
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

طبعة العراق 
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اتفق رئيس الوزراء محمد شياع
السوداني �مع نظيـرته االيطالية
جــورجـــيـــا مـــيـــلـــوني� تـــفــعـــيل
مـسـارات الـشـراكـة بـ� الـبلـدين.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (الــــســــوداني اســــتــــقــــبل في
الــقـــصـــر احلـــكـــومي نـــظـــيـــرته
االيــطــالــيــة �واجــرى اجلــانــبــان
مـباحـثـات اشـتمـلت عـلى مـلـفات
الــتــعــاون في مــجــاالت الــزراعــة
والــــصــــحّـــة� ومــــخـــتــــلف أوجه
التـبادل االقتـصادي والـتجاري)�
وثمن السوداني (الدور اإليطالي
ضـمن الـتـحـالف الـدولي حملـاربة
داعش)� مــؤكــداً (تــطــلع الــعـراق
إلى تــفــعــيل مـســارات الــشــراكـة
واالستـثـمار مـع إيطـالـيا وعـموم
دول االحتـــــــاد األوربـي)� وقـــــــال
خالل مـؤتـمـر مـشـترك إن (عـالقة
الــعـراق مع إيــطـالـيــا مـتــمـيـزة)�
مشـيـرا الى ان (إيطـالـيا لـها دور
إيجابي مع العـراق �والسيما في
احلـــرب ضــــد داعش اإلرهـــابي)�
كـشـددا عـلـى (أهـمـيـة اسـتـئـنـاف
عقد اللجنة ا�ـشتركة ب� العراق
وإيــطـالـيــا)� واسـتــطـرد بــالـقـول
(االستعداد إلى التـعاون الثنائي
في اجملاالت كـافـة)� ولفت الى ان
(هـنـاك خـطـطـا واعـدة في مـجـال

الـنفط والـغـاز)� ودعـا الـسوداني
الى (االســـتــفــادة مـن الــتــجــارب
اإليــطــالــيــة �ــجــال الــســيــاحــة
الديـنيـة واالثـارية). من جـانبـها�
أكدت ميـلوني أن (العـراق القوي
�هــــو شـــرط من شــــروط ازدهـــار
مـــــنـــــطـــــقــــــة الـــــشـــــرق األوسط
واســــتــــقــــرارهـــا)� واضــــافت ان
(زيارتـها الـرسمـية لـلعـراق تمثل
بــدايــةً لـعالقــات مــتـمــيــزة تـربط
الشـعب� الـصديقـ�). كمـا التقى
رئيس اجلـمهـوريـة عبـد اللـطيف
جـمـال رشـيــد � مـيـلـوني والـوفـد
ا�ـرافق لــهـا . وقـال بـيــان تـلـقـته
(الـــــزمـــــان) امس ان (الـــــلـــــقـــــاء
اســتــعـــراض مــحــاور الــعالقــات
الــثـنــائـيــة ا�ـتــيــنـة الــتي جتـمع
الـــبــــلـــديـن� وبـــحـث تـــفــــاصـــيل
التعاون القائم وسبل تعزيزه في
العـديد من الـقضـايا ذات موضع
اهــتــمــام الــبــلــدين و�ــا يُـحــقق
ا�ــصــالح ا�ـشــتــركـة لــلــشـعــبـ�

الصديق�).
واكــد رشــيـد (أهــمــيــة الــعالقـات
الـقـائـمـة بـ� الـعـراق وإيـطـالـيـا�
وضـرورة الـعـمل والـتـنـسـيق في
سبـيل تـعزيـزهـا)� مشـيرا إلى أن
(إيـــطــالـــيــا شـــريك لــلـــعــراق في
العـديد مـن القـضايـا األساسـية)�
واضــاف ان (االســتــقـرار االمــني
والـسـيـاسي الـذي يـشـهـده الـبـلد
�جـــاء بــعــد تــشــكـــيل احلــكــومــة

اجلديـدة الـتي وضـعت برنـامـجا
وزاريـــا طـــمــوحـــا يــرتـــكـــز عــلى
الـــنـــهــــوض �ـــشـــاريـع الـــبـــنى
الـتـحـتـيـة الـرئـيـسـيـة� واالرتـقـاء
بـاألوضـاع ا�عـيـشـيـة واخلـدمـية
ا�ـــرتــبــطــة بــا�ــواطــنــ� بــشــكل
مباشر� والعمل على دعم القطاع
اخلـــاص عــــبــــر الـــتــــســـهــــيالت
والـتــشـريـعــات ا�ـطـلــوبـة� وفـتح

الــبــاب امـــام االســتــثــمــارات في
عــــمـــلــــيــــة الــــبـــنــــاء واالعــــمـــار
والــــتـــــطـــــويـــــر)� ولـــــفت الى ان
(الهز�ة الـتي تلقتـها اجلماعات
االرهـــابـــيــــة عـــلى يــــد الـــقـــوات
األمنية)� مـشيدا بـ (دور اجملتمع
الــدولـي �ــســاعـــدة الــعــراق في
مــكــافــحـة اإلرهــاب� �ــا في ذلك
إيـطــالـيــا الـتي اســهـمت في دعم

الـسـابق� حـيث تــسـجل الـعـظـمى
في بـغـداد  19مـئــويـة)� واضـاف
ان (طــقـس يــوم األحــد ســـيــكــون
غائـماً جـزئيـاً مع فرصـة لتـساقط
أمـطــار خـفــيـفــة بـعــد الـظــهـر في
أقـســام ا�ـنــطـقــة الـوسـطـى �كـمـا
يــتـشــكل الــضــبـاب في الــصــبـاح
الباكـر ويزول تدريـجياً� ودرجات
احلـرارة سـتـكـون مــقـاربـة لـلـيـوم
السابق). وكان متنبىء جوي �قد
حذر من هطول أمـطار شديدة في
بــغـداد.وكــتب صــادق عــطــيـة في
صفـحـته عـلى فيـسـبوك امس أنه
(بــــغــــداد و ومـــــيــــســــان وواسط
والـبـصـرة عـلى مـوعـد مع أمـطـار
شديـدة رعديـة وسيول جـارفة في

مدن شرق البالد).

الـــــــــواقـع االروائـي وتـــــــــأمـــــــــ�
احلـــصـص ا�ـــائـــيــــة� فـــضال عن
القـيام بـحمـلـة كبـيرة بـرفع ومنع
الــــــتــــــجــــــاوزات الــــــتـي حتـــــدث
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــلى احلـــــصص
ا�ائية). الى ذلك � توقـعت الهيئة
الـعامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصد
الزلزالي التابعة لوزارة النقل �ان
يكـون طقس الـيوم الـسبت غـائما
مصحوبا بـامطار تخـتلف شدتها
من مــنـــطــقــة الـى اخــرى. وقــالت
الـهـيئـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (طــقـس الــيــوم الـــســبت
سيـكـون في ا�ـنـاطق كافـة غـائـما
مـــصــــحـــوبـــا بـــأمـــطـــار رعـــديـــة
ويـتحـسن تـدريـجـيـاً� امـا درجات
احلـرارة سـتـكـون مــقـاربـة لـلـيـوم

عــلى حـــصــة عــادلـــة من ا�ــيــاه)�
واســـتــطـــرد بــالـــقـــول ان (الــدعم
احلــكــومي الــكــبــيــر لــهــذا ا�ــلف
ســيــكــون تــأثــيــره إيــجــابــيــاً في
د�ــــومــــة وجنــــاح الــــعــــراق في
حتقيق مطالبه في احلصول على
حصة عادلـة من ا�ياه)� مـبينا ان
(الـوزارة لــديــهـا خــطط واضــحـة
�ــواجـــهــة شح ا�ـــيــاه وتــنـــفــيــذ
ا�ـشـاريع قـريـبـة أو بـعـيـدة األمـد
من أجل ذلك)� ومـضى الى الـقول
ان (خـطـة واسـعــة إلنـشـاء سـدود
صـغــيـرة �نــسـتــطـيع من خـاللـهـا
االســتــفــادة من إيــرادات الــعـراق
ا�ـــتـــحـــقـــقـــة من خـالل األمـــطــار
والــســيــول الـواردة مـن الــوديـان
وا�ـنـخـفــضـات� فـضالً عن جـانب
التركـيز علـى استخـدام التقـنيات
احلديثة في الري)� ولفت الى انه
(سيتم إدارة ا�ـياه بـطريقـة مثلى
�من حيـث إطالقات ا�ـيـاه لـتلـبـية
مــتــطــلــبـات الــزراعــة في ا�ــوسم
الــــزراعي الـــشــــتـــوي وتـــلــــبـــيـــة
متـطـلبـات ا�يـاه اخلـام �حـطات
اإلســــالــــة فـي مــــيــــاه الــــشـــرب)�
واضــاف ان (حتـســنــاً في كــمــيـة
اإليــــــرادات الـــــــواردة �ــــــنــــــاطق
األهوار� والسـيـما بـعد مـعـاناتـها
من شح كـبـيـر من ا�ـيـاه في ا�ـدة
السـابـقة� وهـنـاك تعـزيـز �عـاجلة
ودفع الـلـســان ا�ـلـحي لــتـحـسـ�
شط الــعــرب� ونـــحن نــســتــهــدف
بــعض ا�ـــنــاطق الـــتي عــانت من
شـح ا�ــــيـــــاه مـن أجل حتـــــســــ�
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افـصــحت وزارة ا�ــوارد ا�ـائــيـة�
عن تــدشــ� لـــقــاءات جــديــدة مع
اجلـوار الـعــراقي ��ـنـاقــشـة مـلف
حــصص ا�ـــيــاه.وقــال ا�ــتــحــدث
بــــاسم الــــوزارة عـــلـي راضي في
تصريح تابعته (الزمان) امس إن
(شح االيــرادات ا�ـيــائــيــة أصـبح
واقــعــاً ال بــد من الــتــعــامل مــعه�
فقـلـتهـا تـؤثر عـلى الـعراق بـشكل
كـبــيــر جـداً ســواء كـانـت تـتــعـلق
بـطـبـيعـة الـتـغـيـرات ا�ـنـاخـية أو
أســبــاب فــنـــيــة تــخص الــتــوسع
بــــإنـــشـــاء الــــســـدود اخلــــزنـــيـــة
وا�شاريع االروائية �والسيما من
اجلـــانب الـــتــركـي الــتـي ســبـــبت
نقص حـاد بايـرادات نهـري دجلة
والــــفـــرات)� مــــؤكـــدا ان (هــــنـــاك
تركـيزاً واضـحاً ودعـماً كبـيراً من
رئـــيس الــوزراء مـــحـــمــد شـــيــاع
السوداني��لف ا�ـياه والتفاوض
مـع دول اجلــــــــوار� حـي جنـــــــري
حــراك لـتــدشـ� صــفــحـة جــديـدة
بهذا اجملال)� مـبينـا ان (لقاءً كان
بـــ� وزيــــر ا�ـــوارد والـــســــفـــيـــر
اإليـراني� كـمـا جـرى اتـصـال بـ�
الــــوزيــــر وا�ــــبــــعــــوث اخلــــاص
لـلـرئـيس الـتـركي لـلـميـاه� وخالل
اللـقاءين واالتـصاالت �� االتـفاق
عــلى عـودة الــزيــارات ا�ـشــتــركـة
واســتـمــرارهــا وعـودة الــلــقـاءات
الـفــنــيـة لــلـتــبـاحث في مــوضـوع
ا�ـيــاه وضـمــان حـصــول الـعـراق
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اكـــدت وزارة الـــداخـــلـــيـــة� انـــهـــا
اتخذت اإلجراءات األصولية ورفع
دعـوى قــضـائــيـة بــحق احملـامــيـة
الــــتي ادعت اعــــتــــداء الــــضــــابط
ا�نـسـوب إلى مـديـريـة اإلقـامة في
الــوزارة الـــداخــلـــيــة �لـــقــيـــامــهــا
بالتشهير به واستخدامها وسائل
علنية في ذلك. وقـال بيان للوزارة
تـلـقـته (الــزمـان) امس انه (بـشـأن
ادعــــــاء جتـــــــاوز بــــــحـق إحــــــدى
احملاميات في مديرية اإلقامة� فأن
اللـجنـة الـتحـقيـقيـة ا�ـشكـلة بـأمر
الوزير عـبد األمـير الـشمـري وبعد
سمـاعهـا شـهادة الـشـهود وتـفريغ
كامـيرات ا�ـراقـبة وتـدوين إفادات
كل ا�ـعـنـيــ� بـالـقـضــيـة وتـأطـيـر
ا�ــوضـــوع بـــأطــره الـــقـــانــونـــيــة
التـحـقـيقـيـة ا�ـتعـارف عـلـيه� ثبت
لـديــهــا عــدم مــقـصــريــة الــضـابط
ا�ـنـسـوب إلى اإلقـامـة الـذي جرى
اتهـامه بـا�ـوضـوع وعـدم جتاوزه
بـشـأن احلادث آنـف الـذكـر)� ودعا
الـبـيـان (�ن يـتـعـرضـون إلشـكال
معـ� في دائرة من دوائـر الوزارة
الى الـلـجـوء لـلـطـرق الـقـانـونـية)�
واضـاف ان (بــاب الــوزيـر مــشـرع
أمـام كل من له حق� وأنه يـحـرص
عـلـى حق ا�ــواطن بــدرجـة ال تــقل
عن حـــــرصه عـــــلى حـق ضــــبــــاط
ومنتـسبي الوزارة � ا�ـدافع� عن
األمن واالســـتـــقـــرار وا�ـــعـــنـــيــ�
بــــالـــــســــلم األهـــــلي والـــــعــــدالــــة
اجملتـمعـية� وأن ال تـكون مـنصات
الـتــواصل االجــتــمــاعي مــســرحـاً
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بـــــاحلــــصـــــول عــــلـى الــــدوالر إلى
مـراجــعـة فـرع شـارع فـلـسـطـ� في
جـــــانب الــــرصـــــافــــة وفــــرع احلي
الـعربي بـجانب الـكرخ خالل يومي
الـسـبت وغـداً األحد حـيث سـيـكون
دوام رســمي). كــمــا شـرع مــصـرف
الــرشـــيــد بــإجــراءات بــيع الــدوالر
ألغــراض الــســفــر وبــســعــر 1465
ديــنــاراً لــكل دوالر. وقــال بــيـان ان
(الــبـيع ال يــزيـد عن 10 آالف دوالر
لـكل مسافـر وعبر الـفروع الرئيس�
الــيــرمــوك� راغــبــة خــاتــون). كــمــا

باشر ا�صرف الصناعي بذلك.

الـــصــادرة من مـــصــرف الـــرافــدين
بــســعــر  1464ديــنــار عــراقي لــكل
دوالر). ودعـا (ا�ـواطـنـ� الـراغـب�
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بـــــاشــــرت مـــــصــــارف الـــــرافــــدين
والـرشيد والصـناعي� ببيع الدوالر
لـلـمـواطـنـ� بـسـعر  1465ديـنـارا.
وذكـر بيـان �صرف الـرافدين تـلقته
(الــــزمـــــان) امس انـه (تــــنــــفــــيــــذا
لـتوجيـهات البنك ا�ـركزي العراقي
اخلـاصــة بـبـيع الـدوالر فـقـد بـاشـر
ا�ــصـرف بـبـيع الـعـمــلـة االجـنـبـيـة
الـدوالر الغراض السفر �ا ال يزيد
عن 10 االف دوالر  امــــريـــكي لـــكل
زبـون تودع في بطاقة ا�استر كارد
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تـــمـــكـــنـت قـــوة من جـــهـــاز األمن
الـوطني في مـحـافـظـة كـركوك من
إلقاء القبض على اجملموعة التي
قـامت بـاسـتـهـداف الـسـيـطرة 55
الـواقــعــة في مـنــطــقـة كــوبـاني -
قرب الطـريق احلولي. وقـال بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (عـمـلـية
الـقـاء الــقـبض تـمت بـعــد تـفـعـيل
اجلـهـد اإلســتـخـبــاري والـتـحـري
ا�ـيـداني وبـالــتـنـسـيق مع قـيـادة
الشـرطة و بـاقي األجهـزة األمنـية
وبـإشــراف قـائـد ا�ــقـر ا�ــتـقـدم -
قـيــادة الـعــمـلـيــات ا�ـشــتـركـة في
احملـــــافـــــظــــة)� واضـــــاف انه (�
الـتوصل ألحـد ا�ـنـفـذين وبـداللته
� الـــتـــعـــرف عــــلى بـــاقي أفـــراد
اجملـمـوعـة). واكــد (احـالـتـهم إلى
اجلــهـات الــقــانــونـيــة اخملــتــصـة
التــــــخــــــاذ االجــــــراءات الـالزمـــــة

بحقهم).
وضبـطت مفـارز جهـاز اخملابرات
الـوطني�تـاجـر مـخـدرات بـحوزته
 5كيلو غرام في محافظة ميسان
.وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
انه (بـنـاء عـلى مـعـلـومـات دقـيـقـة
بـــشـــأن وجـــود احـــد الـــنـــاقـــلــ�
لــلــمــخــدرات في مــيــســان � نــفــذ
اجلـهاز وبـالـتـنـسـيق مع مـديـرية
مخـدرات مـيـسان� عـمـلـية نـوعـية
تـمـكن خـاللـهـا من الــقـاء الـقـبض
عـــلى ا�ــــتـــهم)� واضـــاف انه (�
ضبط بحوزة ا�تهم  5كيلو غرام

من مــادة الـكــريــسـتــال اخملـدرة).
وفي كـــربـالء �مـــكـــنت الـــشـــرطـــة
اجملـتــمـعــيـة في دائــرة الـعالقـات
واإلعالم في وزارة الـــداخـــلـــيـــة �
انقاذ طـالبـة جامعـية من مـحاولة
انـتــحـار اثـر تــعـرضـهــا لـعـمــلـيـة
ابــــــــــتـــــــــــزاز مـن قــــــــــبـل أحــــــــــد
األشخاص.واوضح بيان للشرطة
تــلـقــته (الــزمــان) انه (بــعـد ورود
مناشدة من قبل إحدى اجلامعات
في كربـالء �تفـيـد بوصـول رسـالة
نصية عن نية طـالبة في اجلامعة
بــاالنــتــحــار نـتــيــجــة تــعــرضــهـا
لالبــتـزاز من قــبل شــخص يــقـوم
�الحـقتـهـا إلى احلـرم اجلـامعي
وتـهـديــدهـا بـنـشــر صـورهـا عـلى
مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
مقابل الـرضوخ لرغـباته الدنـيئة�
حتــركـت الــشــرطــة اجملـــتــمــعــيــة
وشكلت فـريق عمل وبـعد بـجهود
كــبــيــرة ومـن خالل الــتــعــاون مع
أمن اجلــامـــعــة � الــوصــول إلى
ا�بتز)� مؤكدا ( اتخاذ اإلجراءات
الالزمـة بــحـقه� فـضـال عن تـأمـ�
حـسـاب الــفـتـاة وحــذف مـحـتـوى
االبـتـزاز� وتـقـد� الدعـم الـنفـسي
وا�ــعــنــوي لــلــطــالـبــة). واوقــفت
مـــــديــــريـــــة االحــــوال ا�ـــــدنــــيــــة
واجلـوازات واالقـامــة� الـعـمل في
دوائـر شـؤون الـبـطـاقـة الـوطـنـية
في احملــــافـــظـــات كـــافـــة.وذكـــرت
ا�ديرية في بـيان امس ان (العمل
ســـيـــتـــوقـف بـــدءاً من يـــوم امس
االحـــد وحـــتى نـــهـــايـــة الـــشـــهــر

اجلـــاري� الجــــراء اجلــــرد ا�ـــالي
والتدقيق السنوي� باالضافة الى
االدامــة عــلـى اجــهــزة مــنــظــومــة
البطاقة الوطنية). وترأس الوزير
عـبــد االمـيــر الـشــمـري� اجــتـمـاع
هـــيــئـــة رأي الــوزارة� �ـــنــاقـــشــة
الـــواقــــعـــ� االمـــنـي واالداريـــفي
مؤسسات الوزارة. وقال بيان انه
(جـرى خالل االجــتـمــاع مـتــابـعـة
مراحل تنفيـذ قرارات هيئة الرأي
لالجتماع السـابق� ومناقشة عدد
من الـقــضـايــا واتـخــاذ الـقـرارات
الـــتي تــســـهم في تـــطــويـــر عــمل
الــوزارة عــلى ا�ـــســتــوى األمــني
واخلـــدمـي واإلداري ومـــخــــتـــلف
مـفـاصل الــعـمل األخـرى)� واشـار
الى ان (االجـتــمـاع � نــاقش سـبل
االرتـــقــــاء �ـــســـتــــوى الـــدوائـــر
وا�ــــديـــريــــات� وتـــبــــادل الـــرؤى
واألفكار من أجل تـطويـر العمـلية
اإلداريـــة واألمــنـــيــة والـــنــوعـــيــة
والـــــكـــــفـــــاءة لـــــدى الـــــضـــــبــــاط
وا�ـنـتـسـبـ� ��ـا يـضـمن تـقـد�
اخلـدمـة لـلـمــواطـنـ� واحملـافـظـة
عــلى األمن الــعــام واســتــتـبــابه).
وألـــقت مــفـــارز االســـتــخـــبــارات�
القـبض عـلى مـتـهم ينـتـحل صـفة
امـنيـة ويـقـوم بـابتـزاز ا�ـواطـن�
في محـافظة كـركوك. واشـار بيان
لــوزارة الــدفـاع تــلــقــته (الــزمـان)
امـس ان (مــــــفــــــارز مــــــديــــــريــــــة
استـخـبـارات وأمن كـركـوك� ألقت
القبض على شخص ينتحل صفة
ضــابط بـرتــبــة مـقــدم في رئــاسـة

الــوزراء� كــان يــبــتــز ا�ــواطــنــ�
مقـابل مـبـالغ مالـيـة)� واضاف ان
(الـعـملـيـة جـرت في مـركـز مـديـنة
كـــركـــوك بــالـــتـــنــســـيق مـع فــوج
مــغـــاويــر قــيـــادة ا�ــقــر ا�ـــتــقــدم
للـعـمـليـات ا�ـشـتركـة� و� اتـخاذ
اإلجـــراءات الــقـــانـــونــيـــة بـــحــقه
وإحالـته الى اجلـهـات الـقضـائـية
اخملتصـة). واصدر القـضاء �حكم
االعدام على قـيادي داعـشي�متهم
بـــجــرائـم قــتـل. وقــالت مـــديـــريــة
الـتـحـقـيـقـات واألمن الـوقـائي في
احلـشـد الــشـعـبـي في بـيـان امس
أنه (� احلكم بـاإلعـدام شنـقاً من
قــــبـل الــــقــــضـــــاء بــــحق اجملــــرم
ا�ـســؤول عن قـتل اكــثـر من 600
شهـيد من شـهداء سـبايكـر �حيث

كان منـصبه أميـر القوة الـضاربة
�ـا يـسـمى بـواليـة صالح الـدين).
في غـــضــــون ذلك � افـــادت وزارة
الدفـاع االمـريـكـية ��ـقـتل جـندي
امــــريــــكـي في الــــعــــراق. وقــــالت
الــوزارة في بــيــان (نــعــلن مــقــتل
اجلـنـدي مـارين �الـذي كـان يعـمل
في عــمـــلــيــات الـــدعم ا�ــتــاصل)�
واضاف ان (اجلنـدي قتل بحادث
غير قتـالي�وان القوات االمـريكية
شــــرعت بــــالـــتــــحـــقــــيق بــــشـــأن

احلادث).
وصـدر حـكم بـاالعـدام بـحق امـير
الـقــوة الــضـاربــة بــداعش والـذي
اعـتـقلـه امن احلـشـد الشـعـبي في
االول من تموز ا�اضي وا�كنى بـ

(ضرغام ابو حيدر).
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وتدريب وتقـد� ا�شورة في هذا
اجلانب).

مبينا ان (هـناك العديد من أوجه
التـعـاون والتـنـسيـق ب� الـعراق
وإيـطالـيـا والـتي �كن تـعـزيـزها
في اجملـــــاالت االقــــــتـــــصـــــاديـــــة
والثقافـية وفي مجال الـسياحة)�
واوضح رشــيـــد ان (زيــارة بــابــا
الفاتيكان إلى العراق �تركت أثرا

ايـجــابـيـا في نـفــوس الـعـراقـيـ�
وصـورة حــقـيــقـيــة عن االوضـاع
ا�ـــســـتـــقــــرة في الـــبالد� وكـــذلك
الـــتــحــديـــات ا�ــشــتـــركــة والــتي
تـتـطـلب الـعـمل ا�ـشـتـرك� بـيـنـها
مــعـــاجلــة آثــار اإلرهــاب بــعــودة
النازح� الى منازلهم� والتعاون
الـثــقـافي عــبـر تـبــادل اخلـبـرات�
وكــــذلك تــــضـــافـــر اجلــــهـــود في
مـواجهـة اخـطـار ظـاهرة الـتـغـيّر
ا�ـنــاخي ومـا تُــخـلّــفه من أزمـات
شحة ا�ـياه والـتصحـر). بدورها
�رحّــــبت مـــيـــلـــوني بـ(الـــتـــطـــور
االيـجـابي الــذي يـشـهـده الـعـراق
مـن الـــــــنــــــــواحي األمــــــــنـــــــيـــــــة
والسياسية)� كما استقبل رئيس
الــبــر�ــان مـحــمــد احلــلــبـوسي �
مــيـلـوني وبــحث مـعــهـا ا�ــلـفـات
االقــــتــــصــــاديــــة والــــصــــحــــيــــة
والــبـــر�ـــانــيـــة بـــهــدف تـــعـــزيــز
الـــعالقـــات بـــ� الـــبـــلـــدين. وفي
اربـيل �اســتـقـبل رئــيس حـكـومـة
إقــــلــــيـم كــــردســــتــــان مــــســــرور
الـــبــارزاني � مـــيــلــونـي والــوفــد
ا�رافق لـها. وقـال بيـان مقـتضب
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الــبــارزاني اســتــقـبـل في مــطـار
اربــيل الــدولي رئــيــســة الــوزراء
االيــطـالــيـة والــوفــد ا�ـرافق لــهـا
�وجـــرى بـــحث ســـبل الـــتـــعــاون
وتـوطـيد الـعالقـات في اجلـوانب

ا�شتركة).

لـكـيل الـتـهم وعـرض الـتفـاصـيل)�
مـؤكــدا ان (الــوزيــر وجه الــدائـرة
الـقــانــونـيــة في الــوزارة بـاتــخـاذ
اإلجراءات األصـوليـة ورفع دعوى
قــضــائـيــة بــحـق احملـامــيــة الــتي
ادعت على الـضابط ا�ـنسوب إلى
اإلقـامـة � لـقـيـامـهـا بالـتـشـهـيـر به
واسـتـخـدامهـا وسـائـل علـنـيـة في
ذلك). وكان مجلس القضاء االعلى
�قد وجه باستـقدام ضباط �وصف
باعتدائه على محامية عقب موجة
استـنكـار� قرر عـلى اثـرها مـجلس
نقـابة احملـام� الـعراقـي� �إغالق
غــــرفـه في مـــــحـــــاكم قـــــوى األمن
الــداخـــلي وإيـــقــاف اإلنـــتــداب او
الترافع فـيها �احـتجاجـا على هذا
االعـتــداء . وقـالت الــنــقـيب احالم
الالمي في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
(اصـبـح من ا�ــعــروفِ بـ� بــعض
األوســـاط اســــتـــغالل الــــقـــانـــون�
وحماية ا�عتدي باستخدام بعض
ا�ـــقـــدمـــات الـــتـي حتـــتم نـــتـــائج
مـعــيــنـة)� واضــافت ( الــغـريب أن
يقوم بهذه الـتصرفات بعض �ن
أنـاط الـقانـون بـهـم واجب حـمـاية
نصوصه� ولـكن أن يصل األمر أن
يــعـتــدى عــلى مــحــامــيــة بــعـد أن
راجـعت مـديـريــة اإلقـامـة الـعـامـة�
وأن يجعل منـها ا�عـتدي بعد ذلك
مــتـــهـــمــةً ويـــزج بــهـــا في خـــانــة
اإلتهام� والتـوقيف� مسـتغالً بذلك
شـــكــوى اعـــتـــاد بـــعــضُـــهم عـــلى
اصـطــنــاع أدلــتـهــا لــعــلـمــهــا �ـا
ســيــؤول االمــرُ إلــيـه� كي يــحــمي
جــر�ــته)� وحــضــرت الالمي �في
وقت سابق � إلى مـحـكمـة حتـقيق

الكـرادة� يـرافقـهـا أعضـاء مـجلس
النـقابـة ��تـابعـة القـضيـة واتخاذ
اإلجـــراءات الــــقـــانـــونــــيـــة� وسط
حـضـور غفـيـر مـن محـامـي بـغداد
واحملــافــظـــات� لــتــثــبـــيت مــوقف
اإلســـتـــنــــكـــار. وقـــالـت الالمي ان
(ا�وقف ال يـخص حـادث اإلعـتداء
وحـــده� بل هي رســـالـــة يـــجب أن
يـفــهـمــهـا اجلــمـيع� بــأن الـنــقـابـة
واحملــامــ� لـن يــســكـــتــوا عن أي
جتاوز بـحـقهم� وعـلى اجلـميع أن
يـــحــذر مـــحـــاولـــة تـــقـــلــيـل شــأن
احملـــامي)� واضــــاف الـــبـــيـــان ان
(الالمي دونت أقـــوالــهـــا بــصـــفــة
مشـتـكـيّـة� وتطـلب الـشـكـوى بحق
ا�شترك� في عملية اإلعتداء على
احملـامـيـة� وانهـا تـتـابـع إجراءات
تدوين أقوال الـشهـود وتثـبيت ما
ورد في التـقـرير الـطـبيّ� و تـطلب
اتــخـــاذ اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيــة

بالسرعة ا�مكنة).
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بـــاسم الـــوزارة كــر� الـــســـيــد في
تـــــصــــريح امـس ان (عــــدم وجــــود
ا�ـوازنة اعـاق عمـليـة طبع ا�ـناهج
الدراسية� اذ أن التربية طبعت 50
بـا�ئـة من ا�نـاهج الدراسـية فقط)�
واشـار الـى ان (الـوزارة بـدأت مـنذ
االن �ـناقـشة ملف طـباعـة ا�ناهج
الـدراسيـة للعـام ا�قبل)� واسـتطرد
بــالـقــول ان (الـعــام اجلـاري ��ـثل
عـام االستـقرار الـدراسي� والوزارة
مــتــجــهــة الى رصــانــة الــتــعـلــيم)�

لــلــقـــبــول في الــدراســات الــعــلــيــا
�وســيـتم تـضـمــ� ا�ـوافـقـة حـسب
ضـــوابط الـــتـــقــد� والـــقـــبــول في
الـــدراســات داخل الــعـــراق لــلــعــام
الـدراسي ا�قبل)� مشددا على (عدم
مـفاحتة الـلجنة لـبيان مـوقف طلبة
الــدراسـات الـعـلـيـا دخل الـبالد من
اجــراءات ا�ـسـاءلـة والـعـدالـة). من
جـــــهـــــة اخـــــرى �اوضـــــحت وزارة
الـتـربـية� سـبب عـدم اكـمال طـبـاعة
ا�ـنـاهج الـدراسـيـة.وقـال ا�ـتـحـدث
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الـغت الـلـجـنـة احملـلـيـة لـلـمـسـاءلـة
والـعدالة في وزارة التـعليم العالي
والـبـحث العـلـمي �شـروط ا�سـاءلة
لــلــقــبــول في الــدراســات الــعــلــيـا.
واطـــلــعت (الــزمــان) عـــلى وثــيــقــة
حتـمل تـوقـيـع رئـيس الـلـجـنـة جاء
فــيــهــا (اعــلــمــتــنــا دائــرة الــبــحث
والــتـطـويــر �ـوافـقـة الــوزيـر عـلى
الــغــاء شــرط ا�ــســاءلــة والــعــدالـة

يصادف يـوم غد ذكرى ا�يالد اجمليد للسيد ا�سي� عيسى
بن مـر� عليـه السالم. وتنـتهز (الـزمان) الفـرصة لتـهنئة

ا�سيحي� في العراق والدعاء لهم
بـــــالـــــسالم واالمـــــان والـــــعـــــيش
ا�ـــشـــتــر� الـــنـــاجــز ومـــواجـــهــة
الـتحـديات بـقلـوب مطـمئـنة وعودة
ا�ـــهــجـــرين مـــنــهم الـى احــضــان
الـوطـن وديـارهم. وتـنــوه اجلـريـدة
الى انـهـا ســتـحـتــجب غـداً األحـد
عن الـــصــدور عــلى أن تـــســتــأنف
اطـاللـتــهــا الــيـومــيــة عــلى الــقـراء

الكرام يوم اال�ن� ا�قبل.
كل عام وجميع العراقي� بخير.

مـــؤكــدا (وجــود أكــثــر من  26ألف
مـدرسة حكومـية في العراق� فضال
عـن وجــود أكـثــر من  500مــدرســة
دخـــلـت اخلـــدمـــة نـــهـــايـــة الـــعـــام
اجلـاري)� وتابع ان ( أكـثر من ألف
مــدرســة سـتــدخل اخلــدمـة نــهــايـة
الــــعــــام ا�ـــــقــــبل)� واشــــار الى ان
(الـوزارة شـكـلت جلنـة عـليـا بـشأن
اســتــقــرار ا�الكــات الــتــدريــســيـة�
وهـــنــاك تـــقــدم فـي مــلـف تــثـــبــيت

احملاضرين اجملاني�).
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نعت األوسـاط االكاد�ـيـة والهـندسـيـة امس احد مـؤسسي قـسم الـهنـدسة
الكـيمياوية بجامعة بغداد االكاد�ي طارق اخلضيري الذي غيبه ا�وت في
البـرتغـال. وكان اخلـضيـري قد وضع لـبنـات تأسيـس القسـم  مع األستاذ
الـدكتـور محـمود عـمر عام 1959 و إلتـحق مـعهـما مـطلع سـتيـنات الـقرن
الـعـشـرين من بـعـثـته الـدراسـيـة في الـواليـات ا�ـتـحـدة األمـريـكـيـة األسـتاذ
الدكـتور سهام ا�دفعي. لينطلق هذا الـقسم العلمي في العقود الالحقة في
تـخريـج خيـرة الـعنـاصـر الـعلـمـيـة األكاد�ـيـة و ا�ـهنـيـة بـهذا اإلخـتـصاص
احلـيـوي و زاولـوا أعــمـالـهم في الـعــراق و الـعـالم أجـمع عــلى مـرّ الـعـقـود

الالحقة بكفاءة عالية.
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بالرغم من حلول العام اخلامس لتحرير مدينة ا�وصل من براثن تنظيم داعش اال ان
العودة ا�ـتواضعة الهـالي ا�دينة من ا�سـيحي� باتـت تلقي بظاللهـا على واقع ا�دينة
السيـما في اجلـانب اال�ن حـيث تكـثـر اطالل وانقـاض الـكنـائس التي طـالـها الـدمار

دون ان تمتد اليها يد التعمير والتاهيل كاقرانها من باقي الكنائس.

ويـحــتـفل ا�ـســيـحـيـون فـي مـخـتـلف
ا�ــدن الــعـراقــيــة كــاقـرانــهم في بالد
العالم بـحلول عـيد ا�يالد حـيث تقام
الــــقـــداديس الـــتي عـــادة مـــا تـــكـــون
مــســائـــيــة في لـــيــلــة الـــعــيــد او في
صــبــاحــهــا حـيـث تـكــون صــبــاحــيـة
لتنتـهي بتبادل  ا�ـسيحيـ� للتهاني
بـ� بــعـضـهم الــبـعض فـيـمــا تـشـهـد
مــواقـع الــتــواصـل  ارســال عــبــارات
التـهنـئة والـتواصل مع الـعدد االكـبر
من مــســيــحــيي الــعــراق �ـن  غـادر
الوطن السـيما في غـضون الـسنوات
القـليـلة ا�ـاضيـة لالستـقرار والـهرب
من احـداثه ا�ـؤسـفـة  ويـقـول مـجـيـد
متي  ان قداس هذا العـام في كنيسة
مار مـتي بالـعاصمـة العـراقيـة بغداد
اتـــسم بـــتــنـــاقص اعـــداد ا�ــؤمـــنــ�
السـيـمـا مع انـطالق هـجـرة مـتـزايدة
من ابـنـاء ا�ـكـون ا�ـسـيـحي الى دول
اجلــوار تـاهــبـا لالســتـقــرار في احـد
الدول االوربية او في استراليا حيث
تـتـزايد الـعـوائل ا�ـسـيحـيـة الـهـاربة
من الــعـراق ويــضـيـف مـتي  نــسـارع
التمام معامالتنا لاللـتحاق باقربائنا
�ن سبقونا الى دولـة السويد حيث
جتــتـمع اعــداد كـبـيــرة من عـائـالتـنـا
�ن توفرت لهـم الفرصة بـاالستقرار
في هـذه الـدولة االوربـيـة  خـصـوصا
بـعــد عـام  2003 ومـا بــعــدهـا اي في
عـام  2014حــيــنــمـا اجــتــاح تــنــظـيم
داعش ثــلث ا�ــدن الــعـراقــيــة  وطـرد
مسـيحيي ا�ـوصل اضافـة �سـيحيي
ســهل نــيـنــوى من مــنـاطــقــهم الـذين

ان تطـوى مثل هـذه الـصفـحة بـسبب
تـزايـد وتـيــرة الـهـجـرة  من جـانـبـهم
ويــعـقـب جـبــرائــيل اليـوجــد مــنـاطق
حتــوي مـسـيــحـيـ� يــوقـنــون بـانـهم
سيبقون فـي هذه ا�ناطق  على االقل
بــعــد عــشــرة اعــوام فــمــا حـدث لــهم
جعلـهم يفكرون  100مرة عـلى اتخاذ
قرار البقاء  ومن بقي  يحاط بالكثير
من الضغوطات عن جدوى بقائه  في
الوطن بـالرغـم من جمالت الـتهـميش

واالقـــصــاء الـــتي تـــطــاله فـي امــاكن
عـــمـــله  ويـــقــول االب جـــبـــرائــيل ان
الـكــنـيـسـة الــيـوم ال�ـكن مــقـارنـتـهـا
بوضعها الـذي كانت عليه سواء قبل
عــام   2003 او في عـــام  2014 فـــفي
الــعـام االول بــرزت ظـاهــرة الـهــجـرة
ا�ــتـزايــدة الـتي تــزامــنت مع حـدوث
حــمالت االســتــهــدافـات الــتي طــالت
االفـراد اضافـة لـتـفـجيـرات الـكـنائس
بــســبـب الــوضع االمــني  ا�ــتــذبــذب

والـذي كــانت تـقف ورائه تـنــظـيـمـات
ارهابـيـة متـطرفـة لم تـعلن عن نـيتـها
ودوافعها الى يومنا هذا وبقي  ملف
االسـتهـدافـات يـبحث عن جـنـاة بـقوا
في قبـضة احلـرية دون ان تتـمكن من
القـاء القـبض عـليـهم القـوات االمنـية
�ـا حــدى  �ـئــات ا�ـسـيــحـيـ� الى
ا�ـغـادرة في تــلك االعـوام خـشـيـة من
ان يـكـونون رقـمـا اضـافـيـا العداد من
سقطوا من ا�سيحي� في تلك الفترة

كـانـوا يـعــدون فـيـهـا ا�ـكـون االصـيل
بــيــنــمــا يــقــول فـــهــمي ســعــيــد بــان
تــصــريـحــات الــسـيــاســيـ�  اضــافـة
لـــرجـــال الــدين بـــشـــان  االســتـــقــرار
واالمان لـلمـسـيحـي� التـتعـدى سوى
تصريـحات اعالمـية لكـن غياب الـثقة
من جـــانب ا�ــكــون اســـهم بــشــــــــكل
كبير  في تـناقص اعدادهم يـوما بعد
اخر ويضيف سعيد من بلدته عنكاوا
�ــــديـــــنــــة اربــــيل  نـــــرى يــــومــــيــــا
التـصـريحـات من جانـب السـياسـي�
بشـان  منـح الثـقة لـلمـســيـحيـ� لكن
مـــا نــراه في الـــدوائــر والــقـــطــاعــات
اخلــدمـــيــة يــجــعل من ا�ــســيــحــيــ�
مـواطــنـ� من الـدرجـة الــثـانـيـة  �ـا
يــســهم  بـــالــتــفـــكــيــر  بـــالــهــرب من
الـبــلــــــــد كـونـهم يـشــعـرون بـضـيـاع

حقوقهم.
w�«dſu1œ dOOGð

مــضــيـفــا بــان الــكـثــيــر من الــعـوائل
ا�سيحية التي كانت تقطن في بغداد
 عــانت مــا عــانت من الــتــجــاوز عـلى
مــنــازلــهــا وارغــامــهم عــلى بــيــعــهــا
بـــابــخس االثـــمــان  ثم مـــا لــبــثت ان
انــتـــقـــلت تـــلك ا�ـــوجـــة من جتـــريــد
ا�ـسـيـحـيـ� من امالكـهم �ـدن اخـرى
لـــتـــحــــمل ا�ـــلـف عـــلى الـــتــــغـــيـــيـــر
الـد�ــوغـرافي �ــنـاطـق كـانت لالمس
الـقـريب  مـناطق مـسـيـحـية بـاكـمـلـها
ويـقـول االب فـاضل جـبـرائـيل  ان مـا
يشهـده مسـيحيي الـعراق من احداث
يـــشــكل احملـــطــة االخــيـــرة لــتــواجــد
ا�سيـحيـ� االصليـ� �ناطـقهم قبل
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أنـا الــنـازحُ األبــدي� قـبـلَ والدتي وبـعــدهـا مــراتٍ ومـرات� أنــا الـنــازحُ الـذي كــلّـمـا
تَناسـيتُ بأنّني نازح� صَفعَتني حـكومة� جديدة� �لف� معامـلةٍ جديدةٍ لتذكّرني بأنّني
نـازح� أنا الـنـازحُ الذي مـا فـتئَ يقفُ في الـطـوابيـرِ الـطويـلـةِ عنـد دوائـرِ احلكـوماتِ
ا�تعاقبةِ ألثبتَ بأنّني نازح� من مدينةٍ إلى مدينةٍ في نفسِ البلد. فإذا ما فرضَ عليك
الزمنُ أنْ تكـون نازحاً� ستـكونُ مُجبراً بـأنْ تلتزمَ بالـقوان�ِ الوضـعية التي وُضِعتْ
خصيـصاً لك� القوان� الـتي تشبهُ إلى حدٍّ بعيـدٍ قوان�َ الرق� في العـصورِ ا�ُظلمة.
عندمـا يفرضُ علـيك الزمنُ أنْ تكـونَ نازحاً� فعـليك أنْ تلتـزمَ �ا قرّرهُ السـياسيّون
وأشباهـهم بالنيابةِ عـنك� أنْ تُعاني طويالً� حتى إذا اعتقـدتَ بأنَّ هذه ا�عاناةَ بدأت
تـقتـربُ من نهايـتها� فـعلـيك أنْ تلتـزمَ بالـتجديـد واالبتكـار احلكـومي� �عانـاةٍ جديدة�

فأنتَ يا رفيقي في دربِ النزوح� لستَ سوى نازح!
عليك أيـضاً أنْ تلتزمَ بـالوقوفِ في الطـوابيرِ الطويـلةِ لتجديـدِ معامالتكِ وإثباتِ أنك
نـازح� بائس� بـ�َ حـ�ٍ وآخر� فـاألمـرُ لمْ يعـدْ بيـدك لـتعـودَ مـواطنـاً طـبيـعـياً� فـإمّا أنْ
هـا الـنـازحُ الـبـائس� عـلـيـك أنْ تـفرحَ تـكـونَ نـازحـاً أو أنْ تـكـون "ال أحدْ". وهـكـذا أيـُّ
بقـراراتهم أيضاً وليسَ االلتزامَ فقط� أنْ تـفرحَ ح� يُقرّرُ وزير� ما أنَّ أُولى أولوياتهِ
هي إغالقُ مُمثّـلياتِ الـتربيـةِ ومنعِ الـتعلـيمِ عن أطفالكَ إذا لمْ تَـعُدْ إلى مديـنتكَ التي
لمْ يَــعـدْ لك فـيـهـا مـنـزل� أو عَـمل� وهـدمِ كلّ مـا بـنـيـتهُ خاللَ سـنـواتٍ طـويـلـةٍ عـانـيتَ
خاللَـها مـا عـانـيت. وإذا مـا ظَـنَنْـتَ بأنّكَ سـتـرفُضُ� تَـتَـحـدّى� تَنْـتَـفِضُ� تَـجِـدُ حـلوالً
بديلـة� فإنّ وزيراً آخرَ يقفُ لكَ با�ِرصاد� مُقرّراً حجْبَ البطاقةِ التموينيّة عنكَ حتى
تعودَ إلى رُشـدك� وتتذكّرَ جيداً بأنّك لستَ سوى نـازح! فأنتَ بال بطاقةٍ تموينية� ال
تعـتـرفُ بـأوراقك أيّ دائـرةٍ حكـومـيّـة. وعنـدمـا تـتـذكّرُ� وتَـتَـعـقّل� وتَـعودُ خـائِـبـاً بكل�
كـبـريـاءكَ ا�ُحـطّم لـتـلتـزمَ �ُـقـرّراتِ احلُكـومـة� فـهـناك طـوابـيـر� طويـلـة� تـنتـظـركَ لـيتمَّ
مُـعـاقـبـتكَ من خِاللـهـا� وتُـوفِّـرَ لك الـوقتَ الـكـافـي لـتَتـفـكّـرَ جـيّـداً بـنـتـائجِ مـحـاوالتكِ
الـبائـسةِ لـلـخروجِ من عـباءةِ الـنزوح. وأنـا مـثلكَ يـا عزيـزي� أتـشاركُ مـعكَ معـاناتكَ
ها� رُغـمَ أنّي نـزحتُ مـنـذُ مـا يـقربُ  17عـامـاً� ونسـيـتُ أنا اخلـائـن� بأنّـنـي نازح� كـلـُّ
بائس� نـسيتُ بأنّـني عليّ االلتـزام بقراراتِ كل� حـكومةٍ جـديدةٍ وكل� وزيرٍ جـديدٍ قد
ال تــتـجــاوزُ مـدّةُ وزارتهِ عــامــاً أو اثـنــ�� نـســيتُ بــأنّـني عــليّ أنْ أرضخَ ألهــوائِـهمْ
وخططـهمْ التي توضعُ عبثاً للضّغطِ علينـا وإعادةِ معاناتنا "كي ال ننسى" أبداً بأنّنا
لـسـنا سـوى نـازحـ�َ بؤسـاء. وهـا أنـا اليـوم أقفُ في طـابـورٍ طويـل� مُنـتـظراً دوري
إلجراءِ مُعـاملةِ العـودةِ ونقلِ بطـاقتي التمـوينيّـةِ التي لمْ أتدخَّلْ بنـقلهـا  قَبْالً� طابور�

طويل� لنْ ينْتهي اليومَ بالتأكيدِ كما كان يُردّدُ العجوزُ النازحُ الذي يقفُ أمامي:
خلْ نــرجع نـتـغـدا وجني نـبـات هــنـا من ا�ـغـرب حـتى يــوصـلـنـا الـسـرا بـاجـر� -

العريضجي د�شي معاملة وحدة كل ربع ساعة وماكو غير عريضجي واحد!
 وهــكــذا� أُعــلنُ بــأنّـنـي أنـا الــنــازحُ من الــدرجــةِ األولى� أرفضُ قــراراتِ الـوزاراتِ
والـوزراءِ إلجبـارنـا على الـعـودةِ قَسْـراً بـفرضِـهم عـليـنـا الوقـوفَ في هـذه الطـوابـيرِ
الـطويـلـة� وقبلَ حل� مـسألـةِ التـعـذيبِ النـفسي� بـوضعِ موظّـفٍ واحدٍ يـقعُ على عـاتقهِ
إنهاءُ مئاتِ اآلالفِ من مُعامالتِ البطاقاتِ التموينيةِ في أيّامٍ مَعدودة. وأنّني ما عدا
ذلك� أرضخُ لـكل� الـقـراراتِ احلكـومـيّـة� حـتى لـو فرَضـوا عـلـيـنا الـعـودةَ مَـشْـياً� أو
هَرْولةً� أو رَكـضاً� حتى لـو فرضوا عـلينا نـقلَ رواتِبِهم عـلى ظهورنـا من مدينةٍ إلى
أُخرى في عراقِـنا العـظيم� حتى لـو جعلونـا نُنَظّفُ مـنازلِهَم ونَـحْرُسُهـا بدونِ مقابلٍ
حل�ِ عودَتـهم من بطولةِ كـأسِ العالم� ففي الـنهايةِ لـقد تعلّـمنا الدرس: لـسنا سوى

نازح� بؤساء!

تـعـتـبـر جـر�ـة غـسـيل األمـوال سـالحـاً ذا حـدين � احلـد األول مـنـهـا هـو اجلـرائم
األصـلـيـة والـتي تـنـتج عن مـصــادر أمـوال غـيـر مـشـروعـة � ومن بـ� هـذه اجلـرائم
اخملـدرات وجتـارة األسلـحـة واألعـضـاء البـشـريـة واإلرهاب وكـذلك جـرائم الـفـساد

األداري وا�الي وغيرها من اجلرائم .
امـا احلـد الـثـاني مـنـهـا ويـتـمـثل في كـيـفـيـه حتويـل هـذه ا�ـصادر مـن األمـوال غـير
ا�شروعـة وحتويلها ألموال مشروعـة � وهذه تتم عن طريقة مايسـمى بعملية غسيل
األمـوال � والـتي تـعـتبـر هـذه الـطريـقـة بـحد ذاتـهـا جـر�ـة يعـاقب عـلـيهـا الـقـانون �
�وجب قـانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ � حيث
تتم عـملية غسل األموال من خالل عـدة طرق ومن بينها الـتحويالت ا�الية واإلسهم
والـصــيـرفـات والــقـروض الـوهــمـيـة وكــذلك شـركـات إدارة أمــوال الـغـيــر والـشـراء

العقاري والذهب وغيرها من عمليات غسل األموال.
أما من ناحـية تأثيـرها على اجملتـمع � فأن عمـلية غسل األمـوال تؤثر سلـباً وبشكل
كبيـر على الدولة بـصورة عامة وعلى ا�ـواطن بصورة خاصـة � فمن ناحيـة تأثيرها
عـلى الـبلـد فـهي تـؤثر عـلى األقـتـصاد الـوطـني وأنـتـشار حـاالت الـفـساد من خالل
تقد� رشـوات بشكل كبير او أستغاللها في األنـشطة اإلرهابية � وهذا ما يضعف
ا�نظـومة األمنيـة واألقتصادية لـلبلد� حـيث يؤثر على الـدخل القومي �ا يؤدي إلى

تغير سعر الصرف في البالد.
أما من ناحـية تأثـيرها على الـفرد فهي تـؤثر على أقـتصاد ا�ـواطن فكلـما قلـة قيمة
الـعمـلة قـلت معـها الـقيـمة الـشرائـية له � وهـذا مايـؤثر سـلباً
عـلى دخل ا�ــواطن مـقـابل سـد األحـتـيـاجـات األسـاسـيـة له
�ا تـؤثر عـلى احلالـة اإلجتـماعـية لـلفـرد من خالل أزدياد
حـاالت الـطالق واجلـر�ـة ا�ـنـظـمـة وكـذلك أنـتـشـار حاالت

الفساد اإلداري وا�الي .

شعار البنك ا�ركزي العراقي

دهوك

(ا�الكـات اكمـلت رفع جـميع الـغوارق من
الــقـنـوات ا�الحـيــة� وواجـهـات األرصـفـة
وفق اخلــطـة� بــالــتـنــسـيـق بـ� األقــسـام
ا�ــتـصــة� من اجل رفع الـغــوارق ومـنع
اعــاقـــتـــهـــا �ــشـــاريع الـــشـــركــة� حـــسب
توجيهات وزير النقل� رزاق السعداوي)�
من جهته ب� مدير قسم اإلنقاذ البحري�
ماجد غـازي شلش ان (العمل في ا�ـنطقة
اجنـزه فــريــقــ�� األول انــتــشل احلــفـارة
فـلسـط�� والـثـاني رفع القـطع من الـنفق
ا�غمور ونقلـها الى موقع إيواء الغوارق
في ا�ــيــنـاء). ورست  11ســفــيــنـة حتــمل
مــواداً مـخــتــلـفــة�/ الى مــيـنــاء ام قــصـر

الشمالي. 
وذكــر بـيـان امس ان (ام قـصــرالـشـمـالي�
وصــلــته   11 ســفــيـــنــة جتـــاريــة حتــمل
حــاويــات مــتــنـــوعــة� كــمــا وصــلت اربع
وحـدات بـحـريـة الى مـيـنـاء ابـو فـلـوس)�
واشـار الى ان (ا�وان� تـستـمـر بتـوسيع
حـركـة الــنـقل الـبــحـري� لـدعـم اإلقـتـصـاد
الــوطــني وتـــطــويــر اجملــال الــتــجــاري)�
واوضح ان (احلــــــاويــــــات وصـــــلـت الى

األرصــفـة  11و 20و 14و 15و 16و 19و21
و 26 ضـــمن ســفن مــخــتـــلــفــة)� مــبــيــنــاً
(وصـــول نـــحـــو  5 االف طـــنـــاً مـن مــادة
الكـلنكـر� ونحو  3 االف طن على رصيف
3).  في غـــضـــون ذلك� شـــاركت ســـلـــطــة
الــــطـــيـــران ا�ــــدني� في اإلجــــتـــمـــاع 66
للـمـجـلس الـتنـفـيـذي للـمـنـظـمة الـعـربـية
لــلــطــيــران ا�ـــدني� لــلــعــام اجلــاري� في
ا�ـمـلـكة ا�ـغـربـيـة. وذكرَ رئـيس الـطـيران
عـمـاد عـبـد الـرزاق األسـدي� في تـصـريح
امـس ان (اإلجـتــمـاع نــاقش اهم الـبــنـود
الـفـنـيــة� وإقـرار تـوصـيـات جلــنـة الـنـقل
اجلــوي وا�الحــة والـــسالمــة اجلــويــة)�
وبـ� ان (اللـقاءات الـدولـية تـمثّل فـرصة
لتـبادل احلـوارات وا�عـلومـات مع الدول
األعـضــاء� الــهـدف مــنــهـا دعـم الـطــيـران
ا�ــدنـي في مــجـــاالت الــنـــقل والـــسالمــة
اجلويـة وامن الـطيـران)� الفـتاً الى (رسم
مالمح اخلطة التطويرية وتفعيل اواصر
العمل ا�شـترك �ا يخدم تـنمية القدرات
العملـية في مجال الطـيران� عَبر اجمللس

التنفيذي).

وشركـة دايـو الكـورية� الى فـتح التـعاون
ا�ـشـتـرك مع ا�ـؤسـسـات الـعـلـمـيـة. وقال
عميد كـلية الهـندسة في جامـعة البصرة�
رمــزي حـسن عـلـي� في تـصـريح تــابـعـته
(الـزمـان) امس ان (هـيـئة مـشـروع مـيـناء
الــفــاو� الــتــابــعــة الى الــشــركــة الــعــامـة
لـلمـوان�� اطلـعت مع شـركة دايـو ا�ُنـفذة
لـلـمـشروع� عـلـى كـلـيـة الهـنـدسـة�  لـفـتح
افـــاق الـــتــعـــاون� بـــضــمـن ا�ــؤســـســات
الـعــلـمـيـة ا�ـهـمـة)�  واوضح ان (الـزيـارة
جــاءت بـهــدف فــتح افــاق الــتــعــاون بـ�
اجلـامـعـة وهـيـئـة ا�ـشـروع)� مـشيـراً الى
(فــــتـح بــــاب الــــتـــــعــــاون فـي اجلــــوانب
اإلستشـارية والعـلميـة)� واضاف علي ان
(اجلـامعـة تطـمح لـتوسـيع الـتعـاون على
مــســـتـــوى اإلســتـــشــارات الـــهـــنــدســـيــة
واخلبـرات في بناء ا�ـشاريع ا�ـهمة). من
جـهـة اخـرى� رفـعت مالكـات قـسم اإلنـقاذ
البـحـري� التـابع الى ا�وان�� اخـر قطـعة
من حـطام احلـفـارة فلـسـط� الـغـارقة في
منطقة النفق ا�غمور� بقناة خور الزبير.
 و قال الـفـرطوسي� في تـصريح امس ان
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بغداد 

صـارت ا�ـعـاجم الـلـغـويـة االلـكـتـرونـيـة ال غـنى عـنـهـا في عـالم الـيـوم ليـس من غـير
اخملتصـ� بالترجـمة فحسب ال بل من قـبل ا�ترجمـ� جميعـاً للمزايـا العديدة التي
صارت تقـدمها هذه الترجمة االلكـترونية على محركات الـبحث (ننشر ادناه بعضا
مـنـهـا وهي من األفـضل من حـيث الـدقـة والـشـمـول واخلـصـائص وحـتى الـتـرجـمـة
الصـوتية لفظا وبعدة لهجات الخ  –اإلنكليزية  –األميركية  –االسكتلندية  –الويلزية
 –االيـرلـنـديـة ال بل حـتى لـهـجـات مـنـاطـق كـيـوركـشـايـر الخ) لـكن مع ذلك ال �ـكن
الركون للترجمة االلية اال بعد العودة لتشذيبها وجعلها مفهومة للمتلقي وهنا يجب
ان تتوفـر األدوات اللغويـة والتخصـصية للمـترجم والتي ال غنـى عنها فال �كن ان
يـقـوم مـتـرجـمـا بـتــرجـمـة نص قـانـوني ريـاضي بـطـريــقـة رصـيـنـة ان لم يـكن مـلـمـا
با�صـطلحات الـقانونيـة والرياضيـة حتى لو كان يـحمل اعلى الشـهادات في مجال

الترجمة.
واالن جند بعض ا�ـصطلحات والكلمات تصر ا�عـاجم االلكترونية على ترجمة غير
دقيقـة لها وهنا الواجب تـصحيحهـا وعدم جعلهـا ترجمة ضيـفة النها باألساس لن
حتـقق ا�راد ومـثـال ذلك تـرجـمـة عـبارة (age limit) فـهي عبـارة لـطـا�ـا تـتـكرر في
القوان� واللوائح وباألخص باللوائح والقوان� الرياضية وتترجم حرفياً كاآلتي: 

 •حد السنّ� احلد السني.
 •حد العمر� حد العمري.

 •السنّ القانونية أو السنّ القانوني. 
لـكن لـألسف عن الـلـجـوء لـلـتـرجـمـة عـمومـا كـعـبـارة او كـسـيـاق في اغـلب ا�ـعـاجم
الـلـغـويـة فـهي حتـرّف ا�ـعنى تـمـامـاً ويـنـاقض مـقـصد ا�ـشـرّع األجـنـبي بـلـغته األم
بدرجـة معـاكسـة تمامـا وبنـسبة  180 درجـة (القـول بنـسبة  360 درجـة خطـأ شائع
ألننا نـرجع لنفس النقـطة بهذه الدرجة الـدائرية الكامـلة) لذلك تترجم (احلد األدنى
للسن) أو (احلـد األدنى للعـمر) في ح� الـعبارة أعاله اغـلبها عـندما يـرد باللوائح
الـرياضـية يـتـحدث عن (احلـد األعلى لـلـسن أو للـعمـر) عنـد تـسنم مـنصب مـا كأن
يـقـال (احلــد الـعـمـر او احلـد األعــلى لـلـسن او لـلــعـمـر عـنـد تــسـنم مـنـصب اداري
باالحتـاد الدولـي للـمصـارعة او رفع االثـقال يـكون  75عـاما) لـكن ا�عـاجم الـلغـوية
االلكـترونية تترجـمها (احلد األدنى للسن او لـلعمر يكون  75عـاما !) وهذا مخالف

للمعنى احلقيقي الذي قصده ا�شرع.
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ـــرمـــــديــــر عـــــام ا�ــــوانـ�� فــــرحــــان عـــــبـَّ
الفـرطوسـي� عن رغبـة الوكـالة الـيابـانية
جـــايــكــا لــلــتــعـــاون الــدولي� بــالــدخــول
وا�ــشــاركــة في مــشــاريع مــيــنــاء الــفـاو
الــكـبـيـر. وذكـر الـفــرطـوسي في تـصـريح
تـــابـــعــتـه (الــزمـــان) امس ان (الـــوكـــالــة
جــايـكــا� ابـدت رغــبــتـهــا بــا�ـشــاركـة في

مشاريع إنشاء ميناء الفاو الكبير).
wK³I²�� ÊËUFð

واوضح ان (ا�ـوان� اجـتـمـعت مع مـديـر
جـايـكـا  الــدولي� يـونـيـدا كــيم� �ـنـاقـشـة
الـتعـاون ا�ـستـقـبلي� وتـعـزيز الـعالقات�
خـصــوصــاً في مـراحـل إنـشــاء مــشـاريع
ميناء الفاو)� ولفت الى ان (جايكا طلبت
الــدراســات اخلـاصــة بـا�ــيــنـاء� من اجل
تقـييم وحتـديد نـوع ا�شـاركة في ا�ـيناء
)� واضـــاف الــفـــرطـــوسي ان (الـــوكـــالــة
الــيــابـانــيــة لـديــهــا تـعــاونــاً مـســبقً مع
ا�ــوان��  عَـبـر تــمـويل عــدد من مـشـاريع
تطوير البنى التحتية� بالقرض الياباني
ا�منوح الى احلـكومة). واجتهت ا�وان�

زبـائن تلك ا�ـصـارف ألغـراض تـمويل
الـتــجـارة اخلــارجـيــة)� وتـابع انه (�
تخفيـض سعر بيع الـدوالر للمسـتفيد
حامل البـطاقة التي يـستخدمـها أثناء
السفر أو تسديـد مشترياته عن طريق
دينارا اإلنتـرنت� لـيـكون بـسـعر  1465
للدوالر بدالً من  1470دينـارا � وسيتم
بيع الدوالر لشركات الدفع اإللكتروني
لــلــغــرض أعاله بــســعــر 1455ديــنـارا
لــلــدوالر بــدالً من  1460ديــنــارا).  من
جهـة اخرى� اصـدر ا�صـرف العـقاري
��لـية الـتـقد� وا�ـسـتمـكـات ا�طـلـوبة
لــلـــتــقـــد� الى قــروض  100مــلـــيــون
للـشراء دار سـكني. وقـال ا�صرف في
بــيـــان امس ان (ا�ـــســـــــتـــمـــســـكــات
ا�ـطلـوبـة لـلتـقـد� عـلى الـقروض هي
استـمارة الـتقـد� عن طريق االنـترنت
و سنـد العـقار �وذج 25 جديد باسم
الـبائع وخـارطـة تثـبـيت حـدود  وفتح
بـيـان في دائرة الـتـسـجـيل الـعـقاري)�
داعيا الى (ارفاق مـستمسـكات البائع
وا�ـشـتــري مع صـورتـ� لـكـل مـنـهـمـا
وعـقـد الـبـيع والـشـراء مـصـدقـا مـعـزز
بــتـأيــيـد دائـرة ا�ــوظف ا�ــقـتـرض او

كفيله ). 

كـامل حـول ذلك). وكـان الـبـنك قـد اكـد
في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه
اإلجـراءات من شـأنهـا أن تـعـيـد سوق
الـــعــــمـــلـــة األجــــنـــبـــيــــة إلى وضـــعه
الطبيعي)� واضاف انه (تقرر السماح
لـلــمـصـارف ا�ــشـاركـة في نــافـذة بـيع
وشـراء الـعـمـلـة األجـنـبـيـة� شـراء أيـة
مبالغ بالعملة األجنبية وإيداعها لدى
هــذا الــبــنك بــحــســابــات تــســتــخــدم
ألغـراض الـتـحـويل اخلـارجي� وتـدفع
عن تلك األرصدة فـوائدعوائـد بحسب
ما يـقرره هذا الـبنك)� مـؤكدا (تـسهيل
تــمــويل جتــارة الــقــطـاع اخلــاص من
خالل ا�صـارف احمللـية� وتـلبـية طلب
التحويالت اخلارجية من خالل تعزيز
أرصــدة ا�ــصــارف لــدى مــراســلــيــهــا
بـــعــمالت أخـــرى� فــضــلًــا عـن عــمــلــة
الدوالر والـيـوان الـصيـني و الـيوروو
الــدرهم اإلمــاراتي والــديــنــار األردني
وغيـرها)� الفـتا الى (فـتح منـافذ لـبيع
الــعــمـلــة   في ا�ــصــارف احلـكــومــيـة
للـجمـهـور ألغراض الـسفـر والعالج و
احلج العـمرة والـدراسة وغـيرهـا�على
وفق ضـــوابط بــيـع وشــراء الــعـــمــلــة
األجـنـبـيــة� فـضـلًـا عن تـلـبـيـة طـلـبـات

اإلصـالحي صــــعب جـــــدا� فــــضال عن
وجـــود اســـتــــهـــداف ســـيــــاسي �ـــنع
االســــتـــــقــــرار وحتـــــريك الـــــشــــارع)�
واسـتطـرد بـالقـول ان (االسـبـاب التي
عـــزاهـــا الــبـــنك ا�ـــركــزي الـى بــعض
ا�ــشـاكل الــتـقــنـيـة تــتـعــلق بـا�ــنـصـة
اخلـــاصــة بــا�ــزاد هـي اســبــاب غــيــر

مقنعة). 
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وأطــلق الــبــنك ا�ــركــزي  � حـزمــة من
اإلجــراءات الــعـاجــلــة لـتــحــسـ� أداء
ا�ــعــامالت ا�ــتــعــلـقــة بــالــدوالر بــعـد
أســـابـــيـع من ارتـــفـــاع ســـعـــر صــرف
الـدوالر مـقـابـل الـديـنـار �وسط أجـواء
من القلق في الشـارع بعد فقدان االمل
في عــودة ســعـر الــصــرف الى مــاكـان
عــلــيه قــبل ســنــتــ� .في حــ� جتـري
عــمـلـيـة جــمع تـواقـيـع نـيـابـيــة لـعـقـد
جلسة استثنـائية بشان اسعار صرف
الـــدوالر. وقــــال مــــصــــدر نـــيــــابي إن
(اجلــلـسـة الــبـر�ــانـيـة االســتـثـنــائـيـة
بـــخــصــوص ارتــفـــاع أســعــار صــرف
تهدف �عـرفة االسباب احلـقيقية وراء
االرتفاع ومحاولة الوصول الى حلول
واقـعـيـة� لـكن ال يـوجـد اجـمـاع نيـابي

عــمــلــيـات الــفــســاد عــلى شــكل كـاش
يــحــاول اصــحــابــهــا حتــويــلــهــا الى
الدوالر لـغرض الـتهـريب في ضوء ان
الــديـنــار لـيـس من عـمـالت الـتــحـويل
اخلــــارجي �والســـيـــمـــا بـــعـــد كـــشف
عمـلـيات الـفـساد والـسـرقات االخـيرة
بالتريلـيونات )� واشار الى ان (هناك
مــــــخــــــاوفــــــا مـن بــــــعض االحــــــزاب
والــســـيـــاســ� واصـــحـــاب الــنـــفــوذ
واالمـوال الـكـبـيـرة من ان الـوضع في
الـعراق اصـبح غـيـر مسـتـقـر �ووجود
رغبـة لـلـجوء الى بـيع ا�ـوجودات من
عقـارات وغيـرها مـقابل عـملـة الدوالر
)� وتابع انه (في ظل االحلاح الـشديد
مـن قــبل الـــشــارع وجـــهــات حـــزبــيــة
وحـكــومـيـة لـتـخــفـيض سـعـر الـدوالر
ولــعـــدم رغـــبـــة ا�ــصـــارف االهـــلـــيــة
ا�ــرتــبـطــة بــذلك� تــسـعى الـى سـحب
الــدوالر من الــســوق لــغــرض تــمــديـد
الفجوة مـاب� السعـر الرسمي وسعر
الـسـوق بـالـشــكل الـذي يـجـعل الـبـنك
ا�ـركـزي غـيـر قـادر عـلى الـرجـوع الى
الـــوراء في حتــديــد ســـعــر الــصــرف�
وبـالنـتـيـجـة يصـبح مـوقف احلـكـومة
اذا كـــانـت جـــادة فـي بـــرنــــامـــجــــهـــا

وانخـفـاض الـدينـار الى قـرار اجلانب
االمريـكي الـذي اتـخذ قـرارا مـنذ اكـثر
من سنة بـتقـليل شحن الـدوالر الكاش
الى الـعراق ألسـتـغـرابـهم من احلـاجة
الـيه بـشــكل كـبـيـر دون وجـود مـؤشـر
لــعــمـــلــيــات جتـــاريــة مــصـــرفــيــة مع
القطـاعات اخلاصـة)� واضاف (وجود
اموال كـبـيرة من الـدينـار ا�ـتآتـية عن
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رأى خبـير اقـتصـادي � وجود مـشكـلة
في نافذة بيع العملة التي يؤكد البنك
ا�ــركـــزي انــهــا وراء ارتــفــاع الــدوالر
�مسو� غير مقنع. وعزا اخلبير باسم
احلـسـنـي في بـيـان تـابــعـته (الـزمـان)
امس (االســـبــاب احلــقــيــقــيــة لألزمــة
احلالية ا�تعلـقة بأرتفاع سعر الدوالر

ولعل جر�ة سيدة النجاة وما حدث
في الـكنـيـسـة الـواقعـة بـوسط بـغداد
اســهم كـــثــيـــرا  �ــضـــاعــفـــة اعــداد
ا�ــهـــاجــرين لـــلــدول  الـــغــربـــيــة من
مـسيـحـيي العـراق  لـكن مـا حدث من
انــــعــــطــــافـــة فـي عـــام  2014 اســـهم
�ضاعفة تـلك االعداد وبقي من بقي
 في الئـحة االنـتـظار لـر�ـا تـسنح له
الـفـرصـة بـا�ـغـادرة ايـضـا وتـرك بـلد

االجداد.
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صدر عن مـعهد العلم� كتـاب ازمة التعديالت الدستورية
ب� الـرؤيـة السـياسـية واالكـاد�يـة /  اجلزء االول الـرؤية

السياسية 2022-2005.
وسيـصدر قريبا اجلزء الثاني ويتضمن الرؤية االكاد�ية.

والكتاب من إعداد وتقد� الدكتور إبراهيم بحر العلوم.
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-1-
ال بد أنْ نُفرّق ب� دول االستكبار العا�ي وب� شعوبها حيث أنَّ الشعوب ال دخل لها بكل ما

تمارسه تلك الدول من جرائم ومظالم ..
-2-

إنّ تلك الدول تتشدق برعايتها حلقوق االنسان ولكنها عمليا تعمل من اجل مصاحلها بعيداً عن
رعاية كل احلقوق والواجبات الدينية واالنسانية واالخالقية ...

-3-
ونحن االن نقترب من أعياد ا�يالد تلك ا�ناسبة التي يحتفى بها ا�سيحيون في العالم على كل

الصعد وا�ستويات .
ومن هنا فنحن نزف التهاني والتبريكات الى كل اعزائنا ا�سيحي� في العراق وخارجه داع� لهم

باخلير والطمأنينة والتوفيق  .
-4-

أما احلكّام منهم فاننا نعتقد بانّهم ال يعبدون االّ مصاحلهم� وان السيد ا�سيح  –صلوات الله عليه
 –يبر� من اعمالهم ومخططاتهم .

ونُذّكر هنا �ا قاله أمير الشعراء احمد شوقي ح� خاطب السيد ا�سيح (ع) قائال :
(عيسى) سبيلُكَ رحمة� وسالمة� 

للعا�� وعِصْمَة وسالمُ 
ما كنتَ سفّاكَ الدماءِ وال امرءً 
هان الضِعافُ عليه وااليتامُ

يا حاملَ اآلالم عن هذا الورى 
كَثُرتْ عَلَيْهِ باسمكِ اآلالمُ

أنتَ الذي جعلَ العِبادَ جميعَهُم 
رَحِماً وباسمكِ تُقطعُ األرحامُ

-5-
ان االنسان هو احملور في كل األديان السماوية� ولكنّ الطغاة الذين
يدّعون االنتساب الى تلك األديان يجعلون االنسان أرخص السلع في

سوق طغيانهم وحماقاتهم وجتاوزاتهم على كرامته وحقوقه .
ولن تنطلي االدعاءات العريضة والشعارات البراقة على الشعوب احليّة

وأبنائها النجباء .
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كركوك
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كـنت صغـيـرا يومـها حـ� اغـتلت خـطاي كي أقف أمـام مـكتـبة جـدي(رحـمه الله) الـزاخرة
بالكتب وا�ؤلـفات اخملتلفة.. مددت يدي إلى كتاب مكتوب على غالفه (ح� تركنا اجلسر)

وهو عنوان إلحدى روايات الكاتب الكبير عبد الرحمن منيف (رحمه الله ) ,
بدأت في قرانتـها تارة ومراقبـة ا�مر تارة أخرى كـي ال يراني جدي ويعاقـبني.. صفحات
قـليـلـة وإذا بي أصل إلى جـملـة (الـلهـم الجتعل لي قـلـبا .... ) فـي الصـفـحة الـعـاشرة من
الرواية .. حينـها لم افهم معنى اجلملة وما يرمي إليه كاتبها فيها فانا اعلم أن القلب ع�
ثـالـثة .. اجل.. يـهمي بـصـمت دموعـا الترى مـن بإمـكانه أن يـرى الـشجن ومـرارة الصـبر
وألوان الـعذاب? كل هـذا يدور في �ـلكـة القلب الـسريـة حيث احلب والـبغـضاء اخلـيانات

والرغبات .. القلب ذلك الناقوس الذي يعلن للجسد كل اسود وابيض .
القصة التي سأرويها انطالقا من كل ذلك حدثت معي فانا شاهد عيان عايشتها منذ أول
حلظة ..  كان لي صديق له أمنية طا�ا حلم بتحقيقها .. ورغم أن أمنية صاحبي قد تكون
مـستحيلـة التحقيق أال انه ظل يتـوق لليوم الذي يـحققها فيه .. أمـنية صديقي أمـنية ذهبية
فـهو يـتـمنـى أن يكـون له قـلـباً ذهـبـياً  ,وكم هي غـنيـة هـذه األمـنيـة الـصـعبـة ا�ـنال ,والـتي
بـتـحـقــيـقـهـا سـتـخل في مـوازين االقـتـصـاد وتـرجـح كـفـة ا�ـيـزان الـتي تـوضع فـيه عن مـا
سواها.. ورغم كل ذلك فلم نـبالي ألمنية صـاحبي كونها لم تتـعدى طور األمنية  ,لقد كان
صديـقي الذي كنت أحـبه كمـا أحب كل أصدقـائي يتصـرف أحيـانا بأنـانيـة بحتـة ويحاول
أحيانا حتى أن يأخـذ لعبة اليتيم الـذي يلعب معنا لنـفسه لكننا كنـا نعتبرها أحدى نزواته
غير ا�قصودة ألنـنا بالتالي كنا دائماً نعود أللفتـنا ا�عهودة .. مرت السن� وكبر صديقي
وكبـرت مـعه امنـيته  ,وكبـر مـعهـا طمـوحه في حتـقيـقـها فـقـرر تركـنا لـيـشق طرق مـخـتلـفة
يلتمس فـيها حتقيق أمنيته..  وسـرنا نحن كل في ماقدر الله له.  وفي احد األيام وأذا بي
أمـام مـكـتب ضـخـم تـوقـفت أمـامه سـيـارة فـارهـة تــرجل مـنـهـا شـخص أكـاد اعـرفه !! وال
اعـرفه ! فا�المح هي نفـسها مالمح صـديقي ولكن احلال قـد تغيـر ا�هم لقد فـرحت كثيرا
لـصديقي درجـة أني لم اصدق مارأته عيـناي �ا تـرك للشكـوك طريقا في داخـلي مفادها
هل هذا هو  صديـقي حقاً أم انه ليس هو.. ومن جديد اغتلت خطاي ولكن هذه ا�رة ليس
إلى مكـتبـة جدي ولكن نـحو صـديقي ألسلم عـليـة واطمئن عـلى أحواله وأثـناء ذلك صارت
عيـني تـمامـا بـعيـنـيه فغض الـطـرف عني مـبـاشر إلى اجلـهـة األخرى من الـشـارع ليـرتمي
عـلـيه احد الـفـقـراء ا�ـساكـ� طـالـبا ا�ـعـونـة .. فركـلـة صـديقـي بقـوى (اذهب لـقـد وسخت

الـبدلـة) فسـقط  الـفقـير عـلى االرض ومـشى صديـقي حتى داس دون ان
يـدري (او ر�ا يـدري )  بـحذائـه اللـمـاع اطرافه ..  واسـتـمر دون
ان يلتفت مـتوجهاً نحو مكتبه الضخم وعدت أنا أدراجي ولسان
حالي يقول لصاحبي هنيئاً لك وألف ألف مبارك ! ..لقد حتققت
لك أمـنيـة حيـاتك وصـار قلـبك قلب مـن معـدن الذهب .. اليـنبض
وال يعـرف لإلنسـانية طـريق .. يتـحرك �ـيكـانيكـية مـنتـظمة !! ال

تعرف الشعور او االحساس ..

œU�H�«Ë W¼«eM�«Ë …¡UHJ�«
الكـفـاءة والنـزاهـة لـيست كـلـمـات يطـلـقهـا هـذا اإلعالمي أو ذاك الـسيـاسي أو تـلك اجلـهة
لتلميع صـورة أحد ا�سؤول� أو ا�رشح� أو .......� الكفاءة والنزاهة سياسات وعمليات

واجراءات وقرارات تفـضي الى نتائج تدل عـلى هذه الكلمـات الكبيرة في
ا�عنى وا�لـموسة وا�شاهـدة في التطبـيق� فاذا طبقت بدقـة ومهنية
وجـودة عالية تـنعكس جريـاناً منتظـماً واستقـراراً لعملـيات النظام
ورضـاً والــتـزامــاً عـلى اجملــتــمع� أمـا اذا كــانت مـجــرد كـلــمـات
فـيـعـريـهـا ويكـفـشـهـا الـفـسـاد وفـضـائح الـصـفـقـات والـتعـامالت
ا�ـشـبوهـة ويـكـون لـها أثـر وبـائي ومـدمـر على ثـقـافـة وقـيم ا�هن
واجملتـمع. (الَّذِيـنَ طَغَـوْا فِي الْبِـلَادِ (11) فَـأَكْـثَرُوا فِـيـهَا الْـفَـسَادَ

(12) الفجر).

 włUH)« q{U� bL×�

بغداد

 …UO(« —uEM� w� Ÿ«bÐù« WH�K�
يتطلب اإلبداع مجـموعة من ا�هارات التحلـيلية� وحل ا�شكالت� والتنظـيم� لتقييم ا�شكلة
وحـلهـا. ان" الـتـفـكـيـر اإلبداعـي هو عـمـلـيـة تـؤدي إلى خـلق أفـكار جـديـدة أو أعـمـال فـنـية
بعـبارة أخـرى � اإلبداع قـدرة عقـليـة تمـكن البـشر من خـلق شيء من ال شيء. لـقد أحدث
اإلبداع ثـورة في حياة اإلنـسان من نـواحٍ عديدة � كـما أنه أثـرى مجتـمعاتـنا بـأعمال فـنية

وثقافية ال حصر لها. ومع ذلك � هناك بعض النقاشات حول فلسفة اإلبداع. 
 أول مـا يـتـبـادر إلى الـذهن عـنـدمـا نسـمع كـلـمـة "إبـداع" هـو اخلـيـال. يـشـيـر اإلبداع إلى
العملـية التي يتم من خاللها إنشاء شيء جديد في الواقع � كلمة " "Creativityمشتقة
من الكـلمـة الالتـينـية " "Creativityوالـتي تـعنـي "إبداع". في األسـاس � يـشيـر اإلبداع
إلى الــقــدرة عـلى صــنع شيء جــديــد من ال شيء. عــلى مـر الــتــاريخ � كـانت الــعــديـد من

األفكار مستوحاة من القوة اخلالقة لإلنسانية. 
لقد أفادت االختراعـات مثل ا�طبعة أو احلـركات االجتماعيـة مثل النسويـة البشرية بطرق
ال حـصـر لـهــا. عـلى الـرغم من أن لإلبــداع إمـكـانـات هـائـلــة � إال أنه �ـكن أيـضًـا إسـاءة
استخدامه ويؤدي إلى مـنتجات وإيديولوجيات خطرة.  بهذا ا�عنى � يجب تفسير اإلبداع
بـ� اجلـوانب اإليـجــابـيـة والـسـلـبـيـة. من نـاحـيــة � اإلبـداع هـو الـقـدرة عـلى إيـجـاد حـلـول
لـلـمـشـاكل من خالل خــلق شيء جـديـد من ال شيء. من نـاحــيـة أخـرى � �ـكن أن يـرتـبط
اإلبـداع بـاجلـنـون - �ـكن أن يـؤدي بـالـنـاس إلى إنـشـاء أشـيـاء لـيس لـهـا أي هـدف عـلى
اإلطالق. على سبيل ا�ـثال � طور بعض الناس قنابل باستـخدام خيالهم ; لقد تسببت في
ا�ـوت والدمـار عبـر الدول واألجـيال. بـهذا ا�ـعنى � يـحتـاج النـاس إلى توخـي اليـقظـة عند
اخلروج بـأفكار وأعمـال فنية - نـحتاج إلى معـرفة كيفـية تسخـير قوتنـا اإلبداعية من أجل
. - لـلقـيـام بذلك � يـتطـلب الـتفـكيـر اإلبداعي اخليـر دون عرقـلة أنـفـسنـا أخالقيـاً أو عـقلـياً
الكـثـير لـلـتعـلـيم والـتدريب. ان األشـخـاص ا�بـدعـون ال ينـحـدرون من عائالت ثـريـة ; إنهم
بحـاجة إلى تعـلم كيفـية التـفكيـر اإلبداعي واإلبداعي بـأنفسـهم. من خالل التفـاني والعمل
اجلاد � �كن ألي شخص تـعلم القدرات العقلية الالزمـة ليكون مبدعًا. في الواقع � هناك
العـديد من الـدورات اخملصـصة لـتدريس اإلبـداع في جمـيع أنواع الـفنـون واألفكـار ; لقد
أثـرت هــذه مـجــتـمــعـاتــنـا بــشـكل هــائل �ــرور الـوقت. اســتـفــاد الـعــديـد من األشــخـاص
ا�ـشهـورين من الـفـصـول والـدورات السـابـقـة اخملصـصـة لـلـتفـكـيـر اإلبـداعي عنـد تـطـوير
أعمـال فنـيـة جديـدة أو عـملـيات فـكـرية لـلتـفـكيـر اإلبـداعي. - بشـكل عـام � لإلبداع فـوائد
هائلة للـبشرية. لقد حول اإلبداع حياة اإلنسان من نواحٍ عديدة - من األعمال الفنية: مثل
"األدب أو ا�ـوسيـقى إلى االختـراعات" الـتكـنولـوجية: 'مـثل أجـهزة الـكمـبيـوتر أو الـهواتف

الـذكـية كل جـيل يخـلق شـيـئًا جـديـدًا يثـري الـبشـريـة بإمـكـانيـات أكـبر
للتفـاعل االجتماعي والـترفيه. ومع ذلك � ال ينبـغي إساءة استخدام
اإلبداع ; يجـب أن تكمل �ونـا األخالقي بدالً من تـقويضه. �كن
ألي شـخـص أن يـتــعـلم كــيف يــكـون مــبـدعــاََ من خالل الـفــصـول
اخملـصصـة و�ارسـة العمل  ولـكن فقط أولـئك الذين يـرغبون في
استـخدام هـذه ا�وهبـة العقـليـة لتحـس� أنفـسهم واجملـتمع ككل".
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عــقــد ا�ــؤتـمــر االنــتــخــابي الحتـاد
األدبــاء والــكــتــاب الــســريــان(دورة
الــعـالمــة الـــبـــروفــيـــســـور يــوسف
قوزي) يوم اجلمـعة ا�اضي وكانت
بـلـدة بـرطـلي الـسـريـانـيـة في سـهل
نـينـوى على مـوعـد مع ا�ؤتـمر فـقد
شهد انعقاد ا�ؤتمر تطبيق اآلليات
ا�ــعـتـمــدة ا�ـتــمـثـلــة بـحل الـهــيـئـة
اإلدارية واختيار هـيئة جديدة وفق

السياقات الد�قراطية. 
وبــــعــــد فــــرز األصــــوات أســــفـــرت
النـتـائج عن فوز كل من األدبـاء أكد

مــــراد ورونــــد بــــولص ونــــوئــــيل
بـــولص وأمـل أدي وكــر� بـــولص
ولـــؤي عــــزبـــو و�ــــرود مـــيــــخـــا
وجمـيلة جـميل وجـبرائيل مـاموكا
ووصف مـتـابـعـون وقـائـع ا�ـؤتـمر
وإســـنـــاده إلـى الـــعالمـــة يـــوسف
قوزي بأنه (وثيقة تأريخية للداللة
عـلى اإلجنـازات الـتي حـقـقـهـا هذا
الـعالمة الـكبـير في حـمايـة التراث
السرياني) جديـر بالذكر أن احتاد
األدباء والـكتاب الـسريـان هو أحد
ا�ــؤســســات ا�ــدنــيــة في االحتــاد
العام لألدباء والـكتاب في العراق.

انـــهم مـــفــســـدة� وجــعـل الــبـــضــائع
رخــيـصــة جـدا لـتــحـقــيق الـرفــاهـيـة
ومنع السـرقة والتـذمر� عنـدما اردنا
زيـارة ا�ــدرسـة (الـشـرابــيـة) كـمـوقع
اثــري � كـــان عــلــيــنــا الــوصــول الى
ا�كان الذي بنى فيه احلجاج مدينته
(واسط) وعــاش فــيــهــا حــتى تــوفى
ودفن فــيــهـا وال يــوجـد شــاهــد عـلى
مكـان دفـنه فااحلـكام الـطـغاة   تـدمر

قبورهم في العراق!
a¹—Uð UN� WÝ—b� WOÐ«dA�«

عـنـد وصـولــنـا بـصـعـوبـة الى مـوقع
ا�درسة الشرابية والتي يجري فيها
صـــيــــانــــة واعــــادة اعــــمـــار � لــــذلك
مـــســؤولـــة كــروب دوشـــفــري (وفــاء
السـامرائي) طـلبت مـنهـا بأدب ان ال
نـــصـــور ا�ـــدرســـة الـــشـــرابـــيـــة ألن
تـــصــويـــرهــا �ـــنــوع حــتـى مــوعــد
افـتــتـاحـهــا من قـبل مــحـافظ واسط!
لـذلك سـوف نـضع صـورة الـشـرابـية
ا�ـوجـودة في الـنت كـمـا � تـصـويـر
الصفـوف التي لم يجر عـليهـا البناء
� وا�درسة الشرابـية موجودة ايضا
في بـــغـــداد ومــــكـــة ا�ـــكـــرمـــة� أمـــر
بــإنــشــائــهــا (جـــمــال الــدولــة أمــيــر
اجلـــــيــــوش  –شـــــرف الـــــديـن ابــــو
الــفـــضــائل  –إقـــبــال بـن عــبـــد الــله
احلــبـشـي ا�ـســتـنــصــري الـشــافـعي
الــشــرابي) مــقــدم جــيــوش الــعـراق�
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واحـــد كــــبــــار رجـــال ( اخلــــلـــيــــفـــة
الـعبـاسي ا�ـستـنـصر بـالـله ) و جاء
اسم ا�ــدرســـة الــشــرابــيــة� من لــقب
جـــمــال الــدولـــة الــشـــرابي�  وكــانت
ا�ـدرسـة الـشرابـيـة في الـنـعـمـانـية �
و� انـــفــــاق امـــواال طــــائـــلــــة عـــلى
اعـمـارهـا وكـانت مـخـصـصـة لـطـلـبـة
الـفـقه الـشـافعـي وكانـت من ا�دارس
ا�تـمـيزة من حـيث البـنـاء وهنـدسته
ووجـود األقـسـام الـداخـلـيـة لـلـطـلـبـة
فـيـها وتـطـور مـنـاهج الـدراسـة. وقد
اسـتــخـدمت بـعض مــرافق (ا�ـدرسـة
الشرابيـة) في مدينة واسط ألغراض
شتى � ولعلها حتولت مع الزمن الى
مـلــجـأ لـلــفـقـراء� او ا�ـنــقـطـعـ� الى
العبادة� كما دفن فيها بعض ا�وتى�
ولـــذلك يـالحظ في بـــعـض االقـــســام
الــتي ال تـعــتـبـر مـن الـبـنــاء االصـلي
وجـــود مــصـــلى ومــحـــراب  وقــبــور
عديـدة يـرجع تاريخ اخـرهـا الى عام
1349 م بـحـسب الـشـواهـد الـقـبـريـة
الــتي عـثـرت عــلـيــهـا مـديــريـة االثـار
الـــعـــامـــة في مـــواسم احلـــفــر الـــتي
اجــرتــهــا قـبـل عـام 1941 م � تــقـول
الست وفاء صـاحبة كـروب دوشفري
كم هــو احـســاس عــظـيـم لالثـار انت
حتس بـالــفـخـر حـيـنـمــا تـسـيـر عـلى
ارض سار عليـها من  بشر قبل االف

الــســنــ� وهـذه الــقــيــمـة ا�ــعــنــويـة
لالثار!

ÂUI�Ë rÝUI�« sÐ bL×� bO��« b�d�
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ا�ــكــان االخــيــر الــذي � زيــارته في
رحلـتنـا الى الكـوت قبل الـذهاب الى
محافظة ميسان هو مرقد (محمد بن
الـقـاسم الــعـلـوي- او الـثـقـفي) وهـو
اصغر قائد اسالمي فتح بالد السند
� فـأذا كـان لـقـبه الـثـقـفي فـهـو قـريب

�d³∫ مدينة احلجاج التي دفن فيها ا�تنبي

األنـبــار ومـيـسـان وصالح الـدين�
نـفــذت حـمـلـة لــتـشـجــيـر عـدد من
احلدائق ا�درسية في اقضيتها)�
واضــــاف ان (وحــــدة الــــنــــشــــاط
الـــــــــريـــــــــاضـي وا�ــــــــــدرسـي في
ا�ــــديـــريـــات الــــعـــامـــة� اطــــلـــقت
األســبــوع الــتــطـوعي لــتــشــجــيـر
احلـدائق ا�ـدرسـية بـالـتـعاون مع

دوائــر الــبــلــديـة� ضــمـن بـرنــامج
نـشــر ثــقـافــة الــبـيــئــة الـصــحــيـة
والـتـأكيـد عـلى العـنـاية بـتـشجـير

ساحات ا�دارس). 
WO³¹—bð ‘—Ë

واخــتــتــمت مــديــريــات الــبــصـرة
وكـركـوك وبـابل� مع دوائـر وزارة
الـصـحـة � ومـنـظــمـة الـيـونـيـسف

 w³FJ�« rÝU� wKŽ ≠ ÊU�O�
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أرسـلت تـربـيـة مـيـسـان لـلـشـؤون
ا�ــالـــيــة� كــتــاب ا�ــتــعــاقــدين من
احملــــــاضــــــريـن واإلداريــــــ�� الى
احملــافــظــة� لـشــمــولــهم �ــوازنـة

العام ا�قبل . 
وقـال مديـر قسم الـشـؤون ا�الـية�
ضـيـاء عـبـد احلـسـ� الدراجي� لـ
(الزمـان) امس ان (كـتاب فـروقات
الـــكــلـف ا�ــالـــيـــة  اكــتـــمل� بـــعــد
مـعـاجلـة الـتـخـصـيص ا�ـالي �دة
عـــشـــرة ايـــام� لــلـــعـــام اجلــاري)�
مـشــيـراً الى ان (احملــافـظــة تـأمل
بـتـثـبــيت ا�ـتـعــاقـدين عـلى ا�الك
الـــدائم قـــريـــبـــاً). عـــلى صـــعـــيــد
متصل� اقـامت جامعـة الكوفة في
مـــحـــافـــظـــة الــــنـــجف� نـــدوة عن
اإلعالم والــتــنــمــيــة ا�ــســتــدامــة�
وإشـكـالــيـات الـواقع و تــطـلـعـات

ا�ستقبل. 
WOLM²�« l�«Ë

وقـال  بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الهدف من الـندوة بحث واقع
الــتــنــمــيــة ا�ــســتــدامــة إعالمــيــاً
بـالتـعاون مع اإلتـصال احلـكومي
ووســــــائـل اإلعالم� وتــــــوعــــــيــــــة
اجلــمــاهــيــر بــأهــداف الــتــنــمــيـة
اإل�ـائــيـة )� واوضح ان (الـنـدوة
تضـمّـنت ورقـة بـعـنـوان الـتـنـمـية
ا�ـــــســــــتـــــدامــــــة في األتــــــصـــــال
احلـكـومي� قـدّمـتــهـا الـتـدريـسـيـة
بكلـية اآلداب في اجلامـعة� اماني
الــربـــيــعي� والــتــدريـــسي مــســلم
عبـاس بعنـوان قدّم ورقة بـعنوان
اإلعالم و التـنمـية ا�ـستـدامة ب�

الـــتــــحـــديــــات و الـــفـــرص� ودور
الفـيس بوك فـي توعـية اجلـمهور
ازاء قـضـايا الـتـنمـيـة ا�سـتـدامة�
قدّمـها غزوان حـمد موسى� ودور
اإلتــصــال في حتــقــيق الــتــنــمــيـة
ا�ــســتـدامــة� لــلـتــدريــسي مــقـداد

حس� ا�وسوي). 
واقـامت كـلـية الـعـلـوم باجلـامـعة�
حــلـــقــة نـــقــاشـــيــة بـــشــأن اآلثــار
الـــضـــارة لـــلـــوشم عـــلى صـــحـــة
اإلنـسـان. واوضح الـتدريـسي في
اجلـامــعـة� زيـد مــكي مـحــمـد� في
احملــاضـرة� تــابـعــته (الـزمـان) ان
(األضـرار التي يـسـببـهـا الوشم �
بـحـسب احـتـواء مـواد األحـبـار و
األصـــبـــاغ ا�ـــســـتــخـــدمـــة� عـــلى
الـــكـــاربـــون األســـود واكـــاســـيـــد
احلـــــديــــد وثــــنــــائـي أوكــــســــيــــد
الـتيـتانيـوم� و الزئـبق والـباريوم
والــنــيــكل و الــكــروم والــكــوبــلت
والــعــنــاصــر الـثــقــيــلــة)� ولــفـتت
احلـــلــقـــة الى (كـــيـــفــيـــة إصـــابــة
األشخاص باألمراض� بعد دخول
األحــبـار الى اجلـسم)� مــبـيـنـة ان
(هــنــالك اشــخـاصــاً يــتــعــرضـون
لـلـحـسـاسـيـة و الـتـهـابـات اجلـلـد
واألمراض ا�عديـة بسبب الوخز�
او األدوات غير ا�عقمة واإلصابة

بسرطان اجللد احياناً). 
فـي غــــضـــــون ذلك� اوعـــــز وزيــــر
الــــتــــربــــيـــــة� إبــــراهــــيـم نــــامس
اجلـــبــوري� بـــزيــادة ا�ـــســاحــات
اخلــضـراء داخل احلــرم ا�ـدرسي

ونشر ثقافة البيئة الصحية. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (ا�ديـريات العامـة للتـربية في

الـــدولــــيـــة� فـــعــــالـــيـــات الـــورش
الــتـدريــبـيــة اخلــاصـة بــالـصــحـة
لـــلــــمـــدارس. وذكــــر الـــبــــيـــان ان
(الـــورش جــاءت انـــســـجـــامــاً مع
رؤيـة الـوزارة � في تـعـزيـز برامج
الــصــحـة وتــنــفـيــذهــا في جــمـيع
ا�دارس لتـحس� صحـة التالميذ
والطـلبـة)� ولفت الى ان (ا�الكات

½UI‘∫ جانب من ا�شارك� بورشة كلية علوم الكوفة
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الـكـبـرى ومـكث في ا�ـزار لـيـلـة ويوم
الـثالثــاء � وبـــــــذلك اكـتــسب ا�ـكـان
قــــدســــيــــة ابــــديــــــــة وصــــار مـــزارا

معـــتمدا.

الــصـحــيــة شــاركت بــالـورش في
عدد من ا�ـدارس لتـعزيـز الصـحة
الـعــامــة� وفق آلــيـة الــتــعـامل مع
اخملـاطر الـصـحيـة الـتي يتـعرض
لها الـتالميذ� وكـيفيـة الوقاية من
األمــراض االنــتــقـالــيــة� واهــمــيـة
اإلكـتشـاف ا�ـبكـر لـضعف الـسمع

والبصر). 

»½UÐU�² ∫ جانب من انتخابات االدباء السرياني
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احلـجـاج بن يـوسـف الـثـقـفي � قـائـد
في العـهد األمـوي � اشـتهـر بقـسوته
عـــنــدمــا صــار والــيــا عــلى الــكــوفــة
والــبــصــرة فـي عــهــد عــبــد ا�ــلك بن
مــروان� زيــارتــنــا الى واسط والــتي
تــعــد أول مــديــنــة تــبـنـى بــعـد حــكم
اخلـلفـاء الـراشـدين � فاحلـجـاج بـعد
ان انــتــهى من اخــمــاد الــثــورات قي
الــكـــوفــة والــبــصــرة �اراد ان يــبــني
مدينة يستقر فيها ال تكون قريبة من
الــكـوفــة والـبــصـرة بــعـيــدة عـنــهـمـا
�ـقـدار لـيـأمن احلـجـاج عـلى نـفـسه
وهـذه ا�ـديـنــة بـنـفس الـوقت قـريـبـة
منـهمـا �قـدار ما يـخشى الـثوار من

سطوته وبطشه!
 فــطــلب احلــجــاج من اعــوانه قــائال
(أمض واتـبـع لي مـوضـعــا..ابن فـيه
مدينة ولتكن على نهر دجلة ) فكانت
مـديـنــة واسط  لـتـتـوسـط ا�ـديـنـتـ�
الـكوفـة والـبـصـرة � وجاءت تـسـمـية
واسـط من مــوقــعــهـــا  بــ� الــكــوفــة
والـبـصـرة بـنـفس ا�ـسـافة 250 كم !
وكانت مديـنة واسط منـيعة ومـؤمنة
في بـنــاء سـورا لـهـا كـمــا بـنى فـيـهـا
مسـجـدا واسـواقا وحـدائق  �واتـخذ
كـافـة االجـراءات االمـنـيـة فـاقام عـلى
ابوابها احلراس وجعلها حكرا على
الـعرب فـهـجر مـنـها الـنـبطـيـ� وقال

احلجاج الـثقفي لـكنه قتل خلـشيتهم
من قوته ويـحمل مواصـفات الـقيادة
والشجاعة ! وفي رواية اخرى خوفا
من تـعـرض قـبـره الى الـهدم مـن قبل

الــــدولــــة الـــــصــــفــــويــــة �
اسـتـبـدال الــلـقب (الـثـقـفي)
ب(العـلـوي) وتـذهب بعض
الــــــروايــــــات الـى ان هـــــذا
ا�ـــــرقـــــد قـــــد زاره االمــــام
ا�ــهـــدي (ع) في الــغـــيــبــة
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نــاقــشـت هــيـــئــة ا�ُــدن الــصــنــاعــيــة�
الـتابعة الى وزارة الـصناعة وا�عادن�
مـع مـحـافـظـة بابــل� إجــراءات تـنـفـيـذ
مــشــاريـع ا�ـدن فـي احملــافـظـــة. وذكـر
بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (وفـداً
مـن الـهــيـئــة بـحث مع احملــافظ حـسن
مــنــديل الـســريـاوي� احملــافـظــة� مـلف
ا�ــديـنــة الـصـنــاعـيـة في أبـــو سـمـيـج
بــــنـــاحــــيـــة الــــكـــفـل)� مــــوضـــحـــاً ان
(اجلـــانــبــ� نـــاقــشــا آلــيـــة الــتــعــاون
ا�ُـشتـرك لتـذليل الـصعـوبات والـتمكن
مـن إنشـاء ا�ُـدن الصـنـاعيـة)� واضاف
ان (احملــافـظــة والـدوائــر الـقــطـاعــيـة�
اكــدت تــعــاونــهــا لــتــنــفــيــذ ا�ــشــروع
اإلســـتــثــمــاري� عـــلى مــســاحــة ٣٥٨١
)� واشـار الى ان (بـنــاء ا�ـديـنـة دو�ــاً
فـي أبو سـميـج  ستـساهم فـي تنـشيط

الـــصــنــاعــة داخل احملــافــظــة� وتــرفع
ا�ـردود ا�الـي وا�سـتوى اإلقـتصادي�
وحتــسـ� الـواقع ا�ـعـيـشـي). ووقّـعت
هـيـئـة الـبـحث والتـطـويــر الـصـناعـي�
الـــتــابــعــة الى الــوزارة� مـع جــامــعـــة
دهــــوك الـــتــقـــنــيـــة� مُـــذكـــرة تـــعــاون

مشتـرك. 
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وقــال الـبــيـان ان (مــديـر عــام الـهــيـئـة
احــــــمــــــد يــــــونـس � وقّـع مع رئــــــيس
اجلــامــعــة نــاري عـــادل� مُــذكــرة عـمل
مـشـترك بـشـأن إمكـانـية إجـراء بـحوث
مُـــشـــتـــركـــة� وتـــقـــد� الـــدعم الـــفـــني
والـــهـــنـــدسي� وإقـــامـــة مـــحـــاضــرات
ودورات تـدريـبيـة  في مـجاالت تـنـظيم
ا�ــؤتـمـرات والـورش� واإلسـتـفـادة من
األجـهـزة العـلـميـة  والفـحـوصات عـند
اجلــــهـــتـــ�)� وبـــ� ان (نـــاري قـــدمت

تعاونها بهدف اإلستفادة من اخلبرات
الــعــلـمــيـة الــتي تــمـتــلـكــهـا الــهـيــئـة).
وجـهـزت الـشركـة الـعامــة لـلصـنـاعـات
الكهربائيـة واإللكترونيـة� في الوزارة�
عــدد مـن مؤسســات الدولـة �ـنتجات
مـخـتلـفـة. واوضح البـيـان ان (الشـركة
جــهـزت كـهـربـاء الــوسط في مـحـافـظـة
الـديوانـية� �ـواد كهربـائيـة � وجهزت
الــــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــــنـــقل الـــطـــاقـــة
الـكـهـربـائـية� 64 بـروجـكـتـر سـعة 200
واط� وجتـهـيز دائـرة فحص وتـصديق
الـــبـــذور الــتـــابــعـــة لــوزارة الـــزراعــة�
�ـطـاف� حريق مـختـلفـة األحجـام عدد
23� وجتـهـيـز شـركة مـصـافي اجلـنوب
بـضواغط هواء� حسب الـعقود ا�برمة
مـع الـوزارات). وجـهـزت شــركـة ديـالى
الــــعـــامـــة� إحــــدى شـــركـــات الـــوزارة�
الـشركة الـعامة لـتوزيع كهـرباء الفُرات

األوســط� بأربع محوالت. وذكر البيان
ان (احملـوالت تعاقدت عليها الشركت�

في وقت سابق).
الفـتاً الى ان (احملوالت ا�ُجـهزة� تُنتج
وفـق ا�ُواصـفات الـفنـية� ا�ـعمـول بها
لــــدى وزارة الــــكـــهــــربـــاء من شــــركـــة
مـيـتسـوبيـشي اليـابانـية)� من جـهتـها
جـهزت شركـة اور العامة� الـتابعة الى
الـوزراة� الفُـرات األوسـط� �ُنتجاتهـا
مــن القـابلـوات واألسالك الـكهـربائـية.
وقــال الـبـيـان ان (اور الــعـامـة جـهـزت
اسـالك هوائيـة بطول 173 كـيلـومتراً �
ضـمن التـوقيتـات الزمنـية احملددة في
الـعـقد)� داعـيـة ا�ؤسـسـات احلكـومـية
والــقـطـاع اخلـاص الى اإلسـتـفـادة من

الصناعة الوطنيـة). 
فـي الـســيــاق ذاته� انــتــجت الــشــركــة
الـعامــة للصـناعــات التعـدينـيـة� مـادة

الـنـيتـروجيـن ا�ُـسـال� لـصالح وزارتي
النفط و الزراعـة. 

وقـال الـبـيـان ان (الـشركـة جـهـزت عـبر
مـــصــانع إبن ســيـــنــا� في الــطــارمــيــة
الــتــابــعــة لــهــا� �ــادة الــنــيــتــروجـ�
ا�ُـــســال� �ــصــفى بــيــجي الــتــابع الى
وزارة الـنفط� ودائـرة البيـطرة التـابعة
لـــوزارة الــزراعــة� بــكــمـــيــة مــقــدارهــا
39مـــتـــر مــكـــعب� إلســـتــخـــدامـــهــا في
مـــنــظــومــات الــتـــبــريــد وحــفــر اآلبــار
الــنـفـطـيـة� و حــفظ األرضـيـة اخلـاصـة
بـاحلـيـوانـات � ومـساهـمـتـهـا في اكـثر
الـصـنـاعات الـكـيمـيـائيــة). في غـضون
ذلـك� اكـد وزيــر الــكـهــربــاء� زيــاد عـلي
فـاضل� الـسيـر وفق خطـة عمل جـديدة

بشأن احملطات. 
واوضـح بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(فــاضل بـحث مع  مالكـات الـوزراة في

مـحافـظة بـابل� والفـرق الهـندسـية في
مــحـطــة ا�ـســيب� مـعــاجلـة ا�ــشـكالت
وحتقيق استقرار في الصيف ا�قبل).
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مـــؤكـــداً ان (الـــوزارة وضـــعـت خـــطــة
لـزيادة إنتاج الطاقة الى 24 الف ميكا
واط� فـي الـعـام ا�ــقـبل)� ولـفت الى ان
(ا�ــرحـلـة ا�ـقـبـلـة سـتـكـون خـطـواتـهـا

فعلية لزيادة اإلنتاج).
داعــــيــــاً ا�الكــــات فـي احملـــطــــات الى
(تـكثيف اجلهود في عمـليات الصيانة
وتـــأهـــيل احملـــطــات لـــرفع مـــســـتــوى
اإلنـتاج)� واضاف ان (اخلطـة ستسهم
بحل ملف ضعف التيار الكهربائي في
الـسـنـوات ا�ـقـبـلـة)� وبـ� ان (الوزارة
عــرضـتـهـا عـلى مـجــلس الـطـاقـة� كـمـا
ســتُــعــرض امــام مــجـلـس الـوزراء في

جلسته ا�قبلة). 
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{ واشــنــطن�( أ ف ب) - أعــرب الــرئــيس
األمـيـركي جـو بـايـدن أمس في رسـالة إلى
األمّـة �ناسبة عـيد ا�يالد اجمليد عن أمله
في أن تـشـهـد الـواليـات ا�ـتّـحـدة "انـطالقة
جــديـدة" تـتــخـلّص فــيـهـا مـن "الـسمّ الـذي
أصـاب حـيــاتـنـا الـسـيـاسـيـة وجـعـلـنـا في
مـواجــهـة بـعـضـنـا الـبـعض".وفي رسـالـته
ا�ــتـلـفــزة من الـبــيت األبـيض الـذي ازدان
بـالزينة ا�يالدي� قـال بايدن "آمل أن نأخذ
بـضع حلظـات للتـفكيـر بصمت� وأن نـعثر
عـلى هذا الهدوء الذي يـكتنف عيد ا�يالد�
وأن نـنظر بحقّ إلى بعضنا البعض� ليس
كــد�ـــوقــراطــيــ� وجــمــهــوريــ� (...) بل
كـأميركي�� كـبشر متشـابه�".وأضاف "ما
يـوحّدنـا أقوى بـكثـير �ّا يـفرّقـنا"� مـعرباً
�ـواطـنـيه عن أطـيب الـتـمنّـيـات �ـنـاسـبة
عــيــد ا�ــيالد اجملــيـد الــذي يــصــادف هـذا
الـعـام يوم األحـد.وبايـدن البـالغ من العـمر
 80عـاماً سيـقرّر خالل عطلـة عيدي ا�يالد
ورأس الـسنـة ما إذا كان سـيتـرشّح لوالية
ثـــانــيــة في انـــتــخــابــات  2024أم ال.وفي
مــــســــتــــهلّ واليــــتـه خــــصّص الــــرئــــيس
الـد�وقراطي حـيّزاً كبـيراً من رسائله إلى
الـــداخل لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلى احلـــاجـــة إلى
ا�ـصـاحلة� بـعد االنـقسـامات احلـادّة التي
عـــانت مــــنـــهـــا الـــبالد في عـــهـــد ســـلـــفه
اجلـمهوري دونـالد ترامب.لـكن في األشهر
األخـيرة� قبيل انتخابات منتصف الوالية�
غـيّـر بـايـدن نـبـرته قـلـيالً فـأصـبح خـطـابه
أكـثر حـدّة ضدّ ا�عـارضة اجلمـهورية.ومع
انـتهاء االنـتخابـات واستعـادته بعضاً من
الـزخم الـسـيـاسي� عاد بـايـدن إلى خـطابه
الــتــوفــيــقـي والــتــصــاحلي.وفي رســالــته
ا�ـيالديـة قال الـرئيس الـكاثـوليـكي ا�ؤمن
�ـواطنيه "ال �ـكننـا أن نعرف حـقّاً ما �رّ
بـه اآلخــرون ومــا يـــحــدث في حـــيــاتــهم"�
داعـيـاً إيّاهم إلى "نـشر بـعض الـطيـبة" من
حــولـهم.وبـايــدن الـذي فـقـد قــبل خـمـسـ�
عـامـاً زوجـته األولى وابـنتـهـمـا الرضـيـعة
فـي حادث وقع قـبل فـتـرة وجـيـزة من عـيد
ا�ـيالد� ذكّـر بـأنّ فتـرة أعـيـاد نهـايـة الـعام
�ـــكـن أن تـــتّـــسم "بـــألم شـــديـــد ووحـــدة
رهـيبـة".وكان الـرئيس الـد�وقـراطي أعلن
أنّ النقاش الذي سيجريه مع أسرته خالل

عـطلـة عيـدي ا�يالد ورأس السـنة سـيكون
لـه دور رئـيـسي في قـراره بــشـأن الـتـرشّح

لوالية ثانية من عدمه.
وأقـر مجـلس الشـيوخ األمـيركي اخلـميس
مـشـروع قـانون ا�ـيـزانـيـة الفـدرالـيـة التي
تـتـضـمن  45مــلـيـار دوالر من ا�ـسـاعـدات
ألوكـــرانــيـــا ومن ا�ـــقــرر عـــرضــهـــا عــلى
الـــتـــصــويـت في مـــجــلـس الــنـــواب خالل
الـساعات ا�ـقبلة.و� تـبني ا�يـزانية التي
تبلغ قيمتها  1700مليار دوالر في مجلس
الـشـيوخ ب 68صـوتـا مـقابل  .29ويـتوقع
أن تــعــتــمــد من دون مــشـاكـل في مــجـلس
الـــنــواب اجلــمـــعــة من أجل جتـــنب شــلل
مـؤسـسات الـدولة ابـتداء من مـساء الـيوم
نـفسه إذا لم يعـتمد الكـونغرس �ـجلسيه
الـنـص.ويـأمل الـنـواب في ا�ـصـادقـة عـلى
الــنص الـذي يـغـطـي الـسـنـة ا�ــالـيـة الـتي
تـنـتـهي فـي أيـلـول/سـبـتـمـبر  ?2023قـبل
نــهــايــة الــيــوم عــلى الــرغم من أن بــعض
اخلالفـات حول تفاصـيل دقيقة قـد تبقيهم
في واشـنطن التي تهددهـا عاصفة شتوية

قد تسبب فوضى في حركة النقل.
ŸËdA  d dL

وقــال زعـيم الــد�ـوقــراطـيـ� فـي مـجـلس
الــشـيــوخ تـشــاك شــومـر قــبل الـتــصـويت
"يــجب تـمـريـر مـشــروع الـقـانـون هـذا ألنه
ســيـفــيــد الـعــائالت واحملــاربـ� الــقـدامى
وأمـننا الـقومي وحتى سـالمة مؤسـساتنا
الـــد�ــوقـــراطــيـــة".في الــواقـع يــتـــضــمن
ا�ـشروع تعـديال لقانون يـعود تاريخه إلى
الــقـرن الــتـاسع عــشـر. وقـد أصــبح يـنص
عـلى أن نـائب الـرئيـس األميـركي ال �ـكنه
الـتـدخل بـشكل مـبـاشـر في ا�صـادقـة على
نـتائج االنـتخـابات.وكـان الرئـيس السابق
دونــالــد تــرامب اســتــغل غــمـوض الــنص
القد� ليشير إلى أن نائبه مايك بنس كان
بـإمكـانه وقف تولي جـو بايدن احلـكم بعد
فــوزه الــذي لم يـعــتـرف بـه� وكـان ذلك من
الــعـنـاصــر الـتي أدت إلى اقــتـحــام مـبـنى
الـكـونغـرس (الـكابـيتـول) في الـسادس من
كـــانـــون الــثـــاني/يـــنـــايــر .2021ووصف
تــرامب ا�ـرشح النـتـخـابـات  2024الـنص
اخلــــمــــيـس بــــأنه "فــــظـــــيع (...) ومــــليء
بـالكـوارث اليـساريـة وبخـيانـات واشنطن

وبـالتـسويق �صـالح خاصة".,يـفترض أن
تــمــول هـذه ا�ــيــزانــيـة عــمل مــؤســسـات
الـدولـة الـفدرالـيـة األمـيـركيـة من الـشـرطة
إلى الــدبـلــومـاســيـة والــقـوات ا�ــسـلــحـة
والـسـيـاسـة االقـتـصـاديـة وغـيـرهـا� حـتى
أيـلـول/سـبتـمـبر .2023وإقـرار الـنص في
مـــجــلـس الــنـــواب لــيس مـــوضع شك مع
وجـود أغـلـبيـة د�ـوقراطـيـة فـيه لبـضـعة
أيــــام أخـــــرى� وغــــداة زيــــارة الــــرئــــيس
األوكـراني فـولـود�ـيـر زيـلـيـنـسـكـي الذي
رحـبت به الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من أعـضاء
الــكـونـغــرس.ودعـا كــيـفن مـاكــارثي زعـيم
اجلـمـهـوري� في مـجـلس النـواب أعـضاء
كـتلته إلى التصويت ضد مشروع القانون
مـن أجل تأجيل التصويت واالستفادة من
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{مــوســكــو�(أ ف ب) - أعـلـن نـائـب رئـيس
الــوزراء الــروسي ألــكـســنــدر نــوفـاك أمس
اجلـمـعـة أن موسـكـو قـد تـخفّض إنـتـاجـها
الـنـفطي �ـقدار  500إلى  700ألـف برميل
فـي الـيوم مـطـلع  ?2023ردّا عـلـى اعـتـماد
االحتـاد األوروبي ومجـموعة الـدول السبع
وأســـتـــرالـــيــــا ســـقـــفـــا ألســـعـــار الـــنـــفط
الــروسي.ونـقـلت وكــالـة األنـبــاء الـروسـيـة
تـاس عن نـوفـاك ا�ـكلّف مـلفّ الـطـاقـة قوله
"مـطـلع الـعـام ا�ـقـبل� قـد نـقـوم بـتـخـفـيض
(اإلنــتـاج) بـ�  500إلى  700ألـف بــرمــيل
في الـيوم� وهـذا يعـني بالـنسـبة لـنا ب� 5
و 7بــــــا�ــــــئـــــة".وفـي مــــــطـــــلـع كــــــانـــــون
األول/ديــســـمــبــر� اتّــفــقـت الــدول الــســبع
والـــــعــــشـــــرون في االحتـــــاد األوروبي مع
مـجمـوعة الدول الـصنـاعية الـسبع الـكبرى
وأســتـرالـيـا عـلـى سـعـر أقـصـاه  60دوالرا
أمــيـركــيـا لــلـنـفـط اخلـام الـروسـي ا�ـصـدر
ا�ــنـقــول بـحـرا� بــهـدف احلــدّ من عـائـدات
مـوسـكـو لتـمـويل الهـجـوم الـعسـكـري على
أوكـرانيا.وبذلك ال تستطيع موسكو تسليم
سـوى النـفط الذي تـبيـعه بـسعر  60دوالرا
أو أقل. وإذا تـخـطّـى الـسـعـر هـذه الـعـتـبة�
فـيــحـظـر عـلى الـشـركـات تـوفـيـر اخلـدمـات
الالزمــة لـنـقـله بـحـرا (كـالـشـحن والـتـأمـ�
وغـيرهـما).والهـدف ا�عـلن من هذا التـدبير
الــعــقــابي اجلــديــد هــو جتــفــيف جــزء من
الـعائدات الطائلة التي جتنيها موسكو من
بـيـع احملـروقـات وبـالـتـالي خـفض قـدرتـهـا
عـــلى تــمــويـل تــدخّــلـــهــا الــعـــســكــري في
أوكــرانـيــا.وبـعــد بـضــعـة أيـام مـن حتـديـد
ســقف ألسـعـار الـنـفط اخلـام الـروسي� دان
الـرئــيس فالد�ـيـر بـوتـ� "الـقـرار الـغـبي"
لـلغرب وهدد "بخفض اإلنتاج (...) إن دعت

احلاجة".
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وقـال رئيس جهاز االستخبارات اخلارجية
اإلســرائـيـلي (مـوسـاد) اخلـمـيس إن إيـران
تــسـعى إلى "تــعـمـيـق وتـوسـيع" شــحـنـات
األســـلــحـــة ا�ــتــطـــورة إلى روســيـــا الــتي
تــخــوض حــربًـا فـي أوكـرانــيــا.في نــهــايـة
تـــشـــرين األول/أكـــتـــوبـــر� قـــال الـــرئـــيس
اإلســرائـيــلي إسـحـق هـرتـســوغ إنه شـارك
الـواليـات ا�تـحدة �ـعلـومـات استـخبـارية
تـفـيد بـاستـخـدام طائـرات إيرانـيـة مسـيّرة
في احلـرب في أوكـرانـيا.وفي كـلـمة ألـقـاها
مـسـاء اخلمـيس في الـرئـاسة اإلسـرائـيلـية
�ـناسبـة االحتفال بـعيد األنـوار اليهودي�

قـال رئيس ا�وسـاد ديفيد بـارنيا� وفق ما
نـقـلـته عـنه الـصـحـافـة احملـلـيـة� إن إيران

تـعتزم تسليم معدات متطورة إلى روسيا�
من دون مـزيـد من التـفاصـيل.وقـال بارنـيا

"نـحـذّر من نـوايـا إيران ا�ـسـتـقبـلـيـة التي
حتـاول هذه الـدولة إخفـاءها وهي تـعميق
وتـوسيع شحنـاتها من األسلـحة ا�تطورة
إلى روسـيـا".وأضاف "لـقد سـلطـنا الـضوء
عـلى شـحـنـات األسـلـحـة إلى روسـيـا� رغم
أكـاذيـب إيـران... ا�ـألـوفـة لـنـا"� مـؤكـداً أن
جـهازه الذي تتهمه طهران بتخريب بعض
مـواقعـها الـنووية واغـتيـال علـمائـها لديه
مـعـرفة "واسـعـة" بـالوضع في إيـران.تـتهم
إسـرائـيل إيـران بـالـسـعي لـتطـويـر قـنـبـلة
نـوويـة وتـقول إنـهـا تسـعى بـكل الـوسائل
�ـنـعـها من ذلـك وكذلك الـتـصـدي لنـفـوذها
فـي الـشـرق األوسط.عـلى صـعـيـد مـتـصل�
قُـتل الـعقـيد في احلـرس الثـوري اإليراني�
أحـد مـسـتـشـاري قـوات اجلـوفـضـاء� داود
جـعفري اإلثن� قرب دمشق بانفجار عبوة
نـاسـفة اتُّـهمت اسـرائـيل بالـوقوف وراءه.
ويختص قسم الفضاء اجلوي في احلرس
الــثـوري في تـصـنـيع الــطـائـرات ا�ـسـيّـرة
والــصــواريخ والــصــواريخ الــبـالــســتــيـة
واألقـمار االصطنـاعية.بعـد الغزو الروسي

ألوكــرانــيــا في شــبـاط/فــبــرايــر� اتــخـذت
إسـرائــيل في الـبـدايـة مـوقـفـا حـذرا جتـاه
مـوسـكـو� مـؤكـدة عـلى الـعالقـات اخلـاصة
بـ� البـلدين نظـرًا لوجـود أكثر من مـليون
مـواطـن من االحتـاد الـسـوفـيـاتي الـسـابق
في إسـرائيل� في حـ� تنشـر روسيا قوات
في ســوريـا اجملـاورة.بــعـدهـا� رأى يــائـيـر
لـبـيـد� رئيس الـوزراء ا�ـنـتهـيـة واليته� أن
احلـرب "انـتـهـاك خـطـيـر لـلـنـظام الـدولي".
لــكن الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيـة قــالت إن
الـرئـيس الـروسي فالد�ـير بـوتـ� حتدث
هــاتـفــيــا اخلـمــيس مع رئــيس احلـكــومـة
اإلسـرائـيـلـيـة ا�ـكـلف بـنـيـامـ� نـتـنـيـاهـو
بـــشــــأن قـــضـــيـــة أوكـــرانـــيــــا عـــلى وجه

اخلصوص.
عــلى صــعــيــد آخــر أعـلــنت
الـسلطات ا�غربية أنّ فرق
اإلطــفــاء ســيــطـرت عــلى
حـريق هائل اندلع مساء
اخلــمـيس في مــسـتـودع
لـــــلـــــغـــــاز قـــــرب الــــدار

بغداد
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قـبل  17عـام اتـصل بـي مـوظف وأبـلــغـني أنه مــجـبـر عــلى تـوقــيع عـقـد جتــهـيـز
فـاسد�ردي أرفض�إسـتدعـاه ا�سـؤول األعـلى إلجبـاره على
التـوقيع اعاد اإلتصـال ماذا يفعل? قـلت أرفض�أمر بنقله
الى منـطقـة خطـرة أمنـيا�أتـصل اجلواب ال تـباشـر وبعد
أيام طـار ا�ـسؤول وأعـيـد الى مـقر ا�ـؤسـسة الـرئـيسي

عزيزا مكرم.
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هــامـش أوسع عــنــد الــعــودة من األعــيــاد
عــنــدمــا تــتـولـى األغــلـبــيــة اجلــمــهــوريـة
اجلـديـدة في مـجلس الـنـواب ا�ـنبـثـقة عن
انـتـخابـات منـتصف الـواليـة� مهـامهـا.لكن
أعــضـاء مــجـلس الــشـيــوخ اجلـمــهـوريـ�
جتــاهــلـــوا هــذه الــدعــوة إلى حــد كــبــيــر
وأعــطـوا الـد�ــوقـراطــيـ� نـحــو عـشـرين
صـــوتـــا لـــتــــمـــريـــر الـــنص بـــعـــد ظـــهـــر
اخلـميس.وكاد خالف حول قـضية الهجرة
يـطـيح الـنص مـسـاء األربـعـاء.فـقـد تواجه
الــد�ــوقـراطــيـون واجلــمــهـوريــون حـول
ســـيــاســة احلـــدود الــتي أقـــرت في عــهــد
تـرامب للحد من الهـجرة ويريد احملافظون
اإلبـقاء عـليـها. لكن سـاعات من ا�ـفاوضات
الـشاقـة وراء الكـواليس مـهدت الـطريق في

نــهــايــة ا�ـطــاف لــلــتــصـويـت عـلـى الـنص
اخلــمـيس.وقـال الـسـنــاتـور الـد�ـوقـراطي
كــريس مـورفي لـصــحـافـيــ� لـيل األربـعـاء
اخلـمـيس "لـديـنـا اخـتالف في الـرأي بـشأن
ســيــاســة الــهــجــرة. لن نــحل ذلك فـي هـذه
ا�ــيـــزانــيــة".وأضــاف أن "الــســمــاح لــهــذا
اخلـالف بــوقـف ا�ــســـاعـــدات ألوكـــرانـــيــا
اخملـصـصة إلبـقاء الـنـاس على قـيد احلـياة
خـالل فصل الشتـاء البارد (...) أمر ال �كن

تصوره إطالقا".
و ارتـــفع عــدد ا�ـــهــاجــريـن إلى الــواليــات
ا�ـتحـدة عام  2022بـعد خـمس سنوات من
الـتراجع� مـسجّالً أكـبر زيـادة منـذ أكثر من
عــقـــد مع إعــادة فــتـح احلــدود في نــهــايــة
 2021بـعد إغالقهـا بسبب كوفـيد.وبحسب

الـتـقـديـرات الـصـادرة عن مـكـتب اإلحـصاء
الــوطـنـي� فـإنّ "صــافي الــهـجــرة الـدولــيـة
أضـاف أكثـر من ملـيون شـخص إلى سكّان
الــــــواليـــــات ا�ــــــتّـــــحـــــدة بــــــ� األول من
تـــــــمــــــوز/يـــــــولــــــيــــــو  2021واألول مـن
تــمـوز/يــولـيـو ."2022وهــذه هي الـزيـادة
األولـى مــنــذ  2016عـــنــدمـــا اســـتــقـــبــلت
الـواليـات ا�ـتـحدة  1,2مـلـيـون شخص من
اخلــارج - من بــيــنـهم أمــيــركـيــون كــانـوا
يــــقـــيــــمـــون في دول أخــــرى وعـــادوا إلى
بــــلـــدهم.وعـــبـــر  376ألـف شـــخص فـــقط
احلـدود األمـيـركـيـة عام .2021تـشـمـل هذه
الـبــيـانـات ا�ـهـاجـرين الــقـانـونـيـ� وغـيـر
الـشـرعيـ� والـدائمـ� وا�ـؤقتـ�.والـزيادة
هـذا العام هي أيضًا "أكـبر زيادة على مدى
سـنـة واحدة مـنذ  ?2010مـا يشـير إلى أنّ
تـدفّـقـات الـهـجـرة الـصـافـيـة إلى الـواليـات
ا�ـتّـحـدة في طـريـقهـا ألن تـعـود هـذا الـعام
إلى مـسـتويـات ما قـبل اجلائـحة"� بـحسب
مـكتب اإلحصـاء.وانخفـض عدد األشخاص
الــذين قــدمــوا لالســتــقــرار عــلى األراضي
األمــيــركــيــة مــنــذ عـام  2017أوالً بــســبب
ســيـاســة إدارة الـرئــيس الــسـابق دونــالـد
تـرامب في هـذا اجملـال� ثم بـسـبب جـائـحة
كــوفـيـد. وكــانت حـدود الـواليــات ا�ـتـحـدة
مــغــلــقــة أمــام األجــانب �ــدة عـام ونــصف
الــعـام� من آذار/مـارس  2020إلـى تـشـرين
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2022 .وبـــــ� صــــيف  2021وصـــــــــيف 
"اسـتـقـبـلت الـواليات ا�ـتـحـدة مـهـاجرين
ألســبــاب إنـــســانــيــة بــ� طــالــبي جلــوء
والجــئـ�� من بــيـنــهم مــهـاجــرون أفـغـان
وأوكـــــــــرانــــــــيـــــــــون"� وفـق مـــــــــكـــــــــتب
اإلحــصـاء.ونــشـرت هــذه األرقـام في وقت
أيّـدت فيه احملكـمة العـليا اإلثـن� اإلجراء
الـــــــذي وضــــــــعـــــــتـه إدارة تـــــــرامـب في
آذار/مــارس  2020والــذي يــقــيّــد بــشـدّة
دخـول البالد ألسـباب صـحيـة.وانخـفاض
عـــدد ا�ــــهـــاجـــرين الـــذيـن وصـــلـــوا إلى
الـواليـات ا�ـتـحدة في الـسـنـوات األخـيرة
هـو أحد أسـباب نـقص العـمالـة� كمـا ذكر
مـدير االحـتيـاطي الفـدرالي جـيروم باول

مؤخرًا. كربالء
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عمـر حـكـومة الـسـيـد السـوداني الـقـصيـر يـشـهد جـمـلـة من الـتحـديـات خـلفـتـها
سياسـات احلكـومات السـابقة اخلـاطئـة � منهـا: التالعب بـسعر الـعمـلة الوطـنية
ومــا يــســمـى بــســرقــة الــقــرن وفــســاد يــضــرب بــاطــنــابه كل مــفــاصل الــدولــة
ومحاصـصة فرضت عليه ولـوالها ما تشكلـت حكومته � واخطر ا�ـلفات احلالية

هو وضع احملاضرين � فكيف احلل?.
اسـبـوع مـضى عـلى مـقـابـلـة رئـيس الـوزراء �ـمـثـلـ� عن احملـاضـرين اجملـانـيـ�
وإعالنه ان هذا ا�ـلف مـوضع اهتـمام حـكـومته ووعـده بايـجـاد حلـول مرضـية �
ولم تهـدأ تظـاهراتـهم في كل احملافـظات حـتى امتـدت الى عقـود التـعليـم العالي
وا�ـشــمـولـ� بــالـقـرار ٣١٥ مــطـالـبــ� بـتـثــبـيـتــهم عـلى ا�الك الــدائم في خـطـوة

تصعيدية تنذر يتفجر الشارع باي حلظة مثلما حدث في عام ٢٠١٩.
واذا كانت الدولـة مترهلـة بجيوش من ا�ـوظف� اغلـبهم مشمـول ببطالـة مقنعة ال
�ــارس من خـاللــهــا اي دور في خــدمـــة اجملــتــمع � فــان احملـــاضــرين بــكــافــة
أشـكالـهم يـستـحـقون الـتثـبـيت لعـدة اسبـاب مـنهـا: نكـران الـذات الذي مـارسوه
طيلة سنوات سابقة اوال; حيث عملوا بشكل مجاني. وحاجة ا�دارس لهم ثانيا;
بـســبب نــقص الـكــوادر الــتـدريــسـيــة وزيـادة اعــداد الـتـالمـيــذ بـفــعل االنـفــجـار

السكاني. واستمرارهم في العمل رغم جتاهل احلكومات السابقة لهم ثالثا;.
ان رئيس الـوزراء امام مسؤولية كبيرة فال �كنه جتاهل مطالبهم بعد وعده لهم
� وال �كـنه تثبيـتهم بسبب ضـوابط وزارة ا�الية... ان احلل لـهذا ا�لف الشائك
يـتـمثل بـخـطـوات يجب ان تـنـفذ وعـلى عـجل � مـنهـا: حتـويل جمـيع احملـاضرين
اجملـانـيـ� الى عـقـود ٣١٥ بـغض الــنـظـر عن مـوعـد مـبـاشـرتـهم اوال;. ومـنـحـهم
معـونة مالية عاجـلة ثانيا;.  وتـثبيت عقود ٣١٥ السـابق� على ا�الك الدائم وفق
احلذف واالسـتحداث للـدرجات الوظيـفية ثالـثا; بعـيدا عن احملاصصـة والفساد

الذي يلوث هذا ا�لف والذي أضاع حقوق الكثيرين منهم.
ان تـأخـر إقرار ا�ـوازنـة االنـفجـاريـة الـعامـة لـلبـالد يؤخـر الـكثـيـر من اخلـطوات
االيجابـية ويؤجج الشارع بعد تفشي الفقـر وزيادة نسبته بشكل كبير جداً رغم
التـخمـة ا�الـيـة التي يـشهـدها الـعـراق � لذا عـلى احلكـومة ان
ارادت االستـمـرار واالستـقـرار ان تعـمل بـجد عـلى إقرار
موازنـة حقيـقية تـخدم طبـقات الشعـب ا�سحوقـة وتعمل
عـلى تـقـلـيـل نـسـبـة الـفـقـر بـعــيـدا عن مـشـاريع حـيـتـان
الفـساد � واال فان القادم قد ال يسر احد مع استمرار

هذا الوضع.
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لقد اوصلني حتـليلي الى ان مباريـات كأس العالم تكـشف عن ثالثة اسباب سـيكولوجية
للطبيعة البشرية:

األول: يرتـبط بـحاجـة مـتأصـلـة بالـطـبيـعـة البـشـرية �هي نـزعـة االنسـان الى الـصراع مع
االخـر الـذي تـطـور الى صـراع بـ� الـدول.وفـيــهـا ايـضـا شـبه كـبـيـر بـ� سـاحـة احلـرب
وساحة اللـعب..ففي االولى جيشان يـتقاتالن من اجل فوز احدهـما وهز�ة االخر� وهذا
مـا يحصل في كـرة القدم..حـتى عزف االنـاشيد الـوطنيـة ورفع االعالم!� ألنها تـقوم على
سيكولوجيـا (الغالب وا�غلوب) التي يـعيش فيها ا�نـتصر وأنصاره كبريـاء التفوق ومتعة
اذالل اآلخر مصـحوبـا باقـصى انفـعاالت الـفرح والرقص والـتنـفيس عن ا�ـكبـوتات�فـيما
يـعيش ا�هـزوم وأنصاره مرارة اخلـسارة والشعـور باحتـقار النفس واحـتقار اآلخرين له

�ا سببه لهم من خيبة. 
والسـبب الثـاني �الذي يخص اكـتئـاب ما بعـد مبـاريات كـأس العالم� هـو حاجـة االنسان
الى التماهي بـ(ا�نـتصر). ونعني بالـتماهي تمثل الـشخص صفة من االخر ليـتحول كليا
او جزئيا عـلى غراراه� او أن يتوحّد به كليا ويصير كالهما(هو وفريقه) واحدا..وهذا ما
حصل كـثـيـرا ب� جـمـهور ا�ـشـجـع��بـيـنهـم من تتـمـلكـه حالـة هـستـيـريـا  تشـحن مـركز
االنـفعاالت بدمـاغه بتدفق هرمونـات تدفعه الى التعـبيرعن الشـعور بالزهو وتـفريغ للعنف
وتــنـــفـــيس لـــلــعـــدوان ا�ــكـــبـــوت بــتـــصـــرفــات بـــيـــنــهـــا نـــزع ا�البس والـــرقص فـــرحــا

باالنتصار�وللمهزوم الشعور باألحباط و حلق الشعر والبكاء و..االنتحار علنا! 
والسبب الـثالث � ان احلياة �لـة وان الدماغ يحـتاج الى تنشيط�
وان كـرة الـقـدم �ـا فـيـهـا من تـرقب وصـراخ تـزيح عـن الـدماغ
انشغاله الـيومي بالهمـوم وتنعشه �ا حتـدثه فيه من انغعاالت
وايـعـازات بـافـراز هـرمـونـات مـنـشـطـة�ابـتـكـرت حـديـثـا الـعاب
السبـايدر وا�قص وسكة ا�وت الحـداث صدمة جتدد النشاط

وجتعل االنسان اكثر تعلقا باحلياة.
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الــبــيــضـاء� من دون أن يــســفــر عن وقـوع
إصـابات.واحلـريق الضـخم الذي انـتشرت
صـوره عـلى مواقع الـتـواصل االجتـماعي�
انـدلع قرابة الساعة  17:00) 18:00ت غ)
في مــســتـودع لــلـغــاز �ــديـنــة احملـمــديـة
الـساحـليـة (غرب)� بحـسب ما أفـاد مصدر
في الـــســلــطــات احملــلــيــة وكــالــة فــرانس
بـرس.وتـمكّـنت فرق اإلطـفاء من الـسيـطرة
عـــلى الــنـــيــران بــعـــد ســاعـــتــ� ونــصف
الـساعـة� وفـقاً لـلمـصدر نـفسه.من جـهتـها
نـقـلـت قـناة 2إم الـتـلـفـزيـونـيـة عن مـصـدر
رســـمي لم تـــســمّـه أنّ احلــريق انـــدلع في
خـزّان لـغاز الـبـروبان.وبـحـسب السـلـطات
فـإنّ الــنـيـران أتت عـلى خـمـسـة صـهـاريج
سـعـة كلّ مـنـهـا ثمـانـيـة أطـنـان.و�ّ فتح
حتـــــــــقــــــــيـق جلـالء مـالبــــــــســــــــات
احلـــريق.وفـي تــدبـــيـــر احـــتــرازي
أخــــلـت فــــرق اإلنــــقــــاذ ا�ــــنـــازل
اجملـاورة للـمستـودع من سكّـانها
وفـــرضت طـــوقـــاً أمـــنـــيـــاً حــول

ا�نطقة.

�WLK ∫ الرئيس االمريكي يلقي كلمت �ناسبة عيد ا�يالد

فالد�ير بوت�
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في مـقال سـابق حمل عنـوان فخـامة اللـقب وقلـة الفعل  حتـدثنـا عن جاذبيـة االلقاب
ودورهـا في مـحـورة افـكـار اصـحـابـهـا وصـنع شـخـصـياتـهم وامـجـادهم وكـذلك عن
نـشأة االلـقـاب ومـعـانيـهـا ومن يـحـمـلـها وعـرجـنـا عـلى بـعض األلقـاب الـكـبـيـرة التي

حملها حكام األرض عبر التاريخ .
هـنـا ســيـعـرض مـجـمـوعـة أخـرى من االلـقـاب مـنـهـا من هـو �ـسـتـوى ألـقـاب حـكـام
األرض ومنها تـطلق على شخصيات واناس مؤثرين ايـضا في مجتمعاتهم وبلدانهم

.
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لقب اطلق عـلى كل من تولى قيـادة ا�سلمـ� بعد وفـاة الرسول االعظم مـحمد صلى
الـلـه عـلـيه وعـلى آلـه وصـحـبه وسـلم  حــتى آخـر خـلـيــفـة عـثـمـاني انــتـهت في عـهـده
اخلالفة االسالمـية خالل احلرب العا�ية األولى  ويعني لغويا احلارس ور�ا جاءت
تسمـيته بهذا االسم الن اول خليفة ابو بكر الصديق رضي الله عنه قد خلف رسول
الله صلى الـله عليه وسـلم في تولي امـور ا�سلـم� سنـة ٦٣٢ م وقد جاء ذكـر كلمة
اخلـليـفة في الـقرآن الـكر� في عدة  امـاكن كمـا في االية الـكر�ـة من سورة الـبقرة
الـتي تـقول( اني جـاعل في األرض خـليـفـة) وكذلك أمـر مـوسى علـيه الـسالم  الخيه
هـارون عنـدما ذهب �ـيعـاد ربه ان يخلـفه  في قومه كـما في االيـة الكـر�ة من سورة
االعراف (ـ وَوَاعَدْنَا مُـوسَيـ ثَلَاثِ�َ لَيْـلَةً وَأَتْمَمْنَاهَـا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيـقَاتُ رَب�هِ أَرْبَعِ�َ لَيْلَةً ـ
بِعْ سَـبِـيلَ الْـمُـفْـسِدِينَ وَقَـالَ مُـوسَـيـ لِـأَخِـيهِ هَـارُونَ اخْلُـفْـنِي فِي قَـوْمِي وَأَصْـلِحْ وَلَـا تَـتـَّ
( ((142واخلالفة في صـدر االسالم لم تكن وراثـة حتى نـهاية الـعهـد الراشدي ثم
حتـولت إلى وراثـة مـنـذ العـهـد األمـوي الى نـهـاية الـعـهـد الـعثـمـاني في بـدايـة الـقرن
العشرين حـيث تولى قيـادة ا�سلـم� قرابة مـائة خليـفة على مـدى ١٢٩٢ عام ابتداء
من اخللـيـفـة االول ابو بـكـر الصـديق رضي الـله عـنه عـام ٦٣٢ م وانتـهـاء بـاخللـيـفة
العثمـاني السلطان عـبداجمليد الثـاني الذى انتهت في عهـده اخلالفة االسالمية على
يد قـوى الـتـحالف في احلـرب الـعـا�يـة األولى وانـقـلب علـيه االتـراك بـقيـادة اتـاتورك

سنة ١٩٢٤ .
U ü«

آغـا او أغـا او اغـة هو لـقب من الـلـغـة التـركـيـة انتـشـر خالل فـتـرة احلكم الـعـثـماني
ويـعني سـيد او رئـيس  ويسـتـخدم في اجملـال� ا�ـدني والعـسـكري حـيث كان يـطلق
على الـوالة والـقادة الـعسـاكـر  كمـا أسـتخـدمـته العـوائل الـكبـرى الـتي تعـود جلذور
تـركيـة والتي انـتشـرت في كل البالد الـعربـية إبـان احلكم الـعثـماني فـصارت عوائل

كبيرة نسمى بعائلة االغوات او بيت األغا
 tO « Ë« pO « 

لـقب امـتـيـاز  تـشـريـفـي تـركي ايـضـا كـان يـطـلق عــلى الـضـبـاط الـقـادة في اجلـيش
الــعـثــمـاني وعــلى ا�ــأمـورين من أصــحــاب الـرتب وكــذلك كـان يــطــلق عـلى االكــابـر

والذوات  
U U «

لـقب تشريـفي يطلـقها الـسلطان عـلى السيـاسي� والـشخصـيات الهـامة واحلنراالت
وحكام ا�ناطق وهو أعلى من لقب البيك 

كما ان األغـا والبيك والباشـا تطلق على الرجـال  فقط وان الها� تطـلق على النساء
من العـوائل الكبـرى ولكل ا�سـتويـات في سلم االلقـاب. وتبقى
االلـقاب مـجـرد شـكل بال مـعـنى والمـضـمـون مـالم يـعـطـيـها
حاملـها قيمتهـا احلقيقية و��هـا بابداعه وجناحاته وكرمه
فـهي كــانت تـمـنح لـلـذوات والـقـادة الــعـسـكـريـ� وا�ـدنـيـ�

والعائالت الكبيرة . ور�ا سيكون للحديث بقية

ÂuO�« w� qO�d� n�� ∑∞∞ Ëμ∞∞  5� U0 wDHM�« UN�U��� iH�� b� UO�Ë—

ÆÆtKانتقل الى رحمة  الله صباح أمس اجلمعة  في « WL — v «

البرتغال 
 ÍdOC)« ‚—U   —u b «

وهـو شـقـيق ا�ـرحـوم زهـيـر وا�ـرحوم  مـوفق و شـقـيق كل من
فائـرة اخلـضـيـري زوجـة الـدكـتـور طـلـعت اخلـضـيـري وعـزيزة
زوجـة  ا�ـرحـوم عـامـر اجلنـابي و  ثـريـا زوجـة الـدكـتـور مـؤيد
احلـكيم و�ـيس زوجـتي واخ الـدكتـورة وفـاء اخلضـيـري زوجة

الدكتور عادل مكية وصفاء ورجاء وهند .
ÊuF «— tO « U «Ë tK  U «Ë t UM  w Ë tK « WL — v «
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{ رومــا�(أ ف ب) - انـتــقـدت رئـيــسـة الـوزراء
اإليـطـالـية جـورجـيا مـيـلـوني صنـدوق اإلنـقاذ
�ـنـطقـة الـيورو مـعتـبـرة أنه "غيـر مـفيـد" � قبل
مــنــاقــشــة بــر�ــانــيــة حــول مــســألــة تــعــزيـز
دوره.وكانت "آلية االستقرار األوروبية" أنشئت
في  2012لـلـسمـاح لدول مـنـطقـة اليـورو التي
تعاني من أزمات مالية بالوصول إلى األسواق
وتــسـهــيل حـصــولـهــا عـلـى قـروض بــأسـعـار
مـدعومة. في ا�ـقابل� يجب على الـبلدان إجراء
إصالحـات لتحس� قدرتها الـتنافسية وتنظيم
مـواردهـا ا�الـية الـعامـة.وال تـتمـتع هذه اآللـية
بــثـقــة إيـطــالـيـا لــتي تــعـتـبــرهـا أداة تــقـشف
تــفــرضــهــا أوروبــا الــشــمــالــيــة عـلـى بــلـدان
اجلـنــوب.وقـالت مـيـلـوني لـقــنـاة تـلـفـزيـونـيـة
مـحليـة "السؤال الـذي أريد طرحه قـبل الدخول
في ا�ـناقشة التي ستجرى في البر�ان حول ما
إذا كـان سيـتم التـصديق عـلى شيء غـير مـفيد
هـــــو: هـل �ـــــكـــــنـــــنــــــا جـــــعل هـــــذه األداة
مـفيدة?".وأضافت "�كنني تأكيد أن إيطاليا لن

تـلـجـأ إلى +آلـيـة االستـقـرار األوروبـيـة+".وكان
الـدول األعـضـاء في مـنـطـقـة الـيورو وقـعت في
بـدايـة  ?2021اتـفـاقـا لـتـعـزيـز دور الـصـندوق
�ــهـدة الــطـريـق أمـام الــبـر�ــانـات الــوطـنــيـة
لـــلـــمـــصـــادقــة عـــلـــيه قـــبـل أن يــدخـل حـــيــز
الـتــنـفـيـذ.وإيـطـالـيــا هي الـدولـة الـوحـيـدة في
مــنـطـقـة الـيـورو الـتي تـضم  19بـلـدا� الـتي لم
تـصـادق على اإلصالح.واسـتخـدام اآلليـة مرفق
بــشـروط صـارمــة إلدخـال إصالحــات مـثل تـلك
الـتي فـرضت عـلى اليـونـان خالل خطـة اإلنـقاذ
في  2015عـنـدما خـسـرت احلكـومـة اليـسـارية
حــيــنـــذاك إمــكــانــيــة الــوصــول إلى األســواق
ا�ـالـيـة.وقـالت مـيـلـوني "�ـاذا لـم يـسـتـخدم أي
شــخص آلـيــة االسـتـقــرار يـومــا? ألن الـشـروط
صـارمـة جـدا وألن اآلليـة هي دائن �ـيـز� وهذا
يـعني أنه إذا حدثت أي مشكلة فستكون اجلهة
األولـى الــتي يـــجب ســداد ديـــنــهــا".وأعـــلــنت
مـيلوني التي تدعم حكومتها اليمينية ا�تطرفة
كـيـيف في نـزاعـهـا مع روسـيـا� اخلـمـيس أنـها

تـعتـزم زيارة أوكرانـيا مـطلع عام .2023وقالت
في مـقـابـلـة مع تـلفـزيـون "راي أونـو" اإليـطالي
"ســأتـصل (بـالـرئـيس األوكــراني فـولـود�ـيـر)
زيـلينـسكي �عـايدته وتنـظيم هذه الـزيارة التي
أعـتـزم القـيـام بهـا في األشهـر األولى من الـعام

ا�قبل. إنها إحدى زياراتي ذات األولوية".
WK c  W ËUI

وأضـافت "نـحن في فـتـرة حتـتـفل فـيـهـا جـميع
ثــقـافــات الــعـالم تــقــريـبًــا في الــنـور" بــيـنــمـا
األوكـرانـيـون "يـعـيـشـون في الـظالم".وتـابعت
"تـخيّـلـوا فقط مـا الذي يـعنـيه إيقـاف تشـغيل
كـل شيء خالل األعــيــاد� حـــتى �ــدة ســاعــة:
الـغــاز والـكـهـربـاء والـهــاتف والـتـلـفـزيـون...
نـعـرف... إلى أي مـدى قـدرتـهم عـلى ا�ـقـاومة
مـذهـلـة".وأضـافت رئـيسـة الـوزراء اإليـطـالـية
"يـقول ذلك الـكثـير عمـا يعـنيه لـهم الدفاع عن
احلـرية والـوطن".وكانت ميـلوني الـتي تتزعم
أيــضــا حـــزب "إخــوة إيــطــالــيــا" (فــراتــيــلي
ديــتـــالــيــا)� قــد وعــدت في نـــهــايــة تــشــرين

األول/أكــتــوبـر بــأن تـظل
رومـا "شريكًا موثوقًا به
حلـــــــــلـف شــــــــمــــــــال
األطـــــلـــــسي" لـــــدعم
أوكـــــــرانــــــيـــــــا في

مواجهة روسيا.
وفـي مـطلـع كـانون
األول/ديـــســمـــبــر�
أيّــدت حــكـومــتــهـا
اســـتـــمـــرار تـــوريــد
األسـلحة إلـى أوكرانيا
عــــام .2023زار ســــلف
مـيـلوني� مـاريو دراغي�
مـــــديـــــنــــة كـــــيـــــيف في
حــــزيـــــران/يــــونــــيــــو مع
الــــزعـــيـــمـــ� الــــفـــرنـــسي
إ�ـانـويل ماكـرون واأل�اني

أوالف شـــــــــــولــــــــــتـس.
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ديالى

الـقاتل با�واطن واألنسان الذي سكن ا�ياه
واســتــوطن جــزرهــا الــشــحــيــحــة من اول
احلــيــاة في بالد الــنــهـريـن وكل ذلك يــلـهم

الرسم معانيه التراجيدية.
U�—«d�« œd�� �U�u�

" الــقــطــار الــصــاعــد والــنــازل" هي لــوحـة
اليــكـفي فــيـهــا الـتـصــغـيــرألحـتــواء حـركـة
ابـطالها او الناس التي فيها � تلك احلكاية
الـتي شهد فصولهـا الرسام في صباه وهو
ابن مدينة السماوة � فهي حكاية تراجيدية
من حـكايـا التاريخ الـعراقي الـفاجع � حيث
تــخـتـصــرحـكـايــة قـطـار ا�ــوت الـذي حـمل
ا�ـئات من العراقي� ا�وقوف� التي تعددت
روايـة فصولها على لـسان الكثيرين . ولكن
الـعمليـة تلك عندمـا قررت السلـطة احلاكمة
يــومــذاك واحلــاكم الــعــســكــري ارســال كل
ا�ــوقـوفـ� الـذين ضـجـت بـهم الـسـجـون و
حــشــرهم دون رحـمــة او مــيـاه وطــعـام في
عـربـات القـطار الـنازل الـى سجن الـسلـمان
وهــــو ســـجن رهــــيب يـــقـع  عـــلى اطـــراف
صـحـراء مـدينـة الـسـمـاوة . كانت الـسـلـطة
يــومـذاك تــتـوقع ان �ــوت غـالــبـيــة هـؤالء
ا�ـوقوف� في القطار خالل الطريق الطويل
نــزوال نــحــو اجلــنــوب حتـت وطــأة حـرارة
شـهــر تـمـوز .. ولـكن ذلك لم يـتـحـقق حـيث
يــروي الـرســام كـيف شــهـد في صــبـاه ذلك
الــقـطــار وهـو يـتــوقف في مـحــطـة مــديـنـة
الــســمـاوة حــيث تــدخل اخلــيـرون من اهل
ا�ـديـنة وشـرفائـها ألنـقـاذ هؤالء الـوطنـي�
مـن ا�ـوت احملــقق وقــامـوا بــأنــزالـهم من "
قـطار ا�وت" ووفروا لـهم متطلـبات حياتهم
وحـاجاتهم وهو مـوقف جعل ذاكرة الرسام
حتــتـشــد بـأنــسـانــيـة الــبـشــر وذكـريــاتـهم
وبطولتهم من اجل اآلخرين . وكنت اصغي
لـلرسام في سـردية ذاكرة الـطفولـة والصبا
حـيث اراقَ كل تـلك التـفـاصيل ا�ـتداخـلة

منفيستو بصري مضاد
اتـــســــاءل كـــيف حـــشـــد الــــرســـام كل تـــلك
الـتـفـاصـيل الـدرامـيـة لـتـتـحـول لـوحـته الى
تـكـثـيف لـتـراجيـديـا وجـودنـا نـحن � وليس
فـقط وجـود اؤلـئك الـذن ورثوا حـيـاة الـهور
ا�ــائي ألجــيــال مــتــعــاقــبـة . كـل لـوحــة من
لـوحـات عـبـد الـرزاق يـاسـر هي مـنـفـيـسـتـو
بـصـري مـضاد صـارخ � وهـو يـرسم كل تلك
الــتـفــاصــيل بـروح ا�ــنـمــنم وبــروح الـرسم
ا�ـــلـــحـــمي مـع كل عـــنـــاصـــر األخـــتـــصــار
والـتكثيف واألجتزاء واحلذف والتكرار. انه
�ـــــنــــــحـــــنـــــا مـن خالل احلـــــد األدنـى في
جتـسيـداته �كل مخيـال الرسام من تـفاصيل
غـير مرئية � وتبـدو مثل رؤيا سحرية نادرة
لــلـــتــيه والــشــتـــات عــلى ذات األرض الــتي
تــنـتـمي لـؤلـئك الــذين � حـذفـهم من حـدود
ا�ـكان والـزمان كمـا ارادت اللـوحة ان تروي

تراجيديا األرض واحليوان واألنسان .
اذا كـان ا�ـنـجـز البـصـري هـو الـفـنان ذاته �
فــأن حـزن الــرسـام في جتــربـة عــبـد الـرزاق
يـاسر هو تراجيدية لـوحاته ا�ليئة بأحاالت
الـــفـــجــيـــعـــة من خالل الـــبـــنى واألشـــكــال
والـتصـغيـر والتكـرارحيث تـتجـسد ا�ـعاناة
األنـسـانـيـة في هـجـرات النهـائـيـة وتـهـجـير
امـام سـطـوة احلـروب والـقـرارات الـرسـمـية
الــتي حــولت الــوجـوه في لــوحــات الـفــنـان
الـبانـوراميـة التي تـمثل الـعطش الالنـهائي
مـثـلـمـا تمـثل الـشـحـوب واألحبـاط والـعـجز
ا�ـفـروض بقـوة السـلطـة وقوة الـسالح على
وجــوه سـكـان األرض وسـكـان الـلـوحـة . ان
سالم الـسمـكة حتت تيـارات مياه الـهور هو
سالم التـــقــلــقه اال شــبــكــة الــصــيــاد وتــلك
ضـرورة وجـدلـيـة حـيـاة تـتـطـلـبـهـا د�ـومة
حــيــاة الــهــور وســكــانه. وان سـالم ســكـان
الــهـور اليــهـدده سـوى احلــروب الـعــاصـفـة
وسـلـطــة الـتـهـجـيـر وتـعـمـيم الـتـهم والـشك

قـريـشي وشهـزيـا سكـنـدر و حمـرا عـباس �
ورشاد األكبروف � وهليل ألتنديري � ودانا
عــورتــاني � وفـريــدون أفـيــنــيـو � وكــنـان �
ونــورعــلي شــاقــاني � وكــانــســو شــاكـار �
وهـيف كهرمان � � ونليما شيخ � وشاهبور
بــويــان � وشــاهـزيــة ســيــكـنــدر � وســايـرا

واسي. واخرون.
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الاسـتطـيع ان اعزل عـمل الفـنان عن الـفنان
ذاته . وكــلـمـا تـأمـلـت صـورة الـرسـام عـبـد
الـرزاق ياسر قرب لوحاته ا�لحمية الكبيرة
اواثـناء تـنفـيذهـا عرفت كـيف تتـفجـر طاقة
اجلـذب لـشـحـنـات من الـعـاطـفـة والـسـكـون
والــصـمت عــلى مالمـحه نــحـو مــا يـرسـمه
اجـــزاءا ومــوضــوعــات من شـــهــادته عــلى
احـوال العـراقيـ� خالل احلروب او بـعدها
حتـت وطأة األرجتال السـياسي وارجتاالت
الـقرارات التي عرضت اجملتمعات ا�ستقرة
الـى هزات واكـراهـات وخـيـارات صـعـبة ان
فـي اجلــنــوب وفي األهـــوار وفي الــشــمــال
والوسط ضمن فوضى األكراهات العجيبة.
ثــمـة عـواصف من عـدم األســتـقـرار تـفـضي
الـى تــبـــدد عــجـــيب لــروح األنـــســان . ذلك
مــاتــقـولـه لـوحــاته الــتي تــأخـذ حــرارتــهـا
ودفــقـهــا من الـنــاس ومن الـروح الــشـعـبي
وفـوضـى الـقـرارات الـتي ادت الى تـهـجـيـر
ســكــان ا�ــدن احلــدوديــة وســكــان األهـوار
خالل فــتـرة احلـروب الــعـراقـيــة الـثـنــائـيـة
ا�ـتعددة . هـو الرسام ذاته مثل شـاعر يقرأ
ابـيـاتا من الـدارمي او يـغنـيـها وهـو يرسم
"نـبحـر نهار ولـيل / الني ويه جاري ا�اي/
وال اني بـالـكـاع " لـوحة من الـتـيه الـشـعبي
الـعجيب مثل قيامة الضياع األرضي� حيث
تـتداخل التفاصيل �ـئات الزوارق اخلشبية
" ا�ـشـحوف  –ا�ـشـاحـيف" لـرجـال الـهور �
والــــطـــيــــر الـــداجـن � والـــنــــاس وا�البس
والـشـحوب الـذي يقـتل الوجـوه الصـامته �
حـيث تتـشتت الـرؤية لـيرسم مـايقـوله قلبه
عن درامـية احلـدث الفـاجع " تهـجيـر سكان
الـهور" لـتتـحول تـلك ا�سـاحات ا�ـائية الى
يــبـاس يُـسـمّي األرض الــعـطـشى "سـاحـاتٍ
للمعارك" فيما الضحية هم مئآت األالف من
الـسـكـان الـقـدماء بـكل سـمـات الـسـومـري�
األوائـل ومـــوجــــات من انــــواع األســــمـــاك
والــطـيـور ا�ـهــاجـرة الـتي عـرفــهـا الـعـراق
طــوال قـرون ومـخـلـوقــات من الـشـركـاء من
انـواع احليوان واألغـنام والطيـور� ترميهم

األقدار على طريق الشتات والتيه ايضا.

كـلما تأملت صور الرسام عبد الرزاق ياسر
 1947 –مع لوحاته وتخطيطاته احلبرية
وا�ـلونة� تلفتـني مالمحه ا�وغلة في الزمن

النهريني الطيني الفطري االول.
انـه وارث كل ذلك الـــتـــراكم اجلـــنـــوبي من
الــزمن الـصــعب واحلــزن ا�ـوروث والــفـقـر

والصمت .. واالنتظار.
المـلمح من مالمحه يحـمل قسوةً او جتهما
� بل ان وجـهه يحمـل كل انتظـارات القدرية
الـنهـرينـية الـتي ترسم امـل الغـد و اخلبز �
وطـالقـة احلــزن وحــلم احلـريــة الــذي طـال
انــتــظـاره.واذ اتــنـاول بــالــبـحث والــقـراءة
لـوحاته ا�لـحميه ا�ـلونة ذات اخلـصوصية
الـنـهـريـنـينـيـة في بـنـيـتهـا ومـوضـوعـاتـها
ومـرونتها واستيعابـها عناصرَهُ األسلوبية
اخلــاصـة � اجـد ان األنـشـغــال بـقـراءة تـلك
األعـمـال الـكـبـيـرة ذات األنـسـاق احلـديـثة �
يــجـنـبــني الـدخـول في بــحث جـذورالـرسم
ا�ـلـحـمي وتـأثـيرات فن ا�ـنـمـنم � والـفـنون
الــشـرقــيـة الــقـد�ــة . لــكـنــني افـضل هــنـا
الـتـنـويه  الى ان الـكثـيـر من الـرسـام� من
ابــنــاء الـشــرق الــبــعـيــد والــشـرق األوسط
ا�ـقيـم� في امـريكا واوربـا عُرفـوا بتـنظيم
مـعــارض حـديـثـة فـرديـة ومـشـتـركـة دوريـة
ألعـــمــالــهـم الــتي طــورت فـــنــون ا�ـــنــمــنم
والـــســرديــات وا�الحم واضـــافــوا الــيــهــا
اضــافــات اسـلــوبــيه كل حــسب مــنــهـجه �
لــيـعــكــسـوا عالقــة الـفــنــون الـتــصـويــريـة
الــشـرقـيـة الـقــد�ـة بـأسـالـيــبـهم احلـديـثـة
كـفـنـانـ� متـعـددي الـثقـافـات وهم يـقـدمون
لـلـمجـتـمعـات احلـديثـة �ـاذج �ا تـعـكسه
جـذور هـويـتـهم الـثـقـافـيـة ومـوضـوعـاتـهـا
وطـبـيـعـتـهـا . وحـيث  يـبـتـكـر الـفـنـان عـبد
الــرزاق يــاســر اســلــوبه احلــديـث اخلـاص
بـسرديات شـعب بالد الرافديـن � وهو فنان
عـراقي مـكـرّس منـذ عـقود  � فـأنه عـلى هذا
اجلـانب من الـعالم �ـثل في حضـوره كيف
تــنـعــكس جــذوره الـثــقـافــيـة وامــكـانــيـاته
وحـــرفــيـــته لــتـــصــويـــر تــلك الـــســرديــات
الـرافــديـنـيـة احلـزيـنــة في سـيـاق مـلـحـمي
بــصــري حــداثي خــاص به � وبــتــجــلــيـات
الـدورات الزمنيـة الصعبـة وا�أساوية التي
مــر بـهـا الــشـعب الــعـراقي . انــنـا نـرى في
لــوحـــاته الــبــانـــورامــيــة الــكـــبــيــرة كــيف
صـورابـعـادهـا الفـنـيـة واألنـسـانيـة بـتـمـيز
اسـلوبي خـاص يقف بـ� عشـرات الفـنان�
الـعـا�ـيـ� ا�ـعـروفـ� في الـعـالم الـيـوم من
ثــقـافــات شـرقــيــة مـتــعـددة امــثـال عــمـران

في تــلك الــلــحــظـة بــرغم قــدريــة احلـدث
بـفضاعتها لكنها تتحول في اللوحة الى
خـــزيـن من مـــرمـــوزات األمل بـــاحلـــيـــاة
وتعبيرية بناء اللوحة الدرامية العجيبة
. لــوحـة قــطـار ا�ـوت الــصـاعــد والـنـازل
اخـتبار حلرفية الرسام ليرمي كل خزينه
الــلـونـي مـعــتـقــدا انه دون ذلك سـيــكـون
جتـسـيـد ذاكـرة طفـولـته اقل بـريـقا واقل
قــدرة عــلى الــشــهــادة لــيــعــطي في تــلك

اللحظة آخر �سة لون في ريشته .
وخالل تــأمـل الــلــوحــات الــبــانــورامــيـة
األخــرى�  تـنــدس بـهـدوء اســود لـوحـة "
عـيشـة اخلوف " حيث تـتالصق األجساد
مــرعــوبــة في غــرفــة الــعــائــلــة وتــزدحم
رؤوس اجلــوامـيس الـعـائـمـة في اصـغـر
بــقـعـة خـلف كــوخ الـعـائـلــة الـعـائم مـثل
قـطعـة تائـهة في زمن مـرعب من التـهديد
والــوحــدة واألسى واخلــوف .ووسط كل
ذلك األحــتـشـاد في ا�ـعـنى الـبـاهـر الـذي
يـــجــمع مــرة و يـــشــتت حـــدث الــلــوحــة
ا�ـوحـي بـالـرعب وتـهـديـد ادوات الـفـنـاء
وكـــأن الــلــوحــة تـــروي اســرارهــا حــيث
يـتـعـرض مـخـيال الـرسـام لـهـزات مـكررة
مـــثـل مـــوجـــات اخلـــوف ا�ــــتـــكـــررة في
األصــوات واطـالقــات الــنــار الــطــائــشــة
وحــــيـــرة األنـــســــان وزحـــمـــة  اصـــوات
الـضـجـيج وحـركة اخملـلـوقـات الى درجة
افـتقاد الفراغ  في تـكرار مأساوي عفوي
الى وجـــود تـــعـــبـــيـــري مـــؤثـــر ونـــافـــذ
ومـحتـشد بـاألشكـال التـعبـيريـة النـاطقة
.ويــبــدو الــرسـام فـي سـلــســلــة لــوحـاته
الـتــراجـيـديـة الـبـانـورامـيـة انه اليـرجتل
حـدثـا مـرويـا فـقط بل انـه يـزيـد ويـحذف
في سـرديـته البـصـرية وكـأنه شـاهد حي
لــتـلك الـروايــة الـتـراجــيـديـة الــتي يـريـد
حتـويـلـهـا الى مـادة جـمـالـيـة بـكـل طـاقة
الــبـنــاء الــتـجــريـدي ا�ــكــثف والى مـادة
جـمالـية برغم مـأساوية ا�ـشهد ا�ـلحمي
الـواسع ا�ثيـر. ان الرسام في ملـحمياته
اليـبالغ ألن لديه تفاصـيل ا�أساة بصفته
شـــاهــدا او رائـــيــا او مـــحــررا خملـــيــاله
الـسـج� الـذي اثرته الـروايات واألخـبار
ومــوصــوفــات األحـداث الــدرامــيــة الـتي
حتــاول ان جتـعـل ا�ـشــهـد مــجـرد حـدث
مــأســـاوي ولــكن الــرســام اليــبــالغ وهــو
يـــحــاول ان يـــقــرّب صــورة ا�ـــاســاة من
خـالل األحــســـاس بــاخلـــطــر والـــوجــوه
احلـزيـنـة والـنـسـاء الـكـئـيـبـات واألطـفال
ا�ـــرعــوبــ� حـــيث يــحـــاول الــرســام ان
يــؤسـطــر لـوحــته ونــفـائــسـهــا لـيــكـرس
احـساسـنـا بسـيرة الـلوحـة عبـر تشـتيت
انـتــبـاهـنـا وكـأنـا نــعـيش ضـغط مـشـهـد
اخلـوف بـكـل تـلك الـنـفـائس الـتـعـبـيـريـة
الـصـامتـة لتـوحي لـوحته هـذه بالـصمت
والــــــــرعـب  والــــــــرفـض بــــــــرغـم مـالمح
األســتـسالم ازاء الـقــوة الـغـاشــمـة الـتي

تؤطر مضمون العمل الفني!
{ تتمة ا�وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني

بــ� مـبــنى مـحــطـة الــقـطــار ا�ـتــواضـعـة
وجـمـهـرة ا�نـقـذين والـنسـاء والـرجال في

بنية من التكوين البصري السحري .
انـها ملـحمة ارضـية ابتـكرها اآلخرون من
الــنـاس لــتـجــسـيــد مـعــنى احلـريــة حـيث
اخـتار الرسـام بعد حوالي سـت� عاما من
مـأساة " القطار الصاعد والنازل" بصفتها
مــلــحـمــة شـعــبــيـة ســمــيت في حــيـنــهـا "
انــتـفـاضـة الـســمـاوة الـصـامــتـة " لـتـكـون
لـوحـة احلـيـاة وكسـر كل احـكـامـات ا�وت
من اجـل تقديس الـبقاء . ان نـظرة الرسام
الى الــكــائــنــات واألشــيــاء انـعــكــست في
الــلــوحـة كــمن �ــثل الـنــاس بــأسـمــائـهم
وادوارهـم وكـيـف وضع تــلك الــتــراتــبــيـة
الـرمـزيـة في زحمـة تـفـاصيل الـلـوحـة لكي
نـسـتـغرق ونـحن نـتـأمل لوحـته ألكـتـشاف
مــاورائــيــة الــرسم ومــاورائــيــة لــوحــته .
حـاولت اللوحة ان تـقول ان احلياة زاخرة
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عــنـه. وإذا كــانت لــكل دارس حــصــته
ا�ـرجـعـيـة من تـلك الـكـتب فال أظن أن
نـاقـداً حـصيـفـاً أو بـاحثـاً رصـيـناً في
ا�نجز الشعري احلديث اليحمل شعر
الـسياب على م� تلقيه الدائم . وهذا
مــا كــان لي مع ديــوانه ـ الــصـادر عن
دار الـعـودة بـجـزآين ـ الـذي ال أنـقـطع
عـن التـردد الـدائب عـليـه � حتى أني ـ
وحــ� غــادرت الــعــراق عـام 1995م ـ
كـــنت أحـــمـــله مـــعي . و�ـــا أعـــتــرض
ضــابط الــتــفــتــيش في احلــدود عــلى
إخـراجه رجـوته أن يـسمح لي به � أو
يـأمــر بـإعـادتي من حـيث أتـيت مـعه .
وقـد استغـرب عرضي � في ذلك الزمن
الـذي كان اليـجتـاز احلدود فيه إال من
أوتي حـظـاً طـيـبـاً� وقـال أن بـإمـكـاني
أن أحــصل عـلــيه من مـكــتـبـات الــبـلـد
الــذاهب إلــيه � فــأخــبـرته أن نــســخـة
الــديــوان هـذه رافــقــتي مـنــذ عــشـرين
ســـنـــة � وهي �ـــتـــلــئـــة بـــاإلشــارات
وا�ـالحظـات الـتي ال غـنـى لي عـنـها .
وهـكـذا اقـتنع وأعـاد دسّ الـديوان في
حقيبتي محاذرا أاليراه اآلخرون.    

(٣)
أتـسـاءل ـ كـغيـري ـ �ن شـغـلته ودائع
الـسـياب الـشـعريـة : هل بـقي في قوس
تــلك الـتـجـربــة ا�ـفـصـلـيــة الـكـبـرى في
مــسـار الـشــعـريـة الــعـربـيــة ـ وبـعـد مـا
يـقــارب الـسـتـ� من سـنـوات الـتـدارس
والـفحص والتـقصي ـ من مـنزع لقوس
قـرائي جديد ?وأجـد اإلجابة في ديوانه
ا�ـشـرع اآلن بـ� يـدي تـأمـلي : نـعـم ما

وتــمـــايــزهــا فـي مــســيــرة الـــشــعــريــة
الـعراقـية والـعربـية بـعامـة � سواء في
رسـالـتي للـماجـسـتيـر (أثر الـتراث في
الـشـعر الـعـراقي احلديث) أو أطـروحة
الـدكـتـوراه (الشـاعـر الـعـراقي احلديث
نـاقـداً(.     وطـيلـة الـسنـوات األربـع�
الالحـقة ظل السيـاب ـ حياة وشاعرية
ـ هـــاجس تـــنـــاول أقف عـــنــده كـــلـــمــا
أسـتعـيدت ذكرى رحـيله عن الـدنيا في
الــيـوم الـرابع والــعـشـرين مـن الـشـهـر
األخــيــر لــكل سـنــة� وراحت الــبــحـوث
وا�ـقاالت والدراسـات السيابـية عندي
تـتـرى� منـدرجـة في عشـرات من كـتبي
الــتي تـنـاولت فــيـهـا الـشــعـر الـعـراقي
احلـــدبث بـــعـــامـــة � وأخـــرى خـــاصــة
بــالـــســيــاب وحــده مــثل: (بــدر شــاكــر
الـسياب � قراءة أخرى�عمان  1998م)
و(هــو الـذي رأى ... وقـال ـ بـدر شـاكـر
الـسيّاب في متونه وشجونه � الكويت

2016م ).
(٢)

تــــتـــواتــــر عـــلى الــــبـــاحـث والـــقـــار�
الــفـاحص في مـسـيــرة عـمـره الـقـرائي
ا�ـــــتـــــواصـل كـــــتب ودواويـن شـــــعــــر
وروايــات كـثـيـرة � �ـر عــلى بـعـضـهـا
مـروراً عجالً � ويكـتفي بـا�رة الواحدة
من الــقـراءة لـبـعـضــهـا اآلخـر. غـيـر أن
هـــنـــاك أخــــرى ســـواهـــا يـــســـتـــحـــيل
وجـودهاعـدة قرائيـة ال يسـتغني عـنها
فـي كل األحيان واألماكن � �ـا فيها من
عـمق خـصـيـب وجتـلـيـات بـوح � ومدد
اليــنـقـطع تـأمــله ومـقـاربـتـه والـكـتـابـة

مـتـوقـفـاً عـنـد ثـقـافـته � واصـفـاً إيـاها
بـالتقليـدية � وعند إمكـاناته في اللغة
األجنـليـزية الـتي رآهـا محدودة � وإن
شـعـره اليسـتوفي مـنـطلـقات احلـداثة
إال �ـسـاحـة بسـيـطـة. يومـهـا أثارني
ذلـك � فـعــدت إلـى ا�ـصــادر وا�ــراجع
التي تبنت احلديث عن حياة السياب
وشــعــره ـ ومــا أكـثــرهــا ـ اســتــقـصي
ا�ـتـعـلق بـتـفـصـيـالت ثـقـافـة الـسـياب
ا�تسعة وقراءاته في اللغة األنكليزية
وتـرجـمـاته منـهـا � فاسـتـخـلصت ذلك
كـله في دراسـة مـطـولـة � عـنـونـتـها بـ
(غــصن أخـضــر .. أوراق مـتــنـاثـرة) �
وأوصــلـتـهــا بـاســتـحـيــاء مـتـردد إلى
مـجـلـة (األديب ا�ـعـاصـر) لـسـان حـال
احتـاد األدبـاء والـكـتـاب فـي الـعراق �
فـكـانت فـرحة غـامـرة أنـها سـرعـان ما
نــشـرت لي � وأنــا الـذي كــنت أعـايش
غـــضـــاضــة جتـــربـــتي فـي الــكـــتـــابــة

النقدية.
وفي مــرحـلـة الـدراسـات الــعـلـيـا بـقي
ا�ــنــجـــز الــســيــابي شــاغــلي � فــكــان
اهـتـمـامي بـدراسـة جتربـته الـشـعـرية

      لـم ألتق السياب فـي حياته � فقد
تــــــوفـي في 1964 /24/12م  وكــــــنت
حـيـنهـا في الـتاسـعـة من عـمري . لـقد
تـأخر لقائي به إلى مابعد أربع عشرة
ســـنــة قـــادمـــة � ألتــعـــرفه في شـــعــره
حــــسـب� وأتــــعــــلـق به وأد� قــــراءته
بــانـدهـاش وإعـجـاب كــبـيـرين � حـتى
أنـي ـ وفي الــــســـــنــــة الــــرابـــــعــــة من
دراســتي اجلـامــعـيــة في قـسم الــلـغـة
الـــعـــربـــيـــة ـ دخــلـت في حـــوار غـــيــر
مـــتــكـــافئ مع أســتـــاذ األدب احلــديث
حـيـنـذاك الدكـتـور (عـناد الـكـبـيسي) ـ
أطـال الـله بـعـمـره ومـتـعه بـالـعـافـية ـ
الـــذي أغــضـــبه أني اعـــتــرضـت عــلى
تـناوله جتـربة الـسيـاب كامـلة في أقل
مـن نـصف مــحــاضــرة . لــقـد رأيت أن
ضـخـامة جتـربـته ومغـايـرتهـا وتـنوع
مـكتنزاتها جديرة بأكثر من محاضرة
� وإن مـن اإلجـحــاف تــنــاولــهــا بــهـذا

االجتزاء الزمني احملدود.
      ويـــوم نـــشـــر الـــشـــاعـــر الـــراحل
(ســامي مـهـدي) دراســته ا�ـطـولـة عن
الــســيـاب فـي مـجــلــة (آفـاق عــربــيـة)�
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يـزال هنـاك الكثـير �ـا �كن  للـتمعن
الـقرائي اجلاد أن يقف عنده� السيما
حـــ� يـــأتــيـه مــســـتـــفـــيــداً مـن أجــد
ا�ـنـهـجـيـات وآليـات الـقـراءة� ومـنـها
(الـدراسـات الثـقافـية) الـتي �كن من
خاللـــهــا تـــفــحص مـــتــون الـــســيــاب
اإلنــسـانـيـة والــشـعـريــة وتـعـالــقـاتـهـا
�ــرحـلــتــهـا ومــتـحــقـقــهــا الـســيـاسي
والــــثـــــقــــافي الـــــعــــراقـي احملــــتــــشــــد
بــا�ـتــغـيـرات. وبــاإلمـكــان الـعـودة إلى
مــعـظـم قـصــائـده عــبــر آلـيــات (الـنــقـد
الـثقافي) بـحثاً عـن جتليـات (ا�سكوت
عـنه) فيهـا بإزاء معـلنهـا القرائي الذي
كـرّت عـلـيه كـثـيـر مـن الـدراسـات� و�ا
�ـدنـا بكـشوفـات جـديدة عن طـيات
مـتـنه الـشـعـري الـذي لـم تـقـاربـها
الـــقـــراءات بـــعــد � وصـــوالً إلى
تـيـقـنـات ر�ـا تـكـون مـغـايـرة
عـن شاعـريـة الـسـيـاب التي
وقــــفـت بـــفــــرادتــــهــــا في
مــــرتـــــقى إبــــداعــــهــــا �
لـــتــواجـه كــثـــيــراً من
الــتـجـارب الــشـعـريـة
ا�ــــعـــاصــــرة لـــهـــا
وتـــســـتـــفـــزهـــا أو
حتـفزها جملاراتها
� ومـا زالـت تفـعل
ذلـك مع أجــــيـــال
الــــــــتـــــــجـــــــارب
الــــــشـــــعــــــريـــــة
الـالحــقــة حــتى

اليوم.
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اسطنبول

اليخـتلـف اثنـان على ان كـرة القـدم تـثيـر ا�شـاعر وتـوحـد القـلوب نـحـو هدف مـا تطـلع اليه
الشعوب وهو الـفوز والظفر في ا�بارات التي حتدث ب� منتخباتهم الكروية � وما جرى من
تـشجـيع لـلمـنـتخـبـات العـربـية ا�ـشاركـة في كـاس الـعالم عـكس انـا كمـراقـب� لـلـمشـهد ان
الشـعب العربي من احملـيط الى اخلليج تـوحد وهو يهـتف ويهزج لـلفرق الـعربية مـتمنـيا لها
الـفوز والـظـفر واخـو هـذا االلـتفـاف مـا جـرى نحـو الـفـريق ا�غـربي الـذي رفع راس الـعرب
عاليـا وهو شامـخا امـام فرق اوربيه كـان يشار لـها بـالبنـان في البطـوالت السـابقة �لـيحقق
العرب نتائج كـانت فوق التوقعات بـاالرتقاءه الى ا�ربع الذهبي � ما نـريد قوله بهذا الصدد
ان مـاحتقق ماهـو اال نتيجـة طبيـعية اذا مـا توفرت االرادة في الـتحدي والـفوز � فهل �كن

ان تسعى اجلامـعة العربية الى تشكيل منتخب عربي يضم اسماء
عربية من االعب� العرب �ثلهم في مثل هذه البطوالت ويضمن
لهـم الفـوز والـظـفـر في احملـافل الـدولـيـة ليـسـعـد شـعـبـنـا بكل
أطيـافه ومكـونـاته بنـصر كـروي مـؤزر يتـمنـاه اجلـميع وتـبقى
ا�ـنافـسات العـربية االخـرى سبـيال العداد الالعبـ� وخملتلف

الرياضات االخرى
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بـتـطـوير قـدراته ورفـد مـعـلومـاته وتـعـميق
خــبـراته; وكـان شــديـد الـهـدوء في الــكـلـيـة
عـزيز النـفس� كر�ًا� يـنتقي أصـدقاءه بدقة
شــديــدة لـدرجــة احلــذر أحــيـانًــا� وهــو مـا
اسـتمرّ علـيه حتى يومنـا هذا� ألن الصداقة
بـالنسـبة إلـيه قيمـة عليـا ال �نحـها إلّا �ن
يــســتــحــقــهــا. كــان شــيــرزاد من الــطــلــبـة
ا�ـتفوق� الذين اسـتثمروا وقتـهم إيجابيًا�
وعــاد بـعـد تـخـرّجه إلـى إربـيل وعـمل عـلى
تـطـوير إمـكانـاته فـدرس اللـغة اإلنـكـليـزية�
إضـافة إلى مـعرفـته بـاللـغة الـعربـية كـتابة
ومـحادثة� واللغت� الـتركية والفارسية� ثم
تــعــمّق في دراســة الــلــغــة األ�ــانـيــة خالل
وجـوده في فـييـنا لـنحو  14عـامًا� نال

جـنـاح� في  17أيــلـول / سـبـتـمـبـر جـنـاح
الـقـيادة ا�ـركـزية وجـنـاح اللـجـنة ا�ـركـزية�
كـمـا شـهـد مـصـرع تـشي جـيـفارا  9تـشـرين

األول / أكتوبر .1967
وفي نهاية العام  1967ومطلع العام 1968
حـدث اإلضراب الطالبـي الكبيـر الذي ترافق
مع الـدعوة لعـقد جبهـة طالبية كـان يُفترض
أن تــكـون نـواتـهـا االحتـاد الــوطـني لـطـلـبـة
الـعراق/ اجلـناح ا�والي لـسوريـا� واحلركة
االشـتـراكـية الـعـربـية / الـتي أسـست الحـقًا
"جـبـهـة الـطلـبـة الـتـقـدميـ�" و"احتـاد طـلـبة
كـــردســتــان" و"احتــاد الـــطــلــبـــة الــعــام في
اجلــمــهـوريــة الــعـراقــيــة".وقــد عـشــنــا تـلك
األحـداث بتـفاصيـلهـا اليومـية وتـداخالتها�
فـضـلًـا عن امـتـداداتـهـا الـعـربـيـة والـدولـية�
وصولًا إلى انقالب  17تـموز / يوليو العام
 1968ووصــول حـزب الـبـعث إلى الـسـلـطـة
مرّة ثانية� وبعد  13يوماً حصل انقالب من
داخل االنقالب في  30تـموز / يوليو وأُزيح
جـنـاح عـبـد الـرزّاق الـنـايف وهـيـمن الـبـعث
كـلــيًّـا عـلى الـسـلـطــة. وقـد � جتـنـيـدنـا في
"كتائب الشباب" لبضعة أسابيع في معسكر
الـرشيـد� وكنّـا قد تـخرّجـنا من اجلـامعة في

السنة الدراسية .1968 - 1967
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كـان الشاب شيرزاد الـنجار القادم من إربيل
مـثـالًـا في الـتـزامه ا�ـعـايـيـر األخالقـية وفي
احـتـرام أسـاتذته واالسـتـفادة الـقـصوى من
عـلـمـهم� إضـافـة إلى االسـتـفـادة مـن وجوده
في بـغداد لالطالع عـلى احليـاة االجتمـاعية
والــثـقـافـيــة والـفـنـيــة� ومن كل مـا له عالقـة

عـبد الـسالم محـمد عارف في  14نـيسان /
أبـريل  1966الـذي يـصـادف الـذكرى ا18 ?
لـتـأسـيس احتـاد الـطـلبـة الـعـام� حـيث كـنّا
نـحــتـفل بـهـا. وكـذلك  تــوقـيع اتـفـاقـيـة 29
حــزيــران / يــونــيــو  1966بــ� احلـكــومـة
الــعــراقــيــة بــقــيــادة رئــيس الــوزراء عــبــد
الـرحمن البزّاز ورئاسة عـبد الرحمن محمد
عـارف والثـورة الكـردية �ثّـلةً بـقيـادة ا�لّا
مـصطـفى البـارازاني. كمـا جرت في الـفترة
ذاتـها االنتـخابات الـطالبية في ربـيع العام
 1967والــتي فـاز بــهـا احلــزب الـشــيـوعي
وواجـهته الـطالبية "احتـاد الطلـبة" بنـسبة
 %76مـن ا�ـقـاعـد االنــتـخـابـيـة و %80من
األصـوات عبر رفعه شعارات مـهنيّة جامعة
ومــوحّـدة. وحــدث في ذلك الــعـام الــعـدوان
"اإلسرائيلي" عل مصر وسوريا واألردن في
 5حـزيـران / يونـيو  ?1967حـيث انـدلعت
الـتـظـاهـرات الـعـارمـة مـندّدة " ?إسـرائـيل"
ومـــطـــالـــبـــة بـــاحلـــريـــات وإطـالق ســراح
ا�ـعتـقلـ� والتـطوّع مع ا�ـقاومـة في موجة
شـبابية حمـاسية متدفـقة. وشهد ذلك العام
أيــضّــا انـــشــطــار احلــزب الــشــيــوعي إلى

"الـــــصــــديـق إنــــســـــان هــــو أنـت� إلّــــا أنه
بالشخص هو غيرك"

أفالطون
يــصــادف الـعــام ا�ــقـبل  (60) عــامًــا عـلى
تـعـرّفي عـلـى الـبـروفـيـسـور شـيـرزاد أحـمد
أمـ� الــنـجـار في بـغـداد� حـيث درسـنـا في
كـلية االقتصـاد والعلوم السيـاسية (جامعة
بــغـــداد) مع عــدد من األصــدقــاء ا�ــقــرّبــ�
بــيـنــهم طـيب مــحـمــد طـيب ونــاوشـيـروان
مــصـــطــفى وفــرهــاد عـــوني وصالح عــبــد
اجلـبـار ا�ـندالوي وآخـرين من الـكـرد.ومـنذ
األيـام األولى تلمّـست مدى دفئ وحـساسية
وذكـاء شيـرزاد وطيـبته وصدقه وإخالصه�
وكـذلك حرصه على دوام الصداقة والعالقة
الـوديّـة الـتي اسـتمـرّت وتـعـزّزت أواصـرها
وتـوثّــقت عـراهـا طـيـلـة الـسـنـوات األربـعـة
الـتي قضـينـاها في اجلامـعة� وشـهدت تلك
الـفترة الدقـيقة عددًا غـير قليل من األحداث
الـتي اختـلف الفـرقاء حـولهـا� لكـنّنـا بغضّ
الـنـظــر عن ا�ـنـطـلـقـات كـنّـا أقـرب إلى فـهم

مشترك إن لم يكن موحّدًا.
ومـن هذه األحـداث سـقـوط طـائـرة الـرئيس
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فلسفة التفكير واتخاذ القرار.

وفي الـفتـرة ذاتهـا التي درس فـيها في
فـيينا كنت قد أنهيت دراستي في براغ
وعــدت إلى الــعـراق في الــعـام ?1977
وانـــقــطــعت بـــيــنــنـــا الــســبـل بــســبب
األوضـاع الـعـامـة� ولم تـعـد األمور إلى
مـجـاريهـا إلّـا بعـد الـعام  ?1991حـيث
الــتـقــيــته مـجــدّدًا في كــردسـتــان الـتي
داومـت عـلى زيـارتـهــا� وقـال أنه سـمع
بـالـتـحاقي بـالـبـشمـركـة - األنـصار في
الـثمانينيات� وكان اللقاء صميميًا كما
هـي الــعــادة. وكــان شــيــرزاد قــد عــمل
مـــســـتــشـــارًا لـــنـــائب رئـــيس الــوزراء
األسـتـاذ مـحـمـد محـمـود عـبـد الـرحمن
(ســـامي) الــذي اســتــشـــهــد في الــعــام
 2004إثــــر تـــفــــجـــيــــر مـــقــــر احلـــزب
الــد�ـقـراطي الـكــردسـتـاني من جـانب
تـنظيم الـقاعدة اإلرهـابي. وخالل عمله
أثــبت جــدارة عـالــيـة لــيس في جــانـبه
الـــتــدريـــسي وإشـــرافه عــلـى عــشــرات
األطـــروحــات لـــطــلـــبـــة ا�ــاجـــســتـــيــر
والـدكـتوراه وحـسب� بل خالل تـدقـيقه
�ـعادلة الشـهادات وخبرته في الـتعليم
الـــعــــالي وبـــأحـــوال اجلــــامـــعـــات في
اخلـارج� ولـذلك � اختـياره مـستـشارًا
لرئيس وزراء إقليم كردستان جنيرفان
الــبــارزاني� وفــيــمــا بــعــد مــســتــشـارًا
لــرئـيس اإلقــلـيم عــنـد تــولّـيه ا�ــنـصب

ذاته.
{ تتمة ا�وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني

فـيـهـا شهـادة ا�ـاجـسـتيـر والـدكـتوراه
مـن أرقى اجلـامـعـات الـنـمـسـاويـة� في
مــــــجـــــــال الــــــعالقـــــــات الــــــدولــــــيــــــة
والـدبلوماسية� وأصبح له باعًا طويلًا
في علم السياسة والقانون الدستوري
والــــقـــانــــون الـــدولي� وألّـف في هـــذه
احلـقول كتبًا عديـدة� لعلّ أهمها كتابه
الـذي صدر بـاللغـة الكرديـة والذي يتم
طـبـعه بـالـلـغـة الـعـربـيـة حـالـيًا: "كـيف
نـفـكّر سـيـاسيًـا?" وهو لـعـمري من أهم
كـتب الـسـيـاسـة في الـعـراق ور�ـا في
ا�ــنــطــقـة جلــدّة أطــروحــاته من جــهـة
ولـربـطه الـنـظـرية بـالـواقع وا�ـمـارسة
والـتطـبيق من جـهة أخـرى� ناهيك عن
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سأخرُجُ في الفجرِ أبحثُ عن كلماتٍ 
تَليقُ بخيرِ الن�ساءْ

سأبحثُ عنهُنَّ ما ب�َ عُشبٍ وماءْ
سأبحثُ عنهُنَّ ب�َ الزُّهورٍ

وب�َ العطورِ
وب�َ الفالةِ وب�َ القصورِ

وب�َ السُّطورِ
وب�َّ السُّرورِ إذا احلزنُ جاءْ 

سأبحثُ في البحرِ عن لؤلؤٍ ومحارْ
وأُجري مع ا�وجِ أحلى حِوارْ

سأبحثُ عن خاتَمٍ قَمَري� السَّنا وسِوارْ
سأبحثُ ب�َ بسات�ِ نخلِ السَّماوةِ 

عن هَيبةٍ ووقارْ
سأبحثُ في أُورَ عن روحِ زقّورةٍ في انبهارْ

وأجمعُ كلَّ الذي كنتُ أبحثُ عنهُ 
وأمنحُهُ لنساءِ العراقِ

فإنَّ نساءَ العراقِ خليرُ الن�ساءْ
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ايام االحتالل العـثماني للـعراق ظهرت مـوضه جديده وهي احلذاء بـدل النعل وتسمى
سابـقا حسب لـلهجـه (القنـدره ) القت استهـجان الكـثير  رجـال دين و مثقـف� و عامه
الـشـعـب لـكـنـهـا اصـحــبت مـوضه عـصـريه ال يــرتـديـهـا الال ا�ـثــقف او االفـنـديه  كـمـا

سموهم وبعدها جاء عصر البدله (القاط الرسمي ) محل الدشداشه 
بعدها �ضي في الـزمان حتى بنطلون اجلارلس موضـة السبعينات و الكابوي وحتى
ايام احلصار في التسعينات شباب العراق متائنق�  و كان موضة القلم في اجليب 
.حتى بـزوغ عصـر الهـاتف اجلـوال  حالـيا انت لـست كشـخه و ال شـاب يحب الـتغـير
فـقط   ان امتلـكت هاتف اخـر صيـحه حتى لو اسـتعـرت هاتف و ادعـيت انه ملكك اي
انه كل ستة اشهر يتم تغير  على الشاب تبديل هاتفه و السبب ان كل ستة اشهر يتم

صنع موديل جديد للهواتف اجلواله   والال فانت  رجل عصر قد� لكن هنا نقطه 
يجب ان ننوه عليها شباب القرن ( (21مختلف� عن سابقيهم 

شـباب الـقرن  21ثـقافـتهـم من اليـوتيـوب و التـعـليـقات الـساخـره و عـبث التـيكـتوك  و
الفـيس و االنستغـرام  الى الخ شباب القرن ( (20كانـوا مثقـيفن جدا من اول موضه
للحذاء               و القـاط و مهتم� بالشعر الفن و كالـكتابه و الرسم حاليا الثقافة

ثقـافة الـهاتف احلـديث  و مشـاهد الـيوتـيوب الـساخـره حتى حـبهم
لـلـفن  وهـو لـلـفن الـهـابط الــذي ال قـيـمـة له فـنـيـا   في وسـائل
الـتـواصل االجـتـماعـي   و من ال �ـتلـك هاتـف حديـث ليس

كشخه القرن  21
ولـيس من ا�ـهم ان تـقـرء وتـثـقف نـفـسك بـتـاريخ بالدك و
تــاريخ الــعـالـم وكل مــعــلـومـه مـهــمـه ?  ا�ـا فــقط امــسك

الهاتف وتفاخر به امام اقارنك 
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هنـا وهناك اخـتلف عن النـاس وأهز� بهم ور�ـا يهزؤون بي فـأقول �اذا هذا
االحـتـفـال بالـعـام اجلـديـد الذي اخـذ من عـمـري الـكـثيـر من الـقـوى والـنـشاط
وهذا الـعام ليس مثل ذاك الـعام ا�اضي الذي اشعـر فيه اكثر حـيوية ونشاط
واالحتـفال باالعوام الـقادمة يـقربني حلـفرة ا�وت وهي النـهاية الـتي بعدها ال
اذكـر اال قـليـال من قبل الـقـلـيل ر�ا وبـا�ـنـاسبـات وكل انـسـان عـنده سـيـئات
وحـسـنات� ر�ـا تـكـون الـسـيـئات كـثـيـرة واحلـسـنـات قلـيـلـة.. هـذا وعـام اخر
يسـقط من شجرة الـعمر لـيصطف الى جـانب السنـوات ا�هترئـة على رصيف
الــتــاريخ.. ويــبــدأ عــزف حلن مــشــوه عــلى عــود مــصــنــوع من خــشب ردي�

يتناسب مع ما أفرزته األيام من بؤس وقهر.
عام أخـر نودعه� �سف� على ما افـترسه من جسد حياتـنا� وغير أسف� على
رحيـله بعـد ان أرهقتـنا ويالته و�المه� وغـير نـادم� على فـراق وجهه ا�ـتجهم
الكـالح الذي ينـفث ظلمـة وغبارا يـسد احللـوق ويحرق العـيون� ويخـفي بخبث
ظالل اشبـاح القتـل واالغتيـال� التي تسـرق الفـرح من عيون االطـفال.. وتذبح
احلب في قلـوب الكـبار� فـتحـول العـاشق الى طـريدة مـرتعـدة تفـر من قطـعان

الذئاب اجلائعة التي ادمنت الشرور ومتعة القتل?!.
عـام اخـر يـطوي اوراقه الـدامـيـة� تـلف احداثـه اخلفـيـة والـعلـنـيـة الـتي ارهقت
النـاس في جهـات االرض االربع� فـلم تسـتثن أحـدا.. حيث غـيبّ ا�وت احـباء
واصدقـاء واسمـاء فـاعلـة في شـؤون احليـاة اخملـتلـفة� وقـبض من دون رحـمة
انفـاس صغار وكـبار في جلة الـعنف� وا�صـالح الصغـرى والكبرى� من دون

ذنب سوى انهم وجدوا في ا�كان والزمان غير ا�ناسب�.
عـام اخر يـسـرع هاربـا من عـتاب الـعيـون الـبائـسـة� ملـملـمـا طلـقـاته الفـارغة�
وخيـباته ا�ـتالحقـة� تاركـا اهدافـها اخـرى عاريـة الصـدور تنـتظـر الرصـاصة

ا�فاجئة الغادرة القادمة من بندقية عمياء.
لكن.. وفي صـخب ا�ـشهـد اخملزي الـذي صبغ عـامـنا الـراحل� انتـفضت من
ب� الـركام وردة للـمدى تـزغرد لنـجمـة الصـبح مستـغلـة وهن االيام� وانـبثقت
مـثل طـائـر جمـيل لـتـمـنح الـقلـب والروح حـفـنـة امل مـلونـة بـالـوان قـوس قزح�

معطرة بعبير التفاؤل� ولو بدت شمعة خافتة في مساحة الظالم ا�هيمن.
انه عـام اخـر يــتـسـلل مــجـددا مـثل قط رشــيق� فـنـغض الــطـرف لـكي �ـضي
بأمـان ناسياً وراءه وردة ا�ـدى.. لعلها تـعطينـا شيئا من الـنبض اخلفي الذي
يـعيـد الى الـقـلب ارتـعاشـه اخلجـول� ويـقـوي همـتـنـا ا�نـهـكـة فـنقـتـحم احلـياة

مجددا.
وفي غمـرة التناقضات الداخـلية واخلارجية� والعراك الـصامت الذي يستبيح
الــنـفس والــعـقل� يـتــجـلل سـؤال بــارد مـثل قــطـعـة جــلـيـد حــادة تـدمي الـروح
وتشـظي اجلسد.. هل سيكون العام اجلـديد افضل من سابقه? وهل سيحمل
للـبائسـ� واحملروم� والـعشاق احلـزانى شيـئا من الفـرح الطار� والـسعادة
الـعـابـرة? أم انه سـيـكـون مـتـمـاثال مع سـابـقـيه� مـتـبـاهـيـا بـالـقـسـوة والـدمار�
مخـتاال بـاجتيـاح الهـدوء وزلزلـة االمان واالستـقرار� ومـصادرة كـلمات احلب

ووردة ا�دى ا�بتهجة?!
نسـتقبل عـاما جديـدا� بالسـؤال ا�شـروع نفسه الـذي نكرره سـنويا� من دون
ان نـرضى عن االجـابـات� اذ انهـا غـالـبا مـا تـدمر احالمـنـا وتـسحل امـالـنا..
لكـننا مع ذلك� نعيـد الكرة مع نهـاية كل عام وبدايـة عام اخر� كمـقامر خاسر
ال يغـادر الطاولة امال بربح مقبل يعـوض خسائره� حتى لو لم يتبق مع سوى
حـفنـة قـلـيـلة من الـنـقـود� فهـل �كن ان تـبـتـسم لـنا احلـيـاة أخـيرا وتـعـوضـنا

خسائر كبرى تكاد تفني افئدتنا احلزينة?!.
انه عام جـديد يـأتيـنا بـوجه بشـوش وثيـاب نظـيفة� لم
تــعــفـــرهــا بــعـــد الــريــاح احملـــمــلــة بـــرمــاد وهــبــاب
الصـراعات ا�ـنفـلتة من عـقالـها� ولم تـشوه سـحنته
النـضرة مخـالب مالك ا�وت� فكل عام وأنـتم بخير�

وا�وت قادم.

 عبد الرزاق ياسر

�WLK ∫ شيرزاد النجار يلقي كلمتة

بدر شاكر السياب
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ردّت رئاسـة اسـتئـناف الـبـصرة االحتـادية� تـظـلم الهـيـئة اإلداريـة لنـادي ا�ـينـاء الـرياضي لـنقض األمـر الـوالئي الذي يـقـضي بعـد إجراء
انتخابـات إدارة جديدة للنادي. وأظهرت وثيـقة صادرة عن رئاسة استئناف الـبصرة� أن محكمة بداءة ا�عـقل في البصرة� تشكلت اليوم
14 كـانون األول/ ديـسمـبر اخلـميس لـلـنظـر في التـظـلم الذي رفـعـته الهـيئـة اإلداريـة لنـادي ا�يـنـاء لنـقض األمـر الوالئي الـذي صدر في 
اجلاري� والذي يقـضي بعدم إجراء أي انتخابات الختيار هيـئة إدارية جديدة للنادي واإلبقاء على الهـيئة ا�ؤقتة احلالية. ومن ا�ؤمل بعد
هذا الـقرار من قبل الـسلطـة القضـائية� ان تـشكل اللـجنة االو�ـبية الـعراقيـة هيئـة مؤقتـة جديدة بـسبب انـتهاء ا�ـدة الزمنـية للـهيئـة ا�ؤقتة

احلالية.
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أثـارت إيـحـاءات جـنـسـيـة حلـارس مـنـتـخب
األرجـــنـــتــ� في نـــهـــائي مـــونــديـــال قـــطــر
إ�ـيــلـيـانـو مـارتــيـنـيـز غـضــبـاً وانـتـقـادات
الذعــة. وبـحـضـور أمــيـر دولـة قــطـر الـشـيخ
تــمـيم بـن حـمـد آل ثــاني� وضع مــارتـيــنـيـز
جـائـزة ا�ـونـديال عـلى قـضـيـبه مشـيـراً بـها
نحو اجلمهور. ووحصل النجم األرجنتيني
عــلى جــائــزة الــقــفــاز الــذهـبـي الــتي تــقـدم
ألفـضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم

2022.
وأثـارت الـلقـطة الـغريـبة ردود فـعل غاضـبة
ورافـضـة لـلـحـركـة مـعـتـبـرة إيـاها مـن قبـيل
إيــحـاءات جـنــسـيـة مـســيـئـة في قــطـر. لـكن
آخــرين ذكــروا أن تــلك احلــركــة تــشـيــر إلى
إغـاظة اخلـصوم وليـست األولى في قطر أو
ضــمن عـالم كــرة الـقــدم. وانـتــشـرت صـورة
شــبــيـهــة لــلـنــجم الــفـرنــسي امــبــابي وهـو
مـنـتصب الـقضـيب ويشـيـر بيـديه بحـركة ال

تخلو من اإليحاءات اجلنسية.
WO�Mł  «¡U×¹«

ورصـــدت صــحـــيــفـــة عــرب تـــرنــد فـــيــديــو
اإليــحــاءات وأبــرز الــتــفــاعالت عــلـى صـور
وفــيــديــوهــات مــرتــبــطــة �ــا حــدث ضــمن
مـونـديـال قـطـر. وكـتب مـحـمـود الـبـرغـوثي:
رغـم أني شـجــعت األرجـنــتـ� ولـكن أرى أن
يـــقـــرر الــفـــيـــفــا ســـحب اجلـــائـــزة من هــذا

احلارس.
رغـم اني شـجــعت االرجـنــتـ� ولـكن ارى ان
يـــقـــرر الــفـــيـــفــا ســـحب اجلـــائـــزه من هــذا
احلـارس و الغـاء تكـر�ه كأحـسن حارس و

شطبه و حرمانه من اللعب مدى احلياه..
ودعـا البرغـوثي إلى إلغاء تـكر� إ�يـليانو
مـارتينيـز كأحسن حارس وشـطبه وحرمانه

من اللقب مدى احلياة.
ونـقل أحد ا�ـغردين مـعلـومات حـول شكوى
مـقدمـة ضد احلـارس من قبل الـلجنـا العـليا

لكأس العالم ضد مارتينيز.
لـكن تلك ا�ـعلومـة لم تكن مؤكـدة وتبقى في
إطـار مـا يـنـشـر ويـتم تـداولـه عـبـر مـنـصات
الــتـواصل. وانـتــقـد حــسـاب إشـبــيـلي مـنح
اجلــائــزة حلــارس األرجــنـتــ� مــعــتــبـراً أن
يـاس� بونـو حارس منتـخب ا�غرب هو من

يستحقها.
وكـتب ا�غرد ورب الكعـبة سرق اجلائزة من
بــونـو ورب الــبـيت ســرقـة واضــحـة� بــونـو
اســتـقــبل أهــداف أقل وكـان حــاسم كـثــيـراً.
وأضـــاف بـــونــو كـــان ســـوبــر ســـتـــار ضــد
الـبرتـغال وإسبـانيـا عطـوها مارتـينـيز على

كرة وحيدة أنقذها آخر دقيقة
وعن إيـــحــاءات جــنــســيـــة في قــطــر ذكــرت
سـالي: تـخيل لـو عمـلهـا بـونو كـانت الدنـيا

قامت وما قعدت.
وحــول مــنـتــخب ا�ــغـرب أضــافت ا�ــغـردة:
احلــمـد لـله أن مـنـتــخـبـنـا مــتـدين ويـحـتـرم

التقاليد واألعراف.
WO�Ëœ  U³�UD�

دعـا عمـدة مديـنة بـويسي الـفرنـسيـة � كارل

أولــيف � االحتـاد الـدولي لـكــرة الـقـدم فـيـفـا
إلـى سحـب جائـزة أفـضل حـارس مـرمى في
ا�ـونديال من احلارس األرجنتيني إميليانو
مــارتـيــنـيــز. وفي ا�ــبـاراة الــنـهــائـيــة الـتي
أقــيــمت عـلـى اسـتــاد لـوســيل بــالــعـاصــمـة
الـقطـرية الدوحـة � قاد مـارتينـيز األرجـنت�
2-4على فرنسا بركالت الترجيح بعد للفوز 
الــوقت الــعــادي واإلضـافي. � مــســاء األحـد

ا�اضي.
سـجل حارس ا�رمى األرجنتيني ركلة جزاء
في ا�ـبـاراة الـنهـائـية ضـد فـرنـسا �ـسـاعدة
األرجـنـتـ� علـى الفـوز بـكـأس العـالم لـلـمرة

الثالثة في التاريخ.
حــصل احلـارس األرجــنـتــيـني عــلى جـائـزة
أفــضـل حــارس مــرمى فـي مــونــديــال قــطــر

2022 بعد أدائه ا�تميز لبالده طوال
الـبـطـولـة � لـكنـه احتـفل بـاجلـائـزة بـوقـاحة

أمام اجلماهير الفرنسية. 
هـذا هو السبب في أن الفـيفا يجب أن تزيل
لـقب أفـضل حـارس مرمى في كـأس الـعالم �
كــتب أولــيف في مــدونــته الــصــغــيــرة عـلى

تويتر.
هـو أكمل. مثل هذه األشياء غير مقبولة � يا

لها من صورة مسيئة لكرة القدم.
يــشــار إلى أنه بــعــد حـصــوله عــلى جــائـزة
أفـضل حـارس مرمـى � حتدث مـارتيـنـيز عن
احــتـفــاله اخملـزي قــائالً: لــقـد اتــخـذت هـذه

اخلطوة ألن الفرنسي� صفيروا لي.
”—U(« d¹d³ð

بــرر حـارس مــرمى األرجـنــتـ� إ�ــيـلــيـانـو
مــارتـيــنـيــز� أثـنــاء تـســلـمه جــائـزة الــقـفـاز
الـــذهـــبي ألفـــضل حـــارس مــرمـى في كــأس
احلـركة غـير الالئـقة الـتي قام الـعالم 2022 

بها بعد نهائي مونديال قطر 2022.
وقــال مـارتـيـنـيــز في تـصـريـحــات نـشـرتـهـا
محطة مونت كارلو اإلذاعية الفرنسية أمس
االثـن�: لقد قمت بهذه الـلقطة ألن اجلمهور
الــفــرنــسي هــاجــمــني وهــتف ضــدي� وأنـا

شخص العجرفة ال تصلح معي.
وأضــاف: لــقــد حــصــلــوا عــلى ركــلــة جـزاء
ثـم فزنا بـعدها� وعـادلوا الـنتـيجة إلى 3-3 
إن كـل مــا حــلــمت به حتـــول إلى حــقــيــقــة�

وليس لدي كلمات أقولها.
وكــان حــارس مـــرمى األرجــنــتــ� طــلب من
العــبــيـه خالل االحــتــفــاالت في غــرفــة خــلع
ا�البـس بالوقوف دقـيقة حـداد على ا�هاجم

الـفرنـسي كيـليـان مبـابي في إشـارة ساخرة
مـن حـزن جنم بــاريس سـان جــيـرمــان عـلى

خسارة اللقب.
وا�ـثـير أن مـارتيـنيـز حاول مـواساة مـبابي
أثــنـاء قــيـام الــرئـيـس الـفــرنـسي إ�ــانـويل
مـاكـرون بـاحلديـث مع مهـاجم الـديـوك عقب

نهاية ا�باراة.
30عـاما) على وحـصل إ�يليانـو مارتينيز (
جـائزة الـقفاز الـذهبي ألفـضل حارس مرمى
فـي كــأس الــعــالم   2022 بـــعــد تـــصــديــاته
ا�ـذهـلة في الـبـطولـة وحتديـدا ضـد هولـندا
وفـرنسا في مباراتي ربع النهائي والنهائي

�ونديال قطر.
”—UŠ qC�«

كـشف االحتـاد الـدولي لـكرة الـقـدم فـيـفا عن
قـائـمـة ا�رشـحـ� النـهـائـية� جلـائـزة أفضل
والـــتي ضــمت حـــارس مــرمـى لــعــام 2022 

احلارس ا�غربي ياس� بونو.
7 مـرشح� جلـائزة أفضل وكـشف فيفا عن 
حــارس مــرمى في الــعــالم� والــتي ســتــقـدم
ضـمن حـفل فيـفـا ألفضل العب في الـعالم ذا

بيست.
وسـيقـام حفل جـوائز فـيفـا ألفضل الـالعب�

بـالــعـالم جـوائـز ذا بـيـست سـيـقـام يـوم 27
2023 عـن تقيـيم أداء أفضل حارس فـبراير 
بــالــعــالم ســيــكــون اســتـنــادا عــلى أداء كل
حــارس مــرمـى في الــفــتــرة بــ� أغــســطس

2021 .2022وديسمبر 
وعـــادة يــــقـــيم األداء من أغــــســـطس حـــتى
أغـسطس الذي يليه� لكن � تمديد ا�دة كي
يــشـمل الـتــقـيـيـم أداء الالعـبـ� فـي بـطـولـة

كأس العالم التي ختمت قبل أيام.
وا�ـرشحون هم البرازيلي أليسون ليفربول
اإلجنـليزي وا�ـغربي ياس� بـونو إشبـيلية
اإلسـبـاني والـبـلـجـيكي تـيـبـو كـورتـوا ريال
مــدريــد اإلســبـــاني والــكــرواتي دومــيــنــيك
لــيـفــاكــوفـيــتش ديـنــامــو زغـرب الــكـرواتي
والــفــرنــسي مــايك مــايــنـان أي سـي مـيالن
اإليـطـالي واألرجنـتـينـي إملـيـانو مـارتـينـيز
أسـتـون فـيال اإلجنـلـيـزي واأل�ـاني مـانـويل
نـوير بـايرن ميـونيخ األ�اني ويـعتبـر بونو
أول حـارس مـرمى عـربي يـتـرشح لـلـجـائزة
ا�ـــرمـــوقـــة� لـــكـــنـه لـــيس أول العب عـــربي
يـتــرشح جلـوائـز فـيـفـا� حـيث سـبـقه جنـوم
مــثل ا�ــصــري مــحــمــد صـالح واجلــزائـري

رياض محرز.
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لـــقــد جـــلــبت الـــتــكـــنــولـــوجــيـــا الــرقـــمــيـــة كــثـــيــر من
األحداث�ومـنـها كـأس الـعالم�الى بـيـوتنـا بطـريـقة غـير
مــســبـوقــة كــمــا � أيـضــاح ذلك في ا�ــقــال الــسـابق.
وحـينـما يكـون حدث مـا معولـم بالطـريقـة التي شُرحت
في ا�قال األول�يـصبح من الطبيعي الشعور با�شاعر
النـفسـية واألجـتمـاعيـة التي جـلبـتهـا العـو�ة لألنـسان.
يـعـد الـقـلق واخلـوف من ا�ـسـتـقـبل من أهـم مـا جلـبـته
العو�ة مـعها من أبعاد نفس-أجتماعية.فالتغيير يجلب
معه القـلق وعدم الـراحة�وبالـتالي يـضطر ا�ـرء ألتخاذ
آلـيات دفـاعيـة يـضمن من خاللـهـا شعـور أكبـر باألمن
حــتى ولـو كــان زائـفــاً. وألن هـذا الــتـغــيـيـر يــهـدد أهم
عامـلـ� لألستـقـرار النـفسـي وهمـا األعتـقـاد واألنتـماء
فقد ساهـمت هذه الثـورة الرقمـية التغـييريـة في تهديد
ا�ــعـتـقــدات واألنـتـمــاءات(الـهـويــات) لـكل الـبــشـر �ـا
جعلهـم مستقطبـ� من جهة ومتغـالب� من جهة أخرى
وهــذا مـا جتــســد في الــظــاهــرتـ� األخــريــ� الــلــتـان

تالزمتا مع كأس العالم وهما الطرفنة والثقفنة:
w½U�½≈ „uKÝ

 2- طرفنة ا�ـونديال. يقصد بالطـرفنة هنا هو التطرف
بالتـفكير والسلوك األنسـاني.  ينجم عن الطرفنة عادةً
أنـــقـــســـام األشـــخـــاص فـي آرائـــهم وســـلـــوكـــيـــاتـــهم
ومـعــتــقـداتــهم الــســيـاســيــة والــديـنــيــة واألقـتــصــاديـة
واألجتماعـية الى مجموعـت� متنـاقضت� تمـاماً تقعان
علـى طرفي الـقـياس �ـا يـؤدي الى عـملـيـة أستـقـطاب
حـادة تــغـيب عـنـدهــا أو تـتالشى اآلراء والـســلـوكـيـات
الـوسطـيـة التي �ـكن أن تـخفف من حـدة األسـتقـطاب
وتـساعـد عـلى تـفاعل سـلـمي في اآلراء بـ� ا�تـطـرف�
وتقـلل من أحـتـمـاالت الصـدام. ويـعـد الـشعـور بـالـظلم
وعـدم الـعـدالـة(ا�ـطـلــقـة أو الـنـسـبـيـة) من أهم أسـبـاب
الـتـطـرف والـنـزاع بـحـسب عـلم الـنـفس. يـقـصـد بـعدم
الــعــدالــة ا�ــطــلــقــة شـــعــور الــفــرد أنه (أو جــمــاعــته)
يتعـرضان الى ظلم وأجـحاف كامـل��فمـثالً يشعر أنه
يـنـال أجـر قـليل جـداً نـظـيـر عـمله. أمـا الـظـلم الـنـسبي
فيحـصل عندما يشعر الفرد أنه حتى وأن حصل على
أجر معـقول لكنه ظالـم وغير عادل مقـارنة �ا يحصل
عـلـيه اآلخــرون! هـذا الـشـعــور بـالـظـلم وعــدم الـعـدالـة
يجـعل األفـراد يـشعـرون بـالغـضب ومـخـتلف ا�ـشـاعر
الـــســـلـــبـــيــــة الـــتي جتـــعـل األفـــراد واجلـــمـــاعـــات�بل
واجملـتمـعات تـنقـسم الى معـسكـرين متـناحـرين(نحن-
هم). فالعـرب مثالً نتـيجة الشـعور باألسـتغالل والظلم
الـذي تعـرضـوا له من الـغـرب يـصـبـحـون غـيـر قادرين
عـلـى تـقــبل أي شيء يــأتي من الــغــرب. واجملـتــمــعـات
الـغـربـية أو بـعض اجملـامـيع فيـهـا تبـدأ أيـضـاً بتـطـوير
آراء سلبيـة نحو العـرب ألسباب مخـتلفة (كـالهجرة�أو
الــثــروة الــنــفــطــيــة...الخ). فـي الــنــتــيــجــة بــات لــديــنـا
مـعسـكرين مـتنـاحرين بـرزا أو عبـرا عن نفـسيهـما في
األعالم العربي والـغربي بصورة مستـقطبة جداً غابت
معهـا الوسطيـة. فبات الـعرب مثالً يصـفون كل الغرب
بالشذوذ اجلنسي والتحلل األخالقي..الخ. مقابل ذلك
أمـتـألت الـتـغـطـيـة الـغـربـيــة ألخـبـار ا�ـونـديـال بـأخـبـار

الــتـجــاوز عـلى حـقــوق األنـسـان والــعـمـال اآلســيـويـ�
واحلـريـات العـامـة. وأهـمل الطـرفـان أن من اخلـطأ أن
تضع كل الـغـرب في هذا الـطرف أو تـضع كل الـعرب
في ذلك الطرف فـهناك كثير من العرب والغربي� �ن

ال تنطبق عليهم هذه الصورة النمطية ا�ستقطبة.
 3- ثقـفنـة ا�ونـديال. أقـصد يـالثقـفنـة هنـا حرف كـثير
من الـنــقـاشــات واألخـبـار(�ــا فـيــهـا الـكــرويـة مــنـهـا)
لـتصـبح مـادة لنـزاع ثـقافي بـ� الـغرب(�ـخـتلف دوله
وثــقــافـاته) والــشــرق(�ـخــتـلـف دوله وثـقــافــاته). هـذه
الثقفنة التي أمتزجت بظاهرة الطرفنة(التطرف) جعلت
مـنصـات األعالم والـتواصل تـغص بـأخـبار وتـعـليـقات
تـخص ثـقـافـتــنـا مـقـابل ثـقـافــتـهم . أن أهم عـنـصـرين
للـراحـة واألطمـئنـان الـنفـسي همـا األنـتمـاء واألعتـقاد.
نـحن نـحـتـاج لـلـشـعـور أنـنـا جـزء من جـمـاعـة (ثـقـافة)
أكـبـر. بـدون هذا الـشـعور سـنـبـقى قلـقـ� نـفسـيـاً. أما
األعـتقـاد فـهو شيء أبـعد من مـجرد ا�ـعرفـة أو الوعي
بـالـشيء(الـثقـافـة هنـا). أنه يـستـهـدف خلق الـطـمأنـيـنة
والثـقـة والـثـبـات في داخل الـنفـس. فمـجـرد ا�ـعـرفة ال
تكفي خللق هذه الطمأنينة واألمان في النفس البشرية
التي غـالـبـاً ما تـواجه مـواقف غـامضـة وغـيـر مفـهـومة
وحتـتـاج الى أعـادة تـركـيـبـها لـكي تـكـون مـفـهـومة. أن
مــجـرد ا�ـعـرفـة بـوجـود عالقـات فــيـزيـائـيـة كـونـيـة بـ�
كواكب اجملمـوعة الـشمسـية ال تكـفي لوحـدها لأل�ان
بـوجـود الله مـثالً. أذ ال بـد الذهـاب خـطوة أبـعـد خللق
الـيقـ� النـفسي (األعـتقـاد) بوجـود اخلالق. كـذلك فأن
مـجرد التـسليم بـحقـيقة أنـنا جمـيعـاً سنمـوت هي غير
كافـية خلـلق الطمـأنيـنة الـنفـسية مـا لم يعـقبـها أعـتقاد
بــوجـــود حــيــاة مــا بــعــد ا�ـــوت. لــذلك يــطــور األفــراد
مـعـتـقدات راسـخـة بخـصـوص عُـلويـة وتـفـوق ثقـافـتهم
مقابل الـثقافات األخرى فـينجم عن ذلك صراع ثقافي
قـد يتـطـور الى صراع وجـودي. وهذا الـتفـوق الثـقافي
قـد يـخـدم آلــيـة نـفـســيـة دفـاعـيــة حتـتـاجـهــا اجلـمـاعـة
ويحـتـاجـها الـفـرد في كثـيـر من األحـيان وهي الـتـغلب
عـلى الشـعور الـداخـلي بالـضعف. فـأظـهار مـستـويات
عالـية من الـتقـديـر للـثقـافة واأل�ـان أنهـا متـفوقـة على
نظيـراتها يساعد (ر�ا وليس دائـماً) في التغطية على
الـشعـور الـداخـلي بـضـعف هـذه الـثـقـافـة أو أن اآلخر

يستهدفها.
لقد كان مـونديال قطر مـناسبة عـا�ية للتـفاعل الثقافي
ولـيس الريـاضي فـحـسب. ونـظـراً ألقتـرانه �ـتـغـيرات
كـثيرة�مـثل تطور الـتكـنولوجـيا�والقـلق النفـسي العا�ي
من الـعــو�ـة�واألوضـاع األقـتــصـاديـة ا�ـأزومــة عـا�ـيـاً�
وتزايد أعـداد ا�هاجرين�والصراعات الثقافية الناجمة
عن تغيـر ا�فاهـيم والقـيم وغير ذلك من ا�ـتغيـرات�فقد
طـفت لـلـسـطح ظـواهــر أجـتـمـاعـيـة لم تـكن مـألـوفـة في
بـاقي ا�ـونـدياالت .�ـكـنـني الـقـول ودون تـردد أن هذا
احلدث كان �ثـابة مختبـر للتفاعالت األجـتماعية التي
حتــصل عـا�ــيـاً في عــصـرنــا.لـذا من األهــمـيــة �ـكـان
دراسـة تـلك الـتـفـاعالت وأنــعـكـاسـاتـهـا عـلى مـخـتـلف

شعوب العالم.
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الـتفوق بـالتحـديات. وأشار درجـال لقد
وصــلـنـا إلى األمـتـار األخــيـرة الفـتـتـاح
الــبــطـــولــة اخلــلــيــجــيّــة احلــدث الــذي
يـنتـظره الكـثيـر� واألمور تبـشر بـاخلير
في مـشاهـدة بطولـةٍ تليق بـاسم العراق
من جــمـيع الـنـواحي� وسـتـكـون بـوابـة
الحـــتــــضـــان الـــبــــطـــوالت الـــعــــربـــيّـــة

واآلسيويّة.

بــحـــر الــعــلــوم. وألــقَـى درجــال كــلــمــةّ
بـا�ــنـاسـبـة جـاءَ فـيـهـا: أحـيي اجلـهـود
ا�ـبـاركة الـتي بُـذلت إلكـمال الـفـندق في
الــوقت احملـدد قــبل انــطالق الـبــطـولـة�
وهــــذا دلــــيـل عــــلى حــــرص اجلــــمــــيع
لـلـمسـاهمـة في إجنـاح بطـولـة خلـيجي
٢٥ فـي الـبــصـرة� وإظــهــارهـا بــصـورة
�ـيـزة تؤكـد على بـراعة الـعراقـي� في

بـان الـبـدايـة االولى لـلـبـطـولـة هي لـقاء
ديـربي اخللـيج بـ� منتـخبـي العراق و
الـكـويت فـي ا�ـبـاراة الوديـة فـي نـهـاية
هــذا الـشـهـر �ـنــاسـبـة افـتــتـاح مـلـعب
ا�ـيناء االو�ـبي. وحضرَ درجـال افتتاح
فـنـدق مـوفـنـبـيك الـبـصـرة� وهـو ضـمن
الـفـنادق ا�ـعتـمدة خلـليـجي ٢٥� وكذلك
حــضـر االفـتـتـاح عـضـو االحتـاد فـراس

بض الـنظر وديا او دولـيا ال تخلوا من
الندية واالثارة وكما دعا عدنان درجال
رئــيس االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقـدم
اجلــمــاهــيــر اخلــلــيــجــيــة بــاحلــضـور
لـلبصرة �ؤازة منتخباتهم الوطنية في
بـطـولـة اخلـلـيج الـعـربي الـتي تـعـد من
اهـم الــبـــطـــوالت فـي ا�ـــنــطـــقـــة الـــتي
يـترقـبهـا اجلمـهور اخلـليـجي موضـحا

,نـافـيا مـا تردد من �ـنـاسبـة افـتتـاحة 
انــبـاء بـعــدم مـشـاركــتـهم في الــبـطـولـة
مـــضـــيــفـــا ان االحتـــاد الـــكــويـــتي اول
الــداعـمــيـ� لالحتــاد الـعــراقي إلجنـاحِ
إقــامـةِ خـلـيـجي الــبـصـرة � وإخـراجـهـا
بــأفــضل صــورة �ـا يــتــنـاسـب وحـجم
إقـامـتهـا ب� دول اخلـليجِ الـعربي. وان
مـبــاراة ا�ـنـتـخب الـكـويـتي و الـعـراقي
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أكــد عـبـدالـله الــشـاهـ� رئـيس االحتـاد
الــكــويـتي لــكــرة الـقــدم � بـان مــنــتـخب
األزرق الـكويتي سيكون أول ا�نتخبات
اخلــلــيــجــيــة الــواصــلــة إلى الــبــصــرة
25وسيلتقي مع للمُشاركة في خليجي 
ا�ــنـــتــخب الــعــراقـي في مــبــاراة وديــة
جتــمـعـهم عـلى مـلــعب ا�ـيـنـاء االو�ـبي
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18 مصـاحلـة االنـصـار وجتـديـد الـثـقة
بعـناصـره بعـد السـقوط الغـير مـتوقع
امــام الــنــجف والــعــمل عــلى حتــقــيق

اخلطوة ا�ناسبة.
bG�«  U¹—U³�

وجتــري غــد األحـــد بــقــيـــة مــبــاربــات
اجلولـة ا�ـذكورة وفـيـها يـلتـقي الـكرخ
والــــنـــفـط وكالهــــمــــا يـــامـل اخلـــروج
بالـنتـيـجة والـنـقاط خـصـوصا الـثاني
ويـربـد اجلــويـة نــفض غـبــار سـقـوطه
ا�دو من الـوسط ومـصـاحلة جـمـهوره
ا�ـتـوتـر بــعـد تـراجع الـفــريق لـلـمـركـز
الرابع والعمل على عرقلة مهمة ضيفه
اربــيل االخـــر الــبـــاحث عن تـــعــويض
هـز�ـتي الـزوراء والــطالب في مـهـمـة
صعبة جدا ويقام ديري اإلقليم الثاني
بـــ� دهــــوك ونـــوروز بــــعـــد االول في
الــدور اخلـــامس بــ� دهـــوك وار بــيل
بـدون اهـداف واكـثـر مـا يـكـون كـربالء
جــاهــزا في مـــعــلــقه وبـــ� جــمــهــوره
ومستعد لعكس نـفسه بوصوح عندما
يـسـتـقـبـل الـكـهـربـاء الــبـاحث لـلـعـودة
للصدارة بانتظار خدمة الطالب ويريد
الـبـطل االســتـمـرار في نـسـج الـنـتـائج
وافراح جمهوره عنـدما يستقبل زاخو
ا�تراجع وقـمة االسـبوع ا�ـنتـظرة ب�
الـطالب والـزوراء و كـالهـمـا ســيـلـعب
بكل االسلحة ألهمية ا�واجهة الكبيرة
ويخـرج الوسط لـيـلتـقي نـفط البـصرة
ويــــامل دعـم تــــفــــوق الــــدور ا�ــــاضي

واالخر فوزه على اجلوية.

دخــول ا�ــلـعـب بــشــعـار يــجـب الــفـوز
عنـدمـا بـقـيا بـحـسـرته الـلـذين لم �را
�ــــثـل هــــكــــذامـــــوقف من قـــــبل وقــــد
يـكـلـفـهـمـادفع ثـمن الـبـقـاء في ا�ـمـتـاز

جراء البطء الشديد في كل شيء.
rÝUI�«Ë ÊU�O�

ويخرج رابع عشر الترتيب القاسم 12
مدعومـا ياحلـالة ا�عـنويـة العالـية اثر
الـفــوز عـلى الــكـهــربـاء الــدور ا�ـاضي
�ـواجــهـة مــيـســان في مــيـدانه وحتت
انــظـار جــمــهــوره والــعـمـل مـا بــوسع
الفرقـة لتقـد� ما لديـها والتركـيز على
اللقـاء لتحـقيق الـفوز الذي سـيكون له
تـأثـيـر كبـيـر من كـل اجلـوانب وقـبـلـها
انعـكـاسـات النـتـيجـة عـلى ا�ـركز والن
االعبـ� يعـرفون األهـميـة التي تـترتب
عـلـيــهـا ا�ـبـاراة الــتي سـتـشــكل دعـمـا
كبـيـرا قبل الـذهـاب للـراحـة اإلجبـارية
25في وقت بــســبب اقــامـــة خــلــيــجي 
سيـلـعب اصـحـاب االرض حتت ضغط
االنصار و إقناعهم من ان الذي حصل
في النـجف مجـرد كبـوة و يريـد تأكـيد
اثــــبـــات قــــدراتـه في تــــعــــويض تــــلك
النتـيجـة القاسـية احملـبطة واالحـتفال
من جـــديــد مـــعـــهم واخلـــروج ســـويــة
بفـوائـد ا�واجـهـة التي ال تـبـدو سهـلة
خـصوصـا وأن الـقـاسم جنـح في اكـثر
من اختبار خارج ملعبه ويبدو انه في
اجلاهـزية بـعدمـا قـهر وابـعدالـكهـرباء
عن الصـدارة ويـامل في حتقـيق الـفوز
الثاني تواليا ومايربده ميسان الثامن

والسـيـطرة عـلى لـقـاءات الذهـاب بـجد
�ـا تـشـكـله من حتـد حـقـيـقي والبـد من
خـوضـهـا بــغـرض الـفــوز امـام فـرصـة

الصراع على الصدارة.
WO½«u¹b�«Ë WŽUMB�«

ويـــبـــحث كـل من مـــتـــذيـل الـــتـــرتـــيب
الـصــنـاعـة ومــعه ضـيــفه قـبـل االخـيـر
الديوانـية بـرصيـد واحد بـنقـطت� عن
الفـوز االول مع دخول الـدوري اجلولة
ا�ذكورة و كالهـما اسـتمرار يـواجهان
صعـوبـات ا�ـشـاركة االي أخـذت تـكـبر
ويريدان التركيز عـلى اللعب والظهور
بــحـــيــويـــة ومــنـح كل فــريـق لــنـــفــسه
الـنـتـيـجــة وكـامل الـنـقـاط �ــا تـتـطـلـبه
االمور ا�عـقدة جـدا واهميـة التـخفيف
ما امكن واحلد من التأخرة و مواجهة
احلــالــة ا�ــتــعــلـعــلــةوالبــد مـن حــلـول
سـريـعـة اليـقـاف ا�ـعـانـاة الـفـنـيـة قـبل
فوات األوان بـعـد الـسـقـوط في هـاوية
الـنـتـائج من الـبـدايـة ومـعـهـا تفـاقـمت
ا�ـشــاكل الــتي بـاتـت تـهــدد ا�ـشــاركـة
الـتي شـهدت تـعـثـرهـمـا كـثـيـرا بـعـدما
خــســـر كل مــنـــهــمـــا تــسع مـــبــاريــات
و�ـنــيـان الــنـفس اخلــروج بـنــتـيــجـة
الـيـوم امال بـايـقاف نـزيـف النـقـاط من
خالل بــــذل كـل مــــا عــــنــــد الالعــــبــــ�
والسـعي خلـطف الـنـتيـجـة في مـباراة
ستـكون مـختلـفة رغـم شعور الـالعب�
بـاالحـباط مـا يـجـعل مـن الـلعـب بـحذر
شــديـــد امـــام رغــبـت االثــنـــ� في دفع
االمـور بـشـكل مـقــبـول عـلى االقل عـنـد
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يـســعى احلــدود الــسـابع18اسـتــعـادة
الـتــوازن عــقب خــســارته أمــام نـوروز
االسبـوع ا�اضي بـهدف لـثالثة عـندما
الـيـوم 23 يـســتــقــبل الــثــالث الــنـجف 
السبت ضمن مباريـات اجلولة الثانية
عشـرة من الـدوري ا�ـمتـاز ومـتوقع ان
تـكـون مـبــاراة صـعـبـة عـلـى الـفـريـقـ�
النـعـدام فـوارق بـيـنـهـمـا بـعـد مـسـيرة
مــهـمــة لــصــاحب االرض الــذي حــظي
بــفـرص ايــجــابــيــة من خالل الــبــدايـة
واســــتـــمــــر يــــقــــدم افـــضـل مـــا لــــديه
و�قدوره تدارك االمور بعد االنتكاسة
االولى الـتي شـكـلت حتـدي واضح من
حيث الـترتـيب بعـدما سـارت ا�شـاركة
بـــشــكـل مــؤثـــر مـــا تـــظــهـــر احلـــاجــة
للتـعويض في مبـاراة ليـست بالسـهلة
ومـؤكـد ان عـادل نـعـمــة يـدرك طـبـيـعـة
االموروالـتـحـضـيـر لهـا و قـبـلـهـايضع
االمـال عـلى االعـبـ� لـلـعودة بـالـفـريق
لــتــجــاوز الــنــجف �ــواصــلــة الــســيــر
ا�ــطــلـــوب وسط طــمـــوحــات الــعــودة
�ـواقـع ا�ـقــدمــة فــيـمــا يــريــد الــنـجف
مـــواصـــلـــة ا�ـــشـــوار في ظل الـــوضع
القـائم الذي �ـر فيـه مقـارنة بـالبـداية
بـعـدمـا عـكس قـوته وقـدرات عـنـاصـره
في ا�نـافسـة بـصورة �ـيزة من خالل
حتـقــيق الــنـتــائج ا�ــتـقــدمـة واخــرهـا
الفوز الكبير على نفط ميسان بخمسة
اهـداف لـهـدفـ� ويــرى احـمـد خـضـيـر
ضــــرورة االســــتــــمــــرار و الــــظــــهــــور
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AZZAMAN SPORT

{ مـانشـستـر- وكاالت: تأهـل مانشـستـر سيـتي لدور الـثمـانيـة بكأس رابـطة احملـترفـ� اإلجنلـيزيـة� عبر
فـوزه ا�ثـيـر على ضـيـفه ليـفـربول 2-3  اخلـمـيس� بدور الـ16  عـلى ملـعب االحتـاد. وانتـهى الـشوط األول
بالتـعادل حـيث تقـدم النـرويجي إيـرلينـج هاالند بـهدف لـسيـتي في الدقـيقة 10  ثم تـعادل فـابيـو كارفـاليو
لـليفـربول في الدقـيقة 20. وفي الشـوط الثاني أضـاف اجلزائري ريـاض محرز الـهدف الثانـي لسيتي في
الدقيقة  47 وبعدهـا بدقيقة واحدة أدرك محمد صالح التعادل لليفربول. ولكن الهولندي ناثان آكي تكفل
بـتسـجيل هـدف الـفوز في الـدقيـقة 58  ليـكمل مـانشـستـر سيـتي عـقد ا�ـتأهـل� لـربع نهـائي كأس رابـطة
احملـترفـ� اإلجنليـزية. بـدأ السيـتي ا�بـاراة بقـوة� بتلـقي هاالنـد بينـية في الـدقيـقة األولى ليـنفـرد بحارس
ليفـربول� ويسدد كـرة ساقطة من خـارج ا�نطقـة� ذهبت بعيـدًا عن ا�رمى. وأهدر السـيتي فرصة مـحققة�
بعد انـطالقة من هاالند ليمرر الكرة إلى با�ر اخلالي من الرقابة تمامًا� ليسدد كرة مباشرة ذهبت بغرابة

بعيدًا عن ا�رمى.
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قــد تـــبــدو رحــلــة أمــيـــر الــبــازي نــحــو
ا�ــشــاركـة كــأول مــقـاتل عــراقي في أهم
بــطـوالت الـفــنـون الــقـتـالــيـة اخملـتــلـطـة
أصــــــــعب مـن أي مـن مــــــــواجـــــــهــــــــاته
الــســـابــقــة.وُلــد جنم "بـــطــولــة الــقــتــال
الـنـهائي" (الUFC) الـصـاعد في بـغداد�
ولـكـنه نـشـأ في السـويـد� حـيث هـاجرت
عـائلته في الـسنوات التي سـبقت الغزو
األمــريــكي لـلــعـراق. وعــنــد وصـوله إلى
الــسـويـد في طــفـولـته� لم يــكن يـتـحـدث
الـسويـدية� وتـعرّض إلى صـدمة ثـقافـية
شـديـدة في محـيطه اجلـديد.وفي حـديثه
إلـى بي بي سـي نـــيـــوز عــــربي� يـــقـــول
الـــبــازي: "في ا�ـــدرســة� لم أســـتــطع أن
أفهم ما يقوله الناس� ولكنني كنت أعلم
أنـــهـم يـــســـخـــرون مـــني� ولم أســـتـــطع
الــتــعــبـيــر عن نــفــسي إلّــا بــقــبــضـتيّ".
وأوضـح ا�ـقــاتل� الـبــالغ من الـعــمـر 29
سـنـة� أنّ عـا�ه تغـيّـر تمـامًـا عـندمـا عـثر
بـالصدفة على الفنون الـقتالية اخملتلطة
ألول مـرة عـبر شـاشـة التـلـفزيـون. وهـنا
وقـع في غرامـهـا من أول نـظـرة. وجتمع
الـفنـون الـقتـاليـة اخملتـلطـة ب� تـقنـيات
من مـخـتـلف مـجـاالت الـفنـون الـقـتـالـية�
�ـــــا فـي ذلك الـــــكـــــيك بـــــوكـــــســـــيـــــنغ
واجلــوجـيـتـســو الـبـرازيـلــيـة وا�الكـمـة
وا�ــصــارعـة.وقــد نــشـأت الــريــاضـة في
أوائل تـسـعيـنيـات الـقرن ا�ـاضي سعـيًا
الكـتشـاف أسلوب الـقتال األكـثر فعـالية.

وعلى الرغم من بداياتها ا�تواضعة� إلّا
أنّـها تتـمتع اليـوم �الي� ا�عـجب� في
جـمـيع أنـحـاء العـالم.وفي اسـتـوكـهولم�
بـــحث الـــبـــازي فــورًا عن أقـــرب صـــالــة
ريـاضيـة ليـتعلـم هذه الريـاضة الـقتـالية
الـنـاشـئـة. ولـكـنـها في ذلـك الوقـت كانت
تُــعــتــبــر قــاســيــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة
لــلــمــراهــقــ�� لــذا لم يــكن أمــام الالجئ
الـشاب سوى التدرُّب على اجلوجيتسو�
وهي طـريقة رائـجة إلجبـار اخلصم على
اإلسـتسالم واخلـضوع.وقـد منـحته هذه
الـريـاضة الـثقـة التي كـان يـحتـاج إليـها
وأبـعدته عن ا�ـشاكل والـصعـوبات التي
كـانت حتيط به في ضاحـية بريداجن في

استوكهولم.
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وفـي سـنــوات مـراهــقــته� أحـرز الــبـازي
الـعـديد من ألـقـاب اجلوجـيتـسـو الهـامة
وسـافـر إلى مـخـتلـف البـلـدان األوروبـية
لـلمـشاركة في مـباريات الـفنـون القتـالية
اخملـتــلـطـة� حـيث اضـطـر لـلـكـذب بـشـأن
ســنّه لــيُـســمح له بــالـدخــول إلى حـلــبـة
الـقتال.وانتقل البازي بعد ذلك إلى لندن
لـدراسـة عـلـوم الـريـاضـة� ثم إلى مـديـنة
الس فـيـغاس األمـيـركيـة� حيـث يقع مـقر
أكــبـر وأهم اسم في الـريــاضـة� "بـطـولـة
الــقـتـال الــنـهـائي".ويُــعـرف الـبـازي اآلن
بـلـقب "الـبرنس"� ويـتـمتع �ـا يـقرب من
 15سـنـة من اخلـبـرة في هـذه الـريـاضة.
كـمـا يـحلـم بأن يـصـبح أول بـطل عراقي

وعـــربي فـي تـــاريخ "بـــطـــولـــة الـــقـــتــال
الــنـهـائي".وقـال الـبــازي: "أشـعـر بـأنـني
أحــمل مــسـؤولــيـة كــبـيــرة عـلى عــاتـقي
لــكـونـي الـعــراقي الـوحــيـد في 'بــطــولـة
الــقـتــال الـنــهـائـي وكـأنــني أمـثل بالدي
والـعالم الـعربي بـأكمـله".ينـافس البازي
فـي وزن الــذبـــابــة ( 57 كـــغم)� ويـــحــفل
ســـجــله ا�ــثـــيــر لإلعــجــاب بـ  15فــوزًا�
مـقـابل خـسارة واحـدة. وقـد حـقق أغلب
انتصاراته بإخضاع خصومه عن طريق

وضــعــيــة اخلـنق.ومـن ا�ـقــرر أن يــعـود
الـبازي إلى احلـلبة يوم  17كـانون األول
�ـواجـهة الـبرازيـلي ألـيسـانـدرو كوسـتا
بـراندون رويفال� وستـكون هذه مباراته
الـــــرابــــعـــــة في "بـــــطـــــولــــة الـــــقـــــتــــال
الـنهائي".وقال البازي إنّه سيتبع خطته
ا�ـعتـادة� موضحًـا: "سأخضـعه وأجهده
حـتى اخلـنق". وأوضح الـبـازي أنّ هدفه
الـــثـــاني في احلـــيــاة هـــو الـــعــودة إلى
الــعــراق وتــطــويــر الـفــنــون الــقــتــالــيـة
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{ لـيـون- (أ ف ب) - أعـلـنت شركـة االسـتـثـمار
االمــيـركـيـة "إيـغـل فـوتـبـول هــولـدنغ"� في بـيـان
صـحـافي� انـهـا قـامت بـاالسـتـحـواذ عـلـى نادي
لـيـون الـفـرنـسي االثـن�.يـسـيـطـر عـلى الـشـركة
الـقـابـضة رجـل االعمـال جـون تـيكـسـتـور� الذي
�ــتـــلك أيــضًــا حـــصــصًــا في انـــديــة عــدّة هي
كــريــســتـــال بــاالس اإلنــكــلــيــزي وبــوتــافــوغــو
الـبرازيلي ومولينبيك البـلجيكي.وتمّت الصفقة
الـتي تقـدر قيمـتها بـأكثر من  800 مـليون يورو
( 850 مـلـيـون دوالر) بـعـد أكـثـر من سـتـة أشـهر

من ا�فاوضات. 
وقـــال رئــيس لـــيــون جـــان مــيـــشــال أوالس في
حـزيـران/يونـيو إن اجلـانبـ� "تـصافـحا" بـشأن
اتـمـام الصـفـقـة.وأصدرت شـركـة "او�بـيك لـيون
غـروب" القـابضـة التي تـمتـلك النـادي الفـرنسي
بـيانا بـعد اغالق بورصة بـاريس� واعادت نشر

ما اعلنه تكستور.
وقـال رجل االعـمـال االمـيـركي الـبـالغ من الـعـمر
 57عـامـا "تبـدأ قـصة جـديدة الـيـوم".استـحوذت
شـركة "إيغل" عـلى احلصة التي �ـلكها اوالس�
مـالك الـنادي مـنذ عام   1987واألقـلـية ا�ـملـوكة
من شـركـة الـتـرفـيه الـفـرنـسـيـة "بـاثـيـه" وشـركة

أخبار النجوم
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ا�واقف جتـاه الـصراع في أوكـرانـيا
مـن خـالل مــــــنــــــظـــــــور مــــــتــــــعــــــدد
الثقـافات.وأضـاف "ال �كن لـلمرء أن
يـنـظر إلـى هذا فـقـط من خالل ثـقـافة
وجهة نظر األنغلو-سكسونية. ليس
هـناك شك فـي أن الثـقـافـة اآلسـيـوية
تنـظـر إلى مـا يحـدث بـشكل مـخـتلف
قــلــيالً عـن الــغــرب. إذا كــنت هــيــئــة
عـا�يـة� فال �ـكـنك الـسـمـاح لـنـفسك
بــــالــــنــــظــــر إلى شـيء مــــا من خالل
منظـور ثقافي واحد فـقط".وبرر باين
كالمـه بـــأن �ـــوذج "مـــقـــاس واحـــد
يـنـاسب اجلـمـيـع" �ـعـاقـبـة الـدول لم

يكن عمليًا.
وقـــال "مــــهـــمـــا كــــانت احلـــرب بـــ�
أوكــرانــيـــا وروســيــا مـــروعــة� فــهي
لـيــست الــوحـيــدة الـتي جتــري عـلى
هذا الـكوكب في الـوقت احلالي".كـما
حتــدث بـاخ عـن تـســيــيس مــشــاركـة
الريـاضيـ� الروس والـبيالروس من
قــبـل بــعض احلـــكــومـــات ودعــا إلى
عودة "ا�ـزايـا الـرياضـيـة".قال بـيـرنز
إنه يجب النـظر إلى قـضيتـهم بشكل
أكــثــر إيــجــابــيــة عــنــدمــا تــأخــذ في

االحتادات التي سـمحت لـلريـاضي�
من تـلك الـدول بـا�ـشـاركـة عـلى أن ال
تعزف الـنشيـد الوطني.كـانت احلجة
ا�ـــقــــدمـــة هي أن نــــزاهـــة األحـــداث
الـــريـــاضـــيـــة ســتـــتـــضـــرر من قـــبل
الـريــاضـيــ� ا�ـتــنـافــسـ�.ومع ذلك�
قالت الـلـجـنة األو�ـبـيـة الدولـيـة هذا
الـشــهــر إن كالً من اجملــلس االو�ـبي
األسيوي وبعض االحتـادات الدولية
"في الــقــارة اآلســيــويــة" تــعــتــقـد أن
"أســبـاب تــدابــيــر احلـمــايــة لم تــعـد

موجودة".
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وأثــار تـــخــفـــيف مـــواقــفـــهم غــضب
الـــرئــيـس األوكــرانـي فــولـــودومـــيــر
زيلـينـسكي الـذي اتصل بـباخ. وزعم
زيلينسكي أن  184رياضيًا أوكرانيًا
لـقــوا حـتــفــهم مـنــذ الـغــزو الـروسي
ودعـــا إلـى "االســـتـــبـــعــــاد الـــكـــامل"
لروسـيـا وحـليـفـتـها بـيالروسـيـا.قال
مـــايـــكـل بـــاين� رئـــيـس الـــتـــســـويق
السابق في اللـجنة األو�بـية الدولية
الذي يُنـسب إليه الـفضل في إصالح
الـعالمـة الـتجـاريـة وا�ـالـيـة لـلـهـيـئة

{ السو�ة (األردن)-(أ ف ب) - هنأ
الرئيس الـفرنسي إ�ـانويل ماكرون
الـثالثـاء قـطـر بــاسـتـضـافـتـهـا كـأس
العـالم لكـرة القـدم. وقال مـاكرون في
كــلــمــته في مــؤتــمــر إقــلــيــمي لــدعم
الـــعـــراق مـــنـــعـــقـــد في األردن عـــلى
شـــواطىء الـــبــــحـــر ا�ـــيت "نـــحن
إنـتهـيـنـا من بـطـولـة كـأس الـعالم
وهي األولى من نوعهـا في العالم
الـــــعــــربـي وأقـــــيــــمـت في قـــــطــــر
وأهـنـئـهم" بـتـنـظـيـمـهـا. وتـعـرض
الــرئــيـس الــفــرنــسـي النــتــقــادات
شديدة من قبل ا�عـارضة لسفره
مرت� إلى قطـر لدعم ا�نتخب
الــــــفـــــرنــــــسي ولـإلشـــــادة
بــتــنــظـــيم احلــدث� عــلى
الـرغـم من اجلــدل حـول
قضية حـقوق اإلنسان
فـي هــــــذا الــــــبــــــلــــــد
والــتــأثــيـــر الــبــيــئي
للبطولة التي اقيمت
فــــــــــي مــــــــــالعـــــــــب
مكـيـفـة.كمـا أن قـطر
في قــــلب حتــــقــــيق
حـــــول شــــبـــــهــــات
مدوية بـالفساد في
الـــــــــــــبــــــــــــر�ــــــــــــان
األوروبي.وقـال مـاكرون
انه يتـحمل "ا�ـسؤولـية

الكاملة" عن كالمه.
عـلـى صـعــيــد آخــر قـال
مـسـؤول تـنـفيـذي سـابق
في الـــلـــجــنـــة األو�ـــبـــيــة
الـدولـيــة لـوكــالـة فـرانس
برس إن األ�ـاني تـوماس
بـاخ يواجـه "أصعـب قرار
خالل واليـــتـه" عـــلى رأس
الهـيـئـة األو�ـبيـة الـدولـية
بــــخـــصــــوص الـــســــمـــاح
لــــلـــــريــــاضــــيــــ� الــــروس
والـــــبـــــيالروس مـن عـــــدمه
للمنافسة في أو�بياد 2024
في بـاريس.تــوضح اإلشـارات
الـقـادمــة من هـيـئــات مـثل اجملـلس
األو�ـــبـي اآلســـيـــوي والــــلـــجـــنـــة
األو�ـبيـة والـبـارا�ـبيـة األمـريـكـية
في األسبـوعـ� ا�اضـي� إلى أنه
ينـبـغي الـسـماح لـلـريـاضـي� من
روسـيـا وحـلـيـفـتـهـا بـيالروسـيـا
بــاحملـــاولــة والـــتــأهل لـأللــعــاب
االو�بيـة في باريس.ووافقت الـلجنة
األو�بـيـة الـدولـية عـلى "اسـتـكـشاف"
اقــتـــراح يــســـمح لــلـــريــاضـــيــ� من
الــدولـتــ� بــا�ـنــافــســة في األحـداث
الدولـيـة في آسـيـا.وكانت الـسـلـطات
األو�ــبـيــة اســتـبــعــدت الـريــاضــيـ�
الـــروس والــــبــــيالروس بـــعــــد غـــزو
مــوســكــو ألوكــرانــيـا� وأصــرت تــلك

{ الـرياض - وكـاالت: عزز ا�ـغربي عـبد الـرزاق حـمد الـله� جنم احتاد جـدة� أرقامه
الـقيـاسـيـة في كأس خـادم احلـرمـ�� بـعدمـا سـجل هـدفا فـي شبـاك الـشـباب� أمس .
وتــأهل احتـاد جـدة إلى دور الــثـمـانـيــة لـكـأس خـادم احلــرمـ�� بـعـد فــوزه عـلى ضـيـفه

الـشـباب  3-4 بـركالت الـتـرجـيح� عـلى مـلـعب اجلـوهـرة ا�ـشـعـة. وهـذا الـهـدف رقم 22
حلـمد الـله في مسـابقـة كأس ا�ـلك� ليـعزز رقـمه كهـداف تاريـخي للـبطـولة مـنذ عودتـها في

موسم 2008. وللسنـة اخلامسة على التوالي� يسجل عبد الرزاق حمد الله في كأس
ا�ـــلـك� وســـجل الالعـب ا�ـــغـــربي  20 هـــدفـــا فـي نـــسخ  2019 و 2020 و2021
و .2022وفي ا�ــوسم ا�ــاضي� ســجل هـدفــا في الــفــتح بـنــســخـة 2022  قـبل أن
يـسـجل هـدفه الثـاني بـقـمـيص الـعـميـد في هـذه الـنـسـخة 2023. وبـات حـمـد الله�
األجـنـبي الـوحيـد الـذي سـجل في جمـيع نـسخ كـأس ا�لك مـنـذ رفع عـدد األجانب
إلى  8 العـبـ� في موسم 2019-2018. وسـجل حـمـد الـله فـي نـسـخة 14 2019
هـدفا في  5مبـاريات� تـوزعت على ربـاعيـت� أمـام األنصار والـفيـحاء� وهـاتريك ضد

اجلنـدل� وهدف� في االحتاد� وهدف أمـام اجليل. وفي نسخة  2020 سجل  5 أهداف
في  4 مـباريـات� بواقع هاتـريك أمام ضـمك� وهدف في مـرمى العـدالة� ونـفس احلال ضد
الـبــكـيـريـة. وسـجل حـمـد الـلـه� هـدفـا وحـيـدا في نـسـخـة  2021 أمـام الـع�� ثـم هدفـا مع
االحتاد في نـسـخة ا�ـوسم ا�اضي ضـد الفـتح� قـبل أن يسـجل أمس ضد الـشبـاب. وهذا
الهدف رقم  18 حلمـد الله بقميص العميد في  22 مباراة�  16 منـها في الدوري� وهدف�

في كأس ا�لك.

االعـتـبـار من قـبل حـكـوماتـهم.وتـابع
"هل يــــتـــحــــمل مــــواطـــنــــو أمـــة مـــا
مسؤولـية تـصرفات حـكومـتهم?".قال
بـينـمـا قـد يـكـون هـذا هـو احلال "في
د�ـقـراطـيـة مـفــتـوحـة تـعـمل بـكـامل
طـاقـتــهـا"� مـضـيــفـا "ولـكن: في دولـة
اســتــبــداديــة/بـــولــيــســيــة مع قــدرة
ضـئـيلـة أو مـعـدومـة عـلى الـتـظـاهر�
وبـفعل ذلـك للـمـخـاطـرة بـالـسجن أو
ا�ـــوت� هل ســــأجـــادل� ال. هـــذا هـــو
ا�ــكـــان الــذي نــحـن فــيه مع الـــلــغــز
الـــروسي". وتـــابع بـــيـــرنــز إن مـــنح
األلعاب األو�ـبية ألماكـن مثل الص�
وروسـيــا "يـضـمـن نـظـريــا االخـتالط
بـ� الـريـاضـة والـسـيـاسـة"� مـشـيـرا
إلى "أنه أمــر ال مـفـر مــنه واالعــتـقـاد
بخالف ذلك هو هـراء". وختم "أعـتقد
أن مــيــثـاق الــلــجــنــة األو�ــبــيـة
الـــــدولــــــيـــــة - صـــــدق أو ال
تـصـدق� ســواء أحـبـبـته أم
ال� احترمته أم ال - يستند
إلى مـبــاد� تـخــتـلف عن
اخلطاب اجلـيوسياسي

الشعبي".

لنـدن - وكـاالت: أصدر احتـاد العبي كـرة الـقدم احملـترفـ� فـيفـبرو
بـيــانـا� أمـس� دافع فـيه عـن الـهــولـنــدي ريك كــارسـدورب� العب
رومـا� ضـد التـعـلـيـقات الـتي أدلى بـهـا جـوزيه مـورينـيـو� ا�ـدير
الفـني للـذئاب. وكـان مـورينـيو قـد وجه اتـهامـا باخلـيانـة ألحد
العـبي روما� دون تـسمـيته� عـقب التـعادل مع سـاسولو 1-1
حلساب اجلـولة األخيرة من الكالتـشيو قبل التوقف الدولي�
قـبل أن يكـشف أن ا�ـقصـود هـو كارسـدورب. وقـال البـيان:

فـيـفبـرو يـدين بـشـدة معـامـلـة روما لـريك كـارسـدورب� الـذي كان في
األسـابيع األخـيرة ضـحيـة حلملـة �نـهجـة. وأضاف: هـذه التصـرفات هي وسـيلـة لنـسيان
األداء الـضعـيف لـلـفـريق في اآلونـة األخيـرة� وتـهـدف إلى �ـارسـة ضغط غـيـر مـبـرر على
الالعـب.. مـثل هــذا الـســلـوك غــيـر مــتـوافـق مع لـوائح الــفـيــفــا اخلـاصــة بـوضع الالعــبـ�
وتـنقالتـهم. وتابع: كـارسدورب لـديه كامل الـدعم من احتاد الالعـب�� ومن احتـاد الالعب�
الهولندي أيـضًا. كما شن لويس إيفيرارد� أحد أعضاء فيفبرو واحتاد الالعب� الهولندي�
هـجومـا على مـورينـيو بـدعوى سـوء معـاملـته لكـارسدورب. وقـال: من الواضح أنـها لـيست
ا�ـرة األولى� التي نـسـمع فـيهـا عن اسـتخـدام الالعـب� كـكـباش فـداء لـصرف االنـتـباه عن
أداء وإدارة األندية.. غيـر مقبول أن يعزل أي نـادٍ العبًا واحدًا� ويعامـله بشكل مختلف عن

زمالئه بالفريق.
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االو�ــبـيــة الــدولــيــة� إن بــاخ يـواجه
معـضلـة.وصرح بايـن لوكالـة فرانس
بـرس "انه عـلى االرجح أصـعب قـرار
يواجهه باخ في فترة رئاسته".وتابع
"لــقــد وقع هــو والــلــجــنــة األو�ــبــيـة
الدولية ب� ا�طـرقة والسندان".وقال
مـديـر تـسـويق سـابق آخـر بـالـلـجـنة
األو�بـية الـدولـية� األمـيركي تـيرنس
بـيـرنـز إن إحدى ا�ـشـكالت كـانت أن
حرب أوكرانيا استـمرت لفترة أطول
بكـثيـر �ا كـان مـتوقـعًا� مـضيـفا أن
التـغيـير في مـوقف اللـجنـة األو�بـية
الــــدولـــــيــــة لم يــــكـن "تــــراجــــعًــــا أو
تـلـيـيـنـا".وتــابع في تـصـريح لـوكـالـة
فـرانس بـرس ان "الـســبب احلـقـيـقي
لوجود الـلجنـة االو�بـية الدولـية هو
استـخدام الـرياضـة كمـنصـة موحدة
- ور�ــا وحــيــدة - لـــلــحــفــاظ عــلى
العـالم وتـماسـكه".وأردف قائال "أراه
تطورًا عمـليًا. ا�ـباد� والقـيم مهمة�
بغض النظـر عن مدى عدم شعـبيتها
عــنـد تــطــبـيــقــهـا".وقــال بــاين� وهـو
إيــرلــنــدي� إنه يــجب عــلى الــلــجــنـة
األو�ــبـــيــة الــدولـــيــة أن تـــنــظــر إلى
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االســتـثـمــار الـصـيـنــيـة "أي دي جي كــابـيـتـال".
وأفــاد الـبــيـان إن أوالس الــبــالغ من الـعــمـر 73
عـاما "سيحتفظ بالرئاسة التشغيلية لليون �دة
ثالث سـنوات على األقل وسيظـل محاطًا بفريق
عــمـله".فـاز لـيــون بـسـبـعــة ألـقـاب مـتــتـالـيـة في
الـدوري الـفـرنسي من  2001 إلى 2008  بـيد أنّ
مـكـانتـه التـنـافسـيـة تراجـعت مـنذ أن اسـتـحوذ
مـستثمـرون قطريون على بـاريس سان جيرمان
فـي عـام 2006. ويــحـــتل لــيــون حــالــيًــا ا�ــركــز
الــثــامن في الــدوري الـفــرنــسي� وطــلب ا�ـدرب
لـــوران بالن� الـــذي تـــولى تــدريـب الــفـــريق في
أوائل تـشرين االول/أكتوبـر� من النادي اإلنفاق
عـلى العـبـ� جـدد بـعـد تـعـادل ودي بـاهـت أمام
سـوشو من الدرجـة الثانيـة السبت.وقـال "لدينا
مـجـمـوعـة جيـدة لـكن ال تـوجـد مـنافـسـة كـافـية.
األمـر مــتـروك لي إلنـشـائـهـا أو مع العـبـ� جـدد
في كـانـون الـثـاني/يـنـاير".كـمـا فـاز فـريق لـيون
لـلسيدات بالدوري الفرنسي في  15من ا�واسم
الـ 16ا�ـاضية� ولم يكسر هـيمنته سوى باريس
ســان جـيـرمـان في في مـوسم واحـد عـام 2021 
كــمــا احــرز ثــمـانــيــة ألــقــاب أوروبـيــة في تــلك

الفترة.
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{ مانشسـتر- وكاالت: عبر بـيب جوارديوال مدرب مانـشستر سيتي�
عن سـعادته بالـفوز ا�ـهم الذي حـققه فـريقه عـلى ضيـفه ليـفربول 3-2
مــســاء اخلــمــيس� في ثــمـن نــهــائي مــســابــقــة كــأس رابــطــة األنــديــة
اإلجنليزيـة احملترفة. وتأهل مانـشستر سيتي إلى ربع الـنهائي� بعدما
سـجـل له مـدافـعـه الـهـولــنـدي نـاثــان أكي هـدف الـفــوز في الـشـوط
الـثاني� في أول مبـاراة للفـريق� بعـد انتهـاء استراحـة كأس العالم

2022. وقال جوارديوال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:
بـــعــد كــأس الــعــالم ووقـت طــويل بــدون لــعب� لـــعب كال الــفــريــقــ�
�ـسـتـوى عالٍ من الـشـدة بـشـكل ال يـصـدق. وأكد مـدرب مـانـشـسـتر
سيـتي: لـيفـربـول صعب لـلغـايـة� عنـدمـا يلـعبـون بـشكل جـيـد� �كـنهم

تدمـيرك� لـقد كـانت مبـاراة جيـدة ومسـليـة� إشادة كـبيرة
لالعـب� عـلى طريـقة لـعبـهم. وقدم جـوارديوال إشادة
خاصة لـنجمه كيفن دي بـروين الذي صنع هدف�
في الـلـقـاء� وقـال: كـيفـن دي بـروين لـعب والـنار
بـداخله. كـم عدد الـسنـوات التـي قضـاها هـنا?
 7أو  8 سنوات? إنه أسطورة ودائمًا ما أقوم
بدفعه لـلعثـور على تلك النـار. وأ�: كول با�ر
لـعـب بـشـكل جـيـد حـقًـا� خـاصـة في الـشـوط
األول. والـطـريقـة التـي لعب بـهـا ريكـو لويس
رائـعـة� نـحن مـحـظـوظـون بشـكـل ال يـصدق

بوجود هذا الالعب.

اخملـتـلـطـة في وطـنـه ا�ـنـكـوب. وقال إنّ
"جـميع الـعراقـي� أبـطال في صـميـمهم�
لـذا سيـتحـقق األمر بـشكل تـلقائي. وكل
مــــا يـــــحــــتــــاجـــــون إلــــيه هـــــو الــــدعم
والـتـسـهـيالت للـتـدريب".ويـحـلم ا�ـقاتل
بــأن يــصــبح قــدوة جلـيل الــريــاضــيـ�
الــشـبــاب في الــعـالم الــعـربي� وهــو مـا
حــقـقه الــروسي حـبــيب نـورمــحـمـدوف
والـكـاميـروني فـرانسـيس نـغانـو. وكان
الــبــازي قـــد الــتــقى بــا�ــتــحــدث بــاسم

اجلـيش الـعـراقـي بـعـد فـوزه األخـير
في الـبـطـولـة �ـناقـشـة سـبل تـطـوير
الــريـاضــة في الـعـراق.وعــلى الـرغم
مـن نـشـأته فـي اخلـارج� إلّـا أنّه ظل
عـلى مـقـربة من ثـقـافته� ودائـمًـا ما
يـدخل إلى مـبـاريـاته حـامـلًـا الـعلم
الـــعـــراقي عــلـى كــتـــفـــيه.وأضــاف
الـبـازي: "يـخـجل كـثـيـر مـن الـعرب
فـي الغرب من تراثهم� ولكن ينبغي
أن يـكـون األمر بـالـعكس. فـالـتقـالـيد
والـــقـــيم الـــعـــربـــيـــة هـي مـــا تـــكــوّن
شــخـصـيـتـي وتـمـنـحــني الـقـوة". وفي
فــيـــلم وثــائــقـي أُطــلق مــؤخــرًا� �ــدح
الـبازي الـفوائـد الصـحيـة ألحد األطـباق
الـعراقيـة الوطنـية� وهي شوربـة الباجة
ا�ـصـنوعـة من رؤوس األغنـام ا�ـسلـوقة
وغـــيـــرهـــا مـن األحـــشـــاء. وإلى جـــانب
تـركيزه عـلى هدف واحد� يـنسب البازي
الـكـثـيـر من جنـاحه إلى إ�ـانـه الديـني�
قـــائــلًــا: "لـــقــد رأيت الـــعــديـــد من كــبــار
ا�ـقاتـل� يـتوترون قـبل القـتال. ولـكنني
دائــمًــا مـا أحــافظ عــلى هــدوئي بــفـضل
إ�ـاني بـالـله. فأنـا أعـلم أن كل شيء قد
كُــــــتب مـن أجـــــلـي". وأضـــــاف: "طـــــوال
مــســيــرتي ا�ـهــنــيــة كـنـت أرى اآلخـرين
يـؤدون عـشـر مـجـمـوعـات من الـتـمارين�
ولـكنني كـنت أبقى وقتًـا إضافيًا وأؤدي
ا�ــزيــد من الـتــمــارين. ولم أكن أكــثـرهم
مــوهـبـةً أو قـوةً أو ذكـاءً� ولــكـنـني كـنت

عنيدًا".

{ بـيونس آيرس- وكاالت: طـالب ليونـيل سكالوني ا�ـدير الفني ل�رجـنت�� ليـونيل ميسي
قـائد الـتاجنـو� بالـبقـاء مع ا�نـتخب بـالسـنوات الـقادمـة وا�شاركـة في كأس الـعالم 2026.

وتوج ا�ـنـتخب األرجـنـتيـني بـلقب كـأس الـعالم قـطر  2022 بـعد فـوزه بركالت
الـترجـيح عـلى فـرنسـا بـنتـيـجة 2-4  بـعـد نـهايـة الـوقت األصـلي واإلضافي
بـالتعادل 3-3. وقال سكالـوني في تصريحـات نقلهـا موقع توتو مـيركاتو
ويب اإليـطــالي: امـتالك مـيــسي في الـفــريق أمـر رائع� دعــونـا نـأمل أال
تـكـون بـطـولـة كـأس الـعـالم  2022 األخـيـرة له. وأضــاف ا�ـديـر الـفـني
للـمـنـتخب األرجـنـت�: يـجب االحـتفـاظ بـالرقم  10 حـتى يـقرر� وإذا لم
يسـتـمر فـسنـرى� لكـن دعونـا نحـافظ عـلى األمل حيـا. وأ�: في الوقت
احلالي� أعـتقـد أنه يجب أن يـكون مـتواجـد بكـأس العـالم الـقادمـة� لقد
حـصل على احلق في اخـتيـار ما سـيفـعله في مـسيـرته ومع ا�نـتخب..

بالنسبة لي� من دواعي سروري تدريبه.

ليونيل
ميسي

أمير
البازي
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تابعنا خالل األسابيع ا�اضية حادثة
ضحايـا ما يعـرف بقطـارة االمام علي
(ع). وأتـمــنى ان ال �ـر هــذا احلـادث
كغيره مـرور الكرام وتطـويه صفحات
النـسـيان بـضل الواقـع العـراقي الذي
يقدم لـنا كل صـباح مـوضوعـا يصبح
مـادة لــلـجــدل واالخـتالف خــصـوصـاً
بعـد جنـاح األحـزاب ا�ـتأسـلـمـة بـنقل
صراعاتها الى داخل البيت العراقي.
 حادث الـقـطـارة يـقودنـا الى الـتـطرق
لطبيعة ا�زارات الوهمية التي ظهرت
بعد العام  2003ومدى دقة الروايات

التي تنسج حولها !?
 الى االن لم تعـلن اي جـهة ديـنـية عن
عائديـة مزار القـطارة لها وهـذا يعني
ان كل شـخـص   بـإمـكــانه بــنـاء مـزار
مدعيا تبعـيته ألحد األئمة األطهار أو
ذويهم اعتمادا على رؤية في ا�نام!?
إن الـكثـيـر من مـراجع الـدين يـعـرفون
حـــقــيـــقــة هـــذه ا�ــراقـــد وخــطـــرهــا �
وانحـرافـهـا عن اإلسالم ويـعـرفون ان
دافــعــهـــا الــتــكــسب ا�ـــالي � لــكــنــهم
يلـتـزمـون الـصـمت حـذراً من ردة فعل
اخلـــرافـــيـــ� واتـــبــــاعـــهم من جـــهـــة
وجتهيل الناس وإبـعادهم عن قضايا

البلد الرئيسية.
 من الـواضح ان االحــزاب االسالمـيـة
تعمل على جتـهيل وتسـطيح اجملتمع
الـعـراقي بـغـيـة الـسـيـطـرة علـيـه وهو
أمر ليس بجديد ان يوظف الدين بعد
كل هز�ـة  أو انكـسار كمـا حصل في
مــــــصــــــر بــــــعـــــد حــــــرب حــــــزيـــــران

1967واالدعـــاء بـــظــــهـــور الـــســـيـــدة
العذراء في شوارع القـاهرة وبا�قابل
كان بعض ابـناء العـراق يدعون رؤية
صـــدام في الـــقـــمـــر وســــبـــقه في ذلك

الزعيم قاسم!!?
 وهـنـا اسـمـحــولي ان أقـتـطف أجـزاء
من مقالة كتبتـها سابقا قد جتيب عن

بعض التساؤالت التي طرحت....!?
 هناك تساؤال يقول:

WOL¼Ë ¡ULÝ«

من يصلح للحكم في العراق ?
هــو تـــســاؤل وعـــنــوان عـــائم كـــبــيــر
نتـناوله عـلى استـحيـاء في جلـساتـنا
اخلـــاصــة وعـــبـــر مـــواقع الـــتــواصل
االجــتـمــاعي الــتي يــخــتــبئ الــبـعض
خلفها بأسماء وهمية مستعارة �ومن
ايــقظ هــذا الـتــســاؤل مـنــشــور كــتـبه
صـديــقي ا�ـرحــوم صـبــري الـعـقــيـلي
حمل لغة التهكم�نص ا�نشور يقول:
 (همزين السـياسيـ� الشيعـة مالزمو
احلكم بـعـد سقـوط الـدولة الـعـباسـية
چان حلداآلن التكسي بعير وا�وبايل

زاجل وحق سيد حبش
(وين رايح� بالعراق ???)

أراد الـــكـــاتب من ذكـــر ســـيـــد حـــنش
االشـارة الى ا�ــراقــد الـوهــمـيــة الـتي
مــلـــئت أرض الــعـــراق وسط ســكــوت

ا�ؤسسة الدينية !?
الــتـــســاؤل األكـــثــر صــراحـــة هــو من
يصـلح لـلـحـكم من ا�ـسلـمـ� الـعرب..
الـسـنـة أم الـشـيـعـة في ظل قـنـاعـة ان
األكــراد يــعـطــون األولــويــة لــلـجــانب

الــقـومي وايــضــا في ظل اغــفــال تـام
لدور االديان والقوميات األخرى!

هل الـــفـــشـل في ادارة الـــدولـــة راجع
جلانب ديني ومذهبي?

اجلواب يتـهرب منه الـكثيرون مع ان
حل ا�شكلة يكمن �واجهتها.

اخلــلل لــيس عــقــائـدي كــمــا اعــتــقـد.
....النـنا مـجـتـمع بـعـيد عـن الدين وال
نـعـرف عـنه اال الـسـطـحـيات الـتـي قد
يراها البعض بـديال عن جوهر الدين
ومن جــانب اخـر عــلــيـنــا ان ال نـنــكـر
طائـفـيتـنـا ا�ذهـبـية...أي مـتـعصـبون

بدون دين وطائفيون بال مذهب.
V¼«c  fO Ë WDKÝ Ÿ«d  u¼ Ÿ«dB «

مـشكـلـة الـشيـعـة حتـديـدا اجتـمـاعـية
بـــالــــدرجـــة االســــاس قـــائـــمــــة عـــلى
االستمـتاع بدور الـضحيـة حتى وهو
عـــلى رأس الـــســلـــطـــة وا�ــتـــأتي من
فـهـمـهم اخلـاطئ لـلـتـقـيـة  �والـشـيـعة
مصابون أيضا �رض اجلوع الدائم
لـــلـــســـلــطـــة فـــهـــو انـــاني ال يـــنـــظــر
بـعـيـدا.�كـمـا هم سـاسـة سـنـة الـعراق
فـــهم ال يـــرون غــــيـــرهم بـــديال الدارة
الدولـة. وكثـير مـن شيـعة الـسلـطة لم
يغادروا دور  ا�ظلومية� وبعد 2016
سـخــروا جـمــيع امــوال ومـؤســسـات

الدولة على ترسيخهما �
وا�ــصــيـبــة األعــظم وا�ــؤســفــة جـدا
قبـولـها وتـبـنـيهـا من قـبل الكـثـير من

التابع� لتلك الطائفة.
ويشـتـرك غالـبـية الـعـراقيـ� بازدواج
الـشـخــصـيـة واالنــحـيـاز الــعـشـائـري
والقبـلي الذي يـغلف طائـفيـا والدليل

السؤال االزلي ( االخ من يا عمام? )
مـشـكـالتـنـا مـحــددة مـسـبــقـا من قـبل
عـلـمــاء االجـتـمـاع من شــاكـلـة د.عـلي
الوردي ومدرسته الفكرية الكبيرة بل
هي اصــبــحت اكــثــر وضــوحـا حــتى
لـــذوي االطـالع الـــبـــســــيط بـــشـــؤون
مجتمع عراقي أقل ما يقال عنه انه ال

يعرف ماذا يريد !?
واذا ما ظل صراع السلـطة قائما فلن

تقوم لنا قائمة على ا�دى القريب.
احلل يكـمن في ثـوابت وطنـيـة بعـيدا

عن ا�ذهبية واحملاصصة احلزبية.
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ا�ـرأة نصف اجملـتمع  ,بـل أكثر من ذلك ,فـهي الوحـيدة الـتي حتسن
في تربية اطفاله� وتتحمل اعمال البيت  ,وتخدم زوجها .

امـثلـة كثـيرة من مخـلفـات احلروب علـى العراق خـير دلـيل على ابراز
قـوة ا�رأة وحتملها ,فـهي التي فقدت زوجها وابنهـا واخيها وحبيبها,
وابـيـها ,�ـا ان جناحـهـا في التـربيـة ودليل ذلك ان فـقدت زوجـها في
تـنجح في تـربية اطـفالهـا وامثلـة كثيـر في العراق ,رأيـنا امام انـظارنا
كــيف كـان حـسن الــتـربـيــة في اطـفـالــهـا ووصـلــوا الى اعـلى ا�ـراتب
الـعلمية واالخالقية ,والـعكس ان الزوج الفاقـد زوجتة كيف يعاني في
تـربـيـة ابـنـاءه ور�ـا الـفـشل الذ بـالـكثـيـر . والـسـر في ذلك نالحظ ان
انـحـراف ا�ـرأة االخالقي يـؤدي الى انحـراف االبـناء  ,وان كـان االب
غــيــر مـنــحـرف اخالقــيـاً ,لــكن جنـد الــعـكـس اذا كـان االب مــنـحـرف
اخالقـيـا والـزوجة ذو اصل الـطـيب فـنجـد االسـرة ذات تربـيـة عظـيـمة
واصـيــلـة .اذا دور ا�ـرأة واهـمـيـتـهــا يـصل الى ابـعـاد مـتـعـددة ,فـهي
الـوزيـر االقـتصـادي في الـبيت ,وا�ـعـالج الـروحي لـكل من  في الـبيت

,فهي تستحق الكثير من التقدير واالحترام . 
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الـبـيت بـحـاجه لـهـا وهـو اوال بـهـا في ادارته واحلـفـاظ عـلـيـهـا وبنـفس
الـوقت هي بحاجة الى ا�ال لتع� نفـسها امام الظروف الصعبة ,�ا
ادى الى ان تــضـطـر لــلـعـمل وهـذا جــعل مـنـهــا ان تـتـرك الــبـيت مـنـذ
الــصـبـاح الـبـاكــر وحـتى مـنـتــصف الـنـهـار ,تــاركه طـفـلــهـا في بـيـوت
احلـضـانة او عـنـد ا�ربـية ,كـذلك فـهي تـدفع نـصف راتبـهـا الى اجور
الــــنـــقـل من والى مــــكــــان الـــعــــمل والــــنــــصف االخــــر الى الـــدروس
اخلـصـوصـيـة لـالبـناء ,واحـيـانـا ال يـسـعـفـهـا الـوقت �ـا تـضطـر الى
شـراء الطعـام اجلاهز الـذي يكلف ا�يـزانية اضـعاف �ا لـو � طبخة
فـي البـيت ,فـعـمل ا�ـرأة اعـطـاهـا الـراتب واخـذ مـنهـا تـربـيـة اطـفـالـها
واالعــتــنـاء بــزوجـهــا وتــرك الـبــيت نــاسـيـه كل صـغــيــرة وكـبــيــرة فـيه
,بـاالضـافة لـذلك ازياء ا�ـوديل حتـكم حواء في اخـذ الدور في احلـياة
فـنـالحظ الـيـوم مـوديل ا�البس ووضع ا�ـيـكـيـاج والـتـزين وتـعـطـر من
اجل اخلـروج بافـضل اناقـة وهذا يكـلفـها الـكثيـر من ا�رأة ربـة البيت
,فـمـكيـاجهـا لـلخـروج اضعـاف �ا تـضع ربـة البـيت ا�ـكيـاج لزوجـها
,وهـذا وذاك فهي تصرف راتبها الذي تضعه في هذا اجليب من ذاك
اجليب ,الـنتيجة الـنهائية جنـدها قد سلب منـها الكثيـر فالتربية البناء

ا�ثالية ا�شبعة باحلنان والدفئ وال الراتب الذي تقاتل من اجله .
اذا ا�ـنهج والثقـافة التي تسيـر عليها مـا هي اال تقليد غـربي لتحضر
ا�رأة ,نـحن نسينا ان العرب وا�ـسلم� لنا منـهج مثالي يحترم ا�راة
ويـحافظ على حقوقها ,الـله سبحان وتعالى خلق االنثى مختلفة كثيراً
عن الــذكـــر من حــيث ا�ــشــاعــر واالحــاســـيس والــتــفــكــيــر والــبــنــيــة
اجلـسمـانية ,فـنجد قـوة الرجل في بنـية اجلسم ,لـكن جند قوة االنثى

في قدرة التحمل .
فالبـد من وضع مـنهج مـناسب لـها في بالد ا�ـسلـم� او بالد الـعرب
مـتناسب معها ويراعي حـقوقها وكرامتهـا و�كن اجمال حقوقها في

ا�قترحات االتية :
1- التع� ا�ركزي لكل النساء الالتي لديهن شهادة علمية في جميع

دوائر الدولة .
2- مـراعاة الى بيـتها واسـرتها وحقـوق زوجها ان يـكون دوامها الى

الساعة 12 ظهراً
3- مـراعـاة الـعــمـر ووقـتـهـا الـذي تـبـذله في الـتـربـيـة ان يـكـون الـسن
الـتـقـاعد الـقـانوني 15 سـنـة جلمـيع االخـتـصاصـات �ـا فيـهـا طبـيـبة

االسنان والصيدلة 
4- يـستثنى االختصاص الطب العام  فيـجري عليها كما يجري على

باقي الرجال.
5- هـذه الـطـريقـة تـفـسح اجملـال وتضـمن ان جـمـيع الـنسـاء سـيـكون

لديها راتب او تقاعد 
6- بـهـذه الـطـريـقة تـفـسح اجملـال امـا الـرجال فـي التـعـيـ� وهـوالذي

يتكفل بالزواج ومصاريفه ومسؤولية البيت بشكل عام 
7- اعـطـيـتهـا حـقهـا بـالـعمل وبـنـفس الـوقت اعـطيـتـها الـوقت حلـمـاية

بيتها واسرتها.
8- ضمان الراتب للجميع

9- من حـق اجلـمـيع عـنــد احلـالـة عـلى الــتـقـاعـد الـعــمل في الـقـطـاع
اخلاص فهو واسع امامها
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اخملــتــارة هــو االنــدمــاج بــالــنــســبـة
لـلـمـهـاجـرين داخل اجملـتـمع اال�ـاني
وتـأثـيـراتـه  الـسـلـبـيـة وااليـجـابـيـة �
واردنـا ان يــكـون الـهـدف هــو تـبـيـان
تـــأثـــيـــر ا�ــكـــان اجلـــديـــد بـــعـــاداته
وتــقــالــيـده وطــبــيــعـتـه في اجملــتـمع
ا�ــغــايــر ومــثــالـــنــا هــو الــطــبــيــعــة
احلــضــاريــة واالجــتــمــاعــيــة لــلــفـرد
الـتركي حـ� جتـبـره الظـروف لـيأتي
الى ا�انيا ويسـاهم في اعمارها بعد
احلــرب الــعـا�ــيـة الــثــانـيــة . نـشــعـر
بـالـفـرح والــراحـة ألنـنـا نـعـتـقـد انـنـا
اســـتـــطــــعـــنـــا ان نــــوضح االهـــداف
االجتماعـية واالنسانـية واحلضارية
فـي جتـــربـــة االبــــتـــعـــاد عـن الـــوطن
لسنوات طويلـة والعيش في مجتمع
مـغـايـر كـمـا يـحـدث في الـفـيـلم االول
الــــذي يـــتــــحـــدث عن رجـل جـــاء الى
ا�ــانـيـا بــعـد احلــرب وبـصــفـة عـامل
والحـــقــا يــجـــلب اســرته مـن تــركــيــا
لـتــعـيش مـعه لــيـتـنـاســلـوا ويـصـبح
لـــديـــهـم اوالد واحـــفـــاد ويــــدخـــلـــوا
ا�ـدارس اال�ـانـيـة من الـروضـة حـتى
اجلــامــعــة � وخالل هــذه الــســنــوات
يـسـتـذكـر االب ذوي االصـول وا�ـزاج
والــثــقـافــة الـتــركـيــة ــ الــشـرقــيـة كل
حــيــاته في ا�ــانــيــا .ويــســتـطــيع ان
يتحـدث عن مراحل كـثيـرة في حياته

مـع خــــمس مـن زمالئــــهــــا واخــــراج
فــيـلــمـ� تــكـون مــوضـوعــتـهــمـا عن
الـــهـــجـــرة الـــتـــركــيـــة الـى ا�ـــانـــيــا
وتأثـيراتـهـا في الشـخصـية الـتركـية
ا�ــــهــــاجــــرة �ذلك الن االتــــراك اقـــدم
االعــراق الــتي هــاجــرت الى ا�ــانــيـا
وبشكل كثـيف من اجل ا�ساهمة في
تـعمـيـر ا�ـانيـا الـتي دمـرها احلـلـفاء
في حـــرب الــنـــازيــة مـع قــوى اوربــا

وامريكا.
وكــتــبت ابــنــتي ومن شــاركــوهـا في
اخـــراج الــــفـــيـــلـم مـــقــــدمـــة في اول
الفـيـلمـ� تـقول : نـحن نـقدم افالمـنا

تـدرس ابـنـتي الـثـقـافـة االجـتـمـاعـيـة
واالدبيـة في جـامـعة مـنـشن كالدباخ
اال�ـانـيــة والـتي ال تـبـعــد عن مـديـنـة
ر�ونـد احلدوديـة واجلمـيلـة  سوى
عـشـرة دقـائق بـالـسـيـارة � ور�ـونـد
هي اشهـر مدينـة اوربيـة تكون فـيها
األســـواق مــــفــــتــــوحــــة عـــلـى مـــدار
االسـبوع وألشـهـر ا�ـاركات الـعـا�ـية
لألزيـــاء والـــعــــطـــور لـــعـــدم وجـــود
الضرائب علـيها فتكـون اكثر رخصا

من اي سوق ماركات في العالم.
والـبـحـث الـنـهـائي لــعالمـة الـتـخـرج
هذا العام لها �ان تكون مجموعة مع
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بغداد

تصـنـعـها حـتى ألقـرب حـلـفائـهـا� �ا
حدى بـالـدول غيـر ا�وقـعـة على نـظام
الــتـحــكم في تــكـنــولــوجـيــا الــقـذائف
والصـواريخ � مثل الـص� وإسـرائيل
وايـران وتــركــيــا وغـيــرهــا من الـدول
الـــتـي لم تــــكن يـــومــــا من مـــنــــتـــجي
ومــصــدري الــطــائــرات� ان تـتــنــافس
بـشـغف �ـلء الـفـراغ وانـخــراطـهـا في
ابتكار بـرامج انتاج وتـطوير وجتارة

هذا النوع من االسلحة.
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ان بـيع الــطـائــرات ا�ـســيـرة في وقت
يــرتــفع فــيه الــطــلب عــلــيــهــا بـســبب
ا�ـتـغـيــرات الـسـيـاســيـة الـنـاجتـة عن
الـصـراعـات الـدولــيـة واالقـلـيـمـيـة من
شــــانه ان يــــؤدي إلى زيــــادة الــــقـــوة
الدبلومـاسية ا�ـؤثرة للـدولة ا�صدرة
والـــتي تـــكــمـن بــثـالث طــرق مـــهـــمــة

ومتكاملة ندرجها في التالي. 
أوالً � يؤدي تـصـديـر الطـائـرات بدون
طـيـار إلى تـعـمـيق وتـعـزيـز العـالقات
مع حـكـومـات الـدول ا�ـسـتـوردة� فـان
بيع طـائرة بـدون طـيار يـستـلزم أكـثر
من مـجرد بـيع ونـقل قـطـعة من اآلالت
فقـد تأتي الـصادرات عـادةً مع تدريب
طـويل األمـد� ومـســاعـدة لـوجـسـتـيـة�
واتـفاقـيـات صـيـانة دائـمـة� وبـالـتالي
تـصـبح الــدولـة ا�ـسـتــوردة مـعـتـمـدة
كليا على الدولة ا�صدرة والسيما في
الصـيـانة وجتـهـيـز قطع الـغـيار� وكل
ذلك يـنــعـكـس ايـجــابـيـا عــلى تــعـزيـز
التـعـاون وبـنـاء عالقات دولـيـة تـخلق
مــســارات جـديــدة �ــكن مـن خاللــهـا
لـلــدولـة ا�ــصــدرة الـتــأثـيــر في صـنع
السيـاسة التـنفيـذية الداخـلية لـلدولة
ا�ـســتــوردة وتـعــزيـز هــذه الــعالقـات
بــشــكل مــتــزايــد ر�ــا من خالل فــتح
مــــصـــانـع النـــتــــاج وتــــطـــويــــر هـــذه
الــــطــــائــــرات داخل اقــــلــــيم الــــدولـــة
ا�ستوردة� فعلى سـبيل ا�ثال أنشأت
إيران خـطـوط إنتـاج الـطائـرات بدون
طـيــار في طــاجـيــكـســتـان وفــنـزويال�
واعـتــبـرت احلــكـومــة االيـرانــيـة هـذه
اخلطـوات نـقـطة حتـول لـلـعالقات مع
هذه البلدان� كما وتخطط تركيا لبناء

لـلـحـصـول عـلى اعـلى ا�ـكـاسب بـاقل
التكاليف واخملاطـر والسيما اخملاطر
الـتي تسـتـهـدف قـواتـها وتـرسـانـتـها
الــــعـــســــكـــريـــة� او مــــهـــمــــات جـــمع
ا�ــعـلــومــات االســتــخـبــاراتــيــة الـتي
ال�كن تـنفـيـذها بـالطـرق الـتقـليـدية�
كما تـوفر هـذه الطائـرات دعمًـا جويًا
ورؤية شاملة للقوات القتالية البرية�
والـتي غــالـبًـا مــا تـقـلب كــفـة ا�ـيـزان
أثنـاء ا�ـعـارك� عالوة عـلى ذلك� عادة
مــا تـــكــون الـــطــائـــرات بــدون طـــيــار
أرخـص وأســــهـل في الـــــتـــــصــــنـــــيع
والتـشغـيل والصـيانة مـن الصواريخ
أو الـطـائــرات الـتــقـلـيــديـة الـتي حتل
مــــحـــلــــهــــا� �ـــا يــــجــــعل من ا�ــــهم
والضروري للـدول مشاركـة الطائرات
بدون طيار في العمليات العسكرية.
وعلـيه ونـظرا الهـمـية هـذا الـنوع من
االسـلـحة حـرصت بـعـض الدول عـلى
بـناء بـرامج مـحـلـية النـتـاج وتـطـوير
هذه الطائـرات� بينـما جلأت  اآلخرى
إلى احلـصـول عـلــيـهـا من ا�ـصـدرين
الـــدولـــيــ�� وجتـــدر االشـــارة إلى ان
الـواليات ا�ـتـحـدة االمـريـكـية اول من
حــــرصت عــــلـى إنــــتــــاج وتــــطــــويـــر
الــطـــائــرات بـــدون طــيــار وعـــززتــهــا
بأنظمة تشمل MQ-9 Reaper  لكن
قيود التصدير ا�تمثلة بنظام التحكم
فـي تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــصــــواريخ
(MTCR)� هي اتـــفــاقـــيــة مـــتــعــددة
األطراف تـعـد الـواليات ا�ـتـحـدة أحد
اطـرافهـا� والـزمـتـهـا بـشـدة عـلى عدم
بــيـع الــطــائـــرات بــدون طــيـــار الــتي

بــــات من الــــطـــبــــيــــعي وا�ــــعـــلن ان
الطـائـرات ا�سـيـرة اإليـرانيـة الـصنع
تـسـتـخـدم من قـبل الـقـوات الـروسـيـة
في اســـتـــهـــداف االراضي والـــقـــوات
االوكرانيـة بشكل عـلني ويومي� وفي
ذات الــــوقت وفـي أمــــاكن أخــــرى من
أوكرانـيا� تـساعـد الطـائرات ا�ـسيرة
الـــتــــركـــيـــة واألمـــريــــكـــيـــة الـــقـــوات
األوكـرانـيــة عـلى اسـتــهـداف الـقـوات

الروسية.
تــركـــز هــذه االلـــيــة من الـــعــمـــلــيــات
ا�ـتبـادلـة عـلى الـدور ا�ـتـزايـد وا�هم
السـتـخـدام الـطـائـرات ا�ـسـيـرة الـتي
يتم التـحكم فيـها عن بعـد في ا�عارك
الـعـسـكـريـة احلـربـيـة� ولـقـنـاعـة قادة
الــدول بــان طــمــوحــاتــهم الــدفــاعــيـة
والـسـيـاسـة اخلـارجـيـة تـتـوقف عـلى

امتالك هذا النوع من االسلحة. 
ان ازديــــاد انـــتــــاج وتـــطــــويـــر هـــذه
الـــــطـــــائـــــرات وارتـــــفـــــاع صــــادرات
مـبـيـعـاتـهـا �كـن من اتـخـاذهـا كأداة
دبــلـــومــاســيـــة فــاعــلــة ازاء تـــنــفــيــذ
السيـاسات اخلارجـية لـلدول ا�نـتجة
وا�طـورة وا�صـدرة لـها جتـاه الدول
ا�سـتوردة� تمـهيـدا �مـارسة نـفوذها
خــارج حـدودهــا� والنــتــزاع تــنـازالت
الــــدول ا�ـــــســــتــــوردة� و�ــــواجــــهــــة
خـــصـــومـــهــا� وتـــعـــزيـــز عالقـــاتـــهــا
الـســيـاســيـة والــعـســكـريـة وحتــقـيق

مصاحلها التي تصبوا اليها.
لـقد غـيـرت الـطـائـرات ا�ـسـيـرة طابع
الـــصــــراع احلـــديـث من خالل قــــيـــام
الــدول بــإســتــخــدام الــقــوة ا�ــفــرطـة

ايـــــران قــــدراتــــهـــــا الــــتـي �ــــكن أن
تستخدمهـا ضد الواليات ا�تحدة في
صـراع مـسـتـقبـلـي� والذي مـن ا�ـؤكد
أن يـنــطـوي عـلـى هـذا االمـر مــخـاطـر
ســيـاســيـة وعــســكـريــة وإقــتـصــاديـة
جتاهها قـد تتمثل في فـرض عقوبات
جـــــديــــدة ضــــدهـــــا� نــــاهـــــيك عن أن
اســتــخــدام الـــطــائــرات بــدون طــيــار
اإليـــرانــيـــة في أوكـــرانـــيــا يـــســـاعــد
الـواليــات ا�ـتــحـدة وحــلـفــائـهــا عـلى
انـتـاج وتــطـويـر مـنــظـومـات مـضـادة
لــهــا� كل هــذه اإلجـراءات بــالــنــســبـة
لطهران تكاد تكون خطرة� لكن تعزيز
الـــعالقـــات مع روســـيــا يـــفـــوق هــذه

اخملاطر.  
ثالـثا وأخـيـرًا � تقـوم الدول ا�ـصدرة
وا�نتـجة للـطائرات ا�ـسيرة بـإنتزاع
االمــتــيــازات من الــدول ا�ــســتــوردة�
وهــو   Al-Monitor ووفـــقًـــا �ـــوقع
مـوقع إخــبـاري� فــإن بـيع تــركـيـا 20
طـــائـــرة بـــدون طـــيـــار إلى اإلمـــارات
العربية ا�ـتحدة قد وفـر ألنقرة نفوذاً
كــافــيــاً لــلـــتــأثــيــر عــلى ا�ــســؤولــ�
اإلمــاراتـيــ� لــتــقـيــيــد وصــول زعـيم
مــــافـــــيــــا تــــركـي بــــارز إلـى وســــائل
التواصل االجتـماعي� وفي مثال أخر
فـفي كـانــون األول (ديـسـمـبـر) 2022
علن مسؤلون في احلكـومة األمريكية
أن روسـيــا تــزود إيـران بـ "مــســتـوى
غيـر مسـبوق" من ا�ـعدات الـعسـكرية
ا�ـتـطـورة - الـتي يُــحـتـمل أن تـشـمل
Su-35 اجليل اخلـامس من مـقاتالت

 -ويرجع ذلك جزئيًا إلى مقابل
عـمــلــيـات بــيع وتــصـديــر الـطــائـرات

اإليرانية بدون طيار الى موسكو.
وفي اخلــتــام فــان تــزايــد اســتــخـدام
الدول للطائرات ا�سيرة كعملة مهمة
لـلـمــنـافـســة فـيـمـا بــيـنـهــا� سـيـجـعل
صــانــعــوا الــســيــاســات اخلــارجــيــة
يـتــصـارعــون حـول كــيـفـيــة احلـد من
اعتداءاتهـا� وبالتالي سـوف تتنافس
نـــفس الـــدول ا�ـــصـــدرة عـــلى نـــفس
الـدول ا�ـســتـوردة أيـاً كــان من يـفـوز
بالعقد في نهاية ا�طاف� فقد يحصل
ــا عـــلى مـــنــصـب شــريـك أمــني أيـــضً

TB2 مصنع النتاج طـائرات بيرقدار
في أوكرانيا.

ان خـطــوة قـيــام مـنــتـجي الــطـائـرات
بـدون طـيـار انـشــاء مـصـانع لالنـتـاج
خـارج اقـلــيـمـهـا من شــانه ان يـجـعل
دبلـوماسـيـة الطـائرات ا�ـسـيرة أكـثر
مرونة وأقل عرضة للتعرض العدائي
من قبل ا�نـافس� فـعلى سبـيل ا�ثال
قيام إسـرائيل بـقصف مـنشـآت إنتاج
الــطـــائــرات بـــدون طــيـــار في إيــران�
لكنها قـد جتد نفسهـا أنها غير قادرة
علـى مهـاجـمـة ا�صـانع اإليـرانـية في
الـــبـــلـــدان الـــتي تـــربـــطــهـــا عـالقــات

دبلوماسية ودية مثل طاجيكستان.
وفي ذات الــــصـــدد قـــد تــــعـــمل هـــذه
االســلــحــة كـبــوابــة تــصــديــر تــمــهـد
الـطـريـق السـتـيــراد أنـواع أخـرى من
االسلحة وعلى نطاق أوسع من خالل
إظــهــار امــكــانــيــات وكــفــاءة الــدولـة
ا�نـتـجـة وتنـوع مـنتـجـاتـها احلـربـية
والـــيـــة تــصـــديـــرهـــا لألســـلــحـــة في
ا�ستقـبل� فعلى سبـيل ا�ثال روسيا�
تدرس روسـيا حـالـيا شـراء صواريخ

باليستية من إيران.
ــا � تــمـكـن صـادرات الــطــائـرات ثــانـيً
بــــدون طـــيــــار الــــدول ا�ـــصــــدرة من
الـــتـــنــافـس والــتـــحـــدي لــلـــخـــصــوم
وا�نافس� االخـرين والذين يعتبرون
�ثابة األعداء االقليمي�� على سبيل
ا�ــثـال� ســاهــمت عـمــلــيـات تــصــديـر
الـطـائـرات الـتــركـيـة بـدون طـيـار إلى
أذربــيـجــان في هــز�ــة أرمـيــنــيـا في
حـرب نــاغـورنـو كــارابـاخ عـام 2020
التي تعد �ثابـة خصم تركيا القد��
وكذلك قيـام طهران بـتسلـيح وكالئها
بطائرات بـدون طيار �هـاجمة أهداف

في إسرائيل واليمن.
كما تـمكّن عمـليات تـصدير الـطائرات
بـــدون طـــيـــار الـــدول ا�ـــنـــتـــجـــة من
االنــخــراط في حــروب بــالــوكـالــة في
مـنــاطق أبـعــد� فـعـنــدمـا تــبـيع إيـران
طـائــرات بـدون طـيــار لـروســيـا� عـلى
سبـيل ا�ـثـال� فإنـهـا تـدعم الهـجـمات
على أوكرانـيا التي تـدعمهـا الواليات
ا�ـتـحـدة� فــفي الـوقت نـفــسه� تُـظـهـر

مــفـــضل من خـالل عــقـــد اتــفـــاقــيــات
الـــتــعـــاون االمـــني� �ـــا يــجـــعل من
الـصعـب عـلى الـدول اخلصـم األخرى

�ارسة نفوذها.
وفي حاالت أخـرى� قـد حتـتـاج الدول
إلى مـساعـدة احلـلـفـاء والـشـركاء في
الـدفـاع عن أنــفـسـهم ضــد الـطـائـرات
بـدون طـيـار اخلاصـة بـاخلـصم� فـفي
احلرب ا�ـسـتمـرة في أوكـرانيـا� كثف
أعـضـاء الـنـاتـو شـحـنـات من مـعـدات
الــدفــاع اجلــوي إلى كــيــيف بــعــد أن
حصلت موسكو على طائرات إيرانية
بدون طيار� ومع ذلك� فـإن العديد من
هــذه األنـظــمــة تــنــطـوي عــلى إطالق
صــواريـخ بــاهــظـــة الــثــمـن إلســقــاط
طـائـرات بـدون طـيــار أرخص بـكـثـيـر
وبــالــتــالي فــمن ا�ــرجح أن يــتــطــلب
االمــــر مــــواكــــبــــة ا�ــــنــــافــــســــ� في
دبـلـومــاسـيـة الـطــائـرات بـدون طـيـار
عـمـلـيـة رد فـعل تـنـطـوي عـلى تـوفـير
أنظـمـة مضـادة للـطـائرات مـنـخفـضة
التكـلفـة للدول الـتي تتـعرض لتـهديد

طائرات بدون طيار منافسة.
rK��« b¹bNð

ان احلـــرب فـي أوكـــرانـــيــــا ســـلـــطت
الـــضــوء عـــلى األهـــمــيـــة ا�ــتـــزايــدة
للطائـرات بدون طيار وخـطورتها في
تـــقـــويض وتـــهـــديـــد الـــســـلم واالمن
الـدولـيـ�� وبـالـتـالي يـقع عـلى عـاتق
اجملـتـمع الـدولي الــتـعـاون لـلـحـد من
تـصــديــر الـطــائـرات بــدون طــيـار من
خالل تــقـنــ� انـتــاجــهـا وتــطـويــرهـا
وفرض العقوبات واجلزاءات الدولية
عــلى من يــنـتــهك ضــوابط انــتـاجــهـا

وتصديرها. 
في الــوقـت نــفــسـه� يــقع عـــلى عــاتق
الـدول الــتـعـاون فـي انـتـاج وتــطـويـر
أنـظـمـة مـضــادة لـلـطـائـرات ا�ـسـيـرة
لـلحـد من اسـتـخـدامهـا الـعـدائي غـير
ا�ــشــروع واتــخــاذ كــافــة االجــراءات
لـــلــتـــصـــدي الـــيــهـــا� حـــيث لم تـــعــد
الـطـائــرات بـدون طـيــار مـجـرد سالح
في ساحة ا�ـعركـة ولكنـها تعـد أيضًا

أداة دبلوماسية فاعلة.
{ متخصص في االمن السيبراني 

كـان فـي بـعـضـهــا احلـيـاة الــصـعـبـة
وعـــدم االنـــدمـــاج واتــــقـــان الـــلـــغـــة
ومـشـاهـدته �ـا يـعـتـقـد انه مـعـاكـسـا
لـــلـــســلـــوك االجـــتــمـــاعي فـي ا�ــأكل
وا�لـبس واحلرية الـشخـصية � وفي
نفس الـوقت لـدية مـحـطات ايـجابـية
في عـيـشه الطـويل بـأ�ـانـيـا حيث �
مــســاعــدته في الــكــثـيــر مــســاعـدات
وهناك  من قـدم له الكثـير من االمور
االقــتـصـاديــة واخلـدمــات الـصــحـيـة
واجملـتـمـعــيـة �وهـنـاك من اال�ـان من
سـاعـده بـشــكل شـخـصي كـأن يـكـون

جاره او زميله في العمل .
في النهايـة وبعد سنـوات طويلة في
ا�ــانــيــا وتــكــوين اســرة مـن اجــيـال
عـديدة حـيث يـصل ا�ـهـاجر الى سن
الــتــقـاعــد يــقـرر ان يــعــود الى بــلـده
االصــلي تــركــيـا لــشــعـوره ان بــقــيـة
حيـاته في الـبلـد االم هي االقرب الى
مــــزاجه وروحـه ورغــــبــــته � ذلك الن
اجملـتـمع اال�انـي بالـرغم مـن حوالي
اربـعـ� عـام او اكــثـر لم يـسـتـطع ان
يــســلب مــنه هــويــته كــامــلــة �فــيــمـا
يرفض االبـناء واالحـفاد الـعودة الى
وطن ابـــــائـــــهـم واجـــــدادهـم النـــــهم
تـشــبــعــوا بـالــثــقــافـة الــتــعــلـيــمــيـة
واالجتـماعيـة والسلـوكيـة والثقـافية
اال�انـيـة وال �كن ان يـغـادروها الى

بـلـد لم يـروه ويـعـيـشـوا فـيه بـالـرغم
من ان جذور ابائـهم واجداهم قادمة

منه .
اخلالصـة في هـذا كمـا يـقـول الـفـيلم
هــو ان ا�ـراحل الــعـمــريـة والــنـشـأة
االولى تـــؤثــــر تـــمـــامــــا في ا�ـــيـــول
الــوطـنــيــة واالنـتــمــاءات والـتــمـسك
بالـهوية الـتي ينـتمي الـيهـا االنسان
وكانت حـياة الرجل الـتركي ا�ـهاجر

هي اقرب االمثلة.
¡UL²½ô« ÕË—

أمـا الـفـيـلـم الـثـاني يـسـيـر في نـفس
ا�ــسـار ولـكــنه من جــانـبه الــنـسـوي
فــهــو يــتــحــدث عـن نــســاء تــركــيـات
كبـيرات في الـسن � جـئن الى ا�انـيا
وهن شـــابــات وانــخـــرطن في شــتى
االعـمـال وا�ـهن . لـكن روح االنـتـمـاء
الى ا�ـكـان االول تــبـقى مـتالزمـة مع
تــفـكـيــرهن واحالمــهم بـالــعـودة الى

الوطن.
لــكن االمــر قــد يــخـتــلف عن تــفــكــيـر
الرجل الـتركي بـطل الفـيلم االول الن
الـتــزامـات االمـومــة هـنـا قــد تـفـرض
عـلـيــهن الـبـقـاء الى جــانب ابـنـائـهن
واحـفـادهن �وهـذا مــا يـخـلق لـديـهن
صـراع في امــتالك االرادات في قـرار

العودة الى البلد االم ام ال ..?
يرسم الفـيلم الـثاني الذي يـركز على

مــجــمــوعــة من الــنـســاء الــتــركــيـات
الـالئي تــقـــدم بـــهن الـــعــمـــر صــورة
لـلتـنـاقـضات والـصـراعـات النـفـسـية
لدى الكـثيـر من النسـاء الالئي كبرن
وهن يعشن كل هـذه السنـوات بحذر
الن الـعالقـات والــتـقـالـيـد الـتـركـيـة ــ
الشـرقية تـختلف تـمامـا عن التقـاليد
اال�ـانـيـة ويظـهـر الـفـيـلم الـكـثـير من
جـــوانــبــهــا مــثل ا�ـــلــبس وطــريــقــة
امــــتالك احلــــريــــة الــــشــــخــــصــــيــــة
والــتـصــرفــات الـتي قــد ال تــتـفق مع
مـيــولـهم ولـكــنـهن في الــوقت نـفـسه
يعترفن ان اجملتـمع والدولة اال�انية
قــدمـت لــهن الــكـــثــيــر من اخلــدمــات
الصحية واخلدمية واالنسانية قد ال
يــحــصــلن عـلــيه عــنــدمــا يـعــشن في

بلدهن االصلي.
تناقشت وابنتي كـثيرا في ا�ضام�
مـــتــعـــددة االبــعـــاد والــتي ارادت ان
تـوصـلـهـا الى ا�ـشـاهـد وهي تـعـالج
قـضـية تـكـاد ان تـكون نـتـائـجـها هي
الشـغل الشاغـل للحـكومـات االوربية
والـذاكرة ا�ـهـاجـرة بـشتى هـويـاتـها
وانــتـمـاءاتــهـا الــعـرقـيــة والـوطــنـيـة
�وتوصلـنا انا وابـنتي ان ما يـنطبق
عـــلى ا�ـــهــاجـــر الــتـــركي ( الــرجل )
وا�ـرأة التـركيـة يـنطـبق عـليـنـا نحن

العراقي� تماما.

بغداد
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بـعد طـول انتـظار وبعـد شهـور عجاف
آكـل فـيــهـن الـيــابـس األخـضــر وعــانى
الـوقف الـسـني فيـهن مـا عانى وكـأنـها
مـسرحية مـرعبة وليست ايـة مسرحية
 كـــتب فــصـــولــهـــا واخــرج قـــصــتـــهــا
اشـــخــاص ال يـــؤتــمـــنــون حـــتى عــلى
أنـفـسهم    فـال يفـقه احداثـها وال يـعلم
خــفـايـاهــا اال من جـلس في الــصـفـوف
االولى لـيشـاهد عن كـثب ويتـفحص ما
يــحـــصل من مــشــاهـــد احــيــكت خــلف

الـكوالـيس   فال تصـدق عينـاه ما تراه
 اهــو حـلم ام حـقـيــقـة ان مـا يـحـدث ال
�ــكن ان يــكــون اال ضــرب من ضـروب
اخلـيـال . حتى ظـهـر من خلـف السـتار
فـارس �تـطي جواده االبـيض ويحمل
بــيــده شـعــلـة انــارت ا�ــسـرح وازاحت
الــظـلــمـة واشــاعت االمل في الــنـفـوس
واعـادت الثقة لكل االطراف بعد ان بدأ
اجلــمـيع يـفـقــدون االمل بـسـبب ضـغط
االنـتـظـار الـطـويل الـقـاتل الـذي كاد ان
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بغداد 

صــاحـبه يـرغب بــالـتـعـارف  ,وقـد قـدّم
شــرحـاً وافـيـاً عن اهـتــمـامـاته وبـعض
شــؤونه الـشـخـصـيـة ,وخــتم اإلتـصـال
بـرجاء أخوي بأهمـية إدامة العالقة ما
بــيــنــنـا ,مــرت أيــام عــلى ذلـك احلـادث
الغريب  ,وكـانت الهواجس تـشغلني ,

لــــكن مــــكــــا�ـــة أخــــرى أزاحت بــــعض
هـواجسي  ,بـعد أن تعـرفت على ا�زيد

من التفاصيل التي شغلتني ..
كـان صاحبي ا�تصل مقيماً في ا�هجر
االمــيــركي  ,وهــو من أصــول بــابــلــيـة
هـــاجــر الـى هــنـــاك في عــام 1993م ,
وأسـتقـر في إحدى الواليـات األميـركية
 ,هو شاعر وقاص واعالمي ذاعت

شــهـرته في بالد ا�ــهـجـر  ,فــقـد أسس
إذاعـة ناطقة بالعربية وأصدر صحفية
أيضاً  ,ونـال حظوة ب� ابناء اجلالية
الـعربـية  ,ومـا �ـيز هـذا الـصديق عن
أقــرانه  ,رغــبـتـه اجلـامــحـة في مــد يـد
الــعـــون وا�ــســاعــدة لـــفــنــاني وأدبــاء
الــوطن عــبـر رعــايــة ودعم أنـشــطــتـهم
الــثـقـافــيـة من خالل إقـامــة األمـسـيـات
ا�ـتـنـوعـة وإصـدار الـكـتب الـتي تُـعـنى
بــــاحلــــركــــة اإلبـــداعــــيــــة ومن ضــــمن

WO�u³�O� W�«b�
ا�ــشـاريع الـتي أنــفق عـلـيــهـا من مـاله
اخلــاص إصـداره ثالثـة كـتب أحـدهـمـا
ديـوان شـعـر لراحـل شاب والـبـقـية عن
مــوضــوعـات ذات نــسق ثــقـافي �ــيـز
وبـحـجـوم كـبـيرة وطـبـاعـة أنـيـقة وزاد
في كـرمه اذ أنـتجـنّا بـتـمويل مـنه فلـماً
روائـياً قصيـراً بعنوان ا�ـليونير  ,نال
الــفـلم إهــتـمــامـاً نـقــديـاً وجــمـاهــيـريـاً
واســعـاً  ,ومــا زال صـاحــبي ا�ــغـتـرب
آســر عـبــاس احلــيـدري مــواظـبّــاً عـلى
مـــنـــهــــجه في رعـــايـــة اإلبـــداع  ,ال بل
أضـــاف لــــذلك تـــقـــد�ـه ا�ـــســـاعـــدات
الـنـقــديـة �ن يـسـتـحـقـهـا من ا�ـعـوزين
والـــيــتـــامى واألرامل ,وكـــنت شـــاهــداً
أمـيناً على سخاء هذا العراقي األصيل
 ,وحرصه الدائم على ان يظل فعل

عـمل اخلـيـر من أولـويات اهـتـمـاماته ,
ورغـم مــــــرور أربـع ســــــنـــــــوات عــــــلى

w(UB�« rłUŠ dJý

بابل

صـداقـتنـا الـفيـسـبوكـية فـإن مـا حتقق
مـن رســوخ الـعـالقــة واألخــوة مــا كـان
لـيـحصل لـوال وجـود وسائل الـتواصل
االجـتماعي التي جعلتنا نلتقي هاتفياً
رغـم ا�ــســافــات الــشـــاســعــة بــ� بالد
ا�ــهـجـر وعـراق الـصـابـرين  ,وصـارت
هـذه العالقـة اإلنسـانيـة مثـار األعجاب
واأل�ـــوذج الـــراقي فـي تــرســـيخ قـــيم
احملـبـة واجلمـال واالنـسانـية  ,فـشـكراً
لـفلك ا�ساء التشريني  ,والـشكر أيضاً
جلـهاز ا�وبايل ووسائل االتصال التي
قـرّبت ما بيننا  ,والـشكر كـله لصديقي
الــسـخي آســر عـبـاس احلــيـدري الـذي
غـمرنا أهـله واصدقاءه ومـبدعي وطنه
بـهـذه ا�كـارم احلـيدريـة وجـعلـنـا نرفل
بـاخليـر العـميم  ,وهـكذا هي الـصداقة
الـفيسبوكـية التي أثمرت ومـنحتنا كل

هذا البهاء واألمل .. 

يـطيح بـالقف الـسني . ان هـذا الفارس
مــعـــروف لــدى اجلــمــيع   وقــادر عــلى
اعـادة االمـور الى نـصـابـهـا الـطـبـيـعي
الـذي يتـمناه كل شـريف وحريص على
امـــوال ا�ــســـلــمــ�   ونـــلـــتـــمس فـــيه
الـــصالح والـــعـــفـــة الى جـــنب الـــقــوة
والــفــروسـيــة   فـهــو صــاحب ا�ـواقف
ا�ـشهـودة التي طـا�ا انـبرت في ديوان
الــوقـف حــيــنــمــا نــبـــتت في احــشــائه
مـخالب الـشر واحاطت �ـفاصله اذرع
اخــطــبـوط الــفــسـاد   فــكــانت مــواقـفه
الــرجـولــيــة والـصــلـبــة مـحط اعــجـاب
اجلــمـيع وكـان ال تـأخـذه بـاحلق لـومـة
الئم . هـنا جند انفـسنا امام مـسؤولية
تـــأريــخـــيــة وعــظـــيــمـــة   تــســـتــوجب
مــسـانـدته والـوقــوف الى جـانـبه وهـو
يـخـوض معـركة احـقاق احلق لـلقـضاء
عــلى كل مــا شـاب الـوقـف من مـسـاو�
في الــفـتـرات الـسـابــقـة والـتي شـوهت
صـورته وحولته في اذهـاننا الى مكان
ال يـــحــمل مـن اســمه وعـــنــوانه ســوى
حــروف مـكـتـوبـة عــلى ورق ومـسـطـرة
عـلى الفـتـات عـريـضـة ذات بـريـق تـسر

الـنـاظريـن ال اكثـر . نـأمل والثـقـة تملء
افــئـدتــنـا ان يــكـون االســتـاذ الــدكـتـور
مـــشــعــان اخلـــزرجي خــيـــر من تــرأس
ديـوان الوقف السـني وخير مـن اختير
فـي هذا الـوقت العـصـيب الذي تـمر به
ا�ـؤسـسة الـديـنيـة الـعريـقة   فـبال شك
سـنرى بالقريب الـعاجل التغـير الكبير

في كل مفاصل الديوان . 
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ان مـا عزز تـفاؤلـنا واسـتبـشارنـا االمر
الـذي ال يـخـفى على ا�ـتـابعـ� لـشؤون
الـــوقـف ان اخلــزرجـي هـــو احـــد ابــزر
اعـمـدة الـوقف الـشـاخـصـة الـتي يـشار
لــهـا بــالـبــنـان   فــهـو الــذي عـمل مــنـذ
ريــعـــان شــبــابه داخل اروقــة االوقــاف
وهــو الــذي يــعــرف كـل شـاردة وواردة
وكل صـغـيـرة وكـبـيـرة بل يـعـرف حتى
صـغار ا�وظفـ� وخلفيـاتهم وعوائلهم
وقــد تــولى مــنــاصـب عــدة ال يــســعــنـا
ذكـرها تـفصيالً كـان أخرها عـميد كـلية
االمـام االعظم اجلـامعة الـتي ترك فـيها
الـــبــصـــمـــة الــتي ال يـــســـتــطـــيع احــد
جتـاهلـها او اخفـائها   وكـذلك امتداده

الـعشـائري ا�ـعروف لـلقـاصي والداني
فــهــو ابـن الــعــشــيــرة الــعــريــقــة وابن
الـعائلة التي لم يشوبها غبار يومآ من
االيــام وال نـنــسى مـواقــفه االنـســانـيـة
حــيـث لم يــذخــر جــهــداً في مــســاعــدة
ا�ـكلـوم� واحملـتاج� وهـذا ما يـشهد

به اجلميع .  
في خــضم هـذه ا�ـهـمـة الـصـعـبـة الـتي
يـواجـهـهـا رئـيس الـديـوان اجلـديد  اذ
نــــتـــرقب مــــســـتــــوى الـــضــــغط الـــذي
سـيـسـلطه اصـحـاب ا�ـصالـح الفـئـوية
وبــعض ا�ــتــنــفــذين عــلى هــذا الـرجل
االمــر الـذي قـد يــعـرقل عــجـلـة الــتـقـدم
بــاالجتـاه الــصـحـيـح في اعـادة االمـور
الى نـصابها الطبـيعي وتنقية االجواء
ا�ـــغــــبـــرة بل ا�ـــلــــوثـــة  داخل دوائـــر
ا�ــؤســســة   فال يــســعـنـى اال ان نـرفع
اكــفـنـا الى الــله بـالـدعــاء ان يـبـعـد عن
طـريقه كل من ال يأبه للمـصلحة العامة
و يـرزقه البطانة الصـاحلة التي تعينه
عــلـى تــقــد� الــنــفع لــلــعــبــاد والــبالد
والـعمل �ا يرضي الـله وان يبعد عنه

بطانة السوء . 

ذات مـساء تـشريـني من عام 2019م ,
رنّ مـــنــبّه مــوبــايــلـي فالحــظت أن رقم
ا�ـتصل من خارج الوطن  ,فـاستغربت
ومـع ذلك أجـبت عـلى االتـصـال مـرحـباً
بـصــاحب الـصـوت اآلتي من الـبـعـيـد ,
ومـن خالل احلــــــوار مـــــعـه عـــــرفت أن



ــ لـلـشـاعـر الـعراقـي نصـيـر الـشـيخ" صـدرت مـؤخـراً اجملـموعـة الـشـعـريـة ا�ـعـنونـة (( من ظالل
كرومها )) عن دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد

وجاء على الغالف االخيـرللمجموعـة (( من ظالل كرومها ..مصـفوفة شعريـة للشاعر � أكدت في
نـصـوصهـا السـعي اجلـمالي لـلشـاعـر ألحتـطاب مـسـاحة أكـثر رقْـيـاً واكثـر كثـافة ً وتـنـوعاً في خـطابه

الشعري..
أنها نـصوص الـعابرة لـلكتـابة صوب جتـليات الـشعرا�ـنبـعثِ عن الذات في رؤيتـها للـعالم �وحتوالت

األمكنة وتغايرات األزمنة. .
أنها رؤيا الشاعر وهو يستشرفُ األفق ويجذفُ في بحيرات الكالم".

رسالة بغداد
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نشيدَ تلك األرضِ�
. ملحمةَ البطوالتِ التي انكفأتْ

طويتُ شراعَ تلكَ الريحِ
ما عادت تسيرُ على هدانا�

بَعثَرَتْنا�
وانطَوتْ في لُجّةِ األمواجِ 
كلُّ حروفِ ذاك الصبحِ�

ماجَتْ ب� حشرِ الراحل�َ 
وسربِ فُرساني الذين ترجّلوا

وتبدَدتْ صفحاتهم� 
غسَقَتْ�

أصُرُّ هديلَ �امتي
في ثوبِ جدّي�

ليسِ عندي غيرِ ذاك الثوبِ
أعصبُهُ إذا ناخَتْ سنيني

كي أكون كما أنا�
كي تورقَ اجلمراتُ

في كفّي ترانيماً 

 طَوَيتُ مرارتي �
وشَرِبتُ قَطْراً أسْقَطَتهُ الريحُ عابثةً�
كأنَي بالرياح تُهيءُ السمتَ البعيدَ

على حدود البحرِ
للحُلمِ الذي سيشُقُّ صدرَ ا�وجِ�

يَحفُرُ في جنونِ الروحِ
أغنيةً�
ونورسةً�

وسَعفاً كان يحنو فوقَ ظلّي
ح� يشتدُّ السعيرُ�

غَدوتُ فوقَ شفارِ ذاكَ اجلمرِ
عوداً يابساً

يشتاقُ ما ينثالُ من وجدٍ
تُخبّئهُ الثواني 
ب� طياتِ ا�سافةِ�

وا�سافةُ لم تعُد نبراتُ نرجسةٍ
تزمُّ جراحنا�

وشراعُنا ما عاد يَنشرُ كالصباحِ

تَرُودُ مروجَها أمّي
مساءً�

ثم تُغلقُ قلبَها فوقَ الضَنا�
يا ريحُ منذُ طَرَقتِ بابي� 

ثمّ أَسرَجتِ اخليولَ� 
نَدورُ في فلكٍ عقيمٍ�

ليلُنا مازال يَجثو عند حرفِ البحرِ
يُوقدُ شَمعَهُ� 

علَّ الذي تاهتْ نواهِلُهُ
وطاشَ به الظَما

. يَهناْ

طَويتُ مسافتي ليالً�
وصُغتُ مدينتي قبساً من السلوى

على رملِ الشواطئِ�
أَنْبرِي غُصناً من النعناعِ 

أو دمعاً أُرَقْرقهُ�
ألفُّ جَريدَها�
تلكَ ا�دينةُ�

أنتشي بشذا سنابلِها�
ورائـحـةِ الـكوانـ�ِ الـتي يـنـشقُّ صدرُ

الفجرِ عنها�
والـــشــواطيْ ال تـــقـــيلُ مــدائـنَ الــرملِ

ا�عبأ في الظنونِ�
وال تُرتلُّ أغنياتِ الغائب�َ�
ألمُّ ما ألقتْ ليَ األمواجُ

بعضَ قواقعٍ�
كِسَر� من الغيمات�

قَطْر� من ثنايا وحدتِي�
ومـــديـــنــة مـــا زال يـــومض في ســـنــا

روحي 
هـــواءُ نــخـــيــلـــهــا....                    
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فـقدت األشـياء بـريقـها وتـخلت ا�ـناطق
عـن اسـمـاءهـا وغـادرالــظل مـكـانه حتت
الــشـجــروصـارت االغــنـيــات بال مــعـنى

والحلن..
خـلع نظـارته عله يـرى األشيـاء �نـظار
أخــر اال أن الــصـورة كــانت عــلى درجـة
كـبــيـرة من الـسـوء الى احلـد الـذي رأى
فـيه كل األلــوان تـخــتـفي وتــتـحـول الى
األبـــــيـض واألســـــود..اليـــــدري الى أين
تـأخـذه قدمـاه و�اذا يـفـكر عـقـله و�اذا
يــــنــــبض قــــلـــبه نــــبــــضـــات اعــــلى من

معدالتها..
رمى جـسـده على كـرسي مـوضـوع على
الـرصـيف عــنـد بـاب إحــدى ا�ـقـاهي لم
يــطــلب شــيــئـاً اال انـهُ فـوجـيء بـصــبي
ا�ــقــهـى وهــو يــحــمل بــيــده قــدحــاً من
الــشـاي ..إرجتــفت يــده عــنـدمــا تــنـاول
الــقــدح وأشــتــد األرجتـاف حــتـى هـوى
القـدح من يده فـأنكسـر..إنحـنى الصبي
يــــجــــمع األجــــزاء ا�ــــتــــنــــاثــــرة وهـــو

يردد(فدوة إلك عمي).
هل هي أعــصـــابه ا�ــشــدودة أم الــقــلق
الـذي يـعيـشه أم الـضبـابـية الـتي تـخيم
عــلى كـيــانه أم الــتــقـدم في الــعــمـر هي
ا�ــســؤولــة عن حــالــة االرتــعــاش الــتي
تـنــتـابه بــ� فـتــرة وأخـرى تــسـاءل مع

يـحـتـفظ بـهـا والتـي إلتـقـطـهـا في أجزاء
مـخــتــلـفــة من هــذا ا�ــكـان وأدرك كم من
الـســنـ� مــضت من عــمـره وأنـه لم يـبق
أمـامه اال القـليل وتـذكـر كالم األخرين له
وهم يـجـامـلـونه .. يـقـول أحـدهم التـهـتم
لـتقـدم العـمر ..فـالعمـر مجـرد رقم وا�هم
هـو شـبـاب القـلب ..بـيـنمـا يـقـول له أخر
..إغـتــنم مـاتــبـقى لك مـن الـعـمــر وإعـمل
ألخـرتـك وأقض بـقــيـة عـمــرك بـالــعـبـادة

والتقرب الى الله..
ويـقـول له صـديق ..التـهـتم لـلـعـمـر وهـو
يتقـدم بك فهذهِ سُـنة احليـاة والتفكر في
ا�ـاضي فـيـتـعــبك الـتـفـكـيـر والتـفـكـر في
ا�ـــســتـــقــبل فـــلن جتـــني ســوى األحالم
..ولـــكن عش يــومـك بــكل مــاتـــســتــطــيع

والحترم نفسك �احتب..
لكـنه اليؤمن بـهذا القـول فكلـما تقـدم بنا
الـعـمـر كـثـرت قـائـمـة ا�ـمـنـوعـات عـلـيـنا
وإشـتدت تـدابيـر األحـتراز عـلى الصـحة
صـرامةً وأصـبحت األشـياء الـتي نحـبها
تــخـيـفــنـا بل نــخـشى أن تــنـقــلب ضـدنـا
فـالــعالقـة بــيــنـنــا وبـيــنـهــا تـغــيـرت عن
األمس..عـاد الـى الـبـيت وتـذكـر أنه حـ�
راجع طـبـيبـاً ذهب إلـيه مجـبـراً مضـطراً
إذ إنه في الـغـالـب طـبـيب نــفـسه يـعـرف
مايضره وماينفـعه ويتقيد بنظام غذائي
صـارم و�ـارس الـريـاضـة يـومـيـاً ولديه
ثـقـافـة صــحـيـة كـافـيــة لـعالج نـفـسه من
الـــعــــوارض الـــصـــحــــيـــة .. إال أن عـــدم
إســـتـــقــرار ضـــغط دمه أثـــار في نـــفــسه
اخملـــاوف خــاصـــة حــ� ســـجل قــراءات
مرتـفعـة جداً تـقتـرب من العـشرين درجة
واصــبح اليـــســتـــجــيـب  لــلـــعالج الــذي
يـتـنـاوله.. قـال له الــطـبـيب لـعل جـسـمك
تعود عـلى الدواء فاصبح اليـستجيب له
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هكذا ومنذ أن تورطت ُ
با�عاجم واحلياة

أصرخ في وجه العالم
كم أنت قاسٍ وبليد�

وألبدّد قبحَ وبشاعة األيامِ
ا�كررةِ والبذيئة
أعصرُ حنجرتي
وأباغت النوافذ

بالغناء والزّجل..
ماكنتُ حجراً

ليتعثّر بيَ الكالم ُ
ولم أتسلق يوماً
جداراً أعزل
ألتطفّل على
حدائق غيري
كلّ ما أدخرتهُ

من شجر وأصدقاء
تساقط من ذاكرةِ ا�دينة

أما الساقية التي
�تُ على مقربةٍ منها لسنوات

فقد أثقلها الغبارُ
وتكدست فيها

عصافير... مهاجرة وجريحة
أصابعي التي أدمنت عدَّ

احملطاتِ وا�قابر
لم تعد تشير
إالّ لذلك الغراب
الذي إنتصب

وهو بكاملِ جسارته
كيْ يواريَ بلبالً

دهستهُ غيمة � عابرة.
طاعن� باحلشمةِ

ومكتظ� باألدعيةِ والهديل..
كلما إمتدّت يدي بأجتاه ا�دينة..

عادت وهي مضرجة

ø ¡«dFA «  »U  q

كسرت أغصانَ الزيتون  .! 
....

أين  األشواقُ ..
وأين اخلفقُ النابض في وجع الروح? 

ذاك الدفق العاصف في  احلُبِ�
اسودّت أصباحُ ا�دنِ الثكلى 

و الـليل هـمـوم� تصـحو حـ� تـنامُ خـيول
الشمس  � 

فــمــتى تــسـتــيـقـظُ أشـجــار الـبــهــجـةِ في
احلزن? 

غابَ الشعراءُ ا�عشوقون  �   
 ولم يبقَ في السوق سوى ببغاواتٍ�  

صوت  اخلردة في أيدي الباعة� 
وخال اجلو لزبابرةِ احلرفِ �  

فوضى تتناسل� في هرجٍ � 
ال النحاتون أجادوا فَنّ األزميل � 

ال  الرسامون أفاقوا من سكرتهم � 
زمن� رجس� .. 

و األشواكُ ا�متدةُ في ضفةِ النهر�.
زحفت نحو الورد �

هل بعد غياب ا�عشوق� ?
فصراخي مهـرةُ بركانٍ جتري في األفالك

 ..
هذي الصرخةُ أفصح من ألفِ دعيٍّ أفّاك

أو زبّار يلعبُ  بالكلمات  
يتشدّقُ  في ثوب مالك 

.....
لــستّ ا�ـــعــشـــوق األوحـــد من يــتـــوضــأ

باألنوار 
مثل نبيٍّ أحملُ قلبي وكتابي

وعصايَ أهشُّ بها من يتنمّر ب� كالبي 
أغوي الشعراءَ � وأهلَ احلكمة واجلنّ �

وبها أرسمُ للعشاق 
جنماً وهالال

وأناورُ  في الفكرة� 
أعرضها فلسفةً وسؤاال 

أغـري  كل صـبـايـا الــسـحـر بـبالغـة نـايٍ
أسطوريّ � 
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قصة قصيرة 
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الناصرية

ولم يـبـذل جـهـداً أو إجــتـهـاداً أكـثـر من
أنه كتب له دواءً جديداً للضغط باهض
الثمن..وح� تناوله عند وصوله البيت
زادت احلــالــة ســوءً فــالــقــراءة مــازالت
مرتـفعـة وانتابـته نوبـة خوف وقلق من
تطور احلالة نحو األسوء ولم يجد غير
أن يلجأ الى األعشـاب الطبية ا�وجودة
لديه التي تعمل على خفض ضغط الدم
بـشـكـل طـفـيف ولـكـنـهــا سـتـقـيه مـشـقـة

كل هذا اخلوف وماهي اال دقائق ويعود
الضغط كما كان..

رمى الـدواء الـذي إشـتـراه بـثمـن باهض
وعــاد يـســتـخــدم دواءه الــقـد� فــوجـده
أفــــضل أداء مـن دواء الـــطــــبـــيـب ولـــكن
مـفــعـوله اليـســتـمـر طـويـالً كـمـا كـان في
الـسـابق بل يـنـتهـي عنـد مـرور سـاعة أو
سـاعتـ� في أكـثر تـقـدير.. قـرر أن يذهب
الى العشـاب فيصف له حالـته لعله يجد
لــديه عـشــبـة تــسـاعــده عـلى إطــالـة زمن
مفـعول دواءه كمـا كان في الـسابق ..قال
له الـعـشاب سـأعـطيك خـلـطة تـتـكون من
كــوكـــتــيل اخلل يــضـم أكــثــر من أربــعــة
أنواع من خل الفواكه ومـنها خل التفاح
الـــذائـع الـــصــــيت فـي عالج مــــخـــتــــلف
األمـــراض وســـتالحـظ الـــفـــرق عـــلى كل
صحـتك في خالل ثالثـة ايام ولـيس على
ضـغط دمك فـقـط و�ا إنـتـهـى من شـربـها
في خـســمـة أيــام لم يـجــد ايـا من وعـود
العشـاب ولم يشعـر بأيه عالقة حتسن ال
عـلى ضغـطه وال علـى صحـته العـامة بل

.. كانت وعوده إفتراءات وكذباً
في الــبــيت تــقــتــرح عــلــيه زوجــته وهي
تــخـفف عـنه وتـبــعث في نـفـسه األمل أن
يسافر ويروح عن نفسه وتذكره بسفرته
مـعـهـا الى شـرم الــشـيخ وانـعـكـاسـاتـهـا

االيجابية على نفسيته ..
قـالت له فـي مثـل حـالتـك علـيـك أن تتـجه
الى زيـارة مـقـامـات األولـيـاء الـصـاحلـ�
وأن تصلي هـناك وتدعـو الله واذا كانت
لديك إمكانية فحاول الذهاب الى العمرة
عــنـد بــيت الـله احلــرام وهـنــاك سـتــجـد

راحة نفسك �واجهة الله سبحانه..
يــدعـو الــله في صالتـه ويـغــلـبـه الـبــكـاء
وهو يـرى أصابعه تـرجتف أثنـاء الدعاء

.. كـان يـجـلس مـبـكـراً قـبل صالة الـفـجر
ويـصـلي ويـدعـو الـله وتـأخـذه نـوبـة من
البكـاء خشوعـاً وخوفاً من مصـير حالته
وتـطـورهـا من جـهـة ومـصـير ضـغط دمه
الذي يسعى الى الصعود معظم األوقات
لكـنه �ـرور االيـام شـعـر أن الـطـمـأنـيـنة
تسري الى نفـسه وأعماقه بأنـسيابية لم

يعهدها من قبل ..
كــان يــشــعــر بـهــا بــالــبــرودة في صـدره
والهـدوء في تنـفسه ..وتفـاعله احلـقيقي
بــأن األمـر اليـدعـو الـى الـقـلق ..وأن الـله

قادر على كل شيء..
فأستـكانت نفسه وهـدأت أنفاسه ومسح
دموع عينيه وقرر أن يتعايش مع حالته
التي يـعيشـها ويتـرك اجلوانب السـلبية
ويسعى نحو التحـلي بالطاقة االيجابية

التي تشجعه زوجته عليها..
وأن يعمل على إدامـة وتقوية عالقته مع
خــالــقـه في طــقـــوس إ�ــانــيـــة يــومــيــة

التعرف الكلل..
وحــ� خـرج من الـبــيت رأى أن األشـيـاء
تبدو أمامه �نظـار أخر فقد عادت إليها
ألوانـها وعنـاوينهـا وزالت القتـامة التي
كانت تغلف ا�ناظر التي تطالعه وعادت
األغــنــيــات تــداعب ســمــعه بــكــلــمــاتــهـا
وأحلـانـها الـتي يـعرفـها مـنـذ زمن طويل
حــ�  اســتـمـع الـيــهــا في ا�ــقــهى الـذي
يرتاده والذي يطل على شارع الرشيد..
شــعــر أن حــاجــزاً صـــلــداً كــبــيــراً قــا�
الـسـواد كـان يـفـصل بـيـنه وبـ� شـعوره
بــالــطـمــأنـيــنـة وكـم تـراقــصت مـشــاعـره
جـذلى وهي تـشـهـد إنـهـيـار ذلك احلـاجز
الصـلـد �د حـقـيـقي منـيـر من طـمأنـيـنة

النفس..

الـذهـاب الى ا�ـسـتـشـفى في هـذا الـلـيل
وتــغــنــيه عن الــصــور الـســلــبــيــة الـتي
سـيـراهــا هـنـاك والـتي ســتـزيـد احلـالـة

سوءً..
في البيت يجد زوجـته تهديء من هلعه
حــ� تـرتــفع قــراءات الــضــغط وتــهـون
عـلـيه األمـر وتـبث في نـفسـيـته نـفـحات
من الــطـاقــة االيـجــابــيـة بــكالم يـجــعـله
يشـعر باالطـمئـنان وأن األمر اليـستحق

نـفسـه فيـمـا تسـرب الى  دواخـله خوف
شـــديـــد وقــــلق من كُـــنـه هـــذه احلـــالـــة
وأسبابها ومستقـبلها ومدى خطورتها
ألنـهـا تـذكـره �ـقاطـع األفالم الـتي يرى
فـيـها كـبـار الـسن وأجـسـامـهم تـرتـعش
على الـكراسـي ا�تـحركـة... مازال اليرى
األشـيـاء عــلى طـبـيـعـتــهـا وكـأن مـيـزان
احلـيـاة قـد تغـيـر وعـجلـة الـزمن تـعاني
من خـلل يـجعل الـوقت مـرتـبكـاً ويـفتـقر
الـى األتـزان ..كل الــوجـوه تـبــدو أمـامه
وكــأنــهـا تــرتــدي أقـنــعــة تـنــكــريـة ..كل
ا�ـركبـات التي تـمر أمـامه تبـدو مضـللة
بـــــقــــتــــامــــة واليــــرى مـن خاللــــهــــا أي
شيء..إنطـفأت أو كـادت تنـطفيء جذوة
احلياة في أعمـاقه لوال أنه تدارك نفسه
وغادر ا�قهى بأجتـاه حديقة األمة التي
كـانت قـريـبـة عـلـيه وعـنـدمـا إقـتـرب من
احلـديـقـة تـراقـصت في ذاكـرتـه ذكـريات
مـلونـة عن اجلسـر الـصغـير الـذي يزين
احلديـقة وسرب الـبط الذي يـسبح على
صــفـــحـــة ا�ــاء ذي الـــزرقـــة الــشـــديــدة
وا�ـــصــوريـن اجلــوالـــ� وتــمـــثــال األم

وأناقة الناس وهدوء ا�كان..
األن فقط وفي هذا ا�كـان تغيرت نظرته
الى األمـكـنـة والـنـاس والـشـواخص من
حوله وبـاتت أقـرب الى الواقع ..وتـذكر
ايام الشباب والصور الفوتغرافية التي

بالعفّةِ والفراغ
احملطات التي أرهقَتْني كثيراً

وكانت سبباً
في اخليانةِ والوشايات

تتعطل فيها اآلن
رؤوس وسراويل
مَن عبَروا قبلي

وهم يحصون ثرثراتهم
وحماقاتهم ويدّخرونها
خلريفِ العمر واألصدقاء

لم أعد معنياً
بصورتي ا�علّقة

على حائط رطب..
وال بِجاري الذي يدخّن

النساءَ والعرق ا�غشوش
وال بالكتب التي
سرقَتْ حياتي
وخذلتني كثيراً
كما لم أعد مهتماً
بكل� هذا الضجيج

والبريق والبالغة الزائفة
التي تركت الكثيرين
يدمنون البذاءة

واألكاذيب والعثرات
لقد قررت منذ سنوات

وبعد أن شابَ لساني من الهتاف
وقلبي من الطعنات والندم

أن اضعَ حداً
لكلّ تلك السذاجة ا�زمنة

وأن أتوارى بعيداً
عن أع� الذين تعلقتُ بهم
لتكتملَ هذه احلكاية ا�ُرّة

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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اسـتـغـرق اجنـاز هذا الـعـمل ثالثـة شـهور
ليال نهارا.

نـحن بـصـدد اجنـاز تكـر� تـاريـخي خـالد
عــظـيم� نــكـرم فـيه  1500عــلم من بــيـنـهم

 350رئيس جامعة وجمعية ونقابة
واحتــاد ومــؤســســة عــربــيــة في لــوحـات
تـاريــخـيـة خـالـدة لن يـنـسـاهـا الـتـاريخ لـ

 1000سنة� تكر� ستصل أخباره
ولـــــوحــــاته وآثــــاره  200دولـــة وماليــ�

العرب واألجانب.
هذا حدث كبير في التاريخ

الـتكر� هـو فعل ثقـافي� رد ثقافي� اجناز
ثقافي� حتريك ثقافي� رد اعتبار

ولـــتـــرقص األقالم والـــريـــشــات فـي عــبق
الزهور

أرجــو اعـتــبــار لـوحــات الـتــكــر� وثـيــقـة
تاريخية

هــذا هــو الـتــكــر� الــثـامن وكــرمــنــا قـبل
شـهور  900شـخـصيـة في لـوحات خـالدة

(التكر� السابع)
نــحن أصــحـاب رســالــة حـضــاريــة وأنـتم

كذلك
أنــظـروا لـلـصــورة الـكـبـيــرة من الـتـكـر��

أنظروا بع� النحلة ال بع� الذبابة
الـنحلة تبحث عن األزهار والذبابة تبحث

عن الفطايس
نحن نعتز بكم ونعتز بالعقل العربي

الـلـوحـات هي لـبـث الفـرح واألمـل والـقوة
والوحدة والعزة والنهضة

نــحن وضـعـنـا  100صــورة في كل لـوحـة
لـــبـث الــقـــوة والـــوحـــدة واألمـل والـــعــزم

واخليال
نحن ال �يز ب� ا�كرم�

هــذا تـــكــر� الــفــرح الـــشــديــد واالرتــقــاء

الشديد
هذا تكر� ا�صاحلة الثقافية

هذا تكر� النهضة
هذا تكر� الثورة الثقافية والعلمية

هـــذا الــتـــكـــر� إلحــداث ثـــورة ثـــقــافـــيــة
وأكـاد�ية وترجمية وإنسانية في الوطن

العربي
هـذا الـتكـر� سيـحـير الـبشـريـة وسيـكون

حديث العالم وجامعات العالم
سـتحفظـون هذه اللوحـات وتتصفـحونها
طــويال طــويال وتـنــشـروهــا في كل مــكـان
وتـــعــلـــقــوهــا فـي بــيـــوتــكم ومـــكــاتـــبــكم

وشوارعكم
لــوحـاتـنــا لـوحــات الـكـرامــة وشـهــاداتـنـا

شهادات البطولة فحافظوا عليها
الـلـوحـات سـترسل لـكم رسـائل كـثـيرة كل
سـيفهمها بطريقته وحسب ثقافته وذكائه

ووعيه وأخالقه
الـرؤوس مـرفـوعة إلى عـنـان السـمـاء يوم

التكر� في يوم الفرح الشديد
نـحن جـمـعـيـة تـطوعـيـة لـيس لـهـا أهداف
سـيـاسيـة وال �ـولـها أحـد وتـكر�ـنـا حر
نزيه شريف خال من ا�صلحة أو الشهوة
نـحن جمـعية مـشهورة ومـعروفة في 200
دولـــة يـــحــمل شـــهـــاداتــنـــا آالف الـــعــرب
واألجانب وال نبحث عن مجد أو شهرة

كــتب في هـذه اجلـمـعــيـة ومـؤسـسـهـا 50
قـصـيـدة ونـحن وصـلـنـا اجملـد وجتـاوزنـا
الـــشــهــرة نـــحن جنــاهـــد مــنــذ  20عـــامــا
لالرتـقـاء بـتـفـكـيـر وأداء اإلنـسـان الـعربي
وواقـعه هذا التكـر� يتطلب منـكم جميعا
مـكرم� وغيـر مكرم� االرتـقاء احلضاري

الشديد في يوم الفرح الشديد.
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التاريخ
نـحن أنـاس مـتـطوعـون كـادحـون� ال �لك
مـــاال بل �ـــلك كــرامـــة وعــزة نـــفس وهي
أغــلى من كل ا�ـال� ال نــكـرم ألجل ا�ـال� ال
نـبـيع كـرامـتـنا بـكل أمـوال األرض. عـشـنا
عــزيـزي نـفس وسـنــظل كـذلك. قـد جتـدون
في الـتـكر� أهل الـعلم والـعـمل وبعـضهم

�ـلك ا�الي� وا�ـليارات� ال نـكرمهم ألجل
مـالـهم بل تـقديـرا إلجنـازاتهم. هـذا تـكر�

العقول للعقول.
نـكـرمكم بـكـرامتـنا� بـتـاريخـنـا� بأخالقـنا�

�بادئنا� بضمائرنا
نـسـعى إلحـداث نـهـضـة ثـقـافـيـة وعـلـمـيـة

وانسانية في البالد العربية� ال أكثر.

جــــيـش جــــرار من أعالم وعــــقــــول األمــــة
يتقدمون الصفوف

الــتـكــر� الـقــادم أكـبــر ثـورة ثــقـافــيـة في
التاريخ

الــتــكـر� الــقــادم أكـبــر انــتــصـار لــلــعـقل
العربي في التاريخ

الـتـكـر� الـقـادم أكـبـر ضـربـة في الـتـاريخ
لـلعنصرية والطـائفية واخلوف والضعف

واجلاهلية واالستبداد
االنفجار الثقافي قادم قادم

الــكــبــريــاء شــديــد شــديــد يــوم الــتــكــر�
والرؤوس مرفوعة إلى عنان السماء

الـــتــكــر� األضـــخم� األفــخـم� األعــمق في
التاريخ

في هـذا الـتـكـر� بنـيـنـا/ كـتبـنـا/ رسـمـنا
أطول وأعمق رواية في التاريخ

لوحات التكر� القادمة ليست للنشر على
الـفـيـسبـوك والـواتس وا�واقع اإلخـبـارية
فــحـسب� بـل لـطــبـاعــتـهــا أيـضــا لـوحـات
وجـــداريـــات فـي بـــيـــوتـــكم ومـــكـــاتـــبـــكم
وجــامـعـاتـكم وشــوارعـكم� فـاقــد الـتـقـديـر
لــنـفـسه ال يـقــدر وال يـعـرف قـدر اآلخـرين.

هذه اللوحات وثيقة تاريخية.
ال نــدعي الـكــمـال� الــتـكــر� هـو مــحـاولـة
واجـتـهـاد ووجـهـة نـظـر مـنـا قـد نخـطيء�
نـنـسى� نـتـحـمـل مـسـؤولـيـة هـذا الـتـكر�

بكل شجاعة وكبرياء.
هـنـاك مـلـوك وأمراء وشـيـوخ في الـتـكر�
يـرأسون جامعـات أو مؤسسات تعـليمية.
نـــكــرمــهم إلجنـــازاتــهم ال �ــنـــاصــبــهم أو
نــفـوذهم أو مــالـهـم. هـذا تــكـر� الــعـقـول

للعقول.
نـؤكد أن هذه اللـوحات ستصل  200دولة
وأنت دورك أن تــــفـــتـــخــــر وتـــعـــمــــمـــهـــا

وتـطبعها. فاقد التـقدير لنفسه ال يقدر وال
يعرف قدر اآلخرين.

هـــذا تـــكــر� فـك احلــصـــار عن اإلنـــســان
الـعربي� تكر� ا�صاحلة الثقافية ?تكر�
الـفـرح الـشـديـد� تـكر� الـكـبـريـاء الـشـديد

الشديد
نـعـمل مـنـذ شهـرين لـيل نـهـار عـلى إجناز
هـذا التـكـر�� تبـقى شهـر من العـمل حتى
األول من يــنـايــر� تـعــرض األسـتــاذ عـامـر
الـعـظم جلـلـطة دمـاغـيـة قبل شـهـر بـسبب

الضغط.
اإلنـسان الـعربي يـعاني من ضـعف وعزلة
شـديدتـ�� نفسـيا� اقتـصاديـا� اجتمـاعيا�
الـعـربي جـائـع� خـائف� مـحـاصـر. نـحاول
في التكر� القادم أن نخفف احلصار عنه
ولـهـذا عـمـلنـا وتـعـبـنـا تعـبـا شـديـدا. هذا

تكر� فك احلصار.
 1500علم في  15لوحات خالدة

يتقدمون الصفوف
 200رئيس جامعة عربية يتقدمون

الصفوف
 100رئيس مؤسسة عربية يتقدمون

الصفوف
عـشرات مـن رؤساء االحتـادات والنـقابات
والنوادي األدبية يتقدمون الصفوف

رؤسـاء مـجـامع الـلغـة الـعـربـية يـتـقـدمون
الصفوف

 1000عمالق عربي يتقدمون الصفوف
 50علم أجنبي يتقدمون الصفوف

قـرار ثقافي أخالقي من جمعية ا�ترجم�
العرب

الــكــبــريــاء شــديــد شــديــد يــوم الــتــكــر�
والرؤوس مرفوعة إلى عنان السماء

الـــتــكــر� األضـــخم� األفــخـم� األعــمق في

حـــكـم ا�اللي فـي ايـــران يـــبـــدو انه بـــات
يـتـنـفس انفـاسه االخـيـرة في وسط ترقب
شـديـد� ومن يـتابع الـوضع الـعام عـمـوما
مـــنـــذ احـــداث 2019 الـى االن ســـواء في
ايـران او الدول التي تـتحكم فـيه وتبعات
الـتردي االقتصادي او االنـهيار او الدمار
الــذي حلـق بــهــذه الــدول ســواء ســوريـا�
الـيمن ولبنان.. ام الدولـة الوحيدة الثرية
ا�ـتبـقيـة وا�نفـذ االخيـر( العـراق)� �كنه
ان يـالحظ اهــــتــــزاز الــــوضع الــــداخــــلي
بـايران تدريجيا نحـو تغيير مسار احلكم

فيها وضرورة البحث عن مالذ امن.
فـــبــعـــد ان اعــلن ا�ـــرشــد اإليـــراني عــلي
خـامـنـئي صراحـة عن الـتـدخل في شؤون
الـعـراق وسـوريـا ولبـنـان �وصف الـعراق
بــالــعــمق االسـتــراتــيــجي لــلـجــمــهــوريـة
اإلسـالمـــــيـــــة اإليــــــرانـــــيـــــة� وذلـك خالل
اسـتقبـاله جملموعـة من قوات التـعبئة في

حسينية اخلميني بطهران.
ومـع كل االجـــــراءات فـي مــــحـــــاوالت في
مـــســاعـــدت ايــران اقــتـــصــاديـــا في قــمع
الـتظاهرات الشـعبية اال ان الوضع مازال
يـسوء والتظاهرات تتوسع بحيث شملت

تقريبا اغلب احملافظات االيرانية.
لـذا يـبدو ان الـعمل جـاد في تـعزيـز الدور
الـسـياسي واالقـتصـادي اكـثر في الـعراق
من خـالل تـسـريـع عـمـلــيـة سن الــقـوانـ�
ا�ــكـــمــمــة  لألفــواه وقـــمع احلــريــات في
الـــعـــراق بـــالــرغـم من كل االعـــتـــراضــات
الـقانونـية ومخـالفتهـا �ضامـ� الدستور
وحقوق االنسان كحق التعبير عن الرأي�
بــدأ مـن تــشــريع قــانــون رقم (1) لــســنــة
2022الـذي يـجرم الـتطـبيع مع اسـرائيل�
واالشــكــالـيــات الــعـديــدة الــذي �ـكن من
اسـتغالل القانون لاليقاع بالصحفي� او
الــنـاشـطـيـ� او ا�ـعــارضـيـ� واتـهـامـهم
بــالـعـمـل لـصـالح اســرائـيل او احملـاوالت
االخـيـرة الـتي مـاتـزال تـسـتـهـدف تـشريع
قــوانــ� خلــدمــة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة

وا�ـلـيـشـيـات التـابـعـة الى ايـران كـقـانون
“حــريـة الــتـعــبـيــر عن الـرأي والــتـظــاهـر
الـسـلـمي ”وقـانــون جـرائم ا�ـعـلـومـاتـيـة�
الـذي بـات يـثـير جـدال واسـعـا خـاصة في
الــوسط االعالمي�  الـذي بــات يـشـيـر الى
ان الــقـانــون من شــأنه ان يـقــيـد حــريـات
الـصـحـافـيـ� والـنـاشـطـ� بـسبـب وجود
عــقــوبــات غـيــر مــنــطـقــيــة� وبــعض هـذه
الـعقـوبات مـطاطيـة بحـيث تسـمح بإدانة
من يـقوم بـعمل صـحافـي استقـصائي� أو
يــبـدي رأيـاً في أي قـضــيـة"� مـوضـحـة أن
الــعــقــوبــات تـصـل إلى الــسـجـن� وفـرض

غرامات مالية كبيرة.  
ومــــؤخــــرا صــــدر قـــرار بــــر�ــــاني بــــحل
مـفوضـية حـقوق االنـسان� كـجهـة رقابـية

تـأسس عام 2008لـيـرتبط عـمـليـا به مثل
الـهيـئات ا�سـتقلـة االخرى كهـيئة االعالم
واالتــصــاالت ومــفــوضــيــة االنــتــخــابـات
وهــيـئـة الـنــزاهـة� والـذي بـرز دوره خالل
فـترة التظاهرات الشعبية عام 2019 وما
بــــعـــدهـــا� لــــيـــؤدي مــــهـــمـــتـه في رصـــد

االنتهاكات احلقوقية في البالد.
ويــبــقى الــســؤال ا�ـطــروح هل تــســتــمـر
سـلـسـلـة اصـدار  الـقـوانـ� الـدكـتـاتـورية
الـني تـكمم االفـواه حـتى تهـيـئة االرضـية
ا�ـنــاسـبـة في حـال اضـطـرار حتـول حـكم
ا�ـاللي الى الــعـــراق� بــعــد انـــهــيــاره في
داخل ايـران� ام سيـكون لـلشـعب العراقي

حكما اخر?.
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حـريــة الـتــعـبــيـر بـالــعـراق اصــبـحت �ــهب الـريـح وعـلى مــا يـبـدو
سياسـية تكميم االفواه عـادت من جديد الى البالد فضال ان حرية
التعبيـر قد كفلها الدستور العراقي اجلديد وسياسة تكميم االفواه
الجـدوى منـها حـيث ب� احلـ� واالخر يـشهـد استـقدام او اعـتقال
نـاشطـ� مـدنيـ� وصـحفـيـ� بسـبب اقالمـهم الـنبـيلـة واحلـرة التي
زلزلت عروش الـفاسدين وا�فسدين لكن ال حياة �ن تنادي والنعلم
اين الـد�قـراطية الـتي يتـحدث بـها اجلـميع هل وضـعت على الرف
وعـلى مـا يـبـدو ســيـسـيـر الـعـراق نـحــو نـظـام دكـتـاتـوري وهـذا مـا
نـخـشـاه علـى البـالد والعـبـاد بـالـوقت الـراهن بـرغم يـوجـد نـوع ما
حرية للـتعبير لكن مـتواضعة جدا ولقد رأيـنا ما حصل مع فرسان
انتفاضـة تشرين اجمليدة حيث انزل البعض عليهم تهم ما قد انزل
بها من سلـطان وهم بعيدين عنها كل البعد شبان خرجوا من رحم
الـظـلم واالضـطـهاد وطـالـبـوا بـحـقـوقـهم ا�ـشـروعـة واالن اصـحاب
الـشهادات العـليا بالـبالد ايضا يطالـبون بحقـوقهم ا�سلـوبة عندما
ينـظـمـون وقـفات احـتـجـاجـية لـكن التـوجـد اذان صـاغيـة لـهم بـتـاتا
ويتـعرضـون احـيانـا الضـرب ا�بـرح اين الـعدالـة من كل ما يـجري
مع الــعـبــاد و ان هــربـتم مـن عـدالــة االرض لن تــهـربــوا من عــدالـة

السماء

بغداد
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االنسانيـة في عمل ا�سؤول مثل االطار حـول الصورة يحفظها من
التلف والضـياع وح� يتحلى ا�سؤول بانسانية عالية فان قراراته
تالمس حـاجــات الـنـاس ومــعـانـاتــهم ويـسـتــطـيع ان يــجـد احلـلـول
بـسـرعـة وبـشجـاعـة وهـذا مـاتـاكـد من خالل مـواقف وعـمل الـسـيد
وزيـر الـعـمل االسـتـاذ احــمـد االسـدي الـذي بـادر الى االسـتـجـابـة
السريعـة حلالة انسـانية رصدهـا االعالم العراقي واجلهـود الطيبة
من الـزمـيل يـعرب الـقـحـطان مـراسل قـنـاة الـشرقـيـة حلـالـة مواطن
عـراقي يـعـاني من مـشـاكل اسـريـة ويـفـتـرش الـرصـيف فـي شارع
السـعدون و� تـسلـيط الضـوء علـيه وعلى اطـفال ا�ـن� له ال�ـلكان
اجلـنسيـة حيث االستـجابة الـسريعـة من الوزيـر االسدي الذي امر
بـتخـصيص راتب شـهري للـمواطن وفـاحت وزارة الداخلـية الصدار

اجلنسية لهما. 
اتــقــدم بـالــشـكــر اجلــزيل لـلــسـيــد الــوزيـر عــلى مـوقــفه االنــسـاني
واجراءاتـه السـريـعـة حلل ا�ـشـكـلـة تـلك وتـوفـيـر ضـمـانـات مالئـمة
للعائـلة كي تمارس دورها االيجابـي في ا�ستقبل وتعـيش بطمأنينة
مع بقية افراد اجملتمع والتكون عالة عليه ومااحوجنا الى مثل هذه
ا�واقف االنـسانـية لـتسـتقـيم عجـلة احلـياة ويـشعر ا�ـواطنـون انهم
لـيسوا مـتروكـ� والمهـمل� من مـؤسسـات الدولـة التي وضعت في
خــدمـــتــهم ومـن اجل حــفظ كـــرامــتـــهم وانـــســانـــيــتـــهم ووجــودهم

ومستقبلهم.
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نـؤمن بإن تـهمة  4ارهاب تسـاوي ضعف تـهمة الـفسـاد ويُمكن ان

يُطلق عليها  8فساد! �اذا? 
الن قـطع االرزاق يـسـاوي قـطع االرقـاب? ولـذلك قـيل قـطع االرقاب
وال قــطـع االرزاق"� والن الــفـــســـاد اإلداري يـــســلـب ويــســـرق حق
االفـراد والشعـب ويجوعـهم ويشردهم ويـدفعهم لـلرذيلـة واجلر�ة.
ان اتـهام الـطرف اآلخر بـالقتل والـتدميـر واالرهاب يعـني ايضا ان
ا�ـتهـم قام بـقـطع ارزاق من راح ضـحيـة اإلرهـاب وخـلق جيش من
االرامـل وااليــتــام والــفــقــراء والــبــؤســاء وا�ــشــردين وا�ــتــســولــ�
واجملرم�� وعـ� الشيء يحصل عند سرقـة اموال الدولة والفساد
ا�الي واإلداري الـذي يؤدي إلى قطع االرزاق والـتسبب في الـفقر�
واالنحرافات االجـتماعية� كاجلـر�ة والبغاء والـتشرد والهجرة من
البلد. ويـقول االمام علي عليه السالم وكرم الله وجه "لو كان الفقر

رجال لقتلته" 
ان االنـتـحــاري هـو شـخـص مـحـبط واحــد اسـبـابه الــرئـيـســيـة هـو
الـوضع االقتـصادي السـيء الذي يسـببه الـفساد االدراي فـاالخير

هو ا�سبب لالرهاب ف  8فساد اخطر من  4ارهاب. 
يـحــتــاج الـعــراق وبــشـكل عــاجل وطــار� وفـوري إلـى فـتــوى ضـد
الفسـاد النه يسـاوي ويزيد عن االرهـاب ضررا! فمن بـ� اإلسباب
الرئيسـية لإلرهاب هو الفـساد وعدم وجود عدالة اجـتماعية فضال
عن عـوامل اخـرى تـاريـخـيـة وديـنـيـة وغـيـرهـا� فـمعـروف عـن الدول
ا�ـستقرة اجـتماعـيا وامنـيا وسيـاسيا هي الـدول التي يكـون للدولة
دورا كبيرا في تـوفير الـعمل بشكل مـباشر وغيـر مباشر وذلك عن
طريق قـيـام الـدولـة بنـفـسـهـا بتـشـيـيـد ا�صـانع وا�ـعـامل واحلـقول
الـزراعــيـة او تــشـجــيع الـقــطـاع اخلـاص او اال�ــنـ� مــعـا من اجل
اسـتـيـعـاب االيـدي الــعـامـلـة الـعــاطـلـة عن الـعـمـل وتـأسـيس قـانـون
الضمـان االجتماعي وفرضه بكل الطرق حتى يخفف الضغط على

طلب الوظائف احلكومية وتضخم اجلهاز اإلداري وترهله. 

dD*« �U��
ذات ليلة 

وحتديدا على بعد هنينة من وقت السحر
كنت وحدي ساهرا" ارقب حبات ا�طر

تتساقط ..
تنهمر .. 

تعزف طبال" عندما تلتقي اوراق الشجر
فترائى لي خيال في الدجى 

شيئا" فشيئا" يقترب
شيئا" فشيئا" يتضح

ما االمر ?
هذا السؤال الذي

للوهلة االولى ببالي جال ..
حتى اجاب بفعله وما اطال

تسلل الشاب الى البيت اجملاور لدار جاري صاعداً فوق اجلدار
وظن انه انتصر ..

مشيت نحوه صائحا" قف يا غالم ..
ما انت فاعله حرام
التسرق الدار التي 
اجلار فيها مستتر

فأجابني .. 
ياعم والله انا ما جئت اسرق عن سفاهة او بطر

ياعم ان هذي الدار فيها
اعظم سراق البشر 

فيها فتاة فتت قلبي رويداً 
سرقته 

سرقت كل كياني 
سرقت حتى النظر 

فلم اجد بدا" عن استعادة القلب الذي
من عشق سارقه انفطر

فرتبت كتف الفتى .. قلت له : 
بني خذها واستمع مني النصيحة
بني مثلك ال يرتضي قط الفضيحة

ان تنتشر ب� البشر .. وتصير هي اقسى خبر ..
بني امشي دربك احملفوف ما طال السفر

وال تفكر وهلة .. 
ألجل مختصر احلياة.. تقفز كي تعبر نهر
ابحث عن اجلسر الذي يأتيك باخلبر األسر

ليجيئ بك مع اهلك 
نحو باب اهلها ..

فتصير انت الشمس في وضح النهار
وتصير هي لك القمر ..
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ب� احلياة ا�وت
هنالك شعرة غير مرئية

يهطل أمطار السأم  
علـ سبل متالشية

 دون فك شيفرات أحالم متعرجفة...
أما آن األوان للمسامير
 ان ال تدنو رأسها
للمطرقة الهوجاء!

ريثما يذوب الكابوس
قبل أن يقطع بأنيابه احلادة

كل  شراين األمل�
مرة تلو االخرـ

قرفصاء جالس 

علـ ـل أنفاس فجر جديد
تهرب منه  و صوتك اليخرج 
تسأل عن ـراج وجهة الطفولة

يجاوبك جندي هارب
ليس من هنا

موقعك ليس في وسط الكون!
اال تعلم بأن شمس الوجود 

علـ حافة االضمحالل? 
لقد كسرت أياد األحقاب اخلشنة

تلك ا�رآة التي كنت
تشاهد فيها بـس البلوغ

مستردا فيها شيئا من الوجود
ال مكان اذا بعد لأللتقاء بالذات

كي تـــســـألــهـــا عن أخــبـــار تـــلك الــســـنــ�
العجاف

بعدما ترـتها حائرة في مثلث الذئاب
ح�  ـانت احلياة تساوي ا�وت

ال تفكيك لشفيرات أحالم اليقظة كذلك
و الكوابيس

 تنتقل خلسة ب� طرفي الليل والنهار
وال نداء يعلو

 فوق أصوات طلقات طائشة
تختتم فصول هذه الرواية ا�أساوية
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في الـــوقت الــذي اســتـــلم به رئــيـس الــوزراء اجلــديــد مـــحــمــد شــيــاع
الـسوداني وكلمته التي ألـقاها على مجلس الـوزراء ا�كلف حيث حثهم
عـلى الــعـمل وتـدارك االمـور وانه ال يـسـمح بـتـصـرفـات غـيـر الئـقـة �ـا
اسـتـبشـرنا واسـتبـشـر الشـارع العـراقي بـهذه الـكلـمـة ولكن عـند اعالن
اســمـاء الـوزراء وخـاصـة  وزارة الــتـربـيـة وزارة الـصــنـاعـة وفي فـديـو
مـتـداول عـلى التـواصل االجـتـماعـيـة شـاهدنـا وشـاهـد العـراقـيـ� كيف
تـصرفت عائلـة وزير التربـية ووزير الصنـاعة بأطالق العـيارات النارية
بـأسلحـة حتى الدولة ال تـملكـها اذا كيف سـيقود وزير لـلتربـية االجيال
وهو يتصرف بهذه الطريقة التي نقلت الى العالم واين هو كالم رئيس
الـوزراء .. كـان من ا�ـفـروض اثـبـات قـوة رئـيس الـوزراء بـإقـالـة كل من
وزيــر الـتــربــيـة ووزيــر الــصـنــاعــة لـتــصـرفــهم هــذا لــكن اعـتــقــد انـهم
مـفروضون عـليه وال يسـتطيع اتخـاذ اجراء بحـقهم �ا يـثبت بأن هذه
الـدولة او احلـكومة اجلـديدة ايـضا غيـر قويـة وغير قـادرة على تـطبيق
الـقانون اال يقولون بان القانون فوق الكل ام ان رئيس الوزراء ال يتخذ
الـقـرار اال �وافـقـة حزبه الـذي هـو من يقـود الـبلـد وراء الـستـار والكل

يعلم ...
wFO - بغداد d « ‰œU
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وال حـــرج . اذ ان الــــبـــعض مـــنــــهم يـــبـــد�
بـالـشـتيـمـة والدعـاء عـلـيك واألسوأ  من ذلك
عـندمـا تخـرج في مكـان عام وقـبل ان جتلس
وتـطـلب طـعامك حـتى يـكـون التـهـافت عـليك
مـن كل حدب وصـوب الى احلد الـذي تتـمنى
لـو ان تـرشق لـقـمـتك وتقـوم مـسـرعـاً نـاهيك
عن تـــشـــوه مــنـــظــر شـــوارع بــغـــداد وبــكل
مـنـاطـقـهـا جتدهـم قد تـقـسـمـوا الى جـيوش
مـدججـة بالكـلمـات العـاطفيـة وبحـمل اطفال
عــلى ايــديــهم ال تــعــرف مــصــدرهم من أين!
واحــيـانـاً جتـد فــتـيـات صـغــيـرات او نـسـاء
كـبـيـرات ومـنـهم من جتـده بـشـكل أنـيق جداً
يـرتدي أجـمل ما عـنده ويـنادي عـليـك بكـلمة

مــا يـحــدث الـيــوم وحتـديــداً في الـعــاصـمـة
بـغـداد قـد فـاق اخلـيـال بـكـثـير مـن لعب دور
الـفقـير ا�ـتسـول بكل دقـة وفن �تشـعر وكأنه
امـتـهن هـذه ا�هـنـة من بعـد دراسـة جامـعـية
مـطولة ال بل احلـقيقـة هو مخـرج عبقري في
ذات الــــوقت جتــــده يــــلــــعب عــــلـى أوتـــارك
العاطفية تارة ويتمسكن لك تارةً أخرى هذه
ا�ـهـنـة اليـومـية أصـبـحت تـدر دخال لـلكـثـير
مـنـهم حـتى ان الـبـعض اذا لـم نـقل الـنـسـبة
االكـــبـــر قـــد أصـــبـــحـــوا مُالكـــا لـــلـــبـــيـــوت
والــعــقــارات.امــا عن ازعــاجــهم وتــألــيـفــهم
ا�ــبــتــذل والــفض الــذي ال يــخــلــو من جــلـد
الـسـنتـهم الـسـليـطـة  اذ لم تدفع لـهم فـحدّث
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�ـكن سؤال ويبـدأ باالستجـداء �عملهم  بال
كـــلـل او مـــلل واالغـــبـى من هـــذا تـــصـــويـــر
الصفحات على وسائل التواصل االجتماعي
والـقنوات الفـضائية بـحجة التـعاطف معهم
وبـعــد فـتـرة يـفـصح عــنـهم بـأنـهم أصـحـاب
امـالك ولديـهـم رواتب شـهـريـة � اخلطـأ يـقع
على ا�واطن الذي يعطي لهم ا�ال ويجعلهم
يــعـتــمــدون عـلــيه وعــلى غـيــره في الــكـسب
بـصـورة سـهـلـة ويـسـيـرة امـا اخلـطـأ األكـبر
فـهـو سـكـوت اجلـهـات ا�ـسـؤولـة  وا�ـعـنـيـة
بـهذا األمر دون االلتفات اليه واحلد من هذه
الفوضى التي حتصل في الشارع البغدادي.
d- بغداد U  ¡U œ
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تقع له عبداً وتستسلم له وتمنحه كل ماتملك
وخــاصـة إذا كـان من اولـئك الــذين يـحـمـلـون
الـنـزعـة التـسـلـطـية ا�ـعـروف عـنـها الـتـفـاخر
بــا�ــال وا�ـنــصب والــســعي وراء ا�ـشــيــخـة

والتسيد بأي ثمن .
أنـي أرى أن هـــــوالء اجلالوزة مـن الـــــرجــــال
يـعـبثـون باجملـتمع ويـنـسفـون أساسه الـقائم
عـلى دعائم ا�رأة التي حتاول بكل طاقتها أن
تـبـني أسرتـهـا وتصل بـأوالدهـا الى مسـتوى
راقٍ ومــتـقـدم � والـعــجـيب أن وسـائل االعالم
وخـــطـــبــاء اجلـــوامع اليـــذكــرون شـــيىءً في
خـطبهم الواعظة ا�ليئـة بالصياح والعصبية
والــــتــــشـــــنج عن دور ا�ــــرأة فـي اجملــــتــــمع
وأفـضـالـهـا والـدعـوة في مـداراة هـذا الـكـائن
الــلـطــيف الــرقـيق صــاحب الــفـضل االول في
بـناء االسرة  الذي يـؤدي بالنهـاية الى تقوية

.. كــنـت قــد بــيــنت فـي مــقــاالت ســابــقــة الى
مـحاسن ا�رأة واثرها الـبالغ في عملية احلب
ولـوعة الـرجل وبيـنت في التـوضيح عن مدى
اشــتــيـــاق الــرجل جلــمــالــهــا الــروحي وهــو
يـنحني لـها في سره صاغـراً متقزمـاً  يتشبث
بـتالفـيف سطـوتـها  الـروحيـة يـرجو رضـاها
وخـضـوعـهـا ولو عـلى حـسـاب كـرامـته � ولو
شـائـت لـركـلـته بـقـدمـهــا وبـصـقت عـلـيه كـمـا
يــحـدث في اجملـتـمع االمــريـكي وامـتـداده من
اجملــتـمـعـات الـغــربـيـة االخـرى .. لــكـنـهـا في
مـجتمعاتنا تبدو غير ذلك  تبدو وكأنها كائن
مـسك� مـسالم القوة له وال رأي تـريد العيش
في حـياة آمنـة خاليـة من ا�شاكل ومـا جتلبه
لــهــا من أضـرار ومــسـاو� .. وأود ان أشــيـر
اآلن الـى أهــمــيـــتــهــا في اجلـــانب االخــر من
احلـياة ومـا تبذله من  جـهودٍ جبـارة في بناء
األسـرة  ورفد األوطان بأجيال مـنتجة أضافة
لـواجـبـاتـها ا�ـتـعـددة مـثل الوظـيـفـة والـعمل
خــارج الـبـيـت ومـا يـتــرتب عـلــيه من أشـغـال

شاقة متعبة الرحمة فيها . 
أن أكــثــر الـنــســاء من ضـعــاف الــشـخــصــيـة
يــتـقـبـلن اإلهـانـة مـن الـرجل بـشـكلٍ أو بـآخـر
ألسـبـاب أولهـا نفـسـية تـكمـن  في خوفـها من
قـسوته وتصرفاته الوحشية والهستريا التي
تـعـصف به فـاقـداً الـسـيطـرة عـلى نـفـسه فـقد
يـصب  جنـونه بالـنهـاية في ايـذائهـا معـتمداً
عـلى قـوته الـعـضلـيـة الـتي يـتبـجح بـهـا امام
الــضــعـــفــاء وقــد نــسي أن ا�ــرأة انــســان له
شـخصية وكرامة وضـمير وهي تفرح وحتزن

وتتألم وليست شيطان .
ومـنها اقتصادية � فهي بحاجة الى مصروف
تـقـضي به أعـمالـهـا وأعمـال أوالدهـا و�ا أن
مـصدرها من هـذا  ا�صروف هـو الرجل لذلك

عــلى الــنــســاء ) فــالـرجـل احق من ان يــكـون
صـاحـب  الـكـلـمـة الـفـصل وأن يـسـيـطـر عـلى
ا�ـرأة :- أجـيـبه هـنا بـأخـتـصـار واقول له أن
الـرجــال قـوامـون عـلى الـنـسـاء وال اعـتـراض
على كالم الله سبحانه ولكن يجب ان يكونوا
قـوامـون بـاحلق ولـيس بـالـبـاطل ا�ـتمـثل في
اضـطـهـادهـا وحتـطـيم شـخـصـيـتـهـا وسـحق
كرامتها .. لديّ صديق يقص لي هذه الواقعة
الـتي حتـدث كل اسـبـوع امام عـيـنـيه  ويدعي
أن هـنـاك رجل من سـكنـة مـحلـتـهم يـطلب من
زوجـته ان تذهب الى ا�دينة كل صباح لتبيع
حـلـيب بـقـرته بالـسـعـر الـذي يحـدده هـو لـها
واذا تــعـود ولم تـبـيع احلـلــيب بـذاك الـسـعـر
يـضـربـها أمـام أطـفـالـها الـثـمـانـية  بـالـعـصا
فــتـبــقى ا�ـســكـيــة تـئـن طـول الــلـيل من االلم

ودموعها غزيرة التتوقف .
أن ديننا دين عادل يساوي ب� الرجل وا�رأة
ويـوصي بأحـترامهـا وحفظ كـرامتـها لكـونها
انــسـان له عـواطف ومــشـاعـر وانـني احتـدى
الـرجل أن يسـتطـيع العـيش �عـزل عن ا�رأة
أكـثـر من شهـور قـليـلة وأن اسـتـطاع ألسـباب
قـاهرة مثل ا�رض او العـوز ا�ادي فسيصاب
بــالـــعــقــد الــنــفـــســيــة واحلــســرة واخلــذالن
والـتصـرفات الغـريبـة في النهـاية.. أن الرجل
الـذي يفقـد زوجته يبـحث بعـد مرور االسبوع
االول عن زوجـة اخرى بـكل امكـانيـاته ا�ادية
والـنـفـسيـة واذا لم يـجـد يصـاب بـالـهسـتـريا
والــشــذوذ .. فــلــمــاذا التــذكــروا فـضـل ا�ـرأة
عليكم أيها الرجال وتعترفوا بضروريتها في
حـيـاتـكم ? ألـيس هـذا نـوع من الـظـلم او عدم
الـوفـاء عـلى اقل تـقـديـر لـذلك الـكـائن ا�ـسالم

اجلميل الرقيق ?!.
- بغداد dB  d U

اواصـر اجملـتمع ورصـانـة دعامـته الـنابع من
أخالصها ومثابرتها التربوية ..

فـهي بـنـاّء مـاهـر وهي أفـضل مـن الـكثـيـر من
ا�ـعــلـمـ� ا�ـتـغـطــرسـ� الـذين كـان الـبـعض
مــنــهم يــضــرب أوالدنــا  بــالــعــصــا بــحــجــة
تـعـلـيـمـهم فـلـوال اعـتـراض اولـيـاء االمـور مع
الــضـغط الـذي مـارسـته وزارة الــتـربـيـة عـلى
طــواقم  الـتـعـلـيم فـي مـنع الـضـرب واالهـانـة
الزداد بــعــضــهم في غــطـرســته وضــاعف من
أهـانـته للـطـلبـة بـدل من ان يجـد  لـهم طريـقة
حـضاريـة يروض بـها نـفوس الـتالميـذ الذين

هم بحاجة الى العطف والرعاية ...
امـا بالنسـبة للمرأة فـسيخرج هنـا طبعاً أحد
ا�ـعـتـرضـ� ويـحـمل سـيـفه كـمـا كـان يـحمـله
عــنـتـرة ابن شـداد ويـقــول  أن الـله سـبـحـانه
يــقـول في كـتــابه احلـكـيم ( الــرجـال قـوامـون

و إلـتـزامه بـتـسـديـد ديـونه فـي مـوعـدها,
فـالنـتيجـة ستـكون إنهـيار حـتمي و أزمة
مـصـرفيـة. فالـتنـميـة اإلقـتصـادية تـعتـمد
عـلي ا�ـوارد ا�ـاليـة من الـبـنوك ا�ـقـرضة
خـاصة من جـانب اإلستـثمـارات اخلاصة

و بعث ا�شاريع.
 فــا�ـنـطق اإلقـتــصـادي الـتـقــلـيـدي �ـثل
اإلدخـار اجلانب الـكبـير مـن اإلستـثمار و
لــكن إذا سـحب اإلدخــار من ا�ـودعـ� في
ظـل الــركــود اإلقــتــصــادي الــذي تــمــر به
تـونس اآلن ستنخفض آلـيا اإلستثمارات
و بـالنتـيجة تكـبح التنمـية. أما من طرف

تــعـتـبـر ا�ــنـظـومــة ا�ـالـيـة و ا�ــصـرفـيـة
الـتـونـسـيـة هشـة بـطـبـعـهـا و تعـاني من
الــعـديــد من األزمـات في مــيـزانـيــاتـهـا و
خـاصـة مـنـهـا بعـض البـنـوك احلـكـومـية
نـتـيـجـة إلرتـفـاع نـسـبـة اإلقـراض لـرجال
ا�ـال و األعـمـال الـفـاسـدين و قـلـة نـسـبة
اإلدخـار و اإليـداع. فا�ـنظـومة ا�ـصرفـية
الـتونسية تـعتمد علي ضخ الـسيولة لها
من قــبل بــنك الـبــنـوك ا�ــعـروف بـالــبـنك
ا�ـركـزي. لـكن إذا تـعـرض ذلك الـبنك إلي
أزمـة سيـولة و ديون سـياديـة خاصة من
جـانب شح مخـزونه اإلحتيـاطي بالعـملة

 W�œUB��ù« WOLM��« `�� s� w�UF� f�u�
الـــدولــة فـــهي مــازالت تـــعــانـي من تــراكم
ديـونها "إلستخالص ديون داخلية أو دين
آخــر" و هــذه الــكــارثــة الــكــبــرى إلرتــفــاع
ا�ــديـونــيـة. فــإذا لم تــوجه تـلك الــقـروض
لـلتنمـية و اإلنتاجـية بحيث أسـتغلت فقط
إلســـتـــخـالص الـــدين الـــداخـــلي و أجـــور
ا�ــوظــفــ� في الــقـطــاع الــعــام عــلي مـدى
عـشـريـة فـارطـة و ال تـوجد تـنـمـيـة شـامـلة
تـذكر. فـهذه الـوضعـية تسـاهم في إختالل
الــتــوازن في األســواق خــاصـة مـن جـانب

إرتفاع األسعار و عدم اإلستقرار.
U -  بغداد B « œ«R

الــورق االصـفـر وال اهـوى حــداثـة الـقـد�
�اال ان الـعـناوين لـها سـلطـانهـا� وعبـاقرة

االدب هم من يزيد الكتاب ثمن وقيمة …
  وجـمــيل الـصـدف كـان حـ� الـتـقـيـنـا  و
شـــخـــصـــيـــة من شـــخـــصـــيـــات الـــعــراق
الــــــنـــــادرة�االعـالمي الــــــرائـع مـــــجــــــيـــــد
الـــســامــرائـي..مــبــدع احلـــديث واطــرافه�
..انساناً هادئاً ال يحمل من وجـدته عراقياً
صـــخب الـــشــهـــرة وضــوضـــائـــهــا�لم أره
مـكتظـاً برجال امن او حـاشيه�ولم يـتخير
اجلــلـوس بــعــيـداً عن الــعــامـة� كــان يـقف
يناقش ا�تكلم� ويتبادل اطراف احلديث

� ولم يتنكر بحديث الشاشة.. 
كـانت صـدفة جـمـيلـة جـداً�شعـرت خاللـها
ان بـالدنـا ال تــزل بالد اشـور �وان غــزاهـا
اجلـيش االلـكـتـروني بـأسمـاء واشـكـال ما

انزل الله بها من سلطان. 
نـــحن بــحــاجـــة فــعالً الى مــبـــدعــونــا في
الــثـقــافـة واالدب �بــحـاجــة الى غـزو ادبي
وفـكـري يـقـتـلع هشـاشـة االفـكـار وسـذاجة
اهـتـمامـات الشـباب �نـحن بحـاجة الى ان
النــرى مــشــاهــيــر الـعــراق في مــطــعمٍ من
مـطـاعم (  ( seven starsاو مـول جتـاري
وهم يـــعــلـــنــون عن (بـــرانــدات)الـــعــطــور
وا�ــكـيـاج وافــخم مـاركــات االزيـاء ..نـحن
بــــحــــاجـــة الـى مـــعــــرض كــــتـــاب يــــومي
�وشـخـصـيـات ثقـافـيـة تـنتـشـر كـالـنار في
الــهــشـيم لــتـحــرق اوراق جتــاريـة مــاديـة

الفراد اشتروا الشهرة �ا ال يباع . 
كل الــشـكــر لالسـتــاذ مـجــيـد الـســامـرائي
الـذي مـنح معـرض الكـتاب  من وقـته ايام
ثـقافـية اعـادت احليـاة الى ارض سومر و

آشور .  
ÍbO~F - بغداد « wK  r «d

في تـلك ا�نـاسبـات الثـقافيـة القـليـلة التي
يـحتضـنها بالد الـرافدين�اطمح دوماً الى
ان اكـون من عـداد الزائـرين ..خاصـة وأنا
اسـعى مـنـذ سـنـوات الى زيـادة مـدخراتي
االدبـية واثراء مكتبتي ا�ـتواضعة با�زيد
من الـكـتـب االدبـيـة و الدواويـن الـشـعـرية
والـروايـات بـاإلضـافة الـى  كتب الـتـنـمـية
الـبـشـريـة والفن والـتـاريخ..وبـعـد انطالق
مـعـرض العـراق الدولي لـلـكتـاب�سمح لي
الـزمن ان اجتول ب� اروقة الكـتب �تنقلنا
بـ� مصر ولـبنان والـعراق�واختـرنا قد�
الـكتب بـأغلـفة حـديثة�رغـم اني من عشاق
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التشكيلية السورية  شاركت مع ثالث فنانات �عرض
أقيم في ثـقافـي أبو رمانـة وضم  أعـماالً فـنيـة متـنوعة�

بأساليب متباينة غلب عليها األكرليك والزيتي.

oKD¹ »UO��« Èb²M�

ÂuO�« tðUO�UF�
العراقي� حتت عنوان (سيعيش النسان
بـا�ـطـر) وتـقـام اجلـلـسـة الـصـبـاحيـة في
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا فـي قــاعـة
مـحـافـظـة الـبـصـرة فـيـمـا تـعـقـد اجلـلـسة
ا�سائيـة في الساعة
الثالـثة والنص بدار
الــشـاعــر بـدر شــاكـر
السـياب وفقـا للـجنة
الــــــتــــــحــــــضــــــريـــــة
لــلــفـعــالــيــات.واعـلن
ا�ــــــــــنــــــــــتــــــــــدى ان
ســيــخــصص حــافــة
لــــــنــــــقـل الــــــوفــــــود
والــــــــــراغـــــــــــبــــــــــ�
باحلضور الفعاليات
في قــاعــة مـحــافــظـة
الــبــصــرة� وحــافــلــة
آخـــرى لـــنــقـل ادبــاء
وكـــــــــتـــــــــاب  ابـــــــــو
اخلــصــيب قــبل بــدء
الــفـــعــالــيــات وعــنــد

انتهائها .

ÊU�e�« ≠ …dB³�«

تـنـطلـق اليـوم الـسـبت فـعالـيـات مـنـتدى
الــســيــاب الــثــقــافي الــذي يــقــيــمه فــرع
البصرة بـاالحتاد العام لالدبـاء والكتاب

 Wł«Ò—œ s� jI�ð rO$
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من بــــ� االفالم ا�ــــشــــاركــــة في
حـول طــفـل يـعــيش فـي مــقـبــرة مع
والـــده في مـــكـــان يـــتـم فـــيه غـــسل
ا�ـــوتى�يـــكــبـــر الــطـــفل ويـــخــوض
الــعــديــد من الــتــجــارب�بــعــد وفـاة
والــده اصــبـح انــســان مـــحــطم من
الداخل بعـد اخلسائـر التي تـكبدها
من جراءافعـال والده �بحـيث اعتبر
نــفــسه في عــداد ا�ــوتى وهــو عـلى
قيد احلياة�لكن في الـنهاية اكتشف
ســــرا يــــحـــمـل له طــــوق الـــنــــجـــاة
وشـريان حـياة جـديـد)..والفـيلم من
تــــمـــــثــــيل عـــــلي كــــاطـع�مــــحــــمــــد
كامل�تصويـر ثامر محـمود وسجاد
مـاجــد. ا�ــا اخملــرج عــبــد الـرحــمن
عالء الـدين فشـارك بفـيلـمه ا�عـنون
(بــــا�ــــكــــلــــوب)فــــكــــرة عــــبــــدالــــله
صـــالح�ســـيـــنــاريـــو عـــبـــد اخلــالق
جنم�وعــــنه قــــال اخملـــرج (هــــو من
االفالم الكـوميـدية الـذي يتـناول كل
مـــجــاالت احلـــيـــاة وتــدور احـــداثه
بــاطـار كـومــيـدي ســاخـر في احـدى
الـعــيــادات الـطــبــيـة�وتــتــحـدث عن
شـاب لم يجـد فـرصة عـمل لـتحـقيق
احالمه �يــضــطـــر الى فــتح عــيــادة

ÊU�e�« ≠  ËdOÐ

تـعـرضت الــفـنـانـة الـلـبــنـانـيـة نـادين
نـــســـيب جنـــيم� إلصـــابـــة في يـــدهــا
وركبـتهـا  بعـد سقـوطها عـن الدراجة
النارية خالل التـصوير.وغرّدت جنيم
عــــبــــر حــــســــابــــهــــا اخلــــاص عــــلى

(انستغرام) قائلة: 
(بـتــتـذكّـروا بس خــبّـرتــكم انه كلّ مـا
يكون عـندي شي بيـصير مـعي قصة?
الـــيـــوم وقـــعت عن ا�ـــوتـــو أنـــا وعم
صـوّر! بـصـراحــة مـا عـرفت ابـكي وال

اضحك. وبعدين معكي يا ع�).
هـذا و تـلـقت جنـيم تـعـلـيـقـات عـديدة
من ا�ـــتــابــعـــ� الــذيـن تــمــنـــوا لــهــا
الـسالمـة و تــسـائـلــوا إذا مـا كـان قـد
اصـــابـــهــــا أي مـــكـــروه ام ال لـــتـــرد :
(أصــبت في ركــبــتي ويــدي واحلــمــد

لله).  
من جهـة اخـرى دارت كامـيـرا اخملرج
محـمـد عبـد الـعزيـز في لـبنـان مـعلـنة
بـدء تصـويـر مـسـلسل (الـنـار بـالـنار)
مع نــخــبــة من الــنــجــوم الــســوريــ�
والـلـبــنـانـ�� لــيـكـون حــاضـراً ضـمن
موسم رمضان 2023 ا�قبل� بحسب

ما أعلن صنّاعه.
وكـشف كـاتب ا�ـسـلـسل رامي كـوسـا

عن صــورة لــلــكـالكــيت من كــوالــيس
التـصوير� لـيلـعن من خاللـها عن بدء

تصوير العمل� وكتب: 
(دارت كاميرا النار بالنار بعد أشهر
طويـلة من الـكتـابة والـتحـضيرات�
العمل بتـشوفوه برمـضان اجلاية
اذا الــلـه راد� ان شــالـــله نـــكــون

على قد ا�سؤولية واآلمال).
ومن أبطال الـعمل الذين تـفاعوا
مع بدايـة تـصـوير كـاريس بـشار
الـتي شـاركت صــورة الـكالكـيت
عــبــر انــســتــغــرام� دون أي
تــعــلـيـق عـلــيــهــا.فــيــمـا
نــشـــرت زيـــنـــة مــكي
صـــــــــــــــــورة وهـي
جتـــــــــــــــــلــس فـي
الـــــكــــــوالـــــيس
وتــمــسك نص
ا�ـــســــلـــسل�
وعـــــــلـــــــقت
عـــلــــيـــهـــا
بـــكـــلـــمــة
"الــــيــــوم

األول".

الصـحـفي الـعـراقي نعـته األوسـاط الـصـحفـيـة بـعد ان
غـيـبه ا�ـوت األربـعـاء � سـائـلـ� الـله تـعـالى ان يـسـكـنه

فسيح جناته

االديب العـراقي تـلقى تـهـاني األوساط الـثقـافـية لـفوزه
بجـائزة الـرواية العـربيـة في مسابـقة تـوفيق بـكار التي
تقـيمهـا جمعـية ألق الثـقافة في تونـس عن روايته (جثة

بال وطن).

ا�طـربة اإلمـاراتيـة طرحت اغتـيتـها اجلـديدة (جتاهل)�
كلمات محمد القاسمي احلان  عبدالله ال سهل.

الـضـابط الـعــراقي � تـكـلـيـفه �ـهـام مـديـر الـشـركـات
األمـنــيـة في وزارة الــداخـلــيـة� كــمـا � تــكـايـف الـلـواء
محـمد نعمة �هام مدير حماية الشخصيات في وزارة

الداخلية.
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نادين جنيم

اجتماعات اجمللس االقتصادي العربي
ا�ـنـعـقـد  في الـقـاهـرة في كـانون االول
 1960ثـم رافـــقـــته الـى اجـــتـــمـــاعـــات
اجملــلس في دمـشق في نـيـسـان 1961

وكـــان من ابــرز الــوزراء الــعــرب
الـداع� الى الوحدة االقتصادية
الـعـربـيـة والـتـكـامل االقـتـصـادي
والـسوق العربيـة ا�شتركة وهي
مــشـاريع بـقـيت حـبـرا عـلى ورق
رغم اجلـهود الكبيـرة التي بذلها
اخلـــــيــــرون مـن ابــــنـــــاء الــــدول
الـعربيـة في سنوات ا�ـد القومي
بــزعــامــة الــرئــيس جــمــال عــبــد

الناصر.
وحـــسب صـــلــتي بـه اســتـــطــيع
تــاكـيــد مـا نــشـره االســتـاذ عــبـد
ا�ـنـعم األعـسم في كـتـابه ( ناظم
الـــــــزهـــــــاوي .. رجل الـــــــدولــــــة
واإلصـالح) الــصــادر عـام 2014
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هــــذه الـــصـــور جتــــمـــعـــنـي مع وزيـــر
الـــتــجـــارة نـــاظم الــزهـــاوي في عـــهــد
الــــزعـــيم عــــبـــد الــــكـــر� قــــاسم خالل
مــرافـقــتي له في اجــتـمـاعــات اجملـلس

االقتصادي في القاهرة ودمشق.
عــرفـت نــاظم الــزهــاوي مــنــذ بــدايــات
عــمــلي الــصــحــفي فـي اواخــر الــعــهـد
ا�ــلـكي ثم بـعـد ثـورة  14تـمـوز 1958
عـندما عـ� مديرا عـاما لشـركة الزيوت
الـنبـاتيـة خلـفا حملـمد حـديد الـذي ع�
وزيـرا للمالية.والـتقيت به بحكم عملي
الـصـحـفي بعـد تـأسـيس وكالـة االنـباء
الــعـراقـيــة حـ� كــان مـحـافــظـا لــلـبـنك
ا�ـركـزي وبعـد ذلك وزيـرا للـتـجارة في
احـد الـتـعـديالت الـوزاريـة في حـكـومة
الـزعيم عـبد الـكر� قاسم وذلك في 15
تـــشــرين الـــثــاني .1960بـــعــد اقل من
شــهــر من تــولــيه الــوزارة رافـقــته الى

مـنـصب مـحـافـظ البـنـك ا�ـركـزي الدور
ا�ـتميز الـفعال في قرار حـكومة الثورة
بــــخـــــروج الــــعـــــراق من ا�ــــنـــــطــــقــــة
األســتـــرلــيــنــيــة وفـي إنــهــاء جتــمــيــد

ان سـيـرته كـانت "نـاصعـة في الـنـزاهة
والــوقــوف مع الــقــوى الــد�ــقــراطــيـة

سلوكا ونهجا وعقيدة".
ومـن اهم مــا يـــســجل له خـالل تــولــيه

X�uý Èb½  ≠ œ«bGÐ

أيــام ونـــودع عــام ونــســتــقــبل اخــر� وفي
2022 ودعنا الكثير من ا�بدع� والنجوم

�نستذكر بعضهم في السطور التالية:  
فـي مفـتـتح الـعـام وحتـديـدا في  اخلـامس
والـــعـــشــــرين من كـــانـــون الــــثـــاني نـــعت
االوسـاط الفنية الفـنان فالح عبود بعد ان
اشـترك ببطولة العديد من األعمال الفنية�
مـنها: فـيلم ا�نـفذون عام 1987 ومـسلسل
الــسـلــطـان والــشـاه عـام 2017 كــمـا عـمل
مــديــرا لإلنــتــاج في مــســلــسل رجـل فـوق
الـشـبـهـات عام 2000 وانـتـخب لـعـضـوية

الشعبة ا�سرحية في النقابة.
وفي  11نــيـسـان ا�ـاضي ودعت االوسـاط
الـثـقافـيـة  الشـاعـر  الكـبـير حـسب الـشيخ
جـعفر عن عـمر ناهز الـثمان� عـاماً� ويعد
احد ابرز عالمات الشعر العراقي في جيل
الـسـتيـنـات. والراحل مـن موالـيـد العـمارة
عام 1942. عـ� رئيساً للقسم الثقافي في
إذاعـة بـغـداد 1974 – 1970 ومـحـرراً في
جــريـدة الــثـورة� وهــو عـضــو في االحتـاد
الـعـام لألدباء والـكتـاب في العـراق. ساهم
في الــصــحـافــة الــعـراقــيــة و من دواويـنه
الـشعـرية  ?نـخلـة الله� والـطائـر اخلشبي�
وزيـارة السـيدة الـسومـرية� وعـبر احلائط
في ا�ــرأة�  واعـمــدة سـمــرقـنــد� وفي مـثل
حـنـو الزوبـعة . وله عـدة مـؤلفـات  وترجم
عـن عــدد من الـــشــعــراء الـــروس. وحــصل
تــقـديــراً ألعــمـاله الــشـعــريــة عـلى جــائـزة
الـسالم السوفيتية . وفي 17 نيسان غيب

ا�ـــوت الــكــاتب الـــدرامي واخملــرج ســعــد
الــهـدابي عن 60 عــامـا اثـر ازمــة مـرضـيـة
مـفاجـئة. وفي نـهاية نـيسـان توفي الـفنان
وا�ـلـحن حـمـيـد الـبـصـري� عن عـمـر نـاهز
87 عـامـاً في بالد ا�ـهـجـر بدولـة هـولـندا.
والــراحل من مـوالـيــد الـبـصـرةعـام 1935
وهـوعضو في نـقابة الـفنانـ� في العراق�
ورئـيس رابطة بابـل للكتاب والـفنان� في
هــولــنــدا� ويــشـغـل مـنــصب نــائب رئــيس
الــبــر�ـان الــثـقــافي الــعـراقـي في هـولــنـدا
وعـضـو جمـعـية ا�ـوسيـقـي� الـهـولنـدي�
ا�ـلكـيـة كمـا انه عضـو نقـابة الـفنـان� في
هـولندا.وسجله الـفني يضم اكثر من 200
اغـــنـــيـــة . وفي الـــعـــاشـــر من أيـــار نـــعت
االوسـاط االذاعـيـة مـخـرج بـرامـج األطـفال
االذاعي طـالب السعد ا�عروف بـ(عمو ابو
فـتـحي) بـعـد معـانـاة مع ا�ـرض �والراحل
يـعد اول مؤسس لقـسم برامج االطفال في
اذاعــة بـغـداد مــطـلع ســبـعــيـنـيــات الـقـرن
ا�ـــنــصـــرم . وفي مــنـــتــصف أيـــار رحــلت
االذاعـيـة الرائـدة منى الـبصـري اثر ذبـحة
قـلبيـة .والراحلـة مذيعـة ومخرجـة و�ثلة
�اعـــدت وقــــدمت واخـــرجـت الـــعـــديـــد من
الـبرامج االذاعية يـتصدرها بـرنامج (دنيا
االسـرة) في سبعينيات القرن ا�نصرم من
اذاعـة بـغـداد و(لكِ يـاسـيـدتي )مع ا�ـذيـعة

ماري اورها وحذاري من اليأس .
وفـي الــعــشـــرين من أيـــار نــعت االوســاط
الـثـقـافـيـة الـشـاعر الـكـبـيـر مـظـفـر الـنواب
الـذي غـيـبه ا�ـوت في مـستـشـفى الـشـارقة

بــاإلمـارات عـن عـمــر نـاهـز 88 عــامـاً بــعـد
صـراع مع ا�رض. وولـد النـواب في بغداد
عام 1934. واشـتهر في عقـد السبيـعينات
بــقـصــيـدته الــصـاخــبـة ا�ــتـمــردة(الـقـدس
عـــروســة عــروبــتـــكم).وعــرف بـــقــصــائــده
الــثـوريـة الـقـويــة والـنـداءات الالذعـة ضـد

الطغاة العرب.
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وفي 11 حــزيــران رحل ا�ـعــلق الــريـاضي
الــكـــبــيــر� مــعــد ومــقـــدم أشــهــر الــبــرامج
الـريـاضيـة التـلـفزيـونيـة مـؤيد الـبدري في
الـواليـات ا�تـحـدة االمريـكـية عن  88عـاماً
.ومن ا�ـناصب التي شـغلهـا أم� صندوق
اإلحتــاد الـعـراقي لـكـرة الــقـدم ومـديـر عـام
الـــريـــاضــة ا�ـــدرســـيـــة ومــديـــر األلـــعــاب
الـــريـــاضـــيـــة فـي وزارة الـــشـــبــاب 1962
وأسـتاذ في كلية التربية الرياضية جامعة
بــغـداد وسـكـرتــيـر االحتـاد الــعـراقي لـكـرة
الـــــقــــدم 1970-1977 ورئـــــيـس االحتــــاد
الــعـراقي لــكـرة الــقـدم في 1977- 1980و
 1988وكـــان له الــعـــديــد من ا�ـــشــاركــات
والـكــتـابـات في الـصـحف واجملالت أولـهـا
سـلـسـلـة اسـمـهـا الـغـيث عام 1957 وعـمل
مـحرراً في مـجلة الـسيـنما الـعراقـية� قسم
األخـبـار الريـاضيـة وترأّسَ حتـرير جـريدة
ا�العـب � اما في الـتـلـفزيـون فـعمـل معـلـقاً
منذ 1963 و مـقدماً لبرنامج (الرياضة في

أسبوع) للمدة 1963 – 1993.
وفـي مــنــتـــصف حــزيـــران نــعت االوســاط
الــفـنــيـة ا�ـوســيـقــيـة احـد أعــمـدة الــفـرقـة

الـسـمــفـونـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة ا�ـؤلف
ا�ـوسـيـقي منـذر جـميـل حافظ الـذي غـيبه

ا�وت بعد معاناة مع ا�رض .
والـراحل ا�ولـود في بـغداد عام 1931 من
االعـضـاء ا�ـؤسـس� لـلـفـرقـة السـمـفـونـية
العراقية كما تولى ادارتها لسنوات طوال
وهوأحد أعضاء رباعي بغداد الوتري�كما
كــان مـديــرا تــنـفــيـذيــاً لـلــمـجــمع الــعـربي
لــلـمـوسـيـقى.لـه مـؤلـفـات مـوســيـقـيـة عـدة
مـنهـا(سيـرينـاد شواطىء دجـلة �إيـحاءات
شـرقي�خيط ا�غزل�إفـتتاحيـة البناء �دعاء
لـلسالم� وعراقيـات). وفي الرابع من تموز
رحل الـكـاتب رسـول محـمـد رسـول مخـلـفا
عـشـرات ا�ـؤلـفـات في الـروايـة والـفـلـسـفة
والــدراســات الـنــقــديــة من أبـرزهــا كــتـاب
(فــتــنــة األسالف: هــيــدغــر قــارئــاً كــانط)�
وكــتـاب (إنـسـان الـتــأويل).كـمـا شـارك في
تـــأســيس بـــيت احلـــكــمـــة الــعـــراقي عــام

1997م. 
ونـعت االوساط الـفنيـة واالعالمية في 17
تـمـوز  ا�ـلـحن الـكبـيـر مـحـسن فـرحان في
احـد مشافي بـغداد بعـد معانـاة طويلة مع
ا�ــرض �والـراحل من مـوالـيـد عـام 1947�
عـرف بـاحلـانه ا�ـتمـيـزة مـنـذ سبـعـيـنـيات
الـــقــرن ا�ــاضي مـــنــهــا (غـــريــبــة الــروح)
و(يــقــولــون غــني بــفـرح) و(مــابي اعــوفن
هـلي) اسس مع مـجمـوعة فـنـان� جـمعـية
ا�ــلــحـــنــ� وا�ــؤلــفــ� الــعــراقــيــ�. وفي
الــســادس من اب نــعت نــقــابـة الــفــنــانـ�
الـعـراقيـ� ا�مـثل سـعد مـجـيد  الـذي  بدا

نــصب واحـتــيـال عــلى الـنــاس�لـكن
يــأتـيه شـاب يـحـتــال عـلى الـطـبـيب
بادعائه اصـابته بعـدة امراض بعد
اعـــطـــائـه الـــعالج غـــيـــر ا�ـــنـــاسب
ويــطـلب مــنه الـتــعـويض) والــفـيـلم
تـمـثيل مـرتـضى ا�ـرسومي ومـعـمر
صالح ومـــزهــر مـــحـــسن�مــســـاعــد

مخرج تميم محمد طعمة.
وعـن افالم الـطــلــبـة حتــدث الـنــاقـد
واالكــاد�ي عــبـد الـبــاسط ســلـمـان
قائال(افالم الـطلـبة رغـم االمكـانيات
الــبـسـيـطـة لــعـدم وجـود دعم مـادي
ومــعــنــوي�لــكن هــذه جتــربــة اولى
لـهـؤالء الــشـبـاب كـي يـعـبــروا عـمـا
يريـدون �وهناك جـيل جديد يـتطور
خـــــصــــوصـــــا مع وجـــــود اجلــــراة
والــتـحــدي لـدى الــطـلــبـة)وأضـاف(
االفــكـار اجلـريـئــة هـدف من اهـداف
جنـاح االفالم وهـناك الـبـيـئة مـهـمة
وا�ــوسـيـقى الـتـصـويـريـة واهـمـيـة
الـرمـزيـة في االفالم الـقـصـيـرة�لذلك
نـتـعامل مع هـؤالءالـطـلـبة من خالل
مـنــاقــشـة الــفـكــرة وتــطـويــرهـا عن

طريق الورش السينمائية).
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ا�شـرف الـعام عـلى جـائزة كـتـارا لتالوة الـقـرآن اعلن
ان جلــنــة الــفـــرز بــدأت عــمــلـــهــا الخــتــيـــار ا�ــؤهــلــ�
للـمشاركة في ا�سـابقة التي تنـطلق في رمضان ا�قبل
في الـدوحـة بـدورتـهـا الـسـادسـة و�ـشـاركـة  67دولـة

عربية واجنبية.
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الــنــاقـد والــكــاتب الــعــراقي تــلـقى
امنـيات األوساط الثـقافية بـالشفاء
الـعاجل بـعد ان اعـلن  ولده مـناف
ان والــده في وضع صــحـي حـرج

ورقد في  ا�ستشفى �دة خمسة أيام.

قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.
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تعيش فتـرة عاطفية مـتقلبة ومـليئة بالـتطورات� أصبر
قريباً تنفرج األمور. 
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كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 
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إمضِ ا�زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها
بسبب انشغاالتك.

»dIF�«

ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 
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تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا�هـمـة ما يـفتح
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 
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 تـرغب بإضـفاء بعـض التغـييـر إلى عالقتك الـعاطـفية
لتتخلص من الروت�. 
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تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 
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يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه .
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ال تكشف أمـورك الشخصية أمام احمليط� بك والتي
�كن استخدامها ضدك. 
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تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا�ـسؤولـ� عـنك وتتـلقى
تنويهاً يزيد من عز�تك.
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تكـسب بعض ا�ـال من خالل االشتـراك في ا�شاريع
ا�الية التي تعرض عليك. 

 u(«
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ا�طلوب كتابة مرادفات ومعاني
الـكــلـمــات الـتي تــشـتــرك فـيــمـا
بــيـــنـــهــا وتـــدور حـــسب اجتــاه
السهم لتـصل الى ربط صحيح

للكامات :
1- متاجر فرنسية عا�ية

2- نوع من االنـسـجة الـضـامة
في االجسام

3- بنايات سكنية
4- بيض يـستـخرج من بـطارخ

بعض األسماك
5- زهر عطري

6- متكبر ومتسلط
7- مظاهرات حاشدة

اخملرج الـعـراقي يـضيـفه صـبـاح الـيوم الـسـبت ا�ـركز
الـثـقـافي في االحتـاد الـعـام لـالذاعـيـ� والـتـلـفـزيـونـي�
للـحديث عن واقع السينمائيون الشباب في احملافظات
بـعـد عـرض فـلـمه الـروائي الـطـويل (ا�ـلـيـونـيـر) بـطـولـة

سامي قفطان و محسن اجليالوي ووداد هاشم . 
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األرصــــدة الـــعــــراقــــيـــة فـي الـــبــــنـــوك
الـبـريـطـانـيـة .عـنـد مـقـتل الـزعـيم عـبد
الــــكــــر� قــــاسـم عـــام 1963كــــان في
بـريـطانـيا حـيث كـانت زوجته تـعالج
فـي احد ا�ـسـتـشـفـيـات ولم يـكن
بـامكـانه العودة لـلعراق لـكنه ما
لـبث ان قبل دعوة من السعودية
ألنـشـاء  البـنك ا�ـركزي � وخالل
عــمـله هــنـاك تــوفي عـام  1964
ودفـن في مقـابر مـديـنة الـرياض

بعيدا عن الوطن.
ولـلمعلومات  فان هناك عضوا في
الـبـر�ـان الـبـريـطـاني حـالـيـا اسمه
نـاظم الزهـاوي من عـائلـة الزهاوي
الـبـغـداديـة ولـد في بـريـطـانـيـا وله
نـشاط سياسي وانتخب  2010عن
حـــزب احملــافـــظـــ� لــيـــصــبح أول
عــضـو بــر�ـاني تــرجع أصـوله إلى

العراق.

مهرجان السينما والتلفزيون بكلية
الــــــــفـــــــنـــــــون
اجلــــمــــيــــلــــة
الــــــــــــــــــــدورة
الـــســــابــــعـــة
والــــثالثـــون�
دورة الـفـنان
الـــــــــــــــراحـل
جــــــعـــــــفــــــر
عــلي�والــتي
اخــــتــــتـــمت
فـعـالـيـاتـهـا
مــــــؤخـــــرا�
فيـلم(سكرة
) سيـناريو
واخــــــــراج
مـــــحــــمــــد
عــــــــــبـــــــــد
االمــــــيــــــر
الـذي قـال
عـــــــــــــــنـه
(احــــداث
الـــفـــيـــلم
تـــــــــــــدور

فيصل الياسريمحسن فرحانمؤيد البدريحسب الشيخ جعفر

يـن بــنــشـــر تــراثه.  وفي 23 أيـــلــول غــيب
ا�ــوت ا�ــمــثل كــر� عــواد �بــعــد مــســيـرة
طــويــلـة في الــعــمل الـدرامي والــســيـنــمـا�
والــراحل مـن مـوالــيــد بــغـداد 1940. وفي
الـ 29مـن الــشــهـــر نــفــسـه نــعت االوســاط
الـتـشـكـيـلـيـة �الـتـشـكـيـلي الـبـصري جـاسم
مـحـمـد الفـضل اثـر جلـطـة دمـاغيـة بـعد ان
اغــنى احلــركــة الــتــشـكــيــلــيــة في الــعـراق
بـالعـديد من لوحـاته الفـنية ولـفترة طـويلة
مـن الـزمن. والـراحل عـمـل في دار الـثـقـافـة

االطفال في مجلتي وا�زمار.
ونــعـت االوسـاط الــفــنــيــة في 27 تــشــرين
األول اخملـرج الرائد فيصل الـياسري مبدع
بـرنامج (افـتح ياسمـسم) الذي غـيبه ا�وت
فـي العـاصـمـة االرنـيـة عـمان عن 89 عـامـا.
عـمل في الـصـحـافـة عام 1948م� عـمـل عام
1958 مــخــرجـــاً في تــلــفــزيــون بــغــداد ثم
مـخـرجاً في تـلفـزيـون أ�انـيا الـد�ـقراطـية
ثم  عمل في التلفزيون السوري حتى عمله
فـي فيـلم (الـرأس) في العـراق عام 1976م.
كـــمــا أخــرج فــيـــصل الــيـــاســري عــدداً من
األفالم الـتـسـجيـلـية� وحـوالي عـشرة أفالم
روائـيـة منـهـا أفالم: (الرأس) و (الـنـهر ) و
(بــابل حــبــيـبــتي) وغــيــرهــا. ومن أعــمـاله
الـتـلـفـزيـونـيـة الـتي أخـرجـهـا: (دنـانيـر من
ذهب) و (الـلغة العربية) و (ا�رايا) و
(الــــدفــــتـــــر األزرق) ســــاهم في
تــأسـيـس تـلــفـزيــون بـغـداد
الـثقـافي وكان مـديره ب�
عامي  1994و 1995.

مـشـواره الـفـني في الـدوبالج و شـارك في
اجلزء األول من برنامج "افتح ياسمسم" .

…b¹bŽ V�UM�

وفي الـرابع والـعـشـرين من الـشـهـر نـفسه
رحل الــصــحـفي والــسـيــاسي مــعـاذ عــبـد
الــرحـيم بــعـد صـراع مـع ا�ـرض والـراحل
شـغل مـناصب اعالمـيـة وسيـاسـية عـديدة
فـي حـــقب مــــخـــتـــلــــفـــة .  وفي الــــتـــاسع
والــعـشـرين من اب ا�ــاضي رحل الـشـاعـر
سـامي مـهدي الـذي غيـبه ا�وت في بـغداد
عن 82 عـــامــا بــعــد مـــعــانــاة مع ا�ــرض�
وخـلف مـهـدي وراءه ارثـا ابداعـيـا كـواحد
مـن اهم اجملـــددين في الـــشـــعـــر الـــعـــربي
احلـــديث عـــدا كـــونه ادبـــيـــا وصــحـــفـــيــا
مـرموقـا�تمسك بـوطنه ومبـادئه حتى اخر

يوم في حياته.
 وفـي اليـوم األول مـن أيلـول رحـل الكـاتب
واإلعـالمي سالم الـشــمــاع في الــعـاصــمـة
االردنـيـة عـمان اثـر نـوبـة قلـبـيـة مفـاجـئة�
بــعــد حـيــاة في الــغــربـة دامت 19 عــامـا.
وهـــو من مــوالـــيــد عــام 1955 وعـــمل في
الـــصـــحـــافـــة مـــنـــذ 1974 ويــــعـــد كـــاتب
حتــقـيـقــات صـحـفـيــة مـتـمــيـزة وله زاويـة
شــهـيــرة بــدأهـا في جــريـدة اجلــمـهــوريـة
بــعــنــوان (اجملــالس مــدارس)� والــشــمـاع

كــــاتب ســـيــــرة عـــلي
الــــوردي واحـــد
ابـــــــــــــــــــــرز
ا�ـــهــتم

مظفر النوابمعاذ عبد الرحيم
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{  لـوفـان-ال نوف (بـلـجيـكا) (أ ف
ب)  —ال يــــشـــعــــر أفــــراد عـــائــــلـــة
الــبـلــجـيــكي جــوفـريه فــان مـوزيك
الـستّ بـالـبرد� عـلى مـا يـقول� رغم
اكـتــفـائـهم داخل مـنـزلـهم الـبـالـغـة
مــــســـاحـــته 200 مــــتـــر مـــربع في
لــوفــان-ال نــوف بـوسـط بـلــجــيــكـا
بـ 15درجـــة مــئــويـــة حــداً أقــصى
حلـرارة نظام الـتدفئـة ا�ركزي� في

مواجهة الصقيع في اخلارج.
ويـشـير مـقيـاس احلرارة في غـرفة
االسـتقبال إلى  14,5درجـة مئوية�
لـكنّ الدفء يعمّ البيت رغم الطقس
الــــبــــارد جــــداً فـي اخلـــارج� إذ أن
درجـات احلرارة دون الصفر� وهو

مـا يـؤكـده مـشـهـد اجلـلـيـد الـبـادي
للعيان من خالل النوافذ الكبيرة. 
فـــلــلــعــام الـــثــالث تــوالـــيــاً� جــعل
ا�ـهندس البلـجيكي منزله اخلاص
حـقل اخـتـبار �ـشروع (سـلـوهيت)
أي (الـــتــســخــ� الـــبــطيء)� الــذي

يجري أبحاثاً عليه.
وهـــذا ا�ـــشــروع الـــبـــحـــثي الــذي
تــتـولـى تـنــسـيــقه جـامــعـة لــوفـان
ويـــضم أربـــعــة بـــاحـــثــ� ونـــحــو
عـشرين مواطناً� يـقوم على مفهوم
بـــســيـط هــو تـــدفــئـــة األجــســاد ال
اجلــدران. ويــهــدف هــذا ا�ــشــروع
الــــبــــحــــثي إلـى إيــــجــــاد حــــلـــول
احـتـيـاطـية لـتـوفـيـر التـدفـئـة بـقدر
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{  كـورو (فرنـسا) (أ ف ب)  —فـقد
الـــصـــاروخ الـــفـــضـــائي األوروبي
اجلــديـــد (فــيــغــا-سي) الــذي كــان
يـــقــــوم بـــأول رحـــلـــة جتـــاريـــة له
الــثالثــاء� بـعــدمـا أقــلع من قــاعـدة
كـورو في غوايانا الفرنسية حامال
قــمــرين اصــطــنـاعــيــ� جملــمــوعـة
إيــربــاص� في فـشـل يـوجه ضــربـة

إلى قطاع الفضاء األوروبي.
وبـعد عشر دقائق على اإلقالع عند
الـسـاعة 22,47 بـالـتوقـيت احمللي
(الـــســـاعــة  01,47ت غ) انـــحــرف
مــســار الـصــاروخ وتـوقــفت قــاعـة
الـتـحكم فـي مركـز كورو الـفـضائي
في غــويـانـا الــفـرنـسـيــة عن تـلـقي
الـبـيـانـات. وقـال رئـيس مـجـمـوعـة
(اريـان سبايس) ستـيفان إسرائيل
مـن ا�ـركــز الــفـضــائي إنّ (ا�ــهــمـة
ضــاعت). وأوضــحت الــشــركـة في
بـيـان مـقتـضب بـعـد دقيـقـت� و27
ثـانية عـلى اإلقالع سجل خلل على
زيــفــيــرو 40 الــطــابق الــثــاني من
الــصـــاروخ مــا وضع حــدا �ــهــمــة
فـــيـــغــا-سـي. وأضــافت الـــشـــركــة
(جتـرى حتالـيل للـبيـانات لـتحـديد
ســـبب هـــذا الــفـــشل). وســـتــعـــقــد
اجملــمـوعـة مـؤتـمــراً صـحـافـيـاً في
قاعدة كورو الفضائية األربعاء في
الــــــســــــاعـــــة 15:00 ت غ. وكــــــان
مـفـترضـاً بهـذا الصـاروخ أن يضع
فـي رحـلـته الـتــجـاريـة األولى هـذه
قـمرين اصطناعـي� �راقبة األرض
من صـنع أيرباص هما بـليياد نيو
 5و6 األخـيـران في كوكـبـة بلـيـياد
نـــيــو الــتي ســتـــســمح �ــسح أي
نــقــطــة في الــعــالم مــرات عــدة في
الـيوم.وكان يفـترض أن تطلق هذه
الـــــــرحــــــــلـــــــة في  24تــــــــشـــــــرين
الـثاني/نوفمـبر لكنـها أرجئت مدة
شـــــهــــر بــــســـــبب خــــلـل في احــــد

{  لــشـبــونـة (أ ف ب)  —ال تــخـلـو
مـائدة عيد ا�ـيالد في البرتغال من
(حـــلـــوى ا�ـــلـك) وهي عـــبـــارة عن
فـطـيـرة بـريـوش مسـتـديـرة مُـزيّـنة
بـالــفـاكـهـة ا�ُـضـاف إلـيـهـا الـسـكّـر
وانــــتــــشـــرت فـي الـــبـالد بـــفــــضل
حــلــواني فــرنــسـي نــهــايــة الــقـرن

التاسع عشر.
وأدخـل وصــفـــة الـ(بـــولــو ري) أي
(حــلـوى ا�ــلك بـالـبــرتـغــالـيـة) إلى
الـبرتـغال حلـواني يُدعى غـريغوار
وظّـفه في تـولوز عام  1875رئيس
مـتـجـر �كـونـفـيـتـاريـا نـاسـيـونال�
الـشـهـيـر لـلـحـلـويات الـواقع وسط

لشبونة قرب ساحة روسيو. 

ا�ـكونـات. وقال سـتيـفان إسـرائيل
لـوكالة فرانس برس اضطررنا إلى
تـغـييـر أحـد التـجـهيـزات ا�ـتعـلـقة

بغطاء احلماية �في الصاروخ.
وتــقـرّرت هــذه الـرحـلــة الـتــجـاريـة
األولى لـلصاروخ بعد جناح عملية

إطالقه في 13 تمّوز/يوليو.
وفـــــيــــغـــــا-سي هـــــو الــــصــــاروخ
األوروبـي اخلـفــيف اجلــديــد الـذي
ســيــسـتــخــدم إلى جــانب صـاروخ
(أريــان 6) ا�ــسـتــقـبــلي مع وجـود
عـناصر مـشتركـة بينـهما� لـلسماح
ألوروبـا با�ـنافـسة بـشكل أكـبر في
سـوق األقـمـار االصـطـنـاعـيـة الـتي
تـشـهد تـوسـعا كـبـيرا. وفـيـغا سي
هـو نسـخة مـحسـنة عن الـصاروخ
اخلـفيف (فيـغا) الذي قـام بعشرين
مـــهـــمـــة مـــنــذ 2012.  وقـــد فـــشل
مـــــــرتـــــــ�� مـــــــرة فـي تـــــــشـــــــرين
الــثــانـي/نــوفــمــبـر 2020 بــســبب
مـشكلة في تصنيع الصاروخ الذي
ســقط في ا�ـيــاه بـعـدمــا تـفـكك في
الــــغالف اجلـــوي والـــثــــانـــيـــة في
صـيف الـعام 2019 بـعـد خلل أدى
إلـى تدمـيره احـتـرازا. ويشـكل هذا
الــفـشل اجلـديــد انـتـكـاســة كـبـيـرة
لــــوكـــالــــة الـــفــــضـــاء األوروبــــيـــة
ا�ـسـؤولـة عن بـرنـامج الـصـواريخ
األوروبــــيـــة فـي حـــ� تــــســـتــــعـــر
ا�ـنافسة الـدولية في هذا اجملال ال
ســيــمـا بــوجــود شـركــة (ســبـايس
اكـس).  ويشكل صاروخ (أريان 6)
مـحرك الرد الرئيسي في إطار هذه
ا�ـــنـــافــســـة إال أن إرجـــاء رحـــلــته
األولـى إلى نـــهــايـــة الـــعــام 2023

أضر بوكالة الفضاء األوروبية.
ويــعـاني قـطـاع الـفـضـاء األوروبي
كـذلك من الغزو الـروسي ألوكرانيا
الـــذي وضـع حـــدا لـــلـــتـــعـــاون مع
روســـــيــــا وحــــرم قـــــاعــــدة كــــورو

الــفــضـائــيــة األوروبـيــة من إطالق
أقـــمــار اصـــطــنـــاعــيـــة بــواســـطــة

صواريخ سويوز الروسية.

وأصـــبــحت هــذه احلــلــوى مــذذاك
أحـــد األطــبـــاق اخلــاصـــة �ــوسم
األعــيــاد� فـيــمـا تــمــنح اجلــمـعــيـة
الـــوطــنــيـــة �ــنــتـــجي اخملــبــوزات
واحلـلويـات جائـزة سنـوية ألفضل

(بولو ري) في البالد.
وسـنة 2022 فـاز بـاجلائـزة مخـبز
صـغـيـر في حي دامـايـا الـواقع في
مــنـــطــقــة أمــادورا في الــضــواحي
الــشـمــالــيـة الــغـربــيــة لـلــعـاصــمـة

البرتغالية.
وقــال رئـيس طـهـاة احلـلـويـات في
مــتـجــر (بـاداريــا دا ني) الـشــعـبي
هـيلـيو اسـتيـفيس� لـوكالـة فرانس
برس إنّ هذه اجلائزة بعيدة ا�نال

وكـان إطالق الـصـاروخ فـيـغا-سي
اخلـــامـس واألخــيـــر ا�ـــقـــرر خالل

2022 من كورو.

واضــــطــــرت  وكــــالــــة الــــفــــضــــاء
األوروبية إلى االستعانة بسبايس

أكس الطالق مهمت� علميت�.
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نـوعــاً مـا� لـكنّ ا�ـتـاجـر الـراقـيـة ال

حتضّر دائماً الفطيرة األفضل.
وتـابع وهو يـضيف فـاكهـة مجـففة
عـــلى إحـــدى الـــفــطـــائـــر ال يــذهب
اجلـميع إلى روسـيو لشـراء حلوى
الـ(بـولو ري) لذلك �كن أن جندها
فـي كل زاويـة مـن الـشــوارع ألنّــهـا
احلـلـوى األكـثر مـبـيعـاً خالل فـترة

عيد ا�يالد.
وأضـاف الـطـاهي الـبـالغ  28عـامـاً
نــــحـــاول أن نــــحـــضّــــر احلـــلـــوى
بـالـطريـقة الـتقـلـيديـة قدر اإلمـكان�
إلبــراز الــنـكــهـات الــتي تــعـود إلى

العصور القد�ة.
وأوضـحـت نـاقـدة الـطـعـام فـاطـمـة
مـــورا لـــوكـــالـــة فـــرانـس بــرس أنّ
حـلـوى ا�ـلك كـانت مـنـتـشرة أصالً
فـي مـخـتــلف أنـحــاء أوروبـا خالل
الـــعــصــور الـــوســطى ثـم اخــتــفت
تـقـريـباً قـبل انـتـشارهـا مـجدداً في
فــرنـســا خالل عـهـد لــويس الـرابع

عشر.
وتــابـعت انّ �الـ(بــولـو ري) حتـمل
ألــــــوان عـــــيـــــد ا�ــــــيالد مـن خالل
الــفـاكـهــة ا�ُـضـافــة إلـيـهــا� فـيـبـرز
األحـمر واألخضر والبرتقالي التي
تـشـكّل ألـوانـاً جـمـيـلـة جـداً جتـعل
الـفطيرة طبقاً مـثالياً على ا�ائدة�

خالل أعياد نهاية العام.
ومع أنّ الــفـطــيـرة حتــمل تـســمـيـة
حـلوى ا�لك� إال أنّها تؤكل في عيد
ا�ـيالد حتديداً ال في عـيد الغطاس

الذي ال حتتفل البرتغال به.

أقـل بـــكـــثـــيـــر من الـــطـــاقـــة الـــتي
تستلزمها التدفئة ا�ركزية. 

وأول هـــذه احلــلـــول الــتـي يــدعــو
إلـيها البـاحثون تقـوم على تكييف
مـالبس األفـــراد لــــهـــذا الــــغـــرض.
ويـــقــول فــان مــوزيك �أرتــدي اآلن
كـنـزة قـطـنـيـة عـاديـة جـداً وفـوقـها
سـترة قد�ة دافـئة إلى حد ما� أما
حتـتـها فـلدي طـبقـتان: تي شـيرت�
ومـالبس تــــقــــنـــيــــة لــــلــــريــــاضـــة
اخلــارجـيـة. أمــا لـلـقــدمـ�� فـاحللّ
بــجـوارب ونـعـال قــد�ـة مـحـشـوة

دافئة جداً.
وبــــاإلضـــافــــة إلى ا�البـس� ثـــمـــة
نــصــيــحــة ثــانــيــة هي اســتــخـدام
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(دعم أمن الــعــراق واســتــقـراره)� جــمــلــة تــكــررت كــثــيـراً
وظهرت في مـقدمة تـوصيات مـؤتمـر بغداد الـثاني للـتعاون
والـشـراكـة ا�ـنـعقـد فـي األردن� وهي جـمـلـة قـد�ـة أجـدها
تتـكرر آالف ا�ـرات عنـد العـودة الى أرشـيف التـصريـحات
االمريكية والدوليـة واالقليمية منـذ اليوم األول لغزو العراق

في العام 2003 .
ويبـدو انّ تلك اجلـمـلة كـانت ا�ـفتـاح السـحـري لالستـمرار
في الـتــدخل اخلـارجي في الــعـراق �ــوافـقـات رســمـيـة أو

سواها.
وهي جمـلة قـابلـة للـتطـويع والتـوظيف والـتحـوير والـتحـميل
واالستخـدام والنقل والـتشغـيل بطريـقة عجـيبة من دون أن

تترك شكوكاً حول نيّات مَن يقوم باستعمالها.
غـيــر انّه من جـانب آخــر� ال تـعــني جـمــلـة اســتـقـرار وأمن
العراق أيّ شيء وتـبقى فارغـة من معـناها� ألنّ الـدول غير
مستعدة عمليـاً ان تقوم بأعمال خيـرية جتاه العراق فتترك
همومها الداخلية االقتصادية والسياسية واألمنية وتنشغل
ببلد تلقى مـن الدعم الدولي ما لم تتـلقه الكرة األرضية في
خالل قـرن كـامل� في حـ� انَّ الـنـتـيـجـة لم تـكن أكـثـر �ـا

شهدناه في العقدين األخيرين من أوضاع تعيسة.
ال استقرار وال أمن في العراق ما لم يسـتعد عافيته بأيدي
أبنـائه� ومـا لم يكن الـهـدف الوطـني اجلـامع للـمـكونـات هو
األسا�� وال تعلو أية مصلحة خاصة على ا�صالح العليا

للبالد.
هنـاك موجـة مفـاهيم غـريبـة ومعـوجة جـرى ضخّـها بـعنـاية
من أجل أجـنـدات تـورّطت الـنُـخب الـسـيـاسـيـة الضـالـة في
تكـريـسهـا والـسيـر في ركـابهـا سـنوات طـويلـة� ر�ـا كانت
اجلمـلة ا�ـسـتوردة الـقائـلـة بالـدعم الـدولي ألمن واستـقرار

العراق أبرز تلك ا�فاهيم.
�اذا فـشلت الـطـواقم السـياسـيـة احلاكـمة فـي انتـاج جمـلة
مـحلـيـة الـتـكـوين واألداء واإلمـكـانـات تـعـارض تـلك اجلـمـلة
ا�ستوردة� وتقول انَّ االسـتقرار شأن عراقي يـتم تصنيعه
في داخل البلد وبأيدي جميع تكـوينات شعبه عند االرتباط
بـهـدف وطـني ولـيس هـدفـاً انــقـسـامـيـاً وتـشـرذمـيـاً بـحـجج

تافهة. 
الـعـراقــيـون من حــقـهم أن يــعـرفــوا� مـا هـو الــدعم الـدولي
واإلقلـيمي الـذي ال يستـطيـعون أن يـنتـجوا مـثيـله بأنـفسهم
من خالل أرضـهم الـغـنـيـة وثـرواتــهم الـنـفـطـيـة والـطـبـيـعـيـة

وطاقاتهم البشرية وموقعه اجلغرافي االستراتيجي?
هناك إرادة غـائبـة لاللتـفاف حـول الهـدف الوطـني الواحد�
الذي هو الوالء الـواحد غيـر ا�تعـدد� وتلك مشـكلة ال �كن
حلّها حتى لو بلغوا في تسلسل مؤتمرات (بغداد) النسخة

اخلمس�.
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الـنــزعـة الــصــوفـيــة� او الـتــيـار الــصــوفي هي من اعــمق واجـمل
ابتـكارات العقل ا�سلم� وإذا كانت الصوفية قد أخذت في جانب
مـنـهــا � عن عـلي بن ابي طـالـب � ومـا تـبـعه كـاجلــنـيـد الـبـغـدادي
ومــحي الـدين بن عـربـي� والـسـهـروردي وابن الــرومي� الن عـلـيـا
لَبس الـصوف وتـمجـد بفقـره الى الله� وانه تـهجـد بشـعر صوفي
سابق� فـانّ محي الـدين بن عـربي والشـاعر الكـبيـر ابن الرومي�
وكـذلك الــشـاعـر الــسـاحــر الـشـهــيـد ابــو مـنــصـور احلالج � قـد

نسجوا على غرار ا�تقدم�  فكرهم الصوفي شعريا 
لم تكـن �ارسات االمام عـلي بن ابي طالب الـعباديـة صوفية� او
حـتى ذات نــزعـة صــوفـيـة�  كــان يـؤثـر الــوعي الـكــامل وحـضـور
التـركيز التام في العبادات والتجليات� لكن طريقة االمام علي بن
ابي طـالـب في الـتــأوه والــتـهــجـد والــتــوسل والـتــواضع والــلـبس
والطـعام فهمت على انهـا جذور أسست للصوفـية زاد عليها ذكر

الصوفي� لعلي وال بيته في حلقات الذكر 
ومن شعره:

هي حاالن ِ شدَّة� ورخــاءُ
وسجاالن : نعمة� وبــالءُ

والفتى احلاذقُ األريبُ إذا ما
خانهُ الدَّهرُ لم يخنْهُ عــزاءُ

جذبت الـصوفية ا�ـستشـرق� وعموم الـباحثـ� الغربيـ� � �ا لها
من تأثـيـر عـلى الـوعي البـاطن والـقـدرة عـلى الغـوص في مـعـترك
الـبالغـات اجلـمــيـلـة لـلــغـة نـثـرا وشــعـرا� وأوجـدت قـدرة لــلـطـاقـة
الداخـلية لإلنـسان� القدرة الـشفاهـية في صيـاغة ا�عـاني لتوجيه
منـظومة الـوعي اإلنسـاني برمته� بل ان دوائـر غربيـة ارادت تبني
الـفـكـر الصـوفي كـمـمـثل وحـيـد لإلسالم لـتـنمـيـة نـزعـة الـتـسامح
والسالم لـدى الفرد ا�سلم � مع ان الصوفية تسبح في فضاءات

كونية خارج الدين وا�ذهب واجلغرافيا 
اثرت الصوفية في الفنون االخرى كا�وسيقى والتشكيل والنحت
والغـناء � وأخذت معالم األبنية في األندلس وإشـبيليا وبلد الوليد
وبغـداد والقاهرة أشكاال منحنية مـتشابكة لتبرز الترابط الروحي

ب� األنوية واجلوهر 
ظهـرت رابعة الـعدويـة متاثـرة بالـنزعة الـصوفـية وتأثـر ا�وسـيقار
الـسـنبـاطي بـا�قـامـات الـتي جسـدت الـسـكيـنـة واللـوعـة الـباطـنـية

للعاشق 
عـدت الـصوفـيـة في فتـرات تـاريخـيـة �ثـابـة تطـهيـر من الـذنوب �
وهـو مـا حدا بـاخلـلـيفـة الـعثـمـاني سلـيـمـان القـانـوني� الى حبس
نـفـسه في صومـعـة صوفـيـة جنـوب قـونيـا لـتطـهيـر نـفسه من آالم

جلد الذات 
تـقـترب الـصوفـية من الـرهـبنـة ا�سـيـحيـة والقـبـالة الـيهـودية � في
دليل عـلى انهـا قريـبة من الـفطـرة االنسـانيـة ومنـها قـول الشـاعر

العبقري زهير بن ابي سلمى قبل ظهور االسالم
وال تكتمن الله ما في نفوسكم

ومهما يكتم� فالله يعلمُ 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 

ليوم حساب� او يعجل فينقمُ 
- والـــســؤال االهم� �ـــاذا حــارب بن تـــيــمـــيــة وكــذلـك احلــركــات

ا�تطرفة االخرى الصوفية ?? 
- واجلـواب ان ا�ـنـهج الـصـوفي بـطـبـعه ا�ـسـالم الـنـقـي � يـرتـكز
على أفـكار اجلهاد الفردي والتطهر الروحي� على مستوى الفرد
أولًا � قـبل اجلماعـة� وال يولي نفس االهتـمام باجملـال السياسي�
باعـتباره مجالًـا فاسدًا ويُفسِد كل مـن فيه� مفضلًـا أن يبتعد عنه
بـالـكلـيـة� وهـو ما يـعـتـبره أصـحـاب ا�ـصـالح السـيـاسـية مـنـهـجًا

جيدًا� ليسير عليه ا�سلمون ا�تدينون بشكل عام
وهو نـهج يتـضارب مـع الفـكر الـسلـفي الصـدامي � في ا�واجـهة

مع اخملتلف عقائديا � ومع الغرب ومع الفكر االخر 
والصـوفيـة تنـتشـر في عمـوم الوطن الـعربي والـعالم أوسع� وهي
ال تعـترف �ـذهب و�ـارسهـا اجلمـيع من سـنة وشـيـعة� كـطريـقة
للـتـأمل واالقـتـراب من الـصفـاء الـروحي لالقـتـراب من الـله� كونه
جــوهـر كل جــوهــر حـسب مــعــتـقــدات الــصـوفــيـ�� كــالــرفـاعــيـة

واجليالنية واجلعفرية وغيرها 
انا من اهوى ومن اهوى انا 

اننا روحان حال بدنا 
كما يقول احلالج 

االٍرهاب يـستهدف الصوفي� ويـعدهم كفره وخارج� على الدين
� والبالء كـله انبثق من االخوان � الذين اعتمدوا جذور بن تيمية�
ومنه انـبثقت التعاليم السلفية التي مهدت لظهور اعتى التركيبات
الـشـاذة وا�ـتطـرفـة كـالـوهـابيـة والـسـلـفـية واإلخـوانـيـة واحلـركات

اجلهادية 
بن تـيــمـيـة وِفـي مـجـمع فــتـاويه ال يــفـرق بـ� تــارك الـصالة وبـ�
الــقــاتل وا�ــتـهــتك � فــاغـلـب عـقــوبــاته تـذهـب الى الـقــتل واجلــلـد

والتعزير والرجم 
بن تـيـمـيه الـفـقـيه الـكـردي الـيـتـيم � ال دخل لـقـومـيـته ونـشـأته في
اجتاهه ا�ـركب من الـقـسوة والـنـزعة إلفـنـاء الـذات البـشـرية � بن
تيـميه هو واحد من آالف الفقـهاء الذين يعتمـدون القسوة ا�فرطة
وعدم احترام الذات االنسانية� لكن الكارثة التاريخية وقعت ح�
تبـنت دوال هذا النهج الدمـوي لتحمي حدودها وقـتها من هجمات

الروم والصليبي� 
اخطـر ما �كن تأويـله من فكر بن تيـميه� هي ما عرفت فـيما بعد
باحلـاكمـية اإللـهيـة وتـنصـيب ا�تـطرف لـنفـسه� كـوكيل مـطلق عن

السماء 
اكـثـر من 350 شـهـيـد مـصـري بـر� قـضـوا نـحـبـهم في مـسـجد
للـطريـقة الـصوفـية اجلـريرية فـي العريـش في سيـناء� ال لشئ اال
النهم صـوفيون بسطاء يـعوضون عّن فقرهم وعذابـاتهم بالشعور
الــصــوفـي� ويــقــتــربــون من ربــهم روحــيــا عــبــر خالص أبــدي …

بالشعر والتراجيع
الرحمة ألرواح األبرياء

الشاعر البغدادي 
ابو منصور احلالج 

إذا هجرت … فمن لي 
ومن يجمل كلي 

ومن لروحي وراحي
 يا أكثري وأقلي

أحبك البعض مني 
وقد ذهبت بكلي 

يا كل كلي
فكن كلك لي 

فإن لم تكُ لي 
فمن لي
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الـسـخـانـات الـكـهـربـائـيـة ا�ـشـعـة.
و�ـــتــلك جــوفـــريه اثــنـــ� مــنــهــا
يـشـغـلهـمـا من سـاعة إلى سـاعـت�
فـي الـــــيـــــوم: واحـــــد فـي غـــــرفـــــة
االسـتـقبـال � واآلخـر في غرفـة نوم
ابـنه البكـر� وهي األبرد في ا�نزل�
إذ نـادراً ما يتجـاوز متوسط درجة
احلــرارة فـيـهـا 12 درجــة مـئـويـة.
وهـذا الـلـوح ا�شع ا�ـوضـوع على
طــاولــة ا�ـــكــتب� يــبــعث بــســرعــة

حرارة قوية. 
ويــوصي الــبــاحــثــان ايــضـاً عــلى
مــــوقـــعـــهــــمـــا بــــرداء الـــتــــدفـــئـــة
الـكهـربائي. أمـا قبـالة الـكمـبيـوتر�
فـيمكن اسـتخدام وسـادات ساخنة

فـأرة الـكمـبـيوتـر. ويـهدف مـشروع
(ســـــلـــــوهـــــيت) الـــــذي أُطـــــلق في
أيـــلــــول/ســـبـــتـــمـــبـــر 2020  إلى
اســتــبــاق أزمــة كــان مــتــوقــعــاً أن

يشهدها قطاع احملروقات.
ويـــــقــــول دوني دو غــــراف� وهــــو
مـسـاعـد باحـث في جامـعـة لـوفان�
�تـسـاءلـنـا عـمـا سـيـحـدث في حال
نـفـد الغـاز فجـأة. ويقـول غريـغوار
وولـيـنـبـورن� وهـو بـاحث ومدرس
في جامعة بروكسل احلرة� مرتدياً
سـتـرة كـبيـرة وواضـعـاً قبـعـة على
رأسـه وقـــــفـــــازات في يـــــديـه� (في

البداية� قيل لنا إنكم مجان�).
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{ لـنـدن (أ ف ب)  —تـوفـي اخملرج
الــبــريــطـاني مــايك هــودجــز الـذي
اشـــتـــهـــر بـــإخـــراج فـــيـــلم (فالش
غــــــــوردون) عــــــــام 1980 عـن 90
عاما� بحسب ما أعلن منتجه لعدد

من وسائل اإلعالم األربعاء.
وفـــارق اخملـــرج احلــيـــاة الـــســبت
الــــفــــائت في مــــنـــزلـه في دورست
بـجنوب غرب إنكلترا� وفق ما أفاد
مـــنــتــجـه وصــديــقه مـــايك كــابالن
لـــــصـــــحــــيـــــفـــــة (ذي غـــــارديــــان)
الــبــريـطــانــيــة ومـجــلــة (فــرايـتي)

األميركية.
وتــــولـى مـــايـك هــــودجــــز إخـــراج
فــيـلــمــ� بـولــيـســيــ� من بـطــولـة

مـايكل كـاين همـا (غِت كارتـر) سنة
1971 و (بـالب) في العـام التالي�

ساهما في حتويل ا�مثل جنماً. 
فـي عــــــــام 1980 أخـــــــــرج (فالش
غــوردون)� وهــو فــيــلـم مــغــامـرات
فـضائـية من نـوع (سبـايس أوبرا)
مــقــتــبس مـن الـشــرائـط ا�ــصـورة
األمــيـركــيـة الـتـي حتـمل الــعـنـوان
نـفـسه� تـولى الـدورين الرئـيـسـي�
فــيه مـاكـس فـون سـيــدو وأورنـيال
مــــــوتّي.  ومـن أحــــــدث أعـــــمــــــاله
(كـروبـيـيه)  عـام  1998ثـم فـيلـمه
األخـيـر (آل سلـيب وين آم ديد) مع
كـاليف أوين وشـارلـوت رامـبـلـيـنغ

عام 2003.
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{ لوس اجنليس (أ ف ب)  —أعلن
ا�ـــنــتـج الــهـــولــيـــوودي الـــســابق
هـارفـي وايـنـسـتـ� الـثالثـاء عـزمه
عـلى اسـتـئـنـاف حـكم اإلدانـة الذي
صـدر بحـقه في لوس أجنـليس في
قـضايـا اغتـصاب واعـتداء جـنسي
وقـد يواجه بنـتيجـته إمكان احلكم

عليه بالسجن  24سنة إضافية.
وأوضـح بيان تـلقته وكـالة فرانس
بـرس من النـاطق بـاسم واينـست�
أن ا�ُــنـــتِج الــذي �ــضي عــقــوبــة
بــالــســجن لـ23 ســنــة صــدرت في
حـقّه في نـيويورك في 2020 بـتهم
جـنسية �اثلة عازم على مواصلة
اتـــخـــاذ اإلجــراءات الـــقـــضــائـــيــة
الـكـفـيـلـة إثـبـات بـراءته فـي نـهـاية
ا�ــــطــــاف. واضــــاف الــــبــــيـــان أن
وايـنـسـتـ� يشـعـر بـخـيـبة أمل من

احلــكم مــؤكــداً أن الـشــهــادة الـتي
اســتــنــدت عــلــيــهـا إدانــتـه تـشــكّل
أسـاساً صـلباً لالسـتئـناف. وكانت
احملــكــمــة أصــدرت االثــنــ� قــراراً
دانـت فــيه مـــنــتج فـــيــلـــمي (بــالب
فـيكشن) و(ذي آرتيست) البالغ 70
عـامـاً� بـارتـكـاب جـر�ـة اغـتـصاب
وجـر�تي اعـتداء جـنسـي أخري�
فـي حق امــــرأة فـي أحــــد فــــنـــادق
بــيــفــرلـي هــيــلــز عـام 2013 بــعــد
مــحـــاكــمــة عــرضت بـــالــتــفــصــيل
لـلـطـريـقـة التـي كان يـسـتـغل فـيـها
نـــفــوذه في هـــولــيــوود لـالعــتــداء

جنسياً على عدد من ا�مثالت.  
وفـي ختـام أسـبوعـ� من جـلـسات
احملــاكـــمــة� وجــد أعــضــاء هــيــئــة
احملـــلــفــ� أنّ ا�ـــتّــهم مـــذنب بــكلّ
الـتّـهم الـثالث الـتّـي وجّـهتـهـا إلـيه
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أولـى الـــنــــســــاء األربع الــــلــــواتي
اتّـهمـنه باالعـتداء جـنسـياً عـليهنّ.
فـي ا�ـــــقــــابـل� بـــــرّأ احملـــــلّـــــفــــون
وايـنست� من التّـهم التي وجّهتها
إلـيه ا�ـدّعـيـة الـثـانـيـة� في حـ� لم
يـتـوصّـلوا حلُـكم بـشأن االتّـهـامات
الـتي وجّهتها إلى ا�تّهم ا�دّعيتان
الـباقيـتان. وكانت أولـى االتهامات
قـــد انــــتـــشـــرت ســـنـــة 2017 إثـــر
حتـقيقات استقصـائية موسعة� ما
شــكل شــرارة انــطالق حــركــة (مي
) إلعالء صـــوت تــــو) (أنـــا أيـــضــــاً
ضحايا االعتداءات اجلنسية حول
الــعـالم. وعــلـقت الـضــحـيـة األولى
الـــــتـي أيــــدهـــــا احملـــــلـــــفـــــون في
ادعـــاءاتــهـــا بــالـــكــامل� فـي بــيــان
االثـن� بأن هـارفي واينسـت� دمّر
جــزءاً مـني إلى األبـد. وأمـلت هـذه

الـضحـية التي أبـقيت هويـتها طي
الــكـــتــمــان� شــأنــهــا في ذلك شــأن
ا�ـدعـيـات األربع األخـريـات� في أال
يـــخــرج (وايـــنــســـتــ�) يـــومــاً من
الــســجن. ولم يــتـوصـل احملـلــفـون
الـثالثـاء إلى إجـمـاع على احـتـمال
تــوافــر ظـروف تــثـبت أن االعــتـداء
الـذي تـعـرضت لـه أشـدّ فـداحـة� ما
يـخفض من 24 إلى 18 عـاماً احلدّ
األقــصـى لــعــقــوبــة احلــبس الــتي
�ـكن أن تـقـررها احملـكـمة في حق
وايــنــسـتــ�.  ويــرتـدي احلــكم في
هــذه احملـاكـمـة اجلـديـدة في لـوس
أجنـلــيس أهـمـيـة خـاصـة لـلـمـنـتج
الـسابق. فـبعـد رفض قضائي أول�
ســـمـــحت احملــكـــمـــة الــعـــلـــيــا في
نــــيــــويــــورك لــــوايــــنـــســــتــــ� في
آب/أغـــســطـس اســتـــئــنـــاف حــكم

اإلدانـــة الـــصـــادر في حـــقـه ســـنــة
2020 والــذي شـكّل نـصـراً مـبـيـنـاً
حلــركـة (مي تـو). وخالل جـلـسـات
احملـــاكـــمـــة� وصف وكـالء االدعــاء
وايــنـسـتــ� بـأنه (غــول) ذو نـفـوذ
واسـع في هـــولـــيــــوود (إذ تـــلـــقت
األفـالم التي أنتجـها أكثر من 330
تـــرشـــيــحـــاً لـألوســكـــار حـــصــدت
بــنـتـيـجـتـهـا 81 جـائـزة)� وهـو مـا
يــثـني ضـحـايــاه عن فـضـحه� فـكنّ
يُـــحــجــمن عن اإلبـالغ عــنه خــوفــاً
عـلى مـستـقبـلـهنّ ا�هـني.  واعتـمد
فـــريـق الـــدفـــاع عـن وايـــنـــســـتـــ�
أســلـوبـا دفـاعـيــا شـرسـا قـام عـلى
الـتـشـكيـك بأقـوال ا�ـدعـيات األربع
خـالل احملاكـمة� مع الـتـشديـد على
الـــنـــقص في األدلـــة والــعـــنـــاصــر

ا�رتبطة بالطب الشرعي.
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اريزونا

{ واشـــنـــطـن (أ ف ب) - صــادرت
الـسـلـطات األمـيـركيـة سـنة  2022
كـمـيـات من الفـنـتـانيل تـكـفي لـقتل
جــمـيع سـكــان الـواليـات ا�ــتـحـدة�
عــلى مــا أعــلـنت هــيــئــة مـكــافــحـة
اخملـــدرات األمــيـــركـــيــة الـــثالثــاء�
مــشـــيــرة بــذلك إلى خــطــورة هــذه
ا�ـادة األفيـونية االصـطناعـية على
احلـياة.  وأوضحت هـيئة مـكافحة
اخملـــــدرات أنــــهــــا صــــادرت خالل
الـسـنة اجلـارية 50,6 مـلـيون حـبة
دواء مزيفة حتتوي على الفنتانيل
أعــطـيت �ـوجب وصــفـات طـبـيـة�
و4,5 أطــــــنـــــان من مــــــســـــحـــــوق
الــفـنــتـانــيل� مــشـيــرة إلى أن هـذه
الكمية تعادل أكثر من 379 مليون
جــرعـة قـاتـلـة. وشـرحت اإلدارة أن
الـفـنـتانـيل الـذي كان يـتـسـبب قبل
نــحــو عـقــد بــنـســبــة ضـئــيــلـة من

الــوفـيـات الــنـاجـمــة عن اجلـرعـات
الـزائـدة� بـات الـيوم �اخملـدّر الـذي
يـشكّل أكبر خـطر على احلياة �في
الــواليـات ا�ـتـحـدة.  وشـددت عـلى
أن هــــــذه ا�ــــــادة األفـــــيــــــونــــــيـــــة
االصـطناعية تـسبب اإلدمان بشكل
كــــبـــيـــر� وهي أقـــوى 50 مـــرة من
الــــهــــيــــرويـــــ�. ونــــبّــــهت إلى أن
مــلــيـــغــرامــ� اثــنــ� فــحــسب من
الـفـنـتانـيل � أي مـا يـوازي الكـمـية
الـصغيرة التي �ـكن وضعها على

طرف قلم� تعتبر جرعة قاتلة.
وأظـهرت اإلحـصاءات الرسـمية أن
مـــادة الـــفـــنــتـــانـــيل هـي الــســـبب
الـــرئــــيـــسي ألكـــثـــر من 107 آالف
حـــالـــة وفـــاة بـــجـــرعـــة زائـــدة في
الـــــواليــــات ا�ـــــتــــحـــــدة مــــا بــــ�
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