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طبعة العراق 
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يـنظر مجلس الوزراء خالل جلسته
الـيوم الـثالثاء مـشكلـة احملاضرين
الـــذين  اســتـــبــعــاد اجملـــانــيــ 
ــوازنـة الـتي اقـرهـا حــقـوقـهم في ا
ـاضي  وسط ـان االســبـوع ا الــبـر
مـطـالـبـات بـتـحـويل الـشـريـحـة الى
عـــقــود  فـــيـــمــا اقـــتـــرح اخلــبـــيــر
الـقانـوني طارق حـرب على مـجلس
ــــعـــاجلـــة واقع الــــنـــواب حـــلـــوال 
ـوازنة التي جرى احملـاضرين في ا
اضي. الـتصويت عليـها االسبوع ا
وقـال حرب في بيان تـلقته (الزمان)
ــــــكن حـل مـــــوضـــــوع امـس انه (
احملــاضـرين بــاجملـان وفق امـرين 
االول هـــو اعــداد مــشـــروع قــانــون
يـتـضمن مـنـحهم  طـلبـاتـهم بأتـباع
الـطـريق الـدستـوري بـقراءات اولى
وثــانـيـة  شــريـطـة ان يــكـون فـارق
بـــ الـــقــراءتـــ  اي بـــعـــد مــضي
يــومـ عـلـى الـقـراءه االولى  ومن
ثـم اجــــراء الـــــقــــراءة الـــــثــــالـــــثــــة
ـان عـلـيـه اي  بـعد وتـصـويت الـبـر
اربـعة أيام من القراءة الثانيه   ثم
يـــــرفـع الـــــقـــــانـــــون الى رئـــــاســـــة
اجلــمــهــوريه لــلــمــصــادقــة عـلــيه)
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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ان الـعراق يـدعم خطـوات تعـزيز االمن
واالسـتـقـرار في االردن الـشـقـيق. وقال
بـيـان حكـومي تلـقته (الـزمان) امس ان
(الــكــاظــمي اجــرى اتــصــاال هــاتــفــيــا
بــالــعـاهل االردني  واعــرب خالله عن
مــوقف الـعـراق الــثـابت من أمن األردن
ــلك عــبــد الـله واســتــقـراره بــقــيـادة ا
بـاعتـباره مكـمالً  متالزمًـا ألمن العراق
واستقراره) مشددا على  ان (العراق 
حكومة وشعبًا يعضّد كل ما من شأنه
بــسـط هــيــبــة الــدولـــة والــقــانــون في
األردن وتـــعـــزيــز مـــســـيـــرة الــشـــعب
األردنـي الشـقـيق علـى نهج اإلسـتـقرار
والــتـنـمــيـة والـبــنـاء). وكـانت دول من
ــغـرب الـعــربي اعـلـنت اخلــلـيج إلى ا
ــلك االردن بــعـد ســاعـات من دعــمــهـا 
احــبــاط مـحــاولـة تــأمــريـة في عــمـان.
ويــــقـــيـم األردن عالقـــات وطــــيـــدة مع
قــيــادات دول اخلــلــيج والســيــمــا في
مـرحلـة ما بعـد أحداث الربـيع العربي.
وقـــوفه مع واكـــد الـــعــــراق أول امس 
ـلك فـي حتـقيـق االسـتـقرار اجـراءات ا
ـمـلـكـة الـهـاشـمـيـة. واكد وحـفظ امـن ا
ـلك سلمان بن عبد الـعاهل السعودي ا
الـعـزيز وولي عـهـده محـمـد بن سلـمان
ـــلك األردن وقــــوف خـالل اتـــصــــال 
الـرياض وتـضامـنهـا الكامل مع االردن
الـشـقـيق ومـسانـدته بـاإلجـراءات التي
يـقـوم بهـا عـبـد الله الـثـاني حلفظ أمن
األردن واحلـفـاظ عـلـى اسـتـقـراره. كـما
شـدد مـجلـس التـعـاون اخللـيـجي على
أنّه يقف إلى جانب األردن في خطواته
االمــنـيـة. مـن جـانـبه كــتب مـســتـشـار
الـــرئـــيس اإلمـــاراتـي ووزيـــر الـــدولــة
الــســابق لـلــشــؤون اخلـارجــيــة أنـور
قــرقــاش في تــغـريــدة عــلى مـوقع  ان
(اسـتقـرار األردن الشـقيق مـحل إجماع
عـــربي ودولي). وأصـــدرت الــبـــحــرين
وقـطر والكويت وعُمـان واليمن بيانات
اضية  أعـربت فيها خـالل الساعـات ا
عن دعـمـها لـلقـيـادة األردنيـة في كل ما
حلـفظ أمن واسـتـقـرار االردن تــتـخـذه 
الـشقيق ونزع فتيل كل محاولة للتأثير
فـيهـما. كمـا أجرى أمـير قطـر تميم بن
حـمد آل ثاني اتصـاالً هاتفيـاً بالعاهل
األردني  أعــــرب خالله عـن دعم دولـــة
ــمـلـكـة األردنـيـة. قــطـر ووقـوفـهـا مع ا
ــغــرب مـــحــمــد بـــدوره أعــرب مــلـك ا
الــــســــادس عن (تــــضــــامــــنه الــــتـــام

والـطـبـيـعي مع األردن) مـؤكـداً (دعـمه
الــكـامل لــكل الـقــرارات الـتي اتــخـذهـا
ـــــلك األردنـي الســـــتــــتـــــبـــــاب األمن ا
واالســـتــقــرار). وفي الـــقــاهــرة ابــدى
ــتـحـدث بـاسم رئـاســة اجلـمـهـوريـة ا
بـاسم راضي في بـيان (تـضامن مـصر
الــكـامل ودعــمـهـا لــلـمــمـلـكــة االردنـيـة
الـهـاشمـية الـشقـيـقة وقـياداتـها وسط
الـتشديد عـلى أن أمن واستقرار األردن
الـشــقـيق هـو جـزء ال يـتـجـزأ من األمن
ــصـــري والــعــربي). وكــان الـــقــومي ا
ــاضي عن األردن قـــد أعــلن الــســـبت ا
لكي اعـتقـاالت طالت رئـيس الديـوان ا
األســـــبق بــــاسـم عــــوض الــــله و16
آخـرين إثر متابعة أمنيـة حثيثة فيما
حتـدثت تـقـاريـر صـحـفـيـة عـن مـؤامرة
مـــزعـــومــة لـــتـــقـــويض جـــهــود االمن
واالســـتــقـــرار في االردن. واكـــد نــائب
رئـــيـس الــوزراء  وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
ن الـصــفــدي في مــؤتــمـر األردنـي أ
أمـس االول إن (حتـــقــــيـــقــــات أولـــيـــة
أظـهـرت تورط األمـيـر حمـزة األخ غـير
الـشقيق للـملك مع جهـات خارجية وما
ــعــارضــة اخلــارجــيــة في تــســمى بــا
مـحاوالت لزعزعة أمن البالد وجتييش
ـواطن ضد الـدولة). وبرغم أن قائد ا
اجلــيش األردني نـفى مــنـذ الـلــحـظـات
األولـى احتـجاز األمـيـر حمـزة ووضعه
حتـت اإلقـامـة اجلـبـريـة إال أن األخـيـر
خـرج في تـسـجيـل مصـور سـابق وأكد

ذلك.

احملــاضـرين اجملــانـيـ واالداريـ
الـى عـــقـــود.وقـــال بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان (اجملـــتـــمـــعــ
ــقـتــرح في اتــفــقــوا عــلى تــقــد ا
جـــلـــســة مـــجــلـس الــوزراء الـــيــوم
الســتــحــصــال قــرار مـن احلــكــومـة
يـفضي الى حتويل احملاضرين الى
عـقود بـحسب قرار مـجلس الوزراء
رقم 340 لـعام 2019) .  بـدوره اكد
الـيـاسري أنه (فـور موافـقة مـجلس
الوزراء  سـيتم حتويل احملاضرين
إلـى عـــقـــود مـن دون احلـــاجـــة إلى
ــوازنـــة بــعـــد وتــوفـــيــر تـــعــديـل ا
الية الالزمة لهم). الـتخصيصـات ا
تحدث بـاسم الوزارة حيدر وكـان ا
فـاروق قـد اكـد  أن مـسـألـة تـثـبـيت
احملـاضـرين اجملانـي ال يـعود الى
ـا هو من اخـتـصاص الـتـربيـة وا
ـــان. وخـــاطب احلـــكـــومـــة والـــبـــر
مـحافظ بغـداد محمـد جابر الـعطا 
رئـاسة الوزراء بـتعيـ احملاضرين
الك احلـذف بــاجملـان عـلى حـركـة ا
واالســــتـــحــــداث لـــكـل مـــديــــريـــة .
وبـحـسب وثـيقـة صـادرة من مـكتب
احملــافظ اطـلـعـت عـلى مـضــمـونـهـا
ـا جـاء (الــزمـان) امس انه (عـمال 
وجب قرار بـالتوصيات الصادرة 
مـــجــلس الـــوزراء الــرقم 59 لـــعــام
ــوافـــقـــة عــلى 2020 نـــطـــالب بـــا
تـعــيـ احملـاضـرين بـضـمن حـركـة
الك  احلــذف واالسـتــحـداث لـكل ا
مــديــريـــة من مــديــريــات الــتــربــيــة
الـــست) ودعـــا الــعـــطــا  بـــحــسب
الـوثـيـقة الى (انـصـاف احملـاضرين
الـذين قـدمـوا مـجـهودا اسـتـثـنـائـيا
ـاضـيــة) مـشـيـرا الى ـدة ا خـالل ا
(مـديريات التربـية تعاني من نقص
الكات الـتدريسية وانها حـقيقي با
بـحـاجـة مـاسـة إلى خـدمـاتـهم لـسد
الكـــات الــتـــربــويــة الـــنــقـص في ا
نــتــيــجــة لــصــدور الــتــعــديل االول

لقانون التقاعد لعام 2019). 

وبـعده يتم تـعديله بـنفس اجراءات
تــشــريع الــقــانــون الــتي ذكــرنــاهـا
). وتـســتــمــر اعـتــصــامـات ســابــقــاً
احملـاضـرين اجملـانـيـ في عـدد من
احملــافــظـات . واغــلق مــتـظــاهـرون
امـس مداخل مـديـنـة النـاصـرية من
خـالل حـرق االطارات وسـط الـطرق
الـــــــرئــــــــيـــــــســـــــة ومـــــــنـع مـــــــرور
الــعـــجالت.وقــال شــهــود عــيــان ان
ـئـات من احملـاضـريـن اجملـانـي (ا
اضـافـة الى نـاشـطي االحـتـجـاجات
فـي احملـافــظـة  نــظــمــوا تــظــاهـرة
حـاشــدة اغـلـقـوا عـلى اثـرهـا مـركـز
هـمة ـديـنة والـطرق واجلـسـور ا ا
احـــتـــجــاجـــا عـــلى عـــدم انـــصــاف
ــوازنـة). شــريــحــة اخلــريـجــ بــا
وتـعـهـد وزيـر الـتـربـيـة عـلي حـمـيد
الــدلـيـمي بـطـرح مـوضـوع حتـويل
احملــاضـرين اجملــانـيـ واالداريـ
الـى عـــقـــود في جـــلـــســـة مـــجـــلس
الوزراء اليوم الثالثاء الستحصال
قرار لصالح هذه الشريحة وضمان

شروعة.  حقوقهم ا
وعــقـدت جلـنـة الــتـربـيـة اجــتـمـاعـاً
بــرئـاســة الـنـائـب قـصي الــيـاسـري
ــنــاقــشــة وبــحــضـــور الــدلــيــمي  
ــان بــشــأن حتــويل مــقـــتــرح الــبــر

واضـــاف (امــا احلل االخــر  فـــهــو
وازنـة التـي صوت عـليـها تـعـديل ا
مجلس النواب  اذ ال يجوز اضافة
حـكم جديد للـقانون بعـد التصويت
ـكـن اجـراء بــشــكل كــامل  ولــكـن 
الــتـــعــديل بــعــد مـــصــادقــة رئــيس
اجلـــمــهــوريـــة  عــلــيـه ونــشــره في
اجلـريـدة الرسـمـية) واشـار الى ان
ان ال (اي قـانون يصـوت عليه الـبر
ــكـن تـعــديــله  اال بــعــد اكــتــمـال
ــصــادقــة االجــراءات اخلـــاصــة بــا
عـليه ونشـره في اجلريدة الـرسمية
 حــيـث يــتم مــنح الــقــانــون رقــمــاً

طارق حرب
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الــذين نـفـذوا الــدكـة). وأعـلــنت خـلـيـة
اإلعـالم األمـني عن وقــوع تــفـجــيـرين
اسـتهدفتا أرتال تنقل معدات عسكرية
في مـحافـظتـي الديوانـية وبـابل.وذكر
بـيان لـلخـليـة تلـقته (الـزمان) امس ان
(عـبــوة نـاسـفـة أنـفـجـرت عـلى احـدى
عـجالت رتل في الـديوانـية بـعد جـسر
عــفـك ضــمن قــاطـع مــديــريــة شــرطــة
الـــديــوانـــيـــة دون اضــرار مـــاديــة او
بـشـرية حـيث اسـتمـر الـرتل باحلـركة
ـقصودة) وأضـاف (كما نـحو جـهته ا
انــفـجــرت عـبــوة نـاســفـة أخــرى عـلى
أحــــدى عــــجالت رتـل في بــــابل  دون
اضــرار مــاديـة او بــشــريـة واســتــمـر
الــرتـل بـاحلــركــة). مـن جــهــة اخـرى 

ضـبـطت الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـمارك 12
حــاويــة مــحــمـلــة بــدراجــات نــاريـة و
هـوائية مستعملة  مـعدة للتهريب في
مـركز كـمرك ام قصـر الشـمالي  . وقال
بـيـان للـهيـئة تـلـقته (الـزمان) امس ان
(عـــمـــلـــيـــة الـــضـــبط  تـــمت بـــحـــسب
علومات الواردة من هيئة النزاهة و ا
ـــســـانـــدة اجلـــهـــات الــســـانـــدة في

يناء).  ا

ـــتـــاجــــرين بـــاخملـــدرات قـــادمـــا من ا
الــرمــادي مــنــطــقـة  5 كــيــلــو بــاجتـاه
مـــنـــطــقـــة بــاجلـــرايـــشي في جـــزيــرة
الـرمادي بعد نصب كم محكم له في
ـــنــطـــقـــة). ونــفـــذت شـــرطــة مـــدخل ا
طاردة مـحافظة البصرة واجبا امنيا 
ــتـهم م.ع.ج الــذي اطـلق الــنـار عـلى ا
ـــنـــازل في طـــلـــيـــقـــته داخل احـــدى ا
احملـافـظـة. كـمـا اتـخـذت قـيـادة شـرطة
احملـافـظـة االجراءات الـقـانونـيـة بحق
مـفرزة أمـنية كـانت قرب منـزل تعرض

ة الدكة العشائرية.  الى جر
وقـالت قـيادة الـشرطـة في بيـان تلـقته
(الـــزمــان) امس انـه (وبــعـــد حــصــول
ـة قـتـل في مـنـطــقـة اجلـمــعـيـات جــر
والــقـاء الــقـبـض عـلى الــقـاتل  قــامت
ـقـتول مـجـمـوعة مـسـلحـة من عـائـلة ا
الـذي كان بـاالعـتـداء عـلى دار الـقـاتل 
خـالـيا  بـرغم من وجـود مفـرزة امنـية
وبـــعــد تـــســجـــيل دعــوة قـــرب الــدار 
قـــضـــائـــيـــة عـــلى الـــفـــور  اتـــخـــاذ
ـفـرزة االجــراءات الـقــانـونــيـة بـحـق ا
ـرابـطة) مـؤكدا ان (الـشرطـة شرعت ا
ــسـلــحـ بــالـبــحث عن االشــخـاص ا

خـسائر بشرية تـذكر). كما افاد شهود
عــيـان بـانــدالع حـريق وسط بــسـاتـ
مـحـافـظـة الـبـصـرة وحتـديـدا بـقـضـاء
ـدينة  اسـفر عن احتراق مـئة نخلة. ا
والــقت االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة
الـــقــبـض عــلى احـــد االرهــابـــيــ في
اخلــالــديــة وتــاجــرا لــلــمـخــدرات في
ـديــريــة في بــيـان الــرمــادي.وذكــرت ا
تــلـقـته (الـزمــان) امس انه (بـنـاءً عـلى
مـــعــلـــومــات اســـتــخـــبــاريـــة دقــيـــقــة
وبــالـتــنـســيق مع قـسـم اسـتــخـبـارات
قـيادة عـمليـات االنبار  تـمكـنت مفارز
شـعـبـة االسـتـخـبـارات الـعـسـكريـة في
الـفـرقـة الـعـاشـرة وبـالـتـعاون مـع قوة
ـشاة 39 من مـن الفـوج الـثـالث لـواء ا
الـقاء القبض عـلى احد االرهابي في
سـيـطرة الـصديـقيـة بـقضـاء اخلالـدية
ـــتــــهم من بــــاالنـــبـــار) مــــؤكـــدا ان (ا
ـوجب مـذكـرة ــطـلـوبـ لــلـقـضــاء  ا
ــادة ٤ إرهـاب) قــبـض وفق أحــكــام ا
ـديـريـة وضــمن مـهـامـهـا وتــابع ان (ا
ـنـظـمـة ـة ا الحـقـة عـصـابـات اجلـر
وبــالـتــنـســيق مع قـسـم اسـتــخـبـارات
قـيادة عـمليـات االنبار  اطـاحت باحد
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اطــاحـت قــوة من مــديــريــة مــكــافــحــة
ــتــهـم ســرق مــنـزال إجــرام بــغــداد  
وسط مـنـطـقـة الـكـرادة  بـبـغـداد.وذكـر
بـيان لوزارة الـداخليـة تلقـته (الزمان)
امـس انه ( الـــقــــبض عــــلى مــــتـــهم
بــسـرقـة  33الف دوالر مع  20مــلـيـون
ديـــنــار ومــســـدســ من داخل دار في
ـــتــهـم قــام الـــكـــرادة) مـــبـــيـــنـــا ان (ا
ــشــتـــكي وفــتح بـــالــدخــول الـى دار ا
خـزنـة حديـديـة وسـرقة مـحـتويـاتـها)
ـتهم و مـشـيـراً الى (تـدوين أقـوال ا
تـصديقها قضائياً باالعتراف  كما 
عـرض االوراق التـحقيـقية عـلى انظار
قـاضي الـتـحـقـيق الـذي قـرر تـوقـيفه).
دني حريقا وكافحت مديرية الدفاع ا
انــدلع بـسـبب أعــقـاب الـســكـائـر قـرب
مــــبـــــنى نـــــقــــابــــة الـــــصــــحـــــفــــيــــ
ـديـريـة في بـيـان .وذكـرت ا الـعـراقـيـ
تلقته (الزمان) امس ان (فرقها تمكنت
مـن السيطرة واخماد حريق اندلع في
مـــســاحــة مـن االعــشــاب قـــرب مــبــنى
الــنـقـابـة  دون تــسـجــيل اصـابـات او

الـدفعـة األولى من الفـرق األولى واخلـامسة
عـشر والـسادسـة عشر والـعشـرون وقيادتي
عـمــلـيـات نـيــنـوى وغـرب نـيــنـوى وسـيـتم
اسـتالمـهم الـراتب لـشـهـر نـيسـان من خالل
بـطـاقـة الــمـاسـتـر كـارد) وتـابـع ان (الـفرق
ـقــر الـعــام سـيــكـون تــوطـ ــتـبــقـيــة وا ا

  .( رواتبهم  تباعاً

ـنتشرة في بـغداد واحملافظات) مؤكدا ان ا
(مـدة تـسـديـد الـقرض  5 اعـوام  اي بـواقع
 60 شـهـرا). واجنزت وزارة الـدفـاع الدفـعة
األولى مـن توط رواتب منـتسبـيها.واكدت
الــوزارة فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس
(اسـتـمــرارهـا في إجـراءات عـمـلـيـة تـوطـ
ـنتـسـبيـها) مـشـيرا الى (اكـتـمال الـرواتب 

ـشــاريع اخملـتـلــفـة والـتــقـلـيل من تــمـويل ا
فـقد تقرر الـبطالـة وتشغـيل األيدي العـاملة 
شاريع الصغيرة زيـادة مبالغ منح قروض ا
ـواطـنـ الى  25 مــلـيـون ديـنـار) داعـيـا ا
ــهـن االخــرى عـــلى واصـــحـــاب احملـــال وا
مـخـتـلف انـواعـهـا الى (االسـتـفـادة مـن هذا
ـصرف الـقـرض والـتـقد عـلـيه في فـروع ا
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نافذ االهلية صارف احلكومية وا باشرت ا
ـتـقـاعـديـن الـعـسـكـريـ  بـصــرف رواتب ا
دفـعة شهر نيسان اجلاري بعد اشعار هيئة
ــسـتـحـقـات. الـتــقـاعـد الـوطــنـيـة بـصـرف ا
واطــلـقـت الـهــيـئــة مــسـاء اول امس رواتب
تـقاعدين لكافة.وكانت وزارة شـهر نيسان ا
ـبـاشـرة بـرفع رواتب ــالـيـة قـد اعـلـنت  ا ا
ــدني والــعــســكــري. ودعت ــتــقــاعــديـن ا ا
الـوزارة في بـيـان إدارات مـصـرفـي الـرشـيد
والـرافـدين وهـيئـة الـتـقـاعد الى (اسـتـكـمال
ــدني ــتــقـــاعــدين ا إجــراءات دفـع رواتب ا
والـعـسـكـري لـلـشهـر اجلـاري عـبـر بـطـاقات
ـتقاعدين الـدفع االلكتروني) مـشددا على (ا
ن تـصلهم رسـائل نصية  مـراجعة فروع
ـصـارف ومـنافـذ الـصـرف االلي في بـغداد ا
واحملـافـظـات السـتالم رواتـبـهم). فـيـمـا قرر
ـشـاريع مـصـرف الـرافـدين  مــنح قـروض ا
الـصـغـيرة لـلـمـواطنـ من اصـحـاب احملال
بلغ يصل  25مليون دينار.وذكر التجارية 
ـكـتب االعالمي لـلمـصـرف في بـيان تـلـقته ا
(الــزمـان) امس انه (تــمـاشــيًـا مع ســيـاسـة
قـدمة ـصرف الـهـادفة لـتنـويع اخلدمـات ا ا
من قــبــله ودعــمًــا لالقــتــصـاد الــوطــني في
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حقـق فريق الشـرطة بكـرة السلة امـس االثن  فوزا
صعـبا عـلى فريق احلـشد بـنتـيجة 84 ≠ 1 نـقطة في
بـاراة التي احتـضنتـها صالـة الشعب وذلك ضمن ا

متاز بكرة السلة . منافسات   الدوري العراقي ا
باراة نـدية قويـة في جميع اشـواطها لكن وشهـدت ا

التـكتيكـات والتغيـيرات التي اجراهـا مدرب الشرطة
باراة بهذا الفارق البسيط. حسمت ا

وحلـساب ذات اجلـولـة تـمـكن فـريق االعـظـمـية   من
حـصــد الـعـالمـة الــكـامــلـة عــلى حــسـاب فــريق غـاز

الشمال  بنتيجة 74≠ 55 نقطة.
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ـــواطـــنــ  رئـــيس الـــوزراء مــصـــطــفى نـــاشــد آالف ا
الكـاظمي  االيعاز الى وزارة الداخلية الجناز معامالت
ـتـقدمـ عـلـيـها الـبـطـاقة الـوطـنـيـة  وتسـريع حـصـول ا

وانهاء  معاناة تأخيرها  منذ شهرين.
ـثلون عـنهم انهم راجعـوا فروع دوائر اجلـنسية وقال 
في بـغـداد مـنذ شـهـور وقـدموا مـسـتمـسـكـاتهم بـقـصد
احلـصــول عـلى الـبــطـاقـة الــوطـنـيـة  ووصــلت خـطـوات
اجنــاز مــرحــلــة الــتــســلــيـم لــكــنــهم مــســتــغــربــون من
تـأخـرتـسـلـيـمـهـا مـنـذ نـحـو شـهـرين بـحـجـة عـدم وجـود

بـطـاقـات وتــعـذر اجنـاز االف الـبـطـاقــات نـتـيـجـة عـجـز
الدائرة عن تأم الكميات الالزمة .

واضـافوا ان (دائـرة اجلـنـسيـة اوقـفت تـرويج مـعامالت
احلصـول على الـبطاقـة الوطـنيـة منذ اسـبوعـ  نتـيجة
ـــعـــامالت وتـــعـــذر احلـــصــول عـــلى تـــراكم كـــمـــيــات ا
واطـنون (وزارة الـداخلـية بـكشف البـطاقـات) وطـالب ا
اسبـاب التأخـير والتـحقق من حقـيقة عـجز الوزارة عن
ـسـتلـزمـات الالزمـة الجنـاز الـبـطاقـات الـوطـنـية تـأمـ ا
باعتبارها مستمسكا اساسيا في ترويج اي معاملة في

دوائر الدولة).
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ــــــرجع الــــــديـــــنـي عـــــلي افــــــتى ا
الـسيستاني  بـجواز أخذ جرعات
ـضاد لـفـايـروس كـورونا الـلـقـاح ا
خـالل مــدة الــصـيــام . ورد مــكــتب
الــسـيـسـتـاني عـلى تـسـاؤال بـشـأن
ـضـاد جــواز اخـذ جـرعـة الـلـقـاح ا
لـــلـــجـــائـــحـــة خـالل صـــوم شـــهــر
رمــضــان  بـــالــقــول (يــجــوز اخــذ

الــلــقـاحــات خالل الــصــوم بـشــهـر
رمــضــان وال وجه لــلــتــأخــيـر  وال
يـضر اخذ اللقاح بالصوم حتى لو
اسـتلزم الـغثيان او االلم  فأن ذلك
ــفـطـرات  واذا اضــطـر لــيس من ا
الـشـخص الى االفطـار لعـدم حتمل
االسـتمـرار علـى الصوم  فـال بأس
ان يــــفــــطــــر ويــــقــــضـي الحــــقـــا).
ورصــدت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 6423 إصــابـة مــؤكـدة بــفـايـروس
كــــورونـــا وشــــفـــاء  5664 حــــالـــة

وبــواقع  39وفــاة جــديــدة. واشـار
ــوقـف الـوبــائـي الـيــومي  الــذي ا
اطـــلــعت عــلــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الفـحوصـات اخملتـبريـة ليوم
امـس االثن  بــلـغت اكـثـر من 41
الف عينة حلاالت مشتبه اصابتها
بـــالــفــايــروس  اذ  رصــد 6423
اصــــابــــة بــــكــــورونــــا في عــــمـــوم
الـعـراق) واضـاف ان (الـشـفـاء بلغ
 5664 حــــالــــة وبــــواقع  39وفــــاة
جــــــديـــــدة). وتــــــابع ان (الـــــوزارة

سـجلت اكـثر من  10 االف شـخص
ــضـاد  تــلـقــوا جـرعــات الـلــقـاح ا
لــلــجــائــحــة  في عــمــوم الــعـراق).
ونـــفت الـــوزارة عــدم حـــصــول أي
ن تلقى الـلقاح مـضاعـفات خطـرة 
ـضاد منذ البدء بعـملية التطعيم ا
بـسـينـوفـارم الصـيـني ولغـاية اآلن
مـع لــقــاح أســتــرازيــنــكــا. وذكــرت
عـــضـــو الــفـــريق فـي الــوزارة ربى
فـالح في تـــصــــريح امس ان  (اي
مـضاعفات حتصل لدى االشخاص

الـــذين تـــلـــقــوا اجلـــرعــات  تـــعــد
طــبـيـعــيـة وشـبـيــهـة بـأعـراض اي
لــقــاح اخـر  كــارتــفــاع بـســيط في
درجـة حرارة اجلسم باإلضافة إلى
الـصداع) مـؤكـدة ان (هنـاك اقـباال
واطـنـ عـلى تلـقي الـلـقاح) مـن ا
ودعـت فـالح الى (ضــــــرورة عــــــدم
الـــتـــهـــاون بـــإجـــراءات الـــوقـــايـــة

والــتـبـاعـد اجلـسـدي حـتى وإن 
أخـذ اللقاح). واكـد رئيس مواجهة
كـورونـا في محـافـظة الـسلـيـمانـية

هـيرش حيدر  ان نسبة االصابات
بـالـفـايـروس في احملـافـظـة بـتـزايد
ــواطــنـ الى مــســتـمــر  داعــيـا ا
االلــتـزام بـالـتـعـلـيـمـات الـصـحـيـة.
وقــال حـيــدر في تـصــريح تـابــعـته
(الــزمــان) امـس ان (هــذا االرتــفـاع
كـــان مــتـــوقــعــا مـن قــبل االوســاط
ـصـابـ يـتم وان اغـلب ا الــطـبـيـة
الـتـعـامل مـعـهم وكـانـهم مـصـابون
ــتــحـور) واضــاف ان بــكــورونــا ا
ـتحور  هي (اعـراض الفـايروس ا

نــفس االعـراض الــتي تـظــهـر عـلى
ـصـاب بكـورونا  لـكن الفـرق هو ا
ان الـتـحور اجلـديـد ينـتـشر بـشكل
ـــواطـــنـــ الى اســــرع) داعــــيـــا ا
(االلـتـزام بـالتـعـليـمـات الصـحـية 
حـتى نـتـمكن مـن مواجـهـة مشـكـلة
قـــــلـــــة االســــرة ولـــــكـي التــــفـــــقــــد
ـــســـتـــشـــفـــيـــات قـــدرتــهـــا عـــلى ا
ـصــابـ بــكـورونـا) اســتـيــعـاب ا
وتـابع ان (الـلقاح مـنح في الـبداية
لـلمالكـات الطبـية ومقـاتلي الصف

االول فـي مواجـهة كـورونا  وبـعد
ذلـك لالشخـاص الذين يـعانون من
ـــزمـــنـــة) مـــؤكـــدا ان االمــــراض ا
ــــراكـــز (الــــلــــقـــاح مــــتـــوفــــر في ا
الــصـحـيـة) وشــدد حـيـدر عـلى ان
(الـــــطــــريق الــــوحــــيــــد حملــــاربــــة
الـفـايروس  هـو ارتـداء الكـمـامات
وااللـتـزام بـالـتـعـلـيـمـات الـصـحـية
وان اهمال تلك االجراءات سيؤدي
الـى تـفـاقم االوضـاع الـصحـيـة في

البالد). 
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تـــرتــفع قــلـــيال عن الــيـــوم الــســابق .
وقـالت الهيئة في بيـان تلقته (الزمان)
امـس ان (طــــقـس الــــيــــوم الـــــثالثــــاء
ســيــكــون صـحــوا في عــمــوم مــنـاطق
الــبالد) واضــاف ان (طــقـس يــوم غـد
االربـعــاء سـيـكـون غـائـمـا جـزئـيـا الى
ناطق كافة) مشيرا الى ان غائم في ا
ـقـبل سـيـكون (طـقس يـوم اخلـمـيس ا
غــائــمــا مع فــرصــة لــتــســاقط امــطـار
ــنـطــقـة الـوســطى امـا مــتـفــرقـة في ا
نطقتـ الشماليـة واجلنوبية طـقس ا
فـــيــكــون غـــائــمـــا ودرجــات احلــرارة

مقاربة لليوم السابق). 

يـاه لـتفـادي أي اضرار من خـزانـات ا
صاحب للغيوم). وكان غاز الكبريت ا
ـتـنـبئ اجلـوي صادق عـطـيـة. وكان ا
ــتـنـبىء اجلــوي صـادق عـطـيـة  قـد ا
حـذر من توجه مـوجة ضخـمة من غاز
ثـاني أكسيد الكبريت نحو بالد الشام
ثم الـعراق وتـركيـا قذفـها بـركان اتـنا
في جـزيرة صقلـية اإليطالـية الذي ثار
لـلـمـرة الـسـابعـة عـشـرة عـلى الـتوالي
فـيـمـا توقـعت الـهـيـئة الـعـامـة لالنواء
اجلــويـة والــرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة
لـوزارة الـنقل  ان يـكـون طـقس الـيوم
الــثالثــاء صـحـواً  ودرجــات احلـرارة

œ«u  ezU  ≠ œ«bG

دعـت دائرة الـتـوعيـة واإلعالم الـبـيئي
ــواطــنــ الى فـي وزراة الــصــحــة  ا
اتـخاذ اجـراءات احتـرازية مـع اقتراب
سـحـابـة كـبـريـتـيـة سـامـة من االجـواء
االيــطـالــيـة. وقـالـت الـدائـرة فـي بـيـان
تـــلـــقــته (الـــزمـــان) امس انه (ال داعي
لــلــخـوف من الــســحـابــة الـكــبــريـتــيـة
الـقـادمـة من ايـطـالـيـا خالل الـسـاعات
ـقـبـلة) واضـاف (نـنـصح باسـتـمرار ا
ارتداء الكمامة وغلق النوافذ واعتماد
أجـهزة التكييف وأحـكام األغطية على
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في تصـريحـات أثارت حـنق اللـيكود
ألوف" أن "االئتالفات اخلارجة عن ا
ــا مـــطـــلـــوبـــة لــكـــســـر اجلـــمــود ر
الــســيـــاسي احلــاصل.وفــســر حــزب
الـلـيكـود الـذي شـهـدت عالقـة زعـيمه
بـريـفـلـ تـوتـرا هـذه الـتـصـريـحات
بــأنــهــا إشـارة إلى تــأيــيــد الــرئـيس
ــعـــســكــر اإلســرائــيـــلي الــضـــمــني 

عارضة. ا
واتهم احلزب اليميني الرئيس الذي
كـان عضـوا في الـلـيـكود عـنـدمـا كان
ـان بــتــجــاوز صالحــيـاته في الــبــر

الرمزية بشكل كبير.
ـــعــارضــة فــاز حــزب "هــنــاك وفي ا
ـذيع مـسـتـقـبـل" الـوسـطي بـزعـامـة ا
الـتلـفـزيوني الـسـابق يـائيـر البـيد بـ

 17مــقـعــدا ويـبــدو من الــصـعب أن
ـنــشق عن الـلــيـكـود يــصل الـزعــيم ا
جـدعــون سـاعـر وحـلـيف نــتـانـيـاهـو
السـابق نـفتـالي بيـنـيت وغيـرها من
أحزاب اليسار والوسط إلى اتفاق.
في حتـول غـيـر مـسـبـوق لـسـيـاسات
تـشـكــيل االئـتالفـات الــسـيـاسـيـة في
ـســتـحـيل إسـرائــيل يـبــدو أنه من ا
عـلـى مـعــســكــر الــيــمــ ومــعــســكـر
ـعـارضـة تـشـكـيل حـكـومـة من دون ا
ــــوحـــدة" دعم حــــزب "الــــقـــائــــمــــة ا
اإلسالمي بــزعـامـة مــنـصــور عـبـاس

الذي حصل على أربعة مقاعد.
وقـال عبـاس إنه مـنفـتح عـلى جـميع
األطـراف إال أن حـزب الــصـهـيـونـيـة
ـتـشدد اسـتـبـعد الـديـنيـة الـيـميـني ا

الـيــمـيـني فـي االنـتـخــابـات حـاصـدا
ؤلف من ان ا ثالث مقعـدا في البر
 120عضـوا لـكن قدرة زعـيم احلزب
نــتـــانــيــاهــو عــلى تــشــكــيل ائــتالف
حــكــومي قــابل لـالســتــمــرار ال تـزال
مــحـفــوفـة بــاخملـاطــر.وبـدأ الــرئـيس
اإلســرائـيـلـي االثـنـ وبــعـد انــتـهـاء
عــطـــلــة عـــيــد الـــفـــصح الــيـــهــودي
مــشــاورات تـمــتــد لـيــومــ مع قـادة
األحــزاب لــتـحــديــد الــشــخص الـذي
كنه تـشكـيل احلكومـة بغالـبية 61

نقسم بشدة. ان ا مقعدا في البر
نح القانون اإلسرائيلي 28 يوما و
ـكن تـمـديـد لـتـشــكـيل احلـكـومــة و
هلـة ألسبوعـ إضافي وفق هذه ا
ما يرتئيه الـرئيس. أمام احملكمة في
الــــقـــــدس جتـــــمع الـــــعــــشـــــرات من
ــنــاهــضـ ـؤيــدين وا احملــتــجــ ا
لرئيس الـوزراء على جانـبي الطريق
مــرددين الــهــتــافــات وسـط انــتــشـار

للشرطة.
ـتـوقع أن يــحـصل نـتـانـيـاهـو ومن ا
عـــلى دعم 30 نــــائـــبـــا مـن أنـــصـــار
الــلـيــكـود بــاإلضــافـة إلى  16نـائــبـا
ثـلـون األحزاب الـيـهوديـة الـدينـية
ـــتــــشـــددة في إســــرائـــيـل وســـتـــة ا
أصـــوات من حــزب "الــصـــهــيــونــيــة
ـتـشـدد أي مـا الـديـنـيـة" الـيـمـيـني ا

مجموعه 52 مقعدا.
ويـبــقى رئـيس الـوزراء بــحـاجـة إلى
تسعة مـقاعد إضـافية الزمة لـتشكيل
ـعـارضة فـيـبدو أنـها احلكـومـة.أما ا
غـيـر مـتوافـقـة عـلى مـرشح لـتـشـكيل
ــا يــحـصل احلــكــومـة وبــالــتـالي ر

نتنانياهو على معظم التوصيات.
اضي وكان ريـفلـ أشار األسـبوع ا
إلى أنه لن يـلتـزم بـاالحتـكـام لألرقام
ـــنح تـــفـــويض تـــشـــكــيل وأنـه قــد 
احلـكـومـة لـلـنـائب الـذي لـديه فـرصة
أكـــبــر.وقــال الــرئــيـس اإلســرائــيــلي
"نـعـالج االنـقـسـامـات بـيـنـنـا ونـعـيـد
بـناء اجملـتـمع اإلسـرائـيـلي".وأضاف
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الـــعـــمل فـي وزارات ومـــؤســـســات
عـامـة لـعــشـرة أيـام جـراء الـتـفـشي

{ دمـــــــشق (أ ف ب) - أعـــــــلــــــنت
احلـكـومـة الـسـوريـة امس تـقلـيص

بيروت
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القاهرة
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ـــشــاركــة فـي حــكــومـــة إلى جــانب ا
وحدة األمر الذي القائمة العـربية ا
يـجـعل احــتـمـال تـشـكـيل نـتـانـيـاهـو
الئــتالف حــكـومـي أصـعـب.والـوضع
ـعـارضـة لـيس أفـضل في صـفـوف ا
مــــا يــــزيـــــد من احـــــتــــمــــال إجــــراء
انتـخـابات خـامـسة في أقل من ثالث

سنوات.
W uJŠ qOJAð

وغــداً األربــعـــاء ســيــعــلن الــرئــيس
اإلسرائيلي عن النـائب الذي سيعهد
له مــهــــمـة تــشـكـيل احلــكـومـة وفي
حــال فــشل في ذلك ســيــتــعــ عـلى
ريــفــلــ اخــتـيــار االسم الــثــاني في

القائمة.
اضي اتهم نتانياهو رسميا العام ا

U½UÐ√ U¹ Ó„uO×¹ ©d uÝ® q¼√

لقد جئتَ حاجاً للعراق 
(لتثغب) او تنوح او ترتل ب فنايا بيت ابراهيم 

زروع مع قصب البردي  داعياً انبيائكم ا
لقد جئتُ نادماً عن كل مااقترفه...

ابناءك يـاابينـا ابراهـيم وهم يلقـون بحمـمهم على الـعراق او ينـفثون بـنارهم على
اطفاله ..

... لقد جئت اشهدُ أنك ياعراق .. صاحب فضل علينا جميعاً
ففيكَ عرفنا ان لنا أله واحد فعبدناه..االله (انو) أله السماء ..

لــقـد جـئــتك مـعـتـذراً يــاسـيـدي يــاعـراق بالد الـقــصب الهـلـيك عن كـل مـااقـتـرفه
احفـادك اجتاه بالدي  من ألـم ...لله دركَ ايـها البـلد اجلـريح لله در اهـلكَ الذين
اخجـلونا بـصبرهم..حـ يصومـون... واذهلونـا بحزنهـم السرمـدي الذي يطاول
ـيـاه بـوحُه عـنـان الـسـمـاء ...لـقـد شـهـد قــصـبك الـبـردي طـهـارة مـيـاه (آبـسـو) ا

العذبة...
نعم..نعم العراق وليس غيره تيمم وجهك وجبهتك اليه ..

ياارض الـنـور وارض الوعـد ... يـاايـتهـا االرض الـتي تـوارثت االنبـيـاء كـابرً عن
كابر واهدتنا االبطال بال منة وارهقت الشعراء بغوايتها... 

احج الـيك...أقـبل يـدي فـقـراء الـعـراق احـفـاد ابـراهـيم ...واحـفـاد نـوح ..ونـدماء
ايوب ..فأنا وكل العالم ندين بلفضل ألبيكم ابرهيم ...

اقبل شمس الفرات واتوسلُ اقمار دجلة ايها احملتمون بابي االنبياء ..
اقبل جباه مؤمنيكم ...

واتوسد جوع فقراءكم..
ـؤمـن ـكـرسـون في ارواح ا ـدافـعـون عن كل ضـيم ...وا ايـهـا الـفـادون عـنـا وا

الطمأنينة ايها السومريون...
ايها االكديون...

البابليون...
االشوريون ...
الكلدانيون...

السريان...
ناذرة... ا

ياابناء القصب وياجنود الصحراء...
ايها الكل في واحد...والذي اسمه العراق...

ايــهــا الــواحـــد في كل واســمه ابـــراهــيم...الى اين اديــر
الـوجه وليس لي سوى العـراق ..اقبل وجوهـكم الطاهرة
ولـست نـادمـاً عـلى حج بـيـتـكم الـعظـيم ايـهـا الـعـراقـيون

البررة...

بيد مضاد خلشرة احلميرة bO³∫  مزارع يقوم برش اشجار النخيل 
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ياه واالهوار  دعت جلنة الزراعة وا
الــنـــيــابــيـــة إلشــراف دولي عــلى اي
اتــفــاق جـديــد حــول حـصــة الــعـراق

ائية مع تركيا وايران. ا
وقـال رئـيس اللـجـنـة سالم الـشـمري
في بيان امس  ان ( الـعراق مسـتعد
الي اتــفــاق جــديــد يــضــمن حــصــته
ــشـروعـة مع تـركـيـا كـدولـة ـائـيـة ا ا
منبع لـدجلة والفـرات وايران للـكثير

من روافد النهرين) .
واضـاف ان ( العـراق مـاض بـخـطته
الــزراعــيــة االســتــراتــيــجــيــة والــتي
ـيــاه عـلى مـدار حتـتــاج الى تـوفــر ا
الـعــام وهـذا االمــر اليـتم اال بــاتـفـاق
شامل مع الـدولتـ لضـمان احلـصة

شروعة). ا
·UH'« `³ý

وشدد الـشـمري عـلى (اهـميـة اشراك
ــــتــــحـــدة واي طــــرف دولي اال وا
لالشـــــــراف عــــــلى اي اتـــــــفــــــاق مع
الـدولـتــ يـضـمن عــدم الـتـنـصل من
االتـفـاقـيـة وابـعـاد الـعـراق عن شـبح
اجلـــــــــــــــفـــــــــــــــاف وادخـــــــــــــــالـه فـي

اتون ازمات جديدة اخرى).
وكـشـفت الـنـائـبـة عـالـية نـصـيف عن
قــيـام جــهــات بـالــضــغط عـلى وزارة
االعـــمــار واإلســكــان لــتـــوقــيع عــقــد
مــشـروع حتـلــيـة مــيـاه الــبـصـرة مع

(بي ووتـر هــولـدنغ) اخلــاسـرة وقـد
شـرحنـا سـابـقاً في سـلـسـلة بـيـانات
من هم هـــــؤالء وخــــطــــة الــــشــــركــــة
ــبــلغ الــضـخم ثم لــلـحــصــول عـلى ا
شروع بحجة الهروب وعدم إكمـال ا
أن الـوضـع األمـني في الــعـراق غــيـر

مستقر ". 
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وبــيــنـت :" ان اإلمــارات وقــعت عــلى
مشـروع مشـابه لتـحلـية مـياه الـبحر
في ابـو ظـبي بــأقل من مـلـيـار دوالر
ــبـلغ الـذي سـيـتم أي بـأقل من ربع ا
الـتوقـيع عـلـيه مع شـركـة (بي ووتر)

اثلة ).  التي ليست لديها أعمال 
ودعـت نـــــصــــيـف (رئــــيـس الــــوزراء
وهــيــئــة الـنــزاهــة الى االطالع عــلى
تــفـاصـيل هــذه الـفــضـيـحــة وإيـجـاد
قـارنة بـ تكـلفة تفـسيـر من خالل ا
ــشــروعــ في الــعــراق واإلمــارات ا
ـــشـــاريع في ـــاذا دائـــمـــا أغـــلب ا و
العـراق كلفـتها تـبلغ اضـعاف الكـلفة

احلقيقية التي في بقية الدول) .
و أعـلــنت وزارة الـزراعــة وبـتــوجـيه
من الـوزيــر مـحـمــد كـر اخلـفـاجي
ــزروعــات عن قـــيــام دائــرة وقــايــة ا
ــبـيـدات اخلـاصـة بـحـمـلـة بـتـوزيع ا
مــكـــافــحـــة حــشـــرة الـــســونـــة عــلى
مــحــصـول احلــنــطــة وكـذلـك تـوزيع
ـصــائـد ــبـيــدات والــفـرمــونــات وا ا

اخلــاصـة بــحـمـلــة مـكــافـحــة حـشـرة
احلــمــيــرة  عــلى  اشــجــار الــنـخــيل

للموسم 2021.
وكــشـــفت الــوزارة عـن (االيــعــاز إلى
مــديــريـات الــزراعــة في احملــافــظـات
ـــبـــيــدات كـــافــة لـــغـــرض اســـتـالم ا
ـــصــائــد من مـــخــازن الــصــويــرة وا

الـتـابـعــة إلى دائـرة الـوقـايـة لـغـرض
نـاسب بعد استخـدامهـا في الوقت ا
ـسح لـتـحـديـد نـسـبـة وشدة اجـراء ا
االصـابــة وبـالـتـالي حتــديـد احلـقـول
والــبــســـاتــ الــتي يــتــوجب اجــراء
الئم ــكــافـــحــة لــهــا و الــتــوقــيت ا ا

للمكافحة). 

ـطـالب الـشـعبـيـة في بـلـد تـرابه ذهب اسود يـنـبـغي وقـوف االعالم العـراقي مع ا
واسوده ذهب اصفر 

تمـره ذهب ونفـطه ذهب وتاريـخه لم يشـهد صـراعا عـلى الذهب.والـذهب يعرض
في محالت الـصاغة كما تـعرض الطماطة والـبصل ولم حتدث سرقات رغم عدم

وجود حراسات.
هذا هو بلدنا 
حسن العلوي

حسن الـعـلوي بـيـروت: نـساؤه ذهب وكـتـابه عـنوانه حـبـر من ذهب وغالفه بـلون
الذهب.

تمره ذهب .وطابوق البناء ذهب .مناراته ذهب وقبب االضرحة.من ذهب.
طينه احلري بلون الذهب.

سنـابل الـقمح والـشعـيـر فسـائل من ذهب ..اكرر نـساؤه
ذهب.

هذا هو العراق.

ولـم حتـــدد احلــــكـــومــــة الـــوزارات
ؤسـسات الـتي يشـملـها الـقرار. وا
وجــاء ذلك في وقت تــســارعت فــيه
وتـيـرة تـفـشي فـيـروس كورونـا في
مناطق سيطرة احلكومة السورية
حـــتى أنه فـي مــنـــتــصـف الــشـــهــر
اضي بـلغت نـسبـة إشغـال أسرّة ا
رضى ـركزة اخملصـصة  العنـاية ا
كورونا في مستشفيات دمشق مئة

ئة. با
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مــنــذ بـدء اجلــائــحـة ســجّــلت تـلك
ــــــنـاطق والبـالغـة نسـبتـها أقل ا
من ثـــلـــــــثي األراضي الـــســوريــة
أكثر 19284 إصابـة بـينـها 1299

وفاة.
وزارة التربية أعـلنت السبت إنهاء
أو تعـليق الـدوام في صفـوف عدة

كـمــا أعـلــنت وزارة الـثـقــافـة األحـد
ـعـاهـد الـعـلـيا تـعـلـيق الـدوام في ا
ومـراكـز الـفن الـتـشـكـيـلي الـتـابـعـة

لها.
وأعاد سـكـان القـرار احلـكومي إلى
تــفــــــــــــــشـي فـايــــروس كــورونـا
لــكن أيـــضــاً إلى أزمــة احملــروقــات
احلادة الـتي فـاقمـهـا تأخـر وصول
واردات نـــــفـــــطـــــيـــــة إلـى الـــــبالد
ويــتـــخــلــلـــهــا صــعـــوبــة تــعـــبــئــة
السـيارات بـالبـنزين وارتـفاع كـلفة

وسائل النقل.
ومـنذ أسـابـيع يـنـتظـر الـسـوريون
لــســـاعــات طـــويـــلــة فـي طــوابـــيــر
ـدعـوم لـلـحـصـول عـلى الـبـنـزين ا
الــــذي رفـــعت احلـــكـــومـــة ســـعـــره
اضي بـأكثر من منـتصف الـشهـر ا

ئة. خمس في ا

تسـارع لفيـروس كورونا واألزمة ا
االقـتــصـاديـة وفـق مـا ذكـر اإلعالم
الرسمي في وقت تشهد فيه البالد

أزمة محروقات خانقة.
ونــقــلت وكــالــة األنــبــاء الــســوريـة
الرسمية (سـانا) أن "رئيس مجلس
وارد الوزراء ولـضمـان استـثمـار ا
الـيـة والبـشـرية في ظل الـظروف ا
ـــر بـــهـــا الــبـــلـــد مـن آثــار الــتـي 
الـعقـوبـات االقتـصـادية وتـداعـيات
فــيـــروس كــورونــا يــقــرر تــوقــيف
الــعــمل أو تــخــفــيض نــســبـة دوام
الـعـامــلـ في الـوزارات واجلـهـات
العامـة التي ال يـؤثر إيقـاف العمل
فــيـهــا عــلى الـنــشــاط االقـتــصـادي
واإلنـتـاجي".ويــسـري الـقـرار حـتى
مـــنــتــصف شــهـــر نــســيــان/أبــريل

احلالي. 
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الـقدس) ,أ ف ب) - اسـتؤنـفت امس
ــركــزيــة في اإلثــنــ في احملــكــمــة ا
الـقـدس الـشـرقـيـة احملـتـلـة مـحـاكـمـة
رئيس الـوزراء اإلسـرائيـلي بـنيـام
نـتـانـياهـو بـتـهم الـفـساد فـيـمـا يـبدأ
رئــيس الــدولــة مـشــاورات الخــتــيـار
ــــرشـح لــــتــــشــــكــــيـل احلــــكــــومــــة ا
قبلة.ووصل نتانياهو إلى احملكمة ا
مــرتـديــا بــزة داكـنــة ويــضع كـمــامـة
واقـيــة من فــيـروس كــورونـا سـوداء
الــــلــــون ومــــكث حلــــوالى أربــــعــــ
ــدعــيــة الــعــامـة دقــيــقــة.واتــهــمـت ا
اإلسـرائـيـلــيـة لـيـئـات بن آري رئـيس
الـوزراء بـاسـتـخـدام سـلطـتـه "بشـكل
غير مشروع" في إطار منافع متبادلة

مع أقطاب اإلعالم.
ويـنـفي نـتـانيـاهـو الـذي يـعـتـبر أول
رئـيس للـحـكـومة تـوجه له اتّـهـامات
رسمـية وهـو في مـنصـبه ما يـنسب
إلـــيه حـــول قـــبــولـه هــدايـــا فـــاخــرة
ـنح تـسـهـيالت تــنـظـيـمـيـة وسـعـيـه 
جلــهــات إعالمـيــة نــافــذة في مــقـابل
حــصــولـه عــلى تـــغــطـــيــة إعـالمــيــة

إيجابية.
…dDš WOC

وقـالت بن آري إن نـتــانـيـاهـو ضـالع
في "قـضـيـة خـطرة تـتـعـلق بـالـفـساد
احلــكــومي".وأضــافت أنه اســتــخـدم
وكلة "السلطة احلـكومية الواسـعة ا
إليه" في تعامـالته مع مالكي وسائل
اإلعالم "مـن أجل تــعـــزيــز قـــضــايــاه
الـشـخـصـيـة ومن بـيـنـها رغـبـته في

إعادة انتخابه".
وتـزامــنت احملـاكــمـة في الــقـدس مع
مـشـاورات الـرئــيس رؤوفـ ريـفـلـ
لــتـــحــديــد مـــســتــقـــبل نــتــانـــيــاهــو
الـسـياسـي.ونظـمت الـدولـة الـعـبـرية
ـــــاضـي رابع في 23 آذار/مــــــارس ا
انتخابات غير حاسمة خالل أقل من
عامـ ما يـطـيل أمد جـمود سـياسي
هــــــو األطـــــــول الــــــذي تــــــعـــــــيــــــشه
إســـرائـــيل.وفــــاز حـــزب الـــلـــيـــكـــود
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وفاقم تعطل حركـة العبور في قناة
السويس مـؤخراً أزمـة احملروقات
بــــحــــيـث أعــــلــــنـت وزارة الــــنــــفط
ـاضي تـأخـر الـسـوريـة األســبـوع ا
وصـول نـاقـلــة كـانت حتـمل الـنـفط
ومـــشــتــقــات نــفـــطــيــة إلى الــبالد
وقــالت إنــهــا تـعــمــد إلى "تــرشــيـد
ـــتـــوفــرة من تـــوزيع الـــكـــمــيـــات ا
ــشــتــقـــات الــنــفــطــيـــة" لــتــجــنّب ا

انقطاعها.
ومنذ بـدء النـزاع العام 2011 مُني
قــطــاع الـنــفط والــغــاز في ســوريـا
بخسـائر كبـرى تقدّر بـ91,5 مليار
ـــــعــــــارك وتـــــراجع دوالر جــــــراء ا
االنـــتــــاج مع فـــقــــدان احلـــكــــومـــة
السـيطـرة عـلى حقـول كبـرى فضالً
عن الــعـقـوبــات االقـتـصــاديـة الـتي

تفرضها الدول الغربية. ركزي السوري في دمشق مبنى البك ا

شـركــة بـاي ووتـر هـولـدنـغ الـفـاشـلـة
واخلــاســرة بـــأربع مــلــيــارات دوالر
مــبــيــنـة ان اإلمــارات تــعــاقــدت عـلى
شـروع لـتـحلـيـة مـياه الـبـحر نـفس ا
في إمــارة أبـو ظـبـي بـأقل من مــلـيـار

دوالر (ربع السعر)  . 
وقالت في بيان امس إن (شـلة كبيرة
من اللـصوص عـراقيـ وبريـطانـي
بـاإلضـافـة الى صـاحب شـركـة الـبـعد
الـرابـع يـضـغــطـون عـلـى جـهـات في
وزارة اإلعــمــار واإلســكــان لــتــمــريــر
الـعـقـد الـوهـمي الـذي يـخص حتـلـية
مــيـاه الـبــصـرة وإحــالـته الـى شـركـة
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في يـوم تاريخي من أيـام احملروسة   الـسبت  ٣ أبريل من عـام ٢٠٢١ م   نقلت
كل فـضائـيات الـعالم األحـدث األبرز  وهـو نقل   22مـوميـاء  بل مومـياوات  من
حفـروا تاريخ مـصر الـعامـرة دوما  بـاإلبداع والـسالم  وسط سعـادة ال توصف
من مـتـحف التـحـريـر إلي متـحف الـفـسطـاط الـذي يعـد من أكـبـر متـاحف الـعالم
اليوم وفي حـضور فخـامة الرئـيس عبدالفـتاح السـيسي   ضميـر مصر الـعربية

والذي  يعمل ليل نهار  من أجل حاضر ومستقبل وطن.
ـصـريـة ـومـيـاوات  ا ـيـة  الـتي كـتـبت من رحم تـلك  ا وعـبـر تـلك  الـروايـة  الـعـا
ـــة  واألبــرز في تـــاريخ  مـــفـــتــوح مـن عــصـــر إلي كـل عــصـــور اإلبــداع الــقـــد
ـتواضـعة  هـؤالء الذي جـسدوا روايـة  إعجاز استـوقفـني  كاتب تـلك السـطور ا
بشـري غيـر مسـبوق في الـتاريخ  الـذين عـاش معـهم العـالم عبـر بث مبـاشر من
عـاصـمـة الـوطن الـعــربي عـاصـمـة الـسالم والـوئــام الـقـاهـرة   قـاهـرة عـمـرو بن
ـومـيـاوات  الـتي بـدت الـعـاص  وكل  فـالسـفـة وحـكـمـاء  زمن  وسط نـقـل تـلك ا

بالفعل  اعظم عروس  بنكهة   كل  أيقونات  اإلنترنت 
ا  والذين  استقلوا  عرباتهم وهمـا حراس  التاريخ  وملوك  وملكات مصـر قد
لكية  مرة أخري لكل شاهد  عيـان  عبر مسائيات  قاهرية  الشكل  احملمولـة  ا
ـلك رمـسـيس الـثـاني رمـسـيس الـثالث والـوجـدان واحلـاضـر الـبهـيج وهـمـا: "ا
ورمسـيس الرابع ورمسيس اخلـامس ورمسيس السـادس ورمسيس التاسع
وحتتـمس الـثاني وحتـتـمس األول وحتتـمس الـثالث وحتـتـمس الرابع وسـق
رع وحتـشبسوت وأمنحتب األول وأمنحتب الثاني وأمنحتب الثالث وأحمس
لـكة تي وسيتي األول وسيتي نفـرتاري وميريت آمون وسبـتاح ومرنبتاح وا
ة تـوحدت يقـينا كل صـرية القـد الثـاني.  والريب من آيات اإلبداع لـلحـضارة ا
صـري القد الذي كتب صري  في الـداخل واخلارج أمام  إبداع ا مشـاعر ا
قـصـة اخللـود  لإلنـسانـيـة  جمـعـاء  بصـبر وسـالم عرف به مـنـذ أن كانت ديـانة
صري الـقد التوحيد  ونبذ الف واإلرهاب  وتطوير لغة العقل  يوما بعد يوم ا
صـري القد بعـيدا  عن خزعـبالت  جتار الـدين من هنـا وهناك فـكانت فـطرة ا
ـة  اعمق ـصـريـة القـد ـومـياوات   ا هي سـبب بـقـاءه اليـوم .   لـذا كـتبت تـلك ا
قـصص الـتـاريخ  وظـلـت شـهـادة بـقـاء خـالـدة لـكـونـهـا خـرجت من رحم الـسالم
ـصـريـة اخلـالـدة ومـبـدعي اآلثـار ـان بـالـوطن  كل اإلعــتـزاز  بـاحلـضـارة ا واإل
ــصــري  والــدكــتــور رضـا ــصـريــة   الــدكــتــور خــالــد عــنـانـي  وزيـر اآلثــار ا ا
ـنـطــقـة األثــريـة بـأهــرامـات  اجلــيـزة  وكل مــبـدعي اآلثـار عــبـداحلـلــيم  رئـيـس ا
صـرية في منـظومة  هذا اجلـهد والعـمل  اخلارق  حقـيقة  نـبال وعرقا   والتي ا

حتدت الزمن وكتبت وتكتب  كل حروف  السالم واإلبداع  من رحم  وطن ! 
ومن الـقـلب كل الـتهـاني إلي صـانع نـهـضة مـصـر احلـديثـة الـرئـيس عبـدالـفـتاح
ـشاعر  النبـيلة  في يوم تاريخي  مع السـيسي  الذي خلق تلك ا
ـة  لـتـتـنسم  عـبـيـر الـقـاهرة ـصـرية  الـقـد عـودة  األسـر ا
ـعــاصـر ـصــري الـقــد وا ـبــدع ا وجـعل  يــقـيــنــا  من ا
أيقـونـة وطن  في عصـر اإلنتـرنت وكل الـعصـور القـادمة
بــإنـــكــار ذات ورغـــبــة دائـــمــة ومـــتــجـــددة  في  الـــعــمل

واإلبداع.

موضحة أنه (تقوم مديريات الزراعه
ــصــائــد إلى ــبــيـــدات وا بـــتــوزيع ا
الــشـعب الـزراعــيـة وتــوزيـعــهـا عـلى
ــزارعــ حــسب شــدة الــفالحـــ وا
ـكافـحة  اجملـانية االصابـة إلجراء ا
من أجل السيطرة على آفتي السونه

واحلميرة).

ـــتــــظـــاهـــرون بـــالــــفـــســـاد وبــــدأ ا
ـناهـضـون له االحـتجـاج أمـام مـقر ا
إقامته في القـدس مطلقـ عليه لقب

ة". "زعيم اجلر
ـتوقع أن يـعـودوا لالحـتـجاج ومن ا

. االثن
الــقــضــاة إنه بــإمــكــان نــتــانــيــاهــو
رافعات مغادرة قاعـة احملكمة بـعد ا
التـمهيـدية عـندما يـبدأ الـشـــــــــهود

اإلدالء بشهاداتهم.
مـتــوقـعــا أن يـصـدر حــكم سـريع في
مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد فـي حق رئـــيس
الــــوزراء الـــــذي لن يـــــجـــــبــــر عـــــلى
االســتــقـالــة من مــنــصــبه مـا لـم تـتم
إدانته بـعد استـنفاد جـميع الـطعون

وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.
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رئيس الوزراء
االسرائيلي
بنيام نتنياهو
حلطة خروجة
من قاعة
احملكمة
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ركـز الوطـني للـصحـة والسالمة اعـد ا
ــهـنـيـة احـد تــشـكـيالت وزارة الـعـمل ا
والــشـؤون االجــتـمـاعــيـة جــدوالً بـعـدد
إصـابـات الـعمل من خالل االسـتـمارات
ــهــنــيـة الــواردة الى قــسـم الــسالمــة ا
ـــصــــنـــفـــة حـــسب مــــواقع الـــعـــمل وا
والقطاعات  وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (الــقـــطـــاع الـــعــام ســـجل 74
إصـابـة عـمل خـالل الفـصـل األول لـعام

.(2021
ـركز اولى اهـتمـاماً في واضـاف ان ( ا
ــهــنــيـة مــجــال الــصــحــة والــسالمــة ا
ومـتابـعـة التـدابيـر الالزمة والـتنـسيق
ـعـنـيـة  لــتـنـفـيـذ بـرامج مع اجلــهـات ا
تـوعـويـة وتـنـظـيم دورات تـخـصـصـيـة
ـتابعة تطبيق وتـكثيف الدور الرقابي 
هـنية في مواقع اشـتراطات الـسالمة ا
الـعـمل للـحـد من اإلصابـات واحلوادث
الـتي يتـعرض لهـا العـامل في بـيئات

عــمــلــهم وتــخـفــيض اخلــســائــر الـتي
تـلحق بـاالقتصـاد الوطـني نتيـجة تلك
اإلصـابات فضال عن االضرار الـنفسية
واجلـسدية واالقتصاديـة واالجتماعية
وغيرها التي حتلق باالشخاص الذين

حتدث لهم إصابة عمل) .
واكــــــد وزيـــــر الــــــعـــــمـل والـــــشـــــؤون
االجـتمـاعيـة عادل الـركابي ضرورة ان
مـنوحة لـلبـاحث تـؤسس القـروض ا
عن الـعمل مشاريع حقيقية تساهم في

حل جزء من مشكلة البطالة.
وشـدد الـوزيـر خالل ترؤسـه اجتـمـاعا
ــشـاريع جملــلس ادارة صــنـدوق دعم ا
درة لـلـدخل عـلى (اهـمـية الـصـغـيـرة ا
تــبـســيط االجـراءات وتــسـهــيل اجنـاز
ـــقـــتــــرضـــ مـــوجـــهـــا مـــعــــامالت ا
بـالتـنسيق مع احملـافظات لـفتح وحدة
حـسابـية متـكاملـة لتسـهيل االجراءات

.( في منح القروض وتقليل الروت
كــمـــا وجه (بــالــبــحـث عن مــخــرجــات

قـتـرض وتسـهـيل االجراءات لـصـالح ا
الـقـانونـية في عـمـليـة ترويج مـعامالت
الـقــروض مـشـيـرا الى اهـمـيـة قـروض
حـاضنات االعمال للمشاريع االبتكارية
واهـميـة ان تشـمل كل احملافـظات حيث
ان هــنــاك جـديــة لــبـعض الــشــبـاب في

انشاء مشاريع حاضنات االعمال).
وجـــرت خـالل االجـــتـــمـــاع مـــنـــاقـــشــة
الــتـعــديل االول لـقــانـون صــنـدوق دعم
ــشـــاريع الــصــغــيــرة رقم 10 لــســنــة ا
2012 واســـتــعـــراض اجــراءات دائــرة
هـني بالتـنسيق مع الـعمل والـتدريب ا
االمـانـة الـعـامـة جملـلس الـوزراء بـشـأن
طـلـب تـخـصـيص مـبـالغ ضـمن مـبـادرة
ركزي تمنح كـقروض للعاطل الـبنك ا
ـــســـجـــلـــ لـــلـــشـــمـــول عن الــــعـــمل ا
بـــالــقـــروض فــــضـال عن تــخـــصــيص
فـرصـة للـنسـاء لـلتـقـد على الـقروض
ــــــشــــــاريع ضــــــمـن صــــــنـــــدوق دعـم ا

الصغيرة.

ـهــا اخلـاص واثــرهـا لــلـطــفــولـة عــا
االكبـر في بـنـاء شخـصـية االنـسان..
واذا اردنـا ان نـبـني مـجـتـمـعـا نـقـيـا
خـلــوقــا مــحـتــرمــا عــلـيــنــا ان نــبـدأ
ــا مـــلــيئ بــالـــطــفل.. نـــخـــلق له عـــا
ـتـعــة واالبـداع نـكـون بـالــثـقـافــة وا
قريـب من كل مـا يفـكر به ونـفتح له
االفـاق لـيـحـلق بـأفـكـاره وطـموحـاته
ويــــعـــــبــــر عـن رأيه بـــــشــــكـل انــــيق

ومحترم..
من هـنـا جـاءت الـفـكـرة إلنـشـاء عـالم
أصدقـائي والذي سـعى منـذ اللـحظة
االولى لــتـأسـيــسه ان يـكـون لــلـطـفل
ه اخلــــــاص اولى الـــــعــــــراقي عــــــا
خطوات عالم أصدقائي كانت مجلته
التي حملت نفس االسم فواز حسام
دير التـنفيذي ـؤسس وا الصفار  ا

للمشروع حتدث لنا قائال:
{ فـي اي سـنـة بـدأ مـشـروع اجملـلـة? وما

rN ö Q  oÒK% ‰UH ú  WO «d  WK

t  œËb  ô ÕuL  ÆÆ wzU b √ r U

هي االســـبــاب الـــتي دفـــعـــتك لالهـــتـــمــام
بالطفل العراقي?

- التخطـيط  للمشـروع بدأ في العام
2016 واصــبح حــقــيــقـة عــلى ارض
الــــواقع في شــــهـــر آب 2018 وهـــو
ـــوعــد الــذي اصــدرنـــا فــيه الــعــدد ا
اخلــاص مـن اجملــلــة امــا االســبــاب
فـهي بـسـبب االهـمـال الواضـح الذي
عانـى منه الـطـفل العـرقي مـنذ الـعام
1991 وحــتى الــيـوم وابــتــعـاده عن
ه اخلـاص الــذي اثـر سـلـبـا عـلى عـا

سلوكه.
- حـتى يــتـعـلم الـطــفل ان الـصـداقـة
قــيــمـــة انــســانـــيــة ال تــقـــدر بــثــمن
واحلقـيـقة االخـرى هـو اعتـزازا مني
بــأصــدقـاء الــطــفـولــة الــذين مـا زلت

متواصل معهم حتى االن.
ــعـنـوي أول { من الــذي قـدم لـك الـدعم ا
مـرة? و عــلى مــاذا اعـتــمـدت اجملــلــة عـلى

تمويلها?
ــــــشـــــروع - أول من دعـم فـــــكــــــرة ا
وشجـعني عـلـيهـا هو زوجـتي وأحد
ـقـربـ واعـتـمـدنا عـلى االصـدقـاء ا
تمـويلـها مـنذ الـلحظـة االولى وحتى

االن من مواردنا الشخصية.
{ يتـكون فريق اجمللة من عراقي وعرب

ما هي ادوارهم وتفاصيل عملهم?
- االفضل ان نقول عائلة أصدقائي..
فــاحلــقـيــقـة انــنـا اصــبــحـنــا عـائــلـة
متـكاملـة يحـرص اجلمـيع فيـها على
ه دائـــمــا ــشـــروع وتـــقــد اجنـــاح ا
ـكن امـا ادوارهم فهي بأحـسن مـا 
مـــقــســمـــة كل حــسب اخـــتــصــاصه
الـتـدقيـق اللـغـوي الـتـحـريـر الرسم

والتصميم .
{ كم عــددا صـدر لـلـمـجـلـة حـتى االن? و

ماذا تضمن "العدد صفر" في محتواه?
- حـــتى االن صـــدر خــمـــســـة اعــداد
لــلـمـجــلـة تـنــوعت في مـواضـيــعـهـا
وقــصــصـهــا ومــنـذ الــعــدد اخلـاص
(صــفــر) حــرصـنــا ان يــكــون ابــطـال
قــصص اجملـلــة عـراقــيـ لــيـكــونـوا
قـريــبـ من نــفس الـطــفل فـضال عن
ـــنـــوعـــة وصـــفـــحـــات ـــواضـــيع ا ا

التسالي.
ـدد الزمنيـة ب االصدار واالخر? { ما ا
وهل هـنـاك مـعـوقـات حتـول دون االصدار

وعد الذي تطمح اليها? في ا
- في الــــوقـت احلــــالي االصــــدار كل

ثالثة اشهر تقريبا.. فكما ذكرت اننا
نــعــمل بـتــمــويـلــنــا اخلـاص وهــكـذا
مــشـروع يـحــتـاج الى مــبـالغ كــبـيـرة
حــتـى يــســتــمـر وتــنــتــظـم مــواعــيـد

االصدار.
ـــواضــيـع الــتي تـــركــز { مـــا هي ابــرز ا
اجمللـة اهتمامهـا عليهـا? وهل هناك فقرات

ثابتة ام تتغير ب احل واالخر?
- في كل قصصنا نعمل على ايصال
قـيـمـة مـجتـمـعـيـة واخالقـيـة لـلـطفل
طبـعا يـتم هذا بـأسلـوب شيق وغـير
مــبـاشــر النــنـا كــمـا نــعـرف االطــفـال
اذكـــيـــاء جـــدا وفي اغـــلـب االحـــيــان
ـبـاشرة لـهذا يـرفضـون الـنصـيـحة ا
فـقــصـصـنـا تــكـتب بـعــنـايـة شـديـدة
كــذلك حتــتــوي اجملــلــة عــلـى ابـواب
ثابتة ومنوعة يتم االضافة اليها في
كل عـدد ثقـافـيـة وعـلمـيـة وتـسالي 
قصص عن تراثنا وعن الـشخصيات
ــبــدعــة والـــكــثــيــر من الــعــراقــيـــة ا
ـكن اخـتـصـارها االبـواب حـقـيـقـة 
بــــان كل عـــدد هـــو رحـــلــــة في عـــالم

عرفة. التسلية وا
{ هـل كــانت هــنــاك مــحــاوالت لـتــســويق
ـدارس احلـكـومـيـة او االهـلـية اجملـلـة في ا
لــضــمـــان وصــولـــهــا الى أكـــبــر عــدد من

االطفال?
ـدارس احلكـومـيـة نعم حـاولـنا مع ا
من خـالل مــحــافــظــة بــغــداد ووزارة
التـربـية ولـكن اكـيـد لم نصل الى اي

UA◊∫ جانب من النشاطات التي اقامتها اجمللة لالطفال

مـفـهـوم الـســيـادة الـوطـنـيـة في فـكـر
رؤساء العراق) مـبينـا ان (اجلانب
شــــددا عـــــلى تــــكـــــثــــيـف اجلــــهــــود
ـستـويات والتـنـسيق بـ مـختـلف ا
لبـلورة خارطـة طريق كـفيلـة للـحفاظ
عـــلى ســـيـــادة الـــعـــراق ومــصـــاحله
الـــوطــنــيــة) واشــاد بـــحــر الــعــلــوم
بـ(جهود الـبعثة ومـصداقيـتها طوال

عملها بالعراق). 
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مـن جــانـــبـــهـــا ثـــمــنـت بالســـخــارت
ي- الــــســــيـــاسي (اجلــــهـــد االكــــاد
ــشــاركــة لــلــمــشــروع الــذي حــظي 
واسعـة ومـنـاقشـات ثـريـة من رؤساء
الـسـلـطات الـتـنـفـيـذية والـتـشـريـعـية
اضـافـة الى عـدد مـتـنـوع من الـطـيف
ـــفـــهــوم ـي   الـــســـيـــاسي واألكـــاد
يزا ـا يجعـله  السيـادة الوطـنية 
بـاألفكـار الـعـملـيـة). كـما الـتـقى بـحر
الــعـــلــوم  بــرئــيـس حــركــة الــوفــاق
الــوطــني وائــتالف الــوطــنــيــة  أيـاد
عالوي وناقشا رؤية عالوي للعالقة
ـــصـــلـــحــة بـــ ســـيـــادة الـــدولــة وا
الــوطــنــيــة الى جــانب رؤيــة رؤســاء
الـوزراء الـسابـقـ لـلـعـراق بـعـد عام
شاركة ست شخصية 2003 
ـية وثـقـافيـة. وذكر سيـاسـية واكـاد
الـبـيـان ان (الـلــقـاء ركـز عـلى أهـمـيـة
بادرة كونهـا خطوة عملـية متقدمة ا
لـــتـــصـــحـــيح اخلـــلل الـــذي يـــشــوب
ــفـاهـيم فـي الـعـمــلـيــة الـسـيــاسـيـة ا
بـــالـــعــراق مـن مــنـــظـــور ســـيــاسي-
ـي كــــمـــا  الــــتــــطــــرق الى اكــــاد
االوضــاع في الــعــراق والــتــحــديـات
الـراهــنـة) واعـرب عـالوي  بـحـسب
الـبــيـان عن (دعـمـه وتـأيـيــده الـكـامل
ـا لهـا من مردودات لهـكـذا فعـاليـات 
مجـتمـعيـة قادرة عـلى خلق مـناخات
حـواريـة تـفــضي الى اجـواء وطـنـيـة

رحبة). 

وقـــدم  بـــحــر الـــعـــلــوم نـــســـخــة من
ـنـاقـشة الـوثيـقـة األولى اخملـصـصة 
مـفـهـوم الـسيـادة الى رئـيس حتـالف
الفتح هادي العـامري. واشار البيان
الى ان (بـحر الـعـلـوم اكـد خالل لـقاء
ـــبــادرة جـــمـــعه بـــالـــعـــامـــري  ان ا
خضـعت  الى مـناقـشات مـستـفيـضة
ـ نـقــديـة طـرحــهـا عــدد من األكـاد
ـثـقـفـ من مـشـارب والـسـيـاسـ وا
وتوجـهـات متـعـددة) واكد الـعـامري
خالل الـلـقـاء (حاجـة الـبالد الى مـثل
ـنفـتح على اجلـميع مع هذا اجلـهد ا
قــــدرتـه احلــــفـــــاظ عـــــلى األصـــــالــــة
واخلـصوصـيـة في مـنـاقـشـة األزمات
عــلـــمــيــا وبــاطـــار وطــني  واقــتــراح
احلــلــول نــحــو تــصــحـيـح مــسـارات
العملية السـياسية والسيما ان هذه
شاريع قـد جنحت في بـلدان اخرى ا
الحتـضـانهـا واسـتثـمـارها اخلـبرات
الوطنية في بنـاء وتطوير مؤسسات
ـشـورة) الـدولــة بـرفـدهـا بــالـرأي وا
مـــبـــديــــا (اســـتـــعـــداده لــــلـــتـــعـــاون
والـتــنـســيق في اخلـطــوات الالحـقـة
للـمـبادرة الـداعمـة الى فـتح حوارات
مـع الــشـــرائـح اجملــتـــمـــعـــيـــة وعــدم
اقتـصارها عـلى األطراف الـسيـاسية
مـن اجل ضـــــمـــــان احلـــــفـــــاظ عـــــلى

صالح الوطنية).  ا
فـيـمـا رحب رئـيس حتـالف عـراقـيون
ــشــروع الــوطـني عــمــار احلـكــيم بــا
الـذي يشـكل اإلطـار الـنـظـري احلامل
ــرتــكــزات ــشـــتــركــة وا لـــلــقــواسم ا

قبولة ب اجلميع.  ا
واوضح الــبــيــان ان (بــحــر الــعــلـوم
ـــبـــادرة واحلـــكـــيـم اســـتـــعــــرضـــا ا
واخلطـوات الالحقـة التي سـتتـبعـها
لتـطـوير الـتـوصيـات الـتي خرج بـها
ـشــروع  لـتــكـون مـنــطـلـقــا لـزيـادة ا

اللحمة الوطنية). 
من جـــهـــته اشــاد بـ(اجلـــهـــود الــتي
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ــبـادرة اشــادت اوسـاط ســيـاســيـة 
السيـادة ملتـقى بحر الـعلوم لـلحوار
ومـعهـد الـعـلمـ لـلـدراسات الـعـلـيا
في كــتـاب (أزمـة الــعـراق ســيـاديـا) 
الذي يـعد اول وثيـقة تـناقش مـفهوم
السيادة الوطنية من منظور وجتربة
رؤسـاء الـعــراق ونـخـبه الــسـيـاسـيـة
ية. واستعرض وزير النفط واألكاد
االســبق ابــراهـيـم بـحــر الــعــلـوم مع
رئيس جـبـهة اإلنـقاذ والـتـنمـية

مشـروع ازمة العـراق سيـاديا  الذي
يـــســـلط الـــضـــوء عـــلى الـــتـــجـــربـــة
السيـاسية في الـتعاطي مع الـسيادة

الوطنية). 
ــــشـــــهـــــداني الى بـــــدوره  اشـــــار ا
(ضـــرورة االســـتـــفـــادة من مـــشــروع
التسوية الوطنية في انضاج مبادرة
ــشـتـركـات بـ الـسـيــادة وتـعـظـيم ا
ابـــنــاء الــبـــلــد الــواحـــد وحث عــلى
اســتـثــمــار خـبــرات الـقــيــادات الـتي
ـدة ـسـؤولـيـة طـوال ا اضـطـلـعت بــا

اضية في جتاوز االزمات).  ا

…—uK  vK  Ê«œÒbA  wHO M «Ë ÂuKF « d

w UO « 5LKF « ŸËdA

 WOM Ë ¡«u « v « wCH  …uD  …œUO « …—œU  bF  UO UF

ـدارس االهــلـيـة نـتــيـجــة مع ا
كــــانـت الــــتـــــجــــربـــــة احــــسن
واحلقـيقـة ان الهـدف هو ليس
ا مشاركة فقط بيع اجمللة وا
الطالب معـنا في ورش العمل
ـسابـقـات الـتي تـهدف الى وا

تنمية مواهبهم.
{ قد يـكون للـتطور احلاصل في
الــتــكــنــولــوجــيــا دورا في ابــعــاد
الـــــطــــفـل عن تـــــصـــــفح اجملالت

والقراءة هل تتفق مع ذلك?
- نــــــحـن لــــــســــــنــــــا ضــــــد
الـتــكـنـولــوجـيـا  بــالـعـكس
فمن خالل الـبنـاء الصـحيح

لـشـخــصـيـة الـطـفـل سـيـكـون مـؤهل
السـتـخـدام الـتـكـنـولـوجـيـا بـشـكـلـهـا

الصحيح.
{ هل ينـتهي دور اجملـلة عنـد نشـر العدد
فقط ام لديكم تواصل مباشر مع االطفال

عن طريق نشاطات معينة ?
- دورنــا احلــقـــيــقي يــبــدأ مع نــشــر
اجملـــــلـــــة مـن خالل الـــــتـــــواصـل مع
االطــــــــفـــــــال عـن طــــــــريـق الـــــــورش
ــــســـــابـــــقــــات والـــــنــــشـــــاطـــــات وا
ـهرجـانـات التـي تهـدف جـميـعـها وا
الى خلق جـو خاص للـطفل تـتمزجه

عرفة مع التسلية. في ا
{ هـل لــدى اجملـــلـــة اي مـــبــادرات لـــدعم

ثقافة الطفل في مختلف مناطق العراق?
- كان لدينا مبادرة "اطفالنا يقراون"
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تعودت في لـيلة رأس الـسنة ان اسـهر في الـبيت مع عائـلتي وانتـظر عالم
فلك يطل علـينا من علـى إحدى الفضـائيات العـربية ليـقرأ لنا طـالع السنة

القادمة .
نجمون ولو صدقوا . قولة كذب ا اني  مع إ

لكني احب ان استمع واشاهد في تلك الليلة الى ذلك العالم الفلكي الذي
ا هو خير لنا ولبلدنا . يتكلم لنا عن توقعاته للعام اجلديد عله يبشرنا 
اضية وهناك تقرير معد لكل توقع . الغريب انه يبتد بتوقعاته للسنة ا

وهذا األمر يشدنا للمتابعة .
وانتظـر منه ان يـصل ألخبـار العراق مع اني اهـتم ألخبـار العـالم والعرب

اال اني منحازة ان اسمع ما سيحدث لبلدي.
ماهذا..توقعات ..انفجارات .

ارتفاع سعـر الدوالر .انتشـار اخملدرات .اختـطاف .قتل تظـاهرات.ظواهر
اجتماعية غريبة .قتل النساء .حظر.
اغتياالت. ارتفاع سعر برميل النفط.

بروز شخصيات غير معروفة على الساحة السياسية.
فضائح سياسي .سرقات األموال العامة.

تمنـيت ساعتـها ان استـمع الى عبـد احلليم حـافظ واغنيـته الشهـيرة التي
كتبها الشاعر نزار قباني قارئة الفنجان. 

كانت تتحدث عن انسان عاشق
حيث تقول كلماتها 

جلست واخلوف بعينيها
تتأمل فنجانا مقلوب

قالت يا ولدي ال حتزن 
كتوب  فاحلب عليك هو ا

لن استمع بعد االن إلى اي عالم فلك وقار طالع .
فماحدث ان صدق العراف وقار الطالع ..

انتشرت في بالدي السرقات
وت والشباب تخشى االغتياالت  وكثر الطغاة وباتت النساء تخاف ا

واالم ترمي اطفالها من أعلى اجلسر  .
والولد يرمي امه في دور العجزة 

تعاطي للمخدرات . وكثر الشباب ا
امتألت الشواطئ بالسكارى

منوعات . وامتألت الكافيهات بالفتيان وهم يتناولون ا
ازداد سعر بيع برميل النفط ومعه زادت معاناة الفقير .

ال االرتفاع ينفعه وال انخفاض سعر البيع .
. فكله جليوب أصحاب الدكاك

رضى الفقراء فالدواء والسرير يأويهم اال بواسطة  زاد ان ا
زادت  معاناة الفقير  مع احلظر وجشع التجار .

واكـتـمـلت الــصـورة مع ارتـفـاع ســعـر صـرف الـدوالر لـتــغـتـني مـصـارف
أصحـاب الـدكاكـ ويرتـفع سـعر الـسـلع وكلـه يعـود ضرره عـلى الـشعب

سك . ا
سأعود الستمع إلى عبد احلليم واستمتع بقارئة الفنجان   .

اكملت االغنية واكتشفت اننا كنا نطارد خيط دخان ألننا 
نبحث عن السعادة واالمان 
لكننا تهنا وفقدنا العنوان .

ما بالك حليم انت تـتحدث عن العـشق ونحن نشعر انك
تغني لنا عن بلدنا ..

حبيبة قلبك ليس لها ارض او وطن أو عنوان 
كـــذلك الـــســــعـــادة في وطـــنـي تــاهـت مــنـــا وسط

االحزان .
رحم الله حليم والقباني
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ركـزي ورابطة بالتـعاون مع الـبنك ا
ــصــارف الـعــراقــيـة  والــتي  من ا
خاللهـا توزيع اجملالت عـلى االطفال
ـنــاطق الــنـائــيـة في دور االيــتــام وا
ومخـيمـات النـزوح فضال عن تـنظيم

جلسات تثقيفية لهم.
{ حــدثـــنــا عن مــشــاركـــتك االخــيــرة في
مـعـرض الــعـراق الـدولـي لـلـكــتـاب وكـيف
رأيت اقبال االطفال وعوائلهم على اجمللة?
شاركة مهمة جدا فقد اتاح - كانت ا
ـبـاشر بـأكـبر ـعـرض بالـلـقاء ا لـنا ا
ــــكـن من االطــــفــــال والــــذين عــــدد 
حــرصــوا عــلى تــقــد نــشــاطــاتــهم
ومـواهـبـهم في جـنـاح اجملـلـة وامـام
النـاس وهذا دلـيل عـلى اننـا وصلـنا

الى قلوب اطفالنا االعزاء.
ـستـقـبـليـة الـتي تـطمح { مـا هي االفـاق ا

ان تصل اليها مجلة أصدقائي?
ـشـروع في اسـتـمرار من - تـطويـر ا
خالل وطــمـوحــنــا ال حـدود لـه حـتى
حتــــقــــيـق احلــــلـم في بــــنـــــاء عــــالم
تـكـامل لـلـطـفل واالسرة أصـدقائـي ا

ايضا.
{ لألهل دور كبـيـر في تـشجـيع اطـفـالهم
وتربـيتهم بـشكل سلـيم فما الـرسالة التي

تود ايصالها اليهم?
- رسـالـة بـسـيـطـة وهي اعـمـــــــــلـوا
كل مــا بـــجــهـــدكم حــتـى يــعـــيــشــوا
اطفالكم طفولتهم بشــــــــكل صحيح
ونـحـن مـعـكم بــكل مـا نـســتـطــــــــيع
لــبـــنــاء االجـــيــال اجلـــديــدة بـــشــكل
صــــحـــيح لــــيـــكـــون لــــهم دورهم في

ستقبل. ا

عمار احلكيم وبحر العلوم

ـــشــروع تـــصــدت 
الــســـيـــادة حــيث
يـــــشـــــكـل اإلطــــار
الـنــظـري احلـامل
لـــــــــلــــــــقـــــــــواسم
ـــــــشــــــتــــــركــــــة ا
ــــــرتــــــكـــــزات وا
قبولـة) مثمنا ا
لتقى في (دور ا
ناخات توفيـر ا
لـعــصف فــكـري
لــــــقــــــضــــــايـــــا
حـســاســة تـهم
الــــــــــــــــــــــوطــن
ــــــــــــــواطـن وا
وتـــــــــــكـــــــــــون
الـــــــــــوعــــــــــاء
لـألحـــــــــــــزاب
الــسـيــاســيـة
والـبــاحــثـ
عن الـــعــراق
وظــــــــــــروفـه
ومستقبله)
مــعـربــا عن
(دعـــــــــــــــمـه
وتــــوفــــيــــر
االمكـانيات

شروع في كافة الجناح ا
سـبـيل احلـفـاظ عـلى سـيـادة الـعـراق

ومصاحله الوطنية).  
W u  ŸËdA

ورأى رئيس مـجلس الـنواب االسبق
ــشــهــداني  ان تــعــشـيق مــحــمـود ا
ـبادرة مشـروع الـتسـويـة الوطـنـية 
الـســيـادة  يــشـكل بـوابــة لـلـمــرحـلـة
ـصــالح ــقــبــلــة لـبــلــورة خــارطــة ا ا

الوطنية للشعب العراقي. 
واوضح البـيان ان (بحـر العـلوم قدم
شـكـره لـلـمـشـهـداني عـلى مـسـاهمـته
الى جـانب الـسـلطـة الـتـشـريـعـية في

أسـامـة الــنـجـيـفي  اهــمـيـة مـشـروع
العلمـ في ظل االزمات التي تواجه
الـبالد . وقـال بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الــطــرفــ نــاقـشــا اهــمــيـة
ـتــتـالـيـة ـشـروع فـي ظل االزمـات ا ا
وتــــــدهــــــور االداء واخلـــــدمــــــات في
الــبالد) واكــد الـنــجــيــفي  بــحـسب
شروع البيان ان (مشاركته في هذا ا
جــاء عــلى خــلـفــيــة مـعــرفــته وثــقـته
بــالــقـائــمــ عــلـيه)  وأشـار الى ان
ـشـاريع (دعم هـذه ا
مـــنــاطـــة بـــتــوفـــيــر
الضـمـانات لـتـشكل
حـــافـــزا لـــلــمـــضي
قـــدمــــا في اجنـــاح
ــــبــــادرة). كــــمـــا ا
بحث بـحر الـعلوم
ـتـحـدة مع اال ا
 تـوحــيــد الـرؤى
ـشـروع لـبـلـورة ا
واحلـــفـــاظ عـــلى
ــــــصــــــلــــــحــــــة ا
الوطـنـيـة . وقال
بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الــزمـــان) امس
ان (بحر العلوم
ــثــلـة الــتــقى 
االمـــ الـــعـــام
ـتـحـدة لال ا
في الــــــعـــــراق
هـــــــــــنــــــــــيـس
بالسـخـارت 
وتركـز اللـقاء
بشأن مبادرة
الـــســـيـــادة 
التي طرحها
مـــــن خـــــالل
كـتـابه الـذي
يـعـد وثـيـقـة
تـــــــنــــــــاقش

اسامة النجيفي وبحر العلوم

تخـلت السـلطـة االحتاديـة عن القـضاة الـذين عمـلوا في احملـكمـة اجلنـائية
الـعـلـيـا الـتي حـاكـمت أركـان الـنـظـام الـسـابق ولم تـبـالِ بـإحـتـمـال الـثـأر

قبور صدام حس وأركان نظامه منهم. للطاغية ا
إلتـزام الدولة رجـالهـا مؤشـر لرصـانتـها عن الـهشـاشة الـتي تهـرأ العراق

بعد 2003 في ظل تآكلها.
قضـاة احملكـمـة اجلنـائيـة الـعلـيا بـعـد حلـها أصـبـحوا رهن إرادة الـدولة
العـميـقة.. الـكامـنة حتت الـثرى.. حتـكـمه من القـبر.. بل تـصرفت الـسلـطة
معـهم بال مقـبوليـة وهو سـر يسـتعـصي على الـعقل اجملـرد فك مغـاليقه..
بـدا األمـر كـمـا لـو أنـهم مـغـضـوب عـلــيـهم او أن تـنـيـنـا خـرافـيـا نـفث ريح

كراهيته عليهم.. ألسباب غير معلومة.
الغيـظ حلق بالقـاضي الراحل مـحمـد العـريبي الـذي أحيل عـلى التـقاعد
ــنــوعـا مـن الــقـضــاء وحــجب عــنـه اي مـنــصب... في ريــعــان شــبــابه 
والقاضي عـبد الله الـعامري أقـيل مغـضوباً عـليه بقـضية مـفتعـلة بيـنما
القـاضي رؤوف عبـد الرحـمن إحـتمى بـإقلـيم كـوردستـان; فحـمته مـعززا
مـكــرمـا من الـقــيـادة الــكـورديـة ولــيس من االحتـاديــة الـتي لــو مـكث حتت
سلـطتـها لـتـنكـرت له هو اآلخـر ورزكار.. الذ بـكـوردستـان.. نائـبا لـرئيس
محكمـة التميـيز في مجلـس قضاء كوردسـتان وهذا منـصب تابع لإلقليم
وليس لـلـحكـومـة االحتـادية الـتي لم تـعطِ دوراً ألي من قـضاة احملـكـمة...

ا وصل الى شيء. ولو إنتظر رزكار دولة السطح االحتادية 
إنها الـدولة العـميـقة التي أشـار إليهـا السيـد عبـاس الركابي في مـنشور
ـركــزي الــذي أحلـق بــنــا.. واحـدا ــواقع فــتــنــبــهت الى احلــيـف ا عــلى ا
واحدا.. من دون إستثناء مـتأمال ما آلت إليه حالنـا نحن قضاة احملكمة
همة اجلنائية العليا التي حاكمت اركان النظام السابق وإنحلت بإجناز ا

التي شكلت من أجلها على أ وجه.
ان بـالـله ووالء لـلـعراق وطـنـاً يـنبع من أدينـا واجـبـنا بـتـفـانٍ وإخالصٍ وإ
أقـاصي الــوجـدان في ضــمـيــرنـا و... خــدمـة لــلـشــعب وإرضــاءً ألمـهـات
ضـحـايــا الـنـظــام الـســابق وأرامـلـهم وأيــتـامــهم "ال نـريـد مــنـكم جـزاءً وال

شكورا".
ا ـا تركتنا الدولة مجردين من إ لكن لم يكن جزاء اإلحسان إحساناً إ
درع يقينا ثأر البعـثية والقاعدة و"داعش" في ما بـعد تركونا سائب في

الدولة االحتادية; لنلجأ الى كوردستان مالذا آمنا.
إرادات عـظمى غـيـر ظـاهـرة عـلى الـسـطح تـديـر البـالد من حتت الـثرى..
تــنـصـب وتـقــيل كــمــا تــشــاء في دولــة الــسـطـح الـطــافــيــة فــوق االحـداث

ترجرجة كاالمواج يحسبها الظمآن ماءً وهي سراب. ا
أما أنا.. منير حداد فقد أقصيت من احملكمة اجلنائية التي أسهمت في
إرساء دعـائمـها وعـملت نـائب رئـيسـها.. حـجب راتبي الـتقـاعدي مـعزوال
بطريقة تآمـرية كما لو أن القـرار الرسمي يتواطأ مع اإلرهـاب لتصفيتي;
إذ أطلقت مكـشوف اجلنـاح ألكثر من مـحاولة إغـتيال جنوت مـنها بـعناية
ـعتـقالت.. يـافعـا قبـل بلـوغ احللم; إلهـيـة وشجـاعة تـشـربتـهـا من قسـوة ا

وت توهب لك احلياة". فصارت بديهة "إحرص على ا
عركـتـني األحـداث ولم أتـفـاجـأ باجلـحـود الـذي قـوبـلت به; عـقب إسـهامي
ن ظلموا شـعبا كامال بكل ما حفظ لـلعراق حقه بـإنزال العقـوبة العادلـة 
طوال خمسة وثالث عاما لكنني جوبهت بحجب راتبي التقاعدي وتركي

أعـتــاش من عــمـلي في احملــامــاة; وألن "الـله نــاصـر
عــبـــده" فـــقــد وفـــقـــني.. جل وعـال.. وأغــنـــاني عن
الوقوف عـلى األبواب او السـؤال... "ومن يتق الله

يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب".
{ قاض متقاعد



d —UI Ë —U « 4

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6934 Tuesday 6/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6934  الثالثاء 24 من شعبان 1442 هـ 6 من نيسان (ابريل) 2021 م

‚UHM «Ë ‚UIA « WO u uJ U

بغداد

 …b d  ` d  —U

` — „eN U  q U  ∫wK  u √

r UF « dOOG  q √ s  dFA «

merajjnu@gmail.com

ÍËbM « bL √ Ã«dF

ـعـرفي لالنـتـمـاء احلزبي والـعـقـائـدي هـو نـتـيـجـة احلـروب التي الـتـنـاشـز ا
ـا جـعل من الـعراقـي يبـحث عن عـاشـهـا الـعـراقيـون طـيل فـتـرات طـويـلـة 
وقع اجلـغرافي ا سـبب اخـر ا مصـلـحته الـشـخصـيـة قبل كل شئ ,او ر
لــلـعـراق الــذي يـجـعل مـن الـعـراقــيـ ذو مـسـتــوى ذكـاء عـالـي في الـبـحث
الـعـقــائـدي او الـبـحث الـعـلـمي بـتـفـسـيـر االسـبـاب الـكـونـيـة بـعـالم الـوجـود
والــسـبب يــرجع الى عــدم اشـبــاع احلـاجــات بـشـكـل مـتــسـلـسـل لـذا جنـد
الـعراقي يـصـاب بازدواجـيـة الشـخـصيـة الـذي هو نـاجت عن صـراع الذات
ـلـذات .فـنالحظ من يـقـدم نـفــسه فـداء لـلـوطن وبـنـفس الـوقت بـ الـقـيـم وا

سلم بأسم االسالم . هناك اخر يسرق الثرواة او يجرم او يقتل ا
ـعـرفي بــأنه حـالــة تـتـضــمن أنـشـغــال الـفـرد ذهــنـيـاً قـد عـرف الــتـنـاشــز ا
ـوضـوعـ أو مـعـتقـدين أو فـكـرتـ حتـتالن االهـمـيـة نـفسـهـا بـيـد أنـهـما

متناقضتان في طبيعتها .
عرفي يخـلق لدى االنسان نوعا من االنزعاج النفسي ان تواجد التناشز ا
ـعـرفي لـدى الـشخص ـا يـدفع الـفـرد بـأن يـسعـى الى تقـلـيل الـتـنـاشـز ا
,وكلما ازدادت حدة التناشز ,كلما ازدادت احلاجة الى خفض مستوى

التناشز.
عـرفي هي ظاهرة االحساس باالنزعاج ,القلق  ,او عدم تب ان التناشز ا
ـعـلـومـات جـديـدة تـتـعارض االرتـيـاح الـنـفـسي الـتي تـرافق تـعـرض الفـرد 
تلكها هـذا الفرد او الثوابت العلـمية او الثقافية ـة التي  علومات القد وا
انه . وهي ـتـمركـزة في فـهم هـذا الـفرد او في اعـتـقـاد او ا او الـروحيـة ا
حالة من التـوتر او االجهاد الـعقلي او عدم الراحـة التي يعاني مـنها الفرد
ـتناقضة في عتقدات أو االفـكار أو القيم ا الذي يتبـنى اثن او أكثـر من ا
نفس الوقت ,او يـقوم بـسلـوك يـتعـارض مع مـعتـقـداته وافكـاره وقـيمه  ,أو
وجودة عـتقدات واالفـكار والقـيم ا عـلومات جـديدة تتـعارض مع ا يواجه 
ـعرفي سلوك االنـحياز الـتأكيدي بـوصفه أحد وسائل .يصاحب الـتناشز ا
التـغلب على حـالة الضـغوط الـنفسـية التي يـشعر بـها الـفرد عنـدما تتـملكه
قـصـود باالنـحـياز أفـكـار متـنـاقضـة أو يـتنـاقض سـلـوكه مع معـتـقـداته. وا
عـلومات بطـريقة تتوافق مع يل للبحث عن ,وتفسير  ,وتذكر ا التأكيـدي ا
عـلـومات مـعتـقـدات وافتـراضـات الـفرد عن مـوضـوع ما ,بيـنـمـا يتـجـاهل ا
ــنـاقـضـة الفـكــاره ويـعـرف االنـحـيـاز الــتـأكـيـدي بـأنـه مـيل الـشـخص الى ا
ـعلومـات التي تـؤيد مـعتـقداته او افتـراضاته . يـظهـر االشخاص تفـضيل ا
ـعلـومات بـشكل انـتقائي  ,او هذا االنـحيـاز عنـدما يـجمعـون او يتـذكرون ا
يل االشـخاص أيـضاً عـلومـات بطـريـقة مـنحـازة . عـندمـا يفـسرون هـذه ا
الى تــفـســيــر االدلــة الـغــامــضـة بــشــكل يــدعم مــوقـفــهم . وكــلــمـا ازدادت
عتقد علومات التي تؤيد معتقد هذا الشـخص  كلما اشتد تمسكه بهذا ا ا
عتقد  ,ولذلك عتقدات جزءاً من شخصية صاحب ا  ,فقد تصبح بعض ا
عتقد  ,ومن ثم ال يستطيع هذا يبتعد عن أية مـعلومات تتعـارض مع هذا ا
عـتقد بدون أي أضـرار لشخصـيته.يحدث الشخص أن يتـخلص من هذا ا
عـرفية للفرد ـعرفي عندما يـكون ثمة عدم اتـساق ب اجلوانب ا التناشز ا
ـثال : يـحـدث لـدى الـفـرد حـالة او بـ معـارفه ومـعـتـقداته ,وعـلى سـبـيل ا
التنـاشز عنـدما يتـبنى اجتاهـاً سياسـياً معيـناً ثم يتـصرف خالفاً له او انه
يؤمن بقضية  ,اال انه يتخلى عنها باالكراه و القسر  ,اذ ان عدم االتساق
قـد يـتـسـبب بــحـدوث الـتـنــاشـز.واحـيـانـا نــتـصـرف بـطـريــقـة تـتـعـارض مع
االعراف الثقافية وبطبيعة احلال  ,ان التطابق مع االعراف الثقافية يشعر
الـفـرد بـاالرتـيـاح ويـنـأى به االحـسـاس بـالـتـنـاشـز  ,غـيـر ان مـخـالـفـة هـذه
االعراف قد جتـعله مثـال سخرية وتـهكم االخرين  ,لذا يحـرص  الفرد كل
احلـرص على الـتـطـابق مـعهـا وعـدم اخلـروج علـيـها  ,وهذا مـا لـوحظ طيل
اضية التي عاشها العراقيون بعد حكم احلزب الواحد ,حيث  17سنة ا
جند التناقض في القول واالنتماء والوالء والرآى .حيث
ــهـدورة واجه الــســيــاسي اجلـديــد الــثـرواة الــهــائـلــة ا
ـتــنـاقــضـة مع الــعـقـيــدة الـتي وغــرور كـرسي احلــكم ا

ينتمي اليها ذلك السياسي .

كن للشعر أن يغير العالم? في الوقع أن الشعر ليس باستطاعته  هل 
تـغـيـيــر الـعـالم لـكن دوره يــتـمـثل في إيــقـاظه لـلـضـمــيـر اإلنـسـاني وفي
التـواصل احلضاري بـ الشعـوب واأل لتـأثيره عـلى الروح اإلنسـانية
ولـلـشـعـر دور كـبـيـر في حتـقيـق أواصر الـتـواصل والـصـداقـة اإلنـسـانـية
ونـشـر احملـبـة والـسالم والـتّـعـايش الـسـلـمي بـ اجلـنـسـيـات والـثـقـافات

اخملتلفة لتأثيرها الكبير على الروح اإلنسانية.
يتغـير الشعـر العالم من خالل قوة كـلماتة وسالسـة أبياتة الـشعرية التي
ــعـني ـعــاني والـكــلــمـات خلــدمـة ا تــعـكس مــقــدرة فـريــدة عـلى تــطـويـع ا
واالحسـاس والتـعبيـر عن مشـاعر مـكنونـة جتاة الـوطن االرض واالنسان
ألن الـشـعـر قادر عـلى دخـول عـقـول وقلـوب الـنـاس وإقنـاعـهم وإلـهـامهم

باحللول.
ا هو جـزء من العالم مع تغيره ومع الشعر ليس منـفصالً عن العالم إ
حتول اخلـياالت إلى أسس لألحالم واألفـعال واألفعـال واخلبـرات تغذي
ـتـخـيل وتـلـجّـمه في الـوقت نـفـسه الـشـعـر له الـقـدرة عـلى إمـداد الـناس ا
ــشـاعــر واألفـعــال. يـحــاول الـشــاعـر أن يــنـقل اإلحــسـاس بـقــوالب من ا

شاعر في الشعر. وا
قابل على النظر إن الشاعر ال يستـطيع تغيير الـعالم ماديا لكنه قادر بـا
إليه من زاويـة تبدو له أقـرب إلى الصورة الـتي يريد أن يـصورها في في
ه اخلـيـالي. يــفـكـرة الـشـاعـر فـي تـغـيـيـر الـعــالم إلى عـالم أكـثـر عـدال عـا
وإنـسانـية ومـحبـة يحـلم الـشاعـر بتـغيـــــير الـعالم إلى عـالم أكثـر تقـاربا
وفـهم وعـدال وإنـسـانـيــة يـتـحـــــدث الـشـاعــر من خالل الـشـعـر وسـحـره
ـبــدع بـقـدرة الـكـلـمـة عـلى تـغـيـيـر والـكـلـمـة وقـوتـهـا وضـرورة أن يـؤمن ا

العالم. 
الـشـعـر له دور كبـيـر في الـتغـيـيـر ألن الشـعـر يُـحدث تـأثـيـرًا في أذهان
النـاس بشكل غـير مـلحوظ كـما يعـتقـد محمـود درويش  بأن الشـعر قادر
كن على تغـيير كل شيء فالـشعر يـتغير الـتاريخ وأنسنـة اإلنسان. وال 
اء الـبارد على ـكن  له أن يرش ا للـشعر أن يـغير طـقوس العـالم ولكن 
ـاء فوق كل بـقـعة مـجـدبة سـخـونة االجـواء ويـلـطفـهـا فالـشـعر يـسـكب ا

ويحمل النور لكل مساحة مظلمة. 
اإلنسـانية عـاطفـة ساميـة يتقـاسمهـا النـاس في كل العالم. فـهي ال تعرف
جنساً وال لوناً وال وطناً. وإن أجمل مـا في الشعر هو أنه يكتسب القدرة
على مخاطبة اإلنـسان في كل زمان ومكان والشـاعر ال يكتب لزمنه فقط
ولـكـنّه يـكـتب أيضـاً لـزمن شـعري مـسـتـقبـلي. والـشـعـر يحـمل دائـمـاً قيَم

األنسنة وفكر التّنوير.
 الشـعـر هـو تـنويـر تـدريـجي لـتـاريخ البـشـريـة وال تـكـتمل رسـالـة الـشـعر
ي. لقد عمل الشعر عبر د اجلسور مع روائع الشعر العا التنويرية إال 
تاريخه على الرّقيّ باإلنسان إلـى األقوم واألسمى وأقام عالقات إنسانية

منفتحة على كل العالم. 
إن العالم ال يـتغير بـشعر ولـكن الشعر هـو قادر على أن يغـيرنا ومادام
قادرا على تـغييرنـا إذا هو يسـتطيع أن يغـير العالم. الـشعر عمـلية قادرة
على تغيرر الـعالم والنشاط الـشعري هوثورة فكـرية بطبيتـها فالشعر ال

يأتي بالتغير العالم بل يكشف عن العلم اجلديد ويخلق العالم.  
ومن خالل الشعر تتأسس القيم واألعراف والقوان وجتة اجملتمع ومن
خالل الشعـر نبدأ ونـحترم االنـسان وندين الـوحشية
ونقـارب باآلخـرين. الـشعـر يجـعل العـالم أجمل في
عيـون كل الـناس من يـحلـمـون في العـيش في عالم
مــلـــون بـــاإلبــداع واحملـــبــة والـــســـــالم والــرحـــمــة

والسعادة. 

rNJK  nK  rN u Ë ÊËb R Ë W bB « s  ÊËdÒ F  ÊuO œ—_«
{ عمـان - (ا ف ب)-  جـلس حسن
أبــو عـلـي وهـو أقــدم بــائع صــحف
ومـجالت وسط الـعـاصـمـة األردنـية
عـــمــان عــلى كــرسـي صــغــيــر أمــام
مـكتـبته مـنتـظرًا كـعادته كل صـباح
قـدوم النـاس لـشراء الـصـحف التي
رصـفـها حتـت أشعـة الـشـمس وهو
يــردد: "يــا أردن يـــاجــبل مــا يــهــزك
ريح".يــأتي تـــعــلــيق ابــو عــلي (76
عـامـا) األحــد غـداة تـأكــيـد اجلـيش
الـــطــلب من ولـي الــعــهـــد الــســابق
"الــــتـــوقـف عن حتــــركــــات تــــوظف
الســــتـــهــــداف" اســـتــــقــــرار الـــبالد
وعمـليات توقـيف شملـت خصوصا
ـلــكي رئـيــســا ســابــقــا لــلــديــوان ا
وشـخــصــيــة مــقــربــة من الــعــائــلـة
ـلــكـيــة.قـال أبــو عـلي الــذي يـبـيع ا
ــكــان مــنـذ 63 الــصـحف فـي هـذا ا
عامـا وشهد الـكثيـر من أحداث هذا
البلد تعليقا على ما يجري "األردن
بـلـد كبـيـر بـقـيـادته وأمـنه وجـيـشه
ولن تـــــهــــزه مــــثل هــــذه األعــــمــــال
واألفـــعــــال. إنه كـــاجلـــبل ال تـــهـــزه
الـــريح".وأضـــاف لــوكـــالـــة فــرانس
بــرس "أقـول فــقط أن األمن واألمـان
ـكن أن ــوجـود في هـذا الــبـلـد ال ا
جتـده في أي مــكـان بـالـعـالم أو في
أي دولــة عــربــيــة" مـشــيــرا ألى أن
"الــشـعـب األردني كــله يــقف الــيـوم
صفا واحدا حول قيادته".وحول ما
حـصل السـبت قـال أبو عـلي "أقول
ألولــئك الـذيـن يـريــدون األذى بـهـذا
الـبلـد تصـرفـكم هذا تـصرف أرعن!
دعــونـا نــبــني بـلــدنــا ونـخــدم هـذه

األمة الـتي مـهـمـا تـكلـمـنـا عـنـها لن
نـــوفي بـــحـــقــــهـــا".وسط ضـــجـــيج
الــســـيـــارات وصــيـــحـــات الــبـــاعــة
ـتـقـاعد ـوظف ا ـتـجـول وصل ا ا
عـمران أحـمد لـشـراء صحـيفـة لفـها
حتت إبـطه. وقـال قـبل أن يـنـصرف
"بـــصــراحـــة أنـــا لم أصـــدق أذنــاي
عندما سـمعت اخلبر يوم أمس من
يــجـرؤ أن يــؤذي هــذا الــبــلـد اآلمن
ـــا كـــان مالذا ألخـــوته الـــذي لـــطـــا
الـعـرب من فـلسـطـيـنيـ وعـراقـي
وســــــــوريـــــــــ والـــــــــكــــــــثـــــــــيــــــــر
غــيـــرهم?".وأضـــاف "نــحـن مع هــذا
الـبــلــد مع قــيـادتـه مع جـيــشه مع
أمـنه واسـتقـراره ونـدين ونـستـنـكر

أي فعل أو أي محاولة لزعزعته".
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وشــهـدت أســواق وسط الـعــاصـمـة
ازدحامـات بدت معـها حركـة السير
طـبـيعـيـة رغم مـا حـصل.وفي محل
لـبيع الـعـصائـر وسط البـلـد ينـهمك
هاشم احلـلواني ( 29عامـا) بإعداد
شـروبات الـطازجـة لزبـائنه وسط ا
رائـــحــة الـــفـــواكه الـــطـــازجـــة.قــال
احلـلـواني "الـوضع مـستـقـر بـفضل
ـلك عــبــد الـله وإن الـلـه وسـيــدنــا ا
شاء الله ستبقى العـائلة الهاشمية
تـاج فــوق رؤوســنــا".واضــاف "أمـا
الــــفــــاســـدون الــــذيـن يــــريـــدون ان
يخربوا البلـد فنسأل الله ان يجعل
كــيـدهم في نـحــورهم".وفي الـسـوق
الـذي يـشـهـد ازدحـامًـا في مـثل هذا
الوقت من كل عام قبـيل حلول شهر
رمـــضــان قـــالت زهــرة ( 37عــامــا)

الــتي اكــتــفت بــذكــر اســمــهـا األول
وهي تـتجـول بـرفقـة ولـديهـا "نحن
لن نــخـاف فــبــلـدنــا آمن ومــسـتــقـر
وهـكـذا سـيـظل ولـن نخـشـى شـيـئا

ا حصل". ولكننا صُدمنا 
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وأضـافت "لم نـكن نـتـخـيـل يـومًا أن
يأتي أحـد ويحاول إيـذاء هذا الـبلد
ـا ـا كـان وسـيــطًـا مـسـا الـذي لـطــا
آمـنـا ومطـمـئـنـا في مـنـطـقـة تـشـهد
صـراعات وحـروبًـا".وأضـافت زهرة
وهـي تـمـسك بـيـدي طـفـلـيـهـا "أدعو
الله أن يحمي بـلدنا من كل الشرور
وأن تــمــر هــذه الــغــيــمــة وتــنــفــرج
األمـور".وفي جلـسـة خاصـة جمللس
ـناسبة الذكرى األمة عقدت األحد 
ـئـويـة لـتـأسـيـس الـدولـة األردنـية ا
الــذي يــصــادف احلــادي عــشــر من
نيـسـان/أبريل حـذر رئيس مـجلس
األعيان فيصل الفايز من أن "األردن
خـط أحـــــــمــــــر ومــــــلـــــــكــــــنـــــــا خط
ـلك أحـمــر".وأضــاف "نــحن نـدعـم ا
ونسـانده ونبـارك كل جهـد يقوم به
من أجل احلــفــاظ عــلى أمـن الــبــلـد
واستقراره وسنتصدى بحزم وقوة
لـكـل يـد مــرجتــفـة وخــوانه تــسـعى
للعبث بـأمننا واسـتقرارنا وحتاول
الـــنــــيل مـن أمـــتــــنـــا وقــــيـــادتــــنـــا
الـهـاشـميـة".وأكـد الـفـايز أن "األردن
سيبقى وطـنا عصيـا على االنكسار
وطودًا شـامخـا في وجه التـحديات
ؤمـرات اخلبـيثـة التي حتاك في وا
اخلـــــــفــــــــاء ووطـن الـــــــصـــــــمـــــــود
والـــتــحــدي".من جــهـــته أكــد عــبــد

ـــنــعم الـــعــودات رئــيـس مــجــلس ا
الـنواب "هـا نحن نـلتـقي اليـوم وقد
حسم بـلدنـا االردن باالمس وبـشكل
صــارم وحــازم أي مـــســاس بــأمــنه
واستقـراره وبعث برسـالة واضحة
ــلك وحــاســمــة إلى مـن أســمــاهم ا
ـنزعـج من مـواقفه نـاوئ وا بـا
السياسية".وكـتبت صحيفة "الرأي"
األردنــــيــــة الـــرســــمــــيــــة األحـــد أن
ـصـالح الـعـليـا لـلـمـمـلـكـة وأمـنـها ا
واستقرارها "خط أحمر ال يسمح ال
بـتــخـطـيه وال حـتى االقـتـراب مـنه"

مـديــنـة "ســعي الــبـعـض إلى تـوهم
مـحـاولـة انـقالبـيـة ومـحـاولـة الزج"
بـولي الـعهـد الـسـابق األميـر حـمزة
في ذلك.ومساء الـسبت أكد اجليش
أنه طلب من األمـير حـمزة "الـتوقف
عن حتــركــات تــوظف الســتــهــداف"
استـقرار الـبالد وأعلن عـن عمـليات
توقيف شملت عدة أشخاص بينهم
ــلـكي الـرئــيس األســبق لـلــديـوان ا
بــــــاسـم ابـــــراهــــــيـم عـــــوض الــــــله
وشـخــصــيــة مــقــربــة من الــعــائــلـة
ـــلــكــيـــة هــو الــشـــريف حــسن بن ا

زيـد.وأشار األمـير حـمزة في مـقطع
فـــيـــديـــو تـــلـــقـــتـه هـــيـــئـــة اإلذاعــة
البريطـانية "بي بي سي" عن طريق
مـــحـــامـــيه إلى اعـــتـــقــال عـــدد من
أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته
وقــــــــطـع خـــــــطــــــــوط االتّـــــــصـــــــال
واإلنـتـرنت.وأكّـد األمـير أنّه لـم يكن
جـزءا "مـن أيّ مـؤامــرة أو مــنـظّــمـة
حتصل عـلى تمـويل خارجي" لـكنّه
انتـقـد "انـهـيـار منـظـومـة احلـوكـمة
والــفـســاد وعـدم الــكـفـاءة في إدارة

البالد" ومنع انتقاد السلطات.
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خـصوصـا مع الـدول األكـثر فـقرا).
ومــواصــلـة الــنــزاعـات وســبــاقـات
التـسلّح في خـضم اجلائـحة بـأنها

مخزية). 
وقـــــال إن (اجلـــــائــــــحـــــة ال تـــــزال
مــســتــمــرة األزمــة االجــتــمــاعــيــة
واالقتصادية ثقيلة جدا خصوصا
عـلى األكـثـر فـقـرا وعلى الـرغم من
ذلك وهــــذا مـــــخــــز الــــنــــزاعــــات
ـســلّـحـة لم تــتـوقّف الــتـرسـانـات ا

العسكرية تتعزز)..

غــيــر إنــسـانــيــة في الــيـمـن حـيث
تُـــقــــابَل األوضـــاع بــــصـــمت مـــدو
ومــخـز وفي لــيــبـيــا حـيث أخــيـرا

باتت هناك بارقة أمل) . 
و دعا اجملـتمع الـدولي إلى تشارك
ـضادة لكـوفيد- 19مع اللـقاحات ا
الــدول األكـثـر فــقـرا.وقـال (إنه إزاء
نــزعـــة تــدويل الــلــقــاحــات أحض
اجملـتـمع الـدولي كـله عـلى االلـتزام
ــشــتـــرك بــهــدف تـــخــطي تــأخــر ا
تــوزيــعــهــا وتــشــجـيـع الــتــشـارك

{ الـــفـــاتــيـــكـــان- (أ ف ب):- دعــا
الـبـابــا فـرنـســيس امس األحـد في
رسـالة عـيد الـفـصح إلى وضع حد
ألعـمـال الـعنف في سـوريـا والـيمن
ولـيـبــيـا.وقـبل صالة بــركـة مـديـنـة
رومـا والــعـالم قــال في عــظـته في
كـاتدرائـية الـقـديس بطـرس (عسى
ــســيح سـالمــنــا حـدا أن يــضع ا
لـــقــــرقـــعــــة الــــسالح في ســــوريـــا
احلــبــيـبــة الــتي دمّـرتــهــا احلـرب
اليــ في ظـروف حــيث يــعـيـش ا
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ــان { بــرلــ - (ا ف ب): كــســر األ
حــدّة احلَــجــر الــذي فُــرض عـلــيــهم
ضــمن تــدابــيـر احــتــواء اجلــائــحـة
باقتناء حيوانات أليفة تؤنسهم في
عـــــزلـــــتـــــهـم إذ لـــــوحظ أن مـالجئ
احلـيـوانـات تـشـهـد عـدداً كـبـيرا ًمن
طــلــبــات الــتـــبــني فــيــمــا ال تــعــيــر
الـعـائالت أهـتـمــامـاً أحـيـانـاً بـأصل
اجلـــــراء والـــــقـــــطط.فـــــمـــــاركــــوس
ســالـومـون مـثالً وهــو عـالم أحـيـاء
في الــثـالــثـة واخلــمــسـ اشــتـرى
البنتيه البالـغت تسعة أعوام و14
عـامــاً كـلـبـاً مــهـجّـنــاً ذا فـراء مـرقَط
بــــــــاألســــــــود والــــــــبــــــــنـي أفــــــــرح
قـلبيـهمـا.وقالت أنـيلي وهـي األكبر
ســنـــاً إنه "ديــنــامـــيــكي جــداً وذكي
وحساس" ويوفّر شيـئاً من التسلية
ــدرسي في وسط ســاعــات الـدوام ا
ـدارس مـجـدداً ـنــزل  إذ أغـلـقت ا ا
انيا خالل قسم كبير من فصل في أ
رء الـشتـاء.والحظ ربّ االسـرة أن "ا
كـنه أن يفعل الـكثـير في الوقت ال 
الـــراهن ال الــذهــاب في إجــازة وال
زيــارة األصـدقـاء أو الـعـائـلـة ولـكن
ـــشي والـــذهـــاب إلى في إمـــكـــانه ا
الــغــابــة والـــكــلب مــثــاليّ في هــذه
ـان مـحـرومـ احلـالــة".وال يـزال األ
ـطــاعم والـنـوادي مـنـذ أشــهـر من ا
الــريـاضــيــة وحــتى وقت قــريب من
ـــتـــاجـــر الـــصـــغـــيـــرة ولـــكن من ا

ــــقــــابل أن ــــســــمــــوح لــــهـم في ا ا
يـتـجـولـوا كـمـا يـحـلو لـهم من دون
أي قـيـود مـرتـبـطـة بـالـوبـاء.وارتـفع
ـــبــــاعـــة في الـــبالد عــــدد الـــكالب ا
ئة في "بشكل كبير" بنسبة  20في ا
العام  2020 وفقًـا جلمـعيـة الكالب
ـــــــــــانــــــــــيـــــــــــة "دويـــــــــــتــــــــــشـه األ
هـونــديـفــيـزن".ودخل نــحـو مــلـيـون
حـيوان إضـافي في مـقـدّمهـا الـقطط
ـانـيـة التي ـنـازل األ والـكالب إلى ا
يوجد فيها أصالً حوال  35 مليوناً
من احليـوانات ذات الـفراء والريش
وسواها كـاألسماك والسالحف في
دولـة يبـلغ عدد سـكانـها  83 ملـيون
نـســمـة  وفــقًـا لــتـقــديـرات االحتـاد
ـــنــتـــجـــات احلـــيـــوانــات ـــاني  األ

األليفة.
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انيا ولم يقتـصر هذا اإلقبـال على أ
ـية إذ أن جـائحة بل هو ظـاهرة عا
كـوفـيـد- 19أدت إلى زيــادة طـلـبـات
تـبــني احلـيــوانـات في الــكـثــيـر من
الــبــلـــدان.فــفي بــرلــ  أكــد مــأوى
" للحيوانات أنه تلقى 500 "تيرها
طلب في عطلة نهاية أسبوع واحدة
في الربيع الفائت عند بداية األزمة
ـنـتـجـات الـصـحـيـة.وشــهـد قـطـاع ا
الغذائـية للحيـوانات ومستـلزماتها
زيــادة في إيــراداتـه بــنــســبــة  5في
ـنصرم لتصل إلى 5,5 ئة العام ا ا

مــــلـــيـــارات يـــورو.وفـي اســـتـــطالع
اني حديث أجراه مـوقع "واميز" األ
لـلحـيوانـات األليـفة أوضح  84 في
ــــئـــــة من أصـــــحــــاب الـــــكالب إن ا
حــيـوانــاتــهم األلـيــفــة ال تـوفــر لـهم
الـتـسـلـية فـحـسب أثـنـاء الـوباء بل
كـذلك الــدعم الـعــاطـفـي الـذي بـرزت
ـاسّــة إلـيه.والحظ عـالم حــاجـتـهم ا
ــتـخــصص في الــعالقـات الـنــفس ا
بـ اإلنسـان واحلـيوان في جـامـعة
دريــســدن لــلــتـكــنــولــوجــيــا فــرانك
نـيـسـتـمـان أن "احلـيـوانـات األلـيـفـة
ـــثـــابـــة رفــيـق لــلـــكـــثــيـــرين هي 
وخــــصـــوصـــاً لألشــــخـــاص الـــذين
ــفــردهم".إال أن لــهــذا يــعــيـــشــون 
اإلقــبـــال جــانــبــاً آخــر يــتــمــثل في
بـاعة بـشكل تَضـاعُف عدد الـكالب ا
انيـا ب العام غير قـانوني في أ
 2019 و  2020 وفــقـاً لــلــجـمــعــيـة
انيـة حلمايـة احليوانـات.وغالبًا األ
مــا تــربّى هــذه الــكالب في اخلــارج
فـي ظــروف ســيــئــة فــيــتــبــ لــدى
انـيا أنـهـا مريـضة أو بـيعـهـا في أ
ـا يدفع أن التـعامل مـعهـا صعب 
أصـــحــابــهــا إلـى تــركــهــا.واشــارت
" الــنــاطــقـة بــاسم مــأوى "تــيــرهـا
أنـيت روست إلـى أن "الـطـلب ارتـفع
بـشـكل جـنـوني ولم تـعـد جـمـعـيـات
رعـايـة احلـيـوانات تـمـلك حـيـوانات
تـقـريـباً مـا يـعـني أن التـجـارة غـير

ـــشــروعـــة تـــزدهــر".وروت روست ا
مـثالً أن مـارتي وهـو كـلب من نـوع
سـتـافـوردشـيـر يـبـلغ عـامـاً ونـصف
الـعام اسـتـورد بشـكل غـير قـانوني
من رومـانـيــا  ثم احـتُـجــز في قـبـو
ــلــجــأ حــيث قــبل إحــضـــاره إلى ا
يعالج راهناً من مشاكل صحية عدة
ومن مـشـاكل في الـتـوازن. وشرحت
 أخصـائية عالج سـلوك الكالب في
ـلــجـأ زيـنــيـا كـاتــزورك أن الـنـاس ا

غالـباً ما يـنجذبـون إلى اجلراء مثل
مـارتـي بـسـبـب "ألـوانـهــا اجلـمــيـلـة
الـتي حتـظى بـشـعـبـيـة كـبيـرة عـلى
إنستغرام لكنهم قد ال يتمكنون من

رعايتها عندما تكبر".
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وقـالت روست إن كـثـيرين "يـقـتـنون
حــيـوانــاً من دون الــتــفـكــيــر في مـا
ســيــحــدث عـنــدمــا يـنــتــهي الــوبـاء
وتـعود حـياتـهم إلى طبـيعـتهـا".لكنّ

ــشـكــلــة قـد ال تــكــون قـائــمـة هــذه ا
بـالـنـسـبـة إلـى مـاركـوس سـالـومون
وأفـراد عـائـلـته الـذين اعـتـادوا على
أن يسرق "أوشي" الـطعام من سالل
القمامة في منزلهم وأن ينبح أثناء
محـادثاتهم ويـقفز علـى الطاولة في
وقت الـطعـام.وعـندمـا تـعود احلـياة
إلى طبـيعـتها ويـعود الـسفر مـتاحاً
مــجـــدداً يـــعــتـــزمــون بـــالـــفــعل أن

يأخذوا كلبهم معهم إلى كل مكان.
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{ كـالي - (ا ف ب):  كـانت مـطـبـعـة
ـصبـاح) الواقـعة في "ال لـينـترنـا" (ا
قــلب حي كــالي في كــولــومــبـيــا في
طــور االضـــمــحالل الـــبــطيء إذ أن
ـة لم تــعـد تُـعـتـبَـر أجـهـزتــهـا الـقـد
صـــاحلــة إال لــلــخـــردة في الــعــصــر
الـــرقـــمي إلـى أن أعــاد مـــصـــمـــمــو
الغرافيك وفنانو الشارع إحياء هذه
ــؤســســة الـتـي تــشـكّـل مـنــارة في ا
مــجـال الـطـبــاعـة الـتــقـلـيـديــة.فـكـمـا

مصـباح عالء الدين في حـكاية "ألف
ليلة وليلـة" ثمة "جانب سحري" في
"ال لـيــنـتـرنــا" كـونـهــا "عـانت أزمـات
عـدة لـكنـهـا كـانت تتـمـكن دائـماً من
الــتــأقـــلم" عــلى مــا يــتــذكــر رئــيس
يـدو فرانكـو البالغ 62 الطـبّاع أو
عــامــاً.يــديـر فــرانــكــو مع صــديــقـيه
ي غارسيا ( 56عاماً) وهيكتور خا
ـطـبـعة ) هـذه ا أوتـالـفارو ( 53عـامـاً
ـــلـــونـــة ـــنـــازل ا الـــواقــــعـــة بـــ ا

والـنـبـاتـات االسـتوائـيـة في مـنـطـقة
ســان أنـطــونــيــو في كــالي جــنـوب
ـطـبـعة غـرب كـولـومـبـيـا.تـأسسـت ا
قــرابـة الــعـام  1930بــهــدف طـبــاعـة
إحـدى الصـحف  لكـنـها راحت بـعد
ـــلــصـــقــات ذلـك تُــنـــتج كل أنـــواع ا
لــلــمـــســارح وحــفالت إلــتــون جــون
و"مـيتـاليـكـا" و"غانـز أند روزس" في
تسعينات الـقرن العشرين وألسماء
كــبـيـرة في رقص الـسـالـسـا كـيـوري

بــويــنــافـــانــتــورا وروبـن بــلــيــدس
إضـافـة إلى مـنـاشـيـر نـقـابـيـة وكتب
أغنـيـات وحتى كـتب األبراج.ووسط
ــطـــابع الــســـوداء الــتي ضـــجــيـج ا
يـفتـخر بـها وتـبدو وكـأنهـا قطع في
ـيـدو في مقـابـلة مع مـتـحف يذكّـر أ
وكــالــة فــرانس بـرس بــأن "كل شيء
كــان يُـــطــبّع عـــلى هــذه اآلالت ومن
أبرزهـا +رياليـنس+ عام  1890التي
كـــــانت تُـــــصـــــنع فـي نــــيـــــويــــورك
و+مــاريـــنــوني+ الـــفــرنـــســيـــة عــام
"1870.مع ظهور الطبـاعة الرقمية 
ثـم مـــــــنـع لــــــــصق اإلعـالنــــــــات في
الـشوارع مـنـذ عام  2006 تـراجعت
أعـــمــال "ال لـــيـــنــتـــرنـــا" إلى حـــافــة

اإلفالس. 
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ويــروي أن "يـابــانـيــ أرادوا شـراء
اآلالت. لـكن تكـلـفة الـنـقل كانت أكـثر
ة لم طبعـة القد من قيمـتها".لـكن ا
تـطبع مع ذلـك كلـمتـهـا األخيـرة.ففي
ـصــمـمـان الـعـام  2017 قــصـدهــا ا
بـاتـريـسيـا بـرادو وفابـيـان فـيّا  من
اسـتـوديـو "تيـنـاريو" لـطـبع مـلصق
ـهرجـان وقررا الـعـمل من أجل عدم
يدو انطفاء "ال لينتيرنا".تفاوض أو
ـالـك الذي ي مع ا وهـيـكـتـور وخـا
منحهم اآلالت كتعويض عن صرفهم
ــدفــوعــة. في وعن أجــورهم غـــيــر ا
الـعـام الـتـالي  بات الـعـمـال الـثالثة

ـــكــــان. انـــضــــمت إلــــيـــهم ســــادة ا
زوجـاتهم ويـنقـلـون خبـرتهم الـيوم
إلـى أبــــنـــــائــــهـم وأحــــفـــــادهم.أمــــا
صـممان فـيتـكفالن إحضـار فناني ا
ــــعــــاصــــرين إلى "ال الــــغــــرافــــيك ا
لينترنـا" لطباعة أعـمالهم التي تباع
ـــــتــــجـــــر اجلـــــديـــــد اجملــــاور فـي ا
للمطبعة.بعد الصحيفة واإلعالنات
تسـتـمر شـعـلة "ال لـيـنتـيـرنا" مـتـقدة
الــــيـــــوم بــــفــــضـل الــــفـن من خالل
"  عــلى مــا تــقــول ــ "انــدمــاج عـــا
.وتضيف باتريسيـا البالغة  32عاماً
ثـابـة والدة جديـدة وإعـطاء "إنـهـا 
مــعــنى جــديـد لــلــمــهـنــة  من خالل
اسـتخـدام مـا هو مـوجود أصالً أي
مــهـــارات هــذا الـــتــقـــلــيـــد احلــرفي
وأدواته(...) مــعـطـوفـاً عـلى مـعـارف
ــــــصــــــمــــــمـــــ الــــــفــــــنـــــانــــــ وا
ــصـمـمـون إلى ".يـأتي ا والــرسـامـ
ـطبـعـة لـيـكـتـشفـوا ويـتـعـلـموا من ا
ي سـحـر ـيـدو وهـيـكــتـور وخـا أو
ـة واسـرارهـا آالت الـطـبـاعـة الـقـد
صنوعة من الرصاص من األحرف ا
إلى طــريــقــة عــمـل طــبــقــات احلــبـر
...وتالحظ فنانـة الشارع لـيلي كوكا
أن "ال لـينـترنـا" الـتي يتـبعـها اآلالف
ـــعـــجـــبـــ عـــلى الـــشـــبـــكــات من ا
االجـتـماعـية أصـبـحت "مـرجعـاً لدى
الــــعـــامـــلـــ في مــــجـــال الـــفـــنـــون
الـبـصـريـة". وتمـكـنت هـذه الـرسـامة

البـالـغة  33عـاماً أخـيـراُ من اإلقـامة
أســبــوعــ هــنــاك خالل آذار بــعــد
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ووجه الوباء ضربة أخـرى للمطبعة
ـدة أربعـة أشهـر العام التي أغـلقت 
اضي خالل اإلقـفال الـعام الـهادف ا
إلى احـتـواء الـوبـاء لكـنـهـا سـرعان
مـا عادت تـعمل كـخـليـة نحل.وتـؤكد
ــكــان صــامــد رغم لــيــلـي أن "هــذا ا
تـغــيــر األزمــنــة" بــديــة ســعــادتــهـا
بـ"التـعلم من اخلـطأ" إذ اكـتشفت أن
نـتـيجـة ما يـخـرج من آالت الـطبـاعة
مـخـتــلـفـة تـمـامـاً عــمـا تـرسـمه عـلى
األقـمـشــة أو اجلـدران.وجـاء فــنـانـو
شــارع آخــرون مــثل تــونــرا لــتــعــلم
ـصمـمة في أسـرار طبـاعة األعـمال ا
األصل لــلـشـارع.ويـعـد تـونـرا في "ال
ــعــرض "مــيــمــوريــاس لــيــنــتــرنــا" 
قررة إقـامته في حزيران ميمـوار" ا
في "أيـيـروكـروم" وهـو مـركـز ثـقـافة
الــهـيب هـوب في ضــواحي تـولـوز 
جــنــوب غــرب فـرنــســا.ويــقــول هـذا
الــرســام اجلــداري الــبـالغ  31عــامـاً
الـذي يـســتـوحي أعـمــاله من سـكـان
سـتقـرين منذ كالـيمـاس األصلـي ا
الـقرن الـسـادس في ما يـعـرف باسم
ـكن أن فــايي دل كــاوكـا "مــا الــذي 
ـكــان الـذي تــطـلــبه أكـثــر من هــذا ا

يشكّل ذكرى حية!".

n∫ اردينون يقرأون الصحف قرب مكتبة وسط عمان
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بغداد

في الـــفـــكـــر الـــعـــربي –
اإلسالمي).

وقـد ركّـز د. شـعـبان في
أصل الـــــتــــســـــامح عن
ــصــطــلح اســتــخـدام ا
الــتـســامح مـنــذ الـقـرن
الــسـادس عــشـر حـيث
ـفهوم كان أقرب إلى ا
الـسيـاسي واألخالقي
والسلوكي إزاء اآلخر
ـذاهـب الـديـنـيـة من ا
األخــرى في حـ أنّ
اسـتـخدامه كـمـفـهوم
قـــانـــوني بـــدأ بـــعــد
إصــــــــــدار بــــــــــعض
احلكـومات األوربـية
مــراســيم تــدعـو إلى

الــتـســامح فـي الـقــرنــ الــسـادس
والـسابع عـشـر. ويسـتـطرد بـقوله:
"وإذا كـانت الـدعـوة إلى الـتـسـامح
قـد كـثر رصـيـدها  خـصـوصا بـعد
الـتــوتـر الـذي حـصل في الـعالقـات
ــاضــيـ الــدولـيــة في الــعــقـدين ا

وانـدالع حــروب وتـفـجـر نـزاعـات 
إال أنّ غــزو أفـــغــانـــســـتــان الـــعــام
2001 واحــــتالل الـــعــــراق الـــعـــام
2003 إضـــــافــــــة إلى أحـــــداث 11
أيـلول عـاظم من الـشعـور باخلـطر
خــصــوصــا من جــانـب الــفــريــقـ

تناحرين".  ا
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ويـضيف شـعبـان: التـسامح يـعني
أيــضـا إتـخـاذ مــوقف إيـجـابي فـيه
إقــرار بــحق اآلخــرين في الــتــمــتع
بــــحــــقــــوق اإلنــــســـان وحــــريــــاته
ــــعـــــتــــرف بـــــهــــا األســـــاســــيـــــة ا
ـيـا. ويـسـتدرك بـقـوله: لألسف عـا
ــــســــلــــمـــون الــــشــــديــــد ال يـــزال ا
ــــؤدجلـــــون أو اإلسالمــــيــــون أو ا
ـتـأســلـمـون يـقــفـون في اخلـنـدق ا
ـثل هـذا الـفـهم اخلـاطئ ـعــاكس  ا
بفـهم خاطئ آخر فـمنـهم من يعلّق
كل شيء على الغـرب االستعماري
و إن كـــان هـــذا الـــغـــرب يـــتــحـــمل
مـسـؤولــيـة أسـاسـيــة  لـكـنه لـيس
سـؤول  وعليـنا االعتراف وحده ا
أنـنا غـير مـتصـاحل مع تـاريخـنا
اإليــجـابـي مـنـه أو الــسـلــبي... وال
ـتأسلـم يريد يـزال التـيار الديـني ا
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رجل الـقـانـون ويُـدرك مـا لـلـقـانـون
من أهـمـيـة خصـوصـاً حـ يـربطه
بــوجــهـــات الــنــظــر الـــســيــاســيــة
واالجتـماعـية الـتقـدّميـة في الدفاع
عن حــقــوق الــشــعــوب واألوطــان
تقـدّمة من وجهات النظر فيطرح ا
حلل الـقـضـايـا اآلنــيّـة ويـنـاقـشـهـا
بشكل هاد وموضوعي وحتليلي
مــعــتــمــداً عــلى أفــكــار الــفـالســفـة
من أمــثــال والـــعــلــمــاء األقـــدمــ 
أرســـــطـــــو وأفالطـــــون وهـــــيـــــغل
وفـــيـــوربـــاخ ومـــاركس وأجنـــلس
وآخــرين ومــا كــتــابه األخــيــر إلّـا
يدان استـكمـال لتـوجهه في هـذا ا
الــــــــــــذي يــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــر فـــــــــــيـه
رصيده.                 
ويــحـتــوي الــكــتــاب عـلـى عـدد من
ـقدمة بـاحث وهي : عوضا عن ا ا
التي يضعنا فيها بأسباب اختيار
ـوضـوع وحــيـثـيـاتـه وراهـنـيـته ا
لـينـتقل إلـى فقـرة جديـدة بعـنوان:
اذا نحتاج إلى التسامح?" وماذا "
أصـل الــتـــســامح ومـــا هي بـــيــئــة
الــتــسـامـح وهـذا كــلّه فـي الـقــسم
األول وفي الـقسم الـثـاني يتـناول
الــتـســامح والــعــنف لــيـبــحث في
سؤال مهمّ: هل كان التسامح وراء
اغــتـيــال غــانـدي? ثمّ مــاذا تــعـني
بــذرة الّالتــســـامح هــنــديــا ? وفي
الـــقـــسم الـــثــــالث يـــدرس مـــعـــنى
التسـامح و مبناه ثم يـتوقّف عند
فلسفة التسامح ورسالته ويسلّط
الضوء على مرجعية إعالن مباد
الــتـــســـامح أمـــا الـــقـــسم الـــرابع
فــيُــخــصّـصـه لــثــقــافـة الــتــســامح
والــــواقـع الــــعـــــربي – اإلسالمي

ويقدّم فيه:
1- قراءة راهنية 

2- فرضيات التسامح 
3- روافع التسامح .  

ويتضمّن الكتاب 4 مالحق: 
مـــــلـــــحـق رقم 1: إعالن مـــــبـــــاد

التسامح
 مـــــلـــــحق رقم 2: إعـالن حـــــقــــوق

"األقليات".
مـــــلـــــحـق رقم 3: إعالن حـــــقـــــوق

الشعوب األصلية
ــطــران  مــلــحق رقم 4: مــقــدمــة ا
جورج خضر لكتاب (فقه التسامح

بغداد
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ـــا ال يـــقــــضي الـــســــفـــر عـــلى "ر
الـــتـــعـــصّب لـــكـــنّـه يُـــبـــيّن أنّ كل
الشـعـوب تبـكي وتضـحك وتأكل و
تموت ويظهر أنّنا لو حاولنا فهم
اآلخــــــريـن لــــــربّــــــمـــــــا نــــــصــــــبح

أصدقاء".    
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صدر مـؤخراً كتـاب جديد لـلدكتور
عبـد احلسـ شعـبان بـعنوان "في
احلـــاجـــة إلـى الـــتـــســــامح" وهـــو
الكتاب الثالث له بخصوص ثقافة
التسامح وقد وضع عنواناً فرعيّاً
ــوســـوم " ثــقــافــة دالّــاً لـه وهــو ا
الـقطـيعـة وثـقافـة التـواصل"  وقد
كــان كـتــابه األول بـعــنـوان "سـؤال
التسامح" وقـد صدر في عمّان عن
مـــركــز عـــمّــان لـــدراســات حـــقــوق
اإلنسـان ثم نشـر كتـاباً تـأسيـسيّاً
مـهـمّـاً تـنـاوله الـعـديـد من الـنـقّـاد
وهــو " فــقه الــتــســامح في الــفــكـر
الــــعــــربـي اإلسالمي: الــــثــــقــــافــــة
والــدولـة"  وقــد صـدر فـي بـيـروت
الـعام 2005 عن دار الـنـهـار وقـدّم
ــطــران جــورج خـضــر. ولــعلّ له ا
ــفــكّــر شــعــبــان من الــعــراقــيــ ا
األوائل في جـــــيــــلــــنــــا من الــــذين
انــشــغــلــوا بــقـــضــايــا الــتــســامح
والّالعـــــنف وحــــقـــــوق اإلنــــســــان
حـــســـبــمـــا تـــعـــكس ذلـك ســيـــرته
الـذاتــيــة وقـد نــظّم في لــنـدن في
أواسط التسـعينـات مؤتمـراً كبيراً

عن "التسامح والنخب العربية".
لـقـد أصـبح الـتـسـامح اآلن حـاجة

مــاسّـة وضـروريـة جلـمـيع شـعـوب
ـعـمـورة ألن الـبـشـريـة عـانت من ا
ـاضــيـة احلــروب خالل الــقــرون ا
وأُزهـقت أرواح ماليـ الـبـشـر في
ــــيــــتـــ األولى احلــــربـــ الــــعـــا
والــثــانــيــة إضــافــة إلى احلــروب
اإلقــلــيــمــيــة والـنــزاعــات األهــلــيـة
والــصـراعــات اإلثـنــيـة والــعـرقــيـة
والــديـنــيـة والـطــائـفــيـة وغــيـرهـا
ولــعـبت االمــبــريـالــيـة والــفـاشــيـة
والــنـازيـة دوراً كـبــيـرا في تـأجـيج
الـــصــراعـــات وإشــعـــال احلــروب
بــهـــدف الـــهــيـــمــنـــة عـــلى ثــروات
ـقــدراتـهـا الـشــعـوب  والــتـحــكّم 
واسـتـغاللهـا وتـشـغيل الـرأسـمال
في إنـتـاج األسـلـحـة الـفـتـاكـة بـكل
ـا فيـها أسـلحـة الدمار أنواعـها 
الشامل ومنها القنبلة الذرية التي
ــتـحـدة اسـتــخـدمــتـهـا الــواليـات ا
األمــــــــريـــــــــكـــــــــيــــــــة بـــــــــضــــــــرب
مـديـنـتي هـيـروشـيـمـا ونـاكـازاكي
في الــيــابــان دون رحــمــة أو حــدّ

أدنى من اإلنسانيّة. 
إنّ إصرار شعـبان على نشـر ثقافة
التـسـامح وتـعـمـيـمـهـا يـنطـلق من
مـــعـــيـــار إنــــســـاني أوالً وقـــبل كل
شـيء ألنّـه أدرك أنّ الـــــــــــعــــــــــنـف
والالتـسـامح همـا نـتـاج للـتـعصّب
ـكــنـهــمـا حتــقـيق والــتـطّــرف ال 
التـنميـة واحترام حـقوق اإلنسان
لــذلك حــاول بـفــكـره الــنــيّـر ومــنـذ
عـقــود أن يُـتــحـفــنـا بـاجلــديـد من
األفــكـار الــتي تـلــتـقـي مع قـضــايـا
حــقـوق اإلنـســان حـيث يـحـاول أن
يؤطرها بوجهة نظر قانونية فهو
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ثـالثــة عالجـــات نـــفــســـيــة مـــخـــتــلـــفــة
لالكتئاب. وقد كان تأثيرها جيداً بشكل
مـتسـاو في احلد من االكـتئـاب ولكـنها
شارك عاجلت مشاكل النـوم لنصف ا
فـقط. أما بـالنـسـبة لـلنـصف اآلخر فـقد
استمر األرق األمـر الذي يشير إلى أنه
مسـتقل عن االكتـئاب الذي يـعانون منه
ويحتاج إلى معاجلة بصورة منفصلة.
كـن أن تـنـشـأ مشـاكـل الـنوم مع ذلـك 
وصـعـوبات الـصـحة الـعـقلـيـة من نفس
ة أو الـسلـبية ؤ األسبـاب كاألحـداث ا
ثال. أو اإلفراط في التأمل على سبيل ا
واجــــتــــرار الـــذكــــريــــات أو الـــعــــوامل
الـــوراثـــيـــة اخملـــتـــلـــفــة. وقـــد ثـــبت أن
ـــشـــاركــــة في مـــســـارات اجلـــيــــنـــات ا
الـسـيـروتـونـ وأداء الـدوبـامـ تـمـثل
عوامل تتسـبب في كل من ضعف النوم
واالكـتـئـاب مثـلـهـا مثل اجلـيـنـات التي
تـؤثر عـلى ساعـة اإلنسـان البـيولـوجية

(نظام اليل والنهار).
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رجح أن األرق وكما رأينا بالفعل من ا
وقـضـايـا الـصـحــة الـعـقـلـيـة تـؤدي إلى
ا يـجعل كال تـفاقم بـعضـهـا البـعض 
ـــشـــكــلـــتــ أســـوأ من ذي قـــبل. أنت ا
مــهـمــوم لـذلك ال تــسـتــطـيع الــنـوم وال
ــكــنـك الــنــوم لـــذلك أنت أكــثـــر هــمــاً
وشـعـوراً بـاألسى وهلـم جرا في دورة

متصاعدة.
ومن الــوارد أيــضًــا أن قــلــة الـنــوم هي
عـبـارة عن إشـارة إنـذار مـبـكـر أكـثر من
كــونــهــا ســبــبًـا لـالكـتــئــاب الالحق. إن
كن أن ـنـعك من الـنـوم  الـقـلق الـذي 
يــكــون في بـــعض احلــاالت أول عــرض
ألمـراض صــحـة عـقــلـيـة أكــثـر خـطـورة

ستقبل. ستصيبك في ا
ويــقـــتــنع فـــوســتــر بـــأنه من مـــنــظــور
بيولوجي تعد أفضل طريقة لفك شبكة
االرتـــبـــاط والـــســبـــبـــيـــة هي من خالل
دراســة تـــأثـــيــر اضـــطـــراب إيــقـــاعــات

الساعة البيولوجية على الدماغ.
ويــقـول إنــنــا بـحــاجـة إلـى الـنــظـر إلى
ــعـــقــدة بــ اجلـــيــنــات الــتـــفــاعالت ا
ـتــعـددة ومـنــاطق الـدمــاغ والـنـاقالت ا
ـا الـعـصـبـيـة لــفـهم مـا يـحـدث.لـذلك ر
ـة مع الـنـوم ــسـتـد ـشـاكل ا حتـتـاج ا
إلى أن تـؤخــذ عـلى مــحـمل اجلــد أكـثـر
. إن التدخالت راهـق والبالـغ لدى ا
ـريـض عالجـاً في الـنــوم (أي إعــطــاء ا
يـــســاعـــده عـــلى الـــنــوم) هي طـــريـــقــة
ـعـالم وفي بعض مـباشـرة وواضـحة ا

احلاالت ناجحة. ما هو واضح بالفعل
ـا مجـموعه من حتـليل شـامل ومتـنوع 
49 دراسـة هو أن مـعاجلـة سوء الـنوم
لــدى أولــئك الــذين يــعــانــون من األرق
والــذين يــعـانــون بــالــفـعـل من أعـراض
االكـتــئـاب لــيس فـقط يــسـاعــدهم عـلى
الـنـوم بـشـكل أفـضل ولـكـن أيـضا يـقـلل

من االكتئاب.
لـقـد وجـدت جتـربـة (الـواحـة الـكـبـيـرة)
ــان في 26 الـــتي قــادهـــا دانــيــال فـــر
تـحـدة أن العالج مـلـكـة ا جـامـعـة في ا
ــعــرفي الــرقــمي لــلــطالب الــســلــوكي ا
ـصــابــ بـاألرق لـم يـســاعــدهم فـقط ا
عـــلى الــــنـــوم ولــــكن قـــلـل من حـــدوث
الـهـلـوسة وجـنـون العـظـمـة والتي هي

أعراض لالضطراب العقلي.
ليون دوالر هو ما إذا كانت إن سؤال ا
كن حـتى أن تمنع معـاجلة قـلة النـوم 
وقوع مشاكـل متعلقـة بالصحة الـعقلية
في نــهــايــة األمــر. لإلجــابــة عـلـى هـذا
ستكون هنـاك حاجة إلى إجراء جتارب

واسعة النطاق وطويلة األجل.
بـكرة وتـكمن إحـدى مـزايا الـعالجـات ا
ــنـع ســوء الـــنـــوم ــ ســواء واجلـــيـــدة 
شـكلة النـوم في حد ذاتها أو بالنـسبة 
لـلــحـد من مــشــاكل الـصــحــة الـعــقـلــيـة
األوسع نـطـاقـاً ــ في أن هـنـاك قـدراً أقل
من احلـرج أو وصــمـة الــعـار احملــيـطـة
باألرق لذا فقد يـكون من األسهل إقناع
الـنــاس بـتــقـدمـهـم لـلـعـالج.في غـضـون
كن ألي شخص لديـه مشكلة في ذلك 
الـنـوم أن يـجـرب الـتـقـنيـات الـتـي ظـهر
أنها أكثـر فعالية: ضـمان حصولك على
مـا يـكـفي من الـضـوء خالل الـنـهار (في
ـعـظم النـاس); عدم الـصـباح بـالنـسـبة 
الـقــيــلـولــة ألكــثـر من 20 دقــيــقــة; عـدم
تـنــاول الـطـعــام أو الـريــاضـة أو شـرب
ـسـاء الـكـافـيـ في وقـت مـتـأخـر من ا
جتنب قـراءة رسائل الـبريد اإللـكتروني
ــواضــيـع اجملــهــدة في أو مـــنــاقــشـــة ا
الفراش; احلفاظ على غرفة النوم باردة
وهادئـة ومظـلمـة ومحاولـة االستـيقاظ

والنوم في نفس الوقت من كل يوم.
إن احلـصـول عــلى نـوم أفـضل لن يـحل
فـرده أزمة الصـحة العـقليـة بطبـيعة
ـكن أن يـحـدث فـرقا احلـال. ولـكن هل 
ـدى الــطــويل? حــتى لـو لـم يـكن عـلـى ا
راهـقون الـنُعّس ال كـذلك كمـا يعـرف ا
يـوجـد شيء أفضل من نـومـة جـيدة في
الـــلــيل حــتـى لــو كــان الـــنــوم من أجل

النوم فقط. يل إلى االبتعاد عن األصدقاء والعائلة ا في ذلك ا U¡ ∫ نقص النوم له آثار سلبية راسخة  b «
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- حتى االن ال يوجد قانون صريح خاص باالعالم

ـتـحدة الـيـونـسـكـو (لـلـثـقـافـة واالعـالم والـفـنـون والـتـربـية - تـدفـع مـنـظـمـة اال ا
سـتوى الـقوان دني بـاجتاه تـشريع قـانون  عـرفة) والصـحفـي واجملتـمع ا وا

الدولية
- تضـطر احملـاكم الى تطـبيق عـدد من مواد قـانون الـعقـوبات الـعراقي رقم 111
لــسـنـة 1969 اخلــاصــة بـأمن الــدولــة والـوثــائق والــقـذف والــتـشــهــيـر  وقــانـون

طبوعات العراقي رقم 206 لعام 1968 وكالهما ليس قوان اعالم ا
هنة فقط - قانون نقابة الصحفي العراقي رقم 178 لسنة 1969 ينظم قطاع ا
نح حقوق  وكذالك قـانون حقوق الـصحفيـ العراقي 21 لـسنة 2011 الـذي 

العمل الصحفي  وكالهما ليس قوان اعالم
ـعدل عام 1977 حـدد وتناول - كـان قانون وزارة االعالم الـصادر عام 1974 ا
كل شي بــاالعالم لــكن بــعــد عـام 2003  إلـغــاءهــا مع دخــول قــوات االحـتالل
االجنـبية  وقيامها بإلغاء وزارة الدفـاع والدولة للشؤون العسكرية واالعالم و14

جهاز امني عدا الشرطة
ادة 38 من دسـتور جمـهوريـة العـراق لعام 2005 حـرية الـتعـبير عن - رسـمت ا
الراي والصـحافـة واالعالم والنـشر مـكفـولة (مـطلقـة) وحددت تـنظـيمـها بـقانون 
ورغم ان الــدسـتـور اعـلـى تـشـريع بـهــرم الـتـشــريـعـات  لـكــنـهـا مـقــيـدة بـ عـدم

التشريع لقانون واستغالل اجلهات التنفيذية واحلكومات لسلطاتهم
ـر االمر 65 لـعام ـنـحلـة بـر ـؤقتـة ا ـدني لـسلـطـة االئـتالف ا - اصـدر احلـاكم ا
2004الـذي يـنـظم الطـيف الـتـرددي والرسـوم والـغـرامات واإلرسـال لـلـفضـائـيات

واإلذاعات وجباية رسوم عالية  ولكن ليس قانون اعالم
- لديـنا قانون الـنشر باجلريـدة الرسمية  رقم 78 لـسنة 1977 وقـانون اإليداع
لـسـنـة ـطـابع رقم 189  بـدار الـكــتب والـوثـائق رقم 37 لـسـنـة  1970 وقـانــون ا

1969 وجميعها ليست قوان اعالم
- قـانـون شـبــكـة االعالم الـعــراقي لـعـام 2015 يـنـظـم عـمل اعالم الـدولــة قـنـوات
الـعراقـية وإذاعـتـها وصـحيـفـة الصـباح ومـطبـوعـاتهم  ولـيس قانـون لـلصـحفـي
ووســائل االعالم  كـذالك قــانـون هـيــئـة االعالم واالتـصــاالت ووزارة االتـصـاالت

ادارية تنظيمية وليست قوان اعالم
- أوجدت احدى هـيئات محكـمة التمـييز (هيئـة تمييـز استئناف الـرصافة)  مبدأ
واقع التواصل االجتماعي والتعامل معها  كما تميزي تفسير ما يكتب وينشر 
يعـامل ما ينشر بـالصحف والكـتب واجملالت لكي جتد حل وسط يعـتمد القاضي

واحملكمة عليها لعدم وجود نص بانها اعالم ام مواقع تواصل.
- حتاول احلـكومة ومجـلس النواب مع خوفـها من اتساع سـخط الشارع وزيادة
االزمـات  منذ انطالق تـظاهرات شباط 2011 الـتي ألغت 12وزارة  وآب 2015
الـتي اجـرت  15 اصالح  وتـشـرين 2019 الـتي اسـقطـت احلكـومـة  ان تـشرع
قـانـون التـظـاهر والـتـعبـير عـن الراي  وقـانـون اجلرائم االلـكـترونـيـة وقانـون اخر
للمـعلـوماتـية  ويـدفع الصـحفيـ والنـاشطـ لتـشريع قـانون حق احلـصول على
ــتـحــدة وووسـائل االعالم ــعـلــومـة وتــنـظــيم الــتـجــمع واالحـتــجـاج  لــكن االم ا ا

واجلهات الدولية تعترض وترفض.
ونـحــتـاج تــشــريع واضح وصـريـح ورصـ (قــانـون اعـالم) يـاخــذ رؤيـة واســعـة
وعـميـقـة يـكتـب من قبـل متـخـصـص ولـديـهم خـبـرة قانـونـيـة قـضائـيـة اعالمـية 
عـلومات  يـعالج كل شي ويجـعل الصحفي وجانب الـتقدم التـكنلـوجي والنظم وا

سؤولية األخالقية كيف يـعمل ويعرف احلقوق والواجباتوا
هنية والقانونية والدستورية وا

- يارب اين يـذهب الصحفيون من السـلطة التي تسخر
امكـانـيـات الدولـة اجـهـزة وعـناصـر ضـدهم  ويـقـدمون
خدمـة مجانية ألركان الدولة ويدافعون عن الفقر  ولهم
وقـفــات مـشـرفــة امـام تـمــدد الـفـســاد وايـقـاف االٍرهـاب

والتطرف وتثقيف اجملتمع?

اذا كـان الـكـرم احلاتـمي قـد وصل مـحـيطـنـا الـعربـي فان كـرم ابـنـاء زايد وصل
ـشـاريع ـريخ في دولـة ال تـقـبـل  إال  األرقـام  الـقـيـاسـيــة في تـتـفـيـذ وتــشـيـيـد ا ا
الـعـمالقة في كـافـة اجملاالت  بـقـيادة  مـهـنـدسهـا وراعي الـقهـا الـشيخ مـحـمد بن
حـتى صارت درة الدرر محط اعجـاب العالم اجمع وتنتـظر شعوب العالم زايد 

الى مهندسها وراعي ألق اإلمارات بكل اعتزاز وفخر لشعب اإلمارات .
ـاضي واثناء زيـارات الزعيم اخلـالد زايد ال نـهيان شاء في ثمـانينـيات القرن ا
قبـول هديـتي نـيابـة عن اهلي الـقـدر أن اقابـله شخـصـيا وطـلبت في حـيـنهـا منـه 
وعشـيرتي وكانـت عبارة عن عـباة  عـربيـة صنعـت بانامل عـراقيـة أصيـلة وقال
رحـمة الـله في كـلـمـة عربـيـة أصـيـلة ذات لـهـجـة خـليـجـيـة شـكرا لـهـذة  الـهـدية
اهل العراق وستبقى مـعي وعلى كتفي مادمت حـيا اتذكر فيـها اهلي  ة  الكـر
األوفيـاء و في بداية كل شهر رمـضان مبارك كان الـزعيم اخلالد يتـصل هاتفيا
ويسـأل عن صحتي وسالمة األبـطال الرابضـ في السواتر األمـامية في اجلهة
الشـرقية لـلعـراق متمـنيا ان يـسود الـسالم واالستقـرار العـراق  كوني كنت في
خدمـة العـلم واحلـرب العـراقيـة اإليرانـيـة  في أوجهـا لم يـفارق مـسامـعي صوت
وفـي مطـار الـشـارقـة امـضـيت سـاعـات فـيـهـا واثـناء الـزعـيم اخلـالـد رحـمة الـله 
ـؤسـس رحـمـة الـله واذا به جتـوالي سـمــعت عـبـر الــتـلـفـاز صــوت كـأنه صـوت ا

صـوت الـشـيـخ مـحـمـد بن زايـد وسـجـلت في سـجـله الـذهـبي
حب اهل العراق لدولة اإلمارات وشعبها الكر .

سالما سالما اهل اإلمارات الكرام 
سالما سالما  دولة اإلمارات 

هندس درة الدرر  سالما سالما 
اجملد واخللود للزعيم اخلالد زايد ال نهيان .

ة. اقروا معي اينما تكونون الفاحتة على روحه الكر

صاحله األنانيّة التي في توظيفه 
الـــغــالب هي مـــصــالح إقـــصــائــيــة
وتـــســلـــطـــيـــة وخــصـــوصـــاً عــدم
االعتـراف باآلخـر فمـا هو إيـجابي
من فـــقه الــتـــســامـح وقــيم اإلسالم
الـسـمـحـاء يـتمّ غضّ الـنـظـر عـنـها
عـــلــمــاً بـــأنه يــتـمّ جتــاوز اجلــانب
ــــشــــرق من الــــتــــاريـخ اإلسالمي ا
ـنـسـجم مـع روح الـقـران والـسـنة ا
النـبوية ذات القـيم اإلنسانـية التي
ـكـان وعـكس تــتـجـاوز الـزمـان و ا
ذلك صحيح أيـضا فبـعض األحكام
الـتي عـفا عـلـيـها الـزمن وأصـبحت
ــــــــــــاضـي يــــــــــــتـمّ مــن تـــــــــــراث ا
اسـتـحضـارهـا بـاعتـبـارها أحـكـاماً
راهـنـة ولـيـست مـاضـويـة  لـم تـعد

تصلح لعصرنا.   
ـطران وعـلى غالف الـكـتـاب كـتـب ا
جــــورج خـــضــــر مـــطــــران جــــبـــيل
والبترون وما يلـيهما (جبل لبنان)
لـلروم األرثـوذكس تقـييـماً لـكاتـبنا
ـبــدع عـبـد احلــسـ شــعـبـان عن ا
كتابه يقـول فيه: يقيم الـدكتور عبد
احلسـ شعـبان في اإلسالم إقـامة
ـــؤرخ وهـــو ال ــــؤمن وإقـــامــــة ا ا
(يــخــتــرع) إسالمه وال يــبــتــدع وال
(يـعـصـرن) القـرآن وال يـسـقط عـليه
أفــهـو مـات لـيــست مـنه  بل يـأخـذ
ا فيـها من حداثة إليه . ما نفسه 
يـريـحك في مــبـحث فـقـه الـتـسـامح

اإلسالمي أن جتــد كـاتـبـاً هـو إيـاه
ــا في ــيــا و عــا أي بــاحــثــا أكــاد
الــــقـــانــــون الــــدولي و الــــعـالقـــات
الدولية و حقوق اإلنسان واإلسالم
واقف التـبريرية ... حرّاً كلـيّاً من ا
أو اإلعــتـــذاريــة... ال يــخـــشى عــلى
اإلسـالم شيء إنّه يــســـكن إلــيه أو
يــســـافـــر فــيه... فـ (اإلسـالم) لــيس
بيتاً من زجاج والدين ليس سجالً
عقارياً يـدلك على ما هو لك وحدك
فـإذا كـانـت احلـقـيقـة الـتـي ورثـتـها
قريبة كما أنا ورثت فنحن واحد. 
ـــطــران خـــضــر: لـــقــد ويــضـــيف ا
أفـرحـني شـعـبــان وكـأنّ مـسـيـحـيّـاً
كـان واقــفـا وراءه لــيـعــرف عـدله...
ـسيحي فلـيتكـرّم ويعتـبرني هذا ا
ـــا ورد فـي هـــذا الــــذي اغــــتـــبـط 
( الــســفـــر ودعــا لــوريث (احلــســ
بـــكـــرم الـــله والـــعـــافـــيــة. انـــتـــهى

االقتباس.
ــشـتــغـلـ وأخـيــرا أدعـو جــمـيع ا
ــدني بــاحلــقل الــعــام واجملــتــمع ا
ـن يـهــمّه مــعــرفـة بــشـكـل خـاص و
ـا جــاء في هــذا الــكــتـاب ــزيــد  ا
ــا فــيه من الــقــيّم أن يــطّـلـع عـلــيه 
معـلومات تأصـيليّـة وخلفيـة فكرية
رصـيـة وأتـمـنى لـلـصـديق شـعـبان

زيد من العطاء .  ا
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إنه وقـت مـــــتــــــأخـــــر من الــــــصـــــبـــــاح
نـزل مـازالـوا غـارق ـراهـقـون في ا وا
فـي الـــنـــوم بـــعـــد فــــتـــرة طـــويـــلـــة من
اسـتيـقـاظك. فهل يـنـبغي أن تـسرع إلى
الـطـابـق العـلـوي لـتـجـرهم من أقـدامـهم
من الـفـراش? قـد يـكـون ذلك مـغـريـاً لـكن
اجلــواب عـــلى األغــلب هـــو ال. فــاألدلــة
تــتـــزايـــد عــلى أن الـــنـــوم في مــرحـــلــة
ـراهقـة مهم لـلصـحة الـعقـليـة حاضراً ا

ومستقبالً.
ال يـنـبـغي أن يـكــون مـفـاجـئـاً أن نـقص
ــضــطـرب الــنــوم اخلــطــيـر أو الــنــوم ا
بـشكل خـطيـر هو أحـد األعراض األكـثر
. برغم ـراهقـ شـيوعـاً لالكتـئـاب ب ا
كل ذلك مــهــمــا كــانت درجــة الــنــعـاس
الـذي تــشــعــر به فــإنه من الــصـعب أن
تـــنـــام إذا كـــانت تـــؤرقك الـــشـــكــوك أو
اخملـاوف. هـذا يــنـطـبق عـلـى الـبـالـغـ
ــئـة من أيــضًــا حـيـث يـشــكـو 92 في ا
األشخـاص الذين يـعانـون من االكـتئاب

من صعوبات النوم.
ـا يكـون األقل توقـعاً هـو أن بعض ور
ــــشـــاكـل مع الــــنـــوم قــــد تـــبــــدأ قـــبل ا
ـا يـزيـد من خـطـر مـشـاكل االكـتـئـاب 
ــسـتــقـبل. هل الــصـحــة الـعــقـلــيـة في ا
ــراهــقـ يــعــني هــذا أن الــنــوم لــدى ا
ينبغي أن يـنظر إليه بـجدية أكبر? وهل
ـكن أن يـقــلل من خـطـر االكــتـئـاب في

وقت الحق?
في دراســـــة نــــــشـــــرت في عـــــام 2020
ة نفس درست فيث أورتشارد وهي عا
في الــبـيــانـات الــواردة من مــجـمــوعـة
ـــراهـــقــــ الـــذين تـــمت كـــبـــيــــرة من ا
متـابعتـهم من سن جامعـة ساسكس15
إلى  24عـامًــا. فـتــبـ أن أولــئك الـذين
أبـلـغـوا عن الـنـوم بـشـكل سيء في سن
 ?15ولـكـن لم يـعـانـوا من االكـتـئـاب أو
الــقـــلـق في ذلك الـــوقت كـــانـــوا أكـــثــر
عـرضة من أقـرانهم لـلمعـاناة من الـقلق
أو االكتئـاب عندمـا بلغوا 17 أو 21 أو

24 سنة من العمر.
ـــكن أن تـــكـــون مــشـــاكل الـــنــوم مع و
الـبـالـغـ أيضـا مـؤشـراً عـلـى اإلصـابة
ــســـتــقــبل. وتــوصل بـــاالكــتــئــاب في ا

تـغيرة لـ حتـليل يـقوم عـلى البـيانـات ا
 34دراسـة شملـت فيمـا بيـنهـا متـابعة
نحو  150ألف شخص عـلى مدى فـترة
تتراوح ب ثالثة أشهر و 34عامًا أنه
إذا كـان الـناس يـعـانـون من مـشاكل في
عـانـاتهم تـعـلق  الـنـوم فإن اخلـطـر ا
من االكتئاب في وقت الحق من حياتهم

قد تضاعف.
‚—_« oK

بـالــطــبع ال يــعــني ذلك أن كل شــخص
مـصاب بـاألرق سيـصاب بـاالكتـئاب في
وقت الحق. فــمــعـظـم الـنــاس ال يــحـدث
مـــعـــهـم ذلك. إن آخـــر شيء يـــحـــتـــاجه
ـصـابـون بـاألرق بـالــطـبع هـو الـقـلق ا

ستقبل. بشأن ما قد يحدث لهم في ا
ــاذا في بــعض ــكـنـك أن تـرى  ولــكن 
احلــاالت يـسـاهم ســوء الـنـوم في سـوء
الـصحـة العـقلـية. فنـقص النـوم له آثار
يل إلى سـلبـية راسـخة علـينـا تشـمل ا
االبتعاد عن األصدقاء والعائلة وغياب
كن الـدافع واالنـفـعـال الزائـد وكـلـهـا 
أن تـؤثر عـلى جـودة عالقات الـشخص
ــــا يــــزيــــد مـن خــــطــــورة تـــــعــــرضه
لالكتئاب. عالوة عـلى ذلك هناك عوامل
بيولوجـية يجدر أخذهـا بع االعتبار.
ـكن أن تـؤدي إلى زيـادة فــقـلـة الـنــوم 
االلتهاب في اجلسم والذي له دخل في

أمراض الصحة العقلية.
ويـقوم الـبـاحثـون اآلن بـدراسة الـعالقة
بــ اضــطــرابــات الــنــوم وغــيـرهــا من

حاالت الصحة العقلية.
وقــد وجــد عــالم األعــصــاب الــبــارز في
جامـعة أكسـفورد راسل فوسـتر أن هذا
الــرابط ال يــحـــدث فــقط في االكــتــئــاب.
فـاضـطـراب اإليـقـاعـات الـيـومـية- دورة
الـنوم واالسـتـيـقـاظ الـطـبـيـعـيـة - ليس
شـيـئــا غـيـر مـألـوف بــ الـنـاس الـذين
ا يعـرف باالضـطراب ثـنائي يـعانـون 
الـــــقــــطب أو الـــــفــــصــــام. وفـي بــــعض
كن أن تصبح ساعة اجلسم احلاالت 
الـبـيـولـوجيـة بـعـيدة جـداً عن االنـتـظام
حـــتى أن الـــنـــاس يـــجـــدون أنــفـــســـهم
مستيقظ طوال الليل ومستغرق في

النوم خالل النهار.
وقـد دعـا فـوسـتـر زمــيـله عـالم الـنـفس

ـان إلى إعـطـاء الــسـريـري دانـيـال فـر
مـشـاكل الـنـوم أولـويـة أعـلى فـي مـجال
الـرعـاية الـصـحيـة الـعقـلـية. ونـظرًا ألن
مـشاكل الـنوم شائـعة عـبر تـشخـيصات
مختـلفة ال يـوجد ميل العتـبارها عامالً
مـحورياً فـي حالة بـعيـنهـا. وهو يـشعر
أنـه في بـــعض األحـــيـــان يـــتـم إهـــمــال
كن فيه مشاكل النوم في الوقت الذي 

التصدي لها.
وحـتى عـنـدمـا تـسبـق مـشـاكل الـصـحة
العقلية مرحلة اضطراب النوم فإن قلة
الـنـوم قد تـؤدي إلى تـفـاقم الصـعـوبات
الـتي يــواجـهـهــا الـشـخص. فـي نـهـايـة
ـطـاف ليـلـة واحدة فـقط من احلـرمان ا
من الـنوم لـهـا تأثـير سـلـبي راسخ على

زاج والتفكير. ا
ـعــقــدة بـ الــنـوم وتــتــعـزز الــعالقــة ا
والــصــحـة الــعــقـلــيــة أكـثــر من ذلك من
خالل الـتـوصل إلى أنه إذا قـمت بعالج
االكـتئـاب فإن مـشـاكل النـوم ال تخـتفي
كن كليـاً. إن من السهل أن نـرى كيف 
للعالجات النفسـية التي تساعد الناس
على احلـد من اجترار األفـكار السـلبية
أن تـؤدي أيــضًـا إلى نـومــهم بـســهـولـة

أكبر.
ولـــكن في عــام 2020 جـــربت شـــيــرلي
ريـــنــولـــدز أخــصـــائــيـــة عــلم الـــنــفس
الـسريـري في جامـعة ريـدينغ وفـريقـها

W∫ األرق

ومشاكل
الصحة

كن العقلية 
أن تؤدي إلى
تفاقم بعضها

البعض
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بغداد

ـعارك لـكن أحـد العـسـاكـر أنـهـكـته ا قـد تـكـون القـصـة من احلـقـائق أو الـلـطـائف
وأخبرها واحلروب  فـأودع بندقيـته وعدته العسـكرية في خزانـة والدته اخلشبـيه 
أنه على سـفر طويل  أستبطئه آمر مجموعته فـقرر أن يطمئن عليه رفقة مجموعة
قـاتلـ  فتـحت لهم احلـاجة بـاب الدار وأخـبرتـهم بكل أدب أن أبـنهـا غادر من ا
ولن يعود ومن العسكرية قرر (الشلوع)  لم يندهش اآلمر لكنه ألقى احلجة على
ـبـاد والـقيـم ?)  ظنت األم أنه الـعـجـوز فـسألـهـا عن مـرآءآة (حـجـية لـعـد وين ا
هذا يقصـد البنـدقيـة وسواها فـأجابته بـثقـة عاليـة (عيني گـلهن خالهن بـالگونـية)
باد التي نستشهد وهوحال ا حال الـگونية الدال على الواقع من كثرة الوقـائع 
فكـرين والعظـماء في (موظـة) ظاهرها منهـا ونقتـبس على الصـفحات من أقـوال ا
فـأذا زعل عـلى صـديـقـتـه (لـطـشـهـا) من أقـوال غـانـدي ـنــشـورات  ـبـالـغـة في ا ا
والـعـقاد  ولـو تـخـاصم مع زمـيل أستـشـهـد بـشمس الـتـبـريزي والـطـاهـر احلداد
ـأثورات و(عـطـشنـا) فـدعـونا نـرتـوي من مـكارم األخالق  (شـبـعـنا) يـاقـوم من ا
بـصـراحـة ليس لـلـعـجب مـكان فـقـد كـتب الـنـبي محـمـد (ص) أول دسـتـور مدني
وعقـد تأريخي  فكـان مفخـرة من مفاخـر احلضارة االسالميـة ومعلـماً من معالم
ومع أن الرسول الـكر لم يسألنا مجـدها  وأمتاز بالسـمو واألنسانيـة واخللود 
ودة في الـقربى فـأستـجبـنا  بـقتل أبن عـمه وشج رأسه في احملـراب وأخذنا إال ا
ثم طـرحـنـا جـسده مـن أعلى بـنـاء  ولم نـنـته أذ طـحنت مـسـلم أبن عـقـيل أسـيراً 
اخليـول عظام سبـطه احلس شهـيد كربالء وأخذت  النـساء واألرامل من عترته
تــلـك هي أخالق يــزيــد وأبـن ذي اجلــوشن وأبن زيــاد  من حــافــيــات أســيــرات 
احلجـاج وعمر يتـحدث عن الـتاريخ يـتحدث عـن احلاضر فالفـرق ب هـذا وذاك 
هـمـومـهم احلـروب وغـنـائم الـذهـب ومـلـكات أبن سـعـد وكـثـيـر من تـلك احلـثـاالت 
اجلمـال من الـنـساء ذاك هـو الـتـاريخ وتلك هـي األحوال فـأين هم الـرجـال الذين
قصود بذلك الفرز ب وزين يطيح ويا) ولعل ا نخل وا قيل عـنهم  (الزين يگظ با

الرجـال وأشبـاه الرجـال   ياليـتنـا بدأنـا خطـوة صحـيحة في
وتـركنا التـأريخ  يالـيتـنا نـتحـدث عن القـمم من األخالق 
اجلدال عـن مؤخـرات مـذيـعـات النـشـرة اجلـويـة وبعض

الفنانات. 

{ معنى الگونية:
كيس مصنوع من خيط اجلنفاص أو النايلون 
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 37كـالسيكو حـتى اآلن بإجمالي
 18انــتــصــارا بــيـنــمــا خــسـر 10

لقاءات وتعادل 9.
كــمـا مـثّل الالعب ريــال سـرقـسـطـة
فـي مـبــاراتـ ضــد الـريــال (خـسـر
ــــوسم مـــــرة وتــــعــــادل أخـــــرى) 
2007-2006 خـالل إعــــــــــارتـه مـن

مانشستر يونايتد.
وكــان أول كالســيــكـو يــشــارك فـيه
بـيـكـيه أسـاسـيـا ضـد الـريـال في 2
مــايــو/ أيـار 2009 وحــيــنــهــا فـاز
الـــبـــارســا 2-6 فـي ســانـــتــيـــاجــو

برنابيو.
»d(« qO  

يـتطوع بيـكيه دائما بـالهجوم على
ريـــال مــدريـــد وجنــومـه وقــد كــان
صــاحب الــبــدايــة في هــذا اجلـدل
عـندما سخر من الـريال في احتفال
بـرشـلـونة بـالـثالثـية نـهـايـة موسم

.2008-2009
واجهات الحقا تزايدت حدة تلك ا
حــ اســتــلم ســيــرجــيــو رامـوس
جنـم الــريــال الـــدفــة وســـخــر من
نـتخب بـيكـيه في مـؤتمـر صحـفي 
إسـبــانـيـا (أكـتـوبـر/ تـشـرين األول

.(2010
ؤتمر سؤاال واستغل راموس في ا
وجــهه أحـد الــصـحــفـيــ لـبـيــكـيه
بــالـــلــغــة الـــكــتــالــونـــيــة فــســارع
لــلــســخــريــة من العب بــرشــلــونـة
وقــال: "رُد عـلـيه بـاألنــدلـسـيـة" في

. إهانة واضحة للكتالوني

مـدريـد أمـرا مسـتـغـربا فـقـد اعـتاد
مـدافع البلـوجرانا أال يـفوت فرصة
ه الـلـدود على لـلـسـخريـة من غـر

مدار  12عاما.
وعــــلـى خالف غـــــالــــبــــيــــة جنــــوم
الـفـريـقـ ال يهـادن بـيـكـيه في أمر
انـتقاد ريال مـدريد بل وفي أحيان
كــثــيـرة يــقــوم بــدور الـبــطــولـة في
إشــعـال فـتـيل األزمـات وجـر جنـوم

األبيض لسجاالت بال نهاية.
¡«bF « QAM

بـعـد رحـلـة قـصيـرة مع مـانـشـسـتر
يـونايتد تلت تكوينه في "الماسيا"
عـاد بيـكيه إلى برشـلونـة مع بداية
عــهـد جـوارديـوال الـذهـبي (-2008
2009) لــيـعــاصـر حــقـبــة الـتــفـوق
والــنـتــائح الــكـبــيــرة عـلى الــغـر

التقليدي.
ــا يــكـون لــسـجـل انـتــصـاراته ور
الـكبيرة في تلك الـفترة األثر األكبر
فـي غــرور مــدافـع الــبـــارســا أمــام
ـه دون إغـــــفــــــال أصــــــوله غــــــر
ومـواقفه السياسية بشأن استقالل
إقـليم كـتالونـيا التي تـفسر جـانبا

مهما من تلك القصة.
لـعب بيكيـه ضد ريال مدريد

وكـــاد أن يــحــقق مـــراده حــيــنــمــا
أرسـل لـــويس ســـواريـــز تـــمـــريــرة
عـرضيـة من الناحـية الـيسرى إلى
آنـــخــيـل كــوريـــا الــذي ســـدد لــكن
ـــغــربي يــاســ بــونــو احلــارس ا
أبـعـد الـكـرة بـاقـتـدار لـيـطلـق حكم
الـلقـاء صافـرة النهـاية مـعلـنا فوز

إشبيلية (1-0).
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تـهـدد عـمـوالت انـتـقـال الـنـرويـجي
إيـرلـيـنج هـاالند مـهـاجم بـوروسـيا
دورتـمـونـد إلى بـرشلـونـة مـصـير

الصفقة.
RAC1" فــــــــبــــــــحــــــــسـب إذاعـــــــة
الــكـتـالــونـيـة فــإن قـيـمــة عـمـوالت
مــغــادرة الالعب إلى الــبـارســا قـد

تصل إلى 40 مليون يورو.
وأضــافت: "سـيـطــلب والـد الالعب
ووكــيـله مـيـنـو رايـوال 20 مــلـيـون
يــورو لــكـل مــنــهــمــا عــنــد تــوقــيع
بلغ الـعقـود وسيُـضاف إلى هـذا ا
30 مـــلـــيــون يـــورو راتب الالعب
بــــخالف مـــبــــلغ االنـــتــــقـــال الـــذي

سيتقاضاه دورتموند".
وأشـار التقرير إلى أن الالعب
يُــطــالب بــاســتــمــرار لــيـونــيل
مــيـسي في صـفـوف الـبـارسـا
كـشـرط إلتـمام الـصـفـقة وهي
عــمــلــيـة لــيــست ســهــلــة عـلى
الـــنـــادي الــكـــتـــالـــوني الــذي

يُعاني من أزمة اقتصادية.
وكـــان خــوان البـــورتــا رئــيس
بـرشلونـة خالل اجتمـاعه بوالد
هــاالنـــد ووكــيــله أكــد أن الالعب
يـعــد أولـويـة بـالـنـسـبـة له في

قبل. الصيف ا
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ال تــبـدو الـعـداوة
بــــــــــــ جنـم
بــرشــلــونــة
جــــــيـــــرارد
بـــــيــــكـــــيه
وريـــــــــــال

دريدي. الفريق ا
ونـفـذ لـوكـاس أوكامـبـوس الـركـلة
في الـدقيقـة الثامـنة لكـنه أهدرها
حيث تصدى لها أوبالك ببراعة.
وبــدأ الـشـوط الـثـانـي بـاسـتـحـواذ
مـتـبادل عـلى الكـرة قـبل أن تشـهد
الـــدقــيـــقــة 53  أول تـــهــديـــد عــلى
ــرمى من جـانب إشـبــيـلـيـة عـبـر ا
تـسديـدة من راكيـتيـتش حادت عن

الشباك.
وحـــمــلت الــدقــيــقــة 70 الــبــشــرى
الـســارة إلشـبـيـلـيـة بـعـدمـا سـجل
مــاركــوس أكـونــيـا هــدفــا لـلــفـريق
األنــدلـسي إثـر مـتـابــعـته تـمـريـرة
ن عن عـــرضــيــة مـن اجلــانب األ
طـريق نافـاس ليسـدد ضربة رأس

رائعة على يسار أوبالك.
وأضــاع أتـلــتـيـكــو فـرصــة مـؤكـدة
إلدراك الـــتـــعــادل ســـريـــعــا عـــبــر
هــيـرمــوسـو الـذي تــلـقى تــمـريـرة
عـــرضــيــة أرضـــيــة من الــنـــاحــيــة
الـيـسـرى في الـدقـيـقة 73 لـيـسـدد

مـبـاشـرة دون مـضـايـقـة من
أحـــد لــكـــنه أطــاح
بـــالـــكـــرة فــوق
ــــرمى وسط ا
دهـــــــــــشـــــــــــة

اجلميع.
وشــــــــــــــــــــــدد
أتــلــتـيــكـو من
هــــــجـــــــمــــــاته

إلدراك
الــــتـــعـــادل في
الـــــــــدقــــــــــائق
األخـــيـــرة
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قـدم أتـلـتـيـكـو مدريـد هـديـة ثـمـيـنة
جـديــدة لـبـرشـلـونـة وريـال مـدريـد
ومـنـحـهمـا فـرصة أخـرى لالقـتراب
ـنافـسة على أكـثر مـنه في سباق ا
ة لـقب اللـيجـا بعـدما تـلقى الـهز
بــهـــدف من دون رد أمــام مــضــيــفه

إشبيلية في قمة اجلولة الـ29.
وجتـمــد رصـيـد أتـلـتـيـكـو عـنـد 66
نـقطـة في الصـدارة بفارق 3 نـقاط
أمـام أقـرب مالحـقـيه جـاره الـلدود
ريــــال مــــدريــــد و 4نــــقــــاط أمــــام
ـركـز الـثالث بـرشـلـونـة صـاحب ا
والـذي سيواجه غدا بلد الوليد في

ختام مباريات اجلولة.
ـقابـل ارتفع رصـيد إشـبيـلية في ا
ـركز إلى  58نـقـطـة لـكـنه ظل في ا

الرابع.
وبـإمكان البارسا الـتقدم للوصافة
وتـقـليـص الفـارق مع أتـلتـيـكو إلى
نــقـطـة واحـدة في حـال فـوزه عـلى
ضــيـفه بــلـد الـولــيـد غــدا االثـنـ

حلساب نفس اجلولة.
وســيــلـتــقي ريــال مـدريــد وضــيـفه
بــرشـلـونـة في الـكـالسـيـكـو ضـمن
ـقــبـلـة يــوم الـسـبت 10 اجلــولـة ا

أبريل/نيسان اجلاري.
وكــان الــفــريق األنــدلــسي الــطـرف
ــبـــاراة حـــيث كــان األفـــضل فـي ا
األكـــثـــر اســتـــحــواذا عـــلى الـــكــرة
ـــرمـى وأضــاع وخـــطـــورة عـــلى ا
فـرصـة التـقدم مـبـكرا بـعدمـا أهدر
العــبه لــوكــاس أوكــامــبــوس ركــلـة

جزاء في الدقيقة الثامنة.
وارتـــدى األرجــنــتــيـــني مــاركــوس
أكـونـيا ثـوب اإلجادة بـعدمـا أحرز
هـدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة
70 لـيمنح أصحاب األرض 3 نقاط

مستحقة.
ــرحــلــة جس ــبـــاراة  ولـم تــمــر ا
الــنـبـض حـيث بــدأت بـهــجـوم
مــكـثف مـن جـانب إشــبـيــلـيـة
الـذي كاد أن يفتتح التسجيل
عـــبــر العــبه ســوســو الــذي
ســـــدد قـــــذيـــــفـــــة من داخل
مـنطقة اجلزاء في الدقيقة
الـــــثــــالـــــثــــة أبـــــعــــدهــــا
الـسلـوفيـني يان أوبالك

حارس مرمى أتلتيكو.
وحـصل إشـبيـليـة على
ركــــلــــة جــــزاء عــــقب
تـــعــرض الـــكــرواتي
إيـــفــان راكــيــتــيش
لـإلعــــاقـــــة خالل
كـرة مشتركة مع
ســـــــــــــــــــــاؤول
نـــيــجــويــز
العــــــــــــــــب
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تأهـل لفرق الدوري الـتأهيلي لدوري الـدرجة األولى للموسم 2021-2020  أكمل فريق حيفـا عقد ا
ـباراة األخيـرة على فـريق الطـليـعة بهـدف مـقابل هـدفٍ واحد لـيضمن له ـنطقـة بغـداد بعـد فوزه في ا
ـؤهل لدوري الـدرجـة األولى.يـذكرُ أن مكـانـاً مع الـفرق اخلـمـسـة عشـر الـتي سـبق أن تـأهلت لـلـدوري ا
خمـسـة فرق تـنافـست لـلظـفـر بالـبطـاقـة السـادسـة عشـــرة ضمت أنـديـة حيـفـا والشـعلـة وشـباب الـعدل
ـرحـلة واحـدة جنــــــــح فـيهـا فـريق حـيفـا بـاقتـنـاص تلك ـباريـات  ـهـندسـ بـعد خـوض ا والطـلـيعـة وا

البطاقة.
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وصل وفـــد نــادي الــزوراء الـى مــقــر
اقامته في ابـو ظبي في فنـدق غراند
ميلينيوم لـلمشاركة في دوري ابطال
اســـــيـــــا. وبــــــ الالعـب ضـــــرغـــــام
اســــمـــــاعـــــيل ان "كـل العب يـــــحـــــلم
شـاركة بـدوري ابطال آسـيا و هو با
حـلـم كل فـريق  و ســنـعــمل عـلى أن

نـكون خـيـر مُمـثل لـلـبلـد". ومن جـهة
اخرى غادر وفد فـريق القوة اجلوية
ـمــلــكـة الــعـربــيـة لــكــرة الـقــدم الى ا
واجـهة فريق السـعودية اسـتعـداداً 
ـقـبل الـوحـدة الـســعـودي األربـعـاء ا
ضمـن مبـاريـات ملـحق دوري أبـطال
آسيا.ويسافر وفـد الصقور على م
طـائـرة خـاصـة من قـبل قـيـادة الـقوة
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القوة اجلوية
اثناء

مغادرته الى
السعودية

"ال مانيتا".. إشارة اإلذالل!
يـبقى 29 نـوفمـبر/ تـشرين الـثاني
2010 تـــاريــخـــا غــيــر مـــنــسيّ إذ
اجـتـمع فـيه مـوعـد الـكالسـيـكو مع
الــذكــرى 111 لـــتــأســيس الــنــادي
الــــكـــتـــالـــونـي وكـــان أيـــضـــا أول
كالسـيـكو جلـوزيه موريـنيـو مدرب

الريال األسبق.
فـي الــنـــهــايـــة خـــطف بـــيــكـــيه كل
األضــــــــواء وفــــــــوق ذلـك غــــــــضب
جــمـــاهــيــر الــريـــال بــعــد إشــارته
الــشــهــيــرة بــأصــابــعه اخلــمــســة
ـعـروفـة بـاسم اليـد الـصـغـيرة أو ا
"ال مـانـيـتـا" بـعد فــــــوز بـرشـلـونة

.5-0
ودائــمـا مـا اعـتـبــرت تـلك الـواقـعـة
مـرجعـا أساسـيا لكـراهيـة جمـاهير
ــلـكـي لالعب عــلـمــا بـأنه كــررهـا ا
عام 2018 ح فاز برشلونة 5-1.
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ال يـــــتـــــوقف بـــــيــــكـــــيـه عن إطالق
الـكـلـمات الـالذعة نـكـايـة في العبي
الــريـال وجــمــاهـيــره وأبـرز مــثـال
لــذلك مـا فـعـله قـبل 6 أعـوام ح
اســتــضــافـة جنم الــريــال الــسـابق
ــغــني كـــريــســتــيـــانــو رونــالـــدو ا
الـكولومبي الـشهير كـيف رولدان

في عيد ميالده.
وتــزامـن حــفل رونــالــدو آنــذاك مع
يـرجني في ديربي مـدريد ـة ا هـز

.4-0
وعـقب تـتـويج بـرشـلـونـة بـالدوري
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االسـتــعـداد لــتــضـيــيف احلـدثِ
رتقب. الرياضي اخلليجي ا

ورافـقَ الـــوفــــد مـــنــــذُ وصـــوله
مــــحــــافـظُ الــــبــــصـــــرة أســــعــــد
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أعربَ أعـضاء الـوفد الـتفـتيشي
لإلحتــادات اخلــلـيــجــيّــة الـذي
يـتــفــقــد الـبــصــرةَ ومــنـشــآتــهـا

الرياضية واخلدمية حاليًا عن
ـا شـاهدوه ارتـيـاحـهم الـكـبـيـر 
من حمالتِ إعمار واستعداداتٍ
ِ كبـيرة لـتكـون البـصرة على أ

الـــعـــيـــداني والـــدكـــتــور شـــامل
ثل الـهيـأة التـطبـيعـية كـامل 
إلحتاد الـكرة ومديـر عام دائرة
الـــتــربـــيــة الـــبــدنـــيــة في وزارة
الشـباب والريـاضة أحـمد عودة

زامل.
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وأكــــدَ الـــعـــيــــداني الـــذي أقـــام
مأدبةَ غداء على شرف الوفد أن
االنــطـبـاعـات الـتي أعـرب عـنـهـا
أعـضاء الـوفد اخلـلـيجي الـزائر
ضــيـوفًــا عــلى الــبــصــرة كـانت
ايجابية وهم يلمسون بوضوحٍ
حـجم اإلعمـار والـبنى الـتـحتـية
فـي اجملــــــــاالت اخلـــــــــدمــــــــيــــــــة
والــســيــاحــيــة وعــبــروا عــنــهـا

أجملَ تعبير.
ـــــــنـــــــشـــــــآت فـــــــضــــــــلًـــــــا عـن ا
األُخـــرى.وتـــولى  شـــامل كـــامل
تـــعــــريفَ الـــوفـــد بـــأهم األمـــور

تعلـقة بتنظيم البطولة الفنية ا
ومـا يـرافـقـها مـن تنـسـيقٍ كـبـيرٍ
للمؤسسات الـرياضية العراقية
التي تـعوّل عـلى جناح الـبصرة
في استضافـة البطولة ومن ثم
الـشـروع بـتـنــظـيم واسـتـضـافـة
بــطـوالت أُخــرى عــلى مــخــتـلفِ
ـا يُــلـبي طــمـوح ـســتـويــات  ا

اجلماهير العراقية.
واســتــعــرضَ مــديــر عــام دائـرة
الـتــربـيــة الـبــدنـيــة أحـــــــــــمـد
عــودة زامل بــالــتــفـــــــــــصــيل
لــــــــفِ حجمَ الـدعم احلكـومي 
البصرة وتواصل وزير الشباب
والـريــاضـة عــــــــــدنـان درجـال
ـــنــشــآت ألجل إجنـــاز جــمـــيع ا
يناء الرياضية وأولها ملعب ا
الذي وصلَ إلى مراحلٍ متقدمة
ـــــنـــــشــــآت فـــــضــــــــالً عـــــــن ا

األُخرى.

اجلــويـــة تـــنــقـــله إلـى الــســـعـــوديــة
ـرتـقـبـة أمام حتـضـيـراً لـلمـواجـهـة ا
فريق الوحـدة السعـودي في السابع
من شهـر نيـسان احلـالي على مـلعب
اجلــوهــرة.وكــان وفـد الــصــقــور  قـد
ــسـحــة اخلـاصـة بــفـيـروس اجـرى ا
كـــورونــا  والــتي كــانـت نــتــائــجــهــا

سلبية للجميع.
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احدى
جوالت
الوفد

اخلليجي
في البصرة

(2015-2014) غـرد بيـكيـه: "شكرا
لـك كيف رولدان فقد بدأ كل شيء

معك".
 وكـــرر بــيـــكــيه األمـــر مع رامــوس
وأربــيـــلــوا وجــوتي وغــيــرهم في

أخذ ورد لم ينقطع لسنوات.
أما آخر فصول هذا الصدام فتمثّل
فـي سـخــريــته مـن تــتـويـج الــريـال
اضي ملمحا إلى وسم ا بـدوري ا
أمـر الــتـحـكـيم الـذي يـــــــــشــيـر له
دائــمـا فـي حـديــثه عن انـتــصـارات

الريال.
اضي فـفي 2 فـبرايـر/شــــــــبـاط ا
احـتفل بيـــــــــكـيه بعيد ميالده 34

وغرد بنشر هذا الرقم فقـــــــــط.
La" الحـقا رد عليه حـساب برنامج
Resistencia عـلى تويتر بصورة
احـتـفـال الريـال بـلـقب الدوري (34
2020-2019) قائال: "ماذا تفعل يا

بيكيه".
فرد مدافع برشلونة: "لم أكن أعرف
أن الــهـدايــا قـد حتــتـسـب بـطـوالت

للدوري".
 واآلن لم تــتــحـدد بــعــد إمـكــانــيـة
مـشـاركـة الـعــــــدو الـلـدود لـلـريـال
الــــــذي يــــــصــــــادف أن اسـم جـــــده
ـقبل "بـرنـابـيـو" في الكالسـيـكـو ا
بـــــعــــد تــــعـــــافــــيـه قــــبـل أيــــام من
ا لن اإلصـــــــــابـة لـكن بال شك ر
يـــنــــقـــطع هــــجـــوم بـــيـــكــــيه عـــلى
ــدريــديـــ حــتى يــلــفظ أنــفــاسه ا

األخيرة.

قطف مـنتخب الـعراق الـوطني لكـرة القدم ثـمار حسن تـنظيم
بالـفوز باكـثر من سـبعة متـازة  بطـولة دوري انديـة الدرجـة ا
في العبـ جاهزين ليؤدوا كل الـواجبات التـكتيكيـة والبدنية 
الـتي تكـلـلت باداء ودية طـاشقـنـد امام مـنـتخب اوزبـكـستـان 
ــنــتـحــبــنــا الـوطــني فـي اطـار اســتــعـداده ومــردود نــوعـيــ 
ؤهـلة لـنـهائـيات بـطولـتي كاس الـعالم زدوجـة ا للـتصـفيـات ا
وكاس ا اسيا 2023.. الشهادة الفنية اجلديدة 2022
ــنـتـج من خالل الـدوري ا ــكــانـة ومــؤهالت الالعب احملــلي 
عـززت الشهـادات السابـقة التي تـؤكد فضل الدوري احمللي 
ــبي والـوطـني ـنــتـخـبــات الـوطـنـيــة الـشـبـاب واالو في رفـد  ا
في الـسـنـوات الـسـبعـة عـشـرة االخـيرة ـؤهـل  بـالالعـبـ ا
ركز الرابع في دورة بي با ابتـداءا بفوز منتخب الـعراق االو
ثـم جناح ـبـيـة التـي جرت في اثـيـنـا عام 2004 االلـعاب االو
نـتخب الوطني بالظفر بكاس بطولة ا اسيا 2007 للمرة ا
وفـوز منـتخب االولى في تـاريخ مشـاركاته في هـذه الـبطـولة 
ـركـز الرابع في بـطـولة شـبـاب العـالم الـتي جرت الشـبـاب با
بي في نتـخب االو واحلـضور الـرائع  في تـركيا عام 2013
ـبــيـة الـتي جـرت فـي ريـو دي جـونـيـرو نـهــائـيـات الـدورة االو
نتاج نتخبات الوطنية  البرازيلية 2016 وكان اعـضاء هذه ا
الدوري الـعراقي .. نعم تنظيميـاً (قد) ال يرقى مستوى بطولة
الـى مـسـتـوى ــمـتـازة  دوري انـديــة الـعـراق لــفـرق الـدرجـة ا
ـا فـنـيـا ور تـنـظـيم الـدوري الـسـعـودي او الـدوري الـقـطـري 
مـنـافــسـة دوريـات (ال) يـسـتــطـيع الــدوري الـعـراقـي  ايـضــا 
متاز) انه ولكن ما يحسب لدورينا (ا عربـية وخليجية عديدة 
ـنـتـخــبـات الـوطـنـيــة بـعـدد ال بـاس به من يـرفـد بـاســتـمـرار ا
ــؤهـلـ لــتـمـثـيـل الـعـراق في الــبـطـوالت الــعـربـيـة الالعـبـ ا
وهـذه هي مـهمـة الـدوري احملـلي .. اما واالسيـويـة والـدوليـة 
وصـول الالعب الدولي العراقي الى (الفـورمة) الفنية في كل
فهي مسؤولية البـطوالت اخلارجية الرسمية التي يظهر فيها 
ـا وا ال تـقع عــلى عـاتـق الـدوري احملـلـي وحـده  مــشـتـركــة 
همة التي تقوم لالعب واالحتاد مـهمتان ال تقالن اهمية عن ا

بها الدوري .. 
الالعـب الـــدولي الــــعـــراقي يــــجب ان يـــكــــون طـــوال عـــمـــره
الرياضي الذي ال يزيد في افضل االحوال عن عشر سنوات
فـي اعــلى درجـــات االنــضـــبــاط الـــفــنـي من زوايــا الـــتــزامه
سـتمـر بتنـفيـذ مفـردات الوحدات الـتدريـبيـة مع فريق ناديه ا
واحملـافظـة على سـلوكه داخل وخارج ـنتخب الـوطني  ومع ا
والبحث عن كل ما يطور وعيه التكتيكي .. ومسؤولية لعب  ا
االحتـاد تـكــمن في حـسن تـنــظـيم الـدوري وتـوفــيـر مـبـاريـات
نـتخبـات الوطـنية (الـشباب – ـستـوى لكل ا جتريـبية عـالية ا
ــبي  –الــوطــني   فــضال عن حــسن اخــتــيــار الــكـوادر االو
الـتي لـها اثـر مبـاشر في اسـتقـرار وتطـوير االداء التـدريبـية 
نـافسات الـرسمية الفـني للمـنتخـبات الوطـنية ومـردوها في ا
.. وهـكذا يظهر ثقل الدوري واثره على
واقع ومـــســـتـــقــــبل كـــرة الـــعـــراق
والـــعــنــايــة بـه من قــبل االحتــاد
يــجب ان ــدربـ  والالعــبــ وا
تـزداد  الن الـدوري هــو مـعـيـار

تقدم وتطور اللعبة .
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اآلســـيــوي ورئـــيـس الـــهـــيـــئــة
الـــتــطـــبــيـــعــيـــة إيــاد بـــنــيــان
وعـضـوي الـتـطـبـيـعـيـة  أسـعـد
الزم والدكتور رافـد عبد األمير
واألمــ الـعـام مـحــمـد فـرحـان
وأعـضـاء الهـيـأة الـعامـة الـبالغ
عددهم 51 عضوا من أصل 55

عضوا.
وألقى رئيس الهيئة التطبيعية
كـلمـةً رحبَ فـيهـا بـحضـور وفد
ــــثــــلي االحتــــاد اآلســــيـــوي
واسـتـعرض بـنـيان في كـلـمته
عــمـل الــتــطــبــيــعـــيــة لــلــفــتــرة
اضية وأبرز االجنازات التي ا
حتـــقــقت وتــمــنـى لــلــحــضــور
ـؤتـمر ـوفـقيـة والـنـجاح في ا ا
ــا يــخـــدم مــصــلـــحــة الــكــرة
ـسـتـقـبـلي الـعـراقـيـة والـعـمل ا

َ الـتـصـويت الحتـاد الـكـرة.  و
باإلجماع على النظام األساسي
لــــــعــــــام 2021-2020 وعـــــــلى
الــقـانــون االنــتـخــابي بــجــمـيع

ـؤتـمر مـواده وجـرت أحـداث ا
بــانــسـيــابــيــة عـالــيــة وسـادت
ـصلـحة العـامة بـغية األجواء ا
كتب الوصول إلى انـتخابـات ا
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أعـلن وزيـر الـشبـاب والـريـاضة
عـــدنــــان درجــــال بـــدء اإلصالح

الكروي في العراق.
وقــــــال درجــــــال فـي تــــــصــــــريح
صحفي  عـقب تصويت عـمومية
احتــــاد الــــكـــرة عــــلى الــــنــــظـــام
األســاسي لــعـام  2021 وقــانـون
االنـــتـــخـــابـــات الـــيـــوم االصالح
الــكـــروي بــدأ من اآلن ونـــســعى
لـتـطـويـر الريـاضـة الـعـراقـية في

جميع مفاصلها.
وأضاف لم اتخذ القرار النهائي
بـخــصـوص الـتــرشـيح لــرئـاسـة
احتـــــاد الـــــكـــــرة واذا شـــــعـــــرت

بــــضــــرورة تــــواجـــدي فـي هـــذا
ـوقع فـسـأقـدم عـلى اخلـطوة ا
وبـــخـالفه ســـأدعـم اجلـــمـــيع
هم ليس وجودي او ولكن ا
عــــدم وجــــود بل االرتــــقـــاء
بـكـرة الـقـدم الـعـراقـية الى

القمة مرة ثانية.
وتابع درجـال سنـوفر كل
االمــكــانــيـات والــدعم في
اســــتـــضــــافــــة بـــطــــولـــة
خليجي 25 في محـافظة
البصـرة وسنزف في 26
نـــيــســـان احلــالي خـــبــر
اســــتـــضــــافــــة الــــعـــراق

للبطولة.

قرر قـبل ا التـنفيـذي لالحتاد ا
إقـامـتـهـا في شـهـر حـزيـران من
الــــعـــام احلـــالـي تـــســـبــــقـــهـــا

انتخابات االحتادات الفرعية.
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عــقــدَ االجــتـمــاع االســتــثــنـائي
لــلــجــمـعــيــة الــعـمــومــيـة
لالحتـاد الـعـراقي
لـــكــرة الـــقــدم
بــــحــــضــــور
ــــــثـــــــلي
االحتـــــاد
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جانب من
التصويت
على قانون
االنتخابات

عدنان درجال

جيرارد بيكيه



لــــيـــــنــــجــــلــــيت بــــيــــدري
تـريـنـكـاو ألـبـا مـاتـيوس
دي يـــــوجن أومــــتـــــيــــتي
جونـيور إينـياكي بيـنيا
مـــوريــبــا مــيـــنــجــويــزا
كونراد أرناو تيناس".
ويـبــحث بــرشــلــونـة عن
انــــتــــصــــار يــــقــــربه من
ـتـصـدر أتـلتـيـكـو مـدريد ا
بفارق نقطـة بعد خسارة

"الـــروخـــيـــبالنـــكــوس"
أمــس فـي نـــــــــــــــفـس
اجلــــــولــــــة أمـــــام

إشبيلية 
بهدف.

AZZAMAN SPORT

قـبل { مـدريـد- وكـاالت -  يخـوض بـرشـلـونـة مـبـاراة الـكالسـيـكـو أمـام ريـال مـدريـد الـسبـت ا
حلـساب اجلولة الـ30.وفي هذا الـصدد ذكرت صحـيفة "مونـدو ديبورتـيفو" الكـتالونيـة أن ليونيل
مـيـسي جنم وقائـد بـرشلـونـة وفريـنـكي دي يونغ العب خـط الوسط يـواجـهان خـطر الـغـياب عن

كالسيكو األرض في حال احلصول على بطاقة صفراء .
ويـحـمل كل من مـيــسي ودي يـوجن في جـعـبـته  4 بــطـاقـات صـفـراء. وأشـارت الــصـحـيـفـة إلى أن
ـاضي أمام إشـبيـليـة وكان بـإمكانه مـيسي حـصل على اإلنـذار الرابع في  27 فبـراير/شـباط ا
اضيـة لكنه لم ـباريـات ا جتنب خطـر الغـياب عن الكالسـيكـو إذا نال بطـاقة صـفراء أخرى في ا
ي التري حـكم مباراة الـليلة أمـام بلد الـوليد سبق أن يفعل.وأضـافت "موندو ديـبورتيـفو" أن خا
منح ميـسي البطاقة الصفراء بعد انتهاء أحـد اللقاءات ألن األرجنتيني احتج عليه وهو في طريقه

البس. لغرفة خلع ا
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{  طوكـيو  – ا ف ب: قال مـتـحدث
ـبـياد طـوكـيو إن بـاسم مـنظـمي أو
السلـطات في أوساكا طـلبت رسميًا
بـية في إلـغاء مـسـيرة الـشعـلـة األو

ـديــنـة الــواقـعــة في غـرب مـنــاطق ا
اليابان.

قرر أن تصل مسـيرة الشعلة ومن ا
ـــبـــيـــة إلى أوســـاكـــا بـــحـــلــول األو

مـنــتـصف أبــريل/نـيــسـان اجلـاري
ـسيرة بـينـما يـعتـبر كـثيـرون هذه ا
ــثـابــة أول اخـتــبــار كـبــيـر لــقـدرة
نظم على تـنظيم حدث كبير في ا

ـطــبــقـة الحــتـواء ظل الــقـيــود ا
انـــتــشــار الــعـــدوى بــفــيــروس

كورونا.
ويــشـارك في حـمل الــشـعـلـة
 10آالف شخص عبر جميع
مـــقــاطـــعـــات الــيـــابــان (47

مقاطعة).
وتواجه أوساكا زيادة في
عـــــدد حـــــاالت اإلصـــــابـــــة
بـــالــعــدوى ومـن ثم طــلب
ــقـــاطــعـــة إلــغــاء حـــاكم ا
مـــســـيـــرة الــــشـــعـــلـــة في

دينة. ا
وقالت سـيكو هـاشيـموتو
ـنـظـمة رئـيـسـة الـلـجـنـة ا
ــبــيــة إنــهـا لــلــدورة األو
تــريــد الــتــوصل ســريــعًــا
لـقرار بـهذا الـشأن بـينـما
قال متـحدث باسم الدورة
إن القائـم على الـتنظيم
يـبحـثـون الوضع أمال في
التوصل إلى قرار قريبا.
وانطـلقت مـسيـرة الشـعلة
فـي الــــــــيــــــــابــــــــان في 25

اضي. مارس/آذار ا
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{ لنـدن- وكاالت - اعترف إيفان راكيتيتـش العب إشبيلية بأن بعض أصدقائه
من برشلـونة طلبوا منه الفوز على أتلتيـكو مدريد وهو ما حتقق بعد فوز الفريق

األندلسي  في منافسات اجلولة 29 من الليجا.
وقال راكيـتيتش في تصريحات أبرزتها صحـيفة موندو ديبورتيفو "كتب لي بعض

األصدقاء في برشلونة وقالوا لي (أنت تعرف ما عليك القيام به).
وأضاف "لـكن هنـا كل واحد يـقاتل من أجـل شيء خاص به نـريد الـتأهل لدوري

أبطال أوروبا".
باراة عندما وتابع "لـقد حتدثت مع لويس سواريز وتبـادلنا القمصان بـعد ا

ة". تخسر ال يكون لديك أي أصدقاء ال أحد يحب الهز
وأ "لقـد لعـبنـا مبـاراة رائعـة ويجب أن نـكون سـعداء الـفوز كـان مسـتحـقًا

عن جدارة".

بلقبها في النهاية.
وتـــأهـل بـــورتـــو لـــدور الـ 16 بـــعـــد
ـركـز الـثـاني بـاجملـمـوعـة احـتالله ا
ـانــشــســتـر يــونــايــتـد لـيــصــطــدم 
ويــــطــــيـح به بـــــعــــد الــــفــــوز (3-2)
ـبـارات ثـم تغـلب عـلى ـجـمـوع ا
لــيـــون الـــفــرنـــسي وديـــبـــورتــيـــفــو
الكـــورونــيــا حــتى وصـل لــلــمــبــاراة
النهائية التي فاز فيها على موناكو

بنتيجة (3-0).
عانى بـورتو من لعـنة مـورينيـو بعد
رحـيـله عن الـقـيـادة الـفـنـيـة لـلفـريق
فـــمــــنـــذ أن رحل جــــوزيه عن اإلدارة
الفنـية لم يـتمكن الـفريق البـرتغالي
مـن تـــخـــطـي الـــدور ربع الــــنـــهـــائي

بدوري األبطال.
ومنذ عام 2004 ودع بورتو مسابقة
دوري أبــــــــطــــــــال أوروبــــــــا من دور
اجملــمــوعـات 4 مــرات بــيــنــمـا ودع
البـطولة من دور الـ 16 في  7مرات
كما خـسر في ربع الـنهائي  3مرات
فــــيــــمــــا فـــــشل في الـــــتــــأهل لــــدور
اجملـــمــوعــات من األســـاس بــعــدمــا
خـســر في مـرحـلــة الـتـصــفـيـات مـرة

واحدة.
وخالل تــلـك الـفــتــرة تــكــبــد بــورتـو

عنصـرية".وطـلب دياكـابي الحقًا من
زمـالئه فـي الـــــــفـــــــريـق الـــــــعـــــــودة
باراة األمر الذي حدث الستئناف ا

بالـفعل لـكن بـدون دياكـابي الذي 
استبـداله.وقال خوسـيه غايا مدافع
ـبــاراة إن الـفـريق فـالــنـسـيــا بـعـد ا
اضطر إلى استئـناف اللعب لكي ال
يـتعـرض خلـصم الـنقـاط.وقـال غـايا
لــشــبــكـة مــوفــيـســتــار اإلسـبــانــيـة:
"أخــبـرنــا ديــكـابي أنه ســمع إهــانـة
عـنـصـريـة لـذا خـرجـنـا جـمـيـعـا من
لعب".وأضاف: "قيل لنا إنه يتع ا
عليـنا الـلعب ألننـا إذا لم نفعل ذلك
فسـوف يأخـذون النـقاط الـثالث منا
ــــزيـــد من ـــا يــــخـــصم مــــنـــا ا ور
الـــنــقـــاط"."طــلب مـــنــا ديـــاكــابي أن
نــلــعـب. لم نــكن لــنـــفــعل ذلك لــو لم
يــطـــلب. قــال إنه لم يـــكن في حــالــة
ـواصلة اللعب. إنه نفسية مـناسبة 
ــبــاراة مـــحــطم".وكــانت نـــتــيــجــة ا
الـتـعادل 1-1 في ذلك الـوقت حـيث
أدرك كـــيـــفـن غـــامـــيــــرو الـــتـــعـــادل
ـدافع لـفــالـنـســيـا بـعـد أن افــتـتح ا
اإلســبــاني كــاال الـتــســجــيل لــفـريق
قـادش.و استـبـدال كـاال الـبالغ من
الــــعــــمـــر 31 عــــامــــا أيـــضــــا خالل
استـراحة مـا ب الـشوطـ قبل أن
ـــنح هـــدف مـــاركــوس مـــاورو في
الدقـيـقة 88 الـفوز لـقـادش بـنتـيـجة
1-2-. وقال فريق فالنسيا عن قرار
ــلـــعب: "نــقــدم الــعـــودة إلى أرض ا

دعمنا الكامل خملتار دياكابي".
وأضـاف أن "الـفـريق عـقـد اجـتـمـاعا
ــبـــاراة من أجل وقـــرر مــواصـــلـــة ا
الدفاع عن شعار النادي لكننا نندد
بـالـعـنصـريـة أيـا كـان نـوعـهـا".وقال
غــايــا إنـه ســمع تــعــلــيق كــاال عــلى

دياكابي.
وأضاف: "كانت إهانة قبيحة للغاية
ولن أكررهـا. لم نـتمـكن من التـحدث
مع كــاال ألنه كــان آخــر العب يــغـادر

لعب.  ا
أنا مـتأكد من أنـه قال شيـئا مـا. لقد

كانت مباراة غريبة للغاية".
ويـحل تشـيـلـسي ضيـفًـا ثـقيـلًـا على
نــــظــــيـــره بــــورتــــو عــــلى مــــلــــعب
الـــدراجـــون في إطـــار مــنـــافـــســات
ذهــــاب ربع نـــهــــائي دوري أبـــطـــال

أوروبا.

∫U ôU √ l «b

Ëb U Ë— ·ÒdB

wM d √

أحمدحسام
ميدو

p U e « ∫ËbO

r Ë q Q O

V  qI √

w

بـورتـو تـأهل لـثـمن الـنـهـائي بـعـدمـا
جنح في إقـصـاء يـوفـنتـوس من دور
الـ 16 بــيـنـمــا تـمــكن تـشـيــلـسي من

اإلطاحة بأتلتيكو مدريد. 
تـعـاقد بـورتـو مع جـوزيه مـوريـنـيو
هـــــــــــمة الـفـنيـة للـفريق ليـتـولى ا
خـلــفًـا ألوكـتــافـيـو مـاتــشـادو وبـعـد
ـهـمـة أطــــــــــلق مـوريـنـيـو تـولـيه ا
وعــدًا بـــأن الــنــادي ســيــفــوز بــلــقب
ــوســــم الـــدوري الــبــرتـــغــالـي في ا

قبل. ا
الـوعد نـفـذه موريـنـيـز بالـفـعل وقاد
الــفـريق لــلـتــتــويج بـالــدوري مـوسم
2003-2002 بعدما أنهى البطولة
بفارق 11 نقطة عن بنفيكا الذي حل

ثانيًا.
وقـدم بـورتـو مع مـوريـنـيـو مـوسـمًا
غير مسبوق بعدما توج بلقب كأس
االحتــــاد األوروبـي بــــالــــفــــوز عــــلى
سـيـلـتك لـيـفوز بـثـاني لـقب أوروبي
كـبــيـر ثم فـاز بــكـأس الـبــرتـغـال في

ثالث ألقابه مع الفريق. 
وفي مــوسم 2004-2003 اســـتـــمــر
موريـنيـو في صـناعـة التـاريخ وقاد
بــورتــو لــتــقـد مــشــوار مــبــهـر في
دوري أبــــطــــال أوروبــــا الـــتـي تـــوج

روبن جوسينس

{ القاهرة  – ا ف ب: قال أحمد حـسام ميدو
ــسـتـشـار الــفـني الـســابق لـفـريق بــيـرامـيـدز ا
ـنـصب الـيـوم الـذي أعـلن اســتـقـالـته من هــذا ا

االثن إنه كان ينوي االستقالة منذ 10 أيام.
وأضاف ميدو في تصـريحات عبر "أون سبورت":
"كـان مـن الـصـعب الــبـقـاء خــاصـة بـعــدمـا وجـدت أن

أفكاري يصعب تنفيذها".
وتابع: "مشادتي مع أحمـد فتحي ليس لها أي عالقة
بــتـقـد اسـتــقـالـتي حــيث كـنت أنــوي اتـخـاذ هـذا

القرار منذ فترة".
ــنــاســبـة طــبــــــــــــيــعــة عــمـلي ال وأردف: "بــا
تــتــضــمـن الــتــعــامل مع العــبـــــــــــ لــكن
كـانت هـنـاك أزمـة لـفـتـحي داخل الـفـريق
وكــانت هــنــاك صــعــوبــات في حــلـهــا من
جـــانب اجلـــمـــيع لـــذا تـــدخـــلت فـي هــذا

وضوع". ا
وواصل جنم تـوتـنهـام وأيـاكس الـسابق:
"شريف إكـرامي قادر عـلى جتـاوز الهدف
الـذي سـكـن مـرمـاه في لـقـاء الـرجـاء فـهو
تـلك شخصـية قويـة ويستـطيع حتمل

الضغوطات".
واســتــكــمل: "مــشـــكــلــة اهــتــزاز نــتــائج
بــيـرامــيــدز هي أن كــرة الـقــدم لــيـست
ــنـــظــومــة ــلــعـب فــقط لـــكن ا داخـل ا
جتـتـهـد وتـبـذل أقـصى مـا لـديـها من

أجل حتقيق أهداف النادي".
وعن فــرص الـزمـالـــــــــك في الـتـأهل
لــربـع نــهـــائي دوري األبـــطـــــــــــــال
قـال مــيـدو: "الـزمـــــــــــالك سـيــتـأهل
وأرى أن الــتــرجـي ســيــخــوض لــقــاء
مــــولــــوديـــــة اجلــــزائــــر بـــــحــــثــــا عن
حتـــــــــــقـــيق الــفـــوز ولن يــحــدث أي
ــتـلك تالعب في هــذا الــلـقــاء حــيث 
الــتــرجي ســـمــعــة كــبـــيــرة في الــقــارة

اإلفريقية".
واخـتـتم: "سأجـلس مع إمـام عـاشور
من أجل تــــــــــــقــد الـنــصــيــحـة له
ووضــــــــــــعـه عــــــــــــلــى الــــــــــــطــــــــــــريـق
الصـــــــــــــحيح فـهو العب مـوهوب
وعــلـيه االلـتــزام وعـدم اخلـروج عن

النص".

فريق بورتو
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خـسـائر مـهـيـنـة ومـذلـة ففـي موسم
2015-2014 ورغم فوزه على

بــايـرن مــيـونخ بــنـتــيـجـة (1-3) في
ذهـاب ربع الـنـهــائي سـافـر الـفـريق
ــواجـهـة الــبـافـاري في الـبــرتـغـالي 

معقله بأليانز أرينا.
ـة قاسـية حيث وتلـقى بورتـو هز
ـة تاريـخـية أحلق به الـبافـاري هـز
بــنـتــيــجـة (1-6) لــيـطــيح بـه خـارج

دوري األبطال.
وفـي مــــــــــوسـم 2018-2017 وصل
بــورتــو لــربع الــنــهــائـي واصــطـدم
بليـفربول لـينجح الـريدز في إحلاق
ـة تـاريخـيـة ببـورتو فـي ملـعبه هز
ووسط جــمـاهــيـره بــنـتــيـجـة (5-0)

ويطيح به خارج البطولة.
وفي مــوسم 2019-2018 اصــطــدم
بــورتـو بـلــيـفــربـول مـجــددًا لـكن في
الـدور ربع الـنــهـائي وحـقق الـريـدز
فوزًا (0-2) في الـذهاب و(1-4) في
اإلياب لـيـودع بورتـو البـطـولة بـعد
خـــــســـــارته (6-1) فـي مـــــجـــــمـــــوع

. بارات ا
فـهل تـسـتــمـر لـعـنـة بـورتـو ويـنـجح
تــشــيــلــسي فـي اإلطـاحــة بــالــفــريق

البرتغالي من ربع النهائي?

- وكـاالت - أعلن نـادي بـوروسيـا دورتـمونـد امس اإلثـن غـياب العب { برلـ
ـرتقـبة أمـام مانـشسـتر خط الوسط جـادون سانـشو عن مـباراة الـفريق ا

سـيــتي الـيـوم الــثالثـاء في ذهــاب دور الـثـمــانـيـة لــدوري أبـطـال
أوروبا بسبب اإلصابة.

وغـاب ســانـشـو عن مـبـاريـات الــفـريق األخـيـرة بـسـبب
إصابات عضلية.

ـسـافـرة إلى إنكـلـترا ولم تتـضـمن قـائمـة الـفريق ا
اسم الالعب.

كــمـا خـلت الـقــائـمـة من اسم الالعــبـ أكـسـيل
فـيـتسل ودان آكـسل زاجـادو لإلصـابـة أيـضًا.

{ رومـا- وكــاالت - كـشـف روبن جـوســيـنس
وقف محرج خالل مـدافع أتاالنتا أنه تـعرض 
مبـاراة فريقـه أمام يوفـنتوس بـسبب البـرتغالي

كريستيانو رونالدو جنم اليوفي.
وقـال جــوســيــنس في تــصــريــحـات لــصــحــيــفـة
"سبـورت إيطاليا": "بـعد مباراتنـا ضد يوفنتوس
حـاولت حتـقـيق حـلــمي من خالل احلـصـول عـلى

قميص رونالدو".
باراة ذهبت إليه لكن وأضاف: "بـعد صافرة نهايـة ا

ــكــنـني رونــالــدو لم يـقــبل ســألـتـه: كـريــسـتــيــانـو هل 
احلصول على قميصك?".

وأردف قائال: "لم ينظر إليّ حتى قال فقط ال".
وأ "لـقـد شــعـرت بـاخلـــــــــجل ذهـبت بـعـيــدًا وشـعـرت أنـني
صـــــــــغـيـر.. أنت تـعـرف تـلك الـلـحـظـة الـتي يـحــــــــدث فـيـهـا
شيء مــحــرج لك وتــنــــــــــــظــر حــولك لــتــرى مــا إذا كــان أي
شـخــــــص قــد الحــــــــظ ذلك هـذا مــا شـعــرت به وحـاولت

إخفاءه".
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{ لندن- ا  ف ب:  ضمن ليستر
ـمتاز سيـتي الصـعود لـلدوري ا
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــنـــســـائـــيـــة في
إنـكــلـتـرا ألول مـرة في تـاريـخه
بـــعــــد فــــوزه أمس األحـــد (2-0)
على لندن سيتي اليونيسيز في

مسابقة القسم الثاني.
وأحرزت سـام تيرني وزمـيلـتها
ناتـاشا فـليـنت هدفي الـفوز في
الشوط الثـاني ليحقق فـريقهما
فـــوزه الـ12 عـــلى الــــتـــوالي في
الــــــدوري ويـــــضــــــمـن صـــــدارة
الـتـرتـيب قـبل آخـر جـولـت من

وسم. نهاية ا
وبــعـد 18 جــولــة فــاز لــيــســتـر
ســـيــتي 15 مــرة وخـــســـر مــرة
واحـدة وحـاليـا يـنفـرد بـصدارة
الترتـيب متفـوقا بفارق 8 نقاط

على أقرب مالحقيه.
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لعب خالل خرج فريق فالنسيا من ا
ــبـــاراة الــتي انــتــهـت بــخــســارته ا
بــهــدفــ مــقــابل هــدف أمــام فــريق
قــــادش فـي الــــدوري اإلســــبــــاني (ال
لــيـغـا) األحــد وذلك بـســبب تـعــلـيق
عـنـصـري مـزعـوم بـحق أحـد العبـيه
قـبل أن يـعـود في وقت الحق إلكـمـال
باراة.وكان رد فعل العب فـالنسيا ا
مختار دياكابي غاضبا بعد اشتباك
فـي الــــشــــوط األول مع خــــوان كــــاال
العــب قـــــــــــــــــادش وحتــــــــــــــــــدث مـع
احلــكم.وغـادر العــبــو فـالــنـســيـا
ــلــعب احــتــجــاجــا وقـال ا
الــنـــادي إن ديــاكــابي
البالغ من الـعمر
24 عاما
"تـعرض
إلهــانـة
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{ برشـلونة  –ا ف ب:لن يتمكن
ـدير الـفني لـبرشـلونـة رونالد ا
كــــومـــان مـن االعــــتـــمــــاد عــــلى
جــــيـــرارد بــــيــــكـــيـه وســـيــــرجي
روبـرتو الـعائـدين من اإلصـابة
همة الليلة خالل مباراة الفري ا
أمـام بـلـد الـولـيـد في كـامـب نو
ضمن اجلولة الـ 29 من الليجا.
صـاب في كـما ال تـزال قائـمـة ا
بــرشــلــونــة تــضم أنــســو فــاتي
وفـيــلـيــبي كـوتـيــنـيــو وكالهـمـا
يــغــيب لــفـتــرة طــويـلــة إضــافـة
ـــرمـى االحـــتـــيـــاطي حلـــارس ا

نيتو.
وضــمت قـــائــمــة الـــبــلـــوجــرانــا

باراة اليوم كال من:
"تـيـر شتـيـجن ديـست أراوخو
بــــوســـــكــــيـــــتس جـــــريــــزمــــان
بــيـانـيـتش بـرايـثـويت مـيـسي
ــــــبــــــيــــــلـي ريــــــكـي بــــــويج د
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دخـلت الـبالد الشـهـر الرابع مـن السـنة
اجلـديـدة ولم يتم إقـرار مـوازنة الـدولة
مـن قـبل مـجـلس الـنـواب وكل شيء في
الـبالد معطل بسبب جتاذبات سياسية
مــعــطِــلــة لــعــمل احلــكــومــة ووزارتــهـا
ومـؤسساتها أدت الى تـأخر التصويت
تـضرر الـوحيد عـلى موازنـة الدولـة وا
واطن العراقي , من هـذا التأخير هو ا
وال ادري أيـن كــــــانت هــــــذه األحــــــزاب
ـوازنـة والــكـتل الــتي تــعـطل تــمـريــر ا
والـذين يضيـفون كل يوم مقـترح جديد
ـوازنــة وال ادري أين لــتــعــديل بــنــود ا
ــــقــــتــــرحــــات كــــانـت من مــــثل هــــذه ا
واالعـتراضات التي يطالبون بها اليوم

اضية ?  طيلة األشهر ا
والــغـريب والـعـجـيب في األمـر ان هـذه
األحـــزاب والــــكـــتل حتـــاول الـــظـــهـــور
ـدافع عن حـقـوق احملـافـظات ـظـهـر ا

واطـن وخصوصـاً الفقراء وحـقوق ا
مـــنـــهم  وال كـــأنـــهـــا هي الـــتـي دمــرت
احملـــــافـــــظــــات وســـــرقت أمـــــوالـــــهــــا
ومــخــصــصــات مـشــاريــعــهــا وسـرقت
أمــوال الـشـعب ونـهـبت ثـروات الـوطن
وتـقاسمتهـا بينها ,وال كـأنها هي التي
جـــوعت الــشـــعب وظــلـــمــته وأفـــقــرته
وضـيـعـته وسـلـبت كل حـقـوقه ودمـرته
ـــآسي ودمـــرت الــــوطن وجـــلـــبـت له ا
والـكـوارث طـيـلـة الـثـمـاني عـشـر سـنـة
ـاضية بسبب سوء إدارتها وفسادها ا
وســرقــاتـهــا الــكــبـرى ألمــوال الــشـعب
وبــســـبب مــحـــاصــصــتــهـــا احلــزبــيــة
والـطـائـفيـة الـتي تقـاسـمت من خاللـها
كـل مـــنـــاصب الـــدولـــة واحلـــكـــومـــات
ـتعـاقبـة وتقاسـمت كل إيرادات الـبلد ا
ـالية بينها ,وال كأنها هي التي قتلت ا
ــتــظـاهــرين الــسـلــمـيــ وجــلـهم من ا

الــشــرائح الــفــقــيــرة عــنــدمــا خــرجــوا
بـتظاهـراتهم مطالـب بأبـسط حقوقهم
وهـي العـيـش بـكرامـة وعـزة وأمـان في
وطـن حـر ,الــعـيـش في وطن يـتــسـاوى
ــواطــنـــ في احلــقــوق فـــيه جــمــيـع ا
والواجبات والعيش في وطن  آمن فيه
واطن قـانون ونظام وسلـطة حتمي ا
تلكاتهم وتصون حرياتهم ,العيش و
في وطن مستقل وذو سيادة لن تتدخل
دول اجلـــــوارفي قــــراره الـــــســــيــــاسي
واألمـــني واالقـــتـــصـــادي والـــســـيــادي
يليشيات ,الـعيش في وطن خالي من ا
الــتي تـصـول وجتــول وتـقـتـل وتـغـتـال
دون ان تــسـتـطــيع الـدولـة وأجــهـزتـهـا
األمــنـيــة الـتـصــدي لـهـا   ,الــعـيش في
وطـن خـــال من الـــبـــطـــالـــة واخملــدرات
ـــنــظـــمـــة واالغـــتـــيــاالت ـــة ا واجلـــر

والنزاعات العشائرية .

الـــعـــيش في وطـن يــنـــصف الـــفـــقــراء
ــعـوزين األرامـل وعـوائل الــشــهـداء وا
ــتـســولـ  ,الــعــيش في وخــالي من ا
وطـن يـؤمن لـلــشـعب أبــسط اخلـدمـات
ـاء الـصالح لـلـشرب والـكهـرباء وهي ا
واخلــدمــات الـصــحـيــة والــتـعــلــيـمــيـة
والــــبــــلـــــديــــة وخــــدمــــات الــــرعــــايــــة

االجتماعية.
ÊU ½ô« ‚uIŠ

ال الـعـيش في وطن أصـبح بسـبب هذه
األحـــزاب الــطـــائــفـــيــة يـــتــذيـل قــوائم
ـنـظـمـات الـدولـية ومـنـظـمـات حـقوق ا
اإلنـــســان كـــونه أكـــثــر الـــدول فــســادا
واألكـثر انـتهاكـا حلقـوق اإلنسان واقل
الــدول أمــانــاً وأكـثــرهــا مــيـلــيــشــيـات
مـسـلـحة وأكـثـرها مـهـجـرين ومغـيـب
وأسواها في العيش واقلها سعادة .
ال الـعـيش في وطن أصبـح ثلث سـكانه
يـــعــــيش حتت خط الــــفـــقـــر ويـــســـكن
ـاليـ من أبــنـائه في الــعـشــوائـيـات ا
والـــتــجـــاوزات ومــكــبـــات الــنـــفــايــات
ويـقتـاتون من هـذه النـفايـات وعائدات
النفط وحدها سبعة مليارات دوالر في
الـشــــــــــــهـر الـواحـد تـعـادل مـيـزانـيـة
دول لــسـنـة كــامـلــة لـو  اسـتــغاللـهـا
بـشكل صحيح لم يبق فقيرا واحدا في
الــبـلـد لــكـنـهــا تـســرق من قـبل أحـزاب
الــســلــطــة ومــكــاتــبــهــا االقــتــصــاديــة

ومافياتها .
كـل هذه األحالم وأدتـهـا األحـزاب التي
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تــسـلـطت عـلى رقــاب الـشـعب الـعـراقي
ـاضية فدمرت طـيلة السـن العجاف ا
الـــبالد والـــعـــبـــاد وأحـــرقت األخـــضــر
والـــــيــــــابس وتــــــأتي الـــــيــــــوم وقـــــبل
االنـتـخـابـات لـتـدافع عن الـفـقـراء ألنهم
تـــضــرروا بــفــعـل زيــادة ســعــر صــرف
الـــــدوالر مـع الـــــعـــــلم ان كـل األحــــزاب
والــكــتل الــتـي تــطـالـب الــيــوم بــإعـادة
الـنـظـر بـسـعـر صـرف الـدوالر كـانت قد
وافـقت عـلى رفع سـعره مـقابـل الديـنار
وتــريـد زيـادة حـصـص احملـافـظـات في
ــــوازنـــــة وهي من ســـــرقت حــــصص ا
ـوازنات الـسـابـقة احملـافـظـات في كل ا
بل سـرقت موازنـات العـراق كلـها طـيلة
اضـيـة وكأن الـشـعب أصابه الـسـنـ ا
الــــضـــرر فـــقـط من رفع ســــعـــر صـــرف
الــدوالر ولم يــتـضــرر  بـســبب فـشــلـهم
وســـرقــاتـــهم ألمـــوال الــشـــعب طــيـــلــة
ـاضـيـة ولم يـتـضـرر بـسـبب الـســنـ ا
اذا ال فـسادهم الذي ازكم األنوف  ,ثم 
تــشـــرع هــذه األحــزاب والــكــتل بــعض
الـتشريـعات والقوانـ التي تخفف من
وطـأة رفـع سـعـر صـرف الـدوالر وتـع
الـفقراء عـلى مجابهـة متطلـبات احلياة
كــصــرف مــنح لــلــفــقــراء واحملــتــاجـ
وحتــسـ ظــروف مــعـيــشـتــهم وزيـادة
وحتـسـ مفـردات البـطاقـة الـتمـوينـية
بــــدال من اإلصـــرارعـــلـى إعـــادة ســـعـــر
صــرف الــدوالر الـقــد الـذي تــضـررت
مــنـه دول مــعــيــنــة أضــرت االقــتــصــاد
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في مـطـلع عـام 1987 وصـلـني نـبـأ وفـاة أُم الـعـظـماء  —أُمّ الـفـقـيهِ الـكـبـير
والـزعـيم الديـني اجملـاهد آيـة الـله السـيـد اسمـاعـيل الصـدر  وأخـيه نابـغة
راجع ومـرجع الرسالـي الناهـض رائد الفـكر االسالمي االمام اجملدد ا
ة اجملاهدة الشهـيد السيـد محمد باقـر الصدر (قدس سـره) واختهما الـعا

العظيمة الشهيدة بنت الهدى آمنة الصدر  —
قيمة فأقمتُ لـها مجلساً تأبـينيّا حاشداً ضمّ كبـار الشخصيات العـراقية ا
في لـنـدن وكـبـار رجـال اجلـالـيـات الـعـربـيـة واالسالمـيـة األخـرى  وحتـوّل
قبور مجلس الـتأب الى مظـاهرة سياسيـة صاخبة تنـدد بطاغية الـعراق ا

ونظامه االستبدادي القمعيّ وكان ختام اجمللس هذه الكلمة:
رّة الوحيدة التي كان فيها خطابنا مكتوبا  — -وهي ا

ـنـاسـبـات الـديـنـيـة والـسـيـاسـيـة ـرجتـلـة في شـتى ا واذا كـان خـطـابـاتـنـا ا
واالجتـماعيـة والثـقافيـة قد غابت بـعد أن أدّت دورها  —فـان خطاب الـتأب

ألمّ العظماء بقي محفوظاً .
وهذا نصه :

ـ نحـمـده حمـد الـصـابرين عـلى بالئه فـيـوفيـنـا أجورَ احلـمـد لله رب الـعـا
صـطـفى الهـادي االم ونـصـلي على سـيد الـرسل واالنـبيـاء ا الصـابرين 

وآله الطيب الطاهرين .
وبعـد فقد قـال الله سبـحانه وتعـالى في محـكم كتابه الـعزيز ( لـقد كان في

قصصهم عبرة ألولي األلباب ) .
حيـاةُ األبرار عبر التاريخ الـرسالي صفحات تـلتمع بالنـور واخلير والعطاء
ـنطق الرباني في وتمـور بأنبل معـاني السمو االنـساني  وتعكس إشراق ا
الـتــعـامل بــوحي مِنْ هُـداهُ مع احلــيـاة بــكل مـا فــيـهــا من سـلـب وايـجـاب 

وارتفاع وانحدار  وشدة ورخاء وأحداث وفصول ...
وهــكـذا تــتـحــول حـيــاتُـهم الى قــصـة تُــلـخصُ بــاحلـروف تـاريـخَ احلـضـارة
االنــسـانــيـة  ومــعـالم الــنـهج االخـالقي بـكل مــا يـنــطـوي عــلـيه مـن سـمـات
ومــؤشـرات ودالئـل  وتـقــرأ األجــيــال في هــذا الــلــون من الــقـصص أروعَ
ـضامـ  وتنـتـشق الشـذا من خالل الـسطـور وتهب واقف والـدروس وا ا
ان والطهر واالصالة والشموخ لتنعش القلوب والعقول  وترفد نسائمُ اال
ـسـيـرة بالـزاد الـثـمـ لـتـتـواصل االشـواط  متـرابـطـةَ الـعُـرى في آفـاقـها ا

التكاملية وخطوتها الكادحة الى الله .
واحلـديثُ عَنْ فـقـيدتـنـا الـراحـلـة الكـبـيـرة الـطـاهـرة ال ينـطـلقُ مِنْ مـنـطـلـقاتٍ
ـقـدار ما يـنـطلق مِنْ جـانبٍ مـوضوعيّ عـاطـفيـة أو أُسـرّية أو شـخـصيـة  
تـميزة  وحـياتـها الـفوّاحة يتصل أشـدّ االتصـال بشـخصـيتهـا الرسـاليـة ا
ـان  وعـبيـر التـقـوى والعـرفان  وتـلك االجـواء العـامـرة بالـهدى بِـعِـطْرِ اال
والبـركة والنبل واحلنان  ثم ذلك الصـبر العجيب في خِضّمٍ أشرس احملن
واالخـتـبارات  وبـراعاتـها الـفائـقـة في تلـقي الهـجـمات الـشرسـة بأقـوى ما

يكون عليه الصابرون احملتسبون .
شفـتان ذابلتان ال تفتران عن ذِكْرِ الله  وَوَجْه كـالصباح لم تستطع الغيوم
والـسـحـائب الـداكـنـة السـوداء أنْ تـخـفي نـضـارَتَه  وإنْ سـرقتْ كـثـيرا من

بريقه والتماعِهِ .
وعينان ناطقتان تُوحيان بأسرار احلبّ اإللهي العميق .

وقــلب كــبـيــر يــنــبض بــحب الــدين والــفــضــيــلــة واحلق  ويــسع الــطــيــبـ
ستضعف أجمع . وا

} }
ولـستَ االن في سعة من الوقت تـتيح لي ان احتدث عن الـعديد من جوانب
تلك الـشخـصيـة الفـذّة  وأبـادر للـتاكـيد عـلى أنَّ اجلـانب القـيمي في حـياة
قدار االنسـان يرتبطُ أشدّ االرتـباط بعطـائه وتضحـياته وما يقـدمه لالمة و
ما يسمو العطاء ويكرمُ البذل  وتعظيم التضحيات يرتقي في سُلّم التاريخ

ساحات من وجدان االمة وضمير االنسانية   ويحتل اوسع ا
وسأقف قليالً عند هذه النقطة ألقول :

باركة التي حملـت أندى الغصون وموّنت دنيا انّهـا كانت الشجرةَ الطيـبةَ ا
االسالم بأروع العطاء واندر الثمرات .

يقول أبو الطيب :
ولو كنَّ النساء كمن فقدنا 

لفُضّلت النساءُ على الرجالِ 
فال التأنيثُ السم الشمسِ عيب 

وال التذكيرُ فخر للهاللِ 
قولة الشهيرة : ومَنْ منّا لم يسمع ا

( وراءَ كُل عظيمٍ إمرأة ) ?
واذا كان االمـر كذلك فأيّةُ امرأةٍ قدّمت قيمةً حضارية عليا كاالمام الشهيد

السيد محمد باقر الصدر ?
وأيّةُ امـرأةٍ قدّمت كـشـهيـدة االسالم اخلالـدة بـنت الهـدى التي تـعـتبـر بحق

رائدة النهضة االسالمية النسائية في العراق .
ومِنْ هنـا فانّ للفقيدة في عُنُق كُلّ أبـناء االمة بوجه عام  وكل أبناء العراق

بوجه خاص ذِمَةً يجب أنْ ال تُخفر ومِنَّةً يجب ان تُشكر .
} }

ــرأة الـعـظـيــمـة كـانت ولــستُ مـفـاجــئـاً لـكم بــعـد هـذا إنْ قــلتُ : بـأنَّ هـذه ا
بـالـنـسـبـة لالمـام الـشـهـيـد الـصـدر أكـثـر من أُمّ فـلـقـد ذاق االمـام الـشـهـيد
الـصـدر مـرارة الـيـتم فـي فـجـر صـبـاه فـتـفـجرت  —رضـوان الـله عـلـيـهـا —
يـنـابيعَ حـنّـوٍ ورعايـة وتـوجيه  عـلـيه وعلى اخـيه االكـبر فـقـيد الـعـلم والدين
غفـور له اية الله السيـد إسماعيل الصدر وعـلى ابنتها الوحـيدة الشهيدة ا

آمنة .
ّـا حدّثـني به االمام الـشهـيد الـصدر انّهـا هي التي كـانت تُوحي له وكان 
بـاسـتـمـرار أنَّ خـطّك هـو خط االنـبـيـاء واالئـمـة  وانّك البـد أنْ تـلج مـيـادين

العِلم لتحمل للعالم رسالة اخلالص .
وهكذا كان ويجب أنْ تكون االمهات .

وقد كـنتُ أراهُ (رضوان اللـه عليـهما ) يـخفض لـها جنـاحَ الذُلّ مِنَ الـرحمة
وال يخاطبها اال بصيغة اجلمع تعظيماً وإجالالً .

} }
ولـقـد عانت الـفـقيـدة الـراحلـة ومـنذ أنْ تـسـلّط العـفـالقـة االوغـاد على دست

السلطة في العراق فصوالً مأساوية مُرّة .
فكم مـرة افزعها اجلالدون  وهم يهجمون على دار االمام الشهيد الصدر
في الـنـجف ويلـوّثـون غـرفـتهـا بـعـفـنهم اجلـاهـلي  وغـلـظتـهم الـبـربـرية  ثم
يـنـتزعـون من بـ يديـهـا أمَلَـهـا وأمل االمة الى زنـزانـاتهم الـرهـيبـة  وليس

ذعورون يلوذون بجدتهم احلنون . هناك اال الصِبْيَةُ ا
ولقـد قطـعوا في بعـض فترات احـتجـاز االمام الـشهـيد الـصدر عنـهم حتى

اء والكهرباء حقدا ولؤماً وتنكيالً . ا
شـؤوم الذي أُخـرج فيه االمـام الشـهيد ثم تتـواصل احللـقات حـتى اليـوم ا
وت ثـمـنـاً إلصـراره على الـصـدر مِنْ عـريـنه  واقـتيـد الى بـغـداد لـيواجـه ا
انقـاذ الشـعب الـعراقي من بـراثن احلكـم الصـدّامي األسود لـيكـون اجلرح

التاريخي لالمة في صراعها مع السفاح واجلالّدين .
ولم يـقف االمــر عـنـد هـذا احلـدّ  فــسـرعـان مـا امــتـدت االيـدي االثـمـة الى

توهج في سليلة االنبياء . (آمنةَ) الشهيدة لتغتال الشمَمَ الرساليّ ا
كل هـذه الــكـؤوس حتـتــسـيـهـا الــفـقـيـدة الــراحـلـة وتـرمـق الـسـمـاء بــعـيـنـ

مغروقت بالدموع قائلة " اللهم تقبل منا هذه القراب "
ولـشـدّ ما تـكون لـوعتـها حـ تُـحرم حـتى من الوقـوف علـى قبـريهـما لـتشم

ثراهما الطاهر وتسقيه بوابل من الدموع .
ا هو تاريخ جلهـاد شعبنا العظيم وجراحه مع جالديه انّ تاريخ حـياتها ا

يه . وظا
} }

ـطــاف أنْ تـرحل الـى اجلـنـان لــتـلــقى أحـبّـتَــهـا بــعـد هـذه وكــانت خـاتــمـة ا
ـور بـاحلــسـرات واآلالم قـبل ان تــشـهـد ــعـانـاة  وقــلـبـهــا  اخملـاضـات وا
مـصرع اجلـنـاة وعـلى شـفتـيـهـا كلـمـات هي في حـقـيـقتـهـا رسـالة مـفـتـوحة

يام ابناء العراق األبي : البنائها ا
أنْ واصــلـوا الـشــوط واثـأروا لــلـرسـالــة الـتي قـدّمــنـا مِنْ أَجْــلِـهـا الــقـرابـ

واعلموا ان االسالم كفيل بِأنْ يغمر اجلميع بخيره وبركاته .
وختاما 

اتوجه بـالشكر والتقـدير والعرفان لـكم جميعاً أيهـا االخوة وايتها االخوات
ـفجع  سـائالً العـلي القـدير أنْ على جـميل مـواساتـكم لنـا بهـذا احلادث ا
يرجـعنا وايـاكم الى عراق الـصدر الـشهيـد بعـد حتريره وتـطهـيره والسالم

عليكم ورحمة الله وبركاته .

العراقي والسوق العراقية.  
ان مـا تـقوم به بـعض األحزاب والـكتل
ـوازنـة في إلــقـاء الـعــصـا في عـجــلـة ا
وتــمـنع تـمـريـرهــا في مـجـلس الـنـواب
بـحـجج واهـيـة هـو الـنـفـاق الـسـياسي
الـذي عرفه الشعب عنهم والذي لم يعد
يــنــطـلي عــلى ابــسط الـعــراقــيـ وانه
الـدعـايـة االنتـخـابيـة الـتي يـريدون من
خـالله حتــــســــ صــــور ووجــــوهــــهم
الــكــاحلــة بـــســبب جــرائــمــهم الــتي ال
تــغــتــفــر الــتي ارتــكــبــوهــا بــحـق هـذا

الشعب والوطن.
ة فـكـفـاكم نـفـاقـاً وأالعـيب جـديـدة قـد
مـاعادت تنطلي على الشعب العراقي ,
ـعرقـلة ولـتـعلم هـذه األحزاب والـكتل ا
ـتضـرر الوحـيد من عدم لـلمـوازنة ان ا
إقـرارهـا وعـرقلـة تـمريـرهـا في مـجلس
الــنــواب هــو الـشــعب الــعــراقي عــامـة
سحوقة منه بشكل خاص والـشرائح ا
الـذين يـحصـلون عـلى قوت يـومهم من
عــمـلـهم الــذي أوقـفـتـمــوه بـسـبب عـدم
ـوازنـة ألنهم يـعـيشـون من كد تـمـرير ا
يـومه ومن تعبـهم وعملـهم الذي توقف
ــشــاريع بــســــــبب تــوقـف األعـمــال وا
ـوازنــــــة ال من رواتـبـكم لــعـدم إقـرار ا
وال من مــنـحــكم الـتي تــمـنـحــوهـا لـهم
والــتي تـمــنـحــهـا حـتـى الـدول الـتي ال
تــمــتــلك ثــروات وأمــوال كــبــيــرة مــثل
ـعـوزين من أبـناء الـعـراق  لـلـفـقـراء وا

شعبها .
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اإلمارات

الـســـعـيـد ويـكــتـشـف األوهـام الـتـي
حتيط بها. كل ذلـك يُحَرر العقـل كمـا
نـحـه آفاقـاً أخـرى يُحَرر اجلـسـد و
قــــد تــكـــون أكــثـــر إنـــتــاجــيـــة عــلـى
ـعـرفــة واخلـبـرة واحلـب مـسـتـوى ا
والصداقــة. هكذا يـرى سعيـد ناشيد
ـلل في احليـاة في كـتـابه (الـتداوي ا
بالفلسفـة).  وفي كتابه اجلميل (قهر
الـــســـعـــادة) عـــام 1930 وفي فـــصل
ــــلل واإلثــــارة) عـــالج بــــعــــنـــوان (ا
بـــــــرتــــــرانـــــــد راسل (1970-1872)
ـلـل والـتـعـاسـة الـيـومـيـة مـوضـوع ا
الــعــاديــة الـتي يــتــعــرض له إنــسـان
دينة في عـصر اإللهاء واإلنـتاجية ا
بـفــعل الـشـيـاطـ الــعـمـيـقـة اجلـذور
لـلطـبـيـعة الـبـشريـة الـتي تـبقـيـنا في
حـالـة قـلق دائم وتـعـاسـة مـسـتـمرة.
لـل موجـود مـعـنـا حتـى في أعظم فـا
األعــمــال األدبــيــة لــلــبــشــريـة. حــيث
حتتـوي جمـيع الكـتب العـظيـمة على
ــلــة مـــثــلــمـــا احــتــوت كل أجـــزاء 
احلــيــاة الــعــظـيــمــة عــلى امــتـدادات
شكلـة تتلخص بأن اإلنسان رتيبة. ا
ـلل فـأنه مـهـمـا حـاول الهـروب من ا
يقع فـريـسة لـنوع آخـر أسوأ بـكثـير.
وهــذه احلـــالــة ال تـــزول إال من خالل
زيـادة الــوعي بـأمــراضـنـا احملــفـوفـة
بـاخملــاطـر.  الـرغـبــة في الـهـروب من
ـلل أمــر طـبـيـعي.  لــقـد أظـهـرت كل ا
أجـنـاس الـبـشـريـة عـلى أنـهـا فـرصـة
ــذابح حــدثـت ... كــانت احلـــروب وا
واالضــطــهــاد جـزءًا مـن الـهــروب من
ــلل هــو مــشــكــلـة ــلل. لــذلـك فــإن ا ا
حـقيـقـية حـيث احلـيـاة حارة مـتـربة
وعـطـشى كـأنــهـا حج في الـصـحـراء
ألن مـــا ال يـــقـل عن نـــصف خـــطـــايـــا

لل.  البشرية سببها اخلوف من ا
ـلل شَـرًّا ومع ذلك ال يـجب اعـتـبـار ا
تـمــامًـا. ألن هـنــاك نـوعـان أحــدهـمـا
ـلل مـثـمـر واآلخــر يـفـسـد. ذلك ألن ا
في حــيــاة الــبــشـر يــرتــبط ارتــبــاطـا
وثيـقا بفـصلـهم عن حياة األرض. إن
تنمية هذه القدرة األساسية في وقت

لـل عـن طريــق التســلية فـنحـاول ا
لـل بأمور تـلهينـا عـن اإلبداع قتـل ا

واحلياة احلقيقية.
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ـنطق الـفـلسـفي للـدراسات هـناك با
نقاش حـول مسـألة ما إذا كـان هناك
ـلل "الـوجـودي" بـالـفـعل شيء مـثل ا
ـــلل الـــظــرفي الـــذي يـــخـــتــلـف عن ا
الـــيــومـي الــذي ال يـــشــكـك أحــد في
ـلل واقــعه. فـهــنــاك من يـقــول بــأن ا
الوجودي هو بـالفعل حـقيقي ومهم.
وهنـاك من ينـفيه ويـعتـبره حـالة من
االكـتـئاب. ومـنـهم من يـعـتـبـره حـالة
ذهنيـة مزعـجة أو غيـر مرغوب فـيها
من الــتـعب والـقــلق وعـدم االهــتـمـام

رء.  بشيء يتعرض له ا
إن هـنـاك خـطــأً شـائـعـاً يـعتـرضـنـا
مـفــاده أَنَّ الـتــفـكـيــر إن لـم يُـؤَد إلـى
الشـقاء فإنـه ال يقـود إلـى السـعادة.
والــنــتــيــجـــة أَنَّ هـــذا الــصــنـف مـن
النـاس ينشـد السـعادة عبـر تعطيـل
قـدرتـه علـى الـتـفكـيــر. هنــا ال يـكون
الوصــول إلـى هـذه النـتيـجـة سـوى
تــعـبــيــر عـن الــفــشـل فـي مـواجــهــة
مـــصــاعـب احلــيـــاة وتـــعــبــيـــر عـن
االنــــعـــزال بـل هــــو مــــجــــرّد جُـــبـن
ـشــكل هـو طريـقة وكـسل. أَنَّ أصل ا
تـفـكـيـرنـا ولـيس الـشــقـاء إال شــيـئاً
ـكـنـنـا أن يـعــده اإلنـســان بـنـفـسـه.
نسـتـثمـرَ مرحلــة الشـيـخوخة ألجـل
أن نعيـش حيــاة أكثر هدوء وجـودة
أيـــضـــاً خــاصـــة أنـــنـــا نــكـــون قـــد
ـعـارف اكـتـســبـنـا مـن الـتـجــارب وا
مــا يعـيـنـنا عـلى نـظــرة أكـثر حـكـمة
ـفْـنَـا مـن وهــدوءاً ونــكــون قـــد تَـخَـفـَّ
أعــبــاء مـتــطـلـبـــات تـربـيـــة األطـفـال
وتعـليـمهـم حـصلـنـا عـلـى نـوع مـن
االســتــقــرار مــهــمـــا كــان بــســـيــطـاً.
وبـالـتـالـي فـإنـه حـيـن تَـتَـحَـرَّر طـاقة
الـــــعــــقـل واجلـــــســــــد مـن اجلـــــشـع
ـــغـــانـم والــــطـــمـع فــي تـــكـــديــس ا
وَيَـتَحَـرَّر اإلنـسـان مـن أفـكـار كـثـيـرة
كـــان يــظـن أنـــهـــا أســـاس الـــعــيـش

تـفـرض الـيـوم جـائـحـة كـورونا عـلى
الــبـشــر تــهـديــدا وجــوديـا قــويـا في
هـــيـــئــة مـــلل جـــمـــاعي خـــاصــة في
مـطالـبـة الـناس بـالـبقـاء في بـيـوتهم
واالمـــتــــثـــال لـــقــــواعـــد الـــتــــبـــاعـــد
االجـتـمـاعي والـتقـلـيل من الـرحالت
اجلــمــاعــيــة والــسـفــر في ظـل دعـوة
أطباء النفس بضرورة تـغيير البيئة
ــلل بـــاعــتـــبــاره عالج فـــعــال ضـــد ا
والــضــجــر. حــيث يــتــفــاقـم اإلنــهـاك
النـفسي ويـتعمق احلـس االغترابي
عـــنــــد األفــــراد.  هـــنــــاك جــــدل بـــ
الــعـلـمــاء وبـالــذات بـ الــفالسـفـة
ـدى الـزمـني الـذي يـعود فـيه حـول ا
ـلل في الـتــاريخ. يـزعم الـعـديـد من ا
ـلل ابـتـلي به الـبـشـر الـفالسـفـة أن ا
في كل العـصور بـينـما يـرى آخرون
أنه مـرض خــاص بـالـعــالم احلـديث.
ومع ذلك فـإن أولـئك الـذين يـتـبـنون
وجــهــة الـنــظــر األخـيــرة يــعـتــرفـون
ــلل مـا بــشـكل عــام بـوجــود بـوادر ا
قـبل احلـداثـة. لـكن يـبـدو أن أسـبـاب
ـقام لل في سـفر الـتاريخ هي في ا ا
األول أن ال شــيء يـــــــــــــــــــرضـي وأن
ــة نــفــسـهــا تــتــكـرر األشــيــاء الــقـد
باستمرار في حياة الفرد وعلى مدى
أجيال ال حصـر لها. وهنــا نتسـاءل:
ـلـل? حــيـث ال وجـود ـــا نـشـــعـر بــا
لـل حليـاة ال تـشـوبهـا فتـرات مـن ا
وال توجـد روايـة ال تتخـللهـا فقـرات
ـــلـل تـــبـــعــث عـــلـى الــــشــــعـــور بــــا
وتتـطـلـب الصـبــر علـى الـقـراءة وال
ـلـل. حـديـث ال تـشـــوبه حلـظــة من ا
وكل هـذه احلــاالت تَـتَـطَــلَّب الـصـبــر
واإلصغاء. نـعيــد التذكـيـر بالـقاعـدة
الـرواقــيــة: ال تـســوء األشــيـاء لـكـن
تـــســــوء أفـــكــارنــــا حـــول األشـــيــاء.
تـصـــدق هــذه الـقـاعـــدة عـلـى حـالــة
ــلـل شـــيــئــاً ــلــل أيــضـــاً. لــيــس ا ا
ـــلل قـــد ســــيـــئــاً فـي حــــدّ ذاتـه فـــا
يـكــون دافـعـــاً لـلـحـيـويــة بـالـنـســبـة
لإلنــســان. أســوأ مــواجــهــة لــلــمـلـل
حيـن نظـن أنَّ بإمكاننـا الهـروب مـن
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بغداد

ــواطن االحــتـــقــان واســتــعـــادة ثــقــة ا
قـراطي فكيف بـنظـامه السيـاسي الد
ســيــكـون مــوقف الــقـوى الــســيـاســيـة
ـتـصـدرة للـمـشهـد الـسـياسي عـمـوماً ا

حاليا? 
واهـم من يـظـن أن احلل االمـثـل لـهــكـذا
ازمـة هو بتـفكيك الـنظام الـسياسي او
تـغـيـيره.. فـهـذا امـراً يـصعب تـطـبـيقه
مـع كل هـــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات من حـــيث
ـــذاهب ـــكـــونــــات الـــســـيـــاســـيـــة وا ا
والـــقـــومــيـــات والــتـي تــريـــد ان جتــد
نــفـسـهــا ومـكــانـتـهــا في هـذا الــنـظـام
ــايـكـون مـن االسـلم الـتــوجه نـحـو ور
تـشكـيل حتالف عـابر لـلمـكونـات يأخذ

ســيــصـيـب هـذه الــقــوى الــسـيــاســيـة
بـــســـبب الـــصـــراعـــات الـــســـيـــاســـيــة
ــبــرمج لـهــا اال انــهـا واالســتــهـداف ا
ســتــحـظى بــفــرصـة تــاريــخـيــة إذا مـا
احـــســـنت اســتـــثـــمـــارهــا وبـــالـــشــكل
الـصـحيح.. عـلى الـرغم من جمـيع هذه
ـتـغـيرات الـبـيـنـية الـتي سـتـصاحب ا
عــمـلــيـة االقــتـراع اال ان هــنـاك سـؤاالً
مــهـمـا يـطـرح نــفـسه; في حـال أجـريت
وعدهـا احملدد وانتهت االنـتخابـات 
هـذه الـفـعالـيـة االنـتخـابـية من دون ان
ـنـشـود كـمـا حتـمـل مـعـهـا الـتـغـيـيـر ا
يــــــــتــــــــوقع بــــــــعـض احملــــــــلــــــــلـــــــون
ـا لن تنـجح في إزالة ور ـتـشائـمون ا

مـع اقـتــراب الــعـراق مـن االنـتــخــابـات
ـــبـــكـــرة والــــتي يـــتـــوقع أن تـــكـــون ا
مفصلية فهي سترسم خارطة ومالمح
ــــا تــــنــــجح الــــعــــراق اجلـــــديــــد ور
فـيــاالنـتـقـال به الى مـرحـلـة تـنـجح في
وضــــعـه عــــلى ســـــكــــــة االســــتــــقــــرار

والهدوء.. 
كــمــا لـهــذه االنــتـخــابــات من مـدخالت
مــتــعــددة فـبــالــتــاكــيـد ســيــكــون لــهـا
مــخــرجـات او اســتـشــراف يــتـوقع ان
يـصاحـبها.. فـهنـاك قوى ستـنتهي الى
االضـمحالل في قـبالـها سـتكـون هناك
شهد السياسي قـوى صاعدة تتصدر ا
بـرمـته.. وعـلى الـرغم من الـتـراجع الي

حــراكـتـشــرين والـذي يــراقب اجلـمـيع
مـدى قدرته على التمثيل السياسي في

رحلة القادمة..  ا
من شأن هذا التحالف ان يكون حافزاً
لـتشكيل حتـالفات اخرى بـنفس الهيأة
والـتشـكيل بـحيث يكـون التـنافس ب
ـا يـحقق هـذين الـتـحـالـف شـريـفـاًو
مـطلب اجلـمهور كـكل بغض الـنظر عن
ـذهـبـيـة والـذي هـويــته الـقـومـيـة أو ا
بـالـتــاكـيـد سـيـحـظى بـتـاثـيـر أكـبـر في
ــان من حــيث قــدرتـه احلــصـول الــبــر
ــانــيــة والــتي عــلـى االغــلــبــيــة الــبـــر
سـتـؤهـله لـتـشـكيل احلـكـومـة الـقـادمة
ويــكــون مــرتــاحــاً في اخــتــيـار رئــيس
احلـكـومة أو فـرض رئيس اجلـمهـورية
ـــتــلـك الــقــدرة ــان و ورئـــيس الــبـــر
إلحــداث تــغــيـيــر كــبــيـر عــلى الــنــظـام
الــــســــيـــاسـي وإجـــراء الــــتـــعــــديالت
ـا يـحقق ـنـاسـبـة علـى الدسـتـور و ا
طـمـوح ومـتـطـلـبـات الـشـعب الـعـراقي
ــقــابل فــأن اجلــمــهــور ســيــجـد وفي ا
نـفسه مرتاحاً جداً فـي اختياره بعيداً
عـن الــتــأثــيــر احلــزبي أو الــقــومي أو
ثـليه في ـذهبي في اخـتيـار  حـتى ا

ان القادم. البر
ـــــشـــــروع إذا مـــــا كـــــتب له أن هـــــذا ا
فانه سـيكون إجنـازا سيـاسياً الـنجـاح
بـاد العامة والتي كـبيراً في صلب ا
يـتفق عليها جميع العراقيون وأهمها

عـلـى عـاتـقه حـمل الـهـويـة الـوطـنـيـة ال
ــثل اجلـمـيع ــذهـبـيــة الـقـومــيـة.. و ا
ويـــكـــون قــادراً عـــلى ردم الـــهـــوة بــ
كن اجلـمـهـوروالـنـظـام الـسـياسـي و
أن يـكـون الـنـواة األولى لـتـشـكـيل مـثل
هــذه الــتــحـالــفــات والــتي بـالــتــاكــيـد
ســتــكــون قــادرة عــلى تــغــيــيــر مـعــالم
الـتحالفات القادمة وعلى اساس فكرة

عارضة. احلكم وا
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مـن خالل حتالف قوى سـياسيـة عابرة
ذاهب وتـشكـيل حتالف لـلمـكونـات وا
يـتـبـنى احلكـومـة وحـقائـبـهـا ويبـتـعد
ــــنـــاصـب عـــلـى اســـاس عـن تـــوزيـع ا
ــكـــونــاتــيــة  بـل يــعــتــمـــد الــكــفــاءة ا
والـنزاهة بعيداً عن الضغوط احلزبية
والـفـئـويـة الـتي تـمـارسـهـا تـلك الـكتل
مـن اجـل مــــــــــصــــــــــالـح وعــــــــــقـــــــــود(
كـومـشـنـات)وأموال طـائـلـة مـهـربة الى
أو استهدافها في شراء الذ اخلارج 

في اي انتخابات جتري الحقا.. 
أن الــتـحـالف الــعـابـر ســيـكـون مــثـابـة
كونات لـلقوى السـياسية من جـميع ا
فـهـو نقـطة الـتقـاء جلمـيع هذه الـقوى
ضــمن مــشــروع مــتــفق عــلــيه وحــتى
ا اخملـتـلـفـة مع الـنظـام الـسـيـاسي ر
سـتـجد هـذا التـحـالف فرصـة للـتـعبـير
عن نــفـسـهــا وارادتـهـا خــصـوصـاً مع
انـــــبــــثـــــاق قــــوى جـــــديـــــدة من داخل

ـواطـنـة بـ جمـيع مـكـونـات الـشعب ا
الـــعـــراقـي والـــســـعي اجلـــاد من أجل
تـشكيل حـكومة قـوية قادرة عـلى إنهاء
تفرد االحزاب والسعي اجلاد من أجل
تـــقـــد اخلـــدمـــات الى جـــانب كـــونه
ــشــاكل ســـيــكــون نــواة احلل الكـــبــر ا

وأعقدها.. 
إن هــذا الــتــحــالف ســيــنــهي مــعــادلـة
ــكـانــة الـسـيــاسـيــة و الـنــفـوذ الـذي ا
تـتمـتع بـها بـعض  القـوى السـياسـية
ـسـاءلة ويـجـعـلـهـا بـعـيـداً عن مـرمـى ا
الـقانـونـية في مالحـقة قـضايـا الفـساد
ــالي وتـكــون حتت طــائـلـة االداري وا
الحـقة دون وجـود حصانـة سيـاسية ا
لـهذه الكتلة او تـلك والسعيا جلاد من
بـحـلول شـاكل والـتـحديـات أجل حـل ا
نـاجـعة ولـيسـت حلـوالً ترقـيـعيـة لذلك
ثل إجـراء عمـلية فـان مثل هـذا احلل 
جـراحية ستكون حالً لـلموت السريري
الـذي تـعـاني منه الـعـمـليـة الـسيـاسـية

والنظام السياسي ككل. 
عـــلى اجلــمــيـع االعــداد واالســتــعــداد
واسـتــــــــــثـمـار هـذا الـوقت والـفـرصة
مـن أجل تــهـــيـــأة الــبـالد حلل نـــهــائي
ونـــاجع ويـــــــــــكــون الـــتــنـــافس فــيه
خلــدمــة الـعــراق وشـعــبه عــلى اسـاس
شروع السياسي اجلديد واطنة و ا ا
والــذي بــالــتــأكــيــد ســيــكــون وطــنــيــاً

بامتياز.

ناعة مبكر من احلـياة تقوي جـهاز ا
. ويـتـحمـل اآلباء الـنـفـسي لـلـبـالـغـ
ـعـاصرون الـلـوم إلى حـد كـبـير في ا
هـذا الصـدد; إنـهم يـزودون أطـفـالهم
بالكثير من التسلـية السلبية كاآلباد
مـثال وال يـدركون أهـمـيـة أن يـقضي
ـتوالية الطفل يومًـا مثل يوم آخر 
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لل تمنع شكلة ا  هناك عدة جوانب 
مــعــاجلـــتــهــا الـــشــامــلــة بـــطــريــقــة
بيـولوجيـة أو نفـسية أو اجـتمـاعية.
لل هناك مـشكلـة في حتديد مـا هو ا
أساسًا -جزء منه هو مـشكلة حتديد
مــا إذا كـان شــيـئًــا واحـدًا أو شــيـئًـا
يـــأتي في مــجــمــوعـــة مــتــنــوعــة من
همة. اط اخملـتلفـة ا األشكال أو األ
وعـلى الـرغم من أنه لـيس مـوضـوعًا
رَئِـيـسِـيًّــا لـلـفالسـفـة الـغـربـيـ فـقـد
حتدث عنه بعض الفالسفة الغربي
هم واعتبروه موضوعًا فَلْسَفِيًّا ا
رَئِـيـسِيًّـا لـلـحيـاة الـبـشريـة. يـتـحدث
لـوسـيوس آنـيـوس سـيـنـيـكا (4 قبل
يالد - 65م) الفيلسوف الروماني ا
ـــلل في مــقــالــته "عن الــرواقي عن ا
ـلل يـعاني ـصـاب بـا الـهـدوء" بأن ا
ـستـمر لـل والتـغيـر ا من الـتقـلب وا
فـي الـــهـــدف وأولـــئك من نـــاحـــيـــة
أخرى الـذين يتمـايلـون ويتـثاءبون.
بيـنمـا يرى فـيلـسوف الـقرن الـسابع
عــشـــر الــفــرنـــسي بــلـــيــز بـــاســكــال
لل هو احلالة (1623-1662). بأن ا
الــطـبـيــعـيـة لإلنــسـان. لــكن رسـالـته
لـــيـــست ســـلـــبـــيـــة بـــالـــكـــامل. أمـــا
انـويل كانط (1724- الفـيلـسوف إ
ــلل يــصـيب 1804)  فــإنه يــرى أن ا
الشخص غـير النشـط وليس لديه ما
يـفـعـله. وعـالجه هـو الـنـشـاط سـواء
ـــشــاركـــة في أنـــشـــطــة الـــعـــمل أو ا
التـسلـيـة والتـرويح عن النـفس. لكن
ــاني الــكــبـيــر آرثـر الــفــيـلــسـوف األ
شـوبــنـهـاور (1788-1870) يـجـعل
لل لديه لل محـور فلسفـته.  فا من ا
هو اإلحساس بـعدم جدوى الوجود
وهـو أحـد أقطـاب احلـيـاة الـبـشـرية.
بيـنـما الـقـطب اآلخـر هو احلـاجة أو
العـوز أو النـقص أو الرغـبة. وهـكذا
ـكن الـنـظـر إلى احلـيـاة عـلى أنـهـا
ـر ذهـابًـا وإيـابًـا بـ حـالة بـنـدول 
ـلـل هـو الـبـؤس سـيــئـة وأخـرى. وا
وآفة حقـيقيـة على اجلنس الـبشري.
ـكن أن يـؤدي إلى وفـاة الـشـخص;
ــكن أن جتـــعــله يــشــنق نــفــسه أو
نـفسـها. أو لـلـتغـلب عـليـهـا قد يـجد
نــــفـــــسه احملـــــرض عــــلـى احلــــروب
ا هـذا هو سر ذابح والقـتل. ور وا
قادة بعض الدول إلشعال احلروب! 
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هـنـاك من يـعـتـقـد من الـفالسـفـة بـأن

األشخاص األقل ذكاءً واألقل نشاطًا
" هم الـذين عَـقْـلِـيًّــا واألكـثـر "نـائـمـ
لل يعـاــــنـون أكثـر من غيـرهم من ا
مــثل الـفــيــلـســوف األمـريــكي هـنـري
ديفـيـد ثورو (1817-1865). بيـنـما
ـاركي سورين يرى الـفـيلـسـوف الد
لل كيركـيغارد (1813-1855) بأن ا
هـو أصل كل الـشـرور. وهـو نوع من
الــعـــدم. ومع ذلك يــعـــمل كــقــوة دفع
فــعـالــة لـغــايـة لـلــعـمل. بــيـنــمـا يـرى
الفيلسوف وعالم النفس البراغماتي
األمـريــكي ويـلـيــام جـيـمس (1842-
ـــثــيــر لـــلــجــدل 1910) فـي كــتــابه ا
مـــبـــاد عــلـم الــنـــفس (1890) بــأن
ـلل هـو احتـجـاج على اإلحـساس بـا
احلاضر بـأكمله. يـحدث في كل مرة
من الفراغ الـنسبي حملـتوى جزء من
ـــلل يـــعــني الــزمـن فــالـــشـــعــور بـــا
ـجـرد الـشـعـور اهـتـمـامك عن كـثب 

بالوقت في حد ذاته.
ـاني مارتن ويـناقش الـفـيلـسـوف األ
هـايـدجر (1889-1976) الذي كـتب
ــلل أكـــثـــر من أي فـــيــلـــســوف عـن ا
رئيـسي آخر ويـرى فيه أهـميـة أكبر
ـا رآه أي مـفـكـر كـبـيـر آخـر حـيث
فـلسـفـة (الـوجـود هنـاك). وتـتـلخص
فــــكــــرته لــــلــــمــــلل مـن خالل رؤيــــته
الـفلـسـفيـة الـتي تـرى عادة مـا يـكون
ـلل الــوقت شـفــافـاً لــكن في حـالــة ا
الـعمـيق نـشعـر بـالـوقت كوقت; ومن
لل هو مزاج يشبه جهة أخرى فإن ا
زاج; في كثـير مـن النـواحي غيـاب ا
إنه بــالـفــعل مــزاج تـنــاغم أسـاسي
ولكنه أيضًـا للمفـارقة نوع من عدم
زاج. أنه مـثل (الـضبـاب الـصامت) ا
ـزاجـيــة لـهـا كــمـا يـقــول. فـاحلـالــة ا
أهميـة معـرفية بـاإلضافة إلى أهـمية
ذاتيـة. إنـها تـكـشف لنـا الـعالم بـقدر
لل ـا تـفعـله حـواسنـا. فـا أو أكـثر 
هو تناغم أساسي للمزاج. جنبا إلى
جـنب مع القـلق. أنه يـوجـد بداخـلـنا
ولكنه نائم. والبد من إيقاظه بدالً من
تـركه يــنـام في أشـكـال مــخـتـلـفـة من
ـلل يزيل وهم التـسـليـة الـيومـية. فـا
ــعــنـى من األشــيــاء ويــســمح لــهــا ا
بـالـظـهـور كـمـا هي: الـفـراغ والـعـدم.
ـــلل ويـــعـــود رغـــبـــة اإلنـــســـان في ا
ـلل الـرصـ الـذي ورؤيـته بـســبب ا
يـــصـــاحـب نـــوع غـــريب من الـــفـــرح
. ألن (الـفــلـسـفـة ولـدت في ال الـهـاد

لل). شيء من ا
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ـــلل من نـــطـــاق تــأمالت لـم يــفـــلت ا
األدباء والـفنانـ حينـما كـتبوا عن
ـكـونـان ــلل بـاعـتــبـارهـمــا ا األلم وا
الـرئــيـسـان لـلـوجــود بل إن الـكـثـيـر
لل دافعا لإلبداع منهم وجدوا في ا
لل عـند دوسـتويفـسكي في رواية فا
(رســـائـل من الـــعـــالم الـــســـفـــلي) أو

(الـــــرجل الــــصــــرصـــــار) هي أشــــبه
(بــدبــابــيس ذهــبـيــة مــفــيــدة جلـسم
اإلنــســان) بــيــنــمــا قــالـت الــروائــيـة
الـشـهـيرة أغـاثـا كـريـسـتي (ال يـوجد
ـــلل ألنه يـــدفــعــنــا شيء يـــضــاهي ا
للـكتابـة) ويرى الـروائي البـريطاني
لل يصـنع قصة). نيل غيـمان بـأن (ا
ـلل أمـا الـفـنـان بـيـكـاسـو فـقـد قال (ا
صــــنـع لي أعــــظـم لــــوحــــة) وأشـــار
الـنـحـات الـشـهـيـر انـيش كـابـور بأن

لل (دفعني إلى احملاولة).   ا
أَنَّ الــفــلــســـفــة واألدب والــفن لــيـس
ــــعــــذّبــــ دورهـم الــــتــــخــــلـي عن ا
وتـتركـهـم لـلـكهّــان والـدجـاليـن وأن
يـهـجـروا الـنــاس حـيـن يـشــتـد بـهـم
ــــآل بـل دورهم احلــــال ويـــســــوء ا
رعــــــايــــــتــــــهـم فـي كُـلّ أحــــــوالــــــهـم
وأهـوالـهـم وأن تـمـنـحـهـم شــجـاعة
الـــــعـــــيـش فــي كل الـــــظـــــروف. وإن
ـلكـون أوهـامـاً يـبـيعـوها كانــوا ال 
لــلــمــعــذبــيـن-هـــنـــا تــكــمـن نــقــطـــة
ضـعـفـهـم-لــكن عـلـيـهم أن يـقـتـرحـوا
أسلوب عيش يجعل احلـياة محتملة
في كل الــظـروف ودون حــاجــة إلـى

أوهـام بالضـرورة. 
هنــا بالــذات يـكمـن الـبعــد اخلالص
لــلـفــلـســفـة واألدب والــفن. فـاحلــيـاة
الـعـظــيـمـة تـتـطـلـب من يـعـيـشـهـا أن
لل; فال يتحمل الكثير من الهدوء وا
خــيـار لـنــا إال الـبــحث عن الــسـعـادة
لل فقـد انتهى عصر وسط ضباب ا
ــصـــافــحــة بــاأليــدي وبــدأ عــصــر ا
ــلل ــصـــافــحـــة بــالـــكــوع لـــقــتـل ا ا

والضجر!
في بـطـون الـكـتب ومـسـيـرة التـاريخ
ـلل الـكـثـيـر من األحـداث وقـصص ا
لــكــنــني تـــعــلــمت درســـا مــهــمــا من
غـرم بالشـكوى من احلياة صديقي ا
لل من ـلل فقـد كـان مهـووسـا بـا وا
ـعـيشـة عنـدمـا كان يـعيش الوقت وا
في بـغـداد. كـان يـقـول إنـهـا حـيـاة ال
تـلــيق بـالـبــشـر. وعـنــدمـا تـوفـرت له
فــرصــة الــعــمل في اخلــلــيج انــبــهـر
ــال في الــسـنــة األولى بــاحلــيــاة وا
ـال مقابل التذمر وبدأ هواية جمع ا
والشكوى وبدأ يعيد النغمة األولى
لة مع ولكن بطـريقـة أخرى: حيـاة 
ـيـتـة وعـنـدما الـصـحراء واألبـراج ا
ذهب لإلقـامـة في أمـريـكـا قـال عـنـهـا
إنـهــا جـنـة الــله في األرض. ولم يـتم
سنتـه األولى إال وبدأنا نـسمع نـغمة
أخرى: حـياة كـاذبة بال معـنى. وقبل
أيــام رن الــتــلــفــون وســمــعت خــبـرا
ـــا: مـــات صـــديــقـك بــاجلـــلـــطــة مــؤ
ـلل الــدمـاغــيـة بــسـبب الــتـفــكـيــر وا
والضجر واليوم سـندفنه في مقبرة

الوالية. 
ـلل والـبـقـاء مـات الـصـديق وبــقي ا

لألصلح. انتهت القصة!  

عمان
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سـابقة "وورلـد برس فـوتو" األحد فـي هونغ كونغ في مـوقع خاص بـعد تـراجع جامـعة خاصـة عن استـضافـته كما كـان مقـررا ألسباب انطـلق معرض الـفائـزين 
ـدينـة سـنة 2019. ويأتي إلـغـاء احلـدث الذي يـشـكل واجـهة ألبـرز مـسابـقـة سـنويـة لـلتـصـوير ـوقراطـيـة في ا ـؤيـدة للـد أمنـيـة بـسبب عـرض صـور للـتـظـاهرات ا
عرض في األول من آذار/مارس وقراطية.وكان مقررا انطالق ا الصحافي في العالم في وقت تشن بك والسلطات احمللية حملة شرسة ضد حركة مطالبة بالد
شـروع قبل ثالثـة أيـام فقط من االفـتتـاح بحـجـة مشـكالت تتـعلـق بـ"السالمـة واألمن" ما أرغم جلـنة عـمدانـيـة لكن هـذه األخيـرة انسـحـبت من ا في جامـعة هـونغ كـونغ ا
نظمة كالوديا هينترسـير لوكالة فرانس برس "نحن مقتنعون بأن احلدث هو احتفال بالصحافة البصرية ويجب التنظيم على إيجاد موقع جديد.وقالت العضو في اللجنة ا
ـعرض".ولم توضح اجلـامعـة طبيـعة اخملـاوف األمنيـة التي حتدثت على سكـان هونغ كـونغ رؤية هذه األعـمال الالفـتة".وأضافت "ال مـوقف أو اصطـفافا سـياسيـا في هذا ا
وقـراطية في الـعراق واجلزائـر إضافة إلى مواضـيع أخرى بيـنها الـتغير عرض الـذي يروي عشر قـصص بالصـور لتظـاهرات مؤيـدة للد عنهـا للتراجع عـن استضافـة ا
ـصور في وكالـة فرانس برس وقراطـية في هونغ كـونغ سنة 2019. وقد فاز ا ـؤيدة للـد سـابقة تـظهر قـمع التظـاهرات ا ـعرض صـورا حائزة جـوائز في ا ناخي.كـما يضم ا ا
ـناهضـة للحـكومة.وهـذه ليست ـاضي مع صورة رجل في السـودان يتـلو قصـيدة خالل التـظاهرات ا ياسويـوشي شيبـا باجلائـزة األولى في مسـابقة "وورلـد برس فوتـو" العام ا

. رة األولى التي يواجه فيها معرض مرتبط بهذه اجلوائز صعوبات في الص ا

رسالة هونغ كونغ
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كائن غـامض / ال أراه / أُحسُّ بـخفـقةِ
حُ أشـيـاءَه  ـشي / وأ أقـدامهِ حــ 
حـــ يــــتـــركـــهـــا في األرائك / يـــروح
ويــأتي / ولـكــنـني ال أراه / ومــا كـنتُ
أدري  إذا كـــــانت امـــــرأةً / أو مَـالكًــــا
تخلّف عن رهطهِ / أو سفيرًا من اجلنّ
)) . فــهل كـان هـذا االســتـخـدام اشـارة
واعـيـة بـتـشـظّي الـواقع  أم هـو رصد
ـعرفة حملاولـة غيـر منظـورة لتـغييب ا
والالعـقالنيّـة وحـجب الرؤيـة الـتي ما
بـعـدهـا إلّـا الـضاللـة والـعـمى  وربّـما
يــوحي االنــدمــاج بــ عــالم الــشــاعـر
ــرئي وعـالم الـكــائن اجملـهـول وغـيـر ا
ـرئي  بـالرغـبـة بالـتـحرّر واالنـعـتاق ا
من الـقـيـود الـقـاهـرة لـلـعـالم الـواقـعي
الظاهري  وما يحمله من تشوّهات . 

 Íœu u « oKI «  

    ومن الـظـواهـر األسـلـوبـيّـة الـالفـتة
في شعريّة األستاذ الاليذ  هي هيمنة
عـنـاه الوجـودي الـذي ينـتاب الـقـلق 
كـلّ الـــواعــــ الــــذين يــــتــــحـــمّــــلـــون
مــســـؤولـــيّـــات وجـــودهم اإلنـــســـانيّ
ـعــرفيّ  والـذي يــتـمــظـهـر بــغـربـة وا
ــثــقّف الـــواعي عن واقــعه الــفــاســد ا
ـثـال والـتـغـيـيـر  ولـيس ويــأسه من ا
ـعنـاه الـلغـويّ الذي يـدلّ على الـقلق 
االنـزعــاج وعـدم االسـتــقـرار الــنـفـسي
ـكــاني  أو الـقـلق الـعـصـابي الـذي وا
يدلّ عـلى اضطـراب الشـخص النـفسي
واالنــــفــــعـــالـي . وهـــذا مــــا وضح في
ـلكـيّة ) في قوله قصـيدته ( دنـانيري ا
(( تــذكّـــرتُ اآلن / أنّ األدويـــةَ / الــتي
أشــتـريــهـا من الــصــيـدلــيّـات / وأدفع
لـقاءَهـا مـاءَ قلـبي  ال تـنفع / تـوجّهتُ

إلى سوق العـطّارين / حيـث البابوجن
وورد لـسـان الـثـور / والـقـرنـفل ودهن
الـعـود وثـوم اجلـبل / وحـيث الـتوابل
الــقـادمــة من الــهـنــد / حتــقنُ عـضــلـة
ــــورفــــ / ســـــألتُ عن الــــهـــــواء بــــا
عـبــداجلــلـيـل الـعــطّــار / قـال لي رجل
مـعـفّـر بـالـكـاري : يـبـدو أنّ سـاعـة يدك
أيّــهــا الـعـمّ / مـتــوقّــفــة مــنــذ الــعــهـد
الـعــصــمـلـي / ألنّك تـســألُ عن رجل /
مـات قــبل خـمـســ عـامًــا )). فـمـجيء
ضارع  الفعل ( أشـتريهـا ) بصيـغة ا
ـاضي  تـدلّ عـلى ولــيـست بـصـيـغـة ا
فـسـاد احلاضـر واحـتـمال بـقـاء احلال

على ما هو عليه بال تغيير .  
 “u d « ¡U b « 

   وبـقـيـام شـاعرنـا الـاليـذ بـاسـتـدعاء
الرّموز الدينـيّة والشعبيّـة والتأريخيّة
واألســطــوريّـــة الــعــربــيّـــة واحملــلــيّــة
يّة  مـثل : ( صالح عبدالقدّوس والعا
 وواصل بن عـــطــاء  وعــبـــداجلــلــيل
العـطّار  والسّـدارة الفيـصليّـة  وهند
آكلة األكباد  وحميد اخليّاط  وناصر
خــسـرو  وراســبـوتــ  وخـرائب إرم
ذات الـعــمـاد  واحلــشّـاشــون وحـسن
الــصّــبـــاح )  فــقــد دلّل عــلى ثــقــافــته
ـتـنوّعـة  كمـا استـطاع ـوسوعـيّة وا ا
اضي أن يتحرّك بالقار بحريّةٍ ب ا
ــســتـقــبل  وأن يــبـعث واحلــاضـر وا
احلــيـــاة بـــبــعض الـــرمـــوز احملــلـــيّــة
الـهـامـشـيّـة مــثل عـبـداجلـلـيل الـعـطّـار
ّا يحسب له وحميد اخليّـاط   وهذا 
مـســتـقــبـلًــا  وأن يـضع الــقـار أمـام
ــــــواقـف والــــــصّــــــور حــــــشــــــد مـن ا
والتساؤالت تتقابل في عالقات جدليّة

فتـعمّق مـناخ ودالالت الـقصـيدة . ففي
قـصـيـدة ( صـالح بن عـبـدالـقـدّوس في
مـحـنته ) اسـتـفزّ الـشاعـر ذهن الـقار
حينـما اتّخذ من اسم ابن عـبدالقدّوس
ـتـصـوّف الـزاهد  ـتـكلّـم وا احلـكـيـم ا
الـذي كان يـعظ الـناس في الـبـصرة ثمّ
هـدي الـعبّـاسي سـنة 167 هـ أعـدمه ا
بــتـهــمـة الــزّنــدقـة  رمــزًا من رمـوزه 
ليشكّل ادانة فاضحة الستبداد احلاكم
وديـكــتـاتـوريّــته  والـقــمع ومـصـادرة
الـرأي اآلخــر والـقـتل عــلى الـشــبـهـة 
وإدانـــة فـــاضـــحـــة لـــلـــســاكـــتـــ من
احملـكومـ أيضًـا (( فـلمـاذا ال يأتـيني
أحــد / فـي لـيــلي األكــحلِ إلّــا أنت ? /
َ أألنّكَ كــنتَ وحــيــدًا / تــتــلـفّـتُ / حـ
حُـمـلت إلى بـغـدادَ بأمـرِ الـسـلـطان ? /
وألنّك كـنتَ غــريـبًـا / مــرعـوبًـا / حـ
ذُبــحتَ وعُـــلّــقتَ عــلـى اجلــســر ? / لم
يـنـفـعْك مـقـالُك لـلـسـلـطـانِ / بـأنّ احلدّ
ــسـلم يُــدرأُ بــالـشــبــهـاتِ / فال عــلى ا
تــقــتــلـني بــالــشــــــــبـهــة يــا مـوالي ))

ص19. 
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    وكما أنسنَ شعراء العربيّة القدماء
الــفــضــاء واألشــيــاء احملــيــطــة بــهم 
فـجـعـلـوهـا تـتـكـلّم وتـغـضب وتـخـتـال
ضـاحكـة كمـا جاء عـلى لسـان شاعـرنا
الـــبــحــتــريّ  أنــسـنَ األســتــاذ الاليــذ
ـــوجــــودات اجملـــســـمـــة األشـــيـــاء وا
واجملـرّدة من األبــعـاد  احملــيـطــة بـنـا
كـوسـيـلــة من وسـائل احلث لــلـتـذكـيـر
بـقـيـمة الـتـفـكـيـر والـنـظـر واالنـسـجام
واإللـفـة مع الطـبـيـعة وعـالم األشـياء .
هـاجرة (تتفـرّج علينا فجعل الـطيور ا

مـن عَـــــــنــــــان
الـــــســـــمــــاء )
ص 110
والـسلـحـفاة (
تـراقـبُ الـنـهـر
/ وحتـــــــــسبُ
ــدّ مــواقــيتَ ا
واجلـــــــــــــزر )
ص   111
وعــــــنــــــدمــــــا
تــــــــــســــــــــاوم
الــفـــرنــســـيّــة
مدام ديوالفوا
رجال الكمارك
الــعـثــمـانــيـ

ــبـيت وحتــاول رشـوتــهم لـتــتـجــنّب ا
بـالكـرنـتـيـنـة فـالـسـلـحفـاة (( من حتت
تــرســهــا عــلى الــطــ / تــرصــد هــذه
ـعصـيّة / وحتـفظ مـا رواه البـخاري ا
ـــرتـــشي )) / فـي مـــذمّـــة الـــراشـي وا
ص 112. وبـــفــلـــســـفـــة رائـــعـــة جــدًّا
استـطاع شاعـرنا أن يعـقد مقـارنة ب

الـضـعف الــذي جُـبل عـلــيه اإلنـسـان 
وب احلكـمة الغـريزيّة للـحيوان التي
ـكن أن يـتعـلّم اإلنـسان مـنـها أشـياء
كثيـرة  فيقول في واحـدة من قصائده
(( خــــلـــقـــني ربّي مـن طـــ / ولـــكـــنه
منحني مزاجَ اآللهة / إذا أرادوا شيئًا
/ أن يـــقــــولـــوا له كـن فـــيــــكـــون / لم
ـنــحـني صــبـرَ اجلــملِ / وال حــكـمـةَ
الـــنــمـــلــةِ / وال دأبَ دودة الـــقــزّ / وال
هـــدوءَ مــالـك احلــزين )) ص 68. وقــد
تـــضـــمّــنـت صــيـــغــة اجلـــمع في ( إذا
أرادوا شــيـــئًـــا ) إشــارات ودالالت  ال

تخـفى على الـلبيب  تـشيـر إلى اآللهة
ـعـنى ـعـنـاهـا الـعــام ولـيس الـله بـا

اخلاص . 
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   وبعـد دعوته للـتصـالح مع الطبـيعة
ومـوجـوداتـهـا  يـبـقى شـاعـرنـا كـاظم
ـدينـة فاضـلـة يتـصالح الاليـذ يحـلم 
فـيهـا النـاس مع أنـفسـهم ومع اآلخر 
تــعـــمل بــقــانــون احلبّ واإلنــســانــيّــة
ــســاواة والــعــدالــة االجــتــمــاعــيّــة وا
وتكافؤ الفرص     (( الناس هنالك بال
أســـمـــاءٍ وال ألـــقــــاب / يـــنـــامـــون في
احلدائق / ويأكلـون سويّةً على فراش
واحد / الـذئاب فـيهـا تنـام مع الغزالن
/ والــصّــقــور تـــلــعبُ مع احلــمــائم ))
ص 101. فـهل يــا تــرى يـتــحــقّق هـذا

احللم ? . 
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   أخيرًا  ولد األستاذ كاظم الاليذ في

ابـتـدأ الــبـصــرة في سـنـة  1946 
اضي النشر في ستّينيّات القرن ا
 عضـو احتاد األدباء في الـبصرة
 أصدر ثمـان مجموعـات شعريّة .
كـــتب عن شــعــره الـــنــاقــد جــمــان
حــلّــاوي فــوصـــفه بــقــوله : ((  إنّ
الـشـاعر كـاظم الاليـذ اإلنـسـان هو
دن وساحـر الكـلمات  بل شاعـر ا
هـو شـاعـر فـحل يـسـحـبك لـلـقراءة

والتأمّل )) .
 وكـتب عنه الـناقـد مقـداد مسـعود
واخترع لقصائـده لقب  (القصيدة
السياحيّة ) متمنيًّا عليه أن يجمع
ـــتـــنـــاثـــرة في ــــدن ا قـــصـــائـــد ا
مـجـمـوعـاته الــشـعـريّـة في ديـوان
واحــد  أمّــا الــنــاقــد كـاظـم صــبـر
الــــبـــيـــاتـي فـــقـــد عــــدّ شـــاعـــرنـــا
الاليـــــــــذ من السـائرين في ركاب

مدرسة السـيّاب الشعريّة .   
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ومـجـلـة الـثقـافـة اجلـديـدة لـلـراحل
ــصــريـة صـالح خـالص وزوجــته ا
سـعاد مـحمـد خـضر اليـخلـوا عدداً
ـتنوعة حـول الثقافة من نتاجاته ا
واألدب مـغـمـوسـة بـهـمـوم الوطن .
ـعظم والـوزيـرية لألداب في بـاب ا
ـــبــــنى الــــعـــتــــيق فـي داخل ذلـك ا
والـشـهيـر أكثـر من مـكتـبـة للـقراءة
واخملـطوطـات  في أحـداهـا والتي
ـن يـرتـادها كـانت مـنـزويـة وقـله 
ــتـــابــعـــ  كــان من الــطـــلــبـــة وا
اإلستـاذ الـراحل جلـيل كمـال الدين
مــلــتــقــاه الــصــبــاحي مـع فــنــجـان
قـهـوته لـلـمـراجـعـة والـكـتـابـة  في
صبـاحات أحـدى األيام نـفضت عن
غــــبــــاري ذلك اخلــــجل الــــقـــروي 
وعـرضت علـيه مـا كتـبـته ألول مرة
حــول قـــصـــيــدة ”مـــوت شـــاعــر ”
لــــــلــــــشـــــاعــــــر واالديب الــــــروسي
لـيـرمـنـتـوف صـاحب رواية  ”بطل
مـن هـــــذا الـــــزمــــان ��”أرثـى هــــذا
ــوت رفـــيــقـه الــشـــاعــر الــشـــاعـــر 
بـوشــكـ والــتي أنـتــشـرت في كل
أنحاء روسيا  والتي دفع بسببها
حـياته أثـناء مـبارزة سـخيفـة بدفع
من سـلـطـة الـقـيـاصـرة .. يـقـول في

مطلعها ……
موت شاعر ….

مـات الشـاعـر عبـداً لـلشـرف .. مات
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كـان مـقـالي األول حـول تـراجـيـديـة
ــشـــهـــد  وفـي يــومـــهـــا قـــدم لي ا

ويقدم لـنا الراحل أبو فـرقد شهرياً
ـــشـــهـــد إعـــداد ودراســـات حـــول ا
السـياسي العـراقي  وكنت أبعـثها
ــنـــظــمـــة احلــزبـــيــة لالطالع الـى ا

 . والتقييم والنشر أحياناً
فـي صـــــــــيـف عـــــــــام  1983 أزداد
اخلــنـــاق عـــلـــيه مـن قــبـل أجـــهــزة
الــســـلــطـــة  فــأجـــبــرت عـــلى تــرك
مقـعدي الدراسي والـقريـة والعراق
مــلـــتــحــقــاً الى اجلـــبل مع الــثــوار
أنـصار احلـزب الـشيـوعي الـعراقي
ــشــهــد وخــطــورته ولــتــداعــيــات ا
وطريقة محاولة إلقاء القبض عليه
 تــركت كل شيء خــلــفي مــعــرضـاً
لالحـــــتــــــمـــــاالت والـــــتـــــســـــاؤالت
واألشـــــاعـــــات بـــــحـــــكـم الـــــظــــرف
الـسـيـاسي وقـوة الـدكـتـاتـوريـة في
ـصـيـر ورقـاب شـعـبـنا . الـتـحـكم 
إستاذ جليل كـمال الدين كان واحد
البــســات واالحــتــمـاالت من تــلك ا
ــفـــتـــوحــة فـي الــســـؤال وتـــتــبع ا

أخباري حول مصيري . 
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وقد حـدثني عـبر نـاصيـة التواصل
اإلجـتــمـاعـي بـعــد ثالثـة عــقـود من
الـزمن من مديـنة الـناصـرية زمـيلي
ورفـيقي حـسن خـضيـر النـاصري 
كــان االنـــطــبــاع الـــســائــد بـــيــنــنــا
والهـمس الذي يـدور حولك أنك في
قـبـضـة أجـهـزة السـلـطـة ومـصـيرك
وت  لـكنـنا تفـاجأنا محـتوم الى ا
وأنـا أحــدهم أن أصل لك عـبـر هـذه
الـنــاصـيــة أنك أنت ومـا زلـت حـيـاً
رغم تــلك الــســنــ الــعــجــاف . في

الصـيف نفـسه من ذلك العـام  كنت
في اجلـــبل مع الـــثـــوار وفي أعــادة
االوراق مع قـيـادة الــتـنـظــيم وآلـيـة
تــوجـهي الـى بـغـداد والــعـمل داخل
التنـظيم وضعت كـخطة عـمل قريبة
لـي في أنــتـــظــار األشـــارة بــتـــأمــ
ـنـزل ومـسـتلـزمـات الـتـحـرك  لكن ا
الذي عرقل تلك اخلطط والتوجهات
دن لوجسـتياً والقـرب من القرى وا
هـــو ســيـــاســة االحـــتــراب وصــراع
القوى الكرديـة ب االحتاد الوطني
الــــكـــردســـتـــانـي ( أوك ) من جـــهـــة
قراطي الكردستاني ( واحلزب الد
حدك ) واحلـزب الشـيوعي الـعراقي
ا أدت ( حشع ) من جهـة أخرى  
تـلك السـياسـات الى تقـييـد حركـتنا
في شريط حدودي في جبل سورين
ــــا تــــعــــرقــــلت خــــطــــة نــــزولي  
وألتحاقي برفاق التنظيم في بغداد
وديــالـى . وفي أقـــتــراح من قـــيــادة
ـرحـوم طـه صـفوك ( الـتـنـظـيم من ا
أبــو نـــاصــر ) والــشـــهــيــد مـــحــمــد
اخلـــــــــضــــــــري ( أبـــــــــو جـالل ) في
الـــتـــواصل مع الـــرفـــاق وأصـــدقــاء
احلــــزب والـــذين أنـــقــــطـــعت ســـبل
الـتـواصل مـعـهم ومـازالـوا مـعـلـق
وعلى أقل تقدير تبعد عنهم هاجس
اخلـــوف ومـــفـــاجـــأة االحـــتـــمــاالت
السيئة  فقمنـا بجلسات طويلة أنا
والـشهـيـد أبـو جالل في قرى وتالل
شهرزور بدايات 1984 قبل توجهه
الـى بـغـداد  والـذي أسـتـشـهـد عـلى
أثــــرهــــا  وهــــو من أطــــلق أســــمي
احلــــركي لــــطـــيـف وهــــذا مـــفــــخـــر

أعــتـــزازي . كـــانت واحــدة مـن تــلك
الرسائل  التي حـملها الـشهيد أبو
جـالل الى اإلســـتـــاذ جـــلــيـل كـــمــال
الــدين تـــتــضــمـن بــعض األشــارات
ـهــمـة لـتـطــمـيـنه عـلـى أقل تـقـديـر ا
أنــني مــا زلـت حــيــاً وإبــعــاد شــبح
اخلـوف عـنه . وصـلت رسـالـتي الى
اإلســتـــاذ جــلــيل وكـــان مــطــمـــئــنــاً
وإيـجــابـيـاً ومــتـعـاونــاً حـسب قـول
ــرحــوم أبــو نـــاصــر لي في ربــيع ا
1984 في مــنـطــقـة  ”كـرجـال  ”في
سليمانيـة وهذا كان موضع أرتياح
وأعــتـزاز لـي  ومـا قــدمــته في تــلك

الظروف الدموية . 
في يـوم واحــد من الـشــهـر اجلــديـد
في الـسـنـة اجلـديدة 1986 تـعرض
الـتـنظـيم الى ضـربة مـاحـقة شـملت
كل أوكـــــاره وشــــبـــــكــــات عـالقــــاته
أنـطالقـاً من مـحـطته الـرئـيـسـية في
قـريـة  ”جـديــدة الـشط  ”في ديـالى
بسات عائلة أبو ناصر . في حجم
االعتقاالت واالعترافات واالعدامات
شـمـلت اإلسـتـاذ جـلـيل كـمـال الـدين
وحـكــمـته مـحــكـمـة الــثـورة  عـواد
الــبــنــدر عـــشــرين عــامــاً وألــقي في
ردهـــات ســجن أبي غــريب  والــذي
قـضى زمــنـاً طــويالً مـنــهـا  وخـرج
مــــنـــــهـــــا بــــعـــــد أن شــــاخ وتـــــعب
وأسـتـهلـكت قـواه وودع احلـياة في
العاصمة بـغداد . في حديث هاتفي
مع الدكـتور ضرغـام عبدالـله الدباغ
اني في برل  والذي من منفاه اإل
قــــضى 16 عــــامـــــاً في ســـــجن أبي
غــريـب بــاعــتــبــاره بــعــثي يــســاري

ومازال يعتز بهذا األنتماء رغم
مــا تــلــقــاه من رفــاقه . ذكــر لي
مـحــطـات من أيـام الـسـجن أبي
غريب التي جمـعته مع االستاذ
جـلـيل كــمـال الـدين ونــشـاطـهم
الـفكـري والثـقـافي في التـرجمه
والــكــتــابـة واألحـالم . وأكـد لي
واقــعـة جــريـئــة  أقـدم عــلـيــهـا
إسـتـاذ جـلـيل في الـسـجن  في
واحــــدة من وجــــبــــات االعـــدام
ــســتــمـرة بــحق الــســجــنـاء  ا
جاؤوا في أخذ مجموعة شباب
الى مــــقــــاصل اإلعــــدام فــــوقف
جليل كمال الدين بوجهم هاتفاً
بـالـكف عن ذبح الـنـاس  وهـذه
تعتبر بادرة غريبة وجريئة في

رعب . بنى ا داخل ذلك ا
في رحـيـله االبـدي قـبل سـنوات
مــضت فـي الــعــاصــمــة بــغــداد
نـعيـته بكـلمـات بسـيطـة حزيـنة
بـعـد مـا تـلـقـيت نـبـأ رحـيـله من
ولده فرقـد تعبـيراً عن أعتزازي
به وبتلك السنوات من النضال
ا ألفتت عاناة والتحدي   وا
إنـتــبـاه االعالمي عــبـد اجلــبـار
العتابي أنه قامـة أدبية وفكرية
يرحل عن دنـيانـا ولم يلقى ذلك
اإلهــتـمـام اال بـبـعض الـكـلـمـات
من أحـد طالبه محـمـد السـعدي
. بــئـســاً لـتــلك الـثــقـافــة ولـذلك
اإلحتــــاد الـــــذي لم يـــــحــــتـــــفي

واليحزن برحيل أعالمه .
 قرير الع .. فمازال موقعك

شاغالً وقلمك حزيناً .  
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الراحل الـدكتـور جلـيل كمـال الدين
ــقــال  مالحـــظــات حــول كــتــابــة ا
ومـازلت مـتـمـسك بـتـلك األسس في
كـــــتـــــابـــــة مـــــقـــــاالتي  بـل دلـــــني
ـسـاعـدته في نـشرهـا في مـجـلة و
الــثــقــافــة اجلــديــدة بــأسم مــحــمـد
الــهـــويــدراوي . ومــشـت الــشــهــور
والـسنـ في طبـيعـة تلك الـعالقة 
وبــدأت أتـردد عـلى شـقـته الـكـائـنـة
ـنصور في شارع 14 رمضان في ا
الـدور الثـاني  وكـان حتتـهـا محالً
لـلمـشـروبات الـكحـولـية  فـوفر لـنا
وقـــتـــاً كــافـــيـــاً في جـــلب الـــبـــيــرة
ذاق العـراقـية ”فريدة  ”الرائـعـة ا
في قــيـض الــعــراق احلـــار  كــانت
أحيـاناً تلك الـزيارات برفقـة زميلي
مـحمـد عبـد الـكر الـزبيـدي العـمر
ــــــديــــــد لـه . فــــــتــــــنــــــة احلــــــرب ا
العراقـية/اإليرانية وتـداعياته على
احلـــيــاة الـــيـــومــيـــة لــلـــعــراقـــيــ

وسـيـاسـة الـنـظام والـتـذمـر مـنـها 
ومن نـافـلـة الـكالم أني سـاهمت أن
تـصل مـســتـوى عالقـتـي بـاإلسـتـاذ
جـلـيـل الـتـبادل فـي وجـهـات الـنـظر
وإبـــداء األراء والـــنـــقــد حـــولـــهــا 
فــبــحت له بــأنــتــمــائي الــسـيــاسي
وعـــمــــلي احلـــزبي رغـم خـــطـــورته
سـت من جانبه احملدقـة  وعنـدما 
تابعـة  تفتحت بوادر االهتـمام وا
أمــامي أفـاق جـديـدة لـلـعـمل خـارج
دائـــرة الــــريـــبـــة والــــشك من خالل
إيــــصـــالـه له كل أدبــــيـــات احلـــزب
الـشـيـوعي السـريـة وجـريـدة طريق
الشـعب وأخبار عـمليـات االنصار .

كــــتب أنــــدريـه مــــوروا في كــــتــــابه
((أوجه الـــــسّــــيــــرة )) مـــــا نــــصّه :
((العمل الفنّي بالنسبة إلى الفنّان 
قـــبـل أيّ اعـــتـــبـــار آخـــر  شيء من
االنــعــتــاق . إذ تـــتــراكم لــديه خالل
مـسـار حـيـاته عـواطف لـم يـجـد لـها
مـخرجًـا أو متنـفّسًـا في إطار الـفعل
أو احلـركـة . تـنـتـفخ هـذه الـعواطف
في داخله فتمأل روحـه حدّ االنفجار
اسّة إلى  وعندما يحسّ باحلاجة ا
حتـريـر نـفـسه يـتـدفّق الـعـمل الـفنّي
منه تلقائيًّا ))  . وقد أحسستُ بهذا
االنــعـتــاق والــتــدفّق عـنــد األســتـاذ
الـشــاعـر كـاظـم الاليـذ عــنـد قـراءتي
جملــمـــوعــته الـــشــعـــريّــة اجلـــديــدة
((بيدها تسقيني أكواب البابوجن ))
 الـتـي صـدرت طـبـعـتـهـا األولى عن
دار أمل اجلــديــدة  دمــشق  2021
وقد ضمّت خمسـة وعشرين قصيدة

شعريّة .
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   إنّ الـلغـة الـتي استـخدمـهـا شاعـرنا
الـاليـــذ في أغــــلب مـــا كــــتب في هـــذه
كن أن نـطلق عـليـها أنّـها اجملـموعـة 
لـغـة ( تُـقـال وتـقـول )  حـاول الـشّـاعر
من خـاللـــــهــــا أن يـــــوصـل رســــائـــــله
ومـفــاهــيــمه بــعــيـدًا عـن الـضّــبــابــيّـة
والـتــعـقــيـد واالنــغالق قـدر اإلمــكـان 
وبـالـرغم من تـركـيـبـة بـعض قـصـائـده
السّـرديّة واالسـتطـراديّة  لكـنه لم يقع
ــبـاشــرة الـفــجّـة الــتي حتـرم في فخّ ا
سـتـمع لـهـا من لذة قـار قـصـائـده وا
االندهـاش ; نعم ربّـما اسـتخـدم بعض
الـغــمــوض الــشّــفــاف لــكــســر حــاجـز
الـرتـابـة  ولتـحـفيـز ذهن الـقـار على
مـتـابـعـة الـداللـة  وهـذا ما وجـدته في
قــصـيـدته ( ال أراه ) الـتـي افـتـتح بـهـا
ـذكـورة  عـنـد مـجـمـوعـته الــشـعـريّـة ا
استخدامه جلانب غير مرئي ومجهول
في حـيــاة اإلنـســان (( يـعــيشُ مـعي /

في األداب جـــامــعـــة بــغـــداد عــام
رة األولى 1980  ألـتـقـيته فـي ا
مــعـــرفــاً عن نـــفــسـه لــنـــا  نــحن
الـطـلـبـة اجلـدد  أنـا جـلـيل كـمال
الــديـن كــاتـب ومــخـــتص بــاالدب

الــروسي  وســـوف ألــقي عـــلــيــكم
ـــقـــارن . طــلب دروســاً في االدب ا
مـنـا نـحـن الـطـلـبـة بــالـتـعـريف عن
انـفـسنـا  وعـنـدمـا وصل الدور لي
عـــرفت عن نـــفــسـي وأسم قـــريــتي
الــهـويــدر  قـال مــبــتـســمـاً 
أجــلس أيــهــا الــهــويــدراوي
الـدمث ”عــزاؤكـم مــشــهـود .
بـعـد فـتـرة زمـنـيـة سـألـتـه ما
ـقــصـود ?. الـهـويـدراويـون ا
في أربـــعـــيـــنـــيـــة احلـــســـ
يــلـطــمــون بــوجع . من هــنـا
ــا بـدأت الــلـحــظـة االولى ر
ــتــد في فـــضــاء عالقــتـــنــا 
خــــارج ســـــيـــــاقــــات طـــــالب
وإســتـاذ الى هـمــوم وتـبـادل
األراء حول العـمل السياسي
في الـعـراق . كـنت في بـدايـة
مـحـاوالتي لـلكـتـابـة والـتردد
البــســني إمــام قــامــة أدبــيــة
كبـيرة تزين يـوميـاً الصحف
ــــقـــاالتـه ومـــواضــــيـــعه ”
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وتـــخــلّـلَ األمــســيـــةَ بــرنـــامج فــنّيٌّ
موسيـقيٌّ للشّبـاب من معهد زرياب

عزوفاتٍ عذبةٍ لعبدِ الوهاب.
    وجـاء في كـلــمـةِ الـبــاحثِ خـالـد
عـوض مـديـر جَـمـعـيّـة الـسّـبـاط: إنّ
اجلَمعيّةَ وخاللَ مسيرتِها الثّقافيّة
ومـنذ تـأسيـسهـا عام 1999 كانتْ
ومـــا زالت تُـــحـــيي هـــذا الــنّـــشــاطَ
الــــوطـــنيّ بـــالــــتّـــعـــاون مع وزارة
ثّـلةً بوزير الثّقـافةِ الفـلسطيـنيّة 
الثّـقافـة الدكـتور عـاطف أبو سيف
ـنـظّـمـة والـكـاتب رئـيس الــلّـجـنـة ا
عـبـد السـالم العـطـاري وقـد جاءتْ
فـعاليّـاتُ يوم الثّـقافـة الفلـسطيـنيّة
لـتُسـهمَ في تـكـامُلِ خارطـة الـوجود
الفلسـطينيّ في كلّ أصقاع األرض
لـتَـكـتـملَ مَـشـهـديّـةُ الفـعـل الثّـقـافيّ
الـوطــنيّ الــفـلــسـطــيـنـيّ مع شـقي
الـبــرتـقـالـة (الــدّاخل الـفـلــسـطـيـنيّ
والـضــفـة الــغـربــيّـة وقــطـاع غـزة )
والـشّـتــات الـفـلـسـطــيـنيّ إذ تـؤكّـد

ــشــتــركـــة وتــوطــيــد الــثّـــقــافــيّـــة ا
ُـؤسّـسات الـثّـقـافـيّة الـعالقـات مع ا

في كلّ أرجاء البالد.
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وفـي نــهـــايـــة الــلّـــقـــاء قــامت إدارة
جَـمــعــيّـة الــسّــبــاط لـلــحــفــاظ عـلى
الثّقافة والتّـراث بتكر الشّاعرت
آمــال عـوّاد رضـوان وهــيـام قـبالن
والــفــنّـانــ الــتــشــكــيــلــيّـ الّــذين
شـاركــوا في مـعـرض "أرضي زهـرة
في آذار": مــبــدّا يــاســ زيــاد أبـو
الـسعـود الظـاهر عال سـالم منـيرة
تـــركــمــان عــبــيـــر زبــيــدات حــسن
طــوافــرة وإلــيــاس عــاقــلــة. وكــذلك
كــرّمـت الــشــبــاب الــعــازفــ الّــذين
اضافـوا رونـقًـا مـوسـيقـيًّـا جـمـيـلًا
تــفــاعلَ مــعهُ احلــضــورُ الّــذي جــاء
خـــصّــيـــصًــا إلحـــيـــاءِ هــذا احلــدث

الهام. 
وفي نـهــايــة األمـســيــة قـامتْ إدارةُ
جــمــعــيّــة الــســبــاط مع الــضــيـوف

بـجـولـةٍ في أرجـاء مـتـحف الـسّـباط
والّـذي يـحـوي مـجـمـوعـةً كـبـيرةً مِن
عروضاتِ تصل إلى أكثر من 700 ا
قـطعـة تُحـاكي واقعَـنا الـفلـسطـينيّ
قــبلَ الـــنّــكـــبـــة مِن أدواتٍ تــراثـــيّــةٍ
استخدمَها الفلسطينيّ الّذي يعيش
في بـــــلـــــدٍ عـــــاشتْ فـــــيـــــهـــــا أقــــدمُ
احلضـارات ونشـأتْ فيـها الـدّياناتُ
السّـماويّـة الثالث وبحـسب حُقـبها

التّاريخيّةِ إلى مجموعات:
1- مــجــمــوعــة أثــريــة حتــوي جـرة
وبـعض صحـون كـنعـانـيّة وقـوارير
و "ســاركــوفـاج"  –تــابــوت حــجـري

رومانيّ وبعض احلجارة األثريةّ.
2- مــجــمـــوعــة أواني زيــنــة تــعــود

ملوكية  1516-1250 . للفترة ا
3- مـجــمـوعـة من األواني واألدوات
واألسـلـحة الـتـقلـيـدية تـعـود للـفـترة

العثمانية 1916-1516 .
4- مـجـمـوعـة من األدوات الـتّـراثـيـة
الـــفـــلــســـطـــيــنـــيّـــة إبــان االنـــتــداب

الـبـريـطـاني: أدوات الـزراعة أدوات
ـــــطـــــبـخ الــــزي الـــــعـــــمل أدوات ا
الشعبي التقلـيدي للنساء والرجال
وإكسـسوارات وحـلي زينة وادوات
انــارة وطـهي ومــعـروضــات الـبـيت
الــعــربي وصــيــدلــيــة تــقــلــيــديـة –

األكـــزاخــانـــة ومــجــمـــوعــة من
الـــســجالت والــكــتـب الــطــبــيــة
والـرسـومـات الّـتي يـظـهـر فـيـها
تـــاريـخ الـــطب الـــقـــد وحـــتى
يــومـــنــا هــذا وكـــتب ومــجالت

ة. فلسطينيّة قد
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الناصرة

هـذه اخلارطـةُ السّـيـاسيّـةُ الثّـقافـيّة
على حقيقةِ أنّ الثّقـافةَ الفلسطينيّة
واحــــدة ومُـــــوحّــــدة وهي جــــزء ال
يـــــتـــــجــــزّأ مِـن هُـــــويّــــة الـــــشّـــــعب
الـفـلـسطـيـنيّ رغمَ كل الـقـيـود وهو
مــا تـــصــبـــو إلــيهِ إدارةُ جَـــمــعـــيّــة
ـشــاريـعِــهـا الــثـقــافـيّـة الــسّـبــاط 
للمُـساهمةِ في احلـفاظ على التّراثِ
الــــشّـــعــــبيّ وإنــــقــــاذه من خــــطـــر
الضّياع وأن يكونَ عبارة عن مركز
يُـــســاهـمُ بــرفع مـــســتـــوى الــوعي
وتــعــزيـــز الــهُــويّــة عـــنــد األجــيــال
الــنّـاشــئـة ومَــعـلــمًـا هــامًّـا لــلـزوّار
َـحـلّـيّـ واألجـانب الّـذين يزورون ا
ـقــدّســة في الــنّـاصــرة واألراضـي ا
البالد. وحتدثت آمال عوّاد رضوان
عن تــأســيس "نـادي الــكــنـعــانــيّـات
لإلبــداع" بـــإدارتــهــا وبــرئــاســة د.
روزالنــد دعــيم في 2019-12-13
وحول أهـدافهِ ونشاطـاتهِ الثّقـافيّة
والـعـمـل عـلى تـشــبـيكِ الــنّـشـاطـاتِ

 بـــالــتّـــعــاوُنِ مـعَ وزارةِ الــثّـــقــافــةِ
الـفـلـسـطـينـيّـةِ الّـذي تُـحـييهِ وزارةُ
الثّقـافةِ الفـلسطـينيّة في  13 آ ذار
مِن كل عام واستمـرارًا للنّشاطاتِ
الــثّـقـافــيّـةِ الــوطـنـيّــةِ في جَـمــعـيّـةِ
الــسّـبــاطِ لـلــحـفــاظِ عـلى الــثّـقــافـةِ
والــتّـراثِ في الـنّـاصــرة اخـتـتـمتْ
جَمعيّةُ السّباطِ فـعاليّاتِها بأمسيةٍ
شـعريّـةٍ أحيـتهـا الشّـاعرتـان آمال
عــوّاد رضــوان وهــيــام مـصــطــفى

قـبالن الـلّـتان حـلّـتـا ضيـفـتـيْن على
جَـمـعــيّـة الـسّـبــاط بـتـاريخ 3-19-
2021 وقـد كـانتْ أمـسـيـةً شـعـريّـةً
ـيّزةً وسطَ عـدد مُـحـدّدٍ مِن أدباء
وفـنّـانـ تـشـكـيـلـيّـ ومِن أعـضـاءِ
جَمـعيّـة السّبـاط وذلك تمـاشيًا معَ
تــعــلــيــمــاتِ وزارةِ الــصّــحّــةِ حــول
الــــكــــورونــــا. وقــــد ازدانتْ زوايــــا
وجـدرانُ جمـعيّـة الـسّبـاط بلـوحاتٍ
تـشـكيـلـيّة مـعـروضة بـشـكل جذّاب

الدكتور جليل كمال الدين 

غالف
الكتاب كاظم االيذ
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جانب من االحتفال
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ـياه لـدى كافة يـعرف اجلـميـع اهمـية ا
اخملــلـوقـات..وكل يـوم يـطـالـعـنـا الـعـلم
عـلى اسـتـخـدام جـديد لـلـمـاء...ويـبحث
ـشـكـك فـي نص االية الـكـثـيـرين من ا
ـاء كل شـيئ وجــعـلـنــا من ا ـة  الــكـر
حي لـيجدو ما يـلدغون به هذا النص
احلـــصــيـــلــة ويـــتـــخــيـــلــون تـــخــيالت
مـوضـوعة انـه الـقـول الفـصـل واحـدة

-: اء تنقسم لدينا الى قسم ا
اء. االول..امن ا

ائي. الثاني..االمن ا
االولـى...ليس فصل طويل بل مجموعة
اســــطـــر لـــكن لـــهـــا اهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة
تفـاخر االجداد بـانهم يـشربون ان جـدا
ويـشــرب غــيـرهم ــاء صــفــوا  وردوا ا

كدرا وطينا...
والـتـعـقيم عـقم ـاء الـصـافي وغـيـر ا ا
نـحـن في الــعــراق اليــوجـد هــو االهـم 
اء الن انتاج غاز الكلورين لـدينا امن ا
اء اخملـصص لديـنا بـتعـقيم ا الـسائل
لــيس بــالــكـامل فـي الـعــراق الن اغــلـبه
وهي مــسـتـورد ولـهـذا فــقـد امـنـيـته 
ا التـتجاوز 200 عـملـية غيـر مكلـفة ر
ـدد ـاء  وتـضـمـن امن ا مــلـيــون دوالر 
ـــواطـن وهي من وصــــحـــة ا طــــويـــلـــة
االولــويـاتـبـانـشــاء ثالث مـصـانع لـسـد
سـتخدمة اء ا حـاجة التـعقيم لـكميـة ا
فـي الــشــرب حـــصــرا ولــلـــمــســـتــقــبل
واالنـــتـــاج داخــلـي بــشـــكل كـــامل وفي
مــنــاطق قــريـبــة من االســتـهـالك وعـلى
ــمــلــحــة ــدن  او اخــتــيــار ا االغـــلب ا
النه يـعتـمـد على حتـليل االقـرب لـلمـدن
قارنة جند ان با اء  ـلح كهربائيا بـا ا
ــعـامل الــقـريـبـة نــسـبـيــا من مـنـاطق ا
امــا االعــتــمـاد االســتــهالك هـي االصح
على االستيراد فهو امر مقلق حتت اي
امـا وهـي كـثــيــرة ضــرف اســتــثـنــائي 
وضـوعـة الطـويـلة هـنـا ا ائي االمـن ا
والــتي حتـتـاج الى ايـجـاد سـبل زيـادة
ـتـوفـرة لـلـمـاء لـلـعـديـد من الــكـمـيـات ا
يعـلو علـيها االسـتخدام االسـتخـدامات
لـذا كـانت اهـميـتة ـبـاشر له الـبـشري ا
اسة وقد قامت عليه من هذه احلاجة ا

هـل توجـد شحة نـبدء من حـضارات 
ومـــاهـي اخلـــطط مــــيـــاه فـي الـــعــــراق
وما هي اخلطط لتالفي الشح ان وجد 
لــــــزيـــــادة اخلـــــزين بـــــاظـــــافـــــة طـــــرق
ــاء او ومـــســطـــحــات جـــديــدة خلـــزن ا
النريد وجود بشكل اقتصادي تـفعيل ا
الــدخــول فــيــمــا دخل بــة االســاتــذة من
مـن ارقــــام الـــــنـــــواحي الـــــكـــــثـــــيــــرة 
ا لـدينا ولـنبـدء  ومـخطـطات ونـسب 

ونعتقده جديد.
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نخفضات يـعتبر منخفض الثرثار من ا
ذات الـتركـيبـة الواسعـة وفيـها مـختلف
الــــتــــضـــاريـس وحـــتـى الــــتـــمــــوجـــات
مــســاحــتــة الــتــخــزين تــصل االرضــيــة
ســـعــة الــتـــخــزين 85  3500كـم مــربع
امـكــانـيـة اسـتـغالل مــلـيـار مـتــر مـكـعب
ـكنـة السباب سـاحة االن غـير  كـامل ا
ـلوحـة وكـميـة الكـبريت ارتـفـاع نسـبة ا
اي فـي مـنـطـقـة مــحـافـظـة صالح الـدين
ــنــخــفض. ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة من ا ا
ــنــخــفض يــقع ــوصل من ا وجـــنــوب ا
مــنـخــفض الــثـرثـار فـي الـعــراق شـمـال
غــرب مــحــافـظــة صالح الــدين وشــمـال
مــحــافــظــة األنــبــار;واجلــزء االكـبــر من
جــنــوب مـحــافـظــة نـيــنــوى الى اقـصى
ــنــخــفــضـات غــربــهــا وهــو من أكــبــر ا
ـسـاحة 3500 الـطـبـيـعـية في الـعـراق ا
كـم مــربع ارتــفــاع الــســطح 3م الــطــول
120كـم متـوسط الـعـرض...مـتوسط 60
كـم تقـريبا مـتوسط الـعمق 40م الـثرثار
كــمــيــة هــو مــوضــوع بــحــثــنــا االول 
اخلــزن فــيه  85مــتــر مــكــعـب كــمـا ورد
ذكــره يـصـار الى انـشـاء سـد عـلى طـول
سـد ــنـخـفض من الـشـرق الى الـغـرب  ا
تـــرابـــيـــيـــســـتـــخـــدم فـــيه االف الـــكـــتل
سـتخدمة سابقا كعوازل الـكونكريتية ا
بـاقـل الكـلف عـلى ان اليـقل ارتـفـاعه عن
ويـوخــذ بـنـظـر خــمـسـة امـتــار او اكـثـر
االعـتبـار االماكن االكـثر مـلوحـة واالكثر
حتى كن جتـاوزها  نـسبـة للـكبـريت و
ياه احملتجزة في التـرتفع نسبتها في ا
وتـفتـح بوابات نـخفـض والسد  هـذا ا

لـــلــتــصــريـف بــنــسب مـــعــيــنــة تــودي
االروائي والغسل ولالغراض غـرضها 
االول االخـــــرى الــــتي ســــتــــرد ادنــــاه
نــســبـة احلــاجـة لــلـمــيــاه مع نـســبـة
اخلــزن لـلـمــنـخـفـض والـسـد الــثـانـيـة
تـرتيب عـملـية الغـسل لالراضي التي
لـغرض تـصـلح كـخزانـات مـسـتقـبـيلـة 
واجـبـة الـعـمـلـيـة زيــادة نـسـبـة اخلـزن
يـاه مسـتقـبال. الثـالثة لـظمـان توفـر ا
بنواظم معينة تربط بحيرة احلبانية
نخفض احملـاذي  لها لـيكون قدر مـع ا
كن االمالء االمـكـان مـسطح مـتـكـامل 
لـه لغـرض االفـادة من اخملـزون الكـبـير
ـاء لـكال الـنـهـرين الـعـزيـزين لـتـوريـد ا
صاحلـة للشرب و ياه  بـكميـات من ا
اء لـيـصل ا بـعـد الـتصـفـية والـتـعـقيم 
الـى اقـصى نـقـطة عـلى سـقـف اخللـيج
شط الـعـرب الــعـربي عـبـر شـط الـعـرب
ــاء الــعـذب الــذي يــجـب ان يــغــذى بــا
لــيس كــمـا يــعـتــقــد الـبــعض انه مـاء
ــاء لــيـــمــتــلئ شط الـــعــرب بــا يـــهــدر
حـتى يـحـيي الــصـالح لـلـشـرب اكــيـد 
ويـــســقي الــضـــفــة الــغـــربــيــة من شط
د حال ارتفاع ا اء الصـالح  الـعرب با
والـــــذي ســـــيـــــحي ماليـــــ االفـــــدنــــة
الي ـــنــاطق الــتي مــاتت مــلــوحــة  وا
ناطق لسابق وتعود تلك ا سبب كان 
وتهـيئ الـنواظم وهـو مـعلـوم عـهـدها
عـــلى طـــول حــدود الــســـداجلــنـــوبــيــة
وارتـباطها مـع بحيرة احلبـانية والتي
سـعـتـهـا تـقارب  30مـلـيـار مـتـر مـكعب
ـــــــضـــــــاف مـن الـــــــســــــدود غـــــــيـــــــر ا
ــــنـــشــــاةلـــيــــصـــبح لــــديـــنــــا خـــزين ا
ســتــراتـيــجي اضــافـة الـى اخلـزين في
والـسبب ـائـيـة االخـرى ـسـطـحـات ا ا
االســــاسي لــــوجـــود الــــنـــواظـم لـــيس
ــيــاه فــحــسب بل لــغــسل لـــتــســيــيل ا
لحية والتي فيها كبريت و االراضـي ا
ا تـستغـرق العمـلية ور بـشكل مـنظم 
نخفض سنوات الى ان يتحول كامل ا
واالراضـي الـــــتي تـــــلـــــيـه الى اراضي
فـي حالـة عدم صـاحلـة للـتـخزين .واال 
برمج لالرضي من االهـتمام بالـغسل ا
ـلوحة والـكبريت ارتفـعت نسبتـيهما ا
اء الذاهب الى الوسط واجلنوب فـي ا
ورغم واودت بــحــيــات كــافــة االحــيــاء
ـدة اال ان الــرزازة هي احلــلـقـة طــول ا
الـثـانـية في عـمـلـية الـغـسل والـتحـلـية
وكــانـت فـكــرة مــد انــبــوب مــنـهــا الى
غـير ان مـحطـات حتلـية ا  الـبـحر قـد
ــيـاه انـتــشـرة اكـثــر واالسـتـفـادة من ا
ـنـتج لـلـتـصـنـيـعـوتـصـنيـع غاز ـلح ا ا
مع العـلم انـها سـادس اكـبر الـكـلـورين
26 ـيــا وسـعــتـهـا مــسـطـح مـائي عــا
وتـرتـبط بـاحلبـانـية مـلـيـار م مكـعب 
لــيــكــون لـديــنــا مـســطح مــائي االكــبـر
ـســطـحـات بــالـعــالم.او من كــبـريــات ا
وتـقـدر مـسـاحـتهـا الـكـلـية بـ1810كم2
وتـبلغ سعتـها الكلـية للخزن  26مـليار
م3  فيما يصل أقصى منسوب للخزن

فـــيـــهـــا  40م فـــوق مـــســـتـــوى ســـطح
فـي رفع جـوانـبـها بـسـد عـلى الـبـحـر 
اجلـوانب يـتـولـد لـدينـا خـزان بـسـعات
اكـبـر  ومن هـنـا نـضـيف بـحـر الـنجف
ائه من ائي الـذي يـزود  ـنـخـفض ا ا
نـــهـــر الـــفـــرات حـــيث تـــبـــلغ الـــطـــاقــة
الــتــخــزيــنــيــة له وبــشــكل غــيــر دقــيق
 17500مليار متر مكعب بعمق يقارب
ــسـاحـة435 كم االربـعـ مـتـر 40م و
مـربع يـتم توصـيله بـجهـت احلـبانـية
او يــكــون مــنــفــرد لــوحــده والـــرزازة 
واالفضل نـتيجة الـبعد عن البـحيرت 
ـــــســــــطـــــحـــــات او ان يــــــتـــــصـل كـل ا
ـنخقضات لـتسهيل عمـلية التصريف ا
السريع عن احلاجةوهومنخفض اقرب
ـنـاطـق اجلـنوبـيـة بـشـكـل اسرع لـري ا
مـع ارتـبـاطه بـقـنــوات من نـهـر الـفـرات
85+30+26+ 20
500مليار متر مكعب +17500=168
بــــاالظــــافــــة لـــلــــخــــزانــــات االخـــرى
421 مــــــلـــــيـــــار مـــــتـــــر الـــــســـــدود27
ومــجــاري االنــهــارو الالهـوار مــكــعب
تــصـل سـعــة الــتــخــزين فــيـهــا الى 50
اصبح اقل تـقـدير مـلـيـار متـر مـكعـب
ــئـتي 200 مــلــيـار مــتـر لــديــنـا فــوق ا
وهــــــذا مـن كــــــبــــــريــــــات مـــــــكــــــعـب 
االحـتيـاطيـات في العـلمـزائد اخلزن او
ـــضـــافـــة من جـــراء نــــســـبـــة اخلـــزن ا
نـخـفـظـات قدر الـسـدود عـلى حـافـات ا
االمـكـان واالسـتـفـادة من نـسـبـة اخلزن
لـتهيئتـها لتوريد نـخفظات ـيتة في ا ا
ناطـق اجلنوبيـة باسرع من ـاء الى ا ا
اخلـــزين في الـــشــمـــال والــكل مـــرتــبط
مـــســـاحـــة اخلــزن لـالهــوار  8350 كم
كمية اخلزن 20مليار متر مكعب مربع
ــســـطـــحــات من مـع الــكـــمـــيــات  فـي ا
اخلــــزانـــات نـــصـل الى ارقـــام تــــغـــني
ـشـاكل االنـية الـعـراق عن الـكـثـيـر من ا
ايـرادات ــســتــقــبــلــيــة مالحــظــة  وا
فقط مع االنـهار 32مـليـار متر مـكعب
اخـتـالف الـنسـب في الـسـنـيـنلـمـاذا كل

هذا??
الء الصالح للشرب -لتهيئة ا

اء للزراعة -لتهيئة ا
لئ شط الـعرب وكما مر اء  -لـتهيئـة ا

ذكره
ـاء حلقن ابـار النـفط والتي -لـتـهيـئة ا
سـتصبح معطلة بـعد كم سنة عند نفاد

صاحب  الغاز ا
يـاه لري الـصـحراء وانـهاء -لـتـهيـئـة ا

الذي ياكل اراضينا التصحر
والتي لئ االهوار ياه  -بـقدر لتهيئة ا
ا لئها  ـكن استبدال هذه الطـريقة 

سنبينه ادناه
----مـع االخــذ بـــنـــظــر االعـــتـــبــار كل
الـفـعالـيات االخـرى وحـسب الواجـبات
لـذوي الـعالقـة لـتـوفيـر خـدمـات اجناح

الفكرة
--واالستخدام االمثل للمياه

واالهـم هـو من اين نـاتي بـهـذه الـوفرة
ياه من ا

- الــعــراق بــحـاله احلــاضــر ونـتــيــجـة

ستمرة من ناحية ناخية ا الـتغيرات ا
انتقل ناخـية  نـاطق ا احـتسابـةعلى ا
ـتــوسط مـن مــنـطــقــة مــنــاخ الــبــحــر ا
تــدريــجـيــا الى مـنــطـقــة مـنــاخ الـبــحـر
االحـمـر ونـتـيـجـة التـغـيـرات الـزلـزالـية
والـتي سـبــبت انـحـسـار داخـل االرض
ــاضـيـة االمــطـار عــنه خالل الـســنـ ا
وقـد الحـظنـا انه  الـتقـاء مـنخـفضي
ـتـوسط و مــنـخـفض الــبـحـر الــبـحــر ا
فـي وسـط وجــــــــــنـــــــــوب االحــــــــــمــــــــــر
وبشـكل استـثنـائي االنخـفاض الـعـراق
ـــــنـــــجـــــمــــد الـــــقـــــادم مـن الـــــقــــطـب ا
تـــســـبــــبـــو بـــثــــلج وبـــرد الــــشـــمـــالـي
غـيـر ان وريـاح ورطـوبـة عـالـيـة ومــطـر
الـــثــابت االن ان مــنــخــفض الــبــحــرين
ـــتــوسط واالحــمـــر هــمــا الــســائــدان ا
مستقبال وخالل العشرين سنة القادمة
عـلى اقل تقـدير الن الـعراق قـضى اكثر
ـــنـــاخ قـــاري جــاف ـــدة  مـن هـــذه ا
خـــاضع لـــتــغــيـــرات الــبــحـــر االبــيض

توسط ا
ــطـر ســنـويـا - و فـي الـعـراق تــهـطل ا
او بـكــمــيـة 100مــلــيـار مــتـر ــقــدار
وهـذه تسـد احلاجـة الكـاملة مع مـكعب

االسترشاد.
في الــعـراق تــوجـد -الــرطــوبـة فــيه 
مـوجـات رطـوبة ولـيس مـدة متـواصـلة
ـوجات في اجلـنوب وا مـتـكامـاة لسـنة
الـرطـوبة اكـثـر مـن الـوسط والـشـمـال
عـالـيـة نـسـبـيـا و خالل اشـهـر الـصيف
الثالثة حزيران تموز آب تب حدوث
 46- 43موجة رطوبة توزعت 107يوم
فـي السـنـة. ومنـها تـسـمى هـذه الفـترة
والـــرطـــوبــة فـــتـــرت نـــضـــوج الــتـــمـــر

صاحبة لفترت االمطار ا
dN ô« Íd

ـبــازل وتــرتــيب -مـع كــري االنــهــار وا
وضـع االودية التي جتلب وتـاخذ الينا
ــيـاه تـتــظـاعف كـمــيـة اخلـزين ومــنـا ا

واالحتياطي لنا.
ـطر يغـطي حاجة الـعراق وحيث ان -ا
ئة من حاجة كـمية االمطار تسد  65بـا
العراق ومع االستغالل االمثل للجريان
واخلـزن فانـنا سنـكتـفي بشكل كـبيرمن
ـياه ومع الـبـقـاء بـحـقـنـا من ا ـيـاه  ا
الـتي يحتمها الـقانون الدولي ونكلف
طـالبة دول يـة  بـها مـكاتب خـاصة عـا
اجلـور النه وعلـما يـبدو ان مـفاوضـينا
يـتوجسون خيـفة من هذه احلالة حيث
لـم نرى تـفـاوضـات جـادة خالل الـفـترة
االخـيرة. نرجع الى كيـفية االمالء لهذه

سطحات... البحيرات وا
ـــخـــتــلـف انــواع اعـــتـــمـــد الـــعـــالم و
اي حث الـتـكنـلوجـيـا على االسـتمـطار 
وبـلغ عـدد الــغـيــوم عـلى انـزال مــائـهــا
مـستـخدمـي هذه الـتكنـلوجـيا اكـثر من
بــشـركــات مـتــخـصــصـة تــسـعــ دولـة
ـنـزلة من ـيـاه ا وبـلـغت الـكـمـيات من ا
الـغـيـوم والـرطـوبـة اكـثـر مـن الـكـمـيات
ــوجـودة عـلى سـطـح الـكـرة االرضـيـة ا
ــيــاه الــصــاحلـة بــعــدة اضــعــاف من ا
ولـلـعـلم ان كـمـية لـالستـخـدام الـبـشري

وجـودة في اجلـو هي اكـثر الـرطـوبـة ا
ـوجـودة على يـاه ا بـكـثـير مـن كمـيـة ا
سـطح االرض.واغـلب الضن انـها تـزيد
ـياه على عن  200الـف مرة عن كمـية ا

سطح االرض . 
وان الــدول سـائـرة بـشـكل حـثـيث عـلى
االبـداع بـهـذه الـتـقـنـيـة ومـا يـحدث في
الــــــصـــــ هـــــو نـــــوع من الـــــتـــــفـــــوق
ـنـاسب كـمـا وفي الـوقت ا الــعـلـمي
ان اغــلب دول اجلــوار تـســتـخــدم هـذه
الــتـكـنــلـوجـيــا لـتـســاعـد انـفـســهـاعـلى
ـيـاه ـومـة وفـرة ا جتــاوز االزمـات ود
واقـربهـا السـعوديـة واالردن واالمارات

وتركيا .
ـسطـحات وبـعـد انشـاء الـسدود عـلى ا
ـكن ان تصل ـذكـورة اعاله ـائـيـة ا ا
نـسبة اخلـزين الى اكثر من  200مـليار
مــتــر مــكــعب  مــســتــفــيــدين من امالء
االهــوار في مـوسـم الـرطـوبــة الـعــالـيـة
ــنـاطق ســنــويـا و الــتي تــغــطي تــلك ا
ائية سطحات ا ستمر من ا الـتبخر ا
وهــنـا تــبـرز حــقـيــقـة واحـدة تــبـرر كل
االفـعـال التي يـتـوجب اتبـاعـها لـغرض
ســد حــاجـة مــلـيــون نــسـمــة زيـادة في
ســـكـــان الـــعــراق ســـنـــويـــا مع الـــعــدد
احلــــالي اكـــيــــد ســـتـــكـــون عــــمـــلـــيـــة
ـنـاطق االكثـر رطـوبة االسـتـمـطار في ا
كان بهذا ـمطرة وبتفاوت الوقت وا وا
ســيـكــون اجلـنــوب امن والـشــمـال امن
مـــشــتــركــ مـــتــنــاغــمـــ في تــوفــيــر
يتـوفر هـنا يـتقـلص التـسديـد يقل ـاء ا
مـائيـا وغـذائـيا هـنـاك يـزداد الـتجـهـيـز
وانــــتـــاج مـــتـــنـــوع زراعـي حـــيـــواني
ـديــ الـقـريب صــنـاعي نــفـطي عــلى ا
والـبعيد.واعتقـد جازما ان هناك كوادر
عــــراقــــيـــة خـالقـــة تــــقـــود كـل مـــراحل
ستـشارين غير الـعملـيات مع قلـة من ا
الـــعـــراقـــيــ لـــلـــوصـــول الى الـــهــدف
ــاء الـذي يــعـقـبه ــنـشــود وهـو امن ا ا
ـعـيـشـة امـن لـلـكـثـيـر من احـتـيـاجـات ا
ـــة ولــيـس الــعـــمـــلـــيــة احلـــرة الـــكـــر
بــالــسـهــولـة الــتي طــرحت ولــكن لـيس
بــالــصــعـوبــة الــتي تــكــون عـائـق عـلى
الي فان وفي حالـة العجز ا الـتنفيذ 
الـعراق يـطلـب دول ملـيارات الدوالرات
ــشــاريع نـــســتــغــلــهـــا في الــتــنــفـــيــذ 
ـطـلـوبة سـتـراتـيـجـيـة من قـبل الـدول ا
ـــــبـــــالغ مـــــطـــــلـــــقـــــة والنـــــطـــــالـب 
رجــاء.....????? ولــيــحــذر من يــحـذر عن
ائـية ـوارد ا قـلـة اوشحـة او تنـاقص ا
ـيـاه فـي الـعـراق بعـد تـطـبـيـق هذه و ا
ــنــظــمـات الــعــمــلــيــة من كل الــدول وا

ية..  العا
وحـــــفــــاظــــا عــــلـى حــــقــــوق الــــعــــراق
ــقــبــلـة...في والــعــراقــيــ واالجـيــال ا

قترح. ..قدمنا هذا ا العيش الكر
مـالحــظـــة...عــذرا من اخـــتالف االرقــام
والـنسب عن بـعضـها هنـا وفي مصادر
اخـرى الننا ما رئيناه من فوارق اخذنا

تقاربة .. با

{ مستشار وحكم دولي سابق
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ال نـعلـم كيف سـتـجري االنـتـخـابات وسط هـذا الـتـوتر الـسـياسي يـرافـقـها انـتـشار
ـنفلت بـ قوى خارجـة عن سيـطرة الدولـة على الـدولة ان تفـرض هيبـتها السالح ا
ـنـال بـالوقت وحتـصـر الـسالح يـكون فـقط بـيـد رجـال الـدولـة  وهذا االمـر صـعب ا
عطيات ال تدل على ذلك والتصريحات التي نستمع اليها مجرد الراهن كون كافة ا
ثرثـرة. ال اكثر العراق بحاجة الى نهضة وخطى اصالح حقيقية وليس بحاجة الى
دور احلكـواتي مـا يحـصل ويـجري بـالـبالد لم يحـصل حـتى باالفالم الـتي تـعرض
بــدور الــســـيــنــمــا هـــولــيــود عــلـى احلــكــومــة بـــبــدايــة االمــر ان تـــفــتح احلــوار مع
القـبائل  وكـافـة القـوى االخرى الـتي بحـوزتـها الـسالح وان كان احلـوار ال جدوى
مـنه من اجل تـسـلـيم الـسالح وحـصـر الـسالح بـيـد الـدولـة يـنـبـغي بـذلك الـوقت ان
تفرض هـيبـتها وتـطبق القـانون حتى وان لـزم االمر استـعمال الـقوى معـهم وقانون
ـا هـذا الـقـانـون يـجـري فـقط االنـتـخـابـات احلـالي فـيه دوائـر انـتـخـابــيـة عـديـدة ور
ـا اليكون لـدينا دائـرة انتخـابية واحـدة وجتري انتـخابات مـبكرة فـيها نوع ببالدنا 
مـــا مـن االصالح ويـــتـــبـــ مـن خاللـــهـــا مـــدى الـــقـــاعــــدة اجلـــمـــاهـــريـــة جلـــمـــيع
ـاني انـتج فـوضى خالقـة ولـيس لـهـا مـثيل  وبـنفـس الوقـت النـظـام الـبـر ـشـاركـ ا
ـفــتــرض االن ان يـتــحـول الــنـظــام بـالــبالد الى نــظـام رئــاسي وجتـري بــتـاتــا من ا
أنتخـابات رئاسية  منـفصلة عن انتخـابات اجمللس النيابي حـيث من خاللها الفائز
بــاالنــتـخــابــات يـقــوم بـتــكــلـيف رئــيس وزراء من اجل تــشــكـيل
الـكـابـيـنـة الـوزاريـة كـون الـعــمل بـهـذه االلـيـة الـتي يـعـمل بـهـا
االن ال جـدوى مـنـهــا بـتـاتـا  يـتم من خاللــهـا تـغـيـيـر الـوجـوه
فــقط بــاجملــلس الــنـيــابي وال نــلــتــمس من خاللـه اي نـوع من

التغيير .
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فـي حفل أقـيم في الـقـصر اجلـمـهوري 
 الـــتــوقـــيع عــلـى مــيـــثــاق اجلـــبــهــة
الـوطنـية الـتقـدمية في 16 تـموز 1973
ــنـاسـبــة الـذكـرى اخلـامــسـة النـقالب
الـبـعـثـيـ عـلى الـرئـيس عـبـد الـرحـمن
عــارف والـتي تــعـتـبــر فـتـرة حــكـمه من
1966 الى 1968 فترة هدوء وأستقرار
ا شـهد سـياسي وأنـفراج نـوع عمـا  
ـــشــهــد الـــســيـــاسي الــعـــراقي فــتــرة ا
أنـتـعـاش وحتوالت ولـقـاءات وحوارات
بـ أعـداء االمس  نـتـجت عنـهـا الحـقاً
اصطفافات سياسية سرعان ما إنهارت
وقعـون أحمد حـسن البكر من . وكـان ا
الـبـعث والسـكـرتيـر الـعام عـزيـز محـمد
من احلـزب الـشـيـوعـي العـراقـي  فـيـما
رحـبت جريـدة البعث الـيوميـة ( الثورة
يثاق باعتباره جناحا كبيرا لهدف ) با
الـبعث في الوحدة العـربية  داعية إلى
أن احلــاجــة الى تــوحــيـد اجملــمــوعـات
ـقـراطـية الـتـقـدمـية في الـوطـنـيـة والد
ة ركـزية هـز جـبهـة واحدة مـهمـتهـا ا
الـــعـــدوان اإلمــبـــريــالـي الــصـــهـــيــوني
ـضي قـدمـا لـتـحـقـيق والـرجـعـيـة  ثم ا
أهـــداف الــثــورة الـــعــربـــيــة . وكــان رد
الــشـيــوعـيــ عـلى هــذه الـديــبـاجه في
االشـادة في بـرنـامـجه بـأن إنقالب 17/
 30 تموز 1968 وصفه بانه قوة
ايـجـابـيـة  أسست فـي العـراق حـكـومة

وطـنية تقدميـة وكانت اجنازات حكومة
الـبـعث كـثـيـرة وشـمـلت أغـلب قـطـاعات

اجملتمع . 
 أدت في الــنــتــيــجــة ســيــاســة احلـزب
الـشيوعي العـراقي وأذعانها الى آوامر
الـــســوفـــيــيت واألمـــتــدادات لـــهم عــلى
ـــســـتــوى الـــداخـــلي واخلـــارجي الى ا
تــوقـــيع مــيــثـــاق اجلــبــهــة الـــوطــنــيــة
والـقومية التقدمية مع البعثي في 16
تـــمـــوز  1973. ولـــكن لـم يـــكــتـب لـــهــا
الـنـجـاح كـجـبـهـة إسـتـراتـيـجـيـة لـسوء
الــتــكـــتــيك في أدارتــهــا واألمالءات في
جــــداولـــهـــا  وفــــضال عن ذلـك ضـــعف
ا أدت مـقومات لـبنة بـناؤها األولى . 
واقف تـلك الـسيـاسات والـتحـالفـات وا
وســـوء أدارة الـــصـــراعـــات الـــفـــكـــريــة
ـواقف الـسيـاسيـة الى أنعـماسه في وا
وحل الـعملية السياسية الطائفية نتاج
االحـــتالل االمـــريـــكي الـــبــغـــيض في 9
ـؤلف نـيـسـان 2003. حـسـنـاً مـا فـعل ا
في بـدايـة مـؤلـفه بتـقـد لـوحة مـكـثـفة
وشــديـدة الــوضـوح عن تــاريخ الـعـراق
ـصالح الـسـيـاسي وصـراع االرادات وا
والـتأثيرات اخلارجـية قبل الدخول الى
الــبــدايــات األولى في الــوعـي الـوطــني
الـــعــراقي بــاجتـــاه تــكــويـن احلــلــقــات
ـــاركـــســيـــة االولى عـــلى يـــد حـــســ ا
الرحال ومحمود أحمد السيد من خالل
نــــادي الـــتــــضـــامـن الـــذي تــــأسس في

مــنــتــصف الــعــشــريــنـات مـع نـبــذه من
ـثـقفـ وتأثـرهم باالفـكار االشـتراكـية ا
االوربــيــة من خالل نــتــاجــاتـهـم والـتي
تـتـرجم الى الـلـغـة العـربـيـة وتـنـشر في
جـريـدة الـصحـيـفة والـتي كـانت تـصدر
كـل ثالثــة شــهـور والــتـي لــهـا الــفــضل
األول فـي نـشــر الــوعي الــســيــاسي في
الـعراق . فرضت أوضـاع العراق آنذاك
الــســيـاســيــة والـتــأثــيـرات اخلــارجــيـة
ـــيـــة االولى وأنـــتـــهــــاء احلـــرب الـــعـــا
لك واالنـتـداب الـبـريطـاني وتـنـصـيب ا
فـيصل األول ملـكاً علـى العراق وشرارة
ثـورة أكتوبر في روسـيا القيـصرية تلك
جـملة العـوامل التي تركت أنعـكاساتها
فـي بـــلـــورة الــــوعي الـــســــيـــاسي بـــ
الــعـراقــيـ فــتــشـكــلت عـدة جــمـعــيـات
ونــوادي وجلـان بــعــيـدة عن تــطـلــعـات
الــسـلــطـات وبــرامـجــهـا كــاحتـاد نـادي
الــتــضــامن وجــمــاعــة االهــالي وجلــنـة
مـكافحة االستعمار واألستثمار ستكون
في مـعرضنا حديثنا وصلب موضوعنا
مـن خالل قــراءاتي لــلــكــتــاب ( صــعــود
احلـزب الشيوعي الـعراقي وأنحداره ).
حـينـما قـفزوا الـبعـثي الـى دفة احلكم
في 17 تـمـوز 1968 بـانـقـالب عـسـكري
سـمي باالبيض لعدم أسالة قطرة دم به
 أنـــتــزعـــوا الــســلـــطــة بـــســهـــولــة من
أصــحـابـهم وحــلـفـاؤهم الــسـابـقـ في
مــشــاريع االنــقالبــات والــدم  فــراحـوا
يـــلــــوحـــوا بـــصــــفـــحـــات جــــديـــدة في
اضي من مـشـاريـعهم وطي صـفـحـات ا
خالل الــتــعــاون مع الــقــوى الــوطــنــيـة
االخـرى عـلى السـاحة  وكـان نـصيـبهم
الشيوعي باعتبارهم قوة حية وفعالة
رغـم حـاالت الــتــشــرذم في صــفــوفــهم 
وبــحـكم جـمـلــة عـوامل وظـروف دولـيـة
وداخـلية  طفحت قنوات الـغزل بينهما
ــاضي  وكــانـا بــنــســيــان صــفــحــات ا
الــطـرفـ ولـهـانـاً بــدفء حـضن الـلـقـاء
اضي الـقـريب . في ضوء رغـم جفـاف ا

تـلـك الـتـطـورات الـدرامـاتـكـيـة وجتـربـة
األثـــنـي عـــشـــر ( الـــكـــادر )  وجتـــربــة
ــســلـح في االهــوار جــنــوب الـــكــفــاح ا
الـعـراق بقـيـادة خالـد أحـمد زكي وجنم
مـحـمود  أقـدمت قيـادة احلزب الـلجـنة
ـــركـــزيــة بـــأدانــة هـــذا االســـلــوب من ا
الـنـضـال تـعـد سـابـقـة خـطـيرة مـن باب
تــقـد الـتـنـازالت لـلــبـعـثـيـ من خالل
ـا طمـعوا واقف رفـاقهم  االجـحـاف 

زيد من االمالءات .  البعثي با
ـــــيــــثــــاق الـــــوطــــني وفـي مــــشــــروع ا
والــــتـــصــــويت عــــلـــيـه  عـــقــــدت عـــدة
اجـتـمـاعـات مـتـواصـلـة لـقـيـادة احلـزب
بـعـد أن عـاد عـزيـز مـحـمـد من اخلارج 
والـذي قضى طيـلة فتـرة قيادتـه للحزب
ثابة موظف مطيع وبارع في اخلارج 
في تنفيذ االجندة السوفيتية بعيداً عن
مــصـالح الـشـعــوب وتـطـلـعــاتـهـا  وقـد
ســـاهم في االجــتـــمــاعــات 13 قـــيــاديــا
شــيـوعـيـا  وكـانت اجلـوالت االولى من
الـــنــقـــاشــات والـــدراســات والـــقــراءات
والـتـصويت ضـد مشـروع قيـام اجلبـهة
مع الـبـعـثـيـ ومد الـيـد لـهم بـتـصويت
فــرق صــوت واحــد مــعـارض  لــكن في
اخلــتـام تـمـكـن سـكـرتـيــر احلـزب عـزيـز
راوغ أن يحيد موقف مـحمد بأسلوبه ا
أحـمـد باني خـيالني ويـضم صوته الى
ـؤيـدة لـتـنـتــهي الـنـتـيـجـة اجملـمــوعـة ا
ســبــعــة مـقــابل ســتــة أصــوات  وأقـدم
عــزيـز مـحــمـد بــالـتـوقــيع عـلى مــيـثـاق
اجلـبـهـة مع رئـيـس اجلـمـهـوريـة أحـمد
حسن البكر يوم 16 تموز 1973 .   
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ثـم صـــدرت شـــهـــادة وفـــاته بـــاحـــتالل
الــعـراق عـام 2003 بــعـد أن تــخـلى عن
تـقدمـيته وانـغماسه في وحل الـطائـفية
ــثـبـته أعاله . ــقـيـته بـهــذه اجلـمـلـة ا ا
تـــوقف الــبـــروفــيــســـور طــارق يــوسف
إسـماعيل عن النتيجة النهائية لوطنية
الـــشــيــوعـــيــ من خـالل مــشــاركـــتــهم

بالعملية السياسية التي أقامها احملتل
عــلى أسس احملـاصــصـة والـطــائـفـيـة 
والـتي تـخلى بـها احلـزب عن مـفاهـيمه
الـوطنية الـسابقة أمـبرياليـة وأستعمار

والدفاع عن الوطن .  
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عــقــدت جلــنــة مــكــافــحــة االســتــعــمــار
واالســتـثـمـار أجـتــمـاعـهـا األول في 31
آذار الــعـام 1934 لــتـعــلن عن نــفـســهـا
كــواجــهــة شــيــوعــيــة بــعــدة مـطــالــيب
بـسيطـة حلياة الـناس  وكانوا من أهم
احلـاضرين لذلك االجتـماع عاصم فليح
 والــذي أصــبح أو سـكــرتــيـر لــلــحـزب
الـشـيـوعي والـذي انـهـار بـأول مـخـاض
سياسي في معتقله  وترك العمل وعاد
الى مهنة اخلياطة  وزكي خيري  عبد
الــقـادر إسـمـاعــيل الـبـســتـاني  يـونـان
فـرنكول  عبد الوهاب محمود  يوسف

مـتي  نوري روفـائيل وآخرون .
فـي نـــهـــايـــة عـــام 1935 قـــررت
الــلـجـنـة أن تـتـبـنى أسم احلـزب
الــشـيــوعي الـعــراقي كـاسـم لـهـا
ومـــعــلــنـه عن والدته . وفي يــوم
19 تــمــوز مـن الــعـام 1935 بــدأ
احلــــزب الـــشــــيـــوعي الــــعـــراقي
بـإصدار أول صحيفة سرية وهي
( كــفــاح الــشـعـب ) والـتـي حتـمل
ـاركسيـة ( ياعمـال العالم شـعار ا
أحتـــــدوا ) فـــــضال عـن الـــــشــــارة
ـنـجل ) ــطـرقـة وا الــشـيـوعـيـة ( ا
عـلى صـدر الـصـفـحة الـرئـيـسـية 
وقــد كـرست الــصـحــيـفــة جـهــدهـا
لــشـــرح مــبــسط لـإليــديــولــوجــيــة
ـاركـسـيـة الـلـيـنـيـنـيـة . وقـد القى ا
الـشيـوعيـ من يوم بـدأ مشوارهم
الــنــضـالـي في االعالن عن أســمـهم
وحتـديد أهدافهم ومـراحل نضالهم
حملة مضادة من السلطات الى حد
االعـالن عـن جتـــــــــر االفـــــــــكـــــــــار

الــشــيـوعــيــة وعـلـى الـرغم مـن ذلك فـان
احلــزب الــشـيــوعي الــعــراقي قــد حـقق
بـعض النجاحات  وحتديدا في مرحلة
ســقــوط نــظــام رشــيـد عــالي الــكــيالني
الـوطــني الـقـصـيـر الـعـمـر في أيـار عـام
1941 والذي دعمه احلزب الشيوعي
فـي الـــــبــــــدايـــــة جـــــريــــــا عـــــلـى اخلط
الـسـوفيـيـتي . وقد خـاطب الـرفيق فـهد
مـن السجن رفاقه الى دعم وتـأيد حركة
رشـيد عالي الكـيالني رغم االعتراضات
اجلـدية على االداء احلكـومي النها ضد
االســتـعـمــار الـبـريـطــاني  أمـا في هـذا
لي قادة الـزمن اللع يحتل العراق و
االحـــتالل من يـــســـاهم في الـــعـــمــلـــيــة
الــسـيــاسـيـة ان يــتـخــلى في بـرنــامـجه
ولــوائـحـه الـداخــلـيــة عن االمـبــريـالــيـة
والـــرأســـمــالـــيـــة وشــعـــار الـــدفــاع عن

الوطن  .
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الـكل يـريـد االصالح في كل مـفـاصل احلـيـاة ويـريـد ان تـسـود الـعـدالـة حلـظـات
ـديـنـة  في الـسـوق  في حـيـاته كـله في االسـرة  في االحـيـاء الـســكـنـيـة  في ا
ـاذ ال يتـحقق االصالح ذاتـيا في حال طـروح هنا  دوائـر الدولة  لـكن السـؤال ا
واصبح شعارا يرفعه الكل هو اصـبح مطالب الكل في اجملتمع بكبيره وصغيره 
دنية مرورا باالحزاب والكيانات السياسية وصوال الى نظمات ا من الفـرد الى ا

احلكومة ومؤسسات الدولة.
االجـابة واضحة  وهي : الكل يهـرب من االصالح التي يطلبـه ويريده حتقيقه في
مجـتـمعه  بـعـدم اصالح ذاته اوال. عنـدمـا نريـد حتقـيق ايـة عمـلـية اصالحـية في
اجملـتمع ينـبغي ان نبـدأ اوال وقبل كل شيء في انـفسـنا نحن وان نـصلح ما في
داخـلـنــا كي يـصـلح مــا يـحـيط بـنــا فـحـيـنــئـذ نـشـعــر عـمـلـيـا
بـاالصالح احلقـيـقي في بـيتـنـا ويعـكس اثـاره على كل شيء
حـولنا. وهـذه هو مـبدأ قرآني اشـار اليه عـز وجل في كتابه
العـزيز: (ان الله ال يـغير ما بـقوم حتى يـغيرواما بـانفسهم)

الرعد:11.
 

اليوم …هـناك نـوع من الهـشاشة اخلـطيـرة إلنتـماء األجيـال العـراقيـة احلاليـة لبـلدها
ـســتــويــات الـســيــاســيـة ووطــنــهــا بـســبب إســتــمـرار الــوضع الــسيء عــلى كــافــة ا
ـر في  بداية إنـسالخ تاريخي رهيب واإلقتـصادية واإلجتـماعيـة واألمنية ..وكـأننا 

ب هذا اجليل ووطنه العراق !
إن ماقـام به السيـاسيـيون الـفاشـلون خالل السـنوات األخـيرة  من تـخريب وتـفكيك
لـلـمجـتمع الـعـراقي يفـوق مـاجرى عـلى العـراق من إحـتالل وغزو مّـر عـليه مـنذ ألف
سـنـة ..فـهـم قـد طـوعـوا كل شـيء - بـغـبـاء - مـن أجل تـفـكــيك الـبـلــد وتـهـد تـراثه
ـا جـعل هـذا اجلـيل الـذي أبـتـلي بـهم أن يـنـفـر وحتـطـيم كل مـرتـكـزاته الـوطـنـيــة ..

ويتضايق من عراقيته وإنتمائه لبلده العراق ..!
أنـها قـضيـة تخص وطن عـمره  7 آالف سـنة ..وهـو مهدد الـيوم بـكل كيـانه ووجوده

ووحدته بسبب تصرفات هؤالء وإرجتاالتهم ومراهقاتهم السياسية..!
فعلـى الشرفاء من الـعراقي أن يـعملوا - قـادة ومرب ومـفكرين وعلـماء وإعالمي
وكتّاب ومـثقف - على أن يعيدوا الثـقة إلبناء بلدهم ويجعلـوا منهم يشعرون بالفخر
بـإنـتمـائـهم كونـهم عـراقـي وأنـهم يـنتـمـون إلى وطـنهم  الـعـراق العـظـيم الذي الزال
واقـفـاً عــلى قـدمـيه رغم كـثـرة الـزالزل واألهــوال واحملن الـتي تـعـصف به كل يـوم ..
فلـيس من الصحيح أن يـظلوا ينـشرون فقط كلـمات اإلحباط والـهوان والذل والدعوة
ـاذج اخلـيـر والفـداء الـتي تـقدم عـلى الـتمـرد والـعـصـيان ..بل عـلـيـهم أن يـختـاروا 
للـوطن اليوم أرواحها وشبابها ووجودها في مواجهة ومكافحة خطر وباء كورونا أو
في جبـهات احلرب ضد اإلرهاب الذي الزال يـستبيح الكـثير من مناطـقنا وأراضينا
ضـح قـلّة فـينـشروا عـنهم ويـفتـخروا حتى وإن كـانوا هـؤالء ا
بـهم .....حـتى تـتـعـزز الثـقـة في نـفـوس الـشبـاب وتـعـود إلـيهم
غـريــزة حب الـوطن والــتـضـحـيــة من أجـله وأن اليــتـركـوا هـذا
اجلـيل يـشــعـر بـاألمـتـعـاض واخلـزي  والــعـار من إنـــتـمـائـهم

لبــــلدهم العراق العزيز ..!!

رغم كل مـا مر بنـا خالل السنـوات الثمـانية عـشر األخيرة ,الزلـنا لم نتـوصل بعد
ـوروثـة من نـظـام الـبـعث وصدام, ـشـاكل ا ـكـنـهـا مـعـاجلة ,كم ا حلـلـول نـاجعـة 
ن قضـوا تلك واجلـديدة الـتي أبتـيلـنا بـها ,نـتاج فـشل معـظم ساسـتنـا الهـواة.. 
الـسنوات في جتريب كل ما خطر ببالهم ,من أفـكار وأليات فاشلة.. يخادع نفسه
من ينـكر أن معظم مـشاكلنـا التي نعيشـها ونعاني من تـبعاتها ,مـرتبطة بشكل أو
ـشـاكل سيـاسـيـة.. وهـذه مرتـبـطـة بجـهـلـنا كـمـجـتمع ,بـالـعمل الـسـياسي بأخـر 
وألـياته وفهم كيفية التأثير فيه ,وهذا ما سهل خداعنا عموما ,بل وتكرار ذلك حد
إسـتغـفـالنـا مـرة تلـو أخرى ,بـشـعارات وأهـداف وكالم فارغ ,يـدغدغ عـواطفـنا ال
ـئات أكـثر.. من أكـثر اخلـدع الـتي الزلنـا ال نـقر أنـهـا أنطـلت عـليـنا ,هـو قبـولـنا 
كـنها األحـزاب واجلهات والـتيارات ,الـتي ال تمـلك مشروعـا سيـاسيا ,وال فـكرا 
.. وجـعـلـتـنـا عـواطـفـنـا وغـضـبـنـا من من خاللـه تـقـد شيء لـهـذا الـشـعب الـكـر
ـقتها ونحـملها مسـؤولية الفشل ,وهو كالم األحـزاب التي تولت السلـطة سابقا ,
في كـثير من الصـحة.. لكن حـلنا كـان إنتظـار أحزاب جديدة ,وكـان ما موجود ال
ها وجديدها ,تـدور في نفس الفلك الطائفي أو القومي, يـكفي!معظم األحزاب قد
ـكن ولم تـقـدم أي منـهـا مشـروعـا حـقيـقـيا ,يـحـتوي أفـكـارا بـخطـوات واضـحة ,

مقايستها لتحديد مستوى اإلجناز بشكل حقيقي..
ـبـالـغـة كـمـا أعـتـادت اجلـيـوش اإللـكـتـرونـيـة فـعـله ,إال مـا  بـعـيـدا عن الـتـهــويل وا
ا ستكون أخر نـدر..اليوم ونحن نقترب من إنتخـابات قد تكون مصيرية ,ألنـها ر
محاولة ,لوقف اإلنـحدار الذي وصلت إليه عملـيتنا السياسيـة  ولعبة احلكم فيها,
يـجب على أألحزاب أن تقدم لنا شيئا جديدا ,ومـشروعا وعقدا مخـتلفا عما سبق
أن قدمته ,بـعيدا عن التخـندق الطائفي ,ولـتشكل تكتالت تعتـمد الكفاءة والنزاهة,
ناطـقية والـقومية,وبـوجوه جديـة ليست عـليهـا شائبة, تعـبر الطـائفة واجلـغرافيـة ا
نحهم فـرصة لتصـحيح ما أفسدوه ولم تتـلوث بأفعـالهم السابـقة.. لعل اجملتـمع 

سابقا..
ـكن ,فــالـعــراقــيـون ـاضي وأخــطــائه  الـفــرصــة الزالت مـتــاحــة لـهم ,وجتــاوز ا
ا بعدها ,ومن خالل مـتعاطفون وصـبورون ولكن ليس لألبد ,واإلنـتخابات مقـدمة 
مـا ستـقـدمه الـتحـالـفـات ونوعـيـتـها ,سـيفـهم الـنـاس ما  الـذي سـيـحصل بـعـدها,
فليحذر ساستنا غضبة أخرى ,ستودي باجلميع إلى مجهول ال تعرف خاتمته.. 
عـمل الهـواة وتـكرار نـفس األكاذيب لـم يعـد مقـبوال ,وتـكفـيهم
ـاضـيـة لـيـتـعـلـمـوا مـنـهـا ومن أخـطائـهم ,ومن ال الـسنـوات ا
يـســتـطـيع أن يـكــون أهال لـلـمـرحـلــة الـقـادمـة ومـســؤولـيـتـهـا
ـركب, ـا " حـصل عـلــيه" ولـيـغـادر ا اخلـطـيـرة ,فـلـيـكـتــفي 
ولــيـدعه من يــكـون أهال له ,عـسـى ولـعل يـوفـق في أن يـقـدم

شيئا..

غالف الكتاب

بحيرة الثرثار

اهوار العمارة 
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dO…∫ محطات فنية متعددة من حياة محمد القباجني
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اخملـرج السوري شـارك فيلـمه (يوم عادي جـدا) انتاج
ــؤســــسـة الــعـامــة لــلـســيــنـمــا الـســوريــة في الـدورة ا

السابعة من مهرجان اإلسكندرية للفيلم القصير.
ÍËU OF « wJ  —UAÐ

ـــســاعـــد في كـــلــيـــة الــعـــلــوم بـــاجلــامـــعــة االســـتــاذ ا
سـتنـصـرية بـبغـداد حاضـر في ورشـة عمل اقـامتـها ا
ة كـلـيـة الـتربـيـة الـبـدنـيـة وعـلوم الـريـاضـة بـعـنـوان(عـو

وذجا). البحوث: منصة اوركيد ا

‚œU  bL×  bLŠ√

طـالب الـدراســات الـعـلـيـا فـي قـسم الـصـحـافــة بـكـلـيـة
االعالم بــجـامــعــة بــغــداد نـاقـش اطـروحــة الــدكــتـوراه
عـنـونة(صـحافـة البـيـانات ودورهـا في دعم االدلة في ا

.( ستخدم الصحافة االستقصائية واقناع ا
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ستجد الذي أصيبت به مؤخراً. ا
ـمـثـلـة الـتونـسـيـة مـتـابـعـيـها وشـاركت ا
ـسـحـة التـي قـامت بـها صـورة نـتـيـجـة ا
للكشف عن تعافيها وعلقت عليها قائلة:
سحة سلبية ألف حمد وشكر يا رب... "ا
الــله يـشــفي ويــلــطف بـكل
مـــريض ويــصـــرف عــنـــنــا

الوباء".
وكـانت صـبـري قـد أعـلـنت
ســـابـــقــاً عـن إصــابـــتـــهــا
بــــفـــــيــــروس "كـــــورونــــا"
وبــقــائـــهــا في فــتــرة عــزل
بـــالــبــيـت لــتــلـــقي الــعالج
الـالزم بــــــالــــــتــــــزامـن مع
اخـتـيـارهـا لـلـمـشـاركـة في
"الـرحـلـة الــذهـبـيـة" مـوكب
نـــــقل  22مـــــومـــــيـــــاء من
ــتـحف ــصـرى  ـتــحف ا ا
احلضـارة.. من بـيـنـها 18
لـكات. ـلوك و 4 مومـيـاء 
والذي يـقـام اليـوم الـسبت

في شوارع القاهرة.

ÊU e « ≠ f½uð

إيالف من بـــيـــروت: أعـــلـــنت الـــفـــنـــانــة
الـتونـسـيـة هنـد صـبـري اليـوم الـسبت
في تـغريـدة نشـرتـها عـبر حـسـابهـا على
تويتر عن تـعافيهـا من فيروس "كورونا"

W öÞSÐ qAð—√

…b¹bł في أول حـــفل يـــقــــام في قـــصـــر الـــقـــبـــة
صرية القاهرة بعد إفتتاحه بالعاصمة ا
الــيـوم اجلــمــعــة حـيث
خـطــفت األنــظـار إلــيـهـا
وسيطرت عـلى منصات
الــتــواصل اإلجــتـمــاعي

تزامناً مع حفلها.
اســـتـــهــــلت الـــفــــنـــانـــة
اللبنانية حـفلها بأغنية
"على باب مصر" للفنانة
ــصــريــة الــراحــلـة أم ا
كـلــثـــــوم الــتي مـنــعـهـا
ـــلك فـــاروق لـــتـــلـــقى ا
تــــصـــفـــيــــقـــا حـــارا من
اجلمـهور احلـاضر بـعد
انـتهـاء أدائـهـا بـحسب
مــــا ذكـــــرته تـــــقـــــاريــــر

مصرية.
وأغــــنــــيــــة "عــــلـى بـــاب
مصر" من كلمات الشاعر
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تألـقت الفـنانة الـلبـنانـية مـاجدة الرومي
الراحل كامل الشـناوي وكانت حتمل في
البداية اسما آخر هو "أنا الشعب" وعند
ـصـري الراحـل محـمد ـوسيـقار ا وضع ا
عبـد الوهاب أحلـانهـا اتفق مع أم كـلثوم
عــلى تـعــديل اســمـهــا لـيــكـون "عــلى بـاب

مصر". 
وبـعـد انـدالع ثـورة الـ23 من يـولـيـو عـام
  تعديل بعض الكلمات األصلية1952
لألغـنيـة في جـلسـات عمـل جمـعت ب أم
كلثـوم ومحـمد عبـد الوهاب ومـنها "أنت
فـي صــمـــتك مـــرغم" لـــتــصـــبح "كـــنت في

صمتك مرغم".
 وأدت أم كــلــــــــــثــوم أغــنــيــة "عــلى بــاب
مصـر" ألول مـــــــرة فـي احلفل الـذي أقيم
في أحـد أعــــيـاد ثـورة يـولـيـو عام 1964
فـي نـــادي الـــــــــضـــبــــاط وفي حــــضـــور
ــصـري الــراحل جــمــال عــبـد الــرئــيس ا

الناصر. 
كـمـا حـرصت مـاجـدة الـرومي في حـفـلـهـا
بقصر القبة اليوم اجلمعة على اإلشادة
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أثـارت الـنـجـمة الـتـركـيـة هـاندا أرتـشـيل بـطـلـة مـسلـسل (أنت
أطـرق بـابي) إعـجـاب متـابـعـيهـا بـإطاللـتـها اجلـديـدة.ونـشرت
هـــانــدا عـــبــر صـــفــحـــتــهـــا اخلــاصـــة عــلـى مــوقع الـــتــواصل
اإلجـتــمـاعـي صـورة لــهـا من كــوالـيس مــسـلــسل "أنت أطـرق
ـاكـيـاج الذي بابـي" وأبرزت جـمـالـهـا من خالل وضـعـهـا ا

يزة. جعل إطاللتها 
وتـتـألق أرتـشـل دائمـاً فـي إطالالتـهـا وإخـتـيار مـالبـسـها
وهذا مـا يجـعلـها محط إهـتمـام وإعجـاب عدد كـبير من
تابع واجلمهور على مواقع التواصل اإلجتماعي ا

في تركيا والعالم.
وكـــانت وســائل إعالم تـــركــيــة أفــادت أن رجل
األعـمـال الـتــركي مـراد أكـدوغــان إنـفـصل عن
حبـيبته هـاندا ألن عائـلته رفضت عالقـته بها
وذلك بـعد شـهـر من إرتـبـاطهـمـا األمـر الذي

أثار جدالً واسعاً في تركيا.

ركـزي العراقي مديـر عام دائـرة احملاسـبة في البـنك ا
عهد العالي للدراسات شارك في الندوة التي اقامها ا
ـصارف الـيـة بجـامعـة بغـداد بعـنوان (ا احملاسـبيـة وا
ـتـخــصـصـة وتـأثــيـرهـا في الــقـطـاعـات االقــتـصـاديـة ا

واالجتماعية).

مديـر الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية في
الطـفيـلة اعـلن انطالق حـزمة ندوات وجـلسـات تدريـبية
في التـربيـة اإلعالمـية والـرقمـية ضـمن مبـادرة العـيادة

القانونية الرقمية في الصندوق .

الــشــاعــر والــكــاتب الــصـحــفي
ــقــيـم في الــســويــد الــعـــراقي ا
تــلـقى الــتـعــازي بـوفــاة شـقــيـقه
ــــديـــر الـــســـابق بـــهـــاءالـــدين ا

للتلفزيون التربوي ببغداد.

هاندا ارتشيل

جتــاوزت بـإرادتــهــا الـقــويـة الــظـروف
االســتـثـنــائـيـة ومــعـانـاتــهـا من مـرض
والدي الزمــهــا طــيــلــة حــيــاتــهـا حــتى
وافــاهـــا األجل عن عــمــر نــاهــز الـ 17
عـاماً  وبـكل عزم وإرادة  واظـبت سما
عـــلى إعــادة تـــدويــر األشــيـــاء لــصــنع
اشـكاالً فـنيـة جديدة وابـتدأت بـنفـسها
ـأثـورة  (سـأعـيـد ـقـولـتـهـا ا فـعـرفت 
تــشـكـيل نـفـسـي) وأصـبـحت سـمـا من
أشــهـر الــشـخــصــيـات من ذوي الــهـمم
وقـصة جناح مؤثـرة يقتدى بـها .تقول
ـدرسة والـدتـهـا ( لم تـقـبل  سـمـا فـي ا
اخلـاصـة بذوي االحـتـياجـات اخلـاصة
بــسـبـب حـالــتـهــا الــصـحــيـة احلــرجـة
ُــركــبــة  فــكــرست حــيــاتي ووقــتي وا
لـتـعـلـيمـهـا وتـثـقيـفـهـا واإلشـراف على
فــنـهـا في الـبـيـت   حـيث بـدأت سـمـاء
الرسم بعمر  3سنوات  وفي طفولتها
ــبـــكــرة جــداً عـــلّــمــتــهـــا اســتــخــدام ا
احلــاســوب  وعـلّــمت سـمــاء نــفـســهـا
الـرسم الرقمي باحلاسوب ح وجدت
إيقونة في احلاسوب جذبت  انتباهها

واكتشفت أنها برنامج رسم)  .
ولــــدت في 12 آب 2003 ورحـــــلت عن
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(أعــيــد تــدويــر نــفــسي ) عــنــوان لــفت
انـتـبـاهي إلحدى لـوحـات ملـهـمة األمل
الــراحــلــة ســمــا األمــيــر خالل زيــارتي
لــلـمــعـرض الـتــشـكــيـلي  الــذي أقـامـته
والــدتـهــا الـصــحــفـيــة أسـمــاء مـحــمـد
مـصـطـفى ووالـدهـا الـكـاتب الـسـياسي
عــبـد األمـيــر اجملـر عــلى قـاعـات وزارة
الـثقافة والسياحة واآلثار في األسبوع

نصرم . ا
وعن هـذه الـلوحـة تـقول الـراحـلة سـما
األمـيــر في إحـدى لـقـاءاتـهـا : "سـأعـيـد
ا تـشكيل نـفسي"  فلـوحتها انـعكاس 
يـدور فـي داخـلـهـا من أفـكـار وأمـنـيـات
ـؤلم لــفــتـاة شــابــة حتــدت واقـعــهــا  ا
بـعـالم رسـمـته في مـخـيـلـتهـا من خالل
تـدويــر األشـيـاء  إلنـتـاج أشـكـاال فـنـيـة
جــديــدة  وابـتــدأت بــتـدويــر نــفـســهـا
وأصـبـحت فـتـاة جـديـدة أطـلـق عـلـيـها
صــانـعـة األمل . عــرفت سـمـا من خالل
مـتـابـعـاتي لـنـشاطـاتـهـا ومـعـارضـها 
حـيث جـسدت في لـوحـاتهـا كل مـعاني
األمـل والــتــفــاؤل واحملـــبــة والــسالم 
كــانت إنــســانـة ايــجــابــيـة بــامــتــيـاز 

بـينهـم قدوري العيـشة وسيـد ولي ورشيد
الــقـنــدرجي ومـحـمــود اخلـيــاط ويـنـصت
ألدائـهم ويتـعلم مـنهم الـقراءة الـصحـيحة
ـرور ـقـامـيـة حـتى اسـتـطـاع  لـالنـغـام ا
الـزمـن ان يـكـون قـار مـقـام مـتـمـيـزا نال
اعـــجــاب الــنــاس واتــســـعت شــهــرته في

العراق والوطن العربي. 
 ذكــر الـكـاتب مـحـمـد مــجـيـد الـدلـيـمي في
كــتـابــاته الـتـوثــيـقـيــة ويـقـول في جــلـسـة
ــهــتــمـ دردشــة جــمــعــتــني مع بــعض ا
بــالـتـراث الـشـعـبي فـي مـقـهى الـشـابـنـدر
فـانـبـرى البـاحث الـتـراثي البـغـدادي فؤاد
طـه محـمـد وقص عـلـيـنـا حـكـايـة بـغـدادية
طــريـفـة عن الــقـبـاجني نـقــلـهـا عن قـدامى
اهــالي مـحـلـة سـوق الـغـزل ومـفـادهـا: في
ــــغـــرب زار احــــد االيــــام وبــــعــــد صـالة ا
ضـــيـــوف من الــرجـــال بـــيت عــبـــدالــرزاق
الـــطــائي والــد مـــحــمــد الـــقــبــاجني وهم
اصـدقـاء قـدامى وعـلى اثـر ذلـك طلـب عـبد
الــرزاق من ابـنه الــصـبي مـحــمـد الـذهـاب
الـى محلة الدهانة لـشراء كمية من السمن
(الــدهن) لــكي يــطــبـخــوا وجــبـة الــعــشـاء
لــلـضـيـوف. خـرج مـحـمـد من بـيـته وسـلك
ـتكـون من درابـ وازقة ضـيـقة الـطـريق ا
تـؤدي الى مـحلـة الـدهانـة وخالل الـطريق
قـابل بعض أصـدقائه وبدأ يـدردش معهم
ـعــلـمـ بـعــدهـا ولـسـوء ـدرسـة وا عـن ا
احلـظ وصل مـتـأخـرا الى مــحـلـة الـدهـانـة

حـيـث ان اصـحاب دكـاكـ بـيع الـدهـن قد
اغـلـقـوا ابـوابـهم. حزن مـحـمـد الـقـباجني
وسـيطر عـليه شعـور باخلوف من مـعاقبة
والـده لـه خـاصـة ان عـشـاء الـضـيـوف قد
تـأخر!. رجع مـهمـوما وفي الـطريق وقبل
وصــوله الى الـدار سـمـع اصـواتـا ألغـاني
ـــقــام الــعـــراقي ومــوســيـــقى اجلــالــغي ا
الـبغدادي تنطلق من بيت يهودي معروف
فـي الــزقــاق (صــديق والــده) كــان يــهــوى
قام العراقي والبستات البغدادية وقف ا
وسيقيت ويسمع مـحمد ليشنف اذنيه ا
ـقـام الــطـرب االصـيل بـأصـوات مـطـربي ا
االوائـل حـــاول ان يـــحـــني قـــامـــته حتت
طـلة عـلى الزقاق شـباك غـرفة الـيهـودي ا
حـــتى اليـــشــاهـــده وظل يــســـمع االحلــان
ــقــامـيــة ونـسـي نـفــسه وعــنـدمــا سـمع ا
مـقاما حـزينا تـأثر به وبدأ يـبكي بصوت
خـــافت وعــيــونه تــدمـع .. وبــحــركــة مــنه
احــدثت صــوتـا ســمـعـه الـيــهـودي فــهـرع
مــســرعـا الى نــاحــيـة الــشــبـاك لــيـرى من
هـنـاك! فـشاهـد مـحمـد الـقبـاجني وعـيونه
تــدمع فــضـحك اجلــار الـيــهـودي وقـال :
قام هـذا انت يامحمد اعـرف انك تهوى ا
والــغـنـاء وتـتـأثـر به لـكـني اسـألك قل لي
مـن الــذي جــاء بـك بــهــذا الـــوقت? وكــيف
عـــــرفت اني فــــتــــحـت الــــقــــوان?. اجــــابه
الـــقــبــاجني : والــله عـــمي في احلــقــيــقــة
والـدي ارسلـني الى مـحلـة الدهانـة جللب

ـــوكـب الـــتـــاريــــخي اخلـــاص بــــنـــقل بـــا
ـــتــحف مـــومــيـــاوات مــلــوك مـــصــر من ا
ـــصـــري إلى مـــتـــحف احلـــضـــارة غــدا ا

السبت.
ــنـــاســبــة وعــلــقـت الــرومي عـــلى هـــذه ا
الـــتــاريـــخـــيـــة قـــائــلـــة: "غـــدا مع مـــوكب
ــصـر ــومــيـاوات ســيــنــحـني الــتــاريخ  ا
احـــــــــتـرامـا لـتــاريـخـهــا الـكـبــيـر مـصـر
أعــــطت الــــتــــاريخ دروســــا كــــبـــيــــرة في

احلضارة".
 وأردفت: "يــحـفظ أمــنك وأمــانك وسالمـة

أراضيكي مصر للمجد عنوان". 
وتـعـتبـر مـاجـدة الـرومي هي أول مـطـربة
حتـيي حـفالت فـي "قـصـر الـقـبـة" الـعـريق

بعد افتتاحه للجمهور. 
من نـــاحـــيـــة أخــــرى أجـــرت اإلعالمـــيـــة
يس احلـديدي لقاء مع ماجدة صرية  ا
الــرومي من داخل قــصـر الــقــبـة ســيـذاع
قريـبا فـي برنـامجـها "كـلمـة أخيـرة" على

صرية. فضائية "أون إي" ا
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تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا

qL(«

فرط. حتلى بروح عـالية من الثـقة وابتعـد عن الشك ا
رقم احلظ.4

Ê«eO*«

حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.

—u¦ «

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

»dIF «

ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ .9

¡«“u'«

 التروّي سـيسـمح لك برؤيـة بعض الـروابط التي كنت
غافالً عنها.

”uI «

حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها .

ÊUÞd «

ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ.5 ا

Íb'«

بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .

bÝô«

 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .

Ë«b «

لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.

¡«—cF «

عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.

 u(«
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الـكلـمات ترتـبط كل مـنهـا بحرف

اجــمع حـــروف الــدوائــر مــعـــ 

طلوبة: لتعرف الكلمة ا
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1- ملصق بريدي

2- مدينة ليبية

3- فاقد البصر

4- مكان العداد الطعام

5- شطب

6- نقيض بارد

اإلعـالم الــتـي أطـــلــقـت عـــلـــيــهـــا لـــقب
.خـصــصت مـؤسـسـة (صــانـعـة األمل) 
ية باسم دولـية سنـغافوريـة جائزة عـا
ســـمــاء  عــنـــوانــهــا  (جـــائــزة ســمــاء
اجلـمـيـلـة) للـحب واجلـمـال والـعـدالة 
ــات وإشــادات في داخل حــازت تــكــر

ــــنـــا في 16 كــــانـــون االول 2020 عــــا
رســامــة ونــاشـطــة مــثــلت الــعـراق في
مـسـابـقـات وفـعـالـيـات دولـيـة  وكـانت
الــعـراقــيـة الــوحـيــدة في تــلك احملـافل
وبـهـذا الـزخم   بـدأت الـرسـم بـعـمر 3
ســنـوات  ـ حـظــيت بـاهـتــمـام وسـائل

الـعـراق وخارجه وأكـثر من  17جـائزة
ـية خالل سـنتي  2019و 2020من عـا
ـمــلـكـة كــوريـا اجلــنـوبــيـة والــهـنــد وا
ـــتــحــدة وبـــنــغالدش وســنـــغــافــورة ا
ــغــرب  اخـــتــارتــهــا واســـتــرالــيـــا وا
مــؤسـســة دولـيــة سـنــغـافـوريــة ضـمن
قـــائــمــة خــمـس قــصص لــلـــشــجــاعــة
ُصنعة ية ا خـاطبتها شركة ماتل العا
لـلدمـية (بـاربي) في رسالـة جاء فـيها :
(إنّـه شـرف لــنــا أنْ نــقــرأ عن فــنك وأنْ
ــاذجٍ مــنه  لـكِ طــريــقـة نــرى بــعض 
مـذهلة في توظيف قـدراتك الفنية لرفع
مـستوى الـوعي جتاه احتـياجات ذوي
اإلعاقة  وإنّ جهودكِ وطموحكِ مصدر
إلـهام  لنـا جميعـاً هنا في ماتل  وإنك
مـلهمة لـلفتيـات األخريات في أي مكان
في الـعالم  استمري بـأحالمك الكبيرة
 وتــذكـري دومـاً أنّ ال حـدود ألي شيء
ـنـصـة تــنـجـزيـنه)  سـمــا مـدونـة في ا
ـيـة (أصـوات الـشـبـاب) الـتـابـعـة الـعــا

لليونيسيف .
 ·dý WŠu

خـصـصت دار الـكـتب والـوثـائق لـوحة
شـرف ألعمال سماء في مـكتبة األجيال

حتـت عــنــوان :
لــــوحــــة شـــرف
صـــانــعــة األمل
ســـمـــاء األمـــيـــر
ألنـــــهـــــا عـــــضــــو

مــؤسس ومـلـهم لـلـمــشـروع الـتـطـوعي
(شـبــكـة سـمـاء األمـيـر ـ احلـيـاة لـوحـة
رسـم لـــدعـم الـــتــــفــــكــــيــــر اإليـــجــــابي
ــــواهـب)  أدارته مـع والــــدتــــهـــا . وا
أقـامت سماء األمـير أحد عشـر معرضا
خـالل السـنوات من  2016إلـى تشرين
الـثاني  ? 2020أقـيم لهـا بعـد رحيـلها
مـــعــرض اســتـــذكــاري في دار الـــكــتب
ـــــعــــرض والـــــوثـــــائـق  فـــــضال عـن ا
االســتـذكــاري (لَـونْ جــرحَك) في دائـرة
الـفنـون العامـة .سماء عـضو شرف في
سـابقـة الدولـية (ارسم جلـنـة حتكـيم ا
لألمـل) التي نـظـمـتهـا جـمـعيـة الـكـوثر
ـتـحـدة  ـمـلـكـة ا لـلــتـعـلـيم ومـقـرهــا ا
اشـتركت بـاحلمـلة الـدوليـة للـيونـسكو
واخلـاصـة بـكـيفـيـة اسـتـثمـار الـشـباب
ـنـزلي بـإيجـابـيـة. كتب فـتـرة احلـجر ا
عــنــهـــا كــثــيــرون من كــبــار وأطــفــال 

تأثروا بها بصفتها ملهمة.

5 Š YO

الالعـب الـــدولي الـــســـابق تـــلـــقـى أمـــنـــيـــات االوســاط
الرياضية بالشفاء العاجل من فايروس كورونا.

WŠULÝ ‰Ë—U

W bI  wMGð

d J « b{

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصــريـة بـعــد أن كــانــــــــت اخملــرجــة ا
ـتــابـعـ بـتـول عــرفـة قـد شــــــــــوّقت ا

ـطـربـة الـلـبـنـانـية لـغـنـاء صـديـقـــــــتـهـا ا
سلسالت كارول سماحة مقـدمة أحد ا
ـوسم الـرمـضاني الذي سـيـعـرض في ا
ـفـاجـأة ـقـــــــــــــبل كــشـفت كــارول ا ا
أنــهـــا ســتـــغــني تـــتــر مـــســلـــسل (ضــد
ــصـريـة ـمــثـلـة ا الـكـســر) من بـطــولـة ا

. نيللي كر
وكتـبت سـماحـة في صـفحـتـها اخلـاصة
عـــلى مـــوقـع الـــتـــواصـل اإلجـــتـــمـــاعي:
(سعـيـدة جدا بـأداء تـيتـر مسـلـسل ضد
ـبدعـة والرائـعـة نيـللي الكـسر لـلـممـثلـة ا
).بـدورهـا عـلّـقت نيـلـلي مـعـبّرة عن كر
ســعـادتــهــا بــهــذا الــتــعـاون مـع كـارول
قــــائـــــلــــة: (دائــــمـــــا صــــوتـك الــــدافئ و
احلــــســــاس اضـــــافه ألي عـــــمل درامي
ليئه بسبب ابداعك الدائم في اغانيكي ا

شاعر). با
سلـسل من بطـولة نـيلـلي كر مـحمد ا
فـراج لـقاء اخلـمـيـسي
تــــارا عـــــمــــاد لــــؤي
عـمـران ســيـنــتـيـا
خـلــيــفــة نــهــيـر

أم
مــــصـــــطـــــفى
درويـــــــــــــــش
ونــــــــــــــــــــــور
إيهـاب من
تـــــــألـــــــيف
عـــــــمـــــــرو
الــــــدالي
وإخــراج
أحــــمـــد
خالد.
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فـي مـثل هـذه االيـام وحتـديـدا في الـثـاني
مـن نــيــســان عــام 1989 ودعـت االوسـاط
الـفـنيـة والثـقافـيـة عمـودا من اعمـدة الفن
الـعراقي االصيل وسفير االغـنية العراقية
وعـميدها محمـد القباجني  والراحل  ولد
عــام 1897 فـي مــحــلــة ســوق الــغــزل في
بـغـداد  وهـومـحـمـد عـبـد الـرزاق الـطائي
ـقام ـلـقب بـالـقبـاجني رائـد في قـراءة ا ا
الـعراقي ومـؤلف وملـحن ومؤد في الوقت
ـــغــنــ ذاتـه  تــأثـــر بــأبـــيه وبــأشـــهــر ا
ـرتـلـ  ورث مـهـنـة الـقـبـانـة عن أبـيه وا

ومـنها استـمد لقبه 
ثــم عــــــــــــــــمــل فـي
جتــارة احلــبــوب
فـتجارة االقـمشة

ــســتــعــمــلــة  ا
ولـم تـــــصــــــرفه
ــهن عن هـــذه ا
مــــــواهـــــبـه في
الـغناء وهو فتى

 وتـــعــلم أداء الــغــنــاء عــلى يــد أســتــاذه
قــــدوري الـــعـــيـــشـــة  وطــــار صـــيـــته في
عـشرينـات القرن الـفائت بإضـافته أطوارا
قـام  ثم ابـتـكر مـقـاما جـديـدة في غـنـاء ا
جديدا اسماه مقام الالمي فسجل باسمه
 أكـثر من 300 اسـطوانـة من قبـل شركات
وسيقي ؤتـمر ا ـية  حضر ا مـحلية وعا
الــعــربي االول في الــقــاهــرة ســنـة 1932
ية  أحبه وفيه بلغ شهرته العربية والعا
اكــثـر من جـيل وهـيــمن عـلى مـشـاعـرهم 
وكـــتـــبت عـــنه كــتـب وبــحـــوث ودراســات
لـوك والزعـماء بـأوسمة عـديدة  وكـرمه ا
وجـــوائــز قــال عن مــنـــهــجه في احلــيــاة
(جـــبـــلت عــلـى الــوفـــاء  والــتـــجــاوز عن

اإلساءة).
ـقـام مــنـذ الــصـغــر فـأخـذ عــشق قــراءة ا
ــــــرحـــــوم اصــــــول قــــــراءته مـن والـــــده ا
قام عـبدالرزاق الـطائي الذي كان يـهوى ا
ويـقـرأه في حـفالت شـعـبيـة خـاصـة تضم
اقــاربه واصـدقـاءه وبـعـد ان تـرك مـحـمـد
الــدراســة عـمل قــبـاجنــيــا في عـلــوة عـمه
(عــلـوه جـبـر) في مـنـطـقـة الـشـورجـة
ومـن هـــــــنـــــــا جـــــــاء لـــــــقـــــــبه
(الــــقـــبـــاجنـي). وخالل تـــلك
االيــــام كـــان يـــتـــردد عـــلى
مــــقـــهـى شـــعـــبـي اغـــلب
ـــطــربــ روادهـــا من ا
ــــوســـيـــقـــيـــ من وا

الـسمن لعمل وجـبة عشاء لـضيوفه لكني
وجـدت الدهـانة كلـها مـقفلـة فرجعت اآلن
وانـا خائف من عقاب والدي على تأخري.
قـال اجلار اليهودي: بسـيطة ابني محمد
(الديــر بـال) ســأعـطـيـك كـمـيــة من الـدهن
وســـأذهب مــعك الـى والــدك ألدافع عــنك
وابـــرر له تــأخــيــرك..وعـــنــد وصــولــهــمــا
لـلبـيت خـرج علـيهمـا عبـدالرزاق الـطائي
الـذي تـفـاجـأ بـجـاره الـيـهـودي ومعه

مــــحـــمـــد فـــقـــال: اهال وســـهال
بـجـارنا الـعزيـز تفـضل هذا

بيتك. 
فــقــال الـيــهـودي شــكـرا
ابــــو مـــحـــمـــد الـــورد
لــــكــــنـي جــــئت الــــيك
اطــــــــــلـب مــــــــــنـك ان
تـــــــســـــــامـح ولــــــدك
مـحـمـد ألنه تـأخر
وان دكــــــــــاكــــــــــ
الــدهــانــة وكــمـا
تــــعـــرف تـــقـــفل
ابـــوابـــهـــا قـــبل
اذان الـــعـــشــاء
وانـه طلب مني
ـسـاعـدة بـعد ا
ان وجــــــــــــدتـه
جـــــــالـــــــســـــــاً

خلف…
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الــتــشــكــيــلي الـــــــــــــــســوري الــراحل  اســتــذكــار
مــســيـرتـه االبـداعــيــة في الــذكـرى الــتــاسـعــة لــرحــيـله
عـرض اقيم في صالة هيـشون للفنـون بعنوان (حتية

إلى هيشون 8).
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{ دبي (أ ف ب)  –في مـــقـــر حـــديث
فـي دبي يــنــظّم شـــبــان مــســابــقــات
إقــلـيـمــيـة أللــعـاب الـفــيـديـو بــرعـايـة
يـة كبرى بـعدما عالمات جتاريـة عا
أصبح عـشـاق الريـاضة اإللـكـترونـية
في هذه اإلمارة اخلـليجـية يطـمحون
ألن يـصـبـحـوا العـبـ في الـصـنـاعـة

ثيرة. ا
من بـ هـؤالء سـعـد خان الـذي دخل
سابقات االلكترونية قبل أربع عالم ا
ســنــوات بـافــتـتــاحه ســلـســلـة مــقـاهٍ
لإلنــــتــــرنـت في دبـي ســــرعــــان مــــا
حتـولت إلى مــنـصـة لالنــطالق نـحـو

ـغـتـرب الـصـنـاعـة حـسـبـمـا يـقـول ا
الهندي البالغ  45عاما.

واســـــتــــفــــاد خــــان من عـالقــــاته مع
ـيـة مثـال (انـتل) و(اتش شـركـات عـا
بـي) و(مــايـــكـــروســوفـت) لــيـــفـــتــتح
شـركته اخلـاصـة الـتي اشتـرت لـلـتو
مـقـرا جـديدا ويـبـدأ تـنـظـيم وانـتاج
مـســابــقــات اقــلــيـمــيــة لــلــريــاضـات

االلكترونية.
وبـهـدف تـنويع اقـتـصـادهـا وتـعـزيز
ــســرح “قــوتــهــا الــنــاعــمــة ”عــلى ا
ي اســتــثـــمــرت اإلمــارات في الــعـــا
مخـتـلف القـطـاعات وال سـيـما قـطاع

شـركــة االسـتــشـارات “سـتــراتـيـجي
اند.”
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وذكـر خـان الـذي فـضّل عـدم الـكـشف
عن أربـاح شركـته ان (قـيـمة الـرعـاية
(الــتــجــاريــة) ارتــفــعت وازداد عــدد
). واضـاف (أرى الكـثـير من الالعبـ
الفـرق اجلـيدة جـدا تـتشـكّل وتـتألّق

وهو ما لم يكن كذلك من قبل).
ـاضي أبــرمت شـركـته وفي الـعــام ا
عقدا مع “بي أم دبلـيو ”التي تـنظّم
مـسابـقـات إقلـيـميـة. لـكن مجـمـوعته
تـهـدف إلى أبـعـد من ذلك مع افـتـتاح
مــكـاتب في بــرشـلــونـة أو الــهـنـد أو
جــنـوب إفــريـقــيـا لــتـغــطـيـة مــنـاطق
ـســؤول عن تـطـويـر أخـرى. ورأى  ا
األعـمـال في الـشـركـة غـازي بـيـضون
الــشــغــوف بـــألــعــاب الـــفــيــديــو أن
مستـقبل الـرياضات اإللـكتـرونية في

الشرق األوسط زاهر.
ـغـتــرب الـلـبـنـاني الـبـالغ 29 وقـال ا
عـامــا لـوكـالــة فـرانس بـرس “لـديـنـا
ـواهب الـتي تـفتـقر إلى الكـثـير من ا
الـــدعم ”لـــكن “هـــذا الـــدعم بـــدأ في
الظـهور ?”مشـيرًا إلى فـرق لبـنانـية
واردنـــيـــة ومـــصــــريـــة وســـعـــوديـــة

وإماراتية بارزة.
وبـحـسـب بـيـضـون يـتــشـكّل حـالـيـا
الئم شـــيـــئـــا فــشـــيـــئــا (الــنـــظـــام ا

وسيتحسن وينمو).
ومع 25 عــامــا من اخلــبــرة في هــذا
القـطاع يريـد غيريـن بونغـاي أيضا
أن يـــكـــون جـــزءا مـن هـــذا الـــنـــظــام
اجلديـد بفـضل شركـته التي أسّـسها
في دبي وتعمل حاليـا على انتاج ما
تــقـــول اإلمـــارات إنّـــهـــا أوّل لـــعـــبــة

التقـنيات والريـاضة خصـوصا عبر
غترب فيها. الشبان ا

وا وحتقّق صناعة ألعـاب الفيديو 
ئـة وقد جنت سنويـا بنـسبة 12 با
نــحـو 139,9 مــلــيــار دوالر في عــام
2020 وفقا لشركة قياس االستهالك

األميركية (نيلسن).
ـبلغ في تـوقع أن يـصل هذا ا ومن ا
اخلليج وحده إلى 821 مليون دوالر
في 2021 عــــــلـــــــمــــــا أن اإلمــــــارات
ــســتــهــلــكــان والــســعــوديــة هــمـــا ا
الـرئيـسـيـان للـمـنـتجـات الـدولـية في
ــضــمــار بــحــسب تــقــديــرات هــذا ا
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ـنطـقة الـعربـية بـعد مـرحلـة احلروب الـتقـليـدية مع عاشت ا
اسـرائـيل حـروبــاً أخـرى واضـطـرابـات كـثــيـرة ومـتالحـقـة
جنـمت عـنـهـا تـداعـيـات اقـتـصـاديـة ونـزوح بـشـري مـتـعـدد
صـائـر شعـوب وبلـدان وذلك مـنذ الـعام وتهـديدات جـديـة 
1975 حـ انـدلـعت احلـرب االهــلـيـة الـلـبـنــانـيـة وبـعـدهـا
بـسـنـوات قـامت احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـيـة الـعـام 1980
التي امـتدت الى ثـماني سـنوات وبـعدهـا بسـنتـ جاء غزو
الـكــويت وحــرب اخلــلـيج الــثــانـيــة الــعـام 1991  وحـدث
احلصـار الـدولي الـكبـيـر ضد الـعـراق الـذي انتـهى بـحرب
احـتالل الــعـراق مـن اجلـيش االمــريـكي الــعـام 2003 ثمّ
نشـوب حـرب لبـنان 2006 وصوالً الى احلـرب الـداخلـية
سـتـمـرة حـتى الـيوم. كـلّ تلك في سـوريـا الـعام 2011 وا
ــنـطــقــة واألردن يــتــحـمّل االحــداث اجلِـســام عــصــفت بــا
ـفـروضــة عـلــيه من دون إرادة مـنه فــاسـتـوعب أعـبـاءهــا ا
موجات هـجرة ونـزوح من العـراق والكويت ولـبنـان وأخيراً
سوريا ليكون أكبر بلد في العالم في حتمّل مجهود رعاية
ـشـهود في الالجـئ والـنـازحـ في حـال اضـافـة دوره ا
تقد الدعم للقضية الفلسطينية والالجئ قبل ذلك بعقود

واليزال.
ـاء والنفط الـلت تـتمتع إنَّ االردن الذي يخـلو من نعـمتي ا
بهما دول سواه استطـاع أن يحافظ على توازن نوعي في
نطقة لذاته ولـآلخرين وكان رئة لهـا يوم تعرضت بلدان ا
فيـهـا الخـتـنـاقات احلـروب والـنـزوح واحلـصـار فضالً عن
ـستـقل وسط االمواج اختـناق الـسيـاسات فـتمـيز مـوقفه ا
الـعـاتـيـة الـتي جـاءت بـهـا ما تـعـارف الـعـالم عـلـى تسـمـيـته

بصفقة القرن.
هذا البلد بـات هدفاً لسِهـام عدة واستغلت جـهات كثيرة
أوضاعـاً اقتـصـادية أو تـغـييـرات داخلـيـة أو أخطـاء ادارية
لتوظـيفـها سـياسـياً من أجل إقالق وضـعه الداخـلي االكثر
نطقة. ويبدو انّ تسارع التغييرات واالحداث تماسكاً في ا
في الــــشـــرق االوسط واخلــــلـــيـج مع مـــتــــغـــيــــرات دولـــيـــة
واقف أتـاح فرصاً ومستـجدات التـطبـيع وتقاطـع الرؤى وا
للمـتربـص في لعـب ورقة ضغـوط جديـدة من اجل النزول

بصيغ أخرى الى الساحة االردنية.

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{ اوتـــــاوا (أ ف ب) - حتــــاول
إدارة البـريد في كنـدا التـخفيف
من الــكـآبــة الـتـي تـتــسـبب بــهـا
اجلائحة وزرع القليل من الفرح
فـي نـــفــــوس الـــنــــاس من خالل
حتـويل شـاحـنـاتـهـا اخملـصـصة
لـلتـوصـيل إلى مـركبـات مـلـوّنة
لــهـا عــلى الــنـفــوس أثـر مــهـد
لألعـــصــاب. ويــتـــولى أســطــول
يضمّ 37 مركبة مـتعددة األلوان
تـــوصـــيل الـــرســـائل والـــطــرود
ومـعـهـا الـبـهـجـة إلى سـكان 28
مديـنة في كـل أنحـاء البالد مـنذ
بـضـعـة أشـهـر.زّيـنت كلّ مـركـبـة
من هذا األسطول بشمس كبيرة
وصــورة لــشـاحــنــة بـريــد كــنـدا
الـتــقـلــيـديــة بـاألزرق واألبـيض
واألحـــــمــــر فــــوق قــــوس قــــزح
إضــــافـــة إلـى عـــبــــارة "شـــكـــراً"
بــــالـــــفــــرنـــــســــيــــة "مـــــيــــرسي"
وباإلنـكلـيزيـة "ثانك يـو" بأحرف
كبـيرة. وقـال مصـمم هذه احلـلّة
اجلـــديــدة لــلــشـــاحــنــات أنــدرو
لـــــويس "حـــــاولت أن أجـــــد مــــا
ـتـعـاً ومــبـهـجـاً ومـا سـيــكـون 
الذي يؤثر إيجـابياً على الناس"
بـعـد شـهـور طـويـلـة من احلـجـر
بـسـبب الـوبـاء.واضـاف لـوكـالـة
فـرانس بـرس "أدركت أن الـناس
اصبحوا فـي وضع نفسي سيئ
جـــرّاء عـــزلـــتــهـم في مـــنــازلـــهم
مـــــحـــــرومـــــ من عـالقـــــاتـــــهم
ـعـتـادة".واعـتـبـر االجـتـمـاعـيـة ا
الـفــنــان ذو اخلـيــال الـواسع أن
جنـاحه فـي إقـنـاع شــركـة "كـنـدا
ملوكة للدولة باعتماد بوست" ا
ــلــوّنــة جلــزء من هــذه احلــلّــة ا
أســـطــول شــاحـــنــاتــهـــا يــشــكّل
إجنـــــــــــــازاً.والحـظ أن "أي إدارة
بريـدية في الـعالم لم تـفعل أمراً
اثالً" انطالقاً من "فكرة بعيدة
ـنــال".وقـدّم لـويس الــتـصـمـيم ا
الــنـهـائي فـي ايـلـول/ســبـتــمـبـر
الـــفـــائت وبـــعــد ثـالثــة أشـــهــر
ظـهـرت الـشـاحـنـات ذات األلوان
ــبــهـجــة في كل أنــحــاء كــنـدا ا
مـدناً وأريـافـاً.وسـرعان مـا نـشر
ســــعــــاة الـــبــــريــــد الــــســــعـــداء
بــشـاحــنـاتــهم صــوراً لـهــا عـلى
"إنسـتغـرام".وروى أندرو لويس
إن ســـاعي الـــبــريـــد طـــرق بــاب
منـزله ذات صـباح لـيـقول له إنه
"يجد األمر رائـعاً".نشـأت الفكرة
بـوحي مـن طـابع بـريــدي جـديـد
أرادت "كـــنــدا بـــوست" إصــداره
"تـعـبـيراً عن امـتـنـانـهـا" جلـهود
موظفـيها الـبالغ عددهم  64ألفاً
في التـعامل مع الزيـادة الهـائلة
فـي عــدد الـــطــرود مـــنــذ بـــدايــة
اجلائحة عـلى ما ذكره الرئيس
الـــتـــنــــفـــيـــذي لــــلـــشـــركـــة دوغ
إيـــتــنـــجــر.واســـتــعــانـت "كــنــدا
بــوست" بــلـويس الــذي يُــعـتــبـر
لصقات في أحد أفضل فنـاني ا
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متسلهَمة من الثقافة اخلليجية.

ـقرر إطالقـهـا في بدايـة الـعام ومن ا
الدراسـي وهي لعـبـة مسـتـوحاة من
مغامـرات أربع نساء إمـاراتيات هن
شــخــصـيــات شــهـيــرة في مــســلـسل

تحركة احمللي “فريج.” الرسوم ا
وقـال بـونغـاي لـوكـالـة فـرانس برس
“انـهـا مـبـادرة خـاصـة بـالـكـامل لـكن

لدينا دعم حكومي هائل.”
واختار هذا البريطاني دبي قبل عام
ونـصف عـام بـسـبب شـهـيـتـهـا لـهـذا
القطـاع  واحتضـانها مـهندس في
هــذا اجملـــال من كل أنــحـــاء الــعــالم
وأيـضًـا نـظـراً إلى وجـود سوق مـهم
ــمـلــكـة تــمــثّـله جــارتـهــا الــكـبــيـرة ا

العربية السعودية.
والحظ إنّ الــسـعــوديــة الـتـي حتـتل
رتبة اخلامسة في العالم من حيث ا
إيـــرادات ألــعـــاب الــفـــيــديـــو ســوق
“ضــخـم لــلـــغــايــة .”واضـاف “قــبل
ـنـطـقـة لم أكن أعـرف مـجـيـئي إلى ا

ذلك.”
وتابع “ال يـدرك الــكـثـيــر من الـنـاس
حـــجم ســـوق ألــعــاب الـــفــيـــديــو في

نطقة بشكل عام.” ا
وشــهــيــة دول اخلـلــيج لــلــريــاضـات
اإللــكــتـرونــيــة هي جــزء من مــسـعى
أكـــبـــر نـــحـــو “االكـــتـــفـــاء الـــذاتي”
و”الصناعات احمللية ?”على ما رأى
روبـرت مـوغـيـلـنـيكـي من مـعـهد دول

اخلليج العربي ومقره واشنطن.
وأوضح الـــبــاحث أن “الــريـــاضــات
اإللــكــتــرونــيـة وصــنــاعــات األلــعـاب
األخـــرى تـــقـــدّم مـــنـــصـــات جـــديــدة
لـلـحـكـومـات والـشركـات فـي اخللـيج
ي.” لــــلـــوصـــول إلى جـــمـــهـــور عـــا
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