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طبعة العراق 
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شهدت مراكز التطعيم في بغداد
واحملافـظات اقـبال غـير مـسبوق
لـلــمـواطــنـ� عــلى اخـذ جــرعـات
الـــلـــقـــاح ا�ـــضـــادة لـــفـــايـــروس
كورونا� ورصدت وزراة الـصحة
اصــابــة والــبــيـــئــة امس  8635 
وشفاء  9189 وبواقع  66 وفاة
جــــديــــدة في عــــمــــوم الــــعــــراق.
واوضح ا�وقف الوبائي اليومي
� الــذي اطــلــعت عــلــيه (الــزمـان)
امس ان (عــــدد الــــفــــحــــوصــــات
اخملتـبـرية الـتي اجـرتهـا مالكات
الوزارة لعينات مشتبه اصابتها
بالفايروس بلغت  41 الفا� حيث
� رصـــــد  8635 اصــــــابــــــة في
عموم احملـافظات)� ولفت الى ان
(الشفـاء بلغ  9189 حالـة وباقع
 66 وفاة جديدة)� مشيرا الى ان
(اكثر من  90 الف شخص تـلقى
جرعات اللـقاح ا�ضـادة لكورونا
في مـراكـز الـوزارة ا�ـنـتشـرة في
بغداد واحملافظات). من جهتها �
قـــالت عـــضـــو الـــفـــريق الـــطـــبي

اخلـارجية �نع اي تـسلل قد يحصل)�
وتـــابع ان (اخلــطــة اخلـــدمــيــة الــتي
ســتـكـون مــكـمــلـة لـلــخـطـة االمــنـيـة �
سـتشترك بها البـلدية والصحة وا�اء
والـــكــهــربـــاء). وكــانت الــقـــيــادة قــد
خـصـصت طـائـرات مـروحـيـة لـتـأمـ�
بـادية ذي قار واالراضي احملـاذية لها
بـاجتاه محـافظة ا�ـثنى. وقال حـربية
فـي وقت سابق ان (الطائرات ستعمل
عـلى تأمـ� اجواء البـادية في ذي قار
والــصــحــراء احملــاذيـة لــهــا بــاجتـاه
ا�ـثـنى كجـزء من خطـة احيـاء مراسم
الـــعـــزاء في الـــعــاشـــر من مـــحــرم )�
مـــشــــيـــرا الى ان (هـــذه الـــطـــائـــرات
ســـتــعــمل عـــلى اســتــطـالع ا�ــنــاطق
الـرخـوة أمنـياً وعـدم استـغاللهـا باي
عــمل ارهـابي مــحـتــمل). كـمــا عـقـدت
قـيادة عمليات الفرات األوسط للحشد
الـشعبي اجتـماعا امنـيا لرسم اخلطة
األمـنـيـة بـشـأن تـأمـ� الزائـرين خالل
مـــحــــرم احلـــرام في كـــربالء.وذكـــرت
الـقيادة في بيان تـلقته (الزمان) امس
 ان (قـيـادة عـمـلـيـات الـفـرات األوسط
لـلحشد عقدت اجتمـاعا امنيا برئاسة
مـعـاون رئـيس أركان الـهـيئـة لـشؤون

الـعـمـلـيات عـدنـان إبـراهـيم وحـضور
قـائد العمـليات اللـواء علي احلمداني
و�ثل� عن تشكيالت الهيئة �ناقشة
مـسـتجـدات الـوضع األمني بـالـتزامن
مـع ذكــرى زيـــارة عــاشـــوراء وشــهــر
مــحــرم وتــأمـ� ?احلـــمــايــة الالزمــة
لـلـزائـرين)� واضـاف انه (جـرى خالل
االجـتــمـاع بـحث الـتـنـسـيق ا�ـشـتـرك
لـتعزيز األمن واسـتنفار كـافة اجلهود
األمــــنـــيــــة واخلـــدمــــيـــة والــــعـــمل �
أالسـتـخـبـاري االسـتـبـاقي ضـد فـلـول
عــــصـــابـــات  داعش فـي احملـــافـــظـــة
وتـأم� ا�واكب احلسـينية خالل هذا
الـــشــهـــر). وأعــلـن قــسم الـــشــعـــائــر
وا�ـواكب والهيئات احلسينية التابع
لــلـعــتــبـتــ� ا�ـقــدسـتــ�� عن اصـدار
مــــوافـــقـــات لـــــنـــحـــو 1500 مــــوكب
حـسيني وخدمي للمشاركة في إحياء
الــعـشــرة األولى من شـهــر مـحـرم في
مــديــنـة كــربالء.وقــال رئــيس الــقـسم
ريـاض نعـمة السـلمـان في بيان امس
إنـه (تـزامـنـا مع حــلـول ذكـرى واقـعـة
الــطف األلـيـمــة� شـرع الـقــسم بـشـكل
مــبـكـر بـإصـدار تــوصـيـات ألصـحـاب
ا�ــواكب �خـاصــة بـاجلـانـب الـصـحي

واخـرى باجلـانبـ� األمني واخلدمي�
حـــيـث أن هـــذا الـــعـــام يـــعـــد عـــامـــا
اســتــثـــنــائــيــا يــخــتــلف عن االعــوام
ا�ـاضـيـة بـسـبب الـظـروف الـراهـنـة)�
واشـــــار الـى (� تــــســـــجـــــيل 1500
مـــوكب عـــزاء لـــدى الــقـــسم وحـــسب
الـضـوابط اإلداريـة للـعـتـبتـ� إلحـياء
الـعـشرة األولى مـن شهـر مـحرم لـهذا
الـعام)� وتـابع انه (سيـشارك أكثر من
 450  مـــوكـب عـــزاء من أصل 1500
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لـــــريـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الكاظمي عراب التسـوية بينهما
خالل مـؤتــمـر دول اجلــوار بـعـد
ان وافق كـالل الــــبــــلــــدين عــــلى
حضوره بـرغم من ان كالً منـهما
عــــلـى بــــيــــنــــة مـن ان خــــصــــمه
ســـيـــشـــارك في حـــوار بـــغــداد)�

تخفيف حـدة التوترات بـا�نطقة
. وقــال حــرب فـي بــيــان تـــلــقــته
(الــــــــزمــــــــان) امـس ان (ايــــــــران
والسعودية خصمان رتبا ضرراً
عـــلى دول ا�ـــنـــطـــقه كـــالـــعــراق
ولــــبــــنــــان والــــيـــمـن وســــوريـــا
وغيرها)� متسائـال (هل سيكون
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تـوقع اخلـبــيـر الـقــانـوني طـارق
حرب � جناح العـراق في تقريب
وجــهــات الــنــظــر بــ� الــريــاض
وطهـران وانـهاء حـالة الـقـطيـعة
الــتي مـن شــأنــهـــا االســهــام في

تــــرســــيخ األمن ا�ــــســــتــــدام في
ا�نـطـقـة وان هـذا لن يـتـحقق من
دون مُشاركة دول جوار العراق)�
وتـابع ان (انـعـقــاد هـذا ا�ـؤتـمـر
سيوفر ظروف احلوار ب� الدول
وصوالً إلـى الفـهم ا�ُـشـتـرك على
صــعــيــد ا�ــنـطــقــة). من جــانــبه�
وصف رئيـسي (هـذا الـتوجه من
جـــانـب احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيَّـــة
باخلـطـوة ا�ُـبـاركة)� مُـضـيـفاً ان
(إيـــران تـــعـــد احلـــوار بـــ� دول
ا�ــنـــطــقــة فـي ســيــاق مـــعــاجلــة
القضايا وحتس� العالقات فيما
بـيــنـهــا� خـطـوة بــاجتـاه تــعـزيـز
األمن واالسـتـقـرار اإلقــلـيـمـيـ�).
وشارفت حتـضـيـرات قمـة بـغداد
على االنتـهاء �الـتي من ا�قرر ان
تـــشـــارك فـــيـــهـــا مـــصـــر وقـــطــر
واإلمـارات وايــران والـســعـوديـة
واالردن وتـركــيــا بــاإلضــافـة الى
الــواليــات ا�ــتــحــدة االمــريــكــيــة
وبـريـطـانـيـا وفـرنـسـا� وسـتـكون
هذه القمة هي الثانية التي تعقد
مـؤخـراً في الـعـاصـمـة � اي بـعـد
الــقــمــة الــثالثــيــة الــتي جــمــعت
الـــــــعـــــــراق واالردن ومـــــــصـــــــر�
باالضـافـة الى ان الـقـمة سـتـعـقد
قــبل نــحـو اكــثــر من شــهــر عـلى
مـوعد االنـتـخـابـات التـشـريـعـية.
وســـتـــركـــز الــقـــمـــة عـــلى بـــحث
تــطــورات ا�ـنــطــقــة وجــمـيـع مـا
يحـيط بهـا من حتديـات ومشاكل
التي تعد سبباً في عدم استقرار

بعض البـلدان� فضالً عن تـوفير
الـــــدعم الـالزم لــــبـــــغــــداد عـــــلى
الــصــعــيـد الــســيــاسي واالمــني
واالقــــتــــصـــــادي وتــــوفــــيــــر كل
ا�ـتــطـلــبـات لـتــجـاوز ا�ــعـوقـات
التـي تشـكل مـانـعاً من الـنـهـضة
ا�ـســتـدامــة الـتي يــطـمح الــيـهـا
الـشعـب.في تـطور � ألـتقـى وزير
اخلـارجيّـة نـظـيـره الـبـاكـسـتانيّ
مخدوم شـاه محمـود قريشي في
إسالم آبــــاد.وبـــحـث الـــوزيـــران
بحـسب بيـان امس (سُبُل تـعزيز
وتطـوير الـعالقات الـثنـائيَّـة ب�
الـــــبـــــلــــديـن في ا�ـــــســـــائل ذات
االهتمـام ا�ُشـترَك). وأكـد حس�
(أهـمـيـة تــدعـيم أوجه الـعالقـات
الـــثــنـــائـــيــة عـــبــر تـــنـــويع أطــر
التـشـاور �ـا يـسـهِم في حتـقيق
تــطــلّــعــات بـغــداد وإسـالم آبـاد�
ورفع وتـيـرة الــتـعـاون الــثـنـائي
جملـمل اجلـهـود اجلـاريـة� وعـلى
مُــخـتــلِف الــصــعــد الـســيــاســيـة
واالقـــتـــصــــاديـــة� والـــصـــحـــيـــة
والـتـنــمـويَّـة �ـا يــعـود بـاخلـيـر
عـلـى كال الــبـلــدين)� مــعـربــا عن
تطلّـعه (لتطـوير التـعاون األمني
في مــجــال مــكــافــحــة اإلرهـاب �

واضاف ان (العقوبات االمريكية
جــعـــلت الـــتــومـــان االيــراني بال
قـيـمــة �ـا يـولـد ذلـك رغـبـة لـدى
طهران في الصلح مع السعودية
� كـــمــــا ان االضــــرار الـــذي حلق
بــالــســـعــوديــة في الـــيــمن جــعل
الـريــاض لـهـا رغــبـة في الــصـلح
ايضـا وسـيكـون الكـاظـمي عراب
مـشـيرا التـسـويـة بـ� الـبـلدين)� 
الى ان (ما سيـتحـقق من الصلح
االيــرانـي الــســـعــودي ســـيــعــود
بالفائدة على جميع دول ا�نطقة
كالعراق ولبنان واليمن وسوريا
وغــيــرهــا من الــدول الــعــربــيـة).
وســـلّم وزيـــر اخلـــارجـــيـــة فــؤاد
حــــــســـــ� اول امـس الـــــرئــــــيس
االيـراني إبـراهـيم رئـيسـي�دعوة
ا�ُـوجـهـة من الـكـاظـمي حلـضـور
مـؤتــمـر دول اجلـوار فـي بـغـداد.
وقـالت الــوزارة في بـيــان تـلــقـته
(الــزمــان) امس انه (جــرى خالل
الـلـقـاء ب� حـسـ� ورئـيـسي في
طــهــران بـــحث أهــمّــيـــة تــعــزيــز
عالقـات الــتــعـاون الــثـنــائيّ بـ�
البلدين اجلاري�)� واكد ح� ان
(تنظيم مؤتمر دول اجلوار يأتي
في ســيــاق اإلجــراءات الــهــادفــة
إلى دعم الــعـمــلــيـة الــســيـاســيـة
والــــنــــمــــو االقــــتــــصــــادي لــــدى
الــــعــــراق)� مــــعـــــربــــا عـن امــــله
(بتحـقيق مـزيدا من الـتعاون مع
اجلمهـوريّة ايران خدمـة �صالح
الـبلـدين)� مـشددا عـلـى (ضرورة
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اشـرفـت قـيـادة عـمـلـيـات سـومـر عـلى
اخلــطــة االمــنــيـة اخلــاصــة بــتــأمـ�
ا�ـواكب احلـسـينـيـة في محـافـظة ذي
قــار خالل شـهــر مـحـرم . وقــال بـيـان
تـــلــــقـــته (الـــزمــــان) امس ان (قـــائـــد
الـعمـليات الـفريق الـركن سعد حـربية
وبـــحـــضــــور احملـــافظ احـــمـــد غـــني
اخلفاجي � عـقد مؤتمرا امنيا �تابعة
اخلــطـة اخلــاصـة بـحــمـايــة مـجـالس
الــعــزاء وا�ـواكب احلــســيـنــيـة خالل
ايـــام مــحــرم )� و اكـــد اخلــفــاجي ان
(اخلـطة ناقشت تأم� احياء الشعائر
احلــســيـنــيــة في عــمـوم احملــافــظـة)�
واضاف ان (اخلطة ستستمر �دة 13
يـومـاً)� مـن جانـبه� قـال حـربـيـة  ان (
جـميع االجـهزة االمـنيـة ستـشترك في
تأم� احلماية جلميع مجالس العزاء
بـاالضـافـة الى اشـتـراك مـكـتـب هـيـئة
احلـشد الشعـبي في احملافظة وتوابع
وزارة الـداخلية من اجلنسية والدفاع
ا�ـدني وا�رور)� مـشـددا علـى (اهمـية
الــتـفــتــيش الـدقــيق في الــسـيــطـرات
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االعالمـي لــــــلـــــوزارة ربـى فالح
حــــسـن في تـــــصـــــريح امس ان
(الـوزارة سـجــلت اقـبــاال كـبـيـرا
على التطـعيم في مديـنة الصدر
�وهـــذا دلـــيل عـــلى مـــدى إدراك
أهـالي ا�ــديـنــة وزيـادة وعــيـهم
بــشــأن ضــرورة أخــذ الــلــقـاح)�
وأضافـت ان (احلمـلـة مـسـتـمرة
يومـيـا وحـتى الـسـاعة الـثـامـنة
مـــســـاء �ـن لم يـــتــــسن له اخـــذ
اللقاح صباحا)� وأعربت حسن
عن أمــلــهــا بــأن (تــزداد االعـداد
خالل األيـام ا�ـقـبـلـة والـوصـول
الى نـسـبة كـبـيـرة من ا�ـلـقـح�
مـن اجل حتـــــقـــــيـق ا�ـــــنـــــاعــــة
اجملـتمـعـيـة وانـحـسـار الـوباء).
وأعـــلـــنت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحــة
العا�ـية� إجـراء جتربة سـريرية
تـشــمل  52 دولــة حـول الــعــالم
لـدراسـة ثالثـة عـقـاقـيـر مـضـادة
لاللتـهـابـات كعالجـات مـحتـمـلة
لــكــورونـا. وقـالـت ا�ـنـظــمـة في
بـيـان امـس ان (هـذه الـعــقـاقـيـر
هي أرتيـسـونـات وإ�انـتـيـنيب
وإنفـليكـسيـماب� قـد وقع علـيها

مـوكب� حـيث � تـوجـيهـهم بـضرورة
االلـتـزام بالـتوصـيـات التي وضـعتـها
اجلـهـات الصـحيـة الـتي تؤكـد عـليـها
ا�ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا من خالل
تــطـبــيق شــروط الـوقــايـة والــسالمـة
والــتــبــاعــد االجـتــمــاعي� الى جــانب
االلــتـزام بــوقت نــزول مـوكب الــعـزاء
الـذي حدده الـقسم وحـسب الضوابط
اإلداريـة الـتي � التـعهـد بهـا من قبل

أصحاب ا�واكب في كربالء ).

االخـتـيـار من قـبل جلـنـة خـبراء
مستقلة إلمكاناتها في احلد من
مــخــاطــر الــوفـاة لــدى ا�ــرضى
الــراقـديـن في ا�ــسـتــشــفــيـات).
واألرتــيـــســونــات�هـــو جــزء من
مـجـمـوعـة األرتـيـمـيـسـيـنـ� من
الـعـقـاقيـر الـتي تـعـالج ا�ـالريا�
وهـو مـشــتق شـبه صــنـاعي من
األرتـــيــمـــيــنـــيــســـيــنـــ� وقــابل
للذوبان في ا�اء� وبالتالي فأنه
قد يـعـطى عن طـريق احلـقن.أما
اإل�انتينيب فهو أحد مثبطات
الـتـروســ� كـيـنـاز� ويــسـتـخـدم
لـــعالج الــــســـرطـــان وحتـــديـــداً
مـرض ابـيـضـاض الـدم الـنـقوي
ا�زمن� أو ما يعـرف باللوكـيميا
الــنــخــاعــيــة وكــذلك لــوكــيــمــيـا
اخلاليا الليـمفاويـة وغيرها من
األورام.واإلنـفـلــيـكـســيـمـاب هـو
عقار يـستـخدم لـعالج التـهابات
ا�فاصل الـروماتويـدي و الفقار
ا�ــقــسط وا�ـــفــاصل الــصــدافي
والصـداف والـقـولون الـتـقرحي
ويــســتــخــدم عـن طــريق احلــقن
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حتـــولت جـــر�ــة قـــتل مــديـــر بــلـــديــة
مـحــافـظـة كـربالء عـبـيـر اخلـفـاجي اول
امـس عـلى يــد احــد ا�ــتــجـاوزيـن عـلى
االراضـي احلكومية الى قضية رأي عام
وسط تـنـديد شـعبي ورسـمي باجلـر�ة
ودعـوات الى فرض القانون والقصاص
من ا�ـتهم ليكون عبرة لالخرين. وتوعد
رئــيـس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي
اخملــالـــفــ� بــإجــراءات رادعــة واطــلق
حــمـلــة واسـعــة الزالـة الـتــجـاوزات في
عــمــوم احملـافــظــات الكـمــال مــا بـدأ به
اخلـفاجي. وزار الـكاظمي يـرافقه وزيرا
الــداخـلـيـة عــثـمـان الــغـا�ي واالعـمـار
واالســكـان والـبـلـديــات الـعـامـة نـازنـ�
مـحـمد وعـدد من الـقيـادت االمـنيـة �فور
وصــوله احملــافــظــة عــائــلــة الــشــهــيـد
اخلـفـاجي. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الكـاظـمـي قـد الـتـعـازي لذوي
الـشـهيـد واكد أن الـقاتل سـينـال جزاءه
الــعــادل� بــعــد ان � اعـتــقــاله من قــبل
القوات األمنية)� واضـاف (سنكون أكثر
شـدة مع ا�تـجاوزين عـلى الدولـة وعلى
الـقـانـون� ولن تـمـر هـذه احلـادثـة مرور
الـكرام� وأن القتلة واجملرم� لن يفلتوا
من الـعقاب� وأنـنا نبـحث عن القصاص
والـــعــــدل لـــكل من تـــســــوّل له نـــفـــسه
اســتـرخـاص الـدم الــعـراقي� فال يـوجـد

أحـد فوق القـانون� ولن نسـمح بأن تعم
الفوضى)� وتـابع ان (الشهيد اخلفاجي
قـدم الـكـثـيـر حملـافـظـته� وكـان حـريـصاً
عـلى أداء واجـبه بـكل أمـانـة� ويجب أن
يـــتم إكـــمـــال مـــا بـــدأه). كـــمـــا اشــرف
الـكـاظمي عـلى حـملـة إزالـة التـجاوزات
فـي كـــربالء عـــقب اطـالعه عـــلى مـــوقع
حـادث استشهاد اخلفاجي� حيث التقى
بــعـدد مـن الـعــامـلــ� ووجّه بـتــسـمــيـة
الـشـارع بـاسم مـديـر بـلـديـة احملـافـظـة.
ودعــا الـى (اســتــمــرار احلــمــلــة إلزالـة
الـتجـاوزات� والعـمل بتـنفـيذ الـقانون)�
مـؤكـدا ان (مشـروع الـشـهيـد سـيسـتـمر
في بـسط النظام� والـقضاء على فوضى
الـتـجاوزات عـلى الشـوارع والطـرقات)�
واشـار الـكـاظـمي خالل مـواجـهتـه قاتل
اخلــــفــــاجي الـى (ضــــرورة أن يــــأخـــذ
الـقـضـاء دوره في القـصـاص من ا�ـتهم
لـيكون عبرة ل�خرين� ولكل من يتجاوز
عــلى ا�ـوظــفـ� أثــنـاء أداء واجـبــاتـهم
الرسمية)� ومضى الى القول ان (جهود
احلـكومة في تـنفيـذ القانـون ستسـتمر�
وبـوتـيرة أعـلى من الـسابق وفي جـميع
احملـافـظات). واعـتقـلت القـوات االمنـية
الـقـاتل بعـد سـاعات من وقع اجلـر�ة .
وشــيع جــثــمــان اخلــفـاجـي من بــوابـة
احملـــافــظـــة بــاجتـــاه مــرقـــد االمــامــ�
احلــسـ� والـعـبــاس عـلـيــهـمـا الـسالم�
وشـــــارك في الـــــتـــــشــــيـــــيع عـــــدد من

الــشـخـصـيــات الـديـنــيـة والـســيـاسـيـة
واالمـــنــيــة. من جــانــبـه أعــلن احملــافظ
نــصـيف اخلـطـابي � احلــداد �ـدة ثالثـة
أيـام على روح شهيد الواجب اخلفاجي
.وذكر بيان مقتضب للمحافظة امس ان
(اخلـطابي يـعلـن احلداد �دة ثـالثة أيام
عــلى روح شـهـيــد الـواجب اخلـفـاجي).
ووجـه الغـا�ي فـي وقت سـابق بـإيداع
الـــقـــوة االمــنـــيـــة الــتـي كــانـت تــرافق

اخلفاجي التوقيف. 
وكــان مـــصــدر امــني قــد افــاد في وقت
سـابق بأن مـدير بـلديـة احملافـظة قضى
مـتأثرا بـجراحه بعد اصـابته باطالقات

نــــاريـــة رفــــقـــة اثــــنــــ� من مــــوظـــفي
الـبـلديـة.واوضح ا�ـصدر ان (اخلـفاجي
تــلــقى خــمــســة رصــاصــات في ظــهـره
وصـدره من قـبل شـخص مـتـجـاوز على
األرض الـعـامـة في ا�ديـنـة أثـناء حـمـلة
لــرفع الــتــجـاوزات� والحــقــاً اعـتــقــلـته
الـقـوات األمـنـيـة مع اثـنـ� من أبـنائه)�
واضــاف ان (مـجـمـوعـة من االشـخـاص
قـامـوا بـإصـابـة اخلفـاجي اثـنـاء حـمـلة
لـرفع التـجاوزات على طـريق احلر قرب
كــلـيــة الـصــفـوة� نــقل عـلى اثــرهـا الى
ا�ـستـشفى لتـلقي العالج غـير انه فارق

احلياة متأثرا بتلك بجراحه). 
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والسيـمـا أن لـدى بـغداد وإسالم
آبـــاد جتــربـــة طــويـــلـــة في هــذا
الشـأن وأهـمّـية عـقـد اجتـمـاعات
اللـجنة الـعراقـية -الـباكـستـانية
ا�ــشـــتــركــة وتـــفــعـــيل مــذكــرات
الــتــفــاهـم بــ� الــبــلــدين خــدمــةً
�ـصـالح الـشـعـبـ� الـصـديـقـ�)�
وتابـع ان (اجلانـبـ� تـطـرقا إلى
تفعـيلِ خط للـطيران ا�ـباشر من
بـــــــــــغــــــــــداد إلـى إسـالم آبــــــــــاد
وبـالــعـكس� وتـنــشـيط الــتـعـاون
االقـــتـــصــادي والـــتـــجـــاري بــ�

البلدين).

وكــــشف مــــســـؤول بــــاحملـــافــــظـــة عن
مـعـلـومـات تـتعـلق بـاخملـالـفـة التي راح
ضــحــيــته مــديــر بــلــديــة كــربالء خالل
إشــرافه عـلى رفع الــتـجـاوزات مــشـيـرا
الى إن (التجاوز عبارة عن بناية وليس
جتـــاوزا صـــغـــيـــرا أو مـن مـــا يـــعــرف
بــاجلــيــنــكـو)� مــؤكــدا ان (قــاتل مــديـر
الــبــلـديــة طـالـب دكـتــوراه ويــسـكن في
واحـد من أرقى أحياء احملافظة)� وتابع
انه (جـرى تـبـلـيغ الـقـاتل ألكـثـر من مرة
بـأن يــزيل الـتـجـاوز �لـكـنه لم يـسـتـجب

لالوامر).  
ودان ائــتالف دولــة الـقــانـون االعــتـداء
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شــــدد رئــــيس إقــــلـــيـم كـــردســــتـــان
نــيــجـيــرفــان الــبـارزانـي والـســفــيـر
األمــريـكي لـدى بـغـداد مــاثـيـو تـولـر
عــلى اعــادة صــيــاغــة الــعـالقــة بـ�
الــعـــراق والــواليــات ا�ــتــحــدة وفق
تـطـلعـات ا�رحـلـة. وقال بـيـان تلـقته
(الـــــزمـــــان) امس ان ( الـــــبـــــارزاني

اســتـقـبل فـي اربـيل تـولــر بـحـضـور
الــقــنـصل الــعــام روبـرت بــاالديــنـو�
حـيث جـرى بـحث مخـرجـات احلوار
الـستراتـيجي ب� بـغداد وواشنطن�
واالتــــفـــاق عـــلـى إعـــادة صــــيـــاغـــة
عالقـاتـهـمـا وفق مـتـطلـبـات ا�ـرحـلة
ا�ـــقــبـــلــة� كـــمــا نـــاقــشـــا األوضــاع
الـداخـلـية لإلقـلـيم والـعراق عـمـوماً�
وكـــذلك االنـــتـــخـــابـــات ا�ـــرتـــقـــبـــة

ومـستقـبل العملـية السيـاسية وآخر
مــســتــجــدات احلــرب ضــد اإلرهــاب
ومـواجـهـة داعش ومـخاطـره اضـافة
الـى مـواجـهــة تـفـشي وبــاء كـورونـا
وحـمــلـة الـتـلـقـيح ضـد الـفـايـروس)�
مــبـيـنــا ان (اجلـانــبـ� اكـدا أهــمـيـة
مـــــشــــاركـــــة االقــــلـــــيم فـي احلــــوار
الـستراتيجي وإعـادة تنظيم عالقات
الــعــراق مع أمــريــكــا فـي إطــار هـذا

احلــــوار وعـــلـى أســـاس ا�ــــصـــالح
ا�ـــشـــتـــركــة)� واكـــد الـــبـــارزاني ان
(احلـوار الـسـتـراتيـجي مـهـمـاً� ليس
مـن اجلـانـب الـعــســكــري والــدفـاعي
فـحسب� بـل ومن اجلوانب الـثقـافية
واالقـتـصاديـة والـتربـويـة واجملاالت
األخــرى �ـســاعـدة الــعـراق ودعـمه)�
مـن جانـبه � اشـار تـولـر الى (الـتزام
بـالده �ــسـانــدة الــعــراق واالقــلــيم
والـــتـــعـــاون مع اجلـــيش الـــعـــراقي
والبيشمركة)� واضاف ان (واشنطن
تـــنـــظـــر إلى الـــعـــراق من مـــنــطـــلق
االهـتمـام باستـقرار ا�نـطقة)� وتابع
انـه (اجــتــمع امس �ـــجــمــوعــة من
الــــنــــاشــــطــــات و�ـــثــــلـي األديـــان
وا�ـــذاهب ا�ـــتـــنـــوعــة فـي االقــلـــيم
وا�ـسـتـفـيـدين من أحـد برامج بالده
الـذي يــسـاعـد الـشـبـاب في مـجـاالت
مـخـتـلـفة ويـؤمن الـتـنـميـة الـبـشـرية
لـلـعـراق واالقـلـيم)� مـشـيـدا (بـثـقـافة
الـتـعـايش وقـبـول اآلخـر والـتـسامح
فـي كــردســـتــان)� وجـــدد الــطـــرفــان
تــأكــيــدهــا (حــمـايــة هــذه الــثــقــافـة
واحلقوق واحلريات � واهمية تنفيذ
اتـفاقـية تـطبيع أوضـاع سنـجار ب�

بغداد واربيل).
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دعـا نقيب احملام� الـعراقي� ضياء
الــــســـعـــدي مـــجــــلس الـــوزراء� الى
الــتــعـاون مع الــنــقـابــة في حتــسـ�
أوضـاع احملـام� ومـسـاعدتـهم على
اكتساب التأهيل الالزم قبل �ارسة
ا�ــهــنــة من أجل االرتــقــاء بــادائـهم�
كـقـضاء واقع� في الـدفاع عن حـقوق
ا�ـواطنـ� وحتقـيق العـدالة الـكامـلة

بالتعاون مع السلطة القضائية .
وكـان مـجلس الـوزراء قـد استـضاف
الـسعـدي الثالثـاء� حلضـور منـاقشة
مــســودة مـشــروع قــانـون الــتــعـديل
اجلـديــد لـقـانـون الـنـقـابـة ا�ـقـدم من
قــبــلـهــا الى اجملــلس قـبـل رفـعه الى
الـبر�ان . وأشاد السعدي في حديث
لـ(الــزمــان) �ــوقف رئــيـس الـوزراء
مـصــطـفى الـكـاظـمي� مـقـدراً تـفـهـمه
لـدواعي الـتعـديل ا�ـقتـرح ومن بـينه
تــأسـيس مــعـهــد لـتــأهـيـل احملـامـ�
اجلـدد وال سيـما الـشبـاب� في مجال
ا�ـرافـعـات وثقـافـة اخالقـيات ا�ـهـنة
فـضالً عن حتس� واقـعهم ا�عاشي�
�ـضاعفة أجور احملـاماة في قضايا
الـــدفـــاع عن ا�ـــتـــهـــمـــ� بــحـــيث ال
يــــتــــقـــاضـى احملـــامـي اقل من 150
الـف ديـنــار� عـن اتــعــاب الــقــضــايـا
ا�ــشــمـولــة� وأضــاف الـســعـدي (ان
الــكــاظـمي اعــرب عن تــقـديــره لـدور
الــنـقــابـة وهــيـئــتـهــا الـعــامـة ووعـد
بـاستقبال النقيب في اقرب فرصة) �

عاداً (التعديل ا�قترح حقاً مشروعاً
لـلنـقابة في مـسؤولـيتهـا الدفاع عن
حــقـوق اعــضـائــهـا ورفع مــسـتـوى
أدائــهم وتـعـزيـز الــصـورة ا�ـشـرقـة
عـنـهم كـحـمـاة لـلـقـانـونـبـمـا يـجـعل
احملـــامــاة مـــهـــنــة ســـامــيـــة).واكــد
الـسعـدي (أهمـية ان تتـولى النـقابة
قـضـايا الـدفاع عن حـقوق  االنـسان
ويـسمح لـها �ـقابـلة ا�ـتهـم� إزاء
أي تـهمـة موجهـة لهم وعـدم التذرع
في احلـرمـان من مـقـابـلـتـهم بـحـجة
ســــريـــة الـــتــــحـــقـــيـق إال إذا طـــلب
الـقـاضي ذلك). مـشيـراً الى ان (هذه
الــعـمـلــيـة ســتـسـاعــد في شـفــافـيـة
الـتـحـقـيـقـات وتـغـلق االبـوبـا بوجه
ا�ــنـظــمــات اخلـارجــيـة الــتي تـورد
مــعــلـومــات مــضــلـلــة� أحــيــانـا عن

األوضاع في العراق).

طارق حرب
ضياء السعدي

االثم الـذي تعرض له مدير بلدية كربالء
اثــنـاء تــاديـة واجــبه الــوظـيــفي. ودعـا
االئـتالف في بيان تلقته (الزمان) امس�
االجــهــزة االمــنـيــة الى (تــقــد� اجملـرم
لــلــقـضــاء لــيــنـال جــزاءه الــعـادل). من
جـهتهـا �أكدت النائـبة عالـية نصيف أن
فــرض الـقـانـون يـجـب أن يـكـون شـعـار
اجلــمـيع من أعـلى مــسـؤول في الـدولـة
الى أدنـى رتـبـة� مـشـيـدة بـقـيـام الـقـائد
الــعــام لــلـقــوات ا�ــســلـحــة بــاإلشـراف
بـنـفـسه عـلى فرض الـقـانـون في كربالء
وإزالـة الـتـجـاوزات وتـقـد� قـاتل مـدير
الـبلديـة الى العدالـة . وعزى النائب عن
حتــالف قــوى الــدولــة الــوطــنــيـة عــلي
احلـمـيـداوي� بـاسـتـشـهـاد مـديـر بـلـدية
كـربالء. فيما اطلق ناشطون عبر مواقع
الـــتــــواصل االجـــتـــمــــاعي �دعـــوة الى
احلـكومة حملاسبة ا�تجاوزين وردع كل
مـن تــســوله له نــفــسه الــتــجــاوز عــلى
الـقـانون � مـؤكـدين (ضـرورة القـصاص
من الـقـاتل وتـقد�ه الى الـعـدالة لـيـنال
جـزاء فعـلته � اضـافة الى اهـميـة حصر
الـسالح بيد الدولة). واستنكرت أمانة �
مـا تـعـرض له احـد مـوظـفيـهـا ا�ـكـلـف�
بـأداء مـهـامـهم بـإزالـة الـتـجـاوزات اول
امس فـي مديـنـة الـصـدر. كـمـا تـعرضت
مالكــات بـلـيـدة بــعـقـوبـة فـي مـحـافـظـة
ديـــــالى الـى اعـــــتــــداء مـن قــــبـل احــــد

ا�تجاوزين.
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ضـبـطت هيـئـة الـنزاهـة االحتـاديـة مسـؤوال في دائـرة عـقارات
الـدولـة فـي مـحـافـظـة صالح الـدين مُـتـلـبـسـاً بـالـرشـا. وقـالت
الهيـئة في بيـان تلقـته (الزمـان) امس ان (فريقـا تابع للـنزاهة
انتـقل إلى دائرة عـقـارات الدولـة في صالح الدين وتـمكّن من
ضـبط مـعـاون مـديـر الـدائـرة مـتـلـب�ـسـاً بـالـرشا)� وأضـاف ان
(ا�ُـتَّهـم قام �ـسـاومـة أحد ا�ـراجـعـ� وطلـب مبـلـغـاً من ا�ال
لقاء إجناز معاملته)� وتابع ان (الفريق تمكَّن من ضبط ا�تهم
بــاجلـرم ا�ــشـهــود أثــنـاء تــسـلُّــمه مـبــلغ الــرشـا الــذي ضـبط
بحـوزته). وجنحت الهيئة في ضبط أضابير أراض زراعية �َّ
إجـراء الـتـصـرفـات الـعـقـاريَّـة بـهـا بـصـورةٍ مـخـالـفـة لـلـقـانون
والـتعـلـيمـات في مـحافـظة مـيـسان. وذكـر الـبيـان ان (مالكات

مـكـتب حتـقــيق مـيـسـان تــمـكـنت من ضـبط   381 إضــبــارة
تخص أراضي زراعـية قـامت مديـرية التـسجـيل العقاري في
ا�ُحـافـظة بـإجـراء التـصـرفات الـعـقاريـة فيـهـا بشـكلٍ مـخالف
للضوابط والتعليمات)� واشار الى ان (ا�ديرية لم تستحصل
موافـقة اجلهـات ا�عـنيـة على تـغييـر جنس األرض من زراعي
إلى سكني)� واضاف انه (هـذه التصرفـات غير القـانونية من
قبل ا�ديـرية تسببت بتفتـيت أغلب األراضي الزراعية� وتغيير
جنس آالف الـدو�ات التي تقدَر أقيامها بعشرات ا�ليارات)�
الفتا الى (تـنظيم مـحضر ضبـط أصولي بالعـمليـة التي نُفذَت
بـنـاء عـلى مـذكـرة قـضـائـيـة� وعـرضـهـا عـلى قـاضي مـحـكـمة
الــتـحـقـيـق اخملـتـصـة بــقـضـايـا الــنـزاهـة في مـيــسـان التـخـاذ

�dL�R∫ قائد عمليات سومر خالل مؤتمر صحفي في ذي قاراإلجراءات القانونية ا�ناسبة.

U�œ¡∫ زائر يرفع يده للدعاء امام الروضة العباسية في كربالء

 ∫WN�«u�
رئيس الوزراء
يواجه قاتل
مدير بلدية
كربالء
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(نطالب بالـتثبيت على ا�الك  ,نظرا
الســـتــمــرارنـــا بــالــعــمـل وفق نــظــام
الـعـقـود مــنـذ اعـوام)� الفـتـ� الى ان
(عـــــددهـم يـــــصـل إلى 130مـــــوظف
مــوزعـــ� بــ� مـــراكـــز الــتـــســـجــيل
مـؤكـدين ا�ـنــتـشــرة في احملــافـظـة) ,
(االسـتـمـرار بـتـنـظـيم االحـتـجـاجـات
وعــــدم الـــعـــودة إلى الــــعـــمل حلـــ�
حتـــــــقـــــــيـق جـــــــمــــــيـع ا�ـــــــطـــــــالب
ا�ـشـروعـة).وخـاطـبت ا�ـفـوضيـة في
وقت سابق ,األمـانـة الـعـامة جملـلس
الــوزراء� لــغــرض تــثــبــيت مــوظــفي
الـــعــقــود في مــكــاتـــبــهــا في بــغــداد
واحملافظـات. واطلعت (الـزمان) على
كـتـاب يـحـمل تـوقـيع رئـيس مـجـلس
ا�فوض�  ,جاء فيه انه (نظرا لقرب
موعد إجراء االنتخابات النيابية في
الـــعـــاشـــر من شـــهـــر تــشـــرين األول
ا�قبل� نطالب �عاجلة واقع العقود
كونـهم �ـتلـكـون اخلبـرة الـفنـية في
عـمــلـهم). وتــظـاهـرعــدد من مـزارعي
محافظة ا�ثنى أمام سايلو السماوة
احــتـــجـــاحـــا عــلـى تــأخـــيـــر صــرف

مــسـتــحـقـاتــهم ا�ـالــيـة عن تــسـويق
محصـول احلنطة� مـطالبـ� بجدولة
الــديــون الــتي بـــذمــتــهم لـــلــجــهــات

احلكومية.
 UI×²�� ·d�

وقــالـوا إن (وزارة الــتــجـارة لـم تـفي
بـــوعــودهـــا حــتى اآلن ولـم تــصــرف
مــســتـحــقــاتـهم لــلــمـوسـم الـشــتـوي
ا�ـاضي) ,وأشـاروا إلـى ان (ا�ـوسم
الـزراعي ا�ـقبل مـهـددا بـسـبب تـأخر
صـرف ا�ــسـتـحـقــات وضـعف الـدعم
خـرج احلــكــومـي). وفي الــبــصــرة  ,
أهالي منـطقة أم الـنعاج في تـظاهرة
غـاضبـة أمـام مـديـرية مـاء احملـافـظة
احتـجاجـاً على انـقطـاع ماء اإلسـالة

عن منازلهم منذ أكثر من 8 أشهر.
واكـــدوا إن (هــــنـــاك أكـــثـــر من 500
مـنزل يـعـانـون من أزمة انـقـطـاع ماء
اإلســالـة مــنـذ ســنــوات طـويــلـة وكل
احللـول التي يـتم تنـفيـذها تـرقيـعية
ومؤقتة وسرعـان ما تتالشى وتعود
ا�ـشــكــلـة من جــديـد) ,الفتـ� الى ان
(أنـهم يـقومـون بـشـراء ا�ـاء بـصورة

تـظـاهـرة عـلـى غـلق ا�ـكـتب الـرئـيس
احـتـجـاجـا عـلى عـدم تـثـبـيتـهم عـلى
ا�الك) ,مؤكدين ان (احملتج� اكدوا
اسـتـمــرار تـظـاهـراتــهم امـام ا�ـكـتب
حل� تلـبيـة ا�طالب). وفي مـيسان ,
تظاهر العشرات من الـعامل� بصفة
عقود مؤقـتة في ا�فوضـية للمـطالبة

بتثبيتهم على ا�الك الدائم. 
وافـاد شــهـود اخـرين أن (الــعـشـرات
من موظفي العقود نـظموا تظاهرات
أمــام مــبــنى مــكــتب ا�ــفــوضــيــة في
مــيــســان� لــلــمــطـــالــبــة بــشــمــولــهم
بـــالـــتـــثـــبـــيت عـــلـى ا�الك الـــدائم),
واشـــاروا الـى ان (مـــوظـــفي عـــقـــود
ا�ـفــوضـيـة اكـدوا انـهـم يـتـظـاهـرون
مــنــذ أكــثـر مـن عـام وتــلــقــوا وعـودا
بــالــتــثــبـــيت ولم تــتــحــقق إلى اآلن,
مهددين بإجراءات تصـعيدية جديدة

في حال عدم االستجابة للمطالب).
 وفي ا�ـثـنى نـظم الـعـامـلـون بـنـظام
الــعــقـود في مــفــوضـيــة انــتـخــابـات
احملــــافـــظــــة وقـــفــــة لـــلــــمـــطــــالـــبـــة
بــالــتــثــبــيـت.وقــال ا�ــتــظــاهـرون ان
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شـبه يـومـيــة �ـبـلغ يـتـراوح من 15
إلى 25 ألف بـسـبـب تـوقف مـضـخـة
ا�ياه وكذلك عدم كفايتـها وتغطيتها

للمنطقة).
واضافوا ان (ا�نـطقة تضم عددا من
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Êu¾łô ∫  مخيم لالجئ� في ليتوانيا بالقرب من احلدود البيالروسية والشرطة تطوق الالجئ�
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اعلنت وزارة اخلارجيـة� إنقاذ عائلة
عــــراقــــيـــة عــــالــــقــــة قــــرب احلـــدود
الــلـيــتـوانــيــة.وقـال ا�ــتـحــدث بـاسم
الـوزارة أحــمـد الــصّـحــاف في بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس إن (هـناك عمالً
وجهداً عالٍ بـالتنسـيق مع السلطات
في بـيالروسـيا ولـيـتـوانـيا لـلـتـعرف
عـلـى أمـاكن وجـود الــعـراقــيـ� عـلى

ا�نطقة احلدودية ا�شتركة).
واضاف انه (� إنـقاذ عائـلة عـراقيّة
في ظــروف صـعـبــة خالل الــسـاعـات
ا�ـاضـيـة) ,وتـابع ان (وفـد الـسـفـارة
العـراقيـة لدى مـينـسك يوفـر عجالت
لنقل العـالق� الراغـب� بالعودة الى
الـعـراق ضـمن طـائـرة إجالء خـاصـة
وفرتهـا اخلطوط اجلـوية العـراقية)�
وقـــالت شـــركـــة اخلــطـــوط اجلـــويــة
الـعـراقـيـة في بـيـان امس ان الـرحـلة
االستثنائية وصلت الى مطار بغداد
الثالثاء وهي تقل 240 شخصاً وان
إدارة الـــــشـــــركــــة بـــــذلـت جـــــهــــودا
اسـتثـنـائـيـة من اجل إتـمام عـمـلـيات

مـواكب مــحـرم تــعــلن: (هـذه األمــاكن مــطـهــرة�ال مـكــان فـيــهـا
للفاسدين).

حتـــيــــة لـــثــــــــــوار ســـاروا عــــلى خـــطـى احلـــســـ� في
اإلصالح� وبــــئــــــــســـا حلـــكـــــــــــام بـــاعـــوا احلـــســـ�

بالدوالر.
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اضــرب عـــقــود مــكــاتب ا�ــفــوضــيــة
الـعــلـيـا ا�ـســتـقـلـة لالنــتـخـابـات في
بـــغـــداد وعـــدد من احملـــافـــظـــات عن
الـعمـل �طـالـبة احلـكـومـة بالـتـثـبيت
عـلى ا�الك  ,في حـ� خاطـب رئيس
مــجـلس ا�ــفــوضـ� جــلـيل عــدنـان ,
االمـــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلـس الــوزراء
�ــعــاجلــة اوضــاع ا�ــتــعـاقــدين قــبل

اجراء االنتخابات.
V²J� ‚öſ«

 فــفي بــغــداد اضــرب عــقــود مــكــتب
ا�ـفـوضــيـة في الـرصــافـة عن الـعـمل
وقــرروا اغـالق ا�ــكــتب تـــزامــنــا مع
اغـالق جــمــيع مـــكــاتب ا�ـــفــوضــيــة
بـاحملــافـظـات كـافـة �ـا فــيـهـا اقـلـيم
كردستان  ,للمطالبـة بالتثبيت. وفي
ذي قار  ,احـتج الـعـشـرات من عـقود
ا�فوضية امام ا�كتب الرئيس لليوم
الــثــانـي عــلى الـــتــوالـي�مــطـــالــبــ�

بتثبيتهم على ا�الك.
وذكر شهـود عيان ان (مـوظفي عقود
ا�ـفـوضـيـة في ذي قـار اقدمـوا خالل
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اجالء العراقي� العالق� بنجاح).
 وتـــــابع ان (اخلـــــطـــــوط اجلـــــويـــــة
العراقية تبذل جـهوداً إستثنائية مع
ا�الك الدبلـوماسي ا�قـيم في منسك�
لتقد� كـافة التـسهيالت الالزمة وان
شركـة فالي بـغداد نـفذت امس رحـلة
جــويـة من مــيـنــسك الى بـغــداد عـلى
مــتـنــهـا أكـثــر من ثـمــانـ� مــسـافـر),
مـــشـــيــراً إلـى أن (شــركـــة اخلـــطــوط
اجلويـة ستنـفذ الـيوم االربعـاء رحلة
سيكون علـى متنها حـسب ا�سجل�

حتى االن  200شخص). 
ووصف وزيــر خـارجــيــة لـيــتـوانــيـا�
لـيـنـاس أنـتـانـاس لـيـنـكـيـفـيـوس� مـا
حــــــدث عـــــلـى احلــــــدود بــــــ� بالده
وبيالروسيا بـشأن قضيـة ا�هاجرين
العـراقي� بـأنها عـملـية سيـاسية مع

أوربا.
وقال لـينـكـيفـيوس في تـصريح امس
إن (مـــــا حــــدث عــــلـى احلــــدود بــــ�
لـيتـوانـيا وبـيالروسـيا بـشـأن قضـية
ا�هاجرين العراقي� ومقتل الجئ في
حـــوادث الــــعـــنـف ســـبــــبه خـالفـــات

اربيل
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احلياة دروس وكل حدث فيها درس كبير ومهم يجب النظر اليه بعمق وبتروي .
امـا األحـداث الـكـبــيـرة فـهي مـدرسـة بــكل ا�ـعـاني � مـدرســة لاليـثـار �  مـدرسـة
للصـبر � مدرسـة لألجيال لـلدروس ا�ستـقبلـية . هذا ما يـحدث عنـد دخول شهر
مـحـرم احلـرام نـستـذكـر مـدرسـة لـلقـيم واألخالق وا�ـكـارم وااليـثـار كل مـا تـقدم
بخالصـة اسم واحـد هو االمـام احلـس� مـدرسـة اجملد والـصـرخة ا�ـدويـة بوجه
كل طاغي فـتجـد كلمـات اجملد والـرفعـة والترفع عن كل عـطايـا احلكـام ( مثلي ال
يبايـع مثله) وهـيهـات منـا الذلة تـرفع وتردد بـعد عـقود طويـلة عـند جتـدد الذكرى
كأنهـا حاضرة بـذلك اليـوم بشعـار وصرخة مـدوية يالـيتنـا كنا مـعكم فنـفوز فوزا
عـظـيـمـا . يـبـدأ احملـرم فــيـبـدأ مـعه مـوسم اخلـيــر والـعـطـاء ومـارثـون احملـبـة أوله
مواساة ونـهايـته مسيـرة الوفاء بـحلـول شهر صـفر اخليـر لتـسير االقـدام بخطى
نـحـو قـبـلـة االحــرار مـرقـد صـاحب الــذكـرى . مـحـرم كـرنــفـال الـوفـاء وااليـثـار �
كـرنـفال يـعـلـمنـا اول درس بـاحليـاة ان الـرجولـة مـوقف وا�ـوقف كلـمـة حق بوجه
سلـطان طـاغي مجـد وشجـاعة � تـستـمر الـدروس للـدرس الثانـي العـطاء واجلود
60 سـتـون يوم مـن العـطـاء بـشـهـري محـرم وصـفـر � يـتـقـدم البـسـطـاء والـفـقراء
الركب فـهم اكثر كـرما من التـجار واالغنـياء ومـيسوري احلـال � قد ينـظر الكـثير
لهذه الـكلمـات انها غيـر واقعية � فـنجيب الـبسطاء يـجودون بافـضل ما لديهم بل
بكل مـا لديهم عكس االغـنياء والـتجار وميـسوري احلال فهم يـجودون �ا جادت
به نفـوسهم والـفائض والـفرق بـ� من يـنفق جل مـا �لك ويـجود بـالفـائض كبـير
جـدا بل لـيس مـحـل نـقـاش .. لـنـنـتـقل لـدرس اخـر من احملـرم .. اجلـود بـالـنـفس
واألقدام عـلى ا�وت عنـد الشـدائد كأنه أقـدام على احلـياة � ما مـضى على بـلدنا
انه بـلـحـظة كـان قـاب قـوسـ� او أدنى من اخلنـوع لـقـوى الـظالم والشـر فـانـطلق
الـغــيـارى صـغــيـرهم قــبل كـبـيــرهم وشـيــبـتـهـم قـبل شـبــابـهم وهــو عـكس الـواقع
االفــتـراضـي احلـقــيــقـة هــذه دروس مــحــرم ودروس صـاحب
الذكـرى �  رسـائل كـثيـرة نـستـذكـرهـا بقـدوم ايـام احلزن

وا�واساة � لنتذكر ان دوام احلال من احملال . 
لـذا نــردد مـحـرم عــبـرة ودرس ومــنـبـر ومــدرسـة لــلـخـلق

والقيم وهنيئا �ن تمسك بها . اال من متعلم ومتعض. 

مـعــامل الـبـلــوك والـطـابــوق والـثـلج
مـتـجـاوزة عـلى أنـبـوب اإلسـالـة �ـا
يزيـد ا�شكـلة تـعقيـداً� حيث راجـعنا
مديرية ا�ـاء مرات عديدة دون وضع

حلول جذرية لهذه ا�شكلة).
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عــوَّدونـا عــلى ردات الــفـعـل ولـيس االســتــبـاق �ــنع الــكـوارث بــاســتـخــدامِ أشـد
الـعـبـارات واأللفـاظ وأكـثـرهـا حزمـاً لـعالج مـا مَـرِض من االوضاع واسـتـئـصال
السرطاني منها ولكنّ األفعال تبدأ بالفتور وصوالً لتقريرٍ خجول للجنة ا�شكلة�
واجراءات تـعـمل على زيـادة ا�رض أو  إدامـته في أحسن األحـوال� اليـوم نحن
أمـام مـفـتـرق طـرق بـعـد احلـادث األلـيم �ـديـر بـلـديـة كـربالء� والـذي يـحـتـاج إلى
موقف حـازم عبَّرت عنه احلكومـة بأشد اجلمل والكـلمات� ننتظـر وبفارغ الصبر
إزالـة جتـاوزات ا�تـنـفذين وا�ـسـ�ول� وبـكـافة عـنـاويـنهم ومـسـميـاتـهم أوالً وقبل
التـعرض أو التحدث مع أي متـجاوز من الفقراء أو النـاس� ألنَّهم ببساطة سوف
�ـتـثـلون طـوعـاً إلزالة جتـاوزاتـهم عـندمـا يـرون بـأُم أعيـنـهم أنّ الـدولة أزالت كل
جتاوزات الـنافـذين وا�تنـفذين لـيبعـدونا عن الـهالك الذي وعد به

النبي األكرم صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
(إ�ــا أهــلـك الــذين قــبــلــكم� أنــهم كــانــوا إذا ســرق فــيــهم
الـشـريف تـركـوه� وإذا سـرق فـيـهم الـضـعـيف أقـامـوا عـليه

احلد).

ان (بالده ال تــــفـــتـح حتـــقــــيـــقــــاً في
احلــــوادث الـــــتي حتــــصل لــــهــــؤالء
ا�ـــهــاجــرين� كـــونــهــا لـم تــقع داخل
ليـتـوانـيا) ,مـبيـنـا ان (ا�ـهـاجرين ال
يـعــانـون فــقط من نــقص األمـوال بل
حتى من مخاطر الصحة� وأصبحوا
مشـيدا ضحـايـا لعـملـيـات احتـيال) ,
بـ(دور احلــكــومــة الـعــراقــيــة بــشـأن
إيــــقـــاف الـــطـــيـــران من بـــغـــداد الى

مينسك). 
وفي الـــوقت الـــذي يــجـــري الــعــراق
والتفيـا وليتـوانيا واالحتاد األوربي
مــبـــاحــثـــات مــكـــثــفـــة بــشــأن  آالف
الالجـئ� الـعـراقـي� الـذين يـعـبرون
حـدود بـيالروسـيا إلـى دول االحتاد�
انـــــتــــشـــــر في مـــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـتـمـاعي مـقـطع فـيـديـو لـعـدد من
هــؤالء ا�ـــهــاجــرين� وهـم يــحــرقــون
مالبــســهم طــلــبــا لـلــدفء� كــمــا قـال
أحــدهم. ويــظــهـر الــفــيــديـو شــبــانـا
يقولون إنهم عالقون ب� بيالروسيا
ولـــيـــتـــوانـــيـــا الـــلـــتـــ� تـــرفـــضــان
اسـتــقـبـالـهـمـا� وأن ظــروفـهم سـيـئـة

حتت ا�طر والبرد.
وبــحـسب مـيــنـسك� فــإن الـســلـطـات
الــلـيـتــوانـيـة تــقـوم أحـيــانـا بـإعـادة
ا�هـاجرين إلى بـيالروسيـا� �ا دفع
حــــرس احلـــدود الــــبـــيـالروسي إلى
(الـقـيـام بتـشـديـد الـرقـابـة عـلى طول
حـــدود الـــبالد مع لـــيــتـــوانــيـــا �ــنع
الـسلـطـات من إعـادة ا�ـهـاجرين إلى
بــيالروســيـا). وشــهـدت لــيــتـوانــيـا,
الدولة العضو في االحتاد األوربي ,
تـدفقـا �ـهاجـرين أغـلبـهم من الـعراق

خالل األشهر القليلة ا�اضية.
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واتهمت احلكـومة الليـتوانية رئيس
بيالروسـيا� أليـكسـندر لوكـاشيـنكو�
بتـشجـيع تدفق ا�ـهاجـرين� ردا على
الــعــقــوبـات الــتي فــرضــهــا االحتـاد
األوربي بـــحق بـالده� بـــعــد حتـــويل
مسـار طائـرة ركـاب العتـقال صـحفي
مـــنــــشق كــــان عــــلى مــــتـــنــــهـــا.ورد
لـــوكــاشـــيــنــكـــو اخلــمـــيس ا�ــاضي
بإصدار أوامر ألجهزة الدفاع واألمن
بــإغالق كل احلـدود حــتى ال يـتـمـكن

اخلــارجـــيــة األمــريــكــيــة� عن فــرض
عــقـــوبــات عــلـى كــيـــانــات عـــراقــيــة
وروسيـة ولـبنـانـية وسـوريـة. وقالت
الـــــوزارة فـي بــــــيـــــان االثــــــنـــــ� إن
(الـعـقـوبـات شـمـلت كـيـانـات روسـية
ولبنانية وسورية وعراقية من بينها
عـــصــــائب أهـل احلق الــــعـــراقــــيـــة�
وكـتـائب حـزب الـله الـعـراقي وحـزب
الــــلـه الــــلــــبـــــنــــانـي). وأضــــافت ان
(الكيانات ا�ـعنية بالـعقوبات خرقت
حظـر أسلحـة الدمـار الشـامل بإيران

وسوريا وكوريا الشمالية).

(27) مـن قـــانـــون اآلثـــار والـــتـــراث�
وتـخـصـيص ا�ــبـالغ ا�ـالـيـة الالزمـة
ضمـن ميـزانـيات اجلـهـات ا�شـاركة�
وتعديل نص ا�ادة (28/أوالً/ أ) من
قـــانـــون اآلثـــار والـــتـــراث الــعـــراقي
ونــصـهــا: (ال يـجــوز الــتـجــاوز عـلى
ا�ــبـاني واألحـيــاء الـتــراثـيــة ا�ـعـلن
عــنــهــا في اجلــريــدة الــرســمــيــة� أو
هــــدمــــهــــا� أو تــــغــــيــــيــــر ا�ــــهــــنـــة
واالختصاص الـذي �ارس فيها في
احملـالت واألســـــــواق والـــــــشــــــوارع
الــتـــراثــيـــة� أو إلــغـــاء وظــيـــفــتـــهــا
األســاسـيــة الـتي مــنـحـتــهـا الــصـفـة
الــتـراثــيـة)� بــإضـافــة نصٍ إلى هـذه
الفقرة وهـو: (وفق ضوابط تصدرها
دائرة التراث العامـة)� والسيما فيما
يتعلق بتـغيير ا�هـنة واالختصاص;
ذلك أنَّ بعض ا�باني التراثية يتعذر
اسـتخـدامهـا لـلوظـيـفة نـفـسهـا التي
أنـشــئت من أجـلــهـا; نـظـراً �ــوقـعـهـا
اجلغـرافي� أو نظـراً لظـروف معـينة�

مع احملافظة على عناصرها التراثية
كــمـا هي� واســتــحـصــال ا�ـوافــقـات
األصـولـية من دائـرة الـتـراث الـعـامة
عند إجراء أعمال الصيانة والتأهيل
لـلــمـبـاني الــتـراثـيـة� ويــكـون الـعـمل
حتـت إشـــراف دائــــرة الــــتــــراث� مع
األخذ بـاالهتـمام رأي األمـانة الـعامة
جملـــلس الـــوزراء� ا�ـــثـــبت �ـــوجب
مــذكـرة الـدائــرة الـقــانـونــيـة (سـري)
ا�ــرقـمــة بـالــعـدد (م.د/ ق//2/1/42
بـال)� ا�ـــــــوقــــــعـــــــة في 5 آب 2021
وأيـضـاً األخذ بـاالهـتـمـام مالحـظات
وزيـــــر الــــــنـــــفـط عـــــلـى أن يـــــكـــــون
التـخصيص (اإليـجار ) لـلمـؤسسات
والشـخـصيـات العـا�يـة الـتي تمـتلك
إجنازاً دوليـاً واضحـاً� ويعاد تـقييم
التـزام الـشاغـل (ا�سـتـخدم� ا�ـؤجر)
كل سـنـتـ� من قـبل جلـنـة تشـكل من
وزارة الثقـافة وجـهة أخرى يـحددها
مـجـلس الـوزراء� أو األمـانـة الـعـامـة

جمللس الوزراء.
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االمـام احلـس� بن عـلي عـلـيهـمـا الـسالم  هو سـيـد الـشهـداء والـريـحانـة الـثـانيه
لـرسـول الـله مـحمـد صـلى الـله عـليه وعـلى الـه وصـحـبه وسـلم وكـذلك احلال من
الـرجـال ا�بـشـرين باجلـنـة ماشـيـاً على االرض تـادبـاً بادب االسالم لـبـناء الـسلم

القيمي االصيل �باد� احلق .
وان االقـتـداء بسـلوك نـوره القـيـادي يعـلمـنـا االصول الـقيـميـه وا�بـاد� االنسـانيه

لصنع القاده العضام حاضراً ومستقبالً .
وفي ضـوء مـا تـقـدم �ـكـنـنـا الـقـول ان احـسن ا�ـصـادر صـدقـاً وارتـباطـاً فـاعالً
بالـسلوك الـقيادي االنـساني انك ينبـغي ان تاخذهـا من رجل �شي على االرض
وهـو من اهل اجلـنه اذن مــا اعـظم تـلك الـصــوره الـعـقـلـيه احلـقــيـقـيه ا�ـدركـة في
الـوصف الـواقـعي �ـصـدر الــسـلـوك الـقـيـادي انه حـقـاً يــنـتـمي حق االنـتـمـاء الى
الــسـلـوك الـقـيـمي لـبـيت الـنـبـوة االطـهــار فـكـان نـهـجه الـشـريف يـتـسم بـاالصـول

القياديه وا�تمثله 
باال�ان بالله ومالئكته وكتبه ورسله � واالصالح � والصالح � االمر با�عروف �
الــنـهي عـن ا�ـنـكــر � الـشــجـاعه � ا�ــواجـهه� الــعـدل � ا�ــسـاواة � االســتـشـاره �
الــتـضـحــيه � الـتـفــاؤل � االقـدام� الـقـوه � الــقـدره ا�ـتــجـدده � الـوفــاء � الـشـعـور
با�سـ�وليه � ا�شاركه الفاعله� العفو عند ا�قدره � الرؤيا االستراتيجيه � اجلرأة
� الطـموح � االسـتقـامه� االعتـدال � التـفكـيـر ا�نـطقي � االتـزان االنفـعالي � الـثقه
بالـنفس� الـكرم � اعـتـماد الـصدق اوالً � االدب �الـوفاء� احلـزم �الـطمـوح� التـقبل
غيـر ا�شرو�� التخطيط � االبداع � حسن االصغاء� االستماع� االنصات �اتخاذ
القرار � الـتنظيم � الترتيب � التنفيذ� التمكن � معاجلة ا�شكالت� اعتماد احلوار
� ا�تابعه� االدراك � ترجمة السلوكيات � تقدير الذات � الوالء ا�طلق � الوديه في
االتصـال � االحتـرام � التقـدير � الـرضا � االهـتمـام � ا�سـاهمه الـفاعـله � نصرة
احلق � الـعـلم � الـتـحـليل � الـتـشـخـيص � االصـرار � صنع الـقـرار � الـتـنـسيق �
الـتاثـير � اثـارة الهـمم � بـدائل احللـول � التـغيـير � الـتفـكيـر التـحكـمي � التـصور
االدراكي � ا�ــقــارنه � الـتــفـاوض � امــتالك ا�ــعـرفــة� الـقــيم الــنـبــيـله الــصـدوق �
الـتــفـســيـر � االقــنـاع � الــصـبــر � الــهـدوء� الــتـصــمـيم � االلــتـزام � الــسـيــطـره �
الكـفاءة�احليويه � االصرار � التوازن � االمـانه � حسن اخللق � القناعه� التوازن
� االحــسـاس � الــدفــاع عن االخــرين � الــدقه � احلـرص � احلــذر � الــوســطـيه �

االرشاد � التوجيه � التعلم � التدريب � ضبط النفس.
اللـهم اجعـلنـا من الصـابرين الـلهم اجـعلـنا من الـصادق�
اللـهم اجعلنا من الـقانت� اللـهم اجعلنا من ا�ـنفق� اللهم

اجعلنا من ا�ستغفرين اغفر لنا ذنوبنا كلها .
{ عن مجموعة واتساب

نشاطـاتها الـثقافيـة والفنـية �رونةٍ
أكبر. 

جاء ذلك خالل ترؤس رئـيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي� الثالثاء�
اجلـــلـــســـة االعــتـــيـــاديـــة الـــثـالثــ�

للمجلس. 
fK:«  UO�uð

وبعـد منـاقـشة عـددٍ من القـضايـا أقر
اجملـلـس تـوصـيــات دراسـة تــوظـيف
ا�باني الـتراثية واسـتدامتـها ا�عدة
مـن وزارة الــثــقـــافــة بـــالــعـــمل عــلى
تـعديـل ا�ادة (24) من قـانـون اآلثار
والـتــراث الــعـراقي رقم (55) لـســنـة
2002 بـإضــافـة فـقــرة تـعـطي احلق
لــلــهــيــأة الــعــامــة لــآلثــار والــتــراث
باستمالك ا�ـباني التراثيـة ا�تميزة�
ورصـد ا�بـالغ ا�ـالـيـة الالزمـة ضمن
ميزانية الهيأة; ألغراض االستمالك�
بإعـداد مشـروع قـانون بـذلك على أن
يـحق لـلـجـهة ا�ـشـاركـة أن تـسـتـملك
األبـنيـة الـتراثـيـة وفق أحكـام قـانون

االسـتـمالك� وتقـوم اجلـهـة ا�ـشـاركة
بإخالء األبنية التراثـية والتأريخية�
ومــــحــــرمـــاتــــهــــا مـن األشــــخـــاص�
واألموال في حـال وجود خـطر يـهدّد
حياة األشخاص أو األبنية التراثية�
عــلى وفق قـواعــد تـصــدرهـا اجلــهـة
ا�ــذكـورة� وتــخـويل وزارة الــثـقــافـة
صـالحــيـــة مــنـح األمالك الـــتــراثـــيــة
العائدة مـلكيـتها إلى الوزارة أو إلى
جهة أخرى سـبق أن � تخصـيصها
إلى وزارة الـثقـافة� تـنـفيـذاً لـتحـقيق
أهـــــداف الــــوزارة� ونــــشـــــر الــــوعي
الـــثــــقـــافـي وتـــخـــصــــيـــصــــهـــا إلى
ا�ؤسسات الثقـافية� وإلزام اجلهات
التي تـخصص لـها ا�ـباني الـتراثـية
�راعاة شروط الهيـأة العامة لآلثار
والتـراث/ دائـرة الـتراث الـعـامة� في
استـدامتـهـا� واحلفـاظ علـيهـا� وعدم
اســتـــخــدامــهــا ألي نــشــاط يــخــالف
خــصــوصــيــتــهـا الــتــراثــيــة� وإلـزام
اجلهات ا�شـاركة بتنـفيذ نص ا�ادة
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أقر مجلس الـوزراء توصيات دراسة
تـــــوظــــيـف ا�ــــبـــــاني الـــــتــــراثـــــيــــة
واســــــتــدامـــتـــهــا ا�ـــعــدة من وزارة
الــثــقــافـة والــســيــاحـة واآلثــار بــعـد

جــهـــــــــودٍ حــثــيـثــةٍ بــذلــتــهـا وزارة
الـــثـــــــقــافـــة طــوال ا�ــدة ا�ـــاضــيــة
المـــتالك حق الـــتـــصــرف بـــا�ـــبــاني
والـدور الــتـراثـيـة الـتــابـعـة لـلـدوائـر
األخـرى �ــا يـتـيـح لـلـوزارة تــفـعـيل

W�Kł∫  مصطفى الكاظمي  يترأس اجللسة االعتيادية جمللس الوزراء

أي مــهــاجـر قــادم من لــيـتــوانــيـا من
الـــعــــودة إلـى بــــيالروســــيــــا. وقـــال
لــوكـــاشــيـــنــكـــو خالل اجــتـــمــاع مع
مسـؤولي الدفـاع واألمن (إذا شرعوا
في تنـفـيذ سـياسـة إبـعاد األشـخاص
الـــذيـن وجـــهــوا لـــهـم دعـــوات عـــبــر
ا�ـــعــابــر احلــدوديـــة الــرســمــيــة � ال
يــنــبــغي ألي شــخص أن تــطــأ قــدمه
أراضـي بــــيالروســــيـــــا من اجلــــانب
اآلخر� سواء كان ذلك من اجلنوب أو

من الغرب).
من جـــــهـــــة اخـــــرى أعـــــلـــــنت وزارة

سـيــاسـيــة بـ� بـيالروســيـا وأوربـا,
نـتـيجـة فـرض احلـصـار االقـتـصادي
ومـــحـــاولــــة بـــيالروســــيـــا زعـــزعـــة
االسـتــقـرار وإشــاعـة أجــواء الـعـنف

واجلر�ة في محاولة لالنتقام).
مــشـيــرا الى ان (بالده لـم جتـرب من
قـــبل هـــذا الــعـــدد من ا�ــهـــاجــرين),
واضـاف ان (هـنـاك مـعـلـومـات تـفـيـد
بـأن هذا الـعـمل منـظم وأنـهم دخـلوا
في مـخـيم مـيـنـسك بـقـصـد الـوصول
الى أوربــا) ,وتـــابع انه (هـــنـــاك من
نصـحـهم بشـكل غـير قـانـوني لعـبور
حـدود لـيـتـوانـيـا� وقـد دفـعـوا مبـالغ
للمـهرب� الذيـن وعدوهم بوجود من
ســيـــأخــذهم الى الـــطــرف اآلخــر من
احلدود وحدثت أعمال إجرامية على

احلدود وفي اخمليمات).
¡u−K�« `M�

مؤكـداً أنه (ال تـوجد ضـمانـات �نح
واســتــطـرد الــلــجــوء ألي شــخص) ,
بـــالــــقـــول ان (اولــــئك ا�ــــهــــاجـــرين
أصــبـحــوا أداة في صــراع ســيـاسي
بـ� بـيالروسـيـا وأوربـا) ,الفـتـا الى
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اسـتــقـبـلـت وزارة الـنـقل الــشـركـة
العـامـة �وانئ الـعـراق ثالث سفن
جتاريـة رست عـلى أرصفـة ميـناء

ام قصر الشمالي .
وقــال مـديــر عـام ا�ــوانئ فــرحـان
الفرطوسي انه (حسب توجيهات
وزير النـقل الكـاب� ناصـر حس�
بـنـدر الشـبـلي بـضـرورة أن تـكون
أرصفـة ا�وانئ جـاهزة السـتقـبال
الــســفـن والــنــاقالت � مــبــيــنــا ان
موانئ العراق تعمل بكفاءة عالية
ونعمل على فتح أرصفة جديدة .
الفـــتـــاً الـى ان مـــيـــنـــاء ام قـــصــر
الشمالي استـقبل سفينـة بحمولة
 1162حـاوية رسـت علـى رصيف
14 وسفـينـة بحـمولة  99 حاوية
رست عــلى رصـيف 21وسـفــيــنـة

بحـمـولة  812 حـاوية رسـت على
رصــيف 26 وجـــرت الــعــمـــلــيــات
الــبــحــريــة بــالــتـنــســيق مع إدارة

ا�يناء.
W�d�� �UOKL�

كما استقبلت الشركة خمس سفن
جتاريـة رست عـلى أرصـفة مـيـناء

ام قصر الشمالي .
وقــــــال الــــــفــــــرطــــــوسـي حــــــسب
تــوجـيـهــات وزيـر الــنـقل الــكـابـ�
نــاصــر الــشــبــلي نــؤكــد  جــاهــزة
أرصــفــة جــمــيع مــوانـئ الــشــركـة
الســتــقــبــال الــســفن والــنــاقالت �
مبينا موانئ العراق تعمل بكفاءة
عـالـيــة ونـعـمل عــلى فـتح أرصـفـة

جديدة . 
الفتـا (ان ميـناء ام قـصر الـشمالي
اسـتقـبل سـفيـنـة حمـولـة متـنـوعة

18 رسـت عـــــــــلى رصـــــــــيـف رقم 
وسفـ� حتمل  102حاويـة رست
وسـفــيــنـة عـلـى رصـيف رقم  19 
حتـــمل  77 حـــاويــــة رست عـــلى
رصيف رقم   20  وسفينة حتمل
 31 حـــاويــــة  مع 508 ســــيـــارة
بـاالضـافة الى حـمـوالت مـتـنـوعة
رسـت عـــــــلـى رصـــــــيـف رقم 21 
وســفـيــنــة حتـــــمل 224 حــاويـة
رسـت عـــــــــلـى رصـــــــــيـف رقم 27
وجرت جـميـع العـملـيات وفـــــــق
أفـــضل مـــعـــايــيـــر الـــرســو األمن

للسفن  .
واســتـقـبــلت الـشـركــة سـفـيــنـتـ�
متنوعة احلموالت وناقلتي وقود
رست على أرصفة مـيناء ام قصر

اجلنوبي .
وقال مـديـر عام الـشـركة الـدكـتور

ا�ـهـنـد� فــرحـان الـفـرطـوسي ان
مــوانئ الــشــركـة تــعــمل بــكــــفـاءة
عالية مشيرا" إلى توجيهات وزير
الـــنــقل الـــكــابــ� نـــاصــر حــســ�
الــشــبـــلي بــضــرورة زيــادة حــجم
اإلنـتــاج مـبـيـنـا أن ا�ــيـنـاء يـعـمل
بطـاقة انـتاجـية عـاليـة رغم أعمال

البنى التحتية فيه .
WO�% vM�

الفــتــا الـى ان (ا�ــيــنــاء اســتــقــبل
الـسـفـيـنة  بـحـمـولة  44400 طن
من مــادة الـســـــــــكــر اخلـام رست
عـــلى رصـــيف رقم  1 وســـفــيـــنــة
بــــحـــمــــولـــة 3300 طن من مـــادة
الـزيت اخلـام رسـت عـلى  رصـيف
رقم  2 ونـــاقـــلـــة نـــــــــــفط  رست
علـى رصيف رقم 11 ونـاقـلة نـفط

سفينة راسية في ام قصررســــت على رصيف رقم 8).

حــضـانــة االم لـطــفـلــهـا هي االولى في
ذلك)� فــيــمــا يــرى مــتــزوجــون (نــسـاء
ورجـــال) ال فـــرق بـــيـــنـــنـــا وبـــامـــكــان
رعـايتهم نـحن االثن� مـعا مهـما كانت
اخلالفـات هـذه طريـقة نـاجـحة السـعاد

االطفال).
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وأدى تــــراكـم الـــديــــون عــــلـى زوجـــ�
بــســبب حــصــولــهــمـا عــلى أمــوال عن
طريق الربا (الفائز) أن يقدما على بيع
ابـنهـما البـالغ من العـمر خمـسة أعوام
عـــلى مــواقـع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي

مــقـــابل مــبــلغ عـــشــرة ماليــ� ديــنــار�
حسب ما جاء بإفادة ا�تهم�.  

وحتـــدثت ا�ـــدانـــة ريـــام من مـــوالـــيــد
1992 أمــام قــاضي الـتــحــقـيـق بـأنــهـا
"قـبل حوالي 10 أيـام وأثـناء تـصـفحي
�ـواقع الـتواصل االجـتمـاعي فـيسـبوك
شــاهــدت مـوقـع لـبــيع األطــفــال وقـمت
بــالـــنــشــر عــلى ذلـك ا�ــوقع مــنــشــورا
يــتـــضــمن أن أبــيع طــفـــلي الــبــالغ من
الـعمر  5أعـوام وتفـاعلوا مـعي الكـثير
مـن األشــخـــاص ونـــصــحـــوني بـــعــدم
اإلقــدام عـلى هـذا األمــر إال أني اتـفـقت
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اكــــد قـــضـــاة وبـــاحــــثـــون في اجملـــال
االجـــــــتــــــــمـــــــاعـي ورجـــــــال ديـن ومن
ا�ــتـــزوجــ� (رجــال ونــســاء) عــلى ان
حـضانـة الطـفل تكـون من احقـية ا�راة
فـي ذلك لــتـــوفـــر الــرعـــايـــة له واعــداد
الــنـــشــئــة الــصـــحــيــحــة فـي تــربــيــته
باالضافة الى ذلك ال�كن اغفال دورها
فـي ذلك حــــتى لــــو وقع الــــطـالق بـــ�
الــزوجــ�� مـــشــيــرين الى ان (تــعــديل
ا�ـــــــادة 57 مـن قـــــــانــــــــون االحـــــــوال
الــشـخـصـيـة ا�ـرقم  188لـسـنـة 1959
وا�ـــعـــدل في 1978مـن قـــبل مـــجـــلس
الـنـواب امر يـجـعلـنـا في حالـة تـساؤل
عـــلـى الـــدوام). وقـــال الـــقـــاضي زايـــد
شـمخي لـ(الـزمان) امس (انا اعـتقد ان
حــضــانـة الــطــفل وتـربــيــته تــكـون من
ا�ــســؤولــيــة االم بــاعــتــبـار ان الــوقت
االكــبــر مـن حــيــاتــهــا تــقــضــيه مــعه)�
مستدركا (ولكن ال اجد الزاما ان تكون
احلـضانة لالب وهذا ينطوي على عدة
امـور مــنـهـا عـدم الـتـفـرغ االب لـرعـايـة
طــفــله لــكــون ان اغــلب وقــته يــقـضــيه
بــالــعــمل). مــبــيــنــا ان (بــلــوغ الــطــفل
ا�ــرحــلــة اخلــامــســة عــشــر من عــمـره
يـصبح له حق االخـتيار في االسـتمرار

مع امه او ابيه). 
فــيـمــا راى الـبــاحث االجــتـمــاعي عـلي
االســـدي (يـــجـب االخـــذ بـــاحلـــســـبــان

مـصـلحـة الطـفل وراحـته وان يكـبر في
بـيئة سـليمـة)� مبيـنا ان التـعديل الذي
اجـــرى من قــبل مــجـــلس الــنــواب هــو
لـكـسب الـتـعـاطف ولـقـرب االنـتـخـابات
وغــايــتـهــا الجل كــسب االصـوات). في
ح� ب� رجل الدين ابو حسام بالقول
(ا�ــرأة وا�ــقــصــود بــهــا الــزوجــة هي
دائــمـا ا�ــضــحـيــة وا�ـســتــعـدة دائــمـا
خلــدمــة ابـنــائــهـا ولــكن هــذا ال يــعـني
حـــــرمـــــان الـــــزوج من رؤيـــــة طـــــفـــــله
فـباسـتطـاعته ان يـراه كيـفمـا يشاء وال
جتــود صــحــة في ذلك. لــذا اعــتــقـد ان

مـع احــد األشــخــاص عــلـى بــيع ابــني
وطـلـبت مـبـلغ  13مـلـيـون ديـنـار إال أن
شــــخص أعــــطـــاني مــــبـــلغ 10 مالي�
ديــــنــــار". وأضـــافـت انه "قــــبل الــــقـــاء
الــقـبض عـلي بــيـومـ� أخـبـرت زوجي
ا�ــتـهم بــفـكـرة بــيع ابـني فــوافق عـلى
عـمـلـيـة الـبـيع وحـضـر الـشـخص الذي
اتـفـقت مـعه عـلى الـبيـع ويدعى "أ�ن"
وحتــــدث األخــــيــــر مع زوجـي بــــشـــأن
ا�ـوضوع وطـلب مني رؤية الـطفل قبل
دفع ا�ـبـلغ وبـالفـعل حـضر إلى الـشـقة

وشاهد الطفل".
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وأشـــارت ا�ـــدانــة ريـــام  إلى أن "أ�ن
وزوجي  اتــفــقــا عــلـى مـوعــد تــســلــيم
الــطــفـل واســتالم ا�ــبــلغ في مــنــطــقــة
الـكـرادة  وبـالـفـعل ذهـبـنـا أنـا وزوجي
وأطــفـالي إلى الـكـرادة وأثــنـاء عـمـلـيـة
الــتــســلــيم � الــقــاء الــقــبض من قــبل
األجــهـزة األمـنــيـة مـتــلـبـســ� بـاجلـرم
ا�ـشـهـود".فيـمـا ذكـر ا�ـدان (رحيم) من
مــوالــيــد 1973 مـــنــتــسب بــاألجــهــزة
األمـــنــيــة بـــأنه "مــتـــزوج من امــرأتــ�
األولـى لـدي مــنـهـا  6 أوالد والــثـانــيـة
طـفـلـ� األول عـمره  5 أعـوام والـثـاني
عـمـره 17 يــومـا"� الفـتـا إلى انه "سـبب
بــيـعي ابـني هــو لـكـوني أخـذت أمـوال
عـن طــريق الــربـــا (الــفــائــز) واألمــوال
تـضاعفت عـلي بشكل لـم اعد قادر على
تـسـديدهـا لـذا لم أجد خـيـارا آخر غـير

بـيع احد أبنائي لتسديد ا�بلغ وإجراء
عملية جراحية".

وأضـاف "قـبل حادث االعـتقـال بيـوم�
أخــبــرتــنـي زوجــتي بــأنــهــا قــد قــامت
�ـراسـلـة احد األشـخـاص عـلى مواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي الــفــيس بــوك
واتــفـقـت مـعه عــلى بــيع ولـدي مــقـابل
مــبـلغ 10 مـاليـ� ديـنــار ولـكــوني أمـر

بظروف مادية صعبة وافقت".
وأوضـح ا�ـــدان رحـــيم أن "الـــشـــخص
الــــذي يــــدعى أ�ن حــــضــــر إلى بـــاب
شـقتي بعدمـا أعطيته الـعنوان وحضر
الــشــخص الـذي يــروم شـراءه لــغـرض
مـشاهـدة الطـفل وحتدثت مـعه وحصل
االتـفـاق بيـننـا أن أقوم بـإعطـائه ولدي
عـلى شـكل "هـبـة" ولـيس بـيـعـا وتـعـهد
هـو أن يـقـوم بـالـتـكـفل بـإجـراء عـمـلـية
جــراحــيــة لي" .وتــابع ا�ـدان قــوله انه
"في يـوم اللقاء ا�ـرتقب وحسب ا�وعد
ا�ــتـفق بـيـنـنــا سـابـقـا وأثـنــاء عـمـلـيـة
تــسـلـيم والــطـفل واســتالم ا�ـبـلغ وإذا
بــدوريـة أمـنــيـة تــقـوم بـاعــتـقـالــنـا أنـا
وزوجــتي"� مـنــوهـا بــان "سـبب بــيـعي
البـني هو بسبب وضعي الصحي ومن
اجل حتـس� حالتـنا ا�عيـشية".وجدت
احملــكـــمــة أن األدلــة كــافـــيــة لــتــجــر�
ا�ـتهم� واحلكم عليـهما بالسجن �دة
(6) ســــــنـــــوات وفق أحــــــكـــــام ا�ـــــادة
ســـادســـا/أوال وخــامـــســـا من قـــانــون
االجتار بالبشر رقم  28 لسنة 2012.
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غربتان  ما أصعبهما ..  الهجرة وا�وت .. 

مـا أصـعب ا�ـوت النه نـهـايـة  لـكل شيء � ومـا أقـسى الـغـربـة النـهـا نـهـاية عـالقة
�ـكـان  أثـير عـلى الـروح تـرفض أن تـنفـصل عـنه  أو تـنـسـاه مع  بعـد ا�ـسـافات
عنه.. فـتعيش الروح  هائـمة غريبـة مع  حلم العودة  أو تتـكيف مع الواقع اجلديد
على مـضض  وانتظار ..  لكن  ا�وت  قد يفـاجأها  لينهي كل شيء  ويبقى األثر

الطيب ..
ما أصعبهما من غربت�  !! ..

كـثـيـرون  غـادروا احلـيـاة  في (الغـربـة ا�ـكـانـيـة) ..  غـادروا بـصـمت وهـدوء على
سريـر ا�وت الذي تـعددت أسـبابه � ومنـها هـذه اجلائحـة اللـعينـة  التي لم تـشهد
الـبشـريـة مثـلـها رغـم االوبئـة والـكوارث الـكـثيـرة الـتي مـرت علـيـها عـبـر تاريـخـها

الطويل .
رحلـوا لكنـهم  تركـوا وراءهم أثرا طـيبا يـتحـدث عنهم وكـأنهم مـا رحلـوا � يحكي
قصـة كفاح وابداع واجنازات تسجل باسـمهم وعالمات تشير الى أنهم مروا من

هنا أو أقاموا  هنا ..
 قائـمة طـويلة من (الـراحلـ� الغـرباء) االعالم  االفـذاذ .. كانت لـهم بصـمتهم في
الغربـة كما هي ثابـتة عالمتهم في وطنـهم � لن تختتم  بـامجد محمـد سعيد الذي
رحل  الى جوار ربه قـبل ايام قـليـلة في الـقاهرة .. سـتبـقى القـائمـة  مفـتوحة الن
ا�وت  حـالة حتـميـة ونهايـة كل حي  .. وهو احلـقيقـة ا�طـلقة في هـذه احلياة  وال
مفرمنه ..  ومن ا�وت نعرف قيمة ونعمة  احلياة  أو جمال احلياة على حد تعبير
الكـاتب اال�اني رونـالد شـولتس الـذي اصدر كـتابـا عن ا�وت نـقل فيه عـن خبراء
االحصـاء أنـهم قدروا أن عـدد االدمـي� الـذين عـاشوا ومـاتـوا على االرض وصل
الى الـى نحو 200 ملـيار انـسان  .. فكم هـو كبيـر وله حظ وحظـوة  ذلك االنسان
الذي يـكون على درجة عالية جدا من االبداع  والتألق ليكون متميزا  من ب� هذا
العـدد الضـخم و ( خالـدا ) بعـد موته �ـا يـتركه من أثـر وابداع تـتنـاقله االجـيال
عـلى مــدى تـاريخ  الـبــشـر الـذي قــدرهـا الـكـاتـب بـنـحـو   8000 جـيل  وتـعــقـبـهـا

بالتأكيد  أجيال  وأجيال علمها عند الله الى ان تقوم الساعة ..
الراحل الـكبـير امـجـد محـمد سـعيـد شاعـر الـرقة واحلب واجلـمال من بـ� هؤالء
الــكــبـار الــذين رحــلــوا وتــركـوا  انــتــاجــا وابـداعــا غــزيــرا � خـلــده  في  دواوين

ودراسات وابحاث كثيرة ..
هــو شـاعـر و كـاتب وصــحـفي ودبـلــومـاسي .. كـان  كـتــلـة مـتـوهـجــة من الـعـطـاء
والـنـشـاط االبــداعي ايـنـمــا حل أو أرحتل .. تـقــلـد مـنـاصـب وظـيـفـيــة - اعالمـيـة
وصحفـية  وثقافـية ودبلوماسـية  وتربويـة  كثيرة .. كان من أعالم وعـلماء العراق
وا�وصل  وكـتبت عنه رسائل ماجستيـر ودكتوراه .. وخير من حتدث  وكتب عنه
 الـكـاتب والـبـاحث صــديـقه االسـتـاذ الـكـبـيـر ابــراهـيم خـلـيل الـعالف في دراسـة
مـوسـعـة عن حـيـاته وشـعـره ومـا كـتب عـنه نـشـرت في ( صـحـيـفـة الزمـان) امس

االول (الثالثاء) بعنوان  و (ترجل امجد سعيد عن صهوة الشعر) ..
عــرفت الـشــاعــر واالنـســان امــجـد مــحــمـد ســعــيـد  فـي الـغــربــة عن قـرب .. من
ا�صـادفات اجلميـلة اننا كـنا نسكن في عـمارة واحدة في القـاهرة �دة من الزمن
�  وكثيـرا ما نلتقي .. كان  انسانا رائعا  �عنى الـكلمة رقيقا � شفافا � محبوبا
من اجلمـيع � يتمتع بـخلق عال  ونـشاط كبـير في  الكتـابة والنـشر والتواصل مع

الوسط الثقافي و االعالمي في القاهرة ..
أصــعب  مـراحـل (غـربــة ا�ــكـان)  عــادة مــا تـكــون في الــشـيــخــوخـة الــتي تــزيـد
االنسـان التصاقا با�كان التي نـشأ وترعرع وابدع  وعرف فيه ..  وهذا  ما كان
 يـفـكر به الـشاعـر أمـجد مـحمـد سـعيـد قبل رحـيـله أن يعـود الى  مـدينـة ا�وصل
ويقضـي شيخوخة جـميلة في الـعراق  متنقال بـ� ا�قاهي وا�نـتديات الن  احلياة
في  الغـربة  بـدأت تـتعـبنه  وتـبـدو له راكدة  تـمامـا � النه ال يـخرج من الـبيت  اال
نـادرا � واالصدقاء  رحل مـنهم من رحل � وانزوى من انـزوى وصمت من صمت
كـمـا جاء فـي مقـال  لـلـكـاتب ضـيـاء خـضـير نـشـرته الـزمـان بـعـد رحـيـله الـثالثاء

ا�اضي ايضا ..
كــان وجـودي في الـقــاهـرة فـرصــة لـلــقـاء  رمـوز واعالم  ادبــيـة  وفـنــيـة وعـلــمـيـة
وسـيـاسيـة  ودبلـومـاسيـة وشـخصـيات عـامـة  في مخـتـلف التـخـصصـات  واكون
قريـبا منهم  في  مؤتـمرات وندوات ومعارض   ودعـوات .. منهم الشاعـر  الكبير
الراحل  امجـد  محـمد سـعيد والـشاعـر العربي الـكبـير مـحمد الـفيـتوري  وكانت
لي معه لـقاءات مسـتمـرة  وعالقة طـيبة  خلـصتـها بعـمق  وصدق عـبارات إهدائه
نسخـة من احدى  مجموعاته الشعريـة �  و الفنانة الرقيقة الـراقية نادية العراقية
الـتي  رحـلت الـى جـوار ربـهـا مـؤخـرا وكــانت لـهـا وقـفــة اخـوة ومـواسـاة  رائـعـة
بـرحـيل ولـدي عـلي في الــقـاهـرة كـمـا هـو مـوقف  االصـدقـاء واالخـوة الـعـراقـيـ�

وا�صري� والعرب في محنتي  في الغربة بوفاة وحيدي علي ..
الـغـربة مـحنـة وان كـانت منـحـة �ن كانت له فـرصة لـلـحصـول عـلى ما لم يـحصل
عـلـيه في بالده  من جنــاحـات ومـكـاسب مـاديـة ومـعـنــويـة .. لـكن الـشـعـور يـبـقى

مرتبطا باالرض التي ولد وترعرع فيها .. ولذلك قال الشاعر :
كم منزل في االرض يألفه الفتى

وحنينه ابدا الول منزل .
رحم الله الـراحل� من العلـماء والشعراء وا�ـبدع� والعمـر ا�ديد لالحياء االفذاذ

.. هم ثروة  كبيرة ال تعوض وال تقدر بثمن ..
وانا لله وانا اليه راجعون ..

00000000
والثالثة  االقسى

(الفقر في الوطن غربة � والغنى في الغربة وطن) ...
بـهـذه الـكلـمـات الـقـلـيـلـة  قـدم االمـام عـلي إبن ابي طـالب  (ع) نـظـريـة إنـسـانـية �
إقـتـصـاديـة � سـيـاسـيـة � عـلـمـيـة � إجـتـمـاعـيـة �  حـضـاريـة  سـبق بـهـا ا�ـنـظـرين
ا�عاصـرين  ا�تخصـص� ومنظمـات حقوق االنسان والـتنمية  الـبشرية واالدارية
واالقتـصادية  بكثـير � تصلح للـعمل و لكل االزمان والشـعوب  � وخالصتها  أنه

حيثما وجد الغنى وجد الوطن .. وال وطن حيثما وجد الفقر ..
والرزق يحقق الغنى..  وعندما يفقده االنسان تضعف صلته بالوطن

� و (استـمرار وجـوده على أرضه � حـتى وإن كان بـ� أهله وأقـاربه وأصدقائه �
يرى نفسه غريبا) � أو عالة عليهم  لفقره � وكرامته ال تسمح له بذلك ...

اذا فوطنك حيثما يكون عملك    –رزقك .. 
ومن هنـا يـصبج من صـمـيم واجبـات الـدولة ان تـوفر الـعـمل  للـمـواطن سواء من
خالل القـطاع العام او اخلاص  بوجود الـتنمية  وحركة الـبناء الن البطالة  تورث

الفقر ..  والفقر يكاد يكون كفرا ...
الـعــمل حق من احلــقـوق االقــتـصــاديـة واالجــتـمــاعـيــة لالنـســان كـفــلـته ا�ــواثـيق

والدساتير الدولية ..
 فاذا لم يـكن  من وظيـفـة  احلكـومة إدخـال النـاس الى اجلـنة � فـإن وظيـفتـها أن
تـوفـر لهم جـنـة على االرض تـعـينـهم عـلى دخـول جنـة السـمـاء علـى حد قـول أحد

البر�اني� العرب ..
 فهل حقق البر�انيون العراقيون هذه ا�همة ?

الواقع يجيب .-
ولك أن تـقدر خطـورة البـطالـة على الـوطن قبـل االنسان

.?...
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احلياة بال فائدة موت مسبق .. ( غوته ) ..

بغداد
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V�UM*« q�d�
ال نتفـاجئ اليـوم بعـد ان نشاهـد خرق امـني وتقصـير من قـائد ميـداني وتسـقط بسـببه ثله
من شهـداء وجرحى لـعمل ارهابي جـبان او حـرائق تطال ا�ـؤسسات الـصحـية والضـحايا

مرضى ال حول وال قوة لهم.
بل اصبح واقـع حال مأسـاوي يعيـشه ابنـاء البلـد فرضته زمـر الفـساد وسراق ا�ـال العام
الهم االكبر ملئ جـيوبهم وتنمية ثرواتهم على حسـاب ويالت وآهات يعيشها ا�وطن الفقير

يوميا �عاناة تطول وال تنتهي.
تـمـر سنـوات ونحـن جند نـفس القـادة في نـفس ا�نـاصب االمـنيـة دون اجنـاز امني ومـهني

يضاف له فما احلاجة من بقائهم في مناصبهم.
ال بل ال جند خطوة من قبل ا�عني� في اقالتهم وتعي� مهني� قبل وقوع الكارثة.

وما ان يحدث خرق امني او تعرض لزمر ارهابية حتى جند خطوة االقالة متأخرة.
�ـاذا تــكـون احلـلــول مـتـأخــرة بـدال من ان تــكـون اسـتــبـاقـيــة وتـسـهـم في مـنع اسـتــشـهـاد

العشرات من ا�واطن� االبرياء واحلفاظ على ارواحهم وحفظ امن البلد.
الـقـيـادة حتـتـاج مـهارة وان يـكـون شـخص الـقـائـد يـجـمع بـ� الـعـلم االداري وفن الـتـعامل
االبداعي في تغيـير اخلطط ووضع البديـلة والناجحـة وان يكون قادرا على تـشخيص نقاط
الـضعف والـقوة في دائـرته ومعـاجلتـها وبـث روح العز�ـة وتذلـيل الـعقبـات التـي يواجـهها

االفـراد  وان يـكـون الـقــائـد له الـدور االول في تـمــكـ� الـعـامـلـ�
وحثـهم عـلـى العـمل ا�ـهـني وطـرد الـعـنـاصـر الـفـاسـدة والـغـير
مهـنيـة. لكن جنـد قادة تـمر سـنوات ومـر الدهـر علـيهم وشرب
وهم في مناصبهم سواء مناصب عسكرية او لدوائر مدنية

وان هـذا الـتــرهل ادى الى انـهـيـار ا�ـؤســسـات وعـجـزهـا عن
تـقد� اخلـدمـة واذا اردنـا احلل ال بـد من اختـيـار ا�ـهـن� في
االدارة ومراقـبـة مـهام عـمـله والتـغـييـر مـواقع االدارة وان كان

ناجحا �نع الترهل واالنحدار من النجاح الى الفشل.
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أكــد مــحــمــد نــصـر عـالم وزيــر الـري
وا�وارد ا�ـائيـة ا�ـصري الـسابق في
تصـريح لـ (الـزمان) أمس� إنـنـا برغم
تـقـديــرنـا لـدور اجلـزائــر ا�ـشـرّف في
الـوســاطـة حلـل الـكــثـيــر من األزمـات
ومن بـيــنـهـا الــوسـاطـة بــ� أريـتـريـا
وأثيـوبـيـا� إال أن مـبادرتـهـا لـلـتوسط
حلل أزمة سـد النـهضـة غيـر واضحة
ا�عالم وولدت مـيتة نظـرا لعدم جدية
اجلانب األثيوبي وعدم وجود أدوات
ضـغط جتـبـره عــلى االلـتـزام بـاتـفـاق
يـحــفظ حـقــوق األطـراف كــافـة � وعن
آثـار ا�لء الـثاني لـسـد الـنـهـضـة قال
عالم أن السـودان دولة �ـر يسـتفـيد
حـصـته أمـا بـالــنـسـبـة �ـصـر فـإن كل
عمليـة ملئ تقوم بـها أثيوبـيا تخصم

من حــصـة مــصــر ا�ـائــيــة ويـجب أن
يكـون هـنـاك اتفـاق مـلـزم بأن تـسـترد
مــصــر حــصــتــهــا وخــاصــة في وقت

اجلـفـاف � وعن مـسـتـقـبل مـفـاوضـات
سد الـنهـضـة قال أن مـصر سـلكت كل
الطرق للوصول إلى اتفاق ملزم ولكن

لألسف لم يـتم الـتـوصل إلى نـتـيـجـة
بـــســبب تـــعـــنت اجلـــانب األثـــيــوبي
وبـالـتـالي فـإنّ ا�ـفـاوضـات بـشـكـلـهـا
احلــــالي لـن تــــؤدي إلى نــــتــــيــــجـــة�
وبــالـــتــالي فـــإنّ اخلــطــوة الـــقــادمــة
مـــتـــوقـــفـــة عـــلى تـــقـــديـــر الـــقـــيــادة

السياسية .   
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وفي الـــســـيـــاق ذاته تـــضـــاربت آراء
اخلبراء حول إمكـانية جناح ا�بادرة
اجلـزائــريــة � وفي اسـتــطالع لــلـرأي
أجريـناه حـول ا�وضـوع شكك حـامد
مــحــمــود الــبــاحـث ا�ــتــخــصص في
الشـؤون الـدولـيـة في إمكـانـيـة جناح
تـلك ا�ــبـادرة� وقـال أن تــلك ا�ـبـادرة
ولــــدت مـــــيــــتــــة فـي ظل اإلجــــراءات
االستفـزازية للـجانب األثيـوبي . كما

أن الظـروف الـدوليـة غـير مـواتـية في
ظل ا�ــواقف األمــريــكــيــة والــروســيـة
والصينية وبالتالي ال اتوقع أن تأتي
تلك ا�ـبـادرة بجـديـد � وأتـفق معه في
الرأي مـحمـد سـليـمان أسـتـاذ العـلوم
السـيـاسيـة مؤكـدا أن اجلـزائر لـيست
طرفـا إقليـميـا في ا�عـادلة الـسيـاسية
فــهي لــيــسـت من دول حــوض الــنــيل
وهو ما يجـعل دورها محدود الـتأثير
� وفي ا�ــقــابل أعــتــبــر أحــمــد فــوزي
دياب خـبـيـر ا�ـياه بـاأل� ا�ـتـحدة أن
ا�ـبـادرة اجلـزائـريـة �ـثـابـة الـفـرصة
األخـيــرة لـدفع األطــراف لـلــعـودة إلى

ا�فاوضات.
وأضــــــاف أن انــــــســــــداد األفـق بـــــ�
األطــراف الـــثالثـــة قــد يـــدفــعـــهم إلى
التجـاوب مع تلك ا�ـبادرة إال أن األمر

يتوقف على وجود اإلرادة السياسية
وحـسن الـنـوايـا من جـانب أثـيـوبـيا.
وتوقـع د. أشرف مـؤنس مـديـر مـركز
بحـوث الشـرق األوسط بجـامعـة ع�
شــــمـس أن تــــلــــعـب اجلــــزائــــر دورا
إيــجـابــيــا في الــوسـاطــة بــ� الـدول
الــــثـالث خــــاصــــة أن اجلــــزائــــر هي
الــرئــيس الــقـادم لـإلحتــاد اإلفـريــقي
وأضـــاف أن اجلـــزائــــر لـــعـــبت دورا
إيــجـابــيــا في الــوســــــــاطـــــــــة بـ�
أريــتـــريــا وأثـــيــوبـــيــا لــذلـك لم يــكن
غـــريـــــــــــبـــا أن تـــطـــلـب أثـــيـــوبـــيـــا
وسـاطـتـهــا مـــــــع مـصـر والـسـودان
ومن هـذا ا�ـنـطـلق فـإن اجلـزائـر لـهـا
القــــــــدرة في حـشد الدول األفـريقية
خـلـفـهـا لـلـتـوصل التـفـاق مـلـزم حول

سد النهضة .  سد النهضة االثيوبي
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بيروت

ر�ـا هنالك مـن يرى أن السـعي الذي قام
به قـبل أيام رئـيس احلـكومـة الـسودانـية
عـبدالـله حمـدوك كان من بـاب رد اجلميل
عـلى وساطة آبـي أحمد الـتي ساعدت في
حل تـناقـضـات في اإلنتـفـاضة عـلى نـظام
الـرئـيس عــمـر الـبـشــيـر� وأن اإلتـصـاالت
الـتـي بـدأهــا كــانت عــفــويـة ومن دون أن
يـتـمـنى عـلـيه الـقيـام بـهـا أهل احلُـكْم في
أثـيـوبـيـا الــتي تـعـيش أزمــة كـيـانـيـة من
شـأن عدم إيـجـاد تسـويـة لـها أن تـتـشقق
الـدولة الـتي لم تـهـنـأ ما فـيه الـكـفـاية من
طي ملف اريتريا بالتي هي أعقل وأحكم�
ويـنتهي حالـها صراعات أقـاليم وحكومة
مـركـزيــة ال حـول لـهـا وال تــأثـيـر من أجْل
حـسم األمور. ولـنـا في النـزاع ا�ـستـحكم
احلـلقـات في إقلـيم "تيـغراي" الدلـيل على

بـصرف النظـر عما إذا كان هـذا اإلهتمام
مـن جــــانب أهـل احلُــــكْم في الــــســــودان
بـاألزمة الداخلـية التي تعـصف بأقرانهم
في أثـيوبـيـا� هو االهـتمـام الـذي ينـطبق
عـليه الـقـول �ـا معـنـاه إن اجلار لـلـجار
ولـو جـار� أو أنه أخْـذ بـالـقـول الرسـولي
"خـير األصحـاب عند الـله تعـالى خيرُهم
لــصــاحـــبه� وخــيــرُ اجلــيـــران عــنــدالــله
خـيرُهم جلـاره"� فإنـه إهتـمام يـعكس في
جــانب مـــنه مــا تــتــصف بـه الــنــفــســيــة
الـسودانيـة جلهـة اللـهفـة عنـدما تـصيب
اجلـار نائبـة فيسـارع من �سك �قـاليد
الـسُلطة في السـودان إلى التأكيـد عملياً
جلــاره بــأنه "أخـــو إخــوان" أي صــاحب
لـهـفـة وأنه رهـن اإلشـارة لـلـمـسـاعـدة إن

رأى اجلار فيها جدوى.

بغداد

مـحـمـد. ص. لـقـدثـار االمـام احلـس�. ع.
ضـدالظلم والفساد والطغيان وكان لهذه
الـثـورة العـظـيـمـة الـتي خـلًـدهـا الـتاريخ
وجـهان االول وجه مـشرق والـثاني وجه
مـظلم. فالوجه ا�ظـلم لثورة احلس�. ع.
هـو الظلم والـطغيـان والبطش والـتقتيل
الـــذي مــارسـه جــيـش الــطـــاغـــيه يـــزيــد
ضـداالمـام وضـداهل بـيت الـنـبـوة الـذين
فـرض الــله عـلـيـنـا كـمـسـلـمـ� مـحـبـتـهم

وطاعتهم. 
حـــيث قــال عـــزً وجل في مـــحــكم كـــتــابه
الـــكــر� (قـل ال اســاًلـــكم عــلـــيه اجــراً اال
ا�ـودة في القربى)فـانبيـاء قد � ايذائهم
من قـبـل اقـوامــهم وقــد طــلــبـوا مـن الـله
اجــراً فــكــان قــولــهم. قل ان اجــري عــلى
الـله. بـاستـثـاء نـبيـنـا الـكر� القى األذى
الـكـثـيـر مـن قـريش فـقـد طـلب من ربه ان
اجــره مــحــبــة آل بــيــته. وقــال رســولــنـا
الــكــر� (مـــثل أهل بــيــتـي فــيــكم كــمــثل
سـفيـنة نـوح من ركـبهـا جنا ومن تـخلف
عـنهـا هـوا)فمـاذا صـنع الذي كـان يـتربع

ا�ـديـنـة مـتـوجـهاً إلـى أرض كربـالء كان
يـعــلم حق الـعــلم بـان دمـه ودم انـصـاره
مـهدورًا ال محال وانه ذاهب �القاة وجه
ربه في جـــنــان اخلــلـــد. وان اعــدائه هم
اعـــداءاالسالم واالنـــســـانـــيـــة جـــمـــعــاء
ومـكانهم جهـنم وبئس ا�صيـر. ولقدقال
عـلـيه الــسالم قـولـته ا�ــشـهـورة. إني لم
أخـرج اشـرا والبـطـرا والمـفـسـداً وظـا�ا
ا�ــا خـــرجت لـــطـــلب االصالح فـي امــة
جـدي رســول الــله. ولــنــســتــعـرض االن
مــكــانـة الــطــغـاة واحلــكــام ا�ـســتــبـدين
عـبرالـتـاريخ اين هي مكـانـتهم واين هي
قــبــورهم ان وجـــدت فــانــهـــا بالشك في
اخلـرايًب ا�هجـورة وفي مزابل التاريخ.
ولـنرى مـكـانـة الرجـال الـعظـام اصـحاب
الــــرســـاالت الــــســـمــــاويـــة وخـــاتــــمـــهم
نـبـيـنـاالـعـظـيم مـحـمـد. ص. واهل بـيـته
واصـحـابه ومـحـبـيه فـإنهـم خالـدون في
قـلـوب الـنـاس وضـمـايًرهـم وان قبـورهم
تـــزهــو وتـــعـجً بــالـــزايًـــرين واحملـــبًــ�.
والـطغاة جـميـعهم عبـرالتـاريخ واقربهم

عــلى كــرسي اخلـالفــة ظــلــمــاً وبــهــتــانـا
بـريــحـانــة رســول الـله. ص. والــذي قـال
عـنه. حـس� مـني وانـا من حسـ�. وقال
ايـضـا. احلـسن واحلـسـ� سـيـدا شـباب

اهل اجلنه.
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فـالطاغيه يزيد تربًع على كرسي اخلالفة
من دون اسـتحـقاق فـهو الـفاسق الـفاجر
الــــذي ال يــــلـــتــــزم بــــا�ـــبــــاد� والـــقــــيم
االسالمــــيــــة. وانـــنــــا في الــــوقت الـــذي
نـستذكر هذه االحـداث ا�اساويه الدامية
واحلـزينـة الـتي مـرًت بآل بـيت الـرسول.
ص. يـجب ان نتذكر الوجه الثاني لثورة
احلــســ�. ع. وهــوالــوجـه ا�ــشــرق لــهـا
الـذي يعبًر عن البطولـة والشجاعة الفذة
الـتي وقـفــهـا االمـام. ع. بـوجـه الـطـاغـيه
يــزيــد وجــيـوشـه مـجــســدًا بـذلـك ا�ـانه
الــعــمــيـق الــذي اليــتــزحــزح بـــعــقــيــدته
االسالمــيــة ودفــاعه ا�ــســتــمــيـت عــنــهـا
ومضـحياً الجـلها بحـياته وحيـاة عائلته
واصــحــابه. فــحــ� خــرج االمــام. ع. من

ا�ـقـبـور صـدام مـهـمـا اخـتـلـفت اسـالـيب
بـطشهم وقهـرهم فانهم زائلـون ومكانهم
في احلــضــيـض غــيــر مـاســوف عــلــيــهم
والـــــــيــــــوم ونــــــحـن نــــــواجـه االرهــــــاب
واالرهاب� احفاد الطاغيه يزيد واعوانه
ومـحبيه الذين يهدفون الى دمارنا وعدم
استـقرار شعبنـا فيجب عليـنا جميعاً ان
يـكون مـثلـنا االعـلى امامـنا احلـس�. ع.
وذلـك بـان نــتــكــاتف ونـتــآزر بــعــيـدًا عن
الطـائـفـيـة وا�ـنـاطـقـيـة لـنـفـوت الـفـرصة
بـذلك عـلى االعداء الـذين يـتـربصـون بـنا
بـغـيـة االنـتــقـام وتـمـزيق وطــنـنـا ونـهب
ثــرواتــنـــا االقــتـــصــاديــة. فـــبــوحـــدتــنــا
وتــمـســكــنــا بــقــيــمـنــا ومــبــادىً ديــنــنـا
االسالمـي احلـــنــــيف وابــــتــــعـــادنــــا عن
ا�ـمـارسـات والــشـعـائـر الالديــنـيـة الـتي
تـمــارس في شـهـر مــحـرم احلـرام من كل
عــام نـــكــون قــد اتـــبــعــنـــا خــطى االمــام
احلـــســ�. ع. والــسـالم عــلــيك يـــاســيــد
شـــبـــاب اهل اجلـــنــة يـــوم ولـــدت ويــوم
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طــغى اجلــانب ا�ــأسـاوي فـي قـضــيــة االمـام احلــســ� (ع) عـلى كل
اجلــوانب األخـرى � مع أنَّ سـيــرته ا�ـبـاركــة حـافـلــة بـأعـظم الـدروس

االجتماعية واالخالقية 
-2-

لقد روي عن االمام احلس� (ع) قوله :
" صاحب احلاجة لم يُكرم وجهه عن سُؤالك فأكرم وجهَك عن رده " 

كشف الغمة /ج 2/ص207
مـا أعـظـم هـذا الـتـوجـيه ومـا أسـمـاه � ومـا أبـلـغه في مـضـمـار الـنـفع

االنساني واالجتماعي ..
انّ أصــحــاب احلـاجــات تـلــجــئـهم الــضــرورة الى ان يـقــصـدوا ذوي
الــنـفــوذ والـقـدرة عــلى تـنــفـيس كــربـهم � وإغــاثـتـهـم في ا�ـأزق الـذي
يــعــانــون مــنه � وهم حــ� يــتــوجــهــون بــحــاجــتــهم الى هــذا الــقــطب
االجـتـمـاعي أو ذاك � والـى هـذا ا�ـسؤول أو ذلـك � ا�ـا يُـريـقـون ماءَ
وجـوهِهم في السـؤال � وإراقة ماء الـوجه عملـية بالـغة الصـعوبة على

ذوي احلس العالي بالكرامة االنسانية :
يقول الشاعر :

فانَّ إراقةَ ماءِ احلياةِ 
دُونَ إراقةِ ماءِ ا�ُحيّا 

واسـتقبـال ذوي احلاجات بصـدر رحيب � ووجه بعيـدٍ عن العبوس ..
هـو أولُ الغـي�� والتـعهـد بقـضاء احلـاجات يـعيـد اليهـم ما أراقوا من

ماء وجوههم .
واالمـــام احلـــســ� (ع) يـــدعـــونــا الـى إكــرام وجـــوهـــنــا عن ردّ ذوي

احلاجات .
ان الـتفاعل االيجـابي مَعَ مَنْ يأتيكَ واضِعـاً فيك ثَقَته وأمَـلَه يعتبر من
أكــبـــر ا�ــؤشــرات عــلى احلس اال�ــانـي واالنــســاني� وبــهــذا احلس
الـرهيف ا�بـارك �كنك ان تـمتلك مفـاتيح اجلنـة� فلن يضـيع عند الله

ذرة من عمل اخلير فكيف باجناز حاجة ملهوف مكروب ?
انك حــ� تـدخل الـسـرور عــلى قـلـبه بــقـضـاء حـاجــته تُـثْـبِتُ أنّك �ن
يترجم عمليا اخالق ا�سلم الكر� كما أرادها االمام احلس� (ع) .

وهنا نقول :
ال يـكفي أنْ تـبكي عـلى احلس� (ع) مـتفـجعا �ـا أصابه� بل ا�ـطلوب
االلـتزام الدقيق بـالنهج احلسـينيّ� في مسار تغـمره عبقـات ا�عطيات

احلسينية� بكل ما حتمله من أشذاء وأنداء .

أن أحــــوال أهل احلُـــكْـم في مــــعـــقــــلـــهم
الـعـاصــمـة أديس أبـابــا لـيــست عـلى مـا
يـدعـو إلى الـطـمـأنـيـنـة� وأن الـكـر والـفر
دائم بـإحتمال احلدوث ب� قوات النظام
والــقـــوات ا�ــنــتــمــيـــة حتت لــواء زعــيم
"جـبهة حترير شعب تيغراي"الذي عندما
بـدأت ا�ساعي لوقف مؤقت إلطالق النار
واجلـلـوس إلى طــاولـة الـتـحـادث في مـا
لــهــذا الــطـرف ومــا عــلى الــطــرف اآلخـر
وبـالعـكس� فـإن زعـيم تـلك اجلبـهـة الذي
يــصــعب عــلــيـنــا لــفظ إســمه بــســهــولـة
(ديــبـرصــيـون جــبـر�ــيــكـئــيل) مـقــارنـة
بـسالسة لفظ إسـم خصمه الـلدود رئيس
حــكــومــة أثــيـــوبــيــا (أبي أحــمــد) أمــلى
شـروطــاً عــلى الــنــظــام في أديس أبــابـا
�ـليها عادة ا�نـتصرون والذين هم على

إستعداد للمزيد من القتال. 
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هـــنـــا يـــجــوز الـــقـــول إن عـــنـــاد رئـــيس
احلـكومـة األثيـوبـية أبي أحـمـد ا�طـمِئن
إلـى ورقــة شــعــبــيـــة في مــوضــوع "ســد
الـنـهضـة" الـذي �ـضي إلى الـنـهـاية في
حتـقيق أجنـدة إجنازه غيـر متجاوب مع
اجلـاريْن ا�ـتـضـرريْـن الـسـودان بـنـسـبـة
�ـــكن حتــمُّل الــضـــرر� ومــصــر الــتي ال
تـتحمـل أي إنقاص حلـصتـها ا�ـائية من
الـــــنــــيـل� كــــان ســـــمــــة الـــــتــــعـــــامل مع
الــتــيـــغــراويــ� بـــدالً من إعــتـــمــاد لــغــة
الـتحـاور �ـا حتـويه من مـفردات كـفـيـلة
بتـقلـيل نسـبة التـحديـات� وعنـدها يشق

موضوع تبادل ا�صالح طريقه بأمان.
من هـنا وفي ضوء ما آل إليه عناد طرف
�ـسك بالـسُلطـة وطرف يـطالب بـحقوق
وهـو �ـسك بـالسالح وسـيـلـة لـذلك� قرأ
عــبــدالـــله حــمــدوك في كـــتــاب ا�ــصــيــر
األثـيـوبي وبـدأ الـسعـي من أجل حتـقيق
تـسويـة في أثـيـوبـيـا مـسـتـلـهمـاً في ذلك
ــــكم الـــســــوداني اجلــــديـــد جتـــربــــة احلُ
بـصيـغته الـتشـاركيـة (جنـراالت وأحزاب
مـدنية) في حل "تيغرايات" سودانية كان
من شــأن عــدم حــسـم أمــرهــا بــالــنــوايـا
احلسنة ا�تدرجة ثم بالتشاور فالتحاور
فـاحملاصصـة كل بنـسبـة ما يـستحق� أن
تـبقى "الـدويالت" الثـوريـة ا�سـلحـة على
مـا هي علـيه تـناهض الـسـودان ا�تـجدد
بـصيـغـة الـتـقاسم حـيث ال كـفـة أكـثر من
كـفة وزناً وتأثـيراً� وبذلك ال تتـكرر محنة
ثورة  1964الـتي كانت أحادية مقتصرة
عـلى حـراك حــزبي نـشـيـط مـا أن إنـتـهى
إســقـــاطــاً لـــلـــجــنـــرال إبــراهـــيم عـــبــود
ومـجـلسه الـعـسـكـري حـتى بـدأ الـتـنـافر
احلـزبي وتـنـاثـرت في فـضـاء الـسـيـاسـة
الـسودانية جتربة أن يُحكم السودان من
جـانب خـلـطـة عـطَّـارين فـيـهـا األنـصاري
إلى جـانب اخلتمي إلى جـانب الشيوعي
إلى جـــانب اإلسـالمي. لم يـــبـق من تـــلك
الــتـجــربـة الـتـي تـهـاوت بــسـهــولـة أمـام
عودة مـنقحة لـلعساكـر قوامها مـجموعة
مـن الـرواد الــشـبــان يـتــرأســهم زمـيــلـهم
بـرتبـة عـقـيد� سـوى الـصـورة التـذكـارية

والــنــدم عــلى تــضـيــيع فــرصــة حتــقـيق
اإلسـتقـرار. وهـذه العـودة ا�ـنقـحـة التي
عُـرفت " ?ثـورة مـايـو" أسـست لـنوع من
الـشراكـة الـعسـكـرية-ا�ـدنيـة إ�ـا كانت

شكالً فلم تصمد.
WJÝUL²� W�«dý

الــشـراكـة الــراهـنـة مــا زالت مـتــمـاسـكـة
حـتى اآلن. والـتـنـبـيه مـتـواصل من أجل
ثـباتـها فال يـتم التـفريط بـها� خـصوصاً
أن الـسـودان ا�ــتـجــدد بـصــيـغــة احلـكم
الـــتــشـــاركي عـــلى مـــوعــد مـع دور بــالغ
األهمية يجري في كواليس دوائر القرار
األمـيـركي رسم معـا�ه� ويـترافق مع ذلك
إتـــخـــاذ خـــطـــوات مــتـــدرجـــة فـي شــأن
تـخفـيف أعـبـاء الديـون إلى درجـة إلـغاء
ا�ـمكن إلـغـاؤه وفي شأن اإلسـتثـمار في

"القارة السودانية" ا�ترامية األطراف.
وإذا جـاز اإلستنتـاج ونحن نتابع سعي
رئـــيس احلــكـــومـــة عـــبــدالـــله حـــمــدوك
ووزيـرة اخلارجية مر� الصادق ا�هدي
وقــبـل ذلك إطالالت مــتــأنـــيــة لــلــرئــيس
عـبـدالـفـتـاح الـبـرهـان وإشـارات كالمـيـة
غـير عصي فهْـمها على الـلبيب تأتي من
نـــائــــبه صــــاحب الــــشــــأن و "الـــتــــدخل
الـسريع" محمد حمـدان دقلو (حميدتي)�
ألمـكـن الـقــول إن إدارة الــرئــيس بــايـدن
وفي ضـوء تقـييم عـلى درجة من الـتأني
بـاتت تـرى تعـزيـز دور الـسودان لـيـكون
�ــثــابــة الــبــوابــة األمــيــركــيــة لــلــقـارة
األفريقية في الربع القرن ا�قبل� كما هو

دوره اآلخـر الـذي يُـنـتــظـر تـعـزيـزه وهـو
الــبـوابــة الـعــربـيــة واإلسالمـيــة لـلــقـارة
الـسـمراء. وهـذا اإلهـتـمـام األمـيـركي هو
إسـتـبـاق وبـدايـة تــطـويق �ـا تـنـشط في
شـــأنه الـــصــ� وروســـيـــا كل مـــنـــهـــمــا
بــوسـائـلـهــا وطـمـوحـاتــهـا. الـصـ� بـأن
تـكـثف اإلهـتـمــام اإلقـتـصـادي والـنـفـطي
والـتنموي عـموماً في السودان وهي من
أجل ذلك بــدأت تـدلـي بـدلــوهــا في شـأن
ا�ـسـاعدة الـتي حتـقق تـسـويـة �ـوضوع
"سد النهضة" ترتضيها مصر والسودان
ويـــخــفـف زعــيـم أثــيـــوبـــيـــا من عـــنــاده
خـــصـــوصــــاً في حـــال أثـــمــــر الـــســـعي
احلــمـدوكي حـالً لـلـعــقـدة الــتـيــغـراويـة�
وعـلى نحـو احلل الذي إعتـمدته الـقيادة
الـســودانـيـة اجلــديـدة �ــوضـوع دارفـور
الـذي ال تـخـتـلـف الـدوافع فـيه عن إقـلـيم
تـيغراي. وأمـا اخلشيـة األميركـية والتي
جعلت نسبة االهتمام تتجاوز الشكليات
مع أهل الـنظام التشاركي خصوصاً بعد
أن شـقت ورقة التطبـيع طريقها� فهي أن
يـــخـــطف الــــرئـــيس بـــوتـــ� الـــســـودان
ويـنـشىء فـيـهـا بـوابــته األفـريـقـيـة عـلى
نـحو ما فعل بسوريا تـاركاً أميركا تندب

سوء حساباتها.
ويـبــقى أن الــسـودان الــغـائـب فـا�ــغـيَّب
مـاضـياً يـتـصـدر ا�ـشـهـد الـدولي خـطوة
. وهكذا .. واألرجح دائمـاً خـطوة حاضـراً
لـكل دولة فرصتها كـما السودان وحظها

العاثر كما لبنان.

w�UA�« 5�ŠbL×�

بـذكـريـات ابـطـالــهـا وامـجـادهـا فـمن حق
الـشعـوب االسالمـيـة خـاصة واالنـسـانـية
عـامة ان يـفتـخـروا بالـذكـريات الـبـطولـية
لـلـمـوقف اجلـهــادي الـشـجـاع الـذي وقـفه
االمـام احلــســ� ع. ومـعه نــفــر قـلــيل من
اهل بـيـته واصـحابـه انتـصـارا لـلـمـباد�
وا�ــثل والــقــيم االسالمــيــة واالنـســانــيـة
والـتي خصً الله عزً وجل رسولنا الكر�

لـو قـرأنــا الـتـاريخ بــإمـعـان لــوجـدنـا أن
الـكثير من اال� مرًت بـكثير من األحداث
ا�ـتعـددة الـتي تـخـلـيـدها ولـوتـصـفـحـنا
تـاريخ امتنا العربية واالسالمية لوجدنا
ان ثـورة اإلمام احلسـ� بن علي علـيهما
تـكــون في مـقــدمـة األحـداث الــتي قـدمت
فـيـهـا مالحم بـطــولـيـة فـذة في فـتـرة من
فـترات الـتاريخ. فـإذا كانت اال� تـفتـخر
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   تـزامنـاً مع الذكرى الـسنـويّة حلادثـة إنفـجار مرفـأ بيـروت � و مع باكورة
اإلعالن عن تـأسيـسه و أشارة  الـبدء بـترسيم أنـشطـة  فعـاليـاته  إحتفى  "
صـالون -  - 15األدبي " بـالـشـاعـر الــعـراقي " حـسن عـبـداحلـمـيـد " عـبـر
صدور - طـبعـة بـيروت -  من ديـوانه " حـ� تنـكّر ا�ـوجُ ... بـضحـكات الـقوارب "
�قدمة للباحث و ا�فكر " د.عبد احلس� شعبان " الصادر عن دار أبعاد للطباعة

و النشر � وذلك يوم األثن� الثاني من آب اجلاري.
 وادارت األمــسـيــة و تــنـظــيم احلــوار  الـشــاعــرة  و اإلعالمـيــة الــسـوريــة  " نـوال

احلوار.

رسالة بيروت
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بيروت

WO�U��« W�«b(«Ë v�Ë_« WA�b�« d�U�

سعدي يوسف

ألنّنـي شعـرتُ أنّني أمـام شاعـر من نَوعٍ
مُختلف� وكنتُ كلّما أقرأ قصيدةً جديدةً
له� ازدادُ قــنــاعــةً بــأنّـه يُـخــاطــبــنـي أنـا
بـالـذات� ويُالمس فـردانـيّـتي� حـيث كان
يـتـحـدّث بـلــغـةٍ مُـخـتـلـفـة خـارج اإليـقـاع

ا�ُفخّم.
"يــبــلّل مــاؤه طــعم الــوسـادة فـي لـيــالي

النوء واحلسرة
ويـأتي مــثل رائـحــة الـطـحــالب� أخـضـر

اخلطوات�
�سح كفّي اليمنى

بغصن الرازقي:
- أفق...

أنا النهر...
ألـــست حتــــبّـــنـي? أو لمْ تُـــرِدْ أن تــــبـــلغ

البصرة?
بأجنحة الوسادة?

أيّها النهر
أفقتُ…أفقتُ

فوق وسادتي قطرة
لها طعم الطحالب

إنّها البصرة".
وإذا كانت قصيدة السيّاب ملحميّة ذات
إيقـاعٍ قويّ ومُـطرَّزة باألسـطورة والـلّغة
ا�ُـفـخَّـمـة� فـإنّ قــصـيـدة سـعـدي يـوسف
مـبـاشرة وآنـيّـة ومـعيـشـة� �ا فـيـها من
رشـاقـةٍ وأنـاقـةٍ وجـمـال� و�ـا فـيـهـا من
إدهـاشٍ وعفـويّـة. وبقـدر مـا يكـون نصّه
مـــدهــشـــاً� فــإنّ الـــدهــشـــة األولى كــانت
شــخـصه� وهي تـبــقى مُالزِمـة لك� حـتّى
بعـد عقـودٍ من الصـداقة� وغـالبـاً ما كان
ســعــدي يُـفــاجِـئــنـا بــنصٍّ جــديـد ولــغـةٍ

جديدة وسلوكٍ جديد.
حـ� قـرأتُ األخـضـر بن يوسـف حدستُ
مَن يكون? إنّه سعـدي نفسه� الذي عاش
في اجلـزائر� في بـيتٍ جـزائريّ� مُـبتـدِعاً
اسـم األخــــضــــر� وهــــو اسـم شــــائع في
اجلــزائــر� واخلــضـرة كــمــا قــال لي هي
دلــــيـل احلــــيــــاة واجلــــمــــال� وهــــو مـــا
اسـتـوحاه من مُـحـيـطه� أمّـا ابن يوسف

فليس سوى سعدي بذاته.
يقول عن جتربته اجلزائريّة إنّها أَعطته
فسحةً للتأمُّل� فـبعدما اعتُقل وعُذ�ب إثر
انـقالب شبـاط/ فـبرايـر عام  ?1963تَرك
الــــبـالد بـــعــــد إطالق ســــراحه� وكــــانت
وجـهــته األولى بـيــروت -كـمــا هـو حـال
أغـــلب ا�َـــنـــفـــيّـــ� الــعـــرب-� الـــغـــزالــة
اخلــضــراء الــتـي تُــســابق الــزمن نــحــو
الـضوء� ومـنهـا ارحتل إلى اجلـزائر في
العام  ?1964واستـمرّ فيـها لغـاية العام

بــقـيتُ مــشــدوداً طـيــلــة أسـابــيع وأنـا
أتابع خـبر مـرض سعـدي يوسـف� فما
أن كَـتـبت إقـبـال مــحـمّـد عـلي� رفـيـقـته
ا�ُخلصة "سعدي يُصارِع ا�رض... هو
الـذي رأى كلّ شـيء� فـغــن�ي بــذكــره يـا
بـالدي"� حـتّى تــيـقّـنـتُ أنّ الـذئب الـذي
ظلَّ يـترصّده سـنواتٍ طـويلـة سيـتمكّن
مـنـه� فـقـد دخلَ أحـد ا�ـسـتشـفـيـات في
لـــنـــدن في  4نـــيـــســـان/ إبـــريل 2021
مُتأث�راً �ُضاعفات سرطان الرئة الذي
ظلّ مُــتـكــت�ـمــاً عـلــيه حلــ�� وفـضَّلَ أن
يُكـابده وحده بـكبريـاءٍ وشمو�� كي ال

يُقلق األصدقاء ويشم�ت األعداء.
ثمّ رحل في  13حزيران/ يـونيو 2021
عن عـمرٍ نـاهز الـ  87عامـاً� كـان حافالً
بـالـشـعـر والـكـتـابـة واإلبـداع والـتـمرُّد

وا�نفى.
"سأرحلُ في قطارِ الفجرِ:

شَعري �وجُ� وريشُ قُـبَّـعَـتي رقيقُ
تناديني السماءُ لها بُروق�

ويدفعُني السبيلُ بهِ عُـــروقُ.
سأرحلُ...

إنّ مُقتـبَــلِـي الطريقُ".
ا�تنف�سُ شِعراً

لم يكُن سعدي يـوسف ا�ولود في "أبو
اخلــصـيـب" - مُـحــافــظـة الــبــصـرة في
الــعـام  1934شــاعــراً فــحــسب� بل إنّه
حـالةُ شعـر� فلم يـكُن يكـتب الشـعر� بل
كان يـتـنـفّسـه. والشـعـر بـالنـسـبـة إليه
هو احلياة بسليقتها وتلقائيّتها� على
حـدّ تـعـبـيــر الـشـاعـر الـكـبـيـر مـحـمـود
درويش� مـثــلـمـا احلــيـاة هي الــشـعـر�
وخـصوصـاً ح� يـنـدغم ما هـو خاصّ
�ــــا هـــــو عــــامّ� وتــــتــــشــــابك الــــذّات

با�وضوع.
يُـعـدّ سـعدي من أبـرز شـعـراء احلـداثة
الشعرّية الثانية مع أدونيس ومحمود
درويـش� إذا اعـــتـــبـــرنـــا أنّ احلـــداثـــةَ
الـشعـريّة األولى �ـثَّلـة بنازك ا�ـالئكة
وبـدر شــاكـر الـســيّـاب وعـبــد الـوهّـاب

الــبـيّـاتي وبـلـنـد احلـيـدري� وقـد واصَلَ
ولـــوجَ طـــريـق احلـــداثـــة مُـــنــــتـــق�الً من
قـصيـدة الـتـفـعـيـلة إلى قـصـيـدة الـنـثر�
مازِجـاً الـغـنائـيّـة بـالـسرديّـة عـلى نـحوٍ
غــيــر مـتــكــلّف في إطــار بالغــة جــديـدة
شكالً ومضموناً� مُـتّخِذاً أشكاالً جديدة
وجـوهراً جـديـداً� ربّمـا غـير مـألوف في

إطار مِعمارٍ فنيّ دقيق.
وبحسب ما يقول سـعدي نفسه: الشعر
ساحة مفتوحة وكلّ جتريب فيها مُمكن
مـثـلـمـا كلّ األشــكـال مُـمـكـنـة وال وجـود
لـشـكلٍ فـريد� بـل إنّ األشكـال تـتـعدَّد في
الـقـصـيـدة� وتـلـك مـيـزة غـنىً واكـتـنـاز.
وهـكـذا ترى قـصـيـدته مكـتـظّة بـالـصور
إلى درجـــة أنّه يـــتـــداخل� هـــو ونـــصّه�
أحـيـانـاً في لـقـاءٍ حـمـيم وحـوارٍ مُـتّصل
مـع الـــروح� حـــيث تـــمـــكَّن من تـــقـــريب
الـيوميّ وا�ـألـوف والعـاديّ واإلنـسانيّ
إلى قـيَمٍ شـعريّـة مُـثيـرة وألـيفـة� وبـقدر
زهد اللّغة وبساطـتها� لكنّها في الوقت
عَـيــنه حتـتــاج إلى وعيٍ لـفَــهمِ طـبــيـعـة
الـــعالقـــة بـــ� الـــيـــومي والـــتـــاريـــخي
والعابر واخلالد واحلاضر وا�ُستقبل.
لــعلّ قــصــيـدة ســعــدي يــوسف تُالمس
احلـيـاتيّ� ا�َـعـيش� ا�َـنـظـور� ا�َـلـموس
واحلــــسّيّ� الــــفــــيــــوربــــاخـيّ إذا جـــاز
الـتـعبـير� وهي بـقـدر فردانـيّتـهـا� فإنّـها
عــامّـة أيــضـاً� حـيـث الـقــيَم اجلـمــالـيّـة.
ويُــحــاوِل ســعــدي إشـراك ا�ــتــلــقّي في
قــــصـــيـــدتـه� �ـــا هـــو آنـيّ ومُـــبـــاشـــر
ومــحـــســوس� وهـــكــذا تـــرى مـــفــرداته

تتعلّق بحياتنا.
مـنــذ أن قــرأتُ مــجــمــوعــته الــشــعــريّـة
"األخـــــضــــر بـن يـــــوسف"� لـم أُشفَ من
قـصـيدة سـعدي� فـقـد شعـرتُ أنّه يـكتب
باسمنا أو بـاسم كلّ واحدٍ منّا أو حتّى
من دون أن يسـألنا� فـهو يُمـث�لنـا ويُعب�ر
عـنّا� وهـكذا انـفتَـحتْ ذائقـتي الشـعريّة

على نحوٍ جديد من الشعر.
بـقيتُ مُـغرَمـاً ومُنـدهشـاً بنصّـه الباذ��

 .1971وفـائــدة ا�ــنــفى األخــرى أنّه بَـدأ
إطاللةً جديدة� حيـث قرَّر امتالكَ ناصيّة
الـلّغـة الفرنـسيّـة بعـد اإلنكـليـزيّة� فضالً
عن الــلّــغــة األمّ "الــعــربــيّــة". وقــد تــآلف
سعدي في ا�نافي التي زادت على ثلثَيْ
عـمره اإلبـداعيّ� بل أَصـبح ا�نـفى جزءًا
عضـويّاً من حـياته ولغـته ومَجـاالً رحباً
لـــلــــتـــعـــرُّف إلـى الـــذات وا�خـــر� أُ�ـــاً
وشــعـــوبــاً وأصــدقــاءً ولــغــاتٍ وعــاداتٍ

وثقافات.
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وكـنت قـد سـألـته فـي مُـسـامَـرةٍ شـامـيّـة�
وأخرى قبرصيّة� عن مَصادره الروحيّة�
و�َن تـأثَّـر في مـشـواره األوّل� وقـد كرَّر
أكـثـر من مـرّة أنّ أُسـتـاذه األوّل هـو بـدر
شـاكـر الـسـيّـاب� وقـال في إحـدى ا�ـرّات
لـو عــاشَ بـدر� لـكـان الــشـعـرُ قــد تـغـيّـر.
وأثـنى عـلـيه كـيف حـوَّلَ قـريـته جـيـكـور
إلى عـمارةٍ مُـقدَّسـة أقرب إلى كـاتدرائـيّة
أو جــامع مــهـيب� وأشــار إلى أنّه تــعـلَّم
من الــسـيّــاب: الـوفــاء لـلــبـيــئـة وبــشـكلٍ
خــاصّ لـلـطــبـيــعـة� �ـا فــيـهــا من بَـشَـرٍ

وشَجَرٍ وحَجَر.
وفي حوارٍ مُـتلفَـزٍ مع اإلعالمي والكاتب
الـسـعودي مـحمّـد رضـا نصـر الـله� قال:
األسئـلة التي قـدَّمها بـدر شاكر الـسيّاب
مـا تــزال قـائــمـة� وكـنتُ قــد اسـتــطـلـعتُ
رأيه� أيــــقـــصــــد: احلـــريّــــة وا�ُـــســـاواة
واجلــمـال? أضــاف والـعــدل. وقـد حـاولَ
الـــســيّــابُ اإلجـــابــةَ عــنـــهــا بــطـــريــقــته
اخلـــاصّــة� لـــكنّ هـــذه األســئـــلــة أخــذت
تـتـوالــد� ولألسف� فــإنّ الـرحـيل ا�ُــبـكـر
لــلـســيّـاب قــطع ا�ــرحـلــة األولى� إلّـا أنّ
األسـئــلــة الـتـي تـركــهــا لـنــا� وســيــبـقى
بـعـضـهـا لِـمـا بـعـدنـا� حـاولـنـا ونـحـاول
اإلجابة عنها بطريقتنا اخلاصّة أيضاً.
عن بــيـــئــة أبــو اخلـــصــيب والـــبــصــرة
عــمــومــاً� وهي ذاتــهــا بـيــئــة الــســيّـاب�
جـيـكـور والـبـصـرة� يـقـول سـعـدي إنّـهـا
غابـاتُ النـخيل وشـمس القـرى� وهو ما
اكــتــنــزه� حــيث اجلــداول والــنُــهــيــرات
والــفـضــاء الــشـاسع والــدهــشـة األولى�
ويضيف: لقـد كانت احلياة الـثقافيّة في
الـــبــصـــرة� �ــا فـــيــهـــا أطــرافـــهــا أبــو
اخلــصـــيب وجــيـــكــور� بـــيــئــة نـــشــطــة
وحيويّـة وحسّاسـة� وهي بيئة مـفتوحة
تتـقـبّل اجلـديـد مثـلـمـا تـتقـبّل االجـتـهاد
واحلداثـة وحركة الـتيّـارات االجتمـاعيّة

الراديكاليّة.
وأظـنّهـا كانت بـيئـة مُالئمـة للتـفاعُل مع
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روح طيبة? قال � الثاني

- مــاالـذي يــجــعل هــذا ا�ـديــوف بــطـ�
الـشـذوذ ايـهـامـنـا ان الـشـيـطـان يـبـيض
لــتــفــقـــز عن شــيــاطـــ� آخــر.. وان تــلك
الــبــلـدان الــبـعــيــدة مـاهـي اال شـيــاطـ�
بثيـاب بشرية? رفع احلـذر الساهم دوما

اصبعه بتردد� قال الشيخ
- ها يابن الكذاب.. قل ماتريد?

شــهق الـــولــد� وعن قــصــد تــمــخط بــ�
يـديه� ثم رفـع دشـداشتـه �ـسح الـبـقـايا�

وهو �ط كلماته.
-شيخنا ماذا عن الشيطانات?

صــفـن الــشــيخ � الـــذي ال�ــكن مــعــرفــة
مــاالــذي كـان يــفــكــر فـيـه� ثم مــالـبث ان
مـطق� واطـلق شـهـقـات تـشـبـة تلـك التي
تـــتـــعــالـي رويـــدا عـــنــد مـــجـيء ا�ــوت�

ودو�ا تركيز� وبلعثمة واضحة
-من عـــلـــمـك هـــذا الـــســـؤال ســـربـــوت?

السارح في ارتباكه
-شـيـخـنـا انــا فـكـرت.. مـادام الـشـيـطـان

موجوداً فالبد من شيطانة?
-قـلت لـكم الـشـيـاطـ� تـبـيض.. واليـفـقز
بيضها اال عن رجال ال وجود لشيطانة?
  -واحلـلــوات ا�ـوجــودات هـنــاك حـيث

يوجد اوالد الشيطان?
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هـز الـشـيخ رأسه� بـبطء اثـار اسـتـغراب
اجلــمـــيع� ودون رغــبــة مـــنه � جــحــظت
عيناه� واطلقت حنجرته زفيرا وشهيقاً�
ومـات� مثل ريح امـتألت درابـ� القـرية�
والــقـرى االخـرى بـاخلـبـر� الـذي رافـقـته
االشــاعـة الــتي تــقــول ان مــوت الــشـيخ
مــطـلك الــفـجــر� ا�ـا هي بــدايـة ظــهـور
الـشــيـاطـ� واوالدهم� الــذين  يـعــمـلـون
على حكم الـقرية وافسـاد النساء� وطرد
االوالد الى مدن الـبعـاد� ضجت الـنسوة
بــالـصـرا�� و انـتــكـست رؤوس الـرجـال
بـعـد ان لـفت مالمـحـها بـيـشـامـيغ تـشبه
شــبـاك الــصـيـد� وحــدهـا الــواقـفــة عـنـد
الطرف القصي�  واالمعة العين�� كانت
تـمتـم بكـلـمـات مـجـهـولـة� لم تـقـترب من
اجلـسـد الـذي صـار يصـدر ريـحـاً نـتنه �
لم يـعرف عـنهـا احد شـيئا� قـال صاحب

احلمار.
-ال�ـــكـن ايـــصــــاله الـى الـــيــــشـــان? رد

ذاك الـوقت الـذي مـر� الهـثـاً� مـثـل حـمار
الــدفــان مــهــاور االعـور� الــنــاقل جلــثث

ا�ــوتى� بـ� مــغـيــسل الـقــريـة ا�ــدجـنـة
بـالـسـواد� وعلـو الـيشـان� ا�ـليء بـحدب
شــــــــــــــقـت االرض
لـــتــبـــتـــلع بــقـــايــا
اخلــــــــوف الـــــــذي
رافـق حــــــــــيــــــــــاة
اجلـــــمــــيـع� حــــ�
هـــــــــــــــــــربـت روح
الــــشـــيـخ مـــطــــلك
الـــفـــجـــر� الى مـــا
كــــــان الــــــبــــــعض
يـــطـــلـق عـــلـــيـــهــا
بارئها� رغم االثام
واخلــرافــات الـتي
زقــقـهــا زقـا � ايـام
كــــــان ا�ال الــــــذي
اليجاريه احد� وال
�ــكن االعــتــراض
عــلــيه� قـال الــولـد
الـذي اشـاع� فـكرة
ان اكاذيب مطلك �
مـــاهي اال مـــحض
خرافـات مجـنونه�
تــريـد لــنـا الــبـقـاء
بـــ� يــديـــة لـــزمن

ال�كن حتديده�.
- ال�ـــكـن لــنـــسل
الــشــيــطــان حــمل
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بغداد

سقط اجلواد .. 
تضرجت بدمائه كل الشعارات القد�ة
 واخلطى �  أخطاؤنا خشب� خشب

فكيف أمشي في طريقٍ من لهب 
ولكلّ قُبّرةٍ جناح� حالم� 

الّا حمَامُ الصابرين  بال زغبْ .
.....

كان اكتئابُ الشيخ لُغزاً 
في الزنازين القد�ة � 

في اختباء السرّ 
 ب� ضفيرت� من القصبْ .

كذب الدعاة بغيهم � 
ان احلقيقة كذبة� 

أرأيت كيف النار تأكل في النخيل 
ا�وتُ حَتم� � والغرابُ ضرورة�  �

و لكلّ شؤمٍ آية� � 
 وشم� من األحزان يغسقُ في الوقبْ .

حتماً سأكتبُ في البنفسج � 
أو أدقُّ الروحَ سنبلةً على ثدّيٍ وطَبْ .

كذب الدعاة .. لكل فجر سحرهُ وبيانه 
ا�وسوم في الوطن ا�كبّل باحلواة �

وبالغزاة 
وبالشياط� الغواةِ 

بحدائق الكذب  ا�عمّد بالصالة
  .....

في عتمة الغاب ابتكرت ظهيرةً 
وعجنت مأساتي رغيفاَ أسوداً 

وخبزتهّ وأكلتهُ 

عطش الفرات بنخله 
 وانا القراح ما عطشتُ  

وما ابتعدتُ �
وفي العوادي ما انكسرتُ

و كم أمامَ ا�وت صُلباً قد وقفتُ .
....

و كلّما شهقَ الظالم �
نسيتُ جرحي والتجأتُ �
إلى عباب البحر أرسمُ 

صورةَ الوطن ا�هشّمِ كاحلطب .
حطب� أنا � 

و اخلوفُ مجنون� � 
�ورُ مع احلن�ِ � .
قــد أحـــتـــسي � دميَ

النبيذ
عـلى رصـيـف مـديـنـةٍ

ثكلى تنامُ �
و كُــلّــمــا مــرَّت بــذاك

الليل أغنية� � 
 ...

كمِ انكسر الظالمُ �
و شعّ فـي اإلبـــــريــــز

وجه� من ذهبْ .
كــــــــــانـت صـــــــــواري
الـــعـــشـقِ ســـوســـنـــة

الندى 
.. في ضوئها �

يا لـيلَ ثـرثرة ا�ـياه �

الريح
ضوع الغائب� �

عباءة النخل الغريب 
... برغم أشواق ا�ناجل للرطبْ .
يزهو بها الوطنُ ا�ثقّب بالقنابل 
... والشعاراتِ القد�ة ِواجلديدةِ

مَنْ سيأتي في اخلريف  ?
: الفجر� مرتبك� � 

وهذا الطقسُ يجهلُ ما تخفّى � 
ما أسرَّ به الفؤاد .

هل تغسل األمواجُ سيلَ عمائم اجلهل ِ 
ا�عرّش في العباد ? 

الفجرُ أومأَ � 
والظالمُ ا�شرئبُ قد استبدًَّ بقوم ِعادْ 

ياأهل ( أرم ) السادرين بغيّهم � 
أنّ العروق ضاللة� 

وعفونةُ اخلبز ا�ضرّج بالرماد
من أيّ ليل يولدُ احللمُ اجلديد? 

من السواد
من انكسار الياسم� .. من احلِدادْ

.من ا�راثي الغائرات ..
من أيّ ليلٍ ? 

والبالد لم تَعدْ تلك البالدْ.
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بغداد

قصّة قصيرة

ا�خــر� وهي مــتـــواصــلــة مع
بـيـئة الـبصـرة تـاريخـيّـاً التي
شــهـــدت حــركــاتِ احـــتــجــاجٍ
واســـــــعـــــــة فـي الـــــــتــــــــاريخ
اإلسالمـي� فـــــهي مُـــــلـــــتـــــقى
ا�ــــواصـالت اإلقــــلـــــيــــمــــيّــــة
والـــدولــيّــة� حــيـث طــريــقــهــا
سـالك إلى اجلـزيرة الـعـربـيّة�
ناهيك بعالقتها بالبحر� فهي
طريق الهند والص� وجنوب
آســـــيــــــا� فـــــضـالً عن شـــــرق
أفريقيا والـسواحل اجلنوبيّة
لــــلــــجــــزيـــرة� مــــثــــلـــمــــا هي

السواحل اإليرانيّة القريبة.
ويــنــحـت ســعــدي مــصــطــلح
"تـنـافــذ الـثـقـافــات" عـلى هـذه
الــــعـالقــــات ا�ُــــتــــشــــابــــكــــة�

وا�ـقـصـود بـذلك تــواصـلـهـا وتـفـاعـلـهـا
وتداخلها.

تأثَّر سعدي بعددٍ من الشعراء ا�صريّ�
واللّبـنانيّـ� في بداية مشـواره الشعري
الـرومـانـسـي� مـنـهم: عـلـي مـحـمـود طه�
ومـحـمــود حـسن إســمـاعـيـل� وإبـراهـيم
نـــاجي� وتــأثّـــر بــإلـــيــاس أبـــو شــبـــكــة
وصالح األسـيــر� لــكنّ الـقــصـيــدة بَـدأت
تــكــتــمـل عــلى يــدَيه� وتـــأخــذ شــكــلــهــا
الهندسيّ اجلديـد� وخصوصاً االنشغال
بـالـتفـاصيل مـنـذ مطـلع السـتّـينـيّات من
الـقـرن ا�ـاضي� حيـث بدأ الـكـتـابةَ بـلـغةٍ
مُــبـتـكَــرة� مُـســتـحــضِـراً مـا هــو حـسيّ�
مُسـتبـطِنـاً جوهراً جـديداً� مـوّلداً صوراً
جـمـالـيّـة جـديـدة� والسـيّـمـا بـوضع يـده
على احلـياة ا�ـعيشـة� �ا تـملك من قيَمٍ
مــجــازيّـة مُــتــراكِـبــة ومُــتـشــابِــكـة وذات

دالالتٍ رمزيّة ونَصاعةٍ شعريّة.
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النافذة� والساقية� والبستان� واحلانة�
والـعــائـلـة� والــنـهـر� وا�ــرأة� واألشـيـاء
التي نـعرفـها ونُصـادفها يـوميّاً� حـوَّلها
سعـدي يوسف إلى حلـظةٍ شعـريّة أثَّرت
في مِخـيالـنا وأَعـادت رسم ذاكرتـنا على
نحوٍ جماليّ غير مألوف من قبل. وبقدر
ما كانت لـغته هادئـة� فإنّهـا كانت أيضاً
متـوه�جة� سرعـان ما تتـوغّل إلى العقل�
مُسـتدعيـةً التفـكير� راسِـمًة بريـشةِ فنّانٍ
أصـيل لـوحاتٍ بـألـوانٍ مُخـتـلفـة� مـازِجاً
ـون بـالــلَّـون في هــارمـوني تــفـرَّد في الـلـَّ
صـنـعه� فــقـد تـراه يـتــحـدّث عن يـانـيس
ريـــتــســوس وهــو في مـــعــرض تــنــاوله

للسيّاب� وعن لوركا وا�قصود إليوت.

إنّ شعر سعدي يحتاج أن يُقرأ أكثر من
مــرّة� فــفـيـه تــأمُّالت حتــتـاج إلـى قـراءةٍ
مُتـأنّية� والسـيّما مـا يحتـويه من تنويعٍ
وغـــنىً وبـــســاطـــة وتــفـــرّد. وقــد حــاول
سـعـدي كـسـر مرآة الـشـعـر خـارج دوائر
االنفعال وخارج التجديف� وكانت اللّغة
شـيـفــرته اخلـاصّــة إلى ذلك ووســيـلـته�
حـيث عـاش لـلـشـعـر وحـده� مُـخـلـصاً له

على نحوٍ شديد.
ولـذلـك لـيس مـن الـعــدل تــنـاوُل ســعـدي
بــالـــلَّــوم بــســبـب مُــقــارَبــاتـه الــفــكــريّــة
وخَيباتـه السياسيّـة وخروجه عن جلده
أحـيـانـاً� فـلم يـنجُ شـاعـر� عـربـي قد� أو
مُــعـاصــر� وإنْ بــدرجــاتٍ مُـتــفــاوِتـة� من
الــشــطــحــات� �ـا فــيــهــا اخلــروج عـلى
ا�ـألـوف� لـكنّ اجلـوهـر لـديه� ونعـنيّ به
ا�َــوقف من االحــتـالل -حــتّى وإنْ عــبّــر
عـنه بطـريقـة غير مـقبـولة- كـان سلـيماً�
فمـا قاله الشـاعر تبـرُّؤاً من وطنه� وأثار
ضــجّــة حــولـه� هــو مــقـــلــوب الــصــورة
ومعـكوس ا�ـعنى� فـهو يريـد عراقـاً غير
مــا هــو قــائم عـلـى الـتــقــاسُم الــطــائـفي
واإلثني والزبائنيّة السياسيّة وا�َغا�.
وقــد أَطـلق عـلى نـفـسه لـقب "الـشـيـوعيّ
األخـــيـــر"� مـــثـــلـــمـــا فَــعَـلَ أيّـــام احلــرب
الـعـراقـيّة-اإليـرانـيّة� حـيث وقَّع بـيـاناتٍ
مع شـخـصـيّـاتٍ عـراقـيّـة وعـربـيّـة تـدعو
إلى رفضِ ا�شـروع احلربي والـسياسي
اإليـــرانـي� والـــد�فـــاع عن الــــوطن� عـــلى
الـرّغم من مَوقـفه ا�ُنـاو� للـديكـتاتـوريّة

واالستبداد.
"يا بالداً ب� نهرَين
بالداً ب� سيفَ�

أعـادت هذه األرض الـتي كانـت لنـا بيـتاً
ولو يوماً� �ّراً للغزاة?

فـريسـةً أخـرى? أكان عـلـيكِ أن جتدي لكِ
? الرجل ا�ريض ولو بأفدح ما وهبتِ

عليك يا أرضي السالم
عليك� يا أرضُ� السالم..."

وفي ديـوان "صالة الـوثـنيّ" الـذي صـدر
بـعد االحـتالل� يسـتـعيـد سعـدي يوسف
مـلحمـيّته الـشهـيرة "إعالن سـياحي إلى

حاج عمران"  ?1983حيث يقول:
"يا ليلُ� أين الصفا? أين انطفأ ا�أمول?
أرضُ السواد انتهت للشوكِ والعاقول
كـلّ اجلــيــوش اقـــتــضتْ مـــنــهــا� وحــال

احلول
يا حسرتي للضميرِ ا�ُشترى ا�قتول!"
تَـرك لـنـا سـعدي يـوسف عـمـارةً شـعـريّةً
قــوامــهـا  35 مـجــمــوعـة شــعــريّـة� و10
أعـمال شـعريّـة مُـترجَـمة لـكِبـار الشـعراء
الـــعــالَــمــيّـــ�� وتــرجــمــات� لـ  14روايــة
عـالَــمـيّـة� وروايــات� وقـصص� وكــتـابـات�
نـقـديّـة زادت عـلى  8 كُـتب� فـضالً عن 6
مجموعات مُـترجَمة بلغـاتٍ أجنبيّة. كما
هناك دراسات وأطـروحات أكاد�يّة عن

جتربته الشعريّة.
دُفِنَ سعدي يوسف في مقبرة هاي غيت
(لـنـدن)� وقد تـنّـقل في ا�ـنافي الـعـديدة:
الكويت� اجلزائـر� دمشق� بيروت� عدن�
نــيــقــوسـيــا� بــلـغــراد� بــاريس� عــمـان..
واسـتقـرَّ في سنـوات العـمر األخـيرة في

لندن.

{ أكاد�ي ومفكر عراقي

الواقف عن رأس اجلثة بصعوبة بالغة
-أحمله? رد الدفان�

-اخاف على حـماري من ا�وت.. من اين
اعــيش ان مــات حـمــاري?رد الـواقف عن
اجلــثــة� وهــو يــتــراجع الى وراء بــضع
خطوات� اثارت ريـبة الكثيـر� فتراجعوا
الى ابـعـد ما �ـكن� بـدات الريـاح� تـعدد
الــوانــهـا� فــيــمــا جـفـت مالمح الــوجـوه

واصفرت� قالت الواقفة بعيدا.
- عجل بـدفنه واال ستـأخذكم الشـياط�
الى بـلـدان التـعـرفـون عن امـرهـا شـيـئا?

قال الدفان..
-حياة حماري غاليه? قالت ا�رأة

-لك مني ما تشاء ?
اطرق الـدفان قلـيال� ومالبث ان رفع اذن
حماره الـيسرى موشوشـاً� نهق احلمار
بــصـــوت اربـك اجلــمـــيـع� فــر الـــبـــعض
مـــتــوسال الـــرب� ان ال تــطــالـه عــذابــات
الشـياطـ� واثامـهم� وتراكـظت خطوات
االوالد صـوب الـشط الـذي تـقيء رائـحـة
ا�ــوت� حـــتى جـــفت روحه� لـم يك امــام
الــدفــان اال االذعـان �ــا امــرت بـه� ا�ـرأة
الـواقــفــة بــعــيـدا� حــمل اجلــثــة بــخــفـة
معهودة� وامر احلمار باالنطالق� لم يك
ثمـة من يرى ذاك ا�ـشهـد الغـريب� كانت
اهـات الــشـيخ مـطــلك الـفـجــر... ا�ـلـوثـة
بــاخلـــرافــات.. تـــهـــذي  بــبـــرود.. بــرود
شديـد.. من أنه ذاهب لالتيـان �ا �كن
االتــيــان به من مــردة وجن وشــيــاطــ��
يــقــتــلـون  الــذيـن اليــؤمــنـون بــنــبــؤاته
الـكثيـرة� واولهـا تلك الـتي تقـول.. يأتي
زمــان يـــجـيء به الـــغـــربـــاء.. غـــربــاء ال
يـعـرفـون غـيـر مــنع الـنـاس من صـنـاعـة
النايات وطلي احلناجر بذهب االنشاد!!
عــنــد تــلك الــلــحـظــة الــتي بــدأ احلــمـار
يـصـعـد صـوب قمـة الـيـشـان� بدأ االوالد
بـعد ان مـحو صـدأ حنـاجرهم بـالغـناء..
غنـاء طري.. لـكنه يـوجع االفـئدة.. ا�رأة
الــواقــفــة بــعــيــدا.. وقــبل ان  تــقــول مـا

تريد.. همست لنفسها.
- لــيـته مــامـات.. لــيـته يــسـكن حــضـني

احملتاج اليه االن?
وبــغــيــر مــا وضــوح امــتــزج نــواحــهــا�
بـتــنـاثــر ضــحـكــات اجلـنــاجــر الـطــريـة

وعذوبتها.

عبد احلس� شعبان  مع سعدي يوسف

45



…b�b'« UN�UIH� qO��� s� …e�U� W�uK�d�

 9 

 ÍU� Í«u*U‡� W�uD� rEM� ‚«dF�«

ÊU��œd� w�

الـنادي الـكـتالـوني لـلمـوسم ا�ـقبل /2021
 2022والــتي شــهــدت غــيــاب الــصــفــقـات
اجلـديـدة بـاسـتـثـنـاء إ�ـرسون رويـال.ولم
يـسـتــطع بـرشـلـونــة حـتى اآلن قـيـد كل من
�ـفـيس ديـبـاي وإيـريك جـارسـيـا� إضـافـة
إلى ســيــرجـيــو أجــويـرو� بــســبب تــخـطي
رواتب الــفــريق الــســقف ا�ــسـمــوح به من
رابـطـة الـدوري اإلسـبـاني.وعـلى الـرغم من
تــبــقي أيــام قـــلــيــلــة عـن انــطالق مــشــوار
برشـلـونـة في الدوري � إال أنه مـا زال غـير
قــادر عــلـى حل أزمــة الــرواتب لــتــســجــيل
صفقـاته اجلديـدة.جدير بـالذكـر� أن ميسي
رحل عن برشلونة بسبب عدم قدرة النادي
على الهبوط بفـاتورة الرواتب� وهما جعل
هــنــاك صــعـوبــة كــبــيـرة فـي جتـديــد عــقـد

البرغوث األرجنتيني.

الــصــنـدوق الــقـطــري الـذي يــســيـطــر عـلى
النادي غير محدود اإلمكانيات.

ويــبـلغ مــتـوسط رواتـب الـفــريق حـوالي 8
مـاليـ� يــورو ســنــويــا� ويـتــصــدر نــيــمـار
التـرتيب بـرصيد 35 ملـيونـا بشـكل صافي

حتى اليوم.
وسيكون مـيسي أعلى الالعـب� في الفريق
من حيث الـراتب بـواقع حوالي 40 ملـيون

يورو في ا�وسم� وفقا للصحافة احمللية.
e�F� W�uK�d�

وجـــهت رابـــطـــة الـــلــيـــغـــا ضـــربـــة قـــويــة
لــبـرشــلــونـة� الــيـوم الــثالثــاء� بـعــد رحـيل
األرجــنـتـيــني لـيــونـيل مــيـسي عـن الـفـريق
الكتالـوني.ولم يستفق بـرشلونة حتى اآلن
من صــدمــة رحــيل مــيــسـي� بـســبـب قــيـود
الـلـوائح اخلـاصـة بـالـرواتب� لـيـجـد نفـسه
في أزمــة أخـــرى مــتــعــلـــقــة بــالـــصــفــقــات
اجلديدة.ونشر ا�وقع الرسمي لليجا قائمة

الــبـرازيـلي بــرشـلــونـة إلى بـاريـس مـقـابل
222 مـلـيـون يــورو� وهـو مـا �ـثل صـفـقـة

قياسية في كرة القدم العا�ية.
وفي نــفس الـعــام� حـصــلـوا عـلـى خـدمـات
الشاب ا�عـجزة كيـليان مبـابي� متجاوزين
بـذلك الـعـديـد من عـروض عـمـالـقـة أوروبا�
�ا في ذلك ريال مدريـد وبرشلونـة� بعدما
دفعوا 180 مـليـونـا إلى مونـاكـو للـتـوقيع

مع الدولي الفرنسي.
كمـا أنـهم لم يتـهاونـوا في تـسهـيل انتـقال
العـبيـهم إلى أنـديـة أخرى� حـتى لـو كـانوا
يـريـدون ا�ـغـادرة� وقد أوقـف باريـس سان
جـيـرمـان بــقـيـادة نـاصـر اخلـلـيـفي صـفـقـة
عــودة نــيــمــار إلى بــرشــلــونــة عــام 2019
وكـذلك رحـيل اإليـطـالي مـاركـو فيـراتي في

2017 أيضا إلى برشلونة.
وال يـــبـــخل بــــاريس ســـان جــــيـــرمـــان في
مــســاعــيه إلرضــاء العــبــيه� ويــكــاد يــكـون

أيديهم في النهاية.
انتقال حر

عــامـا) وجــاء ضم اإلســبـانـي رامـوس (35 
واألرجـنــتـيـنـي مـيـسي (34 عـامـا) لــنـجـوم
"حـديـقـة األمـراء" في صـفـقـات انـتـقـال حـر�
بــعــدمــا انــتـــهت عــقــود كــلـــيــهــمــا في 30
يـونـيـو/حـزيـران ا�اضـي� ولم يـتوصـل أيا
مــنــهـــمــا إلى اتــفــاق مع إدارتي الــنــاديــ�

اإلسباني�.
وكان االثنان متأ�ـ� للغاية أثنـاء رحيلهما
عن الريال والـبارسا� حـيث أمضى راموس
16 مـــوســمـــا في صــفـــوف "ا�ــيــريـــنــجي"�

وميسي 17 عاما في "البلوغرانا".
وقاد راموس النادي ا�لكي �دة  6سنوات�
بــيـنــمــا حـمل مــيـسـي شـارة الــقـائــد ثالثـة

مواسم.
وحــــتى اآلن� لم
يـلعـب راموس
بــــــــــعــــــــــد مع
بــاريس ســان
جـــــــيــــــرمــــــان
بسبب مشكالت
بـدنـيـة� بـيـنـما�
�ـكن �ــيـسي
أن يــفــعل ذلك

السبت ا�قبل.
بــــاإلضـــــافــــة إلى
الـضـربـة الـريـاضـيـة
الـتي تــمـثـلــهـا خـسـارة
قـــــائـــــدي ريـــــال مـــــدريــــد
وبـــرشــلـــونـــة� يــحـــظى الـ"بي إس جي"
بــا�ـــكـــاسب الـــتي يــنـــطـــوي عــلـــيـــهــا كال
التعاقدين� وسوف يحفز وجودهما العديد
من ا�ؤسسات على إبـرام ا�زيد من العقود

التلفزيونية والتسويقية.
w��—U� qC�_«

ومنـذ أن اشتروا بـاريس سان جـيرمان في
عام 2011- وهو ناد تاريخه �تد فقط 50
عاما- لم يـكن القـطريون مـرن� بهـذا القدر

في مشروعهم لرفع الكأس ذات األذن�.
واآلن يـريـدون أفـضـل الالعـبـ� مـهـمـا كـان
الثمن� وعلى سبيل ا�ثال� تبرز صفقة ضم
نــيــمــار قــبل أربـع ســنــوات� عــنــدمــا غـادر

�ôU�Ë ≠ b�—b�

في ســعـيـه لـلــفـوز بــدوري أبـطــال أوروبـا�
وجه نـاصر اخلـلـيـفي� رئـيس بـاريس سان
جـيــرمــان� ضــربــة قــاســيــة لــريــال مــدريـد
وبـرشلـونـة� وهمـا اثـنـان من �ثـلي أنـدية
الــصـفــوة األوروبـيــة في عــالم كـرة الــقـدم�
حيث وصل من كـانا قـائدي الـفريـق� حتى
وقت قريب� سيرجيو راموس وليو ميسي�

إلى ضفاف نهر الس�.
 وبـــعـــدمــــا كـــان الالعــــبـــان في الــــســـابق
متنافس� لدودين� أصبحا اليوم رفقاء في
نــفس الـفــريق بـيــنـمــا يـتــشـاطــران مـعـا 8
بــطــوالت دوري أبــطــال أوروبــا� مــقــســمــة
بـالـتـسـاوي;  4لالعب لـلــمـدريـدي الـسـابق
(Æ© 2018Æ 2017Æ 2016Æ2014  لـــلــــنـــجم
الـــــســــابق فـي الــــبــــارســــا (2006¨2009 

 Æ© 2015¨2011
ويـتــمـتع الالعـبــان بـاخلـبـرة الــتي يـتـطـلع
إليها النادي للفوز
بــالـــلــقب الــذي
اقتـرب منه عام
عــنــدمــا  2020
تــأهل الــفــريق
لـلـنــهـائي أمـام
بـايــرن مـيـونخ�
قبل أن يفلت من
ب�
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بـاشرَ مـنتـخبنـا الوطـني لكـرة القـدم تدريـباته في مـعسكـر ماربـيا ا�سـبانـية� وذلك حتـضيراً
للـتـصفـيات اآلسـيـوية ا�ـؤهـلة �ـونـديال قـطر 2022.وأنهـى العبـو منـتـخبـنـا الوطـني الـوحدة
التدريـبية الصباحية� بقيادة ا�درب الهولندي ديك ادفوكات ومالكه التدريبي ا�ساعد� والتي
شملت تـمارين استشـفاء� وذلك بعد رحـلة السفـر الطويلـة للمنـتخب والذي وصل �ديـنة ملقا
بسـاعـة مـتأخـرة من الـليـل.وسيـخـوضُ منـتـخـبنـا الـوطني وحـدته الـتـدريبـيـة ا�ـسائـيـة � لرفع

جاهزية الالعب� قبل الدخول في التصفيات احلاسمة التي ستبدأ بداية الشهر ا�قبل.
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أعــــلـن رئــــيس االحتـــــاد الــــعــــراقي
ا�ـركزي للمواي تاي مصطفى جبار
عـــلـك� حـــصـــول مـــوافـــقـــة االحتــاد
الـعربي للمواي تـاي على استضافة
الــعـراق لـبـطــولـة الـنـخــبـة الـدولـيـة
والـتي سـتـقـام في الـرابع من أيـلول
ا�ـقبل في مدينة الـسليمانـية بإقليم

كوردستان.
وقـــال عــلك فـي بــيــان صـــحــفي  إن
عـدداً من الـدول العـربيـة واالجـنبـية
أعـلـنت موافـقتـها عـلى ا�شـاركة في
الـــبـــطـــولـــة وبــحـــضـــور �ـــثل من

األحتاد الدولي للمواي تاي.
وأضــــــاف� أن وزيــــــر الــــــشــــــبـــــاب
والــريـاضــة عـدنــان درجـال ورئـيس
اللجنة األو�بية رعد حمودي ومدير
شـباب وريـاضة االقـليم شـاكر سـمو

اعـلـنـوا على دعـمـهم وتـواجدهم في
الــبــطـولــة� مــشـيــرا الى ان الــعـراق
قـــادر عـــلـى اســـتـــضـــافـــة األحــداث
الـدولية وعـازم على اجناح الـبطولة

بكل اجملاالت.
واشــــار الى ان بــــطــــولـــة الــــعـــراق
�ــنــتـخــبــات ا�ـنــاطق كــانت بــروفـة

vHDB� rOJ(« b��
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 شــهـدت انــتــخـابــات نـادي الــشــرطـة الــريـاضي�
تـنافسـاً حاداً ب� ا�ـرشح� عـلى مناصـب الهيأة

اإلدارية اجلديدة للنادي.
وجــرت  أن االنــتـــخــابــات في بــغــداد� بــحــضــور
اعـضاء الـهيئـة العـامة وا�رشـح� عـلى ا�ناصب

اإلدارية.
وأن الـنـتـائج النـهـائـية بـعـد العـد والـفـرز من قبل
الـلـجـنـة االنـتـخـابـيـة ا�ـشـرفـة عـلى االنـتـخـابـات�
أسـفـرت عن تـشـكـيـل هـيـئـة اداريـة جـديـدة لـنادي

الشرطة.
ولــفت إلـى الــهـيــئــة اجلــديــدة تــألــفت مـن وهـاب
الــطــائي� عـلي الــشــحـمــاني� عالء بــحــر الـعــلـوم
صــادق فـرج� عـبـداحلـلـيـم فـرهـود� حـسن خـمـاط�
عـدي الربيـعي� غالب الزامـلي� حتسـ� الياسري.

احدى
منافسات
ا�واي تاي
احمللية

ابرمت الهـيئة التـطبيعـية لتسـيير شـؤون كرة القدم بـالبالد اتفاقـاً مع كلية الـتربية
الـبدنـيـة وعلـوم الـرياضـة في جـامعـة بـغداد السـتـثمـار اخلـبرات الـعـلمـيـة في هذه
الكـلية ا�رموقة الـسمعة .. وسائل االعالم الـتي نقلت اخلبر لـم تشر الى تفاصيل
االتفاق واكـتفت بـنشـر صورة جتـمع رئيس الهـيئـة التـطبـيعيـة اياد بـنيـان ومعاون
عـميـد الـكلـيـة االستـاذ الدكـتـور صبـاح قاسم وهـمـا يوقـعان مـذكـرة االتفـاق .. ما
نتـطلع اليه ان ال يكون االتفاق حبرا على ورق وا�ا يترجم الى ورقة عمل تسجل
فـيهـا الهـيئـة التـطبـيعـية كل احـتيـاجاتـها الـفنـية وانـا على ثـقة كـبيـرة بان الـكوادر
االكاد�ـيـة لـلكـلـيـة االم كلـيـة الـتربـيـة الـبدنـيـة وعـلوم الـريـاضـة في جـامعـة بـغداد
بـوسـعهـا الـوقوف عـلى مـعظم هـذه االحـتيـاجات اذ مـن ا�مـكن زج عـلوم الـتدريب
الـريـاضي والـفـسـلجـة والـبـايـومـيـكـانـيك واالدارة واالحـصـاء في تـفـاصيـل العـمل
الريـاضي الفـني واالداري لالحتاد .. و�ـكن ان يكـون حافـز عمل الـتدريسي مع
االحتاد الـرياضي على شـكل مبـلغ مالي يصـرف له على سـبيل ا�كـافاة او حسم
ساعات عـمل التدريسي بالكلية مع ا�نتخبات الوطنية من الساعات التي يجب ان
يكون فـيها في الـكليـة اللقاء محـاضراته على طـلبة الدراسـات االولية او الـعليا او
احتـساب ساعـات عمل التـدريسي في االحتاد الـرياضي كجـهد في اطار اجلودة

النوعية .
واجــزم ان مـثل هـذه احلــوافـز جتـعـل الـتـدريــسي مـنـدفــعـا الداء ايـة مــهـمـة فــنـيـة
اوادارية يكـلف بها من قبل عمادة الكلية بصفات مستشار بايوميكانيك او مرشد
نفـسي او مقوم تـدريبي او اداري لعـمل مدربي ا�ـنتخـبات الوطـنية .. وفـائدة هذه
اخلـطـوة سـتـنعـكس سـريـعـا علـى مجـمل عـمل االحتـاد الـرياضي  ويـكـون ا�درب
والالعب واالداري االطــراف ا�ـســتـفــيـدة من االتــفـاق فــضال عن الـتــدريـسي النه
سـيحـول ا�ـادة النـظريـة الى مـادة عمـليـة مع عـينـة �وذجـية هي ا�ـنـتخب الـوطني

واالحتاد الرياضي .
و�ـكن تـعمـيم جتـربـة االستـعـانة بـاخلـبـرات العـلـمـية  لـتـشمـل احتادات ريـاضـية

اخرى واالندية
ايضا وقـد يقول قائل لنرى ثمار اتفاق الـهيئة التطبيعيـة لتسيير شؤون كرة القدم
في البالد مع كلـية التربية الـبدنية وعلوم الريـاضة في جامعة بغداد ونـنتظر نهاية
ا�وسم  االول لالتـفاقية ثم نتـجه الى التعميم و انـا ال اختلف مع هذا الراي ولكن
وكـمـا اسـلفت ان كل االحتـادات واالنـديـة الريـاضـية بـحـاجـة ماسـة الى اخلـبرات
العلـمية لكلـيات واقسام الـتربية البـدنية وعلـوم الرياضة في مدن الـعراق كلها الن
ا�ـنـط� الـعلـمي هـو ا�ـهـيـمن في تـعـامل الـكـفـاءة الـعـلـمـيـة مع الـتدريـب الريـاضي

ومكمالته مثل البايوميكانيك والفسلجة واالدارة واالحصاء ..
تـشجـيع االتفـاق الذي ابـرمته الـهـيئـة  التـطبـيعـية مع كـلـية الـتربـية الـبدنـية وعـلوم
الـريـاضة في جـامـعـة بغـداد سـبـبه االول (الفـوضى) الـذي يـسيـطـر عـلى العـمـل�
الــفـني واالداري �ـعــظم االحتـادات من جـهــة طـريـقــة اعـداد ا�ـنـتــخـبـات الــوطـنـيـة
للمـشاركة فـي ا�نافـسات الرسـمية اخلـارجية مـنذ اكـثر من اربعـة عقود والـنتائج
ا�ـتـواضعـة �ـنتـخـبـاتنـا الـوطنـيـة في مـعظم الـبـطـوالت ا�صـنـفة
قـاريـا ودولـيـا هي افـضل دلـيل وكـيـفيـة مـعـاجلـتـهـاوالدورة
االو�ـبــيــة الـتي جتــري مــنـافــســاتـهــا في هــذه االونـة في
طوكـيو هـي اقرب حـالة حـيث ان مشـاركـة العـدد القـليل
جــدا مـن الــريــاضــيــ� الــعــراقــيــ� فــيــهــا هي من اجل

ا�شاركة .
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أنـديـة الـطـلـبـة وا�ـيـنـاء وأمـانـة بـغداد
بشأن مستحقات مالية لالعبيها.ودعت
الـلـجنـة في بـيـان صحـفي  �ـثل نادي
الـطلبة احلضـور الى مقر االحتاد� يوم
األحــد  22 آب احلــالي� عــنــد الـســاعـة
 11صـــبـــاحــاً� وذلـك بــشـــأن الـــدعــوى
ا�ــقــدمـة من قــبل ا�ــدرب حـمــزة هـادي
مـحـسن  ا�ـطـالب �ـسـتـحـقـاته ا�ـالـية
الــتي بــذمــة الــنــادي �  عــلى أن يــكـون
�ـثل الـنـادي مـلـمـاً بـجـمـيـع حـيـثـيات
الـدعوى� وأن يجـلب معه كتـاب تخويل

رســـمـي من إدارة الـــنـــادي".كـــمـــا دعت
الـلــجـنـة ايـضـا في نـفس الـتـاريخ عـنـد
الـسـاعة  12 ظـهـراً� �ثل نـادي ا�يـناء
لـلحـضور الى مـقر االحتـاد� وذلك حول
الـــدعــوى ا�ـــقــدمــة مـن قــبل الـالعــبــ�
ا�ـــدرجــة أســمـــاؤهم في أدنـــاه بــشــأن
مـستحقـات مالية بـذمة النادي� على أن
يــكــون �ــثـل الــنــادي مــلــمــاً بــجــمــيع
حـيثيات الدعوى� وأن يجلب معه كتاب
تــــــــــــــخــــــــــــــويـل رســــــــــــــمـي مـن إدارة
الــنــادي.واألسـمــاء وفـقــا لــلـبــيـان هي:
عــمـار جـبـار مــطـلك� عـبـد الــله مـحـسن
صــادق� كــرار مــحـمــد مــحـيــسن.ودعت
الـلجـنة ايـضاً �ـثل نادي أمـانة بـغداد
احلـضـور الى مـقـر االحتـاد � فـي الـيوم
ذاتـه عـــنـــد الــــســـاعـــة  11 والــــنـــصف
صـبـاحـاً� وذلك بـشـأن الـدعـوى ا�ـقـدمة
من قبل الالعب مهند رزيج اسود بشأن
مـستـحقـات مالـية� عـلى أن يكـون �ثل
الـنادي مـلماً بـجميع حـيثيـات الدعوى�
وأن يــجـلب مـعه كـتــاب تـخـويل رسـمي

من إدارة النادي.
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ومـنظمـة تخدم كرتـنا مستـقبالً.واختتمَ
نـائب رئيس التطبيـعية� الدكتور شامل
كـامل� حـديـثه بـالـقـول:  سـتـكـون هـناك
جتـربة أولية لالفتتاح تقام في /2021 
8/25في مـركـز ا�وهـبة �ـلعب الـشعب
الــســاعــة اخلــامـســة عــصــراً بــتــواجـد
الـالعـــبــــ� الـــذين � اخــــتـــيــــارهم في
مـحاولـة  إلظهار يـوم االفتتـاح الرسمي
بـــأبـــهى صـــورة.وفي ســـيـــاق مــتـــصل
أعلنت جلنة شؤون الالعب� في الهيئة
الــتـطــبـيــعـيــة�  إقـامـة  3شــكـاوى عـلى
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اجـتمعت�  اللجنة الـفنية والتطوير في
الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة مع مـدربي مـراكز
ا�ـــوهـــبــة فـي بـــغــداد �ـــقـــر االحتــاد�
بــحــضـور نــائب رئــيس الــتــطــبـيــعــيـة
شــامـل كــامل� ونــائب رئــيس الــلــجــنــة
الـفــنـيـة داود الـعـزاوي� وا�ـديـر الـفـني
االنـكليزي جون ويتل� وأعـضاء اللجنة
الـفـنـية.وقـالَ نـائب رئيـس التـطـبيـعـية�
شـامل كـامل مـشـروع مراكـز ا�ـوهـوب�
يــعـدُ خـطـوةً مـهـمــة نـسـعى إلجنـاحـهـا
ودعـمـهـا� وسـيكـون االفـتـتـاحُ في مـركز
ا�ـوهبة �ـلعب الشـعب بتاريخ /2021
8/25� والـذي نطمح أن يـكون أ�وذجاً
�ـيـزاً من جـمـيع الـنـواحي لـيطـبق في
مـراكـز ا�ـوهبـة بـبقـيـة احملـافظـات بـعد
حتـديـد مواعـيـد افتـتاح مـراكـز ا�وهـبة
فــيــهــا.وأضــافَ: نــطـمـح الى ان يــكـون
افـتتـاح مراكـز ا�وهـبة نـقلـةً نوعـيةً في
عـــمــلـــيـــة اكــتـــشــاف الـالعــبـــ� الــذين
بــاســتــطــاعـتــهـم تـمــثــيل ا�ــنــتــخــبـات
الــوطــنــيـة واالنــديــة بــصـورة عــلــمــيـة
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قدم مـدرب فـريق الـقوة اجلـويـة أيوب
أوديــشـو اعــتــذاره إلدارة وجــمــاهــيـر
الـصـقـور عن عـدم اسـتـكـمـال مـشواره
الـتـدريـبي مع الــفـريق بـسـبب وضـعه

الصحي.
 وأوضح رئيس الهيئة اإلدارية لنادي
الــقـــوة اجلــويـــة الــريـــاضي الـــفــريق
الـطـيـار شـهــاب جـاهـد� في بـيـان� أن
اتصاال جمعه با�درب أيوب أوديشو
لالطــمـئــنــان عـلـى صـحــته أكــد فـيه
األخــيــر أنـه يــحــتــاج إلـى شــهــرين
إلجـراء عــمـلــيـات جــراحـيـة بــسـبب
وضعه الصحي مقدما شكره ألسرة
نادي القوة اجلوية كونه ال يستطيع
مـواصـلـة ا�ـشـوار مع الـصـقـور خالل

ا�وسم ا�قبل.
وأضاف قائد القوة اجلوية أن رغبتنا
كـانت هي بـقــاء أوديـشـو مع الـفـريق
لـكن وضـعه الــصـحي حـال دون

ذلك ونـتــمــنى له الـصــحـة
والـــسـالمـــة. وخــــتم:
اإلدارة تبحث عن
مــــــــدرب عـــــــــلى
مــســتــوى عــال
يقـود الـصـقور
في ا�سابقات
احملــــــلــــــيـــــة
واخلارجية
ومن جــهـة
اخـــــــــــرى
تـعـاقـدت

قادما من أمانة بغداد.
وأضـاف أن اإلدارة مــا زالت
تـفــاوض عــددا من الالعــبـ�

لضمهم للفريق.
وأوضـح: � االتـــــــــفـــــــــاق مع
مـهـاجـم الـقـاسـم سـراج الـدين
صـبـاح وكـذلك العب الـكـهـربـاء
عالء محـيسـن� وهنـاك صفـقات
أخرى سـيـتم االنـتهـاء مـنـها في

األيام ا�قبلة.
وأشار إلى أن هناك اتفاق نهائي
مع عدد من العبي الفريق لتجديد
عـــقـــودهم لــــلـــمـــوسم ا�ــــــــــقـــبل
بـاإلضـافـة إلى اتـفـاق مع احملـتـرف
الكاميروني ديدييه تاال والعب آخر�
وسيـتم حـسم الـصفـقـتـ� خالل األيام

ا�قبلة.
يـــشــار إلـى أن إدارة الـــنــجـف جــددت
ثـقتـهـا �ـدرب الـفـريق هـاتف شـمران
لـــقـــيـــادة الـــفـــريق في ا�ـــوسم

ا�قبل.
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لــضــمـان إعــطـائــهم دورا فــاعال� وعـدم

إقصائهم� وفهم آرائهم.
وتـسترشد األ� ا�ـتحدة باستـراتيجية
”شـبـاب  ?“2030وهـي اسـتـراتـيـجـيـة
الــشــبــاب عــلى نـطــاق مــنــظــومـة األ�
ا�ـتحدة� لتـعزز عملـها من أجل الشباب

ومعهم في جميع أنحاء العالم. 
وأحـث اجلـمـيع عــلى ضـمــان أن يـكـون
لـلشباب مقعد على الطاولة بينما نبني
عــا�ـا قـائــمـا عــلى الـتــنـمـيــة الـشــامـلـة

والعادلة وا�ستدامة للجميع.
وشكرا لكم.".

 ال تـعـلـيق عـلى مـا يـقـوله االمـ� الـعام
ســـوى االســـتـــفـــســـار عن ايـــة جـــهــود
تــتـحــدث عـنــهـا وهل يــقـبل من بــيـدهم
االمــر ان يــكـون لــلـشــبــاب مـقــعــد عـلى

الطاولة!!
يـاسيدي لقد سرقوا كل ا�قاعد ولم يعد

مقعد شاغر الحد غيرهم .
وانت تـتحدث عن استـراتيجية ”شباب
 “2030نــدعــوك لالطـالع عـلـى اوضـاع
الــشـبـاب في الـعـراق ولــبـنـان وسـوريـا

يــقف الـشــبـاب في اخلــطـوط األمــامـيـة
لـلنـضـال من أجل بنـاء مسـتقـبل أفضل

للجميع. 
وقـد سلطت جـائحة كـوفيد- 19الـضوء

عــلى احلــاجــة ا�ـاســة إلى حتــقــيق مـا
يـسـعى إلـيه الـشـباب من تـغـيـيـر مفضٍ
إلى الـتحوّل - ويجب أن يـكون الشباب

شركاء كامل� في هذه اجلهود.
ويـبرز اليوم الـدولي للشبـاب هذا العام
احلـلول التي طورها ا�بتكرون الشباب
�ـــواجـــهــة الـــتــحـــديـــات الــتـي تــواجه
مــنـظـومــاتـنـا الـغــذائـيـة. وتــعـالج هـذه
احلــلـول أوجه عــدم ا�ـسـاواة في األمن
الـغـذائي� وفقـدان الـتنـوع الـبيـولوجي�
والـتهديـدات التي تتـعرض لهـا بيئـتنا�

وأكثر من ذلك بكثير.
ونــــحن نــــرى نــــفس الــــدافع واإلبـــداع
وااللــــتـــزام في الـــعــــديـــد من اجملـــاالت
األخــرى - من ا�ـسـاواة بـ� اجلـنـسـ�

إلى التعليم وتنمية ا�هارات.
غـير أن الـشبـاب ال �كنـهم القـيام بذلك
�ــفـــردهم. فــهم بــحـــاجــة إلى حــلــفــاء

فَأُخبِرُهُ بِما صَنَعَ ا�َشيبُ.
في الـــيـــوم الــدولي لـــلــشـــبــاب اشـــعــر
بـاحلـزن �سـتـقبل شـبـابنـا وهـو يواجه
مـشـاكل ال اول لـهـا وال اخر واهـمـهـا ما
يـفعله من بيدهم االمـر في انحاء العالم
لــتــدمــيــر الـبــشــريــة اضــافـة الـى وبـاء
كــورونـا "كـوفـيـد- "  19الـذي حل عـلى
كـرتـنـا االرضيـة مـنـذ نحـو عـامـ� وهو
يـزداد شـراسـة واصـبح يـهـدد الـشـبـاب
ومـصير االطـفال بعـد ان كنا نـعتقد انه
يـصيب كـبار الـسن فقط. واالرقـام تمثل
بـعض مـافعـله هذا الـزمن فان عـدد عدد
اإلصـابات صـباح االربـعاء 204 مالي�
و860 الفا و 120اصابة وعدد الوفيات
 4مالي� و 328الـفـا و 334حـالـة وفـاة

الوفيات.
مـا الـذي يـقـوله االمـ� العـام أنـطـونـيو
غـوتيريش  مخـاطبا الشـباب انه يقول"

تـلقيت رسالة تذكرني ان يوم اخلميس
 12اب هــو يــوم الـشــبــاب الـدولي وان
االمـ� الـعـام لال� ا�ـتـحـدة أنـطـونـيـو
غــوتـيــريش وجه رســالـة الى الــشـبـاب
بـهـذه ا�نـاسـبة كـعادة االمـنـاء العـام�

في كل عام.

امـا انا الزاحف للـتسع� عـاما فلم اجد
مـا يلـيق بـا�نـاسبـة غيـر هذا الـبيت من
شـعـر الـشاعـر الـعبـاسي أبـو الـعتـاهـية
الـذي كـان يـردده كـثـيـراً كـلـمـا تـقـدم في

العمر:
فَيا لَيتَ الشَباَب يَعودُ يَوماً

وتـــونس ولـــيــبـــيـــا والــيـــمن وشـــبــاب
الفلسطين�.

هل جتـــد لـــلـــشـــبـــاب مـــكـــانـــا بـــعــد 9
سنوات?!!!

الــهـيــئــة اإلداريـة لــنــادي الـنــجف مع
العـبـ� جـديـدين� وذلك في أول حتـرك
للنادي في سوق االنتقاالت الصيفية.
وقـال مـصــدر من داخل نــادي الـنـجف
فـي تـــــصـــــريـح صـــــحــــــفي إن اإلدارة
تــعــاقــدت مع الـالعــبــ� أحــمــد نــاظم
قـــــــــادمـــــــــا من
النفط وعلي
قــــــــــاسم

ناصر
اخلليفي

يوب أوديشو

œ«bG� w� W��u*« e�«d� w�Ò—b� l� lL�& WOFO�D��«

نـهائيـة الحتضـان الكرنـفال الدولي�
مــنـــوهــا الى أن بــطــولـــة الــنــخــبــة
سـتكـون مضـيفـة على نـفقـة االحتاد
الـعربي� وسيـتحمـل احتادنا األمور
الـلوجـستـية واإلداريـة التي تـساهم

في اجناح البطولة.
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¼UM�« ÂuL”∫ علي اخلالدي خالل جولة (كالم الناس) في كربالء يستطلع هموم ومعاناة الناس

ÍËUŽdJ�« ÊUŠd� —bOŠ

 …uOKŠ uÐ√ bLŠ√

wKz«u�« ”U³Ž s�;«b³Ž

 ŸUM*« wKŽ

رئيس قسم الـترجمة وكالة في جامـعة حمد بن خليفة في
قـطـر ضـيـفه مـنـتـدى الـتـرجـمـة في دار ا�ـأمـون لـلـتـرجـمة
والـنـشـر في بـغـداد بـنـدوة  الـكـتـرونـيـة حـاضـر فـيـهـا عن

(الترجمة وإعادة السرد: قراءة سوسيولوجية) .
 W½—«b³�« ¡U�O�

الشاعـرة الفلـسطيـنية ضـيفهـا و الشاعر حـربي ا�صري
�احتـاد الـقـيـصـر لـآلداب والـفنـون بـالـتـعـاون مـع الـدائرة
الثقـافية في بـلدية إربـد الكبـرى باالردن� بأمـسية شـعرية
مـوسـيــقـيـة� حــيث رافق الـقــراءات الـفـنــان هـيـثم الــلـحـام

بالعزف على آلة البيانو.
 WKOBÐ ”U³Ž -UŠ

p¹b�« —ULŽ

ا�ـطـرب الـسـوري اطـلق اغـنــيـة شـبـابـيـة شـعـبـيـة بـعـنـوان
(مشـكلجي) كـلمات وأحلـان الشـاعر زياد جـديد� وتوزيع
عــلي رقــيــة� وتــعــاون في ا�ــيــكس وا�ــاســتــر مع ا�ــوزع

ا�وسيقي محمد ا�قهور.

bOFÐ qH²% ÍbF�

‰Ë_« UNł«Ë“ وقـفـنــا في صفّ طـويل لـقــطع الـتـذاكـر� وكـان
أمــامــنــا عـائــلــة مـكــوّنــة من ســتـة أوالد واألم
واألب� وكـان الــفـقـر بـاديــاً عـلـيــهم� مالبـسـهم
قد�ة لكـنها نظيـفة� وكان األوالد فرح�
جـداً وهم يـتحـدّثـون عن الـسـيـرك� وبـعد
أن جـــاء دورهم� تـــقــدّم األبُ إلى شـــبّــاك
الـتذاكـر� وسـأل عن سعـر الـبطـاقـة� فلـما
أخبـره عامل شـبّاك الـتذاكـر عن سعـرها�
تـــلــعـــثم األب� وأخــذ يـــهــمس لـــزوجــته�
وعالمــات اإلحــراج بــاديـة عــلى وجــهه !
فـرأيتُ أبي قـد أخــرج من جـيـبه عـشـرين
دوالراً� ورمـاهـا عــلى األرض� ثم انـحـنى
والتـقطـها� ووضع يـده على كـتف الرجل
وقال له : لقد سقـطتْ نقودك !نظر الرّجلُ
إلى أبي � وقـال له والـدمـوع في عـيـنيه :
شــكـــراً يــا ســيّــدي ! وبــعــد أن دخــلــوا �
سـحــبـني أَبي مـن يـدي � وتـراجــعـنـا من
الطابور� ألنه لم يكن �ـلك غير العشرين
دوالر الـتي أَعــطـاهـا لـلــرجل ! ومـنـذ ذلك
اليوم وأنا فـخور� بأبي � كان ذلك ا�وقف
أَجمل عـرضٍ شاهـدته في حيـاتي� أجمل
بكـثـير حـتى من عـرض السـيـرك الذي لم
أشـاهــده) !  من أهم قـواعــد الـتــربـيـة أن

تكون قدوة ألبنائك.
{ عن مجوعة واتساب

ÊU�e�« ≠ ÊbM�

يـقولُ شـارلي شـابـلن :(عـنـدما كـنتُ صـغـيراً �
ذهبتُ برفقة أَبي �شاهدة عرضٍ في السّيرك �

{ سان سباستيان (أ ف ب) - �نح
مـــهـــرجـــان ســـان ســـيـــبـــاســـتـــيـــان
السينمائي في إسبانيا خالل دورته
ا�ـقــبـلـة جنم هـولــيـوود جـوني ديب
الــذي خـســر دعــوى تـشــهــيـر الــعـام
ا�ــاضي ضــد صـحــيـفــة بـريــطـانــيـة
اتـهـمـته بـتـعـنـيف زوجـته الـسـابـقة�

جائزة تقديرية عن مجمل مسيرته.
وقـال مــنـظـمــو ا�ـهـرجــان إن ا�ـمـثل
البـالغ 58 عـامـا جنم فـيـلم بـايـرتس
أوف ذي كــاريــبــ� ســيــحــصل عــلى
جــائــزة دونــوســتــيــا في ا�ــهــرجــان
خالل حفل يقام في 22 أيلول تقديرا
�سيرته.وسـبق لنجـوم كثر أن فازوا
بــجـــائــزة دونــوســتــيــا� وهــو أعــلى
تـــكــر� في ا�ـــهــرجــان سُـــمي كــذلك
نــــســــبــــة إلـى اسم مــــديــــنــــة ســــان
سيباستـيان الساحليـة بلغة الباسك
احملــلـــيــة� بــيــنــهم مــيــريل ســتــريب

وريتشارد غير وروبرت دي نيرو.
وكــان ا�ــمـثـل األمـريــكي رفـع دعـوى
تــشــهــيــر ضــد صــحــيـفــة (ذي صن)

ÊU�e�«–   ËdOÐ

أحتـفـلت ا�مـثـلـة كاتـيـا كعـدي بـذكرى مـرور سـنة عـلى زواجـها
مدنياً من زوجـها فارس دانـيال على الـبحر بطـريقة رومـانسية
ونشرت العـديد من الصور والـفيديوهات مـن أجواء االحتفال
اجلـمــيل عــلى صــفــحـتــهــا اخلـاصــة عــلى مــوقع الــتـواصل
االجتماعي.وعلقت كعدي كاتبة رسالة وجهتها الى زوجها(
ذكـرى ســنـويــة أولـيــة سـعــيـدة لـنــا ..آمل أن تــكـون األيـام

القادمة أفضل لنا جميعًا.
الى ذلك إحـتـفـلت اإلعالمـيـة ا�ـصـريـة يـاسـم� اخلـطـيب
األحد بعقد قرانها عـلى رجل األعمال ا�صري رمضان
حسني بـأحد الـفنـادق ا�صريـة.وظهـرت بإطاللـة جذابة
مرتدية فستـان أبيض ضيق� له أكمـام شفافة� وا�لفت
في األمر عـقـد القـران � عـلى يـد مأذونـة أنـثى.وكانت
اخلطيب قد أعلنت خالل الفترة ا�اضية ارتباطها عبر
صفـحـتـها اخلـاصّـة عـلى موقـع التـواصل اإلجـتـماعي
قـائـلـة: لـقـيت الـطـبـطـبـة بـدون اإلشـارة إلى خـطـيـبـها أو
اإلعالن عن اســمه.وكــانـت اخلــطــيب قــد أثــارت ضــجــة
عنـدما كـشف عن زواجهـا سراً من اخملـرج خالـد يوسف

. وهو الزواج الذي لم يستمر طويالً

بذلـت مجـهـودا طوال الـفـترة ا�ـاضـية في عـمـلك� وقد
الحظه رؤسائك في العمل.

qL(«

تتناول الـكثير من الوجـبات ا�لي�ة بـالدهون� �ا يؤثر
على صحتك سلبيا.

Ê«eO*«

ر�ـا حتصل عـلى مكـافأة أو تـرقـية� وقـد يتم تـكلـيفك
�هام جديدة.

—u¦�«

حتــتــاج إلى دراسـة الــكــثــيـر من األمــور قــبل اتــخـاذ
قراراتك فيها.

»dIF�«

علـيك أن تـثـبت جـدارتك في الـفـتـرة الـقـادمـة� وحافظ
على مستواك في العمل.

¡«“u'«

تأكـد أن األمور ال �ـكن أن تسيـر وأنت متـعجل� رقم
احلظ .2

”uI�«

تـقـابل شـخــصـا جتـده �ـيـزا � اعط لــنـفـسك فـرصـة
للتعرف عليه بشكل جيد.

ÊUÞd��«

حتـتاج إلى الـتفـكـير بـهدوء � واحـرص على اسـتغالل
الفرص بشكل جيد.

Íb'«

ال تـنـدفع في مشـاعرك�  وال تـسـتمع �ن حـولك� فأنت
صاحب القرار.

bÝô«

الثقة بالنفس من أهم ما �يزك�فأنت دائما ال تخشى
من التعبير عن أفكارك.

Ë«b�«

تـعانى من بـعض ا�شـاكل البـسيـطة في مـعدتك� ألنك
ال تستمع إلى نصائح طبيبك.

¡«—cF�«

انت من الـشخـصيـات الطـمـوحة � وتـخطط �ـسـتقـبلك
بشكل جيد.رقم احلظ.5

 u(«
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حتـــتــوي هـــذه الـــشـــبـــكــة عـــلى 9
مـربــعــات كــبـيــرة كل مــربع مــنــهـا
مــقــسم الى  9خــانــات صــغــيــرة�
هـدف هــذه الــلــعــبــة ملء اخلــانـات
بـــــاالرقـــــام الالزمـــــة من 1 الى 9
شـرط عـدم تـكــرار الـرقم اكـثـر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي

كل خط افقي وعمودي.

االديب العـراقي صـدرت له عن مـنـشورات االحتـاد الـعام
لألدبـاء والـكتّـاب في الـعـراق� مجـمـوعـة شـعريـة بـعـنوان(

قدر احلب).

الـكاتب الـعـراقي صدر له عن مـطبـعـة اليـاسمـ� بالـنجف
كـتـاب بـعـنوان (اشـجـان الـسـنـ�) يقع في 364 صـفـحة

من القطع الكبير.

الـقاص االردنـي ادار االمسـية الـقـصصـيـة التي نـظّـمتـها
رابـطـة الـكــتّـاب أمـسـيــة قـصـصــيـة لـلـقــاص طـارق بـنـات

والقاصة فداء احلديدي . 

رئيس قـسم اللغة العـربية في كلية
الـتـربـيـة األســاسـيـة في الـعـزيـزيـة
ضــيـفــته مــنـصــة الــبـيت الــثــقـافي
اإللــكــتــرونــيــة  في الــصــويــرة في
نـدوة عن سـالمـة الــلـغــة الــعـربــيـة
�حيث حتدث عن األخطاء الشائعة

في الكتب الرسمية . 

w�OI�« œËœu�«b³Ž

طـبـيب الـعــيـون الـعـراقي يـضـيـفه الــسـبت ا�ـقـبل ا�ـلـتـقى
الـعراقي لـلـثقـافـة والفـنـون بالـعاصـمـة االردنيـة عـمان في
امسيـة بعنـوان(الوطن في عيون طـبيب العيـون عبدالودود
الـقـيــسي) وسـتــكـون ضـيــفـة شـرف االمــسـيـة الــشـاعـرة

العربية مي االعرج.

كاتيا كعدي

الـــدار عــلى (مــقـــدرة ا�ــرء وخــاصــة
ا�ــرأة الــعــراقـيــة ان تــصــنع الــفـرح
وتــعــيـــد الــبــهـــجــة بــروح الـــتــمــدن
واحلضـارة)�  كما تـقدم بـالشـكر لكل
الـفـرق الـفـنـيـة ا�ـشـاركـة النـفـتـاحـها
واستـعدادها لـتجـسيـر العالقات مع
ا�ؤسسات الرسميـة وغير الرسمية�
وكــذلك وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة
التي تدعم وتنمي االنشطة الشبابية

والثقافية.
   وتضمن ا�هرجـان  فقرات متعددة
ابتدات بـتقد� رسـامت� مـوهوبت�
هـــمـــا شــمس بـالل وغــسـق ســمـــيــر
تــداعـب انــامــلــهــمــا فــرشــاة الــرسم
لــتــبـــدعــان رســومـــا جــمــيـــلــة امــام
احلضور تعبـران فيها عن محـبتهما
لـلعـراق ولـلـفن.وجـاءت بعـدهـا فـقرة
الـــعــزف ا�ــنـــفــرد  عــلـى آلــة الــعــود
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في امـسيـة بـغداديـة جـمـيلـة  تـعانق
الــفــرح مع االبــتــســامــة ومـع عـرض
جمـيل لالزياء الـتراثـية عـلى نغـمات
االالت ا�ـــوســيــقـــيــة لــتـــتــألق الــدار
الـــعــراقـــيـــة لـالزيـــاء مـــســـاء االحــد
ا�ـاضي �هـرجـان فـني ثـقـافي حمل
عـــنــــوان (هن يــــصـــنــــعن الــــفـــرح).
ا�هرجـان الذي اقـامه البيت الـثقافي
في بــغــداد اجلــديـدة بــالــتــعـاون مع
الدار حـمل ب� طـيـاته مجـاالت فنـية
مـــتــنــوعـــة عــبـــرت عن ابــداع ا�ــرأة
الـعـراقـيـة وقـدرتـهـا الالمـحـدودة في
ابـراز مـلـكـاتـهـا الـفـنـيـة مـتـحديـة كل

الصعاب.
وفي كــلـمـة افــتـتـاح ا�ــهـرجـان شـدد
وكــيل وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة
واالثـار عـمـاد جــاسم ا�ـكـلف بـادارة

والـــعـــازفـــ�  .وكـــان مــــسك خـــتـــام
ا�ـهـرجـان عــرضـا لالزيـاء الـعـراقـيـة
عــكس جـــمـــالــيـــة حـــضــارة مـــابــ�

لـــلـــعـــازفــــة اســـيل عـــامــــر فـــقـــدمت
مــعــزوفــات عــراقــيـــة جــمــيــلــة. امــا
ا�ـشـاركـة االخـرى في هـذه االمـسـيـة
اجلميـلة فكـانت من نصيب الـشاعرة
رفاه قاسم االمامي التي ألقت بعضا
من اشـــعـــارهـــا الـــتـي حـــمـــلت بـــ�
طـــيــــاتـــهـــا حب الـــوطن وعـــذوبـــته.
وزودت جـمــعـيــة الـهالل األحــمـر في
بــــغـــــداد احلــــضـــــور بــــاالرشــــادات
الـصــحـيـة. وعــلى انـغـام ا�ــوسـيـقى
الـشجـيـة حـظيـت مدرسـة ا�ـوسـيقى
والــــبــــالــــيه بــــعـــــرض فــــني راقص
لـطـالـبـات ا�ـدرسـة القى اسـتـحـسـان
احلـــضــــور لــــيـــؤكــــد ان الـــفـن كـــان
وسيبقى الـلغة التـعبيريـة اجلميلة .
ثـم قــــــدم مـــــــعــــــهــــــد (بـال حــــــدود )
للـموسـيـقى مجـموعـة من ا�عـزوفات
اجلــمـــيـــلـــة  بـــعـــدد من الـــعـــازفــات

رجب.وفي خـــتــام احلـــفل � تــوزيع
الـشــهــادات الــتـقــديــريــة لـلــفــنــانـ�

ا�شارك�.
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في حـلــقــة من بــرنـامج (كـالم الـنــاس) الـذي
تـقـدمه قـنـاة (الـشـرقـيـة) � تـسـلـيط الـضـوء
عــلى مــعـانــاة ســكــان مـنــطــقــة حي الــعـامل
الـشعبية في محافظة كربالء� منهم من شكى
من نـــقص اخلـــدمـــات وأولـــهــا الـــكـــهـــربــاء
والــبــعض اآلخــر حتــدث عن أرتــفــاع أجــور
األطـباء وكـذلك أسعـار األدوية بـالصـيدلـيات
مـــرتـــفـــعـــة جـــداً وبال رقـــيـب من نـــقـــابـــتي

الصيادلة واألطباء .
× وقـال مــقـدم الــبــرنـامج عــلي اخلــالـدي لـ(

الزمـان ) (في هذه احللقـة التقينـا بعدد كبير
من الـنـاس أصــحـاب الـتك تك الــذين طـلـبـوا
مــنــا نــقل مــعــانــاتــهم الى دوائــر ا�ــرور في
الـــعـــاصــمـــة بـــغـــداد أو في كـــربالء وكـــذلك
أصـــحــاب احملالت اخملـــتــلـــفــة بـــســوق حي
الــعــامل � حــيث لــكل شـريــحــة من اجملــتـمع
أطــــفـــاالً وشــــبــــابـــاً ونــــســـاءً مـن الـــبــــاعـــة
وا�ـتسوقـ� � كان كل واحـد منـهم يسـرد لنا
مــعـانــاته الــيـومــيـة حــيث ونـحن في بــدايـة

تصوير احللقة .
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أول ا�ـتـحـدثـ� وهو سـائق تك
تك زهـيـر فالح الـكـريـطي الـذي
قـال : أنا كنت قد أشتريت التك
تك بـسعـر خـمسـة مالي� وربع
.. كي أعـمل بها وأعـيل عائلتي
ونـفــسي وانـا مـتــزوج وعـنـدي
أطـــفـــال � وعـــنـــد مـــراجـــعـــتي
�ـــديــريـــة ا�ـــرور بــاحملـــافـــظــة
أخـــــبــــرونـي بــــأن رسـم الــــرقم
ا�ـــروري هــو  460الف ديـــنــار
يـضــاف الــيـهــا رسم الــبــصـمه
وهــــــــو  50الـف ديـــــــــنـــــــــار ..
وتـعرفـون هذا الـرقم كـبيـر جداً
ومـكــلف بـحــيث تـصــبح أجـور
الـرسوم أكثـر من نصف مـليون
ديـنـار � ونــحن كـســبـة عـمــلـنـا
بـالتك تك نكسب منه يومياً من
 20الــــى  30الــــف أو أقـــل �
وهـنـاك مـفـارز ا�ـرور تـتـابـعـنـا
وتـــقـــطع أرزاقـــنــا � يـــقـــومــون

بحـجز عرباتنا عدة أيام بـحجة أننا لم ننجز
تـسجيل الـتك تك � صحيح نـحن لم نسجـلها
بـسبب أجور الرسـوم الكبـيرة التي تـفرضها
عـلـيـنـا دائـرة ا�ــرور � نـأمل من مـديـر ا�ـرور
الـعام ووزارة الداخلية النظر بتقليص أجور
الـرسوم عـنـد التـسـجيل � ألن غـالـبيـة مـالكي
هـذه الـعـربـات أشـتــروهـا بـاألقـسـاط .. كـيف
نـعيل عوائلنا وكيف نسدد األقساط للبائع ..
مــجــرد سـؤال نــوجـهه الـى وزيـر الــداخـلــيـة

و�دير ا�رور العام ..)!
× لـلـمـواطـن فالح حـسن الـفـتالوي رأي أخـر
قـال عنه(نـرى قطع الـتيـار الكـهربـائي أصبح
يـنهك عـوائـلنـا وخـصوصـاً األطـفال والـناس
كــبــار الــسن وا�ــرضى والــطــلــبــة فـي فــتـرة
األمــتـــحــانــات .. ونــحن فـي فــصل الــصــيف
الالهب الــذي وصـــلت فــيه درجــات احلــرارة
الى الـ  50 درجـة � ولــوال ا�ـولـدات األهــلـيـة
بـاألحيـاء واألسواق ( �ـات النـاس ) من شدة

احلر).
وسـأل مقدم البرنامج من التقاهم في الشارع
أو في الـسـوق من األطـفـال بـاعـة ( الـعالكة )
وا�ــاء والــكــبــار أصــحــاب عــربــات الــتك تك
والـناس ا�ـتسـوقـ� � عن عدم لـبس الـكمـامة
لـتجـنب اإلصابـة بافـيروس كـورونا .. إجـابة
نـسبة أكثر من 90 بـا��ة من عامـة ا�واطن�
فـي الـســوق والــشــارع كـانـت مـوحــده بــعـدم
أرتــداء الــكــمـامــة .. مــنــهم من قــال بــصـريح
الــعـبـارة ( مــاكـو كـورونــا هـنـا .. اكـو قــلـيـله
والتستوجب لبس الكمامة )! والبعض اآلخر
يــقــول نـحن ( خــلــيـنــاهـا � الــله .. النــلـبس
الــكـمـامــة والنـلـقح)فــيـمـا اشــار اخـرين انـهم

تلقوا جرعت� من اللقاح اخلاص بكورونا.
× واشـــتـــكى ا�ــواطـن أبــا نـــور من أرتـــفــاع
كـشـفـيـة األطـبـاء الـتي تـتـراوح من 25 - 15
الف دينار وأكثر � أما األدوية فباهظة الثمن
وغــــيـــــر قـــــادرين عـــــلـى شــــراء الـــــدواء من
الـصيـدليـات بسـبب اجلـشع وفقـدان الرقـابة

عليهم .
وأكـد ا�واطن أبـا نور : (انا بـالصـدفة أحمل
مـعي ( راجـيــتـة الـدواء) اخلــاصـة بـزوجـتي
الـتي تعـاني من الـسـكـر الـقدمي والـراجـيـتة
عرضـتـهـا للـصـيدلـيـات وأنـصدمت من كـلـفة
أجـور الـدواء كـانت  120الف ديـنـار وتـركت
الـدواء وعدت للبيت بخفي حن� � فضالً عن
ان زوجـــتي حتـــتـــاج الى كـــرسـي مـــتـــحــرك

لتتنقل به كونها غير قادره على ا�شي).
وقـال ا�واطن أبا سجاد(الـعاطل� عن العمل
كـثيرين واألوضاع تـعبانة  والـدراسة فاشله
وخـدمات ماكـو� النـاس تعبت من ا�ـناشدات
والــوعـــود الــكــاذبــة من بـــعض ا�ــســؤولــ�
جتـاههم ورواتب الـرعاية تـتأخـر والنـفايات
مألت شـوارع حـيـنــا هـذا وال من مـسـتـجـيب

�طالبنا ا�شروعة)!
وسـأل اخلـالـدي أصـحـاب احملالت عن وضع
الـسـوق احمللـيـة كـيف هـو ? فـأجـاب ا�واطن
أبـا يــوسف وهــو صـاحب مــحل خــضـروات
قـائال : وضع السـوق جـيد لألسـعار وجـميع
اخلضروات هي عراقية عدا البطاطا إيرانية
� والـنـاس التـوجـد لـديـهم الـقـدرة الـشـرائـية
بـسـبب الـبـطـالـة أو بسـبب تـأخـر رواتب من

يعملون في الدوائر احلكومية .
امـا صاحب مـحل اجلزارة جـبار عـلي فقال :

الـبـريـطـانيـة بـسـبب مـقـال نُـشـر عام
2018 اتـــهــــمه بـــتـــعـــنـــيف زوجـــته
الـسابـقـة ا�ـمثـلـة أمـبيـر هـيرد خالل
عالقـتـهمـا الـزوجـية ا�ـضـطـربـة.لكن
قــاضــيــا حــكم ضــده الــعـام ا�ــاضي
قائال إن ا�ـقال ثـبت أنه صـحيح إلى
حـــد كــبـــيــر� وأمـــر بــتــضـــمــ� ديب
الـتـكـالــيف الـقـانـونـيـة �ـصـلـحـة دار
نــيـوز غـروب نــيـوزبــيـبـرز الــنـاشـرة
للصـحيـفة والبـالغة 628 ألف جنيه

إسترليني (871 ألف دوالر).
ويُـقـام مـهـرجـان سـان سـيـبـاسـتـيـان
الــســـيــنـــمــائـي بــدورته الـــتــاســـعــة
والـستـ�� وهـو احلـدث السـيـنـمائي
األبــــرز في الــــبــــلــــدان الــــنــــاطــــقــــة
باإلسـبانيـة� في الفـترة ب�  17و25

أيلول.
وكـان الـهـدف مـن ا�ـهـرجـان أسـاسـا
تـكر� األفالم الـسـيـنمـائـيـة النـاطـقة
باإلسبانية� لـكنه رسخ مكانته كأحد
أهم ا�ــهـرجـانـات الــسـيـنــمـائـيـة في

العالم.
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عمان
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االمـثـال ان ضـربتـهـا ولم تـدرك فحـواهـا ومـحتـواهـا تبـكي ايـضـا ! خذوا
مـثال مـاعـرفـنـاه هـنا فـي بالد الشـام واالردن ايـضـا : اكـفي الـطـنـجره ع
تـمـهـا تــطـلع الـبــنت �ـ� ? ع امـهـا !  اصــله :   يـعـود إلى عــصـر الـدولـة
العـثمانـية� وذكر عـنه أن الفـتيات قـد�ًا كن �نـوعات من صعـود سطوح
ا�ـنـزل� وكان قـاصـرًا على الـنـساء ا�ـتـزوجـات فقط� ويـقـال أن األم كانت
تصعد لتنشر الغسيل فوق السـطح� وعندما حتتاج إلى ابنتها تقوم بقلب
القِـدرة على فمـها فتـحدث صوت مـرتفع تسـمع الفتـاه فتطلـع إلى والدتها
ومن هنـا جاء (اكفـيا لـقدرة على فـمها تـطلع الـبنت ألمهـا)! فقط ا�هـتمون
بهـذا النمط اخلـاص من الفـولكـلور من حقـهم  الرد في حـال سؤالهم عن
مـعنى ا�ـثل .. حـتى من عاش بـ� ظـهراني الـشـام اليحق له الـتـفسـير اال

وفق مصادر موثوقة ! الاحد يقول : الاعرف اسأل غيري !
 جتربة مضحكة : كنت دعوتها معـها القتسام حلقة حوارية تشاركية في

(اطراف احلديث) .. هي قالت : انا زي الفريك مابحبش الشريك !
 عنـدنـا بـعـمـان رجل اسـمه عـقـله يـبـيع جمـلـة ومـفـرد لـكل مـاتـشـتهـيه من
طبخات عراقية من حبوب جافة ... سألته عن الفريك .. قال كم كيلو بدك
?!  لــكن اصــحــابي �ـن يــقـيــمــون �ــصــر تــطــوعــوا نــيــابـة عـن ســكـان
احملـروسـة  اوالد احلـارات  الـذين يـعـرفـون  كل مـفـردة ويـنـسـبـونـهـا الى
اصلها وفصلها ..ويصلـحون ان يعينوا اي سيناريست في حال اراد ان
يدس عـلى لـسان اي قـرشانـة او بنت بـلد حـوارا فيه عـمق حواري ثالثـية
جنـيب مـحـفوظ .. قـلت له : يـارجل اسـأل مـصـاروه .. زعل وكـأنني الاثق
�ـعـارفه وعـلومه .... لـقـد اقـترن �ـصـرية سـرا .. لـكـنهـا شـابـة من جيل
الـبـرنس مـحـمـد رمـضان ... تـهـوى ارتـيـاد ا�ـطعـام االفـرجنـيـة وامـها من

اصول اغريقية ..
 كثيرون يعتقدون انهم �كن ان يجتهدوا في تأصيل االمثال وتخريجها!
منذ يوم� او ثالثة وانا انتظر من اوالد ا�وسوعي الراحل جالل احلنفي
 تـفـسـيرا لـسـباب بـعض الـنـاس فـيمن يـغـيـضهم (هـذا كـلب ابن سـطعش
كلب)! مـايزال واعـية شقـيق داعية ولـبيـد وعقيل وعـروض احلنـفي يعدني
بالتفسيـر ولم انتظر ..نبشت قـلبت : حقا ليش مو ابن 17 او 15 مثال ?
أنــا خـمن ر�ـا يــكـون الــظـهـر الـ 16يــؤكـد صـحــة انـتـســابه الى اصـائل
الـكالب الـنـبـيـلــة الـتي تـفي وتـؤدي وظـيـفــتـهـا في احلـراسـة عـلى االمالك

ا�نقولة وغير ا�نقولة !
  محرك الـبحث اليجـيب وجمهـرة االمثال البـغدادية خـلت في باب الكاف

من هذه ا�فردة . 
اذن اقبلوا تأويـلي .. ا�ؤصلون من جهة االم واالب من
الـرجـال يــنـتــسـبـون الـى سـابع ظــهـر .. حتـلــيل مـريح
اقنـعت به نفسي ..الـقصـد اتمنى ان نـريح ونرتاح في

قول (الادري) فقط كان العلم نقطة فكثره اجلهالء !

ÁUJÐQ� Îö¦� »d{

الـنــهـرين وجــاء حتت عـنـوان (روح)
قــــدمه قـــــسم الــــعـــــروض في الــــدار
بــاشــراف الــفـنــان اخملــرج مــحــمـود

اللـحوم رخيصة هنا سعر الكيلوغرام عشرة
آالف ديـنار للحم البقر وكذلك الى حلم الغنم
.. لـكن ا�ـشـكـلـة التـوجـد قـدرة شـرائـيـة عـنـد

الكثيرين هنا ..
× وقالت ا�واطنة أم حس� وهي أرملة)مرت
أكـثــر من ســنــة عــلى وفــاة زوجي وانــا بـ�
احلــ� واآلخــر أقــدم طـلـب لـدائــرة الــرعــايـة
االجـتمـاعـية لـغـرض شمـولي �ـنـحة شـبـكة
الـــرعـــايـــة � لــكـن فــقـط بــعـــد ســـلـــســلـــة من
ا�ـراجعـات الـنتـيـجة ( مـاكـو راتب )..!!  لكن
الــذي لـــديه مـــعــارف ووســـاطــة يـــكــون هــو

األفضل )!
Vð«d�« WK�

قال ا�ـعـلم أبـا جعـفـر (عـملت بـالـتـعلـيم مـنذ
عــام 1992 وحلــد اآلن .. أقــولــهــا بــصــريح
الـــعـــبـــارة ( الـــتـــعـــلـــيم أنـــتـــهى ) وا�ـــعـــلم
بالـسبـعيـنيـات كان يـتمـكن من السـفر خارج
واألوضـاع جيده كـانت رغم قلـة الراتب � أنا
تــمـرضـت وكـلــفــتـني ا�ــراجــعـات لــعــيـادات
األطــــبـــاء وشـــراء األدويــــة اكـــثـــر 800 الف
ديـنـار).مـضـيـفـا(هنـا فـي كربـالء يـوجد

مـــســـتـــشـــفى احلـــســـيـــني وهـــو
حـكــومي � الجتـد فــيه أدويـة أو
خـدمـة األشــعـة واخملـتـبـرات �
هــنــاك مــسـتــشــفى الــكــفـيل
ومـسـتشـفى زين الـعـابدين
األهـليـ� ووغيـرهمـا جتد
كـل اخلــــدمـــــات جــــيــــدة
واألدويـــــة مــــــتـــــوفـــــرة
وا�ــفــراس والــســونــار
واخملــتـبــرات مــتــوفـره

لكن ا�شكلة األنسان الفقير غير قادر �راجعة
هذه ا�ستشفيات التي التراعي الفقراء ).

 وخـتم اخلــالــدي قـائـالً : هـنــاك شــكـاوى من
ا�ـواطنـ� بأرتـفاع إيـجـارات الدور الـسكـنيه
واحملالت في األسـواق � وا�واطـن� هنـا غير
قــادريـن عــلى تــســديــد اإليــجــارات � وهــنــاك
بــعض من ا�ــتــســوقـ� بــســوق حي الــعـامل
طـالبوا احلـكومـة احمللـية واألمن االقـتصادي
�ـراقبـة ومـتـابـعة أصـحـاب حـقـول الدواجن
الــذين فــرضـوا أســعـار مــرتـفــعــة عـلى بــاعـة
الــدجــاج احلـي � حـيـث وصل الــكــيــلــو غـرام
الـــواحــد مـن الــدجـــاج الى  4آالف ديـــنــار ..
بـحيث يصبح سعر الدجاجة ا�توسطة من 6
- 8 آالف ديــنـــار وهــذا يــعــد أرتـــفــاع بــقــوة
الـــشــعـب � نــأمـل من الــدوائـــر ذات الـــعالقــة
باحملـافظـة �تـابعـة األسعار لـلمـواد الغـذائية
ا�ـهـمـة من الـرز والـطـحـ� والـسـكـر والـشاي
والـزيوت النـباتـية وغيـرها فـضالً عن أرتفاع

أسعار مراجعة األطباء وكذلك األدوية ).
{  فـريق عــمل بـرنــامج (كالم الـنــاس) لـهـذه
احلــــلـــــقــــة تــــألـف من :-  األعــــداد
والــــــــــــتـــــــــــقــــــــــــد� : عـــــــــــلـي
اخلــالـدي�مــخــرج مــيـداني
ومــديــر تــصــويــر : عــمـر
اجلــابـري�الــتــصــويـر :
ســـــرمـــــد بـــــلــــــيـــــبل�
Drone: عـــــــــــــــــــــلــي
الـطـريـحي �ا�ـتـابـعـة
الـصحـفـية : سـعدون
اجلـابري ومـونتاج :

ياسر هاشم .
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{ بـاريس (أ ف ب)  –تــسـتـضـيف
مـــدن عـــدة حـــول الــعـــالم حـــفالت
مــوسـيــقــيـة حتــيـيــهــا كـوكــبـة من
الـنـجـوم بـيـنـهم بـيـلي إيـلـيش وإد
شـــــيــــران و كــــولـــــدبالي � في 25
أيــلـول/سـبـتـمــبـر ا�ـقـبل في إطـار
مــبــادرة غــلـوبــال ســيــتــيـزن اليف
الـــرامــيـــة لــزيـــادة الــوعـي بــشــأن
الـتـغـير ا�ـنـاخي والـفقـر والـعـدالة
فـي تـــوزيع الـــلـــقـــاحـــات. وكـــانت
نـيـويـورك وبـاريس والغـوس أولى

مـعرّض لـلخطـر� نشعـر بأن عمـلية
الــتـعـداد هـذه تـســيـر عـلى ا�ـسـار

الصحيح .
أمـا زمـيـله في الـطـائـرة الـصـغـيرة
يـولـيـوس كابـيـتي� فـهو سـيـمضي
الــسـاعــات ا�ـقــبـلــة وهـو يــحـصي
الــزرافــات الــصــومـالــيــة وحــمــيـر
غــريــفي الــوحــشــيــة وغــيـرهــا من
حـــيــوانــات ا�ــهـــا� بــواســطــة آلــة
تـــصـــويـــر وجـــهـــاز ديـــكـــتـــافـــون

للتسجيل الصوتي.
وقـــد انــطـــلــقـت كــيـــنــيـــا في هــذه
ا�ـبـادرة الـطـمـوحـة في أيـار/مـايو
ا�اضي وهي تشمل  50متنزّها أو
مـحميـة وطنيـة� فضال عن  مناطق
حـــفظ  عـــدّة� وهـي بــرارٍ تُـــدار من
جـهات خاصة أو جمـاعات محلية�
بـاإلضـافـة إلى الـثـروة احلـيـوانـية

البحرية.
تـــــأتي الـــــبـــــيــــانـــــات اخلـــــاصــــة
بــاحلـيــوانــات الـبــرّيـة في كــيـنــيـا
�ــعــظـــمــهــا من مــنــظــمــات غــيــر
حـكومـية مـحلـية أو دولـية وهي ال

تقدّم صورة شاملة عن الوضع.
كـما أن تـدريب العـناصـر على هذه
ا�ــهـام مـسـار مـكـلف وطـويل جـدّا.
من ثـمّ� يفـضّل الكـثـير من الـعلـماء

نشر نتائج �اذج  معلوماتية بدال
من مالحقة احليوانات في ا�يدان�
عــــلـى حــــدّ قــــول آيــــ� دوغالس-
هـامـيلـتون من مـنـظمـة  سايف ذي

إيليفنتس  غير احلكومية.
ويــكـتــسي هــذا الـتــعـداد األول من
نــوعه أهــمـيــة كـبــيـرة في كــيـنــيـا.
فـا�علـومات اجملمّعـة ستسمح� في
جــمــلــة اســتـخــدامــاتــهــا� بــإعـداد
اسـتـراتـيـجـيـة عـلى ا�ـدى الـطويل
لـلـحـفـاظ عـلى هـذه الـثـروة التي ال
تـــقــدّر بــثـــمن� ال ســيـــمــا لـــقــطــاع

السياحة.
وتــســـمح هــذه الــعــمـــلــيــة أيــضــا
بـــالــتــعـــمّق في فـــهم ســلـــوكــيــات
احلــــيــــوانـــات� كــــأين تــــأكل وأين

تشرب وأين تنام.
ويـشـيـر فريـد أومـينـغـو الـعالم في
وكـــالــة  كــاي دبــلــيــو اس  إلى أن
أغــلـبـيـة احلـيــوانـات قـد شـوهـدت
بـالـقـرب من مـنـابع ا�ـيـاه الـقـريـبة
مـن ا�ـــســــاكن� فـي دلـــيـل عـــلى أن
اإلنـســان يـسـتـولي شـيـئـا فـشـيـئـا
عـــــلـى األمـــــاكـن الـــــبـــــرّيـــــة. وهي
مـعـلـومـات  مـقـلـقـة جـدّا  عـلى حـدّ

قوله.
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ا�ـــــدن الــــتـي � اإلعالن عـــــنــــهــــا
الــثـالثــاء في إطــار ا�ــبــادرة الــتي
ستستمر  24ساعة وستُعرض في
جـمـيع أنحـاء العـالم عبـر محـطات
الــتــلــفــزيــون ووســائل الــتــواصل
االجـتـمـاعي. وإضـافـة إلى إيـلـيش
وكــولـدبالي � يــشـارك في احلــفـلـة
الـتي سـتسـتضـيـفهـا نيـويورك في
حــديـقــة سـنــتـرال بــارك مـشــاهـيـر
آخــرون بــيــنــهم جــنــيــفــر لــوبــيــز
وكــامـيال كـابـيـلــو وشـون مـيـنـديـز

وبــورنـا بــوي. أمـا فـي الـعــاصـمـة
الـفرنسية فسـيكون إد شيران أبرز
ا�ـشاركـ� في احلفلـة التي سـتقام
عــــنـــــد مــــيــــدان شــــان دو مــــارس
احملــاذي لــبـرج إيــفل� إضــافـة إلى
بـالك أيد بـيـز  وهـيـر ودوجـا كات�
فـيـما سـيـكـون العـازف الـنيـجـيري
فـيـمي كـوتي عـلى رأس ا�ـشـارك�
فـي احلـــفـــلــــة الـــتي ســــتـــقـــام في
الغــــوس. ومن ا�ـــقــــرر اإلعالن عن
ا�ـــــــزيــــــد مـن مــــــواقـع احلــــــفالت

ا�ــتـــداخــلــة الــتي تـــصــيب أولــئك
الـذين يـعـانـون مـن الـفـقـر بـشدة –
تـغيـر ا�نـا� واإلنصـاف في توزيع
الــــلـــقــــاحـــات واجملــــاعــــة . كـــذلك
ســــيـــســــتــــغل فــــنـــانــــون آخـــرون
جنــومــيــتــهم� بــيــنــهم بي تي اس
ولـوردي و ميـتالـيكـا  وذي ويكـند�
لــدعم هــذه ا�ـبــادرة� إمـا من خالل
عـروض حيـة أو مصـورة. واختـير
مــوعــد هــذا احلــدث لــيــتــزامن مع
انــعــقـاد اجلــمـعــيــة الـعــامـة لأل�

والــفـنـانـ� ا�ـشــاركـ� ضـمن هـذه
ا�ـــبــادرة في األســابــيـع ا�ــقــبــلــة.
وقـالت مـنـظـمـة غـلـوبـال سـيـتـيـزن
غــيــر احلــكــومــيــة في بــيــان عــبــر
الـقارات الست� سيساعد الفنانون
في حـــشـــد ا�ــواطـــنــ� �ـــطــالـــبــة
احلــكــومـات والــشــركـات الــكــبـرى
واحملـسن� بالعـمل معا للدفاع عن
كــوكــبـنــا والـتــغــلب عـلـى الـفــقـر .
وأشــــارت إلى إنـــهـــا تــــركـــز عـــلى
الــتـهـديـدات األكـثــر إحلـاحـا وتـلك

vKŽ „—u¹uO½ w� Ë—b½√ dO�_« b{ ÈuŽœ
5²�Ð≈ W×OC� WOHKš

¡«dF�« w� sJ��«

Âö��« b³Ž #U�

fatihabdulsalam@hotmail.com

بـلغ عــدد االسـتــمـارات ا�ــسـتــوفـيــة لـلـشــروط عـبــر ا�ـوقع
اإللكـتـروني �ـشـروع داري الـسكـني ا�ـوزعـة من احلـكـومة

العراقية (3 مالي� و463 ألفاً و921) استمارة. 
ونـفــتـرض انه ســيـجــري تـوزيـع قـطع أراض مــطـابق لــهـذا
العدد ا�هول الـذي يوحي باستحـداث مدن وضواحٍ جديدة
في الـعــاصــمـة او احملــافــظـات الســتـيــعــاب هـذا الــتـوزيع.
سأفتـرض انه ليس توزيـعا انتـخابيـا ألسباب عـدة منها انّ
رئيس احلكومة غيـر مرشح في االنتخابات الـبر�انية� لكنه
عمل يصب في مرمى االنتخابـات والسلطة بشكل أو آخر.
من حق ا�ــواطن الــعــراقـي ان يــكــون له بــيت لــلــســكن في
بالده� وسـبق ان جـاهــرت بـالـقـول في مــنـاسـبـات عـدة وال
اتردد في تـكـرار الـقول ان من حق الـعـراقي ان يـبحث عن
وطن بديل اذا لم يـسـتـطع ان �تـلك قـطـعة ارض في بالده
ا�ـترامـيـة. فـالـبـيت حق اولي لـتـثـبـيت صـفـة ا�ـواطـنة� ومن
الصعب ان تطالب مـواطنا بحب وطنه والـتضحية بدمه في

سبيله وهو ال �تلك شبرا فيه. 
 لكن االمـر هنـا� يـحتـاج الى وقـفة تـدقيق . ا�ـسـألة لـيست
قـطـعــة ارض والـدولـة مــفـلـســة في مـشـاريع ا�ــاء الـصـالح
لـلــشـرب والــكـهـربــاء وا�ـدارس وا�ــسـتــوصـفــات اجلـديـدة
والشوارع ا�بلطة التي تواكب بناء هذه القطع السكنية� اذ
ال �كـن ان نوغل فـي إبقـاء الـنـاس يـعـيـشون فـي أماكن ال

تتوافر لها اخلدمات الضرورية. 
لو كانـت هناك مـشاريع بـناء عـمودي اجـباريـة يتم فـرضها
على كل مـسـتـثمـر اجـنبي كـبـيـر في العـراق السـتطـعـنا ان
نحـصل عـلى مئـات الـعمـارات الـسكـنيـة الـتي �كـن للـدولة
توزيـعـها وهي تـتـوافـر على شـروط صـحيـة مـناسـبـة ور�ا
حتتاج اخلدمات التكـميلية التي  تـستطيع اإلدارات احمللية

توفيرها بشكل او بآخر . 
ال �ـكـن الـنــظــر الى تــوزيع األراضي الــســكــنــيـة من دون
تخطيط حضري ومدني وخدمي متكامل  إال بوصفه سكناً

في العراء. 
قـضـيـة إســكـان ا�ـواطـنـ� الــعـراقـيـ� الــذين كـفـروا بـحب
الوطن ألنـهم ال �لـكـون سقـفـاً يأويـهم� من دون جتاوز في
الـبنـاء أو تـهـديـد من صـاحب الـعـقـار أو سـوى ذلك � انّـما
هي قضـيـة تـرتبط بـالـبنـاء األسـاس لـلبـلـد� وليـست عـرضا
سيـاسـيا او إجنـازا يتم بـلـيلـة وضـحاهـا � واحلـكومـة على
وشك ا�ــغــادرة والــله وحــده يـعــلـم كـيـف ومـتـى ســتـشــكل
حكومـة بعـد االنتـخابات � وهـل ستكـون من أولويـاتهـا بناء
ا�ساكن وتوزيـع األراضي ام االستمرار فـي توزيع ا�غا�

على األحزاب وواجهاتها ا�نمقة ا�ستترة? 
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في مقـهى الـروضة بـدمـشق سـألت صديـقـنا الـفـنان طـالب الـقره
غولي: هل تـسـتطـيع تـلحـ� نشـرة األخـبار?. قـال: نـعم أستـطيع.
بـشـرط أن يكـتـبهـا شاعـر� بـكلـمات كـلـها مـشـاعر� وأن تـكون بال

حتليل سياسي وال محلل�!. 
أيهـا السـيدات والسـادة. طاب مـساؤكم الـساهر. فـالبث مـباشر.
والسـهرة �تدة. والبالد الوحيدة في العالم� التي ال تخضع إلى
قـواعـد الـتـحلـيل الـسـيـاسي� وال يـعـرف قارئـو الـكف والـفـنـجان�
مـاذا ســيـحـدث فــيـهـا بــعـد سـاعــة هي بالدنـا.. ومـع ذلك فـثالثـة

أرباع احمللل� السياسي� في العالم جتدهم في بالدنا.
ولعن الله السياسة فإن أصحابها كما وصفهم أبو العالء: 

يسوسونَ األمورَ بغيرِ عقلٍ
وينفذُ أمرهم فيُقال: ساسة!.

والــشــيخ مــحـمــد عـبــده كــان يـقــول:  لــعن الـلـه سـاسَ ويــسـوسُ
وسـائس ومـســوس وجـمـيع مـشــتـقـات الـسـيــاسـة � وا�ـعـري هـو

القائل:
ساس األنـامَ شـياطيــن� مسلّطــة� 

في كلّ أرضٍ من الوال�َ شيطانُ!. 
وإذا كــان ا�ـعــلـم األول أرســطــو يــرى اإلنــســان مــجــرد حــيـوان
سيـاسي. فليس مطـلوباً من هذا احلـيوان أن ينهـال بالشتائم في
جـمـيع االجتـاهـات� ويـلـعن عـلى أعـلى ا�ـسـتـويـات� ويـكون طـويل

اللسان ليثبت للناس أنه الصحيح وأن اآلخرين على خطأ.  
هذه طـريقـة همجـية ومـرضية مـن األمراض السـارية وا�ـعدية في
هذه األيـام� يجب على أصحابـها أن يذهبوا إلى أقـرب مستشفى

لألمراض النفسية.
في كتـابه  وقائع حتقـيق سياسي  يـبدي األستـاذ محمـد حسن�
هيـكل إعجـابه بتـعبيـر كان يـردده الدبـلومـاسي ا�صـري الشـهير
محـمد فوزي� ح� كان يـسأل ساخراً:  على مـاذا نحن نتخانق?

هل خناقة على اللحاف? ا�شكلة ليس لدينا حلاف !.  
ومرة سـألت الشـاعر عـبد الـوهاب الـبيـاتي: �اذا تـعتذر عـن إلقاء
الــشــعــر?. �ــاذا ال تـــقــرأ قــصــائــدك عــلى اجلــمــهــور? قــال: ألن
مـهـرجـانـات الشـعـر مـثل خـطب الـسـياسـة تـشـبه حـلـبـات صراع

ديكة. هل تراني ديكاً أمامك?!.
بـكل تـأكـيـد لـست ديـكـاً يا أسـتـاذ.. لـكن مـاذا سـيـكـون الـرأي لو
عـادت بك الـدنــيـا وشـاهـدت هــذه الـديـوك ا�ــتـصـارعـة. بــعـضـهـا
تتـشابك باأليدي وبـعضها بـاألحذية� على طـريقة عمـرو بن كلثوم

القائل  فنجهل فوق جهل اجلاهلينا  وهل بعد اجلهالة جهل?!.
وفي الـشـعـر الـعـربي نـقـرأ النـقـائض بـ� الـفـرزدق وجـريـر� وب�
األخطل والـراعي النميري.. وكان أوسكار وايلد يقول: إذا طعنك

أحد في ظهرك� أو شتمك� فمعنى ذلك أنك تمشي في ا�قدمة.
هـنـاك حـكايـة عن ا�ـوسـيـقار مـحـمـد عـبد الـوهـاب. يُـقـال إنه كان
غـاضـباً من الـنـقد والـنـقاد� فـجـاءته الـنصـيـحة الـتـاليـة من أحـمد
شوقي: اجـمع الـصحف الـتي هاجـمـتك يا عـبـد الوهـاب وضعـها

حتت قدميك� سترتفع قامتك ثالث بوصات. 
وعنـدما قابـلت ا�فكـر مصـطفى محـمود في مصـر� كانت األلسن
تلـوك كثـيراً في سـيرته� وكان األزهـر متـفجـراً غضـباً عـلى كتابه
الشفاعة � وكان ظهور الكتاب فرصة سنحت لتصفية احلسابات
كـلــهـا مـرة واحـدة.. وقــال لي مـحـمــود: إن عـدداً مـنــهم ضـربـني

باخلناجر� أو أغمض عينيه والدماء تسيل من قلبي!.
وأذكر أنـي نقـلت إلى عـالم االجـتـماع أسـتـاذنـا عـلي الوردي� أن
بـعض الــنـاس يـقـولــون: إنك خـسـرت دنــيـاك وآخـرتك مــعـاً� فـمـا

جوابك عليهم?. 
يـــومـــهـــا رفع الـــوردي كـــفـــيه إلى الـــســـمــاء
مـتضـرّعـاً بـالدعـاء: أسـأل الـله أن يـجعل
الــــذين قــــالـــوا هــــذا الـــقـــول� هـم الـــذين
خـسـروا دنيـاهم وآخـرتـهم.. آمـ� يا ربّ

العا��!.
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{ لـندن (أ ف ب)  –سـمح الـقضاء
الــبــريـطــاني لــصـانـع مـجــوهـرات
هـندي شـهيـر مطـلوب في بـلده في
قـضـيـة احـتيـال بـقـيـمة  1,8مـلـيار
دوالر� بــــاالعــــتــــراض عـــلـى قـــرار

ترحيله بسبب وضعه العقلي.
وكـــان نــــيـــراف مـــودي ا�ـــلـــقّب بـ
ًصــائغ الــنــجــوم  نــظــرا لــزبــائــنه
ا�ـــــشـــــهـــــوريـن من هـــــولـــــيـــــوود
وبــولــيــوود قــد فــرّ من الــهـنــد في

شـبـاط/فبـراير 2018 عـلى خـلفـية
االشــتـبــاه �ـشـاركــته في عـمــلـيـة
نــصـب بــقــيــمـة 1,8 مــلــيــار دوالر
اســـتــــهـــدفت مــــصـــرف بـــنـــجـــاب
الـــوطـــني� أحـــد أكــــبـــر مـــصــارف

الهند.
وكـان القضاء البريـطاني قد اعتبر
فـي شبـاط/فـبـراير 2020 أال مـانع
يــــحــــول دون تـــرحــــيـل الـــصــــائغ
ا�ـطـلـوب في الهـنـد بتـهم تـبـييض

أمــوال وتــخــويف شــهــود وإتالف
أدلّـــــة. وأمـــــرت وزارة الـــــشـــــؤون
الداخلية البريطانية بتنفيذ عملية
الــتـسـلـيم هـذه فـي نـيـسـان/أبـريل

.2020
وقـــد طـــعن الــرجـل اخلــمـــســـيــني
الـقابع في سجن وانـدسوورث منذ
تــــوقـــيـــفـه في آذار/مـــارس 2019
بـالقرار في تموز/يولـيو� باعتباره
غير قانوني إذ ال يتماشى مع حقّه

لـلـمـواطن الهـنـدي مـواصلـة مـسار
الـطعن� بـاعتـبار أن  حـججه قـابلة

للطرح من حيث ا�نطق .
ويــــتــــيح هــــذا الــــتــــطــــورّ �ـــودي
االعـــتـــراض خالل مــدّة  14يـــومــا
على مدى قانونية القرار القضائي
الـصادر في حقّه في شباط/فبراير
2020  لــكـن لــيس الــطــعن بــقــرار
الـتـرحيل بـذاته الـصادر عن وزارة

الداخلية.

فـي عــدم اخلــضــوع ألي مــعــامــلــة
مــهـيـنـة أو غـيـر إنــسـانـيـة بـسـبب

تدهور صحته العقلية.
وقــــال مـــحــــامـــوه إن الــــســـجـــون
الــهـنـديـة غــيـر قـادرة عــلى تـوفـيـر
رعـاية نـفسيـة مالئمة �ـوكّلهم وأن
انـتـشـــــــار كـوفـيد-19 ا�ـسـتـفحل
في الــبـلـد يـحـتّـم إعـادة الـنـظـر في

قرار .
وأجـاز القاضي مارتن تشامبرالين
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ا�ــتـحـدة في أيــلـول ولـلــدفع نـحـو
خـــطـــوات مــلـــمــوســـة خالل قـــمــة
مــجـمــوعــة الـعــشـريـن في الـشــهـر
الـتـالي ومـؤتمـر األطـراف ا�ـناخي
الـسادس والعـشرين في غالسكو .
وأشـارت مـبادرة غـلوبـال سـيتـيزن
إلى أنـها تريد زراعة مليار شجرة�
وتـوصـيل ملـيار لـقـاح إلى البـلدان
األكـثر فقرا� ووجـبات غذائية لـ41
مـــلــــيـــون شـــخص عــــلى شـــفـــيـــر

اجملاعة.
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{ يـــويــورك (أ ف ب)  –تـــعـــهّــدت
أمـــازون  الـــتـــعـــويـض مـــبـــاشــرة
لـلــزبـائن الـذين اشـتـروا مـنـتـجـات
تُـعـدّ خـطرة من بـائـعـ� مسـتـقـل�
عـبـر منـصّتـها� عـلى خـلفـية تـقد�
شـكوى من وكـالة أميـركية حلـماية
ا�ـــســـتــهـــلـــكــ�. وأوضـح عــمالق
الــتــجـارة اإللــكـتــرونــيـة في بــيـان
نــــشـــره الــــثالثـــاء عــــلى مــــوقـــعه
اإللــكــتــروني أن  أمــازون تـتــعــهّـد
الــتـعـويض مــبـاشـرة لــلـزبـائن عن
الــطــلــبــات الــتي ال تــتــخــطّى ألف
دوالر� فـي مـا يــتــعـلّـق �ـنــتــجـات
تـشـوبهـا عيـوب من شـأنهـا إحلاق
أذى مــادي أو جـسـدي بـيـعت عـلى
أمـــازون.كــوم � وذلك اعــتــبــارا من
األول مـن أيـلــول/ســبــتـمــبــر. وقـد
تــطــال هـذه الــتـعــويــضـات مــبـالغ
أعـلى قيمة� في حال لم يلبّ البائع
مـطـالب الـتعـويض أو رفض طـلـبا
يــعــدّ صـاحلــا في نــظــر  أمـازون �

بحسب اجملموعة األميركية.
وتـشكّل طلبات التعويض �ا دون
ألف دوالر 80 بـا�ئـةمن الـشكاوى�
وفـق  أمازون . ويـأتي هذا اإلعالن
بـعـد قـرابـة شـهـر من تـقـد� وكـالة
أمـيركية حلماية ا�ستهلك� تُعرف
بـ  سي بي اس سي  شكوى إللزام
اجملـموعة بتحمّل مسؤولية سحب
مـنـتجـات تُعـتبـر خطـرة تُبـاع على
مـنصّـتهـا. ومن ب� هـذه ا�نـتجات
اخلـطـرة الـتي قـد تـسـبّب إصـابات
جـسـديـة أو حـتّـى الـوفاة�  24ألف
جـهـاز لرصـد أول أكسـيـد الكـربون
فـــيـه عـــيــوب و400 ألـف مـــجـــفّف
لـلـشـعـر ال يـوفّر حـمـايـة كـافـية من
الــصـدمـات الـكــهـربـائــيـة� بـحـسب

سي بي اس سي .
وقالت  أمازون  إنه  من خالل دعم
الـزبائن وا�نـتجات عـلى منـصّتنا�
نـتخطّى حدود واجباتنا القانونية
وكـلّ مـا يـقـوم به أيّ مــوقع لـلـبـيع

اإللكتروني حلماية مستهلكيه .
وتـنوي الشركـة االستعانـة بخبراء
مــســـتــقــلــ� فـي شــؤون الــتــأمــ�
لـلـتـحـقّق مـن صالحـيـة الـشـكاوى�
عـلى أن تسـتبـعد مسـبقـا الطـلبات

التي تبدو غريبة أو مجحفة.

{ ســنــغــافـورة (أ ف ب)  –يــعــلـو
هـــديــر مـــضــخـــات عــمـالقــة داخل
مــحــطـة مــتــطـورة �ــعــاجلـة مــيـاه
الـصـرف الـصـحي في سـنـغـافورة�
إذ حتــوّل الـدولـة ا�ـديـنـة الـواقـعـة
فـي جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا جـــزءاً
مـتزايداً من هذه اخملـلفات إلى ماء
صـــالـح لـــلـــشـــرب مـــا يـــســـهم في
تـــقــلـــيص مــســـتــويـــات الــتـــلــوث
الــبــحــري. لــطـا�ــا اعــتــمــدت هـذه
الـــدولــة الـــصـــغــيـــرة ذات ا�ــوارد
ا�ــائــيـة احملــدودة عــلى اإلمـدادات

من ماليزيا اجملاورة.
لـكن لزيادة االكتفاء الذاتي� طورت
احلــكـومـة في ســنـغـافــورة نـظـامـا
مــتـــقــدمــا إلعــادة مــعــاجلــة مــيــاه
الــصــرف الــصــحي بــاالســتــعــانــة
بــشــبـكــة من األنــابــيب وا�ــصـانع
عـالية التقنيـة.  وتوفر ا�ياه ا�عاد
مـعـاجلـتـها  % 40مـن احتـيـاجات
سـنغـافورة حـاليـاً� فيـما يُـتوقع أن
تــــصل الــــنـــســــبـــة إلى  % 55من
االســتــهـالك بــحــلــول عـام ?2060

بــحــسب تــقــديــرات وكــالــة ا�ــيــاه
الوطنية.

وبــيــنــمــا تُــســتــخــدم هــذه ا�ــيــاه
�ــعـظــمــهـا لــلـقــطــاع الـصــنـاعي�
يُـسـتـعان بـجـزء مـنـها أيـضـا �ـياه
الـشرب ولتـغذية خـزانات اجلزيرة
التي يبلغ عدد سكانها  5,7مالي�

نسمة.
ويـسـاهم هـذا النـظـام في احلد من
الـتـلوث الـبـحري� إذ يـتم تـصريف
جـزء بسـيط فقـط من ميـاه الصرف

الصحي في البحر.
ويـــتــعــارض هــذا الــوضع مع ذاك
الـقـائم في معـظم الـبلـدان األخرى�
إذ يــتـم تـصــريف  % 80مـن مــيـاه
الـصـرف الـصـحي عـلى األرض في
الـــنــظم الــبــيـــئــيــة من دون إعــادة
مـعـاجلـة أو إعـادة تـدويـر� بـحسب

تقديرات األ� ا�تحدة.
وقـالت كبيـرة ا�هندسـ� ا�سؤولة
عـن مــعـــاجلـــة ا�ـــيـــاه في مـــكـــتب
اخلـدمات العامة في سـنغافورة لو
بـاي تشـ� لوكالـة فرانس برس إن

الـــــبالد  تـــــفـــــتـــــقــــر إلـى ا�ــــوارد
الـطـبيـعـية ومـسـاحة األرض فـيـها
مــحـدودة� لـذا نـبــحث عن مـصـادر
جــديـدة لـلــمـيــاه وطـرق لـتــحـسـ�

اإلمدادات ا�ائية لدينا .
ويــــقــــوم جـــزء أســــاسي مـن هـــذه
اإلسـتراتيجـية على  اإلفادة من كل
قـطـرة ماء  و االسـتمـرار في إعادة

التدوير إلى ما ال نهاية .
ويـــضــاف ذلك إلـى واردات ا�ــيــاه
واخلـزانـات وحتـلـيـة مـيـاه الـبـحـر
لــــــضــــــمــــــان إمــــــدادات ا�ــــــيــــــاه

لسنغافورة.
وفـي قــلب هــذا الـــنــظـــام: مــصــنع
شـانـغي ا�ـتـطـور إلعـادة ا�ـعـاجلـة

على الساحل الشرقي للجزيرة.
ويـقع جزء من هذه الـبنى التـحتية
حتـت األرض� وبعـضهـا عـلى عمق
 25طـابــقـا حتت الـسـطح لـتـوفـيـر
األراضـي. ويــــتم مـــــدهــــا �ــــيــــاه
الـصـرف الـصحي الـتي تـصل عـبر
خط أنـابيب كبيـر متصل باجملاري

بطول  48كيلومترا.

ويـــضـم هـــذا ا�ـــوقع مـــتـــاهـــة من
األنـــابــيـب واخلــزانـــات وأنــظـــمــة
الــتـرشــيح وا�ـنــشـ�ت الـتـي تـتـيح
إعـادة مـعـاجلـة مـا يـصل إلى 900
ألـف متـر مـكعـب من ميـاه الـصرف
الـصحي يوميـا. وفي أحد ا�باني�
وُضــعت شــبــكــة مـراوح لــتــهــويـة
ا�ـيــاه� لـكن ال تـزال تـنـبـعث مـنـهـا

رائحة كريهة.
في بـاد� األمـر� تـتم تـصفـيـة مـياه
الــصـرف الـصـحي الـتي تـصل إلى
احملـطة ثمّ تُرسل إلى السطح �زيد
مـن ا�ــــعــــاجلــــة. بــــعــــدهــــا تـــزال
الـشـوائب خصـوصا الـبكـتيـريا أو
الــفــيــروســات� عن طــريق أنــظــمـة
تــرشـــيح مــتــطــورة وأشــعــة فــوق
الـبــنـفـسـجـيـة. ويُــسـتـخـدم ا�ـنـتج
الــنــهــائـي �ــعــظــمه في مــصــانع
ا�ـكونات اإللـكترونيـة التي حتتاج
إلى مـيـاه عالـية اجلـودة� وألنظـمة

التبريد في ا�باني.
لـكن هـذا ا�ـنـتج يـسـاهم أيـضا في
مـوارد ميـاه الشـرب. فخالل موسم

اجلــفـاف� يـجـري تــوجـيه جـزء من
ا�ـيـاه إلى اخلزانـات قـبل أن يصل
إلى صــنـابـيــر ا�ـديـنـة إثــر الـقـيـام
بـــعــمــلــيـــات مــعــاجلـــة إضــافــيــة.
وتـخطط سنـغافورة لتـوسيع نظام

إعادة تدوير ا�ياه.
وقـد جـرى التـخطـيط خلط أنـابيب
كــبـيـر آخـر بـاإلضــافـة إلى مـصـنع
جـديد إلعادة ا�عـاجلة خلدمة غرب

اجلزيرة بحلول عام .2025
وبــــعــــد إجنــــاز هـــذه ا�ــــشــــاريع�
سـتـكون سـنـغافـورة قـد استـثـمرت
 10مــلــيــارات دوالر ســنــغــافــوري
( 7,36مـليـارات دوالر أميركي) في
الـبنية التحتية اخملصصة �عاجلة
مـيـاه الـصرف الـصـحي.  ومن ب�
الــدوافـع وراء ســعي ســنــغــافــورة
لــتـحــقــيق قـدر أكــبــر من االكـتــفـاء
الـــذاتـي: عالقـــتـــهـــا ا�ـــعـــقـــدة مع
مــالــيـزيــا الــتي تــشـكل مــصــدرهـا
الـــرئــيــسي لـــلــمــيــاه. فـــقــد كــانت
الـعالقات ب� الـبلدين متـوترة منذ
أن طـردت مـالـيـزيـا سـنـغـافورة من

احتـاد لم يعمّر طويال عام ?1965
وأصــبــحت إمــدادات ا�ــيــاه مــحل
خـالف. وأكــد أســـتــاذ الـــهــنـــدســة
الــبـــيــئــيــة في جــامـــعــة نــانــيــانغ
لـلتكـنولوجـيا ستـيفان فورتس أنه
مـن ا�ـهم أيــضـا لــلـبــلـدان األخـرى
مــعـاجلــة مـيــاه الـصـرف الــصـحي

بفعالية أكبر.

وقـــال لـــوكـــالـــة فـــرانـس بــرس إن
ا�ــوارد ا�ـائـيـة عــلى هـذا الـكـوكب
مــحـدودة � و إذا واصـلــنـا تـلـويث
ا�ـــيــاه� ســـنــصـل إلى نــقـــطــة (…)
ســتـصــبح فـيــهـا إعــادة ا�ـعــاجلـة
مــكـــلــفــة لــلــغـــايــة . وأكــد أنه  من
ا�ـنطـقي أكثـر إعادة مـعاجلـة مياه

الصرف الصحي قبل تصريفها .

{ إيــسـيـولـو (كــيـنـيـا) (أ ف ب) –
جتــري كـيـنـيــا� الـدولـة اإلفــريـقـيـة
ا�ـعـروفـة �ـتنـزهـاتـهـا الطـبـيـعـية
ورحالت الـسـفـاري� حـاليـا مـسـحا
وطـنـيا جـويا لـثروتـها احلـيوانـية
بـعدما فـتكت بهـا عقود مـن الصيد
غــيـر الـقــانـوني ومــشـكالت أخـرى

بينها التمدد البشري.
ولـم يـوفّـر االحـتـرار ا�ـنـاخي بـلـدا
مـن شــرّه وقـــد طـــالـت تــداعـــيـــاته
احلــيــوانــات الــبــرّيــة أيــنــمــا كـان
ولــيــست كــيــنــيــا اســتــثــنـاء عــلى

القاعدة.
فـــقـــد تـــراجـــعت أعـــداد الـــفـــيـــلـــة
اإلفــريـقــيــة مـثال بــنـســبـة   60في
خـالل  50ســــــنــــــة� وفـق االحتـــــاد

الدولي حلفظ الطبيعة.
وبـــات طــــيّـــارو وكـــالــــة حـــمـــايـــة
احلـيوانـات البرّيـة في كينـيا (كاي
دبـــلــيـــو اس) الــذيـن يــســـتــعــدّون
لـإلقالع من مــــطــــار إيــــســــيــــولـــو
(الـوسط) في اجلـبـهة األمـامـية من

معركة ذات رهانات كبيرة.
ويـقول الـطيّـار كريس تـشيـرويوت
مـن الطـوّافـة لـوكـالـة فـرانس برس
إن  الـتـركـيـز يـنـصبّ عـلى الـفـيـلة�
لـكن عنـدما نـرصد أي حـيوان آخر

{ نــيــويــورك (أ ف ب)  –تـــقــدمت
أمـــيـــركــيـــة تـــتــهم األمـــيـــر أنــدرو
بـارتكـاب اعتداءات جـنسـية علـيها
بــدفع من اخلــبـيــر ا�ـالي جــيـفـري
إبــســتــ� عــنــدمــا كــانت قــاصــرة�
بـشكـوى االثنـ� في نيـويورك ضد
هــذا الــفـرد مـن الـعــائــلــة ا�ـلــكــيـة
الـبريـطانـية. وتـعيـد هذه الـشكوى
فـتح القضية التي تتسبب بإحراج
كـبـيـر في أوسـاط الـعـائـلـة ا�ـلـكـية

الـبـريـطـانـيـة بـسـبب عالقـة الـنجل
الـثـاني لـلـملـكـة إلـيـزابيث الـثـانـية
بـــرجـل األعـــمـــال الـــراحل ا�ـــتـــهم
بـــاالجتــار اجلــنــسـي بــقــاصــرات�
وهـي صالت دفعته إلى االنسحاب
مـن احلـــيــــاة الــــعــــامــــة. وتــــؤكـــد
فــيــرجـيــنـيــا جــوفـري في اتــصـال
أجـرته مـعـها وكـالـة فـرانس برس�
أن دوق يـــورك هــو  أحــد الــرجــال
الــنــافــذين  الــذين  سُــلــمت إلــيـهم

ألغــراض جـنــســيـة  عــنـدمــا كـانت
ضـــــحــــيـــــة بــــ� عـــــامي  2000و
 ?2002اعـتبـارا من سن الـسادسة
عــشــرة� ألنــشــطــة اجتــار جــنــسي
واســعـة اتُـهم بــهـا اخلـبــيـر ا�ـالي
جـيـفري إبـسـت� وسُـجن بـسبـبـها
قــبل أن يــنـتــحــر في أحـد ســجـون

مانهاتن خالل صيف 2019.
ويُــتــهم األمـيــر أنــدرو الـذي رفض
ســـــابــــــقـــــا هـــــذه االدعـــــاءات� في
الـــشــكـــوى بـ االعــتــداء اجلـــنــسي
عــلـى جــوفــري الــتي كــانت آنــذاك
قــاصـرة� في ثـالث مـنـاســبـات: في
لــنـدن عــنـد امــرأة مـقـربــة جـدا من
إبــســتـ� هي غــيالين مــاكــسـويل�
وفـي دارت� �لكهـما رجل األعمال
فـي نــيـــويـــورك واجلـــزر الـــعــذراء

(فيرجن أيالندز).
 وقالت فيرجينيا جوفري في بيان
أرســـلــته لــوســـائل اإلعالم  أحــمّل
األمـير أنـدرو ا�سـؤوليـة عمـا فعله
بـي. الـنــافـذون واألثــريــاء لـيــسـوا
مـعفي� من احملاسبة. آمل أن ترى
ضــحــايـا أخــريــات أنه من ا�ــمـكن

عدم العيش في الصمت واخلوف.
ورفـض ا�ــكـــتب اإلعالمي لـألمــيــر
أنـــدرو الـــذي يــوصف بـــأنه  االبن
ا�ـفـضل  لـلـمـلـكـة� وأيـضـا أوسـاط
الـعـائـلـة ا�ـلـكـيـة الـرد عـلى أسـئـلة
وكـالـة فرانس بـرس للـتـعلـيق على

هذه الدعوى.
أزمات العائلة ا�لكية

وكــان األمـيـر أنـدرو الـبــالغ حـالـيـا
61 عـامـا� نـفى  بـشـكل قـاطع  هذه
االتــهــامـات في مــقـابــلــة اعـتــبـرت
كــــــارثــــــيــــــة مـع  بـي بي سـي  في

تشرين الثاني 2019.
 وقـــد شــكك خـــصــوصــا بـــصــحــة
صـورة انـتشـرت على نـطاق واسع
تظهره مع فيرجينيا جوفري� وفي
اخلـلفيـة غيالين ماكـسويل التي ال
تزال مسجونة في قضية إبست�.
وعلى رغم نفيه ا�تكرر لالتهامات�
فـإن صـداقة األمـيـر أندرو مع رجل
األعـــمـــال األمـــيـــركي أغـــرقـــته في
اضــــطـــــرابــــات وأجــــبــــرتـه عــــلى

االنسحاب من احلياة العامة.
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