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حـذر مـتـنـبىء جـوي  من امـطار
غــزيـرة وثــلـوج كــثـيــفـة تــضـرب
مـحـافظـات اربـيل والـسـليـمـانـية
ودهـــوك الـــيـــوم االحـــد . وكـــتب
صـادق عـطـيـة في صـفحـته عـلى
فيـسبـوك امس ان (حاالت جـوية
متتابعة تتأثر بها البالد وفرص
واردة للغـزارة في بعض االماكن
مع انــخــفــاض درجــات احلــرارة
نــهــايــة االســبــوع) واضــاف ان

(امطـار يوم امس تـركز هـطولـها
في مـحـافـظـات نـيـنـوى واالنـبـار
وصالح الـــدين ودهـــوك واربـــيل
والـسـلـيـمـانـيـة وكـركـوك وبـغداد
وديالى مع فرص للغزارة تشمل
مــنـاطق شــمـال نــيـنــوى واربـيل
واالنـبـار وهــطـول خـفـيف شـمل
النجف وبـادية كربالء) واضاف
ان (تساقط االمطار يستمر حتى
الــيــوم االحــد مع هــطــول ثــلـوج
كـثيـفة مـتـوقعـة عـلى شمـال مدن
اربــيل والــســلــيــمــانــيــة ودهـوك

وشرقـهـا) ولفت الى ان (احلـالة
اجلــويــة تـــمــتــد حـــتى يــوم غــد
لتشمل اغلب مدن البالد االثن 
وتــســتــمــر حــتى يــوم الـثـالثـاء
وفـــــرص واردة لـــــلــــــغـــــزارة في
منـاطق اجلنـوب ومنـها الـبصرة
وذي قار ومنـاطق اخرى يصعب
حتـديدهـا حالـيـا وتوقـع انتـهاء
ـقبل احلالـة بعـد ظـهر الـثالثاء ا
ــدن  لـتــعـود حــالـة في عــمـوم ا
ـقبل). في جديـدة يوم اجلـمـعة ا
غضـون ذلك  أعلـنت إدارة مطار

بـــغـــداد الــــدولي عــــودة حـــركـــة
الحة اجلوية.وذكر بـيان تلقته ا
ــطـار (الـزمــان) امس ان (إدارة ا
ــــســــافـــرين تـــوضـح جلـــمــــيع ا
وشـركـات الــطـيـران الـعـامـلـة في
الحـة ــطـار عن عــودة حـركــة ا ا
ـطار إلى طـبيعـتها اجلوية في ا
وانـــســيـــابــيــة جـــدول الــرحالت
اجلــويـــة) واشــار الى ان (مــدى
الرؤيـة وصل الى  800متـر بـعد
تــوقــفـهــا بـســبب ســوء األحـوال
اجلويـة الـتي أثرت عـلى احلـركة

طار). واصيب  12 اجلوية في ا
شـــخـــصــا بـــحـــوادث ســـيـــر في
مــنـاطق مــخـتـلــفـة من مـحــافـظـة
ديــالى.وقـال مــصــدر ان (ردهـات
ـــســتـــشــفـــيــات الــطـــوار في ا
احلكومية ببعقوبة و مدن ديالى
االخـرى  اسـتـقبـلت  12مـصـابا
بـحــوادث سـيـر خالل الــسـاعـات
ـاضـيـة) وتـابع ان (االصـابـات ا
نـــتـــجت عن  8حـــوادث ســـيـــر 
اغــلـبــهــا عــلـى طـريـق بــعــقــوبـة
بـغداد بـسبـب كثـافـة الضـباب).

وفي صالح الــدين أبــلغ مــصـدر
آخـــر بـ(تـــســـجـــيل من  4الى 5
حــــوادث مـــروريــــة في مــــنـــاطق
مـتـفـرقـة من احملـافـظـة وإصـابـة
دنـيـ جراء الـضـباب عـدد من ا
الـــكـــثـــيف وضـــعف الـــرؤيــة في

الطرق الرئيسة). 
وأصـــــــــــــدرت بـــــــــــــلـــــــــــــديــــــــــــة
توضيـحا بشأن احلادث وصل ا
ــروري الــذي تــســبب بــأضـرار ا
ـشاة في مـنـطـقة بـأحد جـسـور ا
اجملــمـــوعــة الـــثــقـــافــيـــة.وقــالت
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ـتعـاقبة عشـرون سنـة مرت  ولم تفـكر او تـبادر كل احلـكومات ا
ـتقـاعـدين ولو بـديـنار وظـفـ وا بتـكـر او زيادة رواتب عـمـوم ا
واحـــد  عــلى الـــرغم من ارتـــفــاع الـــتــضـــخم وزيـــادة االســعــار
واســتـفــحـال الـبــطـالـة وشــيـوع نــسـبـة الــفـقـر  فـي حـ اغـدقت
سـؤل في الـدولة احلكـومات بـاالمـوال واالمتـيازات عـلى االف ا
ا سرقـه البعض ان والـرئاسـات الثالثـة  اضافـة  واعضـاء البـر
الكـثيـر من مـليـارات هي في احلق اموال الـشعب وغـضت النـظر
عنـهم تاركت ايـاهم ينعـمون بـاحلصانـة واالستـقرار واالمان دون

محاسبة او مسائلة .
االمر اليـتعدى حدود الغرابة واالستهـجان  وفيه ايضا استنكار
ـارسات احلكومـات التي لم تولي هـذه القضيـة اي اهتمام لكل 
 فـهل يــنـتــبه الـسـوداني الـى هـذه احملـنــة الـتي بــاتت تـؤرق لـكل
ــتـقــاعــدين وعـامــة الـشــعب وان يــقـرر دراســة هـذا ـوظــفـ وا ا
وضـوع واتـخاذ الـقـرار الصـائب الـذي هو اسـتـحقـاق انـساني ا
ومجـتمـعي طال انـتظـاره والمبـرر للـتغـاضي عنه في الـوقت الذي
يشـهد االقـتـصاد الـعراقي اسـتـقرار مـلحـوظ وفي ظـروف تشـهد
همة. اسواق النفط زيادة ملحوظة تسمح بالتوجه لتحقيق هذه ا

فهل يفعلها السوداني
تـقاعدين الـذين يعانون ـوظف وا   وهل قبل ذلـك يتأمل حال ا
طلوب  سـتوى ا ـالية ويعـيشون دون ا من انحـسار اوضاعهم ا
ــتـقـاعــدون قـد افـنــوا حـيــاتـهم في بــنـاء الـدولــة عـبـر فــاذا كـان ا
ـوظــفـ هم من يــكـمل هـذا الــبـنـاء وهم عـشـرات الــسـنــ فـأن ا

ستقبل الدولة . الصناع احلقيقيون 

البلدية في بيان إن (شاحنة ذات
صـندوق قـلّـاب ارتـطمت بـجـسر
ـــــنــــصــــة ــــشـــــاة في شــــارع ا ا
ــوصل بــعــد أن كـان الــقالب بــا
مفتوحاً بـشكل جزئي ما تسبب
وأضـاف انه بــأضـرار لــلــجـســر)
(جـرى على إثـر احلـادث تـشـكيل
فــريق فــني عــلى الــفـور مـن قـبل
ـوصل لتـقـو األضرار بـلديـة ا
وحـجـز الـســائق والـشـاحـنـة في
مــركــز شــرطـة الــثــقـافــة التــخـاذ

اإلجراءات القانونية بحقه).
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ابــهــر افــتــتــاح مــعــلب جــذع
الـنـخلـة الـدولي في مـحـافـظة
ـستضيف لـبطولة ا البصرة 
خـــلـــيــجي ? 25اجلـــمــاهـــيــر
والـوفود الـعـربيـة واالجـنبـية
ــــــشــــــاركــــــة  حــــــيـث القت ا
اشادات الـعروض الـسـاحـرة 
واســعـة تــلـقــاهـا الــعـراق من
اعـــجـــابــا اشـــقـــائه الـــعـــرب 
بــتـــنــظــيم الـــعــرس الــكــروي
الــسـاحــر. وقــدمـت الــبــصـرة
حفال وصف بالبهيج تضمن
عــروضــا تــاريــخــيــة وفــنــيــة
ابــهـرت ضـيــوف الـعـراق في
اجـــواء تــخـــلــلـــتــهـــا فــقــرات
مـدعـومـة بـتقـنـيـات مـتـطورة.
وبـدأ االفــتــتــاح بـشــخــصــيـة
ســـــــنـــــــدبــــــــاد الـــــــذي رحب
بــالـضـيـوف اخلـلــيـجـيـ ثم
امـــتــد حلـــضـــارات الـــعــراق
السومرية والبابلية جسدها
البــــســــهم الى فــــنـــانــــون 
جـــانب مـــؤثـــرات بـــصـــريـــة
اســـتـــعـــرضت حـــدائق بـــابل
عـلقة وبـوابة عشـتار. وقبل ا
غنى انتهاء عروض االفتتاح 
الــــفــــنــــان حـــســــام الــــرســـام
ـشـاركـة نـخـبة (هـيـوهـيـو) 
وسط تـفـاعل من جنـوم الـفن 
درجات جماهيري كـبير في ا
فـي حــ تـفــاجــأ اجلــمــهـور
بـغيـاب الـفنـان كـاظم السـاهر
بيـنمـا فاجئ الـفنـان رحـمة
ريـــاض ومـــحـــمــود الـــتـــركي
اجلــمـهــور بــعــد دخــولــهــمـا

ــلــعب في اســتــراحــة الــشـوط ا
االول خالل مـــبـــاراة مـــنـــتـــخب
ـنتـخب العـماني العـراق امام ا
بـــعــد تـــأكــيـــدات حــضـــورهــمــا
احلـفل.كـما جـرى تـقـد صروح
شاركة في البطولة عبر الدول ا
مــجـســمـات هــولـوغــرام. وأعـلن
االحتــاد اخلـلـيـجي لــكـرة الـقـدم
عن مشـاركة أول إمرأة سـعودية
في قيادة مباريات خليجي ?25
الـــتي انـــطـــلـــقت في الـــبـــصــرة
ـشـاركة  8مـنـتـخـبـات . وتـعـد
الــعـــنــود األســـمــري أول امــرأة
عــربــيـــة حتــصل عـــلى الــشــارة
الدولية من االحتاد الدولي لكرة
القـدم (فيفـا) وستكـون موجودة
في الـبـطولـة الـتي انـطـلقت اول
امس. ودخـلت الـعـنـود الـتـاريخ
بـــعـــد أن أصـــبـــحت أول إمـــرأة
سـعـوديـة تنـال الـشـارة الـدولـية
من قــبل فــيــفــا وفــقًــا لــقــائــمــة
مـكـونـة من  19حـكـمـاً سـعـوديـاً
اعـــتـــمــدهـــا لـــلـــعــام  .2023من

جانبه 
أكــد رئــيس االحتــاد اإلمــاراتي
لــكــرة الــقـــدم راشــد بن حــمــيــد
أن عودة كـأس اخلليج النعـيمي
إلـى الــعــراق يــؤشــر وقــفـة دول
اخلــلـيـج مـعه ودعــمـهــا إلعـادته
ـية.وقال النعيمي للخارطة العا
في تـــصــــريح امـس إن (إقـــامـــة
خلـيجي  25ستـساعـد على رفع
احلـــظــر عـن الــعـــراق) مـــؤكــداً
(ضـــــرورة تــــوزيع األنـــــشــــطــــة
الـريـاضـيـة اخلـلـيـجـيـة عـلى كل
ــــجـــــلس الـــــدول األعـــــضـــــاء 
التعـاون اخلليـجي). وفي تطور
قـــدم االحتـــاد الـــعــراقـي لـــكــرة

القـدم اعتـذاره للـوفد الـكويتي
بعد حادثة التدافع في مقصورة
الــشـخـصــيـات.  وقــال في بـيـان
تلقـته (الزمـان) امس انه (يعرب
عن أسفه الشـديد خلروج بعض
األمـور الـتـنـظـيـمـيّـة عن إطـارها
الـصـحــيح في مـراسـيم افـتـتـاح
فــعـالـيــاتِ كـأس خــلـيـجي ?(25
واشــار الـى ان (رئــيس االحتــاد
عــدنــان درجــال قـــدم في بــيــانٍ
ـا اعــتـذارا لــلــوفــدِ الــكــويـتـي 
واجهه من صـعوبـاتٍ في دخول
مــلـعبِ جـذع الـنــخـلـة ومـا نـتجَ
ثل أمير دولة عنه من مغادرةِ 
ـبيّة الكـويت رئيس اللـجنة األو
الـشــيخ فــهــد الــنــاصــر وكـذلك
رئـــــيـس االحتـــــاد الـــــكـــــويـــــتي
وأعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس اإلدارة)
وأبـــــــدَى درجـــــــال عـن (أســـــــفه
ـــشـــاهــــد الـــتـــدافع الـــشـــديــــد 
اجلــمـاهـيـريّ الــتي حـدثت أمـام
ـــــقــــصــــورةِ ـــــلــــعـبِ وداخل ا ا
الــرئــيــسـة) مــؤكــداً أن (االحتـاد
وكـذلك الــقـائــمـ عــلى تـنــظـيمِ
البطولة سيـضعان في االعتبار
ضرورةَ تالفي مـا حدثَ لـضمان
ظـهـور العـمـلـيةِ الـتـنـظيـمـية في
أفـــضل صـــورة وان مـــا حــصل
لن يؤثر عـلى متانـةِ العالقة ب
أكد العراق والكويت). في وقت 
وزيــر الــداخــلـــيــة عــبــد األمــيــر
الــشـــمــري أن رئـــيس مـــجــلس
الــوزراء  وجه بــإجـراء حتــلـيل
ـــــا حـــــصل فـي حـــــفل شـــــامـل 
االفــــتـــتــــاح.وانـــتــــقـــد االحتـــاد
الــكــويـــتي  في وقت ســابق مــا
وصف بــســوء الـــتــنــظــيم بــعــد
حـــدوث تــــشــــابك بــــااليـــدي في

مـنـصـة الشـخـصـيـات.فيـمـا هـنأ
أالمــيــر نــواف األحــمــد اجلــابـر
الــصــبـاح رئــيس اجلــمـهــوريـة
عــبـــد الــلـــطــيف جــمـــال رشــيــد

بـــــانــــــطالق الــــــبـــــطــــــولـــــة في
الــبــصــرة.وعـــبــر الــصــبــاح في
برقيـة التهنـئة عن (بالغ سروره
بــالــتــجــمع الــريــاضي األخــوي

شـارك الـذي جمع األشـقـاء وا
في دورة كـأس اخلـلـيج الـعـربي
اخلـــامــســـة والـــعـــشــريـن الــتي
تـسـتــضـيـفـهــا مـديـنــة الـبـصـرة

الــفـيــحـاء) وأشــاد الـصــبـاح بـ
(اللـوحات الـفنـية الـرفيـعة التي
تعـبر عن تـاريخ العـراق العريق
واللـوحات األخـرى التي أضفت

روح احملبـة والـبهـجة والـسرور
ــتــابــعــ داخل الــعـراق عــلى ا
وخارجه ونـالت إعجـابهم التي
تـخلـلت حفل االفـتـتاح وعـكست

ــرمــوق الـــوجه احلــضـــاري ا
للبلد الشقيق). 

تغطية شاملة في صفحات (2
و 3 و 6).
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اعــرب رئـيس اقــلـيم كــردسـتـان
نـــيـــجـــيـــرفــان الـــبـــارزاني عن
سعـادته حضور افـتتاح بـطولة
خـــلـــيـــجي  25في مـــحـــافـــظـــة

البصرة. 
وقــال الــبــارزانـي في تــغــريــدة
عـلى تـوتـيـر تـابعـتـهـا (الـزمان)
امـس (اسـعــدني حــضــور حـفل
افـــتــــتـــاح كــــأس اخلـــلــــيج في
الـبــصــرة احلـبــيـبــة) واضـاف
(ابــــارك الهــــلــــنــــا االعــــزاء في
الــبـــصــرة الــفـــيــحـــاء وعــمــوم
الـشعب تـضيـيف هذه الـبطـولة
ـــهــمـــة) وتــابع الـــريــاضـــيــة ا
(افـتـخر بـهـذا االجنـاز الـعراقي
ــشــاركـة في وارحـب بـالــدول ا
الـبطـولة) مـعـربا عن (تـمنـياته

بنجاحها).
 كــــمــــا بــــارك رئــــيـس االحتـــاد
الــوطـــني الــكــردســـتــاني بــافل
الطالباني  للـعراقي االفتتاح
بهر لهـذا العرس اجلماهيري ا
الكبـير. وقال في بيـان مقتضب

تـابـعـته (الـزمـان) امس (مـبارك
بـهر لـكل العـراقيـ االفـتتـاح ا
لــهـــذا الــعـــرس اجلـــمــاهـــيــري
الــكـــبـــيـــر في خـــلـــيـــجي ? 25
احلـدث الـتــاريـخي بـعــد غـيـاب
طـــويل) وتــمـــنى الــطـــالــبــاني
(الـتـوفـيق لـلــمـنـتـخب الـوطـني
ونــأمل أن تـــكــون هــذه بــدايــة
لـــلـــعـــودة بــعـــزم الى  احملـــافل
اإلقـلــيـمـيــة والـدولـيــة وتـعـافي

للعراق). 
ــان اقـلــيم كـردســتـان ورأى بـر
ان بطولـة خليجي  25ستكون
ـية. بـدايـة لالنطالق نـحـو العـا
وجتـمـعت جمـاهـير اغـفـيرة في
بغداد واحملافظات وحتى اقليم
كــــردســــتــــان في الــــســــاحــــات
ــقــاهي واحلــدائق الــعـــامــة وا
ــبـاراة ــشــاهـدة ا الــشـعــبــيـة 
االولـى في كــأس اخلـــلــيج بــ
الــعــراق وعــمـان الــتـي انـتــهت
بــعــدمــا بــالــتــعــادل الــســلــبي 
حــرمت الــعــارضـة الــعــراق من
ي عـبــر ركـلــة ثـابــتـة هـدف عــا
نــــــفــــــذهـــــا الـالعب ضــــــرغـــــام

اسـمــاعـيل في الــدقـيــقـة .88
ــــنــــتــــخب فــــيــــمـــــا حــــقق ا
ــــبــــاراة الــــســـــعــــودي فـي ا
الثانية عقب افـتتاح البطولة
فـــوزاً ســهـالً عــلـى نــظـــيــره
الـيــمـني بـهـدفـ دون رد في
لـيــلـة وصــفت بــاالسـطــوريـة
ايـقـونـتـهـا الـسـنـدبـاد  أعلن
رئـيس الوزراء مـحـمد شـياع
الــســوداني فـــيــهــا انــطالق

خليجي .25

نيجيرفان البارزاني
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أنا العراقُ سماوات موزَّعة
تدّ وال أمَدُ على اجلهاتِ و

أنا الذي حملتني الشمسُ وانتظرتْ ..
وأجنبتني ضياءً  وهي التَلِدُ 

{ عن مجموعة واتساب
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وضـع رئـــيس الـــوزراء مـــحـــمـــد
شــيــاع الـــســوداني  اكــلــيال من
الزهور على نصب تذكاري خالل
ـفـاصل جـهاز زيـارته الـتـفـقـديـة 
مـكـافحـة االرهـاب بـبـغـداد. وقال
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الــــســــوداني وضع إكــــلــــيل من
الـزهـور عــلى نـصب تـذكـاري في
ومـن ثم قـرأ سورة مـقـر اجلـهاز 
الـــفـــاحتــة تـــرحــمـــاً عــلى أرواح
الــــــشــــــهــــــداء واســــــتــــــذكــــــاراً
لتضحياتهم التي عبدت الطريق
ــة لـالنــتـــصــار وإحلـــاق الــهـــز
بــــداعش) واضــــاف ان (رئــــيس
الــوزراء يـرافــقه رئــيس اجلــهـاز
الـفـريق اول الـركن عـبـد الـوهاب
الـسـاعـدي  تفـقـد قـسم الـطـبـابة
الـعـسـكـريـة ومـختـبـر بي سي ار
ومــســتـوى الـتــابــعـ لــلــجــهـاز
ـقـدمـة واوعز اخلـدمة الـطـبـية ا
بتلبيـة كامل متطلـباتها) واشار
الى ان (الــــــــســـــــوداني تـــــــرأس
اجــتــمــاعــاً  اســتــمع خالله إلى

وقف إيجـاز عن عـمل اجلهـاز وا
األمـــني في قـــاطع الــعــمـــلــيــات
واطّــلع عــلى خــطــطه فـي مــجـال
مــكــافــحــة فــلــول داعش) وهــنّـأ
الــســوداني (مـنــتــسـبـي اجلـيش
بــــــــكـل صـــــــنــــــــوفه فـي ذكـــــــرى
التأسـيس) مشيداً بـ(تـقديرٍ عالٍ
بــالـتـضــحـيـات اجلــلـيـلــة ألبـنـاء

ــســـلــحـــة وبــســـالــة الــقـــوات ا
اجلرحى األبطال كـما أثنى على
دور اجلـــــهــــــاز الـــــذي وصــــــفه
ــهم بــالــتــشــكــيـل الــعــســكــري ا
ــــشـــهــــود له بـــالــــشـــجــــاعـــة وا
واحلــــــــــــرص واألداء) وأكــــــــــــد
(ضـرورة مراجـعـة عـمل اجلـهاز
عــــلى مــــســــتـــوى االســــتــــعـــداد

والـتـدريب وتنـظـيم الـسـيـاقات)
مـشـدداً عــلى ان (لّـا تـتـواجـد في
اجلـهـاز إلّــا الـكـفـاءات الـقـتـالـيـة
ــتــمـيــزة والــعــمل اجلــاد لـكي ا
يبـقى اجلـهاز في أعـلى مسـتوى
من اجلـهـوزيـة) داعـيا الـى (بذل
جـهــودا أكـبـر وأن يــكـون بـأعـلى
مـسـتـوى الــتـأهب لـتـعـقب فـلـول

داعش واســــتـــــئــــصــــالــــهــــا من
جـــــــــذورهــــــــا) ولـــــــــفـت الى ان
(اإلرهـاب يـحـاول أن يـلـعب عـلى
التنـاقضات السـياسية لـتحقيق
أهــدافه اخلــبــيــثــة) واســتــطـرد
بالـقول (اهـميـة االهتـمام بأرزاق
كـما  تـأكـيد مـتابـعة قـاتـل  ا
األراضي الـــســـكـــنـــيــة لـــعـــوائل
نـتسب الشهـداء واجلرحى وا

وكــــــــذلـك حتــــــــديـث الــــــــقــــــــدرة
الـتـسـلـيـحـيـة لـلجـهـاز). الى ذلك
رفع واصــلت الــقـوات األمــنــيـة 
الـكـتل الـكونـكـريـتـيـة من شوارع
تـنـفـيـذا لـتـوجـيه الـقـائـد بـغـداد 
ـسلحـة. وشهدت العام لـلقوات ا
رفع سيـطـرتي مدخل العـاصـمـة 
مــنـــطــقـــة عـــمــارات زيـــونــة وأم
الـطـبـول.وقـال مـصـدر ان (الـيوم
االحـــد ســـيــــشـــهـــد رفـع الـــكـــتل
الكـونكريـتيـة من شارع الـزيتون
ـنـطـقـة اخلـضراء) ـؤدي الى ا ا
واشـار الى ان (الـسـوداني اوعز
برفع جمـيع السيـطرات وجعـلها

مرابطات امنية).
( تفاصيل ص 2)
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هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد
ـسيحي من شياع السوداني ا
أتبـاع الكـنيـسة الـشرقـية بـأعياد
ــيـالد.وقــال في تــغـــريــدة عــلى ا
تـوتـيـر تــابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
ـسـيحـي (نهـنئ أبـناء الـعراق ا
من أتــبــاع الـكــنــيـســة الــشـرقــيـة
ــيالد الـتي يــشـاركـهم بـأعــيـاد ا
فــيـهــا أبــنـاء وطــنـهـم لالحـتــفـال
ناسبـة) واضاف (نفتخر بهذه ا
بـتـعـدّدنـا ونـعـمل لـلـحـفـاظ عـلـيه
ورعــــايــــته بــــوصــــفه أحــــد أهم
مـصـادر قوّتـنـا). وقـدم مـسـلـمون
وكـلـدان وشــخـصـيـات في دهـوك
ـناسـبة التـهاني لألرمن بـهذه ا
مــطـالـبــ األطـراف الــسـيــاسـيـة
ـزيد من الـتـقـارب فيـمـا بيـنـها
كي ال يهـاجر من تـبقى من هؤالء
إلى خارج البالد. واحتفل األرمن
األرثــــوذكس في دهــــوك بـــعــــيـــد
ــــــســــــيح فـي مــــــراسم مــــــيالد ا
شـهـدتـها الـكـنـيـسـة األرمـنـية في

احملافظـة التي تعـيش فيها 124
عائـلـة أرمنـية يـبـلغ عدد أفـرادها
 640شخصـاً. وحتتفل الـكنائس
ـــســـيح في ـــيالد ا األرمـــنـــيـــة 
السـادس من شهـر كانـون الثاني
من كل عــام في حــ حتـتــفل به
الـــكـــنـــائس األرثـــوذكـــســـيـــة في
الــــســـابع مـن الـــشـــهـــر اجلـــاري
والـــــكــــاثـــــولـــــيـك في اخلـــــامس
اضي. الى والعشريـن من شهر ا
ذلك  وجّه رئـيس حـكـومـة إقـلـيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني
ـناسـبة تهـنـئة إلى الـكاكـائـي 
حـلـول عـيــد قـولـتـاس.  وقـال في
بيان تلقـته (الزمان) امس (أتقدم
بـأحـر التـهـاني والـتـبـريـكات إلى
األخــوات واإلخــوة الــكــاكــائــيـ
الـــيـــارســـانــيـــ في كـــردســـتــان
والـعــراق والـعـالم مـتــمـنـ لـكم
عيـداً غامـراً بـالبـهجـة والسـعادة
والـســرور) واضـاف انه (نــعـرب
عن احـتـرامـنـا وتـثـمـيـنـنـا لـلـدور
ــــهـم الــــذي يـــــؤديه الــــبـــــارز وا

الكاكائيون ).
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اقرب منـطقة لـلخـليج هي مديـنة الزبـير حتـى االزياء واالكالت واللـهجة تـشبه اللـهجة
ثيرة! كان القامتنا خالل هذه الرحلة ا اخلليجية لذلك  اختيار هذا ا

UO−OKš ‚«dF « q¦Lð …dB³ «

ـسـافـة بـ بـغـداد والـبـصرة لم تـكـن ا
ــرة ولـيس طــويــلــة  ومـزعــجــة هــذه ا
الـســبب الـسـيـارة احلـديـثـة أو الـسـفـر
لـيال وقـضـاء مـعـظم الـوقت بـالـنـوم بل
ألنــنـا ذاهـبــون حلـضـور حــدثـا كـرويـا
تـاريخـيا يـكسـر احلظـر الريـاضي على
ـسـابـقـات الـعـراق بـأقـامـة الـدورات وا
الـدولـيـة وهو بـوابـة لـلـسمـاح لـلـفريق
لـلـفـرق الـريـاضـيـة الـعـراقـيـة أن تلـعب

على أرضها وب جمهورها.
 WO−OKš …dB³ «

حـينـما أراد العـراق أن ينظم إلى دورة
اخلـلـيج في حـيـنـهـا اختـلـفـوا األشـقاء
عــلـى اعــتــبــار أن الــعــراق لــيس دولــة
كن خـليـجية وال يـطل على اخلـليج و
ــفــاوضــات اعــتــرفــوا أن مــديــنـة مع ا
الـبـصـرة هي فـقط من تـطل قـلـيال عـلى
اخلـلـيج كـان هـنـاك اقـتـراح أن يـشـارك
نتخب العراق بدورة اخلليج متمثال 
مدينة البصرة في وقتها رفض العراق
ـقــتـرح عـلى الــرغم من أن نـادي هــذا ا
ـيناء كان يـنافس األندية الـعريقة في ا
بـغـداد وقـد حـصل عـلـى كـأس الدوري.
وأتـــذكـــر فـي مـــبـــارة وديـــة جـــرت في
ــنـــتـــخب الـــعـــراقي الـــبـــصـــرة بـــ ا
ومـنتخب البصرة فـاز منتخب البصرة
هـم وافق مجـلس اخلـليج 5- صـفـر!. ا
الـعربي عـلى مشاركـة العراق في دورة
اخلــلــيج ومن ثم دخل الــيــمن في هـذه

الدورة.
dOÐe « w  W U ù«

كـل شيء في هذه الـرحلـة مختـلف. فلم
تـتوجه بنـا السيارة إلى حـيث الفنادق
في مــنـطــقـة الـعــشـار بل تــوجـهت إلى
قـضــاء الـزبـيـر. كـانت مـسـؤولـة كـروب
دوشـــفــري " د. وفـــاء" أن تــخـــتــار أمــا
اإلقـامة في أحد بيوت الكرم والضيافة

وكــانت هــنــاك ســيــارات اخـرى تــرغب
بـزيــارة هـذا اجلـبل بـعـد تـأخـيـر قـلـيل
رابطة سـمحت لنـا الفرقة الـعسكريـة ا
رافقة قـرب هذا اجلبل بزيارة اجلبل 
دوريـة مـنـهم وكـان الـضـابـط مـتـعـاونا
مـعـنا . وحتـدث أحد أعـضاء الـكروب (
احلــارث ) عن ذكـريــاته الـعـســكـريـة إذ
كـــــانت خـــــدمــــتـه في هـــــذه الــــوحــــدة
ــوقع الــعــســكــريــة وكــان يــفــتــخـر بــا
االسـتـراتيـجي لهـذا اجلبل أمـا شقـيقه
د. مــثـنى عــبـد الــسـتــار وهـو اخلــبـيـر
اجلـيولـوجي فقـد شرح لـنا كـيف تكون
هـذا اجلبل!"هو لـيس جبل ألن ارتفاعه
ال يـتنـاسب مع مفـهوم اجلبل 154 مـتر
ـرتــفع الـوحــيـد في هـذه لــكن لـكــونه ا
ـنـطـقـة لـذلك أطـلـقـوا علـيه اسـم جبل ا
واطـلـقوا عـلـيه اسم سنـام لـكون يـشبه
سـنـام اجلـمل  طـريـقـة تـكـويـنه تـوجد
ـنـطـقة تـنـمو قـبـة مـلحـيـة اسـفل هذه ا

بـــشـــكـل مـــســـتـــمـــر أدت إلى انـــدفـــاع
الـطبقات الصخـرية لألعلى مكونة هذا
ــرتـفع وفي نـفس الــوقت كـاشـفـة عن ا
نـوعيـة الصخـور والطبـقات الصـخرية
إذ تــكــشــفت ثالثــة طــبـقــات صــخــريـة
ــيـة من االولـى مـلــيــئـة مــكــونـة 12 بــا
نـسبتـه والثانـية طبـقة جبـسية مـكونة
ئـة وهذه الـطبقـة بالـذات تعطي 80 بـا
لـلـجـبل صـفـة جـمـيـلـة كـونـهـا صـخـور
المـــعــة يـــتــصـــورهـــا الــبـــعض زجــاج
مــنــكــسـر. والــطــبــقــة األخـيــرة طــبــقـة
ـئـة من نـسـبـة دولــومـات مـكـونـة 8 بــا
الـصـخور وكـانت تـوجهـات جلـعل هذا
ـرتــفع لـيـكـون مـحـمــيـة جـيـولـوجـيـة ا
بـسبب حالته الفريدة كونه الوحيد في
ـنـطـقـة وألنه الـفـريـد في طـريـقة هـذه ا

تكونه"
ـنــشـأة لـلــذهـاب إلى وانــطـلــقت بـنــا ا
الـعشار لتناول وجـبة الغداء في مطعم

(شـناشـيل) وهو مطـعم يقع داخل مول
في مــنـطـقــة اجلـزائـر في الــبـصـرة أنـا
أصـرت على أكلـة سمك (نويـبي ) مقلي
ــطـعم يــحـتــوي عـلى وكــانت رائــعـة .ا
بـعض الـصـور واالشيـاء الـتراثـيـة وقد
الحــظــنــا في كـل مــكــان هــنــاك الفــتـات
تـرحيب باالشقـاء اخلليجـي وعبارات
اإلخـــوة وصــورة الــســنــدبــاد واإلعالم
اخلـليجية والعلم العياقي ترفوف على

باني وواجهات احملال والفنادق. ا
ـطـعم يـوجد مـعـرضـا لـصور كـمـا في ا

البصرة التراثية.
 ôUH²Š«Ë ‰UH½d

ونـحن نـصل إلى كـورنيش شط الـعرب
كــأنـنـا نـدخل الى كــرنـفـال واحـتـفـاالت
وافـراح ومـوسـيـقى ورقـص وفـعـالـيات
مـختلـفة وجلـسات خلـيجيـة تتوسـطها
دالالت الـقـهوة وطـيور الـصقـر والنـسر
رمـز الـصـيـد اخلـلـيـجي وضـحـك وفرح

فـي  (ابو اخلصيب) والـذي ال يبعد عن
مــنــطــقـة الــبــصــرة أكــثـر من 20 كم أو
اإلقـامة في أحد بيوت الـكرم والضيافة
في قـضـاء الزبـير. ووقع االخـتيـار على
ـوجـود في الـزبـيـر وهـو بـيت الـبــيت ا
واسع يــسع لـنــا فـقـد احــتـلت الــنـسـاء
الــغــرفــتــ ونـحـن الـرجــال افــتــرشــنـا
كـنني الـصـالة وغـرفة الـضيـوف. وال 
أن اعبر عن مشاعري وانا ارى صاحب
الـبيت وأوالده يرحبون بنا قائل انتم
اصـحاب الـدار ونحن أهل الزبـير نحب
الــضـيـوف ( وعـ غـطى وعـ فـراش)
وسـارعوا إلى إعـداد الفطـور ( القـيمر)
واصـروا أن يـكون الـغـدا عنـدهم لـكنـنا
اعـتـذارنا اللـتزامـنـا بفـقـرات البـرنامج.
ـثل الشعـبي الذي يخص أهل تـذكرت ا
الــزبــيــر وقــمت بــعــكــسه النه يــنــاسب
هــؤالء الــنــاس الـطــيــبـ  "  وقــلت مع
نـفـسي والله ( ضـحكـنـا خيـر على أهل
الــــزبــــيــــر) ! أمـــا صــــاحـب بـــيـت ابـــو
اخلــصــيب فــقــد زعل ألنــنــا لم نــخــتـار
بـيـتـهم كمـكـان القامـتـنـا واعتـذرنـا منه
ألن الـــســكن في ذلـك الــبــيـت ســيــكــون
مـشـتـرك مع عـايـلـته.هـو يـقـول زوجتي
وعـائلتي سـيكونـوا سعداء بـخدمتكم !
اي كــــرم هـــذا الــــذي يـــتــــمـــتـع به أهل

البصرة.
ÂUMÝ q³ł WÐ«dſ

تـوجهـنا إلى بلـدة سفوان لـزيارة جبال
غــريـبـا  في شــكـله فــهـو يـشــبه  حـدبـة
جـمل سنام لذلـك اكتسب هذه الـتسمية
وغــريــبـا في وجــوده مــنـفــردا  الــعـادة
يـكون أي جـبل  جزء من سـلسلـة جبال
أمـا جــبل سـنـاك فـهـو يـقف وحـيـدا في
ـنــطـقـة احلــدوديـة مع الــكـويت. هــذه ا
ــزارع امـــام اجلــبـل كــانـت تــنـــتــشـــر ا
الـبالسـتـيـكـيـة لـزراعـة الـطـمـامـة. دهب
مــعـنـا صـاحـب الـبـيت الـذي نــقـيم فـيه

وكـأنـنـا في عرس أو عـيـد و عـلى طول
الـكورنـيش تتـجول الـعوائل والـسباب
والـــضـــيـــوف مـن اخلـــلـــيج  تـــســـيـــر
الــــزوارق والــــســـفـن في شط الــــعـــرب
كان وجمال الطقس واإلنارة  تضيء ا
وشـــمـــوخ اجلـــســـر االيـــطـــالـي وفــرح
الـــعــوائل بـــتــواجــد األشـــقــاء من دول
ــر اخلـــلــيج الـــعــربـي. هــنــا الـــوقت 
سـريـعـا. واصـوات الـغـنـاء تـنـطـلق من
الــســيــارات اجلــمــيع بــأنــتــظــار حــفل
ـبـاراة بـ االفــتـتـاح يـوم اجلـمــعـة وا
الــعـراق وعـمـان.واخلــبـر االكـثـر إثـارة
ـا يخص مشـاركة كاظم لـيس كرويا إ
الــســـاهــر في حــفل االفــتــتــاح أو عــدم
مـشاركته! كانت محطـتنا األخيرة لهذه
اجلــولــة هـو وجــبــة عـشــاء في مــطـعم
مثل الكـوميدي  الكويتي يـحمل اسم ا

بيرج) .     من أصل بصراوي  ( ا
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هـــذين احلـــســابـــ فـــضالً عن أنَّ ذلك
ـتجمِعة نهاية بالغ ا سـيتبعه حتويل ا
فتوح لدى كل شـهر إلى احلسابـ ا
ــركــزي) وتــطــرق حـنــون إلى الــبــنك ا
(قــضـايـا أخــرى حتـقق فـيــهـا الـهــيـئـة
وقـــضـــايـــا خـــاصـــة بـــعــمـل صـــنــدوق
اســــتــــرداد أمـــوال الــــعـــراق اخملــــتص
ـالـيـة الـتي جـرى بـاسـتـرداد احلـقـوق ا
اســتـحـصـالــهـا بـطـرق غــيـر مـشـروعـة
نـتـيـجة سـوء اسـتـخدام بـرنـامج الـنفط
مـقـابل الغـذاء أو احلـصار أو الـتـهريب
أو الـتـخريب االقـتـصادي أو اسـتغــالل
فــروضة على الــعـراق في الـعقـوبات ا
حـيــنه لـتـحـقـيق مـكــاسب مـالـيـة عـلى
حــــســـاب الــــشـــعـب) واكــــد انه (قـــرب
وصـول مبـالغ مالـية مـستـردة بعـشرات
ـالي من الدوالرات من أموال النظام ا
الـسابق) واستطـرد بالقول ان (الـهيئة
ســـتــواصل أعــمـــالــهــا وجـــهــودهــا في
مــكـــافــحــة الــفــســـاد  وبــسـط ســلــطـــة
الـقــانــون بـالـتــعـاون مع الــمـؤســسات
الـوطــنـيـة األخـرى) مـشــيـداً بـ (جـهود
الـتعـاون الالفت مع احلكـومة والـقضاء
ـثَّلـ برئـيسـيهـما الـداعمـ جلهود

ـؤسسات الـهيئـة إذ غدت هذه ا
الـثالث تـمـثل مـثـلث مـكـافـحة
الـفساد الذي يـعضد بعضه

زيـادة في أمـواله وعقـاراته وغيـرها من
الـية أمـالكه ال يتـناسب مع مـصـاحله ا
الـتي أفـصح عـنـهـا في اسـتـمـارة كشف
الـــذمــة) مــؤكـــدا ان ( مــا  اســتــراده
اربــعـة مــلـيــارات ديـنـار) الفــتـاً إلى أن
ـــثـل جــزءاً مـن قـــيـــمــة ـــبـــلغ  (هـــذا ا
ـتــهم الـذي بـلغ الــتـضـخم فـي أمـوال ا

مجموعه أكثر من   17 مليار دينار).
i³  d √

تـهم سـيمثـل أمام الـقضاء وتـابع ان (ا
لـلمحاكمة بـعد أن تمكنت الهـيئة العليا
ـكافـحة الـفساد من تـنفـيذ أمـر القبض
الـــصــادر بـــحــقه جـــراء تــهـمٍ تــتـــعــلَّق
بـتــضـخم أمـواله وإثـرائه عـلى حـسـاب
ــال الــعــام) واشـار الـى ان (الـهــيــئـة ا
ســـتـــوافـي الـــرأي الـــعـــام بـــالـــقــرارات
الـــقــضـــائــيــة حـــال صــدورهـــا وبــيــان
حـيــثـيـات وتـفـاصـيل الـقـرار بـرمـتـهـا)
واوضح حـنون ان (الـهيـئة قـامت بفتح
حـساب في مـصرف الرافدين بـالدينار
ـــــــبــــــالغ والـــــــدوالر من أجـل إيــــــداع ا
ـلــة مـن الــفــســاد ــتـــحــصـَّ ــســـتــردة ا ا
ـاليـة) مـبـيـنا  ان بـاالتـفـاق مع وزارة ا
ــســتـردة فـي هـذه الــقــضــيـة ــبــالغ ا (ا
سـحوبة ومـبالغ األمـانات الـضريـبيـة ا
واألمــــوال الــــنـــاجتــــة عن الــــتـــضــــخم
هـربة ستودع في واسـترداد األصول ا
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بغداد

ــسـامـيـر إلـى شـعب رائع جــسـد احلـضـارة يـوم تــكـلم فـيـه الـتـاريخ من لــغـة كـتــبت بـا
ـقدراته ـرض أو يـعبث  واالبداع والـتـميـز بكل الـوانه وصـوره ليـظهـر لـلعـالم انه قد 
ـمتـده إلى االف السـن الطـارئـون ولكـنه أكثـر اصـرارا على اظـهار ثـقـافته األصـيلـة ا
كـلمـا وجـد فـرصـة يـنتـزعـهـا لـيـعبـر عن ارث األجـداد قـادة وعـلـماء وشـعـراء ومـفـكرين
ـكن أن يـنـحـرفـوا عن خـطى األجـداد حـتى لو لـيـعـصـفـوا اذهـان العـالم ان األبـنـاء ال 
كانت الرياح عـاتية والعواصف شديدة والهجمة كبيرة ال يتحملها اال االصالء األقوياء
تـمسـكـ بالـقـيم واألعراف والـتقـالـيد الـعـربيـة األصلـيـة. خلـيجي  25واحـدة من أهم ا
الرسـائل الـتي يـود الشـعب ان يـوصلـهـا لـلعـالم من جـهة والى كـل من تغـريه نـفسه أو
ر كن أن  ـقدراتـهم  ساس أو الـعبث  يـتوهم أن خـداع العـراقي أو سـرقتـهم أو ا
دون حسـاب أو عقـاب العراق تـاريخ عريق وجـبل شامخ وسهل
اخـضـر وصـحـراء شـجـاعـة ال يسـمـح الي حاكـم ال يـحمـل هذا
التـاريخ وهذا اجملد وهذه القوة في وجدانه وقراراته أن ينقش

أسمه كعالمة مضيئة في صفحات هذه احلضارة العريقة.

هـكـذا عرفـنـا البـصـرة حضـنـا دافئـا وثـغرا بـاسـمـا لكل الـوافـدين اليـهـا  ال أقول ذلك
انـشـاء حمـلـني احلـماس عـلى قـوله ونـحن نـتفـرج عـلى الـعرس اخلـلـيجـي الذي نـظـمته
وحــضـرته حــشـود بـشــريـة من زاخــو حـتى الــفـاو  فــضال عن ضـيــوفـهــا من الـعـرب
واألجـانب  بل هـذه هي حـقيـقتـهـا  مديـنـة عُرفت بـإشـاعتـها الـبـهجـة في الـنفـوس يوم
يزة   يستمتع الناس بطـربها  ويصفقون بلذة مع خشّابتها  كانت وجهة سـياحية 
ـدينـة األكثـر انفتـاحا وحـرية بـعد بـغداد في غالب ويسـترخـون على عـشارهـا   انها ا
مراحل تاريـخها  فمزاج أهلهـا رائق  وكرمهم فائق  وطيبتـهم مشهودة  وخصالهم
حمـيـدة  وهم الى ذلك أهل عـلم ومـعرفـة  ألم تـكن الـبصـرة احلـاضرة الـتي يـعـتنـيـها
الطلبـة من مختلف أرجاء الدنيا لالرتواء من مناهل علمائها وأدبائها  شعرا ونثرا  ? 
فـمـا مـر أسـمهـا فـي حـديث اال ويُـسـتـذكـر الـسـيـاب ومـحـمد خـضـيـر وكـاظـم احلـجاج

وحس البصري وغيرهم كثير .
ـا هي بـذلك تـسـتـعـيد لـذلك ان شـعت  األنـوار فـيـهـا  فهـذا لـيس جـديـدا عـلـيـهـا  وا
احدى صورها الـبهية التي غيبـتها خطوب الزمان  لـتلبسها من الثـياب أقتمها سوادا
 وحتترق  لـتبعث من جـديد كالعـنقاء تـنهض من رماد . وحـان الوقت لتـنزع سوادها
ـهـرجانـها وتـعلن لـلـعالم أجـمع ان الـبهـجة والـتـسامح جـزء من سـليـقتـهـا   لتـعـلمـنا 
االنساني قـبل الرياضي من الدروس أبلغـها . وأولها ان جمال الـعراق وعظمته بألوانه
 وهـا هي جمـيع األلـوان تـلـتـقي فـيهـا كـردا وعـربـا وتـركمـانـا  مـسـيـحيـ ومـسـلـم
ـا كـان لـلعـراق هـذا الـتاريخ وصـابئـة وغـيـرها مـن ألوان طـيـفنـا اجلـمـيلـة الـتي لـوالها 
قدوره ان ـكن للون الواحـد أن يشكل لوحـة  وليس  العريق والـعظمة الـفائقة  فال 
ت نسيـجا وطنيا طالته بعض هرجانها ر يُبدد حزنـا  او يُخفف تطرفا  والبصـرة 
التصـدعات جراء ما مـرت به البالد من ظروف قـاهرة  معـروفة للـجميع أسـبابها ومن
شي عـلى كورنـيش الـعشـار أبنـاء األنبـار والسـليـمانـية يقف وراءهـا  فـما أجـمل ان 

وكربالء سوية  والكل يصفق للعراق العظيم .
ـناشدات  بل ه الـشعـارات والدعوات وا ومن ذلك نستـشف أيضـا ان النسـيج ال تر
يقتضي تنـظيم فعاليات حقيقية يحرص النـاس على حضورها القتناعهم بأن للحضور
فـوائـد مـهـمـة لـهم  كـمـا حـرصـوا عـلى احلـضـور لـلـبـصـرة لالسـتـمـتـاع بـخـليـجي 25
ـنـظـمـ  وما أبـهـر الـضـيـوف . ومن الـشـباب فـفـاقت أعـدادهم مـا كـان متـوقـعـا من ا
ـا لم يتـحقق ذلك لـوال هذه الفـعالـية  فال بد الـعراقي من لم يـر البـصرة من قبل  ور
ــرحـلـة اجلــامـعـيــة األخـيـرة الـذين من دواعي لـلـحــضـور  يـذكــرني ذلك بـطالبي في ا
اصـطحبـتهم ذات مـرة لتصـوير فـيلم قصـير في مـجمع اجلامـعة الـرئيس الذي ال يـبعد
عن كليتـهم سوى مسافة أربعة كيلو مترات  وتفاجئت عندما أبلغوني بأنهم يرون هذا
عماري االسالمي  راتـها وطرازهـا ا كان أول مـرة  منبهـرين ببنـايات اجلامـعة و ا
وهـذا يـعنـي في جـانب منـه ان الفـعـالـيـات الـتي تُـنـظم ال تـثيـر اهـتـمـامـهم وال تـعـبر عن
مـشـاغلـهم  فـالـنـسيـج االجتـمـاعي ال يـتمـاسك من غـيـر تـفاعـل واقعي بـ عـنـاصره 
وبـالتـفاعل يكـتشـفون بعـضهم  ويـتعرفـون الى مدنـهم  لذلك ال يـساورني شك اطالقا
ـا رأوه من جمال في ان شـباب احملـافظات بـعد الـبطـولة سيـكررون زيـارتهم لـلبـصرة 
سوه من طـيب عند أهلـها  وأتوقع ان شـركات السيـاحة احملليـة ستزيد دينة  ومـا  ا
من رحالتها للـمدينة  خصوصا ان البصرة وجهة سيـاحية شتوية جاذبة فيما لو فكر
القـائمـون علـيهـا باجلـانب السـياحي  وأغـرب ما في األمـر انهم لـم يفـكروا بـاستـثمار
دينـة على اخللـيج سياحـيا  فأغـلب هواة السـياحة من الـعراقيـ رأوا البحر اطـاللة ا

خارج بالدهم .
وال يـفـوتني أن اشـيـد بجـهود جـمـيع من أسهـم بتـنظـيم هـذه الفـعـاليـة التـي تمـكنت من
كـسـر احلـاجـز الـنـفسـي مع أشـقائـنـا اخلـلـيـجـيـ الـذين تـلمـسـنـا رغـبـة عـارمـة لـديهم
ـرسومـة في أذهانـهم عن الـعراق لـلمـجيء لـلعـراق  لـكن الصـورة ا
كـانت حـائال دون ذلك  وأظن ان هــذه الـفـعـالـيــة غـيـرت الـصـورة
تـمامـا  ما يدعـونا الى تـنظيم فـعالـيات أخرى فـنية وثـقافـية على
ـسـتوى جـودة التـنـظيم الـذي اتـسم به افتـتـاح بطـولة أن تـكون 

اخلليج الذي أسعدنا حقا .  

عــلى كـثـرة مـا قــرأت  لم اجـد كـتـابــا كـبـيـرا بــحـجم عـدد صـفــحـاته ( أكـثـر من 400
ئات من مـبدعي العراق .. صفحـة ) يحمل هذا الـكم الهائل من كلـمات احملبة والـنبل 
نــعم .. لـقــد ابـهــرني اخي وزمـيــلي الـفــاضل زيــدان الـربـيــعي  في كــتـابه الــبـهي في
مضمـونه  وعبق معانيه  والذي حـمل عنوان ( محطات حـياة  وع عدسة ) .. ففي
سيـاحة هـادئة ونـقيـة  اخـذنا قـلم الربـيعي مـعه في انطـباعـات  شمـلت العـشرات من
الـفنـان والريـاضي واالعالمـي والسـياسـي والشـعراء وغيـرهم من رجاالت الرأي
الـعام  الـذين الـتـقى  بـعـضـهم عن طـريق عـمـله االعالمـي  والبـعض اآلخـر عن طـريق
عـلوم في ارتبـاطاته الـشـخصـيـة  فكـانت انطـبـاعات جـزلى بـالصـدق  وكشف غـيـر ا

حياتهم  وكيف يفكرون   وماهي رؤيتهم احلياتية لواقعهم وامنياتهم .. 
بـدع ال تعطى له بعض ما خـرجتُ  به من انطـباع  وانـا انهي قـراءتي  الكتـاب  ان ا
احلـريـة بل عـلـيـه ان  يـأخـذهـا  واذا مـا اخـتــار ان يـنـتـظـر حـتـى تـعـطى له احلـريـة  
فـسيـتحـول الى ذرات ضائعـة في الهـواء  لذلك  سعـى الربيـعي  الى ان يفـهم القراء
نشود  رجو  والـهدف  ا الـهدف من اصداره هذا الكتاب  ,واذا وصل الى الـفهم  ا
فان انـطـبـاعـاته عن الـشـخـصـيـات الـتي احـتـواها الـكـتـاب  سـتـأخـذ مـكـانـا في قـلوب
متابعيه  مع قناعته  انها ليست قانونا وال دستورا وال حكما فقهيا  بل رؤية حياتية
ن عايـشهم في مراحل عديدة  ومواقف جتذرت في ذاكـرته  فضمها في كتاب  ذو
نغم موسـيقي رائع  هادفـا السيـر على طريق  االبـتكار واقـتناص اخملـفي من الصور

همة . االستعارية ا
ـؤلف  حينما تـوجه الى اصدار كتابه  مـاسكا القـلم او واضعا اصابعه شعرتُ ان ا
ـن اراد الـكـتـابـة عـنــهم مـتـمـسـكـا عـلى حـاسـوبه   لم يــكن مـعه اال ضـمـيـره  ورؤاه 
طلـوب  فكان الـكتاب حديـقة من ورود احملبة  ساحـات احلرية والرأي االنـساني ا
وعـبق الـوجـدان  كـون الـعالقـات االنـسـانيـة   ضـرورة حـيـاتـيـة ونـفـسيـة  وهي ارقى
اشكال التـعبير عن عـمق الذات البشـرية   وهي السمـو والرفعة  وفـيها ومنـها يكمن
ـوشحة باجلمـال واالخوة  بعيدا الدخول الـى عمق تلك العالقات ا

عن منعطفات الواقع واشكالياته .
ان اصــدار مـثل هــذا الــكـتــاب  فــيه دعــوة  الى ألـنــبل وعــلـو
األخالق  واإلنـســانــيـة أخملــلـصــة واحملـبــة والـتــعـاون  وبــنـاء

مجتمع إنساني على أساس األخوة والصداقة احلقة.
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وبـإرادة ملكـية وليست انـواطا تخضع
لـلـمزاجـيـات او اجملامالت. وحـتى بـعد
صـــدور امــر تــقــاعـــد اجلــنــدي رقم 16
اســتــدعــاه الـزعــيم عــبــدالــكــر قـاسم
لــــلـــعـــمل كــــمـــوظف مــــدني في دائـــرة
الــكـهــربـاء تــثـمــيـنــا جلـهــوده اخلـيـرة
ومــثـابــرته واخالصه. ثم انــتـقـل كـآمـر
عـسـكر الـرشيـد لـفتـرة اخرى. مـخـازن 
مـن ذكـريــاته الــتـي مـازالـت عــالـقــة في
االذهـــان كــمــا ذكــر والـــدي انه اســتــلم
راتــبه في اول شــهـر ســنت فــيه عـمــلـة
الـفــلس فـأخـذ راتـبه بـالـفـلـسـان وهـذا
تـطلب اكياسا كبيرة حلمل الراتب! كما
يـــذكــر حــ كـــان امــر االنـــضــبــاط في
ـطــرب حـضــيـري ابـو الــنـاصــريـة ان ا
عــزيـز صــديـقه كــان مـفـلــسـا فــاشـتـرى
لـه(كـوشـرا) من الـبـقــال وبـسـطه امـامه
في مـحطة القطـار وطلب منه ان يغني
ـارة وركـاب بــصـوته اجلـمـيل وكـانت ا
نـحونه مبالغ رون به  الـقطار كلـما 
بـسيـطة من بـاب التـشجـيع واالعجاب!
وحـ يـنـتـهي الدوام يـحـمل حـضـيري
مـا جتمع في الكوشـر بفرح شديد ألنه

امـتـلك مـصـاريف االيـام الـقـادمـة. وكان
كــــلــــمـــا يــــلم بـه  (االفالس) يــــأتي الى
اجلـــنـــدي رقم  16لـــيـــنـــقــذه مـن ورطــة
االفـالس! من ذكـريـاته االخـرى انه عـمل
مـعلمـا في مدرسة احلربـية نواة الـكلية
ويــفـــخــر ان من الـــعــســكـــريــة الحـــقــا 
تالمـذتـه كـان الزعـيـم عـبدالـكـر قـاسم
وعـــبــدالــسـالم عــارف وطــاهـــر يــحــيى
واحــمــد حــسن الــبــكــر وغــيـرهـم حـ
كـانوا يـدخلـون في دورات متـنوعة رغم
عـلـومات رتـبـهم الـعالـيـة .معـظم هـذه ا
وثـقــهـا صـديـقي الـعـزيـز الـزمـيل عـمـاد
عـبود في الـصفـحة االخـيرة مـن جريدة
ا الـثـورة في بـدايـة الـثمـانـيـنـات او ر
قـبلهـا. اجلندي رقم  16صـاحب شهامة
وطـيبة ويساعـد كل اصدقاءه واحباءه
ـلك وقــد تـوفي في عـام  1984وهــو ال 
غـــيـــر الــعـــفـــة والــشـــرف والـــوطــنـــيــة
واالخـالص والــغــيــرة عــلـى بــلــده الــله
يـرحـمه ويـحـسن الـيـه....في هـذا الـيوم
االغـر يوم تـأسيس اجلـيش العراقي اال
يــحق لـي ولـعــائــلــتي ان نــفــخــر بــهـذا

البطل.

اخـرين. اجلندي رقم  16لـم يتـرك مجاال
ـسـلـحـة اال وعـمل واثـبت فـي الـقـوات ا
اهــلـيــته فـيه. وكــانت نـتــيـجــة جـهـوده
ومـثابـرته واخالصه هو تـقليـده بثالثة
انـواط شـجـاعـة. الـنـوط االول كـان عـند
مـشاركته في حـرب فلسـط مع الزعيم
عــبــدالـكــر قــاسم عـام1948. والــنـوط
ال مـــصـــطـــفى الـــثـــاني حـــ تـــمـــرد ا
الـبرزاني على الـسلطة عام  1945وادت
الى مـطـاردته بـقـيـادة القـائـد عـمـر علي
ال الى وكـــانت الـــنـــتـــيـــجـــة هـــروب ا
االحتــاد الـســوفـيــتي. والــنـوط الــثـالث
نــــوط الـــفــــيـــضــــان إلســـهــــامه في درء
الـفيضان عن بغداد فـي السدة الشرقية
ـفرزة التي في مـنطـقة تل محـمد هو وا
كــان يــقـودهــا. ثالثــة انـواط حــقــيـقــيـة
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في الـسـادس من كـانون الـثانـي سنـويا
يـحتفل الـشعب العراقي وجـيشه البطل
بــذكــرى تـأســيــسه عـام  .1921اجلــيش
الـذي ابلى بالء حـسنـا وبطـوليا في كل
مـعـارك الـوطن داخـل العـراق وخـارجه.
وبــالــنــسـبــة لي شــخــصـيــا االحــتــفـال
بـالــتـأسـيس له طـعم اخـر. اذا يـحق لي
الـفخـر واالعتزاز الـشديد بـاجلندي رقم
 16وهــو والـدي (الــسـيــد جـاسم جـواد
كـاظم) الـذي انـتـسب لـلـجـيش الـعـراقي
بــعـد اربـعــ يـومـا من تــأسـيـسه. وقـد
اضـطر لزياده عمره لـسنت حتى يقبل
تـطوعه. واستمر في التدرج بالرتب من
جــنــدي الى ضــابـط بـرتــبــة مالزم اول
وهـي حالـة نادرة في اجلـيش الـعراقي.
وقـد صدرت به ارادة مـلكـية هـو واثنان
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بغداد

األضـالع األخــــــرى مـن أجـل خــــــدمــــــة
ــواطن وحتــقــيق الــعــدالــة واحلـرص ا
على تسيير مؤسسات الدولة على وفق
الــقــوانــ الــنـافــذة وعــدم اقــتــراف مـا
يــخــالف واجــبــات الــوظــيــفــة الــعــامـة
والــتــجــاوز عـلـى أمـوال الــدولــة). كــمـا
عـن صـــدور أمــري كـــشـــفت الـــهـــيـــئـــة 
اسـتــقـدام جـديـدين بـحق مـحـافظ بـابل

االسبق. 
وذكـــرت ان (مـــحــكـــمـــة حتـــقــيـق بــابل
أصـدرت اخملــتـصـة بـقـضــايـا الـنـزاهـة 
نائب أمـراً بـاستـقدام احملـافظ االسـبق 
احملــافـظ احلــالي عــلى خـــلــفــيــة مــنح
ـوافـقـات على تـخـصـيص قطع أَراضٍ ا
تـب من خالل الـتحـقيقـات والتـحريات
أنــهــا قــطع جتــاريـة ال يــجــوز قــانــونـاً
تـخـصـيـصه) مـشـيـرا الى ان (احملـكـمة
ذاتــهــا أصــدرت أيــضــاً أمــر اســتــقـدام
ــتـهم إلقـدامـه عـلى مـنح آخــر  بـحق ا
ـصــادقـة عــلى مـحــاضـر ــوافـقــات وا ا
تــخـصــيص قــطع األراضي الـســكـنــيـة
ومـحاضر اسـتبدال بـعضهـا برغم عدم
حتـــقق شـــروط االســتـــبـــدال) ومــضى
الـبـيان الى الـقول (أمـري االسـتقـدام قد
صـدرا عن احملـكـمـة اسـتـناداً إلى
ـــادة 331 من أحــــكــــام ا
قانون العقوبات).

اخملتصـة قررنا استحداث نـاحية البو سـعد  في قضاء الغراف)
واشــار الـى انه ( تــســمــيــة سالم عــبــد احلــسن شــاوش مــديـراً
للنـاحية). من جانبه  اعلن مـدير بلدية النـاصرية اجلديد عن خطة
جـديــدة لـلـنــهـوض بـالـواقـع اخلـدمي وتـوزيع األعــمـال اإلداريـة في
االقسـام اخلـدمـية بـدل الـتـمركـز في مـقـر الـدائرة. وقـال عـلي عـبد
السـتار في  تصريح  امس انه ( االتفاق مع احملافظ على اعداد
خطة مقسمة الى اجزاء قصيرة ومتوسطة وبعيدة االمد مع تكثيف
اجلـهـد اخلدمي لـرفع الـنـفـايـات ) واضاف انه ( بـحث امـكـانـية
ـواطنـ واكمـال معـامالتهم في فـتح نوافـذ جديـدة لتـسهـيل عمل ا
اكثر من قـسم خدمي وعدم التمركز في مقر مـديرية البلدية). فيما
مترا واحدا بعد ان بلغ منـسوب مياه االهوار في قضاء اجلبايش 
اضـية .وقـال الناشط شهد تـذبذب في مـناسـيبه خالل االسابـيع ا
الــبــيــئـي ايــاد االســدي في تــصــريح امس ان (مــوجــات االمــطــار
اسهـمت بشكـل كبير األخيرة الـتي شهدهـا وسط وجنوب الـعراق 
ـتــدفـقــة له) واكـد ان ــيــاه ا فـي زيـادة مــنـســوب مـيــاه االهـوار وا
ياه االن بـلغ في االهوار متـراً واحد بعـد ان انخفضت (منسـوب ا

الى  60 سنتمترا). 
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الكــات اخلـدمــيـة بــرفع سـيــطـرتـي جـســري الـطــابـقـ بــاشـرت ا
واجلادريـة بـالتـعاون مع قـيادة عـملـيـات بغـداد بنـاءً على تـوجيـهات
رئـيس مجـلس الوزراء  مـحـمد شـياع الـسوداني. وقـال بيـان تلـقته
(الـزمـان) امس ان (السـوداني وجه بـرفع سيـطـرة جسـر الـطابـق
وسـيـطـرة جــسـر اجلـادريـة وســيـطـرات أخـرى ضـمـن قـاطع بـلـديـة
الدورة بـبغدا) واشار الى ان ( مالكات وآليات امانة بغداد قامت
برفع السيـطرت ضـمن خطة مـشتركة بـالتعـاون مع قيادة عـمليات
ـروري ) وتـابع البـيـان ان (اخلـطة بـغداد بـهـدف تـخفـيف الـزخم ا
غلقة في بـغداد واعداد آلية بـالتنسيق تتضمـن فتح جميع الطـرق ا
رور العامة مع وزارة االعمار واالسكان ومحافظة بغداد ومديرية ا
رورية). وفي ذي قار عـاجلة االختنـاقات ا لتنـفيذ مشـاريع جديدة 
 قـرر احملـافظ مــحـمـد هـادي الـغــزي  اسـتـحـداث نــاحـيـة جـديـدة
حتـمل اسم البـو سعـد في قـضاء الـغراف الـتابـع للـمحـافظـة. وقال
الـغــزي في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه (ضــمن الـصـالحـيـات
ـوافـقات الـرسـمـيـة من اجلـهات ـمـنـوحة لـنـا وبـعـد اسـتحـصـال ا ا
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(الـهـيـئـة تـمـكـنت من رد جـزءٍ من قـيـمة
ـســؤولـ الــتــضـخم في أمــوال أحــد ا
الـسـابـقـ بعـد تـوصل دائـرة الـوقـاية
إلـى أن مـجــمـوع مــا اطـلــعت عــلـيه من

التي تمثل قـيمة الكسب غير الـسابق 
ــــشـــروع والـــتــــضـــخُّم احلــــاصل في ا
أمــوالـه. وقــال رئــيس الــهــيــئــة حــيــدر
حـنـون في تصـريح تابـعته (الـزمان) ان

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

افــصـحت هـيـئـة الــنـزاهـة الـعـامـة  عن
ستردة التي طـبيعة ومصادر األموال ا
سؤول جنـحت في إعادتهـا من أحد ا
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إنـطالقـا من مــنـظـور مـدني ولـيس ديـنـيــاً أجـد مـرجـعـيـة الـسـيـد آيــة الـله الـعـظـمى عـلي
ــشـهـد الــسـيـاسي الـعــراقي بـفـضل الـســيـسـتـاني (دام ظــله) تـلـعب الــدور األكـبـر في ا
تـوجيهـاته السـديدة التي تُـعدُّ نـصوصاً تـقتـدي بها اجلـماهيـر وتسـير الطـبقـة السيـاسية

لزم. على ضوئها جبراً في بعض األحيان وإكراهاً في األوقات التي يفحمهم احلق ا
ا انـتصر العـراق على "داعش" نيابة وما من فضل ألحد لـوال فتواه بـ "اجلهـاد الكفائي" 

عن العالم...! 
عضـالت العالـقة في كل مـراحل العـملـية الـسيـاسية وما زال دوره مـستـمراً في حـسم ا
ـصالح ـواقف وتـقـاطع ا وخـاصـة عنـد األزمـات واالنـسداد الـسـيـاسي بـسـبب تنـاقض ا

ُرجتى لكشف األزمة وإزالة الغمَّة. رجعية هو ا فكان باب ا
خـطبـة اجلـمعـة تـعدُّ مـنـبـراً إسبـوعـياً تـنـتظـره األحـزاب ويتـابـعه اجلـميع لـيـتحـركـوا على
ضـوئه لـكن مع األسف الـغـالـبـيـة العـظـمى حتـرّف الـقـول عن مـواضـعه ملـبـيـة مـا يـخدم
رجع السيستـاني الواردة على لسان الشيخ مصاحلها ويـسوق أجنداتها من توصـيات ا

مهدي الكربالئي وهو يلقي خطبة اجلمعة.
طـالبـها وأسـمتهـم "األحبة" من دون أن رجـعيـة  ثمَّ حلت انـتفـاضة تـشرين مـؤيدة من ا
نـتـفعـ الـناهـب خلـيـر العـراق مـطلـقـ شتى الـتـهم على حتـرّض عـليـهـا; ما جـر غـيظ ا
ـرجع األعـلى وهو مـا لم يـسلم مـنه حـتى نـبيـنـا محـمـد (صلـى الله عـلـيه وآله); إذ أطلق ا
علـيه الكفـار: ساحر مـجنون.. حـاشا لنـبي الرحمـة وقال كفـار العصـر عن السيـستاني:
خرف وأنَّه مـيت وشـتى االتهـامـات األخرى; ألنـه دعم انتـفـاضةً عـرَّت فـسادهم; فـلـجؤوا
وجة منحرف بزمام االنتفاضة عن مسارها وأحبطت جتربة كانت ستحقق الى ركوب ا

نتائج الثورة الفرنسية في  14تموز 1789. 
ؤمن علي وحتى شعار (اجملـرب ال يجرب) اعتمده سماحته (دام ظـله) من حكمة أمير ا
بن أبي طالـب (علـيه السالم): "مـن جرب اجملـرب; حلَّت عـلـيه النـدامة" وهـو مـا يجـادلون

ا يخدم مصاحلهم. فيه 
وأهم ما تـنص علـيه طروحـات اإلمام الـسيسـتاني مـراراً هي الدعـوة الى حكـومة مـنبـثقة
من إرادة الشـعب حـكومـة ذات سيـادة من دون تـسلـط أجنـبي بل تـنطـلق من الـعراقـي
بجميع طوائـفهم; فإذا نحن مسلمون وجب علينـا ألّا نضع أنفسنا في شبهة الـ "أكثرهم

للحق كارهون" وال "أكثر الناس ال يعلمون".
أقـولـها بـشـجاعـة وأمل بـعودة الـتـوجيـهـات الوطـنيـة الـصادرة من
رجعيـة الدينية; كي نقف معها محارب الفساد بسيف النزاهة ا
مـباركـاً من  السيـستـاني الذي أقـصى حماة الـفاسـدين برفضه

مقابلتهم متجاهالً مساعيهم احملمومة للقائه.
{ قيادية في حركة وعي الوطنية
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لم يكن مجرد حلم او من احالم اليقظة
بل كــان  اصـرار و حتــدي لــتـنــفــيـذه 
لـــيس فـــقط  مـن اجل اعـــادة تـــنـــظـــيم
بطولة اخلليج في البصرة ثغر العراق
الـبـاسـم بل كـانت هــنـاك ابــعـاد اخـرى
اقتـصاديـة و سـياحـية و اجـتـماعـية و
تشنج بعضا كسر الطوق السيـاسي ا
مــــا بـــــ الــــعـــــراق و بـــــعض الــــدول
اخللـيجـيـة بعـد احداث  2003 وعودة
نتخب العـراقي للمشـاركة في بطولة ا
اخلــلــيج الـــعــربي بــعـــد تــوقف فــتــرة
الـتـسـعـيـنــات و بـدايـة االلـفـ بـسـبب
فروض من قبل احلصار االقتصـادي ا
ــتـــحـــدة ومـــا خــلـــفه مـن قــطع األ ا
العالقـات بـ النـظام الـعـراقي في تلك
الـفـتــرة و بـعض الــدول اخلـلـيــجـيـة و
الـعــربــيـة . الــشــهـيــد مــحـمــد مــصـبح
الـوائـلـي الـذي شـغـل مـنـصـب مـحـافظ

احلبـيب  والـفـرق بـ الـبـطـولـت 44
ســنـــة عـــنــدمـــا كـــنت طـــالب جـــامــعي

ومتقاعد االن.
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وعلى الرغم من اجلهود احلـثيثة التي
قام بها احملافظ االسـبق محمد مصبح
الــــوائــــلـي من اجـل اعــــادة تــــنـــــظــــيم
واستـضـافـة بـطـولـة اخللـيج اال انه لم
العب باسمه بالرغم يتم تسمية احد ا
من مــطــالــبـة احملــافـظ احلـالـي اســعـد
العـيـداني الـذي استـذكـره قـبل انطالق
الــبـــطــولـــة فـــضال الى اشـــادة رئــيس
االحتـاد الــعـراقي لــكـرة الــقـدم عــدنـان
درجــال و ســـبق وان قــامـت الــنـــائــبــة
ـانية سوزان السـعد بـجمع تواقـيع بر
ـديـنـة بـأسـمه اال انـهـا بأت لـتسـمـيـة ا
بــالــرفـض لــكن الـــبــصــريـــون اوفــيــاء
ـديـنـة حملـافـظـهم ويـطـلــقـون عـلـيـهـا 

الشهيد مصبح الوائلي .

الكروية اخلليجية. ذكريات ب نسخة
بـغـداد والـبـصـرة تـمـتـد الى  44 عـاما
كـمــا يــضــيف ابـو زيــنب الــســاعـدي :
مـازلت اتــذكـرعــنــدمـا كــنت طـالــبـا في
جامعـة بغداد بـافتتـاح بطولـة اخلليج
اخلـامـسـة الـتي اقـيـمت في عـام 1979
في مــلــعب الــشــعب الــذي  انــشــائه
الستـضـافـة الـبـطـولـة وحـصل الـعراق
على جمـيع القـابهـا افضل العب هادي
احــمـــد و افـــضل حـــارس مـــرمى رعــد
حــمـودي و هــداف الــبــطــولــة حــسـ
سـعـيـد فـضال الى حـصـول مـنـتـخـبـنـا
ــركـز االول بــعـد ان كــان حـكـرا عـلى ا
نتـخب الكويتي الربـعة بطوالت على ا
 واليوم  اترحم للـمحافظ االسبق ابو
عـــبـــاس  النه اول مـن بـــادر و ســـعى
لعودة تنظيم البطولة بغض النظر في
البـصـرة او بغـداد او في اي مـحافـظة
ـهم اوال واخــيـرا هـي بـأسم الــعـراق ا

ــا كـنـا مـحــمـد الــوائـلي  الــذي لـواله 
نـــحـــتـــفـل الـــيـــوم بـــوجـــود االشـــقـــاء
ــبـادرة اخلــلـيــجــيــ هــنــا. صــاحب ا
ديـنـة الـريـاضـية استـشـهـد  و ومـنـذ ا
ودعنا بفايروس كورونا وقبل االنتهاء
من ابــو مــرتــضى  بــادر زمــيـلـه الـذي
يـرافــقه ابــو عالء : الــوائـلـي لـعب دور
كـبــيــر من اجل الــبـصــرة ان حتــتـضن
كـأس اخلــلــيج بــنــســخـتــهــا احلــاديـة
والــعــشــريـن في الــعــام  2013و بــنــاء
دينة الريـاضية التي صمـمتها كبرى ا
الـشـركـات االمـريـكـيـة ونـفـذتـهـا شـركـة
ـهــنـدس عــبـدالــله عـويس اجلــبـوري ا
الذي هـو االخـر الـذي كـان ينـتـظـر هذا
الـعـرس اخلــلـيــجي لـكــنه ودعـنــا بـعـد
اصـابــته بـفــايـروس كــورونـا  ولــعـدم
اكــتــمــال الــبــنى الــتــحــتــيـة بــالــشــكل
ـطــلـوب  نــقل الــبـطــولــة الى دولـة ا
الـبحـريـن بـقرار مـن رؤسـاء االحتادات

ا فقط ونادرا ارتداء من احملافظات ر
البس و االغــلـبــيـة تــوحــدوا بـوضع ا
العلم العراقي على رقابـهم بينما ابناء
ــيــزهم من اعالم ــكـن ان  اخلــلــيج 
دولـــــهم  ومن بـــــ هـــــذه احلـــــشــــود
استـمعت الحـدهم يقـول (مليـون رحمه
على رحـوك ابـو عـبـاس  حتـقق احللم
وانت حتت الـتـراب)  ابــو عـبـاس هـو
محافظ البصرة االسبق الشهيد محمد

مصبح الوائلي.
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فــتـقــدمـت الـيـه و بــدأ احلـوار مـع ابـو
ــيـاحي : أكـيــد اتـرحم عـلى مـرتـضى ا
االنـسـان الــذي سـعى مـن اجل الـعـراق
اوال لعودة تنظيم الـبطوالت الرياضية
ونـحن ابــنـاء الــبـصــرة نـفــتـخــر بـهـذا
الـعــرس الــكــروي في مــديـنــتــنــا الـتي
جمعت الدول اخلـليجيـة على ارضها 
وهذا الفـضل من بعـد الله الى احملافظ

الـبــصـرة خالل الــفـتـرة 2009 -2005 و
اغــــتـــــيل في  27 أيــــلــــول 2012. هــــو
ـبادرة االولى آنـذاك يوم قدّم صاحب ا
طلب استـضافة تـنظـيم بطولـة اخلليج
في البـصـرة خالل تـواجـده في نـسـخة
أبـو ظــبـي عـام  2007 و تـأكــيــده عـلى
بنـاء مـديـنـة ريـاضـية مـتـكـامـلـة القـامة
البطـولة وهذا في حـقبة وزيـر الشباب
والرياضة االسبق جاسم محمد جعفر
و رئـــيس االحتـــاد الـــعـــراقي االســـبق
حسـ سعيـد  التي عـرضت تصـاميم
ؤتمـرالصحفي دينة الـرياضيّـة في ا ا
عـلى هـامش بـطـولـة خلـيـجي  19التي
استضافتها العاصمة العمانية مسقط

في السادس من كانون الثاني  2009.
خالل جتـوالي في كــورنـيش الــبـصـرة
عـــلى شـط الـــعـــرب وجـــدت الـــفـــرحـــة
والضحكة مرسومة على شفاه االهالي
الذين ال تـمـيزهم من ابـنـاء البـصرة او

في محـافـظـة نـينـوى. واوضح الـبـيان
ان (قوات الـوكالة اعـتقـلت اإلرهابـييّن
ــادة اربـعـة ـطـلــوبـيّن وفـق احـكـام ا ا
ارهـاب وانــتــمـاءهــمـا الـى عـصــابـات
داعش)  واضاف ان (احـدهمـا مـتهـماً
بـالـتـعــاون مع الـعـصــابـات اإلرهـابـيـة
ــركـبـات الـتي ســيـطـرت عــلى احـدى ا
العسكرية التابـعة للقوات األمنية في
ــــعـــــارك خالل عـــــمــــلــــيــــات احــــدى ا
التـحريـر) مـؤكداً ان (الـقـوات األمنـية
اتخـذت اإلجـراءات الـقانـونـيـة الالزمة

بحقهما).

ــعــامالت في ــســتــنــدات إلجنـــاز ا وا
دوائر الدولة).

„«d²ýù« œ«u

وتـابع ان (احلــكم جــاء حـسب احــكـام
ــــــادة 291 ــــــادة  289 وبــــــداللـــــــة ا ا
عــقــوبـــات ومــواد اإلشــتــراك  47 و48
و 49). عــلى صــعــيــد مــتــصل حــذرت
وكـالـة اإلســتـخــبـارات والـتــحـقــيـقـات
اإلحتــاديــة فـي وزارة الــداخــلـــيــة من
ــة حتــمل اجلــنـســيـة عـصــابــات جـر
األجـنبـيـة تـسـتـخـدم تـطـبيـق الواتس
آب وتـــطـــبـــيـــقــات اخـــرى لـــلـــنـــصب

عــشـــرة اعــوام. وذكـــر بـــيــان امس ان
ـركـزيـة حـكمت (احملـكمـة اجلـنـائـيـة ا
ــدة عــشــر ســنـوات بــحق بــالـســجن 
مـواطـنـ اثـنـ ضـبـطت بـحـوزتـهـمـا
هـويـات مـزورة مـنــسـوبـة الى مـجـلس
الـقـضـاء األعـلـى مع عـدد من األخـتـام
ـزورة) وب سـتـندات الـرسـميـة ا وا
ان (األمن قـــبض عـــلى اجملـــرمـــيّن في
احد مطاعم بـغداد وضبط بحـوزتهما
هــويـــة مـــزوَّرة بــعـــنـــوان قــاضي أول
ـوذج قـسَّام مـحـكـمـة اجلـنايـات مـع 
شــــرعي مـــــزوَّر وعــــدد من األخــــتــــام
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ـسـاعــدة في إعـادة إعـمـار فــخـامـته بــا
ــدرســة مـع احلــفــاظ عــلى قــيــمــتــهــا ا

التراثية والعلمية.
—ULŽù« W dŠ

كــمـا زار رشـيـد كـنـيــسـة الـطـاهـرة في
وصل وعدداً آخر من الكنائس مدينة ا
ــنــطــقــة اجملـــاورة لــهــا. وجتــول فـي ا
واطــلع عــلى حــركــة اإلعــمــار اجلــاريـة
لـــعــدد من الـــكــنـــائس الــتي تـــعــرضت
لــلــدمــار في فـتــرة اإلرهــاب الــداعـشي
حـــيـث أوضح فـــخـــامـــته أن احلـــقـــبـــة
ـظـلـمـة لـداعش انـتـهت بـانـتـهـاء هذه ا
اجلــمـاعـة اجملـرمــة وان الـعـراق الـيـوم
مـــاضٍ في طــريـق الــتـــطــور والـــتــقــدم
واالعـــــمـــــار واالســـــتـــــقـــــرار عـــــلى كل
ـســتـويـات. وزار رئـيس اجلـمـهـوريـة ا
ـــوصل أيـــضـــاً جـــامـع الـــنـــوري في ا
ـراحل اجلارية لـالطالع عن كثب على ا
إلعـادة إعـمـاره وأشار فـخـامته إلى أن
يـــد اإلرهــاب الــغــاشــمـــة كــانت حتــمل
مـخـطـطـات خـبيـثـة لـطـمس هـويـة هذه
تـنوعـة عبـر تدمـير ـدينـة العـريقـة وا ا
ـهم هــذا الـصـرح الــديـني الـتــاريـخي ا
إلـى جــــانب الــــعــــديــــد من الــــصــــروح
األخــرى مـؤكـدا ضــرورة إعـادة إعـمـار
جــامع الــنـوري ومــنـارة احلــدبـاء وفق
ية واحلفاظ على شكلهما عايير العا ا
الـــتــراثي والــتـــاريــخي وجتــاوز آثــار
اإلرهـــاب الــظالمي. وخـالل جتــوله في
ـوصـلي وهـو عـبارة مـتـحف الـتـراث ا
عـن مـنـزل تـراثي  إعــمـاره وحتـويـله
ــديـنـة إلى مــتـحف مــخـتص بــتـراث ا
ـبـادرة الـهـادفـة أشـاد فـخـامـته بـهـذه ا
ــــديـــنـــة إلـى احلـــفـــاظ عــــلى تــــاريخ ا
وعـراقـتـهـا.  والـتـقى رشـيـد جـمـعـاً من
ــوصل من شــيــوخ الـعــشــائـر أهــالي ا
ثـل ـدينـة و ووجـهـائهـا وبيـوتات ا
دينة. وفي تنـوعة في ا ـكونات ا عن ا
مــسـتــهل الــلـقــاء الـذي حــضـره الــوفـد
ــرافق أعـرب رشــيـد عن حــرصه عـلى ا
الــقـيـام بــهـذه الـزيـارة مــشـيـرا إلى أن
دن عانت الكثير ـوصل والعديد من ا ا
بـسبب اإلرهـاب الذي سعى السـتهداف

ــرحــلــة هي مــرحــلـة مــبــيّــنــاً أن هـذه ا
تـرسيخ الـقانون والـعدالـة في اجملتمع
ومـشــيـراً إلى أن الـقـاضي الـعـادل يـعـد
ركـيزة أساسـية حلفظ احلـقوق وإرساء
ـسـاواة وأن الـعـدالـة مــبـاد الـعـدل وا
هـي أهم عـوامل الــتـقــدم في أي بـلـد أو
مـجـتـمع.  وأضـاف الـسـيـد الـرئـيس أن
رجل الـقضاء يحمل رسالة سامية لردع
الباطل ومنع الظلم الفتاً إلى أن أهالي
ـعـانـاة ــوصل حتـمـلـوا الـكــثـيـر من ا ا
والـفــواجع والـظـروف الـقـاسـيـة سـيـمـا
بــعــد ســيــطــرة عــصـابــات داعش عــلى
احملــــافـــــظــــة وحــــان الـــــوقت الــــيــــوم
إلنــصـافــهم والـوقــوف مـعـهـم وإيـجـاد
ـشـاكلـهم والـنـهـوض بـالواقع احلـلـول 

دينة. عيشي في ا اخلدمي وا
 كــمــا جــرى خالل الــلـقــاء اســتــعـراض
الـعـمل الـقـضـائي وتـسـهـيـل اإلجراءات
. واطن الـقانونية بخصوص قضايا ا
وأعــرب رئــيس وأعــضـاء احملــكــمـة عن
سـعـادتـهم بـزيـارة رئـيـس اجلـمـهـورية
مـثـمـنـ جهـود فـخـامـته وحـرصه على

تأكيد االلتزام بسيادة القانون.
وزار رشـيـد مـدرسـة حـطـ االبـتـدائـيـة
الــتي اســتـخــدمـتــهــا عـصــابـات داعش
كــســجن ومــكــان لــلــتــعـذيـب والـســجن
. ــواطـنـ ولــتـنـفــيـذ اإلعــدامـات ضـد ا
وخـالل زيــارته لــلــمـــدرســة الــتي تــعــد
دارس فـي احملافـظة واحـدة من أقـدم ا
اطّــلع فــخــامــته عــلى ســيــر الــعــمــلــيـة
ــشـاكل الــتي تـواجه الــتـربــويـة وأهم ا
األسـرة الــتـعـلـيـمـيـة في أداء رسـالـتـهـا
الـتربـوية مـوضحـاً أن زمن اإلرهاب قد
انـتـهى واآلن هـو زمن احلـريـة والـتـقدم

واالستقرار واألمان.
ـدرسـة  وأكّــد رئـيس اجلـمــهـوريـة أن ا
ـــعـــرفـــة وتـــنـــمي تُـــســـهـم في غـــرس ا
ـــواهب وتـــطــور قـــدرات الــتالمـــيــذ ا
مـشيراً إلى أن االهتمام باجليل اجلديد
ـعرفة وإعـدادهم وتسـليـحهم بالـعلم وا
يـصـنع مـنهم رجـاالً وقـادة قـادرين على
خـدمة شـعبـهم وحتقـيق مسـتقـبل زاهر
لـــبـــلـــدهم.  وفـي هــذا الـــســـيـــاق وجه

ــــوصـل.  وخالل الــــلــــقــــاء بــــرئــــيس ا
اجلـامــعـة قـصي كـمـال الـدين األحـمـدي
وأعــضــاء مــجــلس اجلــامــعــة وعــمـداء
كـلـياتـها ومـدراء األقسـام فيـها والـكادر
الـتدريسي أشار الـسيد الرئيس إلى أن
ـــوصـل هي بـــيت لــــكل الـــعـــراقـــيـــ ا
وجتــــمّع لـــكـل مـــكـــونــــاته وإن إعـــادة

إعمارها مسؤولية وطنية مشتركة.
وصل ودورها وأشـاد بعراقـة جامعـة ا
ـتمـيز في تـنميـة اجملتـمع ورفد البالد ا
بــالـكـفـاءات في مـخــتـلف اجملـاالت مـنـذ
اضي تـأسيسهـا في ستينـيات القرن ا
عــادّاً إيـــاهــا جــامـــعــة مــتــمـــيــزة عــلى
ـستوى احمللي والدولي أسوة بتميّز ا

اجلامعات العراقية األخرى.
 وحـرص رشـيـد في جـولـته بـاحملـافـظة
ـركزيـة في جـامعة ـكتـبة ا عـلى زيارة ا
ــــوصل والــــتي تــــعــــرّضت العــــتـــداء ا
وحــشـي من قــبل اإلرهــاب جــرت خالله
ـــة إلحــراق لــلـــكــتب خالل أبـــشع جــر
كـتبة الـعريقـة تعدّ من الـعصـر وهذه ا
ـهــمـة وتــضم الــكـثــيـر من ــكـتــبــات ا ا
اخملــطـوطـات وأكــثـر من مـلــيـون كـتـاب
ومــصـدر عـلــمي وأدبي. وقـام فــخـامـته
كتبة بـإهداء مجموعة من الكتب إلى ا
ــكـتـبـة كــمـا اطـلع عــلى مـتـحف داخل ا
ضم آثـار الدمـار الذي خـلفـته عـصابات
داعـش على بعض الكـتب واخملطوطات
إضـافـة إلى األعـمـال الـبـحثـيـة لـلـطـلـبة

ختلف االختصاصات.
 واســــتـــمع رشـــيــــد إلى شـــروح حـــول
أوضـاع اجلــامـعـة وكـلـيـاتــهـا وعـمـلـهـا
ـقدمـة لطلـبتـها فضالً عن واخلـدمات ا
ـتـطلـبـات الالزمة لـلـنهـوض بـواقعـها ا
السـيمـا على مسـتوى حتـديث بنايـاتها
وتـأهــيـلـهـا بـالـشـكل الالزم حـيث عـبّـر
فـخامته عن دعمه الكامـل لتوفير جميع
ـسـتـوى انــواع مـسـتـلــزمـات تـطـويــر ا

ي للجامعة. العلمي واألكاد
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وفـي سـيــاق حــديـثـه تـنــاول مــوضـوع
ـــوصل كــــونه من أهم مـــشــــروع ســـد ا
ـشـاريع فـي الـعراق والـشـرق األوسط ا
ومــاله من تـأثـيـر عــلى الـواقع الـزراعي
ــعــيــشي في الــعــراق مــوضــحـاً أن وا
ـائـيــة الـذي كـان يـرافق ـوارد ا وزيــر ا
رشـــيـــد في زيـــارته يـــولي هـــذا الـــســد
اهـتماماً خاصاً.  وعـبر رئيس اجلامعة
ـالكـــاتـــهـــا عـن ســـعـــادة اجلــــامـــعـــة 
ـيـيهـا وطـلبـتـهـا بالـزيـارة التي واكـاد
وصـفهـا باألولى الـتي يقـوم بهـا رئيس

جمهورية للجامعة منذ تأسيسها.
 وخـالل وجــوده في اجلــامــعــة تــبـادل
احلـــديث مـع عــدد مـن الــطـــلـــبـــة حــول
ــتـطــلـبــات الـعــلـمـيــة الـتي واقــعـهم وا
ي تـــــســـــهـم في الـــــتـــــمـــــيـــــز األكـــــاد
والـتـعلـيمي واسـتمع إلى آرائـهم حول
ـتعـلـقـة بـدراسـتهم عـدد من الـقـضـايـا ا
ومـسـتقـبـلهم.  كـمـا زار رئاسـة مـحكـمة
اسـتـئـناف نـيـنـوى وكان في اسـتـقـبال
فـخـامـته رئـيس احملكـمـة الـقـاضي رائد
مــصــلح وبــاقي أعــضـائــهــا.  وفي هـذا
ــوصل كــانت الــلـــقــاء أكــد رشــيــد أن ا
وســتـبـقى مــركـزاً لـلــثـقـافــة والـتـجـارة

مـا يـشجع عـلى إمـكانـية تـنـشيط حـركة
االســـتـــثـــمـــار والــــبـــنـــاء والـــعـــمل في
احملـــافــظـــة. وكـــان جــدول عـــمل زيــارة
رشــيــد مــكــثــفــاً وقــد جـرى اإلعــداد له
بـحيث يسمح بتفقد اجلهات احلكومية
والــقـضـائـيــة واألمـنـيــة والـتـعـلــيـمـيـة
بـاإلضافـة إلى استثـمار توقـيت الزيارة
يالد ورأس الـسنة ـتزامن مع أعـياد ا ا
حــيـث زار رئــيس اجلــمــهــوريــة أمــاكن
ديــنـــيــة مــســـيــحــيــة وحـــضــر قــدّاســاً
ـــواطـــنـــ ـــنـــاســــبـــة والـــتـــقى  بـــا
مـسـيـحيـ هـنـاك كمـا أتـاحت الـزيارة
الـلـقـاء بـقـطـاعـات مـخـتـلـفـة من وجـهاء
يـيهـا ومواطنـيها من احملـافظـة وأكاد
ـكونـات ورجال دين وشـيوخ مـخـتلف ا
ــبـاشـر مـعـهم قــبـائل بـهـدف احلـديث ا
ـواطـنـ من واالسـتـمـاع إلى مـعـانـاة ا
خاللـهم وما تـقدمه اجلـهات التـنفـيذية
من خـدمات للسكان. واستمع إلى شرح
مـن احملـــــافظ جنـم اجلـــــبـــــوري حــــول
األوضـاع في احملافظـة والسبل الكـفيلة
ـسـتـويـات لـلــنـهـوض بـواقـعـهــا عـلى ا

اخلدمية واألمنية واالقتصادية. 
وفـي هـــذا الـــســـيـــاق دعـــا رشـــيـــد إلى
ضــرورة الـسـعي اجلـاد من قـبل جـمـيع
اجلـهـات ذات العالقـة إلحـياء احملـافـظة
اقـتصادياً وعمرانيـاً وثقافياً مؤكداً أن
ــوصـل قـادرة عــلـى جتــاوز الــفــتـرات ا
ـــظــلــمــة إبـــان احــتالل الـــعــصــابــات ا
الـتكفيـرية للمحـافظة ومهـيئة بعد ذلك
ـعـهـودة وحل لــلـعـودة إلى مـكـانــتـهـا ا
مـشـاكـلـهـا وتعـزيـز اسـتـقـرارهـا األمني

وتوطيد وحدة سكانها.
 وأكـد أهــمـيـة الـعـمل لـتــنـفـيـذ وتـلـبـيـة
ــشـروعــة ألبــنـاء احملــافــظـة ــطــالب ا ا
وصــوالً إلى نــتــائج إيــجــابــيــة تـرتــقي
بـواقعها وحتقق آمال أبنائها في حياة

ة. حرة كر
 وأشـار إلى أهمية تعزيز السلم األهلي
وتـمـت الـروابط االجتـماعـية من خالل
احلث على تبني األفكار اإليجابية التي
ـديـنـة في تـذلل الـعـقـبـات أمـام تـطـور ا
اجملــاالت كــافــة مــشــدّداً عــلـى ضـرورة
االرتـــقـــاء بـــالـــواقع اخلـــدمي من خالل
ــنـاطق احملــررة وتـبـنّي إعــادة إعـمـار ا
الــتــخــطــيط احلــديـث والــبــدء بــإجنـاز
بـاشـر بحـياة ـشـاريع ذات التـمـاس ا ا
ـــــا يـــــؤمّن جـــــمـــــيع ـــــواطـــــنــــ و ا
مــتــطـلــبــاتـهـم. ثم أجـرى رشــيــد زيـارة
تــفــقّـديــة إلى كلٍّ مـن دار الـعــجـزة ودار
ــوصل حــيث جتــوّل في األيــتــام فـي ا
الــدارَين وحتـدّث مع الـعـامــلـ فـيـهـمـا
وشــدّ عـلـى أيـديــهم مـوجــهـاً بــتـوفــيـر
جــمـيـع مـســتـلــزمـاتــهــمـا واطــلع عـلى
قدمة لـنزالء دار العجزة من اخلـدمات ا
كـبار السن ومـستوى الـرعاية الـصحية
ــقـدَّمــة لــهم والــسـبل واالجــتــمـاعــيــة ا

الكفيلة بتأم متطلباتهم.
قيم في  كـما تفقد األطفال الـيتامى ا
دار األيــتـام واسـتــفـســر عن أوضـاعـهم
ودراســتــهم وحــاجـاتــهم حــاثــاً إيـاهم
ثابرة ليكونوا على مواصلة التعلم وا
عناصر فاعلة في بناء مستقبل العراق.
وبــعـدهـا زار الـســيـد الـرئــيس جـامـعـة
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ــــشـــكالت أجــــمل تــــقـــريــــر رئــــاسي ا
ــواطــنـون ــعــوقــات الــتي قـدمــهــا ا وا
والــسـلـطــات احملـلـيــة خالل زيـارة قـام
بـهــا رئـيس اجلـمـهـوريـة الى مـحـافـظـة
نــيـنـوى  مـؤخـراً بــالـنـقص احلـاد في
الكـات الـتـعـلـيـمـيـة. ـدارس وا ابـنـيـة ا
مـؤمالً اجناز أبنية ما ال يقل عن ثالث
ـشروع الـصيـني. وقال مـدرسـة ضمن ا
الــذي اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان
ــنــازل في اجلــانب (أغــلـب األبــنــيــة وا
ـن مــا زالت مــهــدمـــة وخــالــيــة من األ
ـواطـنون من الـتـأخر الـسـكان. يـشـكو ا
ـنـازل في تــعـويض مـالـكـي األبـنـيـة وا
ـــالـــكـــ عن إعـــادة بـــنـــاء ومـن مـــنع ا
ـهـدمـة. ويعـاني مـواطـنو ـتـلـكاتـهم ا
احملـافـظة من مـشكالت الـبـنى التـحتـية
الالزمة لتقد خدمات صحية مناسبة.
ـراكـز ـسـتـشـفـيـات وا نـقـص حـاد في ا
الـــــصــــــحـــــيـــــة ونـــــقـص في األدويـــــة
ـــســتــلـــزمــات واألجـــهــزة الــطـــبــيــة وا
وبــالــتـالي نــقص واضح في اخلــدمـات
ــقـدمـة). واكـد الــتـقـريـر ان الــصـحـيـة ا
(االسـتـثـمار في جـمـيع اجملـاالت ما زال
شـــبه مـــعـــدوم. ال يــوجـــد أي مـــشــروع
اســـتـــثـــمـــاري حـــتى أنه ال يـــوجـــد في
ـديـنـة فنـدق مـنـاسب. جمـيع الـفـنادق ا
مـهـدمـة جـرّاء اإلرهـاب ولم يـتـم إعـمار
أي مـــنـــهـــا. ولـــوحظ شح فـي الـــوقــود
ـنـتـجـات الـنـفطـيـة. ورأيـنـا طـوابـير وا
ــواطـــنــ في احملــطــات طـــويــلــة من ا
بــانــتـــظــار احلــصــول عــلى حــصــة من
ــنــتــجــات الــوقــود لـــلــســيــارات ومن ا
الـنـفـطـيـة األخـرى الالزمـة لـلـتـدفئـة في
ــواطــنـون عن شــتــاء بــارد. يـتــحــدث ا
سـرقات تتـعرض لها حـصص احملافظة
ــنـتــجــات الـتـي ال تـصل إلى مـن هـذه ا
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وكــانت نــيــنــوى من احملــافــظـات الــتي
تـشـكل الـسـيـاحـة جـانـبـا مـن مـواردها
وتــشــكل أعــمــال وخـدمــات الــســيــاحـة
جـانـباً من فـرص عمـل سكـانهـا. ما زال
الـتخطيط والعمل من أجل إحياء حركة
ــوصل وفي أقــضــيــة الــســيـــاحــة في ا
. احملــافـــظــة األخــرى مــعــطـــلــة تــمــامــاً
ونـيـنـوى مـحـافـظـة حـدوديـة وقد كـانت
ــراً لـلــتـجـارة مـع الـبـلــدين اجلـارين;
ســوريـة وتــركــيـا حــالـيــاً تــكـاد حــركـة
ا يـزيد الـتجـارة فيـها شـبه معـطلـة و
ــســؤولــون نــســبـــة الــبــطــالــة. وأكــد ا
ـواطنون أهمية القضاء على الفساد وا
كـمدخل مهم في الشروع بالبناء اجلاد.
وصل الحظ أن إعمـار جامـعة ا ومـن ا
ـتازاً ويعزى ذلك إلى ومـكتبـتها كان 
إســهـام مــنـظــمـات دولــيـة وعـربــيـة في
ي إعــادة إعــمــار هــذا الــصـرح األكــاد
كن مالحـظة العمل اجلاد ـهم. كذلك  ا
عـلى تـبـلـيـط الـطـرق وإعـادة إكـسـائـها.
هم هو إعـادة إعمار اجلسور ـلمح ا وا

التي تهدمت على ايدي الدواعش.
أمــــا الــــوضع األمــــني في احملــــافــــظـــة
فـمـستـقـر بشـكل واضح والـتعـاون ب
ـواطـن والـقـوى األمنـيـة جيـد وهذا ا

الــتـــعــايش اجملــتــمــعـي بــ مــخــتــلف
ــكــونــات واألطــيـاف الــعــراقــيــة لـكن ا
تـــكـــاتف الـــعــراقـــيـــ ووعـــيــهـم فــوّت
الــفـرصـة عــلى من أراد الـعــبث بـالــبـلـد

وتهديد السلم اجملتمعي.
وأكّــــد رشــــيــــد ضــــرورة جتــــاوز آثــــار
اإلرهــاب عـبــر إعــادة الـبــنـاء واإلعــمـار
والـعمل على تذليل الـصعوبات لضمان
عـودة النازح إلى مـنازلهم وغلق هذا
ــلـف بــصــورة نـــهــائــيــة مـــبــيّــنــاً أن ا
احلـــكـــومــة وضـــعت في بـــرنـــامــجـــهــا
الــوزاري خـــطــطــاً طــمـــوحــة لالرتــقــاء
بـجميع احملـافظات عـبر مشـاريع البنى
الـتـحتـية األسـاسـية وتـعزيـز األوضاع

. عيشية واخلدمية للمواطن ا
وشــــدّد عـــلـى ضـــرورة تـــرســــيخ األمن
وصل لتـشجيع حركة واالسـتقرار في ا
االسـتثـمار والقـطاع اخلـاص في سبيل
ــكــانـة ــديــنــة لــتــصل إلـى ا تــطــويــر ا
ــرمـوقــة الـتي تــسـتــحـقــهـا كــمـا أكّـد ا
ضــرورة دعم الــشــبــاب وفــتح الــفـرص
أمـــامـــهم لـــيـــكــونـــوا مـــســـاهــمـــ في
ـدينـتـهم والعـمل على دعم الـنـهوض 
الـــقـــطــاعـــات اإلنـــتـــاجــيـــة الـــزراعـــيــة
والـصـنــاعـيـة الـتي سـتـنـعـكس إيـجـابـا

دينة وأهلها. على ا
وزار رشـيد كنيسة الـطاهرة الكبرى في
قــضـاء احلـمـدانـيــة حـيث رحب أهـالي
الـقـضـاء بـالـسيـد الـرئـيس مـعـرب عن
سـعـادتـهم بـزيـارته. وعـبّـر فـخامـته عن
شكره العميق للمشاعر الطيبة لألهالي
وعن سـعادته بـزيارة قـضاء احلمـدانية
ولـقاء أهـلهـا مشـيداً بـصمـودهم بوجه
سـيحي كـوّن ا اإلرهـاب الفتـاً إلى أن ا
عـبّر عن شـجاعـة أبنـائه بثـباتـهم جـنباً
إلـى جــنب مـع ســائـــر الــعـــراقـــيــ في
صاعب مـشيراً مـواجهة الـتحديـات وا
إلى أهـمـية الـنهـوض بالـقـضاء وتـلبـية
شـروعة ألهله.  واطّـلع رشيد ـطالب ا ا
عــلى واقع الـقـضــاء وأحـوال مـواطـنـيه
ـشـاكل الـتي تـواجـهـهم واسـتــمع إلى ا
واالحـتـيـاجات الالزمـة لـتطـويـر الواقع
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. ـواطنـ العـراقي واإلحتيـال على ا
وقـال بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
ديـرية وردتـها انـباءاً عن مـجمـوعة (ا
من اجملـرمــ اخملــتـصــ بـعــمـلــيـات
النصب واإلحـتيـال بحوزتـهم جنـسية
اجـنـبـيــة ارتـكـبــوا عـدداً من اجلـرائم
) الفـتاً ـواطنـ مـارسـتهم  خـداع ا
الى انهم (توصـلوا مع الـضحايـا عّبر
تطـبيق واتس اب بـعد إسـتحصـالهم
على األرقام من اجل محاولة سرقتهم
في عــــمـــلــــيــــة جتـــاريــــة). وقــــبـــضت
اإلسـتـخـبـارات عـلى إرهـابـيـ إثـن

ــديــر الــعــام لــلــدائــرة حــكــمت عــلى ا
اإلداريَّــة في الـــوزارة ومــديــر مـــكــتب
الوزيـر سابـقاً بعـد ثبـوت األدلة وفق
ــادة  331من قـــانــون الـــعــقـــوبــات) ا
ـادة تقـتـضي بـاحلبس موضـحـاً ان (ا
والـغـرامــة او احلـكم بــأحـداهــمـا عـلى
تهم بـتهمة اإلجـتالس او التعالعب ا
عمداً واخملالفـة بالواجبات الـوظيفية
ـصـلـحـة الـعـامـة وسـرقة واإلضـرار با
ـال الـعـام).  وحـكم مـجـلس الـقـضـاء ا
األعــلى عــلى مــجـرمــ بــحــوزتــهــمـا
دة مستنـدات رسمية مزوة بـالسجن 
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ادانت هيئة النزاهة العامة مسؤول
ــالــيَّــة بــتــهــمـة ســابــقــ في وزارة ا
. اخملالـفـة في واجبـهم الـوظيـفي عـمداً
وقـال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(مـحــكــمـة جُــنح الـرصــافــة اخملـتــصـة
بقـضايـا النـزاهة حكـمت غـيابيـاً على
ـدة ثالث سـنـوات ُـدانـ بـاحلـبس  ا
في قــــــضـــــيـــــة إخـــــتـالس امـــــوال من
ـكـتب مـصـاريف الـضـيـافـة اخلاصَّـة 
بالغ النثرية اليَّة والتالعب با وزير ا
لــلـــوزارة) واشــار الـى ان (احملــكـــمــة

≈U³I²Ý‰∫  مصبح الوائلي يستقبل وفود رياضية في البصرة
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فـرحة جـدا وعن استـقبـال الوفـود الكـرام اهالي الـبصرة ابدا كالمي عن الـتحـضيـرات ا
الـكرام وفيتو وكـفيتو ونـعم منكم حكـومتنا شـكرا على التـرتيب اجلميل قـوال وفعال عندما
قـلـتـم سـوف تــكـون دورة خـلــيـجي 25اجــمل من كـاس الــعـالم في قــطـر وفــعال شـاهـدت
اجملـلس واالساتـذه االسـتوديـوا بـكل تفـاصـيلـة جـميل جـدا والـقادم اجـمل اكـيد وخـاصة
االفتـتـاحيه نـنتـظـرها بـفـارغ الصـبر هـنـا تنـعكس الـصـورة عن العـراق واهل الـعراق هـنا
دة قصيرة اصبحت الـبصرة اجمل مايكون تـفضلوا وكل الهال بيكم نقول هذا العـراق 
شعـبا وحكـومة ودولة كافـه الدول تنتـظر زلة او خـطا ولكن سـوف تكتمل الـصورة للـنهاية
كلـنـا مع اخوانـنـا االشقـاء الـعرب ويـجب ان نـتـكاتف بـكـلمـة واحـدة كفـانـا تفـرقـة وعداوة
كـفـانـا ابـتـعـادا وحـدودا بـيـنـنـا نـحن نـكـمـل بـعـضـنـا الـبـعض ونـتـشـابـة بـالـلـغـة واالخالق
ـواهب واالسالم يـجـمـعـنـا اهم شي ـاكل والـلـبس الـعـربـي وا ـة سـواء ا والـعــادات الـقـد
روحنـا وقلـوبنـا تتـوحد بالد واحـدة وارض واحده خـطى واحدة تـكررة الـكلـمة لـكي اوكد

كالمي... 

أربيل
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هي البصرة ثغـر العراق الباسم وتقع على نهر شط العرب وملتقى دجلة والفرات شيدها
عـتـبـة بن غـزوان في عـهـد اخللـيـفـة عـمـر بن اخلـطـاب سـنة (14) وهي اول مـديـنـة عـربـية
انشأت في العـصر االسالمي وهي محل الـصحابة والـتابعـ ومن مناطقـها  شط العرب
ْـدَيـنة والـفـاو والزبـيـر ومـلتـقى االشـقاء الـذين جـاؤا من بـلدان والقـرنـة وابـو اخلصـيب وا
ـقامة على مالعب اخلليج الـعربي ليحضـروا كرنفال االخـوة في عرس اخلليجي (25) وا
مـحـافـظـة الـبـصـرة هـذه احملـافظـة االبـيـة الـتي سـالـت عـلى ارضـهـا دمـاء العـراقـيـ وهم
يـقـاتلـون احملـتلـ ويـسـتعـيـدون الفـاو الـعـزيزة ويـطـهـرونهـا من دنـسهـم في اروع ملـحـمة

تاريخية 
ان اقامـة العرس الرياضي خليجي (25) حتمل دالالت مـهمة تؤكد عمق العالقة ب ابناء
اخلـلـيج العـربي ومـتـانتـهـا ورصانـتـهـا ولتـؤكـد بـان البـصـرة والعـراق شـقـيقـة ابـدية الهل

كن الحد ان يتجرأ ويغير مسار ذلك ومهما اوتوا من قوة ومن سلطان . اخلليج وال 
ان اصداء كرم اهل البـصرة وصلت الى العالم قبل بداية صافـرة البطولة والكل يتسارع
لدعوة االشقاء احلـضور من جمهور الـكرة اخلليـجية الى بيوتـهم وضيافتـهم وتلك الوقفة

تنم عن كرم وسخاء اهل البصرة احفاد احلسن البصري .
ان البـصرة مـتـميـزة بـاعداد كـبـيرة من الـعلـمـاء والفـقـهاء واهل الـفـكر والـعـزم ومنـهم ابو

احمد اجللودي وابو شمقمق وابو احلسن االشعري وجوزيف مارو واخرين .
ان الـبـطولـة اخلـلـيـجـيـة مـسـاهـمة جـادة في اعـادة الـوئـام مع االشـقـاء بـعـد انـقـطـاع طال
ـنـاسبـات الـرياضـيـة كانت ام الـفـنـية تـسـهم في تقـويـة عرى الـتـعاون انتـظـاره وان هذه ا

وتسهم في تعزيز االخوة .
البصرة رفدت احلـركة الرياضيـة العراقية بـطاقات فذة كانت لـها بصمتـها الواضحة في
تطـوير الريـاضة بـكل اشكـاله ومـنهم عـلى سبـيل الذكـر اسعـد عبـدالرزاق احـسان هادي
ـيناء وجلـيل حنـون وعالء احمد وهـادي احمـد وسعيـد يشـوع واخرين فيـما كـان لنادي ا
الريـاضي اسـهـامـة واضـحـة في الـدوري الـعـراقي وانـتج  العـبـ كـبـار اصـبـحـوا رموزا

نتخب العراقي. معروفة في ا
تـبقـى البـصـرة مديـنـة السالم والـبـطوالت والـوئـام ويبـقى اهـلهـا كـرماء
وكما يجـمع شط العرب دجـلة بالفـرات فاهل البصـرة هم اجلامعون
الهل العراق وسـند لوحدتـهم وصفاءهـم وانتماءهـم للعراق الـعظيم

ؤامرات  مهما كانت الظروف ومهما تكالبت ا
حتية للـبصرة الـفيحاء وهي جتـمع االشقاء في عرس طـال انتظاره

ولكن حتقق بارادة البصري ولله احلمد وعظيم االمتنان.

-1-
رّة : فارقات ا من ا

انّ الذين يسألون عمّا ال يعنيهم هم أضعاف الذين يسألون عما يعنيهم ..!
-2-

رءُ عَـمّا ال يـعنيه ويـترك السـؤال عما يـعنيه فـقد أساء الى نـفسه أوالً حيث وح يـسألُ ا
ـضـايـقـة اآلخـرين حـ ـا يـجب ان حتـيط به من عـلم كـمــا أنّه أصـبح مـورداً  حـرمـهــا 

استنطقهم عما ال شأن له فيه من امورهم وقضاياهم .
وفي احملصلة النهائية فانه لم يحصد اال االستغراب من حاالته وأوضاعه. 

-3-
من الفـضول أنْ تـسـأل صديـقكَ عن مقـدار ما يـتقـاضـاه من راتب شهـريا وعن مـفردات
إنفـاقه اليـومي  ذلك أنَّ مـا سألت عـنه يعـتبـر مِنَ اخلـصوصـيات الـتي قد ال يـريد اطالع

الغير عليها .
ومن هنا اتسم السؤال بلون داكن

 ولكنك لو سألت صديقكَ مثال :
كيف تقضي وقتك ?

فأجابك :
طالعة والكتابة  معظم اوقاتي أُنفِقُها في ا

ـتابعة لالصـدارات اجلديدة جتعلك ـستمرة وا يكون سؤالك سبـباً لتذكـيرك بانَّ القراءة ا
ام بثقافة عصرك . في موضعك الطبيعي من اإل

واضيع أما إهمال الـقراءة  واإلعراض عن محاولة كتابة الـنافع من الكتابات في شتى ا
الفكـرية واألدبـية والثـقافـية واالخالقـية واالجتـماعـية فـانّه يجعـلك من االرقام الـسلـبية في

اجملتمع .
وهذا ما ال يرضاه لنفسه احلصيف اللبيب .

-4-
وقد سألني أحد كبار األعالم عن كيفية قضاء وقتي فأجبتُه :

اذا استثنيـنا أوقات النوم والـراحة فان باقي السـاعات كلها أُنـفقها في القـراءة والكتابة
وانا استشعر الوحشة والغربة بعيداً عن الكتاب أحبّ االصدقاء اليّ .

وكانت حـصيـلة هذه الـقراءة والـكتابـة على مـدى عقد مـن الزمن عبـارة عن موسـوعة طُبع
منها حتى االن ثالثة وثمانون جزءً  هذا فضالً عن اصدارات عديدة أخرى .

ـتـابـعة ـطـالعـة وا وانّـمـا اذكـر ذلك تـنبـيـهـا عـلى أهمـيـة ا ال أذكـر ذلك تبـجـجـا وافـتخـاراً 
والكتابة وأدعـو جميع األحبة ان ال ينسوا نصيـبهم منها ونحن بانتظار

ما يتحفوننا به .
ليست الكتابة أمراً عسيراً كما قد يتخيل البعض للوهلة األولى.
وح تقـرأ وتمسك بيـدك القلم والقـرطاس وحتاول أنْ تكتب في
ــام به سـتـجــد أنك قـادر عــلى ذلك  فـأطـرد مـوضـوع تــمـلك اإل
اخلــوف من الــفـشـل عن ذهـنـك  وتـوكل عــلى الــله وســتـجــد مـا

يسرك .
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{ الــــــقـــــــدس (أ ف ب) - أعــــــلـــــــنت
إسـرائـيل امس فـرض عـقـوبـات عـلى
السـلطة الـفلـسطيـنيّـة جلعلـها "تدفع
ثــمن" حتــرّكـهــا األخـيــر بــعـد تــبـنّي
ـتحدة قرارًا اجلمعيّـة العامّة لأل ا
يُطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر
فـي مــســألــة االحــتـالل اإلســرائــيــلي
لألراضـي الـفـلـســطـيـنـيّــة.وقـد اتّـخـذ
صغّر اجمللس الوزاري اإلسرائيلي ا
للـشؤون الـسيـاسيّـة واألمنـيّة الـقرار
اخلـمـيس فـي أوّل اجـتـمـاع له غـداة
تــولّي بــنـيــامـ نــتـانــيـاهــو رئـاسـة
ينـيّة في تاريخ حكومـة هي األكثـر 
إســـــرائـــــيـل.ووافق اجملـــــلـس عـــــلى
حتــويل نــحـو  139مــلــيــون شــيــكل
( 37,3مــــلـــــيــــون دوالر) مـن أمــــوال
الـسلـطـة الفـلـسطـيـنيّـة الـتي حتصل
عـــلــيـــهـــا إســـرائـــيل بـــشــكـل رســوم
جـمركـيّة لـعـائالت ضحـايـا هجـمات

فلسطينيّة 
¡«bNA «  özUŽ

وفق بــيـان صــادر عن مــكــتب رئـيس
الوزراء.وستـحتفظ إسـرائيل بأموال
أخرى لـلسـلطة الـفلـسطـينيّـة بقـيمة
مــا دفــعـته هــذه الـســلــطـة في الــعـام
" 2022لـإلرهــابـــيّـــ وعـــائالتـــهم"
بــــــحـــــسـب الــــــنصّ دون حتــــــديـــــد
ـبـلغ.وتدفـع السـلـطـة الفـلـسـطيـنـيّة ا
شـــهـــريًّـــا مـــخـــصّــصـــات لـــعـــائالت
"الـــــــشــــــهــــــداء" وعـــــــائالت أســــــرى
فــــلــــســـطــــيـــنــــيّـــ فـي الـــســــجـــون
اإلســرائــيــلــيّــة مــتّــهــمــ بــتــنــفــيــذ
هـــجـــمـــات.وقـــرّر اجملـــلـس الــوزاري
أيــــضًـــــا جتـــــمــــيـــــد خـــــطط بـــــنــــاء
لـلـفـلــسـطـيـنـيّـ في بـعض األراضي
الـفـلــسـطـيــنـيّـة احملــتـلّـة مــنـذ الـعـام
.1967وأكّد البـيان أنّ هـذه القرارات
تـأتي عـقـب تـبـنّي اجلـمـعـيّـة الـعـامّـة
ـــــتـــــحـــــدة في  31كـــــانـــــون لـأل ا
األوّل/ديــســمــبـــر بــنــاءً عـــلى طــلب
الـسلـطة الـفلـسطـيـنيّـة قرارًا يـطالب
مـحـكـمـة الـعـدل الـدولـيّـة بـالـنظـر في

االحــــتالل اإلســـــرائــــيــــلـي لألراضي
الــفــلــســطــيـنــيّــة.ودعــا نـصّ الــقـرار
احملـكـمة الـدولـيّـة التي تـتّـخـذ الهاي
مقرًّا إلى حتديـد "العواقب القـانونيّة
ــســتــمــرّ حلقّ النــتــهــاك إســرائــيل ا
الــشــعب الــفــلــسـطــيــنـي في تــقــريـر
ــصـيـر" بــاإلضـافـة إلى إجــراءاتـهـا ا
ـوغـرافـيّـة "لــتـغـيـيـر الــتـركـيـبـة الــد
ــــديـــــنـــــة الــــقـــــدس وطـــــابــــعـــــهــــا
ووضـعهـا".كـمـا دعا الـقـرار إسـرائيل
إلـى وضع حـــدّ لالســـتـــيـــطــان. لـــكنّ
اجلـمــعـيّــة الـعــامّــة ال تـمــلك سـلــطـة
مـلـزمـة خـالفًـا جملـلس األمن الـدولي
ـتحـدة حلـيفة حيث تـملك الـواليات ا
إســـــــــــرائـــــــــــيـل حـقّ الـــــــــــنــــــــــقـض
(الـفـيتـو).ونـدّدت حـكـومة نـتـانـيـاهو
بـ"حرب سياسيّة وقانونيّة ضدّ دولة
إســــرائــــيل" تــــشـــنّــــهـــا الــــســـلــــطـــة
الـفلـسـطـينـيّـة مؤكّـدةً أنّـهـا "لن تقف
مـــكـــتـــوفـــة" وســـتـــردّ "بـــحـــسب مـــا
يــــقـــتــــضــــيه" الــــوضع.وقــــال وزيـــر
اخلـارجيّـة اإلسـرائيـلي إيـلي كـوه
في بــيـان إنّ اإلجــراءات "تــهـدف إلى
إفـــهــــام أنّ أيّ مـــحــــاولــــة لإلضـــرار
بـإسرائـيل عـلى الـساحـة الـدولـيّة لن
تمـرّ بال ثـمن".وقـال النـاطق الـرسمي
باسم الرئاسة الفلسـطينيّة نبيل أبو
رديـنـة في بـيـان "سـنـواصل نـضـالـنا
السيـاسي والدبـلوماسي والـقانوني
إلنـهــاء االحـتالل اإلســرائـيـلي ألرض
دولـة فـلـسـطـ وعـاصـمـتـهـا الـقدس
الـــشـــرقـــيّــــة".بـــدورهـــا أكّـــدت وزارة
اخلـارجــيّـة الــفـلــســطـيــنـيّــة أن "تـلك
اإلجراءات وغـيرهـا لن تُـثني شـعبـنا
وقــيــادتــنــا عن مــواصــلــة الــنــضــال
واحلـراك الـسـيــاسي والـدبـلـومـاسي
والقـانوني لـتوفيـر احلمـاية الـدوليّة
لشعبنـا ولوضع حدّ إلفالت إسرائيل
ــسـاءلــة واحملـاســبـة ــسـتــمـرّ من ا ا
والــعـقــاب".من جـهــتـهـا دانـت حـركـة
ــقــاومــة اإلسالمــيّــة "حــمــاس" في ا
بــيـــان تــبـــنّي إســـرائـــيل "إجــراءات

عقابيّة" داعيـة السلطة الفـلسطينيّة
إلـى "عــدم الــرضـــوخ" في مـــواجــهــة

إسرائيل.
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عــلى صـــعــيـــد اخــر  أعــلـــنت قــوات
ـوقراطـية الـتي يقـودها سوريـا الد
مــقـاتــلــون أكـراد امس اجلــمــعـة عن
اعـتـقـال أكثـر من " 100إرهابي" في
عــمـــلــيــة اســتـــمــرت ثــمـــانــيــة أيــام
واستهـدفت عناصـر داعش. وأطلقت
ـوقـراطيـة عـملـية قـوات سوريـا الد
أمـــنــــيـــة حتت مــــســـمى "صــــاعـــقـــة
ـــاضي في اجلــــزيـــرة" األســـبــــوع ا
أعقاب إفشـال محاولـة تنظيم داعش

حترير عناصر له من سجن في الرقة
الـــــــتـي كــــــــانت تــــــــعـــــــد مـــــــعــــــــقل
ـقـاتـلـون األكراد الـتـنـظيم.ويـسـعى ا
لـلـتـأكـيـد عـلى دورهم كـشـريك لـلدول
الـغـربـيـة في حـملـتـهـا ضـد الـتـنـظيم
ـتــطــرف وبـيــنــمـا تــواصل تــركــيـا ا
التهديـد بشن هجوم جديـد يستهدف
منـاطق خـاضعـة لسـيـطرتـهم. وقالت
ـوقراطية في بيان قوات سوريا الد
إنه "خـالل عـــمـــلـــيـــات الــــتـــمـــشـــيط
ومــداهــمــة األوكـار اإلرهــابــيــة ألـقت
قـوّاتــنـا الـقــبض عـلى  154عـنـصـراً
وقوف مطلـوباً للـقضاء".ومن بـ ا
 102من عناصر خاليا تنظيم داعش

ــــيالد من األكــــراد خـالل عــــيـــــدي ا
ورأس الــســنــة.ويُــعـد هــجــوم الــرقـة
األخـــيـــر األكـــبـــر ضـــد ســـجن مـــنـــذ
الــهــجــوم الــذي شــنه الــعـشــرات من
مقـاتلي التـنظـيم على سـجن غويران
في مـــديـــنـــة احلـــســـكــة فـي كـــانــون
الــثـاني/يــنــايـر  ?2022وأســفـر عن
نتم فرار العشـرات من السجنـاء ا
ـــئــــات من لــــلــــتـــنــــظــــيم ومــــقـــتـل ا
ـاضي قتل 12 .واألسـبـوع ا الـطرفـ
من عـمـال حـقل نـفـطي حتت سـيـطرة
احلــكــومــة الــســوريــة جــراء هــجـوم
مـــبــاغت نُــسب لــتـــنــظــيم داعش في

شرق سوريا.

صغر W∫ نتنياهو خالل اجتماع احلكومة ا uJŠ

و 27شـخـصـا يــشـتـبه في تـوفـيـرهم
الدعم اللوجسـتي والدعائي على ما
جــاء في بــيـان.وقــام مــقـاتــلــو قـوات
ـوقراطـيـة بتـمـشيط 55 سـوريا الـد
ـــــزارع في الــــشــــرق من الــــقــــرى وا
"وكذلك مساحات واسعة من احلدود
السورية الـعراقية" وفق الـبيان.وأكد
ـقـاتلـون األكـراد أن الـعـملـيـة نُـفذت ا
بــالـــتــعـــاون مع الــتـــحــالـف الــدولي
بــقـيــادة واشـنــطن رغم عــدم صـدور
تـأكيـد فـوري من الـتحـالف.وأضـافوا
أن الـعـمـلــيـة أفـشـلت هـجـمـات كـانت
ســتــســـتــهــدف مــديــنـــتي احلــســكــة
والقـامشـلي اللـت تـقطنـهمـا غالـبية

dLF « WLJŠ
يــقـول أحــد دهـاة الــعـرب: مــاغـلــبـتـنـي إال جـاريــة كـانت حتــمل طـبق مُــغـطّى ..

!!? فأحرجتني!  فسألتها: ماذا يوجد ف الطبق ?? فقالت: ولمَ غطيناه إذاً
ال أقول حـكمة اليوم بـل حكمة العـمر: "أي شيء مستـور ال حتاول أن تكشفه" ال
حتاول ان تـبـحث عن الوجه اآلخـر ألي شخص حـتى لـو كنت مـتأكـد بأنه سيّء
يـكــفي انه احـتــرمك و أظـهــر لك اجلـانـب األفـضل مــنه فـلــكل مِـنّــا جـانب سيّء
يتـحاشاه حتى مع نفـسه. واإلنشغال بسـرائر الناس يفـتح باب سوء الظن وظلم

اخلَلق.

واشنطن
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بغداد

ÍbOÐe « bŽ—

وصـلت إلى عـمـان األردن في نـهايـة الـعام  1999أمال بان اجـد مـخرجـا من احلـصار
اجلائر على الـعراق واحلصار السيـاسي الداخلي وعن طريق بعض الـعراقي تعرفت
ـثـلث وسط العـاصـمة االردنـيـة عمـان الذين على عـراقـي آخـرين يـلتـقـون في منـطـقة ا
اخـبـروني عن صـحـيـفـة (الـزمـان) الـطـبـعـة االردنـيـة آنـذاك كـوسـيـلـة لـلـتـعـبـيـر عن آراء
ـوقف من النـظـام الـسيـاسي الـسـابق وتفـاجـأنا العـراقـيـ واحلصـول عـلى دلـيل في ا
ن كتب وساهم في هـذه اجلريدة الغراء. ايـضا بعد بـضعة شهـور بوجود مكـآفاة ماليـة 
وكنت شـخصيـا كبـقية الـعراقيـ بأمس احلـاجة إلى ما اتـاحته لـنا جريـدة (الزمان) من
حق التعبيـر في الرأي ضد النظام السابق ونـشر بعض من همومنا ومـقاالتنا وابحاثنا
الـعلـمـيـة فضال عن احلـصـول عـلى مـقابل مـالي في اصـعب زمن اقـتـصادي عـلـيـنا في
األردن وعلى اهلنـا في العراق. ولن انسى ابدا مهـنية وطيبة واخالق سـكرتيرة اجلريدة
ـوظف في مكتب عـمان االخ حيدر. وقام الست احملترمـة الفاضلـة ندى القدومي واالخ ا
احد الـصـحـفيـ آنـذاك جزاءه الـله خـيـر اجلزاء بـإدراج عـدد كبـيـر من اسـماء الـكـتاب
والفـنـانـ والـناشـطـ الـسـيـاسيـ في جـريـدة (الـزمان) كـنـاشـطـ مـعارضـ لـلـنـظام
الـسـابـق لـلـحـصـول عـلى تـأيـيـد اعالمي مــنـشـور ان حـيـاتـهم في خـطـر كـأحـد الـشـروط
تـحدة ليـتسنى لألعتـراف بهم كـآلجئ سـياسيـ او حياتـهم في خطـر من قبل اال ا

 . بعد ذلك االعتراف توطينهم في بلد ثالث يستقبل الآلجئ
ـيدانـية مع االسـتاذ سعـد البـزاز مالك ورئـيس حترير فضال عن جتـربتي الـشخـصية ا
صحـيفة (الـزمان) آنذاك فـقد كنت اشـاهد عن طريق قـناة (الشـرقية) مـا تقوم به الـقناة
بدع والعلماء من من مساعدة الـفقراء منذ عدة سن خلت واسمع واقرأ عن تكر ا

قبله شخصيا.
أما ما يقال عن سعد البزاز من منافسيه فال املك دليالً عليه ولم ار اي آيذاء منه لكن
الـذي اعـلــمه ومـتـأكـد مـنه انه مـنـبـر لــعـرض الـرأي احلـر لـيس بـالـضـرورة رأي تـتـبـنـاه
الصحيفة  منبر للحرية واالحرار حتى في زمن اخطر دكتاتورية عرفها التاريخ منبر
للحرية من احملـتمل ان يكون مرفوضاً من جهات سياسية واجتماعية اخرى وهذه هي

حال الدنيا. 
فأنـا شخـصيـا لم اعرف عن االسـتاذ سـعد الـبزاز إال خـيرا وتـذكرته وانـا امر بـظروف
لـيست بالـسهلة بـالرغم من العـيش في داخل بلدي وبـدون حصار اقتـصادي وسياسي
رسـمي ومـعـلن ذكـرتني بـتـلك االيـام في عـمان األردن. اقـول قـولي هـذا من بـغداد وال

اخشى إال الله كما فعلت ايام عمان األردن حينما كتبنا ضد الدكتاتور. 
{ دكتوراه علوم سياسية ومؤلف ومترجم ورحالة
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{ بـــاريس (أ ف ب) - نـــفّـــذت إيــران
امس الـــســـبت حــكـــمَي إعـــدام بــحق
رجلَـ بـتهـمـة قتل عـنـصر أمن أثـناء
االحــتــجــاجـات الــتي أثــارتــهــا وفـاة
الشابة الكردية مهسا أميني وفق ما
أفــاد مـوقع "مــيــزان أونالين" الــتـابع
للـسلـطة الـقضـائيـة اإليرانـية.وبذلك
يــرتــفع عــدد عــمــلــيــات اإلعـدام عــلى
خــلـفــيـة االحــتـجــاجـات األخــيـرة في
اجلمـهوريـة اإلسالميـة إلى أربعة إذ
أُعدم رجالن فـي كانـون األول مـا أثار
غضـبا دولـيا وفـرض عقـوبات غـربية

جديدة على إيران.
W —U  bŽ«u

وتشهد إيران منذ  16أيلول/سبتمبر
احــتـجــاجـات إثــر وفـاة أمــيـني بــعـد
ثالثــة أيـام مـن تـوقــيـفــهــا من جـانب
شــرطـــة األخالق لـــعـــدم الـــتـــزامـــهــا
الـــقـــواعـــد الــصـــارمـــة لـــلـــبـــاس في
اجلــمـهــوريــة اإلسالمـيــة.وجــاء عـلى
وقع أن "محمد مهدي كرامي وسيد ا
ـة مــحـمـد حــسـيـنـي مـنـفّــذَي اجلـر
الــتي أدت إلى اســتــشــهـاد روح الــله
عــجــمــيـــان أُعــدمــا هـــذا الــصــبــاح"
(الـسـبت) مـشـيـرة إلى أحـد عـنـاصـر
ـرتــبـطـة بـاحلـرس قـوات الــبـاسـيج ا
ـــوقع أن الـــثـــوري اإليــرانـي.وأفــاد ا
احملــكــمــة االبــتــدائــيــة حــكــمت عــلى
الـــرجـــلـــ بـــاإلعـــدام في  4كــــانـــون
األول/ديــــســـــمــــبــــر.وفي  3كــــانــــون
الثـاني/ينـاير ثـبتت احملـكمـة العـليا
اإليـرانـيـة حـكـمَي اإلعـدام الـصـادرَين
بـحق الرجـلـ متـهـمة إيـاهمـا بـقتل

عــــــجــــــمــــــيــــــان يــــــوم  3تــــــشــــــرين
الــثـاني/نــوفــمـبــر في كــرج في غـرب
دّعـون في وقت سابق طهـران.وقال ا
إن الـشــاب الـبـالغ  27عـامــا جُـرد من
مالبـسه وقُـتل عـلى يـد مـجـمـوعـة من
ــشــيـــعــ الــذيـن كــانــوا يـــحــيــون ا
تـظاهـرة حـديث النـجفي أربعـيـنيـة ا
الـــــــــــــــــــتــي قُـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــلــت خـالل
االحتـجاجات.ونـفذّت عـمليّـتا اإلعدام

شـنـقـا رغم احلــمـلـة الـتي قـامت بـهـا
مـجـمـوعات حـقـوقـيـة دولـيـة لإلعـفاء
.واســتــنـكــرت مــنـظــمـة عن الــرجــلَـ
الـعفـو الـدوليـة "احملـاكمـة اجلـماعـية
اجلـائـرة الـسـريعـة" لـلـرجـلـ قـائـلة
إنــهـــا ال تـــشـــبه "إجـــراء قـــضـــائـــيــا
حقـيقـيـا".من جهـته قال والـد كرامي
لــوسـائل إعالم إيــرانــيـة إن مــحـامي
الـعـائـلـة لم يـتمـكن مـن الوصـول إلى

مـلف قـضـيـة ابـنه.وكـان كـرامي يـبـلغ
 22عاما وفق منظمة حقوق اإلنسان
في إيـــران الـــتي تــــتـــخـــذ مـــقـــرا في
أوســـــــلـــــــو. ولـم يـــــــعـــــــرف عـــــــمــــــر
ئـات بينـهم عشرات حسيـني.وقتل ا
مـن عـــــنـــــاصـــــر قـــــوات األمـن خالل
االحــتــجــاجــات الــتي تــخــلــلــهــا رفع

شعارات مـناهضة لـلسلـطات. كما 
توقيف اآلالف على هـامش التحركات

الــتي يـعـتــبـر مــسـؤولـون إيــرانـيـون
جزءا كبيـرا منها "أعـمال شغب" يقف
خــــلــــفــــهـــا "أعــــداء" اجلــــمــــهــــوريـــة
اإلسالمية.ومـنذ بداية االحـتجاجات

حــــكم الـــقـــضـــاء بـــاإلعـــدام عـــلى 14
شــخـصـا الرتــبـاطـهـم بـالـتــظـاهـرات
بحـسب إحصاء لـوكالـة فرانس برس
مبني على مـعلومات رسـمية. من ب
هـــؤالء نُـــفّـــذ حــــكم اإلعـــدام في حق
أربــعــة أشــخــاص وثــبــتت احملــكــمـة
العلـيا حـكم في حق اثـن آخرين
فـيمـا ينـتـظر سـتـة محـاكـمات جـديدة
ـــــــــــكـن الثــــــــــــنــــــــــــ آخـــــــــــريـن و
االســـتــئــنــاف.ويـــؤكّــد نــاشــطــون أن
عـــــشــــــرات األشــــــخـــــاص اآلخــــــرين
يواجـهـون تهـمـا تصل عـقـوبتـها إلى
اإلعدام.في  12كانون األول/ديسمبر
نفذّ حكم اإلعدام شنـقا بكل من مجيد
رضـــا رهــنـــاورد ومـــحــسن شـــكــاري
الـبـالـغـ  23عــامـا بــعـد إدانــتـهــمـا
بــاعـتــداءات عـلى عــنـاصــر من قـوات
األمـن.وفـي نــــــــهــــــــايــــــــة كــــــــانـــــــون
األول/ديــــســـــمــــبـــــر فــــرضت وزارة
اخلـــزانــــة األمـــيــــركـــيــــة عـــقــــوبـــات
دعي العام اإليراني اقتصادية على ا
مــحـمــد جـعــفــر مـنــتـظــري لـدوره في
حـمــلـة الـقـمـع الـعـنـيف لــلـتـظـاهـرات
ـسـؤول الـكـبـيـر الذي مـعـتـبـرة أنه "ا
يــــــشــــــرف عـــــــلـى مــــــحـــــــاكــــــمــــــات
ـــــتـــــظـــــاهـــــرين".وفي  12كـــــانــــون ا
األول/ديــــســــمـــبــــر فــــرض االحتـــاد
االوروبي عــقــوبـات عــلى مــســؤولـ
إيـــرانـــيـــ من بـــيـــنـــهم رجل الـــدين

الشـيعي الـكبـير سـيد أحـمد خـاتمي.
وهــــو أدرج في الـــقـــائـــمـــة التـــهـــامه
بـــالـــتـــحــــريض عـــلى الــــعـــنف ضـــد
ــطــالــبــة بــعــقــوبـة ــتــظـاهــريـن وا ا

اإلعدام.
W½UO)« WLNð

عــلى صــعــيــد اخــر وجّــهت حــكــومـة
غـامـبيـا اجلـمـعـة تهـمـة اخلـيـانة إلى
ـحـاولـة ثـمـانـيـة جـنـود الرتـبـاطـهم 
انــــقـالب مــــفــــتـــــرضــــة فـي كــــانــــون
األول/ديـسـمـبر وفـق ما أعـلن نـاطق
في بـيـان.وكـانت سـلـطـات هـذا الـبـلـد
الـصـغــيـر الـواقع في غــرب إفـريـقـيـا
أعلنت في  21كانـون األول/ديـسمـبر
أنـــهـــا أحـــبـــطـت مـــحـــاولـــة انـــقالب
عسكـرية في الـيوم السـابق.واجلنود
الـثـمانـيـة مـتّهـمـون أيـضًا بـالـتـواطؤ
ـة وفق الـبيـان.ويـقبع الرتـكاب جـر
جميعـهم في السجن باسـتثناء واحد
ال يزال مـتواريًـا عن األنـظار بـحسب
احلـــكــــومــــة.وقــــال الـــنــــاطق بــــاسم
ـا جي سـانـكاريه إن احلـكومـة إيـبر
"احلكـومة الـغـامبـية تـعتـبر (األخـير)
فــــارًا من وجـه الــــعـــــدالــــة وتــــدعــــو
واطـنـ والـقوات األمـنـية (...) إلى ا
تـســلـيـمه إلى أقــرب مـركـز شـرطـة أو
أمن".وســـبق أن وجّــهت الـــســلــطــات
تــهــمًــا إلى مـدنــيَــ اثــنــ وشـرطي
ـــحــــاولــــة االنـــقالب الرتـــبــــاطـــهـم 
ــــفـــــتــــرضـــــة.وال يــــزال الـــــنــــظــــام ا
ـوقـراطي هشًـا في غـامبـيا بـعد الد
ديـــكــتــاتــوريـــة اســتــمــرّت  22عــامًــا

وانتهت عام .2016 d¼UEð» ∫ صورة ارشيفية لتظاهرات ايران
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إلى الــكـويت لــيل الـثالثــاء األربـعـاء
عـنـدمـا حاولت زيـارة عـائـلـتـها. و
إجـبارهـا على ركـوب طـائرة مـتجـهة
إلى بيـروت بعد  11ساعـة في مطار

الكويت الدولي.
WOM «  UEH%

ورفضت الـسـلطـات تبـرير قـرار منع
الــدخــول.مـن جــانــبه أفـــاد مــصــدر
أمني كـويتي وكـالة فـرانس برس أن
هـناك "حتـفـظات أمـنـية" وراء الـقرار
ـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــد مــن دون االدالء 
التفـاصيل.وقالت كـر وهي شاعرة
ومـتـرجـمـة لـفـرانس بـرس اخلمـيس
عـبــر الـهـاتف إنــهـا "مـصـدومـة.. وال
اسـتـطـيع الـنـوم.. ارى كوابـيس. وال

كـنني األكل".وأضـافت "أنا خـائفة
بأن ال يـتم السـماح لي بـالعودة إلى
الـــــــكــــــويـت عـــــــلى األقـل لـــــــعــــــدة
سـنـوات".وتعـد قـضـيـة "الـبدون" من
القضايا الشائكة في الكويت.وكانت
كـر تـوثـق في مـدونـة االنـتـهـاكـات
بــحق الــبـــدون. وانــتــقـــلت في عــام
ــتـحــدة بــعـد  2011إلى الــواليــات ا
ــواصــلـة حــصــولـهــا عــلى مــنــحــة 
دراستـها العـليـا.وحصـلت في حينه
عـلى وثـيـقـة سـفر مـؤقـتـة أصـدرتـها
الــسـلـطـات الـكـويــتـيـة الـتي رفـضت
الحـقـا جتـديـدها مـا دفـعـهـا لـتـقد
طــــلب جلــــوء ثـم احلــــصــــول عــــلى
اجلنـسيـة االمريـكيـة.وحصـلت كر

عـــلى اجلـــنـــســـيـــة االمـــريـــكــيـــة في
اضي وبدأت نيسان/ابـريل العام ا
في حـينه الـتـخطـيط لـزيارة الـكويت
مـرة اخـرى لـرؤيــة عـائـلـتــهـا لـلـمـرة
االولى منذ عشر سـنوات.وسمح لها
بـــالـــدخـــول في حـــزيـــران/يـــونـــيـــو
ــدة شـــهــر واحــد بــعــد أن ــاضي  ا
قـــامت بــــالـــتــــوقـــيع عــــلى تــــعـــهـــد
بامتـناعهـا عن منـاقشة الـسياسة أو
االعالن عـن زيـارتـهــا مـشـيــرة أنـهـا
الــــتـــــزمت بــــذلـك.وبــــحــــسب كــــر
"الـســلــطــات ال تــريـد أن نــعــيش في
الـكويت وال تـرغب في مـغـادرتـنا وال
تـرغب في أن نــحـصل عـلى جـوازات
ســـفـــر (اخـــرى) ونـــعــود".وتـــابـــعت

"الـعــقـاب اجلـمــاعي دون مـنـطق (..)
كـــــــأنـــــــهـم يـــــــريــــــــدون مـــــــنـــــــا أن
نــخــتــفي".ونــددت مــنــظــمــة الــعــفـو
عـاملة السلطات الدولية اخلميس 
ـنى كـر واصـفـة إيـاها الـكـويـتـيـة 
بـ"فــــعل قــــاس ومــــروع".وبــــحــــسب
ـنـظـمـة فـإن مـا حـدث "ال يـخـدم أي ا
غـــرض ســــوى إرســـال رســــالـــة إلى
مجـتـمع البـدون في الكـويت مفـادها
أنه غير مرحب بهم في بلدهم"ويقيم
في الـكـويت نـحو  120الف من غـير
محـددي اجلـنسـية وفق احـصائـيات
غـيـر رسمـيـة ويـطـالبـون بـاحلـصول
على اجلنسية الكويتية بينما تعتبر
السلطات التجنيس مسألة سيادية.

 { دبي (أ ف ب) - أكـــدت نــاشـــطــة
من الـــــبــــدون في الــــكـــــويت حتــــمل
اجلـنـســيـة االمــريـكـيــة أنـهـا تــشـعـر
"بالـصدمـة" بعـد أن منـعتـها الـكويت
من الــدخــول لــرؤيــة عــائــلـتــهــا في
خطـوة نددت بـها مـنظـمات حـقوقـية
واصفـة إياهـا بأنهـا "قاسـية".وكانت
ــولـودة في مــنى كـر ( 35عــامـا) ا
ـيـة في الـكـويت والــتي تـعـمل أكـاد
ـــتـــحــدة انـــتـــقــدت في الـــواليــات ا
الـــســابق مـــعـــامــلـــة احلــكـــومــة في
الــكــويت لــلــبــدون وهم أقــلــيــة ولــد
أفـرادهـا فـي الـكـويت ونـشـأوا فـيـهـا
ـــــــنـــــــحــــــــهم ويـــــــطــــــــالـــــــبــــــــون 
جنسـيتهـا.ومنعت كـر من الدخول
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{ واشــنـــطن (أ ف ب) - أوقِـف طــفل
يـبـلغ ستّ سـنـوات بـعد إطـالقه الـنار
على معلّـمته في مدرسة ابـتدائيّة في
ـتـحــدة امس مـا أدّى إلى الـواليــات ا
إصـابـتـهــا بـجـروح خـطـرة حـسـبـمـا
ــأسـاة الـتي ذكـرت الــشـرطــة.وهـذه ا
وقــــعت فـي مــــدرســــة ريــــتــــشــــنــــيك
االبتدائـيّة في نيـوبورت نيـوز بوالية
فــيـرجــيـنــيـا (شــرق) عـلى بُــعـد 300
كــيــلـــومــتـــر جــنـــوبي واشـــنــطن لم
تـــــتـــــســــبّـب في وقـــــوع ضـــــحـــــايــــا
آخــــرين.وقــــال ســــتــــيف درو قــــائــــد
الشـرطة احملـلّيـة للـصحافـة "إنّه طفل
في الـسـادسـة وهـو مـحـتـجـز حـالـيـا.
هـــــذا لــــــيس إطـالق نـــــار عــــــرَضي".
وأوضـح أنّ الـــضــــحـــيـــة شــــابـــة في
الــثالثــيــنــات وحــيــاتــهــا مـهــدّدة.من
جـــهــتـه قـــال جـــورج بـــاركـــر مـــديــر
مـــدارس نـــيـــوبــورت نـــيـــوز "أشـــعــر
بـالــصـدمـة واإلحـبـاط. نــحن بـحـاجـة

إلى دعم مـجـتــمـعـنـا لـلـتـأكّـد من عـدم
وصول األطفال إلى األسلحة".وتغرق
تحدة في كابوس عمليّات الواليات ا
إطالق النار داخل مـؤسّسات تـربويّة
وهو ما يُـمثّل مـأساةً ال تنـفكّ تتوالى
فـــصــولًــا.وفـي أيّــار/مــايـــو قُــتل 19
تلـميـذًا ومـعلّـمان اثـنان عـندمـا أطلق
مراهق النـار في مدرسة ابـتدائيّة في

تكساس.
…b¹bý  «dðuð

على صـعيـد اخـر انتُـخب اجلمـهوري
كيـفن مكـارثي رئيـسا جملـلس النواب
األمــيـركي لــيل اجلـمــعـة الـســبت مـا
يــنـهي آلـيــة شـهـدت حــتى نـهـايــتـهـا
تـوتـرات شـديـدة في صـفـوف احلـزب
اجلمـهـوري فيـما هـنـأه الرئـيس جو
بـايدن داعـيـا إيـاه إلى "احلـكم بـشكل
مــســـؤول".وإثــر مــفــاوضــات شــاقــة
ـؤيـدين رضـخت مـجـمـوعـة الـنـواب ا
للرئـيس السـابق دونالـد ترامب التي

كانت تـعرقل انتـخابه. وانـتهت بذلك
حـــال من الـــفـــوضـى لم يـــشـــهـــدهـــا
الكـونغـرس مـنذ أكـثر من  160عامًا
مـا يُــنـذر بـنـقـاشــات نـشـطـة جـدًا في
.وقـال ـقـبـلـ ـان في الـعـامـ ا الـبـر
الرئيس في بـيان "أنا مـستعـدٌّ للعمل
مع اجلـمــهـوريـ عـنــدمـا يـكـون ذلك
ــكـنًـا والــنـاخــبـون أشــاروا بـشـكل
واضـح إلى أنــــهم يــــنــــتــــظــــرون من
اجلـمهـوريـ أن يـكـونوا مـسـتـعدّين
لــلــعــمل مــعي". وأضــاف "حــان وقت
احلــكم بــشـكل مــســؤول".واسـتــمـرت
ــان بــعـد حــالــة الـتــشــويق في الــبـر
إخــفـــاق الـــنـــواب األمـــيـــركــيـــ في
انــتــخــاب رئــيس لــهم في  14جــولـة
تــــصـــويت مـــا تـــســــبب في حـــدوث
فــــــــوضـى حـــــــــقـــــــــيــــــــقـــــــــيـــــــــة في
ــان.ومــبـاشــرة بـعــد فــشـله في الــبـر
جلسة االنتخاب الـ ?14وجّه مكارثي
الــنــائـب عن كــالــيــفــورنــيــا أصــابع

االتّــهــام إلى مــجــمــوعــة من الــنـوّاب
ؤيّدين لترامب والذين اجلمهوريّ ا
يـعرقـلـون انتـخـابه.ويـستـغلّ الـنوّاب
ؤيّـدون لتـرامب األكثـريّة الـضئـيلة ا

الـتي حـقّقـهـا احلـزب اجلـمـهوري في
انـــتــخــابـــات مــنــتــصـف الــواليــة في
تــشــريـن الـثــانـي/نــوفــمــبــر لــفـرض
شـروطـهم.ولـم يـرضخ هـؤالء إال بـعـد
احلصول عـلى ضمانـات أساسية من
أبـرزهـا إجـراء يـهـدف خـصوصـا إلى
تــســـهـــيل إطـــاحـــة رئـــيس مـــجـــلس
الـنـواب.وانــتـخب كـيــفن مـكـارثي في
ــطــاف لــيـــخــلف الــنــائــبــة نــهــايــة ا
ـوقراطـيـة نـانـسي بـيلـوسي في الـد
نصب. لكـنه يخرج أضعف من هذه ا
االنتخـابات التي تـنذر بواليـة صعبة
لـلــغـايـة.وتــبـرز عـلى أجــنـدة األشـهـر
قـبلـة مفـاوضات حول رفع القـليـلة ا
سقف الـدين العـام األميركـي وتمويل
ـا اإلفراج عن الـدولة الـفـدرالـيـة ور
حـزمـات مـالــيـة إضـافـيـة لـلـحـرب في
أوكـرانــيـا.ومع ســيـطـرتــهم اجلـديـدة
عــــلى مــــجــــلـس الــــنــــواب تــــعــــهّـــد
اجلمهوريون أيضا بدء حتقيقات في

إدارة جــــو بـــــايــــدن لـــــلــــجـــــائــــحــــة
واالنسـحاب من أفـغانـستـان من ب
أمور أخـرى.وقـال كـيفـ مـكارثي من
ـمـارسـة ـان "لـقــد حـان الـوقـت  الـبــر
السـيطرة عـلى سيـاسة الـرئيس".لكن
بـــعــد انــكــشــاف انــقـــســامــاتــهم هل
ســيــكــون لـــتــحــقــيــقـــاتــهم الــصــدى
ـان معادٍ نفـسه?قد تكـون مواجـهة بر
ـثابة نـعمـة سيـاسية لكن فـوضوي 
جلــو بـايــدن إذا أكــد نـيــته الــتـرشح
مــجـــددا لالنــتـــخــابـــات الــرئـــاســيــة
األمـيــركـيـة لــلـعـام  ?2024وهـو قـرار
يــــتــــوقـع أن يــــعــــلــــنه بــــدايــــة هــــذا
العـام.وبـعد فـشله في الـسـيطـرة على
مجلسَي الكونغرس كما كانت احلال
منذ تـنصـيبه في كانـون الثاني2021
رغم حصوله عـلى أغلبـية ضئـيلة في
مــجــلس الـشــيــوخ لم يــعـد بــإمــكـان
الرئيس األمـيركي أن يأمل في تـمرير

تشريعات رئيسية.
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ارك في قبل عـشر سنوات ونيف ( نيف يعني شويه مو أسم ولد ) وصلت الد
الـثـاني عـشـر من شهـر أكـتـوبـر  كـانت شقـتي في الـطـابق الـثـاني ولـهـا أطاللة
متدة الى حتى ضـفاف بحيرة صغيرة  جميـلة على الشارع واحلديقـة الغناء ا
ـروج اخلــضـراء الــتي كـانت الزلتُ أتـذكــر أفالم كــارتـون ســانـدي بــيل وتـلـك ا
روج والـتالل اخلضراء تقـطعـها مسـافرة  ويـدور في خاطري حـلمُ رؤية هـذه ا
ـا رددتُ بـداخـلي خجالً من الـتي تـمـرح على سـفـوحـها قـطـعان األغـنـام  ولـطا
البـوح .. هل تأتي تلك اللحظة التي أرى بها كل هذا حقيقةً وأنا القابع في قريةٍ

نائيةٍ التوجد لها عالمة في خارطة العراق !! 
وشــاءت األقـدار أن أصل تـلك الــديـار وأعـيـد شـريـط أفالم الـكـارتـون وأرى كل

تفاصيلها حقيقةً ال حلم ! 
ـاء في صيـفنـا القـائض حيث كان وألني لم أشاهـد الثـلج حقـيقةً أال فـي ترمز ا
أبـي رحـمه الــله يــجـلـب لـنــا ربع قــالب ثــلج مع عـودتـه من الـعــمل  لــكن الــثـلج
تطاير من مضرب النداف لم يكن مألوفاً لي ولم تساقط من السماء كالقطن ا ا
أشاهـده من قبل  وبعد عدة أيـام قضيتهـا بجوٍ صحو أقـضي لياليه في حديث
ي ( الـله يذكـرها باخلـير ) والتـي كانت متـشوقة لـسماع مع جارتي الـعجوز أ
كل شيء عـن الـعـراق والـعـرب واألسالم وأجـيب أسـألــتـهـا مـراوغـاً عن حـقـائق

كثيرة أجد في جتنبها حالً وهروباً من األحراج ! 
وبعـد أيامٍ قالئل بدأ الطقس يكشر عن أنيابه ويـهجم الشتاء بقسوة تزيد برودة
النـاس واحلياة هـناك  ويـتساقط الـثلج في مـوسم عده اآلهـالي مبكـراً حيـنها 
سك بعضاً تساقط وأمد يدي خارجاً  وأقفز فرحاً نحو النافذة ألشاهد الثلج ا

منه وتذوقه ألكتشاف هذا احللم الطفولي ! 
كوب شـاي معـتق وصـوت كر مـنصـور الـقادم من احلـاسوب وتـراقص كرات
يـزة بكل ماهـو جميل  الثلـج في سماء الـشارع كانت كـافية في جـعلـها ليـلةً 
ـركونة في كراج وهكـذا بدا الثلج يـتزايد وتخـتفي مالمح الشـارع والسيارات ا
الـعـماره  وزادت فـرحـتي اعتـقـادي أن غداً سـتـكون عـطـلة أذ السـبيـل للـخروج
ـعتاد نبه كـما هو ا والتـنقل من خالل تالل الـثلج ! ولكن لألمـان قررت ضـبط ا
على الـساعة السابـعة ألنهض وأرى والصـباح رباح  كنت متـيقناً أنـها ستكون
عطـلة ألستحالة اخلروج جراء تراكم الـثلوج  وفي الصباح نهضت على صوت
ـوقف عـلى األرض مـتــأمالً صـدق تـوقـعي ـنــبه وأسـرعت الى الـنـافــذه ألرى ا ا
فاجأة بأن عمال البلدية قد شقوا ألعود لـفراشي الدافي وأكمل نومتي كانت ا
طـرقاً لـلـمسـيـر كخـنـادق اجلـنود والـطـرق مفـتـوحة والـسـيـارات تسـيـر بأريـحـية
ــدارس  لم أســتــغـرق طــويالً في وأسـراب األطــفــال تــمأل اخلــنـادق بــأجتــاه ا
أستـيعاب مايحدث وهرعت ألعـداد فطوري وطقطقت بـيضت ع السريع ألغادر

مسرعاً الى اجلامعة
شاهدنا .. 

بالصيف عطلة ألرتفاع احلرارة 
وبالشتا ألن تمطر 

والعطلة دائما حل لتغطية فشلنا اخلدمي.

بغداد
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اطاللـة مـبـاركـة  وعيـد وطـني تـتـالق فـيه ارادة الـعـراقيـ ونـحن نـحـتـفل بـذكرى
ـروءات والـنـخوة تأسـيس اجلـيش الـعـراقي الـبـاسل صـاحب ا
ــاجـد مـن اجل سـيــادة الـبالد لــقـد ارادوا لك واالنــدفـاع ا
ايهـا احلارس االم ان تتفكك وتزول عن حاضر العراق
ؤامرة اخلبيثة   فها ومسـتقبله ولكنك عصياً عـلى هذه ا
عـشت  أنت تــتـجــدد صـمــوداً وثـبـاتــاً   بـوجه االرهــاب  

ودام  حضورك الوطني الباهر   .

بغداد
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في زاوية من زوايا هذا العالم الكبير يسكن حبيب آخر !! 
ا لم يحن األوان للّقاء بعد لكنه هناك ..  ر

كثيـراً ما تراودني أمنيـة بأن أمتلك القدرة عـلى نسج الكلمات بـأسلوب الشعراء
وازين بـحـور الشـعـر  لتـخـرج ح يـنـطقـونـها الـذين يـجيـدون صـياغـة الـكالم 
قصـائدا تـأخذ الروح الى عـالم متـطرفٍ من البـالغة التي ال نـقوى عـلى مجاراتهِ

إال بقولةِ  الله .. كي أتمكن من التعبير عما يجول في خاطري !! 
صورة احلبـيب الذي لم نلتقيه بعد  ترسمهـا كلمات وتلونها أحاسيس صادقة
ال تـرتـدي ثـيـاب اخلـشـيـة واخلـوف  مُـتـاحـة دائـمـا في وجه يـحـمل إبـتـسـامـة ودٍ

صادقة وإن كان شخص غريب تطالعه ألول مرة !! 
نا الكـبير ما زال هنـاك أحبّة يرسمون في كل زاوية من زوايـا عا
فـي خـيـالـهم صـورة لي ولك بـفـرشـاةٍ ال يـوقـفـهـا أخـتالف
احلروف واالصـوات النهـا تلـون وجه احلبـيب  بـإبتـسامة
وتـمـنح وحـدتـنـا دفـئـا ال يـعـرفه سـوى اصـحـاب الـقـلـوب

النقية !! 
صباحكم جميل أحبتي الذين ألتقيت والذين لم ألتق…
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اعـــتــاد مـن تــبـــقى من قـــادة  ثــورة او
انــقالب تــمــوز في ثــمــانـيــنــات الــقـرن
ـاضي ان  يـجتـمـعوا اجلـمـعة من كل ا
اسـبوع لـيشـربوا الـقهـوة و الشاي في
رحـوم رجب عبد اجمليد مـنزل والدي ا
ـرحوم نـاجي طالب و او مـنـزل العم ا
وضوع عـادة ما يتباحـثون في نفس ا
ـلــوا من تـكـراره و بــالـطـبع الــذي لم 

وضوع يدور حول انقالب 1958. ا
و عـــادة مـــا كـــنت انـــا من يـــقـــدم لـــهم
الــشـاي و الـقـهـوة حــ كـانـوا وقـتـهـا

يجتمعون في بيت الوالد رحمه الله.
في احـد ايام اجلمعة لـشهر نيسان من
عام 1991 كـنت عائدًا للتو من وحدتي
الــعـــســكــريــة و كـــانت بــغــداد ال تــزال
تــعـاني من اثـار احلــرب الـتي لم يـبـرد
ـنـزل و كانت ( رمـادهـا بـعد و دخـلت ا
نــفـس الــشــلــة الــثـــوريــة ) جتــلس في
الـصـالـة يـتـنـاقش اعـضـائـها فـي نفس

وضوع الثوري. ا
طـلـبت مـني امي رحمـهـا الله ان اذهب
و اقــدم لـهم الــقـهـوة حــيث لم يـكن في

ـنـزل حـيـنـهـا سـوى الـوالـدة رحـمـهـا ا
الله .

اخــذت الـصــيــنـيــة و بـعــد الــتـحــيـة و
الـسالم قدمت الـقهـوة و كان العم داود
سرسم  و العم صبحي  عبد احلميد و
الــعم نـاجي طــالب في الـصــالـة و كـان
النقاش محتد ب الوالد و العم دواد.
ناظرة ب العم داوود سرسم و هـذه ا
و والـدي قد سمعتها منهم في السابق
ـرات وعـادة مـا تـكـون حـول عــشـرات ا
ــــاذا و ذاك االنــــقـالب االســــود من و 
كـيف و اين و اذا و هل و لو .. الخ.. و
لـم يـحــصــلــوا عــلى اجلــواب الـشــافي
حـول سبب مـاحصل او يـتفـقوا بـينهم
بــعــد مـرور اكــثـر من 30 عــام عــلى مـا

حدث في 1958.
فــــقـــررت ذلـك الـــيــــوم و الول مـــرة في
حــيـاتي ان احـشــر نـفـسي دون اذن او
طـلب في النـقاش  و لم ال  فانـا نقيب
فـي اجلــيش و مــواطن عــراقي ابــا عن
جــد  فـلــمـاذا ال ارفع صــوتي او اقـول
كـلـمتي لـهـؤالء الثـوار الـشيّـاب الـلذين

اليجرؤ احد على احلديث معهم.
اســـتــجــمـــعت شــجـــاعــتي و قــررت ان
اواجه الـعاصـفة وحدي مـتحـديا كل ما
ســــيـــأتي و اســــتـــدرت القف امــــامـــهم
بــشـجـاعـة و فـي يـدي صـيـنــيـة الـشـاي
الـفــارغـة مـثل درع يـقـيـني من الـسـهـام
الـــتي انــتـــظــرهـــا مــنـــهم و بــلـــبــاسي
ـنـعـهم قـانـونيـا من الـعـسـكـري الـذي 
الــهــجــوم عــلي وكــتـلـي غـسـل ولـبس".
وبــصـوت جــهـوري و نــبـرة عــسـكــريـة
طـلبت منهم نـقطة نظام القـول شيئاً ما
 شــيـئـاً يـخص رايي بـاحـداث عـام 58
مل لكثرة وضـوع ا وبـخصوص هذا ا

تكراره الذي يذكرني بخطبة اجلمعة.
نــــظــــراجلــــمـــيـع الي بــــهــــدوء وبـــرود
مـافـيـوزي مخـيف و قـال والـدي تـفضل

ابني:
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ـكن اسـأل حـضـراتـكم و فــوراً قـلت : 
مــاذا فـعـلـتم عـام 1958 ? قــتـلـتـم مـلـكـا
شــابـا حلم اكـتـافـكـم من خـيـره و كـنـتم
جـميعـكم ضباطـا في جيشه و اقـسمتم
بـالــله عـلى اعـطـائه والءكم بـعـد الـله و
الــوطن  ثم مـاذا ? فـتـحـتم حـمّـام دم ال
يـزال يـتـدفق للـيـوم و تـقاعـد بـعد ان
سـلمـتم مفاتـيح  احلكم جلـندي فار من
اخلــدمــة الـــعــســكــريــة و جــلــســتم في
بـيوتكم تـشربون الـقهوة و تـتشاجرون
و كــأن لــيس انــتم من اشــعل االنــقالب
عــام ٥٨ و تـركـتم مـســؤلـيـاتـكم اجتـاه

البلد كأن شيئا لم يكن.
فـقط قـولـوا لي مـاهي اجنـازاتـكم حتى

اقتنع.
كـانـوا جـالـسـ يسـتـمـعـون لي بـهدوء
وابــتـسـامــات تـذكـرني بــابـتـســامـاتـهم

عـنــدمـا كـنت طـفال اقف امـامـهم الغـني
لــهم : انـا جـنــدي عـربي بـنــدقـيـتي في

يدي ….
و لـــكن فــور اكــمــالـي حــديــثي قــال لي
الــسـيــد الـوالــد رحـمـه الـله و بــهـدوئه
ـعـهـود وبـبـرود رجل الـثـلج: "تـفـضل ا
اطــــلع بــــرة مــــاحّـــد طــــلب رائــــيك" ثم
اسـتــداروا لـيـكـمـلـوا نـقـاشـهم وطـبـعـا
"طـلعت برة"  لكـن فور خروج اجلميع
ـاذا لم جتـيـبـوا ذهـبـت الـيه و سـالـته 
واخـرجــتـمـوني من اجلـلـسـة? الم يـكن
عـندكم الـشجـاعة لـكي يرد احـدكم عليّ
كأي مواطن عراقي من حقه ان يسألكم
النـكم مـسـؤل عن مـاحـصل ويجب ان

تقولوا احلقيقة?
ــدة ســتـــة شــهــور كــنت اجــلس مع و 
الـوالـد اسـبـوعـيـا نـتـحـدث عن 1958 
انـا اسأل  و هـو يجيب و انـا اعترض

و اهاجم و هو يدافع و يعلل .
بـالطبع االقطـاع الزراعي وحلف بغداد
و فـلسط كانت الديـباجة و"التعالكة"
التي علقوا عليها اسباب ثورتهم التي
كنت افندها واعترض على تبريراته .
حــ ذكـر االقـطـاع الـزراعي طـلـبت من
ـطلة والـدي النظـر من شباك الـصالة ا
ـنزل ومـسـاحتـها 1000 عـلى حـديقـة ا
مـتر مربع يعمل عـليها ثالث فالح و
نـظـر الـذي تراه قـلت له : بـابـا  هـذا ا
مـن الـشـبـاك الـيس هـو  االقـطـاع الـذي

تتحدث عنه ?
لم يــجـبـني بل تــفـاجـأ و قـرر ان يـقـوم
بـعـملـيـة.منـاورة سيـاسـية و قـال "هاي

طبخ ? مو ريحة البامية من ا
اكــيــد صــار الــغــدة  يال كــوم نــتــغــدة

ناجي طالب(وانعل ابو االقطاع البو السواه )" .
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ـطـري حتديـداً والـذي يصـاحبـه االزدياد في سـرعة ـوسم الشـتوي وا مع بدايـة ا
الـريـاح وهطـول كمـيات كـبيـرة من االمطـار الـغزيـرة والثـلوج احـيانـا ًوعنـد حدوث
جتتاح شـبكات التوزيع الكهربائية حتديات التقـلبات في الظروف اجلوية السائدة
غذيـات العـاملة بـجهد ( 400 فولت و كبيـرة نتـيجة الرتـفاع عـديد التـوقفـات في ا
11 كيلو فولت و33 كيلو فولت) والذي يتبعه حرمان مناطق واسعة من خدمة
جتهـيـز الـطاقـة الـكـهربـائـيـة  وقد تـمـتـد التـحـديـات هذه الى مـنـظـومة الـنـقل عـند
تعـرض خطوط الـكهرباء الـعاملـة بجهد 132 كيـلو فولت والـفائق بجهـد ٤٠٠ كيلو
نظومـة الوطنـية للـكهربـاء إلى تهديد فولت الى توقـفات مفـاجئة قـد تعرض عـمل ا
ـا يزيـد احلالة تـعقـيدا ًهو مـا يواجه فرق سالمتهـا وتعـطيلـها جـزئيا ًأو كـليا ً و
ـتخصـصة من صـعوبة الـوصول الى مـواقع العطـالت نتيـجة لألحوال الصـيانة ا
وصلة الـتي يسلكهـا العاملون في هذه اجلويـة والتي قد تسبب في قطـع الطرق ا
ـطـلـوبـة في مـثل هـذه الـفـرق بـاالضـافـة الى صـعـوبـة تـنـفـيـذ عـمـلـيـات االصالح ا
الظـروف اجلوية. هذا االمر ينتظره العاملون في ادارة قطاع الكهرباء للدول التي
ـنـظـومات الـكـهربـائـيـة فيـهـا على وفـق اسس ومعـايـير قـيـاسـية تـؤمن لـها تـعمل ا
ستـوى وثوقية عالـية حيث يجـري استقباله القـدرة على ضمان استـقرار االداء 
بحـفاوة كـبيرة.. أمـا عن سبب هـذه احلفـاوة فهم يـعتـبرون غـزارة هطـول االمطار
ـعدات الشـبكة الـكهربـائية اخملـتلفة فرصة طـبيعـية ومجـانية لـتقوم بـغسل شامل 
ا يـزيد في درجـة متانـة عمـلهـا وفي نفس الوقت من أثار الـتلـوث احلاصل لهـا 
فـهو عـاجلته الحـقا ً  فـهي فحـص عمـلي لتـأشيـر جوانـب الضـعف فيـها لـلقـيـام 

ستوى االداء العام للمنظومة الكهربائية . تقييم واضح ال لبس فيه 
ال يـقتـصـر هذا عـلى قـطاع اخلـدمـة الكـهربـائـية بل يـشـمل كافـة جـوانب قطـاعات
ياه وما الى واصالت ومنظومات تصريف ا البنـية التحتية من شبكات الطـرق وا
ذلك من خدمات عامة مختلفة حيث يجري اعتماد ما تخلفه مثل هذه الظروف في

ستقبلية الالزمة لتجاوزها وتطوير االداء في مرافقها العاملة. وضع اخلطط ا
ما يـجري في الـدول التي تـعانـي من ضعف شـامل في متـانة الـبـنى التـحتـية لـها
طـلوبـة اخلاصة في الـبناء نتيـجة غيـاب السـياسات احلـكيمـة واخلطط الـتنمـوية ا
والـتـطويـر  ومع ارتفـاع مـؤشرات الـفسـاد الـتي تعـاني مـنه فإن مـقايـيس الـتقـييم
تنـاقض ما هي معـتمدة في الدول االخـرى من عوامل مخـتلفـة  ففي العراق ومع
بدايـة فصل الشـتاء وعنـد حدوث أول زخات مـطرية نـرى تهاوي خـطوط الكـهرباء
غذيـة وخروجها عن العمل وما يـتبعه من تداعيات على عـمل القطاعات اخلدمية ا
اخملتلـفة  هنا يهرع العاملون في دوائر الكهرباء اخملـتلفة للقيام بعمليات معاجلة
آنيـة عاجلـة العادة هـذه اخلطـوط للـعمل حـيث جتري الـتقـييـمات علـى وفق سرعة
االستـجـابـة في إجنـاز إصالح األعـطـال والـتـغـاضي عن االسـباب الـتي ادت الى
حدوث مـثل هذه االعطال وهـنا تكـمن خطورة إستـمرار وتكـرار مثل هذه احلاالت
ـعنـيـ عـلى اسـتـثـمـار نـتائج ـواطـن نـتـيـجـة عـدم قـدرة ا التي يـقع ضـحـيـتـهـا ا
ـواجـهـة تـداعـيـاتـهافي ـناسـبـة  نـاخـيـة وتـاثـيـرهـا في وضع احلـلـول ا الـظـروف ا

ـا يـجري في ظـروف مـسـتـقـبـليـة مـشـابـهـة عـلى الـعـكس 
ـؤسـسـات الـعـامــة الـرصـيـنـة الـعـامـلـة في الـدول الـتي ا
تتـبنى قياداتها مصالح شعوبها بجدارة وبإرادة وطنية
مـسـتـقـلـة دون مـؤثـرات خـارجـيـة تـعـرقل جـهـود الـبـنـاء

احلضاري فيها .
{ مهندس استشاري
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تكريت

الوطن اب واالرض ام ...والـله لو الغينا الـتزامات الدنيا ال نـلغي التزامنا جتاهك
ياوطن ...ال يـحتاج الـفنان دعـوة ليأتي ويـشارك في محـفل رياضي مثل خـليجي
 25في مدينة البصرة ...هنا احلق صار اضعافا ...فحق العراق وحق البصرة
وحق صورة الـبلـد التي طـالها مـاطالـها لـسنـوات عديـدة ...حق النـاس واالحباب
هنا ....كـنت انتـظر من سـفراء االغـنية الـعراقـية ان يـتقدمـوا هم بالـطلب لـلمجيء
واحيـاء حفل  االفتتاح  ليثبتوا النفـسهم وللعالم ان العراق غالي واغلى حتى من
الروح وانه بـخير ...هـناك مواقف ال مـجال للـتفـكير فـيها .. هـناك بصـمات يجب
ان يوقع بـهـا اصحـابهـا وليـس لهـا وقت اخر تـؤجل الـيه ...الوطن اب ولـو ناداك
ـتـنـا ...سـيـكـون كل شيء عـلى مـايـرام فـكـلـنـا الـعـراق وحـبـيـبـتـنـا ابـاك فـأجــبه 
البـصرة  هـذا يومـها وشـعبـنا نـراهن علـيه ونعـرفه انه االصيل ابـو الكـرم والهال
رحـبـا ...الـعـمر بـيـد الـله مـازاد من حـرص وال نـقص من شيء واحملـظوظ من وا
لــبى الـنـداء اذا الـوطن انــتـخى ...  بالدي وان جـارت عــلي عـزيـزة.. وقـومي وان
ـال اغدقـنا شـحـوا علي كـرام ....واعتـقـد لم نشح يـوما عـلى ابـنائـنا ولـو قـصر ا

احملبة انهارا  ....اذا ناداك العراق فقل نعم ياوطني ...
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مـثـلـما نـنـتـقـد ونـواجه اخللـل في مؤسـسـات ودوائـر الـدولة  البـد لـنـا أن نـشدد
إيـجـابـيـا عـلى كل عـمل ومـنـجـز وفـكـرة مـشـروع  ومـحـاسـبـة رادعـة لـلـمـرتـش
والـنـهـابـ والــفـاسـدين  ومـتــابـعـتـنـا خلــطـوات رئـيس مـجــلس الـوزراء الـسـيـد
واطن الـسـوداني تـكـشف بـالـيـق إصـراره عـلى حتـقـيق مـا يـخـدم  مـصـلـحـة ا
نكوبة . عندماا نشاهد بعد سنوات طوال  تهالكة ا دن واالحـياء البغدادية ا وا
االالت  الــضــخــمــة وهي تــنــظف الــشـوارع وأخــرى تــشق الــطــرق والــعــامــلـون
ـياه ـهـنـدسـون يـحـددون بـأجـهـزة الـتـصـويـر شـقـوق األرض لـرص مـجـاري ا وا
ــديـنـة واحلي الى الـثـقــيـلــة وأخـرى حتـدد سالمــة عـدالـة الــطـريق الــذي يـشق ا
ـنـاطق عن كــذلك يـعـبــر الـنـاس في تــلك ا نـصـفــ . عـنـدمـا نـالحظ ذلك نـفـرح 
سعـادتهم  وهـذا االمر مـا يجعـلنـا والنـاس معـنا نـتسـاءل أين كانت احلـكومات
واطن والوطن وأين كـانت اجتاهاتها خارج اذا لم تشتـغل خلدمة ا السـابقة  و
العـراق ومن الذي منـعهـا من العـمل ضمن مـسؤوليـاتهـا واختصـاصاتـها  هذه
دراء العامـون واحملافظ التـساؤالت والتي الجواب لـها سوى تذرع الـوزراء وا
ـوارد ـوازنـة وعـدم حتـقـيق ا ومـجـالـس احملـافـظـات وكـذلك رئـاسـات الــوزراء بـا
ا تـشغيل اليـات محافظـة بغداد وامانة الـعاصمة وكـذلك احملافظات الـية  كأ ا
ـدارس االبــتـدائـيــة والـبـيـوت األخـرى لـرفـع ( الـزبـالـة ) والــنـفـايــات من أبـواب ا
ا أيضاً  صورة ( اسليمان حتيط بهؤالء ليارات الدنانير  وكأ واالزقة يـحتاج 
ـشـكـلـة لـيس بـقـلة ـسـؤولـ إذا خـرجـوا من مـكاتـبـهم يـصـيـبـهم احلـسـد ) . ا ا
ـا في حـقـيـقـة االمـر بـاحلـقـد عـلى أي عـمل يـخـدم ـالـيـة  وإ الـتـخـصـيـصـات ا
ـسـؤول وذاك ) لذلـك صارت الـعـراق والـعـراقـيـ بـدون أن يـسـتـفـيـد مـنه هـذا ا
ـستـثمريـن عمل وطنـي  واختالس أموال الي من ا الرشـوة شطـارة واالبتـزاز ا
الدولـة وتهريبها للدول اجملاورة والدول األخرى يعزز قوة وحضور هذا الفصيل
ــسـؤول ومن مــعه من الـكــتـلـة واحلــزب  لـذا تـدهــور الـعـراق وشـقــيـقـة وذا ك ا
واصـبع مـن الـدول الـعــالـيــة جـدا في الـفــسـاد . رئــيس الـوزراء الــسـوداني بـدأ
دن الـفـقيـرة داخل بـغداد خـطـواته الـقويـة في الـتضـامن واالنـتـصار لألحـيـاء وا
وحـولـهـا  وهذا يـحـسب له ولـفـريقه ولـيس لـلـقـوى السـيـاسـية جـبـهـات وأحزاب
واقع ولم تفعل سؤوليـات وا وكتل  كـون كل هذه األطراف شـغلت العديـد من ا
رتش . الـسوداني يشتغل ونأمل أن ال شيـئاً سوى والدة الفساد والـنهاب وا
ـعـرقالت  احلـزبـية والـكـتـلـويـة تـقف أمـامه  رغم قـنـاعـتـنا مـن أنه قوي تـكـون ا 
وقادر لـلتصدي والفضح واالستمرارية بالعمل  فتحية لكل جهد خلدمة العراق
وشعـبه  واخلزي لـكل من يديـر وجههـه عن العراق ومـصاحله ووحـدته الوطـنية
وحـقـوقه وقـوتـه وشـعـبه . كـثــيـرا مـا يـؤكـد الــسـوداني عـلى عـدم قــنـاعـة الـنـاس

واجملـتـمع بـالـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الـقـائـمـة  وهـذا صـحـيح  
فالـتـناقض اصـبح واضـحا بـ جـبهـة اجملتـمع من جـهة
وب الـسلطـة ومن معهـا من اجلهة األخـرى  وتقليص
هــذه الـفــجـوة يــحــتـاج الى عــمل وطــني جــبـار يــرتـبط
واطنـة والوطن والتصـدي الفاعل لكل أدوات بـحقوق ا
الــتــخـريـب والـنــهب وحتــســ أداء الــدولــة كي تــكـون

للمواطن ال عليه ..
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اربيل

ــقــراطي  أنه يـزرع من مــفـارقــات نــظـامــنــا الـد
ـيـلـيـشـاوي و كـا الـصـوت في عـقل كل مـثـقف ا

وطني.
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بغداد

رجب عبد اجمليد

و حـلـف بـغـداد ? آخ يـا والـدي الـعـزيز
لـــو تـــعـــلـم كم من الـــدول تـــتـــمـــنى ان

تتحالف مع بريطانيا.
ـاكـان صـار بـنا كل لـو دخـلـنـا احلـلف 

هذا ?
dB²M  ‘UI½

ســتـة شـهــور كـنت اخـرج مـن الـنـقـاش
مـــنـــتـــصــرا حـــتـى قــالـت لي الـــوالــدة
الــعـزيـزة : "كـافي عـاد مـو راح جتـلـطه
البوك" . و كنت في نهاية كل لقاء اقول
له : يـعـنـي انتـم لم تـخـطـئـوا ? ودائـما

كان يرد بالنفي .
يـــوم هـــروبي مـن الــعـــراق وفـي كــراج

الـنهضة عندما اوصلني والدي العزيز
بــســيــارته و قــبل صــعــودي احلــافــلـة
احـتـضنـته وقـبلـته من رأسه ثم نـظرت
كن وعلى االكثر لن الـيه وقلت : بابا 
نـتقـابل ثانـية اسـالك لـلمـرة االخيرة :

اخطأ ام الزلت مصرا?
نـظـر الى الـسـمـاء مـتـفـاديـاً الـنـظـر في

عيناي و قال : اي مو ..?
الــــوداع يـــا والـــدي الــــطـــيب الــــنـــزيه
الـوطني  "بس متكلي شصخم وجهكم
و سـويـتـوا هل دكـة" (طـبعـا قـلـتـها في

قلبي).
{ عن مجموعة واتساب

U²«∫ بحر العلوم يطلع على كتابي

(جلـنـة التـبلـيغ واإلرشاد) دون اإلعالن
عـنها. وكانت اللجنة تعقد اجتماعاتها
فـي ليالي اجلمع في الصحن احليدري
بـحضور عدد كبير من الشباب. وكانت
اجلـــلـــســـة تـــتــضـــمـن مــحـــاضـــرة في
الـشؤون الديـنية والثـقافيـة يقوم أحد
أعـضاء الـلجـنة بإلـقاء كـلمـة إصالحية
تــوجــيــهــيــة. اســتــمــر عــمل الــلــجــنــة
ونـشـاطـها حـتى بـدايـة اخلـمسـيـنـيات
حـتى أصـبح هذا الـتـجمع مـعـروفاً في
النجف باسم (حركة الشباب) ثم صار
له مـكان يـتجـمعـون فيه. قـامت اللـجنة
بــأدوار مـهـمـة في األحـداث الـتي مـرت
عـلى العراق آنذاك. فقـد كان لها موقف
وطـني فب تأييد ثورة يوليو 1952 في
مــصـر الــتي قــادهـا الــضـبــاط األحـرار
بـزعامة جـمال عبـد الناصـر. كما قامت
الـلجـنـة بتـنظـيم التـظاهـرات السـلمـية
ــهـرجــانــات جتـاه واالعــتــصـامــات وا
الـقـضـايـا الـعـربـيـة واإلسالمـيـة. وكان
أعـضـاء الـلـجـنـة ال يـتـرددون في إثـارة
ـناسـبـات الـديـنـية تـلك الـقـضـايـا في ا
حــتى صــار يـشــار لــهم بـأنــهم شــبـاب
مــتــحــمـس.  وكــان لــلــجــنــة الــتــبــلــيغ
والــرشـاد مــواقـفــهـا الــواضـحــة جتـاه
الــقـضـايـا واالحـداث الـســيـاسـيـة مـثل
حـرب الـسويس 1956 واالنـقالبات في
الـــعــراق. وعــنـــد حــدوث ثـــورة تــمــوز
1958رحبوا بها في البداية ألنها
لـكـية وأسـست اجلـمهـورية أسـقـطت ا
مــعــتــقـــدين أن ذلك ســيــكــون لــصــالح
الـــدولـــة والـــشــعـب. وكــان الـــعـــلـــمــاء
ـراجع أعلنـوا عن تأييد عـبد الكر وا
قــاسم لــكـن مــا صــاحـبــهــا مـن أعــمـال
اســــتـــفــــزازيـــة ضـــد الــــدين واألخالق

واألعراف جعلهم يغيرون موقفهم. 
وقـد عارض السـيد محـمد بحـر العلوم
قـــانــون األحــوال الـــشــخــصـــيــة الــذي
ـــا فــيه من أصـــدره قــاسم عــام 1959 
مـخالـفات لـلشريـعة اإلسالمـية وأصدر

كتاباً بهذا الصدد. 
وفـي عــام 1963 حـــصل انـــقالب عـــبــد
السالم عارف بتعاونه مع حزب البعث
حـيث تـدهـورت األوضاع من سيء إلى
أسـوء. واتـسم حـكم عـارف بـالطـائـفـية
الـبغيضة حـتى توفي في حادث طائرة
وجــاء من بــعــده أخـوه عــبــد الــرحـمن
عـارف الذي كان أكثر اعـتداالً وسلمية.
وكــان الــســيــد مــحــمــد بــحــر الــعــلـوم
والـسـيـد مـحمـد بـاقـر احلكـيم يـقـيـمان
دن الـعـراقيـة وخـاصة احـتـفـاالت في ا
فـي الـنــجـف وكــربالء. وكــان يــلــقــيـان
اخلـطب والكلمات لترسيخ الوعي لدى

اجلماهير. 
بـــعــد انــقالب 17 تـــمــوز 1968وعــودة
حـزب البـعث للسـلطـة بدأت بالـتحرش
ـرجـعـيـة السـيـد مـحـسن احلـكيم من
خالل اتـهام ولده السيـد مهدي احلكيم
بـالـتـجسس. وكـانت حـكـومـة البـكـر قد
بـاشرت باستـعراضات إعالميـة تمثلت
بـالـكشف عن شـبـكات جتـسس لـصالح
أمـريكا وإسـرائيل حيث تـعرض وقائع
احملـاكـمـات عـلى شـاشـات الـتـلـفـزيون.

ـحاربة الشيعة كـما بدأ حزب البعث 
وشـعائـرهم وعقائـده. وبهـدف ترسيخ
الـرعب أقام حزب البعث حفالت إعدام
اجلـــواســيس فـي ســاحـــة الــتـــحــريــر
وغــيــرهــا مع الــعــلم أن اجلــواسـيس
ـزعومـ كلـهم من الشيـعة والـيهود. ا
ولم يـكـشف الـنـظـام شـبكـة بـريـطـانـية
واحــدة. وإمــعـانــاً في تــوجـيه ضــربـة
اســتـبــاقـيــة ضـد الــعـنــاصـر الــثـوريـة
أصـــدرت ســـلـــطـــات الـــبـــعـث قــرارات
بـاعتـقال وسجن كل من تـشتـبه به كما
قــامت بــحــمـالت تــهـجــيــر إلـى إيـران
وأصـدرت أحكاماً بإعدام السيد مهدي
احلكيم ورفيق دربه السيد محمد بحر
ــغـادرة الــعــلــوم فــاضــطــر احلــكــيم 
الـعراق إلى دبي  وبـحر الـعلـوم لتجه
نـحو الكويت ثم التقيا في لندن ليبدآ

نفى.   مشواراً سياسياً آخر في ا
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استقر بحر العلوم ومهدي احلكيم في
لــنـدن  وســرعـان مــا قـامــا بـتــأسـيس
(مـؤسـسـة أهل البـت) في جنـوب لـندن
عــام 1980. وكــان لــلـمــؤسـســة مــبـنى
خـــاص بــهــا يــحـــتــضن الـــنــشــاطــات
اإلسالمــيـة والــعـلــمـيـة والــسـيــاسـيـة.
وكـان الـسـيـد بـحـر الـعـلـوم شـعـلـة من
الـنـشاط واحلـركة يـستـقبل صـحفـي
وإعالمـي  يلتـقي بشخصـيات دينية
وســيــاسـيــة عــراقـيــة وغــيـر عــراقــيـة
ـدن البـريطـانيـة  ويزور يـسافـر ب ا
بــلــدان غــربــيــة وإسالمــيــة وعــربــيــة

يحضر مؤتمرات وندوات. 
ان مـعروفاً بـشجاعـته وصراحته  فلم
يـــهــتم لـــتــهــديـــدات الــنـــظــام له  ولم
يـتـوانى في دعم أي نـشاط يـساهم في
إســقــاط الـنــظــام. وكـان أول رجل دين
عـراقي سياسي يوقـع مع مجموعة من
ـقــراطـيـة الــسـيــاسـيــ وثـيــقـة (الــد
وحـــقــوق االنــســان فـي الــعــراق) عــام
1988 . وكانت الوثيقة أول إصدار
يــسـلط الــضـوء عــلى ظـلم واضــطـهـاد
الــنـــظــام الــبـــائــد لــلــشـــعب الــعــراقي
وانـــتــهـــاكه حلــقـــوق االنــســان. وأدى
اإلعـالن إلى حتـشــيـد رأي عــام عـراقي
ي أدى إلى قـيام حتالـف سياسي وعـا
ؤتمر الوطـني العراقي) بزعامة هـو (ا
الـدكـتور أحـمد اجلـلبي الـذي أقام أول
مـؤتمـر للمـعارضة الـعراقـية في فيـينا
ـؤتـمر عـام 1992. وكـان مـن أعـضـاء ا
الــسـيـد مــسـعــود الـبـارزاني والــسـيـد
جالل الــطـالـبـاني. وقــد شـارك الـسـيـد
بـــحـــر الــعـــلـــوم في الـــوفـــد الــذي زار
ــــرة األولى الــــتي واشــــنــــطن. وهي ا
يــلـــتــقي فــيـــهــا عــالم عـــراقي شــيــعي

باإلدارة األمريكية. 
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في نيسان 2002  اإلعالن عن وثيقة
(إعـالن شـيعـة الـعـراق) الـذي أعـده كل
مـن الـدكـتـور عـلـي عـبـد األمـيـر عالوي
والـدكـتـور صـاحب احلـكـيـم والـدكـتور
مـــوفق الـــربـــيـــعي. وقـــد أرســلـــوا لي
اإلعـالن قــــبل نــــشــــره فــــقـــــدمت لــــهم
مـجـمـوعـة مالحظـات أخـذوا بـهـا. وقد
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الــســيــد بـحــر الــعــلـوم عــالم مــجــاهـد
وسـيـاسي بارع ومـعارض عـنيـد قضى
عــمــره ضــد الــطــغــاة بــدءاً بــقــاسم ثم
عـارف إلى البـكر وصدام. كـان ال يتردد
فـي حـضـور أيـة نــدوة أو مـؤتـمـر ضـد
نـظام البـعث. ولم تقف عمـامته وجبته
في لـقـاء كـبـار الـسـيـاسـيـ الـغـربـيـ
للدفاع عن قضية الشعب العراقي. كان
ـنح الـقوة ـة  الـفـقـيـد بشـيـبـته الـكر
. ظلوم واإلرادة والـصالبة للثوار وا
كـان بحـراً من الوعي والـعلم واألخالق

والتواضع والصبر واجملالدة. 
 …dÝ_«

ولــد الـســيـد مــحـمــد عـلي هــادي بـحـر
العلوم في 7 تموز 1927 ألسـرة علوية
عـلمية عريـقة تمتد لـثالثة قرون فجده
األعــــلى الــــســــيــــد مــــحــــمــــد مــــهـــدي
لـقب ب(بـحر الـطـبـاطبـائي احلـسنـي ا
ـرجع السـيد الـعـلوم) وأمه هي ابـنة ا
مـحـمد بـاقـر الطـبـاطبـائي أحـد مراجع
كـربالء في الـقـرن الـتـاسع عـشـر. وكان
والـده محـبوباً بـ النـاس في النجف
إضــافــة إلى كــونه مــديــر أعــمـال عــمه
الـسيد علي بـحر العلـوم عضو مجلس
األعــيـان  وسـاهم في ثــورة الـعـشـرين
وحـــكم عــلـــيه بــاإلعــدام  ثـم نــفي إلى
جـزيـرة في الـهـنـد حـتى تـوسـط لـهـما
الـشيخ خزعل أمـير احملمرة وعادا إلى
الــعــراق. وقـد نــشـأت في هــذه األسـرة
شـخصيـات علمـية وأدبيـة واجتمـاعية
ــرحـوم الــســيـد مــحــمـد كــتب عــنـهــا ا
ـرحـوم الـسـيد صـادق بـحـر الـعـلوم وا
حـس بحـر العلـوم في مقدمـته لكتاب
الـفرائـد الرجالـية للـسيـد محمـد مهدي
بـحـر الـعـلـوم. كـان والـده يـتـزعم أسرة
بـحر العـلوم وله مكانـة علميـة معروفة
 وله ديــوان مــفــتــوح لـلــعــلم وقــضـاء
حــوائج الـنــاس وحل مـشــاكـلــهم. كـمـا
كــان يــحــرص عــلى حــضـور اجملــالس

الشعبية ومناسبات الناس. 
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 كــان الـســيـد مــحـمــد أول مـولــود ذكـر
لــوالـــده بــعــد أخــوين تــوفــيــا وأعــدم
أخــــوان آخـــران هـــمــــا الـــســــيـــد عالء

والسيد عز الدين. 
كــان والـده كـثــيـر االهــتـمـام به ســعـيـاً
ـاً فـاضـالً . إذ بدأ لـتـأهـيـله لـيـكـون عـا
بـتعـلم القـراءة والكتـابة وحـفظ القرآن
الـــكـــر فـي سن اخلـــامـــســـة أي عـــام

1932. وفي عمر الثمان سنوات بدأ
يــحـفـظ ألـفــيـة ابن مــالك ووجــد فـيــهـا
صـعوبة ألن والده كان يطلب منه حفظ
عـــــشــــرة أبـــــيـــــات كل يـــــوم. وفي سن
الـتاسـعة درس في الكـتاتيب في مـحلة
ــشــراق وكــان مــعــلــمه قــاســيـاً عــلى ا
عـاقبتهم. ثم الـطالب يستـخدم الفلـقة 
درس الـعلوم واجلغرافيا والرياضيات
ـعــلــمـ ألن والــده كـان ال لــدى أحــد ا

دارس الرسمية.  يحبذ دخوله ا
وفـي سن الـــثــــالـــثــــة عـــشــــر دخل إلى
مــدرسـة مـنــدى الـنــشـر الـتي أســسـهـا
ـظـفـر. ــصـلح الـشـيخ مـحــمـد رضـا ا ا
ــــدرســــة جتــــمـع بـــ وكــــانـت هـــذه ا
الـــــــدروس احلــــــديـــــــثـــــــة والــــــدروس

احلوزوية. 
بـدأ الـسـيـد مـحـمـد دراسـته احلـوزوية
حــيـث درس األجــرومــيــة والــتــبــصـرة
لـــلــعالمــة احلـــلي. كــمــا واصل دروس
ـنـطق الــعـربـيـة والـبـيــان والـبالغـة وا
والـــفـــقه وأصـــول الــفـــقه. وكـــان أبــرز
أســاتـذته هــو الـشــيخ حـســ احلـلي.
وعـمل السيد أستاذاً للـتفسير في كلية
أصــول الـدين بـبـغــداد لـلـفـتـرة 1967-

1969 حتى مغادرته العراق. 
حــصل الـســيـد عــلى بـكــالـوريـوس في
الـعـلـوم العـربـيـة واإلسالميـة من كـلـية
الفقه بالنجف األشرف. كما حصل عام
اجستير في الشريعة 1970 على ا
اإلسـالمــيـــة من كــلـــيـــة اإللــهـــيــات في
جـامـعـة طـهـران. وحـصل عـلـى شـهادة
الـدكـتـوراه في الـشـريـعـة مـن كـلـية دار
الـعلوم في جـامعة الـقاهرة عام 1980.
وأثـناء إقامـته في الكويت عـمل قاضياً
لــــلـــفــــتـــرة 1971-1977. ولــــلـــســــيـــد
مــشـاركــات وعـضــويــة في الـعــديـد من
ــيـة ــؤســســات اإلسالمــيــة واألكــاد ا

واألدبية. 
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عـــنــــدمـــا كـــان الــــســـيـــد مــــحـــمـــد في
الــــعـــــشــــريــــنــــيــــات مـن عــــمــــره  في
األربـعـينـيـات من القـرن الـعشـرين بدأ
يـهتم بـاجلوانب الـسيـاسية والـثقـافية
واالجتماعية في العراق. إذ كان يلتقي
ـثقف الواعي ـجمـوعة من الشـباب ا
ـتـطلع لـلـنهـوض بـالواقع الـسـياسي ا
واالجــتــمــاعي أمــثــال الــســيــد مــهـدي
احلـكيم  السيد عـبد الصاحب دخيل 
الـســيـد طـالب الـرفـاعي وآخـرين. بـعـد
لــقـاءات ومـنــاقـشـات قــامـوا بـتــشـكـيل

“U¹—…∫ الكاتب يزور بحر العلوم وهو على فراش الوداع

نـــشــرت ذلك في كــتـــابي ( مــطــارحــات
ـنـشـور ســيـاسـيـة وفــكـريـة). تـضــمن ا
مــجـمــوعــة مـبــاد وأسس يـعــتـمــدهـا
الـنـظـام الـسـيـاسي بـعـد سـقـوط صـدام
ـقراطـية والـنظام وأهـمهـا اعتـماد الد

الالمركزي وإلغاء التمييز الطائفي. 
وقـد وقع عـليه (122) شـخصـية عـلمـية
وسـيـاسيـة وأدبيـة وطبـية واقـتصـادية
وقع وديـنية وعـشائرية. وكـنت من ا
عـلـيه مع جـمع كـبـيـر من الـشـخـصـيات
ـــعــروفـــة الــتي بـــرزت بــعـــد ســقــوط ا
الـــــنـــــظـــــام. كــــــمـــــا أصـــــدرت بـــــعض
الـشــخـصـيـات بـيـانــات كـرسـتـهـا لـهـذا
الـغـرض أمـثـال الـسـيـد كـاظم احلـائري
والـسـيـد محـمـد بـاقر احلـكـيم والـشيخ
مـحمد باقـر الناصري والـسيد مرتضى
الـعـسـكـري.  وقـد أصدر الـسـيـد مـحـمد

بحر العلوم بياناً جاء فيه: 
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لـقـد عـانى الـشـعب الـعـراقي كـثـيـراً من
تسلطة ة ا األنـظمة الديكتاتورية الظا
عـلـى رقـاب أبـنـائه  وكـانت الـطـائـفـيـة
الـسـيـاسيـة أحـد أسـلـحة هـذه األنـظـمة
فـي مـحــاربـة وقــمع الـشــعب الــعـراقي.
وكــان الــعـراقــيــون الـشــيــعـة لــكــونـهم
أكــثــريـة الــشــعب الــعـراقـي الـضــحــيـة
ـزمــنـة لـهـذه األنـظـمـة فـكـلـمـا ازدادت ا
ـتـسـلط اقـترنت ديـكـتـاتـوريـة النـظـام ا
ـــمــارســات مـــعه بــصـــورة مــتـالزمــة ا
ــقــيــتــة. وكــان الــنــظــام الــطــائــفـــيــة ا
الـديـكتـاوتري الـصـدامي قد تـمادى في
رجـعـية طـائـفيـته وإجـرامه لـتحـجـيم ا
الـدينية وإبادة علماء ورجاالت الشيعة
ـقدسـة وحوزاتـهم الـعلـمية  ومـدنهم ا
وخـاصــة عـنـدمـا رفع شـعـار (ال شـيـعـة
بــعـد الــيــوم) ابـان انــتـفــاضـة الــشـعب
العراقي في آذار عام  1991وما سبقها
من اعــتــداءات عــلـى عــلـمــاء ومــثــقــفي
الــــعـــراق وحـــركــــته اإلسالمــــيـــة ومـــا
تـــعــرضــوا له مـن ســجــون وإعــدامــات
وتــشـريــد وتــهـجــيـر ومــا أعــقـبــهـا من
مـــحـــاوالت جتــــفـــيف مـــنـــاطق أهـــوار

العراق وتهجير سكانهم. 
إنـنـا نـؤمن بـضـرورة مواصـلـة الـنـظام
إلزالـة الديكتـاتورية والعـمل على إقامة
ـقـراطـي الـدسـتـوري الذي الـبـديل الـد
يـــخـــتـــاره الـــشـــعب بـــحـــريـــة وبـــنـــاء
ـدني وإلـغـاء كل مـؤسـسـات اجملـتـمع ا

مؤسسات العنف والقمع التي    
أنـشـئت الضـطـهـاد الـعـراقـيـ والـعمل
ـواطن الـعـراقي عــلى ضـمـان حـقــوق ا
الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة
واالداريـة لـكـون كل ذلـك وسـائل كـفـيـلة
بـالـقـضـاء عـلى الـطـائـفـيـة الـسـيـاسـيـة
والـتي سـيـعـيـد لشـيـعـة الـعراق دورهم
األســاس في بــنـاء الــدولـة والــنـهـوض
بـآمــال الـشـعب. ومن مـنـطـلق احلـرص
عـــلى وحـــدة الــعـــراق أرضــاً وشـــعــبــاً
وصـيـانة مـستـقبـله الـسيـاسي البد لـنا
ــعــاجلــات مـن تــشــجــيع كل الــرؤى وا
ــوضــوعــيـة والــتي تــأخــذ من هــويـة ا
الــــعــــراق وخـــصــــوصــــيــــته أســــاســـاً
لـــتـــحـــركــهـــا.. وقـــادرة عـــلى احـــتــواء

االفــــرازات الـــســــلــــبـــيــــة لألنــــظــــمـــة
الـــديــكـــتــاتـــوريــة بـــروح مــرنـــة غــيــر
مــــتـــعــــصــــبـــة  وتــــطـــرح بــــوضـــوح
عوقات التي حالت دون وموضوعية ا
ـشاركـة السيـاسيـة لألغلـبية حتـقيق ا
الـعـراقـيـة ونـدعم بـقـوة وبـفـاعـلـيـة كل
اجلــهـود الـرامـيـة إلـى بـلـورة مـشـروع
وطــني يـتــنـاسب وتــطـلـعــات شـعــبـنـا
الــعـراقي نــحـو إقـامــة مـجـتــمع مـدني
ودولـة الــقـانـون الـتي تـتـسـاوى فـيـهـا
ـشروع األغـلـبـية واألقـلـية. وذلك هـو ا
الـذي يـتـبـنـاه شـيـعـة الـعـراق بـكونـهم

العمود الفقري للوطن. 
وانـــطالقــاً من ذلـك فــنــحـن نــبــارك كل
ـسـاهـمة اخلـطـوات الـتي من شـأنـها ا
في حتـقـيـق هـذا الـهدف الـكـبـيـر ورفع
الــغـ عن (شـيــعـة الـعــراق) وتـثـبـيت
حـقـوقهم وتـبيـان مـظلـوميـتهم ووضع
الـتصـورات الالزمة إلزالـة هذا احليف

والظلم عنهم. 
 محمد بحر العلوم 

 لندن في 12 ربيع األول  1423
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في مـجلس احلكـم العراقي بـعد الغزو
األمـيركي للعراق وإسـقاط نظام صدام
في 9 نـــيـــســان 2003 تـــشـــكــلت إدارة
أمـيـركيـة مدنـيـة برئـاسة الـسـفيـر بول
ــر. وقــد قــام بــتــأسـيـس مـجــلس بــر
احلـكم االنـتـقالي لـيـتـولى إدارة البالد
وسـن الـــتـــشـــريـــعـــات حلـــ اســـتالم
الــــعـــراقـــيــــ الـــســـلــــطـــة من اإلدارة
األمــيــركــيــة الــذي  في 30 حــزيــران
2004 . تأسس مجلس احلكم بقرار

مـــــــجــــــلس األمـن الــــــدولـي رقم 1483
الــــصـــادر في 22 أيـــار 2003 .  بـــعـــد
مــشــاورات مع الــزعــامــات الــعــراقــيـة

الــقــادمــة من اخلــارج ومن الــداخل 
تــأسـيس مـجـلس احلـكم في 13 تـمـوز

2003 . ضم مجلس احلكم (25)
ـــثــلــون مــكــونــات الــشــعب عــضــواً 
الـعراقي فـكان: الشـيعة 13عـضواً (52
ئة) ئة) والـسنة 11 عـضواً (44 بـا بـا
إذا مـا أدخلنـا الكرد مع الـسنة. قـومياً
ضـم اجملـلس 17 عــضــواً عــربــيــاً (68
ئة)  ئة) و الكرد 5 أعضاء (20 بـا بـا
وعـــضـــو واحــد لـــكل مـن الــتـــركـــمــان
. وشــــكــــلـت الــــنــــســـاء واآلشــــوريــــ

ئة) من اجمللس.  (12با
في 14 آب 2003 أصــدر مـجـلس األمن
الـدولي الـقرار رقم 1500 الـذي تـضمن
مــوافـقـته عــلى إنـشـاء مــجـلس احلـكم
االنــــتـــــقــــالي. وفي 30 آب 2003 قــــام
مـجـلس احلـكـم بـتشـكـيـل أول حـكـومة

بعد سقوط صدام. 
وقـد  اخــتـيـار أحـد أعـضـاء مـجـلس
ـدة شهـر. وكان احلـكم لـيكـون رئيـساً 
مـنهم الـسيـد محمـد بحـر العـلوم الذي
ثابة ـنصب  تـرأس مجلس احلكم وا
رئيس وزراء مؤقت. لقد ترأس مجلس
احلـكم مـرت األولي من 13 تـمـوز إلى
1 آب 2003 والثاني من 1 آذار إلى 1

نيسان 2004. 
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ــيه وفــيـه جتــاوزنــا حــدود الــعـــا
احملـــلــيـه بــاجتـــاه الــدولي هـــكــذا
ســرنـا عـلى طـريق مـونـديـال قـطـر
ولـــكـن بـــاقـــدام ورؤيــــا عـــراقـــيـــة
الـنـجـاح السـيـاسي والـشـعبي من
مـــقـــومـــات الـــنــجـــاح الـــريـــاضي
اجلـــمـــهـــور مـــعـــيـــار الـــبـــطـــولــة
والـــتـــنـــظـــيم ركـــنـــهـــا االســـاسي
وكـالهــمـــا يــصـــنــعـــان مــؤشــرات
الــنـجــاح الـبــطـولـه تـلــوح بـاعالم
ورايـات جنــاحـهـاورئـيس االحتـاد
الـدولي والشـخصـيات الـسيـاسية
والـــريــاضـــيـــة تــضـــيف اهـــمـــيــة

الحداث.
25 w−OKš

عـــرس ريــاضـي جتـــاوز االعــراس
ـوذجـا االخـرى واعـطى بل قـدم ا
عـراقـيـا رائـعـا قـبل ان يـتسـع قلب
الــبــصــرة وابــنــاؤهــا الحــتــضــان
اجلـمـيع في مـضـايـفـهـا وبـيـوتـها
عـــلى مـــائــدة الـــكــرم والـــفــرح في
اجـواء فـاقت الـتـوقـعات لـلـبـطـولة
الـتي انتـظرهـا اجلمـيع ليـشاركوا
الـبــصـرة افـراحــهـا وأمـالــهـا لـكي
تــكـــون عــنــد حــسـن ظن اجلــمــيع
الـــيــوم وغـــد وتــقـــادم االيــام وكل
شـيء تـألق عـلى وجـهــهـا شـعـاعـا
وبـــاركـــهـــا الـــكـل وهم يـــشـــمـــون
عـطـرهـا وصـدرهـا الـذي اتسع
لــكل الـضــيــوف ومــنــحـهم
وجـهــا وصـبـاحـا بـسالم
وامــان وهي وابــنــائــهــا
يــــــنــــــشــــــدون الــــــكــــــرم
والضيافة واستطاعوا ان
يــــقـــدمــــوا كـل شيء فــــكــــانـــوا
اشــراقــة بـــهــيــة والــكل كــان عــلى

وعد. ا
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وكم تـمـنى احلـضور اجلـمـاهـيري
الــكــبـــيــر الــذي فــاق حــجم وعــدد
مــدرجـات مـلـعب جـذع الـنـخـلـة ان
نتخب الوطني فرحة حفل يكمل ا
االفــتــاح الــراقـي وذلك بــتــحــقــيق
الـفــوز في لـقــاء االفـتـتــاح قـبل ان
يـكـتـفـي باحلـصـول عـلى نـقـطـةمن
مـنافـسه عمـان بـعد انـتهـاء اللـقاء
بـــالـــتـــعـــادل بـــدون اهـــدافـــوكـــان
واضحا التأثر بـاللقاء عندما غاب
احلــمـاس وافــتــقــد الـتــركــيـز وقل
اجلـــهــد قــبـل تــغــلـب احلــذر عــلى
جـــمــــيع الالعــــبـــ فــــكـــان االداء
مــتـوسط وفي بــعض األوقـات اقل
من ذلك عنـدما بـدء الوطني الـلقاء
بــقـوة وبـضـغـط هـجـومي امال في
تـسـجـيل هـدف مـبـكـر وبـتـسـديـدة
قـــويـــة من حـــســـ جـــاسـم ردهــا
بصعوبة ابـراهيم اخمليني قبل ان
ـنـتـخب عـمان تـتـحـول الـسـيطـرة 
والـــظــهـــور بــشـــكل واضح واخــذ
ـرر الـكرة بـزمـام االمور واسـتـمر
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ـثليـة مسمـوح بها في احلـريات كون ا
تــقــالــيــد وقــيم دولــتــهم ودول كــثــيـرة

اخرى.
ـقـابل قـامت قـطـر الـدولة الـتي لم  وبـا
تـدخر جـهدا بـفتح ًنوافـذ التـعرف على
ـبـاد االسالمــيـة والـعـربـيـة الــقـيم وا
ـلــيـونـيـة ــيـة ا امــام اجلـمـاهـيــر الـعـا
ـتـاحف ـسـاجـد ابـوابـهـا وا فـفـتـحت ا
الـتي حتاكي تـاريخنـا وقيـمنا وتـنظيم
ـعارض واالمسيات الثقافية والفنون ا
لـكي يتعرف الـزوار عن قرب واالنفتاح
عـلى ثـقـافـة وعـادات وتقـالـيـد اجملـتمع
الــــعـــربي االسالمـي واعـــطـــاء صـــورة
نــاصــعــة لـســمــاحــة ديــنـنــا االسالمي
احلـــنـــيف فـي نـــشــر مـــبـــاد الـــسالم
واحملـبـة واالعـتـدال والـوسـطـيـة ونـبـذ
سلم الـكراهية لآلخر وان الـعرب وا
لـيـسـوا ارهابـ كـمـا يتـصـورون الذي
مــا بـــرحت دول ومــنــظــمــات مــعــاديــة
بــلــصق االرهــاب زوراً وبــهــتــانـاً بــهم
وبــديــنــهم االسالمي احلــنـيـف وقـامت
بـتغـيير الـكثـيرين من االشخـاص لهذه
الـصـورة الـنـمـطيـة الـعـالـقـة في اذهان
اجملــتــمـعــات الـغــربــيـة بــشــكل خـاص
ـغـرضـة  ـاكـنـة االعالمـيـة ا نـتــيـجـة ا
قـابل الـذي قـدمـته قـطر وان الـتـأثـيـر ا
ئات جتـلى بوضوح باعـتناق االسالم 
ــتــابــعــة من اجلـــمــاهــيــر احلــاضـــرة 
الـبطـولـة او تشـجيع مـنتـخبـات دولهم
… فـهذا الـنجـاح الفـكري والـقيمي أرى
انه اكـثر اهمية من النجاح اللوجستي
والـتنـظـيمي الـباهـر الذي حـققـته دولة
قـطـر والـذي راهن الكـثـير حـول الـعالم
عــلى عــدم قــدرتــهـا في تــنــظــيم هــكـذا
ية كبيرة ولكنها في النهاية بـطولة عا
ستويات. كسب الرهان وعلى اعلى ا
امـا الفـكرة التي هـزت واشغـلت العالم
وأوصــلت رســالــة عــظـيــمــة هي فــكـرة
الـعباءة الـعربية  الـبشت  فالـعظمة ان
تـاتي بـفـكـرة بـسـيـطـة من حـيث الـفعل
واالداء لـتــعـطـيك اثـر ونـتـيـجـة كـبـيـرة
تـتخـطى كل احلدود فهـذه الفـكرة التي

أخــتـارهــا صـاحـبــهـا الــلـحــظـة االغـلى
واالثــمن مـن ايـام وســاعــات وحلــظـات
الـبـطـولة اال وهي حلـظـة التـتـويج فأي
عـبقري قدح فـكره واختار هـذه اللحظة
لــعــمل مــا وجــاء بــفــكــرة ألــبــاس هـذه
الـعبـاءة العـربيـة البـشت من قبل راعي
ــضــيــفـة الــبــطــولــة ورئـيـس الـدولــة ا
واثــنـاء تـسـلـيم كــأس الـبـطـولـة 2022
الشــهــر العـب عــرفه الــتــاريخ  مــيــسي
لـتسجل وحتفر هـذه اللحظة في اذهان
ـليـارات من البـشر ولـتبـقى عالـقة في ا

الذاكرة الجيال قادمة.
…dJ  VŠU

ان مـــاتــــعـــنـــيه فـــكــــرة ارتـــداء الالعب
االســطـوري  مــيـسي  الــبـشت الــعـربي
وفـي حلـظـة اسـتالمه كـأس الـبـطـولـة ?
اعـتـقـد جـازمـاً ان صـاحب الـفـكـرة أراد
بـذكـاء ان يـوصل رسالـة لـكل الـعالم ان

ـدينـة البصـرة االفراح في كل ـقامـة حالـيا  نثرت بـطولـة اخللـيج بنـسخـتها ا
ـدن العـراقيـة فرحـا استـثنـائيا بيت عـراقي حيث مـثل اقامـة البطـولة بـاحدى ا
دن حينما ـحو احملطات احلزينة وفترات احلروب التي شهدتها تلك ا اسهم 
ابـرزت بطـولة خـليجي 25 محـطة لـلفـرح العـراقي الغـامر لـتعـود الكـرة مجددا
للـعب دور محـوري في حيـاة العـراقيـ اعاد لالذهـان ما مـثله الـفوز الـعراقي
ـقيـتة التي بـبطولـة كاس اسـيا قـبل نحو  15 سنـة من ابعـاد لشبح الـطائـفية ا
دن العراقية باسوار احلزن وتسقط االبرياء بالفرقة اللعينة حيث كانت تكبل ا
زرع كــاس اسـيــا الـفــرح مـثـلــمـا هــو الـيــوم كـاس اخلـلــيج الـذي اصــبح لـدى
العـراقي تـميـمة االفـراح التي طـرقت ابواب الـعراقـي وابـرزت حبـهم للـحياة

رغم كل الظروف التي مروا بها..
رافـقة للـبطولـة التي رغم انهـا تعد من الـبطوالت الـتي تشكل ونعـود لالجواء ا
ثقال مـهما في اجنـدة االحتادات الدولية السـيما الفـيفا لكـنها في ذات الظرف
ا ابرزته وسائل تمـثل اقامتها في الـبصرة فرصـة البراز وجه اخر للوطن لـطا
االعـالم بـكـونـهـا مـحـطـة لـلـحـروب والـصـراعـات الـسـيـاسـيـة ومـوقـعـا لـلـفـساد
سـتشري بـسبب ما يـتوارد منه من اخـبار او اهتـمامات اعالمـية لكن بـطولة ا
اخللـيج التي تـقام عـلى ارض احدى مـدنه التـاريخـية شـكلت حـدثا اسـتثـنائـيا
توجب ان تـتـرك وسائل االعالم اجلـانب االسود من الـعـراق لتـنشـغل باحملـطة
تـوالـيـة والـصـراعـات التي ـوذجيـة من بـلـد انـهـكت شـعـبه احلـروب ا االكـثـر 
ـوارده وخـيـراته وحـرمت ابـنـائه من الـتـمـتع بـهـا البل ارغـمـت كثـيـرين اودت 
ا اقترن دن التي لـطا نافي بعـيدا عن تلك ا منـهم على تركه واالستقـرار في ا
اسـمهـا بـاخلـير مـثـلمـا هـو احلـال كلـمـا تكـرر ذكـر اسم الـبصـرة لـتـصاحـبـها
بـصـرة اخليـر بـسـبب ما عـرف عن ابـنـائهـا من حـبـهم للـضـيـافة والـكـرم حيث
انشـغلت مواقع التواصل االجتماعي خالل االيام التي سبقت انطالقة البطولة
وضوعة حـينمـا بثوا فـيديوهات ومن خالل النـاشط الـذين ركزوا على تـلك ا
ومقـاطع مصورة تظـهر الكرم الـبصري بـلهاث الشـباب والرجال نـحو ضيوف
ضـايفـهم وبيـوتهم او دعوتـهم على البـطولة من اخلـليـجيـ والزوار لـدعوتـهم 

قابل منهم.. الغذاء وتضييفهم للمشروبات دون اخذ ا
كمـا مثـلت جـوانب اخرى ركـز علـيـها االعالم وتـوقف عنـدهـا وجه اخر لـلوطن
اخلـارج من سـنـوات الصـراعـات الـعجـاف وغـيـاب االستـقـرار االمنـي لتـشـهد
ـوذجـية داخـل مـديـنة احملـطـة احلـالـيـة تـوجـها ريـاضـيـا تـمـثل بـبـنـاء مالعـب 
نتـخبات لـغرض مواجـهتها البصـرة واالهتمـام بتاهـيلهـا واستقـطاب الفـرق وا
العب فمـع السـنوات الـسابـقـة التي كـانت فيـهـا مدنـنا تـعيش على اد تـلك ا
وطاة االحـداث االمنية الالمستـقرة كان حلم استضـافة نادي او منتخب اقرب
الى اخلــيـال فــضال عن الـدعــوات الـتي كــانت تـمــررهـا صــحـفـنــا الـريــاضـيـة
العب بــعـد خـروج مـلـعب بـضــرورة االهـتـمـام بـالــبـنـيـة الــتـحـتـيـة اخلــاصـة بـا
الـكـشـافة لـقـدمه من اطـار اخلـدمة الـفـعـلـية ودخـول مـلـعب الـشـعب الى اطوار
السن الـتقـاعدي بـسبب اقـتـران تاريخ انـشائه من الـيوبـيل الذهـبي او جتاوزه
لسـ ذلك اليـوبيل بكـثيـر حيث تـعاقـبت االخبـار عن ان تشـهد افـتتاح مالعب
وذجيـة لتبـرز حقيـقة عشق الـعراقيـ للحـياة وجتاوزهم ـواصفـات  جديدة 
العب حـقبـة سوداء تـمثـلت بغـياب االسـتقـرار االمني من خالل بنـاء وتاهـيل ا

ة.. ؤ فخخات واحلوادث االمنية ا وزمن ا
نتخب وبقي ان نـقول ان افرح اخلليج ان لها ان تستمر بتقد صورة مثالية 
بدا في ظـهوره اخللـيجي مرتديـا ثوب التـغييـر بالرغم من وجـود اسماء اخرى
كانت لـها الريادة لكن اغلب االسماء كانت لها سمة الشبابية والدماء اجلديدة
ـنتخب العراقي ـدرب االسباني كاسـاس ليقدم من خالل ا التي راهن عـليها ا
ؤتـمر الصـحفي السابق تموذجـا تكتـيكيا لـلكرة االسـبانية كـما صرح خالل ا
ـنتـخب الـعراقي يـوصف سابـقا ـنتـخب بنـظيـره الـعمـاني واذ كان ا ـواجـهة ا
بـبـرازيل اسيـا كـونه اسـتقـطب خالل تـلك الـفتـرات مـدرب بـرازيـليـيـ ابرزوا
رؤاهم في تكـتيك الـكرة الـبرازيلـية وتـسقـيطه عـلى واقع اللعب
ا مـنتخب عراقيا الـعراقي فان خليجي  25سـيشهد لر
كن ان يكون استـبدل لقب برازيل اسـيا بلقب جـديد 
ــضي فـيـه هـذا الـلــقب العـادة مــاتـادور اسـيــا وقـد 
االمـجـاد اخلـلـيـجـيــة الـتي انـتـهت عـنـد مـحـطـة الـعـام
ذكور اخر فصول الكرة 1988 حيث كان العام ا

العراقية باحتضانها لكاس اخلليج..
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قـبل ايام ادلي الستار على اكبر بطولة
ية ألكثر لعبة شعبية في العالم في عـا
سـاحة أصـغـر دولة عـربيـة من حـيث ا
وعــدد الــســكــان ولــكــنــهــا كــبــيــرة في
االقــتــصــاد والــتـأثــيــر الــدولي واكــثـر
تـمسـكاً بـقيـمهـا لقـد أثبـتت دولة قـطر
الــشـقــيـقــة أن الـدول ال تــقـاس بــحـجم
ــسـاحـة وال بـكـثــرة عـدد الـسـكـان بل ا
تــقـــاس بــحــجـم احــتــرامــهـــا لــذاتــهــا
واحـــتـــرام مــــواطـــنـــيـــهـــا واألهم حب
ـواطـنـ حـكـامـاً ومـحـكـومـ لـتراب ا
وطــنـهم واســتـعــدادهم لـلــدفـاع عـنه و
الــتـفــاني في رفع رايــته وسـمــو شـأنه
بـ الـدول األخرى وقـوة الـتأثـيـر على
ـسـتوى اإلقـليـمي والـدولي  نعم انه ا
مــونـديــال قـطـر الــذي دخـلت فــيه هـذه
الــــدولـــة الــــتــــاريخ من أوسـع أبـــوابه
ــلـــيــارات من ســـكــان هــذا وأضـــحى ا
الـكـوكب تـلـهج بـاسمـهـا فـمن ال يـعرف
بـعـد الـيـوم دولـة قـطر? فـالـنـجـاح يـبدأ
بـــفــــكـــرة والـــفـــكـــرة تـــنــــمـــو في ذهن
أصـحــابـهـا حـتى تـصـبح مـشـروعـاً ثم

شروع حقيقة. يكون هذا ا
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لـقـد فكـرت قطـر بجـرأة وثقـة عالـية في
تـنـظـيم هـكـذا كـرنـفـال دولي فـخـطـطت
ـشـروع وبــذلت مـجـهــود كـبـيـر لــهـذا ا
حـــتى حـــصــلت عـــلى شـــرف تــنـــظــيم
ية ولكن واستضافة هذه البطولة العا
لـيس الهدف أن تسـتضيف وحسب بل

ان تــنـجـح في تـنــظـيـم هـذه الــبـطــولـة
ـيـة الـكــبـيـرة وعـلــيك ان تـسـخـر الــعـا
االمـــكــانـــيــات من أجـل هــذا الـــنــجــاح
فــنـجـحت قــطـر الـدولــة مـرة اخـرى في
ـاليــ عـــلى تـــنـــظـــيم واســـتـــقــبـــال ا
اراضـــيـــهـــا ومن شـــتـى بـــقــاع األرض
ختلف الوانهم وأشكالهم ودياناتهم
ومـعتـقداتهـم وثقافـاتهم فـكيف جنحت
دولـة قـطر بـفـرض قيـميـهـا على كل من
وطـــأة قــدمــاه عــلـى أرضــهــا وفــرضت
احــتـرام هــذه الــقـيم عــلى اجلــمـاهــيـر
ــلــيــونـيــة اخملــتــلـفــة? وجتــســد هـذا ا
االحـتــرام في مـواقف كـثـيـرة مـنـهـا مـا
ظـــــهـــــرت وبـــــثت فـي وســـــائل اإلعالم
اخملــتـلـفـة حـتى وصــلت إلـيـنـا وصـلت
ـا غـيـرهـا اليـ من الـبـشـر ور إلـى ا
ـواقف فـعـلى سـبيل الـكـثـيـر من هـذه ا
ـضـيـفـة دخـول ـثــال مـنـعت الـدولـة ا ا
ـالعب ومــنـــعت الــذين اخلـــمــور إلى ا
يـــرتــدون الــلـــبــاس الــذي يـــشــيــر إلى
الـعـنصـريـة مثل الـزي الـصلـيـبي الذي
كـان يرتدي بعض اجلمهور اإلجنليزي
ـثـلـيـ او ما ومـنـعت كـذلك رفع عـلم ا
يـسـمى مـجـتـمع  مـيم  رغـم االعـتراض
الـشــديـد لـوفـود اكـبـر دول الـعـالم كـمـا
شـــاهــدنــا وشـــاهــد الــعـــالم الــصــورة
انيا وهم يضعون نتـخب ا الـتذكارية 
ايـــــديـــــهـم عـــــلـى أفـــــواهـــــهم اشـــــارة
واعـــتـــراضـــاً عـــلى إجـــراءات الـــدولــة
ـضـيـفـة واعتـبـروا ذلك مـسـاس بـقيم U¹b½u‰∫ جانب من حفل افتتاح مونديال قطر 2022ا
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ـثل أمير الـكويت الشـيخ نواف األحمـد اجلابر الـصباح رئيس ـركزي لكـرة القدم أن   أكد االحتـاد العراقي ا
رافق له مازال في مدينة البصرة ولم يغادرها فيما بيـة الكويتية فهد ناصر صباح االحمد والوفد ا اللجنة االو
ا حـدث أمس عن خـلل غـير مـقـصود. وقـال عـضو احتـاد الـكرة مـسـؤول اللـجـنة ه اعـتـذارا رسمـيـا  أكـد تقـد
رافـق له مازال في ـثل أمـير الـكـويت والـوفـد ا االمنـيـة خلـلـيجي  25غـالب الـزامـلي في تـصريح صـحـفي إن 
ا حدث في الـعراق ولم يـغادر الـبصـرة مبيـنا ان االحتـاد العـراقي قدم اعـتذارا رسـميـا له ولالخوة الـكويـتيـ 
االفتتاح أمس كونه خـلل غير مقصود. وأضاف الزامـلي أن احلكومة العراقيـة واالحتاد العراقي حريصان على

شاركة مبينا. بية الكويتية ب اهله واصدقائه في البصرة أسوة برؤساء الوفود ا تواجد رئيس االو
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يـنـتـظـر ان يـظــهـر الـوطـني بـشـكل
ـرة في ظل ظـروف مـخــتـلف هـذه ا
الــلـعـب وان يـقــدم اداء افـضل وان
يــلــعب دور الــبــطــولــة مـن الــلــقـاء
ـــذكــور لـــكي يـــســـيـــر بـــاالجتــاه ا
الــصـحـيح وكـانت االمـال مـعـقـودة
نتخب على بعض األسمـاء ولكن ا
لم يـــتـــخــلـص من االداء الـــدفــاعي
واهــــمــــيــــةالـــتــــوازن فـي جـــمــــيع
اخلـطـوط وكـان مـثال ان يــسـتـفـيـد
درب من مهارات عالء عباس ولم ا
يـجـد اإلسـبـاني احلـلـول ولم يـغـير
من االداء التقليـدي للمنتخب الذي
كـان اقــرب اخلـســارة من الـتــعـادل
بعـدما سـيطـر منـتخب عـمان اغلب
ــبـــاراة وقــدم كـــرة ســهـــلــة وقـت ا
ــســاحــات وتــبــادلـــهــا من اقــرب ا
ـبـاراة حـصـول االعـب وشـهـدت ا
ابراهيم بايش وامجد عطوان على
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ـــنـــتـــخب الـــســـعــودي وتـــصــدر ا
ـتـو قع على اجملـمـوعة اثـر فـوزه ا
الـيـمن بـهـدفـ دون رد في مـبـاراة
سريـعة من الفـريق قبـل ان تظهر
افــضــلـــيــة الــســعـــوديــة والــقــيــام
بـالضـغط الهـجومي امـام التـواجد
الــواضح لــدفــاع الــيــمن وحــارسه
الذي كاد أن يتقـدم بالتسجيل د10
من كـرة عرضـية افـسدهـا احلارس
الـسـعـودي بوجه احـمـد مـاهـر قبل
ان يـستـثمر األخـضر تـفوقه الـفني
ـهـمـة خالل الـشوط األول وحـسم ا
بـــعــــدمـــا أنــــتـــظـــر 18د وافــــتـــتح
الـــتــســـجــيل عـن طــريق ســـبــحــان

ÕU²² ∫ اجمل اللوحات الفنية والتراثية رسمت في افتتاح خليجي 25 «

ضــيـدان وجــاء الــثــاني من ضــربـة
جـــزاء نــفــذهــا مـــصــعب فــهــد د34
بعدمافرص األخـضر سيطرته وكاد
أن يزيد حاصل االهـداف قبل نهاية
الشـوط االول من كرة قـوية أطـلقـها
ريـاض شـرحـيـلي تـصـدى احلـارس
د41 وكـاد الـيـمن ان يـقـلص الـفارق
د42 من خـــطـــا انـــفـــرد مـــنه عـــمـــر
الــداحي بـــاحلــارس الــذي تــصــدى
رت متتاليت لكن االخضر حقق
طلوب في احلصة االولى وخطف ا
صـــدارة اجملــــمـــوعــــة ولم تــــنـــجح
محـاوالت اليـمن في الشـوط الثاني
لـتـقـليـص الفـارق عـلى االقل بـعـدما
فـشـلت مـحـاوالته لـكـنه لـعب بـشكل
نتخب السعودي مقبول فيما كاد ا
ان يـزيـد الـغـلـة نــهـايـة الـوقت غـيـر
دفاع وحارس الـيمن ابقت النـتيجة
على حالها بفوز السعودية بهدف
وحتـقق خـطـوة الـبــدايـة والـظـهـور

بأداء واضح.
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والبــــد من اســــتــــغالل زيــــارة رجل
الــــكـــرة األول فـــانـــتــــيـــنـــو وبـــعـــد
مـشـاهـدته حلـفل االفـتـتـاح اجلـميل
واحلـضـور اجلـماهـيـري الـكبـيـر ما
يـعـكس اجلـمـاهـيـريـة الـتي تـتـمـتع
بـهـا الـلـعبـة هـنـا في الـعـراق والكل
ينتظـر االستفادة كـاملة من الزيارة
وذلـك بـــرفع احلــــضـــر عن جــــمـــيع
ـواصـلـة الـعـمل ـالعب الـعـراقـيـة  ا
اجتـاه تـنــظـيم بـطــوالت اكـبـر عـلى
ــسـتـوى الـعــربي واآلسـيـوي لـكن ا
االمـور تتـوقف علـى استـغالل بقـية
العب في بغداد وكربالء والنجف ا
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عام 1986كانت وحـدتنا الـعسـكريـة تتمـركز في اطـراف خانـق عنـد مدخـلها
الـقـادم من بـعقـوبـة  عـنـدمـا جاء الـيـنـا الـراحل رائـد مـحمـد وهـو بـرتـبـة نائب
ضابط كـاتب منقوال من القوة اجلويـة بعقوبة تشـاجره من هو اعلى رتبة منه 
ـنـتـخب الـنـاشـئـ الـوطني وعـرفـنـا من اول يـوم ان رائـدا كـان حارس مـرمى 
الـذي مـثل الــعـراق في دورة هـلــسـنـكي في مــطـلع الـثــمـانـ ثم الحــقـا تـطـوع

بصنف كاتب في القوة اجلوية.
ازحـا ويـحب ان يـعـيش مـتحـديـا فـزع احلرب ـا  بـدأ رائـد حـياته مـعـنـا  و

اجلــديــد عـــلى حــيــاتـه  وهــو اجلــنــدي
ـتـلك عـيـونـا الــوحـيـد في وحـدتـنـا مـن 
ملـونة وبلـكنة بغـدادية وشخصـية مرحة

ساعدة. تملك قلبا يحب ا
ومن اول ايـامه في كتـيبـتنـا اصبح رائد
واعجبني انه ليس محمد صديقا قريبا 
حـــارس مــــرمى فـــقـط بل قــــار جـــيـــد
وشغوف بالروايات  ومع تلك النهارات
الــــبـــعــــيـــدة اتــــذكـــره االن وهــــو يـــزرع
بابتسامته امل احلياة في عيون اجلنود
ويـــشــــكل اول فــــريـق قـــدم مــــنــــظم في
بـطــريــتــنــا من بــ الـضــبــاط واغــلــبـهم
مـجنـدين وب اجلـنود واغلـبهم من اهل

الديوانية.
وهـكذا عشـنا مع الـولد الـبغـدادي اياما

من طـقـوس محـبـته وكنـا جنـتـمع في ملـجـئه ليـال ليـحـدثنـا عن جـمال عـاصـمة
الثلـج هلسنـكي حيث كان يحـتفظ بنسـخٍ من اجلرائد الفـنلنديـة التي كتبت عن

رمى العراقي رائد محمد. حارس ا
وكـلما يـأتي طيف ذكرى ح انـتهت احلرب الـى غير رجـعة افتـرقت مع رائد 
عن تـلك االيـام يـكـون وجه رائـد مـحـمـد بـذات ابـتـسـامـته انـيـقـا ومـتـسـامـحا 
وتباعـدت السنوات ولم اعد اسمع عنه وعن بقية فريق جنود بطريتنا ومراتبها

شيئا.
هـاجر. فـرائد تـرك اجلنـدية وهـاجر لـقـد نأت بـنا احلـياة وبـطاقـات التـمويـن وا
و. ودرس في عـالم الـتـدريب.لكـنه اراد ان يـطور الى السـويـد واستـقـر في مـا

نفسه وموهبته كصحفي ومحلل رياضي.
اعـثـر عـلى رائد مـرة اخـرى من خالل الـفيس بـوك. اشـعر بـفـرحه وطـيبـة قـلبه
ـراتب عـلى صــفـحـات الـفـيس بـوك ذكـريـات ذاتــهـا  ونـسـتـعـيـد مـعــا وبـقـيـة ا
الشـظايا وفرح االجازات وحزن االلـتحاق ومواقد احلـطب التي نشرب الشاي
فيـها في ضيافة رائد محمد في ملجـئه ونحن شغوف لنسمع عن فلندا ودول
الـبـلـطــيق وكـيف ورطـوه بـالــتـطـوع كـريــاضي في فـريق اجلـويــة ثم نـقـلـوه الى

جبهات احلرب.
رائـد مـحـمــد اخلـلـوق الـذي كـنـت اتـبـعه نـشـطــا في الـبـرنـامج
نـا وهو يـحمل احالمه الريـاضـية احلـوارية.رحل عن عـا
وذكـريـاته وابـتـسـامـته.تـوقف قـلـبه فـي جـلـطـة مـفـاجـئة
وفارق احلـياة في مسـتشفى الكـندي  ألفقـد صديقا
وبـعد عـزيـزا جـاء الـيـنـا حـامال حـقـائـبه في خـانـقـ 
سنـوات حـمل حقـيـبته في لـيل مـشافـي بغـداد وغادر

الى السماء.

qNKN  b³Ž rOF½
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قـــطــر جنــحت وتـــمــيــزت في تـــنــظــيم
ــونــديــال االكــبــر عـام  2022وبــذات ا
الـــوقـت اراد بـــارتـــداء الـــبـــطل لـــهـــذه
الـعـبـاءة ليـكـون شـاهداً حـيـاً عـلى هذا
ًــا لـهـذه الـعـبـاءة او الـنــجـاح الـكـبـيـر 
الـبـشت مـن دالالت عـلى كـرم الـضـيـافة
ــروءة الـــعـــربــيـــة االصـــيــلـــة وعـــلى ا
والـــشــجـــاعــة واكـــرام الــضـــيف الــذي
يــتـحــلى به الــفـرد الــعـربي نــعم اكـرام
ا الـضـيف لـيـبـقى الـضـيـف عـزيـزاً طـا
احـتـرم اهل الـدار والـتـزم بـقـيـمـهم فال
يــحق لــلـضــيف الــتـقــدم عــلى صـاحب
الـدار مهما على شأنه وهو مقيماً على
ارض مـــضـــيــفـه وال يــكـــون كـــمــا اراد
الـسـويسـري رئس احتـاد الدولي لـكرة
الــقــدم  الــفــيــفــا عــنــدمــا ارادة تــقـد
الـــضـــيف الـــرئـــيس الـــفــرنـــسي عـــلى
ـضيف صـاحب الدار امـير دولـة قطر ا

وان كــان الـضـيف رئــيس دولـة عـظـمى
كفرنسا.

لــذلك أبـى االمــيــر بــشـجــاعــة الــعــربي
االصـيل وفـطـنـة قـبل عـلى كـونه رئيس
ـوقف الذي دولـة قـطـر فـتصـدى لـهـذا ا
صـدر من رئـيس  الفـيـفا ومـنع اي احد
ان يـتـقـدم علـيه عـنـد نـزولهم الى ارض
ـلعب لـتتـويج البطل الـفائـز ووصيفه ا
فـي الـبـطـولـة ولم يــتـنـازل عن حـقه في
تـتويج الفائز وتسلـيم الكاس باعتباره
نظـمة للبطـولة كما هو رئـيس الدولة ا
وقف مـعـروف وبكل أبـاء.  فـكان هـذا ا
ـونـديـال الـذي الـشــجـاع مـسك خـتـام ا
جتـسدت فـيه القـيم العـربيـة االسالمية
ــعـانــيـهـا فــاسـتــحـقت ان نــسـمــيـهـا
مـونديال القيم واالخـالق مونديال قطر
2022 كـلـنا فـخـر بهـذا االجنـاز كونـنا

عرب.
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بــحــضـــور شــخــصــيـــات رســمــيــة
وشــعــبــيــة وخــلــيــجــيــة وعــربــيــة
يتـقـدمـهـا فـانـتـيـنـو رئـيس االحتاد
الــدولي لــكــرة الــقــدم الــذي اعــطى
وجهااخر حلفل االفتتاح والبطولة
قبل ان يـأذن دولة رئـيس احلكـومة
مــحـمــد شــيــاع الــسـودانـي الـرجل
الـذي مهـد الطـريق كـثيـرا للـتنـظيم
بـافـتـتـاح بــطـولـةخـلـيـجي 25لـكـرة
الـقـدم الـتي تسـتـمـر لغـايـة الـتاسع
عشر من كانـون الثاني اجلاري في

مدينة البصرة.
ÕU²² ô« qHŠ

ولم اجد وصـفا ينـاسب حجم حفل
االفــــــتــــــتـــــاح
ـــبــــهـــر ا
واجلـــــم
يــــــــــــــــل
واالروع
فــقــد كــان
افــــتـــــتــــاح
بــــــــــــلـــــــــــون

وهـذا مـرهـون بـرفع احلـصـار الذي
سيـقصر كل الـطرق امام الـعراقي
لتنظيم بطوالت اكـبر وقبلها نحيي
خـطـوة ومــبـادرة فـانـتـيــنـو لـقـبـول
دعوة العـراق وزيارة البـصرة التي
حـمـلت مــعـهـا الـكــثـيـر من الـدالالت
عــنـدمــا وجــد مــديــنـة ووطـن طـغى
فـيـهمـا األمن وكـان الـصـوت األعلى
والــرد عـــلى اخملـــاوف الــتـي كــانت
وراء تـــأجــــيل اقـــامـــة الــــبـــطـــولـــة
توقع منذخليجي 21 في البصرة ا
جــــــدا ان تــــــشــــــهـــــــد واحــــــدة من

اكثرالبطوالت تكامال.
‰Uł—œ bO —

كـــمــا زادت الـــبــطـــولــة مـن رصــيــد
درجـــال الـــشــعـــبي وسـط مــشـــاعــر
ـلعب اسـتـثـنائـيـة بـداءا من داخل ا
بـتــحـيــة درجـال بـصــوت واحـد من
اجلــمـهــور االكــثــر حـضــور شــهـده
واقع مـلـعب جذع الـنـخلـة مـرورا 
ضجت الـتـواصل االجتـمـاعي الـتي
باالشـادة بالـتنـظيم بـحفل االفـتتاح
و بــــجـــهـــود درجــــال وإخـــوانه في
وزارة الريـاضة والشـباب وحـكومة
الــبـــصــرة واحتــاد الـــكــرة وكل من
سـاهـم في تـنــظـيـم الـبــطـولــة الـتي
كــانت ضــربـــة قــويــة لــكل من آثــار
اجلدل واخملاوف الوهمية اخملتلفة
ومحـاولة النـيل من قدرات التـنظيم
بـدوافع مـخـتـلـفـة أولـهـا شـخـصـيـة
ضــد درجــال و االحتـاد الــذي حـقق
ــــنـــجــــز االول مـن خالل الــــعــــمل ا
ـتـمـيـز ـثل بــالـتـنـظـيم ا الـضـخم 
بحفل االفتتاح وبـانتظار عمل أكبر

ضمن برنامج درجال الطموح.

بــســهـــولــة وانــتـــقل إلى مـــنــطــقــة
ــنــافس كــثــيــرا لـكـن دون جـدوى ا
عندمافشل في الوصول وهز شباك
جالل حـسن عـندمـا اصـطدم بـدفاع
نـافـذ واستـمر مـنـظم غلق جـمـيع ا
ـنــطــقـة وواصــلت عــمـان يــنـظـف ا
االفـضــلـيــة وفي االســتـحــواذ عـلى
الــكـــرة بــفـــضل حــالـــة الــتـــمــاسك
والـتـنـظــيم قـبل ان يـخــتـفي العـبي
الــوطــني الــذيـن لم يــقــدمــوا شيء
يـذكــر او مــلـمح مـن مالمح الــلـعب
ـطـلـوب بـعدمـا قـام الـطـرف االخر ا
بتعـطيل قوتهم رغم االهـتمام الذي
حــــــضـي به الـــــــوطــــــني مـن قــــــبل
اجلــمــهــور الـكــبــيــر وشــهـدت د40
اخـطـر هـجـمـات عـمـان من انـفـرادة
ـنطـقة لـعصـام الصـبحي الـذي مر 
اجلــزاء قـبل تـدخل امـيـر الـعـمـاري

رمى لتذهب الكرة خارج ا
’dH « dDš«

بـاراة ضرغام وكاد افـضل العبي ا
اسـمـاعـيل ان يـضـع حـدا لـنـتـيـجـة
الـتــعـادل عــنـدمـا ســدد كـرة ثــابـتـة
مــلــعـــوبــة ردتــهـــا الــعــارضــة د87
واصـــطــدمـت بــاحلـــارس لــتـــخــرج
ركـــنـــيـــة وحـــصـل الـــوطـــني عـــلى
ركـنــيـتـ لـم تـغــيـر شيء من واقع
ـبـاراة و الــنـتـيـجــة الـتي انـتـهت ا
بـالــتـعــادل بــدون اهـداف وتــقـاسم

النقطت
5I¹dHK   U¹b%

وظـهـرت الـتـحـديـات امـام مـسـتوى
ـهـمــة الـتي الــفـريـقــ وطـبــيـعــة ا
اكـثـرمـا تشـكل ضـغط عـلى االعـب
وسط رغــبــة اجلـمــهــور الــذي كـان

ÍœuF *« —bMJÝ«

بغداد
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ـديـر الـفـني لـبـرشـلـونـة قـرارا حـاسـمـا بـشأن { مـدريـد-وكـاالت: اتـخـذ تـشـافي هـيـرنـانـديـز ا
يـركـاتو الـشـتـوي للـفـريق الكـتـالوني. وظـل البـارسـا لعـدة أشـهر يـبـحث عن العب وسط يـخلف ا
ـيركـاتـو الصـيفي رشح لـلـرحيل عن قـلعـة "كـامب نو" خالل ا اإلسبـاني سيـرجـيو بـوسكـيـتس ا
الي احلـالي لبـرشلـونة ال يسـمح بدفع  60 مليـون يورو حلسم قـبل. وأشارت إلى أن الـوضع ا ا
ـيـركـاتــو الـشـتـوي الـصـفــقـة لـذلك اتــخـذ تـشـافي قــرارا حـاسـمــا بـعـدم ضم العب وسط فـي ا
ـركز. وأوضـحت الصحـيفة أن خط وسط واالعتمـاد على الهـولنـدي فرينـكي دي يوجن في هذا ا
تـوقع أن تركز إدارة قـبلـة من دي يوجن وجافي وبـيدري. ومن ا برشلـونة ستـكون خالل الفـترة ا
ــقـبل عــلى ضـم واحـد مـن الـثالثـي روبن نــيـفــيس وجنــولــو كــانـتي بــرشـلــونــة في الــصــيف ا

وجورجينيو حيث يعتمد االختيار على الظروف االقتصادية.
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{ بــرشـلــونـة) 2023-1-5 ,أ ف ب) -
يــعــتـــقــد رئــيس نـــادي بــرشــلــونــة
اإلسبـاني جوان البـورتا أن الدوري
الـسـوبر األوروبـي قد يـبـصـر الـنور

بــحــلــول عــام  ?2025وذلك في حــال
صــدور حـــكم من مــحـــكــمـــة الــعــدل
شروع.وأوضح األوروبيـة لصـالح ا
البورتا في مقـابلة مع محـطة كادينا

والدولي (فيـفا) في دعوى تـقدم بها
ـــشـــتـــكـــون بـــاســـاءة اســـتـــخـــدام ا
سلـطتـهمـا عن طريـق التـهديـد بطرد
األنـــديــة أو الـالعــبـــ الــذين أرادوا
االنــضـــمـــام إلى الـــدوري الــســـوبــر

األوروبي.
nOMŽ qF

وتابع رئيس النادي الكاتالوني "إذا
كان الـقرار مؤيـداً أعتـقد أن الدوري
ــكن أن يــبــدأ) في عــام الـــســوبــر (
2025واهـتـزت كــرة الـقـدم األوروبـيـة
حاولة  12نادياً من في عام  2021 
بــ األفـــضل في الـــقــارة الـــعــجــوز
ـنـافس تـأسـيس الـدوري الـسـوبـر ا
لـدوري أبــطـال أوروبـا لــكن بـعـد رد
ـــــشـــــجـــــعــــ فـــــعل عـــــنـــــيف من ا
واحلـكـومات انـسـحـبت مـعـظم هذه
سـابـقة األنـدية من دون أن تـبـصـر ا
اجلــديـــدة الـــنـــور بــعـــد أقل من 48
ـــشــــروع.في ســــاعــــة عـــلـى طــــرح ا
قابل يصرّ برشـلونة وريال مدريد ا
االســبـانـيـان ويـوفــنـتـوس اإليـطـالي
ــســابــقــة عــلى احــتـــمــال تــنــظــيم ا
اجلديدة وذلك عـلى رغم الرفض من
مختـلف اجلهات.وشـدّد البورتا على
أن "الـدوري السـوبـر سـيكـون عـبارة
عن منافسة مفتوحة. لم أكن ألشارك
نافسة شروع إذا لم تكن ا في هذا ا
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-وكاالت: أعلن نادي شالكه { برل
ـاني لـكـرة الـقـدم  إتـمـام صـفـقـة األ
ضم الـــفـــنــلـــنـــدي الـــدولي يـــيــري
أورونـ بــنـظـام اإلعـارة من سـتـاد
بـريـست الــفـرنـسي. وتــأتي خـطـوة
ــدافـع األيــســر حــتى نــهــايــة ضم ا
ــوسم فـي مــحــاولــة مـن شــالــكه ا
اني الـذي يتـذيل جـدول الـدوري األ
سـابقة. (بونـدسلـيغا) لـلبـقاء في ا
ويـتـضـمن عـقـد إعـارة أورونـ (28
عـامـا) بـنـدا يـتـيح إمـكـانـيـة شرائه
في أعقـاب انتـهاء فـترة إعارته. ولم
يعـلن النـادي عن قيمـة الصـفقة. من
ـديـر الــفـني تـومـاس جـانـبه قــال ا
رايس: "بــــوجـــود يـــيـــري أورونـــ
وتـومــاس أوفـيـان ســيـكـون لــديـنـا
ــدافع األيــســر العــبــان فـي مــركــز ا
يلعـبان بطـريقة مخـتلفة".  وواصل:
ـيل ييـري أكثـر إلى الدفـاع وهو "
منظم جدا في االرتداد بـينما تكمن
قوة توماس أكثر في الهجوم.. هذه
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مـثــالـيـا بال شك. وتــابع: أسـأله عن
طـمـوحـاته ويـقـول إنه يـريـد اللـعب
في الـدوري األمـريــكي لـلـمـحـتـرفـ

ومـن ثـم إن أراد أن يــــــحــــــقق هــــــذا
الطموح فعليه العمل من أجل ذلك..
أنـــا هــنـــا بــالـــفــعـل إنــني فـــقط في
لـك جيـمس كـما انـتظـاره. وأشـار ا
بـارة الـتاريـخـية يُـطلق عـلـيه إلى ا
في الـدوري األمـريكي لـكـرة الـقـاعدة
البيسبول للمحترف التي خاضها
جـريــفي سـيـنــيـور في تـسـعــيـنـيـات
اضي وهو في األربع من القرن ا

أحــــد األهــــداف الــــتي مــــا زال يـــود
هنية هو أن حتقيقها في مسيرته ا
يـتنـافس رفـقة ابـنه بـروني جـيمس
ســـواء مـــعـــا في نـــفس الـــفـــريق أو
أحدهما ضد اآلخر. وصرح جيمس
خـالل مــقــابــلــة  صــحــفــيــة أحــتــاج
ـلـعب بـصـحـبة ابـني لـلـنـزول إلى ا
أريـد القـفـز إلى احلـلـبـة مع بروني..
ســـــواء فـي نــــفـس الـــــفـــــريق أو في
مبـاراة ضده. وأردف: لـكنني أود أن
نفـعل شيـئـا على طـراز ك جـريفي
سـيــنـيـور وجــونـيـور. ســيـكـون ذلك

مــفــتــوحــة". كـــمــا أكــد انه يــريــد أن
تــتـمـتع األنــديـة بـالــقـدرة عـلى إدارة
نفسها وأن يجلس "ويفا" أيضاً على
الـــطـــاولـــة.وأردف "إذا كـــان الـــقــرار
مـواتـيـاً أعـتـقـد أن الـدوري الـسـوبر
كن أن يبدأ) في عام 2025  .وكان )
رئــيس ريــال مـــدريــد فــلــورنــتــيــنــو
بـيــريس الـذي قــدّم مـشـروع الـدوري
السوبر عام 2021  صرّح في تشرين
ـاضي أن كـرة الـقدم األوّل/أكـتوبـر ا
كن "مريضـة" وان الدوري السـوبر 
أن يـنـعـشـهـا. وكـانت أنـديـة الـدوري
اإلنكلـيزي التي يطـلق عليهـا "الستة
الــكــبــار" وهي أرســنــال وتــشـلــسي
ولــيــفـــربــول ومــانــشــســـتــر ســيــتي
ومـانـشــسـتـر يـونــايـتـد وتــوتـنـهـام
جزءاً من األنـدية الـ  12األوليـة التي
اقترحت مشروع االنفـصال.غير أنها
قـررت االنــسـحــاب الحــقـاً مــتـعــهـدة
ــشـروع مـرة بــعـدم االنـضــمـام إلى ا
أخــرى في حــ اقـتــرح البــورتـا أن
ــكن أن يــنـافس الــدوري الــسـوبــر 
ـيـرليغ".ورأى البـورتـا "أعتـقد "الـبر
في الـبدايـة أننـا سنـخوض مـسابـقة
أوروبـية تـنـافس الـدوري اإلنكـلـيزي
ـــمـــتـــاز" و"ال أعـــتـــقـــد أن األنـــديــة ا
اإلنكـليزيـة ستـدخل في البـداية هذا

رأيي الشخصي".
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{ وكــاالت لـــوس أجنــلــوس: ســجل
زاك الف  41نقـطة لـيـقود شـيكـاغو
بــولــز إلـى الــفــوز عــلى فــيالدلــفــيــا
مساء سيـفنـتي سـيكـسرز 126/112  
أمس بـــتــوقــيـت جــريــنـــتش ضــمن
منافسات دوري كرة السلة األمريكي
. كــذلك أحــرز بــاتـريك لــلــمـحــتــرفـ
ويلـيـامز  18 نـقطـة وست مـتـابـعات
لشيكاغو بولز الذي حقق االنتصار
ة. ـوسم مـقـابل  21هـز الـ  18في ا
وافتقد سـيكسرز جـهود النجم جول
إمبـيـد كمـا غـاب جيـمس هاردن عن
ــعـهـود وسـجل فـقط 17 مـسـتـواه ا
نـقــطـة و 11تـمــريــرة حـاســمـة. ومن
جـانبه حـقق لـوس أجنـليس لـيـكرز
االنـــتــصـــار الــرابـع عــلى الـــتــوالي

وتــغــلب عــلى أتالنــتــا هـوكس /130
 114مـــســـتــفـــيــدا مـن تــألـق راســيل
ويـسـتـبـروك الـذي سـجل  18نـقـطـة
و 11مـــتـــابـــعـــة وتـــسع تـــمـــريـــرات
حــاســمـة ولــيــبـرون جــيــمس الـذي
أحـرز  17 نــقـطــة وعــشـر تــمــريـرات
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وبـــذلك رفـع لــيـــكـــرز رصــيـــده هــذا
وسم إلى  18 انـتـصـارا مقـابل 21 ا
ـة وانـفرد دنـفـر نـاجـتس بـقـمة هـز
مجموعة منطقة الغرب بعدما حقق
وسـم مقـابل 13 الـفوز الـ  26 هـذا ا
ـة حـيث تـغـلب عـلى كـلـيفـالند هـز
كــافـــالــيــرز 121/108. وحــقـق دنــفــر
نــاجـــتس بــذلك الــفـــوز الــتــاسع له
خالل آخر  11مـبـاراة وقـد اسـتـفـاد
من تـألق نيـكـوال جـوكيـتـشش الذي
أحرز  28 نقـطة و 15متـابـعة وعـشر
تــمـريــرات حـاسـمــة. وفي مــبـاريـات
أخـــرى تــغــلب مـــيــامي هـــيت عــلى
فيـنيـكس صنز  104/96وميـنيـسوتا
تـيــمـبـروولــفـز عـلى لــوس أجنـلـيس
كليبرز  128/115وأوكالهوما سيتي
ثـانـدر عـلى واشـنـطن ويـزاردز /127
 110وسـان أنــطـونـيـو ســبـيـرز عـلى
كذلك ديتـرويت بـيسـتـونز 121/109. 
تــفـوق تــشـارلــوت هــوريـنــتس عـلى
ميـلـواكي بكس  138/109ونيـويورك
نيـكس عـلى تورونـتو رابـتورز /112
 ?108وبـــروكــلـــ نــتـس عــلى نـــيــو
أورليانـز بليـكانز  108/102وإنديانا
بيـسـرز على بـورتالنـد تريـل بلـيزرز
 108/99. وقال ليـبرون جيمس جنم
لوس أجنليس ليكرز لكرة السلة إن

الـعـمـر أمـام ابـنه جـريـفي جـونـيور
الذي كان في العـشرين. وفي انتظار
أن يــصــبح بــروني جــيــمس مــؤهال
لالنـــضـــمـــام لـــدوري كـــرة الـــســـلــة
األمــريــكي لــلـمــحــتـرفــ وهــو أمـر
ـكن أن يـحـدث اعـتبـارا من مـوسم
2025-2024  يـــنــطـــلق لـــيـــبــرون في
اجتـــاه رقـم قـــيـــاسي لـــلـــنـــقـــاط في
سابـقة والذي يـحمله حـاليا كر ا
عبد اجلبار 38397. لكن جيمس أكد
خالل تـــصـــريــحـــاته أن اإلجنــازات
الشـخصيـة ال تُشـعره بـاالرتياح إذا

اإلذاعـيـة اخلـميـس "في آذار/مارس
أو نـيــسـان/أبـريل ســيـصـدر احلـكم
من مـحـكـمـة الـعـدل األوروبيـة".ومن
ـقــرر أن تــصــدر مــحـكــمــة الــعـدل ا

الـــتــــابـــعــــة لالحتــــاد األوروبي في
لــــوكـــســـمــــبـــورغ قـــرارهــــا بـــشـــأن
االجراءات القانونية ضد اإلحتادين
الدولي األوروبي لـكرة القـدم (ويفا)

ـرونـة سـتـساعـدنـا في االسـتـعداد ا
ــنـافــسـ مـخــتـلــفـ وطــرق لـعب
مـخـتـلـفـة". وكـان أورونـ قـد وصل
ـعـسـكر الـتـدريبي في بـالـفعل إلى ا
بــيــلـــيك بــتــركــيـــا وخــاض هــنــاك
الكـشف الطبي الـذي لم يكن أجراه.
وكان شـالكه قـد ضم أيضـا نيكالس
دة تـاور من مايـنز بـنـظام اإلعـارة 

 18شهرا.
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كما  اعترف أحـد الالعب البارزين
في صـفـوف بـاريس سـان جـيـرمان
بـأنه على أعـتـاب توقـيع عـقد جـديد
مع إدارة الــنــادي الــفــرنــسي.. رغم
تبقي أكـثر من عام على نـهاية عقده
احلــالي. ويــنــتــهي الــعــقـد احلــالي
للبرازيلي ماركينيوس رفقة باريس
سان جيرمان في صيف 2024. وقال
مــاركــيــنــيـوس فـي تــصـريـح أبـرزه
فـابـريزيـو رومـانو خـبـير انـتـقاالت
ـــدربـــ في أوروبـــا: الالعــــبـــ وا

VFK∫  مشحعو نادي برشلونة في ملعبهم

Í—Ëœ∫ جانب من الدوري األمريكي بكرة السلة

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7476 Sunday 8/1/2023 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7476  األحد 16 من جمادى اآلخرة 1444 هـ 8 من كانون الثاني (يناير) 2023م

بغداد

…dÞUš

wýUO'« bOFÝ

V Š bL×

نيوزيلندا 

ÂdJ « w−OKš

bÝ√ ö  VKD*« b³Ž

البصرة

كان والزمان . حسن اإلستقبال سرق األضواء من ا
قـاطع الـتي نشـرها زوار مـديـنة الـبصـرة ركـزت على مـوضوع اإلنـسان  معـظم ا

نعم اإلنسان وليس سواه  
الطيبة والكرم وحسن اإلستقبال 

 أبهر الـبصريون ضيـوفهم بهذه السـجايا احلميدة فـاستقطبـوا عدسات الكامرات
ونثروا الفرح واجلمال على كل الشوارع واألزقة والساحات .

البـصرة التي عانت اخلراب والـدمار وخاضت حرب كـونيت واستـقبلت بصدور
عسكرين وسحقت بساتينها زناجير الدبابات كانت على موعد مع أبنائـها أعتدة ا

الفرح فاإلنسان يأنس باإلنسان .
هنـا في البصـرة كان التمـام في أهلهـا أما النـقص في األبنية
واخلدمـات فـهـو تراكـمـات عـقـود من اإلهمـال الـذي مـارسته

دينة . تعاقبة بحق هذه ا السلطات ا
ستـنهض البصـرة بطيبـة أهلهـا بتسامح أهـلها بكـرم أهلها

وحيا الله من زارنا .

خالل بـطولة خـليجي 25 برهن الـعراقـيون إنـهم شعب يعـشق احليـاة ولكن حاول
والة االمـر مـتعـددي اجلـنسـيـات ان يجـعلـوا من هـذا الشـعب احملب لـلـحيـاة عكس

ذلك ففشلوا فشالً ذريعا!
الــشــعب الــعـــراقي ظــهــر بـــصــورته األجــمل عـــلى اإلطالق وبــتــرحـــابه الــســخي
وبـبـشـاشـته الـتي افـرحت جـماهـيـر األشـقـاء الـعـرب ولـكن حـاول والة األمر رسم

صورة ال تليق بالشعب العراقي واظهاره بشكل ال يليق به.
وهنـا البد من اإلشـارة الى ما حـدث مع الوفـد الكـويتي فـي مقـصورة كـبار الزوار
سؤول من اضطرابـات مفـتعلـة يتـحملـها اوال وزيـر الشبـاب والريـاضة باعـتبـاره ا

سؤول األمني االول. األول عن البطولة وثانيا محافظ البصرة بإعتباره ا
هـؤالء االثـنـان لم يـقـومـوا بـواجـبـهم بـشـكل يـلـيق بـهـذا الـكـرنـفـال الـعـربي. فـوزيـر
ـنـصب احلـسـاس في الـشـبـاب ال يـنـتـقـد شـخــصـيـاً ولـكن نـلـوم من اعــطـاه هـذا ا
حكـومت متـتالي فـهو رجل رياضي ولـيس إداري وهكذا وزارة حسـاسة تُعنى
بــالـشــبـاب _وهـي الـشــريـحــة االكــبـر في الــعـراق _يــجب أن تــوزر الى من يــفـهم
لف الـرياضي "اداريـا" وتنظـيما شخصـية الـشاب العـراقي تفـكيره ومـا يحـتاجه ا
ولـيس كـرويـا فـحـسب. امـا الـوزيـر احلـالي فال نـريـد أن نـقـلل من حـجـمه كالعب

ومدرب كروري ولكنه ليس اهال إلدارة ملف شباب العراق كما اسلفنا.
سؤوليـة االكبر وهـو محافظ اما بالـنسبـة للمـسؤول الثـاني الذي تقع عـلى عاتقـه ا
الـبـصرة الـذي قـزم نفـسه في الـفتـرة األخـيرة يـسـتجـدي الـظهـور االعالمي ويـبدو
ـديـنـة تـأريـخـهـا يـسـتـحق أن يـقـوده وكـأنه مــنـسق حـفالت لـيـلـيـة ولـيس مـحـافـظـا 
شـخص اكـبــر من تـقـزم هــكـذا اقـزام ال يــقـدرون عـلى  تــرويض خـمـســة نـعـجـات

وخروف.
سـؤول االكبـر هو رئـيس الـوزراء الذي يـبدو وكـأنه سيـضيع الـعراق كـما ويبـقى ا
سـؤول األول على جنـاح او افشـال هذا الـتجمع اضاعه اسـالفه. السوداني هـو ا
األخـوي بـ ابنـاء األسـرة الـواحدة من األقـطـار العـربـية ولـكـنه يـظهـر فـشل فشال

اكنة االعالمية التي يعتمدها بأموال الدولة العائلة. واضحا رغم ا
العـراق والعراقـيون ال ينـقصهم شيء سـوى احلاكم احلكـيم والعادل
ـتلك حـاكمـا حكيـما وال نـزيها من ومع شديـد االسف نحن ال 
ب هـؤالء الـغربـاء  الذين يـحـاولون بـيع هذه االرض بـشـعبـها
مـقـابل مـنـافع شـخـصيـة تـعـود عـلـيـهم وعـلى عـوائـلهـم ولكن

((ان الله يرى))..
. فسالم على عراق الكرم وشعبه الكر

متردد. ومستغرب كيف اكتب هذه اخلاطرة 
ـيـز لـبـطـولـة خـليـجي 25 ومـصـدوم جـدا. من شـخـصـيات بـعـد افـتـتـاح نـوعي و
عراقـية كـنت اعتـقد انـها فـعال تبـحث عن النـجاح احلـقيـقي وتعـزز صورة الـعراق

فيه ..
مشـهد كامل. مـدعاة للـفخر واشـقاء واصدقـاء وغرباء. اشـادوا اشادة عالـية جدا
ـيزا اكـثر من وبـعـضهم ذهب وقـال مـارأينـاه في الـبصـرة يـفوق الـتـصور وكـان 

افتتاح كاس العالم ..
اتابع صفحات الفيس والتواصل اراها تزينت بصور االفتتاح البهي ..

وصل وكركوك وبـغداد ومدن عراقية متزامن اتابع االعالم. اجـد االحتفاالت في ا
مع افتتـاح البطولة في الـبصرة وكانهـا لوحة تضامن عـراقية مع الفـيحاء البصرة

وهي تقدم صورة جديدة عن العراق ..
. واقصى اليسار اجد مشترك ان ماحصل ليس جميال فقط اذهب القصى الـيم
زوجا بتكنولوجيا حديثة . بل صادما حلداثته  واستعراض التاريخ واحلضارة 
اعــود الى. كـرويــات الـواتس. كــانت مـنــبـهــرة. وبـعـد ســاعـات. بــدات الـتــغـريـدات
ـؤلم من يصـطاد االخـطاء من مـشهـد بهي ؤلم لـيس االنتـقاد. بل ا والتـعلـيقـات  ا

شهد الناجح بها .. محاوال تغطية ا
اذا يـاأخوانـي.  هكـذا. تعـمـلون. … اتـعـلمـون. مـاحصل. امس في الـبـصرة رسم
الـبـسمـة والـفرحـة في اعـماق كل عـراقي عـلى امتـداد جـغرافـية الـوطن واكـثر. من

ذلك حتى العراقي الذين هم منتشرين في دول العالم ..
اجمل وارقى مـاحصل (. هو ذلك الشعـور بالفخر وان الـعراق يتعافى ) ….  على
ضنية والشاقة التي شهد السلبي  .. هل تعلم اجلـهود ا كل من عمم اخلـطا او ا
قـدمهـا الـقائـمون عـلى. هذا الـنجـاح من جلنـة حتـضيـرية وجلـان فرعـية ومـحافـظة
كـامـلة. واحتـاد ووزارة. ومـؤسـسـات احلكـومـة كـلهـا امـنـيـة وخدمـيـة واعالمـية ….
واكثـر. من ذلك الى مجتـمع البـصرة بكل تـنوعه اجلمـيل وهو يرسم صـورة الكرم
والترحيب ويتسامى على كل معاناته ليقدم رسالته ورسالة العراق الى كل ضيف
حل علـيهم ..  مـاذا نـقول لـهم ( هنـاك مـنزعج الن مـاحصـل مكـان  او هنـاك وفد
تاخـر بسبب تـدفق عشـرات االلوف ترحـيبـا وفرحا  او بـسبب مـزاج مصدوم من
الـنجـاح فـبحـث هنـا وهـناك لـيـشوه تـلك الـصورة الـتي رسـمت بـعيـونـكم وتفـانـيكم

واخالصكم وكرمكم …وووو. )..
هل يـعـقل. ان تـكون بـطـولـة واحـتـفـاال بـهـذه الـسرعـة مع اسـتـعـدادات اسـتـثـنـائـية
وقدرات اليـعلـمهـا اال اؤلك الذين واصـلوا الـلـيل بالـنهـار لتـحقـيق النـجاح. … دون

خطا هنا او مالحظة هناك …
ـالحـظـات في الــسـاعـات االولى من هل دورنـا. ومـســؤولـيـتــنـا. نـشــر االخـطـاء وا

االفتتاح وبعد ماحتقق من جناح …
ة وامامها اجلميلة والنادرة  اال سمعتم تلك ؤ الحظات. الصعبة وا كثيرة جدا. ا
الـسـيـدة الـبـصريـة الـتي تـتـحـدث مع احـد وسـائل االعالم االمـاراتـيـة  كيـف كانت
جالـسـة وواقع بـيـتـهـا وخـلف ذلك الـشـباك الـبـسـيط لـكـنـهـا حديـثـهـا الـقـلـبي الذي
يصـدح من لسانـها كان رسـالة عـظيمـة. تفوق  انـتقاداتـكم وتلـجم نواياكم .. وهي

ترحب بطريقة االم الحبابها 
خالصة القول :

الحـظات الى ذوي الـعالقـة بعـد انـتـهاء الـعـمل  وبلـيـاقة احملب احلـريص. بـكـتب ا
عالية ..

الف حتــيـة.لـكـم وانـتم تـقــدمـون صـورة الــعـراق احلـقــيـقـيــة في كـرمه واحــتـضـانه
الشقاءه وضيوفه .

ـعاناة التي اليـعلمـها اال اولئك الذين ـضنيـة والصبر. وا الف حتيـة لكل اجلهود ا
كلفوا باالمر .

كل الترحيب العالي. لضيوف العراق من االشقاء واالصدقاء ..
طوبى. لك يـاعراق وانت تنفض الغبار وتتعافى لـتعود جميال. عزيزا وتقدم رسالة

السالم واحملبة  جلميع اشقائك واصدقاءك 
سـالمـا. سـالمـا. سالمــا.  يــاعــراق. وطن االبــاء واالجـداد

مهد احلضارات. ومجد التاريخ االنساني .
{ عن مجموعة واتساب
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"مـتـفــائل وواثق من تــوقـيع الــعـقـد
اجلــــــديــــــد قــــــريــــــبــــــا". وأضــــــاف
مــاركــيــنــيــوس بــحــسب مــا كــتــبه
وقع التدوين رومانو عبر حسابه 
ـفــاوضـات مع ي "تـويــتـر": "ا الـعــا
الـنـادي تتـقدم بـشـكل جيـد لـلغـاية..
سعـيد هـنا وأشعـر بأنـني في بيتي
رفقة سان جيرمان". وكشف رومانو
ـتـبـقـيـة أن الـتـفـاصـيـل الـنـهـائـيـة ا
دة لـتـجديـد مـاركـينـيـوس تتـعـلق 
العـقد إذا كان سـيمـتد حتى  2026أ
و 2027. ويـــلـــعب مـــاركـــيـــنـــيـــوس
بـــصـــفـــوف ســـان جـــيـــرمـــان مـــنــذ
انــضــمــامه من رومــا اإليــطــالي في
صـيف 2013. وكــانت صـحـيــفـة "لـو
بـاريـزيـان" الـفــرنـسـيـة قـد أكـدت أن
إدارة "بـي إس جـي" تـــــــعـــــــتـــــــبــــــر
ماركـينـيوس ( 28عامـا) من الركـائز
األساسيـة التي يجب االحتـفاظ بها
مـثـلـمـا جـددت عـقـد مـاركـو فـيـراتي

حتى صيف 2026.

لم تــكن مــصـحــوبـة
بانتصـارات للفريق.
كــــــــمــــــــا أعــــــــرب عن
اســـــتــــيــــائـه الحــــتالل
ــركــز الـثــاني لــيــكــرز ا
عشر في القسم الغربي.
وأضـــاف: نــريـــد الــفــوز
ـسـتـويات.. عـلى أعـلى ا
حتطـيم األرقام الـقيـاسية
في وقت الــهــزائم لم يــكن
جزءًا من احلمض النووي

لدي.

{ لـنـدن-وكـاالت: كشف ديـوجـو دالوت
العب مـانشـستـر يونـاياتـد عمـا قاله له
احلــارس دافــيـد دي خــيــا بــ شـوطي
ــبــاراة الــتي فــاز بــهــا الـفــريق عــلى ا
إيــفـرتـون   1-3 ضــمن كــأس انـكــلـتـرا.
ـانــشــسـتــر يــونـايــتـد ومــنح أنــتـونـي 
الـتـقـدم في الدقـيـقة  4فـي مبـاراة الدور
الـثالث عـلى ملـعب "أولد تـرافورد" لكن
قـبـل مـرور ربع سـاعـة من عـمـر الـلـقـاء
تـعادل الـزوار في ظـروف غريـبة. وسدد
نـيل مـوبـاي الـكـرة من اخلط اجلـانـبي
لـتنحرف بـطريقة مـا ب قدمي دي خيا
في الــقـائـم الـقـريـب قـبل أن يــتـابــعـهـا
كونور كودي في الشباك من مسافة
قـــريـــبــة. وبـــيـــنـــمــا واصـل مــان
ــبـاراة لم يــونـايــتــد الـفــوز بـا
ــانـع دالـوت الــذي ســبــقه
كـودي بـعـد خطـأ دي خـيا
سؤولـيته هو الـتصـريح 
اآلخـــر عن الـــهـــدف. وقــال
الــــدولي الـــبـــرتــــغـــالي في
تـصـريحـات نـقلـتهـا صـحيـفة

"ذا صـن": "حتدثت مع دافيد في الشوط
األول ولم يكن يتوقع أن تمر الكرة ب
سـاقـيه حـتى أنا لم أكن أتـوقع أن تـمر
الـــكـــرة بــ ســـاقـــيه لـــذلك ســـأحتــمل
ـسـؤولـيـة.. كان بـإمـكـاني الـرد بـشكل ا
". وأضـاف: "يـرجع الـفضل أسـرع قـلـيالً
أيـضًـا إلى العب إيـفـرتـون الـذي كان رد
فــعـله أسـرع مــني أعـتـقـد أنــهـا مـجـرد
أشــيـاء يـجب أن نــتـعـلم مــنـهـا حلـسن
احلـظ فـزنـا بـجـدارة وكـافـحـنـا من أجل
تـــســجـــيل هــدف آخـــر وأعــتـــقــد أنـــنــا
نـــــــســـــــتــــــحـق أن نـــــــواصل

االنتصارات".

WO ËR  qL%√ ∫ u «œ

UOš Íœ QDš

ÎU³¹d  œbłQÝ ÊU dOł ÊUÝ f¹—UÐ r$

W¹bMKM  WIH  Âd³¹ tJ Uý

ديوجو دالوت



www.azzaman.com

≤μ w−OKš s   U;

ناسبة التي أنتظرناها لم تتح لي الـفرصة للذهاب حملبوبتي البصـرة في هذه ا
ا الحـظته ا كـتبه لي أهـلي الـبصريـ و لـكن مالحظـاتي هذه جـاءت  طويالً

اضية. عبر وسائل األعالم اخملتلفة خالل األيام ا
1- كـان أفـتـتـاحـاً رائـعـاً ومـبـهـراً ذلك الـذي شـاهـدنـاه جمـيـعـاً ويـنـافس بـحق
أفـضل األفـتـتاحـات الـتي شـاهـدتُـهـا عـبـر أكثـر من نـصف قـرن عـشـته مـتـابـعاً
لألحــداث الــريــاضــيـــة في مــخــتــلف أنـــحــاء الــعــالم. وعــلـى الــرغم من بــعض
الحظـات البـسيطـة على األخـراج الفنـي بخاصـة ألوبريت األفـتتاح اال أن كل ا
شيئ كـان رائعاً ومعـبراً عن تاريخ وثقـافة العراق أفـضل تعبيـر. وهنا البد من
أن أهمس في أذن بـعض الشخـصيـات التي نصّـبّت نفـسها حلـمايـة "الفضـيلة
تطرف يجلب لكم عارضة واخلطاب الـشعبوي وا :صحيح أن ا والتـاريخ" قائالً
لكنه يجلب ألفكاركم التي تـدافعون عنها مزيد من النفور من مزيـد من الشهرة
الشـباب العراقي ويعـزلكم في صوامعكم. أذا كـنتم حريص كـما تدّعون على
شباب الـعراق فأفهموا أن هؤالء الشباب يريدون احلياة بحاضرها ومستقبلها
ولن تستطيعوا بطريقتكم هذه أبقائهم حبيسي خالفات نشبت قبل قرون طويلة
ال نـاقـة لـهم فـيـهـا وال جـمل. أفـتـتـاح خــلـيـجي عـرض لـهـؤالء الـشـبـاب تـاريـخـاً
ـكـن أن يـنـجـحـوا أذا يـفـخـرون به وفــتح أمـامـهم بــابـاً لألمل بـأن الــعـراقـيـ 

كن أن ينافسوا العالم أذا عملوا بجد لبلوغ ذلك.  و صمموا على النجاح
2- كـثـر احلديـث عن األخطـاء الـتـنظـيـمـية فـي دخول اجلـمـاهـير الـغـفـيرة وفي
سـؤول وحـمايـاتهم لـلضـيوف وتـصرفـاتهـم الصـبيـانيـة. هنا ال أود مـزاحمـة ا
ـيت ـســؤولـ وحــمـايــاتـهم من بــاب "أن الـضــرب في ا الــتـركــيـز كــثـيــراً في ا
اضي في لـكنـي أود التـذكـيـر بنـهـائي أبـطال أوربـا لـكـرة القـدم الـعـام ا حـرام"
ومـا حـصـل فـيه من تـدافع وفـوضى وحـتى بـاريـس والـذي فـاز به ريـال مـدريـد
أصابـات ب اجلـمـاهيـر احلاضـرة. لقـد فتـح األحتاد األوربي حتـقيـقاً في ذلك
نـظمون"الـباريسـيون" وشرطـتهم مع اجلـماهير وشاهدنـا جميـعاً كيف تـعامل ا
ـلـعب جـذع الـنـخـلة(داخـله احلـاضـرة وقـد كـانـوا أقل من الـعـدد الـذي حـضـر 
وخارجه). هـذا ال يعني أعفائي لـلمسؤولـ عما حصل وال رضاي عـنه مطلقاً
لـكـني أقـول أن مـثل هـذه األخـطـاء حتـصل في كل مـكـان. صـحـيح أن فـرحـتـنا
نظـمون بحرفية ومهنيـة أكبر ومجاملة أقل "لعمك كانت ستـكون أكبر لو تمتع ا
لـكن الـنـجـاح الـذي حتقـق فاق كل وخـالك وتـاج راسك وغـيـرهم من الـعـنـاوين"

. توقعاتنا حقاً
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3- حصل كـثير من اللغط والشد واجلذب حول مـوقف أحد الوفود اخلليجية.
ـضغوطـ من الـطرف والـذين ال زالـوا يعيـشون في هنـا أقول لـلمـستفَـزين وا
لم جنـني من سيـاسة الـتـصعـيد والـتوتـر اال احلروب عـقـد التـسعـينـات وعقـدته
فهل والدمـار. تذكـروا أن معـظم ما وصـلنـا له اآلن من خراب قـد بدأ من هـناك
تريـدون منا الـعودة لـذلك التاريخ. أضـبطـوا أقالمكم وألـسنتـكم فغـضب ساعة
لكن أهون بـكثير من آالم عقود. قد يقع اخلطأ من واحد من الطرف أو كليهما
أو تـشـعـرون به في حلـظة حـقـائق اجلـغـرافـيا أهـم وأبقـى من كل مـا تعـتـقـدونه
هي التي تـتحدث ال أنفـعاالتـكم أنفـعال. دعوا عـملـكم وضيـافتـكم وتسـامحـكم 
ـــاضي لن يــســـتــطــيـع فــتح أبــواب عـــنــكم . من ال يـــســتــطـــيع طي صـــفــحــة ا
فكل بداية تسبقها نـهاية. أذا أرد لهذا العصر أن يكون أفضل فال سـتقبل ا

تقعوا بأخطاء ذلك العصر. هنا ال أقصد العراقي فقط بل كل أشقائنا .
ـستـوى الكرم والـضيافـة واألخالق البـصرية. لم أفاجـأ مطـلقاً  4- كبـصري
يـزاً ومدهشاً . لذا كان مـلح البصـري  فملـح الفاو معـجون بدمـاء البصـري
لـكل الـضـيوف. لـم تكن الـرسـالـة األهم في أعتـقـادي هي أثـبـات أن البـصـري
والعراقـي عـمومـاً هم أهل كـرم وضيـافة فالـكل يـعلم هـذه احلقـيقة الـتي تـمتد
بل هي أنـــنــا نــكـــرمــكم ونـــحــتـــفي بــكم ألنـــنــا نـــحــبــكم. لــقـــرون في الــتـــاريخ
الـعراقيـون والبـصريون أرسـلوا رسـالة ال لـبس فيهـا هي أننـا وعلى الرغم نعم
اضية لم نزل على حبنا ا تـعرضنا له من حمالت ومحاوالت خالل العقود ا
ألشقـائنا. فـهذه الـبصرة الـتي تزورونـها وتتـعرفـون عليـها اآلن هي ذاتـها التي
ونـهلوا زارها آبـاؤكم وأجدادكم وأستـمتعـوا بجـمالهـا وتعلـموا في مـدارسها 
من علـمائها وجتولوا في أسـواقها وأنبهروا مـثلكم بكرم وطيـبة أهلها. ال يهم
وهل كــان ذلك خلـطــأ مـنـا أو مــنـكم. مــا يـهم هـو أن ـاذا أبـتــعـد عـنــهـا اآلن 
تـدركــوا أنــنـا مــازلــنـا نــحــبـكم ونــنــتـمي لــكم مــثــلـمــا تـنــتــمـون لــنــا. الـبــصـرة

والعراق عراقكم وهاكم برهانكم. بصرتكم
هل ـختـلف صـفاتـهم ومواقـعهم أخـتم مـوجهـاً سؤالي لـلمـسـؤول الـعراقـي 
ـر دون أن تـستـثـمروه? ال أقـصـد فقط أن تـسـتثـمروه سـتـتركـون هـذا احلدث 
لـكن األهم أسـتـثـمـاره في كل مـجـاالت احلـيـاة. لـقـد جنح مـاديـاً فـهـذا طـبـيـعي
فـهل نترك ذلك اجلمـيع في تسـويق منـتَج رائع وناجح أسـمه البـصرة والـعراق
هل تـتـحـرك اخلـارجـية ـر مـرور الـكرام كـعـادتـنـا في تـضـيـيع الفـرص? مـثالً
الـعـراقـيـة لـتـحــسـ صـورة الـعـراقي وجـوازه لـدى أشــقـائـنـا في اخلـلـيج? هل
عنية(التجارة والصناعة والثقافة والشباب تستـثمر غرفنا التجارية ووزاراتنا ا
قـبـلـة على اخلـلـيج الـعربي? ـرحـلـة ا ..الخ) هـذا الـنجـاح لـيـكون تـركـيـزنا في ا
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الثالث. 
يـسـاهم تـفكك الـهـيـاكل االقتـصـادية في
ا يحد من ضـعف اإلنتاج االقتـصادي 
مــسـاهـمـة الــعـالم الـنـامـي في الـتـجـارة
ــيـة و يــصـاحـب هـذا الــنـقص في الــعـا
اإلنـتـاج الـنـمـو الـسـريع لـلـسـكـان األمـر
الــذي خـفض من مـعــدل الـدخل الـفـردي

السنوي في الدول النامية  .
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هـنـاك عدة تـعريـفات لألمن الـغذائي إال
أن الــتـعـريـف األكـثـر تــداوالً هـو : قـدرة
اجملـتمع على توفير احتياجات التغذية
األسـاسـيـة ألفـراد الشـعب وضـمـان حد
أدنى من تلك االحتياجات بانتظام وقد
ـفــهــوم مع الــزمن وارتـبط تــدرّج هــذا ا
تعلقة بقضية األمن فاهيم ا بـعدد من ا
الــغـذائي  فــفي عـقـدي اخلــمـسـيــنـيـات
والـسـتيـنـيات من الـقـرن العـشرين أدى
االهــتــمــام الــكـبــيــر الــذي أولــته الـدول
ـســتـقـلـة حـديـثًـا لــقـضـيـة الـغـذاء إلى ا
تـداخل مفهوم األمن الغذائي مع مفهوم
االكـتـفـاء الذاتـي الكـامل (قـدرة اجملـتمع
عــلـى حتــقــيق االعــتــمــاد الــكــامل عــلى
وارد واإلمـكانات الـذاتية في الـنفس وا
إنـتاج كل احتـياجاته الـغذائية مـحليًا).
ـعـنى يــكـون األمن الـغـذائي وفـي هـذا ا

ا حاجة إلى آخرين. ذاتيًا دو
ومـع الـوقت تــبــيّن أن االكـتــفــاء الـذاتي
ـكن إنـتـاج ــكن أي ال  الــكـامل غـيـر 
االحـتـيـاجـات األسـاسـيـة كـلـها أو حـتى
اجلــزء األكـبـر مـنـهـا مــحـلـيًـا. وفي هـذه
احلـال يـكـون تـوفـيـر هـذه االحـتـيـاجات
بـإنـتــاج جـزء مـنـهـا مـحـلـيًـا واسـتـيـراد
بــاقـي االحــتــيــاجــات من خالل تــوفــيــر
حــصـيــلــة كـافــيـة من عــائـد الــصـادرات
الــزراعـيــة تــسـتــخـدم في اســتـيــرادهـا
ــعــنى يـصــبح األمن الــغـذائي وبــهـذا ا
أكــــثـــر مــــرونـــة ويــــأخـــذ طــــابع "األمن

الغذائي بالتعاون مع اآلخرين.

االقــتــصـاديــة جــعــلـته غــيــر قــادر عـلى
تـوفـيـــر احلاجـيـات األسـاسيـة لـسـكانه
ـا أثـر عـلى احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة بكل
جـوانبهـا وعمق من أزمــته االقـتصادية
و االجــتــمـاعــيـة وتــشــر تـوقــعـات اال
ـــــتـــــحـــــدة في هـــــذا اجلـــــانب إلى أن ا
الـتوسع احلضري والتحول التدريجي
ـناطق الـريفية في اإلقـامة للـسكان من ا
كن أن يضيف ناطق احلضرية  إلـى ا
ـوا يـقدر بـحوالي 2.5 مـلـيـار شخص
ناطق احلـضرية بـحلول عام آخـر إلى ا
ـئـة من 2050 وأن مــا يـقـرب من 90 بــا
هذه الزيادة حتدث في آسيا وأفريقيا.
ــــتــــوقـع أن تــــكــــون الــــزيــــادات ومـن ا
ـستقبـلية في حجم سـكان احلضر في ا
العالم مركزة بدرجة عالية في عدد قليل
من الـبـلـدان. وسـتـشكل الـهـنـد والـص
ـئـة مـن الـنـمـو ونــيـجـيــريـا مـعـاً 35 بــا
ـتـوقع لـسكـان احلـضر في الـعـالم ب ا
عــامي 2018 و2050. مــشــيــرا إلى أنه
ــتـــوقع أن تــضـــيف الـــهــنــد 416 مـن ا
مـليوناً من سكان احلضر والص 255
مـليونـاً ونيجـيريا 189 مـليـوناً بـحلول

عام 2050.
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ـــنـــافـــســـة ـــتـــاز قــــطـــاع الـــزراعـــة 
احملـــاصــيل الـــتــصــديـــريــة وبـــالــتــالي
انـكــمـاش الـسـوق فـضال عن انـخـفـاض
ـستـوى االقتصـادي للفالح امـا قطاع ا
الــصـنـاعـة فـيــمـتـاز بـكــونه قـطـاع شـبه
مـغيب وان وجـد فهـو يعـاني من ضعف
الــتـــصــنــيع و الـــتــأخــر تـــكــنــولــوجي
وانعكست هذه النشاطات على قطاعات
مـفصـلية مـنهـا قطاع اخلـدمات وضعف
ـواصالت  بـاإلضـافة شـبـكـات الـنـقل وا
إلـى ضـــعف مــــردود يـــته  بــــالـــرغم من
تـشـغيـله لنـسبـة هـامة من الـيد الـعامـلة
وعـدم التكامل ب األنشـطة االقتصادية
داخـل كل قـــطـــاع و بــــ الـــقـــطـــاعـــات

وهـكـذا نـرى أن الـبـيـئـة في تـدهـور إذا
ما استمرت عملية ازدياد السكان وإذا
لم تــتــخــذ الــدول كــثــيــرة اخلــصــوبــة
سـيـاسـات سـكـانـيـة نـاجـحـة لـلحـد من
زيـادة الـسـكان فـإن نـسـبـة الفـقـر تـزيد
ــيــاه يـتــزايــد وتـقــدر مــنـظــمـة وشح ا
ــيــة أن حـوالـي مـلــيـار الــصــحـة الــعـا
نـسمة يفـتقرون إلى إمكـانية احلصول

على مياه نقية.
وهـناك الكـثير من الـدول العربـية التي
بـدأت بإتباع سياسات سكانية ناجحة
مـــثل تــونـس الــتي وصــلـت إلى أعــلى
ـراحل في هـذه الـعـملـيـة ونـتـمنى أن ا
تـسـيـر كـافـة الـدول الـعـربـيـة بـالطـريق
الـتي سلكتـها في اإلجراءات الـسكانية
لـلوصول إلى مـجتمع مـتقدم ولـلحفاظ
عـلى البيئة وللحـد من انتشار الفقر إذ
يـعـيش حـوالي 1,2 مـلـيـار شخص في
الـعـالم على أقل من دوالر واحـد يومـياً
ـئـة من سـكـان ويــفـتـقـر حـوالي 60 بــا
الــدول الــنــامــيــة إلى مــرافق الــصـرف
الــصـحي ويــفـتـقــر حـوالي الــثـلث إلى
ـياه النقيـة والربع إلى السكن اجليد ا
ـــئـــة إلـى اخلـــدمــات وحـــوالي 20 بـــا

تقدمة. الصحية ا
ـعــروف أن نــســبــة اخلــصــوبـة ومـن ا
ا يساعد مرتفعة في البلدان النامية 
في قـلة اخلدمات الصـحية والتعـليمية
ا يؤدي ـرأة  ا يـخص ا وال سـيمـا 
إلى ازديــاد في نـســبـة الـوفــيـات وقـلـة
اخلـدمات في مجال الصحة اإلجنابية
لـــذا فـــإن تـــزايــد الـــســـكـــان وارتـــفــاع
ناطق الـفقيرة يدفعان اخلـصوبة في ا
ـــنـــاطق الــهـــشــة بـــالــســـكــان نـــحــو ا
والــضـحــلـة نــتـيــجـة لــنـقص األراضي

الصاحلة للزراعة.
كـما تتـميّز دول الـعالم النـامي بارتفاع
ئة من حـجم السّكّـان فهي تضم 82 بـا
مـجـمـوع سـكّـان الـعالم ,ذلـك أنّ الـنّـموّ
الـطّبيعي بالـدّول النّامية يـبلغ خمســة
أضـــعـــاف مــــا هـــو مـــســـجّل بـــالـــدّول
ـتقـدّمة ويـعود هـذا النّـموّ الـطّبـيعي ا
ـــرتــفـع إلى بـــقــاء نـــســبـــة الــوالدات ا
ـئـة وانـخـفـاض نـسـبة مـرتـفـعة 27 بـا
ـئة ويـعـود تراجع الـوفـيات إلــى 9 بـا
ستوى الصّحّي الـوفيات إلى حتسّن ا

والقضاء على األوبئة. 
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تـقدّر نسبـة السّكان احلـضر في العالم
ـــئــة مـن مــجـــمــوع ـ 58 بـــا الـــنّـــامي ب
الـسّـكّـان غـيـر أن تـطـور نـسـبـة الـنـمو
ــدن فـي الــعــالم الـــســنــوي لــســـكــان ا
الــنـامي مـرتـفـعـة جــداً قـيـاسـا بـالـدول
ئة في ـتقدمة التي ال يتجاوز 0.8 با ا
ئة حـ تبلغ في العالم النامي 3.7 بـا
 تـعـود أسـبـاب هذا الـتـحـضـر الـسريع
إلـى ارتـــفـــاع حـــركـــات الـــنـــزوح  بــ
ـدن بــحــثـا عن حتــسـيـــن األريــاف و ا
ــــشـــاكـل الـــتي ظــــروف الـــعــــيش  وا

يواجهها الريف في العالم النامي. 
وتــأسـيــسـاً عــلى مــاتـقــدم فـان الــعـالم
ـتاز بـجـملـة من اخلـصائص الـنـامي 

في إطـار الـتـحـوالت االقـتـصـاديـة الـتي
اجـتاحت الـعالم في الـعقـود األخيرة لم
يــعــد الـعــالم الــنـامـي كـتــلــة واحـدة بل
تــبـاين إلى خــمس او ست مـجــمـوعـات
تــتــمــايـز في مــا بــيــنــهـا بــالــعــديـد من
اخلـصـائص االقـتصـاديـة و الـسكـانـية
فـهناك البلدان الصناعية اجلديدة التي
تـمـتد عـلى جـنوب شـرق أسـيا وجـنوب
الــقــارة األمـريــكــيـة ,يــفــوق مـعــدل أمـد
احلـــيـــاة فــيـــهــا  74ســـنـــة ومــثـــالـــهــا
االرجـنت وسنـغافورة وهنـاك البلدان
مــتــوســطــة الــنــمــو الــتي تــمــتــد عــلى
ســــواحل الــــقـــارات ,وتــــتـــمــــيـــز هـــذه
ــو طــبـيــعي في اجملــمــوعـة بــنــســبـة 
ـئـة امـا الـبـلـدان  األكـثـر حـدود 1.8 بــا
تـخـلـفا فـتـتركـز هـذه اجملـموعـة أسـاسا
في قــارة إفـريـقــيـا جـنــوب الـصـحـراء ,
و سكـاني مرتفع يفوق تـتميز بـنسب 
ـئـة وال يـتـجـاوز أمل احلـيـاة عـند 3 بـا

الوالدة 47 سنة . 
امـا االمتداد اجملالي للعالم النّامي فهو
ــتـــدّ في الــنّــصف اجلـــنــوبي لــلــكــرة
األرضــيّـة  ,بـ خـطّـي عرض 35درجــة
شـــــمــــال و جـــــنــــوب خـطّ االســــتــــواء
ويـــشــتــمـل عــلى : أمـــريــكــا الـــوســطى
واجلـنـوبـيّة ,الـقـارّة اإلفـريـقـيّة  ,اجلـزء
اجلــنـوبـي واجلـزء اجلــنـوبي الــشّـرقي

للقارّة األسيوية. 
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في عالم اليوم يرتبط كل شيء من عالم
الـطبيـعة وعالم اإلنسـان ببقـية األشياء
ـكن أن يكـون لـها فـالـقـرارات احمللـيـة 
ي والـسيـاسة الـدوليـة تؤثر في أثـر عا
اجملـتمعـات احمللية اذ أن الـتغيرات في
وهم وتـوزيعهم حـجم سكان الـعالم و
لــهــا أثـر واسع الــنــطـاق عــلى الــبـيــئـة
وعـــلى آفـــاق الـــتـــنـــمـــيــة وأصـــبـــحت
الــــتــــحــــديـــات أكــــثــــر رؤيــــة ومن أهم
ــؤشـــرات عــلى ذلك أن مــؤتــمــر األ ا
ـعني بالـبيئـة والتنـمية الذي ـتحدة ا ا
عـقد في ريو دي جاينرو عام  1992أقر
ــوارد بـــأن حــمــايـــة الــبــيـــئــة وإدارة ا
الـطـبيـعيـة يجب دمـجهـا مع اإلجراءات
الــهـادفــة إلى الـتــقـلـيـل من حـدة الــفـقـر
والـتـخـلف حـيـث يقـدّر تـقـريـر بـرنـامج
ائي الدخل األساسي تحدة اإل األ ا
ـؤقت حـمايـة الـفقـراء والـضعـفاء في ا
الــدول الــنــامــيـة تــكــلــفــة تــوفـيــر دخل
أســاسي مــضــمـون ومــحــدود الـوقت لـ
2.7 مـليـار شخص يـعيـشون حتت خط
الـفـقـر أو فـوقه مـبـاشـرة في 132 دولـة
نامية بنحو 199 مليار دوالر شهريا
ومن نـــتــائج زيــادة الــنــمــو الــســكــاني
ـوارد الـذي يـؤدي بـدوره الــنـقص في ا
ـناطق احلسـاسة بيـئياً إلى اسـتغالل ا
كــالــســفــوح والــســهــول ومن مــظــاهـر
تـدهـور الـبـيـئـة تـشـرد الـسـكـان بـسـبب
الـــكـــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة أو احلــروب
ــــــا أدى إلـى زيــــــادة في واالزمــــــات 
نـاطق وأثر سـلباً عـلى البـيئة بـعض ا
ويــقــدر الــبــنك الــدولي أن 25 مــلــيــون
شخص شردوا نتيجة للتدهور البيئي.

يــشـكـو الــعـالم الــنـامي من مــحـدوديـة
ـسـاحـات الصـاحلـة لـلزراعـة المـتداد ا
الــصــحــاري والــغــابــات االسـتــوائــيـة
ــنــاخــات اجلــافــة  ,بــاإلضــافــة إلى وا
اعـتماده فالحة تقليدية اذ أن أكثر من
850 مـلـيـون شخص يـعـيـشون يـومـيًا
على عدد سعرات أقل بكثير من الكمية
ــوصى بــهــا بـســبب الــتــوزيع غــيـر ا
ــثل ــتــكــافئ لــلــغــذاء األمــر الــذي  ا
مـشـكـلة كـبـيـرة بالـنـسـبة لـلـسـكان ألنه
يــهــدد األمن الــغــذائي ويُــنــصح  بـأن
ــاثل 2200 يـــتــنــاول الــشـــخص مــا 
سُـــعــر حـــراري يــومـــيًــا. ويـــســتـــهــلك
الــشـخص الــعـادي نـحـو 3000 كــيـلـو
ســعــر حـراري في الــيــوم ويـســتــهـلك

سكان الدول الصناعية أكثر من ذلك.
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عــلـى الــرغم من ســعي أقــطــار الــعــالم
الـنـامي لـلـحـد من نـسبـة األمـيـة فـإنـها
الزالت مـرتـفـعـة كـما ال تـتـجـاوز نـسـبة
الــتــعـلم 55 بــالـئــة في حــ تـفـوق95
نع تقـدمة   هذا ما  ئة  بـالدول ا بـا
مـن تـوفـيـر إطـارات في شـتى اجملـاالت
تـسـاعـد عـلى الـرقي بـهـذه اجملـتـمـعات

في الدول النامية 
ويـبـ األطلس الـتعـليـمي مثالً إنه في
بــلــدان جــنــوب شــرق أوروبــا فــإن كل
طــفل يــتــراوح من الــعــمــر بـ 16-6 
عــامــا يـــجب أن يــنــتــظم في الــدراســة
إجـبـاريـا. كـمـا يـبـ أيـضـا أن اإلنـفاق
عــلى الــتــعــلـيـم في بــعض الــدول مـثل
ـئــة من أجـمـالي فــنـلـنــدا يـعـادل 7 بــا
الــنـاجت احملــلي. وطـبــقـا لألطــلس فـإن
هـناك 25 دولـة في الـعالم يـرتـفع فيـها
معدل القدرة على القراءة والكتابة إلى
ـئـة من ـئـة إلى 100 بــا مـا ب 99 بــا
الــســكــان.  ومن هــذه الــدول الـنــرويج
ــئـة أذربــيــجـان وكــوبـا 99.8 100 بــا
ــــئــــة ــــئـــــة وروســــيــــا 99.7 بـــــا بـــــا
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ــا هي احلــيــاة تـعــني الــثــوابت وإ
فـهوم التـغيـير بـالنـقد ال االنـتقـاد وا
ولــيس الــسـلــوك الــذي يـنــفــلت عـادة
عندما تستثار الغرائز كحب (التدين

التملك النوع السيادة).
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ؤسـسات الـثقـافة دورا كـبيـرا مهمال
فـي واقــعــنــا بل مـــشــوهــا فــعــنــدمــا
تـتـحـدث عن الـثـقـافـة وضع انـطـبـاعـا
ــوســـيــقى والــغــنــاء ذهــنــيــا أنــهــا ا
والـفــلـكـلـور وغـيـرهــا بـيـنـمـا ال جتـد
الــفــكــر الــذي يــنــشئ الــســلــوك الـذي
بدوره يظهـر معالم ثـقافة األ سواء
بــتــأثــيـر قــيــمي عــمــيق حــضـاري أو

بتأثير قيمي متمدن.
هــذا الـســلــوك يـأتي مـن بـنــاء الـفــكـر
ومــهـــمــة اإلنــســان كــوجــود لــوجــود
أهــمـــيـــة لـــوجـــوده; وهـــذا يـــتــطـــلب
حــوارات هــادفـــة وتــطـــويــر لــلـــفــكــر
الـــبــشــري وشــرح لــلـــمــهــام اآلدمــيــة
وكيفـية التعـامل معهـا سواء كفرد أو
مجـموعة أو مـجتـمع بدولـة وقوان
وما هو مـطلوب من اجملـتمع كوجود
وهنـا تكون مـؤسسـات الثقـافة فـاعلة
عن طــريق نـشـر األفــكـار الـتــجـديـديـة
الــتي تــعــيـد األمـل والـثــقــة لإلنــسـان
بــذاته وأهـمــيــة كـيــنـونــته وأهـمــيـته
كآدمي بإرساء بـرامج هادفة إحـيائية
بــالــتــوأمــة وقــنـــوات بــكــفــاءة قــنــاة

اجلزيرة مثال.
إنك لن تكـافح سـوء اخللق بـانتـقاده
وال اخملـدرات بـتـبـيـان مـسـاوئهـا الم
ترى أن علبة السكـاير كتب عليها انه
ـكــتـوب يــؤدي لـلــسـرطــان فـأصــبح ا
ــفـضــلـة عــلــيـهــا تــلك الـعــبــارة هي ا

للمدخن!
ا مكافـحة السلـبية تأتي من خالل إ
دراســـة نــفــســـيــة اجملــتـــمع ومــا هي
أســـبـــاب إدمـــان الـــبـــعـض أو شــذوذ
تصرفاتـهم أو خلقهم أو سـلوكياتهم
وهــــنـــــا تــــأتـي األمــــور عـن اجلــــهــــة
القانونية والردع والتثقيف من طرف
آخـــر الن الــــردع يـــثــــيـــر الــــغـــرائـــز
احلـــاكــمـــة أمــا اإلرشـــاد فــيـــخــاطب
نظـومة العـقلية نظـومة العـقليـة وا ا

ال تخاطب عندما تغيّب
ـريــضـة تــصـبح عــشًـا إن الــشـجــرة ا
للحشرات تضع في شقوقها بيوضها
وعلى حلـائهـا تتـغذى الـيرقات ... وال
كن أن تـزال تـلك احلشـرات بـالكالم
لقط بل عن مساوئـها أو التـقاطهـا با
بـيد لـلـحشـرات لكن طـلي الشـجرة

للوقاية ال ينفع إال السليمة. 

عرفي كتسبة. اجلهاز ا علومات ا ا
عـند مـجـتمع مـا يـقف أمـام التـجـديد
وقبول التغيير خصوصا إن لم يفهم
بــان الــتــحــديث من مــقــومــاته; كــمـا
سـلمون وجوده في اإلسالم يجهل ا
بل الـفـهم بـضـده رغم وضـوح نصه
عرفي مع وغالبا مـا ينتقل اجلـهاز ا
اإلنــسـان وان تــغــيـر اجملــتــمع الـذي
يــعـيش فـيـه وهـنـا تــبـدأ عـمــلـيـة من
الـصــراع قـد تـفــشل في الـتــفـاهم مع
ـسـتجـدات فـتـبـدأ هجـرة مـعـاكـسة ا
لـيعـود إلى حـيث هـاجـر عن بـلده أو

مجتمعه األول.
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حينـما نـتحدث عن الـسلوك الـسلبي
ونـــنـــتـــقــــده هـــو أو أي ظـــاهـــرة أو
تـصــرف أو سـلـبــيـة في مـجــتـمع مـا
فـإننـا لن نـحـدث التـغـيـير الن تـبـيان
ـشـكلـة أو يـفرض ـشكـلـة لن يحل ا ا
حالة التغـيير عليهـا بل تبقى مسالة
ــعـرفي راي مــصــطـدمــة بــاجلـهــاز ا
الذي يتبـنى السلبـية التي يراها أي
من يــشـخــصـهــا وهي في احلــقـيــقـة
ــرض مــجـتــمـعي إفــرازات الـتــهـاب 
نـتيـجـة تكـلس الـرتـابة وعـجـزها عن
ـواكـبـة حلـديث حـاصل أو حتـديث ا
مطـلـوب لذا فالبـد عـندمـا نـعالج أن
نـنـتق أي ظـاهـرة أو فـكـرة أي تـب
اإليجابية والسلبية وما هي تكاليف
ــادي أو الــتــغـــيــيـــر أو إلــغــائـــهــا ا
ــعــنـوي وهــذا مــؤشـر لــلــتـغــيــيـر ا
طلوب فعال وحتديد اجتاهه ضمن ا
دراسات ونقله إلى اجملـتمع بخطاب
عقـلي ال ينـاقش السـلبـيات بـأسلوب
ــا يــوضـح الــتــغــيــيـر االنــتــقــاد وإ
الفكري ويزرع القيم اجلديدة والفهم
اجلــديــد وســنــجــد اثــر ذلك حــتــمـا
تدريـجيا في تـغييـر السـلوك بقـناعة
لتحل مـنظـومة صاحلـة محل أخرى
وهـنـا البـد أن نـكـون حـريـص أن ال
نــقــنع الــنــاس بـانــهم ســيــمـتــلــكـون
احلــقـــيــقـــة ا وان مــا تـــعــلـــمــوه من

عـرفي في اجملتـمعـات كافة اجلهـاز ا
عايير التي علوماتية وا هو كم من ا
ترسخ في اجملموعـة البشريـة لتشكل
ـكن أن نـســمـيه مــجـتــمـعـا وان مــا 
كانت كمـية االختالفـات والتنـاقضات
في مـحتـواه كـبيـرة حـجمـا ومـتسـعة
مسافة ما ب اليم واليسار لكنها
تـــتــفق في أنـــهــا تــنـــظــر إلى األمــور
وكـأنـهـا ثـوابـتـا وتـمـيل لـتـقـديس كل
شيء فـكــرة أو راي وهـذا ال يــخـتـلف
كـثـيـرا في الـتـطـبـيق الـعـمـلي مـا ب
مــتـعـدد األفــكـار الن من يــتـحــكم بـهـا
ــنــظــومـة الــغــرائــز ولــيـس إعــمــال ا
العقلية.(حاول أن تتعلم شيئاً واحداً
عــن كـل شــيء وكــل شـيء عــن شـيء
ـقولة واحد) - تـوماس هنـري هذه ا
حصرت الثقافة وجعلت نغمة فكرتها
بالـتطـبـيق سدا مـنيـعا أمـام التـغيـير
والتـطويـر ولست بـصدد مـناقـشتـها
لـكنـها مـقـولة رنـانـة محـتـواها مـقفال
في أوله وطوباويا في آخره فمعرفة
كـل شيء عـن شيء قــــد تـــــتــــخــــذ في
بتكـر عن التبني في إيقاف اجلديـد ا
مـجـتـمـعــات لم تـبـلغ الـنـضج أو تـقع
عـيار أمام من يـظن أن مـعرفـته هي ا

وان ال جديد إال ما ينتجه.
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أمـا تـعـلم شيء عن كل شيء وعـزوف
الــنــاس في مـجــتــمــعـنــا عن الــقـراءة
اجلـادة فـهو سـيـلـتـقط شـيئـا عن كل
شيء وفق فـهـمه ويعـتـبـره بطـبـيـعة
ــيل لــلــتــقـديس ـعــرفي وا اجلــهــاز ا
وتـعـاريف مـعـنى الـثـبـات علـى الراي
علومـة بثباتها تانة ومصـداقية ا وا
ولـيس بــتـطـويـرهـا فـســنـجـد حـتـمـا
أناسـا تتـحـدث وتنـاقش اخملتص في
اخـــتـــصـــاصه وتـــســفـه رايه وهي لم
تتـعلم إال مـعرفـة انطـباعـية عن شيء
ـا هـو مـخــتص به بل هـذا الـشيء
ـا ســتــجــد له أفــهـامــا مــتــعــددة ور
تــسـبب جــدال عـقــيـمـا فــلـيس هــنـالك
اســـتــــعـــداد لـــنــــزع الـــقـــدســــيـــة عن
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االقــتـصــاد الـوطــنيّ الــقـويّ و الّـذي
يــدفعُ عــجــلــةَ الـتّــنــمــيـة الــشّــامــلـة ِ
ــا يـــحــقّق الــرّخــاء ــســـتــدامــةِ  وا
ـواطن على حدٍّ واالزدهار لـلوطن وا

سواء.
وتـــواصلُ  دولــةُ اإلمــارات بــقــيــادة
الــشّـيخ مـحـمـد بـن زايـد مـسـيـرتـهـا
الرّائدة لتبدأ  مرحلةً جديدةً  تصبو
زيـد من الطّـموحاتِ و إلى حتقـيق ا
سـتهـدفات الـوطنيّـة دافعـةً بعـجلةِ ا
الـتّـنـمـيـة الـشّـامـلـة لـبـنـاءِ مـسـتـقـبلٍ
مستدامٍ لألجيالِ و لـتكون مثاالً حيًّا
ـــبـــاد ألســـمـى مـــعـــالي الـــقـــيم وا
والـرّكـائـز الـوطـنـيّـة بـدءاً من تـعـزيـز
االزدهــار و نــهـايــةً بــخــلقِ الــقــيــمـة
األولى و األمثل لبلـدان العالم أجمع
و ذلك من خالل خلق بـيئـةٍ متنـاغمةٍ
ـــاليّ تـــســـودهـــا مـن االســـتـــقـــرارِ ا
ــوارد الــطـــبــيـــعــيّــة و اســـتــدامـــة ا
ُـنتِج ـاليّـة ولـتـكـون ا الـبـشـريـة و  ا
ـــؤثّــر في قــطــاع الــنّــفط و األوّل و ا

يّاً. الغاز محليّاً و عا
لكنّ التخوّف من ماذا ? 
œdH « œU

يــقـول ابن خــلـدون: إن فـســاد الـفـرد
الــواحــد يــنــشــر فــســاده بــ أفـراد
مـجــتــمـعه ومــحـيــطه فــيـعمُّ الــتّـرفُ
والــبــذخُ وطــاعــةُ الــشُــهــواتِ وغالء
الـسّلعِ و يـصبح هـنـاك عالقة وثـيرة
ـــال واجلــاه حـــتّى  يـــصــبحَ بــ  ا
ـال فقط من تُـحلُّ مشكالتِه صاحبُ ا

لكه . قدار الذي  على ا
و عـــلى ذلـكَ ال نـــســـتـــغـــربُ حـــزمَ و
صـرامـةَ  الــقـانـون و سـيـادته( كـخطّ
دفاع و إجـراء وقاية ) في بـلد تـنشد
ـيّـة الـتّـقـدّمَ و تــرنـو لـلـسّـيــادةِ الـعـا
بخطّة اقتصاد اخلمس ذات سرعة
وتــيــرة االجنــاز لـــبــنــاء االقــتــصــاد
ـتــوازن  بـدعمِ ريـادات الــتّـكـامــليّ  ا
ــشـــاريع الــصّـــغــيــرةِ األعــمـــالِ  و ا
ــــتــــوسّـــــطــــة و فــــتـح الــــفــــرص وا
لالســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبي مـــتـــمـــثّالً
بـالقـطّاعـ اخلـاص و العـام وزيادة
احلـوافز االسـتـثمـارية والـعـمل على
مزيـدٍ من الـتّنـويع االقتـصادي خالل
ــقـبــلــة مـعــزّزةً بــتـوطــيـد الــعـقــود ا
شـترك ب أواصر األخوّة والـعمل ا
دول مــجـلـس الـتّــعـاون االقــتـصـادي
اخلـلــيـجي لـتـحـقّقَ تـعـاونـا ً يـعـكس
ـرحـلـة بـتـحـقـيق األمن إيــجـابـيّـات ا

واالستقرار والتّنمية.

بـقـاءِهم رغم صـعـوبـات و حتـدّيـات
احلـيـاة  و ليـمـثّل حـالـة ً من حاالت
عيشي التّكيّف لـلتوازن و التـأقلمِ ا
ـــنـــاطق كـــتــــجـــمّع  الـــنّــــاس ِ في ا
عتدلة نسبيّاً مقارنة بحجبهم عن ا
ـــنـــاطقِ احلـــارة ِ الّـــتي يـــصـــعب ا
الـعـيشُ والـعـمرانُ فـيـهـا و كـتـجمّعِ
اء و الواحات و اجملتمعات حول ا

ناطق القاحلة . حجبهم عن ا
لم يـتجـاهل ابن خلـدون مـا للـعيشِ
مـن أولـيّـاتٍ  غـريــزيّـةٍ و مـعــيـشـيّـة ٍ
سكن لبـس و ا كتـوفيـر الغـذاء و ا
فـكــان  الــبــاب الــثّــاني من جــوانب
احلـضـارة ليـتـبعه الـتـفّكـر بـالتـفرّغ
لـلـكــمـالـيــات كـالـزّيــنـة و الـقـراءة و
الـتّـأمّل و بـاقي حيـثـيّـات احلـياة  
ــفـروضــة عـلى أمّــا عن األنــظـمــة  ا
ـــؤدّاهـــا تـــرنــو الـــنّـــاس و الّـــتي 
لـتــحـقــيق احلـيــاة األكـفّــأ و األكـثـر
تناغـمًا  مع النّـفس البشـريّة فال بدّ
أنّها تـواجه في أوّل األمرِ  مصاعب
جمّة ; وذلك ألن الـنّفس البـشريّة لم
تــعـتـد عـلـيـهـا أوّالً و ألن حتـقـيـقـهـا

ليس باألمر السّهلِ ثانياً .
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و كـلّـمـا دقـقـنـا الــنّـظـر في نـظـريـته
نلحظ ُ دقّة التّشـابه بينها و ب ما
تخـطو إلـيه دولة اإلمـارات العـربيّة
ــتّــحــدة نــحـو حــقــبــةٍ تــاريــخــيّـةٍ ا
جــديـدةٍ  من االزدهـار االقــتـصـاديّ
يـقودهـا  الـشّـيخ محـمـد بن زايد آل
نــهــيّــان رئــيس اإلمــارات; فــهـا هي
حتــقّقُ هـذه الــعـريـقــة الـيـومَ  و في
فـتـرةٍ وجـيـزةٍ مـا لم حتـقّـقه غـيـرُهـا
ئـاتِ الـسّنـ من إجنازات هـامّة ٍ
وجـلّ ضــــــخــــــمـــــــة وذلك مـن خالل
ـدفــوعـة مـســيــرتـهــا احلـضــاريّــة ا
بـالـرّؤية االسـتـشرافـيـة لـلتـوجّـهاتِ
الـيّة واالجـتـماعـيّة االقـتصـاديّـة وا
ـتـنـوّعة واخلـطط االسـتـراتـيجـيـة ا
والّــــتي  تـــــرمي إلـى إرســــاء أسس

تــدخل اإلمــارات حــقــبــةً تــاريــخــيّــةً
جـديــدةً نـشــهـد خاللــهـا اســتـكــمـال
مسيرة البناء واالزدهار التي أرسى
غـفور له الـشّيخ زايد بن دعائـمهـا ا
سـلـطـان آل نهـيّـان بـقيـادته  مـرحـلة
تـأسـيس الـدولـة وواصـلـهـا الـشّيخ
خـلـيـفـة بن زايـد آل نـهـيـان بـقـيـادته
أيــضــاً  الـــبالد من الــتّـــأســيس إلى
الـتّـمـكـ فـكـان له الـدّور الـفـاعل في

. رحلت كال ا
و كـلمـا  توالت  الـسّـنون و تـواكبت
تأكـدنا دهـراً بعـد دهرٍ  مـا رمى إليه
ابن خــلـدون فـي نـظــريّــته  بــنــشـوء
ــدن و احلــضــارات فــنـلــحـظُ ثــمّـة ا
تـــــشـــــابهٍ  بـــــ حـــــال الـــــواقـع في
اإلمـــــارات و مــــــا رمت إلـــــيـه  تـــــلك
الــــنّـــظــــريّـــة  ثـالثـــيّــــة األبـــواب من
إسـقـاطـات حتـلـيـلـيـة   فـائـقِـة الـدّقّـةِ
حــيث شــرحت بــاخــتــصــار مــراحل
تكوين هذا  البلـد العظيم   ومظاهر
قــوتّــهــا ومن ثم أســبــاب الــضّــعف
القابلة للوجود إذ  تعتريها  ,و لعلّ
أهم مــــا حتـــدّث بـه ابن خــــلـــدون و
ــعـظم ُ مــنّـا   ضــربـاً من اعـتــبـره  ا
ـستقـبل  مسـبقةً ضروب الـتّنـبؤ با
في مــرحــلــة الــبــداوة و عــابــرةً إلى
مــرحـلــة الــتّــمــدّن مــتـأُّثّــرةً  بال شكٍّ
بـالـعـوامل الطّـبـيـعـيّة و اجلـغـرافـيّة
عـلى حـدٍّ سـواء فـأظهـرَ غـلـبـةَ  غـايةِ
ا  أنّها العمـرانِ على احلضارةِ  طـا
تـــســيـــر وفق قـــوانــ مـــضــبـــوطــةٍ
ومــحــدّدةٍ  مع  جـمــيع اجملــتـمــعـات
دون اســتـثــنـاء عــلى مــرّ األزمـنـة  و

كافة األمكنة. 
ا تـبنّت  تلك الـنّظريّـة جميع   و طا
الـعـلـوم و الـثّقـافـات عـلى اخـتالفـها
كــعــلــوم الـشّــريــعــة واجلــغــرافــيّـة
والـسّـيـاسة والـعُـمـران واالجـتـماع
غــيــرَ  مــتــجــاهــلــةٍ أحــوالَ  الــنّــاس
وطبائـعهم  يسـودُها  مبـدأُ التّعاونِ
لـيجـمعَ  بـ البـشـرِ فيـكـوّن  أساس
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وردتني رسـالة من صـديق حـميم عـبـر البـريد األلـكـتروني عن مـقـال كتـبه عالم
االجتـماع السـويدي بيريـوهانسـون الذي دًرس مادة عـلم االجتمـاع في جامعة
ستوكـهولم مقاال لكبار السن واضعا جتربته الشخصية بعد تقاعده عن العمل
والـتـدريس بـعـنـوان "  الـربـع األخـيـر من الـعـمـر " ويـبـدو الـكـاتب وهـو في سن
الشيخوخة ادرك ان الزمن حترك بسرعة انقضت بها سنوات العمر وزعم ان
ر بأربـعة مراحـل واحلال انه كتب عن الـربع االخير  ويـتساءل أين االنسـان 
قال ذهبت كل تـلك السـن .. ومتى والى اين غـادر شبابي ;?  كـما وتضـمن ا
إضاءات مـهمة عن احليـاة في الربع االخير وانـا على يق ان احلـياة ال تقارن
ب من يـعيش فـي مبـاهج السـويـد واحليـاة البـائسـة في الـعراق رغم ان هـناك
ـضمار وال اعلم كبـار العلمـاء في علم االجتمـاع ولهم اجنازات قـيمة في هذا ا
ـهمـة في اجملتـمع  وما هـو دور احلكـومة ان تنـاولت اقالمهم هـذه الـشريـحة ا
ة لكـبار السن في الرعـاية وما يـقتـضيه الواجب من اهـتمـام يضمن حـياة كـر
في الربع االخـير انا اآلن في الثمان من العمر ها هو الربع الرابع طرق بابي
وغاب شبابي موظف متقاعد براتب غير مجزي باحلد االدنى في سلم الرواتب
تقاعدين  عيشة كغيري من ا مصنف حتت خط الفقر اعيش في ضنك غالء ا
ا ـوظـف وكل مـسـؤول انه سـيـأتيـك الربع االخـيـر اسـرع  وبودي ان اُذُكـر ا
ـشقة  تتوقـع  ستكـون شيبـاً مثلي  تـتحرك بـبطء  وتسـمع بعسـر  وتفهم 
ا يـكن البعض افضـل مني وبعضـهم أسوأ من حالي  قد ال تـدرك السرعة ر
الـتي انـقــضت بـهـا الــسـنـوات  اعـود الى صــديـقي " مـوفق طــوبـيـا " وهـو من
ـقال بـالقـول : أخيرا .. ارسل لي مقـال عالم االجـتمـاع السـويدي الـذي ختم ا
واظن ذلـك وهو خـالصة حـكـمـتي في هـذه احلـيـاة .. نـحن نـعـلم جـيـدا أنـنا لن
ـكن ان نظيف حيـاة إلى وقتنا نستـطيع أن نضـيف وقتاً الى حيـاتنا  ولكـننا 
كن ان نـقـول نـحن اضفـنـا حـياة إلـى وقتـنـا ونـحن في الـربع الرابع في اآلن 
تواصلـنا بلقـاءات دورية منتظـمة كل نصف شهر في كـازينو االفندي لـنستذكر
الــربع االول من احلــيـاة حــيث مــهـد الــطـفــولــة ومالعب الــصـبى في مــديــنـتــنـا
الـناصـرية  لـهذه اللـقاءات مـتعـة ومتـنفس لـلشـيخـوخة عنـدما يـنعـقد مـجلـسنا
بوقار الـشيبـة وعكاز الـبعض يؤكـد بداية النـهاية  إال ان احـدهم يكابـر بالقول
ساخرا انـها عصى تبختر بيننا من جتـاوز الثمان والبعض األخر أقل بقليل
قهى  واجمللس اذا اكـتمل بـحضور اجلـميع يأخـذ عرض قـاعة اجللـوس في ا
وتدوم اجللـسة خالل الصباح حتى منـتصف النهار نستـعيد خاللها الذكريات
رجـعات ـواجهـة وهن اجلسـد وهمـوم ا والرغـبات الـتي راح كل منـا يلـوذ بـها 
اضي لألطبـاء في احلارثيه وسعير اسعـار العالج  وحكايات عن احلاضر وا
عانـينـاه بكل مـا حـمل من ويالت واأليام تـمضي وتـمضي الـشهـور واألعوام ..
وكل منـا شاهد على العصر نترقب بـع مبصرة عن ما جرى ويجري في هذا

البلد من ويالت وآالم ال يسلم منها أحد .
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وسـلوفـاكيـا تركـمانـستـان قيـرغسـتان
ئة إلى 99.2 أوزبـكسـتان ب 99.6 بـا

ئة  با
عـلــمـاً ان أعـلى نـسـبـة أمـيـة في الـعـالم
مـوجـودة في بـوركـيـنـا فـاسـو وجـنـوب
والـســودان وأفـغـانـسـتـان والـنـيـجـر اذ

ئة . تبلغ تقريبًا 75 با
انتشار البطالة 

ووفـقـا لتـقـديرات الـبنـك الدولي يـوجد
نـحو 200 مـلـيون عـاطل عن الـعمل في
العالم معظمهم من الدول النامية وأنه
بـحـلـول عام 2020 يـتـع تـوفـير 600
مـليـون فرصة عـمل في البـلدان النـامية
واكـبة النـمو السـكان اكثر من وحـدها 
نـصف الـيـد العـامـلة فـي العـالم الـنامي
تـشـتغـل في قطـاع الـزراعة الـتـقلـيــــدية
ــا ال يـــوفــر دخال هــامــا ــوســـمــيــة  ا
لـألســرة و غــيــاب الــصــنــاعــة أدى إلى
انـتشار البـطالـــة و الفقـر فربع السكان
يــعـشـون حتت حــد الـفـقــر سـنـة 1990
فـي الـعـالم الــنـامي . وفـقًــا إلحـصـاءات
الـــبــنك الـــدولي لــعــام 2016 بـــلغ عــدد
الــفــقــراء الــذين يــعــيــشـون عــلى 1.90
دوالر أو أقـل في الــدول الــنــامــيـة 896
مــلـيــون شـخص عـام 2011 مــقـارنـة بـ
1.95 مــــلـــيــــار شــــخص عـــام 1990 و
ــا 1.99 مــلــيــار شــخـص عـام 1981 
يــــعــــنـي أن عــــدد األشــــخــــاص الــــذين
يـعـيـشـون بـ 1.90 دوالر أو أقـل يـومـيًا
عـــام 2011 فـي الـــدول الـــنــــامـــيـــة قـــد
ـئـة بـعـد أن كان انـخـفض إلى 12.7 بـا
ـئـة عام ـئـة عام 1990 و 44 بـا 37 بـا
1981 وإلـى جــانب الـــفــقـــر تــتـــســبب
الـصراعات والنـزاعات في انعدام األمن
الــغـــذائي. فــوفــقًـــا إلحــصــاءات مــركــز
بـــحــوث أوبـــئـــة الــكـــوارث عــام 2012
هــنــاك أكــثـر من 172 مــلــيــون شـخص
تـــضــرروا من الـــنــزاع عـــلى مـــســتــوى

العالم.
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وتطورت مواهبهم وخفف احلكم عليهم
وافــرج عــنــهم بــعــد تــشــذيب انــفـســهم
ـوذج من الـبلدان وخـدموا الـبالد هذا 
ـتحـضرة الـعـربيـة والكـثـير من الـدول ا
باتت كلمة ينبغي تـعالج بهذه الطريقة 
مقيتة ومستحيلة في ظل الظروف التي
يـعـيشـهـا الـعراق من فـلـتان امـني وفـقر
مــدقع وخــراب عـمــراني وتــردي صـحي
يـنبغي عـلى االنسان ان وتـعلـيم متدني
يـكن حسن الـسلوك اكـثر انـسانيـة اكثر
حـضـارة يـنـأى عن اجلـشع قـنـوع رحيم
يــنــبـغي ان يــتــخـلى عن قــانــون الـسن
بــالـسن والـعـ بـالـعــ هـذه الـيـنـبـغي
لـيست مستـحيلة العـالم برمتة بات اقل
ا كـان عـلـيـة مثال وحـشـيـة وضـراوة 
بـالـعراق تالشى عـرف الفـصلـية وتـعدد
اجلـنس الــبـشـري الــزوجـات وغــيـرهــا 
قــاطـبــة  من ســلف مـشــتـرك واحــد لـكن
هو ز دولة عن دولة في حضارتها  مـا
الـرفـاه االقـتـصـاد وحـصـر الـسالح بـيـد
الـــدولــة والــتــســـامح الــديـــني وحــريــة
قـراطية واطالق الـفنون الـتعـبير والـد
في مــداهــمــة جــاحـة لــعــنــان الــسـمــاء 
كـورونا وصور لنا هذا الفيروس خطير
ـيت تراحمنا بيـننا عن طريق السلة و
الـغذائيـة والتعـقيم وغيـرها من االعمال
االنـسانـية بات االكـثر وحـشية من ذوي
الـــثــــراء الـــفـــاحش رحـــيـم مع الـــنـــاس
ـوت مذعرة ومـهلعـة ومرعبة مـواجهة ا

ومخيفة .

وان جتر عـنوة لـلموت غـفلـة من امرك 
مــثل اخلــروف ويــجــهــز عــلــيك ســبق
طـور هـذه الـفـكرة االصـرار والـتـرصـد 
الـروائي العبثي الالمع الـبير كامو في
تتـحـشـد الـنـاس امام ـقـصـلـة  روايـة ا
ـقـصــلـة لـتـنـفـيـذ حـكم االعـدام بـقـطع ا
الــــرأس عـــلى اجلــــاني لـــيــــكن عـــبـــرة
ـة لـالخـرين لــتــكف الـنــاس عن اجلــر
واجلــنـوح لــكن بــاغـتــنـا هــذا الـروائي
ذهل وخياله اخلصب الفذ بتصويره ا
ـشاهدة تـنفيذ في اثـناء جتمـع الناس 
احلـكم هـنالك من يـسرق الـذي بجـانبه
لـيـصل لـنـا حـكم االعـدام لم يـكن رادعاً
لـكن يـتـســاءل سـائل ويـفـحـمك بــتـاتـا 
بـحـجة طـاغـية من امن الـعـقاب تـمرس
بــالــتــأكــيــد ال نــطــمح ــة  عــلى اجلــر
لـالفـراج عن الــقـاتل لــكن يــحـكم عــلـيه
كـون ال تـسـلب حـياة ـؤبـد  بـالـسـجن ا
شـخص قـسـرا والتـعطه فـرصـة لـيرتب
اثـاث نفسه واصالحها  هنالك ظروف
اقـتصـادية ونفـسية وايـدلوجيـة تدفعه

ة. لتنفيذ اجلر
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الــتـقـيت شـاعــراً من تـونس اخلـضـراء
ـربـد االخـيـر وجتـاذبـنا في مـهـرجـان ا
تـــكــــلم عـن تـــونس اطــــراف احلـــديـث 
وتـطـورها ومـررنا بـهـكذا مـوضوع عن
مـرتـكـبي اجلـرائم عـوجلـوا بـالـتـثـقيف
والــــفــــنـــون مــــثل الــــرسم والــــشــــعـــر
ـسـرح حتـسن سـلـوكهم والـسـيـنـما وا

مـثل السـمفـونيـة التـاسعـة لبـتهوفن او
نـصب تـمـثال بـارع مـثل تـمثـال احلـرية
جلــواد ســلــيم  او رسم لــوحــة مــثــيـرة
ونلـيزا لدافـنشي وهكذا ومـذهلة مـثل ا
كـــاد ان يـــفـــنى عـــمالق االدب دوالـــيك 
الـروسي دوستفسكي حيـنما حكم عليه
بـاالعدام لـكن انقذه الـقدر في اللـحظات
االخـيـرة وعـفي عـنه خـفف احلـكم نـفـيا
الى سـيـبيـريا اربـعـة اعوام مع االعـمال
الـشـاقة مـا كـابده من مـشـقة وتـداعـيات
اضـطراب وقـلق وتوتـر وحيرة نـفسـية 
وذعـــــــــر وهــــــــلـع ورعـب وخـــــــــوف في
الــسـاعــات االخــيـرة وهــويـجــر لــتـفــيـذ
احلـــــكم عــــلـــــيــــة تـــــمــــخـض عن هــــذه
الــتـداعــيـات في وجـدان ومــخـيــلـة هـذا
االديـب الـعــظــيـم عــمـلـه اخلــالــد روايـة
االبـلة والفكرة الـتي  غيرة حكم االعدام
في كثير من الدول في هذه الرواية بكل
بــســاطـــة فــرق بــ ان تــقــتل وانت في
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ـوت مذعـر مخـيف مرعب هـذه الثـيمة ا
الــغـريـبـة حـيــرت الـعـلـمــاء والـفالسـفـة
وت ماوراء ا ـفكـرين وعوام النـاس  وا
ـوت اين يـرحل هـل توجـد حـيـاة بـعـد ا
ــاذا االنــســـان مــاهي حــيــاته االخــرى 
تــنـــهــمك الـــنــاس في شـــؤنــهــا ـــوت  ا
لـكـن سـرعـان مـايـعـود ـوت  تــتـنـاسى ا
يـــشــغل فــكـــر هــا حلــظــات مـــواجــهــته
بــــــــاالمــــــــرض واحلــــــــروب والـــــــزالزل
ـفـخـخات واحلـوادث والـفـيـضـانـات وا
واذا مـــات اخــــا اوجـــار او صـــديق في
مــــراسم  الـــشـــيــــيع والـــدفـن تـــشـــحب
الـــوجــوه وتــتـــطــهــر االنـــفس في هــذه
ـفجـعة والـعجيـب هناك من الـلحـظات ا
يـذهب عنوة للمـوت عن طريق االنتحار
وهنالك من عكسه تماما يسعى للخلود
عـن طـريق اجنــاب الـذريــة اوعن طـريق
كـتـابـة  قـصـيدة  مـدهـشـة مـثل انـشودة
طر للسياب  او قطعة موسيقة اخاذة ا
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هني" اصدر الكـاتب راسل قاسم عن الدار الـعربـية للـعلوم نـاشرون كتـابه اجلديد "الـشعـوذة اإلدارية: خفـايا اإلدارة وأسرار الـتطويـر ا
ـتـلـقي يـتـحـدث خالله عـمـا يـسـمـيه ظـاهـرة "الـشـعـوذة" في الـعـنـاوين والـتي تـمـثّل مـؤشـراً سـيـمـيـولـوجـيـاً ذا ضـغط إعالمي مـوجه إلى ا
تخصص والذين طالت أعمالهم أنواعاً من ; وخاصة أنها عناوين لغيـر ا ضام ومحاصرة عـقله في داللة معينة بعيدة كل البعـد عن ا
ي يتناول الدكتور عرفي واألكاد ـقاالت والدورات وورش العمل واالستشارات حتى وصلت ميادين اإلدارة. ضمن هذا الهم ا الكتب وا
ـارسات اإلدارة بشكل مـختلف هادفـاً إلى إثارة التـفكير والـتشجيع عـلى التساؤل والـنقد أو أقلّه اإليـحاء بطرق قاسم في هذا الـعمل الرائد 
هـني واحلـكمـة اإلدارية تـدعوك إلى أن تـنظـر إلى األمور بـشكل كن الـسيـر فيـها. سـيُدخـلك هذا الـكـتاب في جتـربة جـديدة من الـوعي ا أخـرى 
ـئات األفـكار والنـصائح واإلرشـادات ويقدم لك مـختـلف وقد تـسأل نفـسك كيف لم أرَ هـذه األشيـاء من قبل? يزخـر كتـاب "الشعـوذة اإلدارية" 
مفاهيم اإلدارة بـشكل جديد من خالل تـقريبهـا من الواقع حد االلتـصاق وإسقاطـها على الطـبيعة واجملـتمع وواقع احلياة الـيومية. ويـفتح الكتاب
هنية ومسلماتك اإلدارية.كل ذلك يأتي أبواباً أكثـر من تلك التي يغلقها ويحرّضُ عقلك على طرح األسئـلة كما يحاول أن يلهمك إلعادة التفكيـر بقناعاتك ا
ؤلف إلى كل جديد فـي عوالم اإلدارة واالقتصاد والـتكنولوجـيا والتربـية وعلم النفس عارف يـصحبك فيـها ا في رحلة عابـرة لالختصاصـات واألفكار وا

تعة نافعة عبر دروب التفكير واإلبداع واالبتكار والتحدي. والتعليم وصوالً إلى مالعب اللغات واآلداب والفنون وغيرها. رحلة 
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تـخـلّــيتُ عن كلّ مـا كــان لي ولم يـبق لي
ـاني.. مـزقـت كل أوراق االطـبـاء غـيــرُ ا
ورميتُ جميع العالجات وحتملتُ اقسى
الضـغوطات الـنفسـية.. مـسكيـنة زوجتي
كــانت هي الـهــدف في جــلـســات الـذين ال
يــخـــافــون الــله او من هـم عــلى نــيــتــهم
ـحــبـة والــقـلــيل جــدا هم الـنــاصـحــون 
نـكسـر. كنت تشـعـر بهـا فيـرتاح قـلـبهـا ا
أنــا طــبــيــبــهــا الــدائم اســكنْ أالم الــكالم
ــوجع بــالـتــضــرع الى الـلـه فـهــو الـذي ا
يـعــرف الـسـر ومــا خـفى. سـنــ تـمـضي
ــــقـــــارنــــات ونــــحـن حتت قـــــوس نـــــار ا
بـأشخـاصٍ ال يـرتقـون الـينـا ال بـالسـمـعة
ـــان.. كـــنـــا أنــا وال بــالـــشـــرف وال بـــاإل
قي الــكالم بــالــصـبــر وعـدم وزوجــتي نــتـَّ
الـرد ونـسـتـعــصي عـلى أنـفـسـنـا من أي
نـــظـــرة حـــاســـدة او شـــامــــته ونـــرضى
بالـقليل ومـا قسـمه البـاري لنا من ارزاقهِ
ونحـمـده حمـداً دائـماً عـلى جـميع نـعمهِ
ونعطي فدية العمر بالصبر اجلميل.     
ا قسمه لنا خير ما نعمله هو الـتمسك 
رب الـــســـمـــاوات ولـــكن زوجـــتي كـــانت
مــهــمــومــة تــبــكي جــزعــا وكــانـت االيـام
تـطـويـهـا حـسـرة وخـوف ويـأس. أمـا أنـا
ـزق احشـائي فقد فبـكائي كـان داخلـياً 
انـقطـع االمل بعـد سـقـوط اجلـن االول..
!.. وزاد الــــهم يــــا فــــرحــــة الــــتـي لم دد
والـــوجع بــالــســقـــوط الــثــاني الــذي هــز
زوجـتي التي تـركت دراسـتـهـا اجلامـعـية
للـمحـافظـة على جـنيـنهـا.. ثالثة سـنوات
حتى غاب عن اعـينـنا االمل في االجناب.
ثالثــة سـنـ لم تــنـطـفئ مــجـامـرنـا.. ولم
تـــهـــدأ أرواحــــنـــا والـــبـــكــــاء لم يـــهـــدأ
والتـضـرع في كل مـكان نـلـمس منه االمل
ونألف من االجـابة. وكل روايةٍ رويت عن
االجنـاب من االمـوات واالحـيـاء تـمـسـكت
ـراد.. عـذاب في عذاب بهـا ولم احـظي با

عـشت في كل زاويـة من الـبـيت وقـهر في
قــهــر بـكل مــجــلس يــذكـرونــني بــتـأخــيـر

الذرية..
وفي كـل يــوم كـــانت دورة الـــكالم تــعـــيــد
مــرارة االشــتــيــاق لــولــدٍ يــطــفئ كـل هـذه
الــنـــيــران وصــخب االحـــاديث. تــبــدّلَ كل
شيء فيّ وتغيـرت وحاولت أن أغيـر فكر
زوجـتي عن تــرك فـكـرة االجنــاب ونـبـقيّ
إرثنـا الـوحيـد هـو احلب الصـادق بـينـنا.
هـذا كــان كل مـا تــبـقي لي بــعـد ان مـزقت
ذاكـــرة أن أكــون –أب- ومـــزقت تـــغــلـــغل
الـشــيـطـان الى إتالف راحــتي وقـايـضت
الــنــفـس ان تــكــون حـــلــيـــمــة بــنـــجــاحي
كــإعـالمي في أطــهــر بـــقــعــة عــلى االرض
وقرب بـاب الرحـمـة التي وعـد الله عـباده
بـهـا.. فــمن دخـلـلـهــا أمن الـعـذاب وكـسب
اجلنة فـكيف وأنـا عامل في قـلب اجلنة..
فــكل االشــيــاء لم تــعــد لـي ذات أهــمــيـة?.
واصدقـائي وخالني وحتى جـيراني ومن
أسمعَ زوجـتي الـكالم القـاسي لم يـعد لي
شـيء. وعــنـــواني غـــيــرته فـــلم يـــعــد لي
عـنوان أنـا وزوجـتي فـقط نـحيـا ونـسـير
ـوت نــكـبـر مع أحالمــنـا بـصـمت اذا و
فــاضت اســتــفــاضـت مــعــهــا الـروح. وأن
خفت أحالمـنا نـحمـلهـا الى الله ونـسعى
ب ابـوابه ونشـقى في التـضرعـات حتى

يأخذ أمانته.
انــتــعــشـت جتــربــتي كــإعالمي ونــشــغل
ذهني بالـعمل اليـومي واقفلت كل اآلمال
واالحالم وانـقــضى من الـعـمــر سـنـ من
ـــوجع. لــقــد كـــان لي طــرقي االنـــتــظــار ا
اخلـاصـة فـمـشـيتُ بـهـا وأسـلـمت قـانـون
حــيـاتي الــزوجـيــة لــله.. حـتى كــأن الـذي
يتمنى ويـحلم ويصبـر ويتألم غرّ سواي.
وأسمع كل هسيس خفيّ ما ب الشماتة
واالنــتـقــاد والــتـقــلــيل من شــأني وشـأن
زوجــتي  يــتــســرب من الــذين أبــعــد الــله

عـنـهـم الـرحـمـة فـي الـكالم. وزوجـتي رغم
الطـفة.. لم صـبـرهـا الذي مـنـحـته لـهـا بـا
تــزل خـلف جــدار الـبـيـت تـكـتـظ بـاخلـوف
وعيـناهـا بانـتظـار دائم وهي شارة الـفكر
ســـبب او بـال ســـبـب. بـــقـــيـت تـــســــتـــظل
بــاحلـكـمــة والـدعــاء وحـدهـمــا كـانــا لـهـا
االطــمــئـنــان الــروحـي لــعــذابــات قــلــبــهـا

هضوم واحملروم من الذرية.   ا
وقــبل أن تـســتـطــيبَ عــذابـاتي ونــضـارةُ
زوجـتي ومبـاهجُ بـيـتي.. يـا لهـذا الـصـبر
شـتعل بـالـنار وهـو يلف الـروح جعـلني ا
(عــلـيه ادخل الى ضــريح االمــام احلــســ
ـــــآقي.. دوامــــة أل ا الـــــسالم) والــــدمـع 
الــزيـارة أخـذتــني بـعــيـداً لــست أذكـر الى
أين بل لـست أعـرف مـاذا قلت فـي جزعي
ــؤلـم.. وحــ انــتــهــيـت طــار قــلــبي من ا
مـكـانـه فـرح وارتـفـعت مــعـنـويـات روحي
الى أعــلى درجـات الـســعـادة.. وانــهـمـرت
دموعـي وشمـمت رائـحة الـضريـح الزكـية
وأنا أتـنفسـها.. جـاء صوت صـديق: تقبل
الــله طــاعــاتك.. بــهـذا الــشــعــور اجلــمـيل
ـان والـرضـا يراد لـك زيارة ـمـتـلئ بـاإل ا
الى الـــســلــطــان عــلي بن مــوسى الــرضــا
لـتــأخـذ بُـشَـارتـك مـنه.. هـنــاك عـنـد غـريب
الــطــوس لك هــديـة تــنــتــظــرك?!. لم أكـذب
الــقــول بل أجـــمــعت كل مــا فيّ من طــاقــة
مــعـــنـــويـــة ومـــاديــة وذهـــبت الـى اإلمــام
السلـطان وقـلبي يئنْ وعـند وقفـوفي عند
جــدثه بــدأ كل جــســدي يــئنْ.. كــان االنـ
دمــعـاً كـاجلــمـر تـذرفه عــيـنـاي وجــبـيـني
يـنــضح عـرقــاً فـيـخــتـلط دمــعي مع عـرقي
فـيغـطي وجـهي كـأن شيء ما سـيـحررني
شعـرت بانـني طـير طـار وجالَ حتت قـبة
الضـريح.. شـعـور ال يوصف وأنـا الـتمسُ
دفـئـاً لـم احتـسس مـثـله فـاســتـعـدُ لـطـلب
حاجـتي وموجـة الـزائرين تـسحـبني الى
ــرقـــد.. مـــا أن مـــســـكت بـــيـــدي شـــبــاك ا
الــضـــريح جــاء في رأسـي ســيــدي االمــام

احلس عليه السالم فقلت:
-بـحق كل قـطــرة من دم جـدك افـرح قـلـبي
وقلب زوجـتي بطـفل اسـميه عـلى اسمك..
أيــهـــا الــرضـــا الــغـــريبُ بــحـق -الــدمــاء
الـزاكـيـات- بـكـربالء أسـعـد قـلب زوجـتي
وقلبي بولد يحمل اسمك.. فقد قاومت في
النفس كل الهواجس وكل اخملاوف وعند

بابك شعرت باألمان واالطمئنان..
واستمـريت بتـكرار طلـب حاجتي والـعهد
الـذي قـطـعــته بـااللـتـزام بـاالسم والـعـودة
للشـكر مع أهـزوجة وتهـليل(جيـتك سيدي
ومـوالي هـذا ولـيـدي سـمـيـته عـلى اسـمك
عـــلي).. ومــا أن انــتـــهــيت حـــتى شــعــرت
ـطـمـئـنة ان بـالـرضـا الـداخـلي ونـفـسي ا
االمـــر ســـيـــكــون. بـــدأت أؤمن بـــنـــفــسي
وبـــقـــدرتي عـــلى اخلـــلـق واالبــداع حـــتى
تـــوغــلت فـي صــنع مــســـتــقــبـال يــرفع من
شـخـصـيـتي. يـا لـعـظـمـة االنـسـان عـنـدمـا
يـقف وجـهـا لــوجه أمـام مـصـيـره يـحـارب
ـتـراكـم في الـنـفــوس ويـخـوض احلـقــدُ ا
عراكـاً غـير مـرئي ومرئـي أحيـاناً من أجل
ــان بــعــدالــة الـله.. والــصــبــر يــعـزف اال
أنـيــنه يـتــكـلم يــضـحكُ عـلـى اجلـاحـدين
وطـواويس احلـيـاة ,وقـلـبـه يـدق كـصـوت

الطبل عند كل مشهد مقدس.
دفـترُ زيـارتي لم يـطّـوي وروحي نـصـفـها
مع زوجـــتي.. مـــفـــتـــوحِ الـــعـــيـــون تـــقــرأ
بالـتمتـمات اخلـفيـة وأمنيـتي جتتـازُ قمةَ
الــصـبـر تــنـاطحُ احلــيـاة بـخــفـقــة الـقـلب

وهدأة الضمير..
 ألنــهـــا ال تـــعــرف احلـــســـاب والــظـــنــون
واليـأس ألنـها مـجـبولـة من طـينـةِ كربالء
وقـبس ضـريح شـهـيـدهـا اخلـالـد.. سـبـعة
أشــهــر أعــمق من الــدهــور بال طــبــيب أو
أعــشــاب وشيء كــأنـه مــعــجــزة ال خــيـال
جاءت البُـشَارة من الـسلطـانِ بنـفحة أمل
لـــيـــكـــون في رحـم صـــانع احلـــيـــاة بــذرة
احلـالل من الُـــمــــحـــال.. وأتـــمـت زوجـــتي
شهورها لتكون مع االيام على وفاق وهي
تـسـتـنـشق احلـيـاة سـعـادة ملء رئـتـيـها..
الك حــتى ضــمّـدت جــراحـات صــبــرهـا 

أسميناه على العهد ( علي)..
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صمت .. صمت ..صمتك رهيب  
كأني عنك الجئ أو غريب

كأني شجرة نخل بال رطب وطيب
كأني حمامة مكسورة اجلناح 

ال تطير مع العندليب
أنـا الـذي أهـداك لـيال مـعـطـرا بـشوق

احلبيب
طر ألبسك معطفا  في جو 
غترب اللبيب تبلل جسدي ا

قبل دموعك اللؤلؤلية 
التي نزلت من محراب كئيب

علًمك اللمسات والهمسات 
رغم حر أنفاسك من حر اللهيب

علًمك حن القبالت 
سرات والنشوات من قريب وا
علًمك كيف يكون اخلد ورديا 
محمرا دون انتظار النصيب

يا أبجدية أنـثى تخجل إن رأت عيوني

أبحرت فيهما بال ريب
يا صبية ب الصبايا يا دلوعة 

من شــعـــرهـــا اخلــمـــري إلى قــدمـــهــا
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قصص قصيرة

  مـرتـدياً الـبـدلة احلـمـراء إياهـا. يـجلس
مـنـتـظـرا الـتـنـفيـذ بـعـد هـنـيـهـة مـسـتـندا
بـظهـره عـلى اجلدار  ,ثـانيـاً سـاقـيه على
صدره  ,شابـكا ذراعـيه حولـهما  ,ورأسه
مـتــقـهــقـر الى اخلــلف مـتــوسـداً اجلـدار.
أفــكـــاره مــشــوشــة.. أعــصــابه مــشــدودة
مضطربـة.. مضطرمة .. وذهـنه ال يستقر
ـنــة عن دون قــصـد عـلـى حـال. إلــتــفتَ 
ــا صـادف ورجـع.. لـكــنه عــاد في احلـال 

ورآه !!. 
ـلتان واحدة منـهما أكبر   كانت هنالك 
من األخـرى بـشـكل مـلـحـوظ تـتـصـارعـان
عـلى صـرصـار مـيت  ,كل مـنـهـمـا حتـاول

جـــذبه ألحـــد الـــفـــطـــرين الـــصـــغـــيـــرين
الـــقــــابــــعــــ في ركـن احلـــائـط رغم أنه
يـكـبـرهـمـا بـكـثيـر. مـع أنّ الـكبـرى كـانت
أكـبـر وأقــوى إال أن الـصـغــرى بـدت نـداً
عنيـداً لها للـغاية ومسـتقتلـة على الظفر
بغنيمتها... كانت الكفة تميل لصاحلها.
شهد بـقوة وأثار فضوله    لفت نظـره ا
 ,بـــقي يـــراقـب ويـــرقب مـــا ســـيـــحـــدث.
ــوقـف أن يــطـــرد من ذهــنه اســـتــطـــاع ا
التـفكيـر والقلق واالضـطراب. في داخله
ثــمــة رغـبــة دفــيـنــة ال يــدري كـنــهــهـا أنْ
ـتـهـا وإنْ تـنـتـصـر الـصـغـيـرة عـلى غـر

بدت معطيات الواقع عكس ذلك. 

- هــيــا أيــتـهــا اخلــائـبــة... تــمـســكي به
أقـــوى.. جـــرّيـه.. اســـحـــبــــيه... قـــبل أن

يأتوا...
 بال وعي منه خاطبها مشجعا بحرارة..
وصـــوت مــســمــوع. جتــاهــد الــكــبــرى 
تـســحـبه بـقــوة  يـفـلت من الــصـغـيـرة 
فـتـجـره نحـو بـيـتـها  ,بـيـد أن الـصـغرى
سـرعـان مـا اسـتـجــمـعت قـوتـهـا وعـادت

لتنازعها عليه ثانيةً باستماتة. 
  ب النملتـ يحتدم الصراع من جديد
 لـلـفـوز بالـصـرصار. تـارة تـكـون الغـلـبة
تـها. خُيّل إليه أنَّ للكـبيرة وأخـرى لغر
ـلـته الصـغـيرة سـمـعت رجاؤه. بـعـناد
الــثــيــران وإصــرارهم تــظــفــر به أخــيـراً
لتجـره ناحية شـرخها الذي تـفصله عنه
ســنــتــمــتــرات قـلــيــلــة. نــدت عــنه شــبح
إبتسـامة ال إرادية باهـتة في زاوية فمه.
سامعه وقع أقدام تقترب بقوة.. تناهى 

وثبات. 
- اسرعي يا غبية.. هيا ... لقد أتوا ! 
   خاطـبـها بـتوسل ,لكـن الكـبيـرة عادت
ا زاد فتشبثت به في اللحظة االخيرة 
ـعرفـة نتـيجـة هذا من فـضوله وتـشوقه 

ثير.  الصراع ا
  بـــصــريــر قـــوي مــزعج يُـــفــتح بــاب
الــزنــزانـــة الــصــديء بــغــتــة. هبّ من
مــكــانه مـــذعــورا. دخل عــلــيه ضــابط
يتـبعه رجالن عـمالقان بـشكل مـخيف
يــرتـديـان الـسـواد كـامالً ذوا شـاربـان

طويالن كثّان.
هيا انهض

   خاطـبه الضابط بـلهجـة آمرة. أمام
بــاب غــرفـــة اإلعــدام وقف لــيــســتــمع
بعين زائغـت وذهن شارد للضابط
وهــو يــتــلــو عــلـــيه مــنــطــوق احلــكم
بـطريـقـة آلـيـة حـيـاديـة تـخـلـو من أية
عــاطــفـة أو تــأثــر. طــلب مــنه الــشـيخ
الـذي كـان يــجـاور الـضــابط أن يـعـلن
ـغـفـرة عـمــا اقـتـرفت يـداه الـتـوبــة وا
ـا والـتـشـهــد. فـعل مـا طُــلب مـنه دو
وعي او تــــركــــيـــز. ســــألـه الـــضــــابط

عهود : السؤال التقليدي ا
- أفي نفسك شيء أخير ?

  أجاب صادقاً بتوسل :
- نــعم... أريـد فـقط أن أعــرف مـصـيـر

الصرصار !!
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ـطـر حتـولت إلى حـصى صـغـيرة قـطرات ا
ــارة نــزلـت بــكل ســرعـــتــهــا عــلى رؤوس ا
الـــذيـن بـــدأوا يــــركـــضــــون في كـل اجتـــاه
لــيــحــمــوا أنــفــســهم من غــضب الــســمــاء
ــقـهى الــوحـيــد الـذي بــعـضــهم دخل إلى ا
ظـهـر فـجـأة في مـنـتـصف الـشـارع ال شيء
يـــدل من اخلـــارج عــلـى كــونهِ مـــقــهـى لــكن
ــــجــــرد أن تــــدلـف الى داخـــــلهِ ســــتــــرى
مجموعة من التـماثيل وهم يحركون أقداح
العق صـغيـرة مـفضـضة مـرسوم الشـاي 
الئـــكــة عــراة نــفس هــذه عـــلــيــهــا صــور 
الـــصــور ســـنــجــدهـــا عــلى األقـــداح وعــلى
أباريق الشـاي لكنهـا تفاصـيلها تـبدو أكثر
ـعلـقـة عـلى احلائط وضـوحاً في الـلـوحـة ا
قابل لـلبـاب اخلارجي والتي سـتقابل كل ا
كـان في الـصورة من سـيدخل الى هـنـاك ا
ـقــهى بــكل تـفــاصـيــلهِ نـفس يــشـبهُ هــذا ا
تـآكلـة نفس ـة ا الكـنبـات اخلـشبـية الـقد
الــطـــبــاخ الــغــازي الــذي يـــقع في اجلــانب
األيــسـر مـن بـاب الــدخــول نـفـس األبـاريق
واألقـداح حـتى احلـيــطـان اكـتـست بـنـفس
ـكـانـيـ هـو عدم الـلـون مـا يـختـلف بـ ا
ـقــابل لــبـاب وجــود لـوحــة عــلى احلــائط ا
الدخـول وكل اجلالسـ على هـذه الكـنبات
الئــكـــة بــأجـــســاد نـــاصــعــة كــانــوا مـن ا
الـبــيـاض وبـجـنـاحـيــ حـريـريـ وعـيـون
الئـكـة الـذين فـي الـلـوحـة كـانـوا مـلـونــة ا
أيضـا يحركـون أقداح الـشاي الـتي أمامهم
ـالعق مــفــضـضــة لــكــنــهم يــبــدون أكــثـر
حـيـويـة من الــتـمـاثـيل خـارج الـلـوحـة فـمن
الواضح أنهم يتجادلون في موضوع يبدو
حـاضـراً وذي أهمـيـة كـبيـرة بـعـضـهم كان
ـا يــلـوح بــيـده داللـة عــلى عــدم اقـتـنــاعهِ 
يــقـــولهُ األخــرون أحـــدهم كـــان عــصـــبــيــاً
ائـدة احلديـدية التي ويحـاول أن يضـرب ا

الك الذي أمامهُ بقبضة يدهِ أما ا
بجانبهِ فيحاول الـتمسك بقدح الشاي على
ـنـضـدة خوفـاً من أن يـنـدلق نـتـيـجـة هذه ا

الضـربة اخـرون كانوا يـتهـامسـون بشكل
فـردي وكـأنــهم يـتـجـنــبـون أن يـسـمع أحـد
الك الوحـيـد الذي احلـاضرين حـديـثهـم ا
يــظــهــر في الــلــوحــة بــكــامل جــســدهِ كـان
قهى يحاول أن يـدفع احلسـاب لصـاحب ا
ويخرج لكن اللوحـة ال تُظهر شكل صاحب
ـقـهى وتكـتـفي بـظل أسـود يـجـلس خلف ا
مـائدة خـشـبيـة صـغيـرة بـالقـرب من مـكان
صنع الشـاي الذي يـقف بالقـرب منهُ عامل
قـهى وهو الـبشـري الوحـيد الـذي يظـهر ا
في اللوحة بالـرغم من أن الرائي ال يشاهد
ســوى اجلـهــة اخلـلــفــيـة مــنهُ وهـو يــأتـزر
بـقطـعـة قمـاش مـلـونة يـشـدها عـلى بـطنهِ
ـعن الـنظـر في الـلـوحـة سـيـجد أن الـذي 
ـالمح يــطــيــر في إلــهـــا مــا غــيــر واضح ا
اجلــانب الــعـلــوي مــنـهــا وكـأنـهُ كـتــلـة من
دخـان أبــيض تـغــطي اجلـانـب األيـسـر من

اللوحة....
هـــكـــذا فــهـم الـــشـــاب الــذي لـم يـــتـــجــاوز
العـشرين مـن العـمر هـذا الدخـان األبيض
ا ـا إلها اسطوريا ور أعتبرهُ إلها ما ر
حقـيقـيا لم يـرسمهُ الـرسام لـكنه اخـتار أن
ــكــان يـــتــواجـــد في الــلـــوحــة وفي هـــذا ا
بـالـتـحــديـد ألنـنـا عـادة النـفـهم اإللـهـة وال
كننا تخيل أشكالهم فنكتفي بتصوريهم
ــتـديــنـ عــلى أنــهم ضـوء خــاطف عــنـد ا
والــعـامــة لـكــنـهم عــنـد الــرؤيـويــ كـانـوا
دخـاناً ابـيـضـاً يـتشـكل مع الـزمن بـأشـكال
ــكــنـنــا تـفــســيـرهــا أو فـهم مـخــتـلــفـة ال 
هم أن اللـوحة تُظـهر حالة اإلله مغزاهـا ا

في تلك اللحظة الزمنية....
تـرك الـشـاب الــلـوحـة وحـاول اخلـروج من
ـقهى لـكن الـسـماء مـازالت تـرمي الـناس ا
بــاحلـــصى وهــذا جــعــلهُ يــعــود لــيــجــلس
بــالـقـرب من أحــد الـتــمـاثــيل الـذي مـا زال

فضضة... لعقتهِ ا يحرك قدح الشاي 
كان يبدو رجالً في مـنتصف اخلمـسينات
أسمـر البـشرة لـكن عيـنيه يـشعـان بالـذكاء

والرؤية التفت الشاب أليه وقال لهُ...
- سيبرد

- ما هو...أجاب التمثال
- الشاي

- ال تـهـتـم...سـيـأتي يـومــا مـا وأتـمـكن من
ارتشافهِ

ا عندما تعودون الى اللوحة - ر
ا...ال أعرف...كنا مالئكة هناك - ر

- واآلن
- ال شيء...اخـتــفت أجـنـحـتــنـا احلـريـريـة

وحتولنا الى...
- شياط

الئــكـة عــمـلـهم لن - ال...عــنـدمـا يــنـهـون ا
...بل الى يـــــتــــحـــــولـــــوا الى شـــــيـــــاطـــــ

تماثيل...مجرد عدم آخر
- والشاي

- حلم بالعودة
كن أن يحصل ذلك - هل 

- من يــعـــرف كــيـف يــفـــكــر هـــذا الــدخــان
األبيض...

- أريد أن ادخل الى الـلـوحة....كـمـا دخلت
قهى الى ا

- وماذا تفعل هناك
- أهــــــرب...لــــــقــــــد تـــــــعــــــبت مـن كــــــوني
أنـســانـاً...أشـعــر دائـمـا أنــني داخل خـطـأ
مـا...كل مـا أنـا عــلـيه يـبـدو نـاقـصـاً وغـيـر

منطقي
- حسـنـا...هذا مـا يـجب أن تعـرفهُ....األمر

ــنـــطق يــخــلق ــلل...ا كــله يــتــعــلـق بــا
لل...مثلما ترى...ستتحول الى تمثال ا
يحرك شـاياً في مقـهى خيالـية...هذا ما
تــصــبــو إلــيه...أخــرج األن...اعــتــقـد أن

طر توقف في اخلارج... ا
يقف الشاب يتأمل اللـوحة يأخذ قطعة
قــمــاش مــرمــيــة عــلى األرض ويــحـاول
إزالة الـغـبار عن سـطحـهـا فتـبدو أكـثر
الئـكـة تـبـدو أكـثـر وضـوحـاً أجـســاد ا
ـقـهى بـيـاضــاً ويـظـهـر وجـه صـاحب ا
كــان رجالً في األربــعــيـنــات من الــعــمـر
يرتدي وشاحـاً أخضراً ويبـتسم للمالك
الـــذي أمــــامـهُ الــــعـــامـل أدار جــــســـدهُ
بـالـكـامل فـاتـضـحت مالمـحهُ شـاب في
بـدايــة الـعـشــريـنـات من الـعــمـر أسـمـر
البشرة يبدو عليه الـقصر وتلمع عيناه
بــضـوء بــاهــر وهـمــا يـنــظـران بــاجتـاه
الــلــوحـة الــذي اخـتــفى مــنــهـا الــدخـان
األبـيض يـذهب الـشـاب نـحـو الـتـمـثـال

ويسألهُ
- لقد اختفى

أبتسم التمثال وقال لهُ...
- هــو أصال لم يــكن في الــلـوحــة...كـان
انـــعــكـــاســاً لـــروحك فـــقط...أخــرج اآلن

وابحث عنه فيك...
قـهى بينما يلتفت الـشاب ويخرج من ا
غـيـرت الـسـماء رأيـهـا لـتـمـطـر نـتـفاً من

رة.... الثلج األبيض هذه ا
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دهوك
في كـل مفرداتي واحرفي

ونثري وصدى صوتي ,والرجع
قلت لك انك انثى.

هي انثى ,ليس لها مخالب اللبوة
أنثى ,التعرف رقصة الدرويش الهائم

هي التلعب بالقدر والرند
التلعب بالودع.

هي التعرف فتح الفنجان
لكنها ,انثى  ,,,,بنقاوة السماء
استبيح لها اجلمال واجلنان

واخليال.
انثى ,,كالفجر اخلجول

ـتــسـاقط مـن شـفـاه انـثى ,,كـالــنـدى ا
الصباح

هي نــخــلــة اجلــنـــوب تــتــعــشق  مــيــاه

اخلليج
باسقة جتود بقلبها

وتفيض حنان
وظلها للفقير.

جل من رسمكِ ,,,
انــــــثــــــــــى

بصوت هالهل االعراس
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القاهرة

الرطيب
يا أجمل النساء 

عتق ريق مذيب في ثغرك ا
غترب يا حنانا مأل كأسي ا

فأسكر إحساسي وبدا غريب
كل هذا وتهديني صمتا 

فمن منا الواهب 
هيب ..?! ومن منا ا
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شهد السياسي العـراقي يراه  اكثر تعقيدا من اي من  يتمعن  بـا
وقت قـد مضى وتـراكمـات احلكـومـات السـابقـة   احد اهم اسـباب
ذلك كونها جمـعيها كانت سلبياتها اكثر من ايجابياتها وعلى كافة
االصعدة كـون ساسة  الصدفة بـالبالد سرقوا كل شيئ وال يوجد
شهد العراقي ومن اهم اعمالها افتعال لهم بصمة ايجابية بتاتا با
االزمـات وتدويـرها واخـر ازمـة بالـعراق ولـيـست االخيـرة هي ازمة
ا ادى ذلك الى صرف الدوالر االمـيركي مقابل الديـنار العراقي 
واد الغذائيـة وكافة السلع االخـرى واخلدمات ايضا ارتفاع ثـمن ا
ـا هو واضـاف هـذا االمـر مـتـاعب جديـدة لـلـمـواطن الـعـراقي وكـأ
حصار جديد فـرض على العراق والعراقي كافة بعقد التسعينات
في حـقــبـة زمن الـنـظـام الـبـائـد كـان مـفـروض عـلى الـبالد والـعـبـاد
قـبـور صـدام وعـانه الـعراق حـصـار اقـتصـادي بـسـبب حـمـاقـات ا
االمرين بسـبب ذلك. واالن ايضا حصار مفـروض على العباد لكن
من نـوع اخـر فـرضتـه احلكـومـة الـعـراقـيـة وذلك بـسـبب اعـتـمـادها
ــالــيـــة عــلى الــنــفـط واهــمــلت اجلــانب الــكــلـي بــواردات الــعــراق ا
السيـاحي والصحي والصـناعي ودفع ثمن ذلك العـراق والعراقي
جـميـعـا واالن بـعد كل مـا حـصل هل الـطـبـقة الـسـيـاسيـة احلـاكـمة
لديهـا قدرة على قيـادة العراق وتـذهب به الى بر االمان بـكل تاكيد

كال اذن الــعــراق بـحــاجــة الى مــارد ســحـري من
اجل الـــقــيـــام بـــذلك ولالسـف الــشـــديـــد  هــذه
االحـزاب الـسيـاسـيـة احلـاكـمـة لم تتـعض  من
االنــظـمـة الـدكــتـاتـوريــة الـسـابــقـة ومـاذا كـانت
نـتيـجتـها عـندما حـاربت الشـعب اتقـوا الله مع

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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- وفـي عـام 1997م (  ( 6مـاليـ امرأة
ـعاملـة اجلسديـة والنفـسية عـان سوء ا
بـــســـبب الـــرجــال  %70مـن الــزوجــات
ـبرح و 4آالف يـقـتـلن يـعـانـ الـضـرب ا
كـل عام ضربـاً على أيـدي أزواجهن أو من

يعيشون معهن.
%74- مـن الــعــجـــائــز الــفـــقــراء هم من
النساء  %85من هؤالء يعشن وحيدات

دون أي مع أو مساعد.
- ومـن  1979إلـى  1985م: أجــــــــريت
عـمـلـيات تـعـقيـم جنـسي لـلـنسـاء الـلواتي
قـدمن إلـى أمـريكـا مـن أمـريـكا الـالتـيـنـية
والــنــســاء الالتي أصــولــهـن من الــهــنـود

احلمر وذلك دون علمهن.

- ومـن عــــام  1980إلـى عــــام 1990م:
ـتحـدة ما يـقـارب ملـيون كـان بـالواليـات ا

امرأة يعملن في البغاء.
- وفـي عام 1995م: بـلغ دخل مـؤسسات
الــدعــارة وأجــهــزتــهــا اإلعالمــيـة 2500

مليون دوالر .  
بدأ رأة وحقوقها وفق ا هـذه هي حرية ا
الــرأسـمـالي واحلـضـارة الــغـربـيـة وهـذه
اإلحــصــائـــيــات وهي غــيض من فــيض 
ـرأة هو تـؤكد أن الـسلـوك الشـائن جتاه ا
نـهج حضـارة وليس سلـوكاً شـاذا لبعض

أفرادها.
وقع االلكتروني { البقية على ا
s - بغداد (« W UÝ—

: إن الـــشـــكــاوى ويـــقـــول أحـــد احملــامـــ
برح بلغت بـاالعتداء اجلسدي والضرب ا
عـام (1997م)  54ألـف شـكـوى وتـقـول
الـــشـــرطــة: إن الـــرقم احلـــقــيـــقي عـــشــرة

أضعاف هذا العدد.
- كــمــا أن هـنــالك بـالغًـا يــومــيًّـا عـن قـتل
امـرأة بأبـشع الطـرق على يـد الرجل الذي

تعيش معه.
- في عام 1980م ( (1.553000حـالة
إجــهـاض  % 30مــنــهــا لــدى نـســاء لم
يـتــجـاوزن الـعـشـرين عـامـاً من أعـمـارهن
وقـالت الـشرطـة: إن الـرقم احلقـيـقي ثالثة

أضعاف ذلك.
- وفــي عــــــــــــــام  1982م ( (%80مـن

ـــتـــزوجــات مـــنــذ  15عـــامــاً أصـــبــحن ا
مطلقات.

) امـرأة - وفـي عـــام 1984م  ( 8مـاليــ
يــعــشن وحــدهن مع أطــفــالــهن ودون أيـة

مساعدة خارجية.
- وفـي عــــــــام 1982م ( (65حـــــــــالــــــــة

اغتصاب لكل  10آالف امرأة.
ـة - وفـي عـام 1995م  ( (82ألـف جـر
اغـتصاب  %80مـنها في محيط األسرة
واألصــدقـاء بـيــنـمــا تـقـول الــشـرطـة : إن

. الرقم احلقيقي  35ضعفاً
- وفـي عــــــام 1997م بــــــحـــــــسب قــــــول
ــرأة : جـــمــعـــيــات الــدفـــاع عن حـــقــوق ا

اغتصبت امرأة كل  3ثوان.

تـعالت األصـوات في اآلونة األخـيرة حول
ـسـلــمـة حتت ــرأة الـعــربـيــة وا حتــريـر ا
ذريـعة انـصافهـا من الظلم الـذي حلق بها
والــــعـــجــــيب بـــاألمــــر أن من يــــرفع هـــذة
الـــشــعـــارات اغـــلــبـــهم نـــســـاء عــربـــيــات
ومــســلــمــات( حــامالت اجــنــدات خلــدمــة
جـهـات معـروفـة لـلجـمـيع )  ويعـتـبرن من
ثقـفة أو احملسـوبة علـيها ... الـعناصـر ا
ومـن احلــاصالت عـــلى شـــهـــادات عــلـــيــا
ية ـا يشـغلن مـناصب عـلمـية واكـاد ور
رأة بل مـرمـوقة نـحن لسـنا ضـد حتريـر ا
ضــــد األصــــوات الـــشــــاذة الـــتـي حتـــاول
ــــراة عن طــــريق دعـــوى الــــتـــغــــريـــر بــــا
مـــســاواتـــهــا بــالـــرجل ونـــيل حــقـــوقــهــا
ـسـلـوبة مـن قبـله وبـاتت هـذه األصوات ا
ـطالب تدعي ـقززة تـتعـالى دون خجل  ا
ـبــيت خـارج ـرأة مــثل ا بــأنـهــا من حق ا
ــــنـــزل دون أن يــــكـــون لـــلــــزوج حق في ا
ســؤالـهـا واخلــروج والـدخــول دون عـلـمه
والــسـفـر وحــتى الـتــخـلي عن مـســؤولـيـة
أطـفالها... أمور تعـتبر خارجة عن العرف
ـرأة والــدين يــريــدون أن يــجــعــلــوا مـن ا
ــرأة في الــغـرب الــعــربــيــة نــســخـة عـن ا
لـألسف الـشـديـد ... لهـذة األصـوات اكـتب
مـقالي هـذا وابداه بالـسؤال ماذا تـعرفون

عن حرية الغرب 
الــغــرب هـم أكــثــر اجلــهــات الــتي اهــانت
ــرأة وانـتـقـصت من مــكـانـتـهـا واسـاءت ا
إلـيهـا  بل لم يكـونوا يعـاملـوها كـبشر له
حـق في الــعــيش الــكـــر والــتــاريخ فــيه
الـكثـير من الـشواهـد والدالئل عـلى صحة
كالمـي كـثــيـرة  ولـم تـنل حــريــتـهــا حـتى
تـــاريخ قـــريب لألسف الـــشــديـــد  وحــتى

ــزعـومـة فـإنــهـا جـاءت حـسب حــريـتـهـا ا
نـصوص حتط  مـن مكـانتـها  فـاحلضارة
ـرأة عن إنـسـانـيـتـهـا الـغــربـيـة أخـرجت ا
وجــعـلت مــنـهـا مــاكـيــنـة لـدر الــربح عـلى
حــسـاب عــفــتـهــا وكـرامــتــهـا وإنــشـائــهـا
لألجـيال فـهدمت األسـرة وجعـلت العالقة
ـرأة فإذا اجلـنـسـية أسـاس الـعالقـة مع ا
ـاكينة مـا ذبلت زهرتـها تركت كـما تترك ا
الــــصـــدئــــة. في تــــصـــرف قــــبـــيـح تـــأنف

احليوانات الضالة عن مثله .
WÐuK  ‚uIŠ

إن الـدول الـغـربيـة الـتي تـتشـدق بـحـقوق
شبوهة على بالد ـرأة وتشن احلمالت ا ا
ـــرأة ـــســـلـــمـــ حتت ســـتـــار حـــريـــة ا ا
ـسـلــوبـة تـرمي من ذلك إلى وحــقـوقـهـا ا
ـرأة أداة فـي الـشــر وإفـسـاد اســتـخــدام ا
اجملــتــمــعـات حــتى تــتــمــكن من تــنــفــيـذ
أجـنـداتـهـا الـتي ال يـنـمـو نـبـتهـا إال وسط

ستنقعات... ا
فــفي احــصـائــيــات -لـيــست بــاحلـديــثـة-
تـظـهـر األرقـام هـول الـواقع الـذي تـعـيـشه
ــرأة في الــدول الــغـربــيــة ومع األزمـات ا
ـيـاً ـتــرديـة عــا االقــتـصــاديـة واألحــوال ا
ـعـانــاة أضـعــافـاً مـضــاعـفـة. زادت هــذه ا
وتـظـهـر هـذه اإلحـصـائـيـات أن احلـضارة

رأة عن إنسانيتها.. الغربية أخرجت ا
ومـن تـــلك اإلحـــصـــائـــيـــات عن أمـــريـــكـــا
وإسـبـانـيـا كـنـمـوذجـ لـلـدول الـغـربـيـة
رأة ومقره مدريد; والتي نشرها معهد ا
فـي عــام 1990م قـــدّم  130ألـف امــرأة
بـالغـات بــاالعــتــداء اجلــســدي والــضـرب
ــبـرح من قـبل الــرجـال الـذين يــعـيـشـون ا
مــعـهن ســواء كـانـوا أزواجــاً أم أصـدقـاء.

في كـل مــجــتــمـع هــنــالك عـــقــد او نــظــام
اجــــتـــمــــاعي  مـــتــــكـــون مـن خـــلــــيط من
الـنظـريات والقـوان وان الدول احلـديثة
قـــامـت بـــاألســـاس لــــتـــوفـــيــــر الـــنـــظـــام
االجــتــمــاعي حــيث يــتــفق الــنــاس عــلى
تـــمــكــ الــدولــة مـن أجل فــرض ســيــادة
ـقـابل يـتـخـلـون عن جزء الـقـانـون وفي ا
من حـــريــتــهم وهــذا هــو جــوهــر الــعــقــد

االجتماعي 
والـــهـــدف هــو احلـــفــاظ عـــلى الـــنـــســيج

ومة احلياة واصلة د االجتماعي 
وهـــذا يــتـم من خالل تـــنــازل كـل فــرد عن
قـسم من أنانـيته الـفردية لـكي يلـتزم أمام

اآلخـــريـن بـــبـــعض الـــواجـــبـــات من أجل
تـكوين تنـظيم يسـاعدهم علـيالبـقاء ولكي
يـستمر تـنظيم األفراد يـجب أن يخضعوا
إلـى قــادة أكـــفـــاء قــادريـن عــلـى تــوجـــيه
حــيـاتــهم االجـتــمـاعــيـة تــوجـيــهـاً يــخـدم

حاجاتهم ويكفلحمايتهم
ولـكن ماب فترةً واخـرى يصاب اجملتمع
بـــڤــايــروس الــتـــأثــر بــعـــدوى خــارجــيــة
وتـتباين الـتأثيـرات اجلانبـية على حسب

مناعة االفراد داخل اجملتمعات
ان هدف بث الڤايروس هو " الهيمنه "

فــمــا عـــجــزت عــنه آلــة احلــرب تــعــوضه
االســالــيـب اخلــبــيــثــة الــبــاردة من خالل

الــتـــســلل لــلــمــجـــتــمــعــات وبث االفــكــار
ـسـمــومـة لـيـسـهل الـسـيـطـرة والـتـحـكم ا
بـهاعلى حسب مـاتقتضـيه مصالح الدول

العظمى
و في مــجــتـمــعــنــا لـوحظ جــلــيـاً الــتــأثـر
بــعـادات هـجـيــنه بـثـهــا الـغـرب من خالل
تواجده نظـمات ا ـثليه بالـسفارات وا

حالياً داخل البالد
ـنظـمـات حتـت مـظـلة حـيث دخـلـت هـذه ا

االكذوبة الشائعة " االنسانية "
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وبــشـعــارات الــدفـاع عن حــقـوق وكــرامـة
رآة األنـسـان وتـثـقـيف االفـراد وتـمـكـ ا
لــلــنــهـوض بــواقع اجملــتــمع وااللــتــحـاق
ـيـة مـسـتـغـلـ فـيـذلك بـركـب الـدول الـعـا
ضـعف الـرقابـة الداخـلـية ورغـبة الـبعض
ـنظـمات الـتي حتقق لإلنـخـراط في هذه ا
ـكاسب الـشخصـية دون أدنى تفـكير له  ا

بعواقبهاوإرتداداتها على اجملتمع
واذا مـانـظـرنـا الى االهـداف اخلـفـيه جند
الـــعـــكس مـن خالل تـــســـلل آفـــات تـــهــدم
ـنـظـومـة جــدران االخالق والـقـيم داخـل ا
اجملتمعية وتساهم في تفكيكاألسرة

مانعة داخل مجـتمعنا ضئيلة ان نـسبة ا
وهـذا لم يأتي عن فراغ فالـسنوات طويلة
واجملــتـمع مــكـبـوت اليــعـرف شيء اسـمه
تـعبـير عن الـرأي ومُسـيروقـراراته رهـينة
احلــاكم الــذي صــادر إرادة الــشــعب وبث
ـا ادى الى مــفـهـوم " نـفـذ وال تـنـاقش " 
ـنـاعـة ضـد اي مـفـاهـيم او أفـكار غـيـاب ا

تُصدرلنا 
نظـمات على توظيف افراد حـيث عملت ا
مـن الداخل مـتالعـبـ على اوتـار احلُـرية
والــتــحــرر وتــمـكــ وصــنــاعــة األجــيـال
وغـيرهـا من الشـعاراتوالـهدف هـو إيجاد
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ـواطن الشـديدة صـارف استـغلت حـاجة ا .. هـناك من يـدعي أن ا
ـال مـن اجل شـرائـه مـســكــنــا ( حـلم حــيــاته ) وخالصه من إلى ا
اإليـجـارات ومشـاكـلهـا فـقد اتـعب الـسـكن باإليـجـار نفـوس الـناس
حتى حتولت  حياة الكثير من العوائل إلى بؤس وجحيم فهناك من
ال يـسـعى وراء الـقـرض لـكي يـحل به مـشـكـلـته الـتي الحتـل اال بـا
صارف وفـروعها تـمنح السـلف والقروض بـطريقـة تشبه فـراحت ا
ـاذا يـغض الـنظـر عن ذلك إلى حـدٍ مـا عـمـلـيـة ( الربـا ) وال نـدري 
ـالية ـساجد وفـقهاء الـشريـعة وال يعـارضوا عمل وزارة ا خـطباء ا

الي في البلد . سيطرة على الشأن ا ا
ـواطـن لـتـلك الـقـروض هـو أمـر خـارج عن إرادته  فـهـو إن قـبـول ا
ضـعـيف يـائس ومـشـكـلـته تـتـطـلب حـصـوله عـلى مـبـلغ كـبـيـر دفـعة
ـصـارف مفـتـوحة واحدة وهـذا اليـناله إالّ بـالـقرض فـوجـد أبواب ا
نحه مايريـد مقابل أرباح خيالـية يرفضها الضـمير اإلنساني كما
شـاريع الصـغيـرة التي مـنحـها مـصرف حـصل مثالً في قـروض ا
الرشيـد فقد كان مبـلغ القرض األصلي هو 20 ملـيون دينار حتى
ــواطن صـاحب أضــافـوا إلــيه فـوائـد 4 مـلــيـون لــيـحـتــسب عـلى ا
ـشـكـلــة تـكـمن في مـقـدار الـقـسط ـشـروع  24 مـلـيـون ديـنـار وا ا
ـقتـرض الـذي يـبلغ  خـمسـمـائة الف الـشـهري الـواجب دفـعه من ا
ديـنـار زائـداً أربـعـة آالف ديـنـار عـمـولـة إيداع تـضـاف إلى الـقـسط
ـبـلغ الـكـبـير ونـسوا أن صـاحب الـقـرض يـعـجـز عن تـسـديد هـذا ا
شـهــريـاً وهــو يـعــمل في سـوق شــعـبي مــتـذبــذب يـتــأثـر بــاألخـبـار
السـيـاسيـة ومـعـرض إلى الركـود واخلـسـارة في أي حلظـة ونـسوا
ايضاً ان صاحـب القرض لديه محل مؤجر بـإيجارات مرتفعة جداً
وملزم ان يجـهز مبلغ اإليجار في نهاية الشهر ليدفعه الى صاحب
قـترض لديه عـائلة وايـجار بيت والـتزامات ـلك ونسـوا كذلك ان ا ا
ـشـروع في نهـايـة الشـهر من أخرى كـثيـرة حـتى يعـجـز صاحب ا
ـصـرف ...... هـناك تسـديـد مـبـلغ الـقـسط الـشـهـري الـكـبـيـر الى ا
ايـــضــاً من يـــدعي بـــأن هــذه الـــقــروض تـــعــود فـي أصــولـــهــا الى
مسـتثـمرين أودعـوا أموالهم في خـزائن الدولـة لتـشغيـلهـا بإشراف
ـالية ومطلوب من الـدولة ارباح مرتفعـة لتسديدها وتخطيط وزارة ا
ـسـتـثمـرين ويـبـدو أن األمـر لـيس كـذلك فـأكـثـر الـناس الى هـوالء ا
تـكـذب هذا االدعـاء ويحـسـبهـا الـبعـض دعايـة أطـلقـوهـا ب الـناس
ـشروع فـي إستـحـصـال اإلربـاح احملـرمة عـن تلك إليـجـاد الـعـذر ا
الـقــروض لـصـالح الـدولـة من جــانب ومن جـانبٍ آخـر إبـعـاد وزارة
ـتـمـثـلـة بـاألقـسـاط ـركـزي عن الـعـمـولـة احملـرمـة ا ـالـيـة والـبـنك ا ا
ـسـتلـفـون فـاألمـوال خرجت من الـشهـريـة الـعالـيـة الـتي يـسددهـا ا
ـلـوثة بـالـسحت خزيـنـة الدولـة لـتعـود الـيـها مـحـملـة بـتلـك األرباح ا
ـوال موضع شك احلـرام كـما يـتـصـورها الـكـثيـر فـقـد بقـيت تـلك ا
ـالـيـة لم تـفـصح ـشـكـلـة ان وزارة ا ـسـتـثـمـرين وا وريـبـة في انـهـا 

بشكلٍ صريح وعلني عن عائدية تلك االموال ولو بشكل رمزي . 
ـواطن سكن وراتب ـتـعـاقبـة أن تـمـنح ا أن من واجب احلـكـومات ا
من أموال الـثـروات الهـائـلة كـمـا مذكـور ذلك في الـقانـون ويـحصل
ـواطنـ بـشـكلٍ عـادل خالٍ من هـذا لـوقـسـمت تلك الـثـروات عـلى ا
الـفـسـاد وبـهـذا حتــافظ عـلى كـرامـة مــواطـنـيـهـا كــمـا تـفـعل الـدول
األوربية بشـعوبها والالجـئ الوافدين إلـيها من شتى بـقاع العالم
رتـفـعـة التي حـولت حـياة  بـدل تـلك الـقروض صـاحـبة األقـسـاط ا
سـتلـف الى جـحيم وتـسبـبت في انفـصال ازواج عن الـكثيـر من ا
ـالي الـذي يـعـصف زوجـاتـهم وتــشـريـد اطـفـالـهم بـسـبـب الـعـجـز ا
ساك الكسبة فتتحطم العائلة في النهاية من وراء بعوائل هوالء ا

اقـسـاط تـلـك الـقـروض الـكـبـيـرة وهـذا مـانـراه
ونسمعه كل يوم مع األسف الكبير .
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جــيل جـديــد يـتـحــكـمــون بـخـيــوط افـكـاره
ومـسـاراته وهنـا تكـمن اخلـطورة فـالعـقدة
ذاتــهـا وهي إيـجـاد الـعــقل اجلـمـعي الـذي
يُـقـادويـغـذى بـطـرحٍ أحـادي اجلـانب حـيث
يـنتقون فئات عمرية مـختلفة يهمسون في
آذانـــهم هــمـــســات حتــاكـي طــمــوحـــاتــهم
وتالعـب مخيلتهـم ليرى الفردنفـسه يبتعد

تدريجياً عن قيمهِ
ـرحلـة التـحرر من قـيمهِ وفي ضل ويـبدأ 
إســتــيــعـابـهِ احملـدود مـع غـيــاب الــقــانـون

يتحول مفهوم التحرر الى "فوضى"
وهـــنــا يـــأتي دور الـــدولــة الـــتي خــولـــهــا
اجملــتــمع بــالــتــصـدي حلــمــايــة الــنـســيج
اجملــتــمـعي من خـالل الـتــخـلـي عن مـوقف
ــــراقــــبــــة والــــتــــفـــرج والــــتــــحــــول الى ا
حـالـةمـواجـهـة االفـكـار والـظـواهـر الـشاذة
ن يُـروج ألفكار هـدامه ومضلة والـتصدي 
و ابــسط االمــور تـكــمن في عــدم الـســمـاح
بـسّن قـوانـ تـأيـد هذهـاالفـكـار مع الـعمل
اعالمــيـا ًً عـلى تـوعـيــة اجملـتـمع وإيـضـاح
مـخلفـات هذه الظواهـر ومن يقف ورائها 
ــسـمــومـة فـأن واذا مــا امـتــدت رقـعـتــهـا ا
نـتــائـجـهـاسـتـكـون وخــيـمـة عـلى اجملـتـمع
بـأكـمـله  نحـن هنـا النـدعوا الـى الرجـعـية
وعـدم مـواكبـة التـطور واحلـداثه بل ندافع

عن قيم ورصانة اجملتمعات
فالنـسـتـهـ بـالـقـيم الن اهم الـنـقـاط الـتي
تُـســيـر االنـسـان هي قـيـمه االخالقـيـة ومن
دونــهــا سـتــحل الــفـوضى فـي ضل ضـعف

زعمتطبيقه من الدولة  دني ا القانون ا
وان اجلــديــر بــالـذكــر ان هــنــالك مــسـاعي
مـنظماتـيه تريد إشراك شخـوص مستقبالً

داخل اجمللس التشريعي 
وقع االلكتروني { البقية على ا
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رأس ســنـة جــديـدة أطل عــلـيــنـا .. حتــيـة
ومـحـبة وامـتنـان لـلرؤوس الـتي تتـصدى
لـلظالم وسدنته ومريديه بكلمات حروفها
مــسـبـوكــة بـجـمــرالـطـهــر ووضـاءة بـنـور
احلـق .. والـعـار كـل الـعـار عــلى الـرؤوس
ـتـخمـة باألحـقاد ـنـتفـخة بـالـكراهـية وا ا
والالهثة في دهاليز القبح واخلراب

رُؤُوس
رُؤُوس..
رُؤُوس..
رؤوسْ
×××

رُؤُوس عَلَى نُورِهَا نَسْتَفِيقْ
وَمِنْ فَيْضِ إشْرَاقِهَا نَْرتَوِي
وَأُخْرَى نَرَى نارَها وَالْبُروقَ

بِجَمْرِ طَرَائِقِهَا نَكْتَوِي
×××

رُؤُوسُ تُضِيءُ كَوَجْهِ العروسْ

تُشِيعُ الْمَوَدَّةَ واالبتسامْ
وَأُخْرَى تُثِيرُ امتعاضَ النُّفُوسْ
..سخامْ وَتَمْسَخُ وَجْهَ الصَّبَاحِ

×××
رؤُوس تُثَرْثِرْ

: وَتهذي وتَهذُر.. إلى أنْ تَموتْ
رُكَامَاً خواءْ

وَأُخْرَى صموتْ
تُخَططُ.. تَبْني بِغَيْرِ اِدعَاءْ
لِتَرفعنا لعَنَانِ السَّمَاءْ

×××
رُؤُوس تَرُودُ الْعَمَاءَ تُنِيرُ

وَأُخْرَى تُغَطي اُلْدُنَا بالظَّالمْ
رُؤُوس تُعَرْبِدْ
رُؤُوس تُمَجدْ

وَأُخْرَى مُرَاوِغَة ال تُحَددْ
وَتُحْسِنُ لَيّ حُروفَ الْكَلَاَمْ

×××

رُؤُوس تُدِيرُ رؤوساً سِوَاهَا
وَأُخْرَى تَمِيلُ بِنَا لِرُؤُوسْ

رُؤُوس تُعَششُ فِيهَا الفُلُوسُ
وَأُخْرَى تُفَرخُ فِيهَا الرُّؤُوسْ

×××
رُؤُوس تَعُجُّ بإسفافِها

تطأطئ...
تَلُوذُ بأسْالفِها
وَتَهْوَى السُّباتْ

وَأُخْرَى تَضِجُّ بأفكارِها
وَتَسْمُو لِتَرْفِدَ انوارُها

دروبَ الْحَيَاةْ
×××

ْ رُؤُوس مُضَمَّخَة بِالْيَقِ
وَأُخْرَى مُخَضَّبَة بِالظُّنونْ

و حُمْقُ الرؤوسِ  تَروحُ  و تَغدو
وَلَمْ ترَ شَيْئاً
وَلَمْ تعِ شَيْئاً

بِرَغْمِ مَسَامِعِهَا وَالعُيُونْ
×××

رُؤوس تُقَدَّسْ
وَأُخْرَى تُدَاسُ
رُؤُوس تُؤَسسْ
وَأُخْرَى تُساسُ

×××
رُؤُوس تُكَابِدْ
وَأُخْرَى تُعَزُّ
رُؤُوس تُجَاهِدْ
وَأُخْرَى تَهِزُّ

××
رُؤُوس
رُؤُوس
رُؤُوس
رُؤُوس

.. وَمَا مِنْ خَلَاَصٍ
وَمَا مِنْ سَلَاَمْ
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في ظل الظلمة واحلزن ... 

يبقى اآلمل
لوال االمل .. انتهينا

ـون .. هم يـشـعـرون بـالـسـكـون .. ووقـار ـتـأ ا
الليل

يسمعون ان الباك .. والشاك
تأ ... وزفرات ا

ـتصـاعد الى افاق يسـمعـون اصوات الـدعاء ا

السماء
يحلمون بالسعادة ... والشقاء هائم بهم

يتخيلون اجلمال بكل شيء .
حتى بالزهور الذابلة ....

ون  يذرفون الدموع كأنها قطرات غيث تأ ا
تنزل الى االرض فتثمر الرحمة والشفقة

ــون  قــلـوبــهم بــيـضــاء .. تــنـبض امل ــتـأ ا
ورجاء

سالم  عـــلى من يــقـــومــون الــزهـــور بــأيــدي
مجروحة

سالم  للـذين يعـكـسون اجلـمال مـهمـا كانت
ارواحهم مرهقة من الداخل ..

سالم  للذين ينطقون كالم جميل
ويــنـــشــدون الـــربــيـع .. حــتى حـــتى وأن كــان

اخلريف مآل صدورهم ..
wLEŽô« XÐUŁ - بغداد

q _« vI³¹

تعـلـمت أن أسـتـغـني عن أولئـك الذين يـسـتـغـنون
عني.

تعلمت أن أتقبل عيوبي ألفوز على
مخاوفي.

تعلمت أن أجتاوز كل حدودي.
وأن أبقى بال حدود

تعلمت أن أسامح كل أخطائي.
وأن الأخطأ مع احد

تعلمت ألّا أدمر نفسي.
وألّا أدمر اآلخرين

تعلمت أن أحب نفسي وأن أحب اآلخرين
أصيل هش. ناقص. متمرد.

أشـعـر وكـأنـنـي نـفـسي. ثـمـلــة مع االبـتـسـامـات
والربيع

أن أتــوه في مـهـب الـريح أن أســتـلــقي بــجـانب
البحر

ال أخاف من الغرق في غروب الشمس.
أريد اخلفة والسعادة.

تعلمت الوقوف حتى عندما أدور حول نفسي
كل شيء ينهار أمامي 

ولكنني كاجلبل الشامخ
تـعـلمـت النـهـوض مـرة أخـرى في كل مـرة أسقط

فيها.
اجلميع يقول أنني قوي

 لكنني لست كذلك.
تعلمت للتو كيف أقاتل

تعلمت النهوض والبدء من جديد.
ال تزال لدي الشجاعة ألفرد أجنحتي وأطير.

انها اسطورة احلياة
انيا VŠU - ا  Ád UŁ
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زهـرةقد تـفتـحت وهي في السادسـة عشـرمن عمـرها...  نبـض قلبـها لـلتو
مـنـذ ايام ذهـبت للـموعـد وقـد احضـرت معـهـا  ما تـكبـدت ثـمنه... ولـكنـها
فضل اصـرت ان تشتريه وتقدمه له.... جلست وتصـفحت كتابهااجلديد ا
سك ـوعـد ولكـنه كـان  متـاخرا... جـلس وهـو  وهي بـانـتظـاره  حـضر ا
بــالـهــاتف  اليـفــارقه مـرة يــجـيـب واخـرى يــتـصل ...... قــدمت له الــهـديـة
ووجـنتاها قد احمـرتا خجال تبادال اطراف حديث لم  يـحضر له مسبقا...
بـعد دقائـق  نهض وهم باالنـصراف حتى نـسي الهديـة تاركا ايـاها  على
الــطـاولــة... شـعــرت هي بــاالحـراج جــدا واغـلــقت الـكــتــاب وتـركــته عـلى

الطاولةايضا فهي لم تعد بحاجة أن  تتصفحه فإغالقه  اوال لها!!!!
U—”  - بغداد  wKŽ Èb¼
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ذات ليلة 
وحتديدا على بعد هنينة من وقت السحر
طر كنت وحدي ساهرا" ارقب حبات ا

تتساقط ..
تنهمر .. 

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

شيئا" فشيئا" يقترب
شيئا" فشيئا" يتضح

ما االمر ?
هذا السؤال الذي

للوهلة االولى ببالي جال ..
حتى اجاب بفعله وما اطال

تـسـلل الـشـاب الـى الـبـيت اجملـاور لـدار جـاري
صاعداً فوق اجلدار
وظن انه انتصر ..

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

فأجابني .. 
يـاعم والـله انـا مـا جــئت اسـرق عن سـفـاهـة او

بطر
ياعم ان هذي الدار فيها

اعظم سراق البشر 
فيها فتاة فتت قلبي رويداً 

سرقته 
سرقت كل كياني 

سرقت حتى النظر 
فلم اجد بدا" عن استعادة القلب الذي

من عشق سارقه انفطر
فرتبت كتف الفتى .. قلت له : 

بني خذها واستمع مني النصيحة
بني مثلك ال يرتضي قط الفضيحة

ان تـنـتــشـر بـ الــبـشـر .. وتـصــيـر هي اقـسى

خبر ..
بني امشي دربك احملفوف ما طال السفر

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

ليجيئ بك مع اهلك 
نحو باب اهلها ..

فتصير انت الشمس في وضح النهار
وتصير هي لك القمر ..
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 _انـا عاشق لـلمـوسيقى ومـتأثـرا بصوت
كــوكب الــشــرق امــكــلــثــوم ولــو ســألــتــني
كــيف...? االن خـرجـت من مـقــهـيــاهـا الـذي

اجتزناه بداية الشارع .. 
ســـحــــبـــته مـن يـــديه النـــزلـه في الـــشـــارع

لتباطيء خطاه  قلت له 
 _ألي اجتاه ستصل.. 

فرحت وانا مستمتعة لرده
تنبي...   _الى شارع ا

قلت على الفور 
 _وانا كذلك...!! 

مــضى عــلى لـقــاءنـا االســبـوعي الكــثـر من
شـهـور وتوطـدت عالقـتي به شعـرت بانه

الـصـديق الـوحـيـد الـذي ارحتت له حـتى
اعـلـمـتـعه لـيـتـعرف بـحـيـاتي الـشـخـصـية
وخــصـوصـيــاتي ومـشـاكــلـهـا الــتي يـجـد
حــلــوال لــهــا فــانــا سـيــدة تــزوجت ثالث
مــرات ولم اوفق  حــتى بــزواجي الــثـالث
مع انـسان يتجـاهلني بالتـمام هذا اليوم
ـمـطـر كـان مـوعـدنـا في نـفس الـشــتـوي ا
ـكـان وقد سـألني نـاظـرا لي عارفـا مابي ا

ا قال لي
 _زوجك مــبــتــعــد عــنك ولــيـس مــهــتــمـا

باحتياجاتك.. 
ـا اسمـعه  اال ان الذي ابـتسـمت خجـلة 
في داخلي  يكاد يفجرني لتظهر ثورتي 

 _لــقـد أصـبح زوجي صـديـقـا لي بل اخي
لشدة اهماله  لي. 

فـهم قـصـدي بسـرعـة  فـائقـه ورد بضـحـكة
مسموعة 

  _اعـانك الـله فـي داخـلك قـضـية  اصـعب
ــــا حتــــتـــويـه قـــضــــيــــتي  الــــتي احس

بجراحات بلدي احلبيب.
.. حدق في وجهي وأضاف 

  _الــله يــعـيــنك.. ويـنــبه  زوجك الـعــزيـز
صيبتك الكبرى..

كــانـت هــذه ذكــريــات من طـــريق ســيــبــقى
لالبد جميال..
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كـــلـــمــا حـــاول أن يـــرتــكـــز عـــلى عـــصــاته
اخلـشــبـيـة تـرنح جـسـده بـاكـمـله وازدادت
رجـفـته أسـرعت صوبـه النقـذه من سـقوط
اكـيـد انا االخـرى تعـثرت بـخطـواتي ولوال
رحـمـة الله كـدت اسـبقه بـالـوقوع مـسـكته

بيدي وقلت له
- مهلك حاج..

 حاول االستناد  ليتمسك بيدي... 
رفع بصره لوجهي واجاب بلطف

. _الـله يرضى علـيك  ابنتي ويـحفظك من
كل سوء... 

الــســاعــة أوشـكـت عـلى جتــاوز الــعــاشـرة
صــبــاحــا وخــيــوط شــمس شــتـويــة مألت

كان  الشارع احضره كل نهاية اسبوع ا
و اتـواجـد فيه حـاولت ان انبـهه بوصـية

يحتفظ بها فقلت
 _يــاحـــاج عــلــيك بــأصـــحــاب شــخــصــا

يساعدك في مشوارك... 
كــأنه اسـتـسـلم  بــنـصـيـحــتي  لـيـرد عـلي
ببرود ونطق بعدان اخذ نفسا عميقا

ــتـعب مــتـعب حــتى وان اصـطــحـبت  _ا
 .. الف مع

وجدته يحمل قضية وطن يتمزق . 
 _بـدافع الفضول حـاولت ان استمع ولو
الـــقـــلــيـل من ذاكـــرة الــرجل الـــســـتـــيــني
وبـقبعته ونـظارته السـوداء اللون سوية

كــان هـنــدامه مـقـبــوال فـقــد تـنـاسـق شـكـله
لـــيــبــدوا مــحــبـــوبــا لــكل من رأه وال ادري
تـشوقت النطق بـسؤالي الذي الزمني وانا
ادقق بهيئته اجلذابة لتتاكد الصورة التي

جمعتها في ذهني القول
 _انت كاتب ام صحفي ام شاعر... 
ضحك بصوت واطي ورد باحلال

 _انت فطنة صاحبة تخم صائب..
 ._انــا احـمل كل هـذه  الـهـويـات وأكـد لك

بانني فنان...   اجبت بصوت مسموع 
 _كـــيف لك ان تـــكن فـــنــانـــا وانت بـــهــذه

احلالة...
 سمعت  قهقته مضيفا
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من عـام الى عـام ومن سـنة الى سـنـة ومن تـاريخ الى تـاريخ ندخل
بـهذا الـعام ونخـرج ونحن نفس الـوضع لم يتـغير شيء وقـد اقترب
عـام  2023ونـحن في نهـايـة سـنة . سـنـة مضت مـن عمـرنـا ونحن
في دائرة مـغـلقـة لم جند مـا يـفرحـنـا لم جند من يـفـتح لنـا باب من
ـــغــلـــقــة قــد يـــكــون مـــوضــوعي فـي بــدايـــاته مــثل هــذه الـــدائــرة ا
ـواطن الـعـراقي الـذي يعـيش في الـريـاضـيـات لـكن هـذا هـو واقع ا
هذا الـبلـد هم يـبلـغـوك رسالـة ويـقولـون لك ان استـطـعت اخرج من
البـلد . ألنـنا نـعـيش في خراب بـلد ال احـد يـلتـزم بقـانون وال هـناك
ن يـتـكلم ويـهـدد على مـواقع الـتواصل االجـتـماعي من قـوة رادعة 
ن هب ودب لم نــرى حـدود مــرســومـة بــلـد بـلــد حــدوده مـفــتـوحـه 
انـهــاره ضـائـعــة بـ هــذه الـدولـة وتــلك بـلــد تـسـيــطـر عــلـيه الـدول
اجملـاورة هذا من يـطـلق صـواريخ وهـذا من يـدخل للـعـمق ويـصول
ويـجول . كل عـام نقـول قد يـأتي الفـرج لكن نـنصـدم بالـسوء جراء
ـعـانـاة من يــحـكم الـبـلـد لـم جنـد االنـسـان الـعـراقـي الـذي يـحس 
ـواطن لم جند االنـسان الـذي يخلـصنـا من الفـساد واحملـاصصة ا
بلد كله يـريد ان يأخـذ منه لكن ال يعـطيه . لذا جتدنـا متأخرين عن
الـعالم لم يـكن اخللـيج العربي اغـنى من العـراق لكن حـبهم لـبلدهم
عامل صانع وا عجزات من ناحية البنى التحتية وا هم من صنع ا
والدراسة لـذا جتدهم من عام الى عام هم في تـطور وسباق للزمن
ضـمـان حق مـواطـنيـهم .. لـكن هـنـا في العـراق تـذهب الـسـن من
عـمرنا ولم نـشهد مـا يشـهده العـالم العربـي والغربي وحـتى العالم
االسالمي الــذي تــطــور بــتــطـور الــزمن لــكن   تــدخالت الــدين في
الــســيـاســة هي مـن اسـقــطت الــدولــة وعــدم الــتــفـكــيــر بــالــصـورة
الصـحيـحة لـذا اتمنى وكـثيـرا ما تـمنيـنا ان يـكون عام  2023عام

التغـير الفعلي واالنتقال الى التطور والبناء ورفع
الـصبات الـكونـكريتـية الـتي عندمـا نشـاهدها
يكون شـعور بداخلـنا اننا مـازلنا بـلد محتل
وهــذه هي احلـــقــيــقــة .. ال نـــريــد ان نــقــول
مــــــــرة ســنـة وجـاءت سـنـة ومـثـلـمـا رحـتي

جيتي  ...
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تــداول رواد مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
اخملـتـلـفـة خـبر شـطب عـضـويـة الـفـنـانـة منه
ـهن التمـثيليـة بعد صدور شلـبي من نقابة ا
حـكـم احملـكــمــة ضــدهـا بــاحلــبس عــامًـا مع
إيـقاف الـتنـفيـذ وغرامة  10آالف جـنيه على
خـلـفـيـة اتـهـامــهـا بـحـيـازة مـخـدر احلـشـيش
ـصرَّح بـقـصـد الـتـعـاطي في غـيـر األحـوال ا
بهـا قانونًا. بدورها أكدت الفنانة نهال عنبر
هن الـتمثـيلـية أن تلك عضـو مجلـس نقابـة ا
الشـائعـة عاريـة عن الصـحة وانه لـم يصدر
عـن مجـلس الـنـقـابة أي بـيـان أو تـعـلـيق على
تـلك األزمــة.و كـانت مــحـكــمـة اجلـنــايـات قـد
ــتــمـثل ــرافــعـة دفــاع الـفــنــانـة ا اســتـمــعت 
بـالـدكـتـور بـهـاء أبـو شـقـة الـذي الـتـمس من
ـنـسـوبـة إلـيه; احملـكـمـة بـراءتـهــا من الـتـهم ا
الفــتًــا إلى أن عــمـــلــيــة تــفــتــيـــشــهــا لم تــقع
كان وقال: (عمـلية التفتيش بتـواجدها في ا
تـمت بـطـريـقـة يــشـوبـهـا نـقص وفـقًـا لـقـانـون
اإلجـراءات اجلنـائـيـة حـيث جـرى في مـعزل

تام). انــا احب فــاجــابت(انــهــا فــكــرتي كــانت? 
وعـندمـا جئت الـعـراق ودارسة كـثيـر عنه 
اعــــمل الـــسـي دي حـــبـــيـت ان اضع هـــذه
الـنــقـوش والـرمـوز الـبـابـلـيـة عـلى وجـهي
حــتـى الــعــبــاءة هي دلــيل فــهـي فــخــر لي
ـــرأة الــــعـــراقـــيــــة ووقـــارهـــا حـــشــــمـــة ا
وهـيبتها.ونـحن مازلنا في طلـعاتنا نلبس
انتم تلبسونها على الرأس ونحن الـعباءة
ح الى حـبـيت ان ا نـلـبــسـهـا عـلى الـكـتف
حـبي للمرأة العراقية واحترامي وتقديري
لـــهــا بـــهـــذه الــصـــورة او الــفـــكـــرة الــتي

نفذتها).
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وقـالت لها رقـية (باألمس عـندما اسـتمعت
سألته الـى االلبوم مع الفنان فاروق هالل 
عـن رأيه به فـــقــال:انـــهـــا مــفـــاجـــأة الفــته
لـالنتـبـاه ان اشـاهـد الـغـريـدة أحالم وهي
تـتـزين بـالـعـبـاءة الـعـراقـيـة وتـؤدي حلـنـا
وكالمـا موزعـا ببراعـة فائـقة فيـها احلـنية
والـشـفافـية واالنـتمـاء لـبغـداد الرب.شـكرا
الحـالم االبــداع ولـــكل من ســـاهم في هــذا
االلــــبــــوم والـــذي هــــو لــــوحـــة شــــفــــافـــة
والــصـوت الــرغـيــد صـوت أحالم وطــنـيــة
تـألق غـيـر تـقلـيـدي).فـقالت أحالم مـعـقـبة
شـــكـــرا أســـتـــاذ (اســـعـــدنـي هـــذا الـــكالم
وان أن هدفي الوحيد هو محبتكم  فـاروق
انـا من صـغري احب يـصـلـكم هـذا العـمل.

يزة الـغنائي اجلديد معلـنةً عن مفاجأة 
جلـمهـورها الـعراقي حـيث ارسلـت رسالة
إلى مــتــابــعــيــهـا قــبل ســاعــات من إطالق
األلـبـوم  قالـت فيـها: (?رسـالـتي من قـلبي
الى قـلـب الـعراق الـعـظـيـم اليـوم الـثـالثاء
اهـــديـــكم ايـــاه اهــلـي بــالـــعـــراق والــوطن
الـعـربي واخلـلـيـج بأسـره اتـمـنـى ان يـنال
عـلى اعجـابكم اني دائمـاً عنـد ثقتـكم فيني

وفي فني رزق الورِد).
وأعــلـنت أحالم في حـوارهـا مع اإلعالمـيـة
رقـية عبر الـهاتف انها (اشـتغلت على هذا
لـكن سـبـحـان الـله ألن االلـبــوم من سـنـتـ
غـنيت هذا االلبوم من كل قلبي فأن توقيته
طـلع حـلـو عـلى الـنيـة).مـوضـحـة (انطالقه
ــاضي ـــفــروض في كــانــون األول ا كــان ا
ولـكن عندما أعـلن عن انطالق خليجي 25
ووضـعـنـا تـوقـيت انـطالقه اجـلـنـا اطالقه 

معه).
وأشــــارت الى ان(احلــــان اربع مـن اغـــاني
االلـبوم للـمبدع علي صـابر واثن لـلمبدع
مـــيــثم عالء الـــدين وهــمـــا :ويــاك ويــاك و
حـظي) وعن جتـربتـهـا معـهـما ومع جـميع
مـن عـمل فـي االلـبــوم قــالت (انـهــا جتــربـة
حبة). يشتغلون  تعاملهم راقي  رائعة 
وسـألــتـهـا مـقـدمـة الـبـرامج:في واحـدة من
أغـنيات االلـبوم ارتديتي الـعباءة الـعراقية
والـرمـوز الـبابـلـية زيـنت وجـهك فـكرة من

وحبيـت ان تكون اغـنياتي نـاظم الغـزالي 
لـلـعراق في هـذا االلبـوم كلـها نـغم وشجن
واحــســاس وان تـصـل لـكل عــراقي في أي
بـلــد مـوجـود. واتـمـنى ان اجي واشـوفـكم
وازوركـم وان أقول لكم احـبكم هـواية مثل
يـااهــلي يـا اهـل الـعـراق وان مــا تـقــولـون

جنتمع دائما باالفراح).
وقـالت أحالم(اريـد ان اشـكر صـفـاء غريب
ـــوســـيـــقي مـن كل قـــلـــبي ..االيـــقـــاعي وا
الـعـراقي الـذي كـان مـعي في كـل تـفاصـيل
الـغـنـاءوكان يـقـول لي :لج دادة جـننـتـيني
فــــيـــــكي عــــرق عـــــراقي فــــاقـــــول له دمي
عـربي.واشكـر وسام خـصاف من كل قـلبي
لحن الـذي كان حلقة وصل بيني وب ا
ــوســـيــقــيـــ واشــكــر كل والـــشــعــراء وا
لـحـنـ الـذين اشتـغـلـوا بكل الـشـعـراء وا
حـب. واشـكـر كل اإلعالمـيــ عـلى دعـمـهم

ومحبتهم وعلى كلماتهم الطيبة).
واخــتـتـمت بـالــقـول(هـنـيـئــا هـذه الـفـرحـة
هـنـيـئـا لـكم هـذه فـرحـتـنـا أيـضـا  لـلـعـراق
تـنـظـيم خـلـيجي  25فـي البـصـرة الـبـهـية
وان شـــاءالــله الـــعــراق يــكـــون دائــمــا في

اجمل حالته).
ونــشــرت (الــشــرقــيـة) تــعــلــيق ألحالم عن
خـلـيـجي  25قـالت فـيه(لـيش مـا أخـذتوني
مـعــاكم أغـني يـسـتـحــقـون الـفـرحه أهـلـنـا

بالعراق ).
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ـصري محـمد رمضـان أغنيته طرح الـفنان ا
ــشــاركــة جنم اجلـــديــدة (عــلى وضــعـــنــا) 
األغنـية الـشعـبيـة أحمـد عدويـة وجنله مـحمد
عـــدويــــة. و تــــصـــدرت األغــــنــــيـــة  قــــائــــمـــة
الـفـيـديــوهـات األكـثـر رواجـا عـلى (يـوتـيـوب)
ـــاضــيــة. أغــنـــيــة (عــلال خالل الـــســاعــات ا
وضـعـنــا) من كـلـمـات أمـيــر شـيـكـو وتـوزيع
ديـــزل وأحلــان ديـــزل وعـــبـــدو الــصـــغـــيــر
والكـليب من إخـراج حسام احلسـيني وقال
رمــضــان عن هـذا الــتــعــاون: (اتـســجل في
تاريـخي إني غنيت مـع ملك األغنـية الشـعبية
أحــمــد عـدويــة). عــلى جــانب آخــر يـواصل
رمـضـان تـصـويـر مـسـلـسل (الـعـمـدة) الـذي
ـقـبل 2023 يـنـافس به في مـوسم رمـضـان ا
ـسـلــبـسل كل من زيـنـة و يـشــاركه بـطـولـة ا
ـان الـعاصـي مي كـساب هـالـة صـدقي إ
أحـــمــد داش هـــيــدي كـــر فــريـــدة ســيف
الــنــصـر طــارق الــدســوقي وعــدد آخـر من

. الفنان
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قـيم في يالال الـتركـية نـعته االوساط االعالمي العـراقي ا
وت اجلمعـة في تركيا االعالمية والـثقافيـة بعد ان غيـبه ا

رض سائل الرحمة لروحه الطاهرة. بعد معاناة مع ا
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ـمـثـلـة الـسـوريـة اعـلـنت عـودتـهـا ا
لــلـتــمـثــيل عــبـر مــشــاركـتــهـا في
ــــقـــــبل ــــوسـم الــــرمـــــضــــانـي ا ا
ــســلـسل بــاب احلــارة - اجلـزء
13-   ســتـــكــون شـــخــصـــيــتـــهــا
مـحـركـة ومــحـرضـة لـلـشـر ضـمن

أحداث العمل.
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ــصــري اعــلن عن حــفل جــديــد ســيـحــيــيه في ـطــرب ا ا
ناسبة عيد احلب دون حتديد مكان احلفل,بعد سوريـا 
ان  ختم عام  2022 في بيـروت بحفلة أحـياها مع الفنان

السوري شادي جميل.
 5 Š ¡öŽ bNý

طـالبـة الدراسـات العـلـيا في في قـسم الفـنـون التـشكـيلـية
بــكـلـيـة الــفـنـون اجلـمــيـلـة بـجــامـعـة بـابل نــاقـشت رسـالـة
ـعــنـونــة (الــضـاغـط الـثــقــافي في اخلـزف ــاجــسـتــيــر ا ا

وذجا). عاصر -اخلزافة كارين شابيرو ا االمريكي ا
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احلـقـوقي الـعـراقي  تـعـيـنه مـسـتـشـارا لرئـيـس الوزراء
الي واإلداري. لشؤون مكافحة الفساد ا
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ـستـشـار االقـتـصـادي الـعراقي ضـيـفـته اجلـمـعـة  ندوة ا
احلـوار االقـتــصـادي والـثـقــافي لـنـقــابـة االطـبـاء جــمـعـيـة
حـاضرة عن االستثمار في التـدرن لالمراض الصدرية 
اجملــال الــصــحـي ادار الــنــدوة واحلــوار نـــقــيب االطــبــاء

العراقي جاسم العزاوي.
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ولـوجيـا) اليوم اخملرج االردني تـعرض له مسـرحيـة (فر
بـطـولـة ــلـكي  ـركــز الـثـقـافي ا االحــد وغـدا االثـنـ في ا

عماد الشاعر ومرام ابو الهيجا.
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الــصـحــفـيــة الـعــراقـيـة ضــيـفــهـا اخلــمـيس قــسم االذاعـة
ــسـتـمـر في كـلـيـة االعالم والـتـلـفــزيـون ووحـدة الـتـعـلـيم ا
حـاضرة عنوانـها (الصـحفية الـعراقية بجامـعة ذي قار 
بـ مـواجـهــة الـتـحـديـات واســتـثـمـار الـفــرص) بـجـلـسـة

ي سعد ابراهيم. ادارها االكاد
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لك فـيصل الثـاني في زيارة الى مرقـد االمام علي عـليه السالم في الـنجف سنة  1957 وهو ا
لك فـيصل االول صاحب يرتـدي السـدارة التي عرفـت باسم (الفـيصـليـة)  اشارة الى جـده ا

الفكرة في ارتدائها رافقه في الزيارة خاله االميرعبداالله.
{ (الصورة من مجموعة واتساب)
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ضــيف بـرنــامج (ظــهـيــرة اجلـمــعـة) الـذي
تـعـرضه قـنـاة (الـشـرقـيـة) وتـعـده وتـقـدمه
الـــفـــنـــانـــة االعالمــــيـــة رقـــيـــة حـــسن 
ـنـاسـبـة طـرحـهـا اإلمـاراتـيـة أحالم 
ألـبـومهـا العـراقي األول الذي يـحمل
إسـم (رزق الورد) وذلك عبـر قنـاتها
الـرسمية على (يوتيوب). وتضمن
األلــبــوم ست أغــنــيــات تــعــاونت
فـيها مع أكـثر من شاعـر وملحن

وموزع موسيقي.
وكـــانت احالم الــتي اضــافت
رة الى اسمـها لقـبها هـذه ا
الـــشـــمـــاســـيـــقــد شـــوقت
مــتـابـعــيـهـا أللــبـومـهـا
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بأصـوات جواد الشكرجي واينـاس طالب و محمود ابو غناء حـسام الرسام  أوبريت االفـتتاح في خليجي  25  كتابه الشاعـر حازم جابر
العـباس ومحـمد هاشم وحـازم جابر. فـيما أعلـنت الهيـئة االدارية لـتجمع  فـنانو الـعراق  بالـتنسـيق  مع الفرق اخلـاصة بالـتصويـر الفوتو
غـرافي والعمل على أرشفة وتـوثيق الفعاليات الـرياضية والثقـافية التي سترافق كأس اخلـليج بدورته اخلامسة والـعشرين ; حيث سيعمل

التجمع على نشر الصور على شكل كتاب يهدف لدعم وتنشيط السياحة الداخلية بالعراق.
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تحف اعتبارا من يوم أمس من الـساعة التاسعة ـناسبة خليجي  25 عن افتتـاح ا اعلن مدير مـتحف البصرة احلضاري قـحطان عبيد و
صباحا الى الساعة التاسـعة مساء حل انتهاء البطـولة  وستكون هناك فعاليـات ثقافية مختلفة : بـازارات ومعارض مع مقطوعات للمقام

تحف يقع في  مجمع القصور الرئاسية في البراضعية ). العراقي تؤديها فرقة عراج البصرة ) موضحا ان (ا
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ـطـرب سـتـار سـعـد صـورا له مع في الـبـصـرة وكـتب نـشـر ا
معلقا (وسط أهلي في البصرة الفيحاء ).
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شاركت الفـنانة كلـوديا حنا في اوبـريت افتتـاح خليجي  25 بتـجسديها
شخصية من ملكات سومر في لوحة عن ملوك السومرين.
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ــغــنــيــة أم كـلــثــوم بــالــفــكـرة رحــبت ا
وقـدمـت له خـرائط بـنـاء فـيالتـهـا.وقـام
ــنــزل في ــعــجـب الــعــراقي بــبــنــاء ا ا
مــنـطــقـة بـارك الــسـعــدون وعـاش هـو
ـنـزل حـتى وزوجــته وأوالده في هـذا ا
ـنـزل يـتـكـون وفـاتـه عام  1961وكــان ا
من  18غـــرفـــة إضـــافـــة إلـى حـــديـــقــة
ونــافـورة مـاء ومـرآب لــلـسـيـارات.وفي
عــام 1990   االســـتــفــادة من الــفــيال
كـمـقر لـبـعـثة الـصـليب األحـمـر الدولي
بلغ قدره 25 في الـعراق ببدل ايـجار 
ألـف دوالر في الـسـنـة. وعـلى مـا يـبـدو
أن فـيـال أم كـلـثـوم في بـغـداد لم يـكـتب
لـها الدوام هي اآلخـرى فقد  تـفجير
جـــزء من الـــفــيال عـــلى يـــد جــمـــاعــات
إرهــابـيـة في عـام   2003مــا أسـفـر عن
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اذكـر جـيـدا فيال ام كـلـثوم في الـقـاهرة
اذ انـــهـــا تـــقع في حـي الــزمـــالك عـــلى
مـقربة من مكتب وكالة االنباء العراقية
الـــذي كــنت مــديــره من عــام  1972الى
عـــام  1976واذكـــر يــــوم نـــقـــلـــهـــا الى
ـسـتـشـفى حـيث تـوفيت في  3شـبـاط ا
1975. وقـــد ذكــرت وكــالــة كل الــعــراق
[أيـن] ان مصـر تبـحث عن مـصيـر فيال
ــاثــلــة لـفــيال أم كــلــثــوم في بــغـداد.
ونـقـلت الوكـالـة عن محـمـد أبو سـعدة
رئــيس اجلــهــاز الــقــومي لــلــتــنــســيق
احلضاري في مصر إنه سيتابع قصة
تــوأم " فـيـال أم كـلــثـوم " الــتي تـقع في
الـعاصمة العـراقية بغداد وحـكاياتها
ومـا هو مـصيـرها اآلن.وأوضح مـحمد
أبـو سـعـدة في تصـريـحـات لصـحـيـفة
"الــيـوم الـسـابع" أنه ســيـكـون حـاضـراً
في اجـتماع لألرشيف العـربي للمباني
الـــتــراثــيــة والـــتــراث الــعـــمــراني في
ـــقــبل في مـــنــتــصف شـــهــر شــبــاط ا
تـونس" مـضـيفـاً أنه "وخالل االجـتـماع
ـثل العراق مـصير تلك سـيناقش مع 

الفيال".
يـذكـر أن الـفـيال في بـغـداد الـتي تـشبه
"فـيال أم كـلـثـوم" في القـاهـرة بـنيت في
اضي من منتصف أربعينيات القرن ا
قــبـل رجل أعــمــال عــراقي كــان شــديــد
الــولع بــكـوكـب الـشــرق وطـلـب مـنــهـا
الـســمـاح بـبـنـاء بـيت كـبـيـر في بـغـداد
ـاثل لبيتها في القاهرة وعلى الفور

وقــوع أضـرار جــسـيـمـه لـلـمــبـنى و
إعـادة اصالحه وحـالـيـا تشـغـله إحدى
ــواد الــشـــركــات اخلــاصــة بــتــجــارة ا

الغذائية.
وتـلقيت من االخ شفـيق العبيدي ?هذه
ـــعــلـــومــات عـن فــيـال أم كــلـــثــوم في ا
?بـغداد:(صباح اخلـير استاذ ابو عالء
لــلـمـعـلـومــات رجل األعـمـال الـذي بـنى
فـيال شـبـيـهه بـفيال ام كـلـثـوم هـو أحد
اقـاربي من الـوالـدة.. مـهدي طـعـيـمة ..
وكان تاجر جملة في تسويق اإلطارات
ـانيـة وحسب ما اذكـر اسمـها فايت األ
إضــافــة إلى ســبــيــر بــارت لــســيــارات
فـولـكس واكن وحـسب عـلـمي االن بات
ـــرحــوم مـن نـــصــيـب احـــفـــاده اوالد ا

صالح مهدي طعيمة ).
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غـزيـرة ألني حـابـة ألـتـقي أكـثـر بـاجلـمـهـور وأحـصـد
حــصــاد أغــانــيــا في  2022 وأعــيــد تــســويق بــعض
األغـاني عـلى الـسـوشـيـال مـيـديـا وأركـز عـلـيهـا).ومن
ناحـيـة أخـري حصـلت بـلقـيس قـبل أيام عـلى جـائزة
أفضل كلـيب لعمل عربي عن أغنيـتها (أمام مرايتي)
ـهــرجـان الــفـيــلم الـدولـي بـكــان الـســيـنــمـائي وسط

. طرب منافسه كبيرة من عدد كبير من ا
عـلى صعيـد آخر تنشـغل النجـمة ليـلة علوي بـتصوير
عمـل سيـنـمـائي جـديـد يـحـمل اسم (سـهل حـشيش)
يرغني وهو من بطـولتهـا الى جانب كل من حمـدي ا
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كــشـفـت الـفــمــطـربــة اإلمــاراتــيـة بــلــقــيس فـتــحي عن
مـخـططـاتـها لـلعـام اجلـديد عـلى الـصعـيـد الشـخصي
ـهـني. و خـالل لـقـاء تـلـفـازي و قـالت بـلـقـيس الـتي وا
انـفـصـلت عن زوجـهـا ووالـد طـفـلـهـا الـوحـيد: (أنـا لم
أغـلق بـاب احلب في حـيـاتـي ولـو ارتـبـطت بـشـخص
أكيد هـيكون عارف مـستوعب مـ أنا وطبيـعة شغلي
ومتفهـمه وأنا كمان هكـون مستوعبة مـ هو وطبيعة
حياته).وعن خـططها الـفنية قـالت الفنانة: (في 2023
مش هـيـكــون عـنـدي ألـبــوم وال هـيـكــون في إنـتـاجـات

بــيــومي فـــؤاد طه دســوقي فـــرح الــزاهــد و من
تـألــيف لـؤي الـسـيــد وإخـراج مـحـمـود كـر
فيـمـا لن تشـارك في أي عـمل درامي ضمن
ــقـبل.فــيـمــا نـشـرت الــسـبــاق الـرمـضــاني ا
الـفنـانة الـسوريـة كنـدة علـوش عبـر حسـابها
في(إنــسـتــغـرام) صــورة  جتـمــعـهــا بـعــلـوي
ـناسـبة عـيد مـيالدها وعلـقت على لتـهنـئتـها 
الصورة قـائلة :(كل سنة وانتي طـيبة وسعيدة
ومـــنــورة.. ويــارب ســـنــة حـــلــوة عــلـــيــكي زي

حالوتك وحالوة قلبك).
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طربة اللبنانية نوال طرحت ا
الزغبي أحدث أغانيها التي حتمل

اسم (أنا مش بتساب) عبر
(يوتيوب).األغنية التي جاءت

صرية من كلمات الشاعر باللهجة ا
صري وأحلان عمرو عمرو ا

الشاذلي وتوزيع عمرو اخلضري
وقام بإخراج الكليب اخملرج دان
حداد.وقد ظهرت الزغبي بإطاللة

ظهر جديدة ومختلفة على مستوى ا
واألزياء والفكرة اجلديدة التي

قدمها اخملرج دان حداد.
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قـد تــكـون هــنـاك الــيـوم مــشـادة كالمــيـة بـيــنك و بـ
رئيسك بالعمل .رقم احلظ 21.

qL(«

يجـب ان تكـون اكثـر تـنظـيـما و لـديك قـدرة اكبـر على
التخطيط العمالك . 
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يــجب ان تــكـــون اكــثــر الـــتــزامــا في عـالقــتك مع من
حتب.يوم السعد االربعاء. 
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االعمال تـسير على ما يرام اليوم و كما خططت لها .
يوم السعد السبت.
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حتدث اليـوم الكثير من الظـروف التى تكون لصاحلك
في العمل.
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ـستحيل الجنـاح عالقتك و لكن دون جدوى. حتاول ا
. يوم السعد االثن

”uI «

تـتلـقى دعوة من قـبل احلبـيب للـخروج تـفرحك كـثيرا.
يوم السعد الثالثاء.
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خالف يـنــشب الـيــوم بـيــنك و بـ احـد زمـالء الـعـمل
حاول ان حتله بهدوء .

Íb'«

ـتـراكمـة تـرافـقك من الـصـباح الـبـاكـر .يوم االعـمـال ا
السعد االحد.
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الـكل يـسعى الـيك و يـطلب ودك حـاول ان تـكون اكـثر
تفهما. 

u b «

قـد تــتـشـاجــر الـيــوم مع من حتب نــتـيــجـة خالف في
وجهات النظر. جتنب اجملادلة.
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تشعـر اليوم باحلماسة و الـنشاط و الرغبة في اجناز
اعمالك .رقم احلظ 52.

 u(«
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ــطـلــوب كـتـابــة مـرادفـات ا
ومــعــاني الــكــلــمــات الــتي
تـشتـرك فيـما بـينـها وتدور
حسب اجتاه السهم لتصل
الى ربط صحيح للكلمات:
 1- حـالـة مـرضـيـة تـصـيب

الدماغ
 2- من قارات العالم
 3- فاقد االبوين

 4- زعيم كوبي راحل
 5- محافظة مصرية
 6- دولة عربية

 7- مـــديــنــة جــنــوب غــرب
ايران
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fatihabdulsalam@hotmail.com

افـتــتــاح نـاجح وتــنـظــيم مــحـكـم لـبــطـولــة اخلـلــيج الــعـربي
اخلامسـة والعـشرين في الـبصـرة هي البـداية الـصحـيحة
لـعــودة اسم الـعــراق الى الـواجــهـات الـعــربـيــة الـريــاضـيـة
واالجتـماعـية الـعامـة من غـير بـوابة الـسيـاسة الـتي أحلقت
في الـسنـوات األخـيـرة األذى بـالـصورة الـعـراقـيـة ألسـباب
كثـيـرة منـهـا ما هـو محـلي مـثل الـفسـاد والتـدهـور األمني
واقـف سـيـاسيـة مـن احداث الـسـابق ومـنـهـا مـا يتـصـل 
عربـية لم تـكن لتـسهم في عـودة االندمـاج باحمليـط العربي

بسهولة.
لم يتوقف العراقيون كـثيراً عند عدم حتقـيق منتخبهم فوزا
ـنـتـخب الـعـمـاني ألن في مـبـاراة االفـتـتـاح األثـيــرة ضـد ا
شغـفهم في الـفوز بـإظهـار جناح الـتنـظيم واالنـضبـاط كان

أكبر في نفوسهم.
في الـبـصـرة جتـلـى جـوهـر الـعـراقـيــ األصـيل في مـحـبـة
جميع الدول العربـية وهو جوهر يظهـر التصالح اإليجابي
لــلـعــراقــيــ مع أنــفــســهم من دون اخلــضــوع ألي تــأثــيـر

سياسي مشاغب أو مغرض أو جاهل أو لئيم.
ـشاركـة الـعراقـية تـفتـقد  بطـوالت اخللـيج حـ تخـلو من ا
الى الـثقل والـعـمق والـبـريق مـهـما كـانت األضـواء حـولـها
براقة فـالعـراق الذي يـعد اثـن وأربـع مـليونـاً وله تاريخ
ـية كثيرة طويلة في االسهـام في بطوالت عربـية وقارية وعا
ـادية في في كرة الـقدم خـاصة له إمـكانـات معـنويـة قبل ا
نقل الـبـطولـة اخلـليـجـية اجلـاريـة االن أو اية بـطـولة أللـعاب

نافسة.  أخرى مستقبال الى أفق عال من التألق وا
في الوقت الذي يـحتاج الـعراق الى تفـاعل جدي ومدروس
في االنفتـاح على الـدول اخللـيجيـة في النـواحي الريـاضية

التي تشهد لديهم اهتماماً ودعماً وجماهيرية كبيرة.
الرسالة األولى التي قـدّمتها البـصرة باسم العراق هي انّ
الـشـعـب الـعـراقي هــو عـنــوان االحـتـضــان األكـبـر لــلـعـرب
ضـيــوفــا ومـنــتــخـبــات وانَّ اخملــاوف األمـنــيــة الـتـي كـانت
ـاضي حلّ مـكـانـها هاجـس بعض الـفـرق اخلـلـيـجيـة في ا
ــحـبــة جــمـيع ذلك الــطـوق الــشـعــبي الــكــبـيــر احملـتــضن 

االشقاء.
ليس مهما أي فـوز للمنتـخب العراقي فالـهدف ليس الفوز
بـبــطــولـة خــلــيـجـي لـكن الــفــوز احلـقــيــقي هــو في رسـوخ
العنوان الـعراقي كواجهـة تنظيـمية لنـجاح البطـولة. يا ترى
مـتى تـرسخ الـعـنـاوين غـيـر الـريـاضـيـة لـلـبـلـد في الـتـفـاعل
اإليجـابي مـع العـرب من دون اخلـضـوع لـتـأثـيـرات الـرياح

السياسية.
ـا ضاقت في  كون الـواجهـة الـبحـرية لـلـعراق ضـيـقة ور
العقـود األخيـرة اكثر من ذي قـبل ليس مـبرراً لالسـتمرار
في بعد العراق عن التقـارب اخلليجي  بقصد او من دون
قصـد. ثمـة مشـتركـات كـثيـرة ب الـعراق ودول اخلـليج لم
تشتغل جميع األطراف على تنميتها لذلك كانت وفي معظم
اضـية غير ان األحيان واهـنة سهـلة التـهد في العـقود ا
الـفـرصـة التـزال كبـيـرة فـي حتـقيـق الـتـقارب اإليـجـابـي ما
دمـنــا في مـحـيـط إقـلـيــمي جـغــرافي واحـد يــجـعـلــنـا امـام

ية الكبرى عند مصير مشترك. التحديات العا
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تختلف القيـادة عن االدارة في جانب مهم فيهـا هو التأثير
اإلنسـاني لـشـخص الـقائـد في من يـوجـهـهم ويـقودهم الى
جانب صـفات أخـرى تتـميـز بهـا القـيادة عن اإلدارة. هـناك
اليوم ادارات كثيرة تعتمد في قـراراتها وعملها على أنظمة
ارسـتها عن ـكن  العمـل وتكنـولوجـياته احلـديثـة والتي 

بعد وليس بالضرورة ميدانياً.
ا كانت القيـادة تتميز بـذاك التأثير اإلنـساني كما ذهبت و
اإلشـارة فـإن الـصـفـات الـشـخـصـانـيـة لـلـقـائـد تـصـبح من
ـكـان في جنـاحه وفـشلـه. فالـقـائـد الـغـبي واألبله األهمـيـة 
زاج والعصبي وغير البشوش دائماً من ناحية تقلب ا وا
ـتـكـبـر والـعـنـجـهي من نـاحـيـة أخـرى هي ـتـعـجـرف وا وا

صفات سلبية ال تعينه على جناحه في العمل.
من هـنـا يـحـرص الـقــادة من سـاسـة ومـدراء واقـتـصـاديـ
ومعلم وتربوي وحتى عسـكري أن يظهروا ويتصرفوا
ـتلقـ لتوجـيهاتـهم وألوامرهم إذا ما ا ال يثـير حفـيظة ا

أرادوا جناحاً في مهماتهم.
إن التاريخ يـحدثـنا عن كـثيرين من مـلوك وسالطـ وحكام
ن كـرهــتــهم شـعــوبـهـم ورعـيــتـهم لــيس اال بــسـبب ووالة 
غلـظـتـهم وعـنجـهـيـاتـهم وتـبجـحـاتـهم في ذات الـوقت الذي

أحبت تلك الشعوب من قادهم بحكمة وتواضع ومحبة.
من جـانب آخـر فـإن لـصـفـات الـعـنـجـهـيـة والـتبـجـح آثـارها
عارضـة السيـاسية أو في السلـبية في الـتعامل سـواء مع ا

بناء العالقات اخلارجية. والعكس بالعكس صحيح.
ان الـقادة احملـظـوظـ بـسـجـايـا الـتـواضع واحلـكـمـة وبـعد
النظر كانوا قد أدركوا ما يـحبب النفس اإلنسانية الى من
يـقــودهـا. كــمــا أنـهم أدركــوا ان االذعــان واخلـنــوع وحـتى
فروضة عـليهم عمـرها قصيـر وان طال وسيأتي القناعـة ا
تـبجح نفـسه وحيداً تعـجرف ا اليوم الـذي سيجـد القائـد ا
وقد تـخـلى عـنه من كـان يـصـفق له بـاألمس خـوفـاً وطـمـعاً

حتى وان كان ذلك القائد موهوباً ونظيف اليد!
: وصدق الله العظيم في كتابه الكر

ولو كـنت فظـاً غلـيظ القـلب النفـضوا من
حولك
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{ لـيـمـا (أ ف ب)  –انــطـلـقت ستّ نـسـاء
مـســاء األربــعـاء من الــبــيـرو عــلى عــوّامـة
سباحـة في مغامـرة جتذيف غير مـسبوقة
تـرمي إلى قـطع مـسـافة  8000 كـيـلـومـتر
تفـصل ب ليما وجزيرة موريا في احمليط
الـهــاد كـخـطـوة تـضــامـنـيـة مع مـرضى
الـسـرطـان. وتــولّت الـفـرنـسـيــة سـتـيـفـاني
سمّى كاب شروع ا جييـر بارنيه تنظـيم ا
أوبـــتــيـــمـــيــسـت والــرامي إلـى مــســـاعــدة
صـاب بـالـسرطـان. وسبق أن األطـفـال ا
رأة البالغة  47عاماً أربعة أنواع حتدّت ا
ـشروع من الـسرطـان. وأشارت إلى أنّ ا
ــتـد عـلى ثـالث سـنـوات وانـطــلق الـيـوم
مضـيـفـةً سـنـجذف لـيالً ونـهـاراً لـلـوصول
في نـــــهــــايــــة آذار/مــــارس إلى مــــوريــــا.
وأوضـــحت أنّ الـــنــســـاء الــلـــواتي تــراوح
أعـمـارهنّ ب  22و 47 عـامـاً سـيـتـنـاوبن
عـلى الـتجـديف. وسـتـسعى الـنـساء وهنّ
خـمس فـرنسـيـات وإسـبانـيـة واحدة أربع
بيـنهنّ بطالت فـي مجال اإلنـقاذ الـبحري
إلى قـــطع مـــســـافـــة خـــمـــســـة إلـى ســـتــة
كــيــلــومــتــرات كل ســاعــة بــرفــقــة قــارب
ــــســــاعــــدتــــهـنّ في حــــال احــــتــــجن ألي
مسـاعـدة. وقـالت سـتـيفـاني جـيـيـر بـارنيه
رّ ـسـار األقـصـر  في الـبـدايـة بـدا أنّ ا
كـسـيك لكـننـا عـلمـنا الحـقـاً بقـصة عبـر ا
رحـلــة الـكــونـتــيـكي االســتـكــشـافـيــة الـتي
ألهـمـتـنـا كـثيـراً ألنّ سـتـة رجـال أجنـزوها
بــيـــنـــمـــا نـــحن ست نـــســـاء (…). وأكّــدت
) من اإلسبـانية إتزيار أباسكال ( 34عاماً
ـذهـلـة جـانـبــهـا أنّ إجنـاز هــذه الـرحـلــة ا
ـثل حتدّيـاً ريـاضـياً كـبـيراً مـشـيرةً إلى
أنّ والديهـا كانا يعانيان مرض السرطان.
وقــالت تـعـلّـمت مــنـهـمـا أنّ االسـتـسالم ال
ـطروحة. ينـبغي أن يكـون ب اخلـيارات ا
وأضـافت قـبـيل انـطالق الـرحـلـة من لـيـمـا
هذا هو شعار مشروعنا االستمرار يوماً
بـعـد يـوم ومـرحـلـة تـلـو األخـرى لـلـوصـول
إلى مـوريـا. األمـر مـشـابه لـلـصـمـود أمـام

ته يوماً بعد يوم. رض وهز ا

.  وكــمــا هي الــزبـــائن اإلضــافــيــ
احلـــال في فـــرنـــســـا ودول أخــرى
يُـقـبل الـنـاس بـكـثـافـة فـي بـلـجـيـكا
عـلى تـقـلـيـد كـعـكـة عـيـد الـغـطـاس
ويـصطـفون طـوابير لـشرائـها أمام
مـحـال احلـلـويـات وخـصـوصاً إذا
كـــان الــكــنـــز اخملــبـــأ وسط الــلــوز
ـطـحـون الذي تُـحـشى به الكـعـكة ا
. يريد دي فيردت الذي أطلق مـغرياً
بادرة عام  2020صنع ثالثة هـذه ا
آالف كـعكـة هذه الـسنـة اي بزيادة

اضي.  500عن العام ا

الــذهب عــيـار  18قــيــراطـاً عــلـيــهـا
شـعار محله للـحلويات. وستوضع
هــذه الـقــطع الـصــفـراء الـتـي تـبـلغ
قــيـمـة الـواحــدة مـنـهـا  500 يـورو
اجلـمعـة في أربع كعـكات يخـتارها
دي فـــيـــردت عـــشـــوائـــيـــاً مـن بــ

اآلالف.
ويـالحظ دي فـــيــــردت الـــبـــالغ 60 
عــامـاً أمـضى  46 مــنـهــا في إعـداد
احلــلـــويــات إن الــزبــائن يــحــبــون
األمر وهم سعداء جداً متوقعاً أن
تـــؤدي مــبــادرته إلـى جــذب بــعض

{ بـــروكـــسل (أ ف ب)  –تُـــعـــتـــبــر
لـوك من تـقـاليـد االحـتـفال كـعـكـة ا
بـعـيـد الـغطـاس في بـلـجـيـكا ودول
عـدة أخـرى وجرت الـعـادة على أن
تُـخـبــأ فـيـهـا مـفـاجـأة بالسـتـيـكـيـة
يـكــون آكل الـقـطـعـة الـتي حتـويـهـا
الـفائز احملظوظ لكنّ صاحب محل
لـلـحـلـويـات في بـروكـسـل قـرر هذه
ـرة تـضـمـ بـعض كـعـكـاته كـنزاً ا
حقيقياً هو عبارة عن قطع ذهبية. 
ويــعــرض لــوك دي فـيــردت بــفــخـر
أربـع قــطـع دائـــريـــة صــغـــيـــرة من

{ طـوكيو (أ ف ب)  –بـيعت سمكة
تـــونــة بــأكــثــر من  270 ألف دوالر
امـس االول في مـــــزاد طـــــوكـــــيـــــو
ـنـاسـبة الـعـام اجلـديد الـتـقـليـدي 
أي مــــا يـــقـــرب من ضــــعف ســـعـــر
اضي الـسمكة األغلى ثمناً العام ا
ــنـحى الــتـراجـعي لــتـكـســر بـذلك ا
الـسائد على صعيد الطلب منذ بدء

اجلائحة. 
ودفـع مـطـعم أونــوديـرا لــلـسـوشي
احلـائز على جنمة ميشالن وتاجر

اجلـملة اليـاباني يامايوكي 04.36
مـلـيون ين ( 273ألـف دوالر) مقـابل
ســمـكـة تـونـة زرقــاء الـزعـانف تـزن
 212 كـيـلـوغـرامـاً و اصـطـيـادهـا
مـن سـواحل مـقـاطـعـة أومـوري في
زاد الذي أقيم شـمال اليابان في ا
فـي سـوق تــويـوســو لألســمـاك في

طوكيو. 
هـذا الـرقم أدنى بـكـثيـر من الـسـعر
ـسـجل عام 2019  لـكنه الـقـياسي ا
يــعـكس انـتـعـاشــاً لـلـمـزاد الـرمـزي

بــعـد ثـالث سـنــوات من انـخــفـاض
األسعار. 

وقــال كـــبــيــر الــطــهـــاة في مــطــعم
أونــوديــرا أكــيــفــومي ســاكـاغــامي
زاد إن الـسمكة لـلصحـافي بـعد ا
ـبـاعة تـتمـتع بـكل صفـات التـونة ا
اجلــــيـــدة. وأضـــاف لــــقـــد مـــررنـــا
بـــــســــنــــوات مـن الــــكـــــآبــــة (خالل
اجلـائحة). آمل أن نـتمكن من جلب
الــــســـعــــادة لـــلــــجـــمـــيـع من خالل

استغالل فرص كهذه. 

œ«e  w  W½uð WJLÝ qÐUI  ÎUH √ ≤∑≥ U¹uKŠ q×  Èb  ”UDG « bOŽ WJF  w  WO³¼– …QłUH

ـا يـشـكّل دليالً لـوحـات فـيـرميـر 
إضـافـيـاً علـى أن الفـنـان اسـتوحى
مـن اجلـــهـــاز. وكــــان مـــتــــابـــعـــون
يــتــوقــعــون مــنــذ أعــوام أن يــكـون
فـيـرمـيـر اسـتـخـدم حـجـرة مـظـلـمـة
ـعـروفـة بـالـضـوء إلنـتـاج أعـمـاله ا
ـــتــــحف إلى أن والــــظل. وأشــــار ا
الــيـسـوعـيــ كـانـوا يــعـتـبـرون أن
راقـبـة نور ـظلـمـة أداة  احلـجـرة ا
الــلـه اإللــهي  مــضــيــفــاً أن فــيــبــر
اكـــتــشـف رســمـــاً لــكـــاهن يـــعــيش
بــجــوار فــيــرمــيــر تــبــدو فـيـه هـذه

التأثيرات.

إرسالية يسوعية تضم كنيسة غير
ظــــاهـــرة ومن احملــــتـــمل جـــداً أن
تــــــواصـــــلـه لـــــلــــــمـــــرة األولـى مع
الـيسوعي في ما يتعلق باحلجرة
ـظــلـمـة حـصل هـنـاك.  واحلـجـرة ا
ــظـلــمـة أداة بـصــريـة مــؤلـفـة من ا
قــطـعـة أو صـنـدوق مــظـلم تُـعـرض
فــيه الـصـورة اخلـارجـيـة من خالل
ثـقب صغير أو عدسة. واستُخدمت
هـذه األداة بـأشـكـال مـخـتـلـفـة مـنـذ
ــتـحف أن . والحظ ا آالف الــســنـ
تــأثـيـرات اإلضــاءة الـتي تُـحــدثـهـا
ظلمـة حاضرة أيضاً في احلـجرة ا

{ الهـاي (أ ف ب)  –أعــلن مـتـحف
رايـــكس مــيـــوزيــوم الــشـــهــيــر في
أمــســـتــردام اجلــمــعــة إن الــرســام
الـهـولـنـدي يوهـانس فـيـرمـيـر كان
بــحـسب كــتـاب جـديــد عن سـيـرته
يــســـتــخــدم أداة بــصــريــة تــســمى
ـظـلـمــة إلنـتـاج لـوحـاته احلــجـرة ا
يـاً بدقتـها واستـعمال ـعروفـة عا ا
الـضـوء فـيـهـا.  ويـروي الـكـتاب أن
الــرسـام تـعـلّم اســتـخـدام احلـجـرة
ـظلمة من كهنة يـسوعي كاشفاً ا
لـلـمـرة األولى عن تـأثـيـر الـكـنـيـسة
الـكـاثولـيـكيـة عـلى فيـرمـير (-1632
 (1675الـذي ولد بروتستـانتياً قبل
ذهب الكاثوليكي على أن يعتنق ا
ـتـحف فـي بـيـان. ويـقـيم مــا أفـاد ا
رايـكس ميوزيوم في شباط/فبراير
ـقـبل معـرضـاً يضم  28لـوحـة هو ا
األكـبر عـلى اإلطالق لرسام الـعصر
الــذهـبـي الـهــولـنــدي الـذي ال تـزال
ـعـلـومـات عن حـيـاته قـلـيـلة رغم ا
كــون أعــمــاله مــعــروفـة جــداً ومن
أبرزها الفتاة ذات القرط اللؤلؤي.
وأشـار الــكـتـاب الـذي سـيُـنـشـر في
كـــانــــون الـــثـــانـي/يـــنـــايـــر وهـــو
لـلمـسؤول عن الـفنـون اجلمـيلة في
ــتــحف  غــريـغــور فــيــبـر إلى أن ا
مـنزل فيـرمير في دلـفت ب الهاي
وروتـــــردام  كــــان يـــــقع بـــــجــــوار

الـبـداية من بـوسـطن حيث تـعيش
أولـغا شـقيـقة بـوريس وهي التي
قـادت مـعـركة تـسـليط الـضـوء على
اخـتفائه الذي امتنع قاض تشيلي
عـن التـحقـيق فـيه عام  2016 لـعدم
كــــفـــــايــــة األدلــــة. وبـــــ كــــانــــون
الـثـانـي/يـنـاير  2018وآذار/مـارس
   2020تـــنــــقّـــلت دونـــا لـــوب بـــ
ـــتــــحـــدة وتـــشــــيـــلي الــــواليـــات ا
ـعلومات وروسـيا وراحت جتمع ا
االسـتقـصائـية فـأجرت لـقاءات مع
أفـراد أسـرة وايـسـفـايـلـر وشـريـكـة
حــيـاته الـسـابــقـة وأصـدقـائه. ومع
ـــرحـــلـــة أنـــهـــا لـم تـــكن في تـــلك ا
تـــوصـــلت بـــوضـــوح إلـى حتـــديــد
الـعـصب الـرئـيـسي للـقـصـة بـقيت
مـــصــمـــمــة عـــلى أن تـــروي حــيــاة
قـريبهـا الذي فُقِـد أثره يوم كان في
الــرابـعــة واألربــعـ وعــلى كـشف
مـالبسـات اخـتـفـائه مع أنـهـا كانت
تـرى أن إمـكان الـتـوصل إلى كشف

نال. هذا اللغز بعيد ا
وتــــبـــيّـن لـــهــــا تــــبـــاعــــاً من خالل
الــشــهــادات أن هــذا الــرجل الالمع
ــيّــال إلى االبــتـعــاد عن الــنـاس وا
ــــــشي كـــــــان يــــــعــــــشـق رحـالت ا
وخــصــوصــاً تــلك الــتي تــنــظم في
أمــاكن نـائـيـة بـعـيـدة عن كل شيء

وعن اجلميع.

لـكنّ الـكـاتـبـة لم تـكن تـعـرف شـيـئاً
عـن بـــوريس وال عن حـــيـــاته. ومن
خـالل وثائـق رُفـعت عـنـهـا الـسـرية
وشــهـادات ومـقـتـطــفـات من دفـاتـر
قـريـبـها الـشـخـصـية تـمـكـنت دونا
من كــتـابـة قـصـة مـزجت فـيـهـا بـ
اجلـــانب الـــشــخـــصي لــلـــمــفـــقــود
والــعـــمل االســتــقــصــائي ســابــرة
أغـوار حياة الـرجل وهو األميركي
الــــوحـــيــــد من بــــ نـــحـــو 3200 
شـــخص مــاتــوا أو فُـــقــدوا في ظل
نـظـام تشـيلي الـدكـتاتـوري. وكانت

ضـمن القصـة الكبـيرة. ودونا التي
سـبق أن أصـدرت روايتـ اتخذت
فـي كــانــون الــثــاني/يــنــايــر 2018

القرار بتناول هذه القصة.
فـمـسـألـة اخـتـفـاء بـوريس تـبـادرت
إلى ذهـنها عـلى الفور عـندما كانت
تــسـتـمـع ذات يـوم من تـلك الــسـنـة
إلـى أغــنــيــة فــيــنــو ديل مــار الــتي
كُـتِبَت حتـيةً لـلمسـؤولة الـشيـوعية
مـــارتــا أوغـــارتي الـــتي عـــذبــتـــهــا
الـشـرطة الـسـريـة لنـظـام بيـنـوشيه
الـديكـتاتوري وأعـدمتـها عام 1976

{ بــــاريـس-(أ ف ب): في كــــانـــون
الــثــانـي/يــنــايـر 1985  فُــقِــد عــالم
الـــريــاضــيــات األمـــيــركي بــوريس
وايـسفايلـر في تشيلـي وبعد نحو
 40 عـــامــاً من اخـــتــفـــائه الــذي لم
تــتــضح مالبــســاته بــعــد تــسـاهم
إحـدى قـريـبـاته من خالل كـتاب في
نـبش هـذا الـلـغـز الـذي كـثـر أمـثاله
خالل ديـكـتـاتوريـة بـينـوشـيه. ففي
بوريس   1985الذي صدر اجلمعة
فـي فـــرنـــســـا عن دار زويه تـــتـــبع
الـكـاتــبـة الـفـرنـسـيـة الـسـويـسـريـة
دونـا لو خطى قريبها الذي ال تزال
ذكـــــراه حــــاضــــرة. ولـــــد بــــوريس
وايـسفايلر في االحتـاد السوفياتي
تـحـدة عام وانـتـقل إلى الـواليـات ا
 1975حـيث حـصل عـلى اجلـنـسـية
بـعد بضع سنوات. لـكنّ وايسفايلر
الـذي أصـبح أسـتـاذاً لـلـريـاضـيـات
في جــامـعـة بـنــسـلـفـانــيـا فُـقِـد في
ظــروف غــامــضـة أثــنــاء نــزهـة في
جـنــوب تـشـيـلي في احلـقـبـة الـتي
كــانـت فــيــهــا الــدولـــة األمــيــركــيــة
اجلـــنــــوبـــيـــة واقـــعــــة حتت نـــيـــر
ديــكـتـاتـوريـة أوغـســتـو بـيـنـوشـيه

.1990 - 1973
واعـتبـرت الكاتـبة البـالغة  40عـاماً
فـي مقـابلـة مع وكـالة فـرانس برس
أن قـصة بوريس هي قصة صغيرة
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{ واشـــنـــطن (أ ف ب)  –يــــواجه نـــصف
األنــهــر اجلــلـــيــديــة في الـــعــالم وحتــديــداً
األصـغر بـينـها خـطر الـزوال بحـلول نـهاية
الــقـــرن احلــالي بــســبـب ظــاهــرة الــتــغــيــر
كن من نـاخي إال أنّ احلدّ بأقصى ما  ا
ناخي يساعد على إنقاذ األنهر االحترار ا
األخــرى بـحــسب دراسـة حــديـثــة نُـشـرت
نـشورة اخلـمـيس. وتطـرح هـذه الدراسـة ا
ــرمــوقـة الــتـوقــعـات في مــجـلــة ســايـنس ا
األكـثـر دقة الـتي جـرى الـتوصل لـهـا حتى
الـيـوم في شــأن مـسـتـقـبل  215 ألف نـهـر
جــلــيــدي في الــعـالم. ويــنــبّه مــعــدّوهـا إلى
أهـميـة اتـخـاذ خـطوات حتـدّ من انـبـعـاثات
ــســؤولــة عن الــتــغــيــر غــازات الــدفــيــئـــة ا
ــنـاخـي بـهــدف احلـدّ مـن ذوبـان األنــهـر ا
اجلـليـديـة والـعـواقب النـاجم عـنه كـارتـفاع
وارد مـسـتوى مـياه الـبحـار والنـقص في ا
ـــشـــاركـــة في إعـــداد ـــائـــيـــة. وتـــقـــول ا ا
الدراسـة ريج هـوك لوكالـة فرانس برس
أعــتـقـد أنّ دراســتـنــا حتـمل بــصـيص أمل
صـغيـراً ورسـالـة إيجـابـيـة ألنّهـا تـؤكّد أن
الـــبــشـــر قـــادرون عــلى إحـــداث فــرق وأنّ
ـسـألـة اتـخـاذ تـدابـيـر في شـأن حل هـذه ا

أمر مهم.
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تـحدة) { الس فـيغـاس (الواليـات ا
(أ ف ب)  –كـشـفت بـي إم دبلـيـو في
ـوذج الس فــيــغــاس األربــعـاء عـن 
أولي لـسيارة ذات لون قابل للتغيّر
تـتميز بالـتقنيات الـرقمية احلاضرة
بـقوة في داخلها ومنها مثالً عرض
ـــعــلـــومـــات عــلى كـــامل الـــزجــاج ا
األمـامي. وأمـكـن لـلجـمـهـور االطالع
عـــلى الـــســـيـــارة الـــتي حتـــمل اسم
 BMW i Vision Deeخـالل مـعرض
الس فـيـغـاس لإللـكتـرونـيـات ضمن
ــمــثل عــرض صــغــيــر شــارك فــيه ا
أرنـولد شـوارزنيـغر. وسـبق لـبي إم
عـرض نفسه دبـليـو أن كشـفت في ا
الــعـام الـفـائـت عن سـيـارة ذات لـون
قـابـل لـلـتـغـيّـر ولـكن ضـمن درجـات
الـرمـادي فـقط. أمـا هـيـكـل الـنـموذج
األولـي اجلـديـد فـيـمــكن أن يـكـتـسي
مــجــمــوعــة من األلــوان عــلى شــكل
وذج خطوط أو مربعات. وسيُلهم 
هـذه السـيارات مركـبات الـشركة في
ـسـتـقـبل ومن ذلـك مثـالً أن عرض ا
بـيـانات الـسـرعة واالجتـاه وسـواها

عـلى كـامـل عـرض الزجـاج األمـامي
كــمـا فـي هـذا الــنـمــوذج سـيــصـبح
مـتاحاً اعتباراً من سنة 2025. كذلك
أشـــارت بي إم دبـــلــيـــو إلى إمـــكــان
عزز أو عـرض الصـور في الواقـع ا
حــــتى حتــــويـل الـــزجــــاج األمــــامي
بـالـكـامل إلى شـاشـة وهي تـقـنـيات
زج بـ العا يُـفترض أن تـتيح ا

احلـــقــــيـــقي واالفـــتــــراضي. وعـــلّق
أرنـولـد شـوارزنـيـغـر بـقولـه إنه كان
قـــلــقــاً قـــلــيالً في شـــأن اإلكــثــار من
اعـتماد التكنـولوجيا في السيارات.
وذكّـر جنم ذي تيرمينيتور بأن اآللة
كـانت تمثّل الـعدو في معظم أفالمه.
فــيـمــا دخــلت شـركــة سـتــيالنــتـيس
لــصـنـاعـة الــسـيـارات مــجـال إنـتـاج
ـركبات اجلوية إذ أعلنت األربعاء ا
خـالل مـــــعــــــرض الس فـــــيــــــغـــــاس
لإللـكـترونـيـات أنهـا سـتنـتج طـائرة
كـهـربـائـيـة صـممـتـهـا شـركـة آرتـشر
األمـيـركـيـة السـتـخـدامـهـا كــتـاكـسي
جـــوّي. وســــتـــدفع ســـتـــيـالنـــتـــيس
ـــاركـــاتـــهـــا بـــيـــجـــو ـــعـــروفــــة  ا

وســــيـــتـــروين وجــــيب نـــحـــو 150
مــلـــيــون دوالر لــشــركــة آرتــشــر في
مـقـابل مـركـبـتـهـا الـعـمـوديـة اإلقالع
صممة لنقل والهبوط (eVTOL) وا
أربـعـة ركاب بـاإلضـافة إلى الـطـيار.
ـركبـة الـتي أُطـلقـت علـيـها وتـبـدو ا
تــسـمــيـة مــيــدنـايت أشــبه بـطــائـرة
صـغـيـرة مـزودة بـعـدد مـن الدوارات
عـلى جـنـاحيـهـا وتـهدف إلـى تنـفـيذ
رحالت مــتـتــالـيــة تـبــلغ مـســافـة كل
مـنـهـا نـحـو  30كـيـلـومـتـراً عـلى أن
ـدة عشـر دقائق تُـشـحن بطـارياتـها 
ـتوقع أن بـ رحـلـة وأخـرى. ومن ا
تـبـدأ سـتيـالنتـيس في نـهـاية 2024
ـركبـة في مـعـمل آرتـشر بـتـصـنـيع ا
في كـوفينـغتون بواليـة جورجيا في
ـــتــحـــدة.  وقــال شـــرق الــواليـــات ا
ــشــارك لـشــركـة ــديـر ا ــؤسس وا ا
آرتـشر خالل مؤتـمر صحافي إن من
ـفترض أن تبـدأ الشركة األمـيركية ا
بـتصنيع  650مـركبة سـنوياً قبل أن
تــوسع إنـتـاجـهـا إلى  2300نــسـخـة

. سنوياً
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ـصرفـية { نيـودلهي-(أ ف ب) - اسـتـغنت مـجـموعـة "ويلـز فـارغو" ا
األمريـكية اجلمعـة عن خدمات مسؤول هـندي في فرعها بـالهند عقب
دعـوى تـتهـمه بالـتبـوّل وهـو حتت تأثـير الـكـحول عـلى راكبـة سـبعـينـية
خالل رحلـة خلطـوط "إيـر إنديـا" اجلويـة. وطُرد شـانـكار مـيشـرا الذي
كان بـحسب وسـائل إعالم نائب رئـيس الفـرع الهـندي جملـموعـة "ويلز
فارغـو" عـقب شكـوى تـقدمـت بهـا راكبـة تـبلغ  72عـامـاً إلى إدارة "إير
إنـديا" بشـأن واقعـة حصلت في  26 تـشرين الثـاني خالل رحلة كانت
ـصـرفـية أنّ مـتـوجّـهة مـن نيـويـورك إلى نـيودلـهي. وأكـدت اجملـمـوعة ا
"ويلـز فارغو تفرض على مـوظفيها أن يـحترموا قواعد صـارمة لناحية
ـزاعم مـثـيرة ـهـني والـشـخـصي" مـشـيـرةً إلى أنّ "هـذه ا الـسـلـوكـ ا
سؤول صُرف من للـقلق بصـورة كبيرة".وأوضـحت "ويلز فارغـو" أنّ ا
ـوقع الـذي يـتـواله في الـعــمل من دون ذكـر اسم مـيـشـرا أو حتـديـد ا
اجملـمــوعـة.وأكــدت أنّـهــا تـتــعـاون مع الــشـرطــة في هـذا اخلــصـوص.
وميـشرا الـذي قيل إنه كـان خالل الرحـلة حتت تأثـير الـكحـول متوار
عن األنـظــار بـعـدمــا رفـعت شـركــة الـطـيـران دعــوى في حـقه. وذكـرت
شـرطــة نــيــودلــهي أنّ مــيـشــرا ال يــزال فــاراً من وجه الــعــدالـة إال أنّ
عنـاصر الشرطة تواصلوا مع أسرته. وفي بيان أصدره وكالء الدفاع
عن مـيشـرا وعـرضـته وسـائل إعالم أكـد مـيـشرا أنّه تـوصّل إلى حل
للـمشكلـة مع الراكبـة في الفتـرة التي تلت الواقـعة.وأشار الـبيان الذي
ــتّـهم نــقــلـتـه "إنـديــا تـوداي" إلـى أنّ "احملـادثــات عــبـر واتــسـاب بــ ا
والراكـبة تظـهر بـوضوح أنّه تـولّى تنـظيف مالبسـها وحـقائـبها في 28
تشرين الثاني " وأنّ هذه األغراض "أُرسلت لها في  30تشرين الثاني
". وتلـقّت شركة "إير إنديا" سيالً من االنتقادات بسبب طريقة تعاملها
ـدني مع الـشـكـوى الـتي تـقـدمت بـهـا الـراكـبـة.والمت هـيـئـة الـطـيران ا

الهندي إدارة "إير إنديا" لعدم إبالغها عن احلادثة.
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