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طبعة العراق 
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انـــفــردت مـــجـــمــوعـــة قـــنــوات
(الــشـرقـيــة) وجـريــدة (الـزمـان)
بــــتــــغـــطــــيــــة خـــاصــــة حلـــدث
اســتـثــنـائي تـشــهـده مـحــافـظـة
الـبـصـرة خالل افـتـتـاح بـطـولـة
خلـيجي  25بعـد قـطيـعة دامت
في حــفل وعـدت اربــعــة عـقــود 
ـنــظـمـة له بــإن يـكـون اجلــهـة ا
مـبهـرا ويحـمل مـفاجـات كبـيرة
لـــلـــجـــمـــهـــور. وواصل أهـــالي
إكـــرام الــضـــيــوف احملــافـــظــة 
الــــوافــــدين مـن دول اخلــــلــــيج
العـربي حلضور الـبطـولة التي
انـطــلـقت امس. واعـدت قــبـيـلـة
بنـي الم وجبـة غـداء لضـيوف
احملافظة حتـتوي على اكثر من
مـــئـــة جـــمل و 200خــروف في
كـورنــيش شط الــعـرب. ووثـقت
قنـاة (الشرقـية) عبـر مراسلـيها
مـشـاهـد مـصـورة من مـبادرات
أهالي الـبصـرة خالل التـرحيب
بــالـوافــدين الــعــرب عن طـريق
إنـــشــاء مــضــايف بــالــقــرب من
مـــــنــــفــــذ ســـــفــــوان احلــــدودي
وجتــــهـــيـــز شــــقق مـــجــــانـــيـــة
للمشجع بعد امتالء الفنادق
فضال عن مبـادرات مختـلفة من

هـــذا الــــنــــوع. بــــدوره  اشـــاد
هداف الـعراق واخلـليج حـس
سـعـيـد عبـر (الـشـرقـيـة) بـ (كرم
اهــالي الـبــصـرة). كــمـا نــشـرت
اغـنـيـة جـديـدة لـلـفـنـان الـقـنـاة 
ــهــنــدس  (بــصـراوي مــاجــد ا
ـنــاسـبــة الـبــطـولـة. تـلـكــانه) 
وســيــفــتــتح الــفــنــانــ رحــمـة
ريـــــاض وحــــــســـــام الـــــرســـــام
الــبــطــولــة بـــاغــنــيــتي (عــاش
العراق) و (هيو هيو). في وقت
وصــول الــفــنــان اكــد مــصــدر 
كــــــــــاظـم الــــــــــســــــــــاهــــــــــر الى
الحـيـاء حـفل افـتـتاح احملـافـظة
ــصــدر في الــبــطـــولــة. وقـــال ا
تـــصـــريح امـس إن (الـــســـاهـــر
وسيـقية الى وصل مع فرقـته ا
قـال مـصـور الـعـراق). فـيـو قت 
(الـــزمـــان) ان (مـــداخل مـــلـــعب
جذع النخـلة الذي يتـسع لنحو
زحـما كبيرا).  65الف متفرجا 
وكـــان االحتــاد الــعــراقي لــكــرة
الــقــدم قـــد اكــد في وقت ســابق
حــفل إحــيـــاء رحــمـــة ريـــاض 
افــتـتـاح بــطـولـة كــأس اخلـلـيج
بــــنــــســــخــــتــــهــــا اخلــــامــــســـة
والـــعــشــرين.وحتــولت مــديــنــة
الـبصـرة لـيلـة افـتتـاح الـبطـولة
إلـى مـهــرجــان شـعــبي كــبــيـر

ســــــهـــــــرت خاللـه الــــــشــــــوارع
لـــســـاعــات طـــويـــلــة احـــتـــفــاال
بـــانــطـالقــة الـــعـــرس الـــكــروي
اخلــلــيــجي وذلـك بــعــد غــيـاب
الـبـطـولـة عن الـعـراق ألكـثـر من
أربعة عقود. وانطـلقت البطولة
ــواجــهـة مــنـتــخـبي الــعـراق
وعُــمــان عــلى مــلــعب الــبــصـرة
ضــمن اجلــولـة األولى الــدولي 
ــنــافــســات اجملــمــوعــة األولى
الـتي تـضم الـسـعـوديـة والـيمن
أيــضـــا. ورحب رئــيس الــتــيــار
بقدوم الصدري مقتـدى الصدر 
الـضـيـوف الـعـرب إلى الـبـصرة
حلـضـورالبـطـولـة.وقـال الـصدر
في تغريدة على تويـتر تابعتها
(الزمان) امس (ضيـوفنا العرب
األكارم من دول اخلليج العربي
مـــرحــبـــاً بــكـم) واضــاف (أهال
وســــهال بــــالــــعـــرب فـي عـــراق
األولياء والصاحل وأهالً بكم
في بصرتكم الغـرّاء ويا ضيفنا
لـــو زرتـــنــــا لـــوجـــدتـــنـــا نـــحن
ــنــزل) الـــضــيــوف وأنـت رب ا
داعــــــيـــــــا الى (مـــــــراعــــــاة ذلك
فـــالــعـــراقـــيــون أهـل ضــيـــافــة
وكـــرم) مــشــددا عـــلى (وجــوب
جتـنّب الــصـراعـات واخلالفـات
والـفـســاد فـذلك مـضـرّ بـسـمـعـة

) واكد انه الـعراق والـعـراقـيـ
راعـاة اجلـمـهور في (ال بـأس 
وال حــضـــورهم لــلـــمــبـــاريــات 
ــنـــتــخب ســـيــمـــا مــبـــاريـــات ا
العراقـي بأن يكـون إمّا مجـانياً
أو بـأجور رمـزيـة). من جـانبه 
وصف احملافظ أسعد العيداني
الـــبـــطــولـــة بـــأنــهـــا (حلـــظــات

عـلــيـهــا قــيـادة الــعــمـلــيـات في
ــديـنــة بـالــتـنــسـيق مع وزارة ا
الـداخلـية لـتـأم مـقرات إقـامة
ـشـاركـة في الـبـطـولـة الـوفـود ا
ـــراكـــز الـــعـــامـــة ومـــنـــاطق وا
. واجنـزت الـلــجـنـة ــشـجـعــ ا
نظـمة حتضـيراتهـا النطالقة ا
الــعــرس الــكـــروي اخلــلــيــجي

الــتــهـانـي وأزكى الــتـبــريــكـات الى
قـــادةً وأمــــراءَ ومـــراتبَ اجلــــيش 
مــتـمـنـ له دوام الـتــقـدم والـرِفـعـة
والـــعــزة وهـــو يـــنــهض بـــأشــرف
ـــهــام من أجـل حــمـــايــة واقـــدس ا
الـعـراق والـذود عن أمـنه وسـيادته
وسـالمـــة أرضه وســــمـــائه) واكـــد
الـعامـري ان (اجلهود األسـتثنـائية
الــتي بــذلــتــهــا االجــهــزة األمــنــيــة
ا يعـكس كامل أهلـيتها جـميعـاً و
وجـهـوزيــتـهـا لـلـقـيـام بـواجـبـاتـهـا
حلـــــفظ األمـن واألســــتـــــقــــرار دون
احلـــاجــة لــوجــود قـــوات قــتــالــيــة
أجـنـبيـة عـلى ارض العـراق). ودعا
األمـ الـعـام حلـركـة عـصـائب أهل
احلـق قـــيس اخلـــزعـــلي إلى إيالء
االهــتــمــام الالزم بــعــوائل شــهـداء
وجـرحى اجليش. وقال في تغريدة
عــلى تــوتــيــر (نــقــدم أســمـى آيـات
التقدير واالحترام لعوائل الشهداء
األبـرار واجلرحى األبطـال وللقادة
ـنـتـسبـ من إخـوتـنا وأبـنـائـنا وا
فـي كلَّ صــنـــوف اجلــيش). واشــاد
وزيـر العمل والـشؤون االجتـماعية
ــواقف اجلــيش احــمــد االســدي 
خـالل مـعــارك الـشــرف والــبـطــولـة
الــــتي خــــاضــــهــــا في مــــواجــــهـــة
االرهــاب. وقـــال (نــســتــعــيــد في 6
كــانـــون الــثــاني مــعــارك الــشــرف
والــبـطـولــة واالبـاء الـتي خــاضـهـا
هـذا اجلـيش في مـواجـهـة االرهاب
الـداعـشي عـلى خلـفـية الـقـيم التي
حـمـلـهـا والـعـقـيـدة الـوطـنـيـة الـتي
تـربى عـلـيـهـا). تـغـطـيـة شـاملـة في

صفحات (2 و3 و10).

جـسام ودماء غـالية قـدّمها جـيشنا
الـــبـــاسـل إلى جـــانب كـلّ الـــقــوّات
ـسـلـحـة الـوطـنـيـة بـكلّ صـنـوفـها ا
وواجـبـاتـهـا). وقـدم رئـيس الـتـيـار
الـصـدري مقـتدى الـصـدر التـهنـئة
ـناسـبـة ذكرى ـنـتـسبي اجلـيش 
التأسيس. وقال الصدر في تغريدة
تـابـعـتـهـا (الـزمان) امـس إنه (ال بدَّ
مـن حفظ حقوق اجليش ما دام في
خـدمة الوطن والـشعب). من جانبه
 طـالب رئيس حتالـف الفتح هادي
الـعامري بـخروج القـوات القتـالية
األجـنبية من العراق.وقال العامري
فـي بـيـان انـه (في ذكـرى تــأسـيـسه
ـئــة نـتــقـدم بـأرق الــثـانــيـة بـعــد ا

راسـم حضـرها عدد واضـاف ان (ا
ـــســــؤولـــ والـــقـــادة مـن كـــبـــار ا
ـثلي باإلضـافة إلى  الـعسـكريـ 
الـهـيئـات والـبعـثـات الدبـلـوماسـية
فـي الـعـراق). واكــد رئـيس الـوزراء
مــــحـــمـــد شـــيــــاع الـــســـوداني ان
احلــكـومــة سـتــواصل الـعــمل عـلى
ــسـلـحـة بـكل تــعـزيـز دورالـقـوات ا
اصــنــافـهــا.وقــال في بــيـان تــلــقـته
(الـزمـان) امس (الـعـام الـثـاني بـعد
ـر عـلى تـأسـيس اجلـيش ــائـة  ا
الــــــبــــــطل ذراع الــــــدولــــــة ورمـــــز
وحتلّ هــذه الــذكـرى  اســتــقاللــهـا
ونــحن نـعــيش أجـواء االســتـقـرار
الــذي لم يـتــحـقق إلّــا بـتـضــحـيـاتٍ
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توقع باحث في الـشأن الـسياسي
 جناح وساطة العراق في تقريب
وجهات النـظر وتذويب اخلالفات
عـبــر لـقـاءات بـ مــصـر وايــران 
واكد ـستـوى الدبـلومـاسي على ا
ان بغـداد شهـدت سـلسـلة لـقاءات
ومـباحـثـات مـعـلـنة وغـيـر مـعـلـنة
ــاضـيــة بـ اطـراف ـدة ا خالل ا

دولـيـة عـدة. وقـال اخلـبـيـر حـيـدر
ـــوســـوي لـ (الــــزمـــان) امس ان ا
(العراق قادر علـى تقريب وجهات
النـظـر بـ طهـران من جـهـة واية
والسـيما ان اطراف دوليـة اخرى 
بغداد شـهدت خالل عهـداحلكومة
السابـقة اجـتمـاعات بـ الوفدين
وكـذلك رعت االمريـكي وااليـراني 
من 4 الى 5 مبـاحثات تـهدف الى
فضال عن تعزيز االتفـاق النووي 

حوةارات لـتقـريب وجهـات النـظر
مع الــــســــعــــوديــــة) واعــــرب عن
ـا تـكــون مـصـر هي اعـتـقــاده (ر
االســهل في هــذه اجلــانب وعــقــد
لــــقــــاء دبــــلــــومـــــاسي مع ايــــران
فالعراق وعـبر اتفاقـية الشام مع
مــــصـــر واالردن واالتــــفــــاقــــيـــات
االقتـصـاديـة واالسـتثـمـاريـة التي
ــمـكن ان من ا جـرى تــدشــيـنــهــا 
يــــــــذهـب فـي جتــــــــاه لــــــــعب دور

الوساطة وان يكون بيضة القبان
واحملـــور االســـاسي في حتـــقـــيق
التواصل ب الـبلدين) مؤكدا ان
(اجلـانب االيــراني يـبــحث ايـضـا
عن بنـاء عالقات جـيدة مع جـميع
ـــنــطـــقــة مـن اجل حتـــقــيق دول ا
االستقرار) وتابع ان (جميع هذه
اجلـــهـــود تـــصب فـي مـــصـــلـــحــة
الـعــراق  كـون اســتـقــرار اجلـوار
يــــصب فـي اســـتــــقــــرار الــــبالد)
واســتـطــرد بــالــقــول ان (الــعـراق
ــؤتــمــرات يــســتـــثــمــر الــقـــمم وا
الـعــربـيـة واالقــلـيــمـيـة والــدولـيـة
بحكم موقعه اجلـغرافي وانتمائه
لتـقريب وجـهات الـنظر العـروبي 
وتذويب اخلالفات الـتي تشـهدها
وبـنـفس الـوقت حتـكـمه ـنـطـقـة  ا
العـالقات الـتـاريـخـيـة مع اجلانب
حيث االيراني والتبادل التجاري 
يحـتـاج الى مـد جسـور الـتواصل
ـمــر في تــقـريب وان يـكــون هــو ا

وجهات النظر). 
ــصــريــة وعــاد مــلف الــعالقــات ا
ـــشــهــد اإليــرانـــيــة إلى صــدارة ا
مـجدداً في أعـقـاب الـتـصـريـحات
األخـيـرة لــلـمـتــحـدث بـاسم وزارة
اخلـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة نـــاصــر

كـنـعـاني الـتي كـشف خاللـهـا عن
فـحـوى لـقـاء عـابـر جـمع الـرئـيس
صري عبـد الفتـاح السيسي مع ا
وزير اخلارجية اإليراني حــــس
أميـر عـبـد اللـهـيـان في العـاصـمة
األردنـيـة عـمّـان عــلى هـامش قـمـة
ــتـحــدث بــاسم بــغـداد 2. وقــال ا
اخلـارجـيـة اإليـرانـيـة إن (بالده ال
ترى مـشـكلـة في بـنـاء عالقات مع
مــثــمــنـا (احملــادثــات بـ مــصـر)
وزير اخلارجـية اإليراني ونـظيره
ـــصــــري ســـامح شــــكـــري عـــلى ا
هـامش قــمـة لــلـشــراكـة) واصــفـاً
إيــاهـــا بـ(اإليــجــابـــيــة). وتــطــرق
كــنــعــاني إلى (االقــتــراح األخــيــر
لـرئـيس الـوزراء الــعـراقي مـحـمـد
شــــيـــــاع الــــســــودانـي في شــــأن
تــســـهــيل احملــادثـــات بــ إيــران
ومــصـــر قــائالً إن إيـــران تــرحب
بــأي خـطــوات إيــجــابـيــة يــجـري
اتــــخــــاذهــــا من أجل الــــعـالقـــات
ــصــريــة). بــدورهـا  اإليــرانـيــة ا
افادت مـصـادر بصـدور تـعلـيـمات
ــصـر من الــدائــرة الــرئــاســيــة 
ـــطــالب بـــالــتـــعـــامل اجلـــاد مع ا
اإليــرانـيــة اخلــاصــة بـالــقــضــايـا

القنصلية ب البلدين.
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وسط أجـــــواء مـن الـــــتـــــفــــاؤل
بـتحـقيق جنـاح تنـظـيمي يـليق
ـكـانـة الـبـطـولـة لـدى شـعـوب
ــنــطـقــة. واسـهــمت الالفــتـات ا
عـبـرة التي مألت الـترحـيـبيـة ا
الــــشـــــوارع واألمــــاكـن وحــــتى
ــركــبـات في ايــصــال رسـائل ا
مـلــيــئـة بــاحلب والــتــقــديـر من

دينة تاريخية ستشهدها هذه ا
وابـــنـــاؤهـــا) داعـــيـــا (رؤســاء
حـكومـات دول اخلـلـيج الـعربي
ووزراء الـــريــاضـــة والــشـــبــاب
فـيــهــا حلــضـور حــفل افــتــتـاح
الـبـطــولـة). وشـهـدت احملـافـظـة
اجــــراءات أمــــنــــيــــة مــــشــــددة
وتــدابـــيـــر احــتـــرازيـــة أقــدمت
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أهـــالي الـــعـــراق إلى ضـــيـــوف
الـبــطــولـة ومــنــهـا  (الــبــصـرة
ديـــــــرتـــــــكـم) و(أهـال وســـــــهال
بــأشــقــائــنــا اخلــلــيــجــيــ في

مدينتكم ). 
كــمـــا رفـــعت بــعـض مــركـــبــات
األجـرة الفـتات كـتب عـلـيـها (ال
تــطــلب تــاكـــسي طــال عــمــرك..

 ÊU e « –  …dB³ «

حـــضــر رؤســـاء مــجـــلس الــوزراء
مـحمـد شـياع الـسوداني ومـجلس
الــــقـــضــــاء االعــــلى فــــائق زيـــدان
ــان مــحــمـــد احلــلــبــوسي والــبـــر

ورئـيس حتـالف الـسـيـادة خـميس
افـتـتاح بـطـولة خـلـيجي اخلـنـجر 
عـــقـب وصــول 25 في الـــبـــصـــرة 
وزراء ومــسـؤولــ عـرب واجـانب
عـــــلـى رأســـــهـم رئـــــيس االحتـــــاد
الــدولي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) الى

احملـــافــظـــة. وقــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الـــزمــــان) امس ان (زيـــدان وصل
الى الـبصرة حلضـور حفل افتتاح
الــــطـــــولــــة). وكــــان الـــــســــوداني
واحلـلبوسي واخلنـجر قد وصلوا
الى احملـافـظة  حلـضـور البـطـولة

.كـما حضـر رئيس اقلـيم كردستان
مــراسم نــيــجــيـــرفــان الــبــارزاني 
افــتـــتـــاح الــبـــطــولـــة الـــعــراقـــيــة
اخلــلـيـجـيــة. بـدوره  وجه رئـيس
حـكومة االقلـيم مسرور البارزاني
شـاركة في دعـوة إلى اجلمـاهيـر ا
الـبطولة لزيارة كردستان.وقال في
تــغـريــدة عــلى تــويـتــر تــابـعــتــهـا
(الزمان) امس (أبارك ألبناء مدينة
الـــبـــصــرة احلـــبـــيـــبـــة وجلــمـــيع
الــعـــراقــيـــ إقــامـــة هــذا احلــدث
الـريـاضي الهـام عـلى أرضهم بـعد
غـياب طويل للعراق عن استضافة
الــبـطــوالت الـكـرويــة) واشـار الى
انـه (من دواعي سـرورنـا أن نوجه
الـدعوة لـضيـوف البـطولـة األعزاء
من أشــقــائــنــا الــعــرب لــيــقــومــوا
بـزيـارة االقـلـيم إذا سـمح وقـتهم)
مـــعـــربــا عـن ســـعــادتـه بــانـــطالق
خـــلــيــجي  ?25قـــائالً (تــغـــمــرني
سـعـادة كـبـيـرة ويـنـتـابـني شـعـور
ــنــاســبــة انــطالق بــطــولـة رائع 

رأس وفـــــد حــــكـــــومي وريـــــاضي
لــلــمــشــاركـــة في الــبــطــولــة الــتي
انـــطـــلـــقـت امس. والـــتـــقى وزيـــر
الـدفــاع الى ذلك  اسـتـقـبل رئـيس
نظيره احتـاد الكرة عدنان درجال 
الــفــلــسـطــيــني جــبــريل الــرجـوب
ورئـــيـس االحتـــاد الـــدولـي لـــكـــرة
الـقــدم الـفـيـفــا جـيـاني انــفـانـتـيـو
عـقب وصولها احملافظة. في وقت
دعـا نــائب رئـيس مـجـلس الـنـواب
ــــنـــدالوي الـى الـــدعم مــــحـــسن ا
الـكامل للبصرة والتشجيع جلميع
شـاركة بخليجي .25 ـنتخبات ا ا
من جـــانــبه  أكــد رئــيس اجملــلس
األعــلى اإلسالمـي الـعــراقي هــمـام
حـمودي أن (العراق يـعود مجدداً
لــوهـجه بـاحــتـضـان خــلـيـجي 25
فـي البـصـرة) واضاف ان (ذلك لم
يـــكن مـــتـــاحــاً لـــوال تـــضـــحـــيــات
الــعـراقــيــ وتالحم مــكـونــاتـهم
واحلـريـة والـتـعـدديـة ومـا حتقق

من استقرار وأمان). 

كــــأس اخلــــلـــــيج لـــــكــــرة الــــقــــدم
واحـتضـان البـصرة الـفيـحاء لـها
وأرحب مـن صـمـيم قـلـبي بـجـمـيع
ــشــاركــة فـي الــبــطــولــة الــفـــرق ا
وبـالـضـيوف األعـزاء الـقـادم من
الـــدول الــعــربــــة). والــتـــقى وزيــر
الـــدفــــاع ثـــابت الـــعــــبـــاسي فـــور
احملـافـظ اسـعد وصـوله الـبـصـرة 
الــــــــعــــــــيـــــــدانـي لـالطـالع عــــــــلى
اسـتعدادات تأمـ البطولـة.  فيما
اسـتقبل وزيـر الشبـاب والرياضة
شرفة على رئـيس اللجنـة العليـا ا
بـرقع في مـطار الـبـطولـة أحـمـد ا
ـصـري الـبـصـرة الـدولي نـظـيـره ا
أشــــرف صــــبـــــحي.وذكــــر بــــيــــان
مـقـتـضب تلـقـته (الـزمان) امس أن
(صـبحي وصـل الى البـصرة وكان
حلــضـور ــبـرقع  في اســتــقـبــاله ا
حـفل افـتـتـاح ومـنـافـسـات بـطـولـةِ
خـــلــيــجي  .(25كـــمــا وصل وزيــر
الـشـباب والـرياضـة الـيمـني نايف
صـالح البـكري  إلى البـصرة على
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نـقـلت أمانـة بغـداد  حـفل افتـتاح
ومــــبــــاريــــات خـــلــــيــــجي 25 في
الـبصرة  عـبر شاشـات تلفـزيونية
عـمالقة فـي خمس مـناطق رئـيسة
بـبغداد. وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (االمـــ عــــمــــار مـــوسى
كــــاظم وجـه بـــنــــصب شــــاشـــات
تـــلــفـــزيــونــيـــة عــمالقـــة في مــول
ـنـصـور وحـديـقـة االمـة وسـاحـة ا
الــواثـق وسـاحــة ابــو طــيــارة في
مـنطـقة الدورة وحـديقـة بغداد في
لـــنــقـل حـــفل افـــتـــتــاح الـــبـــيـــاع 
ومــــبــــاريــــات خـــلــــيــــجي 25 في
الـــبــصـــرة) واشــار الى ان (هــذه
تــأتـي لــدعم تـــضــيــيف ـــبــادرة  ا
الــــعـــراق حلـــدث ريــــاضي عـــربي
ـشاركـة اجلمـهور خـلـيجي مـهم و
ـــنــاســبــة ودعم احــتـــفــاالتــهم بــا
الفريق الوطني والفرق اخلليجية
االخـــرى الـــتي تـــســـتـــضـــيـــفـــهــا

بــدعم خـلــيـجي 25 عــبـر الــعـراق 
تــواجـدهـا في مـيـاه شط الـعـرب .
وقــال مـديـر عــام الـشـركــة فـرحـان
الـــفـــرطـــوسي في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــــزمـــــان) امس ان ( 7وحـــــدات
بــحــريــة وصـلـت الى شط الــعـرب
لـــلـــقـــيـــام بــفـــعـــالـــيـــات خـــاصــة

بالبطولة). 

الــبـصــرة). وانـطـلــقت من مــديـنـة
الـكـوت ومحـافظـات اخرى صـباح
بـــاصــــات نـــقل امـس اجلـــمـــعــــة 
شجع الى احملافظة للمشاركة ا
فـي فـعالـيـات خـلـيـجي 25. ووجه
وزيــــر الـــنــــقل رزاق مــــحــــيـــبس
بـــــاطالق جـــــمـــــيع الـــــقـــــطــــارات
اخملـــصــصـــة لــنــقـل اجلــمـــاهــيــر
الـريـاضـيـة دعـمـاً لـلـبـطـولـة. وقال
بـــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس أن
(الــشــركـة الــعــامــة لـســكك حــديـد
الـعـراق اكـمـلت رحالتـهـا االربـعة
لــنـقل اجلــمـاهـيــر الـريــاضـيـة من
ــركــزيــة صـوب مــحــطــة بــغــداد ا
الـبصرة حلـضور بطولـة خليجي
ــقـامـة عـلى مــلـعب الـبـصـرة 25 ا
الدولي وذلك بناءً على توجيهات
الـوزير باسـتنفـار اجلهود الالزمة
لــدعم الــبــطـولــة وأشــراف رئـيس
الــفــريق الــوزاري الـوكــيل الــفـني
طــالب بــايش). بــدورهــا  اعــلـنت
الــوحـــدات الــبــحــريــة في مــوانئ

ـــركــبـــة حتت أمـــرك) وبــرغم ا
األمطار التي شهدتها احملافظة
في قـبل يــومـ إال أن األجـواء
الـدافــئـة بـ اجلـمــاهـيـر غـطت

على برودة الطقس. 
وقـائـع حـفل االفـتــتـاح ونـتـائج
ــــــوقع ــــــبــــــاريــــــات عــــــلـى ا ا

االلكتروني جلريدة (الزمان).
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وضـع رئــيس اجلـــمــهــوريـــة عــبــد
الـلـطيف جـمـال رشيـد  إكـليال من
الــــزهــــور عـــلـى نــــصب اجلــــنـــدي
ـــنـــاســـبـــة الـــذكـــرى اجملـــهــــول 
الـــســـنـــويـــة 102 عــــلى تـــأســـيس
اجلـيش. وقال بيان تـلقته (الزمان)
ـــراسـم بـــدات بــــعـــزف امـس ان (ا
الــنــشــيـد الــوطــني ثم قــام رشــيـد
بــتـفــتــيش حـرس الــشـرف ووضع
إكـلـيل الزهـور عـلى نصب اجلـندي
اجملــهــول وقـراءة ســورة الـفــاحتـة
تـــرحــمــاً عــلـى شــهــداء الــعــراق)

œ«uł ezU   ≠ œ«bGÐ

تـوقــعـت الـهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
ان يكون طـقس اليوم الـزلزالي التـابعـة لوزارة النـقل 
ـنـطـقـتـ ـطـرا مـصـحـوبـا بـعـواصف في ا الـسـبت 
الـوسـطى والـشـمالـيـة. وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (طقس الـيـوم الـسبت سـيـكون في
ـنطـقتـ الوسـطى والشـمـاليـة غائـماً جـزئيـاً يتـحول ا
الى غـائم مـع تـسـاقط أمــطـار خـفــيـفـة الى مــتـوسـطـة
الــشـدة فـي أقـســامــهــا الــغــربــيــة وحـدوث عــواصف
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رعـديــة ودرجــات احلـرارة ســتــكـون مــقــاربـة لــلــيـوم
الـسابق حيث تـسجل العـظمى في بغداد  15مـئوية).
واسـتمر تأثير العاصفة الثلجية التي جتتاح الواليات
مـع سـرعــة ريــاح بــواقـع مــئـة ــتـحــدة االمــريــكــيــة  ا
كــيــلـــومــتـــرا في الــســـاعــة ودرجـــة حــرارة ٥٣ حتت
ركـز الطقس أفاد كبـير اخلـبراء  الـصفر. فـي وقت 
الـروسي مـيــخـائـيل لـيــوس بـأن الـعـاصــمـة مـوسـكـو
انـخـفـضت خاللـهـا درجـة شـهـدت امس لـيــلـة بـاردة 

احلرارة إلى 22,6 درجة حتت الصفر.
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qOK∫ رئيس اجلمهورية يضع اكليال من الزهور علي نصب اجلندي اجملهول امس «
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اسـتـذكرت الـرئـاسـات  تـضحـيـات وبـطوالت حـمـاة الـعراق  فـي الذكـرى الـتـأسيس
واكدت ان التضحيـات ستظل حية في وجدان الشعب  وهو يحتفل ئة  الثانـية بعد ا

بذكرى تأسيس جيشه البطل.
مـنسوبي وكـرم الوزيـر ثابت العـباسي 
اجلـيش بـصـرف ثالث رواتب لـلـجرحى
ـنـاسبـة. وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) بـا
امس إنـه (نـظـراً لـكـثـرة االسـتـفـسـارات
من قـبل اجلـرحى بـشـأن فحـوى مـكـرمة
الــوزيـر اخلــاصـة بـهـم نـود أن نـوضح
بــشـأنــهـا بــإن مـكـافــئـة اجلــرحى تـأتي
ـــادة  75مـن قـــانـــون اســــتـــنــــاداً الى ا
ـعـدل اخلــدمـة والـتــقـاعـد الــعـسـكــري ا
) واشار الى ان لـلـجـرحى الـعـسـكـريـ
ـكـافـئـة حتـدد بحـسب نـسـبـة الـعـجز (ا
لـــدى اجلــريـح من الـــدرجــة صـــفــر الى
ئـة يسـتحق راتـباً واحداً الـدرجة  5 بـا
ـئـة الى الـدرجة 15 و مـن الـدرجة  6 بـا
ئـة يستـحق راتبـ ومن الدرجة 16 بـا
ـئة يـسـتحق ـئـة الى الـدرجة  59 بـا بـا
ثـالثـــــة رواتـب) واكـــــد الــــــبـــــيـــــان ان
(الـدفعـــــة  53 كـانت آخـر دفعـة صرفت
خـالل الــعــام اجلــاري وســيــتم صــرف
ـقـبل الـدفـعـتـ  54و 55فـي األسـبـوع ا
ــنــاســـبــة احــتــفــاالت الــوزارة بــعــيــد

اجليش).
ÍdJ Ž bŽUIð

وكـــان رئــيس الــوزراء مـــحــمــد شــيــاع
قــد أصــدر أمــراً ديــوانــيـاً الــســودانـي 
بـترقية عدد من الضباط.وجاء في األمر
الـديـواني الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
ادة 78 امـس انه (استنادا إلى أحكام ا
مــن الدسـتـور وبـنــاء عـلـى مــا عرضـه
ـبـيـنة تـقـرر تـرقـية الـضـبـاط ا الـوزيــر 
أسـماؤهم أدناه إلى رتبة أعلى استناداً
ــادة    16ثــانــيــاً مـن قــانـون ألحــكــام ا
اخلـدمـة والـتـقـاعـد الـعـسـكـري) واشار
ـشمولـ بالترقـية هم  اللواء الى ان (ا
الـركن محـمود خـلف عبدالـعزيـز حس
والـلواء الركن عبـد احملسن حا موسـ
زبـير والـلواء الـركن جـبـار نعـيمــة كـرم
والــي والــلــواء الـــركن مــحـــمــد جــاسم
جـمعـة مطر والـعمـيد الركن وعــد طاهر
ــقــدم هــشــام إسالم رشـــد مــصــطــفـ وا
مــصــطــفـ صـمـــد) مــؤكــدا انه (يــتـولى
الـوزيـر تـنـفـيذ مـضـمـونه).وهـنـأ رئيس
اجلـمهـورية عبـد اللـطيف جمـال رشيد
اجلـــيش في ذكـــرى الــتــاســـيس. وقــال
رشـيد في بيان تلقته (الزمان) امس انه
ـئــة واثـنـتـ (في الــذكـرى الـســنـويـة ا
نتقـدم بأحر التهاني لـتأسيس اجليش 
إلـى قادة وآمري وجـنود اجلـيش الذين

بـيـان تلـقته (الـزمـان) امس  إن (كلـمات
الـتـهـاني والـتـبـريـكـات تـتـزاحـم لـتـقول
انتم لـرجال العراق في جيشنا الباسل 
مواقفكم رمـز الشجـاعة التي جـسدتهـا 
الــبـطـولـيــة ومـآثـر الــعـز والـفــخـر عـبـر
سـفـركم اخلـالـد) وأضاف ان ( 102عـام
مـن االنـــــتــــــصــــــارات والــــــبــــــطـــــوالت
والــتـضــحـيــات كـتــبــتم بـهــا تـاريــخـكم
الـــزاخــر بــالـــتــضــحـــيــة والــشـــجــاعــة

واالقدام).
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مـؤكداً أن (الـنصـر حلـيفـكم ألنكـم هوية
الـــــعــــراق وصـــــفــــحـــــة اجملــــد لـــــوطن
احلـضارات والقيم السالم على شهداء
الـعراق الـذين تقدمـوا الصفـوف ونالوا
الــشـهـادة والـشــفـاء الـعـاجـل لـلـجـرحى
األبـــطـــال الـــذين تـــطـــرزت اجـــســـادهم

بـاوسمة العز والكبرياء) وتابع (أجمل
وأصـدق األماني إليـكم يا حـماة العراق
ـــبــارك ودرعـه احلــصـــ في عـــيــدكم ا
ــراتب وأخـص بــالـــذكـــر الــضـــبـــاط وا
ـرابـطـ عـلى سـواتـر الـعـز  وخـنادق ا
الــشـرف  لــلـدفــاع عن الـعــراق الـعــظـيم
وشـعبه الصـابر الكر نـستذكـر بفخر
أيـام التحرير اخلـالدة في اقدس معركة
لـلدفاع عن الوطن الغالي ضد عصابات
داعـش  ووضـعــنـا الــنـصــر قالدة عـلى
صــدر الــعــراق). وهـنــأ رئــيس مــجـلس
الــنـواب مــحـمــد احلــلـبــوسي اجلـيش
ـــنــاســبــة الـــتــأســيس .102وقــال في
تـغـريـدة (حتـيَّـة فخـر واعـتـزاز لـلـجيش
بـجـميع صـنـوفه وضبَّـاطه ومـراتبه في
ذكــرى تـأسـيـسه ووقـفـة إجالل وإكـرام
ـضحـ وجـرحاه األبـطال). لـشـهدائه ا

ودعـــا نـــائب رئــيـس مــجـــلس الـــنــواب
ــنـــدالوي إلى أهـــمـــيــة دعم مـــحـــسن ا
اجلــيش  وتــوفــيــر كــافــة مــتــطــلــبــاته
واحـتياجاته وتطوير قدراته العسكرية
نـدالوي في بـيان والـتـسلـيـحيـة.وذكـر ا
(نـــتــــقـــدم بـــأحـــر الــــتـــهـــاني وأصـــدق
الـتــبـريـكـات إلى جـمـيـع أبـنـاء جـيـشـنـا
ـراتب في عيدهم الـبطل من الـضباط وا
الحـمهم ـئة) مـشـيـدا ( الـثـاني بـعـد ا
الـبـطـولـيـة في دحـر اإلرهـاب واألخـطـار
والـذود عن تراب الوطن والـتي ستبقى
خــالــدة في ذاكـرة األجــيــال) ولـفت الى
ؤسسة نـتسبي ا (دعم مـجلس النواب 
األمــنــيـة والــعــسـكــريــة وحـرصـه عـلى
تـشـريع الـقـوانـ الـتي تسـاهم في دعم
). عـلى صـعــيـد مـتــصل هـنـأ ــقـاتـلــ ا
وزيـر  التـعليـم العالي والـبحث الـعلمي

أســهـمـوا إلى جـنب تــشـكـيالت الـقـوات
ـــســـلـــحـــة األخـــرى فـي صـــنع مالحم ا
الـــبــطـــولـــة والــنـــصـــر الــعـــظــيـم عــلى
اإلرهــــاب) واضـــاف ان (تـــضــــحـــيـــات
ـسـلـحـة من اجلــيش وسـائـر الـقــوات ا
الـشـرطـة االحتـاديـة ومـكـافـحـة اإلرهاب
واحلــشـد الـشـعــبي والـبـيــشـمـركـة هي
ــشـاعل الـتي أنـارت الـطـريق وصـانت ا
الـــكـــرامـــة الـــوطـــنــيـــة ورفـــعت رؤوس
) مـشيـرا إلى أن (هذه الـعـراقيـ عـاليـاً
الــتـضـحـيـات الــعـظـيـمــة تـظل حـيـة في
وجــدان الـشــعب  وهـو يــحـتـفـل الـيـوم
بـذكـرى تـأسـيس جـيـشه الـبـطل) وجدد
ـــهــنـــيــة (احلـــرص عــلـى إرســاء قـــيم ا
باد االحـترافية الـعسكـرية وترسـيخ ا
جلـــيش عـــراقي بــاسـل والؤه لــلـــشــعب
وتــــــضــــــحــــــيــــــاتـه من أجـل الــــــوطن).
والـــعـــبــاسي رئـــيس هـــيـــئــة احلـــشــد
الشعبي فالح الفياض. وقال بيان تلقته
(الــزمـــان) امس ان (الــفــيــاض اســتــهل
الــلــقــاء بــتـقــد الــتــهــاني لــلــعـبــاسي
ـائة ـنـاسـبـة الـذكـرى الـثـانـيـة بـعـد ا
لـتـأسيس اجلـيش) واضـاف ان (اللـقاء
ـشــتـرك بــ اجلـيش بــحث الــتـعــاون ا
واحلـشد الشعبي للقضاء على اإلرهاب
واخلـاليا النـائمـة). وأعلن رئـيس أركان
اجلـيش الفريق أول قوات خاصة الركن
عــبـــد األمــيــر رشــيــد يــار الــله إصــدار
ـسـلـحـة مـحـمد الـقـائـد الـعـام لـلقـوات ا
شـــيـــاع الــــســـوداني األمـــر الـــديـــواني
اخلـاص بـتـرقـيـة ضـبـاط اجلـيش. وقال
يـار الـله في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
إنه (تــزامـنــاً مع الـذكـرى الــثـانـيــة بـعـد
ـائـة لـذكـرى تـأسـيس اجلـيش  أصدر ا
ــسـلـحـة األمـر الــقـائـد الـعــام لـلـقـوات ا
الـــديــواني اخلـــاص بــتـــرقــيـــة ضــبــاط
اجلـيش) واضاف (اتقدم بجزيل الشكر
سلحة  والـتقدير للقائد العام للقوات ا
إلصــــداره األمـــــر الــــديــــواني اخلــــاص
بـــالــتــرقــيـــة كــمــا أبـــارك إلخــواني في
ـنـاسـبة اجلـيش مـن الـقـادة والـضـبـاط 
ـوفقيـة والنجاح تـرقيتـهم متمـنياً لهم ا
فـي أداء عـمـلـهم وأن يــكـونـوا عـلى قـدر
ـلقـاة عـلى عـاتـقـهم خـدمة ـسـؤولـيـة ا ا
لـلعراق وشـعبه األبي). وأكد نـائب قائد
شـتركة الفريق الركن قيس الـعمليات ا
احملــمـداوي أن اجلـيش هــويـة الـعـراق
وصــفـحـة مـجــده. وقـال احملـمـداوي في

نـــعـــيـم الـــعـــبـــودي اجلـــيش بـــذكـــرى
الـــتـــأســيـس. وقــال فـي بــيـــان تـــلـــقــته
(الـــزمــان) امـس (نــتـــقــدم الـى اجلــيش
ـكـلـلــة بـالـفـخـر واالعـتـزاز بـالــتـهـاني ا
ـئـة ـنــاسـبـة الـذكـرى الـثــانـيـة بـعـد ا
لـتأسيـسه وانبثـاق عيده الـوطني الذي
نــســتـــحــضــر فــيه بــطــوالت ومــفــاخــر
ـضحون من ومـواقف شامـخة طـرزها ا
قـدسة ذوداً ودفاعاً أبـناء هذه األرض ا
عـن حـيــاض الــوطن وشــعــبه). ويــقــيم
ـناسـبـة عـيد نـادي الـعـلـوية احـتـفـاال 
اجلـيش اليوم السبت . وتلقت (الزمان)
دعــوة جــاء فــيــهــا (نــدعــوكم حلــضــور
ـنـاســبـة تـاسـيس اجلـيش االحــتـفـال 
والــذكـرى  101عــلى تـأســيس الــشـرطـة
وذلك اليوم بعد الساعة الواحدة ظهرا

في القاعة الكبرى للنادي).
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متهمون بتعاطي
وحتارة اخملدرات

ـرور العـامـة قرار الـداخلـية  مـديـرية ا
ـركـبـات التـي حتمل ـنع ومـحـاسـبـة ا
صــفــارات او مــكــبــرات صــوت. واشــار
بـيـان الى انه (بـتـوجـيه من قـبل الـوزير
ــديــر الــعــام الــلــواء طـارق واشــراف  ا
ركبات التي الـربيعي سيتم محـاسبة ا
حتــمل صــفــارات او مــكــبــرات صـوت)
نع مـؤكدا ان (بيان رقم  3 يـنص على ا
مــنــعـاً بــاتــاً نـصب وتــركــيب الالفــتـات
الـضـوئـيـة وصافـرات الـطـوار وجـهاز
تـعـدد الـنـغـمات او الـتـنـبـيه الـهـوائي ا
ـنـبـهـات ذات االصـوات الـغـريـبـة عـلى ا
ـركـبـات ويسـتـثـنى من احـكام جـمـيع ا
هـذا البيان سـيارات األسعاف ودوريات
ــرور والـــنــجــدة والــدفــاع مـــديــريــات ا
) مـؤكدا ان ـدنـي ومـركـبـات الـطـوار ا
ـركبة (الـبيـان ينص أيـضاً عـلى حـجز ا
عـند مخالفـة سائقها ألحـكام هذا البيان
ادة ـدة خمـسة ايـام استـناداً ألحـكام ا
وتـفرض 28 ـرور   سـادسـاً من قـانون ا
ادة 25 ثـالثاً مـقدارها ـوجب ا غـرامة 
الـف ديـــنـــار ومــــصـــادرة االجـــهـــزة 50

اعاله).

ال قدره 24 مـليون الـناريـة ومبـلغ من ا
ديــنـار والـهــروب الى جـهـة مــجـهـولـة)
ـتـهم يدعى س. ط. ش واشـار الى ان (ا
ة ـسـتـخـدم بـاجلـر ـسـدس ا وضـبط ا
ـة بــعـد 72 ســاعــة من ارتـكــابه اجلــر
حيث اعترف القاتل خالل التحقيق معه
بـــحـــادث الـــقــتـل والــســـرقـــة). الى ذلك
تـــمـــكــــنت قـــيـــادة قـــوات احلـــدود من
الـــقــبـض عــلى  27 مـــتـــســلالً حـــاولــوا

اجتياز احلدود.
ÍœËbŠ j¹dý

وذكـرت القيـادة في بيان تلـقته (الزمان)
امـس انه (استمـراراً لإلجنازات األمـنية
ـتواصلـة في تأم الـشريط احلدودي ا
بـــشــكل كــامل تـــمــكن الــفــوج األول في
ـنطقة الثالثة الـلواء العاشر في قيادة ا
من إلـقـاء القـبض على مـجـموعـة مؤلـفة
من  27شــخــصـاً يــحــمـلــون اجلــنـســيـة
األجـنبية يرومون عبور احلدود بطريقة
غـير شرعية) مضيفا (حيث تمت إحالة
ـتهـم الى اجلـهات اخملـتصـة إلكمال ا
اإلجــراءات الـقــانـونــيــة والـتــحـقــيـقــيـة
أوضـحت بــحــقــهم).  من جــهــة اخــرى 

 الــقت مـفــارز قـيـادة عــمـلـيــات بـغـداد
إلــــقــــاء الـــقــــبض عــــلى رجـل وزوجـــته
مـتهم بـجرائم اخلطف غربي.واوضح
بــيـان امس ان (قـوة من خــلـيـة اخلـطف
في عـمـلـيـات بـغداد تـمـكـنت بـاالشـتراك
مع كـتـيـبـة اسـتـطالع الـقـيـادة وقوة من
الـلـواء السـادس الـفرقـة الثـانـية شـرطة
أحتــــاديــــة وبـــالــــتــــنــــســــيق مع قــــسم
اســتـخـبــارات وأمن الـقـيــادة من إلـقـاء
القبض على رجل وزوجته متهم وفق
ـــادة 421 خــــطف في مــــنـــطــــقـــة حي ا
ـتـهـم الى اجلـهـاد) مـؤكـدا (تسـلـيم ا
اجلــهـات اخملــتــصـة لــيـنــاال جــزائـهــمـا
الـعادل وفق القانون).   كما ألقت مفارز
الـقبض مـديـرية مـكافـحـة اجرام بـغداد 
عــلى قــاتل صــاحب مـنــفــذ كي كـارد في
مــنــطـقــة احلــريـة.وقــال بــيـان امس انه
(وحـسب تـوجيـهات الـوزير عـبد االمـير
ـختـلف ـة  ـكـافـحـة اجلـر الـشـمـري 
ديرية من صـورها فقد تـمكنت مفـارز ا
الــقـاء الـقـبض عـلى قــاتل اجملـنى عـلـيه
حـيــدر عـبـود  صـاحب مـنـفـذ كي كـارت
في مــنــطــقــة احلــريــة وســرقــة دراجــته

اإلسـعـافـات األولـية واإلنـعـاش الـرئوي
ـستـشـفى لـهم قـبـل تأمـ نـقـلـهم إلـى ا
لــتـلـقي الــعالج) وتـابع انـه (الـفـرق مـا
ـــفـــقـــودين من زالـت حتـــاول إيـــجـــاد ا
الــعــمــال وحــسب شــهــود عــيــان يــقـدر
عـــــددهـم عــــامـــــلـــــ مـــــا زالـــــوا حتت

اخلرسانة). 
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واوضـحت قـيادة شـرطة نـينـوى سبب
بـنى. وقالت في بيان امس ان انـهيار ا
ا ا (سـبب احلادث ليس انهيار مبنى 
هـو انهيـار قالب خشبي الحـد السقوف
ـنـشآت في اثـنـاء اعـمـال الـصب ألحـد ا
مـحـطـة رفع مـياه اجملـاري  الـتي تـنـفذ
وهو مـن قبل وزارة االسـكـان واالعمـار 
واشـــار الى مــــشـــروع اســـتــــثـــمــــاري)
(انــتـشـال جـثـة الحــد ضـحـايـا احلـادث
لـتـصـبح احلـصيـلـة الـنـهائـيـة لـلـحادث
حلـــد االن هي اصـــابــة   11 شـــخـــصــاً
ووحـــالــتي فــارقـــتــا احلــيـــاة في مــحل
احلـادث) مـؤكـدا (فـتح حتـقـيق جـنائي
ـعـرفـة االسـبــاب احلـقـيـقـيـة بــاحلـادث 
الـتي ادت الـى وقوع احلـادث). الى ذلك

مــجـاري نــيـنــوى في مـنــطـقــة يـارمــجـة
دينة.وقال بـيان تلقت (الزمان) شـرقي ا
امس انـها (استـنفرت فرق إنـقاذ الدفاع
وسـخرت إمكانياتـها إلخراج العمال من
حتت قـضبان التسـليح واخلرسانة قبل
في مــــا قــــدمت اخــــتــــنــــاق الــــعــــمــــال 
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ــدني  9 عــمــال أنــقــذت فــرق الــدفــاع ا
وانـــتـــشــــــــــلـت جــثـــة اخـــر ومــا زالت
تــــبـــحث عـن مـــفـــقــــودي حتت أطـــنـــان
اخلـرســانـة بـعـد انـهـيـار قـالب صب في
بــنـايــة قـيــد اإلنـشــاء عـائــدة إلى دائـرة
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سـكـون بإدارة ـتصـدرون اإلقـتصـاديـون بعـلـمهم الالمـتـناهـي عن علم أآلخـرين  الـذين  ا
تشابهات إقتصادنا!!! هل يُخـبرونا عن أسرار تأويل إقتصـادنا بقدر سعتهم العـلمية عن ا
الـتي تفـصل وتشـرح سيـاساتـهم احملـكمـات للـنهج اإلقـتـصادي الـذي سيـحقق الـنمـو الذي
نـريده مقارنـةً باإلقتـصاديات أألُخرى  ألنـهم هم الذين يؤمنـون بكل ما في هذه الـسياسات
الـتي أوصلت إقـتصـادنا إلى مـا وصل إليه  وأنـها ال عـوج فيهـا وال إختالف وال تـناقض 
لذلك يتتبعـونها أي هذه السياسات  ويضعونها في إطـار على أنها تفسر بعضها بعضاً 
ويــفـصل بـعــضـهـا بــعـضـاً  ويــكـمل بــعـضـهــا بـعـضــاً  لـكن!!! يـبــدوا أنه من الـواضح أن
الـتـحـديـات الـتي يـعـانـي مـنـهـا إقـتـصـادنـا  بل مـجـتـمـعــنـا  عـجـز اإلقـتـصـاديـون بـعـلـمـهم
الالمتـناهي عن عـلم أآلخرين عن تـأويل أسرار إقـتصـادنا بـسيـاساتـهم احملكـمات (هـندسة
الية  الورقـة اإلصالحية البيضاء  قانون الـدعم الطارىء لألمن الغذائي والتنمية االدارة ا
الي  ........) بدفع عـجلة التنـمية وحتقيق  االقتراض احمللي واخلـارجي لتمويل العـجز ا
ـالي وخلق فرص الـعمل وتعـظيم االستـفادة من موارد الـدولة  وإستـثمار هذه االسـتقرار ا
ـضـافة ومـشاريع ـنـتجـة لـلقـيـمة ا ـشاريع ا وارد في مـجـال التـراكم الـرأسمـالي القـامة ا ا
البنى الـتحـتيـة واستثـمار الـفائض في صـناديق سـيادية بـدلًا من ذهـابهـا ال سامح الله الى
تلـكئة  لـذلك يتطلب األمـر وجود فريق اإلدارة االقـتصادية جلـمهورية ـشاريع الوهمـية وا ا
قبلة على أن يكون على درجة عالية من الكفاءة واخلبرة دة ا العراق في ا
فـي اإلدارة اإلقــتــصــاديــة واإلصالحــات خلــلق مــعــجــزة الــتــنــمــيــة
اإلقـتـصاديـة الـسـريـعـة واالسـتـقـرار االجـتـمـاعي  الـتي عـجـز عن
تصدرون اإلقتـصاديون بعلـمهم الالمتناهي خلقها أو حتـقيقهـا ا
دة سـكون بـإدارة إقتـصادنـا طيـلة ا عن عـلم أآلخرين  الـذين 
ــاضـيـة الـتي بــلـغت عـقـديـن من الـزمن  وبـاتت تــدخل عـقـدهـا ا

الثالث بعد أيام معدودة!!!

يـعـرف الـقـانــونـيـون الـدولـة تـعـاريـف مـحـددة وتـعـاريـفـهم جتـيء من الـعـقـد (الـدسـتـور) او
ستقبل و يستفيدون هم و تصحيحـا له او يضعون اضافات على شكل مقترحات تواكب ا
كتوب و ب الواقع. كذلك احلاذقون في السياسة من جتارب اضطراب مفهوم الدولة ب ا
ـشرعون امالـهم في تعريف للـدولة في الدستـور ثم ال ينجح في بلـوغ مبتغاه عـندما يضع ا
مارسة مهام القائم على الدولة ستـجد من يتجه للكتابة نقدا وانتقادا ا يصـار  كتوب  ا
سـتوى ثـقافة فـهم طبـيعة اجلـماعة ـقصر عن االعـتراف  تـخلف او ا ما يبـرز معه الـفهم ا
ـسـتـعدة لـلـتنـظـير مـع علـمـها او جـهـلـها بـصـعوبـة انـتاج احلـاكـمة و احملـكـومـة و الذهـنـية ا

ا تكون عليه الدولة بعد كل تراكم التاريخ اخلاص بنشوء السلطة. النموذج العملياتي 
ا ان الـثـقافـة في ابـلغ تـعاريـفـهـا هي: التـصـرفات اللـغـة تـفسـر الـثقـافـة تـفسـر الـفهـم و 
ا تـوارث. فأن الدولة لغة هي االنتقال و التداول ( للسلطة) ب مجموعات. ولر والسلوك ا
يـكون هذا الـتعريف االقـرب حلاالت الدول ضـمن االسرة التي مـنها الـدولة العراقـية و التي
تشبه ما قـرأنا عنه في تاريخ احلـكم من ما بعد عـصر الراشدين و الى عـصرنا هذا حيث
عارض عن الـوصول لـلحكم او في تـنكيل سـتعر و االبـاحة لـكل شيء في دفع ا الـصراع ا

الفائز باخلاسر.
ـوذج غربي ناجح للدولـة في ادارة مصالح مجتـمعها و ب قد ال يبدو صوابـا القران ب 
ـوذج شرقـي تنـزف من رعايـاه موجـات هروب لـلبـحث عن بـيئـة آمنـة فال سلـطة هـناك اال
لقانون واحـد بال اجتهادات. طبـعا هذا ال يعني ان االمر( اسـتغراقي) فال كل واقع الشرق
السـيـاسي مـحـبط وال كل الـغـرب مُـنـزّه فـثـمـة جتـارب غـربـيـة لـلـسـلـطـة ال تـفرق عـن اسوأ

جتارب قسم من الشرق السياسي.
الـفيـصل بينـهمـا مع فارق الثـقافـة هو فهم  اسـئلـة ثابتـة وتقـد اجابتـها: لم يُـراد الوصول
ـفـاصـل التـي تـطـيح بـالـدولة للـسـلـطـة واين تـتـجه الـسـلـطـة داخل جـسم الـدولـة و مـاهي ا
لـصالح سلطة فـئة على حساب فـئات وما واقعية و امـكانية الكـيان ليكون غـير مجرح بتهم

وادانات جتعله مارقا عن االسرة الدولية.
مسـتقبـل اي دولة- و دون تضـم الـطمـوحات مـعجـزات- يرسـمه واقعـها فـأن كانت دولة
ـتـرجمـة عن مـعنى مـكـتوب و نـاجح انـها فـيهـا الـسلـطـة مدركـة لـدورها فـاهـمة خلـطـواتهـا ا
ـغـامـرات او اوهـام من مـؤوسـسـة تـديــر مـؤوسـسـات غـيـر مـشــغـولـة 
العـقائـد و التـاريخ او عـلى االدق تفـصل ب مـعـتقـداتهـا الروحـية
ومـتطلـبات الـرعايـا فتـلك دول تتـحرك لالمـان و االمام و الـعكس

بالعكس.
قراطي { مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الد
الكردستاني
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بغداد

الـتصـريـحة الـكمـركيـة اإللكـترونـية مع
اعـضاء الفريق) موضحاً ان (البرنامج
اعـدّه مـوظـفي الكـمـارك ويـطبق حـالـياً

ـنـذريـة ومـنـدلـي ويـجري في مـنـفـذي ا
جتـريـبه في زرباطـية و طـريبـيل) وب
عامله الكمركية ان (الـهدف منه اجناز ا

اإلسـتخـبارات والـتحـقيـقات اإلحتـادية
عـلى عصابة خـطيرة تتـاجر باخملدرات
ُلقب تهم ا في محافظة كربالء بينهم ا
خــوخـة. وذكـرَ بــيـان امس ان (الــوكـالـة
قـبـضت على عـصـابة مـختـصـة بتـجارة
اخملــدرات بـــعــد تــلــقّــيـــهــا مــعــلــومــات
اسـتخـباريـة مكـنتـها من الـسيـطرة على
خــمــســة مـــتــهــمــ بــيــنــهم إثــنــ من
النساء) وب ان (الفريق ضبط اسلحة
ـداهـمـة مع ـتـهــمـ اثـنــاء ا بــحـوزة ا
حــبــوب مـخــدرة ومــواد اخـرى خــاصـة
بـالتـعاطي) مـؤكداً ان (الـوكالـة اتخذت
اإلجــراءات الـــقــانــونــيــة الالزمــة بــحق
ــواد ـــطــلــوبــ والـــســيــطـــرة عــلى ا ا
ــضـبـوطـة ). في غــضـون ذلك بـحـثت ا
ــنـــافــذ احلــدوديـــة مع فــريق هـــيــئــة ا
األتـــمــتــة اإللـــكــتــرونـــيــة الـــتــصــاريح
الـكمركية لتـعزيز اجلانب األمني. وقال
بــيــان امس ان (رئــيس الــهــيــئــة عــمـر
عــدنـان الــوائــلي نـاقش مــلف بــرنـامج
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بـصورة رقمية بـدالً من النظام الورقي)
مـــشــيــراً الى (اهـــمــيــته فـي اخــتــصــار
الــوقت وإحـصــاء الـبـيــنـات بـســهـولـة
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اوضــحت رئــاسـة مــحـكــمـة اســتـئــنـاف
واسـط حسم دعاوى تـتعـلق باخملدرات
في احملـافظة. وقال بيـان تلقته (الزمان)
امـس ان (مــحـــكـــمــة جـــنـــايــات واسط
حــســمت  322 دعــوى لــلــمــخـدرات من
بــيـنـهــا حـكـمــاً واحـداً بـاإلعــدام وسـتـة
ـؤبـد و 132 حـكـمـاً احــكـام بـالـسـجن ا

اضي). ؤقت في العام ا بالسجن ا
Z¹Ëdð WOC

واشـــــــار الـى ان (دعـــــــاوى اخملـــــــدرات
ـتاجرة تـنوعت بـ قضـايا الـترويج وا
والـــتـــعـــاطي) مـــوضــحـــاً ان قـــضـــايــا
ــتــاجـرة بــاخملـدرات بــلـغت 146  و47 ا
قــضــيــة تــرويج و 129 فـي الــتـعــاطي)
ولـفت الى ان (احملكـمة اصدرت احـكاماً
ـة وكـمـيـة مـخــتـلـفـة حـسب نـوع اجلـر
.( ــتـهـمـ ـضـبــوطـة لـدى ا اخملــدرات ا
عــلى صــعــيــد مــتــصل قــبــضت وكــالـة
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وتـــدقــيق الــســـلع الــصــادرة والــواردة
واحلــد من حــاالت الــتـالعب والــتــزويـر

الي). واجهة الفساد التجاري وا
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وشـدد الــوائـلي عـلى (تـكـثـيف اجلـهـود
الـذاتـيـة لتـنـفـيذ تـوجـيـهات جلـنـة األمر
ـــعـــنـــيــة الـــديـــواني 22  لـــعــام 2020 ا
بــاحلـوكـمـة اإللـكـتــرونـيـة واإلسـتـمـرار
بـبـرنـامج لـلسـيـطـرة علـى امن العـمـلـية
الـتـجاريـة وحتـقيق الـتحـوّل الـكامل من
اإلجـراءات الـورقـيـة الى االلـكـتـرونـيـة).
وضـبط فـريق الـهـيـئـة حـاويـة مـخـالـفة
حتـتوي على مركـبات نارية مـستخدمة
في مـنفذ ميناء ام قـصر الشمالي. وذكر
الـبـيـان ان (الـهـيئـة ضـبـطت شـحـنة من
ـركـبـات مـخـالـفـة لـشـروط اإلسـتـيـراد. ا
وبـ ان (الـلجـنة نـظمت مـحضـر ضبط
ـتـهـمـ الى شـرطة اصـولي واحـالت ا
كـــمـــرك ام قـــصـــر إلتـــخـــاذ اإلجــراءات

القانونية بحقهم).
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واطن واطـن الـعراقـي علـى خفض قـيمة الـدينـار العـراقي يتـراكم ألن ا ما زال سـخط ا
ـزيد من األعـباء فـي ارتفـاع سعـر رغيـف خبـزه وحبـة دواء عائـلـته واخلدمـات التي يـواجه ا
عدالت تفـوق حتى نسبة التخفيض تقدم له ضمنهـا تدني مستوى التعليـم بكل مستوياته 

الذي حلق عملتنا الوطنية.
ركزي طـلع علـينا مـبشراً بـارتفاع احـتياطي تحـدث باسم البـنك ا ـة هي أن ا ؤ فـارقة ا وا
العـملة الوطنـية من الدوالر إلى خزين بلغ  99ملـيار دوالر مودعة لدى الـسادة احملتل في
فترض أن هذا . وا مصرفهم االحتـادي األميركي وبعض حلفائه السياسـي واالقتصادي
االرتفاع الهائل في غـطاء عملتنـا الورقية من العمالت الـصعبة يعني أن ديـنارنا عاد عزيزاً
بعد ما استنـزفته احلروب العبثية ومـا ترتب عليها من حصار جـائر اضر شعبنا حتى بات

يأكل ما كان يقدمه للدواجن قبلها.
عملـتنا الـوطنيـة كانت قبل تـورط النظـام الشمـولي في حروبه وسـياساته الـفاشلـة يقارب ما
قـيمته  3دوالرات ونصف وكـان سعـر كيـلو الـرز (التمن)  110فـلوس وليس  1500ديـنار

جـمله ال يـزيد على 20 وكان سـعر وقود الـسيارات  120فـلسا..ألـخ وكان غطـاء عمـلتنـا 
مـليـار دوالر...فلـماذا يـرتفع رصـيدنـا من العـملـة الـصعـبة إلى رقم قـياسي عـلى حد تـعبـير
ـواد الغـذائـية واخلـدمات تـظل أسـعاراً قـياسـيـة وليس حـالة ـركزي لـكن أسـعار ا الـبنك ا
واد االستهالكية وبقية معكوسة بحيث كل ما يتزايد غطاء عملتنا كلما انخفضت أسعار ا

السلع???
هـذا معناه أن هـناك ثقبـاً يستنـزف مواردنا بحـيث ال تستـطيع أن تطاول مع أسـعار السوق
شاريع كاذبة أو متدنية ية ألن ديـنارنا ألن اقتصادنا منهوب منهـوب من الفاسدين  العا
واردنا وهي ال ال تشكـل إضافة حـقيقـية للـبنى التـحتيـة منهـوب ألن الفاسـدين يتالعبـون 
ا تصب باألخير وفق أالعيب إجرامية إلى جيوبهم وليس جيوب تدخل اخلزينـة العامة إ

الوطن والشعب.
هـذا مـعـنـاه أنـنـا ومـنـذ االحـتالل األمـيركـي حتولـنـا إلى دولـة مـسـتـهـلـكـة ال تـنـتج شـيئـاً من
احـتيـاجاتـهـا من السـلع الضـروريـة بالـتالي فـأن دوالراتـنا ال تـتراكم أكـثـر داخلـياً بل هي
تذهب إلى اقـتصـادات اجلوار وجيـوب عصـابات إجـراميـة واسعة اخلـبرة في نـهبـنا ونظل
مجرد بلد اسـتهالكي ال يقام فيه مشـروع إنتاجي واحد أو تشيد فـيه مدرسة أو مستشفى

جديدة.
إن مـشكـلـة قـيـمة الـديـنـار العـراقي لـيـست مـجـرد قرارات وإجـراءات نـقـديـة يتـخـذهـا الـبنك
نظومة من اإلجراءات مرتبطة بالتخطيط العام أوال وكل اجلهات ركزي بل هي مرتبطة  ا
ـتنوعة فكلما وفـرنا منها شيئـاً تمكنا من رفع قيمة عنية بالتـصنيع والزراعة واخلدمات ا ا
عـملـتـنا الـوطنـية نـقـاطاً بـشرط تـوفر نـزاهة ولـيس مـجرد تـرديدهـا شعـاراً لـلتـضلـيل...فكل
شيء مـحـسـوب حـتى رصف الشـوارع في حـسـاب قـوة العـمـلـة الوطـنـيـة فـما بـالك عـنـدما
ـا نحتاج..هل يعقل أن العراقيـ باتوا يستهلكون نشغل مؤسسات صـناعية تنتج بعضاً 

ورا مستوردة من السعودية وإيران?
هل يـعـقل بــقـاء وحـدات إنـتـاج سـلع مـعــمـرة عـاطـلـة ونـسـتــورد من سـوريـا ولـبـنـان وإيـران

والسعودية هذه السلع???
ـا هي قـضـيـة أين نـضع قـضـيـة ديـنـارنـا العـراقـي لـيسـت مـسـألة سـعـر الـدوالر اجملـرد إ

دوالراتنا كيف نستثمرها في إنهاض صناعة وزراعة وخدمات وطنية..
ا يقارب مـا يتحقق لـشقيقة كن أن تدر علـيه السياحـة الدينية واألثـارية الكثـير  العـراق 
مـصـر لكن هـذا يـسـتـدعي بنى حتـتـيـة وبـناء اإلنـسـان الـقادر عـلى خـدمـة السـيـاحـة..وهذا

مجرد توفير مستلزماته يعني زيادة حقيقية في قيمة الدينار.
ركـزي النتشال الـدينار العراقي من هـناك الكثـير الذي ينبـغي عمله بجـانب قرارات البنك ا
اإلذالل الـذي تـعرض لـه منـذ أواسط الـثمـانـينـات صـعـوداً وفي مقـدمـة هذا وقف
وارد لتـنفيذ خـطط إنتاجية بـعضها قائم نهب الفاسـدين وتوجيه ا

متعطل وبعضها يحتاج التنفيذ...
فـهـذا هو الـطريق احلـقيـقي لـتوفـير لـقمـة اخلـبز واحلـياة الالئـقة
لــلـعــراقــيـ وبــعـكــسه في ظـل مـشــاريع وكالء اجلــوار وقـوى
االحـتالل سـنـظل نـنـقـل الـذهب إلى خـزائـنـهم ونـأكل الـعـاكـول

الشوك. 
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سـابق بـيـنـنـا وهـو أ . مـحـمـد عـلي
عــبــد الــعــزيـز الــذي تــرك بــصــمـته
الـعلـمـية والـشخـصـية بـوضوح في
كـــافـــة تــفـــاصـــيـل الــدراســـة الـــتي
حـرصت علـى االستـمتـاع بـقراءتـها

.( مرت
ـاهـر الفــتًـا إلى أن (هـذا الـثــنـائي ا
ـشـرف والـبـاحث الـتـقـيـا فـأنـتـجا ا
دراسة علمية شكلت لوحة منحوتة
بجمال وابهار البد أن تصبح كتابًا
يــكـون إضـافـة لـلــمـكـتـبـة الــعـلـمـيـة
الـعـربــيـة وتـمـثل دعـمًــا لـلـبـاحـثـ
الـــقـــادمــ حـــول قـــضـــايــا اإلعالم
االلـــكــتـــروني ومـــنـــظــومـــة الـــقــيم

اإلبداعات اجلديدة).

وطـالب الــبـاحـث بـإضــافـة نــظـريـة
اإلشــبـاعــات واالســتــخــدامـات إلى
نــظــريــتي االعــتــمــاد عــلى وســائل
ـــعـــرفـــيـــة اإلعـالم والـــتـــهـــيـــئــــة ا
ـسـتـخـدمـتـ في اإلطـار الـنـظري ا

لألطروحة.
…b¹bý W œ

وأكـد الـدلـيـمي أن (الــتـقـاء مـشـرف
ـستـوى معـروف عنه عـلمي رفـيع ا
الــدقــة الـــشــديــدة واحلــرص وهــو
ـــســتـــوى عــبــد ي رفــيع ا األكـــاد
الـكـر الـوزان وتـناغـمه مـع باحث
تـلك رغبـة ملـحة واصرار متـميـز 
عـلى تـطـويـر امــكـانـاته الـعـلـمـيـة 
أعــــرفه مـن خالل تــــعـــاون عــــلـــمي

ــشــرف االول اجلــاري بــحـــضــور ا
عـلى األطروحـة عـبد الـكـر الوزان
ـناقش الداخـلي عبد وعضوية ا
الله الوزان وعبد السالم الواحاتي
وامــتــدت ألكــثــر من ثالث ســاعــات
ياً من وحضرهـا أكثر من  50أكاد

مختلف الدول واجلامعات .
وهـنـأ عـمـيــد كـلـيـة اإلعالم األسـبق
بجامعة بغـداد عبد الرزاق الدليمي
الـــبـــاحـث كـــمـــا هـــنـــأ اجلـــامـــعـــة
اإلسالمـــيـــة وكـــلـــيـــة اإلعالم بـــهـــا
ـهـا أطـروحات عـلـميـة تـثري لـتـقد
الـعــلـوم االجــتـمـاعــيـة تـســعى بـهـا
اجلـــامـــعــــة لـــتـــرقـي إلى مـــصـــاف
ـيــة الــرصـيــنـة  اجلــامــعـات الــعــا
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مــنـــحت اجلــامــعـــة اإلسالمــيــة في
ـتحدة والية مـنيـسوتـا بالـواليات ا
األمـريــكـيـة  –كـلــيـة اإلعالم شـهـادة
الــدكــتـوراه لــلـبــاحث مــحــمـد عــبـد
الـــعــزيـــز مع تـــوصــيـــة بـــطــبـــاعــة
ــــعــــنــــونــــة بــ (دور األطــــروحــــة ا
الـصـحافـة االلـكتـرونـية في تـشـكيل
االجتـاهـات لــدى الـشـبــاب الـعـربي
إزاء الــــقــــيـم) عــــقب قــــرار جلــــنــــة
نـصة ـناقـشة الـتي أقـيمت عـلى ا ا
االفـتـراضـيـة لــلـجـامـعـة ونـظـمـتـهـا
عـمـادة الـدراسـات الـعـلـيـا بـرئـاسـة
يـاسـمـ شـبـانـة ووكـيل الـدراسات
العليا حـنان عبيد مساء  31 كانون
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 في  25تــشـريـن االول من عـام 1920
شـكـلت سـلطـة االنـتـداب الـبـريـطاني
ؤقـتـة برئـاسة احلـكومـة الـعراقـيـة ا
عبد الـرحمن الكيـالني نقيب اشراف
بــغـداد تــمـهــيــدا لـتــأسـيس الــدولـة
الـعراقـيـة اجلـديـثة  وأصـبح جـعـفر
العسـكري وزيـرا للدفـاع الوطني في

هذه احلكومة.
وفي الـســادس من كـانــون الـثـاني /
يناير 1921  اي بعد حـوالي شهرين
ـقـر تـاسس ا من تـشــكـيل احلـكـومــة
العـام للـجيش الـعراقي لـيصـبح هذا
الـيـوم عــيـداً يـحـتـفـل به الـعـراقـيـون
سنـوياً. وكان لـتأسـيس فوج موسى
الـكـاظم وفق مـبدأ الـتـطـوع اخلـطوة
االولى عـلى طــريق تـشــكـيل اجلـيش

العراقي ليكون نواة لهذا اجليش 
وفي مــؤتــمــر الــقـاهــرة الــذي عــقـده
ـــســـتـــعـــمـــرات ونـــســـتـــون وزيـــر ا
تـــــــشــــــرتــــــشـل في آذار 1921  وافق
اجملـــتــمــعــون عــلـى مــقــتــرح الــوفــد
العـراقي  بتـرشيح االمـير فـيصل بن
احلس ملكـا على العراق وتأسيس
جيش وطـني  يتـألف من فوج مـشاة
وكـتـائب خـيـالـة وبـطـريـات مـدفـعـيـة

وسرايا رشاشة متوسطة.
ـؤتــمـر أبــرق وزيـر وبــعـد انــتـهــاء ا
الـدفاع جـعـفر الـعـسكـري الى االمـير

فيصل بن احلس  قائالً : 
((سـيدي ومـلـيـكي     اعـرض جلاللة
موالي ان احلـالة آخـذة في التـحسن
 فــقـد تــقــرر مع تـشــرتــشل وكـوكس
تــشـكــيل اجلــيش الــوطـنـي بـســرعـة
كــامــلــة  وان يــكــون مــركــبــا من 24
فـوجــا مــشـاة و 6الــويـة خــيــالـة و6
بطـاريات مـدفعـية و 6ارهاط رشاش
وقطعـات فنـية وبرق وتـلفون ..الخ 
وكــذلـك تــقــرر عـــرض دعــوة جلاللــة
مليكنا والدكم نصره الله بخصوص
ارســال جاللـــتــكم لــلــعــراق  وكــذلك
مــنـشــور مـنــاسب من جاللــتـكم ومن
جاللـة سـيـدنـا . ان نـوري "الـسـعـيد"
منشغل بكل فعالية في بغداد  أسأل

الـــــــــــــــــــــلــه ان
يـــــنـــــصـــــركم
ويـعزكـم آم

 مـــــــــــــــــــوالي
اســـــــــتـــــــــرحم
الــفــات نـظــركم
الــــعــــالي عــــلى
تــوفــيق افــنــدي
مفرج واحضاره
لــلــعــراق بــركـاب
جاللـتــكم النه من
اخملـلـصـ ونـحن
بــحـــاجــة المــثــاله
ونـــــظـــــركـم اعـــــلى
ســـيــــدي وســـنـــدي
...عـــبـــدكم جـــعـــفـــر

العسكري ))
وعــــنــــد عـــــودته الى

بغـداد  تقـدم وزير الـدفاع الـعسـكري
ـشـروع قـانـون جـعـفـر الـعـسـكـري  
ـؤقت لــلــجـيش الــعـراقي الــتـطــوع ا
ؤقتة في  26 ايار فأقرته احلكـومة ا
1921.
وفي  22 حــزيـران  1921 اذيع بــيـان
ــواطــنــون الـى الــتــطـوع دعي فــيه ا

لتأليف اجليش العراقي وجاء فيه:
((لــقــد تــشــكــلت واحلــمـد لــله وزارة
الـدفـاع وقـد عـيـنت جلـمـيع احملالت
ضــبــاطــا لــلــتــجـــنــيــد الجل تــآلــيف
اجليش الـعـراقي الوطـني الـذي هو
ستند احلقيقي حلفظ كيان البالد ا
ودفع الطوار الـعدوانيـة عنه فعلى
مـواطـني الـكـرام ولي االمل الـوطـيد
والـــثــقــة بــهم ان يــتـــهــافــتــوا عــلى
ــــذكــــور االنــــخـــــراط في اجلــــيش ا
مــثــبــتــ بـذلك مــيــلــهم الــصــحـيح
ووطنـيتـهم الصـادقة لـلحـصول على

نشودة الضالة ا
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كان أساس تـشكيل اجلـيش العراقي
هم الـــضــبـــاط الـــعـــراقـــيــون الـــذين
شــاركــوا في الــثــورة الـعــربــيــة عـام
وقاتلوا ضد االتراك العثمان 1916
بـعــد ان كـانـوا ضـبــاطـا في اجلـيش
ــدرسـة الــعــثــمــاني ومن خــريــجي ا
احلربـية في اسطـنبـول وكان هؤالء
ــلك ـــؤســـســون قـــد خـــدمــوا مـع ا ا
فـيـصل بن الـشـريف حـسـ حـيـنـمـا
أصبح مـلكـاً على سـوريا بـعد دخول
قـوات الــثـورة الــعـربـيــة دمـشق عـام
ومـــــنــــــهم  جــــــعـــــفـــــر  1920- 1918
الـعــسـكـري الـذي كــان قـائـدا جلـيش
الثورة الـعربـية الشـمالي حتت امرة
االمــيــر فــيــصل بن احلــســ والـذي
أصـبح حــاكـمـا حلـلـب في احلـكـومـة
لك العربية التي تشكلت حتت تاج ا
. وبـعــد احـتالل فـيــصل بن احلــسـ
الــفـــرنـــســيـــ لـــســوريـــا وســـقــوط
احلكـومة الـعـربيـة في دمشق تـشتت
الضباط العراقيون 
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اذا كـان هنـاك مَنْ يُؤثْـر الصـمت عـلى البـيان حـ يـقرأُ مـقالـةً جمـيـلة أو يـسمع رائـعةً من
ـوهـوبـ ومـا ـا تُـدبـجه أقالم ا روائع الـشـعــر فـاني ألـزمت نـفـسي ان ال اكـتم اعـجـابي 
بـدعون مـن أعمـال  ذلك انّ للـتشـجيع واالسـتـاذ أَثَرَهُـما الـكبـير في دفع فـرسان يـنتـجه ا

االبداع الى مواصلة دربهم في في العطاء واإلثراء . 
-2-

ـؤيـد ) مـقالـة عن كـتـاب أهـداهُ ابّاه مـؤلـفُه اسـمه ( مـسارات لقـد كـتب عـزيـزنا ( أصـيل ا
ومـدارات ) فكشف عن مـتابعة دقـيقة للـحراك الثـقافي واألدبي من جانب  وقُدْرَةٍ مـتميزة
في طرح افكاره باسلوب عذب جذاب من جانب آخر فاستحق بذلك منا الثناء والتقدير .

-3-
وكانت للمقالة أصداء :

منها أبيـات جميلة بعثها اخلطيـب االديب السيد داخل السيد حسن حفظه الله  –صاحب
معجم اخلطباء . –

ورسالة اعجاب وتقدير بعث بها الدكتور عامر اجلبوري حفظه الله .
-4-

ؤيد قلم واعد وذِهْن وقّاد راصِد  ان اصيل ا
وقد جاءنا هذا ( القلم ) بعد ان عظم االهتمام ( بالقَدَم)

-5-
أما كاتب السطور فقد كتب له هذه الرباعية :

أَطْلَعْتَ في أُفقِ الثقافةِ أنْجُما 
وأنرتَ درباً بالظالم جتهما 

أنتَ األصيلُ وفي مقالِكَ نكهَة 
طابتْ وأضحت للمُعنّى بَلْسَمَا 

يُهنيك أَنَّك رافِل بِمَواهِبٍ 
باتَ البيانُ بها الغداةَ مُتَيما 

واليك مني ألفُ ألفِ حتيةٍ 
واَسلمْ لِأَنديةِ الثقافةِ مَعْلَما 
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أوسلو  qLF∫ مبنى معمل النورة في كربالء
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كان  2022عـامًا مضـطربًـا  ووقعت الـعديـد من األحداث هـذا العـام  وكان لـكل من هذه
ية  وكذلك شاكل الدولية  وارتفاع األسعـار االقتصادية العا األحداث تأثير عـميق من ا
ـذهلـة األخرى في واقف ا احلـروب الدولـية  سـواء مـعلـنة أو غـير مـعـلنـة  والعـديد مـن ا

هذا العالم.
ـهم أن تـثــبت نـفـسك في هـذا الـعـالـم الـيـوم  ألنه من الـواضح أن اآلن لـيس لـذلك  من ا
اضـي  إذا لم تكن حـريـصًا  فـهـو ليس بـعـيدًا تـمـاشيًـا مع األحـداث  هنـاك بـالتـأكـيد ا

نقاط إيجابية باإلضافة إلى نقاط سلبية.
عـلـى الـرغم من أن كـوردسـتـان لـيـسـت دولـة مـسـتـقـلـة  إال أنـهــا تـمـكـنت من إظـهـار هـذه
ـسـار الـصــحـيح لـهـذا الـغـرض من مـنـطـلق الـشـعـور الـدبـلـومـاسـيـة بـعـدة طـرق وإثـبـات ا
سؤولـية. مسرور بـارزاني  رئيس وزراء إقليم كوردسـتان  ذلك الشخص في االجتاه با
الـصحـيح وأكـبر صـوت لـلدبـلـوماسـيـة الكـردية لـتـحديـد وإثـبات خـارطـة الطـريق لـسيـاسة
كوردستـان ودبلوماسيـتها جتاه الـعالم  في هذا العام   2022قال الـسيد بارزاني للعالم
أن كـوردسـتان لـيـست بـعيـدة عن الـركب بـدالً من ذلك  يتـحـرك قـطاره دائـمًـا إلى األمام.
كـانت دبلـوماسـية رئـيس الوزراء مـهمـة من نواح كـثيـرة  أظهـر أن كوردسـتان تـتجـه نحو

أفق أكثر إشراقًا.
ـستويـات السـياسيـة واالقتـصادية والـدبلـوماسيـة  أثبت مـسرور بارزاني أنه رجل على ا
ـسـؤولـيـة بـشـكل كبـيـر وبـتـمـيز  هـذا هو مـصـدر حـمـاسه وبـسـبب واجبـه  تولى ا دولـة 
ووضـعها في اجلـزء الصحيح والـصحي من الدبـلوماسـية والسـياسة واالقـتصاد. جنحت
سـؤولية جتـاه الشعب بـدأ بعد الـنظر والـشعـور با شخـصية مـسرور بارزاني من حـيث ا
ـؤتـمـرات والـنشـاطـات احملـليـة واخلـارجـية  والـوطن في هذا الـصـدد أمـا حـضوره في ا
وافـتتـاح مشـاريع مـهمـة  فقـد حُسب فـي ألف حسـاب لكـونه رجالً حكـيـماً ولـديه مفـاتيح
احللول الدبلـوماسية لتالفي ويالت األزمات سـواء كانت سياسية أو اقـتصادية  لم يتخذ
قـرارًا سريـعًا قـد ينـدم علـيه  ونالت هـذه الصـفات إعـجاب الـعديـد من الدبـلوماسـي في
الـعـالم  خاصـة خالل مـشاركـته في مـؤتـمرات أو زيـارات لـدول لهـا تـاريخ في السـيـاسة

والدبلوماسية.
ـواطن لـيس بـاألمـر الـسـهل  لـكن بـارزاني إن كـسب ثـقـة الـشـعب أو ا
نـال ثـقـة الـشـعب الذي مـنـحه لـقب األخ األكـبـر. األخ األكـبـر يـعني
سؤولـية. نعم  بامتـياز  أثبت مسرور كيف يتحـمل الشخص ا
اضي 2022 بـارزاني  رئـيس وزراء كـوردسـتـان  في الـعـام ا
أنه شــخــصــيــة عــمالقــة في تــاريخ الــدبــلــومــاســيــة الــكــرديـة 
وستتـذكره األجيال الـقادمة بـفخر ألنه دبـلوماسي قوي و رجل

دولة بكل مقاييس العمل السياسي واحلكومي.
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لـفات اخملزونة فـي الصندقـجة التي حتوي نتـيجة توصـلت اليهـا عبر مراجـعة لكـثير من ا
زاجيتنا حلظة فتح الصندقجة!  خزين  اختياره بأنتقائية عالية تخضع بشكل مباشر 
ح نبحث عن حلـظات أو مواسم الفرح الـتي مررنا بها سـابقا والتي تشـكل جزءاً كبيرا
من شـخصيتـنا ونعمل بـحياديـة وإنصاف لغـرض إبعاد كل الـتهم اجلاهزة ضـد حاضرنا

قارنة بشكل متكرر مع مابات يعرف بالزمن اجلميل !!  الذي صار يخسر ا
سيكون لدينا حتما الفرصة لألستمتاع بحياتنا بشكل افضل بكثير !!  

عادالت احلـسابية التي حتـوي قيمة مجـهولة او أكثر  يـكون أسلوب التوصل في جميع ا
عـرفة او أكـتشـاف قيـمة سـ او صاد عن طـريق اضافـة اجملهـول الى ما يـتوفـر من قيم
مـعــلـومـة مـع إجـراء إضـافــات وحـذف وقـســمـة وضــرب ووضع اقـواس وكــسـر بـعــضـهـا

محاول التوصل الى قيمة اجملهول !!! 
ـعـادالت الــريـاضـيـة وبــأعـتـمــاد نـفس أسـلــوب جتـمـيع وتــفـكـيـك ا
نطق للتـعامل مع خزين الذكريـات وآرشيف العمـر  يكون من ا
الـتوصل الى نتـيجـة مفادهـا ان اغلب ذكريـاتنـا اجلميـلة ماهي

إال أحالم لم تكتمل !! 
ـنـحـها فـليس فـي حيـاتـنـا شيء مـكتـمل سـوى الـلـحـظة الـتي 

فرصة احلياة ح نعيشها بصدق ومحبة 
صبحكم الله باخلير واحملبة …  

محمد عبد العزيز
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الية وارد ا العاملة ورفع مـستوى ا
لــلـوزارة الى جـانب تـفـعـيل عـمـلـيـة
ـا يـنـسجم مع الـتسـويق واإلعالن 
ي والـتــكــنــولـوجي الــتـطــور الــعــا
ــيــة في ومــواكــبــة الــشــركــات الــعـا
اجملال الصناعي والعلمي) وب ان
(الــتــطــويــر يــأتي بــدعـم ومــشــاركـة
ـعـنـيـة مـوعـزاً اجلــهـات والـدوائـر ا
ـؤسسـات احلومـية بـالتـنسـيق مع ا
وغير احلـكوميـة فيمـا يخص توزيع
قـــطع األراضي وبـــنـــاء مــجـــمـــعــات

مــوضــحــاً انه (بــحث عــدة قــضــايــا
اهـــمــــهــــا دعم الــــقـــطــــاع اخلـــاص
وضرورة مشاركته في تطوير البيئة
الـصنـاعـية وفق مُـتطـلـبات الـسـوق
وتــأهـــيل وبــنــاء مـــصــانع جــديــدة
وخلق خطوط إنـتاجية بتـكنولوجيا
ـــيـــة حــــديـــثـــة ومــــواصـــفـــات عــــا
عَـبــرالـعــقـود الــدولـيــة) واشـار الى
ــتــقـاعــدين وإعــادة (مـنح حــقـوق ا
الـنــظـر بـهــيـكـلــيـة بـعض الــشـركـات
لــزيــادة اإلنـــتــاج وتــشــغــيل األيــدي
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ـعــادن نـاقش وزيـــر الـصــنـاعـــة وا
خــــالـــد بــــتّـــال إجـــــراءات وخُـــطـط
تـــــطــــويـــــر الـــــواقـع الــــصـــــنــــاعـي
واإلنــتــاجــي لــشــركــتـي صــنــاعـــات
الـنسـيـج والصـناعــات الكـهربـائيـة.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(الـوزير بـحث مع الشـركـت كـيفـية
رفع مـــــســـــتــــوى اداء الـــــشـــــركــــات
ــعــوقـــات لــلــنــهــوض ومـــواجــهــة ا
بـــاإلنــــتـــاج الــــصــــنـــاعـي احملـــلي)

gOł∫ عدد من ضباط اجليش العراقي في مرحلة التأسيس
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النجف
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تـقدمة و حتى النامية منهـا سياسات التنمية والسـيما اإلقتصادية منها  و تتبنى الدول ا
سـتقـبل األقتـصادي  و تضع على هـذا االساس تـقدم دراسـات متواصـلة ألسـتشـراف ا

وارد واالقتصادية .  إجراءت و خطط لتنمية االقتصاد و إلدارة ا
الـعـراق الـبـلـد الـذي يعـيش فـي بيـئـة داخـلـيـة و خـارجـية مـضـطـربـة و مـعـقـدة عـلى جـميع
تـغيرات ستـويات و األصعـدة  نتـيجة طـبيعـة الفـاعل الـدولي و احملـليـ فضالً عن ا ا

تسارعة  و كل هذا يلقي بظالله على مستوى الواقع االقتصادي له .  ا
ولّـدة ألزمات و أبـرزها التـذبذب االقـتصادي  الـيوم حتـتم على احلـكومة أن هذه الـبيئـة ا
تنتهج سيـاسة جديدة و لنقل أن تؤسس لبناء سياسات جديدة و منهجية للمعاجلة  إذ ال
ـشكـالت  لكـنـهـا في نـفس الوقت ـكن حتـمـيل هذه احلـكـومـة الـفتـيـة مـسؤولـيـة تـراكم ا
ـا يؤسس لـتحـقيق مـردودات و مـعاجلـات حقـيقـية مسـؤولة عن حـلـحلـة هذه الـتعـقيـدات 
ومنـطـقـية لـلـواقع الـعراقـي و تقـلـيل اخلـسائـر  خـصـوصاً إذا مـا أدركت احلـكـومة .. أن

كن أستقرار البيئة الداخلية .  بدون آستقرار الواقع اإلقتصادي ال 
و تـعد مـبادرة أسـتـثمـار أزمة أرتـفـاع قيـمة الـدوالر و حتـويلـها من أزمـة الى فـرصة تـمثل
بادرة  أدراك حقـيقي للمـخاطر و اخلطـر الذي يعـيشه العراق عـلى مستوى الـبيئة هـذه ا
ـبـادرة الـتي أطـلـقهـا رئـيس اجملـلس األعـلى الشـيخ هـمـام حـمودي  اإلقتـصـاديـة  هذه ا
ـتـرتـبـة عـلى أزمـة أرتـفـاع قـيـمـة الـدوالر عـلى الـسـاحة مـنـطـلقـاً مـن تفـسـيـر الـتـهـديـدات ا

العراقية. 
ـنـطلـقـات وطنـيـة تتـحـملـهـا احلكـومـة بالـدرجة ـبـادرة رؤية مـهـمة و  و قـد تضـمـنت هذه ا
ـواالة إلسنـاد توجـهات مـعاجلة عـارضة وا األولى  و حتتم مـسؤولـية كـبيـرة على عـاتق ا
ـؤسسـات و اجملتـمع من تاجـر و مسـتهـلك مسـؤولية األزمـة و أستـثمـارها  كـما حتـميل ا

ا يحقق أستقرار البيئة العراقية األقصادية .   أستيعاب هذه األزمة  
بادرة واجلرأة  التي أن واحدة من أهم خطـوات أحتواء األزمات و حتويلهـا الى فرصة ا
كن تنبع عن تخطـيط ورؤية منهجية تأخذ بع األعـتبار الفرص والتهديدات  و من هنا 

عالم لرسم هذه الفرصة :  رسم مجموعة من ا
نافس من ستـورد ا نـتوج ا ـا يحد من تـنافس ا ـنتوج احملـلي بشكل حـقيقي  1- دعم ا

حيث القيمة النقدية . 
2- رعـايـة الــقـطـاع الــزراعي و تـنـمــيـته من تــبـني الـدولــة مـشـاريع

واسعة لتحقق األكتفاء الذاتي بشكل مجمل . 
ــصــانع احملــلــيــة و أســنــاد و تــفــعــيل دور وزارة 3- تــفــعــيل ا

الصناعية و حتريك عجلة الصناعة.  
نـع اًستـغالل األزمـة من قـبل 4- حتـقـيق الـرقـابـة االقـتـصـاديـة 

جهات و توحيد قيمة السلع . 
5- االعـتـماد عـلـى القـطـاع اخلـاص من خـالل أقراض مـشـاريع

حقيقية ذات جدوى

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7475  السبت 15 من جمادى اآلخرة 1444 هـ 7 من كانون الثاني (يناير) 2023م

Issue 7475 Saturday 7/1/2023

عـاجلة ازمة الـسكن) واكد سكنـية 
بـتّـال ان (الـوزارة تـتـجه الى تـعـزيـز
الــشـراكــات احلـقــيـقــيــة والـتــدقـيق
ـتـلــكـئـة وحل ــة ا بـالــعـقـود الــقـد
ُترتـبة بـذمة بعض مشـكلـة الديـون ا
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة). في سـيـاق ا
مــتـصـل شـيّــدت الــشــركــة الــعــامــة
ُـــعـــــدات اإلتــــصـــــاالت والــــقُــــدرة
التابعة الى الـوزارة منظومـة إزالـة
الــكــبـريــت مـن مــيـــاه األبـــار. وذكـر
الـبـيان ان (الـشـركـة صمـمت ونـفذت
نـظومة لـتنقـية ميـاه األبارجلعـلها ا
صــاحلـة لـلـزراعـة مـن اجل مُـكـافـحـة
ــســـاحــات الــتـــصــحُـــر وتــوســـيع ا

اخلضراء).
WOzU½ oÞU

مـــبــيـــنـــاً انــهـــا (تــعـــمل بـــالــطـــاقــة
ـناطق الـكهـربائـية والشـمسـية في ا
النائية للـحصول على مياه صاحلة
لـلــزراعــة ولإلسـتــخــدام الـبــشــري).
وبـاشرت الـشـركـة الـعامــة لـصنـاعـة
ُــعــدات في الـوزارة الــسـيــارات وا
بـتـصـنـيـع مـركـبـات قـلّـابــة لـصـالـح
بـلـديـة كـركــوك. وقـال بـيان امس ان
ـركـبات بـسـعة 4 (الـشـركة انـتـجت ا
طن لـتـسلـيـمهـا الى كـركوك قـريـباً)
ـركبـات تُـسـتـخدم في واضـاف ان (ا
ُـختـلف األحجام نقل مـواد البـناء 

اجنزت شـركة ديالى احـدى شركات
الـصـنـاعـة عقـدين لـتـجـهيـز الـقـطاع
ـنتـجاتـها من مـحوالت الـكهـربائي 

قاييس الكهربائية.  التوزيع وا
¡UÐdNJ « ŸUD

واوضح الـبـيـان ان (الشـركـة جـهزت
نتجاتها من رفدت قطاع الكهـرباء 
ـــقــــايـــيس مـــحــــوالت الـــتـــوزيـع وا
اإللــكــتــرونــيــة بــحــسب عــقــدين مع
الــشــركـة الــعــامــة لـتــوزيع كــهــربـاء
الـــفــرات) وبـــ انــهـــا (جــهــزت 50
مـحــولـة تـوزيع بـسـعـة  400 كي في
اي) مضيـفاً ان (الدُفـعة األخيرة من
الـعـقـد تـضـمّن جتـهـيز  130 مـحـولة
مــخــتـلــفــة الــسـعــات  ونــحــو الـفي

مقياس كهربائي). 
وتـابـعت الوزارة حـجم الـدمـار الذي
حلـق بالـشـركـة الـعـامـة لـلـفـوسـفات
مــؤكــدة اهـــمــيــة تــأهــيل وتــشــغــيل
الــشــركــة. وبــحــسب بــيــان امس ان
(الـوزيـر اجـرى جــولـة مـيــدانـيـة في
الكــــات الــــشــــركــــة مــــوعــــزاً الى ا
بـإصالح الـتـضـرر ومـعـاجلـة حـركـة
الـعــمل في الــشـركــة وإعـادة حــركـة
اإلنـــتــاج كـــونــهـــا من الــصـــنــاعــات
هـمة وكـذلك تأهيل السـتراتـيجيـة ا
اجملـمع الـسكـني للـمـوظفـ لـتنـظيم

دوامهم الرسمي).

كـمنـتج وطـني مُـنـافس في األسواق
احملليـة). من جهتـها الشركـة العامة
لـــلـــســـمـــنـت في الـــوزارة واصـــلت
اعـمـالـهــا في تـأهـيل مــعـمل الـنـورة
ــحــافــظــة كـربالء الــتــابع الــيــهـا 
إســتـعــداداً لــلـتــشـغــيل الــتـجــريـبي
وإستئـناف اإلنتـاج قريبـاً. وبحسب
عمل البيان فـإن (الشركة سـتشغّل ا
شاركة مع شركة زين وجب عقد ا
دجـلة والـفـرات اخلاصـة) الفـتاً الى
ــعــمل يــعــد فــريـداً فـي إنــتـاج ان (ا
انواع الـنورة التي تـتمـيز بجـودتها
ونــقـــاوتــهــا الــعــالـــيــة وتــدخل في
الـصـنـاعات الـتـحـويـليـة وصـنـاعات
اخـرى مثـل الثـرمـستـون واألصـباغ
يـاه واإلكساء) وتنقـية ومعـاجلة ا
ــعــمل واكــد ان (الــشــركـــة اعــادت ا
بـخـطـيه اإلنـتـاجـيـ بـعـد تـعـرضه
لـلـتـدمـيـر مـاادى الى تـوقف اإلنـتاج
لـــفـــتـــرة من الـــزمن) مـــوضـــحــاً ان
(نسب إجناز التأهيل تطورت ضمن
اخلط اإلنــتــاجي األول لــتــشــغــيــله
قـريـبـاً وإسـتـمـراراعـمـال الـتـطـويـر
والـتحـديث لـلخط الـثـاني في نهـاية
ـقبل) واشـار الى ان (هنالك العام ا
خــطــطــاً إلسـتــحــداث خط إنــتــاجي
ثالث بتقنيات حديثة وكذلك تطوير
مـعــامل جــديــدة). من جــهــة اخـرى

عمان
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خالد بتّال

الــعــســكــري اصــرت عــلى رفــعه الى
ــلك ــان القــراره وطــلــبت من ا الــبــر
فــيــصـل االول ان يــفــاحت احلــكــومــة
الــبــريـطــانـيــة لـكـي تـغــيـر مــوقـفــهـا
وتــوقف تــهــديــداتــهــا بــعــدم حتــمل
مسـؤولية الـعراق اذا طبـق التجـنيد
االجـبـاري. ولم يـتم فـرض الـتـجـنـيد
االلــزامي فـي الــعــراق اال بــعــد زوال
االنـــتــداب الـــبــريــطـــاني عــام 1932 
فبـعد ثالث سـنـوات من هذا الـتاريخ

شرع قانون التجنيد االجباري.
لقد بني اجليش العراقي على اسس
عـــلــــمــــيــــة ومن خالل مــــؤســــســـات
ــسـتــوى في كل عــســكـريــة عــالـيــة ا
جـوانـبـهـا الـتـعـلـيـمـيـة والـتـدريـبـية.
وكان لـلـجيش الـعـراقي دور مهم في
احلـــفــــاظ عـــلى االمن الــــداخـــلي في
العراق كما كان له دور في السياسة
الـعـراقـيـة اضــافـة الى مـشـاركـته في
.  فـفي مــعـارك الـعــرب في فــلـسـطــ
الـثـالثـيـنـيــات من الـقـرن الــعـشـرين
ــلك غـازي الـتي وخالل فـتــرة حـكم ا
يـة الثـانية سبـقت قيـام احلرب العـا
استخـدمت احلكومـة اجليش لفرض
سلطتها على حـركات التمرد ضدها
في اجلـنــوب والـشـمــال قـام اجلـيش
بـأنـهـائــهـا فـأصـبح قـوة مـؤثـرة في
عــمــلــيــة تــشــكــيل الــوزارات ووصل
االمـــر الـى ان بـــكــــر صــــدقي قــــائـــد
الـقـوات الـتي قـضت عـلى الـتـمـردات
في اجلــــنـــوب وفـي الـــشــــمــــال قـــام
اسقط بـأنـقالب عــسـكـري عـام  1936
فـيه حكـومـة يـاس الـهـاشـمي وقتل
وزيــــر الــــدفـــاع ومــــؤسس اجلــــيش
الـعـراقي جـعـفـر الـعـسـكري ونـصب
وزارة جـــديـــدة بــــرئـــاســـة حــــكـــمت
ســلـيــمــان بـعــد ان الــقت الـطــائـرات
الـقنـابل عـلى مـقر احلـكـومـة وبعض
ـهـمة ولـكن اجلـيش نـفسه الـدوائر ا
انـهى حكـم بكـر صـدقي بـعد ثـمـانـية

وصل. اشهر باغتياله في ا
     واسـتــمـر هـذا الـدور الــسـيـاسي
لـلـجـيش الـعـراقي عـنـد قـيـام احلرب
ـيـة الثـانـيـة حـ قـام الـعـقداء الـعـا
االربـــعــــة صالح الــــدين الــــصــــبـــاغ
وفـــهـــمي ســـعـــيــــد وكـــامل شـــبـــيب
ومـحـمـود سـلـمـان بـحـركـة عـسـكـرية
ذات اجتـــــاه قـــــومي عـــــربي عـــــرفت
بـحركـة نـيـسان  –مايس  1941حيث

سـيـطـر اجلـيش عـلى بـغداد واسـقط
حكومة نوري السعيد والوصي على
ـواليـان لالنكـليز العـرش عبد االله ا
واقــامـوا حــكـومــة وطـنــيـة بــرئـاسـة
رشـيـد عـالي الــكـيالني الـتي رفـضت
دخــــــول الـــــعـــــراق فـي احلـــــرب الى
جــانــبــهم وأعــلـنـت حـيــادهــا فــغـزا
الــبــريــطــانــيــون الــعــراق وقــاتــلــهم
اجلـيش العـراقي لـكـنهم تـمـكـنوا من
احــتاللـه بــفـعـل تــفـوقــهـم الـتــقــني 
وزجوا بضباطه الوطن والقومي
بالسجون واعدموا قادة احلركة.

      لم يـــتـــوقف الــدور الـــســـيــاسي
لــلــجــيش الــعــراقي فــبـعــد انــتــهـاء
ـيـة الـثـانـيـة لـعب دورا احلـرب الـعـا
مهـما في احـداث العـراق السـياسـية
ومــنــهــا انـتــفــاضــة عـام  1952الـتي
هـدأهـا اجلـيش بـتـشـكيـل نور الـدين
مـــحــــمــــود رئـــيـس اركـــان اجلــــيش
الـــوزارة  ومن ثـم ظـــهـــور تــنـــظـــيم
الــــضــــبـــــاط االحــــرار الـــــذي انــــهى
بالتعـاون مع جبهـة االحتاد الوطني
ــلـكي فـي الـعــراق واقـام  الــنـظــام ا
الـــــنـــــظـــــام اجلـــــمـــــهـــــوري في 14 
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لقـد شهد الـنظـام اجلمهـوري هيـمنة
تـامة لـضـباط اجلـيش الـعـراقي على
مــقــدرات الــعـراق ومــســتـقــبــله فــقـد
أصـــــبـح رئــــيـس الــــوزراء ورئـــــيس
مجلس السيـادة ورئيس اجلمهورية
ومـعـظم الـوزراء من الـضـبـاط الـذين
تموز قادوا او شـاركـوا في ثورة  14
التي أقامت النظام اجلمهوري 1958
في الــعــراق  وصــارت الــصــراعــات
فـيـمـا بـيــنـهم تـنـعـكس عـلى طـبـيـعـة
احلكم وتـشكـيلـة الوزارات الـعراقـية
 ومع ذلك فـــقــد بــرز من بــ هــؤالء
الــضــبــاط قــادة ســيــاســيـ ووزراء
بــارعـــ تــمــكـــنــوا بـــالــتـــعــاون مع
ـدنـيـ من ادارة دفـة الـسـيـاسـيـ ا

احلكم في العهد اجلمهوري.
امــا عن الـدور الــعــسـكــري لـلــجـيش
الــعـراقي فــقـد كــانت له مــسـاهــمـات
باسلة في مـعارك فلسـط ففي عام
وخـصـوصـا في مـعـركـة جـنـ 1948
ـــديـــنـــة وطـــرد حـــيث  حتـــريــــر ا
ـلـيـشـيـات الـصـهـيـونـيـة مـنـهـا اثـر ا
مـــعــــارك شـــرســـة وكـــان عـــلى وشك

حتـريـر حـيـفـا بـعـد ان حـاصرهـا مع
قـوات عـربـية فـلـسـطـيـنـية لـكن وقف
اطالق الــنــار مــنــعه من ذلك. وبــذلك
اسـهـمت مـشــاركـة اجلـيش الـعـراقي
في احلفاظ عـلى اجلزء الـشمالي من
فــلــســطـ وقــرى واراضي مــنــطــقـة
مثلث جن ودافع عنها حتى اعلنت

الهدنة.  
وفـي عــــــام  1973شـــــــارك اجلـــــــيش
الــعــراقي في حــرب حتـريــر ســيــنـاء
فــكـانت له الــضــربـة اجلــويـة االولى
ـصـرية في  6اكتـوبر على اجلـبـهة ا
ــصــري قــنـاة يــوم عــبــور اجلــيش ا
الــــســـويـس وحتـــطــــيم خـط بـــاريف
وحتريرها من االحـتالل الصهيوني.
اما على اجلبهة السورية فقد سارت
الــدبــابـات الــعــراقـيــة عــلى الــسـرف
ووصـــلت مـــشـــارف دمــشـق يــوم 10
أكـتوبـر/تـشـرين االول وسـاهمت في
انـــــقـــــاذهـــــا مـن احـــــتـالل اجلـــــيش
االســـرائــيــلـي. لــقــد ســـاهم في هــذه
درع الثاني عشر من احلرب اللواء ا
ـشـاة اآللي الـفــرقـة الـثـالـثــة ولـواء ا
الـثـامن الـذين قـدمـوا  323 شــــهـيدا
درعـة الـثـالـثـة دفـنــــوا من الـفـرقـة ا
في مـــقــبـــرة الـــشـــهـــــــــداء جـــنــوب

دمشق.
امـا في احلــرب الـعـراقـيــة االيـرانـيـة
والـتي اسـتـمـرت ثـمـان سـنـوات فـقد
كـــان لـــلـــجـــيـش الـــعـــراقي صـــوالت
وجــوالت وانــتـــصــارات بــاســلــة في
مــعــاركه دفــاعــا عن ارض الــعــراق .
وكــانـت من اقــوى مــعـــاركه مــعــركــة
حتريـر الفـاو ومن ثم اعالنه حتـقيق
الـــنـــصـــر عـــلى ايـــران في 8/8/1988
الــذي اطـــلق عـــلـــيه (يـــوم الـــنـــصــر
العظـيم) لينـقذ العـراق من محاوالت

ايران احتالل اراضيه.
لقـد تطـور اجلـيش العـراقي ليـصبح
ـنـطـقة يـحـسب له قـوة ضـاربـة في ا
الف حساب لـكن االحتالل االمريكي
لـلـعـراق عـام  2003اوقف هـذا الـدور
الــريـــادي الـــكـــبـــيـــر بـــحل اجلـــيش
الـعــراقي من قــبل احلـاكم االمــريـكي
ـر ليـنـهي كيـان بطـوالت مشـرفة بر
شامخة روى جـنوده وضباطه ارض
الـعراق وفـلـسطـ بـدمـائهم. جـيـشاً
كـان ومازال الـعـراقيـون يـفـخرون به

. وبأمجاده على مر السن

فـأخـذ جـعفـر الـعـسـكـري عـلى عـاتقه
اسـتـدعـاء زمالئه بـعـد تـشـكـيـله مـقر
ــكـون من عـشــرة ضـبـاط  الـوزارة ا
لـيـبـدأ الـتـحـاق الـضـبـاط الـعـراقـي

على وجبات . 
وفي عـام  1928 افــتــتــاح مــدرسـة
االركـــان وبـــقــيـت حتــمـل هــذا االسم
حـــتى عـــام  1937حـــيث وضـع لـــهــا
نـظـام جـديــد وسـمـيت كـلـيـة االركـان
لــتــخـرج ضــبــاط اقــدمــ وقـادة من

ذوي ثقافة عسكرية عالية.
وفي عام  1931شكـلت الفـرقة االولى
مشاة في الـديوانية والـفرقة الـثانية
مشـاة في كركـوك  وفي الـعام نـفسه
وصـلت الى بـغداد في شـهـر نـيـسان
خـــمـس طـــائـــرات قـــادهـــا طـــيــارون
عــراقـيــون تــدربـوا في بــريــطـانــيـا 
حــيث اقــلــعـت من لــنــدن ونــزلت في
مــطــار الــوشــاش وسط احــتــفــالــيــة

رسمية كبيرة.
فـرضت سلـطـة االنـتداب الـبـريـطاني
ان يكون مبدأ (التطوع) هو االساس
في تــكــويـن اجلــيش الــعــراقي لــكن
الــعـــراقــيــ كــانــوا يــريــدون احالل
الــتـجـنــيـد االلــزامي مـحل الــتـطـوع
ولــذلك قــررت الـوزارة الــســعـدونــيـة
الــثــانــيــة عـام  1926 تــألــيف جلــنـة
لـــوضع مــــســـودة قــــانـــون الــــدفـــاع
الـــوطــني فــلــمـــا تــســلــمت الــوزارة
العسكريـة الثانية مـقاليد احلكم قرر
مـجــلس الـوزراء في
ـنعقدة في جلسته ا
1927 اذار  24
قبول الئـحة الدفاع
الوطـني لـعـرضـها

ان. على البر
ا كـان االنـكلـيز و
يـــــــعـــــــارضـــــــون
مشروع التجنيد
االجباري بحجة
ان فئـات كثـيرة
مـن الــــــشــــــعب
وفي مقـدمـتهم
الـــــعــــشـــــائــــر
تـرفــضه فــقـد
طـــلــــبـــوا من
احلــــكــــومــــة
ه عـدم تــقـد
ــــان ولـــكن وزارة لــــلـــبـــر fOÝQð∫  من وثائق التأسيس
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تـحدة)) ,أ ف ـتـحدة (الـواليـات ا { اال ا
ب) - شـهـدت جلـسـة طارئـة عـقدهـا مـجلس
األمـن الـدولي اخلــمــيس لــبـحث تــداعــيـات
زيــارة قــام بــهــا وزيـر إســرائــيــلي لــبــاحـة
ـسجـد األقصى بـالقدس الـشرقـية احملـتلة ا
مـواجـهة حـامـية بـ الـسفـيـر الفـلسـطـيني
الــذي اعـــتــبــر مــا حــصـل "جتــاوزاً لــلــخط
األحـمـر" ونـظـيره اإلسـرائـيـلي الـذي سخّف
ـسألة بـرمّتها.والـثالثاء أجرى وزير األمن ا
الـقومي اإلسرائيلي اجلديد إيتمار بن غفير
ـــســـجــد األقـــصى في زيـــارة إلى بـــاحــة ا
خـطوة اعتبرها الـفلسطينـيون "استفزازية"
ا في وأثـارت موجة تنديـد دولية واسعة 
ـتـحدة احلـلـيـفة ذلك مـن جانب الـواليـات ا
الـتـاريـخـية إلسـرائـيل.وبـنـاء علـى طلب من
تحـدة اجتمع الـص واإلمارات الـعربيـة ا
مـجلس األمن بعد ظهر اخلميس للبحث في
هـذه الزيـارة التي يـعتـبرهـا الفـلسـطيـنيون
" لــبـاحــة احلـرم الــقـدسي أولى "اقــتـحــامـاً
الـقـبـلـتـ وثـالث احلـرمـ الـشـريـفـ لدى
.وبـاإلضـافـة إلى أعـضـاء اجمللس ـسـلـمـ ا
الـ ?15شــــارك الـــســــفـــراء اإلســــرائــــيـــلي
والـفــلـسـطـيـني واألردني في هـذه اجلـلـسـة
الـعلـنيـة التي اسـتمرّت سـاعتـ وتخـلّلـتها
نـقاشـات حاميـة للـغاية.وقـبيل دخـوله قاعة
االجـتـماع قـال الـسفـيـر اإلسرائـيلـي جلـعاد
إردان لـلصـحافـي "أنـا فعالً مـصدوم حـقاً.
اذا? ألنّه ليس هناك أيّ سبب على اإلطالق
لـعقـد هذه اجلـلسة الـطارئـة اليوم. ال شيء.
إنّ عـقـد جـلـسـة جملـلس األمن حـول ال شيء

." هو أمر عبثيّ حقاً
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وكـانت الـدول الـعـربيـة واإلسالمـيـة طـالبت
األربـعــاء مـجـلس األمن الـدولي بـأن يُـصـدر
إدانـة صريحـة للزيـارة التي قام بـها الوزير
اإلســرائـيـلي واسـتـغـرقت  15دقـيـقـة.ونـفى
إردان أن تـــكــون زيــارة الــوزيـــر بن غــفــيــر
"اقـتحامـاً للمـسجد األقـصى" أو خروجاً عن
تعلّق باألماكن "الوضع الراهن" التاريخي ا
ـــقـــدّســة فـي الــقـــدس.وشـــدّد الــســـفـــيــر ا
اإلسـرائيـلي على أنّه "لـكلّ يهودي احلقّ في
زيـارة جـبل الـهـيـكل" الـتـسـمـيـة الـيـهـودية
لـبـاحـة احلرم الـقـدسي.وأضـاف "إنّ االدّعاء
بـأنّ زيارة قـصيـرة وشرعيـة تمـاماً يجب أن

تـؤدّي إلى جـلـسـة طـارئـة جملـلس األمـن هو
ألمـر مـثـير لـلـشـفقـة".وعـنـدما دخل الـسـفـير
اإلســرائـيــلي إلى قــاعـة مــجــلس األمن عـاد
ــــنــــدوب وكـــــرّر خــــطـــــابه نـــــفــــسـه.وردّ ا
ـتّـحـدة الـسـفـيـر الـفـلــسـطـيـني لـدى األ ا
ريــاض مـنـصـور بــشنّ هـجـوم عــنـيف عـلى
الـسفير اإلسرائـيلي واحلكومة اإلسـرائيلية
اجلـديـدة "االسـتـعـمـاريـة والـعـنـصريـة" من
دون أن يــوفّــر فـي انــتــقــاده مــجــلس األمن
ـاضية نـفسه الـذي أصدر عـلى مرّ العـقود ا
قـرارات عـديـدة بـشأن الـنـزاع اإلسـرائـيلي-
الـفــلـسـطـيـنـي ظلّ كـثـيـر مـنــهـا حـبـراً عـلى
ورق.وقــال مـنـصـور في خـطـاب مـطـوّل "أيّ
خـط أحــمـــر يـــنـــبـــغي عـــلى إســـرائـــيل أن
تـــتــجــاوزه لــكـي يــقــول مـــجــلس األمن في
الـنـهـاية +كـفى+ ويـتـحـرك تبـعـاً لـذلك? متى
سـتـتـحركـون?".وكـان الـسفـيـر الـفلـسـطـيني
صـرّح األربـعـاء أمـام الـصـحـافـيـ في مـقرّ
ّـيـة بـنـيـويـورك وقد أحـاط به ـنـظـمـة األ ا
ـسلم أنّه "من عـشرات السـفراء العرب وا
مـسؤولـية اجملتـمع الدولي أن يقـرّر احلفاظ
عـلى الـوضع الـراهن الـتـاريـخي في الـقدس
ـــســيـــحـــيــة ومـــواقـــعــهـــا اإلسالمـــيـــة وا
كن لغير وحـمايتها".وفي الوضع الراهن 
ـســلـمـ زيـارة بـاحـة األقـصى في أوقـات ا
كنـهم الصالة فـيها. ومع مـحدّدة ولـكن ال 
ذلـك زادت في الــســـنـــوات األخــيـــرة أعــداد
الـزوّار من اليـهود الـقوميـ الذين يـصلّون
ـكان في في كـثيـر من األحيـان خلـسة في ا
خـطوة يعتـبرها الفلـسطينيـون والكثير من
".وكان البيت دول الـشرق األوسط "استفزازاً
األبـيض حذّر الثالثاء الدولة العبرية من أنّ
قدّسة بالقدس واقع ا أيّ عـمل أحادي في ا
الـشـرقيـة هـو "غـير مـقـبول".واخلـمـيس قال
ـتّـحـدة الــدبـلـومـاسي األمـيــركي في األ ا
ـتّــحـدة "حتضّ روبــرت وود إنّ الـواليــات ا
كالً مـن اإلسرائـيلـي والـفلـسـطيـنيـ على
اتّـخاذ اخلطـوات الالزمة الستـعادة الهدوء
ــــزيـــد من اخلــــســـائـــر في ومــــنع وقـــوع ا
األرواح واحلـــفــــاظ عـــلى إمـــكــــانـــيـــة حلّ
".وردّاً عـلى سـؤال لـوكـالـة فرانس الـدولـتـ
بــرس لـدى خـروجه من قـاعـة مـجـلس األمن
في خــــتـــام اجلــــلـــســــة رحّب الـــســــفـــيـــر
الــفـلـســطـيـني بـ"إجــمـاع (أعـضــاء مـجـلس

األمن) لـلـدفـاع عن الـوضع الـقـائم" مـشـيراً
فـي الوقت نفسه إلى أنّه لم يـكن يعوّل على
ـتّحدة أيّ إجـراء ملـموس من جانب األ ا
ضــدّ إســرائـــيل. وأقــدم رجل في الــثــانــيــة
تـحـدة على واألربـعـ في غرب الـواليـات ا
قــتل أبــنــائه اخلــمــســة وزوجـتـه وحـمــاته
بـسالح ناري ثـم انتـحر بعـد أسبـوع من
ا تـقد زوجته طلب الطالق رسـمياً وفقاً 
أعـلنت السلطات احمللية اخلميس.وأظهرت
ـشتـبه به انتـحر الـتـحقـيقـات األوليـة "أن ا
بــعـد أن قـتل ســبـعـة أشــخـاص آخـرين في
ـنزل"  بحـسب بيان لـبلديـة مدينـة إينوك ا
ســــيــــتي بــــواليــــة يـــوتــــا حــــيث وقــــعت
ــأســـاة.وعــثــرت الــشــرطـــة عــلى اجلــثث ا
الـثـمـاني بـعـد ظهـر األربـعـاء وكـانت حتمل
كـلها آثـار "إصابات بـأعيرة نـارية" بحسب
الـبيان.وتعـود خمس من اجلثث إلى أبنائه
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{ كـيــيف (أوكـرانـيـا)) ,أ ف ب) - يـفـتـرض أن
يــكــون قــد بـجــأ امس اجلــمــعــة ســريـان وقف
إطالق نـــار أمـــرت به روســـيـــا في أوكـــرانـــيــا
ـيـالد األرثـوذكـسي هـو أول ـنـاسـبــة عـيـد ا
هـدنة واسـعة الـنطـاق مـنذ بـدء غزو هـذا البـلد
في خـطوة اعتبـرتها كيـيف وحلفاؤهـا محاولة
من مـوسكو لكسب الـوقت.إثر نداء من بطريرك
األرثـوذكس الـروسي كـيـريل فـضال عن اقـتراح
من الـرئيس الـتركي رجب طـيب إردوغان طلب
يـر بوت اخلميس من الـرئيس الروسي فالد
جـيشه "بـدء تطبـيق وقف إلطالق الـنار على كل
خط الـتماس ب الطرفـ في أوكرانيا اعتباراً
من الــســاعـة  12,00في الــســادس من كــانـون
الـثـاني هـذه الـسـنـة حـتى الـسـاعـة  24,00في
الـسابع من كـانون الـثاني/يـنايـر".ودعا بـوت
الـقوات األوكرانية إلى الـتقيّد بـهذه الهدنة كي
تــتـيح ألتـبـاع الــطـائـفـة األرثـوذكــسـيـة كـبـرى
الـديـانــات في كل من أوكــرانـيـا وروســيـا عـلى
ـيالد ويـوم الـسـواء "حـضـور قـداديس لـيـلـة ا

سيح". والدة ا
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ير زيلينسكي ونـدّد الرئيس األوكراني فولود
بـقـرار بـوتـ إذ رأى فـيـه "حـجّـة هـدفـهـا وقف
تــقـدّم جـنــودنـا في دونـبــاس وتـوفـيــر الـعـتـاد
والـذخائـر وتـقريـب جنـود من مـواقعـنـا (..) ما
ـقابل رحب احلـصيـلة? مزيـد من القـتلى".في ا
ـاني الـرئـيـس األوكـراني بــتـعـهــد أمـيــركي وأ
ـشاة من طراز تـسلـيم كيـيف مدرعـات لسالح ا
"بــرادلي" من اجلــانـب األمــيــركي و"مــاردر" من
ـــانـي مـــعـــتـــبـــرا أنه "قـــرار جـــدّ اجلـــانب األ
مهمّ".وتعهدت برل كذلك تسليم كييف بطارية
صـواريخ "باتـريوت" لـلدفـاع اجلوي عـلى غرار
مـا سـبق لـواشـنـطـن أن فـعـلت.وسـيـكـون وقف
إطالق الـنار هذا أول هـدنة ذات طابع عـام منذ
بـــدء احلــرب إذ لم تـــبــرم في الـــســابق ســوى
دني من مصنع اتـفاقات محلية مثال إلجالء ا
أزوفـــســتـــال في مـــاريــوبـــول (جــنـــوب شــرق
أوكـرانـيا) في نـيـسـان/أبـريل.وكـتب مـسـتـشار

الـرئاسة األوكـرانيـة ميخـائيـلو بـودولياك في
تغـريدة على تـويتر "ينـبغي لروسـيا أن تغادر
األراضي احملـتـلة فـعـنـدها فـقط تـقـام +هـدنة
مـوقتة+. نفاقُـكم ال يسري علـينا".في واشنطن
قـال الـرئـيس األمـيـركي جـو بـايـدن إنّ بـوتـ
يــــــســـــعـى مـن خالل هــــــذه الــــــهـــــدنــــــة إلى
"مـتنـفّس".واسـتـهـزأ بـايدن بـنـظـيـره الروسي
قــائـالً إنّ بــوتـــ "كــان مـــســتـــعــدّا لـــقــصف
مـــســتـــشــفـــيــات وروضـــات وكــنـــائس... في
اخلـامس والعشرين من كانون األول/ديسمبر
ولــيـلــة رأس الـســنـة".وقــال وزيـر اخلــارجـيـة
الـبريـطـاني جـيمس كـلـيـفرلي إن وقف إطالق
الـنـار هــذا "لن يـخـدم آفــاق الـسالم" مـطــالـبـا
بـانسحـاب نهائي لـلقوات الـروسية.واعـتبرت
انيـة من جهتها أن وقف إطالق اخلـارجية األ
الـنار الروسي لـن يجلب "ال احلـرية وال األمان
لألشـخاص الذين يـعيشـون في خوف كلّ يوم
حتـت االحـــتـالل الـــروسـي".وكــــان الـــرئــــيس
الـتركي رجب طـيب إردوغان دعـا بوت خالل
اتـصـال هــاتـفي إلى "وقف إطالق نـار أحـادي
اجلـانب" في أوكـرانـيـا بـهـدف دعم "الـدعـوات
ـــفـــاوضـــات بـــ مـــوســـكـــو إلى الـــسالم وا
وكـييف".وردّ بوتـ بأنّ روسـيا منـفتـحة على
"حـــوار جــاد" مع أوكــرانــيـــا شــرط أن تــقــبل
الـسلـطات األوكـرانـية "الـوقـائع اجلديـدة على
األرض" عــــــقـب الــــــهــــــجــــــوم الــــــروسـي في
ـاضي.وأعــلـنت روسـيـا في شـبـاط/فـبــرايـر ا
أيـلـول/سبـتـمـبـر ضمّ أربع مـنـاطق أوكـرانـية
تسـيطـر علـيهـا جزئـيا أو بـالكامـل على غرار
مـا فعلت مع شـبه جزيـرة القرم الـتي ضمـتها
فـي آذار/مـــارس .2014ويـــــصــــر الــــرئــــيس
ــيــر زيــلــيــنــســكي عــلى األوكــراني فــولــود
ا انـسحاب كامل لـلقوات الروسـية من بلده 
يـشمـل القـرم قـبل أي حوار مع مـوسـكو. وفي
حــال لم يــحــصـل ذلك تــعــهــد زيــلــيــنــســكي
اســـتــعـــادة األراضي األوكـــرانــيـــة احملــتـــلــة
بـــالـــقــــوة.ونـــدّد بـــوتــــ مـــرة أخـــرى خالل
ـدمّر لـلدول مـحادثـاته مع إردوغـان بـ"الدور ا

الــغــربــيــة" فـي الــنــزاع من خالل مــدّ كــيــيف
بـاألسلـحـة الـتي تـشـكل عـنـصـرا أسـاسـيا في
حـربهـا ضـد موسـكـو.واتهم الـرئـيس الروسي
الــدول الـغــربـيــة "بــتـقــد أسـلــحـة ومــعـدات
ـعـلـومات عـسكـريـة لـنـظـام كيـيف وتـزويـده 

وأهداف عملياتية".
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وأتى إعالن الـهدنة مـن جانب روسيـا بعد أقل
من أســـبــوع عـــلى ضـــربــة نـــفّــذهـــا اجلــيش
األوكـراني ليلة رأس الـسنة أدت إلى مقتل 89
عـسـكـريـا روسيـا عـلى األقـل في مـاكـيـفكـا في
شـرق أوكــرانـيــا.وفي خـطــوة نـادرة اعــتـرف
اجلـيـش الــروسي بــحـدوث الــقــصف الــدامي
الــذي أثــار انــتــقــادات في روســيــا لــلــقــيـادة

ـعـارك علـى اجلـبـهة الـعـسـكـريـة.وتواصـلـت ا
اخلـميس مع مـقـتل أمرأة وجنـلـها الـبالغ 12
ـدينة بـيريسالف قرب عـاما في قصف روسي 
دير خـيرسون في جنـوب البالد على مـا قال ا
ـــســــاعـــد لإلدارة الـــرئـــاســــيـــة كـــيـــريـــلـــو ا
تـيموشنكو.وقتل شخصان أيضا وجرح ثالثة
آخـرون في ضربـة استـهدفت بـلدة في مـنطـقة
زابـوريـجـيـا في اجلـنـوب أيـضـا عـلى مـا أفـاد
احلـاكم أولـسـكنـدر سـتـاروخ.وروى سـكان في
مـدينة تشاسيف يار في شرق اوكرانيا لوكالة
فرانس برس أن صاروخا روسيا أصاب مبنى
قـبـيل فـجـر اخلـمـيس مـا أدى إلـيـإصابـة رجل

وامرأة.
ــانــيـا ــتــحـدة وأ الـى ذلك تـنــوي الــواليـات ا

الــذين تـراوح أعــمـارهم بـ  4و 17عــامـاً.
ـشـتـبه به مـايـكل هايـت زوجته كـذلك قـتل ا
الـبالغة  40عـامًا وحماتـه البالغة  78عاماً
قــبل أن يــطــلق الـنــار عــلى نــفـسه.وأوضح
رئـيس بـلـديـة إيـنـوك جـيـفـري تـشـيـسـنات
وهـو جـار العـائلـة في مؤتـمر صـحافي أن
األم تـوشا هايت تقدمت "بطلب للطالق (...)
في  21كـانون األول/ديسمـبر" الفائت.وأفاد
الـبـيت األبـيض اخلـميس بـأن الـرئـيس جو
بـايـدن وزوجـته جـيل يشـعـران بـاحلزن "مع
أهــالي مـديــنـة إيــنـوك".وأضــافت الـنــاطـقـة
بـاسم الـبـيت األبـيـض كاريـن جـان بيـار في
بـيان أن "أميـركي كـثراً فقـدوا أحباءهم أو
انــقـلـبت حـيــاتـهم رأسـاً عـلـى عـقب بـسـبب
سلح".وأشار مـوقع "فان فايولنس الـعنف ا
ـتـحدة شـهدت 648 أركـايف" أن الـواليات ا
ــة قـــتل جـــمــاعـــيـــة (أي يــبـــلغ عــدد جـــر

ضـحـايـاهـا من قـتـلى أو جـرحى أربـعـاً فـما
ـة فــوق) عـام  ?2022في ح أن  11جــر
من هـذا الـنـوع سـجـلت فـي األيـام اخلـمـسة

األولى من السنة. 
وحــاول مــجـــلس الــنــواب األمــيــركي أمس
اجلـمعة للـيوم الرابع على الـتوالي انتخاب
رئـيس جـديـد له واخلـروج مـن الشـلـل الذي
يــغـرق فـيه جـراء االنـقــسـامـات في صـفـوف
.وفـشل كــيـفـن مـكــارثي وهـو اجلــمـهــوريــ
ـنـصب بـعـد يوم األوفـر حـظـاً في الـفـوز بـا
ــفـاوضـات و 11جــولـة اقــتـراع ثــالث من ا
ـقرر . وكـان ومن ا ـأزق مسـتـمرّ ويـبـدو أن ا
ــنــاقـشــات ظــهــر اجلــمــعـة أن تُــســتــأنف ا
( 17,00ت غ).ومــــــدّ الـــــنـــــائـب عن واليـــــة
كاليفورنيا يده إلى نحو  20نائباً جمهورياً
من مـؤيّـدي الرئـيس الـسابق دونـالـد ترامب
يـعرقلون انتخابه مقدّمًا لهم تنازالت كبيرة

وذلـك خـالل مــــــفـــــــاوضـــــــات جتـــــــري في
الـــكــوالــيـس لــكن بـــدون جــدوى.وال تــزال
مـجـمـوعـة الـنـواب هـذه الـتي تـقـول إنـها ال
ـــكــارثي تـــرفض االلـــتــزام بـــقــرار تـــثق 
احلــزب تـاركـةً اجملـلس بـدون رئـيس لـيـوم
إضـافـي في سـيـنـاريـو غـيـر مـسـبـوق مـنـذ
أزوم في رئاسة  160عامًا.ولهذا الوضع ا
مـجلس النواب تـداعيات ملمـوسة جدًا فهو
ؤسّسة بـرمّتها إذ من دون رئيس ال يـشلّ ا
ـكن للنـواب أن يؤدّوا اليمـ وبالتالي أن
يـقـرّوا أيّ مـشـروع قـانـون.يـسـتـغلّ الـنواب
ـؤيـدون لـتـرامب وهم أعـضـاء في اجلـناح ا
األكـثر حتفّظًا في احلزب األكثرية الضئيلة
الـــتي حـــقــقـــهـــا احلــزب اجلـــمـــهــوري في
انــتـخــابـات مـنــتـصف الــواليـة في تــشـرين

الثاني/نوفمبر لفرض شروطهم.
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وقــال الـنــائب عن مــونـتــانـا مــات روزنـدال
عـطّل" داعـيًا "عـلـينـا إصالح هـذا النـظـام ا
نــوابًـا جـمـهــوريـ آخـرين لـالنـضـمـام إلى
جــبـهـة االعـتــراض.ووافق مـكـارثي الـذي ال
ــــكن أن يُـــنــــتـــخب بــــدون دعم الـــنـــواب
تشددين على مـطلبهم تسهيل احملـافظ ا
إجـــراءات عـــزل رئـــيس اجملـــلس. غـــيــر أن
ــعـــارضــة بــوجه تــرشّـــحه تــزداد عل مــا ا
يــبــدو.ويـتــطـلّـب انـتــخـاب رئــيس مــجـلس
الـــنــواب ثــالث أهـم مــنــصب فـي الــنــظــام
الـسـيـاسي األميـركي بـعـد الرئـيس ونـائبه
غـالـبـيـة  218صــوتـاً أمّن مـنـهـا حـتى اآلن
مـــــكــــارثي  200صـــــوت بــــاإلضــــافــــة إلى
صـــوته.لــكن الــســـؤال يــبــقى إلى أي مــدى
ســـيــســـتـــطــيـع مــكـــارثي االســـتـــمــرار في
تـرشـحه?لـيس لدى الـنـائب عن كـالـيفـورنـيا
مـنـافس حـقـيـقي ويـجـري فـقط تـداول اسم
رئـيس كتـلة اجلـمهـوري سـتيف سـكاليس
كـــبـــديل مـــحــتـــمل إال أن فـــرصه ال تـــبــدو
كـبـيـرة.وسـيـواصل الـنـواب الـتصـويت الى
حـ انـتـخـاب رئـيس جملـلـس الـنـواب. هذا
ـكن أن يستـغرق ساعـات أو أسابيع: ففي
الـعـام  1856لـم يتـفـق أعـضـاء الـكـونـغرس
عــــلـى رئــــيس إال بـــــعــــد شــــهــــرين و133
ـوقــراطي جـو دورة.ووصـف الـرئـيـس الـد
بـايـدن هذا الـوضع بـأنه "مـحرج" مـؤكداً أن

"بقية العالم" يتابع هذه الفوضى.
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ـتد الى مسـافة أبعد من ـوقف مع وشخص مـع أثرهـا السلبي  الـتاريخ يقول: شـهادة الزور 
سـؤول مع ـستـفيدة ولـكن شهـادة الزور لـقرارات وأحداث ومـواقف  ـتخاصـمة أو ا األطراف ا

ـكن عالجها. دمر يـتسلل لـكل اجملتـمع وتشوهـاتها اإلداريـة واألخالقيـة واإلجتمـاعية ال  أثرهـا ا
)[البقرة: .[140 (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
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ـاكـنة ـصـادفـة أو عـند تـسـنم مـنـصب أعـلى أو عـندمـا تـريـد ا هـنـيـة ال تـظـهر بـا الـتـاريخ يـقـول: ا
هـنيـة تبدأ من أول يـوم في العـمل وتترسخ اإلعالميـة تلـميع مهـنيـة أحدهم ا
ــواقف واالحـداث ـهــني في كل ا الــقـيم لــتـكــون مـوجــهــات لـلــسـلــوك ا
ـهــني يـجب ان تــكـون كل والــقـرارات فـالــشـخص الــذي يـوصف بــا
قراراته ومواقـفه وتعامالته السابقـة تدل على ذلك وال يكون جزء من
فــسـاد أو سـاكـت عـلى فـســاد أو يـدعي الــنـزاهـة وال يــحـرك سـاكن

سح األكتاف ليبقى على الكرسي. لتطبيقها أو 
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ـدير...كـنا نـرتعد مـنهـا فنـلتـزم الهدوء من لوازم إدارة مـدرستـنا أيام زمـان عصـا كانت بـيد ا
ظـهر...وكم طبعت تـلك العصا خـطوط حمراء عـلى أكفنا واحلرص عـلى الدوام والتحـضير وا
الـغضة كلما بـدر منا تقصـير.جاشت بي الذكرى لـتلك األيام وارتسمت بـذهني صورة العصا
درسـة.أقول : كانت عـصا قاسـية ...لكـنها كانت مـن لوازم اإلدارة...كانت أحد في يد مـدير ا
نـا وتربيـتنا.بـتطـور الدراسة ...أبـعدت الـعصا وصـار الطالب أسبـاب جدنا واجـتهـادنا وتقـو
آمـنا" مـطـمـئنـا"... أجـتـهـد أم لم يـجتـهـد ...مـهـما كـان سـلـوكه وتـصرفه.أقـول  ولـيـعـترض من

درسة !. يعترض:لقد فقدنا الكثير عندما ألقيت العصا... ألنها من لوازم عمل إدارة ا
ـنـظـومـة اإلجـتـمـاعـيـة إلى أُُلـقـيَتْ الـعـصـا دون أن نـنــتـبه إلى الـبـديل ...والـبـديل هــو وصـول ا
مستوى من النُضج والوعي بإمكانه توفير وسط إجتماعي يتجاوب مع متطلبات أُسس احلياة
ستوى تكون العصا غير الزمة.أتفق مع من يرفض العصا شرط الصحيحة وعنـد بلوغ هذا ا
أن يكون هناك مستـوى من الوعي يضمن سلوكيـة متوازنة .ونظرة بسـيطة لواقع بلدان العالم
ـتطـور تـوقفـنا عـلى مـاتمـتلـكه هـذه البـلدان من جتـارب في تـقو اجملـتـمع وفي إيجـاد عالقة ا

نظومة االجتماعية تنعكس على التعليم وسائر أنشطة احلياة. متماسكة ب اإلنسان وا
ا مهمتها درسة  مؤسسة ليس مـهمتها التعلـيم فقط  وإ لألسف يغفل الكثيرون عن كـون ا
يدان يطلق عليها التربية عنية بهذا ا ؤسسة ا التي تسبق التعليم هي الـتربية . ولذلك كانت ا
ـهمتهِ هـذه قد يـحتاج إلى ـعلم في سـالف العـصور يُسـمى مؤَدِبـاً ... وهو  والـتعلـيم ...كان ا
ـعـناه الـضـيق ولكن الوسـائل الـتأديـبـية الـرادعـة. أنا الأدعـو الى الـضرب 

أقول :
ماكـنا ومـاوصلت  أجـيالـنا إلى مـاوصلت إلـيه  إال بخـوف العـقاب
ـعلم ...وعـندمـا ذهب هذا اخلـوف صار مـستوى الـطالب إلى من ا

رارة : الواقع الذي نعييشهُ .أقول و
لقـد إستعجـلنا إلـقاء العصـا فالزالت احلاجة قـائمة إليـها...بنفس

الوقت الذي نتطلع فيه إلى اإلستغناء عنها.
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ـعـروفة ثـمـة مـعـســكـرات صـارت سـكن عـوائل بـعـد حـقـبــة الـتـغـيـيـر الـتي تـلت عـام  2003 ا
أصطالحاً  أو أشـكاالً ((مـا بعد الـسقـوط.. أو مابعـد التـحرير))  حـيث وفدت عـوائل ما أنزل
الـله بهـا من أشـكـال وألوان وأعـداد وخـلفـيـات وأنـحدارات ومـبـررات و مسـتـويـات أقتـصـادية
تعددة االصناف واألنواع والوجهات وأجتماعية وأثنـية  مختلفة لتدخل بالتالي هـذه العوائل ا
  وتفتـرش ساحات عرضات هـذه الثكنـات وتملئـها بالنـساء واألطفال وحـبال الغسـيل وتنانير
ـتواضعة والرديئة وغرف اآلمرين التي الغاز والط وطبـاخات اخلمس عيون ذات النوعيات ا
صـارت فـيـمـا بـعــد غـرف حـيـاة ومـعـيــشـة وتـبـادل الـزيـارات والــفـقـر واجلـوع والـبـؤس وااللم
ـعدمـة من النـاس .. وألننـا في حلظـة تأسـيسـية واحلرمـان والبـلوى مـاب كل هـذه احلشـود ا
فاصـلة وفي مقطع زمـني غاية بالـتهيكل والـتشكل والتـبلور والتكـوين  األمر الذي دفع   بأزاء
فـاصلـت بنـيويـت الثالث لـهمـا على مايـبدو  فـأما عسـكرتـارية وثكـناتـها وقالعـها وحصـونها
ريـرة يرفرف أعلى نيـعة وأما حبل غـسيل سكن تـلك العوائل البـائسة ا ومصداتـها العالـية  ا
ؤداهـا عمـر طويل عريض ـعادلـة ضيزى قـد ذهب  تـلك األطالل الكـاكية الـرثة احلـزينـة أنها 
سـك حد الـكارثة وفي كل األحـوال فأن احلفـاظ على حالـة متوازنـة ماب من هذا الـشعب ا
قبولة ضمن تركيبة الدولة الوطنية  باجململ ليبدو لي وكأنه عقولة وا نسوب آنفاً بحـدوده ا ا
حالـة أقـرب الى اخلـيـال مـنه الى الـتـحـقق ذلك أنه ثـمـة سيـنـاريـوهـات دولـيـة  عـابرة لألرادات
الـوطـنـيـة واألنسـانـيـة والـشعـبـيـة حتتـم على الـبـلـدان ذات الـكثـافـات احلـضـارية واألقـتـصـادية
ـر و ينـمو ـبتـلى هذا أن اليـنفـد أبداً أو  أن ال ـعتـقديـة والتـأريخـية كـما هـو حـال عراقـنا ا وا
ويزدهـر ويتـقدم ويتـعاظم أوأن اليعـيش بسالم أطالقـاً  فأنت وفي كل األحول مــا عليك أال أن
ـسرح تـؤدي دورك   بـكل مـهـارة وحـرفـيـة وأتقـان  وتـدبـيـر فـوق هـذا ا
اجلـيـوســيـاسي الـكـبـيــر  وأال وبـعـكـسه  فـلــيس لك عـديـد  خـيـارات
فـرط أو أن تتحول أخـرى غير  االنتـفاخ العـسكرتاري الـشمولي ا
ـدججة الـعاليـة الى حبل غسيل رث قالع  تـلك الدولة احلـصينة ا

هزيل تتالعب به الرياح الهوجاء ذات   وذات شمال
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تـعيشها بالدهم فـيما ترزح حتت عبء الديون.
ال يـتـجـاوز االحـتـيـاطي الـنـقـدي لـدى الـقـاهرة
 33,5مليار دوالر من بينها  28مليار دوالر

ودائع من دول اخلـلــيج احلــلـيــفـة. لــكن ديـون
مـصـر اخلـارجــيـة تـضــاعـفت بــأكـثـر من ثالث
مـرات في السنـوات العـشر األخيـرة لتصل الى

 157مليار دوالر. وبطلب من الدائن

خـفضت مصر قيمة عملتها عام  2022بنسبة
 .%57في بلد يستورد غالبية احتياجاته من
اخلـارج وشهـدت فيه أسـعار الـفائـدة ارتفـاعا
ـقدار  %8في  ?2022كـان التـأثيـر فوريا اذ
بـلـغت نـسبـة الـتـضخم  ?%18,7وفـق األرقام
الـرسمـية. عـلى األرض تعـاني ربات الـبيوت.

تـقول رحـاب لـفرانس بـرس عـند مـخـرج مخـبز
في وسط الــقـاهــرة "رغــيف اخلـبــز الــذي كـنت
أشـتريه بـجـنـيه وأضـافت الـشابـة الـبـالـغة 34
عـاما والتي رفـضت االفصـاح عن اسم عائلـتها
"زوجي يـجني ستة آالف جـنيه شهـريا. كنا في
الـسـابق نــعـيش ثالثـ يــومـا من هـذا الـراتب
ولـكن اليوم تـبدأ النـقود في الـنقاد اعـتبارا من
الــيـوم الــعـاشــر". و مــجـددا تــقـلــيص حـجم
رغـيف اخلـبــز وأقـراص الـفالفل وعـبـوات زيت
الـطعام وأكيـاس البقـوليات. و كـذلك تقليص
ــنـتــجــات الـتي كــانت تــوزع بـأســعـار حــجم ا
مـدعــومـة عـلى  70مـلـيـون مــصـري يـعـتـبـرون
"فقـراء" ولديـهم "بطاقـات تمويـنية". عـند مدخل
سـوبـرمـاركت كـبـيــر في الـقـاهـرة حتـذر الفـتـة
ـكن للفرد الواحد شراء ـستهلك من انه ال  ا
"اكـثر من ثالث عبـوات أرز زنة كيـلوغرام واحد
او عـبوة واحدة زنة خمسـة كيلوغرامات". وفي
الـصحف أشاد اجمللس الوطني للغذاء "بأرجل
ـفـيـدة للـجـسم ولـلمـيـزانـية". ذلك أن الـدجاج ا
سـتـوردة التي يـسـتهـلكـها اللـحـوم اجملمـدة ا
األقل دخال ألنـهم ال يسـتـطيـعـون حتمل أسـعار
الــلــحـوم الــطــازجـة "لم تــعــد خـيــارا بــعـد أن
ارتـفــعت أسـعـارهـا من  85الى  150جـنــيـهـا"
بـحسب ما قـالت رضا التي تـعول أسرة من 13
فـردا. تبذل هذه السيدة البالغة  55عاما والتي
تــرفض كــذلـك ذكــر اسم عــائــلــتــهــا كل مــا في
وسـعـهـا إلعـالـة األسـرة. وتـوضح "أنـا مـوظـفة
وأعمل الى جانب ذلك في مستشفى ولكن حتى
ـرتـبـ هـنـاك الـكـثـيـر من األشـيـاء مع هـذين ا
الـتي ال أستـطيع شـراءها". واذا كـانت األسعار
ستوردين عن تـرتفع فأحد األسباب هو عجز ا
صارف. احلـصول على الـدوالرات الالزمة من ا
وتـفيد مـصادر حكـوميـة أن في اجلمارك حـاليا

بــضـائع بـقـيـمـة نــحـو سـبـعـة مـلـيـارات دوالر.
وبـسبب أزمـة النـقد األجنـبي التـي ساهم فـيها
خروج حوالي  20مـليار دوالر من مصر بسبب
ــســتــثــمــريـن عــقب انــدالع احلــرب في قــلـق ا
أوكرانـيا قامت مـعظم الـبنوك بتـقييـد السحب
بــالــدوالر خــارج مــصـــر كــمــا رفــعت عــمــولــة
استـخـدام الـبـطـاقـات االئتـمـانـيـة في عـمـلـيات
الـشـراء في اخلارج من  %3الى  .%10 وحـتى

أحد أبرز أنصار النظام
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ـذيع عمرو أديب الـذي يقدم واحـدا من أكثر  ا
الــبـرامج مـتـابــعـة في مـصـر قــال أخـيـرا بـعـد
تـقيـيـد الـسحب في اخلـارج "اتـركـوا على األقل
الـنـاس الـتي سـافـرت قـبل هـذا الـقـرار تسـحب
بـعض الـنـقـود لـكي تـسـتـقل سـيـارة أجـرة الى
ـطـار لـتـتـمـكن من الـعـودة". في هـذه األجـواء ا
تـنتشـر شائـعات تتـحدث عن اسـتعـداد شركات
مـثل ماكـدونالـدز واوبر لالنـسحـاب من السوق
صرية. وخفضت مصر في آذار/مارس ثم في ا
تـشرين األول/أكتوبـر قيمـة عملتـها. واألربعاء
ـئـة. تـراجع اجلـنـيه من جـديـد بـأكـثـر من  8بـا
ـئـة وبـذلك يـكـون قـد انــخـفض بـنـسـبـة  70بـا
تقريبًا في أقل من عشرة أشهر. واشار اخلبراء
ـؤشرات إلى الـلون األحـمر إلى حتـول جمـيع ا
عندما أعلن مصرفان حكوميان األربعاء إصدار
ئة لـلعام. شـهادات إيداع بـفائـدة قدرها  25بـا
حتــاول الـــدولـــة وهي واحـــدة من خـــمس في
الـعـالم مـعــرضـة ألن تـفـقـد الــقـدرة عـلى سـداد
ديـونـهـا وفق وكـالـة مـوديـز تـوفـيـر أكـبـر قـدر
ـكن من الــدوالرات. وقـرض صــنـدوق الــنـقـد
الـدولي الـذي حــصـلت عــلـيه مـصــر اخـيـرا --
ثالثـة مـليـارات دوالر تـسـدد على  46شـهرا --
لـيس إال قـطــرة في بـحـر خـصــوصـا أن حـزمـة

الـدين التي يـتعـ على الـقاهـرة سدادها خالل
الي  2022/2023تبلغ  42مليار دوالر. العام ا
وقـرر وزيـر الـنـقل كـامل الـوزيـر الـزام الـسـياح
بـسداد ثمن رحالت القطـار بالدوالر اعتبارا من
كـــانــون الـــثــاني/يـــنـــايــر اجلـــاري. وقــال في
تـصريحات للتلـفزيون "أنا بحاجة الى دوالرات
ستـوردة. السياح لـسداد ثمن عربـات القطـار ا
ــكــنـــهم الــدفع بـــالــدوالر وهــذا يــنـــاســبــهم
ويـناسبني أيضـا". وجلني مزيد من الدوالرات
تــعــتــزم الــدولــة بـيـع الــكــثــيـر مـن الــشــركـات
واألصـول الى القطاع اخلاص الى حد أن األمر
أثــار الــقــلق من فــقــدان الــســيــادة عــلى قــنـاة
الـسـويس. وأكـد رئــيس هـيـئـة الــقـنـاة أسـامـة
عـرابي أخـيـرا أن الـقـنـاة "لـيـست لـلـبـيع" لـكن
الـرئيس عبد الـفتاح السيـسي يرغب في انشاء
ــمـر صـنــدوق يــخــصص له جــزء من مــوارد ا
الحي يـقـوم بـاالشــراف عـلى إدارته بـنـفـسه. ا
وقــال فـي خــطــاب مـــؤخــرا "ال تــتـــدخــلــوا في
الية أتركوني أنا أتصرف". ويعتبر القـضايا ا
ــاني ــعــهــد األ ســتــيــفــان رول اخلــبــيــر في ا
لـلـشـؤون الـدولـيــة واألمن أن مـصـر "تـسـتـدين

لتثبيت نظام السيسي". 
ويــضـــيف أن "اجلـــيش الـــذي يــســـتــنـــد إلــيه
ــســتــفـــيــدين: الــديــون (الــنــظـــام) هــو أول ا
ـتلـكاته اخلـارجيـة مكـنـته من حمـاية دخـله و
وتـمويل مشـروعات عـمالقة تعـود علـيه بارباح
ـشـاريع الـكـبـرى يـسـند كـبـيـرة" اذ أن مـعـظم ا
دن سلحة. وبعيدا عن ا تنـفيذها الى القوات ا
اجلديـدة والقطـارات الكهربـائية السـريعة فإن
كل مـا تتطلع إليه رحاب هو أن تـشتري معطفًا
البـنتـهـا يـقـيهـا من الـبـرد. وقـالت وهي تـغالب
دمــوعــهـا "لــكــني وجـدت أن ثــمــنه الف جــنـيه

فصرفت النظر عنه".
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(أ ف ب) - من قيـود على الـسحب { الـقاهـرة 
من احلـسابـات الشخـصيـة خارج مـصر مرورا
كن لـلـفرد شـراؤها بـتقـن كـمـية األرز الـتي 
وصـــوال إلى حـــمالت دعــائـــيـــة عن الــفـــوائــد
الــصــحــيــة لــتــنـاول أرجـل الــدجـاج.. يــعــاني
ـصريـون بـشدة من األزمـة االقـتصـاديـة التي ا

بغداد
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من قلوب عالها صدأ األيام .من قـلوب استوطنت فيـها العناكب ونسـجت خيوطها ! من قلوب
دثـرهـا غـبــار الـزمن وغـطى اعـمـاقـهـا !آن لـهـذه الـقـلـوب الـتي كـلت  ان تـسـتـرخي وتـشـخص
األبصـار  تصغي األذان  ثم تـزغرد بـالضحـكة من األعـماق .. لنـنسى أنـات الزمن .. ونحن
غـادرنا (  ( 2022بـعـد ان كنـا نتـعلـق باطـرافهـا ونتـطـلع الى سنـة جديـدة  روزنـامة مـثقـلة 
طوينـا صفـحتـها األخيـرة .. اكوام من ورق الـزمن .. تواريخ .. احـداث .. مالحظـات هامـشية
تغـطي احداها األخـرى .ترى ماذا كانت حتـمل هذه الوريـقات ? او بحسـبة زمنـية ماذا حتوي

مئات األوراق ? ماذا ترسب من خاللها في األعماق ? ماذا حدث في الطيات ? 
احـداث كثيرة مضت .. هزمـتنا ومزقت اعماقـنا .. حينا ترسم األبـتسامة واحيانـا كثيرة تبقى
زغـلـلـة .. الـعـيـون .. كـيـف كـانت اخلـطـوات ? مـثـقـلـة هي األخـرى عـنـدمـا كـان الـبـعض يـنـدفع
كاالعمى .. يـعتقـد الصواب في كل شيء .بـحسـبة زمنـية كانت األيـام حتث خطاهـا وتسحـبنا
ـسرعة .ماذا سيحدث في هـذه السنة ? او ماذا اصابنا في معها  ونحن نتـعثر ب ارجلها ا
ـنتـهـيـة ? لـيس العـيب ان نـقف عـلى اطالل األيـام .. ونـتمـعن ! لـيس الـعـيب ان نـعمل السـنـة ا
مـوازنـة ذاتـيـة خـالـصة ! ايـامـنـا كـاخلـيوط احلـريـريـة تـتـحدد حـتى تـصل الى مـرحـلـة الـتـمزق
والقطع !نحن نشد اخلـيط حبا به .. خوفا عـليه  استخواذا وانانيـة  وعليه ان كل ما انطوى

ياه . ما هو اال ركض في صحراء احلياة خوفا من ان تبخر حرارة الشمس كل ا
ان نـتـراجع لـيس عـيـبـا وال نقـيـصـة عـلى ان ال تـصـبح سـمة وهي كـانت مع

األسف كذلك .
ـعرفـة بـاعمـاق الـنفس ان نـعتـذر او نـتنـازل عـما اسـلـفنـا هـو قمـة ا

وهذا ما لم يحصل ايضا . 
واذا عرف األنـسان اعـماقه ومـا تنـطوي عـليـها اشـتد عـوده وقوي
ساعـده  وعسى ان تـكون خـطوات عـامنـا اجلديـد بهـذا األجتاه 

والله اعلم .

تسـلـيم أوكـرانـيـا مـركـبـات مـشـاة قـتـاليـة من
طـراز "برادلي" من اجلانب األمـيركي و"ماردر"
ـانـي وفق مـا جــاء في بــيـان من اجلــانب األ
مـــــشـــــتـــــرك صـــــادر عن الـــــبـــــيت األبـــــيض
انـيا التي .وتعـهدت أ ـستشـارية في برلـ وا
تـواجه ضغوطـات دوليـة لتـعزيز مـساعـداتها
الــعـســكــريـة إلى أوكــرانــيـا تــزويـد األخــيـرة
ـنـظـومـة دفــاع جـوي من طـراز "بـاتـريـوت"
ــتــحـدة.وأتى حـاذيــة بـذلـك حـذو الــواليـات ا
ة اإلعالن عن هـذه اإلمدادات اجلديدة إثر مكا
هــاتـفـيــة بـ الـرئــيس األمـيـركـي جـو بـايـدن
ــاني أوالف شــولــتـس. وقـد ــســتــشــار األ وا
ـشـترك" دعم أعـرب الزعـيـمـان عن "عـزمهـمـا ا
أوكــرانــيــا وفق مــا جـاء في الــبــيــان.وكـانت

فرنـسا قد تعهـدت من جانبها األربـعاء تسليم
أوكــرانـيـا دبــابـات قـتــالـيــة خـفـيــفـة من نـوع
" ?"AMX-10 RCمـا زاد من الـضـغـوطـات
اني الـذي غـالـباً مـا يـتهم سـتـشـار األ عـلى ا
ـــمـــاطـــلـــة في مـــســـألـــة دعم أوكـــرانـــيــا بـــا
عــسـكــريــا.وبـحــسب مــجـلّــة "ديـر شــبــيـغل"
ـنـوي تسـلـيـمـها من ـدرّعـات ا يـتراوح عـدد ا
طـراز "مـاردر" بـ  20و.40وقـد بــادر حـلـفـاء
أوكـرانيـا األوروبـيون إلى تـزويـدها بـدبـابات
ركبـات غربية سوفـياتيـة الصنع لكـن ليس 
ـتكررة الـتصمـيم بالـرغم من طلـبات كـييف ا
في هــذا الــصــدد.وتــطـالـب أوكـرانــيــا أيــضـا
انية من بـدبابات هـجومية عـلى غرار تلـك األ

نوع "ليوبارد  "2األكثر قوة.
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إنتقلـت إلى رضوان الله تعالى ورحمـته أمي احلبيبة أم أسعد
( قـبيلة عبـد اللطيف عـلي احلجامي ) ونزوال عـند رغبة األخوة
ـفكـرين والقـادة الـذين لم يتـمكـنوا من اجمليء إلى األحـبة من ا
مـجـلس الـفـاحتة في داري  سـيـقـام لـروحـها الـطـاهـرة مـجلس
الفاحتة ليوم واحد فقط هو اليوم السبت  ٧ / ١ / ٢٠٢٣  من
السـاعة الثـانية ظـهرا إلى السـاعة اخلامـسة عصرا فـي مسجد

الزوية في بغداد - الكرادة .
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انا لله وانا اليه راجعون
غـفور انتـقل الى جـوار ربه ا
له يـاس عـبـدالرحـمن حسن
احلسيني بتاريخ  2023/1/6
 5:30 صـــــــــبــــــــــاحــــــــــاً في

االنيا/تركيا
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عاني والعـبر والتي تدل عـلئ الظرف االمني في تلك ـوضوع ونأخذ منه بـعض ا البـد ان نعرج الئ هذا ا
ـنازل لـتالئم تلك الـفتـرات التـاريخيـه وتالئم مافـيها من الفـترات والـتي من خاللهـا  تشيـد البـيوت او ا
حياة اجتماعيه وانـسانيه قلنا ان اغلب هذه الـبيوت قد مر عليها اكـثر من قرنان من الزمان وهي تمر في
اطـوار اجتـمـاعيه عـده وحـياة مـخـتلـفه لـتالئم ذلك الـوضع وتتـعـايش معه .في الـبـدايه اي مـنذ ان ظـهرت
تـلـكـيف احلـديثه كـانت اغـلب هـذه الـبـيوت خـاصـة تـلك الـتي تقـع في وسط البـلـده اي من اجلـهه الـغـربيه
لـلمـقـبـره او لـلـتل والئ االمـام كانت مـبـنـيه وفـيـهـا سراديب فـال يخـلـو بـيت من سـرداب الهـمـيته فـي تلك
الفـترات التاريـخيه حيث انـعدام االمن والغـزوات التي تشن في انصـاص الليـالي من اجل سرقه بقره او
كم رأس من االغـنام او اي ماشـيه اخر حتـى وان كانت دجاجه او مـاشابه ذلك هـذه الثقـافه االجراميه
عاني اجلوع وقلة النقد فـي تلك الفتره وهنا اتكلم كانت منتشره في تلك الـفتره للضعف االمني وايضـا 
ـقـبـره والئ ـيالدي فـكـانـت جـمـيع الـبـيـوت والـتي كــانت من جـهـة ا عن مـا تال الـقـرن الــسـادس عـشـر ا
اشيه واي شي ثم من اجل احملافظه عليه ليكون قريب االجتاهات االخر فيها سراديب توضع فيها ا
من صاحب الدار .وهذا الشي اخـتفئ مع تاسيس الدوله العراقيه عام ١٩٢١ حيث اعتبرت تلكيف ناحيه
ا اسـتوجب ان يـكون فـيهـا مراكـز للـشرطه وايـضا اجـزاء اخر من مـكمالت الـدوله وبالـتالي اخـتفت
نوع ما معاني قطـاع الطرق او لنقل خف ضررها بـشكل كبير وان كانت هنـاك محاوالت فهي قليله وهذا
ما يتب من خالل البـيوت االخر التي شيدت في عقار شنكو وعقار عبرو حيث ان البيوت هناك ال جند
ألثر سراديب فيها وهذا يـدلل علئ ما بيناه من مقاصد في هذا البـاب .فالذي يطلع علئ البناء القد في
مـحـلـة شـنـكـو ال يـجـد اي اثـر ألي سـرداب فـقط غـرف نـوم اثـنـتـان في بـدايه الـبـيت مع هـول في الـوسط
ـيـنهـا حـسب ما ومرافق اخـر من حـمـام ومطـبخ عـلئ يـسار غـرف الـنوم او 
ـا ان مـحـالت مـثل شـنـكـو او عـبرو او مـتـاح لـصـاحب االرض مـن بنـاء .و
قـاشات او كيزي تـقع علئ اطراف بـلدة تلكـيف فهي محالت قابـله للتوسع
ـا لـها من من دون احملالت االخـر والـتي تقع في الـداخل والـتي امنت 
حــدود واحملالت الــتي ذكـرنــاهـا الجنــد في الـبــيـوت الــتي بـنــيت مــا بـعـد
تــأســيـس الــدوله الــعـــراقــيه اي ســرداب وان وجــد فـــهــو حــالــة نــادره..



ودونـيتـسك جـمهـوريـت مـسـتقـلـت عن
أوكرانيا.

 24فـبـراير  –روسـيا تـبدأ غـزو أوكرانـيا
بعد حشد عسكري مطول.

 25فـبـراير  –مـقتل  12شـخـصًا وإصـابة
 388جـراء زلزال ضرب جـزيرة سـومطرة

في إندونيسيا.
 27فــبــرايــر -إعالن نــتــائـج االســتــفــتـاء
ـوافقة على الـدستوري في بيالروسـيا با
ـــقــتــرحــة رغم مــقــاطــعــة الــتــعــديالت ا

عارضة لالستفتاء. ا
ـرور 100  28فـبـرايـر  –حتـتـفل مـصـر 

تحدة. ملكة ا عام على استقاللها عن ا
—«–√Ø”—U

 4مــارس  56 –قــتــيــلًــا و 194جــريــحًــا
بـهجوم انـتحاري عـلى مسجـد شيعي في

مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.
 6مــارس  –وفــاة الـســيــاسـي الـكــويــتي
أحـمد مـحمـد اخلـطيب عن عـمر نـاهز 95

عامًا.
 9مـارس  –روسـيـا تــعـلن طـرد الــسـفـيـر

األمريكي لديها.
 9مــارس  –االنـتــخـابــات الــرئـاســيـة في

كوريا اجلنوبية .2022
ُــعـارضــة يـون  9مــارس  –فـوز مُــرشح ا
ســوك يــول في االنــتـخــابــات الـرئــاســيـة

لكوريا اجلنوبية.
 15مـارس-فـوز سـردار بـردي مـحـمـدوف
بـــــنـــــســـــبــــة  ?72.97مـن األصــــوات في
ـبـكـرة لـيخـلُف االنـتخـابـات الـرئـاسـيـة ا

والده في حكم تركمانستان.
 16مـــارس  –االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديــة

الهولندية 2022
 18مـارس - افـتــتـاح جـســر جـنق قــلـعـة
 1915الــرابط بــ آســيــا وأوروبــا فـوق
مـضـيق الــدردنـيل لـيُـصــبح أطـول جـسـر

www.azzaman.com
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في الـعـام 2000  جـائـزة الـعـويس لـلـروايـات
العربية وآدابها .

توفي في 11 شباط 2008 .
كـانت بداية نشاطه األدبي بنشر أولى قصصه
القـصيرة في مجـلة األديب اللبنـانية في العام
1951  ثم أخـذ ينشر قصصه في عدة صحف

ومجالت .
أعماله الروائية :

الوجه اآلخر 1960 )  الرجع البعيد (1980 )
 الـصخرة (1986)  خـا الرمل ( 1995  ) 
ـسـرات واألوجـاع 1998)  بــصـقـة في وجه ا
احلــيــاة 2000  )  حــديث األشــجــار 2007 

الالسؤال والالجواب ( 2007).
مجموعاته القصصية :

مـوعـد الـنـار ( 1991 )  خـزين الالمـرئـيـات (
.( 2004

من طـريف مـا أذكـر أن الـشـاعـر الـراحل فـوزي
كـر أجرى حواراً أدبـياً في الـثمـانيـنيات مع
الــراحل الــتـكــرلي نـشــر في مــجـلــة ألف بـاء 
وجـرى احلوار في مكتـبه في احملكمة وبدأ في
ـساء وانـتهى عـند الـفجـر ح كـان التـكرلي ا
في تـلك الـلـيـلـة قـاضي الـتـحـقـيق اخلـافـر في
بـغــداد  وكــان احلـوار يــجــري وسط مــا كـان
ا ارتُكب في يـعرض عليه من أوراق حتقـيقية 
ذلك الــيـوم من جـرائـم  ومـا وقع من حـوادث 
ـتـهم وإخالء سـبيل فـكان يـقـرر تـوقيـف هذا ا
ذاك بــكــفـالــة  واألمـر بــالـقــبض عــلى ثـالث 
كان أو ذاك  ثم يعود إلى والـتحري في هذا ا
مـوضـوع احلـوار  ويـومـهـا كـتب فـوزي كر
مــتـعـجــبـاً من قــدرة قـاضِ تـشــغـله الـقــضـايـا
ويشغله القانون على مواصلة اإلنتاج األدبي.

رحمه الله تعالى .
لـنا وقفة أخـرى مع قاضٍ آخر تمـيز في ميدان

آخر موازٍ للقضاء .
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ــرحـــوم عالء الــدين الــنــواب في الــعــام ولــد ا
1917 في مـحلـة الشيخ بـشار في كـرخ بغداد 
ـعـروفـة التي وهـو ينـتـمي إلى أسـرة الـنواب ا
يـنـتــمي إلـيـهـا أيـضـاً الـشــاعـر الـكـبـيـر مـظـفـر

النواب .
بـكر بالسـباحة لـقرب الدار التي عرف بـولعه ا
نــشــأ فـيــهــا من شــاطئ دجــلـة وكــان ســبــاحـاً
بـالـفـطـرة حـتى أُطـلـق عـلـيه في صـغـره لـقب (
سـمـكة دجـلـة )  وشـارك في الـعام1937  وهـو
في عـمر عـشـر سـنـوات في سـباق بـنـهـر دجـلة

ركز الثاني . وأحرز فيه ا
ـسـافـات بـعـد ذلك حتـول مــيـله إلى سـبــاحـة ا
الـطـويـلـة  فـشـارك في الـعام1957  في سـبـاق
بـلبنـان لقطع مـسافة 50 كـيلو متـراً ب صيدا
ركـز الثاني في الـسباق وبـيروت حيث أحـرز ا

ـألوف عن القضاة في الـعراق أنهم يوجهون ا
جـهدهم واهتمامـهم نحو عمـلهم القضائي وال
ألسباب مـختـلفة يـخرجون عـنه إال فيـما نـدر 
لـكن هـناك اسـثـنـاءات قـلـيـلـة لـقـضـاة أبـدعوا
وتميزوا في مجاالت أخرى إلى جانب القضاء
ا تميز به بعضهم . وسـنحاول هنا اإلحاطة 

.
©±®

w dJ « œ«R  w{UI « wz«Ëd «

≤∞∞∏≠±π≤∑

ولـد القاضي فؤاد التكرلي في (راس الساقية)
إحـدى محـالت باب الـشيـخ ببـغداد في 22 آب
1927في عـائــلـة يـرجـع نـسـبــهـا إلى الــشـيخ
الـصــوفـي عـبــد الــقــادر اجلــيالني ودرس في

مدارس بغداد .
تـخرج في كليـة احلقوق في العام 1949وعمل

كاتب حتقيق ثم محامياً فقاضياً .
فـي الـقـضــاء عـمل في مــحـاكم مــنـهــا  عـمـله
قـاضـيـاً حملـكـمـة بـداءة بـغـداد ( صـار اسـمـها
مـحكمـة بداءة الـرصافـة فيـما بـعد ) فـي العام

1964 ثم عضواً
في مـحكمة جزاء بـغداد الكبـرى ( صار اسمها

محكمة جنايات الرصافة فيما بعد ).
سـافر إلى فرنـسا وقـضى فيهـا مدة من الزمن

وعاد ليع مستشاراً بوزارة العدل.
تقاعد في العام 1983 قـبل بلوغه سن التقاعد

.
عـاش في تـونس مـنـذ الـعام 1990  وهـنـاك 
بـــعـــد وفــــاة زوجـــته تـــزوج مـن الـــروائـــيـــة

التونسية رشيدة تركي .
عـمل في سـفارة الـعـراق في تونس بـعـد حرب

اخلليج الثانية .
تحدة مـنحته حكومة دولة اإلمـارات العربية ا

الـسـوفـيـتي إلى جـبـهـة احلـلـفـاء أثـنـاء احلرب
ية الـثانيـة .تقدم ومـجموعـة بطلب إجازة العـا
حزب أسموه ( حزب التحرر الوطني ) وهو في
حقيقته واجهة للحزب الشيوعي ويتستر حتت
واجهـة مكـافحـة الصـهيـونيـة فلم يـوافق سعد
صـالح - الذي كان وزير الداخلية - على إجازة
هـذا احلـزب الـذي كـان سـالم عـبـيـد سـكـرتـيـره
.شـارك في تظـاهرات وقـاد تـظاهـرات احتـجاج
ــتــعــارضــة مع ــلــكي ا عــلى مــواقـف احلــكم ا
الــتـطــلــعـات الــوطـنــيــة .عـمل خـالل مـســيـرته
الـقضائيـة في محاكم عـدة ثم أصبح عضواً في
محـكـمـة الـتـمـييـز .بـعـد تـقـاعـده رفض الـعودة
ؤقـتة لـلعـمل في التـسعـينـيات حـ اضطرت ا
وزارة الــعـــدل إلى اإلســـتـــعـــانــة بـــالـــقـــضــاة
تقاعدين لسد حاجة القضاء .رفض كذلك عدة ا
عروض لـلمشـاركة في الـعملـية السـياسيـة بعد
ذاهب الـعام 2023  .كـان واسع اإلطالع عـلى ا
الـفقـهيـة اإلسالمـية  ويـشـهد عـلى ذلك حـديثه
مع أحـد مــراجع احلـوزة الـديــنـيـة فـي الـنـجف

صري الشهير عبد اللطيف أبو بعد السباح ا
هـيف  ثم بدأت مشاركـاته في سباق كابري -
نـابولي بإيـطالـيا  وكانت أفـضل نتـائجه فيه
ـركـز األول ب في الــعـام 1957 حـ أحـرز ا
 31ســبـاحــاً مــثّــلـول 9دول قــاطـعــاً مــســافـة
الـسباق البالغة 33  كـيلومتراً في 10 ساعات

و (16) دقيقة .
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رحوم األسـتاذ سـالم عبيـد النـعمان في ولـد ا
حافظة األنبار . العام 1923 في قضاء عنة 
تــخــرج في كــلــيـة احلــقــوق في الــعـام 1945
وعـمـل في احملـامــاة في بــغــداد وعــنـة .خالل
دراسـته في الـكـلـيـة اتـصل بـزمالء من حـمـلـة
األفــكـار الــيـسـاريــة فـزيّــنـوا له اإلنــتـمـاء إلى
احلــزب الــشــيــوعـي فــانــتــمى إلــيه وهــو في
الـصف الثاني من الكـلية وانـغمس في نشاط
احلزب فـي مرحلة غضّت الـسلطة فيـها النظر
عن حتـركات الشـيوعـي بعـد انضـمام اإلحتاد
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 30يــنــايـر  –االنــتــخـابــات الـتــشــريـعــيـة
البرتغالية 2022

 31يـــنـــايــر  –فـــوز احلــزب االشـــتـــراكي
بـرئاسـة رئيـس الوزراء أنـطونـيـو كوسـتا
ــطــلــقــة فـي االنــتــخــابــات بــاألغــلــبــيـــة ا

بكرة في البرتغال. انية ا البر
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 1فـبـرايـر  –مـقـتل  11شـخــصًـا وإصـابـة
آخـرين في مـحـاولـة انــقالبـيـة فـاشـلـة في

غينيا بيساو.
 3فـبـراير –مـقتل زعـيم تـنظـيم داعش أبو
إبــراهـيم الــهـاشــمي بـعـد غــارة أمـريــكـيـة
نــفــذتــهـــا قــيــادة الـــعــمــلـــيــات اخلــاصــة

شتركة. ا
ــبــيـة  4فــبــرايـر  –إنــطالق األلـعــاب األو

. الشتوية  2022في بك بالص
 5فـــبـــرايـــر  –مـــقـــتل مـــا ال يـــقل عن 21
ـبـاني في شـخـصًـا وتـدمـيـر الـعـديـد من ا

مدغشقر جراء إعصار باتسيراي.
 5فـبراير  –وفـاة الطفل ريـان أورام ببلدة
ـغرب عن عمر في إقـليم شفشـاون شمال ا
 5أعـوام بـعـد أن عـلـق في بـئـر عـلى عـمق

 32متراً في  1فبراير.
 6فـبراير  –فـوز منـتخب الـسنـغال بـكأس
األ األفـريقـية  2021بـعد تـفوقه بركالت

صري. نتخب ا الترجيح أمام ا
ـانية  13فـبراير  –اجلـمعيـة االحتادية األ
تــنــتـخب الــرئـيس احلــالي فــرانك-فـالــتـر
شتـايـنـمايـر لـفتـرة رئـاسـية ثـانـية مـدتـها

خمس سنوات.
 15فــبــرايـر  –مــقــتل مــا ال يــقل عن 152
شــخـصًـا بــسـبب فــيـضـانــات وانـهـيـارات
أرضـيـة في بـلـديـة بـتـروبـولـيس ريـو دي

جانيرو في البرازيل.
ـير  21فـبـراير  –الـرئـيس الـروسي فالد
بـوت يُـعـلن اعـتـراف روسيـا بـلـوغـانسك

ان ـنصب رئـيسة الـبر روبـرتا ميـتسوال 
األوروبي خلفًا لديفيد ساسولي.

 19يـــنـــايــر  –فــوز حـــزب الـــعـــمـــال في
بــاربــادوس بــرئــاســة مــيــا مــوتــلي بــكل
ـقاعد في االنـتخابـات العامة وهي أول ا
انــتــخـابــات بــعــد الـتــحــول إلى الــنــظـام

اجلمهوري.
 22يـنـاير  –وفـاة اخملرج الـسوري بـسام

ال عن عمر ناهز  66عامًا ا
 23يــنـايـر  –وقـوع انــقالب عـسـكـري في
بـوركـيـنـا فـاسـو واعـتـقال الـرئـيس روش
ان مـارك كريستيان كابوري ورئيس البر
وأعــضــاء احلـــكــومــة وتــعــطـــيل الــعــمل

بالدستور.
 24يـناير  –بـدء التصويت في انـتخابات
الــرئـاســة اإليــطـالــيـة الخــتــيـار الــرئـيس

الثالث عشر للجمهورية اإليطالية.
 24يــنــايــر  –حــدوث كــارثـــة في مــلــعب
ـا أدى إلى أولـيــمــبي في الــكـامــيــرون 
مـــقـــتل  8من األشـــخـــاص وإصـــابــة 38
شــخــصـا آخــر قـبـل مـبــاراة الــكـامــيـرون

وموريتانيا.
 29يــنـايـر  –إعـادة انــتـخــاب سـيــرجـيـو
مـاتـاريال رئـيــسًـا إليـطـالــيـا في االقـتـراع
الـثـامن من االنــتـخـابـات الــتي اسـتـمـرت

لستة أيام.
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 2يـناير  –رئـيس الوزراء السـوداني عبد
الله حمدوك يُعلن استقالته من منصبه.
 5يـــنـــايــر  –اســـتـــقــالـــة احلـــكـــومــة في
كــازاخــسـتــان بــعـد انــدالع احــتـجــاجـات
واســعــة لــعـدة أيــام بــســبب رفع أســعـار

الوقود.
 9يـنـايـر  –انـطالق كـأس أفــريـقـيـا لـكـرة

القدم في الكاميرون.
 9يـنـايــر -نـشـوب حـريق فـي شـقـة بـحي
ا أدى إلى مـقتل  17شـخص بـرونكـس 

وإصابة  44شخص آخرين.
 10يـنـايـر  –تـشـكـيل حـكـومـة جديـدة في
هـولنـدا بـعـد االنـتخـابـات الـتي جرت في
نــهـايـة  ?2021وهي احلـكــومـة الــرابـعـة

برئاسة مارك روته.
 17يـنـايـر  –ثـورة بـركــان في تـونـغـا في
احملـيط الـهـاد أعـقـبه تـسـونـامي امـتـد

تأثيره لعدة دول مجاورة.
 17يــــنـــــايــــر  –الـــــبــــولـــــنــــدي روبــــرت
لــيـفـانـدوفــسـكي يـتــوج بـجـائـزة الــفـيـفـا
ألفــضـل العب واإلســبـــانــيــة ألـــيــكـــســيــا
بـوتـيـاس تـتـوج بـجـائـزة الـفـيـفـا ألفـضل
العـبـة ضـمن حـفل تـوزيع جـوائـز الـفـيـفا

لألفضل كرويًّا .2021
ـالـطـيـة  18يـنـايـر  –انـتـخـاب الـنـائـبـة ا
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انويل  24أبريل  –الـرئيس الـفرنـسي إ
دة مـاكرون يفـوز بوالية رئـاسية جـديدة 
خـمس سـنـوات بعـد اجلـولـة الـثـانـية من

االنتخابات على حساب مارين لوبان.
 25أبـريل  –مـجــلس إدارة تـويـتــر يـقـبل
عــرض إيــلــون مــاسك االســتــحــواذ عــلى
ـنـصـة في صـفـقــة قـيـمـتـهـا حـوالي 44 ا

مليار دوالر أمريكي.
ان اجلبل األسود ينتخب  28أبريل  –بـر
ـــنــصـب رئــيس دريـــتــان أبـــازوفـــيـــتش 

الوزراء.
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 7مــايـو  –فـوز الــتـونــسـيـة أُنـس جـابـر
ياً في بطولة مدريد ـصنفة العاشرة عا ا
ــفـتــوحـة لـألسـاتــذة بـعــد فـوزهــا عـلى ا
األمـريكـيـة جيـسـيكـا بـيغال لـتـصبح أول
العــبــة عــربـيــة وإفــريــقــيــة تــفــوز بــأحـد

بطوالت التنس الكُبرى التسع.
 7مايو  –حـزب ش ف برئـاسة ميشيل
أونـيل يتـصدر نـتائج انـتخـابات جـمعـية
رة األولى التي أيـرلندا الشمـالية وهي ا
يــفــوز بـهــا حــزب قـومـي بـأكــبــر عـدد من

قاعد. ا
 11مـايو  –مـقتل الصحـفية الـفلسطـينية
شيـرين أبو عاقلـة أثناء تغطـيتها لـعملية

. عسكرية إسرائيلية في مخيم جن
 13مــايـو  –وفــاة رئــيس دولــة اإلمـارات
ـتـحدة الـشيخ خـلـيفـة بن زايد الـعربـية ا

آل نهيان عن عمر ناهز  73عاما.
 14مـــايـــو  –اجملـــلس األعــــلى لالحتـــاد
يـنتخب حاكم أبـو ظبي الشـيخ محمد بن
زايـد آل نـهــيـان رئــيـسًـا لــدولـة اإلمـارات
تـحدة خلـفًا لـلشـيخ خلـيفة بن العـربيـة ا

زايد آل نهيان.

وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا

مُعلَّق في العالم حتَّى تاريخه.
 21مارس  –حتـطم طائـرة ركاب صيـنية
ووفـاة  132شـخـصًا فـي منـطـقـة جـبـلـية

. في قوانغشي جنوبيّ الص
 26مـــارس  –إعالن فـــوز حـــزب الــعـــمل
احلـاكم في مـالـطا بـرئـاسـة روبـرت أبيال
باألغـلبيـة في االنتـخابات الـعامة بـنسبة

55.04%.
ÊU O Øq d √

 3أبريل  –اسـتقالـة جمـاعيـة للوزراء في
ســـريالنــــكــــا بـــعــــد يـــومــــ من انـــدالع
احـتجاجات واسعة ضـد حكومة الرئيس
جــوتــابـايــا راجــابــاكـســا وفــرض حــالـة
الــــطـــوار وقــــطـع وســـائـل الـــتــــواصل

االجتماعي.
 7أبــريل  –الــرئــيس الــيــمــني عــبــد ربه
مــــنــــصــــور هــــادي يــــعــــلـن نــــقل كــــامل
صـالحــيـاتـه جملــلس الــقــيـادة الــرئــاسي

برئاسة رشاد محمد العليمي.
ئات في احـتجاجات  8أبريل  –خـروج ا
في عــدد من مــحـافــظــات وسط وجــنـوب
الـعـراق بــعـد دعـوة رجل الــدين مـحـمـود
ــراقــد احلـــســنـي الــصـــرخي إلى هـــدم ا

شيدة في البالد. الدينية ا
 10أبـــريل  –ســحب الـــثـــقــة مـن رئــيس

وزراء باكستان عمران خان
 10أبــريل  –االنـــتــخــابــات الـــرئــاســيــة

الفرنسية .2022
ان الباكستاني ينتخب  11أبريل  –الـبر
شــهـبــاز شـريف رئــيـسًــا لـلــوزراء خـلــفًـا

لعمران خان بعد حجب الثقة عنه.
 15أبريل  –قـوات االحتالل اإلسـرائيـلية
سـجـد األقـصى إلقـامـة شـعـائر تـقـتحـم ا
ـناسـبة ـسجـد  ـدة أسبـوع في بـاحة ا
عـيد الفصح اليـهودي وإصابة ما ال يقل

عن  90فلسطينيًا.
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سامراء
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أهالً بالكرام في بصرة احلب والسالم ..
ستحيل وحقق األجنـاز العظيم بأقامـة بطولة كأس اخلليج ن حتـدى ا اجملدُ واخللود 
ـعجزات يـز الشخـصيات الـوطنيـة دورها البـناء في صنع ا في بصـرة السيـاب ..ما 

ستحيل..!? وحتدي الصعاب وحتدي ا
ن أرتـقى منـصة اجملد ـوقف..اجملدُ واخلـلود  اللـغة تـقف عاجـزة أمام عـظمـة وروعة ا

بـرقع وزير الـشباب أسـعد الـعيداني مـحافظ الـبصرة أحـمد ا
عـدنان درجـال رئيس أحتـاد كرة الـقدم..بـوركت اجلـهود يا
صـنـاع كـأس اخلـلـيج فـي بصـرة الـسـيـاب  بـصـرة احلب

والسالم ..أهالً باألشقاء الكرام في بصرة السالم..
عاش العراق

عاش الشعب 
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بغداد

 ((لو وجد شخص كهذا ألصبح صديقي))
."? قال السيد فاروق: "هل تفهم

قالت نيلفون: "ال".
قال السيد فاروق: "ينبغي أن تكون هنالك طريقة لشرح هذا ولكنني ال أستطيع.."

قالت نيلفون: "ابحث عنها وجدها!".
صـمت الـسـيـد فـاروق بـدايـة بـعد ذلـك أنهـى ما فـي قدحـه ثم قال

فجأة: "أنا تقدمت في السن".
صمتا: مـسروران ال ألنهما لم يسـتطيعا الـتفاهم بل ألنهما
فـهـمـا أن عـدم تـفــاهـمـهـمـا هـو األمـر الــذي تـفـاهـمـا عـلـيه.
صـمتُ شخـص متـقابلـ يصبح أحـيانا أعـمق معنى من

حتدثهما. لو وجد شخص كهذا ألصبح صديقي.
من رواية "البيت الصامت" ألورهان باموق.
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بغداد

ا هنا نتحدث عدودات تفصلنا عن احلدث األكبر واألهم بـتاريخ العراق ولر هي الساعات والدقـائق ا
ـخـتـلف أشـكـالـهـا ... التـي عاثت عن خـمـسـ عـام مرت تـخـلـلـتـهـا احلـروب وأحكـام الـديـكـتـاتـورية 

بالعراقي وأرضهم بخراب مازال حتى اآلن يدفع ثمنه ... 
احلدث األهم البصرة تسـتقبل اجلميع وتفتح جناحيها الستقـبال األشقاء العرب ... بعد انحسار كبير
ـشاركـات في البـطوالت الـرياضـية الدولـية والـعربـية ... هي الـبصـرة اليوم دفع ثـمنه كل الـعراق عن ا
بنخيلهـا الشاهق تستقبل األخـوة من الكويت لتحيـيهم بلسان حال شعـبها ... يا هال وكل الهال نورتو
ا كـانت للعراقي محل فخر بصرتنا ... هي الكـويت تعود مرة أخرى حلضن العراق دولـة شقيقة لطا
..... هي البـصرة تسـتقبل الـبحرين واالمارات وان حاولت األنـظمة الـديكتـاتورية تـفرقة األهل قـبل ح

وقـطـر وسلـطـنة عـمان والـسـعوديـة والـكويت وكل اخلـلـيج .... يا مـرحى بأرض
الـعراق ويا اهال بـكل العرب اخوتـنا ... على انـغام ايقـاع الفرق الشـعبية
البصراويـة ... وللبصرة جانا موكب هـوانا ... حيث العشار والسياب
ـسكوف ... حيث القلوب مجتمعة ليوم لقاء طال غيابه حيث السمك ا
لكـنه حتقق الـيوم ... ريـاضة جتـمعـنا ال سـياسـة تفـرقنـا ... وصلت
الـدبـكة الـكـورديـة من أعـلـى اجلـبـال في إقـلـيم كـوردسـتـان لـتـجوب
شوارع الـبصـرة ... ولنـقول لـلجـميع خـليج عـراقي بأمـتياز ... وفي

البصرة ملتقانا

فؤاد التكرلي

حـ كـان قـاضـيـاً حملـكـمـة بداءة احلـلـة وذهب
ـرجع حـيث لـزيـارة الـنـجـف والـتـقى هـنــاك بـا
بـادره األخير بسـؤال : كيف تسوّغـون ألنفسكم
شروع مصادرة أموال الناس واإلستيالء غير ا
عـلى أراضـيـهم بـغـيـر مـسـوّغ شـرعي ( يـقـصد
إصـدار قانـون اإلصالح الـزراعي ) فأجـابه بأن
هـذا ليس مصادرةً وال استيالءً بل إعادة أموال
وأراضٍ مـغصوبة إلى أصـحابها الـشرعي ألن
اخلـليـفة عمـر بن اخلطـاب رضي اللـه عنه ح
فـــتح أرض الــســواد فـي الــعــراق حـــظــر عــلى
الـفاحت أن يتملكـوا شبراً واحداً وقال : تترك
األرض بـيد أصحـابهـا ويفـرض علـيهم اخلراج
ـسلـم وتـبقى رقـبة األرض مـلكـاً لبـيت مال ا

ولـكن بعد أن ضـعف الوازع الديـني عند خـلفاء
بــني الــعــبــاس أخــذوا يـتــألّــفــون األشــخـاص
ــلـكــون وفـاقــد الـشئ ال ــنـحــونـهـم مـا ال  و
يعـطيه ثم جاء العهد العثماني فزاد الط بلّة
وأخــذ يُـقـطع اإلقــطـاعــيـات الـكــبـيـرة لــشـيـوخ
اجلـنـوب والـكـوخــات وأعـوان الـشـمـال وحـ
تـأسست الـدولة الـعـراقيـة سارت في نـفس هذا
ـنحى اخلـاطئ بإصدار قـانون تـسويـة حقوق ا
األراضي رقم 50  لـسنة1932  وعـززته بقانون
مـنح الـلـزمة رقم (51 ) لـسـنة 1932   وبـعـدها
قانون حقوق الزراع  فرسخ أقدام اإلقطاعي بـ
ـلـكـون األرض ومـا عـلـيـهـا من الـذين صـاروا 
بــشـــر وبــقـــر وشــجـــر  وتــصـــاعــد نـــفــوذهم
وأصـبحوا دولـة داخل الدولة حـتى صارت لهم
ســجــونــهم  ولــهــذا أرادت ثـورة1958  إزالــة
ظـالم وحتـديـد حد أعـلى لـلـملـكـية الـزراعـية ا
وسـبق أن أكـد هــذا الـرأي الـشـيخ أبــو جـعـفـر
الـطـوسي شـيخ الـطـائـفـة ومـؤسس أول حـوزة
ـرجع ولم عـلـمـيــة في الـنـجف . وهـنــا سـكت ا
يـجب .كان للقاضي الـراحل اهتمام بـالثقافة لم
يـنقطع  وكان له مـجلس ثقـافي كل يوم أربعاء
في داره بــــحي الـــعــــدل .له كـــتــــابـــان أرّخ في
أحـدهما مسيرة احلزب الشـيوعي بقيادة فهد 
وفي الـثـاني مــسـيـرة احلـركـة الــوطـنـيـة خالل
ـرحلـة مـا بـ بدايـة الـقـرن العـشـرين والـعام ا
1958 .إســتــمــر فـي الــعــمل الــقــضــائي مــنــذ
اخلـمـسـينـيـات حـتى إحـالـته إلـى الـتقـاعـد في

العام1982  .
تـوفي في أحــد مــسـتــشـفــيــات أربـيل في 22

شباط  2012 .

سالم عبيد النعمان

ــســؤولــيـة جتــاه رعــايــاهـا وشــعــورهـا بــا
والعالم على السواء يكون البابا الراحل قد
ضــرب أروع مـثــالٍ فـي اإليــثـار والــتــواضع
والــتــنــازل عــنـدمــا انــزوى جــانــبًــا إلتــاحـة
سيح الـفرصة خلـلفٍ آخر تخـتاره كـنيسـة ا
ــا فـيه "خــيــر الـكــنـيــسـة ــسـيــرة  إلكــمـال ا
اجلامعة" بحسب وصف قداسته. فلم تشهد
الكـنـيسـة الـكاثـولـيكـية قـطّ مثل هـذا احلدث
االسـتـثـنـائيّ مـنـذ مـا يـنـيف عن سـتـة قـرونٍ
بـحسب التاريخ. ويـكفيه فـخرًا واستـحقاقًا
حـصول قداسته عـلى امتياز بـابوي بترؤسِ
الك سـعيـدًا جنازةً خـلفه البـابا فـرنسـيس ا
تلـيق به كـاثـولـيكـيًـا وكنـسـيًـا ودوليًـا. فـقد
اعتـادت الكنـيسة الـكاثولـيكيـة منذ قرون أن
تشهد جنازة البابوات التي جتري عادةً قبل
انتخاب خليفة للبابا الراحل. وهذا ما جرى
عـندمـا فـتح البـابـا بنـدكـتس السـادس عـشر
ـثل هـذا احلـدث االسـتـثـنـائي غـير الـطـريق 
فاجئة من ـسبوق ح تقريره االستقالة ا ا
أعـلى مـنصبٍ كـنـسي في الـعـالم في احلادي
عــشـر من شــبـاط 2013م لـيــقـوم بــابـا آخـر
بـترؤس جنـازته شخـصيًا كـأعلى سـلطة في
الكـنيسة الكاثوليكية. فلم يحصل أن سمعنا
عبـر التاريـخ ببابـا الفاتـيكان يـترأس جنازة
سـلـفه. وهـذا ما سـيـحـصل يـوم اخلـميس 5
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"جـوزيف ألواسيوس راتـزنغر" والدته كانت
في مــديـنــة "مــاركــتل" بــتـاريخ  16نــيــسـان
انـيـا. ينـحدر  1927في مـقاطـعـة بافـاريـا/ أ
ــارسـة مــنـاهــضـة من عــائـلــة مــسـيــحـيــة 
لـلـنـازيـة أخـذ مـنـهـا حُبَّ الـنـهل من الـعـلـوم
والـغـيـرة والـثـقافـة الـتي عـزّزت مـن عقـيـدته
الــكـاثـولـيـكـيـة مـنــذ نـعـومـة أظـفـاره. كـان له
شقيق أكبر منه جورج دخل هو اآلخر سلك
الـكهنـوت وتوفاه الله في  2020عن عمر 96
عـامًـا أيـضًـا. كـانت له مـواقف شـجـاعـة ضـدّ
عـاديـة للـكـنـيسـة مـا عرّضه رجـال النـازيـة ا
لالعــتــقــال لــفــتــرة ســتــة أســابــيع فـي أحـد
مــعــســكــرات األسـرى في بــافــاريــا بــعـد أن
اضـطرّ لالنـخراط في إحـدى وحدات "الرايخ"
في الـفيلـق النمـساوي في عام  ?1941رغـمًا
عنـه. تشـير مـعلـومات مـقربـة من الفـاتيـكان
بـأن حـيـاة الـبـابـا بـنـدكـتس الـسـادس عـشـر
(ويــعــني اســمُه مــبـارك) قــد أخــذت مــنـحى
مـغايـرًا حيـنمـا دخل سـلك الكـهنـوت في عام

لـقد حظي البـابا بندكـتس باحترام واسع في
سيحي ومثـله في األوساط الدولية الـوسط ا
الـــعـــديـــد من اآلراء اتـــفـــقـت عـــلى صـــفـــاته
ـستقـيمـة التي تـؤيّد الـوصف الطـيب الذكر ا
ـية واتسـامه باحلرص على لـشخصيـته العا
ــسـيـح ورعــايـاهــا ونــظــرته إلى كــنــيــســة ا
ــســيــحــيـة األحــداث من مــنــطــلـقــة الــروح ا
ـا حُسبت ـنفتـحة إلى اآلخر اخملـتلف. وطا ا
له مـواقف دولية مشرفة وصادمة ح تطرقه
إلى اخملـاطر العديدة التي تواجـهها البشرية
ــاديــة والــنــزعـة في مــســائل الــنــســبــيــة وا
االسـتـهالكـية وآثـار اجلـشع الـبـشـري لـفـئات
وجمـاعات استغالليـة للجنس الـبشري بكافة
أشـــكــالـه وألـــوانه. فـــالـــرئــيـس الـــفــرنـــسي
ـانـويل مــاكـرون كـبّــرَ فـيه إجــادتَه بـجـعل إ
"الـعالم أكـثر أخـوّةً". فيـمـا مجّـدَ فيه الـرئيس
األمـــريــــكي وهـــو من أتـــبـــاع الـــكـــنـــيـــســـة
الكـاثـولـيكـيـة "تـقواه الـبـارزة جتـاه كنـيـسته
وسخـاءَه حيال البشرية جمعاء". بينما أشاد
ـانـي أوالف شـولـتـز بـشـخص ـسـتـشـار األ ا
مــواطـنـه بـنــدكـتس الــسـادي عــشـر بــوصـفه
ـهـمـة فـي تـاريخ الـكـنـيـسـة ب"الــشـخـصـيـة ا
الكـاثوليكيـة". فيما لم يخـفي مجمع األساقفة
في فـرنسا حتيـته لقيادته دفـةَ الكنيـسة نحو
الوحـدة ومجـابهـته الشُجـاعة حلـقيـقة بعض
األفــعـــال غــيـــر الــســـويــة مــثـل االعــتــداءات
ــرتــكـبــة داخــلــهــا من رجـاالت اجلــنــسـيــة ا
الـكنيسة بحرص األب علـى مواجهة احلقيقة
مـهما كانت. بـينما وصـفه الرئيس األوكراني
فـولودومـيـر زيـلـينـسـكي ب"الـعالـم الالهوتي
ية" على فكر والداعم للـقيم العا ـرموق وا ا
حــدّ تـعـبـيـره. من جـهـتـه عـبّـر مـلك إنـكـلـتـرا
شارلز الثالث عن احلزن العميق بوفاة البابا
ـسـتمـرة لـلبـابا الـفخـري مذكـرًا ب"اجلـهود ا
الـراحل من أجل الــتـقـارب بــ الـكـنــيـسـتـ
الـكــاثـولــيـكــيـة والـبــروتـســتـانـتــيـة من أجل
الـسالم". أمّ رئيـسة وزراء إيطـاليـا جيـورجيا
مـيلـوني فـقـد وصفـته ب"الـرجل الـعـظيم في
الــــــتـــــاريـخ". وهـــــكـــــذا تــــــوالت اإلشـــــادات
والـتـوصيـفـات بـحق الـبـابـا الـراحل ومـنـها
تـعزية رئاسـة جمهورية الـعراق التي أشادت
ب"حــيـاة الـبــابـا الـراحل الــعـامـرة بـالــتـطـلع
والـعـمل من أجل حـيـاة إنـسـانـيـة أكـثـر عـدالً
ومحبة وتسامحًا ولطفًا".في مثل هذا احلدث
عـاصـر الذي يـؤكد االسـتثـنـائي في زمنـنـا ا
صـحوة اإلدارة الـعلـيـا لرئـاسة كـنـيسـة روما

تـخرج عن الـسـيـاق الـتاريـخي في الـتـحـليل
والرصد والرؤية وقول كلمة احلق! 

الهـوتيٌّ بعـمق هـذا الـبـابا أثـبـتت مـسـيرتُه
ـلــمّـات رؤيــتَه الــصـائــبـة في الــكــثـيــر من ا
ـلفات الـتي عاجلهـا منذ بروزه ـهمّات وا وا
شـخـصـيـةً مــثـقـفـة حـيّـة مـسـلّـحـة بـفـلـسـفـة
ــســيــحــيـة الهـوتــيــة حــامــيــة لــلــعـقــيــدة ا
الكـاثولـيكـية لـغايـة تاريخ اسـتقـالته في 28
شـــبـــاط  2013بـــســـبـب تـــقـــدمه في الـــسنّ
وشـــعــوره بـــتـــراجع قـــواه وعـــدم مــقـــدرته
االســتــجــابــة والــتــجــاوب مع مــســتــجـدّات
ية وما تتـطلبه من قدرة فائقة األحـداث العا
وصـحـة مـلـمـوسـة في مـجـابـهـة الـتـطـورات
وقــيـادة دفــة الـكـنــيـســة تـفــاديًـا أليــة عـثـرة
فـاهيم الـتي تتـطلب مـحتـملـة في الرؤيـة وا
الـتـجـدّد والـتجـديـد. وكلّ مـا قـيل عـنه وفـيه
عمومًا قبل أو بعد مغادرته ارض الفناء إلى
دار الــبــقـــاء ومــا ورد من ردود أفـــعــالٍ من
شـخـصـيـات دولـيـة وديـنـيـة واجـتـمـاعـيـة ال
ــواقـفه وشــخـصــيـته تـخــرج عن اإلشـادة 
الفـذّة في قـيادة دفـة الـكنـيسـة الـكاثـولـيكـية
بــعـــيــون الــراعي الـــصــالح الــســـاهــر عــلى
ـلـيـار والـربع في حـظـيـرته الـتي جتـاوزت ا
ـعـلّم احلـريص عـديـدهـا في الــعـالم. فـهــو ا
ـسيـحي برؤية عـلى تقد دروس الـتعـليم ا
باد التي مـتجددة تتلـخص في استقـامة ا
نـــهل مــنـــهــا رؤيـــته الــثـــاقــبــة لـــلــعـــقــيــدة
الـكاثـولـيكـيـة بالـرغم من اتـهـامه من جانب
ـضـطـربـ الهـوتـيًـا بـعض الـلـيـبـرالـيـ وا
بــكـــونه الهـــوتــيًـــا مـــحـــافــظًـــا غـــيــر راغبٍ
بـاإلصالح. وقد تمثل ذلك بصورة أخصّ في
مـؤلـفه الـكـبـيـر من ثالثـة أجـزاء خالل فـتـرة
حـبــريـته وفــيه حتـدث وكــتب بـإســهـاب عن
ـسيح الـنـاصـري". وفي هذا حـياة "يـسـوع ا
كن أن يـجـد كلّ مـسـيحي ـؤلف الـضخـم  ا

سيح مخلّص الكون. ضالته في شخص ا

بـوفـاة الـبـابـا الـفــخـري بـنـدكـتس الـسـادس
عشر ( 265في تـسلسل بابـوات روما) بعمر
يـنـاهـز  95عـامًـا مـسـاء الـسـبت  31كـانـون
أول  ?2022تـكون الكـنيسـة الكاثـوليكـية قد
فــقــدت واحــدًا من أعــمــدتــهــا وفالســفــتــهـا
والهـوتيّـيـها. فـقـد حـمل بحقّ رايـة حـراسة
ــسـيـحـيـة الـكـاثـولـيـكـيـة بـفـضل الـعـقـيـدة ا
رسـوخ علـومه وثـقـافـته الـعمـيـقـة في بـحور
الالهـوت والفـلـسفـة الـتي حفـظت وحـافظت
ـسـيـحي من الـنـشوز عـلى نـقاوة الـتـعـلـيم ا
ـعاصرة لـنفرٍ واالجنـراف خلف التـبريرات ا
من الـليـبـرالـيـ غـير األمـنـاء عـلى الـعـقـيدة
والـدين واألتـبـاع. ويـكـفي أن يـلـخص خـلـفُه
الـبابـا فرنـسيس مـسـيرة سـلفه الـذي ضرب
أروع مـثلٍ نــادرٍ حــ تــخــلّـيـه عن الــكـرسي
لء إرادته في  2013بـــوصــفه الـــبــابـــوي 
بـصــفـتـ راقـيـتــ يـسـتـحـقــهـمـا بـجـدارة:
"إنـسان نـبيل ولـطيف جدًا عـمل وضحى من

أجل خير الكنيسة". 
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وهـذه شهادة باحتفاظ البابا الراحل بقدرته
ان ب عـلى حفظ الـتوازن بـ العـقل واإل
اديات في ظل اشكال احملبة الـروحانيات وا
سـيحية. تـناهية الـتي تعكـسها العـقيدة ا ا
ـدح لـذا لــيس بـغــريبٍ أن تــتـوالى قــرائن ا
بـحـقه حـيـال أصـعب وأروع قـرارٍ لم يـتـخذه
غـيرُه من بابـوات الفـاتيكـان منـذ قرونٍ عدة.
فقد توالت اإلشادات الرسمية بحبريته التي
امـتدت من  2013-2005في ظلّ ظـروفٍ غير
ـشــقـات والـتــراكـمـات اعــتـيـاديــة حـبـلـى بـا
بـسبب تـبـاين اآلراء حـول مسـيـرة البـشـرية
تمثلة بشخص ودور الكـنيسة الكاثوليكية ا
الـبـابـا ونـظـرته الـواقـعـية إلـى األحـداث ما
جــعـله أحــيـانًــا في مـرمى االنــتـقــادات غـيـر
ـبـرّرة حـ تـطرقـه إلى أحداثٍ ووقـائع في ا
تـبـيـان حـقــائق األمـور الـتـاريــخـيـة الـتي لم

مــقـالـيـد الـســدّة الـبـطـرســيـة رسـمـيًـا في 24
نيسان  2005بوضعه "التاج وخا الصيّاد"
ليـكون رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية في العالم
أجـمع وأسقـفًا لرومـا في ذات الوقت.من أهمّ
احملـطات الـتي تُـحـسب للـبـابـا الراحل خالل
ان عـمـله في رئـاسـة مـجـمع الـعـقـيـدة واإل
فــتــحه الــبـاب أمــام إصالحــات كـنــســيـة في
ـفاهـيم الالهـوتيـة والعـقيـدة ومنح فلـسـفة ا
صالحـيـات واسـعـة لألبـرشـيات انـطالقًـا من
ـسيحية وجتاوبها رؤيته الـواقعية للحياة ا
مع الـعصر وحاجة اإلنسـان لالنفتاح. ومنها
تأكـيده عـلى احترام الـتعدديـة الدينـية وفتح
حـــوارات مـع ســـائــــر األديــــان والســـيّــــمـــا
الـيهوديـة واإلسالمية في أجـواءٍ من التفاهم
واحملـبة واحلوار وصوالً لـلمشـتركات بـينها
وحق الـبـشـر في احلـريـات الـديـنـيـة. وكـانت
مــســاهــمــتُه في صــيــاغــة وثــيــقــة اإلرشــاد
الـرســولي الـصـادر في عـام  2000في عـهـد
حـبرية الـبابـا الراحل يوحـنا بـولس الثاني
خــيــر دلــيلٍ عــلى حــرصه لــتــثــبــيت دعــائم
الكـنـيـسة الـكـاثـوليـكـيـة وإثبـات نـقاط
الـتــقـارب مع غــيـرهــا من الـكــنـائس
األخـــــرى واألديـــــان فـي الـــــعـــــالم
وانـتهاج احلوار سبـيالً للتفاهم

ب األ والشعوب. 
ـوضـوع عـلى مـوقع { تـتـمـة ا
(الزمان) االلكتروني

 1944وسـيم كـاهـنًا في  29حـزيران .1951
ـســائل الالهـوتــيـة جلَّ وحــيـنــهـا شــغـلـت ا
اهــتـــمــامه عــنـــدمــا تــخـــصّص في تــدريس
الـعقـيدة والالهـوت بعـمر  31عـامًا في بـلده
انـيـا. وبـدأت مـسـيـرتُـه الكـهـنـوتـيـة تـلـقى أ
رواجًــا بـانـتــشـار سـمــعـته حلــ اخـتـيـاره
رئـيسًـا ألسـاقـفة "مـيـونخ وفـريـسنغ" في 25
آذار 1977عـلى يـد الـبــابـا الـقـديس الـراحل
بـولس السادس الذي وشحه الحقًا من نفس
العـام بـالـقـبـعـة الـكـارديـنـالـية وتـمـكن من
فـرض عـمق ثــقـافـته الالهــوتـيـة وتــمـسـكَه
بــالــعــقـيــدة الــكــاثـولــيــكـيــة وتــعــالـيــمــهـا
ـستـقيـمة مـا هـيّأ الـطريق أمـامه العتالء ا
سـؤوليات في كـنيـسة رومـا الحقًا أعـلى ا
ان بعد ومـنها ترؤسه جملمع العـقيدة واإل
ــنـــاصب في أربع ســنـــواتٍ وهــو مـن أهمّ ا
الـفاتـيـكان والـذي بـقي محـافـظًا عـلـيه حتى
انتـخابه لرئاسة الكـنيسة الكاثولـيكية. فبعد
وفـاة البـابـا الـقـديس يوحـنـا بـولس الـثاني

تـــــغـــــيّـــــرت األحــــــوال وارتـــــقى
الـكــارديــنــال "راتــزنــغـر" إلى
الـسدّة الـبابـوية بـانتـخابه
الــــــــســـــــريـع مـن قــــــــبل
"الــكــونــكالف" (مــجــمع
الـكـرادلة) الـذي اخـتاره
ـهمـة الـصـعـبة لـهـذه ا

19 بـــــــــتــــــــاريخ 
نـيسان .2005
وتــــــــســــــــلّم
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الكوت

س بيل ) الـتي كان لهـا دور كبير قبل ايـام كنت اقرا في كـتاب عن السـياسية االنـكليـزية الشهـيرة ( ا
في االحتالل البريطـاني للعراق بداية الـقرن العشرين وكـتبت تقارير كثـيرة عن العراق و من ضمن ما
وتوا من تـناقـضات فـقد يغـرق ابنـاءه في الفـيضـانات في بـعض االوقات و قـد  قـالته عـنه انه " بلـد ا
تعاقبة العطش في اوقات اخرى " وانه قـول عميق و دقيق يحكي قصة عدم اهتمـام حكومات العراق ا
د و تمدهم في مـياه كافية ايـام اجلزر .. و ال اعتقد بـبناء سدود و خـزانات ماء تقيـهم الفيضان ايـام ا
نصرم و منع الزراعة ياه و انخفاض مناسـيب دجلة و الفرات في الصيف ا انكم نسيتم مشـكلة قلة ا
سـؤولـ و تقـد شـكاوى جـزائـية امـام مـحاكـم التـحـقيق عـلى الـفالح نـتـيجـة تـشغـيـلهم من قـبل ا

ياه خارج اوقات " الرشن " و خروج تظاهرات للفالح دون جدوى !! مضخات ا
و هـا قد جاء الـشتـاء و اخذت سيـول االمطار تـكتـسح الشوارع وتـغرق اغلب

مناطق و مدن احملـافظات العراقيـة و ترافع مناسيب ميـاه االنهر و لكنها
يا للحـسرة تذهب الى شط العرب و اخلـليج و لن تبقى منـها اية كمية
ـكن ان تمـنح الزراعة و الـفالح في الـبلـد حق الزراعة دون مـياه 
تناقضات فعال يا مرحومة مطاردة دوائر الري والكهرباء !!انه بلد ا
مس بيل لقـد غرقت القرى و االرياف و الزال الفالح متهم امام
احملـاكم ألنــهم شـغـلـوا مـضـخـات مـيـاهـهم خـارج اوقـات الـتـشـغـيل

سموح بها الرشن. ا
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مـازال اجملتـمع يعـاني بسـبب او باخـر من نوع اطـلقت علـيه هذه الـتسـميـة شبه رجل (الـعربـانة) ولعل
كلمـة العربـانة متداولـة ومعروفة فـي اجملتمع العـراقي  فلنـتحدث عن كيـفية نـشوء هذا النـوع البشري
ـحي اسم انثى ا هـذا اخمللـوق نشـأ في جو من الـدالل واجملتـمع الشـرقي الذي يـقدس الـذكورة و ر
فــحـيـنــمـا يــكـبـر  جتــده شـخص مــجـرد من االخالق فـي الـتـعــامل مع االهل ويــفـرض اراءه الـغــبـيـة
والصبيانية وحـينما يتزوج تستفحل لديه صفة العربانـة فيبدو اكثر انصياعا واطاعة عمياء الى زوجته
صون فتتجه ا اتزل شبه رجل (العربانة) وان كانـت تستغل زوجها ا ة فان كانت بـنت اصول ر احلا
الـعالقات داخل االسرة الـصغيرة الى الـتفكك بـعدم وجود االحتـرام واطفال بدون اخالق وقـلة احترام
لالجداد ودائـما يتـجه شبه رجل (الـعربانـة) الى الصوت الـعالي لـفرض هيـمنـته على والديه الـعاجزان
عن ردع هذا اخمللوق الذي انشأه خطأ ومصيره ومصير عائلته الصغيرة تتجه نحو االنحالل فما زال
ـا يـتجه مـجـرد من الـقـرار وزوجـته تـتجه نـحـو الـسـلـطـوية لـوجـود قـاعـدة غـصـبة لـنـمـو االنـحالل ور
ـستوى سـتوى مـتوسط ومـستـوى متـقدم ا ـستـويات مـختـلفـة مستـوى ضيق قـابل للـتطـور  االنحالل 
ياه ـكن ان اطلق عـليه الـعوم فـوق ا الضـيق هو تكـوين الزوجـة وبنـاته واوالده بعالقـات عابـرة وهذا 
كن ان زعومـة وهنا  توسط زيـارة وهدايا مـادامت االمور التخـرج عن سيطـرته ا ستـوى ا االسـنة وا
ـياه االسـنة ـتقـدمـة هو الـغوص في ا رحـلة ا يـاه االسـنة لـكن ا رحـلة سـباحـة في ا اطلق عـلى هـذه ا
والداعي للخوض في تفـاصيلها لذلك على شبه رجل (العربانة) ان يحدد موقعه اين هو بالضبط ليعود
بادىء الـعامة للـمعايير الى حيـاة طبيعـية ويخلص اجملـتمع من تبعـاته واخالق ابناءه وال ينـحرف عن ا
االخالقـيـة ويـفـكـر في الـراي الصـواب ويـؤدب نـفـسه ويـقـرأ عن االخالق او يـسمع عـنـهـا مـحـاضرات

سـن الذين اعـماره اشبه بـعمر الوردة والسـيما في الـتعامل مع والـديه ا
ـسن تخـلصو من في كـل يوم تذبل ورقـة وتنتهـي  نصيحـتي لالباء ا
هـكـذا ابنـاء لـلعـيش فـيمـا تـبقى من اعـمـاركم بعـز وسالم وامـا االباء
الـذين يـنشـئـون االبن الـعـربانـة فـكـفى دالل وافـساد  فـوبـاله عـلـيكم
المـحال فاالخالق تـتكـرر لدى االحفـاد فال تتـوقعو مـنه بذور حـسنة
ـكن ويعـاني من النـفاق لـيرضي فـهو اخالقه في اجملـتمع اسـوء ما

نفسه باحلصول على مكانة اجتماعية لسد فجوة النقص لديه.
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وانت تــغـادر22  تــفــحص ســلــبــيــاتك فــيــهــا وخــصــومــاتك
لتتخلص منها في 23

ن فيهم من أساء. محبتي للجميع 
}}}

احلـكومـات الفاشـلة  تـشغل الـناس بـخلق األزمـات بعد
أن عودتهم على توالي اخليبات.

مقولة احسبوها لنا أو علينا.



مدرب منتخب قطر
برونو بينيرو 
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برقع أن ثالثـة مالعب لكـرة القـدم في بغداد ومـحافـظت فـتحت أبـوابها  أعلن وزير الـشبـاب والرياضـة أحمـد ا
ـبـرقع نفـتح مالعـبـنـا أمام ـشـاهـدة مبـاريـات خـلـيجي  25 عبـر شـاشـات عمالقـة. وقـال ا مـجـانـاً أمـام اجلمـهـور 
ديـنة في بغـداد وملعب كـربالء الدولي وملعب جماهيـرنا للـمشاهـدة عبر شاشـاتها الـرئيسـة مجانا وهي مـلعب ا
بي. وانـطلقت مـنافسـات بطـولة كأس خـليجي  25 امس في محـافظـة البـصرة حيث اقـيمت احـتفـالية الكـوت األو

نتخب الوطني ونظيره العماني. باريات ب ا ناسبة تلتها انطالق أولى ا با
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اسـتـعـد جـيـدا للـتـصـفـيات وخالل
هذه الفترة حصل تغيير كبير على
حيث ـنـتـخب الـقـطري  تـشـكـيـلـة ا
اصـبح اكـثـر شـبــابـا وحـيـويـة مع
ـدرب البرازيلي الذي هضم افكار ا

دخل معهم منافسات عديدة.
ــا يــعــني ان الــقــطــريــ جــاءوا
بقـوة للـتصـفيات ولـيس كمـا كانوا
عليه في خليجي 1988 وهذا ما لم

يدركه االحتاد العـراقي الذي يعرف
عنه الغباء الدائم.
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قام االحتـاد العـراقي بخـطوة غـبية
جــدا وهي ابــعــاد العــبي مــنــتــخب
ـنـتـخب الـوطـني مع الـشــبـاب عن ا
ـنــتـخب الـوطـني ان بــعـضـهم مع ا
من عــــام  1986واصـــــبح وجــــودهم
مــهم جـدا وظـهـر هـذا واضـحـا عـام

نتخب الوطني في عام 1986 V×²M∫ تشكيلة ا

واجهة نظيره االماراتي نتخب البحريني يجري تدريباته  U³¹—bð ∫ ا

نتخب و وجـودين لتمثـيل ا بقدرات ا
في حـسم االمـور ويتـعـ الفـوز الـيوم
لالبقـاء على حظـوظهامن الـبداية ومن
ثـم دعــمــهـــا من اجل مـــصــاحلـــهــا في
ـــنــتــظــرة من ــنــافــســة ا مــواصــلـــة ا
جــمـهــورهـا الــكـبــيـر الــذي صـاحــبـهـا
حلــضـور الــلــقــاء الـذي لـم يـكـن سـهال
ويــامل من االعـبـ تـرك انـطـبـاع جـيـد
ـــســتــوى و مـع الــرغـــبــة في تـــقــد ا
درب النتـيجة وهـو يعول عـلى أفكار ا
الــبـرتــغـالي روي بــيـنــتـو الــذي يـقـوم
بــعـمــلـيــة بـنـاء جــديـد لــلـمـنــتـخب من
العــبـ تـتــراوح أعـمـارهم من25الى27
والـعـمل من االن لـتـحقـيق هـذا الـهدف
ـنتخب حيـنماقـطع وعدا بالـوصول با
وقـام لـــنــهــائــيـــات كــأس الــعــالم 2026
ثـلونه الول مرة باسـتدعاء  17العبـا 
وبـوجـود 6اخـريـن شـاركـوا بـبـطـوالت
سابـقة ويعـد خوض البـطولة الـفرصة
ـنــتـخب وصـوال إلى والـبـدايــة لـدعم ا
قبلة و طموحات اكـبر في البطـوالت ا
ـشاركـة احلالـية مـؤكد يـريد من هـذه ا
الــتـقــدم خــطـوة ووضع االعــبــ امـام
نـتخب مـسؤولـيـة الدفـاع عن سمـعـة ا
والــكـرة الـكــويـتــيـة الـتـي تـمـر بــفـتـرة
انحسـار حقيقـية وطبيـعي كل منتخب
مــعـرض لـهــزات يـتــأخـر بــسـبـبــهـا ثم
يـــعــود وهــو مـــا يــســعـى إلــيه احتــاد
الـلـعـبـة الكـويـتي الـذي يكـون قـد تـعلم

تلك مستويات مستقرة ومن منافس 
احلـوافـز عـقـب حـصـوله عــلى نـسـخـة

اضية. البطولة ا
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ويــعــود مـنــتـخب
الــــكـــــويت مــــرة
ثـــــــانــــــيــــــة وفي
غـضـون اسـبـوع
يناء الى ملعب ا
الـبـصـري بـعـدمـا
خـاض لـقـاءا وديا
خسـره من منـتخب
الـــــعـــــراق بـــــهـــــدف
وســــيـــــواحه الــــيــــوم
مـــنـــتــخـب قــطـــر عـــنــد
الـساعـة السـابعـة والربع
مساءا وكالهمـا يدركان بان
الفوز سيكون مفتاح للمشاركة
ا يـتـمـكن أي ـطـلـوبـة ومن خاللـه ر ا
مـــنــهــمـــا لالقــتــراب مـن حــسم إحــدى
بـطـاقـتي الـتـأهل لـلـدور الـتـالي وعـلى
الـكـويت الــظـهـور بـشـكـل مـخـتـلف عن
ــاضـيــة في قــطــر عـنــدمـا الــبــطـولــة ا
ــركــز الـرابع فـي اجملـمــوعـة احـتــلت ا
الـــثــــانـــيـــة وخـــرجت من الـــدور األول
بثالث نقاط بفوز يتيم على السعودية
بـثالثـة أهـداف لـواحـد قـبـل ان تـخـسر
من البحرين بهـدف الربعة ومن عمان
بـهـدف الثـنـ ومؤكـد تـسـعى الـظـهور

واحلــــــــــفــــــــــاظ عــــــــــلـى الــــــــــلــــــــــقب.
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وكــــان آخـــر لـــقــــاء جـــمع الــــبـــحـــرين
ضـمن بــاالمــارات رســمــيــا عـام  2019 
تصفيات كأس آسيـا انتهى بتعادلهما
بــهـدف قــبل ان تـفــوز الــبـحــرين وديـا
وأكد بـثالثـة اهداف لـواحـد عام 2020. 
مــســاعــد مــدرب الــبــحــرين جــاهــزيــة
ـنـتــخب لـلـبـطـولــة والـسـعى لـتـقـد ا
ـــطــلــوب والــتـــوجه خلــطف ــردود ا ا
اللقب الثـاني عبر تقد الـعمل الكبير
وأكـد حـارس مرمـى البـحـرين ابـراهيم
لـــطف الــــله ان األحـــمـــر يـــســـتـــهـــدف
احملـافـظـة عـلى لـقب خـلـيـجي واضاف
ـهمة لم تـكن سهلة في تصريح له ان ا
ـــشـــاركــة جـــمـــيـــعـــهــا والن الـــفـــرق ا
تـسـتـهـدف الـلـقب وان الـبـحـرين قادرة
ــسـتـويــات الـعــالـيـة مع عـلـى تـقـد ا

همة غاية في الصعوبة. علمها ان ا
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ويدرك مـنتـخب اإلمارات الـذي استـعد
لـلـبـطولـة عـبر مـعـسـكر تـغـلب في اخر
مــبــاريـــاته عــلى لـــبــنــان بـــهــدف قــبل
الـتـوجـه للـبـصـرة في قـائـمـة خـلت من
ــقـدمـة العـبــ مـهـمــ وجـيـدين في ا
عـمـر عــبـد الـرحـمن لــتـراجع مـسـتـواه
واحمد خليل واحمد الكمالي لإلصابة
فيما  اسـتبعاد شاهـ عبد الرحمن
بسبب اإلصابة وعلي مبخوت السباب
فــــنـــيــــة لـــكن اإلمــــارات تـــعــــول عـــلى
خــبــرةاألرجــنــتــيـنـي رودولــفـو وعــلى
اجملـمـوعـة الـتي اخـتـارها وهـي حتمل
امـــال الـــلـــعب والـــدفـــاع عـن ســـمـــعــة
ـنـتـخب والكـرة اإلمـاراتـية الـتي تـمر ا
بـفتـرة إحبـاط بعـد اخلروج من مـلحق
اسـيـا لـلـتـأهـل لـكـاس الـعـالم في قـطـر
حــيـنـمــاخـســرت من اسـتــرلـيــا بـهـدف
لهـدفـ وتـريـد الـعودة لـلـواجـهـة عـبر
بـوابــة بـطــولـة الـبــصـرة عــنـدمـا
تـخـوض الـيـوم الـلـقاء األول
بــتــطــلــعــات الـفــوز عــلى
الـبـحـرين وتـدرك أن
ـــهـــمـــة لـــيـــست ا
بـالسـهـلة وهي
تــلــعب أمــام
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سـيكـون مـنتـخب الـبحـرين حـامل لقب
الــنـسـخــة االخـيــرة في قـطــر لـبــطـولـة
خـــلـــيــجي 24ونــظـــيــره اإلمـــاراتي في
ـــهــمــة الــتي مــواجــهــة صـــعــبــة في ا
ستـجعهـما الـيوم السـبت عند الـساعة
ـيـنـاء في الـرابـعـة والـربع في مـلـعب ا
افـتـتـاح مـبــاريـات اجملـمـوعـة الـثـانـيـة
خللـيجي الـبصرة  25بكـرة القـدم التي
تــكـــون قــد انـــطــلـــقت امس اجلـــمــعــة
وتستمر لغاية التاسع عشر من كانون
ثـانـي احلـالي وسـتـكـون مـهمـة لـيـست
بــالــســهــلــة لــطــرفي الــلــقــاء لــتــقـارب
مستواهها وانـعدام الفوارق وسيعمل
كـالهــمــا من اجل حتــقــيق الــنــتــيــجــة
االفــضل واهــمــيــة اخلــروج بــالــنــقـاط
األولى عــبــر تــقـد األداء واســتــغالل

القرص وترجمتها.
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وتـدخـل الـبـحــرين مـنـتــشـيـة وتــمـتـلك
االفـضـلـيـة بـعـدمـا انـهت فـتـرة طـويـلة
بـحـثـا عن االجنـاز قـبل احلـصـول على
لقبها األول في البـطولة االخيرة بقطر
وســتـكــون حتت الــضــغط واالخــتــبـار
الصعب وامـام مهمة الـدفاع عن اللقب
مــا يــتــوجب عــلى االعــبــ تــقــد مـا
بــوســعـهـم وصـوال لــلــبـدايــة الــواعـدة
نتـخب مطالبـا في الظهور وسيكـون ا
اكـــثــر وضـــوحــا وتـــســخـــيــر جـــهــود
عناصره لتحقيق الفوز الذي سيمنحه
كل الـفوائـد والبدايـة احلقـيقـية عـندما
تـتــجه إلـيـه االنـظــار من اجلـمــيع مـرة
واحــدة امــام حتــدي وجتــاوز الــلــقــاء
والـتـوجه بـثـقــة نـحـو الـسـيـطـرة عـلى
االمـور عـبر قـيمـة الـنتـيـجة واالقـتراب
كثـيرا خلـطف إحدى بـطاقـتي التأهل 
ـنتـخب البـحريـني تطـور بسـرعة في ا
الـعــامـ االخـيــرين وقـدم مـســتـويـات
مـقـنـعـة في كـأس العـرب وقـبـلـها
بتصفيات آسـيا لكأس العالم
وخــــرج مـــنــــهــــا بــــشـــرف
واســـتــمـــر يـــقــدم نـــفــسه
بـــــشــــكل مـــــقــــنـع بــــعــــد
الـتــطـــــور الـذي ظـهـر به
وســـبب االحــبـــاط لـــفــرق
ـدرب كــبـيـرةمـنـذ تـسـلم ا
البـرتغـالي سوزا الذي

عـــزز من قـــدرات
الـالعـــــــــبــــــــ
والــــــــفــــــــريق
الـــــفـــــنـــــيـــــة
والـــظــــهـــور
الـواضح في
جــــــــــمــــــــــيع
ــنــاســبــات ا
والــتــمــيـزفي
خـــلـــيـــجي24
واحلـــــصــــول
عــــلى الـــلـــقب
بـــجــدارة كــمــا
جاء مع الـفريق
خلــــــــــــــــــــــــــوض
مـــــنـــــافـــــســـــات
الـــــــــبــــــــصــــــــرة
وبــرغــبـةالــلـعب
بـــطــــمـــوحـــات
الــــــــــــدفــــــــــــاع

ـــــدرب كل الــــــدرس وعـــــلـــــيـه مـــــنـح ا
الصالحيـات  ومعلـوم أن الكويت هي
صاحبة األلـقاب وتتصدر الـفرق باكبر
بـحـصيـلـة عـنـدمـا حـقـقت الـلـقب عـشر
مــــــرات 1982, 1976, 1974, 1972, 1970

وتتطلع 1998, 1996, 1990, 1986,
للحادي عشر.
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من جـانـبه يـحاول مـنـتـخب قطـر مـحو
اثـار اخلـروج اخملـيب من كـأس الـعالم
ـدرب اإلسـبـاني الــذي تـسـبب أبـعــاد ا
الـسـابق سـانـشـيـز ولم تـشـفع له فـترة
العمل الطويـلة والذي حاول ان يجعل
طلـوب لكنه نـتخب في الـوضع ا من ا
اصــطـــدم بــواقع مــخـــتــلف وكــان اول
ــتــعــثــرين واخلــارجــ رغم ظــروف ا
ــدرب ــشــاركـــة لــكــنــهـــا أطــاحت بــا ا
والـفـريق قبل تـولي الـبـرتغـالي بـرونو
ـنـتـخب في ـهـمـة وقـيــادة ا مـيـجـيـل ا
الـبـطولـةاحلالـبـة وبدايـة مـهمـة اخرى
مـن لـقـاء الـيـوم امام الـغـر الـكـويـتي
ويـامل ان يـحـقق الـنـتـيجـة اإليـجـابـية
ــهم في عــنــدمـا يــخــوض االخــتــبـار ا
ـنـتـخب تـشـكـيل مـخـتـلف كـثـيـرا عن ا
الــــقـــطــــري االخـــيــــر الـــذي ســــيـــدخل
خـلـيجي 25مـبـاشـرة بـعـد اخلـروج من
كأس العالم وجاء هنا من دون خوض
لقاء جتريبي لكنه يبحث عن حافز في
الـبـصــرة والـسـعي الســتـعـادة تـوازنه

ـشـاركـة ــسـتـوى وا عـلى أمل تـقـد ا
تواضع ـستوى ا قبـولة بعدهـيمنةا ا
ــنـتـخـب في كـأس الـعــالم الـتي عـلى ا
ية شاركة الـعا الزال يعاني من آثـار ا
ـــر بـــفـــتـــرة مــرتـــبـــكـــة ويـــحــاول و 
تـركـهـاخـلـفـه عـنـدمـا يـجـد نـفـسه امـام
بطـولة منـاسبة مع انه يـدرك سيواجه

شاركة. حتديات ا
نتخـبات للبصرة وحضرت جماهـير ا
ـديـنة وسط تـرحـيب كـبـيـر من ابـنـاء ا
الـــذين تـــســابـــقـــوا لــضـــيـــافــتـــهم في
مـضـايـفـهم ومــنـازلـهم وقـبـلـهـا تـامـ
الـفـنـادق ويـنـتـظـر أن يـنـقـلـوا تـقـالـيـد
العب الـبـصـرة الـتـشـجــيع اجلـمـيـلــة 
والـبطـولـة لـدعم مـنـتـخبـاتـهم وقـبـلـها
اهـلـت الـلــجــنــة الــتـنــظــيــمــيـة وإدارة
احملــافــظــة امــاكـن عــامــة لــلــســيــاحــة
والتنزه بفـضل اجلهود التي بذلت من
الــــدوائــــر احلـــكــــومــــيـــة ومــــبـــادرات
لــلـمـواطــنـ وجتــهـيــز كل مـا يــتـعـلق
بـتــنــظــيم الــبـطــولــة بـافــضل طــريــقـة
شـاركة واسعـة مشتـركة ب الـلجنة
ديـنـة واجلـهات التـنـظـيمـيـة وأبـنـاء ا
الـــســانـــدة والــكل يـــريــد ان تـــكــون له
بـصــمه في احلـدث الـريـاضي الـكـروي
االســتــثـنــائي وان يــكــون انــشــاء الـله
الـبــوابـة نــحـو تـنــظـيم بـطــوالت اكـبـر
وأوسـع وقـبـلـهــا ان يـرفع احلـضـر عن
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مـــثـل لـــيث حـــســـ ويـــونس 1988
عــبـدعـلي وراضي شــنـيـشل وسـعـد
عـبـداحلـميـد ونـعيـم صدام وسـمـير
كاظم فكان قـرار غير دقيق ويـفتقد
ـدرب عـمو بـابا للـذكاء لـذلك كان ا
مــجـبــر عـلى الــعـودة لــكـبــار الـسن
لــتـــغــطـــيــة الـــنــقص احلـــاصل في
ـراكز بـاالضــافـة إلصـابـة حـبـيب ا
جــعـفــر وتــراجع مــسـتــوى حــسـ
سعيد وحسن كـمال وعدنان درجال
ـنتخب واحمد جـاسم وهم اعمدة ا
وال يــتـجــرأ اي مـدرب في ابــعـادهم
مع اهــتــزاز مــســتــواهم خالل تــلك

السنة.
نـتخب مـردوده ضعيف لذلك كـان ا
جدا فـظـهـر الـبطـيء والضـعف في
جـمــيع اخلـطــوط وخـصــوصـا خط
الــدفـاع مع تــواجـد درجــال وحـسن

كمال وهما في اسوء ظهور لهما.
»—b*« dOOGð

بــــعــــد انـــتــــهـــاء ثـالث مـــبــــاريـــات
وخــسـارتـنـا امـام قـطـر في الـدوحـة
بـهدف مع حــالـة ظـلم تـعـرض لـهـا
مـنـتـخـبنـا في عـدم احـتـسـاب هدف
صـــحـــيح قـــرر االحتــاد الـــعـــراقي
بـشـكل مـسـتـعـجل اقـالـة عـمـو بـابـا
صـاحب االجنازات وتـسمـية جـمال
ـــلك خــــبـــرة في صــــالح الــــذي ال 
ـــنـــتــــخب الـــوطـــني حـــيث كـــان ا

االفضل لالحتاد خيارين:
االول: الــصـــبـــر عــلـى عــمـــو بـــابــا
ومـنــحه الــفـرصــة في اكـمــال بـاقي
ـبــاريـات خــصـوصــا ان ال يـوجـد ا
وقت خــصــوصــا ان عــمــو بــابـا ال
يخـسر في بغـداد وكان بسـهولة ان

يــتــخـطـى الـعــمــانـيــ واالردنــيـ
والقـطـري في بـغداد لكن االحتاد
ترك هذا اخليـار الن من يقود الكرة

العراقية دائما من ال يفقه شيئا.
الـثـاني: تـسـمـيـة انـور جـسـام وهو
عـروف عنـه انه ال يخـسر ـدرب ا ا
فيـأتي لشـهر إلكـمال الـتصـفيات ثم
يــــعـــود مع مــــنـــتـــخـب الـــشـــبـــاب
خـصوصـا ان كاس الـعالم لـلشـباب
كان بعد التصفيات لكن االحتاد لم
ـكن تـسـمـيـة يـفـكـر وكــان ايـضـا 
اكـــرم ســـلـــمـــان الـــذي كـــان مــدرب
للـمـنتـخب في فتـرات عامي  1985و
وجنح نــســـبــيــا فـي حتــقــيق 1986
جنـــاحــات. لـــكن االحتـــاد بــغـــبــائه
عهـود قرر تسمـية مدرب لم يدرب ا
ـنــتــخب الــوطــني ودخل ســابــقــا ا
وسط التـصفيـات وخسر كـما توقع

اهل اخلبرة. 
«dOš«

كــــان يـــجب ان نــــأخـــذ الـــدرس من
اخـطـاء هــذه الـتـصــفـيـات لـكن مع
االسف تكررت في تصفيات  1994و
2014و  2010و 2006و 2002و 1998
و 2018و  2022 وهـذا دلـيل الـغـبـاء
ـسـتولـي على واجلـنـون واحلـمق ا
الـقيـادات الـكرويـة من التـسـعيـنات
ايـــام االحــمـق عــدي ونـــائـــبه والى
اليوم فتتكرر مع قرب كل تصفيات
عدم االستـعداد اجليد او االختيار
درب اخلاطـئ للـمدرب او تغـييـر ا
قــــبـل الــــتــــصــــفـــــيــــات او اثــــنــــاء
الـتــصـفـيـات او مــشـاكل يـخــلـقـهـا
االحتـــاد عـــبــــر دعم العــــبـــ ضـــد
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االتـفاق علـى اهميـة بطـولة اخلـليج الـعربي يـتجدد دورة
نتخبات من اثر دورة  بعدما تطورت اهداف عدد من ا
ـشـاركـة من اثـبـات ـشــاركـة الى ا ـشـاركـة من اجل ا ا
الـــذات  بل واحـــراز الــلـــقب حـــتى اصـــبـــحت قـــائـــمــة
ــنـتـخـبـات الـفـائــزة بـالـبـطـولـة تــضم الـكـويت والـعـراق ا
ـتحدة مـلكـة العـربيـة السـعوديـة واالمارات الـعربـية ا وا
وقـطـر والـبحـرين وعـمـان  ولم يـنل هـذا الـشـرف سوى
منـتخب واحد هو مـنتخب اليـمن.. واستثمرت مـنتخبات
ـمـلـكـة الــعـربـيـة الـسـعــوديـة والـعـراق وقـطـر الــكـويت وا
تـحـدة بطـولتـها الـعـزيزة  لـتطـوير واالمارات الـعـربيـة ا
مسـتوياتهـا الفنية  وتـمكنت من الفـوز بكاس ا اسيا
وتـأهلت الى نهائيات بطـولة كأس العالم ودورة االلعاب
اضـيـة.. وعـلى الصـعـيد ـبيـة في الـعـقود االربـعـة ا االو
الـفـردي فــان بـطـوالت اخلــلـيج الـعــربي صـنــعت ايـضـاً
.. ويـلخص جنم دربـ جنـوميـة الـعديـد من الالعـبـ وا
مـنـتـخب عـمـان الـسـابق فـوزي بـشـيـر رأيه في بـطـوالت
نـطقـة ولهـا أثر اخللـيج  ويـقول لـها قـيمـة كبـيـرة في ا
أسـاسي فـيـمـا حتـقق من مـنــجـزات لـلـكـرة اخلـلـيـجـيـة
ـشاركة فيها نتـخبات تطورت من خالل ا والـعديد من ا
ـزيـد من األسـمـاء الـصاعـدة مـن الالعـب واكـتـشـاف ا
حـتى باتوا جنـوماً يشـار لهم بالـبنان ولـذا فان بطوالت
ـنـطـقة حـتى في اخلـليـج لهـا قـيـمـة وفـضل عـلى أبـنـاء ا
اجلـانب االجتـماعي حـيث قـربت الشـعوب بـشكل أكـبر
ـكـاسـب من خالل الـنــسخ الـتي وحـقـقـت الـكــثـيـر مـن ا
أقـيـمت خالل قــرابـة خـمـسـة عـقــود من الـزمن.. ويـقـول
ـنـتـخب الـعـمـاني الـسـابق هـاني الـضـابط  أن هـداف ا
بـطوالت كـأس اخلـليـج لهـا أهـميـتـهـا ورونقـهـا اخلاص
ودائـماً مـا تـكـون محل حـمـاس وحتـدٍ ب أبـنـاء اخلـليج
ـنافسـة تكون عـلى أشدها بـغض النظر الـعربي حيث ا
ـنـتـخـبـات الـتي تـشـارك واألسمـاء الـتي تـلـعب في عن ا
ـونـديـالي الـكـويتي صفـوفـهـا.. ويـشـير الـكـبـيـر النـجم ا
سـعد احلـوطي  أن بطـوالت اخلليـج هي األساس الذي
تقـوم عليه الكرة اخلليجية هناك في السبعينات لم تكن
أي بطـوالت ومنـجزات للـمنتـخبـات اخلليـجية فـتم إيجاد
نافسـات الكرويـة وتعزيز هـذه البطولـة من أجل تنظـيم ا
أواصـر األخوة واحملبة ب األشقاء وكـان لهذه البطولة
نـافسة ـنتـخبـات والوصـول إلى ا دور كـبير فـي تطور ا
في الـبطـوالت القاريـة والتـأهل لكـأس العـالم أيضا ومن
ـنتخب العراقي وكذلك نتـخب الكويتي وأيضا ا بيـنها ا
اإلمـاراتي ثم السعودي  فالـقطري وبقي لهـذه البطولة
ـسـاهـمـة بشـكل مـبـاشـر في بـناء وتـشـيـيد فـضل مثل ا
ـنــتـخـبــات من اجلـانب ــنـشــآت الـريـاضــيـة وتـطــور ا ا
الـفني والـكـثيـر من األمـور الـتي جتعل لـبـطولـة اخلـليج
قــيــمــة عـالــيــة كــانت وال تــزال وســتــبـقـى. ويـحــدد جنم
مـنتخـبنا الـوطني الـسابق لـيث حس  أهـداف بطوالت
اخلـليج  ويؤكـد بانـها سـاميـة ورفيـعة  وانـها سـتسهم
ــقــبــلــة  ــزيــد من الــنــجـــوم في الــدورات ا في بـــروز ا
وسـتـبـقى بــطـوالت اخلـلـيـج ركـيـزة أسـاســيـة في الـكـرة
نطقة اخلـليجية ومـحطة تالقٍ ب الـرياضي في هـذه ا
والـشعوب عـامة وحـتى القـيادات تـبدي اهـتمـاماً كـبيراً
بهـا لقـيمتـها ليس عـلى مستـوى التنـافس الرياضي بل
عـلى مسـتوى الـتالقي وتعـزيز األخـوة ب أبـناء اخلـليج

العربي.
وهــكــذا قــفــزت بـــطــولــة اخلــلــيج الــعـــربي لــدى مــعــظم
االحتـادات الى قائـمة االولـويات  واصـبحت لـها أهـمية
نافسة بالـغة لدى الشعوب اخللـيجية وقيمتهـا تتخطى ا
ـلعب  الى حتقيق مكاسب معنوية  تفردت في أرض ا
بهـا  كمـا اكد ذلك جنـوم سابـق لـلبطـولة فـيمـا تقدم 
فاجلـمهـور اخلليـجي تعـلق قلبه بـالبـطولة  ويـتفاعل مع
ردود كن وصفـها بالكلمات  وا مـبارياتها الى حد ال 
ـنـتـخـبـات اخللـيج  ووصف الـفـني الـنوعي هـدف دائم 
صـحــفي تــابع اكــثـر من عــشـر دورات
ســابـــقــة عن كــثب  بـــان جــمــيــعــهــا
جنــحت تــنـظـيــمـيــا وفـنــيـا  وبــطـولـة
خـــلـــيـــجي "  25 مـــرشـــحـــة وبـــقــوة
لـالنــضــمــام الى قــائــمــة الــبــطــوالت

اخلليجية الناجحة.

نتخبنا. حيث كانت السطوة 
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في عـام  1988قــام عـدي ابـن رئـيس
ـة قـتل في الـنـظـام الــسـابق بـجــر
حـفل كــان يـحـضــره وفـود رســمـيـة
لـذلك لم يـسـتـطــيع الـنـظـام الـتـكـتم
ــة عـنــدهـا قــرر صـدام عـلى اجلــر
ارسـال عــدي الى اوربـا الى تـنـسى
ال الـقـصة وعـنـدهـا اصبـح كر ا
رئـــيس لـالحتــاد لــــكن بـــقي عـــدي
يــتــحــكم بــاالحتــاد من بــعــيـد و
ــنــتــخب وسط الــفــوضى اهــمــال ا
الـسيـاسيـة ومـشاكل االحـمق عدي
ـنتـخب بعـيد عن اي اعداد ليـبقى ا
من شهر اب/ 1988الى شهـر كانون
نـتخبات االول / 1988حيث كانت ا
تـسـتعـد لكـاس اسـيا او لـتـصفـيات
كاس العالم وكان جدول مبارياتنا
مــعــروف وتــبــدا فـي يـوم  6كــانـون
الثاني/ 1989ضمن مـجمـوعة تضم
قـــــطــــــر واالردن وعـــــمـــــان وكـــــان
مـــنــــتـــخـــبــــنـــا قــــد ســـحـــقــــهم في

عـــــــــــامي  1987و 1988.
فـقـط جـاء مـنـتـخب الـكـويت في /31
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بغداد

ـتـلك في عـام  1988 كــان الـعــراق 
مــنــتــخــبــا وطـــنــيــا قــوي جــدا مع
تشـكـيـلـتـ تسـتـحق الـلـعب بـشكل
اساسي وقـد حـقق ثالث اجنـازات
مـهـمــة في هـذا الـعـام ابــتـدئـهـا في
ــبــيــاد الــتــأهل الـى نــهــائــيـــات او
سيؤول عن غرب اسيا والتي كانت
تـقام لـلمـنـتخـبات الـوطنـية ثم فاز
بــكـــاس اخلــلـــيج الـــعــربي مع اداء
مــبــهـر ثـم فــاز بــكـاس الــعــرب في
االردن بــتـشــكـيل شــبـابي وشـارك
ـبـيـة وقدم اداء في الـنـهـائيـات االو
رائع لــوال تــدخالت رئــيس االحتـاد
(عدي االحمق) والتي ادت خلسارة
مـبـاراة ايـطـالـيـا لـنـغـادر الـبـطـولة
وبــعــدهــا جــاء قـرار عــدي االحــمق
باالنسـحاب من تصـفيات كاس ا
باريات اسيا بسبب تغـيير قرعة ا
فـضــيع عــلى هـذا اجلــيل مـشــاركـة
مهمة كـان بالتأكيـد سيكون العراق
مـــنــافـس عــلـى الــلـــقب والي ذهب
لـلسـعوديـ والذين تـغلـبنـا علـيهم
وسط عـاصـمـتهـم الريـاض بـهـدف
وتـغلـبنا عـليـهم في االردن بـهدف

ـنــاسـبـة رفع احلـظـر عن 12/1988
مالعب الــــعـــراق وخــــســـرنــــا تـــلك
ـباراة الـتي كشـفت خـلل كبـير في ا
ـنــتـخب قــبل دخـول الــتـصــفـيـات ا
بـسـتــة ايـام. فـتـصــور كـيف يـنـجح
ــنـتــخب في تــقــد اداء ونــتـائج ا
دة اربعة باريـات  وهو بعـيد عن ا
اشــهــر! هل يـــعــقل هــذا من احتــاد
كروي يريد ان يتأهل لكاس العالم?
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قـابل كان مـنافـسنـا القـطري في بـا
الـفـورمة حـيث اسـتـعـد اوال لـكاس
اسـيا  1988الـتي اقـيـمت بـالـدوحة
وخـاص مـبـاريـات اعـداديـة كـبـيـرة
ثم دخل كــاس اســيــا والــذي جــرى
قــبل الــتــصـفــيــات بـشــهــر وخـاص
مــبــاريـــات مع اقــوى مـــنــتـــخــبــات
الـقارة ثم بـعـد انـتهـاء كـاس اسـيا
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{ الريـاض - وكاالت: أوصى البرتغالي كريستيـانو رونالدو جنم النصر السعودي إدارة ناديه
ـنتـخب الـوطني خالل فـترة االنـتقـاالت احلالـيـة بحـسب تقـرير صـحفي بـالتـعاقـد مع زمـيله في ا
ي ضم مواطنه اخملـضرم بيبي إسباني. فـوفقا لـصحيفـة ماركا طلـب كريستـيانو من إدارة العـا
قـبل إال أنه أظهر مدافع بـورتو البـرتغـالي. ورغم أن بيـبي سيـبلغ األربعـ من عمـره في شبـاط ا
في كــأس الـعــالم األخـيــرة بـقــطـر أنه ال يــزال قـادرا عــلى االسـتــمـرار في لــعب كــرة قـدم عــالـيـة
ستـوى. وستكون الفرصة مواتية لبيبي للعب بجانب زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو ا
رونالـدو في حال تـوصل التـفاق مع الـنصـر. وكان كـريـستـيانـو صاحب ال 37 عـاما قـد انضم
يـركـاتـو الشـتـوي احلـالي بـعدمـا فـسخ عـقده مع ـدة موسـمـ ونـصف في إطـار ا ي  إلى الـعـا
مانشـستر يونايتد اإلجنليـزي بالتراضي إثر انتقادات قـوية وجهها لإلدارة واجلهاز الفني خالل

حوار إعالمي.
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{ يــنـبع (الـســعـوديـة)-(أ ف ب) - عـزّز
رالـي دكـار الــصـحــراوي الــذي تـنــطـلق
الـنسخة اخلامسة واألربعون منه اليوم
الـسبت في السعودية إجراءاته األمنية
ورفـع حــالــة الــتــأهب بــعــد أن شــهــدت
ـاضـيـة انــفـجـارا. ويـنـطـلق الـنــسـخـة ا
رالـي دكــــــــار  2023 فـي  31كــــــــانــــــــون
األول/ديــســمـــبــر لــلــمــرة الــرابــعــة من
الـسـعوديـة على  14مـرحـلة يـتم رسمـها
مـن الــغــرب إلى الــشـــرق مع "مــزيــد من
الــــكــــثــــبــــان الــــرمــــلــــيــــة ومــــزيــــد من
الكيلومترات".وأكد دافيد كاستيرا مدير
الـرالي الصـحراوي الـشهـير "لـتدارك ما
ـاضـي حـتى لــو لم يـكن حــدث الـعــام ا
ــــلـف قــــمــــنـــا لــــديــــنــــا وصــــول الى ا
بـ+حتـديث+ األمن بالـتعـاون مع القوات
احملـلية والـسعوديون يـساعدونـنا. لقد
رفــعــنــا مـســتــوى األمن بــدرجــة في مـا
يـخـص كل مـا هـو عـبـارة عن مـخـيـمـات

بيت (في الهواء الطلق)". ا
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وبـخالف النـسخ الثالث السـابقة مـنها
نــسـخــة عـام 2022  ســيــجـتــمع جــمـيع
ـشاركـ ضمن مـخيّم مـبيت عـلى بُعد ا
ـنــورة.بـعـد ذلك ـديــنـة ا  200كــلم من ا
نـافسـة مع مـناطق سـيـدخلـون أجـواء ا
مـألوفة مثل العُال حائل والرياض قبل
التوجه لقضاء أربعة أيام في الصحراء
اجملـهولة لـلربع اخلالي حـيث سيواجه
ــتــسـابــقــون الــتـحــدي الــصـعـب عـلى ا

الـرمال والـكثبـان الرملـية.وكان الـسباق
ــعــروف ســـابــقــاً بــاسم االســـطــوري ا
بــاريس-دكــار يــنـطــلق مـن الـعــاصــمـة
الـــفـــرنـــســيـــة بـــاريس في طـــريـــقه الى
عـاصـمـة السـنـغال كـمـحـطة أخـيـرة.لكن
سار في الـتهديدات األمنـية على طول ا
شـمــال إفـريـقـيـا أدت الى نـقـله ألمـيـركـا
اجلـــنـــوبـــيـــة في  2009 قــــبل أن يـــحط
الـــرحــال فـي الــســـعــوديـــة مــنــذ .2020
ـملـكة واألمـر ال يـخلـو من مـخاطـر في ا
احملـافـظـة. وتـخـوض السـعـوديـة نـزاعا
عترف دامـيا في اليمن دعما للحكومة ا
ـــتـــمــردين ـــواجــهـــة ا بـــهـــا دولــيـــا 
ـدعومـ من إيـران الـغر احلـوثـيـ ا
اإلقـليمي لـلممـلكة.ويـقول جون ألـترمان
من مـــركــز األبــحــاث االســتـــراتــيــجــيــة
والــدولـيـة إن "الـتـهـديـد اإلرهـابي داخل
ا ـملكـة تضاءل بـشكل كبـير مقـارنة  ا
كــان عــلــيه قــبل  20-15عــامــا".واضــاف
"بـعض التـهديـدات األكثـر خطـورة تأتي
من الـيـمن" مـشـيرا أن الـتـنظـيـمـات مثل
الــقـاعــدة أو "الـدولــة اإلسالمـيــة" "لـيس
ملـكة في هذه لـديهـا نفوذ كـبيـر داخل ا
ــرحــلــة".واســتــهــدف انــفــجــار الــعـام ا
ـاضي الفـرنسـي فيلـيب بـوترون الذي ا
اصــيب بـجـروح خـطــيـرة خالل نـسـخـة
 .2022وكـان خـمـسـة آخرون يـسـتـقـلون
الــســيـارة أيــضـا.ولـم تـعــرف حـتى اآلن
أســبـاب هـذا االنـفـجـار الـذي حـصل في
ــاضي فـي جـدة إال  30 كــانــون األول ا

ـكـافـحة أن الـنـيـابة الـعـامـة الفـرنـسـية 
اإلرهـاب فتحت حتقـيقاً بشبـهة محاولة
اغـتـيـال في وقت استـبـعـدت السـلـطات
الـــســـعـــوديـــة ارتــكـــاب عـــمل اجـــرامي
لـتـفـسـيـر مـا وصـفـته بـ"احلـادث". ونقل
الـــســائق الـــفــرنـــسي إلى مـــســتـــشــفى
"بــيــرسي دو كالمــار" الــعــســكــري قـرب
بـــاريس ثـم وضع لـــبـــضـــعــة أيـــام في
غــيـبــوبـة اصــطـنــاعـيــة لـلــتـخــفـيف من
اوجـاعه.وتـطـرق بوتـرون الى االنـفـجار
في مــقـابــلـة مع "فــرانس بـلــو اورلـيـان"

نهاية كانون الثاني.
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وقـال "كانت صـدمة كـبيـرة غيـر متـوقعة
عــلى اإلطالق. وضــعت الــقــنــبــلـة حتت
أرضـيـة (الـسـيـارة)" مـا ادى الى اصـابة
سـاقيه في شكل مـباشر. وبـحسب مدير
الــرالي كــاســتــيــرا فــإن بــوتــرون "بــدأ
يـتعافى بـشكل جيد" مـوضحا أنه "ليس
قـادرا على اسـتخـدام ساقـه بنـسبة 100
ئـة ولكن إعـادة تأهـيله تـسيـر بشكل بـا
ـلف أكد جـيـد".وكان مـصـدر مقـرب من ا
لـوكالـة فرانس بـرس في تشـرين الثاني
ــاضي أن احملـقـقــ "مـتـأكـدون من أن ا
االنـفـجـار كـان اجـرامـيـا ولـكن لم تـتـبنَّه
ــــصــــدر فـــإن أي جــــهــــة". وبـــحــــسب ا
"الـتـحـقيق الـذي اجـراه السـعـوديون لم
يـسـفـر عن نـتـيـجـة".ولـم تـرد الـسـلـطات
الــســعـــوديــة عــلى طــلب فــرانس بــرس
الــتـعــلــيق بـهــذا الـشــأن.ولــهـذا تــتـوقع

أنـيـيس لوفـالـوا وهي كـبيـرة الـباحـث
في مـؤسسة االبـحاث االستراتـيجية أن
تـقوم السعـودية بفرض إجـراءات أمنية
مـشـددة مـؤكـدة "لـيس بـإمـكـانهـم حتمل
وقــــوع أي خـــطـــأ أمــــني من نــــاحـــيـــة
ـصــداقـيـة فـإن هـذا سـيــثـيـر الـشـكـوك ا
حـول كل اسـتـراتـيـجـية الـقـوة الـنـاعـمة
ملكة الـتي تمر عبـر الرياضة".وتـضخ ا
اخلــلـيــجـيــة الـثــريـة ماليــ الـدوالرات
ـية لتغيير لـتنظيم فعالـيات رياضية عا
صـورتــهـا احملـافـظـة في الـعـالم. ويـأتي
هــذا في اطــار حــمــلــة غــيــر مــســبــوقــة
لــتـحـقـيـق انـفـتـاح اجــتـمـاعي وتــغـيـيـر
ـمـلـكـة في الـعـالم.ولـكـن تـشـير صـورة ا
لـوفالـوا إلى أن "هذه التـغيـيرات حتدث
بـسرعة كبيـرة ولكن بطريقـة استبدادية
لــلـــغــايــة وقــد يــنــجـم عــنــهــا مــقــاومــة
ومـعارضة" مشـيرة أن أحداث مثل رالي
دكــار تـشـكل فـرصـة لــلـبـعض "حـتى لـو
ـنــاورة مـحــدودا إلظـهـار كــان هـامـش ا
ذلـك". وســيــتـم بث رالي دكـــار عــبــر 70
قــنـاة تــلـفــزيـونــيـة حـول الــعـالـم.ويُـعـدّ
االســـتــثـــمـــار في الــريـــاضـــة جــزءاً من
اسـتراتـيجـية "رؤية 2030  الـتي أقـرتها
ــمـلــكـة في  2016 لــتـنـويـع االقـتـصـاد ا
ــعــتـمــد عــلى الـنــفط في هــذه الــدولـة ا
اخلـــلــــيـــجـــيـــة. ومــــذاك اســـتـــضـــافت
الـسعـودية أحـداثا ريـاضيـة كبـرى مثل
بـطوالت الـغولف لـلمـحتـرف وسـباقات

فورموال واحد.
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ـــســؤولــون حتـت "عــلم مــحـــايــد".قــال ا
األميركيون إن هناك "اهتمامًا باإلجماع"
ـبية ـندويـ لعقـد قمـة للجـنة األو من ا
الــدولــيـة لــلــتـوصل إلـى مـســار يــسـمح
لـــلـــريـــاضـــيـــ الـــروس والـــبـــيالروس
ـنافسات. عـزل البلدين بـالعودة إلى ا
عن الــريــاضــة الــدولــيــة مــنــذ أن شــنت
روســـيـــا غـــزوهـــا عـــلى أوكـــرانـــيـــا في

شباط/فبراير الفائت. 
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ــبـــيــة وقـــالت رئـــيــســـة الـــلــجـــنـــة األو
ـبـيـة االمـيـركـيـة سـوزان اليـونز والـبـارا
خالل مـؤتـمـر عـبـر الـفـيـديـو إن "نـسيج"
بـيـة في خطـر إذا لم يُـمنح احلـركـة األو
الــريـاضــيـون فـرصــة الـتــنـافس بــصـفـة
مـحـايـدة.أضـافت فـي هـذا الـصـدد "أثـير
نـــــقــــــاش طـــــويـل حـــــول مـــــا إذا كـــــان
الرياضيون الذين صدف أنهم ولدوا في
(روســيـا وبــيالروس) ولـديــهم جـوازات
سـفـر من هـات الـدولـتـ لديـهم مـسار

الــــســــمـــــاح لــــلــــريــــاضــــيــــ الــــروس
ـبـياد ـشـاركة فـي أو والـبـيالروس فـي ا
بــاريس 2024  شــريــطــة أن يــنــافــســوا

{ لـــــوس اجنـــــلـــــيـس-(أ ف ب) - أكــــد
ـــبـــيـــة مـــســـؤولـــون إن الـــلـــجـــنـــة األو
ـبــيـة االمـيــركـيـة تــدعم خـطـوة والــبـارا

والـصـيفـيـة في طوكـيو في 2021  سُـمح
نافسة فقط حتت لـلرياضي الروس بـا
ـبيـة الـروسـيـة بـسبب عـلم الـلـجـنـة األو
منهج من الدولة.ومع فـضائح التنشط ا
ذلـك نـافس الـعـديـد من الـريـاضـيـ في
زي رسـمي بـألـوان الـعـلم الـروسي.قالت
ــبــيــ لن ــســؤولـــ األو اليـــونــز إن ا
نـافسة يـسمحـوا للريـاضي الـروس با
ـسـتـقـبـل إال بـشـرط أن يـرتـدوا زيًا في ا
ـاضي "مـحـايـدًا تـمـامًـا" مـضـيـفـة "في ا
عـندما نافسوا حتت راية محايدة كانت
ألـوان الـعلم مـوجودة (في الـزي) وكلـمة
روسـيا لكن كـان هناك اتفـاق مطلق على
ــكن وضع ألـوان حــيـاديــة صـارمـة. ال 
(الـعــلم) وال اسم الـبـلـد".كـمـا سـيـحـاول
ـبـيون أيـضًـا التـأكد أن ـسـؤولون األو ا
الــريــاضـــيــ لم يــدعــمــوا أبــدًا الــغــزو
الـروسي عـلى أوكـرانـيـا علـى الرغم من
اعـــتــراف اليـــونـــز بــأنه قـــد يـــكــون "من

ستحيل" حتديد ذلك. ا

أخبار النجوم
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بـالـساحل الـتـونـسي. وكـان الـشوط
األول قــد انــتــهى بــالــتــعـادل 14-14
نتخبان مجددا بعد غد وسيتقابل ا
اجلمـعة. وكـان منتـخب تونس دخل
ـنستـير منذ في معسـكر إعداد في ا
ــاضي بــحــضـور 20 يــوم االثــنـ ا
ـشـاركته في العبـا وذلك اسـتـعدادا 
مونديال بولندا والسويد الذي يقام
ب  12و 29يـنــايـر/ كـانــون الـثـاني
ـــديــر اجلـــاري. مـن جــانـــبـه أكـــد ا
ـنـتــخب تـونس لــكـرة الـيـد الـفــني 
الـفــرنـسي بــاتـريك كــازال أن هـدفه
هــو قـــيــادة نــســور قــرطــاج لــلــدور
ــــقـــبل. ــــونــــديـــال ا الـــثــــاني في ا
وســيـخــوض نـســور قـرطــاج الـدور
األول لـلـمـونــديـال ضـمن اجملـمـوعـة
الثامـنة التي سـتدور كل مقـابالتها
ـو الـســويـديـة رفـقـة في مـديــنـة مـا
مـنــتــخــبــات الــبـحــرين وبــلــجــيــكـا
ـارك. أمـا مـنتـخب اجلـزائر والد
فـــســـيــلـــعب فـي الــدور األول
لـــــلـــــمــــونـــــديـــــال ضـــــمن
اجملموعة اخلامسة إلى
جانب مـنـتخـبات قـطر

انيا. وصربيا وأ
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ـــنــتــخب وخــاض ا
الـــســـعـــودي األول
لــكــرة الـيــد أمس
اخلــــــــــمـــــــــــيـس
مـــــــواجـــــــهـــــــاته
الـــــــــوديــــــــــة في
ـرحـلـة األخـرة ا
من الـــبـــرنــامج
اإلعــــــــــــــــــدادي
للـمشـاركة في
بطولة العالم
بــــولــــنــــدا -
الـــــســـــويــــد
 2023 الــتي
تـــنـــطـــلق في
 11من شـــــهــــر
كــانــون الــثــاني
اجلـاري. وســيـواجه األخــضـر
ـارك نــظـيــره مــنـتــخب الــد
الــــذي يـــــعــــد أحـــــد أبــــرز
ـــنـــتـــخـــبـــات األوربـــيـــة ا
ــيـة وحــامل لــقب والــعــا
بطولة العالم للمنتخبات
في آخر نـسخـت 2019م
2021 –م. وســـــــتــــــقــــــام
ــــبـــاراة عـــلـى صـــالـــة ا
يـــــوسـك بـــــنك أريـــــنـــــا
ــارك اوديــنس بـــالــد
عـــنــد تـــمــام الـــســاعــة
 10:30مـسـاءً بـتوقـيت

{ - برشلـونة - وكاالت: أكد خوان البـورتا رئيس برشـلونة أن الفـريق الكتالوني لم
يـكن أمامه أي خـيار في صيف 2021  سوى الـسمـاح برحـيل ليـونيل مـيسي.   وقال
البـورتـا في تـصريـحـات إلذاعـة كـاديـنا سـيـر كـان يـتـوجب عـلي تقـد بـرشـلـونـة على
الالعب األفـــضل في تـــاريـخ كــرة الـــقـــدم. وشـــدد في تـــلك الـــلـــحـــظـــات من الـــدمــار
ـقـدوري اإلبـقـاء عـلى مـيـسي كـان ذلك أفـضـل شيء لـلـنادي. االقـتـصـادي لم يـكن 
وأضاف اآلن هـو العب في باريس سان جيـرمان وال أفضل احلديث عـنه نحن نركز
عـلى برشـلونـة فقط. وتـابع ليـو سيـبـقى دائمًـا جزءًا من نـادينـا كنت أرغب أن يـحظى
بنهايـة أخرى هناك خيارات عديدة وسيكون من اخلـطأ التحدث عنها. وتطرق البورتا
كن أن يعـوضه بقوله روبن نيفيز العب رائع لكن هذا إلى مستـقبل بوسكيتس ومن 
جزء من محادثـات خاصة. ونـوه بوسكيـتس لن يستـمر لألبد هـناك محادثـات داخلية
ـركز لكن األمر لن كنه الـلعب في هذا ا إليجاد بـديل مناسب له فـرينكي دي يـوجن 
يكون كـافيًا بـتواجد العب واحـد فقط هذا أمـر يحسمه تـشافي. وأوضح لن ندفع 80
لك ـان سيتي في الـوقت الراهن  من أجل برناردو سـيلفـا سنرى مـا سيفـعله مع ا
لـيفـانـدوفسـكي. كمـا حتدث عن دوري الـسوبـر األوروبي قـائلًـا لم أكن ألدخل في هذا
نافسة به مفتـوحة نريد أن يكون احلكم لألنـدية وليس لليويفا شروع إذا لم تكـن ا ا

وإذا كان القرار مواتيًا أؤمن بأن دوري السوبر سيكون حقيقة في 2025.
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ـكـنهم من خالله الـتـنافس كـرياضـي
نـــــــظـــــــيـــــــفــــــــ ومـــــــحـــــــايـــــــديـن في
ـستقبل".وتابعـت "أعتقد أن هناك قدرًا ا
جـــيــدًا من الـــرغــبــة فـي أن يــحــدث ذلك
ــرور الــوقت ألن مــهــمــتــنــا هي جــمع
الـعالم معًا في سالم من خالل الرياضة.
مـــنع الـــريـــاضـــيــ مـن الــتـــنـــافس من
بية)". الـصعب أن تقبل به احلـركة (االو
ــبــيــة الــتي عــقــدت ضــمـت الــقــمــة األو
ـاضي مـنـدوبـ مـن احلـركة األسـبـوع ا
ــثــلــ عن ــبــيــة بــاإلضــافــة إلى  األو
ـبيـة األمـيركـية والـصـينـية الـلـجان األو
والــروســيــة. لم يــحـضــر االجــتــمـاع أي
بي أوكرانـي. وقالت اليونز إن ـثل أو
ـبــيـ أرادوا أن تــتـاح ــسـؤولــ األو ا
لـلريـاضي الـروس والبـيالروس فرصة
الـتـنــافس بـصـفـتـهم مـحـايـدين لـتـجـنب
ــــقـــــاطــــعــــة كـــــمــــا في الــــعـــــودة إلى ا
الـسبعـينيـات والثمـانينـيات.في األلعاب
ـبـيـة الـشـتويـة في بـكـ هـذا الـعام األو
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{ باريـس- وكاالت: رد الـفرنـسي كيـليـان مبـابي جنم باريس
ـا سـان جــيـرمــان عـلى أنــبـاء خالفه مـع مـواطــنه كـر بــنـز
مهـاجم ريـال مـدريـد. وزعـمت العـديـد من الـصـحف بـأن عالقة
ا تـوتـرت مع العـديـد من العبي مـنتـخب فـرنسـا عقب بنـز
اســتــبـــعــاده من مــعــســكــر الـــديــوك في كــأس الــعــالم
قـطر2022.  واحـتفل كـر بـفـوز ريال مـدريـد على
بـلد الوليد في نهاية 2022  خـاصة أنه من أحرز
ـبـاراة. ونـشـر ـيــرجني في ا هـدفي انـتـصـار ا
ـا عــلى حــسـابه بــشـبــكـة إنــسـتــجـرام بـنــز
باراة وكـتب علـيهـا: أنهـينا صورة لـه من ا
 2022 بـأفضل طـريقـة. احلمـد لله.. يـحيا
مــدريـــد. ووضع مــبـــابي إعــجـــابــا عــلى
ـا كمـا عـلق برمـوز ألياد تـغريـدة بنـز
تـصـفق لـنــجم ريـال مـدريـد. وذكـرت
شبـكـة ديفـنسـا سنـترال اإلسـبانـية
أن إعـجاب وتـعـلـيق كـيـلـيـان على
صـورة جنم ريــال مـدريـد دلـيل
عـــلى أن عالقـــتــهـــمــا ال تــزال

جيدة.
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{ - وكاالت: أبـرم نادي بـايرن مـيونخ أولى صـفقـاته الشـتوية
ـوسم 2023-2022  أمس  بـتــعـاقـده مع جنم مــنـتـخـب هـولـنـدا.

اني مـساء اليـوم في بيـان رسمي نـشره على مـوقعه تـعاقده وأعـلن النـادي األ
وسم احلالي. ووقع الدولي مع دالي بليـند في صفقة انـتقال حر حتى نـهاية ا
ـانـيا بـعـد أيـام معـدودة عـلى رحـيله عن الـهـولنـدي عـلى عـقد انـتـقـاله لبـطل أ
نادي أياكس أمـستردام بفسخ عقده. وسبق للمدافع الهولندي الذي يلعب
ــمـتـاز بـقـمـيص أيـضًــا في خط الـوسط الـلـعـب في الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
مانـشستر يونـايتد ب عامي  2014 و2018 وأوضح بـايرن أن صاحب
الـ 32عامًا سـيسافـر إلى قطـر غدًا اجلمـعة لالنضـمام إلى باقي زمالئه
في معسكـر الدوحة الشتوي بعـدما اجتاز الفحوصـات الطبية بنجاح في
ـاضـيـة. ويتـصـدر بـايـرن ميـونخ جـدول تـرتـيب فـرق الدوري السـاعـات ا

ـاني بــرصـيـد  34نــقـطـة جـمــعـهـا خالل  15 مـبــاراة فـاز في 10 األ
منها وتعادل في  4آخرين وخسر في مناسبة واحدة.
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{ - لـنـدن- وكـاالت: جنح اجلـزائـري ريـاض مـحـرز في فض االشـتـبـاك
ـلعب ـباراة اجلـارية  بـ تشـيلـسي وضيـفه مـانشـستـر سيـتي خالل ا
ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري اإلجنليزي. الدولي اجلزائري
قـامة ضـمن مـنافـسات اجلـولة  19من بـاراة ا جـلس بديال مـنـذ بدايـة ا
ـيـرلـيج قـبل مـشـاركـته في الـدقـيـقـة  59 عـلى حـسـاب بـرنـاردو الـبـر
سـيلفا. وبعد  4 دقائق فـقط وقع محرز على هـدف السيتي األول في
باراة بـعد متابعة عرضية أرضية أرسلها جاك جريليش من اجلهة ا
اليـسرى ليتـقدم لفريقه 0-1. وذكرت شـبكة أوبتـا لإلحصائيات أن
يرليج محرز هـو الالعب األكثر تسـجيال لألهداف كبديل في الـبر
مـنذ انـضمـامه للـمـان سيـتي. وانتـقل محـرز من لـيسـتر سـيتي إلى
الـسيـتـزنز في 2018  لـيـنجـح في تدوين  9 أهـداف بعـد مـشـاركته
كـبـديل. ولم يـحـتـاج الـدولي اجلـزائـري الـلـيـلـة سـوى  3دقـائق و43

ثانية فور نزوله لوضع بصمته في اللقاء.

تــونس  –وكـــاالت:  فـــاز مـــنـــتـــخب
تـونس لـكـرة الـيـد مـسـاء أمس عـلى
نظيره اجلزائـري بنتيجة  30-32في
باراة الودية التي جمعت بينهما ا

فـي قـــــــــــاعـــــــــــة
نـسـتـير ا

مـيــدالـيـة فـي كـأس الـعــالم. وصـعـد
مــنـتــخب مــصـر إلى نــصف نــهـائي
كأس الـعالم لـكرة الـيد مـرة وحيدة
في مـشـاركـاته الـسـابـقـة في نـسـخة
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وعقـد أشرف صبـحي وزير الـشباب
والــريــاضـــة اجــتــمــاعــا مع العــبي
منتـخب مصـر اإلثنـ على هامش
تــدريـبـات الــفـريق قــبل الـســفـر إلى
فرنسا. وأكد وزيـر الرياضة لالعبي
مـنــتـخب الــيـد أنه قـدم كــافـة أنـواع
ـنـتـخب مـعـربًا عن الـدعم لالعـبي ا
ثقته في الالعـب بـخالف امتالكهم
الـروح الـقـتـالـيـة لـتـحـقـيق مـيـدالـية
ببـطـولة الـعالم. وأكـد مـحمـد األم
صري أنهم عملوا رئيس االحتاد ا
عـلى توفـيـر كافـة اإلمـكانـيـات لكـافة

ــقــرر أن يــخــوض ــمــلــكــة. ومن ا ا
األخـــر مــواجــهــة وديــة مــرة أخـرى
ـنـتـخب يـوم  7 كـانون أمـام نـفس ا
الــثـــاني ســـتـــكـــون األخـــيــرة قـــبل
ـغـادرة إلى بـولـنـدا خلـوض غـمار ا
بطـولة العـالم. ويجـري أخضـر اليد
ـعسـكـر على فـتـرت تـدريبـاته في ا
صـبـاحـيـة ومـسـائـية حتـت إشراف
ــاركي يــان بـــيــتــلــيك ـــدرب الــد ا
ويـساعـده مـواطـنه مـورتن سـوباك
حـيث تـشـمل الـتـدريـبـات اجلـانـبـ
الــفــنـي والــتــكــتــيــكي إضــافــة إلى
تـدريـبـات اإلعـداد الـبـدني واحلـديـد

. ستوى اللياقي لالعب لرفع ا
كمـا يسـتـعد مـنتـخب مصـر خلوض
مــغــامـرة جــديــدة في بـطــولــة كـأس
الـعـالم لكـرة الـيـد الـتي تـنـطلق في
بــولـــنــدا والــســويــد بــدايــة من 11

كانون ثان اجلاري. ويـلعب منتخب
مـــصـــر بــــطل أفــــريـــقـــيــــا في آخـــر
نـسـخـتـ في اجملـمـوعـة الـسـابـعة
ببـطولـة كأس الـعالم مع مـنتـخبات
تحدة غرب وكرواتيـا والواليات ا ا
األمريكـية. وغـادرت بعثـة مصر إلى
فـرنــسـا خلــوض دورة وديـة دولــيـة
أخيـرة مع فرنـسا والـتشـيك بعـدما
لعب عدة مباريات ودية مع اجلزائر
وسلـوفاكـيـا على هـامش دورة ودية
في رومــانــيــا بـجــانب وديــة قــطـر.
ورغـم غـــيـــاب يــــحـــيى خــــالـــد جنم
الـفــراعـنـة ونـادي فــيـزبـر اجملـري
إلصـــــابـــــته بـــــقـــــطـع في الـــــربـــــاط
الـصــلـيـبي بــجـانب اعــتـزال أحـمـد
ـــنـــتـــخب األحـــمـــر دولـــيـــا إال أن ا
ـــطــاردة حـــلــمه ـــصــري يـــســعى  ا
ــونـــديـــال بـــحـــصــد الــغـــائب فـي ا

o¹d∫ أعضاء فريق تونس بكرة اليد يرفعون علم بالدهم
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منتخبات الـيد لالستمرار في تقد
ـتـميـزة. وتـضم قائـمة سـتـويات ا ا
مـنـتـخب مــصـر عـمـر الـوكـيل بـكـار
وأحـمـد مـؤمن صـفـا وأحـمـد خـيري
ويــحــيى الــدرع وعــلي زين وحــسن
قـداح وعبـد الـرحمـن فيـصل وأحـمد
هـشـام دودو وســيف الـدرع ومـهـاب
سـعــيـد ومـحــسن رمـضــان ومـحـمـد
ســـنـــد وأكـــرم يـــســــري وإبـــراهـــيم
ـــصــري وأحـــمــد عـــادل ومــحـــمــد ا
دوح هـاشم وشادي خـليل وكر
هـــنــداوي وعــبـــد الــرحــمـن حــمــيــد
ومحـمد عـلي. ويضم اجلـهاز الـفني
ــنــتـخب الــيــد اإلسـبــاني روبــرتـو
ـديــر الـفـني كـمـا يـرأس بـارونـدو ا
ـشــرف عـلى ن صـالح ا الــبـعــثـة أ

نتخبات. ا
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لعـلنا جمـيعا سمـعنا او عاصـرنا السيما
ن هم من مـوالـيـد الـسـبـعـيـنـات أولـئك 
ــتـحـركـة والــثـمـانــيـنـات أفـالم الـرسـوم ا
(افالم كـــارتـــون: مـــغــامـــرات الـــفـــضــاء/
كــرنــدايــزر) وحــلــمــنــا كــثــيــرا في فــتــرة
تـلك كريـندايـزر لنـقاتل به طـفولـتنـا أن 

االعداء وننتصر لكوكبنا وارضنا.
الـيوم بتنا نـعيش حالة مـشابهة في عالم
الـفضـاء الذي بـتعـزيز أمـنه وحمـايته من
ـرجـو ونحـقق األخـطـار سـنـحـقق األمن ا

مصالح بلداننا العليا. 
أن الـفـضـاء اخلـارجي أمـر بـالغ األهـمـيـة
لـألمن الــوطـــني والــدولـي حــيث تـــعــمل
الـدول على حتـليل األبـعاد اخملـتلـفة المن
الـفضـاء في سيـاق ديـنامـيكـيـات التـسلح
االســتــراتـيــجي والــقــدرات الــعـســكــريـة

وااللــكــتــرونــيــة والــســيــبـرانــيــة واألمن
الـبيئي واالجتماعي واالقتصادي واألمن
الـبشـري لألرض. لـقد تـابعت خالل شـهر
ـــاضي (حــــوار أبـــوظـــبي ديـــســـمــــبـــر ا
لـلفـضـاء) والـذي نـظمـته وكـالـة اإلمارات
ــشــاركــة وزارة اخلــارجــيــة لــلــفــضــاء 
والــــتــــعــــاون الـــــدولي ووزارة الــــدفــــاع
االمــاراتـــيــة. والحــظت حــجم االهــتــمــام
ــؤتـمــر الـذي شــارك فـيه الـدولي بــهـذا ا
ـــثل عن اكـــثــر من  300صـــانع قــرار و
وكــــاالت الــــفـــضــــاء و وزراء وشــــركـــات
ية من أكثر من 47 دولة. متخصصة عا
 تــعــتــمــد رفـاهــيــة الــدول واألفــراد عـلى
الـــقـــدرة عـــلى الـــوصـــول إلى الـــفـــضــاء
واسـتخدامه. إن التطبيقات التي تتراوح
ية إلى الـعمليات مـا ب االتصاالت الـعا

ـالـيـة  والـزراعــة والـتـنـبــؤ بـالـطـقس  ا
راقـبة الحـة  وا والـرصد الـبيـئي إلى ا
ـــوارد في الــفـــضــاء كــلـــهــا مـــدعـــومــة 
اخلـارجي. أن الـتـحـلــيالت الـقـائـمـة عـلى
ــصـلــحـة احلـقــائق و اشـراك أصــحـاب ا
يــثــري الــنـــقــاشــات اجلــاريـــة لــتــحــديــد
االجتـاهات واآلثـار الـواقعـة من أجل منع
الـصراع والعمل عـلى استخـدامات عادلة
وآمــنـة و مـســتـدامـة وســلـيــمـة لـلــفـضـاء

اخلارجي.
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يـعكس مـفهـوم أمن الـفضـاء نيـة معـاهدة
أمن الـفضاء اخلارجي لعام 1967 والتي
تـنص عـلى ان الفـضـاء اخلارجي يـنـبغي
أن يـظل متاحاً لالستخدام من قبل جميع

األطراف لألغراض السلمية.
كـمـا تُـعـد أنـظـمـة األمن الـفـضـائي أدوات
حـيـوية لـتـعـزيـز مـرتـكـزات األمن الـقومي
ـــصـــالح والـــســـيـــاســة اخلـــارجـــيـــة و ا
ـيـة فـضال عن تـوسيع االقـتصـاديـة الـعا
ـــعـــارف الــعـــلـــمـــيـــة. ومع ذلك اصـــبح ا
ا يـعني أن الـفضـاء محل نـزاع متـزايد 
أنظـمة الفـضاء والبـنى التـحتيـة الداعمة
لــهــا مــعــرضــة جملــمــوعــة مــتــنــوعــة من
األخـطـار الــطـبــيـعــيـة أو الــتي من صـنع
ــكن أن تــهـــكــرهــا أو اإلنـــســان والــتـي 
حتــطـمـهــا أو تـعـطــلـهـا او تــسـتـخــدمـهـا

لغايات ارهابية.
ــتـــحــدة / مــكــتب لــدى مــنـــظــمــة اال ا

بادرات في مكافحة اإلرهاب العديد من ا
مــجــال  " الــتـــقــنــيــات اجلــديــدة جلــمع
ـصــدر واألدلـة ــفـتــوحــة ا ــعــلـومــات ا ا
ـكــافـحــة اإلرهــاب والـتــطـرف الــرقـمــيــة 
الــعــنــيف مع احــتــرام حـقــوق اإلنــسـان.
ـنتـديات كـتب خـبرته في ا حـيث يتـيح ا
ــنـظــومـات الــدولـيــة بـشــأن اسـتــخـدام ا
أهـولة (UAS) وسـيـعمل اجلـوية غـيـر ا
على استحداث مزيد من البرامج في هذا
اجملـال".  أكـدت العـديـد من الـتـقـارير إلى
أن بـعض احلـكــومـات و الـكـيــانـات غـيـر
احلـكـومـيـة تـعمـل عـلى تـطـويـر قـدراتـها
ــقــبل نــظـرا الــفــضـائــيــة خالل الــعــقـد ا
تـرابـطة لـلـقدرات الـفـضائـية للـطـبيـعـة ا

تزايد عليها.  واعتماد العالم ا
ـــتــهـــور في الــفـــضــاء له أن الــســـلــوك ا
تـداعيات سـلبيـة على جـميع الدول ومن
الـضــروري وضع الـتــدابـيــر الـتي تــعـزز
واقف و االستقرار وتعمل على تنسيق ا
سبـقة بشـأن حركات تـقد اإلشعـارات ا
مـركـبات اإلطـالق في الفـضـاء والـتـأكـيد
ـــبــاد الـــتـــوجـــيـــهـــيــة ألفـــضل عــلـى ا
ــمـــارســات والـــتـــحــذيـــر من مــخـــاطــر ا

االصطدام ب األجسام الفضائية.
تــسـهـم كل هــذه اإلجــراءات في حتــسـ
ــصــالح االســتـــقــرار وبــالــتــالي حـــفظ ا
ـتـراكم يـعرض األمـنـيـة. اال ان احلـطـام ا
جــمـيع األنــشـطـة الـبــشـريـة فـي الـفـضـاء
اخلـارجي الهش للخطـر وهناك اكثر من
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70 دولـة لديها حاليا اكثر من 2000 قمر
صـنـاعي عامل فـي الفـضـاء حـسب بعض
الــتــقــاريــر.  أن الــتــقــنــيــات احلــديــثـة و
االبـتكـار في تـقـنيـات اإلطالق واخلـدمات
اجلـديدة سـيـزيد من فـرص الـوصول إلى
الـفضـاء فهـناك صـراع وتنـافس محـموم
الســيـمــا بــ اجلـهــات الـفــاعـلــة والـدول
ـتــحــدة والــصـ الــكــبـرى كــالــواليــات ا
وروسـيــا كــمــا هــو عـلـى األرض.  وبـذلك
تــزداد اخلــصــومــات الــتي قــد تــمــنع من
ــعــلــومـات الــضــروريــة لـدعم مــشــاركـة ا
مــســتــوى عــالي مـن األمن وقــد تــتــزايـد
احـتـمالـيـة نـشـوب حـرب في الـفـضاء ألن
بـعض الدول تعـتبرهـا اآلن ساحة مـعركة
مـشـروعـة و هـنـاك تـقـاريـر تـشـيـر الى ان
هــنـاك اسـتــخـدامـات جتــسـسـيــة لـبـعض
االقـمـار. من امـثـلـة بـعض الـتـحـديـات مـا
طـرحه معهد سـتوكهـولم  الدولي البحاث
الــــسالم حــــيث اشــــار الـى انه " في 15
تـشـرين الـثاني / نـوفـمـبر 2021  أجـرت
روسـيـا اخـتـبـار اطالق صـاروخي مـضاد
لألقمار الصناعية (DA-ASAT) دمرت
من خالله أحـد اقمـارها الفـضائـية  وهو
قـمر صناعي غـير صالح لـلعمل في مدار
أرضي مــــنـــــخــــفض. االمــــر الــــذي اثــــار

حـفــيـضــة بـعض الــدول وسـرعــان مـا 
إدانـته على نطاق واسع باعتباره تهديدًا
وعــمل غــيــر مــســؤول بــســبـب ســحــابـة
ـكن الـسـيـطرة احلـطـام الـفـتـاك الـتي ال 
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هـمة  ويـتعـامل مع أزماته بـطريـقة ـتلك بـعض األوراق ا ليس هـناك بـلداً 
ـيـاه هي واحـدة من أهـم االزمات كالسـيـكـيـة كـأن لم يـكن هـنـاك شـيـئـاً وا
وأكثـرها تـعقـيداً  كـونهـا تتـصل بحـياة االنـسان واألرض والـغذاء ولـكون
اجلهات التي تضغط على رقبة العراق معلومة معروفة  فأن للعراق أوراق
مهـمة بـإمكانـه استخـدامهـا وقت الضـرورات القـصوى  ولـيس هنـاك اكثر

صب وهو العراق . ياه أو حتى ضغطها على دولة ا قساوة من قطع ا
تفيـد التقارير االقتصـادية بأن التعامالت االقتصـادية لدولتي تركيا وايران
مع العراق تبلغ اكثر من (38) مليار دوالر سنويا  حيث تصدر تركيا من
ــشــاريع مــواد غــذائــيــة اســتــهالكــيــة ومــواد أخــرى تــدخل في الــبــنــاء وا
ـاثـلة االسـكـانيـة بـحدود (20) ملـيـار دوالر سـنويـا وايـران تـصدر مـواد 
بـحدود (18) ملـيـار دوالر  ويجـري العـمل على زيـادة هـذه النـسبـة  هذا
الــتــعــامل االقــتــصـادي بــ الــعــراق وهــذه الــدول مــهم جــدا  لـو لــوح به
ـفــاوض الــعــراق أو اسـتــخــدمه أو جــزءاً مــنه الدركت هــذه الــدول حـجم ا
ــائـيـة وفق  الــقـوانـ الــدولـيـة خــسـارتـهــا إذا لم تـعـطـي لـلـعــراق حـقـوقه ا

تعامل بها . ا
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فاوض العراقـي مع اجلانب اإليراني يشتكون ليس عدد غـير قليل من ا
ا من عدم االسـتماع لـوجهة الـنظر الـعراقية من عدم اسـتجابـة ايران  وإ
والرد علـيهـا  وبالـتأكـيد مثل هـذا السـلوك يـعبر عـدم احتـرام ايران لـلوفد
الـعـراقي وبـالــتـالي عـدم احــتـرام حـقـوق ومــطـالب الـدولـة الــعـراقـيـة  وكل
مايـقـال من ايران أو مـن حلـفـاء ايران في الـعـراق حول االخـوة اإلسالمـية
والعالقـات الوطيدة ب اجلانبية هو هراء  لو كان االمر كما يقولون لذهب
ائية واطلقوا حلفـاء ايران حلليفهم وطلبوا منه مسـاعدة العراق في ازمته ا

حقوقه قبل أن جتف نهائيا وتموت الزراعة والبسات في ديالى .
ـثــلـ في مـجــلس الـنـواب وتـركـيـا هـي األخـرى لـهــا حـلـفـاء وأصــدقـاء و
والسـلطة  كـان من االجدر لـهم والنتـمائهم الـعراقي مـطالبـة تركـيا باطالق
ائية في الفرات ودجلة  وان الـسدود التي اقامتها تركيا حقـوق العراقي ا
ياه عـن العراق  على الـفرات هـو بالـضرورة قـرار تركي سـيادي بـحجـز ا
أو حتى الـتهديد بـها. إن هذه األرقام الـضخمـة من التعامالت االقـتصادية
بــ الـعـراق وهـاتـ الــدولـتـ إذا مـا اسـتـخــدمت كـفـيـلـة بــجـعل الـطـرفـ
الضـاغطـ على الـعراق مـراجعـة سيـاساتـهم اجتاه الـعراق  وليـس هناك
ياه  الـتي اضطر العـراق بسببـها الضغط قضيـة عراقيـة ملحة اكـثر من ا
ـات الـزراعـة بـعـدم ـزارعـ تـرك االف بل مـاليـ الـدو عـلـى الـفالحـ وا
ـنـاطق ـيـاه وشـحــتـهـا حـتى لــلـشـرب في كـثــيـر من ا اسـتــخـدامـهـا لـقــلـة ا
ـكـان أن نـلـوم الـدول والـنـواحي والـقـرى الــعـراقـيـة . لـيس من الـضـرورة 
تتالية منذ(2003) حتى األخرى  ولـكن اللوم احلقيقي لسلطـات العراق ا
ـيـاه وال حـتى بـإمـكـانـية االن لم تـفـكـر بـالـسدود وال بـكـيـفـيـة احلـفظ عـلى ا
ياه اجلوفية وطرق الرش مكـننة الزراعة وتطويرها والعمل على استخدام ا
ـياه من احلـديـثـة  والدول عـنـدما تـعـيب عـلى الـعراق بـعـدم احلفـاظ عـلى ا

هروبها للبحر فهي محقة في ذلك .
مـسـألـة االمن الـغـذائي الـعراقـي يجـب ان تكـون من أولـويـات أي حـكـومة 
وهذا ال يـتحقق إال بحـكومة نـشطة قـوية مخلـصة للـعراق وشعب  وبوزارة
كـمـا عـلى اجلـهـات ال  تـتـعـكـز عـلـى  االخـرين بل قـويـة الـقــرار والـتـنـفـيــذ 
ـيـاه  إن ـعــنـيـة بـا ـان والـوزارة ا ـسـؤولـة مـن مـجـلس الـوزراء الى الــبـر ا
فاصل الوضع الـدولي الراهن هو صراع األقطاب الـذي اشتمل على كل ا
احلـيـاتـيـة  وإذا لم نــحـسن الـتـصـرف وحتـقـيق االمن الـغـذائي  والـعـراق
قـادر عـلـى ذلك من حـيث مـســاحـات األرض الـقـابـلـة لــلـزراعـة أو من حـيث
ـالـيـة الـضخـمـة  نـقـول إذا لم نـحـسن الـتصـرف فـلـعـنـة الله اإلمـكـانيـات ا

والتاريخ والشعب ستالحق هؤالء  فهل يتحقق ذلك الله أعلم ..   

عـليـها  والـتي سـتعـرض لـلخـطر كل من
األصــول الــفــضـائــيــة ورحالت الــفــضـاء
الـبشرية لـسنوات قـادمة". أن الدول التي
ال تـــــســـــتـــــعــــــد من اآلن وال تـــــضـع في
حــســابــاتـــهــا الــتــوجه نـــحــو الــفــضــاء
ومـواكبة عـملـية الـتطـور في هذا الـقطاع
ـهم ستـفـقـد ميـزة رئـيـسيـة و خـاصـية ا
مــهــمــة في حــمـــايــة امــنــهــا الــفــضــائي
ـعلـومات وقـدرتهـا على احلـصـول على ا
االسـتخبـارية الـتي قد تـكون حـاسمة في
حتــديــد خـطــر مــا أو مـواجــهــة تـهــديـداً

 . مستقبلياً
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أن احلـاجـة إلى وضع االســتـراتـيـجـيـات
والـسـيـاسـات الـقـطـاعـيـة اخلـاصـة بـأمن
أمن من أن يتم الـفضاء سيضع الدولة 
الــتـجـاوز عــلى حـقـوقــهـا الـفــضـائـيـة أو
الـــتالعب بــهـــا من قــبـل دولــة أخــرى قــد
تـسـبـقـهـا ولـوجاً فـي هـذا احملور األمـني

هم.  ا
عــلـيــنـا أن " ال نــسـمح لــــعـدونــا الـقــائـد
هـاجـمة كـاندال ورئـيـسه فيـكـا الـكبـيـر 
محطتنا األرضية وعلمائنا وعلى الدوق
فـلـيت وكـرنـدايـزر أن يــكـونـا مـسـتـعـدين
دومـاً للدفاع عن فـضائنا ومـصالح أمننا

القومي"
{ باحث في شؤون السياسة اخلارجية
واألمن الدولي.
{ عن مجموعة واتساب 
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موسكو

وبـالتالي ثقـافته اجملتـمعية  ,وعلى وفق
ذلك قـد يــتــخـلى اجملــتــمع  عن عـادات ال
قصود احلداثة تساير احلداثة   ,وهنا ا
ـعـنى الـتـخـلي عن الـعادات االيـجـابيـة 
والــتـقـالـيـد الـسـلــبـيـة واكـتـسـاب عـادات
وتــقــالـــيــد ذات اثــار ايــجـــابــيــة حتــسن
ـمـارسـات ـوروث اجملـتـمـعي وتـهـذب ا ا
والــســلــوكــيــات الــفــرديــة واجلــمــاعــيــة
ـطـلـوب   ,في كل الـسـلـبـيــة  وهـذا هـو ا
مـجتـمع حريص عـلى ثقـافته وصـيانـتها
وتطويرها نحو االفضل   ,وكان اجملتمع
الـعراقي من ب افضل الشـعوب العربية

لــكل مـجــتـمع ثـقــافـته اجملــتـمـعــيـة الـتي
ـوروث الشعـبي واجملتمعي تـستمد من ا
والــتـي تـــشــكـل الــعـــادات والـــتـــقـــالـــيــد
ـتـفق عـلـيـها والـسيـاقـات اجملـتـمـعـيـة  ا
مــجـتــمــعــيـا  مــحــتــوى هـذه الــثــقــافـة ,
ارسـات او سلوكيات وبـالتالي فان اي 
فـرديـة او جـمـاعـيـة مـخـالـفـة   لـلـمـقـبول
اجملــتــمـعـي تـعــد خــروجـا عــلى الــضـبط
اجملـتمعي الذي يعـد  مطلب اساسي لكل
مـجتمع   ,ويـنعكس الـتقدم والـتطور في
اجملــاالت الـــســيـــاســيـــة واالقــتـــصــاديــة
والـثقـافـية بـأثـار ايجـابـية عـلى اجملـتمع
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بغداد

اعـقبا االحتالل االمريكي الغاشم وفي كل
مــرة يــخـــرج مــنــهــا الــعـــراقــيــيــون وهم
يدفـعـون بعـجـلة حـيـاتهـم لتـسـتمـر بدون
تـوقف يعـمـلـون باصـالـتهـم  وشجـاعـتهم
وصالبـتـهم الـتـي عـرفـوا بـهـا يــلـمـلـمـون
جـراحاتـهم  ويعـملـوا بـارادتهم الـوطنـية
الــتـي عــرفـــوا بــهـــا النـــتــزاع حـــقـــوقــهم
وحتـقيق احالمـهم  لينـعمـوا بحـياة حرة

ة  يستحقونها. كر
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 انـــعــقـــد  مـــؤتــمـــر بـــغــداد 2 والـــعــراق
والـعـراقـيـ يـعـتبـرون مـرحـلـتـهـم االنـية
ــرحـــلــة نــقـــاهــة وتـــعــافي  رغم اشــبـه 
ــتـــعــددة االســـبــاب وهم هـــواجــســـهم  ا
يــعـمــلـون عــلى مـد جــسـور الـتــعـاون مع
اشـقائـهم وجـيـرانـيهم واصـدقـائـهم  بكل
صـدق ونزاهـة ويـنتـظـرون منـهم  مـد  يد
ـساعـدة لـهم الكمـال مـسيـرتهم الـعون وا
في الـبناء واالعمار واالصالح   ومكافحة
نهوبة لقد جاء الـفساد واعادة اموالهم ا
مـؤتمـر قـمة بـغداد 2 لـلتـعـاون والشـراكة
لـتحـقيق  هـذه االهداف واالبـعد والـعراق
دولــــة مـــــحـــــوريـــــة من خـالل  مــــوقـــــعه
ـلكه  من اجلـغرافي االسـتراتـيـجي وما 

وشـعوبـهـا الـتي تعـيش حتت خط الـفـقر
هــذه الــشــعــوب الــفــقــيــرة الـتــواقــة الى
الــــسـالم واالمن اجملــــتـــــمــــعي  الــــذي ال
يـتـحـقق بـاحلـروب واالقـتـتال بـل حتقـقه
طـاوالت احلــوار والــتــفــاهم  والــتــقـارب
والشفافيه في العالقات الدوليه   في ظل
هـكذا ظـروف انعـقد مـؤتمـر قمـة بغداد 2
ان والـعراق يـعـمل بـجـد ومثـابـرة  وبـا
وبـــطــمـــوح شــعـــبه وارادته   لـــلــخــروج
والـتــخــلص  من كــوارث وازمـات اربــعـة
عـقود من احلروب  واحلـصار  واالرهاب
ـــذهــبــيــة الـــعــنــصــريــة والــصــراعــات ا
الطـائفـية وفي مـقدمتـها الـعقـدين اللذين

انـعـقـد  مؤتـمـر قـمـة بـغداد  2 في االردن
يـة استثـنائيه  بـالغة في  ظل ظـروف عا
الـتعـقيـد والصـعـوبة واحلـساسـية  انـها
ظـــروف احلــرب الــروســـيــة االوكـــرانــيــة
واحـمالهـا وعواقـبها  الـتي  تنـذر بحرب
ية اذا ما اشتعلت وانطلقت شرارتها عـا
لـتــشـمـل كل انـواع  اســلــحـة الــدمـار في
مــقــدمــتــهـــا  االقــتــصــادي والــســيــاسي
وتـكـون مـسـاحـتـهـا الـعـالم الـذي يـعـاني
الـــيــوم من  ازمـــات الــتــضـــخم  وشــحت
ــيـاه  واالســتــقــطــاب الـدولي الــغــذاء وا
احلـاد بـ الدول الـكـبـرى  ونـعـكـسـاتـها
ــتــخـلــفــة والـنــامــيـة عــلى دول الــعـالم ا

والـفـ لـيـحل مـحـلـهـا الـسالم والـويـئام
والـتـفـاهم واحلـوار وتـعـزيـز الـثقـة الـتي
غـابت  بـسـبب كل هـذه االزمـات  والـعـقد
بـكل انـواعـهـا ومـسـمـيـاتـهـا لـقـد  حتـمل
العراق الكثير  ودفع ثمن كارثة االحتالل
واالخـطـأ الـتي ارتـكـبت بـحقـه  ومن هذه
ـنـطـلـقـات عـقـد بـغـداد 2 لـيـكـون مـنـبـر ا
لـلسالم والبناء واالعمار والـتنمية  ونبذ
الــــعـــــدوان  والــــتـــــدخل فـي في شــــؤون
االخـرين  واالبــتـعـاد عـن االسـتـقــطـابـات
والـتكتالت واالحالف  التي تقوض االمن

نطقة. والسالم في ا
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 وهــذه احــد اهم مــنــطـلــقــات الــبــرنـامج
احلـــكــومي الـــعــراقي في جـــعل الــعــراق
راعـيا لـتحقـيق  وترسـيخ االمن والسالم
ـنـطـقه في الـعـراق وجـواره االقـلـيـمي وا
بـرمتها  مشاركا بـالتعاون والعمل اجلاد
 عـــلى انـــهــاء الـــنــزاعـــات واحلــروب في
ـنـطـقه  بـشـكل عـادل وتـوافـقي وايـجاد ا
مـخارج عـمـليه مـوضـوعيه حلل وتـفـكيك
ــشــاركه لــكل االزمــات في االقــلــيم  ألن ا
اجلاده في  حل مثل هذه االزمات والعقد
 وملـفاتها كفيل ببنـاء مرحلة من التنمية

ثـروات وموارد بشريـة وكفاءات  وتاريخ
وهــو قــادر ايــضــا  عــلى مــد يــد الــعــون
سـاعدة  اشـقائه واصـدقائه بكل ثل   بـا
ـلك مـن مـؤهالت  وان يـاخـذوا مـنه مـا 
الـعـبـر والـتـجـارب في مـواجـهـة االزمـات
والـتـحـديــات وان يـعـود الـعــراق مـنـصـة
سالم وامـان  ومـحـبـة الشـقـائه وجـيرانه
مـتخلـصا من حروب الـوكاله  التي دارت
رحـهــا  عـلى اراضــيه الـوطــنـيــة. ومـازل
الـبــعض يـريــد ان تـســتـمــر وتـدور رحى
هـذه احلروب  دون تـوقف  والعـراقيـيون
يـرفضـون ذلك  وال يقـبلـون غيـر ان يكون
وطـنـهم الـعراق مـنـصـة لـلـسالم والـوئام
ـتـبـادل والـتالقي  واالخــوة واالحـتـرام ا
بــيـنه وبــ اجلـمــيع  لــقـد عــقـد مــؤتـمـر
بغداد 2 من مـنطالقات فتح االبواب على
ــغــلـــقــة لــيــصــبح مــنــبــرا كل االبــواب ا
لـلتعاون والـسالم والنمـو والتنـمية  ب
االشـــقــاء واالصــدقــاء وجـــمــيع شــعــوب
ـنطقه  والدفع بـاجتاه التعاون اخلالق ا
عــلـى جــمـــيع الــصـــعــد  نـــابــذا الـــعــنف
والـتــدخل في شــؤون االخـرين واحــتـرام
الفــات الـتي سـيــادتـهم  وغــلق جــمـيع ا
ــنــطــقــة  والــنــزاعــات اســست الزمــات ا

نطقه  الن وحتـقيق السالم واالمـان في ا
االســـتــقــرار والــسـالم واالمــان  وانــهــاء
احلـروب والــنــزاعــات  حــمــايه وضــمـان
ـشاريع البـناء التـنمـوية  واالستـثماريه
ــنــطـقــة والــعــراق بــشـكل الــتي تــنــقل  ا
خـــاص نــقـــله نـــوعــيـه واعــده  تـــعــوض
الـشعب الـعراقي عـلى صبـره وحتمله كل
انـواع الكـوارث والـويالت وحروب الـف
ـتـعــددة االوجه واالشـكـال  الـتي وضع ا
فــيـهــا الــعـراقــيـ  والبــد من اســتـثــمـار
مــؤتـمــر بـغـداد  1 و2 والـبــدء  الـعــمـلي
ـشـروعـات الــضـروريـة في مــقـدمـتـهـا بـا
الـتـعــاون مع الــعـراق في اعــادة الـبــنـيـة
الــتــحــتـيه الــوطــنــيه  ومــســاعـدتـه عـلى
الــنــجـاح في مــكــافـحــة الــفـســاد واعـادة
ـــشـــاريع ـــنـــهـــوبـــة  وبــنـــاء ا امـــواله ا
الــصــنــاعـــيــة والــزراعــيـــة والــتــجــاريــة
ــشـــتــركــة وصــوال النـــعــاش اقــتــصــاد ا
الـعراق الذي يـحاول اخلروج  من ازماته
وفي مـقـدمة كل ذلـك هو عـدم الـتدخل في
شـؤونه الـوطـنيـة الـداخـلـيـة والـسـيـادية
ودعم خـــــطــــواته اجلــــاده فـي حتــــقــــيق
تــمــاســكه وبـــنــاءه الــداخــلي  وتــنــفــيــذ

برنامجه احلكومي 

بغداد
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ــشـــاعــر تــدور لــكن خـــبث ابــلــيـس وحب الــنــفس ــبــاد وا ــفــاهــيـم وا ا
ــنـفــعـة اخلــاصـة عــلى اجملــتـمع  وفــسـاد ـال  وســلــطـة ا والــشـهــوات وا
السـياسي والتجارة باجلنس والنـساء  واإلنحالل والسرقة بسبب الفقر
قـضـايـا ثـابـتـة التـدور والتــتـغـيـر بـالـلـقـلـقـة فـيـهـا عـلى شـاشـات الـتـلـفـاز أو
ناقـشتهـا كأي قضـية قابـلة لـلتغـيير أو الـتأثيـر فالكالم له قـيمة بالنـدوات 
تـخـرج من الـعـقل الـواعي إلى عـقل قـابل لـلـتـوعـيـة خالف ذلك فـأن الـفـكرة
ادي اوالفاسد. تعصب اوا الواعية اليتقبلها العقل الصغير أو اجلامد اوا
الـنـاس صـنـفان األول يـتـكـلم بـهـدف الـفـضـفـضـة والـتـغـيـير فـي اجملتـمع و
ثّل أكثر نـسبة من الناس الثـاني ينتقد الـرماد وينسى الـنار وهذا القـسم 
فالـغالبية يحكمون دون أن يعرفـون احلقيقة واألسباب التي تدفع القاتل أن
يقـتل والسـارق ليـسرق  وينـتقـدون دون أن يعـيشـون أو يجـرّبون ظرف أو
أحاسـيس من ينتقدوه  فنحن نقول عادة الـشوارع مليئة بأطفال الشوارع
ـنـاديل وآخـرون يـتـسَـوّلون .. الـذين يـنـظّـفون زجـاج الـسـيـارات ويـبـيـعون ا
سؤول دفعوهم إلى لكـننا النقول أن الفـقر واحلرمان والفق واآلباء غـير ا
رأة ونشتـمها ألنها الشـارع وألقوا بهم في جحـيم احلياة  مثـلما نهـاجم ا
تتاجر بنفسها ونقول عنها أبشع األلفاظ ونصفها بأحقر الكالم ونغفل عن
سـبب إجتـاهـهـا إلى الـنـوادي اللـيـلـيـة وجلـوء بـعـضـهن إلى بـيع أجـسادهن
بـسـبب الـضـعف والـضـيـاع والـفـقـر . هـذان الـنـمـوذجـان هـمـا أسـاس هذه
ـكن السـيـطرة عـلـيهـا مـثلـما ـقالـة فـالتـسول والـدعـارة قضـيـتان ثـابـتة ال ا
ـكن الـفوز عـلى الشـيـطان ألن الـشـياطـ غالـبـيتـها تـتـحرك في أجـساد ال
البشر وأكد الله ذلك في كتابه الكر قائال: (شياط اإلنس واجلن يوحِى
بعـضهم إلى بعضٍ زخرفَ القولِ غروراً) لذلك فإن لـلبشر طبيعتان األولى

تنتهك واآلخرى تنتقد واجلزء القليل بينهما يفهم ويؤثر ويغير .
هل نـسـتـطـيع حتـريك الـسـيارة بـال دهن ? هل تـعتـقـدون أن الـبـشـر لـيـسوا
ماكـنة بشرية حتتاج إلى البنزين و الدهن كي تعيش وتتعايش مع الظروف
احملـيـطـة بـهـا دون أن تـعـطل ? من الــبـشـر من يـتـوحش حـيـنـمـا يـعـيش في
البـرية ب األدغال واحليوانـات حتى يصبح حيـواناً آدمياً مثل طرزان ومن
ـمـكن أن يـصبح الـوحش حـسّاسـاً ومـرهفـاً أكـثر رحـمـة ورِقّة من الـبـشر ا
مثل الـغوريال كينك كونك  كـذلك السج يصـبح قار جيد ورجل صالح
ــظـلـوم مــجـرمـاً  إن أثــنـاء حـبــسه مـثــلـمـا يــصـنع الــسـجن من الــبـريء وا
اإلنقالبات الـسياسية والديـنية والعاطفـية تبدأ وحتدث بفـكرة كالرماد يأتي

من إشعال النار .
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ليس جـديداً أن تُـنتهـك الطفـولة خـصوصـاً في بلـد التُشـرّع فيه احلـكومات
قوانـ مجتمعـية وأسرية حتمي من الـقتل واإلنتهاك والـتحرش والضرب 
بخالف الـعالقات واجملامالت واحملـسوبيـات والتزكـيات هي األكثـر شرعية
ـهم: هل لـلـقـانون أن يـحـمي الـنـاس من سـمـاسـرة وجتّار  لـكن الـسـؤال ا
الـدعـارة  خصـوصـاً أصـحاب الـعالقـات ? ولو كـان الـقـانون ضـعـيفـاً غـير
اذا نتهـجم على طفل يرتاد الكوفي شوب مع قادر عـلى إال على الضعيف 
ـاذا نـعـيد شـبـاب أكـبـر من سنّـه ويتـعـاطى هـنـاك الـدخـان واحلشـيـشـة  و
ـا تـكون لـهى الـلـيـلي الـتي ر ونـزيـد في إنـتقـاد فـتـاة صـغـيـرة تعـمل فـي ا

ضحية أسرة فاسدة أو متعصبة حولتها إلى مومس حقيقة وتافهة .
ن تـصل أعـمارهن صالبة احلـكـومة تـستـطـيع حمـايـة بعض الـقـاصرات 
الهـي .. منهن من تنـتحر أو تدمن على إلى 14 أو 15 عامـاً ويعملن في ا
اخملـدرات أو الـدعـارة وحـمـايــة بـعض صـغـار الـعـمـر من الـدخـول إلى تـلك
األماكن .. الـيوم نتحـدث عن خطورة حـياة األطفال وبـراءتهم وقتل الـطفولة
في الـعـراق كـنـتـيـجــة .. ويـجـدر بـنـا أن نـتـحـدث عـن األسـبـاب الـسـيـاسـيـة
واجملـتـمـعـيـة الـتي أدت إلى دخـول طـفل سـمـ "يـرقص مـثل الـنـسـاء ويـهز
بجـسمـه" بجـانب راقصـة مـثل أمه " ويكـيّت عـليـها فـلـوس " !! من سمح له
بالـدخول ? وكيف حتوّل الطفل إلى شخصية فاسدة بهذا الشكل وفي هذا
ال ? العـمـر ? خصـوصـاً أنه لـيس وحيـداً أو مـشـرداً ومن أين جاء بـهـذا ا
تـسـاؤالت كــثـيـرة تـضـعـنــا في أقـصى مـراحل الــفـسـاد األخالقي الـواجب

مواجهته بالسيطرة على تنشئة األطفال وتشربع قوان حقيقية .
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هــنــاك الــعــديــد من الــرمــوز االمــريــكــيــة
الــشــهـيــرة الــتي انــتــشـرت عــبــر الــعـالم
وألعـوام خلت وكـانت دلـيالً واضحـاً على
ان اغـلب بلـدان العـالم قد وقـعت في الفخ
الـثــقـافي الــغـربي االمــريـكـي سـواء اكـان
بـشـكل مـكـشــوف ام بـشـكل خـفي انـسـاب

وتسلل الى اجملتمعات.
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وسـواء اكـان عن عـمــد ام ال  بـالـنـتـيـجـة
حــقـق الــرمـــز مــبـــتــغـــاه وهــدد هـــويــات
الـشـعـوب ذات االرث احلـضـاري الـعـظـيم
والــهـويـة الـواضــحـة مـثل مــجـتـمــعـاتـنـا
وقـد انسـابت بـشكل الـعربـيـة االسالميـة 
ســاحـر ومــؤثـر ونــشـرت ثــقـافـتــهـا حتت
يـة الـواحـدة التي عـنوانـات الـقـرية الـعـا
ــة وكـانت ادوات قــادتــهـا نــظــريــة الـعــو
وسائل التـنفيذ النـاجحة شئنـا ام ابينا 
ــوبــايـل وامــثــاله االتــصـــال احلــديــثـــة ا
ـعلومات والـبرامج التي ضمـتها شـبكة ا
الـدوليـة وكان عـنـوانهـا العـريض وسائل
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي الــتـي تــقــودهــا
شـــركــــات اربـــاح رأســــمـــالــــيــــة ضـــربت
عــصــفــورين بــحــجــر واحــد فــمن جــانب
حــــقــــقت االربــــاح ومـن اخــــر اخــــتــــرقت
الشعوب واحدثت هزات عميقة بثقافاتها
ومـبادئـهـا وعقـائـدها ونـوامـيسـهـا  وها
ـثـلـيـة الـقوس نـحن الـيوم نُـشـاهـد عـلم ا
قــزحي يــرفــرف في بــلـدانــنــا نــعم يــغـزو

حـــيـــاتـــنـــا دخـل وانـــســـاب لـــكـــيـــانـــنــا
االجـتـمــاعي وهـو يـبــحث عن داعـمـ له
يــشـتـروا بـضـاعـته الــسـافـلـة الـسـاقـطـة
ـــقـــاومــة الـــتي وعـــلى الـــرغم من قـــوة ا
ـؤسـسـات الـديـنـيـة والـثـقـافـية قـادتـهـا ا
ورفـضه ديناً وعرفـاً اال ان ادارته الذكية
تـمكـنت وحتت مـسمـيـات غريـبـة عجـيـبة
مـن ان تــكــسب لــهـــا جــمــهــوراً بل رواداً
حلـركـتــهـا الــداعـرة وهي تــضع الـشـذوذ
ـرض اجلـسدي اجلـنـسي حتت عـنـوان ا
الـهورمـوني او النـفسي وان اجملـتمـعات
قـبــلت شــواذهـا كــونـهـم يـعــانـون وراح
االعالم يـكسب عـواطف اغلب االسـر على
ان يكون التعامل مع هذه الظاهرة بشكل
يـقبلهم ويـستوعـبهم كجـنس جديد ثالث
ـسمـيـات( مـجـتمع او مـا شـابه ذلك من ا
ـثـلـيـات مـيم) وهـو جتـمع لـلـمــثـلـيـ وا
ـنظمات التي تـدعمهم وترعاهم جلعل وا
وجـودهم شـرعـيـاً وقـانـونـيـاً وتوفـر لـهم
الــقـــوانــ الــتي حتـــافظ عــلى كـــيــانــهم
وتـنـمـيه وتــرعى حـقـوقـهم الــتي دعـمـهـا

وروج لها الغرب.
وبـذا تــأتي خــطــورة هــذه الــظـاهــرة من
ــنـازل كــونــهــا اصـبــحت تــنــســاب الى ا
ـــؤســـســات الـــتـــربـــويـــة والـــشــوارع وا
ـيـادين وعـلى الـرغم من انـهـا وجـدت وا
لـهـا مـقـاومـ اال انـهـا بـدأت تـسـتـفـحل
تع الـتي قـادها كـونهـا تـخاطب الـلـذة وا

الــشــيـطــان مــنــذ عـهــد قــوم لــوط ونـحن
نــســتــطـيـع مـعــرفــة ذلك وادراكه عــنــدمـا
نـفتش عن رمـوز امريكـية نـشطـة رصدها
ـعـســكـر الـشــرقي بل حـتـى دول الـعـالم ا

النامية .
فقـد وجدوا فيها تهديداً ثقافياً وسياسياً
واقــتـصــاديــاً لــتــعــزيـز شــكل الــهــيــمــنـة
االمـريكية الرأسمالية وهذه الرموز كانت
قبولة لدى الشعوب التي تـخاطب اللذة ا
ـكن ان يـكــون وجـودهــا قـانـونــيـاً عـلى
الـرغم من انــهـا رمـوزاً حـديــثـة اصـبـحت
لصـيقة باحلضارة االمريكية مثل سلسلة
مـطاعم الوجـبات الـسريعـة (ماكـدونالدز)
الــتي تـــأســست عــام 1940 في امـــريــكــا
وانـتشرت فروعها في اكثر من 121 دولة
واصــــــبــــــحت  حــــــوالي 30 الـف فــــــرع 
ليـارات ويعمل فيها حوالي مداخـيلها با
465 الف عــامـل ثم يــأتـي الــوجه االخــر
الـذي مـثل اداة كـسب لـلـثـقـافـة االمـريـكي
وهـو عالم الترفيه (والت ديـزني) الشهير
دن ومـا اسسه عـبر الـعـالم من سلـسلـة ا
الــتـــرفــيــهــيــة (والـت ديــزني النــد) الــذي
اسـتـطـاع كـسب االجـيــال لـشـكل الـثـقـافـة
الـغربية االمريكية وما تركته من اثر على
هـويـة الشـعـوب الـتي قـاومـتـهـا كـمـا كان
يقاومها السوفييت وحاولوا قدر االمكان
الــــتـــصـــدي لـــنـــفــــوذهـــا الـــذي اخـــتـــرق
مـنظـومـتـهم الـشـيوعـيـة وهـا هي روسـيا
الـيـوم بـعـد حـربـهـا ضـد اوكـرانـيـا تـعـلن
اســتــغـــنــاءهــا عن الــشـــكل االقــتــصــادي
االمـريكـي (سلـسـلـة مطـاعم مـاكـدونـالدز)
وتخـتار لـلمطـاعم البديـلة اسم(فكـو سنو
إي تــوتـشــكـا) مــســتـغــنـيــة عن الــتـأثــيـر
االمــريــكي وتــعــلن الــعــودة الى الــهــويـة

القومية الروسية .
وال اريـد الـتـهـويل لـكـنه الـواقع ان تـكون
مـسـتـقالً بـاقـتـصـادك وهـويتـك اذ حارب
الـرئيـس الروسي بـوتـ الشـكل الـثـقافي
ـنــحل لـلــمـثــلـيـ ورفض ان ــتـمــيع وا ا
لـذلك ال يـحـول روسـيـا الى شـكل مـخـنث 
نــســتــبــعــد ان تــبــتــلع رمــوز احلــضــارة
االمـريكيـة هويـتنا إذ لم نـحسن االخـتيار

واالنتقاء.
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واالسالمـية في ثـقافـته العـامة  ,وقـد قيل
فـيه ومـازال هـذا القـول يـتـردد ( الـقـاهرة
تـكـتـب وبـيــروت تـطـبـع وبـغــداد تـقـر )
ومعروف ان الذي يكتب مشغول بالكتابة
ـــصـــادر والـــذي يـــطـــبع والـــبـــحث عـن ا
مــشــغـول بــالـطــبع لــكن الــذي يـقــر هـو
بـالـتـأكـيـد اال ثـقف  ,واذا اردنـا ان نـكـون
مــنــصــفــ وال نــغــمط حق االخــر  ,فــان
وصف بـغداد بالقراءة ,هذا يعني ان اهل
ـثقف  ,اال الـعراق مـثـقفـ كـحال االخـر ا
ان االحــــداث الــــتي مــــر بــــهــــا الــــعـــراق
وحتــــديـــدا اثـــر االنــــقالب االســـود في 8
شـبـاط واجـهــاض ثـورة الـرابع عـشـر من
تــــمـــوز ادى بـــشــــكل واضح الـى تـــراجع
الـثـقـافــة في الـعـراق بـســبب الـصـراعـات
ـتـصـارعـة على اجلـانـبيـة بـ االحـزاب ا
الـسلطة واحلروب الـعبثية التي ادت الى
الـتــراجع بــشـكـل كـبــيـر  ,رغـم ذلك كـانت
ثــقـافــة الــعـراق مــصـانــة الى حـدمــا ومـا
حــصل من احــداث كـان عــائــقـا لــلـتــطـور
والــتــقـدم الــذي تـســعى الــيه الـشــعـوب ,
والــســـبب هــو وجـــود حــكــومـــات قــويــة
تـــفـــرض ســـيـــادة الــــقـــانـــون وحتـــاسب
اخلـارجـ عـلى الـقـانـون بكـل  احلاالت ,
كـانت هنـاك حاالت لـكنـها نـادرة احلدوث
ـا يحصل خـالل الفترة او قـليلـة قياسا 
الــتي اعـقــبت عـام  , 2003حــيث ازدادت

حـاالت  غــيـر مـألــوفـة ســابـقـا ,كــظـاهـرة
ـســلح والـتـسـلـيب اخملـدرات والـسـطـو ا
عـلى الطرقات والـتي تصل الى حد القتل
 وظـــاهــرة الـــتـــســول من قـــبل االطـــفــال
والــــنـــســــاء بـــدفـع من االبـــاء او االزواج
وهــذه ظـواهـر مــريـبـة وغــريـبـة تــمـامـا ,
ــاجــنـة او وشــيــوع ظــواهــر احلــفـالت ا
الهي ونثر ظـاهرة دخول االحـداث الى ا
الـنقود عـلى  الراقـصات وقيـادة سيارات
اخـــر مـــوديـل من قـــبـل احـــداث بـــرفـــقـــة
حــمــايــات ,اكــيــد هي حــمــايــات الــوالــد
ــســؤول   ,الــيس هــذا عــبــثــا بــأمـوال ا
الــدولــة وخــروجـا عــلى قــواعــد الــضـبط
اجملـتمعي  ,انـها  ظواهـر لم تكن مـألوفة
ــعـقـول ,لـم تـكن اطالقـا  وفــاقت حـدود ا
الهي مـألــوفــة  سـابــقــا في الـنــوادي وا
وهـنـاك حـاالت ال يـنـبـغي االشـارة الـيـهـا
فـــمــــا اســـبــــاب ذلك ان ابــــرز االســـبـــاب
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1-  الـبطالة :عدم توفر فرص العمل ادى
الى ازديـاد ظاهرة البطـالة وبالتالي عدم
تـوفـر دخل يـغـطـي احـتـيـاجـات الـعـوائل
الـفقـيرة  ,يـؤدي ذلك الى حاالت الـتسول
ــا حــاالت اخــرى يــصــعب ذكــرهــا او ر
احـترامـا للـكرامـة االنسـانية  ,لـكن تـبقى

احلاجة مره .

2- غـيـاب سـيادة الـقـانـون : عـدم سـيادة
الـقانون وتطـبيق نصوصه عـلى مرتكبي
احلـاالت الـشـاذة والـتي يـحـاسب عـلـيـها
الـــقــانــون  ,ادى الـى االنــفالت االخالقي
والى بـروز احلاالت التـي اشير الـيها في
اعاله . اذ ان الـعـقـاب ضروري بل واجب
للحد من هذه اخملالفات الال قا نو نية . 
3- حـمـايـة اخملــالـفـ لـلــقـانـون من قـبل
ـــتــنــفــذين من كــتل وجــمــاعــات بــعض ا
سـياسـيـة  مـتنـفـذه وبـالـتالي االفالت من
ـسـائـلـة الـقـانـونـيـة شـجع الـبـعض من ا

هذا النمط على ارتكاب اخملالفات . 
4- الـتربية العائلية  –يـنشأ االنسان في
عـائــلـته حــيث هي الــبـيــئــة االولى الـتي
بــعـيش فـيــهـا  ويـكــتـسب مـنــهـا سـلـوكه
الـعـائـلي واجملـتـمـعي  ,وبـقـدر مـا يـكـون
هـناك انـضبـاط مجـتمـعي يكـون السـلوك
الـفـردي واجلـمـاعي مـنـضـبـطا . 5- عـدم
تـطبـيق قـانـون اخلـدمة االلـزامـيـة : شاع
بـ العراقـي ولـزمن بل لغايـة اليوم ان
اجلـيش يصـنع رجال  ,الن اجلـيش يقوم
عـلى االنضـبـاط العـسـكري  وهـو يـكسب
الـعسـكري خـبـرة في مواجـهـة صعـوبات
احلـياة  والصـالبة في مواجـهة االحداث

يوعة واخلالعة . ويبعد عنهم ا
6- االخــتالل في تــوزيع الــدخـل : هــنـاك
فـوارق كــبـيــرة في مــسـتــويــات الـدخل ,

حــيث تــوجــد فــوارق كــبــيــرة في رواتب
مـجموعـات من موظفي الـدولة في مواقع
عقول ,وكـما هو احلال مـعروفة  تفـوق ا
ــسـئــولـ ــتـقــاعــدين من  ا في رواتب ا
الـذي لم يخدم البعض منهم سوى اشهر
ــكن االسـتــفــادة من هـذه مــعـدودة  ,اذ 
الـفوارق في تشـغيل النا س ,مع مـعاجلة
احلـاالت الشاذة والغيـر قانونية في منح

الرواتب التقاعدية . 
أمــا ابــرز الـــتــداعــيــات فــهـي تــتــلــخص
بــالـــتــفــكك االســري وابـــرز اشــكــاله هــو
الـعنف االسري بكل اشكاله والهروب من
مــجــتــمع الــعــائــلــة  ,امــا عــلى صــعــيط
اجملـتـمع  فـقــدان الـضـوابط اجملــتـمـعـيـة
واشـاعــة ظـاهـرة اخلــوف وعـدم االمـان ,
وفـقدان الـسيـطرة اجملـتمـعيـة وما يؤدي
الى االنـحالل اجملتمعي  وبـالتالي فقدان
الـضــوابط  اجملـتــمـعــيـة  ,امــا امـكــانـيـة
العالج فخي  با شاعة الرقابة اجملتمعية
وتــركــيــز الـعــوائل عــلى تــربــيــة االبــنـاء
ومـراقبتهم  اضافة الى الدور الذي يجب
ؤسسـات التربـوية  واقامة ان تـقوم به ا
نـدوات ارشـاديــة ومـحـاضــرات يـلـفــيـهـا
مــتــخــصــصــون بــعـلـم االجــتـمــاع وعــلم
الـنفس واالقتصاد  والـقانون ويفضل ان
يـكونوا من القضاة  ,تـوجيهيةوارشلدية

نحو بناء مجتمع راشد ومنضبط . 

ـبـاد األسـاسـيـة في الـفـقه الـقـانـوني من ا
ـصلـحة القامـة اي دعـوى هو حتـقق شرط ا
لــرافـع الــدعــوى اذ اصل الــفـــقه الــفــرنــسي
قـاعـدة قانـونـيـة اخذت بـهـا كل الـتشـريـعات
وهـي " الدعـوى بـدون مـصـلـحـة"  وقـد عـرف
ـصـلـحـة" بـأنـهـا الـفـائدة الـفـقه والـقـضاء "ا
ـشروعة لرافع الـدعوى  وحتقيق العـملية ا
هذا الـشـرط ركن اساسي من قـبول الـدعوى
رافعات ـادة السادسة من قانون ا ونصت ا
عدل ـدنية العراقي رقم 83 لـسنة 1969 ا ا
ـدعى به ( يـشــتـرط في الـدعــوى ان يـكـون ا
ـكنـة ومـحقـقة مـصلـحـة معـلومـة وحـالة و
ـصلـحة احملـتمـلة تـكفي ان كان ومع ذلك فا
هــنــاك مــا يــدعــو الى الــتــخـوف مـن احلـاق
الــضـرر بـذوي الــشـان )... ان لــشـرط حتـقق
ـصـلـحـة اثــر كـبـيـر لــوضع حـد لـلـدعـاوى ا
الـكـيــديـة وتــخـفـيف الــضـغط عــلى احملـاكم
وإشغـال السلطات القضائية لذلك اخذت به
ـخـتـلف جـمــيع الـتـشـريــعـات الـقـضـائــيـة 
انواعـها ... اما مـايخص حتقق هـذا الشرط
في الـدعــاوى الـدســتـوريـة الــتي تـرفع امـام
احملـكـمـة اإلحتـاديــة الـعـلـيــا  هـنـا يـحـصل
خالف في الفـقه الدستوري فبعضهم يوسع
ـصلـحة لـتشـمل افراد الـشعب عـامة دائرة ا
الي ن يتاثر مركزه ا وبعـضهم يخصصها 
او القـانوني او االجتـماعي وهناك اشـكالية
اخـــرى حــول صالحـــيـــة اعــضـــاء مـــجــلس
الـــــنـــــواب في رفـع مـــــثل هـــــكـــــذا دعـــــاوى

ثل لـلشعب وان الرقابة تقع باعـتبارهم 
فـي صـلب عـمـلـهم  هـذا اخلالف والـتـبـاين
يـثـور خلـصـوصيـة هـذا الـنـوع من الـقـضاء
الذي يـهدف الى حتصـ القوانـ وضمان
سالمـتـها وعـدم مخـالـفتـها لـلـدستـور وهذا
هـو الـفـرق اجلـوهـري ب الـقـضـاء الـعادي

والقضاء الدستوري.
sFD « oŠ

ولعل احملـكمة االحتـادية الـعليـا في العراق
قد تـأثرت بـبعض الـدول التي مـنحت احلق
ألعـضـاء اجملــلس الـنــيـابي بــالـطــعن بـعـدم
الـدسـتــوريـة كـمـا هـو احلــال في الـدسـتـور
الـســوري لـعـام 1973 والـدســتـور الــتـركي
لـعـام  1982وقـانـون احملـكـمـة الـدسـتـوريـة
الـــكــويـــتي لـــعــام 1973. ولـــكن احملـــكــمــة
االحتـاديــة في نــظــامــهــا الـداخــلي رقم (1)
لـــســـنـــة  2022حـــددت هـــذه الـــصالحـــيـــة
وحــددت الــفــئـات الــتي يــحق لــهــا الــطـعن
صـلحة وان يكون امامـها وقيدتهـا بشرط ا
ـالي او القـانوني الطـاعن قـد تأثـر مركـزه ا
او اإلجتـماعي بـالقـانون الـذي يروم الـطعن
فيه  كـمـا مـنحـت في ذات النـظـام الـداخلي
ـــادة 19 احلـق لـــلــســـلـــطـــات الـــثالث في ا
ـان ...الخ بـالــطـعن امـامـهـا واعـضـاء الــبـر
ادة (ان يـتعـلق النص وقيـدته  في نـهايـة ا
هام تلك اجلهات واثار خالفا طعون به  ا
في الـتـطـبـيـق) وهـذا مـايـشـكل عـائـقـا امـام
ـان فـفي حــالـة وجـود قـانـون اعـضـاء الــبـر
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يـخـالـف كـله او جـزئه لـنــصـوص الـدسـتـور
ــواطـن الـطــعن بــدعم ـكـن لــلـنــائب او ا ال
دسـتـوريـته كـونه غــيـر ذي مـصـلـحـة بـنـظـر
ــادة  20من ذات الــنــظــام احملــكـــمــة! امــا ا
الداخـلي فهي مـنتقـدة كونـها سـاوت بشرط
ـصـلـحـة بــ الـقـضـاء الــعـادي والـقـضـاء ا
ا ان الـقـضاء الـدسـتوري له الدسـتـوري و
ــغـزى مـنه خــصـوصــيـة كـمــا نـوهــنـا وان ا
ضـمـان سالمـة الـقـوانـ وعـدم مـخـالـفـتـهـا
للـدستور لذا يتـحتم ان تتوسع دائرة من له
احلق في الـطـعن ورفع الـدعـوى الن الـغـايـة
مـنه عـامـة ولـيس خـاصـة كـمـا فـي الـدعاوى
دنـية األخـرى   لذا ذهب بـعض الفقه الى ا
ــشــروعـات ابـعــد من ذلـك واجـاز الــطــعن 
الـقـوانـ الـتي تـخـالف نـصـوص الـدسـتور
كمـا في الفقه الفرنسي بـاعتبار ان القوان
كن الي تنـظم حيـاة عامـة النـاس بالتـالي 
مــــواطن ان يــــطــــعـن بــــهــــا امــــام احملــــاكم
الدسـتوريـة وان كان ذلك يـحتـاج الى ثقـافة
قانـونية  اال انه يـاتي بفـوائد كثـيرة ويضع
يــد الــقـضــاء الـدســتــوري عـلـى الـنــصـوص
اخملالـفة لـلدسـاتيـر لذا من االفـضل ان يعاد
الــنــظــر بــهــذه الــنــصــوص لــتــعــطي احلق
ـان اقل تــقـديـر لـلــطـعن امـام العـضـاء الـبــر
ــثــلـ احملــكـمــة االحتــاديـة بــاعــتــبـارهم 
لـلـشـعب كــمـا كـان سـابـقــا فـفي حـكم سـابق
قـضت فـيه بـعـدم دسـتـوريـة قـانـون مـجـلس
الـقـضـاء األعلى رقم (112) لـسـنة 2013 إذ
ـدعى (رئـيس قـضت بـان (.... دفـوع وكـيل ا
مــجــلس الــنــواب / أضــافــة إلى وظــيــفــته)
انصـبت بغالبيتهـا على عدم وجود مصلحة
لـلـمـدعي في إقـامة الـدعـوى فـتجـد احملـكـمة
ـدعي وهو عـضو في االحتاديـة العـلـيا ان ا
مـجـلس الـنواب ورئـيس كـتـلـة نيـابـيـة وهو
ـثـل مــجــمـوع الــشــعب الــعــراقي .... وان
الـقـانـون مــوضـوع الـطـعن هــو لـيس طـلـبـاً
شـخـصــيـاً حـتى يــتـطـلب الــطـعن به وجـود
ـا هـو قـانون مـصـلـحة خـاصـة لـلـطاعن وا
صـلحـة العـامة فـيكون الـطعن عام يـخص ا
بـعـدم دسـتوريـته مـسـألـة تخص الـعـراقـي
ـثــلــهم نــواب الـشــعب ومــنـهم جــمـيــعــا و
ــــادة ـــــدعـي اســــتـــــنـــــاداً إلى أحـــــكـــــام ا ا

(93/ثالثاً) من الدستور.
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زمن وحيد جرّدته مواسم 
ّا به وتكسر التلمودُ

عام وما زالت مساكب حزننا 
فيها يتمتم بالبكاء قصيدُ

عمري الذي اغتالته فيّ عقارب
ّا أردت رعودُ وبه انطفت 

آ لم تزل  عام جديد وا
تدمي القلوب وما انتهى التشريدُ

عام على دربِ احلياة جديدُ 
وبه ستزهر روضة وورودُ

وستضرب األيام دورة وقتها 
ليجيء وقت ما ثنته حدودُ

وسينتهي عام ويبدأ آخر 
وسنيننا عنها تطير شهودُ

وتموت أيام ويدفن حلمها 
ويعود من بعد الرحيل وجودُ

مثل دوره  عام جديد وا
صاغته في ليل البعاد قيودُ

عام جديد وانفجارات هنا 
وهناك طاولة سباها الدودُ

وهنا بقايا من زجاجة ليلة 
كسرت وخبأها لديهِ شرودُ

وسترحل األيام دون ملّفها 
عهودُ وعساه يثمرُ غصننا ا

عام جديد فيه أرجو منية 
مدودُ يبقى السالم وظلّه ا

وتسير في كل البالد مواكب 
وعودُ للحب ينثره الهوى ا

عام وننتظر السالم يزورنا 
ويسودُ عيش في العراق رغيدُ
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(1)
كـانت الـنـار تـلـوك بـنـهم كـبـيـر مـا يـصـادفـها
عـلى االرض وكـان الدخـان األسود يـتصـاعد
من كـل مـكـان يـعـلـو لـيـعـكـر صـفـو الـسـمـاء
ويـحيـل زرقتـها الـنقـية الى حـزن عمـيق قا

السواد.. 
ــدافع واالســلـحــة الــنــاريـة كــانت أصــوات ا
تــعـزف عــبــثـاً وتُــشــكل مـوســيــقى صـاخــبـة
وت.. فيما كان اجلندي (عبد الله) عنوانها ا
يـحـاول ان يـبـدد خـوفه ويـبـدو أكـثـر قوة من

بقية زمالئه من اجلنود..
تنامي يـحاول امتصاص أو تقـن اخلوف ا
بـ رفـاقه.. يحـدثهم في أمـور شتى غـير ان
حـكـاياته كـلـها كـانت تـبدو هـامشـيـة تافـهة
بــاردة كـمــكـعــبـات ثــلـجــيـة صــغـيــرة تـقـاوم

ذوبانها حتت أشعة شمس صيفية الهبة.. 
ومـع ذلك كـان يـكـرر مــحـاوالته من دون مـلل
أو كـلل يـكـلـمهم عن أي شيء يـطـرد كـابوس
وت الـهالك يـغـني لـهـم تـارة ويسـخـر مـن ا
تـارة اخـرى.. ويـحـثـهم عـلى كـتـابـة الـرسائل
لـذويهم وحـبيبـاتهم.. ويعـدهم بايصـالها مع
اي جـــنــدي يـــتــمـــكن من نـــيل اســـتــحـــقــاقه

باستراحته القصيرة..
ـكون لم يـكـن عـبد الـلـه مسـؤوالً عـن فـريقـه ا
من عــشــرة جــنــود مــعــظــمــهم مـن مــوالــيـد
اضي بقدر ما كان صديق سـتينيات القرن ا

اجلميع وحافظ وكا أسرار كل منهم..
قــســاوة الــقـصف وشــراســته جــعــلت دوائـر
اخلـوف تـكبـر وتـتسع مع الـوقت وهـو االمر
الـذي وضع اجلميع في مواجهة موت محتم
ـا دعـا أعـضـاء الفـريق لـلـبـحث عن ابـتـكار

المح والــسـلــوك حـاد كــان قــاسي الـوجـه وا
ـزاج منعزالً عن أغلب زمالئه.. يـبدو للوهلة ا
االولـى وكـأنه قـاتل مــأجـور إال انه كـان طـيب

القلب رقيق الطباع.. 
رفـض دعوة (عبد الله) وإصراره ولم يستجب
ألمــر االخـتـبــاء حتت الـدبـابــة أو الـنـزول الى
كـوث في حـجرة ـا قـرر ا ـلـجـأ اجملاور وإ ا

الدبابة وحيداً..
ــدفــعي واجلـوي احــتــدت وتـيــرة الــقـصف ا
وكـأن الـعدو يـستـعـجل بقـيـة الفـريق لالنزواء

لجأين.. في أحد ا
صــرخ (عـبـد الـلـه) بـنـبـرة قــائـد آمـر من حتت
الـدبـابة مـحاوالً حث مـن تبـقى من الزمالء في
ـكــوث في احـد الــعـراء عــلى االســتـعــجــال وا
ـلـجـأين.. ولـكن سقـوط قـذيـفة هـاون قـريـبة ا
أصـــاب اجلــمــيع بــاخلـــرس.. وعــطل الــرؤيــة

bO «

   جدران متـهرئة  ,تـغطـيهـا بيوت الـعنـكبـوت.. والعـثة.. وخـطوط االرضة
الـتي احـالـته لـلوحـة جتـريـديـة طبـيـعـيـة في بيت حـواسم مـتـهـالك مـسقّف
ـنع مـطـرا او شـمـسـا. (ابو ـعـدن خـفيف (اجلـيـنـكـو) كـان اعـجز من ان 
. عاطل عن الـعمل زيـنب) رجل توسط الـستـينـيات عـمرا  ,والعـذابات دهـراً
. شُفي ـزمنـة : سـكـر.. ضـغط.. تـصـلب الـشـرايـ كـونه مـتـخم بـاالمـراض ا
. زوجته ال تـقل عنه امراضـا وبؤسا بـاعجوبـة من جلطـت قلـبيـة سابقـت
ويأسا وأسىً. له ابنتان توأم معاقتان جسديا وعقليا في ربيعيهما الثالث
عشـر مـقعـدتان الصـابـتهـما الـوالّدية بـضـمور في خاليـا الـدماغ. تـتنـاوبان
امهما وبكريتها (زينب) على خدمتهما واطعامهما وتغسيلهما وتنظيفهما

بعد قضاء احلاجة. 
  زينب عشريـنية جميـلة لم تنل حظها مـن التعليم سوى االبـتدائية لضيق
ذات الـيـد. ارملـة لـشـهـيد من احلـشـد الـشـعبـي بقـيت الكـثـر من عـام تراجع
دائرة الـتقـاعد لتـرويج معـاملة
زوجــهـا الـشــهـيـد دون جـدوى.
في كل مرة كانت تـنهمر عـليها
في الــدائـرة قـصـاصـات الـورق
كورة مـحتويـة ارقام هواتف ا
ـــعــادلـــة واضـــحــة !!. كـــانت ا
طر  ,تمشية بسيطة كسقوط ا
ــعــامــلـة ,وتــســلـيـم الـرواتب ا
بــأثــر رجــعـي مــقــابل تــســلــيم
نـفـسهـا... وبـصـور ومسـمـيات
شـتى : زواج مـتـعـة.. صـداقة..
عالقــة حب بــريــئــة !!. والنــهــا
شــريـفــة حـرة رفــضت ان تـأكل
من ثــديــيـهــا فــقــد تــكـورت في
زاوية الغـرفة وحيـدة.. معزولة
مــــكـــتـــئـــبــــة تـــلـــوك آالمـــهـــا..
ومعانـاتها.. وعـذاباتها  ,حتى
اضــطـرت في الـنـهـايـة لـلـرقـود
وهي تـرفـس بـقـوة كـمـا الـطـير
ــذبــوح حتت تــأثــيــر قــطــبي ا
ــار عـبـر الـتــيـار الـكــهـربـائي ا
صــدغـيـهـا ... فــالـكي كـان آخـر

عالج الكتئابها !.
   هم يعـيشـون على راتب الـرعاية االجـتمـاعية ,وما جتود به ايـدي الكرام
من جــيـران ومــعــارف وفـاعــلي خــيـر ,مـن مـبــالغ ومـواد غــذائــيـة ومالبس
عـيشـة. غدا ابو زيـنب جنمـا اجتـماعـيا مـعروفا.. وسواها مـن متطـلبـات ا
ومألوفا لكثرة ما تتسابق القنوات الفضائية ومواقع التواصل االجتماعي

أل وطلب الدعم لهم. على عرض مأساتهم على ا
عيشة ,تتوسط صورة عمالقة لـ(الـسيد) بلحيته    هناك... في قلب غرفة ا
متـدة من السقف حتى االرض, البيـضاء وعبـاءَته وعمامته الـسوداوين وا
ـا يـنـهض الـرجل لـلـصالة فـأول شيء يـفـعـله  –حـتى قبل مع كل فـجـر حـا
ـسح بعنـاية شديـدة صورة (السـيد) مخـافة غضب غسل وجهه  –هو ان 

الله ...... و(السيد) !!!.
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وت كـان إال رائـحـة ا تـمـامـا.. ولم يـبق في ا
مزوج بالبارود..  ا

(2)
ضـاعت بوصلة االنسانـية وانعدمت الرؤية
تـعـطلت الـعيـون عن االبـصار بـسبب الـتراب
الـهائج من جراء العصف فيما أصيبت آذان
األحــــيـــاء مـن اجلـــنــــدود بــــصـــمـم مـــؤقت..

وجتمدت بقية حواسهم بتأثير اخلوف.. 
هــدأ ضــجــيج االنــفــجـار واســتــقــر الــتـراب
ــتــنــاثـــر في الــســمــاء وبــدأ كل واحــد من ا
االحـياء يـستـكشف جسـده ويتـلمـسه بحذر..
لـئال يكون مـصاباً او مـتشظـياً غيـر ان (عبد
الــله) دهـش وانــتــابه اخلــوف الســتــكــشـاف
ـنحهـم القـدر فرصة مـصيـر رفاقه الـذين لم 

 .. االختباء في أحد اخلندق
ــشـــهــد يــثــيـــر الــدهــشــة في الـــعــراء كــان ا

عـبـد الله وعـدني يـوصلـهـا الج.. وإذا وصلت
راح اكتبلج كل فترة. 

كن يعرف بية وت ناسيني  آني بـخير.. وا
شـكـد أحبج بس الـشـوق الج وألمي معـذبني

أكثر من احلرب.. 
بـس أرجع بأول إجازة ادز امي الـكم خطابة..

احبج))
تـخـلى عـبـد الـله عن شجـاعـته وبـكى بـحـرقة
انــهـار تــمـامــاً شـعـر بــانه مـســؤول عن هـذه

وت..  البشاعة.. وعن هذا ا
حــدق بــبــقــايــا اجلــثــة واعــاد قــراءة حـروف
الــرسـالـة وكــرر الـنـظـر الـى سالحه الـرشـاش
الــذي يـســتـنـد الـى كـتـفـه رمـاه عـلى األرض
وحـدق به مرة أخـرى.. ركز نـظره إلـيه بصق
عـليه وعلى بزتـه العسكريـة.. اهان نفسه النه
حـملـها مـسؤوليـة مقـتل إنسـان أراد احلياة..
لـيدخل بـعد ذلك في حـالة من الهـستـريا وبدأ
ــوجــة من الـسـب والـشــتم عــلى الــقـائــمـ

تسبب باشعال فتيل احلرب. وا
ركض نـحوه (أكرم) واستـعجل حبس انفاسه
وكـتم شـتـائـمه كـونـها كـانت كـافـيـة اليـصاله

الى حجرة االعدام..
تــسـلم (أكـرم) زمـام االمـور بـعــد انـهـيـار عـبـد
وتى في الـله وأوعـز للـجنـود بجـمع أشالء ا
مـكـان واحد العـادة محـاولـة اكتـشاف هـويات

أصحابها.. 
نُــفـذ األمـر وتــراكـمت األشالء فـوق بــعـضـهـا
الـبعض لتـبدو كأنـها تمـثال او عمل تـشكيلي

اسطوري.. 
تـوقف (رزاق) قبـالة هـرم االشالء الـذي شيده
وت رفـاقه بـدا شـارد الـذهـن متـأمـالً لـوحـة ا
الـتي رسـمـت أمام عـيـنـيـه.. واستـمـر صـمـته
حـتى صوب نـظره الى رأس متـفحم لـيصرخ

بحرقة ((عباس.. هذا رأس عباس))!!...
اســتـغـرب اجلــمـيع قــدرته عـلى تـمــيـيـز رأس
عــبـاس دون غــيـره عــلى الـرغم من ان جــمـيع

اجلثث الستة متفحمة بالكامل.. 
أعــاد صـراخه وهــو يـضـرب يــديه عـلى رأسه
بـــعــد ان فــهم اســـتــغــراب وتــشـــكــيك زمالئه
((عــبــاس .. انه عــبــاس عــرفــته من اســنــانه

كـسور كنت قد كسرته ـعوجة وهذا نابه ا ا
ـتوسـطـة.. هذا له ذات مـزحـة أيـام الدراسـة ا
صــــديق عـــمــــري عـــبـــاس)) ثـم ركض نـــحـــو
ـسح بها اجلـمجمـة وحمـلها وبـدأ يقبـلها و

دموعه.. الى ان تدخل (أكرم) حلسم االمر. 
اقـتـرب (عـمار) من تل الـضـحـايا تـاركـاً خوفه
وراء ظـــهـــره رفع يـــده الـى الـــســـمـــاء ودعــا

أصدقاءه لقراءة سورة الفاحتة.
(3)

وصــلت آلـيـات الــدعم الى الـفـريـق بـعـد طـول
انـتظـار وتكـرار نداء االسـتغـاثة حـمل الكادر
الـطبي اجلثـث في مشهـد جنائـزي جُسد أمام

الناج االربعة.. 
ومــا هي إال سـاعــات قـلـيــلـة حـتى  تــعـزيـز
الــفـريق بـسـتـة اشــخـاص آخـرين عـوضـاً عن

الذين غادروا الى السماء.. 
في تـلك الـلحـظـة.. ايقن كـل واحد من اجلـنود
االربـعـة بـان احلـرب ال تـأبه حلـجـم اخلـسـائر
ومـا هم إال وقود حملرقـة عمالقة ال تـشتغل إال

بأرواح الشباب.. 
بـدأ كل واحـد مـنهـم يفـكـر جاهـداً بـالـفرار من
ـوت.. أولـهم كـان أقـواهم وأكـثـرهم جـسارة ا
انـه (أكـــرم) الـــذي قــــرر خـــســـارة أصــــبع من
أصــابع يــده مــقـابل الــنــجــاة بـجــســد كـامل
فـأطـلق الـنـار عـلى يـده مـحـاوالً ايـهـام الـكادر
الـطـبي بـانه تلـقى إصـابة من الـعـدو وسوف
يــحــصل بــعــدئــذ عــلى كــتــاب الـتــســريح من
اخلـدمـة الـعـسـكـريـة السـبـاب طـبـيـة غـيـر ان
ــا تــوقع لــهــا حـيث إصــابــته كــانت أكــثـر 

قطعت يده من أسفل الكتف..
وعـلى الرغم مـن إعاقتـه ومخاطـرته بحـياته
إال انـه احـيل الـى مـجــلس حتــقـيــقي بــعـد ان
كــشف الـكـادر الـطـبي عـن مـصـدر الـرصـاصـة
الـتي أصـابـته ومـسافـة إطالقـهـا.. وهـو االمر
ــوت في ســاحـة الــذي أحــاله من مــواجــهـة ا

احلرب الى موت آخر داخل زنزانة مظلمة. 
أمــا (عــمـار) فــقــد رمى سالحه وحــمل كــتـابه
ــقـــدس وتــقــدم جتــاه عــدوه وســـلم نــفــسه ا
كــــأســـيـــر حــــرب.. وبـــقي عــــبـــد الـــله ورزاق

وذجاً لسرد حكاية حرب كاملة. ا

والــذهـول حتـول لــون الـتــراب الـذهـبي الى
مــزيج لــوني يــجــمع بـ األســود واألحــمـر

تفحمة..  فضالً عن تناثر بعض األشالء ا
عــلـى الــرغم من وجع عـــبــد الــله وانــكــســار
روحـه إال انه لم يــكن يــقـــوى عــلى الــبــكــاء
فـــالـــدمع ال يـــنـــزل حـــ تـــهــرب الـــروح من

اجلسد.. 
اقـتـرب من بـقايـا جـسـد أحد الـضـحـايا ولم
يــكن إال نــصف جـســد سـفــلي كــان قـد فــقـد
هــويـة ومالمح صـاحـبه تــنـبه لـطـرف ورقـة
كــانت تـتـهـاوى من جـيــبه.. سـحـبـهـا وفـتح
طـياتها بانفعال وارتباك بالغ بغية معرفة
هـويـة صـاحب اجلـثـة.. وإذا به يـقـرأ رسـالة

موجزة جاء فيها:
((حبيبتي آية..

هاي أول مرة أكتب بيها رسالة الن صديقي

مــلــجـأ أكــثـر أمــنــاً من الــسـواتــر الــتـرابــيـة
التقليدية..

وجـه (عـــبــــد الـــله) رفــــاقه بــــخـــلـع خـــوذهم
احلـديـديـة الـثـقـيـلـة الـتي كـانت تـغطـي أعلى
رؤوســهم واســتــخــدامــهـا كــوســيــلــة حلــفـر
مــلـجــأين أولـهـمــا حتت الـدبــابـة الــروسـيـة

( (T55وأخر خلفها مباشرة.
انــقـسم الـفــريق الى قـسـمــ وكـأنـهم أرادوا
دفـن انــفـــســهـم عــلى نـــحـــو مــؤقت فـي تــلك
اخلـنـادق بـانـتـظـار ان تـغـفـو نـيـران احلرب
ولـو لبرهة.. لـيستنـشقوا أنفـاس احلياة مرة

أخرى..
ـظـلـمـة رمى تـمـدد (رزاق) في تـلـك احلـفرة ا
ـا ـتـعــرق عـلى االرض غـيـر آبه  بــجـسـده ا
يــحـيط حـولـه.. وكـأنه انـتــزع االحـسـاس من
روحـه وحتــدى ضـــجـــيج احلـــرب من حـــوله
مـثـلمـا حتدى خـوفه واصدقـاءه وبقي يـتأمل
أسـفل الـدبـابـة حتى نـام نـومـاً ثقـيالً لـيـبدو

كأنه في غيبوبة او فقدان للوعي.. 
أمـا (عـمـار) أصـغـر أصـدقـائه سـنـاً فـقـد كان
يـرجتف كبرعم فتـي أرهقته مواجـهة عاصفة
هـوجاء.. كان يحـتضن سالحه الرشاش كمن
.. يدفن رأسه يـحتـضن حبـيبة فـارقهـا مرغـماً
بـ ذراعيه والبـندقيـة ويبكـي خلسـة ويعمد
الى كـتمان نحـيبه وأسى روحه حتى ال يبدو

ضعيفاً أمام رفاقه.. 
فـيما كان (أكرم) أشد أعـضاء الفريق شراسة
ـــانه ـــوت لـــيس ال ـــواجـــهـــة ا ورغـــبـــة 
بــاحلـرب وتـضـحــيـاتـهـا فــهـو ال يـبـحث عن
ـــغـــامــرة الـــنـــصــر بـــقـــدر مــا يـــفـــتش عن ا

الشخصية.. 

Azzaman Arabic Daily NewspaperIssue 7475 Saturday 7/1/2023
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7475  السبت 15 من جمادى اآلخرة 1444 هـ 7 من كانون الثاني (يناير) 2023م

1
يالديَّةِ في رأسِ السَّنةِ ا

أحلُمُ 
أنْ يَسقي أرضَ بالدي غيث مِدرارْ
أنْ تتفايضَ في بلدي باخليرِ األنهارْ
أنْ يـسـقطَ حتت الـضَّــربـاتِ الـوطـنـيَّـةِ

تمثالُ الدّوالرْ
أحـــلُـمُ أنْ ال تـــبـــقـى عـــائـــلــــة تـــســـكنُ

باإليجارْ
وأحـلمُ أنْ يـظـهـرَ قـبلَ خـرابِ الـبـصرةِ

سيفُ الكرّارْ
2

أحلمُ أنْ ال تبقى عائلة تسكنُ بيتاً مِنْ
ْ طِ

أحـلمُ أنْ يــحـمـيــنـا سـور يُــشـبِهُ سـورَ
ْ الصّ
أحلُمُ 

أنْ أتــــــــــــمـــــــــــــكَّــنَ مِـنْ أنْ أرفـعَ رأسـي
كاألشجارْ

وأنْ أهدرَ كالبحرِ
وأنْ أتقدَّمَ كاإلعصارْ
3

أتمنّى مِنَ السَّنةِ اجلديدةِ

أنْ ال يكونَ رأسُها أصلعْ
وأنْ ال تكونَ ميزانيَّتُها لغيرِنا مرتَعْ

رضَعْ وأنْ ال يخونَ دينارُها ا
َ وأن يكونَ العراقُ للعراقيّ

ـــصب ـــصب ومِنَ ا ـــنـــبعِ إلى ا مِنَ ا
نبَعْ إلى ا

وأنْ تكونَ أرضُنا جنَّةً ال بَلَقَعْ
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أتمنّى 
أنْ يكونَ العُشبُ دوماً أخضرا
أنْ يكونَ الشعرُ دوماً سُكَّرا

أنْ يكونَ الوردُ منثوراً على كل الثَّرى
أتمنّى أنْ يكونَ احلبُّ أعلى السُّلُطاتْ

أتمنّى أبداً أنْ تنزلَ األحالمُ فوقي 
مثلَ شاللِ مطرْ

أتمنّى أنْ يكونَ اسمُ بالدي الفذُّ
مكتوباً على وجهِ القمرْ

ومحاطاً بسِاللِ الوردِ في كل اللغاتْ
5

قتُ السّاكتَ والسُّكوتِ أحبُّ شِعراً 
أُحبُّ شِعراً ينقلُ احلبَّ إلى البيوتْ
أحبُّ بيتاً ال يكونَ مثلَ بيتِ عنكبوتْ
أُحبُّ أنْ أرى الـــعــــراقَ رافالً بـــكل مـــا

يُحييهِ 
قبلَ أنْ أموتَ

6
أتمنّى أنْ تكونَ مقدراتُنا بأيدينا 

بعدَ يدِ القديرْ
ولـيــستْ بـيــدِ زائـرٍ غـريـبٍ أو مـنـدوبٍ

غيرِ سامٍ
أو سفيرْ

أتمنّى أنْ نتغيَّرَ ونُغيرَ
وإال فــلنْ جنــلسَ إال عـــلى مــا جنــلسُ

عليهِ مِنْ حصيرْ
: وستظلُّ صورتُنا أمامَ العالمِ

بلد غنيٌّ وشعب فقيرْ

قصة قصيرة

قصة قصيرة

 عندما يحل الليل
في صمته

تلئ القلب االيقاع    
انظر خلف النافذة:

هناك ظل
يبدد الوحدة

ال ينام..
حتى بعد استسالم اليقظة

.....
اشراقة الصباح
تبتسم  ب التالل
جتعل ظلك طويال

على السبل
شي ورائك

لكن 
عندما تظل الطريق 

سيختفي
.....

قبل الوصول الى كم العناكب
تصبح الشمس في اخللف

و الظل أطول
تد أمامك

.....
قبل الوصول إلى احلشد

يختفي تارة أخرى
ال تعرف

ا هناك  ر
من زاوية بعيدة

ينظر إليك خلسة.
.....

وحينما
تتعثر قدمك 

فتقع
لكنه ال يزال واقفا وال يسقط

.....
يجعل الليل الفرسان

 ينامون من جديد 
لكن الظل وحده ال ينام

.........
 تلك اللحظات التي
يوجد خلف النافذة ظل

يبدد الوحدة
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درسي واجلـامعي على اختالف اختـصاصاتها ـعتمدة في التـعليم ا هـناك فرق كبـير ب الكتب ا
ـقاالت  أن من يـقوم بـتأليف ومـراتبـها وبـ الكتب الـتي يؤلـفهـا القصـاص والـروائيـ وكُتاّب ا
درسية الـتي قصدناها آنفا هم نخبة من األساتذة أصـحاب االختصاص ويتفحصها بعد الكتب ا
علـومات الواردة ذلك جلـان علـمية مـتخصـصة تبـعثهـا وزارة التـربية والـتعلـيم تعـمل على تدقـيق ا
ي لألجـيال الـقادمة فيـها وتـقيـيمـها والـنظـر في صالحيـتهـا ألنهـا ستُـعتـمد في الـتدريس األكـاد
وسيؤخذ كل مـاورد فيها من علوم وأفكار صغيـرة كانت أو كبيرة وتعطى الى الدارس  أن هذا
الـنوع من الـتـأليف يـكون صـعب لـلغـاية لـكـونهـا كتب خـطـيرة تـعتـمـد الدولـة على مـاجـاء فيـها من
ـنشود الجـيالهـا التي تكـافح من أجله احلكـومات عبر معطـيات مسـتقبالً لـنيل التـقدم واالزدهار ا
فـكرين وخاصة الـزمن .  أما فيمـا يخص تألـيف الكتب من الـنوع اآلخر الـتي يقوم بهـا األدباء وا
الـكتب الـعلـميـة مـنهـا فيـقتـصر واجب دور الـطبـاعـة والنـشر عـلى تنـظيم الـكـتاب وتـبويـبه وتدقـيقه
امالئياً ومـن ثم طبعه أي عـملـية إخـراج ليس إالّ وهو ( أي دار الـنشـر ) غيـر ملزم بـعمـليـة تدقيق
ـعلومات العـلمية وغير الـعلمية الـتي وردت في مسودة الكتـاب ألنها تقع ضمن مـسؤولية الكاتب ا
ـؤلف وشهرته ـوضوع فنـجاح ا عـلوماتـية ووجـهة نظـره الشـخصيـة با الـذي افرغ فـيه شحنـاته ا
عـلومـات الـتي انزلـهـا في صفـحات مـؤلـفه.. هنـاك الـكثـير من يـعـتمـد على مـدى مـصداقـيـته في ا
فكرين لـديهم أراء ووجهات نظر مختلفة في أحداث الطبيعة ألن الكثير من النظريات الدارس وا
جـائت افـتـراضيـة ولم يـسـتـطـيع الـعلم إثـبـاتـهـا حلـد االن بصـورة مـؤكـدة ويـرى الـبعض من ذوي
االختـصاص بـان الكـثيـر من تلك الـفرضـيات تـضم ب ثـنايـاها لـغط كثـير واسـتنـتاجـات مغـلوطة
فيبدو أن هناك حيـرة كبرى قد وقع فيها الكثـير من العلماء الذين ما انفكـوا أن يأتوا بالنظرية تلو

ائة . األخرى حتى انشتاين نفسه مات حائرا غير متأكد من صحة نظريته النسبية مائة با
ؤلف يـعتمـد بالـدرجة األسـاس على غزارة مـعلـوماته في ما  لكل مـؤلف أفكـار وسياق  وجنـاح ا
حتويه الطبيعـة الغامضة حوله وقد يزيد جناحه جمالية تعبيره وحبكته وان قراءة عشرة كتب مثالً
ـمكـن أن يكـون مـغـايـراً لـآلخرين وضـوع مـا سـتـبـني عنـد قـارئـهـا فـكرة جـديـدة وانـطـبـاع من ا
ـقـدوره أن يطـلق رأيه اجلـديد فـاالخـرون ليـسـوا أنـبيـاء او مالئـكـة لكي اليـخـطئـوا فـكـيف يكـون 
أمـامهم اذا كـانت دار النشـر سد منـيع أمام فـكرته التي أوردهـا في كتابه
فأهل دار الـطـباعـة والنـشر هم خـبـراء في االحبـار والورق والـطبـاعة
كـونات الـطاقة الـنووية او مـدار األقمـار الصنـاعية وال عالقـة لهم 
ـؤلـف في صـفــحـات مـؤلــفه .. نـرى ان الــقـراّء هم الــتي انـزلــهـا ا
ـؤلف أو فشله وليس دار الـطباعة احلكم األول الذي يـقرر جناح ا

والنشر .
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دن بـ فترة وأخرى غرق احيائها نتيجة هطـول األمطار بكثافة لفترة قصيرة كما تشهد بعض ا
يجري حالياً وسبق حدوثه قبل أيام وسيحدث بعد خمسة أيام كذلك.

يـاه بل نتـيجة دن لـيس بسبـب كميـة ا هـذه ليـست فيـضانات فـي احلقيـقة بل هي غـرق الحيـاء ا
ـياه الـثـقيـلة الـنقص في الـبـنى التـحـتيـة واهـمهـا نـظام تـصـريف ميـاه األمـطار ونـظـام تصـريف ا
ـنع الـتـلوث ومـخـاطـره عـلى الـصحـة الـعـامـة ولكن في (اجملـاري).نـظريـا يـجب فـصل الـنـظامـ 
الـعـراق حيـث ان اإلهتـمـام ب "الصـحـة الـعامـة" يـدخل في بـاب التـرف يـدمج النـظـامـان لسـهـولة
التـنفيذ وتسـهيل مهمة الـربح السريع للمـقاول من أصحاب الثـقة.تكتمل "خـلطة" النظـام نتيجة
غلق اجملـاري أما لسوء الـتنفيـذ او بسبب األنقـاض الصلبة واألتـربة والنفـايات البالستـيكية التي
سؤول والسكان وكما هو الوضع أمام منزلي رغم تتجمع في الـشوارع أمام أنظار الزائرين وا
رء ان حتصل بعض اإلختناقـات في سرعة التصريف مع شدة التساقط تكـررة.يتوقع ا نداءاتي ا
طري ألن نظام التـصريف مصمم ألسباب اقتصـادية على احتمالية مـعينة ألعلى تساقط مطري ا
ياه في بغداد يبلغ ( (20/1اي واحد وما يولده من تصريف ( .(Qmaxمثالً نـظام تصريف ا
في الــعـشــرين. أي أعــلى تـســاقط مـطــري يــحـتــمل حـدوثه خـالل عـشــرين عـامــاً وفق حـســابـات
نظومة يحصل غرق هيدرولوجية / احـصائية.في حال حدوث عاصفة مطرية اكبر من استيعاب ا
في الـشـوراع سـرعان مـا يـخف مع الوقت. مـشـكـلتـنـا هي مهـمـا كانت
ـطـريـة ضـعـيفـة سـيـحـصل غـرق بـسبب تـعـطل مـنـظـومة الـعـاصـفة ا
ـنـصـوبـة عـلـيـهـا واألنـقـطـاعات الـصـرف وتـهـالك مـحـطـات الـضخ ا
ـوضوع ولـكن تصبح كن ان اكـتب كثـيراً عن ا الكـهربـائيـة. طبـعا 

ادة طويلة والناس ما الها خلق تقراً. ا

وحــلـفــائـهــا عـام  3003هـي الـصــفـحـة
ـــهــمـــة واخلـــطـــيــرة من الـــثـــانــيـــة وا
صــفـــحــات تــدمــيــر اجلـــيش الــعــراقي
وإنــهـــاء قــدراته الـــقــتــالــيـــة وتــدمــيــر
ومــؤســســاته الــتـدريــبــيــة وصــنــاعـته
احلــربــيـة ومـن ثم قـامـت قـوات الــغـزو
باركة األحزاب واالحـتالل األمريكي و
الـتي جـاءت مع االحـتالل بـحل اجليش
الــعـراقي في أول قــرار تـتـخــذه سـلـطـة
االحـتالل األمريـكي للـعراق فـكانت هذه
الــصـفـحـة الـثــالـثـة في عـمـلــيـة تـدمـيـر
اجلـيش العراقي والقضاء عـليه نهائياً
وعــلى مـا تــبـقى مـن قـدراته الــقـتــالـيـة
ومـاكنته العـسكرية وصنـاعته احلربية
صـانع العسـكرية حـيث  تدمـير كل ا
وتـفكـيك مـا تبـقى منـها و نـهبـها من
قــبل مــيـلــيـشــيـات تــابـعــة ألحـدى دول
اجلــوار ونـقـلـهــا إلـيـهــا وعـمـلت قـوات
االحـتالل واألحـزاب الـتي جـاءت مـعـها
عــــلى طــــمـس حـــتـى هــــويـــة اجلــــيش
الـوطـنيـة وتغـييـر سيـاقـاته العـسكـرية
وأوامـره الثـابتـة والتأثـير عـلى ضبطه
الـصـارم الـذي كـان يتـمـيـز به عن غـيره
ــنــطــقـــة وبــذلك طــويت مـن جــيــوش ا
صـفـحة مـشرفـة من تاريخ هـذا اجليش
الـعريق الذي كان درعا حصينا للعراق

واألمة العربية طوال عقود طويلة  .
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وبـعد احـتالل الـعراق عام  2003قـامت
قـوات االحـتالل بتـشـكيل جـيش عراقي
جديد لم يتم بنائه وفق أسس عسكرية
 مــهـنــيـة ووطـنــيـة صــحـيـحــة بل عـلى
أسس طـائفية وفقـاً للعمليـة السياسية

الـطـائـفيـة الـتي جـاء بهـا االحـتالل كـما
ســــــمــــــحـت قـــــوات االحــــــتـالل بــــــدمج
ـسـلــحـة لألحـزاب الـتي ــيـلـيـشــيـات ا ا
جـــاءت مع االحـــتالل فـي هــذه اجلـــيش
وبــذلـك تــكــون أثــرت عـــلى مــنــهـــنــيــته
وكــــفــــائــــتــــة  ورغـم مــــا  صــــرفه من
مـلـيـارات الـدوالرات كـتـسـلـيح وجتـهـيز
ومـــــا  صــــرفـه من وقـت وجــــهـــــد في
عـملـيات تـدريب وإعداد هـذا اجليش إال
أنـه فــشل في أول اخــتــبــار حــقــيــقي له
عـندما انهزمت فـرقة العسكـرية العديدة
وفـــر قـــادته الـــفـــاشـــلـــون الـــفـــاســدون
تخاذلون تارك مواضعهم ومقراتهم ا
وأسـلـحـتهم ومـعـدلتـهم أمـا م مـئات من
ــوصل و الـــدواعش الــذين هـــاجــمــوا ا
وتــمــكــنــوا من احــتاللــهــا فـي ســاعـات
واســتــولــوا عـلـى أسـلــحــة تــلك الــفـرق
ومـعداتهـا وآلياتهـا التي قدرت أثـمانها
ـلـيـارات من الـدوالرات كـمـا بـعــشـرات ا
احـتل الـدواعش الحـقـاً محـافـظة صالح
الــــديـن وأجــــزاء من كــــركــــوك وديــــالى
واالنبار وتسببت عملية انهيار اجليش
ته هذه في كوارث كبرى وجرائم وهـز
ـتـطـرف بـحق عـدة مـارسـهـا الـتـنـظـيم ا
سلحة وأبناء شعبنا من أبـناء قواتنا ا
مــخــتـلـف الـقــومــيـات واألديــان فــكـانت
جــرائم سـبـايـكــر وسـجن بـادوش وقـتل
االيــزيـديـ وسـبـي نـسـائـهم وتــهـجـيـر
ـــســـيــحـــيـــ وتـــدمــيـــر كـــنـــائــســـهم ا
واالسـتـيالء عـلى أمالكـهم وتـدمـيـر آثار
الـعـراق ومدنه الـتـاريخـية كـمـا تسـببت
ـــــة فـي نــــزوح مـاليــــ هـــــذه الـــــهــــز
الــعـراقـيـ عن مــدنـهم ومـنــازلـهم بـعـد

ـناطـقهم وتـسبـبت هذه احـتالل داعش 
ـة أيـضـاً بـتـداعـيـات اجـتـمـاعـيـة الـهـز
واقـتصـادية وسـياسيـة وأمنـية خـطيرة
عـلى اجملتمع العـراق ال زالت ماثلة حلد

اآلن .وبـعـد مـجيء حـكومـة الـعـبادي 
تبديل العديد من قيادات اجليش العليا
الـــفــاســـدة والــفـــاشــلـــة وتــبـــديل قــادة
الــعــمــلــيــات والــفــرق بــقــيــادات شــابـة
ــبـاشـرة وكــفـوءة ونــزيـهــة كـمــا تـمت ا
بــــإعـــادة تــــدريب وتـــســــلـــيـح اجلـــيش
الـــعــراقـي والــقـــوات األمــنـــيــة األخــرى
وتـأهيـلها لـعمـليات حتـرير مـحافظـاتنا
ومـدنــنـا من قـبـضـة الـتـنـظـيم اإلرهـابي
الـتكـفيري كـما  تـشكيل قـوات احلشد
سلحة الـشعبي لتكـون ظهيرا للـقوات ا
في عـمليـات حترير مـحافظـاتنا ومـدننا
ـــتــطــرف فــكــانت من هـــذا الــتــنــظــيم ا
عـمـليـات حتـرير جـرف الـصخـر وآمرلي
والـعظيم باكورة عملـيات التحرير التي
توسعت الحقاً لتشمل مناطق أخرى في
ديـــالى وكـــركـــوك وســـامــراء ثـم جــاءت
الـعـمـليـات الـكـبـرى التي  قـصـمت ظـهر
داعش وأولــهـا عــمـلـيــة حتـريــر تـكـريت
وبــيـجي وبـعــدهـا الـرمـادي والــفـلـوجـة
ـتـطرف الـتي تـعـتـبـر مـعـقل الـتـنـظـيـم ا
ومـن ثم انتقـلت قوات اجلـيش والقوات
األمـــنـــيــة واحلـــشـــد الــشـــعـــبي صــوب
ـعــركـة الــفـاصــلـة مع ــوصل لــتـبــدأ ا ا
اإلرهـــاب وكــانت الـــبــدايــة فـي حتــريــر
الـشرقـاط ثم القيـارة وبعـد أن تمت هذه
ـناطق الـعـملـيات بـنجـاح لـتشـكل هذه ا
قــاعــدة أمـيــنــة النــطالق قــواتـنــا نــحـو
ـعـركتـهـا خـطط ـوصل الـتـي وضعـت  ا

إن سـفر جـيشـنا الـعراقي الـبطـل سفراً
خـالـدا ومـشـرفـاُ لـيس لـلـعـراق فـقط بل
لألمـــة الـــعـــربـــيـــة أيـــضـــاً وبـــطـــوالته
شهودة تؤكد ذلك وصـوالته وجوالته ا
فـمـنـذ تـأسـيـسه عام  1921الـى أيـامـنا
هـذه كان جيشنا الـباسل قد سطر مآثر
وبـــطــوالت نـــادرة عـــلى الــصـــعـــيــدين
الــوطــني والــقــومـي فـعــلـى الــصــعــيـد
الـــقـــومـي كـــان اجلـــيش الـــعـــراقي في
طــلــيـــعــة اجلــيــوش الــتي شــاركت في
احلــروب الـعــربــيـة اإلســرائـيــلـيــة عـام
 1948و حــرب عــام  1967وحــرب عــام
1973عـلى اجلـبهـتـ الشـرقـية (األردن
وســوريــا)وعــلى اجلــبــهـة الــشــمــالــيـة
(مــــصــــر) وابــــلي اجلــــيش الــــعــــراقي
بـضباطه وجنوده األبـطال بالءاً حسناً
 فـي كل هـذه احلـروب وســطـروا فــيـهـا
بـــطـــوالت نـــادرة ســـجـــلت فـي ســـفــره

اخلالد.
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أمـا عـلى الـصـعـيد الـوطـني فـقـد شارك
هــــذا اجلـــيش فـي كل االنـــتــــفـــاضـــات
الــوطـنــيــة ضـد االحــتالل الــبـريــطـاني
كــانـتـفـاضـة عـام  1936وحــركـة مـايس
 1941وانـتفاضة أعوام   1952و1956
وكــلـلـهــا بـثـورة  14تــمـوز  1958الـتي
ـــلــكي والـــتـــبــعـــيــة أنـــهت الـــنــظـــام ا
لـبريـطانـيا وأقـامت النـظام اجلـمهوري
فـي الـعراق  ,وأهـم اجنـازاته الـوطـنـية
هي الـتصدي لإليراني وحماية حدود
الـــعــراق ومـــدنه واحلـــدود الــشـــرقــيــة
لــلـوطن الـعـربـي من الـعـدوان اإليـراني
الـذي اسـتمـر ثمـاني سنـوات في أطول
حـرب في التاريخ احلـديث وخرج منها
مـنتصراُ قوياُ وبقـدرات عسكرية كبيرة
وجتـــربــة قـــتــالــيـــة فــريـــدة لم تــرضي
الـدوائـر اإلسرائـيلـيـة واألمريـكيـة التي
تــضــافـــرت جــهــودهــا لــلــقــضــاء عــلى
الـقـدرات العـسكـريـة العـراقيـة الـكبـيرة
ـتــطـورة والـتي بـاتت تـشـكل خـطـراً وا
كــبــيــراً عــلى أمن إســرائــيل ومــصـالح
نطـقة فتم توريط أمـريكا والـغرب في ا
الـعراق في عملـية غزو الكويت ومن ثم
تــشـكــيل أكـبــر حتـالف دولي عــسـكـري
حملــــاربـــة الـــعــــراق وإخـــراج اجلـــيش

الــعـراقي من الـكــويت فـكـانـت عـاصـفـة
الـصـحـراء الصـفـحة األولـى في عمـلـية
تــدمــيـــر اجلــيش الــعــراقي وتــقــويض
قــدراته الــعــسـكــريــة والــقـتــالــيــة هـذه
الــصـفـحـة الـتي قــادتـهـا أمـريـكـا ودول
الــــغـــرب وبــــعض الــــدول الــــعـــربــــيـــة
واســتـنـزفت هــذه احلـرب أغـلب قـدرات
الـعراق العسكرية وتسببت في خسائر
مـادية وبشـرية كبـيرة للـجيش العراقي

 ,وبـعــد انـتـهـاء عـاصـفـة الـصـحـراء 
إعـادة بـناء اجلـيش الـعراقي من جـديد
بـقـدرات وإمـكـانـات وطنـيـة وصـنـاعات
ـاضي عـراقـيـة في تـسـعـيـنـات الـقـرن ا
رغم احلـصـار الـعـسكـري واالقـتـصادي
ـــتـــحـــدة عـــلى الـــذي فـــرضــــته األ ا
الـــعــــراق فـــأعـــيــــد تـــنـــظــــيم اجلـــيش
وتــســلــيــحه وتــدريــبه حــتى اســتــعـاد
عــافــيـته إال إن الــدوائـر اإلســرائــيـلــيـة
والــغـــربــيــة لن تــســـمح بــإعــادة بــنــاء
اجلــــيش الـــعــــراقي وتـــنــــامي قـــدراته
الـعــسـكـريـة من جـديـد خـصـوصـا بـعـد
تــشـكــيل جــيش عـراقـي جـديــد وكـبــيـر
سـمي بجيش القـدس في تهديد واضح
لــلـــكــيــان الــصـــهــيــوني ولـــلــمــصــالح
نطـقة فكانت األمـريكيـة والغربيـة في ا
عــمـلـيــة غـزو الـعــراق من قـبل أمــريـكـا
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مــحـكــمـة وعــمـلــيـات تـعــاون وتـنــسـيق
حتــدث ألول مـرة بـ اجلــيش الـعـراقي
وقـوات البيشـمركة الكرديـة وبعد إكمال
جـمـيع االسـتـحضـارات لـعـملـيـة حتـرير
ــوصل بــاشـرت فــرق اجلــيش وقـوات ا
مـــكـــافــــحـــة اإلرهـــاب االنـــدفـــاع بـــزخم
هـجـومي قـوي وتـعـاون وتـنـسيـق عالي
وإســـنــاد كـــبــيــر مـن قــوات الــتـــحــالف
الـــدولي والـــقــوة اجلـــويــة الـــعــراقـــيــة
وطـيـران اجلـيش  وتـمكـنت قـواتـنا  من
اخـترق دفـاعات داعش  في عـدة محاور
وتـمـكـنت من حتـريـر الـعـديـد من الـقرى
والــــقــــصـــبــــات ومن ثـم االنـــدفــــاع الى
هـمة والقريبة من الـنواحي واالقضية ا
وصل فتم حترير برطلة وقضاء مـركز ا
احلــمـدانـيـة ومن ثم بـعــشـيـقـة  وحـمـام
الــعـــلــيل وانــدفــعت بـــعــد ذلك قــواتــنــا
لــتـحــقق الـتــمـاس مع قــوات الـعـدو في
أحـياء اجلانب األيسر للـمدينة وتمكنت
ـظفـرة بـعد مـعارك ضـارية من قـواتـنا ا
حتـريــر أغـلب مـنـاطق الـسـاحل األيـسـر
لـــلــمـــوصل مــكـــبــدةً عــصـــابــات داعش
خــسـائـر كــبـيـرة في األفــراد واألسـلـحـة
ـعدات فـيمـا واصلت قـطعـات احملور وا
ـوصل اجلــنـوبي االقــتـراب من مــطـار ا
ن لــلـمـديــنـة بـعـد وأحــيـاء اجلـانب األ
حتــريـرهـا الــعـديـد من الــقـرى في طـرق
تــقــدمـهــا وتـمــكــنت من حتــريـر أحــيـاء

ن خالل أيام . اجلانب األ
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ومن خـالل مـعـارك حتـريـر مـحـافـظـاتـنا
ومـدنـنـا الـتي خـاضـتـهـا قـوات اجلـيش
الــعــراقي يــكــون جـيــشــنــا الــبــاسل قـد
اسـتعاد هويته احلقيقية وثقته بقدراته
وثــقـــة الــشــعب به واســتـــعــاد هــيــبــته
ـعـروفة وسـمعـته الـطيـبة كـونه جيش ا
وطـني حـقـيقي قـادر عـلى حمـايـة حدود
الوطن و صيانة سيادته وحماية شعبه
واحلـفاظ على أمنه و كرامته والتصدي
ألي اعـتداء ومن أية جـهة كانـت و مهما
كـانت قوتهـا ودوافعهـا وها هو جـيشنا
الــبـاسل بـكـل قـواته وصـنــوفه وأبـنـائه
ـقاتـل والـضبـاط  يحـتفل هـذه األيام ا
يـشاركه أبـناء شعـبنـا في عيد تـأسيسه
األغــر أعـاده الـله عـلى جــيـشـنـا ووطـنـا
نعة . وهما يرفالن بالنصر والرفعة وا
فـألف حتـيـة جلـيـشـنـا الـبـاسل فـي عـيد
تــأسـيـسه وعــيـد والدته اجلـديـدة وألف
حتـيـة أخرى النـتصـاراته الـباهـرة التي
يـام كل سـطرهـا ويسـطرهـا أبطـاله ا
يــــوم في ســــوح الـــوغى ضــــد بـــقــــايـــا
عصابات داعش اإلجرامية التكفيرية .

السليمانية
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عـلى يق لم نبـالغ إذا قلنـا أن قصة حتـويل قضاء حلـبجة إلى مـحافظـة من أعجب القصص في
قصـة تدعـمها الـكل وتوصفـها الكل وتـرحم عليـها الكل اً وحديـثاً تاريخ احملافـظات العـراقية قـد
ـتـعـاقبـة بـبـغـداد بـعد  2003تـؤكـد عـلى حتـويلـهـا إلى مـحـافـظة وتـصـدر الـقرار واحلكـومـات ا
بـشـأنــهـا لــكن هـيـهــات...هـيـهــات مـا بـ أســلـفـنــا الـذكـر وبــ مـا يـدور عــلى أرض الـواقع في
ـظلـومـيتـها حـلبـجـة...حلـبـجة اإلنـسـانيـة بـكل أطيـافـها والـعـراقيـة بـكل ألـوانهـا والـكوردسـتـانيـة 

فجعة. وتضحيتها اجلسيمة األليمة ا
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وافق أكد رئـيس الوزراء السـيد مـحمد شـياع الـسوداني في مؤتـمر صـحفي عقـده يوم الـثالثاء ا
لـ 3/1/2023ان "احلـكومـة جادة فـي اعتـماد قـرار الـتعـامل مع حـلبـجـة كمـحافـظـة عراقـية الن
حـلبـجة تسـتحق منـا الكـثير وواجب عـلينـا دعمـها ودعم اهلـها الذيـن ضحوا وقـدموا دماء كـثيرة

قبلة". رحلة ا وسنعمل على هذا القرار خالل ا
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  في  13من مـارس اذار عام  ?2014قـررت حكومـة إقلـيم كردستـان حتويل مديـنة حلـبجة من
قـضاء تـابع حملافـظة السـليـمانـية إلى محـافظـة مسـتقلـة إلى جانب احملـافظـات الثالث األخرى في
اإلقلـيم. وبعد ثالثـة أيام فقط من ذلك التـاريخ وبالتـزامن مع ذكرى قصفـها باألسلـحة الكيـمياوية
ان إقـليم كـردستـان على ذلك الـقرار في الـسادس عـشر من مـارس اذار عام  1988صـادق بـر

باإلجماع.
الكي ×  في كـانون الثاني عام 2014قرر مجـلس الوزراء العراقي برئـاسة السيـد نوري كامل ا
أن تكـون حلبجة احملافظة رقم  19في العـراق و ذلك من خالل مشروع قانون أحيل إلى مجلس

النواب العراقي.
    ×في مارس اذار 2021صوت مجلـس النواب العراقي وبـاإلجماع على قرار يـلزم احلكومة
الـعراقـيـة بـاعـتمـاد حـلـبـجة كـمـحـافـظـة عراقـيـة جـديـدة وذلك تزامـنـا مع حـلـول الذكـرى الـثـالـثة

أساة حلبجة الكيماوية في  16مارس العام  ?1988على يد النظام السابق. والثالث 
 ×  في مـارس اذار  2022طـالب رئــيس إقـلــيم كـردســتـان نـيــجـيـرفــان بـارزاني فـي بـيـان له

احلكومة االحتادية في بغداد بتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة.
وأضـاف  رئيس األقـلـيم: "كواجـب والتـزام قـانوني عـلى احلـكومـة اإلحتـادية بـأن تـقوم بـتـعويض
عوائل وذوي القتلى والـضحايا الذين ال زالـوا أحياء وبيئة حـلبجة وتكف عن إهـمالهم وأن تنجز

كل خطوات حتويلها إلى محافظة لتخفف بذلك قليالً من همومهم".
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نتـمنى أن تـكون حـكومـة السـيد الـسوداني جـادة في موقـفهـا وأن حتسم
قـصـة حتـويل حـلــبـجـة إلى مـحـافـظـة  في الـواقع وأن تـعـرف حـلـبـجـة
بـاحملـافـظة  19وأن تـكـون مـحافـظـة حـلـبـجة بـدايـة جـديـدة لـتـحديث
اخلـارطــة اإلداريـة في الـعــراق وبـاألخص نــحن نـقـتــريب من ذكـرى

إبادتها اجلماعية في  16/3القادم.
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رثاء الفقيد الـراحل االستاذ الدكتور أحمد حـماد مناچد الفالحي.هكذا هـو شأنُ النفوسِ الكبيرةِ
وتُ من دونِ وداعٍ أو سَالم . .   هكذا أطبقتْ مخالبُ الرَدى على والصُحبةِ العزيزةِ  'يَتَخطّفُها ا
طـمئـنة الوديـعة لـتعـود إلى ربهـا راضيةً مـرضيـةً بإذن الـله  تاركـةً في قلوبِِ تـلك الروح الـطيبـة ا
ـئاتِ من الـطـلبـةِ األوفيـاء الـذين عرفـوا فـضلَـهـا وحفِـظـوا مقـامَـها وأكـبروا األصـدقـاءِ واحملبـ وا
إخالصَها ووطـنيتها   حسرةً ولـوعةً وحزنا. وألنَّ لكل أمرءٍ يومان  'يـومُ إقامةٍ ويومُ رَحيلٍ  'فقد
ي االسـتاذ الدكتور أحـمد حماد الفالحي  'نزيـها مخلصا ربي واألكاد عاشَ الفقـيد الراحل وا
وتَ حق  وأنه ا   'ورحل نـظيـفاً طـيبا مـتواضـعا سَـمحـا نَبـيال. وألنَّ ا وودوداً وعـقالً نيّـراً وكر
نهـايـةُ كلًّ حيٍّ  فـليس لـنـا  إال  أن نـتضـرع الى الـله تـعـالى  أن يُنـزله مـنـازلَ الصـاحلـ ويُـكرمه
ـغفرة والـرضوان ويُـنزل الصـبرَ والـسكـينةَ عـلى قلـوبِ أهله وذويه ومـعارفه ومـحبيه  بـالرحـمة وا

وإنا لله وإنا إليه  راجعون. 
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وهـا انـا يـافـيحـاء أفي بـوعـدي الـذي وعـدتك به والـزمت به نـفسي ان ال أراك مـهـمـا يـطول الـغـيـاب إال بـعد أن
تكـفكفي دمـوعي التي ذرفتـها عيـناي عـليك بحـرق دم وقلب حزين حـ رأيتك وانا مـوفد إلى الكـويت حلضور
احـتفالـية افـتتاح مـكتبـة عبـد العزيـز البابـط في نـيسان ٢٠٠٦/ فـقد أبكـاني وجعك الـذي بان على كل شيء
فـيك رايته وسـمعـته من انيـنك رغم ان من تطـعميـهم وتسـقيـهم انت يرون ويـسمـعون كل الـذي أنت منه تـعان
سـاكن شوارعها مرآة وحـدائق غنّاء نافورات ومالعب كل مدنـها تزهو وتتالق وأنتِ األم فـالساكن بجوارك 
باجلمـال ما رأيته في الكويت منـذ اجتياز حدود البصـره الفيحاء قد أبـكاني بدموع لم اسيطـر عليها على ما
في الـبصرة من تخلف ودمار وهي ام اجلـميع جئتك االن بعد أن كـفكفتي دموعي فرحـا بعودتك لؤلؤة اخلليج
الـعربي بحالوتك وانـت تستـضيف خـليجي   25رسـميـاً وشعـبيـاً بكرم وحب
أبـنائـها كل احملـبة والـتقـدير لكل مـن وضع بصمـة حالوة على كـل مرافقك
اسـتـقـبـاال رائـعـا لــبـطـولـة خـلـيـجي   25يـلـيق بـاسـمـك وتـاريـخك مـديـنـة
احلضـارة والـعلـم والعـلـمـاء ولتـكـون البـدايـة األروع لـبصـرة اجلـمـال على

الدوام.

•في كـل عام يـحـتفل الـعـراق والعـراقـيون
بـذكـرى تــأسـيس جـيـشـهم الـوطـني الـعـظـيم
الـذي تـأسس في الـسـادس من كـانـون الـثاني
ديد جرت عام  .1921وخالل قرن من عمره ا
ـر به أي جـيش في فــيه من األحـداث مـا لـم 
الــــعــــالم من حــــروب ومــــعـــارك وبــــطـــوالت
وانـقالبـات عسـكريـة وانتـكاسـات ومشـاركات
قـتالية داخل وخارج العراق. وكان لي الشرف
أن أكـون أحـد مـنـتـسـبي ذلك اجلـيش الـباسل

خالل حقبة مهمّة من تاريخه.
•انـبــثـقت فـكـرة االحـتـفـال بـعـيـد اجلـيش
العراقي عام  ?1946عـندما أمر رئيس أركان
اجلـــيش آنـــذاك الـــفــريـق أول الــركـن صــالح
صـائب اجلبوري أن يُحتَفى بـاليوبيل الفضي
لـلجيش بعد انقـضاء ربع قرن على تأسيسه
واُتـخـذت إجراءات مـتعـدّدة وفعـاليـات كثـيرة
ناسبـة شارك فيها سـياسيون وأدباء بـهذه ا
وكـــتّـــاب وأقــامـت الــنـــوادي الـــعــســـكـــريــة
ـــدن واأللـــويـــة وتـــشـــكـــيـالت اجلـــيش في ا
اثلة وبدا (احملـافظات) العراقية احـتفاالت 
واضــحـاً لـلــجـمـيع مــدى الـتـفــاعل اإليـجـابي
ـتـبـادل ب الـشـعب واجلـيش وسمّي ذلك وا
الـيـوم بـ (يـوم اجلـيش) وأُلـقيَّ خـطـابًـا عـامًا
وطــويــلًـا مـن دار اإلذاعـة إلـى الـشــعب بــهـذه

ناسبة جاء في مقدمته: ا
 (... الـيـوم من أيـام الـشـعب الـعـراقي الـغرّاء
ويـجب عـليـنا أن نـذكـره بحـفاوة وإجالل إذا
مـا تذكّرنا بأن اجلـيش لألمة الفتـية الناهضة
هـو عـمـادهـا ودعـامـة عـزّهـا ورمـز مـجـدهـا

ومرتكز كيانها ...)   ?
ومــنــذ ذلك الــيــوم عُــدَّ الــســادس من كــانـون
الــثـانـي من كل عــام عـيــدًا وطـنــيًــا لـلــجـيش
العراقي وعطلة رسمية في كافة أنحاء البالد.
 وعـلـيه فـأن عيـد اجلـيش هـو العـيـد الـوطني
الـوحيـد في العـراق الذي استـمر االحـتفال به
بال انــقـطـاع أو إلـغـاء أو إهــمـال مـنـذ إقـراره
رسـميًا في ذلك التأريخ وإلـى يومنا هذا على
الـرغم مـن تـغـيّـر األنـظـمـة احلـاكـمـة واحلـكام
واحلـكومات ما يُـعَدّ مؤشّرًا واضـحًا ورسالة
نـاصــعـة بـأن اجلـيش الـعـراقي هـو مـؤسـسـة
وطــنـيـة شـامـلـة يـحـق لـكل أبـنـاء الـوطن من
شـماله إلى جـنوبه االنتـساب إليه لـيضم ب
صـفوفه شرائح اجملـتمع اخملتـلفة من طوائف
وأديـان وألـوان بل حـتـى كان مـن بـ أفراده
أشـقـاء عـرب تـولّـوا مـنـاصب ومـواقع مـهـمة
وأصــبح هــذا اجلــيـش رمـزًا بــارزًا مـن رمـوز
الـوحدة والـسيـادة الوطـنيـة العـراقيـة وفخرًا

لكل العرب.
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ـؤسسـات احلـكومـيـة الرسـمـية •جـمـيع ا
وشـبه الـرسـمـيـة تُـعـطّل في ذلك الـيـوم األغرّ
أمـا منتسـبو اجليش فيـستمرون بـالعمل بكل
فــئـاتـهم كـأي يـوم من أيــام الـسـنـة وألسـبـاب
بـديهـيـة لكـنهم يـحتـفـلون فـيمـا بيـنهم داخل
أسـوار ثكـناتهم بـتبادل الـتهاني بـ الرئيس
ــراتب وتُـلـقى اخلـطب ــرؤوسـ وبـقـيـة ا وا
نـاسبة وتقدّم الـوطنية واالستـذكاريه بهذه ا
لـهم احللويات والعصـائر وتوزع الهدايا على

تميزين منهم ويكرّم عوائل الشهداء. ا
•الـرائد (محي الدين عمر (1882-1952
ـولـود في بـغـداد هـو أول ضـابط يـلـتـحق وا
ويُـنشـر بصـحيـفة اجليش الـعراقي من خالل
انــتـسـابه لــصـنف اخلـيّــالـة في بــدايـة شـهـر
كــانـون الــثـاني عـام  ?1921بــأمـر من وزيـر

الدفاع الفريق جعفر العسكري.
ـبـنى وزارة الـدفـاع •الــبـوابـة الـرئـيـســة 
ـعظم من مديـنة بغداد هو الـقد في الباب ا
ـؤسسة وحتـفة معـمارية رمـز حصـ لهذه ا

هـندسـية أمر بـإنشائـها عام  ?1936الـفريق
بكر صدقي رئيس أركان اجليش آنذاك وهي
نــســخــة مـشــابــهــة إلى حــدٍّ مـا في بــنــائــهـا
وهـنـدسـتـهـا لـبـوابـة وزارة الـدفـاع الـتـركـيـة.
ومــازالت الـبـوابــة قـائــمـة إلى الـيــوم بـكـامل

هيكلها وتفاصيلها.
•اجلـيش الـعـراقي هو ثـاني جـيش وطني
تـــأسس في الـــوطن الـــعــربـي بــعـــد اجلــيش
ـصري. لكنه اتـسم بعد سنـوات من تشكيله ا
بـنَزَعاته االنـقالبية ضـد نظام حـكمه وحكّامه
فـكـان انـقالب بـكـر صـدقي سـنة  ?1936أول
انـقالب عـسكـري في الـعراق والـوطن الـعربي
ـنـطقـة ثمَّ أعـقـبهـا أربـعة انـقالبـات أخرى وا
نـاجــحـة وفي أزمـان مـتـبـايـنـة وجـمـيع هـذه
االنــقالبـات كـانـت نـتـائــجـهـا دمــويـة شـرسـة
وخـسـائـرها بـشـرية مـؤسـفـة وماديـة فـادحة
بــاسـتـثــنـاء انـقالب  ?1968الــذي سـمّي في
حـــيــنه بـ (الــثـــورة الــبــيـــضــاء أو االنــقالب

األبيض).
•تُـعـدّ الـكـلـيـة العـسـكـريـة الـعـراقـيـة التي
تـأسسـت سنة  ?1924مـن أعرق الكـليات في
الـوطن الـعـربي وأشهـرهـا وتُكـنّى بـ (مـصنع
األبـطــال) وبـلغ عـدد الـدورات الـتي تـخـرّجت
من هــذه الـكــلـيــة لـغــايـة عـام (111) 2022

دورة.
•في مـــراجــعــة تــاريــخــيــة إلحــدى هــذه  
الــدورات وهـي الـدورة ( (17وتــخــرج فــيــهـا
 240ضــابــطًــا عــام  ?1938فــقــد تــمــيّــزتَ
بـانخـراط شرائح مخـتلـفة من أطيـاف الشعب
ـسـيـحي ـســلم وا الــعـراقي إلـيـهـا فــفـيـهـا ا
والـيـهـودي والعـربي والـكـردي والتـركـماني
والـقومي والـشيـوعي والعـشائـري لكـنها في
الــوقت نـفــسه عُـدّت من أكـثــر الـدورات إثـارةٍ
وتــمـردًا وحـظــوظًـا في مــسـيــرتـهـا مــقـارنـةً
ـثـيالتـهـا من الـدورات الـسـابـقـة والالحـقة
وســـــمّـــــيت نـــــفـــــورًا بـ (دورة االنــــقـالبــــات
ؤامرات) أو (منطلق االنقالبات) أما أبناء وا
هـذه الدورة فأطلقوا علـيها تفاخراً بـ (الدورة
الــذهــبـيــة) والــسـبـب يـعــود في كل ذلك إلى
اشـتـراك الـكثـيـر من تالمـذتهـا في االنـقالبات
الـتـي حـدثت الحـقًـا. فـشـارك أغـلـبـهم بـحـركـة
مـايـس عام  ?1941وتـبـوّأ أغـلـبـهم مـناصب
نـاصب مـدنـيّـة عـلـيـا في الـدولـة فـضـلًا عـن ا
الـعسكـرية الرفـيعة فاعـتال اثنان من أبـنائها
مــنــصب رئـيـس اجلـمــهـوريــة وآخــر رئـيس
وزراء وغـــــــــيـــــــــرهـم وزراء ووكالء وزارات
وسـفراء ومـدراء عامـ ومديـر أمن ورئيس
مـحـكـمـة عـسـكـريـة وأمـ عـاصـمـة وشـاعـر

مرموق.
ـعـلم •أحـد أمـري فـصـائل هـذه الـدورة وا
الزم األول عبد الـكر قاسم ومن فـيها هـو ا
تالمـذتـهـا عـبـد السالم عـارف وزمـيـله أحـمد
حـسن الـبـكـر; فـبـرز هـؤالء الثـالثة إلـى سطح
احلــيــاة الــســيــاسـيــة من خـالل االنـقـالبـات
فــاألول جــيّــرَ له انــقالب  14تــمــوز ?1958
والــثـاني حُـسم له انـقالب  8شـبـاط ?1963

والثالث قاد انقالب  17تموز .1968
•تـخـرّج في الـكـليـة الـعـسـكريـة الـعـراقـية
أعـداد كـبـيرة مـن األشقـاء الـعـرب ليـصـبـحوا
راكز عليا من ضباطاً في جيوش بلدانهم و
أبـرزهم األمـيـر محـمـد واألميـر نـايف شقـيـقا
مـلك األردن احلس بن طـالل وكذلك الرئيس
الـيَمَني عبد الله السالّل (من الدورة  16التي
تـخـرجـت عام  .(1938ومـن سُخـريـات الـقدر
أن الــرئـيس الـسالّل -تـوفي عـام -1994كـان
قـد قـام بـزيـارة رسـميـة لـلـعـراق عام ?1964
بـــدعــوة من الـــرئــيـس عــبــد الـــسالم عــارف
واعــتـزازًا من زمالئه الــسـابــقـ في الـكــلـيـة

كانته ب الزعماء العرب الـعسكرية وتقديرًا 
فـقد مُنح فيها شهادة فخرية من كلية األركان
أمـا في زيـارته الـثـانـيـة لـبـغـداد عام ?1967
بــدعــوة من الــرئــيـس عـبــد الــرحــمـن عـارف
وبـينـما هو في غـضون تلك الـزيارة أطيح به
فـي انـقالب عــســكـري نــاجح جــرى ضـده في

اليمن.
•عـدد الوزراء الـذين حَمـلوا حـقيـبة وزارة
الـدفـاع مـنذ تـشـكـيل الدول الـعـراقـية ولـغـاية
اآلن ( (35وزيـرًا أولـهم الفـريق جـعـفر بـاشا
الـعـسـكري–الـذي يُـعـتـبـر األب الـروحي لـهذه
ــؤســســة-وأخــرهم ثــابت مــحــمــد ســعــيـد ا
الـعـبـاسي. وبـعض مـن هـؤالء أصبـح رئـيـساً
نصب وزير الدفاع لـلوزراء واحتفظ لنفـسه 

أيضاً.
•خـمـسـة من مـجمـوع أربـعـة عشـر زعـيـمًا
حـكمـوا العراق خالل تـاريخه احلـديث كانوا
ــلـكــيـة من خــريــجي الـكــلــيـة الــعـســكــريـة ا
ــلك غـازي الــعـراقــيـة وهـم عـلى الــتـوالي: ا
ـشـير والـفـريق الـركـن عـبد الـكـر قـاسـم وا
الــركن عــبــد الــسـالم عـارف والــفــريـق عــبـد

هيب أحمد حسن البكر. الرحمن عارف وا
•أطــول مـدّة قــضى فـيــهـا وزيــر دفـاع في
مـنصبه أعوامًا متوالية هو الفريق أول الركن
دّة نـاهزت عـدنـان خيـر الـله حيث ثَـبَتَ فـيه 
أثـني عشـر عامًـا وذلك من أواخر عام 1977
ولــغــايــة عـام  ?1989ويــلــيه الــفـريق األول
الـركن سـلـطـان هـاشم أحـمـد مـن عام 1995
لـغاية  ?2003وأقـلهم زمنًـا هو الفريق األول
الـركـن سـعـدي طـعـمـة اجلـبـوري الـذي حـمل
ـدة أربـعـة أشـهـر إبّان حـقـيـبـة وزارة الـدفاع 
حـرب اخلـلـيج األولى عام  ?1991وعُـدّت من
أحـلك الظـروف التي مـرَّ بهـا اجليش الـعراقي

وأصعبها على اإلطالق. 
•أول عـسـكـري تـخـطّى الـرتب الـعـسـكـرية
تبعة هو وتـرفّع خارج السياقات النظـامية ا

الــــرئــــيس عــــبــــد الـــسـالم عـــارف
( ?(1966-1963فـقد كان عارف
حــــتى يـــوم  8شــــبـــاط ?1963
عـقيـد ركن متـقاعـد وبعـد انقالب
 14رمــضــان بــأيــام أغــدَقَ عــلى
نــفــسه رتــبــة مــشــيــر ركـن وهـذه

الــرتـبـة لم تــكن مـألـوفــة في نـظـام رتب
ـا اُســتـنـسـخت من اجلــيش الـعـراقي وإ
ـصـري وتـقـلـيــدًا لـلـقـائـد الـعـام اجلـيـش ا
شير عبد صرية آنذاك ا سلحة ا لـلقوات ا
احلــكــيم عــامـر. ومــنــذ ذلك احلــ وحـتى
الـيـوم اسـتـمـرت هـذه الـتـجـاوزات والـقـفز
نـاصـب بشـكل مـريب عـلى الـرتب ورَكـبْ ا
Field) ومـستـهجن. وأن رتـبة مـهيب ركن
ــرادفــة لـرتــبـة مــشــيـر ركن  (Marshalا
وهـي أرفع رتــبــة عـــســكــريـــة في اجلــيش
الـعـراقي لم يـحمـلـها سـوى شـخص واحد
تهن هـو الرئيس صدام حـس الذي لم 
الــعــســكــريـة فـي حـيــاته قــبل ذلـك ومـنح
لـنفـسه هذا الرتـبة عام  ?1979بـاعتباره
ــسـلــحــة حـسب قــائــدًا عـامًــا لــلـقــوات ا
ــؤقت آنـذاك. كــمـا إن صـدام الــدسـتـور ا
حــســ هــو أول مــســؤول مـدنـي يُـمــنح
اجـستير في الـعلوم العـسكرية شـهادة ا
مـع رتبة فـريق أول ركن عام  ?1975في
احـتفـال رسمي عنـدما كـان نائبًـا لرئيس
مجلس قيادة الثورة وهذه سابقة أخرى

للجيش.
•مــعــظم الــوزراء الــذين حــمــلـوا  
حـقـيـبـة الـدفـاع هم من الـعـسـكـري
ـسـلـكـيّـ بـاسـتـثـنـاء احملـتـرفـ ا
اثـن همـا: حس كـامل اجمليد
وعــمّهُ عــلـي حـسـن اجملــيـد
نصب فـقد تسلّـقا هذا ا
نـتيـجة احملسـوبية
الــــعـــائـــلـــيـــة
الــسـائـدة
آنـــــذاك
ـناط وا

ـفــرطـة; وأنَّ ثـالثـة من هــؤالء الـوزراء قــيــة ا
كـانـوا مدنـيّ وال شـأن لهم بـاجليش وال أي
درايـة في قيـادته هم: علي عبـد األمير عالّوي
ـالـكي وشـغـلـوها وحـازم الـشـعالن ونـوري ا
بـعـد احتـالل العـراق عام  ?2003وهـلّـمَ جرّا

 بعدهم.
•وزيـران اسـتُـوزرا لـهـذه الـوزارة لم يـكن  
في حـينها أي وجود للجـيش النظامي للدولة
ـعـنـاه احلـقيـقي أو لم يـكن قـد تـشـكّل بـعد
هــمـا: جـعـفـر الـعــسـكـري وعـلي عالّوي. ومن
اجلــــديــــر ذكـــره أنـه في عـــام  ?2003بــــقي
ـعـاصـر من الـعـراق وألول مـرة في تـأريـخه ا
غـيـر جـيش نـظـامي يـحـمي كـيانـه. حدثَ ذلك
ـدني األمــريـكي سيء بــعـد أن حــلّه احلـاكـم ا
ر وسرى هـذا القرار لـغاية الـصيت بول بـر
عـام  ?2004حــيث بـوشــر بـتــشـكــيل جـيش
جـديد للعراق بدأ من الصفـر وبعقيدة مغايرة

وتسليح جديد.
•اجلـيش العـراقي هو اجلـيش األوحد من
جـــيـــوش الــدول الـــعـــربـــيــة شـــارك مع دول
ــواجـــهــة (ســوريــة األردن مــصــر) في كل ا

احلــروب الـعـربـيـة ضـد الــدولـة الـعـبـريّـة في
فـلـسطـ فقـد شارك في حـروب عام ?1948
 ?1973 ?1967وقـبل ذلك أسـهم في القـتال
ضـد اإلنـكـلـيز والـعـصـابـات الصـهـيـونـية في
فـــلـــســطـــ قـــبل عــام  ?1948مـن ضـــبــاط
ومــتـطـوعــ عـراقـيـ وأن اجلــيش الـعـراق
خـاض أطول حرب خالل الـقرن العـشرين ضد

إيران استمرت ثمانية أعوام.
•يُـعـدّ الـعراق الـدولـة الـوحيـدة الـذي قام  
جيشه باستخدام قوّته الصاروخية في ضرب
الــكــيـان اإلســرائــيل من أراضــيه بـواقع 39
صـاروخ أرض-أرض نـوع سكـود وذلك أثـناء

حرب اخلليج األولى عام .1991
•عام  ?1988كـان عام الـذروة للـجيش إذ
بـلغ أوجّ قـدراته وخبـراته الـعسـكـرية ووصل
ـــلــيـــون مـــقــاتل عـــدد أفـــراده إلى قــرابـــة ا
يـنتـسبـون إلى سبـعة فـيالق نـظامـية وفـيلق
أول اخلـاص وفيـلق للـحرس اجلـمهـوري أما
مـجمل عدد الفـرق فوصلت إلى أكثر من ((70
فـرقـة كامـلة الـعدد والـعـدّة وجاهـزة للـدخول

في أي معركة.
d UI  Àö

ــتــلك اجلــيش الــعــراقي ثالث مــقــابـر •
لـــشــهــدائه خــارج حـــدود الــوطن األولى في
مـدينـة نابـلس الفـلسطـينـية حـيث تضم رفاة
أكـثـر من ( (50شـهـيـداً والـثـانـيـة في مـديـنـة
جـنـ الفـلـسطـيـنيـة وتضم ( (194شـهـيدًا
أكـثر من نصفهم مـجهولي الهويـة وجميعهم
اسـتشهدوا خالل حرب عام  ?1948وأرضها
مـلك للـدولة الـعراقـية مـنذ ذلك الـوقت. وهناك
ـفرق األردنية مـقبرة ثـالثة تقع في مـحافظة ا
ضــمت حتت ثــراهـا ( (36شــهـيــدًا سـقــطـوا
خـالل عام الـنكـسة  .1967وبـذلك يـكون عدد
الـشـهـداء الذيـن روت دماؤهم أرض فـلـسـط

خـالل حـرب عام  ?1948ومـا بـعـدها ((250
شـهـيـدًا ما عـدا الـذين نُـقِلَـت جثـامـيـنهم إلى
الــعـراق عــشــرة مـنــهم ضـبــاط والــبـاقي من

ضباط الصف واجلنود.
•فـي حـرب تــشـرين أو حــرب أكـتــوبـر مع
الـكـيان الـصـهيـوني عام  ?1973سـقطت في
أرض الـكـنـانـة مـصـر ثالث طـائـرات عـراقـية
أثـناء اشتـباك جوي مع طـائرات إسرائـيلية
وتـنـاثـرت جـثث طـيّاريـهـا وبـقـيت أشالؤها
مغروسة في صحراء سيناء تروّي دماؤهم
الـزكـية ذلك الـتـراب للـداللـة وقوف الـعراق
وجـيـشيه إلـى جانب أشـقـاؤه العـرب. أما
فـي ســوريـة وخـالل احلــرب ذاتــهــا فــقـد
اسـتشهد على أرض الشام  ?330ضابط
وضــابط صـف وخــمــســة عــشــر طــيـارًا
شـاركوا بأرواحهم للدفاع عن دمشق من أن
تـسـقط بـيـد الـصـهـايـنـة. ومـنذ ذلـك التـأريخ
وإلى يـومنـا هذا يطـلق على (الشـهيد) وصف
تـأريخي ومـعنـوي بأنه (سـارية عـلَمْ العراق)
وأُطـلق أيضًا شـعار سامي آخر هـو (الشهداء
أكـرم منّـا جمـيعًـا) فضـلًا عن شـعارات أخرى

لها مغزى معنوي وإنساني وبطولي.
•الــفـريق أول الـركن عـبــد اجلـبـار خـلـيل
شــنــشل هـو أنــدى ضــابط عــراقي خـدم في
اجلـيش بشـكل مثـابر وربّـما هـو األعظم في
تــاريخ جــيــوش الــعــالم فــقــد بـلــغت ســنيّ
خـدمـته الـفعـلـية سـتـة عقـود ونـصف بدأت
عـام  ?1938وانــتـهت عـام
 ?2003وهــــو الـــضـــابط
الـوحيـد الذي اشـترك في
كـل حــــــروب اجلــــــيش
الــــــــعـــــــراقـي وأرفع
ضــــــــابط عــــــــراقي
يُــــتــــوفى ويُــــدفن
خـارج بلـده فقد
ولِــد في مــديــنـة
ــــــوصـل عـــــام ا
 ?1920وتـوفـاه
الـــلـه في عـــمــان
2014? عـــــــــــام 
ودُفـن مع أقــــرانه

فـي مــقــبــرة شــهــداء اجلـــيش الــعــراقي في
ـفـرق األردنـيــة. الـفـريق شـنـشل مــحـافـظـة ا
حــاصل عــلى وســام االســتــقالل األردني من
لك الـدرجة الثانية بإرادة ملكية سامية من ا
احلــســ بن طالل عـام  ?1959ويـــعــود له
الـفــضل مع زمالء آخـرين في تـأسـيس كـلـيـة

لكية األردنية. القيادة واألركان ا
•رئــيس اجلـمـهـوريـة الــعـراقـيـة األسـبق
الـفـريق عـبـد الـرحـمن عـارف هـو اآلخر دُفن
ـقــبـرة وقـبل هــؤالء جـمـيــعـاً فـأن في هــذه ا
الـفريق الركن يـاس باشا الـهاشمي رئيس
وزراء الـعـراق هـو أقـدم ضـابط عـراقي وري
الـثرى خارج بـلده بعد وفـاته في بيروت عام
 ?1937ودفن في دمشق حتت مآذن اجلامع
األمــــوي وبــــجـــوار ضــــريح صـالح الـــدين

األيوبي وال زال.
•مـن جــمــيل الــصــدف أن يــتــزامن عــيــد
اجلـيش العراقي كـل سنة بـعد أيام قلـيلة من
يالد اجملـيد للـسيد احـتفـاالت العالم بـعيـد ا
ـيالدية اجلـديدة. ـسيح ??ورأس الـسـنة ا ا
وخـالل احلرب الـعـراقـية اإليـرانـية (-1980
 (1988كـانت تمنح للعسكري بصورة عامة
إجــازات دوريـة مــنـتــظـمــة أمّـا الــعـســكـري
ـسيحي فيمنح إجازة خاصة أليام متعدّدة ا
يــتـمــتع بـهــا مع عـائــلـته بــغض الـنــظـر عن
إجـازته الدورية الـطبيعـية باستـثناء حاالت
عـارك ففـيها اإلنـذار القـصوى عـند انـدالع ا
تـــتـــوقف جـــمـــيـع اإلجـــازات االعـــتـــيـــاديــة
واالسـتحقاقات لـلمنتسـب كافة. ونفس هذا
ــكــوّن األيــزيــدي الــتـــوجّه يــنــطــبق عـــلى ا
والـصابئي خالل أعيادهـم الدينية وهذه من
ــيّـزات احلــســنـة والــبـارّة في ســلـوكــيـات ا
اجلـيش العراقي وتـقاليـده العريـقة حتى في

أحلك الظروف.
•دأبـت أغــلـب دول الــعـــالم عـــلى إقـــامــة
اسـتعـراض عسكـري يلـيق بجـيشهـا تفـتخر
به حــيــال شـعــبـهــا وتـتــبــاهى أمـام الــعـالم
بـــقــدراته. ومن أهـم االســتــعـــراضــات الــتي
أقـامهـا اجليش العـراق وأضخمـها من حيث
الـــعـــدد والـــعـــدّة وحـــسـن الـــتـــنـــظـــيم ذلك
االســـتــعــراض الـــذي جــرى يــوم  6كـــانــون
ـ (اســتـعـراض الــثـاني عـام  1990وسُــميَّ ب
الـنـصـر) قاده وأشـرف عـلـيه وقتـئـذ الـفريق
الـركن محمد عبد القادر الداغستاني معاون
رئـيس أركـان اجلـيـش للـتـدرب. إذ أُقـيم ألول
مـرة في سـاحة االحـتـفاالت الـكـبرى بـبـغداد
ثل هكذا مناسبات وحضره ـشيّدة حديثًا  ا
ـسـؤولـون عـدد من كـبـار األشـقـاء الـعـرب وا
األجـانب. أثـار هـذا االستـعـراض في حيـنـها
انــتـبــاه الـعــالم وسـرَّ األشــقـاء واألصــدقـاء
وأغـضب األعداء واخلـصوم وقـيل إنه أعظم

نطقة. استعراض عسكري شهدته ا
•انـخـرطت في هـذا االستـعـراض الرحب  
تـشـكـيالت كـبـيـرة من اجلـيش مـثّـلت الـقوات
الـبـرية واجلـوية والـبحـريـة ومعـها صـنوف
قاتلة والساندة. وبلغ عدد اجليش األخرى ا
ـسـتـعـرضــ فـيه بـحـدود  35ألف األفــراد ا
مـقاتل مع مـشاركة  1300آلـية ما ب دبابة
ومــدرعــة وعــجــلــة ومـعــدّة اخــتــصــاصــيـة
Scud)) واُســتــعــرضت ألول مــرة صـواريخ
ـطوّرة بـخـبرات ـدى وا الـبـالسـتـية بـعـيدة ا
عــراقـــيــة عُــرفت بــاسم (صــاروخ احلــســ
والـعباس) فضـلًا عن معدات عـسكرية أخرى
مــصـنّـعـة في مـعــامل الـتـصـنــيع الـعـسـكـري
ـــبــكّــر الـــعــراقي مـــنــهـــا طــائـــرة اإلنــذار ا
واالســـتــطالع اإللـــكــتــروني احملـــمــول جــواً
(عـدنان 1وعـدنان .(2فـيـما حـلّقت في سـماء
بـغــداد تـشـكـيالت من أسـراب الـطـائـرات بـلغ
مـجموعها  150طـائرة ب مـقاتلة وسـمتيّة.
وفي حـينهـا قرّت العديـد من الدوائر الـغربية
ـؤسـسـات الـعـسـكـريـة ومـراكـز الـدراسات وا
االســتـراتـيــجـيـة اخملــتـصّـة إن الــعـراق بـات
ــــتـــلك رابـع أو خـــامس أقــــوى جـــيش في

العالم.
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا
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تسـتعد مـؤسسـة عيـون للـثقـافة والـفنون
ــواهب إلقــامــة مــســـابــقــة الكـــتــشــاف ا
وســــــيقـية الـشـبابـية ولـكال اجلنـس ا
في الــــــعـــــزف االنـــــفــــــرادي والـــــعـــــزف
ــوســيــقــيـة اجلــمـاعـي ولـكــافــة اآلالت ا
(الـــنـــقــــــــريـــة والـــوتـــريـــة والـــهـــوائـــيــة

وااليقاعية).
ؤسـسة في (فيـسبوك) ووفقا لـصفحـة ا
 تــشــكــيل جلــنــة مــتــخـصــصــة تــضم

: الفنان
سامي علي خصاف وليـد غازي فرمان
مــحــمــد الــعــطـارواالعـالمي رعـد نـســيم
ــشــهــدانـي والــتي عــقـــدت اجــتــمــاعــا ا
حضـره الـفنـان عـباس اخلـفـاجي رئيس
مــجــلـس اإلدارة والــفــنــان حـــيــدر عــبــد

سابقة. الكر ضمن إدارة ا
وناقشت عدة مواضيع منها آلية التقد
سـابقة وفق استمـارة مخصـصة لـهذه ا
ـسابـقة باسم و االتفاق عـلى تسـمية ا
ايـسـترو عـبـد الرزاق الـعـزاوي لدوره ا
ـــوســـيـــقي الـــفـــاعل وتـــاريـــخه ا

تميز محليا وعربيا. ا
وأطــلـــقت الـــلـــجـــنــة
شعـار لـلـمسـابـقة
بــــعـــــنــــوان (من
أجل نــهـــضــة
ـــــــــــــواهـب ا
وسـيـقـية ا
الـواعدة)
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التـشكيليـة السورية أشرفت عـلى معرض فني جماعي
ـركـز لـطـالــبـات مـرسم (بـيت الـفن) الـذي اسـتـضـافه ا

زة. الثقافي العربي با

W¹«bÐ d c² ð Ê—uŁ öOÐ

sH « r UF  UN ušœ اجلــمــيــلـة لــلــشــؤون الـعــلــمــيـة امل
ـعـرض الشـخصي حسـ الـغزالي ا
االول لــــلـــــطــــالـــــبــــة
هــــاجــــرعــــلي خــــلف
احــــــدى طـــــالـــــبـــــات
ـرحـلـة الـثـانـيـة في ا
قسم الـتـربيـة الـفنـية
والـذي حــمل عــنـوان
ـــســـات) بـــاشــراف )
ـــســـاعــد االســـتـــاذ ا
جــالل رحــــــــــــــــــــــــيــم
ـــعــرض وتـــضــمن ا
لوحات واعمـال فنية
مـــرســـومـــة بــالـــزيت
واالكــرلــيك وااللــوان
ــائــيــة  وتــخــطــيط ا
بـــالـــقـــلم الـــرصــاص
وتـقـنـيـات تـشـكـيـلـية
متـنـوعـة كمـا تـضمن
لــــوحــــات بـــورتــــريه
لــشــخـصــيــات عــامـة
واعــــمـــال طـــبـــيـــعـــة

صامتة .
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افتتحت مـعاونة عمـيد  كليـة الفنون
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نظـم فريق الـعنـقـاء التـطـوعي حمـلة
تــنــظــيـف كــورنــيش الــســراي وسط
مـديـنـة الـعمـارة  مع  فـريق مـواهب
األطفـال  و تـبرع كل طـفل بـسنـدانة
زهــور كـــبــيــرة كــتب عــلــيــهــا أســمه
الثـالثي  مسـاهـمة مـنه في رفـد هذا
الــكـورنــيش بــاجلـمــال و الـطــبـيــعـة

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أثارت
النـجـمة الـهـولـيوديـة الـشهـيـرة  بيال
ثـورن جــدلًـا كــبـيـرًا بــعـد مــقـابـلــتـهـا
الـصــحـفــيـة األخــيـرة والــتي حتـدّثت
فـيـها عـن طفـولـتـهـا وبـدايـة دخـولـها
لـعــالم الــفن والـتــمـثــيل.وكــشـفت عن
الــــســـرّ والــــســـبـب احلـــقــــيـــقي وراء
استبعـادها عن التمثـيل خالل مرحلة
الـــطـــفـــولـــة بـــالـــرغم مـن اقـــدامـــهــا
ومـحـاولـتـهـا لـدخـول مـجـال الـفن في
عــمــر مـبــكــر.وقــالت حــول تــفـاصــيل
ــوضـوع: "عــنــدمــا كــان عــمـري 10 ا
ـنـحي سـنـوات قـام أحـد اخملـرجـ 
تــــقــــيــــيم لــــكن وبــــعــــد ذلك اتــــصل
ــديــر أعــمــالي والــذي الــكــاســتــنـغ 
تواصل مـع والدتي واخـبـرهـا بأنه ال

ـــكـــنـــني الـــتـــقـــدم لـــلـــدور وأنه 
رفـضي.وعـنـدمـا اسـتـفـسـرت والـدتي
وضـوع أجابـها "إن اخملرج ظنّ عن ا
بـأنـهــا تـتــحـرّش به وتـغــازله وشـعـر

ـنتـخب الـوطني األردني لـلـتايـكـواندو تـصدرت جنمـة ا
ي في هذه كأول العـبة وعربـية  قائـمة التـصنيف الـعا
ي في وزن اللـعبة حيث اعـتلت صدارة التـصنيف العا
ركز الثاني في التصنيف 67 كغم كما حلت في ا

بي في الوزن نفسه. األو

ي الـعـراقي صــدر له في مـصـر كــتـاب جـديـد االكــاد
بعنوان (الغنوص في الفكر الديني).

الية شارك في العلوم ا االسـتاذ ا
في جـامعة الـبرتـا الكـنديـة تضـيفه
قـنـاة (الشـرقـيـة) مـسـاء غـد االحد
يـــتـــحـــدث عن تـــراث والـــده عـــبـــد
ـؤرخـ األنـدلــسـيـ ضـمن بـرنـامج الـرحــمن شـيخ ا
(اطـــراف احلــــديث) الـــذي يــــعــــده ويـــقــــدمه مـــجــــيـــد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

الصـحـفي الـعـراقي نعـته األوسـاط الـصـحفـيـة بـعد ان
سـائـلـ الــله تـعـالـى ان يـسـكـنه ـوت الـثالثــاء  غـيــبه ا

فسيح جناته.
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ـعـنـونة ي الـعـراقي يـديـر اجلـلـسـة احلـواريـة ا االكـاد
(الـــنـــقـــود الــورقـــيـــة بـــ الــنـــظـــر الـــفــقـــهي والـــواقع
ي ريـان الــتي يـحــاضــر فــيـهــا االكــاد االقـتــصــادي)
توفـيق خليل مساء اليوم السـبت عبر منصة االقتصاد

اإلسالمي. 

بيال ثورن

التاريخ" التي أجرت مـجلة "رولينج
ستونـز" حتديثـها ألول مرة مـنذ عام
ركز 2008. واحتلت كوكب الشرق ا

{ لـــنــدن - وكـــاالت - أخــتـــيــر اسم
ـصريـة الـراحـلة أم كـلـثوم الـفنـانـة ا
في قـائــمـة "أعـظم 200 مـطــرب عـبـر

الـ61 وبذلك تكـون أول جنمة عـربية
ـعـاصـر والـقـد تنـضم في الـعـالم ا

إلى القائمة.
وعرَّفت اجمللة على السيدة أم كلثوم
ـصـرية أم ـطـربـة ا كـالـتـالي: "تـعـد ا
ـغنـيـات الالتي كـلـثـوم واحـدة من ا
طرب ليس لهن مثيل حقـيقي ب ا
في الـغـرب لـعـقـود من الـزمـان وهي
إلى حـد كـبـيــر روح الـعـالم الـعـربي
كن طمس الـنوع الغنائي والتي ال 
اخلـاص بهـا حـيث إنـهـا تـتـمكن من
الـتـنقـل عاطـفـيـاً بـطريـقـة مـذهـلة في
ـــكن أن ـــعــــقـــدة الـــتـي  األغــــاني ا
تــســتـمــر بــسـهــولـة لــســاعـات كــمـا
ـوضــوعـات ــكـنــهـا الــتــنـقل بــ ا
زخرفة بسهـولة حيث كانت تقوم ا
بــالـغــنـاء أمــام احلـشــود وتـظــهـر كـ

شعلة النار.".
وأوضـحت اجملــلـة أن وفـاة الــفـنـانـة
اليـ لشوارع عام 1975 أخرجت ا
القاهرة حـزنًا على فراقـها وتطرقت

لــلـحــديث عن تـأثــيـرهــا بـ
ـــطــربـــ الــعـــرب وجنــوم ا
ـطرب العـالم فقـد وصفـها ا
األمـــــــريــــــــكي بــــــــوب ديالن
بـ"الـــعــــظــــيــــمــــة" فـي حـــ
استخدمت النجـمة األمريكية
بــيــونــســيه أغــنــيــتــهــا "أنت
عـمـري" في تصـمـيم جـولـتـها
الـــفـــنـــيـــة عـــام 2016. وأقــر
روبــــرت بـالنت أنه عــــنــــدمــــا
ســـمع أم كــلـــثــوم تــرقـص عــبــر
وسيقى لـتهبط على نغمة السلم ا
جــمــيـلــة- لم يــسـتــطع حــتى تــخـيل
ـــثــابــة شــخص غـــنــائــهــا- كــان 
يـــصــنـع ثــقـــبًــا فـي جــدار إدراكه
للـغـناء. وتـفـوقت أم كلـثـوم على
ـــيــ كــبـــار أمــثــال جنـــوم عــا
إلـــــتــــــون جـــــون ومــــــايـــــكل
جـاســكـون وجــورج مـايـكل
وريــــهــــانـــا وآشــــر وبـــوب
مــارلي وغــيــرهم الــكــثــيـر.
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نـظم نادي األخاء التركـماني بالتعاون مع
دار الـــكــتب والـــوثــائق مـــؤخــرا جـــلــســة
ي اسـتـذكـاريـة عن رائـد الـتـوثـيق األكـاد
في الــعـراق الـبـروفــسـور الـراحل  يـاسـ
ركـز الوطني حلفظ عـبدالكـر أم عام ا
الـوثـائق األسـبق حاضـر فـيـها مـديـر عام
دار الــكــتـب والــوثــائق عالء أبــو احلــسن

. إسماعيل 
بـدأت اجلـلـسـة بـكـلـمـة تـرحـيـبـيـة لـرئـيس
الـهـيئـة اإلداريـة لنـادي األخـاء التـركـماني
فــاروق عـــبــدالــله عــبـــد الــرحــمن  تالهــا
اســتـعـراض جـزء من مــسـيـرة الـراحل من
قـــبل الــصـــحــفـي والــكـــاتب زاهــد جـــهــاد
الـــبــيـــاتي الـــذي تـــربــطـه عالقـــة وثــيـــقــة
بـصـاحب الذكـرى. إضافـة لعـرض عدد من
ـسـتـمـسـكـات الـشـخـصيـة  له الـوثـائق وا

ومن بــيـنـهـا شـهـادة اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة
ــلـــكــة الـــعــراق وهـــويــة الـــصــادرة مـن 
عـضوية نـادي األخاء التركـماني الصادرة

. علم عام  1960وهوية نقابة ا
مـن جــانـــبه دعـــا مـــديــر عـــام دار الـــكــتب
والـوثائق احلضور لقـراءة سورة الفاحتة
تـرحماً لـلراحل ثم قدم عـرضاً مُسـهباً عن
شــخـصـيــة الـدكـتــور يـاسـ عــبـد الـكـر
ية عراقية افـندى اوغلو كونه قامـة أكاد
شـامخة قـدمت للعراق الـكثيـر والذي يُعد
ــــركـــز الـــوطــــني حلـــفظ مـن مـــؤســـسي ا
الـوثائق فـي بغداد (دار الـكتب والـوثائق)
وقـد شغل منـصب األم العام لـلمركز من

تأريخ تأسيسه في 1964/6/2م.
وجــاء فـي الــبــحث إن الــراحل ولــد ســنــة
ـحافـظة نـينوى  1914في مـدينـة تلـعفر 
ودخل مــدرسـة تـلـعـفـر األولى االبـتـدائـيـة
في تـلـعـفـر وتخـرج فـيـها
ســــــنـــــة 1930  وأكــــــمل
ـتــوسـطـة في الــدراسـة ا
ـــوصل ســـنــة مـــديـــنـــة ا
1933 بـــعـــدهــا دخل دار
ـــعــلــمـــ االبــتـــدائــيــة ا
بــــبــــغــــداد وتـــخــــرّج في
1935/11/27 وعــــــــــيّن
مــعــلـمــاً في قـضــاء طـوز
خـــــرمــــاتــــو - مــــدرســــة

بسطاملي االبتدائية.
عـلـم ثـم التـحق بـدار ا

الـعـاليـة ببـغداد سـنة 1938 بـعد حـصوله
عــلى إجـازة دراسـيــة وتـخـرج فـيــهـا سـنـة
1940 بـعـدها الـتـحق بالـكـليـة الـعسـكـرية
الك الثـانوي ـلـكيـة وعـيّن مدرسـاً علـى ا ا
فـي مـــدارس كـــركـــوك وعـــمل مـــدرســـاً ثم
مــفــتــشــاً (مــشــرف تــربــوي) قــرابــة عــشـر

سنوات (1951-1940). 
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فـي ســــنـــة 1951م الــــتــــحق بــــجــــامــــعـــة
مــيـنـيـسـوتــا األمـريـكـيــة لـدراسـة الـتـاريخ
األوروبـي احلــديث وحــصل عــلى شــهــادة
ــاجــســتــيــر بـدرجــة امــتــيــاز واســتــمـر ا
بـالدراسـة في نفس اجلـامعـة وحصل على
شـهادة الدكتـوراه بدرجة امتـياز أيضاً في
ــوسـومـة الــتـاريخ احلــديث عن رســالـته ا
"عالقـات اجلـمـهـوريـة الـتـركـيـة اخلـارجـية
1939-1942 بـــعــدهــا عـــاد إلى الــعــراق
سـنـة 1956م وعُـيّـن مدرسـاً فـي مـتـوسـطة

وصل. ثنى في ا ا
نـقل إلى جامعة بغداد سنة 1962م ليعمل
تــدريـــســيــاً في كــلـــيــة اآلداب بــنــاءً عــلى
تــوصــيــة من وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيم
وشـــارك في تـــأســـيس قــسـم الــتـــاريخ في
جــامـعـة بــغـداد وكـان له الــدور الـبـارز في
ـنـاهج الـدراسـيـة وضـع مـفـردات بـعض ا
وتــرقى إلـى أسـتــاذ مــســاعــد وأسـتــاذ في
قـسم الـتاريخ بـكلـيـة اآلداب وقام بـتدريس
ـــواد مــنــهـــا "تــاريخ أوربــا الـــعــديــد من ا
احلـــــــديث" و "تـــــــاريـخ الــــــشـــــــرق األدنى

الـتـركمـانـيـة بعـد إقـرار احلقـوق الـثقـافـية
لــلـتــركـمــان سـنـة 1970م ومـن مـؤسـسي

احتاد األدباء التركمان في العراق. 
ومـن ابـرز صــفــات الــراحل انه أعــزب ولم
يــتـــزوج ولم يــتــرك ولــداً يـــرثه من بــعــده
وكــأنه تـزوج الـتـدريس والــعـلم والـبـحث
وأحــيل إلى الــتـقــاعـد في 1980/1/15م
وتوفي رحمه الله في 24.حزيران 1988.
هــذا مــا جــاء في اجلــلــســة الـتـي خُـتــمت

بـتـقد شـهـادة شكـر وعـرفان من
قــبل إدارة الـنـادي لـكل من
الـــــدكــــــتـــــور عالء أبـــــو
احلـــسـن إســمـــاعـــيل
ولـــــلــــكـــــاتب زاهــــد
جـــهــاد الـــبــيــاتي
وحــضــر الــنــدوة
ـثقـف عـدد من ا
ومـن بـــــيــــــنـــــهم
ـهـنـدس مـحـمد ا
عـــــلي مـــــحـــــمــــد
يــــــــــــــــونــس ابـن
شـــــــــــقـــــــــــيـق
صـــــــــــاحـب
الـــذكـــرى
وعـــــــــــــدد
أخــــــر من
الــقــامـات
الــعـلــمـيـة
والثقافية.

احلــديـث". واهم الــلــغــات الـــتي أتــقــنــهــا
ـانـيـة الـعــربـيـة والـتـركـيــة والـكـرديـة واأل
واالنـكليزية ما ساعـدته في ترجمة العديد
من الـكـتـب منـهـا اجلـزء الـثـالث مـن كـتاب
"تـاريخ العالم احلديث " لـلمؤرخ األميركي
ــر كــمــا كــتب بــحــوثــاً عــدة بــالــلــغــة بــا
االنـكليزية مـنها "االستعـمار االنكليزي في
بـــورمـــا " و" االســتـــعـــمـــار األمــيـــركي في

." الفيليب
ـــــؤرخـــــ ويُــــــعـــــد الـــــراحـل من أوائـل ا
الـعراقي والعرب الذين نـاقشوا التفسير
ــاركـسـي لـلــتـاريخ وعــرفــوا به وتـبــنـوا ا
التفسير االقتصادي وكان من دعاة إعادة
كــتــابـة الــتـاريـخ بـاســتـمــرار حــ نـاقش
ــؤرخـ حـول أســبـاب االخـتـالفـات بـ ا
كـتابة التـاريخ وفهمه وتفـسيره وكان في
ـؤرخـ الـعـراقـيـ الـذين دعـوا مـقــدمـة ا
إلى االهــتـمـام بـالـوثــائق عـامـة والـوثـائق
ـا لـهـا من أهـمـية في الـعـثـمـانـية خـاصـة 
فـهم تكوين اجملـتمع العـربي خالل القرون
األربـعة التي حكم فيها العثمانيون العالم
الـعـربي والتي امـتدت من الـقرن الـسادس

عشر إلى القرن العشرين.
ـؤلـفــ والـكـتـاب وهــو عـضـو جــمـعـيــة ا
الــعـراقــيـ الــرئــيـســيـ ومن مــؤسـسي
مــعـهـد تــدريب الـوثـائــقـيـ الــعـرب الـذي
ـعـهـد لـعـدة سـنوات ومن تـسـنم عـمـادة ا
مــؤســسي نــادي اإلخـاء ســنـة 1960م مع
خـمـسة من رفـاقه ورأس جلـنة الـدراسات

الـــســاحـــرة . و قــال األديب مـــحــمــد
رشـيـد لـ( الــزمـان ) ان(هـذه احلـمـلـة
تعد الثالثة .. بعد احلملة األولى في
كورنيش عواشة .. و احلملة الثانية
كــانت تــنــظـيف نــصب الــعــالم عــبـد
اجلــبـار عــبـد الـلـه  و هـذه احلــمـلـة
سـتـسـتـمـر من أجل مـيـسان أحـلى و

أجمل) .
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ـوسـيـقـية لـألوبريت ـايـسـتـرو الـسـوري قاد الـفـرقـة ا ا
ه عـلى خشبة الغـنائي (احلريـة احلمراء)الـذي  تقد

مسرح دار األوبرا بدمشق.

tK « `²  ÊU½bŽ

طالب الـدراسات الـعليـا العـراقي ناقش اطروحـة دكتوراه
سرحيـة بكلية الـفنون اجلميـلة بجامعة في قسم الـفنون ا
ـعــاجلـة الـســيـنـوغـرافــيـة في الـعـروض ـعــنـونـة (ا بـابل ا

سرحية ). قدمة لنصوص علي عبد النبي الزيدي ا ا

انفراجات هـامة وتغيرات مفاجئة وحتديات كبيرة.يوم
السعد االربعاء.
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سـوف تــعـانـي من شـدة الــشـوق والــوجـد إن كــظـمت
حبك وكبحت عواطفك.

Ê«eO*«

حتصـد ثمرة جـهودك وأتعابك في 2023 ومـفاجآت
دى الطويل. سارة على ا
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تـعـتـبر هـذه الـفـتـرة فـترة ذروة الـنـشـاط خـاصـة على
الصعيد العملي.
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2023 هــو عـام االنــتـصــارات والــتـطــورات واآلمـال
لتعوض السنوات السابقة القاسية.
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تعمل عـدد ساعات كبير ولدك حصيلة إجنازات هامة
تفيد العمل.
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في 2023 تـتــعــرف عــلى أشــخــاص جــدد وتــفـارق
معارف وأصدقاء كثر.
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رؤسائك في العـمل يحـبونك ويثـقون بك كثـيراً. بعض
الضغوط بالعالقة العاطفية.

Íb'«

ـالي بــعـمـلك قـد تـفــقـد عـمــلك لـكـنـك سـتـجــد دخـلك ا
اجلديد بالعقارات.
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تـغـضب ســريـعـاً وإن كـان بــغـيـر قــصـد فـحـاول أال
تغضب بوجه حبيبك .

Ë«b «

يـجـتـاح قـلـبك حب قـوي وال خـيـار لك سـوى الـتـفـكـير
باالرتباط اجلدي .
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ساو بحب وود ويتحمل الطرف الـثاني يتقبل منك ا
أخطائك.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.
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الـتي بـاتت تـسـمى الـيوم (مـطـاعم) من بـاب حتـس الـنـوداي ألـليـلـيـة في الـعراق 
ـا يقـدمه مع الفن  لـكنه يُـحسب أمر مـفهـوم أن من يعـمل فيـها الصـلة  السـمعـة
عـلــيه زورا وبـهـتــانـا وهــذا مـا يُـســبِّبُ حـرجـا شــديـدا لــكل الـفـنــانـ الـعــراقـيـ

سرح والسينما والتلفزيون . احلقيقي الذين يعملون في ا
ليس جديـدا إذا ما قلنا بأن غالبية العامـل في النوادي الليلية (نساء ورجال ) ال
ينـضبطون في ما يقدمونـه يوميا لرواد هذه األماكن ألية قـواعد أخالقية في كثير
ـبتذل معـزوال ب جدران النادي من األحيـان وفي ما لو بقي فـنهم الرخيص وا
ـكن قـبـوله إلى حـد مـا  حـيث سـيـكـون وجـودهم واسـتـمـرارهم في الـعـمل أمـرا 
ســيــبـقى تــأثــيــره مـرهــونــا بـهــذه األمــاكن وروداهــا  الـذيـن الأشك أبـدا فـي أنـهم
يشبـهونهم في أخـالقياتهم  الـتي تعكـسها بـوضوح تام بـذاءة الكلـمات التي ترد
في أغانـيهم وفي إيحـاءات حركاتـهم اجلسديـة اخلليـعة. لكن وبـعد انتـشار مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي وخـاصـة الــتك تـوك  إسـتـثـمـرهـا هـؤالء  لـتـرويج مـقـاطع
وأصبح من يتابـعهم  يزدادون يوميا واخـير  ا يقدمونه يـوميا في هذه ا فديـوية 
وبـطبـيعة احلـال فإن غـالبـية متـابعـيهم يـكاد أن يكـونوا من الـشباب بشكل مـخيف
ـراهـق إضـافـة إلى عيـنـات أخرى( اليـسـتهـان بـسعـتـها) عـادة مـا  تفـتـقر إلى ا
نـتيـجة الـوعي واحلـصانـة القـيمـية ومـنـهم من استـثرى هـذه األيام بـشـكل سريع 
عمـله الالشرعـي بسـبب شيـوع الفـسـاد والرشى في كـثيـر من مـفاصل االجـهزة
احلكومـية. هنـا بدأت هذه الـظاهرة تـشكل خطورتـها بعـد أن اخذت مقـاطع الفديو
قـاطع أخرى تـابعـة مقـارنة  تنـتشـر وحتوز عـلى القـدر األعظم من  االهـتمـام وا
تـخـلو من صـور االنـحالل  بل عـلى الـعكـس تتـضـمن مـحتـوى تـتـوفر فـيه الـفـكرة
اعتـاد أن ينشرها أشـخاص في مجاالت مـختلفة من ضمـون الهادف  اجلمـيلة وا
األنـشـطـة االنسـانـيـة . وإزاء هـذا االنـتشـار تـمـادت هـذه الـفئـة الـرخـيـصـة وبدأت
تـتـجـرأ في إطالق ألـفـاظ بـغـايـة الـوقـاحـة واالنـحـطـاط فـيـمـا األمـوال تـتـنـاثـر فوق
حضـرها مسـؤولون في الدولة رؤوسهـا  كما أقيـمت على شرفـها حفالت كـبيرة 
و تغـطيتهـا عبر وسائل االعـالم . إال أن أبشع ما في هذه الـتفصيـلة اخملزية أن
يتم دعـوة هذه النماذج من قبل الـفضائيات وجترى مـعهم/هن حوارات باعتبارهم
( فـنـانـ ..! ) ويرد في هـذه احلـوارات أسـئلـة أقل مـا يـقال عـنـهـا أنهـا الحتـترم
اجلمهـور  على اعتبار أن العوائل تشكل أكبر شريـحة تتابع البرامج التلفزيونية

هنية في العمل االعالمي . عايير ا كما أنها التتفق مطلقا مع أبسط ا
فـحدث والحـرج في ذلك  ألنـهـا مـعـبـأة بـالوقـاحـة واألسـتـهـتـار بكل امـا األجـوبـة 
القيـم والثوابت االجـتماعـية والديـنية ويـخجل االنـسان عن ذكرهـا . وحسنـا فعلت
وزارة الداخـلية العـراقية عـندما أصدرت مـؤخرا قرارا  بـاتخاذ إجراءات قـانونية
ـوجـبه مــنـعـتـهم من اسـتــخـدام  مـواقع الـتـواصل صـارمـة بـحق هـذه الــنـمـاذج 
ـأل . بهذا الـسيـاق نأمل أيـضا من نـقابة االجتمـاعي لنـشر غـسيـلهم الـقذر على ا
الفـنان العراقي  أن تسحب من هـؤالء ورقة العمل إذا ما جترأ أي واحد منهم
/ هن عـلى نــشـر اي مـقـطع فـديـو في مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي وأن تـفـرض
عـلـيه/ها غـرامة مـاليـة كبـيـرة  وبغـير ذلك فـإن العـمل في اجملـال الفـني سيـصبح
ـنـحـرفـون  وسـيـقـطع الـطـريق إمـام الـفـنـان مـرتـعـا موبـوءا يـرتـاده الـشـاذون وا
ا سيـرغمهم بالـتالي على اتخـاذ قرار االبتعـاد والتوقف عن العمل العـراقي  
وحـرصا عـلى سمعـتهم وسـمعة عـوائلهم ألن حفاظـا على كـرامتهم الـشخـصية 

ية. معظمهم يحملون شهادات أكاد
 األ عـادة ما حترص على أن تزيل أية معرقالت تقف في طريق
مــبـدعــيـهــا من الـفــنـانـ  ألنــهـا تــدرك جـيــدا بـأنـهـم الـقـوة
النـاعـمـة وأن الـفـنون أفـضل أداة في إحـداث الـتـغـيـير  في
اجملـتـمعـات ألن رسـالـتهـا تـمر عـبـر قـيم جمـالـيـة كمـا أنـها

تعزز شعور االنسان بانتمائه لبلده وإلى االنسانية أجمع .
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بعدم االرتياح جتاهها".
ية عن  واضافت الفنانة العا
هــذه احلـــادثـــة: "هــنـــا بــدأت
ــهــاجـمــته وهي في والـدتي 
قـمـة الغـضب وقـالـت له مـا هذا
الــذي تـقــوله وتــتــحــدث عــنه يـا
رجل? ال يـهـمـني مـا تـقولـه فحـتى
لـو قـالت لك الـفــتـاة أن تـنـام مـعـهـا
ستـظل طفلـة صغـيرة وفـتاة بـعمر الـ
ــا يــكـون 10. كــشـفت ثــورن بــأنه ر
اخملرج قـد صرّح بهـذا الشيء بـسبب
أسلوبها اجلريء خالل تعاملها معه
حــتى والــدتـهــا قــالت لــهــا: "مــا لـذي
فـــعــــلـــتـــيه وجــــعـــله يـــشــــعـــر بـــأنك
تـتــحـرّشـيــ به?".وقـالت ثــورن إنـهـا
كانت طفـلة وال يـجب لومـها على أي
تــصــرف جتـــاه اخملــرج خــاصــة مغ
شغفـها الكـبيـر للتـمثيل واعـتبرت
ان ســؤال والـــدتــهـــا له مــشـــكــلــة

وتشكيك.
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{  واشـنطن (أ ف ب)  –شـهد عدد
األطــفـال الــذين تـنــاولـوا بــاخلـطـأ
مـنـتـوجـات الـقـنّب ارتـفـاعـاً كـبـيـراً
خـالل الــــســــنــــوات األخــــيــــرة في
ـتــحــدة حـيـث أصـبح الــواليــات ا

اسـتخـدام القـنب ألسباب تـرفيـهية
مـــشـــرعــــاً  في عـــدد مـــتـــزايـــد من

الواليات.
وعـــام 2017  اإلبـالغ عن أكـــثـــر
من 200 حــالـة ألطـفـال ال تـتـخـطى
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ـصري إال ال حـديث لـلـرأي الـعـام ا
عن تـلك الفـضيـحة األخالقـية التي
حـدثت فوق أحـد الكـباري الـواقعة

فـي قـلب الـقـاهـرة حـ أقـدم شـاب
فـي الـــــــصف األول الـــــــثـــــــانــــــوي
ــمــارســة اجلــنس مـع حـبــيــبــته
والـتي تكـبره بعـام اعتـقادا منه أن

ــر مـرور الــكـرام إال األمــر سـوف 
أن كــامـيـرا أحــد األشـخـاص الـذي
واجهة يـقطن في أحـد العمـارات ا
لــلـكـبــري اسـتـطــاعت الـتــقـاط تـلك

تـــردي األوضــــاع األخالقـــيـــة بـــ
الـشـبـاب مـعـتـبـرين أن حـدوث ذلك
هـو نتاج طبيعي للفساد األخالقي
الــذي يـعــيـشه شــبـاب هــذا اجلـيل
بــفــعل فـســاد اإلعالم الــذي يـنــشـر
الــرذيـلــة وتـراجع الــقـيـم الـديــنـيـة
واألخـالقــيـــة  وفي ظل الـــضـــجــة
التي أحدثتها تلك الواقعة حتركت
األجـهزة األمنـية و إلقـاء القبض
عـــلى الـــشــاب والـــفــتـــاه والــلــذان
اعـترفـا بالواقـعة مؤكـدين أن قصة
حب ربـطت بينهما ولم يجدا مكان
لــلـتــعـبــيـر عن هــذا احلب إال فـوق
الـكـبري وقـررت الـنيـابة حـبـسهـما
بــتــهــمــة ارتـكــاب فــعل فــاضح في
مـــكـــان عـــام وجــاري الـــبـــحث عن
الـــشــخـص الــذي قـــام بــتـــصــويــر
الـواقعة  حيث أكد خبراء القانون
أن احلــــكـم الــــقــــانــــونـي في تــــلك
الـقضيـة هو حبس الشـاب والفتاه
ـدة ال تزيـد عن عام ألنـهمـا قصر 
أمـا مـلـتقط تـلك الـواقـعـة فلـقـد أكد
احملــــامـي هــــاني ســــامـح في بالغ
لـــلـــنـــائب الـــعـــام بـــأن مــا قـــام به
ــصـور يــعـد انـتــهـاكــات حلـقـوق ا
ـــراهــقـــ كـــمــا أن قـــرار رئــيس ا
ـشـاهـد الـوزراء يــحـظـر تـصـويـر ا
ـسـيـئـة للـبالد أو اخملـلـة باآلداب ا
واطن دون الـعامة ونشـر صور ا
مــوافـقـة كــتـابــيـة  وعن الـعــقـوبـة
ــقـــررة لــهــذا الــشــخص قــال أنه ا
يــعـاقب بـغـرامــة ال تـقل عن عـشـرة
آالف جـنـيهـا وال تـزيد عن 50 ألف

جنيه.

الـــواقــعــة الــتي  نـــشــرهــا عــلى
مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي وهو
األمـر الـذي آثـار حـالـة من الـسخط
واالسـتهـجان لـدى الرأي الـعام من
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أعـمارهم اخلـمس سنوات تـناولوا
أحـد منتجات القـنّب فيما بلغ هذا
الـــــرقم 3050 حــــالــــة عــــام 2021
ــــــــثّل ارتـفـاعـاً بـأكـثـر وهـو مــا 
ـئـة عـلى مـا أظـهـرت من 1300 بــا
دراســة نُـشـرت الـثالثـاء في مـجـلـة

تخصصة بطب ”بدياتركس“ ا
األطـفال. وغـالباً مـا تاتي منـتجات
الـــقــــنّب عـــلى شــــكل ســـكـــاكـــر أو
شـــوكــوال أو حـــلــويـــات يــحـــبّــهــا
األطــفــال. وتــدعــو الــدراســة الــتي
اسـتند مـعدّوها إلى قاعـدة بيانات
وطـنـيـة إلى مـزيـد من الـتـيـقظ من
جــانب اآلبــاء وتـشــديــد الـقــواعـد

نتجات. رتبطة بتغليف هذه ا ا
ومـع أنه لم يجر تـسجـيل أي حالة
وفـاة مرتـبطة بـتنـاول القنّب خالل
اخلـــمـس ســـنـــوات الـــتي أجـــريت
خـاللــهــا الـــدراســة (ضــمّت 7000
ـــكن أن حــــالـــة فـي اجملـــمــــوع) 
يـنـطـوي تـنـاول الـقـنّب عـلـى خـطر
كـــبــيــر لألطـــفــال الــصـــغــار كــون
نتج ال اجلـرعات العالـية منه في ا
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 مع كل تشكيل حـكومي جديـد يسمع العـراقيون انّ بعض
الية ـهم ا الوزراء أو النواب أو الـرئاسات كـشفوا عن ذ
ضي اخلبر بـ طيات النـسيان وال يكـون بعد اخلروج و
ـــاثـل عن وضع الـــذ وكـــيف ـــنـــاصب أي اعالن  من ا

أصبح حالها.
ـسـألـة الـضـروريـة  ويـخـشى أيّ مـراقب أن تـتـحـول هـذه ا
حملـاربــة الــفـســاد وإقــرار الـشــفـافــيــة الى اســتـعــراضـات
موسـمـيـة من طرف واحـد من دون ان تـكـون هنـاك جـهات
ـاليـة بـعد انـتـهاء تـابـعة الـذمـة ا تمـثل طـرفـاً آخر مـخـوّالً 

نصب. سؤول في ا الفترة التي يقضيها ا
حــتى االن ال تــوجـد الــيــة مــكــشـوفــة لــوســائل اإلعالم عن
ـاليـة واعالنها وهل الكيـفيـة التي يتـم فيهـا حتديـد الذمة ا
ـسـؤول وابنـاءهم ام انـها تشـمل أمـوال زوجة او زوجـات ا

نصب? خاصة بشخص واحد يشغل ا
ـــالــيــة الــتــابــعــة . كــمــا انه ال يــجـــري الــكالم عن الــذ ا
للـمسـؤول والـنواب في اخلـارج او في دول جوار الـعراق
التي هي في األساس تفيد من الوضع السائب في العراق
ـالـي الـذي يـدر عــلـيـهـا وغـيـر مــتـحـمــسـة لـضــبط وضـعه ا

بالسيولة.
 فـضـال عن عـدم وجــود اتــفـاقــيــات دولـيــة مــوقـعــة تــخـول
سؤول اجلهات الـعراقـية مـطالـبة الدولـة التي يـثري فـيهـا ا

بالكشف عن أمواله.
ـشهد اختيـاريا اذ نسمع مرات الى جانب ذلك كله يبدو ا
ـالـيـة وبـعـد ذلك ـهم ا انّ ثالثـة مـسـؤولـ كـشـفـوا عن ذ
بـشـهـرين نـســمع عن خـمـسـة آخـرين فــعـلـوا األمـر نـفـسه
? وهي الفـتـرة مـفـتـوحة من دون ـسـؤولـ ولكـن اين بقـيـة ا
اذا اليـة الشخـصية?  و سقف زمني في اعالن الـلوائح ا
ـنــصب عـلى اليـكــون اعالن الـذمـة مـع يـوم الـقــسم لـنــيل ا
ــبــاركـة الــتـي يــقـول ــصــحف الــكــر تــلك الــنــســخــة ا ا
العراقـيون عـلى مواقع الـتواصل االجتـماعي انـها تـستحق
الدخـول في موسـوعة غـينـيس لألرقـام القـياسـية بـوصفـها
ـصاحف أقـسم كذباً عـليهـا السيـاسيون اكثر نـسخة من ا

في البالد.
مرت سنوات طويلة حلّت فيهـا مصائب كثيرة وكبيرة على
العراقيـ الذين بات لـسان حالـهم يقول مـا حاجتـنا بورقة
ال نعـرف مصـيرهـا ومدى صـدقـيتـها عن إعالن ذمـة مالـية
ـســؤول لم تــكن له في األســاس ذمــة وطــنـيــة في مــراعـاة
مـصـالح الـشــعب وحـفظ ثـرواته وسـيــادته وقـراره الـوطـني

وحقن دماء الناس?
لـيـتـسـاءلـوا كـيف يـتـفـشى الـفـسـاد بـالـسـاعات وبـعـد ذلك 
والدقائق وليس باأليام والـشهور اذا كانت تلك اإلجراءات

ناجعة?
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اريزونا

ما اوحش مقام الدشت  –وما أعذب زهو احلجــاز  –وما
اخف مـقـام العـجم  –ومـا اقـسى تـمـركـز الـسيـكـا  حـائك
يضرب انـصافــــا باربــاع … ال لـيس كل يغـني على ليــاله

فب قرائــن اجلثث العطشى  والتي لم ترتـوي من —
نهـري دجـله والـفرات  —وب خـزائن الـدم على ارصـفــة
الـعـراق احلـزين صــرت ابـحث عن اقـصــر مـا يـعـرض في
وال وابعد مـا يغرب عن دمامـة الزيف. ففــي مقام ذاكرة ا
الــكـــورد إســتـــبـــاب لالمن الـــنــازك دومــــــاً فال اربــاع وال
تـدويـــر وال اتـهالل لــكن الـبـيـات صــريح الـتـجـلــي واسع
هوراً ا كان داخل حسن  التفــرّع قاس فــي معناه ور
بـشـجــو الـبـيـات واالوشــــار كـان يـبـغــض اخملـالف  النه
قـصـيـر الـنـفـس امـام دمـوع فـطـيـمـه الـعـلـويـة … وسـوف لن
نأتــي  ولن نعقـد ببابــك يـا غريب … وسنـنكر ولف اجلهل
قسراً وسـنشكـو بركان دمـائنا الى  طـبيب آخر غـير الذي
وضع يـده عــلى اجلـرح االولي وســاتـصل اآلن بــصـديـقي
النبيل عبـد اجلبار الدراجي… مسائـِــال إياه كيف إستجمع
تــــانيـنـــي صـحت عـمي يـجـمــــال  كــــالمـاً وحلــــنـاً غـناءً

وآهً  وبكــــاءْ ?? … 
بل كيف استحضر دنيا غروب وآنه بعالم االفكار ?? 

 واذا رميـت  فـما رمـيت  –ألن فاضل عـواد يـعـشق الـفــا
كـــار أوشـاري  –وال يـتــرك الـكــلــمه إال ومـعــهــا عـاشــقـان
ـســتـنــصـريــة الى حـيـث جـسـر مـتــسـلـالن من اجلــامـعــة ا
الـصـرافـيـة وعـذوبـة عـبــــود الـبالم وعـمـر الـكـرخي  وهـمـا
يـــشـــدوان  –أدفـــن غـــرامـي بـــلـِـــب  إحـــشــــــاي وآدِم –
وابــــكي دمـــوعــي والـــدمــوع إتـــفــيـــض وآدم  —وإشــلي

بكـــاع ما بها وادِم  –أحزان أيوب ووحشة آدم . 
فــأي نبي وديع نسج هذا اليقال ?? 

وأي خاطـرة انسـانيـة تـنسـلت من قبـعـة العـسكـر الى حيث
قمح العشيرة ومن سلـّـط الدين على رقابنا وهو رحمة لنا

كان هاجــس اجلواهــري وهــو ينام في قارب مربوط –
الى ضـفاف دجـله وقـد تـغـطى بـعـباءة جـلـبـد  ان يـصـحو
على صوت القطار الصـاعد من اهـــوار الله احلقيقي الى
اليه ـنــصــــور عـنـدهـا تــصـدق صـديـقـة ا سـراج بـغـداد ا
ــزقه وعصابــه وهــي تطرق النـدم من ب نفذات شيـــله 

ضي بتساؤل وجودي:  دفعي  مهترئة والهام ا
ه إمن ?  يسألني هالبطران انه هالبو

جابوهه إلي الزوار انــه صوغه من احلس 
وهيا بنا هـــيا 

الى اين يا وطني 
: ان اصدق االصـوات صوتك يا فقد قـالهـا القبـنجي يـومــاً
اليـــه وان اعذبـهـا صـوت مـسـعـود الـعـمـارتلي: صـديقـة ا

وهــو يوشج التوشيح 
بعسنك هله ويوبه  –ياشط عسنك  –

ــاي  –ياشط عسنك  – محظي من شوف ا
نك هيه ويوبه  –يكلها منك  –

محرمي شوف اهواي  –يا كلها منــك  –
تعال يا مسعــود العمارتلي  يا وجه السعد القد  لترى
الـنــهــر وقـد جــفت ثــدايــاه و الـدم الــعــراقي وقــد فـاضــت

ثناياهُ. 
أهلي الذين عـلموني الـقـراءة والكـتابة  قـد علمـوني الشدو
ايضاً  –شدو الغـربــاء وهم يدفـنون بـقايا الـغرباء  لـنعود
من حـفـلــة الـنـفي والـدفـن بـصـــور شـاحــبـة لـوطن يـأبى ان

يتكرر او يتحــور او يتحــرر  –
واهلي الذين يتندر عليهم صاحب الضويري بهاجس: 

لون وكتي اجاني مشرعب اخليل 
ارد اضحك واقولن وقتي جاهل … 

أرد اضحك واقولن وكتي جاهل !! . 
فــمـمـا  يـوحش مقـــام احلـجـاز انه راعف اليـد والـتـطريب
ا سلمه خاســر من القلب الى القلب  لقصر معناه  –ور
اقتـرن احلـجـاز بتـرنـيمـة فـوق الـنخل  –لكـنه اكـثر ارتـبـاكا

امام عتاب حس نعمه في: 
قلي شكلت وشقررت  

وك يا قلب ? 
ناوين على الغربه يتركونا غرب 

حي االثر طر   وك يا قلب … بس ا
 ال سجه ظلت ال درب … 

وشيصير لو تطلع شمس 
 فرحه وعرس 

 شيصير لو رديت يا طيف االمــس. 
مـا اقـسى هــذا الـتــرديـد رجل حـالـم بـطـيف امس  –ووطن
حـالم بــامــــان شـمس  –اعـشق اسـهــابك ايـهــا احلـجـاز 
النك ال تتــشئ عند  منـتـصــف التأسي وواقع حالك غائب

عن الوعي عند اللزوم …
وب م القصيدة ومراهقة ارامل اجلنة 

ثمـة مقـام اخيـر ال اراه غـريبـا عن الدم
.. انــه مقام من ال مــقام لـــه

{ شاعر وناقد
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تتناسب مع وزنهم الصغير.

وبــــلغ مــــتـــوسط عــــمـــر األطــــفـــال
ـعني 3 سـنوات. واحـتاج نـحو ا
ستشفى ربع األطـفال نقلهم إلى ا
ـئــة مـنـهم إلى فــيـمـا احـتـاج 8 بــا
ــــركــــزة. ومن بــــ الــــعــــنـــــايــــة ا
الــــعـــوارض الــــتي ظــــهــــرت عـــلى
االطــفـال ثـبـوط اجلـهــاز الـعـصـبي
ـا في ذلـك الـغـيـبـوبة) ـركـزي ( ا
وعدم انتظام دقات القلب (ضربات
قــــلب ســــريــــعــــة بـــصــــورة غــــيـــر
اعـــتــيــاديـــة) والــتــقـــيــؤ. وعــولج
األطـفال من خالل إعطائهم سوائل
عـن طـــــريـق الـــــوريــــــد. وأشـــــارت
الــدراســة إلى أنّ الــزيــادة في عـدد
حـــاالت الــتـــســمم هــذه “تُـــعــتــبــر
ـتزايـد للـواليات مـرتـبطـة بالـعدد ا
الـتي تـسمـح للـبـالغـ بـاستـخدام
الـقـنب ألسـباب تـرفـيهـيـة. وبيـنـما
كــانت ثـمــاني واليـات فــقط تـشـرّع
اسـتخدام القنّب عام 2017  ارتفع
هـذا العدد إلى 18 واليـة في نهاية

أيار/مايو 2022.

وكـان جلائحـة كوفيد- 19 دور في
تــســجــيل ارتــفــاع بــعــدد األطــفـال
الـذين تـناولـوا باخلـطأ مـنتـوجات
الـــقــنّب إذ زاد بــقــاء هــؤالء داخل
مــنـازلــهم وارتـفـع تـالــيـاً احــتـمـال
نـتـجات. ولـفتت تـعـرّضهم لـهـذه ا
ئة الـدراسة إلى أن أكثر من 90 با

من حاالت تناول القنّب جرت 
. عني داخل منازل األطفال ا

وأوصـى مـعــدّو الـدراسـة بـ”حــفظ
ـنـتجـات في مـكـان ال يـعرفه هـذه ا
األطــفـــال وفي خــزائن مــغــلــقــة?”
طبخ بـعيداً عـن األطعمة وخـارج ا

األخرى.
ـنــتـجـات ودعــوا إلى بـبــيع هــذه ا
ضـمن عبوات غير شفافة ويصعب
عــلـى األطــفــال فــتــحــهــا وحتــوي
ـركز الوطني رسـالة حتذير ورقم ا

كافحة التسمم.
بــدأت بـــعض الــواليــات وبــيــنــهــا
اثلة كـاليفورنيا بتنفيذ تدابير 
إال أنّ الـبالد تفتقد ألي قانون على

ستوى الوطني. ا
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{ ســـــيــــول (أ ف ب)  –أرسل أول
مـــســبــار قــمـــري كــوري جــنــوبي
(دانـوري) صـوراً مـذهلـة بـاألبيض
واألسود عن سطح القمر واألرض
ــركــز الــفــضــائي عــلـى مــا أعــلن ا
الـكـوري اجلـنـوبي الـثـالثـاء. وكان
سبار “دانوري ?”واسمه مركّب ا
مـن كلـمـتي (دال أي الـقـمـر ونوري
أي) االســـــتـــــفـــــادة انـــــطـــــلـق في
تحدة آب/أغـسطس من الواليات ا
عــلـى صــاروخ مــصــنّع من شــركــة
ســبـايس إكس ودخل مــدار الـقـمـر
فـي كـانــون األول/ديــســمــبــر بــعـد

تـمديد رحـلته لتـوفير الـوقود. وقد
الـــتُـــقــطـت هــذه الـــصـــور بــ 24
كــانـون األول/ديـسـمـبـر واألول من
كـانـون الـثـاني/يـنـايـر من مـسـافة
تقل عن  120. كيلومترا عن سطح
الـقمـر وفق بيـان للـمعـهد الـكوري
اجلـنوبي للـبحث الفـضائي وأشار
ــــعـــــهــــد إلى أن هــــذه الــــصــــور ا
ومــقـاطع الــفـيـديـو “ســتُـســتـخـدم
واقع التي من شأنها أن الختيار ا
ـتجـهة تـشـكّل مهـبطـاً لـلمـركبـات ا

إلى القمر سنة 2032. 
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{ بـــرلــ (أ ف ب)  –أعـــــربت
الشـرطة الـثالثـاء عن تفـاجئـها
عقب رصد مـركبـة على احلدود
ـانية يـستقـلها السويـسرية األ

 فرداً من العائلة نفسها.23
ــانــيـة أنّ وذكــرت الــشـرطــة األ
مــــســـــؤوالً في الـــــســــلـــــطــــات
اجلمركيـة أوقف صباح االثن
الـسـيـارة الـتي تـتّـسع لـسـبـعـة
ركـاب وكـانت تـقل أفـراد عـائـلة
كـبـيـرة مـتـوجــهـ من بـولـنـدا
إلى الــعــاصـمــة الــسـويــســريـة

برن. 
وأكــدت الــشــرطــة في بــيـان أنّ
ـسـؤول الـســويـسـري تـفـاجـأ ا
ــا رصــده عــلى احلــدود بـ
ـــانــيــة بـــلــدة فـــايل أم راين األ
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ومنـطقـة بازل. وأضـاف البـيان
أن األســرة الـتـي تـضم تــســعـة
بالغ و14 طفالً مُنعت لفترة
وجــيــزة من دخــول ســويــســرا
انـية و إخطار السـلطـات األ
بـالـواقـعــة. وبـعـد االنـتـهـاء من
اإلجــراءات الـــرســمـــيــة سُــمح
لألسـرة بـدخـول سـويـسرا لـكن
مُـــنـع أفـــرادهـــا من الـــتـــواجـــد
ـــركــبــة?” جـــمــيــعـــهم داخل ا
بـــحـــسب الــشـــرطـــة. وأشــارت
الــــــشـــــــرطـــــــة إلى أنّ ســـــــائق
الـــســــيــــارة وهـــو مــــقــــيم في
ســويــسـرا قــد يــتـلّــقى غــرامـة
بـــســــبب نــــقـــلـه ركـــابــــاً داخل
ســيـــارته بــصــورة غــيــر آمــنــة

مطلقاً.

{ بـاريس (أ ف ب) - تشكل شبكة
ــتــرو في بــاريس مـنــذ ســنـوات ا
ــوســيــقــيــ ومــغــنــ حــاضــنــة 
اخــتــاروا إبــراز مــوهــبــتــهم حتت
ـستـخدمـي هذه الـقطارات األرض 
الـبالغ عددهم أربعة مالي يومياً
حــتى أن بـعض هـؤالء اسـتـحـالـوا

جنوماً على الساحة الفنية.
وقــدّم كل من زاز وكـلـوديـو كـابـيـو
وفــرقــة أركـاديــان عــروضــهم أمـام
ـتـرو بـعـدمـا مـسـتـخـدمي شـبـكـة ا
كـانوا ب 300 شـخص تـخـتارهم
ُـــدنـــيـــة في ـــواصالت ا هـــيـــئـــة ا
بـــاريـس كل ســـتـــة أشـــهـــر عـــقب
جتـــــارب أداء يـــــشـــــارك فـــــيـــــهـــــا
ـرشّحون. ويتقدّم نحو ألف فنان ا
مـن مــحــتــرفـــ وهــواة لــتــجــارب
األداء سـاع للحصول على صفة
ـترو) الـتي بدأت (فـنـان أو فنـانة ا
تُــــــمـــــنح عـــــام 1997 لــــــعـــــدد من
الــفــنــانــ بــهــدف إدارة احلــركـة
ـستمرة للمـغن ومؤدي مختلف ا

وسيقية على ما توضح األنـواع ا
ــسـؤولــة عن مـنح  هــذه األلـقـاب ا
ســتـيال سـانـســون لـوكـالـة فـرانس

برس.
وتــقـــول ســانــســون الــتي تــتــولى
وسيـقي إلى ـغنيـ وا اخـتيار ا
جــانب جلــنــة حتــكــيم مــؤلــفــة من
ثالثـة أعـضـاء جمـيـعهم مـوظـفون
ُـدنـية في ـواصالت ا لـدى هـيـئـة ا
بـــاريس فـي حــديـث عــلـى هــامش
أحــــدث جتــــربــــة أداء نُــــظّــــمت ال
نـرفض أي نوع مـوسيـقي حتى لو
كــــان مـــــؤديه يــــعـــــزف عــــلى آلــــة
مـوسـيـقيـة صـاخـبة عـلى غـرار آلة

. اجليمبي مثالً
ويـسـتقـر أرنـو موايـانـكور مـرتـدياً
بــزته الـرمـاديـة في إحـدى الـزوايـا
مـع أورغه الــــــيــــــدوي ثم يــــــبـــــدأ
بـــالــعـــزف عـــلــيه مـع أدائه إحــدى
أغــنـيـات بـوبـي البـوانت. ويـسـعى
الــرجل ذو الــشــارب الــكــثــيف إلى
ــتـرو إعــادة إحــيــاء نــشــاطه فـي ا
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مارسته للمرة األولى والـذي بدأ 
عـــام 1992. ومــــذاك كـــان يــــقـــدّم
عــروضـــاً بــصــورة مــســتــمــرة في

محطة دانفير- روشرو.
وتـقول الـعضـو في جلنـة التـحكيم
صـوفـيـا تـونـديـنـيـلي إنه صـاحب
ـيزة! ويـجسـد ماضي شـخصـية 
ترو بـاريس. لو رأيـتُه يعـزف في ا
لـــتــوقّـــفت واســـتــمـــتــعـت بــأدائه
مـضـيـفـة يجـب التـفـكـيـر في ما إذا
كـان هــذا الـفـنـان سـيـثـيـر اهـتـمـام
الـناس. صحيح أنّ الغناء والعزف
ـترو أمـر جميل لـكنّه يـنطوي في ا
ــارّة أحــيـــانــاً عــلى تــعــقــيــد ألنّ ا
ــهم يــكــونـــون مــنــشــغــلــ ومن ا
مــعـرفـة كــيـفـيــة جـذب انـتــبـاهـهم.
حتــسّن مــزاجــهم بــعـد االســتــمـاع
إلـيّ وحصـلت كامي مـيـليـان التي
تعمل على إنتاج ألبومها اخلاص
عـلى مـوافـقة جلـنـة التـحـكـيم عقب
أدائـــهــا إحــدى أغـــنــيـــات ويــتــني
ـوسيقى هي . وترى أنّ ا هـيوسـ

نشاط تبادلي قبل كل شيء. 
وفـي جتـربــة ثـانــيــة لألداء تـؤدي
ريــانــا راب إحــدى أغــنــيــات فـيــلم
(مـــوالن) وفــــرقـــة راديـــوهـــيـــد مع
الـعـزف عـلى قـيثـارة زهـريـة الـلون

تنتج موسيقى كهروصوتية.
رأة اخلـجولة الـتي بقيت وتـقول ا
عـلى تواصل مع بعض مستخدمي
ــتـرو في األســاس أخـاف قــلـيالً ا
من الـنـاس لكـني استـنتـجت أنهم
لــطــفـاء جــداً مع أنــهم ال يــرتـادون
احملـطـة لـكي يسـتـمـعوا إلى أدائي
مــــضـــيـــفــــةً قـــال لي الــــبـــعض إنّ
مــزاجــهم حتــسّن بــعـد االســتــمـاع
إلـيّ. هــذا مــذهل!. وال يـــنــبــغي أن
ثابة جتربة يـصبح هذا التحدي 

. سيئة لبعض الفنان
وتــقـول سـانـســون عـقب أداء عـلى
الـقيثارة قـدّمته شابة بـدأت حديثاً
بــــالـــعـــزف عــــلى هـــذه اآللـــة “يـــا
ـا لــلـمـســكـيـنــة لم تـكن جــاهـزة 
يــــكـــفي. ولـم يـــقـع خـــيــــار جلـــنـــة

الـتحكـيم على عازفـة كمان صـينية
تــبـلغ 28 ســنـة ويـوحي مــظـهـرهـا

بأنها تلميذة مدرسة.

وبــعــد أول جتــربــة أداء لـهــا وقع
اخـتـيار جلـنـة التـحكـيم عـلى إيلي
جــادلــو الــتي تــؤدي أغــنــيــات من

تـألـيفـها تـتمـحور عـلى جتارب من
احلياة اليومية بأسلوب طريف.
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{ لـوس اجنـلـيس (أ ف ب)  –رفع
ـــمــــثالن الـــلـــذان جـــسّـــدا دورَي ا
رومـــيــو وجـــولــيـــيت فـي الــفـــيــلم
ـــقـــتـــبـس عــام 1968 مـن روايــة ا

شـكسـبيـر الشـهيـرة والذي أخرجه
فـرانكو زيـفيريـلي دعوى قضـائية
ضد شركة “بـاراماونت بيكتشرز”
بـسبب ظـهورهـما فـي أحد مـشاهد

الـعمل عاريَيْن من دون موافقتهما
عـلى مـا أعلن وكـيل الـدفاع عـنهـما

الثالثاء.
ونــــال كل من أولــــيــــفـــيــــا هـــاسي

عــاريــ أو شــبه عــاريــ من دون
احلصول على موافقتهما وهو ما
ـثل انتهاكـاً للقوانـ التي تنظم

االستغالل اجلنسي للقصر.
مثل واجها وذكـرت الدعوى أنّ ا
قـلقاً واضطـراباً عاطفـياً مدى أكثر
مـن خــمـــســـة عـــقـــود تــلـت عــرض
الــفـيـلم ويــطـالـبــان بـتـعــويـضـات
تـصل إلى مئات مالي الدوالرات.
وأوضـح وكــــيل الــــدفـــــاع عــــنــــهم
سولومون غريسن أنّ الضرر الذي
حلق بهما استمر على مر السن

خــصــوصــاً بــعــد إصــدار نــســخـة
جديدة من الفيلم.

وقـــال لـــوكـــالـــة فـــرانـس بــرس إنّ
اسـتـوديـو (بـاراماونت بـيـكـتـشرز)
صــوّر مـشـاهــد تـظـهـر الــقـاصـرين
عـــاريــــ وكـــان يـــعـــلـم أنه يـــجب

حذفها من الفيلم.
ولـم تـــرد (بـــارامــــاونت) بــــعـــدمـــا
حـــــاولت وكـــــالــــة فـــــرانس بــــرس

التواصل معها. 

ولــيــونــارد وايــتــنغ الــلــذيـن كــانـا
يـــبـــلـــغــان 15 و16 ســـنـــة أثـــنــاء
تــصــويـر الــفـيــلم جــائـزة غــولـدن
غلوب عن أدائهما في هذا العمل.
ــمـثالن واألســبــوع الـفــائت رفع ا
الــسـبــعـيــنـيــان دعـوى في ســانـتـا
مـونيكا بكاليفورنيا متّهمان شركة

باراماونت) التي أنتجت الفيلم(
بـاستـغاللهـما جـنسـياً عـندمـا كانا
قـاصرين عبـر عرض مشـهد حميم
يــظــهـــر أجــزاء من جــســمــيــهــمــا.
وأشـــارت الــدعــوى الــتـي اطّــلــعت
وكـالـة فرانس بـرس عـليـها إلى أنّ
اخملـرج اإليطالي فرانكـو زفيريللي
الــذي تـوفي عـام 2019 أصـرّ عـلى
شهد وأكّد أنّ العمل تصوير هذا ا
(ســيـــفــشل) من دونه في حــ أنّ
ــشـهــد كــان يُـفــتـرض أن يُــصـوَّر ا
ــــاثل لـــلـــون ـالبس ذات لـــون 
الــــبــــشــــرة. واتّــــهـــمـت الــــدعـــوى
سؤول عن الفيلم بعدم الصدق ا
وبـــتــصــويــرهم ســـرّاً الــقــاصــرين
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