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يــواصل الـعــراقـيــون االحـتــفـاالت
ابـتهـاجا بـتوافـد اعداد غـفيرة من
ــشـاهــدة مـبــاريـات دول اخلــلـيج 
خــــلـــيـــجي 25 ومــــؤازرة الـــفـــرق
ــشـاركـة بــالـبــطـولـة الــتي طـغى ا
عـــلــيـــهــا كـــرم اهـــالي الــبـــصــرة
واصــبح مــحط اعـجــاب اجلــمـيع.
ووصل رئــيس اجلــمـهــوريـة عــبـد
الــــلــــطــــيف جــــمــــال رشــــيــــد الى
ــــؤازرة احملـــــافـــــظــــة اول امـس 
ـنتـخب الوطني. وقـال رشيد في ا
تــغــريـدة عــلى تــويـتــر تــابـعــتــهـا
(الـــزمــان) امس (بـــ اهــلـــنــا في
ـؤازرة مــلــعب الــبــصــرة الـدولـي 
اعــربــنــا عن ــنــتــخب الــوطــني  ا
تـقديـرنا لـلجـهود الـبذولـة من قبل
ـواطـنـ لتـضـييف ـسـؤول وا ا
نــفــتـــخــر بــضـــيــافــة الــبـــطــولـــة 
الـعـراقـيـ الشـقـائهـم في اخلـليج
ونـأمل ان تـكون الـبطـولـة منـطلـقا
لــــتــــعــــزيـــــز اواصــــر الــــعالقــــات
االخـوية). وتـأهل منتـخبـا العراق
وعـمـان إلى الدور نـصف النـهائي
لـكأس اخلـليج 25. وحـقق العراق
عـــلى نـــظـــيــره الـــيـــمــني الـــفــوز 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة ســجــلــهـا
مــصـطــفى نـاظم فـي الـدقــيـقـة 40
وأمــجـد عـطــوان في الـدقــيـقـة 64
ن حــــســـ قــــبل أن يــــضـــيـف أ

هـدف متتاليـ في الدقيقت 74
و75 واخـــــتـــــتـم حـــــســـــ عـــــلي

مــهــرجــان األهــداف الــســـعــيــدي 
بــهــدف خـامـس في الـدقــيــقـة 88.
وبـهـذه الـنـتـيـجـة تـصـدر الـعـراق
اجملــمــوعــة بـرصــيــد ســبع نــقـاط
جــمــعــهــا من الــفــوز عـلـى الـيــمن
والـسـعـوديـة والتـعـادل مع عـمان
في حـ يـتـذيـل اليـمـن اجملـمـوعة
بـدون نقـاط بعد خـسارة مـبارياته
الــثالث بـاجملـمـوعــة. فـيـمـا ودعت
الـــســـعـــوديـــة اجملـــمـــوعـــة بـــعـــد

خـسارتـها امام مـنتـخب عمان.الى
ذلـك  افــــــــادت هـــــــــيـــــــــأة اإلعالم
واالتـصـاالت بـإحـصـائـيـة تـخص
ـات والـهـواتف الـنـقـالة ـكـا عـدد ا
ــتـواجــدة خالل مـبــاراة الـعـراق ا
والـــــيــــمن الـــــتي جـــــرت أمس في
البطولة.وذكر بيان تلقته (الزمان)
امـس أن (أكـثــر من 200 ألف خط
ــديــنـة هــاتف نــقــال تـواجــد في ا
الــريـاضـيـة خالل مــبـاراة الـعـراق

والـيمن مسـاء اخلميس) وأضاف
بـاراة إجـراء أكـثر انـه ( خالل ا
ــة مـن مـــلـــيــون و400 ألـف مـــكـــا
فـــضال عن تـــنــاقل 7 تـــيــرا و552
كـــيــكــا بـــايت)   تــفـــاصــيل ص2.
وأصـدرت الشركـة العامة لـلبريد 
طــوابع بــريــديــة فـي وقت ســابق 
ـناسبـة إقامة بـطولة خـليجي 25
وتــعـد أول مـجـمـوعـة طـوابع ذات
خـصوصـيـة بصـرية مـنذ تـأسيس

الـدولة احلديثة ولذلك طرحت في
الـبـصرة قـبل احملـافظـات األخرى
والقت اهـــتـــمــامـــاً من قـــبل هــواة
جـمع الطوابع.وقال نائب احملافظ
ضـــرغــام األجـــودي إن (الــشـــركــة
الـعـامة لـلبـريـد والتـوفيـر الـتابـعة
لــــــوزارة االتــــــصــــــاالت أصـــــدرت
مـجموعـة طوابع بناءً عـلى مقترح
من احلـكـومة احملـليـة في البـصرة
ـناسبة استضافـة بطولة خليجي

25) واضاف ان (الدفعة األولى
ؤمل تـتألف من  13طـابعـاً ومن ا
أن تـلـيهـا دفـعة ثـانـية) مـؤكدا ان
(الطوابع اجلديدة من ثالث فئات:
فـئـة الفـ ديـنـار وفئـة الف ديـنار
وفـــئــة 500 ديـــنــار ). ويـــتــحــدى
الــكـــرنــفــال الــريـــاضي  بــصــداه
األجــواء الـشــتـويــة الـبــاردة الـتي
لـتشعـر بنـكهته تـمر بـها البـصرة 
في كـل ابـتــسـامــة وفي لـهــجـة كل
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سبقة دائمًا تنتج أحكامـاً غير منطقية قد تتسبب في القنـاعات ا
إحلاق ضـرر باآلخر مـاديًا أو معنـويًا وفي أسوأ األحـوال تُفسد

على صاحبها متعة معينة.
ـسبـقـة ال تكـون من واقع جتـربـة معـاشـة لكـنـها تـلك الـقـناعـات ا
ـعلـومـات مغـلـوطة أو نـاقصـة  تـوظيـفـها خـدمة نـتيـجـة حتـمـية 

ألهداف غير شريفة.
قبل مـجيئنا إلى مدينة الـبصرة (الفيحاء) لـلمشاركة في مونديال
اخلـليج في نسخته الـ 25 كنـا محملـ بكثير من الـقناعات التي
ا كرسـها اإلعالم بـوسائـله اخملتـلفـة في اخمليـلة الـشخـصيـة ور
اجلـمـعيـة. لـعل أبـرزها احلـالـة األمـنيـة واالنـقسـامـات الـسيـاسـية
التي ألـقت بـظاللهـا عـلى النـسـيج االجتـمـاعي وضربت الـتـعايش

اجملتمعي في مقتل.
منـذ حلظة صـعودنا عـلى م طيـران العراقـية القادمـة من قاهرة
ـعـز بـدأت كـثـيـر مـن تـلك الـقـنـاعـات ومـعـهـا اخملـاوف تـتالشى ا
رويدًا عـلى وقع احلـفـاوة التي وجـدهـا السـادة رُكّاب الـرحـلة من
طـاقم الـطـائـرة ومـا أن دلــفـنـا بـوابـة مـطـار الـبـصـرة حـتى بـدأت
الــرؤيــة تــتــضح أكــثــر وأنــقــشــعـت ســحــائب الــتــرويج اإلعالمي
ـوجّه لــتـصـفـيـة خـصـومـات ال ـمـوّل) ذات الـبـعــد الـسـيـاسي ا (ا

نطق وحقائقه. عالقة لها بالواقع فما بالكم با
البـصرة مدينة تعيش حياتها بصورة اعتيادية وتمتاز عن غيرها
بـهـدوءهـا وجـمـالـهـا الـسـاكن في كل بـقـعـة فـيـهـا حـيث مـا ولـيت

وجهك في شوارعها ستجد اجلمال يحيط بك.
هـذا اجلـمـال لـيس فـقـط في الـبـنـيـة الــتـحـتـيـة الـتـي تـنـمـو بـشـكل
مـضــطـرد وال في شط الــعـرب بل هـو فـي قـلـوب أهـلــهـا الـذين
يـــشـــعـــرونـك بـــأنـــهم يـــعـــرفـــونك مـن زمـــان وأنك جـــزء مـــنـــهم
فيـستقبـلونك بالتـرحاب واحلفـاوة والكرم ويصـرون على خدمتك

بقلوب محبة و وجوه يعلو محياها الصدق بال رتوش أو تزلف.
تـاز أهل البـصرة ايـضًا بـحبـهم للـرياضـة وبالـذات كرة الـقدم
ـشـاركـة شيء مـن ذلك احلب وكـثـيـرًا من ـنـتـخـبــات ا وقـد نــال ا
يناء وفعاليات شط العرب. الهتافات في ملعبي جذع النخلة وا
ال أبـالـغ إذا ماقـلـت أن اسـتـضـافـة البـصـرة خلـلـيـجي 25 كـانت
ضـربــة مـعــلم اسـتــطـاعت من خـاللـهـا أن تــمـحــو تـلـك الـصـورة

الضبابية التي كرسها اإلعالم خالل عقود مضت.
تعدد نبـارك للبصرة ومن خاللها للعراق الـعظيم هذا االنتصار ا

األهداف واألبعاد ونتمنى ألسود الرافدين الفوز بالكأس.
وفعلًا صدق من قال ليسَ من رأى كمن سمع.

تــســجـل الــعــظــمى في بــغــداد 16
مئوية).

واضــاف ان (طـقس يـوم غـد األحـد
سـيــكـون صـحـواً وأحـيـانـاً غـائـمـاً
ويـكون جـزئـياً مع ضـبـاب خفـيف 
ــطـــراً في أقـــســـامـــهــا غـــائـــمـــاً 
الـشـرقـيـة ويـتـحـسن تـدريـجـياً في
ـنـطقـة الوسـطى بـينـمـا سيـكون ا
ـنــــــطـقـة الـشـمـالـية الـطـقس في ا
غـائـمـاً جـزئـيـاً مع ضـبـاب خـفيف
ـنـطــــقـة اجلنـوبيـة سيـكون وفي ا
الـطـقس غـائـمـاً جـزئـياً الـى غائم 
ودرجـات احلـرارة ستـكـون مقـاربة
ــنــطــقــتــ لــلــيـــوم الــســابق في ا
الـوسـطى والـشـمـالـيـة وتـنـخفض

جنوبا).

WKOIŽ vFMð WOÝUO «Ë WOM¹b « ◊UÝË_«

 rOJ(« d UÐ bL×  lłd*«
 ÊU e « ≠ n−M «

نـعت االوساط الدينيـة والسياسية
ـرجع السـيد واجملـتـمعـية عـقـيلـة ا
ــة مـــحــمـــد بــاقـــر احلـــكــيم  كـــر
ــــرحـــوم الــــشـــيـخ مـــحـي الـــدين ا
وسـيــشــيع جــثـمــانــهـا ــامــقـانـي ا
الـطــاهـر في الـسـاعـة الـعـاشـرة من
صــبــاح الــيــوم الــســبت من جــامع
الـشيخ الـطوسي بالـنجف وسـتقام
الـفـاحتة عـلى روحـها الـطـاهرة في

جـامع حـيدر الـكلـيدار مـساء الـيوم
دة الـسـبت  بـعـد صـالة الـعـشـاء و
. ونـــعـــاهـــا رئـــيـس تـــيــار يـــومـــ
احلــكــمــة الـوطــني عــمــار احلــكـيم
زيـد من الرضـا والتـسليم قـائال( 
لـقـضاء الـله الـعـلي القـديـر فجـعـنا
بـرحيل عقيـلة عمنـا شهيد احملراب
آية الله العظمى السيد محمد باقر
احلـكـيم (رحـمـهـمـا الـله) بـعـد عـمر
طــــويل من الــــصـــبـــر والــــتـــجـــلـــد
والــهـجـرة والـتـضــحـيـة في سـبـيل

الـله والـعقـيـدة والوطن والـشعب).
وتـلقى ال احلكيم بـرقيات التعازي
ـواساة  وشاطر رئيس االحتاد وا
الــــوطـــنـي الـــكــــردســــتـــانـي بـــافل
آل احلــكــيـم احــزانــهم طـــالــبــانـي 
مــشـيــرا في بـرقــيـة (نــتـقــدم بـاسم
االحتـاد الـوطـني الكـردسـتاني إلى
اسـرة آل احلكـيم الكـرام بتـعازيـنا
الــقــلـــبــيــة الــصــادقــة ونــشــاركــكم
حـزنـكم داع الـبـاري عز وجل أن
يـلـهمـنـا وإياكم الـصـبر والـسـلوان

ويـتــغـمـد الـفـقـيـدة بـواسع رحـمـته
ويـسـكـنـهـا فـسـيح جـنـاته). وأشار
ـــاني األســـبـق جالل الـــدين الـــبــــر
الـصــغـيـر في بـيـان رحـيـلـهـا (بـعـد
عـناء من أمراض الدنـيا وأتراحها
وبـعد رحلة موفـقة من البر واخلير
الـــكــثـــيــر فـي الــوقـــوف إلى جــنب
عــــوائل اجملـــاهــــدين والــــشـــهـــداء
وأيــتـامـهـم فـضالً عن كل مــحـتـاج
ــا خــبــره بــلــغـــهــا أمــره ويــتــيم 

إليها).
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ضيف خطّت على وجوه األطفال
وكــتـبت عـلى اجلـدران واحلـقـائب
والـقبـعات وأصـبحت لغـة جمـيلة
فرداتهـا وهو ما يؤكده يُـصدح 
ضــيـوف الــعــراق الـذين مــا زالـوا
يـــتـــوافــدون الى أرض الـــبـــصــرة
الــفــيــحـاء.ونــشــر عــدد كــبــيـر من
ـشــجـعـ اخلـلـيـجـيـ والـعـرب ا
عـلى وسائل التـواصل االجتماعي
جتــربـتـهم بــالـبـصــرة في الـعـراق
خالل بطولة خليجي  25ورصدوا
كـرم الـعـراقـيـ في اسـتـضـافـتـهم
لـــهم. وأظــهــرت مـــقــاطع فـــيــديــو
انــتــشـرت عــلى مــواقع الــتـواصل
االجــتــمـاعي  عــراقــيـ يــرفــعـون
الفـتات كتب عليها "سكن مجاني"
وآخــرين يـرفـضـون اسـتالم أجـور
الــنــقل أو الـطــعــام. كـمــا اظــهـرت
مـقـاطع فـيـديـو امـرأة من الـبـصرة
وهي جتــــهــــز اخلـــبــــز الــــعـــراقي
لــلـمـشــجـعـ اخلــلـيـجــيـ الـذين
قــدمـوا من دول مـجــلس الـتـعـاون
اخلـلـيجي.وفي مـقطع فـيديـو آخر
يــقـول مــشــجع كـويــتي إن (امـرأة
عراقية تدعوه ليحل ضيفا عليهم
فـالعراقيون طيبـون ويستضيفون
الــضـيـوف لــيال ونـهــارا). بـيــنـمـا
يـــقـــول مـــشـــجـع عُـــمـــاني إنه (لم
يــصـرف أي ديـنــار خالل تـواجـده
فـي الــــبـــــصــــرة بـــــســـــبب رفض
ـــقــــاهي ـــطــــاعـم وا أصــــحــــاب ا
وســائـقي الـتـكــسي أخـذ أي مـبـلغ

منه).
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء

اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
ان يكـون طقس اليوم لـوزارة النقل
الـسـبت غـائـمـا مصـحـوبـا بـامـطار
مـع ضــبــاب يــزول بــشــكل
. وقـالت تـدريـجي صـبـاحـاً
الــهــيـئــة في بــيـان تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان (طـقس
الـيـوم السـبت سيـكون في
ــنـاطق كـافــة غـائـمـاً مع ا
ضــبــاب خـفــيف وتــسـاقط
زخــات مــطـر خــفــيــفـة الى
مــتـوسـطـة الــشـدة خـاصـة
فـي اقـســامـهــا الــشـرقــيـة
ودرجــــــــات احلــــــــرارة في
ـنـطـقـة الوسـطى مـقـاربة ا
لــــلـــيـــوم الـــســــابق حـــيث
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وجــهــاء ــثــنى  طــالــبت عــشــائــر ا
وابـناء احملـافظـة الى موقـف موحد
يــــردع جتــــار اخملــــدرات عــــشــــيـــة
استشهاد منتسب واصابة ضباط
اخـــرين خالل عـــمـــلـــيــة اشـــتـــبــاك
شـهـدتـهـا مـنطـقـة الـبـو زويـد اثـناء
الـقـبض على تـاجـر مطـلـوب  الذي

تــــمــــكن مـن الــــهــــروب الى جــــهــــة
مــجـهـولـة. ووصـل فـريق امـني الى
لـلوقـوف عـلى تـداعـيات احملـافـظـة 
احلـادث بـعـدمـا فـرضت قـوات الـرد
الـسـريع سـيـطرتـهـا عـلى االوضاع.
ووجه شـــيخ عـــام عـــشـــائـــر الـــبــو
حـــســــان جـــفـــات جنـم ال صـــيـــاح
دعوة الى ابناء وعشائر احلـساني 
احملـــافـــظـــة الى مـــوقف ضـــد هــذه

وقــال انه (في اآلونـة الــعــصـابــات 
األخـيـرة الحـظـنـا خـروج عـصـابـات
خــــارجــــة عـن الــــقــــانــــون وجتــــار
مــخـــدرات في احملــافـــظــة األمــنــة 
وهـذه ظـاهـرة خـطـرة عـلـيـنا وعـلى
أبـنـاء احملـافـظـة وعـلى أحـبـتـنا من
اتـخـاذ مـنـتـسـبي الـقـوات األمـنـيـة 
مـوقف لـعـدم تـكـرارهـا  فـعلـى على
ـثــنى بـيــان مـوقف رادع عــشـائــر ا

ضــد اخملــربــ ومـســانــد لــلــقـوات
األمـنية للـحفاظ على أرواح أبـنائنا
مـن خــطــر اخملــدرات). ووصل وفــد
أمــني إلى احملــافــظــة لــلــتــحــقــيق
بــتــفــاصـــيل حــادث االشــتــبــاك مع
عــصـابـة إجــرامـيـة.وذكــر بـيـان أنه
(بـحسب تـوجيهـات وزير الداخـلية
ــثــنى وكــيل الــوزارة  وصـل إلى ا
لــشـــؤون الــشــرطــة الـــفــريق عــادل

ـنـزل الـســريع تـمـكن من اقــتـحـام ا
والــتـواجـد في الــطـابق األول بـعـد
ـتـهم مع أوالده وزوجـاته صـعـود ا
االثـــنـــتـــ إلى الـــطـــابق الـــثـــاني
ويـــــواصل الـــــرمـي عــــلـى الـــــقــــوة
األمــنــيــة) واســتــطــرد بــالــقـول ان
ـــطــلـــوب هـــو وأوالده مــحـــكــوم (ا
تلك الـكثير من عـليهم بـاإلعدام و
األسـلحـة واألعتدة والـقوة األمـنية
بـاشر نتـيجة حـذرة جداً بـالرمي ا
وجـــود أطـــفـــال وخـــشـــيـــة وقـــوع
إصـابـات خـارج نـطـاق االشـتـبـاك)
واشــار الى ان (االشـتــبـاكــات الـتي
وقــعت بـ الـقـوات االمــنـيـة وأحـد
جتــار اخملــدرات بــعــد مــحــاصــرته
داخل مــنـزله فـي مـديــنـة الــسـمـارة
ودامت لــسـاعـات  انــتـهت بـهـروب
ـــــــتــــــهـم مـع اوالده الى جـــــــهــــــة ا
مــجـهــولــة). الى ذلك  أنـقــذت فـرق
ـــدني أربـــعـــة أفــراد من الـــدفــاع ا
عــائـلـة واحــده بـيـنــهم أطـفــال كـمـا
انـتشلت جثة امرأة مسنة من حتت
ركـام مـنزل مـنهـار في قـضاء الـكفل
ـحـافـظـة بابل. وقـال بـيـان تـلـقته
(الـــزمـــان) امس ان (فـــرق الـــدفـــاع
ـــدني هــرعت الـى مــوقع احلــادث ا
وقــــدمـت اإلســــعـــــافــــات األولـــــيــــة
لـلـمـصـابـ بـعـد تـأمـ نقـلـهم الى
ـسـتـشفـى لتـلـقي الـعالج وسـلمت ا
اجلـــثــة الى دائـــرة الــطب الـــعــدلي
بـاحملــافـظـة) واشـار الى ان (سـبب
احلادث تقادم البناء داخل الدار).

عـــبــاس اخلــالـــدي عــلى رأس وفــد
أمـني يضم مديري عمليات الوزارة
ومــكـافـحـة إجــرام بـغـداد وعـدد من
الـضباط) واضاف ان (زيارة الوفد
تــــهــــدف الـى االطالع مــــيــــدانــــيــــًا
والـتحقـيق بتفـاصيل احلادث الذي
وقع اول امس أثـنـاء عـملـيـة تنـفـيذ
واجـب واالشـــــتـــــبــــــاك مع إحـــــدى
الــــعــــصـــــابــــات اإلجــــرامـــــيــــة في
احملــافـــظــة). وحــاولت قــوات الــرد
الـســيـطـرة الــسـريع الـرد الــسـريع 
عـلى الـوضع بـعـد مـحـاصـرتـها من
ــواد قــبـل قــريــة تـــضم تــاجـــرا بــا
اخملـدرة في السماوة . وقال مصدر
امــني ان (قــوات الــرد الــســريع في
الـــســمـــاوة تــدخـــلت في مـــحــاولــة
لـلـسيـطـرة على الـوضع في مـنطـقة
الـبو زويد في الـسماوة كـما حترك
فــوجـــاً آخــر من الـــرد الــســريع من
الـديوانـية إلى الـسمـاوة للـمشـاركة
ــهــمــة) مــؤكــدا ان (الــعــمــلــيــة بــا
اســفـرت عن تــضـرر ثالث مــركـبـات
عـسـكريـة تـابعـة لـلفـوج الـتكـتـيكي
نـتيجة االشتباكات والرمي من قبل
ــطـلـوب والـذي اســتـخـدم الـرمـان ا
الـيدوي وسالحاً ثـقيالً نوع بي كي
سي كـمـا أصـيب سبـعـة مـنتـسـب
بـينهم ضابط برتبة مقدم وهو آمر
الـــفـــوج الـــثــالـــثـــفي رد الـــســـريع
ـنـطقـة الكـتف وحـالته بـرصـاصة 
الـصــحـيـة جـيــدة وعـاد إلى الـقـوة
ـــهــمــة) وتــابع ان (الــرد إلكــمــال ا
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لك جنح فـريق طـبي من مـستـشـفى ا
عـبــد الــله في الــسـعــوديــة في فـصل
الـتوأم السيامي العراقي عمر وعلي
وذلك في عـمـلـيـة جـراحـيـة تـواصـلت
ـعـية رئـيس جـامـعة لـعدة سـاعـات 
ـوصل االستشاري اجلراح الدكتور ا
ـــشــهـــداني. وحــمـــد والــد اســـامــة ا
الـطـفلـ الـبـاري عـز وجل الـذي مكن
الــفــريـق الــطــبي من اجنــاز مــهــمــته
الك الــطــبـي والــســلــطــات وشـــكــر ا
الـسعوديـة التي تـبنت هذه الـعمـلية
واضـاف (ان الــطـفــلــ يـنــامـان اآلن
بـسـريـرين مـنــفـصـلـ لـلـمـرة االولى
مـنـذ الـوالدة الـتي تـمت قـبل أشـهـر).
والـتــوأم الــسـيــامي عــمـر وعــلي من
أهـــالي قــضـــاء احملــمــوديـــة الــتــابع
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حملافظة بغداد.

واسـتقبلت مـدينة الصـدر الطبية في
مــحــافـظــة الــنـجـف اخلـمــيس شــابـاً
مــصــابــاً بــعــدة طــعــنـات ســكــ في
جـسمـة  مـنـهـا إصابـات خـطـيرة في
ريء واحلـنجرة الـبلعـوم السـفلي وا

و الغضروف الدرقي .
و أوضح مـدير مدينـة الصدر الـطبية
عـبــد الــعــالي الــغـزالـي في تــصـريح
أمس  اجلـمعـة انه ( تـشكـيل فريق
طـبي مـشتـرك ضم كل من أخـصـائـية
األذن واألنف واحلـــنـــجـــرة والـــرأس
والــعــنـق  فــرقــان حــمــيــد الــعــريّض
وأخـصائي جراحة الـصدر و األوعية
الـــدمــويــة و ضــاح مـــحــبــوبــة  و
إجـراء الـعمـلـيـة لـلـمـصـاب في صـالة
عمليات الطوار في مدينتنا الطبية
لـلطـالب الـشاب  الـذي تـعرض لـعدة
طـعـنـات بـواســطـة سـكـ في أنـحـاء

جــــســــمه وذلك فـي مــــدرســـتـه يـــوم
ــاضي  من قــبل زمالئه اخلــمــيس ا
الـتالمـيــذ بـحـسب تــقـريـر صـادر من
الـشرطـة). وأوضحت رئـيسـة الفريق
الـطبي فرقان حـميد العـريّض (تمكنّا
من أصالح  اجلـروح بنـجاح و بوقت

ـــريض من قـــيـــاسـي  وقـــد أخـــرج ا
صــالــة الـعــمـلــيـات ثـم أدخـلــنـاه الى
ــركــزة في مـديــنـة وحــدة الــعـنــايـة ا
الـصـدر الـطـبـيــة  لـتـلـقي الـعالجـات
ـصـاب قدرته الالزمـة وقـد أسـتعـاد ا

على الكالم والبلع). 
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حث رئيس الـتيـار الصـدر مقـتدى
اتباعه خالل خطبة صالة الصدر 
الـتي اقيمت في وحدة  اجلمعـة ا
عــلى ادامـة بـغــداد واحملــافـظــات 
االصالح واالســتــمــرار في اقــامــة
الصالة . وجـاء في خطـبة الـصدر
ـثــلـوه خالل الـتي الــقـاهــا عــنه 
وحدة ان (سـيّد اجلمعة الصالة ا
وشــهـيــدهــا قــال اســتــمـروا عــلى
الـصالة ولـو مـات الــسـيـد مـحـمـد
الصـدر وإنـني أسـتـطـيع أن أفهم
من هذه الـعـبـارة أكـثـر من مـعنى
ــشــهـور بــيــنــنــا نـحن ــعــنى ا فـا
مــقــلــدوه وأتــبــاعه وعــشــاقه: إنه
وال يجب أن نستمـر على إقامتها 
سيما بعد أن ارتوت بدمه الطاهر
ودمـــاء ولـــديه وبـــعـــد أن أقـــضّت
مـــــضــــــجع فــــــرعـــــون عــــــصـــــره
واالسـتــمــرار عــلى إقـامــتــهــا فـيه
طاعـة الله سـبحـانه وتعـالى وفيه
إخالص حلــبـــيــبـــنــا وشــهـــيــدنــا
تصدر) واضاف وولينا الصـدر ا
(قد ال يسـتحق الـبعض حـتى هذا
الــشـرف أعــنـي اإلســتـمــرار عــلى
ن الحظ أن الكـثير  إقامتـها فـا
يـدّعـون إتــبـاعه قــد تـغــافـلـوا عن
إقامتهـا ورعايتـها وإدامتهـا بغير
حـجــة أو عـذر وهي تــلك الـصالة
ــؤيــدة بــتـأيــيــد الــله ســبــحــانه ا
وتــــعـــــالى وهـي الــــصـالة الــــتي
وصفـهـا بـالـرحمـة اخلـاصـة. نعم
كـن استنـباطه هنـاك معنـى ثان 
وفـهــمه من قــوله اســتــمــروا عـلى
صالة اجلـمــعـة) مــشــيـرا الى انه
(من احملتـمل أنه يقـصد اسـتمروا
على نـتائج وثـمار صالة اجلـمعة
فهي الـصالة التي نـشرت الـهداية

هو ـوحدة  تأكيـد اقامـة الصالة ا
الرســال رســائل مــبــطــة ومن اجل
اعادة حتشيد الشارع بعد انقطاع
طويل منذ اعتزاله الـسياسية قبل
تـشــكــيل حــكـومــة مــحـمــد شــيـاع

السوداني. 
وقــالـــوا ان (الــصـــدر يـــهــدف الى
ؤيدة له اعادة تنظيم اجلـماهير ا
واعادة حتـشيد الـشارع مـن جديد
عقب اعتزاله السياسة و االحداث
الـتي اســتـبــقت تـشــكـيل حــكـومـة
الـسـوداني) مـؤكـدين ان (الـصـدر
يعول كثير على ضغط الشارع في
حتـــويل بـــوصــــلـــة الـــكـــثـــيـــر من
ــتـلك والسـيــمــا انه  الـقــضــايــا 
قاعدة جمـاهيريـة كبيرة يـستطيع
عبـرهـا ايـصـال رسـائل لـلـحـكـومة
وغيـر احلكـومـة او لغـرض انتـقاد

قضية ما)بحسب تعبيرهم.

ـــان وطــاعـــة الـــله واإل
وحبّ احلـوزة الـعــلـمـيـة
وطـاعـتـهـا فــهي قـائـدنـا
وأمـلـنـا كـمـا عـبّـر عـنـها
وانـــهـــا هي الـــتي زرعت
الـــشـــجـــاعــــة في قـــلـــوب
ــؤمـــنـــ وحب الـــوطن ا
ـــــذهب وحب والــــديـن وا
الــــــــــــــــــصــالح واإلصـالح
ومـــعـــاداة الـــبـــاطل وأهل
الــــبــــاطـل والــــشــــيــــطــــان
والـنــفس األمـارة بــالـسـوء
والـفـسـاد ونـبـذ الـفـحـشاء
وعـلـمـتـنـا أجـمع عـلى قـول
احلق في زمن ندر فـيه قول
احلق بل وعـلـمــتـنـا بـغض
االحــــتالل واالســــتــــعــــمـــار
وأفــــكـــاره وأتــــبــــاعـه ومـــا
مقاومـتنا لالحـتالل إال ثمرة
من ثمارها فكذب من قال إن

ــقـــاومـــة لــيـــست من أولـــويــات ا
وثوابت مـرجـعـنـا الـصدر بل هي
ثمـار مدرسـة آل الصـدر وال سيـما
الـشـهـيـدين الـصـدرين اجملـاهـدين
ــصـلــحــ تــقــدست روحــهــمـا وا
) مؤكـدا (فـمـن هـنا ال الـطـاهـرتـ
يـجب أن يـضــيع هـذا الـزرع الـذي
زرعه  وأن ال نــــــفـــــســــــر أقـــــواله
وأفعـاله وجـمـعـته وفق الـشـهوات
ـصـالح الـشـخـصـية ـيـوالت وا وا
بل الرجوع في ذلك الى والدنيوية
أهل االخــتـــصــاص ومـن هــو أهل
لــذلك. نــعم اجلــمــعــة في ذمــتــكم
فاستمروا عـليها ولـو مات مقتدى
ـذهب الـصـدر فــهي عـزّ الــدين وا
والــوطن). وبــدأت إقــامـة الــصالة
ـوحـدة فـي بـغـداد واحملــافـظـات ا
باستثناء محافظة البصرة.ويرى
ان هــدف الـــصــدر من مــراقـــبــون 
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اجرت مديـرية بيـئة كربالء الـتابعـة الى وزارة البيـئة مسـحاً شامـالً لقيـاس مستوى
راقبة الضوضـاء في عموم احملـافظة مـؤكدة استخـدامها لـلفحص التـقني واجهـزة ا

احلديثة.
وقـال مـديـر بـيـئة كـربالء حـامـد عـبـيد
فـي تـــــصــــــريح لـ (الــــــزمـــــان) امس ان
ـالكـــات اخملـــتــــصـــة فـي الـــبــــيـــئـــة (ا
اســتــخـــدمت جــهــازاً خــاصــاً لــقــيــاس
ـناطـق كافة) مـستـوى الضـوضاء في ا
وبـــ انــهـــا (اولت اهـــمــيـــة الـــفــحص
لـألمــاكـن الــقـــريـــبـــة من مـــرائب غـــسل
ولـدات التـي تعد الـسيـارات ومنـاطق ا
ـــنـــاطق تـــعـــرضـــاً لـــلـــتـــلــوث اكـــثـــر ا
الــــضـــوضـــائي) ولــــفت الى (ضـــرورة
ـسـتوى تـثـبـيت الـقـيـاسـات اخلـاصـة 
الـضوضـاء في كربالء ضـمن احملددات
الــبـيـئــيـة الـوطــنـيــة). في غـضـون ذلك
شـــرعـت دائـــرة الـــشـــؤون األلـــغـــام في
الـوزارة في بـرنـامج تـدريبي بـالـتـعاون
ــنــظـمــة الـدولــيـة لإلعــاقـة اج اي مع ا
لــتــطــويــر الــقــدرات احملــلــيـة بــدالً من
اإلعـتمـاد على الـفِرق األجـنبـية الـعامـلة
فـي مجـاالت شؤون األلـغـام. وذكر بـيان
هـام مدير عام دائرة كلف  امـس ان (ا
شــؤون األلــغــام بــكــر صــاحـب احــمـد
نـظـمة مـارك فـان دير بـحث مع مـديـر ا
ــسـتــقـبــلـيـة ـنــظـمـة ا اهم نــشـاطــات ا
لـتـنـفـيـذهـا خالل الـعـام اجلـاري) وب
دة شـروع بـا صـاحب (اهـميـة تـنفـيـذ ا
الــزمـــنــيــة احملــددة ومــواكــبــة بــرامج
الـتوعية في عمليات اإلزالة والتطهير)
ــنــظــمـات الفــتــاً الى (ضــرورة تــبــني ا
األجــنــبــيــة مــشــاريع تــدريــبــيـة تــوجّه
ـنـظمـات احمللـية الـعامـلة في مـجاالت ا
شـؤون األلغام خلـلق فِرق محـلية قادرة
عـلى إدارة ملف األلـغام ومعاجلـتها في
حـــال مــغـــادرة اخلــبـــرات األجــنـــبــيــة
وإنـتـهـاء مهـامـها في الـعـراق) وعرض

ـراقبة داخل مطار الـى العمل في برج ا
بــغـداد الـدولي)  الفــتـاً الى ان (الـدورة
جــاءت بــالـــتــعــاون مع قــسم الــتــدريب
ـوقعي). مـن جانب اخـر اشرف فريق ا
عـــلى حــركــة إدارة اخلـــطــوط اجلــويــة
اجلـمــاهـيـر خالل بـطـولـة خـلـيـجي .25
واوضـح الــبـــيـــان ان (إدارة الــشـــركــة
شـكّــلت غـرفـة عـمـلـيـات لإلشـراف عـلى
إجـراءات نقل اجلمـاهير الـرياضية الى
الـبـصـرة عبـر اسـطول الـنـاقل الـوطني
تـزامنـاً مع إنطالق الـبطـولة) وتابع ان

(الـفـريق بـاشـر مـهامه بـتـقـد خـدماته
لـلـوافـدين الى الـبـصـرة حـسب اخلـطة
الـوزارية وتوجيهات وزير النقل رزاق
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واشـار الى (تخصـيص رحالت إضافية
ــطــارات احملـلــيــة ومن مــطـارات بــ ا
اخلــلــيج نــحـو الــبــصــرة إلسـتــيــعـاب
األعـــداد الـــقــادمـــة جـــواً وإســتـــنـــفــار
اإلمـكـانـات إلجناح الـبـطـولة). الى ذلك
بـحث مـديـر عـام الشـركـة الـعـامة ألدارة

الـــنـــقل اخلـــاص كـــر اجلــابـــري مع
مـحـافظ األنـبـار عـلي فـرحـان الـدلـيمي
إنـــشـــاء مــــرآب األنـــبـــار الـــكـــبـــيـــر في
احملـافـظـة. وقال بـيـان امس ان (مالكات
الـوزارة سـتنـجـز مشـروع مـرآب الكـبـير
في مدينة الرمادي بوقت قريب) مشيراً
الى (تـــنـــفــيـــذه ضــمن مـــوازنــة الـــعــام
اجلـاري بـتـصـامـيم مـتـمـيـزة وحـديـثـة
ساحة لـتوسيع نشاط الـنقل اخلاص 
) مـن جانبه اكد احملافظ دعمه  17دو
ـتـواصل لـقطـاع الـنقل في احملـافـظة). ا

ـنـظــمـة بـالـتـعـاون مع مــارك (انـشـطـة ا
ـــاني ألعـــتـــمــاد الـــطـــائــرات ـــانح األ ا
ــســيــرة بــشـؤون األلــغــام اخملــتــلــفـة ا
وطــمـوح لـبـنـاء الـقــدرات الـوطـنـيـة مـا
يـــســـهـم في تـــقـــلـــيـل اإلعـــتـــمـــاد عـــلى
مالكـــــــات اجــنـبــيـة) مــؤكــداً (الـرغــبـة
بــتــوســـيع األعــمــال في مــحــافــظــــــــــة
صـالح الدين وتـعـزيـز الـعـمل في مـجال
مــســاعــدة الــضـحــايــا الــذي ســيُـطــلق

قريباً).
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كـما رجـحّحت الـشركة الـعامـة للـخطوط
اجلـوية الـتابـعة الى وزارة الـنقل قرب
مـوعـد تـسلّم الـطـائـرة الثـالـثـة من طراز
أي 300 -220. وقـال مـديـر عام الـشـركة
كـر كـاظم حسـ في تصـريح تابـعته
(الـزمان) ان (الطائـرة ستصل الى مطار
بـغداد الـيوم الـسبت) مبـينـاً انهـا (تعد
طـــائـــرة حــديـــثـــة مــجـــهـــزة من احــدى
ـواصفات الـشركـات الكنـدية وتـتمتع 
عــالــيـة) الفــتــاً الى (تــمــيـزهــا بــأحـدث
األنـظمة الهندسية واأللكترونية وكذلك
األنـترنت) واكد انها (طـائرة اقتصادية
حتـقّق رفاهـية عالـية في السـفر) مبـيناً
(وصــول الــطــائـرة الــثــالــثـة مـن خـمس
طـائـرات ضمن تـعاقـداتهـا مع الشـركة).
الحــة اجلــويــة الــتــابــعــة و بــاشـــرت ا
ـراقب اجلوي. لـلـنـقل بـدورة لـتـأهـيل ا
وذكـر بـيان تـلـقته (الـزمـان) ان (الشـركة
الحة اجلـوية نـفذت الـعامـة خلدمـات ا
ـراقب هـارات لدى ا تـدريبـاً لتـطويـر ا
تدرب ) واضاف ان (ا وتأهيلهم جوياً
اكـملـوا الدراسـة النـظريـة والعـملـية في
الحة اجلوية لتجهيزهم قـسم تدريب ا

ونـــاقــشت الــشــركــة مـع الــنــجف واقع
رائب في احملافظة. وبحسب منظومة ا
الــبـيــان فـإن (الــنـقـل بـحث مع مــحـافظ
الـنـجف مـاجـد الـوائلي الـيـة الـتـعاون
ـرائب في احملـافظة لـتعـزيز مـنظـومة ا
وفـق خـطـة الـوزارة) وبـ ان (الوزارة
حـــددت خــــطـــة عـــمل بــــالـــتـــعـــاون مع
احملـافـظة والـدوائر الـتابـعـة لهـا للـحد
رائب عـوقات الـتي تواجه عـمل ا مـن ا
ـــســـافـــرين فـي احملــافـــظـــة خلـــدمـــة ا

ركبات). وسائقي ا

سموحـة على بقائها لـلمدة القانـونية ا
ــيـــنــاء دون مـــراجــعـــة أصــحــاب فـي ا
الـــعالقـــة) لــفت الـى (تــشـــكــيل جلـــنــة
بـالتـعاون مع الـدوائر الـعامـلة وتـنظيم
مـحـضـر ضـبط أصـولي وإحـالـتـهـا إلى
مـركـز شرطـة جـمرك أم قـصر) واوضح
الـبيان ان (مالكات مـنفذ ميـناء أم قصر
جنـحت في ضبط  6حـاويات الـشـمالي 
حـــجم  40قـــدمـــاً مـــخـــالـــفـــة لـــشـــروط
وضــوابط االسـتــيـراد وأربـع حـاويـات
حتـــتــوي مـــواد غـــذائــيـــة وحــاويـــتــ
حتــتـويــان مـواد انــشـائــيـة مــتـجـاوزة
سموحـة على بقائها لـلمدة القانـونية ا
ــيـــنــاء دون مـــراجــعـــة أصــحــاب فـي ا
الـعـالقـة) واشـار الى (تـنـظـيم مـحـضـر
ضــبط أصــولـي وإحــالــتـهــا إلـى مــركـز
التخاذ االجراءات شـرطة كمرك أم قصر

الالزمة). 

مــكــاتب مـكــافــحـة اإلجــرام في جــانـبي
الــكـرخ والــرصــافـة بــبـغــداد  حـيث 
اتــخـــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة كــافــة
ـهم إلى القـضاء ليـنالوا بـحقـهم وتقد

جزاءهم العادل). 
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ـنـافذ من جـهـة اخـرى ضبـطت هـيـئة ا
احلـدودية  11حـاويـة مـخالـفـة لـشروط
وضـوابط االستـيراد في مـنفذ مـيناء أم
ا فيها مواد كيماوية. قصر األوسط 
وقـال بيان لـلهيـئة تلـقته (الزمان) امس
إن (مـنفـذ مينـاء أم قصـر األوسط تمكن
مـن ضــبط  5حـــاويــات حتـــتــوي مــواد
ومـعدات نفطيـة باإلضافة الى ضبط 6
حـــاويـــات حتـــتــوي مـــواد كـــيـــمـــاويــة
ودراجـات نارية ومواد متنوعة) مؤكدا
ان (جـمـيع احلـاويـات مخـالـفـة لـشروط
وضـوابط االسـتـيراد كـونـها مـتـجاوزة

). كـمـا اإلجــراءات الـقـانـونـيــة أصـولـيـاً
تـمـكـنت مـفارز مـديـريـة مكـافـحـة إجرام
بــغــداد من إلــقــاء الــقـبـض عـلـى مـتــهم
لــقـيــامه بـانـتــحـال صــفـة مــحـام ضـمن

سؤولية. قاطع ا
 واوضـح بيان تلقته (الزمان) امس انه
( عـرض األوراق الـتحـقـيقـيـة للـمـتهم
أمــام أنــظـــار قــاضي الــتــحــقــيق وقــرر
ــادة 160 من تـــوقـــيـــفه وفق أحـــكـــام ا
قـانـون العـقوبـات) مـشيـرا الى (تـنفـيذ
أوامــــر إلــــقـــاء قــــبض بــــحق عــــدد من
ـتهم لقيامهم بسرقة دراجات نارية ا
ودراجـات الـتك تك وسرقـة مبـالغ مالـية
ومــنــازل ســكــنـيــة ومــتــهــمـ آخــرين
بـالـتزويـر ومـطلـوب بـقـضايـا جـنائـية
مـخـتلـفـة) وتـابع البـيـان انه ( ضبط
مـركـبـة والـقبـض على حـائـزهـا لـوجود
إشـارة ضبط في قـاعدة البيـانات ضمن

وفــكك مــفـارز مــديـريــة االســتـخــبـارات
والـــتــحــقــيـــقــات االحتــاديــة في وزارة
الـداخـلـيـة عـصـابـتـ لالجتـار بـاآلثار

في بابل وصالح الدين.
واشــار بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
ــتـابــعـة (مــفـارز الــوكـالــة مــسـتــمـرة 
ــنــظــمــة حـيث ـة ا عــصــابــات اجلــر
تـمــكـنت من الـقـاء الـقـبض عـلى أربـعـة
مـتـهمـ من أفـراد عـصابـتـ لقـيـامهم
راقبة تاجـرة باآلثار بعـد عمليـات ا بـا
والـــتـــحـــري) واضـــاف انه ( نـــصب
تهمـ اثن في محافظة كـم محكم 
بحـوزتهـما قـطعـة أثارية صالح الـدين 
عـــــبـــــارة عن كـــــتـــــاب) ولـــــفت الى ان
(الـفريق اآلخـر تمـكن أيضـاً من القبض
عـلى مـتهـمـ اثنـ في مـحافـظـة بابل
بـحـوزتهـما قـطع أثـارية فـخـارية تـعود
ة) مؤكدا (اتخاذ بحقهم للعهود القد

اخـرين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ان (مـجـمـوعة من عـنـاصـر داعش شنت
تـــعــرضـــا في مــنـــطــقـــة الــعـــيث شــرق
مـحـافـظة صالح الـدين قـبل ان تـصدى
لــهم قـوة من الـفـوج الــثـالث في الـلـواء
 52بـاحلشد واشتبكت معهم وأجبرتهم
عــلى الــفــرار) واشـار الـى ان (عـمــلــيـة
الــتـصـدي أسـفـرت عن اســتـشـهـاد أحـد
مـقاتـلي الفـوج واصابـة اثنـ آخرين).
الـقت مـفارز جـهـاز األمن الوطـني ناقل
ـــادة الـــكــريـــســـتـــال في أحـــد مــداخل
بـغـداد.وقـال اجلـهـاز في بـيـان امس ان
(مـفارز اجلـهاز الـقت القـبض على ناقل
ـادة الكريـستال يُـخبئ اخملدرات داخل
ــتـهم مــحــرك مـركــبـتـه) واضـاف ان (ا
ادة الى اعـتـرف بقـيـامه بادخـال هـذه ا
بــغـداد عن طـريـق أحـد جتـار اخملـدرات
في مـيسـان مقـابل مبـلغ مـليـون دينار).
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اصــدرت مـــحــكــمــة في بـــغــداد حــكــمــاً
بـالسجن  10سـنوات بـحق مخـبر سري
قــام بـتــقــدم مـعــلـومــات كــاذبـة جلــهـاز
شـتكيـ بانهم مـكافـحة االرهاب ضـد ا
من الـعـنـاصـر االرهـابـيـة ولـهـمـا عـالقة
بـــقـــتل اشـــقــائـه وقــال بــيـــان تــقـــلــته
(الـــــزمــــان) امس انـه (تــــبـــــ الحــــقــــا
لـلمـحكـمة بـانهـا غيـر صحـيحـة ومجرد

دعوى كيدية). 
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عـــلى صــعــيـــد مــتــصل اجنـــز مــجــلس
الــقـضــاء األعـلى  4231 مــعـامــلـة خالل
ـاضي اخلــاصـة بـتــعـويـضـات الــعـام ا
ــتـضـررين في األنـبـار. وصـدت قـوات ا
احلـشـد الشـعـبي  تعـرضـا داعشـيا في
اســـفـــر عن مـــحـــافـــظـــة صـالح الـــدين 
اســتــشـهــاد مــنــتـسـب واصـابــة اثــنـ
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×h∫ فرق البيئة تفحص الضوضاء في مآرب بكربالء
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ـواطن الـعراقي عـلى سـماع جـمل وكـلمـات من سيـاسـييـنا بـعد الـعام  2003اعـتاد ا
ؤسـسات..حـصر الـسالح بيـد الدولـة...الدولـة االحتادية ـقراطـية..دولـة ا مـثل ( الد
ـكـونـات...عـدالـة تــوزيع الـثـروات ..اسـتـخـدام احلـوار حلل .الـشـفـافـيـة .مـظـلــومـيـة ا
فـردات الرنـانـة في محـاوالت جادة ـشكالت...االنـسـداد السـيـاسي) وغيـرها مـن ا ا

تلقي... لصناعة الوهم لدى ا
ـمـكن ان حتل كل مـشكالت بل ان بـعض السـيـاسيـ يـرى ان تـغريـدة يـكتـبـها من ا

ستعصية...وال تنسوا ان اخر يطلق عليها (تقريدة)!! البلد ا
هـذا الـسلـوك الـسـياسي ولـد احـبـاطا كـبـيرا في امـكـانـية الـتـغيـيـر بل وحـتى احداث

حتسن نسبي.
األمـر الذي دفع الـعديـد من الـعراقـي لـتـداول النـكات واألغـاني واحلـكايـا السـاخرة
والتي حتمل في داخـلها مرارة كـبيرة ألسقـاطها على الـواقع السياسي ....وفي هذا
) في مـعسكر السياق حتـفظ ذاكرتي حكـاية شعبـية قصهـا لنا الـنائب ضابط (شر
غـرم بـقصص احلـصيـني تتـحـدث عن مزرعـة للـحيـوانات.. (تـدريب مشـاة احللـة) وا
ـا مؤلـفـها سـرق فـكـرتهـا من روايـة مزرعـة احلـيـوانات (جلـورج أورويل) اذ يـقول ر

جورج اورويل في رائعتهِ مزرعة احليوان:
السيـاسيون مثل القرود في الغابة اذا تعـاركوا افسدوا الزرع واذا تصاحلوا اكلوا

احملصول.
شي مـتبـخترا داخل أمـا مزرعـة أورويل العـراقية فـتحـكي لنـا ان شبل األسد كـان 
ه الى أبيه الغابـة فصادفه احلصـيني الذي قام بضـربه بقوة ..فراح الـشبل يشكي أ
ــعـرفـة ــزرعـة من احلــيـوانـات  أسـد الــغـابــة الـذي أمـر بــاجـتــمـاع طـار ألعــضـاء ا

اجلاني...
ـن يـعـتـرف بــجـرمه...في هـذا أخـذ األسـد يـتــوعـد الـفـاعـل وفي األخـيـر قــدم الـعـفـو 

األجتماع جلس الدب الثقيل السمع بجانب احلصيني
وأثناء حديث األسد قال الدب للحصيني:

شيكول األسد?
يكول الي يريد يصير نائب خل يرفع ايده.

عندها رفع الدب يده فرحا
بـعدهـا أخذ الـدب نصـيبه ومـر من أمام احلـصيـني مكـسورا عـندها

صاح احلصيني:
يابة سلم عاد ندريك صرت نائب!!

كن ربـاط السالفة وصل للبعـض من الفائزين في االنتخابات
الذين سرعان ما نسوا جمهورهم!

النجف

ـهــرجـان تـضـمّن فـعـالـيـات مـتـنـوعـة (ا
بــحـضــور نـخــبـة من عــمـداء الــكـلّــيـات
ومـسـؤولي شـعب النـشـاطات الـطالبـية
بـالكلّيات وعدد من األساتذة والطلبة)
هرجانـات الثقافية في الفـتاً الى (دور ا
ـثـابر ـشرّفـة لـلـطالب ا رسم الـصـورة ا
ـتـسم بـثقـافـات متـعـددة) واضاف ان ا
(اجلـامــعـة تـدعم الـنـشـاطـات الـطالّبـيـة
بـجـمـيع اجلـوانـب الـفـنـيـة والـريـاضـية
والـثقـافيـة) وشمـلت الفـعالـيات توزيع
الــدروع الــتــقــديــريــة لــثالثــة مــبــدعـ
ـسـابــقـة الـشِـعــر والـكـلـيّـات فــائـزين 
ُــسـتـضـافـة). واطــلّع الـعـبـودي امس ا
عـلى مـجمـع النـصر لـألقسـام الـداخلـية
اخلــاصــة بـــطــلــبــة كــلــيــة الــطب وطب
الـكندي في جامعة بـغداد. وقال البيان
شكالت ان (الـطلـبة عـرضوا عـدداً من ا
تـتضمن اقتراحات بـشأن بيئة األقسام
الـــداخـــلــيـــة وحتـــســـ اخلــدمـــات في
اجملـمّع) واوضـح ان (الوزارة وإدارات
اجلــامــعـات مــهــتـمــة بــقـطــاع األقــسـام
ا الداخلية وتطوير اجلانب اخلدمي 
يــتــنـــاسب مع مــتــطــلـــبــات الــعــمــلــيــة
الـتــعـلـيـمـيـة) الفـتـاً الى (الـعـمل اجلـاد
عـلى توفير بيئة مالئـمة إلسكان الطلبة
عاجلات وتـمك اجلامعات من وضع ا
لإلرتـقـاء بواقع األقـسام الـداخلـية). في
غــضــون ذلـك غــيّــرت وزارة الــتــربــيـة
اجراءاتها فيا لكشف عن حاالت الغش.
واوضـح بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
راكز (مـديريات التربية كافة بتجهيز ا
اإلمــتـحــانــيـة الــتـابــعــة لـهــا بـأجــهـزة
الـكـترونـية مُـتطـورة لـلكـشف عن الغش
بــأنــواعه خالل تــأديــة اإلمـتــحــانـات)
وبــ ان (هــذا اإلجــراء يـحــدث لــلــمـرة
األولى بـــغــيـــة إتــخـــاذ اإلحــتـــيــاطــات
الـالزمة مـن اجل احلـفـاظ عـلى رصـانة

ـــراقــبــ في الـــعــمــلـــيــة ومــســـاعــدة ا
إنـسيـابيـة سيـر اإلمتـحانـات انسـجاماً
مع تــطـور الـوســائل اإللـكـتــرونـيـة لـدى
الـــطــلــبـــة في الــغـش) وتــابع ان (هــذه
اخلـــطــــوة جـــاءت بـــضـــمن اإلجـــراءات
اإلســتـبــاقـيــة إسـتــعـداداً لإلمــتـحــانـات
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كـما وجّه وزيـر التربـية ابـراهيم نامس
اجلــبـوري تـربــيـة الـبــصـرة بـتــشـكـيل
جلــنــة حتــقـيــقــيــة عـلــيــا بــحق احـدى
مـعـلـمـات احملـافـظـة ومـحـاسـبـتـهـا إثـر
ـارستـها سلـوكاً ال يـتنـاسب مع القيم
الـتربوية. وقال تـلقته (الزمان) امس ان
ــعــرفـة ــعــلّم هــو نــبـراس الــعــلم وا (ا
مـايــسـتـوجب اإلبـتـعـاد عن الـتـصـرفـات
ـســيـئـة) مـوضـحـاً ان والــسـلـوكـيـات ا
ؤسـسة التي ـنظومـة التربـوية هي ا (ا
يـبني األجيـال وتغرس الـقيم والعادات
الــرصــيـنــة في نــفـوس الــتالمــيـذ) من
جـهـته اوعـز مـديـرعـام تـربـيـة الـبـصرة
عـبـد احلـسـ سـلـمـان بـتـشـكـيل جلـنـة
حتـقيـقيـة علـيا للـمعـلمـة ومحـاسبـتها
بـعد تصويرها فيـديو تدعو فيه تالميذ
ــدرسـة الى مـتـابــعـتـة حـســابـهـا عـلى ا
اإلنـسـتـكرام) مـشـدداً علـى (معـاقـبة كل
مـن يـــسيء لــــلـــقـــيـم الـــتـــربــــويـــة وفق
الــضــوابط و الــتــعـلــيــمــات الــوزاريـة)
ـعلمة في تربيـة البصرة نرم وردت ا
الــشـمـري عــلى قـرار الـتــحـقـيـق مـعـهـا
بـــشـــأن اإلســاءة. وقـــالت فـي تــصـــريح
تــابـعــته (الـزمــان) ان (تـصــرفي لم يـكن
اســاءة لـلـعــمـلـيـة الــتـربـويــة بل بـهـدف
تـعزيـز الثـقة ب الـتالميـذ) مضـيفة ان
(حـبي لطـلبـتي دفعـني لـلتصـوير مـعهم
لـتشـجـيعـهم وزيادة هـمتـهم خصـوصاً
وانــهم يـقـضـون دوامـهـم في مـدرسـتـنـا

سـنوياً في بغداد برعاية وزارة التعليم
ـشاركـة اجلامعـة وعدد من اجلـامعات
ـشـاركـة بـهـذا الـعــراقـيـة) مـبـيـنــاً ان (ا
ـــســــتـــوى احملــــفل يــــســــاهم في رفـع ا
ــزيــد من الــعــلــمـي ويــشــجّع إلقــامــة ا
الـفـعـالـيـات الـبـحـثـيـة الـعـلـمـيـة) وذكـر
رئـيس اجلـامـعـة األمـيـركـيـة فـي بـغداد
مـــايــكـل مــولـــنــيـــكس في تـــصــريح ان
(اجلــامــعــة األمــيــركـيــة هــدفــهــا إقــامـة
شـراكــات مع جـامـعـات عـراقـيـة إليـجـاد
فـرص لـتطـبيق الـهنـدسـة اإللكـترونـية).
في سـياق متـصل نظّم قسم الـنشاطات
الـــطالبــيـــة في جـــامــعـــة الــقـــادســيــة
مـهرجان الـشعر اجلامـعي لطلبـة كليات
اجلــامـعـة بـالــتـعـاون مع عـمــادة كـلـيـة
الـتربية. وقال عميد الكلّية ستار حميد
اجلـــــــنــــــابـي في تـــــــصــــــريـح امس ان
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الـكرافانية مايـتطلّب دعمهم وإعطاءهم
ــــدرســــة) واعــــربت عن حــــافــــر حـب ا
اســتــغــرابــهــا من إجــراءات الــتــربــيــة
مـوضحة ان (الـفيديو مُـصور في ساحة
ــدرسي ـــدرســة ولــيس فـي الــصف ا ا
ــــدرس وهـــــذا اليــــسيء لـــــســــمـــــعــــة ا
والـــتـــدريس). عـــلى صـــعــيـــد مـــتــصل
اجنــزت تـــربــيــة الــنــجـف مــتــطــلــبــات
مــشـروع الـدعم الـطـار لألمن الـغـذائي
والـتنـميـة. وقال مسـؤول شعـبة األبـنية
وسـوي في تـصريح ـدرسـية عـمـاد ا ا
لـ (الــزمــان) امـس ان (شــعــبــة األبــنــيـة
ـديريـة الـعـامـة للـتـربـية ـدرسـيـة في ا ا
بـاحملافظة اجتهت الى اجراء متطلبات
درسيـة ضمن موازنة مـشاريع األًبنـية ا
ديـريات الـدعم الـطار لـلـتنـميـة بـ ا
ـديـريـة ارسـلت الــعـامـة) واوضح ان (ا
الـكشوفـات الهندسـية لبـناء وتأهيل 27
مـدرسـيـة وتـرميم  96 بـنـايـة مـدرسـية
الى الـوزارة) مضيفاً ان (هنالك متابعة
ـديـر العـام لـلتـربـية مـسـتـمرة من قِـبل ا
لــلـمـشـاريع لـتــهـيـئـتــهـا ضـمن مـوازنـة
احملـافظة) وب انهـا (شملت ترميم 96
بـنـايـة مـدرسـيـة وبـنـاء سـبـعـة اجـنـحة
دراسـية بسعة سـتة صفوف الى جانب
مــبــنى اداري واحـد وابــنــيـة صــحــيـة
وثالث قـاعـات امتـحانـية تـأهيل عـشرة
مــجــمّــعــات صــحــيــة اخــرى). واوعـزت
دارس مـديرية تـربية الـنجف إلدارات ا
ـتابـعة ابنـية مـدارسهم تـزامناً كـافة 
ـــواظــبــة عــلى مـع احــوال الــطــقس وا
الــدوام بــالــتــكـيـف مع ظــروف الـطــقس
ــديـر الـعـام الــراهـنـة. وذكــر بـيـان ان (ا
لـلتربـية في احملافـظة مردان الـبديرين
ــدارس كــافــة بــاإلسـراع وجّـه إدارات ا
ـدرســيـة ــتـابــعــة احـوال ابــنـيــتــهم ا
خـصـوصاً مع هـطول األمـطـارالغـزيرة)
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وصف وزيــر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
ؤتمر الدولي الـعلمي نعيم العـبودي ا
اخلـامس عـشـر لتـطـويـر هنـدسـة الـنظم
ــبـــاركــة اإللـــكــتـــرونــيـــة بـــاخلــطـــوة ا
ـتـميـزة مؤكـداً انه سـيعـزز التـعاون وا
وتــــبـــادل اخلـــبــــرات بـــ الـــهــــيـــئـــات
الـتـعلـيـمـية والـصـناعـيـة إلنتـاج مـسار
ـجـال الـذكـاء الـصـنـاعي واإلتـصاالت.
ــؤتــمــر الــدولي وقــال الــعــبــودي في ا
الـــذي اقــامــته اجلـــامــعــة األمـــيــركــيــة
حــــضـــرته (الـــزمــــان) ان (الـــتـــطـــورات
الـعلـمية والـتقنـية في مخـتلف اجملاالت
ؤسـسات مواكـبة الـتحول تـتطـلّب من ا
ي والــــتــــعـــــامل مع الــــرقـــــمي الــــعـــــا
ُــســتــجـدات ومــتــغــيــراتـهــا لــتــأمـ ا
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ــــؤتــــمـــرات مــــؤكــــداً (اهــــمــــيــــة دعم ا
الــتــخــصــصــيــة لإلســهــام فـي تــطــويـر
سـاهـمـة اجلادة الـبـحـوث العـلـمـيـة وا
في بـنـاء مجـتـمع معـرفي والـتقـليل من
الــفــجـوة الــتــقــنـيــة والــصــنـاعــيــة بـ
اجملـــتـــمـــعـــات) واضـــاف ان (الـــوزارة
اجتــهت الـى عــقــد شـراكــات فـي مــجـال
تـطـبـيق الهـنـدسة اإللـكـتـرونيـة مـؤكدة
انــهـا سـتــعـزز الـتــعـاون بـ الــهـيـئـات
الـتـعـلـيـمـيـة والـصـنـاعـيـة) مـشيـراً الى
(حـرصـهـا على إيـجـاد احللـول و تـذليل
ــتـــطــلــبـــات الــتي تــضـــمن مــنــاخــات ا
تـعليـمية وتـدريبية مـناسبـة تنسجم مع
الـــتــــطـــورات الـــهــــنـــدســـيــــة والـــنـــظم
اإللـكتـرونيـة فضالً عن دعـمهـا القدرات
ــؤسـســات في الـقــطـاعـ الــعـلــمـيـة وا
الـــعـــام واخلـــاص) مـن جـــهـــته اوضح
رئـيس اجلـامـعـة الـتـكنـولـوجـيـة احـمد
ؤتمر يُعقد الـغضبان في كلمـة له ان (ا
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الكـات مــشـيــراً الى (اهـمــيـة تــكـيــيف ا
ناطق النائية الـتربوية والتالميذ في ا
ــــا يــــتـالءم مع الــــظــــروف اجلــــويــــة
الــراهــنــة). في غــضــون ذلك افــتـتــحت
وزارة الـتـربيـة مدرسـتـ جديـدت في
مــحـافـظــتي بـابل والــديـوانـيــة مـؤكـدة
تـنــفـيـذ الـبـرنـامـج احلـكـومي لـتـوسـيع
ــشــاريع فـي دعم الــقــطــاع األبــنـــيــة وا
الـتـعـليـمي. وذكـر بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امـس ان (وكيل وزارة الـتربـية لـلشؤون
الـفـنـيـة حـسـ صـبـري الالمي افـتـتح
مــدرســـتــ جــديــدتــ ضــمن مــشــروع
الـوزارة األول وهـمـا مدرسـة اجلـوادية
في بـابل و تـدمـر اإلبـتـدائيـة اخملـتـلـطة
في الـديوانية) مبيناً ان (الوزارة تعمل
وفق خــطــة مــحــددة إلفـتــتــاح مــشـاريع
ـاثلة في احملـافظات لتـحس الواقع
الــتــربــوي و جتــاوز الــتــحــديـات الــتي
ـؤسسـة التـربوية) تـعيق حـركة تـقدم ا
واشـار الى (إيـجـابـيـة الـنـتـائـج األولـية
ا يخدم نهـاج احلكومـي  في تـنفيـذ ا
ؤسسات التعليمية). وباشر الطلبة  وا
ـــنـــاهج والـــتـــقـــنـــيــات قـــسم شـــؤون ا
الـتـربـويـة في مـديـريـة تـربـيـة مـيـسان
تـنصـيب وتشغـيل شاشـات تفاعـلية في
عـدد مـن مـدارس احملـافـظـة. وقـال مـدير
الـقـسم رافـد حوزي وهـيم في تـصريح
تـابـعته (الـزمـان) امس ان (فريق الـعمل
شــغّل الـشـاشـات في  24مـدرسـة مـنـهـا
ــتــفـوقــ األولى ومــدرسـتي ثــانــويـة ا
الـسيـدة زينب لـلبـنات و الـرائد الـعربي
) ولـفت الى ان (هـذه الـتـجـربـة لـلــبـنـ
تـعد الثانية داخل الـصفوف الدراسية)
مـبينـاً انه (سيجـري العمل لـشمول عدد
ـــدارس بـــهـــدف اإلرتـــقــاء اكـــبـــر مـن ا
بـالواقع الـتربوي ودعم طُـرق التدريس

احلديثة).
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ــكن ان يـعـط ِ الـشــعب من تــضـحــيـات لــكي تـلــتـفـت الـيه الــسـلــطـة أو تــثـمن مـاذا 
تضحياته??

ـسئـول عن احلكـومة لم نـسمع ونـعرف بـحيـاتـنا  أو عـبر الـتـأريخ بان الـشعب هـو  ا
واطن وازين رأسا عـلى عقب حيث يدفع ا ويرعاهـا اال  في  العراق بحيث انـقلبت ا
تـكررة للـحكـومة فان فـشلت الـسلـطة في ميـدان ما فـاننا فواتـير االخـطاء الكـارثيـة ا
واطن هـو الذي يتـحمل الفشـل ومن جلده يصـحح هذا  الفـشل وعلى حساب نرى ا
قـوته وحقـوقه الدسـتوريـة سواء كـان هذا الـفشل سـياسـيا أو امـنيـا أو اقتـصاديا أو
اداريـا ومنـذ التـغيـير في الـعراق الـذي جاء أجـنبـيا ولـيس وطنـيا خـالصـا وحلد االن
ـتـصـدي الـوحـيـد لالزمـات ولـيس احلـكـومـة فاذا حـصل ـواطن الـعـراقي هـو ا فـان ا
واطن فـشل أمني سـيكـون العـراقي هو الـضحـية وإن حـصل فشل اقـتصـادي فان ا
سـئـول احلـكـومي وأين مـسـئـولـيته هـو من سـيـدفع الـثـمن وهـنـا نـتسـائل أيـن دور  ا

ودوره ووظيفته التي جاء بها??
 وخيـر مثال على ذلك بطـولة خليجي   25 التي حتـملت البصرة  واهـلها الكرماء كل
أعبائـها بعد أن أبهروا العالم بـكرمهم وضيافتهم الـتي خطفت أنظار االعالم العربي
والدولي وأخـذته بـعيـدا عن البـطولـة الـرياضـية وهـنا كـان احلضـور والـتاثـير شـعبـيا
وليس حكـوميا بـاعتـبار البـصرة هي التي رعت هـذه البـطولة وغـطت على كل مواطن
العـجـز احلكـومي بالـسـكن وااليواء واالطـعـام  امام هـذا احلدث الـكـبيـر وهنـا تـعتـبر
فـاتـورة الـبـطولـة من امـوال الـبصـريـ الـكرمـاء ومن جـلـود الـعراقـيـ وحـدهم وعلى
واطن الـبـصري هـو الـذي كان حـساب جـيـاعهم ومـعـوزيهم ومـرضـاهم وبهـذا فـان ا
ـضح في ساحـات القتال ضـد هجمات ـيدان كما حـضر  االبطال ا حاضرا في ا
الدواعش قـبل سنـوات ودافعـوا بشرف  عـن الوطن بـدمائهـم وارواحهم والـيوم ومرة
واطن هو الضحيـة بارتفاع قيـمة الدوالر امام الديـنار العراقي بشكل اخرى يكـون ا
ـشهد بكـل اريحية دون اكـتراث او ايجاد حـلول  لتلك ـسئول يـتفرج على ا خطير وا

الكارثة التي ستجعل الشارع العراقي مرجال ينتظر  االنفجار !!
سـئول ـواطن حاضـرا في صـد  االزمات والـتصـدي لهـا  بيـنمـا ا فـالى متى يـكون ا
ـظـلـوم اجلـريـح دون رحـمـة ? وعـلـيـنا ان يـغـيب عن واجـبـاته ويـتـفـرج عـلى الـشـعب ا
النـبـخس مـواقف الـبـعض من رجـال الـسـلــطـة االيـجـابـيـة جتـاه مـصـلـحـة الـعـراقـيـ
والدفاع عن حقـوقهم وسيـبقى السـؤال قائما مـتى تثمن احلـكومة تضـحيات شـعبها
سئـول احلكومي في انقـاذ الشعب من االزمات والى متى يـغيب دور ا
الـتي تـراكمـت باحلـد  الـذي تـوصف به بـالـظلـم السـافـر سـيـما
عـانـاة النهم عـشاق لـلحـياة وان الـعراقـي اليـسـتحـقون تـلك ا
والــوطن  ?? ومــازلـنــا نـعــقـد االمل عــلى الـرب الــكـر وادارة
حـكـومـة الـسـيـد الـسـوداني بـان يـسـعف الـعـراقـيـ ويـنقـذهم

وينقذ العراق من الضياع .
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خـرجت من اجلـامـعـة الـديـنـيـة [جامـعـة كـلـنـتـر] في الـنـجف األشـرف في احـد األيام
مـسـاءً وفي أوائل عام (1995م) بعـد إحالـتي على الـتـقاعـد بأيـام  واضعـاً يدي إلى
اخلـلف  مـطـأطـأ بـرأسي إلـى األرض  مفـكـراً فـيـمـا وصـلت إلـيـه بعـد جـهـاد طـويل
اســتــمـر اربــعــ عــامـاً وإذا بـي أفـاجئ الــســيــد الـســيــسـتــاني دام ظــله قــريــبـاً من
دارنا[داره في احلنـانة] بنـحو مائة مـتر  سلـمت عليه ورحـبت به  وأبديت متـطلبات

اجملاملة الواقعية  ومعه ولده البكر الثقة السيد محمدرضا دام عزه .
قلت : سيدنا خيراً في هذا الليل ( وكان من عادته أن يكرس الليل للعمل العلمي) !
قـال : أنت تـعـلم مـا بـيـني وبـ الـسـيـد حـسـ بـحـر الـعـلـوم من خـصـوصـيـة  وهـو

مريض جئت إلى عيادته.
دينة. قلت : تفضلوا استريحوا في دارنا  و أنا أوصلكم في السيارة إلى داخل ا
قـال : اللـيلـة حتصـيل  يقـصد أنّ غـداً يوم تـدريس للـبحث الـعالي اخلـارج والبدّ من
فـردات موضوع البحث  التفت إليّ وقـال : أنت مشغول الفكر لم التحـضير الليلي 

ترني حتى دنوت مني.
قـلت له : سيـدنـا أنت تعـلم أنا أعـيش مـنذ أربـعـة وثالث عـاماً اسـتـاذاً  وأنا مـكفي
ـا تعلمه من تفاصيل  ؤونة كـفافً براتبي في اجلامعة  وقـد أحلت على التقاعد  ا
ـاذا أسدّ متطـلبات احلياة مـالياً  واحلقوق الـشرعية كمـا تعلم ال أتناول وأنا أفكر 
مـنــهـا  ولـدي عـرضـان عــرض من جـامـعـات لــيـبـيـا بـحـدود (  1500دوالر شـهـريـاً)
وعـرض من جـامــعـات األردن بـحـدود (  2500دوالر شـهــريـاً) السـيّـمــا وأنـا بـدرجـة

أستاذ أول  وأنا أفكر في ذلك.
قال لي : ال تفـعل وال تترك النجف  لك بي أسـوة في الفقر  فأنـا رجل فقير أتكفف
العيش منذ هبطت النجف حتى اليوم  الفقر ليس عائقاً  أتريد أن تتركني وحدي

( وكان السيد بفضله يأنس بآرائي )
وقع فـيمـا بـيني وبـينه مـا ال يـعلـمه حتى ولـده) وما ـسؤولـية الـشرعـيـة  وأوكل لي ا

زال األمر سرّاً حتى اليوم .
لــدى خـطــاب الـسـيّــد لي بـذلك  أعــرضت عن الـســفـر خلـارج
العـراق  من أجل التعـي في اجلامـعات  وصبـرت معه على

الفقر .
{ مفكر راحل
{ عن مجموعة واتساب

نعيم العبودي
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شــــكّــــلـت وزارة اإلعــــمــــار واإلســــكـــان
والــبــلـــديــات الــعــامــة جلــنــة خــاصــة
لـتحـديد التـجاوزات في منـاطق بغداد
إنــســجـــامــاً مع تــوجّــهــات احلــكــومــة
ــتـــجـــاوزين قـــانـــونـــيــاً حملـــاســـبـــة ا
ن يـحاولون لـكية  ومـنتـحلي صفـة ا
ـواطـنـ و بـيع األراضي عـلى خــداع ا
جــانــبي طــريق دورة يــوسـفــيــة. وقـال
بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (الـوزير
بـنــكَـ ريـكـاني بـحث مع امـ بـغـداد
واحملــافـظ وقــائــد عــمــلــيــات بــغــداد و
رئـيس هيئـة اإلستثـمار الوطـنية وعدد
من الــقــيــادات األمــنــيـة والــعــســكــريـة
ـعنـيـة قـضيـة الـتـجاوزات واجلـهـات ا
عــلى طــريـق دورة يــوســفــيــة لــلــمـرور
الـسريع والـطرق الرئـيسـة في بغداد)
واشــار الى (تـشـكــيل تـتـألف من وزارة
الــزراعـة ومـحــافـظـة بــغـداد واألمـانـة
شـتركة جلرد التجاوزات والـعمليات ا

و معاجلتها).
Èdš√ WM'

مـؤكداً (تشكيل جلـنة اخرى من اإلعمار
وامـانة بغـداد واحملافظـة دورها إعداد
الـتصـميم األسـاس للـمناطق) واوضح
ان (احلــكــومــة عــزمت عــلى وضـع حـد
ـواطـن لـلـمخـالـفـ الذين يـخـدعون ا
ويـــــــســــــتــــــحـــــــوذون عــــــلـى األراضي
لـصـاحلـهم). من جـانب اخـر عـزّز ام
بغداد عمار موسى كاظم فريق اجلهد
اخلـدمي التابع الى اإلعمار واإلسكان
ـعدات اإلكساء الفـتاً الى إعداد خطة
إلكــســاء عــدد من شــوارع الـكــاظــمــيـة.
وذكـر بـيان تـلقـته (الـزمان) ان (األمـانة
بـحثت مع الفريق حتديد اآلليات لدعم
ـنـاطق ـهـمـة الســيـمـا في ا ــشـاريع ا ا
الـفـقيـرة) مشـيـراً الى (تنـفـيذ مـشاريع
جـديـدة في  مديـنـة الكـاظمـيـة إستـناداً
الى تـوجـيـهـات رئـيس الـوزراء مـحـمد
الـسوداني) واكد ان (السوداني ناقش
ـــلـف اخلــدمـي في عـــدد من مـــنـــاطق ا
بــغــداد الـتـي تـفــتــقـر خلــدمــات الــبِـنى
الـتحتية مثل احلميدية وسبع قصور)
واوضـح كــــاظم ان (الــــفـــــريق بــــاشــــر
بــأعـمــال الـصــرف الـصــحي وشـبــكـات
ــيـــاه في شــارع الــبــزل وابــو احــمــد ا
وابــوعـلي في ســبع قـصـور) واضـاف
ان (األمـــانــة ســـتــعـــزز مــواقع الـــعــمل
ـالكـــات واآللـــيـــات ضــــمن قـــواطع بـــا
بـلـديـات الشـعب والـكاظـمـيـة والشـعـلة
والــرشــيــد وســتــبــاشــر بــفــرش مــادة

الــسـبـيس فـي طـريق الـتــاجـيـات الـذي
اسـتـحـدثه الـفـريق احلـكـومي مـؤخراً)
ولـفت كاظم الى (مناقشة تـنفيذ مجسر
فـي ســاحــة عــدن و تـــوســعــة الــشــارع
ـمتـد من ساحـة براثـا الى مـجسر 14 ا
رمــضـــان وإنــشــاء بــاركــات مــتــعــددة
الـطـوابق فضالً عن تـأهيل شـارع باب
ـــراد والــــشـــروع بـــتـــحـــويل إحـــدى ا
الـساحات الـكبيـرة الى متنـزه ترفيهي
وإســتـحــداث مــوقـعــاً بـديالً ألصــحـاب
ـراد). في غـضون الـبـسـطات في بـاب ا
ذلك تـرقبّت هيـئة اإلستـثمار الـوطنية
إقـامـة مـشاريـع في بغـداد واحملـافـظات
ـيـة مـؤكـدة بـالـتـعـاون مع شـركـات عـا
قرب إحالة مشروع الرفيل السكني الى
نـفذة. وقال رئـيس الهـيئة الـشركـات ا
ســاالر مـحـمـد امـ في تـصـريح امس
ان (الهيئة ترعى عِدة مشاريع ستكتمل
قــريـــبــاً بــضــمـــنــهــا مــديـــنــة الــرفــيل
اجلـديـدة) مـوضحـاً ان (انـها سـتـشغل
مـــســــاحـــة ألكـــثـــر من  106آالف دو

يـة) مـشـيراً وبـالـتـعاون مع شـركـة عـا
الى (شــــمـــولـــهـــا مـــنـــاطق ســـكـــنـــيـــة
ومــؤسـسـات حــكـومـيـة الــتي سـتُـوزع
تقـدمة) وبشأن قـريباً عـلى الشركـات ا
مـجمّع بسمايـة اكد ام (الوصول الى
ـرحـلـة الـنـهـائـيـة من مـشـروع مـديـنـة ا
بـسـمـايـة بـالتـعـاون مع شـركـة هـانوا
حـــسب اتــفـــاق نصَّ عــلـى عــودة عــمل
ـشـروع وتـسـلـيـمـهـا نـحـو الـشـركـة بـا
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ائـية مياه وارد ا واسـتثمـرت وزارة ا
األمــــطــــار إلحــــيــــاء هــــور احلــــويـــزة
ــحـافـظــة مـيـســان. وقـال مـديـر إدارة
مــشـــاريع األهــوار واألراضي الــرطــبــة
ــيـسـان سالم سـعـدون في تـصـريح
تـــابـــعــته (الـــزمـــان) امس ان (الــوزارة
اسـتـثمـرت مـياه األمـطـار في دعم هور
احلـــويـــزة عَـــبـــر مــــغـــذيـــاته الـــثالثـــة
احلــســيــچي وأم الــطـوس و الــزبــيـر)
مـضـيفـاً ان (هـذه اخلطـوة سـاهمت في
زيــادة نِـسب اإلغـمـار بـالــهـور مـقـارنـة
بــاألعـوام الـســابـقـة) وبــ ان (هـنـالك
تــنـســيــقـاً بــ مـركــز إنـعــاش األهـوار
ـوارد واألراضـي الـرطــبــة ومـديــريــة ا
ـائية في احملـافظة لـضمان إسـتثمار ا
مــــيـــاه األمــــطـــار لــــتـــعــــزيـــز األهـــوار
اجلـنـوبيـة) مـشيـراً الى ان (اإلطالقات
ــائـيــة الـنــاجتـة عن هــطـول األمــطـار ا
اثــرت إيـــجــابــاً عــلى الـــواقع الــبــيــئي
واإلحـيائي لألهوار) واوضح ان (مياه
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ـا هي أعظم مـقـوّمـات حيـاتـها ال أحد يـسـتـطيع أنْ يُـنـكـر أنَّ اللـغـة في كل أمـة من اال ا
ووجودها .

وَحَسْبُ ( الضاد ) أنّهـا لغةُ القرآن الكر ومن هنا فهي أشرف اللغات وأوالها بالصيانة
واالتقان .

-2-
ـقوّم األكـبـر لـوجود األمـة وحـيـاتـها فـمن الـطـبيـعي أن يـكـون تـضيـيـعـها واذا كانـت اللـغـة ا

س عزتها وكرامتها في الصميم . والتفريط بها انحداراً خطيراً 
-3-

جـرد ان يتخبط في كالمه في العصور الـذهبية لألمـة كان الرجل (  يسـقط من العيون ) 
ويكشف عن جهله بقواعد لغته .

-4-
وأواصـر الـصـلـة الوثـيـقـة واالرتـباط الـقـويّ بـ االسالم والـعـربيـة تـنـبه لـهـا أعداء االسالم

اكرون فحرصوا على إبعاد ابناء االسالم عنها . ا
انــهم ادركـوا أنَّ الـكــثـيـر من الـعــبـادات االسالمـيـة والــعـقـود ال تـصـح االّ بـالـلـغــة الـعـربـيـة
ـة على الـعربيـة ووسموهـا بالتـهم البـاطلة وأطـالوا الكالم الفصـحى فشنـوا حمالتـهم الظا

عن التعقيد والقصور فيها ..!!
ب . ا اختارها الله لكتابه ا مع أنّها ليست كذلك يقينا واالّ 

-5-
واآلن نسألكم :

هل تـنازل اليابانـيون عن لغتـهم مع ما فيـها من صعوبـات بالغة أم ظـلوا متمسـك بها الى
النهاية رغم كل ما انطوت عليه من تعقيد ?

انهم آثروا التمـسك بها ولم يسمحوا النفـسهم بتركها او استبـدالها بأية لغة اخرى  –كما
هو معلوم . –

وها هـم الصينيون  –ولغتهم أصـعب اللغات  وقد بلغت اشـكال حروفها مائة الف شكل 
مـضـافـا الى أنّ الكـلـمـة الواحـدة بـالـشكل نـفـسه تـلفظ بـاصـواتٍ كـثيـرة ويُـعـطي كل صوت

معنى غير ما يعطيه الصوت اآلخر 
لة عن لغتهم رغم صعوبتها الفائقة  لم يتزحزحوا قيد ا

فلماذا ال نكون مثلهم مُصِرين على االعتزاز بلغتنا وساع الى اتقان قواعدها ?
-6-

انني بصراحة :
أخـجل من نـفـسي حـ أرى مَنْ يـعـد نـفـسه من الـكـبـار ولـكـنه ال يُـحـسن مـن لغـتـه شـيـئا 

نصوب ) وال أدري كيف (رُفع) ّيز ب (اجملرور) و (ا بحيث انه ال 
واقع ? راتب العليا  وكيف (نُصب) في تلك ا الى ا

-7-
انّ بـارقــة من األمل الحث في االفق عــبـر ( اجملــالس الـثـقــافـيـة )
التي بدأت باالنـعقاد هنا وهـناك وهي ترنو في جمـلة ما ترنو اليه
ـعـرفي واألدبي  ــنـسـوب الــلـغـوي والــثـقـافـي وا الى االرتــقـاء بـا

وايقادُ شمعةٍ خير مِن الظالم كما يقولون .
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ال ابد ان نـقدم الـشكر لـكل من ساهم بـنجاح حـفل االفتـتاح التـاريخي واالسـطوري الذي
ابهر االعداء قبل االصـدقاء ورسموا لنا عدة صور ولـوحات تاريخية لعـراقنا  العظيم منذ

والدته وظهوره الى احلياة وما قدمه للعالم والبشرية من اجنازات 
شكرا لدرجال 

وزير دفاع منتخبنا  عندما كان العبا 
ووزير الشباب والرياضة السابق 

وحاليا هو رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 
سميات  ساقدم له الشكر بكل هذه ا

خاصـة عندمـا تفرغ لـرئاسة االحتـاد حيث رأينـاه  شعلـة من النشـاط قبل افتـتاح البـطولة
ـيناء حيث رابط هـناك في بـصرةً السـياب  وواصل الـليل بالـنهـار من اجل اكمـال ملعب ا
همة على احسن وجه وتبليط الـطرق واالشراف على كل صغيرة وكبـيرة من اجل اجناز ا
وجـنى ثمـار تعـبه عـندمـا  قدم حـفل افتـتاح رائع ومـبهـج افرحـنا جـميـعا وافـرح كل محب
ـاء العـكر لـنشـر حـالة سـلبـية هـنا او العـراق وابغض الـكارهـ الـذين قامـوا بالـتصـيـد با

هناك من اجل التقليل من هذا االجناز لكن خاب ظنهم وماتوا بغيضهم 
الشكر حملافظ البصرة 

االنـسـان الرائع اسـعـد العـيـداني  الذي كـان في مـقـدمة الـصـفوف في اكـمـال واجناز كل
متطلبات البطولة 

ـبرقع الـذي لم يـدخر جـهـدا لتـكـون له بصـمة والشـكر لـوزيـر الشـبـاب والريـاضـة احمـد ا
لوزارته في العرس اخلليجي 

الشكـر لكل الذين تـركوا بصـمة االبداع وحب الوطـن في خليجي
البصرة 

الـذي جـعـلــنـا سـعـداء ونـنـسى هـمــوم الـوطن حـتى لـو لـسـاعـات
ولسان حالنا يقول 

كم انت عظيم يا عراق 
لو الذين حكموك وضعوك في احداق العيون.

 WNJ½ oKIK Ë w  …¡«d

ÊULKÝ bO « —«e½ —bOŠ —u² bK

قــبل ان تــنـتــهي الى شــرح ثـنــائـيــات الـدين
ــــة واالخـالق والــــعــــلم والــــعـــــقل والــــعــــو
واحلـداثـة. وهي مـرجـعـيات تـرتـبط بـعـنوان
ــؤلف به الى كــلـمـة الــكـتــاب الـذي انــتـهى ا
أخــيـرة بـعـنـوان (الــدين الـذي نـريـد).وبـرغم
ية بـنية عـلى أسس اكاد هـيكلـية الكـتاب ا
ؤلف تنقل بناءه الى صـارمة إال ان عبقرية ا
مـحـتوى الـواقع بحـيث يـخلص الـقار الى
ـا يـعيـشه أو الـنـمـاذج التي مـقـاربـة حـاليـة 
تـــســود في حـــيــاته والســـيــمــا فـي اطــارهــا

السياسي والديني الراهن.
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عـايير ويـراقب تطبـيقهـا دون معايـير يؤدي الى التـاريخ يقول: اخـتيار من يـصنع وينـظم ا
عـاييـر وعدم قـدرتهـا عـلى القـياس الـصحـيح والـعادل وصـوال الى توظـيفـها عدم الـثقـة بـا

للتضليل واخلداع والتخادم.
ـعـرفـة (رئـيس جـامـعـة عـميـد): يـجب ان يـتم وفق الـيـات واضـحـة ونـزيـهة اخـتـيـار قادة ا
ـنافـسـة وتسـتبـعد االراء الـشخـصيـة أو التـخادمـية وشـفافـة تضـمن اشراك اجلـميع في ا
ـنافـسة عـادلة ودقـيقـة وضـامنـة لتـمكـ األصلح واألكـثر قـدرة على جـسر أو.... وتـكون ا

الفجوة ب التعليم ومتطلبات سوق العمل.
# اخـتيـارُ رئـيسَ اجلـامعـةِ كـتـشريعِ قـانـون مـهم لـلجـمـيعِ يـجب أن يتمَّ وفقَ

ـا يُـمـكنُ اجـراءاتٍ ومـعـايـيـرَ واضــحـةٍ ومـحـددةٍ ودقـيـقـةٍ وشـفـافـةٍ 
ا يَعودُ عليهم َصالحِ واجملتمعِ إبداءَ الرأي باالختيارِ  أصحابَ ا

 . بالنفعِ
# اخـتــيـارُ الـعــمـيـد كــتـشــريعِ قـانـونٍ لــلـمــهـنـةِ يَــجب أن يـتمَّ وفقَ
ا يَـضمنُ اجراءاتٍ ومـعايـيرَ واضـحـةٍ ومحـددةٍ ودقيـقةٍ وشـفافـةٍ 
ـــا ـــهـــنـــةِ إبـــداء الـــرأي بـــاالخـــتـــيـــارِ  ـــصـــالـحِ وا ألصـــحـــابِ ا

. يعودُ عليهِم بالنفعِ
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مـا أحـوج العـالم الـيـوم الى الدين واالخالق
لـكن الـدكـتـور هـادي نـهـر االسـتـاذ الـبارز في
الـعلوم االنسانية يـعالج مفهوم في كتابه
ــصــطــلــحــات اجلــديـــد من زاويــة تــداعـي ا
ـفــاهـيم. وقــد تـلــقت زيـارته وخــصـوصــيـة ا
(الـزمان) صحبة الكـاتب احمد كاظم نصيف
صـبـاح اجلـمـعـة بالـتـرحـيب والـسـرور فـقد
تـسلمت رئاسة التحرير منه نسخة من كتاب
ـــصــــطـــلـــحـــات (الــــدين واألخالق تــــداعي ا

فاهيم). وخصوصية ا
ونـهر واحد من أبرز التدريسي الذين ألفوا
فـي االتــصــال وادواره والــبـالغــة والــنــحــو.
وأسس لــفـرضـيـة عـربـيـة الـنـحـو مـؤكـداً ان
(مــبـدعه هـو اخلــلـيل بن احــمـد الـفــراهـيـدي
مــعـلم سـيــبـويه). وله في شـرح الــنـحـو لـدى
هـذا األخير موسوعة بثمانية مجلدات تؤكد
كـونه أول مـؤلف يـخـلص الى هـذه الـنـتـيـجة

في العالم.
والــكـتــاب اجلــديـد صــادر عن عــالم الـكــتـاب
احلــديث لـلـنـشــر والـتـوزيع في مــديـنـة اربـد
االردنـية. ويـتألف من خمـسة فـصول تقع في
 241صفحة من القطع الكبير. وقد ضمنها
ـصـاحـبة ـصـطـلحـات ا رؤيـته ازاء الـدين وا
ومـفـهـوم االخالق وثـنـائـيته مـع اآلداب وعلم
االخالق ومــهــمــاته واجتــاهــاته ومــعــايــيـره
وانـواع االخالق في ابرز الديانات السماوية
والـفـلـسـفـات الـوضـعـيـة فـرضـيـة الـتجـانس
ـة جــداً والـتــالـيــة لـهـا. واحلــضـارات الــقـد
ـلـحـدة قبل فـضالً عن حـديـثه عن الـديـانات ا
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ـعــمـل خـاصــة  وفي الــعــامـلــ فـي ا
امانة العـاصمة عـامة . وجدتُ من كان
يقرأ لي في جريدة الثورة  وفي مجلة
ـهـنـدس سالم نـاصـر الف بـاء. وكـان ا
في طـــلــيــعـــة هــؤالء . خـــلــقه الـــعــالي
وجـنـوبـيـته ومـنــدائـيـته  تـفـضي الى
شاعر ؤازرة. هذه ا حالة التعاطف وا
ـتي. ومـنـحـتـني بـعـضاً شـدت من عز

من معنويات كنتُ محتاجاً لها.
…bA « ¡U b «

يـقولـون  وهـم علـى حق  ان اصـدقاء
الشـدة قلـيلـون . لكـني وجدتُ اصـدقاءً
كـثـيـرين. بـيــنـمـا تـركتُ في االعالم من
كنتُ اعتقـد انهم  (اصدقاء)  او زمالء
ـة لم تزكي هذا ؤ درب. لكن الوقـائع ا
ة ـؤ االعتـقـاد وتلـك الثـقـة . الوقـائع ا
أكـدت ان هـذه الـثـقــة لـيـست في احملل
ـشـهد : في الصـحـيح. ولن انسَ هذا ا
اليوم الـتالي لـصدور قرار نـقلي  جاء
الى بــيـتـي اعالمي لــيـبــلــغــني بــشـكل
شخصي   ان قرارا صدر بحجز بيتي
وموجوداته. ونـصحني بـاخالء البيت
ـا نـقله لي. وجـودات. لم اكـترث  من ا
ولم آخذ بنصيحته . فالبيت مستأجر.
ــوجـــودات مـــتــواضـــعــة. وعـــيــون وا
احلكومة االمنية  وتنظيمها ال يخفى
عـلـيــهـا شـيئ .  ولم يــتـحـقق مــا نـقـله

االعالمي.

علـى سفـيـنـة تـلك الرحـلـة تـمـزق بريح
عـاصفـة مـفـاجـئـة.وكادت الـسـفـيـنة ان
تـتــحـطم بــالـكـامـل بـعـد ان اصــطـدمت
بصخرة قـرار رئاسي تضـمن نقلي من
عـمـلي كـرئـيس لــتـحـريـر مـجـلـة ( الف
بــاء)  الى امــانــة الـــعــاصــمــة  الــتي
نسبتني لـلعمل  كمـهندس  في معمل
ـكـائن الـثـقـيـلـة في سـاحـة الـنـهـضة. ا
وامــانـة الــعــاصــمـة تــنــفــذ بــذلك امـراً
رئاسـيـاً.  ال اريـد االتيـان عـلى اسـباب
صدور هذا الـقرار . الني ان فـعلتُ ذلك
 ســـاضـــغط عـــلى جـــراح اريـــدهـــا ان
تـنـدمل . ثم ان اطـرافـاً فـاعـلـة عـديدة 
كانت على صلـة مباشرة بـهذا القرار 
قــد رحــلت الى دنــيــا اآلخــرة. مــا كــان
يهمـني حينـها  وما يهـمني االن  هو
التـعامل مع نـتـائج ذلك القـرار. وكانت
نــتــائج مــؤذيـــة لي ان لم اقل مــؤذيــة
ا صدرَ. واي جداً. كـان علي االمـتثـال 
تفـكيـر بـبديل غـير االمـتـثال  هـو نوع
من االنتحار .لذلك صممتُ على جتاوز
(الــصـــدمــة)  والـــتـــعــامل مـع الــواقع
بــعـقـالنـيــة وحــذر وحتــسب وهــذا مـا

حدث ..
ـكـائن الــثـقـيــلـة  ارتـديتُ في مـعــمل ا
صدرية العمـل  ولبستُ ( اجلراوية ).
احــضــر لــلــمــعــمل مــبــكــراً  واغــادره
ـستُ تــعـاطــفــاً كـبــيـراً من مـتــاخــراً . 

قــلب هــذه الــســـنــوات  اطــبــقت عــلي
شـبـكـة الـسـيـاســة  وبـالـتـالي اطـبـقت
عــلي ســجــون الـنــاصــريــة والــبــصـرة
ـوصل وبـعـقـوبــة وبـغـداد لـشـهـور وا
وسـنـوات مـتـقــطـعـة. والى جـانب هـذا
التحصيل الدراسي العلمي  كانت لي
اهتـمـامات كـتـابـية عـامـة  افضت الى
عـــطــــاء كـــتــــابي صــــحـــفـي. وتـــداخل
ؤهالن : الـهـندسـة والـصحـافة. وفي ا
الـوظــيـفـة مــارست الـقــلـيل مـن الـعـمل
الـــهـــنـــدسي  والـــكـــثــيـــر مـن الــعـــمل

الصحفي. لكني سبحتُ ضد التيار.
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وتـــنـــقـــلـتُ بـــ وظـــائف هـــنـــدســـيـــة
واعالمية عديدة. اخـرها رئيس حترير
مـجــلـة الف بــاء . كـان ذلك مــطـلع عـام
 1982 بعد مغادرة الصحفي حسن

الـعلـوي لـهـا. وفي الـسـنـة الـثـانـية من
احلرب الـعـراقـيـة االيرانـيـة. كـان املي
كـبـيـراً بـاسـتـقـرار وظـيـفي بـعـد رحـلـة
مضنـية ادمت اشواكـها القـدم . لكن
ـرفـوع مـثل رايـة ـشـروع ا هـذا االمل ا

صـورة وردتـني من الـصـديق الـعـراقي
ـقيم ـهـاجر سالم نـاصـر  ا نـدائي ا ا
حـالــيـاً في بـنــسـلــفـانـيــا في الـواليـات
تحـدة األمريكـية  مقـترنة بـتساؤل  ا
صاحب لها هذه الصورة والتـساؤل ا
 جــــعـــلت الــــذكـــريــــات تــــســـتــــيـــقظ.
واحلصيـلة مسـلسل اسـتذكاري . وفي
سـلسل  قادتني بعض محطـات هذا ا
ا اجـبـرتني الـوقـائع الى الـضغط ور
عـلى جـراح نـائـمـة. واريـدها ان تـبـقى
نـائـمة. لـكـنـهـا اسـتـيـقـظت . والـتـطرق
لـعـالقـتي مـع الـصــديق سالم نــاصـر 
رور على تلك الذكريات. يحتم علي ا
من حـافات هـور احلـمّـار  بـداتُ رحـلة
حــيــاة صـعــبــة. وقــد يــكــون وصــفــهـا
ـا ينـطبق عـليـها . من (صعـبة ) اقل 
هـــنـــاك بـــداتُ رحــــلـــتي احلـــيـــاتـــيـــة.
والدراسية أبرزها. نحو االبتدائية في
ـتوسـطة مديـنـة گرمـة بني سـعـيد  فـا
في ســوق الـــشــيـــوخ. واالعــداديــة في
الناصريـة. وكليـة الهندسـة في جامعة
بغداد .حـيث اكملـتها  عام 1970. وفي
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هل يستطيع الـعراق والكويت جتاوز حالة العداء التاريخي وعـدم الثقة والشك بينهما كما
يـة الـثانـيـة كالـدولة ـانـيا والـيـابان وإيـطـاليـا ومن حتـالف معـهـا أثنـاء احلرب الـعـا فـعلت إ
نـتـصرة عـلـيهـا بل اصـبحت الـعثـمـانـية تـركـيا حـالـيا الـتي لم تـتصـالح فـقط مع الـدول ا
حلـيـفة مـعهـا ولديـها حـتى قواعـد عسـكريـة تابـعة حلـلف األطلـسي (النـاتو) احلـلف الذي
ـانـيـا إلى الـسوق ـيـة الـثـانـيـة ال بل انضـمت إيـطـالـيـا وإ انـتـصـر عـلـيـها فـي احلرب الـعـا
ـشتـركـة الذي اصـبح فيـما بـعد األحتـاد األوربي ليـصبـحوا اشـبه بدولـة واحدة األوربـية ا

موحدة في الدفاع والعملة كاليوريو والسياسة اخلارجية!
ماذا ينقص الـعراق لفعل ذلك? يحتـاج إلى قرار سياسي شجاع يـذلل تلك الشكوك وعدم
الـثـقـة واالحـقـاد الـتـاريـخـيــة حـتى ولـو من جـانب واحـد ويـثـبـت عـمـلـيـا انه اجـدر بـالـثـقـة
والــسالم وهـو قـادر عــلى ذلك. أن مــا حـصل في خــلـيـجي  25الــذي ادى إلى أنــسـحـاب

الـوفد الكـويتي يُعدَ انـتكاسـة جديدة وتراجع في الـثقة بـ البلدين.
فعـلى الـعراق ان يـضحي ويـستـثمـر كل جـهد حـتى لو كـلف على
ـسـتوى الـبـعيـد...فـكان ـسـتوى الـقـريب لكن سـيـكسـب على ا ا
األجدر تـلبـية مـطالب الـكويت حـول زيادة عدد الـغرف الـفنـدقية
وما إلى ذلك واعطـاءهم امتيـازات خاصة تثـبت لهم ان العراق
اآلن يختـلف عن عراق الدكتاتـور صدام وان ما حصل من غزو
الــكــويت لــيس قــرار شــعب عــراقي بل قــرار شــخـصـي وفـردي

واستبدادي وارجتالي هدفه تدمير العراق. 
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ينا 1986 والطاهر 

ـتــرجم لـهـا يـتـبــادر لـلــقـار أنــهـا إفـتــراضـيــة  إال أن ا
يــجــدهــا أخــتــيــار دقــيق بــنــهج يــشــيــر إلـى أن أخــتــيـار
ـوضـوعــات كـان فـعــاالً في فـتح بـاب الــنـقـاش ألحـداث ا
ــؤلف  لـتــنـعـكس عــلى يـراعه كــلـمـات المـست وجـدان ا
مثلت الفـرضية األساسيـة في إيجابية الـشعور و التناغم
ـسـتـغرب في واقع مع الـواقع احملـيط  وهـو أمر لـيس بـا
يـفــرض أحـداث حتـرك وجــدان من يـعــاصـرهــا و تـدفـعه
حثيـثاً  للبحث عن حلول ومـعاجلات بشتى الطرق  وأن
كانت عـبـر حتـريك العـقـول للـبـحث عن أجـوبة  جملـمـوعة
الـتــسـاؤالت الـتي أوجــدهـا الـعـصــر احلـديث و األحـداث
تـغـيرة في كل حـ  في مـحاولـة إليـجاد تـسـارعـة و ا ا
احللول لألرواح الـقلقة في عصرنا هذا  و أن كانت تلك
ـطـروح إال أنــنـا جنـد أنـهـا قـد الـتـسـاؤالت ال تــمـثل كل ا

هم منها . تمثل الرئيسي و ا
قد يتبـادر للقار للوهـلة االولى أن الكتاب تـمثيل لسلوك
ــثل أنـعــكـاســا لـلـقــلق االجـتــمـاعي أحــد أكـثـر مـعـرفي 
ؤثر على االضرابات الـوجودية في عصرنـا الراهن  و ا
احلياة اخلاصـة للفرد في مجتمع بـات مليئا باحلواجز 
التي تمـثل عائقاً رئيسياً في ظل وجود العديد من القيود
حـاور عدة  قـد جتـعل التـفاعل مع تـعلـقـة  واخملـاوف ا
كن احمليـط أمراً لـيس بالـيـسيـر  فـتحـدي تلـك االفكـار 
أن يــســهم في ســد فــجــوة الــفـعــالــيــة  بــ الـتــداخالت
وجـهة ذاتياً  على الرغم من وجهـة من قبل اجملتمع وا ا
أن الفـكـرة االولى الـتي تـتكـون لـديك عـند قـراءة الـعـنوان
تمنحـك إنعكاسـاً مغايراً حملـتوى الكـتاب  إال أنه العامل
الـرئــيـسي الـذي يــشـدك لـلــتـنـقل بــ صـفـحــاته لـتالحق
ـؤلف عـلى صـفـحات ـفـردات التي نـاقـشـهـا ا أنـعـكـاس ا
كـتـابه  و الـتي جند أنـهـا مقـيـاسـاً للـمـقارنـة بـ أحداث
ــؤلف  لــتـكــون أســتـرداد لــلــعـنــاصـر المـسـت وجـدان ا
احمليطـة به  والتي صبها في شكل مقـاالت منفردة يعبر
ؤلف  و هو ما يظهر كل منها عن حالة خاصة تناولها ا
مـسـتـويات عـالـيـة من التـحـدي  لـذلك القـلق بـأحـداث قد
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هذه الوثيـقة من مجموعة الوثـائق التي حصلت عليها
وما زلت أحتـفظ بها وفيـها يخـاطب جليل الـعطية في
وكالة االنـباء العراقية في الكتاب الرسمي رقم 3636
ـديــر الــعـام بــتـاريخ  1963-9-15 يــحــيى الــدراجي ا
لإلرشـاد  والـصـحـافــة بـوزارة االرشـاد حـول بـعض

األمــور الــســيــاســيــة.
حـيـنـها كـان الـشـاعر
شـــــاذل طــــاقـــــة هــــو
ـديـر الــعـام لـوكـالـة ا
االنــبــاء الــعــراقــيــة 
وعـــــــــــلـي صـــــــــــالـح
الــسـعــدي هـو نـائب
رئـيس الوزراء وزير
اإلرشــاد. والحـظت
في صـورة الـكـتاب
األصـليـة  أن كاتب
الطـابـعـة في حـينه
كـان (راسم) وهـو
راسم اجلـــمـــيـــلي
الـــــــــذي أصـــــــــبح

فيمـا بعد مـحاسباً في واع حـتى تقاعده
عام 1984.
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األمـــطــار ســـاهــمت بـــتــحـــسن الــواقع
االقـتـصـادي لسـكّـان األهوار إلعـتـماده
عـلى مصادر الـصيد واستـخدام العلف
اخلـضـري لـلـمـواشـي) واكـدت الوزارة
فـي وقت ســـابق ان (هـــنــالـك مــســـاعي
ـياه االمطار لـتحديـد اإلستثـماراألمثل 
ـائــيـة خـصـوصـاً وزيــادة اإلطالقـات ا
بـإجتاه األهـوار بعد مـعاناة طـويلة من
ــيـــاه). وبــحـــثت الــوزارة ازمـــة شح ا
ـوارد ــنــهـاج احلــكـومـي اخلـاص بــا ا
ـا يـخـدم اعـمـال كـري األنـهـر ـائــيـة  ا
ـــيــاه ـــيـــاه اخلــوفـــيـــة وتــخـــزين ا وا
وإسـتــثـمـار مـيـاه األمـطـار. وقـال بـيـان
امـس ان (وكــيل الــوزارة حــســ عــبـد

ــدراء الـعـامـ في األمــيـر نـاقش مع ا
الــوزارة تــنــفــيـذ اعــمــال كــري األنــهـر
والـهيأة الـعامة للـمياه اجلوفـية) الفتاً
ـالكـــات رفـع نـــسب الـى (مـــتــــابــــعـــة ا
شـاريع ضمن الـتوقـيتات اإلجنـاز في ا
احملــددة لـلــنـهـوض بــالـواقع اإلروائي
ــــا يــــتـالئم مع ــــائـي في الــــبالد  وا
اخلــطــة الــزراعــيــة). في غــضــون ذلك
اغـلقت وزارة البيئـة العديد من مواقع
طـمر النفايات اخملالفة في بغداد للحد
واد السامة. وذكر من تـصاعد ابخرة ا
مـعاون مديـر عام دار التـوعية واإلعالم
الـبيـئي انعم ثـابت خلـيل في تصريح
تـــــابـــــعـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان (رفع

ــسـؤولـيـة امــانـة بـغـداد) الــنـفـايـات 
مـبـيـنـاً ان (العـديـد من مـكـبـات ومواقع
ـوافقة طـمر الـنفايـات لم حتصل على ا
الـبـيــئـيـة مـنـهـا مـحـطـة الـبـيـاع وكـمب
ســـــــارة) واضــــــاف ان (دور الــــــوزارة
وافقة للموقع وفي يقتصر على منح ا
ــوافــقــة تــتــخـذ حــال عــدم حــصــول ا
إجــــراءات رقـــابـــيــــة وجتـــري زيـــارات
مـــيـــدانــيـــة وتـــوجّه عــقـــوبـــات جتــاه
اخملـــالــفـــة الــبـــيــئـــيــة) ولـــفت الى ان
(الــشـــركــات اإلســتــثــمــاريــة اخلــاصــة
بـتدوير النفايات ترفدها األمانة وهيئة
اإلسـتثـمار) مؤكـداً ان (هنـالك مشاريع
جـاهزة لـكنهـا لم تُنـفذ حتى اآلن مـنها

إنـشـاء معـمل لتـدوير) واوضح خـليل
(الـبيئة اقفلت الـعديد من مواقع الطمر
اخملــالـفــة غــيـر اخلــاضـعــة لـلــضـوابط
الــبـيـئـيـة) مـشــيـراً الى ان (اخملـالـفـات
تـسـبب اضـراراً لـلـبـيـئـة مـنـهـا انـتـشار
الـــروائح الــكـــريــهــة ومـــزاولــة بــعض
األشــخــاص عـــمل الــنــبش في األمــاكن
التي تغطيها النفايات فضالً عن حرق
ــهـمالت الـبالســتـيـكـيـة مــا يـتـسـبب ا
بــتـصــاعـد ابـخــرة سـامــة تـســمـيــتـهـا
الـعلـميـة مركـبات دايـكسـينـات) وشدد
عـلى (ضرورة خضوع مكـبّات النفايات
لـرقابة األمـانة وعدم السـماح بعـمليات

احلرق العشوائي في مواقع الطمر). 
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كال جلعل العمله (الديـنار او الدوالر) كسلعه للمتاجرة الن حقيقتها وسيلة للحصول على
سـلـعه هـذا الـتوجـه اخلبـيث بـكـونـهـا سـلعـه ستـؤدي  تـؤدي إلى طـمـر الـصـناعـه والزراعه
والتـجارة والسـياحة  وكل اخلـدمات وكونـها جاذبـة لتحـقيق الربح والـفائدة الـسريعه عل.

حساب التنمية االقتصادية.
{ باحث اقتصادي
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{ قـــــلـــــنــــديـــــا (أ ف ب) - قـــــتل ثـالثــــة
فـلسطيني برصاص اجليش اإلسرائيلي
خالل تـــنـــفــيـــذه اخلـــمــيس عـــمـــلــيـــتــ
عـسـكـريـت في الـضـفـة الـغربـيـة احملـتـلة
الـتي تشـهد مـنذ حـوالى عام تـصاعداً في
وتـــيـــرة أعـــمـــال الــعـــنـف.وأكّــد اجلـــيش
اإلسـرائيـلي أنّ قواتـه أصابت بـالرصاص
شــخـصـاً واحـداً خالل تــنـفـيـذهــا عـمـلـيـة
عــســكــريـة فـي مـخــيّم قــلــنــديــا لالجــئـ
الــفـلــسـطـيــنـيــ الـذي يـقـع بـ رام الـله
والـقدس.من جهـتها أعلـنت وزارة الصحّة
واطن سـمـير الـفـلسـطـيـنيـة "اسـتشـهـاد ا
عــوني أصالن ( 41عــامــا) بـعــد إصــابـته
بـرصـاصـة اخـتـرقت صدره أطـلـقـهـا عـليه
جـــــيش االحـــــتالل اإلســـــرائــــيـــــلي خالل
الـعدوان على مـخيم قلـنديا شـمال القدس
احملـتلة".وبحسب اجليش اإلسرائيلي فقد
أطـلق جنوده الـنار ردّاً على "إلقـاء مشتبه
بــهم احلــجــارة والــكــتل من فــوق أســطح
ــنـــازل مــســتــهـــدفــ اجلــنــود".وأشــار ا
اجلــــيـش في بــــيـــــان الى اعــــتــــقــــال 17

"مشتبها بهم" في أنحاء متفرقة من
الـضفة الغربية من بـينهم ستة في مخيم

قلنديا.
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وذكـر البـيان أنّ اجلـيش صادر من اخمليم
"بــنـدقــيـة إم  16وقــطع أســلـحــة وذخـائـر
وأمـــواال اســـتـــخـــدمت في الـــعـــمـــلـــيــات
اإلرهـابية".من جـهته حتـدّث نادي األسير
الـــفــلــســطـــيــني عـن اعــتــقــال  18شـــابــا
فـــلــســـطـــيــنـــيـــا مــعـــظـــمــهـم من مـــخــيم
قـلنديـا.وبحسب الشـاهد عزام عـبد القادر
فــقــد أصــيب أصالن أثــنــاء وجــوده عـلى
شــرفــة مــنـزلـه لـدى اعــتــقــال ابــنه وكـان
يـحاول منـاداة ابنه. وقال الـشاهد لـوكالة
فـــرانـس بـــرس "بـــعـــد ذلـك رُشِق جـــنـــود
االحـتالل باحلجارة فـبدأ اجلنود بإطالق
الــنـار عــشـوائــيـا".وجتــمّع الـعــشـرات في
اخملـيم لتشيـيع أصالن وهو الفلـسطيني
الـثالث الذي يقتل برصاص إسرائيلي في
الـضـفـة الغـربـية خالل أقلّ من  24سـاعة.
فـمسـاء األربعاء قُـتل فلـسطيـني برصاص
مـدني إسرائيـلي بعد تـنفيـذه عملـية طعن
في جــنـوب الـضـفـة الـغـربـيـة أسـفـرت عن

ـســتـشـفى إصــابـة إسـرائــيـلي نــقل إلى ا
حـيث يتعالج ووضعه "مستقر".وقبل ذلك
أعـلنت وزارة الـصحـة الفـلسـطيـنيـة مقتل
شــاب مـتـأثـرا بـجــروح أصـيب بـهـا خالل
عـمـليـة عسـكريـة لـلجـيش اإلسرائـيلي في
مـخـيم بالطـة لالجئـ الـفلـسـطيـنـي في
مــديـنـة نــابـلس.وقـالـت جـمـعــيـة إسـعـاف
الـهالل األحـمر الـفـلسـطيـني إن طـواقمـها
في نــابــلس تـعــامـلت مع عــشـر إصــابـات
بـينـهـا صحـافيـان.ونعت حـركة فـتح التي
يـتـزعـمهـا الـرئـيس الفـلـسـطيـني مـحـمود
عــبـاس "الــشــهـيــد الـبــطل ســمـيــر عـوني
أصـالن" وأعـــلــــنـت اإلضـــراب الــــشــــامل
واحلــداد.ومـسـاء اخلـمـيس أعـلـنت وزارة
الـصحـة الـفلـسطـينـية مـقـتل فلـسطـينـي
وإصـــابــة ثـالثــة آخـــرين بـــجــروح خالل
عــمـلـيــة لـلـقــوات اإلسـرائــيـلـيــة في بـلـدة
قـبـاطيـة الواقـعة جـنـوب مديـنة جـن في
شـمــال الـضـفـة.وقـالت الـوزارة إنّ حـبـيب
مــحـمــد عـبــد الــرحـمن كــمـيل ( 25عــامـاً)
"اسـتُشهد جرّاء إصابته بالرصاص احليّ
فـي رأسه فــيـمــا أصــيب أربــعــة آخـرون
أحـــدهم حــالـــته حـــرجــة جــراء إصـــابــته
بـالرصاص احليّ في الرقبة والصدر".وما
هـي إال ساعات حـتى أعلـنت الوزارة وفاة
هـذا اجلـريح مـشـيـرة إلى أنّه يـدعى عـبد
).من جـهته الـهـادي فخـري نزّال ( 18عـاماً
قــال اجلــيـش اإلســرائــيــلي في بــيــان إنّه
خالل تـنـفـيـذ قـواته مـداهـمـة فـي قـبـاطـية
ـــشــتــبه به العــتـــقــال مــشــتـــبه به "فــرّ ا
ـــطــلــوب ومــشـــتــبه به آخـــر من مــكــان ا
احلــادث".وأضـــاف أنّه عــلى اإلثــر "أطــلق
ّ القبض على اجلـنود النار باجتاههما. 
ــطــلــوب وتــأكّــدت إصــابـة ــشــتــبه به ا ا
ـشتبه به اإلضافي بالرصاص".وبحسب ا
الـبيـان فقـد أصاب اجلـنود اإلسـرائيـليون
فـلسطيني اثن بالرصاص خالل تبادل
إلطـالق النـار وصـدامـات دارت في أعـقاب
.وبحـسب وكالـة األنباء ذلك بـ اجلانـب
الـرسمية الفلـسطينية "وفـا" فقد "اقتحمت
قـوات االحـتالل الـبـلـدة وحـاصـرت مـنزالً
واطـن من عائـلة كـميل ما يـعود ألحـد ا
أدّى النــدالع مـواجــهــات أصـيب خاللــهـا
خـمـسـة شـبـان بـالـرصـاص احلي بـيـنهم

الـــشــاب حــبـــيب كـــمــيل الـــذي أعــلن عن
اســتــشــهــاده الحــقـاً".وبــذلك يــرتــفع إلى
تـسعة عدد الفلسطيـني الذين قتلوا منذ
مـطــلع الـعـام بـرصـاص إسـرائـيـلي.وقُـتل
أكـثر من  150فـلسطـينياً و 26إسـرائيليا
ـــاضـي في أنـــحــــاء إســـرائـــيل الــــعـــام ا
والــضـفــة الـغــربــيـة والــقـدس الــشـرقــيـة
احملتلّت بحسب حصيلة لوكالة فرانس
ــتـحـدة أنّ بــرس فـيــمـا اعـتــبـرت األ ا
 2022هو من االعوام التي سجلت أكبر
عـدد من الـقتـلى في الـضفـة الغـربـية مـنذ

.2005وتسري مخاوف من تصعيد
لـلعـنف في الضـفة الـغربـية الـتي حتتـلها
اسـرائـيل مـنـذ الـعام  ?1967عـقـب تسـلّم
احلـكـومة اإلسـرائـيلـيـة اجلديـدة مـهامـها
اضي بـرئاسة بـنيام في نـهاية الـعام ا
نــتـانـيـاهـو والـتي وصــفت بـأنّـهـا األكـثـر
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األمـيركي ميـريك غارالند أمس أنّه عـيّن مدّعياً
عامـاً مـسـتـقالً لـلـتحـقـيق في قـضـيـة الـوثائق
الرسـمـية الـسـرية الـتي عـثر عـلـيهـا في مـنزل
الـرئيس جو بايـدن وفي مكتب كان يـستخدمه
اً.وقال الـوزير في تـصريح مـقتـضب "لقد قـد
ــوجـبــهـا روبــرت هـور وقّــعت وثــيـقــة عُـيّن 
مـدّعياً عـامّاً خـاصّاً" لـديه "صالحيـة التـحقيق
مع أيّ شـــخص أو كــيـــان قــد يــكـــون انــتــهك
الـقـانـون" فـي هـذه الـقـضــيـة.واضـاف ان هـذا
الــقـرار "لـلـمـصــلـحـة الـعــامـة" وكـان ضـروريـا
بـسـبب "ظـروف اســتـثـنـائــيـة".وتـابع أن "هـذا
الـتـعـيـ يـذكّـر الـرأي العـام بـتـمـسـك الوزارة
باسـتـقالليـة القـضاء فـي القـضايـا احلسـاسة
جــدا والــتــزامــهـا اتــخــاذ قــرارات اســتــنـادا
للوقائع والقانون فقط".وهور حاليا شريك في
مـكتب محاماة في واشـنطن. كان هذا اخلريج
من جــامــعـتي ســتـانــفــورد وهـارفــرد مـدعــيًـا
فـدراليًـا سابـقًـا في والية مـيـريالند بـ عامي
 2018و .2021وقد عينه دونالد ترامب في

ـــنـــصب.بـــ عــامي  2007و?2014 هــذا ا
عندما كان مساعدًا للمدعي العام الفدرالي في
مـقاطـعـة ميـريالنـد عمل وفـقًـا لوزارة الـعدل
عـلى قضايا تتـعلق بعنف الـعصابات وجرائم
األسـلـحـة الـنـاريــة وتـهـريب اخملـدرات وكـذلك

الية والفساد. ؤسسات ا االحتيال في ا
ـتــحـدة اخلــمـيس أنــهـا وأعــلـنـت الـواليــات ا
عــرضت مــكـافــأة تــصل إلى  10مالي دوالر
لـلحـصـول على مـعـلـومات تـؤدي إلى الـقبض
ـدبر اإلرهابي" عـلى رجل وصف بأنه "الـعقل ا
في تـفجـير فـندق في كـينـيا عام  2019أسـفر
عن مــقــتل  21شـــخــصــا عــلى األقـل بــيــنــهم
ـتحـدة عن محـمود أمـيركي.تـبحث الـواليات ا
عـبدي عـدن الـذي تـقدمه عـلى أنه زعـيم حـركة
الــشـبــاب اإلسالمـيــة ومـقــرهـا في الــصـومـال

والـتي نفـذت عـدة هـجمـات دامـيـة في كيـنـيا
ــوالــيـة اجملــاورة.وكــانت حــركـة الــشــبـاب ا
لـتــنـظـيم الـقـاعـدة أعـلــنت مـسـؤولـيـتـهـا عن
هــجـوم وقع في  15كـانــون الـثــاني/يـنــايـر
 2019على فندق "دوسيت دي  "2الفخم

في الـعاصـمة نـيـروبي خالل حصـار استـمر
عـشرين ساعـة.قُتل ما ال يقل عن  21شـخصا
بــيـــنــهم مــواطن أمـــيــركي وأصــيب آخــرون
بجـروح.وقالت السـلطات الكـينية في حـينها
هاجم قتلوا.وصرحت السفيرة إن جميع ا
األميـركية لدى كينيا مـيغ ويتمان لصحافي
في نـيــروبي أن "مــحـمــود عــبـدي عــدن أحـد
زعـماء حركة الشباب كـان ضمن اخللية التي

خططت للهجوم على فندق دوسيت دي 
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ـتـحـدة تعـرض مـكـافأة وقـالت إن الـواليات ا
تـــــصـل إلى  10ماليــــ دوالر في مــــقــــابل
مـعلومات تؤدي إلى الـقبض على هذا الرجل
الــذي يـحـمل اجلــنـسـيــة الـكـيـنــيـة وآخـرين
ضـالـع فـي حصـار الـفـنـدق.ووصف رئيس
ـباحث اجلنائـية الكـينية أمـ محمد إدارة ا
ـدبـر اإلرهـابي" إبـراهـيم عـدن بـأنه "الـعـقل ا
لـلهجـوم.وشنت حركـة الشـباب عدة هـجمات
في كـيـنـيـا مـنـذ أرسـلت الـبالد جـيـشـهـا إلى
الـصـومـال في تـشـرين االول/أكـتـوبر 2011
ـتــطــرفـة.في حملــاربــة احلـركــة اإلسالمــيــة ا

 2013هاجمت حركة الشباب مركزًا
لـلـتـسـوق في نـيـروبي خالل حـصـار اسـتـمر
أربـعة أيـام أسـفر عن مـقتل  67شـخـصا.في
 ?2015أدى هجوم على جامعة غاريسا في
شـــرق كــيــنــيـــا إلى مــقــتل  148شــخــصــا
جــمــيــعــهم تــقــريـبــا من الــطـالب. وقـد قــتل
معـظـمهم بـالرصـاص من مـسافـة قريـبة بـعد
.كـان أن  الــتـعــرف عــلـيــهم كــمـســيــحـيــ
الـهجوم األكـثر دمويـة في تاريخ كـينيـا بعد

هـجــوم الـقــاعـدة عـام  1998عـلـى الـسـفـارة
األمـيركيـة في نيـروبي والذي أسفـر عن مقتل

 213شخصا.ومنذ  2007تقاتل حركة
ـدعـومـة من الـشـبـاب احلـكـومـة الــفـدرالـيـة ا
اجملـتـمع الـدولـي. وقـد اعـتـبـرتــهـا واشـنـطن
مـجموعة إرهابية منذ عام .2008في تشرين
تحدة أنها الثاني/نوفمبر أعلنت الواليات ا
تـعــرض مـكـافــأة تـصل إلى  10مالي دوالر
لـلحـصول عـلى معـلومـات تؤدي إلى الـقبض
عـلى ثالثة قادة من حـركة الشـباب اإلسالمية

تطرفة في الصومال. ا
عــلى صــعــيــد مــتــصل الــتــقى مــديــر وكــالـة
ـركـزيـة األمـيـركـيـة "سي آي االسـتـخـبـارات ا
ايه" ولـيام بـيرنـز رئيس الـوزراء اللـيبي عـبد
احلمـيـد الدبـيـبة بـعـد أسابـيع عـلى تسـلـيمه

تحدة مـتّهما بـصنع القنـبلة التي الواليـات ا
استـخـدمت لـتفـجـير طـائـرة بانـام األمـيركـية
فـوق بـلـدة لـوكـربي االسـكـتـلـنـديـة في الـعـام

 ?1988وفق ما أعلنت احلكومة في
طـرابـلـس.والـلـقــاء الـذي جـرى فـي طـرابـلس
وأفـادت وسائل إعالم ليبية بـانعقاده يندرج
ـدير للـ"سي آي ايه" في إطـار الزيارة األولى 
إلى الـبالد الواقعة فـي منطقـة شمال إفـريقيا
مـنـذ هجـوم اسـتـهـدف في الـعام  2012مـقـر
الـبـعـثـة األمـيـركـيــة في بـنـغـازي وأسـفـر عن
مـقـتل الــسـفـيــر األمـيـركي وثـالثـة أشـخـاص
آخـرين.وأوردت حـكــومـة الــوحـدة الـوطــنـيـة
اللـيبيـة في بيان في صـفحتـها على فـيسبوك
"اسـتقبل رئيس الوزراء عـبد احلميـد الدبيبة
بـــديـــوان مـــجــلـس الـــوزراء مـــديـــر وكـــالــة

ينية في تاريخ إسرائيل.
وهـــاجــمت رئــيـــســة احملــكـــمــة الــعـــلــيــا
اإلسـرائــيـلـيّـة الـقـاضــيـة إيـسـتـر حـايـوت
اخلـميس مشروعًـا قدّمته حكومـة بنيام
نــتـانـيــاهـو لـتــعـديل الــنـظـام الــقـضـائي
واصــفــةً إيّـاه بــأنّه "هــجــوم جـامـح" عـلى
الـقضاء.وفي وقتٍ سابق من اليون نفسه
تـظاهر مـئات احملامـ اإلسرائيـليّ أمام
شروع مـحكمـة تلّ أبيب احتـجاجًا عـلى ا
ـثـير لـلـجـدل لـتعـديل الـنـظام احلـكـومي ا
الــــقــــضــــائي مــــعــــتــــبــــرين أنّـه يــــهـــدّد
شورع وقراطيّة.وقالت حايوت إنّ "ا الـد
اجلـديد لوزير العدل ال يهدف إلى حتس

الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائي بل إلى ســـحـــقه".
وأضـافت "هـذا هجـوم جامح عـلى النـظام
الـقـضـائيّ وكـأنّه عـدوّ يـجب سـحقه".وردًّا
مـنه عـلى هذه الـتصـريـحات اعـتبـر وزير

الـعـدل اجلـديـد يـاريف لـيـفـ أنّ حـايـوت
تــســعى إلى "الــتـحــريض عــلى الــشـغب".
وقــال في حــديث مــتـلــفــز "اإلصالح الـذي
ــوقـراطـيّـة قــدّمـتُهُ سـيـجــعل إسـرائـيل د
غـربيّة فاعلة مرّةً أخرى وسيضمن نظامًا

قضائيًا متنوّعًا يعكس األمّة بكاملها".
وأضـاف "أنا مـنخـرط في حوار مع جـميع
األفـرقاء (...) توصّلًا إلى النتائج الفضلى
واألكـثـر تـوازنًـا".وأتت تـظـاهـرة احملـام
اخلـميس فـي أعقـاب تقد لـيفـ تعـديله
ان لـلـنظـام القـضائي والـذي يـسمح لـلبـر
بـتجـاوز قرارات احملـكمة الـعلـيا.ووصفت
احملـامية الستّينـية أورنا شير التي كانت
تـرتدي رداءها الـرسمي األسود مـقترحات
لـــيـــفــ بـ"اخلـــطـــيـــرة" وبــأنّـــهـــا تـــهــدد
ـوقراطـية.وقـالت إن "تـعيـ القـضاة الـد
ســيـكــون ســيـاســيـا احملــكــمـة لن تــكـون

ــا ســيــســـيــطــر عـــلــيــهــا مــســـتــقــلـــة إ
الـسيـاسيـون".وشارك في التـظاهـرة نحو

 400متظاهر حمل بعضهم األعالم
اإلسـرائــيـلـيـة وفق مـا أفـاد صـحـافي في
وكـالـة فرانس بـرس.ويسـعى وزير الـعدل
في احلـكـومـة اجلـديـدة الـتي أدت الـيـم
اضي إلى منح الـدستورية نهاية العام ا
ان مزيدا من الـصالحيات في تعي الـبر
الـقضـاة.والقـضاة في إسـرائيل تـختارهم
جلــنـة مـشـتــركـة من الـقــضـاة واحملـامـ

والنواب بإشراف وزارة العدل.
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ومن بــ مـقـتـرحـات الـوزيـر أيـضًـا "بـنـد
ان االسـتـثـنـاء" الـذي يُـتـيح لـنـوّاب الـبـر
بـأغـلـبـيـة بسـيـطـة إلـغـاء قـرار صادر عن
احملــكـمـة الــعـلـيـا.وفـي رسـالـة مــفـتـوحـة
نــشـرت اخلــمـيس عـبّــرت مـجــمـوعـة من
ـدّع العـامّ احلالـي والسـابق في ا
إســرائـيل عن "صـدمــتـهم" من مــقـتـرحـات
.وكتب  11مـن كبـار الـقـضـاة الذين لـيفـ
عـمل معـظمـهم في احملـكمـة العـليـا "ندعو
احلـكـومـة إلى الـتـراجع عـن اخلطـة الـتي
أعـلـنتـهـا ومنع الـضـرر اجلسـيم الـذي قد
يـــتـــعـــرض له نـــظـــام احملـــاكم وســـيــادة
الـقانـون".وفي إسرائـيل التـي ليس لـديها
ــكن لـلـمـحـكـمـة الـعـلـيـا إلـغـاء دسـتـور 
قـوان يقرّهـا الكنيست إذا اعـتبرت أنها
تـتـعارض مع الـقوانـ األساسـية لـلبالد.
وبـالـتـالي فإن إقـرار "بـنـد االستـثـناء" من
ـان بـإعـادة تـطبـيق شـأنه الـسـمـاح لـلـبـر
قــانــون ســبق أن رفــضه الــقـضــاة.في تلّ
أبـيب اعـتـبـرت احملـامـيـة بـروريـا لـيـكـنر
تظاهرين أنّ مقترحات الوزير مخاطبةً ا
تــرقى إلى مـسـتــوى "الـدمـار واالنـحـدار"
مـــضــيــفــة "عـــلــيــنـــا وقف ذلك".ومن بــ
الــشــعــارات الــتي هــتـف بــهــا احملــامـون
ـتظاهرون "عار" و"لن نـسمح بأن يحدث ا
ذلـك".وتـــــــشـــــــكّـــــــلـت في  29كـــــــانـــــــون
ـنصـرم حكـومة بـرئاسة األول/ديـسمـبر ا
ـيـنـيـة في تاريخ نـتـانـيـاهو هـي األكثـر 
عارضـة يائير إسـرائيل.واستـنكر زعـيم ا
لــبـيـد عـلـى الـفـور في تـغــريـدة مـشـروع
الـتعـديل الذي اعـتبـر أنّه "يُـعرّض الـنظام

القضائي اإلسرائيلي بأسره للخطر".

في البدايـة كان كل شيئ فضاء ال هواء وال ماء ال أرض وال سماء ال ظلمة وال ضياء
ـاء عـلى مـ الريـح ثم خلـق عرشه فـأراد الـله أن يـخلـق الكـون فـخـلق الـريح ثم خـلق ا
ـاء فسـمى سـمـاء واستـوى الـرحمن إلى الـسـماء وهي ـاء وسمـا الـدخان عـلى ا عـلى ا
دخـان ثم رفع سمكـها فسواهـا فتكهـا وجعلـها سبع سمـاوات. ثم خلق األرض فكانت

رتقا ال ليل وال نهار ثم خلق الليل فكان الكون ظالما في ظلالم.
بـزغت الـشمس في رقـعـة السـمـاء وطلـع القـمـر وتألألت النـجـوم ألالء ثم محـا آيـة اليل
فبـقى النور وذهب الـضياء وجـعل آية النـهار مبـصرة وقد لـلكواكب مـنازلهـا فراحجت

ستقر لها وهجم على الليل النهار فبدد ضياؤه الظالم.  كل جتري 
أنبتت األرض عشبا وبقال وشجرا ثم أرسى اجلبال ثم خلق الطير والزاحف والدواب
فراح الطير يـرفرف بأجنحته في السماء وأخذت الزواحف تزحف على بطونها وجعلت

الدواب تدب على األرض الفضاء.
 استوى الله عـلى عرشه حتف به مالئكته تسبح بـحمده وراح اليل يطلب الـنهار حثيئا
الئـكته: ـا أشرق نـور الصـباح قـال الله  فغـشى اللـيل النـهار وبـاتت الدنـيا في ظالم و

"إني جاعل في األرض خليفة". 
قـبض الـله قــبـضـة من جـمــيع األرض فـكـان فــيـهـا األبـيض واألســود واألحـمـر ثم بـلت
القبضـة حتى صارت طينا الزبا ثم صور الله اإلنـسان فكان جسده من ط خلق الله
ـاء والـتـراب وسـمى آدم ألنه من أد األرض ونـفخ فـيه من روحه خـلـقـا جـديــدا من ا
فجعل ال يجري شيئ منها في جسده إال صار حلما ودما وجرت
الروح أول ما جـرت في بصره فراح ينظـر إلى جسده فأعجبه
ما رأى من حسـنه فذهب لينهض فلم بـقدر فلما سرت الروح
في جسـده انتـصب واقفا.. قـال الله تـعالى آلدم: "إيت أوالئك
الئكـة وقل لهم: السالم عليكم.. فأجابوا له: "وعليك أل من ا ا

السالم ورحمة الله.." 
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شتان ب االثن فـنحن األمة الوحيدة التي مـاضيها أجمل من حاضرهـا كنا خير أمة أنزلت
للناس وكنا منـهل للعلم ومنارة للمـعرفة وكانت العلوم تدرس عـندنا وكانت األخالق تؤخذ عنا
اضي القريب كنا مـتمسك باصـالة ماضينا وتـقاليدنا اجملتـمعية وكان ذلك سبب في حـتى ا
سؤولية أمام اآلخر فـبيت اجلار هو بيتك وأهله ترابطنا حيث كـان الكل واحد والكل يشعر بـا
اذا ...? النه اهلك وحمايتـهم وتام احتيـاجاتهم واجب عليك دون مـنة منك جارك قبل دارك 
ــسـاعـدتك ـســافـات هـو أول مـن يـهـرع  ـا بـاعــدت بـيـنــكم ا أقـرب إلـيك مـن اخـوتك الـذيـن ر
والوقوف بجانـبك وقت احلاجة وله احلق بالتدخل بتصـحيح اي خطأ يراه في عائلتك دون أن
تتذمر ألنك فيمـا مضى كنت تعتبره حق له .. االبن يـقبل يد اباه طلبا لـلرضا عنه قبل القدوم
بـاي أمـر هـام واالب يـبارك لـالبن في خـطـواته ويـحـثه عـلى الـعـمل الـصالـح واالبتـعـاد عن كل
البس مـحتشمة ومالئمة للـذوق العام فأنت التعيش وحدك مايضر بسمعـة عائلته وأن تكون ا
ـعلومة لـلجميع بل هنالك مـجتمع تعـيش ب ابنـاءه وال أريد أن اتطرق أكـثر بهذه الـتفاصيل ا
ة وتبـدل احلال حيث جـاء الغـزو الفكـري اإلعالمي وعصر الـتطور ...إلى أن جاء عـصر العـو
التكنلوجي وبث األفكـار الهدامة للمجتمعات بحجة احلريات الشخصية وال استبعد أن لألهل
دور كبير في ذلك وهو تشـجيع ومساندة األبناء عـلى اخلطأ بحجة التـطور وحتى اليقال عنهم
ـعـلم بـدال من مـاذا فـعـلت مـتـخـلـفـ لـألسف الـشـديـد فـبـدأ األب يـقـول البـنه كـيـف يـضـربك ا
ـعـلم ابـوك الـثـاني ومن حـقه تـاديـبك أن أخـطـأت بـدأ األب لـيـضـربك...وبـدال من أن يـقـول له ا
علم ليعطي صورة مشوهة عن ـدرسة وأمام أنظار الطلبة وابنه ويضرب ا علم وا يهجم على ا
علـم والتعـليم فـأذا أردت أن تبني عـلم واحترامـه  حتى ذهبت هـيبـة ا أسـلوب التـربيـة وحق ا
جـيال فـاشال إبـدأ بـافـشـال الـتـعـلـيم ... والـتـعـلـيم أخالق قـبل أن يـكـون مـنـهاج دراسـي ..اما
وضـة والتطـور فحدث وال ـمزقـة تقلـيدا لـلغرب بـحجـة مواكبـة ا البس الـغيـر الئقة وا ارتداء ا
ة اخـترقت األسر حـتى أصبح الـشاب والشـابه غيـر منضـبطـ من خالل اللبس حرج  العـو
ا اجسادهم لوحات فنية متنوعة وهي عبارة عن غير احملتشم والوشم في أنحاء اجلسد وكا
رسومات لرموز دينيه ال يـعرفوا معناها فقد اجنرفوا خلف التقليد األعمى للغرب حتى سماع
ـوسـيـقى فـقـد أصـبح الـشـبـاب يـبـتـعـدوا عن الـنـغم األصـيل لـيـسـتـبـدلـوه باألغـاني االغـاني وا
الصـاخبـة  وال نـنسى اجملـموعـات التي غـزت العـالم العـربي واإلسالمي عبـدة الشـيطـان وما
يت لشـبابنا  وبحـجة احلريات بدأوا بـنشر فكر الزواج إلى ذلك من مـجموعات تمـثل خطر 
ـا خلق من ت لالنـسانـية بـصلـة وحـرمته األديـان السـمـاويه لكـونه مـنافي  ـثـيلي والـذي ال  ا
أجله اجلنس الـبشري وبـدأت األصوات الـنشاز تـتعـالى من أجل مسانـدتهم وتـشجيـعهم على
فهوم اختـراق مجتمـعاتنا دون أن يـكون هنالك رادع قـوي لهم ...أصبح العـالم بفضل نشـر ا
ـرأة من الرجل أصـبح الـرجل يتـشبه اخلـاطئ لـلتـحرر واحلـريـة الشـخصـيـة بحـيث النعـرف ا
رأة أما تـقلـد الرجل وأما ثيـر لالستـغراب وكـذلك ا ـكيـاج واللـبس ا رأة من خالل وضع ا با

ترتدي ماينافي اجملتمع ...
وال أطـيـل عـلـيـكم فـالـكل واكب وعـاش وكـان شـاهـدا عـلـى مـايـحـدث في مـجـتـمـعـاتـنـا لألسف
الـشـديـد لـذا عـليـنـا أن نـبـدأ بـبـنـاء اجملـتـمع من خالل بـنـاء شـبـابـنـا الـعـربي بـغض الـنظـر عن
انتـمـاءاته الديـنيـة والـقومـيـة وذلك من خالل االستـخـدام االمثل لإلعالم لـيـاخذ دوره في نـشر
الـثقافة والتـوعية لنتـائج هذة التصـرفات الغير مـسؤوله وكذلك يقع على
ـراكز ـدارس وا كـاهل حـكـومـاتـنـا اقـامـة بـرامج تـوعـيـة عن طـريق ا
الـتـدريـبـيـه وفـتح مـراكـز تـاهــيـلـيـة لـلـشــبـاب العـادهم إلى رشـدهم
ـأزق وبـالـتــعـاون مع الـعـوائل لـلـعـمـل يـدا بـيـد لـلـخـروج من هـذا ا
الكبير والذي ستكون نتائجه وخيمة أن لم يتدارك اجلميع األمر
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وأعـلـنت إسالم أباد اخلـمـيس أنّ دولـة اإلمارات
ـتحدة وافقت عـلى إعادة جدولة ديون الـعربية ا
بـاكـسـتـانــيـة قـيـمـتـهـا مـلـيـارا دوالر مـسـتـحـقـة
ألبـوظبي وعـلى مـنح بـاكسـتـان قـرضا إضـافـيا
ــلــيـــار دوالر.ويــأتي االتــفــاق فـــيــمــا تــواجه
باكـستان أزمـة كبـرى على صعـيد احتـياطيـاتها
من العـمالت األجنبية الـتي تكفي حاليـا لتغطية
ـقــبـلــة فـقط.من الــواردات لألســابـيع الــثالثــة ا
جـهتـهـا أعـلـنت الـريـاض أنّـهـا وقّـعت اخلـميس
اتــفـاقــيــة مع إسالم أبـاد بــقــيـمــة مـلــيـار دوالر
ـــشــتــقّــات لــتــمـــويل واردات بــاكـــســتــان من ا
الـنـفـطـيـة.ووصل رئـيـس الـوزراء الـبـاكـسـتـاني
شـهـبــاز شـريف اخلــمـيـس إلى اإلمـارات لــعـقـد
سؤول اخلـليجـي لطلب محـادثات مع كبـار ا

ـساعدة في مـواجهة الـصعوبـات التي تواجه ا
اقـتـصاد بـالده.وجاء في بـيـان أصـدرته رئـاسة
احلكومة الباكستانية أنّ "رئيس اإلمارات وافق
عـلى تـمـديـد آجـال الـقـرض احلـالي الـذي تـبـلغ
قـيـمــته مــلـيـاري دوالر وتــقـد قــرض إضـافي
بـقـيمـة مـلـيـار دوالر".وأضـاف "اتـفق اجلـانـبان
عـلى تـرسـيخ الـتـعـاون االسـتـثـمـاري وحتـفـيـز
الـشراكات وتـوفيـر فرص للـتكـامل االستـثماري
بـ الـبـلـدين".ولم يــتـطـرق الـبـيـان إلى شـروط
الـقرض.ويـبـلغ الديـن العـام الـباكـسـتاني 274
ـئة من إجـمالي مـليـار دوالر أي حوالى  90بـا
الـنـاجت احملـلي لـلـبالد.وتـقـلّـصت احـتـيـاطـيات
الـبالد من العـمالت األجـنبـيـة إلى ما دون سـتة
مـليـارات دوالر علـمـاً بأن بـاكـستـان مـقبـلة في

الـربع األول من الـعـام عــلى اسـتـحـقـاقـات سـداد
تـفـوق ثـمـانـيـة ملـيـارات دوالر.وتـوصـلت إسالم
أبـاد التفاق مع صندوق الـنقد الدولي على قرض
بـأكـثـر مـن سـتـة مــلـيـارات دوالر حــصـلت عـلى
ـتبـقـيـة ال تزال ـبـالغ ا نصـفـهـا تـقريـبـاً إال أن ا
عــالـقـة بــسـبب عـدم مــضيّ بـاكـســتـان قـدمـا في
ا في ذلك تـطبيق إصالحات اقتصادية صارمة 
خـفض الـدعم احلكـومي وزيـادة الـضـرائب.كذلك
يواجـه االقتصاد الباكستاني تداعيات فيضانات
مـوسمـية كـبـرى غمـرت نحـو ثـلث أراضي البالد
اضي.وبحسب تقديرات احلكومة حتتاج العام ا
الـــبالد إلى أكـــثـــر من  16مـــلـــيـــار دوالر مــدى
ـقـبـلـة إلعـادة اإلعـمـار.وهذا الـسـنـوات الـثالث ا
األسـبـوع حـصـلت بـاكـســتـان عـلى تـعـهّـدات من

انـحة بـتـقد أكـثـر من تسـعـة ملـيارات الـدول ا
ــســـاعـــدتــهـــا في إعـــادة اإلعـــمــار بـــعــد دوالر 
الــفـيـضــانـات الــتي اجـتـاحـت أراضـيـهــا الـعـام
ـاضي.من جـهـة ثـانـيـة أعـلـنت الـريـاض أنّـهـا ا
وقّـعت اخلمـيس اتـفـاقـية مـع إسالم أباد بـقـيـمة
مــلــيــار دوالر لــتـــمــويل واردات بــاكــســتــان من
شتقات النفطية.وقالت وكالة األنباء السعودية ا
الـرسمية "واس" إنّ الرئـيس التنفيـذي للصندوق
رشد السـعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن ا
شـتـقّات وقّع في إسالم أبـاد "اتـفاقـيـة لتـمـويل ا
الـنفطـية بـقيمـة ملـيار دوالر".وأوضحت واس أنّ
هـذه "االتفاقية تأتي استـمراراً للدعم الذي تقدّمه
ـمـلكـة العـربيـة الـسعـودية جلـمهـورية حكـومة ا
بــاكـســتـان اإلسالمــيـة الــشـقــيـقــة".وأضـافت أنّ
و "االتفاقية تهدف إلى دعم اقتصاد باكستان و
الــقـطـاعـات األخـرى فـيـهــا فـضـلًـا عن مـسـاعـدة
اجلــمـهـوريــة وشـعـبــهـا الـشــقـيق في مــواجـهـة
الـتـحـديـات لإلسـهـام في الـوصـول إلى اقـتـصاد
مـستـدام".وبـحـسب الـوكـالـة فـإنّ هـذه االتـفـاقـية
ـقـدّم ســابـقًـا في عـامي تـمـثّل "امـتـدادًا لــلـدعم ا
 2019و 2021بقيمة  4.44مليارات دوالر

ـشتـقات النـفطـية من خالل الـصندوق لتـمويل ا
الــســعـــودي لــلــتــنـــمــيــة مـع وزارة االقــتــصــاد

الباكستانية".
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ـتــحـدة نــداء "قـبل وفي جــنـيف ,أطـلــقت األ ا
ـساعدة  30مـليون فـوات األوان" جلمع األموال 
طــفل يــعــانــون ســوء تــغــذيــة حــادًّا في بــلــدان
مـتضـررة من أزمـة الـغذاء.وأكـدت خـمس وكاالت
ـتحـدة في بـيان مـشـترك أن "أكـثر تـابعـة لأل ا
من  30مـلــيـون طـفل في الــبـلـدان الـ 15األكـثـر
تـضرّرًا يُـعانـون من الـهزال - أي سـوء الـتغـذية
احلــاد - ويُـــعــاني ثــمــانــيـــة ماليــ من هــؤالء
األطـفـال من الـهزال الـشـديـد وهـو أكـثـر أشـكال
ـتـضررة نـقص التـغذيـة فـتكًـا".والبـلدان الـ 15ا

هي أفــغــانــســتــان وبــوركــيــنــا فــاســو وتــشـاد
ـوقراطـيـة وإثيـوبـيا وجمـهـورية الـكـونـغو الـد
وهـايــتي وكـيـنـيـا ومـدغـشــقـر ومـالي والـنـيـجـر
ونــيــجـيــريــا والـصــومــال والـســودان وجــنـوب
الـسـودان والــيـمن.ويــؤدي االرتـفـاع الــهـائل في
ـواد الـغذائـيـة إلى تـفاقم نـقص الـغذاء أسـعار ا
واد الـغذائـية األسـاسية ويـعوق الوصـول إلى ا
ناخ بأسـعار معقولة. وقد أدت النزاعات وتغير ا
وجـائـحـة كـوفـيـد- 19إلى تـفـاقم الـوضع وفـقًـا
ـديـر الـعام لـتـلك الـوكـاالت.وحـذر شـو دونـيـو ا
ـتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفاو) ـنظـمة األ ا
من أن "هـذا الـوضع يُـرجّح أن يـتـدهـور أكـثر في
ـتــحـدة إلى عـام ."2023تـدعــو وكــاالت األ ا
زيـادة االستثمارات لدعم جـهودها من أجل تلبية
ـسـبـوقـة الـنـاجتة مـن هذه "االحـتيـاجـات غـيـر ا
ــتـفــاقـمــة قـبـل فـوات األوان".وتــسـعى األزمــة ا
الــوكــاالت إلى مـنع ســوء الــتـغــذيـة احلــاد لـدى
األطـفال وكشف حاالته وعالجها من خالل العمل
يـاه والنـظافة عـلى جبـهات الـغذاء والـصحـة وا
وأنـظمة احلمايـة االجتماعيـة. وشدد دونيو على
ضـرورة الـتــأكـد من أن الــغـذاء الـصــحي "مـتـاح
ــــــكـن احلـــــصــــــول عــــــلــــــيه بــــــأســــــعـــــار و
مـعقولة".وستشمـل خطة العمل األطفال دون سن
ـرضــعــات واألمــهـات اخلــامــســة واحلـوامـل وا
ومـقدمي الـرعايـة لألطـفال دون اخلـامسـة.وقالت
ديـرة الـتنـفيـذية لـلـيونـيسف كـاثرين راسل إن ا
تتـالية احلـاليـة تترك ماليـ األطفال "األزمـات ا
يـعـانون سـوء تـغـذيـة حـادًّا وزادت من صـعـوبة
حـصـولـهم عـلى اخلـدمـات األسـاسـيـة".وأضـافت
"الــهـزال مــصـدر مــعــانـاة لــلـطــفل وفي احلـاالت
ــكن أن يــؤدي إلى الــوفــاة أو الــشــديـــدة مــنه 
اإلضرار الدائم بنمو األطفال وتطوّرهم".وأشارت
راسل إلى أن هذه األزمة يجب معاجلتها "بحلول
مــجــرّبــة من أجل جتــنّب الــهــزال لــدى األطــفـال

وكشف حاالته ومعاجلتها في مرحلة مبكرة".

…dA  v ≈ ÊU UG √ WO —U  »d  Âu N « vK  WKOB  ŸUH —«
ـتـحـدة امس كـابـول) ,أ ف ب) - أعـلــنت األ ا
اجلــمـعـة ارتــفـاع حــصـيــلـة ضـحــايـا الــهـجـوم
االنـتحـاري الـذي وقع هـذا األسبـوع بـالـقرب من
وزارة اخلـارجـيـة األفــغـانـيـة فـي كـابـول وأعـلن
داعش مـسؤولـيـته عنه إلـى عشـرة قتـلى.وفـجر
انــتـحــاري من فـرع الــتـنــظـيم في افــغـانــسـتـان
األربـعاء حزامه النـاسف وسط موظف وحراس
اثـنـاء خـروجـهم من الـوزارة.وقـالت بـعـثـة األ
ـساعـدة إلى أفـغـانـسـتان في ـتحـدة لـتـقـد ا ا
بـيان تـلـقت وكـالـة فرانـس برس نـسـخـة منه إن
حتقـيـقـها في الـهـجـوم سمـح بتـحـديـد حصـيـلة
لـلـضـحــايـا تـبـلغ عــشـرة قـتـلى و  53جـريـحًـا.

وأضافت "نواصل البحث في ما حدث"
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.وأعـلنت سلطـات طالبـان التي تسـعى في كثير
من األحـيان إلى الـتـقلـيل من خطـورة الـهجـمات
عبـر خفض حصيلة الضحايا أن خمسة مدني
ـنـظــمـة غـيـر قــتـلـوا في هــذا الـهـجـوم.وقــالت ا
رجـينـسي" التـي تدير احلكـوميـة اإليطـاليـة "ا
مـستـشـفى في كـابول إنـهـا اسـتقـبـلت أكـثر من
أربـع جريحا.وأنهت عودة طالبان إلى السلطة
في آب/أغـسـطس  2021عـقـدين من احلـرب في
أفـــغـــانـــســـتـــان وأدت إلى تـــراجع كـــبـــيـــر في
العنف.وتؤكد حركة طالبان سيطرتها على األمن
في الـبالد لـكن وقـعت عـشـرات الـهـجـمـات الـتي
اسـتـهـدفت مـدنـيـ فـي األشـهـر األخـيـرة تـبـنى
مــعــظـمــهــا تــنـظــيم الــدولــة اإلسالمــيــة-واليـة
خـراسان.وقُتل وجُـرح مئات األشـخاص في هذه
الــهــجــمــات الـتـي اســتـهــدفت بــشــكل أســاسي
األقلـيات الـدينيـة الشـيعـية والصـوفيـة والسيخ
وأجــــانب ومـــصــــالح أجـــنــــبـــيـــة وطــــالـــبـــان
أنفـسـهم.يـعـتـبـر احملـلـلـون أن جـهـاديي تـنظـيم
الدولـة اإلسالميـة اجلماعـة السنـية مثل طـالبان
لـكن عداوة وخالفات عقـائدية تـفصل بيـنهما ال
يزالون يشكلون التهديد الرئيسي لنظام كابول.
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استيقظ العـراقيون فجر يوم الـسبت الثاني عشر من الشـهر اجلاري على صوت سقوط
طر فهو باسم الله يحيي صحـوب بالبرق والرعد وكل سقوط سيئ إال سقوط ا طر ا ا
طر هذا العام وسط استشياق اجلميع إليه بعد األرض من بعد موتـها إذن فقد سقط ا
أن فــارقـنــاه مـنـذ  ?2019وكـان الــكل في انـتــظـاره: الــبـشـر والــشـجـر والــنـهـر واألرض
طـر ونحن في أمس احلـاجة إليه وكم هـو جميل أن واحلـيوان وحتى احلـجر حظـينـا با
ـطــر الـنـاس يــحـتـمـون ـا نــحن في أمس احلـاجــة إلـيه مـطــر وأنـا كم أحب ا نــحـظى 
ـطر مـاء طهور قـال الله تـعالى: (وأَنـزَلنا مِنَ ـطر وا وأنا أحـتمي با طـر ظالتـهم من ا
َـاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَال يُؤْمِـنُونَ) مَاءِ مَـاءً طَهُـورًا) الفـرقان/ ?48وقال: (وجَـعَلْـنا مِنَ ا السـَّ
ـطـر بـاحلَـيـا واحلَـيـاء ألنه يـحـيي الـعـبـاد والـبالد األنـبـياء/ ?30وكـانت الـعـرب تـسـمّي ا
وتسمّيه بــالرحمة ألنه ينزل برحـمة الله وتسمّيه بـالرزق ألن الرزق وإحياء األرض يكون
به وذلك واضح في قوله تعالى (وما أنزلَ اللهُ منَ السَّماءِ منْ رزقٍ فأحيا به األرضَ بعد
طر بـاألرمل والسنـة بالرمالء موتِـها) اجلـاثية/ ?5وتُـسمّي الـعرب العـام الذي يقل فـيه ا
ـطر في وقـد انـبرى الـبـاحث (صالح مهـدي جـابر) من جـامـعة كـربالء إلى جـمع ألفـاظ ا
ـطر طـر) وقد تـمكن من جمع ( (179لفـظا من ألـفاظ ا مـعجم سـمّاه بـ (مـعجم ألفـاظ ا
ـطر وأوقات هطوله ألهـميته في حياتهم استعملـها العرب الذين انصـب اهتمامهم على ا
وحـلهـم وترحـالـهم وهم يـعيـشـون في صـحراء مـتـرامـية األطـراف وقـد جنح الـباحث في
عـجمـات اللـغوية وكـتب األنواء ـطر بـعد الـنظـر في ا جـمع هذا الـعدد الـكبـير من ألـفاظ ا
ــطـر) اجلُـرُز (األرض الـتي لم جـيج (شــدة انـصـبـاب ا واألزمـنـة ومـن تـلك األلـفـاظ: الــثـَّ
ـطـر الـعـام) احلَـباب(الـطَّلّ الـذي يـصـبح عـلى الـنـبـات) الدثّ طـر) اجلَـدا (ا يُـصـبـهـا ا
ـطـرة الــضـعـيـفــة) الـدّاحي (الـذي يــدحي احلـصى عن ــطـر الـضــعـيف) اخلـطــرة (ا (ا

تتابعة).  طر ورجعانه) والرَّثّان (األمطار ا األرض) الرَّجع (تكرّر ا
س الـقلب مـسـا ما قـاله السـياب: ((وَكَمْ ذَرَفْـنَا طـر والذي  ومن الكالم الـذي قـيل في ا
َطَر)) وما قاله شارلي شابلن لَيْلَةَ الرَّحِيلِ مِنْ دُمُوعْ/ ثُمَّ اعْتَلَلْنَا - خَوْفَ أَنْ نُالمَ  –بِا
طر ألنه ال أحد يرى دموعي)) شي حتت ا ويبدو أنه يـتناغم مع قول السيـاب: ((أحب ا
طر?/ َ أيَّ حُزْنٍ يبعثُ ا طـر) يبعث احلزن: ((أتعلـم طر عند الـسياب في (أنشودة ا وا
?/ بِال انْـتِـهَاءٍ ـزاريبُ إذا انْهَـمَـر?/ وكـيفَ يَشْـعُـرُ الوَحِـيـدُ فِيـهِ بِالـضّـيَاعِ وَكَيْـفَ تَنْـشج ا
ن الـغـرابة كَـالـدَّمِ الْـمُرَاقِ كَـالْـجِـيـاع/كَالْـحُب كَـاألطْـفَـالِ كَالْـمَـوْتَى هُـوَ الْمَـطَـر)) وإنه 
ـفـارقـة الـعـجـيـبـة ال حتـصل إال في ـطـر في ربـوعـنــا وجنـوع وهـذا ا ـكـان أن يـهـطل ا
َ يُعْشُب الثَّرَى- َطَر وَكُلَّ عَامٍ - حِ العراق وهي حتصل منذ زمن السياب: ((وَيَهْطُل ا

.(( نَجُوعْ/ مَا مَرَّ عَام وَالعِرَاقُ لَيْسَ فِيهِ جُوعْ
ـاء في اجلــداول واألنـهــار والـبــحـيـرات ـطــر: خـيــر ورزق ورحـمــة يـزيــد من رصـيــد ا ا
ــاء والـواحـات ويــسـقي ويــغـسل ـائــيـة وخــزانـات ا ـســطـحــات ا والـســدود واألهـوار وا
ـراعي واحلدائق والـرياض بل ويـسقي ويـغسل الـشجر زارع واحلـقول وا البـساتـ وا
ـياه اجلـوفيـة ويثـريه من أجل أن تنـعم اآلبار والنـجم والنـبات أيـنمـا وُجد ويـد خزين ا
ـا حتـتــاج إلـيه من مـاء ويــرعى الـبـيــئـة ويـحــسن ظـروفـهــا ويُـنـقّي الــهـواء من األتـربـة
ـنع فقـدان التـربة الـسطـحيـة ويسـاعد على والـغبـار ويقـضي على اجلـفاف والـقحط و
اء اخمللوطة إتـمام تسمـيد التربـة وزيادة خصوبـتها عن طريق نـزول بعض من جزيئـات ا

غنيسيوم و احلديد وغيرها.  عادن مثل ا با
يـاه يعد من أكـبر التـحديات التي ـكن هنا اإلشـارة إلى أن ملف ا اء طويل و وحـديث ا
ائـي واجلـفاف ـلـف: النـقـص ا يـواجـهـهـا الـعـراق الـيـوم وأخـطـرهـا ومن تـفـرعات هـذا ا
ناخي وعطش األهوار وهبوط والتصحر والـعواصف الغبارية والتلوث البيئي والتغير ا
ـائـية واخلـزانات اإلسـتراتـيـجيـة واإلحتـباس ـسطـحات ا يـاه في الـسدود وا مـناسـيب ا
ـعـلـومات ـسـاحـات اخلضـراء وتـشـير ا ـزروعـة ولة ا سـاحـات ا احلراري وتـقـلـيص ا
عـلنة أن التـصحر يهدد  %40من مساحـة العراق وأن الـعراق يعدُّ الـيوم خامس دولة ا
ياه في اخلزانـات الستراتيجـية العراقية قد نـاخي وأن مناسيب ا أكثر تأثرا بالـتغيير ا
ـائي وتـعويض هبـطت بـنـسـبة ٨٨ ?%فـضال عن عـدم قدرة الـعـراق عـلى حتقـيق األمن ا

نبع. ائية في نهري دجلة والفرات من دول ا تقليص حصص العراق ا
إن العـراق يعيـش اليوم في ظل ظـروف بيـئيـة ومناخـية حـرجة ومادام الـعراق أحـد أكثر
نـاخ وتداعيـاتها فنـحن بحاجـة ماسة إلى اجراءات فـاعلة على الـدول تضررا بتـغيرات ا
ـائيـة والـزراعيـة والسـياسـية واإلقـتصـادية وارد ا األصعـدة كافـة: البـيـئيـة والصـحيـة وا
والـعلمـية سعـيا نحـو القضاء عـلى التـصحر واجلفـاف وتعويض
ـائيـة وإحيـاء األهوار الـنقص احلـاصل في حـصص العـراق ا
ـائـيـة ودفع الـلـسـان وملء الـسـدود والـبـحـيـرات واخلـزانـات ا
لحي في البـصرة وحماية البيئة العراقية من كل ما يعتريها ا

من مشاكل. 

ركزية األميـركية وليام بيرنز االستـخبارات ا
رفـقة الـقـائم بـاألعـمـال بـالسـفـارة األمـيـركـية
ــرافق له".وتــابع الــبــيــان "حــضـر والــوفــد ا
الـلـقـاء وزيـرة اخلـارجـيـة والـتعـاون الـدولي
ـنــقـوش ورئــيس جـهــاز اخملـابـرات جنالء ا
حـس العائب ووزير الدولة لشؤون مجلس

الوزراء ورئيس احلكومة عادل جمعة".
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وأشـارت احلكـومـة في بيـانـها إلى أن بـيـرنز
أكــد خـالل الــلـــقــاء عــلـى "ضــرورة تـــطــويــر
الـتـعاون االقـتـصـادي واألمـني بـ الـبـلدين
مشـيدا بحالة االستقـرار والنمو الذي تشهده
اضي لـيبيـا خالل الفتـرة األخيرة".والشـهر ا
مــثل لــيــبي مــتّــهم بــصــنع الــقــنــبــلــة الــتي
اســتــخــدمت لــتــفــجــيــر طــائــرة بــانــام فـوق

اسـكــتـلــنـدا في الــعـام  1988أمــام مـحــكـمـة
أميـركيـة بعـدما سـلّمـته حكـومة الـدبيـبة إلى
واشـنطن.وعـرّضت اخلـطوة حـكومـة الـدبيـبة
النـتـقـادات حـادة.ومـنـذ ســقـوط نـظـام مـعـمـر
الــقــذافي الــعــام  ?2011عــانت لــيـــبــيــا من
االنـقسـامـات والـصـراع السـيـاسي وتـتـنافس
فيـها حـكومـتان عـلى السـلطـة: واحدة مـقرها
طـرابلس (غرب) برئاسـة عبد احلميـد الدبيبة
مــنــذ مــطـلـع عـام  ?2021وأخــرى بــرئــاسـة
فــتـحي بـاشـاغــا عـيـنـهـا مــجـلس الـنـواب في
ـشـير خـليـفة اضي ويـدعمـها ا آذار/مـارس ا
حفـتـر.ويـواجه الـلـيـبي أبـو عجـيـلـة مـسـعود
ي الـذي يشـتبه بـأنه عنـصر سابق ر خـير ا
في االســـتــخــبــارات عــقـــوبــة احلــبس مــدى
احلـياة في حـال إدانته بـتهـمة "تـدميـر طائرة
جنم عـنه سقوط قتـلى" وتهمتـ أخري على
صـلـة بالـتـفـجـيـر الـذي أسـفـر عن مـقتل 270
شـخصا في اعتداء إرهـابي هو األكثر دموية
الـذي تـشـهـده األراضي الـبـريـطـانـيـة.وعرّض
تسـلـيم أبـو عـجـيـلـة لـواشـنـطن الـدبـيبـة إلى
انـتقـادات خـصـومه الـسـيـاسـيـ ومـنـظـمات
حقـوقـية وأقـارب محـتجـزين ليـبيـ يخـشون
تسـليم أبـنائهم.ويـقول محـلّلون إن الـسلطات
الـليبية في طرابلس لم يكن لديها خيار سوى
االسـتجـابـة للـطـلب األميـركي.وأفـادت وسائل
إعالم لـيبـيـة بأن بـيـرنز سـيزور مـعـقل الرجل
القـوي في الشرق الليبي خـليفة حفتر خصم
الــدبـيـبـة.تــولى بـيـرنــز مـنـصب مــديـر وكـالـة
ــركـــزيـــة في آذار/مــارس االســـتــخـــبـــارات ا
 ?2021وزار ليبيا في العام  2014بصفة
مــسـاعــد لـوزيــر اخلـارجـيــة لـشــؤون الـشـرق
األوسـط.وكــان بــيــرنـــز أول مــســؤول رســمي
أمـيركي زار لـيـبـيـا عـند اسـتـئـنـاف الـعالقات
الـدبـلـومـاسـية بـ واشـنـطـن ونظـام الـزعـيم

الليبي معمر القذافي في العام .2004
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الـداخـليـة سـعـد صـالح (جـريـو) كـمـا أجـيز
"حــزب الـــشــعب" بـــرئــاســة عـــزيــز شــريف
و"حــزب االحتــاد الـــوطــني" بــرئــاســة عــبــد
الـفتاح ابراهـيم و"حزب االستـقالل" برئاسة
الـشيخ محـمد مهـدي كبّة و"احلـزب الوطني
ـــقــراطي" بــرئــاســـة كــامل اجلــادرجي الــد
و"حـزب األحـرار" برئـاسـة سـعـد صـالح بـعد
اســتـــقــالــة الــوزارة. وعــلـى الــرغم من عــدم
إجـازة حزب التحرر الـوطني إلّا أن النشاط

كان شبه علنيًا في حينها.
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في هـذه األجـواء نـشـأ نـوري وتـبـلـور وعـيه
األول وبــدأت مـالمح شــخــصــيــته تــتــكــوّن
خـصوصًا وأن مـيله لـلقـراءة وانفـتاحه على
اآلخــر جــعل مــنه شـخــصــيــة عـامــة. ومــنـذ
حـمـاسـته الـشـبـابـيـة األولى ومـشـاركـته في
الــتــظــاهــرات وتــعــرّضه لالعــتــقــال إلّـا أن
توجّـهه كان وسـطيًـا اعتـداليًـا منـفتـحًا على
اآلخـــر عــلى الـــرغم من أجـــواء الــتـــعــصّب
ستوى السياسي والـتطرّف السائدة على ا
ا كـانت احلاجـة إلى احلريّـات والدعوة فـر
إلى الـتحرّر في ربـقة االسـتعمـار البـريطاني
هـي الـــهــــاجس األول خــــصـــوصًــــا في ظلّ

أجواء عائلية تشجّع على ذلك. 
وهـو مـا تـعـزّز خالل عـمـله في اخلـارج بـعـد
ذهـابه لـلدراسـة في بـريـطانـيـا حـيث شارك
في احلـركـة الـطالبـيــة امـتـدادًا لـنـشـاطه في
الـعــراق وأصــبح أحــد أبــرز وجــوهـهــا في
ّ فـصـله بـسبـب موقـفه من اخلـارج وحـ 
حـلف بغـداد العام  1955اتّـجه إلى القـاهرة
بـعد مـحـطـة دمـشق لـفـتـرة قـصـيـرة وهـناك
نـسج الـعديـد من الـصـداقـات والـعالقات مع
ـصريـة الـيسـارية والـقـوميـة وكان الـقوى ا
أحـد شـبـاب احلــركـة الـوطـنــيـة بل أنه كـان
قيمة في أحـد مرجعيات احلزب الشـيوعي ا
اخلـارج والوثـيقـة الصـلة بـالداخل من جـهة
ومع الـتيـارات العـربـية وأحـزابهـا اخملـتلـفة

من جهة أخرى.
ومـنـذ الـعام  1956كـانت عالقـته تتـوطّد مع
يـاسـر عـرفـات "أبـو عـمّار" وظـلّـت حتـى أيام

قــبل رحــيــله كــمـا أقــام عالقــات وطــيـدة مع
مــنــظــمــة الــتــضــامن األفــرو آســيــوي الــتي
تـأســست الـعـام  1957في الــقـاهـرة وتـولّى
منـصب الـسـكـرتـيـر الـعام فـيـهـا بـعـد عـقدين

ونيّف من الزمن.
وفي مـهرجان الـشباب والـطالب العام 1957
الـذي انـعـقـد في مـوسـكـو كـان أحـد الـوجـوه
شـاركـة الـوفـد الـعراقي ـنـظـمـة  األسـاسيـة ا
برئـاسة محـمد صالح العـبلي الذي اسـتشهد
الحـقًـا في الـعام  1963بـعـد انقالب شـباط /
ــكـتب فــبــرايـر وكــان حــيــنـهــا عــضــوًا في ا
الــســيـاسي.وفي الــقــاهـرة أصــدر كـتــابًـا عن
"تـيـارات احلـركـة الـوطـنـيـة في الـعـراق" ظل
يعـتـبر مـرجعًـا حـيويًـا لـتلك الـفتـرة الـزمنـية
وفيـه حتليالت دقيقة الجتاهاتها وتوجّهاتها

لكي. يومئذٍ في العراق ا
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أكـسبـته تلك الـسـنوات ثـقة سالم عـادل الذي
التقى به في العام  1954في لندن حيث كان
قد تولّى القيادة ( (1955بعد صراعات حادّة
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مـاطـلـتـني كـتـابـة هـذه الـدردشـة وكـلّـمـا
سـعيت إلى تدوينها سردًا وإضـافة وتعقيبًا
وجـدتهـا ال تأتي مـطواعةً وفـي الوقت الذي
تـطلّ فـيه بـقــوّة أحـيـانًـا تــغـيب في أحـيـان
أخـرى أو تندسّ في خضم تـفاصيل مخـتلفة
حـاولت االبتـعاد عـنهـا. وهكـذا ال هي جاءت
مــنــسـابــة ســمـحــة لــتــفـسح فـي اجملـال كي
أســتــكــمــلــهـا بــهــارمــوني مــتّــسق وال هي
اسـتعصت كي أغضّ النظر عـنها أو أؤجّلها

إلى وقت آخر.
ظــلّت احلــالــة مـتــمــوّجــة تـرتــفع حــيــنًـا
وتـنخفض حينًا آخر إلّا أنها حاضرة. ومع
الـذهـاب واإليـاب ثـمـة مــنـثـورات وحـكـايـات
تـتسرّب من ب ثنـاياها اكتـمل بعضها ولم
يكـتمل بعضها اآلخر لـكنّني وجدت فيها ما
ـكن وضعه على الورق لـتصل إلى القار
بـشكل عـام وإلى قرّاء مهـتمّـ خصـوصي
أيـضًا وذلك مبـتغـاها فـثمّة إيـقاعـات ذاتية
سات خاصّة وتـقاسيم مشتركـة ناهيك عن 
تـأتي وتذهب ومـعـها ذكـريـات واستـعدادات
ووقــائـع وأحــداث وتـــقــيـــيــمـــات وشــجــون

تُستحضر بل تفرض نفسها أحيانًا.
هـكـذا كانت دردشـتي مع نـوري عـبـد الرزاق
في  15تــشــرين األول / أكــتــوبـر  2022في
الـقاهـرة وأنـا عـائد من اخلـرطـوم. تـوجّهت
لـزيـارته بـعـد أن اضــطـرّ الـعـودة إلى مـنـزله
لـظرف صـحّي طـار  وكـنّا قـد اتـفقـنـا على
ـوعد ـاريـوت وأجّـلـنـا ا الـلـقـاء في أوتـيل ا
ـوعد إلى الـيـوم الـذي يـلـيه. وصـلت عـلى ا
ضـــغــطـت عــلى جـــرس الـــبــاب عـــدّة مــرّات
واتـصلت به عـلى مـوبايـله الـشخـصي ولكن
دون جــدوى فـقــلـقت وبــعـد انــتـظــار لـعـدّة
دقـائق فـتح الـباب بـعـد أن اسـتـفـاق من نوم
عـميق. اسـتـعدت هـذه الـلـقطـة حـ فتح لي
بـاب منزله في الـكرّادة  ببـغداد قبل مـا يزيد
ـــتــلئ عـن نــصف قـــرن من الــزمـــان وهــو 
شبـابًـا وحيـويّـة حيـنـها وبـ هـذه اللـحـظة

ح فعل الزمن فعله.   
اســتـعـدت حلـظــتـ مـفـارقــتـ بـ زمـنـ

األولى  في كـرّادة بـغداد الـتي قـفزت إلى في
ذهـــني والــثـــانـــيــة  في حـي الــشـــيخ زايــد
اضي بـالقاهرة وهكذا داهمتني صور من ا
في بـغـداد وبـراغ ولـنـدن والـقـاهـرة وفـيـيـنا
وجـنـيف ودمـشق وبـيـروت وعـمـان وديربن
وأخـرى معلّـقة عـلى جدران غرفـة االستـقبال
تـــتـــحـــدّث عـن تـــاريخ طـــويـل في احلـــركـــة
الشـيـوعـيـة وفي مـحافـلـهـا الـدوليـة بـيـنـها
صـور مع الــزعــيم عــبــد الــكـر قــاسم ومع
اجلـواهـري ومع بـونـامـاريـوف حـ تـسـلّم
وسـام ليـنـ لـبـلوغه األربـعـ الـعام 1974

وغيرها من الصور. 
ـتخيّـلة فـي الذهن والـواقعيّـة على الـصور ا
ــعـروضــة في إطـارات بــطـريــقـة احلـائط وا
عـفوية حتفّزك على فتح حوار مع نوري عبد
وسـوعي الـرؤيوي لـتقـليب ثـقّف ا الـرزاق ا
ا فيه همومنا "أمور الدنيا" كما يعبّر عنه 
وشـجوننـا الراهـنة دون أن ننـسى تاريـخنا
الـعـام واخلـاص وجنـاحـاتـنـا وإخـفـاقـاتـنـا.
وهــو حـوار لم يـنــقـطع بـيــنه وبـيـنـي طـيـلـة
ا فـيه من جتـاذبات ـنصـرمـة  الـسنـوات ا
وتـبـاينـات ومـشـتركـات ورؤى وإعـادة قراءة

ومراجعة ونقد.
¡uC « ¡UC  w  q{UM*«

 لم تـتكـوّن شـخصـيـة نوري عـبـد الرزاق في
ـعتقالت األوكـار السريّـة أو في السـجون وا
أو من مالحـقة رجال األمن والشرطة على ما
جـرت العـادة في األحزاب احملـظورة أو غـير
ــرخّـصــة وهـو مـا كــنّـا نــطـلق عـلــيه لـقب ا
"مـنـاضل" بل نــشـأت في فـضـاء من الـضـوء
والـعالنـيـة وإن عمل في حـزب سـرّي لـفـترة
من الـزمن فـي بـدايـات انــخـراطه فـي الـعـمل
لكي وبعد احلرب الـسياسي إلّا أن العهـد ا
ـيـة الـثـانـيـة شـهـد نـوعًـا مـن االنـفـتاح الـعا
النـسبي وتشـكيل أحزاب عـلنية مـنها "حزب
الـتحـرّر الوطـني" واجهـة احلزب الشـيوعي
إضـافة إلى "عـصبـة مـكافـحـة الصـهـيونـية"
الــتي أسـســهـا يــهـود شـيــوعـيــون مـعـادون
لــلــصــهـيــونــيــة وتــمّت إجــازتــهـا مـن وزيـر

ي في الـعـام  1960أن يـتـولى مـنـصب الـعـا
ــعــرفــته بــكـفــاءاته األمــ الــعــام لالحتــاد 
وقـدراته الفكـرية والـعملـية. وكـان نوري هو
ي من سـاهم في إقـنـاع احتـاد الـطالب الـعـا
ــؤتــمــر الــســادس في بــغــداد عــلى عــقـــد ا
همة ووافـقت قيادة احلزب على إيـكال تلك ا
الـكبيـرة إليه والتي شـغلهـا من العام 1960
إلى الـعام  ?1968حـيث تقـرر بعـدها عودته
إلى بـغداد الـتي وصلهـا العام  1969وشرع
حـينـها بالـعمـل في ميـدان العالقـات إضافةً
إلى عــمــله فـي مــجــلّــة الــثــقــافــة اجلــديـدة
وبــتــكــلـيـف من قـيــادة احلــزب تــولّى إعـادة
تـأسيس احتاد الـشبيـبة وخالل تلك الـفترة
الـتقـيـنـاه لـؤي أبو الـتـمن وكـاتب الـسـطور
وذلك بـعـد تـخـرّجـنـا من اجلـامـعة (?(1968
لـكن األمر كان يحتاج إلى حتضيرات طويلة
فـتـمت إعـادتـنـا إلى قــيـادة الـطـلـبـة وشـغل
مــاجــد عــبـد الــرضــا مــوقع ســكــرتــيــر عـام

قراطي الحقًا. الشبيبة الد
UD

وانــشـقــاقـات وتــكـتّالت فــاسـتــعـاد احلـزب
حـيـويّـته ونــشـاطه بـعــد أن تـهـيّـأت ظـروف
وحـدته وتسـويـة اخلالفات بـ مـجمـوعاته
ـتـصـارعـة األمـر الـذي وفّـر فـرصةً وكـتـله ا
مـهمةً لكي يلعب دوره عـلى الصعيد احلركة
الـوطـنـيــة الـتي احتـدت في جــبـهـة االحتـاد
الــوطـني الــعـام  1957والــتي ســاهـمت في

التحضير لثورة  14تموز / يوليو .1958
خالل ســـنـــوات نـــوري فـي لـــنـــدن تـــعــزّزت
عالقـاته مع احلـزب الــشـيـوعي الـبـريـطـاني
وتــعــمّــقت ثــقــافــته وصــقــلت شــخــصــيــته
ـنفـتـحـة العـلـنـية وبـعـد الـثورة اجلامـعـة ا
وعـودته إلى الـعراق كـان أحـد أبرز الـكوادر
ّ اخـتــيـاره الــشــبـابــيـة في احلــزب لــذلك 
قراطي العراقي رئيسًا الحتاد الشبيبة الد
في مـؤتــمـره األول ونـائــبه الـدكــتـور رحـيم
عـجـيـنـة وقـابل الـزعــيم عـبـد الـكـر قـاسم
أكــثــر من مــرّة كــمــا تــرأس وفــودًا عــديــدة

ية. واستقبل شخصيات عا
 وعـرض عليـه بليـكان رئـيس احتاد الطالب
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نتمـون لالسرة القانونية- انا واحد منهم- هم االكثر شعورا بالسلوك التعاملي ا
للقـضاء صادرا مـنه او واقعا عـليه فهم عـلى تماس مع مـعاني مخـرجات تفاعل
تنفـيذ النصوص مع اخلصـوم هذا بشكل عام اما بـالوضع اخلاص فأن قسما
من اخلـصـومـات تتـعـطل بـضغط بـضـغط سـياسي وهي ظـاهـرة مـثبـتـة صـنعـتـها
انظمة احلـكم و تفاوتت قوة تأثيرها على القضـاء بحسب طبيعة كل نظام و هويته
باشـر في حتديد الـعقائـدية و مـسلكه في الـسلـطة.قد ال تـقوم االنـظمة بـالتدخـل ا
مـسار الـقضـاء خشـية اتـهامـها من اخلـارج- وهو مـا تخـشاه- فـتلـجأ الى وضع
مسـار استـباقي حتـدده سيـاستهـا في التـأثيـر على اختـيار من تـريد لـتدفـعه لنيل
سـمة الـقضـاء وهي عـملـية تـمت قـبال وقامت عـلى اسـاس ان قبـول الشـكاوى و
الدعاوى مـرتبط بشروط شكلية و موضوعـية و ان البت في االحكام يستند لالدلة
ـا ان الـعمل ة و ال عـقـوبـة اال بنص و  و االثـبات و تـوفـيـر الدفـاع وان ال جـر
السيـاسي مثال كان مُجْرما اال جلهة حزب السلطة اذا فأن ايقاع عقوبة االعدام

او السجن او غيرها من العقوبات ستكون قانونية وان  الطعن بها.
من ذا يتـضح الفـرق بـ العـدالة و بـ القـانونـية فـثـمة كـثيـر من االمور قـانونـية

لكنها ليست عادلة.
هل جرى ظلم القضاء?

اجلواب: نعم.
عـندمـا جتور االنظـمة عـلى العـدالة فـهي تكون قـد جارت عـلى القـضاء و اوجدت
من ضـمن مـا اوجـدت طـبـقـيـة جديـدة تـضـرب كل االرث الـروحـي و العَـقَـدي وكل
ـتـراكم احلــضـاري عـنـدهـا ذلك ان الـقـضــاء الـعـادل هـو مـيـزان بـ االفـراد ال ا
حصانة فـيه اال لصفـة الوظيفـة شرط ان ال تخـرج الوظيفـة في عنوانـها و مؤداها
واطنون او يـضر بفكرة ن اوجدت خلدمتـهم و هم ا نحو اسـتخدام يسيء لـها و 

و علة احلصانة.
الظلم الـذي يقع على القـضاء له امتـدادات و ارتدادات يصعب الـسيطرة عـليها و
عالجـها ذلك انه يـؤذي جسم الـدولة مجـتمـعا و سـلطات و تـظهـر اثاره و تـتحور
ـرور الـزمن و ال يــصـدقن عـاقل ان مـجــتـمـعـا انـفـرط عــنه االنـضـبـاط او انه له
انضبـاطا صوريا لم يجـرِ اجلور فيه على الـقضاء او ان القضـاء فيه يتحرك في
جهـة بـتـوجيه سـيـاسي و يـصـمت في جهـة بـتـوجيه سـيـاسي.احملـاكم و االدعاء و
الدفـاع هم مظـلة ال يـجوز ان تعـتريـها ثـقوب ترشح مـنهـا امطـار التأثـير لـقوة ما
بـحيث يـجيء احلـكم و ال تـقبـله الـعـدالة.الـدولـة اليـوم احـوج من اي وقت ألحـترام
تغيرات مفهوم و تـطبيقات العدالة واعـادة فحص للقوان و معـانيها في واقع ا
سـار و بعـد التـصويب التـحرك حـتى تقـفل بعـدالة مـلفات فذلـك كفيل بـتصـويب ا

النـزوح و الـفقـر و الـتـهمـيش فـكلـمـا جرى تـعـطيل الـعـدالة
كلـما تضخم السخط و اقترب سن يأس يصيب االنظمة

و يجعلها عقيما عاقرا عن والدة تأخر وقتها ابتداءا. 

{ مسؤول الهيئة العاملة
قراطي الكردستاني. للمكتب السياسي للحزب الد
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فـي كل عام ازور القـنصلـية العـراقية فـيي دبي لعـمل شهادة احلـياة حسب الـقوان
ـكنهم استالم الـراتب التقاعدي بدون ـتقاعدين النهم ال  فروضة على ا العراقيـة  ا

تلك الشهادة السنوية.
ـراجـع سررت جـدا في هـذه الـزيـارة الني وجـدت تـطـورا كبـيـرا في الـتـعـامل مع ا
ـراجعـ خاصة وسـرعان مـا عرفت ان الـسبب هـو شخـصيـة القـنصل واهـتمـامه با
ــتـقـاعــدن وغـيـرهم.بــعـد دقـائق مـن دخـولـنـا في اول الـسـنــة حـيث تــكـثـر مــراجـعـة ا
القنصـلية جاءنا القـنصل بنفسه السـيد آماد عبد احلمـيد وهو ليس قنصال قي دبي
ولـكنه قـنصل اجلمـهورية الـعراقيه لـدى دبي واالمارات الـشمالـية وحسب عـلمي فان
العـراقيـ من سـكنـة االمارات واالقـطار الـعربـية اجملـاورة يـراجعـون هذه الـقنـصلـية

الجناز معامالتهم.
وخالل فـترة قصـيرة اجنـزنا معـاملة شـهادة احليـاة لي ولزوجـتي واثبتـنا اننـا احياء

واحلمد لله. 
ثـم اتيحت لنـا فرصة اللـقاء بالـقنصل آماد عـبد احلميـد في مكتـبه خيث تعرفـنا عليه
.اول ما شاعـدته في مكتـبه شاشة كـبيرة راجعـ واسـتمعـنا الى افـكاره في خدمـة ا
ـراجعـ قال لي انـه بذلك يـعرف مـا يجري يـشاهد فـيهـا القـنصل الـعمل فـي قاعة ا
ــراجع الي سـبب كـان. واظن ان هـذه جتـربـة مـفـيـدة لـكل خـشـيـة تـاخـر مـا يـطـلـبه ا

وظف معهم. التنصليات العراقية في اخلارج للتاكد من حسن تعامل ا
ومن خالل اجنـاز شـهـادة احلــيـاة  لـنـا والـتــوكـيالت  لـبـعض
ـراجع طبع راجعـ علمت ان الـقنصلـية ال تطلب من ا ا
مـا يـريدونـه خارج الـقـنـصـلـيـة . الـقـنـصل امـر  الول مرة
انـهم يـطبـعون الـشـهادات والـوكاالت وغـيـرها فـهي التي
تطـبع كل شيء.الف شكـر للـسيـد القـنصل واقـترح على
وزارة اخلارجيـة العراقية ان تعمم جتربـة هذه القنصلية

في  القنصليات العراقية في انحاء العالم.

نوري عبدالرزاق

تـوقّـفت عـنــد نـوري في بـعض احملـطّـات في
مــرّات سـابــقـة نــشـرت بـعــضـهــا ومـا يـزال
بعـضها اآلخر ينتظر النشر لكن ثمّة قضايا
ســارعـت لــفــتح احلـــوار حــولــهـــا أو لــنــقل
الـدردشـة مـؤجـلًـا بـعض مـا تـوفّـر لـدي وما
اســـتـــقــرّ فـي خــزانـــتي إلـى وقت آخــر وإن
تـداخل بعضها لدرجة التماهي ب احلاضر
الـدردشة احلالـية هي اسـتمرار اضي. وا
واسـتـكمـال حلـوار سـابق بـعـنـوان "الـذاكرة
والـزمن اجلـمــيل" نـشـرته بـتـاريخ  18و 20
تـمــوز / يـولـيـو   2019في جــريـدة الـزمـان
(الــعــراقــيــة) واســتــكــمــلــته بــحــوار الحق
تـــواصـــلًـــا مع احلـــوار األول  وتـــبــادل رأي
ثقف وسوم "ا واسـتئناس بوجهات نظر وا
الــرؤيـــوي نــوري عـــبــد الــرزاق  –الـــذاكــرة
الـتاريخـية والـفرادة الـفكـرية" وقـد نشر في
جـريدة الزمـان (العراقـية) على ثالث حـلقات
بــتـاريخ  30و 31كــانـون األول/ ديــســمــبـر
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وفي كلّ لـقـاء مع نوري عـبـد الرزاق نـبدأ
وكـأننا في حوار مستمر دون مقدمات ودون
بـروتـوكــول الـسـؤال واجلــواب فـأنـا أسـأل
وهـو يـتـحـدّث وأحـيـانًـا هـو يسـأل لـيـوسّع
واقع. وفي دائـرة احلـوار وهكـذا نـتـبـادل ا
كلّ مـرّة أجد عـنده اجلـديد وغـيـر التـقلـيدي
ـنطـلقات وغالـبًا مـا نتّـفق علـى العـديد من ا
والــتـقــديـرات. وكـنـت أنـتـهــز هـذه الــفـرصـة
ـنـاقـشة جـوانب من لـلتـفـكـيـر بـصـوت عـالٍ 
ا جتـربـته ومـعـلـوماتـه وعالقـاته ومـعارفـه 
فـيهـا أجـزاء من تاريـخـنا فـأدقّق فـيهـا فـكرة
وأراجع تـاريخًا وأتوثّق من مسألة وأفحص

حدثًا. 
والــنــقـاش مع نــوري عـبــد الــرزاق يـجــعـلك
تـعيش احلدث بدقـائقه وتفـصيالته حتى لو
لم تـعشه ألنه يأتي إليه من زوايـاه اخملتلفة
الفـكرية واالجتـماعية والشـخصية وعالقاته
بـاحملـيط الـداخـلي واخلـارجي والــتـأثـيرات
عـلـيه وكــيف نـظـر إلــيه في حـيـنــهـا وكـيف
يـنظر اآلن وهو ال يـبالي في تغيـير وجهات
نـظره وآرائه ألن احلـيـاة لم تزكّ بـعضـها أو
لم تُـثبت صحّـتهـا ويقوم بـذلك بكل أريـحية
وخــفّــة دم وقــفــشــات أحــيــانًــا األمــر الـذي
يـضـعك أمـام صدقـيـة ونـقـد ذاتي ومـراجـعة
لـلـنفـس والغـيـر بـروح ريـاضـيـة عـالـية دون
حـقد أو عنعنات أو ادعاءات فارغة وأحيانًا
يـنخـرط في سخـريـة لذيـذة لبـعض مـواقفـنا
ــا فـيـهـا مـواقــفه ويـتـأمّل ويُـعــيـد الـنـظـر
ويــضــحـك بــهــدوء أقــرب إلى االبــتــســامــة
ويـضع يـده علـى فمه وكـأنه يـريـد أن يُـخفي
مـــا أصــابـه من عـــاديــات الـــزمن الســـيّـــمــا
األمـراض التي هجـمت علـيه. وسبق أن قلت
له وكـــتـــبت ذلك أكـــثــر مـن مــرّة "ال جتـــربــة
حـقيـقـيـة دون نقـد ذاتي" فـقـيمـة أي جتـربة
بــنــقــدهــا وإعـــادة قــراءتــهــا بــاســتــشــراف

مستقبلي.
إن ذاكــرة نــوري عــبــد الــرزاق الــشــفــاهــيــة
ـصـادر وبـعض مـا هــو مـدوّن مــنـهـا أحــد ا
األسـاسـيـة لـتـاريخ الـيـسار الـعـراقي بـشـكل

ي.  خاص بل والعربي والعا
وكـنت قد تـوقّفـت معه عـند سالم عـادل الذي
الـتقاه في لندن العام  1954ح كان يدرس
الـهـنـدسـة وحـيـنــهـا كـان نـوري عـضـوًا في
مــنــظــمــة احلــزب الــشــيــوعي الــعــراقي في
بريـطانيا وأصبح مسؤولًـا عنها بعد أنيس
ّ فصـله بـعد إبـرام معـاهدة عـجيـنة حـيث 
ــركــزيـة - ــعـاهــدة ا حــلف بــغــداد "حــلف ا
الــســـنــتــو   "CENTOالــذي ضـمّ الــعــراق
وتــركـيـا وإيــران وبـاكـســتـان وبـريــطـانـيـا
ومـرورًا  ?بـلــيـكـان الــذي جـئت عــلى ذكـره
وكـيف الــتـحق مـن مـوقــعه كـرئــيس الحتـاد
ي مع  حــركــة اإلصالح الـتي الـطـالب الـعــا
بـدأهـا الــكـسـنــدر دوبـتـشــيك الـذي دعـا إلى
"اشـــتــراكـــيــة ذات وجـه إنــســـاني" وكــانت
مـحطـة جيـفارا الـذي التـقاه مـرت في كـوبا
أحـد االنفـرادات الـتي تـمـيّـز بهـا نـوري عـبد
الـرزاق وكـان أول من كـتب عـنه بـعـد عودته
إلى الـعراق العام  1969في جـريدة الراصد
وقـدّم قراءة إيجابـية لدوره بـغضّ النظر عن
الـتوجّه السـائد والسيّـما الـسوفيـيتي الذي
قـلّل من شـأنـه فـيـهــا وهـو مـا انــعـكس عـلى
األحـزاب الشيوعـية وكان عامر عـبد الله قد
كـتـب نـقـدًا لـلـجـيــفـاريـة في مـجــلّـة الـثـقـافـة
اجلـديـدة انــطالقًـا من الــرؤيـة الــنـافـذة في
احلـركة الـشـيـوعـيـة آنـذاك واسـتـنـتـاجـاتـها

قنّنة. ا

شعبان مع عبدالرزاق في منزله

ـستـوى الدولي تقـتصر بـتنظـيم وتمويل ا
وارد نـاطق اخملتـلفـة ذات ا الـبـرامج في ا
ـا اضحت تـتعـلق بالـدرجة احملـدودة  وا
ـســالـة الـتــكـامل بــ الـبـرامج األســاس 
الـصـحـيـة والـبـنـاء االجـتـمـاعي والـثـقـافي

احمللي .
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ـثل أيـضـا تـرتب عـلى تـطـور األبـحاث وبـا
فـي مـجــال  الــطـب الـنــفــسي  –اجلــســمي
ــتــبــادلــة. بــ الــســلـوك ادراك الــعالقــة ا
الـفـردي واالنسـاق الـثقـافـية واالجـتـماعـية
في اكـتـمال نـظـرة الطب وتـقديـره لـلتـفاعل
ــيـــكــانـــزمـــات الــفـــســيـــولــوجـــيــة بـــ ا
والـسـيكـولوجـيـة وقد اكـدت نـتائج بـحوث
مـتــخـصـصـة بـهـذا الـشـأن أن اسـتـجـابـات
جـسم االنسان للـبيئة تـعد محصـلة لنتائج
مـتـراكـمـة عن تـهـديـدات وضـغـوط مـر بـهـا
الـفرد  وظهر مصطـلح الشد أو التوتر في
علم النفس ليؤكد أن األفراد يستجيبون له
بـطـريقـة شعـوريـة او ال شعـورية بـحيث ال
يــفــصح الــشــد أو الــتــوتــر عن نــفــسه في
ـا يـنـعـكس عـلى ــرض فـقط  وا صـورة ا
ارسـاتهم احلـياتـية   وقـد ترتب مـجـمل 
أيــضــا  عــلى ادراك اهــمــيــة الــعالقــة بـ

??األول هــو كــيــفــيــة تــنــظــيم الــنــظـام
الـصـحي في الـعـراق لـتـقـد خـدمات عالج
األمراض بدالً من تعزيز الصحة كمفهوم .
??الـثـاني يـتمـثل في غـياب أي مـسـاءلة

واطن عن تبعات هذا الوضع . من قبل ا
وثـقت نتـائج البحـوث خالل الثالث الـعقود
األخـيـرة اهـمـيـة الـعـوامل االجـتـمـاعـيـة في
حتـديد احلـالة الصـحيـة والسلـوك الصحي
وفي تــقـد الـرعـايـة الــصـحـيـة  وبـرهـنت
نـــتـــائج هـــذه الـــبـــحـــوث أن الـــوراثـــيـــات
والـعوامل البيـولوجية الـطبية وحـدها غير
رض كـافية لتـفسير االخـتالفات في توزع ا
وفـي فـرص الـبــقـاء داخل الـبــلـدان وفي مـا
ـنهج الـفرعي بـينـهـا  ونتـيجـة لذلك نـشأ ا
لـلوبائـيات االجتمـاعية من بـرنامج بحثي 
تــوسع إلى أبــعـد مـن احلـدود الــتـقــلـيــديـة
لـلـوبائـيات  لـيـتضـمن مـجمـوعة أوسع من
مـحددات الصـحة مثل الـبيئـة االجتمـاعية 
وقـد قاد ذلك إلى تعزيز االندماج مع مناهج
الـعـلوم االجـتـماعـيـة مثل االنـثـروبولـوجـيا
وعــلم االجــتــمـاع واخلــدمــة االجــتـمــاعــيـة
والـعلوم السياسية واالقتصادية  وعد ذلك
اســلـوبــا اكـثــر تـكــامال لـتــطـويــر سـيــاسـة
وبــرنـامـج صـحــيـ  كــمــا عـدت الــعـوامل
االجـتماعية  –اإلقـتصادية  متضـمنة الفقر
ــــــوارد ــــــال االجـــــــتــــــمـــــــاعي وا وراس ا
االجــتـمـاعـيــة  مـحـددات مــهـمـة في جـدول

ية .   اعمال الصحة العا
وبـناء عـلى مـا تقـدم  فقـد أصبـحت مسـألة
ـزمن أو التحكم فيه رض ا تـخفيض حدة ا
 مـسـالة حتـتاج  –فـضال عن العالج  –إلى
أحــداث تـغـيـيـرات مـتــكـررة ومـسـتـمـرة في
ـريض  كــمـا ــعـيــاريـة حلــيــاة ا ــاط ا اال
سـيتـرتب على الـتعـديالت الالزمة في ادوار
ـرضى حتـقيق تـواصل وتثـقيف  مـستـمر ا
مع األفــراد واجلــمـاعــات الــذين يــتـصــلـون

ريض السيما اسرهم وأصدقاءهم . با
ــا تـقــدم  بـدأ األطـبــاء إلى أخـذ ونــتـيــجـة 
عـوامل أخرى غير العوامل الـبيولوجية في
اعــتــبــارهم عــنـد مــعــاجلــة مــرضـاهم  الن
ـاضي  والــعـادات عــوامل مــثل الـتــاريخ ا
ط الـشــخـصـيـة  والـعالقـات االسـريـة  و
الـسكن قـد تؤثـر في نتـيجـة العـالج أيضا 
لــذلك لم تــعـد مــشـكــلـة تــوفـيــر تـســهـيالت
الــرعـايـة الـكــافـيـة لــلـمـجــتـمـعــات احملـلـيـة
ــوظـفي الـصـحــة الـعـامـة عـلى بــالـنـسـبـة  

الــعـمـلــيـة الـعالجــيـة جـزءاً من الــعـنـاصـر
ـكـونة لـسـيـاسات الـتـنمـيـة الصـحـية في ا

اجملتمع.
ـنـطـلـق لم تـعـد الـصـحـة مـسـألة من هـذا ا
ـريض والــطـبـيب فـقط بل فــرديـة تـخص ا
أضـحت قـضـية اجـتـمـاعيـة وهـذا ناجت عن
إدراك حـقــيـقـة إن الـصـحـة هي تـوازن بـ
جـسم بيـولوجي ومحـيط اجتمـاعي يعيش
ـا يـعـني االجتـاه نحـو تـخـطي حـيز فـيه 
ـشـاكل والـقـضـايـا الـصـحـيـة االهـتـمـام بـا
الـــفـــرديـــة والـــتـــعـــامل بـــشـــكل أوسع مع
الـقضايـا والظروف االجـتماعـية والثـقافية

التي تؤثر على الصحة العامة .
W F  V «u

أن الــعالقـة بـ االطـر الـثــقـافـيـة اجملـتـمع
واجلـوانـب الـصـحـيـة  عالقـة وثـيـقـة كـمـا
دلـت عـلـى ذلك نــتــائج الــدراسـات فـي هـذا
الــشـأن لــهــذا جنـد أن مــنـظــمــة الـصــحـة
ـيــة في نـهــايـة ســبـعـيــنـيــات الـقـرن الــعـا
ـعـافاة ـاضي أعـلـنت أن الـصـحـة هي ( ا ا
الـكاملـة البدنـية والنـفسيـة واالجتمـاعية 
ـرض والعـاهة)  ولـيـست فقـط في غيـاب ا
ورغم تـبني هذا الـتعريف من قـبل صانعي
الـقرار في العراق في الـقطاع الصحي  اال
ـؤسسات فـهوم  –وان تـداولته ا أن هـذا ا
فهوم ظل الصحية الرسمية  –اال أن هذا ا
 بـعيدا عن متناول وفهم عامة الناس  فقد
بــقي هــذا الـتــعـريف مــحـصــورا في ايـدي
مـجموعـة  قليـلة من التقـني الـعامل في
تـوقعة حـقل الصـحة العـامة  والنـتيـجة ا
لــذلك هي غـيـاب الــتـغـيــيـر احملـسـوس في
ـاط التـفكـير حـول الصـحة  سـواء لدى ا

عامة الشعب أو النخبة منهم .
ــرضي ـــفــهــوم ا ان اســتـــمــرار ســيــادة ا
ــكن مالحـــظــاتــهــمــا لــلـــصــحــة وقــوتـه 

ستوي هما :- 

تــشـكل الـصـحـة أحــد احلـقـوق األسـاسـيـة
لإلنـــســـان والــتـي تــلـــتـــزم الــدولـــة عـــبــر
واثـيق الـدولـية ذات الـصـلة دسـتـورهـا وا
بـضمـانها ألفـراد اجملتمع  ,فـولوج الـفئات
االجـتمـاعـية اخملـتلـفة لـلخـدمات الـصحـية
ـؤشـرات ـثل احـد ا واسـتـفـادتـهـا مـنـهـا 
ــدى تـقـدم أو تـخـلف ــهـمـة واألسـاسـيـة  ا

اجملتمع .
رض مـفـهـومان  إن الـصـحـة كـنقـيـضـهـا ا
يــرتـبـطــان بـثـقــافـة اجملـتــمع فـهـمــا نـتـاج
ألسـلوب احلـياة الـذي يعـيشه اإلنـسان في
ـــطــيــاً بـــيــئــته  لـــذلك لم يـــعــد الــعالج 
وأضـحى االجتاه احلديث فـي الطب هو ما
يـطلق عـليه ( الـرعايـة الشـاملـة للـمريض )
ـريض  كـوحدة والـتي تـعـني االهـتـمـام بـا
مـتـكـامـلـة جـسـمـية ونـفـسـيـة واجـتـمـاعـية
ـا لها ومـراعاة كـافة الـظروف احمليـطة به 
من تـأثـيـر في حـالـته الـصحـيـة   فـقـضـية
رض بقدر مالـها عالقة بالعلوم الـصحة وا
الـطبـية فهي أيـضا تتـعلق بعـوامل وأبعاد
اجــتـمـاعـيـة وثــقـافـيـة ونـفــسـيـة... وعـلـيه
أضــحت مـسـألـة الــتـكـامل والــتـشـابك بـ
االجتـاه الـذي تـمثـله عـلـوم الطب والـعـلوم
االجـتــمـاعـيـة والـنـفـسـيـة في هـذا اجلـانب
مـسألة ضـرورية إلجناح الـتنمـية الصـحية
فـي اجملـتــمع  ذلـك  إن مـعــرفــة مــضــمـون
الـثقـافة ألي مجـتمع يـوفر إمـكانيـة التـنبؤ
الـعـقالني جملـريات األحـداث وبالـتـالي فإن
عـــمــلـــيــة رسـم أي ســيـــاســة فـي اجلــانب
الـصـحي إذا أريـد لـهـا الـنـجـاح فال بد وإن
تـسـتـنـد إلى تقـد رؤيـة شـمـوليـة لـثـقـافة
ا يـظـهر ـرض و اجملـتـمع مع الـصحـة وا
ـعرفة هـذه العالقـة متـساندة إلثـراء حقل ا
الــعـلـمـيـة واإلجـابــة عـلى اإلشـكـاالت الـتي
تــمس بــشــكل مــبـاشــر مــخـتــلف الــفــئـات
ــا يــؤدي إلى أن تــكـون االجــتــمــاعــيــة و

ـــريض وزمـالئه لـــلـــتــخـــفـــيف مـن حــدة ا
الضغوط البيئية الواقعة عليه .

ـــرضي لــلـــمــريض بـــحث الــتـــاريخ ا -
ـسـاعـدة الـطـبيب وتـوجـيـهه في عـمـلـيات
الفحص والتشخيص ورسم خطة العالج .

ريض نفسه : العمل مع ا
ــرض : في حـال أن ـريض بــا اعـالم ا -
رض مع . ريض ال يعلم انه مصاب  ا
ريض لـلـمرض مـتـابـعة مـدى تـقبـل ا  -

من خالل جلسات فردية وجماعية .
الــعـمل مع مــجـمـوعــات مـتـجــانـسـة : -
مــجــمــوعــات دعم / اثــراء / عالج نــفـسي

اجتماعي .
ــريض لـعــمـلـيـة تــهـيـئــة وحتـضـيـر ا -

جراحية .
ــرضى لــتــقــبل بــعض انـواع اعــداد ا -
االخــتــبــارات الــطــبــيــة الـتـي تــضـايــقــهم
وتـزعجـهم وتـثيـر مخـاوفهم لأللم الـذي قد
تــتـــضــمــنه  وذلك بــشـيء من الــتــمــهــيــد
والـــشـــرح لــطـــريـــقـــتــهـــا وغـــرضــهـــا في

التشخيص أو في العالج  .
شكالت الـسلـوكية الـناجتة مـعاجلـة ا -
ـرض مـثل الـقـلق  الـتـوتـر  اخلـوف عـن ا

واالكتئاب   ...
عـالج نـفــسي واجــتـمــاعي لــلــمـريض -

على خلفية انتحار .
عـالج نفـسي اجـتمـاعي ودعم الـنـساء -
ـسـتـشــفى عـلى خـلـفـيـة الـلــواتي وصـلن ا

عنف اسري .
ــريض من دفع الــعــمل عــلى اعــفــاء ا -
رسـوم العالج او على االقل تخفيض تكلفة
الـعالج وفقـا حلالـته االجتـماعـية  السـيما

اذا لم يكن مؤمنا صحيا .
اعـداد وحـفظ الـسـجالت االجـتـمـاعـية -

للمرضى.
ريض :- -3العمل مع أسرة ا

ريض الـعـمل مع العـائلـة عـلى تقـبل ا -
رض . أو / ا

اعـــطـــاء ارشــادات لـألهل بـــكــيـــفـــيــة -
ريض . التعامل مع ا

ؤسسات ـريض إلى ا حتـويل عائلة ا -
ريض . احلكومية لتحصيل حقوق ا

دمـج االبـاء / االبـنــاء / الـزوجـات في -
مـجمـوعات عالجـية / وقـائيـة / اثرائـية /

داعمة .
قال على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا

ريض في االعـتراف بـإمكـانية الـطبـيب وا
ـريض في جـمـلتـهـا عـند رسم اخـذ بـيـئة ا

العملية العالجية    .  
وعــلـيه فـإن وجـود بــاحـثـ اجـتــمـاعـيـ
ـؤسـسـات الصـحـيـة  أمر ونـفـسـي في ا
مـهم وضروري في تيـسير عمـليات العالج
ـثل مـؤشـر عـلى والـوقـايـة  مـثـلـمـا هـو 
تــقـدم اخلــدمـات الـطــبـيــة والـصــحـيـة في
ـا يـواكب مـثـيالتـهـا في الـعالم اجملـتـمع 
ــكن ان نـقــتـرح ابـرز االدوار ــتـقـدم  و ا
ــــكن أن يــــؤديـــهــــا األخــــصـــائي الــــتي 
يـدان الـطبي االجـتـماعـي والنـفـسي  في ا

باالتي : 
العمل مع الكادر الطبي :-

الــعــمل عـلى تــزويــد الـفــريق الــطـبي -
ـعالج بكل مـا يهمـهم معرفـته من بيانات ا
ريض وتفيد في تشخيص تـتصل بحالة ا

حالته وعالجه .
ـا فـيــهـا من ـريـض  دراســة بـيــئـة ا -

رض . عوامل تؤدي الى اإلصابة با
يـــشــتــرك مع بـــاقي الــفــريـق الــطــبي -
ـعـالج في رسم خـطـة الـعالج وتـنـفـيـذها ا
السـيـما فـيمـا يتـعـلق بالـعالج االجتـماعي
الــبــيـئـي وذلك من خالل الــعـمـل مع أسـرة
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   سـاحة عبـاس ابن فرناس ومـا أدارك ما ساحـة عباس ابن فـرناس هي عبـارة عن ساحة السـتقبال
سـافـر العـراقي يتـخيل ألول وهـلة  أنـها سـاحة عـندمـا يذهب إلـيهـا السـائح أو ا الضـيوف وتـوديعـهم
جـميـلـة وفعالً أصـبحت جـمـيلـة بعـد الـتطـورات التي طـرأت علـيـها ولـكن تنـقـصهـا وسائل الـراحة من
ـسافر وباألخص الصـيدلية للـحاالت الطارئة كـافيهات ومطـاعم وسوبر ماركت يـضم كل ما يحتاجه ا
ـطار نفسه همـة إثناء سفـرهم بل حتى ا سافـرين الذين يأخـذون ما يحـتاجونه من األدويـة ا لبـعض ا
ركز الطـبي حلاالت الطارئة واإلسـعافات األولية والـذي يضم الطبيب يـفتقد إلى خدمـات مهمة جـداً كا
همـة للمـسافرين إمـا ساحة عـباس ابن فرناس مع كادر طـبي والصيـدلية الـتي حتتوي علـى األدوية ا
تنـقـصـهـا استـعالمـات خـارجـية والـتي يـجب ان يـديـرهـا مـوظفـون ذو اخـتـصـاص بالـعالقـات الـعـامة
سافرين وتوجيههم بأسلوب حضاري وان يتمتعوا باللباقةِ والتهذيب واالبتعاد عن االبتزاز الستقبال ا
واحملسـوبية الـتي أصبحـت مالصقة لـهم باألخص عنـد دخول أصحـاب السيـارات اخلاصة لـتوصيل
ـطار سواء من اجل السياحة او الـعالج او ألغراض أخرى يتم ابتزازهم من قبل بعض عوائلهم إلى ا
ـال ويـتم حتـديـده ( (40الف ديـنــار من دون خـوف او خـجل ومن هـنـا وطـلب مـبـالغ من ا ـوظـفـ ا
ـطـار ) من هـذه الظـاهـرة نـحن بـدورنا نـقـتـرح اما نـتـسـأل أين دور (وزارة الـنقل) بـالـتـحديـد ( امن ا

ال لدخول السيـارات اخلاصة او التاكسي لتوصيل حتديد مبـلغ مع من ا
ــطــار او يـســمح لـهم بــدخــول مـجــاني كـبــقـيــة الـدول الــعـوائل داخل ا
ـتحضـرة بعد التـفتيش واإلجراءات الـدقيقـة لهذا يجب الـقضاء على ا
قـيم ـغتربـ ا هذه الـظاهرة الـغيـر حضاريـة الرتقى بـالبلـد كون ا
ـمـكن إن يـنقـلـوا صور واألجـانب يـأتـون من مخـتـلف الـبلـدان ومن ا
سافة بـضعة أمتار سيئة إلى بـلدناهم وإلغاء جـباية الدخـول كون ا
ال تستحق مبلغ ( (4أالف دينار من اجل توديع او رجوع مسافر .
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ـرة االولى عندمـا كنت موظـفاً في إحدى  الـدوائر احلكـومية  إذ دخلَ حـرفُ  الراء في حيـاتي مرت ا
الحظـ )  صـار حتت  امرتي حـوالي خمـسة عـشر مـوظفًـا وموظـفةً   ترفـعتُ  الى درجة ( رئـيس ا
ووقتذاك كنت  في  عمـر  خمسة وعشرين  وأنـتابني شعور  بالـزهو  والثقة بالنـفس مصحوباً بشيء
رة الـثانية من الغـرور والتعـالي حتى على من هـم اكبر منـي سنًا وأقـدم مني خدمـة   في الوظيـفة  وا
ـاضي عـندمـا كنت مـكلـفًا خلـدمة االحـتيـاط في حرب الـثمـان سنـوات   عنـدما في ثمـانيـنات الـقرن ا
ترقيتُ  إلى رتبة  رئيس  عرفاء  وأصبحت مسوؤالً عن  فصيل من اجلنود  في حدود 120جندياً  و
رة كـنت اكثر خـبرة وحـكمة من قـبلهـا فتـعاملت مع اجلـنود الذين كـنت مسـوؤال عنهم بـقليل من هذه ا
ـتـواضع في مـقـرّ الـوحدة الـتـعـالي واحلدة  وكـان الـسـبب الـهـدايا الـتي كـنت اجـدهـا في مـكـتبي   ا
نشأت وفي سـوؤلة على حـماية بـعض ا الـعسكريـة  و الذي  كان مـوقعه في احدى ضـواحي بغداد ا
نـحها للشخص  فكلّ الراءات  في : رت  كان  حلـرف ( الراء) سحرًا عجيبًا  ولـلمكانة  لذة   تلك ا
ؤسـسـة)  وما ـان  ورئـيس الـتحـريـر  ورئيـس ا ( رئيـس اجلمـهـورية ورئـيس الـوزراء ورئـيس الـبر
حتمله من سلطة  وقوة كانت أكثر تأثيرا  واجلّ مهابة من ( حرف  الدال)  دكتور  سواء اكان ( طبيبًا
عـرفة  لكنه ي)  والذي لم  يتـغلب على الراء بـالرغم من امتالكه أدوات الـعلم وا  أو الـدكتور  االكـاد
لم يستطع التـغلب على الراء   وألجل تلك السلطة  اَي رئيس وألي  منصب اليتركه بسهولة او يتخلى
لـعون  عـكس الدال الـذي  لم  يكن وت فـيهـا دفاعـاً عن هذا احلـرف ا عنه ومـا اكثـر احلاالت الـتي 
احلصـول عليه  سـهالً  بل بعد جـهد ومعـانات  وسهـر ليالي  وتـعب سن  امـا الراء فاحلـصول عليه

ـؤامرة او بـطـرق عدة ( مـشـروعـة وغـيـر مـشـروعة)  كـالـقـوة او الـوراثـة او ا
انتخاب 

لقد عانيت بعد خروجي من رئاسة الشعبة في الدائرة  وجتريدي من
ا مـعانـاة ولذلك بت اشـعر بـشعور مسـوؤليـة الفـصيل العـسكـري أ

اَي رئيس يجرد من منصب الرئاسة  
فـإذا كنت قد حـزنت  وعانيـت على فقـدي  لشعـبة من خمـسة عشرة
افراد   ومن فصيل من  120جنديًا  فكيف برئيس يحكم  مالي

  لكم ان تتخيلوا. 
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ـؤتمـر الصـحفي الـذي عقـدَ عقب مـباراة نـتخب الـسعـودي سعـد الشـهري في ا قال مـدربُ ا
منتخبه مع نظيـره العُماني في اختتام اجلـولة الثالثة واألخيـرة من منافساتِ اجملموعة األولى
.( دينـةِ البصرة ( حـضرنا للـمشاركة بـهذا اجليل من الالعب لبطولـة خليجي  25 اجلارية 
غادرة مدينـة البصرة). وأوضحَ الشهري مضيفاً (إنه حزين مع بـقية أفراد الوفد السـعودي 
دينة الـتي كان أهلها ـقاييس وإن خروجـنا مؤلم ألننـا سنغادر هـذه ا (البطولـة ناجحة بكل ا
في قمـة الكرم) وزادَ ( قـدمنـا مبـاراة كبـيرة وكنـا نأمل االسـتمـرار وإن حضـورنا هـنا حقق

نتخب). لك أجندة مستقبليّة لهذا ا جناحات مهمة واألولويات والرؤية كوننا 
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(األهم فيما حتقق إننا بلغنا الدورَ
نصف النهائي للبطولة). 

وأضــافَ ( لــكل مــبــاراةٍ ظــروفــهـا
ونـــحن لـــعــبـــنــا بـــأداءٍ جــيــد وإن

ـنـتـخب الـسـعـودي كـان نـداً قـوياً ا
ــســتــوى الــعــامّ لــنــا). وبـــيّن (ان ا
لـــلـــمـــواجـــهـــة كـــان بـــنـــسقٍ عـــالٍ
واألهـــــــم من كل ذلك أنــنـا ســنــعـد
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جانب من مباراة
فريق العراق
واليمن أول أمس
عدسة: قحطان
سليم

وهــنـا رئــيس االحتــاد الـعــراقي لــكـرة
ــنـتـخب الـقــدم عـدنـان درجــال بـفـوز ا
عـلـى الـيــمن ووصــوله لــدور الــنـصف
النهائـي مثمنا اجلـهود التي بذلت من
االعـب واهـميـة االسـتمـرار بالـبطـولة

شاركة.  وحتقيق هدف ا
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كـمــا أعـرب مــحـافظ ذي قــار الـدكــتـور
محـمد هادي الغـزي عن تقـديرةجلهود
ــنـتــخب بـفــوزه عـلى شــقـيـقه العـبي ا
مــنـتــخب الـيــمن وتــصـدر مــجـمــوعـته
واالنتقـال خلوض نصف النـهائي بعد
ــهــمـة و االنــتــقـال غــد ويـامـل حـسم ا
للـنهائي وبـانتظار احـراز اللقب وسط
دعم اجلـمهـور الـكبـيـر الذي حـضر من
جـمــيع احملــافـظــات ويـتــرقب الـكل ان
همة على نتـخب انهاء ا يقوم العبي ا
أ وجه  وكان الغـزي قد امن حافالت
لـنقل ابـنـاء احملـافـظـة مجـانـالـلـبـصرة
ـبــاريــات فــوز عــمــان عــلى ــتــابــعــة 
الـسـعـوديـة وفـاز مـنـتـخب عـمـان عـلى
منـتخب السـعوديـة بهدفـ لواحد في
الـلــقـاء الـذي جــرى بـنــفس الـوقت في
ـيـنـاء عنـدمـا تـقـدم عن طـريق مـلـعب ا
جــــاري جـــــمــــيل د 31 فــــيـــــمــــاادركت
الـســعـوديـة الـتــعـادل بـواســطـة تـركي
مروان د 41 لينتـهي الشوط االول على
واقع نـتـيـجـة الــتـعـادل بـهـدف قـبل ان
ـهمـة بـوقت متـاخر عن حتـسم عمـان ا
طــريق هــدف حــارب جــمـيل د 84الـذي
امن االنـتقـال لـعمـان للـنـصف النـهائي
الـذي كـانت تـبـحث عـنه بـرغـبـة كـبـيرة
لـكـنـهـا لم تـتـمـكن مـن خطـف الـصدارة
لـتـلــتـقي مـتـصـدر اجملــمـوعـة الـثـانـيـة
ويحدوهااالمل الذهاب خلوض نهائي
الـبطـولة والـعـودة بالـلقب الـثالث بـعد
2009و2017 احلـــصـــول عـــلـــيه مـــرتــ

عـلى الــيـمن والــتـأهل لــنـصف نــهـائي
ـؤتـمر الـصـحفي الـبـطـولة. وقـال في ا
واجـهة بـرغم اخلمـاسية بـعد نـهايـة ا
ـبـاراة لم واســعـاد اجلـمـاهـيـر اال ان ا
تـكن ســهـلـة خــصـوصــا الـشـوط األول
واضـاف لــعــبــنــا بــعــصــبـيــة لــكن في
ـنــتــخب من الــشــوط الــثــاني تــمـكـن ا
االســتــقــرار خــصــوصــا بــعــد الــهـدف
ــهــمـة الـثــالث الــذي ســهل عــلــيــنــا ا
واضاف الانظـر للفـريق الذي سنواجه
ــقــبل وبــالــتــالي اي فــريق في الــدورا
ســنالقــيــة ســتــكـون مــبــاراة صــعــبـة
واضاف كنت متخوفا من زج الالعب
االســـاســ الـــذين لـــديـــهم بـــطـــاقــات
صـفـــراء فـفـضـلت تـواجـدهم عـلى دكة
الــبــدالء كي النــخـســرهم فـي الـنــصف

النهائي. 
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في وقت خـرج جمـهور ملـعب الـبصرة
بـــفـــرحــة كـــبـــيــرة وشـــهـــد كـــورنــيش
ـدينةزخـما جـماهـيريا بـفرحـة غامرة ا
اســتــمــرت لــوقت مـــتــاخــرا من لــيــلــة
اخلــمـيس وامــتــدت االحـتــفــاالت عـلى
خـريـطــة الـوطن عــنـدمـا راحـت جـمـيع
احملافـظـات حتتـفل من خالل جتمـعات
ــبــاراة وإقــامـة في أمــاكـن مــتــابــعــة ا
مــســيــرات آلــيــة لــكن مــا يــعــاب عــلى
البعض قـيامهم بإطالق عـيارات نارية
في تـصـرف غـير مـسـوغ حـتى ولو في
الــهـــواء لـــكن الـــبـــعض اآلخـــر أطـــلق
األلــعـاب الــنـاريــة تــعـبــيـرا عن الــفـرح
بالـفوز الذي يـرونه يشـكل دعما كـبيرا
ـهـمـة الـوطـني والـتـقـدم خـطـوة بـثـقة
ــقــبل االثــنــ واالمل نــحـــو الــلــقــاء ا
ـشــاركـة بــحـســـــمه وحتـقــيق هــدف ا
وذلك بـــخـــطف الـــلـــقب الـــرابع وهــــو

هم. ا

حسـ فوق العـارضة قـبل أن يتراخى
ل وينـكـمش الفـريق ويتـراجع بأداء 
وكـــــــان بال اي حـــــــيــــــلــــــة بـــــــســــــبب
الـبطءالشـديـد جلمـيع اخلـطوط وظـهر
ــتـــوقع الـــفــريـق تـــائه وعـــلى غـــيـــر ا
كـماافـتـقد لـلتـنظـيم ولم يـلعب االعـب
بــعــضــهم لــلــبــعض وكــانــوافي وضع
مـرتـبـك رغم أن الـيــمن التـمــتـلك هـدف
مـــعـــ مــا ســـاعـــدهـــا في ان تـــنـــجح
والـتـمــتع بـاألداء الـواضح وصـلت من
االمـور عبـر مـجمـوعة الالعـبـ عنـدما
انـــتـــقل بـــالـــســـيـــطـــرة اغـــلب الـــوقت
واالسـتـحـواذ عـلى الـكـرة وحول جالل
حسن كـرةمحـمد الـداحي الرأسـية الى
ركـنـيـةكـمــا حـاول الـداحي مـرة اخـرى
الوصول لـلمرمى لـكن دون جدوى قبل
ـــنح مـــصـــطـــفى نـــاظم الـــتـــقــدم ان 
واالفـضـلــيـة لـلـوطــني من كـرة رأسـيـة
جــمــيــلــة اســتــقــرت في الــشــبــاك د40
ـدرب واجلـمـهور لـيـتـنـفس الـفـريق وا
الـصـعـداء وتـغـيـرت األجـواء نـوعـا مـا
وشــعــر اجلـــمــيع بــالــدفئ والــوصــول

طلوبة. بالفريق الى النهاية ا
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قـبل أن تـعود الـيـمن وتنـدفع بـقوة في
ـنطـقة مـطـلع الشـوط الثـاني والـتقـدم 
الــــوطـــني ســــعـــيـــا الدراك الــــتـــعـــادل
عـنـدماسـجـل الـبديـل احـمـد ماهـر لـكن
الــهــدف الــغي بــداعي الــتــســلـل وعـاد
نــفس االعب وســجل هــدفـا اخــر الـغي
بـذات الـسـبب قـبـل ان يـشـعـر كـاساس
بـاخلـطـر وقام بـتـغيـرين نـاجـح د62
بزج ضرغام اسماعيل و أمجد عطوان
والـثـاني تـمـكن مــبـاشـرة من تـسـجـيل
الهدف الثاني د 64من كرة قوبة ليغير
من مسـار االمور ودعم واسـتقرار اداء
الـفـريق الــذي أضـاف هـدفــا ثـالـثـا من
ن حـس د 74و ركـلـة جـزاء نـفـذهـا أ
بـعـد دقيـقة عـاد نـفسى االعـب ليـسجل
الـهـدف الـرابـع لـيـتـغـيــر ويـخـتـلف كل
ـصــلــحـة الــوطـني الــذي فـرض شيء 
سـيطرة كـاملـة واخذ يـتالعب بالـفريق
نـافس بـعـدمـاامـتـلك جـمـيع مـفـاتيح ا
الـلـعب وظـهـر بـروح خـاصـة واخـتـلف
االداء بشكل كـبير عنـدما سجل حس
علي الهدف اخلامس د 88 وقبلها توج
ــبــارة وسط بــلــقب افــضـل العب في ا
فـرحـة الـنادي الـصـفـاقـسي الـتـونـسي
الـذي عـلق عـبـر حـسـابه اخلـاص عـلى
ردود الفيسبوك (العـبنا حس علي 
نتخب ـقدور العبي ا متميز)   وكان 
من زيـادة عــدد األهـداف لــو اسـتــغـلت
الــفــرص الـقــريـبــة كـمــا يــجب بـعــدمـا
شعـرت اليمن بـثقل النـتيجـة وافتقدت
لــتــوازنــهــا وبــاتـت في مــوقف صــعب
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ورغم الفوز الكبير للوطني لكنه واجه
حتديـا من اليـمن التي خرجت دون أن
يعاب عليها بعدما قدمت ما تقدر عليه
امـام عـمـان والـعـراق لـكـنـهـا لم حتـقق
رغـبتـها ولـو العـودة بنـقطـة لكن االهم
غيرت شيء من صورتها في واحدةمن
ـــشــاركــة بــطــوالت خـــلــيـــجي حــيث ا
الــــعــــاشــــرة لـــلــــفــــريق الــــذي زاد من
منافـسات تصفـيات اجملموعة وارد ان
ـزيد عـلى عـكس كل الـتـوقـعات يـقـدم ا
ـذكـور مـجـرد ـنـتـخب ا فـي ان يـكـون ا
رقم الاكـثـر قـبل أن يـثـبت بـأنه يـتـطور
من بــطـولـة الخـرى رغم ظـروف الـعـمل
والتحـضير قـبل مشاركـته في خليجي
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ـــنـــتــــخب الــــوطـــني وعــــبـــر مــــدرب ا
خيسـوس كاساس عن سعـادته بالفوز
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ـنتـخب الوطـني لنـصف نهائي تاهل ا
بــطـولـة خـلـيـجي الـبـصـرة 25مـدعـومـا
بـــصـــدارة اجملــمـــوعـــة االولى بـــفــارق
األهـداف عــلى نـظــيـره الــعـمــاني بـعـد
فـوزه الـعـريـض عـلى الـيـمـن بـخـمـسـة
اهـداف نظـيفـة فيـماتـغلـبت عمـان على
الـسـعـوديـة بهـدفـ لـواحد لـيـتـساوى
ـجـمـوع الـنـقاط  7 لـتـصـاحب عـمان
ـتــصـدر لــنـفس الــدور الـذي ســيـقـام ا
ـقـبل عـنـدمـا يـلـتـقي الـعـراق االثـنـ ا
ثـاني اجملـمـوعـة الثـانـيـة عنـد الـرابـعة
والـربع عصـرا فيـمـا تواجه عـمان اول
اجملمـوعة الثـانية عـند الثامـنة والربع
لعب البصرة الدولي على ان مساءا 
بـاراة النهائيـة اخلميس القادم تقام ا
الـتاسع عـشـر من كانـون ثـاني احلالي
عـند الـسابـعـة مسـاءا في وقت خرجت
ـركـز الـثـالث في تـرتيب الـسـعـوديـة با
اجملموعة  3 ومعهـا اليمن بـدون نقاط
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ستوى وأكثر ما تغطي النتائج على ا
واالداء وهـــو مـــا يــنـــطـــبق عـــلى فــوز
باراة الـوطني واهـميـة التـوقف عنـد ا
ودراســتــهــا من جـــمــيع اجلــوانب من
حـــيث الـــتــشـــكـــيل واداء اجملـــمـــوعــة
واالشـــــخــــاص ومـــــواجــــهـــــة االمــــور
وتـشـخـيص األخـطـاء بـشـكل دقـيق من
ـــبـــاراة االثـــنـــ أجل الـــتـــحـــضـــيـــر 
واســتــغـالل الــفــر صــة بــشــكل افــضل
وقبـلها خـوض اللـقاء بحـذر شديد الن
ـنـتــخب سـيـكـون امـام اخــتـبـار غـيـر ا
ـنـتـخـبـات االربـعة سـهل امـام اي من ا
للمجموعة الثانية التي تظهر متقاربة
ـسـتــوى وال تـوجـد بـيـنـهـا من حـيث ا
فـــوارق كــبـــيـــرة مــدعـــومــة جـــمــيـــعــا
بــطــمــوحــات الـذهــاب لــلــنــهـائي والن
نتيجة الفوز فقط من تقود الفريق الى
مـــا يــــرغب وهــــو خـــوض الـــنــــهـــائي
واالحـــتـــفــال بـــالــلـــقب في ظـل افــضل
ظــروف يـشــارك ويــلـعـب فـيــهــا لـكن ال
ـنـتـخـبات شيء مـضـمـون وان بـقـيـة ا
سـتـلــعب ايـضـا بـطـمــوحـات االنـتـقـال

للنهائي. 
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صحيح الوطني حقق اعلى نتيجة في
الــبــطــولــة لالن لـــكــنه ســيــكــون امــام
ــقـبل مــسـؤولــيـة كــبـيــرة في الـلــقـاء ا
واألمـر هـام جـدا في ان يـقـدم مـا عـلـيه
ويـســعـد اجلـمــهـور االكـبــر في جـمـيع
بــطــوالت خــلــيــجي ويــرى الــكل انــهـا
فـرصــته ويــجب اسـتــغاللــهـا بــافـضل
ا تـمليه طريـقةوعلى لالعـب القـيام 
ـهمـة علـيـهم وذلك بخـوضهـا بشـعار ا
يجب الفـوز لكن بشـرط أن يرتقي الكل
الـى مــســتـــوى احلــدث بــعـــدمــاحــظي
الـفريـق واالعبـ بـدعم جمـاهـيري من
االحتــاد الــذي كـــان قــد مــنح االعــبــ
مـــكــافـــآت مــالـــيـــة بــعـــد الــفـــوز عــلى
السعودية كما أكد الكاب درجال على
تـقد مـكافـآت اخرى بـعد الـفوز امس

االول على اليمن.
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ـــبـــاراة بــتـــشـــكــيل ودخل الـــوطــني ا
درب ابقاء عدد مختـلف عندما فـضل ا
ن لديهم من الالعبـ من االساسـ 
إنـــذارات واإلبـــقـــاء بـــهم عـــلى الـــدكــة
خــشـيـة خـسـارتـهم في الـدور الـنـصف
ـــواجــهــة الــنــهـــائي وبــدأ الـــوطــني ا
بـضــغط هــجـومي خــطـر وهــدد مـرمى
اليمن بـحثا عن هدف بـاكثر من فرصة
عـن طـريق حــسـ عــلي وذهــبت كـرته
لـــلــحــارس فــيــمــاحــول احلــارس كــرة
ن ريـوان محـمد للـركنـية ومـرت كرةأ
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الــعـدة لــلــمـواجــهــةِ الالحــقـــــة في
الـــــدور نـــــصـف الـــــنـــــهـــــائي أمالً
بـالــوصـولِ إلى اخــتـتــام الـنــسـخـة

احلالية).
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ـنظـمـة خللـيجي 25 فـاتكم في إلى اللـجـنة ا
حـفل االفــتـتـاح تـقـد الــتـنـوع الـقـومي
لـلـعــراقـيـ واقـتـراحــنـا أن يـتـضـمن
حـفل اخلتـام عـرض ازياء ورقـصات
ودبــكــات تــمـثـل تــفــرد تـنــوع شــعب

اجلميل.
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نـاسبـة ليـست مبـاريات بل اسـتعـراضات فـنية اصبـحت ا
جمـيلة لذا ومن خالل هـذة التجربـة الرائعة جـدا نقترح ان
يقام خالل العطلة الربيعية اي خالل شهر شباط القادم

 اســبــوع بــصـراوي يــســمى االســبــوع الــثــقـافـي والـفــني
واالجتماعي وان يتضمن عدة محاور :

فنون االناشيد والغناء والدبكات البصراوية
احملور الثاني

:مـهـرجان ادبي يـسـمى مـهرجـان الـسيـاب  يـتضـمن الـقاء
القصائد والقصص التاريخية عن البصرة وحضاراتها

احملور الثالث:
 بـطـوالت الـبصـرة وصـوالتـهـا احلـربـية وتـخـلـيـد الـشـهداء
ومــعـرض لــلــغــنــائم احلــربــيــة مع اســتــعــراض عــســكـري

واحلشد الشعبي والقوات االمنية االخرى
احملور الـرابع:الفنون التـشكيلية والـرسم والنحت والصور
ــة واحلــديــثــة عن الــبــصــرة احملـور الــفــوتــغــرافــيــة الــقـد

اخلامس:
االرث العـشائري والكرم وصور للمضايف مع استعراض
لنـخب من العشائر والـقبائل  بازياء بـصراوية مع الدبكات

هاويل االصيلة والهوسات وا
احملور السادس :

ـوانى الــعـراقـيــة واسـتــعـراض لـلــبـواخـر  تــاريخ وتـطــور ا
والزوارق واليخت والسفن

احملـور الـسابـع:التـجـارة وواسالـيبـهـا واسواقـهـا وعالقات
الـتـجـارة مع الـدول ووسـائل الـنقل الـتـجـاري واسـتـعراض

اسماء التجار االوائل 
احملور الثامن :

وظف من تزيد تقاعـدين وا مارثـون للركض يشتـرك فيه ا
اعـمـارهم عن  50 سـنــة مع سـبـاق  الـشــبـاب بـالـدراجـات

الهوائية 
احملور التاسع :

ة واالثـرية والـعربـات والبـاصات معـرض للـسيـارات القـد
ــصــنـوعــة قــبل عـام 1960 ومــعــرض لـصــور الـقــطـارات ا

ة والبواخر العربات والباصات القد
احملور االخير :

صور الهم شـخـوص البـصـرة من الرجـال والـنسـاء الذين
تـركـوا بـصـمـات مـشـرفـة  كـاحملـافـظـ ومدراء ومـسـوؤلي
ــطــار وســـكك احلـــديــد ورؤوســاء اجلـــامــعــات ــوانـئ وا ا
واسـاتـذة اجلــامـعـات واالطـبـاء واالدبــاء والـتـجـار والـقـادة
االمــنــيـ والــشــهـداء الــقــادة ورجـال الــدين وغــيـرهم  من
اهالي الـبصرة حصرا الن اصـبحت للبصـرة جتربة جيدة
العب او الـسـاحات ـكن ان يـقـام كل مـحور فـي احـد ا و
ويدعى حلـضـور هذا االسـبوع كـافـة الفـعـاليـات من الدول
الـعــربـيـة واجملـاورة وخـاصــة من دول اخلـلـيج مع االعـداد
والــتـــخـــطـــيط لالســـتـــثـــمــار بـــكل انـــواعه
بـالــبــصــرة من اجل اعــادة حــيــويــتــهـا
ونــشـــاطــهــا الــتــجــاري والــصــنــاعي
والعـمراني والثقافي اراء ومقترحات

تستحق االهتمام واالضافة عليها.

ـرشـحـة والزالت تـظـهــر احـد الـفــرق ا
للقب البصــــــــرة.
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وقـبـلـهـا قـال مـدرب الـفريق
الــكــرواتـي بــرانــو أنــتــظــر
العراق في نهائي البطولة 
ـدرب الـعـماني كـمـا ابدى ا

عن سعادته بالتأهل 
ـؤتمر الـصحفي وقال في ا
بــعــد انــتــهــاء الــلــقــاء

والــــفــــوز عــــلى
الـــســعــوديــة
بــــــهــــــدفــــــ

لـــــــواحــــــد ان
فريقه جنح بالفوز
رغـم تـــــــعــــــــرضه
لــــلــــضــــغط من
ــــنــــافس في ا
اغلب فـترات
باراة ا

و اضــــــاف
لـــدي ثـــقــة
بـالالعـبـ
قـــضـــيـــنــا
وقـــتــا مــعــا
لــــتــــطـــبــــيق

اخلــطـط بــشـــكل جـــيــد
ولــــــكل مــــــبـــــاراة وضع

خاص.
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في وقت تــكـون الـسـعـوديـة
قد ودعت البطولة بفوز على
اليمن و خسارت من العراق
وعــــمـــــان بـــــعــــد أن شـــــاركت
ـبي اخر نـسـخة ـنتـخب األو بـا
آسـيـويـة الـذي خـاض حتـديـا في

منافسات اجملموعة.

ـدرب الـصربي بـالـعمل وقـد اشاد ا
الذي يقوم به االحتاد العراقي لكرة
الــــســـــلــــة فـي رعــــايــــة الـــــفــــئــــات
الــعــمــريــــــــة. فــيــمــا تــغــلـب نـادي
الـشرطـة على نـادي دجلـة اجلامـعة
بــنـــتــيـــجـــة 87-95 حلـــســاب دوري
ــمـتــاز بـكــرة الـســلـة وفــاز نـادي ا
احلشـ د الـشـعبي عـلى نادي الـنفط

بنتيجة 85-73 .
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اخــــتـــتـــمت صــــبـــاح امس الـــدورة
الـتدريبـية الـدوليـة لتـعلـيم مهارات
كـرة الــسـلــة الـتي اقــامـهــا االحتـاد
الـدولي لكـرة السـلة وبـالتـعاون مع
االحتــــــــاد الــــــــعــــــــراقـي لــــــــكــــــــرة
ـــدربــ الـــســـــــــــــــــلـــة وجلـــنــة ا
والــتـي حــاضـــر فـــيــهـــا احملـــاضــر
NEMANJA BJEDOV الـــــــــــدولـي

ـشاركـة اكـثر من  30مشـترك من و
كافة احملافظات العراقية وتضمنت
الـدورة مـحـاضرات نـظـريـة واخرى
هارات عـمليـة حول كـيفـية تـعلـيم ا
االسـاســيـة بـكـرة الــسـلـة لــلـصـغـار
وكــيــفـيــة عــمـل الـبــرامـج لــتـعــلــيم
ـهــارات وفق االسـلـوب الـتـدريـبي ا
احلـــــديث و تـــــوزيـع شـــــهــــادات

 . شترك مشاركة لكل ا
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مشتركون في
دورة مهارات كزة
السلة
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أعـلـنت هـيـئـة االتـصـاالت واإلعالم
امس اجلـــمـــعـــة إجـــراء أكــثـــر من
ـة مــلــيــون وأربــعــمــائــة ألـف مــكــا
هـــاتــفـــيـــة خالل مـــبـــاراة الـــعــراق
والـيمن.  وذكـر بيـان لـلهـيئـة تلـقته
(الزمان) أنه ( رصد أكثر من 200
ألف خط هـــاتف نــقـــال تــواجــد في
ــديـنــة الــريــاضـيــة خالل مــبـاراة ا

العراق واليمن). 
وأضـــاف أن (أكــــثــــر من مــــلــــيـــون
ــة هــاتـفــيـة وأربــعــمـائــة ألف مــكـا
ــبـــاراة فــضالً عن أجـــريت خالل ا
تناقل  7 تيرا و 552 غيغا بايت من

البيانات عبر اإلنترنت).
كـما ذكـر مدربُ منـتخـب عُمـان لكرة
ؤتمر الصحفي القدم برانكو في ا
الذي عـقدَ عـقب مبـاراة منـتخبه مع
نـظــيـره الـســعـودي ضــمن اجلـولـة
ـــنــافـــســاتِ الـــثــالـــثـــة واألخــيـــرة 
اجملـمـوعة األولى لـبـطـولة خـلـيجي
اجلـاريـة في مـديـنـةِ الـبـصرة إن 25
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مدرب عمان
برانكو

خيسوس
كاساس

ـطـلب اإليـراني هـو اإلشتـراك في بـطـولـة اخلـليج لـو كـان ا
. فالـرياضـة وكرة القـدم خاصـة تقرب لكـنت من الداعـم
الــشـعــوب وتــلــغي ظالل الــتـاريـخ الـشــائــكـة وخــصــومـات
السـياسـة وهذه البـطولـة بالـذات لهـا طعم خـاص إذ مثلت
نـطقة بل نـقطة وثوب الى مـستقبل آمن نقـطة حتول في ا

وخلقت أجواءً مشبعة باحلب واألخاء والسالم.
لذلك فـإن إقحـام الـتاريخ اجملـتـزأ من سيـاقه الـطبـيعي في
فــعـالـيـة ريــاضـيـة شـعــبـيـة لـيـس مـكـسـبـاً
دبلوماسياً او تاريخياً بل على العكس
تمـاماً. فـالـدبلـوماسـية احلـقـيقـية هي
الــــتي تــــســـتــــقـــرأ قــــلـــوب الــــنـــاس
وعواطـفهم وتطور أدواتها ووسائلها

نطق. ا يستقيم مع ا

wÐUM'« s Š



{ الرياض- ةكاالت: التقطت كامـيرات التلفاز تشـافي هيرنانديز مدرب بـرشلونة وهو منفعال
على العبيه خالل مواجـهة ريال بيتيـس في نصف نهائي كأس الـسوبر اإلسباني. وخالل جتمع
الالعب حـول تشـافي قبل انطـالق األشواط اإلضافـية بعـد نهـاية الوقت األصـلي بالـتعادل 1-1
قـال تـشـافي غـاضـبـا: الـلـعـنـة.. يـا رفـاق كـلــنـا تـوقـفـنـا.. إنه نـهـائي هـذا لـقب. وفـسـرت تـقـاريـر
صحفية سبب غـضب تشافي حيث كانت رمـية تماس لبـرشلونة نفـذها كوندي وظل يبحث عن
رر له ولم يتـحرك ليفـاندوفسـكي وال بوسكيـتس وال بيدري حتى حتـرك كيسي وهو أي زميل 
ـدرب. وأشـارت الـتـقـارير إلـى أن العبي بـرشـلـونـة اسـتجـابـوا بـعـد حـديث تـشافي مـا أغضب ا
لعب وحققوا الفوز وتـأهلوا إلى النهائي. ويواجه برشلونة في نهائي وعادوا متحمس ألرض ا

ه التقليدي ريال مدريد. كأس السوبر اإلسباني غداً األحد غر

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7481  السبت  22 من جمادى اآلخرة 1444 هـ 14 من كانون الثاني (يناير) 2023م
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{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت: عــــزز
بـوسـطن سلـتيـكس صدارته في تـرتيب
ـنــطـقـة الـشـرقـيـة بـالـدوري األمـيـركي ا
لـلـمـحتـرفـ بـكرة الـسـلة بـالـفـوز على
مالحقه بروكل نتس   98-109مسجال
ــوسـم. وعــانى جنم فــوزه ال 31هـــذا ا
ســلـتــيـكس جـايــسـون تــاتـوم من لــيـلـة
صـعـبـة في الـتسـديـدات في طـريقه إلى
إحراز  20 نـقطة و 11مـتابـعة. وأضاف
مـاركـوس سـمـارت ومـالـكـوم بـروغـدون
 16نقطة لكل منهما مع سلتيكس الذي
ــبـاراة أن عــلم قــبـل وقت قــصــيـر مـن ا
العـــبه جــايــلـن بــراون الــذي ســجل 41
نــقـطــة في الــفـوز عــلى نـيــو أورلـيــانـز
العب بـسبب بـيـلـيكـانـز سيـغـيب عن ا
ـقربة الـيمنى. في إجـهاد في العـضلة ا
ـقابل كـان نتس يـلعب أول مـباراة له ا
مـــنـــذ أن خـــرج جنـــمـه كـــيـــفن دورانت
مــصــابـا من الــفــوز عـلى مــيــامي هـيب
بـسبب التواء فـي أربطة الركبـة اليمنى
ـــتــوقـع أن يــبـــعـــده عــمن والـــذي من ا
ـالعب ألســابــيع. وتــعــامل بــروكــلــ ا
الـذي سجل لـه كايري إرفـينغ  24نـقطة

بـشكل مثير لإلعجاب خالل األرباع ال3
باراة وخـاض معـركة شد األولـى من ا
ا يصل إلى حـبال لـلتـفوق بالـنتـيجـة 

 9نقاط في الشوط األول وبنحو 5
ـسك نـقـاط في الـربع الـثـالث قـبل أن 

بــــــوســـــطـن بــــــزمـــــام األمــــــور. ذلك أن
سـلـتيـكس أحرز  10من  25تـسـديدة في
الــربع الـرابع وأغـلـق مـنـطـقــته دفـاعـيـا
مـتقدمـا بفارق  16نـقطة. وقـال سمارت:
خـرجـنـا وركـضـنـا من الـصـعـب إيـقاف
ذلك. تـــمــكــنـــا من الــعــودة بـــاالنــتــقــال
الــدفــاعي وتــعــزيـزه. وهــذا الــفــوز هـو
اخلـامس على التوالي لـسلتيكس وعزز
بـه تـفــوقه عــلـى نـتـس ثـانـي الــتـرتــيب

بفارق ثالث مباريات.
WO½UŁ W uł

كــمــا حــقق  NSA فــوزا عــريــضــا عـلى
بـيـبـلـوس بـنـتـيـجة   69-86 أمـس على
مــلـعب األول في مــجـمع الــرئـيس فـؤاد
شــهـاب في جــونـيـة ضــمن مـنــافـسـات
اجلـــولـــة الــثـــانــيـــة من إيـــاب الــدوري
NSA الــلــبــنــاني لــكــرة الــســلــة. ورفع
ـــركـــز رصــــيـــده إلى  17 نـــقــــطـــة في ا
الـسـابع بيـنمـا جتمـد رصـيد بـيبـلوس
عند  14نـقطة في ذيل الترتيب. وسيطر

 NSAعلى مجريات اللقاء حيث
انــتـــهى الــربع األول بــنــتــيــجــة 21-13
والــــثــــاني  ?32-42والــــثــــالث  62-52.
وســجل جنم  NSAمــايك بــجــلـيــكـا 27
نـقـطـة كـأفـضل مـسـجل في الـلـقـاء مع

 11متابعة وتمريرة حاسمة وحيدة.
ومـن جـــهـــته أحـــرز جنـم بـــيـــبـــلـــوس
إبـــراهـــيم حــداد  19نـــقـــطـــة كــأفـــضل

مــسـجل في فــريـقه مع  9مــتـابـعـات. و
كــشـف غــســان ســركــيس مــدرب ســلــة
أهـــلي حــلـب أمس كــوالـــيس تـــعــاقــد
الـنادي مـعه وخطـة عمـله خالل الـفترة
ـقــبـلـة. وقـال سـركـيس خالل مـؤتـمـر ا
صـحفي: وقعنا عـقدا مع النادي األهلي
ــوسم وهــو قـابل حــتى نــهــايـة هــذا ا
لـلــتـجـديـد.. والـفـريق لــيس سـيـئـا كـمـا
يـراه الــبـعض.  وتـابع: بـالـتـأكـيـد أنـتم
بـحـاجـة إلى فـتـرة طـويـلـة كي تـعودوا
ــــنــــافــــســــة الــــعــــربــــيــــة إلى دائــــرة ا
واآلسيوية.. أنا ال أملك عصا سحرية. 
ـهمـة تـدريب األهلي وأردف: تـصـديت 
كـتعميق لـلتجربـة السابقـة التي بدأتها
همة بنجاح تام مـعه وأنتظر أن تتم ا
لــكـــنــني أطــلـب أن تــتــريث جـــمــاهــيــر
. الـــنــادي وأال حتــاول شــتـم الالعــبــ
وواصل: إذا احـتاج األمر فأنا الشماعة
ـنـاسبـة لتـلـقي االنتـقـادات والشـتائم ا
فـالالعب يخطئ لكنه في الـنهاية جملة
مـن األحــــاســـــيس. واخـــــتــــتـم: الالعب
زيد من التـشجيع حتى يـتطلب دائمـا ا
يـتطـور مسـتواه وال مـجال لـنا لـتبديل
بـعض الالعـبـ بل سنـكـتـفي بتـطـوير
ـسـتوى والـعـمل على تالفـي الثـغرات ا
ـوجــودة في الـفـريق.. وبـالـتـأكـيـد في ا
الــفــايــنل فــور ســنــعــمــد إلـى خــيـارات

جديدة.
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كـما تغلب كاميرون نوري على جينسون بروكسبي
بـنتـيجة  3-6و4-6  في طـريقه لـبلوغ نـهائي بـطولة
ـرة  12الــتي يـتـأهل أوكـالنـد لـلـتـنس.  وهـذه هي ا
فـيهـا نوري لـلمـباراة الـنهـائيـة في مسـيرته بـجولة
. وذكرت ية لالعـبي التنس احملـترف الـرابطة الـعا
ـصنف األول وكـالـة األنبـاء البـريـطانـيـة أن نوري ا
في بـريـطـانـيـا وصل لـلمـبـاراة الـنـهـائـية فـي نفس
الـبـطـولـة قـبل  4 أعـوام وسـيـحـاول الـتـتـويـج غدا
الـسـبت عـنـدمـا يـواجه ريـتـشـارد جـاسـكـيـه.  وبدأ
ـوسم احلـالي بـشـكل رائـع ولم يـخـسر أي نـوري ا
مــبـاراة حــتى اآلن وحـقق  3انــتـصــارات في كـأس
ــــاضـي قـــبـل أن يـــحــــقق 3 االحتــــاد األســــبـــوع ا
انــتـصــارات في بـطــولـة أوكالنــد.  وحـقق نـوري 4
انـتصارات في  11مـباراة نهـائية حيث فـاز بألقاب
لــوس كـابــوس وإنـديــان ويـلـز في 2021  وديــلـراي
اضـي. وتأهل جـاسـكيه بـيـتش ولـيون في الـعـام ا
لـلـمبـاراة النـهـائيـة بدون احلـاجـة خلوض مـباراته
في الـدور قـبل النـهائي بـعـد انسـحاب كـونسـتانت
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{ باريس  –وكاالت: تـتسارع األحداث بشكل الفت حول رغبة الهالل السعودي
في ضم األرجنـتيـني لـيونـيل ميـسي نـحم باربس سـان جـيرمـان الفـرنسي خالل
ـيـركـاتـو الـشـتـوي احلــالي. وقـال مـصـدر داخل الـهالل الـسـعـودي لـكـووورة ا
ـيـسي الذي مـسـاء الـيـوم اخلـمـيس: إدارة الـنادي قـدمت عـرضـا رسـمـيـا 
ـقبل. وأضـاف: الهالل تـلقى وعدا من ينـتهي عـقده مع بـاريس الصيف ا
فـروضة على النادي وزارة الريـاضة السعـودية برفع عقوبـة اإليقاف ا
ـقدم لـه. وتابع: إذا لم يـنـجح الهالل حال وافـق ميـسي عـلى العـرض ا
في حسم الـصفقة هذا الشـتاء فلن يستـسلم وسيعود حملـاولة التعاقد
ــقـبل. وحـرم الـهالل من قـيـد الـصـفـقـات خالل فـتـرتي مـعه الـصـيف ا
االنـتــقـاالت في صـيف  2022وشـتـاء  2023بـسـبب أزمــة جتـديـد عـقـد
العـبه مــحـمـد كــنـو بـعــد تـوقــيـعه مع الــنـصـر فـي ذات الـوقت. وكـان
صـدر ذاته قد أوضح في تصـريحات خـاصة لكـووورة يوم الثالثاء ا
ـقرب من ـاضي أن إدارة الهالل دخلت فـي محادثـات مع بعض ا ا
مــيــسي بــيـنــمــا يـجــهــز الـنــادي الــسـعــودي عــقـدا ضــخــمـا لــلــنـجم

ه بشكل فوري في حال رفع العقوبة. األرجنتيني سيتم تقد

{ الــشــارقـة  –وكـاالت: حتــدث الــبــوسـنـي مـيــرالــيم بــيــانـيــتش العب
الشـارقة اإلمـاراتي عن انتـقـال النـجم البـرتغـالي كـريسـتيـانو رونـالدو
ــيــركـاتــو احلــالي. وقــال بــيــانـيــتش في إلى الــنــصــر الـســعــودي في ا
تصريـحات لـصحيـفة تـوتو ميـركاتـو لم أتفاجـأ من انضـمام كريـستـيانو
رونـالـدو لـلـفـريق الـسـعـودي. وأضـاف الـنـصـر فـريق طـمـوح مـقـتـنع بـأن
الـشـرق األوسط سـيكـون بـالـتـأكيـد مـسـتـقـبل كرة الـقـدم. وتـابع هـناك دول
لديهـا الكـثير لـتقدمه في الـشرق األوسط لـكن اإلمكانـيات الكـاملة لم تـظهر
بعـد وفي طريقها لـلتطور الهائل. ولـفت ولهذا أقول إنني لـست مندهشا من
ـستـوى في اجلزيرة قرار رونـالدو بـاللـعب في الدوري الـسعـودي. وشدد ا
العربـية لـيس بالـسهـولة التي يـعتـقدهـا الناس قـرار رونالـدو باالنـتقال إلى
وا كـبيـرا في الـكرة الـسعـودية. وأ أفـكر في الـصورة النـصر سـيحـقق 
من جمـيع االجتاهـات أفكـر في األطـفال الـعرب عـندمـا يشـاهدون رونـالدو

. في الدوري السعودي للمحترف
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W∫ نوفاك ديوكوفيتش خالل مباراة بطولة uDÐ

{ دبي  –وكـاالت: كشفت بـطوالت سوق دبي احلرة
لــــلـــتــــنس عن مــــشـــاركــــة أنس جــــابـــر ونــــوفـــاك
ديـوكـوفـيـتش في الدورة  31 مـن البـطـولة الـرائدة
ـنـطـقــة. وجنـحت الـتــونـسـيـة أنس عــلى صـعـيــد ا
جــابـر في أن تـصـبح أول العـبــة عـربـيـة تـصل إلى
نــهــائـي إحــدى الــبــطــوالت األربع الــكــبــرى الــعــام
باراة النهائية لبطولة ـاضي عندما تأهلت إلى ا ا
ــبـلـدون. وبـلـغت بــعـد شـهـرين نــهـائي بـطـولـة و
ـفــتـوحـة عــلى مالعب فالشـيــنج مـيـدوز أمــريـكـا ا
وتـعود إلى بطـولة دبي للـعام الثـامن على التوالي
بـعدما قدمت أداء طيبا في ربـع نهائي بطولة العام
ـاضـي قـبل خـروجـهـا عـلى يـد سـيـمـونـا هـالـيب ا
. وقـالت أنس جـابـر أتـطـلع الـفـائـزة بـالـلـقب مـرتـ
لـلــمـشـاركـة في بـطــوالت سـوق دبي احلـرة لـلـتـنس
ــثـل الــلـــعب في دبـي جتــربـــة خـــاصــة مـــجـــددا 
بــالــنـســبــة لي كــوني العــبــة عـربــيــة أتــمـتـع بـدعم
جـمـاهـيـري كبـيـر. وأضـافت أمـضيت أوقـاتـا رائـعة
في اإلمـارة خالل السنوات السـابقة على الرغم من
عدم فوزي باللقب والذي آمل أن أحققه هذا العام.
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{ تــشـيــلـسي  –وكــاالت: حتـولت مــبـاراة جــواو فـيــلـيــكس األولى مع فــريـقه
اجلــديــد تــشــيــلــسي إلى كـــابــوس مــســاء أمس ضــمن مــنــافــســات الــدوري
مـتاز. وكـان فيـليكـس قد أ انتـقاله مـساء أمس إلى تـشيـلسي على اإلجنلـيزي ا
وسم اجلاري. وبدأ الدولي سبـيل اإلعارة قادما من أتلـتيكو مـدريد حتى نهايـة ا
ـبـاراة أسـاسـيـا وأهدر مـجـمـوعـة من الـفرص اخلـطـيـرة في الـشوط الـبـرتـغالي ا
األول قبـل أن يحصـل على بـطاقـة حمـراء في الدقـيقة  58 إثـر تدخل خـشن ضد
العب فـولـهام كـيني تـيتي. ووفـقا لـشبـكـة أوبتـا لإلحصـائيـات بات فـيلـيكس أول
متاز. العب يطـرد من صفوف تشيلسي في مبـاراته األولى بالدوري اإلجنليزي ا
كـمـا أن فيـلـيكـس هو أول العب بـشـكل عـام يتـلـقى البـطـاقـة احلمـراء في مـباراته
ـيرلـيج مـنذ فـيديـريـكو فـازيو الـذي طـرد من مبـاراة فريـقه تـوتنـهام األولى بـالـبر
أمـام مانشـستر سيـتي خالل تشرين األول 2014. ولم تـتوقف مشـاكل تشـيلسي
عنـد هذا احلـد فقـبل حادثـة الطـرد بـلحـظات خـرج العب الوسط الـسويـسري
لعب مصـابا ليدخل مكـانه اإليطالي جورجيـنيو علما دينـيس زكريا من ا

بأن صـفوف الـبلـوز تعاني من غـيابـات عديـدة بسـبب اإلصابات
. وصلت إلى  10العب

ليونيل
ميسي

{ الــقـاهـرة  –وكــاالت: يـســتـهل
ـصـري لرجـال كرة ـنـتخب ا ا
الـيـد بـقـيـادة مـديـره الـفني
اإلســـــبــــانـي روبــــيــــرتــــو
جــارســيـا بــارونـدو في
بـطـولـة الـعـالم رقم 28
ـقامـة خالل الـفترة وا
29 مـن  11وحـــــــــــتـى 
كانون الثاني اجلاري
بـــــدولــــتـي الــــســـــويــــد
ـــواجـــهـــة وبـــولـــنـــدا 
نـــظــيـــره الــكـــرواتي. ومن
ـقرر أن يـنطلق الـلقاء في ا
تـمام التاسعة والنصف مساء
اجلـمعـة بتـوقيت الـقاهـرة على
صــالــة هـوســكـفــانــا جـاردن آريــنـا

دينة يونشابينج السويدية.
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ويــفــتـقــد الـفــراعــنـة خلــدمـات قــائـده
ـعـتـزل مـؤخـرًا وجنم نـادي الـزمـالك ا
أحمد األحمر إضافة إلى يحيى خالد
احملترف في صفوف فيزبر اجملري
والـــذي تـــعـــرض لـــقــطـع في الـــربــاط
الـصـلـيـبي.. كـما يـغـيب أحـمـد خـيري
صـانـع األلعـاب وجنـم النـادي األهـلي
عـن الدور الـتـمهـيـدي بسـبب إصـابته
بـشـد في الـعـضـلـة اخلـلـفـيـة وجترى
بــعض احملـاوالت لـلـحـاقـه بـالـبـطـولـة
ـنـتـخـبـان في ــونـديـالـيـة. ويـلــعب ا ا
اجملـموعـة السـابعة من بـطولـة العالم
غرب وأمريكا. وتضم رفقة منتخبي ا
قـائمة أبـناء النيل  18العـبًا هم: كر
هـــنــداوي وعـــبــد الـــرحــمن حـــمــيــد
ومــحـمــد عـلـي وعـمـر الــوكـيـل بـكـار
وأحـمد مؤمن صـفا دودو وعلي زين
وحــسن قـداح ومــحـمـد ســنـد وأكـرم
يــســري ومـحــسن رمــضـان ومــهـاب
سـعـيد ويـحيـى الدرع وأحـمد هـشام
دوح السيد وسيف الدرع ومحمد 
ـصــري وأحــمـد هــاشم وإبــراهــيم ا
عادل وشادي خليل. ويلعب الفراعنة
رحلة األولية من  3مباريات في ا
الــبـطـولــة بـواقع مـبــاراة كل يـومـ

ـــرحـــلـــة األولـــيـــة من 8 وتــــتـــكـــون ا
مــجــمــوعــات كل مــجــمــوعـة تــضم 4
مــنـتـخـبـات يـتـأهل من كل مـجـمـوعـة
ــرحــلـة أول  3إلـى دور مـجــمــوعـات ا
األســاســيـة بــيـنــمــا يـذهب أصــحـاب
ـركـز األخـير في كل مـجـموعـة لـلعب ا
ـراكز عـلى كـأس الـرئـيس اخلـاص بـا
الـشرفية. ويلعب الـفراعنة في اجلولة
ـغرب واحملـدد لـها في الـثـانـية أمـام ا
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ــفـرده. وواصل: زريـاط بــاالخـتــيـار 
يـتحمل مسؤولـية اختياره ورغم ذلك
أؤكـد أن إبعـاده عن القـائمة الـنهـائية
هـو اختـيار فـني بحت وال دخل له في
الـتـنقـيحـات األخيـرة للـقوانـ والتي
ـقـتـضـاها االحتـاد الـسـماح يـرفض 
ـنـتـخب االحـتـراف في ألي العـب من ا
اخلـلـيـج. وهـنـا أؤكـد أن الـتـنـقـيـحات
اخلـاصة بـتنقل الالعـب في مصـلحة
الـالعـب.  وأشــــــار رئــــــيس االحتــــــاد
الـتونـسي لكرة الـيد: هدفـنا األول هو
الـتـأهل لـلدور الـثـاني لـلمـونـديال ثم
نــــراهن عــــلى مــــكـــان فـي الـــدور ربع
الـــنــهـــائي وحتــســـ الــتـــرتــيب
ي للمنتخب التونسي يعد الـعا
اآلن أولـى األولـــــويـــــات ألنه ال
ـــونــديــال يـــعــقـل أن نــدخل ا
ــــــــركـــــــز .25 ونــــــــحـن فـي ا
وأوضـح: لدي ثقة كـبيرة في
اجلـهاز الفـني وفي الالعب
إلعـادة كـرة الـيـد الـتـونـسـيـة
إلـى مكانهـا الطبـيعي بعد أن

فـقدتها في الـسنوات األخيرة.

الـسابـعة مسـاءً بتـوقيت القـاهرة يوم
األحــد  15 كـــانــون الـــثــاني اجلــاري.
فـيما يختتم أبناء النيل مشوارهم في
نتخب واجهة ا اجملـموعة السابعة 
قرر إقامتها في السابعة األمريكي وا
مــسـاءً أيـضًـا بـتــوقـيت الـقـاهـرة يـوم

الثالثاء  17من ذات الشهر.
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كــمــا أكــد رئــيس االحتــاد الــتـونــسي
لــكــرة الــيـد كــر الــهاللي جــاهــزيـة
واجـهـة البـحرين في نـسـور قرطـاج 
مـونـديـال الـيـد. وسـيـخـوض مـنـتخب
تــونس مـنـافـسـات الـدور األول ضـمن
اجملـمـوعـة الـثامـنـة إلى جـانب حامل
ارك وبـلـجيـكا الـلـقب مـنتـخب الـدا
والــــــبـــــحـــــريـن. وقـــــال الـــــهاللـي في
تـصريـحات صـحفـية: االحتـاد الدولي
لـــكــرة الـــيــد يـــأخــذ عـــلى عـــاتــقه كل
ـنتخبـات قبل يوم من أول مباراة له ا
فـي البطولة لكـن باالتفاق مع اجلهاز
الــفــني قــررنــا أن يــكــون الــسـفــر إلى
الـسـويـد قبل  24 سـاعـة من مـواجـهة
ـدرب بـاتريك الـبـحـرين كـما اخـتـار ا

كــازال أن يـواصل اإلعـداد في تـونس.
وأكـد: نـحن فـخـورين أن لـديـنـا جـهاز
ـنـتـخب تـونس لـكرة الـيـد بـهذه فـني 
الــكــفــاءة والـقــيــمـة فــبــاتــريك كـازال
ي وإلى جانبه مـدرب من الطراز الـعا
مـكمل مثالي وهو وسام حمام ونحن
حــ تــفــاوضــنــا مـع كــازال قــدم لــنـا
ــتــد لــعـام 2026. مــشــروع ريــاضي 
وزاد: أنــا أؤمن بــاالســتــمــراريـة ومن
ـنــطــلق أقـول إنه مــهـمــا كـانت هــذا ا
ــونـديــال فـإن ـنــتــخب في ا نــتــائج ا
بــاتـريك كـازال وبـقـيـة اجلـهـاز الـفـني
ســيـواصل مـعـنـا. وعــلـيـنـا أن نـعـطي
الـفـرصـة له ونـترك له الـوقت لـتـكوين
مـنـتـخب تـونـسـي قوي فـي الـسـنوات
الـقـلـيلـة الـقـادمة.  وحـول إبـعـاد ريان
زريـاط من الـقـائـمـة بـسـبب انـضـمامه
إلـى أهـــلـي دبي قـــال: زريــــاط أكن له
مـحـبة خـاصـة وانضم لـلـمنـتخب في
كـــأس أ أفــريـــقــيــا األخـــيــرة.. وقــد
وصـل له عـديـد الـعـروض اخلـلـيـجـيـة
ونــــصــــحــــته بــــأن يــــتـــريـث من أجل
االحــــتــــراف في أوروبــــا لــــكـــنـه قـــام

ــهـــدات الــنـــجــاح لـــقـــد وفــرنـــا كل 
لــلـمــنــتـخب ونــنـتــظـر مــنه مـشــاركـة
ـــونــديـــال تــنـــســيـــنــا مـــشــرفـــة في ا
اخلــيـبـات الــسـابـقـة وتــدخل الـفـرحـة
عـلى الشعب الـتونسي. وفـيما يخص
الية قال كر الهاللي: الـصعوبات ا
بـالفعل عند قدومي على رأس االحتاد
الـتـونـسي لكـرة الـيـد وجدت وضـعـية
مـالـيـة صـعـبـة وهو مـا فـرض عـلـيـنا
بـذل مجهـودات كبيرة إليـجاد احللول
الـالزمـة فــوفــرنــا مـداخــيل إضــافــيـة.
وزاد: وتــمـكن مــنـتـخب الــشـابـات من
ـشاركـة في بطولـة العالم ومـنتخب ا
الـشبـاب في بـطولـة إفريـقيا
ـــــــنــــــتــــــخـب األول في وا
بــــطــــولـــة إفــــريـــقــــيـــا
ومـــنــتــخـب الــســيــدات
أيـــــضــــا في بــــطــــولــــة
إفــريـقـيـا وجنـحـنـا في
تـــوفــيـــر اإلمــكـــانــيــات
ـــاديـــة حـــتـى نـــكــون ا
ــواعــيـد حــاضــرين في ا

اإلفريقية والدولية.

{ مـدريد  –وكـاالت: تـلـقى ريال مـدريـد صـدمـة قـوية
ـقـرر له غـداً قـبل نـهــائي كـأس الـسـوبـر اإلســبـاني ا
األحـد. وتـأهل ريــال مـدريـد لـنـهــائي كـأس الـسـوبـر
اإلســبـاني بــعــدمـا أقــصى فـالــنــسـيــا في نـصف
عــقب انــتــهـاء الــنــهـائـي بـركالت الــتــرجـيح  4-3 
الـوقت األصـلي للـمـباراة بـالتـعادل  1-1. وذكر
برنـامج الـتـشيـريـنجـتـو اإلسبـاني أن لـوكاس
فاسـكيز جنم ريـال مدريد يعـاني من التواء
دة تـصل إلى في الـكـاحل وسـيـغـيب عـلى 
شـهــر ونـصف  6 أســابـيـع.  كـمــا أكـد أن
الثنائي إدواردو كامافينجا وإيدير ميليتاو
جاهز لـلمشاركة مع ريال مدريد في نهائي
كـأس الــسـوبـر. وكـان الـثــنـائي قـد تـعـرض
إلصــابــات مــخـتــلــفــة أمــام فــالــنــســيـا لــكن
الفحوصـات التي أجراها كامـافينجا ومـيليتاو

أثـبتـت جاهـزيـتـهمـا لـلـنهـائي. وتـعـد هذه الـنـسـخة هي
الثالثـة من كأس السوبر اإلسباني التي تسـتضيفها السعودية

بعـد نـسخـة عام  2020 الـتي أقيـمت في مـدينـة جدة وتـوج بلـقبـها
ريـال مـدريــد عـلى حـسـاب أتـلـتــيـكـو مـدريـد. فـيـمــا احـتـضـنت مـديـنـة
الـرياض الـنسخـة الثانـية الـتي أقيمت مـطلع عام 2022  وتوج بـلقـبها

أيضا ريال مدريد بعد فوزه على أتلتيك بيلباو.

لوكاس
فاسكي
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ن سهـر الـلـيل كـله وقد صـبـاح اخلـيـر 
طــلع الــصـبح عــلـيـه ودمـعــة في زوايـا
جـفـنه حتـتـضر ,الـذي تـعـرض لـصـدمة
عاطفية وشرب من كأس مرارتها ,وكاد
احلـزن يـقتـله بعـد ان اكتـشف انه ليس
الـرجل الوحيـد في حياة حـبيبته ,وانه
لم يكن سوى حبيب مخدوع خائب !!.
صــبــاح اخلــيــر لـكـل واحـدة لـم تـكــتف
بــــعــــاشق واحـــد ,وســــعت لـــلــــتـــمـــدد
والـتــوسع حـتى صـارت تـمـتـلك قـائـمـة
طـويـلة بـأسـمـاء معـجـبيـهـا وعشـاقـها,
وهي لـم تبخل بـعواطـفها  لـكل الرجال
الـذين مروا بـحيـاتهـا فلـم تتـرك حسرة
فـي قـلب احـدهم ,وهـي تـتـقن كل فـنـون
الـلعـبة فال يفـوتها أن تـرسل لكل واحد
مـنهم نفس رسـالة احلب في صباح كل
يـوم ,وتـبادلـهم جمـيعـا نفس الـقدر من
ـشـاعر اجلـيـاشة !! ,وكـل واحد مـنهم ا

توج على قلبها!!.  لك ا يظن انه هو ا
صباح اخلير لكل امرأة تُسخر جمالها
لـلوصول بأسرع الـطرق واقصرها الى
ـشـروعـة, ـشـروعـة وغـيـر ا اهـدافــهـا ا
ـارسة وهـي من اجل ذلك جتتـهد في 
مـخـتـلف انـواع الـدالل والـدلع والـغـنج
مـع مسـؤولـيـها ,والـذين سـتـحصل من
خـاللـــهـم عــــلى افــــضل االمــــتــــيـــازات
الوظيفية من ايفادات واجازات ,وكتب
لـلـشـكر ,ولـكـنـها في ذات الـوقت تـقابل
زمالئـها البـاق بوجـه عبوس مـكفهر,
بل وتـستكثر عليهم حتى كلمة ( هلو )
اذ ال سلطة بيدهم وال مصلحة معهم!.
صــبـاح اخلـيـر لــذاك الـذي كـان حـائـرا
بـ حبيبت ,فـاألولى كانت تـقول فيه
مـن الـشــعـر مــا لم تــقـلـه مي زيـادة في
حـبيـبهـا جبران ,والـثانـية كـانت تلهج
بـــاســـمه وال تــغـــفـــو اال عــلـى صــوته,
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ـوت عن واالثــنـتــان كـانــتــا تـفــضالن ا
احلـــيـــاة بــدونه ,حـــتى صـــار يــشـــعــر
بـتأنيب الضمير فـيما لو اختار واحدة
وتــرك الــثـانــيـة ,ولــكن ومـع اول مـطب
حـقـيـقي في حـيـاتـه اخـتفـتـا فـجـأة ولم
اته ,اذ انـشـغـلت تـعـد تـردان عـلى مـكـا
االولـى بأخـذ دروس في تعـلم الـسيـاقة
بـينمـا فضلت الـثانيـة االهتمـام بكلـبها

اجلديد !!.
صــبــاح اخلــيــر لــذلك الــذي مــا ان قـرأ
بـــيت الـــشــعـــر الــقـــائل (ومــا احلب اال
لــلـحـبــيب االول ) حـتى دخـل في نـوبـة
ضـحك طويلة فقـد اكتشف أنه ال يعرف
مـن تـكــون احلب االول فـي حـيــاته ألنه
كـان قـد تعـرف على الـكـثيـر من النـساء
واخـتلـطت علـيه التفـاصيل والـذكريات

مع مرور الزمن!!.  
صــبـاح اخلـيـر لـتــلك الـذي كـان يـغـازل
فــقط الـفــتـيـات الــقـبــيـحـات لــيـرفع من
ـعـنـوية ,ويـعـتبـر ذلك صـدقة روحـهن ا

من الصدقات وعمال خيريا!!.
صـباح اخلـير لـتلك الـتي تبادلت احلب
ـــا تــقــدم لـــســنـــوات مع زمــيـــلــهـــا ثم 
خلـطـبتـهـا رفضـته وكـان ردها: ) احس

انك مثل اخويه) !!. 
صــبــاح اخلـيــر لـتــلك الــتي ال تـدرك ان
لـلـمــشـاعـر الـنـبـيـلـة حـرمـتـهـا ,وان من
شـاعـرهـا فـهي تضع نـفـسـها تـتـاجـر 
ــومـسـات ,اذ ال فـي خـانـة واحــدة مع ا

Í√d «  U¼U&≈8

œ«d  rÝUł

هلسنكي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

لـيس الشـعب الـفـلـسـطيـني وحـده  مـسـئـوالً عن مـواجهـة الـعـنـصـرية اإلسـرائـيـلـية
تـجـددة  بـل هي مـسـؤولـيـة عـربـيـة اوالً ومـسـؤولـيـة دولـية ثـانـيـاً  وذلـك لـسـبـب ا
أسـاسيـ  اولهـما .. إن تـرك العنـصريـة اإلسرائـيلـية جتدد شـخصـياتـها وتـقتحم
قدس وتـقتل بال وازع من ضمير واخـالق وتشن عمليـات االعتقال وتزيد من بيت ا
ـزيد من األراضي  عـمـليـات الـقمع ضـد االسـرى وتهـدم الـبيـوت وتـستـولي عـلى ا
ـمـارسات هذه الـعـنصـريـة ال تسـتـهـدف الفـلـسطـيـنيـ  وحـدهم  وال تـخص هذه ا

األراضي  الفلسطينية باالستيالء والتوسع . 
ا انعكاسـاتها القريبة والبعيدة تستهدف االنسان واألرض والتاريخ واحلضور وإ
ـمارسـات والسـياسـات جتسيـداً للـمشـروع الصـهيوني العـربي برمته  كـون هذه ا
القـد اجلديـد الذي بني عـلى قاعدة الـتنـفيذ من الـنيل الى الـفرات  وبهـذه احلالة
صاحلة معه كل محاوالت الضـعف أو تلطيف األجواء والرغبة في تطـوير وتعميق ا
زيد من ضي هذا الكـيان با  هـو اختزال غيـر منطقي لـهذا التناقض  وتـشجيعـاً 
االمـعـان في قـتل االشـقاء الـفـلـسـطـيـنـي وقـضم األراضي والـتـوسع في األراضي

العربية .
ـمـارسـته الـعـنـصـرية ـسـتـوى الـدولي فـأن تـرك هـذا الـكيـان  وثـانـيـا .. أما عـلى ا
ثابة سيحي  هي  سلم وا قدسة عنـد ا واقتحاماته الوقـحة لالماكن الدينية ا
قدمات الصراعات الديـنية  وبالتالي احلرب الشـاملة التي ال تستطيع أي التهيئـة 
دولة في هـذا الكـون إذا مانـدلعت تـلك احلـرب  نقـول ال تسـتطـيع ايقـافهـا أو احلد
من امـتداداتهـا وتأثيراتـها في محيـطها وخـارجه  لذا يتوجب عـلى اجملتمع الدولي
ـتـحـدة ومـجــلس االمن الـدولي اتـخـاذ الـتــدابـيـر الـسـيـاسـيـة وبـاخلـصـوص األ ا
ـواقف وإيقـاف جـماح هـذا الـكيـان ضد األرض ـمارسـات وا والـعـقابـية ضـد تـلك ا
وقف الدولي سيحـية  بدون هـذا ا قـدسات اإلسالميـة وا والـشعب الفـلسطـيني وا

طلوب  فأن احلرب قائمة ال محال . ا
لـقد اثـبتت سـياسـات إسرائـيل إن عمـليات الـصلح مـعهـا والتـطبـيع هو لـيس خياراً
ا هـو امراً فـرضته الـرغبة مبـني على تـكافؤ فـي العالقـات بينـها وبـ العـرب  وإ
اإلسرائـيلية بـتأييد إرغـامي امريكي  لذا صـارت العنجـهية العـنصرية اإلسـرائيلية
ضـد الـفـلــسـطـيـنـيــ وسـوريـا واجلـوالن الـســوري الـعـربي احملـتـل امـراً اعـتـيـاديـا
مسموح به  سـيما وان السكـوت العربي الرسمي أو بـاألحرى الرد اخلجول  على
عن في الـعنـصريـة اكثر مـارسات والـهجـمات الـعنصـرية قـد جعـلت العـدو  تـلك ا

فأكثر .
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ولعل اإلجـراءات اإلسرائيـلية في االسـتيالء على أمـوال السلـطة الفـلسطـينيـة كونها
رفـعت الشـكـوى ضد إسـرائيل الـى محـكمـة الـعدل الـدوليـة وبـسبب قـرار اجلـمعـية
ارسات وعنـصرية وقتل ـتحدة بأغـلبية األصـوات بإدانة إسرائـيل  الـعامة لأل ا
بـدماء بـاردة واعتـقاالت جـماعـية والتـوسع باالسـتيـطان في فـلسـط وضـد شعـبها

ناضل اجملاهد . ا
الشعب الفلـسطيني اليريد من الـرسمية العـربية في الوقت الراهن القـتال نيابة عنه
راحل الالحقة فلهو من احللفاء ما يكفي رحلة وا  فهو االقدر عـلى ذلك في هذه ا
ا يـريـد منـهم مـوقـفا سـيـاسـيا ضـاغـطا ووقـف كل اشكـال الـتطـبـيع والـعالقات وإ
االقتـصادية والـسياسـية مع هذا الـكيان  فـليس ببـعيد أن تـشهد األراضي احملـتلة
ـقدس  مـثلـما انتـفاضـة كبـرى بسـبب االقـتحـامات الـعنـصريـة اإلسرائـيلـية لـبيت ا
ـفتوح والعنيف ـقدس  وان مؤشرات الصراع ا حدث اثناء اقـتحام شارون لبيت ا
بـ الكيان الـصهيوني والـشعب الفلـسطيـني بات واضحا نـتيجة  خـشيته من قرار
سـلح بالـضفـة الغربـية وبـات يهدد مـحكـمة الـعدل الدولـية وتـفاعل الـعمل الفـدائي ا
ـالـيـة ومـحاصـرتـهـا  أمـام هذا الـسـلـطة الـفـلـسـطـينـيـة بـاالسـتيالء عـلى حـقـوقـها ا
ـتغيـرات الدولـية على الـعرب الـرسميـ اتخـاذ موقف واضح وليس الوضع وبـعد ا
قاطعة كـما جرى للـشهيد ياسـر عرفات ح تـخلى العرب عنه وتـمت محاصرته بـا

حتى استشهد بالسم الصهيوني العنصري  . ..

فــرق بـ من تـبــيع جـســدهـا عن الـتي
تتاجر بعواطفها!!.

صباح اخلير لذلك الذي ايقن ان احلب
ســــــبـب رئــــــيـس ألمــــــراض الـــــــقــــــلب
والـشراي ,وحـفـاظـا على صـحـته قرر
ان  يــنــسـى حــبــيــبــته لــكــنه نــسي ان

ينساها!!.
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صــبـاح اخلـيــر فـعال لــلـذين يـخــبـئـون
مـــشــــاعـــرهم بـــ الـــضـــلـــوع ,الــــذين
ا يـكظـمون حبـهم خوفـا او خجال ور
مــكــابــرة ,فــتــضــحك وجــوهــهـم كــذبـا
وتـبـكي قلـوبهـم كبـتا وقـهرا ,الـذين ما
ان خـلوا الى انفسهم انـفجروا بالبكاء

والنحيب !!.
صـباح اخليـر فعال للـواتي يواظ في
ـصابات زيـارة قبـور احبـابهن سرا  ,ا
بـالـضـجـر لـكـثـرة مـا لـعـ ومـثـلن دور
احلــبـيـبـات ,وفـي الـواقع هن اسـيـرات
حـب قـــد ,الــــبـــاحـــثــــات عن حلـــظـــة
ـوتى اعــتـراف مــتـأخــرة في حـضــرة ا
ا في صـدورهن من شرخ في لـيبـحن 
اخلـاطر ,ولـوعة في الروح ,ونزيف في
الـــذاكـــرة ,ثـم يـــقـــفـــلـن راجـــعـــات الى
بـيـوتـهن بـخـطـوات مـتـثـاقـلـة ,تـاركـات
خــلـفـهن عـنــد الـقـبـور شــمـعـة حتـتـرق
وزهــرة ذابــلـة ’واعــواد بـخــور بـاكــيـة
وبـضــعـة دمـعـات حـارات والـكـثـيـر من

تأنيب الضمير!!.  
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بغداد

مـتنـوعـة حتقق مـخـتلف رغـبـات الطالب
تميزة  األمر فـضالً عن جذب الكفاءات  ا
الـذي يساهم في تـنميـة القـدرات العلـمية
والـعمـلـيـة والـثـقافـيـة لـطالب اجلـامـعات
وتـطـويــر مـهــاراتـهم  ان حتــقـيق جـودة
العـمليـة التعلـيمية فـي مختلف جـوانبها
وصـــــوال الـى اعـــــتـــــمـــــاد اســـــتـــــخـــــدام
ــعـلـومــات واالتـصـال في تــكـنـولــوجـيـا ا
ا يتيح اكبر قدر من العـملية التعليمية 
االســتــفــادة من نــواجتــهــا في الــتــعـلــيم
نظومة الـبحثية والـتدريب.والنهوض بـا
ا يـلبي في مـؤسسـات التـعـليم الـعـالي 
احـتـيـاجـات اجملـتـمع وحـاجـات مـجـتـمع
االعـــــمــــال والــــصــــنـــــاعــــة واخلــــدمــــات
واســـتــحـــداث عــدد مـن الــتـــخــصـــصــات
الـبـيـئـيـة تـلـبى احـتـيـاجـات اجملـتـمع من
الـتـداخـل والـتـمـازج الــذى  بـ بـعض
الــعـــلــوم خالل الــســنــوات االخــيــرة . ان
تــطـويــر الـتـعــلـيم الــتـقـنـي  سـوف يـضع
ا يوفر كانة الالئقة به  و الـعراق في ا
احــتــيــاجــات اجملــتـمـع من الــفــنـيــ في

مختلف اجملاالت .
—uDð ‰uBŠ

ان اصالح  مـنظومـة التـعلـيم العالي  من
خالل إعـــادة صـــيــاغـــة عــمـل  مــكـــونــات
ا يتوافق ـنظومة وآليات العمل بها   ا
مع الـتـطـور احلاصل لـيـواكب الـتـغـيرات
ــيــة واالرتــقــاء بــجـودة احملــلــيــة والــعــا
رافقة التي تقدمها مؤسسات اخلـدمات ا
ـراكــز االسـتــشـاريـة الــتـعــلـيم الــعـالـي (ا
الـطبيـة  اجلامـعية  –مـراكز االسـتشارات
الـــهــنــدســـيــة  والـــزراعــيــة  –الــوحــدات
ــراكــز االنــتــاجــيــة ومــراكـز الــتــدريب وا
ــراكـــز اخلــدمــيــة- وإعـــداد الــكــوادر  وا
ــا يــعــظم دور اخلــدمــات الـــتــربــويــة ) 
مــؤسـســات الـتــعـلــيم الــعـالي في خــدمـة

نهج التعليمي  التـعليمي ومتضمنـاً  ا
والـتخطيط وقـد حددت  أهداف ووظائف
الـتعليم .  وعرض بعض مـشاكل التعليم
الـعـالي في الـعـراق (وهى مـشـاكل : الـكم
والـــنــوع والـــكـــيف ومـــشـــاكل الـــتــوزيع
اجلــغــرافـي مــشــاكل الــبــحث الــعــلــمي
ـــشـــاكل اإلداريـــة  مـــشـــاكل الـــبـــرامج ا
التـعليمـية مشاكل الـوسائل التعـليمية 
ط مــشــاكـل طــرق الــتــدريس مــشــكــله 
ــقــررات الــتـــعــلـــيم الـــعــالي مـــشــاكـل ا
مـشــاكل الــدراســيــة والــبــحث الــعــلـمـي 
اخـتيار القيادات اجلـامعيه والتمويل) .
يـــرتـــكـــز الــبـــرنـــامج اإلصالحـي لــوزارة
الـتـعـلـيـم الـعـالي في الـعــراق لـلـنـهـوض
نـظومة التـعليم الـعالي على واالرتـقاء 
مـجــمــوعـة من احملــاور واألهــداف الـتي
تـشمل حتـسـ جودة الـنـظام الـتعـلـيمي
ـيـة  ورفع ـا يـتـوافـق مع الـنـظم الــعـا
تنـافسيـة ومخرجـات العمـلية الـتعلـيمية
وربــطــهـــا بــســوق الــعــمل واإلنــتــاج في
اجملـــاالت كـــافــة والـــتـــوسع في إنـــشــاء
جـامعـات جديـدة تـشمل بـرامج تعـلـيمـية

مــنـــظــومـــة   الــتـــعـــلــيم هـي  الــركـــيــزة
األسـاسـيـة لـتـقـدم اجملـتـمـعـات وتـنـشـئـة
أجـيـال واعـيـة ومـســتـنـيـرة وقـادرة عـلى
ـستـمر. وكـلمـا جنحت الـبنـاء والعـطاء ا
مـهمـة  التـعلـيم حتـقق األمن واالستـقرار
والـتـقـدم والـنهـضـة لـلـمـجـتـمع فـي كـافة
اجملـاالت. لذلك يُعـد تطويـر التعـليم أحد
تـطـلبـات الـرئيـسـية لـتـحقـيق الـتنـمـية ا
ـاناً ـفهـومـها الـشـامل .وإ ـستـدامـة  ا
بـأن التعـليم هـو عمـاد التـقدم في عـراقنا
احلـــبــــيب  وأحــــد أهم أسس الــــتـــطـــور
والـرقي  فإن  تطـوير الـتعلـيم في العراق
يـــتـــرتب  إجـــراء اصالح شـــامـل  لــعـــمل

منظومته  .
بــهــدف إقــامـــة نــظــام تــعــلـــيــمي  عــالي
اجلـودة وتأهـيل كـوادر تـعـليـمـيـة قادرة
ـتـلك عـلى إعـداد جـيل مـتــمـيـز ومُـبـدع 
ـــهــارات الالزمـــة لــوظــائف ـــعــارف وا ا
ـستـقـبل وقادره عـلى االرتـقاء بـالـعراق ا
واإلسـهام فـي تقـدم شـعبه .ومن مـفـاهيم
الـتي يجب أن نـتنـاولهـا الـعلم والـتعـليم
ـفـهـوم  أفق الـتـخـطـيط .ويـتـنـاول هـذا ا
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وهو ما يتـعارف عليه اجلميع وأجـيال
واآلخــر حـــديث عــاشه هــذا ــاضي بـــا
اجلــيل وكــان شـاهــداً عـلــيه وصـانــعـاً
وهـــو مــا يـــتــعـــارف عــلــيـه الــنــاس له
بــاحلـاضـر الـراهن. ومع أعـتـرافي بـأن
ـاضي هو تمييز الـتمييز ب هذين ا
آخـذاً بــنــظــر األعـتــبــار مـا مــصــطـنـع 
ذكــرته ســابــقــاً من أنـه ال يـوجــد شيء
أســــمه حــــاضـــر األ فـي عـــلـم الـــلــــغـــة
ونــحـوهــا أال أني أعـتــقـد أن اجلــمـيع
اضي يـستـطيع الـتمـييـز أجمـاالً ب ا
الـقريب واآلخر الـبعيـد. ما يهـمني هنا
أن الـعـراقـيـ من أكثـر شـعـوب الـعالم
أختالفاً على ماضيهم مع أقراري أنهم
يز لـيسوا الوحيـدين في ذلك.لكن ما 
الـعراقيـ ويزيد من مـشكلـة أختالفهم
وحـتى الـقريب عـلى مـاضـيـهم الـبعـيـد
هــــو أنـه لــــيـس فــــاعالً فـي ذاكــــرتــــهم
بل هو فاعل اجلـمعيـة والفرديـة حسب
فـي كل شـــؤون حـــيـــاتـــهم الـــيـــومـــيــة
وسـلوكيـاتهم األجتـماعيـة والسيـاسية
والـديـنـيـة بل وحـتـى األقـتـصـادية! وال
أعـتـقـد أني مـحـتـاج لـضـرب أمـثـلة عن
أخـتالفـنـا عـلى مـاضـيـنـا الـديـني الذي
يـصنع كثير من وعيـنا السلوكي فالكل

احلـــاضـــر ال وجــود لـه من الــنـــاحـــيــة
الـعـمـليـة. فـاحلاضـر هـو حلـظة زمـنـية
كـانت قـبـل هنـيـهـة مـسـتـقـبالً ثم بـاتت

ـا  حــا مــاضــيـاً مــبــاشــرةً بـعــد ذلك
أسـتهالكـها ومـرورها. لذا فـالعـراقيون
مـحـصـورين كـمـا كل الـعـالم بـ ماضٍ
وحاضرٍ قادمٍ بال تؤدة. ذهـب بال عودة
كن لـلـماضي الـذي مر بـنا لـكن كـيف 
ستقبل الذي وا أن يكون مختلف عليه

سيأتي متفق عليه?
هــنـا ال بـد من الـتـمـيــيـز بـ مـاضـيـ
أولـهما قـد مضت علـيه عقود وقرون

أعـتـرف أن هـذا الـعـنـوان يـبـدو غـريـباً
فــالـطــبـيــعي أن يـكـون وغــيـر مــنـطـقي
ــسـتــقـبل هـو ــعـلـوم وا ــاضي هـو ا ا
اجملـهول. لـكن كمـا في كثـير من األمور
األخـرى  فيـبدو أن الـعراق قـد شذّ مرةً
أخـرى عن القاعدة وخطّ لـنفسه مساراً
ـــســـتــقـــبـل في الـــعـــراق هــو آخـــر.فـــا
ـاضي هـو اخملتـلف عـليه. الـواضح وا
تـقنـياً فأن الـعلوم األجـتمـاعية تـتعامل
مـع الزمن بأعـتباره ثالثي األبـعاد. أما
كمـا يؤمن غيري من عـمليـاً فإني أؤمن
الـباحثـ أن الزمن ثنـائي األبعاد كون

أو يــغـضـون الــطـرف عن بـعــضـهـا كي
تـــكـــون الـــســـرديـــة الـــتــاريـــخـــيـــة في
صـاحلـهم. لـذلـك تـرى البـعـض يـجـاهر
مـثالً بـالـقـول أنـنا ال نـريـد لـلـتاريخ أن
يـقـول أن الشـيعـة فـقدوا احلـكم بعـدما
وآخـرون يـقــولـون ال نـريـد أن دال لــهم
يُـكـتب عن الـسنـة أنـهم لم يـسـتطـيـعوا
احملــافـظــة عــلى أرثـهم الــتــاريـخي في

حكم العراق. 
وحـيـنـمـا تـقـول لـلـبـعض أن كل وقـائع
ـاضـي تدل أن احلـاضـر ولـيس فـقط ا
هـذا خليج عربي فيبرز لك من يؤكد أن
مـتــجـاهالً الــتـاريخ يــقـول أنه فــارسي
أنـنا نحن من نكتب التاريخ بأفعالنا ال

اضينا!
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ومـع كل هـــــذا الـــــتـــــاريـخ اخملـــــتـــــلف
فـــأن هـــنـــاك شـــبه أجـــمــاع  أن عـــلـــيه
الـــــوضـع احلـــــالي الـــــذي يـــــعـــــيـــــشه
الـعـراقـيـون سـوف لن يـنـتج لـنـا سوى
مــسـتـقـبـل بـائس ألبـنـاءنــا وأحـفـادنـا.
ــسـتـقـبل هـو نـتـاج الـوضع الـراهن فـا
وال أعــتــقــد أن هــنــاك خالف كــبــيـر أن
الــــراهن فـي الــــعـــراق هــــو مــــزيج من
الـــفـــســاد وضـــعـف الــدولـــة وســـيــادة

يــعـلم أخــتالفــنـا عـلـى الـســقـيــفـة ومـا
ــلّـة الــنــاجـيــة دون ســواهـا وا تالهــا
وآخـرتنـا ومنتـهاها. أمـا على الصـعيد
الـسـيــاسي فـنـحن مـخـتـلـفـون عـلى كل
نـظامٍ مر بالعراق وحكمه منذ العصور
األسـالميـة الى يومـنـا هذا. وال زلـنا لم
ــلـكي كـان نــتـفق مـثالً هـل أن الـعـهـد ا
أفــضل أم الــعـهــود اجلـمــهـوريــة الـتي
تــــلــــتـه. بل ال زال الــــبــــعض يــــســــمي
ونــظــامه األحــتالل األمــريــكـي حتـريــر
احلـالي بشير وليس تدمير! وحتى في
الــفـســاد الـذي ال يـخــتـلف أثــنـان عـلى
شــيـــوعه وتــغــلــغـــله فال زال الــبــعض
يــعــتــقــد أن الــنــظـام الــســابق هــو من
في حــــ يـــجـــادل آخـــرون أن خــــلـــقه
كــمـا أن األمــيـركــان هم من أســسـوا له
ن يـــعــتـــقــدون أن هـــنــاك الـــكـــثــيـــر 
ـــيــلــيــشــيـــات ونــظــامــنــا األحــزاب وا
سؤولون عن األقـتصادي الفـاشل هم ا
الفساد! وقد يكون كل ذلك صحيح لكن
مـا يهمني هنـا هو هذا األختالف الذي
جُــبل الــعــراقــيــون عــلــيه حــتى فــيــمـا
يـخص وقـائع عـايـشـوهـا وكـانـوا جزءً
مـنها. ولهوس العراقي بالتاريخ وما
سـيقوله عـنهم تراهم يحـرّفون الوقائع

الــسالح وتـخــلف الــتـعـلــيم والــصـحـة
واخلدمات العامة وأنفجار الفقر وعدم
ـسـاواة األجـتـمـاعـيـة. وال أراني هـنـا ا
مــحــتــاجــاً لــعــرض كــثــيــر من األرقــام
واحلقائق عن الفساد والتخلف في كل
ــنــاحي ألنــهـا بــاتت أوضح من هــذه ا
الـشــمس ويـشـهـد عـلـيـهـا احلـكـام قـبل
. نـعم بــات الـعـراق أسـيـراً احملــكـومـ
فمـاضيـه مخـتَلًف عـليه لـوضعٍ مـقلـوب
ومــســتــقــبــله مــتَّــفَق عــلــيـه. يــبـدو أن
الـعـراقـيـ بـحـاجـة مـاسـة الى سـردية
تـاريــخـيـة بـسـيــطـة وغـيـر تـفــصـيـلـيـة
تـبـتـعـد عـن الـدين وتـتـجـنب وجــامـعـة
الـسـيـاسـة لـكي تـنـشـأ عـلـيـهـا األجـيال
ـتـوسـطـة وتـدرّس فـي األبـتـدائـيـة أو ا
فـأنـنـا نـحـتـاج في ذات فـي أقـصى حـد
الـوقت على التـركيز عـلى الفلـسفة بكل
مــــبـــاحـــثــــهـــا في األخـالق واجلـــمـــال
والـــتـــفـــكـــيــر وقـــبـــول اآلخـــر وفي كل
ـراحل الدراسـية بضـمنـها اجلامـعية ا
.نحتاج الى األكثار من الفن والرياضة
واألدب وقـــــــبـل كل ذلـك الـــــــعــــــلـم  في
نـحتاج مـدارسنـا وثقافـتنـا. بأختـصار
الى تـعـمـيـق ثـقـافـة األجنـاز واألبـتـعاد

عن سرديات األعجاز.

اجملـتمـع وتنـمـيته.وحتـقـيق ربط الـعراق
ـحيطه الـعربي واالقلـيمي والدولي من
خـالل مـنــظـومــة تـعــاون ثــقـافي وعــلـمي
ـلحـقـيـات الثـقـافـية وتعـلـيـمي نواتـهـا  ا
تــأتي أهــمــيـة إصـالح الـتــعــلــيم الــعـالي
بـــــشــــــكل خـــــاص بــــــاعـــــتـــــبـــــاره األداة
االستـراتـيـجـيـة الـتي يـعـتـمـد عـلـيهـا في
تــقـــدم اجملـــتــمـــعـــات وحل مـــشــاكـــلـــهــا
احلــاضــرة في الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة
واالجتماعية والثقافية وصنع مستقبلها
وتـرسيخ مكـانتـها ب األ   والـشعوب
في امـتالك ناصـية الـعلم والـتكـنولـوجيا
والـبحـث العـلـمي. ونـحن إذا مـا تتـبـعـنا
تــاريخ الــنـهــضــات االقـتــصــاديـة لــلـدول
ـتقدمة فأننـا جندها ترجع من قريب أو ا
بــعــيـد إلى عــوامل الــتــربــيـة والــتــعــلـيم
والــتــأهــيل والـى الــنــظم الــتـــعــلــيــمــيــة
ـتـطـورة ,والى الـتـعـلـيم الـعـالي بـشـكل ا
خـاص  كما  اعتـماد مثل هذا االصالح
ية الثانية. في اليابان عقب احلرب العا
ـذكورة أعـاله أصبح ولـذلك ولألسـبـاب ا
االنـفاق على التعلـيم بصورة عامة وعلى
الـتعـليم  الـعالي والـبحث الـعلمـي بشكل
خاص هو من باب االستثمار ذو العوائد
طـويلة األمد ,ولـيست من باب االستهالك
عــــلى نــــسق مــــا يــــنـــفـق عـــلـى الـــســــلع
والـبضـائع الـكـمالـية ,وأن مـا يـنـفق على
الــتـعــلــيم هـو تــوظــيف مـثــمــر لـلــمـوارد
ويـؤتي ثماره مضاعفة ويؤدي إن أحسن
استخدامها إلى عائدات اقتصادية تفوق
الــعــائـدات االقــتــصـاديــة لــلـمــشــروعـات
الــصـنــاعــيـة والــزراعـيــة وسـواهــا. وقـد
أكـدت الدراسـات ذات العالقـة باالقـتصاد
الـتربوي والـتي قام بـها( البـاحث دينون
األمـــــريــــكـي وريــــداوي الـــــبــــريـــــطــــاني
وســـتـــرومـــلـــ الـــروسي)  وهـي تـــؤكــد

جـميـعهـا أن الـزيادة في اإلنـتاج ال تـعود
ال والـيد الـعامـلة بل فـقط لزيـادة رأس ا
يـــرجع إلـى عـــوامل الــــتـــقـــدم الــــتـــقـــني
ــــعــــلـــومــــاتـي ومـــا وراءه مـن إعـــداد وا
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نــسـتـطــيع الـقـول أن مــسـتـوى الـتــعـلـيم
الــعــالي في الــعــراق عــنــد نــهــايــة عــقــد
الــسـبـعـيـنـيـات كـان مـتـقـدمـا مـقـارنـة مع
نـطقة ,عـندمـا كان هـناك ست جـامعـات ا
جــــــامـــــــعــــــات فـــــــقـط هي : ( بـــــــغــــــداد
وصل ـستنـصريـة والتـكنـولوجـية وا وا
والـبصرة والسليمانية ) ,ولكن األوضاع
الــســيـــاســيــة الــعــامــة كـــانت حتــمل في
طـيـاتـهــا نـذيـر شـؤم جتــسـده سـيـاسـات
الــتــبـعــيث والــتــضـيــيق عــلى احلــريـات
ية لألسـاتذة وحتويل مـؤسسات األكـاد
الــتـــعــلـــيم الــعـــالي إلى بـــؤر لــلـــدعــايــة
ــا اخل الـســيـاســيـة لــلـحــزب احلـاكم ,
عايير النزاهة واجلودة وأفسد البحث
ــؤسـسـات, الـعــلـمي وغــايـاته فـي هـذه ا
تـلتها سـنوات من احلروب العـبثية التي
أقــدم عـلــيـهــا الـنـظــام وسـنــوات حـصـار
ـــؤســســات في وجتــويع أوقـــعت هــذه ا
شـلـلـيـة كـامـلة عـن أداء دورهـا في خـدمة
اجملـتمع والـبحث الـعلمي ,وفـد بدأت في
عقـد الثـمانـينـيات والـتسـعينـيات مالمح
الـهـجــرة لـلــكـادر الــتـدريــسي إلى الـدول
الـعـربـيـة وتـرك اجلـامـعـات عـلى خـلـفـيـة
عـيـشـية تـردي األوضاع االقـتـصـاديـة وا
الــعـــامــة أن مــبـــررات إصالح الــتـــعــلــيم
الـــعــالـي في الـــعــراق لـــتـــشـــكل خـــطــوة
اإلحـســاس الـضــروري بـجـدواه ,وأن أي
إصالح حـقيقي في مجال الـتعليم العالي
ــكن أن يـــحــقق والـــبــحث الـــعــلـــمي ال 
ـرجـوة مـنه إال إذا جـاء كـجزء األهـداف ا

من عــمــلــيــة إصالحــيــة شــامــلــة تــشــمل
اجملــاالت الـــســـيــاســـيــة واالقـــتــصـــاديــة
واالجتـماعية والثقافية والدينية وخاصة
ـتـفـاعل بـ ـتـبـادل وا في ظل الـتـأثـيـر ا

هذه اجملاالت .
اخـتيـار القـيادات اجلـامعـية: أن الـشروع
احلـقــيـقي في عــمـلـيــة اإلصالح يـجب أن
يــــتـــزامـن مع تـــوفــــيـــر مــــســــتـــلــــزمـــاته
األســاســيـــة.وتــنــحــيـــة تــســلط االحــزاب
ــقــيــته فـي مـنــاصب ومــحــاصــصــتــهـا ا
الــقــيـادات اجلــامـعــيه والــسـيــطــره عـلى
قـررات وبرامج الوزاره وتشـكيالتها  هي
اخلــــــطـــــوه األســــــاس في اصـالح هـــــذه
ـؤسسـه وتعـزيـز مـقـومـاتـهـا لـلـنـهوض ا

بالعراق وشعبه.
وان تــرك الـــعــنــان لــرؤســاء اجلــامــعــات
دون ن يشـغل منـصب العـميد  بـأختيـار 
أن تـفتح الوزارة استمـاره الكترونيه يتم
مـلىء فــقـراتـهــا من االسـتـاذ نــغـسه وفق
ــفــاضــله حــسب شــروط مــحــدده ويــتم ا
النـقاط حيث الحظنا حالـيا عندما طلبت
ـــنــصب الـــوزاره بــفـــتح بـــاب الــتـــرشح 
الـعميـد عن طريق رؤسـاء اجلامـعات فإن
أحــد رؤســاء اجلــامـعــات احلــكــومــيه قـد
حـــجب اســتـــمــارة الـــتــرشح عـن دكــتــور
بـدرجــة االســتـاذيه وان شــروط الــتـرشح
تـنـطبق عـلـيه ومـنح اسـتـمـارات الـترشح
لالخـرين ومنـهم بلـقب استـاذ مسـاعد.اي
ـنـصب اعـتـمـد مــنح اسـتـمـارة الــتـرشح 

نسوبيه. العميد حسب احملسوبيه وا
عالي وزير التعليم العالي ان لـذا نتطلع 
ـنصب عـميد يعـيد الـنظر بـآليـة الترشح 
كـليه او معهد وجعلها مباشرة عن طريق
الـوزاره باستمـاره الكترونـيه وفق معيار
ـفضله كما طبقت في زمن د.عبد الرزاق ا

العيسى وزير التعليم السابق.

بغداد
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البصرة 

دح أو الـذّم  وعن نـوبـات التـشـنّج والـسلـبـيّـة الّتي ـغـاالة في ا بـعيـدًا عن حـاالت ا
عادةً ما ترافق نقـاشاتنا  وما يرافق تلك النقاشات من كلمات نابية وجارحة وغير
نـاسبة وبغيـر مناسبة  في تـقييم األحداث أو األشيـاء أو الشخصيّات مسؤولة  
 وبغضّ النـظر عن توجّهات هذا احلـزب أو ذاك وهذه اجلماعة أو تلك . أقول : إنّ
فـعّاليّـات افتـتاح بطـولة كـأس اخلليج الـعربيّ ( خـليجي 25© كانت لـوحة بانـوراميّة
ضـخمة ومـذهلة جـذبت العيـون  وكشفت عن جـهود مبـاركة في االعداد وفي إجناز
الــلــوحــات  وعن تــألّق رائـع في الــعــرض الــواسع والــشــامل لــلــعــمق الــتــاريــخي
ّ خالل واحلـضـاري لـلعـراق بـصـورة عامّـة  ولـلـبصـرة بـشكـلٍ خاص  وكلّ ذلك 

زمن قياسيّ لم يتجاوز الـ  (60© دقيقة .
لقد كـان افتتاح بطولة (خليجي 25) كرنفـالًا عراقيًّا بامتـياز  وليس بصريًّا فقط 
فـبعد أن أعـلن اتّحـاد كأس اخلـليج العـربيّ لكـرة القـدم بتاريخ 2019 / 10 / 28
عن تضييف مديـنة البصرة لـهذه البطولة  وذلك بـعد عدم ترشيح أيّ دولـة خليجيّة
ـلّـفـهـا في مواجـهـة الـعـراق  تـضافـرت كلّ اجلـهـود احلـكومـيّـة الـرسـمـيّة من أجل
اجنـاح هــذا الـعـرس الـعـراقيّ  وأوّل هــذه اجلـهـود وعـلى رأســهـا جـهـود األسـتـاذ
ـهندس أسـعد العيـداني  محافظ الـبصرة  الّذي قـال في تغريـدة له قبل أشهر : ا
لل وال (مـبارك للـعراق  الـبصرة جـاهزة)  مـجسّدًا كالمه بـعمل دؤوب ال يـعرف ا
الـكلل  ثمّ قـال قبل افـتـتاح الـبطـولة بـيـوم واحد مـستـبشـرًا (الـعراق قـادم البـصرة
قادمـة).  كمـا تمـثّلت هـذه اجلهـود أيـضًا بـشخص رئـيس الوزراء ووزراء الـداخلـيّة
تـاحة لهم  والنـفطوالـثقافـة والشـباب ووزارة النـقل  في تسـخير كلّ االمـكانـيّات ا
ـعـنـيـة الـتـابـعـة لـوزاراتـهم  من أجل أن تـكـون بـطـولـة نـاجحـة بـدعم وكلّ الـدوائـر ا
اجلـمــيع  لـكي يــعـود الــعـراق الّـذي غــيّـبــته الـديــكـتــاتـوريّـة واحلــروب قـبل 2003
ـضلـلّـة بـعدهـا  إلى احلـضن الـعربي ـضـادة وا واألوضـاع السـيـاسيّـة والـدعـاية ا
واخلليجي  بـعد أكثر من أربعة عقود حرمته من ذلك  بعد احتضانه األوّل لبطولة

خليجي سنة 1979 الّتي أقيمت في بغداد . 
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وفي سياق آخر  فـقد كان للبطل الرياضي الـكاب عدنان درجال  رئيس االتّحاد
العراقيّ لكـرة القدم  دورًا كبيرًا وبارزًا في اجناح حفل افتتاح بطولة خليجي 25
شرفة على وذلك من خالل تهيئة كـافة االستعدادات لـتأم جميع معـايير اللجـنة ا
يّزة  ولم يكتف تنظـيم البطولة  لكي تـكون أجواء النسخة 25 من كأس اخلـليج 
بذلك بل أشـرف بنفـسه على انـسيـابيّة دخـول اجلمـاهير  ومـعاجلة بـعض التـلكّآت
كن أن تـخلو منهـا افتتاحيّـة أو احتفاليّـة في أي بلد من البلدان واألخطاء الّتي ال 
 يـرافــقه في مـهـمّــته األسـتـاذ الـعــيـداني مـحـافـظ الـبـصـرة . كــمـا لـعـبت الــتـغـطـيـة
شـاهد العـراقيّ يعيش أجواء االعالمـيّة لقـناة الشرقـيّة دورًا ال ينـسى  إذ جعلت ا
ـستـوى الـشعـبيّ فـقد شـهـدت محـافـظة الفـرح الـبصـريّ سـاعة بـسـاعة .   وعـلى ا
البـصرة حـركة دؤوبـة الستـقبـال الوافـدين من دول اخلـليج الـعربي ومن مـحافـظات
العراق  فزيّـنت الشوارع وواجهات احمللّات والدكاك بكلمات الترحيب  وبأعالم
ـشاركة  كـما أعـلنت بـعض الشـخصيّـات العـشائـريّة وقسم من الدول اخللـيجـيّة ا
ـطـاعم والـفـنـادق  عن اسـتـعـداد اجلـمـيع السـتـقـبـال ضـيـوف الـبـصرة أصـحـاب ا
راقب  لكنه على كلّ حال والعراق  وإن كان استعدادًا مبالغ به في نظر بعض ا
يـدلّ على شدّة الـفرح والسرور بـهذا التجـمّع اخلليـجي العربيّ . ولم يقـتصر األمر
على أهل الـبـصـرة فقط  فـقـد أسـهمت احملـافـظات الـقـريـبة من الـبـصـرة  كمـديـنة
ثال ال احلصر  في اجلهد اخلدمي خلليجي 25 وذلك من الناصريّـة على سبيل ا
شجّع . ن يـرغب في ذلك من ا خالل توفيـر باصات النقل اجملّـاني إلى البصرة 
ـا رأوا من اسـتـقـبـال بـصـريّ حار  ومن الّـذين حـضـروا إلى الـبـصـرة ودهشـوا 
مـدرّب دولـة قـطــر بـرونـو مـيـغــيل فـكـتب مـغـرّدًا : (هــذه زيـارتي األولى إلى الـعـراق
ّا زاد افتتاح كأس اخلليج وفوجئتُ بالتـنظيم ومساندة اجلماهير العـراقيّة لنا). و
ستـقبل هو حـضور رئيس الـعربيّ (خـليجي 25) أهـميّة عـلى مسـتوى احلاضـر وا
االتّحاد الدّوليّ لكرة القدم جياني انفانتينو في ملعب جذع النخلة  وتصريحه بعد
ــبـاراة ــلــعب : (كــان من الــرائع حــضـور حــفل االفــتــتــاح وا االنــتــهـاء ومــغــادرة ا
االفـتـتاحـيّة لـكأس اخلـليج الـعربيّ 2023 فـي البـصرة بـالعـراق) وتابع (أنـا سعـيد

للغاية ألنّ كرة القدم التنافسيّة قد عادت أخيرًا إلى العراق).
تمثّلة بالتـعليقات والتغريدات وتسجيالت أخيرًا أقول : لقـد أثبتت ردود األفعال  ا
يّ  الّتي الفيديـو واليوتيوب  ومن مختلف شرائح اجملتمع العراقيّ والعربيّ والعا
مألت قـنوات االتّصال االجـتماعيّ  جناح افـتتاحيّـة البطولـة جناحًا باهـرًا  وملفتًا

للنظر  وأنّها ستكون فاحتة خير للعراق وللبصرة وللخليج العربيّ .     
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هل يجب أن يكون اإلثراء في العراق على
ــتــحـدة حــســاب الــفــقــراء. عــرفت األ ا
الـعدالة االجتماعية بـأنها التوزيع العادل

والرحيم لثمار النمو االقتصادي .
الـعبرة في الـتطبـيق حيث اسـتمع قاضي
احملــكــمــة لــشــهــادة صــبي ســرق اخلــبــز
ريضـة من محل البقـالة بعد إلطـعام أمه ا
ان فــصــلــوه من عـمــله بــســبب انــشــغـاله
بــرعـايــتـهــا. وبـعـد ان تــأكـد الــقـاضي من
صـحـة روايـة الـصـبي قـال جـمـيـعـنـا هـنا
ـــة الــســـرقــة هــذه مــســـؤولــون عـن جــر
وبـضـمــنـنــا صـاحب احملل الــذي اشـتـكى
عـلى هذا الـصبي واحـاله لـلمـحكـمة. هـنا
قــرر الــقـاضي تــغــر احلـضــور بـغــرامـة
ن فيـهم شـخـصه وعـلى صاحب رمـزيـة 
احملل الــذي ســلَّم الــصــبي إِلى الــشــرطــة
وهـو يعلم أنه يعاني اجلـوع بغرامة أكبر
. وإذا لـم تدفع الغرامة يبقى احملل مغلقاً
بـعد أن سـمع احلـضور قـرار احلـكم كانت
أعــيـنــهم تـفــيض بـالــدمـوع تــعـاطــفـا" مع

ريضة. الصبي وأمه ا
َّ الـقــبض عـلى أضـاف الــقـاضـي:  ( إذا 
شـخص ما يسرق اخلبز فيجب أن يخجل
جميع السكان واجملتمع في هذه الدولة).
امـا نـحن في عـراقـنـا الــطـيب فـعـلـيـنـا ان

نقول:
إذا ســرق مــســؤول قــوت الـنــاس ولــقــمـة
عـيش الـفــقـراء فـيــجب ان يـخــجل جـمـيع
الـســكــان واجملــتــمع في هــذه الــدولـة ألن
اجلــمــيع يــسـكت عـن الـفــســاد والـســرقـة
وبــالـنـتـيــجـة ألنـهـا تـصـل لـرغـيف اخلـبـز

ريض وكل مفاصل احلياة. ودواء ا
الـيس فرض الرشوة في معظم التعامالت
ـنصب الـيومـيـة والـعـموالت واسـتـغالل ا

سرقة.
l u  ‰öG²Ý«

ـال ـوقع و أسـتـبـاحـةا الـيس اسـتـغالل ا
الـعـام وتــهـريب الــنـفط وتــهـريب األمـوال
ـشــاريع الــوهـمــيــة والـغش في سـرقــة. ا
دارس الـغذاء والـدواء وفي تنـفيـذ بنـاء ا

ة سرقة. ستشفيات أليست جر وا
الي من مـاذا نسـمي االسـتحـواذ عـلى ا
ــهــجـرة األمــوال اخملــصـصــة لــلــعـوائل ا

ومشاريع إعادة اإلعمار.
ـــكـن أن نــســـمـي تـــشــريـع قـــوانــ هل 
ـبـالـغـة في تـعـدد اســتـثـنـائـيـة لـفـئــات وا
الـرواتب احلكوميـة الوهميـة واالمتيازات
والـرواتب الـتـقـاعـديـة الى أشـخاص دون
وجه حـق مــقــارنــة بـــأقــرانــهم بـــتــشــريع

السرقة.
ـنـتفـعـ من مـاذا نـسـمي الـسـمـاسـرة وا
عـقود الدولة وتعامالتها ومثلها تصاريح
عـمل الـبـنـوك في مـزاد الـعـمـلـة ومـافـيـات

ــواد الــغــذائـــيــة والــعــقــود اســتــيـــراد ا
ة احلـكومـيـة واألمـنـيـة بغـيـر انـهـا جـر
ســـرقــة . كـــيف نــبـــرر تــشـــويه االعــراف
والـقـيم الـعشـائـريـة الى ادوات اسـتغالل
وتـهديـد للـناس من خالل الـفصل والـدكة

العشائرية .
ـــانــيــ ورجــال كـــيف جتــرأ وزراء وبــر
أحـزاب ومـلـيـشــيـات في االسـتـيالء عـلى

ــشــاركــة في مـا  عـقــارات الــدولـة أو ا
تــســمـيــته بــسـرقــة الـقــرن لألمــانـات في
ــــــالـــــيـــــة ودائـــــرة الــــــضـــــرائب وزارة ا
الي عـيبة وقبلـها سرقة ا وتسـويتها ا
ــتــقــاعــدين لــوال الــســكــوت مـن رواتب ا

اجلماعي للمجتمع.
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الـغـريب في هـذه اجلرائم بـأنـهـا سـرقات
ليارات في الـعلن وليس لـها مثيل في بـا
كل دول الــعــالم وبــدون خــجل يــتــعــاون
تنفذين بدرجات بتـنفيذها مجامـيع من ا
مـتفاوتة وبدعـم من جهات متـسلطة على
رقـاب الـنـاس وبـعـلم اجلـميـع حتى رأس

الهرم.
بـينـما تـعـلن وزارة التـخطـيط بـأستـمرار
أن الــعــراق يــعــيش أزمـة مــركــبــة  تــبـدأ
بـتدهـور الـتـعـليم وتـفـشي اخملـدرات ب
الـشباب وال تنتهي القائمة وأن مؤشرات
مـستوى الفـقر تراوح حول  %30بـسبب
الـبطـالـة أو اخـتالف مسـتـويـات الدخل .
إنه من احملـزن أن يكـون في بلـد الثروات
صــورتـان مــتـنــاقـضـتــان وهـمــا صـورتـا
الـبؤس والـثـراء بـينـمـا عالمـات الشـبـهة
ــوقع بــالـــفــســاد واالثــراء بــاســـتــغالل ا
ن تـقلدوا الزالت حتـوم على الـكثـيرين 
ـسؤولـيـة ومن ازدهرت أحـوالهم أمـانة ا

يوم جاع إخوانهم في أوطانهم.
كل احلـــــكـــــومـــــات ورؤســـــاء الــــوزارات
ـتـعــاقـبـ مــسـؤولـ لــكن ال يـكـفي ان ا
ـسـؤول نـزيه فـإنـنـا في حـاجـة نـطـالب 
الى شـعب يــتــكـلم ونــزيه. ال يــوجـد بــلـد
غـني وبـلــد فـقـيـر بل تــوجـد إدارة جـيـدة
وإدارة فــاشــلــة وعــلــيــنــا ان نــتــعــلم من
جتـارب الشعوب في إيـصال أهل اخلبرة
والـنـزاهــة في عــراقـنـا احلــبـيـب الـزاخـر
بــالـطـاقـات لـقـيـادة الـبـالد كـمـا سـبـقـتـنـا
جتـارب كبيـرة كالتـي جنحت في مالـيزيا
وسـنـغافـورة وجـنـوب أفـريـقـيـا و راوندا
إلى الـبـرازيل الـتي عـاد رئيـسـهـا لـقـيادة
الـبالد وأحـدث فيـهـا مـعـجزة اقـتـصـادية

قبل سنوات.
وليس لنا اال نعيد قول أمير احلكماء:

(حــــ يـــســـكـت أهل احلق عـن الـــبـــاطل
يتوهم أهل الباطل أنهم على حق) .

.. حــفـظ الــله الــعـــراق وأهــله الـــطــيــبــ
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مـنـذ مـدة لـيـست بـبـعـيـدة وخالل  ثالثـة
أيـام تعـرضت البالد إلى خـرق أمني بدأ
ـهــاجــمــة عــصـابــات داعش الــشــرطـة
االحتــــاديـــــة  وبــــعـــــدهــــا قــــأمـت تــــلك
ـهـاجـمـة قـريـة البـو بـالي الـعـصـابـات 
الــقــريــبــة من قــضــاء اخلــالص وقــتــلت
ثـمانية أشخاص دون رد أمني مناسب 
وكـالعـادة خـرج علـينـا الـناطق االعالمي
ــسـلـحـة بـاسم الـقــائـد الـعــام لـلـقـوات ا
شـارحا نتـائج تلك التـعديات مـضيفا أن
تـلك االعـتـداءات اإلرهـابـيـة لن تـمـر دون
عـقاب وان رئـيس الوزراء عـقد اجـتمـاعا
ناقشة األحداث األمنية في ديالى أمـنيا 
وكــركــوك   مــضــيـــفــا أن رئــيس أركــان

شتركة اجلـيش ونائب قائد العمـليات ا
وصال إلى قيادة عمليات ديالى للوقوف
عـلى تفـاصيل احلادث اإلجـرامي االخير
 وأن األجـهــزة األمـنـيــة وردا عـلى هـذه
االعـــتــداءات أعـــدت اخلـــطـط األمـــنـــيــة
الحــقــة فــلــول هــذه الــعـصــابــات  في
حـــمـــالت مـــنـــظــمـــة مع األخـــذ بــنـــظــر
االعـتبار السيـطرة على مخارج ومداخل
الـطـرق  الـرئـيـسـيـة والـعـمل عـلى مـسك

األرض.
أنـنا مع تقديرنا الكبير لشخص الناطق
ـــطــــلــــوب   نـــود أن اإلعالمـي ودوره ا
نـــقـــول إن مـــثـل هـــذه الـــتـــصـــريـــحــات
اإلعالمــيــة  وان كــانت رؤوس نــقـاط إال
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أنـهـا ال تـتالئم ومـهمـات الـقـوى األمـنـية
الـتي تــتـطـلب الــسـريـة والـكــتـمـان ال بل
الـتمـويه وزيـادة مـناسـيب الـشكـوك لدى
ـعــدة لــلـرد الـعــدو بــاخلـطـط األمـنــيــة ا
الــســريع  كــمــا وان عــرض مــوضــوعـة
زيــــارة رئــــيـس األركـــان ونــــائـب قــــائـــد
وقع عمليات ديالى شتـركة  الـعمليات ا
بـهذ الشكل االستعراضي هو فعل إذا ما
ــواطن بــجــهــود أريــد من ورائـه اعالم ا
ــا هـو من الـقــادة  لــكــنه يــعـد عــرضــا 
صـميم واجـبـاتهم الـتي ال حاجـة للـناس
فرداته أو تفاصيله   النه بـاالستعالم 
قـابل توضـيح سـيدفع بـالعـدو لألخذ بـا
سـتوى حترك القـادة فيما بـردات فعل 
يـخص الـتـوجـيه والسـوق الـعـمـلـياتي 
ـعايير في حـ أن األوامر العـسكرية وا
االمـنية يتطلب كل منها الكتمان والعمل
فـي اخلـــنــادق الـــســـريـــة لـــلــعـــدو ال في
اســــتــــعــــراض الــــقــــادم مـن اإلجـــراءات
واخلـطط  وقد كـان لكـثرة الـتصـريحات
عن اخلـطط الــعـســكـريــة مـنــذ عـمــلـيـات
الـقـاعـدة والـرد عـلـيـهـا أو حلـظـة دخـول
داعش والـرد احلالي على ذيـولها  كانت
وراء الـكثير من اإلخـفاقات األمنـية ألنها

ببساطة تبصر العدو وال تخيفه.

ـبـاغـتة أن حـروب الـسـاعة هي حـروب ا
ومـفاجأة اخلصم  أنـها حروب الصمت
وكالم الـصور واالستخـبارات  ولم يعد
لالعالم الـعسكري ذلك الدور الذي كانت
انيـا النازية أو تـهديدات روسيا عـليه ا
الـقيـصريـة بجـيش الصـقيع  فـقد سبق
الـفعل العسكـري الروسي على اوكرانيا
الـيوم اقمـار امريكا الـصناعـية ومخابئ
الـــنــاتــو الـــتي تــنـــيــر الــدرب لـــلــقــوات
األوكـرانــيـة لــتـقـف وقـفــة الـنــد مع ثـاي

اقوى جيش في العالم .
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أن تـعــلـيق اخلــبـراء الـعــسـكــريـ عـلى
فضوح يعد الـفضائيات وبهذا الـشكل ا
بـحـد ذاته هــو االخـر خـرقـا أمـنـيـا  ألن
ـــفـــصل واقـــحـــام  اخلـــرائط الــشـــرح ا
ـفردات العسكريـة ينبه العدو إلى ما وا
هــو غــافل عــنه  أو يــوجه أنــظـاره إلى
ــلـيــهــا هـذا أهـمــيــة الـنــصــائح الــتي 
ــتـطـفل عـلى الـشـؤون اخلـبـيـر أو ذاك ا
ألن األمن حـــرفــة اصـــطـــيــاد األمــنـــيـــة 
ـعلـومة الطـائشـة أو اإلشاعـة الراشدة ا
ــســـاعــدة  وهـي حــرفــة أو الــكـــامــرة ا
األخــرس والــقــابض عــلى األخــمس  ال

تحدث بال حرج.... مهنة ا
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بغداد



كشـفت  رئـاسـة  مؤتـمـر القـمـة العـربي الـثقـافي عن  تـكثـيف جـهـودها إلقـامـة نصب تـذكـاري لراهب الـشـعر مـحـمود
تـميزة ؤتمـر إتخـذ خطوة ثـقافيـة من خالل انشـطته ا ؤتـمر محـمد رشـيد لـ(الزمـان) ان (ا البريـكان وقـال مؤسس ا
ـبدع إلحيـاء ذكراهم  واضاف حـيث  عقد اجتـماع   في البصـرة مع  الدكتور قـاسم رهيف الفهـد مدير عام إجتاه ا
ـثـقفـ الـعـرب ورئاسـة و اإلتـفـاق على الـتـعـاون إلجناز نـصب لالديب الـبـصري ـركـزي العـراقي و عـضـو نادي ا البـنك ا

الراحل محمود البريكان).
كانته الشعرية ؤمل التواصل مع جهات ثـقافية وجهات داعمة إلجناز هذا النصب واختـيار مكانا يليق    مبينا انه (من ا
هندس اسعد العيـداني الذي حقق جناحات مثمرة في وافـقات الرسمية و التنـسيق مع السيد محافظ البـصرة ا بعد اخذ ا

اضية).  كرنفال افتتاح خليجي  25اجلمعة ا
 w FJ « r U  wK
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الـتي تقـيس حاالت األنـتحـار في دول العالم . واحلق
ان الـــتــقــاريـــر األخــيـــرة حتــدثت عـن حتــسن وضع
الـسويد في التـقارير الدولـية األخيرة لألنـتحار حيث

وقع السادس والعشرين . احتلت هذه الدولة ا
نـتـحرين الـسـويديـ من الـشـخصـيات  وكـان اخـر ا
الـعامة اخملـرج السيـنمائي مـالك بن جلـون السويدي
من اصـول جزائرية بعد خمـسة ايام من حصول فلمه
الــشــهــيــر" الــبـحـث عن رجل الــســكــر" عــلى جــائـزة
األوسـكـار .وهـنـاك فـلـسـفـة اجـتـمـاعـيـة حـول الـبـقاء
ـوت تـنـطـوي عـلى الـكـثـيـر من الـتـوافق واحلـيـاة وا
األجـتماعـي بأن ثمـة ماينـبغي العـيش من اجله برغم
الـكـآبـة والـلـون الـكـابي في اجـواء ومـنـاخ الـسـويد .
وتــبـدو وجـهــة الـنـظــر هـذه اكـثــر تـعــبـيـرا في افالم
اخملـرج انغمار بيرغمان  حـيث اعتبر اكثر صدقا في
الــتـعـبــيـر عن مـنــاخ الـســويـد الـكــابي و " الـصـمت"
الـســويـدي و هي الـكـلـمــة األكـثـر الـتـصــاقـا بـالـلـغـة
الـسـويـدية الـتي تـمـتدح الـهـدوء والـصمـت كمـيـزت
تـذكـران ألمـتـداح مـنـطـقـة الـسـكن او طـريـقـة العـيش

الهادئة .
هـيمـنة والـعزلة وتـظهـر افالم بيـرغمـان تلك الـكآبـة ا
الـفرديـة وانحسـار العالقات األجـتمـاعية ومـيل الفرد
داخل عـائلته الى الـعزلة شـخصيا واجـتماعـيا بشكل

نقدي عميق.
كـان بـيـرغـمـان اليـتـردد في ذكـر تـأثـيـرات حـيـاته في
ــتـشـدد الــطـفــولـة حتت ســطـوة والـده رجـل الـدين ا
والـقاسي كـما كـانت والدته تـمثل بالـنسـبة الـيه اكثر
صــور الـبـرود الــسـويـدي الــكـابي  وكـانت طــفـولـته
مـقمـوعة حتى بـتأثـيرات اخوه األكـبر الـذي يبدو انه
كـان متـسلـطا  ولـذلك ترسـخت تلك الـلمـسة الـكئـيبة
في افـكـار واعـمـال وكـامـيـرا وتـقـنـيـات األخـراج عـند
بـيرغـمـان ليـبدو في افالمه اكـثـر سويـدية ً بـالتـعبـير
الروحي للعزالت والفردية واالنطوائية األسكندنافية.
كـان األجتاه نحو البيئة الـفنية هو احلل الذي يخرج
بـــيــرغــمـــان من مــعـــانــاته مـــنــذ طــفـــولــته فـــأهــتم
بـــالــفــوتـــوغــراف والــرسـم ودمى الــتـــحــريك وافالم
ــاريـونـيت ايــضـا لـكـنـه بـعـد ان تـدرج فـي جـامـعـة ا
اسـتـوكهـولم ودرس األدب والـفن انطـلـقت امكـانـياته
لتنفيذ افالمه الروائية الشهيرة التي اشرنا اليها في

قال هنا . مقدمة ا
ـضــطــربـة واهــتــمــامـاته لــقــد كـانـت شـخــصــيـتـه ا
ـرأة وقـلـقه اليـومي واهـتـمـامه باألدب ـتـضـاربة بـا ا
ـوسـيـقى والـفن الـتـشـكيـلي قـد اظـهـرت عـنـاصره وا
الـروحية والـنفسيـة التي انعـكست على افالمه وعلى
الـسـيـنـاريـوهات الـتي كـتـبـهـا ايـضا . وكـانت افالمه
اكــثـر روحــيـة تــنـطــوي عـلـى ذلك الـتــفـرد الــصـوفي
واألنخطاف الروحي والتناغم األثيري مع شخصيات
اسـتــلـهم سـيـرتـهـا في افـالمه . ولـذلك شـكل انـغـمـار

كـان الفنانـ العراقيـ والسينـمائي مـنهم بشكل
هتم من اجلـمهور بالسيـنما يحضرون خـاص وا
راكز الثقافية في الـعروض اخلاصة التي تنظمها ا

بغداد بشكل كبير .
ـركزالـثقـافي الـروسي و الفـرنـسي واحيـانا وكـان ا
ـركـز البـريـطاني  تـنـظم عروضـا خـاصة ً ألعـمال ا
اخملـرج السويدي اجنمـار بيرغمان . وكـانت سينما
غـرنـاطـة في بـغـداد ايـضـا   تـقـدم اعـمـاال مـخـتارة
ـتــمـيـزيـن في الـسـيــنـمـا لــلـكـثــيـر من اخملــرجـ ا
األمــريــكـيــة والــواقــعــيـة األيــطــالــيـة والــواقــعــيـة
وجـة الـفـرنـسـية اجلـديـدة وبـيـنهم األشـتـراكـيـة وا
تـعـرض افالم اخملـرج الـسـويدي اجنـمـار بـيـرغـمان
الـذي عُـرف بـأخـراجه اعـمـاال سـيـنـمـائـيـة غـامـضـة
تـتميز بتـقنية فنـية عالية وبـأيقاع فني خاص جعل
ـتـخــصـصـ يــطـلـقــون عـلـيه اسم " الــكـثـيــر من ا
الـسويدي الكئـيب". حصل ذلك بسبب اجواء افالمه

وتقنياتها الكابية.
 لـقد اتت تلك الـتسمـية " السـويدي الكـئيب" نـتيجة
ثل ـميـزات افالمه وايقاعـها الـبطيء و لفـرط ما 
ذلك األيـقاع الـبطيء للـفلم  واجواء الـلقطـة الداكنه
واحلـوارات الـرمزيـة ولـغة اجلـسـد في التـمـثيل من
خـــصــوصــيـــة داللــيـــة وفــنـــيــة مـــاجــعل الـــنــقــاد
ـتخصصـ يطلقـون تلك التسمـية الكئـيبة لفرط وا
قـرب تلك األجواء الـسينمـائية من الـواقع السويدي
الـــيــومي الــكـــئــيب  وألنـــعــكــاس حـــيــاة اخملــرج
الـشخـصية مـنذ الطـفولة والـشبـاب وماشابـهما من
تدين واخيه فـيما بعد مـعاناة حتت سطـوة والده ا
 مـا اثرعلى اعمـاله السينـمائية الـتي لفتت األنظار
ورشـحت افالمه عدة مرات جلوائز السـعفة الذهبية

واألوسكار وجوائز اخرى سينمائية معروفة.
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كـان انغمـار بيرغمـان خالل جتربته الـسينمـائية قد
يزا اجنـز اخراج اكثر من خمسة وخمـس فيلما 
خالل مـسـيـرته الـفـنـية . وهـو اذ يـعـتـبـر واحدا من
ابـرز اخملرج الذين انتهجوا منهجا فنيا وفلسفيا
في األخـراج السيـنمائي قـد حاز على شـهرة خاصة
وواسـعة في العالم . أخـرج بيرغمان افالمـا يعرفها
ـا فـيــهـا عـدد من اجلــمـهـور الـثــقـافي الـعــراقي  
الـروائع مثل فلم" التوت الـبري" و "اخلتم السابع 
وضـوء الــشـتـاء  وعـبـر زجـاج مـظـلم  وصـيف مع
مـونيكا و صرخات وهمـسات  والصمت  ومشاهد
احلـيـاة الـزوجـيـة وفـلم بـرسونـا واعـمـاال وثـائـقـية
وسالسـل تلـفازية ومـسرحـيات سـجلـته كـشخـصية
يـة مـؤثـرة  ومـتـميـزة . لـقـد مـثـلت رؤيته فـنـيـة عـا
األخـراجية وايقـاعها وسكونـها وكآبتـها التي تمثل
بـعـمـق الـصـمت والـكـآبـة الـسـويـديـ الـذين جـعال
نظـمات الـدولية الـسويـد تتخـذ مكـانة في جـداول ا

بـيرغـمـان في البـيئـة الثـقـافيـة السـويديـة منـذ اوخر
اخلـمـسيـنـات حتى وفـاته عام  2007بـأعـتبـاره رمزا
وسـيقى والـفنون في ثـقافـيا حـداثيـا وظف األدب وا
اعـمـاله الـسـيـنـمـائـيـة حـتى ظـهـر كـأقـرب شـخـصـية
ثــقـافـيــة جلـمــهـرة الـفــنـانــ والـكـتــاب والـفــنـانـ
ـهــتــمـ الــســويـديــ بل جتــاوز ذلك الى مــعــظم ا
بـالبـيئة الـثقافـية واألنتـاج السـينمـائي في كل بلدان

العالم .
وفي عـقد السبعينات ارتبط انغـمار بيرغمان عاطفيا
ـمـثـلــة الـسـويـديــة األصل - األمـريـكــيـة اجنـريـد بــا
ـمـثلـة تشـعـر مع هذا اخملـرج بأن بـيـرغمـان وكانت ا
بعد حـياتها واضـحة وبسيطـة مع اجنمار بيـرغمان 
مـغامرات ومـشاكل حول ارتبـاطها بـاخملرج األيطالي
روبـيــرتـو روسـلـلـيـني بـيــنـمـا كـانت في عـهـدة رجل
ســـويــدي اخــر قــبـل الــطالق مــنه . كـــانت اجنــريــد

بـــيــرغـــمــان قــد حـــصــلت عـــلى ثالث مـن اجلــوائــز
ـيــة - األوســكـار . وامــضت اهم ســنـواتــهـا األكــاد
بـالـقـرب منـه في جزيـرة"فـورو" الـتي سكـنـهـا اخملرج
وقـبل وفاتها عام  ?1982وفـي هذه اجلزيرة في بحر
الـبلطيق اختار اجنمار بيـرغمان ان يسكن هناك منذ
عــام  1960وانــتج الــعــديــد من افالمه هــنــاك حـيث
ارتـبط بـتلك اجلـزيرة مـكانـا لـعزلـته وانتـاجه وحتى
مثلة مـدفنه فقد دفن في نفس قبر اجنريد بيرغمان ا

التي اعتبرت ثالث اسطورة فنية في هوليود .
حكاية جزيرة "فارو"

هي جـزيرة صـغيـرة تبـلغ مـساحـتها  113كـيلـومترًا
مـربــعًـا في بـحـر الـبـلـطـيـق  وتـرتـبط بـالـعـبّـارة مع
يزة: جـارتها األكبر  جوتالند. مناظرها الطبيعية 
اجلـزيـرة بـأكـمـلـها مـكـونـة من صـخـور كـلـسـية  مع
مـسـاحـات من األراضي الـزراعـيـة تـتـخـلـلـهـا منـاطق

شجيرات قصيرة بشكل يفتح افق الرؤية..
وقـبـل وصـوله إلى جـزيـرة "فـارو " كـان إنـغـمـار
بـيرغمان متشككًا قلقا إلى حد ما وهو يبحث عن
مـواقع التـصوير لـفيـلمه " عبـر زجاج داكن"  وقد
شاهدة جزيرة اشـار عليه عدد من اعضاء فريقه 
والـقــاء نـظـرة عــلى األقل  وبــخـاصـة انه فــارو 
مــكـان لم يـسـبق له زيــارته من قـبل. وهـكـذا كـان
لــقــاءه مع اجلــزيــرة الــتي غــيــرت حــيــاتـه فـرط
اعـجـابه واحـسـاسه بـالسـكـيـنـة فيـهـا . وقـد كرر
ـرء في أن يكون اكـثر من مـرة قائال. . "إذا رغب ا
مـهيبًا  فيمكن القول إنني وجدت منظرا طبيعيا
ـنحني تلك الصفة  وقد وجدت بيتي احلقيقي
رء في أن يكون مرحًا  فيمكنه هـنا ; وإذا رغب ا
الـــتـــحــدث عـن احلب من الـــنــظـــرة األولى وذلك
يــنـطـبق عــلى مـحـبــتي لـهـذه اجلــزيـرة ." وبـعـد
اختياره تلك اجلزيرة انتج فيها ستة افالم مهمة
ا في ذلك فيلم عبر زجاج ومـسلسال تلفزيونـيا 
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قـام بيرغمان بعمل فيـلم وثائقي عن اجلزيرة
وسـكـانهـا ثم اكـتشف مـسـاحةً مـن األرض قريـبة
من البحر حيث تمكن من شرائها فيما بعد وبنى
 مـنـزلًـا كـبـيـرا يـنـطـوي عـلى اقـسـام تـسـاعـد في
اشـغاله الـسينـمائيـة. مكث هنـاك بقدر مـا تسمح
بـه مهامه في الـعاصمـة حتى عام  ? 2003حيث
بـاع شقته في ستوكـهولم وانتقل بشكل دائم إلى
جـزيـرة فارو. ونـادرًا ماكـان يـغادر اجلـزيرة مـنذ
. حيث بنى مـركزا إلنتاج أفالمه واقام ذلـك احل

معظم سنواته األخيرة ..
عـنــدمـا جـاء بـيـرغـمـان إلى اجلـزيـرة ألول مـرة 
شـعر أنه وجـد منـزله احلقـيقي بـل انه كمـا يبدو

اوصى ان تكون مدفنه .
ـكان الذي وكـان يردد انه من الـبديهـي ان يبدو ا
ـشهـد اخلاص بك  و إنه يـتوافق حتـبه ليـمثل ا
مـع أعمـق تخـيـالتك لألشـكـال والـنسـب واأللوان
واآلفـــــاق واألصـــــوات والـــــصــــمـت واألضــــواء
واالنــعـكـاسـات الـتي تـدخـل في قـلب بـصـيـرتك
الـسيـنمـائية. ويـتابع الـقول " ان األمن هـنا هو
ـاذا اختـرت اجلزيرة امـر اليسـتدعي ان تـسأل 
و ان الـتـفسـيـرات تبـدو هـنا كـتـبريـرات خـرقاء
بــعـد فـوات األوان. فـفـي مـهـنـتك  عــلى سـبـيل
ــثـال  تـبــحث عن الـتــبـسـيط  والــتـنـاسب  ا
واجلـــهــد  واالســتـــرخــاء  والــتـــنــفس. وذلك
ـنــاظــر الــطـبــيــعــيــة في هـذه تــمــنــحك ايــاه ا
اجلـزيرة" وقد كـرر وصيته اكـثر من مرة قائال "
ولـــذلك اوصي ان تــكـــون جــزيــرة "فــارو" هــذه
ــوسـيـقـيـ في مــلـتـقى لـلـفــنـانـ واألدبـاء وا
ـسـتقـبل " وهـكذا بـعـد وفاة اخملـرج اصـبحت ا
اجلـزيـرة وبـيـته اجلـميل ومـكـتـبـته والـشاطيء
الــقـريب مـلــتـقى لـلـفــنـانـ الــسـويـديـ حتت
ـان ابـنـة الـنـخـرج الـتي رافـقته اشـراف لـ او

طوال سنواته األخيرة .
لـقـد حتـققت امـنـيـته تلك بـعـد وفـاة اخملرج في
مـنزله بـجزيـرة فارو في الـثالث من تـموز عام
 2007عن عمر يناهز ال  89حيث سجل

عرفانه لفضل بالده ومثقفيها وبيئتها الثقافية
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عنى فى الوادى اجلديد ((1 ليلة القبض على ا
عنى الذى جئنا من حـفل االفتتاح كان يشير إلى ا
أجـله  هنا الوادى اجلديـد  وهؤالء الذين تمتلىء
بـهم القاعـة أدباء مصـر فى كل محـافظاتـها جاءوا
ــا لـلــمــرة األولى عـلى أرض لــيــضـعــوا الـقــدم ر

النخيل .
الـكــلـمـات الـتى بــدأهـا مـسـعـود شــومـان بـصـفـته
ركـزيـة لـلشـئـون الـثـقافـيـة لـيست رئيـس اإلدارة ا
عنى  فالرجل بـدأ مرحبا باجلميع ثم بـعيدة عن ا
عرض فـيـلمـا وثائـقيـا عن تـاريخ محـافظـة الوادى
اجلـديد  ثم عـرض أغنـية بـديـعة عن الـنخل كـرمز
الـسالم واحملــبـة وعن الــنـخل كــعـنــوان لـلـوادى 
فالـتـمـور هى كنـوز الـوادى التـى سيـتـحدث عـنـها

احملافظ بعد قليل .
الـكــاتب الـكـبـيـر مــحـمـد سـلـمــاوى بـشـمـوخ جـيل
ـسرح الـستـيـنـات الـبـارز فى القـصـة والـروايـة وا
ـعنى وبـثقـافـة واسـعـة وخـبرات سـابـقـة قـال إن ا
ـصريـة بـتـاريـخـهـا وتـراثـها احلـقـيـقى لـلـثـقـافـة ا
العـريق وتنوع مـشاربها يـتلخص فى تلك الـلحظة
التـى نعـيـشـهـا كـأدبـاء ومـثـقـفـ وتـنويـرين عـلى
أرض الـوادى اجلديـد لـنـبـدأ تـفعـيل الـثـقـافـة على
أرضـها الـبـكـر اخلـضـراء  وجندد مـوقف الـثـقـافة

صرية من التطبيع مع الكيان الصهيونى . ا
ــؤتـمـر طـالب وزارة حـمـدى سـلـيــمـان أمـ عـام ا
صريـة بتحريـر فرق الفنون الـشعبية من الثـقافة ا
احلـبس فى االحتـفاالت الـرسـميـة التى تـقام حتت
رعـايـة الدولـة وتـفـعـيل دور نـوادى األدب وقـصور
الثـقافة وتطهـيرها من العناصـر اخلاملة الراكدة 
ـزيد من ـطـالبـة  ـثـقفـ من ا ولم يـغفل مـوقف ا
احلريـات السياسية وحتقيق مـعنى للثقافة كفاعل

جماهيرى وليس نخبويا .
وجـاء الـدور عــلى احملـافظ  فــكـان مـفــاجـأة حـفل
ـنـصة ولم االفـتتـاح  صـعد بـحـيويـة مـقاتل إلى ا

ؤتمر يُعـقد للمرة األولى فـا احلشـد من أدباء مصر 
ـا كان هذا سـر تخوفـها من دخول فى عـهدها  ور
أرض لم تـتعرف إليها بعد . وسألتُ حمدى سليمان
ـؤتمـر ألحـصل على مـعـلومـة فـقال إنـها أم عـام ا
اعــتــذرت له عن احلــضـور بــســبب وعــكـة صــحــيـة
وكنت ووعـدته بـزيارة خـاصـة إلى الوادى اجلـديـد 
ــفــاجــئــة مــبـرر ــرض ا أظن أن مــعــلــومــة نـوبــة ا
ؤرخ ؤتمـر  لكن الناقد وا لالعـتذار إلى أم عام ا
شـعـبان يـوسف أكـد أن الـوزيـرة مـريـضـة بـالـفعل!
فــعــنـــدمــا اعــتــرضـت إحــدى عــضــوات نــادى أدب
اإلســكــنــدريــة عـــلى عــدم حــضــور الــوزيــرة وعــدم
وسمـاعهـا كـلمـتهـا عن أزمة الـكـيانـات الثـقافـية فى
قــال شـعـبــان يـوسف إن الــوزيـرة مــريـضـة مــصـر 
وقـد حــدث ذلك فى مـائـدة مــسـتـديـرة كـنت بـالـفـعل
أديـرها وبـجـوارى األسـتـاذ شعـبـان  الـذى أعـفانى

من الرد على سؤال ال أعرف إجابة محددة له .
وبـعـد أن فـتح احملــافظ ذراعـيه لـلـثـقـافـة  عـمـومـاً 
ومـهمـا كان سـبب الغـياب فـإن الوزيـرة البد واألدب
ـؤتـمر وأن تـفى بوعـدهـا الـذى قـطـعته ألمـ عـام ا
ــؤتــمــر لــتــبـدأ فـى مـد وأن تــســتـثــمــر مــا  فى ا
فـالـرجل يـريد الـيـوم ـ وليس اجلـسور مـع احملافظ 
غـداً ـ جائزة عن الـنخيل والـتمور وحـول سيادتك ـ
يــا ســيــادة الـوزيــرة ـ جــيش من أدبــاء ومــثــقــفـ
ـصـرى والـعـربى يـعـرفون وبـاحثـ فى الـفـلـكـور ا
كــيـف يــتم حتــويل تـــلك األفــكــار إلى فـــعل ثــقــافى
وحـيـوى وقـادر عــلى جـلب مـوارد لــوزارة الـثـقـافـة
تـكــفـيـهـا شـر الـسـؤال فى كل مـؤتـمـر عن مـحـافـظـة
ـصـروفـات االسـتـضـافـة لـقـد فـاتك وجود تـتكـفل 
محـمـد سلـمـاوى بجـانـبك أيضـاً ومـازالت الفـرصة
قـائمـة وأظن كل ذلك يحـتاج من الـوزيرة جـهدا فى
بـداية عهدها ولن حتتاج أن تـفعل شيئا إال ما فعل

هشام عطوة بكل احترام. 
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فـعـلنـا كل شىء وروح شـاكـر عـبـد احلـمـيـد تـرفرف
ظـل حـاضـرا فى الـهــواء والـشـوارع وعـلى حـولـنـا 
الـالفـتــات الـتـى حتـتــفى بــأدبـاء مــصــر عـلى أرض
ـؤتـمــر جـلــسـات عن أعــمـاله الـوادى  وخـصـص ا
وتأثـيره الثقافى كمعنى من مـعانى احلياة الثقافية
كـما جـاء فى حديث أحـمد سـراج وحسـ القـباحى
وأســامـة الـرحـيـمى ومـحـمــود خـيـر الـله وشـعـبـان
كـانت احلـافالت تتـحرك فى يـوسف.فعـلـنا كل شىء
الـتـاسـعـة والـنـصف صــبـاحـا تـدور بـنـا عـلى ثالث
ـــوائــد مــحـــطــات وثـالث فــنـــادق  فــالـــنــدوات وا
ـكتـبة ـستـديرة تـقام بـالتـوازى وفى وقت واحد  ا

 Íd  ÕdH  Òw‡‡‡Ó

 qOL'« s e « s  W «Ë—

اضي رغمَ بساطته  اليوم عندما نتصفح في هواتفنا نتوقف دائما عند يزدادُ حنيننا إلى ا
الـصور التي لها عالقة بالـزمن اجلميل  يتسائل اطفـالنا عن بعض االدوات التي لم يكن لنا
ـاء  ويـجـهلـون عـاداتـنا غـنى عـنـها في الـسـنـوات السـابـقـة مـثل الاللة والـفـانـوس وجرة ا
نزل والـنوم على السطوح أيام الصيف  الـسابقة مثل شاي العصـر الذي نشربه في باحة ا

كانت احالمنا بسيط وحياتنا سعيدة وطموحاتنا معقولة .
 والـيوم عادت بنا فرح صبري إلى اطيـاف ذلك الزمن  في روايتها ( فَي) الصادرة حديثاً عن
( دار ومـكتـبة تركـواز )  رسمت لـنا صـاحبة نـورن لوحـة بغداديـة تعـبق برائـحة ذلك الزمن
الـساحـر  روايـة بسـيطـة في ظاهـرهـا وعمـيقـة في جزيـئاتـهـا  لوحـة من الغـموض واحلب
اضي  فكشفت عن قـراءة دقيقة جداً لكل االحداث والـعذاب والعقد النـفسية مؤطرة بـإطار ا
الـتاريـخيـة التي مـرَ بهـا العـراق من فتـرة الثالثـينـيات الى الـستـينـيات من الـقرن العـشرين
وكـذلك نـشاطـها في تـتـبع وحتديـد مواقع  االمـاكن الـتي اندثـرت حـاليـاً مثل مـكـتبـة مكـنزي
وبـعض النـوادي واحملالت التجـارية في شـارع الرشيـد وغيرهـا حتى يـخيل للـقار ان فرح

عــادت بـعـجـلـة الــزمن الى الـوراء لـتــسـتـطـيع
وصـف هـذه األمـاكـن بـهــذه الـدقـة  ومـن غـيـر
ـنـصف احلـديث عـن اجـتـهـاد صاحـبـة بـرغم ا
ـكان دون خالفـاتـنـا بـرسم خـطـوط الـزمـان وا
تـناول تـمـيزهـا في تنـسيق مـشاعـر احلب ب

ا يناسب حقبة الستينيات   (في  وغـازي)  
فــلـكل زمن مـشــاعـره واحـاسـيــسه ورسـائـله 
ــلـفت انـهـا تـنــاولت مـوضـوع لـلـروايـة ومن ا
يـلــيق لـكل األزمـان فـمـازال بـعض الـرجـال في
رأة وتعليمها شـعوبنا العريية يحـارب تقدم ا
لـكي التـتفـوق علـيه بـينـما احلـقـيقـة ان تعـليم
ـنـفـعـة لـهـا ـرأة وتـعــزيـز قـدراتـهـا يـعـود بـا ا
ولــزوجـهـا واسـرتـهــا.  ويـبـقى الـسـؤال األهم
ــاذا يــصـر بــعض الــرجــال  عـلـى الـزواج من
ـرأة الغـيـر متـعلـمة الـتي التنـاقش والجتادل ا
والتـخـرج من مـطبـخـهـا بيـنـما تـبـقى حـية في
خــيـاله تـلـك احلـبـيــبـة الـذكــيـة الـتي نــاقـشـته

وحاورته في كل مفاصل احلياة !
(اخـــشى الــزواج واجنـــاب االطــفــال  أحــاول
صـــنع حـــيـــاة لـــهم قـــبل أن أحـــيــا  كـم عــدد
األشـخاص الـذين ولدوا ومـاتوا  ولـم يذوقوا

طعم احلياة?!)..
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نافذة على مشاعر عراقي القرن العشرين .. 
لم تـصب الكاتـبة جل اهتـمامهـا على موضـوع الرواية فـقط بل اخذت بعـ االعتبـار مشاعر
علوم ان ر بها البلد  من ا العراقي ووجهات نظرهم جتاه األحداث السياسية التي كان 
تـلك  الـعـقـود الـثـالثـة بـ الـثالثـيـنـيـات والـسـتـيـنـيـات كـانت تـعج بـالـفـوضى الـسـيـاسـيـة
واالنـقالبـات والثـورات  فيالحظ الـقار  ان كل فـترة زمـنـية يـتم تنـاولهـا في الروايـة تزيح
ـصـاحب لـهـا وردة فـعـل الـعـراقـيـ وتـأثـرهم بـالـسـاحـة الـسـتـارة عـن احلـدث الـسـيـاسي ا

السياسية والتغيير الذي يطرأ على اجملتمع العراقي الزاحف نحو التقدم . 
ثيـر لإلعجـاب هو مغـامرة الكـاتبة في اخـتيار (فـرع الطب النـفسي) اختـصاصاً كـذلكَ من  ا
لـبطلتها وهذا في رأيي الشخـصي حتدي كبير لقدرتها كـ مـؤلفة ألن موضوع الطب النفسي
مـوضوع شائك جداً يحتاح الى دراسة وتعمق في األمراض النفسية وتأثيرها على اإلنسان
رض الـنفـسي الذي بـسط عن ا   وجنـحت فرح فـي كسب هـذا التـحدي من خالل شـرحهـا ا
عـانى منه بطـلها غـازي فأوضحت عـن اهتمام بـهذا اجملال ودراسـة متأنـية قبل الـقدوم على
كـتابـة الروايـة إلنتاج صـورة كامـلة ومـبهرة عـن اجملتمع الـبغـدادي في تلك الـفتـرة بعاداته
وتـقـالـيده وآفـراحه ومـآسيـه  فال يسـعك عـزيـز القـار وانت تـقـرأ هذه الـروايـة ذات الروح
البغدادية األصيلة  اال ان تتذكر ماكتب الغائب احلاضر في قلوبنا (غائب طعمة فرمان ) عن
احلب في روايـته ظالل على النافـذة : (كل شيء قابل للتأجـيل  ما عدا احلياة نـفسها  إنها
التـقـبل االنـتـظار . ثم إنـني ال أريـد حـبـاً محـبـطـاً . حـباً عـاجـزاً يـتـقاسم اخلـيـبـة فـيه الزوج

والزوجة).
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ركز مـصرالعامـة أو قصر ثـقافة اخلـارجة أو فى ا
االسـتـكـشـافى  وفى الـواحـدة والـنـصف سـتـكـون
احلــافالت بــانــتـظــارنــا لـتــبــديل احملــطـات  وفى
الثـالثـة والنـصف  والـسادسة والـنصـف سيـتكرر
ــؤتـمـر.. وهـذا لـيس عـيب األمـر عـلى مـدار أيـام ا
نـظم  لكنها الـضرورة التى أكدها لى األستاذ ا
ـؤتـمـرات وأنـدية األدب (ولـيـد فـؤاد) مديـر إدارة ا
ــنـاقــشــات كـثــيـرة  ــؤتـمــر مــعـدودة وا فــأيـام ا
واألمـاكن اخملصصة لـلحضور ال تسـتوعب جتميع

كل هذا العدد من األدباء فى مكان واحد. 
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وعــلى بـاب الــفـنــدق فى مـواعــيـد الــغـداء تـلــتـقى
الوجـوه وتدور حوارات قصيرة لنستعد لنشاطات
وفـى مـقــاعـد احلــافالت تـلــتـقى الــوجـوه ــسـاء  ا
ونـبتسم ونـتعرف ونـتبـادل الكتب ويـسعى األدباء
الـشباب إلى تعريف أنفسـهم للوافدين من القاهرة
ونـلقى الضحـكات أحيـاناً ونعود فى وما حـولها 
حـالة إرهاق ال يـتجدد إال بـخطف جـلسات قـصيرة
فى الـريسـبشن يـتهـامس األدباء خاللـها بـسخـرية
وغضب ومـرارة عن الذين ركـبوا الـطائرة أحـيانـاً 
وعن أسـمــاء بـعض والـذين جــاءوا بـاألتــوبـيـس! 

إذا كـان البـعض ـ وأنـا مـنـهم ـ قد سـخـر من عـنوان
ـؤتمـر  إال أنه مُـلهم إذا ارتـضـينـا تـشريح اجلـثة ا
عنى احلقـيقى البد وأن يبدأ من قـبل أن تتعفن  فـا
حـيث انتـهت الـدورة اخلـامـسـة والثالثـ بـتـحـرير
ــثـقـفـ واألدبــاء الـكـبـار من أدوارهم الــوظـيـفـيـة ا
واستغالل طاقاتهم فى تطهير وجتديد الروح داخل
ة ـسـرح وجتريف الـتـربة الـقـد كل أنـدية األدب وا
فى كل مـحـافـظـات مـصــر كـيف يـكـون لـدّى قـامـات
حتـمل خبرات كل أقاليم ومـحافظات مـصر وأكبلهم
بأعـبـاء وظـيـفـيـة تـرهق كـاهـلـهم وجتـعـلـهم عـرضة
ـاذا يـتـحـمل مـسـعـود شـومـان وحـمدى لالنـتـقاد  
ســلــيــمــان وعــبــده الــزراع وغــيــرهم من مــبــدعــ
وأصحـاب خبـرات بالثـقافة اجلـماهيـرية مسـؤليات
تـسـكـ األدبـاء وتـرضيـة الـغـاضـبـ والـبـحث عن
ؤتمر !. شاكل إدارية لم تتوقف طيلة أيام ا حلول 
بدع الكبار وقد سقطوا فى لقـد رأيت الكثير من ا
ـسؤلـيات اإلداريـة التى لم تـمنـعهم فخ الـوظيـفة وا
ـشـاركـة فى الـفـعـالـيـات  وقـد صـنع مـسـعـود من ا
شومـان حالـة من البـهجـة بسهـرة فنـية مع الـسيرة
الـهـاللـيـة وقــدم مـنــشـدين جــدد لـلـســيـرة ســنـعـود
تلكان موهبة للـحديث عن شاب قدمهما مسـعود 
ومع ذلك كان يـحرص مع األم الـعام ومدير كـبيرة
ـركزيـة للشـئون الـثقافـية عـلى حضور عام اإلدارة ا
كل الـفعـاليـات ولو لـدقائق مـعدودة تـسمح بـتوزيع
االبـتـسـامـات واالطـمئـنـان عـلى أن كـل شىء يـسـير
بشـكل جيد! .هؤالء وعشرات معهم من أبناء الثقافة
اجلمـاهيريـة التقـيت ببعـضهم فى الوادى يـحملون
كن خـرائط كل احملافظات اجلـغرافيـة والثقـافية و
ـؤتـمـرات بـصـورة أفـضل اسـتـغالل وجـودهم فـى ا
عنى)  تسـمح لهم بتـحقيق فـعل ثقافـى ليتحـقق (ا
وهــو مـا يـنـطـبـق عـلى هـشـام عـطــوه نـفـسه كـرجل
مسـرح باألساس أُسندت إلـيه مهمة كبـيرة يستطيع
ـسـرح الـثـقـافة اإلبـداع من خاللـهـا فى الـنـهـوض 
سرح وأن اجلـماهيريـة وجتديد الـروح فى نوادى ا
يـقدم نفـسه كفنـان قبل أن يـكون مسـؤالً يحرص كل
يوم عـلى القيام بجـوالت للفنادق الـثالثة التى يقيم
بـها األدبـاء فهـو يعرف أن غـيابـه أو عدم ترحـيبه
بهم سـيجر عليه الـقيل والقال وقد يـتعرض حلملة
هـــو فى غـــنى عــــنـــهـــا  لـــذا قـــام الـــرجل بـــدوره
الــبـــرتـــوكــولى مـن لــقـــاءات رســـمــيـــة وحـــضــور
افـتتاحـيات وترك لـألدباء مؤتـمرهم من دون تدخل
فـيما ال يعرف وأظن السيدة نيف الكيالنى كانت
حتتـاج اجلـرأة نفـسهـا لتـقوم بـهذا الـدور بجـانبه
لتـحصل وزارة الثقافة على جنـاح كبير يضمن لها

موارد هى فى غاية احلاجة إليها .
ؤتـمر أدبـاء مصـر يتـطلب منى الـبحث عن معـنى 
كـتابة أسماء عشرات األدبـاء الذين التقيت بهم من
ـنـيــا واإلسـكـنـدريـة ( إبـراهـيم مـواهب الـفـيـوم وا
ـطولى وإسماعـيل حلمى وعيـد كمال .. وعشرات ا
ال تـسعـفنى الـذاكرة بـاسـمائـهم اآلن فمـازلت أذاكر
وتـعجـبتُ من تهـميش ـؤتمـر وأيامه  مـطبـوعات ا
ـعـنى يـتطـلب مـنى تـلـخيص الكـثـيـرين مـنهم  وا
ــؤتـمـر لــلـدكــتـور سـامى أبـحــاث مـهــمـة قـدمــهـا ا
ــشـهــد الـثــقـافى  سـلــيـمــان أحـمــد عن ســيـولـة ا
ـهم لـلـدكـتـور محـمـود الـضبـع عن عالم والـبحث ا
ـيـتـافـيـرس والــسـرد األدبى الـذى يـصل فـيه إلى ا
كيـفية صناعة اإلبداع لعـالم جديد ومختلف رأيناه
فى ابـتـكار سـيـنـمـا ( أفـاتـار) الـذى وصل إلى قـمة
بدع الـتى ظهرت اخلـيال اليـوم بفضل شـطحـات ا
عـند تـوفـيق احلـكـيم فى قـصـة (فى سـنـة مـلـيون )
ـاً افـتـراضيـا ال يـعـرف أهله التـى تصـوّر فـيـها عـا
ـوت  ورواية الـسيـد من حقل الـسبـانخ لصـبرى ا
موسـى التى يتـخيل فيـها البـشر يعيـشون فى كرة
ـعـنى أيضـا قراءة بـلوريـة فى الفـضـاء ويتـطلب ا
فى أبــحـاث مــحــمـد مــحـمــد مـســتــجـاب عن قــيـام
وأنـهيار آل مستجاب  وبـحث عبد الرحيم الكردى
ـعـنى احلـقـيـقى ـعـنى  لـكن ا ـهم عن مـيـراث ا  ا
بـالنـسبـة لى والذى سـأتوقف عـنده كـثيـراً كان فى
أدبـاء الوادى اجلـديـد من الشـعـراء : " أحمـد دياب
قـدم وقـصيـدته (ما وقـصيـدته ( جـدتى )  أحمـد ا
بــ بــيــنى ومــيـت ) الــشــاعــر حــســ بــشــنــدى
وقـصيدته الرائعة (نحن نـحب الشعر)  والشاعرة
ســلـوى مــصـطــفى مــحـمــد وقــصـيــدتــهـا (ســافـر)
والـشعـراء (رشـاد عـلى كرار عـاطف حـسن  كـمال
نعم  حس عبد ا كـوكب  محمد مصطفـى زاكى 
عــمــاد الـقــضـاوى  مــصـطــفى ضـبـع  إلى جـانب
الشـاعـر الكـبيـر ناصـر محـسب وقـصيـدته سأخـبر
الــله  وقـصــيـدة الــشـاعــر والـبـاحـث فى الـثــقـافـة
الشـعبية مـصطفى معاذ الـبديعة (مـزرعة بيوخرة)
وقـصيدة وهى مـزرعة بـالفـعل فى واحة اخلـارجة 
0الزمن ) للشاعر أحمد هارون  وقصيدة أمى

لـلشاعـر أشرف نـوير  واحذر عـدوك للـشاعرة أمل
ن أنور  والنخلة زاد للـشاعر أ البـنا  وفتحوا ا
للـشاعر سعيـد ساسى  وملكة عـلى الورق للشاعر
ـهـرجـان للـشـاعـر عـلى سـالمة سـمـيـر مـوسى  وا

الرشيدى

وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا

األدبـاء الـذين أصـبـحـوا مـقـرراً عـلى اإلقـلـيم الـذى
يـــنــتــمــون إلــيـه  وكــيف يــكــتـــســبــون الــشــهــرة
ؤتمرات النفسهم من ويـستحوذون على مكاسـب ا
دون تـقـد جــيل جـديــد أو وجـوه شــابـة من هـذا
اإلقـليم أو ذاك  اجلميع يجـأر بالشكوى من لوائح
نـوادى األدب الداخـليـة وطريـقة تـوظيف الـقائـم
علـيـهـا  اجلمـيع يـسأل مـتى يـتم حتـقيق الـعـدالة
الـثـقـافـيـة  عشـرات مـن هؤالء ال تـعـرفـهم اجملالت
ـمـثـلـ عـنـهم فى مـحـافـظـاتـهم ال الـثـقــافـيـة ألن ا
ـشاركـة وال بـتـرشيح يسـمـحـون لـهم بالـظـهـور وا
عـنـى ) يتـطـلب أعـمالـهـم لـلنـشـر والـبـحث عـن (ا
غــربــلـــة شــامــلــة وضخ دمـــاء جــديــدة فى عــروق
وشــرايــ وأوردة وخاليــا نــواي األدب وقــصــور
سرح الثـقافة واجلمعـيات الثقافـية . أما نوادى ا
فــلـيـســمح لى الـفــنـان هــشـام عـطــوة وهـو الـرجل
ـسرحى واألكثـر خبرة مـنى بأن يراجع الـتجارب ا
ــســرحـــيــة الـــتى قــدمـــتــهـــا تــلك الـــنــوادى فى ا
الـتسـعـيـنات وكـيف نـافس أبـناء احملـافـظـات على
ـكن و ـســرح الـتــجـريـبـى آنـذاك  أكــبـر جــوائـز ا
االسـتفـادة بـخـبرات الـنـاقـد أحـمد عـبـد الـراق أبو

العال الذى قام بتوثيق كل هذه التجارب .

يقـرأ من كلمة مـكتوبة  لكـنه بلباقة فـائقة استأذن
ؤتمر وعـلى رأسهم الكـاتب محمد القـائم عـلى ا
سـلـمـاوى ليـفـتح حـواراً مـع الـقاعـة ويـجـيب عـلى
أسـئــلــة األدبــاء  كــان يـعــرف أن داخل كـل هـؤالء
ســؤاال عـن احملــافــظـــة الــواســعـــة جــدا والــتى ال
يــسـكــنـهــا إال عـدد قــلـيل من الــبـشــر عن كل هـذه
توفرة للـثقافة من قصر شـاهق للثقافة اخلدمـات ا
ومكـتـبـة عـامة شـاسـعـة ومـركز اسـتـكـشـافى يضم
مقـتنيات وتراث احملـافظة  ومعبـد هيبس العظيم
الذى يحتاج إلى تنشيط ثقافى كبير  وعن التمور
ليون نخلة الذى ليون ونصف ا ومـشروع زراعة ا
أطلـقة الرئيس عبد الفـتاح السيسى  كان احملافظ
يـعرف أيضاً  أن كثير من هـؤالء يفكر فى االنتقال
لـلـعـيش هـنـا فى هـدوء الـوادى  فـطـرح مـشـروعـا
ـؤسـسات الـثـقـافـية عظـيـمـا عن إمـكـانيـة دخـول ا
كـشـريك فى شـراء األراضى لـلـراغـبـ لالسـتـثـمار
واإلقـامـة علـى أرض الوادى  مـؤكـداً أن احملـافـظة

تضمن كل التيسيرات لذلك .
 …d “u « »UO

أنا شـخـصـيـا قـلت لـنفـسى: لـقـد خـسـرت الـوزيرة
كثـيـراً بغـيابـها عن لـقـاء احملافظ  فـالرجل يـبحث
عن الـثقافة لترويج (معنى) زراعة النخيل واعتماد
الــوادى عــلــيه كـأهـم مـنــتج اقــتــصــادى لــهـا  بل
ويــطــرح فى حــديـثه لـألدبـاء رغــبــته فى تــأسـيس
جائـزة ثقـافية لـهذا الـغرض حتـتفى بالـنخـيل بعد
ويـدعوهم اعـتمـادة من الـيونـسـكو كـمـنتج عـربى 
إلى الـعــيش إن أرادوا فــهل هــنـاك فــرصــة أعـظم

للثقافة وللوزيرة من تلك ?!.
لم أعـثر عـلى سـبب واضح لـغيـاب الـوزيرة نـيـف
وهل تعـرضت ألزمة صحـية مفـاجئة !أم الـكيالنى 
أن البـعض نصحها بعدم الذهـاب جتنباً لكثير من
وجع الـرأس مع أدبـاء األقـاليم ?! فـتـلك ـ ن وجـهة
نــظـرى ـ  فـرصـة مـنـاسـبـة لـهـا لـلـتـعـرف إلى هـذا
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الأعلـم أي متـعـة يـشعـر بـهـا مـطلق الـعـيـارات النـاريـة  وال أجـد مـبرراً مـنـطـقيـاً مـعـقوالً
نـافي لكل األعراف والقـيم والقوان الـسماوية والـوضعية. مـجرد أحتمال أن لـتصرفه ا
تكـون سـبـبـاً في مـوت أحـدهم فـكـرةٍ مـرعـبـة !! كيف سـتـنـام لـيـلك وهـنـاك عـائـلـةٍ فـجعت
بــعـزيــزهــا  كـيـف سـتــعــيش يــومك وأنت أحــد أسـبــاب مــأسـاة في بــيتٍ آخــر !! تــنـهى
ــرجـعـيـات الـديـنــيـة عن أطالق الـنـار ويـنــهى الـقـانـون عن ذلك ا
وينـهى الـعـقل والضـمـير احلي عن ذلك  أيـهـا اخملالـفـون لكل
األعـراف  بـأي دينٍ تـديـنـون !!  وأي ضـمـائر لـديـكـم ?! فأن
كـان تــطــبـيق الــقــانـون ضــعـيــفــاً سـاعــدوا الــدولـة و كــونـوا
مساهـم في تقوية فـرض النظام وأحـفظوا أرواح أخوانكم

غـرفة مكـتبه في الطـابق العلـوي معتذرة
أن غـارودي ال يـتـمـكن من الـنـزول أللم في
رجـله إضـافـة إلى مـرض الـقـلب. وعـنـدما
صــعـــدت الــســلم وجـــدته يــســتـــقــبــلــني
ـكـتب ذات مــسـتــبـشـراً . دخــلـنــا غـرفــة ا
الـلمـسات الـشرقيـة من حتف ونحـاسيات
وسـبح وآيـات قـرآنيـة وسـجادة شـرقـية 
لـكنها لم تفتقد األناقة الباريسية. وعُلقت
عـلى اجلـدران مـيـدالـيـات وأوسـمـة جـرى
تـكر غـارودي بها في مـناسبـات عديدة.
كـان يـبـدو مـتعـبـاً ومـنهـكـاً رغم احلـيـوية
الـتي ترافق حـركات يـديه ومالمح وجهه.
لـــذلك قــررت عـــدم اخلــوض في قـــضــايــا
شـــائــكـــة بــعـــد أن وجـــدت أنه يــتـــحــدث
االنـكليـزية بشيء من الـصعوبـة (أخبرني
أنه يــســتـطــيع قـراءة ســبع لـغــات لـكن ال
يـــتــكــلم ســـوى الــفــرنـــســيــة وقـــلــيل من
قيم في رافـقي ا االنـكليـزية). استـعنت 
بـاريس الدكتور مصطفى محمود لترجمة
احلــــديث. بــــدأت احلــــوار بــــســــؤاله عن

ظروف اعتناقه اإلسالم ودوافعه:
سيحية? { هل كنت تؤمن با

غـارودي: كـانت عـائـلـتي مـلـحـدة ثم بدأتُ
الـتـحول نـحـو الـبروتـسـتانـتـية من خالل
. وآنذاك سـيحـي قـراءاتي للـمصـلحـ ا
ـسـيح لي بـأنه نـبـي ال أكـثر. كـان يـبـدو ا
وبــرأيي أنـه لم يــأت بــديــانـة جــديــدة بل
. وقد لـتـعـلـيم اإلنـسـان كـيف يـكـون كـامالً
أحـيـا الـنـبي مـحـمـد (ص) رسـالـة عـيسى
وعـــلــمــنــا (ص) كـــيف نــعـــيش احلــيــاة.
وعـــنـــدمـــا أدركت أن اإلسالم اســـتـــمــرار

 . لرسالة عيسى أصبحت مسلماً
{ ذكــرت في أحــد كــتــبك أنك درست اإلسالم

نـهض غارودي من مقعـده وقدّم لي نسخة
من الـفـصل األول من مذكـراته التي كـتبـها
بـالفرنسية ( 700صـفحة) والتي لم تصدر
بـعـد. يتـضـمن الفـصل األول سـيرة حـياته

ونشاطاته وظروف اعتناقه اإلسالم. 
نقد احلضارة الغربية

{ اشتـهـرت بنـقدك الـعـميق لـلـحضـارة الـغربـية
واعـــتــبـــرتـــهــا آلـــة مـــدمــرة حملـق مــســـاهـــمــات
شروع البشري . كما احلضارات األخرى في ا
انـتـقـدت فـلــسـفـة جـان بـول سـارتـر وجـان جـاك
روســـو. وفي كــتــابـك (اإلسالم في الــقــرن (21
تــعـتــبـر روســو كـذابــاً وأن (عـقــده االجـتــمـاعي)
كـذبــة. هل تــعــتـقــد ان الــفــلـســفــة الــغـربــيــة قـد
اســتـنـفـدت أغـراضــهـا ولـيس لـديـهــا مـا تـعـطـيه

لإلنسانية اليوم? 
غـارودي: ال لـيس إلى ذلك احلـد  ولـكـنني
شــرحت الـعــيـوب الـرئــيـســيـة لـلــفـلــسـفـة
الـغربية التي تعترف بنفسها فقط. إلى ما
ـبـادرة شـخـصـيـة قـبل  45عـامـاً بـدأت و
بـدراسـة الــفـلـسـفـات الـشـرقـيـة في الـهـنـد

والص والدين اإلسالمي.
{  هل تـعنـي أن الغـربـيـ يـدرسون ويـعـتـرفون

بالفلسفة الغربية فقط?
غــارودي: نـعم الـفــلـسـفــة الـغـربــيـة فـقط.
والـوضع اليوم نفسه فـما زالوا يرفضون
تـعلم الفلـسفة خارج الـبيئة الـغربية. إنهم
يــتـعـلــمـون فـلــسـفـة ســبـيـنــوزا وديـكـارت

وسقراط وغيرهم. 
. لك أخالقاً {  تنتقد الغرب ألنه ال 

غـارودي: ليس طوال القرن ولـكنهم اليوم
Unique يـــؤمـــنـــون بـــالـــفـــكـــر الـــواحــد

ستلهم من فلسفة ديكارت.  Thoughtا
إنــني ضـد فــلـسـفــة ديـكــارت ألنـهــا تـمـثل

بــلــقــائـي مــعه. لــقــد فــاز بــاالنــتــخــابــات
الـرئـاسـيـة وهـذا هـام جداً مـن أجل إيران.
. إن الـشـعب اإليرانـي شعب مـتـحضـر جداً
لــقــد زرت إيــران عــدة مــرات قــبل الــثـورة
رأة في كـانـة ا وبـعـدها. كـنت مـتـحمـسـاً 
اجملــتــمع. الـيــوم لــدى اإليـرانــيــ إجنـاز
ــرأة من ـــنع احلــجـــاب ا عـــظــيم  فـــلم 
ـــنـــاصب الـــتــــطـــور والـــرقي واحـــتـالل ا
الــراقـيــة. في جـامــعـة بـولـي تـكـنــيك جتـد
نــصف األســاتــذة من الـنــســاء في حـ ال
جتــد في فـرنـســا سـوى سـبــعـة نـسـاء في
ــاثـلـة. كــمـا أن بـعض الــنـسـاء جــامـعـة 

يرأسن أقساماً وفروعاً علمية دقيقة. 
- متى كانت آخر زيارة لك إلى إيران?

غـارودي: قـبل سـتـة أشـهـر لـلـمـشـاركـة في
قدسة.  مؤتمر في مدينة قم ا

ـملكـة العربـية السـعودية - هل أغـضبت ا
ا ادى إلى تغير موقفها منك?

غـارودي: نعم  ولكن ليـس كل السعودي
ـلك فــهـد فـقـط ألنه كـان ضــد الـعـراق بـل ا
ودعــا الـــقــوات األمــريــكــيـــة لــلــقــدوم إلى
ــمـلــكــة. وقـد وصــفت تـصــرفه بــالـعــهـر ا
الــســيــاسي. وكــان ذلك بــالــرغم من أنــني
لك فـيصل مـنه. والواقع تـسلـمت جائـزة ا
أن هـنـاك مـواقف مـخـتـلـفـة داخل الـعـائـلة
ـالـكـة. فـعـنـدمـا زار األمـيـر طالل بـاريس ا
طــلب رؤيــتـي وقـال لـي بــأنــهم انــتــقـدوا
الـهجمات اإلعالمية التي شككت بإسالمي
في الــصـحف الـسـعــوديـة. وأخـبـرني بـأن
ولي الـعهد األمير عبدالله يؤيد هذا الرأي
. وهـكذا جتد من يدافع عني داخل العائلة

الكة.  ا
- هل كـان انتقـادك للسـعودية بـسبب هذه

 ويـعـتـبـر غارودي أكـثـرهم ضـجـة بـسبب
مـواقـفه احلـادة والـصريـحـة جتـاه بعض
األحـداث والقـضايـا والدول واحلـكومات.
فـكـتابـاته ومواقـفه جرته إلى نـزاعات مع
أطـراف عـديـدة كـالـيـهـود واإلسـرائـيـلـي
ـمــلــكـة الــعـربــيـة وأمــريـكــا وفــرنـســا وا
الـسـعـوديـة. وقـد حـوكم من قـبل الـقـضاء
الـــفـــرنـــسي عــام  1998بـــســـبب كـــتــابه
ـــؤســـســـة لـــلـــســـيـــاســة (األســـاطـــيـــر ا

اإلسرائيلية). 
النشأة والسيرة

Roger Garaudy  ولـد روجيه غارودي 
في  15تـمـوز  1913فـي مرسـيـلـيـا ألسرة
ـــذهب كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة لـــكـــنه اعـــتـــنق ا
الــبـــروتــســتــنـــاتي. في شــبـــابه الــتــحق
بــــاحلـــزب الـــشــــيـــوعي الــــفـــرنـــسي ألن
الـشيوعـية كانت بـرأيه (االختيـار الوحيد
الـــذي يــطــرح بــديالً لـــلــخــروج من أزمــة
الرأسمالية. كما كانت أفضل جبهة تقاوم
هــتــلــر والــنــازيـة فـي تــلك الــفـتــرة. وفي
ـثال- كـان مـعـظم فـرنـسـا –عـلى سـبـيـل ا
ـشتـغل بـالكـتابة والـفنـون من أساتذة ا
اجلــامـعــات وحـائــزي جـائـزة نــوبل: إمـا
أعـضاء في احلـزب الشـيوعـي أو أصدقاء
لـلشـيوعيـ وذلك بسبب احلـالة السـيئة
الـتي نـشـأت عن أزمة الـرأسـمـاليـة وتـيار

قاومة النازية لهتلر).  ا
أصـــبح غـــارودي عـــضــوا فـي الــلـــجـــنــة
دة ـركزيـة للحـزب الشـيوعي الفـرنسي  ا
ـكتب الـسياسي عـشرين عـاماً  وعـضو ا
ـدة  12عــامـاً. فــصل من احلـزب بــسـبب
ـــوقف احلــــزب الـــشـــيـــوعي انـــتــــقـــاده 
الــــفــــرنـــسـي وســـكــــوته جتــــاه الــــغـــزو
الـسوفياتي جليكـوسلوفاكيا عام . 1968
ان الـفرنسي كـان غارودي نـائبـاً في البـر
لـعقـدين من الزمـن وترشح عام  1981في
انتخابات رئاسة اجلمهورية في فرنسا. 
آمن غارودي أن الفلسفة يجب أن ال تبقى
تــدور في مــدارات تــنــظـيــريــة بــحــتـة أو
مـنـاقـشـات عقـيـمـة بل يـجب أن تـنزل إلى
الـشارع خلـدمة اإلنسـان واإلنسانـية. تلك
الـــرؤيـــة جـــعـــلـت غـــارودي يـــنـــتـــقل من
أيـديولـوجية إلى أخـرى بحـثاً عن فلـسفة
قــادرة عـــلى تــلــبــيـــة حــاجــات اجملــتــمع
الـــبــشــري وحـل مــشــاكـــله فــانـــتــقل من
اركـسية ثم إلى اإلسالم. ـسيحـية إلى ا ا
ـــكن اجلــمع بــ اعـــتــقــد غــارودي أنه 
ـاركـسـيـة ولـكن في غـيـاب ـســيـحـيـة وا ا
مــذهـب اجــتــمــاعـي مــســيــحـي مــعــتــبــر
وسـياسة مـسيحـية تسـمح بالنـضال ضد
اركـسية الـفوضى أخـذ يبـحث عنـه في ا
بادرة تاريخية حـيث وجد فيها منهجـية 
مـن أجل مشـروع قـادر عـلى الـتـغـلب على
الـتـناقـضـات الـقاتـلـة للـنـظام الـرأسـمالي
ـاركسية من انه با ـنافس. ولم يقـف إ ا
مـــنــاصـــرة تــيـــار الالهــوت الـــثــوري في
أمـــريــكــا اجلـــنــوبـــيــة في الـــســتـــيــنــات
والـسـبعـينـات واالعجـاب به. كـما تـكشف
لـه أن االحتــاد الـــســوفـــيـــاتي لـــيس هــو
االشـتراكـية والسـتخدامه الـغزو أسـلوباً
ــعـاجلـة األزمــات الـســيـاسـيــة لـيس هـو
احلـل (غـــــــــــزو بــــــــــراغ  1956وغــــــــــزو
جــيـكـوسـلـوفـاكـيـا  1968و أفــغـانـسـتـان
  .( 1979وفي عام  1974حوّل احلوار
ـاركسي الذي رأى أنه أصبح ـسيحي-ا ا
إقـليـميـاً إلى حوار حـضارات تـساهم فيه
الديانات الثالث والثقافات غير الغربية.
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التقى غارودي باالسالم عندما اعتقل عام
 1940من قبل حكومة فيشي الفرنسية
الـتي عـيـنـهـا هـتلـر بـعـد احـتالل فـرنـسا
ـنـاهــضـة لـلــنـازيـة. ثم بــسـبب مـواقــفه ا
أرسل إلـى معـسكـر لالعتـقال في اجلـزائر
. ـعتـقـل الـسـياسـي مع مـجـموعـة من ا
ـا جعـل القـائد ـعـسكـر قـاد تمـرداً  في ا
الــفـرنـسي يـصـدر أوامــره بـإعـدامه رمـيـاً
فـاجأة عندما رفض بـالرصاص. وكانت ا
لـتحقـون باجليش اجلـنود اجلزائـريون ا
الـفرنـسي تنـفيـذ األمر. لم يـعرف غارودي
ســبب امـتــنـاع اجلــنـود عن إطـالق الـنـار
عـلـيه لـكن علم فـيـما بـعـد أنـهم من قبـيـلة
(الـعبادات) حيث يعـتبر إطالق النار على
رجـل أعــزل أمـــراً مـــعــيـــبـــاً وال يـــنــاسب
الـرجولـة والشـجاعـة. بعـد إطالق سراحه
بـــعــد اعـــتــقــال دام  33شـــهــراً بــقي في
اجلــزائــر حــيث رأس حتــريــر صــحــيــفـة
يـومية. والـتقى بقيـادات التيار اإلسالمي
في اجلـزائـر أمـثـال الـشيـخ محـمـد بـشـير
اإلبـراهـيمي وتـعرف مـنه على جـهاد عـبد
الــقــادر اجلـزائــري وكـتــابــات بن بـاديس

اإلصالحية. 
أعـجب غـاردوي بـاإلسـالم كـدين وفـلـسـفة

ونـظام اجـتماعي كـما وجد فـيه نوعاً من
ــركب الــذي كـــان مــشــغــوالً به احلـــوار ا
طوال  30عـاماً. آمن غارودي بأن االسالم
ـــوذجـــاً لـــتـــركـــيب أو تـــولـــيف ـــثـل 
ـا جـعــله يـكـتب احلــضـارات الـسـابــقـة 
(وعــــود اإلسالم) و(مـــســــاهـــمـــة اإلسالم
والـعـرب في احلـضـارة البـشـريـة) قبل أن
. ثم كـتب الـعـديد يـعـتـنق اإلسالم بـسـنـ
ؤلفات التي تعرض اإلسالم كأفضل مـن ا
حل لـألزمـة اإلنــسـانــيــة الـتي يــعــيـشــهـا
اجملـتمع الـبشريـة في األنظمـة السيـاسية

والنظريات والفلسفات الوضعية .
 اعــــــتـــــنـق اإلسالم عـــــام  1982فـي أوج
الــصـحـوة اإلسالمــيـة وانـتــصـار الـثـورة
اإلسـالميـة عام  1979فـي إيران وأعـجب
ـســلـمـون بــهـا. اهــتم الـعــالم الـعــربي وا
بــاعـتـنـاقه ألنـه لـيس شـخـصــيـة عـاديـة 
واعـتـبروا دخـوله اإلسالم نـصراً لإلسالم
ة لـلمـسيـحيـة واحلضـارة الغـربية وهـز
ـؤسسـات الديـنية في . واحـتفت به ا مـعاً
الـــعــالم اإلسالمي والـــدوائــر اإلسالمــيــة
ـــثـــقــفـــة حــيـث صــار يُـــدعى حلـــضــور ا
ـؤتمرات والندوات الدولية التي تناقش ا

قضايا إسالمية. 
اتـخذ موقفاً منـاوئاً للوجود األمريكي في
ـا الـسـعوديـة إبـان غزو الـكويت  1990
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البداية.
? قراطية مفيدة للمسلم { هل تعتقد أن الد
ـقـراطــيـة  عـالم الــغـربـيـ غــارودي: الـد
فــقـط. إعالن حــقــوق اإلنــســان كــذبــة ألنه
يـنص عـلـى مـسـاواة الـنـاس أي يـتـساوى

لياردير والفقير في عقوبة السرقة.  ا
{  إذن إي نظام تعتقد هو األفضل: الشورى?
غــارودي: الـــشــورى مــشــكــلــة. بــرأيي مــا
يــطـلـقــون عـلـيـه الـشـورى لــيس بـشـورى.
الـقـرآن الكـر يقـول ( شرع لـكم من الدين
مــا وصّى به نـوحــاً والـذي أوحـيــنـا إلـيك
ومـا وصّيـنا به إبـراهيم ومـوسى وعيسى
 أن أقـــيــمــوا الــديـن وال تــتــفـــرقــوا فــيه)
(الشورى:  .(13فـالشورى موجودة في كل
الـديانات. فلـو قرأت الديانات اإلبـراهيمية
ـالك  -2اآلمـر -3 سـتـجـد أن الـلـه هو  -1ا
الـعـالم . فـهـذه هي الـشـورى وما دون ذلك
الئم لكل ـثل الـتـشريـع ا فـهـو فـقه الذي 
عـصر كما فـعل أبو حنيـفة واالشافعي في

تطبيق الشورى في زمانهم (?)
{  إنك تتـحدث عن االجـتهـاد وليس الـشورى 
كـما أن فـهمك لـلشورى غـريب فهل تـعرفـهما لي

كي أعرف ما تعنيه بكل مصطلح.
. غـارودي: كال إنـهـمـا لـيسـا شـيـئـاً واحداً
االجـتـهـاد هـو تـفـسـيـر لـلـشورى (?) ولـكن
. هناك باد شاورة حول ا الـشورى هي ا
ســـبـــعــ قـــاعـــدة مــوجـــودة في الـــقــرآن
قـدس (?)  والفـقه هو الـتكيف والـكتـاب ا
مع الــزمن. أمــا االجــتـهــاد فــهــو تـفــســيـر
. فإذا وتـكيف في زمن مـحدد في بـلد مـع
حـاولت تطبـيق التشريـع الفقهي لـلجزيرة
الـعـربـية في الـقـرن السـابع  في فـرنـسا 
فـهـذا غـبـاء تـام. إن ذلك مـخـالف لـتـعـالـيم
الــنـبي (ص) الـذي يـقــول بـأن الـقـرآن لـكل
عـصـر. برأيي: مـستـقبل اإلسالم يـكمن في
إيـجاد حتديث  Modernizationإسالمي
ولـيس غربي. احلداثـة توجد في الـشريعة

التي تسعى لتطبيقها في كل األزمنة. 
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قــيل الــكـثــيــر عن آراء غــارودي وعـقــائـده
ـسـلـمـ وأنــهـا ال تـنـسـجم مع جــمـهـور ا
يـز الغربـي الذين وفـقهـائهم. وهذا مـا 
ـكن الـتـخلي يـعـتـنـقون اإلسالم حـيث ال 
عـن نـــظـــراتــــهم وآرائــــهم بل وأســــالـــيب
حتـلــيـلـهم وفـهـمـهـم لألمـور بـعـد اعـتـنـاق
ـســيـحــيـة اإلسالم. كــمــا أن خـلــفـيــتـهـم ا
والــعـلــمـانــيـة الــغــربـيــة ال تـخــتـفي بــعـد
اإلسـالم بل تبـقى عامالً مـؤثراً. وال يـعني
ذلـك أنـهم ال يـعـانــون من قـصـور ذاتي في
فـهم وإدراك الشـريعة والـعقيـدة بل يعني
أنـهم يقدمـون تصوراتهم عـلى ما يقول به
. لـذلك يــجـري اعـتـبـار ـســلـمـ غــالـبـيـة ا
بـعض آرائهم شـاذة وغريبـة أو ناقصة أو
حـتى غـيـر إسالمـية. في كـتـابـات غارودي
الحــظتُ الـعـديـد من الـشــطـحـات الـفـكـريـة
والــعـقــائـديــة ومـنــهــا مـوقــفه من الـســنـة
الــنــبـــويــة وبــعض األحــكــام اإلسالمــيــة.
ويـبقى لكل مـسلم حقه في الـفهم وأسلوب

التعبير عن ذلك الفهم.
سـلمـ من عدم ا حـذرت ا {  فـي كتـاباتك طـا
ـسلـم ما ـاضي) و (الغـرب). بعض ا تـقلـيد (ا
ــاضي وال يــنـظــرون إلى زالـوا يــعــيــشــون في ا

كن للمسلم تطوير الفقه? ستقبل كيف  ا
غـــــــارودي: ذكــــــرت فـي كــــــتـــــــبي أنـه من
الــضـــروري إيــجــاد حتــديث إسالمي . إن
اعالن حـقـوق اإلنـسـان يـخـالف الـتـحـديث
اإلسـالمي. كــان بــودي الــكــتــابــة في هــذا
ـهم خلق وحـدة في العالم ـوضوع. من ا ا
كــمـا هي في الــقـرآن. الـقــرآن يـقـول ( ومـا
أرسـلـنا من رسـول إال بـلسـان قـومه ليـب

لهم) (إبراهيم:  (4ولكنهم ال يطبقون ذلك.

{ تتمة احلوار على موقع (الزمان) االلكتروني
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تبقى العروبة تتجدد كلما حاول غبار التآمر عليها أن يغطي مالمحها ب احل واآلخر ومنذ
دسـوس بدايـات العـصر الـراشـدي إلى اليـوم حيث كـانت حروب الـردة الـتي حاول بـعض ا
األجـانب عـلى  اإلسالم تـفتـيت الـدين الذي  بـدأ الـعـرب نشـره بـعد نـزول الـوحي اإللـهي على
الـنبي الـعـربي محـمد صـلى الـله علـيه و على الـه و صحـبه و سلم وإفـشـال مهـمة الـعرب  في
ـسـلـمـ يـرتـدون عن ديـنـهم إيـصـاله إلى الـعـالـم من خالل ادعـاءهم الـنـبـوة وجـعل عـدد من ا
ؤامـرات اخلبـيثة ثـم تواصل الـتآمر خالل فـكانت حـروب الردة هي أول رد حـاسم على تـلك ا
ـدسـوس اخلالفـة الـراشدة حـيث تـوالى قتل اخلـلـفاء الـراشـدين رضي الـلّه عنـهم عـلى يد ا
األجـانب وهكذا استـمر هذا التـآمر في كل العهـود اإلسالمية التـي كان يقودها الـعرب فكانت
ـغولي الهمـجي ثم استيالء العـثمانيون عـلى اخلالفة اإلسالمية مـؤامرة البرامـكة  ثم  الغزو ا
والـذين لم يـتـركوا لـلـعـرب مـتـنـفـسا من خـالل سيـاسـة الـتـتـريك الـتي اتـبـعوهـا في كـل البالد
نع الـعرب من تولي اي غـرافيـا فقامـوا  نطـقة الـعربيـة د الـعربيـة حيث عـملـوا على تغـييـر ا
ـنح مواطـنيـهم االتراك مـنـصب في الواليـات واجليـوش حتى فـي الواليـات العـربيـة ثم قامـوا 
مسـاحـات  ومـناطق عـديـدة من ارض الـعرب مـوزعـ عـلى كل سـاحة الـوطن الـعـربي الكـبـير
وبدقة عاليـة  بحيث ال جند قطـر عربي االن يخل من اإلخوة التـركمان الذين اثبـتوا مشكورين
ساس حبهم النـتمائـهم للبـلدان التي يـسكنـون فيها وحـرصهم على سالمـتها وعـدم القبـول با
بـها ثم اجملـازر الـكبـيرة الـتي قـام االسبـان والـبرتـغالـيـون في األندلس ضـد الـعرب حـتى جاء
عهـد اإلنـتـدابات الـلـعـ  الذي زرع الـكـيـان الصـهـيونـي في قلب الـوطن الـعـربي و عـمل على
تشتيت العـرب في دويالت متناحرة فيما بينها وفي كل دويلة هناك تناحر فئوي لم ولن ينتهي
حتى قـيـام السـاعـة بسـبب عمـق الفـ التي زرعـهـا احملتـلـون في االرض العـربيـة وبـ اهلـها
ؤامـرات كان الـعرب يـقاومـون وينهـضون من جـديد لـيثـبتوا وفي كل مرحـلة من مـراحل تلك ا
ألنـفـسـهم وألعـدائـهم انـتمـائـهم الـعـربي وتـمـسـكـهم بـهـذا االنتـمـاء والـيـوم ونـحن نـعـيش لـعـبة
(الـشعب يريـد) ويصرخ ويعـاني من الظلم والفـقر وتعيـ احلكام  من اخلارج بـدون االهتمام
ـسلفنة الـتي صنعت خصيـصا للعرب ـقراطية ا ن يحكمه من خالل الد الخـتيارات الشـعب 
خالل ما سـمي زورا بالـربيع الـعربي والذي مَـثل ويُمـثل االن اكبـر وأخطر مـؤامرة اسـتهدفت
الـعرب وعروبتـهم عبر التـاريخ حيث جعل اغلب االرض الـعربية تـلتهب نارا بـسبب الف التي
اختلـقتـها األطراف األجـنبـية التي اعـدت الربـيع العربي االسـود وقامت بـتوزيعه بـانتـظام على
ـواطن العـربي يـهزأ مـن انتـماءه لـعـروبتـه ويسـخر مسـاحـة الوطن الـعـربي  حـتى جعـلت من ا
منها بل ويهـجرها الى البالد االخرى او النزوح داخليا والسكن في مخيمات في مناطق اكثر
آمـنا  ولـكن العـرب الشـرفاء عـلى مسـاحة االرض الـعربـية اثـبتـوا للـعام كـله أنهم عـرب وأنهم
تآمرين فخورون بعـروبتهم وما شهدته احداث عام ٢٠٢٢ خير دليل على فشل كل مؤامرات ا
في تـشتـيت الـعرب وسـلخـهم من قـوميـتـهم التي هـي فخـر لهم ولـكل من امن بـرسـالتـهم التي
ادوها بـتفـان وإتقـان فنـشروا الـدين االسالمي عـلى اوسع مسـاحة من األرض فـكانت حـادثة
غرب ثم جاء أساوية قد جـمعت العرب تضـامنا مع ابنهم الـعربي في ا غربي ريـان ا الطفل ا
شـاركة فيه النجـاح الباهـر لقطـر في تنظـيم كأس العـالم والنجـاحات الرائـعة للـفرق العـربية ا
غربي ليعيد للعروبة بريقـها وعزتها وافتخار أهلها بها وها هو نتخب الـعربي  ا وخصوصا ا
العـام اجلـديـد ٢٠٢٣ يـقـدم  لـنـا ولـكل الـعـرب والـعـالم من خالل الـبـصـرة الـعـربـيـة الـعـراقـية
ـنقـطع النـظـر بأشـقائـهم عرب الفـيحـاء افـخر دروس احلب الـعربي لـلـعروبـة حيث الـترحـيب ا
شاركـ في بطولة كـأس اخلليج العربي اخلـليج العربي فـرقا رياضية وجـمهورا مصـاحبا  ا
اخلامـسـة والـعشـرين الـتي اسـتضـافـتهـا الـبـصرة احلـبـيبـة فـكـان التـرحـيب بـالعـروبـة وكانت
الضـيافة واالعـتزاز  بـالعرب من قـبل أهل البـصرة العـربيـة حديث العـرب والعـالم كله ودرسا
بـليـغا لـكل من يحـاول إلغاء الـهويـة العـربيـة ومحو الـوجود الـعربي من األرض فـمجـدا ومجدا
ومجـدا ألهل الـبـصـرة الـغـيـارى الـذين رفـعـوا رايـة الـعـروبـة خـفاقـة في
الـبـصـرة والعـراق واخلـلـيج العـربي بل وكل الـوطن الـعـربي الكـبـير
لتـقول  ألولـئك احلـا بـاقتـسام ارض الـعـرب وطرد أهـلهـا منـها
ونهب ثـرواتهم كـفاكم فـإن العـروبة بـاقيـة وارضهم عـصيـة علـيكم

بإذن الله تعالى.
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اتى الشـتـاء وعـاد قويـا ظل الـكورونـا لـيـنتـشـر في خـطوات الـوبـاء الـفايـروسي والـرئوي
ناعي الذي يختفي قليال ويظهر قويا ثانية  وهاهي وزارة الصحة العراقية حتذر من وا
ـوجة جديدة من وباء الكورونـا بعض الناس يعتبـر الكورونا مزحة وخدعة عودة وشيكة 
وبعـبع  تغذيـته ليـضبط ايقـاع اجملتـمعات ضـمن منـطق اخلوف واخلـضوع للـذي يريد
ان يهمن على العالم .وبعضه يعتبره سهوا جينيا ومختبريا انتقلت في مركز ابحاث في
ـيـاً اتى بـفـعل مــتـغـيـرات الـبـيـئـة والـسـلـوك واالوزون وبـعـضه اعـتــبـره وبـاء عـو الـصـ 
واحلروب اجلرثومـية . ولكنه كواقع موجـود حتى ولو حتول الى ما يـشبه االنفلونزا. مع
ا اختفى ور تباينة وكان ارتداء الكمامة واحد من مظاهرها  شاعر ا الكورونا تنامت ا
ـنع وصول ارتـدائهـا في العـراق لضـجر الـنـاس منـها وعـدم قنـاعتـهم بـتأثـيرهـا كواقع 
ـانـيـا مـثال مازال الـفـايـروس الى الـرئـتـ اثـناء االخـتالط االجـتـمـاعي  ولـكن هـنـا في ا
ان على هذا االمر واصـالت امرا الزاميا وقد تـعود اال ارتداء الكمـامة وخصوصا في ا
انية ـانية.الفرق بـ الوزارت العراقـية واال ا اشـارت اليه وزارة الصحة اال والتزموا 
ان االولى تـنـادي وتـعـلـن وتـرشـد ولـكن ال احـد يــسـتـمع الـيـهـا .اجـيء الى فـيـمـا يـخص
الـكمـامة . فـهي عبـارة عن قمـاشة زرقـاء او بيـضاء يـتم ارتداهـا للـوقايـة وعادة مـا تكون
رخيـصة او مجـانية . لكن بـطر بعض العـراقي الغـريب والهج انـهم بذءوا يصنـعونها
من رقائق الذهب اخلـفيف  وقد شاهدت اكثـر من اعالن في الفيس بوك يـسوق لكمامة
من الــذهب سـعــرهــا ثالثــة ماليـ  طــبــعـا عــلى شــاكــلـة لــصــوص الـضــرائب والــنـفط
نـافـذ احلـدوديـة فأن غـشـوش والـسـكـراب وا واالسـتـثـمـارات وصفـقـات الـشـاي والـرز ا
نصور وهي ترتدي صون الى مول ا ولن يؤثر ابدا ان تذهب احلرم ا االمر عادي جـدا 
كمامة من ذهب .وقـبلها رأيت اعالن لصائغ حول حجـاب من الذهب سعره ست مليون

دينار . وغدا ستظهر موضة الرموش الذهبية واالظافر الذهبية والطماطة الذهبية.
وكـمـامـات االثـرياء ـصـنـوعة مـن القـمـاش ولالسـتـعـمـال الواحـد  مع كـمـامـات الفـقـراء ا
ة ب صنوعة من الـذهب ومتعددة االستـعماالت من خالل غسلـها تظهر الـفوارق الظا ا
شـاعر النـاس عندما الـقلة واالكـثرية  وهـو جزء من تصـرف ساذج وعدواني والمـبالي 
تــتـرنح الــبـطــة في االســواق وهي تـرتــدي كــمـامــات من الـذهب
ـقــابل يـطــالـبـون وفـقــراء بـلــدهـا يـتــجـمــعـون في الـرصــيف ا
احلكـومـة بـتـشـغـيل الـعـاطـلـ عن الـعـمل وتـوفـيـر اخلـدمات
روية تـقاعدين وفك االختـناقات ا والكهـرباء وزيادة رواتب ا
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تـعة وحبب لي توثـقت عالقتي بشـارع الرشيـد على عـهد اجلامـعة فقـد مدني بـالثقـافة وا
التـاريخ والصـحافة وجـعل عيونـي تطارد اقـدم شواهده من مـحال ومـقاهي ومكـتبات في
جـمـعـة كانـونـيه تـمـردت عـلى الـرتـابه وحـزمت امـري الستـنـشق عـبـيـر الـشـارع واتـصفح
نسوب للـوالي العثماني مراد راديه ا رفوف مكتـباته ..وبعد اداء طقس ديني في جـامع ا
بـاشــا نـزلت الى الـشــارع وعـرفت انـني امط قــدمـاي في جـادة او درب ذلك االسم االول
لشـارع الرشيـد فلـقد غابت الـسيارات الـتي تزين تعـبيـده واندثرت اغـلب محالته واصبح
رور على اسفلت الـشارع متاحا لشرائح مختلفة من اجملتمع البغدادي ومن حل ضيفا ا
عـليه لنـزهة او دراسة او عمل.. هـنا يقف طالب ورجـال كبار يتـصفحون زهـيد الثمن من
سافات متقاربة كانهـا تتناسخ وسط الشارع قرب مقهى الزهاوي الكتب التي تكـدست 
وسيقيه ويدعوك لدخول باحته واالتكاء على _الذي يسمع فيه صوت الغناء واالالت ا

ـظهر ارائـكه مقابل  1000ديـنارا _تـتجه انـظار الـناس الى شخص طـويل القـامه انيق ا
عيـت والديه واحـيانـا رجال اللتـقاط صوره كلـما خـطا خـطوات استـوقفه شـاب او طفـل 
ـرحب به فاذا هو صاحب البرنامج احلواري معه عبر اجلـوال وقفت استطلع الشخص ا
ـصافحته والـثناء على الـشهير اطـراف احلديث مجيـد السامرائي فـتدافعت مع االخرين 
ه الرائع والـعـمـيق الطراف احلـديث مـتـمـنيـا عـليـه استـضـافـة شخـصـيات اعـداده وتـقـد
تـربـويـة.. تــركت الـنـاس تـلـتــقط  الـسـلـفي واخــذت اجـر خـطـواتي مـصــوبـا نـظـراتي عـلى
محـتويات بـعض احملال الـتي تعج بكل مـا يتعـلق بعـالم احلالقة وجتمـيل البشـره وتهذيب
الـشـعر مـررت من امـام شربت احلـاج زبالـه وشاهـدت مقـاعـد  مقـهى حـسن عجـمي وقد
وثـقت عالقـاتهـا بالـكـثيـر من الشـبـاب الذي يـلتـهم دخـان النـراكيل
وتـتالعب اصــابـعه بـازرة الـهـاتف اجلـوال .. الـشـمس تـنـحـدر
لـلمـغيب ونهـارات الشـتاء قـصيره والبـد من يوم جـديد يروي

ا يضمه شارع الرشيد. شاهدات  الضمأ 
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ألكثـر من عشـر سنـوات  أي نوع من الـدراسة
كانت: فلسفة فقه أم غير ذلك?

غـــــارودي: أصـــــدرت أول كـــــراس لـي عن
عـتقل. اإلسـالم بعـد إطالق سراحـي من ا
بــقـيت عـامـاً واحــداً في اجلـزائـر بـعـد أن
عــيـنــني شـارل اجلـنــرال ديـغــول مـحـرراً
ومـديـراً لإلذاعـة. كان فـي اجلزائـر أسـتاذ
عـربي مخـتص بالـفرنـسيـة قام بـتدريسي
الــلــغــة الــعــربــيــة. أســست فـي اجلــزائـر
جــامـعـة جــديـدة ودرست فـيــهـا الـثــقـافـة
ـسـاهـمة اإلسـالميـة. عام  1947كـتـبت (ا
الـــعـــربــيـــة واإلسالمـــيـــة في احلـــضــارة
ـيـة) ولم أكن مـسـلــمـاً بـعـد. عـنـدمـا الـعــا
الـتـقـيت الزعـيم جـمـال عبـد الـناصـر بـعد
عـشـر سنـوات من صدور الـكتـاب قال لي:
أنـا أعـرفك ألن كتـابك تـرجم إلى الـعربـية
ثم أعطاني نسخة من الترجمة العربية.

{ في عام  1982اعتنقت اإلسالم.
غــارودي: نـعم وكـتـبت بــعض كـتـبي قـبل
ذلـك مـــــثـل (وعـــــود اإلسـالم ) و (االسالم

ستقبل).  يسكن ا
ــثـل تــلك { مــا هـي األســبـــاب الــتي دفـــعـــتك 

الكتابات ولم تكن مسلماً?
غــارودي: الــقـــضــيــة فــكــريــة. لــقــد كــنت
مـتـحـمـساً لـلـصـوفـي الـكـبـار أمـثال ابن
عــربي وابن الــرومي. لــقــد كـنـت مـهــتــمـاً
كـثـيـراً بـالـصـوفـيـة  وكـتـبت لإلسالم من
خالل الــصـوفـيـة مَـثـلي مـثل الـفـيـلـسـوف
الــفـرنــسي ريــنـيه غــيـنــون الـذي اعــتـنق
ــــفـــــكــــرين اإلسـالم وهــــو من أشـــــهــــر ا

 . الفرنسي
{ هل تعني أنك تأثرت بكتابات غينون?

غـارودي: نعم وكـذلك كـتابـات محـمد أسد
مــثل (الــطــريق إلى مــكــة). لـقــد الــتــقـيت
ــحـمـد أســد قـبل أن اعــتـنـاقي اإلسالم.
الــتـقـيـته فـي قـرطـبـة. كــان قـد طـلب مـني
الـــبـــحث لـه عن مـــنـــزل في قـــرطـــبـــة كي
يــســتــكــمـل تــألــيف تــفــســيــره لــلــقــرآن(
بـاالنـكلـيـزيـة) (رسالـة الـقرآن). لـقـد كانت

ترجمة رائعة وأفضل من الفرنسية. 
{ كـــيـف وجــدت مـــحـــمـــد أســـد في ســـنـــواته

األخيرة حتى توفي عام ?1992
غـارودي: كان قـليل الكـالم وكنا نـتحادث

فقط في األمور الثقافية. 

مـصدر ميكانـيكية هذا الـفكر. ولذلك أقاتل
دائـمـاً أفكـار ديـكارت. {  الغـربـيون يـنـكرون
الفلسـفات غير األوربية وهذا مـا يجعلهم بعيدين

? سلم عن الفالسفة ا
غـارودي: وهـذا ما يـؤثـر في تكـامل الـعالم

في السياسة واالقتصاد والدين.
{  هل اطلعت عـلى كتابات الفـيلسوف العراقي

محمد باقر الصدر? 
غـارودي: كنت مهتماً بفـلسفة السهروردي
ـال صدرا وهما أفضل فالسفة اإلسالم. وا

 .( (يعتبر غارودي نفسه صوفياً
غارودي والعالم اإلسالمي

{ هل زرت العراق?
غـارودي: نـعم زرت الـعـراق قـبل شـهرين 
فـي أيـــــــــار  ?2001وخـالل احلــــــــــرب مع
احلــلــفــاء ( (1991زرت الــعــراق وقــابــلت

 . صدام حس
ـــعـــروف عــنـك اعــجـــابك ودعـــمك لـــلـــثــورة { ا
اإلسـالمـــيــة فـي إيـــران عــام  1979هـل يـــعــود
الـسـبب إلـى تـأيـيـدك الـسـابق لالهـوت الـتـحـريـر
ـسـيـحـي الـذي حـارب الـرأســمـالـيــة واألنـظـمـة ا

الفاسدة في أمريكا الالتينية?
غـــارودي: أنــا أيــدت الــثـــورة اإليــرانــيــة
وكـانـت صـلـتي بـإيـران تـعـود إلى مـا قـبل
الـثـورة. فـقـد طلـبت مـني فـرح ديـبـا زوجة
ــعــهـدي الــشــاه الــســابق تــأســيس فــرع 
(حــوار احلـضـارات) في طــهـران. وطـلـبت
ـــثل مـــني جـــمع خـــمـــســ عـــمل فـــني 
احلـضارات البشرية. بقيت ستة أشهر في
إيــران قــبل الـثــورة. وقـد جــمــعت حـوالي
أحــد عــشــر عــمالً فــنـيــاً فــقط وبــعــضــهـا
مـوجـود لدي (أراني غـارودي ثالثة أعـمال
افـريقية). بـعد انتصـار الثورة زرت إيران
ـطار سألني أحد العلماء :أين تفضل في ا
الـذهـاب? فقـلت له: إلى صـحيـفـة إطالعات

اليومية.
{ هل التقيت باالمام اخلميني?

غارودي: نعم قابلته مرة واحدة. 
{ هل حتدثت معه?

غـارودي: لـم يـكن هـنـاك حـوار لـكـنـني مـا
زلت أتـذكـر مـقولـته (من يـفـرق ب الـسـنة
والـشـيــعـة عـدو لـلـسـنـة والـشـيـعـة) وكـان
مـحقاً في ذلك. والتقـيت بالرئيس خاتمي.
هــو رجل مـثــقف ومــفـكـر وكــنت ســعـيـداً

الـقضية أم بسبب وضع النظام السياسي
السعودي?

غــارودي: ال يـوجــد في الـســعـوديــة نـظـام
سـياسي فهم يخلطون الـقبيلة بالدولة ال

توجد هناك دولة. 
- وما رأيك بالسودان?

غـــارودي: زرت الــــســـودان عـــنـــدمـــا كـــان
الــدكــتـور حــسن الــتـرابي ((1932-2016

)٣) في السلطة وهو اليوم في السجن.
يــوجـد تــقــدم كـبــيـر فـي الـســودان . إنـهم
يــعـمـلــون من أجل وحـدة الــسـودان ولـكن
ــتــحــدة بــدعم لـألسف تــقــوم الــواليــات ا

اجلنرال غرنك الستمرار احلرب. 
{  ومارأيك بطالبان (٤) ?

غارودي: إنها أمريكا!
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ـســلــمـ األوربــيــ مـثل {  هل تـؤيــد بــعض ا
) (٥) الذيـن يـدعون ـرابـطـ األوربـيـ (حـركـة ا

للعودة إلى اخلالفة? 
غــارودي: اخلـالفــة لــيــست لــهــذا
الـعـصر. وهي هـامة لـتوحـيد
الـعـالم اإلسالمي  فلـماذا
تــــســـتــــمـــر مــــعـــانـــاة

? الـــفــلــســـطــيـــنــيــ
بـسـبب عـدم وجود
الــــــوحـــــدة بـــــ
الـــعـــرب أو بــ

 . سلم ا
{  هل تعني أنه
ـســلـمـ عــلى ا
الـتـوحد أوالً ثم
تـأسيس الـدولة

اإلسالمية?
غــــــــــــارودي:
لـيس الوحدة
ولـــــكن عــــلى
األقــــــــــــــــــــــــل
بــــالـــتـــعـــاون
والـــتــنـــســيق.
بــعض احلــكـام
الــعـرب يـنـفـذون
الــــــســــــيــــــاســـــة
اإلســرائـيـلـيـة مـنـذ

جـــعـل االعالم الـــســـعـــودي يـــشن عـــلـــيه
هــجـمــات مــتـواصــلـة مــشـكــكــاً بـإسالمه
وعــقـائــده مع الـعـلـم أنه قـبل ذلك بــفـتـرة
لك فيصل لك فهـد جائزة ا وجـيزة منح ا

ية جلهوده وخدماته لإلسالم.   العا
حــاول مــعــمـــر الــقــذافي اســتــمــالــته في
مشروع لنشر اإلسالم في أوروبا. وتهجم
بـــعض الــعـــلـــمــاء الـــســعـــوديــ عـــلــيه
ـقوالت وتـكـفـيـرهم لـه استـنـاداً لـبـعـض ا
الـــفــــلـــســـفـــيــــة والـــصـــوفـــيــــة الـــتي لم
يـــســتـــوعــبـــوهـــا حــسب قـــوله. فـــقــاطع
ـنتديات اإلسالمـية وانسحب بـتجربته ا
الـديـنـية ومـقـاربـته اخلـاصة لإلسالم إلى
مـدينـة قرطبـة اإلسبانـية الـتي أنشأ فـيها
مـتحـفاً يؤرخ لـلتراث األنـدلسي ولتـجربة
الــتـعـايش الــنـادرة بـ أتـبــاع الـديـانـات

السماوية في األندلس.
بــعـد مـجـازر صــبـرا وشـاتـيـال في لـبـنـان
أصــدر غــارودي بـيــانـا احــتل الــصـفــحـة
الـثانيـة عشرة من عدد  17حـزيران ١٩٨٢
من جــريـدة لـومـونـد الـفـرنـسـيـة بـعـنـوان
(مـعـنى العـدوان اإلسـرائيـلي بـعد مـجازر
لـبـنـان). وقـد وقّع الـبـيان مـع غارودي كل
مـن األب مـيــشــيل لــولـون والــقس ايــتـان
مـاتــيـو.  وكـان هـذا الـبـيـان بـدايـة صـدام
ـنظـمات الـصـهيـونيـة التي غـارودي مع ا
شــنت حـمـلــة ضـده في فـرنــسـا والـعـالم.
ـوقف من ضـيف دائم فـتـحـوّل بـعـد هذا ا
عــلى احملـطـات اإلذاعـيــة والـتـلـفــزيـونـيـة
وأعـمدة الصحف إلى شخصـية قاطعتها
الـصـحف اليـومـية الـفـرنسـيـة فلـم تنـشر

أي موضوع له.
في منزل غارودي

في  14تـموز  2001قـمت بزيارة غارودي
الــذي يــســكن في ضــاحــيــة تــشــيــنــفــيـر
 Chennverieresالتي تبعد حوالي 20
كـم عن بـاريـس والـتي تــغــفـو عــلى نــهـر
صـغير تـصطف على ضـفته بيـوت القرية
اجلـمـيلـة. استـقبـلتـني زوجـته الفـرنسـية
الـثانـية (طـلق زوجته األولى عام ?1947
وتــــــزوج بــــــعـــــــد اعــــــتــــــنــــــاقـه اإلسالم
بـالفلسطـينية سلـمى الفاروقي التي تقيم
في اسـبـانـيـا) مرحـبـة وهي تـرشدني إلى

روجيية غاروديغارودي مع الكاتب باحد عشر عاما قبل وفاتهغارودي مع زوجتة الفلسطينية سلمى الفاروقي بغداد
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ـصـري محـمـود بـدر عـضو طـالب الفـنـان ا
فـريق شـارع 3 بـحقـوق مـلـكـيـة أغـنـيـة "على
وضــعـــنــا" الــتي طـــرحــهــا الــنـــجم مــحــمــد
رمضـان عبر قـناته على "يـوتيوب" بـالتعاون
مع الــفـنــان الــشـعــبي أحــمـد عــدويــة وجنـله

محمد عدوية.
وأوضح  بــدر أن كــلـمــات األغــنـيــة تــعـود له
تـلك كافـة حقـوقهـا مُشـيرًا إلى أن تـلقى و
اتـصـالًـا لـلـتـأكـد من حـقـوق مـلـكـيـة األغـنـية
وبـعــد دقـائق جـرى حـجب الـفــيـديـو الـكـلـيب
اخلــاص بـرمـضــان بـعـد الــتـأكــد من صـحـة
ــرســلــة.وقــررت إدارة مــوقع ــســتــنــدات ا ا
"يوتـيـوب" حجب األغـنيـة وحـذفهـا من القـناة
الـرسمية لرمضان بعد 9 أيـام على طرحها
وحــصــدهــا أكــثــر من مــلــيــوني مــشــاهــدة
وتداولـهـا بشـكل كـبـير عـبـر منـصـات مواقع
الــتـــواصل االجــتــمــاعي.ولـــفت بــدر إلى أنه
سـيــعـمـل عـلى طــرح األغـنــيـة بــالـتــعـاون مع
ـهـرجـانـات أورتـيـجـا حتت عـنـوانـها مغـني ا
األصـلي "لسـة مـا اتـخـلقش".وأعـرب الـفـنان
عن صــدمــته مـن انــتــهــاك رمــضــان حــقـوق
مـلكـيـة أغنـيـة رغم أنه رفض سابـقًـا عرضه
ــالي لــلــتــنـــــــــــازل عن حــقــوق األغــنــيـة ا
وتـغــيــيـر اســمــهـا إلى اسم آخــر كــمـحــاولـة
لـــلــخـــروج من األزمـــة. وبـــــيَّن أن رمـــضــان
أجـــرى مـــعه مـــفـــاوضــات
لـــلــــحـــصـــول عـــلى
مـــــلـــــكـــــيــــــــــــة
األغـنية مقابل
مـــــــــبـــــــــلغ
قـــانـــوني
إال أنـــهـــا
انـــــتـــــهت
بـالفشل

.
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ــــــــي الـعـراقي عــضـو الـهــيـئـة اإلســتـشـاريـة االكـاد
ـــــسـتـقـبـلـيـة تـلـقــى تـهـاني ـركـز حـلـول لـلـدراسـات ا
زمالئـه لــتــرقــيــتـــه الـــعــلــمــيــة وحـــصــوله عــلى درجــة

االستاذية.

rKO  Èd –
ملصق ترويجي
لفيلم (مكان في
الـــــغـــــد) الـــــذي
انـــتــجـــته دائــرة
الـــــســـــيـــــنـــــمــــا
ــــــــــــســـــــــــرح وا
وعـــرض مــطـــلع
عــــــــــــــام 1989
وهـو من اخراج
صــــــــــــــبــــــــــــــيـح
عــــبــــدالــــكــــر

قصة وسـيناريو
وحــوار صــبــاح
عـطــوان بـطـولـة
:سامي السراج
هــــــديل كــــــامل
مـحـمـد حـسـ
عــــبـــدالــــرحـــيم
هـــنـــاء مــحـــمــد
جـالل كــــــــــامل
امــــــــــــــل طـــــــــــــه
وصـــــادق عــــلي

. شاه
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ــمـثــلـة مــنى زكي جتــربـة تــخـوض ا
تلـيفـزيونـية جـديدة في مـوسم دراما
رمــــضــــان لــــهــــذا الــــعــــام من خالل
مــســـلــسـل "حتت الــوصـــايــة" الــذي
تــواصل تـصــويــره في عــزبـة الــبـرج

حافظة دمياط حاليًا.

توفي. سيدة ترث محل عن زوجها ا
وتـــقــتـــرح زكي خالل األحـــداث عــلى
هـاتــ الـســيـدتـ إعــادة هـذا احملل
ـــوجــود فـي دمــيـــاط لــلـــعـــمل مــرة ا
أخـــرى والــشـــراكــة في جتـــارة بــيع
األســـمــــاك وتـــتـــوالـى األحـــداث عن
مــشــروع هــؤالء األرامل. يُــشــارك في
سـلـسل بـجـانب مـنى زكي بـطـولـة ا
كل من ديــاب نــســرين أمــ رشـدي
الـشــامي خـالــد كـمــال مـهــا نـصـار
محمد عبد العظيم وآخرين وهو من
تأليف خالـد وشيرين دياب وإخراج
محمـد شاكر خـضير وهـو مكوّن من
 15حـلقـة فـقط.  وتـنـتـظـر زكي طرح
فيـلمـهـا اجلديـد "القـاهرة مـكة" خالل
ُقـبلة ويُـشارك في بـطولته: الفتـرة ا
ـدوح شـيرين محـمـد عالء مـحمـد 
رضـا خـالـد الـصـاوي مـحـمـد فرّاج
والــفـيــلم من إخــراج هـاني خــلـيــفـة
وتـألــيف مـحــمـد رجــاء.تـدور أحـداث
"القـاهـرة مكـة" حـول رحلـة تـقوم بـها
منى زكي مع والدهـا من القاهرة إلى
مكـة ألداء مـنـاسك احلج لـكن تَـحدث
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سـلسل اجلديـد"وأخيرا" ب يجمع ا
نــادين نــســيم جنــيم وقــصي خــولي
للمـرة الثالثـة بعد مـسلسـلي "خمسة
ونص" و"عـــشــــرين عـــشـــرين" .وبـــدأ
خــولـي تــصــويــر أولـى مــشــاهــد في
قرر مشاركته ضمن قائمة سلسل ا ا
مــســلـــسالت رمــضــان .2023وأعــلن
خــولي عن انــطالق تــصـويــر الــعـمل
الـرمـضـاني اجلـديـد من خالل نـشـره
سلـسل عبر حسابه صورة كالكيت ا
على إنسـتغـرام أرفقهـا بتدويـنة جاء
فـيـهـا "وأخـيـرا.. الـله ولي الـتـوفـيق"
ـزيــد من الـتــفـاصـيل دون أن يـقــدم ا
حــــــول الـــــــشــــــخـــــــصــــــيــــــة الـــــــتي
سـلـسل نـخـبة سـيجـسـدهـا.ويـضم ا
ـمثـلـ السـوريـ واللـبـنانـي من ا
من بيـنهم نـادين نـسيب جنـيم ومنى
واصـف وزيـــنــــة مــــكي وعــــادل كـــرم

وسعيد سرحان وآخرين.
وطالبت جنيم متابعـيها بالدعاء لهم
قائلة في تغريدة على تويتر "صحيح
ـئة! عمل أنها  15حلقـة لكن تـعادل ا
كــثــيـر وســيــأخــذ وقــتــا ال بـأس به..

ادعوا لنا".

وهـــو من تـــألـــيـف وإخـــراج أســـامــة
الـــــنــــاصـــــر ومـن إنـــــتـــــاج شـــــركــــة
الصـباح.وأعـربت نادين عن فـرحتـها
بــتـجـديــد الـتــعـاون بــيـنـهــمـا قــائـلـة
ــشـاركـتي مع قـصي "سـعـيـدة جـدا 
صديـقي وأخي وزمـيلي الـذي أفتـخر
به وأدرك أنه سيكـون مسـلسل بروح
يـزة.. سنـعمل كل جديـدة وثنـائيـة 
جـهـدنـا حـتى نـفـاجـئـكم بـشيء حـلـو
ـوقع مــثل كل ســنــة" وفق مــا ورد 

"إي تي" بالعربي.
كما كشـفت في تصريحـات سابقة أن
شـخـصــيـتـهـا في "وأخــيـرا" سـتـكـون
ذكــيــة وقــويــة تـطــمـح إلى الــوصـول
دائـمــا لـلــهـدف حـتى لــو كـلــفـهـا ذلك
حــيــاتــهـا وبــنــفس الــوقت غــامــضـة
تخفي وراءها مجـموعة من القصص

ا. وماضيا مؤ
ـؤلف من خمس عشرة وأثار العمل ا
حلقة قبل انطالق تصويره تساؤالت
حـول شــخـصـيــة كـاتـبه حــيث ظـهـر
اسـم بـالل شــــــحـــــــادات عـــــــلـى نص
سـلسل في صـورة شاركـتهـا نادين ا
جنـــيم مع جـــمــهـــورهــا في تـــشــرين
األول لـــــكن اتـــــضح بـــــعـــــد ذلك أنه

ـكـتــبـة الــوطـنــيـة في األردن تـرأس مـديــر عـام دائــرة ا
وحد. أجتماع اللجنة الفنية للفهرس األردني ا

التـدريسي في كلية االداب بـجامعة سامراء شارك في
ؤتـمر الدولي الذي اقامته الكترونـيا جامعة بيلغورود ا
ـنـاسـبـة يـوم الـلـغة احلـكـومـيـة الـروسـيـة والـذي أقـيم 

العربية في اجلامعة.

ه بجـائزة التـميز اإلعالمي طـرب السـعودي  تكـر ا
على مـسـرح أبو بـكرسـالم في بولـيفـارد رياض سـيتي

بالسعودية.

ي رئـــــــيس الـــــــقــــــسم االكـــــــاد
الـرياضي في (الزمـان) تــــــلقى
مـواسـاة زمالئه لــوفـاة شـقــيـقـته
سـائلـ الله تـعـالى ان يسـكنـها

فسيح جناته.
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شـرفة على ي الـعراقي تـرأس اللجـنة الـعليـا ا االكاد
ـلـتـقـــى الـدولي الـذي اقـامـته كـلـيـة الـتـراث اجلـامـعة ا
ـاضــيـ بـعـنـوان(الـنـزوح يـومـي األربـعـاء واخلـمـيس ا
اثـارهـا ونــشـر الـوقـايـة والـهـجـرة الــدولـيـة..أسـبــابـهـا 

والوعي).

نادين جنيم

تــوفـيـق إيـزيــديــو وفــرقــة الـرقص
ـــشي" بـــعـــده ألـــقى ـــعـــاصـــر " ا
سرحي العراقي ؤلف ا اخملرج وا
جـــواد األســــدي "رســــالـــة الــــيـــوم
الـعـربي لـلـمــسـرح" الـذي يـصـادف
العاشر من يناير كانون الثاني كل

عام.
ــهـرجــان وفـقـا ويـشــمل بـرنــامج ا
ـــــوقـع مـــــيـــــدل ايـــــسـت اون الين
ـمـتــد حـتى الـســادس عـشـر من وا
كــانـون الــثـاني اجلـاري  16عـرضـا
مـسـرحيـا ضـمن مـسارين أحـدهـما
تـــنـــافـــسي ويـــضم  12عـــرضـــا من
خـمـس دولـة واآلخــر يــضم أربــعـة
عــــروض مـن الــــكـــويـت وســــوريـــا

واألردن ومصر.
وتتـشكل جلنـة حتكـيم هذه الدورة

{ الـــربـــاط  –وكـــاالت- انـــطـــلـــقت
ـهــرجـان الــدورة الـثــالـثــة عـشــرة 
سـرح العربي الـثالثاء في مـدينة ا
الـدار البـيضاء بـعد تـوقف لـلحدث
دة عـام بـسبب الـفني اإلقـليـمي 
جـائـحـة كـورونـا.وكـانت آخر دورة
لـلـمـهـرجـان الــذي تـنـظـمه الـهـيـئـة
الـعـربـيـة للـمـسـرح كل عـام في بـلد
مـــخــتــلـف قــد أقــيــمـت في كــانــون
ـملـكة األردنـية.جاء الثاني  2020با
حفل افـتتـاح الدورة الثـالثـة عشرة
ــسـرح مــحــمـد الــســادس زاخـرا
بـالــفـنــانـ والــنـقـاد واإلعـالمـيـ
ــســـؤولــ احملـــلــيــ وعـــدد من ا
ـثلي مـنظـمات ثـقافـية إقـليـمية و
وعربية.وبدأ احلفـل بعرض للفرقة
ــغـربي الــكـولــيـغــرافـيــة لـلــفـنـان ا

غربية سرحيـة ا الهيئـة للمكتـبة ا
والـعـربـيـة".وأضـاف "لـقـد حـرصـنـا
في كل مــهــرجــانــاتــنـا أن نــؤسس

بــرئـاســة مــدحت الــكـاشف عــمــيـد
ـسـرحـية ـعـهـد الـعالي لـلـفـنون ا ا
مـثلة في مصـر وعضـوية كل مـن ا
ان عون واخملرجة الفـلسطيـنية إ
مـثـلة الـلـبـنانـيـة جـوليـا قـصار وا
والكاتب الصحـفي خالد مبارك من
مثل األردني السودان واخملـرج وا

خالد الطريفي.
وقال األمـ العـام للـهيئـة العـربية
لـلـمـسـرح إسـمــاعـيل عـبـد الـله في
ـهرجان كلـمته "لـقد أرادت الـهيـئة 
ـسرح الـعـربي أن يكـون أكـثر من ا
مـــهــرجـــان وأكــبـــر لــذا فـــإن هــذه
الـدورة تشـهـد إصدار  12كـتـابا في
غـربي دسـتة من سـرح ا أحـوال ا
ــعـارف تــقـدمـهــا الـهــيـئــة بـأقالم ا
غاربة هدية بـدع ا الباحث وا

ـؤتمر فكري نعده اجملال الفكري 
بـعــنـايـة فــائـقــة وفي هـذه الـدورة
وضــعـنــا بــرنــامــجه حتت عــنـوان

ــغـربـيـة.. ـســرحـيـة ا ‘الـتــجـارب ا
االمـتــداد والـتـجـديـد ‘حـيث سـتـتم

مساءالت علمية لهذه التجارب".
و كرم األم العـام للهيئـة العربية
لـلــمـســرح الـفــنـان الـعــراقي جـواد
ـهـرجـان  األسـدي خالل افـتـتـاح ا
وعـبـر إســمـاعـيل عــبـد الـله األمـ
الـعام لـلهـيئـة عن اعتـزازه بالـقامة
ـتـمـيـزة جـواد األسـدي الـعـربـيـة ا
صـــاحب الــــبـــصـــمـــة اإلبـــداعـــيـــة
ــســـرح الـــعــربي ـــعـــروفــة فـي ا ا
كـما إضـافة إلى إبـداعاته الـنظـرية
ـهـرجان في االفـتـتـاح عـشرة كـرم ا
ـــغــــرب هم نـــزهـــة فـــنـــانــــ من ا
الركراكي وفاطمة الغالية الشرادي
ومــلــيــكــة الـعــمــري وعــبــد الـرزاق
الــــبـــدوي ومــــحـــمــــد الـــتــــســـولي
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الـشـاعـر الـكـويـتي يـحيي أمـسـيـة شـعـريـة مع الـشـاعر
فــيــصل الــعــدواني عــلى مــســرح دبي أوبــرا فـي دولـة

قبل . االمارات العربية في 17 شباط ا

 b¹“ b UŠ

ركـز الـثـقـافي فـي االحتاد اخملرج الـعـراقـي يضـيـفـه ا
الـعــام لإلذاعـيـ والــتـلـفــزيـونـيـ فـي الـسـاعـة 11 من
صبـاح اليوم السبت للحـديث عن أفالم السيرة الذاتية
في الـسـيـنــمـا الـوثـائـقــيـة بـعـد عـرض الـفــلم الـوثـائـقي

(احلاضر غائب طعمه فرمان)  .

جتـنّب الغـضب وابـتعـد عـمن يثـيـرون أعصـابك والزم
رقم احلظ.9 الكتمان
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ــشــاعــر حــانــيـة مع  الــوقت مــنــاسب لالســتــمــتـاع 
يوم السعد اخلميس. األحباب

Ê«eO*«

  تـتوطـد عالقاتك وتـقضـي أوقاتاً رائـعة مـع األحباب
واألصدقاء.رقم احلظ .1
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اجتـمـاعيـاً قـد تكـون هـناك خالفـات ال تـعلن أخـبارك
وابتعد عن الزهو.
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ــنــحك كل أســبـاب لــقــاء في مـنــزل األصــدقــاء مـا 
. السعادة اجتماعياً وعائلياً
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تــوطــد عالقـــتك بــاآلخـــرين. عــلــيـك الــتــأني في إدارة
أموالك وأعمالك.
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كنك ة و هذا األسبوع تشعر أن لديك نشاطاً وعز
إجناز الكثير. 

ÊUÞd «

 ال تـغـامر مـالـياً وانـتـبه حلقـوقك وال تـستـسـلم لـلعـناد
والعصبية. رقم احلظ .2
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تـعمل بـصورة أفـضل وتشـعر بـالثـقة والوقـت مناسب
لعقد لقاءات ناجحة.
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 تـتـمـتع من االربــعـاء الى الـسـبت بــقـدرة كـبـيـرة عـلى
اإلقناع وتتفاوض بذكاء.
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عــلـيك بــالـســريـة والــصـبــر واحلـذر في خــطـواتك من
اخلميس الى االحد.
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جتـمعك بـاألصـدقـاء واألحـباب أوقـات رائـعـة مـا عدا
ذلك قد تميل للتمرد.

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الـكـلمـات حـسـب اجتاه الـسـهم
حول دائرة احملور واقرأ الكلمة

طلوبة :  ا
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1- من منتجات االلبان
2- عزاء
3- نسيان

4- بعد الضيق
5- عزاء

6- دفن حتت التراب
7- فأل سيئ
8- إدراك االمر

ومــــــصــــــطــــــفى
الـــزعــري وعـــبــد
اإللــه عـــــــــــــــاجـل
ومــــحـــــمــــد اجلم
ومـحمـد بـلهـيسي
ومــــــــصــــــــطــــــــفى
الـــــداـــــــســـــوكـــــ
إضـــــــــافـــــــــة إلــــى
ـ خـــــاص تــــــكــــــر
لـــوزيـــر الـــشـــبـــاب
والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة
والـــــــــــتـــــــــــــواصـل

غربي. ا

w uš l  Î«œÒb−  lL²& rO$
سيحـمل بصمـات أسامة
الـــــنـــــاصــــر كـــــتـــــابــــة
وإخـــــراجـــــا.وذكــــرت
مـصـادر إعالمـيـة أنه
ــــقــــرر أن كــــان مـن ا
ـــســلــسل في يــأتي ا

 30حـــلـــقـــة لـــكن 
اخـــــتــــصـــــارهــــا إلى
النـصف بـسبب تـخلي
شــحــادات عن كــتــابــته
في حـ تـقـول مـصـادر
ــــوقع أخــــرى وفــــقــــا 
مـيـدل ايـستـاون الين
أن اقـــــــــتـــــــــصـــــــــار
"وأخـيــرا" عـلى 15
حـــلـــــــــــقــة فـــقط
كــــان نـــتــــيـــجـــة
مــحــاولـة طــاقم
الـــــــــــعـــــــــــــمـل
الـــــــلــــــحــــــاق
ـــاراثــون بــا
الـرمضـاني
نـــــــظـــــــرا
لــضــيق
الـوقت.

وتـــنـــاقش زكـي من خالل مـــســـلـــسل
(حتت الـــوصــايـــة) مــعـــانــاة األرامل
داخل اجمللس احلسبي حيث تُصور
ـشـاهـد ما بـ الـقـاهرة الـعديـد من ا
ودميـاط إذ أنـهـا أرملـة ولـديـها ابن
فــيـمــا تـتــعـرف عــلى سـيــدتـ داخل
اجملـلس لـديهـمـا نـفس األزمـة مـنهن

قـبل سفـرهـا بـأسبـوع مُـفـاجأة تُـغَـير
مجرى حياتها لتصبح في حِيرة من
أمرهـا إمّا أن تـستـكمل الـرحلة وفي
نيتـها اخلير أو أن تَـتَجّه إلى طريق
آخــــــر وتـــــدخـل فـي الـــــعـــــديــــــد من
الـــصـــراعـــات في إطـــار اجـــتـــمـــاعي
نتج تشويقي. من جهـة اخرى  أكد ا
صـادق الـصـبـاح اسـتـمـرار تـصـوير
ـقرر عرضه مسـلسل (تغـييـر جو) وا
ـقــبل عــلى الــرغم من في رمــضــان ا
احلكم عـلى بطـلة العـمل الفـنانـة منة
شــلــبـي بــاحلــبس بــتــهــمــة تــعــاطي
اخملــدرات.وقــال الـــصــبــاح في لــقــاء
تلفزي :إن صناع العمل يعكفون على
تصـويـر مسـلسـل تغـييـر جـو حالـيًا
ا إلى أنـهم انتهـوا من تصوير مشيرً
ـنـوي عرضه جـزء كبـيـر من الـعـمل ا
ـــقــــبل. وعن في مــــوسم رمــــضــــان ا
موقف الـفنـانة مـنة شـلبي من الـعمل
بـعـد أزمـتــهـا األخـيـرة ردّ الـصـبـاح:
(مفيش مشـكلة ومـنة شلبي بـتشتغل
وبتمثل عادي ومـوجودة وانتظروها

في رمضان 2023).
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ـركـز الـثـقـافـي لـلـطـفل الـعـراقي نــظم ا
(الفانوس السحـري) التابع لدار ثقافة
ـنـاسـبـة الـذكرى األطـفـال احـتـفـالـيـة 
ـائـة لـتـاسيـس اجليش الـثـانـيـة بعـد ا
الـــعــراقـي بــحـــضــور عـــدد كــبـــيــر من

األطفال األيتام .
ــشـاهـدة الـفـلم واســتـمـتع احلـضـور 
الــكــارتــوني( زيــنــة لن تــنــام ) والــذي
اعقبه حوار تفـاعلي مع األطفال قدمته

سـارة حـمـود من قـسم الـفـنـون في دار
ثـقــافـة االطــفـال بــغـيــة االسـتــفـادة من
العبر والدروس التـوعوية التي يهدف
الـيـها الـفـلم واعطـاء فـسحـة من حـرية
التـعبـير لألطـفال وتقـوية شـخصـيتهم

بادرة والنقاش . با
وكـانت الـدمـية (نـصـوح) حـاضـرة ب
االطفال اذ قـدمت فعالـية غنائـية تغنت
بـجــيـشـنــا الـبـاسـل وادخـلت الـبــهـجـة
والـــــســـــرور إلى نـــــفـــــوس االطـــــفــــال

ــــشـــاركـــ الــــذين قـــدمــــوا بـــدورهم ا
فــعـالــيـات فــنــيـة مــتـنــوعــة الى جـانب
فـعـالـيـات فـكـريــة ضـمن مـسـابـقـة فـكـر

واربح.
وكان االحتفال الـذي اقيم بالتعاون مع
مـنــظـمـة وفــاء وعـطـاء الــتـطـوعــيـة قـد
ـركز ـديـر ا اسـتـهل بـكـلـمـة تـرحيـبـيـة 
عـامــر مـحـمــد طه قـدم فـيــهـا الـتــهـنـئـة
ـسـلـحـة الـتي بـذلت االرواح لـلــقـوات ا
من أجـل الــــوطـن والــــشـــــعب والتــــزال
ـنــيع الــذي يــصــد هــجــمـات الــســور ا
االرهـاب والـعـدوان وفي ذات الـسـياق
جاءت كلمة رئيس مـنظمة وفاء وعطاء
ـالكي الذي التـطوعيـة  رحيم مـحسن ا
اشـاد فيـهـا ببـطوالت اجلـيش الـعراقي
وبــسـالـته عــلى مـدى تـاريــخه الـطـويل
وخــــصـــوصــــا في حــــربه ضــــد داعش

االرهابي وتطهير العراق من دنسه.
وعـلى هـامش اإلحـتـفـال اقـيـمت ورشـة
الرسم احلر حيث خطت انامل األطفال
لـــوحــات جـــمــيــلـــة جــســـدت بــطــوالت
ركـز بـتوزيع اجلـيش فضال عن قـيـام ا
ـزمـار الــهـدايـا واعــداد من مـجـلــتي وا
والــسالسل الــقــصـصــيــة وسط أجـواء

تعة والفائدة. ا

غادرة بسالمة على ستشفى حلـ ا ا
ايــدي اطـــبــاءنــا اخملــتـــصــ االكــفــاء
).وقـــالت وفـــقـــا لـــصـــفـــحــة الـــدار في
(فـــيــســـبــوك) (أنـــنــا نـــقف  مع هــؤالء
األطـــفــال بـــكل مـــشــاعـــرنــا فـي الــدعم
ـســانــدة ومـشــاطــرتـهم جــانــبـاً من وا
ـرون به  من أوضـاع ظـروفـهـم  ومـا 
صحـية خاصـة من أجل التـخفيف

عن آالمهم)  .
ــديـر الـعـام لـلـدار  وقـدمت ا
ثل جلـنة الـعمل يرافـقهـا 
الــــــتـــــطـــــوعي الـــــوزاريـــــة
مــصـطــفى صـبــاح نـصـيف
خالل زيـارتهـا للـمـستـشفى
مـــجـــمــــوعـــة من الـــهـــدايـــا
البس واالحــــتـــيـــاجـــات وا
صاب الضرورية لألطـفال ا

بـالــسـرطـان كـمـا قـدم الـفـنـان
قائد عباس ومجموعة من قسم
الـفـنـون الـدرامـيـة في دار ثـقـافة
األطـــفــال فـــقــرات فــنـــيــة  لـــلــفــرح

والـــتــرفــيـه ورسم االبــتـــســامـــة عــلى
وجـــوه االطـــفـــال مـــحـــلـــقـــاً بـــهم  في
مـسـاحـة مـليـئـة بـالسـعـادة  بـعـيداً عن

عاناة . رض وااللم وا دائرة ا

عــلى صــعــيــد اخــر وتـلــبــيــة لــلــدعـوة
ــــقـــدمـــة من رئـــيـس جلـــنـــة الـــعـــمل ا
التطوعي في وزارة الثـقافة والسياحة
واآلثـار قــاسم طـاهــر الـسـوداني زارت
مــديـر عـام دار ثـقـافـة االطـفـال ابـتـهـال
خـــاجـــيك تـــكـالن مــرضـى الـــســـرطــان
ركزي الراقديـن في مستـشفى الطـفل ا
لتمنحهم جرعات من األمل واحملبة ..
ـســتــشـفى وبـعــد ان الـتــقت بــإدارة  ا
ـتـمثـلـة بـالدكـتـور محـمـد عـلي  اثنت ا
ــبــذولـــة من قــبـــلــهم عـــلى اجلــهـــود ا
لــتـــذلــيـل كل الــصـــعــاب الـــتي تــواجه
االطــفـال وأسـرهم نــتـيـجــة ألصـابـتـهم

رض العضال ..   با
w HM « l{u « rŽœ

وأكـــدت  تــكالن أن (هـــذه الـــشــريـــحــة
وعـوائـلـهـا بـأمس احلـاجـة الى تـدعـيم
الـوضع الــنـفـسي لـهم والـتـخـفـيف عن
مــعــانـــاتــهم من خـالل  وجــود أطــبــاء
اخـصـائـيـ في مـجـال الـطب الـنـفسي
نحـهم جرعات وباحـث اجتـماعيـ  
كبيـرة من االمل و االصرار على حتدي
ـرض الـعــضـال  ودرء كل مـا يـصـيب ا
الطفل وأسرته من احباط نتيجة  لتلك
االصـــابــة بــدءاً من دخــول الــطــفل الى
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الـــثــديــيــات فـي الــدولــة اجلــزيــرة
الـكـبـيـرة ورجـوعه إلى مـسـتـويات

ما قبل استيطان البشر لها.
ووجـد الـبـاحـثـون أنه إذا مـا جرى
وقـف الـــــنـــــزف احلــــــاصل حـــــاالً
ســيــســتـغــرق األمــر ثالثــة ماليـ
سـنــة حـتى تـتـعـافى الـطـبـيـعـة مع
ظـــهــور أنــواع ثـــديــيــات مـــعــقــدة
ــــاثـــلـــة لــــتـــحل مــــحل األنـــواع
ــــفــــقـــودة بــــالـــفــــعل. ولــــكن إذا ا
انــــقـــرضت 128 مـن الـــثـــديـــيـــات
ـصـنـفـة حـاليـاً عـلى أنـهـا مـهددة ا
بــاالنــقــراض فــإن وقت الــتــعــافي
ســـيــزداد بـــشــكـل كــبـــيــر إلى 23
مـلـيـون سـنـة. وقـال الـبـاحـثـون إن
الـــدراســـة تـــســـلط الـــضـــوء عـــلى
ـلـحـة حلمـايـة الـتـنوع الـضـرورة ا

البيولوجي في مدغشقر.
ـشـارك في إعداد وأوضـح العـالم ا
الــدراسـة لــويس لــيـمــا فــالـيــنـتي
كــــبـــيــــر الـــبــــاحـــثــــ في مــــركـــز
(نـاتـوراليس) لـلتـنوع الـبيـولوجي
فـي هولنـدا أنه في حـال انقرضت
ـتـوطـنة احلـيـوانـات والـنـبـاتـات ا
في مـدغشقر فسـيحدث انهيار في

النظم البيئية على اجلزيرة.

وأضــاف سـيـكــون لـذلك تــداعـيـات
مـأسويـة على سـبل عيـش اإلنسان
نطـقة مـا يؤدي إلـى اجملاعة فـي ا

والهجرة اجلماعية.
تُــصـنف مـدغـشـقـر نــقـطـة سـاخـنـة
لـلتنوع البيـولوجي ما يعني أنّها
تـضمّ عدداً كـبيـراً من األنواع التي
ـكن العثور عليها في أي مكان ال 
آخـر. وقد فـوجئ البـاحثـون برؤية
أن مـدغـشقـر ستـستـغرق وقـتاً أقل
لــلـــعــودة إلى الــتــنــوع الــذي كــان
موجوداً قبل وصول البشر مقارنة
بــــاجلــــزر األخــــرى وعــــزوا هــــذه
ــرونــة إلى أن حـاالت االنــقـراض ا
الــتي يــسـبــبـهــا اإلنـســان حـديــثـة

. العهد نسبياً
ــســتـــويــات الــعـــالــيــة من  لـــكن ا
الـتـنوع الـبـيولـوجي تـعني أنه إذا
اســتـمــرت حـاالت االنــقـراض فـإن
مـدغـشـقر سـتـسـتغـرق وقـتـاً أطول
بكثير من اجلزر األخرى للتعافي.
وقـال فالينتي لـوكالة فرانس برس
إن الــنــقـــاط الــســاخــنــة لــلــتــنــوع
الـبـيـولـوجي تـؤوي تركـيـزاً كـبـيراً
ـهددة  –فـهـي ليـست مـن األنواع ا
بـالضرورة أكـثر عرضة لـلخطر من
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{ لــوس اجنـلـيس (أ ف ب)  –فـاز
اخملـرج األميركي ستيـفن سبيلبرغ
الـثـالثـاء بـجـائـزة (غـولـدن غـلـوب)
فـي فـئـة أفـضـل مـخـرج عن فــيـلـمه
(The Fabel-ذي فـــيـــبـــلـــمـــانـــز“
 (mans الــذي نــال أيـضــاً جــائـزة
أفــــضل فـــيـــلـم درامي في الـــدورة
كافـآت التي نُقلت الـثمان لـهذه ا
تـلـفـزيـونـيـاً بـعدمـا حُـرمت من ذلك
الـعام الـفائت رغم الـفضـائح التي

. طاولت منظّميها أخيراً
وحصد فيلم الكوميدي التراجيدي
اإليـــرلـــنــدي “ذي بـــانـــشـــيــز أوف
 (The Banshees of إنـيـشـيـرين
(Inisherinالــذي يـصـور الـنـهـايـة
ــفــاجــئــة لـلــصــداقــة في جــزيـرة ا
إيـرلـنديـة صـغيـرة في عـشريـنـيات
الــــقــــرن الـــفــــائـت ثالث جــــوائـــز
(غـولدن غلـوب) بينهـا  أفضل فيلم
ــثل لــكــولـ كــومــيــدي وأفـضل 

فاريل.
واسـتُـوحي فـيـلم “ذي فـيـبـلـمـانز”
بــشـكل واسع من طــفـولـة ســتـيـفن
ســبـيـلـبـرغ ويــتـنـاول قـصـة شـاب

يـهودي أمـيركي كان يـحلم بـالعمل
فـي مــــجــــال إخـــــراج األفالم خالل
سـتيـنات الـقرن الفـائت في الوقت
الـذي كانت اخلالفات تـسيطر على

عالقة والديه الزوجية.
وأكّـــد ســبــيــلـــبــرغ وهــو يـــتــســلّم
اجلــــائــــزة أنّـه لم يــــكن يــــتــــمــــتّع
واجـهـة هذه بـالـشجـاعـة الـكافـيـة 
الــقــصــة بــشــكل مــبـاشــر. ومع أنّ
تــفـاصـيل من حــيـاته الـشــخـصـيـة
تـظهر في بعض أفالمه كـ (إي.تي)
و(كــلـوز إنــكـاونـتــر أوف ذي ثـيـرد
كــــايـــنــــد) عـــلى حــــدّ قـــوله إال أنّ
اخملـــرج الـــذي خــســـر والـــده عــام
2020 ووالـدتـه عام 2017 انـتـظـر
حــتى سنّ اخلــامـســة والــسـبــعـ
لــــيـــتــــنـــاول طــــفـــولــــته فـي عـــمل

سينمائي.
وحــاول الـــقــائــمــون عــلى احلــدث
تـــلــمــيع صـــورته بــعـــدمــا حُــرمت
احلــفــلــة من الــنـقل الــتــلــفــزيـوني
وواجــهت مــقــاطــعــة من الــقــطـاع
بــســبب اتــهــامــات بــالــعــنــصــريـة
والــتــمــيــيــز عـلـى أسـاس اجلــنس

والـــفــــســـاد اســـتـــهــــدفت رابـــطـــة
هــولـيـوود لـلــصـحـافـة األجــنـبـيـة
ـنظـمـة له. وبـعد سـلـسـلة اجلـهـة ا
مـن اإلصالحـات لـتـجـديـد الـرابـطة
الــتي لم يــكن في عــدادهـا أعــضـاء

صدقـة باحلصول على ـرقمة وا ا
وقع عـمل واحد لـكل فرد. وتـلقى ا
أكـــثـــر من مـــلـــيــون طـــلب و3500
هـجــوم إلـكـتـروني من أجـهـزة لـهـا
عــنــاوين بــروتــوكــول إنـتــرنت في
ـؤسسة روسـيا) وفق مـا أعلـنت ا
عــبـر مـوقــعـهـا اإللـكــتـروني. وكـان
بـانكـسي أشار عبـر إنسـتغرام إلى
ــبــيــعـــات ســيــحــول إلى أن ريـع ا
أصـــدقــائـــنــا فـي أوكــرانـــيــا. ومن
ـــقــرر اســـتــخــدام األمـــوال الــتي ا
زاد في شراء سيارات تُـجمع من ا
إسـعـاف ومولـدات وأجـهزة تـدفـئة
ومـصابـيح علـى الطـاقة الـشمـسية
لـلـسـكان احملـرومـ من الكـهـرباء
ــسـاعــدة مالجئ حــمـايـة وأيــضـاً 

ؤسسة. ثلي وفق ا النساء وا
وكـان بـانـكـسي نـشـر عـبـر حـسابه

عـلى إنـسـتـغـرام مـنـتـصف تـشرين
الـثـانيـمـقـطع فيـديـو يجـمع أعـماالً
ـرســام في أوكـرانــيـا رســمـهــا بــا
ثل شخـصاً يضع قناعاً بـعضها 
واقـيــاً من الـغـاز في غـوسـتـومـيل
مــــؤكـــداً بــــذلك أنه صــــاحب هـــذه
األعـــــمــــال. وقـــــد كــــان الـــــفــــنــــان
الـــبــــريـــطـــاني عـــلـى اتـــصـــال في
أوكــرانـيـا مع مـؤســسـة (لـيـغـاسي
ـثـل وورد فـاونـديـشن) والتـقى 
عـنــهـا لـتـقـد مـنــتـجـات لـلـرعـايـة
. وأضــاف لـقـد ــيـاه والــتـدفــئـة وا
أعــارونـي أيــضــاً إحــدى ســيـارات
اإلسـعــاف لـلـعـمل مـا أظـهـر فـائـدة
كـبيرة عـندما رأتني إحـدى النساء
ـسـنـات الـغـاضـبـات عـنـدما كـنت ا
أرسـم عــلـى مـــبـــنــاهـــا واتـــصـــلت

بالشرطة.

ســـــــود في عــــــام 2021  وافـــــــقت
محطة (ان بي سي) األميركية على
بـث حــــفــــلــــة (غـــــولــــدن غــــلــــوب)

. بنسختها الثمان
وكــانت األنـظــار تـتـجـه أيـضـاً إلى
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حــضـور أو غـيــاب الـنــجـوم الـذين
دُعــيــوا إلى احلــدث لــرؤيــة مـا إذ
كـانت  هـولـيـوود مسـتـعـدة لـعودة

(غولدن غلوب).
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مـنـاطق أخـرى لـكـنـهـا أمـاكن ذات
أهـمـيـة خـاصة ألنّـهـا تـضمّ تـنـوعاً
ــا هـو مــوجـود في أجـزاء أكــبـر 
أخـرى مـن العـالـم. تـؤدي اجلـزيرة
أيــــضــــاً دوراً هــــامــــاً فـي قــــيـــاس

التأثيرات البشرية.
وتـشمل الـدوافع الرئيـسية لـفقدان
الـتـنوع الـبيـولوجي في مـدغشـقر
حتــــــويـل اســـــتــــــخــــــدام األراضي
ـوائل واألنواع لـلـزراعة وتـدهور ا
ـنـاخ والـصـيـد الـغــازيـة وتـغـيـر ا

وفق الدراسة.
وبــحــسب تــقــيــيـم أجــراه االحتـاد
الـدولي حلفظ الـطبيـعة عام 2020
فإن أكثر من 100 نوع من الليمور
في مــدغـشـقـر مـهـددة بـيـنـمـا فُـقـد
ـئــة من الــغــطـاء حــوالى 40 فـي ا
احلــرجي األصــلي لــلــجــزيــرة بـ
ـاضي وعـام خــمـسـيــنـات الـقــرن ا

.2000
عزولة وقـال فالينتي حـتى البقع ا
أو األجــزاء الـتي يـتـعـذر الـوصـول
إلـيها والكبيرة نـسبياً من الغابات
في مدغشقر بدأت تعاني من تأثير

ناخ. وائل وتغير ا تدمير ا
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االختالسات الكـبرى التي تـتصدر مـا أُصطلح عـليه سرقة
الـقـرن وهي واحـدة من سـرقـات لـم يـأت الـوقت لـكـشـفـهـا
ا هي جـرائم مُخـلة بـالشـرف وأركز هـنا علـى الشرف ا
الوطني والسياسي. ال تـعنينا إجراءات وتـرتيبات احلكومة
أو النزاهة أو القضاء في إطالق سراح لصوص صغار او
ال الـعام بعد تسويات مـعينة وراء الكواليس كبار نهبوا ا
ــســروقــة مــقــابل خــروج في إعــادة جــزء أو كل األمــوال ا

أولئك من السجون.
سـروقة هذه مسألة تقدرها اإلجراءات التي تعيد األموال ا
الـسلـطـات اخملـتـصـة ومـدى كـون أهمـيـتـهـا أكـثـر نـفـعاً من
سـجن لص ال يـعـيـد األمـوال ويـنـتـظـر يـومـا يـفـرج فـيه عـنه
ـسـروقات أو انّ لـه من ذويه وأهله مَـن يسـتـطيع ليـتـمتـع با

نهوب. ال ا اإلفادة من ا
ــكن أن يــعــيــد أيــة شــخص مــتــورط بـشــكل لــكن ذلك ال 
ـزاولة حـياته الـسيـاسيـة بعد دورة مبـاشر أو غيـر مبـاشر 
انتخابيـة أخرى كما ال يـحق له أن يكون ضمن ايـة فعالية
سياسية وطنية وعلى األحزاب التي ينتمي اليها هؤالء نبذ
ـال احلرام حـتـى لـو نـالـوا االعـفاء ـلـوثـ بـا ـتـورطـ وا ا

احلكومي الذي له حسابات أخرى وربّما ظرفية.
ـانـية انّ الشـفـافيـة الـتي تـرفعـهـا اجلهـات الـتنـفـيذيـة والـبر
شعاراً مع كل مـوسم جديد فـي احلكم ال جند مـا يقابـلها
داخل األحزاب السياسية في حياتها التنظيمية وهي التي

لوثة التي تنخر البالد. تفرز للمجتمع تلك السقطات ا
 الفاسدون ليسوا وليدي اجلهاز التنفيذي للحكومة وانّما
هم من مواليد احلـواضن احلزبيـة الضيـقة ومن ثمّ يجري
بثهم داخل األوعية احلكومية ليكتسبوا أغلفة التخفي التي
ـومـة الـنـهـب. بـقـانـون االسـتـعـاضـة تـكـسـبـهم شــرعـيـة  د
الرياضي تكون األحزاب هي مـوطن الفساد  فهي تعيش
ــسـيـطـر عــلـيه وغـيـر حـيـاة االنـفـالت الـديـكـتــاتـوري غـيـر ا
ـقارنـة الوضع اخلاضع أليـة رقـابة ولم يـعد هـنـاك مجـال 
الداخلي حلـزب في العراق مع ايـة حياة داخـلية حلزب في
العالم العـربي او العالم . بالـرغم من انّ األغلبيـة الساحقة
ا هـي ليـست أحـزاب لـهـا أنـظـمـة داخـلـية من األحـزاب ا
وتعمل عـبر نتـاج والدة تاريخـية في مسـيرة العـمل الوطني
كـمــا كـان الــعـراق يــشــهـد والدة أحــزاب مـنــذ قـيــام دولـته
اضي. هي تشكيالت احلديثة في مطلع عشرينات القرن ا
ـطــبــوخـة انـبــثــقت من ضــرورات الــعـمــلــيـة الــســيـاســيــة ا
واخملــبـــوزة في أفـــران اخلـــارج والــتـي يــجـــري تـــصــريف

بضائعها الرديئة في البلد منذ عشرن سنة.

االنهيار األكبر لم يحن وقته بعد لكنه قادم.
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ان قضـيـة الـهـاتف احملـمول هي حـقـاً قـضـية تـسـتـحق مـنا
النـظر فـيـها! آبـاءً واصدقـاء سـاسة وقـضاة وقـادة ورجال
أعمـال واصحـاب فكـر ورأي وكـذلك بشـر انعـم الله عـليـنا
تعـة في احلياة ال بل ومنانا بـها يوم القيامة في بأسباب ا

ملذات ونعيم جنته.
تـابــعت مــقــطـعــاً حلــديث رجل الــدين واالسـتــاذ اجلــامـعي
وبايل الدكتـور أحمد الـبصيـلي وهو يتـكلم حول سـلبيـة ا
ـا يـفـيده وكـناه بـالـصـنم الـذي يـلـهي االنـسـان عن كـثـيـر 
. ومن الطريف ـكن أن يكون أمراً صحـيحاً ويغنيه. وهذا 
وهــو يـــتـــحــدث فـي هــذا الـــشــأن وهـــو يـــروي حــكـــايــة رد
الــصـــحـــابي جـــعـــفــر بـن ابي طـــالب ( رض) عـــلى ســؤال
الـنـجـاشـي بـخـصـوص مـا يــؤمـنـون به وكــيف أنـهم نـبـذوا
عبادة األصنـام والتعـلق بها كـان هناك في جـلسته من هو
وبايل وغير منتبه حملاضرة الدكتور البصيلي! مشغول با

ولكن:
ان هــذا اجلــهــاز هــو في ذات الــوقـت وســيــلــة ذهــبــيــة في
ـهارات وحـتى اكـتـساب ـعـارف وا الوقـوف عـلى الـعـلوم وا
ـكن ان ـهارات الـبـدنـيـة والـذهـنـيـة. هـذا اضـافة الـى ما  ا
يساهم به من تـرويح روحي وعاطفي. انه جـهاز عمالق في
ا تريد وتهوى. انه امكاناته في وصولك الى اكـثر بكثيـر 
كن ان تدافـع به عن نفسك أو أن تـنتحر كالسيـف الذي 

به!
لقـد كـان باألمس يـكـلف البـحث عن مـعلـومـة ساعـات وايام
! كـن ان تصل الـيهـا بـرمشـة ع . اليـوم  وأشهـر أحيـانـاً
بـالـطـبع مـع أخـذ احلـيـطـة واحلــذر والـتـعـامل بــوعي مـعـهـا

ومنطق.
وهذا فقط غيض من فيض!

اننا في حكاية الهاتف احملمول أمام حتد كبير! حتد يتعلق
ــا ــا نـــتــابـــعه في هـــذا الــهـــاتف و
نستخدمه مـن أجله وكذلك باألوقات

التي نقضيها معه!
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{ مـونـبـيـلــيـيه (فـرنـسـا) (أ ف
ب)  –حتت الـــســــقف الـــعـــالي
ة حُوّلت إلى لكلية صـيدلة قد
ـعاصـر في مديـنة مـركز لـلفن ا
مــونــبــيــلـيــيه الــســاحــلــيـة في
جـنـوب فـرنـسـا يـتـعـلم أنـدريه
وكيفن وأمبر صـنع الفخاريات
عـــــــــلـى مــــــــــرأى مـن إحـــــــــدى
الـفــنــانـات… فــقــد أُرسل هـؤالء
الـثالثة من طـبيـبـهم للـمشـاركة
في بـرنــامج جتــريـبي يــعـتــمـد

الفن وسيلة للعالج النفسي.
رضى الـثالثة يخـتلف هـؤالء ا
في أعمارهم ومسـيرة حياتهم
لــكــنــهـم يــتــشـــاركــون نــوبــات
االكــتـئــاب أو الــقــلق نـفــســهـا
ويـــتـــابـــعـــهم قـــسم الـــطــوار
النفـسية وما بـعد الطوار في
مستشفى مونبيلييه اجلامعي.
ولم يكن هؤالء الثالثـة مهتم
بــشـكل خـاص بـالـفـنـون في مـا
مضى لكنّهم اتّبعوا اخلطوات
ــطـلــوبـة مــنـهم بــالــكـامل في ا
إطــــــار هــــــذا الــــــعـالج غــــــيـــــر
االعتيـادي الذي يستـمر بضعة
أســابـــيع حتـت عــنـــوان (الــفن
بـوصـفـة طـبيـة). بـالـنـسـبة إلى
ـدينة عـاصر في ا مركـز الفن ا
Mo.Co  وقسم الطب النفسي
ـســتـشــفى اجلــامـعي ثــمـة بــا
(قـنــاعـة) مــشـتــركـة بــأنّ هـنـاك
حــاجــة مـلــحّــة لــزيــادة الـوعي
الـعـام بــفـوائـد االلـتــزام الـفـني
عــلى الــصــحـة الــعــقــلــيـة وفق
البروفيسور فيليب كورتيه من
ـسـتشـفى اجلـامعي في مـركز ا

مونبيلييه.

تــــســــديــــد ثــــمــــنـه عن طــــريق
الـضــمـان االجــتـمـاعـي مـشـدداً
كن لألطباء على أنه في كندا 

الفني نوما أمبورس نأمل أن
ـتــد هـذا الــبـرنــامج لـيــشـمل
ــكــنــاً اجلــمــيع وأن يــصــبح 

كــلـيــة طب ال تـزال فـي اخلـدمـة
في العالم.

Mo.Co ويــقــول مــديــر مــركـز

ـعاجلـ أن يصـفوا مـا يصل ا
إلى 50 زيــــــارة مــــــتـــــحـف في

رضاهم. السنة 
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طـريــقــــته في اسـتــخــدام يـديه
ـاضي بــعـد أن بـدأ في الــعـام ا
تعلّم أصول التـعبير اجلسدي
حتـت إشــــراف الــــراقــــصـــة آن

لوبيز.
ويــتـــذكــر قــائالً لــقــد مــنــحــني
الــــــرقـص فـن االنــــــدمـــــــاج في
مـــجــمــوعـــة وهــو مـــا لم يــكن
ســهـالً في الــبـدايــة فــضالً عن
ثــقـة أكــبــر في الــطـريــقــة الـتي
أعـبّـر بـها عن نـفـسي لـتـحريك
نـفـسي. وتــؤكـد خـبــيـرة الـطب
الــــنــــفــــسي فـي مــــســـتــــشــــفى
مـونـبـيـلـيـيه اجلـامـعي إيـلودي
ميشـال هنا ليس الـفنانون هم
رضى ولكن من يذهبون إلى ا
ـــرضى هم من يـــذهــبــون إلى ا
ـتـحف ويــلـتـقـون بــالـفـنـانـ ا

هم. ويدخلون عا
في عـــام 2022 اشـــتــــمل هـــذا
البرنامج على ثالث مجموعات
من حــــوالـى عـــشــــرة مــــرضى.
ـدة ويـشـمل ذلك رحالت فـنـيـة 
شـــهــر وزيـــارات لــلـــمــعــارض
ـارسـات وورش عــمل لـتـعــلم 

فنية.
فـي كل جـلــسـة رافــقــهم طـالب
فنون جميلة ومتدرب في الطب
ـسـؤول الــنـفـسي وال ســيـمـا ا
عن التقييم العلمي للمشروع.
هذه الـتـجـربـة مـجـانـيـة تـمـاماً
لـلـمـشـارك يـتم تـمـويـلـها من
جــانب مــركــز Mo.Co الــفــني
ووكــالــة الــصــحــة اإلقــلــيــمــيـة
ـديـريـة اإلقـلـيـمـيـة لـلـشؤون وا
الـثقـافية بـاإلضافـة إلى مـدينة
مــونـبــيـلــيـيه الــتي تــضم أقـدم

ـسبوق في شـروع غير ا هذا ا
ـستـوحى من جتارب فرنـسا ا
ســابــقــة فـي بــلــجــيــكــا وكــنـدا
تـحـدة لديه طـموح ـملـكـة ا وا
ـــــرضـى من واحـــــد إخـــــراج ا
ــســتــشــفى عن طــريق وصف ا

الفن لهم بحسب كورتيه.
وتـقـول الـطالـبـة أمبـر كـاسـتيل
الـبـالـغـة 17 عـامـاً بـابـتـسـامـة
على محياها هذا يحررنا بقوة
وذلك خـالل صــــــبـــــهــــــا مـــــادة
. الـبـارافـ في قـالب من الـطـ
وتــضــيف عــنـدمــا أكــون هــنـا
ـــــكن أن أشـــــعـــــر أن كل مـــــا 

يزعجني يتبدد.
أمـا كــيـفن جـيـنـيـست ذو الـ23
عــامـاً فــيــشــيــر إلى أن الــقـلق
الطبيعي يتالشى لديه. ويقول
كن اسـتشارة عـلمـاء النفس
ولــكن أفـضـل شيء هـو الــقـيـام
بــأعـمـال يــدويـة ألخـرج مـا في
مكنـونات نفسي مـبدياً سروره
بـــلـــقـــاء أشـــخـــاص يـــعـــانــون
ـشـكالت نـفـسـهـا ومـعـرباً عن ا
تحف استعداده لـلذهاب إلى ا

بوتيرة أكبر.
وتـــــوضــــــــح الـــــفــــــــــنـــــانــــة
البـصرية سـوزي لولـييفـر إنها
ـواد اللـيـنة ورشـة عمل حـول ا
ـرنـة والـتي تـتـشـوه وتـنـتقل ا
من احلـــــالــــة الــــصــــلــــبــــة إلى
السـائلـة عنـد مالمستـها لـليد
مـــا يـــســــمح بـــاالنــــخـــراط في

التجربة.
إلى جـــانــبـــهم يــبـــدي أنــدريه
بـــروســــو الــــبـــالغ 60 عــــامـــاً
( ــرة بـ(حتـسـ ســروره هـذه ا
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{ لــنـدن (أ ف ب)  –تــعـرض مـزاد
إلــكــتـــروني عــلى أعــمــال الــفــنــان
بـانـكـسي مـخـصـصـة جلـمع أموال
لـلمدنـي في أوكرانـيا إلى هجوم
مـــعــلــومـــاتي من أجــهـــزة عــنــوان
رتـبطـة بها بـروتوكـول اإلنتـرنت ا
نظمون. في روسيا على ما أكد ا
ونـظـمت مؤسـسة “لـيـغاسي وورد
ـاضي مزاداً فـاونـديشن ”الـشـهر ا
عـلى 50 عـمـالً مـصـنـوعـاً بـتـقـنـيـة
طـبـاعـة الـشـاشـة احلـريـريـة حتمل
تـوقيع الفنان البريطاني بسعر 5
آالف جـــنـــيه اســتـــرلـــيــني (6065
) لــلــقــطــعــة الــواحــدة الــتي دوالراً
ــثل كل مــنــهـا شــكل فــأر أبـيض
يــزرع مــخـالــبه في عــلـبــة عــلـيــهـا
عـبـارة “مـواد هـشـة. وكـان يُـسـمح
لــلـراغـبـ في اقـتــنـاء هـذه الـقـطع

{ بـاريس (أ ف ب)  –يـهـدد خـطـر
االنـقـراض الـذي تـواجـهـه ثـديـيات
ــا يــشــمل أجــنــاسـاً مــدغــشــقــر 
فـريـدة مـثل الـلـيمـور بـأزمـة تـنوع
بـيولوجي قـد يستـغرق حلـها أكثر
من  20مـلـيـون سنـة عـلى مـا حذر

علماء في دراسة حديثة.
وقــد عُـزلـت اجلـزيــرة الـواقــعـة في
جــنـوب احملـيط الـهـنـدي عن الـبـر
الـرئـيـسي لـلـقارة اإلفـريـقـيـة ألكـثر
من 80 مـــلــيــون عــام وهــو فــصل
أدى إلى تــطــويـر مــجــمـوعــة غــيـر
عـاديـة من النـبـاتات واحلـيـوانات
ـكن الـعـثـور عـليه كـثـيـر مـنـها ال 

في أي مكان آخر على األرض.
لــكن بـعــد أن اسـتـقــر الـبــشـر عـلى
اجلــزيـرة مـنـذ حـوالى 2500 عـام
بـدأت أنـواع كـثـيـرة مـثل الـلـيـمـور
الـعــمالق وطـيـور الـفـيـلـة وأفـراس
الـــنـــهـــر الــقـــزمـــة في االخـــتـــفــاء
وانـقرض بالـفعل حوالى 30 نـوعاً
مـن الـثـديــيـات. في دراســة نُـشـرت
في مـجلة (نيتشر كومـيونيكيشنز)
حـــلل عـــلــمـــاء إحــاثـــة من أوروبــا
دة تحدة ا ومدغشقر والواليات ا
الـتي سـيـسـتـغـرقـهـا تـعـافي تـنوع

{ بـومـباي (أ ف ب)  –احـتفـلت
الـــهـــنـــد بـــفـــوز فــيـــلم (آر آر آر)
(RRR) بجائـزة (غولـدن غلوب)
عن أفـضل موسـيـقى تصـويـرية
بعد مـنافسة مـحتدمـة ضمن فئة
كـــانت تـــضم أعـــمــاالً بـــأصــوات
ـــشـــاهـــيـــر في بـــعـض من أهم ا
مــجــال الــغـنــاء بــيـنــهم تــايــلـور

سويفت وريهانا.
وأشـاد رئـيس الـوزراء نـاريـنـدرا
ــــا وصـــفـه بـ(اإلجنـــاز مــــودي 
ــمــيــز جــداً) عــقب فــوز (نــاتــو ا
ــــــوســــــيـــــــقى نــــــاتـــــــو) وهـي ا
التصـويريـة التي ألّفـها كودوري

ماراكاثمـاني كيرافـاني لفيلم (آر
آر آر)مـن إخـــــــــــراج كــــــــــودوري

سريسايال سري راجامولي.
وغرّد مـودي عـبـر تويـتـر إنّ هذه
ـرموقـة جعلت الـهنود اجلائزة ا

جميعهم فخورين جداً.
ــرة األولـى الــتي يـــنــال وهـــذه ا
فيـها فيـلم هنـدي جائـزة (غولدن
غــلـــوب) بــحــسـب وســائل إعالم

هندية.
وصُـــــوّرت أجـــــزاء مـن الـــــعـــــمل
ـــصــوّر لـألغــنـــيـــة وأخــرى من ا
ـقر الـرسمي الفـيلم في مـحيط ا
ـيـر لـلـرئـيس األوكـراني فـولـود
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احــــــــتـــفـــاالً بـــفـــوز الـــعـــمل في
(غـولدن غـلـوب) مـضيـفـاً أتـمنى
أن يــــنــــال الــــعــــمل مــــزيــــداً من
اجلـوائـز ويـجـعل الـهـنـد فـخورة

جداً!!.
ويُعد القطاع السينمائي الهندي
الـــذي تـــهــيـــمن عـــلــيه األعـــمــال
البـوليووديـة النـاطقة بـالهـندية
األكــثــر غـزارة فـي إنـتــاج األفالم
في العالم إذ تُـنتج سـنوياً آالف
األعــــمـــال وتُــــدبـــلـج وتُـــوزع في
أسـواق خارجـيـة خـصـوصاً في
جـنــوب آسـيــا وآسـيــا الـوسـطى

وإفريقيا.

زيلينسكي عام 2021 قبل الغزو
الروسي.

ُــنــتج وحــظي فـــيــلم (آر آر آر) ا
بــلـغـة الــتـيـلــغـو (تــولـيـوود) في
جـنــوب الـهــنـد في آذار الــفـائت
بنـجاح يُعـدّ كبـيراً لـفيـلم محلي

سواء في الهند أو خارجها.
ورُشحّ الـــعـــمل أيــضـــاً في فـــئــة
أفضل فـيلم بـلغـة أجنـبية إال أنّ
اجلـــــائـــــزة ذهـــــبت إلـى فـــــيـــــلم

(أرجنتينا 1985). 
ــــمـــثل شـــاه روخ خـــان وغـــرّد ا
بـدوره اسـتـيــقـظت لـلـتـو وبـدأت
أرقص عـلى أنــغـام (نـاتـو نـاتـو)

ـــــتـــــحـــــدة (الـــــواليـــــات { اال ا
ـتـحدة) (أ ف ب)  –أظـهـر تـقـرير ا
ـي نــشــر الــثالثــاء أنّ خــمــســة أ
مـالي طفل حول العالم توفوا في
2021 قبل بلوغهم سن اخلامسة
فـي مــعــدّل مــقــلق عـــلى الــرّغم من
الـــتــــقـــدّم الـــذي أُحـــرز عـــلى هـــذا
الصعيد منذ مطلع القرن. وإذ لفت
الـتـقريـر إلى (تفـاوتـات هائـلة) في
مــعـــدالت وفــيــات األطــفــال تــبــعــاً
لــلــمـنــاطق والــدول الـتي يــولـدون
فـــيــهـــا قـــال إنّ واقع أنّ خــمـــســة
مـاليـ طـفل قـد تـوفـوا في 2021
قـبل أن يـبلـغـوا سن اخلـامسـة هو
عـرفة أمـر مـقلق في ضـوء توافـر ا
واإلجـــراءات لـــلــحـــؤول دون هــذه
الـوفيـا. وأعدّت  الـتقريـر مجـموعة
ـــشـــتـــركـــة بــ ـــتـــحـــدة ا األ ا
ـعـنـيـة بـتـقـديـر وفـيات الـوكـاالت ا
األطـفـال ”والــتي تـضمّ خـصـوصـاً

الــيــونـيــسف ومــنــظــمـة الــصــحّـة
يـة والبـنك الدولي. وبـحسب الـعـا
الـتـقريـر فـإنّ أقلّ بقـلـيل من نصف
هـذه الـوفـيـات (2.3 مـلـيـون وفـاة)
حــدثت قـبل أن يــتّم الـطــفل شـهـره
األول والـــســبب األســـاسي لــهــذه
بكرة أو الوفيات يتعلّق بالوالدة ا
مـضـاعفـات متـعـلقـة بالـوالدة.  أمّا
بـعد الشهـر األول فإنّ السبب  هو
ـــا في ذلك ـــعـــديـــة  األمـــراض ا
االلــتــهــابــات الـرئــويــة واإلســهـال
ـالريــا. ونــدّد الــتـــقــريــر بــهــذه وا
الـوفيات ألنّه كان باإلمكان جتنّبها
إلى حــدّ كــبـيــر لـو تــوفّـرت رعــايـة
أفــــضل عــــنــــد الــــوالدة وتـــأمّــــنت
ـكـمّالت الـغـذائـيـة وأتـيح لـهؤالء ا
األطـفال تلقّي اللّقاحات الضرورية
وكـانت هـنـاك بـيـئـة آمـنـة لـنـاحـيـة

. الصرف الصحّي خصوصاً
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