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طـالبـة بالـكشف جتددت دعـوات ا
سؤولـة عن عمليات عن اجلهات ا
ـتـظـاهـرين اغـتـيـال الـناشـطـ وا
ــــتــــهـــمــــ في حـــوادث وكـــذلك ا
ـهم الى احلرائق تـمهـيـدا لـتـقـد
العدالة . وجنا الناشط ابو الياس
السعـدون فجـر امس من مـحاولة
ــحــافـظــة ذي قـار بــعـد اغـتــيـال 
اقـــدام مــجـــهـــولـــ عـــلى طـــعـــنه

نـاطق متـفرقـة من جسـده. وقال
الــنـــاشـط مــحـــمـــد الـــســـعــدي إن
(مــجــهــولــ يــحــمــلــون أســلــحـة
بيضـاء حاولـوا اغتـيال الـسعدون
فـجــر امس الــسـبت وسـط مـديــنـة
الناصرية) واضاف ان (السعدون
أصيب بطعـنات في أماكن مـتفرقة
من جـــــــســـــــده و نــــــقـــــــلـه إلى
ـســتــشــفى لــتــلــقي اإلســعــافـات ا
الالزمــة وحـالــته الــصــحــيـة االن
مستقرة). فيـما اكد رئيس حتالف

قوى ألدولة الوطنية عمار احلكيم
 اعـتــقــال قــتـلــة اخلــبــيــر االمـني
هــشــام الــهــاشــمـي عــمل بــطــولي
ونـــــقــــــلــــــة نــــــوعـــــيــــــة في االداء
االسـتـخـبـاري.  وقــال في تـغـريـدة
عــلى تــويــتــر إن (اعــتــقــال قــتــلــة
ــثل الــهـــاشـــمي عـــمل بـــطــولـي 
إنــــتــــقـــــالــــة نــــوعـــــيــــة في األداء
ـعــلــومــاتي لـدى اإلسـتــخــبــاري ا
  وجنـاح هذا أجـهـزتـنـا األمـنـيـة 
اجلهد مـدعاة لـترسـيخه وتـعزيزه

اثلـة العتقال من يقف بخطوات 
وراء عمـلـيـات اغـتـيـال الـنـاشـط
ــتـــظـــاهـــرين والـــصـــحـــفـــيــ وا
وأصـحـاب الـرأي احلــر في عـمـوم
ــظــلـوم الـعــراق كي ال يــذهب دم ا
ســد) مــطـــالــبـــا بـ(إعالن نـــتــائج
الـتـحـقـيق في كـثـيـر من احلـوادث
والقضايا التي حصلت  والسيما
فاجـعة حـريق مـستـشفى احلـس
في ذي قــــار وغـــيــــرهـــا وتــــقـــد
مـشـيدا ـتـسبـبـ إلـى الـعـدالة)  ا

اصـــدرت ايــضــاحــا بـــشــأن احــالــة
ــعــمل اجلــديــد الــتــابع لــلــشــركـة ا
الــعــامـة لــلــســمـنت الــعــراقــيـة الى
االسـتثـمار.واكدت الـوزارة في بيان
تــابـعــته (الــزمـان) امس ان (احــالـة
ـعــمل الى االسـتـثـمـار جـاء ضـمن ا
تـوجـهات الـصـناعـة وانـسجـاما مع
تــوجه الـدولـة نـحــو االنـفـتـاح عـلى
الــــــــقـــــــطــــــــاع اخلـــــــاص وجـــــــذب
االسـتثـمارات اجلـادة العادة تـأهيل
ــصــانع في ــعــامل وا وتــشــغــيـل ا
عـــمــوم الـــبالد وتـــأســيس مـــعــامل
واضـافــة خـطـوط انـتـاجـيـة جـديـدة
ونــقل الـتـكـنـولــوجـيـا احلـديـثـة من
اجل تــنــشــيط واحــيــاء الــصــنــاعـة
احملـلـيـة ,ضـمـن اجـراءات قـانـونـية
وحـسب تـوجهـات الورقـة الـبيـضاء
عامل الناجحة بـشأن استثمار كل ا
ـتــلـكـئـة لـغـرض ـعـامل ا وتــأهـيل ا
اســتــثـمــارهـا ايــضـا) ,واضــاف ان
(قــرار االحــالــة جـاء مـن خالل رؤيـا
الــشــركــة في االســتـثــمــار وتــقــلـيل
عمل يتكون من النفقات ,حيث ان ا
خـط انـتاجـي بـطاقـة تصـميـمية
ثالثـة االف طن يومـيا وينتـج حاليا

بــــرغم من عــــمـــلــــيــــات الـــتــــأهـــيل
ــســتـمــرة نــحـو الف والــصــيـانــة ا
و 600طـن يـــومـــيــا  ,وقـــد احـــيل
لالسـتـثمـار حسـب قانـون الشـركات
رقم  22لـسنة 1997بـهدف تطوير
وحتــــديث خـــطــــوطه والــــصـــعـــود
بـــطــاقـــته االنـــتــاجـــيـــة ومــواكـــبــة
رسبات الـتقنيات احلديـثة والغاء ا
ـلـوثة لـلـبيـئة  ,والسـيـما احلـالـية ا
بـعد توجيه انذار لـلمعمل من دائرة
ــعـاجلــة مـرســبـات بــيـئــة نـيــنـوى 
الــغـــبــار الــتي حتــتـــاج الى مــبــالغ
طـــائـــلــة التـــســـتـــطــيـع الــوزارة او
الشركة تأمينها في الوقت الراهن),
مـشيرا الى ان (عقد االستثمار تمت
دراســته من قــبل الــشــركـة الــعــامـة
ـدراء في لــلـسـمـنت الـعــراقـيـة مع ا
عمل ومعاونية السمنت الشمالية ا
ـوافقة علـيه من قبل الوزارة بعد وا
وضـع جـمــلـة من الــشــروط اهـمــهـا
ــوظــفــ الــدائــمــيـ اســتــقــبــال ا
والـــوقـــتـــيـــ والـــعـــقـــود وحتـــمل
ـسـتـثـمـر جـزء كـبـيـر من رواتـبـهم ا
ومـنح حـصـة مـجـانـيـة لـلـشـركة في

عمل). الشهر االول من استالم ا

وكذلك أخذ والتبـاعد االجتمـاعي 
اللقاحات). من جانبه  حذر مدير
تعـزيـز الصـحة فـي الوزارة هـيثم
الـــعـــبـــيـــدي من خـــطـــورة مــرض
احلـمى النـزفـيـة الـذي يـنتـقل من
احلـيــوان الى االنــســان ويــسـبب
ـئـة مـؤكدا ـوت بـنـسـبة  60بـا ا
عــدم وجـود اي عـالج أو لـقــاح له
حـــتى االن.وقـــال الـــعـــبــيـــدي في
تصـريح امس انه (نـظـرا القـتراب
عــيــد االضــحى  فــيــتـوجـب اخـذ
احليطة واحلذر من مرض احلمى
النزفية الفايروسية  كونه معديا
صابة الى اشـية ا اذ ينتقل من ا
االنسان ويسبب اعراضا شديدة
ونـزيــفـا ومن ثـم الـوفــاة بـنــسـبـة
ــئـة) واشـار الى ان تـبـلغ  60بـا
رض ينتشر عن طريق مخالطة (ا
ــصـابـة أو لـدغـات احلـيـوانـات ا
البـعـوض أو القـراد الـذي يتـكـاثر
على جـلدهـا او من يقـوم بذبـحها
بسبب عدم استخدامه للكفوف او
البس والــنــظـارات) مـؤكـدا ان ا
ــرض الـذي تـبــلغ مـدة (اعـراض ا
حـــضــــانـــتـه اســـبـــوعــــ تـــبـــدأ
بـــأعـــراض تــشـــابه االنـــفـــلـــونــزا
وتظهـر منـذ االسبوع االول وهي
حــمى شــديــدة وصــداع واســهـال
وغـثــيـان وقيء واآلم بــالـعـضالت
ـفـاصل في ما يـكون والعـظام وا
االسـبـوع الــثـاني هــو االخـطـر اذ
يــحــدث نــزيف بـــجــمــيع مــنــاطق
اجلـــــسـم كـــــالـــــقيء واالســـــهـــــال
الدموي ليسـتمر عشرة ايام ومن

ثم الوفاة). 

امس ان (الوزارة تـواجه ارتـفـاعاً
غير مسبـوق في إصابات كورونا
وأن حاالت اإلصابة الشديدة هي
ــــا كــــانـت عــــلــــيه في األكــــثــــر 
السابق) مبـيـنا ان (الـعـراق مثل
بــــقـــيــــة الــــدول األخـــرى يــــواجه
ونـحـتاج منـعـطفـاً وبـائيـاً خـطراً 
ـــــواجـــــهــــة الـى وقـــــفـــــة جـــــادة 
الـــتــحـــديـــات من خالل تـــكـــثــيف
الــتــوعــيــة ) وتــابع ان (الــوزارة
وخالل اجـــتــمــاع لـــلــجـــنــة األمــر
ـتـابـعة ـكـلـفـة  الديـواني  217ا
اإلجـراءات الـوقـائــيـة والـعالجـيـة
ـواجـهـة جـائــحـة كـورونـا رفـعت
تــوصـيــات الى الــلـجــنــة الـعــلــيـا
رحـلة للـصحـة والسالمـة بشـأن ا
واجهة الفايروس) داعياً قبلة  ا
الى (ضرورة االلـتزام بـاإلجراءات
الـــوقـــائـــيــة وارتـــداء الـــكـــمـــامــة

ــنــتــشــرة في بــغــداد الــتــلــقــيح ا
واحملـــــافــــظـــــات). بــــدوره  قــــال
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة ســيف ا
الـبــدر في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
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أكدت وزارة الـصحـة والـبيـئة ان
العـراق يواجه مـنـعطـفا خـطر في
ظل تـزايـد اصـابـات كـورونا الـتي
 8149 ســـجـــلت امـس الـــســـبت 
وشـفاء  7920 حـالة وبـواقع 38
ـــوقف وفـــاة جـــديــــدة . واشـــار ا
الـذي اطــلـعت الـوبــائي الـيــومي 
عـــــلـــــيه (الـــــزمـــــان) امس الى ان
(مـالكــــــــــات الــــــــــوزارة اجــــــــــرت
فـحـوصـات لـنـحو  35 الف حـالة
مـشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس 
حـيث  رصـد  8149اصـابـة في
جــمــيع احملــافــظـات) مـبــيــنـا ان
(الشفاء بلغ  7920 حالة وبواقع
 38 وفـــاة جـــديـــدة) مـــؤكـــدا ان
(اكثر من ثالثة الف شخص تلقى
ضـاد في منـافذ جرعـات اللـقـاح ا
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أعـلــنـت الـشـركـة الـعـامـة لـلـسـمـنت
العراقية  ,الـتابعة لوزارة الصناعة
ـعـادن عن حتقـيق مـعمل سـمنت وا
الـكوفة نسـبة مبيـعات بلغت  110
اضـي, ئة خالل شهـر حزيران ا بـا
فـيـمـا اجـرى بـحث وفـد مـن الوزارة
مع اقــلـيم كــردسـتــان سـبل تــعـزيــز
ُشتـرك. وقال التعـاون والتنسيـق ا
مُـــديــر عــام الــشـــركــة عــلـي زيـــدان
خـلـف في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (مــعــمل ســمـنـت الـكــوفــة تــمـكنَ
ــاضي من حتــقـيق خِـالل الـشــهــر ا
ـبيعات جتاوز تـطور في اإلنتاج وا
ُـخـطط مُقـارنـةً مع ذات الشـهر من ا
ــاضي) ,مـــؤكــداً ان (هــذه الـــعــام ا
الـتحـققـات جاءت ثـمرة لـلسـياسات
ــرســومـة مـن قِـبل إدارة واخلُــطط ا
الـشركة وجـهود وهمَة الـعامل في
ــعـمل ــعـمل)  ,مُــشــيـراً إلى ان (ا ا
ُتميزة من يـعد من معامل الشـركة ا
ُـنتج حـيث كـمـيـة اإلنتـاج وجـودة ا
ومـا حظي به خِالل تـاريخه العريق
من رضـا الزبـائن بـتجـارب ميـدانية
وفـحـوصـات مُـختـبـريـة حـازت على
شـهـادات جودة مـحـليـة ودولـية من
ــركـزي لــلــتــقــيـيس قِــبل اجلــهــاز ا
والــسـيــطـرة الــنـوعــيـة والــشـركـات
عـاييـر اجلودة يـة الفـاحصـة  الـعـا
والــنــوعــيـة). فــيــمــا بـحـث وفـد من
الــــــوزارة مــع وزارة الــــــتــــــجــــــارة
والـصناعـة فـي االقليـم سُبـل تعزيز
شـترك. وذكـر البـيان انه الـتعـاون ا
(تـنـفيــذاً لتـوجـيهـات الـوزير مـنهـل
عـزيـز اخلبــاز بالتـعاون والتـنسيق
ا يـخدم واقع ركـز واالقلـيم  بـ ا
ــشـاريع الــصـنــاعـيـة ويُــسـهم في ا
شاكل تبسيط اإلجراءات وحلحلة ا
ُـــــعــــوقـــــات الــــتـي تــــقـف أمــــام وا
). وكـانـت الـوزارة قـد الــصـنــاعـيــ
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ــدني في أخــمــدت فـرق الــدفــاع ا
احملـــافـــظـــة حـــريق تـــعـــرضت له
ــتــروكـة في إحــدى الـكــرفــانـات ا
مــــــســـــــتـــــــشـــــــفى احلـــــــبـــــــوبي
ديريـة في بيان التعـليمي.وقـال ا
تلـقته (الزمـان) امس إن (احلريق
تسبب في أضرار ماديـة بالكرفان
وان دون تسجيل خسائر بشرية 
األجهزة األمنية اخملتصة باشرت
بـالتـحـقـيق في أسـبـاب احلادث)
واضـاف ان (فـرق االطـفـاء انـقذت

ثالثة عمال بـالتزامن مع عـمليات
اخماد احلريق) وتابع ان (الفرق
طـــوقت وعـــزلت الـــنـــيـــران الـــتي
اشـتـعـلـت داخل الـكـرفـانـ االول
ــــعــــاجلــــة االمـــراض مــــتــــخـــذة 
السـرطانـيـة والثـاني منـام لعـمال
سـتشفى  حيث وابـعدت خـطر ا
ـســتــشـفى احلـريـق عن ردهــات ا
وانــــهـت احلــــريـق مع حتـــــجــــيم
ــاديــة) مــؤكــدا (فــتح االضــرار ا
حتــــقــــيق في مــــركــــز الـــشــــرطـــة
ـسـؤول عن الـرقـعـة اجلـغـرافـية ا
باالعتماد على تـقرير خبير االدلة

اجلنـائيـة لتـحديـد اسبـاب اندالع
احلــريق) ومـــضى الـــبــيـــان الى
الــقـول ان (فــرقـهــا في مــحـافــظـة
النـجف تمـكـنت من اخمـاد حريق
اندلع في احد الفنـادق السياحية
بـاحملــافـظـة). وقــرر مـديــر صـحـة
ـاجــد إعـفـاء احملـافــظـة سـعــدي ا
ناصب احلزبية جميع اصحاب ا
في االقـسام الـتـابعـة إلى مـديـرية
الــصـــحــة وحتــريـــر الــدوائــر من
احملـاصـصــة احلـزبـيــة. واطـلـعت
(الزمان) على وثيقة حتمل توقيع
ـاجــد جـاء فـيــهـا (تـقــرر الـقـيـام ا

بــحـمــلــة واســعـة العــفــاء جــمـيع
ـــنــتـــمــ ـــنـــاصب ا اصـــحــاب ا
لالحزاب واسـتـبـدالهم بـاصـحاب
ستـقلـة). فيمـا كشفت الكفـاءات ا
هيـئـة النـزاهـة العـامـة عن صدور
أوامــــــر قـــــبـضٍ بـــــحـق عـــــددٍ من
ـــســــؤولـــ في دائــــرة صـــحـــة ا
احملافظة نتيجة تقصيها لفجيعة
حـريق مـركـز الــعـزل الـصـحي في
مـسـتـشـفى احلــسـ الـتـعـلـيـمي.
وقـالـت الـهــيـئــة في بـيــان تـلــقـته
(الزمـان) امس انـهـا (ألفت فـريـقاً
حتقـيـقـيـاً في واقعـة حـريق مـركز
وعــلـى ضــوء الـــعـــزل الــصـــحـي 
تحصلة عد والنتائج ا احملضر ا
فـــيه أصــدر قـــاضي الـــتــحـــقــيق
اخملــتـص بــالــنـــظــر في قـــضــايــا
الـنـزاهة فـي ذي قـار أوامر قـبض
ادة  340من وحتر وفقاً ألحكام ا
قـانـون الـعــقـوبـات بـحق عـدد من
ـسـؤولـ في الـقـطـاع الـصـحي ا
بــاحملــافــظـة) مــؤكــدا ان (أوامـر
ـــديــر الـــقــبض شـــمـــلت كالً من ا
العام لصحة احملافظة وثالثة من
األطباء الذين تـعاقبوا على إدارة
ــــســــتــــشــــفى وكــــذلك عــــدد من ا
ـوظــفـ لــيـكـون ـهــنـدســ وا ا
الـــعـــدد الـــكــلـي الــذيـن شـــمــلـــهم
األمر  13متـهـماً). ونـفى مـحافظ
ذي قــار احـمــد غــني اخلــفـاجي 
تـــخـــلـــيـه عن مـــســـؤولـــيـــة ادارة
احملافـظة  فيـما قـرر مديـر صحة
ـاجـد عـلى ما احملـافظـة سـعـدي ا

ـنـاصب وصـفه اعـفـاء اصـحـاب ا
ـنـتـمـ لالحـزاب واسـتـبداللـهم ا
بالكـفاءات. وقـال بيان لـلمحـافظة
تــــــلــــــقــــــتـه (الــــــزمــــــان) امس ان
(اخلــــفــــاجـي مــــســــتــــمــــر بـــأداء
مسؤولياته االداريـة والقانونية 
وننـفي مـا تـقوم بـتـرويـجه بعض
ـواقع بـشـأن تــقـد  اسـتـقـالـته ا
في ادارة احملافظـة او تخليه عن
ـــســــؤولـــيـــة فـي هـــذا الـــظـــرف ا
احلرج). داعـيا الـى (توخي الـدقة
فـي الــــتـــــعــــاطـي مع مـــــثل هــــذه
ـعـلـومــات الـتي تـهـدف إلحـداث ا
الــــــفــــــوضى واالضــــــطــــــراب في
احملافظـة خدمةً ألجـندة تخـريبية
تــسـتــهــدف الــعــراق بـرمــته). من
جانـبه  وكانت وزارة اخلـارجـية
قـد ثـمـنـت  مـواقف الـدول بـشـأن
فـجيـعـة حـريق الـنـاصـريـة.وقالت
الــــوزارة في بــــيــــان امس إنــــهـــا
(تــثـمـن بـيــانــات ومــواقف الـدول
الشقيقة والصديقة ووقوفهم إلى
جانب حكومـة وشعب العراق إثر
احلــريق الــذي وقع يــوم االثــنــ
سـتشفى احلـس بذي اضي  ا
قـار الــذي أســفـر عن اســتـشــهـاد
وإصــابـــة الــعـــشــرات) وأضــاف
(نُجددُ شكرنا وتقـديرنا الكبيرين
لـلـمـوقف الـدوليّ الـداعم لـلـشـعب
العـراقي كـما نـتـرحّمُ على أرواح
ــغـفـرة الـشــهـداء ونــدعـو لــهم بـا
ولــذويـهـم بـالــصــبـر والــســلـوان

وللجرحى بالشفاء العاجل). 
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ـسافـر بـتهـيئـة التـسـهيالت واالجـراءات التي وصـولهم  حـيث تـتكـفل الشـركـة الوطـنيـة الـعراق ا
ـنـافـذ احلـدودية لـلـوافـدين وتـنـسـيق اجلهـود بـ الـهـيـئة تـضـمن اخذ مـسـحـات بي سي ار في ا
والشركات الـسياحية ودوائـر الصحة ذات العالقة بـاتخاذ االجراءات اخلاصـة باحلجر الصحي
المسـ في حالـة ظهـور حاالت موجـبة بـ الوافدين) مـضيـفا (كمـا يتم والـعالج للـمصـاب وا
ـغادرة خالل  48سـاعـة من تـاريخ الـسـفر وتـتـحـمل الـشـركات اجـراء فـحص بي سي ار قـبل ا
تـرتبـة على إجـراء الفـحوصـات وضمـان اختـيار الـفنـادق التي تـوفر الـيـة ا الـسيـاحيـة التـبعـات ا
ـا يضمن مـنع انتقـال العـدوى وكذلك تقـدم الفنـادق ما يـثبت تلـقيح العـامل الشـروط الوقائـية 
بـلـقاحـات كـورونـا وعدهـا شـرط احلصـول عـلى تـراخيص االعـتـماد كـمـحل اإلقـامة لـلـوافدين اذ
سيـتم ايـقاف الـتـفويج واجـراءات مـنح سمـة الـدخول اعـتـماداً عـلى تـطورات الـوضع الـوبائي في

العراق والبلدان اجملاورة). 
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بـ(اي جـهـد يـسـعى إلحـقـاق احلق
ـــظـــلـــومــ واإلنـــتـــصـــاف لـــدم ا
وعــوائــلــهم وأيـــتــامــهم). واعــرب
سفيـر االحتاد األوربي لـدى بغداد
مـارتن هــوث عن تـرحــيـبه عـرض
اعـتــرافـات قــاتل الــهـاشــمي.وقـال
هـوث في تــغـريــدة (أرحب بـإعالن
إلقاء الـقبض علـى مشتـبه رئيسي
ة قتـل الهاشمي) واشار في جر
ساءلة الكـاملة والعدالة الى ان (ا
مــطــلــوبــتــان فـي هــذه الــقــضــيــة

وغـيــرهــا من الــقــضــايــا). واشـار
وهـو من ــدعـو أ ح  ع  الـقــاتل ا
مــوالـــيـــد عــام  1985 وتـعـ في
الشرطة عام  2007 خالل اعترافه
في فيديـو عرضـته قنـوات متـلفزة
اول امس إلـى أنـه (يــــــــنـــــــتــــــــمي
جملـــمـــوعـــة ضــــالـــة خـــارجـــة عن
القانون دون تسمـيتها) وقال ان
ــسـلــحـة تــألـفت من (اجملـمــوعـة ا
أربـعــة أشــخــاص نــفـذت عــمــلــيـة
االغـتــيــال بـواســطــة سـيــارة نـوع
مبـيـنا  ( كورال ودراجـت نـاريت
ان (اجملمـوعة انطـلقـت من منـطقة
الـبـوعـيـثة مـتـوجـهـة الـى زيـونة)
وتابـع انه (قـام رمي اجملـني عـليه
باربع الى خمس اطالقـات نارية).
وفي وقت ســــابق  أعـــلـن رئـــيس
الــوزراء  مــصـــطــفى الـــكــاظــمي
اعتقال قتلة الهاشمي مشيراً إلى
أن الـقـوات األمــنـيــة قـبــضت عـلى
تورط بدم ئات من اجملرم ا ا
األبرياء.وقال الكاظمي في تغريدة
على تـويتـر (وعدنـا بـالقـبض على
قـتـلـة الـهـاشــمي وأوفـيـنـا الـوعـد
ــوت وقــبـل ذلك وضـــعــنـــا فـــرق ا
وقـتـلــة أحـمــد عـبــد الـصــمـد أمـام
الـعــدالــة وقــبـضت قــواتــنــا عـلى
تورط بدم ئات من اجملرم ا ا
االبرياء). واغتـيل الهاشمي داخل
عجـلـته أمام مـنـزله في حي زيونه
ـاضي بـنـيران ببـغـداد في تـموز ا
مسـلح كـان يـستـقل دراجـة نـارية
مع شــخص آخـــر قــبل أن يــلــوذا
بالـفرار. في تـطور  تبـرأت قـبيـلة
كــنــانـــة من قــاتل احملـــلل األمــني
والـسـتـراتـيــجي الـهـاشـمي. وقـال
شيخ عام القبيلة في بغداد عدنان
الدنبوس في بـيان امس (باسمي
ونـيـابــة عن قـبــيـلــة الـتـضــحـيـات
واقف الوطنية عبر والبطوالت وا
نعـلن الـبراءة التـاريخ والـعصـور 
وشجب واسـتنـكـار هذا الـفعل من
ــدان بـــارتــكــابه اجملــرم الــقـــاتل ا
عملية اغتيال الهاشمي) وأضاف
(نعـلنـها بـصـراحة وبـدون ترد من
ـثـلـها كـنانـة ال قول كـلـمـة احلق 
الــقـــتـــلــة واجملـــرمـــون ونـــطــالب
السـلطـات الـتنـفيـذيـة والقـضائـية
بانزال اشد العـقوبات والقصاص
العـادل من هـذا اجملـرم ومن خطط
ــكـان ارتـكـابه له امـام الـشـعب و

ة النكراء).  اجلر
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وصـلت اول دفـعة مـن السـيـاح الى مطـار الـنـجف الدولي بـعـد موافـقـة احلـكومـة عـلى استـئـناف
السياحـة الدينيـة ب العراق ودول الـعالم. وقال وزيـر الثقافـة والسياحـة واالثار حسن ناظم في
بيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (قـرار اسـتـئنـاف الـسـيـاحة الـديـنـية يُـعـد إجنـازاً لـلوزارة ولـهـيـئة
الـسـيـاحـة) واشـار الـى ان (عـمـلـيـة تـفــويج الـسـائـحـ ســتـجـري بـشـكل مــحـسـوب مع اتـبـاع
الـبروتوكـوالت الصحـية وقد بـاشرنا بهـذا القرار ابـتداءً من اول أمسِ اجلمـعة بوصـول السياح
إلى مطـار النـجف  االمـر الذي سـيسـهم بدعم الـقطـاع السـياحي ولـلفـنادق حتـديداً خـاصةً في
دن الدينية). وتابع ان (الوزارة تلقت كتاباً من وزارة الصحة يحدد الشروط الصحية واآلليات ا
ـنـافذ ـتـبـعـة لـضـمـان الـسالمـة وانـسـيـابـيـة تـفـويج الـسـياح  وتـقـوم هـيـئـة الـسـيـاحـة بـإعالم ا ا
احلـدوديـة مطـاري بـغـداد والنـجف بـأعداد اجملـامـيع الـسيـاحـيـة الوافـدة الى الـعـراق وتوقـيـتات
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يــثــيــر مـــخــاوف من ازديــاد اخلـــســائــر الــبـــشــريــة خالل
ـقبـلة) واضافت (هـنـاك خـشيـة من اكـتـشاف الـساعـات ا
ـزيـد من الـضـحـايـا). وارتــفع عـدد الـضـحـايـا في اوربـا ا
بـــســـبب االمـــطـــار الـــغـــزيـــرة والـــفـــيـــضـــانـــات الى 153
ـتـحـدة الـتي شـخـصـا.وتــسـتـعـد مـنــطـقـة غـرب الـواليــات ا
ـزيــد من الــدمــار جــراء حـرائق ضـربــهــا جــفـاف شــديــد 
بـذولة الحتواء حريق هائل في الغـابات مع فشل اجلهود ا
أوريـغـون وسـط تـوقع حـصــول صـواعق جـافــة خـطـرة في
كـاليـفـورنيـا. ويشـكل احلريـق خطـرا على إمـدادات الطـاقة
في كـاليـفـورنيـا  كـمـا يهـدد بـإغراق الـسـكـان في العـتـمة
ـاضـيـة عنـدمـا تسـبـبت مـوجات مـثلـمـا حـدث في االعوام ا

حر في إجهاد شبكة الكهرباء في الوالية.
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رجـحت الـهيـئـة الـعـامـة لالنواء اجلـويـة والـرصـد الـزلزالي
الــتـابـعــة لـوزارة الـنــقل ان يـكــون طـقس الــيـوم االحـد في
ـناطق كـافة  صـحـوا حارا .وقـالت الهـيئـة في بيـان تلـقته ا
(الزمـان) امس ان (طقس اليوم االحد وغد االثن سيكون
ــنــاطق كــافــة صــحــواً حـاراً  حــيـث تـســجـل درجـة في ا
احلـرارة الـعـظمـى في بـغداد  48 وفي الـبـصـرة وذي قار

 50 مئوية). 
وارتـفعـت حصـيـلـة ضـحـايـا الـعـواصف والـفـيـضانـات في
ـانيا إلى  133شخـصا.وقالت الـشرطة في كـوبلنتس أن أ
(هــذه احلـصــيـلــة مــا زالت أولـيــة إذ ال يــزال الـعــديـد من
انيا وبلجيكا ما فقودين في غرب أ األشخاص في عداد ا

هيثم العبيدي 
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هـذه االحتـفاليـة). ومن اقليم كـردستان
ـثل نـقابـة صـحـفيي كـردسـتان  قـال 
صالح شــمـشـيـر ان (مـا يــجـمع الـعـالم

الـيوم هو اإلنسـانية والعالقـات الطيبة
فـي اجملـتـمع ودعـوة الى الـسالم). ومن
ـثـل مـؤسـسـة ديـلي الــبـحـرين شـارك 

لـفعاليـات متعددة يتم االحـتفاء بها في
مــخـتــلف دول الـعـالم) مــشـيـرا الى ان
(اقـتراح هذا الـيوم يأتي لـتذكيـر العالم
بــأهــمـــيــة الــعالقــات الــعــامــة وجــذب
االهـتـمـام الى األسـالـيب العـلـمـيـة التي
ارسة الـعالقات العامة تـعتمد علـيها 
في اطـار منـظومـة الشـفافـية وحتـس
ـــســـؤولـــيــة الـــصـــورة الـــذهـــنــيـــة وا
اجملـتـمـعـيـة إضـافـة الى اسـتـدامـة عمل
الـوسـائط االتصـالـية لـتعـزيـز التـماسك
اجملــتــمـــعي وبــنــاء الــسالم واحلــد من
الــصـــراع ومــســاعــدة اجملــتــمع اثــنــاء

االزمات). 
 ULK  ¡UI ≈

ـناسبـة القاء كـلمات بـالغات وشـهدت ا
ـتـحـدة هي ـعـتـمـدة في األ ا الـست ا
الــعـربــيــة واإلنـكــلـيــزيــة والـفــرنـســيـة
والـروسـيـة و الـصـيـنـيـة و االسـبـانـيـة.
بـدورهـا  اكـدت رئـيس اجملـلس األعـلى
لـلجمعيات العلمية في العراق اخلبيرة
االسـتشاريـة ايناس احلـمداني ان (هذا
االحــتــفـال هــو بــدايـة مــتــمـيــزة لــعـمل
اجلــمـعـيــات ونـشــاطـاتـهــا وتـأطــيـرهـا
ـا يخـدم احلركة بـشكل عـلمي ومـنظم 
الــعــلــمــيــة الـعــراقــيــة). وعــدت مــديـرة
االعالم والــعالقـات الــعـامـة بــاجلـامـعـة
ـستنصريـة سهاد القيـسي االحتفالية ا
ي جـــديــد يــضــيف بــأنـــهــا (عــرس عــا
لـلـعراق وسـاما جـديدا) مـعربـة معـبرة
عن شـــكـــرهـــا (لــكـل الـــدول الــعـــربـــيــة
يـة الـتي شاركت في واجلـمـعيـات الـعـا
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لـلـعالقـات الـعامـة مـحـمود عـبـد الـكر
الـــنـــشــيط  مـــتـــحــدثـــا عن اخلـــدمــات
اإلعالمـيـة والـتثـقـيفـيـة الذي قـامت بـها
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ـــيــــون ونـــخب عــــربـــيـــة اشــــاد اكـــاد
ـبـادرة اجلمـعـيـة العـراقـية واجـنـبـية 
(ايـــبـــرا) في اقـــامــة لـــقـــاء دولي عـــبــر
ي احــتــفــاء بــالــيــوم الــعــا االنــتــرنـت 
لـــلــعالقـــات الــعــامـــة. وافــتـــتح رئــيس
اجلـمعـيـة محـمد جـبار الـكريـزي اللـقاء
ـبـادرة الـتي بــتـسـلـيط الـضــوء عـلى (ا
اطـلـقـتـهـا اجلـمـعـيـة لالحـتـفـال بـالـيوم
ي لــلـعالقـات الــعـامــة الـتي نـالت الــعـا
اســـتــحــســان ومـــوافــقــة اجلـــمــعــيــات
ـنـاظرة في الـعـديد مـن الدول إضـافة ا
الـى دعم أسـاتـذة الـعالقـات الـعـامـة في
اجلــامـعـات الــعـربـيـة وكــلـيـات االعالم
والـعامل في مـجال العالقات واالعالم
بشكل عام) واضاف ان (االحتفال بهذا
ـؤسس الـعالقـات ــا  الــيـوم جـاء تـكـر
الــعـامـة احلــديـثـة الــكـاتب والــصـحـفي
األمــريـكي لــيـفي لي). مـن جـانـبه  قـال
امـ سـر اجلمـعيـة مـحمـد وليـد صالح
ان (اجلـمعـية عضـو في اجمللس األعلى
لـلجمعيات العـلمية في العراق وعضو
ي للبروتـوكول واالتصال ـنتدى العـا ا
والـصـورة وان احـتـفـالـهـا بـهـذا الـيوم
يـــعـــد اكـــبـــر حــدث اتـــصـــالي فـي هــذا
االجتاه على مستوى العالم) وتابع ان
(االحــتـفـال كـان حتت شــعـار الـعالقـات
الـعـامة..تـواصل ومسـؤوليـة واستـنادا
ـتــحـدة بــرعـايــة أيـام الى قــيــام األ ا
ــيــة عـديــدة مــثل ايــام لـلــصــحــافـة عــا
ولـإلذاعة وغيرها من األيام اخملصصة
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وافق العـراق على جتـديـد التـعاقـد الـسنـوي المداد االردن بـنحـو عـشرة االف بـرميل
نـفط يـومـيـا بـعـد ابـرام عقـد لـتـنـفـيـذ اتـفـاقـيـة ربط الـشبـكـة الـكـهـربـائـيـة بـ الـبلـدين

انسجاما مع مخرجات القمة الثالثية ب رؤساء العراق ومصر واالردن.
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(وزيــر الـــنــفط احــســان عــبــد اجلــبــار
اســمـــاعــيل بــحـث مع وزيــرة الــطــاقــة
عـدنية االردنـية هالة زواتي والـثروة ا
خالل الـلقاء الذي جمـعهما في بغداد 
مـخـرجات الـقمـة الـثالثيـة بـ البـلدان
ـــلف الـــثالث فـي مــجـــال الـــتـــعــاون 
الـطاقـة  وكذلك بحث تـعزيـز العالقات
ـشتـرك في مجال الـثنـائيـة والتـعاون ا
ـصـالح لـلـبـلـدين ـا يـخـدم ا الـنــفط و

.( والشعب الشقيق
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واكــد اسـمـاعـيل (حــرص الـعـراق عـلى
تـوطيـد العالقـات الثنـائيـة مع االشقاء
ــمــلـكــة االردنــيـة وتــوســيع افـاق في ا
صالح ا يخدم ا الـتعاون الثنائي  و
ـشـتـركة) وتـابع ان (مـشـروع انـبوب ا
ــزمع انــشــاءه بــ بــصــرة - عــقــبــة ا
الـعـراق واالردن لتـصديـر النـفط اخلام
يــحــظى بــاهـتــمــام الـوزارة وهــو قــيـد
الـنقاشات في الوقت احلاضر ونهدف
الـى حتــقـــيق اجلــدوى االقـــتــصـــاديــة
ـا يـدعم خـطـط الـتـنـمـية والـتـجـاريـة 
ـــســـتــــدامـــة  وان يـــضـــيف قـــيـــمـــة ا
اقــتــصــاديــة لــلــبــلــدين) مــشــيــرا الى
(مـوافـقـة مـجـلس الـوزراء عـلى جتـديد
الـــتــــعـــاقـــد الـــســـنـــوي المـــداد االردن

ـــــرحــــلـــــة األولى من الـــــعــــراقـي في ا
ـشـروع بـطـاقــــةٍ 150 مـيـكـاواط بـعد ا
اسـتـكـمـال شـبـكـة الـربط بـ الـبلـدين
ـرحـله الـثـانـيـة الـتي تـتـيح تـتـبــعـهـا ا
لــلــجـانــبـ رفـع قـدرة تــبــادل الـطــاقـة

الكهربائية). 

وكـــانت وزيــرة الـــطــاقــة االردنـــيــة قــد
وصـــلت الى بــغـــداد اول امس لــبــحث
واضيع مع وزارات لفات وا عدد من ا

النفط والكهرباء والتخطيط . 
ووجـه رئــــيـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الــــكـــاظـــمي فـي وقت ســـابق  وزارات

ـالـية والـتـخـطيط والـنـفط والكـهـرباء ا
بــتــنـفــيــذ خـطــة مــعـاجلــة اخــتـنــاقـات
الـصيف اجلاري. وقالت األمـانة العامة
لـــلــــمـــجـــلس في ان (الــــكـــاظـــمي وجه
الـوزارات االربع  بتنفيـذ مشاريع خطة
مـعاجلة اختناقات الصيف اجلاري من

بــكـمـيــــــة 10االف بــرمـيل يـومـيـا). من
جـــانــبــهــا  زواتـي ان (الــزيـــارة تــاتي
ـتـابعـة وبـحث ملف الـنـفط الطـاقة مع
الـعراق بعد عقد القمة الثالثية  فضالً
ــــواضـــــيع ذات عـن بــــحـث عــــدد مـن ا
ــشـتــرك ومــنــهــا مــشـروع االهــتــمــام ا
انـبــوب الـبـصـرة-عـقـبـة الـذي يـعـد من
هـمـة والتي ـشـاريع الـستـراتـيجـيـة ا ا
تــعـــود بــالــفــائــدة االقـــتــصــاديــة لــكال
). فـيــمـا ابـرمت الــشـعــبـ الـصــديـقــ
وزارة الـكهـرباء عـقدا مع وزارة الـطاقة
ــعـدنــيـة األردنــيـة لــتـنــفـيـذ والــثـروة ا
اتـفاقـية ربط الشـبكـة الكهـربائـية وبيع

الطاقة ب البلدين. 
وقـالت الوزارة في بيان تـلقته (الزمان)
امـس إنهـا (ابـرمت عـقـداً مع مع االردن
لـتـنـفيـذ مـشـروع اتفـاقـية ربـط الشـبـكة
الـكـهربـائـية وبـيع الـطاقـة بـ البـلدين
بـحضور وكيل الـوزارة لشؤون االنتاج
عــادل كــر زواتي والـســفــيـر االردني
لـدى بـغداد) وأضـافت ان (الـعقـد وقعه
مـدير عـام الشـركة الـعامـة لنـقل الطـاقة
الـكـهـربـائـيـة للـمـنـطـقـة الـوسـطى براك
سـعـد عن اجلـانب الـعراقي ومـديـر عام
شــركـــة الــكــهــربــاء الـــوطــنــيــة أمــجــد
الـرواشدة عن اجلانب االردني) مـؤكدا
ان (الـعقد تضمن تزويد األردن اجلانب

خـالل عقد اجتـماع تشاوري ب وزراء
ـالـية والـتـخـطيط والـنـفط فضال عن ا
وكـيل الكهرباء لـشؤون االنتاج إليجـاد
الئـــمــة لــتـــنــفـــيــذ قــرارين احلـــلــول ا
اضـية وتـهيئـة التـخصيص اجملـلس ا

طلوب).  الي ا ا

ــؤســسـة ومــســاهـمــتــهـا فـي تـدريب ا
الـطلـبة والـباحـث في مـجال الـعالقات
صرية الـعامة. وشدد رئيس اجلمعية ا
لـلـعالقـات الـعـامـة حـا مـحـمـد عـاطف
عــلـى ( اصــدار مــيــثــاق شــرف أخالقي
لـلـعـامـلـ في مجـال الـعالقـات الـعـامة
إضـافة الى اصدار اجلـمعية اول دورية
عــربــيـة مــحــكــمـة مــخــتــصـة بــبــحـوث
الـعالقـات الـعـامة) مـؤكـدا (ضـرورة مدّ
ماثلة أواصـر التعاون ب اجلمعيات ا
في الـدول العربـية واألجنـبية) واقـترح
عـاطف (الـعمل عـلى انـشاء كـيـان عربي
لـلـعـالقـات الـعـامـة تـتـبـنـاه اجلـمـعـيـات
ي ـشـتركـة في احـتفـاليـة الـيوم الـعا ا
ومـن ثم الــتــوسع النـــشــاء كــيــان دولي

مختص بهذا اجملال احليوي). 
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ومـن الـكـويت  تــطـرق رئـيس جــمـعـيـة
الـعالقات العامة الكـويتية جمال جاسم
مـحمد الى (تطور العـالقات العامة عبر
الـتاريخ متـمنيـا ان يتواصـل االحتفال
بــهـذا الــيــوم سـنــويـا ومــؤيـدا القــامـة
احتــاد عـربي لـلـعـالقـات الـعـامـة). ومن
ـــلك ي عـــبـــد ا الــــيـــمن  قـــال االكــــاد
الـــدنــــاني (ضـــرورة ان يـــكـــون هـــنـــاك
ـــجــال الــعالقــات ي  اهـــتــمــام اكــاد
الـعــامـة وتـدريـسـهـا في اقـسـام خـاصـة
بـجميع اجلامـعات العربـية). كما شارك
ـيـون من اجلـزائـر ــنـاسـبـة اكــاد في ا
ــغـرب ولــيــبــيـا واالردن والــســودان وا
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ـؤسـسة) مـضـيـفـا (في الـتي تـقـدمـهـا ا
حــال كـانت نــسـبــة الـعــجـز من  75 الى
ئة فـإنه يعـامل معامـلة الشـهيد مـئة بـا
ـــنـح مـــلـــيـــونـــاً و 200 ألـف ديـــنـــار و
). وبــشــأن مــلف ذوي شــهــداء شــهـــريــاً
ـنـدالوي إن (هنـاك لـقاء سـبـايـكر قـال ا
 قـبل أسـبـوع مع رابـطـة ذوي شـهداء
ـــؤســســة ســـبــايــكـــر من قــبـل رئــيس ا
الـشـهـداء وجرى تـأكـيد عـلى أن شـهداء
سـبايكر جـنود منتسـبون لوزارة الدفاع
ـفتـرض أن تقـوم الوزارة بـإكمال ومن ا
مـعامالتهم استـناداً للقانون) الفـتاً الى
ـعامالت أنـه (في حال اكـتـمال جـمـيع  ا
ـؤســسـة اسـتـنـادا تــرفع األسـمـاء إلى ا
للتعليمات رقـــــم  4 لسنة  2018 والتي
وفـقـهـا تـعـنى الـدائـرة بـادراجهـم ضمن
قـاعدة البيانات ومـنحهم كل االمتيازات
واحلـقـوق من قـطـع أراض ومقـاعـد حج
وإصـدار هويات خاصة ومـنحهم مقاعد
ـاجستـير والـدكتوراه ضـمن دراسات ا
وكــذلك الـدراسـات األولـيـة) مــسـتـطـردا
بــالـقــول ان (الـدائــرة تـمــنح حـالــيـاً كل
االمـتـيـازات بـعـد وصول أي اسـم ضمن
قـاعــدة الـبـيـانـات وال تـوجـد لـديـهـا أي

مشاكل بهذا الشان) واشار الى انه (
تـوزيع قـطع أراض بـ مجـموعـة مـنهم
في مـــحــافــظــتـي الــديــوانــيــة وذي قــار

ومحافظات أخرى). 

وقـال مـدير عـام دائرة ضـحايـا اإلرهاب
ـؤسـسـة والـعــمـلـيـات الـعـسـكـريـة في ا
ؤسـسة حـريصة نـدالوي إن (ا طـارق ا
ـسؤولـة في إجناز ومـسـتعـدة لتـحمل ا
ـكن مــعـامالت الـضـحـايــا بـأسـرع مـا 
وفـي إطــار واجــبــاتــهــا  حـــيث أصــدر
ـؤسـسـة أمـراً لـدائـرة ضـحـايـا رئـيس ا
ــتـــابــعــة مــلف مــســتــشــفى اإلرهــاب 
احلـــســ مع مــديـــر دائــرة الــشــهــداء
ـؤسسـة في انتـظار قـرار من مجلس وا

ستحقات). الوزراء للبدء بتوزيع ا
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مــؤكـداً أن (الـدائــرة سـتــقـوم بـتــشـكـيل
غــرفـة عـمـلــيـات ومن خاللـهــا سـتـنـجـز
) وتـابع ـصـاب مـعـامالت الـشـهداء وا
ان (نـسـبة الـعجـز حتدد جـرّاء احلريق
ــئـــة ســتـــقــدم فـــإذا كــانت دون  30 بـــا
وهي مبالغ قطعية عن نسبة امـتيازات 
الــعـجـز تـبـلغ  500 ألـف ديـنـار أمـا إذا
ـــئــة كـــان الـــعـــجـــز من  30الى   50بـــا
فـسـيـمـنح مـبـلغ 400 ـصـاب كـاسب  وا
ألـف ديــــنـــار شــــهــــريــــاً كــــحــــد أدنى)
مـســتـدركـا (إذا كـان مـوظـفـاً أو كـاسـبـاً
ـئـة ونـسـبـة الـعـجـز من  50الى  74 بـا
فــســيــمـنح  800 ألـف ديـنــار شــهــريـاً)
ــــــوظف ومـــــــضى الـى الــــــقـــــــول ان (ا
يـــســــتـــطـــيـع أن يـــجـــمـع بـــ الـــراتب
ـالـية الـوظـيـفي وبـ التـخـصـيصـات ا

ملـكة للعـراق بضحايـا فجيعة تـعازي ا
ـولى أن ــســتـشــفى  داعــيــاً ا حــريق ا
(يـتـغـمـد الضـحـايـا بـواسع رحـمته وان
يـسـكـنهم فـسـيح جنـاته ويُـلـهم أسرهم
الـصـبـر والسـلـوان وان يحـفظ الـشعب
الــعــراقي مـن كل مــكــروه).  كــمـا تــلــقى
صــالـح بــرقــيــتــات تـــعــزيــة من رؤســاء
ســوريــا بــشــار االســد وارمــنــيــا ارمـ
سـاركـسـيـان والـصـيـني شي جـيـنـبـيـنغ
سـتـشفى . وقـال بـيان امس بـفـجيـعـة ا
ان (الـرؤسـاء الثالثـة اعـربوا عن عـميق
مـواساتهما للشعب الـعراقي بالفجيعة
ــصـــابـــ بـــالـــشـــفــاء ـنَّ عــلـى ا وأن 
الــعـاجل). وظــهـرت وثــيـقــة صـادرة من
وزارة الـصـحـة والـيـئـة في  28 نـيـسـان
ـاضي اصـدار توجـيه بـضرورة اغالق ا
ـا تـمثـله من ـسـتـشـفـيـات الكـرفـانـيـة  ا
. ــرضى والـعـامـلـ خــطـر عـلى حـيـاة ا
وبـحـسب الـوثـيقـة الـتي اطـلعت عـلـيـها
(الــــزمـــان) امـس فـــأن (الــــقــــرار يـــوجه
ــســتـــشــفــيـــات الــكــرفـــانــيــة بـــاغالق ا
ا تمثله من خطر على ستحدثة نظرا  ا
رضى والعـامل بسـبب خلوها حـياة ا
هنية ومستلزمات من شـروط السالمة ا
دني واحتـمال تعرضـها خلطر الـدفاع ا
احلـــرائـق). فـــيـــمـــا حـــددت مـــؤســـســة
الــــشـــهــــداء نـــسـب الـــعــــجـــز ومــــبـــالغ
. االمـتـيـازات الـتي سـتـمـنـح لـلـمـصـاب
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شـكلت مؤسسة الشهـداء غرفة عمليات
إلجنـــاز مــعـــامالت شـــهــداء ومـــصــابي
فــجــيــعــة حــريق مــســتــشــفى احلــسـ
الـتـعـليـمي في الـنـاصـرية فـيـمـا كـشفت
وزارة الــصـحـة والـبـيــئـة عن اصـدارهـا
ـاضي  بــاغالق تــوجــيه في نــيــســان ا
ا ـستـحدثـة  ـستـشـفيـات الكـرفانـية ا ا
ــرضى تــمــثــله من خــطــر عــلى حــيـاة ا
بــســبـب خــلــوهــا من شــروط الــسالمــة
ـــــهــــنــــيــــة فـي وقت تـــــلــــقـى رئــــيس ا
اجلـمهورية برهم صالـح اتصاالً هاتفياً
قــدم عــبـره ــلك عــبــدالــله الـثــاني  من ا
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‚bBð ôË
ـقـراطـيـة الـتي رسـمـهـا االحـتالل األمـريكي كل من يـقـول لك ان الـعـمـليـة الـد
ـكن لـهـا أن تـنـهض بــالـعـراق وحتـقق لـشـعـبـه حـيـاة رغـيـدة  قل له نـعم وال
تــصــدق  فـاحلــال الــذي نـحـن فـيه هــو مــا يـريــده تــمــامـا أعــداء األمــة الـذين
تـعافي  عليل يـعاني شتى األمراض  ـيت وال هو با تـعرفونهم  بـلد ال هو با
مـا يـجـعل الـعـراق لـيس خـارج الـتـوازنـات  بل خـارج الـتـاريخ  وسـيـعـمـلـون
بـشتى الطرق على تـرسيخ هذه الواقع  ولن يتـوقف األمر عند هذا احلد  بل
صاحلهم راهـنا او مستقبال  كن أن يشكل تهـديدا  البـد من تدمير كل بلـد 
او عــلى أقل تـقـديــر حتـيـيــده من أن يـكـون قـوة ردع ازاء ســيـاسـات الـهــيـمـنـة

والتوسع  .
وما كان لنا ان نقول هذا الكالم في سنوات التغيير األولى بالرغم من قناعتنا
ـا سيـكون عـليه احلـال  ففـرحتـنا بـالعـراق اجلديـد جعـلتـنا نـسلم الراسـخة 
بـاالحـتـمـاالت  عـسى أن تـأتي االمـور بـحــسب الـهـوى  ولـكي ال يـتـهـمـنـا من
وقف عـداء غير مـوضوعي  وان احلـكمة تـقتضي االنـتظار تصـدوا للـتغيـير 
بضع سـن  لـكي يأخـذ القـائمون عـليه فـرصة كـافية  وهـا نحن انـتظـرنا ما
يـقرب من الـعـقـدين  ولـيس من وصف مـنـاسب لـلعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة اجلـارية
سـوى انـهـا فـاشـلـة بـامـتـيـاز  والـذي الزال يـبـني آمـاال عـلى الـدور األمـريـكي
واهـما  وال يـفـقه من األمـر شـيـئـا . فـعراق مـا قـبل الـصـنـاعـة هـدف أسمى 
ــقـراطـيــة هـشـة تـتــيح لـلــفـاشـلـ ولـيس مـن وسـيـلــة نـاجـعـة لــتـحـقــيـقه من د

ـغامرين والراغبـ في االستثمـار السياسي  ومن مألت األحـقاد قلوبهم  وا
زابل وال يرقون الى أكثر من ذلك اطالقا  لكل هؤالء والذين والـذين مكانهم ا
قراطـية الدليـفري األمريكـية األبواب لهم لـيعيثوا في يتـعذر وصفهم فـتحت د
الـبالد فسـادا وتـخريـبا وحـرقـا . هذه لـيـست نعـوتي  بل هـذا ما يـقـولونه عن
ـكن لـهم أن يـبــنـوا بـلـدا بـحـجـم الـعـراق وعـظـمـته أنــفـسـهم . ومـثل هــؤالء ال 
ان ا لم يـتوافـروا على اال وتـاريخه ودوره احلضـاري  سيـظلـون صغارا طـا

احلقيقي بالدور القيادي الذي يليق بالعراق .
لن نـسـتــعـيـد عـافـيـتـنـا اال بـقـادة يـتـسـمـون بـالـشـجـاعـة واألمـانـة واالسـتـعـداد
وت او للـتضحية  واالرادة الصادقة للتغـيير  فالذي يخشى على نفسه من ا
يريـد احلفـاظ على كـرسيه ولـيس العـراق سيـتحول الى كـرة يتـقاذفـها الـغرباء
بخـبرتهم ومـؤسساتـهم الرصيـنة  بيـنما مـازال جماعـتنا يـعيشـون في مرحلة
الطـفولة الـسياسـية  ال يعـرفون أحجـامهم  وال يُخـجلهم الـسلبي مـن النعوت
ن له التـي يطـلـقـهـا الـناس عـلـيـهم  وال يـريـدون الـتنـحي عن مـهـمـة تـاريـخيـة 

القدرة على التغيير واالستعداد للتضحية .
ـقــراطـيـتـنـا وبـشــكـلـهـا الـراهن لن تــنـتج شـخـصـيـات كـونــوا عـلى يـقـ ان د
ـقدورهـا احداث حتـوالت يتـطلع لـها الـعراقـيون  فـالعـملـية سيـاسيـة جديـدة 
ـة ال أكـثـر  وحتى االنتـخـابـيـة ال تعـدو أن تـكـون عمـلـيـة تـدوير لـلـوجـوه الـقد

اجلديد فيها لن يختلف بشيء عمن سبقه.
أكـاد أجزم ان اصالحا سـياسـيا يـعيد الـعراق الى وضع طـبيـعي أمر من ب
ـستحيالت راهنا   ألسباب منها : ان قوى اقليمية ودولية ال تريد لإلصالح ا
ان يـحــدث  فـذلك يــعـني خــسـارة الـعــراق كـأداة من أدوات ادارة أزمــاتـهم 
يـناورون به بحـسب مواقف األزمات  ثم ان الـقائمـ على العـمليـة السيـاسية
بـاألصل غير مـؤهلـ لإلصالح  فصرخـات االصالح ليـست باجلديـدة  فقد
راهنـة على االنـتخابـات القـادمة كمن يـسنـد ظهره تعـالت منـذ سنـوات  وان ا

الى كومة قش في صراعه مع اخلصوم .  
كان يـغدو مـعه االصالح غير ومع قـناعتي بـان وضعـنا الراهن من االنـهيـار 
كـاف  وال بد من اعادة تـأسيس لعـمليـة سياسـية جديـدة تهدف الى بـناء دولة
رحلة مدنية  تتوقف فيها هذه العملية  وتسلم خاللها مقاليد األمور للجيش 
واصـفـات عراقـيـة محـكمـة يـرسمـها انتـقـاليـة  ريثـمـا ننـتـهي من صيـاغـتهـا 
يون  بـعيدا عن أهواء األحـزاب والتيارات قـانونيون وأكـاد

السياسية وتيجان الرؤوس .
وكـأني اآلن أســمع قـهـقــهـات الـبــعض من كالمي  فـلن
يـتـخلى من لم تـخـطـر ببـاله حـتى في األحالم أن يـكون
مـديـرا وان احـتـرق الـعـراق كلـه  ومن يـقول لـك عكس

هذا الكالم قل له نعم وال تصدق .

( من يـتـكئ عـلـى عـشـيـرته أو حـزبـه  او طـائـفـته   او جـنــسه  او قـومـيـته أو
هوية منـاطقـيته..انـسان فـاشل وكاتب جـاهل  ...الفـكر الـنيـر واإلبداع الـبلـيغ 

ومشروعية النشر احلقيقي ...هل تتفقون معي ?)
بـهذا الـسـؤال  خـتم زمـيـلـنـا " حسـب الله يـحـيى" تـغـريـدة له  نـشـرهـا  على
ــعـاني صــفـحــته في وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي  وهــو تـســاؤل مـفــعم بـا
الوطـنية ونـابع من رؤية مجـتمعـية نعـيشهـا على مدار الـيوم  بعـد ان اتسعت
ظـاهرة النشر الـذي يدعو الى االنغالق  وعـدم فهم اآلخر والتمـسك بوحدانية
الـرؤى  ما ادى الى نفـور مجـتمعي سـببه جـهالـة بعض هواة الـكتـابة  الذين
يـرون في اجتـاهـهم اخلـاطئ  هــذا  سـورا لـهم يـحـمـيـهـم  ومـحـطـة لـتـحـقـيق
واطنة احلقة  هي أن يسعى مـكاسب ذاتية على حساب الوطن . نـاس ان  ا
الـكـاتب قـدر جـهـده  ومـسؤولـيـته فـي عالـم الـكلـمـة  ذات االفق الـوطـني إلى
التـغـيـير نـحـو األفـضل ودفع الضـر عن اجملـتـمع  وتعـزيـز الـلحـمـة الـشعـبـية
انـطالقًا من ثـوابت الـعـقل واحلـكمـة  ولـيس االتـكـاء على الـصـغـائر احلـيـاتـية

التي برزت في مشهدنا احلاضر .
ــثـقـف والـكــاتب والـصــحـفـي والـقــاص  لـيس هــامــشـيــا في الـبــنـاء ان دور ا
والـتنويـر الذي نأمـله   بل هو ثـورة ذاتية مـلتـهبة في الـنفس تـصدر من عمق
األرض ورحـمهـا فـترسل أشـعـة نـورها إلى الـقـلب  لـتنـيـر احليـاة.. فـالوطن 
سميات الضيقة  وهو يبـدأ من حيث ينتهي الفرد وبحلم كبير اكبـر من كل ا
ـنـاطـقـيـة  والفـئـويـة وغـيـرهـا من عـبارات يـستـوعب أحالم اجلـمـيع .. وامـا  ا
الدمـار اجملـتمـعي  فهي عـناويـن تمـثل العـزلة والـفراغ والـتـجمـد والتـقلص ثم

الضمور واالنحالل  والفناء !
ثـقف" لم يفتأ يثـير أسئلـةً عديدة بشأن لقـد نسى البعض  أنّ مـفهوم ودور "ا
مـعــنـاهـمـا ومـحـدّداتـهـمـا ووظــيـفـتـهـمـا في اجملـتــمع  وال سـيّـمـا في مـرحـلـة
الـتحـوالت الـتي نـشهـدهـا  وهي حتـوالت جديـدة بـكلّ مـا تكـتـسيـه الكـلـمة من
ـا بـسبب ازمـة ظـاهرة  او مـعانٍ وإن كـانت ال تـزال في أطـوار انتـقـاليـة  ر
ـثـقف " احلـقـيـقي " فـاقداً مسـتـبـطـنـة  ال نـدرك واقـعـها احلـقـيـقي فـأصـبح ا
لـهويته وذاته وغير مدرك حلجمه احلقـيقي واخلوف ان يتجه اجملتمع لفئة من
" الزائـفـ الـذين يقـدمـون مـعرفـة مـنكـسـرة  تـعتـمـد عـلى االنغالق  ثـقـفـ "ا
والـدغـدغـة الـعـاطـفـة  الـتي تـتـجه الى  تـعـمـيق  مـظـاهـر الـتـعـصب واالقـصـاء
العـرقي والطائفي والفئوي وبـعض السلوكيات السلـبية  التي تتعارض مع ما

سؤوليات العامة.. يتطلبه أداء الواجبات وا
ـتـفـرج إزاء ما يـحـدث  وال مـثـقـفـاً يـدعـو الى ال نـريـد كـاتـبا  يـكـتـفـي بـدور ا
التشاؤم ويشيع ثقافة اإلحباط واليأس   وال نريد معلقاً
لك او مـحلالً يستغل األحـداث  ال يعطي احللول وال 
ـتـلك  مــوقـفـا وعـقالً مــسـتـنـيـراً احلـقـائق  نـريــد من 

هامه الوطنية.. مدركاً 
 معك زميلي حسب .. 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

ندالوي طاترق ا

jwhj1963@yahoo.com
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تـواجه الـعـراق مـتـمـثلـة بـاالنـتـخـابات
وتــــســـمــــيــــة الـــكــــلــــدان والـــســــريـــان
واالشـوري في دستور اقليم كردستان
ومــوضــوع عـقــارات مـديــنــة عـنــكـاوا)
ـسـيـحـيـ الى (عدم ودعـا الـبـارزاني ا
تـــرك الـــعـــراق والـــعــودة الـى مــنـــاطق
سـكـنـاهم). من جـانـبه  اشـاد سـاكـو بـ
(جــهــود الـبــارزاني في اشــاعــة ثـقــافـة

شترك).  الوفاق والعيش ا
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ــــقــــراطي دعــــا رئــــيـس احلــــزب الــــد
الـــكــردســـتــانـي مــســـعــود الـــبــارزاني
ـــســيـــحــيــ إلـى عــدم تـــرك الــعــراق ا
والــعـودة إلى مــنـاطـق سـكـنــاهم. وقـال
بـــــيــــان تـــــلــــقـــــته (الـــــزمــــان) امس ان
(الـبـارزاني ناقـش مع بطـريـرك الكـلدان
فـي العراق والعالم مـار لويس روفائيل
ســاكـو الــتـحــديـات الــسـيــاسـيــة الـتي
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أجنــزت الـشـركـة العـامـة  لـلـفحص
والتـأهيل الهـندسي إحـدى شركات
عـادن أعـمالـها وزارة الـصنـاعـة وا
في فــــحص وتــــأهـــيـل وصـــيــــانـــة
ـصـاعـد الكـهـربـائيـة لـصـالح عدد ا
من مــؤســســات الــدولــة والــقــطـاع
اخلــــاص خِالل شـــــهــــر حــــزيــــران

اضـي . ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
َ تـأهــيل وفـحص مــصـاعــد عـدد )
21 في مُـســتـشــفى الـنــاصـريـة في
مُـحـافـظـة ذي قـار وتـأهيـل وفحص
مــصـاعــد عـدد  24 في مُــسـتــشـفى
ُــحــافـظــة بــابل اإلمــام الــصــادق 
إضـافـة إلى جتـهـيــز مـواد مـصـعـد
إسـبـاني لــصـالح الـشــركـة الـعـامـة

لــصــنـــاعــة األســمــدة اجلـــنــوبــيــة
وفــحص ثالثــة مــصــاعــد لــصــالح
ـــصــرف الـــصـــنــاعي إلـى جــانب ا
فـحـص مـصـاعـد عـدد  20 لـصـالح
مُـجـمع الـيـمـامـة الـسـكنـي وفحص
مــصـعــد كــهـربــائي لــصـالح وزارة
ــــالــــيـــة / مــــصـــرف الــــنــــهـــرين ا
اإلسالمي وفحص خـمسة مـصاعد
ـعادن في مـقـر وزارة الـصنـاعـة وا
وإصـــدار شـــهـــادات فـــحـص بـــهــا
فضالً عن تـنفـيذ الصـيانـة الدورية
ُفـوضـية الـعُلـيا حلـقوق ـصاعـد ا

االنسـان .
جتــــدر اإلشـــارة إلى ان الـــشـــركـــة
الـــعـــامـــة لــــلـــفـــحص والـــتـــأهـــيل
الهنـدسي تمتـلك مالكاً مُتـخصصاً
من مُـهـنــدسـ وفـنــيـ في مـجـال

نشرت جريدة (الزمان) صورة لوزير النقل
االسـبـق الـدكــتـور احــمـد مــرتـضى احــمـد
وهــو عــلى فــراش الــشــفــاء فـمـن هــو هـذا
الرجل   احمـد مرتـضى الزهـيري هو ابن
حـجي مــرتـضى  كـمــا كـنـا نــسـمي والـده
وهـــو رجل كـــبــيـــر ومـــعــروف بـــطـــيـــبــته
وتـعــامـلـه الـطــيب مع الــزبـائن حــيث كـان
لك مـحال  لـلـعطـارة فـيه ما حتـتـاج اليه
العوائل في حي محرم عيشه من ضواحي
طـو يـر يج  وهــو قـضـاء الـهـنــديـة الـتـابع
حملـــافـــظــــة بـــابل  والـــذي اصـــبـح يـــتـــبع
محافظة كربالء بعد عام 1976 تخرج من
كلـيـة الـهـنـدسة  –جامـعـة بـغـداد وهو من
الطـالب االذكيـاء لـلـعـام الدراسي  1970-
1971 وهــو من مــوالــيـد  1947لـكــنه لم
ركزي يتع في دوائر القطاع احلكومي ا
وال منشـآت القطـاع العـام بل كان متـعاقدا
مع وزارة الـدفـاع  لـيمـنـح رتبـة مالزم اول
بـعـد التـخـرج  كـضـابط مـهـنـدس يـوم كان
الــضـابط عــنــدمـا يــســيـر فـي الـشــارع عـز
وهـيــبـة وكــنـا جــمـيــعـا نــتـمـنـى ان نـكـون
ضـبـاطاً ونـحـمل الـرتـبـة الـعـسـكـريـة التي

كان لها في ع الناظرين شان كبير .
ومن اجلـديـر بــالـذكـر كـان العــبـا ريـاضـيـا
المـعـا ومـاهـرا وعـضـو في نـادي الـهـنـدية
الريـاضي ومن الـطريف ان مـسـابقـة جرت
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عـلى نــادي الـهــنـديــة الـريــاضي مع فـريق
بابل الريـاضي وكان فريق بـابل الرياضي
مــتــفـوقــا بــهــدفـ وبــدأ الــشــوط الــثـاني
وحقق فـريق  بابل هـدفا ثـالثـا  وماهي اال
دقائق  حـتى تـرجل ابو رائـد  من سـيارته
وجـاء بــاجتـاه الـفــريق الـريــاضي  لـنـادي
الهـنديـة  والى مـنصـة الالعبـ االحتـياط
وكان قـد خلع مالبـسه الـعسـكريـة وارتدى
لـــبــــاس الـــفـــريـق  ودخل بـــديـال عن احـــد
ـجرد نـزوله كما  يـقسم ناقل الالعب  و
اخلبر انـقلب الـلعب  وسـجل الهدف االول
ـجـهـود فـردي والـهـدف الـثـاني بـضـربـة
راس  والـثــالث والــرابع  قــبل ان تــنــتـهي
بـاراة لسجل الكثير باراة  ولو امتدت ا ا
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لقد كان ذكـيا ومتمـيزا  ولذكائه و مـهنيته
قــبـل في بــعـــثــة دراســـيــة عــام 1980 الى
بـريــطـانـيــا  اكـمل شــهـادة الــدكـتـوراه في
يـكانيـكية وابـدع في عمله في الهنـدسة  ا
هـيـئة الـتـصـنـيع الـعـسـكـري  بـعـد ان ع
ـركـز الـبحـوث  حـيث اسـتـمر في رئـيسـا 
ـــنــصـب حلــ اســـتالمه  مـــنــصب هــذا ا
ـتــابـعــة والـتـنــسـيق لــهـيـئــة الـتــصـنـيع ا
الـعـسـكـري  سـنة  1989واسـتمـر فـي هذا
نصب حل استيزارة وزيرا للنقل  سنة ا

1993 واختـير وزيـرا لـلنـقل خالل الفـترة
الــتي ســـبــقت عــام االحـــتالل  وقــد عــمل
واصبح ـهـنــيـة ووطـنــيـة وبـإخالص   
وزيـرا لــلـنـقـل ال بـحـكـم الـدرجـة احلــزبـيـة
التي اجهـلها ولكن بـالتأكـيد ليـست عالية
ال نـهـا لـو كـانت كــذلك ال اصـبح مـشـهـورا
كحزبي قـبل ان يكـون وزيرا .وهـكذا جرى
احلال  في حـينه لـكن ان ال يكـون باحلزب
ال يــســمـح له بــذلك ويـــســرح من اجلــيش
وسأذكر  حـكاية واحـدة عن متابـعات هذا
الـــرجـل  لـــنــــشـــاط وزارته  خـالل فـــتـــرة
وزارتـه  كـــــانـت  الـــــنــــــاس تـــــتــــــردد من
الــشــكــاوي ولـذلـك بـعـض احلــاالت تـبــقى
معطله الى ح   وقد يـستمر هذا احل
طـويال وهــذه احلـكــايـة رواهـا لـي اسـتـاذ
جـامــعي كــان يـعــمل رئـيــسـا لــقـسم ادارة
االعـمــال في كــلــيـة االدارة واالقــتــصـاد –
بجامعة كربالء  وهو يسكن قضاء الكوفة
وكان قـد نـقل ال سبـاب سـياسـيـة من بابل

في حيـنهـا الى الـنجف ا ي لم يـكن بـعثـيا
ولـذلك اصـبح سـكــنه في الـكـوفـة وهـو من
ريف الـهــنـديـة  –طـويـريـج الـتي يــنـتـسب
اليـها الـسيـد الوزيـر االسبق عـلمـا لم تكن
ب الوزيـر احمـد  مرتضى و بـ االستاذ
اي عالقـة وال بـيــني وبـ الـســيـد الـوزيـر
ـعـنى ال نــعـرف بـعض ولــكن نـعـرف انه
دينـة   وكان لـدى االستـاذ اجلامعي ابن ا
هاتف ارضي تـعـطل ويتـصل بـدائرة بـريد
الكوفـة دون جدوى  حـيث تكـون االجابة .
اي او صــار  ولــكن دون نــتــيــجــة  جتــرء
وكـتب الى جـريـدة احلـزب احلـاكم في ذلك
احلـ وهي جـريـدة الـثـورة  وقـد  نـشـر
الـشـكـوى لــكن الـهـاتف  تـصــلـيـحه قـبل
يوم من نـشر الشـكوى اي بالـضبط بعد
مرور شهرين وزيادة   يـقول هذا االستاذ
انا في القسم العـلمي  بالكـلية اتصل علي
مـديـر اتـصـاالت كــربالء  سـلم وقـال مـعـاك
مديـر اتـصـاالت النـجف وهـذا الـرجل سلم

احمد مرتضى الزهيري

صبـيحة يـوم العيـد وتوزيع الـلحوم
ب  الـفـقراء تـرحمـا عـلى ذويهم من

االموات).
وقــال صــاحب االغــنـام كــاظم وارش

لـ(الزمان) امس.
ان ذلك يــعــود ارتــفــاع اجــور الـنــقل
حـيث يـتم نـقل االغـنـام من مـحـافـظة
بابل  –قضاء القاسم (ع) الى كربالء
وبأجـور تـتـراوح ب  55 الـفاً و25
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واضــــاف وارث (هــــذه الـــزيــــادة في
ارتفاع اجور الـنقل ادت الى حصول

االرتفاع في اسعار النفط).
فــيـــمــا اشــار بـــائع اغـــنــام مـــحــمــد
الـبـصـيــصي ان (الـزيـادة تـشـهـد في

هـذه االسعـار لـقـلـة االعالف حيث 
ــواشي االعــتــمــاد في ســاحـة بــيع ا
(اجلــوبــة) عــلى شــراء تــلك االعالف
(كاجلـت والبـرسـيم) . حـيث ان عددا
من (اخلـرفـان) تـبـقى في سـاحـة بيع
واشي احيانـا لعدة ايـام لكي تباع ا
ـواطن عـلى الـشراء وحـسب حركـة ا
وبهذه الـطريقـة يتحـمل صاحب بيع
واشي احلمل االكبر نتيجة بقاءها ا
وهذا يحتـاج الى جانب مالي لشراء
ـــــا يــــخـــــلق زيـــــادة في الــــعـــــلف 

االسعار).
ـواطن عمـر الدعمي في ح انـتقد ا
واشي ستـأجرين لسـاحات بيع ا (ا
حــيث يـقــومـون بــأخـذ جــبـايــة عـبـر
وصل يـصـل لـلـخـروف الــواحـد عـنـد
وصوله لـلسـاحة وجملرد دخـوله قبل
الـبـيع الى  3االف ديـنـار بــاالضـافـة
الى اجلـبايـة الـتي يـتم اسـتقـطـاعـها
ــواشي عـنــد بـيــعـهم من اصــحـاب ا
للمواطن حيث يتم اخذ مبلغ منهم
لــكـل رأس خــروف يــبـــاع مــقــداره 3

االالف ديــنـار وهــذه مـفــارقـة كــبـيـرة
يــجب مــتــابــعــتــهــا من قــبل شــعــبـة
االيرادات في بلدية كربالء التخاذ ما
يلـزم بهـذا الشـأن).وانتـقد مـواطنون
ئـة من موازنة ذهاب اكثر من 80 با
الـعـراق خـارج الــبالد ومـعـلـلـ ذلك
(بعدم وجـود صنـاعات وقلـة االنتاج
احمللي للسلع االستهالكية البسيطة
والـــتي تـــنـــتج في اغـــلـــبـــهـــا لـــدول
اجلوار). ويتـساءل احملامي جـمهور
نـطق ان يكون الكركـوشي (هل من ا
اقتـصاد الـعراق بـاالعتـماد عـلى بيع
الـــنـــفط فـــقط وذهـــاب ايـــراداته الى
جــــيـــــوب الــــفـــــاســــديـن). واضــــاف
الــكـركــوشي (النـعــلم كــيف سـيــكـون
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البس الرجالية  شهدت محال بيع ا

والنسائـية والوالدية اقبـاال مستمراً
من قـبل الـعوائـل الكـربالئـيـة لـشراء
البس مـــا يـــحـــتــاجـــونـه من تـــلك ا
ــنـاسـبـة عـيـد االضـحى. اسـتـعـدادا 
واطن ابـو محمـد لـ (الزمان) وقال ا
امس (45© عـامـا (مع قــرب مـنـاسـبـة
الــعـيـد نــقـوم بــالـتـوجـه  الى مـحـال
البـس لــــشـــــراء مـــــا نـــــحــــتـــــاحه ا
لـعـوائـلــنـا) مـضـيـفـا (لـدي  4ابـناء
(بن وبنـات) يتم اصطـحابهم معي
والـتــوجه الى تــلك احملـال الخــتـيـار
ــنــاســبــة الــعــيــد وحــسب البـس  ا
اذواقـــهم) مـــضـــيـــفـــا ان (الـــبـــنــ
يـخـتـارون بـنطـلـونـاً وقـمـيـصـاً) لكل
واحــد مــنــهم بــنــوعــيــة جـيــدة ومن
مــنــشــأ تـركـي بـيــنــمـا الــبــنــات يـتم
اخــتـيــارهم الـفــسـاتــ ذات االلـوان
الـــزاهـــيـــة عــلـى الــرغـم من ارتـــفــاع
اسعـارهـا والذي يـصل الى اكـثر من
25 الف دينـار للـفسـتان الـواحد في
حـ يصل سـعـر الـبنـطـلون الى 15
الف ديـــنــار بـــيـــنــمـــا يـــصل ســـعــر
القميص الى  12الف دينار) مـبينا
ان (صــاحب احملل اكــد لــنــا ان هـذه
االســـعــــار ثــــابـــتــــة وال يــــوجـــد اي
تــخـــفــيض فــيــهــا وجــاءت الــزيــادة
فـرصـة ارتـفـاع سـعـر صـرف الـدوالر
وتـعـد هـذه فـرصـة الصـحـاب احملـال

للتمسك بهذه االسعار).
ـواطـنة ام وائل (50 بـينـمـا ذكـرت ا
عـــامـــا) (هــذه الـــزيـــادة في اســـعــار
البـس لـم تــــــكـن مـــــــوجـــــــودة في ا
الــسـابـق وان وجـدت فــهي بــنـســبـة
قليلة) مضيفة (كنت اقوم بشراء ما
حتـــتـــاجه (بـــنـــاتـي) من قـــمـــصـــان
وفــســـاتــ وال تــتــعــدى الـ  50الف

ديـــنــار عـــلى الــرغـم من اني لــدي 3
ا بنات وولـد واحد يتم جتـهيزهم 
يحـتاجـونه وبـاسعـار معـقولـة حيث
يــصل ســعـر الــقــمــيص الــواحـد من
منشأ تركي الى  7 االف دينار بينما
يصل سعر الفستان الواحد الى 15
االف ديــــنـــار حـــيث كــــنت اشـــتـــري
ــا يـحــلــو لي وبـاســعـار البس و ا
رخــــيـــصـــة الـــثـــمن) في حـــ قـــال
ـواطن ابـو هـيـثم (36) عـامـا (كان ا
ـــفــروض ان تــكــون هـــنــاك رقــابــة ا
اقـتـصــاديـة يـتم تـشـكــيـلـهـا من قـبل
احملافـظة للـقيـام باعـمالهـا ومتـابعة
االســـعــار الـــتي حتــصـل من احملــال
لــكي ال يــتم اســتــغالل االســعــار من
قــبـل ذوي الـــنــفـــوس الـــضـــعـــيـــفــة
ــنـاسـبـة). الى واسـتـغـاللـهم لـتـلك ا
ذلـك قـــــال صــــاحـب احملل حـــــســــ
الــــكـــركــــوشي لـ(الــــزمـــان) ان(هـــذه
الـزيـادة في االسـعـار جـاءت نـتـيـجـة
ارتــفــاع ســعــر الــدوالر حــيث كــانت
الــبــضــاعــة الــتي يــتم شــراؤهــا من
تــركـــيــا ذات اســـعـــار مــنـــخــفـــضــة
ـواطن على الـشراء وهذا وتسـاعد ا
ا خلق جاء بسبب ارتـفاع الدوالر 

عدم التوازن في االسعار).
وشـــكـــا مــواطـــنـــون في كـــربالء من
ارتـفـاع اســعـار االضـاحي (االغـنـام)

مع قرب مناسبة عيد االضحى .
واوضحـوا بالـقول لـ (الـزمان) امس
ان (اســـعـــار االضــاحـي تــزداد قـــبل
منـاسبـة العـيد واستـغاللهـا من قبل
اصــحــاب الــنــفــوس الــضــعــيــفــة).
ــــــئـــــات من مـــــشـــــيـــــريـن الى ان (ا
ـواطــنـ في عــدد من احملــافـظـات ا
يقـدمون عـلى شـراء االغنـام بأسـعار
مرتـفعـة قـد تصل الى اكـثر من 250
الـف ديــنــار لــلــقــيـــام بــنــحــرهــا في

مصـيـرالعـراق?)  مـتسـائال مـاذا (لو
كانت طاقة بديلة عن النفط).

وتـــســاءل  الــتــدريــسـي في جــامــعــة
كـــربالء يـــزن الــشـــمــري (مـــتى نــرى
وزارة الـصـنـاعـة تسـتـعـيـد عـافـيـتـها
وحـركـة عـجـلـة مـصـانـعـهـا لـتـشـغـيل

.( عشرات االالف من العاطل
…dOI  qz«u

واضاف الـشـمـري ان (انقـاذ عـشرات
كن ان االالف من العـوائل الـفقـيـرة 
يخـلق جوا ايـجـابيـا لهم ويـخلـصهم

من معاناتهم).
وقـــال الـــشـــمـــري (مــتـى نــرى وزارة
الــــزراعــــة وهي تـــعــــلن ان الــــعـــراق
اليــــحــــتـــــاج الى اي مــــنـــــتج زراعي

مــســتــورد من اخلــارج حــتى تــعـود
الزراعة وتزدهر في ارض السواد).
في حـ ذكـر الـبــاحث طه الـربـيـعي
ان (الــعــراق ورث اربــعــة عــقــود من
الــتــنــمــيــة الــضــائــعــة اضــافــة الى
االنـــتــكــاســات الــتـي مــر بــهــا خالل
جــائــحــة كـورونــا وتــدهــور اسـواق
الـــنـــفط).واشـــار الـــربـــيـــعي الى ان
(تــنــمــيــة الــراي الــعــام هــو اســاس
الـعلـوم والـتـقدم لـلـبالد وهـو صانع
القـرار االقتـصـادي للـبالد). واضاف
ــدعم ان (الــراي الــعــام والــعــلــمي ا
بالـبحـوث والدراسـات تكـون له اثار
ايـــجـــابــيـــة عــلى صـــنع الـــقــرار في

العراق).

lO∫ موقع لبيع االغنام في كربالء
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َ تدريـبهم خارج العراق صاعد  ا
ــيـة مُــتــخـصــصـة في شــركــات عـا
ـــكــائن ـــصــاعـــد وا بـــتــصـــنـــيع ا

اخلاصة بهذا اجملـال . 
W UD « ÃU «

وأفـصـحَ مُديـر عـام شركـة الـفارس
الـــعــــامـــة إحــــدى شـــركـــات وزارة
عادن حامــد سليمـان الصناعـة وا
احملـــمـــدي عن جتـــهــيــز الـــشــركــة
الـعامـة إلنـتاج الـطاقـة الـكهـربائـية
فـي الــــفــــرات األوسـط بــــصــــواني
أبــراج الــتـقــطــيــر وبــعـدد  90 مع
جــــمــــيع أدوات الــــربط اخلــــاصـــة
بـالصـواني ومـشـابك حسب الـعـقد

ُبرم ب الطرفيـن . ا
وأوضـحَ فـي تــصـــريح لـــلـــمـــكــتب
اإلعالمي في الوزارة ان (الـتجـهيز

يـتـضـمن فـتــرة ضـمـان تـبـلُغ  360
واد يـوماً بـدءاً من تـاريخ إدخـال ا
في الـــعــمـل)  الفــتـــاً إلى (وصــول
مــواد  الـبــلــيـت  ســتـنــلس ســتـيل
اخلـــاص بــــالـــعـــقــــد والـــصـــواني
اخلـاصـة بـاألبـراج كـامـلـة إلى مـقر
َ إجراء أعمال الـتطبيق الشركـة (
والـــــفـــــحص مـن قِــــبـل اجلـــــهــــات
اخلـاصـة الشـركة الـعـامة لـلـفحص
ـنظومـات الكهـربائية )  وتأهيل ا
َ أيــضـاً وصـول مُـضــيـفــاً أنهُ قـد 
ـسـيب ـواد كـامـلـة إلى مــحـطـة ا ا
ُطابقة والفحص الغازية وإجراء ا
ُـستـفيـدة إلصدار من قِـبل اجلهـة ا
مـــحـــاضـــر اإلســـتالم األولـي كـــمــا
وسـيــتم إصــدار شــهــادة اإلسـتالم

ُجهـزة) . النهائي للمواد ا

وبدوره قـال معـاك مـفتش من وزارة الـنقل
شــرحت له مــا عـــانــيت ولــكن جــهــازي 
تصـليـحه وشرحت ذلك لـلمـفتش لـكن قلت
له هناك متوسطة تلـفونها عاطل منذ سنة
درسة هي اما كيف عرفت ذلك الن مديرة ا
زوجتي . فـقال اعـطني الـعنـوان  اعطـيته
الـعـنـوان  وهـيـئت له دائـرة بـريـد الـنـجف
مرافق الى دائرة بريد الكوفة واصطحب
الـــفــــنـــيـــ الـــذين يــــصـــلـــحـــون االسالك
والهـواتف العـاطلـة ووجدوا العـطل قريب
درسة وعـندمـا  تصلـيح العطل رن من ا

الهاتف في االدارة .
o d  g H

ـــدرســات في وفي ســـاعــة كـــانت فــيـــهــا ا
ـفـتش االدارة فـأطـلــقن هال هل سـمـعــهـا ا
ــدرسـة والــفــريق الــذي مــعه فــدخل الـى ا
وقال  هـا  شـوا ها لـهال هل اجـ جمـيـعا
تلفـون مدرستـنا صـار له سنة عـاطل هسا
ــــديــــرة اي اشــــتـــــغل  ولـم يــــكن لـــــدى  ا
ــوضـوع واخــذ مـوظـفي مـعــلـومـات  عن ا
ـفتش بريـد الـكوفـة يـلـوموهـا بـعيـدا عن ا
سويـتي بـيـنة راح اصـيـر حتقـيق كـسرتي
اركا بنه  فردت عليـهم بانها لم تشتك وال
وضـوع ولكن تعـرف ما ألمـر  او ما هـو  ا
عنـد عـودتـهـا الى البـيت روت لـزوجـهـا ما
حصل وعند ذاك اخبـرها  انه هو من كتب
الــشــكـوى وارســلــهــا الى اجلــريــدة وكـان
يــائــســا ان يـحــصـل رد او اجـابــة . ولــكن
اتـصـلــوا بي اثـنــاء الـدوام وطـلــبت مـنـهم
اجمليء الى مدرسـتك  وهذا لم يـحصل مع
اي وزارة ســــوى وزارة الـــــنــــقـل بــــإدارته
الذي هو االن على سـرير الشـفاء كتب الله
له الــسالمـة ولــكل وطــني   عــرافي يــعـمل

بإخالص لوطنه ? 

{ استاذ دكتور 
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أعـــلن مـــديـــر مـــديــريـــة االتـــصــاالت
ـعـلـومـاتيـة في مـحـافـظـة نـيـنوى وا
وكالـة حارث مؤيـد عزيـز عن حتقيق
نسـبة اجنـاز عالـية في مـشروع ربط
محافظة نيـنوى مع محافظتي اربيل
ودهـــوك والـــذي يـــتـم من خالل مـــد
كـابـل ضـوئي جـديــد لـصــالح شـركـة

كورك لإلتصاالت (مترو كورك). 
واشـارعـزيـز إلى أن (األعـمـال جتري
بصـورة يوميـة وبوتـيرة متـصاعدة
حـــيـث وصـــلـت نـــســــبـــة اجنــــازيـــة
ـــئــة  وحــسب ــشــروع الى 65 بــا ا
واصـفات الـفنـية الـتي  وضعـها ا
الكـات اخملـتـصـة مـسـبـقـاً مـن قـبل ا
ــديـــريـــة مــؤكـــدا ان األعـــمــال فـي ا
جتــــري وفق جـــدول الـــتـــوقـــيـــتـــات
ــؤمل االنـتــهـاء من الــزمـنــيـة ومن ا

شروع في القريب العاجل).  ا
همة في شاريع ا َوتسهم مثل هذه ا
حتـــســـ جـــودة خـــدمـــة االنــتـــرنت
ُـقدمـة لـلـمواطـنـ وكـذلك تـضيف ا
بـنى حتتـيـة جـديدة لـلـشـركة الـعـامة
ــعــلــومــاتــيــة ولــهـا لـالتـصــاالت وا
مــردودات إيــجــابــيــة كـثــيــرة مــنــهـا
تــشـغــيل األيـدي الــعـامــلـة وتــوفـيـر
مسـارات بديـلـة للـكابل الـضوئي في

حالة تعرض مسار قريب للقطع.
وعـــقـــــدَ وكــــيل وزارة الــــصـــنــــاعـــة
عادن لـشؤون التـخطيط  يوسـف وا
مـــحـــمـــد جـــاسـم والـــوكـــيل الـــفــني
لــلـوزارة جــمـعــة ديـــوان الـبــهـادلـي
اجــتــمـاعــاً إلســتـعــراض ومُــنـاقــشـة
نصة مُستجدات مشـاريع األتمتة وا
اإللكترونـية للـقطاع الصـناعي العام
ُختلط بـحضور السادة واخلاص وا

ُــدراء الــعـــامــ لـــدوائــر الــفـــنــيــة ا
واإلستـثـمارات والـقانـونـية ومُـعاون
مُديـر عام الـتخـطيط في مـقر الوزارة
ومُـعـاون مُـديـر عـام الـشـركـة الـعـامـة
لألنـظـمـة اإللـكـتـرونـيـة ومُـمـثلـ عن
علومات نصة لتكنولوجيا ا شركة ا

ُتعاقدة معهـا . ا
q U  ÷d

وتــضــمــنَ االجــتــمــاع عــرض شــامل
ونقـاشات مُـسـتفـيضـة حول مـشروع
األتــمــتــة وآلـــيــات تــطــبـــيق أتــمــتــة
علومات اخلاصة بالوزارة وأرشفة ا
وشـركــاتـهــا لـتــوثـيــقـهــا وتـنــاقـلــهـا
َ الــتــداول حـول إلــكــتــرونــيـاً كــمــا 
نصة اإللكترونية وأهميته مشروع ا
فـي تـنــظــيم الــصــنــاعـات الــوطــنــيـة
ــعــلــومــات الــصــنــاعــيـة وتــوثــيـق ا
وتــوفـيــر قــاعـدة بــيـانــات مُـتــكـامــلـة

وموثـوقـة للـصنـاعـة في العـراق بكل
قــطــاعـــاتــهـــا . وأكــــدَ جــاســـمــعــلى
(ضرورة تطـوير إجـراءات العمل من
ا خِالل تطبـيق األساليب احلـديثة 
ـنصـة اإللـكـتـرونـيـة لـتـوثيق فـيـهـا ا
ــعــلــومــات اخلــاصــة الــبــيــانــات وا

بالوزارة وجميع التشكيالت التابعة
لــهـا إلى جــانب شـركــات الـقــطـاعـ
الـعــام واخلـاص) فـيـمــا أكـدَ الـوكـيل
ــنــصــة الــفــني (أهــمــيـــة إعــتــمــاد ا
اإللــكـتـرونــيـة تـمــاشـيـاً مع الــتـطـور
الــتــكــنــولــوجي وإعــتــمــاد الــنــظــام

اإللكتروني بـدالً عن النظام الورقي 
الفــتــاً إلـى ان مــشــروع األتــمــتــة من
ـشـاريع الـنـاجـحة الـتي تُـسـهم في ا
تـفـعـيل وتـسـهـيل عـمـلـيـة الـتـسـويق
واإلطالع عــلى نــشـاطــات الـشــركـات

صانع التابعة لهـا). وا

عمان 
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الـفاجـعة التي حـصلت في مـستـشفى احلـس في ذي قار والـتي راح ضحـيتـها حلد
اآلن 64 شـهـيـداً و 50 مـصـابـاً واحلـصـيـلـة قـابـلــة لـلـزيـادة  سـبـبـهـا كـمـا هـو واضح

ـرضى كـورونـا الذين  اإلهـمـال الـكبـيـر في تـقـد اخلدمـات الـصـحيـة وخـصـوصاً 
ـسـتـشـفى إضـافـة الى قـلة عزلـهم في مـسـتـشـفـيـات ال تـتوفـر فـيـهـا ابـسط مـقـومات ا
ـرضـ ومـنـظـفـ وفي اغـلب ـسـتـشـفـيـات من أطـبـاء و الـكـوادر الـعـامـلـة في هـذه ا
ـصـاب في الـفـايروس عـلى مرافـقـهم لتـقـد اخلدمـات لهم ووضع األحيـان يـعتـمد ا
قـنـاني األوكـسجـ الـتي حتـتاج الى مـتـخصـصـ في تـشغـيل هـذه الـقنـاني وحتـديد
ـتخـصص كـمية األوكـسجـ ووقت رفعه وغـيرها من األمـور الفـنية الـتي يقـوم بها ا
ـا يتسـبب في خلل رافـق  للـمرضى   الـذين تكـتظ بهم  الـردهات  ـمرضـ ال ا وا
في عـمل الـطـواقم الـطـبـيـة  وخـطـر انـفـجار هـذه الـقـنـاني كـمـا حـصل فـي مـستـشـفى
احلسـ ناهيك عن خـطر انتـقال العـدوى إليهم   ,وهنـاك إهمال  كـبير أيـضا من قبل
وزارة الصـحة ومـديريـة صحة ذي قـار لعـدم تامـ مسـتشـفيات تـتوفـر فيـها مـقومات
ا فيها ذي قار كلها ستشـفى وتلبي احتياجات احملافظـة فمستشفيات احملافـظات  ا
ـاضي ولم يتم بـنـاء مسـتـشفـيـات حديـثة مـتهـالـكة يـعود بـنـائهـا الى سـتيـنـات القـرن ا
ـستشـري في البلـد وجرى االعتـماد أخيراً بـأجهزة ومـعدات متـطورة بسـبب الفساد ا
بعـد تفـشي وباء كـورونا عـلى بنـاء مسـتـشفـيات عـلى شكل كـرفانـات وتسـتخـدم فيـها
ـسـتشـفـيـات ابسط مـادة الـسـندويج وهـي مادة قـابـلـة لالشتـعـال وال تـتوفـر في هـذه ا
ستشفى ومنها منظـومة إطفاء احلرائق وساللم طوار ناهيك عن األجهزة مقومـات ا
ستشفيات التي  بنائها في بعض احملافظات فهي عدات الطـبية احلديثة وحتى ا وا
عدات احلـديثة بـعد ان سرق مـجرد هيـاكل لم يتم إكمـالها وجتـهيزهـا بالتـجهيـزات وا

الفاسدون األموال اخملصصة لها . 
ان فاجعـة مستـشفى احلسـ في ذي قار لن تكـون األخيرة  وقـلنا ذلك عـندما حدثت
سـتشري في كل الوزارات كارثة مـستشفى ابن اخلـطيب  بسـبب اإلهمال والفـساد ا
وعـلى رأسـهـا وزارة الــصـحـة ومـا دام الـفـاسـدون والـفــاشـلـون الـذين سـرقـوا أمـوال
الشـعب بـعيـدين عن احلسـاب والعـقاب ألنـهم محـمـي من أحـزابهم وكـتلـهم وسيـبقى
الـشعب الـعراقي يـزف قـوافل الشـهـداء قافـلة اثـر أخـرى بسـبب الـفسـاد سوء اإلدارة
وسـرقة أمـوال الشعب من قـبل  األحزاب الـفاشـلة والفـاسدة وهـيمنـتهـا على كل أمور
ـاسي الــبالد والـعــبـاد  ورغم هــذا الـفــشل والــفـســاد واخلـراب الــذي حل بـالــبـلــد وا
والفواجع الـتي أصابت وتصيب الشعب العـراقي كل يوم فهذه األحزاب تتسابق اآلن
قـبلـة لتضـمن بقـائها قي الـسلـطة لسـن أخـرى قادمة ولـتسرق خلوض االنـتخـابات ا
أكثر وتفـسد أكثر ولتذيق الشعب العراقي  الذل والهوان والظلم واحلرمان  ولتتسبب
ـارسـتـهـا في كـوارث وفـواجـع ومـاسي جـديـدة مــا دام الـشـعب ســاكت عـنـهـا وعـن 

وسرقاتها وفسادها وعاجز عن ازاحتها . 

ثمـة وجهـات نظـر  تتـفق بأن وضع الـساحـة العراقـية قـلق إن لم يكن هش  وأن
أي هـزة شـعبـية أو سـيـاسيـة وازنة  مـثـلمـا هـو حال الـتيـار الـصدري  سـتذهب
بالبالد الى الـعديد من الـتوقعات الـسيئة من بـينهـا احتمالـية تأجيل االنـتخابات 
وكذلك الـعودة الشعـبية للـساحات الـعامة  سيـما وان كوارث حرق الـعراقي إن
كانت مـتعمـدة أو بسـبب اإلهمال  فـكال احلالتـ يؤديـان الى درب الفشل لـنظام
ـذهبيـة والعـرقية طـريقا هو باألسـاس فاشل  عـندما ظل مـعتـمدا احملاصـصة وا

صالح ب مجاميع احلكم . لتوزيع السلطة وا
كــان الـتــيــار الــصــدري  قـبل اعـالن الـســيــد مــقــتـدى الــصــدر االنــســحـاب من
االنتـخابـات وكـذلك دعوة أنـصاره االنـسـحاب من الـسلـطـة  كان يـراهن في هذه
االنـتـخابـات عـلى اسـتالم رئـاسة الـوزراء مـعـتمـدا عـلى جـماهـيـريـته  وهذا واقع
صحـيح  وكذلك على تراجع شعبية الكثير من األحزاب والتيارات السياسية في

الساحة العراقية بعد فشلها في السلطة وخارجها .
الـتـيــار الـصـدري اجـرى عـددا من احلـوارات مع تــيـارات وأحـزاب وشـخـصـيـات
ـستقبلـية في حالة استالم كردية وعـربية  وكانت جمـيعها تتـركز  على خططه ا
رئاسـة الوزراء وطمأنة الـقوى األخرى على سـياسة التـوازن في ضبط التفاعالت
في الــسـاحــة وااللــتـزام بــالـدســتـور  والــقـوى األخــرى كــانت تـدرك بــأن الـتــيـار
الصدري هو األقرب لرئاسة السلطة  كما كان األقوى في دعم ومساندة حكومة
الكاظمي  فلما ال ال تتفق معه في بعض القضايا سيما وأن الضمانات مقبولة .
نـحن نـعـتقـد عـلى وفق اجملـريـات الـقائـمـة في الـسـاحـة العـراقـيـة  بـدءاً من حرق
النـاس في مسـتشـفى اخلطيب واسـتمـرار احلرق في وزارة الـصحـة ومسـتشفى
هـمة األخرى حتـى تدمير الـعديد من اسالك الكـهرباء وصوال واقع ا اليـرموك وا
رضى في مستشفـى احلس التعلـيمي في محافظة ة الكبرى في حـرق ا للجـر
منهج للمال العام رضى وصوال لـلنهب ا ذي قار وراح ضـحيتها العشرات من ا
ـئات  نـقـول وفق اجملـريات[أن ووقـف العـمل في الـصـناعـات الـعـراقيـة  وهي بـا
ـكن إصالحه إال بـتغـييـر هـيكـلة الـنـظام احلـاكم في الـعراق فـاشل بامـتـياز  وأل
الـنـظـام ذاته من نـظام احلـصص والـطـوائف والـعـرقيـات  الى نـظـام وطـني مدني
شاركة كل القوى والشخصيات الوطنية واإلسالمية  .  تشترك في صياغته وا
لـقـد مـثل انـسـحـاب الـتـيـار الـصـدري عـلى وفق اعالن الـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر 
توكـيداً ثابتـا على فشل الـنظام القـائم في حماية الـناس  وعلى الـيأس من ترميم
سـلطـة فـاشلـة  وفشـلهـا بالـقوى والـكيـانـات واألحزاب الـتي تشـترك في قـيادتـها
وهـذه األطـراف مـجـتمـعـة هي الـتي دفـعت بـكل الـفـاشـلـ وفـاحتي الـشـهـيـة على
تلـكأ في كـتابة اسـمه يحتل الرشـوة والسرقـة الى دوائر الدولـة  فتالحظ حـتى ا
ن يريـد التـغيـير أن يـجري هـيكـليـة جديدة موقعـا في دائـرة  هذا الـوضع يحـتم 

ستحدثة وتلك التي استولى عليها بائعي الذ . لكل الدوائر ا
ا الذي وإ تابـعة ومعاجلة ازمته  العراق يـعيش أزمة حقيقية ولـيس هناك عيونا 
يجري حـاليا وفي هـذه الساعة حتـديدا هو جمع الـناس عشائـريا أو سوقيـا بغية

إعادة هذا لسدة احلكم أو البحث عن الوصول للحكم .
كـنها أن كن جملـموعـة تطلق ألسـمهـا ايً كان  الوضع األمـني غير مـستـقر  و
تغـلق شارع أو تـرعب حي سـكني  ومن يـقـول بأن االنـتخـابـات ستـجري بـشكل
ـتفائلـون يزعمون سلس وراحة وديـناميـكية عالـية فهو مـتفائل كـثيراً  وإذا كان ا
كذلك  فلـماذا هرب قادة االنتفـاضة التشرينيـة للسليمـانية واألردن وتركيا  وما

بقي منهم يحسب الساعات حلياته وليس األيام .
ـثـله هذا ـا  ـهم غـيـاب التـيـار الـصـدري عن االنـتـخـابـات ليس عـمال إيـجـابـيـا  ا
الـتـيـار من قوة شـعـبـية ومن سـيـاسـة الفـعل والـرد عـلى األطراف األخـرى  وهـنا
نـقـول ذلك  ال يعـني هـذا بأن هـذا الـتيـار ال يـتحـمل مـسـؤوليـة اإلخـفاق والـتردي
للـدولة العراقيـة وال يعني ذلك هو لـيس مسؤوال عن الفسـاد وضعف قوة الدولة 

سؤولية . فهو شريك في السلطة ويتحمل ا
نعتقد على وفق اجملريات القائمة إن هناك إمكانية لتأجيل
االنتـخابات وهذا ما يريده البعض  وإذا حدثت فهي ال
تتـعـدى الوجـوه الـسابـقـة  وبذلك ال تـغـييـر في الـعراق
واألزمات مـستمـرة ومنظومـة الفسـاد هي القوة الـفاعلة
 ومـزيداً من احلرائق  فقد اصـبح شواء العراقي إذ
ـياه أو نتـيجـة عمالً لـفاسد كان بـغيـاب الكهـرباء وقـلة ا

أو خطأ مسكوت عنه ..

واطن الغذائية وكـأن هذه السلة هي اعتذار عن كل سنوات  تزايد احلـديث عن سلة ا
الـتـاخـيـر وسـنـوات انـقــطـاع احلـصـة.االن تـغـيـرت الـصـورة فـالـسـلـة الـغـذائـيـة تـضم
.هل نحن سعداء?ال اظننا سعداء مفردات جـديدة محددة وتصل بال تاخير للمـواطن
.الـفـكـرة واضــحـة جـدا.مع قـرب االنــتـخـابـات تــبـدأ الـعـصــا الـسـحـريـة بل مـنـزعــجـ
واطن يسمع حديثا عن سلة غذائية او توزيع قطع اراضي او قروض بالعـمل.ويبدأ ا

ساكن. ميسرة لبناء ا
شاركـة.في الواقع واطن سـتقـوده الى ا سـلة غـذائية?مـا معـنى هذا?مـعنـاه ان معـدة ا
شـاركة لـكـنني هـذا شيء واالنتـخـابات شيء اخـر.شـخصـيا ال افـضل الـعزوف عـن ا
ابن جتربة سـابقة بنـيت على فوالذ الـتزوير وشـراء االصوات.وهذا هو اخـطر ما يدفع
واطن الى الشعـور بحالة انفـعال كلمـا اقترب موعد االنـخابات. يجزم الـكثيرون بان ا
ا جـرى عام 2018. هل االنـتـخابـات الـقادمـة بال نـكهـة حـقيـقيـة وسـتكـون شـبيـهـة 
عنى ادق يفكـر بهذا االسلوب.ان العقل يبني على واطن  نع الناخب او ا هناك مـا 
نـفلت جتـعل ارادة الـناس تـتجه ـر بهـا وجتـربة الـتزويـر والـسالح ا التـجـارب التي 
لـلسخـرية من عمـلية االقـتراع. ثالثة اشـهر بقـيت الى يوم االنتـخابات في الـعاشر من

تـشرين.هـذه االشهـر الثالثـة هي شهـر دالل بكل مـعنى الـكلـمة.لـكنه
دالل مـدفـوع الثـمن.ولـعل الـسلـة الـغـذائيـة الـتي طـال احلديث
عـنهـا صارت عالمـة على اعـتنـاء بـالرعـايا تـطبـيقـا للـحديث
الــنـبــوي الـقــائل كــلـكم راع.لــكن الــكـثــيـريـن يـرونــهـا غــيـر
ذلك.انــهم سـيــحـســبـون بـان اي تــوجه لــتـقـد خــدمـة من
اخلـدمـات ستـفـسرعـلى انـها تـهدف الـى غايـة واحدة.وهي
مـغـازلـة الـنـاس لـلــمـشـاركـة في انـتـخـابـات ال احـد يـتـكـهن

بنتائجها.



 WOÝUO «  UOŽUD ù«Ë œU H «

و ما

rþU  wKŽ

بغداد

wÐUM'« s¹b « Õö

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

ÊU³ UÞË WO½UG _« W uJ(« 5Ð WŠËb « w   UŁœU;« ¡bÐ

UO½UD¹dÐ w  ‰UHÞ√ UN b ² ¹ WO – WKOŠ

±π ≠ bO u   «—U³²š≈ ZzU²½ nO¹e²

q(« ‰U ¬ W P{Ë „—UF*« Â«b²Š≈ rſ—

ا إذا كان التالميذ تحدة اختبار التدفق اجلانبي للتحقق  ملكة ا دارس في ا Ëd¹U”∫ استخدمت العديد من ا

مصاب بفايروس كورونا أم ال

W —u «Ë qIF « 5Ð WLOI «

ـثـلون { الـدوحـة (أ ف ب) - اجـتمع 
عن احلــكـومـة األفــغـانـيــة وطـالـبـان في
قــطــر امس الـســبت إلجــراء مـحــادثـات
بـينـما تدور مـعارك طاحـنة على األرض
بـالتزامن مع انسحاب القوات األجنبية
من أفـغانـستـان بعـد وجود دام عـشرين
عــامـــا.ويــعــقــد اجلــانـــبــان مــحــادثــات
مــتــقـطــعـة مــنــذ أشـهــر في الــعـاصــمـة
الـقـطـريـة. لـكن مصـادر مـطـلـعـة أشارت
ـفــاوضـات تــتـراجع مع تــقـدم إلـى أن ا
عـركة.وجتـمع عدد طـالبـان في ساحـة ا
سؤول بينهم عبد الله عبد من كـبار ا
ـشرف الـله رئـيس اجملـلس احلـكـومي ا
عـلى عـمـلـيـة الـسالم ورئـيس احلـكـومة
الــسـابق في فــنـدق فـاخــر في الـدوحـة
الــســـبت بــعــد صـالة الــفــجــر. وانــضم
كـتب السـياسي إلـيهم مـفاوضـون من ا
قرر أن لـطالبـان في الدوحة.وكـان من ا
يـلـتحق بـهم الرئـيس األفـغاني الـسابق
حـمـيـد كـرزاي لـكـنّه بـقى في كـابول في
الـــلــــحـــظـــة األخــــيـــرة عـــلـى مـــا أفـــاد
ـتحـدثة مـصـدر.وقالت نـاجيـة انواري ا
فـاوض لوكالة بـاسم الوفد احلـكومي ا
فـــــرانس بـــــرس إن "الــــوفـــــد الــــرفـــــيع
ــسـتـوى مــوجـود هــنـا لـلــتـحـدث الى ا
اجلــانــبـ وتــوجــيـهــهــمـا ودعـم فـريق
الـتـفاوض (الـتـابع لـلحـكـومة) لـتـسريع
احملـادثـات وحتـقـيق تـقـدم" مـعـبرة عن
أمــلــهـا فـي أن يـتــوصل اجلــانــبـان إلى
اتـفاق قـريبـا.وتابـعت "نتـوقع أن يسرع
ذلـك احملادثات (...) وخالل وقت قـصير
ســـيـــتــوصل الـــطـــرفـــان إلى نــتـــيـــجــة
ـا في وســنــشــهـد سـالمـا دائــمــا وكــر
أفــغــانـســتــان".وشــنت حــركـة طــالــبـان
هـجـومـا شامال عـلى الـقـوات األفغـانـية
في أوائـل ايــار/مــايــو مــســتــغــلــة بــدء
انــسـحـاب الـقـوات األجــنـبـيـة الـذي من
ـــقــرر أن يـــكـــتــمـل بــحـــلـــول نــهـــايــة ا
آب/أغــسـطـس. وقـد ســيـطــرت احلـركـة
عـلى منـاطق ريفـية شاسـعة خـصوصا
في شـمـال أفـغانـسـتان وغـربـها بـعـيدًا
عن مــــعــــاقــــلـــهــــا الــــتـــقــــلــــيـــديــــة في
ـكـتب ـتـحـدث بـاسم ا اجلـنــوب.وقـال ا
الـسيـاسي لطـالبان مـحمـد نعـيم حملطة
اجلــزيـرة الــقـطــريـة "نــحن مـســتـعـدون
لــلــحــوار ومــســتــعــدون لــلــمــحــادثــات
ــــفـــاوضـــات واولـــويــــتـــنـــا ان حتل وا

ـــشـــاكل مـن خالل احلـــوار". وأضــاف ا
"فــيـمـا يـتـعــلق بـاجلـانب اآلخـر البـد ان
يـكـون هنـاك ارادة صحـيـحة ومـخلـصة
ـــشــــاكـل".وبـــدأت جــــلــــســـة إلنــــهــــاء ا
احملــــادثــــات بــــ وفــــدي احلــــكــــومـــة
ال األفــغـانـيــة وطـالـبـان الــذي يـقـوده ا
عـــبــد الـــغــنـي بــرادر بـــتالوة أيــات من
الـقـرآن على مـا كـتب نعـيم عـلى تويـتر

السبت.
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مـن جــهـــة أخــرى أعـــادت بـــاكــســـتــان
ـــنـــفــذ الـــســـبت فـــتح جـــانـــبـــهـــا من ا
احلـدودي مع أفغـانستـان الذي أغـلقته
بـعـد سـيطـرة طـالـبـان على بـلـدة سـب
بــــــولـــــــداك احلــــــدوديــــــة االســــــبــــــوع
ـــســـؤول احملــــلي في ــــاضي.وقــــال ا ا
قـوات شبه عـسكريـة باكـستانـية مـحمد
طـيـب إنّ الـقـرار اتـخـذ بـسـبب "الـهـدوء
الـنـسـبي عـلى اجلانب اآلخـر" لـلـحدود
ـنفـذ سـيظل مـغلـقا لـكـنه أشار إلى أن ا
أمــام حـركــة الـتـجــارة.وعـززت طــالـبـان
تــقـدمــهـا في الــشـمــال حـيث اســتـمـرت
ـعـارك الـعنـيف في بـلدة أمـيـر احلرب ا
عـــبـــد الـــرشـــيـــد دســـتم الـــتـي حتــاذي
تــركـمـانـســتـان.وقـالت فـرنــسـا الـسـبت
بـــإجالء نــحـــو مــئـــة من مـــواطــنـــيــهــا
واألفـغـان الـعـامـلـ لـدى سـفـارتـهـا في
الــعـاصـمـة مع تــدهـور الـوضع األمـني
عـلى ما أفاد مـصدر دبلـوماسي.وأجلت
دول عـــدة أخـــرى من بــيـــنـــهــا الـــهـــنــد
ـانيـا وكـنـدا مواطـنـيـها أو والـصـ وأ
ـغادرة خالل األيام أبـلغـتهم بـضرورة ا
األخيرة.ويدور قتال مكثف منذ أسابيع
فـي أرجـاء أفــغــانــســتــان حــيث شــنت
ـــتـــمـــردة عـــدة اعـــتـــداءات احلـــركــــة ا
ناطق بسرعة واسـتولت على عشرات ا
كــبــيــرة.وشــكــلت احلــدود اجلــنــوبــيــة
ألفـغـانـستـان دائـمـا نـقطـة حـسـاسة في
الـعـالقـات مع جـارتـهـا.وظـلت مـقـاطـعـة
بـلـوشـسـتان الـبـاكـستـانـيـة تـؤوي على
مــدى عـقـود قـادة طـالـبــان الـرئـيـسـيـ
بــاإلضــافــة إلى مــجــمــوعــة كــبـيــرة من
ـــقــــاتـــلـــ الـــذين يــــتـــوجـــهـــون الى ا
أفـغــانـسـتـان بـانــتـظـام.بـيـنــمـا يـحـتـدم
الـقتال ب القوات احلـكومية وطالبان
تـتصاعد أيضا حرب كالمية ب اسالم
أبــــاد وكـــابـــول الــــتي تـــتــــهم اجلـــيش

الـــبـــاكـــســـتــانـي بـــتــقـــد دعـم جــوي
ـنـاطق.ونـفت لــلـمـتـمـردين في بــعض ا
بـاكسـتان ذلك بشـدة.وكانت إسالم أباد
قــد أعــلــنت عن عــقـد مــؤتــمــر خملــتـلف
شاركة في الصراع من اجل اجلـهات ا
مـواجــهـة تـصـاعـد الـعـنف. لـكنّ الـقـمـة
ارجـــــئـت بـــــســـــبـب عـــــطـــــلـــــة عـــــيـــــد
األضــحى.وشـكـلت احلــدود اجلـنـوبـيـة
ألفـغـانسـتـان دائـما نـقـطة حـسـاسة في
الـعالقـات مـع جـارتـها.وظـلـت مـقـاطـعة
بـلـوشـستـان الـباكـسـتـانيـة تـؤوي على
مـدى عــقـود قـادة طـالـبـان الـرئـيـسـيـ
بــاإلضــافــة إلى مــجـمــوعــة كــبــيـرة من
ـــقـــاتـــلـــ الــــذين يـــتـــوجـــهـــون الى ا
أفـغـانسـتان بـانـتظـام.وتنـتـشر الـقوات
األجـنبـية في أفغـانستـان منذ مـا يقرب
من عــشــرين عــامــا بـعــد الــغــزو الـذي

ــتــحــدة في أعــقــاب قــادتـه الــواليــات ا
هــجـمـات  11ايــلـول/سـبــتـمـبـر .2001
لـكن هـذه الـقـوات بـدأت االنـسـحـاب في
األشــهـر األخــيـرة.وشــكل حـجـم هـجـوم
طــالـبـان وسـرعـته الـكــبـيـرين مـفـاجـأة.
وقـال محـللـون إنه يهـدف على مـا يبدو
إلى إجــبـار احلــكـومــة عـلى الــتـفـاوض
ــتــمـــردين أو مــواجــهــة وفـق شــروط ا

ة عسكرية كاملة. هز
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 دانـت الــصــ "بـــشــدة" امس الـــســبت
انـــفـــجـــار احلــافـــلـــة في شـــمـــال غــرب
بـاكـسـتـان الـذي أسـفـر األربـعاء عن 12
قـتيالً على األقل بينهم تـسعة صيني

مـعــتـبـرةً أنه "اعـتـداء".وكـانت احلـافـلـة
تـــقـلّ حـــوالى أربــــعـــ صـــيــــنـــيـــا من
مـهندس وخبراء مـساحة وعامل في

مـهـمـة".وكـانت الـصـ أعـلـنت األربـعاء
عن "انــزعـاجــهـا الــشـديــد" من انــفـجـار
احلـافلة ودعت إلى إنـزال "عقاب شديد"
ـــنــفـــذي "الــهــجـــوم".وحتــدثت وزارة
اخلـارجـية الـصيـنـية بـعـدها عن مـجرّد
"حـــادث" قـــبل اإلشـــارة من جـــديـــد إلى
ا فـرضيـة حصـول اعتـداء اجلمـعة.لـطا
وظف الصيـني العامل شـكل أمن ا
في مــشـاريع بـنى حتـتـيـة مـخـتـلـفـة في
بــاكــسـتــان مــصــدر قـلق لــبــكــ الـتي
اسـتـثـمـرت ملـيـارات الـدوالرات في هذا
الـــبــلــد خـالل الــســنـــوات األخــيــرة.في
نــيـسـان/أبــريل تـبــنّت حـركـة طــالـبـان
بـاكسـتان هـجوماً انـتحـارياً عـلى فندق
فـخم في كـويـتـا (غـرب) عـاصـمـة إقـليم
ـكـث فـيه الـسـفـيـر بــلـوشـسـتـان كـان 

الصيني الذي لم يُصب بجرو

فاوضات ب احلكومة األفغانية وطالبان في الدوحة  ÊU³∫ ا UÞ

يكـانيكية يعملون في مـجال الصيانة ا
مـشروع بنـاء سدّ داسو في إقلـيم خيبر
بـختونخوا.وتختـلف الص وباكستان
ــقــربـــتــان كــثــيــراً في احلــلـــيــفــتــان ا
تـفـسيـرهمـا لألحـداث في وقت حتدثت
إسـالم أباد من جهـتهـا عن "حادث فني"
نـاجم عن "تسـرّب غاز".وقال وزير األمن
الـعـام الـصـينـي تشـاو كـيـجي في بـيان
بـعد التحدث مع نظـيره الباكستاني إن
"الــصــ وبـاكــســتــان سـتــعــمالن مــعـاً
ـعرفة احلقيـقة". وأكد أن بك "أرسلت
ـــكــــان خــــبــــراء تـــقــــنــــيـــ (...) إلـى ا
لــلـمـسـاعــدة في الـتـحـقــيق".دعـا تـشـاو
كــيـجي بــاكـســتـان إلـى "سـدّ الــثـغـرات"
واطـن الـصيـني في و"تـعزيـز أمن" ا
الــــبالد. وأكــــد الـــبــــيـــان أن الــــرئـــيس
الـصيني شي جينبينغ "أعطى تعليمات

يـتـحـدثــون عن قـانـون السـتــحـصـال عـوائـد الــفـسـاد!!! واصـول االمـوال
نهوبة والـعراقيون يعـرفون ان هذه القـوان مجرد  فورة الـغرض منها ا
احتـواء قضـية مـا او موقف او غـاية انـتخـابيـة  واال ماهي الـقوانـ التي
شرعت وكانت محصلتها ايجابية واستفاد منها الشعب العراقي  ..مثال
بعـد القـبض عـلى مجـموعـة لـصوص الـتقـاعـد قبل اشـهر مـوتت الـقضـية
ـن مرتـبـط !!?وألي جـهات اعالميـا والنـعلم اي شيء عن الـلـصوص و
وت في الـبـصرة بـعد سيـاسـية يـنتـمـون  كذلك عـنـدما اكـتـشفت فـرقـة ا
حـمـلـة مـفـاجـئـة قـام بـهـا رئـيس احلـكـومـة  اخـذت سـبـقا اعـالمـيـا كـبـيرا
وتنـفس الـنـاس الصـعـداء باإلمـسـاك برأس اخلـيط الـذي سـوف يوصـلـنا
رور االيـام وضلت لقـتلـة النـاشطـ ولكن كل هـذه التـصورات تـبخـرت 
القـضـية حـبيـسـة التـحقـيـقات ولـهـذا فأن انـعدام الـشـفافـيـة في كثـير من
القضـايا جعل الـثقة مفـقودة اجتاه اي قـانون تصـدره الطبـقة السـياسية
ويـعـرف الكـثـير من ابـنـاء الشـعب الـعراقي ان ـواطن الـعراقي  من قبل ا
مـنـظـومـة الــلـصـوص الـعـابـثــة في هـذا الـبـلـد التــكـون اكـثـر من (حـرامي
بـيت)اســتـغـلـت مـواقـعــهـا الـســيـاســيـة ونـهــبت االمـوال عــبـر الـصــفـقـات
شاريع  او االستثمـارية او االستـحواذ على الـتخصيـصات التي تـمول ا
بـالـغـة في تـسـجيل الـصـرفـيـات لـصالح الـلـصـوص وبـأضعـاف قـيـمـها ا
ـال السائب يـشجع على السـرقة مع انعـدام الرقابة او وندرك جيدا ان ا
باالحرى تفعيل القوان القضائية يجعل التمادي في هذه االفعال اخمللة
بـالـشـرف تـهــيـمن عـلى ايـقــاع الـفـعل الـسـيــاسي واي قـانـون او تـشـريع
يستمد قوته من قوة الـدولة واحلكومة يكون فـاعال ونحن نتمنى ان تكون
ـا بـأرادة هـذه الـقــوانـ فــاعـلـة عــلى ان التـكـون بــنـوايــا صـادقـةفــقط ا
سياسية نـابعة من احلرص عـلى مصلحـة الشعب العـراقي العليا والجل
بناء دولـة بشكل مـستحـكم  اما االجتـرار والدوران على حـالة مشـخصة
ـكـاتب من كل الـقــوى الـسـيــاسـيـة وتــعـرف الـلــصـوص جـيــدا ومـاهـيــة ا
االقـتـصاديـة الـتـابـعـة لالحـزاب  فـهـو اجـتـراراليـقـنع احـدا وسـتبـقى تـلك
ـا هي مــكـيـفـة الـتـشــريـعـات مــجـرد حـبـر عــلى ورق تـنــتـفي جـدواهــا طـا
الغراض اخرى غـير غـايتـها االسـاسية وقـطعـا أنا ال اشـكك بالـنوايا في
محاولة الـقضاء على الفـساد ولكن اشك في االلـيات واألدوات اإلجرائية
الـتي تـوصـلـنـا لـهـدفـنـا بـســبب اإلربـاك احلـاصل في واقـعـنـا الـسـيـاسي
ـنـفلت الـذي تـتـحكم به مـجـاميع وتعـدد مـراكز الـقـوى وهيـمـنـة السالح ا
خارجة عن الـقانون تـضبط  إيـقاعهـا جهات سـياسـية متـنفذة واعـتقد ان
ـتهني اللـصوصية وزيادة ـوجودة من السراق و احلفاظ على االموال ا
إيـرادتـنـا النـفـطـيـة وإيـجـاد آلـيـة حملـاسـبـة الـلـصـوص يـكون
أجـدى مـن حـمالت تــنــزل كـالــصــاعــقـة في ظــاهــرهـا
نـحـتاج ولكـنـهـا فـرقـاعـة التسـمن والتـغـني من جـوع 
الى فعل مـقنع وصـادم  حتى نـتمـكن من العـصابات

واالقطاعيات 

بغداد
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شهد االخير) (الشهادة ب القيمة وا
كثـيـراً ما يـخـدش سمـعـنا هـذه األيـام ان اعداد كـبيـرة من حـمـلة شـهادة
جرد االلـتحاق  بـأحد الكلـيات وبعد اربع البكالـوريوس حصـلوا عليـها 
راسـم وصورة الـتخـرج واحلـصول عـلى ورقـة مكـتوب سنـوات يحـتـفل 
لـصق تـصويره اعـاله احد خريـجي هذه فيـها(نـؤيد لكـم بان ........... ا
ـراجـعـة الـكـلـيــة وقـد مـنح شــهـادة بـكـالــوريـوس في.....) هـنـا البــد من ا

ألمرين:
ــضـافـة لــلـمـجــتـمع ولــلـنـاجت احملـلـي اإلجـمـالي ومن ١- مـاهي الــقـيـمـة ا

انحة ام كليهما. ية ا ؤسسة االكاد سؤول عنها: الطالب ام ا ا
٢- ان حملة هـذه األوراق بالغالب هم الـذين يحصـلون على تعـيينات في

القطاع العام.
كن تبريـره وتسويـفه من بعض حمله األوراق الـعليـا ولكن الثاني االول 
شهد كابوس يؤرقك ويتعبك سواء كنت نائما او مستيقظا هل هذا هو ا

األخير? لالسف ال!
الن ما يـستـحق العـطف والـشفـقة هم الـذين يـلهـثون وراء األوراق الـعلـيا
ـعرفـة صحـة واخالقيات اجـستيـر والدكـتوراه) بـدون تفـكيـر او تردد  (ا

الطريقة وباي ثمن.
االن البد من صعقـة كهربائـية لتنـشيط القـلب والعقل كي نحـاول التعرف
ـترتـبة عـلى العلم قـبولة ا على اخلراب والـدمار واالثـار اجملتـمعيـة غيـر ا
واجملـتـمع ومــسـتـقــبل االجـيــال جـراء حـصـول  بــعض الـراغــبـ بـاجلـاه

والسمعة (و.....و......و......و......) على هذه األوراق.
نقول لهم بإيجاز ووضوح:

ا تمـلكه من معـرفة نافـعة ومهـارة مفيـدة وقيم سامـية وسلوك القيـمة 
نبيل واجتاه ايجابي لتكون قادر على توظيفها في ميدان العمل واحلياة
خلدمة النـاس وإسعادهم وتطويـر وسائل العيـش وصوال الى االستدامة
فال تتوهم بالورقه الن ليس فيـها ما يجعل الناس يـنتفعون به من خبرات
فريـده وقـرارات صائـبـة ومواقف عـلـميـة تـشكل صـورة حـسنـة واعـتراف
بـالــعـرفـان واالحــتـرام فــاعـلم ان كل مــا يـتــرتب عـلى هــذه الـورقــة غـيـر
صحيح وغـير شرعي وغـير قانـوني وغيـر اخالقي وهنا البـد من انعاش
الذاكـرة بـحديث مـعـلمـنـا وقدوتـنـا ورسولـنـا االعظـم صلى الـله عـليه واله

وسلم:
((من غشنا فليس منا)).

ــشـهــد االخــيـر النه ذل الـشــهــادة امـا تــكــون لك او عــلـيك فــاحــذر من ا
ومهانة.

تعـلم(مـعـرفـة مـهارة قـيم سـلـوك اجتـاه) + قدرة
يـدان = شهادة رصـينـة (حامـلها على توظـيفـها بـا

مهني مؤهل)

rJ  Î«dJý

ــنـطــقــة اخلـضــراء ويــا قـادة األحــزاب والــكـتل شـكــرا  لــكم يــا حـكــام ا
بفضـلكم تـوسعت مـقابـرنا وقل عـدد أحبـابنا واصـبحت سـعادتـنا عـندما
جند قبـور لنا ال يـهمنـا عدد الـشهداء وال نـبالي لدمـوع االرامل واألطفال
ـهم لـديــنـا تـاج الـرأس واخلــطـوط احلـمــراء ومن لف لـفـهـم من عـبـاقـرة ا
الفساد سعادتنا من سـعادتكم ونحزن حلزنكم ال نهـتم النقطاع الكهرباء
تلئة ال هم انتم تتمتعون بالهواء البـارد نحن جنوع لكي نرى بطونكم  ا
هم  أوالدكم في سـعادة نسـكن في الهيـاكل واخليام ـوت اوالدنا ا نهتم 
لكي تـتمتـعوا بـالقـصور والـنساء نـتخـاصم فيـما بـينـنا من أجـلكم ونسب
ونشـتم ونـهـدد إذا أحـد مـسـكم بـالسـوء فـهل جتـدون من هـو افـضل مـنا
لـلـدفـاع عــنـكم ال تـهـتــمـوا إذا كـتب الـبــعض عـنـكم فـي مـواقع الـتـواصل
االجـتـمـاعي فـجـيـشـنـا االلـكتـرونـي جـاهـز لصـد اي عـدوان عـلـيـكم نـحن
نچمل صوركم وافـعالكم ونتـباهى بسرقـاتكم وشخوصكـم شعوب العالم
حتـسـدنـا عـلى الـبـنـاء والـعـمــران في وطـنـنـا فـلـديـنـا نـاطـحـات الـسـحـاب
واطن تنزهات والبحيـرات ال يوجد لدينا فساد ورشاوي وا واحلدائق وا
مـعــزز مــكـرم ايــنـمــا يــذهب مـعــامــلـته تــنــجـز بــدقـائـق في دوائـر الــدولـة
ــوظف ويـرحب بــنـا من االســتـعالمــات ويـرفض واإلبـتــسـامـة ال تــغـادر ا
األكراميـة والهدايـا ويقول اسـتغفر الـله واجبي خـدمتكم شـوارعنا مـبلطة
مجـارينـا تفـوح مـنهـا عطـر الكـارديـنيـاماءنـا حلـو وعذب مـصـانعـنا تـعمل
اراضينا عامـرة بالزراعة ومسـتشفياتـنا فيها أحدث
األجهزة الطبية تعليمنا نحسد عليه من باقي الدول
فاسـدنـا يـرمى في الـسـجن والـقضـاء عـادل فـلـهذا

كل شعوب العالم حتسدنا وتغار منا.

{ دمــــشق (أ ف ب) - أدى الـــــرئــــيس
الـســوري بــشــار األســد امس الــسـبت
الـيـمــ الـدسـتــوريـة لـواليــة رئـاسـيـة
رابـعــة من ســبع سـنــوات بــعـد نــحـو
شهرين من إعادة انتخابه وسط أزمة

اقتـصـادية ومـعـيـشيـة خـانقـة تـعصف
بالـبالد الـتي تـشـهـد نزاعـاً دامـيـاً مـنذ
أكثـر من عشـر سـنوات.وفـاز األسد في
االنتـخـابـات الرئـاسـيـة الـتي جرت في
 26أيار/مايـو كمـا كان متـوقعاً بـ95

ئـة من األصـوات في استـحـقاق في ا
هـــو الـــثـــانـي مـــنـــذ انـــدالع الـــنـــزاع
وشــكـــكت قـــوى غـــربــيـــة وخـــصــومه
بــنـــزاهـــته حـــتى قـــبل حـــدوثه.وأدى
األسـد الـسـبت الـقـسم الـدسـتـوري في

احـتـفــالـيـة ضـخــمـة أقـيــمت في قـصـر
الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس
الــشـــعب وبـــحـــضـــور أكــثـــر من 600
ضـيـف بـيــنــهم وزراء ورجــال أعــمـال
وفنانون ورجال دين وإعالميون وفق
دوائــر الـــقـــصـــر الــرئـــاسي.وقـــال في
خطاب ألقاه إثر قسمه على نسخة من
الـدسـتــور والـقــرآن الـكــر إنّ نـتـائج
االنـتــخــابـات "اثــبـتت قــوة الــشـرعــيـة
نـحها الشـعب للدولة الشعبـية التي 
ــســـؤولــ وســفّـــهت تــصـــريــحـــات ا
الـــغــربـــيـــ حـــول شــرعـــيـــة الـــدولــة
والـدســتــور والــوطن".ونــقـلـت وسـائل
اإلعالم الـرسـمـيـة ومـنـصّـات الـرئـاسة
كـلـمـة األسـد بـيـنـمـا اتـخـذت إجـراءات
أمــنــيــة مـــشــددة في دمـــشق ومــحــيط
القـصـر الـرئـاسي.وجـرت االنـتـخـابات
ـــنـــاطق الـــرئـــاســــيـــة األخـــيـــرة فـي ا
قدرة اخلاضعـة لسيـطرة احلكـومة وا
بــأقل من ثـــلــثي مــســـاحــة الــبالد في
الــوقت الــذي غـــابت فــيه عـن مــنــاطق
سـيـطــرة اإلدارة الـذاتــيـة الــكـرديـة في
شـمـال شرق سـوريـا كـمـا عن مـنـاطق
تـسـيـطـر عـلـيـهـا هـيـئـة حتـريـر الـشـام
) وفــصـائل (جـبــهــة الـنــصــرة ســابـقــاً

موالـية ألنـقرة في شـمال وشـمال غرب
) الذي البالد.واعـتبـر األسد ( 55عامـاً
قـوطع مـراراً بـالـتـصــفـيق والـهـتـافـات
ـــؤيـــدة أنه "خـالل عـــشـــر ســـنـــوات ا
ونــيف من احلــرب كــانت هــواجــســنـا
متعـددة فطغت األمـنية مـنها واخلوف
علـى وحدة الـوطن أمـا الـيـوم فـجـلـها
حـــول حتـــريـــر مـــا تـــبـــقى من األرض
ومـواجــهــة الـتــداعـيــات االقــتـصــاديـة

عيشية للحرب". وا
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وكــــرر دعـــــوته "لـــــكل مـن راهن عـــــلى
ســقـــوط الـــوطن (...) وعــلـى انــهـــيــار
الـــدولــــة" إلى أن "يــــعـــود الـى حـــضن
الـوطـن ألن الـرهــانــات ســقـطـت وبـقي
الــوطن" مــضـيــفــاً "نــقــول لـكـل واحـد
منهم أنت مستغلّ من قبل أعداء بلدك
ضد أهـلك والثـورة التي خـدعوك بـها
وهم".ويبـدأ األسـد واليـة جديـدة فـيـما
تـــشــــهـــد ســـوريــــا أقـــسى أزمــــاتـــهـــا
االقتصادية خـلفتهـا عشر سنوات من
احلرب وفاقـمتهـا العقـوبات الغـربية
فـــضـالً عن االنــــهـــيــــار االقـــتــــصـــادي
ــتــســارع في لــبــنــان اجملــاور حــيث ا
يــودع رجــال أعــمـــال ســوريــون كــثــر

أموالـهم قدّر األسـد قيـمـتهـا بعـشرات
مــلـــيـــارات الــدوالرات.واتـــخـــذ األســد
عبـارة "األمل بـالـعـمل" شعـاراً حلـمـلته
االنـتــخــابـيــة في مــحـاولــة لـتــســلـيط
ـقـبل فـي مـرحـلـة الـضـوء عــلى دوره ا
إعادة اإلعـمار بـعـد عقـدين أمـضاهـما
في ســدّة الـــرئــاســـة. لــكـن الــعـــقــبــات
والتحديـات كبيرة.وعـلى وقع االنهيار
االقــتـصــادي رفــعـت احلـكــومــة خالل
اضية أسعار البنزين غير األسابيع ا
ـازوت واخلــبــز والـســكـر ـدعــوم وا ا

والرز.
اضية مشكلة وتفاقمت في األسابيع ا
انقـطـاع الـكـهـربـاء جـراء نـقص الـغاز
ـــغـــذي حملــطـــات تـــولـــيـــد الـــطـــاقــة ا
الــكـــهـــربــائـــيــة بـــحــسـب مــســـؤولــ
سوري ووصلت ساعـات التقن في
ــنــاطق إلى نــحــو عــشــرين عــدد من ا
.وتــشـهــد ســوريـا مــنـذ سـاعــة يــومـيــاً
ـقتل آذار 2011نزاعـاً دامـيـاً تـسـبّب 
نـحـو نــصف مـلــيـون شـخص وأحلق
دمـــاراً هـــائالً بـــالــــبـــنى الـــتـــحـــتـــيـــة
واستنزف مقـدرات االقتصاد. كما أدى
الى نـــزوح وتــــشـــريـــد نــــحـــو نـــصف

السوري داخل البالد وخارجها.
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وجــد بـعض األطــفـال طـريــقـة مـلــتـويـة
ــدرســة بـــاســتــخــدام لـــلــتــغــيـب عن ا
ـشـروبات الـغازيـة حتـى تظـهر نـتائج ا
اخـتـبـارات فـيـروس كـورونـا إيـجـابـيـة

فكيف يحدث ذلك?
يـبحث األطـفال دائـمًا عن بـعض الطرق
ــدرســة ـــاكــرة لــعــدم الـــذهــاب إلى ا ا
وكـانت أحدث حيلة هي تـزييف اختبار
الـتدفق اجلانبي لفـيروس كورونا حتى
يــظــهـــر إيــجــابــيــا وذلك بــاســتــخــدام

شروبات الغازية. ا
وانـتـشرت مـقاطع فـيـديو لـهذه اخلـدعة
عـلى تـطـبـيق تـيك تـوك مـنـذ ديـسـمـبر/
كــــانـــون األول وأرســــلت مــــدرســـة في
تحدة مؤخرًا رسالة ملكة ا ليفربول با

إلى أولياء األمور لتحذيرهم من ذلك.
إذًا كــيف يــنــجح األطــفــال اخملــادعـون
وعـصائر الفاكهة ومشروبات الكوال في
تـزيـيف نتـائج االخـتبـارات? وهل هـناك
طـريقة لـلتميـيز ب النـتيجة اإليـجابية
الــزائـفــة والـنــتـيــجـة احلــقـيــقـيــة? لـقـد

حاولت أن أجد إجابات لهذه األسئلة.
أوالً رأيـت أنه من األفـضل الـتحـقق من
تــلك االدعـاءات لـذلك فــتـحت زجـاجـات
من الكوال وعصير البرتقال ثم وضعت
بـضع قطـرات مبـاشرة عـلى عيـنت من
اخــتــبــار الــتــدفق اجلــانــبي لــفــيـروس
ــؤكــد أنـه بــعــد بــضع كـــورونــا. ومن ا
دقــائق ظــهــر خــطــان في كل اخــتــبـار
وهو ما يعني وجود فيروس كورونا.
ــهم أن نــفـهم كــيـفــيـة عــمل هـذه ومن ا
االخـتـبـارات. فـإذا فتـحت اجلـهـاز الذي
يُـسـتخـدم في اخـتبـار التـدفق اجلـانبي
لـفـيـروس كـورونـا سـتـجـد شـريـطًـا من
مـــــــادة تـــــــشـــــــبـه الـــــــورق تـــــــســـــــمى
"الــنــيــتــروســلـيــلــوز" ولــوحــة حــمـراء
صــــغــــيــــرة مــــخـــــبــــأة حتت الــــغالف
الـــبالســتــيـــكي أســفل خـط االخــتــبــار.
وتــمــتص الـلــوحــة احلـمــراء األجــسـام
ـضادة التي تـرتبط بفـيروس كورونا ا
كـمـا تـرتـبط أيـضـا بـجـسـيـمـات الـذهب
الــنــانـــويــة (تــظــهــر جــزيــئــات الــذهب

الـصـغـيـرة في الواقـع بالـلـون األحـمر)
ـعرفة مكان وجود وهـو ما يسمح لنا 

ضادة على اجلهاز. األجسام ا
وعـنـدمـا تُـجـري االخـتـبـار فـإنك تُـخلط
عـينتك مع محلـول عازل سائل وهو ما
يـــضــمـن بــقـــاء الـــعــيـــنـــة عــنـــد درجــة
ثـلى قـبل تـقطـيـرهـا على احلـمـوضـة ا

الشريط.
ويــــــتـــــفــــــاعـل الـــــســــــائـل مع شــــــريط
الــنـــيــتــروســلــيــلــوز ويـــلــتــقط الــذهب
ـضـادة. وتـرتـبط األجـسام واألجـسـام ا
ــضـادة أيـضًــا بـالـفــيـروس إن وجـد. ا
وفـي أعــــلى الـــــشــــريط بــــجـــــانب خط
ـزيــد من األجــسـام االخــتــبـار هــنــاك ا
ـضادة التي تربط الفيروس. لكن هذه ا
ــضـــادة لـــيــسـت حــرة في األجـــســـام ا
احلركة فهي عالقة في النيتروسليلوز.
ـسـحـة احلـمـراء لألجـسام ونـظـرًا ألن ا

ـضادة التي حتمل عالمة ذهبية تمرر ا
هــذه اجملـمـوعــة الـثـانـيــة من األجـسـام
ـضادة فإنها أيضًـا تلتقط الفيروس. ا
جموعتي ويـرتبط الفيروس بعد ذلك 
ا ـضادة تـاركًا كل شيء  األجـسام ا
فـي ذلك جـزيــئـات الـذهـب ثـابـتــة عـلى
خـط بجوار خط االختـبار على اجلهاز
وهـــو مــــا يـــشـــيـــر إلـى أن االخـــتـــبـــار

إيجابي.
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ضادة الـذهبـية التي لم أمـا األجسـام ا
تـرتـبـط بـالـفـيـروس فـتـسـيـر بـالـشـريط
ـجــمــوعــة ثــالــثــة من حــتى تــلــتــقـي 
ضادة غير مصممة اللتقاط األجسام ا
فــيــروس كــورونــا وعــالــقــة عــنــد خط
الــتــحـكم وهــو مــا يـعــمل عــلى حـبس
تـبقـية دون احلـاجة جـزيـئات الـذهب ا
إلـى القـيـام بـذلك عن طـريق الـفـيروس.

ويُـسـتـخـدم هـذا اخلط األخـيـر لإلشارة
إلـى أن االخــتــبــار قــد  بــنــجـاح. إذا
ـشـروب غازي أن يـتـسـبب ـكـن  كـيف 
فـي حتــول خط االخـــتـــبــار إلى الـــلــون

األحمر?
يــــتــــمــــثـل أحــــد االحــــتــــمــــاالت في أن
ـشـروبات حتـتـوي على شـيء تتـعرف ا
ــضــادة وتـرتــبط به عــلــيه األجــسـام ا
تـمامًا كما تفـعل مع الفيروس. لكن هذا
غــيـر مــرجح إلى حـد مــا فـالــسـبب في
ــضـادة في مـثل اســتـخـدام األجــسـام ا
هـذه االختـبارات هو أنـها شديـدة الدقة
بـشـأن ما تـرتـبط به. فهـنـاك العـديد من
األشـــيــاء فـي اخملــاط والـــلــعـــاب الــذي
ـسـحات الـتي تـؤخذ يُـجـمع بـواسطـة ا
ضادة مـن األنف والفم لـكن األجسـام ا
تــتـجـاهل تـمـامًــا كل هـذه الـفـوضى من
الـبروتـ والفـيروسـات األخرى وبـقايا

وجــبـــة الــطــعــام لــذلـك فــمن الــصــعب
لـــلـــغـــايـــة أن تـــتــفـــاعـل مع مـــكـــونــات

شروبات الغازية. ا
لـكن الـتـفـسـيـر األكـثـر تـرجـيـحًـا هـو أن
ـشروبـات الـغازيـة يـؤثر شـيـئًا مـا في ا
ــضـادة. لــقـد عــلى وظــيـفــة األجـســام ا
اُسـتخدمت مجموعة من السوائل بدءا
من عـصير الـفاكهـة إلى الكوال لـتزييف
نـتائج االختبارات لكن كان هناك شيء
واحـد مشتـرك بينهـا جميعـا وهو أنها

شديدة احلموضة.
فـحمض السـتريك في عـصير الـبرتقال
وحـــمض الـــفـــوســـفــوريـك في الـــكــوال
ــالـيـك في عـصــيــر الـتــفـاح وحــمض ا
يـعطي درجة حمـوضة تتراوح ب 2.5
وأربـع درجــات وهــذه ظــروف قــاســيـة
ــضـادة الــتي طُـورت جــدًا لألجــسـام ا
لـتـعـمل إلـى حـد كبـيـر فـي مـجـرى الدم
بدرجة حموضة تصل تقريبا إلى .7.4
ويُــعــد احلــفــاظ عــلى درجــة حــمــوضـة
ضادة أمـرًا أساسيًا مـثالية لألجـسام ا
لـلـوظـيفـة الـصحـيـحـة لالختـبـار وهذه
هي وظــيــفـة احملــلـول الــعـازل الــسـائل
الـذي تخلطه مع العينة خالل االختبار.
وتــظــهــر أهـمــيــة الــدور احلــاسم الـذي
يـلعـبه احمللول الـعازل من خالل حقـيقة
أنه إذا خـلطت الـكوال باحملـلول العازل
فـإن نـتيـجـة اختـبار اإلصـابـة بفـيروس

كورونا تكون سلبية.
‰“UŽ œułË

لـــذلك فـــإن عـــدم وجـــود هـــذا الــســـائل
ـضادة في الـعازل يـعني أن األجـسام ا
االخـتـبار تـكـون مـعرضـة تـمامًـا لـدرجة
ـشـروبـات ـوجــودة في ا احلــمـوضـة ا
وهـو األمـر الـذي يـكـون له تـأثـيـر كـبـير

على وظيفتها.
ــــــضـــــادة عـــــبـــــارة عن واألجـــــســـــام ا
بــــروتـــيــــنـــات تــــتـــكــــون من كــــتل من
األحـماض األمـينـية مـرتبـطة بـبعـضها
الـبعض لتشكيل سالسل خطية طويلة.
ويـــتم طي هـــذه الــسـالسل في هـــيــاكل
دقـيقـة للـغاية. وحـتى أي تغـييـر بسيط
كن أن يـؤثر بشكل فـي هذه السالسل 

. ويـجـري كـبـيـر عـلى وظـيـفـة الـبـروتـ
احلــفــاظ عـلى هــذه الــهـيــاكل من خالل
شـبـكة من آالف الـتـفاعالت بـ األجزاء
ـثال . على سـبيل ا اخملـتلـفـة للـبروتـ
أجـــزاء الــبــروتــ ســـالــبــة الـــشــحــنــة
ناطق موجبة الشحنة. ستنجذب إلى ا
لـكن في الظروف احلمضية فإن شحنة
الـبـروت تـكـون إيجـابـية بـشكـل كبـير.
ونــتــيــجــة لــذلك تــتــعـطـل الــعـديــد من
الـتـفـاعالت الـتـي تربـط الـبـروتـ مـعًا
وتـتـأثـر الـبـنـيـة الـدقـيـقـة لـلـبـروت وال
يـعمل بشكل صـحيح. وفي هذه احلالة
ـــضــادة تـــقل حـــســاســـيــة األجـــســام ا

للفيروس.
شوهة إلى وتـتحول هذه البروتـينات ا
"وحــــوش لـــــزجــــة" كــــمــــا أن كـل تــــلك
تـطـورة والتي من شـأنـها الـتـفاعـالت ا
عـادةً أن حتـافظ على تـمـاسك البـروت
قــد أصــبـحت اآلن خــالـيــة وتــبـحث عن
شيء تــرتــبط به. ويــتــمــثل الـتــفــســيـر
ـــضـــادة احملــــتـــمل في أن األجــــســـام ا
اجملــمــدة فـي خط االخــتــبــار تــلــتــصق
مـــبــاشـــرة بــجـــزيــئـــات الــذهب أثـــنــاء
مــرورهـا وهــو مـا يــنـتج عــنه نـتــيـجـة

إيجابية خاطئة ناجتة عن الكوال.
فهل هناك إذا طريقة الكتشاف االختبار

زيف? اإليجابي ا
ـضـادة (مــثل مـعـظم تــكـون األجـســام ا
الـبروتينات) قادرة على إعادة االنطواء
واسـتـعادة وظـيفـتهـا عنـد إعادتـها إلى
ظـروف أكثر مالءمة. لذلك حاولت غسل
اخــتــبــار جـرى جتــفــيــفه بــالــكـوال عن
طــريق مــحـلــول عــازل والـتــأكـد من أن
ــضـــادة اجملــمـــدة في خط األجـــســـام ا
االخــتــبــار قــد اســتــعــادت وظــيــفــتــهــا
الـطــبـيـعـيـة وأطـلـقت جـزيـئـات الـذهب
وهـو مـا أدى إلى الـكـشف عن النـتـيـجة

السلبية احلقيقية لالختبار.
إنـني أشيد ببراعتكم أيها األطفال لكن
اآلن وبـعـد أن وجـدت طـريقـة الكـتـشاف
خـدعتكم أقترح عليكم استخدام مكركم
البـتكار مجموعـة من التجارب واختبار

الفرضية التي أشرت إليها.

 ∫51

الرئيس السوري
يؤدي اليم
الدستورية



wLO b « 5  ÂU — 

بغداد 

U öD «Ë «—«u5

www.azzaman.com

و وصـف مـهـمـة اجلـوالن بـان قـائـد لـواء
دبابـات اوقف تقدم خطة اسرائيل الحتالل
٤ عــواصم دول عــربــيــة (دمــشق وبــيــروت
  هاجمنا على ٤ الوية وعمـان والقاهرة) 
بلـواء واحـد ليـست اسطـورة خـيالـية  الن
ـشـاة بل لـها ـدرعـة لـيـست مـثل ا احلـرب ا
ــطــرقـة مــزايــا وهــيـبــة  ان الــدروع مـثل ا
الـثـقـيـلة امـا أن تـضـرب بـهـا عـدوك او تقع
 كــان اجلـــيش الـــعــراقي اول عــلـى رأسك 
احليـوش هجـومـاً علـى العـدو الصـهـيوني
حـــتى قـــال تــيـــمـــور هـــيـــرش (ان وحــدات
اسرائيـلية بـكاملهـا فرت وانسحـبت عندما
شاهـدت الدبابات العراقية حتى قالو يارب
مــــا هــــذا الـــعــــدد هــــنــــا)  كــــان اجلــــيش
االسرائـيلي عـلى بعد ٣٠ كم لـيدخل دمشق
(لكن فـاجئـنا وبـاغتـنا اجلـيش العـراقي ما
قال عميدور بأن دمشق كانت كالتفاحة ب
)  وكان ايـديـنـا وانـتزعـهـا مـنّـا الـعـراقـيـ
حــافظ االسـد هــو قـائــد اجلـبـهــة الـعــربـيـة
السـورية  وعن لـسانه (دمـشق انتزعت من
الــسـوريـ الى الــشـارب الــعـراقي ) وابـرز
جمـلة لي شخصـياً قالهـا عني حافظ االسد
(إالبـــضــاي ال جـــائـــنــا وال راجـــعـــنــا ذهب
للـمعركـة مباشـر)  (سلـيم يلقب بـاالبضاي
لـــنــعــومـــته وقـــامــته الـــقــصــيـــرة) وكــنت
ـنطـقة ب عـمان ودمـشق منذ استـطلعت ا
خدمتي نهاية الستينات واعلم تضاريسها

Â«b Ë dJ «

وعن فـتــرة احلــكم بـ 1968- 2003 شــدد
سلـيم االمـام ان احلـكم لـيس لـعـبـة وصدام
دمـر الــعـراق وســار به لـيــسـلــمه لالحـتالل
والــدول االقــلـيــمـيــة  وجـعــله أسـيــر لـدول
ـرات عام 1972الـبكر االقـليـميـة  واحدى ا
طـــرد صـــدام من الــــقـــصـــر  ولـــو أوعـــزت
الـرئـاسـة لي حـيـنـهـا لـتـخلـصت مـن صدام
ــجـــرة تـــمــوز بـــدبـــابــتـــ  ومـــا حـــدث 
1979واحلـرب مع ايران 8 سـنوات ودخول
الكويت واحلصار 12عام على العراق دليل
على كـالمنـا  خاصـة حـرب العـراق وايران
الــتي اجـــاد الــطــرفـــان بــالــدفـــاع ولَم يــكن
مــنـــتــصـــر وخـــاســر بـــاحلــرب بـل ماليــ

الضحايا ومليارات االموال. 
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وتـــابـع االمـــام ان هـــنـــاك عـــقـل ومن عـــمل
مـجـلس االعـمـار انـقـذ الـعـراق من الـتـخلف
مـثل مـا انقـذ من إنشـأ البـطـاقة الـتمـوينـية
سنـوات احلـصار  ومـنـذ ذاك الـيوم لـلـيوم
ــصــالح ولــيس احلــكم لــعـــبــة الــعالقــة وا
ــلــوك الــثالث احلــكـمــة  ويــرى ان حــكم ا
افـضل لــلـعــراق  ومـا قــام به عـبــد الـكـر
قاسم خـرق لقـواعـد ومهـنة الـعـسكـر الذين
يـصـلـحـون لـلـدفـاع عن الـوطن ولـيس حـكم
الــســيـاســة  واحــداث تــمـوز 1958فــتـحت
األبـواب على الدم واالنقالبات وركض قادة
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سـلــيم شــاكــر حـسن االمــام ضــابط عـراقي
ومـوسـوعـة سيـاسـيـة عسـكـريـة نادرة  من
تولـد النعـمانيـة محافـظة واسط عام 1937
واكـــمل الـــدراســـة االبــــتـــدائـــيـــة فـــيـــهـــا 
تـوسطة واالعدادية في احللة  والتحق وا
بـــالــكـــلــيـــة الــعـــســكـــريــة الــدورة 34 عــام
1955وتــخــرج مــنــهـا 1958بــرتـبــة مالزم 
لكي  خدم في وهي اخـر دورة في العهـد ا
عهـد الزعـيم عبـد الكـر قاسم ٥ سـنوات 
وعهـد الرئيس عبـد السالم وَعَبَد الرحمن
عــارف 5 ســـنـــوات ايــضـــا  ودخل كـــلـــيــة
االركـان نــهـايــة عـام  66 وتـخــرج عـام 68
وتقـلد في عـهد الرئـيس احمـد حسن الـبكر
11سنـة مناصب عسكرية ودبلوماسية عدة
 ومع بدايـة تسـلم صدام حـسيـ السـلطة
زُج به في الــســجن ســبع ســنـوات مـن قـبل
احملــكــمـة اخلــاصــة بــرئـاســة نــعــيم حـداد
ـنـقـولة ـنـقـولـة وغـيـر ا وصـادرت أمـواله ا
دنـية والطـرد من اخلدمـتـ العـسكـريـة وا
واحلـرمان من الـراتب الـتقـاعـدي  وما زال
بيت الـسكن الـوحيـد مصـادر منذ 40 عام 
ويـصــنف دولـيــا من ابـرز وأشــجع ضـبـاط
يا  درعة عا الدروع وقيادة احلرب ا

الـتـقـيـنـا االمـام في بـغـداد بـعد عـودته قـبل
ايّام من بـريطانيا حيث يـتنقل منذ سنوات
ب بـغـداد ولنـدن  انـطلق بـحـديث شاسع

تناول عدة محاور وقضايا
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بدأ باحداث مرت بالعراق عبر 70عام وقال
ان احلـرب الـطـريــقـة احلـقـيـقــة لـلـدفـاع عن
الوطن  ومـشاركة العراق في حرب تشرين
1973ســـتـــبـــقى فـي االذهــاب وشـــوكـــة في
عـيون الـصـهايـنة وأثـبـتنـا كفـاءة عـسكـرية
مـتـقــدمـة  واعـتــراف الـقـادة االســرائـيـلـ
ورئـيـسـة وزرائــهم گـولـدا مـائــيـر بـسـقـوط
9500الف ضحـيـة وخـسـارة ماديـة بـالـبنى
التـحتية والعـسكرية تقدر 300 مليار دوالر
اكبـر شاهد عـلى التاريخ  واسـتذكر االمام
درعة  وأبـلغني ضابط االنذار لـلقطعـات ا
ادارة وحــركـــات لــواء 12الـــنـــقــيـب الــركن
صــبـيح الــطـرفــة في ظـهـر 6 تــشـرين االول
1937ان بيـانات من اإلذاعات العربية تعلن
احلــرب الـعـربــيـة االســرائـيـلــيـة الــرابـعـة 
وواالنـذار والـشـعـور بـفـرحـة حـرب وطـنـية
والـتـحــرك لـثالث ايّــام مـتـواصــلـة بـاجتـاه
ـعركـة في اجلـوالن بـقوة سوريـا ودخـول ا

لـواحـد واحـد امام 4 الـويـة مـدرعـة بـقـيادة
اجلـــنــــرال دان النـــر الـــذي هـــرب وتـــرك  8
دبابـات سنتـورين تعـمل سلـمنـاها لـلجيش
الــســوري ومـــوجــودة حــالــيـــا في مــتــحف
بــــانــــورامـــا حــــرب تــــشــــرين في دمــــشق 
واعـــتــراف اجلــنــرال عــمــيــدرور من جــيش
الدفـاع االسرائيلي ولـعد رفع السرية اوقف
اجلـــيش الــعـــراقي تـــوســعـــنــا عــام 1973
وأثـبـتـنـا ان اجلـيش الـعـراقي اليـقـهر واول

وت . من يهجم واول من 
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واكــد االمــام ان الـتــقــيم الــبـريــطــاني لـيس
هـنـاك قـطـعــات جـيـدة وقـطــعـات سـيـئـة بل
ضـــبـــاط ومـــراتب جـــيــديـن  واخــرين دون
هـنيـة العـسكـرية  ـطلـوب من ا سـتوى ا ا
ولعل الـرمـيات والـتـصـادم مع االسرائـيـل
ـعـيار اثبـتت قـوة جيش الـعـراق  ويـبقى ا
األساس بـاحلرب والـقـيادة الـعسـكريـة عدم
ـــواقف  وشــخــصــيــنــا ال االســتــهــانــة بــا
اسـتـهــتـر بـحـيـاة جــنـودي اطالقـاً وأحـافظ
ا علـيهم من كل شي  واعتبر الدافع االول 
حتـقـق في تــشـرين الــرئــيس احــمــد حـسن
الـبــكـر اكـبـر نـصـيـر لـلـحـرب الـعـربـيـة ضـد
االسـرائـيـلـ  حرب  73 مـفـخـرة لــلـجـيش
العـراقي وشهادة اسرائيل الدليل  وجعلنا
مـنـهم خـنـفـسـان ودمـرنـا أسـطـورة اجلـيش
الـذي ال يـقهـر وكـشـفنـا ضـعفـهم وجـبـنهم 
ــتـحــدة االمــريـكــيـة ولــوال تــدخل الـرئــات ا
إلســـنــادهم بـــجــســـر جــوي عـــمالق وقــرار
مـــجـــلس االمن الـــدولي 338 بـــوقف اطالق
الـــنــار  لـــكــانت خـــارطــة الـــشــرق االوسط
مـخـتـلـفـة تـمـامـاً االن والـيـهـود امـا بـأجزاء
مـــحــدودة او رمـــيــنـــاهم في مـــيــاه لـــبــحــر

توسط .   ا
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وتطـرق االمام الى شهادة جنرال اسرائيلي
بان ضـباط اثنـ عراقيـ لو لدينـا  نعمل
تمـاثيل لهـم امام وزارة الدفـاع االسرائيـلية
 ورصاص اجلـيش العـراقي اثبت شـجاعة
ال توصف  واجلـيوش العربـية شنت حرب
مـفـاجـاة بـيوم الـغـفـران اكـثـر االيـام قـداسة
عـــنــد الــيــهـــود  وايــضــا يــوم 10رمــضــان
سـلمـ العـرب  مشـيراً خصـوصيـة عنـد ا

ان فلسط ذهبت بسبب قادة عرب 
 وان صـمـود حمـاس وضـربـات حـزب الـله
احلالـية خطوات في طريق ازالة اسرائيل 
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ـوت الــديــنـيــة في الــنــظـرة إلى احلــيــاة وا
واآلخـــرة ودفن فــيـــهـــا الــعـــديـــد من أمــراء
الكـويت السـابقون مـنهم : عـبد الـله السالم
الـصـبـاح  صبـاح الـسـالم الصـبـاح  جـابر
األحمـد الصبـاح  سعد الـعبد اللـه الصباح
 ودفن فـيهـا الـعديـد من رجـال الفن واألدب
منـهم : عبد احلس عبد الرضا  فائق عبد
اجللـيل  غـا الصـالح  خـالـد النـفـيسي 
ـفــيـدي  أحـمــد الـصـالـح  مـنـصـور عـلي ا
نـصور  والفنانة الرائـعة مر الغضبان ا
 ودفن فــيــهــا الــعــديــد من الــشــخــصــيــات
السـياسيـة منـهم : جاسم محـمد اخلرافي 
جــاسم حــمــد الــصــقــر  نــاصـر اخلــرافي 
شاهير بالكويت أحمد الربعي  وعدد من ا
ـــرزوق  فــوزي اجملــادي  مــنـــهم : بــراك ا

عبدالرحمن السميط  سعود الورع .
زرت أوال قــبــر الـفــنـان عــبـد احلــسـ عــبـد
ثل الـرضا الـذي ولد في  15يـوليو 1939 
كويـتي كوميدي  يعتبـر من أشهر الفنان
اخللـيجي والـعرب  و إعتباره من رواد
فن الـتـمــثـيل في مـنــطـقـة اخلـلــيج الـعـربي
ــمــثـلــ فـي اخلـلــيج الــذين وأحـد قـالئل ا

أبدعوا في التمثيل .
ولد في مـنطقـة شرق في الكـويت ألب يعمل
بـــحـــارًا  وهـــو الـــســـابـع من بـــ أخـــوته
األربـعـة عـشـر  تـلـقى تـعـلـيـمه في الـكـويت
حــتى مــرحـلــة الـثــانـويــة الـعــامـة وذلك في
ــبـاركــيــة واألحـمــديــة عـمل في مــدرســتي ا
وزارة اإلرشـاد واألنباء  ثم سـافر في بـعثة
إلى مصر عام  1956 لتـعلم فنون الطباعة 
انـيا وفي عـام  1961 سـافر في بـعثـة إلى أ
إلســتـكــمــال الـدراســة في فــنــون الـطــبــاعـة
وتدرج فـي الوظائف احلكـومية حتى وصل
إلى مـنـصـب مراقـب عـام قسـم الـطبـاعـة في
وزارة اإلعالم عـام 1959 إلى أن تــقـاعـد في
 30سـبتـمـبر 1979 تـزوج أربع مـرات ولديه
ثالث بــــنــــات وولــــديـن أكــــبــــرهم عــــدنــــان
وأصـغــرهم بــشــار الــذي يــعـمـل في اجملـال
الــفــني وله مــحــاوالت فـي كــتــابــة الــشــعـر
وإعداد الـبرامج التلفزيونية  ومنى وبيبي
 ومـنال (فـنـانـة تشـكـيـليـة خـريـجة جـامـعة

الكويت ) .
وهو من أسرة فنية  حيث أن أخيه (أمير )
فــنـان تــشـكــيـلـي وأيـضًــا قـدم مــسـرحــيـات
وأوبــريـتــات بــفن الـدمى بــشـخــصـيــة ( بـو
مـثل علي زعالن )  كـما أن إبن أخـيه هـو ا
ـغــني غــريـد مـحــسن  وأيــضًــا إبن عـمـه ا
الـشــاطئ  وعن حــيــاته اخلـاصــة في عــمـر
ـراهـقه بـعمـر الـثـامـنة عـشـرة أحب سـيدة ا
تكـبره بأعوام  ورفـضت أمّه اإلرتباط بها 
وعـلـيه قــررت عـائـلــته تـزويـجه إبــنـة خـاله
لـيـطـلــقـهـا بــعـد إجنـابــهـا ألبـنه األول  عن
حـقـيـقـة األمـر كـشـف الـفـنـان عـبـد احلـسـ
مـؤكــدًا أنه بـالــفـعـل أحب سـيــدة مـتــزوجـة
ولـديـهـا أبـنـاء  كـانت تـعـاملـه بلـطف كـونه
أكبـر منـها عـمرًا  وهـو تـفهّم هـذا التـعامل
بـصـورة خـاطـئــة  لـيـتـرجـمه عـلى أنه حب
عــلى الــرغم مـن عــدم مــعــرفــتــهــا بــاألمــر 
وعنـدما شـعـرت عائـلته بـإجتـاهه نحـوها 
ّ تـــزويـــجه من إبـــنــة خـــاله  وعـن ســبب
إنــفـصـالـه عـنـهــا قـال : كـنـت أشـعـر كــأنـهـا
أختي ولم يـتمكن مـن إكمال مـسيرة الزواج
بـعــد أن أجنب مـنــهـا طــفـلـه األول عـدنـان 
لــيـقــرر بـعــد ذلك إخــتــيـار شــريـكــة حــيـاته

بنفسه .
تـعـرض لـعـدة أزمات صـحـيـة  مـنـهـا كانت

بـعض قــبـور مـتــنـاثــرة  هـذا آخــر مـا بـقي
دلــــيال عــــلى وجـــود ذكــــر  ولـــيـس حـــيـــاة
جملمـوعة من الفنان الكـويتي الذين ملؤا
احليـاة العربية صـخبا وضحكـا وعبرة منذ
ـاضي حـتى رحـيـلـهم سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
ــــــتـــــتــــــابع فـي أوائل الــــــقـــــرن احلـــــادي ا

والعشرين.
وصـلـت الــكـويـت في مــطــلع فــبــرايـر 2018
ـؤتــمـر الـدولي لـلـمـانـحـ لـلـمـشـاركـة في ا
ؤتـمر الدولي ضد اإلرهاب الذي أقامتهم وا
دولة الـكويت الشـقيـقة التي تـعيش إزدهارا
إقـتـصاديـا وحـركـة جتاريـة كـبـيرة ونـشـاطا
سـيـاسـيـا وريـاضـيـا مـتـميـزيـن مع تـصـاعد
اخلالفــات في اإلقــلـيـم اجملـاور والــنــزاعـات
الـعــنـيــفـة في الــشــرق األوسط حـيث تــبـذل
اإلمارة جـهودا مضنـية لتهـدئة األجواء ب
األشـقــاء  ومـحـاولــة مـسـاعــدة الـعـراق في
ـنـطـقـة الـعـودة إلى وضـعه الــطـبـيـعي في ا

والعالم كشريك في صناعة السالم .
راودتني هـواجس مـختلـفة وأنـا أجتول في
ـتـألقـة بـاألنوار ـزدهرة وا مـديـنة الـكـويت ا
ـبهرة وحركـة األسواق والناس واألضواء ا
ــســـرعــ لــكــسب رزقــهم  الــطــامــحــ وا
ـشـاركـة في نـشـاطـات مـتـعـددة في أوجه وا
حيـاة عديـدة  وكنت إضافـة الى رغبتي في
انـح الـدولي متـابعة مـجريـات مؤتـمر ا
ومــؤتـمــر ضــد اإلرهـاب  حــيث كــانت لـدي
أمـــنــيـــة في زيـــارة أشـــخـــاص كــنـت أتــوق
للـقائهم وهم أحياء لكنهم رحلوا الى العالم
اآلخـر قـبل أن تـتـحـقق األمنـيـة تـلك وهـا أنا
قـريب مـنـهم لـكنـني لن أسـتـطـيع الـنـظر في
وجوهـهم  وال سماع كلماتهم  وال احلديث
إلـيـهم وإزعــاجـهم  أو اإلســتـمـتـاع بــفـنـهم

وصخبهم  وطريقة تعاملهم .
طلـبت إلى مرافـقي وهو عـسكـري سائق من
ـــقــبــرة الــديـــوان األمــيــري إيـــصــالي إلى ا
الكـبيرة التي تـضم رفاة عشرات آالف الذين
غادروا احلـياة في حوادث وظروف مختلفة
زيد من خالل سنـ طويلة وهم ينتظرون ا
القـادم اجلـدد الذيـن ال يعـرفون تـوقيـتات
ــكــان الــضــاج مــحــددة لــلــقــدوم إلى هــذا ا
بالـصمت والـسكيـنة والـعبـرة  وكان هدفي
بــعض الــقـــبــور الــتي تــضـم رفــاة فــنــانــ
كويتي معروف كنت مندهشا بضحكاتهم
وكــــلــــمـــاتــــهم وأدوارهـم في مــــســـلــــسالت
وتمثيليات تلفزيونية ومسرحيات فريدة ما

تزال عالقة في الذاكرة .
مـقـبرة الـصلـيبـيخـات أكـبر مـقبـرة في دولة
الكـويت   دفن فـيـها الـعـديـد من األموات
اضي تـقريباً إلى اآلن منـذ ستينـات القرن ا
ــقـبـرة ـقــبـرة إلى مــقـبــرتـ  ا  تــنـقــسم ا
ــقــبـرة ــقــبــرة الــشــيــعــيــة ( ا الــســنــيــة وا
اجلعـفريـة )  سمـيت بهـذا االسم لوجـودها
في مـنـطـقة الـصـلـيـبيـخـات في شـمـال شرق
الـكـويت  ولـشهـداء الـكـويت مـقبـرة خـاصة

قبرة . في ا
تـدة وواسعة ومـنفتـحة على وهي مقـبرة 
الـصـحـراء وكـانت الـشواهـد تـعـلـوا الـقـبور
ـقـبرة بـيـنـما ـنـدرسـة في قسم كـبـيـر من ا ا
تــبـدو الــقـبــور األخـرى فــارهـة ومــصـفــوفـة
بـطـرق هنـدسـية وتـعـلوهـا الـرايات اخلـضر
ـسـؤول عن والـسود  وحـ سـألت أحد ا
اذا تـبدو القبـور هكذا ? أجاب : إن قـبرة  ا
السـنة يضعـون موتاهم في قبـور مندرسة 
بـينـمـا يهـتم الـشيـعـة بتـلك الـقبـور بـطريـقة
مخـتلـفـة  وهي رؤية تـعتـمـد بعض األفـكار

بعام 2003 عنـدما تعرض ألزمة قـلبية أثناء
ـسـلسل احلـيالـة نـقل على أثـرها تصـويره 
سـتشـفى وتب إصـابته بـإنسداد في إلى ا
الـشـرايـ  سـافـر بـعـدهـا إلى لـنـدن إلجراء
جـراحـة عــاجـلـة وعـاد بــعـد شـفــائه إلكـمـال
سـلسل  كـما تعـرض ألزمة حادة تصـوير ا
خ في عـام  2005إثـر إصابـته بـجـلـطة في ا
ستشفى ركزة  أدخل على أثـرها العناية ا
انيا مبـارك الكبير ونقل بعدها للعالج في أ
 بعـد اإلنتـهـاء من مـسلـسل الـعافـور أجرى
عمـليـتي قسطـرة للـقلب في لـندن عام 2015
في يـــوم 9 أغـــســـطس 2017  نـــقـــله إلى
ـسـتـشـفـى حـيث تـعـرض لـوعــكـة صـحـيـة ا
شــديـدة في الـعــاصـمــة الـبـريــطـانـيــة لـنـدن
ــركـــزة  وتــوفي في 11 ودخـل الــعـــنــايـــة ا
أغـسطس  2017 بـعد تـعرضه جلـلطـة حادة
في الـــقــلب و دفــنـه في مــقــبـــرة الــكــويت

(اجلعفرية ) في الصليبيخات .
ض وقت طـويل عـلى كــان الـقـبـر الـذي لـم 
رقاد صـاحبه الذي وقفت عليه وكان مكتوبا
ـرحـوم عـبـد احلـسـ عـلى شـاهـده ( قــبـر ا
عبـد الرضا مـحمد عـوض ) الفنان الـكويتي
ــكـتــبـة اجلـمــيل أبـو عــدنــان الـذي أحتف ا
ـسـلـسالت الــفـنـيـة الـعـربـيـة بــالـعـديـد من ا
كن أن تـتـكرر ألنـها سـرحـيات الـتي ال  وا
أنتـجت في ظـروف خاصة وألن فـنانـ مثل
عــبــد احلــســ يــنــدر أن يــتــكــرروا وقــرأت
الفـاحتة عـنـده وتذكـرت مسـرحـية بـاي باي
لنـدن ومسلسل احلـيالة الـشهيـر والعشرات

سرحيات والتمثيليات الناجحة . من ا
وزرت قبـر آخر هو قبر الفنان غا الصالح
حــيث ولـد في  13مـارس 1943 في مـنــطـقـة
(صيـهد العوازم ) قرب قصر السيف  وكان
ـواد ـتـلـك بـقـالــة لـبـيع الــتـمـور وا والـده 
الـتموينية  تزوج في عام  1960وله خمسة
ــســرح أوالد  ســـاهم بــتــأســيـس ( فــرقــة ا
الــعـــربي ) عــام  1961 عــمل عــام  1959في
ـحـكـمـة اإلسـتـئـنـاف الـعـلـيا وزارة الـعـدل 
كـسـكـرتـير جـلـسـة في األحـوال الـشـخـصـية
واجلـنايـات حتى عام  ? 1964إنـتقل بـعدها
إلى تلـفزيون الكويت وعـ مساعدًا لرئيس
قـــسم الـــتــمـــثــيـــلـــيــات ثم رئـــيـــسًــا لـــقــسم

التمثيليات حتى تقاعد عام . 1983
يزا ترك شكل خالل مشواره الفني ثنائيا 
شـاهد اخلـلـيجي مع الـنجـمة بصـمة لـدى ا
الـقـديــرة حـيـاة الـفـهــد في عـدد من األعـمـال

وت يـقترب لـكنه يـختار أن بسـيف شعر بـا
ثابة الزمن كله . يجعل تلك اللحظات 

فيدي الذي ولد 10 وزرت قبـر الفنان علي ا
سـبتـمـبر 1939 عـمل باإلذاعـة قـبل األنتـقال
إلى الــتــمــثــيل  إشــتـهــر بــدور ( قــحــطـة )
ـسلسل درب الزلق  وهو من جيل الرواد
ــســلــسالت  إشــتــرك في دبــلــجــة بــعض ا
الكـرتونية  فـقام بتـمثيل دور ( فارس ) في
مغـامرات عـدنان  وشـخصـية ( هـمام ) في
الـــرجل احلــديـــدي  بــدأ دراســتـه عــلى يــد
ـاليـة في ــطــوعــة زهـرة ) ( نــســمــيــهـا ا (ا
الـعـراق ) وتـعـلـم الـقـراءة والـكـتـابـة وحـفظ
الـقـرآن  وبـعـدهـا أكـمل تـعـلـيمـه في مـعـهد
الـدراسات الـتـجـاريـة في عام 1985 وتـمـيز
في إســتـــخــدام الــلــغــة الــعــربــيــة والــلــغــة

اإلجنليزية والطباعة على اآللة الكاتبة .
إبـتـدأ عـمــله في بـلـديـة الــكـويت  وبـعـدهـا
أصـبح مـوظـفًـا في بـريـد الـصـفـاة وذلك من
عـام  1957وحـتى عـام  1973 وكـان يــشـغل
مـنــصب رئــيس الــفـرز والــتــوزيع  قـبل أن
يـنــضم إلى ( مـسـرح اخلـلـيج الـعـربي ) في
عــــام 1968 وقــــد درس مـــــادة اإلذاعـــــة في
سـرحيـة لسـنوات ـعـهد الـعالي لـلفـنـون ا ا

طويلة .
تــزوج مـــرتــ  األولى هـي والــدة أبـــنــائه
حـسـ وســلـيـمــان وخـالـد وخــلـود وأبـرار
ونـرجس وسـهـيـر  وكـانت زوجـته الـثـانـية
هي اإلعالمـية مي العيـدان  وكان زواجهما
عــام 1996 وإنــفــصال عــام 2006 عــاني من
شـاكل الـصحـيـة  ففي 27 أكـتـوبر بعـض ا
 2006  إرســــــــالـه من قــــــــبـل أهـــــــلـه إلى
ـــتـــحـــدة لــــلـــقـــيــــام بـــبـــعض الـــواليــــات ا
الـــفــحـــوصـــات  وحـــ وصل إلـــيــهـــا ظل
يسـتخدم جـهاز األوكسـج للـتنفس  وفي
يــوم  27 أكــتـــوبــر 2008 أدخل الـــعـــنـــايــة
ـركـزة في مــسـتـشـفى اخلـالـدي في عـمّـان ا
بعـد أن قـام بعـمـلـية في احلـنـجرة أدت إلى
تدهـور حـالته  وعـانى أيضـا من نزيف في
ا عـدة أدى إلى إصابة رئته بشكل حاد  ا

أدى إلى وفاته في 28 أكتوبر 2008.
 جلـب جثـمانه من عـمان إلى الـكويت في
يــوم 29 أكــتــوبــر  2008 عـلـى مـ طــائـرة
اخلطـوط اجلويـة الكويـتيـة  و إستـقبال
جـثـمـانه فـي صـالـة الـتـشــريـفـات في مـطـار
الـكويت الدولي  وكـان قد أوصى بأن يدفن
بـجـانب الـشـيخ جـابـر األحـمـد الـصـباح في
مقـبرة الصلـيبيخات  وقـد دفن جثمانه في
يــوم اخلــمــيس  30 أكــتــوبــر  2008 وسط
حــضــور عـدد مـن الـفــنــانـ مــثل إبــراهـيم
ــنــيع وغــا الــصــالح الــصالل ومــحــمــد ا
ومحـمد جـابر وداود حـس وعـبد الـرحمن
العـقل وحمد ناصر وإبراهيم احلربي وعبد
سلم وطارق العـلي وعبد الله عبد العـزيز ا
الرسـول ونبيل الـفيـلكاوي  دفن في مـقبرة

الصليبيخات .
فيدي أنا من بغداد أقول أنت إبن يا عـلي ا
ـاضي اجلـمـيل واحلب الـصادق احلـياة وا
والفن الـراقي وحـن األمـنـيات والـذكـريات
وبـريق الـضـوء الـذي يـتـغـلـغل في أعـمـاقـنا
وينـشـر فيـهـا نور احملـبـة والسـرور الذي ال
يخـبو .. وخـتامـا نقـول سيبـقى يوم وداعك

حزين كل يوم وكل عام .
وزرت قبـر الفنـان خالد الـنفيـسي الذي ولد
في 26 يـنـايـر 1937 كـان الــراحل من الـذين
المح الفـنية ساهـموا في تشـكيل بـدايات ا
في منـطقة اخلليج  ودامت مسـيرته الفنية
من عــــام  1956حـــتـى عـــام 2005 في آخــــر
أعـماله عديل الروح و فريج صويلح  درس
خالـد في مدرسة األحـمدية  وإنـضم بعدها
لفـريق الكـشـافة  وكـان معه الـفـريق محـمد
ـسـرحـيـة بـعـنـوان الـنـشـمي  و اإلعــداد 
ـسرح (ضـاع األمل ) وذلك ضـمن أنـشـطـة ا
ـسـرحـيـة رأت ـدرسي لـعـام 1953 إال إن ا ا
النور على مسرح مدرسة الصديق بإشراف
ـصـري زكي طلـيـمـات وذلك عام سـرحي ا ا
شـاركة مع صالح العجيري وعقاب 1957 
اخلطـيب وسـعد الـقطـامي  وفي عام 1962
ـسرحية صـقر قريش والتي تـعتبر شارك 
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أول عمل مـسـرحي جـماهـيـري في الـكويت 
سرح العربي . وقد ساهم بتأسيس فرقة ا
أعلن في الكويت عن وفاة خالد إثر مصاعب
صـحـيـة فـي الـقـلب والـتـنــفس وتـعـطل عـمل
بــعض الــوظــائف الــعــضــويــة في جــسـمه 
وقـضى الـنـفــيـسي فـجـر الــيـوم في مـصـحـة
غربية الرباط الربـاط حسان في العاصمـة ا
عن 73 عـــامــاً  ,تـــاركـــاً وراءه الـــكـــثــيـــر من
األعمـال الفنية التي إرتـبطت بذاكرة الشارع
اخلـليـجي منـذ العام 1957  وكـان النـفيسي
تــعـــرض إلـى أكــثـــر من أزمـــة صـــحــيـــة في
السنوات األخيرة إستدعت خضوعه للعالج
ـتـحدة , في الـكـويت وإنـكـلـتـرا والـواليـات ا
وقد تـعـرض إلى جـراحـة في الـفم قـبل نـحو
عــامـ إلسـتـئــصـال ورم سـرطـاني  ,مــا أثـر
كثـيـراً على قـدرته في التـحدث وأداء األدوار
ـــســلــسالت اخلـــلــيــجــيــة  الـــدرامــيــة في ا
وإشــتـهــر الـفـنــان الـنــفـيـسـي الـراحل بـأداء
الـكـثـيـر من األدوار الـتي مـا زالت عـالـقـة في
أذهان مـتابعي الدراما اخلليـجية كشخصية
شاركة أبو صـالح في مسلسـل درب الزلق 
رفـاق دربه عـبـداحلـسـ عـبـدالـرضـا وسـعد
ـسلسل االجـتماعي فـيدي وا الفـرج وعلي ا
إلى أبي وأمي مع الــتـحـيـة  ,فـضالً عن أداء
أدوار متـميزة في مسرحيات حامي الديار و
حـرم سعـادة الوزيـر و دقت السـاعة  ,وفـيلم
الـصـمت الـذي يـعــتـبـر أول عـمل سـيـنـمـائي
خليجي تعرفه دور السينما العربية  وظهر
النـفيسي للـمرة األخيـرة على شاشة الـتلفاز
في تــشـرين االول 2006 ) عـنــدمـا قــام بـدور
الــبــطـولــة في مــســلـسل عــديل الــروح الـذي
قـامت بـتـأليـفه الـكـاتـبـة فجـر الـسـعـيد  ,ولم
مثل الراحل يعلم أنه سيودع أنصاره يكن ا
ـســلـسل الـذي أثـار بـلــعب دور الـوزيـر في ا
كـثـيـراً من ردود الـفـعل  ,مـا جـعل الـصـحف
الكـويتيـة تطـلق عليه لـقب الوزيـر العاشق 
وشاءت األقـدار أن يرجع خالد النفيسي إلى
بـيته في حـي الريـاض أحـد أهم األحـياء في
ـغــربـيـة الــربـاط قـبـل أن يـلـفظ الــعـاصـمــة ا
أنفـاسه األخيرة في أحد مستـشفياتها  ولم
يترك وراءه أبناء بعدما عرف جتربة زوجية
قــصـيــرة لم يـكــتب لـهــا الـنــجـاح في مــطـلع
ضـي ما تـبـقى من الـسـتـيـنات  ,مـا جـعلـه 
حــيــاته عـازبــاً ومـكــتـفــيــاً بـتــبـني طــفـلــتـ
مغربـيت وتولي مهمة تربيتهما خالل فترة
ـغـرب  وأوضح حـيــاته الـتي قـضــاهـا في ا
ــغــربي الــذي أشـرف عــلى عالج الـطــبــيب ا
الفـنان الراحل أنه كان يعاني من مضاعفات
في الـقــلب و مـشــاكل في الـتـنــفس والـرئـة 
ـتـخـصص فـي اإلنـعاش وأضـاف الـطـبـيب ا
والــتـخــديــر في تــصـريــحــات صـحــافــيـة أن
صحة وتوفى  يذكر أن وفاة الراحـل دخل ا
الــفـنــان خـالـد الــنـفــيـسي حــدثت بــحـضـور
غربية صالح ملكة ا السفير الكويتي لدى ا
مـحــمـد الــبـعــيـجـان وزوج شــقـيــقـة الــفـنـان
الـراحل  تـوفي أثـر أزمـة قـلـبـيـة فـي الـرباط
ــــغــــرب في 27 مــــارس 2006 و نــــقل بــــا
جثـمانة إلى الـكويت وشـهد مواراة جـثمانه
الثـرى حضـور رسـمي وفني كـبيـر و دفنه

في مقبرة الصليبيخات .
يا خـالد النـفيـسي عندمـا كنـا نتـابع أعمالك
الفـنية الرائعة في تلـفزيون بغداد كنت تمأل
نفـوسنـا بـرغبـة الـتواصل مـع احليـاة وعدم
اإلسـتـسالم لــلـمـصـاعب وكـنـت تـدفـعـنـا إلى
ـــزيــد من الـــصــبـــر دون تــردد أو كــسل أو ا
خوف مـن مجـهول  إنك فـنان رائع وإنـسان
ـتــليء بـروح احملــبـة واألخـوة والــطـمـوح
رحـلت عـنـا بـطريـقـة أحـزنـتـنـا وتـركت فـيـنا
ة وجع كبـير و حفـرت في قلوبنـا صورة مؤ

ال تزول .
هؤالء الـنجوم األربعة إجتمعوا في مسلسل
خـالــتي كـمــاشـة مع إن اجلــمـيع عــمـلـوا مع
بــعض في أدوار مــخـتــلـفــة فـنــيـة ورائــعـة 
ـــوت تـــدبـــيـــر ربـــاني يـــنـــفـــرد بـــاخلالئق ا
ويـسـحـبـهم إلى الـظالم ويـنـهـيـهم وال يـبقى
منهم سوى الذكرى  وداعا لرجال السخرية
الــنـاجـحــة والـهـادفــة والـرائـعــة .. سـنـحـزن

تدة.. تأكدوا من ذلك . عليكم لفترة 

العـسـكـر خـلف احلـكم واإلدارة والـكراسي 
وغيرت مسار تاريخ العراق
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وركـــز ان اجلــيش الــعــراقي هــنــاك نــوعــان
يدخـلون الى الـسلـك العـسكري  االول ذوي
ـعــدالت الـقــلـيــلـة في نــتـائج الــبـكــالـوريـا ا
لـــلــدراســـة االعــداديـــة التــؤهـــلــهـم لــدخــول
جـامـعـات ذات مـسـتـوى او اتـخـاذهـا مـهـنـة
لـــلــــعـــيـش  والـــنـــوع الــــثـــاني يــــدخل الى
العـسكـرية وبـرأسه فكـرة الدفـاع عن الوطن
ـبدأ اجلـيش سور والتـضحـية واحلـمـاية 
الوطن  ولـالسف هنـاك بـعض الـعسـكـري
يـدخل لـلـمجـال ويـخرج لـلـتقـاعـد ولم يدخل
اي مــعــركــة (مــاثــارت فــوگ راسه طــلــقـة) 
ويـسـمى عـسـكـري ما مـجـرب  لـهـذا احلرب
تــعــمـيــد لــلــعــسـكــري من مــواطن فــقط الى
عــسـكــري حـقــيــقي  اشـبـه بـالــتـعــمــيـد في
سـيحـيـة واجليش وجـد ليـضـحي بنـفسه ا
عن حـمـايـة الـوطن  وطـلـبت بـتـامـر الـكـلـية
الـعسكـرية بـعد حرب 73ان تـدرس في كافة
الدورات  كـونها فخر العـرب ومسحنا الذل
الـــذي حلق بـــنــا عــام 1967 الن فـلــســطـ

لــيـــست مــجـــرد ارض عــربــيـــة بل كــرامــة 
والـعـرب ان لم يـدافـعـوا عن مـقـدسـاتـهم عن
مــاذا يـــدافــعــون  ولــو كـــان االمــر مــتــروك
للجيش العراقي واالردني ماكانت ان تذهب

فلسط بهذا الشكل
 وعـام 73تـذكـرنـا ان كـرامـة الـعـرب تـفـرض
علـينا مواجهـة اسرائيل في حرب حـقيقية 
ورئـــيـس اركـــان اجلـــيش الــــعـــراقي انـــذاك
الـفـريق اول الــركن عـبـداجلـبـار شـنـشل (مـا
ــعـركـة بــهـكـذا روح كـنت اتــوقع ان نـدخل ا

قتـالية ونحقق ما عجزنا عن حتقيقة بثالث
حـروب فـي الـصـراع الـعــربي االسـرائـيـلي 
ويــقـــول الــيــهـــودي نــتــنــيـــاهــو (الــصــراع
االســـرائــيـــلي الـــعــربي لـــيس صــراع ارض

وحدود بل وجود)
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سـلـيم االمـام تـعمـد في الـعـسـكـريـة بـدخوله
احلـرب مع االخوة االكراد شمال العراق من
سنة 1961- 1966 (لم اشعر اني اقاتل عدو
بـل اخ امــنــعـه من االنــفــصـــال عن بــلــدي) 
ورغم انهـا فرضت علـينا لـكن ما زلت حزين
ألحـــداثــهـــا  ولـــعل الــصـــراع بـــ رؤســاء
الـعراق واحلـركة الـكورديـة من عام 1932 -
2003انــتــهى بــدخــول األكــراد بــالــدســتــور
الـعراقي النافذ 2005 حتت الـدولة العـراقية
الــفـدرالــيـة ومـشــاركـتــهم بـاحلــكم حــكـومـة
ـان  وأتألم وبأسف مـا حصل من قتال وبر
في الـسـتيـنات والـسـبعـينـات والـثمـانيـنات
من قــتـل وتــدمــيــر وضـحــايــا وعــداء  لــكن
االخوة والـروابط العـربية الـكورديـة عمـيقة

ال يهزها الزمن 
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االستـقبال االسطوري للـجيش العراقي بعد
درع حـرب 73عـاد سلـيم االمـامي بـالـلـواء ا
12ابن الـولـيـد  اسـتـقـبـلـهم الـرئـيس الـبـكر
والـشـعب واجلـمـاهـير بـاالهـازيج الـعـراقـية
وسط بـغــداد وسـارت األرتـال الـعـسـكـريـة 9
ســـاعـــات مـــتــواصـــلـــة في شـــوارع بـــغــداد
بـاسـتـعـراض الـقـوة والـتـحـدي امـام الـعرب
والعـالم  وبعث الـبكـر ليـلتـقي سلـيم االمام
الـــذي قـــال (انـــا لـــو كـــنت مـــكـــان الـــقـــائــد
االســرائــيـــلي فــردريك النـــر عــلى مـــنــطــقــة

ا توقفت اال على ضفاف مدينة كفـرناسج  
احلــبــانـيــة  وايـضــاً لـو كــانت لـدي الــقـوة
احلـربــيـة لــفــردريك ال اقف إال عــلى الـبــحـر
ــتــوسط)  ولـلــفــتـرة بــ تــمـوز االبــيض ا
1973حــتى نــهــايــة عـام 1978ست ســنـوات
كـان الـرئـيس الـبـكـر الــقـايـد الـعـام لـلـقـوات
ـســلــحـة ورئــيس الــوزراء ووزيـر الــدفـاع ا
والـداخـلــيـة بـســبب مـحـاولــة انـقالب نـاظم
كــــزار مـــديـــر االمن وقـــتــــله وزيـــر الـــدفـــاع
وإصـابـته وزيـر الـداخـلـيـة  ظـهـر الـتنـافس
ب الـضـباط الـعراقـيـ لتـولي الـوزارت 
وبـلغ اشـده بـ العـقـيـد الركن سـلـيم شـاكر
ــقــدم الـــركن عــدنــان خــيــر الــله  االمــام وا
فـأرسل االمــام مـلــحق عـسـكــري في لـنـدن ٥
سـنـوات وبـعدهـا نـقل لـلسـلك الـدبـلـوماسي
سـفيـراً  ونـهـايـة عام 78اخـير عـدنـان خـير
الـله وزيــر لـلــدفـاع لـثالث اســبـاب ابن خـال
نــائب الـرئــيس صــدام وأخ زوجـته وايــضـا
زواجه من ابنـة الرئيس  وعندما قدم البكر
استـقالـته اقدم رئيس الـسلـطة عـلى مجزرة
دمـويـة بـإعدام 22 قـيـاديـا وضـابط ووزير 

وزج 33 اخرين بينهم االمام.
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 بعـد كل السنوات الطويلـة احتلت امريكيا
العـراق وجاءت بالنظام السياسي احلالي 
واعـدم صـدام وسـقـطت طـائـرة عـدنـان خـيـر
الـله وقــتل  ودمــرت عــقـلــيــة من قــاد حـزب
البـعث العراق ويتـحملون مـا حدث ويحدث
لالن  وبقـي سلـيم االمـام يامـل بنـظـام حكم
مـدني ويـتـمنـى العـقل واحلـكـمة  ويـتـحدث
ة لالجـيال واالعالم عن احـداث مـريرة ومـؤ

بتاريخ العراق .
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ال أزعم أن سكـان بالدنا و أشقائهم جـغرافياً في الشـرق األوسط مالئكة لكنني
واثق من أن بسـاطة غالبيـتهم جتعلـهم األقرب إلى كثيـر من الصفات الـطيبة التي
تمـيزها الـنوايـا احلسنـة والذكـاء الفـطري وصفـاء السـريرة والذهن ورغم ذلك ال
ـفـاصل والـتـفـاصـيل والـزوايا أنـفي أيـضـاً أن الـشـيـاطـ تـسـكن في كـثـيـر من ا
ـال تُفـجر مـكامنَ غـير مـرئية اخملفيـة لدى مـعظم الـنخب خـاصةً وأن الـسلـطة وا
لــدى طالبـهــمــا وهـذا مــا شـهــدنــاه خالل عـشــرات الــسـنــ من حــكم األنـظــمـة
الـسـيـاسيـة الـتي تـولت بـلـدان هـذه اجلـهة مـن العـالم وخـاصـةً أوسـطـهـا وبالدها
الئـكــة والـشـيــاطـ عـلى الـشـامــيـة وذي الـرافــدين وقـبل اخلــوض في سـبــاق ا
كراسي الـسلطـة في بلـداننا وفي الـشرق عمـوماً واألوسط مـنه خصوصـاً دعونا
نـتـطرق إلـى العـقـائد الـتي تـوجه اجلـالسـ أو الـقـافزين إلى تـلك الـكـراسي التي
غـدت واحـدة من أخـطر مـفـاتـيح كـوارث الـشرق والـعـقـائـد هـنا ال تـعـني الـديـنـية
حصـريـاً وإن كانت جـزءًا مـنهـا فـهي تشـمل كل شيء يـؤمن به اإلنـسان ويـحـيله
إلى بـرنامـج إيديـولـوجي يـعمل عـلى الـتـميـز في تـطـبيـقه ومـنه بـالتـأكـيـد العـقـيدة
الـديـنيـة والـسـيـاسيـة والـقـومـية ومـن الضـروري جـداً أن نـتـعرف جـغـرافـيـاً على
يـنابـيع تـلك الـعـقائـد فـهي األخـرى ذات تـأثيـر بـالغ عـلى تـطبـيـقـاتـها وتـفـسـيرات
نظريـاتها والبيئة هـنا تتحكم بشـكل كبير في نوعية الـسلوك وهي بالتالي ترسم
ـدنـية ـكـانيـة ومـا بـ الـبـداوة وا خريـطـة االنـتـمـاء لـتـلك الـبقـعـة اجلـغـرافـيـة أو ا
ا فيـها التي أنـتجت بحور اط  مسـاحات واسعة امـتألت بصراعـات من كل األ
ـرحـلـة للـوصـول إلى أشـكال من الـدمـاء حـتى استـطـاعت الـبشـريـة جتـاوز تلك ا
كان والـبيـئة وتأثـيراتـها على ـرتبطـة بجـغرافيـة ا جديدة من الـسلـوك والعقـائد ا
ـاط الـسـلـوك وتـطـبـيـقـات الـعـقـائـد والـبـداوة لـيـست تـلك الـقـيم الـتـي يـتـداولـها أ
البـعض عن الكـرم والشـجـاعة بل هي ذلك الـسلـوك الـبدائي الـذي يؤشـر مرحـلة
مـتـخلـفة من حـياة الـبشـر في تـقسـيمـات حقب الـتـطور اإلنـساني من الـبداوة إلى
راحل الـتي مرت بهـا البشـرية حتى وصلت إلى عاصـرة مروراً ببـقية ا دنـية ا ا
ما هو عليه اآلن من حضارة وقيم خالقة رغم إصرار البعض على التقهقر دوما

إلى الوراء ببقايا تلك الثقافات اآليلة للسقوط واالندثار.
اط السلوك عاصر ما يُـظهر بقايا تلك األفكار وأ وليس ببـعيد عنا في تاريخنا ا
ـارساته عـلى خلفـية بـدوية بدائـية مشـبعـة بهمـجيـة ال مثيل لـها حتى البدائي و
ـاط من الـسلـوكـيـات ليـست لـها في مـراحل الـبـدائيـة األولى وبـداوتـها وهـذه األ
ظلمة في معظم اجملتمعات فقد هوية قـومية أو دينية معينة بل تعكس اجلوانب ا
رأيـناهـا في روانـدا وصراعـاتـها الـقبـلـية الـبربـريـة التي ذهب ضـحيـتـها أكـثر من
ـانيـا ومحـرقة الـيهـود وأدركنـا مذابح اخلـمير ثالثة ماليـ إنسـان وقبلـها في ا
وت احلـمر فـي كمـبـوديا ومـثـلـها في لـبـنـان وفلـسـطـ وفي أنفـال وكـيـميـاويـات ا
قـابر اجلـماعيـة في جنـوب العـراق ووسطه وقـبل ذلك في أوروبا بكـوردستـان وا
ية وما حصل لـلهنود احلمر في أمريكا وفي كثير من وحروبهـا الداخلية أو العا
ـتمـدن اآلن إنهـا حـقاً حـقـبة سـوداء في تـاريخ البـشـرية واألكـثر بـلـدان العـالم ا
منهـا سواداً وكارثيةً هو استنساخها دينياً أو مذهبياً أو قومياً كما فعلت منظمة
ـتـطـرف لـمت في هـيـاكـلـهـا كل الـعنـصـريـ الـقـوميـ وا داعش الـتي جـمـعت و
ناطـقي بخلـفيات تتحـكم فيها الكـراهية واحلقد ذهبيـ بل وحتى ا الدينـي وا

األعمى لكل من يخالفها الرأي.
ونظرة فـاحصة لـبيـئات انتـماء عـناصرهـا يؤكد انـتشـارها في اجملتـمعـات القبـلية
ـدقع مـادياً وثـقافـيـاً وتربـوياً واألمـيـة األبجـدية واحلـضـارية وفي مـناطـق الفـقر ا
واصـفـات من قـبل مـجـاميع فـاشـيـة يـعـاني أغلب حـيث يـتم اسـتـغالل كل هـذه ا
عـنـاصـرها مـن اشـكـالـيـات سـيـكـولـوجـية وفـكـريـة أقـرب مـا تـكـون إلـى الـسـادية
والـسـايـكـوبــاث كـمـا ظـهـر في عـمـلـيـات الـتـقــتـيل الـذي تـتــفـــــ تـلك الـعـنـاصـر
بتـنفيـذها ذبحـاً أو خنقـاً أو حرقاً أو إغـراقاً بل إنـها حتى في هـذه الطرق تـنحو
ـضاعفة إلى تفاصـيل مقززة في الـقتل كمـا في عمليـات الذبح بسـكاك مثـلومة 
آالم الـضـحايـا والـتـمتع بـصـيـحاتـهم وآهـاتـهم وكذا احلـال في عـمـليـات الـشوي
وت أو اإلغـراق الـتـدريـجي لـلـضحـايـا أو تـقـطـيع األوصـال حتى بـالـنـار حـتى ا

وت. ا
ـتوحش لم يلد ليـلة أمس بل هو تراكم هائـل لسلوكيات هذا الـنمط من السلوك ا
وأفــكــار وعــقـائــد أنــتــجـتـه صـحــراء الــفــكـر وحــضــارة الـغــزو والــقــتل والــسـبي
واالغتـصاب وإباحـة اآلخر اخملتـلف حتت أي مسمى كـان سواء ديني أو عرقي
أو فـكـري أو سـيـاسي وإن كـان قـد اسـتـبـدل عـنـاويـنه ومـسـمـياتـه لـكنـه مـا يزال
يـحـمل تـلك الـعـقـيـدة الـبـدوية الـبـدائـيـة الـتي يـتـرجم تـفـاصـيلـهـا بـهـمـجـيـة أدركـنا
ـعدلـة في سوريـا وما سـلوكـيـاتهـا في حلـبجـة واألنـفال وبـعد ذلك في نـسخـتـها ا
حصل ويحصل في عفرين وقبلها في سبايكر وسنجار وسهل نينوى ناهيك عن

ـغيـب كارثـة لم تظـهر تـفاصـيـلهـا بعـد لعـشرات اآلالف من ا
السنة بتهمة التعامل مع داعش!

إن الكـثير من حاكـمي هذه البلـدان في العراق وسوريا
الئــكـة في ومــعـظم بــلــدان الـشــرق كــانـوا أقــرب الى ا
سلـوكهم قبل أن يتسنموا مقـاليد احلكم لكنهم حتولوا
إلى شــيــاطــ وطــغــاة حــيــنــمــا جــلـســوا عــلى كــرسي

السلطة!?

UOK I
ان الـعـنـايـة بـالـتـكـوين االسـري ورعـايـته عن طـريق تـوافـر اخلـدمـات الـوطـنـيـة
ومته في والـدعم االمحدود للـمتطلـبات  ذات العالقـة باالستقـرار االسري ود
ــسـتـقـبل واعـد زاهـر اجملـتـمع الـواحـد هـو بــحـد ذاته حـمـايـة بــنـيـويه حتـتـيـة 

ـتطلـباته كـافة يسـترضع خاللـها الطـفل في نطاق من
الـسرية السلوك القيمي اجلـمعي الذي يحميه ويجنبه
ثـالب واالنحرافات في الـتربية على وفق الـكثير من ا
درجـة ومـستـوى رعـايـة الدولـة واهـتمـامـاتـها في ذلك

التكوين القيمي االنساني حاضراً ومستقبالً .
{ استاذ دكتور

كـنـنا اسـتغالل مـواردنـا احمللـيـة في حل مشـكلـة الـكهـرباء  وهي ـا اننـا ال
كـثيرة كحقـول الغاز التي هي من أكبـر حقول الغاز في الـعالم او الرياح التي
ال تـقل اهـميـة عن بـاقي مـصـادر الطـاقـة هـذا عدا الـسـدود الـعمالقـة والـطـاقة
ـا عـندنـا منـها في الـعـالم كله وان مـوضوع الـشمـسيـة الـتي ال يوجـد اقوى 
ــنـوع عـلـيـنــا  والنـنـا نـصـرف انـتـاح الـكـهــربـاء من خالل الـطـاقــة الـنـوويـة 
مـليـارات الـدوالرات سنـويـا عـلى استـيـراد الكـهـربـاء وباالضـافـة الى عمـلـيات
برمج البراج نقل الطاقة وما يـتطلبه من أموال طائلة العادة نصبها الـتفجير ا
واطن الذي يدفع أجور لكهـرباءحكومية لم يتمتع منها .ولـلتخفيف عن كاهل ا
نـطـقة ـولـدة ا ـئة وكـذلك يـدفع أجـور اشتـراكه  اال بـنـسبـة التـزيد عن 10 بـا
ـنـزلـيـة حــيـنـمـا ال تـتــوفـر الـكـهـربـاء ـولــدة ا االهــلـيـة اضـافـة الـى صـرفـيـات ا
نطقة. لـذا ارى ان هناك حال منطقيا ستوردة وال كهـرباء مولدة ا احلـكومية ا
واطـن)  عـلى حـد سواء ـولـدات وا قـد يـخـدم اجلـمـيع  (الـدولـة وأصـحـاب ا
ـولــدات االهـلــيـة ودعـمــهـا بــالـوقـود وهــو ان تـقــوم الـدولــة بـتـبــني اصـحــاب ا
وتـخصيص رواتب ألصحابها والعـامل عليها مع حتـديد سعر معقول وثابت
ـولـدات حسب لالمـبيـر الـواحـد وتكـون اجلـبـاية مـشـتـركة لـلـدولـة وأصحـاب ا
اتـفاق يـجـري حتديـده بـ الـطرفـ مع تـوفـير حـمـاية لـلـمـولدات الن احـتـمال
سـتـفـيـدين مـن هذه ـولـدات بـسبـب حـرمـان ا تـفـجـيـر االبـراج سـيـنتـقـل الى ا
ولدات بـتوفيـر مولدات غريـة على يـقوم اصحـاب ا الـتفجـيرات من مواردهـا ا
ا فـيها ـنزل كـافة  كـبيرة قـادرة على توفـير  كـهرباء تـكفي لـتشغـيل أجهزة ا
أجـهزة الـتـكـيـيف وهذا سـيـؤدي الى احلـصول عـلى عـدة فـوائـد مهـمـة تـشمل
ذكورة انـفا فالدولة سـتضمن احلفاظ علـى مبالغ االستيراد جـميع األطراف ا
الـضخمة للكهرباء وكـذلك تكاليف اعادة نصب االبراج الـباهضة التي يستمر
ـولـدات االهلـيـة بتـوفـير حتـطيـمـها بـشـكل مبـرمج   كـمـا يسـتـفيـد اصـحاب ا

ـولـداتـهم.  وكـذلك تـكـون الـرواتب لـهم ولـعـمـالـهم والـوقـود 
ــواطن بــأن يـكــون دفـعـه الجـور الــكـهــربـاء اسـتــفـادة ا
بـإجتاه واحد بـدال من ثالثة اجتاهـات كما مـر ذكرها
في سـيـاق حــديـثـنـا هـذا . امــا فـيـمـا يــتـعـلق بـدوائـر
تـلك مـولدات عـمالقة وشـركات الـدولـة فان اغـلبـهـا 

تكفيها لسد حاجتها  من الكهرباء.
مـجرد اقتـراح اتمنى ان يـلقى بعض االهـتمام من قبل

وضوع الكهرباء ليريحوا  ويرتاحوا عني  ا

ميزة مـثل خالتي قماشة  الدردور الفـنية ا
 رقيـة وسبـيكـة  الغـرباء  خـرج ولم يعد 
إليـكم مع التحية  عائلة فوق تنور ساخن 
اخلـراز  زوجـة بـالـكـمــبـيـوتـر  مـسـافـر بال
هويـة وغيرها وآخر عـمل جمع بينهـما ليلة

عيد .
كان الـراحل غا الـصالح قـد نقل الـى لندن
يـــوم  9 أكـــتـــوبـــر إلســـتـــكـــمـــال عالجه من
إلــتــهــابــات حــادة في صــدره أثــر إصــابــته
بــســرطــان الــرئــة  وتــوفي في الــعــاصــمــة
الـبريطانية يوم  19 أكتوبر 2010 أم صالح
شـريـكـة احلـيـاة لـغـا مـنـذ الـبدايـة وحـتى
الـنــهـايـة عــقـيـلـة الــراحل لم تـهـدأ دمــعـتـهـا
وآهــات قــلــبـهــا وشــردت كـثــيــرا وهي تـرى
ر بسـرعة خاطـفة أمام شريطـا سينـمائيـا 
ناظـريها  ذكـريات األيـام السعـيدة مع غا
الــصــالـح األب والــزوج والــصـــديق ورفــيق
رحلـة احلياة الزوجيـة التى أقسمت إنها لم
تـرى يـومـا مـرا طــوال حـيـاتـهــمـا الـزوجـيـة
التي أمـتدت أكثـر من أربع عـاما  لم ترى
ر الزوجـة أم صالح يوما سوداويا كالذي 
عـلــيـهــا بـوفــاة شـريــكـهــا الـذي هــو مـحـور
حيـاتها  فالقدر خطف الرجل الصالح الذي
كـان غيـر كـل االزواج وغـير كـل اآلبـاء وغـير
كل األجـــداد  والـــكـــثـــيـــر من الـــتـــعـــابـــيـــر
واألوصاف والـذكريات قالتها عقيلة الراحل
 فكانت صاالت البيت الواسعة تعج بنساء
من كل األعـمار من الكويت وخارجها  جئن
ـؤازرة زوجــة وبـنــات وشــقـيــقـات وكــنـات
الـراحل ( أطرقت رأسهـا لألرض وهي تبكي
وتـقـول بكـلمـات هـامسـة يا لـيـتني مت قـبله
أصال كـان عـلي أنـا أن أمـوت قـبـله .. ألنـني
صاحـبة مرض سكر وضـغط دم .. بينما هو
لم يـكن يعاني من أي شي .. لم تمر بحياتي
كـلـهـا مـثل هـذه الـفـجـيـعـة .. غـا كان األب
واألخ والـصديق واحلـبيـب والشـريك .. لكن
هذا أمـر ربي اللهم ال إعتراض عليه ) . دفن
قبرة في مقـبرة الصليبـيخات القريـبة من ا

اجلعفرية في الكويت .
في بــغـداد ال نـقـول لك يــا غـا سـوى نـحن
في أشــد احلـاجــة لــرؤيــتك ورؤيــة أعــمـالك
الرائـعـة  ال نقـول إنك رحـلت في غـفلـة عـنا
فــقــد كــنــا نــدعــو لـك بــالــشــفــاء وأنت تــئن
وتواجـه األلم وتـمـضي في احلـيـاة كـمقـاتل
في ميدان معركة وقد أثقلته اجلراح فيتعثر
لكـنه يقوم ثانية وكلما أصابه سهم أو طعن

d∫ فراس احلمداني عند قبر الفنان عبد احلس عبد الرضا
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أكـد علي جـبار نـائب رئـيس االحتاد الـسابق لـكرة الـقـدم  نيـله ثقـة االحتـادات الفـرعيـة وأنديـة مـحافـظات اجلـنوب والـفرات
ـقـبل. وقال عـلي جـبار في تـصـريح صحـفي  ان اجـتمـاعـا انعـقد نـصب الـنائب األول لـرئـيس االحتاد ا االوسط لـترشـيـحه 
قبل. وأشار إلى أن ـنصب النـائب االول الحتاد الكـرة ا اجلمعـة في كربالء; و خالله الـتصويت باالجـماع على تـرشيحي 
هذا التـصويت يـنم عن مدى ثقـة االخوة في االحتـادات واالندية في اجلـنوب والفـرات االوسط مبـينا انه سـيكون عـند حسن
ظن اجلمـيع وسـيـكون خـير عـون لـلكـرة الـعراقـيـة . وكان عـلى جـبـار نائـبـاً ثانـيـاً في االحتاد الـعـراقي السـابق وعـمل ضمن

مجلس ادارة االحتاد الذي كان يرأسه عبد اخلالق مسعود.
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{ لـــــنـــــدن- وكــــاالت:
تـنـطـلق مـنـافـسـات كـرة
بياد طوكيو القدم في أو
خـالل أيــام قــلــيــلــة والــتي
جتــــــذب أنـــــظـــــار عـــــشـــــاق
ـتابعة ـستديرة  الساحرة ا

واهب اجلديدة. وتكمن العقبة في ا
بـيـاد ضـمن أجـندة عـدم إدراج األو
االحتــــاد الـــــدولي لـــــكــــرة الـــــقــــدم
وبـالـتـالي تـرفض األنـديـة مـشـاركـة
العــبـيـهـا مع الـعــلم أن كل مـنـتـخب
لــديه احلق في ضم  3 العـبــ فـوق

الـسن. ويــســلط  الـتــقــريـر الــتـالي
الـضــوء عــلى أبــرز الـنــجــوم الـذين
رفـضـت أنـديــتــهم مــشــاركـتــهم في

بياد: األو
Õö  bL×

ـــصــري جنـم لــيـــفـــربــول الـــدولي ا

اإلجنـلـيــزي كـان من أبـرز الالعـبـ
الـذيـن أثـيــر حــولــهم اجلــدل بــشـأن
ـبــيـاد خـاصـة مــشـاركـتــهم في األو
وأن طــمــوحــات الــفــراعــنــة كــبــيـرة

لتحقيق ميدالية. 
ـبي ووضع شـوقي غــريب مـدرب أو
الـــــفـــــراعـــــنـــــة اسـم صالح ضـــــمن
الالعــــبـــ فـــوق الــــسن وتـــواصل
ـصـري مع ليـفربـول الذي االحتاد ا
رفـض األمــر بــشــكل قــاطع خــاصــة
وأن الــــريـــدز ســـيــــفـــقــــد صالح في
ـــقـــبـل إثــر يـــنــايـــر/كـــانـــون ثـــان ا

مشاركته في أ أفريقيا. 
وأفــادت تــقـاريــر بــأن صالح حتـدث
ــــســـؤولــــ في شـــخــــصــــيًــــا مع ا
ــشــاركــة لــيــفـــربــول إلقــنــاعــهم بــا
ومـسـاعدة اجلـيل احلـالي لـلفـراعـنة
لـتـحـقـيق هـدفــهم بـحـصـد مـيـدالـيـة
ـبيـة لكن انـتـهى األمر بـالرفض. أو
وشارك صالح مع الـفـراعنـة من قبل
ـــــبــــيــــاد 2012  حــ ودعــوا في أو
الــبــطـــولــة من ربع الــنـــهــائي بــعــد
اخلــســارة بــثـالثــيــة نــظــيــفــة أمــام
الــيـابــان ولـعب صالح  4مـبــاريـات

وسجل  3 أهداف.  
—ULO½

حاول االحتاد الـبرازيلي الـتفاوض
مع بـاريس ســان جـيـرمـان من أجل
ـبيـاد خـاصة تـواجـد نيـمـار في األو
ـيـدالـيـة بـعـدمـا قـادهم لـلـتـتـويج بـا
الذهـبيـة في النـسخـة األخيـرة بريو

دي جانيرو 2016. 
ورفــضـت إدارة بــاريس الـــســـمــاح
ــبـيـاد ـشــاركـة في األو لـنــيـمـار بــا
خـــاصــة وأنـه شــارك بـــعـــد نــهـــايــة
ــاضي في كــوبــا أمـريــكـا ــوسم ا ا r∫ ايطاليا والسعودية يسعيان الى تنظيم كاس العالم 2030 UF « ”Q
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تـبرز في االونة االخيرة حالة غريبة لم تشـهدها الرياضة العراقية من قبل
 السـيـما مع بـروز عـدة اشـخاص يـنـتحـلـون صفـحـة الـصحـفي الـرياضي
ويـوظفون مـواقع السـوشيال مـيديـا لتدمـير الـرياضة الـعراقـية  ويسـهمون
نتخبات الـعراقية  السيما مـنتخب الكرة من خالل ما يبرزوه بـاضعاف  ا
من مـنـشوراتـهم الـتي  تـختـرق احلـواجـز وتظـهـر لكـل قاصي وداني بـغـية
نتخب من مـشاكل وظروف  تسهم باثارة  الكثير من الـتعرف عما يحيط ا
ـعـتـمـدة لـيـست بـذات الـفـائدة ـعـروفـة  وا ـنـابـر  ا الـقـضـايـا وجتـعل من ا
واقع  التي تـثير  اخملـاوف والقلق  الـنفسي من ـرجوة عمـا تقدمه تـلك ا ا

ان رياضتنا في طور االنحدار ..
سـادع قلمي يتحدث عن الفترة الـتي سبقت  اجراء مباريات الدور االخير
واقع من انقسامات تدعو لها  كل من  اجملموعات  وما كانت تبرزه تلك ا
ـنـتـخب الــوطـني  حـيث اسـهــمت مـثل تـلك من هب ودب  لــتـقـيـيم مــدرب ا
طـلوبة ـواقع بتـهميش ذوات االخـتصـاص وابعـاد كل من لديه اخلبـرة  ا ا
في هـذا اجملال لتـستولي عـلى  مركز لـيس   لها بـتاتا وحتـرض في ابعاد
ـتعـلـقة بـخـططه الـتـكتـيـكيـة التي ـدرب  بعـد ان ابـرزت بعض الـقـضايـا ا ا
اعـتمدها  السيما بجنوحه للدفاع  دون بروز اي رغبة لديه باعتماد اللعب
الــهـجــومي  االمــر الــذي شـكل نــقــطـة ضــعف اســتــخـدمــهــا رواد مـواقع

ذكور .. درب ا علنة على ا السوشيال ميديا في حربهم غير ا
ومـا ان انتهت مـباراة  منـتخبـنا ضد ايـران باخلسـارة حتى  اعتـقد هوالء
درب بـان جنمـهم في ارتـفاع لـيثـيروا قـضيـة اخرى تـتـمثل بـالبـكاء عـلى ا
وعـدم  تـقاضـيه ايـة مـستـحـقـات البل مرروا رسـالـة بـان  قضـيـة عدم دفع
ـدرب ستـؤدي لـوضع اشـارة اكس عـلى  طـلـبـات الـهـيـئات مـسـتـحـقـات  ا
ـرتبطـة بالـكرة والتي تـنوي الـتعاقـد مع احد االسـماء التـدريبـية االجنـبية ا
كـونها  تتـوالى مثل تلك القـضايا وتؤدي لـغياب الثـقة من جانب اي مدرب
اجـنـبي في ابـرام اي اتفـاقـيـة او تعـاقـد لـتدريب مـنـتـخبـات وطـنـية عـراقـية
وكـان مواقع الـسـوشيـال ميـديا  ابـرزت مـثل هذا االمـر لتـمرر رسـالة الي
مـدرب اجنـبي بان تـعاقـده لتـدريب منـتخب عـراقي سيـكون مـصيـره  كمن

سبقوه بعدم احلصول على اية مستحقات مادية ..
ـاذج ـواقع قـضـيـة الالعـبـ احملـتـرفـ  واسـتـخـدمت  وتـنـاولت بـعـض ا
وشـواهـد مـستـلـة من جتـربـة مـنتـخب الـشـبـاب الـذي شارك بـبـطـولـة كاس
الـعـرب التي جـرت  مـؤخـرا في مصـر  والـتي فـقد فـيـهـا منـتـخـبنـا فـرصة
ـنـافـسة بـعـد  حتـقـيـقه لـفوز وتـعـادل وخـسـارة  مـفاجـئـة  مـني بـهـا امام ا
ـضي  بعـيدا في االدوار مـنـتخب جـزر القـمـر لتـبعـده تـلك اخلسـارة عن ا
ـنتخب الذي نـعده عمـاد الكرة الـعراقية الـنهائـية  ولم يتـرسخ من جتربة ا
ــنــشــور الـذي تــداولــته اغــلب مــواقـع الـتــواصل ومــســتــقـبــلــهــا  ســوى ا
االجـتماعي  مرتبـطا بصورة العب يـتهيا للـنزول حيث ابرزت تعـليقات تلك
ـواقع بان الالعب  احملـترف الـذي طوى رحـلة طـويلـة  قادمـا من ايطـاليا ا
باراة  امال في  اضـاعة الوقت درب  لـبضع دقائق قـبل نهايـة ا يـشركه ا
ـواقع حـرب اخرى تـعـانيـهـا الـكرة الـعـراقيـة  حـيث ما فـابـرزت مثل تـلك ا
شـكلة التي لم تفـسرها  اراء اصحاب الشان او انـفكت تغوص في هذه ا
واقع  هـي الفـيصل تـمـيط عنـها الـلـثام  نـخب مـتخـصـصة  لـتكـون  تـلك ا
بـتلـك القـضيـة  التـي  اصبـحت هاجـسـا اليطـاق  وموضـوعـا دسمـا تثـيره
درب الـعراقي وتـقلب بـدفاتـرهم العـتيـقة بـحثا مـثلـما  تـثيـر اليوم قـضيـة ا
قـترحـة  مهمـة قيادة عن ايـة قضـايا  سابـقة  برزت لـدى تولي  االسـماء ا
ـطلوبـة فهو يوظف ـنتخب الـعراقي واالمر هنـا يتعـلق بوجهـ للحقـيقة ا ا
ـدربــ ومـهـمـتـهم الـتــاريخ واهـمـيـة الـتــوثـيق الـريـاضـي في ابـراز قـدرة ا
نـتخب  فـضال عن االجواء الـتي يـناقـشون فـيهـا تعرض ـرتقـبة لـقيـادة ا ا
ـنتـخب خلسـارات او نتـائج غيـر  بارزة مع تـلك الفـترة  هي قـضيـة غاية ا
في االهمية حينما  نترك للتاريخ  ان يرجح كفة منتخب على اخر  في اي
فـاصلة كرويـة  او نقلب في صفـحات االرشيف لنـرى مدى احقيـة منتخب
ـتـنـاسـ ان الـفـصل في تـلك الـقـضـيـة لـلـمـيدان في الـفـوز عـلى نـظـيـره 
الـرياضي فـحسب واالجواء تـتغيـر واالسمـاء التستـقر  ولكل
مـبــاراة ظـروفـهـا  الـتـي حتـتم بـان نـدع الــتـاريخ جـانـبـا
دة الزمنية الـتي تفصلنا عن اول استحقاق ونـفكر  با
رسـمي  يخوض فيه منتخـبنا الوطني مباراته االولى

في اطار دور احلسم .

وســيـــكــون بــحــاجــة لـــلــراحــة قــبل
وسم اجلديد. انطالق ا
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يُــــعـــد مــــبـــابـي جنم بــــاريس ســـان
ــــــواهب جـــــيــــــرمــــــان من أبــــــرز ا
الــفـرنـسـيـة فـي الـسـنـوات األخـيـرة
وســاهم فـي تـتــويج الــديــوك بــلـقب
كأس العالم 2018. مبابي رغم صغر
ســــنه ( 22عــــامًــــا) إال أنه صــــاحب
بــصـمـة كــبـيـرة ســواء مع فـريـقه أو
مـنتـخب فـرنسـا األول ولـذلك حاول
ـــبي االســــتـــفـــادة ــــنـــتـــخـب األو ا
بـقـدراته لـقـيادتـهم لـتـحـقـيق الذهب
ــبي. وتــكــرر نــفس ســيــنــاريـو األو
نــيـــمــار مع مـــبــابي حـــيث رفــضت
إدارة ســان جــيــرمــان الــســمــاح له
ــبــيـاد خــاصـة ــشــاركـة في األو بـا
ــنـتـخب الـفـرنـسي وأنه شـارك مع ا

األول في اليورو. 
bL×  vHDB

ـصـري الذي يـلـعب حالـيًا ـهاجم ا ا
جلــالـطــة سـراي الــتـركي مُــعـارًا من
الــزمــالك كــان من أبــرز الــعــنــاصـر
ـنـتـخب مـصـر حتت 23 األسـاسـيــة 
عـــامًـــا والــــذي تـــوج بـــكـــأس األ
األفـريقـيـة. وساهم مـصـطفـى محـمد
ــبـيـاد فـي حتـقـيـق حـلم الــتـأهل ألو
طــوكــيـو لــكن نــاديه الــتـركي رفض
الـتـخـلي عـنه نـظـرًا لـلـحاجـة له في
التصفـيات التمهـيدية لدوري أبطال
أوروبا. كما تعرض مـصطفى محمد
لإلصابة خالل مـباراة ودية لـفريقه
لـيـخرج تـمـامًا مـن حسـابـات شوقي
غـــريب. ومـن جـــهـــة اخـــرى تـــدرس
السـعوديـة تقـد عرض مـشترك مع
إيـطالـيا لـتنـظـيم كأس الـعالم2030 

وفــقـا لــتـقــريــر صـحــفي إنــكـلــيـزي.
وأبـــرزت صــــحـــيــــفـــة ذا أتــــلــــتـــيك
الـبــريــطـانــيــة  أن االحتــاد الـدولي
لــكـــرة الـــقــدم فـــيـــفــا بـــات يـــشــجع
ـــشـــتــركـــة لـــتـــنـــظـــيم الـــعـــروض ا
ــونـديـال خـاصــة مع وصـول عـدد ا
شـارك إلى  48 مـنتـخـبًا وإقـامة ا
مباراة في البطولة. وأشارت إلى 80
ية  تقدم أن شركة االستشارات العا
ـشورة لـلسـعـودية بـشأن الـعرض ا
ـــونـــديـــال. احملـــتـــمل لـــتــــنـــظـــيم ا
وأوضـحت أن أحـد االقـتـراحـات هو
أن تـتــعــاون الــسـعــوديــة مع مــصـر
ـــغــرب لـــتــقـــد عـــرض يــخص وا
مــنــطــقـــة الــشــرق األوسط وشــمــال
إفـريــقـيــا وهـو مــا سـيــوحـد خــلـفه
أصــوات آســيــا وإفــريــقــيــا. وقــالت
الـصـحيـفـة إن هـذا العـرض مـنـطقي
من الـناحـيـة اجلغـرافـية لـكن مـصر
ــــغـــرب ســـيـــحـــتـــاجـــان إلجـــراء وا
حتــســيــنــات ضــخــمــة في الــبــنــيــة
الـتـحـتيـة وسـتـكون هـنـاك مـخاوف
بـشـأن الـنـجـاح التـجـاري لـلـبـطـولة
والـتــأثــيـر عــلى اقــتـصــادات الـدول
والــقــضــايــا األمــنــيــة. وأضــافت ذا
أتلتيك أن الشريك األوروبي سيكون
خـيـارًا أكـثـر أمـانًــا وتـعـد إيـطـالـيـا
ـرشح األكـثـر تـرجيـحًـا لالنـضـمام ا
ـلف الـسـعـودي حـيث تـتـمـتع إلى ا
الـــدولـــتـــان بـــعالقـــات قـــويـــة عـــلى
ستويـات التجارية والـدبلوماسية ا
والـــريــــاضـــيـــة. واخــــتـــتــــمت بـــأن
الـسـعـوديـة سـتـطـلـق شـبـكـة قـنوات
تـــلـــفـــزيـــونــيـــة ضـــخـــمـــة قـــريـــبًــا
وستحـصل على حقـوق نقل الدوري

اإليطالي. 
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جهـودهم الـسخـيـة وأثني عـلى فـريقي
الـصــنـاعـة ونـوروز الــلـذين وصال الى
قـبل. وتوجَ ـمتـاز لـلمـوسم ا الدوري ا
فـريق الـصـنـاعـة بـطالً لـدوري الـدرجـة
األولى بــعـــد فــوزه عــلى فــريق نــوروز
بهـدفٍ نـظيف في مـبـاراة حتديـد بطل
وسم   2021- 2020 بـعد أن سـابـقـة  ا
ضـمن الــفــريـقــان مـســبــقـاً تــأهــلـهــمـا
ــمــتــاز بـــعــد تــصــدرهــمــا لــلــدوري ا

اجملـمـوعـتـ األولى والـثـانـيـة لـدوري
الــدرجـة األولـى. وسُـجلَ هــدف الــفـوز
لـفـريق الـصــنـاعـة عن طـريق مـحـتـرفه
االيـغـواري جـيـان كـيـكي بـالـدقـيـقة 80
ـبــاراة الـتي أقــيـمت عــلى مـلـعب في ا
الـتـاجي وقـادهـا احلـكم أحـمـد كـاظم
وبـحـضـور وزيــر الـشـبـاب والـريـاضـة
عــــدنــــان درجـــال ورئــــيـس الــــهــــيـــأة
الــتــطـبــيـعــيـة إيــاد بــنـيــان وعـدد من

الـشخـصـيات الـريـاضيـة. وتـوجَ وزير
الشـباب والـرياضـة ورئيس الـهيـئة
التطـبيعيـة فريق الصـناعة بدرع
دوري الــدرجـة األولـى وكـذلك
 تـــتـــويج فـــريـق نــوروز
بـكــأس الـوصــيف بـعـد
ـــركـــز حتـــقــــيـــقه ا
الــثـانـي لـدوري
الــــــــدرجـــــــة

األولى.
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وعـلـيه ال يـجب ان نـرمي بـالـلوم عـلى
الـكـادر الـتـدريـبي والالعـبـ في حـال
االخفاق بل الـلوم يـكون على االدارات
الـتـي قـادت احتــاد الـكــرة ولم حتـسن
التخطيـط والبناء لالمد الـبعيد. وكان
وزيـــر الــشــبـــاب والــريــاضـــة عــدنــان
درجـال عـقـد ا  نــدوة نـقـاشـيـة بـشـأن
ــــنـــتــــخب الــــوطـــني حتـــضــــيـــرات ا
ـســتـقـبـلــيـة وتـسـمــيـة مـدرب جـديـد ا
لــقـيــادة الــفـريق الــعـراقـي لـلــمـرحــلـة
ــقــبــلـة  بــحــضــور رئـيـس الـهــيــئـة ا
الــتــطـبــيــعـيــة إيــاد بـنــيــان وعـدد من
ــدربـ والـشــخـصــيـات الـريــاضـيـة ا
ـــهـــتـــمـــ بـــالـــشــأن وا واإلعالمـــيـــة

الرياضي.

الــتـصــفـيـات الســيـمــا أنـنــا سـنـواجه
كوريا اجلنـوبية في الـثاني من ايلول
ـقـبل وبـعـدهـا بـخـمـسـة ايـام نـلتـقي ا

منتخب ايران. 
 واكد منير أن مجمـوعتنا صعبة جدا
وال يــظن الــبــعض انــهــا ســهــلـة فــكل
الفـرق ستـكون مـنافـسة قـوية وجاءت
لـبلـوغ كـأس الـعـالم بعـد ان اسـتـعدت
بـشكل جـيـد من خالل اسـتـقرار اداري
وفني جـيد. وأردف قائالً لـقد شـاهدنا
بـــطـــولـــة كـــأس أوروبـــا وشـــاهـــدنـــا
تـطـورة جـدا مبـيـنا ان ـستـويـات ا ا
ذلك لن يـــاتي مـن فــراغ او عـن طــريق
ـا جــاء عـبـر االحالم والــتـمــنـيــات ا
ـنـهج منـذ سنـوات طويـلة تخـطيط 

نــحــاور مـخــتــصــ اليـجــاد احلــلـول
ـدرب. لـلــخـروج بـحـصـيــلـة اخـتـيـار ا
وبــ ان ســوء تـخــطــيط قــادة الــكـرة
العـراقيـة هو من اوصـلنـا لهـذا احلال
فكان االجدر ان تفكر منذ وقت سابق.
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ـوضـوع يـنـعـكس عـلى الفـتـا إلى ان ا
كل اإلدارات الـتي سبـقت الـتـطـبيـعـية
في قـيــادة الـكـرة الـعــراقـيـة وهـذا هـو
حالنا منذ زمن بعيد نبحث ونفكر عن
حلـول مع اقتـراب اي بطـولة. واكد ان
ــدرب الــذي ســيـأتـي لن يــتـمــكن من ا
فعل شيء وسـيكـون تواجـده حتصيل
حاصل ال يستطيع فعل اي شيء امام
فـرق قــويـة سـتــواجـهـنـا فـي مـسـتـهل
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 أبـــــدى الـالعب الــــــدولي الــــــســـــابق
ـــــدرب احلــــالـي قـــــصي مـــــنـــــيــــر وا
اســتـــغــرابه لـــعــقـــد وزيــر الـــشــبــاب
والــريـاضـة عــدنـان درجــال والـهــيـئـة
التطبيعية ندوة للبحث عن حلول في
ــنــتـخب مــوضــوع تــســمـيــة مــدرب ا
العـراقي بهـذا الـتوقـيت الذي يـسبق
تصفـيات كأس الـعالم احلاسـمة بأقل
من شـهـر ونـصف. وقـال قـصي مـنـيـر
في تصـريح صحفـي  من الصعب أن
يــتــمــكن اي مــدرب من فــعل شيء في
هذا الوقت القصير علماً أنه مازال لم
نـتـخـبات يـسمَ حلـد االن مبـيـنـا ان ا
بـدأت تــسـتـعـد مـبـكــراً ونـحن مـازلـنـا
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ن حس اتفقت إدارة أم صالل القطري بشكل نهائي مع أ
هداف الدوري العراقي وجنم فريق القوة اجلوية على تمثيل
قبل. وقال مصدر مقرب من وسم ا النادي القطري في ا

ن الالعب في تصريحات صحفية :  االتفاق النهائي ب أ
قبل. وسم ا حس وأم صالل وسينتقل لتمثيل الفريق في ا
صدر ذاته:  االتفاق بشكل نهائي على تفاصيل وأردف ا
ن حس بتدريبات فريق أم صالل في العقد وسيلتحق أ

ن حس سيخوض نهائي كأس العراق ضد الدوحة. وزاد: أ
باراة األخيرة مع القوة اجلوية قبل التوجه الزوراء وستكون ا
إلى قطر للخضوع إلى الفحوصات الطبية وتوقيع العقد بشكل
ن حس صاحب الـ 25 عامًا يعد رسمي. يشار إلى أن أ

ثاني محترف عراقي في الدوري القطري بعد اتفاق السيلية مع
الالعب مهند علي ميمي.
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 عـقــدت الـهـيـئـة الـتــنـفـيـذيـة لالحتـاد
ــركـزي لــلــكـرة الــطــائـرة الــعــراقي ا
اجتماعها الدوري حددت فيه موعدا
إلجــــراء االنــــتــــخــــابــــات اخلــــاصــــة

باالحتاد. 
وقـال صـبـيح حــنـتـوش نـائب رئـيس
االحتـــاد فـي تـــصـــريح صـــحـــفي  ان
االجــــتــــمــــاع تــــمــــخض عـن اقــــامـــة
االنتخابات التكميلية ألعضاء الهيئة
ـركزي التـنـفيـذية لالحتـاد الـعراقي ا
في اخلامس والـعـشرين من شـهر آب
ــقـــبل. وبــ حــنــتـــوش أنه ســيــتم ا

حتـــديـــد الـــتــــعـــلـــيـــمـــات اخلـــاصـــة
رتـقبة في وقت الحق. باالنتـخابات ا
وأشـــار إلـى انه  تـــوجـــيه جـــمـــيع
األنـديـة األعـضاء في الـهـيـئـة الـعـامة
بتـطبيق مـا جاء في الـنظـام الداخلي
ـــصــــادقـــة في الـــذي تــــمت عــــلـــيـه ا
االجتماع االخير للهيئة العامة. وكان
احتاد الكرة الـطائرة أقـام آخر نشاط
له في السلـيمانيـة وهو بطـولة أندية
الــنــســاء الــتي تــوج بــلــقــبــهــا نـادي
ــــبـــاراة افــــروديت بــــعــــد فــــوزه بــــا
اخلــتـامـيــة عـلى فــريق اكـاد عــنـكـاوا
بـثالثـة أشــواط مـقـابل شـوط واحـد. 
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قـررت الهـيـئة الـتـطبـيـعيـة منـح الفـائز
بلقب دوري الدرجـة األولى للموســــــم
 مـــبــلـــغــاً قــدره خـــمــســون2021-2020
مـليـون ديـنـار عـراقي والـثـاني ثالث
مـــلــيــون ديــنــار عـــراقي. وأكــدَ رئــيس
الــهـيـئـة الـتــطـبـيـعـيــة إيـاد بـنـيـان ان
الية للفائزين يأتي بالغ ا تخصيص ا
من باب دعم فرق دوري الدرجة األولى
الـتي بـذلت الـكـثـيـر من اجلـهـود أثـنـاء
مـنــافـسـات الـدوري لــلـمـوسم احلـالي
ـسـتـوى الـفني وأسـهـمت بـاالرتقـاء بـا

للمباريات.
q³I  rÝu

ـقبل الى ـوسم ا وأضافَ نـتـطلع في ا
ان يـقــام دوري الـدرجـة األولى بــنـظـام
الـدوري الــعـام ويـلـعب مـن مـرحـلـتـ

ــنـافــسـة واتــسـاع رقــعـتــهـا. لــزيـادة ا
واختتمَ رئيس الهيئة الـتطبيعية إياد
بـنـيـان حــديـثه  دوري الـدرجـة األولى
ــوسم احلـالـي شـهــد الـعــديـد من في ا
باريات التي حفلت باإلثارة والندية ا
ــســتـويــات الــفــنــيـة وقــدمت الــفــرق ا
اجلـيــدة وفي اخــتـتــام الـدوري أبـارك

منافسات دوري الدرجة االولى بكرة القدم

نيمار داسيلفا



{ مـدريــد- وكـاالت: صــنع لـيــونــيل مـيــسي جنم مـنــتـخـب األرجـنــتـ أزمــة في مـديــنـة مــيـامي
األمريكـية عقب الظفر بلقب كوبا أمريكا هـذا الصيف. وحسب صحيفة ماركا فإن ميسي قضى
عدة أيـام في روزاريو عقب انـتهـاء كوبا أمـريكا ثم انـتقل مع عـائلته إلى مـيامي. وأشارت إلى أن
مـيـسي ال يسـتطـيع احلـصول عـلى راحـة بسـبب شغـف النـاس في التـقـاط الصـور معه خالل أي
نـطقة سـيرفـسايـد خالل اليوم األول له مكـان يذهب إليـه. وأوضحت أن ميـسي ذهب إلى مقـهى 
ا تـسـبب في جتـمع عـدد كـبـيـر من األفـراد عنـدمـا اكـتـشـفوا أن الـبـرغـوث يـتـناول في مـيـامي 
كـان وجد عددًا هـائالً من األشخاص الذين يـهتفون الطعـام هناك. وعـندما أراد ميـسي مغادرة ا
له على لـقب كوبـا أمريـكا ويرغـبون في احلـصول عـلى صورة مـعه. وذكرت الـصحـيفـة أن ميسي
تصـرف بشـكل منـطقـي وقرر الـسيـر خلف أفـراد األمن ألنه بـخالف ذلك لن يتـمكن من مـغادرة

كان. ا
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{ طــــوكـــــيــــو-(أ ف ب) - إذا كــــانت
جــائــحــة كــوفــيـد- 19تــمــثّل اخلــطـر
ـبـية األعـلى خالل دورة األلـعـاب األو
ـــــــقـــــــرّرة في طـــــــوكـــــــيـــــــو من 23 ا
تمـوز/يـوليـو احلـالي إلى الـثامن من
ـقــبل فــان الــلـجــنـة آب/اغــســطس ا
نظّمة تواجه احتمال خطر من نوع ا
آخــــــر يـــــــتـــــــمـــــــثل بـــــــالـــــــكــــــوارث
الـطـبـيـعـيـة.تـشـهـد الـيـابـان بـانـتـظام
ســـلــســلـــة من الــزالزل واألعـــاصــيــر
ويحـذّر اخلبـراء من أن هذه الـظاهرة
كـن اهمـالـها ال سـيـما بـان األمر ال 
يــتــعـلق بــحــدث ريـاضـي كـبــيــر مـثل
ـبيـاد.وقـالت هـيروتـادا هـيروس األو
ـــتــخــصّــصــة فـي دراســة مــخــاطــر ا
الـــكــــوارث لـــوكــــالـــة فــــرانس بـــرس
ــنــظّـــمــ تــمــثّل "بــالــنــســبـــة إلى ا
اإلجــــراءات (الـــصــــحــــيــــة) حتــــدّيـــا
ملحـا".وقالت هـيروس "لكن ال يـنبغي
نـسـيـان مـخـاطـر حـدوث زلـزال كـبـيـر
ـبـية عـندمـا نـنـظّم دورة األلعـاب األو
في الـيابـان".تـقع الـيـابان في مـنـطـقة
تــسـمى بـ"حــزام الـنــار" عــلى احملـيط
الــهـاد وهي مــنــطـقــة من الـنــشـاط
ــتــد عــبـر ــكــثّـف الــذي  الــزلــزالي ا
جـنـوب شـرق آسـيـا وحـوض احملـيط
. يحتوي األرخبيل أيضا على الهاد

العديد من البراك النشطة وتضربه
األعـاصــيـر بـانـتــظـام مع ذروتـهـا في
آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.عندما
اســتـــضــافت الــيــابــان كــأس الــعــالم
لـــلـــركــــبي في عـــام 2019  اضـــطـــرت
ــنــظــمــة الى إلــغــاء ثالث الــلــجــنــة ا
مبـاريات فـي دور اجملمـوعات بـسبب
إعـصـار "هـاغـيـبـيس" الـذي قـتل أكـثر
من  100شـــخص. تـــفــرض الـــيـــابــان
مـعـايــيـر بـنـاء صـارمــة حـتى تـتـمـكن
مـــبـــانـــيــهـــا من حتـــمل االهـــتــزازات
ـــنــاطق الــقـــويـــة. لــكـن طــوكـــيـــو وا
احملــيــطـة بــهــا تــقـعــان عــلى تــقـاطع
صفائح مـتحـركة ويحـذّر اخلبراء من
ـكن أن تـضـرب أن "واحـدة كـبــيـرة" 
ــبــيـاد في أي وقت.قــبـل تــأجـيـل األو
ّ تــنـظـيم تــدريـبـات ـاضي  الـعــام ا
واسعـة النـطاق لـتنـسيق االسـتجـابة
لـــزلــزال مـن شــأنه أن يـــدمّــر خـــلــيج
طوكيو.وأعلـنت رسالة بثت بـاللغت
الــيــابـانــيــة واإلنـكــلــيـزيــة عــلى أحـد
ـــواقع "ابـق هــادئـــا واحـم نــفـــسك. ا
كن أن التصرّف في حالة من الذعر 
يــعـرّضك لــلـخــطـر". وتـؤكــد الـلــجـنـة
ـنـظمـة أللـعـاب طـوكـيو  2020 أنـها ا
وضــعت خــطط طــوار لــلــعـديــد من
الــكــوارث الــطـــبــيــعــيـــة "مع إعــطــاء

ــــتــــفــــرجـــ األولــــويــــة لــــسالمــــة ا
".ويـعــتــبــر تـوشــيــاسـو ــشــاركــ وا
نـاغـاو اخلـبـيـر في دراسـات الـتـنـبؤ
بالـزالزل في معـهد أبـحاث احملـيطات
والــتــنــمــيــة فـي جــامــعــة تــوكـاي إن
اخملــاطـر حــقـيــقـيــة. وصـرح لــوكـالـة
ستغرب فرانس برس "لن يكون من ا
أن يــــضـــرب زلـــزال قـــوي مـــبـــاشـــرة
العاصـمة غدا".ضـربت اليابـان سبعة
زالزل بلغت قوتها  6 درجات أو أكثر
ا في ذلك  7.3 في منذ بدايـة العام 
شـــبــاط/فـــبــرايـــر وزالزل أخــرى في
آذار/مارس مع حتذير من تسونامي.
ال تزال الـيابـان يطـاردها زلزال 2011
ـدمّـر وتـسـونـامي (أكـثـر من 18500 ا
قتيل) ما تسبّب في كارثة فوكوشيما
النـووية.وبـحـسب السـلطـات احمللـية
بـية العب األو في طوكـيـو تتـمتـع ا
في العاصـمة بأحـدث التقـنيات. على
ـثـال مــلـعب أريـاكـي لـلـكـرة سـبــيل ا
الطائرة الذي بلغت قـيمة تكلفته 286
مــلـيـون يــورو هـو مــجـهّـز بــوسـائـد
مـطاطـيـة عـمالقـة تمـتص الـصـدمات
ـــــــثـــــــابــــــة ـــــــكـن أن يـــــــكـــــــون  و
مـلـجـأ.وبـحـسب بـلـديـة طـوكـيـو فـإن
ا في ذلك مرافق الواجهة البحرية 
بية مبنية على سدود أو القرية األو

مـحـمـيـة بـواسـطـة سـدود قـادرة عـلى
حتـمل أمـواج تـسـونـامي.لـكن الـوباء
جـعل عـملـيـات اإلخالء احملـتـمـلة أقل
بـيـة ستـقام تعـقـيدا ألن االلـعـاب األو
مـن دون مــتــفـــرجــ تـــقــريــبـــا. لــكن
حــوالي  70 ألف ريــاضـي ومــســؤول
وصـــحــافي ســيــبـــقــون في طــوكــيــو
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مـــدار مــــســــيــــرته. ورغـم خـــســــارته
لـلـمـجمـوعـة األولى إال أنه تـمـكن من
الـعودة بـقـوة وخـطف فـوز صـعد به
إلـى نـــصف الـــنـــهـــائي. وبـــعـــد هـــذا
االنتصـار سيـواجه الالعب الصربي
مـــواطــنـه الســلـــو ديــري الـــذي فــاز
بـســهـولـة عــلى اجلـورجي نــيـكـولـوز
بـاسـيالشفـيـلي بـنـتـيـجة  2-6 و6-2.
وســتـكـون حــظـوظ كـراجــيـنــوفـيـتش
كبيرة في الـتأهل للنـهائي إذ أن كفة
واجهات التي جـمعت ب الالعب ا

تــمـــيل لــصـــالح األول الــذي فــاز بـ6
مــبـاريــات مــقـابل  2 لـديــري. وبــهـذا
ـفاجئ فـقـد تـيـسـتـيـباس الـسـقـوط ا
ـــيـــا فـــرصـــة ـــصـــنف الـــرابع عـــا ا
الـــصـــعـــود في الــــتـــرتـــيب وإبـــعـــاد
ـركـز اإلسـبــاني رافـائــيل نـادال عـن ا
الـــثـــالث خــاصـــة أنه كـــان يــحـــتــاج
التـتويج بـاللـقب من أجل التـقدم في
الــتـصــنـيف الــذي سـيــصـدر االثــنـ

قبل. ا

ربع الـنهـائي بـالفـوز عـليه  6-3 و6-1
و6-3. 

ــرشح  وجنـح كــراجـــيــنـــوفــيـــتش ا
الثامن للفـوز باللقب في حتقيق أول
انـتـصـار له عــلى تـيـسـتـيـبـاس عـلى

حقق الصربي فيلـيب كراجينوفيتش
مـفاجـأة كـبيـرة في بـطـولة هـامـبورج
لــلــتـــنس اجلــمـــعــة بــعـــدمــا أطــاح
بالـيونـاني ستـيفانـوس تيـستـيباس
ـرشح األول لــلـتـتـويج بــالـلـقب من ا
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{ بـرشلونة - وكاالت: كشف تقرير صحفي إسباني أمس
ـبلي عن تـطور جـديـد بشـأن مسـتـقبل الـفـرنسي عـثـمان د
بلي مع قبل. ويـنتهي عقد د وسم ا جنم بـرشلونة خالل ا

بـرشـلـونـة في صيف 2022  ويـرفض الالعب الـفـرنسي
عـروض التـجديد مع الـبارسـا. ووفقًـا إلذاعة مونت
كارلو الفرنسية فإن مسؤولي برشلونة حددوا
قـبل لعـقد اجـتماع مع مـوعدًا األسـبوع ا
بـلي. وأشارت إلى أن برشـلونة ـثلي د
سـيــحـسم خالل هـذا االجــتـمـاع مــصـيـر
ـبلي سـواء سيـكون الالعب جزءًا من د
مـشروع البارسا أو سيرحل. وأوضحت
أن بـرشلونة في حاجة للتخلص من عدة
العـب لـتـجديـد عـقد مـيـسي لكن إدارة
بلي في الـبارسـا تتمـسك باسـتمـرار د
كـامب نو. يذكـر أن هناك أسـماء أخرى
مـرشــحـة لــلــرحـيل عن بــرشــلـونــة مـثل
أنـطــوان جـريــزمـان وفــيـلــيب كـوتــيـنــيـو

وصامويل أومتيتي.

حيث سـيتـوج اجلـيش بالـلقب بـحال
فـاز  في حــ يـأمل احلـريــة بـالـفـوز

وتأجيل احلسم للمباراة الثالثة.
كما حصد فريق الصاالت بالقادسية
لــقـب بــطـــولـــة الـــدوري الـــســـعــودي
ـمـتـاز لـلـمـرة الـثـالثـة فـي تاريـخه ا
بـعـد فوزه  3-5 عـلى االتـفـاق ويـأتي
هذا اإلجنـاز بـعدمـا أنـهى الـقادسـية
الــدور األول فـي صــدارة اجملـــمــوعــة
بــرصــيـد  39 نــقــطــة. وأبــدى عــضـو
ــشـرف مــجـلس إدارة الــقـادســيـة وا
عــلى لـعــبـة كــرة الـصــاالت تـركي آل
جـحالن سـعـادته بـالـتـتـويج مـؤكـدًا
أنـهـا بـطـولـة مسـتـحـقـة لـلـفـريق بـعد
ــــوسم. ــــبــــذول طــــوال ا اجلــــهــــد ا
ـــســيــرة ال وأضــاف آل جـــحالن أن ا
تــنــتـهي بــهــذا اإلجنـاز بـل سـتــكـون
نـقطـة انـطالق لـلـمزيـد من الـبـطوالت

والنجاحات بإذن الله.
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ـديــر الــفـني { بـاريـس- وكـاالت: يــرغب مــاسـيــمـيــلــيـانــو ألــيـجــري ا
ليوفـنتـوس في التعـاقد مع أحـد الالعب الـبارزين في صـفوف باريس
وقع فوت ميـركاتو الفرنسي فإن سان جيرمان هذا الصـيف. ووفقًا 
أليجري حريص على انـضمام األرجنتيـني ماورو إيكاردي مهاجم
ـوقع الـفـرنـسي إلى أن سـان جـيـرمان إلـى يـوفنـتـوس. وأشـار ا
ـاضـيـة ـمــثـلي إيـكـاردي في األيـام الــقـلـيـلـة ا ألـيـجـري اتـصل 
وأبلـغـهم بـرغـبته فـي انتـقـال الالعب األرجـنـتيـني إلى يـوفـنـتوس.

وقـال مـوقع فـوتـبـول إيـطـالــيـا إن وانـدا نـارا زوجـة ووكـيـلـة إيـكـاردي
أحملت مؤخرًا عـلى مواقع الـتواصل االجتـماعي إلى ارتـباط جنم باريس
بـيـوفــنـتـوس مـن خالل ارتـداء زي بـألــوان الـســيـدة الـعــجـوز األبـيض
واألسود وكتبت: أنا أشرب نخب ما سـيأتي هذا العام لكم. يذكر أن
إنتر وضع شرطًا في عقد إيكاردي يجبر سان جيرمان على دفـع 15

مليون يورو في حالة بيع الالعب إلى أحد األندية اإليطالية.
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وأضاف: كنت سأفعل ما يجب فعله
ـــبــاريـــات.. لم أحـــضــر لــلـــفــوز بـــا
لـــلــدوري ألقــلـق بــشــأن مــا يـــفــعــله
ـؤســسـة لم أحــضـر اآلخـرون فـي ا
بــهـذا الــنـوع من الــعـقــلـيــة. وتـابع:
ـئــة من لــكـنــني شــاركت في  95 بــا
ـبـاريـات في مـسـيـرتي لـقـد لعـبت ا
رغم إصاباتي كنت جزءا من مرت
إلعــادة الـبــنــاء.. أشـعــر أنــني قـمت
بتـجربة كـل شيء مع ترايل بـليزرز
وارتـــديت هــذا الـــقــمــيـص كــعالمــة

ضـد إسـبـانـيـا غـدا األحـد. وتـنطـلق
ـبــيــاد طـوكــيـو في  23 يـولــيـو/ أو
تـــمـــوز ويـــبــدأ الـــفـــريق األمـــريــكي

مشواره في  25 يوليو/ تموز.
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يرى داميـان ليالرد أن هنـاك حاجة
إلجراء تـعديالت في فـريق بورتالند
ترايل بلـيزرز إلنهـاء فترة االنـتظار
الــــــتـي وصــــــلـت إلى  44 عــــــامــــــا
لـــلـــحــصـــول عـــلى لـــقب دوري كــرة
السـلـة األمريـكي للـمـحتـرف وسط

{ لـنــدن- وكــاالت: يـرغـب يـوفــنــتـوس في احلــصــول عـلـى خـدمــات أحـد
يـركاتـو الصـيفي الالعبـ البـارزين بصـفوف مـانشـستـر سيـتي خالل ا
وقع كـالتشيـو ميركاتو اإليـطالي فإن يوفـنتوس معجب اجلاري. ووفقًا 
بـقـدرات الـبـرازيـلي جــابـريـيل جـيـسـوس مـهـاجـم مـانـشـسـتـر سـيـتي
ويـرغب في ضـمه هـذا الـصـيف. وأشـار إلى أن جـيـسـوس يـسـتـطـيع
اللعب كـمهـاجم صريح بـاإلضافـة إلى قدرته عـلى أداء دور اجلناح
ــوقع اإليــطــالي أن يــوفـنــتــوس قـدم ن. وأوضح ا األيـســر أو األ

عرضًـا لضم جـيسـوس على سـبيل اإلعـارة مع أحقـية الـشراء.
وذكر كالـتشيـو ميركـاتو أن جـيسوس لـيس اخليار األول في
هـجـوم مـانـشـسـتـر سـيـتي لـذا فـإن األخـيـر مـسـتـعـد لـبـيـعه

قابل يتراوح ب  60و 65 مليون يورو.

شـــرف وبـــالـــكـــثــــيـــر من الـــفـــخـــر
ـاذا يــشـعـر واالهــتـمــام. وبـسـؤالـه 
بــــأنه فـي مـــنـــعــــطف مــــحـــوري في
مــســيــرته قــال لــيالرد: هــنــاك عـدة
أسباب: أولـها أنني لم أعـد صغيرا
بيئتنا كانت دائما عظيمة. وواصل:
نحن ال نخـسر كثـيرا لكـننا خـرجنا
أمـام فريـق دنفـر نـاجـتس وشـعرت
أننـا ال نـسـتحق اخلـسـارة.. خرجت

باراة حزينا للغاية.  من هذه ا
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تــكــهــنــات تـدور حــول مــســتــقــبـله.
وأشـــار تــــقــــريــــر إعالمـي الــــيـــوم
اجلــمــعــة إلى أن لــيالرد ســيــطــلب
صـفقـة تـبادلـيـة من بـليـزرز بـعد أن
قضى كل مسيرته بدوري احملترف
في بــورتالنــد. وأجــاب لـيـالرد عـلى
سؤال من يـاهو سـبورتس عـما إذا
كـــان بــــيـــلــــزرز يـــطــــابق الــــتـــزامه
بـــاالمــتــيــاز قــائـال: لــلــوصــول إلى
الدوري األمـريـكي للـمحـتـرف لـكرة
السلة كان علي أن أقدم كل ما لدي.
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كرافينوفيتش 

ــبــيـة لــلــمــشــاركــة فـي األلــعــاب األو
ــبــيــة. وقــامت الــســلــطــات والـــبــارا
الـيــابـانـيـة بــالـفـعل بــتـحـديث خـطط
الـطــوار اخلـاصـة بــهـا فـتــقـلّـصت
ـسـاحـة في مـواقع اإلخالء لـتـجـنّب ا
االكــــتــــظــــاظ وتـــــخــــزين األقــــنــــعــــة
طـهرات.ومع ذلك يحـذر ساكـيكو وا

ــتـخــصّص في كــانــبـارا األســتــاذ وا
الـكوارث في جـامـعـة كـوتشي من أن
"إدارة اإلخـالء قـــــد تـــــتـــــعـــــارض مع
إجراءات (مكـافحة كـوفيد- 19) يجب
أن تـعـلم أن الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة في
األوقـات الـعـاديـة وفي أوقـات الـوبـاء

مختلفة تماما".

{ مـــــدن - وكــــالـت: حــــقـق اجلــــيش
الــلـبــنــاني أمس فــوزا مـثــيــرا عـلى
حـسـاب احلـريـة صـيـدا بـنـتـيـجة 8-4
ـبـاراة األولى من ضـمن مـنــافـسـات ا
ثالثيـة نهائي الـدوري اللـبنـاني لكرة
ــركـز الــصــاالت وذلك عــلى مــلــعب ا
الــعـــســـكـــري في الـــدكـــوانــة. ســـجل
1 للجيش مـحمد احلاج في الـدقيقت
و25  محمد عثمان  9و18  محمد ابو
زيـد 12  مـحــمـد قــبـيـسي 20  حـس
الــــبــــابـــا  29 وأحـــمــــد زريق 37. في
ـقــابل سـجل لــلـحـريـة أحــمـد خـيـر ا
أحــمــد الــديـن بــالــدقــيــقــتــ  3و30  
احملــمــد  30 ورائــد خـــيــر الــدين 31.
ـبـاراة إثارة كـبـيـرة حيث وشـهدت ا
شــهــدت تــألـق جنم اجلــيش مــحــمــد
وسم احلاج الـذي يتـابع تألـقه في ا
بـــشــكل الفت. ويــخـــوض الــفــريــقــان
قبل باراة الثانية مساء األربعاء ا ا
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{ نــــيـــويــــورك-وكـــاالت:
انــضم صــانع لــعب سـان
أنطونيو سـبيرز كيلدون
جونـسـون والعب ارتـكاز
دنــفـــر نــاجــتـس جــافــيل
مـاكـجي إلى قـائـمـة الفـريق
األمــريـــكي لــكــرة الـــســلــة في
ـبية بـعد استـبعاد األلعاب األو
العــــبــــ اثـــنــــ من الــــفـــريق.
واضـــطـــر بـــرادلي بـــيل العب
واشــــــنــــــطن ويــــــزاردز إلى
دخــول احلــجــر الــصــحي
ـــــــاضي األســـــــبــــــوع ا
وانــســـحب كـــيــفن الف
العب كــــــلـــــــيــــــفالنــــــد
كـافالـيـرز من الـقـائـمة
مبررا ذلك بـاستمرار
تــعـافــيه من إصــابـة
في ربـــلـــة الـــســـاق.
وقــــــــال جــــــــيــــــــري
كـــوالجنـــيــلـــو مـــديــر
االحتـاد األمـريـكي لـكرة
الــســـلــة يــوم اجلــمــعــة
قلوبنا انفطرت حقا من أجل
بـراد وكـيـفن.  لـعب كـيـلـدون
ــــعــــســــكــــر جــــيــــدا خالل ا
ــبــاريــات الــتــدريــبي وفي ا
الــوديــة في الس فــيــجــاس
ووجوده في سـان أنطـونيو
سبيـرز يجعـله على دراية
بــاألشــيـاء الــتي يــرغب
ــــــــــــدرب (جــــــــــــريـج) ا
بوبـوفيـتش من الـفريق
تطـبـيقـها. وأضـاف كان
جـــافـــيل مـــشـــتــركـــا في
برنـامج الـفـريق الـوطني
األمــــريـــــكي مــــنــــذ 2009
ونـــــــؤمـن بــــــأن وجــــــوده
ســـيـــكـــون مــفـــيـــدا. وفــاز
مــاكــجي بــلـقـب دوري كـرة
السلة األمريكي للمحترف
ثالث مـرات. وألـغى الـفريق
األمـــريـــكي فـي وقت ســـابق
مـبـاراة وديـة ضـد أسـتـرالـيا
كانت مقـررة يوم اجلـمعة في
الس فيـجاس بـسبب مـخاوف
تــتــعـــلق بــكــوفــيــد-19. وقـال
االحتاد األمـريكـي لكـرة السـلة
إن الفريق سينهي معسكره
ـبـاراة وديـة الـتـدريـبي 

{ رومـا- وكــاالت: طـلب اإليــطـالي كــارلـو أنــشـيــلـوتي
ـصري محمد صالح دير الفني لـريال مدريد ضم ا ا

ـيرجني. وينتهي عقد صالح جنم ليفربول إلى صفوف ا
مع لـــيـــفــــربـــول في صـــيف 2023  وســبـق أن ربط الالعب

صـري نفـسه أكثـر من مرة بـاللـعب في اللـيجـا. ووفقًـا لصـحيـفة ذا ا
صن البريطـانية فـإن أنشيـلوتي يطلـب ضم صالح إلى ريال مدريد
إذا فشل األخير في التعاقد مع الفـرنسي كيليان مبابي جنم باريس
ــالـيـة بــسـبب وبـاء سـان جـيــرمـان. وأشـارت إلـى أنه رغم األزمـات ا
كـورونــا لـكن ريــال مـدريــد حـريـص عـلى إبــرام صـفــقـة كــبـرى خالل

الصـيف احلـالي. وأوضحت أن هـنـاك شرخًـا في عالقـة صالح مع مدربه
ـصري اني يـورجن كـلـوب مـا قد يـدفع لـيـفربـول صـوب بـيع الالعب ا األ
واالستفادة من أمـوال الصفـقة. وذكرت أن أنـشيلوتي غـير مقـتنع بقدرات
كل من ماركو أسينسـيو ورودريجو جويس وفيـنيسيوس جونـيور كأجنحة

هجومية.

كارلو أنشيلوتي

بلي عثمان د
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( انّ أبـي (ع) اذا أَحْــــــزَنَـهُ أمــــــر جَــــــمَعَ

النساءَ والصبيان ثم دعا وأمّنوا ) 
وهــو درس عـمــلي مــهم ألولـيــاء االمـور

جميعا :
ـسـلــمـة حــ تـتـجه كــلـهـا انّ األســرة ا
صــغـــاراً وكــبــارا بــالــتـــضــرع الى الــله
سـبحانه وتسأله أنْ يَمُن عـليها بالفرج
ــانــيــة تــشع أنـوار  تــصــبح خــلــيـة ا
طــاعـتــهــا لـله وارتــبـاطــهــا الـعــمـيق به
وحــاشـا لـله أنْ يُـخـيّـب مَنْ انـقـطع الـيه

واستعان به ورجاه .
وروي عـن االمــام الــصـــادق (ع) أيــضــا

قوله :
( كان ابي كثيرَ الذِكْر 

لقد كنت أمشي مَعَه وانّه لَيَذْكر الله 
وآكل معه الطعام وانه ليذكر الله 

ولـقد كـان يُحـدّثُ القـومَ وما يـشعله ذلك
عن ذكــر الـله وكـان يـجـمــعـنـا فـيـأمـرنـا
بــالــذكــر حــتى تــطــلع الــشــمس ويــأمـر

بالقراءة من كان يقرأ منّا )
ومن كان ال يقرأ منّا أَمَرُه بالذِكْر ) 

انّ الـفتـرة ما بَـيْنَ طلـوعِ الفـجر وطـلوع
الشمس مهمة للغاية .

ـغبون مَنْ نام فيـها ولم يكتب نفسه وا
في الذاكرين .

واالمــام الــبــاقــر (ع) كــان يُــشــيع داخلَ
أسْـرتِه جَوّاً روحـانيـا فريـداً يشـارك فيه
الـصغار والكبار يعـبقُ بالذكر والطاعة

لله ...
هـو يـدعونـا بسـيرته أنْ تـلـهج أَلسْـنَتُـنا
ـنـزل او في بِــذِكْـر الـله سـواء كــنـا في ا

الطريق او في السوق ...
وجــمـيل جــدا أنْ يـكــون الـلــسـان رَطْــبَـاً
بِــحَــمْـد الــله وشُــكْــره واالسـتــغــفـار من

الذنوب ..
ـا قاله االمام الـباقر (ع) ح ولـنختم 

سئل :
كيف أصبحت ?

قال :
" أصبحنا غرقى في النعمة  

موفورين بالذنوب  
يتحسب الينا إلُهنا بالنِعم  

ـعـاصي ونحن نـفتـقر ونـتـمقتُ الـيه با
اليه وهو غنيٌّ عنّا "

انّ االمـام الـباقـر (عـليه الـسالم) عـصَمَهُ
الـــله من االخــطـــاء واخلــطـــايــا ونــحن
ـسـيــئـون الـذين أراد االمـام ــذنـبـون ا ا
الـبـاقـر أنْ يُذكـرّهم بـاهـمـية الـطـاعـة لله
والـشكر لِنِعَـمِه التي ال تعد وال حتصى
في عـملـيةِ نَقْـدٍ الذعٍ للمـسار العـصياني

الشائع ب الناس .

االمـام الـبـاقـر (ع) فال عبـرة بـضـخـامة
ـا الـعـبـرة باألعـمـال الـنـقـية االرقـام ا
اخلــالـصــة من الــشـوائب وفــقـنــا الـله

وايّاكم إليها .
وكـان احلُـكّـام من بني امـيـة ينـاصـبون
اهل الـبيت (ع) العداء ويسـيئون اليهم
بـاساءات بالغة وقد حُمِل االمام الباقر
لك دينـة الى هشام بن عـبد ا (ع) مـن ا

في الشام 
وحــــ وَصَـلَ الى بــــابه قــــال هــــشــــام

ألصحابه :
اذا ســكتُّ مِنْ تــوبــيخِ مـحــمــد بن عـلي

فَلْتُوبِخُوه )
ثم أَذِنَ له بالدخول .

انـظـر الى عمق اخلـبث واحلـقد الـدف
ـلـك عـلى االمـام عــنـد هــشـام بن عــبـد ا

الباقر .
 انّ لـلقـادم كرامـةً البُدَّ أنْ تُـراعي فكيف
إنْ كان هذا القادم هو االمام الباقر (ع)
 –وهـــو وارث االنـــبـــيـــاء واالوصـــيـــاء
عـــلـــيـــهـم الـــسالم وحـــ دخل االمـــام

الباقر قال بيده السالم عليكم 
عــمّـهـم بـالــسالم جـمــيـعــا  ثم جـلس 
فـازداد هشـام عليه حَـنَقاً بـتركِهِ السالم
عــلـيه بـاخلالفـة  وجــلـوسه بـغـيـر أَذْنٍ

منه فقال :
يا محمد بن علي :

ال يـــزال الــرجـل مــنـــكم قــد شـق عــصــا
سلم ودعا الى نفسه  ا

وزعـم انّه االمــام سَـــفَــهـــاً وقــلّـــةَ عِــلْمٍ 
وجَـعَلَ يُوبِخ االمامَ بِـمثْل هذه الـكلمات

النابية .
فــلـمــا سـكتَ هــشـام تــنـاوب الــقـوم من
رهـطه واحداً بعـد واحد وهم يُـسْمِعُون
االمـام الـبـاقـر مـا اليـلـيق به من كـلـمات

التقريع والتوبيخ 
فلما سكتوا 

نهض االمام قائماً وقال :
" أيُّها الناس أين تذهبون ?

وأين يُراد بكم ?
بنا هدى الله أَوَلَكُم 
وبِنا يختُم آخِرَكُم 

فـان يكن لكم مُلـك معجّل  فانّ لـنا مُلكاً
مـؤجال  ولـيس بَـعْـدَ مُـلِـكـنـا مُـلك  ألنّا

أهل العاقبة .
يقول الله عزّ وجل 

( والعاقبة للمتق ) "
غــضب هــشــام وأمــر بــأخـذِ االمــام الى

السجن 
فــلــمــا دخل الــسـجـن وتـكــلّم شــغف به
ـسـجونـون وتـعلـقـوا به وح أُخـبرَ ا

:
يا باقر يا باقر 

دينة يقولون : فكان اهل ا
جابر يهجر 
فكان يقول :

ال والـــلهِ ال أهـــجــر  ولـــكــنّي ســـمــعت
رسول الله (ص) يقول :

انك سَتُدركُ رجالً مني اسمُه اسمي 
وشمائله شمائلي 

يبقرُ العلم بَقْرا 
فذلك الذي دعاني الى ما أقول .
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تصحيح االخطاء :

وفـي أخـبــار سـيــرته سَــيْل مــتـدفق من
األخـــبــار ويـــلـــحظ الـــبــاحث فـي تــلك
الـسيرة أنه (ع) كان يتصدى لتصحيح

االخطاء .
جاء اخلبر عن محمد بن مسلم  قال :
" دخـلتُ مع ابي جـعـفـر (عـلـيه السالم)
مــســجـد الــرسـول (ص) فــاذا طـاووس

اليماني يقول :
" مَنْ قَتلَ نصفَ الناس " ?

فـسمعه أبو جعفر (عليه السالم ) فقال
:

ا هو ربع الناس   " ا
آدم وحوّا وهابيل وقابيل "

فقال طاووس :
" صدقتَ يا بن رسول الله "

وجـــاء في مـــنـــاقب آل ابي طـــالب البن
شهراشوب  

انّ أبا بصير قال للباقر (ع) :
مــا أكـثـرَ احلـجـيجَ وأعــظمَ الـضـجـيج

فقال (ع) :
( بـل مــــا أكــــثــــرَ الــــضــــــــجـــــيجَ وأقلَ

احلجيج ) 
وهـكـذا هي أعـمـال الـنـاس فـي مـنـظور

قال :
هذا ابني وصاحب األمر بعدي :

محمد الباقر 
فـقـام جابـر فـوقع على قـدمـيه يقـبـلهـما

ويقول :
نـفسي لـنفسك الـفداء يـا بن رسول الله

 
إقْبَلْ سالمَ أبيك 

انّ رسـول الله (ص) يـقرأ عـليك السالم

قال :
فدمعت عينا أبي جعفر (ع) 

ثم قال :
يا جابر :

عــلى أبي رسـول الــله الـسالم مـا دامت
الــسـمــوات واألرض وعـلــيك يــا جـابـر

ا بلّغت السالم "
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نقال عن أمالي الصدوق 

وهـــكــــذا افـــتـــتـح االمـــام الـــبـــاقـــر (ع)
ـبـاركـة فـلـقـد جـاء صـحــائف سـيـرته ا
ـــصــطـــفى مــحـــمــد (ص) سـالم جــده ا
مـنـقـوال عـلى لـسـان جـابـر بن عـبـد الله
االنـصـاري (رض) ليـكـشف عن االهمـية
االســتـثـنــائـيـة الــتي حـظى بــهـا االمـام
الــبـاقــر حـيث خــصه سـيــد الـكــائـنـات
مـحـمـد (ص) بالـسالم قـبل أنْ يـولد في
اشــارة واضـحــة الى االبــعـاد الــفـريـدة
الـتي انـطـوت شخـصـيـته االمام الـبـاقر
ـــهـم في إمـــداد (ع) ودوره الــــريـــادي ا
االمـة بالفكر الـرص  والنهج األم 
والـــذب عن حــيـــاض االسالم والــشــرع

ب ... ا
وجـابـر بن عـبـد الـلـه االنـصاري (رض)
هـو آخـر مَنْ بَـقِيَ من الـصـحـابـة وكان
يـقعد في مسجد الرسول (ص) وينادي
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فـي السـابـع من ذي احلـجـة احلـرام عام
 114هـ اسـتــشـهـد االمـام الـبـاقـر (عـلـيه
الــسالم) مـســمـومــاً  وَبهِ فُـجع االسالم
ــسـلــمــون  وأَيـةُ فــجـيــعـةٍ أكــبـر من وا
الــفـجـيـعــة بـامـامٍ فَـذٍّ  شقّ الــعـلم شّـقـا
وأظـــهــره إظـــهــاراً  وســار فـي الــنــاس
بــسـيــرة جـده وآبــائه الـهــداة الـيــامـ

وغَـمَـرَ النـاسَ بِنُـبْـله وخُلُـقِه ومروءاته 
وفـاحت أشذاء سـيرته العـطرة وسارت
بـاحلديث عن فـضائله ومـناقبه الـرُكبان
 وكـــــان احلـــــصنَ الـــــواقـي لألمـــــة مِنْ
نـهل العذب مُـضالتِ البِـدَع والفِـتَن  وا
ـتـدفق بـالـرواء والـعـطـاء وكـان بِـحقٍّ ا
صـفـوة الصـفوة من عـظـماء أهل الـبيت

عليهم السالم .
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جاء في التاريخ :
( ان رســــول الــــله (ص) قــــال ذات يـــوم

جلابر بن عبد الله االنصاري :
يا جابر :

إنّك سـتبقى حتى تلـقى ولدي محمدَ بن
عـــلي بن احلـــســ بن عــلـي أبي طــالب
ــعــروف في الــتــوراة بـالــبــاقــر  فـاذا ا

لَقِيتَهُ فأقرئه مني السالم .
فـــدخل جــابـــر عــلـى عــليّ بـن احلــســ
(عــلـيه الــسالم) فـوجــد مـحـمــد بن عـلي

(عليه السالم) عنده غالما فقال له :
أَقْبِل فَاَقبل 
ثم قال له :

أَدْبِرْ فَاَدبر  
فقال جابر :

شمائل رسول الله (ص) ورب الكعبة  
ثم أقبلَ على علي بن احلس (ع) 

فقال له :
مَنْ هذا ?

هشام بذلك أمر بارجاع االمام (ع) الى
ـدينة خشيةً مِنْ التفاف الناس حوله ا

في الشام ..
وهشام هذا هو القائل لزيد بن علي :

ما فعل أخوك البقرة ?
فقال زيد :

ســمّـاه رسـول الـله (ص) بـاقـر الـعـلم 
وأنت تُـسميه بقرة لقد اختلفتما إذاً "

 
باركة : دروس من سيرته ا

جــاء في اخلـبــر عن احلـسن بن كــثـيـر
قال :

" شــكــوت الى ابي جــعــفـر مــحــمـد بن
علي (ع) احلاجةَ وجفاءَ االخوان 

فقال :
" بـئس األخُ أخ يـرعـاك غَـنِيّـا ويـقـطعُكَ

فقيراً 
ثـم أَمَـــرَ غَالمَهُ فـــأخـــرج كـــيـــســـا فـــيه

سبعمائة درهم فقال :
استنفقْ هذه فاذا نفدت فأعلمني "
الــــبِــــرُ والـــتــــواصل والــــتـــراحـم بـــ

االخوان مطلوب على كل حال .
فـال يسوغ لـالغنـياء ازدراء الـفقراء أو
ـد الـغنيُّ االبـتـعـاد عـنـهم  والبُـدَّ أنْ 
ساعدة ألخيه الضعيف  تلك هي يدَ ا
الــروح الــتي يــبــاركــهـا الــله ورســوله
واوصــيـاؤه عــلـيـهم الــسالم وذلك مـا
أراد االمــــــام الـــــبــــــاقـــــر (ع) زرعـه في

النفوس .
وجاء في سيرته :

( كـــــان يــــــدخل عـــــلــــــيه اخـــــوانُـه فال
يــخـرجــون مِنْ عـنــدِهِ حـتى يُــطـعــمـهم
الـطــعـام الـطـيّب  ويـكـسـوهم الـثـيـاب

احلسنة  ويهب لهم الدراهم .."
وهـكـذا دعـانـا الى أنْ نـكـونَ نـفـاعـيّن 
الخـواننا ولـلناس  بـعيداً عن الـنزعة
الـذاتية التي ال تريد اخلـير االّ لنفسها

بعيداً عن اآلخرين ..!!
وكان يقول :

الهُ في ودةَ في قلبِ أخيك  ( اعرف ا
قَلْبِك ) 

ـؤمنِ الـودودِ يـسعُ االخـوان انّ قــلب ا
جميعا وينبض بحبهم ..

ـا يـحـزنُ الـقـلب ويُـدمـيه انّ مـعظم و
الــســلـطــويــ في الـعــراق اجلــديـد لم
يُــعـــرف عــنــهم الــوفــاء الخــوانــهم وال
االهـــــتـــــمــــــام بـــــشـــــؤون الـــــفـــــقـــــراء

. ستضعف وا
وهــذا مـا جــعل الـفــسـاد يـغــزو الـبالد

ويُنْهِك العباد .
ونقل عن االمام الصادق (ع) قوله :
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هندس البـريطاني الذي صمم جيء بـا
الــفــنــدق الـرائـع في بـومــبــاي لــيــبـني
ــطـــار شط واحـــدا مـــثــلـه مــلـــحـــقـــا 
صــمم ان يــدخل بــعـض اركـان الــعــرب
الـهـنـدسة االسالمـيـة علـى مبـنى مـطار
شـط الـعـرب فــكـانت االقــواس والـقـبب
ـــوزائــيـك الــفـــيــروزي والـــطــابــوق وا
ـيـز بـنايـة الـفـندق الـبـغـدادي أهم ما
الذي تتسع مبانيه الكثر من  100غرفة
وجــنــاح جــمــيــعـهــا مــكــيــفــة ومـزودة
بـحمـامات خـاصة. كـما كـانت ارضيات
الـفندق مكـسوة بالبـاركيه اللماع. وأذا
كـنتم تعتقدون ان ذلك امر طبيعي اآلن
اذ لم يـتـعـود فـأنـه لم يـكن كـذلك آنـذاك
ال بل حتى االنكـليزمـثلهذا الـعراقيـون 
ـــســـتــوى مـن الــتـــرف واالنـــفــاق في ا

البناء. 
حــتى ان انـتـقـادات كــبـيـرة وجـهت من
احلـــكــومـــة الــبــريـــطــانـــيــة الى وزارة
ستعمرات بسبب هذا االنفاق الهائل ا
ـطــار وفــنـدقـه وكـذلك عــلى بــنــايـتـي ا
ـوانئ!لم يـكن فـنـدق شط بـنــايـة مـقـر ا
ـطـلـة على الـعـرب بـشرفـته الـواسـعة ا
طار مجرد فندق بل كان معلما مدرج ا
سـيـاحيـا يقـصـده اجلمـيع لالسـتمـتاع
ه من خـدمـات بـضمـنـها ـا يـتم تـقد
مـسـبـحه الـصـيـفي اجلـميـل واحلدائق
احملــيـطــة به. أمــا كـافــتــيـريــا الـفــنـدق
ومـطعمه فقـد كانا مقـصدا للعوائل في
ـعـقل والـبـصـرة وكيـف لي ان انسى ا
ان والـدي رحـمه الـله كـان يـصـطـحـبـنا
انــا واخـوتي كــلـمــا يـعــود من الــبـحـر
لــيـعـوضــنـا عن االيــام الـطـويــلـة الـتي
فــارقـنـا فــيـهـا فـتــكـون مـثــلـجـات(آيس
)فـنـدق شط الـعرب أفـضل مـكـافأة كـر

تــعـــويــضــيــة لــنــا. كـــمــا كــانت هــنــاك
اسـبـوعـيـا حـفـلـة في الـفـنـدق يـحـيـيـها
كـبار النجـوم العراقيـ والعرب وتقدم
فـيـهـا ارقى بوفـيـهـات الطـعـام الـشرقي
يناء والـغربي. لقد كـان هذا الفنـدق وا
اجلـوي الـذي يسـتقـبل حـتى الطـائرات
ــائــيــة عــبــارة عن حتــفــة مــعــمــاريــة ا
حتـتـضنه مـيـاه شط العـرب من الـشرق
ـــلـــيئ بـــالـــزهـــور ـــوانئ ا ومـــشـــتـل ا
والــنــبـاتــات ذات الـعــطــور الـزكــيـة من
اجلــنــوب. وكــان يـــكــمل مــثــلث الــنــقل
احملـــــــــــــــــــــــــلــي والـــــــــــــــــــــــــدولـــي فــي
ـينـاء وسـكـة احلـديد). ا ـطـار ـعـقل(ا ا
ـــرافق كـــانـت في مـــديــنـــتي كـل هــذه ا
ــعــقـل) وضــمن مــحــيط ال يــتــجــاوز (ا
الـكـيـلـومـتـر الـواحـد مـحـاطـة بـطـبـيـعة
خالبـة وهندسة رائعة ونظافة متناهية
عقل..وهل خلق وخـدمات راقية! انها ا
الــلـه مــثــلك في الــدنــيــا أجــمــعــهــا(مع

االعتذار لبغداد ولكاظم الساهر).
w —U  n Ë

وقـبل ان اختم هذه احللقة أود التذكير
انـني ال اقصد بـهذا الوصف الـتاريخي
ـــعـــقل والـــبـــصـــرة ان اكــون ـــعـــالم ا
مــــــؤرخــــــاَ. فــــــفــــــضـال عن انـه لــــــيس
اخــتـصـاصي فـانـي قـد ابـالغ او أنـسى
بـــعض االشـــيــاء أحـــيــانـــا ألني انــزف
ذكـريـات الـطـفـولـة كـمـا عـشـتـهـا ال كـما
عــاشــهـا ســواي.لـكـن قـصــدي االسـاس
ـــا اكــتــبه ســـبــر وحتــلــيـل الــوقــائع
اجلـغـرافـية والـعـمـرانيـة الـتي سـاعدت
عــلـى خــلق الــشـــخــصــيــة الـــبــصــريــة
ـدنيـة كـمـا عـرفـتـها.أن كل ـعـقـلـيـة ا وا
ــعــالم احلــضــاريــة الــتي كــانت هــذه ا
عـقل) كانت تشكل تـغص بها مـاركبل(ا
الـبــنـيـة الـتـحـتـيــة االسـاسـيـة لـلـحـيـاة
ـبنـية عـلى التـعايش مع االجـتمـاعـية ا

االخر وقبوله والثقة به. 
كن ان تنمو اال في هذه الثقة التي ال 
أجـواء صـحـيـة يـسـاعد فـيـهـا الـعـمران
احلـــضـــري عـــلى تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــران
الــبـشـري.في احلـلـقــة الـقـادمـة ان شـاء
زيد عن مـصانع الـثقة الـله ساحتـدث ا
عقل كـما عرفتـها علنا اجملـتمعيـة في ا
نـسـتفـيد من تـلك التـجـربة لـبنـاء الثـقة
اجملـــتـــمـــعــيـــة الـــتي بـــاتت نـــادرة في

عصرنا هذا.
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عمان

اذا كـان يخت الثـورة الذي حتدثت عنه
ـاضـيـة هـو قـبـلـة النـخب في احلـلـقـة ا
فــأن فـي مــربع الـــتي تـــزور الــبـــصـــرة
كن ان جـزيـرة الـسنـدبـاد الذهـبي مـا 
يـكون مقصـداَ سياحيـاَ وجماليـاَ لفئات
. وهـــنــا اســأل اخـــرى من الــعـــراقــيــ
جــــــمـــــيـع من تــــــزوجــــــوا في فــــــتـــــرة
ــاضي من الــســبــعــيــنــات من الــقــرن ا
أين الـــطــبـــقــة الـــوســـطى في الـــعــراق
قـضـيـتم أو كـنـتـم تـتـمـنـون أن تـقـضوا
شـهر العسل? يـقيناَ هـناك نسبـة كبيرة
مــديـنـة االعــراس في جـزيـرة ســتـجـيب
السندباد! لقد بدأت النهضة العمرانية
احلـقـيـقيـة جلـزيـرة الـسنـدبـاد في عـهد
ـــرحــوم مــزهــر الـــشــاوي مــديــر عــام ا
ـوانئ في بـداية الـستـيـنات. وتـضمن ا
مــشـروع تـطــويـر اجلـزيـرة (فـي نـهـايـة
الــســتــيــنــات) بــنــاء قـريــة مـن الـشــقق
الـسكـنية عـلى طرازمعـماري حديث في
الـركن الشمالي من اجلزيرة ترتبط بها
حـدائق غـنـاء وكـازينـو حـديث ومـديـنة
العاب صغيرة. هذه الشقق كانت اشبه
بـفـندق خـمس جنوم مـخـصص لقـضاء
شــهــر الــعــسل واالجــازات الــقــصــيـرة
والـتـمـتع بـطـبيـعـة اجلـزيـرة اخلـضراء
بـخـاصـة في فـصـلي الـربـيـع والـشـتاء.
آنــذاك لم يــكن أحـدا يــعـرف(زرق ورق)
نطقة دبـي وال أي مشتى سياحـي في ا
سـوى البصرة. وأذكر كيف ان أقربائنا
ومــعـارفــنـا كــانـوا يـطــلـبــون من اهـلي
الــتـوسط حلـجـز غـرفــة لـهم في مـديـنـة
االعــراس الـتي بــنـيت فــيـمـا بــعـد مـدن
ـاثـلة لـهـا في بـغداد وقـرى سـيـاحيـة 

وبــعض احملـافـظـات.وحـتى بـعـد ان 
ــرحــلــة الــثــانـــيــة من الــشــقق بــنـــاء ا

وتــضـاعـف عـددهــا لم تـكن قــادرة عـلى
اسـتـيعـاب كل الطـلبـات نـظرا جلـمالـها
وتــوفـر كل وسـائل الـتــسـلـيـة والـراحـة
الـتي تتـيح قضـاء شهـر عسل ال يـنسى
فــيــهــا. فــفــضال عن الــشــقق الــفــخــمـة
ـــاء احلـــيط واخلـــضــــرة الـــدائـــمـــة وا
بـاجلزيـرة فان مـا فيهـا من كازيـنوهات
والـــعــاب كــان يـــجــذب مــعـــظم ســكــان
الــبـصـرة الــذين تـغص بــهم حـدائــقـهـا
ـا سـاعد في ـغـرب. و بـخـاصـة بـعد ا
رواج مــــديــــنــــة االعــــراس انه لم يــــكن
يــفـصـلــهـا عن مــطـار الـبــصـرة الـدولي
ســوى جـســر(هـيل)اخلــشـبي اجلــمـيل.
فـكـانت الوفـود(بضـمنـها وفـد مهـرجان
ــربــد  بــشــعــراءه الــعــرب الــكـبــارفي ا
1971©  والـــوفــود الـــرســمـــيــة االخــرى
والـعرسان كانوا يـقصدونها عن طريق
او حـتى عن طـريق الـقـطـار الذي اجلـو
لم تــكن مـحـطـته تـبــعـد اكـثـر من عـشـر

دقائق بالسيارة.
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هـــنـــا أشـــعـــر أنه البـــد ان اعــرج عـــلى
ربع الذهبي احمليط الضلع االخر في ا
بـجـزيـرة السـنـدبـاد وأقصـد مـطار شط
الـعرب وفنـدقه الرائع. ذكـرت سابقا ان
مـطـار شط العـرب كان من اكـبر واوائل
ـنـطـقـة. وعـنـدمـا انـشأه ـطـارات في ا ا
االنــكـلـيـز في بـدايـة الــعـقـد الـثـالث من
ـاضي كـانـوا يــدركـون اهـمـيـة الــقـرن ا
مــوقع الــبــصــرة  الــرابـط بــ الــشـرق
والـــغــرب. لـــذلك فـــقــد كـــانت هـــنــاك 9
ـــيــة(مـــثـل بــان شـــركـــات طـــيـــران عـــا
امـيـريكـان) تـسيـر رحالت بـ البـصرة
في الــشـرق االوسط واهـم مـدن الــعــالم
واوربـا واسـتـراليـا وامـريـكا. وحـيـنـما

هل ســتـصـل حــكـومــة عــبــد احلــمــيــد الــدبــيـبــة إلى مــحــطــتــهــا االنــتــخــابـيــة في24
ديسـمـبر/كـانون األول 2021 أم ثمـة عـقبـات وحتديّـات تـعتـرض طـريقـهـا? فتـعارض
نـفي يشكّل أحد التحديات الصالحيات بيـنها وب اجمللس الرئاسي بـقيادة محمد ا
2 انـعقدت عدة . فبعد مـؤتمر برل اجلديدة التي تـواجه استعادة وحـدة القرار الليـبيّ
ـتـحـدة لم يـتم الـتـوصل إلى اتـفـاق بـشأن جلـسـات في جـنـيف وبـحـضـور من األ ا
ـتحـدة ومـنسق بـعثـتهـا لدعم سـاعد لأل ا االنـتخـابات وهـو ما دعـا األمـ العـام ا
لـيبيا إلى الـقول في اجللسـة اخلتامـية "سيشـعر الشعـب الليبي بـاخلذالن على الرغم
ـقــراطي في انــتــخـابــات رئـاســيـة ـمــارســة حـقه الــد من تــوقه إلى فـرصــة مــواتـيــة 

انية". وبر
ـصاحلة في وكانت الـدعوة اإليطـالية ألطـياف تـمثّل اجلنـوب الليـبيّ حلضور مـلتقى ا
. فـحسب اجملـلس الرئاسي أن روما سـببـاً جديداً في االحـتكـاك والتوتـر ب الـطرف
مـخرجات "مـلتقى احلـوار السيـاسي الليـبي" في جنـيف أوكلت إليه إلطالق مـصاحلة
وطـنيّـة في ح هـنـاك من يرى أن الـدبيـبة يـتحـرّك وفق الـسلـطة اخملـوّلة له بـاعتـباره

سارين الداخلي واخلارجي. رئيساً للحكومة منوط به التعاطيّ في ا
وقـبل ذلك كبـرت الفـجوة بـينـهـما حـ اعتـلى الدبـيبـة ظهـر جرّافـة إلزاحة الـتراب عن
شـتركة عرض الـطريق السـاحلي ب مـصراته وسـرت لتسـارع اللجـنة الـعسكـرية ا
عوّقات. وقد وصفت القيادة (5+5) وتعلن استـمرار غلق الطريق حل إنهاء بعض ا
شيـر خلـيفة حـفتر هـذا اإلجراء بأنه "اسـتعراضيّ العـامة "للـجيش الوطـني" بقيـادة ا

ومرفوض ألنه جاء من جانب واحد".
وحـاول مــؤتـمـر"بـرلـ 2 الــذي انـعــقـد في  23 حــزيـران/يــونـيـو 2021الـوصـول إلى
تسـوية طـال انتـظارهـا في ظل االحتـرابات الـداخلـية والـتدّخالت اخلـارجيـة لألطراف
الدوليّة واإلقـليميّة حيث شارك فيه األعضاء الدائمون في مجلس األمن الدولي وكل
ـتـحـدة ومـصـر واإلحتـاد األوروبي واأل من تـركـيـا وإيــطـالـيـا واإلمـارات الـعـربـيــة ا

ضيف.  انيا البلد ا تحدة إضافة إلى أ ا
لـقد عـانت ليـبيـا حرب أهـليّـة زادت على أكـثر عـقد من الـزمن تخـلخـلت فيـها وحـدتها
سلّحة الوطـنية وتمـزّق نسيجهـا االجتماعي وتـفككت مؤسـساتها وانقـسمت قواتهـا ا
وارتـفع منسـوب العنف واإلرهـاب والفسـاد إلى درجة مريـعة وذلك منـذ انهيـار نظام
مـعمّر الـقذافيّ الذي حَـكَمَ البالد باحلـديد والنـار طيلـة أربعة عـقود من الزمن في ظل
حكم أحاديّ إطالقيّ الغيّـاً مظاهر الـتعددية والتـنوع واالختالف حيث تـولدت قناعة
صالح احليويّة لدى اجلميع بضرورة وضع حد لهذه احلرب التي أحلقت الضرر با

. للفرقاء جميعاً اخملتلف دولي ومحلي
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ؤتمر األول في يـناير/كانون " وانعقـاد ا وبعد عام ونـصف على انطالق "مسـار برل
الثاني 2020 لم تهدأ األوضاع وظـلت عقدتان مـعلقتـان هما: حظـر تصدير السالح
ـصالح ـرتـزقة. ويـتـعـلق األمـران  إلى أطـراف النـزاع وسـحب الـقـوات األجـنبـيـة وا
قـوى دولـيّـة وإقـلـيــمـيّـة مـتـشـابـكـة فـضالً عن مـصـالـح الـشـعب الـلـيـبي وأمـنه وأمـانه

ووحدته الوطنية وتعايشه السلمي.
وكان مـؤتمـر"برل "2قد اتّـخذ قـراراً شدد فـيه على الـتزام جـميع الفـاعلـ بعـقوبات

مجلس األمن الدولي ضد منتهكيّ قراراته ذات العالقة.
رتـزقة دون أيّ تأخـير مع تأكـيد احلكـومة اللـيبيّة ودعا مـؤتمر بـرل إلى انسـحاب ا
ـانيـة واتفاق قـرر انسـجامـاً مع تـصريـحات أ عـلى إجراء االنـتخـابات في مـوعدهـا ا
روسي- تـركـي واألمـر يحـتـاج إلـى ضـمـانات مـحـددة بـفـتـرة زمـنـيـة وعـدم تـركه إلى

رتزقة. رغبات أو إرادات الدول التي استخدمت ا
ـؤسسة العـسكرية الـليبية طروحـة على هذا الصـعيد هو إعـادة توحيد ا ـهام ا ومن ا
بـدعم من القاهـرة وكذلك مواجهـة اجلماعات اإلرهـابية فهل سـيكون الطـريق سالكاً
لتـحقيق ذلك أم أنـها مجـرد رغبات سـتكون حـظوظهـا ضعيـفة في الواقع الـعملي إنْ
لم تكن مـسندة بـإرادة دوليّة قـادرة على حتـقيقـها? لقـد كانت مـحطة جـنيف بعـد نحو
ــدى إمــكـانــيــة حـلــحـلــة األمــور وصـوالً إلى أسـبــوع من مـؤتـمــر"بـرلـ 2 اخـتــبـاراً 
ـتـحـدة ومـسـاعـدتـهـا الـلـوجـسـتـيـة االنـتـخـابـات. وهـو أمـر يـحـتـاج إلـى رعـايـة األ ا
قـراطي وخطوته األولى للـحكومـة الليـبيّـة على إجناز بـرنامج الـتحوّل الـسلمي والـد
اذا تطبـيق قواعـد العدالـة االنتـقاليـة التي تـبدأ بكـشف احلقـيقة فـما الـذي حصل و
ادي ـسـاءلة وجـبـر الـضـرر والـتـعـويض ا ـسـؤول? ثم ا حـصل وكـيف حـصل ومن ا
ـعنـوي للـضحـايـا أو لعـوائلـهم. والهـدف هو إصالح الـنـظام الـقانـوني والقـضائي وا
ـصـاحلة الـوطنـيّة الـشامـلة واسـتعـادة التـعايش وأجـهزة إنـفاذ الـقانـون وصوالً إلى ا

السلمي اجملتمعي في إطار سلطة "حكم القانون".
ـسألة اللـيبية في فـترة إدارتي دونالد وإذا كـانت واشنطن لم تـولِ االهتمام الـكافي با
شـهد بقوة أكبر. وبإمكانها لو ترامب وباراك أوباما فـإنها حسبما يبدو عائدة إلى ا
ـــتــحـــدة لإلســـراع في وضع الـــتـــرتــيـــبــات اخلـــاصــة أرادت الـــضــغط عـــلى األ ا
بـاالنتخابـات فهل ستفـعل واشنطن ذلك بـالتعاون مع حـلفائـها خصوصـاً بعد فشل
مـحطة جنـيف? وهل ستكـون القوى الدولـية واإلقلـيمية األخـرى باالجتاه نـفسه أم ثمة
إشكـاالت بحـاجة إلى مـزيد من احلـوار والضـمانـات الدولـيّة في إطـار تسـوية شـاملة
سبق أن هيّأت لهـا جهودا ومؤتمراتٍ عـربية وإقليميـة عُقدت في كل من "الصخيرات"

 .?" يرو" و"أبوظبي" و"غدامس" و"موسكو" وصوالً إلى "برل و"باريس" و"با
ـكنـنا ويـبقى دور الـنـخب السـيـاسيـة والعـسـكريـة والـثقـافيـة الـليـبـية مـحورّيـاً إذ ال 
تصوّر معافـاة الوضع الليبيّ دون قنـاعة منها ومشـاركة جدّية ومسؤولـية من جانبها

وإرادة وطنية فاعلة.
{ كاتب ومفكر عربي
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بـــدم االبـــريـــاء. ان من حق اجلـــمـــيع
االنـــــتــــقـــــاد ال نـــــعــــمـل لإلعـالنــــات
الـــرخـــيـــصـــة وال نـــزايـــد بل نـــقـــوم
بواجبـنا ما استـطعنـا خلدمة شـعبنا

واحقاق احلق))
اذن فالسـيد مصطـفى الكاظـمي يعلن
انه وعد بـالقـبض عـلى قتـلة الـشهـيد
الــهـاشــمي واوفـى بـالــعــهــد..ويــتـهم

زايدة!!! ..  نتقدين با ا
ــة اغــتــيـال ســيــاسي ولــيــست جــر

ة قتل: جر
الـــكل يـــعـــرف والـــدولـــة تـــعــرف ان
ة ـة قـتل الهـاشمـي لم تكن جـر جر
قـتل عــمـد عــاديـة حـتـى وان ارتـبـطت
بسـبق االصرار والـترصـد الن الرجل
لــــيـــسـت له عــــداوة مع احــــد ســـوى
ـنـتـظمـ ولـيس كـأفراد.. خصـومه ا
ة اغـتيال ة قـتل الهـاشمي جـر جر
سيـاسي مـنـظم مـرتبـة بـشـكل مـحبك
ومـــنـــظم ومـن نـــفـــذهـــا هـــو مـــجــرد
(مأجور الرتكابـها) وعلى اجلميع ان
يعرف ان من اهم اولـويات التـمسسز
في الـــتـــحـــقـــيق بـــ جـــرائم الـــقـــتل
وجرائم القـتل السيـاسي ففي جرائم
الـقـتل قـد يـكفـي القـبـض علـى الفـاعل
ـة لـغـرض شـخصي الـذي نفـذ اجلـر
ذاتي او بـهــدف االنـتــقـام والــثـأر الى
ـــة الـــقــتل غــيـــر ذلك مـن دوافع جــر
الـــعــمـــد.. امــا فـي جــرائـم االغــتـــيــال
الـسـيــاسي فـاجملــرم عـادة (مـأجـور)..
و(مـــــدفــــوع الـــــثــــمـن) او  شــــراؤه
لـلـتنـفـيـذ وبـالـتـالي ال يـكـفي الـقبض
اجور بل يـحب القبض على الفـاعل ا
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الدوحة

على من استاجره.. 
األغــتـيــال الــسـيــاسي ارهــاب مــنـظم

وليس اجرام عادي:
ولنتـذكر حـوادث االغتـيال الـسياسي
في الــتــاريخ ومن اشــهــرهــا حــادثـة
اغتيال الرئـيس االمريكي جون كندي
1963 وكـــيف انه بـــعـــد ان تـــمـــكـــنت
ة الشرطة من القبض على منفذ جر
االغتـيـال وقـبل ان تـباشـر الـتـحـقيق
مـعه  اغــتـيـال الــقـاتل اوزوالـد من
أجل التـعـميـة عـلى التـحقـيق وعـليه
فــان هــنــاك من ال يــســتــبــعــد ان يــتم
اغتيال الشخص الذي ادلى باعترافه
تلـفـزيـونـيا بـاغـتـيال الـهـاشـمي لكي
يـتم الـتظـلـيل عـلى الـتـحـقـيق خلـدمة
اهـــــــداف اجلـــــــهــــــــة الـــــــتي امـــــــرت
ـة... فـلـيس هـنـاك بـ مـنـفذ بـاجلـر
ة خالف شـخصي مع الشـهيد اجلر
ـــة الـــهــــاشـــمي ولم يــــنـــفـــذ اجلـــر
ــفـرده.. بل هــنــاك خـلــيــة ارهـابــيـة
منـظمـة قامـت بالـفعل.. فـالواضح من
اعـتـراف الـقـاتـل ان اجملـمـوعـة الـتي
شاركـته التـنفـيذ هم اربـعة اشـخاص

مع حـلــول الــذكـرى الــسـنــويـة االولى
السـتـشـهـاد االعالمي الـوطـني هـشـام
ـنـظم الـهـاشـمي بـعـمــلـيـة االغـتـيـال ا
راقبة االمنية التي وثقتها كاميرات ا
ـة وسـجـلت حـركـات مـقـتـرفي اجلـر
في كــيـفــيــة تـنــفــيـذهــا والــهـروب من
ـة اعـلـنت الــسـلـطـات مـسـرح اجلــر
اخملـــتــصـــة الـــقــبـض عــلـى مــقـــتــرف
ـة واعـتــرافه وعـرض اعـتـرافه اجلـر
عـلـى شـاشــة الــتـلــفـزيــون احلــكـومي

ـواطــنـ ان مــا وعـدت به لـطــمـانــة ا
ة قد حتقق احلكومة عن كشف اجلر
وان احلكـومة اوفت بـوعدهـا كمـا قال
السيـد مصطفـى الكاظمـي في تغريدة

له نصها:
((لقد وعدنا بالقـبض على قتلة هشام
الـهاشـمي وأوفـيـنـا الـوعد وقـبل ذلك
ـوت وقتـلة أحـمد عـبد وضعـنا فـرق ا
الصمد أمـام العدالة وقـبضت قواتنا
ـتـورطـ ـئـات من اجملـرمـ ا عـلى ا

و تـســلـيـمــهم دراجـتـ واســلـحـة
وابلغوهم بـخط سير الشـهيد وموقع
دار سكـنه في مـنـطـقة زيـونـة وسـاعة
وصـوله قـرب مـسـكــنه وعـنـد ايـقـافه
لـسـيــارته بـادره بـ 4-5 اطالقـات من
ـــهم جــداً ان مــســـدسه احلـــكــومي ا
يكشف لنـا التحـقيق من الذي امرهم
ومن الـذي غـطـاهم ?? فـان اسـتـهـداف
شخصيـة مثل الهـاشمي بدون وجود
اي عـداوة بـيــنـهــمـا فـانه يــعـد عـمالً
ارهـابيـاً بـالـتـاكـيـد السـكـات اصوات
احلق احلرة.. وال نريد ان نتدخل في
ــسـالك شـأن الــقـضــاء فـهـو األدرى 
الــتــحـقــيق وظــروف الــقــضــيـة لــكن
ــا يـدور في مـاقــلــنـاه يــشـكـل صـدى 
احـــاديث وتـــصـــورات الـــرأي الـــعــام
العـراقي الذي يـتابع تـطورات اجلـهد
ــشـــكــور لالجـــهــزة االمــنـــيــة الــتي ا
نفذ تمكنت من القبض عـلى الفاعل ا
وبانتظـار الكشف عن جـميع اخليوط
في وقت قــريب.. وبــانــتـظــار اجــوبـة
ـنـطـقـيـة وافـيـة عـلى اسـتـفـسـاراته ا

نتظرون. وانا 
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ـنح مــلــيـارات دوالر أو أن الــنــاخب 
تـوكـيالً  لـزعـامـات مـعـيـنـ لـقـنـاعات
تـــــــدخـل ضـــــــمن الـــــــقـــــــدســـــــيـــــــة أو
ا أفـضى الى اتـخاذ االيـديـولوجـيـا. 
الـقرارات من قـبل هـؤالء االشخاص أو
الـنخب السـياسيـة التي تـقود العـملية
الـسـيـاسـيـة  ,وتـرك إضـفـاء الـشـرعـيـة
الــســـيــاســيــة لــهـــذا اجلــمــهــور الــذي
اليـشـارك في صـنع الـقرار الـسـياسي ,
ـا فـقط بـاالنـتـخـابات  ,و االحـزاب وا
الـتي أصـبحت غـطاءاَ  ,لـيس لـتحـقيق
ــصـلـحــة الـعــامـة بـوصــفـهــا قـنـوات ا
ـنح ــا  لــلـمــشـاركـة الــسـيــاسـيـة  ,وا
ـصالح ـوسمـية وحتـقيق ا الـشرعـية ا
الـذاتـيـة لـتـلك االحـزاب الـتـي أنـتـشرت
وانـشـطرت أمـيبـياَ  ,وبـلغ عـددها أكـثر
من 250 حـــزبــاَ وهــو مـــا يــفــوق عــدد
قراطية االحـزاب في معظم الدول الـد

في العالم.
WK  ULEM

إضـافـة الى إنتـشار مـنظـمات اجملـتمع
ــدني الـبـالغ عـددهـا  3200 مــنـظـمـة ا
مـسـجـلـة و غـيـر مـسـجـلـة و الـتي تـعد
ـقراطـية ـرتـبطـة بالـد أحـد االشـكال ا
غــيـر أن الـعـديــد مـنـهـا أيــضـا وهـمـيـة
شـكلية غـير مؤثرة في صنـاعة مجتمع
مـدني جراء تغول الـعصبيات  ,وجُـلها
مـطـلـبيـة تـدخل ضـمن واجبـات الـدولة
ُـــلــحــة  ,أو انـــســانــيــة مـــثل رعــايــة ا
ـرأة ـسـنـ واالطـفـال وا ــعـاقـ و ا ا
ولـيـسـت مـنـظـمـات مـهـمـتـهـا الـتـعـاون
وتـنـظيم الـعالقـة بـ االفراد واحلـفاظ
عـلى استقرار اجملتـمع . وحتتفظ بقدر
مـن االســـتـــقاللـــيـــة و عـــدم االرتـــبـــاط
بـــاالحـــزاب الـــتـي أخـــذ قـــسم مـــنـــهـــا
بتأسيس منظمات كواجهات انتخابية
ومـنـافذ لـلحـضور االجـتمـاعي و كسب
ود اجلــمـهــور . ويـؤكــد فـوكــويـامـا أن

الـذي حل محل العصبـية أو الرغبة في
الـتـفـوق عـلى االخـرين فـي اجملـتـمـعات
ـقـراطـيـة احتـاد من شـيـئـ االول الـد
هـو تـفـتح اجلـزء الـشـهـواني (الـراغب)
مـن النفس والذي يكـشف عن نفسة من
خالل الـعملية االقـتصادية في احلياة .
ـــســاواة أي أمـــا الـــثــانـي فــهـــو حب ا
ـســاواة مع الــرغــبــة في االعــتــراف بــا
االخــرين . وأن كـلـمـات مــثل الـكـراهـيـة
والـتــقـديـر واالحـتـرام وتـقـديـر الـذات ,
ـفــاهــيم تـتــخــلل حــيـاتــنـا مــثل هــذه ا
الـسياسية وهي ضرورية لفهم التحول

قراطي الذي حدث حول العالم . الد
ومـا يحدث لـدينا هو االسـتغالل مقابل

غياب العدالة االجتماعية . 
ـســاواة بـ االفـراد واســتـمــرار عـدم ا
ــنــظــومــات مع انــظــمــة والــفــئــات و ا
تــوالت عـلى احلـكم تـقــوم عـلى الـفـرقـة
ـــا أدى الى الـــتـــمـــسك واالنـــقـــســـام 
بـالــعـصـبـيـة بـحـثـاَ عن تـقـديـر الـذات ,
ــظــلـومــيــة في فــيــمــا يــشــهــر االخــر ا
مـــجــتـــمع تـــلـــتــقـي فــيـه الــكـــثـــيــر من
ــشـتــركــات الـثــقـافــيــة والـتــاريـخــيـة ا
ـكن لها أن والـدينيـة و اللغـوية التي 
تـشكل منطلقاَ لوحدة الهوية الوطنية ,
ال الـوالءات الـتـحتـيـة او الـفرعـيـة التي
أصـبـحت قـوتـهـا تـنـافس قـوة الـدولة ,
بل تـــرفع الــسالح بــوجــهــهــا أحــيــانــاَ
لــتـؤكـد وحــدتـهـا وقــوتـهـا وتــفـوقـهـا ,
وحتــمل رسـالـة الــغـلـبــة جملـمـوعــاتـهـا
الـــعـــصـــبــيـــة من جـــهـــة و اخلـــضــوع

غلوبة من جهة أخرى .  للجماعات ا
وهـــذا االمـــر يـــكـــشف عـن أن اآللـــيــات
ـقراطـية مـجـرد شكـليـات وتـقالـيد الـد
ا أسـتمرت مـصطـنعـة ال روح فيـها طـا
الروح البدوية و القبلية في اجملتمع .
فـالتجربة احلـالية تتطـلب بلورة قاعدة
جـمـاهـيـرية داعـمـة لـقـيام دولـة وطـنـية
تـلـتقي فـيهـا كل الهـويـات الثـقافـية من
خـالل صنـاديق االقـتـراع ضـمن جتـربة
ـعــيـار االنــتـخــابــات الـقــادمـة . فــهي ا
خلـالص مــجــتــمع عــانى من حتــديــات
جعلت البلد ساحة لتدخالت خارجية 
ـشـاركـة الواعـيـة تـعـد مقـدمـة لـبـناء فـا
الـدولة و حتجيم قوى الالدولة وتسهم
بـتـحـقيـق تطـلـعـات الشـعب واسـتـعادة
الــقـرار الـوطــني الـذي ظل مــوزعـاَ بـ
جـهات أقليـمية و دولية  ,بـتواطؤ قوى

داخلية بدواعي عصبية .
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يـتـفق عـلـمـاء الـسـسـيـولـوجـيا عـلى أن
مـفهوم العصبـية يقترن بروابط الدم و
الـقرابـة و تتسم بـاالنغالق و الـثبات و
الـتمسك بالـقيم والعادات و الـتقاليد و
ـعـتــقـد إثــر ظـهـور ارتــبـطت أيــضـا بــا
الـدين االسـالمي وفي الـعـصر احلـديث
تـوسلت بـااليديولـوجيا الـتي تعتـمدها
احلـركات السياسية لتحقيق أهدافها .
ــفــكـر االمــريـكـي فـرانــسـيس بــيـد أن ا
فــوكــويــامــا يـقــول عــنــهــا في (نــهــايـة
ـشـاكل الــتـاريخ) هي إنــفـعـال شـديــد ا
خـاص بـاحلـيـاة السـيـاسـية  ,فـالـرغـبة
في االعـتراف أو العرفان بـالتفوق على
االخـرين يسـتدعي اسـتخدام كـلمة ذات
megalothymia أصـل يــونــاني وهي
وتــعـني الـعــصـبـيـة  ,وهـي تـكـشف عن
نــفـــســهــا فـي الــطــاغــيـــة الــذي يــغــزو
ويستعبد شعباَ مجاوراَ له حتى يقروا

بسلطته و قوته .
فـردة الشـائعـة أخذت تـتمدد في هـذه ا
بــلـدان كـثــيـرة و مـجــتـمـعــات عـديـدة ,
وتـشكل أحـد بنى نـظم سياسـية تـتأطر
ـقـراطـية  ,وهـو مـا يـخـالف أحد بـالـد
ــقــراطـيــة الــقـائــمــة عـلى مــبــاد الـد
ـــــواطــــنـــــة و نــــزاهــــة ـــــســــاواة و ا ا
االنـتخـابات  ,الن الـعـصبـية تـقفـز على
احلــريــة و مـقــيـدة لــرغــبـات الــفـرد في
االخـتبـار جراء استـقرارها في مـجتمع
مـنقسم الى طـوائف و اعراق و إثنيات
و قــبـائل . ال تـتـخــلى عـنـهــا بـوصـفـهـا
الـبيـئة التي تـوفر احلـماية والـتفوق و
حتـقـيق الـرغـبات جـراء تـراجع حـمـاية

الدولة . 
ان صـناعة االمريـكان بعد الـغزو لنظام
هـش في الـعـراق ال تـتـوفـر فـيه مـبـاد
قراطية التي حـددها مكتب البيت الـد
ــــعــــارضــــ االبــــيـض ((كــــحــــقــــوق ا

الـسيـاسـي في الـعمل بـحريـة كامـلة ,
ووضع قـيود على السـلطات التـعسفية
لــلـــدولــة و بــخــاصــة أعـــمــال الــقــبض
واالحــتـجـاز و الـتـعــذيب ضـمن أشـيـاء
واطنـ في التنظيم أخرى  ,وحـقوق ا
في أقـلـيـات او حـول أهـتـمـامـات اخرى
ـستقل للـرقابة عـلى سلطة ,والـقضاء ا
الـدولة )) وأن االنـتخابـات كأحـد آليات
النظام اجلديد هي شكلية  ,موسمية ال
ــبــاد تــلـــتــقي في الــغــالـب مع تــلك ا
قراطية و أشاعة قيمها التي تبدأ الـد
ــواطـن الــواعـي بــأهـــمـــيـــتـــهــا , مـن ا
واالسـرة و اجملتمع لصـناعة دولة وفق
عـملية سياسـية يعرفها مـهتمون بأنها
االنـشـطـة الـتي تـعـبـر عن سـعي االفراد
داخل جماعتهم من أجل احلصول على
ــارسـتـهم الــقـوة أو الــتي تـعــبـر عن 
الـفعلية لها من اجل حتقيق مصاحلهم
الــشـخــصـيــة و مـصـالـح جـمـاعــاتـهم .
ـعنى هي والـعـملـية الـسيـاسـية بـهذا ا
مـحــصـلـة الـتـفـاعـالت الـرسـمـيـة وغـيـر
الــرســمــيـــة الــتي تــتم بــ الــفــاعــلــ
الــسـيـاسـيــ في أطـار االيـديــولـوجـيـا
والــثـقــافـة الـســائـدة من خالل االبــنـيـة

ؤسسات القائمة . وا
إذ أن سـعي االفـراد يـرتـبـط بـالـتـنـشـئة
واجلـهات الـسيـاسيـة الفـاعلـة وغيـرها
من الــعـوامل الــتي تـقــتـرن بــالـعـمــلـيـة
الــسـيـاسـيـة   وهــذه الـفـواعل مـازالت
تـقوم على أرث من العصبيات أدت الى
انـــخـــفــاض الـــوعي الـــســـيـــاسي لــدى
جــمــهــور يــخــســر في كـل انــتــخــابـات
سـلـطـته و قـوته وقـدرته عـلى الـتـغـيـير
مـن خالل مصالح مـادية آنيـة إذ أنفقت
ـشـاركـة في انـتـخـابـات عـام االحـزاب ا
ــفـــوضــيـــة الــعـــلــيــا 2018- حـــسب ا
لـالنــتـــخـــابـــات الــتـي راقــبـت تــمـــويل
االحـزاب انفقت رسـمياً أكـثر من خمس
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دني صالح  في الذكرى 14 لوفاته.. رسالة شخصية نادرة 

ـاضي في متحف في بـريستـول بصورة يُعرض تـمثال مـثير لـلجدل لـتاجر رقـيق بريـطاني يعـود إلى القرن الـسابع عشـر كان هدفـا لعمـلية تـخريب في يـونيو ا
سـؤول السابـق في شركة »رويال أفـريكان «خالل مسيـرة حلركة ديـنة مـصيـره. وأزيل التمـثال الـبرونـزي إلدوارد كولـستـون ا موقـتة فيـما تـناقش سـلطـات ا

»حياة السود مهمة) «بالك اليفز ماتر) في مدينة بريستول جنوب غربي إنكلترا في  7 حزيران.
ـتـحدة والـعـالم إثر مـقـتل األميـركي األسـود جـورج فلـويـد أثنـاء تـوقيـفه مـا أثار ـيـناء وسـط موجـة الـغضب الـتي عـمت الـواليات ا ديـنـة وألقي في ا وجرّ الـتـمـثال عـبـر ا
ثل أربـعة أشـخـاص أمام الـقضـاء في وقت الحق من الـعام اجلـاري بعـدما فـتـرض أن  ـا في ذلك في بريـطـانيـا. ومن ا دن  احتـجاجـات وتـظاهـرات في العـديـد من ا
دفعوا ببراءتهم من تهم التسبب بأضرار جنائية. وتمضي حكومة رئيس الوزراء بوريس جـونسون قدما في تشريع مثير للجدل يقضي بتشديد أحكام السجن بحق من
تحف احمللي »إم شيد «بتنظيفه وثبتوا رسوم الغرافيتي التي تزينها يناء وقام فريق ترميم في ا يرتكبون أعمال تخريب لقطع أثرية تاريخية. و انتشال التمثال من ا

قبل وسيضم أيضا الفتات من االحتجاج وجدول زمني ألحداث رئيسية. تحف الذي سيفتتح اجلمعة ا حتى ال يتقشر. وسيشكل اآلن محور معرض موقت في ا
في غضون ذلك يـطلق مجـلس مدينة بـريستـول استطالعـا للرأي يسـأل السكـان احمللي عـما يعـتقدون أنه يـجب أن يكون مصـير التـمثال. وقـال رئيس بلديـة بريسـتول مارف

شاركة في االستطالع. ريس »مستقبل التمثال يجب أن يقرره سكان بريستول «وحض جميع السكان على ا

رسالة لندن
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الـرسـائل الـبـريـديـة الـتي قـد يـسـتـغرق
وصـولـهـا عــدة أسـابـيع أو شـهـور هي
تـاحة لنقل السالم الوسيلـة الوحيدة ا
والــتــحـيــات واألخـبــار الــعـائــلـيــة بـ
بتعث خارج العراق وذويهم الطلبة ا

.
لن أحرمكم أكثر من مـتعة قراءة رسالة
مدني صـالح الـتي مـر علـيـها مـا يـقرب
الـستـ عامـاً  وأصبح من حق الـقراء
االطالع عـلـيهـا لكـونـها صـارت في ذمة
الــتـاريخ  ووثــيـقـة عــامـة لــشـخــصـيـة
ـشـهـد ـؤثــرة في ا تـركت بـصـمــاتـهـا ا
ي الـعـراقي لـسـنـ الـثـقـافـي واألكـاد

طويـلة  واصبحت مـعظم شخصـياتها
إن لـم يـكن كــلـهــا في ذمــة الـله وعــفـوه
ورحــمـته ... أتــركـهــا لــكم بـتــعـبــيـراته
وذكريـاته ووصفه  ومـنهـا رسمه وهو
يصف قنينـة ( شيشة ) ماء الورد التي
لـعب بـهـا يــومـاً مع أقـرانه عـلى سـطح
بيت جـده  وبقيت عالـقة في ذهنه ألنه

يعدها أعز أثاث بيت جده ! .
أخي محمد .. حتياتي واحتراماتي

قد تسأل عني .. بخير ..
صــحـتي جــيـدة وجــداً جـيــدة . شـغـلي
موفق وطـبيـعة شـغـلي كتـابة اطـروحة
دكـتـوراه بـالـفـلـسفـة بـدأت في / 10/ 7
 .. 1957طبعاً كأنها البارحة !! ولم
أنـته بـعــد والـسـبب بـسـيط هـو انـني "

شوية كسول " 
وبعد هذا الغيـاب بدأت أشتاق للعراق
 وال أشـتاق  أريـد تعـجيل الـعودة وال
أريد  وأرغب فـي انهاء شـغلي بـسرعة
وال أرغب  ولــكـنـنـي حـتـمــاً سـأعـود  "
بـالدي هـــواهـــا في لـــســـاني وفي دمي

جدها قلبي ويدعو لها فمي " .
طـــبــعــاً هــذا رمـــضــان  ورمــضــان من
نـاسبات الـتي تثيـر بي شوقـاً شرقياً ا
حـاراً الى أشـيــاء كـثـيـرة مـنــهـا مـشـيـة
سويحلي مع العزيز عباس السامرائي
ر ذياب وتبادل أو مع العزيز يوسف 
احـاديث مـخـلـصـة عن احلب واجلـمـال
والـنـساء وتـفاهـة احليـاة !! وطبـعاً مع
ـدرسـة ومع يـوسف عـباس عـن مـدير ا
عن طـالــبـات كـلــيـة اآلداب الـلـواتي " ال

صار منهن وال نوجد !! " 

في منتصف الثمـانينيات  كنتُ أفكر
بــتــحـريــر مــلف عن أســتــاذنــا مـدني
صـــالح مـن دون عـــلـــمه  فــــلـــو عـــلم
لـــرفض بـــإصــرار  ألنـه كــمـــا وصف
نـفــسه في رسـالـة خــاصـة لي بـأنه  "
غــيــر احــتــفــالي غــيــر مــنــبــري غــيـر
خــــطــــابي .. االّ االحــــتــــفــــال الــــدائم
بـاالكــتـفــاء بـالــذات واالسـتـغــنـاء عن
ــلف الــغــيــر " . وخــطــطت إلصــدار ا
ضـمن الــصـحـيـفــة الـتي أعـمـل فـيـهـا
مــتــعـمــداً مـفــاجــئـتـه عـنــد صـدوره 
ـادة ولـهـذا قـمت بــالـتـهـيــئـة جلـمع ا
الـــتـي حـــرصـت عـــلـى أن تـــتــــضـــمن
جــــــوانـب مـن حـــــيــــــاتـه وطــــــبــــــاعه
الـشخـصيـة فضالً عن نـتاجه الـفكري
والـفــلــســفي واألدبي  ومن أجل ذلك
ذهـبـت إلى مــديـنــته هــيت والــتــقـيت

بــأحـــد مــعــارفه الـــذي عــرض أمــامي
رسـالة شـخصـية كـتبـها مـدني صالح
إلى ابن خـالــته شـفـيق عـبـيـد يـاسـ
بـدايـة الــسـتـيــنـيـات حــ كـان طـالب
دكـــتــــوراه في جـــامـــعــــة كـــيـــمـــبـــرج
الـــبــريــطـــانــيــة   وســـمح لي الــرجل
بـاسـتـنـسـاخـهـا بـعـد أن فـهم مـهـمـتي
الصـحفيـة . لكن ولسـبب ما ال أتذكره
ـا بـسـبب الـكـسل وفـتـور اآلن  أو ر
الهـمـة  لم اسـتمـر في الـعمل لـتـنفـيذ
ــلف  وبــقــيت الـرســالــة بـ فــكـرة ا
ـة إلى أن عـثرت عـليـها أوراقي الـقد
مــصـادفــة هـذه األيــام الـتـي تـصـادف
الـذكـرى الـرابـعـة عـشـر لـرحـيل مـدني

صالح في  17تموز . 2007
وفـضلت أن أنـشر الـرسالة الـتي قمت
بـتـنـضـيـدهـا عـلى اآللـة احلـاسـبـة من

ُــسـتـنـسـخـة  كـمـا هي من الـصـورة ا
دون أي تـــدخل مـــني - إال في بـــعض
التـعديالت الطفـيفة في رسم الـكلمات
الـتي تنـتـهي بتـاء مدورة  حـيث كتب
الـتـاء من دون تــنـقـيط لـتـصـبح هـاءً 
ـا بـسـبب الـسـرعـة وعـدم مـراعـاته ر
ذلك ألنــهـا رســالـة شــخـصــيـة لــيـست
لـلـنـشـر  أو ألنه تـعـمـد كـتـابـتـهـا كـما
تلـفظ على اللسـان مثل كلـمة ( الصَّبه
بة  أو ( طَّمـه خريزه ) ) بـدالً من الصـَّ
وعـدد من الـكـلمـات األخـرى  وكأنه ال
ـا يـكـتب رســالـة لــشـخص بـعــيـد  ا
يــتـكـلـم بـالـعــامـيــة مـعه وجــهـاً لـوجه

ويــــســــتــــرجع مــــعه
ـــــاضي ذكـــــريــــات ا
بأفـراحها وأحـزانها

 .
وتــــلـــقي الــــرســـالـــة
الـــــــــضــــــــوء عـــــــــلى
اجلـوانب الـنــفـسـيـة
والــــــعــــــاطــــــفــــــيـــــة
لــشــخــصـــيــة مــدني
صــــالـح  ومــــنــــهــــا
روحه الـــــســـــاخـــــرة
الــــــتـي يــــــدركــــــهـــــا

الــقــاريء الـــلــبــيب مـــا بــ ســطــوره
ـة ـؤ وتـلـمـيـحـاته  وكـذلك ذكـريـاته ا
واحلزينة وتوجسه من وقوع وفاة ما
ألحـــــد أفــــــراد أهـــــلـه في زمـن كـــــانت

حتـــيـــة " حــسـب األصـــول " لـــعـــبــاس
وحتـيـة مـلـؤهـا " األبـاطـيل واألوهـام "

ليوسف . رجاء حاول تبلغهما 
وكـــيف أنـت .. حتـــيـــاتي اوالً لـــرقـــيــة
ورقية طيبة قلب جداً ليست بليدة كما
نـتـصـور خـطـأً .. طـبـعـاً كـانت كـسـولة

حينما يأتي دورها بالصَّبة
كــنـا رقـيــة وزيـنب ومـجــيـد وأنـا نـأكل
اربعة صَّبـات وفي كل مرة يأخذ واحد
اعون الى جـدتي لتمـلئه .. وكنا منـا ا
ـبــات حـتى يــجب أن نــأكل األربــعـة صـَّ
ولو شبعـنا من الصَّبة األولى إذ يجب

أن يقدم كل منا صَّبته .
كـــــنّــــــا نـــــأكـل هـــــذه
ــبــات " صـــفــار الـــصـَّ
الشمس " على سبيل

التفكه قبل العشاء 
رقـيــة كـانت كــسـولـة
ـــبـــة ولـــهـــذا بـــالـــصـَّ
الــســبـب ســمــيــتــهــا
خمـامة وكـنت اسمي
حـتى خـاشوقـتـها أم

خمامة .
زينب كـانت تضـعني
عـلى كـتـفهـا وتـمشي
بي الى احلِب ألشـرب أمــا رقـيـة فـكـمـا

قلت لك كسولة .
ولـعـلك ال تدري انـها اخـذتـني مرة الى
بـــســـتـــان احلــــجي وتـــركــــتـــني قـــرب
مـة خـريـزة احلـصـان وراحت تــلـعب طـَّ
مع البـنـات .. واسـألـهـا مـاذا حصل ??
يـا أخي نـهـشـني احلـصـان من صدري

.. ودفع الله شراً كبيراً 
انــهــا اوشـكت أن تــبــلي بــيت احلـجي
بـدم آخر اذ تـدري انـنا بـيت اسمـاعيل
مــازلـنــا نـطــالب بـدم عــمي كـر الـذي
أخـــذه جــــدي احلــــجي لــــبــــنــــاء كـــرد

الدرستانيه فاندفن عليه راط الكرد 
عـلى كل ال أدري فـيــمـا إذا كـانت رقـيـة

تتذكر هذه األشياء .
أمـــا أنـــا يــا مـــحــمـــد فــبـــلــوتـي أنــني
اســتــطـــيع أن أصف بــكـل دقه مــهــدي
ـعـلـقـة في عـاموده . من وطـيـنـة مكـة ا
أبي اتـذكر اشـياء كـثيـرة أما يـوم دفنه
فـكـأنه الـبـارحة .. عـبـد احلـمـيـد احـمد
حـبــيب هـو الـذي جـلـب الـغـطـوة الـتي
كـانـت عـلى الـصـنـدوق .. جـلـبـهـا بـعـد
ـــوضع الــذي كــانت الــدفن .. اتــذكــر ا
امي فيـه جالـسـة .. اتـذكـر انـني وقفت
ـطل على الـطرمة عـلى شبـاك الغـرفة ا
وحتاملت عـلى نفسي ماسـكاً براصدة
الــشــبـاك الــوســطــانــيــة ونــظــرت الى
الــغــرفـة وإذا كـل شيء فــيـهــا مــنــثـور

وأبي قد راح !!
ال أطــيل عــلــيك اســتــطــيع أن اعــطــيك
طـــولي إلى آخـــر اجن يــوم ذاك .. هــذا
من وضـعـتي وحتــامـلي بـاجـهـاد عـلى

راصـدة الـشبـاك الوسـطـانيـة كانت في
نـظـري حيـنـذاك أعلى شيء فـي الدنـيا

نارة .. بعلو ا
ثم صــعـــدنــا عــلى الــســـطح ولــعــبــنــا
رحـوم سـتـير وأنـا بـشيـشـة ماء ورد ا
حـبّـذا حــبّـذا لـو كــانت هـذه الــشـيـشـة
موجودة اآلن هي بهذه الهيئة ( يرسم
مــدني شــكـل الــشــيـشــة مــؤشــراً عــلى
غـطـائهـا : قبغ تـنك مـثقب !! ) . مـعذرة
شوه لكنها أعز آثاث بيت عن الرسم ا
جدي عـندي اعز حـتى من شلف الركي
ــوضــوع وحــوله الــرمــان والــنــومي ا
عـلى الـرف وقـد صـفت بـجانـبه جـدتي

األنيقة مواعينها ..
ــنــاســـبــة جــدتي آنـق ســيــدة قــد وبــا
عـرفـتـهـا .. وقـد ال تـصـدق أن اجنح ام

بيت اجنليزية ال تلحق غبارها ..
عل كل .. احلديث عن الذكريات

مـات أبي .. ما طـفـرت مني دمـعة ثم ال
أتذكر انني بكيت االّ وأنا في اخلامس
ثانـوي .. مـات اسـتـيـر يا أخـي .. كنت
في الـرمادي فـنـزلت الى الشط اتـمشى
وابـكـي كي ال يـراني مــخـلــوق أبـكي ..
كي ال يحزن حلـزني صديق وال يشمت

بي عدو ..
ومات خالي عبد احلميد وبكيت

ـات جـدي ـرة الـثــالـثـة كـانت حـ  ا
ـاً ألن ـنــعم ومـا كــان بـكــاءً مـؤ عـبــد ا
الـرجل مـا خلـف مأسـاة .. خلـف عائـلة

شامخة 
كـم صــار عــنــدك ثالثــة .. ثالثــة مــرات

ــمــات اســتــيــر ألن بــكــيت     مــرة 
ـاته تـمـاماً كـسـر لي اجـنـحـة بـها
اطــيــر .. أنت ال تــعــرف اســتــيــر يـا
أخي    اســـتــيـــر كــان ابي نـــســخــة
طـــبـــقـه األصل .. ثق انــــني بـــكـــيت
واستـرحت وطبـعت نفـسي على أنه
قــــد راح  ولم يــــؤثــــر احلـــزن عــــلى
دراســـتي وكــان عــنـــدي بــكــالــوريــا
عـــلـــمي  وقـــد ال تـــدري انـــني كـــنت
الـنـاجح الـوحـيـد في لـواء الـرمـادي

تلك السنة 
ــاذا اذكـر لك هــذه األشــيـاء اتــدري 
لـكي تؤمن بـأن موت األعـزة ال يؤثر
عــلى دراســتي ابــداً اعــطــيــــــــــــتك
مــثالً وكــنـت صـغــيــراً في اخلــامس
ثــانــوي واآلن يــا أخي من مــات من

أهلي ..
أنا ال أعـلم الغـيب   لكن قلـبي يقول
لي   قــلــبي يـــقــول لي أن أهــلي قــد

نقصوا
ـــنـــطق يـــا أخـي يــقـــتـــضي أن إن ا
أعــرف فـرجــاءً رجـاءً تــخــلص مـعي

وتكتب لي رسالة بصدق
ثق سـوف لن أحـدث اكــثـر من بـكـاء
ساعة وبعده اخابر بالتلفون بعض
اصـدقـائي واخـرج مـعـهم الى حـيث
صـاب األليم .. رجـاء ابعث انـسى ا
اجلواب حال استالمك رسالتي

حتياتي للجميع
اخوك
مدني صالح
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هذا الكرنفال ليس لها

ــاضي مـتــفـرغــة لــلـشــعـر والــعـمل ا
الصحافي واجلماهيري الذي تعلمت
ـا الـتـحـقتُ مـنه الـكــثـيـر لـكـنـهــا حـا
بالـدراسات العـليا والـعمل اجلامعي
في بـدايـة الـثـمـانـيـنـات تـغـيّـر األمر
ولم يعـد زمـنـها مـلـكـاً للـشـعـر وحده
وإن كان الشعـر هو الهاجس األصيل
الذي حرّك ويحرك اشتغاالتها كلها.
صـادف يومـاً أنْ الـتقـت البـسـتاني

ــــؤتــــمـــرات في أحــــد ا
األســتــاذ مــديــر عـام
الـــــــــــــشـــــــــــــؤون
الـــثـــقــافـــيــة
آنـــــــــذاك
عــــــــــادل
إبـراهيم

احلـــديث عن الـــشــاعــرة الـــكــبــيــرة
بـشــرى الــبــســتـاني يــحــيــلــنـا إلى
مـــوضــوع الـــتــفــريـط بــالـــكــفــاءات
العراقية فـهي أستاذة متمرسة في
ـوصل وسـبق أن حـازت جـامـعـة ا
ـرتبـة األولى على كلـيتـها ثم على ا

جامعتها ثم على العراق.
وصل الـعراقية إال ال تـذكر مديـنة ا
وتـذكر شاعـرتها بـشرى البـستاني
وال تـــذكــر بـــشــرى الــبـــســتــاني إال
وصل بـرغم أنها انتشرت وتذكر ا
عـراقياً وعـربيـاً وكتبت عن شـعرها
دراسات في جامعـات أجنبية. ومع
ذلك ظل احلـــديث مع الـــبـــســـتــاني
ــوصل ولـكن يـطــغى عــلـيه ذكــر ا
مــنـــذ نــيــســان  2003وحــتى هــذا
اليوم وبضـمنها مجازر داعش في
ـذبـوحـة ب ـوصل. الـبـسـتـاني ا ا
مـشــهـديـن: مـشــهـد الــعـراق زاهــيـاً
بتقـدمه العـلمي والـعمـراني ومحط

أنــظــار الــعــرب الــنــبالء في الــوطن
الـعـربـي والـعـالم وآمـالـهم وبـ دم
وصل العـراق والعراقيـ وأبرياء ا
ــســفـــوح ظــلــمــاً وأشالء آثــارهــا ا
ـتـنـاثـرة احلـضـاريــة والـعـمـرانـيـة ا
ـؤامرات الـكيد عـلى األيادي الـقذرة 
األمــيــركـي الــصــهــيــوني الــفــارسي

الداعشي.
oOŁË Â“öð

عـلى الـرغم من هـذا الـتالزم الـوثيق
دينة وجدت بشرى ب الشاعـرة وا
الــبـســتــاني نـفــســهــا مـرغــمــة عـلى
مـــغــادرة مـــديــنــتـــهــا واإلقـــامــة في
الـعـاصـمــة األردنـيـة عـمـان بـعـد أن
ــديـنــة إجـرام تـنــظـيم داعش سـاد ا
اإلرهـــابي واســـتــهـــدف إنـــســانـــهــا
وحــجـــارتــهــا الـــتي عـــمــرهــا آالف

. السن
ـــوصـل بـــعـــد بـــغـــداد في عـــديـــد ا
أدبـائـهـا ومـثـقـفـيـهـا لـكن أصـواتـهم

ضــــاعت بـــ أصــــوات الـــرصـــاص
والـقــنـابل والــصـواريخ في مــحـنـة
ـديـنـة وهي أشـد وأقسى تـمـر بهـا ا
من مــحـنــتـهــا خالل احلـصــار الـذي
ـلك الـفـارسي نـادر ضـربـه حـولـهـا ا

شاه قبل  274سنة.
لكن الـبسـتاني تـرى مسـوغاً لـغياب
وصل فـهي تقول أصـوات مثقـفي ا
وصل وكـتـابهـا ونـخبـها “مـثقـفـو ا
ــيّــيــهـا وكـفــاءاتــهــا ومــعـظـم أكـاد
واإلعـالمـيــ فـيــهـا من صــحـافــيـ
ومـذيــعـ مــنـذ االحـتـالل األمـيـركي
والـداعـشي تـعــرضـوا الضـطـهـاداتٍ
شتى من اغتيال ومالحقات وخطف
ومـــداهـــمـــات لـــبـــيـــوتـــهم فـــخـــرج
مــعــظــمــهم تــاركــ مــديــنــتــهم إلى
ـنافي خـارج الـعـراق وداخـله فهم ا
اآلن في الـشـتـات لـكـنـهم لم يـنـسوا
ــوصل وال مـــا حلَّ بــهــا من دمــار ا
وظلـوا يفـكرون بـأهلـهم في نيـنوى
وظلت قصائدهم تـتغنى بصمودها
عـبـر احملـن الـتـاريـخــيـة الـتي مـرت
بـهـا وبــدجـلـتــهـا اخلـالــد وبـآثـارهـا
احلضـاريـة الـتي تـعـدّ الـطـلـيـعة في

الرموز اإلنسانية.
مألت الـبـســتـاني احلـيـاة الـثـقـافـيـة
الـــعـــراقـــيـــة في الـــســـبـــعـــيـــنـــيــات
ـاضي والــثـمـانـيــنـيـات من الــقـرن ا
بـــإبــداعـــهـــا الــشـــعـــري ثم انــزوت
مـــؤخــراً حــتى قــيـل إنــهــا هــجــرت
الـشـعـر ولــكـنـهـا تـنـفي ذلك وتـؤكـد
أنـهـا كـانت في سـبـعـيـنـيـات الـقـرن

فـبـادرهـا بــسـؤال عـدته فـيـمـا بـعـد
أجـــمل حتــــيـــة: أين هــــو الـــشـــعـــر
ـيـة عـلى ارفـضي اسـتـحـواذ األكـاد
الـــشــاعـــرة. وكــانت هـــذه الــتـــحــيــة
مبادرة العودة إلى الشعر واالهتمام
بــحــضــوره مــوازيـــاً لالهــتــمــامــات
األخـــرى حــيـــنــهـــا تـــفــرغـت جلــمع
ديـوانــهــا الـذي صــدر مـطــلع الــعـام
 2000مـوسـومـا بـ’الـبـحـرُ يـصـطـادُ
الــضــفـاف) ”بــغــداد). وبــعـده
كــــانـت الــــهــــجــــمــــةُ
اإلمبريالـية تشتدُّ
عــلى وطـــنــهــا
وشــعـــبــهــا
فــــــكـــــان
ديـــــوان

‘مكـابدات الـشجر) ’بغداد .(2002
أمـا ديوان ‘مـا تركـته الريح ’فـصدر
بــطـلب من احتــاد األدبــاء والـكــتـاب

العرب في دمشق .?2001
الـسيـرة الـعلـميـة واألدبـية لـلشـاعرة
الـبــروفـيـسـورة الـبــسـتـاني أسـتـاذة
األدب والـــنــــقــــد فـي كــــلــــيـــة اآلداب
ـوصـل زاخـرة بــاإلبـداع بــجــامـعــة ا
واإلجنازات الـكثـيـرة حصـدت منـها
ــات مـثل ألــقـابــاً وأوســمـة وتــكــر
ـتــمـيــز األول عـلى وســام األسـتــاذ ا
ـــيـــة الــعـــراقـــيـــة من وزارة األكـــاد
الــتـعـلـيم الــعـالي والـبــحث الـعـلـمي
لـلــعـام  ?2012ووشــاح اإلبـداع من
ـوصل للعام .2014 رئيس جـامعة ا
ـتـمـيـز األول عـلى ووسـام األسـتـاذ ا
ـــوصل  ?2011ووســام جـــامـــعــة ا
ـتــمــيـز األول عــلى كـلــيـة األسـتــاذ ا
اآلداب  ?2000ودرع اإلبــــــــــداع مـن
ــيــ فــرع نــيــنــوى رابـــطــة األكــاد
 ?2014وســــبـع شــــارات لـــــلــــعـــــلم
واإلبـداع من وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
والــبـحـث الـعــلـمي ووزارة الــثـقــافـة
والـفـنون ومن االحتـاد العـام لألدباء
والـكــتــاب في الــعــراق ومن االحتـاد
العام لـنساء العراق ومـنظمة حقوق
اإلنــســان وعــشـر دروع لـإلبـداع من
جـامعـات مـختـلـفة وصـدر لـها أكـثر
من  16ديـوانـاً ومـجـمـوعـة شـعـريـة
بـاإلضافـة إلى ثالثة دواوين شـعرية
ـيـة مـشــتـركــة وعـشـرة كــتب أكــاد
مشـتـركة عـدا عشـرة كـتب في النـقد

واحلـادي عـشر “الشـعـرية وفـتـنة
التـشكيل ”هو قيـد الطبع اآلن ثم
(الـتـداولـيـة في اخلـطـاب الـلـغـوي
الـنقـد) عن دار السـياب في لـندن
و(احلب وإشـكـالــيـة الــغـيـاب) عن

دار التنوير في اجلزائر.
b¹bł Ê«u¹œ

انتهت البـستاني من إعداد ديوان
جــديـــد لــلـــنــشــر بـــعــنــوان “هــذا
الـــقـــرنـــفلُ لـــيس لي .”ولـــهـــا في
ــيـة الـتي سـلــسـلـة “ألن ”األكـاد
تـــصــدر عن دار الـــســيـــاب كــتــاب
“الـروايــة الـعــربـيــة وحتـوالت مـا
بـــعـــد احلـــداثـــة ”الـــذي انـــتـــهت
البـسـتاني من حتـريـره كمـا أنهت
كــتـــابـــهــا “الــشـــعـــريـــة وفـــتـــنــة
الـــتـــشـــكـــيل ?”وهـي ال تـــكف عن

البحث والتأليف وكتابة الشعر.
أال تسـتحق هذه الـسيدة الـعراقية
ـثــابـرة أن نـحـيـيــهـا وأن تـيـسـر ا
وزارة الـتــعـلـيـم الـعـالـي والـبـحث
الـــعــــلــــمي شــــؤونـــهــــا اإلداريـــة
خـصـوصـاً موضـوع راتـبـهـا الذي
أصـبح قـصـة ال تـنـتـهي بـرغم أنه
يـــقـــال إنـــهـــا ســتـــنـــتـــهي ولـــكن
بتـنـازالت عن مـخـصـصـات لـقـبـها

العلمي.
مـازالت بـشـرى البـسـتـاني مـصرة
ـــزيـــد لـــوطـــنـــهـــا عـــلى تـــقـــد ا
باإلضـافة إلى الكـثير الكـثير الذي
قـدمــته.. فـلـهـا مــنـا حتـيـة اعـتـزاز

ووفاء.
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ــــؤرخـــ و (كـــتـب الـــعــــديـــد من ا
الـكـتاب عن سـيـرة الـدكتـورة سـعاد
خــلـيل اسـمــاعـيل.. ووجـدت بـعض
ـــعـــلـــومـــات غـــيـــر صـــحـــيـــحــة.. ا
اســـتـــطــعـت احلــصـــول عـــلى هــذه
عـلومـات من شقـيقـتهـا (األستاذة ا
ـــعــــلـــومـــات نـــهـى ).. فـــهــــذه كل ا
الـصـحـيحـة واحلـقـيقـيـة.. وبـذا اية
ـقالة ثـبتة بـهذه ا مـعلومـات غيـر ا

غير صحيحة).
د. سعاد خليل اسماعيل:

ـ أســـتـــاذة جـــامـــعـــيـــة.. ومـــربـــيــة
فـاضـلة.. وبـاحـثة.. ومـؤلـفة.. واول
وزيـرة لــلـتــعـلـيـم الـعـالـي والـبـحث
العلمي في تاريخ العراق احلديث..
وثـاني وزيـرة عـراقـيـة بـعـد نـزيـهـة
الــدلـيــمي وزيـرة الــبـلــديـات الــعـام

1959,
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ـ ولـدت سـعـاد خـلـيل إسـماعـيل في
بغداد العام   ..1928من عائلـة لها
باع طويل في السياسة والسلطة.
ـ عــائــلــة دكــتـــورة ســعــاد مــقــرهــا
بــغـداد.. وهي من بـغــداد.. ولـيـست
وصـل.. كمـا كتـبهـا  مؤرخون من ا

وكتاب. 
ـ والــدتـهــا سـوريــة االصل.. ولـيس
لدى اسـرة البـستـاني مصـاهرة مع
اســرتي ســاطع احلــصـري ورشــيـد

عالي الكيالني.  
ـ أنـــهـت دراســـتـــهـــا االبــــتـــدائـــيـــة

توسطة والثانوية في بغداد. وا

ـ الـتحـقت باجلـامـعة األمـيركـية في
بـيــروت.. تـخــصص (تــربـيــة وعـلم

نفس).
 ـ عـــادت إلى الــــعـــراق لــــتـــمـــارس
مهنتها في تدريس طالب الثانوية.
ـ الـــدكـــتــــورة ســـعــــاد غـــادرت الى
ـتـحـدة لـلـحـصـول عـلى الـواليـات ا
شـهادة الـدكـتوراه الـعام  1953من

جامعة بيركلي في كاليفورنيا.
زواجها:

ـ قـبل سـفـرهـا تــقـدم الـدكـتـور داود
سلمان علي خلـطبتها.. وفي السنه

االولى بـعـد مـغـادرتـهـا لـلـدراسة 
عـقـد قـرانـهمـا بـطـلب من  خطـيـبـها
الدكـتور داود في  بـغداد.. والـتحق
ــدة بـــهــا وتــزوجــا واقـــامــا مــعــا  
ســـنــتـــ حـــتى حـــصــولـــهـــا عــلى

الدكتوراه العام .1956
ـ بـعــد عـودتـهــا إلى الـعــراق الـعـام
 ..1956 تــعـيــيــنـهــا مُــدرسـة في
لكة عالـية (تغير اسمها بعد كلية ا
ثــــورة تــــمـــوز  1958إلى كــــلــــيــــة

التحرير ثم كلية البنات). 
ـ اسـتـلـمت الـدكـتـورة سـعـاد خـلـيل
إسماعيل منصب عـمادة الكلية ب

عامي  1963و .1966
ـ الـعام  1967 تـعـيـيـنـهـا مـديـرة
ركـز البـحوث النـفسـية والتـربوية
بـجـامعـة بـغـداد.. وقد كـان لـها دور
هم.. فعال في تطويـر هذا القطاع ا
مـثـال ذلـك عـضـويــتـهـا فـي مـجـلس
إدارة كلـية بغداد بـعد حتويـلها من
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ـعـروف ـؤرخ ا لم يـكن نـبـا رحـيل ا
عـــــمـــــاد عــــبـــــد الـــــسالم رؤوف اال
مــتــزامــنـا مـع وقع الــصــدمـة الــتي
زرعـهـا في اعمـاق كل من الـتـقاه او
اقترب منه او نهل مـن ينابيع علمه
الـغزيـز الـذي لم يكن يـبـخل به على
احــد تـالمـذتـه او من اســتــشـاره او
من طالع كتـبه التي تـمحورت حول
اصالة ومحطات تاريخية العاصمة
ـفارقـة تـكمن الـعـراقيـة (بغـداد ) وا
ـــؤرخ الــراحـل انــحـــدر من في ان ا
عـائـلـة موصـلـيـة عريـقـة لـكن غزارة
عـلـمه وابــحـاثه تـمـحــورت اغـلـبـهـا
حـول مـديـنةبـغـداد لـيسـتـحـضر من
ـا ــؤلــفــات الـكــثــيــر  خالل تــلك ا
احــتــزنـــته الــعـــاصــمــة مـن مــراقــد
وشخصـيات عكست دورهـا الفكري
ـــديـــنـــة والـــتـــراثـي عـــلى اروقــــة ا
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ولـلـشـهـادة فـقـد بـرزت في مـحـطات
ؤرخ الـراحل عـماد عـبد قـربي من ا
الــــــسـالم عــــــدد مـن الــــــلــــــقــــــاءات
الـشـخصـيـة ومن اهـمهـا مـشـاركاته
ـديرية الـعامة الدائـمة في حلـقات ا
لــلـثــقــافـة الــسـريــانـيــة الــتي كـانت
تـقـيـمـهـا ابـان ادارة االديب الـراحل
ـالح ومـا كانت ي سـعـدي ا االكـاد
تثيـره هالة حضـور عبد السالم في
ـنــحـهـا تـلك احلــلـقـات الــتي كـان 
ـعـرفـية ـوسـوعـيـة ا فـكـره وافـاقه ا
الـغـزيــرة فـضال عــمـا كـانـت تـقـدمه
الدكـتورة بروين بـدري قريـنته ابان
تـــــلـك احلـــــلـــــقـــــات كـــــونـــــهـــــا من
ن اهـتـممن ـيـات الـقالئل  االكـاد
بـــاالرث الــــتـــاريـــخـي لـــلـــكــــنـــائس
سيحية خصوصا في واحلواضر ا
اقـليـم كردسـتـان حيث كـان مـا يردد
عـروف من انه يـقـوم بدور ـؤرخ ا ا
مول لتـلك الرحالت االستـكشافية ا
الـتي كـانت تـضـطلـع بهـا الـدكـتورة
بـروين لـسـبـر اغـوار تـلك الـكـنـائس
ــهـــجـــورة وتـــبـــيــان ـــهـــمـــلـــة وا ا
تــاريـــخــيــتـــهــا واعــداد ابـــبــحــوث
ـوسـعـة حـولـهـا كـمـا والـدراسـات ا

تعـود بي الذاكـرة الى اخر لـقاءاتي
مـعه في مطـار اربيـل وهو بـصحـبة
زوجـته حيث كـانـا يتـهيـئان لـلسـفر
ـصـرية (الـقـاهرة ) الى الـعـاصمـة ا
فـي ربــــيـع عــــام  2019والــــلـــــقــــاء
بـنـجـلـهـمـا رؤوف الـذي كـان يـدرس
ـشــاركـ هــنـاك فــيـمــا كـنت احــد ا
ـؤتـمـر جـامـعـة الـقـاهـرة اخلـاص
بـالـدراسـات الـسـريـانـيـة بـنـسـخـته
الثانية وغابا عـنا حلظة وصولهما
لـنــلــتـقي مــجــددا في رحـلــة االيـاب
ــؤرخ حـــيث ذكـــرت زوجـــتـه بـــان ا
ي عـمـاد عـبـد الـسالم شـعر االكـاد
بــبـعض االرهــاق كـونه زار الــعـديـد
ـتـاحف واطـلـع علـى الـتـجـربة من ا
صـرية بارشـفة وتوثـيق احملطات ا
الــتــاريـخــيــة والـتــراثــيـة اخلــاصـة
ــفـارقـة ان مــطـلع بـالــعـاصــمـة ..وا
العام احلالي كنت شاهدا على احد
مـؤلـفـات الراحل عـمـاد عـبـد السالم
حـينـمـا اقتـنيت مـن احدى مـكتـبات
مـدينـة دهـوك كـتابه الـذي خـصصه
عروفة في تاريخ حول الشخصية ا
ـثلة بـعادلـة خاتون مديـنة بـغداد 
حـيث وصفـها عـبـد السالم بـكونـها
مسـتلـة من صفـحات تـاريخ العراق
ـذكـور عن دار وقـد صــدر الـكـتـاب ا
الـزمـان بـطـبـعتـه االولى عام 2015
فـيــمـا يــشـيــر مـوقع الــراحل ضـمن
ـوسـوعـة احلـرة الـويـكـيـبـديـا بان ا
لــلــكــتــاب طــبــعــة اخــرى كــانـت قـد
نــشـرت قـبل هــذا الـتـاريخ وذلك في
عام  1997ومايـؤكده وجود مـقدمة
للطـبعة الثـانية في مسـتهل الكتاب
اشــار من خـاللــهــا الـــكــاتب الى ان
الــطــبــعــة اجلــديــدة دفـعــتـه العـادة
الــنــظــر من جــديــد بــســيــرة عــادلـة
خــاتـون فـي ضـوء مــا تــوفــر له من
مصادر معلومات جديدة او ما فاته
ذكورة من توثـيق اوقاف الـسيـدة ا
اسـتـنـادا لـنـصوص وقـفـيـاتـهـا وما
اتــيح له من وثـائق جــديـدة امـا في
سياق مقدمة الكتاب فيشير الكاتب
الى ان عــدد غـيـر قـلـيل وضع كـتـبـا
في تـراجم الـنسـاء او انـهم احلـقوا
بــــتـــــراجم الـــــرجــــال اال ان هــــوالء
ـؤلــفـ صــبـوا تــلك الــتـراجم في ا

قوالب محـددة التختـلف مقايـيسها
عن تراجم الرجال انفسهم ويستند
كـتـاب عـادلـة خـاتـون عـلى فـصـلـ

رئـيـســيـ حـيث جــاء بـنـحـو 155
صـفحة مـن القطـع الكـبير ويـناقش
الـــكــاتـب في ســيـــاق فـــصــله االول
ســيـرة عــادلــة خــاتـون من كــونــهـا
سـيـرة شخـصيـة وسـياسـيـة مفـيدا
في اجــــواء هــــذا الــــفـــصـل نــــحـــو
نـــشـــاتـــهــا داخـل االســرة وحـــديث
ــراحل الالحــقــة الــتي الــنــشــاة وا
مـرت بــهـا اضـافــة لـتــعـاظم دورهـا
ـــيــدان الـــســيــاسي او ســواء في ا
الــعـسـكـري امـا في الـفـصل الـثـاني
فــيـتـوسع من خاللـه الـكـاتب البـراز
برات التي احتوتها حياة اثر وا ا
عادلـة خاتـون خصـوصا بـانشـائها

جلـامع الـعـادلـيـة بـشـقـيه الـصـغـير
درسـة العـادليـة اضافة والكـبيـر وا
لــتــولــيــهـا االشــراف عــلى عــدد من
احلــواضــر ومـنــهــا بــيت الــقــضـاة
ومـشـاريع مـيـاه الـشـرب واخلـانـات
الـتجـارية ويـسهم الـكتـاب بتسـليط
الــضـوء عـلى احلـقــبـة الـتي عـاشت
من خاللـهـا عـادلـة خــاتـون لـتـسـهم
راة في تـلك االشـارات البـراز دور ا
دينـة بغداد وما التاريخ اخلـاص 
عــكــســته تــلك الــســيــدة عــلى واقع
ـعــاشــة في تــلك الــفــتـرة احلــيــاة ا
ــكن ان يــكــون الــكــتــاب فــرصـة و
مهـمة لتـحويله الى سـيناريـو لعمل
ـديـنة درامي يـخـتص بـابـراز دور ا
في اسـتـقـطـاب الـكفـاءات الـنـسـوية
واشـرافهـا على الـكـثيـر من احملاور

احلــيــاتــيــة وتـــســيــيــرهــا لــلــعــمل
االجـتمـاعي برغـم ما يـشاع من دور
مـــحــدود لــلـــمــراة في تـــلك احلــقب
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ويـــدرك الـــكـــاتب مـن خالل حـــدسه
ــهم والــواسع الــذي تــركـته االثـر ا
تلك السيدة مبرزا في سياق وثائق
ــهـمــة الــتي ونــوادر الــبــصــمــات ا
قـدمـتـهـا واالعمـال االنـسـانـيـة التي
كـانت سـائــدة في حـقـبــة من عـهـود
ـتـوالـيـة اال انه في خـاتـمة بـغـداد ا
الكتاب يقدم رسالة صارخة الى كل
من يـهــمه االمـر في ان تــنـدثــر مـثل
تــلك االروقــة واحلــواضــر وتــزحف
عـليـها الـعشـوائيـة والفـوضى التي
تـــضــرب مـــديـــنـــة بــغـــداد وتـــغــزو
تاريخها الثري وحتيلها الى مدينة
حــديـثــة اليــتـصــافح تــاريـخــهـا مع
حـــاضــرهـــا حـــيث تــبـــرز من خالل
صـفـحـات الكـتـاب بـصمـات مـسـخة
ـــال احــد احلـــواضـــر الــتـي كــانت
تــشـرف عــلــيه عــادلـة خــاتــون وقـد
حتـــــول الى مـــــجـــــمـع لـــــلـــــمالبس
العـصريـة وكانه بتـلك الصـور يقدم
ثـابـة صـرخة في وجه من رسـالـة 
يـــقف وراء تـــلك الـــتـــجــاوزات ازاء
ـديـنـة او يـحـاول طـمـسـها تـاريـخ ا
وخــدش مــا حــفــلت به . والــكــتــاب
عــمـــومــا يـــشــيـــر الســلـــوب مــؤرخ
ــعــطــيـات وكــيــفـيــة تــعــامــله مـع ا
التـاريخـية وقـراءة التـاريخ وفق ما
يخـتـزنه من وثائق ودراسـات حيث
اليـــتـــرك الشــاردة او واردة دون ان
ـوسع يـضـمـهــا في سـيـاق بــحـثه ا
ـثابـة ضوء حـيث يقـدمه للـقاريء 
نحو سـيرة احد الـنساء الفـضليات
ـن اسـهـمن بـتــاريخ الـعـراق عـبـر
احـدى صـفحـاته .. رحل عـمـاد عـبد
الــــسـالم لــــكن مـــــا يــــبـــــرز من ذلك
ــؤلم حــضــوره الــدؤوب الــرحــيل ا
والدائـمي لـكل االنشـطة الـتي كانت
حتــتــضــنــهــا مــديــنــة اربــيل حــيث
يستقر منذ نحو اكثر من عقد حيث
كان يولي اهتـماما استثـنائيا بتلك
االنـشـطـة الســيـمـا تــلك الـتي كـانت
تـــقـــيـــمـــهــــا وتـــرعـــاهـــا اجلـــهـــات

تخصصة باللغة السريانية حيث ا
تـقف في مـقـدمــتـهـا انـشـطـة احتـاد
االدباء والكتاب الـسريان حيث كان
دائم احلـــضــور النـــشــطـــة االحتــاد
تـمثلـة بتوقـيع كتاب او االحـتفال ا
بـعـيـد الـصــحـافـة الـسـريـانـيـة كـمـا
اســـهم الـــكـــاتب بـــدور حــيـــوي من
خـالل كــونـه احــد اعـــضـــاء هــيـــئــة
الـتـحـريـر جملـلـة بـ الـنهـرين وهي
اجمللة الفصلية احلضارية التراثية
كـما تـشـير تـرويسـتـها حـيث مضى
عــلى اصـدارهــا نـحــو اكـثـر من 48
عـامـا ويـقف الى جـانب الـراحل في
هـيــئـة حتــريـر اجملــلـة الــتي يـراس
حتـــريــرهــا الــيــوم اضـــافــة لــكــونه
طران جاك صاحب االمتـياز فيهـا ا
اسـحق بـيـنـمـا يـتولـى نائـب رئيس
الـتـحـريـر االب الــبـيـر هـشـام نـعـوم
وتـتـالف هيـئـة الـتحـريـر الى جانب
ــــــؤرخ الــــــراحـل من كـال من االب ا
البيـر ابونا واالب الدكـتور منصور
اخمللصي والـدكتور فيـصل مجهول
ـــؤرخ االثــاري حـــكـــمت بــشـــيــر وا
االســود وكال من الــدكـتــورة بـروين
بـــدري تـــوفـــيق والـــدكــتـــورة وسن
ؤرخ حـسـ مـحـيبـمـيـد وقـد دون ا
الـــراحل الـــعـــديـــد من الـــكـــتـــابــات
التـاريخيـة في سيـاق اجمللة ومـنها
رقم 191-192 مـا نـشره بـعـددهـا ا
والـــصــادر فـي الــعــام  2020حــيث
ـنـشـورة في اجملـلة عـنـون مـقـالته ا
جرمـانوس فـرحات كـما يـتجلى في
ديوانه وقد سلط الـضوء في سياق
ـوسعـة ازاء شخـصية قـالة ا تـلك ا
جــرمـانـوس فـرحــات او جـبـريل بن
فــــــرحـــــــات ال مـــــــطــــــر وهـــــــو من
الــشـخــصــيــات الــبـارزة فـي تـاريخ
ارونية في لبنان وقد قام الرهبنة ا
بـتــحـقــيق ديــوانه اخملـطــوط حـيث
يـفيـد بـان لفـرحات شـعـر نظـمه ب
سـنة  1690وحـتى يـنـة  1719ولم
يــكن قـد رتــبه في ديــوان حـيث قـدر
عجب بشعره من الحد اصدقائه ا
ان يسـعى بجمع ذلـك الديوان فـيما
لـــبث مـــخـــطـــوطـــا حـــتى طـــبع في
مـطــبـعــة االبـاء الـيــسـوعـيــ سـنـة

1886 .

مـدرسة أجـنـبيـة إلى عراقـيـة بحـتة
في العام .1969

 ـ في  12كــانــون الــثــاني/ يــنــايـر
 1970 تـعيـينـها وزيـرة للـتعـليم
الـعالي والـبحـث العـلمي.. ونـشرت
جـريـدة الـوقـائع الـعراقـيـة بـعـددها
ـــــرســـــوم اجلـــــمـــــهــــوري  1828ا
.. وبـذلك تُــعـد اخلــاص بـالــتـعــيــ
سـعـاد خـلـيل إسـمـاعـيـل أول امرأة
في تـاريخ العـراق تسـتلم مـثل هذا

نصب. ا
ـ  14أيـار/ مـايـو / الـعـام  ..1972
ومن ضـمن تـعـديالت وزاريـة صـدر
مــرســـوم رئــاسي بـــإعـــفــائـــهــا من

ـرسـوم  مـنــصـبـهــا.. في نـفـس ا
إعـفـاء شـفـيق الـكـمالـي من مـنصب
وزير اإلعالم والدكـتور طه إبراهيم

العبد الله من منصب وزير الري.
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ـ كان والدها تربطه مع رشيد عالي
الــكـــيالنـي (رئــيس وزراء الـــعــراق
( (1941صــداقــة عــمل في الــدولــة
العـراقية.. وكـان بحـكم عملـهما في
الـدولـة قد اسـهم في تـقـوية مـعـرفة
الــــســــيــــد الــــكــــيـالني بــــالــــلــــغــــة
االجنليزية.. التي كان السيد خليل
اســـمــاعــيـل يــجــيــدهـــا الى جــانب

اجادته اللغة التركي.
ـ والـد الــدكــتـورة ســعــاد الـتي هي
اكـبـر ابـنـاءه خـريـج كـلـيـة احلـقوق
بـدرجـة امتـيـاز.. وقـد عمل بـالـسلك
احلـكــومي قــبل تــخـرجه مـن كـلــيـة
احلقوق.. وتقدم في وطائف الدولة
حـتى اصـبح مـديـراً عامـاً في كـثـير

من وزاراتها.
ـ كــذلــلك اصــبـح والــدهــا: نــائــبـا..
ومتـصرفـاً (محافـظاً) في الـعمارة..

ثم في بغداد.
ـ كــمـا عــ وزيـراً لــلــمـالــيـة الــعـام
١٩٤٩-  .. 1950فـي وزارة نــــوري
الـسـعــيـد احلـاديـة عــشـرة  (ايـلـول

 1950ـ الى تموز .(1952
ـ قـام بـتـعـينه نـوري الـسـعـيد وذلك
ــعــاونــتـه في اخــراج الــعــراق من

ـالــيـة الـتي جـابــهـتـهـا الـضــائـقـة ا
احلــكـومـة.. والــتي كـادت ان تـؤدي

الى افالسها.  
ـ اسـتـطـاع خـلــيل اسـمـاعـيل (والـد
ســـعــاد) اخـــراج الـــعـــراق من هــذه
احلــــالـــة الـــصـــعــــبـــة.. وتـــســـديـــد
ـــســتــحــقــات عـــلى الــدولــة داخل ا
وخـــارج الـــعـــراق.. بـــعـــد ان وضع
خـطـه مــالـيــة مــتــكــامــلــة  ارتــكـزت

حصرا اوامر الصرف به. 
ـ كــذلك في تــوجــيه االيــرادات كــمـا
كـــان قــد خـــطط لـــهــا.. وتـــمــكن من
تـأمـ الــواردات الالزمـة لـتــسـيـيـر

العمل في كافة دوائر الدولة 
ـ وبــذلك اســتــطــاع  الــتــخــلص من
االلتـزام بأخـذ القـرض.. الذي كانت
انـكـلــتـرا تـريـد ان تــلـزم الـعـراق به
كــــمـــســــاعـــدة..   كــــمـــا يــــبـــدو في
ظــاهــره.. لـــكــنـــهــا كــانـت ســتــربط
الــعـراق بـالـتـزامـات وقـيـود هـو في
غنى عـنها .. بـعد  ان اسـتقر وضع

العراق.
ـ وخـــرج بـــنـــجـــاح من هـــذه االزمه
ــالــيـــة.. طــلب من الــســيــد نــوري ا
السـعيـد السمـاح له بالـتفرغ لـعمله
فـي سـلك احملـامـاة.. بـعـد اسـتـقـالـة

وافقة. الوزارة وقد تمت ا
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ـبـاد ـ كـانت طـبـيـعــة الـتـربـيـة وا
ــنــهــجي الــتي واســلــوب الــعــمل ا
نشأت عليهـا سعاد بتوجيه والدها
لــهــا.. هي اكــبـر االبــنــاء والــبــنـات
بادئه وأكثـرهم قربـا له.. وتأثـراً  
الدينية والدنيوية التي  يؤمن بها.
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ـ  للدكتورة  سعاد اخوين هما:
1ـ سـالم: يحـمل شـهادة مـاجـستـير
في ادارة االعــــمــــال مـن جــــامــــعــــة
ـتـحدة كـالـيـفـورنيـا فـي الـواليـات ا

االميركية.
ـ عـمل كـمسـتـشـار مالي ومـديـر عام

في وزارة التجارة  في بغداد.
2ـ بـاسل: يحـمل شـهـادة الدكـتوراه
ـالـيـة من فـي االقـتـصـاد والـعـلـوم ا

اجلامعة االميركية في واشنطن.
ـ عـمل اسـتـاذاً جـامعـيـاً في جـامـعة
جورج  تـاون في واشنـطن.. ومدير
ــركــزي عــام االبــحــاث في الــبــنك ا
الـعـراقي.. وخبـيـر ومسـتـشار اال

ـتــحـدة في الـبـنك الـدولي -1999 ا
2010.

ـ لـلـدكـتـورة سعـاد  خـمـسـة اخوات
هنً:

1ـ الـدكـتـورة عـفـاف.. 2ـ الـدكـتـورة
ســــلــــمى.. 3ـ الـــدكــــتــــورة امل.. 4ـ
الــدكـــتـــورة فــاتن.. 5ـ نــهى : وهي
حتـمل شـهـادة ماجـسـتـير في ادارة

االعمال.  
ـ لـلــدكـتــورة سـعــاد خـمسُ أعــمـام:
وكـــان والــدهـــا  اكـــبـــرهـم عـــمــراً..
وكانـوا يكنـون له.. ولرأيه احـتراماً
.. وهم حــسـب تـســلــســلــهم كــبــيــراً

العمري:
1ـ يوسف البستاني.

ـ اجنـبت منه ولـدين احـدهـما سـعد
ـكـلف بـرئـاسـة الـوزراء احلــريـري ا

في بيروت- لبنان حالياً.
ـ بعـد انتهاء عـملهـا وزيره للـتعليم

العالي عادت للتدريس.
ـ الــعـام  1974غــادرت الى بــيـروت

مع عائلتها.. 
ـ حــيث  تـعــيـيــنـهــا مـديــراً عـامـاً

لليونسكو.
ـ كــان عـــمــلـــهــا هـــذا بــ بـــيــروت
ـده عـشـرة وبـاريس.. اسـتـمـرت به 

سنوات .. (.(1984
ـ الـعـام  1984انـتــقـلت مع زوجـهـا
ـتـحدة حـيث يدرس الى الـواليات ا
ابــنــائــهــا في واليــة كــالــيــفــورنــيـا
واقامـت هنـاك مع زوجهـا واوالدها
احمد وعلي وزوجتيهما فيما بعد. 
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لـلـدكـتـورة سـعـاد خـلـيل إسـمـاعـيل
مـجـموعـة من الـبحـوث والـدراسات
بـالـلـغـتــ الـعـربـيـة واإلنـكـلـيـزيـة..

منها:
ــشـرق ـ ســيــاسـات الــتــعــلــيم في ا

العربي.
ـ دراسات في التعليم الطبي.

اط ـ دراسـة اسـتطـالعيـة أولـيـة أل
معاملة الهيئة التدريسية.

 ـ الــتــحــلــيل اإلحــصــائي لــفــقـرات
اخـــتـــبـــار الــــقـــدرة عـــلى الـــقـــراءة

الصامتة للصف السادس.
رحلة درسية في ا ـ تقييم الكـتب ا

االبتدائية.
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ـ تـــوفـــيت الــــدكـــتـــورة ســـعـــاد في
ـتحـدة  العام الـواليات األمـيركـية ا
 ..1996حــــيـث  كــــانت تـــــقــــيم مع
زوجــهــا وابــنــائــهـــا رحــمــهــا الــله

واسكنها فسيح جناته
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2ـ عبد القادر البستاني.
ـ الـلـذان كـانـا من مـؤسـسي احلـزب
الـشـيـوعي الـعـراقي.. و نـفـيـهـمـا
خــــارج الــــعـــــراق من قـــــبل نــــوري
الـسـعـيـد حـيـث اسـتـقـر يـوسف في
بــاريـس.. وحــصل عـــلى شـــهــادتي
دكـــتــوراه فـي مــجـــالــ وعـــمل مع
ــقــاومـة الــفــرنـســيــة ضـد الــغـزو ا
اني دفـاعا عن فـرنسا.. امـا عبد اال
الـــقــادر فــقــد اســتـــقــر في ســوريــة

الجئ.
ـ عــاد كالهـــمــا الى الــعــراق الــعــام
١٩٥٩ / بـعـد الـثـورة.. وكـان  لـهـما
دورا بــارزاً فـي احلــزب الـشــيــوعي

في العراق. 
3ـ عبدالله البستاني درس احلقوق
وعمل مـحاميـاً.. وكان عـضوا بارزا
قراطي.   في احلزب الوطني الد
ـ تـــزوج من ابـــنـــة رئـــيـس الــوزراء

دفعي. السيد جميل ا
ـ وكان والـد الدكتـورة سعاد يـعتبر
ــدفــعي اخــا كــبــيــرا له.. الــســيــد ا
وتــربــطه به عالقــة عــمـل وصــداقـة
قـويه كـونهـمـا مـوظفـ  في الـدولة
الـعـراقـيـة يـحــمالن نـفس مـسـتـوى

باد والقيم  ا
4ـ الـدكتـور عـبداحلـميـد الـبسـتاني
طـبيب االطـفـال.. ومن اكـثر االطـباء
الــــعـــــراقـــــيــــ شـــــهــــره فـي هــــذا

االختصاص.
5ـ عــــبـــد اجملـــيـــد: احلــــاصل عـــلى
ـاجـسـتـيـر من لـنـدن.. في شــهـادة ا

الدراسات االسالمية.
ـ عــمـل مــديـراً فـي احــدى الـوزارات
في الـسعـودية.. وقـد تزوجت ابـنته
الــوسـطى نـضـال مـن الـسـيـد رفـيق
احلـريـري عـنـدمـا كـانـا طـالـبـ في

جامعة بيروت العربية في بيرو. 
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ـا سـيـكـون سـؤال ســاذج لـو عـرفـنـا ان االنـتـخــاب سـيـكـون عـبـر الـطـرق ر
الـتقـليـدية او كمـا كان فـي عقـود القرن الـعشـرين االولى ومـا قبـلهـا حيـنما
كـان يُـحـرم بـعض الـرجـال من االدالء بـأصـواتـهم بـاعـتـبـارهم غـيـر مـؤهـل

لالنتخاب فضال عن كل النساء.
ولـو كـان االمر بـيـدي ألرجـعت عقـارب الـزمن الى الـوراء وجعـلت االنـتـخاب
حق لـلـمؤهـلـ فـقط سـواء من الرجـال او الـنـسـاء فمن ال يـؤمن بـاالخـتـيار
ويـترك الناس تـختار له من يقـوده باعتقـادي هو انسان غـير سوي وال يحق

له االدالء بصوته.
ـا ستُزور االنـتخابات ـاذا ننتـخب? اذا لم يتغـير احلال فر هـناك من يقول 
وهـو يريد هـنا ان يحـصل على النـتائج قـبل ان يعمل ويـريد ان يحـصد قبل
ان يـزرع هناك ايضا من يدعي ببدعـة االنتخابات ويسميـها الكذبة الكبرى
وهي كـلـمـة سـمـعــهـا ولم يـتـحـقق مــنـهـا وظل يـرددهـا مـثـل الـبـبـغـاء فـهـو ال

يستحق االنتخاب ايضا ألنه لم يأت بالبديل.
كـما ان هناك مجموعة كبيرة من الناخب تذم االحزاب وتدعو عليها بالويل
قـراطيـة صبـحا ومـساء وتـتعاطى والـثبور لـكنـها بـنفس الـوقت تتـغزل بـالد
ـقـاهي واجللـسـات حـد الثـمـالـة والبـعض مـنـهم متـحـزب حد كـؤوسهـا في ا
الـنخاع واالدهى من ذلك مـنهم من يعبـد سياسـي من دون االحزاب وهذا

قراطي. اشد انواع الشرك الد
طرب وهم برأيي فـلو جمعنا اعداد هؤالء لـضاق بنا العد كما قـالها احد ا
ـتـواضع غـيـر مـؤهـلـ لالنـتـخـاب فـمن ال يـعـرف ان االحزاب هـي اساس ا
قراطـية في كل بـلدان العـالم غيـر مؤهل ان يصـوت في يوم االنـتخاب الـد
وعـليه ان يعرف بأن بديل االحـزاب خياران ال ثالث لهـما اما الفوضى التي
اكـتوينـا بنارهـا بعـد التظـاهرات والزلنـا نعـاني منهـا او الديـكتاتـورية وحكم

العسكر.
ؤهل كثيرون وهم سبب رئيسي في تراجع كل تـلك األنواع تؤكد أن غير ا
نـتائج االنتخـابات عمـا قبلـها وتأثيـرهم هو االكبـر في عدم تغـيير حـال البلد
نـحو االفـضل فـالعـودة الى القـرون االولى وتـقسـيم النـاس بـ مؤهل وغـير
ــقـراطــيــات الـكــبـرى مــؤهل ضــرورة قــصـوى لــبـلــد مــثل الــعـراق الن الــد
كـبريطانيا وفرنسا وسـويسرا مرت بهذه احلالة واصـبحت لدى مجتمعاتهم
خـبرة تراكمية كبيرة وبات االنتخاب وسـيلة للتغير واختيار احلزب االفضل
ـرشح االفضل هـو الشـغل الشـاغل للـمواطن والسـبب الرئـيسي في ذلك وا
قراطية ايقنت أن االنتخـاب هو الطريقة الوحيدة لتغيير هـو ان الشعوب الد
بـلدانها نـحو االفضل بـينمـا في وضعنـا احلالي بدال من لـعن الديكـتاتورية
الـذي سلبت نصف اعـمارنا ندعـو بالعودة الـيها ألن االنتـخاب بالنـسبة لنا
صـعب مستصعب فحن كتـنابلة الرشيد حيـنما انقذهم رجل ثري من براثن

النهر قالوا له لو كان الثرد علينا عد بنا الى النهر!
ـقـراطـيــة تـوضع في قـلب لـذلك فـإن االنـتــخـاب ثـقـافــة مـجـتــمـعـيـة وبــذرة د
ـواطنـة احلقـة نـبتت واخـضرت سـؤوليـة وا ـواطن فإن وجـدت احلـرص وا ا
وازهـرت واثـمــرت وايـنـعت بــالـتــغـيـيــر نـحـو االفــضل سـواء بـاالنــتـخـاب او
ـقاطعـة "الواعيـة" وإن لم جتد غيـر اليأس والـنكوص والبالدة ا
والـبالهة وترديـد مصطلـحات غبـية مؤدجـلة ماتت هذه
ـصـلـحـيـة غـيـر الـبـذرة وبـقـيت االصـوات الـنــفـعـيـة وا
ـصـيـر البـلـد وشـعبه ـقراطـيـة تـتحـكم  ـؤمنـة بـالـد ا
وتـقـلــبه ذات الـيــمـ وذات الــشـمـال مــالـيـا وصــحـيـا

واجتماعيا وحتوله من سيء الى اسوء.

بغداد
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ينـقذ مـقتـدى الصدر االحـزاب االسالميـة و العـربيـة من غيـر طائـفته من
ضـربــة كـبــرى بـكالمه اذا مــا هـدد او صــرح بـنــيـته تــرك الـســيـاسـة او

االنسحاب من العملية السياسية.
توازنة التي قام بها عادل في التاريخ السياسي القريب ولالدارة غير ا
ـهدي  و للـضغط احلزبي عـلى مصطـفى الكاظـمي تراجع الوضع عبدا
ـسلـحة االسالميـة و اهتزت االمني و االقتـصادي و ارتـبكت االحزاب ا
صورة حتى الـتي تدعي سلـميتهـا النكشـاف انها بـبساطـة تمول نـفسها
عبر مرشحيـها و جتار كبار مرتـبط بها بـنهم قضى على بنى واصول

الدولة.
ان جرت االنـتـخـابات في الـشـهـر العـاشـر و ال زال امام الـعـاشـر بضع
فوضـية افتت بغلق االنـسحاب فللـمشهد مضـمون مغاير ان شهور و ا
صرحون بعدم الترشح وهذا يـستلزم منهم دعاية اخرى هدفها التزم ا

ليس التصويت بل عدم التصويت...
االن قـسم من حـاسـدي الـصـدر علـى شـعبـيـته و كـارهـيه و كـارهي ابـيه
وهم ايضا معممون تمهلوا ولم يـصرحوا كما صرح احملتمون بالصدر
ـقاطعـة الذي جاء بعـد غلق التراجع" من خارج تياره لـلعدول عن قرار ا

مفوضيا".
ومع هذا و قـبل هذا و بـعده فقـرار حل غلق الـهيـئة الـسيـاسيـة ال يعني
عدم اعـادة فتـحهـا بـوجوه اخـرى و التـصريح بـسـحب اليـد سيـعني ان
ـوظـفـون الـكبـار عـلى االقل مـنـاصـبـهم وهذا لم يتـرك الـتـشـريـعيـون و ا
وظفـ الكبار ان يـخسروا ما يحصل و صعب ان يـحصل مخـافة من ا

يصعب تعويضه..
اعـتــقـد ان ضــغط الـنــاس و افـقــارهم و احلـرائق و
احلــرمــان يــســتــلــزم احــيــانــا خــطــوات مــثل الــتي
ناورات التي ال شاهدناها وقد نشاهـد مثلها من ا

ادري اتفضي لسيء مسيطر عليه ام الى كارثة.
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باحلقـيقة حـرية التـعبيـر بالبالد الى االن مـتواضعـة يجب ان يكـون هناك
مساحة اوسع بـالتعبيـربعد ان ظمن الـدستور حريـة التعبـير بالبالد كون
بني قراطية الفتية بالبالد لذلك ان التعبير ا حرية الرأي احد ركائز الد
ـسار ولـيس لتـجمـيع االخطـاء التي ـوضوعـية لـتصـحيح ا على االسس ا
تـنادي بـهـا االفـواه الـوطـنـيـة واالقالم الـشـريـفـة من اجل بـنـاء غد افـضل
لــبالد ولــكن مع االسـف نالحظ ان هــذه االفــواه الــوطــنــيــة وتــلك االقالم
االمـيـنة تـالحق وتـقتـل  والسيـمـا ان كـان هـنـاك نـقـد بـنـاءحـيث بـاالمـكان
معاجلة االخطاءبعد تشخـيص اخلطأ من قبل الناقد بدال من رفع دعاوي
باحملاكم  ضد الناقداتمـعن جيدا بالنقد ونتـقبله بكل محبة وسرور واخذ
دون به ع االعتـبار. من اجل السـير بالـطريق السـليم العـشرات من ا
والكـتـاب تـعرضـوا  الى االعـتـقال مـع الوقف بـاحملـاكم الـعراقـيـة بـعد ان

ا شخص خلل ما الى مسؤول في البالد كتب نقدا او ر
هذا لـيس انصـاف بتـاتا هـكذا سـوف تعـود بنـا الى االنظـمة الـدكتـاتورية
والقطبية االحادية بتسير السلطة ونظامها السياسي  حسب افكارها   
باركة ناهيكم عن مـا تعرضـوا له االحبة من ناشـط انتـفاضة تشـرين ا
ومن مـدون وكـتـاب واعالمـ بـسـبب صـرختـهم الـعـظـيـمـة باحلـق بوجه
ـفـسـدين بـالـبالد تـعـرضـوا الى اعـتـقـاالت عـديدة  مـن قبل الـفاسـدين وا
ــسـمــيـات اخــرى وحـيث قــامت اعـداء جـهــات رسـمــيـة وغــيـر رســمـيــة 
قراطية الـظالم بالتهديـد والوعيد وتسبب ذلك بـهجرة الشبان الى الد
مــدن اقـلــيم كــردســتــان والى الــبــلــدان اجملـاورة مـن اجل احلــفـاظ عــلى
حياتهم وخسر العراق بسبب بطش هؤالء قامت وطنية كبيرة اضافة الى
ـنـظـمات بـهـذه االفـعـال بـشكل خـسر سـمـعـته الـدولـية مـن خالل تنـديـد ا
رسمي وغـير رسـمي  على الـدولة الـعراقـية ان تـعمل وبـشكل جـدي على
اعطاء حـرية اوسع لـتعبـير لـكافة الـعراقـي سواء بـالصـحف او بوسائل
االعالم االخرى مع اصـدار قرار من قـبل الـرئاسـات الثالث الى مـجلس
الـــقـــضـــاء بـــعـــدم اتـــخــــاذ اي اجـــراء قـــانـــوني بـــحق

تظاهرين السلم   ا
وبحق الكـتاب واالعالمـي ان قـام بتقـد نقـد بناء
ــارســة حــريـة الــتــعــبــيـر بــشــكل اوسع من اجل 

قراطية وهكذا سوف تكون لنا د

بغداد
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سي تـريـنــديـنغ لـدعــمـهم له وألبـطـال
سلسل مؤكدًا (ان اجلمهور العمل وا
كـان وراء قــرار انـتـاج جــزء ثـالث من
سـلسل سـلسل). وأكـد ( أن طـاقم ا ا
سيـبـدأ تـصويـر أحـداثه في شـهر اب
قـبل) وأشـار إلى أن أحـداث اجلزء ا
الـثـالث ستـكـون مـخـتـصـرة وسـتـركز
ـعــنـيـة. كـمـا ــشـكالت ا عـلى بـعض ا
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فاجأ الفنان التونسي ظافر العابدين
جـــمـــهــوره بـــشـــكل عـــام وجـــمـــهــور
مسلـسل عروس بيـروت بشكل خاص
واعلن عن مـفاجـأة لوجـود جزء ثالث
من الـعـمـل بـعـد الـعــديـد من األقـاويل
والتخـميـنات.ووجه الـعابـدين رسالة
شكر إلى جمهوره عبر برنامج ام بي
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خـرجت اذاعــة بـغـداد وكـذلك
تـلـفـزيون الـعـراق الـعـشرات
ــذيــعــات الــعــراقــيـات من ا
الـلـواتي مـازلن في ذاكـرة
العائلة العراقية بعد ان
ابـــدعـن في الــــتــــقـــد
عــنـدمــا قـدمن عــشـرات
الـبـرامج الـتـلـفـزيـونـية
وكان حضـورهن بشكل
يــــــــومـي يــــــــســــــــعـــــــد
ـهن ـشـاهـدين بـتـقـد ا
الــــرائع وحــــضـــورهن
تميز  واليوم وبعد ا
غـــيــاب طـــويل تــعــود
ـــتـــالـــقـــة ـــذيـــعـــة ا ا
تميزة خالدة محمد وا
لـتلـتـقي بـعدد من زمالء
االذاعـــة والـــتـــلـــفـــزيــون
سيما ان العائلة العراقية
عرفتـها من خالل ظـهورها
الـــيـــومي مـن عـــلى شـــاشـــة
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ـغــني الـبــريــطـاني إد شــيـران أنه أعــلن ا
ـدة عــشـرة أيــام لـلــمـرة سـيــعـزل نــفــسه 
الـثــانـيــة بـعــدمــا تـبــ أنه خـالط مــصـاب
بـكـورونـا. وكـان قـبل أسـابـيع عـزل نـفسه
تـحدة. وبـعدها بـعد عـودته من الواليـات ا
ــمـلــكـة حـضــر مــبـاراة كــرة الــقـدم بــ ا
انيا وشـجع الفريق البريطاني ـتحدة وأ ا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة لـكـأس أوروبـا ضد في ا
الـفــريق اإليـطـالـي الـتي حـضــرهـا أيـضـاً
األمـيــر ويـلـيـام مـع زوجـته وإبـنه والالعب
الـسـابق ديـفيـد بـيـكـهام.وسـيـمـنع احلـجر
الـصحي إد مـن تسـويق أغنـيته اجلـديدة.
و كـانت احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة أعلـنت أن
الـفـحـوص الـطــبـيـة والـتـعـقب والـعـزل هي
ـقـبل بـعد تـدابـيـر مـستـمـرة حـتى الـعـام ا
ارتـفـاع نـسـبة اإلصـابـات بـسـبب جـائـحة

كورونا.

مــنــشـــوفش مــســـلــسل عــروس
بــيـــروت). أمـــا الــفـــنــانـــة تــقال
شــمـــعــون والــتـي جتــســد دور
لـيلى الـضـاهـر فـأكـدت بـدورها
أن الـشـخـصـيـة سـتـسـتـمـر في
اجلــزء كــمـــا أوضــحت (أن
الظلم الـذي تعرضت له
عـائـلـة الــضـاهـر ضـمن
أحــداث اجلـزء الــثــاني

لن يـســتـمــر). كـمـا كــشـفت (أن
الـــعـــديـــد من الـــشـــخـــصـــيــات
اجلــديــدة ســــــتــنــضـم لــلــجــزء
الــثــالث من الــعــمل) مــؤكــدة ان
عدد كـبيـر من هـذه الشـخصـيات
ستـكـون من مـاضي الـست لـيلى
الضـاهر.  و(عروس بـيروت) من
بـطـولــة ظـافـر الـعــابـدين وتـقال
شــمـعــون وكــارمن بــصــيـبص
ومــــحـــمــــد األحــــمـــد وضــــحى
الــــــدبـس وجــــــو طـــــــراد ومن
تـــألــــيف نــــادين جــــابـــر وبالل
شحـادات وهو نـسخـة معـربة

ــسـلــسل الــتـركي من ا
(عروس اسطنبول).

طمأن العابدين اجلمهور وأكد أنه لن
يـتم االسـتـغـنــاء عن شـخـصـيـة لـيـلى
الــضـاهــر الــتي جتــسـيــهــا الـفــنــانـة
الـلـبـنـانـيــة تـقال شـمـعـون أي لن يـتم
سلسل استنساخ اجلزء الـثالث من ا
الـتـركي عـروس اسـطـنـبـول بالـكـامل
ــا انه لن يــشــهــد الــعـمـل وفـاة مــعــلــقً
الـــست لـــيـــلى قـــائــلًـــا: (من غـــيـــرهــا

{ متى تذرف الدموع?
- اذرفــــهــــا عــــنــــد اي مــــوقف يــــقــــتل

االنسانية 
{ مالذي يشعرك بالفخر?

- اطفالي .
{ ما الذي يغضبك ?

- تغضبني خيانة الصديق .
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

- البراءة والصدق.
{ ماهي صفات الصديق اخمللص ?

- ان يـحـفـظك في ظـهـرك وان يـحب لك
مايحب لنفسه.

{ اول مــديــنــة عـــراقــيــة وعــربـــيــة زرتــيــهــا
وعشقتيها?

- انها البصرة  و عربيا  القاهرة .
{ مكان بغدادي تعشقينه وتزوريه دوما?

تنبي . - انه  شارع ا
{ اي مـن فـــــــصـــــــول
الـسـنـة تـعـشـقـ

اذا ? و
- انـــــــــــه

تلـفزيـون العراق وعـرفهـا ايضا مـذيعة
مـجــتـهـدة في اذاعـة بـغـداد وهي تـقـدم
بـــرامج مـــنــوعـــة وصــبـــاحـــيــة .. وفي
مـوضــوعــنـا هــذا وبـعــيــدا عن االذاعـة

والتلفزيون  كان لنا حوار معها: 
مـا هي { بـعــيـدا عن االذاعــة والـتــلـفــزيـون 

فضلة?  هوايتك ا
- احب جدا القراءة .

{ اخلـــطـــوة االولى الـــتـي قـــادتك الى عـــالم
كانت مع من ? االذاعة 

- خــــطــــوتي االولـى كــــانت مع اذاعــــة
بـغداد وحتـديـدا مع الـزمالء اخملـرج
خـــولــة رجب وجـــنــان عـــبــد احلـــمــيــد

وخطاب عمر . 
{ تاريخ في حياتك لن تنسيه ?

- يــوم غـادرت الـعــراق فـهـو مـازال
وسيبقـى حزين ولن يغيب عن

ذاكرتي.
{ مـتى تــشـعـريـن بـاحلـزن

وااللم ?
- احـــــزن عــــنـــــدمــــا

. قرب اخذل من ا

فـــصل الــشـــتــاء فــفـــيه تــهـــدا الــثــورة
واحلن للعراق.

{ اول كتاب قراتيه وتاثرتي به ?
- انه كـــتــاب (عــيـــنــاك قـــدري) لــغــادة

السمان .
{ كيف تـقض يومك سيما وانك بعيدة عن

العراق ?
- ب العمل وعائلتي واصدقائي.

{ اي مـن وســــــائـل االعالم تـــــــتــــــابــــــعــــــ
? وتفضل

- اتـابـع قـنــاتي الـعــربــيـة والــشـرقــيـة
وبعض القنوات االخرى.

{ هل تــتــواصــلـ مع الــريــاضــة واي نـوع
منها تعشق ?

شي - بـالطـبع فـاني امارس ريـاضـة ا
واليوغا بشكل يومي.

{ متى تشعرين باالمن واالمان ?
- عندما اكون ب اوالدي.  

{ ماذا تعني لك االم ?
- زهرة احلياة ورونقها.
{ وماذا تعني لك العائلة ?
- الدفئ وقوتي وفخري.
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ـــطـــرب الـــعـــراقي ســـيف نـــبـــيل شـــوق ا
ـقـطع فـيـديـو تـرويـجي لـفـيـديو مـتـابـعـيه 
كــــلــــيب أغــــنــــيـــتـه اجلـــديــــدة (مــــا أقـــدر
أنـسـاك).ونــشـر نـبـيل الـفــيـديـو كـلـيب في
قــنــاتـه عــلى (يـــوتــيــوب) وأثـــار حــمــاس
. وظــهــر بـــإطاللــة غــريــبــة في ــتــابــعــ ا
مــشــاهــد ضــخــمـــة وتــأثــيــرات صــوتــيــة
وبـصرية غـير إعتيـادية. واألغنـية بالـلهجة
ُــقــرر طـرحــهـا في أولى الــعـراقــيـة ومن ا
ــبـــارك وصــورت أيــام عـــيـــد األضــحـى ا
فـيديـو كلـيب حتت إدارة اخملرج الـلبـناني
ــاروق. ويــواصل نــبــيل حــصـد ســعــيـد ا
كن) الذي شاركته فيه جناحه في ديو (
ـطــربـة الــيـمــنـيــة بـلــقـيس حــيث جتـاوز ا
الفيديو كليب الـ  72 مليون مشاهدة على
كن) من كلـمات سيف (يـوتيوب). ديـو (
الـفارس وأحلـان سيف نـبيل وتـوزيع عمر

صباغ.
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يـ والكـفاءات مديـر التـعلـيم اجلامعي عـضو جتمـع االكاد
االهلي  فـي وزارة التـعـلـيم الـعالـي في العـراق تـلـقى تـعازي
سائـل الـله تعـالى ان يسـكنه فـسيح التـجمع لـوفاة شـقيـقه 

جناته.
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الفـنـانـة الـعـراقـيـة حتل ضـيـفـة على
قــنــاة (الــشـــرقــيــة) ضــمن بــرنــامج
(كالم النـاس) الثالثاء اول ايام عيد
االضـحى  كـمـا يــحل الـفـنـان عـلي
جـاسم ضـيفـا علـى برنـامج (ظهـيرة
الـعــيــد) الــذي تــعــرضه الــقـنــاة في

اليوم نفسه.
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الـبــاحث الــفــلـســطــيـنـي في مـعــهــد أبــحـاث عــلم األعــصـاب
والـصــحــة الــعــقــلـيــة ووحــدة الــدمــاغ في جــامــعـة كــارديف
الـبريطـانية حـصل على جائـزة الزمالـة ما بعـد الدكتوراه في
طب الدماغ . وأشـادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفلسطينية بحصوله على هذه اجلائزة.
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ــسـاعـد في كـلــيـة الـتـقـنــيـات االحـيـائـيــة بـجـامـعـة االسـتـاذ ا
الـنـهريـن حاضـرت في الـورشـة الـتي اقـامـها مـركـز الـتـعـليم
ـاضي بـعـنـوان (التـحـفـيز ـسـتمـر في اجلـامـعـة اخلمـيس ا ا

النفسي للطالب اجلامعي في ظل التعليم االلكتروني).
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ـطـرب االردني اطـلق أغــنـيـة مـنـفـردة بــعـنـوان (مش كـذبـة) ا
ـشــاهـدات حـال طــرحـهــا عـلى (الـيــوتـيـوب). حـقــقت االف ا
وسـيقي كـلمـات فادي الـزين واحلان فـادي رأفت والتـوزيع ا

بالل النعيرات.
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الــسـارد الــعـراقي تــلـقـى تـعــازي االوسـاط الــثـقــافـيــة بـوفـاة
اضي في ذي قـار اثر وت األربـعـاء ا شـقيـقه الـذي غيـبه ا

اصابته بفايروس كورونا سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
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ي الـعــراقي شـارك الـسـبت في حـواريـة افـتـراضـيـة االكـاد
سـتقبـليـة بعنـوان (شفـافية اقامـها مركـز حلـول للدراسـات ا

علومات.. والتزامات العراق الدولية). تداول ا
ÊULKÝ #U

مثل الـسوري انضم  لقائـمة أبطال مـسلسل روز حيث بدأ ا
ـــاضي تـــصـــويـــر أولى اخملـــرج عـــبـــاس شـــرف الـــثالثـــاء ا

مشاهده عن نص من تأليف طالل مارديني.

متخصص متمكن من هذا النوع من
الترجمـة داخل الدار ومن ثم تدريب
مــتــرجــمـ من دوائــر ومــؤســسـات
أخـرى ) الفـتًـا إلى أن (الـدار لـديـهـا
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أمون لـلترجمـة والنشر اقامت دار ا
ــتــرجـمي دورة في تــرجــمــة االفالم 
ــعـتـمـدة الــدار في جـمـيع الــلـغـات ا
لـديـهـا تـسـتـمـر شـهـرا واحـدا. وقال
احملــاضــر في الـدورة مــحــمــد كـاظم
مـجيـد  (تـتنـاول الـدورة  دروساً في
كـيـفـيـة وضع الـتـرجـمـة عـلى األفالم
الـسـيـنمـائـيـة والـوثائـقـيـة وتـعريف
ـشــاركــ بـخــصــوصــيـة تــرجــمـة ا
األفالم والــفـرق بــيـنـهــا وبـ بــقـيـة

أنواع الترجمة). 
مــشــيــرا إلى أن (الــدورة ســتــتـبــنى
ـــتــرجــمــ مــهــمـــة صــقل مــهــارة ا
وإكـسابـهم اخلـبرة الـكافـيـة في هذا
اجملـال). وتـابع مـجـيـد (إنـنـا نـهـدف
إلى تـــعــمـــيم هـــذه الــتـــجــربـــة بــ
مـــتـــرجــمـي الــدار وتـــهـــيـــئـــة كــادر

ـمــثــلـة { لــنـدن  –وكــاالت - تــمـضـي ا
الـبـريـطـانيـة كـاتـرين زيتـا جـونـز وزوجة
ـمثل مايكل دوغالس إجازة على م ا
يـخت كـبــيـر.ونـشـرت عـلى صـفـحـتـهـا
اخلــــاصــــة عـــــلى مــــوقـع الــــتــــواصل
االجتـماعـي فيـديو تـظهـر فيه تـمارس
الريـاضة وتـكشف رشاقـتهـا وليونـتها
الســيــمــا أنــهــا بــلــغت الـ 51 عــامــاً من
الــعــمــر وكــيف اســتــطــاعت أن تــلــوي
جسـمها بشكل ال يصدق وهي ترتدي
مــايــوه أسـود قــطــعــة واحــدة. وكـانت
نشـرت أيـضاً فـيديـو لـها وهي تـسبح
في احملــيط. وعـلــقت قـائــلـة: (عــنـدمـا
ارغب أن أغـطس وقد غسـلت شعري
لـلـتــو أسـبح بـهــذه الـطـريــقـة ولـكـني

قادرة أن أسبح بشكل أفضل).

خــطــة مـســتــقــبــلــيــة لــلــتـعــاون مع
مــؤســســات أخــرى مــنــهــا شــبــكــة
االعالم الــعــراقـي لــغــرض تــرجــمـة

األفالم اخلاصة بها).
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سنان فـنان يتـمرن على الـرسم كل يوم أمام بـحيرة
السـعادة  يرسـم لوحـات فـنـيـة خالبة عـن الطـبـيـعة
واجلمـال احلقـيقي وعنـدما تـغـرب الشـمس يرسم
لوحة معبـرة عن مغيبها يـخلط األلوان مع إحساسه
وكــأنــهــا صــورة كــفــنــان مــرهف تــظــهــر الــلــوحــة 
فــوتــوغــرافــيـة  يــعــود إلى الــديـر يــخــرج له الــقس
أنطوان الذي يشاهد كل يـوم اللوحات التي رسمها
 وهـو ال يـتــكـلم بـل يـتـعــامل بـاإلشـارة  في غـرفـته
طـلة عـلى البـحر فيـها  شـرفة صـغيرة الصـغيـرة ا
وفي لـيلة من نـير يجـلس ليال يـتأمل جـمال الـقمـر ا
نـيرة  شاهد فتـاة صغيرة تلـعب مع كلبها الليالي ا
تالطمة الـتي تنثر ويجري خـلفها  وأمواج البحـر ا
ـنـظــر أسـرع إلى أعـجـبـه ا ـاء عــلـيــهـمــا  قـطــرات ا
وقـلم من ـنضـدة يـبـحث عن ورقـة بـيـضـاء كـبـيرة  ا
ـنـظر الـرصاص الـذي يـرسم فـيه الـلـوحـة أدهـشه ا
.الـورقــة أمـامه وال يـراهــا بـدا االنــفـعـال عــلـيه اخـذ
يتمتم بـينه وب نـفسه اخذ يـضرب على رجله وهو
ـيـنـا وشـماال يـبـحث عن الـقـلم والـفـرشـاة  يـلـتـفت 
بعثر كل إغـراضه بدأت األصوات تـخرج من غرفته
ـعـتـمـة األضواء  جاءت لـوشـا وهي من ـظـلـمـة وا ا
الـراهـبـات الــتي تـعـمل في  الــكـنـيـسـة فــتـحت عـلـيه
الـبـاب أشـارت إلـيه بـهـدؤء فـهـمت من عـصـبـيـته انه
نـاولـته ورقـة كـبـيـرة أسـرع إلى يـريـد ورقـة لـلـرسم 
الشرفة رسم لوحـة فنية عـجيبة جسـد جمال الكون
وهو والـطـبـيـعـة فـيـهـا اسـتـقـرت حالـتـه بـدا يبـتـسـم 

يتمتم بكلمات ال احد يعرفها.
خـرجت لـوشـا من غـرفـته  أخـبـرت الـقس أنـطوان (
وقد ـلـك مـوهـبــة الـرسم   سـيــدي األعـظم ســنـان 
رسم لوحـات فنيـة كبـيرة معـلقـة على جـدران غرفته
ــلك ) تــفــاجــأ الــقس لم يــكن يــتــوقع  أن ســنــان 
مـوهـبــة الـرسم  وفي الـصــبـاح الــبـاكــر أخـذه إلى
ـعـهـد الـبـريـطـاني لـتـعـلـيم الـرسم الـتـقـيـا بـالـسـيـد ا
ـعهد طلب مـنه أن يرسم له لـوحة أندري مـسؤول ا
فـنـيـة تــعـبـر عن مـعـانــاته الـشـخـصـيـة  وعن طريق

اإلشارة والتلميح.
زق رسم لوحة فنيـة رائعة اجلمال   فيها سج 
الـثـياب مـرمي عـلى ارض الـسـجن  مـقـيـد الـيـدين
والرجـل  ومـقـطـوع الـلـسـان  تـأثـر كـثـيـرا بـهـذا
ــؤلم الــذي رســمه ســنــان أشـار إلــيه اإلحــســاس ا

القس أنطوان بتحليل اللوحة  فتكلم.
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يقدم الناقد باسم عبد احلميد
حمودي مادة تشويقية وسلسة
للنجمة ميرل ستريب وعدد من
الشخصيات التي ابدعت في عالم
الفن السابع  بكتابه اجلديد (ميريل
ستريب وشخصيات سينمائية من
كل مكان) الصادر عن االحتاد العام
ضمن سلسلة لالدباء والكتاب 
سينما وبواقع  67 صفحة من
يستعرض فيه توسط  القطع ا
مشاهداته وقفشاته في السينما
وضمن العناوين التالية: (ميريل
(احلالة ستريب جنمة النجوم)
احمليرة لبنجام بوتون) (افالم
(فضل الليل على أوسكار وايلدد)
النهار /الرواية والفيلم) (صبري
موسى روائي التجريب وكاتب
تمكن). السيناريو ا

قـد تشـعر أن شخـصًا ما يـستغـلك بشكل غـير عادل
يوم السعد االربعاء.
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ــتــعــلــقــة قــد تــأتي إلــيـك بــعض األخــبــار الــغــريــبــة ا
باألصدقاء الذين يعيشون بعيدًا .
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تـشـعربـالـكابـة الن نـفقـات غـيـر متـوقـعة اجـبـرتك على
إنفاق مدخراتك.
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ـقلقـة حول أفكار قد تأتي إلـيك اليوم بـعض األفكار ا
ومشاعر الصديق.
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رقم شاكل اخلفـية في منزلك قد تظـهر فجأة بـعض ا
احلظ .2
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اخلـالف مع صـــــديق يـــــؤدي إلى االرتـــــبــــاك وإيــــذاء
فتاح. شاعر التواصل هو ا ا
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ـشـكــلـة فــقط إذا  إهـمـالــهـا يـوم  سـوف تــتـفــاقم ا
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

قـد تـكـون مـتـحـمسًـا جـدًا التـصـال من شـخص عـزيز
عليك يعيش بعيد عنك.

Íb'«

قـد تأتـيك بعـض االتصـاالت الغـريبـة الـيوم ال تـضيع
الوقت في القلق.
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فاجئـة أن تكون بعيدًا عن الواقع تستـلزم األحداث ا
رقم احلظ .3
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ـا تـعـرف لذا  األشـخـاص من حـولك أكـثـر تـفـهـمًـا 
عبر عما تشعر به.

¡«—cF «

ال تستـسلم ستـصل إلى هدفك ولكـن في وقت متأخر
قليالً عما كنت تأمله .

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

خالدة محمد
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كاترين زيتا
جونز
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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

االعترافـات التلفزيونـية للقَتلـة عملية لـتوكيد العمل من
كن التعويل على عرض اجل تطبيق العدالـة. لكن ال 
ـرح اقـوال قـاتل واحــد في حـ انَّ الـبـالد يـسـرح و
فيها قتلة شهداء تشرين وقبلهم قتلة آخرون معلومون
مـجهـولون أوغـلوا في الـدم العـراقي.  نقـطة الـضعف
الـرئـيسـة في الـعرض انَّ هـذا الـقاتل  الـذي ظـهر في
الشـاشـات أخـيرا يـعـيد سـرد وقـائع نـعرفـهـا جمـيـعا
وحكـتها قبـله الكامـيرات التي صـورت عمليـة االغتيال
بدقة ووضـوح  وعرضتهـا للناس. لـكن األخطر هو انَّ
الـقــاتل لم يــكـشف لــلـنــاس عن الــذين كـلــفـوه تــنـفــيـذ

االغتيال. 
 الـعراقـيون يـعرفـون ما حـدث وال يحـتاجـون مَن يعـيد
ـــهم هــو حتـــرر الــســـلــطــات مـن قــيــود وصف ذلك. ا
احملافظـة على مشاعـر اجلهات اخلارجـة على القانون
بــشــخــوصـهــا وتــنـظــيــمــاتـهــا وأكــذوبـة مــراعــاة عـدم
اسـتفـزازها للـحفـاظ على الـهدوء وعدم الـتصـعيد. أي
تصعـيد أكثر من أن يزهق الـقتلة بـ يوم واخر خيرة

شباب البلد? 
ـعترف تـلفزيـونيا مَن يـضمن لنـا أن يكون الـشخص ا
هو ذاتـه القـاتل احلـقـيـقي إذا لم يـجـر ذكـر تـفـاصيل

التنظيمات التي كلفته باالغتيال. 
لـيس مهـماً الـقـبض على الـقاتل كـفرد مـادامت عجـلة
نظـوماتـها الكـاملـة وتنفـذ ما تـريد وقد الـقتل تـدور 
تـترك واحـدا أو اثنـ أو ثالثة يـسقـطون من عـجلـتها

 . العمالقة وهي تسحق العراقي
اضـية من اجل سـمعـنا تـبريرات فـي كل احلكـومات ا
عــدم اإلشــارة الـى تــورط دولــة او جــهــة خــارجــيـة او
تنظيم أو حـزب أو شخصية في الـداخل بعمليات راح
ضحـيتهـا عراقيـون أبرياء أغـلبهم من أصـحاب الرأي
أو وجـوه اجتـماعـية لـها مـكانـتهـا ب الـناس وتـصدت
النحرافات السياسي غالباً بالقول والنقد ليس أكثر.
الـعراق لـن يكـون بـخـيـر مـا لم يـتم وضع الـنـقـاط على
احلروف بقوة الـقانون والسيادة الـوطنية وال يبدو انّ

ذلك قريب احلدوث.
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