـمـحـكـمـة أن الزوج
مـتـعسـف في طالقهـا وإن الـزوجة أصـابـها
ضـرر من جـراء ذلك حتـكم احملـكـمـة بـطلب
مـنــهـا عـلى مـطـلـقـهــا بـتـعـويض يـتـنـاسب
ادية ودرجـة تعسفه يـقدر جملة وحـالته ا
ــدة سـنـتـ عــلى أن ال يـتـجــاوز نـفـقــتـهـا 

عالوة على حقوقها الثابتة األخرى)15
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: لــكل من الــزوجــ طــلب الـتــفــريق عــنـد
توافر أحد األسباب اآلتية: 

 -1إذا أضر أحد الزوج بالزوج اآلخر أو
بــأوالدهـمــا ضـرراً يــتـعــذر مـعه اســتـمـرار
احلــيـــاة الــزوجــيـــة. ويــعــتــبـــر من قــبــيل
سـكرات أو األضـرار اإلدمـان على تـنـاول ا
اخملــدرات عـــلى أن تــثــبت حــالــة اإلدمــان
بـتـقريـر من جلـنـة طبـيـة رسمـيـة مخـتـصة.
ـارسة ويـعـتـبـر من قبـيل األضـرار كـذلك 
الـقمار ببيت الزوجية.  -2إذا ارتكب الزوج
اآلخـر اخلـيانـة الزوجـية. ويـكون من قـبيل
ـارسة الـزوج اللواط اخلـيانـة الزوجـية 
بـــأي وجه من الــوجــوه.  -3إذا كـــان عــقــد
الــزواج قــد  قـبل إكــمــال أحـد الــزوجـ

الـثـامـنـة عشـرة دون مـوافـقـة الـقاضي. -4
إذا كان الزواج قد جرى خارج احملكمة عن
طــريق اإلكـراه و الـدخـول.  -5إذا تـزوج
الـزوج بزوجـة ثانيـة بدون إذن من احملـكمة
وفـي هـذه احلـالـة ال يـحق لـلـزوجـة حتـريك
موجب الفقرة ) )1من الـدعوى اجلزائية 
ادة الثالثة من قانون أصول الـبند )أ( من ا
احملــاكـمــات اجلـزائــيـة رقم  ?1971بــداللـة
ــادة الــثــالـــثــة من هــذا الـــفــقــرة ) )6مـن ا

القانون)
:  -1لـكل مـن الـزوج طـلـب الـتفـريـق عـند
قـيـام خالف بـيـنـهـمـا سـواء أكـان ذلك قـبل
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بغداد

الـفقـرة بديالً عن إجراءات تـبليـغه بالئحة
رافعة على أن يتم نشر الـدعوى وموعد ا
احلـــكم الـــصــادر عـــلى الـــزوج في إحــدى
الـــصــحف احملــلـــيــة. رابــعــاً:  -1لـــزوجــة
ـفقـود الثـابت فقدانه بـصورة رسـمية أن ا
تــطـلب من احملـكـمـة الــتـفـريق عن زوجـهـا
بــعــد مـــرور أربع ســنــوات عــلى فــقــدانه
وعــلى احملـكـمــة أن تـتـثـبـت من إسـتـمـرار
الـفـقدان بـالطـريقـة نفـسـها الـتي ثبت بـها
فـقـدانه ثـم تـصـدر حكـمـهـا بـالـتـفـريق. -2
ـفقود بـعد احلـكم بالـتفريق تـعتـد زوجة ا

أربعة أشهر وعشرة أيام).)17
ـادة الــرابـعـة واألربـعـون: يـجـوز إثـبـات ا
ا أسـباب التفريق بكـافة وسائل اإلثبات 
فـي ذلك الشـهـادات الـواردة على الـسـماع
إذا كانت متواترة ويعود تقديرها إلى

احملـكــمـة وذلك بـإسـتـثـنـاء احلـاالت الـتي
حدد القانون وسائل معينة إلثباتها.

ـــادة اخلــامـــســة واألربــعـــون: يــعـــتــبــر ا
ـواد الــتــفــريق في احلــاالت الــواردة في ا
)األربـع واحلـادية واألربـع والـثانـية
( طالقـاً واألربــعـ والـثــالـثـة واألربــعـ
بـائنـاً بينـونة صـغرى.الفـصل الثالث))18
ــادة الـــتـــفـــريق اإلخـــتـــيـــاري )اخلـــلـع( ا
الـسـادسـة واألربـعـون: - اخلـلع إزالـة قـيد
الــزواج بـــلــفظ اخلــلـع أو مــا في مــعــنــاه
ويـنعـقد بـإيجاب وقـبول أمـام القاضي مع
ادة الـتـاسـعـة والـثالث مـراعـاة أحـكـام ا
من هـذا القـانون. - يشـترط لصـحة اخللع
أن يــكـون الـزوج أهالً إليــقـاع الـطالق وأن
تـكون الزوجة محالً له ويقع باخللع طالق
بــائـن. - لــلــزوج أن يــخــالع زوجــته عــلى

عوض أكثر أو أقل من مهرها.
…bF «

ادة السابعة واألربعون: ة - ا
جتـب الـعــدة عـلى الــزوجــة في احلـالــتـ

: اآلتيت
 -1إذا وقعت الفرقة بينها وب زوجها

بـعد الدخـول سواء كانت عن طالق رجعي
أو بــائـن بــيــنــونــة صــغــرى أو كــبــرى أو
تـفريق أو مـتاركة أو فـسخ أو خيـار بلوغ.

 -2إذا توفى عنها زوجها ولو قبل
الدخول بها.

وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا
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ـواطن هي ـا يـخـدم الـبـلـد وا ـصـالـح الـعـلـيـا  الـتـخـطـيط اإلسـتـراتـيـجي وا
ـعبد للـمستقبل احلـقيقي. لذا تنـطلق البلدان لـتسابق الزمن برسم الطريق ا
واطن سـيـاسات مـستـقبـليـة لـيبـقى الركن األسـاس بتـنـفيـذ كل اخلطط هـو ا
ـواطن الـواعي هو األداة احلـقـيـقـية لـلـتـنـفيـذ. قـطـر شـهدت واجملـتـمع. إذن ا
إقامـة بطولـة كأس العـالم التـنظيم أشـاد به القاصي والـداني والذي أضاف
ـربع األخـضـر. النتـهى مـتـعـة إضـافـية تـضـاف إلى مـتـعـة وسـحـر الـكـرة وا
بــأجـمل صــورة الـتي يــجب أن يـتــمـعن بــهـا الــعـراقـيــون خـصــوصـا كــثـيـرا
الـسـعوديـة وإيـران تـوحـد إعالمـهـما بـيـد من تـركـوا الـسـيـاسة لـلـسـيـاسـي

واأللفة اجملتمعية كانت نصيبهم.
أما عـندنا فـاعتـقد بل تـصل إلى مرحـلة الـيقـ أحيـانا أنـنا إلى اآلن عـندما
تُذكـر إيران أو الـسعوديـة فإنـنا سـننـطلق أمـا مع أو ضد لـينبـري من يدافع
عن أي طرف ولـيكـون بالـطرف اآلخـر من يدافع عن اجلـهة األخـرى ليـضيع
العـراق بظل هذا التقاطع والتضاد.نتـمنى بل نلتمس من اجلميع أن يضعوا
ـنـظر الـعـراق نـصب أعـيـنـهم ولـيـتـمـعـنـوا كـثـيـرا بـهـذا ا
طــويـال ويــضـــعــون أهـــداف عــلـــيــا الـــتي رســـمــتـــهــا
السـياسات العلـيا للدولـة والتي تتمحـور كل خططها
واطن األصـيل الـوطني تـنبه واطن أيـهـا ا بخـدمـة ا

ا يخدمك وهو وحدة الصف .
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حتيي الـنجمة اللـبنانية نـانسي عجرم  حفال
غـــنـــائـــيــــا في قـــطـــر في  16كـــانـــون األول
ااجلـاري عـلى هـامش بــطـولـة كـأس الـعـالم
.2022وشـاركت نانـسي عـجـرم مـتابـعـيـها
الـبـوسـتـر الـتـرويـجي لـلـحـفل عـبـر حـسـابـها
الـرسـمي عـلى مـوقع (انـسـتـغـرام)  وعلـقت
قـــــــــــائـــــــــــلــــــــــــة :  (قـــــــــــطـــــــــــر فـي أيـــــــــــام
قلـيـلة..مـنتـظـراكم).وكان اخـر أعـمال عـجرم
هي أغـنـيـة (عـلى شــانك) الـتي طـرحت عـلى
قنـاتـها في (يـوتـيوب) والـتي حـققت جنـاحا
كــبــيــرا و مــشــاهــدات حــوالي  15مــلــيـون
مـشاهدة و األغنية مـن كلمات شادي نور و

أحلان بالل سرور.
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سـلسل مـثلـة السـورية تـشارك مع جـيانـا عيـد في بطـولة ا ا
ؤلـفه محـمد الـعاص ومـخرجه تـامر اجلـديد (زقـاق اجلن) 

اسحاق.
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الــعــود بــدورتهِ األولـى بــأشــراف شــركـة
ــهـــرجــان Eastem Art وقـــال مــديـــر ا
ـوسـيـقـار يـوسف الـبـدر لـ (الـزمـان) ان ا
ـو الـدولي لـلـعـود والـغـناء (مـهـرجـان مـا
مهـرجان  مسـتقل تـشرف عـليه نـخبة من
..والـهدف ـوسـيـقى اخملـتـصـ أسـاتـذة ا
ـــوســيــقى مـن أقــامــتـه هــو األرتــقـــاء بــا
والـــغــــنـــاء الــــعـــربي ودعـم وتـــشــــجـــيع
ــوهــوبـ بــالـغــنــاء والـعــزف عــلى آلـة ا
الـعود في الـوطن الـعـربي والـتـرويج لهم

ياً.. عا
ـهـرجان وأودُ أن أنـوه عن مـسابـقـة في ا
نـفرد) للـمـوهوبـ في الغـنـاء والعـزف ا
مــضـيــفــا ( وقـد وجــهـنــا الـدعــوة لـكــبـار
هـرجان أذكر الفـنان الـعرب حلـضور  ا
ـــلــــحن  صالح ـــوســــيـــقــــار ا مـــنــــهم  ا
الــشــرنــوبي والــفــنــان الــكــبــيــر  لــطــفي
ـــطــــرب ولـــيــــد تــــوفـــيق بــــوشـــنــــاق وا
ــوســيـــقــار ســـلــيم ســـالم والــفـــنــانــة وا
وسيقية لينـدا بيطار والعازف على آلة ا
والــبـاب مــفـتـوح الــعـود يـوسـف عـبـاس 
لــكـبـار الــفـنـانــ الـعــرب لـلـمــشـاركـة في

هرجان) . ا
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ـو جـنـوب الـسـويد يـعـقـد في مـديـنـة مـا
ي ـقـبل مـهـرجـان عا مـطـلع شـهر ايـار ا
لـلــمـواهب الـغــنـائـيـة والــعـزف عـلى آلـة
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ماجينـتا".  وأكملت شـوبرا إطاللتها
ـــجـــوهــرات مـــرصـــعــة بــالـــتـــزيُّن 
ــة من ــاس واألحـــجــار الــكـــر بـــاأل
مجـموعـة بولـغاري الـتي حتمل اسم
"عدن: حديقة العجائب "كما اعتمدت
مــــكـــــيـــــاجًـــــا من درجـــــات الــــوردي
والــــــبــــــــــرونــــــزي مـن أجل إبــــــراو
مالمـحهـا اجلـذابـة في حـ أسدلت
خصالت شـعرها الـبني عـلى جانبي

كتفها.
وبالـعودة إلى الـلون اخـتارت هـيئة
ية "بانتون" لونًا نابضًا األلوان العا
بــاحلــيــاة لــيــعــكـس الــعــام اجلــديـد
2023 وأسمته لون "فـيفا ماجـينتا"
ــسـتــوحى من الــصـبــغـة احلــمـراء ا
ــشــتــقــة من حــشــرة الــطــبــيــعــيّــة ا
"اخلنفـساء" والـذي وصفته بـ"نـغمة
قـرمزيـة نـتـنج عن تـوازن بـ الدفء

والروعة".
 ويـجسـد هـذا الـلون غـيـر الـتقـلـيدي

{ وكــــاالت - قـــــد رأيـــــنـــــا األلــــوان
الوردية الزاهـية تسيطـر على مشهد
ـوضة فـي عام 2022 مـباشـرةً من ا
عــــرض دار األزيــــاء الــــفــــرنــــســــيـــة
"فــالـنــتــيـنــو" وانـتــهـاءً بــدار األزيـاء
ـا أن لـون اإليــطـالــيــة "بـولــغـاري" إلـَّ
العام الذي اعتـمدته النجمـة الهندية
بـريانـكـا شوبـرا مـؤخرًا يـعـكس لون

العام اجلديد 2023.
اذ تـــــواجــــدت شــــوبـــــرا في عــــرض
مـــجــمــوعــة دار األزيـــاء اإليــطــالــيــة
"بـولغـاري" اجلـديـدة بفـسـتـان أنيق
من درجـــات الــفــوشي جـــاء بــقــصــة
v صــدر عــريـضــة عــلى شــكل حـرف
نسَّقته بكاب طـويل من قماش التفتا
ز بأكـمـامه الـفضـفاضـة وأكـتافه تـميـَّ
عــريــضــة الـتـي صـمــمت عــلى شــكل
طـيـات أنـيـقـة لـكن مـا سـلط الـضـوء
وجذب األنظارإليه هو لونه القرمزي
الـدافئ الــذي أطـلق عـلـيـه اسم"فـيـفـا

ـنـاسب.أمـا عن تـعـطي الـرد الـفـعل ا
اكــتـســابــهـا الــوزن في فــيـلم "بــنـات
عــبـــدالــرحــمن" أوضـــحت صــبــا أن
وزنـها زاد 13 كـيـلـو غـرامًـا من أجل
جتـــــســيـد شـخــصـيـتــهـا وهـو أمـر
ليس بالصعب علـيها إذ أنها بشكل
عــام تــكـــــتــسب الــوزن من الــشــراب
ــيـاه فـقط مــؤكـدةً عـلى قــابـلـيــتـهـا ا

للسمنة.
وعن ســـبب زيــادة وزنــهــا لــلــفــيــلم
أوضحت مـبارك أنه لم يـكن منـطقـيًا
أن تـــضـع أشـــيــــاءً عـــلـى وجـــهــــهـــا
ــشـاهــد بـزيـادة وجــسـدهـا لــتـوهم ا
وزنـهـا السـيـمـا أن الـتـصـويـر جـرى
فـي فـــصـل الــــصـــيـف لـــذا كــــان من
ــمــكن بــسـبـب الـتــعــرق أن تــسـقط ا
اإلضافات باإلضافة إلى أن ميزانية
الــفــيــلم كــانت مــحــدودة مــا يـعــني
اسـتـحـالــة الـتـعـاقـد مع خـبـيـر خـدع
ي.أمـا عن طـريـقـتـهـا في خـسارة عـا
الوزن أشارت صبا إلى أنها عاشقة
للـطـعام لـذا فـالنـظـام الغـذائي الذي

يـــنــطــوي عـــلى خــمـس وجــبــات في
الــيــوم ال يــنــجح مــعــهــا لــذا قــررت
حـرمــان نـفـسـهـا من تــنـاول الـطـعـام
وتــنــاول وجـبــة واحــدة في الــيـوم

تقطع". اتباعًا لنظام "الصيام ا
وقالت مبارك:

(مـــاكـــلش الـــصــبـح خــالص
واجي بــــالــــلــــيـل احط كل
أكــلـي في وجــبـــة الــلي
ـتـقـطع هـو الـصـيـام ا
ده أيـا ما أكـلت آكل
كل حـــــاجــــة بس في
وجبـة فمـهمـا أكلت
مــاتـــبــقــاش وجــبــة
اللي هـو كتـير أوي
وأبــــــــــقـى تـــــقــــــلت
بــــالـــــلـــــيـل فـــــأنــــام
ــــــــــــا وخـالص دي 
أبـــقى عـــايــزة اخس
بـــحــرم نـــفــسي أول
أســــبـــوع وبــــعـــدين

اتعود.

احملامي العـراقي يتحدث مع الباحث محمد حسن السالمي
في ندوة عن ضمـانات حرية التعبير في مشاريع القوان –
ـعـلـوماتـيـة وقـانون حـريـة الـتعـبـيـر عن الرأي قـانون جـرائم ا
تـقـام في الـسـاعة 11 من صـبـاح الـيـوم الـسـبت في مـنـتدى

بيتنا الثقافي ببغداد.

ـســار الـرقـمـي الـعـراقي الـروائـيــة الـعــراقـيـة قــرر مـجــلس ا
ومنصة الـتواصل الرقمي منـحها الوسام العـراقي للمحتوى

الرقمي الوطني 2022.

مـؤسس ورئـيـس اجلـمـعـية الـنـفـسـيـة الـعـراقـيـة يـحـاضـر في
ورشـة بــعـنــوان (الـشــبــاب مـخــدرات وانـتــحـار واغــتـراب –
عـاجلات حتليل سـيكولـوبولتك) تـقيمهـا مؤسسة االسـباب وا
االخـاء لــتـنــمـيــة الـثــقـافــة واالعالم وبـالــتـعــاون مع الـشــبـكـة

االعالمية للرقابة الشعبية في مقهى رضا علوان.
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ركـز الـثـقـافي في االحتـاد الـعام اخملـرج الـعـراقي يـضـيـفه ا
لإلذاعـي والـتـلفـزيونـيـ  في السـاعة 11 من صـباح الـيوم
سرحي في عاجلة السينمائية للنص ا السبت للـحديث عن ا
بعـد عـرض فلم (األب ) احلـائـز على جـائزة الـفيـلم الـروائي 
ـان اخراج االوسـكـار بـطولـة انـطـوني هـوبـكـنـز  واولـيـفـا كـو

فلوريان زيلر .

صبا مبارك

وهـبة بـيد انه الـشتـاوي شاعـرا  كبـيـر ا
كـان  مقال اذ لم يكتب طوال حياته سوى
  320 قـصـيـدة  قــصـيـرة لـكــنـهـا مـدويـة
لـحنـون  واالنغام طـربون  وا يـتلقـفهـا ا
وفي طـليـعتهم عـبدالـوهاب وام كـلثوم و
فـريد االطرش وعـبداحللـيم حافظ وجناة
ـــوجي وكــمــال الــصـــغــيــرة  ومـــحــمــد ا
ناسبة الـطويل ويضعون  لها  االحلان ا
 اجلـميلة لتدخل  قلوب الناس من اوسع
من امثال التـكذبي التي  حلـنها االبـواب 
لــنـجـاة الــصـغـيــرة وغـنـتـهــا وبـعـد  ذلك
غــنـاهــا عــبــدالـوهــاب بــنـفــسه لــيــتــبـعه

في 30-11-1965 اغـمض شاعر االعنية
الــكــبــيــر كــامل الــشــنــاوي   اغــمــاضــته
االخـــيـــرة بـــعـــد عـــقــــود  قـــضـــاهـــا  في
الـصحـافـة واالدب كاتـبا كـبـيرا  وشـاعرا
مــرمـــوقـــا لـــيـــبـــرالي االجتـــاه شـــهـــيــرا
بقـفشـاته اللـطيـفة ومـعروفـا بشـخصـيته
ـرحة انسانا طويل الـقامة عظيم اجلثة ا
ال  تـغـادر االبـتــسـامـة فــيه  مـرحـا طـوال
.حــيـاتـه يـقــول الـشــعـر ويــعـيش حــيـاته
بـالــطـول وبــالـعــرض ويـعــيش يـومه وال
ـا يحـصل في الـغد  يـقـول عنه يـكتـرث 
شـاعــر الـهــرم صـالـح جـودت: كــان كـامل

ـا طـلـب مـنـا  اســتـاذنـا هـذه احلـيــاة.. و
ـرحوم  البـروفيـسور رؤوف جنم الدين ا
الـواعظ نور الـله  علـيه قبـره تقـريرا  في
مـادة اللـغة الـعربـيـة  عن الشـعر الـعربي
عــنــدمــا  كــنــا  طالبــا في  قــسـم  الــلــغـة
االنكـليزيـة بكليـة التربـية بجامـعة بغداد
وكـانت  يومئذ من  اشهـر واعرق  كليات
جــامـعـة بــغـداد في اواخــر الـسـتــيـنـيـات
ــاضـــيــة اعــددت  عن كــامل الــشــنــاوي ا

عــبــداحلــلـيم حــافظ ومن اغــانــيه ايــضـا
االغــنـيـة الــوطـنــيـة الـشــهـيــرة عـلى(بـاب
مـصر) التي حلنها  عبـد الوهاب وغنتها
ام كـلثوم واغنـية (عدت يـا يوم  مولدي )
لــفــريــد االطـــرش واغــنــيــة (حـــبــيــبــهــا)
لـعـبـداحلـليـم حـافظ وغـيرهـا واشـيع في
حــيــنــهـــا انه كــان مــتــيـــمــا بــحب جنــاة
الـصغيرة ولكن من طـرف  واحد لدمامته
مـفضـلة نـزار قـباني عـليه لـوسـامته كـما

اشــــيع لــــكن الـــشــــنـــاوي ظل
عـاشقـا ولـهانـا يـبثـهـا لواعج
حبه عير الكلمات ومرة قال:
انـا ال اشــكـو  فــفي الـشــكـوى

انحناء 
وانا نبض عرقي  كبرياء 

وعـنــدمـا ســئل : كــيف حـالك?
وكـيف  تـفـكر?  فـأجـاب بـذكاء
مــــفــــرط:اتـــمــــنى ان  أعــــيش
مـادمـت قـادرا  عــلى الــتــمـني
وكـما قـال ايـنـشتـاين مـخـترع
الــنــظـريــة الــنـســبــيـة: حــيـاة
واحــدة ال تــكـفـي وانـا اطــمح
حـتى الى حـيـاة اخـرى خـارج

حـياتـه وشعـره نـال  استـحـسـانه  ونوط
تقريري بنوط االمتياز...رحمه الله.

ـدة خـمس سـنـوات ثم  درس في االزهـر 
تـرك الدراسة فـيه ليـتفـرغ لدراسة االداب
االجـنبـية ولـلصـحافـة واالدب حيث زامل
الـدكتور طه حـس في   الـعمل  بتـحرير

جريدة الوادي  عام 1930. 
عــلـمــا بـأن شــاعـرنــا يـنـحــدر  من  اسـرة
ديــنـيــة مـرمــوقـة وولــد في  قـريــة نـوسـا
الـبحر في  محـافظة الدقـهلية ا
وان أبـــــــاه كـــــــان االـــــــشــــــــيخ
ســـيــدالـــشــنــاوي كـــان  رئــيس
مـــجــلـس  الــقـــضــاء الـــشــرعي
ـــصـــر وهـــو اعـــلى ســـلـــطـــة
قـضــائــيــة في مــصــر امـا عــمه
فـضـيــلـة االمــام االكـبـر مــحـمـد
مـأمـون الـشـنـاوي  فـكـان شـيخ
اجلـــــامـع االزهـــــر امـــــا اخــــوه
مـأمــون  الــشــنــاوي  فــكـان من
صر ومن كـبار كتـاب االغنيـة 
اشـهر مـؤلـفـاته لفـريـد االطرش
اغـنــيــة الـربــيع واول  هــمــسـة
عالوة عـــلـى  مـــئــــات االغـــاني
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ـســرحي الــتـابع اقــام صـالــون بـغــداد ا
سرح حـياة)وبدعم من مؤسسة لفرقة (ا
ـؤتـمـر ا الـنـهــرين لـلـتـنـمـيــة والـشـبـاب 
ـسـرحـيـة االهلـيـة وحتت االول لـلـفـرق ا
ـسـرحـيـة االهـلـيـة ابداع شـعـار(الـفـرق ا
وتـواصل لـصــنـاعـة اجلـمـال) الـذي ادار
وقـد جــلــسـته الــفــنــان جـمــال الــشــاطي
حتدث مجموعة من الفنان عن الذاكرة
ــســـرحــيــة لــفــرقـــهم اذ حتــدث ســالم ا

الــزيـــدي عن جتــربـــته مع فـــرقــة ديــالى
وجتربته مع وغالب العـميدي  للتمـثيل 
ــسـلــة) في بــابل  فـيــمـا تــنـاول فــرقـة(ا
ـسرحية في الفنان بـشار طعـمة الفرق ا
ومن الفلوجة حتدث الفنان عكاب بغداد
ــسـرح حــمــدي عن جتــربــته مع فــرقــة ا

اجلاد في الفلوجة.
بـعدهـا كـانت هـنـاك منـاقـشـات حـرة ب
ــؤتـمــرين تــتـلــخص في غــيــاب الـدعم ا
اذ اكـد الــكـثـيــر مـنـهم ـادي احلــكـومي ا

ـسرحـية على تـهمـيش واقـصاء الـفرق ا
ا ادى في النتـيجة الى بقائها االهلية 
مـعـطــلـة عن عـمـلـهــا اضـافـة الى تـشـتت
فـضال عن عـدم تـوفـر مـقارات اعـضائـهـا
واقــتــرح الــبــعض ثــابــتـه لــهــذه الــفــرق
تـشــكــيل وفـد من رؤســاء الـفــرق الجـراء
مـــقـــابالت مـع رئـــيس الـــوزراء ورئـــيس
ـان لـلـمـطـالبـة بـدعم اجلـمـهـوريـة والـبـر

سرحية العراقية. الفرق ا
من جـــانب اخـــر حتــدث اخملـــرج مــقــداد
ـسرح الـتونسي مسلم عـن جتربته عن ا
اما دعوم من وزارة الـثقافـة التونـسية ا
ي عــقـيل مــهـدي فـحث الـفــنـان واالكـاد
ــســرحـيــة الى (الــعــامــلــ في الــفــرق ا
الــتــحــابـب واالنــســجــام لــلــوصــول الى
( ـسرح الهـدف السـامي الذي يـدعو له ا
واضاف(مهمـا اتفق او اختلف الـعامل
سـرحيـة االهلـية فـانهم غـير في الفـرق ا
قـادرين عـلى الــنـهـوض بـفـرقـهم دون ان
يتوفر الدعم الـكافي واخملصص من قبل

الدولة).
واعلن الشـاطي االربعاء في صـفحته في
(فــيــســبــوك ) انه (بــعــد الــنــجــاح الــذي
ــسـرح احلــيــاة بـإقــامـة حــقـقــته فــرقـة ا
سـرحي الذي اسـتقطب صالـون بغـداد ا
سرح العراقي نخبة النخبـة من فناني ا
واســـاتـــذته مـــصـــرون عـــلى الـــتـــواصل
ونـسـعى بـذات الـهـمـة إلقـامـة مـشـروعـنا

حتـســ طه و نـورة غــادر هـلــيل فـضال
على الطـلبـة.واشاد الوفـد بإعـادة إعمار
ــبـنى وجــمـالــيـة احــتــضـانه لألعــمـال ا
التـشـكيـليـة في مـبنى الـنقـابـة والتـناغم
اللوني على جدرانهـا الذي يضفي اناقة
ورونق يلـيق بالـفن كمـا واشاد بـطبـيعة
ــــبـــنى االثـــاري وطـــريـــقـــة تـــطـــويـــره ا

العمراني.

اجلــديــد ( فـــضــاءات مــســرحــيــة حــرة)
ـــركــز الـــثـــقــافي والـــذي ســـيــقـــدم في ا
ـتـنـبي يوم اجلـمـعة الـبغـدادي بـشارع ا

في االسبوع الرابع من كل شهر).
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الى ذلك نظمت نقابة الفنان العراقي
قرها في بـغداد جلـسة فنيـة لالحتفاء
بالفنـان عبد احلـس الالمي.وفي بداية
اجللـسة رحب الـصحـفي قحـطان جاسم
مـديـر اجلـلـسـة بـالـضـيـوف واثـنى عـلى
النقابة إلقامتها فعاليات فنية في مقرها
مـــــؤكــــداً (انـــــهـــــا تــــقـــــدم مـــــا يــــلـــــيق
بـالــفـنـان).واســتـعـرض جـاسـم الـسـيـرة
اإلبــداعـــيــة لــلالمي لـــســنــوات طــويــلــة
وحتـدث عن بــدايـاته ومــسـيــرته. وغـنى
الالمي في اجللسة عـدد من أغانيه التي
القت استحسان وإعجاب احلضور. كما
زارت مـجمـوعـة من طـلـبة قـسم الـعـمارة
بكلية الهندسة في جامعة ديالى مؤخرا
مقر الـنقانـة وكان باسـتقبـالهم ام سر
وجـاءت الـزيـارة الـنـقــابـة فـاضل وتــوت
ي مـهـتم لـلـتــواصل بـوفـد طالبي اكــاد
بــاألمـاكن الــتي حتـمل هــويـة عــمـرانــيـة
جـمـالـيـة ال ســيـمـا وأن نـقـابـة الـفـنـانـ
الـعـراقــيـ من األمـاكـن األثـريـة وحتـمل
ـيـزة.وتألف الـوفد من هويـة عـمرانـية 
يـ نـبـيل طه اسـمـاعـيل و عـبد االكـاد
ـهندسـت منار احلس عـلي حس وا
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حـلَّت الـفـنانـة األردنـيـة صـبـا مـبارك
وشقـيقتـها آية وحـوش ضيـفت في
بـرنـامج تـلـفـازي وتـطـرقـتـا لـلحـديث
ـواضـيـع وكـشـفـتـا عن الـعــديـد من ا
جــوانب مــخـتــلــفــة عن شـخــصــيـات
بـعــضـهـمــا الـبـعض بــاإلضـافـة إلى

أمور أخرى.
في الـبـدايـة كـشـفت مـبـارك أنهـا من
عـشـاق الـقـراءة لـيس فـقط الـروايات
واألدب بل تـــفــضل قـــراءة كــتب عن
عــلم الــنــفس والــعــلــوم اإلنــســانــيـة
والسـياسـة فهي حتب الـشخـصيات
التاريـخية واخلـياليـة فهي تمـنحها
الـــقــدرة عــلى رؤيــة الـــبــشــر بــشــكل
مــخــتـلـف كـمــا تــمـكــنــهــا من قـراءة
الــبــــــــــــشــر بـطــريـقــة أسـهل وهي
أمـور تـســخـدمـهـا في الـتــمـثـيل.كـمـا
لـــفـــتت إلى أنـــهــا حتـب االســتـــمــاع
ــيــزة واإلنـــصــات لــلـــغــيــر وهـــذه ا
تستعملها في أدائها التمثيلي فهي
ـمـثــلـ أمــامـهـا ثم تــرصـد أفـعــال ا
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بريانكا شوبرا

طـالـبـة الــدراسـات الـعــلـيـا الــعـراقـيـة
نـاقـشت رسـالـة مـاجـستـيـر في قـسم
الـفـنــون الـتـشـكـيــلـيـة بـكـلــيـة الـفـنـون
ــعــنــونـة اجلــمــيــلــة بــجـامــعــة بــابل ا
(الصـياغات اجلمالية في اعمال علي

جبار النحتية ) . 
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ـمـثـلــة الـسـوريــة انـضـمـت لـلـجــزء الـسـادس من مــسـلـسل ا
صبايا الذي يبدأ تصويره قريباً  ليعرض في موسم دراما
رمــضــان 2023. واجلـــزء الــســادس من تــألـــيف مــحــمــود

إدريس.

تــتــلــقى دعــوة حلــضــور حــفل مــا مع أصــدقــائك في
العمل.
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لــديـك قــدرة طــبــيــعــيــة عــلى حتــقــيق األفــكــار الــيــوم
بسهولة.رقم احلظ .6

Ê«eO*«

عليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.رقم
احلظ.9
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الشـريك فـي مأزق كـبـيـر لـذا حـاول أن تـقف بـجـانبه
حلله.

»dIF «

ـمــكن أن تـواجه بـعـض الـتـوتـر والــتـحـديـات مع من ا
شريكك.رقم احلظ.8
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تشعـر باحلماس الشديد للبدء في مشروع جديد.رقم
احلظ .2
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ـهـنـيـة إلى  قـد يـسـاعـدك شـخــصـا مـا في حـيــاتك ا
شروع جديد. الدخول 
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حاول القيـام ببعض األمور التي تشـعرك بالتغيير في
حياتك.
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تـمــر بــفـتــرة من الـتــوتـر الــعـاطــفي لــذا من األفـضل
التركيز على مستقبلك.
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تــســتــمـتـع بـوقــتك مـع شـريك حــيــاتك بــعــد فــتـرة من
الضغط النفسي.
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ابــذل قــصـارى جــهــدك لــلــعــمل مع أفــراد مــثــلك في
التفكير.

¡«—cF «

تـواجه بـعض االنـتقـادات من رؤسـائك في الـعـمل.يوم
السعد الثالثاء.
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أوجد مفردات ومعاني الكلمات
التي تشترك مع بعضها بعضا

بأخر حرف من كل كلمة:
 6 – 1= صحيفة إمارتية

 9 – 6= نختبر
9- 13 = عاصمة بلجيكا

 18 – 13= دراســـة تـــتـــعـــلق
بالدين والروحانيات

18- 22 = احصاء سكاني
 24 – 22= إمارة خليجية
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األديـبــة األردنـيــة الـقت مـحــاضـرة عن الــنـقـد الــنـسـوي  في
اجلـمــعــــيــة الــفـلــســفـيــة بـعــمــان أدارتـهــا الـدكــتــورة لـيــنـا

الزحراوي.
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ــصــريــة يــاســمـ تــصـدر اسـم الــفــنــانــة ا
عبـدالـعـزيـز مـحرك الـبـحث (غـوغل) بـعـدما
نشـرت إحدى القنوات الفضـائية فيديو نادر
لهـا.اذ شاركت قـناة  مـصريـة عبـر حسـابها
في (فيـسبـوك) مقطع فـيديـو قد يجـمع كلًا
من ياسم والفنان كر عبدالعزيز حيث
ـصـريـة تـغـني تـظـهـر فـيه الـفـنـانـة ا
أغـنـيــة "يـا واد يــا تـقــيل" الـتي
تــعــود فـي األصل لــلــفــنــانــة
الـراحـلـة سـعـاد حسـني.
وأرفـــقـت الـــصـــفـــحـــة
الــفــيــديــو بــتــعــلــيق
كــتــبت فــيه(بــنــفس
خـــــــــفـــــــــة الــــــــدم
وروحها احللوة.
فــــيــــديــــو نـــادر
لـيـاسـمـ عـبـد
الـعـزيـز تـغـني
ياواد يا تقيل
لـكــر عـبـد
الـعزيز في
بداياتهما
الفنية).

االخـري لكبار  مطربي  ومطربات  مصر.
واسم كـامـل الـشــنـاوي بــحـسب شــهـادة
مـيالده  هو مـصطـفى كـامل تيـمنـا بأسم
ـــصـــري الـــكـــبـــيــر الــزعـــيـم الـــوطـــني ا
مـصـطفـى كامل  الـذي  ولـد شـاعـرنا  في
يــوم رحـــيـــله.. عــام  1908 ومن اشـــهــر
اعــمــــــاله  االدبــيــة  اويــرتــات جــمــيــلــة
ـوت  واحلـيـاة و  ابـو  نؤاس واحلب وا
وكــان االخــيــر اخــر اعــمــاله االدبــيــة في

حياته.

الشـجاعـة والفـرح ويعـزز التـفاؤل
كـمـا يـدعــو خلـوض غـمـار الـتـجـارب
والتـعبـيـر عن الذات دون قـيود كـما

أنه يعكس الذكاء واجلرأة.
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كن أن يـسـتمـر احلـال في السـمـاح للـمطـابع اخلـاصة ال 
َن يدفع ثمـنها من دون أن تتوافر على أبسط بطباعة كتب 
شروط السالمة اللغوية. ناشرون يقبضون ثمن الكتاب من
رور على جـهة حتدد سالمة ؤلف ثمّ ينشـرونه من دون ا ا
لـغـته الـعـربـيـة وال أقــول سالمـة مـضـمـونه ألنّ هـذا الـبـاب
عتقدات ولست سيدخل فيه حق حرية التعبير واألفكار وا
معنـياً بـطلب حتـديد شـروطها ومـواضعـاتهـا بالرغم من انّ
ـكن حتت شـرط الـسالمـة الـعلـمـيـة وحـريـة الـتـعـبـير ذلك 

. ايضاً
رأيت كتـباً في الـشعـر والروايـة والقـصة والـفكـر والثـقافة
صــدرت في داخـل الــعـــراق غــارقــة بـــاألخــطـــاء الــلـــغــويــة
واالمالئيـة وهـنـاك مَن يـرتكب األخـطـاء الـقاتـلـة في عـنوان
الكتاب مـوغالً في تكريس حالـة من التردي ستـتحول بعد
سنوات الى سمة عامـة للمشهد الـعلمي والثقافي واالدبي
ـكـتـبـة الـوطـنـيـة الـتي تـمـنح الـتـرقـيم الـوطـني وسـتـتـحـول ا
ـؤلفـات مشـوّهة ال لفـهرسـة إصدار الـكـتاب الى مـستـوع 
يصح أن يقـرأها اجلـيل التالي الـذي قد يـأخذها عـلى انها
ـعـنى وال يـدقق في كـونـهـا كـتـباً ـبـنى وا كـتب صـحيـحـة ا
انـتـجـتـهــا اكـثـر فـتـرات االنــحـطـاط والـضـحــالـة في الـفـكـر

والثقافة التي مرت بها البالد.
أكاد أجـزم أنه ال يـوجـد كـتـاب واحـد في الـلغـة االنـكـلـيـزية

يصدر بأخطائه اللغوية.
اذا االستهانة باللغة العربية الى هذه الدرجة?   

ـؤلـفـون في مــسـتـويـات ضـحـلــة فـلـتـقم اجلـهـات إذا كـان ا
الـثـقـافـيـة الـرسـمـيـة بـتـشـديد الـضـوابـط واشـتـراط شـهادة
ـكـتوب بـهـا الـكتـاب أو اتـخـاذ أية سالمـة اللـغـة الـعربـيـة ا
ـطبوعة في وسيلة نـاجعة لـلحفاظ عـلى سالمة لغـة الكتب ا

العراق.
ـيــة في الـطب والـهـنـدسـة  حـتى الـكـتب الــعـلـمـيـة واالكـاد
والـعــلـوم الــصـرفـة والــنـواحـي األخـرى الـتـي قـد ال يــجـيـد
مؤلـفـوهـا الكـتـابـة والتـألـيف بـلـغة عـربـيـة سلـيـمـة يجب أن
حتـظى بــشـهــادة من خـبــيـر لـغــوي يـجــيـز سالمــتـهــا بـعـد
ـراجـعات تدقـيـقـهـا وتصـحـيـحهـا وقـد شـهـدت مثل هـذه ا

بنفسي قبل ثالثة عقود وال أدري ماذا حصل اليوم.
 أرى أنّه ربّمـا في حـال تبـنت اجلهـات الـثقـافيـة الـرسمـية
قـتـرح ستـتـوافر فـرص عـمل بدرجـة مـصحـحـ لغـوي ا
ألعداد كـبـيـرة من خـريجـي اقسـام الـلـغة الـعـربـيـة الذين ال
يجـدون عـمال منـذ سـنوات اذا كـانـوا قد نـالوا شـهـاداتهم
عن استـحـقاق وتـلقـوا تـعلـيمـاً يـليق بـلـغة الـضاد  واذا لم
تكن العلة مـستوطنة فـيهم وفي الذين تخـرجوا على أيديهم

أصالً.
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