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اثـار تـقريـر فـريق هـيـئـة الـنـزاهة
كلف باالطالع عـلى اليات عمل ا
مـوجـة هــيـئـة الــتـقــاعـد الــعـامــة 
تساؤالت بـعدما افـصحت الهـيئة
عن وجـود حـاالت فـسـاد وانـعدام
الــــعــــدالـــة فـي صـــرف فــــروقـــات
واكدت ان الـرواتب لـلـمـتـقـاعديـن

االبـــتــزاز واالســـمــاء الـــوهــمـــيــة
يستحوذان على الرواتب بصورة
غـيـر قــانـونـيــة  عـلى حـد وصف
دائـرة الـوقــايـة في الـهــيـئـة الـتي
اقــتـــرحت خالل الــتـــقــريــر الــذي
اعــدته عـن زيــارات فــريــقــهــا إلى
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) الـهـيــئـة 
امس (تـوجـيه إعــمـام من األمـانـة
الــــعــــامــــة جملــــلس الــــوزراء إلى

رتبطة الوزارات واجلهات غيـر ا
بـــوزارة من أجل إرســـال مـــبــالغ
الـــتــوقـــيــفـــات الــتـــقــاعـــديــة إلى
صـنـدوق تـقــاعـد مـوظـفي الـدولـة
ــوعـــدهــا احملــدد دون تـــأخــيــر
ــالــيـة إلطالق ومــفـاحتــة وزارة ا
الية والعمل ستحـقات ا مبالغ ا
لف إضافة إلى على إنهاء هـذا ا
اتـــخــــاذ إجـــراءاتٍ رادعــــة بـــحق

ــوظـفــ الـذين يــثــبت قـيــامـهم ا
ـواطـنـ في مـوضـوع بـابـتـزاز ا
صـرف فــروقــات الــرواتب) واكـد
تـقاعدين وضـحايا التقـرير ان (ا
ــســتــحــقــ فــروقــات اإلرهــاب ا
أصبحت مستحقة رواتب سابقة 
الـدفع وتــرتب عـلى إثـرهــا مـبـالغ
ولعدم وجود مالية بـذمَّة هاليـئة 
مـبـالغ كـافـيـة نـتـيـجـة عـدم إقرار

ـسـتحـقـون إلى يـلـجـأ ا ـوازنـة  ا
مـراجـعـة مـكـاتب أعـضـاء مجـلس
ـسـؤولــ في الـدولـة الـنــواب وا
للـمـسـاعدة فـي صرف الـفـروقات
حيث ورد  62كـتـابــاً من الـنـواب
خالل يومٍ واحـد أو طلب مـقابـلة
بـلغ عـددها رئيـس هيـئـة التـقـاعد
لـيـومٍ واحــدٍ مـئـة طـلـب مـقـابـلـة)
واضاف ان (رئيس الهيئة لم يبدِ
الـتـعــاون الالزم مع الـفــريق عـنـد
ـطالـبـة بـاالطالع على الـطـلـبات ا

برغم انها مؤرشفة) 
وحـــثـت الـــدائـــرة عـــلى (اتـــخـــاذ
اإلجـراءات اإلداريــة والـقـانــونـيـة
ـعامالت التقاعدية للحفاظ على ا
وأرشفـتهـا وحفـظهـا من التـزوير
والـتـلف والـفـقـدان والـكـشف عن
حـاالت الــتـزويــر الـســابـقــة الـتي
ــال الــعـام تــســبـبت بــهــدرٍ في ا
فــــضـالً عن اتـــــخــــاذ اإلجــــراءات
القانونيـة بحق األشخاص الذين
مــنـــحــوا مـــبــالغ بـــدون ضــوابط
قانونـية نـتيجـة التـزوير وإعادة
ـبـالغ إلى خـزيـنـة الـدولـة) تـلك ا
وقـــالت ان (الـــهــيـــئــة لـم تــتـــخــذ
ـنع حـاالت اإلجـراءات الـعـمــلـيـة 
التزويـر واألسمـاء الوهمـية التي
ما زالت تـسـتحـوذان على رواتب
تـقـاعـدية بـصـورةٍ غـيـر قـانـونـية
وعــدم اتــخــاذ اإلجــراءات بــشــأن
مــقــتـــرح الــنــزاهــة بــاســتــكــمــال
إجـراءات احلـوكـمـة اإللـكـتـرونـية
ــعـامالت من أجل مــنع تــأخـيــر ا
والـــــتـــــزويـــــر ومــــنـع تـــــعــــرض
ـــراجـــعـــ لالبـــتـــزاز) واشـــار ا
رسل إلى مـكتب رئيس التقـرير ا

مـجلس الـوزراء واألمـانـة الـعـامة
الى (اهمـية تـألـيف فرق مـيدانـية
لــغــرض من مـــوظــفـي الــهـــيــئـــة 
ــــعـــامالت االنــــتـــقــــال وإجنـــاز ا
الــتـقــاعـديــة وال سـيــمـا لــعـوائل
الشـهداء وضـحـايا اإلرهـاب بدل
جـــعـــلـــهم عـــرضــةً لـالبــتـــزاز من
ــــعـــقــــبـــ واضـــطــــرار بـــعض ا
ــراجــعـ لــلــتــنـازل عـن نـصف ا
مــسـتــحـقــاتـهم مــقـابل الــصـرف
حــــيث اوضح بــــعـــضـــهـم قـــيـــام
عـامالت التي وظـف بـإعـادة ا ا
ال يــــتم تــــرويــــجـــهــــا عن طــــريق
عـقبـ بحـجة وجـود نقص في ا
أولــيـاتـهــا) بـحــسب تــعـبــيـرهـا.
وافــاد بـــان (الــفــريـق رصــد آخــر
الية من مصادقة على البـيانات ا
ـالــية في مكـتب ديـوان الـرقابـة ا
الـــهــــيــئـــة يـــعــود لـــعــام ?2016
ويـــعـــزى ســبـب الـــتـــأخـــيـــر إلى
اخـتـالف الـبـيـانـات الــمـقدمـة من
قــبل الـهــيـــئــة إضــافــة إلى عـدم
اتــخـــاذ اإلجــراءات الــقـــانــونــيــة
السـتــعـادة األمــوال الـتي مــنـحت
كــــرواتــب لـــلـــمـــتــــقــــاعــــدين من
الـــشــهـــداء وضــحـــايـــا اإلرهــاب
ن تـظهـر بحـقهم صــابـيـن  وا
مـــؤشــرات أمـــنــيـــة أو شــبـــهــات
تــزويــرٍ الــذيـن صــدرت بــحــقــهم
قــرارات قـــطـــعـيــة بــاســتـــرجــاع
ــمــنــوحــة لــهم خــالفـاً األمــوال ا
للقانـون واكـتفت الهيئة بإيقاف
مـــــنـح الــــرواتـب فـــــقط) وتـــــابع
التـقريـر انه (لوحظ عـند االنـتقال
إلى مصـرف الرشـيـد داخل بنـاية
الـهــيـئــة تـأخـيــر إصـدار بــطـاقـة

الــنـخــيل  من قــبل شــركـة بــوابـة
ــصـرف ــتــعـاقــدة مع ا الــعـراق ا
ــدة بـــعـــد انــتـــهـــاء نــفـــادهـــا و
تــتــجــاوز  45يــومــاً وأن مــبــنى
عـقب كـاتب ا الهيـئة ا مـحاط 
الـــذين لـــديـــهم عالقـــات بـــبــعض
عامالت وظف فيها وإجناز ا ا
من خاللــهم لــقــاء مـبــالغ مــالــيـة
واتـبــاع طـرقٍ مـلــتـويـة وتــكـلـيف
ــواطــنـ بــطــريـقــة انــتـقــائــيـة ا
ــــوظـف اخملــــتص يـــــحــــددهـــــا ا
ـدنية راجـعة دوائـر األحوال ا
لــــغـــرض جــــلب صــــحـــة صـــدور
سـتمسـكات لـعدم وجـود جهاز ا
ـوحــدة وعـدم قـار لــلـبــطـاقــة ا
وجــــود ســــجـالت لــــلــــشــــكـــاوى
وإحصائياتٍ باللجان التحقيقية
إضــافــة إلى أن ســـجالت الــقــسم
القانوني غـير منظَّـمة واألوليات
غــيــر مـــؤرشــفــة إلــكــتــرونــيــاً أو
مــــذكــــورة بــــســـجـالت ورقــــيـــة)
مـضيـفـا ان (جـميع الـعـقـود التي
أبـــرمــتــهـــا الــتــقـــاعــد مع إحــدى
الشركات األهلية خلدمة اإلنترنت
كـانت مخـالـفـة إلعمـامـات األمـانة
تضمنة ا العامة جمللس الوزراء 
تــــــــوجــــــــيـه وزارات الــــــــدولــــــــة
وتــشــكـــيالتــهــا بــحــصــر خــدمــة
اإلنـترنت وتـطـبـيقـاتـهـا اخملتـلـفة
من قـــــبل الـــــشــــركـــــة الــــعـــــامــــة
عـلوماتيـة  كونها لالتصاالت وا
تـقـدم خـدمـات مـؤمـنـةً إلى دوائـر
الدولـة للـحفـاظ على أمـنهـا). كما
عن عن مـخالـفات كشـفت الهـيـئة 
ومـغـاالة في صـرف  700مـلـيـون

دينار بصحة وإذاعة الديوانية.
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حتـذيـرات اطـلق مــتـنـبىء جــوي 
من غزارة امطـار متوقـعة في مدن
نـاجتـة عن حـالـة جـوية اجلنـوب 
شتوية تضرب البالد خالل اليوم
. وكـتب صـادق عـطـيـة في االثـنـ
صـفـحـته عـلى فـيـسـبـوك امس ان
(حـالـة جـويـة شـتـويـة مـصـحـوبة
ـيـة مـسـتـمرة بـتسـاقط امـطـار د
حـسب الـتـوقــعـات في اغـلب مـدن
البالد الـيوم االثـن وصـباح يوم
غــــد الـــــثالثـــــاء) واشــــار الى ان
(غـزارة االمـطـار سـتكـون فـي مدن
ـا اجلــنــوب والـفــرات االوسـط 

يستوجب احلذر) 
وتـابـع ان (مـحــافــظـات الــبــصـرة
وذي قـــار والــــســـمــــاوة وبـــاديـــة
اجلـنــوب والــنــجف والـديــوانــيـة

وواسط ومـيـسـان والـسـلـيـمـانـيـة
وجنـوب نيـنوى هي االعـلى كمـية

في تساقط االمطار) 
مؤكدا ان (احلـالة اجلـوية تـنتهي
قـــــبل مـــــنـــــتــــصـف نــــهـــــار يــــوم
مع حتول الرياح شمالية الثالثاء
غــربـيــة نــشــطـة وبــاردة كــمـا ان
هـنــاك حـالـة اخــرى تـبــدأ صـبـاح
ـقـبـل). بـدورهـا  يـوم اجلــمـعــة ا
رجـحت الــهـيـئــة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لـــوزارة الـــنـــقل  تـــأثـــر الـــعــراق
.وقالت الهيئة نخفض جـوي
في بيان تـلقـته (الزمان) امس انه
(بــســـبب انـــدمــاج مـــنــخـــفــضــ
جـويـ األول مـن الـبـحــر األحـمـر
والـــــــــثـــــــــانـي مـن الـــــــــبـــــــــحــــــــر
سيـكون طـقس محـافظة تـوسط ا
غـائــمـاً الـبــصــرة الـيــوم االثـنــ 

مـــصـــحـــوبـــاً بـــتــســـاقـط أمـــطــار
مــتـــوســـطــة إلى غـــزيــرة الـــشــدة
وحدوث عواصف رعدية مع رياح

جنوبية شرقية) 
واضــاف ان (الــطــقس في عــمــوم
البالد سـيـكون غـائـماً جـزئـياً إلى
غـائم مع تــسـاقط أمـطـار خــفـيـفـة
إلى مـتــوسـطــة الـشــدة في بـعض
األماكن مـنهـا صـباحـاً ويتـحسن
تــدريــجـيــاً بــعــد الــظـهــر). فــيــمـا
ضـــاعف فـــريق اجلـــهــد اخلـــدمي
والــهـنــدسي احلــكــومي جــهـوده
ناطق لسـحب ميـاه األمطار مـن ا

وجة األخيرة. تضررة با ا
وقــــال بــــيــــان امس ان (اجلــــهــــد
احلــكـــومي ضـــاعف جـــهــوده في
نـاطق سـحب مـيـاه األمطـار مـن ا
ــوجــة األمــطـار الــتي تــضـررت 
التي اجـتاحت البـالد) مؤكدا انه

(شـرع بـسـحب مــيـاه االمـطـار في
لكـونها مـنطقة منطـقة احلميـدية 
منخفضـة وتفتقـر لوجود خدمات
تـصريـف مـياه األمـطـار). الى ذلك
سجل خبراء بيـئيون ارتفاعا في
مـــنـــاســـيب نـــهـــر الــفـــرات الـــتي
جتاوزت مـترا واحـدا بعـد موجة
أمـطـار اجــتـاحت عــمـوم الـعـراق
وتـدفق فـي الـســيــول من اجلـانب
اإليـــــــرانــي أدت إلــى ارتــــــفــــــاع
ـــائـــيـــة في حـــوض اإليـــــرادات ا
الــفـــرات الــتي أســـهــمـت بــعــودة
السـكان احملـليـ في األهوار إلى
مــزاولــة أعـــمــالــهـم هــنــاك. وقــال
النـاشط الـبـيـئي إيـاد األسدي في
تـــــصــــــريح امـس إن (اخلـــــبـــــراء
الـــبــيـــئــيـــ ســجـــلــوا ارتـــفــاعــا
ـنــاسـيـب األهــوار بــعـد مــوجـة

السيول واألمطار).
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تـعــهـد االحتـاد الـعــراقي لـكـرة
بـحـفل خـتامي لـبـطـولة الـقدم 
خــلــيــجي  25 يــكــون مــبــهــرا
واكـثــر روعـة من االفــتـتــاحـيـة
الـــتـي القت اشـــادات عـــربـــيـــة
واجنـبيـة واسعـة. وقال عـضو
االحتاد فراس بحـر العلوم في
تـصـريح امـس أن (اجلـمـاهـيـر
ستـشاهـد حفـلًا مـبهـرا ورائعًا
في خـتام نـسـخـة خـلـيجي 25
ـا كـان في بـالــبـصـرة أكـثــر 
االفتـتـاح) واضاف ان (الـعمل
ناسبة مستمر لتوفير البيئة ا
لـــلـــبـــطـــولـــة ومـــا حـــصل من
خـــروقـــات تـــنـــظــيـــمـــيـــة يــوم
ـلــعب االفــتــتــاح كــان خــارج ا
وليس بداخله وهو مسؤولية
الــشـركــة اخملـتــصــة بـتــذاكـر).
الــتي وســاتــقــبــلت الــبــصــرة 
اطلق علـيها مـدينة الـكرم اكثر

من  35الـف زائـــــر مـن الـــــدولـــــة
اخلــلـيــجـيــة. وقــال مـراقــبـون ان
ـــهم (هـــذا احلــــدث الـــريـــاضـي ا
اسـهم بـتـقـارب عـراقي خـليـجي).
من جانـبه  سوغ رئـيس االحتاد
االربـــاك الـــذي عــــدنـــان درجــــال 
حــــصل خالل مــــراسم افــــتـــتـــاح
الـبطـولـة إلى حـضـور الـرئـاسات
الـثالث واقـلـيم كـردسـتـان بـرفـقـة
حـــمـــايـــاتـــهم. وقـــال درجـــال في
مؤتـمر تـابعتـه (الزمان) امس إن
ية (دوالً كبرى ووسائل إعالم عا
ـراسم افـتـتاح خـلـيجي أشادت 
 25في البصرة) واضاف ان

(عددا من االخـطـاء رافقت عـملـية
االفـــتـــتــاح ألن هـــذا الـــيـــوم كــان
ــعــنى الــكــلــمـة إســتــثــنــائــيــاً 
وحــــضــــور رئــــاســـــات الــــبــــلــــد
ــــشــــهـــد وحـــمــــايــــاتــــهم أربك ا
بــــرمــــتـه).وتــــطــــرق درجــــال إلى
لعب جذع (الطاقـة االستيـعابيـة 
الـنـخـلـة لــلـجـمـاهـيـر الـذي شـهـد

افتتاح البطولة  إنه يسع خمسة
وسـتـ  الف متـفـرج بـيـنـمـا كان
ـلـعب أكـثر من احلـضور خـارج ا
 100ألف متفرج) واشار الى أن
(اخلــــلـل حــــدث فـي مـــــنــــطـــــقــــة
ـقــصـورة اخملـصــصـة حلـضـور ا
كبـار الشـخصـيات معـلالً حدوث
األخــطــاء إلى أن الــعـراق لـم يـقم
ــثل هــكــذا بـــتــنــظــيم بــطـــولــة 
داعـيـا ( مـســتـوى مــنـذ  44عـامــاً
الـــشـــارع الــــريـــاضي الى ( عـــدم
التـركـيز عـلى اجلوانب الـسـلبـية
بل على االيجابية) مستغربا من
ـركـز (عـدم تــوفـر االنــتـرنت فـي ا
اإلعالمي لـبطـولـة خـلـيجي ?(25
مــؤكـدا انه (ال عــلم له بــذلك وأنه
ــبــاشـــرة تــأمــ بث ســيـــوعــز 
انترنت على مستوى عال للمركز
ولفت الى ـقـبـلـة) ـباريـات ا في ا
ـسـؤول عن تـوزيع الـتـذاكر ان (ا
هي شــــركـــة الــــتــــكت مــــاســــتـــر
األمـــريـــكـــيــة وهـي الــتـي تــبـــنت

توزيعـها إلـكترونـيا بـعد اتفـاقها
مـع االحتــــــاد وهـي الــــــشــــــركــــــة
سـؤولـة عن تـذاكر كـأس الـعالم ا
لــــكن زخم اجلــــمــــهـــور ايــــضــــا 

واخلـــلـل الـــذي حـــدث أثـــر عـــلى
انـسـيابـيـة دخـول اجلـمـهـور وقد
حـق الــــكـــثــــيــــر من غــــ بــــذلك 
اجلــمــهــور الـذي اقــتــنى بــطــاقـة

دخــول) وتــابع انه (تــبــاحث مع
وزير الداخـليـة ومحافظ الـبصرة
واجلـــــهــــات االمـــــنــــيـــــة حلل كل
اإلشكاالت وعدم الـتنظيم وتدافع

اجلمـهـور ودخول الـبـعض بدون
تـذاكــر وأعـدكم أنــهـا لم تــتـكـرر).
فيما اكد احملافظ اسعد العيداني
الـسـعي لتـضـيـيف بـطـولـة كأس
أ آســيــا في احملــافــظــة. وجـاء
إعالن العيـداني رداً على تـغريدة
عروف علق الرياضي ا قدم وا ا
العب ن جــادة الـذي أشــاد  أ
العراق وتمنـياته بتضـيفها كأس
آســيــا  .2027في غــضــون ذلك 
تــــكـــفل مــــحـــافظ نــــيـــنـــوى جنم
ـسـتـلـزمات اجلـبـوري بتـوفـيـر ا
شارك نـتخب اليمن ا الرياضية 
في الــبـطــولــة. وركـزت الــصـحف
الـعربـيـة عـامـة واخللـيـجـيـة على
جنـاح الــعـراق في حــفل افــتـتـاح
قامة في البصرة خليجي  25 ا
حــــيث ســــلــــطت االضــــواء عـــلى
شــخــصـــيــة حــامل عــلم الــعــراق
خالل حفل االفتتاح  مع االشارة
الى انه الــعـقـيــد عالء الـعــيـداني
الــذي فــقـد بــصــره خالل مــعـارك

وصل. ويشارك اكثر من حترير ا
2475 صحفي عراقي وعربي

واجـــنـــبي في تـــغــطـــيـــة احــداث
الـبـطــولـة.وفي تـطــور  اسـتـقـبل
وزيــر اخلـارجــيــة فـؤاد حــسـ 
أمـ سر ـبعـوث الـفـلـسطـيـني  ا
ــركــزيــة حلــركــة فـتح الــلــجــنـة ا
ورئيس اجملـلس األعـلى لـلشـباب
والــــريـــاضـــة الــــفـــريق جــــبـــريل
بحسب الرجوب. واعرب حـس 
بــيــان الــوزارة تــلــقــته (الــزمــان)
امس عـن (ســعـــادتـه لــدعـم دولــة
فـلسـطـ لــخـلـيجي 25) مـؤكدًا
أن (البـطـولة لـها ابـعـاد متـعددة
ومــا لــهــذه الــبـطــولــة من تــاريخ
طـويل وأحـداث عـالـقة فـي أذهان
ـة جـــمــاهـــيــر الــكـــرة اخلــلــيـــجــيـَّ
ـرة الـثـانـيَّة والـعـربـيـة وأنـهـا ا
الـتي يــسـتـضــيف فـيــهـا الـعـراق
رة البطولة اخلليجية إذ كانت ا
األولى عـــام  1979 في بــــغـــداد
كــمــا لـــنــســـخـــة خــلـــيــجي 25). 

شـاركت مـالكـات وآلـيــات قـسم
الـسالمــة واإلطـفــاء في مـوانئ
الــعــراق في تــأمــ مــبــاريــات
ــيـنـاء الـبــطـولـة قــرب مـلـعب ا
ــديــر الــعــام ــبي .وقـــال ا االو
للشـركة فرحان الـفرطوسي في
بيـان تـلقـته (الـزمان) امس إنه
(مــشــاركـة مـالكـات الــقــسم في
هــو واجب ــهم  هــذا احلـدث ا
وطـني نـابع من حـرص اإلدارة

العليا على تنفيذه).
 ويواجه فـريق مـنتـخب الـيمن
اليـوم اإلثن نظيـره العـماني
في مبـاراة اجلـولة الـثانـية من
اجملــمـــوعــة األولى فـي مــلــعب
ـــديــنــة الــريــاضـــيــة  فــيــمــا ا
سـيـلـتـقي مـنـتـخب الـعـراق مع
بارة نظيره السـعودية خالل ا
الــثـانــيــة من نـفـس اجملـمــوعـة

لعب.  على نفس ا
تـغــطـيـة شــامـلـة ص 2 و5 و6

و8 .
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وإسقاطها فوق قاعدة ع األسد
اجلـويـة) من دون ذكـر مـزيـدا من

التفاصيل. 

رويــتـرز نــقال عن مــســؤولـ في
اجلــــيـش والـــتــــحــــالف الــــدولي
بـ(اعــــتـــراض طـــائـــرة مـــســـيـــرة

وحي اجلـهاد والـشـرطة الـرابـعة
وحــي االعــالم) واضــــــــــــــــاف ان
(القـيادة مـاضيـة في فتح الـطرق
واالزقة ورفع السيطرات وحسب
ـــوضـــوعـــة). واعــادت اخلـــطط ا
فـتح بــعض الــطـرق الــسـلــطــات 
ـنـطقـة اخلـضراء واألنفـاق في ا
إضافة إلى رفع نقاط سيطرة في
نـاطق في خطوة لـتقليل بعض ا
ـــروري فـي الـــشـــوارع. الــــزخم ا
ــتـابـعـة في مـكـتب وقـال عـضـو ا
رئـيس الــوزراء جـاسم الــزبـيـدي
إنه (ســـيــتـم فــتح عـــدة طــرق في
ــنـطــقــة اخلــضـراء و 4أنــفـاق ا

عنكبوتية) 
وتـــــابـع ان (هـــــذا األمـــــر تــــــمت
ــــبـــاشــــرة به مـــنــــذ يـــوم امس ا
إذ ســـيـــســـمح وبـــشـــكـل يـــومي 
لــلـــمـــركــبـــات الـــصــغـــيـــرة فــقط
ــــرور). الـى ذلك  أســــقــــطت بــــا
طـائـرة مـسـيرة الـقـوات األمـنـيـة 
فــوق قـــاعـــدة عـــســـكـــريـــة غــرب
مـحـافظـة األنـبـار. وأفـادت وكـالة

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

رفــعت قــيــادة عــمــلــيــات بــغـداد
خـــمـس ســيـــطـــرات جـــديـــدة في
لـلـتخـفيف جانب الـكـرخ ببـغداد 
ـروري الـذي تــشـهـد من الـزخـم ا
الــعــاصـمــة مــنـذ ســنــوات. وقـال
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
(تـــنــفــيــذا لــتـــوجــيــهــات رئــيس
الــــــوزراء  وضـــــــمن اخلـــــــطــــــة
ــرســومـــة لــفــتح الــطــرق ورفع ا
الـســيـطـرات بــعـد تـقـيــيـمـهن من
اجلـــوانب االمــنـــيــة واخلـــدمــيــة
بـــإشــراف الــفـــريق الــركـن قــائــد
عـملـيـات بغـداد وبـهدف تـخـفيف
ـروري ورفع الــعبء عن الـزخـم ا
ــــواطـــــنــــ وتــــقــــلــــيل كــــاهل ا
كلفة معاناتهم تستمـر اللجان ا
بـفــتح الـطـرق ورفع الــسـيـطـرات
تابعة ميدانية من اللواء نائب
قائـد عـملـيات الـكـرخ بواجـباتـها
حـيث  رفع خــمـسـة الـيــومـيــة 
سـيـطـرات فـي مـنـاطق الـعـامـريـة
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{ بـــــــاريـس (أ ف ب) - أثـــــــارت
إيـــران إدانـــات دولـــيـــة الـــســـبت
بـتنـفـيـذهـا حكم اإلعـدام بـرجـلَ
بــتـهــمـة قــتل عـنــصـر أمن أثــنـاء
احــتــجـــاجــات غـــيــر مــســـبــوقــة
أشـعـلـتهـا وفـاة الـشـابـة الـكـردية
مهـسا أمـيني.وبـذلك يرتـفع عدد
عــمــلـيــات اإلعــدام عـلـى خـلــفــيـة
االحـــتــــجــــاجــــات األخــــيــــرة في
اجلمهـورية اإلسالمية إلى  ?4إذ
أُعــــــــــدم رجـالن فـي كــــــــــانـــــــــون
األول/ديـســمـبـر مـا أثــار غـضـبـا
دولــيـا وفــرض عـقــوبـات غــربـيـة
جديـدة على إيـران.وتشـهد إيران
مـــنـــذ  16أيـــلـــول/ســـبــــتـــمـــبـــر
احتجاجـات إثر وفاة أمـيني بعد
ثالثة أيام من توقيفها من جانب
شـرطــة األخالق لـعـدم الــتـزامـهـا
الــقـواعــد الـصــارمــة لـلــبـاس في
اجلـــمــهــوريــة اإلسـالمــيــة.وذكــر
مــوقـع "مــيــزان أوناليـن" الــتــابع
للـسـلطـة القـضـائيـة اإليرانـية أن
"مـــحــمــد مــهـــدي كــرامي وســيــد
ة محمد حـسيني منـفّذَي اجلر
الــتـي أدت إلى اســتـــشــهــاد روح
الـــله عـــجــــمـــيـــان أُعـــدمـــا هـــذا
الـصبـاح" (الـسـبت) مـشـيرة إلى
أحــد عــنــاصــر قــوات الــتــعــبــئــة
ــرتــبــطــة بــاحلـرس (الــبــســيج)ا
ـدّعـون الـثــوري اإليـراني.وقــال ا
الـــــعــــامــــون في وقـت ســــابق إن
الـشـاب البـالغ  27عـاما جُـرد من
مالبـسه وقُـتل علـى يد مـجـمـوعة
شيع الذين كانوا يحيون من ا
ــتــظــاهــرة حــديث أربــعــيــنــيــة ا
الـــنــــجــــفـي الــــتي قُــــتــــلت خالل

االحــتـجـاجــات.ونـفــذّت عـمـلــيّـتـا
اإلعـدام شـنـقـا رغم احلـمـلة الـتي
كـــانت تــقـــوم بــهــا مـــجــمــوعــات
حــقـــوقــيـــة دولــيـــة لـــلــعـــفــو عن
ي توسل .وكان والد كر الرجلَ
الـسـلـطــة الـقـضـائـيـة عـدم إعـدام
جنله.وندد مكتب حقوق اإلنسان
ـــا حـــصل ـــتـــحـــدة  فـي األ ا
مــــعـــتــــبــــرة أنه أتـى نـــتــــيــــجـــة
"محاكمات غير عادلة تستند إلى
اعـــــــــتـــــــــرافـــــــــات انـــــــــتـــــــــزعت
تحدة بالقوة".وأدانت الواليات ا
بــأشــدّ الــعــبــارات تــنــفــيـذ حــكم
. وجـاء اإلعـدام في حقّ الــرجـلـ
في تـــغــــريـــدة لــــلـــنـــاطـق بـــاسم
اخلارجيـة األميـركية نـيد برايس
"نـدين بأشـدّ الـعـبارات احملـاكـمة
الـصــوريـة حملـمـد مــهـدي كـرامي
ومـحـمـد حـسـيـني وإعـدامـهـا في
إيــران".وعــبّــر االحتــاد األوروبي
عـن "صـــدمــــته" إزاء عــــمـــلــــيـــتي
اإلعـــــــدام.واعـــــــتـــــــبـــــــرت وزارة
اخلـارجـيـة الفـرنـسـيـة أن تـنـفـيذ
حــكم اإلعــدام بـإيــرانــيـ إثــنـ
الـــســـبت أمـــر "مـــقـــزز" وحـــضت
طـــــهــــران عــــلـى "اإلصــــغــــاء إلى
تـــطـــلــــعـــات الـــشــــعب اإليـــراني
شـروعـة".أمـا وزيرة اخلـارجـية ا
انية أنـالينا بـيربوك فرأت أن األ
مـا حــصل "يـعــزز إصـرارنــا عـلى
زيادة الـضغـوط على طـهران إلى
جــانب االحتــاد األوروبي".وعــبـر
وزير اخلارجية الـهولندي فوبكه
هوكسـترا عن صدمـته مؤكدا أنه
ســيــسـتــدعي الــسـفــيــر اإليـراني
"للتشديد على خطورة اخملاوف".
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لـــدعــوة اســـتـــجـــابت احلـــكـــومـــة 
اطـلـقـتهـا (الـزمـان) قبل ايـام بـشأن
الـذي عــمــلـيــات حـرق الــبــسـاتــ 
ـتــعـمـد عـلى وصــفه مـواطـنــون بـا
حـيث طـالبت طـريق بـغـداد كربالء 
ـعنـيـة باتـخـاذ اجراءات اجلـهـات ا
ـــنع جتــــريف االراضي عــــاجـــلــــة 
وحتـويـلـهـا الى اراضـي سـكـنـية ال
ــقـــومــات تـــتــوافـــر عـــلى ابــسـط ا
ـــعــمــاريـــة والــبــيـــئــيــة. وأصــدر ا
الـناطق بـاسم القائـد العام لـلقوات
ــســلــحــة الــلــواء يــحـيـى رسـول ا
تــنـويــهـا بــبــيع األراضي الـواقــعـة

عـــلى جـــانــبـي الــطـــريق الـــســريع
الــــــــــــــــرابــط بــــــــــــــــ الـــــــــــــــدورة
والـيـوسـفـية.وقـال رسـول في بـيان
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس إن (عـــلى
ـواطن عدم شراء األراضي على ا
جــانـبي الــطـريق الـســريع اجلـديـد
الـرابـط بـ سـريع مـحـمـد الـقـاسم
لكونها الـدورة ومنطقـة اليوسفيـة 
غـير قانـونية) واضـاف انه (سيتم
اتـخـاذ اإلجراءات الـقـانونـيـة بحق
لكية ـتجاوزين ومنتحـلي صفة ا ا
ــوطـنـ الــذين يـحــاولـون خـداع ا
وابـــــتــــزازهـم). وتــــداولـت مــــواقع
في وقت الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي 
ســـابق صـــورا لــعـــمـــلــيـــات حــرق

ـتعـمدة لـبسـات نـخيل وصـفت با
تـقع على طريق بغداد كربالء. وعد
مـواطـنون هـذه الـعمـلـيات احـتـياال
من نـوع خاص لتـجريف الـبسات
وحتـويـلـهـا الى مـنـاطـق سـكـنـية ال
ــقـــومــات تـــتــوافـــر عـــلى ابــسـط ا
ــعــمــاريـة والــبــيــئـيــة. وقــالـوا لـ ا
(الـــزمــان) ان (بــســاتـــ الــنــخــيل
الـواقـعـة على طـريق بـغـداد كربالء
تـتعـرض لعـملـيات حـرق وصفـوها
وهـو احـتـيـال من نوع ـتـعـمـدة  بـا
خـاص لـتـجـريـفـهـا وحتـويـلهـا الى
مـنـاطق سـكـنـيـة تـفـتـقر الـى ابسط
ــعـمـاريــة والـبـيــئـيـة) ــقـومـات ا ا
مـــؤكــدين ان (هـــنــاك الــكـــثــيــر من

الــــبـــســــاتـــ جــــرى جتـــريــــفـــهـــا
حيث بـاسـتـخدام عـمـليـات احلـرق 
شـــهــــدت افـــضل الـــبــــســـاتـــ في
ـاثلة دون مـحافـظات عدة اعـمال 
ــعـنــيـة وايــقـاف تــدخل اجلــهـات ا
عـمـلـيـات الـتـجـريف الـتـي يـنـفـذها
االمـر الـذي ســيـهـدد ــتـجــاوزون  ا
الـبـيـئـة احملـلـيـة ويـسـهم بـانـتـشار
الــعـــشــوائــيــات) داعــ اجلــهــات
ـعنـية الى (اتـخاذ مـا يلزم ووقف ا
عــمــلــيــات جتــريف الــبــســاتـ او
حـرقها). وكانت وزارة الزراعة  قد
اتــــخــــذت إجـــراءات وصــــفــــتــــهـــا
ـنع جتـريف األراضي بــالـصـارمــة 

. والبسات
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يــهـدف الى خـدمـة  1430عــشـوائـيـة في
بــغـــداد وضــعــفــهــا في احملــافــظــات)
وبــــشـــأن مــــنــــاطق الــــكـــرخ اوضح ان
نطقـة شاكر العاني و دوا (األولـوية 
الـشـعـلـة األولى والـثانـيـة) مـضـيـفاً ان
(جـانب الـرصـافـة شـمـل احـيـاء الـكـوفة
األولـى والــــثــــانــــيــــة وســــبع قــــصــــور
ــصـطــفى و الـصــحـة والــبـســاتـ و ا
واحلــمـيـديـة وحي الــصـدرين ومـنـاطق

في شــرق الـقـنــاة جـمـيــعـهـا مــشـمـولـة
بـخجـمات الـبُنى الـتحـتيـة) واشار الى
(شــمـول اربــعـة احـيــاء في الـديــوانـيـة
ـيــكـانـيك و سـيـد مـحـمـد ابـو شـمـيـرة ا
واألمــانــة وحي الـعــامل) مــتـوقــعـاً ان
ــوازنــة سـتــتـضــمن مــشـاريـع لـبــنـاء (ا
ــدارس وتـأثــيــثـهــا وتـأهــيل األبـنــيـة ا
ـــدرســيــة مــنـــهــا ست آالف مــدرســة ا
وتـأهـيل وصيـانة  17الـف اخرى) واكد

ـهـجـورة تـؤيــد الـهـجـر بـالـنـسـبـة الى ا
وشــهــادة وفــاة الــوالــدين او احــدهــمـا
ــتــوفي وزواج االخـــر وشــهــادة وفــاة ا
وعــقــد زواج االخـر بــالــنـســبــة لـلــفــتـاة
البالغة وليس لها معيل شرعي) مؤكدا
ــطـــلــوبـــة من الـــرجــال ان (الـــوثــائـق ا
ــتــقـــدمــ لــلــشــمــول هي اســـتــمــارة ا
الـتــقـد االلـكـتـرونـيـة وهـويـة االحـوال
ـوحدة والـبـطـاقة ـدنـيـة او البـطـاقـة ا ا
الــتـمــويـنـيــة وبـطــاقـة الــسـكن وصـورة
شـخـصيـة لـلمـتـقدم وكـتـاب تأيـيـد طبي
مـن هــــيـــــئـــــة رعـــــايـــــة ذوي االعـــــاقــــة
واالحـــتـــيــاجـــات اخلــاصـــة يـــثــبت ان

تقدم معاقا).  ا
m U³  5 Qð

واكد فريق اجلهد احلكومي التابع الى
ـبالغ وزارة اإلعـمـار واإلسـكان تـأمـ ا
اخلـاصة بالبُـنى التحتـية ضمن موازنة
الـعام اجلاري مشيراً الى موعد إكتمال
ـشـروع الـطـريق الـتـصـامـيم الـنـهـائـيـة 
احلـلقي الرابع والشروع بـتنفيذه. وقال
عــضــو الــفــريـق ابــوعــلي الــكــوفي في
تـــصـــريح تــابـــعـــته (الـــزمــان) امس ان
(رئـيس الوزراء محمد السوداني شدّد
ــنــاطق عــلـى مــشــاريع اخلــدمــات في ا
احملــــرومـــة) مـــوضــــحـــاً ان (الــــفـــريق
اخلـدمـي نـفـذ مـشـاريـعـاً تـمـتـد الى الف
كـيـلـومـتـراً من الـطـرق في مـناطـق سبع
الـبور والنهروان وشرق دجلة والقناة)
ولـفت الى (العمل خالل شـهرين ماحقق
ـشاريع إجنـاز نِسب مـتقـدمة مـقارنـة با
األخـرى حيث وصـل اإلجناز الى نـسبة
ـئــة) وبـ الــكـوفي ان (الــفـريق  40بــا
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ان (الـطريق احللقي ستكـتمل تصاميمه
الــنـهـائـيــة خالل نـحـو ســتـة اشـهـر ثم
الـشـروع لـتنـفـيـذه من قِـبل الوزارة الى
ــشـــاريع األخـــرى). من جــانب جـــانب ا
اخــر بــ اجلــهــد اخلــدمي مــواصــلـة
اعــمـاله دون الــتـأثـر بــهـطــول األمـطـار
مـبينـاً التوجه لـزيادتهـا وتوسيـعها في
ناطق احملرومة ضمن مرحلة جديدة. ا
وذكـر الكوفي في تصريح امس ان (خط
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تــــعـــــتــــزم وزارة الــــعـــــمل والــــشــــؤون
اطالق أكـبـر حـمـلـة بـحث االجـتـمـاعـيـة 
اجــتـمــاعي لـلــمـشــمـولــ بـاالعــانـة في
ـقـبل. ـنـاطق األشـد فـقـراً يـوم االحـد ا ا
وقــال الـوزيــر احـمــد االسـدي فـي بـيـان
تــــلـــقــــته (الــــزمــــان) امس إن (الـــوزارة
ـوافق 15 ـقـبل ا ســتـطـلق يـوم االحــد ا
أكبر حملة بحث كـانون الثاني اجلاري 
لألسر اجـتـماعي لـلمـناطق األشـد فقـرا 
ـتـقـدمـة لـلـشـمـول بـاإلعـانة فـي جمـيع ا
احملـافــظـات عـدا اقـلـيم كـردسـتـان وفق
مــعــايـيــر خط الــفــقــر لـلــعــام اجلـاري)
وأضــــاف أن (الـــبـــحث ســــيـــكـــون وفق
ــعــتــمــدة عـلى اســتــمــارة االحــسـاس ا
وسيتركز على االقضية مـؤشرات الفقر 
األشـــد فـــقـــرا فـي احملـــافـــظـــات كـــافــة
ــوغــرافي جـمع ـسـح الـد وســيــرافق ا
الـبيانات عن االسر للوقوف على دراسة
حـالة مـعمقـة تنفـذ ألول مرة في الوزارة
تــقـدم من خاللـهــا دراسـة عن وضـعـهـا
ـشـاكل الـتـي تـعـاني مـنـهـا) ــعـاجلـة ا
طلـوبة من النساء وتـابع ان (الوثائق ا
ــتــقـــدمــات لــلــشــمــول هي اســتــمــارة ا
ــدنــيـة او الــتــقــد وهــويــة االحــوال ا
مــــؤشـــر فــــيــــهــــا احلــــالـــة ــــوحــــدة  ا
االجـتـماعـية مـطلـقـة او ارملـة مع تأيـيد
الــســـكن وصــورة شــخــصـــيــة حــديــثــة
بــالـنـسـبــة لـلـعــزبـاء وصـورة لـلــبـطـاقـة
الـتمـوينـية فـضالً عن قرار من احملـكمة
يـــتــضــمن االعـالن عن حــالـــة الــفــقــدان
ـفــقـود وكــتـاب بــالـنــســبـة الى زوجــة ا
تـأيــيـد من اجملـلس الـبـلـدي وشـهـادتـ
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بدأ نظمة هي من تـفوز بكأس البطولة. حتت هذا ا ليس بـالضرورة أن تكون الدولة ا
ـنـظمـة لـدورة اخللـيج شعـارا ومـعيـارا لـلفـوز بـنجـاح تـنظـيم الدورة . رفـعت اللـجـنة ا
فـكـان االفتـتاح عـلى الرغم من غـيـاب كاظم الـساهـر حفال غـنـائيـا متـميـزا ومن صمم

فعاليات االفتتاح كان مبتكرا وال يشبه  اي افتتاح  اخر وكسب رضا اجلميع.
ـهم ـنـجـز الـريـاضي ا ولـم يـخل هـذا ا
من شبهة الفساد لبيع التذاكر بأسعار
خـيــالـيـة والـسـمـاح لـبـعض اجلـمـهـور
بـالدخـول من دون تذاكر وعـدم االلتزام
ــقــعــده كــمــا أن كـل صــاحب تــذكــرة 
بـعض اجلمهـور كانت معه تـذاكر ليوم
االفـــتــتـــاح ولم يــســـمح له بـــالــدخــول

بحجة عدم وجود مقاعد فارغة!
ـا تــقـدمه الــبـصـرة ونــحن نـفــتـخــر 
حـكومـة محلـية وكل اجلـهات الرسـمية
والـــشــعــبــيـــة وحــفــاوة االســـتــقــبــال
والـضـيـافـة من أهل الـبصـرة الـطـيـب
الــكـرمـاء  لــكـنـنــا لـكي ال تـتــكـرر نـفس
األخـــطــــاء ال بـــد من اإلشـــارة إلـــيـــهـــا
وتـوجيه الـنقد لـيس لغرض االنـتقاص
والـتقـسيط بل حتـى ال تتكـرر مثل هذه
األمـــور الـــتي تـــؤثــر عـــلى مـــا بـــذلــته
اجلـهات الـرسمـية والـشعـبيـة من جهد

كبير لنجاح دورة اخلليج 25.
WO{U¹— WM¹b

نـسجل حتفظنا على الطريقة التي يتم
فــيـهــا الـســيـطــرة عـلى االزدحــام أمـام
ــديـنــة الـريــاضـيــة. اشـاعــة الـدخـول ا
اجملـــاني جـــعـــلت الـــشـــوارع تـــمــتـــلئ
ا أثر عـلى السير بـالناس والـعوائل 
ولم يستطع الناس عبور هذا االزدحام
ا ـضـايـقـات  اال بـاجلـهـد والـتعب وا
ديـنة جـعل الـبعض يـسيـر مـشيـا من ا

الرياضية إلى جسر الزبير وابعد.
ـلــعب جـمــيال ورائــعـا فـإن واذا كــان ا
ـلعب غيـر مؤهلة الـشوارع احمليـطة با

ومــحـبـة. عـلى صـعـيــد مـتـصل أعـلـنت
وزارة الـداخلـية عن إلـقاء الـقبض على
مـجـمـوعـة من بـائـعـي تـذاكـر مـبـاريات
خـــلــيــجي  25 فـي الــســوق الــســوداء
واشــــــارت الـى اتــــــخــــــاذ اإلجـــــراءات
الـقانونيـة بحقهم.وقـال مدير العالقات
واإلعـالم في وزارة الـداخــلـيـة أمس إن
(الــوزارة ألــقت الــقــبض عـلـى عـدد من

بـائعي تـذاكر دخـول مبـاريات خـليجي
 25في السوق السوداء).
 UÐuIŽ Êu½U

مـبيناً أن (اخملـالف ستتم مـحاسبتهم
ادة  240 مـن قانـون الـعـقـوبات وفـق ا
الـــعـــراقـــيـــة). وأضـــاف أن (الـــشـــركــة
ـسؤولة عن بيع التـذاكر وضعت آلية ا
لــدخـــول اجلــمــهــور من خالل الــقــار

االلـكتروني وفي حـال عدم قراءتها من
قــبل اجلــهـاز تــعـتــبـر الــتـذكــرة مـزورة
وسـوف يـتـحمل اخملـالف مـسـؤوليـتـها
وتــبـــعــاتــهــا الــقـــانــونــيــة). وتــابع ان
(اجـتماعا عـقد بحضور وزيـر الداخلية
عــبـد األمـيـر الـشــمـري ومـعـاون رئـيس
األركـــان اجلـــيش وقـــيـــادة عـــمـــلـــيــات
الــبــصـرة وقــيــادة الــشـرطــة ومــحـافظ

ـثل هكذا حدث رياضي إقلـيمي. بينما
ـــلــعب ســـعــيــدا كـــان اجلــمـــهــور في ا
ومــتــفــاعال مع االحــتــفــال وفــعــالــيـات
ـلعب االفـتـتـاح كان اجلـمـهور خـارج ا
عــصـبـيـا ومــتـضـايـقــا وغـاضـبـا وكـان
يــتـــمــنى لــو جــلس فـي الــبــيت وتــابع
باراة ال أن يـخدع بـاشاعة االفـتتـاح وا
الــدخــول اجملــاني ويــبــقى حــائــرا اين

تابعة هذا احلدث الرياضي?. يذهب 
ولم يــقــتـصــر االربــاك عـلـى اجلـمــهـور
نصة الرئيسية الـعادي بل انتقل إلى ا
لـلـمـعلب وتـسـربت اخـبار أن حـمـايات
ــسـؤولـ الــعـراقـيـ احــتـلت بـعض ا
مــقـاعـد كـبــار الـضـيــوف! نـتـمـنى أن ال
تـعـكـر هذه اخلـروقـات جـمالـيـة احلدث
ـتـمـيـز مع عـدم قـيـام قـوى الـريــاضي ا
األمن بــالـتـشـجـيع عــلى خـرق الـنـظـام
وهـي الــتي تـــســمح الجـــتــيـــاز اربــعــة
حـواجـز أمنـيـة لـلجـمـهور الـذي اقـتحم
الـبـوابـة أو سـمح له بـاقتـحـامـهـا ألخذ
مـقاعد ال يـستحقـها وليست مـخصصة
لـه. وحـــجـــة أن اجلـــمـــهـــور الـــعـــراقي
مــحـروم مـن حـضــور مـثل هــذا احلـدث
دة  43 سنة  –بـسبب فرض الـرياضي 
احلــــظــــر الـــريــــاضي- ال تــــبــــرر هـــذه
األخـــطــاء. حتـــيــة لـــلـــبــصـــرة بــكـــافــة
ـبذول مـسـتـوياتـهـا. ونشـيـد بـاجلهـد ا

إلجنـــاح دورة خــلـــيــجي  . 25نـــحن 
اسـقبـالـنا من عـائلـة في منـطقـة الزبـير
وكـان الـتـوديع وجـبـة سـمك شـهـيـة مع
كـلمات احلب والكرم الـتي تقال بصدق

الـبـصـرة واحتـاد كرة الـقـدم واجلـهات
ذات الــعالقــة وتــمت خالله مــنــاقــشـة
األمــور اإليــجـابــيــة والــسـلــبــيــة الـتي

رافــقـت االفــتــتــاح) مــوضــحــا انه (
جتـاوز جـمـيع اإلشـكـاالت الـتي تـخص
تـفـويج اجلـمـهـور إذ شـهـدت مـبـاريات
الــسـبت انـسـيـابــيـة عـالـيـة وتــنـظـيـمـاً

.( جيّداً

زبــلن اخلـاص بــنـقـل مـيـاه األمــطـار في
بـغـداد مـضى عـلـيه اكـثـر من  40عـامـاً

وعـــمـــره اإلفــــتـــراضي ال يـــزيـــد عن 20
) الفتاً الى ان (امانة بغداد تسعى عـاماً
بــإسـتــمـرار لـصــيـانـتـه وإدامـته) واكـد
(احلـــاجـــة إلنــشـــاء مــشـــاريع جـــديــدة
وإكــــتــــمــــال خـط اخلــــنــــســــاء من اجل

استيعاب كميات األمطار الغزيرة).
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مــوضــحــاً ان (غــزارة األمــطــار بــدفــعـة
واحـــدة يــتـــســـبب بــعـــدم اســـتــيـــعــاب
ـشـبكـات التي ال يـزيد عـددها عن 250 ا
) واشار الـكوفي الى (إستـكمال مد الـفاً
ــــــاء واجملـــــاري ونــــــصب انــــــابـــــيـب ا
ــدارس واعــمـال ــشــبــكـات وتــأهــيل ا ا
الــكــهـربــاء فـضـالً عن الـتــوجه لــزيـادة
وتـيرة األعمـال مع بداية الـعام اجلاري
لـتوفير اخلدمات في العشوائيات داخل
الــعــاصــمــة). في ســيـاق مــتــصل وجّه
وزيــر اإلعــمـار واإلســكــان والـبــلــديـات
بـنـگـ ريكـاني بـسحـب العـمل الـفوري
ــتــلــكـــئــة في تــنــفــيــذ من الـــشــركــات ا
ــشـاريع. وقـال بــيـان تـلــقـته (الـزمـان) ا
ــديــرين امـس ان (ريــكــاني نــاقش مع ا
الــعــامـ مــشــاريع قــطــاع الـبــلــديـات
اء دن السكنية اجلديدة وا ومـشروع ا
واجملـاري والبـلديـات ضمن خـطة الـعام
اجلـاري لـلوزارة) مـشدّداً عـلى معـاجلة
ـــعــوقـــات وســحـب الــعـــمل فــوراً من ا
شاريع) تلـكئة في تـنفيـذ ا الـشركـات ا
مــؤكـداً ان (الـوزارة عــازمـة عـلى إجنـاز
ــقـررة ـدة ا جــمــيع مـشــاريــعـهــا قـبـل ا

لإلجناز). ½U¹UH ∫ فقراء يبحثون عن قوت يومهم وسط أكوام النفايات 

ـعـلومـات) ولـفتت اإلتـصـاالت وتـكنـولـوجيـا ا
الـياسري الى (قدرة الشركة على تطوير العمل
ـشـترك لـتـوفـير وحتـسـ اخلـدمات بـالـدعم ا
). في غضون ذلك افـضل اخلدمـات للمـواطنـ
اطـلـق رئـيس هـيـئـة اإلعالم واالتـصـاالت عـلي
ـؤيد اإلستخدام الـتجريبي خلدمـة الشريحة ا
الـذكـيـة لـشـركـات الهـاتف الـنـقّـال. وقـال بـيان
تـلـقـته (الزمـان) ان (هـيئـة اإلعالم واإلتـصاالت
في الــوزارة ســمـحت اإلســتـهالك الــتـجــريـبي
لــلـشـريــحـة الـذكــيـة بـالــتـنـســيق مع اجلـهـات
واكبة الـتطور في مجال اخملـتصة في بغـداد 
وجب اإلتـصـال والـتكـنـولوجـيـا) وبـ انه (
الـقانـون النافـذ واللـوائح التـنظيـميـة اخلاصة
بــخــدمــات اإلتــصــاالت ودور الــهــيــئــة تــقـرر
اإلطالق الـتجـريبي لـلخـدمة) مـشيراً الى (دور
هم في تعزيز كفاءة خدمات اإلتصال اخلدمة ا
شـتـركـ بالـدرجـة األساس واإلنـتـرنت لـدى ا
وســهـولــة الـتــمـتع بــأكـثـر مـن خـدمـة خملــتـلف
الــشـركـات عَـبـر دمج اكــثـر من شـريـحـة داخل
األجـــهــزة الــذكــيـــة تــصل الى ثـــمــان شــرائح
مـدمــجـة) واوضح انـهـا (سـتـضـمن لـلـمـواطن
شــــراء جـــهـــاز واحــــد مع شـــرائـح وخـــدمـــات
ـالـية مـتـعـددة مـا يـسـهم في تـقـلـيل األعـبـاء ا
عليه واحملافظة على خصوصية الشريحة في

حال فقدان الهاتف او التعرض للسرقة). 

كـربالء) ولـفت الى (اإلسـتـعـداد التـام لـتـوفـير
اخلـدمـات دعـمـاً لـلـعـمل احلـكـومي) مـبـيـناً ان
(الـشـركـة وفـرت اإلنـتـرنت اجملـاني في مـناطق
ــشــجــعــ وكــورنــيش الــبــصــرة ومــنــاطق ا
ـبــاريـات). من فــعـالــيـات الــبـطــولـة ومـالعب ا
جــهـــتــهــا شــدّدت وزيـــرة اإلتــصــاالت هــيــام
الـيـاسـري عـلى تـذلـيل الـعـقـبـات الـتي تـواجه
ــعــهـد الــعـالـي لإلتـصــاالت الــتـابع الى دعم ا

الوزارة وعودته إلى مكانته العلمية. 
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وذكــر بــيـــان امس ان (الــيــارسي جتــوّلت في
ـعهد مع العميد نـاظم لفتة خشجوري وعدد ا
ــعــهــد لإلطالع عــلى من الـــتــدريــســيــ في ا
ُـعـتـمـد) مـشدّدة ـنـهـاج الدراسي ا تـفـاصـيل ا
ــعـوقــات الــتي تـواجه عــلى (اهــمـيــة تـذلــيل ا
ناهج الدراسية عهد وتطوير ا التقدم بأداء ا
ــا يـتـنـاسـب مع الـتـطــور الـكـبـيــر في مـجـال
ــعـلـومــاتـيــة واإلتـصـاالت). وتــفـقــدت شـركـة ا
الــسالم الــعـامــة احــدى شـركــات اإلتــصـاالت
ـشكالت التي تعترض عمل عاجلة ا مـوجهة 
. واكدت اليـاسري في تصريح امس ـنتسـب ا
ـرحـلة الـقادمـة تعـد مهـمة وضـرورية من ان (ا
ــتـسـارع وفق الـعـمل اجل مــواكـبـة الـتـطـور ا
بـروح الـفـريق الـواحـد بالـتـعـاون مع الـشـركة
ـعـلـومـاتـيـة فـي مـجال الـعـامـة لالتـصـاالت وا
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كـشــفت هـيـئـة اإلعالم واالتـصـاالت عن إجـراء
ـة في اربع ســاعـات مــلـيـون و 300 الـف مـكــا
فقط خالل حفل خليجي 25 . وقال بيان تلقته
(الــزمـان) امس ان (الـهــيـئـة رصـدت  171 الف
دينة خـطاً فعّاالً ب شركات الهـاتف النقال با
الـريـاضيـة اثـنـاء حفل اإلفـتـتاح) مـشـيراً الى
ـة خالل اربع (إجــراء مـلـيـون و 300 الـف مـكـا
ات للخط عدل يـبلغ نحو سبع مـكا سـاعات 
الـواحد بضـمن الشبـكات) واوضح ان (حجم
ــشـتــركـ في اســتـهـالك الـبــيـانــات من قِــبل ا
مـلـعـب جـذع الـنـخـلـة ومـحـيـطـهـا بـلغ  5تـيـرا
ثّل مـعـدّل استـهالك عالٍ و 198كـيـكا بـايت و
مــقـارنــة بـاإلســتـخـدام الــطـبــيـعي) الفــتـاً الى
ـــديـــنــة (إنـــتـــشــار  58فـــريـــقــاً فـــنـــيــاً داخل ا
الــريـاضـيــة حلل إشـكــالـيـات الــشـبــكـة). عـلى
صـعيد متصل وفرت شـركة إيرثلنك اإلنترنت
اجملاني تزامناً مع بدء بطولة خليجي  .25ذكر
الـبيـان ان (الـشركـة قدمت خـدماتـها بـالتـعاون
مع وزارة الـشباب والرياضة لتقد اخلدمات
ـتــعـلـقـة بـهـذا ــسـاحـات الـتـرفــيـهـيـة ا ودعم ا
ــهم) واضــاف ان (إيـــرثــلــنك قــدمت احملـــفل ا
دعـمـهـا سابـقـاً في بـطـولة كـأس الـعـالم بأربع
دينة في بغداد و مجمّع نخيل مـناطق ملعب ا
بــغــداد ومــلــعب الــكـوت فـي واسط  ومــعـلب
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يـناء الى الـشعب احلديث يَـطول عَن خـليجي 25 بدءً من مـلعب الـنخـلة وا
الوفي والكـر والعشائـر األصيلـة .. ومن أشرَف وصمّم وعَـمل على هذا
جنـاح الــكـرنــفـال اجلــمـيل.. واالشــادة بـجــهـود وزيــر الـشــبـاب ومــحـافظ
البصرة االصيل ورئيس احتاد كـرة القدم والعامل من مـهندس وفني
واللـجـنـة الـعلـيـا الـتي نـظـمت وعمـلت لـيأل ونـهـاراً من أجل الـعـراق صانع
ـفاخـر بأبنـائه الـغيارى الـذين بـذلوا هذا اجلـهد الـذي أصبح نـجزات وا ا
عالمة من عالمات النجاح الكبير الذي ابتهج به الغريب قبل ابن البلد

يا أبـنـاء الـبـصـرة لقـد كـنـتم كُـرماء فـوق الـتـصـوّر وفتـحـتم أبـواب بـيـوتكم
لـلـضـيـوف الـعـرب وعـشـائـركم االصـيـلـة ومـضـايـفـكم كـانت رفـعـة الـرأس
لـصـورة الـعـراق بـكل جــوانـبه  مـاذا نـريـد أن نـعــبـر عن مـا شـاهـدنـا من
حـفــاوة واسـتـقــبـال من حــدود الـعـراق الــبـريــة واجلـويـة وحــتى الـبــحـريـة
واخلـلـيج وشط الـعـرب الـذي اسـتـقـبل الـسـفن والـزوارق  بـصـورة مـذهـلة
ومشـرفـة .. ولـو نـأتي لـشوارعـكم يـا أهل الـبـصـرة كانـت تزهـو بـشـبـابكم
ونـسائـكم وكـبـار الـسن واالطـفـال الـذين كـانـوا يـعـبّرون عـن حُب الـضيف
وهـذا من أصـلـهم وتـربيـتـهم الـتي أرسـت سـمات احلـب والكـرم واالخالق

اجمليدة 
مـاذا نــريـد أن نــقـول لــكم ونَـصِــفـكـم يـا من رفــعـتم رؤوس أبــنـاء الــعـراق
بطيـبتهم وحُـبّهم ألشـقائِهم الـعرب من اخللـيج الى احمليط ..بـارك الله لكم
جـهـودكم وكــرمـكم فـأنـتـم األصالء يـا أبـنـاء الــبـصـرة من مــحـافـظـكم الى
عـشـائـركم ورجـالـكم ونـسـائـكـم وكل من سـاهم في جنـاح هـذا الـكـرنـفـال

بهر..  اخلليجي ا
ولي كـصـحـفي وإعالمي البـد أن أشــيـر الى مـقـدم بـرنـامج الـكـأس خـالـد
وذجا للمقدم الناجح وكل أبناء العراق يشكرونك جاسم فأقول له: كُنتَ 

على ما عبّرت به عن العراق وشعبه وكرمه ..
علق القـطري خالد احلدي الذي أعطى وبارك الله با
صــورة جـــمــيـــلــة عن الـــعــراق بـــتــأريخ وحـــضــارته
ودمـوعك يـا خـالــد غـسـلت وجـوه اجلــمـيع من أبـنـاء

الرافدين بصدقك وجمال حروفك ..

بغداد
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بغداد

جهد كبير تبنته البصره نيابة عن العراق أرضا وشعبا وسطر البصريون
أروع الصـور للـحفـاوة واالعتـزاز بكل الـضيـوف طبـعا حتمـل البـصريون

عبئا كبيرا نتيجة االستعداد للحدث واخلطط األمنية واخلدمية.
سـيـسـجل الــتـاريخ كل مـوقف وكـل كـلـمـة حـاولت الــنـيل من هـذا اإلجنـاز
وكذلك كل من حاول بث السمـوم والروح السلـبية ليكـون باجلهة األخرى
شخوص يستحقون الـثناء ألنهم طاقات إيجـابية تبث روح اإلجناز النصر
علـى التـحـديـات احملـليـة واإلقـلـيـميـة فـهم مـشـاعل وضـاءة تسـتـحق الـثـناء

واالعتزاز.
أما الشكر والـتقدير األكبـر جند من باب الوفـاء أن نقدمه للبـصرة وأهلها

ونردد
شكرا جزيال لكم

باسم كل عراقي وكل ضيف بل وكل متابع لهذا احلدث الرياضي
لنختم بتنويه بسيط منذ 1979

العب الـعـراقـيـة ورقـة سـيـاسـية الـعـراق لم يـنظـم بطـولـة واحلـضـر عـلى ا
ـعطـاء من مـتـعة تالعب بـها الـكـثـير والـتي حـرمت هـذا الـشعب الـكـر وا
ـــســتــطــيل األخــضــر داخـل بالده وأمــام أهــلــهم الــلــعب لـالعــبــيه عــلى ا
ديـنة الذي سـيتكرر لعب ا ومتابعـيهم وكلـنا تابع احلـضور االفتراضـي 
ـرة بـأكـثـر من مـلـعب وسـاحـة لـكن لـيس بـسـبب احلـضر بل أيـضا هـذه ا
كن ـباريـات بشـكل مـباشـر لـكن ال  ـتـابعـة ا لرغـبت اجلـميع بـاحلـضور 

حتقيق هذا األمر ألسباب عدة.
لنقف جميعـا مع البصرة وأهلها ومـع خليجي البصرة

ولنترك التشكيك والتأويل والتهويل .
كل سنة وعراقنا مـوحد وقوي وتالق وعطاء واجناز

ستقبل يبنى وال ينتظر.  مستمر فا
{ عن مجموعة واتساب

اعتـرف انـني احس احـيـانا بـانـني شـبح يـزور بغـداد مـؤقـتا.وقـد يـسـالني
صديق لـكـنك لست شـبـحا يـاصـديقي,وانا اوافـقه النـني شخص من حلم

ودم,واعيش تفاهة ايامي التي صنعتها سنوات السياسة الفاشلة.
ا يـجـري من حولي اكـتشف اعرف هـذا جيـدا.لـكني حـ اقارن نـفـسي 
انني اكثر كسال من ديـكارت.لسبب بسيـط هو:انني ال ازور مبنى االحتاد
الـعام لـالدباء والـكـتـاب في الـعـراق.واذا اضـطـررت لـهـذه الـزيارة فـالنني

مجبر على جتديد هوية انتسابي اليه.
ــة اغــتــيـال.احــسب الــوقت,ومــســافـة افــكـر كــمــا لــو كــنت ســانــفـذ جــر

ن سالتقي. الطريق,و
لذا انا بعيد عن كل نشاطات احتاد اجلواهري.

تنقـص مادة جسـدي الفـيزيـائي ايضـا النني لم ادخل مـقهى رضـا علوان
حتى اليوم.ولم ادخل اي مـقهى له طابع ثقافـي.ال افعل هذا النني صدقت
ـثقف الـعـراقي مخـمور,واال مشـاريع جـدية الكـاتبـة فـاطمـة احملسـن بان ا
ـا يـكـون احسـاسي ـشـكـلـة في ذهـابي الى هـنـاك.ور لـديه لـكـني احس 
ـنعني من الذهـاب الى مكان مليء بـالكتاب الشبحي بـنفسي سبـبا قويا 

والشعراء.
هناك قضية اخرى خطيرة وهي انني نادرا ما احضر الى جلسات توقيع

الكتب,او الندوات الثقافية او اية جلسة حتتفي بشاعر او كاتب.
اشعر بانني ال املك اجلسد الكامل لهذه العملية.هل يستطيع شخص بال
يـدين عـبـور نـهـر.انــا هـكـذا بـالـضـبط.اعـيـش في نـقـصـان يـومي جلـسـدي
ي احملــدود جــدا.ومع ذلك فــانــا احـيــانــا اتـوق الــفـيــزيــائي.واكــتـفـي بـعــا

لالنطالق واستعادة جسدي.
مـشــكـلــتي هي:انــني بال حـضــور فـيــزيـائي,ومن االدق ان اقـول:انـني في

ي. ادة التي تشبه الضباب والتي تعزلني عن عا حاجة التخلص من ا
من جهـة اخـرى اذهب الى كـورنيش دجـلـة مثال,واسيـر في امـاكن مـحدد
ـة سيـرا طويال.انـا مـشاء ال يـبرد دمه.لـكن كل هذه قد

و مادة جسدي. اجلوالت ال تزيد من 
فهل انا شبح ام شخص يعانـد طبيعته التي حصل
عـلــيـهــا ثم تـنــكـر لــهـا وفــضل ان يـكــون كـائــنـا من

ضباب.
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صدر حـديثاً عن معـهد العلـم للدراسـات العليا
اجلــزء الــثـانـي من مــوسـوعــة (أزمــة الــتــعـديالت
ية في اطار الدسـتورية) مكـرساً للرؤيـة االكاد
ـؤتـمـر الذي سـلسـلـة ورش عـمل ونـدوات عـقـده ا
أشرف عـليه الـدكتور ابـراهيم بـحر العـلوم. وكان
عـهد بالتعاون مع ملتقى بحر العلوم للحوار قد ا
ؤتمر األول لالزمة للمدة  2005الى 2022. اقام ا
لتـقى الى انه ارتأى اعـادة معظم الـبحوث ونـوه ا
التي نـشرت في مجلـة معهد العـلم في العدد 9
لـعام 2022  وذلك لـتعـميم الـفائـدة. وتكـمن أهمـية
ـــيـــ بـــ ــــوســـوعـــة في تـــوزيع رؤى االكـــاد ا
اشـكـالــيـات الـنـظـام الـسـيـاسي وحـدود تـعـديالت
الدسـتور والـتفـويض التـشريـعي وتوازن الـسلـطة
وأثره في فـعالـية النـظام السـياسي واالشكـاليات
الدسـتورية للنظام الفدرالي وتوزيع اختصاصات
 الـــدولــة واألسس الـــدســـتــوريـــة لــلـــتــوفـــيق بــ
الـوحــدويـة والـنـزعــة احملـلـيـة لالقــلـيم فـضالً عن
ـقتـرحة لـلدسـتور الـنافـذ ومضـمون التـعديالت ا
الـسـلـطـة االجـتـمـاعـيـة لـلـقـاضي الـدسـتـوري. أما
األهمـية الـثانيـة فتـكمن في نـشر ملـخص تنـفيذي
للـمشروع باللغة األنكليزية. يقع اجلزء الثاني في

اكثر من  641 صفحة من القطع الكبير 
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إجته مــصــنـع الــصــوفــيـــة الــتــابع
ـــعــادن الى لـــوزارة الــصـــنــاعــة وا
ـعـامل اخلـاصـة به وإعـادة تـأهـيل ا
إنــتـاجـيــتـهــا من جـديــد وفق خـطـة
الـعـام اجلـاري وتـوجـيـهـات رئـاسة

الوزراء ووزير الصناعة. 
ـصــنع رافـد داود في وقــال مـديــر ا
تـصــريح تـابـعــته (الـزمـان) امس ان
(خـــطـــة الــعـــام اجلـــاري ســـتـــؤهل
ــعـامل حــسب عِـدة عــقـود خــاصـة ا
ـصـانع) وبـ ان بـعـودة تـشـغـيل ا
(مسألة افـتتاح معـامل جديدة فكرة
قـيـد البـحث لم تـتـخـذ الـوزراة قراراً
بــشــأنــهـــا) الفــتــاً الـى ان (الــبــحث
ناقـشات مـستمـران بغيـة تأهيل وا
ـعـامل وإضــافـة خـطـوط إنـتـاجـيـة ا

جديدة). 
وانـــــتــــجت الــــشـــــركـــــة الــــعــــامـــــة
لــلـصــنـاعـــات الـهــيـدرولــيـكــيــة في
الـــوزارة كـــابـــســـــات الـــنـــفـــايــــات
ومــعـدّات خـدمـيــة مـخـتـلــفـة داعـيـة
ُـحافـظـات امـانة بـغداد ومـجـالـس ا

الى شرائها. 
وقال الـبيـان ان (الشـركة قـادرة على

إنـتـاج مـعـدّات تـخـصـصـيـة بـجـهود
وتــقــانــات مـحــلــيــة مـع الــضــمـان
وخــدمــات الـصــيـانــة بــعـد الــبـيـع)
واضـاف ان (معـمل تـصنـيع وإنـتاج
ُعدات الـتخصـصية يـعد احد اهم ا

عامل التابعة للشركة). ا
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مـــوضــحــاً انـه (يــتــألـف من خــطــ
إنــتـاجــيـ األول يــخـتص بــإنـتـاج
ـعـدّات اخلــدمـيـة ذو طـاقـة عـالـيـة ا
تـشـمل كـابـسات الـنـفـايـات بـأحـجام
مُــتــعــددة مــســحــوبــة حــسب طــلب
ُـستفيـدة فيما سـتفيدة) ا اجلهة ا
يـــخـــتص اخلـط الـــثـــاني بـــإنـــتـــاج
ُـعــدّات الـتـخـصـصــيـة كـالـرافـعـات ا
راقبـة والرافعات قصيـة وابراج ا ا
الـشــوكــيـة والــكــريــنـات وغــيــرهـا)
واشــار الى ( جتـهــيـز شـركــات نـفط
ذي قـار والــبـصـرة ومـصــفى بـيـجي
ُـــعــــدّات واآللـــيـــات). ـــخــــتـــلـف ا
وجهزت الشركـة العامـة للصناعـات
الـتـعــديـنـيــة الـتـابـعـة الى الـوزارة
ــــادة رمــــال الـــقـــطـــــاع اخلــــاص 

السليكـا. 
وذكــــــــر بــــــــيـــــــان امـس ان (قــــــــسم

عدني الـتابع للـشركة اإلستخـراج ا
انـتج مـادة رمال الـسـليـكـا لـتجـهـيز
الـقـطــاع اخلـاص بـكـمـيـة تـبـلغ 679
ُـنتجة اشبه ادة ا طناً) مبـيناً ان (ا
بالـصخـور الرمـلية الـبيـضاء تـتكون
من حـبـيـبـات مـعـدن الـكـوارتز الـتي
تدخل في صـناعة األسـمنت األبيض
واألسـود والـزجاج ومُـعـدّات تـنـقـية
ُــسـتـخـدمـة إلزالـة الـشـوائب ـيـاه ا ا
ـواد الـصـلبـة الـعـالـقة احلُـبـيـبيـة وا
وغيـرها). من جـهتـها صـنّعت شـركة
ابن مــاجــد الـعــامـة خــزّانـاً لــصـالح

شركة مصافي اجلنوب. 
واوضح الـبـيـان ان (الـشـركـة حقّـقت
نِسب اجنـاز عاليـة في تنـفيذ عـقدها
ـبـرم مع شـركـة مـصـافي اجلـنـوب ا
الــتــابــعــة الى وزارة الــنــفط بــشـأن
ـواصفات وقياسات تصنيع خزّان 
محـددة بسُـمك البـليت 26 ملـيمـتراً
وسُــــمك الــــنــــهــــايــــات احملــــدبه 30
ملـيـمتـراً وطول 6 امتـار وقُـطر يـبلغ
1800 مليـمتراً الى جـانب إجراءها
عـملـيـة السـانـدبالس و الـصبغ). من
جــهـة اخـرى قــدّم وزيــر الـصــنـاعــة
عـادن خالد بـتّال  دعمه الكامل وا

نادي الـصناعـة الريـاضي. وبحسب
البيان فغن (بـتّال اجتمع مع رئيـس
واعـضــاء الــهـيـئــة اإلداريــة لـنــادي
الــــصـــنــــاعــــة الــــريــــاضـي ونــــادي
الــصـنــاعــات الــكـهـربــائـيـــة مـؤكـداً
دعـمه لألنـديـة ولـلـجـانب الـرياضي
بـصورة عـامـة)  وشدّد الـوزيـر على

خالد بتال

أصـــدرت قـــيـــادة قــوات االحـــتالل
الـبـريـطـاني (بـيـان الـبـولـيس) رقم
72 لـســنـة 1919 لــغــرض تـنــظـيم
وحتــديـــد واجــبــات وصـالحــيــات
الـشـرطـة بـعد انـشـاء دولـة الـعراق
احلـديثـة آنـذاك والذي ألـغى نـظام
ؤرخ في 2 الـبـولـيس الـعـثـمانـي ا
مايس 1908. وتعـليـمات واجـبات
البوليس صدرت باللغت العربية
واإلنـكـليـزيـة وتـتألف من 15 مادة
مـوزعـة عـلى 13 صــفـحـة تــتـنـاول
واجــبــات وصـالحــيــات الــشــرطــة
وسلـطاتهم في الـقبض والـتوقيف

ووسائل االجبار على احلضور.
وفي التاسع من كانون الثاني عام
1922 ومع تــــأســــيس مــــديــــريــــة
الـشـرطـة الـعـامـة وتـعـيـ الـعـقـيد
نــوري الــســعــيـد (خــريج الــكــلــيـة
العـسكرية الـعثمـانية) مـديرا عاما
لـــهــا و اتـــخــاذ مـــبــنـى الــوالي
الـعـثـمـاني في الـسـراي مـقـرا لـها.
فـقـد  تـعـي عـدد من الـعـراقـي
كــضـبــاط في الــشـرطــة الــعـراقــيـة
وبـوشـر تدريـجيـا بـاالستـغـناء عن
الضبـاط االنكليز والـيهود في هذا
ــــــرفـق احلــــــيـــــوي فـي حــــــيـــــاة ا
ـــواطـــنــ الـــعـــراقـــيــ واحالل ا
ضــبــاط عــراقــيـ بــدالً عــنــهم في

واجبات وخدمات الشرطة.
وقد سبقت هـذا التاريخ وحتديدا
مــا بــ عـامي 1920 و1922 عــدة
مـراسالت ومـخـاطـبـات مـهـمـة بـ
أركــان الـــدولــة الــعــراقــيــة آنــذاك
سـبــقت تــاريخ تـأســيس الـشــرطـة
الـعــراقـيــة. فـبـعــد انـهـيــار الـدولـة
العـثمانـية وسـقوط العـراق بأيدي
قـوات االحـتالل الـبريـطـانـية ومن
ثم تـــأســيس احلـــكم الـــوطــني في
23/8/1921 كــــــــــانـت هــــــــــنــــــــــاك
اجــتــمــاعـــات ومــراسالت أعــقــبت
البـيان الذي أصـدرته دائرة الـقائد
الــعـــام لــقــوات مــا بــ الــنــهــرين
(مــيـســوبـوتـامــيـا) عــلى أثــر عـقـد
اجـــتـــمــــاع مـــوسع في 2/1/1921
اوضـــحـت فـــيه ان اجملــــتـــمــــعـــ
وجـدوا ضــرورة تـشــكـيل مــديـريـة
لألمن الـعام Public Security في

نطاق وزارة الداخلية.

واسـتـمــر الـعـقـيـد نــوري الـسـعـيـد
هـمته كمـدير عام للـشرطة من /9
دة 1/1922 لـغـايـة 1/6/1922 أي 
اقل من (6) أشـــهــر وجـــاء بـــعــده
دة سنة العقيد إسمـاعيل الصفار 
واحـدة تـقـريـبا ومـن بعـده الـعـقـيد
احلـاج محـمـد سلـيم (الـذي استـمر
نصب من 17/6/1923 لغاية /9 با
ضيها 4/1931) وهي أطول مدة 
ـــنـــصب. وتـــوالت مــديـــر عـــام بـــا
ـرمـوقـة الـشـخـصـيـات الـعـراقـيـة ا
ـــنـــصب الـــقـــيـــادي عـــلى تـــولـي ا

للشرطة العراقية.
WÞdA «  ULOKFð

فـي عــــــــام 1924 أصــــــــدرت وزارة
الــداخــلـيــة الـعــراقـيــة (تـعــلـيــمـات
الشرطة) واستمـر العمل بها حل
صـدور أول قانـون خلدمـة الشـرطة
وانـضبـاطـها رقم (7) لسـنة 1941
والذي أعقبه قانـون خدمة الشرطة
رقم 40 لــســنـة 1943 وتــعـديالته.
وفي عام 1968 صدر قانـون خدمة
الـــشــرطــة رقم 148 لـــســنــة 1969
الــذي حــسَّنَ من اوضــاع الـشــرطـة
ورواتـبـهم وجـعل رتـبهم مـثل رتب
اجلـــيش وتــعــيــ الـــضــبــاط يــتم
ــــرســــوم جــــمــــهــــوري. وقـــررت
احلكـومة تنـفيـذ القانـون من بداية
ـالـيـة اجلـديدة 1 نـيـسان الـسـنـة ا

حتــتـــفل الــشــرطــة الــعــراقــيــة في
الـتـاسـع من كـانـون الـثـاني من كل
عام بذكرى تأسيـسها ففي التاسع
مـن كـــانــــون الــــثـــانـي عـــام 1922
تشكلت الشرطة العراقية لتنهض
مع شقيـقها جيش الـعراق الباسل
ـهـمـة حـمـايـة امن الـوطـن وكان
لـلجـيش والشـرطة الـعراقـي عـبر
التاريخ مـواقف خالـدة ومشهودة
وبـــطــــوالت تـــرســـخـت في تـــاريخ
حــافل مـــجــيـــد امـــتــدَّ عـــقــوداً من
الــزمن قــدّم فـيــهـا كـل من اجلـيش
الــــعـــراقي الــــبــــاسل والـــشــــرطـــة
ــخــتــلف الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
تــشــكــيالتـهــمــا أمــثـلــة رائــعـة في
الــتـــضـــحــيـــة والـــفــداء وااليـــثــار

واحلرص على أمن الوطن.

وفـي احلــقــيــقــة الـــتــاريــخــيــة أن
الـشرطـة العـراقيـة كانت مـوجودة
قـبل االحــتالل الـبــريـطــاني وقـبل
تأسـيس احلكم الـوطني الـعراقي
ففي الـعهـد العثـماني كـانت هناك
تنظيـمات لقوة الشـرطة وحتكمها
نظم الـبولـيس العثـمانـية وكانت
تـرتـبط بـالـوالي الـعـثـمـاني الذي

كان يع قائد الشرطة. 
 rOEMð …œUŽ«

وح  تـأسيس احلـكم الوطني
بعـد االحتالل االنـكلـيزي  اعادة
تـنظـيم الشـرطـة العـراقيـة من قبل
االنـكلـيز وكـانت في الـبدايـة تضم
ضـــبــــاط انـــكــــلـــيـــز ومــــراتب من

العراقي والهنود.
فـي الـــــــرابـع من آب عـــــــام 1919

ــنــجـز 1969 وعــلـيـه واحـتــفــاء بـا
الـذي حتـقق لـلـشـرطـة الـعـراقـية 
في بـدايـة السـبـعيـنـات اتخـاذ قرار
بـجــعل يـوم بـدء تــطـبـيق الــقـانـون
اجلـديــد (األول من نـيــسـان) عــيـدا
للشـرطة و تغـييره فيـما بعد الى
يــــوم 9/1 وهـــــو يـــــوم تـــــأســـــيس

الشرطة العامة عام 1922.
لـقـد كـان لـلـرجـال الـوطـنـيـ الذين
تــــســـلـــمــــوا مـــهــــام قـــيـــادة وزارة
الداخـلية ومـديرية الـشرطة الـعامة
مـآثـر وطـنـيـة حـافـلـة سـجـلـهـا لـهم
واقـف اخمللـصة تـاريخ العـراق بـا
والـنــزيـهـة جتــاه الـوطن والــشـعب
ووضـــعــوا حـــجــر األســـاس لــقــوة
الشرطة ومعها مختلف التشكيالت
الـوطـنـيـة التـي تفـرعت عـنـهـا (مثل
ـرور األمـن الـعـامـة واجلــنـسـيـة وا
دني وكلية الشرطة) كي والدفاع ا
تقـدم اخلدمـات للـمواطـن وحتفظ
أمـــــــنــــــــهـم وسالمــــــــة أرواحــــــــهم
ــتـلــكــاتـهـم والـدفــاع عن الــقـيم و

 . والقوان
وظلت على مدى عقود كثيرة تسير
بـــفــــكـــر وطــــني والـــتــــزام أخالقي
سؤولية الـقانونية وشعورٍ عالٍ بـا

واألخالقية.
وشـهـدت الـشـرطـة تـطـورا وتـقـدمـا
ملـحوظـا واهتـمامـا برعـاية شؤون

مـنـتـسـبـيـهـا وتـطـورت مـؤسـسـات
الــشـــرطــة حـــتى بـــاتت الــشـــرطــة
الـعراقـية يـشار الـيهـا بالـبنـان ب
سـائـر األقـطـار الـعـربـيـة وشـهـدت
مـعــاهـد وكـلــيـات الــشـرطـة واألمن
العراقـية ومؤسسـاتهما الـتدريبية
والـتـعـليـمـية اسـتـقـبال الـعـديد من
رجــال الــشــرطــة الــعــرب لــلــتــدرّب
والــتـعــلم وكـسب اخلــبـرات حـيث
اســـتــقــبـــلت مــوفــديـن من أجــهــزة
الـشرطـة العـربيـة (األردن وسلـطنة
ـغرب عـمان والـيـمن والسـودان وا
واجلـزائر والـصومـال وموريـتانـيا
وغيرهـا) وكنا نـفتخر حـ نلتقي
بـــاألخــوة قـــادة الــشـــرطــة وكـــبــار
ضــــبــــاط الــــشــــرطـــة الــــعــــرب في
ــؤتــمــرات والــنــدوات الــعــربــيــة ا
والـــدولــيــة حـــ نــســمـــعــهم وهم
يــفــخــرون بـــكــونــهم من خــريــجي
الـعــراق ألن الـعــراق كـان مــدرسـة
لـلـعـرب ومـصـدر اشـعـاع حـضـاري

وعلمي.
ولألسف تعرضـت مسيـرة الشرطة
الـعراقـية كـحـال غيـرها من أجـهزة
الدولـة بعـد احتالل الـعراق 2003
تخبطة من قبل سلطة والقرارات ا
االحـتالل في محـاولة بـناء شـرطة
جـــديـــدة  عـــلى أسـس خـــاطـــئــة
وفـوضـويـة بـاعتـمـاد مـعـيـار الـكم
ـواطـنـة.. عـلى حـسـاب الـكـفـاءة وا
ـــيــــلـــيــــشـــيـــات وكــــان قـــرار زج ا
وعــنـاصـر الـدمج فـي الـشـرطـة هـو
ر وما زال جهاز أسوأ قرارات بر
الـشــرطـة ووزارة الــداخـلـيــة يـدفع
ثـــمـن ونـــتـــائج أخــــطـــاء ســـلـــطـــة
ـــلف األمـــني االحـــتـالل في إدارة ا

في العراق.
تـهـنـئـة من الـقـلب وحتـيـة لـشـرطـة
الــــــــعــــــــراق فـي الــــــــذكـــــــرى 101
لتأسيسها عام 1922 حتية لرجال
الــشــرطـة االبــطــال الــذين ضــحـوا
بــــأرواحــــهم من اجـل امن الــــوطن
.. حتية لرجـال الشرطة واطنـ وا
فـاخـر والبـطوالت الـذين سطـروا ا
ة واالنحراف وهم يقارعون اجلر
واجملـــرمـــ ويـــقـــدمـــون اخلـــدمــة
... ورحم الله الـصادقـة للـمـواطنـ

شهداء الشرطة األبرار.

»dF²Ý»÷∫ البكر وعماش يستعرضان افواج الشرطة
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(ضــرورة مُــشــاركــة جــمــيـع األنــديـة
الـريـاضـيـة في دعم وإجنـاح بـطـولـة
خــــلـــيــــجي 25 الــــتي ســــتُــــقـــام في
الــبـــصــرة) مـــضــيـــفــاً ان (الـــعــراق
قادرعـلى إقامـة البطـوالت الريـاضية
وإجناحـهـا وخلق العـب مُـحتـرف
فـي انـــديـــة الـــوزارة) مـــؤكـــداً (دعم
الـــوزارة في تــوفــيـــر اإلحــتــيــاجــات
الالزمــة لـــتـــطــويـــر اداء الـــفــرق في
مُخـتـلف األلعـاب الريـاضيـة إلجناح
الــبـطــوالت مــسـتــقــبالً) واشـار الى
(ضـرورة تـفـعـيل وتـطـويـر األنـشـطـة
ُخـتـلفـة عبـر ورقـة عمل الـرياضـيـة ا
ـركز تـتـضـمن مُـقـتـرحـات لـتـطـويـر ا
الــثــقـــافي الــصـــنــاعـي). وحـــصــلت
الـوزارة عـلى جــائـزتـ من جـامـعـة
الـدول الـعــربـيـة في الـدورة الـثـانـيـة
جلـائـزة الـتـمـيُـز احلـكـومي الـعـربي
الــتي انـطـلــقت فـعــالـيـاتـهــا في مـقـر

األمانة العامة للجامعة العربيـة.
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وذكـر البـيـان ان (الصـنـاعة تـسـلمت
جــائــزتــ في إطــار دعم وتــشـغــيل
الــشـبـاب اخلـريــجـ الـبــاحـثـ عن
الــعـمل وتــشـجــيـعــهم عـلـى الـدخـول

ــشـاريع لــسـوق الــعـمل وتــأسـيس ا
ُـــتـــوســـطـــة ودعم الـــصـــغـــيــــرة وا
الـبـحـوث بشـان مـشـكالت إسـتـخدام
ُـسبـبة لكـثير ُعـقمات ا ُطـهرات وا ا
مـن األمــــراض كـــــالــــســـــرطــــانـــــيــــة
والتنفُـسية والهـضمية وإسـتبدالها
ُـــطــهــرات مـن اصل نــبـــاتي آمــنــة
واقتصـادية ومـشاريع بحـثية طـبية
ُستخـلصات النباتية في إستخدام ا
كعالج ألمـراض السُـكري والـسرطان
وعـالج احلــــــــروق) ولـــــــفـت الى ان
(جــائـزة الـتــمـيــزتـعـبــرعن دعم عـمل
ـؤسـسـات وتشـكّل حـافـزاً لـتـطـوير ا
الـعـمل احلـكـومي واألداء الـوظـيـفي
ـــنـــتج احملـــلي). وتـــعــزيـــز جـــودة ا
ونـاقـشت هـيئـة الـبـحث  والـتـطـويـر
الـصــنـاعـي فـي الـوزارة مـع كُــلـيــة
النسـور اجلـامعـة امكانـية التعاون
الـعلـمي. وبـحـسب الـبيـان فـإن (وفد
الـــهــيـــئـــة بــحـث مع قـــسم تــقـــنـــيــة
ُخـتبرات الـطبـية في كُلـية الـنسور ا
اجلامـعـة إمكـانيـة الـتعـاون العـلمي
ُــشــتـرك وتــشــكـيل فــرق مُــشـتــركـة ا
لــــتـــــنـــــظــــيـم دورات تــــدريـــــبـــــيــــة

ونشرالبحوث العلمية). 

 —bB « 5 Š
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قـراءةُ الـســيـرة الـنــبـويـة الـشــريـفـة قــراءةً واعـيـة مُــتـمَـعِـنــةً مـتـأمــلـة تُـرهفُ احلس
وتدفع نحو مسار حافلٍ باإلصغاء الى االنسـاني وتشحذ الهمم  وتثير العزائم 

آالم األخرين ومشاكلهم .
طلوب حتديداً . وهذا هو ا

ـالي في الـعـراق اجلـديـد وهم يئـنـون ويـصـرخون دون أنْ وقـد جتـاوز الـفـقراء ا
يكترث بهم السلطويون ..!!

-2-
جاء في التاريخ :

ان النـبي (ص) صلّى بالنـاس الظهر  فسـمع صراخ صَبِيٍّ فخـفف في الركعت
االخيري 

فلما انتهى من صالته قال له الناس :
هل حَدَثَ في الصالة حَدَث ?

قال :
" وما ذاك " ?

قالوا: 
خففتَ في الركعت االخيرت .

قال :
" أما سمعتم صراخ الصبيّ "

ـهـداة - ان يـسـمع صـبـيـاً يـصـطـرخ فبـادر الى لم يُـطـلق (ص)  –وهـو الـرحـمـة ا
تخفيف الصالة النهاء معاناته .

والسؤال االن :
لقـد توالت الصـرخات من الـصبيـان والفـتيان والـشبـان وسائر الـشرائح االخرى
ـا يـعـانـونه من سـوء اخلــدمـات ابـتـداءً بـانـقـطـاع الـكـهـربـاء في عـز وهم يـئـنـون 
اشـتـداد الـبــرد وصـعـوبـة احلــصـول عـلى الــوقـود وصـوالً الى انـعــدام الـرقـابـة
احلكـوميـة على األسـعـار  األمر الـذي جعل الـفقـراء والـضعـفاء يـصطـرخون من

وطأة ما يعانون ولم يكن ثمة من سميع ألنينهم وشكاواهم وأوجاعهم .
انّ عشّـاق الذات والنرجسي من سياسي الـصدفة ال يستمعون االّّ الى أصوات
هم  وهم قد أمنـوا ألنفسهـم كل ما يحتـاجونه فما مصـاحلهم ومكاسـبهم ومغـا

ن يتضور جوعاً وأَلَماً من االخرين ? شأنهم 
رسـلـ واالنبـياء مـحمـد الذي خطَّ وهم بـهـذا يثـبتـون كذب انـتـسابـهم الى سيـد ا
ـسلـم روح احملـبة والـتضـامن حتى كـأنهم لألمة مـنهج الـتراحم  وأشـاع ب ا

أُسرة واحدة .
أيـن أنــتم ايــهــا الــســلـــطــويــون الــغــارقــون الى األذقــان
بـحـســابـات مـصـاحلـكـم من مـنـهـجه الــعـظـيم وصـراطه

القو ?
ن غط في سـبـاته العـمـيق ونسي اجلـياع انهـا تـذكرة 

كروب مِنَ الضعفاء والبائس . وا
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تـعرض الـعـالم الى تـطـورات كـبـيـرة في مـجاالت احلـيـاة اخملـتـلـفـة منـهـا االجـتـمـاعـية
ـتـعددة والـتي عـصـفت بـاألوضاع والـعـلمـيـة والـثـقافـيـة وغـيـرها من نـواحي احلـيـاة ا
ـا أدى الى اختـالف جذري بـواقع التـعامالت الـعامة الـداخلـية واخلـارجيـة للـبلدان 

واخلاصة داخل اجملتمعات.
وعـليه فـأن ذلك أدى الى اختالف فـي التـصرفات الـشخـصيـة والتي تـنوعـت وتطورت
وفقاً للـتطورات السريعة التي أخترقت اجملتـمعات وبالتالي أدت الى تفاوت في عملية

تغيرات والتعامل معها سلباً او ايجاباً. تقبل هذه ا
لـذلك فـقـد فُـرض علـى الدول تـطـويـر امـكـانـيـاتـهـا لـلـتـعـامل احلـذر مع الـوضع بـطرق
ساس بحقوق الشعوب. حضارية وعلمية سلسة تتناسب مع االفكار احلديثة دون ا
وفي بـلـدنــا الـعـراق الـذي اجـتــاحت سـاحـته االجـتــمـاعـيـة تـطـورات كــبـيـرة ومـتـعـددة
وتزامـنت معـهـا تغـيُر واضح في األفـكار والـتصـرفـات الشـخصـية ال سـيمـا االنفـتاح
الـسـريع عـلى الـعـالم اخلـارجي بـشـكل واسع وكـبـيـر واسـتـقـطـاب واكـتـسـاب عادات

وتصرفات جديدة ودخيلة على مجتمعنا.
ـؤسساتيـة وتطورت وفقـاً للمحيط اجملـتمعي ولعل ونتيجـة لذلك اختلـفت التعامالت ا
ـؤسسة األمـنية الـعريـقة التي نـهضت ونفـضت غبار مـاشهدته وزارة الـداخلـية هذه ا
ـسـؤوليـة األمنـية واإلداريـة واخلـدميـة واالجتـماعـيـة بأسـلوب مـهني رداءها لـتتـحمل ا
ا يـضمن ا اقـره الدسـتور والـقوانـي واألنـظمـة العـراقيـة و وعلـمي وانسـاني وفقـاً 

احلقوق واحلريات التي حملتها تلك القواني ب فقراتها وفقاً للمعايير الدولية.
ـيادين حـيث كـان لهـا الدور األكـبر في وقـد اثبـتت هذه الـوزارة جنـاحهـا في جمـيع ا
نصـرمة ودفعت عـمليـات التـحرير من الـعصـابات اإلرهابـية التـي ظهرت في الـفتـرة ا
قدسة نتيجة لذلك كوكبة من الشهداء سالت دمائهم الطاهرة لتُسقي ارض العراق ا
ؤسسـة أجزاء من أجسادهم الـتي تبتـرت وتقطعت إضافة الى مـا قدمه ابطال هـذه ا

دفاعاً عن ارض العراق وشعبه.
فـقـد تـوسـعت هـذه الـوزارة في تـقـد خـدمـاتـهـا لـتـشـمل الـعـديـد من نـواحي احلـيـاة
اخملتلـفة حتى تدخـلت بأدق التـفاصيل وأصبـحت أساس مجـتمعي من خالل أواصر
واطن بـعـد كسـر حـاجز اخلـوف ومـد جذور شـتـرك بـ رجل الشـرطـة وا التـعـاون ا

الذ اآلمن لكل صاحب حاجة. احملبة واصبحت ا
قـابل فأن ضبـاط ومنتسـبي وموظفي هـذه الوزارة الذين عـاهدوا الله والوطن ألن وبا

ساس بأمن البلد واستقراره. يكونوا عيوناً ساهرة وسيوف بتارة لكل من يحاول ا
ـيالدي اجلـديد 2023 والـذي نـتـضـرع فـيه لـلـبـاري عـز وجل ان وبـدخـولـنـا بـالـعـام ا
يـحفظ العـراق وشعـبه فأنـها منـاسبـة سعيـدة وهي عيـد الشرطـة العـراقية الـ (101)

تواصل. سيرة حافلة بالنجاح ا في التاسع من كانون الثاني 
ولى القدير ان يحفظكم ويُسدد خطاكم مبارك لكم أيـها االبطال عيدكم هذا سائل ا

خلـدمة الـعراق وشعـبه بقيـادة طاقة عـسكريـة كبيـرة ومتألـقه الفريق
األول الــركن عــبـــداالمــيــر الــشـــمــري ومــنــظـــومــته اإلداريــة

والعسكرية اجلبارة.
(والـرحــمـة واخلـلــود لـشـهـداء وزارة الــداخـلـيــة والـشـفـاء

العاجل جلرحاها).

{ لــواء أستاذ مساعد دكتور

تنتـشر في شوارع مدن اجلنوب صور الشهداء و يرزح الفقر و تراجع اخلدمات  و
هجرين و يـتفشى الفقر كانت و لم تزل تعـاني من مظلوميـة السلطات. تتـوزع خيام ا
ـظــلـومـيـة من و ضـعف اخلـدمــات في مـدن الـوسط و جــزء من الـشـمــال و إشـهـار ا
ظلومية .فاذا نهوب و التناحر و الـكل يزعم ا ال ا السلطـة .العراق عنواناً للثـراء و ا
اذا كـان اجلميع يـشكـو الظلم حتت عـناوين الـطائفـية و القـوميـة و االثنيـة و الدين .. 
التتأسس أحـزاب وطنية أي ليـست أحزاب دون أو فوق وطنـية تنظم احليـاة الساسية
ذهبية و العنصرية و تنشر خطاب  خير من عشرات االحزاب التي تتلفع باألغطية ا
الكـراهـية .واذا كـانت مـباد تـلك االحـزاب تهـدف الى حتـقيق الـعـدالة االجـتـماعـية 
ـدن و الــقـصـبـات  و أمـست عـنـاوين يـومـيه لـوسـائل ـاذا تـنـطـلق الـتـظـاهـرات في ا
االعالم?و اذا كـان الــسـاسـة يـعـزون خـراب الـبـلــد و اجملـتـمع و انـتـشـار اخملـدرات و
ـاذا الــتــواطــؤ مع قـادة ــؤامــرات اخلـارجــيــة . تــعــطـيـل الـصــنــاعـة و الــزراعــة الى ا
اخملططات الـتآمرية?واذا كـان الظلم و الفقـر و غياب العدالـة االجتماعـية بسبب فشل
سؤول و ظلومـ و الفقراء مع الـقادة و ا اذا يتواطـئ ا برامج و تدابـير السلـطة  
اخلضوع أليديـولوجيـتهم?صور الشـهداء التي تـتزين بها شـوارع مدينـتي السماوة 
الـتي أنـظـر اليـهـا يومـيـاً تـبعث الـشـجن عـلى شبـاب رحـلـو و أمهـات ثـكلى و أرامل و
أيتـام يطوقهم القهر و الالجدوى .فالسماوة –مـثاالً- مازالت االولى في الفقر  الذي
أنـتـج االولى في تـعـاطي اخملـدرات  ولــيس حتـسـ جـودة احلـيــاة  رغم أنـهـا قـريـة
ا تـزل األكثـر أمانـاً و حـ كان الـعنف يـعصف كبـيـرة او مديـنة صـغيـرة  كـانت و 
وذج في التعايش و بـالبلد خالل عامي 2007-2006 و السـنوات التاليـة  هي اال
الوئام  بفـعل االنسجام اجملـتمعي و رغبة األهـالي بدينامـية الالعنف التي يـنماز بها
دينـة .و هنـا يقـفز سؤال ـتجـانسـة ب الـريف و ا السـكان و الـعالقات االجـتمـاعية ا
ألـيس مخـجالً ان يـزعم السـيـاسي انه قائـد  و جـمهـوره أرامل و أيـتام و ثـكالى  و
شباب نـصفهم مخـدرين و النصف االخـر يجوب الشـوارع بحثـاً عن فرصة عمل  و
دولة هشـة و نظام سياسي أضحى عـنواناً للنهب و الـصراعات و االحباط الذي أدى
الى وقـوع  772حـالــة انـتـحـار و تــسـعـة ماليــ مـواطن دون خط الـبــشـر .و بـهـدف
تطويق اجلمـهور يسعى الـزعماء الى أصـدار قانون تقـييد أو حظـر حرية التـعبير عن

الرأي و االجتماع و التظاهر السلمي . 
ـشي في الطرقات لتفريغ ويضع خـيارين أمام الشعب اما ا
ادة (7) ببـنودها االربعة اذا ما فكر االحـتقان او تطبيق ا
بــاخلــروج في تــظـاهــرة او جتــمع يــدعــو الى احلــقـوق او
مــسـاءلـة الـفـاسـدين ? كي يـغــتـصب احلـريـة الـتي تـشـكل
ــقـراطــيـة . ويــشـرعن االســتـبــداد . و بـذلك عـنــوانـاً لــلـد

تتشابه صور اجلميع .    
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ـرور أكثـر من قـرن عــام على نـحـتـفل 
ـصـــــادف تـشكـيل الشـرطة الـعراقـية ا
9/1/2023 وبـالوقت الذي أحـيي فيها
اخـواني رجـال الـشرطـة في هـذا الـيوم
ـن هم مــتــقــاعـــدين او بــاخلــدمــة ال
يــفـوتـني اسـتـذكــار كـافـة شـهـداء قـوى
االمن الـداخـلي الـعـراقـيـة الـذين دفـعوا
أغـلى الـتضـحـيات وعـشرات االالف من

الشهداء.
الــشـرطـة الــعـراقــيـة وعـبــر مـسـيــرتـهـا
الـطـويلـة على مـدى أكثـر من قرن تـمثل
صــمــام االمــان وخط الــدفــاع االول في
واطن العراقي تلكات ا حـفظ حياة و
والـيــد االمـيـنـة الـتي عـمـلت دومـاً عـلي

بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون.
والبـد من مراجعـة مسيرتـها التي مرت
بــانــتــكــاسـات وجنــاحــات واخــفــاقـات
أحـاطت بـهـا ظـروف سـيـاسـيـة مـعـقـدة
انـعكـست على مـهنـتهـا والقت بـظاللها
على وضع الشرطة ونعرضها بإيجاز:
-1حــقــبــة تــشــكــيــلــهــا 1922 لــغــايــة
1958حـقبة ازدهار للـشرطة واستقرار
اجــتــمـاعي وتــنــمـيــة قــدرات وتـطــويـر
مـهـارات وتبـوء كفـاءات وطـنيـة لقـيادة

سلك هذا ا
2- الــفـتـرة 1958لــغـايـة 1968 فــتـرة
قـــلــقـــة وانـــقالبــات عـــســـكــريـــة وعــدم
اسـتـقرار سـياسي إثـر بطـريقـة وأخرى
عــلـى األداء الــشــرطي واغــلب قــيــادات

زجت بوضع سياسي معقد.
3- الـفترة 1968 لـغاية 1980 تـبعيث

اجلــهــاز بـفــتح دورات خــاصــة (نـواب
) ودورات اعــداديــة وكــلــيـة مــفــوضــ
ن يــكــون والئـهـم لـلــحـزب الــشــرطـة 
والــثــورة وقــد افــرزت مـنــهــا قــيـادات

تازة. شرطيه مهنية 
4- الـفـترة 1980لـغـاية 1991 احلـرب
اســـتـــنــزفت 50 مـن كــوادر الـــشـــرطــة
ـــهــنـــيــة وزجت عـــلى شــكـل دفــعــات ا
ا أدى بـاحلرب العراقية  –اإليـرانية 
هنيـة وخبراتها الى تـشتت كوادرهـا ا

التي تراكمت.
5- الـفـتـرة 1991 لـغـايـة 2003 تـأكل
وارد الـبنـية الـتحـتيـة للـشرطـة وقلـة ا
وظــروف كـانـت عـصــيـبــة عـلى جــمـيع

مؤسسات الدولة.
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6- من 2003 لـغاية الوقت احلاضر ال
بـد من نظـرة عاجـلة عـلى احلقـبة التي
تــمت بــهــا إعــادة الــشــرطــة بــالــعـراق
والــظـروف احملــيـطــة بـهــا  من جـانب
كـان هـناك انـدفاع غـير مـدروس إلعادة
بــنــاء الــشــرطــة في بــيــئـة مـن الـعــنف
ـتـصاعـد وحتت ضـغط القـيـود التي ا
ـقـاربـة األمـريـكـيـة اخملـتـلة فـرضـتـهـا ا
ؤسسات والناجتة عن وظـيفياً لبناء ا
ـعـرفـة احملـلـيـة  والتي االفـتـقـار إلى ا
اوجـــدت هــيــكـــلــيــات ومـــراكــز قــيــادة
مـتعددة داخل وزارة الـداخليـة وهو ما
أفـــضى إلى الـــتـــشــوش والـــشــلل  أن
تــولي اجلــيـش األمــريــكي مــســؤولــيـة
تـدريب الـشـرطـة الـوطـنـيـة فـي الـعراق

أمــر غــيــر مــسـبــوق دائــمــا مــا تــكـون
مــسـؤولـيـة تـدريب الــشـرطـة تـوكل إلى
وزارة الــعــدل األمــريــكــيــة الـتـي تـمــلك
ــطـلــوبـة  ومع الــبــرامج واخلـبــرات ا
ـرحـلـة األولى من بـرنـامج اسـتــكـمـال ا
مــســاعــدة الــشــرطــة في الــعـراق الــتي
تــوالهـا (عـسـكـريــون امـريـكـان) ولـيس
(خـبـراء امـنـيـون او جـنـائـيـون) ولـكي
همة يتطلب تتولى وزارة العدل هذه ا
ذلك تــفـويض مــبـاشـر من الــكـونـغـرس
ــا اضــطـر الــعــسـكــريــ االمـريــكـان
بــإدارة مـهـام االمن الــداخـلي وهـذا من
اكـبـر االخـطـاء الـفـادحـة عـلى الـشـرطـة

العراقية.
ومـن جـانب اخـر هـنـاك اجـنـدة حـاولت
األحـزاب الـسيـاسـية فـرض األشـخاص
ـرتـبطـ بهـا تهـدف بكـسب الوالءات ا
ن يواليهم فكريا بـالتعي االجمـالي 
 وتــأسـست الــقـوات عـلى الــكم ولـيس
عـلـى الـنـوع  هـذه الـعـوامل مـجـتـمـعـة
جـعلت مـن الشـرطة غـير كـفؤه وصـعبة
الـتغيير القادة الـعراقيون من جهتهم
فـشـلـوا في مـعـاجلة الـفـوضى الـعـارمة
فـي القطاع األمني  دستور عام 2005
ــؤسـسـات األمـنـيـة دون تـعـريف تـرك ا
وسـلطاتها دون حتديد بانتظار تشريع
جــــديــــد لم يــــصــــدر حـــتـى اآلن  وقـــد
تــراكـمت االخــطـاء اإلجـمــالـيـة بــغـيـاب
تـماسـكـة التي تـستـند إلى الـهـيكـليـة ا
الـوالء لـلـدولـة طـبـقـاً لـتـسـلـسل قـيـادي
ـكن لـوزارة الـداخـلـية ان واضـح فال 
تـصـلح نفـسـها بـنفـسـها لم يـحدث ذلك
فـي اي مــكــان بــالــعــالم كــله  واالصح
تـكلف جـهات وطـنية لـيس لهـا مصالح
ـصلـحة الـعلـيا لـلوطن بـأجراء سـوى ا

التغييرات.
ونتج عن هذه الفوضى :-

1- رافق عــمـلـيـة إعـادة بــنـاء الـشـرطـة
الــعــراقـيــة ارتــقـاء االف من (الــضــبـاط
الــدمج) لـلـحــلـقـة الـوســطـيـة لــلـشـرطـة
الــعــراقــيـة وخــصــوصــا بـاحملــافــظـات
ــهــنــيــة ــؤهالتـــهم ا وهــنـــاك نــقص 

والـعـمل لـلـجهـة الـتي مـنـحتـهم الـرتـبة
وفقا لعقيدتهم الفكرية.

2- ضــبـاط اجلــيش الـعـراقـي الـسـابق
الـذين  إعادة تعيـينهم واغلـبهم كبار
بـــالــسن وتــاركـي الــوظــيـــفــة عــشــرات
الــسـنـ وتــبـوا كـثــيـر مـنــهم مـنـاصب
ا أدى الى التوسع قـيادية بـالشرطـة 
ــفــرط في الــتــوجه نــحــو الــعــســكـرة ا
الـــواســعــة إلدارات الـــشــرطـــة تــشــكل
ـدني تـهــديـداً خـطـيـراً لألمن والـسـلم ا
ام القـادة العسكري في الـبالد لعدم إ
ــهـام االداريـة والـقـانـونـيـة لـلـحـيـاة بـا
ـسبق لـذلك ما ـدنيـة لـعدم تـأهيـلهم ا ا
تـكررة ـطلـوب.نـتيـجة االخـطـاء ا هـو ا
بـحوادث كارثية صاحبت عمل الشرطة
ـــهـــنـــيــة بـــات من نـــتـــيـــجــة غـــيـــاب ا
الضروري اصالح واعادة هيكلة بعض
االدارات لــــتــــتــــنــــاسب مـع الــــعــــصـــر
رحلة لغرض النهوض وتتجانس مع ا
ـهـام بـأبعـاده اجلـنـائيـة لـنـحفظ بـكل ا
جــبـهـتـنــا الـداخـلـيــة في إطـار احـتـرام

ـعـايـير الـدسـتـور والـقـانـون والـتـزام 
حقوق اإلنسان
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لم يـــطـــرا أي تــغـــيــيـــر عــلى األخـــطــاء
ـتراكمة ولم يـقدم  أي مشروع اصالح ا
الـشــرطـة (اسـتـراتـيـجـيـات وسـيـاسـات
ـا يتـناسب واعـادة الـنظـر بالـهيـاكل) 
ـرحلـة القادمـة وحتديث وعـصرنة مع ا
ادارات الـــشــرطــة بــحــيـث تــتــوافق مع
مــعـايـيـر الـعــصـر وتـبـتــعـد عن امـزجـة
ـنـاصب الذين ـتـشبـثـ با الـسـاسة وا
يـــــرفـــــضـــــون اي اصـالح  ان ظــــروف
الــعـنف الـســابـقـة الـتي مــرت بـالـعـراق
افـرزت قيادات غـير مؤهلـة  ال تتناسب
مع الـظـروف احلالـيـة قيـادات عـسكـرية
رحـلة بتـطلـبها افـقدت الـشرطة كـانت ا

مهامها ووظيفتها األساسية .
ان األوان ان تـعـاد قيـادات الشـرطة الى
ـمـارسـة مـهـامـها مـدنـيـتـهـا والـعـودة 
احلـــــقــــيـــــقـــــة ومــــغـــــادرة االجــــراءات
ـمارسات التي فرضتـها فترة العنف وا

ومـحاربة داعش  وهـذا يتطـلب تظافر
جـهـود وطـنـيـة لـدعم اخلـدمـة الـكـبـيرة
ـــؤســـســة الـــتي يـــجب ان تـــؤديـــهــا ا
الـشـرطيـة الـعراقـيـة وعلـيـها الـتـعامل
مع مـتـغيـرات العـصـر وحتديـاته  فإن
عــمـل قــوى االمن الــداخــلي بــأســلــوب
عـصـري وحـديث يـشـكـل وسـيـلـة هـامة
فـي هـــذا اجملــــال  من أجل الــــلـــحـــاق
بـــركب الـــتـــقـــدم بـــإصالح أحـــوالـــنــا
ـــــهــــام  ووضـــــوح الـــــرؤي فـي أداء ا
بـتـطـبيق الـسـيـاسات األمـنـيـة الثـابـتة
والــراســخــة واتــبــاع نــهج الــعــقــيـدة
األمــنــيــة الــقــائــمـة عــلـى احـتــرام حق
ـــواطن بــالـــتــعــبـــيــر عن رأيـه وفــقــاً ا

للقوان .
نـامل من ادارة الـسـيـد وزير الـداخـلـية
احلــالي تـصــحـيح مــسـار الــعـمل وفق
ـــراكــز رؤيـــة جـــادة بـــاالســتـــعـــانـــة 
فـكـرين واالسـتراتـيـجـي الـبـحـوث وا
واالمـــنــيـــ لــتـــقــد رؤيـــة واضــحــة

لإلصالح.
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عـلـومات واألخـبـار  ومنـاقـلتـهـا إستـخدام جرت الـعـادة في التـعـامل  مع بعـض ا
رادف باللغة اإلجنليزية  عنى ا عبارة( هذه تدق جرس) باللغة العربية ونفس ا
وضـوعة. وفي زمن مابـعد اإلحتالل علـومة أو ا  لإلشارة الى أهمـية وحسـاسيـة ا

في العام 2003 أُدخلت بشكل واسع عبارة
ضـامـ والـعـنـاوين فـي األوساط (خط أحـمـر) لـتـجـنب احلـديث عـن الكـثـيـر  مـن ا
ـا لها من تمـاس في قضايا مجـتمعيـة أو قانونيـة أو سياسيـة. وأحياناً هذا تاحة ا
اخلط األحمر يصـنعه الناس أو  يـفرض نفسه  بـسطوة تلقـائية كمـا في مستويات
ـشاريع ودرجة احلرارة الناجتـة  عن اإلحترار في تغير تخصـيب اليورانيوم  في ا

ناخ الواردة في النشرات اإلعالمية. ا
ـطــرقـة  بــالـوعـاء إنّ احلــديث هـنــا  النـقــصـد به  الــصـوت الــنـاشىء  عن ضــرب ا
احلديدي فـي هيكل األجـراس وإنّما صـدى  وقع مقاالت أو تـصريحـات أو سطور
مكتـوبة أو وثائق لم يقرأهـا كل الناس أو  يتـظاهرون بفهم لـفظيّ لها ليس إالّ في

طرقة والسندان على أيّ عبارة موضوعية. زمن يعلو  فيه صوت ا
أجراس كانت تصدح

نشـورة عن األجراس  الـتي شهدتـها مواقع ـعلومـات ا حاولتُ أن أتصـفّح بعض ا
توفر هو أنّ أكبر جرس في العالم  حالياً  نشور ا ومدن في التاريخ. فا

يـزن أكثر من 200 طن وهو في مـوسكو. وهـناك أجـراس تصنّف كـبيـرة أيضاً في
. وهـذه موجودة ـانيا ورومـانيـا باإلضافـة الى الص دول أورپـية مـثل  بريطـانيا وأ
مـنذ الـقرن الـرابع عشـر  كما هـو موثق في حتـديد أكـبر األجـراس في العالم. وإنّ
ـسـمـوع مـنـهـا يـتم بـتـصـامـيم هـنـدسـيـة ومـبـادىء الـتـعـامل مـع نـغـمـات اجلـرس وا
ـتـأرجـحة ريـاضـيـات خـاصة ومـتـوالـيـات تدخل فـي تتـابع نـغـمـات عدد األجـراس ا

والفترة الزمنية التي تستغرقها كل نغمة.
قال هي ليست تلك التي كانت تبحث عن أناسها في  وأجراس في هذا ا

ي إرنـست همـنغـواي احلائـز على جـائزة نـوبل في األدب للـعام روايـة األديب العـا
ن تُقرع األجراس)والتي كُتبت في      ©1954

اضي حول احلرب األهليـة اإلسپانية وسط غابات منتـصف الثالثينات من القـرن ا
يل شاعر العـاطفية الـغريزية وا ة وبعيداً عـن ا الصنوبـر واجلوع واخلوف والعـز
الى اجلنس اآلخـر. تـدور كلّ أحداث الـرواية  احملـتـوية  أكـثر من  500 صـفـحة
في أيـام معـدودات  ب نـسف جـسر اإلمـدادات ولقـاءات مـتتـابعـة وهـو مايـتوضّح

عند قراءتها.
ومع أجراس عربية وح يكون الوطن هو عنوان 
سموع  فالبدّ  لألجراس أن تُسمع النشيد ا

لـك أيـهــا الـوطن فـي تـقــاو  األزمـان ومــنـهــا أجــراس الـعــودة في صـوت  فــيـروز
أنشدتها  في العام  1966 بكلمات سعيد عقل.   لقد كانت بدايتها; 

سيف فليُشهر ومنها; 
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أجراس الـعودة فـلتُـقرع ومرّ 56 من األعوام ونـحن ننـتظـر . وقال نـزار قباني في
وضوع: هذا ا

غنّت فيروز  مغرّدًة
وجميع الناس لها تسمع
اآلن  اآلن وليس غداً
أجراس العودة فلتُقرع
من أين  العودة  فيروز
والعودة يلزمها مدفع?
دفع يلزمه كفّ وا

والكفّ يحتاج إلصبع
 × × ×

صور صوتية
ح تكون الكلمات واحلروف أصداءاً   ألصوات 

األجـراس تتـشكّل صـور متـعددة وتـنشطـر  بألـوان للـناظـرين والرائـ والقـارئيك.
ـقال. فمـثالً إذا كنّا عنـيّة وحـقول العـمل واسعة في إطـار هذا ا وجـوانب احليـاة ا
ـشهد قد قـرأنا عن حـرب البـسوس ونسـينـا تفاصـيلـها فتـظهـر  لنا وتـتوسّع في ا
حـرب الفـلوس مـادامت هـناك مـصالح.  كـانت احلرب األولى حـرباً شـعواءاً بـسبب
نـاقـة وإسـتـغـرقـت أربـعـ  عـامـاًحـسـبـمـا يـروى فـكم سـتـسـتـغـرق الـثـانـيـة في ظل
مــتـغــيـرات الــتـقــدم الـتــكـنــولـوجـي والـصــنـاعي وصــراعـات الــسـيــطـرة في األرض
والـفـضـاء? لـنــحـاول أن  نـسـتـقــرأ ونـسـطّـر  بـعض هــذه الـصـور من أرض الـواقع

ووسائط اإلعالم ومنها:
- نـقل ملـكيـة عقـار(قطـعة أرض) بوثـائق تزويـر  واضح اليقـبل اللـبس الى شخص
آخـر ورغم مـرور أكـثـر من ست سـنـوات وتـوكـيل ثالثـة مـحـامـ فـلم تـعـاد قـطـعة

الكها الشرعي(قطعة األرض في محافظة ميسان). األرض 
- في الصناعة

ـصــانع احملـلـيــة فـتـظــهـر أمـام الــنـاظـر ـنــتج من ا كـثــر  احلـديث  والـبــحث عن ا
صانع. لألسف صناعة أزمات  بدالً من منتج الصناعة وا

-في التعليم العالي
 فقد تعلّـمنا أنّ التعليم  هو قيـادة علمية وليس تبعيـة منذ إستحداث وزارة التعليم
الـعـالي والــبـحث الـعـلـمي في الـعـام 1970. وعـلى مـدى أكـثـر مـن خـمـسـ عـاماً
ـنـجز الـعـلمي ـتـحقق وا بـرهن خـريجـوا جامـعـاتنـا ومنـهم مـاقبل الـعام 2003 با
تعـاقبـة وتشـهد لهم ـنهـجيـة واألداء لألجيـال ا والتـقني الـسمـات الراقـية جلودة ا
ـؤسـسـات العـلـميـة في اخلـارج.  إنّ إبـتكـار  مـسـارات في الـعلـوم بـخطـط بحـثـية ا
ــفـردات واجلــدول الـزمــني هــو ســبـيل عــمــلي وفـعّــال لــتـوهــ وإزالـة واضـحــة ا
الـتحديـات التي يـواجههـا الوطن وهـذه يجب أن يتـم التركـيز علـيهـا في بعد واسع
ـتـد  بـ األرضـيـة والـسـقف  بدالً مـن احلديـث عن إعالن بـولونـيـا لـلـجـامـعات 
الـصادر في العام 1998 وإعتبـاره (نظـام تعلـيم جديـد). وهنا نـؤشر  ونـشير الى

ضرورة إعادة النظر   
ـوافـقات عـايـير الـتـمـديد بـعـد سن التـقـاعـد للـتـدريسـيـ اجلـامعـيـ وإنتـقـائـية ا
تقدم عتمدة. هـنا نضيف يجب العـودة الى مستوى ومعـدل جناح ا بشروطهـا ا
عـضلة اجسـتير  مـروراً  باإلمتـحان الـشامل وتثـبيت ا في دراسـة البكـلوريـوس وا
التكنولـوجية التي ستنـاط بكل متقاعد  حلـلّها. وكذلك إناطةمـعضلة تقنـية لكل كلية

أهلية أوالً ثم  نشر البحوث وإعتبار ذلك كشرط للتأسيس.
- قطعـة عج رغيف اخلبز في اخملابز والـتي كانت أيام  زمان بشكل كرة عج
تمأل الكف وتسـمى باللهجـة العراقية(شنـگة). كم إشتقنا الى مـفتش التموين الذي
كـان يــتـحــقق من وزن هــذه الـقــطــعـة وســعـر  رغــيف اخلـبــز الــذي أصـبح ســمـكه

ومساحته السطحية في بعض اخملابز بسماك رقيقة وليست  كالسابق.
- في إعالم الزراعة.
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فالّحون يشكـون من تعرّض محاصيلهم للفـساد بسبب حصدها  وتركها في عراء
مزارعها دون تسويق. 

صور خارجية
- جتيء اإلدارة األمريكـية لتـساند وتـؤيد أنظـمة حكم وأدوات حـكومات وبـعد فترة
زمنية تفرض على أسماء فيها عقوبات  وتسير األمور  بهذا اخلبر  دون أن يظهر

لون بطاقة العقوبة; أصفراً  أو أخمراً فمن يضبط اإليقاع? 
- مازالت احلرب في أوكرانيا 

ا محلية فننتظر لنرى. لم تعط كلّ نتائجها في أصعدة إقليمية ور
- تقـدم إقـتـصاد بـعض دول الـعـالم  وتـراجعه في أُخـرى بـسـبب تـداعيـات أسـعار
ـناخ  والـڤايـروسات واحلـرب في أوكرانـيا مصـادر  الطـاقة لـعـوامل بيـئيـة وتغـير ا

وعوامل محلية.
لقد أجـرت كوريا الشمـالية ست  إختبـارات  نووية حلد اآلن فمـتى وكيف سيكون
السـابع? أمـا عـدد اإلخـتـبـارات الـصاروخـيـة والـنـوويـة مـعاً فـوصل الى 270 مـنـذ

العام 1984 كما يشار اليه إعالمياً.
ولـعـلّ هـنــاك من لــديه أكـثــر من هــذه الــصـور الــصـوتــيــة وأجـراس تــعــانق صـمت
ساحات يـستوجب ضبط العنـاوين في القرب أو في البـعد وفي جميع احلـاالت وا
ؤسـسـات تتـفاعل مع اإليـقـاع في معـادلةمـتـوازنة نـاعمـةتـمثل بـيئـة نظـيـفة حتـيط  

واطن وننتظر. حقوق وشؤون ا
سطور اخلتام

قـدام الذي ا تـنـبض والهـتاف فـي األعالي   جلـيشـنـا ا حتيـة  الـقلـوب األصيـلـة 
واجه بـكلّ صالبــة ورجـولـة جتـيـيش جــيـوش األعـداء ومـواقف الـســوء والـضـغـيـنـة

قدسة اجلسام قبل وبعد اإلحتالل.  ؤامرات باإلستشهاد والتضحيات ا وا

تحدة ملكة ا { پروفسور  فيزياء الپالزما- عضو معهد الفيزياء في ا
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السليمانية

انـهم يـعـتـبــرون مـايـحـدث في ايـران ‘
اليسـمح لـلـنـظـام فـيه الى الـتفـاهم في
مــسـالـه حـيــويــة مــتــعـلــقــة بــاالتــفـاق
(مــشـــلــلـــول ) ضــمـن دائــرة االلـــعــيب
الــثـالثــيـه االمــريـــكي والـــصـــهـــيــوني
وتــوابـــعــهم فـي االحتــاد االوروبي ...
نطقة واهلها في قلق دائم من البقاء ا
ــشـبـوهه لــهـوالء وضـد الـتـحــركـات  ا
ـنـطقـة في ضـمان طمـوحـات شعـوب ا
االمن واالستقرار ليـتوجهون الى بناء
ـــــا يــــنــــســــجـم مع اهــــداف دولــــهم 
ــتـحــالـفـ  ) شـعــوبــهم  ‘و هـوالء (ا
ـنــطـقـة في مـتـفــقـ عــلى  ان تـبــقى ا
فـوضى يـصـعب بـوجـوده ان يـفـكـرون
ويـخــطــطــون الي عـمل يــبــنى اليــجـاد
ارادات  تـقف ضـد  بـرنــامج الـفـوضى
ــنـــظــمـــة لـــهــوالء الالعـــبـــ  الــذين ا
حتركهم اطماع الهيـمنة الطويلة االمد
 ‘والن هـوالء الـعـدوانـيـ يـتـصـرفـون
ـبـدأ الـقــائل : نـشـر الـفـوضى حـسب ا
اسم الي نظام يـولد ارتـباكـا في عقول
ـنطقة طريق الناس  ‘فارباك شعوب ا
ســـالـك امـــام هــــوالء االوبــــاش الـــذين
يـتـاجـرون بــدم امن واسـتـقــرار اهـلـنـا
هـنـا في شــرق االرض .(مـقــال مـتـرجم

من اللغة الكردية )
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لــيس مـن الــشـــر أكــبـــر من الـــفــوضى
/سوفـوكـلـيس / من رؤاد التـراجـيـديا

االغريقية 

الـتــحــالف الــدولي  بــقــيـادتــهــا)  ضـد
ــــــرتــــــزقــــــة واالدارات االرهــــــاب من ا
االوروبيـة  ذيل لـشـر اخلـبث االمـريكى
ـية ومعـهم احلـركـة الـصهـيـونـية الـعـا
ـطلـوب لـتلك الـقـوات من ثروة ال ا وا

العراق واالنظمة االخرى الذليله.
صـحـيح أن  مـوقف وتـصـرفـات تـركـيـا
ـــنـــطــقـــة يــزعج  االدارة وايــران  في ا
االمريكية واحلركة الصهيونية  ‘ولكن
فيما يخص العراق وبقائه كما مخطط
لها امريكـيا و بدعم بريـطاني ومباركة
صـهــونــيـة  ‘ولـكن واقـع سـيــر االمـور
(عمليا )  يظـهر أن كل تصرف من هذه
الـتـصـرفـات  من قـبـلـهم  يـتم بـعـضـهـا
ـــبــاركـــة غـــيـــر مــبـــاشـــرة وبــعـــضه
بتسهـيالت من مصدر الـقرار االمريكي
وقـفـ انه كان ( مـسـكيـنة  ‘ويظـهـر ا
االجــهــزة االمـريــكــيــة الــشــيــطــانــيـة )
اليسمع واليرى ويـحذر بعض االحيان
(مـرتزقـتـه في الـعـراق بحـذر مـن ايران
اوال وتـركـيــا احلـلـيـف الـتـاريــخى لـهـا

ثانيا).
واقفها ن يتابعون احلجة االمـريكية 
العـدوانـيـة ضـد الـنـظـام االيرانـي على
اســاس انــهــا و ربــيــبــتــهــا إســرائــيل
يـتـخــوفـون من أن تـصــبح إيـران دولـة
نــوويـة ...!! ‘بـعــد أن الــغى رئــيــسـهم
الــبـــلـــيــد ( تـــرامب ) مـــوافـــقــة االدارة
االمريـكـيـة في االتـفـاق عـلى مـا يـسمى
بـدول اخلــمـســة زائـد واحــد مع ايـران
ـــنع ان يـــكــون بـــرنـــامــجه كــضـــمــان 

بـــاحلــقـــد الـــتــاريـــخي مـن االنــكـــلـــيــز
والـصــهــايـنــة .. مــنـذ ذلك الــوقت ومع
ــعــنى الــكــلــمــة االلــعــيب احلــقــيــره 
يـــخــــطـــطـــون الدامــــة تـــوجـــاهــــاتـــهم
الـسـيــاسـيــة من اجل ( اربـاك كل شيء
في الــعـراق ) بــحــيث يــسـمـح لـهم  ان
يـنـفــذون مـا في صــاحلـهم فـي الـشـرق
االوسط  ‘بعـد ان سلمـت ادارة العراق
ن ( تـربى في دالهـيـز عـنـوان الـلـجوء
في لنـدن عـلى روح االنـتقـام من اهـلهم
و وطنـهم  ضـمن ادعاء بـانـهم ينـفذون
ــقـراطـيـة( كـنـمـوذج ) خـطـة بـنـاء الـد

نطقة !!!. يكون منطلق لنشره في ا
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تاسـست فـبـدل هذا الـكـذب الـواضح  ‘
دكاكـ السـرقة والـلصوصـية وفـتحت
كل حــدود الــعـراق لــدخــول كل سيء ‘
ـا ومـصــدر الــقـرار االمــريـكـي مـرتــاح 
يجري ضـمن تمثـيليـة يشترك فـيها كل
من حاقـد عـلى الـعراق ارضـا وشـعـبا‘
بـعـد 2003 وتـمـثــيـلــيـة االنــسـحـاب ‘
وتوقـيع الـتحـالف والـذي لم تمـر عـليه
فتـرة حتى سـلمـت منـاطق شاسـعة من
الـعــراق  الى اخـبث  قــوة مـصــطـنــعـة
نـطقـة و رسـالة االسالم ضد شـعـوب ا
والذي اشتهر بـ(داعش ) استولى فقط
وصل عـلى اكثر من نصف في مدينة ا
االسلـحـة االمريـكـية هـدية ضـمن خـطة

شيطانية ...!!
فتح تنفيذ هـذا اخملطط حجة (للوصي
االمريكي ) ان يبدع في تشكيل ( قوات

ـــنـــطـــقـــة اخـــبث ثالثـي لـــتـــخـــريب ا
واسقاط كل االرادات الوطـنية واعداد
كل مــســتــلــزمــات عــدم ظــهــور هــكـذا
ـنـظـور حتى ـدى ا ارادات اقال على ا
لــو اطــالـــة الى اواسط الـــقــرن واحــد
عشـرين عـلى اقل تـقـديـر وسـيـطـرتهم
عـلى وضع الــعـراق مـنـطــلق لـتــنـفـيـذ
سـتـراتـيــجـيـاتــهم الـعـدوانـيــة بـكـافـة
االشكال  ومـتفـق ان هـذا الهدف من
ــطــلــوبه  ‘آلن اســاسـا االولــويـات  ا
هــدفـــهم  مــنـع وجــود االســـتــقــرار  ‘
يـسـمح لــلـتـأمل الي اجتــاهـات خـيـرة
ـــنـــطـــقـــة عـــمـــومـــا والـــعــراق الهل ا
خــصــوصــا  النــقــاذهــا  من جــبــروت

الهيمنه االمريكيه .
نـيـسان  من هـنـا ان الـعـراق ومـنذ  9 
2003 حصـة مصـدر الـقرار االمـريكي
مـضــاف مــعـهــا اخلــبـاثــة اخملــتـلــطـة

استـغـربت من مالحظـة كـتبـهـا صديق
ــثـقـفــ الـســيـاسـ عـزيــز وهـو من ا
الـفــاهــمــ بـبــواطن االمــور من خالل
مــتــابــعــته  ‘في صــفــحـــته اخلــاصــة
ــعـــنـى : ( أنه  االتـــفــاق  عـــلى ان
ـرحـلـة الـقـادمة ‘ يـكـون الـعـراق في  ا
من حصـة أمـريكـا حـصرا ...!!!)  ‘وكل
ــــنـــطــــقـــة ـــطــــلـــعــــ عــــلى وضع ا ا
ـوضـوعـيـ وخـصـوصـا الـيــسـارين ا
يـعــرفــون ( مــدى ادب سـززيــة مــصـدر
الـــقــرار االمـــريـــكـي ) انه ومع االعالن
عن احـتـالل الـعــراق رسـمــيــا قـرر ذلك
صـدر مع اخـبث   قـوة  استـعـمـارية ا
في الــعــالـم (أالنــكــلــيـــز ) في مــســالــة
العراق يحيون  ضمن تفاهماتهم  كما
كان فـي عقـد اخلـمـسـيـنـات  من الـقرن
اضي حتت عنوان ( انكلو امريكي ) ا
مضافة معهم دويلة  صـهيونية لتكون

النـووي  هـدفه الـوصول الى صـنـاعة
قنبـلة نووية  ‘بعد بـدء مرحلـة بايدن
ـــــقـــــراطـي عـــــادت االدارة  الى الـــــد
ــبـــاحـــثــات لـــلــعـــودة الى االتـــفــاق ا
بـشـروط امــريـكــيـة و دعـمــهـا في ذلك
حلـفائـهـا االوروبيـ وانـشغل الـعالم
وفـجاءة ـبـاحـثات  ‘ ـا يـجـري من ا
ومع بدء انـتـفـاضـة  الـشعـب االيراني
ـارسـات الـنـظام  ‘توقـف ليس ضد 
فــــقط  اهـم مــــا كــــان يــــشــــغل االدارة
االمـريـكـيـة وحـلــفـاءهـا لـلـوصـول الى
ويــطــمــئن اتــفــاق يــرضـى اجلــمــيع ‘
الكـيان الـصهـويـني الغـاصب صاحب
ـنـطـقة الـترسـانه الـنـوويـة يـهـدد به ا
صـادر القـريبة كلها ... ‘بل  اعلـنت ا
ــبـــاحــثـــات ان مــوضــوع عن ســيـــر ا
الــوصـــول الى االتــفـــاق مع الـــنــظــام
ـــلـف لـــيس من االيـــراني حـــول ذلك ا
االولــويـــات االن بـــالـــنـــســبـــة لالدارة
االمريكية  ‘منوهه من خالل ترسانته
االعالمـيه أن الــنـظـام االيــراني قـريب
من السقوط امام الغضب اجلماهيري
...!! في حــــ أن كـل مــــايـــــخص ذلك
النظام في موقفه الداخلي و حتركاته
ـــنــطـــقـــة الـــتي االســـتـــفــزازيـــة فـي ا
تعـتـبرهـا االدارة االمـريكـيـة و الكـيان
الـصــهـيــوني الــعـدوانـي خـطــرا عـلى
نطقة والعالم االمن واالستقرار في  ا
ل في تــصــرفــات لم يــتــاثــر قــيــدة ا
النـظام  ‘كأن لـسان حـالـهم يوحي ان
تفـكـير مـصدر الـقـرار االمريـكي يـعني
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دومـاً جانب أجـتمـاعي ثقـافي مهم قد ال
ـــكن لـــكن ال  يـــبـــدو لـــلـــبـــعض بـــارزاً
أو عـلى األقل حــصـول الـتـغـيــيـر بـدونه

. سيكون التغيير منقوصاً
تــقــدم لــنــا األحــتــجــاجــات الــشــعــبــيـة
ــسـتـمــرة في أيـران مـنــذ شـهـور مـثالً ا
جـديداً عـلى أهميـة الثـقافة األجـتمـاعية

في التغيير. 
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ــاضــيـة فــخالل األســابــيـع الــقــلــيــلــة ا
طـالبات بـأِحداث الـتغـيير من أنـتقـلت ا
تظاهر الى أروقة اجلـماهير والشباب ا
الــــنـــظــــام األيـــرانـي الـــذي بــــرزت فـــيه
أصـوات وقرارات تتضمن تغييرات كان
ـكن تـصورهـا قبل بـضـعة أسـابيع. ال 
ــدعي الـعـام األيــراني مـحـمـد فــهـاهـو ا
مــنــتــظــري يــصــرح في عــطــلــة نــهــايـة
ــــــــاضي أن شــــــــرطـــــــة األســــــــبـــــــوع ا
في اآلداب"كــشـت إرشــاد" قــد  حــلــهــا
ـا حصل في السعودية خـطوة تذكرنا 
مـن قـبل! وأضــاف أن احلــكــومـة تــعــيـد
الــنــظــر في قــواعــد احلــجـاب اإللــزامي
لـلمـرأة! كمـا أن رجل الدين رضا غالمي
صـرح عـبـر شاشـة الـتـلفـزيـون الـرسمي

وهي ـميزة اجملـتمـعيـة وشخصـيتـها ا
تــتــغـيــر تــبــعـاً لــلــتــفـاعل مـع الـبــيــئـة
الـتـاريـخـية واجلـغـرافي واالقـتـصـادية
ـــاديــة الــتي تـــتــواجــد فــيـــهــا تــلك وا

الثقافة.
أن هـذا التفاعل ب الثقافة واألقتصاد
واألجـــتــمــاع والـــســيــاســـة والــتــاريخ
واجلـغرافيا هو من يُحـدث التغيير في
اجملـتـمع. وعلى الـرغم من أن الـعنـصر
الـسـيـاسي أو األقـتـصـادي قـد يـبـدوان
لــلـبــعض مــسـؤولَــ عن الـتــغـيــيـرات
الـكبـرى التي حصـلت عبـر التاريخ في
مــخــتــلف أرجـاء الــعــالم اال أن هــنـاك

في كـــتــابـــنــا الــذي ســـيــصــدر قـــريــبــاً
جنـادل أنـا وزميـلـتي ميـشيل بـالـعربـية
كـيلـفانـد أستـاذة الثقـافات األجـتمـاعية
ــقــارنــة في جــامــعــة ســتــانــفــورد أن ا
الـثـقـافـة األجـتـمـاعـيـة هي عـنـصـر مـهم
ومــفـسـر لــكل الـتـغــيـرات األجـتــمـاعـيـة
واألقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة ألي شعب.
نـقـصـد بـالـثـقافـة هـنـا مـجـمـوعـة الـقيم
ـعايير االجـتماعـية واالفكار الـفردية وا
والـعـادات والتـقـاليـد واسـاليب احلـياة
والـتـفـكـيـر والـسـلـوك واآلداب والـفـنون
الــتي تـمــيـز مـجــمـوعــة مـا او مــجـتـمع
مـعـ وتـعـطـيـهـا االحـسـاس بـهـويـتـها

بـتـغيـيـرات جديـة اال أن من الواضح أن
هــنـاك جــنـاح آخـر داخل الــنـظــام أكـثـر
ـا يـحـصل من أســتـمـاعـاً وأســتـيـعـابــاً 
تــغــيــرات. أن نـتــائج هــذا الــصــراع مـا
زالت غــيــر مــحــســومــة لــكـن الــبــديــهـة
الــتــاريـــخــيــة تــشــيــر الى أن مــحــاولــة
مـقـاومة تـغـييـرات الثـقـافة األجـتـماعـية
تكاد تكون مستحيلة أو باهضة الثمن.
عـني عـندنا أخـيراً أوجه رسـالة الى ا
أن العراق وشعبه ال في الـعراق مفادها
يـخـتـلـفـان  عن بقـيـة  الـدول والـشـعوب
تطلبات التغيير التي في أستجابتهما 

يفرضها واقع التغير الزمني. 
لـذا فـأن األصوات والـقوى الـتي حتاول
أيـقاف عجـلة التغـيير الثـقافي لن يكون
مـصـيـرهـا اال الـفـشل أو الـثـمن الـغـالي.
وأن مـن اخليرللعـراق وشعبه أن جتري
عـمـليـة تغـيـير أجـتمـاعي مـسيـطر عـليه
ـنفلت الذي قد بـدالً من عملية الـتغيير ا
ــســارات تــتــنــاقض تــمــامــاً مع يــقــود 
ـــا يــقــود ثـــقــافــتـــنــا األجـــتــمــاعـــيــة 
وهـذا مـا عـاجلـناه ألضـطـرابـات شـديدة
تفصيالً أنا وزميلتي كيلفاند في كتابنا

القادم قريباً أن شاء الله.

وأن  فـرض ذلـك بـالـقـوة.لـكـنـنـا هـنـا
يـــجـب أن ال نـــخـــطىء الــــتـــقـــديـــر في
طالبة مـوضوع رئيس أولهما أن ا
بــالـتـغــيـيـر هــذه ال تـعــني أن اجملـتـمع
ـــــوذج األيـــــرانـي يـــــريـــــد تــــــبـــــني أ
ـوقــراطـيــة الـلــيـبــرالـيــة اجلـديـد الــد
بــــــخــــــاصــــــة في ظـل قــــــوة ورســـــوخ
ـنـاهـضـة لذلك ـعـتـقـدات األسالمـية ا ا

داخل اجملتمع. 
والــــثـــــاني هــــو األعـــــتــــقــــاد أن هــــذه
ـكن أن تـسقط الـنـظام األحـتـجـاجات 
الـــذي مــا زالت ركــائـــزه ومــؤســســاته

قوية.
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أن مـــا يــحــصل فـي إيــران الــيــوم هــو
أرهــاصـات لــعـمــلــيـة تــغـيــيـر واســعـة
ســـيــشـــهــدهــا اجملـــتــمـع األيــراني في

األشهر القادمة . 
هـذه األرهـاصـات سبق وأن  ألـتـقاط
مــا يـشـابــهـهـا في الــسـعـوديــة فـقـامت
الــقـيـادة هـنـاك بـثــورة أجـتـمـاعـيـة كي

تستوعب تلك التغييرات. 
وعـلى الرغم من أن هناك أجنحة داخل
الـنظام األيراني ما زالت رافضة للقيام

أن ظـروف البلـد احلاليـة تختـلف تماماً
عن ظـروفها عند قيام الثورة وأن علينا
أن نـــقــبل أن الـــشــرطـــة األيــرانـــيــة قــد
أخـطـأت في تـعـاملـهـا مع احملـتـج بل

قام األول.  وفي فرض احلجاب في ا
وهـنـا يـبرز تـغـييـر مـهم في اخلـطاب ال
يُــلــقى فــيه الـلــوم فــيـمــا يــحـصـل عـلى
بل عـلى ي أمــريـكـا واألســتـكــبـار الـعــا
ثل أخـطاء أرتـكبـها الـنظـام. ال بل أن 
ــرشـد األعـلى فـي اجلـامـعــات الـسـيـد ا
ئة من مصطفى رستمي يقر بأن 55 با
الـسكان مؤيدين لألحتجاجات الشعبية
بـــحـــسب األســـتـــطالع الـــذي قـــامت به
احلــكـــومــة! نــحن أذاً أمــام مــطــالــبــات
بـالتغيـير شرارتها األولى كـانت ثقافية

( فرض احلجاب).
صـــحـــيح أن الـــظـــروف األقــتـــصـــاديــة
والــسـيــاسـيـة قــد أضـافت وقــوداً لـتـلك
األحــــــتـــــــجــــــاجــــــات وســـــــاعــــــدت في
لــكن األســـاس الــثــقــافي أســتـــمــرارهــا
ـخـتـلف أشـكـالـها واضح. فـاحلـريـات 
هي جـــزء من الــثــقــافـــة األجــتــمــاعــيــة
الــراسـخـة في الـثــقـافـة األيـرانــيـة عـبـر
ــكن تـغــيـيــرهـا حـتى قــرون والـتي ال 

dſ«œ cIM

عمان

 5O «dF « bÒŠu¹ ≤μ w−OKš
وســلـيـمــاني..مـخــتـلــفـون ديـنــا وعـرقـا
وطـائفة ولكنهم كانوا جميعا موحدين
بـــــهـــــويــــة واحـــــدة وعـــــنـــــوان واحــــد

هو..العراق.
 ومـــــا حـــــدث فـي حـــــفل األفـــــتـــــتـــــاح
الــبــهـي..أعــاد لــكــرة الــقــدم نــكــهــتــهــا
ـلــعب بـاكــثـر من الــعـراقــيـة بــامـتـالء ا
سـت الف عـراقي (بغـدادي مصالوي
اربــــيــــلي..ســــني شــــيـــعي انــــبـــاري 
مـسيحي..)  يهزجون جميعهم للعراق
بـعد سنوات فواجع واحـتراب وطائفية
دفـــعـت الـــعـــراقي الى ان يـــقـــتل أخـــاه
ما العراقي لسبب في منتهى السخافة 
اذا كـــــان اســــمه حـــــيــــدر او عــــمــــر او
رزكــــار!..مــــا يــــدفــــعــــني الـى ان اقـــول

بالصريح:
ان حـفل االفتـتاح بـجماهـيره الـشبـابية
.. أفـرح  كل الـعــراقـيـ مـن اجلـنـســ
اال الـسـيـاسيـ الـفـاسـدين الطـائـفـي

..فقد اخافهم ما حصل!

{ مـؤسس ورئـيس اجلمـعيـة النـفسـية
العراقية 

الـسيـاسيـة واألقتـصاديـة واألجتـماعـية
ـا تـتـمـتع به مـن قوة وحـتى الـديـنـيـة
فــريـــدة في الــتــقــريب بــ االشــخــاص
اخملــتـلــفــ ديـنــيـا وطــائــفـيــا وعـرقــيـا

ومناطقيا. 
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ـكن اثـبـتت كـرة الـقـدم أنـهـا  ــيـا  وعـا
ان  تــكــون رســول مـحــبــة وإخــاء بـ
كـنها أن تـعلّم الـناس كيف الـشعـوب 
يـتعارفون وكـيف يأتلفـون وكيف تثير
فـيهم مـشاعـر واحدة تتـجاوز فـروقاتهم
الـبـشـريـة..بل ذهـب كثـيـرون الـى الـقول
بــأن الــريــاضــة تـعــلّم الــنــاس مــهـارات
تــسـاعـدهم فـي إضـفـاء الــتـعـايش وحل

الصراعات بالطرق السلمية.
األروع ..ان  هـنـاك من يذهب الى أبـعد
مـن ذلك بقـولـهم ان كـرة القـدم اصـبحت
عـالجاً ألمراض الـشعوب بـعد أن كانت
ــــــــــطــــــــــاحــــــــــنــــــــــات تــــــــــثــــــــــيــــــــــر ا
ويـــســتـــشـــهــدون  بـــحــرب واحلـــروب
اجلــــارتــــ في أمــــيــــركــــا الـــوســــطى:
هــنـدوراس والـسـلـفــادور الـتي انـتـهت
شردين في عام 1969 بآالف القتلى وا

كانة العراق. مستحق 
في افــتـتـاح مـتــمـيـز مـبـهــر احـتـضـنت
الــبـصـرة الــفـيـحـاء خــلـيـجي 25 وسط
ــشـــاركــة الــتي تـــدفق مــحــبـي الــدول ا
اســتـقـبــلـهـا اهل الــبـصـرة بـالفـته كـتب
عــلـيــهـا (هـال بـيــكم ..عـ فــراش وعـ
غـطـا)..بـدا احلـفل بـحكـايـات اسـطـورية
من الـف ليـلـة ولـيـلـة ومـؤثـرات بـصـرية
رســمت مـجــسـمــات تـاريــخـيــة حلـدائق
ـعلـقة وبـوابة عـشتـار واجنازات بـابل ا
حـضارات الـعراق ومـا قدمـته للـبشـرية
وعـــرض مــجـــســمـــات لــصـــروح الــدول
ـشاركة مثل مجسم جامع الشيخ زايد ا
فـي ابــــــو ظــــــبـي ومــــــجـــــــسم أبــــــراج
الـــكــويت..لـــيــســـجل خــلـــيــجي 25 في
واألمـتع واألبـهـر الــبـصـرة انه األجــمل

في تاريخ البطولة.
مــا يـــعــنــيـــنــا هــنـــا مــا تــفـــعــله  كــرة
الـقدم  سيـكولوجـيا في النـاس بعد ان
اصـبـحت هي الـريـاضـة األكـثـر شـعـبـية
في الـعالم وانها تسـهم في التغيير من
وتشـجع عـلى الـتواصل جـودة احلـيـاة 
وتؤثر ايـجابيا في اجملاالت االجـتماعي

اآليـــتـــ مـــســـرى الـــنـــهـــرين دجـــلـــة
والفرات.

الــعــراق احلــبــيب  عــمـق االصـاالت 
ونـبض التاريـخ ولغز الكـلمات وأصل
احلـــكـــايـــات. أرض الـــبـــدايــات ارض

النشأة  منذ القدم ..
ارض الـبدايات وأم ّالـنهايات ومـستقر

.( األ
مـن مـــقـــدمـــة األعالمي في قـــنـــاة ابـــو
ظـبي..فأجابه الـعراقيـون: تسلم يا ابن
الـعرب األصيل ..كفيت و وفيت بتذكير

عـلـى رافـديك  يــا عـراق (سـالم عـلــيك 
الــقــيم ..فــانت مــزار وحـصـن ودار لـكل

.. اال
فـبــغـداد تـكـتب مـجـد الـعـظـام ومـا جف

بها مداد القلم
هـــنــا اجملـــد امّ وصــلّـى وحج وصــام ..

وطاف  بدار السالم.
هـكذا شدت بالبل العـراق ..تغني الغلى
وهــكــذا نــردد مــعـــهــا في الــســر وطـن 

والعلن.
الـعراق العظيم..بالد الرافدين ومضرب

لــكـنــهــا حتـولت وخــاصــة في أمـيــركـا
الالتـــيــنــيــة وأفــريــقــيــا عالجــاً فــعــاالً
ــنـاطق ــســاعــدة آالف الـشــبــاب في ا
ـــة والــصـــراعــات ـــوبـــوءة بــاجلـــر ا
ـــســلـــحـــة لــلـــتـــخــلـص من الـــعــنف ا
كسيك واخملدرات كما في البرازيل وا
وكـــولــومـــبــيـــا والــســـلــفـــادور وغــرب
أفـريـقـيـا; بل إن كـاهـناً كـاثـولـيـكـياً في
هــنــدوراس هــو »ألــبــرتــو غــوتــشي«
فـضّل أن يـبني مـلـعبـاً في بـلدة تـعاني
مـن تــــــــهـــــــريـب اخملــــــــدرات وعــــــــنف
الـــعــــصـــابـــات كــــوســـيـــلــــة لـــتـــآخي
الـشبـاب.حتى »الـيونيـسكو «اعـترفت
أن الـــريـــاضـــة  تــشـــكل »أداة قـــويــة
لــــتــــوطـــيــــد الــــروابط والــــشــــبــــكـــات
ــثل الـعـلـيـا االجــتـمـاعـيـة ولــتـعـزيـز ا
لـلسالم واألخوة والـتضامن والالعنف

والتسامح والعدالة�.«
ولــلـعــراقـيـ ولع خــاص بـكــرة الـقـدم
فـانت جتد في العبي وجـمهور الفريق
الـواحد( نـادي القوة اجلـوية مثال) من
هــو مـسـلم ومـســيـحي وعـربي وكـردي
وتــــركــــمـــــاني..وبــــصــــري وأنــــبــــاري
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ـتـخـذ الـقـرار عـلى ظالل  واسـتــهـداف 
فـــالـــوطن ال يـــســـاوي احلـــاكم والـــبالد
أنــفس من الــعــبـاد . لــقـد انــطــلق كـأس
خــلـيـجي "25" قــبل ايــام قالئل مـضت 
وكـانت بـكل تـفصـيالت تـنـظيـمـهـا محل
اعـتزاز واشـادة وترحـيب  وكان الـفخر
االكــــبــــر الــــذي اشــــرأبت بـه االعــــنـــاق
وتـعـالت به الرؤس وتـفـاخر به الـولدان
واعــتــزت به الــبـالد  الــكــرم الــبــصـري
الـذي فـتح الـبـيـوت ومـد الـسُـفـر ورحب
بــالـقــادم وهـلل لــلـضــيف  حـتى راحت
وســائـل الــتــواصل االجــتــمــاعي تــنــقل
والـتسجـيالت تنتشـر ومقاطع الـطيبات
تـتوالى تتـرا  ويبدو أن جناح الـتنظيم
ـنـصف وكرم الـضـيافـة الذي وانـبـهار ا
ـا احلـاتـمـي  أغـاض االعداء جتـاوز ر
أزوم  وحـرّك احلقاد واثار حفـيظة ا
الــذين راحــوا يــتــصـيــدون الــســقــطـات
ويـبـحـثـون عن الـعثـرات ويـفـتـشون عن
الــــزالت  وكل ذلـك بـــداعـي تـــصــــفــــيـــة
احلــــســـــابــــات والــــنــــيـل من احلــــكــــام

نظم . واستهداف ا
qŠ«— dÐUŽ

وبـالقطع أن كل هـذه االستهـدافات تنال
مـن الـبالد والــعـبــاد وال تـنـال مـن عـابـر
مــــــنــــــظـم راحل وإن طــــــال بـه األمـــــد 
ــنـصف من ـفــرح أن بـعض ا والـالفت ا
االعـالم الــعــربي راح يُـــظــهــر ويُـــمــجّــد
ويُــذّكــر بــالـتــاريخ واحلــاضــر والــقـائم
ـــشــرق  فـــأعــطـى الــعـــراق حــقه أو وا
تـحرر من بـعض حـقه  وبرر الـبـعض ا
عـقدة الـكبيـر ما سُـجل من سلبـيات وما
ثُــــبّت من مـالحـــظـــات ومــــا أظُـــهـــر من
تــقـصـيــرات  كـســرقـة مـشــجع وتـسـور
سـيـاج وتـزاحم حـاضـر وقـصـور فـقرة 
ـدينـة الفـاضلة ? ومن قـال أن البـصرة ا
ومـن ذكـــــــر أن الــــــــــعــــــــراق خـــــــال من

السلبيات ? 
ومَـن أدعى أن الـشـعب مــنـزّه من بـعض
الــتـرهـات ? وأن الــتـنـظــيم غـادر الـزالت
والتقصيرات  ومن من البلدان العربية

تـكـتب التـقـارير  وحتَـرَكَ الـوشاة  كل
يـدعي الـوصل بـالـوطن واحلـرص على
امــــنه  وتــــبـــاكى الــــشـــذاذ عــــلى أمن
مـنـظومـة الظـالم  واحلـصيـلـة اعتـقال
وحتــقــيق وتـعــذيب وحتــذيــر وتـعــهـد
بــالــكف عن االنــحــراف  وبــعـد اطالق
سـراح الـزاهـد الـواعظ  حـيث لم يـقف
ـة ولم يــر خـطـر وال اجلـالد عـلى جــر
تــهــديـد  راحـت احملـلــة بــتــنـوعــاتــهـا
تـتوالى تترا لـزيارته واألطمئـنان عليه
والــتــحــمـد لـه بـالــسالمــة  وفي وسط
ـهــنـئــ  بـالـسالمــة  أنـبـرى زحــمـة ا
شـيخ كبير بطـرح سؤال بريء غير آبه
بــعـيــون رجـال األمن احلــاضـرة  وهل
ســتـــكف أذاك عن احلــكــومــة وجتــلس

لرزقك وتدع الصغار للخالق ? 
ـــفــرج عـــنـه تــواً   فـــجـــاب الـــزاهـــد ا
سـأنـتـقل من الـتـنـظـيـر الى الـتـطـبيق 
لم فـانـظف الشـارع واسقي الـشجـر وا
احلـجـر وأُلـقّن البـشـر  فاحلـكـومة الى
زوال والــدولــة الى بــقـاء  وأن تــخـرج
الـى الفعل خيـر لك من البــاء في دائرة
الـتنظير  فبـادر أحد احملتاط العادة
الـتـحمـيـد له بالـسالمـة وغـادر مسـرعاً

خشية الوشاية واالتهام واالعتقال .
 نــعم لــقــد قـالــهــا حـكــمــة ذلك الــشـيخ
الـكبـير  احلـاكم الى فنـاء والوطن الى
بـقـاء  ومن ظن أن في مـهاجـمـة البالد
نــيل من احلــاكم ومــســاس بــالــقـابض

قـبل اكـثـر مـن اربـعة عـقـود خـلـت  كان
يـقـطن حـيـنـا القـد وزقـاقـنـا الـضيق 
رجـل كــبـــيـــر مــتـــصـــوف  انــقـــطع عن
الـفـانـيـة واخـتـار اخلـالـدة والـله أعـلم 
وكـان له محل بـقالة صـغير اقـتطعه من
بـيته العتيق ليكون وسيلة يتكسب منه
 وقــد أعــتـــاد عــلى أن يــجــمع يــومــيــاً
صـغـار احملـلة عـلى اعـتـاب دكانـته بـعد
أن يـزيح التـراب ويرش االرض ويفرش
احلصير القد  ليجلس عليه الصغار
االخــــذة أعـــدادهم بـــاالزديـــاد  إذا راح
صـيت هذا الرجل الـكبير يذيـع وينتشر
حــــــــــتى وصـل الـى األزقــــــــــة واحملالت
اجملــــــاورة  واضـــــحـى احلـــــريـص من
اآلبــاء يــحث صــغــاره عــلـى االلــتــحـاق
ن لم يدعوه بـعتبة محل الرجل الـكبير 
ذاتـه لذلك  لالستـماع لـوعظه وارشاده
ودروسـه في الــوطــنـيــة وحب الــوطن 
ومـن أجل تــــرغــــيـب الــــصــــغــــار عــــلى
االلـتــحـاق بـالـدرس كـان يـخـتـتم وعـظه
بـتوزيع احلـلوى بأنـواعه على الـصغار
 حــتى اتـهـم بـرجـاحــة عـقــله  وحـسن
تـدبيره ودقة تمـييزه  إذ كان ما يوزعه
يــفـوق مـا يـبــيـعه  واألخـيــار تـتـصـدق
ا يُـسير يومه وعـجوزه الطاعن عـليه 
فـي السن حيـث لم يكن له ولـد  ويقـيناً
أن سـلوك الـشيخ الـعجـوز لم يكن لـيمر
دون اعــــتــــقـــال وحتــــقـــيـق ومالحــــقـــة
سـلـطـويـة  فـقـد راحت االقالم اخلـاوية

وغـيرهـا من نظم الـبطـوالت وتكامل في
الــــتــــفــــصــــيالت ولم تــــســــجل عــــلــــيه
الحـظات  ? فالـقصور طـبع في البشر ا
 والـزلل واخلـلل ال مـنـاص عـنه ومنه 
والـالفت احملزن حـملـة االعالم الـعراقي
غرض الذي أقام بعضه مجالس عزاء ا
وقـطع بـرامـجه  السـتـضافـة الـبـؤساء 
ـن ضُـربت عـلـيه الـذلـة  وتـقـطـعت به
ـهاجمة الـسبل لتـسلق السـلطة فـتفرغ 
الــــبالد والـــعــــبـــاد  مـــعــــتـــقـــداً أن في
اسـتهداف الـوطن اضعاف لـلمنـظومة 
ـتصدين وفـي اظهار االخـطاء نيل من ا
ن خــطط وفـي اخـتـالق الــزالت تـقــز 
ونــظم واقــام واسـتــضـاف واحــتـضن 
وهـو ال يـعـلم أن دوام احلـال من احملال
 وأن احلـــاكم زائل والــوطـن الى بــقــاء
وأن تــقـــادم االزمــان وتــعــاقب احلــكــام
وتداول السلطة سنة وحقيقية وثبات 
ــكـر الـسيء ال يــحـيق اال بـأهـله  وأن ا
ـليء يُـثـبت وال يـسـتـهـدف  والـقادر فـا
يـشرع وال ينتـظر السقـطات  والوطني
يـظهـر الطـــــيـبات ويتـرفع عن األخطاء
والـزالت  فــــما استـهدف مغرض وطن
وبــيـته مـحـصّن  ومــا اظـهـر مـدسـوس
زلــة وبـيـته مـتـكــامل ومـا طـرح صـغـيـر
فـضـلة وبـيـته نظـيف  فـتقـد اخلاص
عـلى العـام طبع فـي البـشر وسجـية في
االنـسـان  ولـيس في ذلـك تقـاطع ولـكن
تـالزم  فـمن حـرص عــلى طـهــارة مـلـكه
كــان أحـرص عـلى ســمـعـة وطـنه  ومن
حـفظ شرف اسـرته سارع لصـون كرامة
بــلـده  ومن وارى زالت بـيــته تـرفع عن
صـــغــائـــر وطــــنـه  فــالـــعــراق وديـــعــة
الــــشـــرفـــاء وامـــــــانــــة االصالء وبـــلـــد
الـعـظـــــــــماء  ومـا اسـتهـدفه اال حـاقد
أو مــغــتـاظ أو حــاســد  لــكن الـعــاقــبـة
لـــلـــســمـــ والـــزوال لـــلــغـث  وتــاريخ
الـعـراق شاهـد وشـاخص ودليل  والى
بـــطــوالت اكــبـــر وتــنـــظــيــمـــات افــضل
وجنــاحــات اكــثــر قــدر ومــآل ومــصــيـر

الكبير.
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الـتي يـنـبغي أن يـكـون مـسـموحـا فـيـها
بـاالختالف  األمـر الذي يـشل اإلبداع و
الـتطور و التجديد  ويـكرّس الشعبوية
ـاغوجـيـة والـتخـلف .  لن يـكون و الـد
ثـــمـــة مـــخــــرج من هـــذه الـــدوامـــة  إال
ـواجـهة هـذا الـتحـدي دون هوادة  و
مـكافحـة عوامل هذا الـوضع الوبيل من
ــعـرقــلــة . ال بـد أن األفــكـار و الــقــوى ا
يــكـون في اجملــتـمع رأي عــام ضـد هـذه
الـعـوامل الــتي تـشـكّل إرهـابـا فـكـريـا و
اجــتـــمـــاعــيـــا  يـــرمي الى اخـــتـــطــاف
اجملـتمع  و جعله رهينة اجتاه واحد 
يـصادر احلـرية و يـسد مـنافـذ اإلبداع .
إن احلـالـة الـطبـيـعـية الـتي هي حق كل
فــرد و مـجــتـمـع  هي أن يـكــون اجملـال
مـفـتـوحـا لـتـعـدد اآلراء  واحـتـرام هـذه
التعددية  و عدم محاولة فرض رأي أو
ـارسـة اإلرهاب الـفـكري واالجـتـماعي
ضــد رأي  و تــرك اخلـــيــار  مــفــتــوحــا
لــلـــنـــاس أمــام اآلراء و حـــجــجـــهــا  و
حتــكــيم احلــوار اإليــجــابي بــعـيــدا عن
االنـفعال الـنفـسي و االتهامـات  ويبقى
لــكل ذي رأي رأيه  فــهــو خــيــاره الـذي
يـتـحـمل مسـؤولـيـته  و حـينـئـذ يـشـهد
اجملـتـمـع حـراكـا ثـقـافــيـا حـرا و بـنّـاء 
تــتـــفــاعـل فــيه اآلراء وتـــتــألـق األفــكــار

ويزدهر اإلبداع .

ـزايدات  و الدوغمائـية  ومحاكمة إن ا
الـنــوايـا  و اجلــداالت الـبــيـزنــطـيـة  و
حتـويل االختالفات الفرعية الى خالفات
جوهرية  وعقلية احتكار احلقيقة  هي
ا لـيـست فـقط إشـكـالـيـات مـدمـرة  و إ
أوجـاع تعاني منـها مجتمـعاتنا  و يئنّ
مـنـها الـعقالء و األحـرار  ال سـيمـا ح
تــتـحــول الى مــواجــهـات ســلــوكــيـة في

التعامل مع الناس .
bŽ«Ë q³I²

إنــنـي حــ أنـــظــر الى هـــذه األوجــاع 
يــصــيـبــني اإلحــبــاط عــنــد اســتــشـراف
مـستقبل واعـد جملتمـعاتنا الـتي ستبقى
تــــتـــعــــثـــر و تــــنـــتــــكس بـــفــــعل تــــلـــكم
اإلشـكـالـيــات.ولـكـنـني من جـهـة أخـرى 
أجد أن س التاريخ  و تنامي الوعي 
و ردة الــفــعل اجملــتــمـــعــيــة عــلى تــلــكم
اإلشـكاليات  ستـساعد مجتـمعاتنا على
جتــاوز اآلفـاق الــضــيــقـة و الــذهــنــيـات
ـتـحجـرة  الـتي ستـنـعزل بـالـتدريج و ا
تتهمش مهما عال صراخها و ضجيجها
ـزعج الذي سيقوّي ردات الفعل ضدها ا
 وهـذا مــا نــأمـله و نــتـطــلع الـيه . لــقـد
طية الرأي الواحد ألِـفَت مجتمعاتنـا  
 و  الـثنائيات اجلـدلية  فصار اخلروج
عـــلى هـــذا الـــنـــمـط  و كـــأنه انـــتـــهـــاك
لـلمقدسـات و احملرمات  حتى في األطر
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ودامـت الـسـيـطـرة لـلـبـحـرين في
الشوط الثاني وتوجت جهودها
بــــالــــتــــقــــدم عن طــــريق كــــمــــيل
االسودد 60 بتسديدة رائعة من
خــــــارج اجلــــــزاءوارتــــــفع االداء
بــشــكل واضح قـــبل أن يــضــيف
جـــاسم الـــشـــيخ هـــدف الــتـــقــدم
واحلــــــــــسـم د 77وكــــــــــادت مـن
تــســجــيـل الــهــدف الــثــالث د87
قبل تقليص اإلمارات الفارق في
الدقيقة االولى من الوقت البديل
فــيــمــا دعم مــنــتــخب الــبــحــرين
ـنـافـسـة بـعـد انـهاء مـوقـفه في ا
مهـمة لم تـكن سهـلة وتـلعب غدا
الـــثالثــاء الـــلــقــاء الـــثــاني امــام
مـنـتـخب قـطـر في لـقـاء سـيـكـون
صعبـا للطـرف ومحاولـة عرقلة
االخــروابـــعــاده والن الـــفــوز قــد

االداء والنـتيـجة و اخلـروج بكل
الفوائد وبـدأت اإلمارات بضغط
وبـــانــــطالقــــات من اجلـــانــــبـــ
والـوسط والوصـول الى مـنطـقة
البحرين واقتـربت من التسجيل
مـن مــــكـــــانــــات قـــــريــــبــــة وردت
العارضة كرة خطرة د 5 وضيع
خـالـدالظـحـناوي كـرة مـرتدة من
احلــارس الــبـحــريــني وواصـلت
الــســيـطــرة عــلى مــســار الــلـعب
قبل وفـرطت بـفـرصـةهدف د30  
أن تـظهـر الـبحـرين بـأداء افضل
في الـــــــربع األخـــــــيــــــر مـن وقت
الشوط األول وحدت من خطورة
ــنــافس وكــادت أن تــتــقــدم لــو ا
تـــعــامل عـــلي مــنـــدي مع الــكــرة
بــشـكل صـحــيح قـبل أن يـردهـاد
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حــسـم األمــور فـي ظل الـــفــوارق
تواضع التي عليها إزاء اليمن ا
لكن الشيء مـضمـون بكـرة القدم
ومـــعـــلـــوم أن عــمـــان افـــضل من
الـــيــمـن في كل شيء وهـي الــتي
قــدمت مــسـتــوى واضـح بـفــضل
صالبـة الـدفـاع وفـاعـلـيـة الوسط
ـقدوره تـسير والهـجوم بـثقة و

مباراة .
إلـيـوم بـأداء عـالي وعـبـر جتـديد
الثـقة بالعبـيه وينـتظر جـمهوره
ان يـــحـــظـــر ويـــكـــون بـــالـــوضع
ــطــلـــوب بــعـــدمــا أثــنـى عــلــيه ا
اجلميع في لـقاء االفتـتاح ويريد
همـة حيث الفوز حتقيق هـدف ا
لـرفع امـال الـتـاهل لـدور االربـعة
وهــو يـدرك أن مـبــاراته الـقـادمـة
ستـكون مع السـعودية مـا يدفعه
الـيــوم حملـاولــة حتـقــيق احلـسم
رغم أن كل الــــدالئل تـــشـــيـــر الى
قـوته وتـفـوقه كـمـا يـتـوجـب اخذ
االمـور عـلى مـحـمـل اجلـد بـعـيدا
ـسـتـوى الـذي عـلـيه الـيـمن عـن ا
الـذي قـدم حملـات مـهـمـة واقـترب
من الـتسـجيـل ألكثـر من محـاولة
تـصدى لـها احلـارس كـما اليـريد
ان يـــكــون لــقــاء عـــمــان مــفــتــرق
طــــريق والن اخلــــســـارة تــــعـــني
نـهــايـة كل شـيء لـكـنــهـا تــسـعى
لترك بـصمة في الـبصرة وكل ما
ــدرب والـالعــبــ ســـيــقـــوم به ا
ه عــبــر ــكن تـــقــد تـــقــد مــا 
الــلـعـب بــقـوة وانــدفــاع والن كل
شيء واقع بـكـرة الـقـدم وال يـريد
األحمر االحبـاط وهو يعلم حجم

التحديات .
WO½U¦ « WŽuL:«

وبـدأ مــنـتـخب الــبـحـرين حــمـلـة
الدفاع عن الـلقب بفـوز مهم على
اإلمـــارات بـــهـــدفـــ لــواحـــد في
افــتــتـــاح مــبــاريـــات اجملــمــوعــة
الــثــانــيــة امس االول في مــلــعب
ينـاء بحضـور جماهيـري كبير ا
واســتــفـادت في دعـم امـالــهـا في
الـصـراع على صـدارة اجملـمـوعة
واثبـات ان مـا حتقق في قـطر لم
يــكن صــدفـــة بل بــفــضل جــهــود
اجملمـوعة الـتي اغلـب عنـاصرها
مــتــواجـديـن الــيـوم الــتي قــدمت

ويـامل الـوطني ان تـتـعثـر عـمان
امـــام الــيـــمن لـــغــرض االنـــفــراد
بـالـصـدارة شـريـطة عـبـور عـقـبة
الـــســعـــوديــة وان تــقـــوم بــعض
ــنـتــخب بــدورهـا األسـمــاء في ا
ومـا مـطـلـوب منـهـا لـدعـم مـهـمة
الـــفـــريق الـــذي ســـيـــكـــون امـــام
االخــتـــبــار احلـــقــيـــقي ونــقـــطــة
الــتــحــول لــلــدور الــتــالي لــكــون
مــبــاراتـه االخــيــرة امــام الــيــمن

اخلميس .
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وفي كـل االحــوال يـتــوجب عــلى
الــــوطـــنـي تـــوخـي احلـــذر والنه
يـعــلم بـعــد الـظــهـور الــسـعـودي
الــــواضـح امــــام الــــيـــــمن وهــــو
أسـاســا لم يـكن مــنـافــسـا سـهال
ـــنـــتــخب ــشـــاركــتـه بــا حــتـى 
ـــبي بـــعـــد الـــتـــطـــور الــذي األو
حــقـقـته الـكـرة الـسـعـوديـة والنه
ســـيـــلــعـب بــاحـــتـــمـــالي الـــفــوز
والــتــعـــادل وكال الــنـــتــيـــجــتــ
تــخــدمــان الــفــريق الــذي يــلــعب
بـــســـرعــــة وبـــقــــوةهـــجــــومـــيـــة
ـلـعب بشـعـار البديل وسـيدخل ا
عن الــفـوز أو نـكــون او ال نـكـون
ــدرب ومــؤكــد ان تـــوجــيــهــات ا
تتركـز على اللعب بـغرض الفوز
لعـدة اسباب لـكونه يـفتح طريق
التـاهل مبـاشرة ولـكونه سـيأتي
عــلى حــســاب الــغــر الــوطــني
رشح الساخن لـلقب البطولة وا
وقـبــلـهـا االســتـمـرار بــالـصـدارة
عنـدما يـدخل وسيـخوض الـلقاء
عنويات عالية بعد الفوز على
ــنــافس انــهـا الــيــمن رغم عــلم ا
مـــواجــهــة قــويـــة امــام مــنــافس
صـعب بـغض النـظـر عن نتـيـجة

االفتتاح امام عمان. 
 sLO «Ë ÊULŽ

وتـخوض عـمان مـواجـهة الـيمن
الــــتي تــــســــبق لــــقــــاء الــــعـــراق
ـــلــعب والــســـعـــوديــة بـــنـــفس ا
بـاهـتـمـام اكـبـر و إجنـازهـا عـلى
أكــمل وجه بــعــد االداء الـواضح
امام صاحب االرض عندما ظهر
بـشــكل مـتــجـانس وقــدم مـبـاراة
مـنـتـظـمـة ولـعب بـشـكل جـمـاعي
وجيـد ويجد نـفسه بالـقادر على
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نتخب الوطني لصدارة يتطلع ا
اجملموعة االولى ضمن تصفيات
كـأس خـلـيـجي 25 اجلـارية االن
في الـــبـــصــــرة عـــنـــدمـــا يـــواجه
اخــــتــــبــــارا لــــيـس ســــهال امــــام
ـنــتـخب الــسـعـودي فـي مـلـعب ا
ـديـنـة الـريـاضيـة عـنـد الـسـاعة ا
السابعة والـربع من مساء اليوم
االثـن والـفوز سـيـكون مـفتـاحا
الي مــنـهـمـا لـالقـتـراب من حـسم
الـتـاهل لـلـدور الـتـالـي وسـيـكون
ــهم ومـنـال دفع االمـور احلـدث ا

باالجتاه الصحيح
وســيـكـون عـلى الـوطـني الـتـقـدم
واحلـفـاظ عـلى تـقـدمه وتـسـجيل
عـــــدد مـن األهـــــداف و حلـــــصــــد
الـــــنـــــقـــــاط الـــــثـالث اذا مــــااراد
األنـفـراد بـالـصـدارة الـتي يـطمح
الـبـقـاء بـهـامــنـتـخب الـسـعـوديـة
وكــــــذلـك مــــــنــــــتـــــــخب عــــــمــــــان
عندمايـقابل نظيره الـيماني عند

الرابعة والربع عصر اليوم .
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ويـــــبـــــدو الـــــوطـــــنـي حـــــذرا من
مــواجـــهــة األخـــضـــر وبــإمـــكــان
الـوطـني حتـقيق مـا يـتـطـلع اليه
في ظل رغــبــة الــثــاني اإلمــسـاك
ركـز األول بـعـد فوزه بـقـوة في ا
عــلى الــيــمـن بــهــدفــ اجلــمــعـة
ـتلك بـرصـيد ثالث نـقـاط فـيمـا 
الــوطــني نــقــطــة من تــعــادله مع
عـمــان لـتــظـهـر االمــور مـخـتــلـفـة
أمـــامه وســـيـــلـــعب حتت ضـــغط
الـنــتــيــجــة وجــمـهــوره الــكــبــيـر
ــتـوقع ان يـحــضـر بـنـفس زخم ا
ــهــمـة مــبـاراة االفــتــتــاح لـدعم ا
ـتـبــايـنـة لـتـوقف االمـال الـغـيـر ا
على نتيـجتها مـا يتوجب اللعب
بـــشــــعـــار يــــجب الــــفـــوز واالهم
الظهور بأداء هجومي واالندفاع
بـــقـــوة بـــصـــفــــوف مـــنـــتـــظـــمـــة
واســتـغالل الـفـرص وتـرجـمـتـهـا
كـمـا يـتعـ الـتركـيـز عـلى توازن
اخلــطـوط الن الـفــريق لم يـهـاجم
امام عـمان اغلب الـوقت االماندر
وكـــانه يـــكـــرر ســـيـــنـــاريـــوهــات
مـبـاريات تـصـفـيات كـأس الـعالم

احلاسمة االخيرة .
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قـدّم األمــ الــعــام الحتــاد كـأس
اخلـــلــيج الـــعــربي لـــكــرة الــقــدم
جاسم سلـطان الرميـحي تهانيه
إلى الــشـــعب الــعـــراقي واحتــاد
كرة القدم بالنـجاح الكبير حلفل
افـــتــتـــاح خـــلــيـــجي زين 25 في
الـــبــصــرة والــذي كـــان مــشــوقــاً
واحــتــوى عــلى اإلرث والــتــراث

العراقي.
وقـــال الــرمــيـــحي نــشـــكــر وزيــر
برقع الشباب والرياضة أحمد ا
واحملـــافـظ أســـعــــد الـــعــــيـــداني
ورئيس احتـاد كرة القـدم عدنان
درجــال عـلى اجلــهــود الـكــبــيـرة
الـــتي بـــذلت من أجـل أن يـــكــون

النجاح حليفَ خليجي . 25
وأضــافَ الــرمـيــحـي إن الــرهـان
مـنـذ البـدايـةِ كان عـلى احلُـضورِ
اجلمـاهيـري وحتى قـبل أن تبدأ
ا الـبـطولـة وهـو أمر مـسـلم به 
للشـعبِ العراقي من شـغفٍ كبيرٍ
لـلـعـبـة كـرة القـدم وكـلـنـا شـاهدَ

اجلـــمـــاهـــيــر واحلـــضـــور الــذي
دينة غصت به مدرجات ملعبِ ا
الريـاضيّة فـضالً عن اجلمـاهير
الـــكـــبـــيـــرة الــــتي كـــانت خـــارجَ
ـلعب وهـذا ليـس بغـريبٍ على ا

. العراقي
وأعــــربَ األمـــ الــــعـــامّ الحتـــاد
كـــــأس اخلــــلـــــيج الـــــعـــــربي عن
ســعــادته الــكــبــيــرة كــون أبــنــاء
الــبـصـرة والـعــراق سـعـداء جـداً
بـالـبـطـولــةِ والـفـرحـة مـرسـومـة
عـلى وجوهـهم فـضالً عن الـكرم
والـضيـافة الـتي هي من خـصال
الـــــشـــــعب الـــــعـــــراقـيّ من خالل
الـتـرحيب بـكل الـوفود الـشـقيـقة
واجلـــمــاهـــيـــر الــتي قـــدمت إلى
مـحـافـظـة الـبـصـرة وهـو مـا ترك

أثراً طيباً في نفوس اجلميع.
سـؤول وثـمنَ الرمـيـحي دورَ ا
بإقامة منـاطق مشجع ونصب
الــشــاشــات الــكــبــيــرة في أغــلب
مــــحـــافـــظـــاتِ الــــعـــراق من أجل
تابعةِ إتاحة الفرص للجماهير 

بـاريات وهي حفل االفـتتـاح وا
. خطوة إيجابيّة جداً

ــســتــوى الــفـنيّ وبــخُــصـوص ا
ـبـاريـات يـوم االفـتـتـاح أوضحَ
ستوى العام كان الرميحي إن ا
متـوسطاً وهـو أمر طبـيعي كون
مـــبــاريــات االفــتــتــاح دائــمــاً مــا

يـطـغى عـليـهـا جـانب من احلذر
ـــســـتـــوى الـــفـــنيّ الـــعـــام وإن ا
ســيـكـون مـتــصـاعـداً بال شك من
جـــولـــةٍ إلـى أخـــرى وســـيـــكــون
تـعاً لـلجـماهـير إن شاء األداء 
الله الـتي تنتـظر الكثـيرَ من قبل

ُشاركة. نتخباتِ ا ا

+ اول هـدف يسـجل بـالرأس في
دورات اخلـــلـــيج احـــرزه الالعب
الــقـطــري خــالــد بالن في مــرمى
الــكــويت في الــدورة االولى عـام

.1970
 + اول مدرب يقال خالل دورات
كــأس اخلــلــيج كــان الــبــرازيــلي

زاجالو مدرب السعودية .
+ اول العب يــســجـل اكــبــر عــدد
مـن االهــداف في مـــبــارة واحــدة
كان ماجد عبد الله وقد سجل 5
أهـــــداف فـي مـــــرمى قــــــطـــــر في
خليجي 5 في العراق في الـلقاء

الذي انتهى  /7صفر .
+ اول دورة تــــــقــــــام بــــــنــــــظـــــام
اجملــــمــــوعـــتــــ كــــانـت الـــدورة

الثالثة في الكويت عام 1974.
 +اول مباراة فـاصلة في دورات
اخلــلـــيج كــانت بـــ مــنــتــخــبي

الــــعـــــــــــراق والـــــكــــــــــويت في
الـدورة الـرابـعـة وفـازت الـكويت

.2/4
 +اول انــــــســـــحــــــاب في دورات
اخلـليج كـان انسـحـاب البـحرين

في الدورة الثانية عام 1972.
 +اول بـــطــولــة حتــسـم لــقــبــهــا
بــركالت الـــتــرجـــيح هي الــدورة
الــــــســـــابــــــعـــــة عـــــام 1984 ب
مـنـتـخـبي العـراق وقـطـر وتـمكن

العراق من الفوز 2/3.
 +اول مــبـاراة افــتــتـاح تــنــتـهي
بـــالـــتـــعـــادل بـــ الـــســـعـــوديـــة
والــــــــكــــــــويت 2/2 فـي الـــــــدورة

الثانية عام 1972.
 +اول دورة انـــــتـــــهت جـــــمـــــيع
مــبـــاريــاتـــهـــا بــالـــفــــــــــوز دون
التـعادل هي الـدورة الثـالثـة عام

.1974
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وأكــد االحتـاد اإليــراني عـلى أن
لـقب اخلــلـيج الـفـارسي بـاق من
ـــصـــــادر الـــتـــاريـــخـــيــة أقـــدم ا
وســـوف نـــعـــبـــر عن احـــتـــجــاج
ي لكرة إيران على االحتاد الـعا

القدم.
وأضـــاف من
الــــواضح أن
اخلـــــــــلـــــــــيج
الفارسي هو
اسم أصـــــلي

وتـاريخي 
اســـتــخــدامه
بـــــــــــشـــــــــــكـل
مـــــســـــتـــــمــــر
لـــــســـــنـــــوات
عـــــديـــــدة في
جـــــــــــمـــــــــــيـع
الـــــــلـــــــغــــــات

واألدب
ي وفي العا
األطــــــــــــــالـس
التي حتتوي
عــــلى خــــرائط
ـة وخرائط قـد

جاسم الرميحيتاريخية.

زال الـكــثــيــر من مـخــاوفي في الــيــوم الـثــــــــــاني من بــطــولـة
خليجي 25 وانطــــــــالق مباريـات اجملمـــــــــوعة الـثانية في
بي وبصورة خاصــــــــة في مباراة منتخبي يناء االو ملعب ا
ـــبـــاراة الـــكـــويـت وقـــطـــر  وانـــا اشــــاهـــد واســـتـــــــــــمــــتع 
الـــــــشقيق قـطر والكويت من شاشة الـتلـــــــفزيون وامتالء
لعب عن اخره في البصرة بجماهيرنا الرائعة التي انضمت ا
ـنــتـهى االنـضــبـاط  ومــا عـزز هـذا الى االشـقــاء الـضـيــوف 
ـالعب امـام اجلـمــاهـيـر مـجــانـا كـمـا الـنـجـاح هــو قـرار فـتح ا
لـعب في ــــــــتواجـدين فـي ا اخـبـرني بـذلك احـد االصـدقـاء ا
ناسب ولي ثقـة ان اجلماهير ستتواجد بادرة اتت في وقتــا ا

باريات وان لم يكن منتخبنا الوطني طرفا فيها . بجميع ا
ـوقـف انـعـكس بــسـرعــة الـبـرق عــلى االعالم اخلــلـيـجي هـذا ا
ية كاضافة ؤثر جدا وتسيد الساحة االعالمية العا الفاعل وا
مـهــمــة جــدا حـدثت الــيــوم في بــطـولــة خــلــيـجي 25 وهي من
اجلـانب االخـر مـكـافـاة مـسـتـحـقـة جلـمـاهـيـرنـا وشـبـابـنـا ومن
حوافز التشجـيع الضرورية التي كنـا بامس احلاجة اليها وال
العب كــان من اخــفـيــكـم سـرا اذا مــاقــلت ان مــقــتــرح فــتح ا
ضمن ايجابيات تواجد الزمـيل مؤيد الالمي نقيب الصحفي
شرفة على تـنظيم بطولة خليجي العراقي في اللجنـة العليا ا
25 فـضـال عن نــقل اجلـمــاهــيــر مـجــانــا من احملــافــظـات الى
الـبــصـرة وكـان وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة من اشـد الـداعـمـ
ـيـاه الراكـدة بـهذا االجتـاه هو لـلمـقـترح ويـقـينـا ان من حرك ا
اصـرار الـزمـيل الالمي عـلى ان تـكون صـورة مالعـبـنـا زاهـية
ا كنا نـنشد النجاح بـاريات طا باحلضور اجلمـاهيري اثناء ا

والتميز .
ـقابل وفيـما يـخص العمل االعالمي الـرياضي بـادر الزميل با
الالمي على ان يكـون االختيار لـلصحـفي واالعالميـ نوعيا
وليس كمـيا واصر عـلى مقتـرحه هذا الذي يبـدو انه لم يعجب
من يـحـب االسـتـفـراد واالطاللـة بــالـقـرار في كل شيء  ولـكن

للضرورة احكام .
كــمـا يــقــال فــان اوان الـبــطــولــة ومـتــسع الــوقت لــهــا كـان في
اجلــانب االضـيق من الــعـمل الــذي اليـسـتــوعب اثـــــــــارة ايـة
ازمـــة خــاصـــة ونـــحن نـــعــمل مـن اجل بـــلـــــــدنـــا وجنـــــــــاح
الـريـاضة فـيه وتـألق الـبـصـرة  ومع كل ذلك ولالمـانة نـقـولـها
وبـصـراحـة شـديدة ان تـواجـد الـزمـيل مـؤيـد الالمي كـان احد
اهم الـثــمـار وااليــجـابــيـات الــتي افــردت اصالحـات واضــحـة
وســنــســتــمــر بــفــرز صــدق ودقــة وامــانـة
ـقتـرحـات الـتي قـدمهـا خــــــــطـة عمل ا
مــتــكــامــلــة لــو  االخــذ بــهــا جــمــيــعـا
لتجاوزنا الكثير من مواطن الضــــعف

واالخفاق .

R»“—…∫  اجلمهور العراقي يؤازر منتخب قطر ونظيره الكويتي في لقاءهما

على قطر 1/2.
 + اول تــعــادل في دورات كــأس
اخلـــلــيج كــان بـــ الــســعــوديــة
والـــبـــحـــريـن في الـــدورة االولى

وانتهى سلبياً .
+ اول مــلـعب يـفـتـتح خـصـيـصـاً
لدورات اخلليج هـو ملعب نادي
الـــكـــويت الـــذي اقـــيـــمت عـــلـــيه
مــبـاريــات الــدورة الــثـالــثــة عـام

.1974
 +اول حــالـــة طــرد بـــالـــنــســـبــة
لـــلـــمـــدربــ كـــانت مـن نــصـــيب
ـدرب افــرسـتـو مـدرب قـطـر في ا
خـــلـــيـــجي 7 في مـــبـــاراة قـــطــر
والـــــعـــــراق عـــــام  1984بـــــعـــــد
احــــــتـــــــجــــــاجـه عـــــــلى احلـــــــكم

السويسري فيليب .
+ اول مــــبـــارة حتــــسم بــــركالت
الـــتــرجــيح كــانـت مــبــاراة قــطــر

واالمــارات في الــدورة الــثــالــثــة
ــركــز الــثـالث عـام 1974 عــلى ا

وانتهت لصالح قطر 1/4.
 +اول دورة حتـــــــسـم بــــــفــــــارق
االهـــــــداف كـــــــانـت في الـــــــدورة
الـــثــالــثــة حــيـث فــازت الــكــويت
بــــــفـــــارق اربــــــعـــــة أهــــــداف عن

السعودية .
+ اول دورة  تـــأجـــيـــلــهـــا هي
الــــدورة اخلـــامـــســــة الـــتي كـــان
مـقرراً ان تـقـام في االمـارات عام
1978 وتـــــأجــــلـت لـــــتــــقـــــام في

العراق عام 1979.
 +اول دورة اســتــخـدمـت فــيــهـا
اللـوحة االلـكتـرونيـة هي الدورة

الثالثة عام 1974. 
 + اول العـب يـــطــــرد في دورات
كــــأس اخلــــلــــيـج هــــو احلـــارس

الكي . البحريني يوسف ا
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توفي النـجم الكامـيروني السـابق موديست مـبامي إثر سـكتة قـلبيـة مفاجـئة عن عمـر يناهز 40 عـاما.ونعى
نادي بـاريس سان جيرمان العبه السابق الذي تألق في صفوفه في الفترة ب 2006-2003.كما نعى نادي
احتاد جـدة السعودي الالعـب الكاميـروني الذي مثل العـميد موسم 2012/2013 فـيما نشر جـمهور النادي
ـشجعون.وفاز مبامي رفقة باريس فيديـو للنجم الراحل وهو يردد أهزوجة منـقاوي يا منقاوي التي يرددها ا

لك السعودي رفقة احتاد جدة. سان جيرمان بلقب كأس فرنسا مرت كما فاز بلقب كأس ا

يشـارك في دورات كأس اخلـليج
هــو احلــكم االيـــطــالي ريــكــاردو
التزيني وذلك في الدورة الثالثة
ــهـمــة قـيـادة عـام  1974كــلف 
مــبــارة االفـــتــتــاح بــ الــكــويت

واالمارات .
+ اول ركـــــلــــة جـــــزاء في دورات
كـأس اخلـلـيج سـجـلـهـا الـقـطري
مـبـارك فـرج في مـرمى الـبـحـرين

في الدورة االولى .
+ اول هــــدف ســــجـل بــــاخلــــطـــأ
ـدافع الـقـطـري يـعـقوب سـجـله ا
الـــكـــعـــبي فـي مـــرمـــاه لـــصـــالح

الكويت.
+ اول مــــلــــعب اقــــيــــمت عــــلــــيه
مـــبــــاريـــات الـــدورة االولى كـــان
ملعب مدينة عيسى بالبحرين .
+ اول فــــــوز فـي تــــــأريخ دورات
كـأس اخلـلـيج يـسـجل لـلـبـحرين
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+ اول دورة لـــــكـــــأس اخلـــــلـــــيج
اقيمت في البحرين عام 1970.
 + اول دولـة حــصـلت عـلى لـقب
دورة اخلــلـيـج هي الـكــويت عـام

.1970
 +اول مـــبــاراة في دورات كــأس
اخلــــلـــيج جـــرت في 27/ اذار /
1970 بـ مـنــتـخـبي الــبـحـرين
وقطـر وانتـهت بفـوز البـــــحرين

.1/2
 + اول هـــدف ســـجل في دورات
كـأس اخللـيج سجـله الـبحـريني

احمد سا في مرمى قطر .
+ اول حـــــــكـم في دورات كـــــــأس
ــصــري صـبــحي اخلــلــيج هــو ا
نـــصـــيـــر قـــاد اول مـــبـــاراة بــ

البحرين وقطر.
+ اول حـكم مـن الـقـارة االوربـيـة
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الكرات اخلطرة
عـــنــدمـــااهــدرت
اكــثـر من فــرصـة
حـــتى مع تـــراجع
قــطـــر لــلـــدفــاع عن
الـنتـيـجـة واخلروج
بها امام فشل جهود
الكـويت التي افـتقدت
للتـركيز مع سيـطرتها
لـــــــــبــــــــــعض الــــــــــوقت
وســتــلــعـب الــكــويت غــد
الـثالثـاء امـام اإلمارات في
مـهــمـة صـعــبـة لـهــمـا سـويـة

امال بــاســتــعـادة الــتــوازن بــعـد
سـقـوطـهـمـا في لـقـائـي االفـتـتاح
لــكن االمــال الزالت قــائــمــة امـام
احـدهـما اذا مـا تـمـكن من الـفوز

وقف ولو من بعيد. لدعم ا

يـفـتح الــطـريق لالنـتــقـال لـلـدور
ــقــبل مــا يــدفــعــهــمــا لــتــقــد ا
ـسـتـويـات الـعـالـيـة امـام رغـبة ا
الــنـتــيـجــة وكــامل الـنــقـاط بــعـد

تخطي اجلولة األولى بنجاح.
dD  “u

وتــمـكــنت قــطــر من الــفــوز عـلى
الــــــكــــــويت بــــــهــــــدفـــــ دون رد
لـتـتصـدراجملـمـوعة بـفـارق هدف
عن الــبـــحــريـن بــعـــدمــاتـــقــدمت
بـــــهـــــدفي عـــــمـــــرو ســــراج د23
واحــــمـــد عالء د 38مـن ضـــربـــة
جــزاء ولم تـظــهــر الـكــويت كــمـا
كـان مــنــتــظــرا مــنــهــاوافــتــقـدت
ـدرب لـلــحـلــول رغم مـحــاوالت ا
تــنــشــيط اخلــطــوط في الــشــوط
الــــثــــاني فـي مــــحــــاولــــة إلدراك
الـتــعـادل لـكـنــهـا لم تـســتـفـد من

درب ا
 السعودي سكوب
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أعـــلن االحتـــاد اإليـــرانـي لـــكــرة
الـقـدم عن احـتـجـاجه عـلى اسم
بـــطــــولـــة خــــلــــيـــجي 25 الـــتي

انطلقت في محافظة البصرة .
وقـال االحتاد اإليـراني في بـيان

إنه سـيـحـتج
أمام االحتاد
الدولي لـكرة
الــقــدم فـيــفـا
عــــــــــــــــــــــــلــى
اســــتـــخـــدام
اسم مــــزيف
لــــبــــطــــولــــة
خلـيجي 25
بــــــــــــــعـــــــــــــد
اســـتـــخــدام
كــــــــلــــــــمـــــــة
وهمـية بدالً
مـن الـــلــــقب
الـــتـــاريــخي
لـــــلــــخـــــلــــيج
الــفــارسي في
مـــــســــابــــقــــات
كـــــــأس الــــــدول

العربية.
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قدمت نقابـة الفنان بـالتعاون مع وزارة
الـشــبــاب مــسـرحــيــة (ابــصم بـسـم الـله)
اخـراج عـبـد االمـيـر تـالـيف سـعـد هــدابي
تــمـثــيل اســراء يــاسـ وعــبـد الـصــغــيـر
االميـر الـصـغـيـر درامـاتـوج مـحـمـد عـمر
اذا ال تموت وسنوغرافيا بشار طعمة . (
ـــــــــكــــــــــلـل بــــــــــاخلــــــــــســـــــــارات وانـت ا
يـجــيب (ايـوب)  لـكي اتـعـذب ـتالحـقـة) ا
ـسـتعـد لـلـعذاب الـقـادم فلن كثـيـرا وانا ا
تـنــفع بـيع ضــفـائــر زوجـتي لــكي اعـيش
فـالـبالء مـســتـمـر وال نـهــايـة في الـطـريق
وانـا الذي اسـتـحي مـن مـخـاطبـة الـله ان
ـؤلف يـرفع عـني هـذا الــبالء. اسـتـخـدم ا
الـراحل سـعـد هدابـي اسم ايـوب(بـرمـزية
ــواطـن قــهـــره الــزمن وســـحــقه عــالـــيه) 
ـسـتـقـبل فال شيء ـاضي واحلـاضـر وا ا
ـدى الـبــعـيــد اال ان يـكـون يـلـوح لـه في ا
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هـكــذا.. يـبـدأ الــعـرض مـع ايـوب (والـذي
مثل الـدور الـفـنان عـبـد االمـير الـصـغـير)
ـــتــخـــيل وهي تـــنــاغـــيه في مع امه في ا
االغنـيـة الـعـراقـيـة االثيـرة (دلـلـول يـلـولد
يبني) حكايات بطولة السندباد وابو زيد
الـهاللي وقــوة االجـداد وعـنــدمـا شب عن
الطـوق فـأذا به في خـضم احداث كـارثـية
في تقاطع تـام مع حكـايات امه في خـيمة
ـهجـرنـصبت له بائـسـة وبرد شـديـد في ا
مــنــذ عـام 1980 واحلـرب قــائــمــة في ظل
االلم واالسى الذي عـانى مـنه العـراقـيون
مـنــذ ذلك الــتـأريـخ وإن (هـلــهــلت) بـعض
االمهـات بنـهايـة احلرب مع ان اجلـرح ما
ـوت اخـر اشـد واقـسى زال قـائـمـا فـإذا 
يبـحث عن مكـان اخر لم يـصله الـطعن
ـقتـول بثـانية ويقول سـأجهـز على ا
وثـالـثــة ورابـعــة ولم اتـعــدى الـعـد
شروع مفتوح والوطن مذبوح فا
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WOŠd∫ لقطات من مسرحية (ابصم باسم الله) على مسرح الطليعة
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أعـلن اإلعالمي الــلـبـنــاني نـيــشـان الـســبت عـبـر
حــسـابه في تــويـتـر عـن وفـاة وديع جنل الــفـنـان
الـسـوري جورج وسـوف األكبـر وذلك بـعد وعـكة
ـــركــزة في صـــحـــيــة وتـــواجــده فـي الــعـــنــايـــة ا
ـواقع ـاضــيـة.وكــانت قـد كـشــفت ا الـســاعـات ا
الـلبـنانيـة أن وديع يتـواجد في احـد مسـتشـفيات
الـعـاصمـة الـلبـنـانيـة بـيروت بـعـد تعـرضه لـنزيف
حاد بسـبب تداعيات عمليـة تكميم معدة.ونشرت
الـفـنانـة الـيسـا عـبر حـسـابـها في تـويـتر تـغـريدة
اجلـمـعـة طــالـبت من خاللــهـا اجلـمـهــور الـتـبـرع
ـــرضى في مـــســـتـــشـــفى داخل بـــالـــدم ألحـــد ا
ــريض هــو وديع بــيــروت لــيــتــضح الحــقًــا ان ا
الـنجل األكـبـر للـفنـان الـسوري.وسـارع عدد من
شـاهـيـر بـالـدعاء له فـي هذه األزمـة الـصـحـية ا
طـالبـ اجلمـهور بـالتـوجه لـلمـستـشفى من اجل
الـتبـرع بالـدم والدعـاء للـراحل.ويبـدو ان الوضع
الــصـحي لـلـراحل تـازم بــشـكل كـبـيـر ودخل في
غيـبـوبـة لـيـتم بـعـدهـا إعالن وفـاته.وأثـار غضب
جــورج وسـوف  حــالـة مـن احلـزن بــ جـمــهـور
الـفـنـان الـسـوري داعـ له بالـصـبـر بـعـد فـقدان
ابـنه األكـبـر في عـمـر الـشـبـاب وتقـدم عـدد من
ـواساة والـتـعازي له.ووديع ـشاهـيـر بكـلـمات ا ا
هــو االبن األكــبــر لــلـفــنــان الــسـوري مـن زوجـته
األولى الــتي تــزوجـهــا في سن صــغــيــرة ولـديه
مـنــهــا أيــضًــا حــا وجــورج جــونــيــور.كــمـا ان
لوسوف ابنة وحيدة تدعى عيون من زوجته بطلة
الرالـيـات الفـلـسـطيـنـية نـدى زيـدان والـتي حتمل

اجلنسية التركية.
ــوت واخــيـــرا مــات في الــغـــرب كــمــدا
وحـسـرة عــلى وطـنه مـغــطى بـالــيـشـمـاغ

العربي.
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عرفنا الفنان عبد االمير الصغير بأدواره
ثل متمكن القصيرة لكنه هنا اثبت انه 
من ادواتـه فـي فـن االلـــــــقـــــــاء وصــــــــوته
نـاسب لـلـشـخـصـيـة والـتـحـكم بـجـسده ا
ــرن بــحـــاالت الــفــعل الـــدرامي رغم انه ا
ـكـتوب والـذي تـضمن استـعـان بالـنص ا
ابيات من الشـعر الشعـبي اجلميل.. وهو
اخملرج ايـضـآ وقـد تـأثر بـحـالـة الـتـقشف
الذي تـعيـشه حال الـفرق غـير احلـكومـية
ـسرح مـكن فال شـيئ على ا لكـنه عمل بـا
ســوى خــيـــمــة مع مـــصــطــبـــة صــغــيــرة
ــمــثــلــة الــواعــدة (اسـراء واســتــعــان بــا
) الـتي اجـادت بــأداء شـخـصـيـات يـاسـ
متنـوعة مع انهـا حتتاج الى تـدريب اكثر

ـنگـنـة) وان اسـتـطـاع ايوب وُضِع حتت(ا
االفالت.. حـيــنــمـا وضع الــبــلـد بــ فـكّي
ـسـيـر يـا ايوب كـمـاشة مـن حـديـد فـأين ا
وقال فـي نـفسـه ان كل االجتـاهـات اوطان
ـخــر عـبـاب لـكـنه فــقـد الــبـوصـلــة وهـو 
الـبــحــر بـأمــواجه الــعـاتــيــة واالعـصــايـر
قراطية الشديدة فتح عيناه بحوار مع د
الغـرب بـعـد ان حتـولت الى مـحـاكـمة الى
احلد الذي يساله الغـرب بعد شرح حالته
اذا (اذن انت اشتركت بكل هذه احلروب 
لم تمت بعد) و حتى يثبت انه اشترك في
احلـــرب يــــجب
عــــلــــيه ان

فـــلـــهــــا مـــســـتـــقــــبل اكـــيــــد.  كـــمـــا وفق
السـنوغرافـي بشار طـعمـة في التـعويض
عن النقص احلاصل بـاجهزة االنارة وان
ادارة مسـرح الـطلـيـعـة بأحـتـضانـهـا هذا
ـستـمـر على العـمل دلـيل عـلى حرصـهـا ا
سرحـي في العـاصمة. ومه الـنشـاط ا د
ايضا هناك دورا مهما لـلفنان محمد عمر
ه الــعـرض كـادرامــاتــوج لـلــعــمل وتـقــد
ـؤلف سـعـد بـقـراءة الـفـاحتـة عـلى روح ا
هدابي وقراءة نبذة عن الـعمل... حضرنا
الـعـمل والـسـمـاء مـبـلـدة بـالـغـيـوم وبـعـد
طـر كثـيفـا غير انتهـاء العـرض تسـاقط ا
طرية ظلة ا اني حتوطت مسبقآ بجلب ا
ـسرح وانا والباقـ احتـجزوا في بـهو ا
الوحيد خرجت مع صديقي الفنان محمد
رويح وقــالــوا لي كــيـف حــصل ذلك قــلت
لهم ضـاحـكـا انـا كعـالم الـفـيـزياء الـكـبـير

تنبئ اجلوي عبد اجلبار عبد الله. وا
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ـوجة من االنتقادات بعد تعرضت الـفنانة جنات 
نشرها مـقطع فيديو قصير لها عبر حسابها في
(انــســتــغـــرام) أظــهــرت فــيه مـــفــاجــأة زوجــهــا
صـري محمد عثـمان نعمان و احلفل احملامي ا
الــذي أقــامه لـــهــا بــإحــدى الــفـــنــادق الــكــبــرى
ـناسـبة عـيد ميالدهـا  وشكـرت جنـات زوجها
ـفـاجىء قائـلة: و كل من شـارك بـتنـطـيم احلفل ا
(مـفاجـأة منظـمة جـدا بتـرتيب مـحمـد وصديـقتي
فاطمه بـشكركم جدا على التنظيم الرائع وشكرا
اصـدقـائي والــصـحـفـيــ الـلي حـضــروا مـعـانـا
وشـكرا لـكل النـاس الـلي هنـتني بـعيـد ميالدي).
بدورهم انتـقد عدد كـبير من مـتابعي الـفنانة أن

ابنتها ظلت لفترة طويلة تنادي عليها.

 …—ULÝ s Š

االديب العراقي تـلقى امـنيـات األوساط الثـقافـية بالـشفاء
ارقـدته فراش الـعاجـل بعد إجـرائه عـملـية جراحـية كـبرى

العافية.

ÍbOÐe « rÝUł bL×

قائـد عمليات ميـسان تمت ترقيته
من رتـبة لواء ركن الى فريق ركن
ـراسـيم جـرت في أروقـة نصب

اجلندي اجملهول ببغداد.

 WE U×  w eŽ

وزير التـربية والتعليم وزير التعليم العالي األردني شارك
ستقبل في ندوة حواريـة نظمتها جماعة عمان حلوارات ا
هـني بـعـنـوان (تغـيـر الـثـقـافـة اجملـتـمـعـيـة نـحـو الـتـعلـيـم ا

والتقني).

 w¼UÝ bLŠ« W UÝ«

طالب الدراسـات العلـيا العـراقي ناقش رسـالة ماجـستير
في قسم الفنـون التشكيليـة بكلية الفنون اجلـميلة بجامعة
ـعنونـة (توظيف مـعدات احلـرب االشورية  بـنماذج بابل ا

خزفية معاصرة - دراسة تطبيقية).

uLF½ dO «

وسم قـبل في تصوير ا اخملرج الـسوري ينطلق الـشهر ا
بطولة ميالد ال األول من مسـلسل (فويس) تأليف زهير ا
يـوسف و نـادين الـراسي التـي تعـود لـلـتمـثـيل في سـورية

شتركة. بعد أن شاركت في العديد من األعمال ا

 wLO b « 5ÝU¹ Ê«Ëd

ـقــيم في أربـيل تـلـقى تـعـازي األوسـاط االديب الـعـراقي ا
الـثـقـافــيـة لـوفــاة والـدته اجلـمـعــة سـائـلـ الــله تـعـالى ان

يسكنها فسيح جناته.

tOIH « ‚—UÞ

طـرب األردني شارك  في حـفل غنـائي احيـته فـرقة وتر ا
لكي بعمان احتفاالً ركز الثـقافي ا ـوسيقية با الشرق ا
ي لـلغـة الـعـربـيـة ضـمن نـشـاطـاتـهـا الـفـنـية بـالـيـوم الـعـا

الشهرية.

Íœ«bG³ « ÊUO

الـشـاعرة الـعـراقيـة زارهـا وفـد من االحتاد الـعـام لألدباء
والـكـتّاب في الـعـراق في دارهـا ببـغـداد لالطـمئـنـان على

صحتها بعد تعرضها حلادث سير مؤسف.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بعد غـنائهـا في اإلستـراحة ب الـشوط مع
طـرب محمـود تركـي بحفـل افتـتاح خلـيجي ا
طربـة رحمة رياض في صـفحتها  25نشرت ا
في (فـيبـسـبـوك)صـور لـهـا من احلـفل وكـتبت
قائلـة (يبـقى العـراق شامخًـا عالـيًا أبـد الدهر
فــخــورة بــإني ابـــنــة هــذا الــبــلـــد الــعــظــيم
شاركتي ب هلي وناسي في وسعيدة جدًا 
هـكـذا حـدث ريــاضي مـشــرف يـلـيق بــعـراقـنـا
ــــشـــــرقــــة ومــــنــــهــــا احلــــبــــيـب وصــــورته ا
لألعــلى..خــلــيــجي 25بــصــراوي) فــيــمــا قـال
الشـاعـر حـازم جـابـر في تـصريح عـن أوبريت
حفل افتتاح خليجي ) 25الفكرة بدأت بعد أن
تــلـــقـــيت اتـــصــاالً مـن رئــيس احتـــاد الـــكــرة
الــعـــراقـــيـــة عـــدنــان درجـــال من أجـل إعــداد
وتنفيـذ أوبريت الفتتـاح خليجي  25 يتناول
حــضـارة الــعــراق الــســومــريــة والــبــابــلــيـة
والتطور في عهد الدولة الـعباسية وباشرنا
ـنـفـذ وهو بالـكـتـابـة مع مـخرج األوبـريت ا
ـانــيـا بـحــريـني ومــخـرج االحــتـفــال من أ
شاهـد واستغرق وتمت كتابـة النص مع ا

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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زعجة ـساعدة للـتفاصـيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا

Ê«eO*«

كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .
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جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.
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فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ 2.
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 في الـعـائــلـة جـو مـريح لـكن احــد اطـفـالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته .
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همة فالقرارت ا  ال تتفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم
تأتي بشكل غير متوقع.

ÊUÞd «

كن كنك أن تـخطو خـطوات واسعة.. هـناك أمور   
أن تصبح أكثر جماالً .

Íb'«

 الـــعـــمل في وضـع الـــركـــود . أنت األول بـــأفـــكـــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.
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زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .
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 قد توجـهك مشاكل عاطفـية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .
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الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن

 u(«
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ـطلـوب كـتـابـة مـرادفات ا
ومـعـاني الـكـلـمـات عـكس
اجــمع عــقــارب الــســـاعــة
حــــروف مــــربـع الــــســــهم
لــتــحــصل عــلى الــكــلــمــة
طـلوبـة: (روايـة للـكاتب ا

جنيب محفوظ):
 1- بياض شعر الرأس
 2- من أنواع القنابل

 3- طريق
 4- رتبة ضابط
 5- كاشف بالقول

 6- باب الصائم 
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و ما
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ا أجد صراحة أشـعر بالـسعادة والـفرح الغـامر 
شخـصـيات قـياديـة وطـنيـة كـفوءة تـعمـل ليل نـهار
لـلــعــراق أحــيي مــعــالي وزيــر الـشــبــاب وســيـادة

محافظ البصرة واألخ عدنان درجال..
ستحيل وحتدوا الصعاب.. والله أبطال صنعوا ا

WŽU « Y¹bŠ

مــحــافـظ الــبــصــرة األســـتــاذ أســعــد الـــعــيــداني
احملترم..

حتية طيبة..
مـوضـوع كـاظم الــسـاهـر أصـبح حــديث الـسـاعـة
ومــــادة دســــمــــة لــــوســــائـل األعالم والــــتــــواصل
األجتماعي ..ما نعـرف ظروف كاظم الساهر..(لم
يحضر حفل أفتتاح البطولة هو حر  ما جنبرة )
نـظـمـة لـكأس ضروري يـصـدر بـيـان من اجلـهـة ا
اخللـيج بـالـبصـرة بـعـدم األساءة لـلـفـنان الـسـاهر

في مواقع التـواصل األجتماعي
ووســــــــــــــــــــائــل األعــالم ..إن
صــــعــــدت إن نــــزلـت كــــاظم
الــــســــاهــــر عــــراقـي وغــــنى

للعراق..

d¼U «Ë ≤μ w−OKš

ÂöŽû عن دورة  W?O? d?A? « W?O?1œU? تـعـلن »
ــــتــــكـــامل الــــتي ســــتــــقـــام في ــــذيع ا ا
ستوديـوهات قـناة (الـشرقـية) في أربيل.
مـدة الدورة خمـسة ايام من   15 ولغاية

19 شباط
الـــدورة اجلــــديـــدة يـــقــــدمـــهــــا خـــبـــراء
ومـــخـــتـــصـــون في فن االلـــقـــاء واإلعالم
تدربون في نهاية الـتلفزيوني. يحـصل ا
الـدورة عـلى شـهـادات مـعـتـمـدة وفـيـديو
ـتـدربـون اثـنـاء ايـام تـخـرج . يـكـتــسب ا
الـدورة مهـارات جديدة في كـيفـية  قراءة

نشرات االخبار وعـناوينها عبر تدريبات
عـمـلــيـة مـكـثــفـة بـاالضــافـة الى حتـسـ
مـهارات الـلغـة الـعربـية والـنـطق السـليم
ولــغــة اجلـــســد وكــيــفــيــة الـــتــعــامل مع

الكاميرا . للتسجيل يرجى  
ية  التواصل على حساب االكاد
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او عبر الواتس اب
971547033515
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لم يـــحظَ فــيــلـم في تــاريخ الـــســيــنــمــا
بــالــشــهـرة الــواســعــة  كــالـتـي حـصل
عـليها فـيلم ( تايتـانِك ) الذي صدر عام
ـــــا فـــــقط فـــــيـــــلـم ( ذهب مع 1997  ر
الـريـح) الـصـادر عام  1939. و لـشـهـرة
(ذهـب مع الـريح ) أسـبـابُـهـا  فـهـو من
أوائـل األفالم الــتي ظــهــرت بــاأللـوان 
وقــد تـــنــاول أحــداث احلــرب األهــلــيــة
األمـريـكـيـة الـتي حـصـلـت بـ الـشـمال
اجلــــــــنـــــــوب (  1861ــ  1865) و مــــــــا
صـحبهـا من كوارث و قصص إنـسانية
وردت فـي الــروايـــة الــتـي كــتـــبــتـــهــا "
مـــارگــــريت مـــيـــچل " (  1900ــ  1949)
بــــذات الـــعــــنـــوان ( ذهب مـع الـــريح )
والـــتي قــرأهــا مـــعــظم األمـــريــكــيــ 
ُـنتج " ولـشـغفـهم بـها فـقد طـلـبوا من ا
ديــڤـد سـيـلـزنك " (  1902ــ 1965)  عـدم
قـطـع أي دقـيـقـة من الـفـيـلم عـلى الـرغم
مـن طـــوله الــــذي بـــلغ أكــــثـــر من ثالث
سـاعات  خصوصاً و أن الدعاية كانت

قــد سـبـقت الــفـيـلم عــلى مـدى عـامـ .
والـفـيـلم الذي بـلـغت مـيزانـيـته نـحو 3
مـلـيون دوالر فـقط حـصد أكـثر من 400

مليون دوالر في ذلك الوقت .
بـدأ إنـتـاجُ فيـلم ( تـايـتـانِك ) عام 1995
أي أنه سـبـقـته دعايـته قـبل عامـ كـما
حـصل لفيـلم ( ذهب مع الريح ) . ولكن
بـطـبيـعة احلـال  فإن شـهرة فـيلم ظـهر
عـام  1939هـي غـيـر شـهـرة فــيـلم ظـهـر
بـــعــد نــحــو ســـتــة عــقـــود من الــزمن 
ألسـباب يعرفها اجلميع . إنني أحتدث
هـنا عن فيـلم حظـيا بأكـبر شهرة في
تـاريخ الـسـيـنـمـا  ال لـلـمـقـارنـة  فـلـكل
مــنـهــمـا مــوضـوعه ووســائل و ظـروف
إنـتـاجه  ولـكن ثمـة وشـائج أو قواسم
مـــشــتــركـــة بــ الــفـــيــلــمـــ  لم تــكن
مـقــصـودة أبـداً : مـنـاخُ كـلـيـهـمـا مـنـاخ
كـارثي : مـنـاخ فـيلم ( ذهـب مع الريح )
هـو مناخ احلرب األهلية  و مناخُ فيلم
( تـايتـانِك ) هو حتـطم سفـينة ( آر . أم
. أس . تـايتانِك) في أول رحلـةٍ لها عبر
احملــيط األطـلــسي . في كال الــفـيــلـمـ
ولــدت قــصــة حب عــاصف . في ( ذهب
مـع الريح ) قصة حب بـ " ريت بتلر "
( كالرك گـيبل) و" سـكارلـيت " ( ڤيـڤيان

لـي )  و في (تــايـــتــانِـك ) بــ " جــاك "
(لـيوناردو دي كـابريو ) و " روز " (كيت
ويـنــسـلت ).  كال الـفـيـلـمـ فـاز بـأكـبـر
عـدد من جوائز أوسكار حينها : ( ذهب
مع الريح ) ثمان جوائز  و ( تايتانِك )
إحـدى عـشـرة جـائـزة . × كال الـفـيـلـم
إسـتـُـقـبـِال من جـمهـور السـينـما بـلهـفة
اإلنـتـظـار على مـدى عـام و قـد تـفاعل
مــعـهـمــا جـمـهــور كال الـزمـنــ الـلـذين

تـفصلهما ستة عقود من
السنوات .

نــــحن اآلن أمـــام فــــيـــلم
(تــايـتـانِك ) الــذي كـتـبه
وأخـــــرجه الــــكــــنــــدي "
جــيـمس كـامـيـرون " . "
كـاميرون " كان مأخوذاً
بـــقـــصـــة الـــســـفـــيـــنــة
الـبريـطانـية (تـايتانِك)
 و هـي أكـبـر ســفـيـنـة
نــقل ركــاب حــيــنــهـا 
تــمت صــنـاعــتــهـا في
إيــرلـنـدا الـشــمـالـيـة 
وحتــديـداً في حـوض
هـــارالنـــد آنـــد وولف
فـي الــــــعــــــاصــــــمـــــة

كــان " جــمــيس كــامــيــرون " قــد الــتــقط
حـادثة غرق سفـينة ( تايـتانِك ) كمأساة
بـشرية تـاريخيـة تصلح ألن تـتحول الى
نحه فـيلم سينمائي فخم  ولكنه لكي 
تــلك الــفـخــامـة  فــقـد أضــفى عــلـيــهـا 
بـطـريـقـة ذكـية  قـصـة احلب الـعـرَضـية
الـتي حـصلت عـلى ظهـر الـسفـينـة ب "
ـــوازنــة جـــاك " و " روز "  و وفـّق في ا
بـ كـارثـة غـرق الـسـفـيـنـة و بـ قـصة
شاهدين ُتخَيلة  بحيث جعل ا احلب ا
درك حليـلة السيناريو ــ ـا فيهم ا ــ 
فـي حـــــالــــةٍ قـــــصـــــوى مـن اإلنـــــدمــــاج
والـتـعاطـف التـام مع الـقصـة في سـياق
الـكــارثـة  ولـكن شـخـصـاً أمـريـكـيـاً رفع
عـــام  2017 دعـــوى قـــضـــائـــيـــة عـــلى "
جـيمس كاميـرون " إدعى فيها أنه حكى
ـسافرين على ألصـدقائه قصـة أقربائه ا
الـسفينـة  و من ضمنهـا حكاية " جاك "
و " روز "  فـــوصــلت الى " كــامــيــرون "
فــالـتـقــطـهـا و وظــفـهـا بــطـريـقــة ( غـيـر
أخالقـية ) في الفيلم  وطالب بتعويض
مـقـداره  300 مــلـيـون دوالر وبـنـسـبـة 1
ـئة مـن أرباح الـفـيلم  ولـكـنه لم يلق بـا

أذناً صاغية . 
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بـلفاست   وانطلقت رحلتها (الوحيدة)
مـن لــنـــدن بـــاجتـــاه نـــيــويـــورك في 10
نـيـسان  1912ولـكن بـعد أربـعـة أيام من
رحـلـتـهـا  وحتـديـداً قـبل مـنـتـصف يوم
 14مـن ذات الـشـهـر  اصــطـدمت بـجـبل
جـلـيـدي لـتـحصـل أكبـر مـأسـاة شـهـدها
تـاريخ السفر البـحري حتى ذلك اليوم 
ـــســـافـــرين الـــذين كــان فـــلم يـــنجُ من ا
عـددهم  2223 سـوى  706  فـيـمـا ابـتـلع
احملـــيطُ  1517مـــنـــهم .
وعـلى الرغم من
بــدائـيـة وسـائل
اإلتــــــصــــــال في
ذلـك الـــــــوقت إال
أن خــبــرَ احلـدث
اجلـلل انتشر في
جـــــمــــيع أرجــــاء
الــــعـــالم و شـــكّل
مــأسـاةً إنـسـانـيـةً
ـــشـــاعـــر هــــزت ا
وبــــــاتـت حــــــديث
الــــــنــــــاس فـي كل
مــكــان قـبل كــارثـة
ــيــة احلـــرب الــعــا
األولى عام  1914.
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اإلعداد لألوبريت عدة أسابيع).موضحا (بعد
االتفـاق على الـنص  تـسجـيل األصوات من
الـفـنـانـ الـكـبـار وتمـت كـتـابـة أغـنـيـة خـتام

ـدفعي في صفـحته في فيسـبوك) هذه الـصورة وكتب معـلقا (قبل احـدى احلفالت في فنـدق صحارى ببـغداد  خالل فترة ـطرب الهام ا نشر ا
السبعينات ! ويظهر فيها من اليم الى اليسار باسل قاشات  مانو ميشيل  الهام  ادور يوسف  رياض إحسان و بنيام .
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كندا 

رحمة رياض

احلفل لـلـفنـان حـسام الـرسـام).معـربا
ــنـحه هــذه الـفـرصـة عن (سـعـادته 
لتقـد عمل وطـني كبـير لـلعراق
والذي عدَّه من أبرز األعمال التي

قدمها في مسيرته الفنية).



{ بـــاريس (أ ف ب) - تــعـــرّض مــلــهى
"مـــوالن روج" الـــبـــاريـــسـي الـــشـــهـــيــرة
النـتـقــادات واتـهـامــات بـإسـاءة مــعـامـلـة
احلـيــوانـات بـســبب جلــوئه في عـروضه
إلى وضع مــجــمــوعـة من الــثــعــابـ في
اء حوض رغم كـونها غير معتادة على ا
ــتــخـــصــصــ وهــو مــا يــنــفــيه وفــقــاً 
الكـاباريه.فـفي العـرض اليـومي لـ"موالن
روج" تـغـوص راقصـة في بـركـة شفـافة
وتقدّم وصلـتها مسـتعينـة بثعابـ كبيرة
اء. وأطلقت حتاول إبقاء رؤوسها فوق ا
جـمعـية "بـاري أنيـمو زوبـوليس" الـثالثاء
عريـضة على اإلنترنت موجهة إلى إدارة
ـــلـــهى تــــتـــضـــمن احـــتــــجـــاجـــاً عـــلى ا
"اسـتـغالل" الـثـعـابـ في عـرض "مـوالن
روج" بعـدما كـانت نظـمت تظـاهرة أمام
ــلــهى في  28 كــانــون األول الــفــائت. ا
ـشــاركـة لــلـجـمــعـيـة ـؤسِــسَـة ا وقــالت ا
أمـانــدين سـانـفـيـسـانس لـوكـالـة فـرانس
بـــــرس "نـــــطــــالـب إدارة +مــــوالن روج+
بـالـتـعـهـد عـلـنـاً بـالـتـوقف عن اسـتـخـدام
الـثـعـابـ وأي نـوع آخـر من احلـيـوانات
في عـروضه. هـذا لــيس مـكــانـهـا! وهـذا
األمـــر يـــتـــعـــارض مـع احـــتـــيـــاجـــاتـــهــا
ووضـعـهـا كـحـيـوانـات".وأضافـت "طوال
الــعـرض يـحـاول الــثـعـبــان إبـقـاء رأسه
ــاء. هــذه الـبــيــئـة غــيــر مـنــاســبـة فـوق ا
لــــلـــزواحـف". إال أن "مــــوالن روج" أكـــد
لصحـيفة "لو بـاريزيان" في نهـاية كانون
األول أنه لم ولن يـلجـأ يـومـاً إلى "إساءة
ـلهى أن مـعـاملـة احلـيوانـات". وأوضح ا
هــذه الــزواحف هي "نــوع من الــثـعــابـ
ـكنهـا أن تعيش في التي تـسبح والتي 
بـيـئـة مـائـيـة كــمـا في بـيـئـة أرضـيـة".أمـا
ـــســــؤولـــة عن رعـــايـــة ألـــيس جـــورج ا
ـزرعـة االسـتـوائـيـة في احلـيـوانـات في ا
ـتــخــصــصــة فـي احلــيــوانـات بــاريـس ا
األلــيــفـــة اجلــديــدة ومــنـــهــا الــزواحف 
ـاء فــأوضــحت أن "غــمــر ثــعـبــان فـي ا
ائيـة مثل األناكوندا باستـثناء الثعـاب ا
 هـو ضـد الـطبـيـعـة".وشرحت أن وضع
ـاء "يــضـطــره إلى حـبس الــثـعـبــان في ا
أنــفـاسه ومـحــاولـة الـصــعـود إلى سـطح
ـا يـسـبب له إجـهاداً". ـاء لـلتـنـفس   ا
ـنـشـور عـلى اإلنـتـرنت  وفي الـفـيـديـو ا
قالت إنهـا الحظت وجـود ثعـاب شبـكية
وثعـابـ مولـوروس في عـرض "موالج
روح" مــشــيـرة إلـى أنـهــا من الــنـوع
الذي ال يسـتطـيع السبـاحة وبـالتالي

"ما تتعرض له أمر فظيع".
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ـشاهـد في الـبـذل واجلـود والـكرم رسمـت البـصـرة هـذه األيـام أروع ا
والسخاء واشترك أبناؤها في الترحيب والضيافة واخلدمة. 

(هال بــيـكم هال) - (عـ غــطـاء وعـ فـراش) - (نـحـن في خـدمـتـكم).
عـبـارات عـفـوية يـسـمـعـهـا ضـيـوف الـعـراق عـلى ضـفـاف شـط الـعرب
ويشاهدونـها منثـورة فوق األرصفة ومـرسومة في السـاحات. مشاعر
صادقـة تفـيض بـحفـاوة التـرحيب تـشعـرك ان النـاس كلـهم مسـؤولون
عـن تـنـظــيم الـبــطـولــة وجنـاح الـعــرس اخلـلــيـجي بــصـرف الــنـظـر عن

النتائج وأيا كان الفائز. .
ـصابة فقـد فازت البـصرة بـاعجـاب االشقاء. بـاستـثنـاء القـلة القـليـلة ا
بـنــرجـسـيـة الـتـعـالي والـتـكـبـر والـعـظـمـة الـفـارغـة. وبـاسـتـثـنـاء االبـواق
الــرخــيــصــة الـتـي تـمــادت فـي تـغــذيــة حــمالت الــتــشــويه والــتــسـقــيط
واإلسـاءة.. لـسـنا هـنـا بصـدد الـدفـاع عن التـنـظـيم وال ندعي الـكـمال
نـحن كغـيـرنا من الـبـشر لـدينـا اخـطاؤنـا لـكن الله بـفـضله أنـعم عـليـنا
. ثـم ان األخـطـاء ــكـنـاً بـالـتــواضع وحـسـن الـتـدبــيـر كــلـمــا كـان ذلك 
ـنتـديات لـكـننـا لم نكن ـونديـاالت وفي كل ا محـتمـلـة الوقـوع في كل ا
نتـوقع ان تصل ردود أفعـال البعـض إلى افتعـال الزعل واألزمات ولم
نــكـن نــتـصــور انــنــا ســنــتــعــامل مع أنــاس من خــارج كــوكب األرض
فـالـغــرور والـتـعـالـي عـلى خـلق الــله صـفـة مــذمـومـة ومن يــتـعـال عـلى
الـناس ويرفع رأسـه تكبـراً حتمـا سيعـثر في خطـواته ويسقط سـريعاً

بعد أن يفقد حب الله وحب الناس. .
ـأجورة إلى ولم نـكن نتـصـور ان يصل الـتـحريض فـي لهـجة االبـواق ا

التهريج والتهور والتذمر واالستهتار. .
وهل تـسـتـحق البـصـرة وأهـلهـا هـذا الـتطـاول وهـذا اجلـحود والـتـمرد
عـلى طـيـبـتـهـا وأخالقـهــا الـسـامـيـة ? فـالـبـصـرة عـ الـدنـيـا وخـزانـة
العرب وأم الـعراق وهي الفيـحاء والفـردوس وصاحبة الـعطاء الدائم
عـروفـة بـطيـبـتهـا في الـتـعامل مع وكـانت هي احلـاضنـة   الـتـاريخـيـة ا
أبـنـاءهـا في اخلـلـيج عـلى مـر الزمـان وبـشـهـادة الـشـيـوخ والـسالط
ـتكـبرين ان يـعتذروا تـغطـرس وا واالمـراء ويتـع عـلى ا
لها ويقـفوا بإحترام إزاء شموخهـا وقامتها السامقة.
وان ال يــكـــونـــوا ســـبـــبــاً فـي مــصـــادرة افـــراحـــنــا

واحتفاالتنا. . 
وللحديث بقية.

{ عن مجموعة واتساب
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في كــتــابي الــقــادم "قــطـــار الــشــمــال واجلــنــوب-ســرديــات ومــقــاالت
اضي والـذات ومـا فـيهـا من سـرديَّات. ـانـشـيت العـريض نـبـشت ا با
ا عـراقـيـة تـبـدأ بـالـعـراق وتـنـتـهي بـه. مـسـيرة لـيـست ذاتـيـة فـقـط وإ
خيبات وأمل وانـتصار للحياة وصراعات داخـلية وخارجية تتناغم مع

الواقع في حُلوه ومُرّه.
فصـول تشـتعلُ بـلهـيب الـيأس وتـنطـفئ باألمل! وأسـرار كثـيرة تـتلـبّد
اذا العودةُ للصحافة وأنت بغيوم احلـقيقة القاسية. ذات مرةٍ سُـئِلت: 
الباحث العلمي? فأجبت: نكبةُ العراق وأنينُه الذي ال ينقطع بداخلي!
فقالـوا لي (بالعـربي الفصـيح): ذهبتَ إلى سرديـات الصحـافة والقِيل
والـقــال وثــرثـرة الــتــنـابُــز والــفــضـائح! وغــادرتَ الــعـلـمَ وأيـنــشــتـاين
وفــيـثــاغــورس وجـدلــيــاتِ أرسـطــو وهــيـغـل ومـاركس وأفـالطـون وابن
َجـاَهر الـضوئـية ـقايـيس وا خـلـدون حيثُ مـختـبراتُ الـبشـر تتـكلـم با

وبحوث الشك والتجريب والوصف; للوصول إلى احلقيقة.
قـالوا الـكـثـيـر -وهـذا حـقـهم-; لـكن احـتـجـاز الـعـقل فـي أقبـيـة اجلـمل
االسـتـفـهـامـيـة جتـعـل من الـعـسـيـر رؤيـة احلـيــاة بـاأللـوان الـطـبـيـعـيـة
فالصحافـة ليست بوابـةً للثراء والشـهرة; لكنـها بوابة للـحرية والدفاع
ـستـور ومنحَت ; حيـث أشعلَت ثـورةَ الفـقراء وكـشفَت ا ـظلـوم عن ا
البـشر فـيتـاميـنات الـقوة واإلرادة; لـذلك أرهَبَت احلـكامَ عـبر الـعصور.
قال نابـليون بونابرت ذات مرة: "أخشـى ثالث جرائد أكثر من خشيتي

ائة ألف حَربَة.
أما الـبـحث العـلـمي; فهـو غـذاء العـقل وأوكـسجـ احلـياة وهـو الذي
ـعـرفـة وحتـرير يجـعـل البـشـر في مـنـطـقـة الـتـفـوق واالزدهـار وبـنـاء ا
الـعقل وصـنـاعة الـوعي ويـخرجـهم خـارج حـدود احلَدْسِ واخلـرافات
ـكـن أن يـحـصل واحلظ األعــمى. ومـثــلـمـا يــقـول كــونـفـوشــيـوس: "ال 
عـرفة إال عـندمـا يتـعلم كـيف يفـكر .“فـأفضل الـعقول اإلنـسان عـلى ا

لُّ البحثَ عن احلقيقة. عقل ال 
ـقـراطـيـة ال تنـمـو إال بـوجـود حريـة الـصـحـافة خُالصـة الـقـول: إن الد
ـاء والــبـحث الـعـلـمي فـكالهــمـا تـنـمـيـة لـلـعـقـل وتـنـشـيط لـلـحـيـاة وإ
نـطق العـصر وتَـحوُّالته لـلـمعـارف. كالهمـا سلـطة ال سـلطـة علـيـهمـا 

ُبهِرة. التكنولوجية ا
قــصـتي مع الــصـحـافــة بـدأت في بـدايــة الـسـبــعـيـنــيـات; نـاقِــدًا أدَبـيًّـا
ومُحررًا صَحفـيًّا ثم رئيسًا لتحرير مجلـة فنون. وفي بداية الثمانينات

دخلتُ عالمَ البحث العلمي; للحصول على الدكتوراه. 
وجدتُ حتديًا في بدء إنتاج البحث وشروطه اللغوية حيث االنتقالُ من
الـــســرديــات األدبـــيــة والــصـــحــفــيـــة ذات الــطــابع األدبـي واإلنــشــائي
ـصـطـلح -كـلـفظٍ وداللـة- ـرتـبـطـة بـا واخلـيـالي; إلى الـلـغـة الــعـلـمـيـة ا

عجم بقرائنه النصيَّة والتركيب العلمي للحقائق.  وا
ـواصـفـاته اخلـاصــة ولـغـته الـتي ال تـقــبل الـتـعـبـيـرات إنه الـتــحـدي 
عـاني اجملازية وال الـصور الـبالغية; الـفنيـة وال الصـور البيـانيـة وال ا

من تشبيه واستعارة وكناية.. وما إلى ذلك. 
ا يُـشبـه صعـقةَ الـكهـرباء في رأسي.. لم تـتجـاوز مدتـها لقـد شعـرت 
ُسوَّدَةِ رسالتي العلمية من ثواني معدودات وأنا أتسلَّم الفصلَ األول 
ـشرف -الـذي كان آنذاك مـديرًا عـامًّا في الـيونسـكو ويـرأس مركزًا ا
لـبحـوث وسائل االتصـال; تابعًـا لهـيئة اإلذاعـة اجملرية- وهـو يقول لي

(بنَبرةٍ آمِرَة): "أَعِد كتابتَه بطريقةٍ علمية وابتَعِدْ عن لغةِ الصحافة"! 
كانت صدمـةً قويةً مشـحونةً بيـأسٍ قاتل وهي تتراتب في جـميع أنحاء
جسدي ما عـدا العقل الذي كـان مشلوالً بـفعل الصدمـة. عُدتُ خائبًا
ومـهــزومًـا حتت مــطـر بــودابـست وأنــا أُتـمـتِـم مع نـفــسي بـاســتـهـزاء;

طر فيه كلُّ اخلير" عمي يا خير!  يقولون: ا
كـنت أظن نـفـسي أنـني سـأنتـصـر في مـعـركة الـبـحث; مـثل الـطاووس
وأنا الذي كتـبتُ نقدًا أدبيًّا في مُـقتبَل عمري عن أعـمال: جبرا إبراهيم
جــبـرا وإســمـاعــيل فـهــد إسـمــاعـيـل وخـضــيـر عــبـد األمــيـر وغـازي
الـعبـادي ويوسف احلـيدري وفـهد األسـدي وعبـد السـتار نـاصر في
مـجالت: (اآلداب والـثقـافـة والـثـقـافـة اجلـديـدة وألف بـاء... وصحفٍ

مختلفة أخرى).
عـرفتُ من خالل الـتـمـرين األول لـلمـاجـسـتـيـر أن لغـة الـبـحث الـعـلمي
عاجم صطلحات وا سـطرة الرياضيات والهندسـة والوعي با تُقاُس 
عـاني اجملازية والصـور البالغية والتراكيـب واالبتعاد عن اسـتعمال ا

التي كثيرًا ما نراها في الصحافة.
ٍ بأن اخليبةَ األولى مُوجعة; أما البقية فهي دروسُ تقوية كنتُ على يـق
-ال أكثر-. وأن مواجـهتَها تكون في وعي الـفرد بفكرة اخليـبةِ نفسِها.

وهي نفسُها الدافعُ القويُّ لتخطي اخليباتِ واألوجاع النفسية.
حاولتُ في الكتـابة الصحفية األسبوعية اسـتثمارَ العلِم ومصطلحاتِه
وإيجادَ بعض الـتالقح ب لغة الصحافة وموضوعاتها وما يتيسَّر من

السهل في العلوم; لتوظيفه في الكتابة. 
دخــلتُ عـالمَ الــريـاضــيـات والــفـيــزيـاء والــكـيــمـيـاء والــطب; الســتـعـارة
عـاني; لتـوظيـفهـا في الكـتابـة الصـحفـية ـترادفـات وا ـصـطلـحات وا ا
: وتـقــريب الـفــكـرةِ لـلــقـار بــطـريــقـةٍ غــيـر تـقــلـيــديـة وخــلقِ تالقحٍ بـ
مصطلـحات العلوم التجريبية ومصطلحات (السكون والرفع والنصب
والـضم... واجلار واجملـرور) ومـصطـلـحات اخلـطابـة والـنثـر بـأنواعه;

محاوالً أن أكون أنا باحلروف وباألسلوب. 
ما زلـت أتذكـرُ من بـاب ذِكـرِ احلقـائق قـصـةَ صـراعي ب الـصـحـافة
التي أحبهـا والبحث العلمي الذي هويته; بـحثًا عن احلقيقة. فقد عدت

للصحافة مناصراً للوطن في حزنه وفرحه وتألقه وانكساراته. 
كلمات من سِجيل نرميها على رؤوس من أبادوا الناس باجلوع والفقر
والذلة وحـولوا الـوطن إلى أنقـاض من اخلردة والنـفايـات. صرخة في

وجه الظلم واالستبداد. 
شرف يرن في أذني رغم هذه ما زلت بـ صوتيْن: صوت أستـاذي ا
الـســنـوات الــطـوال: "اخـلع مالبـسَ الـصـحــافـة والـبَس
رداءَ العـلم"!; وصوت الشـاعر بـدر شاكر الـسياب:

أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه. 
عراق ليس سوى العراق.

صـدر حـديـثــا من (دار احملـجـة الـبـيـضـاء
بـبـيـروت ) اجلـزء الـثـالث والـثـمـانون من
مـــوســوعـــة الـــعــراق اجلـــديــد وعـــنــوانه

(مسارات ومدارات ) .
والكـتـاب هو مـجـمـوعة مـقـاالت لسـمـاحة
الـعالّمة السـيد حسـ الصدر نـشرتها له
الـصـحف الـعــراقـيـة  ونـشــر هـو بـعـضـاً
 face book مــنــهـــا عــلى صـــفــحــته في
واحملور فـيهـا هـو االوضاع الـعراقـية في
ـتعـددة سـياسـيا واجـتـماعـيا جوانـبهـا ا

واخالقيا وثقافيا .
ومن أهم فصوله :

التحايل على القانون .
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ضعف البُنية اللغوية .
الى السلطوي فقط .

عايير . االبتزاز عملية مرفوضة بكل ا
أَبالسةُ االنس .

العراق اجلديد بلدُ العجائب والغرائب 
مَنْ هَوَ خَيرُنا ?

وهبة سالح ذو حدين . ا
االفالس االجتماعي .

ال لالزدواجية .
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وسم 2022/2023. إعتمدت غربي عزيز البقاوي  ي الهولندي ا صمم العا مجموعة ا
الكوفية التي ترمز للمقاومة ورفض االستعمار والتمسك باألرض.وهي اللباس التقليدي

. في عدة بلدان عربية منها العراق وسوريا واالردن وفلسط
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ــنــاســبــة الــذكــرى 102 لــتــاســيس
اجلــيـش الـعــراقـي  والــذكـرى .101
اقـام لــتـاسـيس الـشـرطــة الـعـراقـيـة 
نـادي العـلوية بـالتعـاون مع مصرف
ــــســـــتــــشــــار اإلسالمـي الــــســــبت ا
احــتــفــالــيــة حــضــرهــا الـعــديــد من
الــقـيـادات االمــنـيــة والـشـخــصـيـات
الـــســيـــاســـيــة والـــتي شـــهــدت في
مـفـتـتـحـهـا قـراءة من الـقـرآن الـكر
وقراءة سورة لـلحـاج رائد الـقيـسي 
الـــفــــاحتـــة عـــلى ارواح الـــشـــهـــداء
ثم كلـمة والـنـشيـد الـوطني الـعراقـي
دير النادي شامل العاني  قال فيها
ــنـاسـبــة ذكـرى تــأسـيس جـيــشـنـا )
الـــبـــاسـل والـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــيـــة
ونـيـابـة عن الهـيـيـة االدارية الـبـطـلة
لـنـادي العـلـوية نـقدم ازكـى التـهاني
والــتــبـــريــكــات جلــيــشــنــا الــبــاسل
والـشرطـة العراقـية الـبطلـة واحلشد
الـشـعـبي وابـنـاء الـعـشـائـر االبـطـال
عــيـــد مــبــارك وحــفظ الــله الــعــراق
واهـله). وحتدث وزير االمن الوطني
االسـبق شيـروان الوائـلي في كلـمته
( عن دور قــواتـنـا الـعـسـكـريـة حـيث
بـارك واثنيَ عـلى جهـود ابطـالنا من
اجلـيش العراقي و الشرطة العراقية

وقـوات احلشد الشعـبي باستنهاض
الـغـيرة والـهـمة الـعـراقيـة ضد دنس
تــــنـــــظــــيــــمي داعـش و الــــقــــاعــــدة
االرهـابـيـ ففي ظـل هذه الـسـواعد
اً سـيكون الـعراق امنـاً مستـقراً كر
يـطمـئن لهُ اجلـميع). وكـلمـة مصرف

ـســتـشـار االسالمي الـقـاهـا عـضـو ا
مــجـــلس االدارة  زهــيــر اســمــاعــيل
شــهــد قـائـال(حتـيــة حلــراس الـوطن
ومـستقبل العـراق اجليش والشرطة
نـحن هـنـا خلـدمـة الـشـعب والـوطن
ــصــارف حتــيـة وحــمــايــة نــشـاط ا

حلـــمــاة الــوطن وقـــادتــهم االبــطــال
وشــهــداء الـعــراق). وشـاركت بــهـذه
االحـتـفـالـيـة فـرقـة الـنـهـرين لـلـتـراث
حـيث قـدمت مـجـمـوعـة من الـعــراقي
االغـاني الـوطـنـيـة والـتـراثـيـة مـنـهـا
مــنــصــورة يــابــغــداد  وجــنه جــنه
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يـاوطـنه واغـانـي تراثـيـة وضـمت
الـفرقـة مديـر الفـرقة صـباح كاظم
ـقــام صـبــاح هـاشم وقــارىء ا
ـــنـــشــد احـــمــد والـــعــازف وا
ـنـشد وعـازف الـرق وا سـالم

حس كشاش.

بـــــاألمـــــان ومن دون حتـــــرش". من
جـهـتـهـا تـقر يـاسـمـ سـلـكـترتس
وهـي "دي جي" مـصـريــة تـقـيم بـ
الـــقــاهــرة ونــيـــويــورك بــأن "عــدد
هـنة الـنـساء أقل من الـرجـال في ا
بـسبب التـقاليـد واجملتمع وعوامل
أخــرى" لـــهــا تــاثــيــرهــا في الــدول
الــعـربـيـة حـيـث تـتـمـتع أقل من 20
ـئـة  مـن الـنـســاء بـوظـيــفـة تـدرّ بــا

دخـالً ثــابــتــاً وهي
نــــــســـــــبــــــة لم
تـتـغـيـر مـنـذ
 15عــــامــــا
بــــــحـــــسب
الـــــــبـــــــنك

الدولي.

كـــمــا في دول كــثـــيــرة يــظل حتت
هــيـــمــنــة الــرجـــال خــصــوصــا في
مـــجـــالي اإلنـــتـــاج وادارة قـــاعــات
احلــــفـالت". أمــــا دنــــيــــا شــــهــــدي
مـؤسـسـة فريق جـيـلي زون فتـفـخر
بأنها "من أوائل منسقات األغنيات
الـالتي تـــمـــكـنّ من إنـــشـــاء كـــيـــان
مـسـتـقل حـتى لـو لم تـكن أول +دي
جـي+ امراة في مصر". وتـؤكد أنها
مـن خالل فرقـتها جـيلي زون تـنظم
ـــشــاركــة حـــفالت مــوســـيــقـــيــة "
مــنـســقـات ومــنـســقي أسـطــوانـات
وسيقى وكذلك تـقوم على التنوع ا
عــلى الـتـنـوع الــطـبـقي واجلـنـدري
لـلجـمهـور". وتضـيف "أردت تنـظيم
حــفالت أشــعــر فــيــهــا شــخــصــيــا

الـى بـاريـس وبــاتت الــيــوم تـلــعب
مـــوســيـــقــاهـــا االلــكـــتــرونـــيــة في
مــهـــرجــان كــواتــشــيال األمــيــركي.
قيمة تـضيف الصحافـية اليمنـية ا
في أمـستردام والتي تزور بانتظام
الــعـواصـم الـعــربـيــة "في الـقــاهـرة
رأيت مـنـسقـات أسطـوانات قـويات
ومــوهـوبـات ويـتـمــعـ بـالـكـفـاءة
فــهن يـعـرفن كـيف يــجـعـلن الـنـاس
يـرقـصون".وتـقول فـريـديركه بـرييه
ـاني مـن مـعـهـد غــوته الـثــقـافي األ
فـي الـقـاهـرة لـوكـالـة فـرانس بـرس
"ازداد عــدد الـنـسـاء الالتي يـعـمـلن
نطقة خالل كـمنسقات أغـاني في ا
الـسنوات العشر األخيرة".وتضيف
وسـيـقي في مـصر ـشـهـد ا "لـكن ا

الـلواتي يشعلن حلبات الرقص في
مــــصــــر. تــــقــــول الــــصــــحــــافــــيـــة
ــوسـيـقى هـالـة ــتـخـصـصـة في ا ا
كــاي الـتي تـعـمل هـي نـفـسـهـا في
بـعض األحيان منسـقة أسطوانات
لــوكـالــة فـرانس بــرس إن "الـرجـال
يــشـكـلــون الـغـالــبـيـة الــعـظـمى من
الـعاملـ في تنسـيق األسطوانات
واهب النـسائية لـكن يتزايـد عدد ا
الـتي جتد القـوة والشجاعـة للعمل
ـهــنـة وهن يــسـتــلـهـمن في هــذه ا
جتـارب رائدات في هذا اجملال مثل
ســـمــا عـــبــد الــلـه" في إشــارة الى
مـنسـقة األسـطوانـات الفـلسـطيـنية
ــهـني في الــتي بــدأت مـشــوارهـا ا
الـقاهـرة في العام  2011ثـم انتقلت

نـغــمـات لـلـمـوسـيـقى اإللـكـتـرونـيـة
تـــنـــســقـــهـــا بـــعـــنــايـــة يـــاســـمــ
ــنـتــمــيـة إلـى جـيل ســلــكـتــريس ا
جـديــد مع مـنـسـقـات األسـطـوانـات

{ الــقـاهـرة) ,أ ف ب) - فـي مـطـعم
عـــلـى ضـــفـــاف الـــنـــيل تـــتـــمـــايل
تنوع حتت مـجموعة من الشباب ا
أضــواء أشــعــة الــلـيــزر عــلى وقع
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