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طبعة العراق 
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اعـربت اوسـاط شـعـبـيـة عن اسـتـيـائـها
اثـر تـراجع وزارة الـصـحة والـبـيـئة عن
تـوفيـر لقـاح فايـروس كورونـا والسيـما
بــعـد تــأكــيـدات احلــكـومــة تـخــصـيص
امـوال كافية للتعاقد مع شركات منتجة
لـهـذه الـلـقـاحات فـيـمـا رصـدت الوزارة
امـس االثـنـ  3599 اصـــابـــة مـــؤكــدة

بـكـورونـا وشـفـاء  3708 حـالـة وبـواقع
 22 وفــاة جــديــدة في عــمــوم الــعـراق.
ـوقف الــوبـائي  الــذي اطـلـعت واكــد ا
عــــــلــــــيه (الــــــزمــــــان) امـس ان (عـــــدد
الـفحوصات اخملتبرية ليوم امس بلغت
اكـثـر من  35الـف عـينـة فـحـص حلاالت
مـشتبه اصابتـها بالفايروس  حـــــــيث
 رصـــد  3599 اصــــابـــة مـــؤكـــدة في
عـموم العراق) واضـاف ان (الشفاء بلغ

 3708 حــالــة وبـواقع  22 حــالــة وفـاة
جـديدة). وتترقب األوساط الـشعبية في
الــــبـالد وصــــول الــــدفــــعــــة األولى من
لــقـاحـات كــورونـا الـتـي اتـضح في مـا
بــعــد انـــهــا هــديــة من الــصــ بــواقع
خـــمـــســ الـف جــرعـــة وهـــو مــا القى
. وهــدد رئـيس ــواطـنــ اســتــهـجــان ا
الـتيار الصـدري مقتدى الصـدر بالقيام
انـية وصـفهـا بالـشديدة في بـحمـلة بـر
حــال تـأخـر وصــول لـقــاح كـورونـا الى
وقع الـعراق. وقال الصدر في تغريدة 
تـويـتـرأن (هـنـاك تـقـصـيـراً واضحـاً من
احلــكـومــة بـشـأن وصــول الـلــقـاح ضـد
ـوعد ـتفـشي وإن لم يـصل بـا الـوبـاء ا
ـانـيـة شـديـدة). احملـدد فـلـنـا حـمـلـة بـر
واطـلقت الوزارة االستمـارة اإللكترونية
اخلـاصة بحجز لقاح كورونا  دون ذكر
مــزيـد من الــتـفــاصـيل. وعــقـدت خــلـيـة
االزمــة الـنــيـابــيــة اجـتــمـاعــاً مـوســعـاً
بـرئـاسـة الـنـائب األول لـرئـيس مـجـلس
الـنواب حـسن الكـعبي واقـترحت عدداً
واجـهة كـورونا . واكد من الـتوصـيات 
الــكــعـبـي خالل االجـتــمــاع أن (وصـول
لــقــاحــات جــائــحــة كــورونــا لــلــعــراق
مـسؤوليـة تضامنـية مشتـركة تشمل كل
اجلـهات العليـا في البالد) مبدياً سعي

s “ËU *« V U M Ë wLK  „«d  Í√ lLI  `L  s  ∫ wL UJ «

 W d UM « «d UE  ÎUL œ WO «u b «Ë œ«bG  w  W {U  U U ≈
يـقتضي احلفاظ عـلى كرامة االجهزة
االمـنـية ومـنع االعتـداء علـيهـا وعلى
االجــهــزة الــقــيــام بــاجــراءاتــهــا في
حــمــايــة نــفــســهـا واعــتــقــال كل من
يــعــتــدي عـلـى االجـهــزة االمــنــيـة او
احلـق الـعام) ومـضى الـكـاظـمي الى
الـــقــول انه (أمـــر بــتـــشــكــيـل جلــنــة
حتـقيقيـة عليا برئـاسة الفريق الركن
بــاسم الـطـائي وتــتـكـون من اعـضـاء
مـن اجلـيش واالسـتــخـبـارات واالمن
الـوطني للوصول الى حقيقة ماجرى
فـي االيــــام االخــــيــــرة في مــــديــــنــــة
الــنـاصــريـة و مــنـحــهم اسـبــوعـا
واحــدا لـكـشف احلـقـائق) الفـتـا الى

انـه (سبق وان كشفنا عن اجلناة في
ساحة الطيران خالل ساعات وكذلك
فـي الـــبـــصـــرة وســــوف نـــصل إلى
اجلـناة بعد انتهاء هذه التحقيقات)
واضـاف ان (قرار تـغيـير مـحافظ ذي
قـار مـتـخـذ مـنـذ اشهـر  وقـد قـابـلـنا
رشح للوصول الى اسم عـشرات ا
يـحـظى بـاجـمـاع وتـوافق ابـنـاء هذه
احملـافـظة  ولـهـذا ارسلـنـا مسـتـشار
االمـن الـوطـني ورئــيس جـهـاز االمن
الـوطني الى النـاصرية ومن ثم ذهب
وزيــر الـداخـلـيــة وهـنـاك مــجـمـوعـة
وفـود ووجهـاء وفعـاليات اجـتمـاعية
وسـيـاسيـة للـوصول الى اتـفاق حلل

اشـكــالـيـة احملـافظ). وحـمل الـنـاشط
ـــدني هـــشــام الـــنــاشـي احملــافظ ا
ــقـــال نــاظم الــوائــلـي مــســؤولــيــة ا
انـــفالت االوضـــاع في الـــنـــاصـــريــة
ـتــظـاهــرين والـقـوات واراقــة دمـاء ا

االمنية 
.وقـال الـنـاشي في تـصـريح امس ان
(هـنـاك انـكـسـار مـعـنـوي في ذي قـار
نـاجت من اهـمـال احلـكومـات احملـلـية
( ـــواطـــنــ وفـــقـــدان الـــثـــقـــة مع ا
واضـاف ان (الـوائلي لم يـستـقيل بل
اقـيل نتـيجـة للـضغـوط اجلمـاهيـرية
والـدمـاء التي اسـيـلت في الـناصـرية
اضية) مـؤكداً (حاجة طـيلة االيـام ا

احملـافظـة الى محـافظ مسـتقل ونزيه
وذو خــبـــرة لــلــنــهـــوض بــواقــعــهــا
اخلـــدمي) وتـــابع ان (عــبـــد الــغــني
ـــكــلف بــادارة احملــافــظــة االســدي ا
شـخصيـة كفوءة لـكن مجيـئه كحاكم
عـسكـري لذي قـار قد اعـطى انطـباعا
غـــــيــــر مـــــرحب به) الفـــــتــــا الى ان
(االنـفالت في الناصرية سببه تمسك
ـنـصب وهـو من يـتـحمل الـوائـلي بـا
مــسـؤولــيـة اراقـة الــدمـاء). وتــشـهـد
مـــحـــافــظـــة ذي قـــار احــتـــجـــاجــات
مــســتــمـــرة مــنــذ ايــام لــلــمــطــالــبــة
ـتظـاهرين وتـوفير ـحاسـبة قـتلة ا

اخلدمات االساسية في احملافظة. 
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 60.330 دوالرا  للبرميل الواحد).
فــيــمــا اكــد الــوزيــر احــســان عــبــد
اجلــبـار اسـمــاعـيل حـرص الـوزارة
عـنوي ـادي وا عـلى تـقد الـدعم ا
لـلـقـطـاع الـصـحي ومـنـهـا اجلـهـات
ــســؤولـــة عن تــقــد ـــعــنــيـــة وا ا
اخلــدمــات والـرعــايــة لــلـمــصــابـ
بــإمـراض مـزمــنـة او مــسـتـعــصـيـة
.وذكر الـبيان ان ومـنها الـثالسيمـياً
(الـــــوزيـــــر اســـــتـــــقـــــبل عـــــدداً من
ـراكز التخـصصية ـسؤول في ا ا
وامــراض الـدم الـوراثـيـة في دائـرة
صــحــة الـبــصـرة   وشــدد عـلى ان
ــهــنــيـة ــســؤولــيـة الــوطــنــيـة وا ا
واالخـالقــيـــة تــتـــطـــلب من جـــمــيع
ـعــنـيــة وغـيـرهــا تـقـد اجلــهـات ا
ــراكـز من الــدعم واالســنـاد لــهـذه ا
اجـل تــــقـــــد افــــضـل اخلــــدمــــات
لـــلـــمـــواطـــنــــ والـــتـــخـــفـــيف من
مـعـانـاتـهـم الـصـحـية) واضـاف ان
ـراكـز (الــلـقـاء بــحث احـتـيــاجـات ا
الــــتـــخــــصـــصــــيـــة واخملــــتـــبـــرات
ـــقـــدمـــة لــلـــمـــرضى واخلـــدمـــات ا
ــراجــعـ  حــيث اوعـز الــوزيـر وا
الى شركة نفط البصرة بتخصيص
مـبـلغ  200مـلـيـون ديـنـار لـتـجـهـيز

مـركز الثالسيـميا باالجهـزة الطبية
ـطلوبـة ورصد مبـلغ مائة مـليون ا
ـواد الـتشـغـيـلـية ديـنـار لـتـجهـيـز ا
اخلـاصة باخملتـبر  بهدف االسراع
فـي تــقـــد خـــدمـــات الـــتـــحـــالـــيل
وتـشــخـيص االمـراض لـلـمـواطـنـ
فـي البصرة وعموم العراق) وتابع
ان (اســمــاعــيل وجـه بـتــخــصــيص
مــبــلـغ شــهـري  35مــلــيــون ديــنــار
بعد مـصادقة مجلس ادارة شـهرياً 
شــركــة نـفط الــبــصـرة لــدعم مــركـز
الـثالسيميـا باالحتياجـات الشهرية
ـســتـلــزمـات الـطــبـيـة الالزمــة من ا
ـــواد الــتــشــغـــيــلــيـــة لالجــهــزة وا
اخملـتـبريـة). من جـانبـه اشاد مـدير
مــــركـــز امــــراض الـــدم الــــوراثـــيـــة
بـ(الـدعم الكبـيرالذي تـوليه الوزارة
وشـــركــة نــفط الــبـــصــرة لالرتــقــاء
ـــقــدمــة بـــاخلــدمـــات الــصــحـــيــة ا
). فيـما اجـرى فريق من لـلمـواطنـ
دائـرة الـعـيادات الـطـبـيـة الشـعـبـية
بــزيــارة تــفــتـيــشــيــة الى اخملــتــبـر
االســتـشــاري الـطــبي في الــيـرمـوك
لـالطالع على سـير الـعـمل ومراقـبة
اجــراء فـحـوصـات الــكـورونـا الـتي
يـــقــوم بـــهــا عـــلى مـــدار الــســـاعــة

لــلــمـواطــنـ الــراغــبـ وتــســهـيل
عـمـليـة الفـحص وعدم الـتأخـير في
تـسليم الـنتائج اضـافة الى مـتابعة
تـخذة للوقاية الـفريق لالجراءات ا
مـن فايروس كـورونا داخل اخملـتبر
ــوظـــفــ حـــفــاظـــا عـــلى سالمـــة ا
راجع . وقال بيان للدائرة انه وا
(دائـرة الـعيـادات الطـبيـة الشـعبـية
تـقوم بزيـارة تفتـيشيـة الى اخملتبر
ــتـــابــعـــة اجــراءات االســـتــشـــاري 

فحص الكورونا). 
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ـتــعـافــ ضـمن ــدمـنــ ا تــسـجل ا
قــاعــدة بـيــانـات لــتــتم مـشــاركــتـهم
بـبرنامج لدعمهم بأعتماد ورش عمل
هني تقام مـختلفة خاصة بالتأهيل ا
ـدمــنــ الــتـابع في مــركــز تــأهـيـل ا
ــهــني لــدائــرة الــعــمل والــتــعــلــيم ا
بـالـوزارة). وكـانت الـعـمل قـد اعـلنت
ــــدمـــنـــ عـن مـــشـــروع خــــاص بـــا
ـاضي يتم ـتـعـاف نـهـاية الـعـام ا ا
ـوجـبه اخضـاعهم لـبـرنامج مـهني
يــــــتـالءم مع مــــــؤهـالتــــــهـم شـــــرط
امـتالكهم قـرارا قضـائيـا باالفراج او
اطـالق الـسـراح من دائـرتي االصالح
او اصـالح االحــــداث بـــــانـــــتـــــهــــاء
احملــكـومـيـة ووجــود مـايـثـبت وقف
تــرددهم عــلـى الــعــيــادة الــنــفــســيـة
واالجــــتــــمـــاعــــيـــة او اخلــــروج من
ـسـتـشـفى الـذي تعـافـوا فـيه. فـيـما ا
ـفوضية العليا انـتقد الناطق باسم ا
حلــقـوق االنـسـان عـلـي الـبـيـاتي مـا
عــدّه تـمـيـيـزاً واضــحـاً في الـقـروض
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اعــلــنـت وزارة الــنــفط عن حتــقــيق
ـالـيـة جتاوزت  5 مـلـيار ايـرادات ا
دوالر مـن مـبــيــعــات  شـهــر شــبـاط
ــاضي . وقـالت الـوزارة في بـيـان ا
تـلـقتـه (الزمـان) امس انه ( بـحسب
االحــصـائـيـة االولــيـة الـصـادرة عن
شــركــة تـســويق الــنــفط الـعــراقــيـة
ســومـو فـان كـمــيـة الـصـادرات من
الــنــفط اخلـام بــلـغت  82 مــلـيــونـا
و 877 الــــفــــا و   757 بــــرمــــيالً 
بــــايـــــرادات بــــلــــغـت اكــــثــــر من 5
مــــلــــيــــارات دوالر خـالل الــــشــــهـــر
ـاضي) واشــار الى ان (مـجـمـوع ا
صـدرة من النـفط اخلام الـكـميـات ا
خـالل الـشــهــر نــفــسه مـن احلــقـول
الـنفـطيـة في وسط وجنـوب العراق
بــــلـــغت  79 مـــلـــيـــون و 105 الف
و 329 بـــرمـــيال  امـــا مـن حـــقــول
كـركــوك عـبـر مـيـنـاء جـيـهـان  فـقـد
ــصــدرة  ثالثـة بــلــغت الـكــمــيـات ا
مـالي و 772 الـــــــــــــفــــــــــــا و428
بــــــرمــــــيال) وتــــــابـع ان (مــــــعـــــدل
الــصـادرات الـيـومـيــة بـلغ مـلـيـوني
و 960 الـف بــــرمـــــيل وبـــــســــعــــر
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كـــشـــفـت وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون
االجــتـــمــاعــيــة عـن تــوفــيــر قــروض
لــلــمــتــعــافــ من االدمــان لـألســهـام
بــأفـتــتـاح مـشــاريع لـهـم داعـيـة الى
اقـامـة مـؤتـمر مـخـتص لـوضع خـطة
عـمل تـضمـن اعادة تـأهيـل اكثـر عدد
ــــكـن مــــنــــهم بـــــغــــيــــة دمــــجــــهم
بــاجملـــتــمع.وقــال مــديــر عــام دائــرة
ـهـنـي بـالـوزارة الــعـمل والــتـدريـب ا
رائـــد جـــبـــار بـــاهـض في تـــصـــريح
تــابـعـته (الــزمـان) امس ان (الـدائـرة
ـدمـنــ وتـعـمل عـلى تــتـابع وضع ا
تـأهـيـلهم مـهـنيـا واجـتـماعـيـا ألعادة
دمـجهم باجملتمع) مـؤكدا انه (سيتم
مـنـح هـؤالء قـروضـا مـالـيـة الفـتـتـاح
مـشـاريع صـغـيرة خلـلق فـرصـة عمل
حــسـب رغــبــتــهم اســهــامــا بــأعــادة
تـــأهـــيـــلــهـم كــأشـــخـــاص نـــافـــعــ
بـــاجملـــتــمع) واضـــاف ان (الــدائــرة

مــؤكــدا (هـنــاك تــوجـيــهــات واوامـر
عـسـكـريـة واضـحـة بـعـدم اسـتـخـدام
ـواجهـة التـظاهرات الـسالح احلي 
مـهــمـا كـلف الـثـمن فـهـذه احلـكـومـة
انــبـثـقت من وضع خـاص ويـجب ان
اضية بارتكاب اي ال نكرر االخطاء ا
ــة واســتــخــدام الــسالح احلي جــر
ـتـظاهـرين  ومع هـذا شـهـدنا ضـد ا
ـاضـيـة سـقـوط بـعض خـالل االيـام ا
الـضحايا ووجهنا باجراء حتقيقات
سـريعـة حملاسـبة اجلـناة) وتـابع ان
(احلــكــومـة ال تــســمح لـلــقــوى الـتي
تـستـغل حقـها الـدستـوري باالعـتداء
عــلـى االجــهــزة االمــنــيــة والــواجب

مجلس النواب (لتشريع قانون مواجهة
ـا يضـمن التـوزيع العـادل لكل الـوباء 
فــئـات اجملـتـمع) داعــيـا احلـكـومـة الى
ــعـــيــشي (وجـــوب مــراعـــاة الــوضـع ا
ـتـعــفـفـة وذوي لــلـشـرائح الــفـقـيــرة وا
الـدخل احملـدود عـنـد تـطـبـيـق اجراءات
احلـظـر الشـامل او اجلزئي) واسـتطرد
ـاليـة اإلسراع بـالـقول ان (عـلى وزارة ا
ــالـيــة الـالزمـة بــتــوفــيــر الــســيــولــة ا
والــكـافــيـة الى الــصـحــة لـلــتـعــاقـد مع
ـنتـجة لـلقـاحات) الـشركـات اخملـتلـفة ا
مــشـيــرا الى ان (اخلـلـيــة اوصت بـدعم
مــقــررات الــلـجــنــة الــعــلـيــا لــلــصــحـة
ـواجـهة والـسالمـة الـوطـنـية اخلـاصـة 
الـوبـاء في مـا يـخص احلـظـر الـكلي او
اجلـزئي اضافـة الى اسـتمـرار الدراسة
االلكترونية وجعل االمتحانات النهائية
حـضـورية خـصوصـا للـدراسات الـعلـيا
نتهية لكليات الطب). ولوح ـراحل ا وا
مـقرر اللجنة بفرض حظر شامل مرتقب
ــوسـوي في فـي الـعــراق.وقـال جــواد ا
ـقـبـلـة سـتـشـهـد ـدة ا بـيــان امس ان (ا
ـدة أسبـوع يتـبعـها بـشكل حـظراً تـاماً 
جـــزئي) مـــبـــيـــنــا ان (االمـــتـــحـــانــات
اإللـكتـرونيـة ال تشـمل الدراسـات العـليا
ــنـتــهـيــة لـكــلـيــات الـطب) ــراحل ا وا

ـوســوي الى ان (آلــيـة الـدوام وأشــار ا
الـرسمي لـلعـام الدراسي احلـالي لـغاية
اآلن هـو إجـراء االمـتـحـانـات الـنـهـائـية
الــكــتـرونــيـاً). فــيــمـا اوضــحت عــضـو
الـفريق االعالمي الطـبي لوزارة الصحة
ربـى فالح  الــيــة الـــقــرارات اخلــاصــة
بتطبيق احلظر العام او اجلزئي.وقالت
ربـى فـالح فـي تـــــــــصــــــــــريـح امس ان
(امـكانية تـمديد احلظر او تـشديده بعد
ـدة تــدرس من قـبـل الـلــجـنـة انــتـهــاء ا
االسـتـشـاريـة لـلـوزارة) مـشـيـرة الى ان
(كـل قـــرار اليـــبت فـــيه اال بـــعـــد اقـــرار
ـا ال تـقـره وهـذا الـلـجـنـة الـعـلـيـا او ر
وقف يـعتمـد على مستـجدات ودراسة ا
الـــوبــائي وعـــدد االصــابــات). بــدوره 
أعـلن مـحـافظ أربـيل أومـيـد خـوشـناو
ـيـة أن تــقـو مـنــطـقــة الـصـحــة الـعــا
ووزارة الــصـحــة في كــردسـتــان بـشـأن
جـائـحـة كـورونـا غيـر مُـبـشـرة لـذا فإن
اإلجـراءات تمـضي دون التشـديد نـافياً
فـي الوقت ذاته األنباء التي تتحدث عن
فـرض حـظـر الـتـجوال ووصـفـهـا بـغـير
ــقــرر أن جتــتــمع الــصــحــيــحــة.ومن ا
ـكــافـحـة كـورونـا في الــلـجـنـة الـعــلـيـا 
االقــلــيم كــردســتـان لــلــتــبــاحث بــشـأن

وقف الوبائي.  ا
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قـررت مـحكـمـة التـمـييـز االحتـادية
فـي مجلس القـضاء االعلى اإلفراج
عـن ريـاض غـريب وزيـر الـبـلـديـات
واألشـغال األسبق.وذكر مصدر في
اجملــلس امس ان (احملـكــمـة قـررت
االفـراج عن غـريـب وأسـقاط الـتـهم
عنه وتبرأته منها). وكانت محكمة
اجلـنـايات اخملـتصـة بـنظـر دعاوى
الـنزاهة في الـكرخ أصدرت في 14
ــاضي حـكـمــهـا بـحق مـن شـبـاط ا
غـريب و هـاشم عـبـد الـزهـرة عـزيز
الـذي كان يشـغل منصـب مدير عام
في الوزارة ذاتها باحلبس الشديد
ــدة عـــامــ لــكل واحـــد مــنــهــمــا
ــادة 340 من اســتــنــادا الحــكــام ا
ــركـز قــانــون الـعــقــوبـات. وافــاد ا
االعـالمي لـلــمـجــلس أن (احملـكــمـة
اخملــتـصـة بـنـظــر دعـاوى الـنـزاهـة
ـذكـورين أصــدرت حـكـمـهـا بـحق ا
جـــراء اخاللـــهـــمــا بـــعـــقـــد نــصب
وجتـهيز  17 مـعمل اسـفلت بقـيمة
 25 مـلـيـون دوالر في عام 2007).
واعــلـنت هـيـئــة الـنـزاهـة نــقـضـهـا
قــرارا قــضــائــيــا بــشــأن مــســؤول
مـدان.واكدت الهيئة في بيان تلقته
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(الــزمـان) امس انه ( لــعـدم قــنـاعـة
الـــهــيــئـــة بــقــرار مـــحــكـــمــة جــنح
ُــخــتــصّــة بــقــضــايــا الــرصــافـــة ا
ة الـنزاهـة وغسل األمـوال واجلر
االقـتصـادية الـقاضي بـاحلكم على
ـالية . مـدير عـام أخفى مـصاحله ا
وقــالت الــهــيــئـة في بــيــان تــلــقـته
(الــــــزمــــــان) امـس انه (ومـن خالل
ُـــحـــاكـــمــة ســـيـــر الـــتـــحـــقـــيق وا
ــتـهم الــوجــاهـيــة اتـضـح إقـدام ا
عــلى عــدم الـتــصـريح عـن امـتالكه
ثالثــة عـقـارات شــقَّـتـ فـي لـبـنـان
وداراً في مـنـطـقة احلـريـة مسـجـلةً
بــاسم أبـنـائه في اســتـمـارة كـشف
ــقـــدمــة لــدائــرة ــالـــيــة ا الـــذمــة ا
الــوقــايـة فـي الـهــيــئـة وذلك خالل
مـدة تــولّـيه مـنـصب مـديـر عـام في
ـعادن) مـبـيـنا وزارة الـصـناعـة وا
ان (احملــكـمـة ولـدى اطالعـهـا عـلى
ُـمــثل الــقـانــوني لـلــهـيــئـة إفــادة ا
والـــتـــقــريـــر الـــفـــني الـــصــادر عن
الــدائـــرة وتــوصــيــاته ومــحــاضــر
ومُـــســـتـــنـــدات الـــدعـــوة وإفــادات
ـتـهم قـررت إدانـته اسـتـناداً إلى ا
ـادة  245مـن قـانون مـقـتـضـيـات ا
الــعــقــوبــات وحتــديــد الــعــقــوبــة
ُـقـتـضاهـا بـغـرامـة مالـيـة قـدرُها

مـلـيـون ديـنار) وتـابع ان (الـهـيـئة
ولـعدم قـناعـتها بـالعـقوبـة طالبت
بـــنــقض الـــقــرار بـــغــيـــة تــشـــديــد
الـعـقـوبـة من خالل الـطـعن به أمام
مـحكـمة استـئنـاف بغداد الـرصافة
االحتـادية) الفـتـا الى ان (األخـيرة
قــررت تــصــديق قــرار اإلدانــة أمَّـا

قـضي بهـا فقـد وجدت الـعـقوبـة ا
أنــهــا خــفــيــفــة وال تــتــنــاسب مع
ُــرتـكب وال تُــحــقّق الـردع الــفــعل ا
طلوب  لـذا قررت نقض العقوبة ا
وإعـادة اإلضــبـارة إلى مـحـكـمـتـهـا
لـغـرض تـشـديـدهـا وإبالغـهـا احلد
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الـقـدم الـفــوز امس االثـنــ في مـبـاراة صــعـبـة عـلـى فـريق نـفط
باراة الـتي احتضنها البصـرة بثالثة اهداف مقـابل هدف في ا
رحلة ملعب الـشعب الدولي ضمن مواجهات اجلولة الثانية من ا
ـمـتاز. وفي ذات اجلـولة واصل فـريق الشـرطة الـثانـية لـلدوري ا
ثله في مسلسـل نزيف النقـاط بتعادله امـام امانة بغداد بـهدف 
ـباراة الـتي اقيـمت  عـلى ملـعب امانـة بـغداد. وسـجل الشـرطة ا
اوالً عن طـريق سـعـد عـبد االمـيـر في الـدقـيـقة 21 لـكن الالعب
محـمد جالل عـدل المانـة بغـداد في الدقـيقة  42 بـهذا الـتعادل
ـركـز الــثـالث فـيـمـا اصـبح اصــبح رصـيـد الـشـرطـة  37 في ا
ـركـز الـتاسـع فيـمـا فرض رصـيد امـانـة بـغداد  26 نـقـطة ي ا
ثـله  عـلى مبـاراة احلـدود والكـهـرباء التـعـادل االيجـابي بـهـدف 
وافتـتح احلدود التـسجيل عن التي اقيـمت  على مـلعب التـاجي 
طريق الالعب مـحمد هادي في الدقيقة  75 فيـما عدل الكهرباء
النـتيجة في الـدقيقة  80 عن طريق مـهيمن سليم وبـهذا التعادل
ـركـز اخلـامس وصل رصـيـد الـكـهــربـاء الى الـنـقـطـة  21 في ا
ـركز عـشـر فيـمـا وصل رصـيـد احلـدود الى الـنـقـطة  18 في ا
التـاسع عـشر. وبـنفس الـنتـيجـة انـهى التـعادل االيـجابي بـهدف
وافـتـتح ـثـلـه  مـبـاراة زاخـو واربـيل في ديـربي شـمـال الـعـراق 
احمد زيزو الـتسجيل لـزاخو عند الـدقيقة الـسادسة بيـنما عدل
مــحــمــد ســامـي الــكــفــة الربــيل عـــنــد الــدقــيــقــة  87من عــمــر
ركـز الـسـادس بـرصـيد 31 والـتـعـادل وضع زاخـو في ا اللـقـاء
ركز الرابع عشر. نقطة بينما بلغ رصيد اربيل  21نقطة في ا
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ركزي من اجل الـتي اطلـقهـا البـنك ا
ـواطـن لـلـحصـول عـلى سكن دعم ا
مالئـم.وقال الـبـيـاتي في بيـان تـلـقته
(الـــزمــان) امس ان (الــقــروض الــتي
تـــمـــنح لــغـــرض بـــنــاء اجملـــمـــعــات
الـســكـنـيـة االسـتـثـمـاريـة والـقـروض
ــصــارف لــغـرض الــتي تــمــنـح من ا
شـراء مـنـازل سـكـنـيـة فـيـها نـوع من
الــتــمــيــيــز الــواضح) الفــتــا الى ان
(الـفوائد مـعدومة في هـذه اجملمعات
ــئـة بــيــنــمـا تــصل من  2 الى  4 بــا
لـشراء الوحدات السكنية) وتابع ان
ــوضـوعـة لــشـراء الـدور (الــشـروط ا

تـعجـيزية  اذ يـحتـاج طالـب القرض
إلـى سـنــد او فـتح بــيــان وهـذا غــيـر
ـكن دون دفع مـال للـبائع) مـشـيراً
إلـى أنه (مـن خالل اطالعـــــنــــا عــــلى
بــعض الــعــقــود الحــظــنــا اجــحــافــاً
واضـحـا في بـنـودهـا وفـرض شروط
ــشـتــري واســتـغالل قــاســيـة عــلى ا
ـواطـنـ مـن قـبل الـبـاعـة) حــاجـة ا
مـشددا على ضرورة أن (تكون بنودا
واضـــحـــة خـــاصـــة وان اغــلـب هــذه
الـتـجـمـعـات تـبـنى عـلى اراض فـيـها
تـسـهـيالت من الـدولـة لـذلك يـجب ان

تكون هناك مراعاة لهذه األمور). 
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راصـد الزلزالية في الهيـئة العامة لالنواء اجلويـة التابعة لوزارة النقل سجلت ا
هـزة أرضيـة بقوة  3.3 في مـحافـظة الـسلـيمـانيـة. وقـالت الهـيئـة في بيـان تلـقته
(الــزمـان) امس ان (الــهـزة وقــعت شــرق الـســلـيــمـانــيـة وبــالـقــرب من احلـدود
العـراقيـة االيرانـية وقـد بلـغت قوتـها  3.3 درجـة حيث تـبعد  63 كـيلـومترا عن
مركـز السـليـمانـية و 17 كـيلـومتـرا جنـوب شرق قـضاء بـنجـوين في احملـافظة)
واطن  ونـدعو الى أخذ احلـيطة واضاف انه (لم يـثبت الشـعور بها من قـبل ا
واحلذر واالبتـعاد عن الشائعـات واألخبار الكاذبـة واإللتزام بالوصـايا الزلزالية
.ذكر قبـل والـصادرة من الهـيئة). كـما توقـعت الهيـئة  حالـة الطقس لـليومـ ا
ـنطـقة الـوسطى الـبيـان أن (طقس الـيوم الـثالثاء صـحو مع بـعض الغـيوم في ا
نطقة الشمالية فيكون طقسها ودرجات احلرارة مقاربة لليوم السابق اما في ا
غـائـما جـزئـيـا الى غـائم مـصـحوب بـتـسـاقط امـطـار خـفيـفـة في امـاكن مـتـفـرقة
وتساقط الثـلوج على اقسامها اجلبليـة ودرجات احلرارة مقاربة لليوم السابق
وفي اجلنوب يكون الطقس صحوا ودرجات احلرارة ترتفع قليال) واضاف انه
ـاثال لـليـوم الـذي سبـقه والتـغيـر بـدرجات (طقس يـوم غـدا االربـعاء سـيـكون 

احلرارة). 

سانـدة تظاهرات تـظاهرات خـرجت 
ذي قـار. فـيـما كـشف رئـيس الوزراء
عـن تـطورات األوضـاع فـي مـحـافـظة
ذي قـار وأبـرز أسبـاب االحـتجـاجات
فـيـهـا. وقـال الـكـاظـمي خـالل جـلـسة
اجملــــلس الــــوزاري لالمن الــــوطـــني
الـــــتي عــــقـــــدت امس االول بــــشــــأن
االوضـــــاع في ذي قـــــار ان (هـــــنــــاك
تـعـلـيمـات واضـحـة منـذ الـيوم االول
لـتـشـكيل احلـكـومة بـاهـمـية حـمـاية
ـــتـــظـــاهــريـن واحلق الـــذي كــفـــله ا
الــدســتـور بــهــذه الـتــظــاهـرات ولن
نـقبل بقـمع اي تظاهـرة وسنحاسب
ـتـظـاهـرين) كـل من يـتـجـاوز عـلـى ا

ـتـظـاهـرين وقـمع احلـراك الـسـلمي ا
فسدين) مؤكدين ان ضـد الفساد وا
(الــقــوات االمــنـيــة تــقــدمت بــاجتـاه
ـــنع اي جتــمع ســـاحــة كـــهــرمـــانــة 
لــلـمـتــظـاهـرين) الفـتـ الى ان (تـلك
الــــقـــوات اســــتـــخــــدمت الــــهـــروات
والـــقـــنـــابل الـــصـــوتـــيــة مـن شــارع
الـسـعـدون باجتـاه الـفردوس  حـيث
 تــسـجــيل اصـابــتـ فـي صـفـوف
ـــتــــظـــاهـــريـن بـــحـــاالت الـــضـــرب ا

واالختناق). ب
دوره  افــاد مــصــدر بــأن مــحــافــظـة
الــديــوانــيــة شــهــدت صــدامــات بـ
ـتـظـاهريـن والقـوات األمـنـية خالل ا

 ©ÊU e «® uK «d  ≠ UE U;«

انـطلـقت امس االثـن  تظـاهرات في
الـعاصمة بغداد ومحـافظة الديوانية
ـسـتـمرة في تـأيـيـدا لالحـتـجاجـات ا
مـحافظة ذي قـار منذ ايام  فـيما اكد
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عد
الــــســــمــــاح بــــقــــمع اي تــــظــــاهـــرة
وســـنــحـــاسب كل مـن اعــتـــدى عــلى
ــتــظـاهــرين في الــنــاصـريــة. وقـال ا
شـهـود عيـان امس ان (العـشرات من
ــتــظـاهــرين تــوجـهــوا الى ســاحـة ا
الــتــحــريــر تــأيــيــدا  الحــتــجــاجــات
ـحاسـبـة قتـلة طـالـبة  مصطفى الكاظميالـنـاصريـة ا
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عـد اخلبـيـر بالـشـؤون االنتـخـابيـة دريد
تـوفيق  حـراك بعض الـكتل الـسيـاسية
ــان بــشــأن تــعـديـل قــانـون داخل الــبــر
وعد لعبة جـديدة لتأجيل ا االنـتخابات 
الـذي حـددته احلـكـومـة في الـعـاشـر من
ـقبل  مـشـيرا الى شـهـر تشـرين االول ا
ان هـذا التوجه قد يـفضي الى صراعات
جـديــدة بـ الــكـتل الــسـيـاســيـة. وقـال
تـوفـيق لـ (الزمـان) امس ان (الـقانـونـية
الـنـيـابـية وبـاالتـفـاق مع كـتل سـيـاسـية
اخـرى  تعتزم تـعديل قانون االنـتخابات
اجلـديـد عـبـر مـحـورين أسـاسـيـ هـمـا
الــدائـــرة االنــتـــخــابــيـــة والــتـــصــويت
االلــيـــكــتــروني) واضـــاف ان (تــرســيم
الحـظـات الـدوائــر رافـقه الــعـديـد مـن ا
والـسبب الـرئيس هـو عدم وجـود تعداد
سـكاني دقيق  وااللية التي اعتمد عليها
الــتـقــســيم كــانت عــلى اسـاس الــكــوتـا
الـنسـوية  امـا االجـراء الصـحـيح يجب
ان يـكون على اسـاس الكثـافة السـكانية
او الـوحدات االدارية) وتـابع ان (عملية
ـراجعة والتـعديل حالة ايـجابية  لكن ا
في هــذا الـوقت قـد يــكـون الــتـوجه مـنه
وعـد الذي قـررته احلكـومة في تـأخيـر ا
قبل وهذا قد الـعاشر من تشرين االول ا
يـدخل الـبالد بـصراعـات جـديدة هـدفـها
ــدة ــان قــبل انــتــهــاء ا عــدم حل الــبــر
ـقبل) ـقـررة خالل العـام ا ـية ا الـتـقو
وشـــدد عـــلى الـــقـــول ان (الـــفـــرق بـــ
الـتصـويت االلـيكـترونـي و البـايومـتري
هـو ان االلــيـة الــثـانــيـة تــكـون مــثـبــتـة
اما االولى فهي ال بالصورة والبصمات 
حتـتـوي على مـعـلومـات بـايومـتـرية اي
ــكن الي شـــخص اســتــعـــمــالــهــا من
الـناحـية الـنظـرية  لـكن القـراءة العـامة
تــشـيــر الى ان الــكـثــيــر من الــكـيــانـات
ـعـرفة الـسـيـاسـية  لـديـهـا مـشـاكل في ا
اجلــغـرافــيــة حلـدود الــدوائــر). وكـشف
ائـــتالف دولــــة الـــقـــانـــون  عن حـــراك
انـي جديـد يهـدف الى تـعديل قـانون بـر
ـصـوت علـيه مـؤخرا من االنـتـخابـات ا
قـبـل مـجـلس الــنـواب.وقــال الـنـائب عن
االئــتالف كــاطع الــركــابي في تــصــريح
امس ان (نـــوابـــا من كــتـل ســيـــاســـيــة
مـخــتــلـفــة يــعـمــلــون حـالــيــاً مع عـودة
ـان عـلـى تـقـد مـقـتـرح جـلـســات الـبـر
لـتــعـديل قــانـون االنــتـخـابــات اجلـديـد

والســيــمــا فـي مــا يــتــعـــلق بــالــدوائــر
ـتعددة) مـبينـا ان (هذا التـعديل ليس ا
فـقط مدعوم سياسياً بل له دعم من قبل
ـا رئـيــسي اجلـمـهــوريـة والـوزراء ور
ـقــبـلـة سـوف يـتـم تـفـعـيل هـذا االيـام ا
االمــــر عـــلـى ارض الـــواقـع مع وجـــود
ــانـــيـــة داعـــمـــة لـــهــذه اغـــلـــبـــيـــة بـــر
اكـدت عضـو الـلجـنة اخلـطـوة).بدورهـا 
الـقـانـونـيـة بـهـار مـحـمـود  ان تـطـبـيق
قـانـون انتـخـابـات مجـلس الـنـواب على
أرض الـواقع بـصـيـغـته احلـالـيـة صعب
جـدا داعــيـة الى تــعـديل هـذا الــقـانـون
الـذي اصبح حاجـة ضرورية النـتخابات
حـرة ونزيهة.وقالت مـحمود في بيان إن
(قـانـون انتـخـابـات مجـلس الـنـواب فيه
اشـكاليات كـثيرة ويحـتاج الى تعديالت
فـمن الناحـية الفنـية صعب تـطبيقه مع
مــفــوضــيــة جـــديــدة رغم انــهم قــضــاة
مــحــتــرفــ في مـــجــال عــمــلــهم ولــكن

االنـتخابـات مجـال جديد بـالنسـبة لهم).
وبـحث رئـيس اجلـمهـوريـة بـرهم صالح
مع رئـيس ائتالف الوطنية إياد عالوي 
ــســتــجــدات الــســيــاســيــة واألمــنــيـة ا
واالقــتــصــاديــة في الــبالد. وقــال بــيـان
تــلـقــته (الــزمـان) امـس انه (جـرى خالل
الـلقـاء تأكـيد ضرورة حـفظ أمن وسالمة
ــواطـــنــ وحـــمــايـــة الــســـلم واألمن ا
اجملتمعي ومجابهة اإلرهاب) واضاف
ان (اجلـانـبـ بـحـثـا مـلف االنـتـخـابـات
ـقــبـلـة وأهـمـيــة دعم كـافـة اإلجـراءات ا
الـــضــــروريـــة إلجنــــاحـــهــــا وضـــمـــان
اسـتقالليـة ونزاهة الـعملـية االنتـخابية
ـواطن ــا يـســهم بــاسـتــعـادة ثــقــة ا و
ـارسـة حـقه الـدسـتوري وتـمـكـيـنه من 
بـعـيـداً عـن الـتـزويـر والـتالعب وتـأمـ
ــــشــــاركــــة الــــواســــعــــة في فــــرصــــة ا
االنـتخابات). كـما استـقبل صالح رئيس
ائـتالف الـنـصـر حيـدر الـعـبادي  وشـدا

عـلى وحــمـايـة حق الــتـظـاهــر الـسـلـمي
وحــفظ األمن الــعــام . وذكــر الــبــيـان ان
ـــســـتـــجـــدات (الـــلـــقـــاء نـــاقش آخـــر ا
الـسـيـاسـية واألمـنـيـة واالقـتـصـادية في
الـعراق والتـشديـد على أهمـية حفظ أمن
ـــواطــــنـــ وحـــمـــايـــة حق وسالمـــة ا
الـتـظـاهـر الـسـلـمي وحـفظ األمن الـعـام
ودعم األجـهـزة األمــنـيـة حلـمـايـة الـسـلم
) وتـابع ان (الطرف واألمن اجملـتمعي
ــقـبـلـة اسـتـعــرضـا مـلف االنــتـخـابـات ا
وأهـمــيـتــهـا والــتـحــضـيــرات اجلـاريـة
لـتنظيـمها حـيث  تأكيد اهـمية حتقق
مـعــايــيـر الــنــزاهـة والــشــفـافــيــة ومـنع
الـتزوير والتالعب وإعادة ثقة الناخب
شاركة بـالعمـلية االنـتخابـية وضمـان ا
الـواسـعة فـيـها) مـشـيرا الى ان (الـلـقاء
بـحث األوضـاع االقـتصـاديـة في الـعراق
ومـا تـتطـلـبه من جهـود وإجـراءات لدعم
االقـتـصــاد الـوطـني ومـكــافـحـة الـفـسـاد

ـوازنة وتـنـويع مـوارد الدولـة وإقـرار ا
ــا يــضـــمن حــقـــوق جــمــيع ــالــيـــة  ا

.( العراقي

دريد توفيق

احسان عبد اجلبار اسماعيل
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ـوصل وبـالـقرب  من ن من مـديـنـة ا تـسـتـعد مـنـطـقـة حـوش الـبيـعـة  في اجلـانب اال
رتقـبة للعراق في اخلامس من ة  الستقـبال بابا الفاتـيكان  في زيارته ا دينـة القد ا
ـنطقـة كاحـدى احملطات الـتي يقـصدها الـبابا لـضماد الشهـر احلالي  اذ تـبدو هذه ا
ـديـنـة بـيـنـمـا مـا زالت نـدوب جـراح احلـرب الـتي تـكـلـلت بـطـرد عـنـاصـر داعش من ا
احلروب ماثـلة على جدرانهـا وبواباتها اضافـة للعبارات الـتي خطها عنـاصر التنظيم

على اجلدران.
ــنــطــقــة الــتي تــتــخــذ من وتــنــطــوي ا
الـكنائس عنوانا لها حيث يطلق عليها
حـوش الــبـيـعـة او مــا يـقـابـلــهـا بـفـنـاء
الـكنـيـسة  اضـافة الى ان الـبيـعة تـبدو
مـرادفة لكـلمة الـكنيـسة لكن  ذات اصل
ـعنى الـبيـضة  وتـتخـذ هذه سـرياني 
الـرمـزيـة  اشارة الـى انه مثـلـمـا يـفقس
الـصــوص الـبـيـضـة لـيــخـرج مـنـهـا في
والدة  حلـياة جديدة هـكذا خرج يسوع
ـسيح من القبر تمـاما كداللة على تلك ا
الـــكــلـــمـــة بـــكل مـــا حتــمـــله من دالالت
ـنطقـة كمربع ذات واشـارات .. وتبدو ا
اضالع مـتساوية وفي كل ضـلع تستقر
كـنيـسة لـها دالالتهـا وتاريـخهـا العريق
الـذي تستنـد عليه حيث تـبدو اقدم تلك
الـكـنـائس هي كـنـيـسـة الـطـاهـرة  الـتي
كــانت اصال تــتـبع كــنــيـســة الـســريـان
االرثــوذكس قــبل ان تـؤول عــائــديـتــهـا
بــفــرمــان عــثــمــاني لــصــالح كــنــيــســة
الـسـريـان الكـاثـولـيك والـتي وجدت في
ـيالدي  منـبـثـقة الـقـرن الـسابع عـشـر ا
من الـطـائفـة االولى  لـكنـهـا بدات تـتبع
ــعـزل عن كــنـيـسـة بـابــا الـفـاتــيـكـان  
الــســـريــان االرثــوذكس الــتـي تــنــتــمي
لـبطـريـرك الكـنيـسة  ومـقره في سـوريا
.وتـــضــررت الـــكــنـــيــســـة الــتـي حتــمل
تـسـمـيتـهـا الـرسـميـة  بـكـونـها كـنـيـسة
احملــبـول بـهــا بالدنس خالل عـمــلـيـات
طــرد داعش االخــيــرة  خــصــوصـا وان

الـتنـظيم قـام بتـوظيـفهـا خلزن  الـوقود
ـشتقات النفطية  فيما  اثارت قضية وا
جتـريف اجـزاء مـنهـا  قـبل نحـو عـام
الــراي الـعــام حـيــنـمــا اقـدمت مــنـظــمـة
دولـيـة بـدعـوى ازالى مـخـلـفـات احلـرب
تـهاوي اصال .الى بـتجـريف سورهـا  ا
جـانب الكنيسة من اجلهة االخرى تبدو
ـــوصل وهي مـــدرســة  اقـــدم مــدارس ا
دارس الـتي تؤول الـتهـذيب وتعـد من ا
عــائـــديــتــهـــا الى كــنـــيــســة الـــســريــان
االرثــــوذكس حــــيث كــــانـت في بــــدايـــة
مـطـافـهـا مركـز تـعـلـيمـيـا ديـنـيـا قبل ان
تـضــحي مـدرسـة بـهــذا االسم وتـنـطـلق
بــرســالــتـهــا الــتــربــويـة فـي عـام 1919
حـيث قامت بـتخـريج االف من التـالميذ
ـسـلـمـ اضـافـة ـسـيـحـيـ وا سـواء ا
لــنـخب مــعـروفــة نـذكــر مـنــهم الـشــاعـر

الراحل يوسف سعيد. 
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ـدرســة ايــضــا تــطــالــعك وفي مــدخـل ا
كـنـيـسة عـريـقـة  يـعود تـاريخ انـشـائـها
ـعروفـة بكـنيـسة الى نـحـو قرن  وهي ا
الــطــاهـرة الــداخــلــيـة  وتــعــرف ايــضـا
بـكنـيـسة الـقلـعـة لطـرازها الـفخم  وهي
تـتبع الـسريـان االرثوذكس حـيث قاموا
بـبـنـائـهـا بــعـد تـنـازلـهم عن كـنـيـسـتـهم
لــصــالح الـكــاثــولــيك وجـرى اعــمــارهـا
بـحــمـلـة تـبـرعـات  حــيث كـان  وكـيـلـهـا
يـــفـــرش عـــبــــاءته لـــتــــقـــوم الـــنـــســـوة
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رة بل مـرات. وقلنا هـيهات مـنا الذلة وشـبعنا ذالت نعم خدعـنا وليس 
وإهانات طوال عمرنـا الذي ينتقل بنـا من مرحلة إلى أخرى ومن هموم
إلى هموم أكـبر. وقد بـدأنا حيـاتنا في الـطفولـة حا بـاجلمال واجملد
ـنـاصب والـسـفـر وحـ مـضى الـعـمر حتـقـقت والـسـعـادة واألمـوال وا
األحالم ولم تتـحـقق فمع كل الـذي حصـلنـا عـليه كـان هنـاك ما يـنقص
وت عزيز وفي عليـنا فرحـتنا وسعـادتنا بـاإلجناز ففي حلـظة سعـادة 
حلـظـة مــكـسب يـهـاجـر صــديق وفي حلـظـة أمل يـنــهـار جـسـد ويـتـربع
دكـتاتـور ويـقتـل ويدمـر ويـحكـم بقـسـوة ويسـخـر كل شي ألجـله وقد ال
يكـون الـدكتـاتور أول الـضحـايـا ولكـنه سيـكون ضـحـية فـيهـلك في يوم
ر على ذكراه القوم ويستذكـرون قصصه وسجونه ومقابره وجتبره و

وظلمه للناس. 
في كل يوم هـناك مـا يثيـر احلزن والـراحلـون كثـر ونحن مـنهم في يوم
سـيأتي قـريـبا كـان أو بـعـيدا لـكـنه سيـأتي حـتـما وتـنـطوي مـعه احلـياة
ــدرسـة ونــحن في كـل هـذا أُســارى الــذكــريـات ذكــريــات الــطـفــولــة وا
رة في والشباب واجلامعة واحلب والصداقـات التي تنهش ذكرياتها ا
الرأس وبينـما نعيش أعمـارنا نشعـر اننا نعيش جتـربة قاسيـة ولكنها
ضروريـة ألنها جتـربة البـد أن نعيـشها وأن نـتحـمل قسـاوتها وعـذابها
ومـرارتـهــا بـكل مـا فـيـهــا من تـراكـمـات ومـصــاعب وحتـديـات صـادمـة
ـصـائب واألحـزان وأشكـال من األلم ومـريـرة تـتنـاوشـنـا فـيـهـا أنـواع ا

الذي ال يكاد ينقطع. 
ـا ال نـكــون مـخـدوعـ في هــذه احلـيـاة الـتـي أرادهـا اخلـالق ولـكن ر
اخلدعـة من البـشر أمـثالـنا الـذين يحـكمونـنا ويـعذبـوننـا ويتـحدثـون لنا
ـغريـات والعـطايـا والـهبـات ثم ح يـسـيطـرون على كل شيء بأنـواع ا
رة ويحـكمـون قبـضتـهم على األوضـاع يظـهرون حـقيـقتـهم القـاسيـة وا
كاسب وال يسمحون فيتصرفون كما يـشاءون ويتشبثون بالسـلطان وا
ن يـريد نـصيـحتـهم ألنهم ألحد أن يـنافـسهم وال يـسمـعون 
تـمـكـنوا مـن كل شيء وأصـبـحنـا بـالـنـسـبـة لـهم مـجرد

أرقام تعد وتعد ولكنها بال قيمة على األرض.
نحن في خـدعة مـرة سببـها اإلنـسان الـذي هو نحن

والشرور التي فينا.

-1-
تغلـب على االنسـان النزعـة احلسـيّة ومن هنـا ترى أنّ األمـثلة احلـسية

فاهيم اليه  عاني وا كثيراً ما تُضرب لتقريب ا
-2-

وتـكـمن الـبـراعـة في اخـتـيـار الـصـور احلـسـيّـة الـتي سـرعـان مـا تُـفـهم
ـنـشود دون عـنـاء وبال حـاجـة الى كـبـيـر فـطـنة وتُـوصل الى الـغـرض ا

وذكاء .
-3-

ولنضرب بعض األمثلة :
انّ اداء الــــصـالة في أول الــــوقت يَــــفْــــضُـلُ أَداءَهــــا في آخــــر الــــوقت

ابأضعاف مضاعفة .
وهذا ما عبرّت عنه األحاديث الشريفة ح قالت :

" أولها جَزُور 
وآخرها عُصْفُور " 
اجلزور هو اجلَمَل, 

وأين العصفور من البعير في كل احلسابات ?
وقـد شُـبـهت " الـصالة " بــالـنـهـر اجلـاري الـذي يَـغْـتَـسِلُ مـنه االنـسـانُ

خمسَ مرّاتٍ في اليوم .
والسؤال اآلن :

اذا كان االنـسـان يغـتسل في الـنـهر خـمس مرات في الـيـوم فهل يـبقى
على بدنه شيء من الدَرن ?

واجلواب : 
طلق . هو النفي ا

وهكذا هي الصالة في تنقية االنسان من الذنوب 
وأنت ح تكتب بقلم الرصـاص موضوعاً مُعيّنـا فقد تُخْطِأُ وترغب أنْ

تمحو اخلطا ليحل محله الصواب 
محاة) . وهنا تبحث عن (ا

اذا عُبّر عن االستغفار في االحاديث الشريفة ? أتدري 
ـمــحـاة " حـيث يـقـوم االســتـغـفـار مـقــامـهـا في مـحـو عُـبــر عـنه بـانه " ا
الذنوب ولعّل ما ذكرناه من األمثلة كـافٍ في التنبيه على أهمية األمثال
والنـقـلة احلـسـية الـبـلـيـغة احملـفـزة عـلى اسـدال السـتـار عـلى األخـطاء,

همة من مرحلة مثقلة بها الى مرافئ السالمة والصواب . ا
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وقد استـمعت الى أحـدهم وهو يحـاول ان يضـرب مثاالً حـسيا لـلموّدَةِ
بَيْنَ الزوج فقال :

ـودّة " بَيْنَ كـمـا ان اجلُص يُـوضع بـ الـطـابوقـتـ لـتـتـمـاسـكـا فـان "ا
الزوجيْن هي التي جتعل العالقة قوية متينة بينهما,

ـثـال الـذي ضـربه, فـعّـلـقْـنـا علـى مـا قال بـبـعض ولم يـكن مـوفـقـا في ا
األبيات الشعرية :

ودةَ ( جُص ) حَسْبَ وصفِكُمُ  إنَّ ا
ا نحنُ واألزواجُ (طابوقُ)  وا
عمقُ الترابطِ ما بَيْنَ القلوبِ لَهُ 

سرٌّ يحار بِهِ بَرٌّ وزنديقُ 
أعيذُ فهمك مِنْ تَشْبِيهِ أَفْئِدَةً 
تالصقتْ بِحجارٍ وهو ملصوُق

ودة واحلب باحلجارة ? واّرة با فكيف تُشّبَهُ القلوب ا
-5-

ان البـالغة مـطابـقـة مقـتـضى احلال ومـقتـضى احلـال اختـيـار األمثـلة
احلـسيـة الـنـابـضة بـاحلـيـاة للـحث عـلى االلـتـزام باجلـمـيل من األفـعال

تمرسون بفنون الكالم . واألقوال وهذا ما ال يُحسنه االّ البلغاء ا
-6-

ـثـابـة الـرُكّـاب في مـركب ـا هم  والـعـراقـيون  –بـكل مـكـوّنـاتـهم  –ا
ركب للغرق فلن ينجو منهم أحد . واحدٍ, فاذا ما تعرّض هذا ا

ومن هنا :
كانت الوحدة الوطنية صمّام األمان .

ــوقف وهــذا مــا يــجب أال يـــغــيب عن بــال أحــد فــا
وّحد سرّْ االستقرار واالزدهار . الوطني ا

Firashamdani57@yahoo.com
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WKLŠ∫ عمال امانة بغداد يزاولون العمل ايام احلظر ضمن حملة لتاهيل الشوارع وازالة التجاوزات

ـتبرعـ من ابناء الـكنيـسة بالـتبرع وا
ـصـوغـاتهم الـذهـبـية اضـافـة لـبعض
ا اسـهم ببـناء تلك الـكنـيسة االمـوال 
الــتـي تــدمــرت  وجـــرى تــهــد اجــزاء
واسـعة منها فيما كـان عناصر التنظيم
يـودعـون في فـنـائـهـا اجـهـزة اسـتـقـبال
الــبث الـفـضــائي وصـحــون الـسـتاليت
ــديـنـة بـضـرورة بــعـد ان وجه اهـالي ا

الـتخـلي عن تلـك االجهـزة كونـها تـنشر
الـنـجـاسـة والـشـر في بـيـوتاتـهم . ومن
الـكنـائس االخرى الـتي  توجـد في هذه
ـنطقة تبرز كنيسة االرمن االرثوذكس ا
ـنطـقة وهي  حتـكي تـاريخ االرمن في ا
وتـــتـــحـــدث عـــمــــا عـــانـــوه من مـــاسي
ـية االولى خـصـوصا ابـان احلرب الـعا
اثـر تـشـريدهـم من منـاطـقـهم وجلـوئهم

لـكـال من الـعـراق وسـوريــا واسـتـئـنـاف
حــيـــاتــهم فـي هــاتــ الـــدولــتــ .وفي
الــكــنــيــســة الـتـي جــرى اعـمــارهــا  في
ا ـاضي الـكثـيـر  عـشـرينـيـات الـقرن ا
يـذكـر بـارمـينـيـا السـيـما وان الـكـنـيـسة
حتــمل اسم كـنــيـسـة اجــمـيـادزين وهي
حتـاكي اسم كـنيـسة ضـخـمة تـوجد في
جـمـهـوريـة ارمـيـنـيـا وتـعـد كـرسي بـابا

ـنــاطق .اضـافــة لـتـلك االرمن فـي تـلك ا
الــكـنـائـس فـهـنــالك ايـضــا تـوجــد مـقـر
ـطـرانيـة السـريـان الكـاثـوليك وقـد قام
تـنــظـيم داعش بـاسـتـخــدامـهـا لـتـوزيع
مالبـس احلـــجــــاب من خـــمــــار وبـــرقع
ـطرانـية كـما نـطقـة في تلك ا لـنسـوة ا
قـــام بــــحـــرق االيــــقـــونــــات والـــصـــور
التاريخية التي كانت تزين جدرانها .

وصل U—∫ آثار دمار خلفتها احلرب ضد داعش في ا œ
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بغداد

حجز في كل قوان العالم الى ما ال
نهاية وعندما بدأت السنة اجلديدة
لم يتـغيـر شيء ففـكرت ملـيا وكـثيرا
في اســـلـــوب االنــتـــحـــار فـــلم اجــد
ـسـك اسالك الـكــهــربـاء او طـريــقــة 
ســكــيــنــا او اي آلـة جــارحــة القــطع
وريــدي. وانــتـهـى بي الــتــفــكــيـر ان
اضـرب رأسي فـي اجلـدار فـالـغـرفـة
كـانت مـغـلـفـة بـالـسـيـرامـيك وبـابـها
كتـلة حـديديـة سمـيكـة وفي وسـطها
شــبـاك يــفــتـح من اخلــارج اليــصـال
الطعـام بوجبـاته الثالث وكان عليّ
حارسان يتنـاوبان احلراسة احدهم
اســمـه (ابــو مــحـــمــود) وال يـــســمح
لــبــقـيــة احلــراس مــشــاهــدتي وفي
شـهـر مـايس  1981طــلـبت مـقــابـلـة
احـــــد مـــــســــــؤولي احلـــــاكـــــمـــــيـــــة
فـاحــضـروني الى مــديـر حتــقـيــقـهـا
(وضـاح الـشــيخ) الـذي وافـاه االجل
بـــعــد حــضـــوره مــحــاكـــمــة صــدام
وخالل لقائي معه طلـبت منه معرفة
مــصـيــري السـيــمـا انه مــضى عـلى
حـجــزي اكـثــر من ســنـة فــأجــابـني
بـاحلرف الـواحد بـانه لـيست لـديهم
ـا انت ضـيف اي قـضــيـة مـعـي وا
عـــنــدنـــا وان امـــر احلـــجــز هـــو من
اجلــهــات الـعــلــيـا ومن دون حتــديـد
للمدة فطليت منه بنقلي من غرفتي
الى احــــدى الــــغــــرف الــــتي تــــضم
مـعتـقلـ او نـقل البـعض مـنهم الى

غرفتي.
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أجـابنـي بعـدم امـكـان ذلك الن االمر
صـادر بــحـجـزي انـفـراديـا فـرجـعت
ــســألــة الى غــرفـــتي وانــا افــكـــر 
االنتحار وبـعد اخذ ورد في االفكار
وجــدت ان افـــضـل وســيـــلـــة هي ان
اضــرب رأسي عــنـــد حــافــة الــتــقــاء
جـــدارين من جــدران الــغــرفــة حــيث
يـــكـــون حــادا النـه كـــمــا ذكـــرت من
الـسـيــرامـيك فـتــهـيـأت لــلـمـوضـوع
نــفــســيــا وبـاشــرت بــضــرب رأسي
ضـــربـــة واحـــدة اال انــــهـــا لم تـــكن
ــطـلـوبــة فـســال الـدم من بـالــقـوة ا
رأسي قـلـيال وعـنـد مـجـيئ احلـارس
لـتــقـد وجــبـة الــغـداء شــاهـد الـدم
ورأسي مــجـــروح فـــأخــرجـــني الى
صــالــة الـعــمــلــيــات اجلــراحـيــة في
احلاكمية وجـرت مداواتي وتضميد
رأسي ومن ثم الـعـودة الى غـرفتي
ومــــضى عــــلى حــــالــــتي اكــــثـــر من
شـهـرين من دون ان اعـرف اي شيء
عن مصـيري وفي احملـاولة الـثانـية
لالنــتــحـــار اســتــعــديت اســتــعــدادا
ـــرة االولى نــــفـــســـيــــا اكـــثـــر مـن ا
فــضـربت رأسي بــقـوة ومن شــدتـهـا
صـــرخت مـن شـــدة االلم من دون ان
اذا صرخت واخذ الدم يفور اعرف 
من رأسي وكـأنه النـافـورة والن الله
عز وجل اراد لي البقـاء ففي الفترة
ي كـان الـتي صـرخت فـيـهـا لـشـدة أ
ـر من امـام احلـارس ابـو مـحـمـود 
غرفتي فـسمع الصـوت وفتح شباك
بــاب الـغــرفـة وذهب مــهـروال وجـلب
فتاح واخرجني لـصالة العمليات ا
وهــــنـــــاك جــــرت خـــــيــــاطـــــة رأسي
وتضـمـيدي مع اعـادتي الى غـرفتي
واعطوني مجموعة من الفيتامينات
النـنـي نـزفـت دمـا كــثــيــرا واخــرهـا
الـضـربـة الـثـالـثـة وكـانت فـي نـهـاية
الشهـر العـاشر من عام  1981وبعد

الــظــهــر مــبــاشــرة فــكــانت ضــربــة
ـة ال تخـتـلف بشـدتـها قـاسـية ومـؤ
عن الضـربة التي قـبلهـا واخذ الدم
يـفــور كـالــنـافـورة واتــذكـر بــأنـني
صرخت (يا ربي لو تاخذ عمري لو
تـفـرج عـني) وسـقـطت ارضـا بـدمي
وغـبت عن وعــيي ولم اعـرف كـيف
 نقلي الى غـرفة العمـليات حيث
افـقـت مـجـددا في الــلـيل ولم اعـرف
الـــوقت الن حــتى ســـاعــتي اخــذت
مني مع بدلتي عنـد بداية اعتقالي
ـدد فــانـتـبــهت عـلى نـفــسي وانـا 
عـــلى ســـريــر صـــالــة الـــعــمـــلــيــات
ومــصــبـــاح الــصـــالــة فــوق رأسي
ـعــرفـة فـبــدأت اسـتــعـيــد الـذاكــرة 
سبب وجودي هـنا فتـذكرت بأنني
اقـــدمت عــلـى االنــتـــحــار عـــنــدهــا
اغـرورقت عـيـنـاي وانـا اعـاتب ربي
(لـــــيـش يـــــا ربـي اخـــــذ عــــــمـــــري
وخــلــصــني) الن تــكــرار مــثل هــذه
الــضــربـات لــيس بــاالمـر الــهـ او
الــسـهل بـعــدهـا انـتــبـهت عـلى من
حولي فوجـدت من رجال احلاكـمية
كـــانــوا مـــتــواجـــدين في الـــصــالــة
يـتـقـدمــهم مـديـر احلـاكــمـيـة خـلـيل
الــتـكــريـتـي (ابـو شــوارب) فـصـاح
بـحوح (لـيش يا بصـوته اخلـشن ا
اســـتــاذ اســـوي بــنـــفــسك هـــيــجي
لـيش) فــأجـبـته بـصـوت عـال (انت
ـوت.. ولكم مـا شـايف بشـر يـريـد ا
اريـــد أمـــوت خــلـــصـــوني) وعـــلى
الفور انـسحب اجلمـيع من الصالة
وقــد يـكــون انـســحـابـهـم خـوفـا من
ـضــاعــفـات الــتي قــد تـصــيــبـني ا
وبـعــد ان اكــمل الــطـبــيب خــيــاطـة
جــرحي الـعــمـيق وتـضــمـيـد رأسي
قـــــادنـي احلـــــارس الـى غـــــرفـــــتي
فـوجـدت بانه قـد  غـسـلهـا لـكـثرة
الـدماء الـتي نـزفتـهـا فمـكـثت فيـها
منهوك الـقوى ال اقدر على احلراك
ـر بي حــراسي اقـول لـهم وكـلــمـا 
بـــانـــني تـــمــرست عـــلى مـــحـــاولــة
االنــتــحــار وانــني ســأقــتل نــفــسي
ســأقـتـلـهـا وبـعـد سـتـة الى سـبـعـة
ايام جاءني احلارس وفتح لي باب
الــزنـزانـة وقـادني الـى غـرفـة مـديـر
الــتـحـقــيق (وضـاح الـشــيخ) وبـعـد
الـسالم قـال لي بـان رئـيس اجلـهاز
يريـد ان يكـلمك بـالتـلفـون وكان في
حـيـنهـا بـرزان الـتكـريـتي وبـعد ان

طـلــبه اعـطــاني الـســمـاعــة الحـدثه
وحــ ســـمـــاعه لـــصــوتـي قــال لي
(لـيش تــسـوي بــنـفــسك هـالــشـكل)
فـقــلت له بــان صــبـري قــد نــفـد وال
ا حتملت طاقة لي للتحمل اكثر 
والســيـمـا انـني ال اعــرف مـصـيـري
فـأخــذ يـكـلـمـني وقـال لي (انـا اريـد
ـوضوع عليّ منك ان تهـدأ وتترك ا
هل عــرفت مــاذا اقــول لك?) قــلت له
طيب على االقل اخبـر اجلماعة بان
يعـطوني يـوميـا صحـيفـة فقال لي
اعط سـمـاعـة الـتـلـفـون الى وضاح
فـأعــطــيـتــهـا له وبــعـد هــذا الـلــقـاء
ــة بــدأت تــصــلــني يــومــيـا ــكــا وا
صـحــيـفـتـان فـفـوجـئت بـان احلـرب
االيـــرانـــيــة  –الـــعـــراقــيـــة مــازالت
مسـتـمرة وقـد مضى عـلى اندالعـها
اكـــثــر من ســنـــة ومن دون تــوقف.
فبدأت اقرأ الصحيفة من ألفها الى
ـــواضــيـع الــتي يـــائــهـــا وحـــتى ا
لــيـست لي رغـبـة بــهـا كـنت اقـرأهـا
سرح التراجيدي وغيرها وذلك كا
لــكي اقـضي الــوقت. بـعــدهـا بـدأوا
بــاخــراجي مـن الـغــرفــة الى ســطح
احلاكـمـية لـلتـشمس وفي االسـبوع
مـرتـان او ثالث الن جـسمـي اصبح
اصـــفـــر كــالـــكـــركم لـــعـــدم رؤيــتي
ــاضـيـة. لـلــشـمس طـيــلـة الــفـتـرة ا
بعدها خصصوا لي كل يوم اربعاء
اخــرج الى غــرفـة الــتــلـفــون وابـدأ
ـحـادثــة اهـلي في مـديـنـة كـربالء
الذيـن عرفـوا اني مـا ازال على قـيد
احلياة بعد ان يئسوا من وجودي
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مثـلمـا توقعت فـبعـد ان حضرت في
الـيـوم االول مـؤتـمـر الـسـفـراء الـذي
كــان يـــديــره وزيـــر اخلــارجـــيــة في
ـرحـوم الـدكـتـور سـعـدون حـيـنـهـا ا

حـمـادي وفي الـيـوم الـذي بـعـده 
ـدة ــنـفــرد  اعـتــقـالي في احملــجـر ا
تـقارب اخلـمسـة اشـهر ثم  نـقلي
الى احلـــاكـــمــيـــة اجلـــديـــدة والــتي
اسـمـيـتــهـا (بـاسـتــيل الـعـراق) وقـد
قـضــيت في احــدى غــرفــهـا ســبــعـة
عـــشــر شـــهــرا انــفـــراديــا فـــيــكــون
ـدة الــتي قــضـيـتــهـا في مـجــمـوع ا

االعــــتـــقـــال االنــــفـــرادي اثـــنـــ

وعشـرين شـهرا وقـد  فـصلي من
احلــزب واقــصــائي من الــوظــيــفــة
اضافة الى صدور منع السفر عني
ــدة ست ســنـوات والــذي اســتــمـر 
فــتـــصــوروا ان شــخــصـــاً يــحــضــر
دة مجـلس فاحتـة يقـضي كل هذه ا
فـي االعـتــقــال فــكــان الـلـه في عـون
االخـــريـن وال يـــخـــفى عــــلـــيـــكم ان
االعـتـقـال االنـفـرادي صـعب لـلـغـايـة
يـجــعل االنــسـان احــيـانــا يــشـذ في
وت تـفـكـيـره وتـصـرفـاته ويـفضـل ا
عـــلى احلـــيـــاة حـــيث ال راديـــو وال
صـحيـفـة وال قلم وال ورقـة بل يـكلم
اجلــــدران مع نـــــفــــسـه خالل االربع
والـعــشــرين ســاعـة وهــو مــا يـدفع
عتقل الى التـفكير باالنتحار أي با
وت عـلى احلياة وفي يوم يفضل ا
1980/9/21 طـــــلــــبـت من مـــــديــــر
ـــوقف داود كـــامل ورقـــة وقـــلـــمــاً ا
الكــتب رســالــة الى الــرئــيس صـدام
وقــد جــلــبــهـا لـي.. واتــذكـر بــانــني
كـــتـــبت في هـــذه الـــرســـالــة تـــاريخ
حـــيـــاتي احلــزبـــيـــة والــوظـــيــفـــيــة
ناصب التي تقلدتها واوضحت وا
له بــأنــنـي لم اســرق ولم ارتش ولم

اكن جاسـوسا وانـني اخشى انه 
نقل صورة مشوهة له عني هي غير
صــورتي وغـيــر حـقـيــقـتي ورجـوته
ي الى احملــكــمــة حملــاكـمــتي تــقــد
وحـــتـى لــو حـــكـــمـــتـــني احملـــكـــمــة
بــاالعــدام فــلن اطــلب الــرحــمــة من
ـدير الـقـاضي وغـلفـتـها وسـلـمـتهـا 

ــعـتـقل وفي الـيــوم الـتـالي مـسـاء ا
ســـمــــعت اطـالق نـــار وقــــصف ولم
اعرف ماذا يـجري فقـلت مع نفسي
عسى ان يكون انقالبا ونخلص من
هــذا احلـــكم اجلـــائـــر وفي الـــيــوم
الـــتــــالي ظـــهـــرا وانــــا واقف عـــلى
ــغـسـلـة في غــرفـتي واذا بـشـبـاك ا
الـــبــاب يــنــفــتح فــأدرت رأسي واذا
بــبــرزان رئــيس جــهــاز اخملــابــرات
ومجمـوعة من رجاله يـقفون وراءه
فتـقـدمت نحـو الشـباك وسـألني عن
حــالي واذا كــنت مـحــتـاجــا لـشيء
فــقـلت له بـأنـني كــتـبت رسـالـة قـبل
يومـ الى السـيد الـرئيس فـأرجو
ايـــــصـــــالــــهـــــا ثم
ســألــته عن اطالق
النار الشديد الذي
سمعـته قبل لـيلة
فأجابني باحلرف
الـــــــــــــــواحــــــــــــــد
(عـــــربـــــســـــتـــــان
احـــتـــلــــيـــنـــاهـــا
وقــصـر شــيـرين
بـأيــديـنـا) ومـنه
عــــــــرفـت بـــــــان
احلــــرب قـــامت
بــــ الــــعــــراق
وايران. بـعدها
بـــخـــمـــســـة او
ســتـــة ايــام لم
اســمع صــوت
اطـالق نــــــــار
فــــــقــــــلـت في
نــــــفــــــسي ان
احلـــــــــــــــرب
انـــــــــتـــــــــهت
الســـــيــــــمـــــا
ونــــــــــــــــــحـن
مــعـتـادون ان حــروب الـعـرب مع
الــعـــدو الــصـــهــيــونـي كــانت اليــام
مـــعـــدودة. وكـــانت الـــغـــرفـــة الـــتي
سكنتها في (بـاستيل العراق) غرفة
كـبيـرة مـغلـفة بـالسـيـراميك االحـمر
فـي داخـلـهـا احلـمـام وفـيـهـا تـبـريـد
وتــدفــئــة مــركــزيــة فــكـان الــقــفص
الـسـابق ارحم لي من هـذه الـغـرفـة
النـني كـنت في الـقـفص احتـدث مع
ـعـتقـلـ داخل االقـفـاص االخرى ا
الــتي بــجــانـــبي وخــلــفي امــا االن
فـــاحتـــدث مع اجلــدران وكـــانت من
ضــمن االســالـيـب الـنــفــســيــة الـتي
ــارسـهـا مـديـر مــوقف احلـاكـمـيـة
ــدعــو (الـــنــقـــيب داود كــامل) ان ا
يــسـد الـقـفل الـرئـيس لـلـمـاء الـبـارد
ـاء لــلــحـمــامــات ويــبــقي انــبــوب ا
احلـار الـساخن لـوحـده يـغـلي لكي
ــعــتــقــلـ ال يــســتــطــيع احــد من ا
االغــتــســال. وفي احــد االيــام خالل
ـاذا زيــارته لــهــذه الـغــرف قــلت له 
ـاء الـبـارد? هل هـذه هي تـقـفــلـون ا
ــبـــاد الــتي تــعــلـــمــتــمــوهــا من ا
احلـزب? كــنت طـيـلـة فـتـرة وجـودي
احتدث مـعهم بلـغة جـريئة السـيما
انـني لـست لـدي قـضـيـة مـعـهم وان
قـضـيـتي مع الـرئـيس صـدام حسب
قولهم فكان ينكر ذلك ويذهب لفتح
ـاء البـارد وبـعـد يوم واحـد يـعود ا
لـلنـهج نـفـسه. وبعـد ان مـضى على
اعتقالي عام واحـد كنت اعتقد بانه
ســيــتـم االفــراج عــني النـــني لــست
مــحـكــومـا بل مــحـجــوزاً وال يـوجـد

والسيما بأن الـكاتب العراقي حسن
الــعــلــوي كــان قــد اشــار في كــتــابه
ــنــظــمـة ــعـروف (الــعــراق دولــة ا ا
الــسـريـة) بـان نـظــام احلـكم كـان قـد
اعـدمـني وال ادري الى مـاذا اسـتـنـد
السيد العلـوي في تدوين معلوماته
هـذه... وبـعد مـرور شـهريـن تقـريـبا
عــــلى هــــذه احلــــالــــة بـــدأ وضــــعي
الــــــصـــــحـي بـــــالـــــتــــــحـــــسـن وفي
1983/1/13 صــــدر فــــجــــأة قــــرار
بــاالفـراج عــني. وعـنــد خـروجي من
ـعــتـقل عـلـمت بـان قـرارا قـد صـدر ا
بــفـصـلي من احلـزب فــحـمـدت الـله
وشكرته النني عـملياً كنت مـنقطعاً
عن تـــنــظـــيم احلــزب مـــنــذ نـــهــايــة
1976. وقــــد تـــــبــــدلت قــــنــــاعــــاتي
الـســيـاســيـة والــقـرار االخــر صـدر
باحالتي عـلى التقاعـد فحمدت الله
وشـــكــرته ايــضـــا ولم اراجع دائــرة
الـــتــقـــاعــد قـــطــعـــا ولم اســـتــلم اي
مـسـتـحـقــات بل فـتـحت لـي مـكـتـبـاً
قــانـونـيـاً وجتـاريــاً وبـدأت بـالـعـمل
ــنع احلــر (وكــان قــد صــدر قـراران 
ــدة ست سـنـوات) ســفـري اسـتــمـر 
وقــد حـاولـوا مـعـي عـدة مـرات لـكي
اعود الى احلزب والوظيـفة وطلبوا
مــني تـــقــد طــلب بـــذلك فــرفــضت
مــتــعــلال بــأنـنـي مـريـض وال اصـلح
للعمل احلزبي والـوظيفي والسيما
ان مـــرض الــســـكــر والـــضـــغط قــد
جـــــاءني خـالل فــــتــــرة االعــــتــــقــــال
ـــضـــحك ان والـــشيء الـــظـــريف وا
ـوقـف (داود كـامل) عــنــدمـا مــديــر ا
تــهـيـأت لـلــخـروج اثـر قـرار االفـراج
عـني طـلب مـني بـاال احتـدث عن اي
شيء رأيـــته في االعــتــقــال الن ذلك
نوع منها باتاً فأجبته وهل انني

رأيت شيئا?) 
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(قــبل ان احتـــدث عن فــتـــرة عــمــلي
مـحـافـظـا لـكـربالء اود ان ابـ بانه
بــــتـــاريخ 1973/10/15 بــــاشـــرت
ثنى واسـتمرت محـافظاً حملـافظـة ا
دة سـنت وخالل في العـمل فيهـا 
هذه الفـترة كان قـد  اعداد دراسة
فـي قـيــادة الـفــرات االوسط تـتــعـلق
ـظـاهـر السـلـبـية ـوضـوع انـهاء ا
في شـهـر مـحـرم احلـرام كـالـتـطـبـير

والزجنـيل ويضـاف لهـا (الدربـشة).
وكـانت الـدراسـة تـتـحـدث عن انـهاء
ـــظـــاهـــر بـــاالقـــنـــاع ولـــيس هـــذه ا
بـــــاالكـــــراه وذلـك من خـالل عـــــقــــد
الــــلـــقــــاءات والـــنـــدوات وتــــوجـــيه
مـارسات مـارسـ لهـا بان هـذه ا ا
ال تنسجم مع تطور اجملتمع وبأنها
ظــاهـرة مـن ظـواهــر الـتــخـلف وهي
دخـيـلـة عــلـيـنـا ولـيــست لـهـا عالقـة
بــالــدين احلــنـيف. وقــد رفــعت هـذه
الـــدراســة الى الـــقــيـــادة فــأقـــرتــهــا
وعــمـــمــتــهـــا عــلى كـل احملــافــظــات
لاللـتزام بـها و الـتـحرك عـلى هذا
االساس باستـثناء محـافظة كربالء
الـتي كـانـت تـضم كـربالء والـنـجف
ظاهر مارس لـهذه ا فكان بامـكان ا
ان يــســـافـــر الى كـــربالء والـــنــجف
ـمـارسـتـهـا في حـالـة عـدم اقـتـنـاعه
بـتـركـهـا. وفـعال قـد  تـطـبيـق هذه
الــــدراســــة وبـــنــــجــــاح في عــــمـــوم
ـثــنى لم يـخـرج احملـافــظـات. وفي ا
مـخـالف واحـد واتـذكر بـأنـنـا اقـمـنا
احــتــفــاال ديـنــيــا كــبــيـرا ألــقى فــيه
الـشـعـراء واخلـطـباء كـلـمـات تـمـجد
استئـهاد االمام احلـس (ع) وكيف
انـه واهل بـــــيـــــته وقـــــفــــوا بـــــوجه
الـطـاغـيـة يـزيد الـذي انـحـرف كـلـيا
عن طــريق احلـق وان وقــفــة االمـام
ـقـبـلـة لـتـؤخـذ هـذه هـي لالجـيـال ا
مـنـهـا الــدروس والـعـبـر ويــلـتـزمـوا
ــبــاد الـتي جــاء بــهـا الــرسـول بـا
الكر محمد (ص). وكان من ضمن
الــكــلـــمــات كـــلــمـــة الــشــيـخ احــمــد

XM  U bMŽ ∫±π∂∏ “uLð bFÐ YF³ « rJŠ  UOŽ«bðË dOH « ‚«—Ë√

 ©wLŽ sÐ√ Îö¼√® t uIÐ wMK³I² ¹ —bB « d UÐ bL×  —Ë“√

≤≠≤  t UI²Ž≈ —«dÝ√ ÎU UŽ 5FÐ—√ bFÐ ©ÊU e «® ‡  nAJ¹ w UA « 5 Š bL×

من ب حشـد الصور التي ظـلت عالقـة في ذهني مشهـد شاب يرتـدي بزة احلرس القـومي ظل ثابتـاً مع قلة قلـيلة جداً من
ـركزيـة في مـدينـة كـربالء. كان احلـدث صـاعقـاً وكـان االرتيـاح بـادياً عـلى الـشارع بـاطـاحة عـبد ـكـتبـة ا رفاقه عـنـد مدخل ا
السـالم عارف بالبعثي صبيحة يوم 18 تشرين 1963 وفيـما اخذ االعالم احلكومي يطلق على احلدث (ثورة تشرين) كان
كـتبة التي حتـولت بعد انقالب 8 شـباط 1963 الى مـقر للحـرس القومي يـزداد اتساعا عدد االهـالي الذين جتمـهروا امام ا
مع تطور سـاعات اعالن عارف جناح (الثورة) وعرض مزيـد من جرائم الفئة التي اطاحت بـعبد الكر قاسم وعاثت فسادا

في البالد بحسب منطق بيانات تشرين. 
وفي 19 تـشرين لم يـعد قـادراً على االسـتسالم لـلشرطـة احمللـية من عـناصـر احلرس القـومي اال فئـة قلـيلـة جداً وكان من
شهـور باسم (حسن الشـامي) ب العناصـر البعثـية التي عرفت في كربالء بينـهم الشاب محمـد حس محـسن الشامي ا
كبدري وأخـيه حميد الكلكاوي ومحـمد مجيد القرعاوي ومهـدي اخلزرجي وعدنان وطارق وياس اوالد طه االلوسي وحسن
السعـيد وعبـد الواحد شـمس الدين وهذا االخـير الذي كـان قائداً لـلحرس الـقومي اعطى االيـعاز لرفـاقه لالستسـالم حقناً
هداوي لدمائـهم واعترافاً بـتقويض سلـطة البعث الـتي وصلت الى احلكم عـلى جثث بعض الضـباط االحرار ومنـهم قاسم وا
ـدرسة العباس االبتدائية للـبن عندما عاصرت احلدث وماجد مـحمد ام والشيخ وسواهم. وكنت في الصف اخلامس 

في عامي  1963- 1964 .

كـان اكبـر من اسـتـيعـابي له) فـكنت
ـعـقول ان اقـول مع نفـسي هل من ا
لــديـنــا رجل دين يـنــاقش الـنــظـريـة
ـاركـسـيـة والـنـظـريـة الـرأسـمـالـية ا
ويــبـــرز الــنـــظــريــة االسـالمــيــة في
االقـــتـــصــاد وتـــشـــاء الـــصــدف ان
التـقيه بـعد ان  تـعييـني محـافظا
لــكـربالء وكـنت كـلــمـا ازور الـنـجف
اتوجه الى داره لـزيارته واجلـلوس
مــعه جــلـــســة (الــقــرفــصــاء) وكــان

يستقبلني بـ (اهال بابن عمي). 
في حـيـنـهـا طـرحت عـلـيـه مـوضوع
ــمــارســات الــســلـبــيــة في انــهــاء ا
مـحرم فـكـان رده كـاالتي (ابن عمي
انا ويـاكم بهـذا االجراء ولـكن يجب
ان حتــــســـبــــوا حـــســــابـــا ان هـــذه
مارسات صـار لها سنـ فعندما ا
تـلــغـوهــا اطـرحــوا الـبــديل عـنــهـا)
فـــقــلت له: مـــا هــو مـــقــتــرحـــكم يــا

سيدنا? 
فـــقــال: انـــتم االن عــنـــدمــا يـــتــوفى
رئيس الـدولة اال تـعمـلوا له حدادا?
قـلت نـعم... قـال وماذا تـعـمـلون في
هـذا احلداد.. فـقـلت له: بـان اجـهزة
االعالم تتوجه توجيهاً خاصا لهذه
ـناسـبـة فقـال: وكـيف?.. فـقلت له: ا
االذاعــة والــتــلــفـزيــون تــبـث قـراءة
القرآن مع التواشيح الدينية فقال:

نـاسبـة باالضـافة الى طيـب بهـذه ا
ذلـك يـتم بث قــصـة مــقـتل احلــسـ
(ع).. وهذا الطلب من وجـهة نظري
مشـروع جـدا وكان يـفتـرض ان يتم
تــنـــفــيـــذه.. وبــدوري قــمـت بــطــرح
حتــــركي هــــذا في اجــــتـــمــــاع عـــام
بـوزارة الـداخـلـيـة كـان يـديـره عـزت
الــدوري وطـاهـر الـعــاني وحـضـره
كل مــحـافــظي الـعــراق انـذاك وعـدد
من مسؤولي احملافظات اال ان هذا
الــطــرح لم يـــرق لــعــضــو الــقــيــادة
(طــاهـر الــعــاني) وقـد حــور االمـور
ونــقل بــصـورة مــشــوهــة لـلــقــيـادة
مـدعيـاً أنـني طائـفي وبـأني طرحت
في االجــتـمــاع بـان زوجــة الـرئـيس
الــبـكــر عــنــدمـا تــوفــيت اقــيم لــهـا
حداد وهذا احلس (عليه السالم)
ــاذا ال تـقــيــمـون له احلــداد? وهـذا
ــنـطق الــســلـيم اذ مــا هـو لـيس بــا
ــــقـــارنـــة بــــ وفـــاة زوجـــة وجه ا
الـرئــيس الـبـكـر واسـتـشـهـاد االمـام
احلــســـ (ع) وكـــان الــغـــرض من
طرحه هذا هو تصفيتي النني كنت
في كــثـيــر من االمـور اخـتــلف مـعه
وعلى اثـر ذلك جرى حتـقيق موسع
مع كل االشـــخـــاص الـــذيـن كـــانــوا
حـــــاضــــريـن في اجـــــتــــمــــاع وزارة
ـذكور فقد دافع اجلميع الداخلية ا
عـــني وذكـــروا بـــأنـــني كـــنت انـــقل
وجهات نظر ولم ابد رأيا باستثناء
عضو الـقيادة (طـاهر العاني) وابن
خالته (ال اتذكر اسمه) كان مسؤوال
عن تـنــظـيم مـحـافـظـة واسط حـيث
اتــهـمت في حـيـنـهــا بـأنـني طـائـفي
وعـلى اثـرهـا  نقـلي من مـحـافـظة
ـــنــــظـــمـــات كــــربالء الـى مـــكـــتـب ا
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(كـنت في زيــارة رسـمـيـة الى ايـران
بدعوة من مـحافظ مشـهد الذي كان
يـشـغل ايـضـا مـنـصب نـائب لـلـشاه
في تـولـيه لـسـدنـة احلـرم الـرضـوي
الــشــريـف وخالل لــقـــائي والــوفــد
ــــرافق بـــرئـــيس وزراء ايـــران في ا
حـيـنـهـا (عـبـاس هـويـدا) الـذي كـان
يتـحدث الـعربيـة بطالقـة وباللـهجة
الــلــبــنــانــيــة حــيث كــان قــد انــهى
دراسـته اجلـامـعـية في لـبـنـان فـقال
لي بـاحلـرف الـواحـد (سـمعـت بانك
مـنقـول الى وظـيفـة اخـرى) فأجـبته
نــحن مــثل الــعـســكـر نــخـدم في اي
مــكــان وعـنــدمــا عـدت الى الــعـراق
بـعد ثالثـة ايـام عـرفت بأنـني نـقلت
فعال من مـحافـظة كربـالء فقلت في
نــفــسي كـيـف عـرف عــبـاس هــويـدا

ـــاذا بــلغ بــنـــقــلي وانـــا ال اعــرف و
بـــذلك? فـــقــــــــــــد وصل خـــبـــر كالم
عــبـاس هــويــدا مــعي الـى ســعـدون
ديـر العـــــــــــام للـمخابرات شاكر ا
في حــيــنــهـا فــاتــصل بي هــاتــفــيـا
وطلـب مني زيـارته وعـند لـقائي به
سـألني عن مـدى صـحة مـا اخـبرني
به عبـاس هـويدا فـقلت له: نـعم هذا
الـــذي جـــرى فــــهـــذا يـــدل عـــلى ان
اخملـــابــرات االيـــرانـــيـــة تــعـــمل في
الـعــراق مــنــذ زمن. فــبــاشــرت عـلى
الـفـــــور اعـداد الـتـقريـر االداري من
الــــســــلـف الى اخلــــلف وبــــعــــد ان
اجنــــــــــــزتـه انـــــفــــــكــــــــــــــــكـت من
الـــوظـــيـــفـــة عـــلى الـــفـــور بــتـــاريخ
1976/12/14 اي قــــــــــبـل مــوعــد
ايـــــام زيــــارة االربــــعــــ بـ (4-5)  
النــــــــــــنـي ال اريــــــــــــد ان احتـــــــــــمـل
مـسـؤولـيـتـهـا السـيـمـا ان قـناعـاتي

السياسية بدأت تتغير. 
وفي يــوم انـفــكـاكي بـالــذات بـاشـر
اخلـلف عـزيز صـالح الـنـومـان الذي
حصـلت له مشكـلة مع الـناس الذين
يــطــبــخــون عــلى حب احلــسـ (ع)
وال بيته حيث كان في حينها يبدأ
الطبخ في لـيلة االربعـ وليس كما
هــو االن. واذكــر انــني في حــيــنــهـا
ــرحــوم الــرئـيس طــلـبت مــقــابــلـة ا

ـقـابـلة احـمـد حـسن الـبكـر وخالل ا
البــســـات والــتـــجــني شــرحت لـه ا
الـــذي حــصل عــلـي ومن ضــمن مــا
قــــلت لـه (ســـيــــدي انــــتم تــــريـــدون
تكـسبـون النـاس لو تـريدون الـناس
تــتـنــرفـز مـنــكم?) فـقــال لي (ال ابـني
نــريـد نـكـسب ود الــنـاس) فـقـلت له
الــنـاس لــيــلـة االربــعــ يـطــبــخـون
الـــطـــعـــام عـــلى حـب احلـــســ (ع)
فـلـمـاذا يتم مـنـعـهم فـأجـابني (ومن
ـنـعــوا الـطـبخ خـلي قــال لـهم بـان 
تــاكل الــنــاس) والـله عــلى مــا اقـول
شـــهــيـــد. بــعـــدهــا قـــال لي ان هــذه
احلـــادثــــة يــــجب اال تــــمـــر من دون
حتـقـيق وكـان متـأثـرا جـدا (حـادثة
نقلي من كـربالء) فتم تشـكيل جلنة
حتــقــيـــقــيــة من ثـالثــة اعــضــاء من
الـقيـادة الـقطـرية وهم: عـبـد الفـتاح
ـــرحـــومـــان عـــدنـــان الــــيـــاســـ وا
احلـــمـــداني وغـــا عـــبـــد اجلــلـــيل
اللـذان  اعدامـهمـا ظلـما وعـدوانا
رحوم عبد اخلالق السامرائي مع ا
بحجة وجود مؤامرة كذبا وزورا).
وتـضـمـنت اوراق الـسـفـيـر الـشـامي
صــورا تــوثق بــعض مــراحل عــمـله
ولــقـاءاته بــالـرئـيس الــراحل احـمـد
حـــسن الـــبــكـــر ووزيــر الـــداخــلـــيــة
الـراحل ســعـدون غـيـدان وحـضـوره
بـعض الــتـجــمـعـات اجلــمـاهــيـريـة
فــــضـال عن صــــورتــــ اعــــدهــــمـــا
تـنـطـويــان عـلى داللـة هـمــا لـلـفـريق
الــركن ولـــيــد ســيـــرت الــذي اعــدمه
صــدام حــســ ضـــمن اجملــمــوعــة
الـبــعـثــيـة بــقـاعــة اخلـلـد فـي تـمـوز

 .1979
ويلـفت النـظر مـا قالـه بشـأن سيرت
ووصـفه لـه: (عـنــدمــا كـنت ســفــيـرا
للـعراق في الـسودان زارني الـفريق
الـركن ولـيـد سـيـرت بـدعـوة رسـمـية
من اخلـرطوم حـيث الـتـقى عددا من
كـــبـــار الـــقـــادة الـــعـــســـكـــريـــ في
السـودان وكان لـقائي به الول مرة
حيث تعرفت علـيه ووجدته انساناً
مـحتـرماً جـداً في تـصرفه وسـلوكه.
وقــد فــرض احــتــرامه عــلى جــمــيع
القادة الـسودانيـ باخالقه وحسن
كتب تصرفه عـلما انه كان عـضو ا
العسكـري للحزب وقـائد فيلق وفي
عام 1979  اعدامه مع كـوكبة من
الــشــهــداء ضـــمن مــجــمــوعــة عــبــد
اخلــالـق الــســـامــرائـي الــذيـن تــمت
تـــصـــفــيـــتـــهم بـــســـبـب نــزاهـــتـــهم
ومــحـبـتـهـم لـبـلـدهم وشــعـبـهم ومن
دون حتــقـيـق او مــحــاكـمــة. وبــذلك
انـتهـى حكم الـبـعث عـملـيـًا واصبح

حكماً فردياً دكتاتورياً).  
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محمد الشامي يضع اكليالً من الزهور على قبر اجلندي اجملهول في بودابست عام 1979
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ez«uł∫ توزيع جوائز نشاط رياضي في كربالء عام 1975

الشامي مع ابراهيم اجلعفري عام  2007

رجع ـثل ا الـسمـاوي رحـمه الـله 
الديـني االعـلى في النـجف وفي عام
1975 وصـــــدر امــــر بـــــنــــقـــــلي الى
محافظـة كربالء حيث بـاشرت فيها
بـــتـــاريخ 10/15/ 1975وكـــان قـــد
ـظـاهـر في صـدر امـر بـانـهـاء هـذه ا
كـربالء والــنــجف وطــلـبت الــقــيـادة
الــتـحــرك الســتــحــصــال فـتــاوى من
ـــراجع الــديـــنــيـــة بــتـــحــر هــذه ا
ـمـارسـات وبـاشـرت الـتـحـرك عـلى ا
مـــراجــعــنـــا الــديـــنــيــة فـي الــنــجف
ــرجع االعـلى االشــرف. فــالـتــقــيت ا
الـسـيــد ابـو الـقـاسم اخلـوئي رحـمه
الـله وتــنـاقـشت مـعه بـشـأن اصـدار
ــظــاهــر الــســلــبــيــة فــتــوى حتــرم ا
ـنـعـهـا واخــبـرته بـان قـراراً صــدر 
وقد شـرحت لسمـاحته بأنـني اتذكر
عـــنــدمــا كـــنت صـــبــيــا ســـهــرت مع
اخوتي ليلة الـعاشر من محرم حتى
الـصـبـاح الرى كـيف يـتم الـتـطـبـير..
ـمـارسون وعـند اذان الـفـجـر خرج ا
لـلــتـطـبــيـر فــقـسم مــنـهم ادى صالة
الصـبح وقسم اخـر لم يؤدهـا. فقلت
اليـة الــله اخلـوئي كـمـا تـعـلـمـون ان
ـقــابـلـة احلـسـ (ع) عــنـدمــا خـرج 
جــيـش الــطــاغــيـــة يــزيــد الــذي بــدأ
بــاالنـحـراف بــاالمـة عن دين مــحـمـد
(ص) قـدم حــيــاته وحــيـاة عــائــلـته

واصـــــحـــــابه دفـــــاعـــــا عن الـــــقـــــيم
ــفــروض االسالمــيــة االصــيــلــة فــا
ــبــاد الــتي ــســلــمــ اتــبــاع ا بــا
استشـهد من اجلـها االمام بـالسلوك
واالخالق والــتـربــيـة الـتي امــر بـهـا
اخلـــالق من خـالل رســـوله الـــكـــر
(ص) ال ان نترك الواجبـات الدينية
ــــارســــات ال تــــمت الى ـــارس  و
الـــدين بـــصـــلـــة الســـيـــمـــا ان هــذه
ــمـارســات لم تـصــدر بـفــتـاوى من ا
رجـال دين مــعـتــبـرين يــجـيــزونـهـا
وتاريخيـا فان السيـد محسن االم
الـعامـلي وهـو من كبـار رجـال الدين
الــذي كـان يــســكن الـنــجف االشـرف
اصدر فتـوى بتحر الـتطبـير فبدأ
ضايـقته عـند خروجه الى الرعـاع 
ـؤمـن (ع) ويـرشـقونه حـرم اميـر ا
ـا اضــظـره الى بــقــشـور الــبـيـض 
تـــوضـــيب اغـــراضه والـــرحـــيل الى
الـشـام حـتى وفـاته هـنـاك و دفنه
في مدخل صحن الـسيدة زينب (ع)
وكــلـمـا اذهب لـزيــارتـهـا اتـوجه الى
قــبـره لــقـراءة ســورة الـفـاحتــة عـلى
روحـه الـطـاهــرة فـأجــابـني الــسـيـد
اخلوئي رحمه الله بـاحلرف الواحد
(ابـــني احـــنـــا مـــا راح نــوكـف ضــد
اجراءاتكم بس انتو على كيفكم ويا

الناس).
 ومن ضـمن الذين قـابـلتـهم الـشهـيد
مـحمـد بـاقـر الصـدر الـذي كنت اكن
لـه كل االعــجـاب والــتــقــديــر قـبل ان
التـقي به حـيث كنت قـد قرأت له في
عام  1965كتاب اقتصادنا (رغم انه
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جمهورية العراق 
وزارة الكهرباء

العدد: ٤٥٦٥
التاريخ: ٢٥ / ٢ / ٢٠٢١

هندس ا
حس عطا دهش الزبيدي

دير العام / وكالة  ا
رئيس مجلس االدارة 
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(١٨ / ٣ / ٢٠٢١

العضو
عماد حميد عنيد

العضو
افراح رشيد حميد

القاضي
ابراهيم حميد كامل

عضو

القاضي
ياء حس خليل 

عضو

القاضي
تغريد عبد اجمليد ناصر 
رئيس احملكمة
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ــركــز عـــرضت مــؤخـــرا عــلى قـــاعــة ا
الـثقـافي في جـمعـية الـثقـافة لـلجـميع
ــسـرحــيــة الــشـعــبــيــة الـكــومــيــديـة ا
(الــطــمــوح) تــالـيف مــحــمــد صــبـري
واخــــــراج عـــــلـي كـــــاظـم الـــــذي قـــــال
ــســـرحــيــة لـ(الــزمـــان) ان ( احــداث ا
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تدور حـول عائلـت االولى تـتكون من
االب واالم واالبنة والثـانية تتالف من
االب صـــاحب شـــركــات وهـــمـــيــة وام
وابن فـاشل رب االسـرة الـفـقـيـرة ابـو
خــولــة االنــســان الــطـيـب يـعــمل لــيال
ونهـارا من اجل لقـمة الـعيش ولـتكمل
ابنته الدراسة واالم الـعراقية احلنون

b¹b'« tKLŽ w  5²KzUŽ 5Ð w öš_« i UM² « b d¹ rþU

WOŠd∫  فريق عمل مسرحية (الطموح) يحيي اجلمهور في نهاية العرض

اوال عن صــحـته وصــحــة زوجـته
فقال لي (نحن مانرال في صراع
مع كورونا ..نـحن وكورونا ب
كــر وفـــر) ونــحن ال نــســـتــطــيع
الـــســــفــــر الـى بـــغــــداد  وانــــتم

تــعـرفــون نــفـقــات عالج كــورونـا.
ـكن وبـتـردد وخــجل قـال لي :  هل 
عـرض االمر عـلى جـهـة غيـر رسـمـية
مـثل نـقـابة الـصـحـفـيـ لتـغـطـيـة ما
تسـتـطيـعه لـتغـطـية الـعالج او حتى
ـا ســالــته عن مــشـكــلـة جــزء مـنـه. و
جـــــوازات ســــفــــرهـم قــــال ان (هــــذه
ـشـكـلـة لم حتل رغم تـدخل الـزمالء ا
مــنـــذ عــــــــــــــــــــــام 2019 ومــنـــهم
نقيب الـصحفـي االخ  مؤيد الالمي
والــســفــارة هـنــا ال تــمــلك صالحــيـة

اصدار جوازات).
الطالع الـــغــيــارى من الــصــحــفــيــ
وغـيــرهم فـهــذا وقت اثـبـات الــغـيـرة

واطنة.  والصداقة والزمالة وا

التي وقـفت مع زوجـها في كـافة احملن
الــتي مـــرت بـــهــا. وهـــنــاك ابـــو لــؤي
الـتاجـر الوهـمي الـذي له عالقات غـير
صادقـة مع اقرانه من الـتجار من اجل
ــال احلــرام لـكن في الــنـهــايـة كـسب ا
يـخــسـر كل امــواله بـســبب تــصـرفـات
وهـنـا اقـول واجب ابـنه لـؤي الـسـيـئـة
ــثـالي ان يــكـون حــريـصـا عـلى االب ا
سرحية هي رسالة عى عائلته وهذه ا
الى كل رب اســرة من اجل مــســتــقــبل

زاهر الوالدهم).
سـرحية قـال الناقـد خالد وعن ا
سـرحـية احلـسن (في هـذه ا
يـضــعـنـا اخملـرج وابـطـال
مسـرحـيته امـام الواقع
الــذي نــعــيــشه لــكــنه
اسـتطـاع ان يـفصح
عن كل مامن شانه
ايـــقـــاف عـــجـــلــة
احلــــيــــاة وهـــذه

االوركــسـتـرا الــسـمـفــونـيـة الــوطـنـيـة
ـايــسـتــرو كـر الــعـراقــيـة بــقـيــادة ا
وصـــفي والــــتي اقــــيـــمت اخلــــمـــيس
بـعدها عُقِد اضي على قاعـة الرشيد ا
اجـتـمـاع خـاص لـلــفـرق الـوطـنـيـة في
الـــعـــراق بـــرئـــاســة وزيـــر الـــثـــقـــافــة
والـــســـيــــاحـــة واالثـــار حــــسن نـــاظم
وبحضـور مدير الـفرق الوطنـية جبار
الـــشــويـــلي واعـــضـــاء االوركـــســـتــرا
الـسـيـمـفــونـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة و
ـايـسـترو عالء مـجـيـد والفـنـان فؤاد ا
ــثالً عن الــفـــرقــة الــوطــنــيــة ذنـــون 
ونـوقشت لـلـفنـون الشـعـبيـة العـراقـية
ــهــمــة الــتي مــجـــمــوعــة من االمــور ا
تـخص الـفـرق الـوطــنـيـة حـيث طـمـأن
نــاظم الــفــرق الـوطــنــيـة واعــضــاءهـا
بـإلـتزام الـوزارة وعـمـلهـا اجلـاد بدعم
ـقـر الالئـق بـها هـذه الـفـرق وايـجـاد ا
كـذلك االنتـهـاء من موضـوع الـتشـكيل
االداري والعقود اخلاصة بأعضائها.
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زينت الـكـاتب العـراقي صـدرت له روايـة بعـنوان(اآلنـسـة)
غالفها االول لوحة للفنانة نور صباح.
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الــكـاتب في (الــزمـان) الـريـاضي
تــلــقى تــهـانـي االهل واالصــدقـاء
حلصـوله عـلى شهـادة الدكـتوراه
من كــلــيــة الــتــربــيــة الــريــاضــيــة
بـــــجـــــامـــــعــــة صـالح الـــــدين عن
وسـومة (سبل تـطوير اطروحـته ا
أداء االنديـة الـريـاضيـة في اقـليم

كردستان).
 ÊUłdF « rOŠd « b³Ž

الــفــنــان الــفــوتــوغــرافي االردنـي يـقــود  فــريـق مــسـارات
االستـكشـافي في جوالته االسـتكـشافـية في مـواقع شتى
ملـكة ومنها عجـلون التي تكللت بـالبياض األسبوع في ا

الفائت.
“U½d  ÍUMý

ـرأة في مؤسسـة انقـاذ التركـمان حتدثت مسـؤولة ملف ا
عن (االرهـاب الـداعـشي واختـطـاف الـتـركمـانـيـات..قـصة
غير مـعروفة) في ندوة حواريـة اقيمت بالتـعاون ب مركز

ستقبلية ومؤسسة انقاذ التركمان. حلول للدراسات ا
 fÐb « ÷U¹— dC

ؤسسة الكاتب والسياسي السوري صدر له حديثًا عن ا
العربـية للدراسات والنشر كتاب جديد بعنوان (في ضوء
األلم.. تفـكير في بنى االجتماع السياسي السوري). يقع

في  240 صفحة من القطع الكبير.
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الكـاتـبة االردنـيـة نظـمت لـها مـكـتبـة عـبد احلـمـيد شـومان
العـامة حفل توقيع رواية (ضـجيج أبيض) ضمن برنامج

كتبة وذلك من خالل تطبيق (زووم). قراءات في ا
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ـية العـراقيـة قدمت االحد قـراءة في نادي الـكتاب االكاد
ـسـتـنـصـريـة بـعـنوان (دلـيل فـي كلـيـة االداب بـاجلـامـعـة ا

ؤسسات احلكومية). راسم في ا العالقات العامة وا

 ‚“— wMOłË√

الـروائـيـة الـســوريـة تـقـدم في روايـتـهــا الـثـانـيـة (نـيـسـان)
جتـربــة أنـثـويـة بـقــالب حـداثي والـتي كــتـبـتـهـا رزق خالل

إقامتها في اجلزائر.
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الــتــواصل اإلجــتــمــاعي قــالت فــيــهـا:
تـعثرنا نهضنا بكـينا وضحكنا شعرنا
بـاحلـزن والفـرح هذه هي سُـنة احلـياة
وكل مــا يــحــدث في حــيــاتـنــا حلــكــمـة
ـا كـنا يـعـلـمهـا الـله لـيجـعـلـنا أقـوى 
عـليه فـال شيء يحـدث عبـثاً فقـل دائماً
احلــمـد لـله. والقـى مـنـشـورهــا تـفـاعالً
كــبــيـراً وتــأيـيــداً واســعـاً في صــفـوف
مـتابـعيـها.وكانت عـبدالـنور قـد عايدت
ناسبة عيد احلب مـتابعيها مؤخـراً 
بـصورة طريـفة نشرتـها وظهـرت فيها
تـرتـدي نظـارات على شـكل قلب بـلقـطة
طـبيـعيـة وعفويـة ووجهت لـهم رسالة
ا تـقرر حتب حب ومن كل قـالت فـيهـا(
قــلــبك اوعى حتب نـص نص! عــبـر من
كل قـلـبـك مـا تـقول لـيـش انـا بـدي عـبر
وهـني ال ليش انـا بدي اتـغزل وهني ال
تــركـلـي بـريــسـتــيـجـك عـلى جــنب ومـا
تـخـاف عـلـيه عـيش هـاحلب مع غـرامك
واحملـبـة مع نـاسـك لـآلخـر). وكـان آخر
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طـربة اللـبنانـية سيـرين عبد صـورت ا
الـنـور حمـلة دعـائيـة لصـالح دار أزياء
فــالــنــتـيــنــو جملــمــوعــة صـيـف وربـيع
2021. وأطـــلت عــبـــدالــنــور مـــرتــديــة
فـستانا طويال بالـلون األصفر الكناري
ومـــزين بـــالــورود بـــأكـــمــام طـــويـــلــة
واختارت معه حقيبة من اجللد باللون
األبـــيض وهـــو مـــا أعــطـــاهـــا إطاللــة
جـــذابـــة وســاحـــرة. وتــركـت خــصالت
شـعـرهـا الـسـوداء مـنـسـدلـة تـسـريـحـة
ـوجـة ومخـتـلـفة بـطـريقـة انـسيـابـية
نــاعـمــة. وأكــمـلت الــفـنــانــة إطاللـتــهـا
ـكـيـاج واخـتـارت اآلي اليـنـر بــوضع ا
ــاســكــرا لـــتــبــرز من واآلي شـــادوا وا
جـــمـــال عــيـــنـــيـــهــا مـع وضع الـــلــون
الكمشيري الناعم كأحمر شفاه وطالء
أظـافـر بـاللـون الـكشـمـيـري. كمـا كـتبت
عـبـد الـنـور رسـالـة إلى مـتـابـعـيـهـا في
صـــفـــحـــتـــهــــا اخلـــاصـــة عـــلى مـــوقع

أعـمـال عـبـد الـنـور مـسـلـسل (دانـتيل)
وشــاركــهـا الــبــطـولــة كل من مــحــمـود
نــصـر سـارة أبي كـنــعـان زيـنـة مـكي
نــهــلـة داوود نــيــكـوال دانــيــال وسـام
فـــارس وســـيـــنـــاريـــو وحـــوار ســـمــاء
عــبـداخلـالق وإجنـي الـقـاسم وإخـراج
ـقـرر عـرضه ــثـنى صـبح وكـان من ا ا
اضي ولكن  تأجيله خـالل رمضان ا

بسبب أزمة كورونا.
طرب الـعراقي ستار سعد كـما طرح ا

أغــنـيـته اجلـديـدة (مــثـله مـا شـفت)
عـبـر قـناتـه على (يـوتـيـوب) والتي
تـخطت الـ 150 ألـف مشاهدة بعد
يـومـ فقط عـلى طـرحهـا.األغنـية
حـماسيـة تعبّر عن فـرحة احلبيب
بـحـبيـبـته فـيهـا غـزل ورومانـسـية

وكـأنّها تزف الـعروس في ليلـة زفافها
وهـي من كلـمـات وأحلـان زيـدون مـؤيد
وتـوزيع أسعد عبد اجلـابر وكان ستار
قــد عـبّـر في مـقـابـلــة سـابـقـة مع مـوقع
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_أدخلت الفرح في معزوفتك شيء جديد في سطور اخيرة!
_تقصد العنوان?

ناسبة أيّ معزوفة ستذكرها? _أيْ هو ما إستوقفتني وبا
عزوفة. _أراك حتّن إلى معرفة حقيقة ا

_قل ذلك حتّى ترّق نفسي ويتحسّن مزاجي.
_طلبك مستحيل.!

اذا? _
عـزوفـات واالحلان في وطـني ومـا عاد مـعـرفة ايـهّا _انـا اوضّح لك فـقد كـثـرت ا

عزوفات? عترف بها. اآلن نحنُ في ضبابيّة ا ا
ـعـزوفات في وجـهي ثمّ أوضح لي مـاذا تقـصـد بكـثرة _أراك قـد اوصـدت ابواب ا

عزوفات واالحلان? ا
_اآلن نـدخل في الــعـنـوان اقـصـد إنّ مـعــزوفـة الـفـسـاد كلّ يــوم هي غـيـر مـعـزوفـة

اخملدّرات وغيرها في معزوفة القتل والعنف اُألسريّ والتوظيف... و.. و.
ـوسيـقّيـة اجلمـيلة; ولـكنّك _مـهالً علـيك كُنت مـتوقـعاً عـذوبة األحلـان واالوتار ا

عزوفات في عذوبة األحلان. كتبت قائمة في ا
عزوفات التي اذكرها _انا أدرك مدى حـاجتك إلى معزوفة احلقيقة ولكّن ا

هي السّائدة اآلن مع اآلسف. 
_وتذكر كلمة مع اآلسف معها! 

ّا فـعلت أيادي _نعم أصـبح لكـلمة مع اآلسـف صدىً واثراً ومـقاسـاً 
اآلخرين بالوطن فكلّ يعزف على موسيقى! 

_صحيح ما تقول :اليوم نحنُ على وشك الغرق ليس في البحر بل ونحنُ
عـلى البّـر وأرض الوطن حـيـنمـا نصل إلى نـهايـة اإلقتـصاد في بـلدنـا! ماذا

سيحصل? 
_سوف تتـقاذفنا امواج بحر الفـساد فال يبقى شيء إالّ وشابه الفساد وقل

كذلك في التعليم والصحّة والبلديّة. ! 
ة قاهرة قاتلة.  عزوفات مؤ _انت تذكر مفاصل احلياة 

ـة والــقـاهــرة فـهـذا شـيء مُـقـدّر عــلـيه ــؤ _حـقّــاً هـو مــا قـلت وإذا وقــفـنــا عـلى ا
اإلحتمال! 

عزوفة اخلطيرة?  _وما ا
_هي القاتلة لنا دون إعتراض أو شكوى بل تكاد تنتشر في بقاع ارضنا. 

_عنوان خطير معزوفة قاتلة! ماذا دهانا يا ترى? 
_وانا اُردّد معك ماذا دهانا ولكن تصوّر بشاعة القتل? 

 _اآلن أصابني اخلوف والهلع كيف هو? 
_تظهـر بشاعةالقتل عندما يُقتل اإلنسان ب يدي وطنه بعدما كان يُقتل

مِن اجل وطنه!! وقد إنتشر في ارجاء الوطن. 
_وماذا بعد? 

_معزوفة القتل بهدوء للخريّج وهم يذوقون مرارة احلياة بشبابهم
وت سببها القتل بهدوء! رض فستكون معزوفة ا حتّى إذا ادركهم ا

_وهل نسيت شيئاً? 
 _اذكّرك بـالـفقـر يـأكل بابـنـاء الطـبقـة الـتي تـعيش حـدّ الـفقـر وتسـتـسلم

وت قتالً باجلوع أو ما يحصل لهم مِن جناية وهالك!  عزوفة ا
_هذا يكفي أُريد معزوفة باوتار.ٍ تُفرح وتُسعدُ. 
_ربّما سيكون ذلك إذا سادت العدالة اجلميع. 

_وستكون معزوفة األمل واحملبّة والنقاء والبقاء. 
_اجل سيكون ما نريد نحنُ جميعاً. 

عزوفة معزوفة احلبّ للحياة والعمل. _إذن لنضيف على عنوان ا

تشعـرون بالطاقة والـنشاط واحليويـة  شكلكم جذاب
ألفراد اجلنس اآلخر.
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جتنبـوا التسرع في تـصرفاتـكم - انتبـهوا إلى أكلكم
وراحتكم.رقم احلظ .8
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ـكــنـكم الـدفع األجـواء الــرومـانــسـيـة دافــئـة لـديــكم 
صاحلكم إلى األمام .
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 صـبـاح غدٍ يـحـصل لـديـكم تغـيـيـر إيـجابي.تـنـشـطون
اجتماعيا.رقم احلظ.2
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إذا كنتم تنـوون القيام بخطوة جديدة يجب تفحصها
جيدا.
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تـلتـقون أشخـاصا تـرتاحـون إلى صحـبتـهم  البعض
ساعدة صديق. منكم يحقق أمنية 
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يوم  تواجهون مـشاغلكم وتنجزون قسما كبيرا منها 
السعد االربعاء.
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تـــشــارك أحـــد األصـــدقــاء فـي حــفـــلـــة أو مــنـــاســـبــة
سعيدة.يوم السعد االربعاء.
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تشـعرون بـالـتعب يـسيـطر عـلـيكم لـكن ليس هـناك من
مخاطر.رقم احلظ.9
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يـــنـــصـب تـــركـــيـــزكم عـــلـى عـــمـــلـــكم وعـالقـــتـــكم مع
.رقم احلظ .3 سؤول ا
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 كـونوا أكـثر صـبرا أثـناء تـصريف أمـوركم وتعـاملكم
مع اآلخرين.
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ــصـاحلـكم إلى تــبـذلـون جــهـدا في مــحـاولـة لــلـدفع 
األمام.رقم احلظ.5
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مــجـمــوعــة من الــكـلــمـات
كن كتـابتهـا أفقيا الـتي 
ورأســيــا في ذات الــوقت.
وهـو مـا يــظـهـر من خالل
كـتـابـة مـرادفـات ومـعـاني

الكلمات االتية:
 1- لقب عائلة عالم راحل

مخترع الديناميت
 2- منصب قد

 3- اول مـــــــــــــــــــــؤذن فــي
االسالم. 

 4- امسية.
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ان جـوانب احلـيـاة لـيـسـتـمـر الـتـألق ولـيـكـون بـر
ــقــدمـة دائــمــا فـي كــافـة الــطــفل الــعــراقي فـي ا

احملافل الدولية).

ÊU e « ≠ —U³½ô«

ـان الطـفل العـراقي رئيس جلـنة قـالت رئـيسـة بر
ـان الــعـربي الــطـفل في حــقـوق الـطــفل في الــبـر
ان ا عدي النـعيمي ان (مـشاركة بر الشارقـة د
الـطفل العراقي في الدورة االولى 2019- 2020
ـان العـربي للطـفل في الشـارقة كان رسـميا  لبر
من قـبل وزارة الـعــمل والـشـؤون االجـتــمـاعـيـة و
نـدوبيـة العـراقيـة في جـامعة وزارة اخلـارجيـة وا
الدول العـربيـة وكان دوره متـميـزا وترك انطـباعا
ايجـابيا عـند كل احلضور الـعربي ولكن لالسف
ـا ولـد في الـدورة الــثـانـيــة اقـصي دون ســبب 

نـتخـب حـينـما  تـأثيـرا سلـبيـا لدى االطـفـال ا
اسـتــبــدالـهـم بـأطــفــال آخـرين النــعــرف كـيف 
اختـيارهم)! مضيـفة (في الوقت الـذي نتطلع إلى
ـيز عـلى أن يـكـون لـلـعـراق مـوقف عـزيـز ودور 
ـشـاركـة الـفـاعلـة في جـمـيع الـصـعـد من خالل ا
كـافة الـصعـد العراقـية والـعربيـة التي من شـأنها
تـعـزيز دور الـطفل الـعـربي واحلصـول على كـافة
حــــقــــوقه) مــــؤكــــدة ( نــــأمل مـن وزارة الـــعــــمل
ـيـز تـصــحـيح مـوقـفـهـا وأن يــكـون هـنـالك دعم 
ان الـطـفل الـعراقـي وإدارته التي لم ألعـضـاء بـر
تــدخــر جـهــدًا في ســبــيل دعم الــطــفـولــة بــكــافـة

"الــفن" عن مـحــبـته الــكـبــيـرة لـلــبـنـان
وقـال: (له الفضل عـليّ من بعد ربي
النـه أوصل مـوهـبـتي لـلـنـاس من
خـالل بــرنــامـج أحــلى صــوت
الـذي  تصويـر كل حلقاته
فـيه وأنا إنـسان ال يـنكر

اجلميل).

سيرين عبد النور
عبد اللطيف السعدون

ـسـرحـيـة تـضم مـزاوجـة بـ مـاهـو ا
طـــــار ومـــــاهـــــو مـــــوروث من خالل

حياتنا اليومية).
ـسـرحـيـة من تمـثـيل مالك الـتـمـيمي ا
وحسـ زنكنـة وحسن الـعالق حيدر
يـوسـف احـمـد عــبـد تــوفـيق ســمـيـر

وزهراء اجلبوري. 
ــشـرف ×عــلى صــعــيـد اخــر حــضــر ا
الــفــني لــلــفــرقــة الــوطــنــيــة لــلــتــراث
ـايـسـتـرو عالء ـوسـيـقي الـعــراقي ا ا
مجـيد جـانباً من
بــــــــروفــــــــات
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هذا نـداء للغـيارى  تـلقـيت قبل ايام
خـبـر اصـابــة زمـيـلـنـا عـبـد الـلـطـيف
الـســعـدون والـسـيــدة زوجـته بـوبـاء
ؤلم عن كورونـا.تـابـعت هذا اخلـبـرا
زمــيل صــحـفي يــعــيش في فــنـزويال
ويحاول بدون جدوى منذ  9سنوات
جتـديـد جـوازات الـسـفـر لـيـسـتـطـيع
هو وعائلته التنقل والسفر والعودة
الى الـوطن. لـيــلـة امس (كـان الـوقت
ظـــهـــرا في فـــنــزويـال) كــلـــمت
الـــزمــــيل الـــســـعـــدون
هــــــــاتــــــــفــــــــيــــــــا
لالسـتــفـسـار

ا عدي د

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اتــخـذت وزارة الــثــقـافــة والــسـيــاحــة واآلثـار
مـجــمـوعــة خـطـوات من أجـل حتـسـ رواتب
مــوظـــفــيــهـــا وإجنــاز مــعـــامالت الــتـــرقــيــات
والترفيعات والعالوات. وجاءت هذه اخلطوات
ـــاء واإلصالح الــذي جــزءاً مـن مــشــروع اإل
يتـبناهُ وزيـرُ الثـقافـة والسـياحـة واآلثار حسن
الية ناظم.وأفاد مدير عام الشؤون اإلدارية وا
في الوزارة عليّ رضا بأنَّ (الوزارة سبق وأن
خـاطـبت مـجـلس الـوزراء لزيـادة مـخـصـصات
ـئة بتـوجيه من الوزير ـوظف بنسبة  50 با ا
ومتـابعـته إذ أجرى عـدداً من االتصاالت مع
مـكـتب رئـيس الـوزراء لـهـذا الـشـأن ومـازالت
الوزارةُ بـانتظـار اإلجابة لـلشروع بـاخلطوات
الـتـنفـيذيـة) مضـيـفاً (إنَّ احلـال تشـمل توزيع
ـوظــفي الـوزارة قـطع األراضـي الـســكـنــيــة 
وذلـك قـــيــــد الـــدراســـة فـي مـــجــــلس الـــوزراء
وقـر). وعن ملف الـترفـيعـات والعالوات بيَّن ا
ـــالــــيـــة ألــــزمت جــــمـــيع رضــــا أنَّ (وزارة ا
الـوزارات بعـدم جتـاوز نسـبة  1 /12 في حـال
الـية  ولـيس هنـاك ما يـحول تـوفـر السـيولـة ا
عن العـمل بـالتـرفـيعـات والـعالوات وهو حقٌّ
وظـف لـلـموظف ويـتـعيّن تـرويج مـعامـالت ا

عـلـى وفق االسـتــحـقــاقـات وفي حــال جتـاوزَ
ـقـررة فــإن ذلك يُـعـدُّ مـخـالـفـةً ذلك الـنـسـبـة ا
قانـونيـةً  وهذا مـا قد يـظهـر إذا جرى إطالق
العالوات لألقـسـام التـابـعة إلى مـقـر الوزارة
ـاليـة.أما من دون االلـتـفات لـلـتحـديـد ونسـبه ا
دوائر الـوزارة األخرى التي التتجاوز النسبة
احملـددة فال يــوجـد مـانع قـانــونيٌّ الحـتـسـاب
ـعـمول بـه حـقاً). االسـتـحـقـاقـات لـهـا وهـو  ا
ـوظـفـ في مـقـر الـوزارة أن وطـمـأن رضــا ا
(جمـيع استحقاقاتهم بالترفيعات والعالوات
جرى تدقيقها  بالكامل من اللجان اخملتصة

ـصـادقــة عـلى مـوازنــــــــــة 2021 بـانـتــظـار ا
ــقــبــلــة). وتـأتـي هـذه خالل األيــام الــقـلــيــلــة ا
اإلجــــراءات بـــــنــــاءً عـــــلى االجـــــتــــمـــــاعــــات
ـبـاحـثـات الـتـي عـقـدهـا نـاظم مع أعـضـاء وا
ـالـيـة فـي مـجـلس الـنـواب لـغـرض الـلـجـنـة ا
مـنـاقـشـة مـيـزانـيـة الـوزارة واسـتـحـقـاقـاتـهـا
الـيـة في كـاشـفـاً عن تـأكـيـد رئـيس الـلـجـنـة ا
مـــجــلس الــنـــواب عــبــر هــذه الـــلــقــاءات بــأن
ـصـادقـة عـلـيـهـا ـوازنــة وا الـتـصـويت عـلى ا

سيتم في وقت قريب جدا.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

صالح االيـرانية الـتركية في أكـثر من مجال لوال تالقي ا
بـاشرة الـنفـعية في الشرق األوسـط فضالً عن العـالقة ا
تبـادلة بـ البـلدين لشـهدنـا منـذ أمد بعـيد مـصادمات ا
كثيـرة ب اجلانـب داخل العـراق ساحة حركـة اجلميع

بال حساب وال كتاب.
والون لـتركيـا وايران في البلـد لم يصلوا  السياسـيون ا
ــتـوقــعــة في أتـعـس أيـام الــعـراق الى حــالـة الــتـصــادم ا
الكثيرة ألنّهم يعرفون أنَّ طـهران وأنقرة ليستا على خط
االشتباك برغم اخلالفات العميقة في ملف سوريا مثالً.

سـمــعـنــا مـواقف تــركــيّـة واضــحـة في رفض الــعـقــوبـات
فروضة على ايـران كما لم تتدخل تركيا في االمريكية ا
ـلف النـووي االيراني ودعـمت من مكـانهـا االتفاق شأن ا

النووي مع االوربي وامريكا منذ العام 2015.
 وايران كـانت عـبـر احلـزمة الـسـيـاسـية الـوالئـيـة لـها في
بـغـداد تـدعم مــقـربـ من تـركــيـا لـشـغل مــنـاصب مـهـمـة
ركب الـعراقي وال يتعثر وسيادية ألنها تـريد أن يسير ا

صاحلها. ا يلحق الضرر 
لكن هـذا ال ينـفي أنّ أجهـزة الـبلـدين تعـمل وال يُسـتبـعد
أن جند الـضرب حتت احلـزام هنـا أو هنـاك في مواقف

وخطوات تمر عبر العراق.
ـشـتــركـة الـكـبـيـرة ـواقف ا االجـواء صـافـيـة من حــيث ا
فإيـران تعي أهـميـة تركـيـا وقوتـها ولـيس من مصـاحلتـها
إالّ تـوثــيق الــعالقــة بــهـا ولــيس هــنــاك عـوامل انــقــسـام
وتصـادم شديـدة الـضرورة. في الـوقت ذاته تـنظـر تركـيا
الى ايران كـموقع بـحري مهـم على امـتداد ساحـل النفط
ـشتـرك من روسيا كل والتجـارة الى جانب تـقاربـهما ا
ـرســومـة في تـرسـيخ الـصالت مع عـلى حـسب أهـدافه ا
مــوســـكــو. وال يــخـــفى عــلـى أحــد الــتـــشــارك الــنـــســبي
ـزمـنـة مع الـسـعـوديـة وبـعض دول اخلـليج بـاخلصـومـة ا

. غالباً
ـنـاوشـات الــتـغـريـديــة والـتـصـريــحـيـة بـ الـيـوم تـأتـي ا
ــمـكن سـفــيـري ايــران وتـركـيــا في بـغــداد كـقــشـة من ا
نفـضهـا بـيُسـر ولن تكـون بـأي حال من االحـوال القـشة

التي قصمت ظهر البعير كما يتوهم بعضهم.

رأيتُ اللوحَ الطيني الذي كتبهُ
السومري

ِ ينوحُ ملتاعاً  قبل آالفِ السن
هُ يتشقَّقُ من القهرِ والقمعِ وأد

والطغيانْ
ويطحنُ في رحى قلبِ الناصريَّةِ

آثار أسالفهِ كمداً
ورأيتُ الفتى السومري

زركشة الزاهية البسهِ ا
ضيء بيدهِ وغصن السدر ا

ا كتبَ أول لوحٍ طيني على وجهِ
البسيطة

رأيتهُ يغرسُ ذلك الغصنُ
ِ حتى يدميهما شرقت في عينيهِ ا

من احلزنِ
ح أدركَ أنَّ احلرفَ التي ابتكرهُ
لم يعد ذا مغزى ومنفعة ومبتذالً

في دساتير الظالم
آهٍ يا بالدي ما أوجعكِ

آهٍ أيتها الناصريَّة معقل اجلند
والشهداء

لقدْ عيلَ صبركِ
وأنتِ تبصرين قطعان اجلهلة

وقوافل الهمج
يطلقونَ الرصاصَ على فتيةٍ

المحِ الفرات وينشرونَ جيوشاً
من اخلفافيشِ على الكلمةِ

وينصبونَ الفخاخَ في الدروبِ
لكل يراعٍ يوقدُ النورَ

حنانيكَ يا إلهي 
دينة الزاكية التي خلقتها من فا

الضياء  
تفيضُ بالدماء   

وضفائرها الفردوسيَّة استبيحتْ
وقصب األهوار

أحالوهُ إلى سياطٍ من عوسجٍ
يجلدون فيهِ األبرياء

ضائف  وأخمدوا كل شمعةٍ في ا
وفي مجالس الثقافةِ والسُّمَّار
ونحروا احلريَّة في احلقول

والبسات 
قاهي واألزقة والشوارع وفي ا

وكسروا نبلة القلم 
وثقبوا القرطاس بالرصاص

ما أشبه هؤالء األفَّاقون بهوالكو 
الذي أغرقَ الكتب في نهر دجلة 

حتى صار لونهُ حبراً
فالذي يحدثُ اآلنْ

هو تهشيم مزامير الكلمات
وأكادُ أرى هولَ الفجيعةِ
ودمها يصبغ وجه البالد

واسمعُ جنيع احلروف منَ الثواكل
تلفظُ أنفاسها األخيرة
في صدرِ أرضِ السواد

أوَّاهُ يا مسقط رأس الكونِ
ما أقسى نزف جراحكِ العذراء 
وما أشقى وحشتكِ ومحنتكِ اآلنْ
ويا ألسى شواهدكِ احلضارية

التي ترتعش من اخلوفِ
فهناك برابرة ورعاع   
ستغيرُ حتت جنحِ الظالمِ

لتهشَّم زقُّورة أور ومقامَ أوَّل
األنبياء

طعونة بخناجرِ دينة ا أيتها ا
األحزاب 

قدَّسة والتي ذرفتْ مآقيها ا
جداولَ من دماءٍ وعبرات

في حلمِ األرضِ منذ آالف السن
دينة الذبيحة من الوريد أيتها ا

إلى الوريد
فما ظلَّ في جسدها حتى ثغرة
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لمْ تشجَّهُا حراب الغدرِ وشظايا
احلروب وأظافر الظالم 

الناصريَّة حورية الله على األرض
استباحَ اجلهلة فتنتها

وسرقوا برقعها وحمرة شفتيها 
وخديها وكحل عينيها

وقصُّوا ضفائرها ونهشوا ثدييها
وكسروا قدميها وبتروا ذراعيها

ياه كيف يكون الظلم إذاً
الناصريَّة بال قصائد ولوحات

وأغنيات
وموسيقى ودبكات شعبية

والناصريَّة إنَّما هي سُرَّة البالد
وحبل والدتها نسغ احلضارات  

مدينة أنقى من ماء الكوثر
ودوحة غناء 

وأناسها أدباء وحكماء وفرسان 
يريدها الساسة أنْ تدمنُ على

الفجيعة 
آ واجلراح   وعلى ا

وهم ال يعرفونَ أنَّ القصيدة في
الناصريَّة صالة

وسيقى تراتيل دعاء وا
واللوحة سجادة زاهية في مرقد

األولياء
والرقص في مرابعها 

إنَّما هو رفيف أجنحة مالئكة 
هابطة من السماء

وهاهي اآلن أمستْ مثل فرس
ثاكل

ٍ تستيقظ على بكاءٍ وتنام على أن
وهم ال يعلمونَ أنَّ الله يحب الغناء
ويحب الشعر والرقص والكتابة
القرآن وعاء مقدَّس للجمال

قُلْ أعوذُ برب الفلقْ
أما تشعر هنا بإيقاع الشعر

وسيقى وا
قُلْ هو الله أحد..

أال تشعر هنا بلوحةٍ 
يجاهد أنْ يرسمها بنجيع روحه

فنان
?هزي إليكِ بجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنيًا

أليستْ هذه لقطة سينمائية مقدَّسة
يا أبتي أني رأيتُ أحد عشر

كوكباً
أليستْ هذه قصة مذهلة وساحرة
سة إنسانية الدين فن وجمال و

فلماذا حتولونه إلى ثعاب
وعقارب 

ونياح وعزاء
اذا نسوة أوروك  و

صارتْ ثيابهنَّ الفجيعة والسواد
الضوء صار شحيحاً في

الناصريَّة 
التي أودعها الله أول شهقة نور
الكلمة وئدتْ وأوتار الكمان تنزف

دماً
سرح أصبحتْ دكَّةً وخشبة ا

وتى لغسل ا
واللوحة أصبحت بال ألوان

واألغنية اجلنوبية
اقتلع الظالميون حنجرتها

السومريَّة
إلهي هل تقبل كل هذا اجلور

والظالم
يهيمن على مدينةٍ استودعتها

سرَّك السماوي
ا كانت هناك حياة على ولوالها 

األرض
أيها الرب

ها هي تستغيثُ بسماواتك السبع
الئكتك فاهبطْ 

وأنقذ ذريتك وأرض أور من هذا
الظالم

ألن الكلمة وئدتْ
واجلمال سيفرُّ من أرض السواد.

انهارت بـعد تعرضها للـضرب العنيف وأعلنت
ــنــطــقـة ـســتــشــفى. وذكّــر بـأن ا وفــاتــهـا فـي ا
شـهـدت في الـسـنـوات األخـيـرة حـاالت عـدة من
احملـــاوالت الــــتي يُـــزعَـم أنـــهــــا لـــطـــرد األرواح
الشـريرة أدت إلى عدد مـن اإلصابات أو حتى
إلى وفــاة من تـعــرضــوا لـهــا. ويــلـجــأ كــثـر من
سـكــان سـريالنــكــا الـبــالغ عـددهم  21 مـلــيـون
عـاجل أو نـسـمة إلى من يـصـفون أنـفسـهم بـا
السـحرة أو طـاردي األرواح الشـريرة. وتـناولت
وزيرة الصـحة بافيثرا وانياراتـشي نفسها علناً
محـلوالً سحريـاً من صنع معـالج يُزعَم أنه يوفر
مـناعـة مـدى احليـاة من فيـروس كـورونا لـكنـها
أصـيـبت به في كــانـون الـثـاني/يــنـايـر وأدخـلت

ركزة. العناية ا

{ كـولـومـبـو-(أ ف ب)  –أوقـفت الـشـرطـة في
سـريـالنـكـا األحـد امـرأة تـصف نــفـسـهـا بـأنـهـا
طــاردة لألرواح الــشــريـرة بــعــد وفــاة فــتـاة في
برح في إطار أحد التـاسعة تعرضت للـضرب ا
الـطـقـوس الـتي تـمـارسـهـا. وقـال الـنـاطق بـاسم
رأة التي لم يفصح الشـرطة أجيث روهانـا إن ا
عن اسمهـا متهمة بضرب الطـفلة تكراراً بعصا
بـحـجـة أن هـذه هي الـطـريـقـة الـوحـيـدة إلخـراج
شـيــطـان اســتـحــوذ عـلى الــطـفــلـة. وكــان والـدا
ـرأة في قـريـة الـطــفـلـة اصـطـحـبــاهـا إلى هـذه ا
ميغـاواتي بالقـرب من العاصمـة كولومـبو. وتنبّه
اجلــيــران إلى نــداءات االســتــغـاثــة الــتي كــانت
تـطـلـقـهـا الـطـفـلـة لـكـنـهم وصـلـوا مـتـأخـرين فـلم
يتمـكنوا من إنقاذها. وأوضح روهانا أن الطفلة
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أنـفـا إلى جـانب الـرئـيس األمـيركي
حــيـنــهـا فــرانـكــلن روزفـلـت وقـائـد
قـوات فرنسا احلرة اجلنرال شارل
ـغــرب مـحــمـد ديــغـول وســلـطــان ا
اخلــــــــــــامـس بــــــــــــهـــــــــــدف وضـع
اسـتـراتـيـجـيـة احلـلـفـاء في احلرب
ـية الثـانيـة. تعود مـلكـية هذه الـعا
ـلـكـية الـفـيال الـيـوم إلى الـعـائـلـة ا
ـغربيـة ولم تعد زيـارتها مـتاحة. ا
وهي تـوفّر إطاللـة استثـنائـية على
ـدينة العتيـقة من جهة باب دكالة ا
وحـتى مسجـد الكتـبية وصوال إلى
ـكسـوة بـالـثـلوج جـبـال األطـلس ا
كــمــا يـقــول عــالم الــنــبـاتــات عــبـد
ـشـرفـ الـرزاق بــنـشـعـبـان أحـد ا
عــلى حـدائق مــاجـوريل الـشــهـيـرة
ـا روي نقال عن مـحيط ديـنة.  بـا
تـشـرشل آنذاك أنـه قال لـروزفلت ال
ـكـنك أن تـقـطع كل الـطـريق حتى
شـــمــــال إفـــريـــقـــيـــا دون أن تـــزور
مـــــراكش  يـــــجـب أن أكــــون مـــــعك
ـشـاهـدة الشـمس تـغـيب فـوق قمم
األطـلس. وتـظهـر صـورة صحـافـية
الـتـقطت في تـلك الـفتـرة الـزعيـم
الـــتـــاريـــخـــيـــ يـــتـــأمـالن غــروب
ــــشــــهــــد الـــذي الــــشــــمس عــــلى ا
اسـتـوحى مـنه تشـرشل لـوحته عن

الكتبية.

لـلـمـديـنـة احلـمـراء وأنـوارهـا فـبدأ
ـاضي ح فـي ثالثيـنـات الـقـرن ا
ــغــرب خـاضــعــا لــلـحــمــايـة كــان ا
الـفرنسية واإلسبانية. وزارها ست
مـــرات خالل  23عـــامـــا هـــربــا من
ضـباب لـندن وعـواصف السـياسة.
راكش وكـتب مـعبـرا عن إعجـابه 
في صـحيفة دايلي ميل البريطانية
الــــعــــام  1936هــــنــــا فـي واحـــات
نـبثقة من الـنخيل الـشاسعـة تلك ا
ـسـافـر مـتـأكدا الـصـحـراء يـكـون ا
مـن أنّه سينعم بأشعة الشمس إلى
شهد جبال األطلس مـا ال نهاية و

كسوة بالثلوج. الشامخة ا
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كــان تــشـرشل يــحب الــتـســكّع بـ
ـديـنة الـعـتـيقـة والـتـنزه في أزقـة ا
مــرتـفــعـات وادي أوريــكـة اجملـاور.
ــشــهــد أطـراف وكــان يــســتـمــتع 
ـامونـية مـراكش من شـرفـة فنـدق ا
الـشـهـير حـيث كـان يـرسم لـوحاته
أو مـن فيال تـايلـور حيث كـان ينزل
أحـــيـــانـــا. في هـــذه الـــفـــيال الـــتي
صــارت في الــسـبــعـيــنــات مـحــجـا
ألثــــريـــاء أوروبــــا رسم تــــشـــرشل
لــوحــته الــشــهــيــرة بــرج مــســجــد
الـكـتـبيـة بـعـد مشـاركـته في كـانون
الــثـاني/يــنـايـر  1943 فـي مـؤتـمـر

ـيــة الـثــانـيـة. خــضم احلـرب الــعـا
وهـي اليوم محط مـزايدات تتراوح
من  1,7 وصــوال إلى  2,8 مــلــيــون
يـــورو بـــحــسـب دار كـــريــســـتـــيــز
لـــلــمـــزادات. تــعــد الـــلــوحـــة الــتي
تـعـرضـهـا لـلـبـيع جنـمـة هـولـيـوود
األمــيــركــيــة أجنــلــيـنــا جــولي أهم
أعــمــال تـشــرشل (…) بــالـنــظـر إلى
ارتــبـاطـهـا الـوثــيق بـتـاريخ الـقـرن
الـــعــشــرين وفق مـــا كــتــبه مــؤرخ
الـفنون البريـطاني باري فيبس في
الـــدلـــيل اإلرشـــادي لـــلـــمـــزاد. بــدأ
الـزعـيم البـريـطاني احملـافظ الرسم
. أمـــــا عــــشــــقه فـي سن األربــــعــــ

{ (الــــربـــاط)-,أ ف ب)  –ألــــهــــمت
ـغـربـيـة عـددا من مـديـنـة مـراكش ا
لـوحـات رئيس الـوزراء الـبريـطاني
الـشـهيـر وينـستـون تشـرشل الذي
كـان أيضـا فنـانا تـشكـيلـيا وكـاتبا
من أبـرزهـا لـوحـة تصـوّر صـومـعة
دينة مـسجد الـكتبيـة التاريخي بـا
احلـمـراء تـطـرحـهـا دار كـريـسـتـيز

في مزاد اإلثن في لندن.
رسـم تـــشـــرشل 1965-1874  هـــذه
الـلـوحـة الـعام  1943 أثـنـاء حـلوله
ـغـرب ــراكش خالل زيــارة إلى ا
لــلـمـشـاركـة في مــؤتـمـر أنـفـا الـذي
عـقده احلـلفاء بـالدار البـيضاء في
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{ مــوسـكـو-  فـنـلـنـدا -(أ ف ب) –
أقــلع صــاروخ ســويــوز من قــاعـدة
بـايــكـونـور في كـازاخـسـتـان األحـد
مـــحــمـال بــأول قـــمــر اصـــطـــنــاعي
ــنـاخ في الــقـطب ـراقــبـة ا روسـي 
الــشــمـالي وفق مــا أعــلـنت وكــالـة

الفضاء الروسية روسكوزموس.
وأظـهر مـقطع فـيديـو نشـرته وكالة
الـفـضـاء الـروسـيـة إطـالق صاروخ
سـويـوز عـند الـسـاعة  06,55 ت غ
وهــو يــحـمل الــقــمـر االصــطــنـاعي
أركــتـيـكــا-إم. وكـتب رئــيس وكـالـة
ـتـري روغـوزين روســكـوزمـوس د
عـلى تويتر  إنشاء اتصال بشكل
طـبيعي مع القمـر االصطناعي. لقد
كـــان إطـالقـــا روتـــيـــنــــيـــا. وقـــالت
روســكـوزمـوس في بــيـان إن نـظـام
أركتيكا الفضائي لألرصاد اجلوية
ــنــاخ مــصـمم ــائــيــة ومــراقـبــة ا ا
ـناخ والـبـيئـة في مـنطـقة ـراقـبة ا
الـقـطب الـشـمالي. وسـيـتـطـلب هذا
الـنـظـام قـمـرين اصـطـنـاعـيـ عـلى
األقل لـيـعـمل بـشكل صـحـيح وفـقا
لــوكــالــة الــفــضــاء الــتي أوضــحت

الـقـطب الـشـمـالي عـلى احـتـيـاطات
ضــخـمـة مـن الـنـفط والــغـاز والـتي
تـتـنافس عـلـيهـا روسـيا والـواليات
ارك والنروج ـتحدة وكنـدا والد ا
فــيـمـا يـسـرع االحـتـبـاس احلـراري
ذوبـان الغطاء اجلليدي. في الشهر
ـاضي خلـص علـماء بـريطـانيون ا
إلـى أن اجلـــلــــيـــد كــــان يـــذوب من
ـعـدل يـتوافق ـنـاطق الـقـطـبـيـة  ا
مع أســـوأ ســيــنــاريــوهــات تــغــيــر
ـــنـــاخ خــصـــوصـــا اجلـــلــيـــد في ا

تجمد الشمالي.   احمليط ا

ســيـوفــران مـراقــبـة دائــمـة في كل
األحــوال اجلــويــة لــســطح األرض
ـتجـمـد الـشـمالي. ومـيـاه احملـيط ا
ذكـرت وكـالـة األنـبـاء الـروسـيـة ريا
نــــوفــــوســــتـي أن إطالق الــــقــــمــــر
االصـطناعي الثـاني مقرر في العام
.2023وتـعـد الـتـنـمـيـة االقـتـصـادية
فـي الـقــطـب الـشــمــالي وهـي قـارة
تــتـكـون أســاسـا من اجلـلــيـد الـذي
يـــغــطي الـــقــطـب الــشــمـــالي أحــد
األهـــداف الــرئـــيــســـيـــة لــلـــرئــيس
. ويحتوي ير بوت الروسي فالد
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بـاد بـوي ريـكوردز. يـصـوّر فـيلم
نــتـــفــلــيــكس الـــوثــائــقي حــيــاة
نــوتــوريـوس بــيـغي وهــو شـاب
يـافع في أحياء شوارع كـلينتون
هيل وبدفورد-ستويفيسانت في
بـروكـل وأيـضا خالل الـصيف
فـي جـامــايـكــا. ويـروي هــوبـرت
ســـا وهــو أحـــد أصــدقــائه أن
كـريستوفـر واالس كان يعود من
هــــذه الــــرحالت إلـى تــــريالوني
الــتي تـتـحـدر مــنـهـا والـدته مع
ـاط مـخـتـلـفـة تـأثــيـرات عـدة أل
وسيقـية وتشمل أثـرت ثقافـته ا
الــريــغي والـكــانــتـري والــفـانك.
راهق وعـلى مر الـسنـ طوّر ا
أسـلـوبه مثـبـتا مـوهبـته بـفضل
صـــــوتـه الـــــقـــــوي في شـــــوارع
بـروكـلـ وهـو مـا تـشـهـد عـليه

صور أرشيفية الفتة.

صــاحب الـكـاريــزمـا الـعــالـيـة والـذي
تغطي صورته اليوم جدرانا عدة في
هـذا احلي في نيـويورك. ويعـتبر بي
ديـدي واسمه األصلـي شن كومبز أن
حــيـاة نـوتـوريــوس بـيغ الـذي رافـقه
إلى الـقمة كان لها أثـر كبير. غير أن
هـذه احلياة انـتهت بصـورة مأسوية
صــبــيــحــة الــتــاسع مـن آذار/مـارس
 1997 بـــنــيـــران شــخص لـم يُــعــرف
رســمـيــا بـعـد حــتى الـيــوم في أحـد
شـوارع لــوس أجنـلـيس بـعـد حـفـلـة.
وال تـزال نظـريات مثـيرة عـدة تسري
ـــــة. فـي شـــــأن دوافع هـــــذه اجلـــــر
وتـربـط مـدونـة صـوتـيـة بـثت أخـيـرا
بـعـنـوان سـلو بـورن بـاالسـتـناد إلى
ـنتج وثـائق كثـيرة بـ االغتـيال وا
ســيـوج نـايـت في ظل الـتــنـافس بـ
شـركـته اإلنـتاجـيـة ديث رو ريـكوردز
وتـلك الـعـائـدة إلى شن كـومـبز وهي

{ نــــيـــويـــورك- (أ ف ب)  –ال يـــزال
مــغـــني الــراب األمــيــركـي الــشــهــيــر
نـوتوريوس بيغ يـثير اهتمـاما كبيرا
بعد نحو ربع قرن على وفاته عن 24
ســنــة فــقط مــا يــشــهــد عـلــيـه فـيــلم
وثــائــقـي تــبــدأ نــتــفــلــيــكس عــرضه
االثـن يعـرض لسيـرة بيغ بوبـا كما
ـقـربـون مـنه. وقـد شاركت يـرويـهـا ا
ــغــنـي فــولــيـــتــا واالس في والـــدة ا
ـنـتج إنــتـاج الـعـمل بـالــتـعـاون مع ا
الــســابق لــلــمــغـنـي بي ديــدي وهـو
يـــغــوص فـي أرشــيف فـــيــديـــوهــات
ـعــروف بــدي-روك دامــيـان بــاتـلــر ا
صــديق طــفــولـة بــيــغي. وال يــكـشف
الـوثــائـقي أي مـعـلـومـات جـديـدة بل
ــغـني يــصـوّر مــحـطــات من حــيـاة ا
الـشــاب وقـصـصـا تـسـاعـد عـلى فـهم
شـخـصـيـة كـريـسـتـوفـر واالس وهو
اســـمـه احلـــقـــيـــقـي ابن بـــروكـــلـــ

{ نوميا (فرنسا)-(أ ف ب)  –قُتل رجل في السابعة واخلمس من العمر
ارسته السباحة قبالة األحد جـرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قـرش خالل 
جـزيـرة صغـيرة فـي نومـيا بـإقـليم كـالـيدونـيـا اجلديـدة الفـرنـسي في احمليط
ـتـوافرة أن ـعـلـومات األولـيـة ا ـدني. وفي ا الـهـاد عـلى مـا أفـاد الدفـاع ا
الرجل كـان يسبح بالقرب من قـاربه الذي كان راسياً قبـالة جزيرة ميتر في
دني في تـصريح لـوكـالة فـرانس برس نومـيا. ونـقل أحـد عنـاصر الـدفـاع ا
عن شهـود عـيان ان الـرجل تـعـرض للـعض في سـاقه من قـبل سمـكـة قرش
روحية. ساعدة من ا طولها نحو أربعة امتار وفارق احلياة لدى وصول ا
وأشـار مـوقع لي نـوفـيـل كـالـيـدونـيـ إلى أن سـاقه بـتـرت لـكـنه تـوفي جـرّاء
إصابـته بسكتة قلبية. وتقع جـزيرة ميتر على بعد نحو  20دقيقة من نوميا
وتـضم فـنـدق ومـطـاعم ومـركـزاً لألنشـطـة الـبـحـريـة وهي تـشـهـد إقـباالً في
نهـاية األسبوع. وحـصل الهجـوم على مسافـة عشرات األمـتار في الشاطئ
الــذي تــولى رجــال إنـقــاذ إخالءه. وأصــدرت بــلــديـة نــومــيــا قـراراً بــحــظـر
السـباحة واألنشطة البحرية في الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله  300متر
حول اجلـزيـرة حـتى يوم االثـنـ ضـمنـاً. ولم يـتم إغالق الـشـواطئ األخرى

لكن البلدية دعت إلى توخي احلذر الشديد خالل السباحة في البحر.
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{ لــــوس اجنـــلــــوس (أ ف ب) - تـــوّج
فــيــلم (نــومـادالنــد) الــفـائــز األكــبـر في
احــتـفــال إعالن جـوائــز كـولــدن غـلـوب
الـتي كافات أيضاً في فـئات مهمة عدداً
كــبــيـراً مـن الـفــنــانــ الـســود بــيــنـهم
الــــراحل تــــشـــادويك بــــوزمـــان بــــعـــد
انـتــقـادات لـنـقص الـتـنـوع في الـهـيـئـة

التي تختار الفائزين.
وجنح نومادالند الذي يشكّل حتية إلى
ــعـــاصــرين وهـم ســكــان الـــهــيـــبــيـــز ا
ــقـطـورات الـذين يــجـوبـون الـواليـات ا
ـة في ــتـحــدة في مـركــبـاتــهم الـقــد ا
الـفـوز بـجـائـزة أفضـل فيـلم درامي في
حـ أصـبحت مـخرجـته األمـريكـية من
أصـل صـيــنـي كـلــويـه جـاو ( 38عــامــاً)
ثـاني امـرأة في تاريخ الــغـولدن غـلوب
حتـصل عـلى جائـزة أفضل مـخرج بـعد
بــاربـرا سـتـرايــسـنـد عـام .1984وقـالت
جـاو(نومـادالند بالـنسبـة لي في العمق
ــــثــــابــــة رحــــلــــة حج عــــبــــر األلم
والـشـفـاء). وأضـافت (أودّ أن أوجّه
شــكــراً خــاصــاً إلى الــرُحّل الــذين
شـــاركــوا قــصــصــهـم مــعــنــا) في
ـمـثـلـ فـي فـيـلـمـها إشـارة إلى ا
ومــعــظــمــهم من الــهــواة الــذين
يعيشون فعلياً على الطرق في
أوضــاع صــعــبــة فـي أحــيـان

كثيرة.
وخــرج فـيـلـم (مـانك) خـالي
الــــــــــــوفــــــــــــاض مـن إعـالن
اجلـــــوائـــــز رغم تـــــصــــدّره
الـترشيـحات إذ كان حصل
عــلى ســتّـة مــنــهـا.وشــكّـلت
األمـريكـية الـسوداء أندرا داي

ـفـاجـأة بـحصـولـهـا عـلى جـائزة ا
ــثـــلــة في فــيـــلم درامي عن أفـــضل 
دورهـــا في (ذي يــونــايــتـــد ســتــايــتس
فـرسس بيـلي هـوليداي). وتـقدمت داي
ــنــافــســات الــبـارزات عــلى عــدد مـن ا

بــيـنـهن فـرانــسس مـاكـدورمـانـد
ـمـثـلة احملـتـرفة الـوحـيدة وهي ا

في نومادالند.
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ــمــثــلــ الــســود وفــاز عـــدد من ا
اآلخـرين بـجـوائـز بـيـنـهم األمـريـكي
تــشـادويك بـوزمــان الـذي تـوفي في آب
الـفــائت جـرّاء إصـابـته بـالـسـرطـان إذ
ـــثل في فـــيــلم مُـــنح جـــائــزة أفـــضل 

مثل نصـرم.وقال ا ـتحدة الـعام ا ا
عـن فـريــد هــامــبــتــون آمل في أن
يتمكن الناس بعد أجيال عدة من
أن يـــروا كـــيف حـــارب بـــبـــراعــة
وحتـدث ببـراعة. وعكـست جوائز
كـولدن غـلوب احلـرص على إبراز
الـــتــنـــوع في وقت كــانـت رابــطــة
الـصحافة األجـنبية في هـوليوود التي
تــخـتــار الــفـائــزين عـرضــة النـتــقـادات
حــادة هــذا األســبـوع لــعــدم وجـود أي
أسـود ب أعـضائـها الـ.87 ولـم يتوانَ
ـشـاركـ في إعالن اجلـوائز عـدد من ا
األحــد عن انـتـقـاد هــذا الـواقع بـلـطف
ومـــنــهـم مــقـــدّمــتـــا االحـــتــفـــال. وقــال
مسؤولو الرابطة على مسرح االحتفال
نـحن نـدرك أن عـلـينـا الـعـمل على ذلك
كـما هي احلال مع األفالم والـتلفزيون

. فتمثيل السود أمر مهم جداً
وتـسـتـحوذ جـوائـز كـولدن غـلـوب على
اهــتـمــام كـبـيــر في أوسـاط الــسـيــنـمـا
األمـريـكـية ويـسـعى الـعامـلـون في هذا
الـقـطـاع إلى الفـوز بـها. وهي قـد تـعزز

ـــرشـــحـــ جلـــوائـــز حـــظـــوظ أبـــرز ا
األوسـكار لكنهـا أيضاً وعلى العكس
قد حتبط آمالهم.وتتميز جوائز غولدن
غـــلــوب بــكـــونــهـــا تــمــيـــز بــ األفالم
الــدرامــيـــة وتــلك الــكــومــيــديــة خالفــاً
لـلجوائـز األخرى كاألوسـكار. وإذا كان
ســــاشــــا بــــارون كـــــوهــــ أخــــفق في
ــثل احلــصــول عــلى جــائــزة أفــضل 
مــسـاعــد في فـيــلم درامي عن دوره في
ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن فهو
ـــثل في فــيــلم فــاز بـــجــائــزة أفــضل 
غـــــنــــائي أو كـــــومــــيـــــدي عن بــــورات
سـابـسـيـكـويـنت مـوفي فـيـلم الـذي نال
ايــضـــاً جــائــزة أفــضل فـــيــلم في هــذه
الـفئة.وقـد صوّر هذا الـفيلم في ظروف
صـعـبـة في خـضمّ جـائحـة كـوفـيد-19
ــمـــثل دور صـــحــافي ويـــتــولـى فــيـه ا
كـازاخـسـتـاني خـيـالي ووقـح لتـسـلـيط
الــــضــــوء بـــشــــكل أفــــضل عــــلى واقع
ـمثالت اجملـتـمع األمريـكي. أمـا عنـد ا
فـــمُــــنـــحَت اجلـــائـــزة إلـى مـــواطـــنـــته
روزمــونـد بـايك عن دورهـا في آي كـيـر

إيـه الت.وقالت بايك سـاخرة اضطررت
لـلـخـروج وأنـا أسـبح من سـيـارة كانت
تـغـرق. لكـني أظن أني أفـضل ذلك على
أن أجــد نـــفــسي في غــرفــة واحــدة مع
رودي جـــــولــــــيـــــاني فـي إشـــــارة إلى
مــحـامي دونـالـد تـرامب الـذي يـصـوره
فـيلم بورات سابـسيكويـنت موفي فيلم
ــمــثــلــة مــاريـا فـي وضع مــحــرج مع ا
بـــاكـــالـــوفـــا الـــتي تـــؤدي دور االبـــنــة
الـقاصرة لـبورات وكانت مرشـحة لنيل
جـائزة غـولدن غـلوب.ونـالت األمريـكية
ثلة في جـودي فوستر جائزة أفضل 
دور مــســاعـد عن ذي مــوريــشن حـيث
تــؤدي دور مــحــامــيــة شــرســة تـتــولى
الـدفاع عن موريـتاني اتهـمته الواليات
ـتحدة ظلـماً باإلرهاب واعـتقلته على ا
مـدى  14عــامـاً في غــوانـتـانــامـو.وفـاز
مــيـنـاري لـلـمــخـرج األمـريـكي لي أيـزك
تــشــانغ بــجــائــزة أفــضل فــيــلم بــلــغـة
أجــنـبـيــة وهـو يـتــنـاول قـصــة عـائـلـة

أمــــيـــركــــيـــة من
أصــل كـــــــــــــوري

تـنـتقل إلى الـريف. وكـان كثـر يرون أن
هــذا الـفــيـلم يــفـتـرض أن يُــدرج ضـمن
الـفـئات الـرئيـسيـة ال ضمن فـئة األفالم
بــالـلـغـة األجـنـبــيـة.وهـيـمن ذي كـراون
عـلى الفئات التلفـزيونية هذا العام مع
أربع جـوائـز. وقـد حـصـدت نـتـفـلـيكس
مـكافـآت أخرى خالل احلـفل خـصوصا
بـفضل أنا تايلـور-جوي في ذي كوينز

غامبيت.
WO{«d² ≈ WGO

واقـــيـم االحــتـــفـــال بـــإعـالن اجلـــوائــز
بـالصـيغـة االفتراضـية بـالكـامل بسبب
جــائــحـة كــوفــيـد- 19الــتي تــأثــر بــهـا
جـنوب كاليفورنيا بـشكل كبير. وللمرة
األول فـي تـاريخ غــولــدن غــلــوب نـظّم
االحــتــفــال في مــوقــعــ هــمــا مــكــانه
ــــعــــتـــاد أي بــــيــــفــــرلي هــــيـــلــــز في ا
كــالـيــفــورنـيــا وقـاعــة ريـنــبـو روم في

نيويورك.

درامـي عن أدائه في فــيـــلم مــا ريــنــيــز
بـالك بـا آخــر عــمل له قــبل رحــيـله.
وتـقدّم جنم بالك بانتر على اسم من
الــعـيــار الــثـقــيل هـمــا غـاري أولــدمـان
وأنـتـوني هوبـكيـنـز الذي رشح ثـماني
مــرات لم يــفـز بــأي مـنــهـا.وفــاز أسـود
آخــر هـو الــبـريــطـاني دانــيـال كــالـويـا
ـثل فـي دور مـسـاعد بـجـائـزة أفـضل 
عـن دوره في جــــــوداس أنــــــد ذي بالك
مــــيـــــســــايــــا حـــــيث أدى دور فــــريــــد
هــامــبـــتــون زعــيم احلــركــة الــثــوريــة
الــســوداء الــذي قــتل في كــانـون األول
 1969فـي عـــمــــلــــيــــة دهم نــــفــــذتــــهـــا
الـشرطـة.ويـتمـحور الـفيـلم على جـهود
هـامبـتون زعيم بالك بـانترز لـلتعـبئة
ضــد عــنف الــشــرطـة الــذي اســتــهـدف
الـسـود في سـتـيـنات الـقـرن الـعـشرين
وهـو مـوضـوع ال يـزال مطـروحـاً بـقوة
بـعد االحتـجاجات الواسـعة التي هزت
الــــــــــــواليـــــــــــات
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