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عـــزى رئــيـس حــكـــومــة إقـــلــيم
كــردسـتـان مــسـرور الـبـارزاني
ـلك عـبـد الله الـعـاهل األردني ا
ـثـله الـثـاني  بـرحــيل عـمه و

الشخصي محمد بن طالل. 
وقال بـيان تـلقـته (الزمان)امس
ان (الــبــارزانـي اجــرى اتــصـاال
اعـرب ــلك االردن   هــاتــفــيــا 
خالل عـن خــــالـص مــــواســــاته
األســـرة الــــهـــاشـــمــــيـــة بـــهـــذا
ولى عزَّ وجلَّ صاب سائالً ا ا
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وغـــفـــرانه ويـــســـكـــنه فـــســـيح
ـــمــلـــكــة جــنـــانه وأن يـــلـــهم ا
األردنــيـــة الــهــاشـــمــيــة مـــلــكــاً
وحــكـــومــةً وشـــعــبـــاً الــصـــبــر

اعرب والـسـلوان) من جـانبه  
عبد الثاني عـن (تقديره لرئيس
حــكـــومــة االقــلــيـم عــلى عــزائه
ومـواسـاته كـمـا قـدم له الـشـكر
عـــلى مــــا أبـــداه من مــــشـــاعـــر

أخوية صادقة).
 كـما قـدمت الـقيـادة الـسعـودية
ــلك عــبــدالــله تــعــازيــهـــا الى ا
الـثاني بـوفـاة عمه الـذي انـتقل
الـى الــرفـــيق االعـــلى اول امس
اخلـميس.  وقـال بـيان امس ان
لك (خادم احلرمـ الشريـف ا
سـلــمـان بن عــبـدالـعــزيـز ارسل
ــلك بـــرقــيـــة عـــزاء ومــواســـاة 
األردن  فـي وفـــــــــاة صـــــــــاحب
ــلــكي بن طالل). من الــســمــو ا
جـــــهــــته  قــــال ولـي الــــعــــهــــد
الـسـعــودي مـحـمـد بـن سـلـمـان

(تـلـقـيت ببـالغ احلـزن نـبـأ وفاة
وأبـعث ألسرة الـفقـيد بن طالل 
أحـــــر الـــــتـــــعـــــازي  وأصــــدق
ولى الـعلي واسـاة  سـائالً ا ا

الـــقــديــر أن يــتـــغــمــده بــواسع
وأن يـحفظكم رحمته ومـغفرته 

من كل سوء).  
كـمـا بـعث امـيـر الـكـويـت نواف
االحـــمــد وولي عـــهــده مـــشــعل
االحــمـد و ولـي عــهـد أبــوظــبي
مـــحـــمـــد بن زايـــد آل نـــهـــيــان
سـلـطـان عـمـان هـيـثم بـن طارق
ــــــعـــــظـم ورئــــــيس اجملــــــلس ا
نفي الرئاسي الليـبي محمد ا
فــــــــــــــضـال عـن رؤســـــــــــــاء دول
وشــخـصــيـات بـارزا  بـرقــيـات
ـلك االردني بـوفاة تـعزيـة الى ا
ـولى أن يـتــغـمّـد عـمه داعــ ا
الفـقيد بـواسع رحمته ويُـسكنه
ــلك فـــســـيح جــنـــاته ويُـــلــهـم ا
وأفــــــراد أســــــرته الــــــصــــــبــــــر

والسلوان.
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{ واشــنــطن ( أ ف ب) - أكــدت
دراسـة جـديـدة لـصـنـدوق الـنـقد
الـــدولي أن األمــــهـــات حتـــمّـــلن
اجلـــــزء األكـــــبـــــر من األعـــــبــــاء
ــعـــانــاة جــراء الـــتــداعــيــات وا
االقــتـصـاديـة جلـائــحـة كـوفـيـد-
19. وجـاء في تـعـلـيق لـلـمـديـرة
الـعـامة لـصـندوق الـنـقـد الدولي
كـريــســتـالــيـنــا جـورجــيـيــفـا أن
"الـنـساء الـلـواتي لـديـهن أطـفال
صغـار كن من ب أكـبر ضـحايا
اإلغالقـات االقـتـصـاديـة".وبـيّنت
الــدراســة الــتي أعــدّهــا خــبــراء
اقـتصـاديون في صـنـدوق النـقد
الــدولـي والـــتي نـــظــرت فـي مــا
عــانــته األمـــهــات في الــواليــات
ـتحـدة وبـريطـانيـا وإسـبانـيا ا
األسبـاب التي جتـعل من توفـير
مــزيــد من الـدعم لـألمـهــات أمـرا
"بــالـغ األهــمــيـــة".ويــشـــمل هــذا
الــدعم إعــطــاء األولــويــة إلعـادة
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تــوعـدت احلـكـومــة بـرد قـاس عـلى

داعـش عـقـب خـروقــات امــنــيـة في
قـضاء الطـارمية ومـحافظـة كركوك
 اســــفــــرت عن اســــتــــشــــهـــاد 11

عـــــنــــصـــــرا من اجلـــــيش وقــــوات
الـبـيـشـمـركـة فـيـمـا طـالـب رئـيـسا
اجلـمهـورية بـرهم صالح وحـكومة

اقـليم كردستان مسرور البارزاني
بـتعـزيز الدعم الـدولي ألنهـاء فلول
ــــنــــطـــــقــــة.وقــــال داعـش في كـل ا
الـناطق باسم الـقائد العـام للقوات
ـسلحة  الـلواء يحيى رسول في ا
تــصـريح مـتـلـفـز تـابـعـته (الـزمـان)
امـس إن (الــعــمل االجــرامي الــذي
اسـتهـدف منتـسبيـنا في الطـارمية
ــر دون عــقــاب) مـــبــيـــنــا ان لـن 
(رئــــــيـس الـــــوزراء وجـه قــــــيـــــادة
الحــقـة ـشــتــركــة  الــعــمــلــيــات ا
ومـــطـــاردة مـــنـــفـــذي الـــهـــجـــوم)
واضـاف ان (القوات األمنية حتقق
ضــربــات مــوجــعــة ضــد عــنــاصــر
داعـش في الطارميـة او مكان اخر
وتـعـتـمـد في أكـثـر عمـلـيـاتـهـا على
اجلـــهــد االســتـــخــبــاري). وأفــادت
خـلـية اإلعالم االمـني  باسـتشـهاد
اربـــعــة مـــقــاتـــلــ بــاجلـــيش اثــر
انـفجار عبوة ناسـفة على عجلتهم
فـي الطـارمية. وفـي االنبار  كشف
مـــصــدر أمـــني في قــيـــادة شــرطــة
احملــافـظـة  عن اسـتـشـهـاد ضـابط
بـرتبـة عمـيد وعـريف في اجليش 
ـنطـقة اثـر انـفجـار عبـوة ناسـفة 
عـكـاشـات الـتـابـعـة لـقـضـاء الـقـائم
أثـــــنــــاء تــــنــــفــــيــــذ واجب أمــــني.
واســتـنــكـر الـنــائب مـحـمــد شـيـاع
الـهـجــوم الـذي شـنـته الــسـوداني 
داعـش على نـقطـة عسـكريـة تابـعة
لــلـجـيش في مــنـطـقـة الــطـارمـيـة 
مـــــســــتــــغــــربــــا من تــــكــــرار تــــلك

نـطقة دون اتخاذ االعـتداءات في ا
مــــــوقـف صـــــارم جتـــــاه اخلـاليـــــا
االرهـــابــيــة. وقــال الــســوداني في
بـــيــان تـــلــقـــته (الــزمـــان) امــســان
(عـمـلـيـة الـطارمـيـة ومـثـيالتـها في
ـــدن كــــركــــوك وديـــالـى وبـــعـض ا
االخــرى تـؤشــر وجـود خــلل امـني
واسـتـخـبـاراتي واضـح في كـيـفـية
الـتـعـامل مـعـهـا ومـنع حـدوث مثل

هكذا اعتداءات). 
وشـن عــنــاصــر داعش لــيــلــة اول
أمـس  هجوماً علـى محور كوبري
فـي قـضـاء الـدبس بــكـركـوك. وقـال
بـيـان امس ان (قـوات الـبـيـشـمـركة
اشـتـبـكت مع الـعـنـاصـر اإلرهـابـية
فـي مـحـاولـة لـصــد الـهـجـوم الـذي
أسـفر عن اسـتشهاد  7عـناصر من
هـذه القوات وجـرح اثن آخرين).
واكـد رئـيس اجلـمـهـورية ان دمـاء
الـــشـــهــداء من اجلـــيش واحلـــشــد
والـــبــيــشــمــركــة اخــتــلــطت لــصــد
مـحـاوالت اسـتـهـداف امـنـنـا. وقال
صـالح فـي تغـريـدة عـلى تـويـتر ان
(دمـــاء اجلـــيش والـــبـــيـــشـــمـــركــة
واحلــــشــــد في بــــغـــداد وكــــركـــوك
لصـد مـحاوالت وديـالى اخـتـلطـت 
اســتـهـداف امـنـنـا فـواجـبـنـا رص
الـصـفوف لـدعم الـدولة واجـهزتـها
األمـنـية وعـدم االسـتخـفـاف بخـطر
داعـش و تــعـــزيـــز الــدعـم الــدولي

نطقة). ألنهاء فلوله في كل ا
 ودعـــا رئـــيس حـــكـــومـــة إالقــلـــيم

الــتــحــالف الــدولـي إلى مــســانـدة
الــقــوات االمــنــيــة لــلــقــضــاء عــلى
داعـش . وقــال بــارزانـي في بــيــان
تـلقـته (الزمـان) امس (بأسف بالغ
اُســـتـــشـــهـــد كـــوكـــبــة مـن أبـــطــال
الـــبـــيـــشــمـــركـــة وأصـــيب آخــرون
بــــجــــروح بـــعــــد أن شن الــــداعش
هـجـمـات عـلى مـواقع الـبـيـشـمـركة
فـي حـدود بـردي - آلـتـون كـوبري
وفـي الـوقت الـذي نـعــزي أنـفـسـنـا
ذوي الـشـهـداء نـسـأل الـله تـعـالى
ّـن عــلى جــرحــانــا بــالــشــفـاء أن 
الـعاجل) مـبيـنا ان (داعش ال يزال
يـشكل تهديداً وخطراً حقيقي في
الــــكـــثـــيـــر من مــــنـــاطق الـــعـــراق
ـناطق الكردسـتانية والسـيما في ا
خــــارج إدارة حـــكــــومـــة اإلقــــلـــيم
مــسـتــغالً بـذلك الــفـراغ األمـني في
ــنــاطق احلـــدود اإلداريــة لــتــلك ا
وعـلـيه جنـدد التـأكـيـد على أهـمـية
ـشـتـرك تــفـعـيل الـتـعـاون األمـني ا
بـ اجليـش و البـيشـمركـة هناك)
ـــــهم أن مـــــشـــــيــــرا الـى انه (من ا
يــواصل الـتـحــالف الـدولي تـدريب
ومـــســاعــدة قــوات الــبـــيــشــمــركــة
واجلــــيش  وكــــذلك نـــشــــدد عـــلى

ضـرورة بقائه في العراق للتصدي
إلـى تــــلك الــــهـــجــــمــــات وإنــــهـــاء
سـتمـرة على االقـليم الـتـهديـدات ا
). وطـــــالب والـــــعـــــراق عـــــمـــــومــــاً
ــسـتــقل ثـائــر مـنــيـر الــســيـاسي ا
الـــزبــيــدي احلـــكــومـــة بــتــفـــعــيل
االجراءات االستخبارية واحلد من
اخلـروقـات االمنـيـة.ودعا الـزبـيدي
فـي بـــيـــان امس (الـــقـــائـــد الـــعــام
ــتـابــعـة ــسـلــحـة الى ا لــلــقـوات ا
ـستمرة واحلثيثة من قبله بشكل ا
شـــخـــصي فـي كـــشف اخلـــروقــات
االمـنـيـة ومـكـامن اخلـلل ومـعـاجلة
اســبـابـهـا) واشــار الى ان (بـعض
ـنـاطق تشـهـد في االونة االخـيرة ا
هاجمة قواطع ومقرات خـروقات 
االجـهـزة االمنـية في مـحيط بـغداد
و احملــــافــــظـــات وهــــذا االمــــر ان
فـسيكون له اسـتمر دون رد قاصم 
تــداعــيــات خــطــرة) مــشــددا عــلى
(اخـذ االحتياطات واجراء عمليات
اســتــبــاقــيــة الحـبــاط مــخــطــطـات
الـدواعش التي قـد تؤثر عـلى سير
اجــراءات الــعـمــلــيـة االنــتــخـابــيـة
ــقــبــلــة بــشــكل خــاص والــوضع ا

االمني بشكل عام). 
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الـثالثـة في جـديـدهم عـلى قـنـاة (الـشـرقـيـة) لم يـكـونـوا  كـمـا وصف
ا لم حتط الكـتاب الكر الهدهـد الذي قال للنبي سـليمان (احطت 

.( به وجئتك من سبأ بنبأ يق
والثالث لم يـكونـوا كحـذام التي قالـت فيهـا العـرب ( اذا قالت حذام

فصدقوها فأن القول ماقالت حذام).
والثالثة لم يكونوا كجهينة ( ومن جهينة فخذ اخلبر اليقينا)

والـثـالثـة لم يـكــونـوا كـالـثـالث مـحل الـتــقـديس( االب واالبن والـروح
القدس).

والثالثة لم يكونوا ( أبا حنيفة وصاحباه ابا يوسف والشيباني)
والـثالثــة لم يـكــون كـمــلـوك الــعـراق الـثـالثـة ( فـيــصل االول وغـازي

وفيصل الثاني)
والثالثة هم ليسوا الذين قصدهم أبا نواس:

ثالثاً في مجلس طيب
وصاحب الدعوة والضارب

والثالثة هم ليسوا الذين قصدهم العباس بن االحنف:
ملك الثالث اآلنسات عناني
وحللن في قلبي بكل مكان

والــثالثــة هم لـــيــســوا الــسالطــ الــثـالثــة ابــنــاء الــســلــطــان اويس
اجلالئري حكام بغداد ( السلطان حس والسلطان علي والسلطان

احمد)
برنامج الثالثة في قناة الشرقية اتصف:-

هنة الصحفية بكمال ا
وتمام احلرفة االعالمية

كانـوا هل ابـداع ولـيس اتـباع وابـتـكـار وليـس تكـرار وجتـديـد وليس
ترديد. 

وكانوا  اهل انصاف لضيوفهم وليس اعتساف امام ضيوفهم.
وكـانـوا اهل حتــقـيق وتــدقـيق وحتـلــيل وتـعـلــيل وفـكــر ونـظـر ودرايـة

ورواية وحتر واستقصاء.
قولهم لم تشوبه كدرة ولم تفسده عقيدة.

لم يسـبقـهم سـابق ولن يـلحـقـهم الحق في نظـيـر لبـرنـامجـهم اذ كان
ـة صــحـفــيـة لــكل ضـروب االفــكـار بــرنــامـجــهم واحـة اعالمــيــة ود
عـارف والـتاريـخ والسـيـاسة واالجـتـمـاع واالقتـصـاد حوى روائع وا

فاكهات . االخبار واخملاطبات وبدائع االقوال وا
ـقـدمـة ــثل لـبـرنــامج رمـضـاني كــان ا ــوذج والـقـدوة وا وكـانـوا األ

والقالدة والصدر جلميع البرامج الرمضانية.
فضل لدى شاهد والبرنامج ا كان بـرنامجهم البرنامج األثير لدى ا
شـاهـد جمـيل في العـقل وجـليل في الـقلب تـلقي فـكـان لهم عـلى ا ا

ونبيل في النفس.
كانـوا اصحاب طي لسان وليس طـيلسان وارباب ثقـافة وليس قيافة
ـا تــطـيـلــسـوا به من نــفـائس صــنـاعـة الــبـيـان واداب ولـيس ثـيــاب 

االعالمي والتبي الصحفي.
ـدح والثـناء والشـكر واالطراء وكانت الـشرقيـة( عقل) الـثالثة فـلها ا
ـهـا في رمـضـان 2021 لـبـرنـامج واحلـمــد والـدعـاء فـقـد كـان تـقـد
الثالثة ينطبق عليه قولهم انه بلغ الكمال او شارف ووصل التمام او
قـارب. وخــتـامـاً فــالـسالم عــلى من اطـربــتـنــا ( هم ثالثـة لــلـمـدارس

يروحون) االغنية التي اطربتنا قبل عقود.
وبرنامجهم ال ينطبق عليه قول عنتره:-

ما أرانا نقول اال معارا
أو معاداً من لفظنا مكرورا

فلم يـكن البرنـامج من البرامـج الرمضـانية الـتقلـيدية الـتي نراها في
ا لم يـتأطر كل رمضـان فقـد تمكن من نـاصيـة اجلديـد الذي تأطـر 

به برنامج آخر.

ـدارس وتــوفـيــر إعـانـات فــتح ا
ــلــحّــة مــالــيــة لالحــتــيــاجــات ا
وإلعادة التدريب بعد اضمحالل
بــــــعـض الـــــوظــــــائف.وخــــــلص

الـتــقــريـر إلى أنـه عـلى صــعــيـد
مــجــمـل الــعــمـــال في الــواليــات
تحـدة النساء عـان أكثر من ا
الــرجـال عــلـمـا أن الــوضع كـان
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مــنـح رئــيس مــجـــمــوعــة االعالم
ـســتـقل االسـتـاذ ســعـد الـبـزاز ا
بيـتـاً ملـكـاً صرفـاً مع كـامل اثاثه
ـنقـذ محـمد الى عائـلـة الشـهيـد ا
وصـل الذي جـاسم مـحـمد مـن ا
انـقـذ سـبـعـة من ضـحـايـا حـادثـة
ــوصل  قــبل ان يــغـرق عــبـارة ا
وهــو يــحــاول انــقــاذ الــضــحــيـة
الثـامنـة.ومنـحت قنـاة (الشـرقية)
ـديــنـة) ضــمن بـرنــامج (فــارس ا
الذي عرضت احلـلقة االولى منه
مـــســاء اجلـــمــعـــة  قالدة فــارس
ـدينـة الى عـائـلة مـحـمـد  وقام ا
مــقـدم الــبــرنـامج عــلي اخلــالـدي
ــديــنـة بــتــقــلــيــد والــدة فــارس ا
مـحمـد بـالقـالدة بحـضـور والده
واخوته اخلـمـسة كـما  تـكر
ثالث فـتيـات نـاجيـات من حـادثة
العبـارة بثالثة ماليـ دينار لكل
واحــدة مــنـــهن وهن : ســحــر طه
مــحــمــد ( 12ســنـــة) و عــهــد طه
يــاسـ ( 10ســــنـــــوات) وفــــاتن

عبـداجلبار ( 8 سنوات). ووسط
دمـوع الفـرح قـال والـد مـحـمد ان
الــله (الــبــزاز هــو ابــو الــفــقــراء 
يرضى عليه وينور دربه) شاكرا
منحه العائلة بـيتا مؤثثا بعد ان
كـــان افـــرادهــــا يـــعـــيــــشـــون في
ــــوصل في ن من ا اجلـــانـب اال
بيت ايل للـسقـوط لتضـرره اثناء
ـوصل. ويـستـذكر سـعد احداث ا

شــقـــيق الــشــهــيــد يــوم احلــادث
ــــنـــزل اتــــابع قــــائال(كــــنـت في ا
برامج الـتـلفـاز عنـدما  االعالن
عن احلــادث فـاخــبــرت ابي بـذلك
واتـصـلت هـاتـفـيـا بـاخي مـحـمـد
وقـلـت له الـعــبـارة في جــزيـرة ام
الربيـع تغـرق ويجب ان نذهب
لـلـمـســاعـدة وفي اقل من خـمس
ـــنــزل دقـــائق كـــان مــحـــمــد في ا
واســتـــدان خــمــســة دنــانــيــر من
ــنــحــهــا لــســائـق االجـرة خــالي 
الــــــذي نــــــقــــــلــــــنـــــا الـى مــــــوقع
ومــا ان وصــلــنــا هــنـاك احلــادث
حــتى اعــطـانـي مـحــمــد اغـراضه
ـاء ليـبدأ الشـخصـية وقـفز الى ا
بـانـقـاذ الــضـحـايـا ولم اشـاهـده
بعدها). ووقـعت الفاجعة في 21
اذار   2019 عنـدمـا كانت عـبّارة
ـديـنة سـيـاحـيّة في نـهـر دجـلـة 
ـــوصل تـــنـــقل مـــجـــمــوعـــة من ا
العائالت إلى جزيرة أم الربيع
ـوصل وأدى غرقـها في غابـات ا
الى وفاة أكثر من  120 شخصاً
من الـنـسـاء واألطـفـال والـرجال .

سعد البزاز
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ــديــر الــعـام لــلــتــربــيـة في أطــلع ا
مـــحــافـــظـــة الــنـــجف  عـــلى بــراءة
ـوهـوب حـيـدر إخـتــراع الـتـلـمـيـذ ا
احــمـد شــكـر الـبــالغ من الــعـمـر11
ـوهـوبـ فـقـد عـامــاً من مـدرسـة ا
أبــتــكــر عـربــة الــكــتـرونــيــة ذاتــيـة

احلركة متعددة االستخدامات .
وقـدم الـتـلـمـيـذ شـرحـاً مـفـصالً عن
إخـــتـــراعه الـــذي جــذب االنـــظــار 
حـيث صـمم عـربـة الـكـتـرونـية ذات
ســرعـات مــتـعــددة  تـسـتــخـدم في
ـطـارات كمـكتـشف للـمجـرم في ا
حــال ربط الـكـامـيـرات فـيـهـا أو في
ــســـتــشــفــيــات إلرســال الــطــعــام ا
رضى كورونا لو برمجت والـدواء 

كان والزمان . حسب ا

مـوضحاً ان (هـناك عدة أخـتراعات
مــنـــفــذة نــظــريــاً عــلى احلــاســوب
وتـنتظر الدعم واالهتمـام لتنفيذها
عـلى أرض الـواقع  واخـذ فـكـرتـها

واالســتــفــادة مــنــهــا في مــخــتــلف
ـدير قـطـاعات الـدولـة). وقد اثـنى ا
الـعام للـتربيـة مردان البـديري على
ـوهوب في جـهود إدارة مـدرسة ا

تـنمية القدرات ورعاية اخملترع 
وكذلك عائلة التلميذ التي لم تبخل
بـشيء من أجل تـوفـير مـسـتلـزمات

االختراع والبرمجيات .
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(حسـ سيبـحث غدا االثـن مع بـابا الفـاتيـكان مخـرجات زيـارته األخيرة
اضيى الى للعراق) مشـيرا الى ان (احلكومة ترى أهمية في زيارة البابا ا
.( ـكن أن تـقـدمه من تـطـورات إيـجـابـيـة في صـالح اجلـانـب الـعـراق ومـا 
اضي في زيارة استمرت وكـان بابا الفاتيكان قد زار العراق في  6آذار ا
ـرجع الديـني علي الـسيـسـتاني والـرئاسـات الثالث  3أيام الـتقى فـيهـا ا
وكبـار قادة الكتل السـياسية في بـغداد واقليم كردسـتان وكذلك زيارة زقوة

وصل. اور في ذي قار واقامة القداس في كنائس بغداد وا

Âö « Õö  ≠ U Ë—

وصـل امس السـبت وزيـر اخلـارجيـة فـؤاد حـس إلى الـعـاصـمة اإليـطـالـية
روما في زيـارة رسمية  للقاء بابـا الفاتيكان فرنسيس االول  وبحث نتائج
كـن ان تقـدمه من تـطـورات ايـجـابـية في زيـارته االخـيـرة الى الـعـراق ومـا 
تـحدث باسم الوزارة أحمـد الصحاف في تصريح . وقال ا صالح اجلـانب
امس إن (وفدا دبـلومـاسيا عـراقيا بـرئاسـة الوزير  تـوجه صباح امس إلى
سؤول هناك) واضاف ان روما لـعقد جولة لـقاءات وحوارات مهمـة مع ا

bNý»¡∫ كوكبة من الشهداء الذين استشهدوا اثر تفجير عبوة ناسفة في الطارمية
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مـعـاكسـا في بـريـطانـيـا أما في
إســبــانــيــا فــقــد كــان مــســتــوى
األعـــبــاء نـــفـــسه لـــدى الـــرجــال
والـنسـاء.واعـتبـرت جـورجيـيـفا

أنـه "عــــــــلـى الـــــــرغـم مـن هـــــــذه
االخـــــتالفـــــات كـــــان الــــقـــــاسم
ـشتـرك ب هـذه الـدول الثالث ا
أن أمــهـــات األطــفــال الـــصــغــار
تــأثــرن بــشــكل غــيــر مـتــنــاسب
بــاإلغـالق وتــدابـــيــر االحـــتــواء
الـــنـــاجـــمـــة عـــنه".وأضـــافت أن
ـدارس واعــتــمــاد آلــيـة إغـالق ا
الــتـعــلم عـن بـعــد دفــعــا "نــسـاء
كــثـــيـــرات كن أصال يـــتــحـــمّــلن
بشكل كبير أعباء رعاية األطفال
ـنـزلي قـبل اجلـائـحة والـعـمل ا
إلـى تــرك وظــائــفــهن أو خــفض
ســـاعـــات عـــمـــلـــهن".وأظـــهـــرت
بــيــانــات اإلدارة األمــيــركــيـة أن
نــحـو مـلـيـونـي امـرأة يـتـخـطّـ
الـعـشـرين من الـعـمر خـرجن من
سوق العمل خالل اجلائحة وأن
ئة نسـبة البـطالـة بلغت  5,7با
ـئة في في آذار مقـارنة بـ 3,1با

شباط 2020.
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وقف  7295حـالـة وبواقع  33وفـاة جـديدة. واكـد ا
الوبائي اليومي الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان
(الـفحوصات اخملتبريـة التي اجرتها مالكات الوزارة
في عــمــوم الـبالد  بــلــغت اكــثـر من  38الف عــيــنـة

حلــاالت مـشــتــبه اصــابــتــهــا بــالــفــايـروس حــيث 
تـسـجيل  5167اصـابـة مـؤكـدة في البالد) مـشـيرا
الى ان (الـشـفـاء بـلغ  7295حـالـة وبـواقع  33وفـاة
جـــديـــدة) وتـــابع ان (اكـــثـــر من  351الف تـــلـــقـــوا
ـنــتــشـرة في جـرعــات الــلـقــاح في مــراكـز الــوزارة ا
بـغــداد واحملـافـظــات مـنــذ بـدء حـمـالت الـتـطــعـيم في

البالد ).
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نـفت وزارة الـصـحـة والـبيـئـة  رفع تـوصـيـات لـلـجـنة
الـعليا لـلصحة والـسالمة الوطـنية من جائـحة كورونا

قبلة. دة ا  بشأن فرض حظر للتجوال خالل ا
 وقـال مـديـر دائـرة الصـحـة الـعـامـة بـالـوزارة رياض
عـبد األمير احلـلفي في تصريح امس إن (الوزارة لم
تـرفع حتى اآلن أية تـوصيـة إلى اللجـنة الـعليـا بشأن
ـــقــبـــلــة) واضـــاف ان (هــنــاك احلــظـــر في األيـــام ا
واجتـماع وضـوع  مـناقـشات داخل الـوزارة بشـأن ا
الـلجـنة الـعلـيا لم يـعقـد بعـد). وسجـلت الوزارة امس
الــسـبت  5167 اصــابـة مــؤكـدة بــكــورونـا وشــفـاء
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عـازم عـلى سن تــشـريـعـات تـصب في
حماية العمال. وقال الكعبي في بيان
امس (أتــــقـــدم بـــخـــالـص الـــتـــهـــاني
وأطـيب األمنيـات إلى شريحة العمال
الـكرام في الـعـراق وكل الـعـامـل في
القطـاع العـام واخلاص) واضاف ان
ـان عازم عـلى سن الـتشـريـعات (البـر
التي تصب في حـماية هذه الـشريحة
ساهـمة في رفع مسـتواها همـة وا ا
ــــعــــيــــشي). ودعــــا زعــــيم حتــــالف ا
عـراقـيــون عـمـار احلــيـكم الى اطالق
حــزمـــة اجــراءات تــنــصـف شــريــحــة
الـعــمــال. وذكـر احلــكـيـم في تـغــريـدة
على تويتر (جنـدد وقوفنا وتـضامننا
مع شـريــحـة الـعـمــال في تـطـلــعـاتـهم
ـشـروعـة ونـسـتـشـعر وطـمـوحـاتـهم ا
مـكابـدتـهم ومـعانـاتـهم من أجل لـقـمة
عـــيش كـــر ونــؤكـــد مـــجـــددا عــلى

ـــثـل إنـــصـــافـــا إنــــصـــافـــهـم الـــذي 
لــلــمــجــتــمـع عــبــر إطالق حــزمــة من
اإلجراءات واخلطط العلمية الرصينة
لإلستفادة من طاقات الطبقة العمالية

في بناء الوطن).
ÊUNð .bIð

ـثل وتـابع ان (إصالح بـيـئـة الـعـمل 
مــدخال مــهـمــا إلســتــيـعــاب الــشــبـاب
ـعطـلة احلـكومـية ـصانع ا وحتريك ا
ومـصــانع الـقــطـاع اخلــاص فـتــحـيـة
إجالل و إكبار لـعمـال العـراق والعالم
في عـــيــدهـم األغــر). كـــمــا قـــدم وزيــر
ــعـــادن مــنــهـل عــزيــز الـــصــنــاعـــة وا
اخلبـاز التـهانـي للـطبـقة الـعامـلة في
البالد. واكـد اخلبـاز في بـرقيـة تهـنئه
تــابــعــتــهــا (الــزمــان) امس (تــقــديــره
واعـتـزازه بـالـدور الـكـبيـر واالسـاسي
لــعــمــال الــعــراق في بــنــاء ونــهــوض

علم احلضاري الكبير الذي صممته ا
أحــدى مـفــاخـر الــعــراق زهـا حــديـد)
وتــابع ان (حــضـــارات الــعــالم كــلــهــا
بــنـــيت عــلى يـــد الــعــمـــال الــشــرفــاء
وشــعـوب الــعـالم الــعــظـيــمـة شــهـدت
نهـضتـهـا على يـد العـمال) مـؤكدا ان
(الـعــراق يـنـطـلـق نـحـو حــركـة إعـمـار
وبـنـاء وحـرص عــلى دعم االسـتـثـمـار
الداخـلي واخلارجي والـقوة احملـركة
لـهـذا كــله هـو الـعـامـل الـعـراقي الـذي
سـيــبـنـى الـبــلـد بــسـواعــده اخلـيـرة).
بــدوره قــدم رئــيس مــجــلس الــنـواب
محمـد احللـبوسـسي التهـاني للـعمال
ناسبة عيدهم. وقال احللبوسي في
تــغــريـدة عــلى تــويــتــر (نـهــنــأ عــمـال
الـعــراق وسـواعــدهم اخملــلـصــة الـتي
تنـجز الـعمـران وحتقق االجنـاز بغـية
الــــنـــــهــــوض بــــالــــوطن وصــــنــــاعــــة
سـتـقبـل) واضاف (نـتـطلع إلى دور ا
جــديــد لــعــمـــال الــعــراق في حتــقــيق
الــتــنــمــيــة واالزدهــار). ووجه رئــيس
حــكــومـة إقــلــيم كــردســتــان مــسـرور
الـبـارزاني رسـالــة تـهـنـئـة إلى عـمـال
ـناسـبة كردسـتان والـعراق والـعالم 
ي. وقـال حـلـول الــعـيـد الـعـمــال الـعـا
الــبــارزاني في تــهــنــئــتـه تــابــعــتــهـا
(الــــزمـــان) امس انـه (أتـــقــــدم بـــهـــذه
ــنــاســبــة بـــأحــر الــتــهــاني وأطــيب ا
األمـاني ألبــنـاء الـطــبـقـة الـعــامـلـة في
كردستان والعراق والعالم واعبر عن
مــشــاعــر الــتــقــديــر واالعــتــزاز بــهـذه
الـطـبـقـة الـكـادحـة الـتي غـدت عـنـواناً
لـلـتـضـحـيــة الـفـكـريـة واجلـسـديـة في
سبيل خدمـة كردستـان وألهمت باقي
شــرائح اجملـتــمع في خــضم مــســيـرة
اإلصــرار والــشــجـــاعــة في مــواجــهــة
الــظـروف االقــتـصــاديــة الـعــصـيــبـة)
مجددا تـأكيده (الـتزام حكـومة االقليم
بحمايـة حقوق الطبـقة العامـلة فإننا
نعـمل جاهـدين على تـوفيـر بيـئة عمل
منـاسبـة تـأخذ بـنظـر االعـتبـار سالمة
الــعــامالت والــعــمــال وصــحــتــهم في
الــقــطــاعــ الــعــام واخلــاص). وأكــد
النـائب األول لـرئـيس مجـلس الـنواب
حــسن الــكـعــبي أن مــجــلس الــنـواب
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الــبـالد) مــشــيـــرا الى (اهــمـــيــة هــذه
ــنـاســبــة لـلــتـذكــيــر بـقــيــمـة الــعـمل ا
واالخالص في االداء كـــركــيــزة لال
واالوطــان نــحــو الـتــنــمــيــة والــتــقـدم
والــرخـاء). وعــد اخلـبــيــر الـســيـاسي
سمير عبيد تهاني قادة العراق بهذه
شاعر الطبقة ناسبة تمثل ابتزازا  ا
عامل الكـادحة. وتـسائل عـبيد (ايـن ا
التي كانت تعمل في العراق والعمال
الذي تأخذه باصـات العمل صباح كل
يــــوم?). ودعــــا احلــــزب الــــشــــيــــوعي
ناسبة الى التضامن العراقي بهذه ا
والـــنــــضـــال مـن أجل عـــالـم خـــالٍ من
االســــتـــغالل والـــتــــمـــيـــيــــز والـــقـــمع
واالضـطـهـاد.  وقـال احلـزب في بـيـان
تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امـس  ان (هـــذه
ناسبـة في العراق تعـد وطنية ليس ا
فـقط إلسـتـذكـار نـضـاالت وتـضـحـيات
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ألـقت جـائـحـة كــورونـا بـظاللـهـا عـلى
احــتــفـال ســنــوي هــو عـيــد الــعــمـال
ي الــذي صـادف امس الـسـبت . الـعـا
ولــلــمــرة الــثــانــيــة خــلت الــســاحــات
الــكـــبــرى والــشـــوارع الــرئـــيــســة في
من عــواصـم الــعــالـم ومــنــهـــا بــغــداد
ـنــاســبـة مــظـاهــر االحــتــفـال بــهــذه ا
ـتـمـثـلـة بـالـتـظـاهـرات والـتـجـمـعات ا
الـــتـي تـــرفع فـــيــــهـــا االعالم احلـــمـــر
والالفـتات الـتي تـمـجـد كفـاح الـعـمال
والــســـعي لـــنــيل حـــقــوقـــهم. وزيــنت
واجهـة الشـبكـة الدولـية غـوغل رسوم
العمال ينـتجون ويبـنون مشاركة في
عـيــد الـعـمــال الـذي يـتم االحــتـفـال به
ــيــا. وقـــدمت الــرئــاســات الــثالث عــا
التهـاني للطـبقة الـعاملة وشخصـيات
بـيــومـهــا فـيــمـا خــلت اجــواء بـغـداد
ــدن الــعــراقــيـة مـن اي مــظـهــر من وا
مظاهر االحـتفال هـذا العام بأسـتثناء
بيـان تـقـلـيدي دأب احلـزب الـشـيوعي

ناسبة.  العراقي على نشره با
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وأكد رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
ان االنـتـصــار حلـقـوق الـعــمـال يـكـون
بإصالح االقـتـصاد وحتـقيق الـتـنمـية
واالعـمار بـتـوفـيـر فـرص الـعـمل.وقال
صــالح في تــغـريــدة عــلى تــويــتـر انه
(?نُـحـيّي بـإجالل نـضـال بُـنـاة الـوطن
االنـتـصــار حلـقـوقـهـم يـكـون بـإصالح
االقتـصاد وحتـقيق الـتنـميـة واالعمار
بــتـوفــيــر فــرص الـعــمل عــبـر تــكــافـؤ
الفرص واستـنهاض قطـاعات اإلنتاج
الـــصــنـــاعي والــزراعـي والــســـيــاحي
واخلدمـات وعدم االعـتـماد كـليـا على
الـنــفط وضــمـان حق الــعـراقــيـ في
ـة) والــتــقى رئـيس حــيـاة حــرة كــر
الوزراء مصـطفى الكـاظمي بالـعامل
ــركــزي في مــشـــروع مــبــنى الـــبــنك ا
ـنـاسـبـة. وقـال الـكـاظـمي الـعـراقي بـا
(أهــنئ جــمـــيع الــعــمــال الــعــراقــيــ
بـيـومــهم هـذا واتـمــنى لـهم وألسـرهم
الصحة والسالمة والعافية) واضاف
(أشـكـر جــهـودكم اجلـبــارة والسـيـمـا
أنـكم مـسـتـمـرون بـالـعـمل إلكـمـال هذا
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احتجـزت السلطات الـصحية عشـرين  مشتبـها باالصابة بـالساللة الهنـدية في مدينة
النـاصرية فيمـا باشر أسطول اخلطـوط اجلوية العراقـية  إعادة الف عراقي عالق في
الهـند  مع تأكيـد وزارة الصحة في بـغداد ان الساللـة الهنديـة لم تضرب البالد اال
ان تقـاريـر صحـفـيـة حتدثت عن أن  الـساللـة عـلى األبواب وفـي تطـور أعـلنت وزارة

الصحة إنها ستنظر إلى حجر القادم في نيودلهي 14 يوماً كإجراء إحترازي.
عـــلى صـــعـــيـــد آخــر جـــهـــزت دائــرة
العـيـادات الطـبيـة الـشعـبيـة الـتابـعة
النازحـ في بغداد لوزارة الـصحة  ,
ونــيـــنــوى دفــعــة جـــديــدة من أدويــة
ــــــزمــــــنـــــــة  وحــــــسب األمــــــراض ا
ـصـلحـة الـعـامـة. وقال مـاتقـتـضـيه ا
مـــديـــر عـــام الــدائـــرة مـــحـــمــد عـــلي
الفـرطوسي في بـيـان تلـقته (الـزمان)
أمس إن (قسم الصيدلة واخملازن في
الــدائـرة قــام بـتــسـلــيم اخملــولـ في
مخيم قطاع بغداد اجلديدة للنازح
ومــخــيــمـــات ديــبــيــكه وحــسن شــام
واخلـازر و يـو 2 بـدفــعـة جــديـدة من
ـزمــنـة لـلـمـبـاشـرة أدويـة األمـراض ا
ـصـاب بـتـوزيـعـهـا بـ الـنـازحـ ا
ــزمـــنــة ) ,وأضــاف إن بــاالمـــراض ا
(توزيع األدويـة للـنازحـ يتم بـشكل
شهـري وحسب قـوائم معـدة بأسـماء
ـزمـنة وكـمـية صـابـ بـاألمراض ا ا
الــعالج الـــذي يــحــتـــاجه كل مــريض
وحـــسب حـــالــتـه الــصـــحــيـــة ونــوع
ـــصــــاب به ســـواء ــــزمن ا ـــرض ا ا
ارتــفـاع ضــغط الــدم أو الـســكـري أو
الــــربــــو أو غـــيــــرهـــا مـن األمـــراض
صلحة العامة). وحسب ماتقتضيه ا
ــديــر الــعــام دريــد وأطــلع مـــعــاون ا
قــــاسم عــــلى نــــظــــام الـــتــــحــــقق من
ــطــار بــغـداد فــحــوصــات كـورونــا 
الـدولـي.  وذكـر الــبـيــان انه (مــعـاون
طار ديـر العـام اجرى زيارة الـى ا ا
بـنــاء عـلى تــوجـيــهـات الــفـرطـوسي
لالطالع نــظــام الــتــحــقق من نــتــائج
كـورونـا االلـيـكـتـروني ومـدى ألـتزام
الـعــامـلـ بـتــدقـيق نـتــائج الـفـحص
ـزوريـن أن وجـدوا أضـافـة وكـشف ا
الى عــلى مـدى كــفـاءة ودقــة الـنــظـام
وكــيـفـيــة تـســيـر عــمـلــيـة الـتــحـقق).
ديـرية وأجرى فـريق تقـتـيشي تـابع 
الــعـيــادات الـشــعـبــيـة في مــحـافــظـة
واسط  ,زيـارة لــلـجـنــاح اخلـاص في
مــســتـــشــفى الــكــرامــة الــتــعــلــيــمي.

واجـــــهـت نـــــقـــــصــــــا في أنــــــابـــــيب
ا دفع بوزارة الـصحة األوكسجـ 
إلى اإلعالن عن رفضـها استـقبال أي
حاالت جـديدة ونـوّهت إلى أن جلان
ـصـاب طبـيـة سـوف تقـوم بـزيارة ا
نـازل وتقـد اخلدمـات الطـبية في ا
لهم  ومن جانبه كشف محمد عوض
تــــاج الــــديـن مــــســـــتــــشـــــار رئــــيس
اجلـمـهـوريـة لـلـشـؤون الـصـحـيـة في
تـــصــريـــحــات خـــاصــة لـــلــزمــان  أن
احلـكومـة رصـدت زيـادة واضـحة في
حــاالت اإلصـابــة بــفـيــروس كــورونـا
حــيث أن هـنــاك ارتـفــاعــا كـبــيـرا في
نـــــســـــبـــــة اإلصـــــابـــــات فـي بـــــعض
احملافظات وعلى رأسها القاهرة وأن
احلل يستوجب التعامل بصرامة مع
ـعـدي فـضال عن االسـتـمرار رض ا ا
في اإلجراءات الوقائـية بكل شدة ألن
الـفيـروس يـنـتـشـر بـشكـل سريع و

رصـد إصـابــات لـعـائالت بــأكـمـلـهـا 
ومع وصـــول اإلصــابـــات بــفـــيــروس
كــورونــا إلى مــرحــلــة حــرجـة كــشف

مـــــصـــــدر حـــــكــــومـي مــــســـــؤول في
ـراسل الـزمـان تـصـريــحـات خـاصــة 
بالـقاهـرة أن احلـكومـة تدرس اتـخاذ
قـرار بـاإلغالق اجلـزئي أو الـكـلي في
ــنـاطق الــتي تـفــشى فـيــهـا الــوبـاء ا
وعزلها عن باقي أنحاء اجلمهورية 
فيـمـا شنت األجـهـزة األمنـيـة حمالت
مــكــثــفــة في الــقــاهــرة واحملــافــظـات
لـــفـــرض قــرار احلـــكـــومــة بـــالـــتــزام
ـواطــنـ بــاإلجـراءات االحــتـرازيـة ا
واطن حيث فرضت غرامـات على ا

الـغيـر مـلـتزمـ بـارتـداء الكـمـامات 
وفي الـــســـيـــاق ذاته كـــشـف  أشــرف
حا وزيـر الصـحـة السـابق ورئيس
ان لـ(الزمان)  أن جلنة الصحة بالبر
حتـقـيق مــنـاعـة مـجـتـمــعـيـة تـتـطـلب
تـطـعــيم مـا بـ  40 إلى  50 مـلــيـون
مـواطن لـكـنــنـا مـا زلـنـا بـعـيـدون عن
هذا الرقم وهذه مسؤولية احلكومة 
ومن جـانـبه يــرى د. مـحـمـود سـعـيـد
اخلـبـيـر بـصـنـاعـة الـدواء أن خـطـوة
تــصــنــيع الــلــقــاحــات الــتي تــســعى

احلكومـة إليها حـاليا جـاءت متأخرة
وعن التحديات التي تواجه احلكومة
في تـصـنـيع لـقـاحـات كـورونـا قال أن
هناك ثالثـة أسبـاب منهـا عدم امتالك
شـــركـــات األدويــة الـــبـــنـــيــة الـالزمــة
لإلنتـاج وعدم تـوفيـر التـمويل الالزم
فـضال عن افـتـقـار مـصـر لإلمـكـانـيات

الطبية التكنولوجية.
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فيمـا بدأت تونس باسـتقبـال السيّاح
في رحالت تـــشــارتـــر عــلـى مــا أفــاد
اجلمعـة مسـؤول في وزارة السـياحة
بـالـرغم من ارتـفـاع مـؤشـرات تـدهـور
الــوضع الــصـحـي في الــبالد بــسـبب
تـــفــــشي وبـــاء كــــوفـــيـــد- 19مـــا دفع
الـسـلـطـات الى فـرض حـجـر اجـباري
عـــلى الــــوافـــدين من اخلـــارج. وقـــال
ـدير الـوطـني لـلـسـيـاحة فـي تونس ا
معز باحلس اجلـمعة لفرانس برس
إن بالده بـــدأت تــــســـتـــقـــطب رحالت
تـــشـــارتـــر الــســـيـــاحـــيــة.  ووصـــلت
سائح اخلمـيس طائـرتان تقالّن  301 

وأوضح البيان إن (الفريق اطلع على
ه والـوقـوف على واقع العـمل وتـقو
ــقــدمــة لــلــمــرضى مــدى اخلــدمــات ا
الراقـدين) وتابع ان (الـهدف من هذه
الـــزيـــارات هـــو لالرتـــقـــاء بــالـــواقع
اخلدمي والـطـبي والوقـوف على اهم
ـــعــوقـــات الــتـي تــواجه ـــشــاكل وا ا
نـاسبـة لها العمل وايـجاد احلـلول ا
لــتــقــد افــضل اخلــدمــات الــطــبــيــة
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الى ذلك أكــد اخــصــائي الــوبــائــيـات
دير السابق لقـسم الصحة العامة وا
في ذي قـار الدكـتـور حـيدر حـنـتوش
السبت ان فيـروس كورونا بـنسخته
الهنديـة ليس اكثر خـطرا من فيروس
كــــــورونــــــا  19 الــــــذي ســـــــجل آالف
اإلصــــابــــات في احملــــافــــظــــة. وبـــ
حـنــتــوش في تـصــريح صــحـفي أن
(نسـبة الـوفيات لـلنـسخـة الهـندية لم
ـئـة من مـجـمـوع تـسجـل سوى  1 بـا
ــســجــلـــة رســمــيــا رغم االصــابـــات ا
االنــتـشــار الـســريع الــذي يـتــمــيـز به
الــفــيــروس بــهــذه الــنــســخــة). ودعـا
ـــواطـــنـــ الى (اخـــذ الـــلـــقـــاحــات ا
ضادة لـلفيـروس لتجـنب اإلصابة" ا
تـوفرة مؤكـدا أن "جمـيع اللـقاحـات ا
فـي ذي قــــار تـــــشــــكـل دفــــاعـــــا ضــــد
ـــا في ذلك الـــنــســـخــة الـــفــيـــروس 
اجلديدة منه). فـيما شـهدت مصر في
اضـية ارتـفـاعا مـلحـوظا السـاعـات ا
في أعداد اإلصـابـة بـفيـروس كـورونا
حيث تعـدت اإلصابات وفق تـقديرات
وزارة الـــصـــحـــة إلـى أكـــثـــر من ألف
إصابة يـوميـا  في ح قـالت مصادر
صاب جتاوز خمسة طبية انّ عدد ا
االف بـاليـوم  مع تـرشـيح للـتـصـاعد
ــــواطــــنــــ فـي ظل عــــدم الـــــتــــزام ا
بـاإلجراءات االحـتـرازيـة  ومع تـزايد
األعـداد امتألت مـسـتـشفـيـات احلـجر
صاب والتي الصحي عن آخرها بـا

روسي وتصل اجلمعـة طائرة أخرى
من بـالروســيـــا في انـــتـــظــار رحالت
مقـررة من تـشـيكـيـا وفقـا لـلمـسؤول
الــذي اضــاف أردنــا تــوجـيـه رســالـة
ايـجـابـيـة نـحن عـلى أ االسـتـعـداد
الستقبال السياح . ويخضع السياح
لـــبــروتـــوكــول صـــحي مـــشــدد مـــنــذ
ـــطـــار مع ضـــرورة الـــوصـــول الـى ا
إبـرازهم فـحـوصــا سـلـبـيـة لـفـيـروس
كـورونــا والـبـقــاء في الـفــنـدق ضـمن
ــرافــقـة لــهـم. وأنـهــكت اجملــمــوعــة ا
جائـحـة كـوفـيد- 19 قطـاع الـسـيـاحة
ئة من الذي كـان يساهم ب  14 في ا
اجـمالـي النـاجت الـداخـلي لالقـتـصاد
الـتونـسي وأصـابـته بـشـلل وتراجع
ـئة عـدد الـوافـدين بـنـسـبـة  80 في ا
ئة. والعائدات السياحية ب  64في ا
 وأقــرت الـســلــطـات حــجــرا صـحــيـا
اجـبـاريــا ألسـبـوع داخل فــنـادق لـكل
الــوافــديـن من اخلــارج وخــصــوصــا
الـسـيــاح اعـتـبـارا مـن االثـنـ وعـلى

 . امتداد أسبوع

الـــعــمـــال الــعـــراقــيــ بـل لــتـــعــزيــز
التضامن مع العـمال في ارجاء العالم
كـافـة دفـاعـاً عن حــقـوقـهم في الـعـمل
واألجـور والــضـمــانـات االجــتـمــاعـيـة
ــــــة ومـن اجل واحلــــــيــــــاة الــــــكــــــر
ـــقــراطــيـــة والــسالم والـــعــدالــة الــد
االجـتـمـاعـيـة واالشـتـراكـيـة) مـطـالـبا
(بتشريع قانون جديد بديل عن قانون
التقاعد والـضمان االجتمـاعي للعمال
رقم  39 لـعـام  1971 يـضــمن لـلــعـمـال
والـكــادحـ الـعــيش الـكــر ويـشـمل
ـعــايـيـر الـعــاطـلـ عـن الـعـمل وفــقـاً 
الـعـمل الــدولـيـة ويـؤمّـن حـيـاة الئـقـة
لــلـمــتــقــاعـديـن مـنــهم وكــبــار الـسن)
مشددا على (ضمان احلريات النقابية
لـلطـبـقـة الـعامـلـة والـشـغيـلـة وتـأم
حقهم في الـتنظـيم النقـابي في جميع
ـــشـــاريع اإلنـــتـــاجــيـــة واخلـــدمـــيــة ا
بـضـمـنـهـا مـشـاريع الـدولـة واحـترام
اســتـــقالل احلــركــة الــنـــقــابــيــة وحق
الـــعــمـــال في اإلضـــراب والـــتــظـــاهــر
واالعـتـصـام وفي الـوقـوف بوجـه أية
جتاوزات عـلى حـقـوقهم من أيـة جـهة
ا فيـها اجلهات احلـكومية) جاءت 
داعيا الى (الـسعي إلى حتـقيق وحدة
نــضـال احلــركــة الـنــقـابــيــة لـلــطـبــقـة
الـعـامـلـة الــعـراقـيـة وتـرسـيخ األسس
قراطـية في بنائـها كي تعبر عن الد
هـنيـة واالقتـصادية مصـالح العمـال ا
واالجـتـمــاعـيـة وتـدافع عـن حـقـوقـهم
ـقـراطيـة والـنقـابـية) وحريـاتـهم الد
مــؤكــدا (اهـمــيــة حــمــايـة الــصــنــاعـة
الـوطـنــيـة في قـطـاعــات الـعـمل الـعـام
واخملـتــلط واخلــاص وإلــغـاء الــقـرار
وقــــانـــون ـــرقم  150 لــــعـــام  1987  ا
التنظـيم النقابي لـلعمال رقم  52 لعام
 ومــــنـع الــــتــــدخل في الــــشــــأن 1987
النقابي ومحاولة فرض الهيمنة عليه
والـوصــايــة والـتــســلط من أي طـرف
وضـرورة شـمـول الـعـامـلـ بـالـعـقـود
واألجــور الـــيــومـــيــة في مـــؤســســات
الــوزارات كـــافــة بـــالــقـــانــون رقم 37 
لـــعــــــام  2015 وقـــانــــون الـــتـــقـــاعـــد
والضمان االجـتماعي لـلعمال رقم 39 

لعـام 1971). d¼UEð…∫ عامل يرفع شعاراً في تظاهرة

مبنى صحة ذي قار

Z_alhilly@yahoo.com
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ـهن  ـعـلـم وسـائق الـكــيـا  مع االحــتـرام جلـمــيع ا مـا عـدت أمــيـز بــ ا
ـا يـأتي لـتـوفـيـر قـوت شريف فـالعـمل شـرف بـصـرف الـنـظـر عن نوعـه طا
لعـيش كـر بعـيـدا عن مذلـة الـسؤال  فـقـد جاء عن االمـام الـصادق (ع)
قوله ( الـكـاد على عـياله كـاجملـاهد في سـبـيل الله )  فـمـا أقدس الـعمل 

وأجمل نكران الذات .
هن ـخـتـلف مسـتـويـاته الـعـلمـيـة وأصـحـاب ا ـعـلم   وعـدم التـمـيـيـز ب ا
عرفي  ستوى الـثقافي وا ظهر  بـل على ا األخرى ليس على مسـتوى ا
علم فالفارق يكـاد يتالشى  وأسبابه شـتى  ولذلك ال تستغـرب ان فقد ا
هيبته لدى طلبته  او عدم دعوته جمللس العشيرة لالستنارة برأيه بوصفه
مثقفا  ويتـحلى باحلكمة ورجـاحة العقل والتحـكم باالنفعاالت  او دعوته
ـكـانـة لـيـرأس مـنـاسـبـة اجـتـمـاعـيـة ألنه وجـهـا اجـتـمـاعـيـا بـارزا يـحـظى 
علم العراقي التي كان يُضرب محترمة في اجملتمع  فقد اهتزت صورة ا
ـثل  ال  قل انهـارت من دون تردد  فالـرسالة الـتعـليمـية والتـربوية بها ا
عـلم يحترق من أجل تـأديتها في العـقود األولى والوسطى من التي كان ا
عمر الدولة العراقية  ويفخر عندمـا يبلغ طالبه مستويات علمية مرموقة 
ـان لديـنـا صار لم يعـد لـهـا وجود اال مـا نـدر وفي أضيـق احلدود  فـاإل
هم أنـا  وليذهب برأس الشـهر  وليس بـالرسالـة النـبيلـة التي نؤديـها  ا
علـم هكذا ا لم يصبـني ضرر  وألن غالبـية ا اآلخرون الى اجلحيم طـا
ينظرون للـرسالة  فال تعـجب ان وصل الى اجلامعة مـن ال يرقى مستواه
ئة فقط من تـوسطة  ولـست أغالي اذا قلت ان 10  با العلمـي الدراسة ا
الطـلبـة احلالـي يـستـحقـون وجـودهم في أروقة اجلـامعـة  ومع ذلك الكل
ينجح ويندر من يرسب  وغالبا ما يأتي الرسوب  باالنقطاع عن الدراسة
وليس االخـفاق الـعلـمي  وينـطبق األمـر على الـدراستـ األوليـة والعـليا 
حتى صار االستاذ يـتوسل بالطالب ألداء االمـتحان  وكذلك ال تعجب أن
يـصبـح استـاذا جـامـعـيـا من ال يـجـيـد كتـابـة عـريـضـة  ومع ذلك يـسـتـمر
نـظـومـة بال جـدوى  بل وتـمـعن فـي تخـلـف اجملتـمع  وان الـعـمل بـهـذه ا
الـيـوم الـذي سـنــكـون فـيه في مـقــدمـة دول الـعـالم بـعــدد احلـاصـلـ عـلى

الشهادات اجلامعية ليس ببعيد .
هـذه هي احلــقـيــقـة  واالعــتـراف بـهــا لـيـس عـيـبــا  وكـثــيـرون غــيـري قـد
صرخوا بأعلى أصـواتهم : بأن كارثـة ستحدث في الـقادم من السنوات 
لـكن اجلـمــيع صـمـوا آذانــهم عن سـمـاع احلــقـيـقـة  والــتـغـطـيــة عـلـيـهـا 
ليرسمـوا صورة مشـرقة عن عملـية تعـليميـة فاشلـة  ويزعلون ويـناصبون
العداء كل من يجهر بها أمام الناس  مع انه ال يبغي النيل من مسؤوليها
سـيرة  من أجل تعلـيم راق له أدوار فاعلة في  بل يتطلع الى تـصويب ا

عمليات التنمية .
 وبالرغم من عـدم استغـرابي  لكن من حق اجلـميع أن يسـأل : هل يُعقل
ي من حـيث جودة التعـليم بحسب أن يكون العـراق خارج التصـنيف العا
نتـدى االقتـصادي في دافوس  مع انه ؤشـر الصـادر عن ا ما ورد في ا
الذي عـلم البـشريـة الكـتابـة  وتتـقدمـنا دول ( أول مبـارح ) علـى حد قول
ـنـطق أن نـصـنـف الى جـانب لـيـبـيـا ـصـريـ  وهـل من ا أحـد االخـوان ا
والسـودان وسـوريا والـصومـال والـيمن ? . ال اسـتـبعـد أن يـنبـري أحدهم
ؤشر  ويـشيد بالـرؤى الثاقبـة للجهـات التي يحاول ليقلل من شـأن هذا ا
ـستقبل باحلصول نصب  او ضمان ا استرضائها من أجل البـقاء في ا
على منـصب غير مـعلوم الـنهـاية  وهم يعـرفون ان كل الدول الـتي حققت
رقيا كـان التعـليم مدخـلها الـى ذلك  ما ينـقصنـا أيها الـسادة لتـشخيص
انا حـقيقيا  ان بالـعراق ا هذا التردي وابتـكار سبل معـاجلته  هو اال
ـؤمــنـون هم الـقـادة وغــيـرهم مـسـؤولـون ولـيس بـالـكـالم والـشـعـارات  وا
ـنـاصب من وجـاهة  ينـتـظـرون رأس الـشـهر  ومـا حتـقـقه لـهم ا

وما يدره النفوذ من أموال  .
 أتمـنى أال تمـر هـذه الكـارثة كـغـيرهـا من احلوادث 
ألن مـرورهــا من دون الـتــوقف لـدراســتـهـا ال يــعـني
احتـراق مسـتـشفى هـنا وسـوق هـناك  بل احـتراق

بطيء للعراق .

ر على االنسان فجأة  ليس احملبة  والعشق االنساني  شأناً طارئاً  
بل هي مشـاعـر مـتجـذرة تـبقى حـبـيسـة الـنـفس  وح جتـد لـها مـنـفذا 
فأنـها تنـطلـق من بوح ذاتي  عـذب الهـدف  بدون مؤثـرات من اخلارج ..

وبدون افتعال .  
أنت انـسان  إذن أنت ذاك الّـذي انـفـتح عـلى نـور الـعشـق  وسمح له أن
يتسـرب إلى عمق أعمـاقه  فاإلنسـان مهـما بلغ في ذاته من أهـمية فـكرية
وعـلــمـيــة لن تــكـتــمل ســيـرورته إلّــا بـالــعــشق  وحـ يــفـيـض  ذلك عـلى
ـاثالً  اإلنـسـان فال بـد من وجــود اآلخـر كي يـبـادل اإلنــسـان شـعـورا 
متطلع معاً نـحو البنيان الروحي  حتى ال يـختنق هذا العشق ويفنى  
وكما يقول الدّكـتور يوسف زيدان: " احلبّ متـوحد بأحواله  وال حكم فيه
حملبّ على محـبوب. أمّا الـعشق فجـوهره االشتـراك واالشتبـاك واالنهماك

والذوبان حتى تنعدم بينهما األنا ..
احلب والـعـشق  صــنـوان مـكــمالن لـبـعـضــهـمـا  وهــمـا عـكس االضـداد
لح  الـسـماء واالرض  عـروفـة كلـهـا  مـثل احملبـة والـكره  الـسـكـر وا ا
اء والـزيت  الشمس والـقمر  الصدق والـكذب  السـكون والضـجيج  ا
الــقــبح واجلــمــال  اخلــيــر والــشــر  الــعــاطــفــة ونــقــيــضــهــا  الــشــبـاب

والشيخوخة  الدولة والالدولة!
ان النفس البشرية هي عوالم عميـقة في داخل كل واحد منا  لها حياتها
واسرارها  ومـكنـوناتهـا  ال تطـلع عليـها أحـدا أيا  كان  ومـهمـا أطلعت
فلن تـطلـعه عـلى كل خـفي  بل ستـبقـى هنـاك اشيـاء  لـكن العـكس جنده

رء واحدا . في العشق الذي يجعل ا
ويحـضـرني هـنـا  قول لـلـشـاعـر محـمـود درويش وهـو يـشيـر الى الـقـهوة
فـتـوح  والسـاحرة التي يـعـتبـرهـا  هي القـراءةُ الـعلـنـية لـكـتاب الـنـفس ا
ـا يـحـمـله الـنـهـار من أسـرار فـهل هـنـاك اسـرار اكـثـر تـأثـيـرا الـكـاشـفـة 
بالنفس مثل العشق? فح يشتد الوجع ويتصاعد األلم فلن يكون هناك
عالج فوري وفـاعل مثل وصـفة الـعشق  واسـتذكـار حلظـاته . لكن ذلك 
فـرطة  كلـحظـات احلزن تـماماً نع من الـقول ان العـشق وسعـادته ا ال 

تضيق بها االنفس إن لم نشارك بها أآلخر.. 
ايـهـا الـعـشــاق  قـد تـكـسـبـون فـي يـوم مـا شـخـصـاً

يعادل ما خسرتموه  في حياتكم كلها..
(ثــرثــرتي اعاله  جــاءت فـي أعــقــاب لُــقــاحي امس

االول بلقاح أسترازينيكا)!

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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ـالكات الـهنـدسـية والـفنـية جنحت ا
ـيـكــانـيك ـ في شــعـبــة الـصــيـانــة وا
ــصــفى الــنـجـف بـتــغــيـيــر ســرعـة
نتوج  بدون احلاجة فانات تبريد ا
إلستبـدال احملركـات والكُلـفة العـالية

لشرائها . 
وقال مسؤول وحدة الـكهرباء جاسم

عــبـد احملــمــد في تـصــريح أمس: إن
(مالكـات وحـدة الكـهـربـاء الـهـندسي
والـــفـــني يــــعـــمل من أجـل تـــوفـــيـــر
ــنــاســبـة الـظــروف الــتــشــغــيـلــيــة ا
لـــلــوحــدات اإلنـــتــاجــيـــة  وبــســبب
إرتـفاع درجـات احلـرارة ومـتطـلـبات
العمل  تمكنّا من تغيير سرعة نظام
مـــحـــرك 222 الـ FAN ذو ســـرعـــة

واحـــــــــــــــــــــــدة  11kv و 975 دورة
بـالدقـيـقة  والـذي يـعـمل على تـبـريد
مـنتـوج الـنفـثـا  ولعـدم تـوفر مـحرك
 EXبــســـرع مــتـــعــددة في األســواق
احملــلـيـة حـالـيــاً ولـلـكُـلـفــة الـعـالـيـة 
جنحـنا بنـصب وبرمـجة جـهاز  نوع
  starter VFDوتشغـيله في وحدة

التكرير الثانية .

واوضح عبـد احملـمد انه ( بـإمـكانـنا
الـــتــحــكم مـن خالله تــغـــيــيــر نــظــام
احملـرك إلى سُـرع مــتـعـددة  وزيـادة
عــــــــدد الـــــــــدورات إلى  1200 دورة
ـا يُـساعـد عـلى تـبـريد بـالـدقيـقـة  
نتـوج عند إرتـفاع درجات احلرارة ا
وتــغـيـيــر الـســرعـة حــسب الـظـروف
الئـمة  وباإلضافة إلى التشغـيلية ا
حــمــايـــة احملــرك من احلــمل الــزائــد
عدات وإستقرارها). للحفاظ على ا
ــــصـــفى  من جــــهـــته أكــــد مــــديـــر ا
هندس لـيث عبد الـرسول الغراوي ا
الكــات الــهــنــدسـيــة والــفــنــيـة إن (ا
ــهـارة مــبـدعــة  ولــديـهــا الــقـدرة وا
ناسبة العاليـة على إيجاد احللـول ا
والفعّالة للمشـاكل الفنية التي تُعِيق
إســتــمــرار الــعــمل  وإجنــاز جــديــد
لوحدة الكهـرباء في تغيـير والتحكم
نتوج وبدون بسرعة فـانات تبريـد ا
احلاجة إلستـبدال احملركات والـكُلفة
الـعــالـيـة لــشـرائـهـا  بــاإلضـافـة إلى

ومة العمل). احلماية ود
راكز ونفذ فريق مشتـرك من شعبة ا
الـــصـــحـــيـــة وطب االســـرة  ووحــدة
االمــراض الــتـنــفــســيــة احلـادة  في
قـــسم الــصــحــة الــعــامــة والــرعــايــة
الـصــحـيــة االولـيـة في دائــرة صـحـة
النجف  زيـارة الى مركـز االقامة في

احملافظة .
واوضح مـعـاون مديـر قـسم الـصـحة
الـعــامـة احـمــد الـشـبــلي لـ (الـزمـان)
أمس أنه (بــنــاء عـلـى تـوجــيه مــديـر
عــام الـدائــرة رضــوان الـكــنـدي فــقـد
وقف ترأسـنا فـريـقاً لالطالع  عـلى ا
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قـام فـريق عـمل مـشـتـرك من بـيـئة بـابل و
الـشــرطــة الــبـيــئــيــة بــزيـارات مــيــدانــيـة
لألنـشـطــة اخملـالـفـة لـلـشـروط واحملـددات

البيئية
في محافظة بابل.

وقال مـكي هـادي عمـران مديـر بـيئـة بابل
ان الفرق الـرقابيـة التابعـة للدائـرة برفقة
الــشــرطـة الــبـيــئــيـة تــابـعـت  أمـر الــغـلق
الصـادر من وزارة الصـحة والـبيـئة بحق
مــوقع لـتــجـمـيـع الـسـكــراب  والـواقع في
نــاحـيــة الــنـيل وتــبــ من خالل الــكـشف

إزالة النشاط بشكل نهائي .
ــيــدانــيــة مــؤكــدا (اســتــمــرار اجلــوالت ا
تـابـعة الـبيـئيـة لالنشـطة كـافة لـلتـأكد وا
من تــطـبــيــقـهــا مـا اقــرته وزارة الـصــحـة

والبيئة).
ونفذ فريق رقابي من بيـئة قضاء سامراء
ــديــريــة  بـــيــئــة  صالح  الــدين الـــتــابع 
زيـارات مـيـدانـيـة  مـوقـعـية  الـى احملارق
الــتـابـعـة الـى الـشـركـة الــعـامـة لــصـنـاعـة
سـتـلزمـات الـطـبيـة في قـضاء األدويـة وا

سامراء .
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وقـتـا مــديـر الـبـيـئــة صالح الـدين مـحـمـد
مجيـد حمـد قال انه وبالـتنـسيق مع قسم
التفتيش الهندسي والقسم البيئي وقسم
الـسالمـة الـصـناعـيـة الـتـابـعـة الى شـركة
أدوية سـامراء  تـنـفيـذ جوالت مـيدانـية
الى الــشــركـة الــعــامـة لــصــنـاعــة األدويـة
سـتلـزمات الـطبـية  و اجـراء كشـفا وا
بــيــئــيــا حــول الــيــة اســتــخــدام احملــارق
ـواد الــتـالـفــة وكـذلك مـواقع اخلـاصــة بـا

طمر اخمللفات العائده للشركة. 
مـبـيـنـا انه ( ملء االسـتـمـارة  اخلـاصة
باحملـارق الـطبـية وتـوجـيه إدارة الشـركة
بـضرورة فـرز الـنـفايـات من مـصـدرها اي
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صانع االنتاجـيه اخملتلفة  حيث أن من ا
 شـــركـــة أدويــة ســـامــراء تـــضم  اقـــســام
ـــراهم وبـــنــايـــات النـــتـــاج احلـــبـــوب وا
ضادات احليوية والشراب والقطـرات وا
بـكــافه االنـواع).  واكـد (اســتـمـرار كـوادر
ــديـريــة في مـتــابـعــة جـمــيع  األنــشـطـة ا
ــقــامـة  في مــحــافــظـة صالح الــدين من ا
حـيث  الـضـوابط والـتـعلـيـمـات  الـبـيـئـية
ــنـع حــدوث اخملــالــفــات وحــفــاظــا عــلى

واطن وبيئته) . صحة ا
ونفـذت فـرق مديـريـة بيـئـة بغـداد حمالت
دارس االهـلـية في توعـويـة في عـدد من ا

منطقة زيونة في العاصمة بغداد .     
وقال مـدير بـيئـة بغـداد مثنـى سلومي ان
ـية دار (احلـمالت شـمـلت مـدارس  اكـاد
الـعــلـوم االبـتـدائــيـة ومـتـوســطـة الـبـنـات
واعداديـة احلكـمة االهلـية لـلبـنات وتاتي
هذه احلمالت ضمن مهام شـعبة التوعية
واالعـالم الــبــيــئي فـي مــديــريــة الــبــيــئــة
ـتـابـعـة الـواقع الـبـيـئي لـلـمـدارس داخل
محـافـظة بـغـداد والقـيام بـحـمالت توعـية
بيئيـة وصحية لـلتالميذ) .مـبينا انه ت(م
خالل الـزيـارة مـلىء االسـتـمـارة اخلـاصة
ـــدارس وتــوزيع مــنــشــورات تــوعــيــة بــا
للوقايـة من فيروس كورونـا مؤكداً التزام
دارس بـاالجراءات الوقـائيـة والصـحية ا
ـطـلـوبـة).وقــام فـريق من مـديـريـة بـيـئـة ا
ـتـابـعة االنـبـار /شعـبـة بـيئـة الـفـلـوجة 
ــتـمــثــلـة ســيــر االجــراءات الـقــانــونـيــة ا
بـــاإلنـــذارات والــتي  تـــوجـــيــهـــهــا الى
معامل االسفلت الواقعة في قضاء الكرمة

بعد انتهاء فترة االنذار القانونية 
واوضح مدير بيئة االنبار قيس ناجح أن
بــعض اصــحــاب تــلـك األنــشــطــة قــد قـام
ـراجعـة مديـريـة بيـئـة النبـار لـلحـصول
ـوافـقة الـبيـئيـة التي تـلزم بـتوفـير على ا
تطـلبات البـيئيـة للنـشاط التي حتد من ا

تـابعة تلـوث البـيئة . مـؤكدا (اسـتمـرار ا
من قـبل الـفـرق الـرقـابـيـة لـلـتـأكـد من رفع
تـطـلـبـات البـيـئـية الـتـجاوزات وتـنـفـيـذ ا
متنـعة فسوف بشكل جيـد اما االنشطـة ا
يـتم مـتـابـعة بـاقي االجـراءات الـقـانـونـية
بــحــقـهـم بـاالســتــنـاد الـى فـقــرات قــانـون
حـمـايـة وحتـسـ الـبـيـئـة رقم 27 لـسـنـة
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ــثـنى كــمـا قــام مالك من مـديــريـة بــيـئـة ا
ــــدارس في قــــضـــاء بـــزيــــارة عــــدد من ا
ــفــاهـيم الــصـحــيـة الــســمـاوة لــتـعــزيـز ا
ـثـنى والـبـيـئـيـة لـلـطـلـبـة .  مـديـر بـيـئـة ا
يــوسف ســوادي جــبــار قــال ان اجلـوالت
شــمــلت مـدرســة ابن الــرشــد االبـتــدائــيـة
ومــدرســة الــشــيــمــاء االبــتــدائــيــة    و

االطـالع خالل الــــزيـــارة عــــلى اجلــــوانب
الصحية وتعليـمات خلية االزمة اخلاصة
بــــفــــايـــروس كــــورونــــا  من الــــتــــبــــاعـــد
االجــتــمــاعي بــ الــطالب  في الــقــاعـات

واهمية لبس الكمامات
واضــــــــاف انـه ( الـــــــــقــــــــاء عـــــــــدد من
احملــــاضــــرات الــــتــــوعــــويــــة   وتــــوزيع
الفـولدرات االرشـادية اخلـاصة بـفايروس
كورونا ومتابـعة تعليـمات جلنة السالمة
الــوطــنــيـــة حــول االجــراءات الـــوقــائــيــة
وضـرورة االلـتـزام بهـا).واكـد مـديـر بـيـئة
ــثـــنى اهـــمــيـــة اجلـــمالت الـــتــوعـــويــة ا
ـعـلـومات لـلـتالمـيـذ والـطـلـبـة لـرفـدهم بـا
والـثـقـافة الـبـيـئـيـة من اجل بـيئـة نـظـيـفة
وسليمـة وخاليـة من التلوث واكـدت بيئة
واسط  اســتـمـرار اجلـوالت الــتـفـتــيـشـيـة

دني دورة تدريبية في الطيران ا

عدم الوصول أبداً ".
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وحتـمل نــور/ طـالـبــة جـامــعـيـة /
ـركبـات مـسؤولـية بـعض سائـقي ا
ـــروريــة بــســـبب عــدم احلــوادث ا
ـــروريــة تـــقـــيـــدهم بـــاألنـــظـــمـــة ا
وأستهتـارهم بحياة الـناس فهناك
الــكــثــيــرين الـــذين يــســتــخــدمــون
الـهـواتف الــنـقـالـة اثــنـاء قـيـادتـهم
ـــركـــبــــات فـــضال عـن الـــقـــيـــادة ا
ــتــهـــورة لــلـــعــجالت والـــســرعــة ا
اجلـنــونـيــة. فـيـمــا يـشــيـر سـيف /
صـاحب مـركـبـة ـ 32 عـامـا /  الى
ان اســـبـــاب احلـــوادث تــعـــود الى
ـــرور في فــرض تـــهــاون شـــرطــة ا
الـــقـــانـــون الســــيـــمـــا في أطـــراف
العاصمة بغـداد مشيرا الى واقعة
حـدثـت له عـنــدمــا كـان فـي مـحــطـة
تعـبئـة الوقـود أذ جاء صـبي يقود
سيـارته بطـريقـة بهـلوانـية وصدم
سيـارته من اخللف وهي واقـفة في
احملـطـة.  ويـتـابع " نـخسـر الـكـثـير
من األرواح يـــومـــيــا بـــســـبب عــدم
الـــتــقــيـــد بــاألنـــظــمــة والـــقــوانــ
رورية ذلك ان سيارات األسعاف ا
الـــتي تــــنـــقل احلــــاالت الـــطـــارئـــة
واحلــرجــة ال تـــســتـــطــيع الـــســيــر
ــــرضى بــــســــهـــــولــــة أليــــصـــــال ا
ستشفيات بسبب صاب الى ا وا
ـرورية وعـدم تعاون االختـناقات ا
ـركـبـات في فـسـح اجملال سـائـقي ا
ـــرور وتـــفــــريغ اجلـــانب األيـــســـر 

سيارات االسعاف. 
أمــا أحــمـــد / ســائق مــركــبــة ـ 28
عـامـا / فـله وجـهت نـظـر أخرى أذ
ـــركـــبــات ال يـــقـــول " أن ســائـــقي ا
ـســؤولـيــة كـلــهـا في يــتـحــمـلــون ا
ـــروريـــة أذ حـــصــــول احلـــوادث ا
تــــوجــــد هــــنــــاك أســــبــــاب أخـــرى
أســـاســيـــة مــثـل الــطـــرق الــوعــرة
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ــركـزي تــكـشف تــقـاريــر اجلــهـاز ا
لألحـــصــاء أن ضـــحــايـــا حــوادث
ــــرور جتـــاوزت في مـــعـــدالتـــهـــا ا
ضـحايـا األرهـاب وعـلى الرغم من
أن جـــائـــحـــة كـــورونـــا وأجــراءات
احلـظــر الـتي أفـرغت الـشـوارع من
ارة وحـدت من حركـة السـيارات ا
ـــرور أال ان قـــلـــلـت من حـــوادث ا
مـــعـــدالتــــهـــا الـــعـــامــــة مـــقــــارنـــة
بــالــســـنــوات الـــســابــقـــة مــازالت
مرتـفعة وقـد ادى هذا الـتزايد الى
خـــــــــســائـــر كـــبـــيــرة في األرواح
فـــضال عـن خـــســــائـــر مــــاديـــة في

األقتصاد الوطني.
ويـــشــيـــر بــعض اخلـــبــراء الى أن
ــرور نــاجــمــة عن تـردي حـوادث ا
البـنية الـتحتـية للـطرق واجلسور
ــرور الــتي ال فــضال عن أنــظــمــة ا
ـــســتــحــدثــات في تــتـــنــاسب مع ا
الزيـادة الكـبيـرة في أعداد الـسكان
والــــســــيــــارات والــــتي يــــجب أن
يـــرافـــقــــهـــا تــــطـــويــــر الـــشـــوارع
وتـوسـيـعهـا وفـصل حـركة الـسـير
بـــواســـطـــة االنـــفـــاق واجلـــســور
وتـوفيـر مـواقف الـسـارات ووضع
رورية واالنارة الكافية العالمات ا
في الطرقات باألضافة إلى عوامل
أخــرى مــنــهــا حتــســ مــســتـوى
ـــروريـــة لـــدى أفـــراد الـــثـــقــــافـــة ا
اجملــتـــمع وادارة حــركـــة الــســيــر
ـتـانة ألـكـترونـيـا وفـرض شروط ا
ــركــبـــات ومــراعــاة واألمــان فـي ا
الـظـروف اجلـويـة والـطـبـيـعـيـة في
أي أجراءات مرورية لتنظيم حركة
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ــروري الـرائـد ويــوضح اخلـبــيـر ا
ـتـقـاعـد صـبـحي مـحـمد فالح أن ا
"هــنـــاك تــزايــد فـي إعــداد حــوادث

ـسـجـلـة في عـمـوم الـبالد ـرور ا ا
خــصــوصــاً خـالل اخلــمس أعــوام
ـاضيـة فـفي عام 2016 بـلغ عدد ا
احلـوادث (5942) حــادث مــقــابل
(8824) حـــــــادث فـي عـــــــام 2017
بأرتفاع بلغت نسبته (%9.1). في
حـ ارتــفع مـقـدار احلـوادث اكـثـر
خـالل عـــــام  2018حـــــيـث ســـــجل
(9852) حـــادث مــقــابل (10753)
حـــادث في عـــام  2019بـــأرتـــفـــاع
بلغت نـسبته (%1.4) لكن سرعان
ما انخفضت هذه النسبة تدريجياً
بـــســـرعــة كـــبـــيـــرة في عــام 2020
بسبب فايروس كـورونا الذي ظهر
خالل شهر شباط وانتشر انتشاراً
واســعـاً فـي عــمـوم الــبـالد مـا ادى
ـدن وقد أسـهم ذلك في الى غـلق ا
تــقــلـــيل نــســبــة احلــوادث لــكن ال
كن البناء على ذلك لكونه وضعا
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رور ويـضيف  لـلـحد من حـوادث ا
واطن وزيادة البد من تفعيل دور ا
ـروري لدى عـامـة الـناس الـوعي ا
روريـة ومنـها لـلتـقـيد بـاألنظـمـة ا
االشــارات الـضـوئـيـة وعـدم عـبـور
الــــــــــشــــــــــوارع أال مـن األمــــــــــاكن
اخملــصـــصــة لــلـــعــبــور كـــجــســور
ـشــاة كــمــا يــجب عـدم ــرات ا و
ـقـعـد األمـامي وضع األطـفــال في ا
لـــلــمـــركـــبــة وتـــقـــــــيـــد الـــســائق
بأستخدام حـزام األمان للــــسائق
وعدم إخـراج األيدي والرؤوس من
ـركـبــات وخـاصـةً من قـبل نــوافـذ ا
الـــصــــغـــار وال داعي لــــلـــســـرعـــة
ـرورية ذلك وأرتـكـاب اخملـالـفـات ا
ـواطن أهم بــكـثــيـر من أن حـيــاة ا
ــركــبـة ويــجب أن وقـت صــاحب ا
ـرورية نـتـذكـر جـمـيـعـا احلـكـمـة ا
ـتأخـر خير من القـائلـة " وصولك ا

األخــيـــرة تــعــود الـى عــدم الــتــزام
ـركـبـات بـقـوانـ بــعض سـائـقي ا
وتـعـليـمـات الـسيـر األمن الـصادرة
ـرور العـامـة ومنـها: من مـديريـة ا
(عــدم اسـتــخــدام الــهـاتف الــنــقـال
ــركـبـات وتـخـفـيف أثـنـاء قـيـادة ا
السـرعة وربط حـزام األمان وعدم
الــسـيــر عـكس االجتــاه) فـضال عن
ركبة وعوامل أخرى نوع ومتانة ا
عبدة واألزدحامات كالطرق غير ا
لكن يبـقى العامل الـرئيس هو عدم

انتباه السائق ".
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ويـــكــشف الـــطــبــيـب عــلي نــوري/
طـوارىء مـستـشـفى الـيـرموك / أن
ـصــابــ وضـحــايـا الــكـثــيــر من ا
ــروريــة يــصــلــون الى احلــوادث ا
ستشـفى يوميا وغالـبا ما يكون ا

الــســبـب هــو الــتــهــور في قــيــادة
ـــركـــبـــات خـــصـــوصـــاً من قِـــبل ا
ـــراهــــقـــ وشــــاربي اخلــــمـــور ا
ـصـابـ ويـالحظ أن الـكـثـيــر من ا
هم مـن أصــــــحـــــاب (الــــــدراجـــــات

والتكتك والستوتات). 
ــشـــكــلــة ويـــبــدو أن ال حل قـــريب 
ــروريـة في ظل تــزايـد احلـوادث ا
الــشــوارع الــتي لم يــطــرأ عــلــيــهـا
حتديث أو تطوير منذ سنوات مع
ــروريــة وعـدم تـعــطل االشــارات ا
ــــــــــرور فـي وجــــــــــود شــــــــــرطـي ا
الـتـقــاطـعـات السـيــمـا في مـنـاطق
أطـراف الـعـاصـمـة فـضال عن عـدم
ـــرور لـــســـائـــقي الـــعـــجالت ردع ا
الـذين يـقـودون عـجـالتهـم بـطـريـقة
ـروري مــتـهـورة وغــيـاب الـوعي ا

. واطن لدى الكثير من ا
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ركـز  وذلك بعد نـتسـبي ا الوبـائي 
تـسـجـيـل الـعـديـد من االصـابـات بـ

منتسبيه .
وبـ الـشـبـلي أن (الـزيـارة تـضـمـنت
ــركـز  الــعــمـيــد احــمـد لــقــاء مـديــر ا
ــنـتــســبـ الــربــيــعي والـضــبــاط وا
عـنيـ  واالطالع علـيهم ومـتابـعة ا
ـــوقف من االصـــابــات). مـــؤكــداً أن ا
صابـ في وضع مسـتقر  (جميـع ا
وباالضـافـة الى ذلك  االطالع  على
ـواطـن  والـتـاكـيد آلـيـة مراجـعـة ا
على ضرورة إرتداء الكمـامة للجميع
ـراجعـة ومنع  وتنـظيم إنـسـيابـية ا
الـزحـامات وعـدم الـسـمـاح لـلـوافدين

راجعـة دون إرتداء الكمـامة  كما با
 خالل الــزيــارة اجــراء فــعــالــيــات
Rapid Test الــــفـــحـص الـــســــريع
ركز  نتـسب وضـباط ا لعشـرات ا

ولم تسجل إصابات جديدة) .
مضيفاً انه ( التأكيد على  االلتزام
بــاالرشــادات الـصــحــيــة والـتــهــويـة
اجلـــيــــدة  ورش جــــمــــيـع الــــغـــرف
ـادة الــفــركـون ــركــز  ــمــرات بـا وا
ــنــتــســبـ عــلى ــطــهــرة  وحث ا ا
االسـراع في اخـذ اللـقـاح حلـمـايـتهم
ـركز من االصـابة  خـصـوصـاً وان ا
ـراجـع يـشـهد تـوافـد الـكثـيـر من ا

ومن مختلف اجلنسيات) .

ناطق للحد من اجلزر الـعشوائي داخل ا
السكـنية   وتكـشف بيئـة النجف االشرف
تــكــثـف الــرقــابــة الـــبــيــئــيـــة  لالنــشــطــة
ـتـابـعة الـتـزامـها الـصـناعـيـة واخلـدميـة 
باحملددات الـبيئـية كمـا تنفـذ بيئة صالح
دارس الدين زيـارات مـيدانـيـة لعـدد من ا
لتعـزيز  التـوعية والـتثقـيف للطـلبة بأهم
ـواجــهــة كــورونـا . اإلجــراءات  الالزمــة 
وعـقــدت الـصـحـة والـبـيــئـة اجـتـمـاعـا مع
ـتـحــدة في الـعـراق ـثــلي بـعـثــة اال ا
تحققة للبرنامج لعرض اهم االجنازات ا
الـــوطـــني لــشـــؤون االلـــغــام في الـــعــراق
واكــدت الـــصــحــة والـــبــيـــئــة اســـتــمــرار
ـواقع احلــديـد ــسـوحــات االشـعــاعـيــة  ا
دنية في التابع لدوائـر الدولة االمنـية وا

بغداد واحملافظات.
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في العديد من الدول يعتبر  1مايو- مايس عيدا يحتفل به كعيد للعمال.
في أيـرلـندا  1مايـو- مـايس هـو اليـوم األول لـلصـيف. ويـكون اول يـوم إثـن من

الشهر يوم عطلة.
ت فــيه أي من الــرؤســاء شــهــر مــايــو - مــايس  (الــشــهــر الــوحــيـــد الــذي لم 

األمريكان)
ـتـحـدة عـيد مـايـو- مـايس عـيد قـومي ويـتم في أول  يـوم إثـن من ـمـلـكة ا في ا

مايو- مايس.
ـسيحيـون الشرقيون بـاالحتفال بعـيد الفصح في يـوم األحد ويحل ما ب يقوم ا

4 نيسان -إبريل و8 مايس - مايو.
في أوروبـا الغربية 8 مايـو- مايس هو عيـد وفي أوروبا الشرقيـة يتم االحتفال به

في 9 مايو- مايس.
في اجلـزائـر 8 مـايو- مـايس هـو ذكـرى مـجـازر االحـتالل الـفرنـسي في 8 مـايـو

طالب باالستقالل. مايس 1945 ضد الشعب اجلزائري ا
في مصر 8 مايو مايس هو عيد دمياط القومي.

في العـراق ثورة مايس هي ثورة رشيـد عالي الكيالني اسـتمرت لغاية 2 مايس/
أيار 1941.

في 9 و 16 مـايو 1916. صادقت بـريطـانيـا وفرنـسـا على اتـفاقـية سـايس بيـكو
. التي منحت لبريطانيا االنتداب على فلسط

ـتـحـدة ســبـاق خـيل كـنـتــاكي في أول سـبت من مـايـو- في كـنـتـاكي بــالـواليـات ا
مايس.

تحدة وكنـدا وأستراليا يـتم االحتفال بعـيد األم في األحد الثاني في الواليـات ا
من مايو- مايس  .

Victoria) ـلـكـة فيـكـتـوريا يـحـتفل الـكـنـديـون يوم 18 مايـو - مـايس   بـعـيد ا
Day) وهو يوم عطلة في كل االقاليم 

تـحدة ,يـوم الـذكرى ,وهـو عيـد عـام يتم في آخـر اثـن من مـايو- في الـواليـات ا
مايس  .

في األرجنت ,ثورة مايو (Revolución de Mayo) عيد قومي في 25 مايو-
مايس.

ي وقت االحتفال به في السبت الثاني في مايو- مايس  . بادلة العا يوم ا
ي. مرضات العا في 12 مايو- مايس   ,يتم االحتفال بيوم ا

ـنـاشف ويـتم االحـتـفال به في مـايـو- مـايس  عـلى شـرف دوجالس أدامز, يوم ا
مؤلف دليل هتشكوك للمجرة.

في صـناعـة األفالم األمـريكـية ,األسـبوع األول من مـايو- مـايس والذي يـقع ب
وسم الصيفي لألفالم. الثاني والثامن يكون بداية ا

17 مايو - مايس  - 626 ق.م- يصادف يوم حترير بابل على يد األمير
الكلـداني نبوبالسـر الذي أصبح فيـما بعد حـاكم االمبراطـورية الكلـدانية البـابلية

لك الكلداني نبوبالسر  وهو يوم لتكر ا
22 مايو- مايس  من كل سنة هو يوم احتفال اليمني بذكرى وحدة البالد ب

قراطية الشعـبية و اجلمهورية العربية اليمنية شطري الـيمن جمهورية اليمن الد
عام 1990.

نـاسبـة بداية هـذه معـلومـات عن شهـر مايـس ايار انقـلهـا من مـصادر مـختـلفـة 
الشهر يوم امس السبت.

مـايـو هـو الـشـهـر اخلـامس في الـسـنـة في الـتـقـو اجلـريـجـوري وأحـد الـشـهور
الـسـبعـة الـتي يـتكـوّن مـنـها الـتـقـو اجلريـجـوري ويـتكـون الـشـهر من 31 يـوما
ــغــرب تـونس يـســمى مــايس و أيــار في الـهـالل اخلـصــيب ويــسـمـى مـاي في ا

واجلزائر.
صـري لتقسيم صري القـد وهو تقو شمسـي وضعه قدماء ا وفي التـقو ا
الـسـنة إلى 13 شـهرا فـان الشـهر اخلـامس يـسمى (طـوبة - Tobi ويـبدأ في 9
كـانون الثـاني - ينـاير ويـنتهي في 7 شـياط  –فـبرايـر اما الـشهر الـذي يحل في
Pashons سى بشنس صـري القدماء الشـهر التاسع و شهـر ايار فهو عند ا

ويبدأ يوم 9 ايار وينتهي يوم 7 حزيران.
جاء اسم هـذا الشهر مايو او مايس من اسم اآللهة (مايا) اليونانية والتي كانت
تتطابق مع آلهة اخلصب الرومانية (بونا ديا) والتي كان يجري االحتفال بها في

شهر مايو.
وفي التـقو الياباني يسمى ساتـسوكي (باليابانية: ??) وهـو اسم شهير لإلناث
في الـيـابـان. وهـناك ظـاهـرة تـعـرف بـاسم "مـرض مايـو" في الـيـابـان حـيث يـسأم

ـوظّـفون من مـدارسـهم أو أعمـالـهم ألن السـنة الطـلـبة أو ا
ــالـيـة فـي الـيـابــان تـبـدأ في 1 نــيـسـان - الــدراسـيـة وا

أبريل.
وفى اللـغـة الفـنـلنـديـة يسـمي الـشهـر (تـوكوكـو) والذي
يعـنى شهر الـغرس. وفي سـلوفيـنيا يـسمي شهـر مايو

) والذي يعنى شهر العشب الطويل. (فيلكي تراف
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يُخيل لـبعض السُذج أنَّ األعمال العظيمة هي تـلك التي تبلغ مَدَياتٍ استثنائية في

عروف من األرقام ... عِظَمِ األحجام وجتاوز ا
وما ذلك االّ من األوهام ..!!

-2-
إنّ االعمال ترتبط بِاخلَلْفِيّة الكامنة وراءها 

ومـتى مـا كـان العـملُ خـالـصـاً لَـوِجْهِ الـله كـان عـظـيمـاً وإنْ لم يـتـسمْ بـالـضـخـامة
الباهرة ...

-3-
وقد اسـتـطاع االمـام عـلي (ع) أنْ يضـرب األرقـام القـيـاسيـة في هـذا اجملال واالّ

فما معنى قول الرسول (ص) :
بارزة عليٍّ لعمرو بن ودّ يوم اخلندق أفضل من أعمال أمتي الى يوم القيامة "  "
كيف تـتفـوق ضربـة واحدة  عـلى كلّ الـعبـادات والطـاعـات التي  يُـمارسـها عـبادُ

الله الى يوم القيامة ?
نعم 

قاتلة فارس اجلزيرة عمرو العامري . انّ عليا (ع) ح برز 
قال الرسول (ص) :

انُ كُلُّه الى الشِركِ كُلّه " " بَرَزَ اال
بـاركة فاصالً  بَـيْنَ مرحـلتـ في التاريخ  وبالـفعل كانت تـلك الضـربة الـعلويـة ا

سلم . وبها كتب الله العز والنصر لالسالم وا
قال كاتب السطور في هذه الضربة :

ضربة منكَ ال تُعادُل وَزْناً 
بِزَواكي األعمالِ حتى النشورِ

أنتَ قد كنتَ بيرّق الفتحِ 
نصورِ خفّاقاً بِزحْفٍ الرسالةٍ ا

بِعُيُونٍ مِنَ البطولةِ نُجْلً 
ريرِ  واصطبارٍ على اجلهادِ ا

نَنِ  فاشهدي يا سماءُ با
الغُر ويا أَرْضُ بالروائعِ دوري 

واعتلِ يا عليُّ في مفرق 
شكورِ  األزمان تاجًا بِسعيكَ ا
وتسوّرْ بِاخلُلدِ والرفعة الكبرى 

فَتَاجُ الفتوحِ أعظمُ سُور 
-4-

ونـقـرأ في كتـاب الـله تـعـالى قولـه (الذين يـنـفـقون أمـوالـهم بـالـليل والـنـهـار سرّراً
وعالنية)

البقرة /274
يقول التاريخ  :

ـلك أربعـة دراهم  انـفق واحداً مـنـها ان االمـام علي (ع) كـان 
ليالً وآخـر نهاراً وثالثا في اللـيل ورابعا في النهار فنزلت

باركة تمجّد صنيعَهُ وتشيد باخالصه ... اآلية ا
ــبـاركــة أنــشـودةَ االبــرار عَــبْـرَ وأصــبـحت هــذه االيــة ا
ثـال الصارخ عـلى أنَّ العِـبرةَ ليـست بالكمّ االجيـال وا
ا هي في االخالص وتنقية االعمال من الشوائب . وا

وهنا يكمن الدرس البليغ ..

ــطــبــات والــتــخــســفــات وعـدم وا
وجــود لــوحــات مــروريــة وغــيـاب
األنـارة الــضـوئـيــة الـكـافــيـة اثـنـاء
الـلــيل وعــدم نـشــر عــدد كـافي من
روريـة في التـقاطعات العـناصر ا
ـا يـتسـبب بـحـدوث األزدحـامات

واألختناقات واحلوادث ". 
s _« dO «

ويبـ مديـر العالقات واالعالم في
مـديـريـة مـرور الــرصـافـة الـعـمـيـد
حــيــدر كـــر حــسن ان " حــوادث
ـرور تـشهـد تـزايـدا في معـدالتـها ا
من عـــام الى أخـــر وذلـك  لـــزيــادة
ــركــبـــات فــمــثالً في عــام أعــداد ا
ـــــركـــــبــــات (2019) وصـل عـــــدد ا
ـسـجــلـة الى مـلــيـونـ اجلـديــدة ا
مـــركـــبـــة مـــشـــيـــراً الى ان زيـــادة
ـــرور خالل الـــســـنــوات حـــوادث ا

W: حادث مروري مروع بسبب السرعة d
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يواصل معـهد الطـيران التابع
ـــدني لـــســـلـــطــــة الـــطـــيـــران ا
الـعــراقي مــنـهــاجه الـتــدريـبي

Æ2021 لعام
وقــد افـــتـــتح دورته اجلـــديــدة
بـــعــــنـــوان قـــواعــــد الـــسالمـــة
والـقــيـادة في اجلـانب اجلـوي
- الـدورة األولى للـعـامـل في
دني  وقال شركات الطيران ا
بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(الـــدورة تــهـــدف إلى تـــمـــكــ
ـــــطــــارات الـــــعـــــامــــلـــــ في ا
العراقيـة  من العمل بأمان في
مــــخــــتــــلف الــــظــــروف ومــــنع
أصـــــطـــــدام الــــــطـــــائـــــرات مع
ــركـبــات وكـذلك الــعـوارض وا
مـــنـح رخـــصــــة الــــقـــيــــادة في

اجلانب اجلوي . 
الدورة التي يشـرف على القاء

مـــحــاضـــراتــهـــا كل من مـــديــر
ـطار  الـسـيد حـيدر عـمـليـات ا
حـــسن الــــشـــبـــلـي ومـــســـؤول
ــدرج مــحــمـد وحــدة سالمــة ا
عـلي جـعـفـر ويـتم من خاللـها

االعــتـمــاد عـلى أفــضل الـطـرق
احلـديـثـة في تـنــمـيـة قـدراتـهم
الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة اخلـاصـة
بــعـمل الــسالمـة والــقـيـادة في

اجلانب اجلوي).

تحدة ثلي األ ا ŸUL∫ الصحة والبيئة جتتمع مع  «
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{ الـسـليـمـانيـة (الـعراق) (أ ف ب) -
فـي إحدى ليالي تشرين األول/أكتوبر
2020 دخـلت الشرطة الى منزل شفان
سـعيـد وسحـبته من سـريره وضـربته
أمــام أفـــراد عــائــلــته وفق مــا يــروي
شـــقــيـــقه لــوكـــالــة فـــرانس بــرس في
كــردســتــان في شـمــال الــعــراق حـيث
حتـصل اعتقـاالت ومحاكـمات يصـفها
مـدافـعـون عن حـقـوق اإلنـسـان بـأنـهـا
"جــائــرة".عــلى مــدى شــهــريـن يــقـول
إيــهـان ســعـيــد الـبــالغ من الــعـمـر 27
عـــامًــــا إنه لم يـــتــــلق أي أخـــبـــار عن
شـقـيـقه ( 36عـامًـا) الـنـاشط فـي حزب
مـعـارض في شـيالدزي مـسـقط رأسه
بــالـقـرب من احلـدود الــتـركـيـة.وقـالت
مــنـظـمـة "هــيـومن رايـتس ووتش" في
بـيان صدر مؤخرا "بـعد مرور شهرين
سُـمح له باالتصال بزوجته وإخبارها
أنـه لدى "األشـايس" قـوات أمن إقـليم

كردستان في أربيل.
5 U  WK UI

ومــــثل ســــعـــيــــد أمــــام قـــاض في 16
شـبـاط/فبـراير وحـكم علـيه بالـسجن
ست سـنوات بـتهمـة "زعزعة اسـتقرار
إقـليم كردستان". كما دين في القضية
نــفــســهـا الــنــاشط هــاريــوان عــيـسى
والــصــحـافــيــون أيـاز كــرم بــروشـكي
وكــوهـدار مـحـمــد زيـبـاري وشـيـروان
شـيرواني رئيس حتريـر مجلة بشور
الــشـهـريـة وحـكـم عـلـيـهم بــالـعـقـوبـة

نفسها.
وقـــالت "هـــيــومن رايـــتس ووتش" إن
مـحاكمـتهم حصـلت "من دون السماح
ـــقـــابـــلـــة مـــحــــامـــيـــهم خالل لـــهـم 
الـــــتــــــحـــــقــــــيـــــقــــــات وجـــــلــــــســـــات
االسـتـجـواب".لـكن مسـتـشـار الـشؤون
الـدولـيـة في حـكـومة إقـلـيم كـردسـتان
ديــنــدار زيـبــاري ذكــر في رســالـة إلى
عتقل جلـنة حماية الصحافي أن ا
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مـن تشـرين األول/أكـتـوبـر "دون سبب
قـــانــوني أو أمـــر قــضــائـي" بــحــسب
نــاشـــطــ أكــراد.لــكن رئـــيس هــيــئــة
حـقوق االنسان التابعة حلكومة اقليم
كــردســتــان ضــيــاء بــطــرس يــؤكـد أن
"األجــهـــزة األمــنــيــة ال تـــســتــطــيع أن
تـعتقل شخصا من دون أمر صادر عن

احملكمة اخملتصة".
وأقـــرّ بــوجــود "حـــاالت تــعـــامل غــيــر
ســلــيــمـــة بــعــد إلــقــاء الــقــبض" عــلى
أشـخاص مشيرا الى أن "بعض أفراد
الـقوات األمنية يتعاملون بخشونة قد
تـصل بـعـض األحـيان الـى الـضرب أو
اإلهــانـــة".وقــال مــحــامي شــرواني إن
هـذا األخير لم يكن قادرًا على الوقوف
أثـنـاء احملاكـمة بـسبب إصـابة.ونـقلت

اجلـديد".وتـشيـر الى أن "هذه اإلدانات
األخـيرة ال تُـؤدي إال إلى تفـاقم تدهور
سـمعـة إقليم كـردستـان العراق كـمكان
يـواجه فيـه النـاس محـاكمـات جنـائية
غـيـر عـادلـة جملـرد انتـقـاد الـسـيـاسات
احلـكوميـة التي يعـترضون عـليها أو
الــتـعــبــيـر عن مــخـاوفــهم من الــنـخب

السياسية".
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ـــــاء وبـــــحـــــسـب رئـــــيس مـــــركـــــز إ
ــوقـراطـيـة وحـقـوق االنـسـان في الـد
الـسلـيمـانيـة كارزان فـاضل "هناك 74
مـعـتـقال سيـاسـيًـا في سـجون مـديـرية
األمـن في أربــيل ودهــوك" جــمــيـعــهم
"مـعـارضـون أو مـتـظـاهـرون اعـتـقـلـوا
عــــشــــوائـــــيًــــا بــــتــــهـم تــــمس آمن أو
إرهــــاب".في الــــســـلــــيـــمــــانـــيـــة أدت
ــاضي إلى مــقـتل تــظــاهـرات الــعــام ا
ثـمانية متظاهرين بعضهم مراهقون
ومــا زالت عـائالتــهم تـنــتـظــر حتـقـيق
الـعدالة في قضيتهم.كما ألقي القبض
عــلى هــامش الــتــظــاهــرات عـلـى عـدد
كــــبـــــيــــر من األشـــــخــــاص أفــــرج عن
مــعــظــمــهم في مــا بــعــد لـكـن ال يـزال
الــعــشـــرات مــنــهم في دهــوك وأربــيل
.ويــقـــول فـــاضل "عــنـــدمــا مـــوقــوفـــ
يــعـتـقـلـون شــخـصـا ويـفــتـحـون مـلف
الـتحـقيق يـوجهـون له تهـما ثم يُرسل
الى احملـكمة مع ملفات التحقيق الذي
أجراه جهاز األمن ومكافحة اإلرهاب".
ـــــدانـــــ في 16 وقـــــال مـــــحـــــامــــو ا
شـــبــاط/فـــبــرايـــر ل"هــيـــومن رايــتس
ووتـش" إنه لم يُــســمـح لــهم بــاالطالع

على ملفات القضية قبل احملاكمة.
ـدافـعـة عن حـقـوق ـنـظـمـة ا ونـقــلت ا
اإلنــســان عن مــصــادر مــطــلــعــة عــلى
احملـاكمـة أن "ضابـطا من األسايش لم
يــكـن عــضــوا في فــريق االدعــاء كــان
يــقف ويـرفع يــده من حـ آلخـر خالل

"هـيـومن رايـتس ووتش" عـن احملامي
قـــــوله إن مـــــوكــــلـه اتــــهـم األســــايش
بـتـهـديده بـاغـتصـاب زوجـته ووالدته
إن لم يوقّع على االعتراف مضيفا أن
"الــــــقــــــاضي لـم يــــــتــــــأثــــــر بــــــهـــــذه
االدعـاءات".وال يـزال ناشـطـان آخران
عـتقل منذ درس بـدل برواري ا هـما ا
آب/اغــسـطس  2020 النــضـمـامه إلى
االحـتجـاجات في دهـوك والصـحافي
أومـــيــد حـــاجي رهن االعــتـــقــال رغم
إعـادة قضيتـهما إلى قاضي الـتحقيق
لـعدم كفاية األدلة فيـما جتمع النيابة
ـزيـد من األدلـة.وتـقـول الـبـاحـثـة في ا
هـيـومن رايـتس ووتـش بلـقـيس والي
ـــعــــيـــبـــة في إقـــلـــيم "احملـــاكـــمـــات ا
كــــــردســـــــتــــــان لــــــيــــــسـت بــــــاألمــــــر

" وأن ـحـام "تـمـكـنـوا من االتـصـال 
"االسـتئناف جـار".وأضاف أن "حكومة
إقــــلــــيم كــــردســــتــــان ال تــــتــــدخل في

اإلجراءات القضائية".
ـــدانــ وكـــان ألـــقي الــقـــبض عـــلى ا
اخلـمسـة بعد انـدالع احتجـاجات ضد
حــكـومــة إقــلـيم كــردسـتــان واألحـزاب
ـنطـقة في الـسيـاسيـة الرئـيسـية في ا
ـاضي مــدن مـخــتـلـفــة أواخـر الــعـام ا
بـسبب أزمـة مالـية كـبيـرة تسـببت في
تـأخـيـر رواتب الـقطـاع الـعـام وخفض
الــــــــرواتـب.وشـــــــروانـي مــــــــعـــــــروف
بـتـحــقـيـقـاته في الـفـسـاد وقـد انـتـقـد
رئـيس وزراء إقـليم كـردسـتان مـسرور
بـارزاني على صفـحته على "فـيسبوك"
قـبل أن يـعـتـقل في مـنـزله فـي السـابع
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مــيـرون في شــمـال الـبـالد خالل أكـبـر
جتــمع يــقـام مــنـذ بــدايــة تـفــشي وبـاء
ــــســــؤولــــون كــــوفــــيــــد-.19ووصـف ا
اإلســـرائــيــلـــيــون مـــا حــدث والــذي لم

تــعــرف أسـبــابه بــعـد بــوضــوح بـأنه
واحـدة من "أفـظع الـكـوارث" في تاريخ
الـــدولـــة الــــعـــبـــريـــة.وبـــدأت عـــائالت
الــضــحــايـا اجلــمــعـة فـي دفن قــتالهـا

وحـــســاســـة" مـــضــيـــفــاً فـي الــبـــيــان
الــصــحــافي لــوزارة الــصــحــة أنه من
ــســؤولــيــة" الــضـــروري الــتــصــرف "
أسـاة أثناء لـتجـنب األخطاء.ووقـعت ا
زيـارة احلجّ السنوية إلى قبر احلاخام
شـمعـون بار يوحـاي على جـبل ميرون
(اجلـــرمـق) الـــواقع عـــلى مـــقـــربـــة من

مدينة صفد.
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ناسبة قام سنوياً  ويؤمّ اليهود هذا ا
عـيـد "الغ بـعومـر" الـذي يـحتـفـلـون فيه
بـذكـرى انـتـهـاء وبـاء فـتّـاك تـفشّـى ب
طـالب مـــدرســــة تــــلــــمــــوديــــة في زمن
احلـاخـام الذي عـاش في الـقرن الـثاني
ـــيالدي والــذي يُـــنــسب إلـــيه كــتــاب ا
الـــــزوهـــــار أهـم كـــــتب الـــــتـــــصـــــوّف
الـيـهودي.وكـان أفراد بـ حشـد ضخم
ــأسـاة ويــغــنـون في يــرقــصـون قــبل ا

الذكرى االحتفالية.
وقــال شــاهــد في الــثـامــنــة عــشـرة من
ـكـان "هـنـاك عـمــره كـان مـوجـودا في ا
ــر حـديــدي يـنــزل من مـوقـع إشـعـال
الـنـار... كـان مـزدحـمـا لـلـغـايـة... وكـان
عـــلـى الـــنـــاس الـــســـيـــر فــــيه من أجل
اخلـــروج".وأضــاف شـــمــوئـــيل "قــامت

الـذين سـقطـوا اللـيلـة الـسابـقة بـينـما
تـستـأنف الـيوم عـملـيات الـتعـرّف على
الـضحايا واجلنازات بعد انتهاء عطلة
الــــــســـــبـت.وأعـــــلـن رئـــــيـس الـــــوزراء
اإلسـرائـيلي بـنـيامـ نتـانـياهـو األحد

يوم حداد وطني.
وقـالت وزارة الـصحـة اإلسرائـيلـية في
بـيـان مسـاء اجلـمعـة " الـتعـرّف على
جـثث 32 مـن ضـحـايـا كـارثـة مـيـرون"
ّ نقل 22 جـثـة من معـهد مـضـيفـة أنه 
الـــطب الـــشـــرعي لـــدفــنـــهـــا.وأضــافت
"بـــســـبـب الـــدخـــول في يـــوم الـــســـبت
(الـراحـة األسبـوعيـة الـيهـودية) وبـأمر
كن مـن احلاخام األكـبر إلسـرائيل ال 
مـواصلة عـمليـة" حتديد الـهوية وكذلك

الدفن احملظور في يوم السبت.
وأوضــحت أنه ســيـتم اســتـئــنـاف ذلك
"بـــعــد نـــهـــايــة يـــوم الــســـبت" أي في
ــســاء.وتــتم عــمـلــيــة الــتــعــرّف عـلى ا
اجلـــثث عـــلـى مــراحـل عـــدة وتــشـــمل
بــصـمــات األصـابـع وحتـلــيل احلـمض
الـنــووي واألسـنـان.وقـال مـديـر مـعـهـد
أبـو كـبيـر لـلطب الـشـرعي في تل أبيب
الـدكتور تش كـوغل "نعمل بجد ولكن
يــتــوجب فــهم أنــهــا عــمــلــيــة مــعــقـدة

زيد مـر. ثم وصل ا الـشرطـة بإغالق ا
زيد... زيد وا ـزيد (من الناس)... ا وا
ولـم تـســمح لـهـم الـشــرطـة بــاخلـروج
لــذلك بــدأ الــنــاس في الــســقــوط فـوق
بـعضهم البعض".وقال نتانياهو أثناء
ــكـان "وقــعت هــنــا مـشــاهـد تــفــقـده ا
ن مـفجعـة أناس قتـلوا في التدافع 
فـيـهم أطـفـال" مـضـيـفـاً في وقت الحق
"ســـنــجـــري حتــقــيـــقــا شـــامال وجــادا
ومـعــمـقـا".وشـارك بـعـد ظـهـر اجلـمـعـة
آالف األشــخــاص في مــراسم تــشــيـيع
ضــحـايـا في أحـيــاء من الـقـدس وبـني
بـراك قرب تل أبيب.ومن بـ الضحايا
" وفق ـواطـن األمـيـركـي "عـدد من ا
مـــتــــحـــدث بـــاسم وزارة اخلـــارجـــيـــة
األمـيركيـة.وقال الرئـيس األميركي جو
تّحدة بـايدن في بيان "تقف الواليات ا
إلـى جــــــــانـب شـــــــــعـب إســــــــرائـــــــــيل
واجملــتــمــعـات الــيــهــوديــة في الــعـالم
ـأسـاة الـرهيـبـة التي بـأسـره وتـبكي ا
حـــــدثـت في جـــــبـل مـــــيـــــرون".وأرسل
الـرئـيس الـفلـسـطيـني مـحمـود عـبّاس
بـرقـية تـعـزية إلى نـظـيره اإلسـرائـيلي
أعـرب فـيهـا عن حزنـه "للـمأسـاة" وقال

إنّه يصلّي "من أجل الضحايا".
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تابعت الكـلمة اإلنفعـالية التي ألـقاها الرئيس الـفلسطيـني محمود عـباس في إجتماع
اضي; 29 من موسع للفـصائل الفلسطينية عـقد في مدينة رام الله مساء اخلميس ا
نـيـسـان ولم حتـضـره حـركـتـا حـمـاس واجلـهـاد اإلسالمي ألنـهـمـا- كـمـا يـبـدو- قد
سـوغات عرفـتـا أو حدسـتـا ما سـيـدلي به الرئـيس أبـو مازن ومـن سيـاق الـكلـمـة وا
ـؤسف; أعلن تأجـيل موعد إجراء اإلنـتخابات التي ساقـها ب يدي قـراره الصادم وا
ـزمع إجـراؤها في 22من مـايس احلـالي مـعـلال تـأجـيـله غـيـر احملدد الـتي كـان من ا
بـزمن ألن إســرائـيل لن  تــسـمح بـإجــراء اإلنـتــخـابـات في الــقـدس احملــتـلـة إذن فال
إنـتـخـابـات من غـيـر القـدس; ال إنـتـخـابـات تـشـريـعـيـة وال رئـاسـية وكـذلك لـن جترى

إنتخابات اجمللس الوطني الفلسطيني.
فـهذا الـقـرار الذي رفـضه فصـيالن لم يـعلن عـنهـما إنه كالم حق يـراد به غـير احلق
ـقراطـية بـقيـادة نايف واجلبـهة الـد وارى أنـهمـا; اجلـبهـة الشـعبـية لـتحـريـر فلـسطـ
حـواتـمه فـضال عن حـركـتي حـمـاس واجلـهـاد اإلسالمـي الـلـتـ مـا قـدمـتـا أسـبـابا

فلقد مللنا الرفض. رفض فقط لرفضهما قرار أبي مازن ولم تقدما مقترحات 
ـؤسف حـقـاً الـذي رافـقــته حـركـات انـفـعـالــيـة سـيـكـرس اإلنـقـسـام إن هـذا الــقـرار ا
كما أنه جاء بسبب اخلشية من عدم الفـلسطيني الذي نتج عن إنتخابات سنة 2006
فـوز احلرس الـقـد في مـنظـمـة الـتحـريـر الفـلـسـطيـنـية وحتـديـدا حـركة فـتح وأكـثر
حتديداً خشـية أبو مـازن من انفراط عقـد رئاسته الـتي تربع عليـها منـذ رحيل الزعيم
; أبـو عـمـار إذ أن هـذا األمـر أمـسى غـيـر دسـتـوري وال الـتـاريـخي لـشـعب فـلــسـطـ
قانـوني بـعد أن انـتهت مـدة الرئـاسة الـدستـوريـة التي يـجب جتديـد دستـوريتـها من
خـالل صناديق االقـتراع وال سـيمـا بعـد تقـدم أحمـد دحالن غر عبـاس فضال عن
األسـير مروان الـبرغوثي تـقدمهـما للـترشيح عـلى موقع الرئـاسة وإن الفـوز سيكون
للـدماء اجلـديدة والـقيـادات الشـابة نسـبيـاً فلـقد قـضت القـيادات الـهرمـة وطرها في

دست الرئاسة وآن لها الرحيل.
ؤامرة وإنه إنـنا لو حـملنـا حديث الرئـيس محمـود عباس; حـملنـاه بعيـدا عن نظريـة ا
قـدسيون كالم حق يراد به وجه احلق والـصدق وإن الـرجل حريـص على أن يـدلي ا
بـأصــواتـهم في االنــتـخــابـات وإنـه غـيـر خــائف وال وجل من عــدم فـوزه هــو وحـرسه
ـقدسـة مـنذ ـاذا هـذا اإلصرار الـذي الزم هـذه القـضـية الـفـلـسطـيـنيـة ا لـقـلنـا  الـقد
ـاذا اإلصـرار عـلى نيـل كل شيىء أو رفـض كل شيىء أربـعيـنـات الـقـرن العـشـرين 
تيسـر وصوال إلى األفضل واألجدر واألكـثر قبوال وظلـلنا على هذا اذا ال نعـمل با و
ـنـوال ونـحن نـخـسـر الـقضـيـة شـيـئـاً فـشـيـئـا حتى صـار الـقـبـول بـقـرار الـتـقـسيم ا
وانـتزاع األراضي قـبل حزيران 1967 أقصى مـا نتـمناه ونـسعى إلـيه وهو كان في

متناولنا سنة 1947?! ورفضناه وبقينا نرفض حتى وصلنا إلى هذه احلالة.
ليـكن شعـار أهل فلـسطـ ( خذ وطالـب) ال الرفض لـغرض الرفض
جنـري االنـتــخـابـات في الـقـطــاع والـضـفـة ونـعــمل عـلى إيـجـاد
ـقـدسـيـ ال أن احلــلـول والـسـبل إلجـراء اإلقـتــراع ألهـلـنـا ا

نرفض ونؤجل ونلغي ونظل نبكي على األطالل.
لنرتـفع إلى مستوى القـضية التي سـنضيعهـا بالرفض غير

سؤول فلن يرحمنا التاريخ. سوغ وغير ا ا

{ الـــــقــــدس (أ ف ب) - تـــــســــتـــــعــــد
إسـرائــيل الـسـبت السـتـئـنـاف تـشـيـيع
ضـحـايا الـتدافع الـذي أسـفر عن مـقتل
45 شـخصا خالل حج يهودي في جبل
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{ احـمد ابـاد (الهـند) (أ ف ب) - لقي
 16مـــريــضــا مـــصــابــا بـــكــوفــيــد-19
ـرضتان حـتفهم صـباح السبت في و
حــــريـق في مــــســــتــــشـــــفى في واليــــة
غــوجــرات الــهــنـديــة حــســبــمــا ذكـرت
وســائل اإلعالم الــهــنـديــة في حــادثـة
جــديـدة بـعـد حـرائق شــهـدتـهـا مـراكـز
طــبـيــة أخـرى في الــبالد الـتي تــشـهـد
مــوجـة النــتـشــار الـوبــاء تـفــوق طـاقـة
قـطـاعـهـا الـصـحي.كـان نـحـو خـمـس
سـتشفى الذي مـريضا يـعاجلون في ا
يــتـألف من أربـعــة طـوابق في بـاروش
في بـواليـة غـوجـرات الـغربـيـة عـنـدما
انــدلع احلــريق في الـســاعـة الــواحـدة
((07,30 ت غ). وقـــــــــد  إخـــــــــمـــــــــاد
ـسـؤول في الــشـرطـة الــنـيـران.وقــال ا
احملـــلـــيــة لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس إن
حـــصــيــلــة الـــقــتــلى ارتـــفــعت إلى 18
رضـتان". شـخصا هم " 16مـريضـا و
ووكـانت وكـالـة بـرس تـرست الـهـنـدية
نـقـلت عن مسـؤول مـحلي فـي الشـرطة
حصيلة تتحدث عن 12 قتيال جميعهم
سؤول في الشرطة رضى.وقال ا من ا
احملـلـيـة لـفـرانس بـرس إن "الـعـنـاصـر
األولى من التحقيق كشفت أن احلريق
انـدلع بسبب ماس كـهربائي في وحدة
ـســتـشـفى".وكـان ــركـزة بـا الــعـنـايـة ا
حـــريق فـي إحــدى ضـــواحي مـــديـــنــة
بومباي أدى في 23 نيسان/أبريل إلى
مـقـتل 13 مـريـضـا مـصـابـ بـفـيروس

كورونا.
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وبـعد أيـام لقي 22 شـخصـا مصـرعهم
فـي حريق آخـر في واليـة ماهـاراشـترا
أيـــضـــا.قـــبل ذلك تـــوفي 22 مـــصـــابــا
بــكـورونــا في مــسـتــشـفى في الــواليـة
نـفسـها بـعدما قـطعت إمـدادات أجهزة
الــــتــــنـــفـس بـــاألكــــســــجــــ بـــســــبب
تـسرب.ويعاني نظام الرعاية الصحية
في الـهـنـد من نـقص في التـمـويل مـنذ
فـترة طـويلـة بيـنمـا ادى انتـشار وباء
كـوفـيـد- 19 مـؤخـرا إلى نـقص خـطـير
فـي األكــــســــجــــ وألــــدويــــة وأســــرة
ـوت أمــامــهـا ــســتـشــفــيــات الـتـي  ا
ــنـاطـق.أعـلــنت مــرضى فـي عـدد مـن ا
وزارة الــصـحـة الــهـنـديــة أن أكـثـر من
400 ألـف إصــابــة جــديـــدة بــفــيــروس
كـورونـا سـجّلت خالل الـسـاعات ال24
ـــاضــيــة فـي الــبالد في رقـم يــشــكل ا

سابقة في العالم.
وقـــالت الـــوزارة إنه  إحـــصــاء 401

ــا يـرفع ألف و993 إصــابــة جـديــدة 
الـــعــدد اإلجــمـــالي لــهـــذه احلــاالت في
الـهنـد إلى أكثر من 19,1 مـليـونا. وبلغ
عــدد الــوفــيـات  3523خـالل الـســاعـات
ــاضــيــة لـيــرتــفع بــذلك الــعـدد ال24 ا
اإلجـــمـــالي لـــلــذين أودى كـــوفـــيــد-19
بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.
وفــتــحت الـهــنــد امس الــسـبت حــمــلـة
الــتـلــقـيح أمـام مــجـمل الــبـالــغـ عـلى
أراضـيـها وعـددهم حوالى  600مـلـيون
شــــخـص رغم الــــنــــقص فـي مــــخـــزون
اجلـرعات وفي خـضمّ الطـفرة الوبـائية
الــتي أدت إلى تــســجــيل عــدد قــيـاسي
جــديــد بـلغ أكــثـر من 400 ألـف إصـابـة
24 بـــــــفــــــــيـــــــروس كـــــــورونــــــــا خالل 
ســاعـة.وأحـصت الـهـنـد وهي عـلى خط
مـواجــهـة الـوبـاء إلى جـانب الـبـرازيل
الـسبت 401 ألف و993 إصـابـة جـديدة
فـي الــــســــاعــــات األربع والــــعــــشــــرين
ـيــة وفق مـا األخــيـرة في ســابـقــة عـا
أعـــلن وزيـــر الـــصـــحـــة. وخالل شـــهــر
نــيـســان/أبــريل سـجّــلت الــهـنــد الـتي
تـضم 1,3 مـلـيار نـسمـة حـوالى سبـعة
ماليـ إصابة جـديدة.وسُجّـلت السبت
حــوالى 3523 وفــاة في يــوم واحـد مـا
يـرفع حـصيـلة الـوفـيات اإلجـمالـية إلى
211 ألــفــا و843 وفــاة. إال أن عــدداً من
اخلــبـراء يـرى أن الـعـدد الــفـعـلي أكـبـر
بـكثير إذ إن عـدد الفحوص لـيس كافيًا
وأسـبـاب الـوفـاة ال تـسـجل بـدقـة.حـتى
قـبل إطالقه يـبـدو أن برنـامج الـتلـقيح

الهندي على نطاق واسع مقوّض.
وحــــذّرت واليــــات عــــدة من بــــيــــنــــهـــا
مـاهـاراشـترا ونـيـودلهي وهـمـا من ب
األكـــثـــر تـــضـــرراً من أنـــهـــا ال تـــمـــلك
مــخـزونــات كـافـيــة من الـلــقـاحـات وأن
وسع للقـاحات مهدّد بخالفات الـنشر ا
إداريـة وارتباك حول األسـعار ومشاكل
تـقنية في منصّة اللـقاحات اإللكترونية
الـتـابـعـة لـلحـكـومـة.حـتى اآلن أُعـطيت
حـوالى 150 مـلـيون جـرعـة أي لنـسـبة
%11,5 مـن السكان وحصل 25 مليون
مـــنــهم عــلـى اجلــرعــة الــثـــانــيــة.وقــال
جــايـانـتي فـازانـت في مـركـز لـلــتـلـقـيح
مـكتظ في بومباي إن "طوابير االنتظار
هـنا هائلة للغاية" مضيفاً أن "الناس ال

يكفون عن التقاتل".
ساعدات الطبية الدولية التي وبـدأت ا
أعــلـنت عــنـهـا أكــثـر من أربــعـ دولـة
بــالــوصـول هــذا األســبـوع إلى الــهــنـد
ـسـتـشـفـيـات من نـقص حـيـث تـعـاني ا

كــــبـــيــــر في األســــرّة واألكـــســــيـــجـــ
واألدويـة.وتـوفي  16مـصـابـاً بكـوفـيد-
ـرضـتـان الـسبت فـي حريق في 19 و
مـــســـتــشـــفى في بـــهـــاروش في واليــة
غـوجـارات الـغربـيـة في حـادثـة حريق
جــديــدة في مــسـتــشــفـيــات غــارقـة في
الـوبـاء.وسـيـتمّ السـبت حتـمـيل طـائرة
ـــعـــدات طـــبـــيـــة من مـــطـــار رواسي

الفرنسي. 
وســـبـق أن حـــطّت اجلـــمـــعـــة طـــائـــرة
عـسـكـرية أمـيـركـيـة حتتـوي عـلى أكـثر
من 400 قــارورة أكـسـيـجـ بـاإلضـافـة
إلى مـعدّات اسـتشفـائية أخـرى وقرابة
مــلـيـون من مــعـدات الـفــحص الـسـريع
لـكـشف اإلصابـة بـكوفـيد-19 فـي مطار

نيودلهي الدولي. 
ويُـرتـقب وصول إمـدادات من دول عدة
ـقـبـلـة.ويـغـذي ارتـفـاع عدد في األيـام ا
اإلصـابات في هذا البلـد انتشار الوباء
فـي كـافـة أنـحـاء الــعـالم حـيث أُصـيب
أكـثـر من 150 مـلـيـون شـخص بـيـنـهم
قـرابـة سـتـة ماليـ في أسـبـوع واحد
بــحــسب تـعــداد أعـدّتـه وكـالــة فـرانس

اجــمــالي الــنــاجت الــداخــلي في الــربع
انـيا ئـة في ا االول بـنسـبة  1,7 فـي ا
و0,4 فـي ايـطـالـيا و 0,5 فـي اسـبـانـيا
و3,3 في الـبرتغال التي تفتح حدودها
مـع إســـبـــانـــيـــا الـــســـبت وتـــدخل في
ـرحلـة الرابعـة واألخيرة من تـخفيف ا
الـــتــدابــيــر الـــصــحــيـــة الــذي بــدأ في

منتصف آذار/مارس.
وتـبدأ بـولنـدا أيضـاً السـبت بالـسماح
بـالـقـيـام بـبـعض األنـشـطـة الـريـاضـية
وبـرفع تدريـجي للـقيـود بحـلول نـهاية

أيار/مايو. 
ويــحـصل األمــر نـفــسه في أوكــرانـيـا
طاعم راكز الـتجاريـة وا حـيث تعيـد ا
وقـاعـات الـريـاضـة فـتح أبـوابـهـا قبل

دارس األربعاء. إعادة فتح ا
ـقـابل أعـلـنت الـرأس األخـضـر وفـي ا
اجلــمـــعــة فــرض قــيــود جــديــدة عــلى
ـــــطــــاعم واألنــــشــــطــــة احلــــانــــات وا
الـــريــــاضـــيـــة لــــلـــجم ارتــــفـــاع عـــدد
اإلصــابــات في هـذا األرخــبــيل الـواقع
في غـــرب إفــريـــقــيــا والـــذي يــعـــتــمــد

اقتصاده على السياحة.

جـديدة. وفي األرجنت  تمديد حظر
الـتجوّل الـليلي اجلـمعة لـثالثة أسابيع
في بــويـنــوس آيـرس وفي ضــاحـيــتـهـا

بسبب ارتفاع عدد اإلصابات
في وقـت يبـدأ البـابا فـرنـسيس الـسبت
سلسلة صلوات من أجل انتهاء الوباء
ــتــحــدة أن تــأمـل أوروبــا والــواليــات ا
تـتـغـلب عـلـيه بـحـلـول الصـيف في ظلّ

تكثيف حمالت التلقيح.
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و تـطـعيم مـئة مـليـون شخص بـشكل
كـــامل ضـــد كــوفـــيــد- 19فـي الــواليــات
ــتــحــدة وفق مــا أعـلــنت الــســلــطـات ا
الـصـحـيـة األمـيـركيـة اجلـمـعـة مـشـيدةً

بتخطي "مرحلة مهمة".
وأعـادت مـدينـتـا "ديـزني" التـرفـيهـيـتان
في كـاليـفورنـيا فـتح أبـوابهـما اجلـمعة
وتـعــتـزم مـديـنـة نـيـويـورك "إعـادة فـتح
كـامل" في األول من تموز/يوليو.وبدأت
دول أوروبـية عدة تخـفيف قيودها أمالً
بــانـعـاش اقـتـصـاداتــهـا الـتي تـضـررت

بشدة. 
فـالـتـدابـيـر الـصـحـيـة تـسـببـت بتـراجع

 5 {d2Ë U Ë—uJ  ÎU UB  ±∂ …UO  Íœu  o d

bMN « UOHA  b √ w

بــرس اجلــمــعــة.في اجملــمل يــتـســبب
الـــوبــاء بـــأكــثــر من 800 ألـف إصــابــة
جـديدة في الـيوم كـمتـوسط في العالم
وهـو عدد ارتفع بأكثـر من ضعف منذ

منتصف شباط/فبراير.
وسـجّـلت الـبـرازيل حـيـث لم تـبـدأ بـعد
حـمــلـة الـتـلـقـيح اجلـمـعـة 2595 وفـاة
جـــديــدة جـــراء كــوفـــيــد-19 مـــا يــرفع
حـصيلـة الوفيات لـشهر نـيسان/أبريل
إلى 82266 فـي حـــصـــيـــلـــة شـــهـــريـــة
قـيـاسيـة تسـجّلـها لـلـشهـر الثـاني على
التوالي منذ بدء تفشي الوباء بحسب
أعــــداد وزارة الــــصـــحــــة.في اجملــــمل
تـسجّل البرازيل التي تعدّ  212 مليون
نـــــســــمــــة 403 آالف و 781وفــــاة مــــا
يـجـعـلـهـا ثـاني دولـة أكـثـر تـضـرراً في
الـعالم من ناحية األعـداد بشكل مطلق

ـتـحـدة (أكـثر من 575 بـعـد الـواليـات ا
ألف وفاة).

وسـجّلت اإلكوادور إحدى الدول األكثر
تــضـرراً في أمــيـركــا الالتـيــنـيـة خالل
شـهـر نـيسـان/أبـريل عـدداً قيـاسـياً من
اإلصـابات مع أكـثر من 53 ألـف إصابة
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ـكن وكلّ شيء مـســتـحـيل. الـفــكـرُ يـعـمل في احلـيــاة كلّ شيء جـائـز وكـلّ شيء 
عونة اخليال يتحقّق حتى ما تعجز األحالم عن خلقه وهذه وظيفة األدب. والقلب و
ـكن قوله عن شاعر لم تكن سيرته في أيّ يـوم ظالماً صامتاً وال موسيقى ما الذي 
ا هي ترانيم أصغى اجلميع لها جيدا حتى صارت إنشودة تردّدها القلوب عادية إ

مع الشفاه واأللسن? 
احلاضـر يـجـري مسـرعـا وال قوة تـسـتـطيع أن تـوقف قـطـرة واحدة مـن هذا الـهـدير.

كننا القول لو تهيّأ ألحد أن يلقي حصاة في نهر الزمن? سيقول حتماً: ماذا 
نحن نخاف على سعدي يوسف من أصدقائه اجلدد

اضي اسمه ن لم يعرفوا في ا ونخاف عليه 
ونخاف عليه من الذين لم يعرفوه يوما

ويريدون أن يرفعوه اآلن راية
سكوا يوما عودا أجرد ليس فيه حتى ظل راية وهم لم 

×
ال أحد ينـسى شعر سـعدي يوسف وهـو يفضح جـرائم صدام حسـ وحزبه احلاكم
طوال عـقـود عديـدة والعـذابـات التي حتـمّـلهـا عـود الشـاعـر الصـلب والـناعم واألغْـيَد
ـكتب يخـتلف عن تـمأل مجـلدات ال تعـدّ. اجللـوس إلى منـضدة الـكتـابة في الـبيت أو ا

السياحة في الطرقات وهذه بالطبع ال تشابه التجوال عند شاطئ بحر متطرّف.
أمي

قالتْ لي يوماً:
"يا ولدي

َ أتيتَ إلى الدنيا ح
أحسستُ بخطفةِ برقٍ في عينيّ ..."

هي أم سعدي يوسف طبعاً.
كن لها أن تلخّص ثالثة عنـاوين رئيسة لدى الشاعر حتضر مـباشرة من الذاكرة و

تاريخ ترحاله في دروب احلياة والشعر: 
األخضر بن يوسف
خطوات الكنغر

والشيوعيّ األخير
طـفـولة الـشـعر تـخـتـلف عن فتـوّته وهـذه ال تـشبه بـالـطـبع الدرجـة الـثـالثـة من الـسلّم

والتي سوف تتسع وتتسع ولن يأتي يوم تنتهي عند تخومه.
الـتــقـسـيـم الـثـاني حلــيـاة الــشـاعـر قــام به سـعــدي يـوسف نــفـسه في ديــوانه "حـيـاة
ـدينـة النـضال صريـحة"; سـبـعة فـصول حـواها الـكـتاب هي كل مـا رأى: العـائـلة ا

رأة احلانة النهر. السجن ا
بـاإلضافـة إلى النـبرة لـدى سـعدي يـوسف وجهـة نظـر جـديدة في الـشعـر وفي الفنّ
عـموماً وبـالتالي فـي احلياة. اللـغة اجلديـدة تعني أكـثر من فـكر جديد. هـي اكتشاف

ألرض غير هذي األرض على سطح الكوكب:
"أبصرْ...

قاعْد وإال فليمرّغْكَ احلذاءُ على الزجاجِ على ا
وائدْ ياهِ وفوقَ أغطيةِ ا وعلى أنابيب ا

طاعمِ والقضاهْ" وأمامَ أبوابِ األطباءِ األنيقةِ وا
 في يوم ما سيـجد شخص ما حـتما الطريـقة ليخـبرنا احلقيـقة. منذ أبي نؤاس ألول
مرة يكون الـشعر تنويرياً بطريقة ساطعـة في اجملتمع. األدب العظيم هو الذي يجعلنا
أفـضل حاال ويـسهّل عـلينـا صعـوبات احلـياة ويجـعل كلّ شيء في الوجـود مطـبوعا

في أرواحنا. 
طـوال سـنـوات نـضـال العـراقـيـ لـلـخالص من حُكـم البـعث اجملـرم ورئـيـسه اجملـنون

كانت قصائد سعدي يوسف هي النشيد: 
هذه األرضُ أرضُنا 

شِ فيها مَرَحاً...  لم نُمَتَّعْ بينابيعها ولم 
أرضُنا التي ما مددْنا غُصناً نحوها لنلمُسَها 

حتى أتانا السيفُ الذي يبترُ الكفَّ وأغصانَها وأولى األغاني 
كم عدد األنامل الـتي شوّهها اجملرمون باحلرق أو بالقطع أو بالدفن حيّةً في أرضنا

? كم دالية مزهرة? كم نشيد?   أرض الفرات
×

ـرء منّا في كـلمة واحدة أي إنـها ترسـمه ومعه حياته من تختصـر الصفـة في اللغة ا
ـنتـهى في أحـرف قـليـلـة. هي شفـرة إذن أو قل عـنهـا بـصمـةً إمـضاءً... األلف إلى ا
هي صـورة كامـلـة لنـا مثـلـما جـئـنا إلى احلـياة. هـي صورة عـارية إذن أو هي االسم
ا احلقيـقي لنا إذا شـئت مراودة لغـة التعـريف. ولكن أيّ صفـة تؤدي إلى أن نحسّ 

يحيط باسم سعدي يوسف?
امـا الصـفة بعـيدا عن أجـواء الـسيـاسة والـفكـر التي ال تـهبّ فـيهـا رياح الـشعـر إال 
الـتي نـحاول أن نـدرس في نـورهـا صـورة سـعـدي يـوسف هي كـونه شـاعـراً كـما أن
عنـوان الـعمـود األسبـوعي: "شـاعر ال يُـحصـى..." فيه من الـواقـعيـة ما يـجـعله يـسكن
مارسة حدود معنـاه ال أكثر. إنه ليس دراسة نـقدية تتـبع منهجا مـعينا وال محـاولة 
ـا قدّمه لـنا ا هـو باألسـاس جتـربة حـسّيـة إلجناز عـمـليـة الفـهم  تـفـسيـر الشـعـر وإ

الشاعر. 
احلـياة مـخفـفة واألدب مـكـثّف وشاء سـعدي يـوسف أن تبـلغ جتـربته األدبـية الـدرجة
القصـوى من التكـثيف. هي ألوان الطـيف الشمـسي مقارنـة بالال شيء من اللون أي
لوّن في بقعـة واحدة على حساب لون آخر. شـهد ا العدم. ال تـمكث الع أمام هذا ا
سـوف تتم قراءة شـعر سـعدي إذن بنـفس الطـريقـة التي تبـصر بـها العـينـان الوجود.
فـهـمـا تبـدءان بـاألصفـر مـثالً وتـقرّر الـبـصـيرة بـعـد قـليل أن تـرتـاح مع األخـضر ثم
تشـتـاق الـروح أن تـرى من األبيـض شيـئـاً... ال وجـود لـتسـلـسل زمـني في تـتـبع آثار
شـاعر ال يُـحـصى فقـصائـده ألوان والـلـون ال يُملّ وال تـرتاح الـع
إال عندمـا يقع في مسـكنها الـفسيح. مـنذ أبي نؤاس; ألول مرة
تـرتدّ صـرخـة الشـاعر إلى صـخـرة صدره وال يـصلـنا غـير
صـدى موسـيقـى هادئـة نتـعلم مـنهـا بصـورة واضحـة كيف
ـعانـاة طـريقـا للـتـعلّم. بـعد أن كـان الـشعـر أحالما تـكون ا
وخياالت مـهجورة ألول مـرة ينفعل الـشاعر بـتأثيـر صنعة

الشعر ونرى في انفعاله معنى.

احملـاكمـة فيسـمح له القاضي بـتقد
أدلـة جديدة لم يطلع عـليها الدفاع من
قـبل".ولم يـسـمح لـلـدفـاع بـاسـتـجواب
الـضـابط.وكـان مـسـرور بـارزاني اتهم
ـعـتقـل في مـؤتـمر صـحـافي بعض ا
بــــأنـــهم "جـــواســــيس" لـــدول أخـــرى
والــبــعـض اآلخــر "مــخــربــون".وأكـدت
هـيومن رايـتس ووتش أن عـنصرا من
األســايش قـدّم صـورة كــان شـيـرواني
نــــشـــرهــــا عــــلى وســــائل الــــتـــواصل
االجـتمـاعي معـلقا عـليـها إن الرحالت
اجلـويــة بـ تـركـيـا وكـردسـتـان الـتي
عُـلّـقت لـبـعض الـوقـت قد اسـتـؤنِـفت
واعـتـبـر ذلك دلـيال عـلى أن شـيـرواني

جاسوس.
وأشـــــار تـــــقـــــريــــر صـــــادر عن وزارة
اخلــارجــيـة األمــيـركــيــة حـول حــقـوق
اإلنــسـان في كــردسـتــان الى أن "كـبـار
قـــادة حــــكـــومـــة إقــــلـــيم كــــردســـتـــان
اســـتــخـــدمــوا نـــفــوذهـم في قــضـــايــا
".وأضاف أن "اعداد حـساسـة سيـاسيـاً
ـرفـوعـة ضـد الصـحـافـي الـقـضـايا ا

مـن مــــــســــــوؤلي اإلقــــــلــــــيم ازدادت"
مــسـتــنـدة في كــثـيـر مـن األحـيـان الى
قـانـون اجلـرائم اإللـكـتـرونـيـة بـدال من

قانون الصحافة.
ويـقـول علـي محـمود (55 عـامـا) وهو
نــاشط حــقــوقي في أربــيل "غــالــبــيـة
ـدني غـيـر تـابـع نـشـطـاء اجملـتـمع ا
لـألحــــزاب احلـــــاكــــمـــــة في اإلقـــــلــــيم
ويـخـضـعون إلـى مراقـبـة من األجـهزة

األمنية (...) وأنا من ضمنهم".
ويـشـيـر الى أن "مـسـاحـة صـغـيـرة من
احلــريـة كـانت مــوجـودة في الـسـابق
لـكنـها باتت تـتالشى بسبب احلـكومة
اجلـديدة والـقيود الـتي فرضتـها أزمة
ــعـنى أن احلــكـومــة بـاتت كــورونـا 
ـساحـة الصـغيرة تـسيـطر عـلى هذه ا

من احلرية".

∫rO «d

أشخاص
يشاركون في
مراسم دفن

ضحايا سقطوا
في التدافع في
جبل ميرون في
شمال إسرائيل
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بغداد

"األخـضر بن يوسـف ومشاغله" 1972
ذائــقــتــنـا الــشــعــريــة وآمل أن يــتـسع
بدع الذي ال الـوقت للكتابة عنه وهو ا
تُــدرك بـوصـلـته وهــو في نـظـري أحـد
أبـرز شـعـراء الـشعـر احلـديث بـعـد بدر
شـاكـر السـيّاب  وجـيل الروّاد ويـشكّل
مـع مـــحـــمـــود درويش وأدونـــيس أهم
ثالث شـعـراء عـرفتـهم الـلـغـة العـربـية
اضي علماً بأنه مـنذ ستينات الـقرن ا
غـزيـز االنـتاج شـعـرًا وتـرجمـة ونـقداً
إضـــافــة إلـى روايــة واحـــدة بــعـــنــوان
"مــثـلث الـدائـرة" وعـشـرات الـدراسـات

قاالت. ومئات ا
كــمــا كـانـت عالقــتي وثـيــقــة بــعـدد من
الـــشــعـــراء الــشــعـــبــيـــ مــثـل شــاكــر
الــسـمــاوي وعــزيـز الــسـمــاوي وكـاظم
اســمــاعــيل الــكــاطع وعــريــان الــســيـد

خلف.
تميّزة وأود هـنا أن أنوّه إلى العالقة ا
مـع عـشـرات من األصــدقـاء من جـيــلـنـا
واجلــيل الــذي أعــقــبــنــا  وهم شــعـراء
مــرمـوقـون وبـشـكل عــام اطـلـعت عـلى

دارسه اخملتلفة. الشعر العراقي 
{ كيف شربت كأسك اخلمري األول?

ــعـــطــرة -  مـــثل الـــريح اخلـــفــيـــفـــة ا
ـنعشة وما وا

ــذاق زال طـــعم الـــكــأس األول لـــذيــذَ ا
وأشتاق إليه.

{ هـل حتنّ إلى صـــــديق قــــد أَثـــــيــــر إلى
قلبك? من هو?

- الـسيد صاحب جـليل احلكيم صديق
الـــعـــمـــر والـــشــيـــوعي األول واألنـــقى

متمنياً له الصحة وطول العمر.
{ عـــدّد لي ثـالث صــفـــات تـــتـــمـــنّى في كل

إنسان?
-  الــشـجـاعـة واألمـانـة والـوفـاء وهي
مـنـظومـة مـتـكامـلـة وأي اقتـطـاعٍ جلزءٍ

منها يخلُّ باآلخر.
{ أيام السجن ماذا كان يشغل بالك فقط?
-  لـم أسـجن. بل اعـتــقـلت عـدّة مـرات
ومـــا يـــشــغـــلـــني كــان ومـــا يـــزال هــو

ستقبل. ا
{ أيّــهــمـــا أقــرب إلـى قــلـــبك... ابــنـــتــيك أم

زوجتك?
-  اإلبـنــتـان قـطـعـة من قـلـبي وروحي
كن أن تدخل والـزوجة من خـارجه و
وتــخـرج وهـكــذا هي احلـيــاة. وتـبـقى

مكانة األبناء متميّزة.
ـثّل الشـقـيق بـالـنـسـبة إلـيك وهل { مـاذا 

وجدته فعالً فيه?
- الـــتــكـــامل والــوفـــاء... نــعـم هــو مــا

وجدته فيه.
{ أي البلدان أحبّ إلى نفسك?

- أنــا تـعــددي كــمـا تــعـلـم بـاســتـثــنـاء
فـلسط والفقـراء فأنا أحادي كما قال
صــديق عـني. فــبـعـد الـعــراق (الـنـجف
وبـغداد الروح ومسالك الطير) األقرب
ــديــنـة لـي هي ســوريــا وفي دمــشق ا
الـنـاعـمة كـحـريـر الـص كـان تـكـويني
الـثـاني وقـد كـتـبـت عـنـهـا نـصـاً أدبـياً
بـعنـوان "الشام هي الـتي علّـمتني حب
الـــصــــبـــاح" وأنـــا أردّد دائـــمـــاً أنـــني

"سوراقي".
أمــا بالد الـتـشـيك فــفي بـراغ تـتـقـاطع
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مگطوعة مثل خيط السمج روحي
حالوة ليل محروگة حرك روحي

وعتبها هواي ما يخلص عتب روحي
وال مريت وال نشديت وال حنيت

گالولي عليك هواي
ياثلج اللي ما وجيت

وأحـيـاناً أغـنيـة سعـدون جابـر وأحلان
كـوكب حمـزة والكـلمـات للـشاعـر زهير

الدجيلي:
عيني ياعيني ياهوى الناس
قداح وشموس وعصافير
ياليل ومعاشر نواطير
مرات ياخذنه الهوى اثن
مرات حتضنه البسات

ومرات تنسانه الدواوين
ومرات نسأل عالوفه وين
لكن هوانه .. هوى الناس

{ واألغاني األجنبية?
Stranger أغـنـيـة فـرانك سـيـنـاترا -

.in the night
ـغــنّي وأحــيــانــاً أغــنــيــة كــارل غــوت ا
عروف الـتشيكي O MAMI وهـو ا

بصاحب "الصوت الذهبي".
{ وأنت تقـود سيـارتك هل ندمت على

عدم الوقوف إزاء مشهد صادفك?
- نــعم حــ يــعــتـدي رجـل عـلى
امـرأة تـسـيـر مـعه وسـط الـشارع
أو يـــعـــنّف أحـــدهـم مـــتـــســـوّلــة
سـوريـة اقتـربت مـنه وهي التي
قـــــذفـــــتـــــهـــــا ظـــــروف احلـــــرب

واحلصار إلى الهجرة.
{ هل ثـمـة شـبـح يـطـاردك أحـيـانـاً?

صف لي شكله أم هواجسك منه?
- ال يـــتـــجـــسّــد بـــشـــخص بل
بــــظـــاهــــرة هي الــــغـــدر وهي
وســيـلـة اجلـبـنــاء ومـنـعـدمي

الضمير.
{ كم مرّة وقعت باحلب?

- ال يــوجـد تــصــنـيف لــلـحب
ولــيـس ثــمــة أرقــام أو أعـداد
بــالـنــسـبــة لي. احلب واحـد
فــقط تـتــقـاسـمه عــدّة نـسـاء
ولـكل امرأة زمانهـا ومكانها
وحـتى وإن تـداخـلت األزمـنـة واألمـكـنة
أحــيــانــاً فــيــبـقـى احلب واحــداً وهـو

الذي ينتصر.
{ وماذا عن احلب األوّل?

- ال يــوجـد حب أول وحب أخــيـر فـكل
حـب هــو أول بــالــنـــســبــة إليّ واحلب
واحــد تـتــقـاطع فـيـه الـطـرق وتــتـقـارب
ـصـائر وتـتشـابك العـواطف وتخـتلط ا

األحاسيس.
{ ما عالقة القلب والعقل باحلب?

- الـعـشق بـالـقـلب وهو بـالـعـ أيـضاً
وحــسب بـشـار بن بـرد بـاألذن أحـيـانـا
والـقلب واحلاستان أول العاشق أما
الـعـقل فـهـو يـؤنـسن الـعـشـق ويـؤطره
فـلـيـست كل ع تـرى عـلى حـد تعـبـير
ـكـن الـقـول ولــيـست كل ابـن عـربي و

أذن تسمع.
وهــكــذا فــالـعــشق نــدى الــروح وعــطـر

القلب.
{ كيف يأتيك احلب?

- مـثل شالل ضوئي وسرعـان ما يكون
له ســلـطـان عــلى الـقــلب وفـيه تــتـطـهّـر
الـــروح ويــدخل الـــعــقـل في حــوار مع
الـقلب واحتـادهمـا على مـوقف موحد

ـرء نـوعـاً مـن الـطـمـأنـيـنـة يــبـعث في ا
والـــرضــا وحـــ أكــون في مـــثل هــذه
احلــالــة تـرانـي أنـام بــعــمق وأتــنـفس

بعمق وأعمل بعمق.
{ هـل هـــنــاك ديـن مـــتـــســامـح وآخـــر غـــيــر

متسامح.
- األديــان أكـثــر رحـمــة وتـسـامــحـاً من
الــبـشــر واإلنـســان هـو مـن يـحـاول أن
يــوظّــفــهــا بـاجتــاه الــشــر والــتـعــصب

والتطرف والعنف واالرهاب.
{ هل تؤمن بالله?

- عالقــتي بــالـســمـاء قـويــة وتـأتــيـني
إشــارات غـامــضـة بـاســتـمــرار وأشـعـر
مـعـهـا بـالطـمـأنـيـنة والـسالم وكل ذلك
خـــارج دائــرة الــطـــقــوس والــشـــعــائــر
ـا هي عالقـة روحـيـة والـغــيـبـيـات وإ

وجدانية عقلية.
{ متى تكتب سيرتك الذاتية?

- الـسيرة الذاتـية شديدة الـقسوة على
كـــاتــبــهـــا وكــذلك عــلـى الــقــارىء وهي
لـيـست هـتـكاً لألسـرار أو انـتـقـاصاً من
اآلخــر أو فــضـحــاً خلــفـايــا الــنـفس أو
تـلمـيعـاً للـصورة إنـها خالصـة جتربة
قـيـمـيـة وصـمـيـمـيـة وقـد تـكـون فـرصة
لـــلــــمـــراجـــعـــة خـــارج دائـــرة اإلســـاءة
لـألموات أو إيذاء لألحيـاء. إنها فرصة

تأمل وهدوء ونقد موضوعي.
{ ماذا تتمنى?

- أن يـــســـود الــــسالم والالّعـــنف وأن
تــنـــعم بالدنــا الــعــربـــيــة بل والــعــالم
أجـمع باحلرية والتنمية وأن نستطيع
الــتــعـايش فــيــمـا بــيــنـنــا عــلى أسـاس
شترك اإلنساني وأن نسـهم كما كان ا

أسالفنا في ركب احلضارة الكونية.

زلت أحـبّـهـا ألنـهـا ألـيـفـة وتـغـريـداتـها
جميلة.

{ مــــا الــــذي يُــــذكّـــرك
بامرأةٍ شغفت بها?

-  رائـــــــحـــــــتـــــــهــــــا
وابـــــتــــســــامـــــتــــهــــا

وغنجُها.
{ هـل تــــــســـــتــــــمـع إلى
أغـنـيات الـريف ومَـن هو

مطربك الريفي األول?
... أحب - أحــــــيـــــانــــــاً
االســتـمـاع إلى مـطـرب
الــــــــــــريـف األول داخـل
ــطـرب حــسن ثم إلى ا
الــــشـــعــــبي لـألغـــنــــيـــة
احلديثة الياس خضر.
وسيقى التي { ما أنـواع ا

تستمع إليها?
ـوسيقى الكـالسيكية - ا
وبـــــــــــشــــــــــكـل خــــــــــاص
ســمـفــونــيـات بــيـتــهـوفن
ومــــــــــــــــوزارت وبـــــــــــــــاخ
وتـــــشـــــايــــــكـــــوفـــــســـــكي

ودفـــــــــورجــــــــاك... وبـــــــــاألخـص أحب
االســتــمــاع دائــمــاً إلى الــســمــفــونــيـة
الــتـاسـعـة لـبــيـتـهـوفن والـســمـفـونـيـة
اخلامسة لتشايكوفسكي والسمفونية

الرابعة  لدفورجاك.
طرب تستمع إليهم عادةً? { وأي ا

-  فــــيـــروز بــــالـــدرجــــة األولى وأحب
االسـتماع إلى عبد احلـليم حافظ وعبد

الوهاب وأم كلثوم ووردة اجلزائرية.
ـاذا تـمــيل إلى الـشـاعــر اجلـواهـري من  }

دون سواه?
-  أمـيلُ إلى األدب بـشكلٍ عـام والشـعرُ
بـشـكلٍ خـاص ومـيـلي إلـى اجلـواهري
الــكـبــيـر ألنه أحـد أبــرز أركـان الــشـعـر
الــكالسـيــكي في الــقـرن الـعــشـرين بل
ــيل مــحــكـوم آخــر عــمــالـقــته. وهــذا ا
بـالذائقـة الشعـرية من جهـة وبالعالقة
والـصداقة الـتي ربطتـني مع أبو فرات
لـنـحو ثالث عـقود من الـزمان من جـهة
أخـــرى. وقـــد ســبق لـي أن قــلـتُ وقــبل
ـبـاشـر عـلى اجلـواهري أنه الـتـعـرف ا
عـاش في بيتنـا (ألن كلُّ ما يخصّه وما
كـان يـنـشـرُه من قـصـائـد ودواوين وما
يـكتب عنه موجود في بـيتنا ويتداوله
األعـمـام واألخـوال) كـمـا كـان مـعـنا في
مــــدرســـتـــنــــا اخلُـــورنَق حــــيث كـــانت
قــصـيــدته الـتـي حـيّــا فـيــهـا ثـورة 14
تـمـوز/يـولـيو 1958 مـفـتـتح فـصـلـنا
الـــــدراسي األول وهــــو مـــــوجــــود في
مـدينتـنا النـجف (واقعاً ولـيس مَجازاً)

حيث نشأ فيها.
ولألسـرة اجلواهرية مـكانة علـمية منذ
جـدّه األقدم محمـد حسن صاحب كتاب
"جـــواهــر الــكـالم في شــرائع اإلسالم"

الذي اكتسبت منه األسرة إسمها.
واألكـثر من ذلك أننا عشنا في مدينت
حـبيبت لسنوات عديدة هما براغ في
الـسبـعينـات ودمشق في الـثمانـينات
وكــنـا عــلى تـواصـلٍ مـســتـمــر مـثــلـمـا

التقينا في لندن في التسعينات.
وقـــد أصــدرتُ عــنه كـــتــابــاً بـــعــنــوان:
اجلواهري في العيون من أشعاره" في
الــعـام 1986) بــالـتـعــاون مـعه) كـمـا
أصــدرتُ عـنه كـتـابـاً في الـعـام 1997
ــوسـوم "اجلــواهـري - جـدل الــشـعـر ا

واحلياة" (طُبع ثالث طبعات).
{ وماذا عن عالقتك بشعراء آخرين?

-  احـتـفـظت بـعالقة ودّيـة مع الـشـاعر
عــبـد الــوهـاب الــبـيــاتي الـذي تــعـرّفت
عــلــيـه في الــقــاهــرة في مــطــلع الــعــام
1969 وبـلـنـد احلـيـدري حـيث عـمـلـنـا
نظـمة الـعربيـة حلقوق مـعاً في إطـار ا
اإلنـــســان وكــان عــضـــواً في اجملــلس
االسـتـشاري وكـذلك بـعالقة وثـيـقة مع
الـشـاعر مـظفـر الـنواب والـشاعـر كاظم
الــســمـاوي والــشــاعـر رشــدي الــعـامل
والــشـاعـر والـروائـي فـاضل الـعـزاوي
كـــمــا ارتـــبــطت بـــصــداقــة مـــديــدة مع
الـشـاعـر سـعـدي يـوسف وهـو "شـاعـر
الــتــفـاصــيل الــصــغــيـرة" وقــد غــيّـرت
قــصـيـدتـه مـنـذ مــجـمـوعــته الـشــعـريـة

بغداد
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وقــلت  في نــفــسي  ان هــذا الـرجل 
وانـــا صـــامت جـــالس الى جـــواره في
ـقـعـد االمـامي فـي السـيـارة  يـعـيش ا
على اطياف من الذكريات  لكن ال احد
نــبش فــيــهـا وال حــاول اخــراجــهـا من
الـقـمقم يـقـول االديب اللـبـناني جـبران
خـلــيل جـبـران (أحـتـرس من ذكـريـاتك
فــالـوجع يـزورك مـرة واحـدة ولـكـنك ال
تـتـوقف عن زيـارته). وغـالـبا مـا يـعـمد
الـذين يجرون حـوارات صحفـية معه 
يـسـتـنـطـقـونه بـقـصـد اسـتـدراج فـكـره
ورؤاه الـــســيــاســيـــة والــفــلـــســفــيــة 
مـتناسـ ان قلبه مـازال ينبض  وهو
مفعم بااللم وسهر الليالي واحلرمان 
وان مـالئــــكـــــة احلب حتـــــوم حــــوله 
والســيـمــا في خـلــوته او حتت تــأثـيـر
كـأس من الـنـبيـذ احـتـساه في ركن من
اركــان شــارع اجلــمــيــزة الــبــيــروتي 
زدحم الـضاج بـاحلركة والـعنـفوان وا
بـالـسـكـارى والـصـبـايـا . وعـمـلـيـاً فان
شـعـبـان دأب عـلى اخـتـيـار زاويـة عـند
مــطـعم شـعــبي اسـمه (مــشـاويش مـار
مــخـايل) يــضع مـنــاضـده عــلى قـارعـة
الـطريق  ويحرص شـعبان على دعوة
ـكـان  لـنفض ـقـربـ مـنه الى هـذا ا ا
مـتاعب القدوم من بغداد او الشام الى
ـدينـة التي اتـخذها مـحطـته االخيرة ا

بعد ان جاب مدناً وعاشر عواصم .
 × × × ×

بــعض االشــخـاص تــتـمــنى لـو انك لم
تـــصــادفــهم فـي حــيــاتك  وبـــعــضــهم
تـتـعرف عـلـيه وتـمضي مـعه رهـطاً من
ض وتــــمـــضي دون ان حــــيـــاتـك  و
يــتـرك في مـشـاعـرك اثـراً او في روحك
بصمة . اما افضلهم على االطالق فهم
الـــذين تـــهــبط صـــداقــتـــهم عـــلــيك من

الـسـماء  فـتـرتبط بـعالقـة وطيـدة بهم
فـيـتـركوا في روحك عـطـراً وفي نـفسك
شــذى الـوفـاء والــقـصص احلـمــيـمـة .
وعـبد احلسـ شعبـان من هذا الطراز
. وذات مــــــرة قـــــلـت له  وانــــــا عـــــلى
تـواصل شبه يومي معه عبر الهاتف 
(دكـــتـــور .. اعـــاتب نـــفـــسي احـــيـــانــاً
ـاذا لم اتــعـرف الـيك قـبل بــالـسـؤال  
عـقـود من الزمـان ?) . ويـضحـك معـبراً
زج عـن سمـات شـخص نادر الـوفـاء 

رح بصدق الكالم . ا
ويـــوم كــنــا نـــتــجه الى (اجلـــمــيــزة) 
الـشـارع الذي يـروق له وسط بـيروت 
راودنـي فضولي الـصحـفي فرفعت عن
عالقتنا بعض (الكلفة) واقترحت عليه
اجــراء حـــوار غــيــر تــقـــلــيــدي  لــيس
ا مئـات احلوارات التي كـعشـرات ور
اجـريت مـعه واتـسمت بـجـدية مـفـرطة
تـنظر فيها االسئلة الى احلياة وكأنها
فــواجـع بــشــريــة وعــنف مــفــرط وثــأر
تــاريـخي حــسب  او كـأنــهـا تـقــتـصـر
عـلى رؤى مـا ورائيـة  ال حيـويـة فيـها
وال صـفاء انساني أو كما يظنون انها
حــكـايــة تــراجـيــديـة تــكـشف وجــودنـا
الــبـشــري الـضــعـيف . رأيـت ان يـكـون
حــواري مع عــبــد احلــسـ شــعــبـان 
ــفــردات ــفــكــر صــائــد ا االنــســـان وا
ــصـطــلـحــات والـعــابـر من الــكـفـاح وا
ــــرح والال شــــقــــاء بــــانــــواعـه  الى ا
ـــاطه والـــســخـــريـــة من االقــدار  بـــا
حـلـوهـا ومـرهـا . وهـكـذا ولـد جزء من
هــذا احلــوار  بــيــنــمــا كــان شــعــبــان
شـي  قرب انتصاف ـارس رياضة ا

الـليل  على رصيـف كورنيش بيروت 
تـاركــاً لـسـاعـة الـكـتــرونـيـة يـرتـديـهـا 
سـافة الـتي يقـطعـها قـيـاس خطـوات ا
ذهاباً واياباً كل يوم  اما اجلزء االخر
فـقد ولد في حضن احلجر الصحي من
اجلـائحة  بعد اشهـر من بقاء االسئلة
فـي االدراج  وسفر شعـبان الى لندن 
لـتلـقي اجلرعة الـثانـية من اللـقاح ضد

كورونا :
{ مــا الـــذي تــركــته من عــقـــلك الــبــاطن في

النجف?
-  الـــروح تـــســـكن هـــنـــاك حـــتى وإن
سـكـنت الـنـجف فـي قلـبـي. وعلـى غرار
وسيقار البولوني شوبان "العقل في ا
بـــاريـس والـــقـــلب في وارشـــو" أقـــول
الـقلب في النجف والـعقل مهاجر. وإذا
كـــانـت بـــاريس قـــد مــــنـــحت شـــوبـــان
الـشهرة حيث تربّع عـلى عرش البيانو
ــوســيـقـي الـكـالسـيــكي في واإلبــداع ا
القرن التاسع عشر بعد باخ وموزارت
وبــيـتـهـوفن فـإن وارشــو مـنـحـته تـلك
ـتــوهّـجــة حـتى تــوزّعت بـ الــروح ا

عشقه وموسيقاه.
{ ما شـكل الصف الـدراسي الذي جـلست

فيه للمرّة األولى?
- مــدهش بــخـشــوع ونــاطق بــالـبــهـاء
ــنــة ومـــفـــعم بـــأريج األمـل... إنه الـــلـــبـُّ
ــعــرفــة األولـى الــتي قــادتــني لــعــالم ا

الشاسع والبال نهايات.
{ ما هو أول كتاب قرأته?

- اعـــتــرافـــات أرســـ لــوبـــ "الــلصّ
ؤلف هو الـظريف" والحقـاً عرفت أن ا

الكاتب الفرنسي موريس لوبالن.
{ ما هي أول قصيدة حفظتها?

ـا للشاعر معروف الرصافي التي - ر
يقول فيها: 

أنـا باحلكـومةِ والسـياسة أعرف/ أَأُالم
في تفنيدها وأعنّف

عَــلَم ودســتــور ومــجــلسُ أمــةٍ/ كل عن
عنى الصحيح محرّفُ ا

{ ما هـو أول وجه رأيته ومـا زال عالـقاً في
عقلك ووجدانك?

ــنــيــر جنــاة حــمـود - وجـه الــوالــدة ا
ــشـرق عــزيـز شــعـبــان ووجه الــوالـد ا
ـشهد جـابر شـعبان وحـ أستـعيد ا
فــكـأنــهــمـا انــفـلــقـا عـن تـكــوينٍ واحـد
وأصبحا جسم ولكن بروح واحدة.

{ صف لي معلماً تأثّرت به?
- ســـأصف لك ثالثــةً ألنـــهم يــكــمّــلــون

بعضهم البعض:
األول - عــبـد الــرزاق الـســاعـدي وهـو
أوّل مَـن عـــلّــــمــــني فـك رمــــوز احلـــرف

(الصف األول االبتدائي).
والـثاني - رؤوف الـشيخ راضي الذي
حـبّبني باللغـة العربية وبدرس اإلمالء
(الصف الثالث االبتدائي) وكالهما في

مدرسة السالم.
والــثــالث - الــشــيخ يــحي اجلــواهـري
ـتمكـن من اللـغة العـربية وهـو أحد ا
وفــقــهــهـــا وقــد درست عــلى يــديه في
االعـداديـة: الـنحـو والـصـرف واالعراب
وكــــتـــابــــة الـــشـــعــــر (الـــصـف الـــرابع

الثانوي).
وكـــان األول ســـمــحـــاً جـــداً والـــثــاني
حـازماً جداً والثالث عصبياً جداً وما
يـجمـعهم طـيبـة القلب وحـبّ تالميذهم

وتفانيهم من أجل تعليمهم.
اذا? { أي الطيور أحببتها في صباك و

- احلـمــام والـبالبل والـعـصـافـيـر ومـا

طــرق احلب وتـلــتـقي جـداولـه وكـتـبت
نـصـاً أدبيـاً عـنـها بـعـنوان "بـراغ وثـمة
عـشق" ويـبـقى لبـنـان مانـحـاً احلواس
عـــــطـــــراً وجــــمـــــاالً حـــــيث اخلـــــزامى
والالفـندر وفي بيروت يـتجدّد العشق
هــكـذا هي أرخـبـيالته وشـواطـؤه وقـد

كـتـبت نـصـاً أدبـيـاً عـن بـيـروت ح 
ي من احلـــركــة الــثــقـــافــيــة في تـــكــر

أنطلياس.
ــاذا { ألـــهــذا الـــســبـب أنت في بـــيــروت? و

غادرت لندن?
زاج وأكثر دفئاً -  بـيروت أقرب إلى ا
ثـقف وألـفة وحـميمـية وهي ملـتقى ا
ـنـفـي والـصـعـاليك والـعـشـاق أما وا
لــنـدن فــرغم أيــجـابــيــاتـهــا خـصــوصـاً
احلــريـة واألمــان فـإنــهـا أبــعـد وأبـرد
إضـــافــة إلى ارتـــبــاطـي بــعــقـــود عــمل
جــامـــعــيــة في بــيـــروت مــنــذ ســنــوات

طويلة.
{ أنت كـثـيــر الـتـرحـال واألسـفـار.. ,أيـهـمـا

تفضل ركوب البحر أم البرّ أم اجلو?
-  حــسب ابن عــربي فــاألسـفــار ثالثـة:
"سـفر من عنـده وسفر إلـيه وسفر فيه"
وهـذا األخير سفر التيه واحليرة وهو

ال
مـعنى له وسفري شخصياً هو سفر
الـروح الـتي ظلّت مـعلّـقة هـناك وهـكذا
تـراني هائماً وغير مستقرّ مرحتالً مع

كتبي وأسبابي ولواعجي. 
وفي الـسفـر فوائد كـثيرة فـإضافة إلى
ـغامرة واالكتـشاف ففيه االطالع على ا
ثـقـافـات الـشـعـوب وحـضـاراتـهـا. وهـو
تـمـنـحك مـرونة في الـتـعـامل مع اآلخر
وقـدرة أكـبر عـلى الـتسـامح والـتواصل
والصداقة وكل ما هو مشترَك إنساني.
وفي الــســفــر اكــتـشــاف لــلــذات أيــضـاً
وحـسب اإلمـام الشـافعي فـفيـها تـفريج

. همٍّ وقد يكون طلب علمٍ
{ ما أحسن رواية قرأتها?

-  دونـــكــيــشـــوت لــســرفـــانــتس وهي
ية. مصنفة من أعظم الروايات العا

{ ومن هو أعظم روائي?
-  أســتـطـيع الــقـول دوسـتــويـوفـسـكي
وتـــولــســتـــوي ومــاركـــيــز. وهــؤالء من

أفضلهم.
{ وأفضل روائي عربي?

-  جنـــيب مـــحـــفــوظ بـــالـــطـــبع كـــمــا
يعجبني عبد الرحمن منيف.

{ وماذا عن أفضل روائي عراقي?
-  أحـب قــراءة غـــائب طـــعـــمه فـــرمــان
ويــشــدّنـي فــؤاد الــتــكــرلي وأســتــمــتع
بـقـراءة شـمـران الـيـاسـري "أبـو كاطع"

وأقصوصاته وحكاياته.
{ أي همٍّ يــغــمـرك بــاأللم واألسـى واحلـزن?

وكيف تستطيع الهرب من انشغاالته?
- أكــــبــــر األحـــزان هــــو الـــظــــلم عــــلى
ـستويات كافة وأشعـر براحة نفسية ا
ـظلوم أو أساعـد ضحية حـ أنتصر 
وكم كــنت مــنـســجــمـاً مع نــفــسي حـ
تـمـكّنت من مـسـاعدة الجـئـ فارين من
العراق أو من عدد من البلدان العربية.
{ مرأة... صـحيفة... أم صفحة على مواقع

التواصل االجتماعي?
- تــعــدديــتي مــتــواصــلــة مـع الــكــتـاب
ـــشي ـــرأة والـــنـــبـــيـــذ وريـــاضـــة ا وا
والــصـديق وهي مـتـداخـلــة ومـتـفـاعـلـة

. ومتراكبة يكمّل بعضها بعضاً
{ ماذا تقول في الصداقة والصديق?

- حـسب أرسـطو: الـصـديق إنسـان هو
أنـت... إالّ أنه بـــــالــــشـــــخص غـــــيــــرك.
والـصداقـة أفضل العـالقات اإلنسـانية.

وأساسها كرم العهد والتضحية.
{ هل أنت سعـيد وما أبرز سـمات السعادة

في رأيك?
- نـعم سـعـيد جـداً وحبّ الـناس وحب
الــــعـــــمل وحب اخلـــــيــــر هي مــــصــــدر

سعادتي األساسية.
{ أي أغنية تطاردك أينما حللت?

-أغــنـيـة الــيـاس خـضــر والـتي هي من
أحلــان طـالب الــقـرة غــولي والـكــلـمـات

ظفر النواب: قصيدة 
اي  روحي وال تگـلها شبيج ..وانت ا
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قد يـكـون يـومُ لقـائي بـشخـص لبق مـفـوّه قـبل ثالث سـنـة مـنحـني فـرصة
صدر وغيّـر من أفكاري كلها وأولها أن ال أصدق أي البحث الدقيق في ا
شيء كـروايـة مـنــقـولـة أو مـسـمــوعـة دون أن أتـأكّـد من قـائــلـهـا فـعال ومن
مصـادر مـوثـوقة ومـوثّـقة .. قـصـة هـذا الرجل كـان نـاقمـا مـنـتقـدا لـلوضع
العام وخاصة في مجال السياسة وكان يفرغ همومه وحالَ فقره ومعاناته
سائية الـعفوية الـتي حتولت إلى واجب شبه يومي في أيام في جلساتنـا ا
احلصـار .. في إحـدى األماسي وقـد جـلس معـنـا بعض أصـدقـائنـا  قال
وهو ينـتقـد تصـريح مسـؤول حكـومي ما نصـه : (مثلـما قـال هتـلر  إكذب

إكذب حتى يصدقَ كناس) !! 
ــقـتــبس حـفــاظـا عــلى مـشــاعـره رغم لم أفـاجــئه أو أقــاطـعه ألصــحح له ا
ا حضـور أصـدقاء مـثقـفـ اجللـسـة وقد رمـقـني أحدهم بـنـظرة عـتب ور
وقف تـحدث لكنـني تداركت ا تساؤل إيحـائي عن مستـوى ثقافـة الرجل ا
دمج لتخرج اجلملة : (مثلما قال غوبلز  إكذب ا يغير اللفظ ا ألسأله فر
عـنى وهـو يـصـرّ على أن إكذب حـتى يـصـدقك الـنـاس ) فإنـبـرى يـشـرح ا

تكرار الكذب ضروري حتى يصل ألبسط الناس وهو الكناس !!
هكذا بهـذه السذاجة فـسر وشرح ونـحن له صاغرون .. حاولتُ من خالل
تخصـصي بعـد يوم من الـلقـاء وبصعـوبة بـالغـة أن أب له أن دمج كـلمتي
(يصـدقك الـنـاس) هـو ترجـمـة عن لـغـة أخرى لـكن بـالـعنـعـنـة وصـلت إليك
سماعا (حتى يصدق كناس) ألن مقاطعــــــــــهما اللفـــــــظية واحدة نطقا
.. جرب أن تـتلـفّظهـا مرتـ لتـعرف أنـهمـا متـطـــــــابـقتـان لفـظا تـماما وال
يز جـملـة عن األخرى إال الـكتـابة فلـماذا تــــــنقل عن وعن سـماعا شيء 
ـا ال يــسـمع لك أحـد !! فـردّ بال قـراءة ? مـا يـوقــعك في أتـون اجلـدال ور
ـا مـعـنـاه : (فــلـيـذهب إلى اجلــحـيم من يـسـمع أو ال بـعـنف ســــــــاخــرا 

يسمع ) .
ــوفّق من ـــوثّق وال ا تــذكــرت احلــادثـــة وأنــا أســتــمع ألهـل الــنــقل غــيــر ا
صحـافـيـ وإعالمـي وكـتّـاب ومـعـارض وجـمـهـور واسع من األصـدقاء
الذين يـعـرفون أن أغـلب مـا يُـنقل مـبـالغ فيـه أو كذب لـكـنهم يـصـرون على
نــشـره وال يــعــرفــون أن الــثــقــة بـأخــبــارهم تــذوب لــتــتالشى مع صــورهم
وتـأريـخهـم مثـلـمـا تالشت فـكـرة أو خـدعـة تـولـيـد الـطـاقة مـن محـرك ذاتي
احلركـة والـتي كـنا مـخـدوعـ بهـا في شـبـابنـا حـتى عـدنا إلـى بديـهـية أن

الطاقة ال تفنى وال تستحدث بدون طاقة مشغّلة . 
يزا في اإلعالم تطلـع ألن يكون رقمـا  ما سردتُه قـد ينتـفع منه الشـاب ا

ح يـنـتهج احلـقـيقـة بـالوثـيقـة واإلبـهار بـالـواقع وليس
بــالـــتــزويق واخلـــدع الــتـــصــويـــريــة فـــالــصـــحــافــة
اإلستقصـائية تتـطلب حتقـيقا موثـقا ومن مصادره
وعــلــيك أن تــتــذكَــر أن تــعــدد الــنــقالت (من وعن)
سـيـضـعف حـتـمـا خـبـرك وقـد يـوقـعك في فخ كـمـا
وقع صديقي وقلب الـعبارة فكـانت درسا من طرفة

منتِجة بحق لم أنسَها طيلة ثالثة عقود .
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ـالكي مع سـيـسرح الـكـاظمـي عن اخلدمـة في الـلحـظـة التـي يجـلس فـيهـا ا
سـيـد الــعـراق االول في الـنـسب وفي االتـبـاع مـقـتـدى الـصـدر بـ االكـابـر
ـقـيم.الى جـانـب االثـيل واسـامـة الـنـجـيـفـيـان رضـوان الــله عـلى الـراحل وا

.وهما من اصول وفصول العرب العاربة .
ن تستخدمهم دول الطوائف  الخوف من حرب اهلية يروج لها اتباع 

ــتـجــانـســ مع بـعــضــهم.مـثل نــسـيج لــكن اخلـوف مـن. اخـتالف الــقـوم ا
الـكتـان.فـالظـاهرة الـعراقـية غـير مـتداولـة في اجملـتمـعات الـعربـية والتـعرف

ذهبي في غير العراق..  الشعوب االسالمية العربي التزاوج ا
ـتحـدث اليـكم لـست شاذا عن بـني قـومي شيـعي عـلوي قـومي عربي انـا ا

ابني االول اسمه جاهلي من اسم حكيم اجلاهلية اكثم بن صيفي.
وابني الثاني عمر العلوي .والثالث هادي على اسم عمه.

زوجـتي بـعد حب لـها.بـاق مابـقي الدهـر مـحاسن عـبد الـوهاب االمـ التي
طبعة امـليت عليـها كتبي وهي التـي تتابع تنضـيدها وطبـاعتها وال تعـرف ا

القبرصية ماذا في الكتاب .وتظن ان زوجتي هي كاتبة قصة.
انا مدين لهذه الزوجة.اما زواجي عليها فحب في كثرة االجناب..

ولـنـا في رسـول اللـه اسوة حـسـنـة وهو احملب لـعـائـشة وكـان عـلـيه السالم
ن تعطي ليـلتها لعائشـة من زوجاته وقد تزوج عليها  رضي يـضمن اجلنة 

الله عنهن جميعا واسكنهن فسيح جناته.
 } } } }

انــا مــحـســوب عــلى االحـرارالــشــجـعــان وكــان الـســيــد.رئـيـس لـوزراء من
تالمـذتي الـذين كـنت ابـحث لـهم عن رزق جـلـيل واكـلف مـعـارفي بـالـتـعاون
مــعي اليـجــاد.مـصـدر رزق لـه.عـنـدمــا ابـتـسـم له الـدهــر اجملـهـول بــرئـاسـة

الوزارة 
ـئة سـنـة قـادمـة وقـد.من الـله عـلـيه بام ـسـاعـينـا وهـواليـحـتـاج احـدا  تـنـكـر
االرزاق. وهـو يستحق بعد صـبره الطويل.ادام الله علـيه هذه الفرصة التي

عزت على الصدري والعلوي
. الكي والنجفي وا

ولى ونعم النصير. انه نعم ا
ان الـله يـجـازي الـصابـرين عـلى صـبـرهم. والبد ان
تـلتفت رحمته علينا بـعد .ان تنكر الصابرون على
ن كــان يــأخــذ بــيــدهم الــكــســيــرة قــبل الــبــطــالــة 

الوصول الى خزائن السماء .
ان تـاريخ البشـر تكتبـه سنوات احلرمـان والتمحوه

سنوات النسيان.

مع ان نـفوذ قاسم سليماني في القـرار والتنفيذ لم يكـونا بحاجة لتسريب اال
ان تـوثيق محمد جواد ظريف امـر و اختيار صحيـحان لشخص ودولة حتترم

ضاد لسياستي ايران الداخلية واخلارجية. التوثيق ايا كان الرأي ا
لم يـستـحق جواد ظـريف هذه الضـربات الـتي وصلت حـد ان تصـفه صحـيفة

ايرانية باحلقير اال لضرب فرص ترشحه في انتخابات الرئاسة القادمة.
مـاقـاله الـوزير االيـراني لـم يتـجـاوز الـتـاريخ وال الـواقع فـشعـار كل شيء من
اجل الـنـصر الـذي رفـعه صـدام ورفـعه جمـال عـبـد النـاصـر واالسـدان حافظ
وبـشار ليس بـشعار يقـتصر عـلى االبداع في التـفكيـر السلـطوي العربي بل
كـن حتديـده وحتـديـد الـشعـار الـذي يـخـتصـر الـتـوجه سـواء كان هـو تـوجه 

رحلة) عربيا ام غير عربي. القائد( قائد ا
سـليـماني كـان اقـوى من ظريف? مـاجلـديد بـاالمر? نـعم سلـيـماني اقـوى ليس
فـقط من وزيـر خارجـيـة بالده بل اقوى من رؤوسـاء وزارات الـعراق وسـوريا
ولـبنان و اقـوى من رؤوساء جـمهويـات البـلدان الثالثـة ام ان هذا يـتطلب ان
يـطل علـينـا ميـشـال عون بـتسـريب او من غيـر تـسريب هـو او بشـار او رئيس

العراق احلالي و السابق و االسبق ليقولوا ان سليماني كان اقوى منهم? 
الـقضـيـة ضـخمت اعـالميـا النـها دخـلت الـعـقـول بنـفخ اعالمي عـربي ال يـقدر

على مواجهة ايران فجعل من االمر اعترافا و "هوسة".
سـلحة التي تسـتظل بظله الذي الظل االن لـو ان فيلق القدس طـلب لالجنحة ا
اال ظـله في مــحـور طـهــران بـغـداد دمــشق بـيـروت صــنـعـاء اتــراهم يـأخـذون

موافقة من احد?
مـحمد جواد ظريف لـيس قليل وعي اعالميا او امـنيا ليصرح

اضي و احلـاضر وهذه وثائق سـيعترف ـا يخالف ا
بحقيقتها في وقت قد ال يكون فيها للحقيقة قيمة.

من يـريد ان يغـضب او يفـرح او يستـغرب او يتـفاجأ
من كالم الـوزيـر االيـراني فـليـتـابع الـشـارع الـعراقي
لـيــعـرف ان الـرجل لم يــخن ولم يـلـفق ولـم يـنـتـقم من

ا صرح. سليماني 
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مضى على آخر لـقاء مباشـر لي مع الدكتور عـبد احلس شـعبان  اكثر من 18 شهراً . رأيته فـي بيروت التي
كانت تشع بأنوارها وتغرق بلون البحر  الذي حتتضن امواجه كثيراً من الذكريات وتخفي اسرار ما كان يدور
في حجـرات فـنـدق (سان جـورج)  وحـديثـاً في شـرفـات فنـدق فـور سيـزونـز  وفي احـدى جوالتي مع الـدكـتور
ـفكـرين وكبـار البـاحثـ بشـر ايضاً  ـنبـعث من مذيـاع سيـارته  فتـذكرت ان ا شعـبان اطـربني صـوت فيروز ا
تأخذهم العواطف الى تخوم الشباب وايام (الشقاوة)  ولم يكونوا باجلدية التي هم عليها اليوم  وباالنشغاالت
ـاضوية الـتي هرب بـريقهـا  فتحـول الى حلم باهت ال التي تصـرفهم عن العـناية  – احيانًا  – بألوان الـلوحة ا

مالمح له وال اثر .
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عبد احلس شعبان مع شاكر السماوي شعبان مع والدته واخته سلمى

في استقبال الدكتور عند عودته الى العراق



6ÊU e « ≠œ«bGÐ

كشف مـصدر فـي وزارة الشـباب والـريـاضة ان وفـداً من االحتاد الـدولي بـكرة الـقدم
العـب العراقـية. وقال فيفـا سيـزور العراق قـريبـاً لبحث مـلف رفع احلظـر الكلي عن ا
ـصـدر في تـصـريح صـحـفي  إن جلـنـة من فـيـفـا سـتـزور الـعـراق قـريـباً بـهـدف رفع ا
ـوجودة في الـعـاصمـة بـغداد. واوضح ا فـيـها تـلك ا احلظـر عن كل مالعب الـعـراق 
صدر أن وزيـر الشبـاب والرياضـة عدنان درجـال حصل على تـطميـنات إيجـابية من ا
إنفانتينو وبدعم من رؤساء االحتـادات اخلليجية لقضايـا العراق الرياضية ومنها رفع
احلظر عن الكـرة العراقـية. يذكر ان فـيفا كان قـد رفع احلظر عن ثالثـة مالعب عراقية

في البصرة وكربالء وأربيل.

wKJ « dE(« l d  ‚«dF « —Ëeð UHO  s  WM'

{ مـدريـد- وكـاالت: بـعـد أشـهـر من
وفاة النجم األسطوري األرجنتيني
ديـيجـو مارادونـا وجهت جلـنة من
اخلـبـراء اتهـامـات خـطيـرة ألطـبائه
ــرضــاته. ونــقــلـت صــحــيــفـة ال و
نـاسـيون عن تـقـرير لـلـجنـة الـطبـية
حـول األيـام األخـيـرة لـلـنـجم والذي
صدر أمس اجلـمعـة: تعـامل الفريق
الـطـبي لديـيـجو مـارادونـا كان غـير
كاف ومـعيب وغيـر مراعٍ لـلمريض.
ـصـيـره. وتـوفي ـريض  لـقـد تـرك ا
مارادونـا إثر إصـابته بـنوبـة قلـبية
ـاضي في نـوفمـبـر/تـشرين الـعـام ا
ثان عن  60 عامًا. وكـان يتعافى من
جــــراحـــــة فـي ذلك الـــــوقـت. وقــــال
الــتـقـريـر إنه عــلى الـرغم من أنه ال
ـكن الــقـول عــلى وجه الــيـقـ إن
جنم كـرة الـقـدم لم يـكـن لـيـموت إذا
تـلــقى رعـايــة طـبـيــة أفـضل إال أنه
عـلى األقل كـانت سـتـتـاح لـه فـرصة
أفــضل لـلــبــقـاء عــلى قــيـد احلــيـاة.
ويـــجــري حتـــقــيق فـي مــخـــالــفــات
مــحــتــمــلــة في عالج مــارادونــا في
ــنـطــقـة ســكـنــيـة تــخـضع مــنـزله 
للـحراسـة شمـال العـاصمـة بوينس
آيرس في األسـبوعـ األخيرين من
دعي العام حياته. ويـحقق مكـتب ا
مـع مـــا ال يــــقل عن  7 أعــــضـــاء من
ة قتل نتيجة فريقه الطبي في جر
إهـمال. وكـان النـجم الـراحل الفـائز
بكأس العالم عام  1986 يتعافى في
مـنـزله بـعـد أن أزال األطـبـاء جـلـطة
دمـويــة من دمـاغه. ووفــقـا لـتــقـريـر
اخلبراء فـإن رعاية جنم كـرة القدم
اتـسـمت بـأوجه نـقص ومـخـالـفات.
وأضـاف الــتــقـريــر أن مــارادونـا لم
الحـظة ودعم مالئـم من يخـضع 
الـــطـــاقم الــــطـــبي والـــتـــمـــريـــضي

والعالجي. 
WOÐË—Ë« V¼«u

تـــظـــهــر بـــ حـــ وآخـــر مــواهب
العب كـرة الـقـدم بـيـنـهـا ــيـزة 
من يتـوهج ويـواصل التـألق وآخر
يصـبح في طي النـسيـان. وفي آخر
عـامـ بـزغ جنـم مـجـمـوعـة هـائـلة
من الـالعــبــ الـــشــبـــاب الــذين لم
تــتـجــاوز أعـمـارهم  21 عـامًــا حـتى
نـافسة اآلن ومنـهم من يُتـوقع له ا
بـــقــوة عـــلى لـــقب أفـــضل العب في
الـــعـــالـم خالل ســـنـــوات قـــلـــيـــلـــة.

واهب ويـستـعـرض كووورة أبـرز ا
ن الـتـي خـطـفت األنـظـار مـؤخـرًا 
لـم يــتــجــاوزوا حــاجـز الـ 21عــامًـا

وذلك على النحو التالي:
b½ôU¼ ZMO d¹≈ 

ــهــاجم الـنــرويــجي صـاحب الـ20 ا
عـــامًــا خــطـف األنــظــار إلـــيه مــنــذ
تـواجــده مع ريــد بــول سـالــزبـورج
الـنـمـسـاوي قـبل أن يـواصل تـألـقه
الالفت مع بوروسيا دورتموند قبل
عــام ونـــصف. واســتـــطــاع الــدولي

الـــنـــرويـــجي أن يـــضع نـــفـــسه في
واجهـة كرة القـدم مؤخـرًا باحتالله
عـرش هدافي دوري أبـطـال أوروبا
مـــا تـــســـبـب في ارتـــفـــاع قـــيـــمـــته
الـســوقـيـة لـتـصل إلى حـوالي 110

مالي يورو.
uA½UÝ ÊËœUł

ـهاجم اإلجنـلـيـزي أحـد أبرز يـعـد ا
األسماء الالمـعة في البونـدسليجا
ما جـعله مـحط اهتـمام دائم لـكبرى
ـيــرلـيج الــتي سـعت أنـديــة الـبــر

إلعـــادته إلى بـالده طــوال الـــفـــتــرة
ــاضـــيــة لــكن دورتـــمــونــد رفض ا
ـقــابل أقل من 120 الـتــخــلي عـنـه 
مـلــيـون يـورو. صـاحب الـ 21 عـامًـا
لـديه مـهـارات اسـتـثـنـائـيـة أهـمـها
قدرته الفائقة على صناعة األهداف
وهـز الشـبـاك فضـلًـا عن تمـيزه في
ـراوغات وامـتالكه سرعات جانب ا

. دافع تُمكنه من جتاوز أعتى ا
s¹œu  qO

العب الوسط اإلجنليزي لم يتجاوز

بــعـد  20 عـامًــا لــكـنـه بـات ركــيـزة
أسـاسـيـة في تـشـكـيـلـة مـانـشـسـتـر
ـدرب اإلسبـاني بيب سيـتي بـأمر ا
ــان ســـيــتي جـــوارديــوال. مـــدرب ا
وصف فـودين مـن قـبل بـأنه أفـضل
مـوهـبـة شـاهـدهـا في حـيـاته وهو
مـــــا تـــــرجــــمـه الالعب عـــــلى أرض
ــوسم بــنـجــاحه في ـلــعب هــذا ا ا
تـثبيت أقـدامه بتـشكـيلة الـسيـتزنز

عـلى حـسـاب بـعض جنـوم
الفـريق لتصل قـيمته

V¼«u∫ جنم فريق دورتموند يتلقى التحية من زمالئه
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اضي يـوما عاديـا في تاريخ الكـرة العراقـية  حيـنما تداولت لم يكن يوم االثـن ا
كـتب التـنفـيذي  لالحتـاد اخللـيجي  لـكرة الـقدم وسـائل االعالم  خبـر موافـقـة  ا
لف على منح حق استضافة  خليجي  25 في مدينة البصرة  بعد تقدم العراق 
اسـتـضافـة  احلـدث اخللـيـجي  فابـرزت وسـائل االعالم جـهودهـا في  ابـراز مثل
ديـنة احلـدث واستـضافـة القـائـم لـلوقـوف على مـدى جـدية االسـتعـدادات في ا
وقدرتـها عـلى تـام كل مـستـلزمـات النـجاح لـلبـطولـة التي ظـفر بـها الـعراق بـعد
مخاض عـسير وجوالت تـفتيشـية كثيـرة  اثمرت اخـيرا عن اماني عراقـية حتققت

بجهود جدية الستضافة مثل هذا احلدث ..
ـلف العراقـي  عن  ترقب انطالق وفيمـا اكد الـقائـمون عشـية االعالن عن قـبول ا
االعـمـال   االعـداديـة  واالسـتـعـدادات اجلــديـة  لـغـرض ابـراز مـثل احلـدث بـدات
ـوازي  تـبـرز عدم  اعـتـراف االحتـاد الدولي الـفـيـفـا بالـبـطـولة افـكار اخـرى في ا
لـفات الـسـياسـية الـعالـقة كونـها حتـمل  اسـما يـثيـر الكـثيـر من الـشجـون  في  ا
ـوافقـة اخـيرا عـلى  طلب الـعراق اضـافة الى  الـكـثيـر من االفكـار الـتي ابرزت  ا
ـلف  التقدم به لسنوات سابقة  حينما كانت التبريرات جاهزة بالرغم  من ان ا
وافقـة على  استـضافة ـوافقات في حـ  حيـنما تـمت ا للرفض والـتلكـؤ بابداء ا
ناطق الـيمنـية تعـيش حربا دائرة ذكـورة في ح كانت بـعض ا اليمن  لـلبطـولة ا
ا يـشهـده الشارع بـ الكـثير مـن الفصـائل وتعـيش اضطـرابات امنـية التـقارن 
وافقات برر الرئـيسي في التلكـؤ البداء ا ـا كانت ا االمني في العـراق والذي لطا

الرسمية بشان منح حق االستضافة  للمالعب العراقية .
ـوافقـات تـكلـلت اخـيرا فـان االمـال العـراقيـة قـائمـة  حـول بروز اجلـهد ومع ان  ا
االكـبر الـذي يسـهم بالـفوز بـالبـطولـة من خالل توظـيف عامـلي اجلـمهور واالرض
نـتخـبات الـعراقيـة على مـر السـنوات  في ان يـكونا ـا حرمت مـنهمـا  ا والـتي طا
ـنتخـب  واالستئـثار بـالبطـوالت اخللـيجـية التي الـعامـل االبرز في تـرجيح كـفة ا
كانت فيهـا منتخبات الـعراق باسماء العبيـها  ماركات الخافة  خـصومها السيما
في فترة الـسبـيعيـنيات ومـاتالها من اعـوام ازدهار الكـرة العراقـية  الى ان خبت
ـشــاركــات وخــفـتـت وتـيــرة االنــدفــاع واحلـمــاس الــتي  كــانت  من مالمـح تـلك ا
ـنتـخـبات اضف الى ذلك الفـتـرات والتي تـكـللـت باكـثـر من بطـولـة حقـقـتهـا تـلك ا
مـيزين والذين ظلم اغـلبهم بسـبب وجود اكثر من االسماء الـكثيرة من الالعـب ا
ـنــتــخب  لـذلك انــتــفت احلــاجـة  الى خــدمــات بـعض ـيــز في صــفــوف ا العب 
ـرعب  والـذي  اكــتـفى بـاجنـاز ـنـتـخـب ا الالعــبـ  وغـيـابــهم عن صـفـوف ذلـك ا
الوصـول لـنهـائيـات مـونديـال عام  1986 كـابرز االجنـازات التي حتـقـقت في تلك

الفترة .
ومع ان االمال الـعراقية قائمة في ان تـكون بطولة خليجي  25 من ابـرز البطوالت
اخللـيجـية الـتي تـعيـدنا الى مـا قام به الـعراق من اسـتضـافة يـثيـمة لـتلك الـبطـولة
وذلك فـي عام   1979 وما اسـهمت به تـلك البـطولـة من بروز الـكثـير من الالعـب
ـنتـخـبـات اخلـلـيـجـيـة االخـرى فـيحق سـواء من صـفـوف مـنـتـخـبـنا او مـن خالل ا
رتـقبة الـتي ستسـتضيـفها مـدينة الـبصرة من ان حتـمل بشارات والدة للبـطولة ا
جنـوم اخرين سـيمـثلون مـستـقبل الـكرة اخلـليـجيـة وسيـحمـلون هويـة والدتهم في
ـطــلـة عـلى شط الـعـرب  حـيـنـمـا ســتـتـرافق مع سـيـرهم الـذاتـيـة ـديـنـة ا مالعب ا
المح الـتـالق الـتي ابـروزهـا  في تـلك الـبـطـولـة  وشـهـادات مـبـارياتـهم اطالالالت 
الـتي خـاضـوهـا مع مـنـتـخـباتـهم خـصـوصـا وان كل بـطـولـة سـتـحـمل الـكـثـير من
ـنـتـخـبات ـنـتـخـبـات او االداريـ  او لكل كـوادر تـلك ا الذكـريـات سـواء لـنـجوم ا

والتي  سيستذكرونها بكل  حب  وعرفان .
ويـحق للـعراقـي من ان يـسهـموا في  دقائـق وعمر هـذه البـطولـة من ان يكـشفوا
عن سـر تالـقهم وبـروزهم في اسـتضـافة البـطوالت ومـحاكـاة التـالق لدول اخلـليج
في هـذه اجلزئـية  السـيـما في الـتعـبيـر عن عمـق احلضـارات التي تـعايـشت على
هذه االرض والتي تـمتد اعوامها  الكثر  من سبعة االف عام  واستنباط مثل هذا
العـمق احلضـاري في كل  اروقة الـبطـولة الـتي  سوف لن تـتحدد
باجلانـب التنـافسي والـرياضي فـحسب بل سـتكون بـطولـة لها
عـمق حـضـاري وتاريـخي  وسـتـكـون خـيـر  جسـر  نـحـو فـنون

عروف بكل جتلياته وتفاصيله. االبداع العراقي  ا

العـب مــــنــــذ رغم أنـه غــــائـب عن ا
بضعة أشهر بسبب اإلصابة.
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تـصارع كـبار أنـدية الـقارة الـعجوز
ـدافع الــهـولـنـدي من عــلى خـطف ا
أيـاكس
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حاوالت خجولة عن طريق اكتفى 
مـحـمـد داود ومـحـمـد قـاسم وسـعـد
عـــبــد األمـــيـــر بــيـــنـــمــا أمـن فــريق
االســتـــقالل فــوزه دون اســـتــنــزاف

طاقته.

فــأنـهى االسـتـقالل بـاقي تـغـيـيـراته
فـي الـــدقــائـق الــعـــشـــرة األخـــيــرة.
الـــشـــرطــة اتـــضـح عـــلــيـه الـــيــأس
واســتـسالمـه إلى اخلـســارة بـحـكم
أنه بـات خـارج الـبـطـولـة وبـالـتـالي

الشرطـة فأجرى تغـييرين فقط وفي
ـــبـــاراة حـــيث وقـت مـــتـــأخـــر من ا
أشــرك جـاسم مـحـمـد وعـمـار غـالب
بـــدال مـن مــــازن فـــيــــاض وأمــــجـــد
عـــطــوان. وتــواصـــلت الــتـــبــديالت

الـتــقـدم في الــدقـيــقـة  14 من ركــلـة
جـــزاء عــــبـــر ديــــابــــاتي وأضـــاع
الالعب نفـسه ركلـة جزاء ثـانية في
قابل أضاع العبو الدقيقة  .20في ا
الـشـرطـة فـرصـا عـدة واعـدة مـنـها
تــسـديــدة فــهـد الــيــوسف وأخـرى
بأقـدام محـمد داود لـيضـيع الفريق
العراقي فـرصة التعديـل قبل نهاية

الشوط األول. 
وفي الشوط الـثاني حـاول الشرطة
الــعــودة لــلــمـبــاراة فــســدد أمــجـد
عـطـوان كــرة مـرت بـجــوار الـقـائم
ومــرر مــحـمــد قــاسم كــرة جـمــيــلـة
حملـــــمــــد داود ســــددهـــــا األخــــيــــر
دافع وحتـولت إلى فـاصـطـدمت بـا
الـركــنـيــة. وأهـدر العب االســتـقالل
مهـدي قائدي أخـطر الـفرص حيث
تـألق أمـامه احلـارس أحـمـد باسل.
ـرور الـوقت بدا الـشـرطة مـجـهدا
ــقــابـل جلــأ مــدرب بـــدنــيــا وفـي ا
استقالل طهران إلجراء  3تغييرات
مـبـكـرة من الـشـوط الـثـاني بـعد أن
أشـرك سـعيـد مـهـري وبـابك مرادي
وأمــيـيـر أرسـالن بـدال من داريـوش
شـــاجــــايـــان وأراش رضـــا وشـــيخ
ديابـاتي فأنـعش فريـقه. أما مدرب

ولم يفز سوى على الدحيل  1-2 في
ــاضــيـــة. وســجل هــدف اجلــولـــة ا
اسـتــقالل طـهــران الـوحــيـد الالعب
شــيخ ديـابــاتي في الـدقــيـقـة  14من

ركلة جزاء.
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باراة بهجمة بدأ استقالل طهران ا
ســريــعــة أضـــاعــهــا الالعب شــيخ
ديابـاتي ثم رد علـيه العب الـشرطة
مـــازن فـــيـــاض الــذي ســـدد الـــكــرة
وأبــعـــدهــا حــارس مــرمـى الــفــريق
اإليـراني. وســجل االسـتـقالل هـدف
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ودع فــريق الــشــرطــة بــكــرة الــقــدم
بطـولة دوري أبطـال آسيا بـخسارة
أمام اسـتقالل طـهران اإليراني 0-1 
في خـتـام دور اجملـمـوعـات ويـحـتل
ركز األخير في اجملموعة الشرطة ا
الثانيـة برصيد  3نقاط فقط بـينما
يــتــصــدر االســتــقالل بــرصــيــد 11 
نــقـطــة يـلــيه الـدحــيل الـقــطـري ثم
األهـلي الـسـعـودي ولــكل مـنـهـمـا 8
نــقــاط. وتـــعــد هــذه اخلــســارة هي
اخلـامـسـة لـلـشـرطـة في اجملـمـوعة
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ونديالي للمنتخبات لحق ا أرضا خلوض ا
األربعة  الـعراق - تايـلند - فـيتنام  –لبنان.
عسكر التدريبي ويسعى اجلهاز الفني في ا
لـتحـضـير  الالعـب فـنيـا وبدنـيا وخـططـيا
نـتخب ودراسـة نقـاط الـقوة والـضعـف في ا
الـتايـلنـدي وحتقـيق االنسـجام السـريع ب
.  ويـواجه منتخـبنا الوطـني نظيره الالعب
الــتــايــلــنــدي فـي مــبــاراتــ فــاصــلــتــ في
العشرين واخلامس والعشرين من شهر أيار
تأهل إلى مونديال ـنتخب ا قبل لتحديد ا ا

كأس العالم.
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أعــلــنت جلــنــة كـــرة الــصــاالت في الــهــيــئــة
ـمـتاز التـطـبيـعـية تـوقف مـسابـقـة الدوري ا
الى إشـعـار آخـر بـســبب خـوض مـنـتـخـبـنـا
الوطني لكـرة الصاالت مباراتـ أمام تايلند
ـــؤهـل الى كـــأس ـــلــــحق اآلســــيـــوي ا في ا
ـــقــرر أن يــنــطــلق مــعــســكــر الــعــالم. ومن ا
نتخب األول  في محافظة النجف األشرف ا
يـعـقــبه مـعـسـكـر خــارجي وتـأمـ مـبـاريـات
ودية في دبي مع منـتخبات اإلمـارات ولبنان
ــؤمـل ان تــكــون اإلمـارات وفــيــتــنــام ومن ا

ستضيف قطر العراق مع منتخب البـلد ا
في مـجـمـوعـة واحـدة حـيث يـزخـر سـجل
ــواجـــهــات الــســـابــقــة بــ الـــفــريــقــ ا
ـبـاراة أخرى ـبـاريات مـثـيرة مـا يَـعد 
مـرتـقـبـة بــ الـفـريـقـ ضـمن مـنـافـسـات
اجملمـوعة األولى. وأضـاف محـمود جنح
كال الـفـريـقـ فـي إحراز لـقـب كـأس آسـيا
نـتـخـبـات شابـة وسـيـتطـلع كل مـنـهـما
إلى إبــراز إمــكـانــاته أمــام اجلــمــهـور من
أنـحـاء الـعـالم قـبيـل استـضـافـة قـطر ألول

ونديال في الوطن العربي.  نسخة من ا
وتابع بالطبع لن يـكون من السهل انتقال
كـال الـفــريــقــ عــبــر األدوار الــتــالـيــة من
مـنـافسـات الـبـطولـة حـيث سيـتـطلب ذلك
ـنـطـقـة مـواجـهـة أفـضل مـنـتـخـبـات في ا
خـاصـة مـنـتــخـبـات شـمـال إفـريـقـيـا الـتي
يـشـارك عـدد من العـبـيـها فـي أهم دوريات
كــرة الـقـدم األوروبـيـة. واوضـعت الـقـرعـة
ـنــتـخب الــوطـنـي في اجملـمــوعـة االولى ا
الى جـانب مــنـتـخــبـات قـطــر والـفـائـز من
عـمـان والـصـومـال والـفـائـز من الـبـحـرين

والكويت.

العـراقي في كـأس العـرب لن يكـون سهالً.
وقـال مـحـمـود في تـصـريح صـحـفي  لـقد
حتمّست وأنا أتابع الـقرعة تضع منتخب
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أكـد جنم الـكـرة الـعـراقـيـة الـسابـق يونس
ـنــتــخب الــوطـني مــحــمـود ان مــشــوار ا
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WŽd∫ يونس محمود اثناء سحبه للقرعة
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حقق مـنـتـخب الـناشـئـات بـكرة الـسـلـة فوزه االول في الـتـصـفيـات االسـيـوية
ـؤهــلـة الى كــأس الـعـالـم. وقـال أمـ ســر االحتـاد خــالـد جنم في تــصـريح ا
ـهارات االساسـية الـفردية صحفي  إن مـنتـخب العـراق للـناشئـات لتـحدي ا
حقق فـوزه االول على مـنتـخب غوام في حتـدّي الذهـاب للـتصـفيـات اآلسيـوية
واجهة االولى نتـخب العراقي حـقق في ا ؤهلة لـكأس العـالم. واوضح أن ا ا
حصيـلة الزمن  151 ثانـية وغوام  200 ثانيـة بفـوزهن بفارق  49 ثانيـة على

هارات تقام عن طريق االنترنت. Í—Ëœ∫ مواجهة الشرطة واستقالل ايران في دوري األبطالمنتخب غوام. يذكر ان مسابقة ا

الــســوقــيــة إلى نــحــو  70 مــلــيــون
يورو.
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ـهاجم اإلسبـاني الشاب مع بداية ا
بـرشـلـونـة كـانت تـفـوق الـتـوقـعات
وذلك بــعــدمــا تــمــكن من تــســجــيل
الــعـــديــد مـن األهــداف مع الـــفــريق
األول وحتطيم أرقام قيـاسية بشكل
مـــســتـــمــر قـــبل بـــلــوغه  18 عـــامًــا
مــؤخــرًا. وتــبــلغ قــيــمــة
فاتي السـوقية في
الـــــوقت الـــــراهن
52 حــــــــــــــــــوالـي 
مـــلـــيـــون يــورو

أمــــســــتــــردام قــــبل عــــامــــ لــــكن
يوفنتـوس ظفر بالصـخرة الدفاعية
ـطاف.  ويـبلغ اجلديـدة في نهـاية ا
ــلك دي لــيــخت  21 عــامًــا لــكــنه 
مــقــومــات وصــفـات تــمــكــنه من أن
يــصــبح أحــد الـقــادة الــكــبــار فـوق
العـشب األخـضر فـضلًـا عن قدراته
الـفنـيـة العـاليـة التـي جعـلت قيـمته
الـسـوقـيـة تـبلـغ حوالي  89 مـلـيون

يورو.
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دورتـــمــــونــــد حتــــرك الـــصــــيف
ـــاضي خلــــطف العـب الـــوسط ا
اإلجنـليـزي الشـاب ليـجعـله أغلى
نـاشئ في الـتاريخ بـعـمر  17 عـامًا
فقط.  وجنح بـيليـنجهـام في إثبات
دفوع نظير ضمه بـلغ ا أحقيته با
وذلك بـتـثـبـيت أقـدامه داخل مـلـعب
سيجـنال إيدونـا بارك وهو ما رفع
قـيــمـته الـسـوقـيـة إلى  45 مـلـيـون

يورو.
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ظـــفــر بـــرشـــلــونـــة في وقت
ســــــــابـق بـالعـب الـــــــــوسط
ـاس اإلسـبـاني من الس بـا
نظرًا للمـوهبة البارزة التي
لـــديـه مـــا جـــعل الـــبـــعض
يـصفه بــإنيـيسـتا اجلـديد.
وسُــرعــان مـا جنح بــيـدري
فـي حــــجــــز مــــكــــان له في
تــشــكـيــلــة الــبــارسـا حتت
ــدرب الـهــولــنـدي قـيــادة ا
رونــــالــــد كــــومـــان
الــــذي يـــعـــول
عــــــــــلــــــــــيه
كــــقـــطــــعـــة
أســـاســـيــة
داخـــــــــــــــــل
مـلعـب كامب
نــــــــــــــــو رغـم
بـــــلــــوغه 18
عامًا فقط



{ مـدريد- وكـاالت: كـشف تـقـرير صـحـفي امس  الـسـبت عن تطـور جـديـد بشـأن مـسـتـقبل األرجـنـتـيني
قبـل ولم يعلن الالعب عن ليونـيل ميـسي جنم برشـلونة. ويـنتهـي عقد مـيسي مع بـرشلونـة في الصـيف ا
موقفه من االسـتمـرار حتى اآلن. وحـسب صحيـفة لـيكيب فـإن ميـسي قريب جـدًا من التجـديد والـبقاء مع
برشلـونة لـفتـرة جديـدة. وأشارت إلى أن خـوان البورتـا رئيس بـرشلـونة وخـورخي ميـسي والد الـبرغوث
سـتقـبلـية حـول بقاء لـيونـيل. وأوضحت الـصحـيفـة أن ميسي فاوضـات ا حتـدثا بـالفـعل ووضعـا أسس ا
ينتـظر اآلن احلصول عـلى العرض الـرسمي من برشلـونة للـتجديد. وقـالت إن ميسي شـعر بسعـادة بالغة
ـانه باجلـيل اجلديـد في برشـلونـة مثل بـيدري وفـرينكي بـحصـد لقب كـأس ملك إسـبانـيا بـاإلضافة إلى إ
دي يوجن وأنسـو فاتي ورونالد أراوخو وفرانسيـسكو ترينكاو. باإلضـافة إلى ذلك فإن ميسي يعرف نوايا

هـمة مـثل نيمـار جنم باريس سان البورتـا الذي يريـد تقويـة الفريـق وإدخال بعض األسـماء ا
جيرمان.
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{ طوكيو - (أ ف ب) - أكـدت رئيسة
نظمـة طوكيو  2020 سيكو اللجنـة ا
هــاشــيـمــوتــو لـوكــالــة فــرانس بـرس
ــبـيـة اجلـمــعـة أن دورة األلــعـاب األو
ـقـبل بـسـبب ـؤجـلـة الى الــصـيف ا ا
فيروس كـورونا قد تـقام خلف أبواب
مــغـلــقـة وتــعــهـدت بــضـمــان سالمـة
األلعاب.وقالت هاشيموتو في مقابلة
خاصة للوكالة "قد يكون هناك موقف
ـكـنـنــا فـيه الـسـمـاح ألي مـتـفـرج ال 
بـاحلـضـور" مـضـيـفـة أن األلـعـاب لن
ـنـظـمـون تـكـون نـاجـحـة إال إذا قـام ا
"بحمايـة كاملـة" للرياضـي والشعب
ـنـظـمـون الـيـابـاني.وسـبق أن أعـلن ا
حـــظـــر اجلــمـــاهـــيــر مـن اخلــارج في
ــؤجــلــة من  2020بــســبب االلــعــاب ا
اجلـائـحـة وقـامـوا األربـعـاء بـتأجـيل
ـشجع احمللي اتخاذ قرار بشأن ا
ـقـبل حـيث حـتى حـزيـران/يــونـيـو ا
أشــــاروا إلـى مــــوجـــــة جــــديـــــدة من
اإلصــابـــات في الــيـــابــان.وأوضــحت
هـاشـيـمــوتـو أن "الـطـريـقـة الـوحـيـدة
ــكــنـنــا من خاللــهــا تـســمــيـة الــتي 
األلـعــاب بـأنـهــا نـاجـحـة هـي حـمـايـة
أرواح وصــحـة الــريـاضــيــ وشـعب
الـيـابـان بـشــكل كـامل".ويـؤيـد مـعـظم
الناس في الـيابان تـأجيل األلعاب أو
إلــغــائــهــا الــتــام وقــد أدى االرتــفـاع

األخير في حاالت اإلصابة بالفيروس
إلـى حـــالـــة الـــطـــوار في طـــوكـــيـــو
وأجزاء أخـرى من الـبالد.وفي الوقت
الذي تتزايد الضغوطات على القطاع
الــطـبي في الــبالد تـعــرّض مـنــظـمـو
ـبــيـاد النـتـقـادات شــديـدة لـطـلب األو
تـعـاون الـطـاقـم الـطـبي الـيـابـاني في
هـذا احلدث وأوضـحت هـاشـيـمـوتو
كن أن يـخفف ـتفـرجـ  أن غيـاب ا
الــضــغط.وقــالـت "إذا كــان ســيــحـدث
ـبي) نـفـسه تـغـيـيـر في احلـدث (األو
أعــتــقــد أنه ســيــكـون فــيــمــا يــتــعـلق
" مــضــيــفــة "هــذا أحـد ــتــفــرجــ بــا
اجملاالت الـتي قد نـكون قـادرين فيـها
تخوف على تقليل قلق األشخاص ا

بشأن القطاع الطبي".
WIŁ V

ـبيـة أبدًا ولم يتـم إلغـاء األلعـاب األو
خــــارج أوقــــات احلـــرب وقــــد أوضح
ـنـظـمـون أنـهم ال يـرون أي احـتـمال ا
ــزيــد من الــتـأخــيــر أو اإللــغـاء.وفي
محـاولة لكـسب ثقـة اجلمـهور أصدر
نظمون كتيبات القواعد التي تضم ا
كـافـحة الـفيـروسات تدابـيـر صارمـة 
وقــد  نـشــر نـســخـة جــديـدة مــنـهـا
األربعاء وتتضمن فرض االختبارات
الـــيــومــيــة لــلــريــاضــيــ واحلــد من
حتـــركــاتــهم. وقــال رئـــيس الــلــجــنــة

اني توماس باخ بية الدولية األ األو
األربــعـاء إن هــذه الـكـتــيـبــات "عالمـة
عـلى الـتـضـامن واالحـترام مـن جانب
ـبـي جتـاه مـضــيـفــيـنـا اجملــتـمع األو
".لـكن لن يكون هـناك حجر اليابـاني
صــحي مــطــلــوب لــلــريــاضـيــ ولن
تـكـون اللـقـاحـات إلـزامـيـة.وأوضحت
هاشـيمـوتو أنه سـيتم االسـتمرار في
صقل القواعد لكنها أعربت عن ثقتها
في إمـكـانـيـة إقـامـة األلـعـاب بـطـريـقة
"آمـــنــة".وتــابــعت "إنــهــا مــســؤولــيــة
كــبـيــرة. أريـد أن أبــيّن ذلك بــوضـوح
ونحن نعـمل من أجل األلعاب".عـندما
اضي  تأجـيل األلعـاب في العـام ا
ــؤجل ــســؤولــون إن احلـدث ا قــال ا
سيقام للتأكيـد على انتصار البشرية
عــلـى الــفــيــروس.لــكن مع اســتــمــرار
تـفـشي الـوبـاء قـالت هـاشـيـمـوتو إن
الــــتــــركــــيــــز ســــيــــكــــون عــــلى األمل
والوحدة.وأضافت "سـيُظهر (ذلك) أن
كـن أن يتّـحـد بـغض الـنـظر الـعـالم 
عن األوقـات الصـعـبـة. أعتـقـد أن هذا
ـكـنـنا إظـهـار أنـنا هـو الوقـت الذي 
متحدون".وتعتبر اليابان أقل تضررًا
نسبيًا من فيروس كورونا مقارنة مع
الـــعـــديـــد من الـــبـــلــدان األخـــرى مع
حوالي  10 آالف حالـة وفـاة مسـجـلة
رسمـيًا مـنذ كـانون الـثاني 2020 لكن

االرتــفــاع األخــيــر في عــدد  احلــاالت
تـــــســــــبب فـي إحــــــداث فـــــوضـى في
ـا أدى ــبــيــاد  االســتــعـدادات لألو
ـــنـــافـــســات إلى تـــغـــيــيـــرات عـــلى ا
سـابقات الـتجريـبيـة والتصـفيات وا
ـسـابقـات ودفع ـؤهـلـة إلى بـعض ا ا
ناطق إلى إبـعاد الشعلة العديد من ا
عن الطرق الـعامة.وقـالت هاشيـموتو
نـظـمـ وافقـوا عـلى أن الوضع إن ا
سيستمر في الـتغير مضيـفة "اللجنة
ـنـظمـة تـفـكـر فيـمـا يـجب الـقـيام به ا
لـلتـأكـد من عـدم إلـغـاء احلدث".ودافع
ـبيون عن تصـميمهم سؤولون األو ا
على مواصـلة سعـيهم إلقامـة األلعاب
ــعــارضـة عــلى الــرغم مـن الــوبــاء وا
الـشعـبـية وأبـرزت هـاشيـمـوتو أنـها
تــريـد "أن يــكـون الــكـثــيـر من الــنـاس
ســـعــداء بــتــنــظـــيم األلــعــاب".وقــالت
"هدفي الكبـير هو التحـضير لأللعاب
بطريـقة جتعل الـناس يشـعرون بهذه
الطريقة". وتعتبر هاشيموتو البالغة
ـبـيـة من الـعـمـر  56 عـامـا العــبـة أو
ســابـقــة وتــنــافـست فـي سـبع دورات
بـية ( 4 شتـوية و 3 صيـفـية) في أو
الـــــتـــــزلـج الـــــســـــريع وســـــبـــــاقـــــات
الـــدراجــات.تــولـت مــنــصب رئـــيــســة
ـنـظــمـة طـوكـيـو  2020 في الـلــجـنـة ا
ـاضي بعد أن أجبـر سلفها شباطر ا
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عن كـوستا انه "بعد مـناقشات مع وزير
(الـصـحـة) روبـرتـو سبـيـرانـتـسـا أؤكد
ـلعب أمام اسـتعـداد احلكومـة تشريع ا
ــئــة من ــشــجــعـ بــنــســبـة  20فـي ا ا
سـعته". وتـابع "تدرس الـلجـنة الـعلـمية
الـــفــنــيــة (سي تـي أس) الــبــروتــوكــول
لـلسـماح لـلمـشاهـدين بالـوصول بـأمان
ـبـاراة مع اإلمـتـثـال الـكامل ومـتـابـعـة ا
لـتـشـريـعـات مـكـافـحـة كـوفـيـد".ومـا زال
قــانــون مـــنع اجلــمــاهــيــر من حــضــور
مــبـاريــات كـرة الــقـدم فـي الـ "سـيـري أ"
ـوسم غـيـر أن احلـكـومـة سـاريــاً هـذا ا
اإليــــطـــالـــيــــة الـــتـــزمـت أمـــام االحتـــاد
ـا ال يقل عن  25في االوروبـي للـعـبـة 
ـئة مـن الطـاقة اإلسـتيـعابـية لالسـتاد ا
ــــبي فـي رومــــا إعـــتــــبــــاراً من 11 االو
ـقـبل عـنـدمــا تـسـتـقـبل أربع حــزيـران ا
مـبـاريـات ضـمن إطـار مـنـافـسـات كـأس
ـــؤجــلــة إلى الــصــيف أوروبــا  2020 ا

قبل بسبب فيروس كورونا. ا

ـتـوقع أن يـسـتـقـبل 20 ـئـة.ومن ا فـي ا
ـلعب حوالي  4700  مـتفرج من قدرته ا
ــبـاراة الـنــهـائـيـة اإلســتـيـعــابـيـة في ا
ـقـبل في ريـجـيو ـقـامـة في  19 أيـار ا ا
إمــيــلـــيــا عــقــر دار فــريق ســاســوولــو.
ونـشـرت وكـالـة "ايه جي آي" اإليـطـالـية

{ رومــا -(أ ف ب) - أفــاد وكـيل وزارة
الــصـحــيـة اإليــطـالــيـة أنــدريـا كــوسـتـا
اخلــمــيس أن نــهــائي مـســابــقــة كـأس
قرر إيـطاليـا ب يوفنـتوس وأتاالنـتا ا
قـبل قد يـقام في مـلـعب مابي الـشهـر ا
أمـام مدرجات مشرعة للجماهير بنسبة
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{ مــدريــد- (أ ف ب) - يــتـوجـه قـاضي
الــتـحـقـيق في االحتــاد اإلسـبـاني لـكـرة
الـــقــدم الـى صــرف الـــنــظـــر عن مــزاعم
دافع الفرنسي الـعنصرية التي دفعت ا
لـفالـنسـيا مخـتار ديـاكابي الى اخلروج
ـلـعـب في مـبــاراة الـدوري احملـلي مـن ا
ضـــــد قـــــادش وذلـك بـــــســـــبب نـــــقص
األدلــة.وقــال قـادش في بــيــان "في حـكم
مـــؤلف من ثــمـــاني صــفـــحــات خــلص
خـوان أنـطونـيـو الندابـيريـا أونـسويـتا
ـكن إثـبــات إهـانـة (خـوان) الـى أنه ال 
كـاال العـنصريـة التي يُزعم أنـها وجهت
الى مـــــدافع فــــالـــــنــــســــيـــــا مــــخــــتــــار
ديـاكــابي".وتـابع قـادش "يـجب تـطـبـيق
افـتـراض الـبـراءة إذا بـعـد تـقـيـيم غـير
ـــكن إثـــبــات أن مـــتـــحــيـــز لألدلـــة ال 
. ـة قد ارتـكـبت على وجـه اليـق اجلـر
وهــذا الـيــقـ غــائب في هــذه احلـالـة".
وقــرار قــاضـي الــتــحــقــيق في االحتــاد
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{ روما- وكاالت: علق خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميالن على
دير الـفنـي أنطونـيو كـونتي مسيـرة الفـريق األسود واألزرق حتـت قيـادة ا
عـلى مـدار الــعـامـ األخــيـرين. واقـتــرب إنـتـر من الــتـتـويج بــلـقب الـدوري
وسم إذ يتصـدر جدول الترتيب برصيد  79 نقطة متقدما اإليطالي هذا ا
بـ  11 نقطة عن أقرب مالحقيه أتـاالنتا. وقال زانيتي في تصـريحات نقلها
موقع فوتبول إيطاليا: نحن بحاجة إلى هذه الدفعة األخيرة أنا سعيد جدًا
. وأضاف: كونـتي يقوم بشيء اسـتثنائي اضـي ا يحدث في الـعام ا
لقد تطور الالعبون كثيرا. هذا عام صعب على اجلميع بسبب الوباء لكننا
قـمـنـا بـجـهـد كـبـيــر. وأ بـقـوله: لم يـكن األمـر سـهـال إنـهـا بـطـولـة مـعـقـدة

وصعبة. 
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ركـز التاسع في مـقابل  33 فـوزاً في ا
ـنطقة الشرقية حيث يأمل في إنهاء ا
ــنـــتــظم فـي مــركــز يـــخــوّله ـــوسم ا ا
خـوض مـلحق "الـبالي أوف" متـخلـفًا
ـــبـــاراة عن تـــشــارلـــوت هـــورنــتس
الــــثـــامن وأمـــام واشــــنـــطن ويـــزاردز
ـركـزين الـعــاشـر.ويـتـواجه صـاحـبـا ا
الــسـابع والــثـامن مـن كل مـنــطـقـة في
مـبـاراة واحـدة عـلى أن يـتـأهل الـفـائز
بـهـا مـبـاشرة الى االدوار االقـصـائـية
فـيما يخوض اخلـاسر مواجهة أخرى
ضـــد الـــفــائـــز من مـــبـــاراة صـــاحــبي
ـركـزين الـتـاسـع والـعـاشـر والـفـائز ا
ـواجـهـة يـكـمل عـقـد الـبالي من هـذه ا
أوف.وفـي دنــفـــر ســجل نـــاغــتس 15
نـقـطـة مع بـدايـة الـربع االخـيـر مـقـابل
ـنـافـسه لـيـخـرج فـائـزًا صـفــر نـقـطـة 
أمـــــام تـــــورونـــــتـــــو رابـــــتــــورز -121
وعــزز نـاغـتس مـركـزه الـرابع في.111
ـنطقة الـشرقية مع  42انـتصارًا و21 ا

بـايـسرز 113-130 وسـجل دورانت 22
نــقــطـة في الــربع الــثـالـث وسـاهم في
وسم مقابل الفوز الـ 42 لـفريقه هذا ا
ـة بـعـد أن ضــمن مـنـتـصف 20  هــز
االســبــوع بــلــوغ االدوار االقــصــائــيـة
"بـالي أوف".وعانى بـروكلـ نتس من
ــوسم الــعـــديــد من االصــابــات هــذا ا
حـيث يـسـتـمـر غـيـاب جنـمـيه جـيـمس
هـاردن وكايري إرفيـنغ لكنه أظهر أنه
يـتــمـتع بـدكـة قـويـة حـيث اسـتـمـر في
حـصد االنتـصارات على الرغم من أنه
نـادرًا مـا تـمـكن مـن الـزج بـالـتـشـكـيـلة
االسـاسـيـة كـامـلـة التـي تضم الـثالثي
سويًا.وخاض هاردن أفضل العب في
الــدوري عـام  2018والــذي يــعـاني من
إصـابة في الفـخذ أربع مبـاريات فقط
فـي شـــهــــر نــــيــــســــان/ابــــريل.وجنح
دورانـت في تـسـجـيل  16رمـيـة من 24
مـحاولة ضد إنديـانا بايسرز في ثامن
مــبـاراة بــدأهــا أسـاســيًـا مــنـذ غــيـابه

{ بـاريس- وكـاالت: يـسـعى خـوان البـورتـا رئـيس بـرشـلـونـة وراء تـرمـيم
ـقـبـلة لـتـدش الفـريق بـالعـديـد من الـصفـقـات الـقويـة خالل الـفـترة ا
مرحلة جديدة له على رأس النادي الكتالوني. ومن ضمن الصفقات
التي يـأمل البـورتا إبـرامـها إعـادة الـبرازيـلي نـيمـار دا سيـلـفا إلى
الـكـامـب نـو مــرة أخـرى; حـيـث أجـرى االتــصـاالت األولى من أجل
الـتـعـاقـد مع جنم بـاريس سـان جـيـرمـان. ويـنـتـهي عـقـد نـيـمـار مع
بـــاريس في صـــيف  2022 ولم يـــوافق الـالعب الـــبـــرازيــــلي عـــلى
التجـديد حـتى اآلن. وقالت صـحيـفة مـوندو ديـبورتـيفـو اإلسبـانية
إن نيـمار عـاود الظـهور عـلى طاولـة برشـلونـة وبات الـهدف األول
للنادي الكتالوني من أجل تقوية الفريق. وأشارت إلى أن البورتا
بـدأ بـالــفـعل آلــيـة الــتـوقــيع مع الالعب الــبـرازيـلـي الـذي ال يـزال
مــســتــعــدًا لــلـــعــودة إلى كــامب نـــو. وأوضــحت أن البــورتــا أجــرى

االتصاالت األولى مع سان جيرمان حول نيمار لكن الرد جاء سلبيًا.
كن أن ولفتت إلى أن برشلونة يعتـبر الصفقة قابلة لـلتطبيق وأن نيمار 
ـفاوضات ـا طلـبه سان جيـرمان في ا يعود إلى الـبارسـا مقابل رقم أقل 
الـــســــابــــقــــة ألن عـــقــــد الـالعب الــــبـــرازيــــلـي يـــنــــتــــهي فـي عـــام  2022.

ــتــصــدر ـــة خــلف يــوتـــا جــاز ا هــز
ووصـيفه فينيكس صـنز اللذين ضمنا
تــأهـلــهـمــا ولـوس أجنــلـيس كــلـيــبـرز
الـــثــــالث.ســـجل الــــصـــربي نـــيـــكـــوال
يـوكـيتش  19 نـقـطـة أضاف إلـيـها 11
ايكل بورتر مـتابعة مقابل  23 نـقطة 
ــــايــــكل غــــرين 12 و 15لـالعب جــــا
لالرجــنـتـيــني فـاكــو كـامـبــاسـو حـيث
وصل سبعة العب من دنفر الى عتبة
الـعشر نقاط أقله ليحقق األخير فوزه
الـرابع تواليًا.أمـا من جانب تورونتو

كــــان أو جـي أنـــوبـي األفــــضل مع 25
نـقـطـة مـقـابل  20لـكل مـن كايـل لوري
والـكندي كيم بيـرش فيما غاب صانع
االلـعـاب فريـد فانـفلـيت بداعي إصـابة
فـي الـورك. في ديــتــرويت ســجل تـيم
هــاردواي أعــلى رصــيـد في مــســيـرته
االحـترافية مع  42 نـقطة ليـقود فريقه
داالس مــــافـــــريــــكس لــــلـــــفــــوز عــــلى

بيســتونز 115-105.

وجهة من { لندن- وكاالت: أيد ديوجو جوتا العب ليفربول االنتقادات ا
ـديـر الـفـني يـورجن كـلـوب لـلـفـريق في ظل تـخـبط الـنـتـائج الـذي يالزم ا
الريدز في اآلونة األخيرة. ويـقدم ليفربول مـستويات ضعيفـة منذ منتصف
وسم وأهدر تقدمه بالنتيجة خالل آخر مبارات له ضد ليدز يونايتد ثم ا
أمام نـيـوكـاسـل فسـقـط في فخ الـتـعـادل أمـامـهـمـا لـيـهـدد إمكـانـيـة تـأهل
قـبل.  وتـنتـظر لـيفـربول مـوقعـة مهـمة ـوسم ا الفـريق لدوري األبـطال في ا
متاز مساء أمام مانشستر يونايتد في اجلولة  34 من الدوري اإلجنليزي ا
األحد ويعتقد جـوتا أنه وزمالءه عليهم التـحسن فيما يتـعلق باحلفاظ على
الـتـقـدم.  وقـال جـوتـا في تـصـريـحـات لـلــمـوقع الـرسـمي لـنـادي لـيـفـربـول:
ة (أمـام نيـوكاسل) وأحتـدث هنا شعرنـا جمـيعـا بأن الـتعـادل كان كـالهـز
عن نـفــسي لـكــني أعــتـقــد أنه الـشــعـور ذاتـه بـالــنـســبـة لــلـجــمـيع أيــضـا.
ـثال آخـر مـباراتـ كنـا مـتقـدم بـنـتيـجة  0-1 في وأضاف: عـلى سبـيل ا
الشـوط األول تمـاما كـما حـدث أمام وولـفرهـامبـتون لـكن الفـارق هو أنـنا
ـبارات (ليـدز ونيوكاسل) خرجنا فـائزين أمام األخيـر. وتابع: في هات ا
اهتزت شبـاكنا لم نـلعب بشـكل جيد في الشـوط الثاني ومن ثم كل شيء
ـوسم والنتائج هي يكون سيـئا.  وأردف: اآلن نحن في الثـلث األخير من ا
األمر األهم لـذلك يـجب أن نـكـون فـعالـ في الـشـوط الـثانـي ألننـا نـحـتاج

النتائج.
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قـــرابـــة شــهـــرين بـــداعي اصـــابــة في
الــفـخـذ. وأضـاف ألــيـز جـونـسـون 20
نـقـطـة و 21 مــتـابـعـة من دكـة الـبـدالء
فــــيــــمـــا جتــــاوز العــــبـــو بــــروكــــلـــ
االسـاسيون جميعًا عـتبة العشر نقاط
حــيث سـجل كل من جــيف غـرين جـو
هــاريس والنـدري شــامـيت  14نــقـطـة
وأضــاف تــايـلــر جـونــسـون 11 وبــات
ـــبــاراة  ونــصف عن نـــتس يــتــقــدم 
فـيالدلـفـيا سـفـنـتي سيـكـسـرز وصيف
الـشـرقـيـة الـذي ضـمن أيـضًـا االربـعاء

تأهله الى االدوار االقصائية.
œuNł …—U š

مـن جــانب اخلـــاســـر ســجـل كــاريس
لـيـفـيـرت  36 نـقـطـة وأضـاف إدمـونـد
ســـامــر  16 ودونـغ مــاكـــديــرمــوت 15
إلنـديـانـا بـايـسـرز الـذي خـسـر جـهـود
صـانع االلـعاب مـالـكولم بـروغدون في
الـربع الثاني الصابـة في الفخذ.ومني
ـوسم بـايـسرز بـاخلـسارة الـ 29هـذا ا
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ــا صـدر في اإلســبــاني جـاء مــطــابـقــاً 
الـتــاسع من الـشـهـر احلـالي عن رابـطـة
الــدوري اإلســبــاني لــكــرة الــقــدم الــتي
أفـــادت بــأنــهـــا لم جتــد أي دلـــيل عــلى
إهــانـة عــنـصــريـة تــعـرض لــهـا الالعب
الـفـرنـسي في الرابـع من نيـسـان. وترك
ـلــعب بـعـد العــبـو فـالــنـسـيـا أرضــيـة ا
قـــرابــــة نـــصف ســـاعـــة عــــلى انـــطالق
ـباراة ضـد مضيـفهم األنـدلسي قادش ا
ــرحـلــة الـتـاســعـة والـعــشـرين من في ا
الـدوري حـ كـانت الـنتـيـجة  1-1 بـعـد
مــزاعم إهــانـة عــنــصـريــة تــعـرض لــهـا
ديـــاكـــابـي عـــلى يـــد كـــاال.واســـتـــخـــدم
ـبـاراة فــالـنـســيـا تـويـتــر بـعـد تــوقف ا
لـتوضيح ما حصل فـي اللقاء الذي عاد
واســتـكـمـلـه بـعـد قـرابــة ربع سـاعـة من
الـــتــــوقف ثم خـــســـره  2-1 فـي الـــوقت
الـقاتل كـاشفاً أن مـدافعه ديـاكابي كان
ضـحيـة إلهانات عـنصـرية مضـيفاً "كل كأس إيطاليا

يـــوشــيــرو مــوري عــلـى االســتــقــالــة
بسـبب تـصريـحـات مسـيئـة لـلنـساء.
بية كانت سابقًا وزيـرة لأللعاب األو
ولـلـمـسـاواة بـ اجلـنـسـ وواحـدة
من امـرأتـ فـقط في حـكـومـة رئـيس
الـوزراء يوشـيـهيـدي سـوغـا ودفعت
ــــســــاواة بــــ مـن أجل حتـــــســــ ا

اجلـنـسـ في طـوكـيـو 2020. لـكـنـهـا
قــالت إن الــيــابــان لـيــست حــتى اآلن
مكانًا تشعر فـيه النساء برغبتهن في
االنـخــراط في الـسـيــاسـة أو األعـمـال
الــتــجـــاريــة. وأضــافت "أريــد أن أرى
رأة أن ترفع بيئـة يسهل فـيها عـلى ا
يدها وتقول إنها تريد أن تفعل ذلك".

{ بــانــكــوك- (أ ف ب) - قـرر الــســبـاح
الــبــورمي وين هــتــيت-أو الــتـضــحــيـة
بية لالحتجاج بـحلمه في األلعاب األو
عـلى حكم اجمللس الـعسكري في بالده
مــؤكـداً أن مـشــاركـته سـتــكـون "دعـايـة"
لـــلــنــظــام.في الــعــام  2019 خالل دورة
ألـعـاب جـنـوب شـرق آسـيـا سـجّل وين
زمـنـاً أتـاح اخـتـيـاره لـسـبـاق  50 مـتـراً
ســـبــــاحـــة حـــرة وبـــات عــــلى الئـــحـــة
ـشاركـ احملتـملـ في طوكـيو 2020 ا
لـكن قـبل بـضـعـة أسـابـيع وفـيـمـا  كان
ـــتــنــافـــســون في كـل أنــحــاء الـــعــالم ا
يــنـتـظـرون بــفـارغ الـصــبـر لـلـمــنـافـسـة
ــبــيــة الــتي أخــيــرًا في الــنــســخــة األو
تــأجــلـت عــامــاً جــراء تــفــشي فــيــروس
كـورونا أعلن الـسباح البـالغ من العمر
عـاماً أنه سيتـخلى عن حلمه. وكتب 26
في صـفـحته عـلى فيـسبـوك في العـاشر
من نــيـســان/أبـريـل أن "قـبــول الـلــجـنـة
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ديوجو جوتا

{  لـــــــــوس اجنـــــــــلــــــــــيس
ــتـحـدة)- (أ ف (الــواليـات ا
ب) - أصــبح كــيــفن بــورتـر
أصــــــغـــــر العـب في تــــــاريخ
دوري كــرة الـســلـة األمــيـركي
لـلمحتـرف يحقق "دابل دابل"
من  50نــــقـــــطــــة أو أكــــثــــر مع
تـمريرات حاسمة عندما قاد هيوس
ـتذيل الى فـوز مفـاجئ على روكـتس ا
مـيلووكي باكس  136-143فـيما سجل
كـــيـــفن دورانت  42نـــقـــطــة فـي أعــلى
ـوسم لـيقـود بروكـل رصـيـد له هذا ا
نــتس لــلـفــوز عــلى مـضــيــفه إنـديــانـا
بــايـسـرز .113-130أنــهى بـورتـر ابن
باراة مع  50نـقطة الـعشـرين عامًـا ا
و 11 تــمــريــرة حــاســمــة مــتــجــاوزًا
الـرصـيد االعـلى في مسـيـرته سابـقًا
( 30 نـــقـــطـــة). وانـــضـم الى كل من
لـيبـرون جيـمس برانـدن جيـنيـنغز
وديــفن بـكـور في قــائـمـة الالعـبـ
الـــوحــيـــدين الـــذين وصـــلــوا الى
عـتـبـة  50 نـقـطـة أو أكـثـر قـبل أن
يـبلـغوا سن احلـادية والـعشرين.
وقــال بــورتــر "بــعــد أن ســجــلت
الـرمية الثالثيـة الثالثة أدركت
يزة. كان أنـها ستـكون ليلـة 
االمـــر مــرتـــبــطًـــا بي بـــقــيت
عدوانيًا وكانت ليلة سعيدة".
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كـان كـريس مـيـدلـتـون األفضل
مـن جانب ثالث الـشرقـية حيث
ســـجل  33 نـــقــطـــة مــقــابل 30
لــــبـــرين فـــوربس و 29 جلـــرو
هـــولـــيـــداي غـــيـــر أن بـــاكس
تــــعـــرض لــــنــــكـــســــة أخـــرى
بـخـسـارة جـهـود أفضل العب
فـي الدوري في آخر مـوسم
الــعــمالق الــيــونــاني يــانـيس
ــبــو اللــتـواء في أنــتــيــتـوكــو
كـــاحـــله في الـــربع االول.تـــقــدم
مـيلووكي  65-73عـند االستراحة
رغم غياب اليوناني إالّ أن بورتر
وكـــريــســتــيــان وود ( 31 نـــقــطــة)
وكـيـلي أولـيـنيك ( 24 نـقـطـة) قادوا
انـتـفـاضـة هـيـوسـ الـذي سجل 20
نــقــطــة مــقـابل  6 مـع انـطـالق الـربع
الــثــالث مـنــهــيًـا ســلـســلــة من خـمس
هـزائم مـتتـاليـة. وفي إنـديانـا سجل
دورانت  42 نـقـطـة في أعـلى رصـيد
ـوسم وأضـاف إلـيـهـا 10 لـه هـذا ا
تـمريرات حـاسمة لـيقود بـروكل
ـنـطـقة الـشـرقـية نـتس مـتـصدر ا
لــفـوزه الـرابع تـوالــيًـا بـإسـقـاطه

ـبـيـة الوطـنـية الـبـورمـية بـإدارتـها األو
احلـالـية هـو اعـتراف بـشرعـيـة النـظام
الـقاتل".وأضـاف "في موكـب الوفود لن
أسير حتت علم مخضب بدماء شعبي".
واســتـولـى اجلـيش عــلى الــسـلــطـة في
ـاضي بعد بـورما في األول من شـباط ا
انـقالب أطاح بحكومة الزعيمة احلائزة
جــائــزة نــوبل لــلــسالم أونـغ ســان سـو
تــشي. ومـذاك احلـ غــرقت الـبالد في
أزمـة عـمـيـقة وتـواصل الـقـمع الـعـنيف
الـــــذي تــــــمـــــارسه قــــــوات األمن ضـــــد
ـطالبة باستعادة الـتظاهرات اليومية ا
ــوقــراطــيــة. كــمــا ظــهــرت حــركـة الــد
ـدني مـا أدى واســعـة من الـعـصــيـان ا
إلـى شلـل في اجلـزء األكـبـر من احلـركة
االقــتــصــاديــة واخلــدمــات الــعـامــة في
الـبالد.لـذا يعـتـبر وين أن انـسـحابه من
ــشـــاركــة في طــوكــيـــو هــو طــريــقــته ا
شاركة في تلك احلركة االحتجاجية. با
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دعـمـنـا لـديـاكـابي. ال لـلـعـنـصـريـة".وفي
بــيــان صــادر عــنه بــعــد الــلــقـاء كــشف
باراة فـالنسيا أنه خُيِرَ ب استئناف ا
أو الـتــعـرض لـعـقـوبـة مـا أجـبـره عـلى
ــلـــعب.وتــوقف الـــعــودة مــجـــدداً الى ا
ديــاكــابي عـن الـلــعـب في الــدقــيــقـة 31
وســـار غــاضــبـــاً بــاجتـــاه كــاال قــبل أن
يـتبادال الصراخ ثم أشار الفرنسي الى
ـلــعب احلــكم بــأنه ســيــتــرك أرضــيــة ا
وحلــــــــــق بـــــــــه

زمالؤه.

مختار
دياكابي
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التفاهمات ب سليماني وظريف!!
واذا كـان ابـرز مظـاهـر ذلـك التـمـوضع
الطـيفي الـداخلي في ايـران يتـمثل في
مع صــــــراع مــــــؤســــــســـــــة الــــــدولــــــة
وهــو مـاعــبــر عـنه مـؤســســة(الـثــورة)
ظـــريف بـــوضـــوح تــام فـي تـــســريـــبه
وقف من فأن الـصراع على ا الصوتي
ايران داخل امريـكا انـتقل من اختالف
ســيــاسي بــ احلــزبــ اجلــمــهــوري
ــقـراطي الى صــراع فـكــري بـ والـد
مـعـسـكـري الـتــطـرف والـتـشـدد.فـحـتى
داخل احلزب اجلمهوري كان هناك من
يـــــــعــــــــارض ســـــــيــــــــاســـــــة تــــــــرامب
داخل وهــنـــاك االن ايــضــاً ــتــشـــددة ا
قراطـي من يعارض بشدة احلزب الد
تـوجــهــات ادارة بــايـدن لــلــتـفــاهم مع
مـثل الـسيـنـاتور مـنيـنـدز رئيس ايران
جلنة العالقات اخلارجية في الشيوخ.
بل وبـرغم حــرص بـايـدن عـلـى تـعـيـ
فــريق مــتــجــانـس داخل ادارته فــيــمــا
يـــخص ايـــران اال ان هـــنـــاك خالفـــات
تظـهـر احـيانـا داخل تـلك االدارة فـيـما
ــــلـف االيــــراني واتــــوقع ان يــــخص ا
. أمــا داخل يــتــصـاعــد ذلـك تــدريـجــيــاً
ـعـسـكـر الـعـربي فـرغم عـدم الـتـبـلـور ا
اال انـنــا بــدأنـا الـتــام والــواضح بــعــد
نــشـهــد إنــحــســار مــعـســكــر الــتــشـدد
الطـائـفي والـعـقائـدي وخـسـرانه حتى
واقعه التي عززها بتحالفه في نهاية
عــهـد تــرامب مـع نـتــنــيــاهــو  وعـودة
معسكر االعتدال والـبراغماتية. هذا ال
يعني ان معسكر التشدد العربي جتاه
لــكــنه يــعــنـي وجـود ايــران قــد خـســر

الـعــقـائــديـة لــلـمــتــصـارعــ بل بـاتت
ــتـــنــافــســ مــصــالح وطـــمــوحــات ا
الـســيـاســيــ داخل كل مــعـســكـر هي
التي تـوجه ذلك الـصراع ومـخـرجاته.
ــــعــــنـى ان هــــذا الــــصــــراع حتــــول
تــــدريـــــجـــــيــــاً الـى صــــراع ايـــــراني-
وعــربي- وامــريـكـي-امـريــكي ايـرانـي
عــربي(وان كــان بـــدرجــة اقل).ان هــذا
ــوجه الــصــراع الــداخــلـي بــات هــو ا
بعد ان للصراع اخلـارجي ومخرجـاته

كان العكس هو الصحيح.
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ان جنـــد واالغـــرب مـــنه االهم من ذلـك
قواسم مـشـتـركـة بل وحتى تـفـاهـمات
ــتـشــابـهــ فـكـريــاً في امــريـكـا بـ ا
اكـثر من وايران والـعـرب(بدرجـة اقل)
الـقـواسم والــتـفـاهــمـات ضـمن كل من
ـعـسـكـرات.ولـيس ادل عـلى ذلك تـلك ا
ا كـشـفه التـسـريب من تـقارب كـبـير
ب ظـريف وكـيري اقـوى من الـتـفاهم
ــقـابل بـ ظــريف وســلـيــمــاني. في ا
ـشـتــركـات بـ كـشف الــتـسـريـب ان ا
سـلــيــمـانـي وروسـيــا كــانت اكــبـر من

الشك في ان الــــتــــســـريـب الـــصــــوتي
االخــيــر لــظــريف كــان مــقــصــوداً ولم
. يـأتي هذا التسريب في يحدث صدفةً
رأيي كـــأحـــدث حـــلـــقـــة في الـــصـــراع
االيـراني-الـعـربي-الـدولي والـذي بـدأ
بــاالنـــتـــقــال من كـــونه صـــراع وجــود
يـعـتـمـد الـغـطـاء الـطـائـفي الى صـراع
تـصـارع نفـوذ يـعـتمـد عـلى مـوقع ا
ــــعــــســــكــــرات عــــلـى الــــنــــفــــوذ فـي ا
الـعـرب وايـران داخل الـثالثـة:أمـيــركـا
طــيف الـــتــشــدد الـــســيــاسـي في تــلك
ـعــسـكــرات. وبـعــد ان كـان الــصـراع ا
حـتى مــرحـلـة قــريـبــة يـدور بـ ثالث
رؤوس ومـــــــصـــــــالـح ورؤى لـــــــتـــــــلك
- بـ صـار يــدور-واقـعـاً ـعـســكـرات ا
مـعـســكـري الــتـشــدد واالعـتـدال داخل
والـعـرب وامـريـكـا. وعلـى الرغم ايران
ـصالح ب هذه من ان الصراع على ا
بل عـسكـرات الثالث ال زال مـستـمراً ا
اال ان الـتـطـور اجلـديد وسـيـتـصـاعـد 
احلــاصـل يـــتــمـــثل فـي ان من يـــحــدد
مدخالت ذلك الصراع ومـدياته لم تعد
صلحة القومـية وال حتى الدينية او ا

حراك سـيـاسي ومراجـعـات فكـريـة قد
تـسـفــر عن تـمــوضـعـات جــديـدة عـلى

طيف التشدد-االعتدال العربي.
ضــــــــــــــمـن هــــــــــــــذا الــــــــــــــصـــــــــــــراع
يأتـي الـتسـريب الـسـياسـي(الـطيـفـي)
االخيـر ليـمـثل هجـمـة مرتـدة من قوى

التشدد على قوى االعتدال:
سـيـعـزز هذا الـتـسريب من -فأيـرانـياً
ـتــشــددين والــقـريــبــ عـلى مـواقـع ا
احلـــرس الـــثــــوري في انـــتــــخـــابـــات
حـزيــران. انه سـيــرسل ذات الـرســالـة
(غــــيــــر الــــتـي جتــــعـل الــــنـــــاخــــبـــــ
)وكما هو احلال في العراق ؤدجل ا
يــحــجــمــون عن الــذهــاب الى عــنــدنـا
ومـفادهـا ان االنـتخـابات االنتـخابـات
لن تـــغـــيــر شـــيـــئـــاً مـــادامت الـــدولــة
الالرســمـيــة هي احلــاكم الــفــعـلي. اذ
يالحظ ان مـعـظم الـتــسـريب يـتـحـدث
عن حتــكم سـلــيــمــاني واحلــرس بـكل
شيء وبــــــضـــــمــــــنـه الـــــســــــيـــــاســـــة
اخلــــارجــــيـــة.وهــــنــــا ســــيــــتــــســـاءل
ـاذا انتـخب مـادام احلرس النـاخب:و
هو احلاكم الفـعلي اليران?! من جانب
ـــثـل قــوى آخـــر فــان ظـــريـف(الــذي 
الــدولــة)ومـن وراءه كل من يـــؤمــنــون
بــخــطه  (اجـــتــثــاثـــهم) وارهــابــهم
ســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــا مـن خـالل هــــــــذا
بــحــيث لن يــســتــطــيــعـوا الــتـســريب
الدفاع عن وجـهات نظرهـم ومواقفهم
بــخــاصــة وانــهم جتــرؤوا عــلى احــد
ـتمثل بـاجلنرال (اخلطوط احلـمر) وا
ســلــيــمــانـي. وقــد بــدأت داخل ايــران
حـمـلـة اعالمـيـة كـبـيرة لـلـتـشـكـيك في
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وليس غريباً ظريف ودوافع معسكـره
اتهامه باجلوكريه!

فان هذا عسكر االمريكي -أما داخل ا
ـتـعـلق الـتـسـريـب(وبـخـاصـة الــشق ا
بادعاء ظريف ان كـيري كان يسرب له
مـعـلـومـات عن الـغـارات االسـرائـيـلـية
ضـــــــــــد مـــــــــــصـــــــــــالـح ايـــــــــــران فـي
ـنـطـقـة)سـيـتـفـاعل ويـتم اسـتـثـمـاره ا
لـدفع بــايــدن وادارته نـحــو مــزيـد من
التشـدد بخاصـة في محادثـات جنيف
اخلاصـة بـاالتـفاق الـنـووي.وحـتى لو
تــوصل الــطـــرفــان التــفــاق (وهــو مــا
) فـسـيـكـون ذلك اسـتـبـعـده شـخــصـيـاً
االتـفاق ضـعـيف وحتـت مـرمى نـيران
النقد والـتشكيك من الـطرف وعرضة

لالنهيار في اي حلظة.
-امــا عــلى الـــصــعــيــد الـــعــربي فــانه
وبــرغم مــحــاوالت الــعــراق(مــدعــومـاً
بقوة عالقات الـكاظمي العـربية)وقطر
للـتـقـريب بـ ايران والـسـعـوديـة فان
الـشـوط مـا زال طــويالً لـلـوصـول الى
تفـاهـمات صـلبـة بـ ضفـتي اخلـليج
الـعـربي.مع ذلك فــان احلـديث االخـيـر
لولي الـعهـد السـعـودي يبـدو مبـشراً
لكن يجب عدم الـتقليل من قـوة التيار
الـديــني في الــســعـوديــة الــذي مـازال
فـاعالً رغـم الـضــربـات االخــيــرة الـتي
تـلــقــاهــا عــلى يـد االمــيــر مــحــمـد بن
سلـمـان. كـمـا يـجب عدم اغـفـال تـأثـير
التفـاهمـات السـياسـية بـ  اسرائيل
وبعـض دول اخللـيج. مـن جانـب آخر
فـان انــســحــاب ظـريف وروحــاني من
شهد االيـراني وتوقع خسارة اخلط ا

ــثل الــدولــة في االنـتــخــابـات الـذي 
قبـلة وصعود قوى الثورة االيرانية ا
لتسـيطر عـلى ايران الـرسميـة بعد ان
ســـــــــــيـــــــــــطـــــــــــرت عـــــــــــلـى ايــــــــــران
ســيــجـعل من تــفـاهــمـات الالرسـمــيـة
ان لم ضفـتي اخلـليج الـعربـي صعـبة

تكن مستحيلة.
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ــد فــأن ضـــمــور تـــأثــيـــر ا اخلالصـــة
الديـني في مـنطـقـتنـا وفي ايـران قلل
من أهـــمــيـــة اخلالفـــات الـــطــائـــفـــيــة
كـــاســـاس لـــلــصـــراع وفـــسـح اجملــال
لصـراع من نوع آخـر يرتـكز عـلى عدم

الــثـــقـــة والـــشك في اآلخـــر والــذي 
بنـاءه ليـصبح سـداً عالـياً ب ضـفتي
اخلــلـــيـج الــعـــربي مـن جــهـــة وداخل
تشاطـئة من جهة اخرى. هذا الدول ا
الــســد الــعـــالي اســتــفـــاد من مــوجــة
الشعبوية والتطرف التي غزت العالم
. وبالـتـالي حتول الـصراع من مؤخـراً
صــراع خـارجـي طـائــفـي ومـصــاحلي
فقط الى صراع داخلي فكري يستثمر
ـزيـد من الـصـراع اخلـارجي لـيـفـوز 
كاسب الـتي لم يعد الدين السلطـة وا

قادراً على تأمينها له.
ـا قلته في اكـثر من مقال وهنا اذكر 
فان من يتـوقع ان مجيء بايدن سابق
ســيـــحل مــشـــاكل الــصـــراع االيــراني
الـعـربي فـانه واهم. هـذا الـصـراع لن
يحله اال القناعة الفكـرية للمتشاطئ
بـــــأن الــــــكـل خـــــاســــــر من الــــــنـــــزاع
والـكل رابح من الـتـفـاهم واسـتـمـراره

وقراره.

  مــا يـثــيـر الــدهــشـة ان االمــام عـلي
سـبق الـكـثيـر من الـفالسـفـة وعـلـماء
الـــنـــفس واالجـــتــــمـــاع في حتـــديـــد
بل أنـني اعـتـبره مـواصفـات احلـاكم
هو أول وافضل من حدد قيم احلاكم
وسالمــتـه الــنــفـــســيـــة والــعــقـــلــيــة
واجلـــــســـــديــــة فـي تـــــاريخ األسالم.
وحـــكـــمــنـــا هــذا قـــائم عـــلى دراســة
الك حتليلـية لنص عهـد االمام علي 
االشـتر في كـتـاب نـهج الـبالغـة..كان
الــهـدف مــنـهــا مـقــارنـة مــواصـافـات
احلاكم ب ما تـضمنه عهـد اخلليفة
الك بن االشتر النخعي وجه  علي ا

وما هي عليه االن في العراق. 
   تـــضـــمــنـت هــذه الـــدراســـة الــتي
شــــاركــــنـي في اجنــــازهـــــا الــــراحل
األول مـبحث الدكتور شـوقي بهنام
ـفــهـوم نــظــري يـســتـهــدف تــبـيــان ا
السيكـولوجي العلـمي للقيم ودورها
الـــرئــــيس في صــــنـــاعــــة االنـــســـان
وحتـديــد سـلــوكه ونـوعــيـة االهـداف
وكيف ان التي يـسعى الى حتقـيقـها
اخـــتالف الـــنــاس فـي تــصـــرفـــاتــهم
واخالقــهم يـعــود الى اخـتـالفـهم في
وتـوضـيح الــقـيم الـتـي يـحـمــلـونـهــا
اهميـتها بـوصفهـا نظام مـتكامل من
االحـــكــــام والــــقــــواعــــد االخالقــــيـــة
ـعايـير يـخـلقـه النـظام الـسـياسي وا
ــيــز ويــعـمل واجملــتــمع في نــسق 
عـلى اعـطائـه اساسـا عـقـلـيا يـسـتـقر
ــعـنى ويـزودهم  في اذهـان افــراده
احلـيـاة والـهـدف الـذي يـجمـعـهم من
وعالقــة نــوعـيــة الــقـيم أجل الــبــقـاء
الــتي يـــحــمـــلــهــا احلـــاكم بــحـــالــته
ومـا اذا كان حـكّام االسالم النـفـسيـة
الـــســــيـــاسـي احلـــالـي اشـــخــــاصـــا
يـتمـتـعـون بالـصـحـة النـفـسـية ام ان
بيـنـهم من هو مـصـاب بالـدوغـماتـية
واحلـول العـقـلي مـثال..فيـمـا تـضمن
مـبـحـثهـا الـثـاني حتـلـيال احـصـائـيا
عــلــمــيـا ألنــواع الــقــيم في (الــعــهـد)
وضـدها الـنـوعي لـدى حكّـام الـعراق
بـعد الـتـغيـيـر وتنـتـهي بتـبـيان دور
ــدنـــيــة في رجـــال الــدين والـــقــوى ا
احـياء الـقـيم الـنبـيـلـة التي جـسـدها
األمـــــام فـي ادارة شـــــؤون الـــــنــــاس
وحـقــوق االنـسـان الـتي تـضــمـنـتـهـا

ـــــــعــــــــاصـــــــرة لأل الـــــــوثــــــــائق ا
ــتـحــده..وسـبــقـهــا بـاكــثـر من الف ا

سنة.
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  تــضـمن الــعـهــد الـذي كـتــبه اإلمـام
ّا والّه الك األشتر النخعي  عليّ(ع) 
مصـر مجمـوعة قـيم هدف مـنها الى
حتقيق ما توصل الـيه علماء النفس
ــــعــــاصــــرون فـي ثالث قــــضــــايــــا ا

اساسية:
األولـى:ان يـــتـــمـــثل احلــــاكم الـــقـــيم
االيـجــابـيـة في شــخـصـيــته بـوصـفه
الــقــدوة الــتي تــتــمــاهى به الــرعــيـة

وتقلده
والثانـية: تـوكيده ان الـقيم هي التي
وهي حتدد سلوك احلاكم مع الرعية

التي حتدد موقف الرعية منه 
والــثــالــثـــة:ان الــقــيم هي الــرابط او
(األســـمــــنـت) الــــذي يــــوحّــــد افـــراد
وبـدونـهـا يـتـهـرأ الـنـسـيج اجملـتـمع 
االجــتـــمـــاعي وتـــشــيـع الــكـــراهـــيــة

والعنف والعدوان.
 فضال عن ان األمام اراد لهـذا العهد
ان يــكــون وثــيــقــة تــســـتــقى مــنــهــا
باديء التي ينبغي على احلكّام ان ا

يهتدوا بها في كل زمان ومكان.
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ـالك األشـتر   يـعدّ عـهـد االمام عـلي 
كن واحدا من أهم اخلطابات التي 
ان تـعــتـمـد او تـكـون نــقـطـة انـطالق
لــرسم صــورة مــا تــعـارف عــلــيه في
احلــضــارة الــعــربـيــة حــول مــفــهـوم
احلــاكم الــعـادل: صــفــاته (ســمـاته)
خصـائصه  قـدراته وما الى ذلك من
أمــور جتــعـــله مــؤثــرا ويــقــتــرب من
مـفــهـوم الــقـائــد الـبـطل  Heroالذي
تشـيع صورته في كـتب اليـوتوبـيات
ة او في كتابات علم االجتماع القد

عاصر. ا
درس في الـقـيـادة..ولـكن  واخلـطـاب
فـهوم الـقيادة او الـزعامة او ليس 
الرئـاسة الـتي يكـثر الـكالم عنـها في
اكـثـر من مـجـال من مـجـاالت الـعـلوم
االنــــســــانـــيــــة مــــثل عــــلـم الـــنــــفس
عنى االجتماعي وعلم االجـتماع. و
ان الصـورة التي رسـمهـا األمام ادق
علي لشـخصيـة و دور القائـد تقترب

كـثــيـرا من الــصـورة الـتي كــان يـحـلم
بـــتــرجـــمــتــهـــا في زمن خالفـــته لــوال
ـبـكـرة التي الـصـعوبـات واالعـاقـات ا
اعترضته وحالت دون حتقيق ما كان
يـصـبـو الـيه ومـا تـمـنى ان يـراه عـلى

ارض الواقع.
ــالك بن االشــتـر  ان اخــتــيـار األمــام 
الـنـخـعي ألن يـكـون والـيـا عـلى مـصر
هــو فــشل الــوالـي الــســابق قــيس بن
سعـد بن عبـادة في ادارته لهـذا البـلد
صـاحب الـتـاريخ الـعـريق واحلـضارة
ومنها التي ادهشت الدنيا بعـجائبها
كن ان نـتلـمس فطـنة اخلـليـفة علي
ـــعــنى ادق انه في اخـــتــيـــار والته. 
يـدرك ويـهـضم الـقـاعـدة الـذهـبـيـة في
الـتصـنـيف واالختـيـار..نـعني " وضع
ـناسب ". ـكان ا ـناسب في ا الرجل ا
ومن هــنـا قـوله فــيه: " أمّـا بـعــد فـقـد
ال ينام بعثت إليكم عبدا من عباد الله
وال يــنـــكل عـن األعــداء أيّـــام اخلـــوف
أشـدّ عـلى الـفجّـار من سـاعـات الـرّوع
حـريق الـنّـار..فـاسـمـعـوا له وأطـيـعوا
أمره فيـما طـابق احلقّ..فإن أمركم أن
فــإنّه ال يــقـدم وال تــقــيـمــوا فـأقــيــمـوا
وال يــؤخّـــر وال يـــقــدّم إالّ عن يـــحــجـم
أمـــري;وقــد آثــرتـــكم به عــلـى نــفــسي
وشدّة شـكـيـمـته على لـنصـيـحـته لـكم
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ــــدهش ان األمــــام عـــــلي ســــبق مـن ا
عـاصرين في حتـديد علـماء الـنـفس ا
مواصفات الصحة النـفسية والعقلية
ـــفــهــومـــهــا احلــديث الـــذي يــعــني

صطلحات الطب النفسي بأنها:
اقـامة ـسؤولـية (القـدرة على حتـمل ا
الـتـفـكـير عالقـات حـمـيـمـة مع الـنـاس
بــــــــوضـــــــوح وبـــــــشــــــــكـل عـــــــقـالني
تــقـــيــيـم الــنـــفس بـــشــكل ومــنـــطــقـي
ادراك الـــــــواقـع كـــــــمـــــــا مـــــــتــــــــوازن
احملــــافـــظـــة عــــلى االســــتـــقـــرار هـــو

االنفعالي والتوازن الوجداني).
دهش أكـثـر..انه اشتـرط توافـرها  وا
وتـلك ضــمـنــا في شـخــصــيـة احلــاكم
دعوة كـنّـا اطلـقـناهـا في الـعام 2004
ومــوثــقــة في كــتــابــنـا (الــشــخــصــيـة

ظهر واجلوهر). العراقية ب ا
  ولقـد اشتـرط االمام تـوافر الـضمـير
لـــدى احلــــاكـم.ومع تــــعــــدد مـــعــــاني
الــضـمــيـر الــذي يـعــني الـرقــيب عـلى
أو الــقـــاضي الــذي افـــعــال االنـــســان
أو صــوت الـــله في يـــحـــكم بــالـــعـــدل
فـانه في قـيـمة االنـسـان أمام االنـسان
الــــنــــاس أشــــبـه بــــفص عــــقـــــيق في
اذا اخـــــرجــــتـه مــــنـه صــــار ال خــــا
ألن صاحـبه يصبح بال يساوي شـيئا

قيم وال أخالق.
 وانـعـدام الـضـمـيـر عـلى أنـواع. فـفي
نــهـايـة الـثــمـانـيـنــيـات الـتــقـيت فـتـاة
وال تـــســــيــــئـــوا تــــمـــارس الــــبــــغــــاء
فـالـلقـاء كان عـلـميـا ألول دراسة الظن

في الـعراق حـجم عـينـتـها   78بغـيا
ورشيـقة وقوادة. كـانت جـمـيلـة جـدا
اذا تـني فـسألـتـها مـعـاتبـا:  جـدا. آ
تــســلــكــ هــذا الــطــريق ? فــأجــابت
ـاذا حتـاسـبـونـنـا? انـها مـحـتـجـة: و
مـــهـــنـــة حــــالـــهـــا حـــال أي مـــهـــنـــة
أخرى!..أي أنـها سـاوت ب مـهنـتها
ومـهنـة الـطـبيب والـصـحـافي وحتى
ـا بحـثت عن أسباب ذلك القاضي!.و
وجدت أن هذه الفـتاة ولدت في بيت
(النـاس فيه طـابه طالـعه).هذا يـعني
أن الـــــــــــضــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــر أشـــــــــــبـه
ـتص الــسـائل الـذي بـاألســنـفــجه..
تـوضع فـيه ..ويـعـني أن األسـرة هي
لـكن أول مـصـادر تــشـكـيل الـضــمـيـر
نوعية النظام (احلكم) هي األخطر.
أنني ونوع آخـر من انعدام الـضمـير
التـقيت رئـيس عـصابـة في منـتصف
ايــضــا في دراســة الـــتــســعــيــنــيــات
علـميـة..اشـتهـرت في حيـنهـا بسـرقة
السـيارات السـوبر وقـتل أصحـابها.
يـعـني كـان شـابـا صـاحب مـوبـلـيـات
أنه لـم يــــكـن مــــحـــــتـــــاجـــــاً في زمن
احلـصـار الـذي تـراجـعت فـيه مـكـانة
األستاذ اجلـامعي من رتـبته الـرابعة
ــكــانــة األقــتــصـاديــة الى في ســلّم ا
الــرابــعــة والــعــشــرين بــعــد مـصــلّح
الـراديو والـتـلـفزيـون!. كـان هـذا قتل
ســــتـــة أشــــخــــاص وســــلب مــــنــــهم
فـــســألــته عن ســـيــاراتــهم الـــســوبــر
شـــعـــوره بـــعـــد قـــيـــامه بـــعـــمـــلـــيــة
فــأجـــابــني بــبـــرودة أعــصــاب: قـــتل
عــادي!. وسـألــته:لــو أنـهـم ألـبــسـوك
الــــبــــدلــــة احلــــمــــراء وأخــــذوك الى
االعـــدام فــــعــــلى مــــاذا ســـتــــنـــدم ?
أجـــــابـــــني: أنـــــدم ألنـــــنـي لم أقـــــتل
ــا بـحــثت عـن أسـبــاب ذلك أكــثــر!.و
األب فـيه وجــدت أنه تـربّـى في بـيـت
طـــاغــــيـــة..تـــعــــامل مـــعـه بـــقـــســـوة
وحتــقـيــر..فـضـال عن أنه (األب) كـان

مدمنا على الكحول.
وكــنت الــتــقـيت فـي الـتــســعـيــنــيـات
بــسـجن (أبــو غـريب) مــجـمــوعـة من
ّــا و مــرتـــكــبي ســـرقــة الـــســيـــارات
سـألــتـهم:مـاذا ســتـعـمــلـون لـو صـدر
عفو وأطلق سراحكم?..فأجاب أربعة
منهم:سـنسرق أول سـيارة نراها في
الـشــارع. وهـذا يــعـنـي أن الـدولـة أو
ـسـؤول األول احلـكـومـة تـكـون هي ا
في  افــسـاد الــضـمــيـر حــ ال تـوفـر

مصدر رزق شريف لرعيتها.
ومع بـــــشـــــاعـــــة هـــــذه األنـــــواع من
فـأن أقـبــحـهـا هـو ـيــتـة الـضــمـائـر ا
خـــيــانــة األمـــانــة حــ تـــكــون هــذه
األمـــانـــة تـــخص الـــنــاس. فـــعـــضــو
ـديـر أو ا او احملــافظ ـان مـثال الـبــر
الــعـام مــؤتــمن عـلـى أمـوال الــنـاس
ويـــنـــبــغي أن يـــكــون ومـــصـــاحلــهم
ن أئتـمـنوه. لـكنك ضمـيـره خالـصـا 
تــرى صـــحـــفــنـــا الــيـــومــيـــة فــيـــهــا
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ــرارة عن كــاريــكـــاتــورات ســاخــرة 
ـسـاك وزيـر هـرب بأمـوال الـنـاس ا
ــا يــعــادل مــيــزانـيــة مــوريــتــانــيـا
وموظف كبـير يسـتحرم أخـذ الرشوة
في الــدائــرة ألنه صـائـم ويـطــلب من
الـراشي ان يـأتـيه بـالـدبس الى بـيـته
بعد االفطـار!..ورئيس وزراء يعلن ان
لديه (ملـفات فـساد لو كـشفهـا ألنقلب
عاليها سافـلها) ويصمت. ولك في ما
تـقـوله النـاس والـصـحـافـة عن أمـثال
هؤالء ما يجعلك على يق أن غالبية
ــســـؤولــ في حــكــومــات مــا بــعــد ا

 2003هم أصحاب ضمائر ميتة. 
ـثـقـفـ والـصـحـفـي ـؤسف ان ا وا
انشغـلوا بالسـياسة الـتي الهتهم عن
قضـايا اجـتماعـية واخالقـية خـطيرة
افدحها مـا حصل (للضـمير العراقي)
فـي الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــود األربـــــــــــعـــــــــــة
األخيرة.فـالدراسات االجـتماعـية عبر
التاريخ تشير الى ان ألدّ ثالثة أعداء
لـــلـــضـــمـــيـــر هي:احلـــروب والـــظـــلم
والـكــراهـيـة..وثـالثـتـهــا جتـسـدت في
الــعــراق بـأبــعــد مـديــاتــهــا..ووجـهت
ضربات موجعة الى الـضمير الفردي
واجلــمــعـي ايــضــا.فــمــعــروف عن ان
افـدح االضـرار االجـتــمـاعـيـة لـلـحـرب
الــطـويــلـة انــهـا حتــدث تـخــلـخال في
نظـومات القـيمية لـألفراد وتضعف ا
الـضـمـيـر عنـد كـثـيـرين وتـهـرؤه عـند
وتــدخــلـه في غــيــبــوبــة عــنـد آخــرين
اغـلـبـيـة مـطـلـقـة..فـكـيف بـالـعـراقـيـ
الــذين خــبـروا حــروبــا كـارثــيــة عـلى
مدى اربع سنة..ويعيشون اآلن في
وأخرى ..دولة رسميـة ضعيفة دولت
عــمــيــقــة..تــخــيف وتــرعب وتــخــطف

وتقتل!.
 وما حصل ان العراق الذي شاع فيه
قدم قانـونا اجتمـاعيا لـعلماء الفسـاد
النفس واالجتماع السياسي نصوغه

باآلتي:
ـارسون (اذا زاد عدد االفـراد الـذين 

تصرّفا يعدّ خزيا
وتـــســاهل الـــقــانـــون في مــحـــاســبــة
وعجز الناس عن ايقافه مرتكبيه

او وجــــدوا له تـــبــــريـــرا حتـــول الى
ظاهرة ولم يعد خزيا كما كان).

دهش ثالثـة أن عهد اخللـيفة علي وا
ـالك األشـتـر يــقـدم مـآثـر في فـلـسـفـة
احلـكـم وسـيـكــولـوجـيــة احلـاكم.فـفي
قوله (ال تـكونن عـليـهم سبـعا ضـاريا
فـانه يـطرح مـقـيـاسا تـغتـنم اكـلـهم..)
كـامال للـعـدالة فـيه بـعـد سيـكـولوجي
هــو ان يـضع احلــاكم نــفــسه مـوضع
فـيـكره له مـا يـكرهه لـنـفسه. احملـكوم
والـتقط حـقـيـقة سـيـكـولوجـيـة بثالث
مــفـردات في قــوله (اجـتــنب مـاتــنـكـر
أمــثــاله)..اي عــدم فـعـل مـاال حتب ان
ويــذكّـــر الــذين يـــفــعـــله اآلخـــرون بك
جاءوا الى السلـطة من داخل الشعب
انـهم كـانـوا قــبل ذلك يـثـيـرون الـنـقـد

ضـــد ســــيـــئــــات احلــــاكم الــــســـابق
فيدعوهم الى ان ال ينسوا مواقعهم
النقديـة السابقـة فيصغـوا الى النقد
اآلتي من الـقــاعـدة الـشـعــبـيـة..وتـلك
اثمن نـصيـحـة لم يأخـذ بهـا من جاء
بــهم (الــشــعـب) الى الــســلــطــة بــعـد
الـتـغـيـيـر.فـضال عن نـصـيـحـة اخرى
بـقـوله(ثم اخــتـر لـلـحـكم بـ الـنـاس
فـيــمـا حــكّـام الــيـوم افــضل رعـيــتك)
اخــتــاروا مـن يــكــون رهن طــاعــتــهم
واستبعدوا افضل الكفاءات وانضج
وعـــمـــلــــوا بـــالـــضـــد من اخلـــبـــرات
نصـيـحة أخـرى بقـوله(وانـصف الله
وانـــصـف الـــنـــاس من نــــفـــسك ومن
خـاصــة اهـلك ومن لك فــيه هـوى من
رعــيــتك).ونــصــيــحــة اخــرى بــقــوله
(األصـغـاء لـلــعـامـة من الـنـاس)فـيـمـا
ــتــظــاهـرون يــطــالــبــون بـاالصالح ا
ويـصـرخـون مـن عـشـر سـنـوات وهم
عــنــهم ســاهـون ونــصــيـحــة اخــطـر
بـقوله(ايـاك والـدمـاء وسفـكـها بـغـير
حـلهـا) فـيمـا هم سـفـكوا دمـاء مـئات

الشباب وما يزالون يسفكون.
  ومن مــآثـــره اخلــالــدة في احــتــرام
انـســانـيـة األنــسـان الـتي تـضــمـنـهـا
ــتــحـدة الــعــهــد وســبق بــهــا األ ا
ومـنظـمـات حـقـوق االنسـان الـدولـية
قوله:(فالناس صنفان :اما اخ لك في
او نــــــــــظــــــــــيــــــــــر لـك فـي الــــــــــديـن 
اخلـلـق..)..فـفي هــذه الـوصـيــة الـتي
جــــــــــــاءت بــــــــــــتــــــــــــلـــــــــــخــــــــــــيـص
دلـــيل نـــظــري مــانـع جـــامـع مـــحـــكم
وسـيـاسي مـرشــد ومـلـهم لـكل حـاكم
في كل مكـان وزمـان.مع االنتـباه الى
ان فكرة (الـنظير فـي اخللق) تظاهي
فـكــرة (األخـوة في الــدين) مـا يــعـني
ــقــراطــيـة انــهــا تــضع اســاســا لــد
الــعـالقــة بـــ مـــخــتـــلف مـــكـــونــات
اجملــتــمع وحتــدد االطــار احلــقــيــقي
ـذهـبي حلـريــة االعـتـقــاد الـديــني وا
فـيـما حـكام والفـكـري جلمـيع األفراد
مـا بـعـد الـتـغـيـيـر كـانـوا الـسـبب في
حتـريض جـماهـيـرهم..فـتـقـاتـلوا مع

انهم أخوة في الدين! 
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ان الـقـيم الـتي شـاعت في عـهـد حكم
احــــــزاب األسالم الـــــســـــيـــــاسـي في
هـي الضـــد الـنـــوعـي لـلـقيم الـعراق
الــتـي تــضـمــنــهــا عــهــد األمــام عــلي
ـكن لـهم ان لألشـتــر الـنـخــعي!.وال 
يتخلـوا عنها بعـد ان تطبعـوا عليها
وذاقــوا طـعم الــرفـاهــيـة وتــشـبــعـوا
بــحب ســلــطــة حتــمــيــهم من غــضب
ماليـ افـقـروهم وأذلـوهم.والـكـارثة
ان ب جـماهـير الـشيـعة من مـنحوا
وســيـــمــنـــحـــوا اصــواتـــهم حلـــكّــام
يعـرفون لـو ان األمـام علي ظـهر اآلن

لزجّهم في السجون.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية
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بـعـد ثـمـانـيـة عـشـر عـامـا من الـقـهـر واالسـتـبـداد أصبـحـت "مـنـاهـضة
النـفاق" ضـروريـة لتـأثيث الـبـيت العـراقي من جديـد ألن الـنفـاق أصبح
شريانا مهما في احلياة السيـاسة حيث أصاب التعفن مفاصل الدولة
أفرادا ومؤسـسات كما أصـبحت ثقـافة شعـبية خـطيرة بـعد أن خلقت
األحـزاب مــنـظـومــة سـيـاســيـة مـنــخـورة بــالـدجل الـغــيـبي واألســاطـيـر
لوثة باخلداع والنفاق والضحك على الذقون. اخلرافية والسرطانات ا
ـبـكيـة في هذا الـوطن إن الـكثـيـر من سيـاسيه ـضحـكة ا من النـوادر ا
يعاني من مظلومية وراثيـة مكتسبة ال نعرف مـصدرها وجذورها لكننا
نعرف إنهـا قسمت الـيوم بالعـدل ب النـاس فأصبح اجلـميع في خانة
. وهي نعـمة مـا بعـدها ظـلومـية بـعد إن كـانت حكـرا على الـسيـاسيـ ا
نعـمـة واخـتـبار حـقـيـقي لـلمـؤمن في تـقـبل عـذابات الـسـيـاسي وفـنونه
اخملتلـفة في تـوط الذل في الـنفـوس وتنكـيد الـعيش (اجلسـد يساوي
عذب إلى وت) بحـسب جان آمـري. حيث يحـول ا األلم الذي يسـاوي ا

موضوع كائن بال ذاتية وال داخل. 
اشعر باحلزن عندما أقول إن الوطن أصبح موطنا ملوثا بالنفاق وبيئة
انتـهازيـة لالسـتفـادة األنانـيـة من الظـروف ونقص الـنـزاهة واسـتغالل
بـاد األخالقيـة وحتويل الـنفاق إلـى شر وإيالم الـغير. الفـرص لقتـل ا
فـالـنـفــاق شـر أسـاسي من حــيث انه إبـداع في أذى اآلخـر وتــضـلـيـله
وخـداع سـيـاسـي لـلـتـمـويـه. لـهـذا الـســبب جنـد الـيـوم الــكل يـتـبـرأ من
ـلـوءة بـالـذهب األصـفـر واألسـود وبـعـقـود الـفـسـاد بـيـنـمـا خـزائـنـهم 

شاريع وصرف العمالت.  ا
الكل يحب الوطن (ما نـنطيها) ويضـحي ويستشهـد من أجله بينما لم
زق تعلوه األحقاد والف وخراب يبقى من العزيز والغالي إال حطام 
منظم مـقسم إلى مـربعات طـائفـية ودينـية وقومـية وأمـتان حسب مـقولة
ـة جديدة (فـي كل أمه أمتـان) أمة تبـحث في الـقمامـات عن رغيف قد
اخلبز في بـلد "طوفـان النفط  ?“وأمة تنـقب عن النفط لـلبيع والـتهريب
ـالية الـكبـيرة بيـنمـا الوطن يسـتجدي راتب وهي غارقة بـاالحتـياطات ا
ـوازنـة وقطع أرزاق الـنـاس بالـضرائب وظف ومـحـتار بـ موارد ا ا

وغلق منافذ العمل للشباب. 
نفلت وللنفاق منـافذ كثيرة فالكـل أيضا يريد القضـاء على السالح ا
بينما يؤسسون جيوشا خـاصة ألحزابهم إلضعاف جيش الوطن. نفاق
بـالـثالثـة ورذيـلـة مـنـكـرة وخــداع مـلـفـوف بـالـعـلم األخـضـر وبـالـريـاء

والغش والتدليس. 
تداول في الفـلكلور ـربع ا فهو إذا نفـاق "مربع" على طريـقة السالم ا
ــبـالــغــة في االحــتـفــاء بــعــلـيّــة الــقـوم من الــعـربي وذلـك عـلى ســبــيل ا
الضـيوف. فـالنـفـاق أصبح مـنهـجا حـزبـيا تـربويـا لدى األحـزاب. وعلى
جـذر الـنـفــاق يـنـبت اجلـذع واألغـصــان والـعـنـاقـيــد الـسـامـة. ألن هـذا
النـفاق هـو مـلح السـياسـة الـذي ينـبغـي أن يبـقى مفـسـدة للـتواصل مع
اآلخـرين. أمـثـاال من طـراز قـبّل الـكلـب من فـمه لـتـأخـذ حاجـتك مـنه أو

اضرب وأهرب وإذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب!  
ومن حــسن احلظ إن اتــهـامــات الــنـفــاق شــائـعــة جــدًا في الـســيــاسـة
ـصـطـلح "سـيـاسي" هـو شـبه الـعـراقـيـة لـدرجـة أن اسـتـخـدامًــا واحـدًا 
مرادف لكـلمـة "منـافق". وفي الغـالب نفـاق السـياسيـ ال يعـتبـر جدير
بالـغات السياسية للواقع تزيده أكثر بالثناء. ألنهم يصنعون تالال من ا
قبحا وجهامة وللحاكم أو زعيم احلـزب صورة قاتمة لشخصيته يصل
حد الضآلة والسخريـة. كأننا نتذكر بيت النـابغة الذبياني الذي مدح به
لـوك كـواكب /إذا طلـعت لم يـبد النـعـمان مـلك احلـيرة: فـأنك شـمس وا

منهن كوكب. 
نافق الـتاريخي حلـاكم اليوم سـبق إن قاله حلاكم األمس وما يقـوله ا
الـذي مـا إن تـرك احلـكم مـيـتــا أو مـقـتـوال أو مـعـزوال حـتى هـجـاه أو
ـيـة لـنـفاق تـنـصل مـنه. والـذي يريـد إن يـؤلف كـتـابـا أو أطـروحـة أكـاد
السـيـاسي الـعراقـي فأنه ال يـحـتـاج سوى مـقـارنـة ب مـا قـاله الـرفيق
الـقـد بــقـائـده "الـضــرورة " وبـ الـدعــوجي الـديـني اجلــديـد وقـائـده
ناضل" وحزبه اجلديد " احملدث" موالنا وسيدنا" وب حزبه القد " ا
. كأنـها ـتوالـيـات التي يـندى لـهـا اجلبـ اجملاهـد". وهكـذا الـكثـير من ا
صورة حقيقية لوصف الرسول الـكر محمد (ص) للمنافق: إِذَا حَدَّثَ

كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .
ووفقًا للفـيلسوف السـياسي البريطـاني (ديفيد رونسـيمان) فإن خداع
ـرء ـعـرفـة الـتـي يـفـتـقـر إلـيـهـا ا ـنـافق له أكـثـر مـن وجه: ادعـاءات بـا ا
رء حتمله واالدعـاء بالوالء الذي ال وادعاء االتساق الـذي ال يستطـيع ا
ـرء. وحــسب تـعــريف قـامـوس ـتــلـكه واالدعــاء بـهـويــة ال يـحــمـلـهــا ا
ـظـهـر الـزائف لـلـفـضـيـلـة أو أوكـسـفـورد اإلجنـلـيـزي هـو: “افـتـراض ا
ـيول خـاصة. فيـما يـتعلق اخلير مع إخـفاء الـشخـصية احلـقيـقية أو ا
عنى العام اإلخـفاء التظاهر عتقدات; ومـن ثم با باحلياة الدينـية أو ا

الزيف".
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وهـنــاك تـفــسـيــرات عـديــدة فـالــنـفــاق يـتــجـســد أحـيــانـا في الــتـظــاهـر
باإلخالص الديني أو إخفاء الرذيـلة وراء قناع الفضـيلة كما يحدث في
واقعنا العراقي احلاضر. فالنفاق هنا شرعي ألنه يحقق مصالح الدين

زاح!  وبقاءه ولدفع الضرر عن الفرد واجملتمع حتى ولو من باب ا
ـرجعي" كمـا يسـمية (إيـفا كـيتاي) و"مـحاولة وهناك "اخلـداع الذاتي ا
الظهور بـدافع غير الـدافع احلقيقي" لـ (جـيلبـرت رايل). و"التعارض أو
الـتـبـايـن" بـ مـواقف الـشــخص عـنـد (دان تــورنـر). بـيـنــمـا يـرى بـيال
ـمـيـزة لـ زابـادوس ودانـيـال سـتــاتـمـان بـأن خـداع الـذات هــو الـسـمـة ا
قابل دافع نيـكولو مـكيافيـلي عن النفاق "حديقة مـتنوعة من الـنفاق". بـا
باعـتـباره أداة ال غـنى عـنهـا في عـالم السـيـاسة وقـد يـكون الـنـفاق في
السياسة ضرورة أخالقية. كما أعلـن برنارد ماندفيل في كتابه (حكاية
ـسـتـحـيـل أن نـكـون كـائـنـات اجـتـمـاعـيـة دون نـفـاق". الـنـحل) أنه "من ا

نافق. والشخص الذي ال يتسامح مع النفاق هو ضد ا
والتفـسيـرات النفـسية واالجـتمـاعية كـثيـرة للنـفاق أساسـها يـنطلق من
ـواقف أو الـسـلـوكـيـات. فـقـد فـسـره البـعض عـلى مـبدأ الـتـنـاقض في ا
أسـاس دور الـتـنـافـر في تـفـسـيـر نـفـور األفـراد من الـتـفـكـيـر والـسـلوك
نافقة من أجل واقف ا . حيث يـتم حتفيز األفراد على جتـنب ا نافق ا
ـثـابـة ازدواجـية إحـبـاط حـالـة الـتـنـافـر الـسـلـبي. بـيـنـمـا يـراه الـبعـض 
الشخصـية أو انفـصام الشخـصية حـيث للمنـافق شخصـيت واحدة

ليه الواقع. تتحدث بها وأخرى تتصرف بها حسب ما 
بـاخملـتـصـر ال يهـمـني مـا قـيـل عن الـشـعب الـعـراقي بـأنه بـلـد (الـنـفاق
والشـقاق) فـالـروايات مـتنـاقضـة أو مـتعـصبـة هدفـهـا كي تبـقى حتوم
لعنة فوق رؤوس العراقي إلى األبد لكن الثابت إن النفاق ليس طبيعة
ـا هـو تـشـوه سـلـوكي تـاريـخي نـاجت عن االسـتـبـداد في الـعـراقـيـ وإ

واخلوف من السلطة.
ـارسة نـابعة من أما ظاهـرة نفـاق السـياسـي الـعراقيـ اليـوم فهي 
مرض القلوب وطـقوس فكرة الـغيبيـات ومناهج الفـتاوى واالجتهادات
غرور نافق السـياسي احلسود واحلاقد وا الباطنية التي خـلقت لنا ا
ـتربص ال والـسلـطة واجلاه وا بالـدنيـا والوحش الـذي ال يشبـع من ا
بالـعـلمـاء ورجـال الـفكـر والـثقـافـة والكـيـد لهـم واحلقـد عـليـهم. مـنافق
متـزلف يـلـبس ثـوب الوطـنـيـة أو ثوب الـتـدين كـذبـا وبهـتـانـا وزورا تراه

يصلي ويسرق مال الشعب ويكذب بصدق ويتزين به. 
إني أرى الـنــفـاق قـد فــاض بـ الــعـمـائـم والـلـحـى ورجـال الـســيـاسـة

والرؤوس قد أينعت وحان قطافها! 
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بغداد

- اصـــدار قــانـــون ( اجملــلـس االعــلى
لـلـتــربـيـة والـتـعــلـيم ) وتـفـعـيل دوره
لــيــكــون بــديالً عن وزارتي الــتــربــيـة

والتعليم.
- هـيـكـلة وزارتـي التـربـيـة والـتـعـليم
وتـوزيع مالكــاتـهـمـا عــلى تـشـكـيالت
الـــــوزارتــــــ أو حـــــسـب احلـــــاجـــــة
لــــلــــتــــخــــصص فـي وزارات ودوائـــر

الدولة كافة.
- إعـــــــــادة دراســــــــة وتــــــــفــــــــعـــــــــيل
االستـراتيـجيـة الوطـنيـة للـتعـليم في
العراق  لـتكون بـاكورة عمل اجمللس

االعلى للتعليم.
Êu½U  qOFHð

ـعــهـد - اصــدار وتـفــعـيـل قـانــون ( ا
العراقي للـتدريب والتطـوير التربوي
) ومــــجـــلـــسه الـــذي يـــرتـــبط اداريـــا
باجملـلس االعلـى للـتربـية والـتعـليم 
والـــذي يــــقع عــــلـى عـــاتــــقه تــــدريب
وتــطــويــر الــهــيـــئــات الــتــعــلــيــمــيــة
ـيــة ووضع مـوازنـة خـاصـة واالكـاد
به; والـزام اجملــلس االعـلى لـلــتـعـلـيم
ــتــابــعــة تـــنــفــيــذ بـــرامــجه وعــلى
دة ال تـتجـاوز اخلمس ; و مرحـلتـ

الى عشر سنوات.
- تـكـون الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لالعـتـمـاد
وضـــمــــان اجلـــودة احلـــلـــقـــة االولى

الـتــربـويـة والـتـعـلــيـمـيـة ; إذ اثـبـتت
الــتـجـارب أن لــلـوزيـر ســقـفـا زمــنـيـا
الســــتـــــيـــــزاره ومن ثـم يــــأتـي آخــــر
فـيـنـقض مـا بـنى الـذي قـبـله ويـرجع

احلال على ما هو عليه قبل ذلك...
واقـتـرحت آنـذاك لـوقف انـهـيـار هـذه
ـنظـومة بـعض الـنقـاط الـتنـظـيمـية ا
مــنـــهـــا مــاهـــو خــاص بـــالـــســلـــطــة
الــتــشـريــعـيــة ومــنـهــا مـاهــو خـاص
بالـسـلطـة الـتنـفيـذيـة واليـوم أضيف
مـاهو خـاص بـاجلـامـعات والـكـلـيات

احلكومية واألهلية:
- اصــدار قـانـون الــهـيــئـة الـعــراقـيـة
لالعــتــمــاد وضــمــان اجلـودة ; الــتي
ــعـايــيـر الــوطـنــيـة مــنــهـا تــنـطــلق ا

لالعتماد وضمان اجلودة.

كـــنـــا دعـــونـــا في مـــقـــال ســـابق الى
تـشـكـيل الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لالعـتـماد
وضـــــمـــــان اجلــــودة "  و " اجملـــــلس
االعلى للتـعليم  واعتـبرناها ضرورة
مــلــحـــة العــادة بــنـــاء الــتــعـــلــيم في

العراق..
ودعـونا فـيه الـسلـطـت الـتـشريـعـية
ــجـلـسي ــتـمــثـلـة  والــتـنـفــيـذيـة وا
الـــنـــواب والــــوزراء لـــلـــحــــكـــومـــات
ـتــعـاقـبـة وضح احلـلــول الـنـاجـعـة ا
ـنظـومة ـدمر في ا إليقـاف االنهـيار ا
ـية ; التـربويـة والـتعـليـميـة واالكاد
وعــدم االكــتــفــاء بــتــعــيــ وزيــر ذي
شوكة وسـلطة نـافذة وقويـة  وتلقى
عـــلى كـــاهـــله وحـــده إعـــادة تــأهـــيل
ــنـــظــومــة وإيـــقــاف االنـــهــيـــار في ا

واحلـــكـم الـــرئــيـس بـــاالســـتـــحــداث
ــؤســسي والـبــرامــجي والــتــدقـيق ا
ــراكــز ــؤســســات وا عــلـى جــمــيع ا
الـبحـثـية والـعـلـميـة سـواء كانت في
احلـلـقـة االولى بــالـتـعـلـيم االسـاسي
االبـتدائي أم احلـلـقـات االخـرى التي
تــلـيـهــا ; كـمــا هـو احلـال بــالـنــسـبـة
للتعليم اجلامعي احلكومي واالهلي
وبــــجـــــمــــيـع مـــــراحــــلـه ومن خالل
ــعـايــيـر الــكـمــيـة والــنـوعـيــة الـتي ا
تـطـلقـهـا الـهـيـئة ومن ثـم ارسال ذلك
الى اجملــــلس االعــــلى لــــلــــتــــعـــلــــيم
لــلـمـصــادقـة عـلــيه واقـراره لــيـكـون
لـلــمـؤسـســات احلـكـومـيــة واالهـلـيـة
معـاييـر واوزان واضحـة ومتـساوية
وبــيـنــة تـتالقى فــيـهــا جـمــيـعـاً دون
الــتــقــلــيل مـن شـأن احــداهــمــا عــلى

االخرى.
- كـمــا لـلـهـيـئـة الـوطــنـيـة لالعـتـمـاد
وضــــــمـــــــان اجلــــــودة صـالحــــــيــــــة
ـؤسـسي والـبرامـجي االسـتـحـداث ا
فــلــهـا نــفس الــصالحــيـة فـي سـحب
االعـــتـــمــاد بـــعــد الـــتــدقـــيق وابالغ
اجمللس االعلى للتربـية والتعليم في

ذلك.
 - عـمل وزارتي الـتـربـيـة والـتـعـلـيم
يــتـخــلص في عــمل جـهــاز االشـراف

والتـقو العـلمي ومـنه تنـبثق بـقية
ـثابـة داعم لـهذا الدوائـر الـتي هي 
اجلــهـاز الــذي يـكــون الــنـواة االولى
لـلهـيـئة الـعـراقيـة لالعـتمـاد وضـمان

اجلودة.
- يكـون على عـاتق الـهيـئة الـوطنـية
لالعـــتــمــاد وضـــمــان اجلــودة وضع
مــعـايــيــر وطــنــيــة كــمــيــة ونــوعــيـة
ــؤســسي والــبــرامـجي; لالعــتــمـاد ا
ومؤشرات وأوزان واضحـة وبينة ال
ــــؤســـســـات لـــبس فــــيـــهــــا تـــضع ا
الـتـعلـيـمـيـة كـافة في مـيـزان مـتـساوٍ
المحاباة فـيه وال مجامالت; ويـعتمد
بـاشر احلضـوري وايضا التدقـيق ا
على مدقق مـؤهل علمـيا ومهارياً
; ليكون نقـطة البداية نـحو االعتماد
الــدولي الــفـــعــلي ; والــذي يــرفع من
شأن التعلـيم ومرتكزاته وادواته في
بلـد يكـاد أن يـتهـدم فيه كل شيء من
بـــعـــد حـــجـــر أســـاس بـــنـــاءه وهـــو

التعليم.
وأخيرا ولـيس آخراً على اجلـامعات
والـكــلـيـات االهـلـيــة واحلـكـومـيـة أن
تؤمن بأن مكانتها احلقيقة والفعلية
هي في الـتـسـابق في مـجـال تـطـويـر
ـعايـيـر الكـمـيـة والنـوعـية وتـنفـيـذ ا
لالعتـماد وضـمان اجلـودة الوطـنية;

والحاجـة لتـزوير وإعـطاء مـعلـومات
مـغلـوطـة وغيـر صـحـيحـة في سـبيل
وضع اســــــمــــــهــــــا فـي مــــــؤشـــــرات
وتصانيف تعتمـد في تصنيفها على
doc-  وinformations  ماتُقدم لها
  umentsمن غـيـر مراجـعـة مـدقـق

علومات ... للتحقق من صحة تلك ا
كــــــمـــــــا أود أن أذكـــــــر االخـــــــوة في
اجلــامــعـات والــكــلـيــات احلــكـومــيـة
واألهــلـــيــة في الــعـــراق بل وجــمــيع
ـؤسـسات الـتـعـلـيمـيـة; بـأن مـؤشر ا
الــثـقــة أســاس الـنــجــاح والـتــنـافس
وخـاصــة إن تـولـد من داخـل الـنـفس
فــمـا بــالك بــثـقــة الــطـالب واألســتـاذ
ؤسسة راجع من تلك ا وظف وا وا
... الـبـنـاء احلـقـيـقي لـلـمـؤسـسـة هو
عـيار  الـقادم بنـاءها داخـلـياً وهـو ا

في التنافس احلقيقي...
وأخـــيـــراً أدعـــوكم لـــعـــدم الـــغـــضب
واالنزعاج اذا ما وجـدت أن جامعتك
أو كــلــيـــتك قـــد تــذيـــلت قــائـــمــة في
التـصـنيف الـوطـني ; وهي من كانت
تـعيش نـشـوة انـتصـار كـارتوني اذا
صح الـتـعـبــيـر عـلى نـضـيـراتـهـا من

اجلامعات والكليات الوطنية...
{ رئيس اجلمعية العراقية لالعتماد
والرصانة وتطوير البرامج التعليمية 
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شاركـة نحو سبعـ شاعرة وشاعرا يـصدر الكتاب األول من (أنـطولوجيا)
في (ســلـســلـة إبــداعـات طــريق احلــريـر) والــذي خـصص لإلبــداع الـشــعـري
اآلسيـوي بـالـلـغـة اإلجنـليـزيـة حتت عـنـوان (آسـيـا تغـني). ضـمت أنـطـولـوجـيا
صري الكـبير د. عبد الوهاب عبد احملسن وهي (آسيا تـغني) أعمال الفنان ا
ـبدعي الـلوحـات الـتي حاورت الـنصـوص كـلهـا كمـا زيـنت أيضـا بورتـريـهات 

القصائد وذيلت بالسير الذاتية في  321صفحة.
وضـمت األنطـولوجـيا حـسب ترتـيب الـصفـحات قـصائـد الشـاعرات والـشعراء
 هاني نـد (سورية) السـيد اخلميسـي (مصر) علي احلـازمي (السعودية)
عياذ جـول (باكستان) أجنم ألطـف (باكستان) أعظم عـبيدوف (أوزبكستان)
ة محمود (مصر) د.  براجيش كـومار جوبتا (الهند) مروة نبيل (مصر) د
مـياو يي  –تو (تـايوان) فـاجن سي زاجن (تايـوان) د. آرتي كـوماري (الـهند)
) واجن ) زاجن تـسي (الص د. آشوك تـوالنا (الـهنـد) ش يـو جون (الـص
) إلـدار آخادوف ) قـ فنج (الـص ) واجن جـول (الـص منـجرين (الـص
(روسـيـا)  جـورجــيت خـور غـومـان
طروشي (سلطنة (كشمير) حسن ا
عمـان) سوشيـمتا جوشـال (الهند)
ــا إســـمــاعـــيـل فــقـــيه (لـــبـــنـــان) د
بـــراســـونـــا بـــيــــســـواس (الـــهـــنـــد)
جـيـوتـرمـايـا تـاكـور (الـهـنـد) مـحـمد
الـعامـري (األردن) كـالـيـبـادا جوش
(الهند) مؤمن سمير (مصر) كمال
دوجنــانـا (الــنـيــبــال) د. ألـكــا سـنغ
(الهـند) كريشنا ساركار أتشارجي
(الـــــهـــــنــــد) لـــــيــــنـــــار شــــيـــــخــــوف
(تـــتــارســـتــان) د. مـــخــتـــار مــحــرم
(الـــيـــمن) جـــنـــات آجـــكـــار بـــيـــجي
(كـــازخـــســتـــان) بـــيـــركـــيــنـــالـــيـــفــا
سـاجـيـنـبـوبـو (قـرغـيـزسـتان) أورال
آروكيـنوفا (كـازخستـان) دوسينالي
عــلـــيــمــكـــ (كــازخــســـتــان) مــتــ
فـندفـجي (تركـيـا) د. مسـعود احلق
(بنجالديش) بـراسونا كومار (الهند) محمد غـبريس (لبنان) محمد الدميني
(الـسعـوديـة) بـارتـيتـا دوتـا (الـهنـد) راكـيش تـشـاندرا (الـهـنـد) رضـاء الدين
سـتـالـ (بـنجـالديش) سـلـيم رضـا شـاكـار (بـاكـسـتـان) شـيـرزود آرتـيـكوف
(أوزبـكـستـان) عبـد الله الـسـمطي (مـصر) سـوجيـت موكـرجي (الهـند) صن
جري هان (كـوريا) سفيتكالي نـورجان (كازخستان) بايـاجنالي توكانوفيتش
ـزانـوف (كـازخـسـتـان) لـيـفـري آرديـانـسـيـاه (إنـدونـيـسـيـا) تـامـر الـهاللي عـا
ـوف (مـصــر) بي بي سـنغ (الــهـنـد) بــيـشــاكـا مـويــتـرا (الـهــنـد) رحــيم كـر
) شـاسـواتا ـر سـعـدي (فـلـسـطـ (قـرغـيـزيـا) إيـويت بـاهـار (إنـدونـيـسـيـا) 
ـودا جـاجنـو بــادايـاي (الـهـنـد) د. بـيـروايـز شـهـريـار (الـهـنـد) مـونـاي دار بـا
(كـازخسـتـان) مـخـتار شـاخـانـوف (كازخـسـتـان) نـانديـتـا دي ني ــشـاترجي
(الهنـد) موشوميباتـاتشارجي (الهنـد) محمد شميم مـيا (بنجالديش ) جونا
مـوران (الـهـنـد) راتـي سـاكـسـيـنـا (الـهـنـد) بـاإلضــافـة إلى مـحـرر الـسـلـسـلـة

صري أشرف أبو اليزيد. الشاعر ا
WOM  ‰ULŽ«

وقـد زينت الـقصـائـد بصـور أعمـال فنـيـة أليقـونة من أيـقونـات الـفن التـشكـيلي
ــعـاصـر الـدكــتـور عـبـد الـوهــاب عـبـد احملـسن صــاحب الـتـجـربـة ـصـري ا ا
ـراكب ــمـيــزة ومـؤسس مــلـتــقى الـبــرلس الـدولـي لـلـرسـم عـلى احلــوائط وا ا
ثل ـرجتاة في مـصر لـيـشكل بـا كـنمـوذج مصـري خالـص للـتنـميـة الـثقـافيـة ا
ـلـتقـى الذي  مالمح لـوحـة إنـسـانـيـة وفـنـيـة ومـجـتـمـعـيـة الـتي جـسـدهـا ذلك ا
ـدة يـسـتــقـبل حـجــاجه من الـفـنــانـ والـفــنـانـات مـطــلع أكـتـوبــر من كل عـام و
أسـبوعـ في بـرج البُـرُلُّس; البـقـعة الـتي اعـتبـرتُهـا مـحطـة عـلى طريق احلـرير
التشـكيلي اجلديـد حيث استطاعـت مؤسسة الفـنان عبد الـوهاب عبد احملسن
 مد جسور ثقافية لتقى الذي أسسه صاحبها للثقافة والفنون والتنمية عبر ا
ـبدع.جـديـر بالـذكر أن األعـداد األولى من سـلسـلـة إبداعـات طريق مـع اآلخر ا
احلرير  صـدرت ورقيا بدءا بترجمة أشرف أبو اليزيد ديوان الشاعر الهندي
ـشارق لـلنـشر هـيمـانت ديڤـاتي (فـضاء رتـيب يبـعث على الـكآبـة) عن مـكتـبة ا
والـتوزيع القاهرة  .2016وعن الدار نـفسها صدرت تـرجمة رضوى أشرف
لـثـمــاني روايـات قـصـيـرة لــكـاتـبـات كـوريــات بـعـنـوان (األنـامـل الـقـرمـزيـة) ثم
صدرت دراسة الـباحثة الهندية سبـينة ك عن دار الفهرس والتي كانت رسالة
دكتـوراه نـاقـشتـهـا جـامعـة كـالـيكـوت في كـيـراال بعـنـوان (شعـريـة الـسرد في
روايات أشرف أبـو اليزيد). أما مجـموعة مقاالت الكـاتبة واخملرجة التـلفزيونية
ـسرح) فـصدرت فـاطـمة الـزهراء حـسن (عشـاق احلـياة عـلى الشـاشـة وفوق ا
عن الـدار نفسها في  .2019وكان آخـر اإلصدارات الورقية لـسلسة إبداعات
طريق احلريـر والذي قدم قصائـد للشاعر الـكوري مانهي بتـرجمة أشرف أبو

اليزيد وصدر عن دار فهرس بعنوان (أمتطي غيمة ألبحث عنك).

نــسخ مــقــرصــنــة أو مــخــتـصــرة من
مــخـــطط هــتـــلــر لــصــعـــود الــنــازيــة
والــهـــولــوكــوست فـي بــولــنــدا مــنــذ
ســـنـــوات.وفـي عــام  ?2005طـــلـــبت
ـانــيــا الـتي حــكــومـة بــافــاريـا فـي أ
كـانت تمتـلك احلقوق في ذلك الوقت
مـــــصــــادرة نـــــسخ مـن إحــــدى هــــذه
الـطـبعـات.وقال كـرول لـوكالـة فرانس
بــرس إن هــذه الـطــبــعـة الــبــولـنــديـة
ـثـابـة "مـصـدر ـشـروحـة سـتـكـون  ا
تـاريخي في سـياق أوسع".وسـيصدر
 3آالف نــسـخـة من اإلصـدار األخـيـر
ولن تــقــوم دار الــنــشــر بــأي حــمــلــة
دعـائية للـكتاب.وقال مـدير دار النشر
إن الـكتاب كان قبل كل شيء "حتذيرًا
مـن أنه مـن الـــــــســــــهـل تـــــــفــــــكـــــــيك
ـقـراطـيـة وبـنــاء نـظـام شـمـولي الــد
بـطريقـة تكاد تكـون غير مـرئية".وقال
ـانـيا بـعـد عام 1933 "مـا حـدث في أ
ـكن أن يحدث اليوم وغدا وبعد غد
فـي الـعــديــد من األمــاكن فـي الـعــالم.

كن فهم اإلشارات بسهولة."

اجلــيـنــات فــكــبــروا مــثل نــبـتــةٍ في
ــعـــنـى آخــر فـي أنـــبــوب وعـــاءٍ. و
اخـتــبـار. هم ضـحـايــا أهم اكـتـشـاف
عــــلـــمي فـي الـــعــــصــــر احلـــديث. أو
ضـحــايــا مـا يُــعــرف بــالـتــكــاثـر الال
جـــنــسـي الــذي يـــعـــتــبـــره الـــبــعض
ـنـطـقي لـلـتـقـدّم الـعـلـمي.. االمـتـداد ا

ولكن ماذا عن التقدم األخالقي?
فـي هـــذه الــروايـــة الـــعـــلم واألخالق
نــقـــيـــضــان.. ولـــكن مــاذا لـــو عــادت
نسخـة ثانيـة من أحبتـنا مرة أخرى;
كـــمــا عــاد دانــيــال إلى حــضن أخــيه

ي? با
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األميركي آلن ميخائيل تاريخ الشرق
األوسط من مــــنـــظـــور إيـــكـــولـــوجي
مـســتـعــيـنـاً بــالـتــاريخ الـبــيـئي أداةً
منـهجـيةً وتـفسيـرية.تـسمح بـتناول;
ـــرض (عـــلـم األوبـــئـــة) ـــنــــاخ وا ا
ـوارد الطـبـيـعيـة والـطـاقة وإدارة ا
والـــعــــمل الـــبـــشــــري واحلـــيـــواني
ـــيـــاه والـــتـــحــول والـــتـــحـــكم فـي ا
االقـتــصـادي وغـيــره كـمـا أن دراسـة
ــؤلف تـعـد الــتـاريخ الـبــيـئي بـرأي ا
باباً لطـرقٍ بحثيـة جديدة عن الشرق
األوسـط. لــذا فــهــو يـــحــاول في "ظِل
شــجـرة عـثــمـان" جـمع عــدة مـجـاالت
بحـثيـة في عـمل واحد لـفهم الـتاريخ
الــــبــــيــــئي لــــلــــشــــرق األوسط خالل
ـاضـية الـنصـف الثـاني من األلـفـية ا
وبـــطــــرق مـــخــــتـــلــــفـــة خــــاصـــة أن
اإلمبـراطـورية الـعثـمانـية هي مـحور

هذا الكتاب.
وبـنـاءً عــلى مـا تـقـدم يـسـعى مـؤلف
هــذا الـكــتـاب لــفـهم الــعالقــة مـا بـ
الــطــبـيــعــة والــســلــطـة فـي الـتــاريخ
العثماني. ويـستعمل أدوات التاريخ
الــبــيــئي في دراســة اإلمــبــراطــوريـة
العثـمانية لـيُبيّن أن حتلـيل كثير من
العالقـات ما بـ الشعـوب والبـيئات
يقدم مـنظوراً كـليّاً جـديداً في دراسة
تــاريـخ الــشــرق األوسط. ويــركــز في
الكتاب على اخلمسمائة عام األخيرة
وعــلى مــصـــر بــالــتــحــديــد لــدورهــا
احملـــــوري فـي تـــــشــــــكـــــيـل نـــــفـــــوذ
ــتـوسط الـعــثـمــانـيــ في الـبــحـر ا
والـبـحـر األحـمـر واحملـيط الـهـنـدي.
وبـاإلضافـة إلى مـركزيـتـها بـالـنسـبة
إلى اإلمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة; فـإن
ـوذجـيـة مـصـر هـي حـالـة دراسـيـة 
لفهم دور اإليـكولوجـيا في السـياسة
والـعكس بـالـعكس; فـاعـتمـادهـا على
الـنــيل وتـاريـخـهــا الـزراعي الـغـني
ومـوقــعــهـا اجلــغــرافي بــ بــحـرين
ـوارد الـطبـيـعـية وقـارتـ قد جـعل ا

مـركز أي مـشـروع حلكم الـعـثمـانـي
ؤلف. مصر كما يرى ا

يشرح القـسم األول طبيعـة السياسة
ـيـاه الـتي تـشـكـلت من خالل إدارة ا
ـؤلف أن نـظـام الـري في إذ يـعـتـبـر ا
مصـر العـثمانـية لم يـنُتج االسـتبداد
الشرقي بل منح اجملتـمعات احمللية
قـدراً من االسـتقـالليـة والـسـلـطة. في
ح يُظـهر في القـسم الثاني طـبيعة
عمل نـظام ضـخم مثل اإلمـبراطـورية
الــعــثــمــانــيـة عــلى أرض الــواقع في
مــــصــــر من خـالل عــــمل الــــفـالحـــ
ومــعـرفـتـهـم وخـبـراتـهـم. أمّـا الـقـسم
الــثــالث فـهــو يــدرج احلـيــوانـات في
تـــــاريخ الـــــشــــرق األوسط وقـــــصــــة
إمــــبــــراطــــوريــــات أوائل الــــعــــصـــر
احلـديث. فـيـمـا يُـحـلل الـقـسم الـرابع
دور األشـــــيـــــاء  –مـــــثل احلـــــبـــــوب
واخلشب ومسببات األمراض وثاني
أكـسيـد الكـبـريت- في تشـكـيل تاريخ
الــشـرق األوسط والــتــاريخ الـبــيـئي.
يـسـتـكشف ظِـلّ شجـرة عـثـمـان جزءاً
صـغـيراً لـلـغـاية مـن التـاريخ الـبـيئي
لـلـشـرق األوسط وبالـتـركـيـز حتـديداً

على مصر العثمانية.
ــؤلف أن يـــعــتـــبــر وأخــيـــراً يــأمـل ا
الباحثون كتـابه دليالً على حالة هذا
ـتـنـامي وأن يـكون اجملـال الـبحـثي ا
مرشـداً لسبـل تطويـر اجملال ونـقطة
انـطالق ألبـحاث جـديـدة في مـجاالت
أخـرى مـثل اآلثـار الـبـيـئـيـة لـلـحـرب
والنوع االجتماعي والـبيئة التلوث

االستعمار والبيئة وغيرها.
{ كتاب في ظل شجرة عثمان
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تـصـدر في بولـنـدا أول نسـخـة معـتـمدة
بـالـلــغـة الـبـولـنـديـة من كـتـاب "كـفـاحي"
ألدولـف هـــتــــلــــر عـــلـى أن يـــقــــتــــصـــر
ـية اسـتـخـدامهـا عـلى األغراض األكـاد
ـؤرخ اوغـينـيـوش كرول إن فـقط.وقـال ا
ألـفي حاشية لترجمـته اجلديدة تميزها
عـن الـــــنــــــسـخ الــــــســـــابــــــقــــــة غــــــيـــــر
الـقـانـونـيـة.وقـالت دار بـيـلـونـا لـلـنـشـر
الــتي يـصـدر عــنـهـا مــنـشـور هــتـلـر إن
ـثــابـة حتـذيـر من أن مـا الــكـتـاب كـان 
كن أن انيا في عام  1933 حـدث في أ
يــحــدث اآلن في أمــاكن كــثــيـرة.ووصف
احلـــاخـــام األكــبـــر لـــبــولـــنـــدا مـــايــكل
ــشــروع بــأنه إيــجــابي إذا شــودريـخ ا
سـاعـد في تعـمـيق فهـم مخـاطـر النـازية
كن أن والـكـذب واالسـتبـداد.وقـال إنه 
"يـساعد الناس على فـهم أخطار النازية
والــكــذب واالســتــبــداد بــطــريــقــة أكــثـر
شـموالً وعـمقًا".وأضـاف إن مسألـة نشر
الـكتاب أم ال "كانت مـهمة قبل  20عـاما"
ولــكن اآلن يــنــبــغي أن نــفــهم أن هــنـاك
"إجـمـاعا" عـلى معـارضـة الفـاشيـة.وقال
ــيـون من ـهم أن يــتــمـكن األكــاد "مـن ا
قــراءة مــا كــتـبه هــتــلــر في كــفـاحي ألن
الــكـلـمــات مـهــمـة. ومـا قــاله هـتــلـر قـبل
وصـولـه إلى الـسـلـطـة هـو بـالـضـبط مـا
فــعـلـه الحـقًــا".وقـال مــتـحف أوشــفـيــتـز
بـيركيناو إن أي ترويج للكتاب جلمهور
أوسـع قــد يـــكــون غـــيــر قـــانــوني. ومن
ـأمـول أن يؤدي ارتـفاع سـعـر الكـتاب ا
الـــــذي يــــبــــلع  40دوالرا إلـى إبــــعــــاد
الـنـازيـ اجلدد عن شـرائه.وقـال مـحرر
الـنسخـة البولـندية من الـكتاب ردا على
مـــنــتــقـــديه إنـــهــا "تــكـــر لــضـــحــايــا"
الـنازي.ونادرا ما تـصدر نسخ من كتاب
هــتــلــر الــذي نـشــر لــلــمــرة األولى عـام
 ?1925حـتـى بعـد أن أصـبـحـت حـقوق
نــشــر الــكـتــاب عــامــة عـام .2016وقــال
نتقدي األمر فإن نشر هذا كـرول "وفقًا 
الـكتاب يعـد إهانة لضحـايا النازية. في
رأيـي  العـكس هو الـصـحيح".وتـتداول
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اً لكتاب (من الشكالنية هـذا ليس تقد
إلـى ما بعـد البـنيويـة) بقـدر إهتمـامنا
مــا جــاء فـي أبـرز مــا فــيه وهــو لــيس
دونة التي اسـتعراضاً بـيد أن اآلراء ا
ـرجـعيـة األدبـيـة لـيس أكـدت عـلـى أن ا
مـلـزمة عـلى الرغـم من رصانـتهـا كون
هــنـاك مـا يـتـنـاسب مع الـقـول (مـعـاني
الـقول وإصابة الوصف) وال ندعي إنه
األول أو اآلخـــر فـــهـــنـــاك أراء أخـــرى
وهــنـاك أراء الــنـقـاد الــشـبــاب وهـنـاك
أراء ســتــظــهـر بــعــد حــ ولـكـل جـيل
رأي مـقـتـرن بـزمن وحـالة إجـتـمـاعـية
ووضـع مــــعــــ فــــلــــلــــقــــد نــــقــــاده
ومـــعـــجـــبـــوه كــمـــا لـــلـــحـــديث نـــقــاد
ومـعـجـبـون مـنـهم من يـدعـى أصـحاب
حتـديث التـراث ومنهـم أصحاب الـنقد
اجلـــديـــد ومـــنـــهم أصـــحـــاب فـــوضى

النظريات النقدية القائمة. 
حتــدثــنـا الــدكــتـورة مــاري تــريـز عــبـد
ـسيح وهي أستاذة اللغة االجنليزية ا
ـقارن في جامعـة القاهرة في واألدب ا
مـقـدمتـهـا لهـذا الكـتـاب التي عـنـونتـها

(مسار النظرية) فتقول:
"مـع بــدايــة الــتــســعـــيــنــات من الــقــرن
ـنـصرم أعـلن بـعض الـنقـاد الـغربـي ا
عـن مـوت الـنـظـريـة ومـا زال هـنـاك من
وقف إلى شيوع يـنعاها ويعزى هذا ا
نـظرية ما بعـد احلداثة وكيفيـة تلقيها
من قبل بعض القراء كمراوغة فلسفية
ـوقف ـسـتــغـرب أن يـأتـي هـذا ا ومـن ا
مـن النـظـريـة الـنقـديـة في نـهـايـات قرن
تـمـيـز بـتـعـدد نـظـريـاته الـتي بـدأت في

روســـيــا لــتــزحف تـــبــاعــاً إلى أوروبــا
الــشـرقــيـة ثم الـغــربـيــة لـتـســتـقـبــلـهـا
ـطـاف ـتـحـدة في نـهـايـة ا الــواليـات ا
تغيرات السـياسية التي طرأت كـانت ا
عـلى روسـيـا والغـرب مـحـركاً أسـاسـياً
فـي إرحتـال الــنــظـريــة وتـبــدالتــهـا بل
وفـي إثـارة اجلــدل الــتـنــظــيـري أيــضـاً
ألهــــمـــيـــتـه في تـــعــــريف عالقـــة األدب
والـفنون بالسياسة خاصة مع احتدام
ؤسـسة على ـناظـرة ب الـنظريـات ا ا
ــاركــسـيــة والــتي تــأخـذ الــفــلــسـفــة ا
ـرجـعـية الـنص والـنظـريـات األخرى
ـؤسـسـة عـلى ال مرجـعـيـة النص" ص ا
7.
سـيح على أن النظرية لم وتـؤكد عبد ا
تـمـت لكـن نالحظ في الـعـقـود األخـيرة
عـرفية إذابـة الفـواصل ب حـدودها ا
نهـجية نـتيـجة خروجـها عن احلـدود ا
ـغلقـة لتفـاعلها مع الـثقافـات احمللية ا
ـــيــــة من جـــهــــة ومن أخـــرى والــــعـــا
ـــعـــرفــــيـــة في الـــدراســـات ــــنـــاهج ا ا
االنـسانية; ومن هذا إضافة إلى نظرية
احلـــداثــة ومـــا بــعـــد احلــداثـــة الــتي
وصفها بعض القراء على إنها مراوغة
ـصـطـلـحـات الـتي لم فـلـسـفـيـة كـذلك ا
يـستـطع النقـاد ضبـطها ضـبطاً دقـيقاً
واألجــنـاس األدبــيـة وال ســيـمــا كـلــمـة
(جــــنـس) تــــســــبــــبت في كــــثــــيــــر من
الــــغـــمـــوض والــــكـــثـــيــــر من اجلـــدل
ووصــفـهـا أرفـنك بـابـيت أسـتـاذ الـنـقـد
األدبـي في جـامـعـة هـارفرد "إن الـبـحث
فـي طبيعـة األجناس األدبيـة يتفرع في
ــرء ال كـل اجتــاه ويــتــضـــمن مــوقف ا

نـــحــو األدب وحـــده بل جتـــاه احلــيــاة
كـــــذلـك" وبـــــعض الـــــســـــبب فـي هــــذا
الــغــمـوض أو الــتـفــرع في اسـتــخـدام
مــصــطــلــحــات األجــنــاس األدبـيــة في
الـدراسات الـنقـدية الـغربـية يـعود إلى
ظــهــور أجــنـاس جــديــدة من الــتــألـيف
األدبـي في الـلـغـات األورپـيـة ونـتـيـجة
هـذه الفوضى من النظريات النقدية قد
نـصل إلى نـتـيـجـة مـفادهـا ال مـرجـعـية

للنص األدبي.
وهـذا قـد يسـحـبنـا إلى سـاحة الـتآويل
فـي التفسـير القـرآني عند نـصر حامد
أبــو زيـد; الـذي أثــار جـدالً واسـعـاً في
آراءه الــتي أوردهـا في كـتـابه (مـفـهـوم
الـــــنـص) وأدرك من خـاللـــــهـــــا مــــأزق
ـــفـــســرون الـــتـــأويل الـــذي وقع فـــيه ا
ـعــتـزلـة األوائـل  لـلـقــرآن وال سـيــمـا ا
الــذيـن خـاضــوا مــواجــهــة مع أنــصـار
الــتــيـار احلــرفي في الـتــأويل من أجل
انـي للـقرآن احلـفـاظ على الـطـابع اال
مــتـوسـلــ بـالـتـأويـل اجملـازي لـكل مـا

يتناقض مع النص القرآني.
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كــان من بــ مـا طــرحه الــشـكالنــيـون
اركـسية في األدب قـبل ظهـور النزعـة ا
وبــعـدهـا هـو فـاعـلـيـة الـبـنـيـة األدبـيـة
وآلــيـاتـهـا اجملـازيـة في نـزع األلـفـة عن
ــارســة العــادة ــعــتــاد بــوصــفــهــا  ا
الــرؤيــة إلى مــا أفــتــقـد مــعــنــاه وهـذا
الـتوجه يعتمد عـلى ما هو طبيعي وما
هــو ثــقـافـي مـا مــكن الــبـنــيــويـون من
تــعــيــ األسس الــفـعــالــة في أنــشــطـة
احلـــيــاة كـــافــة الــتـي تــتــحـــرك وفــقــاً

لـــقــوانــ عــامـــة واتــخــذت من قــراءة
ــرئـيـة (الـسـيــنـمـا والـدرامـا الــثـقـافـة ا
والــــتـــلـــفــــزيـــون والـــفــــديـــو) وحـــتى
ـصـورة إذ غـدت الـصـورة االعـالنـات ا
بــحــاجــة إلى تــفــكـيـك كـمــا هــو مــبـدأ
دريـدا; حتى أن عالم اللـغة السويسري
فــرديــنـانــد دي ســوسـيــر أول من أبـرز
ـغـايـرة كــيـفـيـة إنـتـاج دوال الــلـغـة بـا
فــمـعـنى الـكــلـمـة يـســتـمـد عـلى أسـاس
اخـتالفه عن غيـره من معاني الـكلمات
عـنى سلـسلـة من االختالفات لـيغـدو ا
ومـن ثم يـحـتـوي كل مـعنـى عـلى مـعانٍ

أخرى.  
ــبــدأ الــســائــد عــنـد فــاالخــتالف هــو ا
الــشـكالنـيـ كل مـا هـو تـقـلـيـدي يـعـد
غـــيــر مـــؤثــر وال بـــد أن يــأخـــذ شــكالً
مـغايـراً ومقتـرب الشكالنـي محـكوماً
بــاهـتــمـامــهم بـالــشـعــر وكـيــفـيــة بـنـاء
الـقصـيدة وحـبكـتهـا أي الغـاية وليس
الـوسـيـلـة وأطـلـقـوا عـلـيـهـا (األدبـيـة)
الــتي تــمـيــز الـنـص عن سـواه مــا هـو
الــفــعل الـذي حــدث في الــقـصــيـدة ولم
يـحـدث في الـقصـائد األخـرى لـكن هذا
لم يحدث في النشر كما هو في الشعر
فـــقــصـــة تــعــتـــمــد عــلى بـــنــاء احلــدث
الــدرامي وتــعـتــمـد قــصـة أخــرى عـلى
الـتـسلـسل التـاريخي (الـزمني) لـعرض
ــا فـيــهـا من األحــداث أمــا الـروايــة 
حـبـكـة مـرتـبكـة وسـرد مـضـطـرب وهذا
هــــو (األدبــــيـــة) الــــتي تــــســــعى لــــهـــا
الــشــكالنــيــة يـجــعــلــهـا تــتــغـلـب عـلى
الـــقــصــة وحــتى في الــســيّــر ال بــد أن
تـــكــون غــيــر تــقــلــيــديــة في نــشــأتــهــا

وتــفـاصــيـلــهـا ال بـد أن
تـــكــون عـــلى مـــســتــوى
اخملــتــرعــ أو الــقــادة
الــعـســكـريــ فـيــهـا مـا
ـــــيــــزهــــا عن ســــيــــرة
الــشـعـراء أو الـروائـيـ

ويــتـحـول فـيـهـا صـاحب
الـسيـرة إلى نتـاج وليس

وسيلة. 
وهــذا مـا جـعل الــنـظـريـة
الـشـكالنيـة تـتعـرض لنـقد
مـستمر كونها تذهب إلى
حـصر أو تـقيـيد األدب في
اجتــاه مــعـ واحــد فــقـد
أفـرد تـرونـسـكي فصالً في
كــــتـــابه (األدب والـــثـــورة)
خـصـصه لنـقد الـشكالنـية
ســــنـــة  ?1932وتــــقـــول آن
جــفــرســون أســتــاذة األدب
الــــفـــرنــــسي في جــــامـــعـــة
أكــــســــفــــورد:" أن نــــقــــطــــة
الـــضــعف في الـــشــكالنــيــة
الـــروســيـــة في هــذا اجملــال
تــــشــــيـــر إلـى مــــســـألــــتـــ

: األولى أن أيـــة نــظــريــة في مـــهــمــتــ
األدب مـهما تـكن مقتـصرة على األدب
بـهـا حـاجـة إلى تـطـويـر نـظـريـة كـفوءة
عـن قـضـايــا غـيـر أدبــيـة; والـثــانـيـة أن
نـظـريـة كـفـوءة في الـلـغـة قـد تـع إلى

حد كبير في بلوغ ذلك الهدف". 
الكتاب : من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية.

حترير : رامان سلدن.
سيح. مراجعة واشراف : ماري تريز عبد ا

شـارك في الـتـرجـمـة : أمل فـاري جـمال
اجلــزيــري حـســام نــايل خــيــري دومـة
عـادل مـصطـفـى مـحـمـد بـريـري مـحـمد

السعيد إلفن يحيى طريف اخلولي.
 االشراف العام : جابر عصفور.

شروع القومي للترجمة.   ا
مـوسـوعـة كـمـبـريـدج في الـنـقـد األدبي –

العدد :  – 1045ج.8
اجمللس األعلى للثقافة  -2006القاهرة.
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ــواضـيع احلــجم الــكــبــيـر ويــتــنــاول ا
الـتالـية: (الـدستور والـقوانـ - حقوق
االنـــــســـــان واحلــــريـــــات - الـــــشــــؤون
الـســيـاسـيـة - االنـتـخـابـات - الـشـؤون
الــعــامــة - قــوانــ الــتــقــاعــد وشـؤون
ـتــقـاعـدين) وتـضـمن الـفـصل الـسـابع ا
قـرارات احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا في
الــقـضــايـا الـتي تــرافـعت بــهـا امـام
احملـكـمـة وهي تـخـص الـشـأن الـعام

. واطن والتي تهم ا
ـــزدهـــرة × صــــدر عن دار الــــرواد ا
كــتـاب (انـتــفـاضــة تـشـرين – 2019
قـضايا ومعاجلات دستورية) تأليف
د. عـلي محـسن مـهدي سـنة االصدار
 2020ويــــــقع الـــــكــــــتـــــاب في 203
ـتـوسط وجاء صـفـحـات من احلجم ا
في مــقــدمــتـه بــقـلـم د. مــهــدي جــابـر
مــهـــدي الــذي اكــد اهــمـــيــة الــكــتــاب
ا يتـناوله من اشكـاليات وحـيويـته 
راهـنة ومـا يثـير من اسـئلـة وما يـقدم
من مـعـاجلـات تـمـس حـيـاتـنـا الـعـامة
وتـــــرتـــــبـط بـــــتـــــطـــــورات االوضـــــاع
ومـستجداتها من خالل رصد وتشريع
ابــعــادهــا الـقــانــونــيـة والــدســتــوريـة
وتـداعــيـاتـهـا عـلى حـاضـز ومـسـتـقـبل

العراق. 
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× صــــدر اجلــــزء الــــثـــــاني من كــــتــــاب
(بــصــمــتي.. فـي الــصــحــافـة) – 2020
 2021لـــلــكـــاتب زهــيـــر ضــيـــاء الــدين
يـعـقوب سـنـة االصدار  2020وجـاء في
ـقـدمة بـان الكـتاب يـحتـوي على سـتة ا
فـــصــول ويــقع في ( (459صـــفــحــة من
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صــدرت عن الـدار الــعـربــيـة لـلــعـلـوم
نـاشـرون الــطـبـعــة الـعـربــيـة لـروايـة
Les fils de la poussière عــن

DUFTSINS األصل األيسلندي
وجــاءت الـطـبـعــة الـعـربـيــة بـعـنـوان
جتأبناء الغُبارجت والرواية من تأليف
الــــكـــاتـب األيـــســــلـــنــــدي أرنـــالـــدور
أنـدريـداسـون وتـرجـمة أولـيغ عـوكي
ومــراجـعـة وحتـريـر مــركـز الـتـعـريب

والبرمجة في بيروت.
وفي هـــذه الــروايـــة: دانـــيـــال وهــو
مــريـض في مــســـتـــشــفـى لألمــراض
الـــنــــفــــســـيــــة في ريــــكــــيـــافــــيك في
األربعـينـات من عمره يـنتـحر بـإلقاء
نفسه من الـنافذة أمـام أنظار شـقيقه
ي. وفي الـــوقـت نـــفـــسه يُـــقـــتل بـــا
ـدرسـة أسـتـاذه الـعـجـوز مـنـذ أيـام ا

حرقاً حيّاً في منزله.
أمـــام هـــول هـــذه الـــصـــدمــة
ـنكـوب بالذنب ي ا يسـعى با
إلى كـشف احلـقـيـقـة ومـعـرفـة
الــرابط بــ هــذين الــرجــلـ

بـــيــــنـــمــــا يُـــجـــري فــــريق من
الــشـرطــة الـتــحـقـيـق الـرسـمي
بــقــيـــادة احملــقّــقـــ إرلــنــدور
وســـيـــغـــوردور أوْلـي لـــكـــشف
الـقاتل ويـكـتـشفـون في سـياق
الــتـحــقـيــقـات أن كل طالب ذلك
ـــدرسـي قـــد مــــاتـــوا الـــصـف ا
الـواحــد تـلــو اآلخـر في ظـروف
غامضـة في السـنوات السـابقة
ـا يــزيــد الـقــضــيـة غــمــوضـاً

وتعقيداً.
جتأبناء الغبارجت هم أبناء مدرسة
فـي ضــــــواحي ريــــــكــــــيـــــافــــــيك
أُســتــخــدمـــوا كــحــقــول جتــارب
السـتـنــسـاخ الـبـشـر أمالً بـحـيـاة
أبـــديـــة أراد إثـــبــاتـــهـــا عـــلـــمــاء
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يكتسب هذا الكتاب اهميته من تعدديـة زوايا النظر الى اعظم االحداث السياسية ذات البعد االجتماعي العميق في البلدان العربية في مطلع القرن احلالي .  كتاب (الشرق االوسط اجلديد-  االحتجاج والثورة
يـا مخـتصـا في علـوم احليـاة الدولـية والـفكـر واجملتـمع منـهم أفي شال وآن شوف والـفوضى في الـوطن العـربي)  صدر عن مـركز دراسـات الوحـدة العـربيـة في بـيروت  كـتبه ثالثـة وعشـرون باحـثا واكـاد
تفجر ـشهد العـربي ا وأطيـاف الوزير بنـجام وياك وتـشارلز تريب وجـون سايد وجون شـالكرافت و وخوان كـول و رامي زريق و روجر اوين و سامي زبيـدة و صادق العظم  وعـلي قادري و آخرون  قرأوا ا
الذي سقطت في أمواج تياراته انظمة حكم وبرزت قضـايا جديدة  في احلياة والفكر واحلياة فرضت نفسها على االوضاع ابرزها استخدام عـاملي الشباب والتكنولوجيا في قيادة التغيير . لكن السؤال الذي
ستويات كما في سوريا .الشرق األوسط حاول االجابة عليه الباحثون هو  هل حدث التغيير بسقوط بعض االنظمة العربية  كما في مصر وكيف تطورت االحداث من نضال سلمي الى حروب شرسة مستمرة متعددة ا
اجلديد هو واحـد من أهم الكتب الـشاملة الـتي تفحص بـدقة وشمولـية عن االنتفـاضات الشـعبية الـعربية 2011 – 2012 لقد كـتب الكثيـر عن تلك االنتـفاضات منـذ األشهر األولى الندالعـها وانقـسمت تلك الكـتابات ب
تـأنية عـمقة والـقراءات ا سـتقـبل.يحتـوي هذا الكـتاب على مـجموعـة من البـحوث ا نظرتـ إيجابـية وسلـبية فـجاء قـسم كبيـر منهـا متسـرعا مـا لبثت تـطورات األحداث أن أظـهرت قصـوره في التحـليل والـتفسـير وتقـدير ا
والدقيقة حول أسـباب االنتفاضات ومحركيها وتأثـيراتها في األوضاع السياسية العربـية الداخلية واإلقليمية الدوليـة فيعالج االنتفاضات العربية كال عـلى حدة بأبعادها الداخلية ووفق آليات الـتعبئة الشعبية الذاتية في
ظل أزمة السلطة السياسية في كل من تلك احلاالت وفشل الـتنمية االقتصادية لديها وفي ظل األنواع اجلديدة من التعبئة والنشاط التي أطرت تلك االنتفاضات وال سيما حركات الشباب وتكنولوجيا االتصاالت وبخاصة
سـتوي اإلقلـيمي والدولي.ويـقف الكتاب عـند ظاهرة الـصعود اجلـديد للتـيارات االسالميـة كما في تونس الـذي كان التـوجه االسالمي بديال واضحا في شهـد األوسع على ا مواقع الـتواصل االجتـماعي كما يـعاجلهـا في إطار ا
ترجم في عمليـة التغيير. ولفـت الكتاب الى انّ حتليالت كثـيرة أعقبت الربيع الـعربي مباشرة وكانت مـستعجلة ما لـبث ان تب غلطهـا. الكتاب ترجمه الدكـتور عبدالواحد لـؤلؤة في لغة سلسة جـميلة اكتسـبت طراوتها من مراس ا
شتركة والتباين لتركيا وايران من الثورات العـربية . كما حلل اسباب اعالن تركيا لتطبيق سياسة واقف ا التعامل مع النصوص االدبية السيما الشعريـة . وكتب مقدمة الكتاب محرره ومعده الدكتور فواز جرجس الذي  تـناول ا

صفر مشكلة انطالقا من العالقات اخلاصة لها مع اقليم كردستان العراق . الكتاب مهم وأساس راسخ في االنطالق نحو فهم ماجرى من وجهات نظر متعددة .
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صــدرت عن الـدار الــعـربــيـة لـلــعـلـوم
نـاشـرون الـتـرجـمـة الـعـربـيـة لـكـتـاب
“UNDER OSMAN’S TREE:
The Ottoman Empire, Egypt,
and Environmental History”
وجاءت الطبـعة العربـية بعنوان "في
ظِـلَّ شَـجَـرَة عُــثـمَــان: اإلمـبــراطـوريـة
العثمـانية ومصر والـتاريخ البيئي"
ـؤرخ األميركي والكـتاب من تـأليف ا
آلن مــيــخـائــيل وتــرجــمـة عن األصل
اإلجنــلــيـــزي لــعــبــد الـــرحــمن عــادل
ومــراجـعـة وحتـريـر مــركـز الـتـعـريب

والبرمجة في بيروت.
حتت عنـوان "في ظِلَّ شَجَـرَة عُثـمَان:
اإلمـبـراطــوريـة الــعـثـمــانـيــة ومـصـر
ــؤرخ والــتــاريخ الــبـــيــئي" يــدرس ا

{ واشـنـطن (أ ف ب) - انـضم الـرئيس
األمــيــركي األســبق جــورج بــوش االبن
إلى اجلـدل احلاد حول الهجرة بتأكيده
في مــقـال نــشـرته صـحــيـفــة "واشـنـطن
بـوست" أن "األميـركي اجلـدد" يلـعبون
"دورا إيـجابيا" داعيـا إلى نظام تقدمي
ـــهــاجــريـن غــيــر لـــتــســويـــة أوضــاع ا
. ونــشــر احلــاكم الــســابق الــشــرعـــيــ
لـتـكـسـاس الـواليـة احلـدوديـة احملـاذيـة
ــتــاثــرة إلى حــد كــبــيــر لــلــمــكـــســيك ا
بـالـهـجـرة هـذا الـعـمـود قـبل أن يـصدر
في  20نــيـســان/أبـريل كــتـابـه اجلـديـد
ـهـاجرين الـذي يـجـمع صورا لـلـوحات 
رسـمـهـا بـنـفـسه. ويـحـمل كـتـاب جورج
بـوش عـنوان "واحـد من كـثيـرين: صور
ـهـاجري أمـيركـا". وكتب جـورج دبلـيو
بوش ( 74عـاما) بـروح من الفـكاهة أنه
يـعرف أن لوحاته "قد ال تهز عالم الفن"
ميزة" لـكنه يأمل عبر نشـر القصص "ا
لـلمـهاجرين في "إضـفاء طـابع إنساني
عــلى الـنـقـاش حـول الـهـجـرة وإصالح"
الـنـظـام. ومن الـكـابـ فـلـوران غـروبـير
الـعسكري الفرنسي األصل الذي حصل
عـــلى أرفع وســـام عـــســكـــري أمـــيــركي
خلــــدمـــــاته فـي أفــــغــــانــــســـــتــــان إلى
هـمـتـ في الـسـيـاسة الـشـخـصـيـتـ ا

األمــيـركــيـة مـادلــ أولـبــرايت وهـنـري
كـيسنجر تعـكس صوره التنوع الهائل

هنية للمهاجرين. سارات ا في ا
وكــتب بــوش "مــا زال الــدور اإليــجـابي
لألمـيركي اجلدد قائما اليوم بطاقتهم
ومـــثــالـــيـــتــهـم وحــبـــهم لـــلـــبالد الــذي
يشعرون به دائما". ويأتي صدور كتاب
بـوش بـينـمـا تواجه إدارة الـرئـيس جو

بـايدن الـذي وعد بـاتبـاع سيـاسة "اكـثر
إنـسـانيـة" في مـجـال الهـجـرة بعـد عـهد
دونالد ترامب أكبر زيادة منذ  15عاما
ـــهـــاجـــرين الـــقـــادمـــ إلى فـي عـــدد ا
احلـدود اجلـنـوبيـة لـلـبالد. وفي مـقاله
عـــــبـــــر جـــــورج بـــــوش عـن أســـــفه ألن
"سـياسات الهجـرة سببت مرارة وحقدا
كــبــيــرين".وال يــعـرض بــوش اقــتــراحـا

مــحـددا لـكـنه أورد عـددا من الـنـقـاط
واطـنة الـتي تـتعـلق بالـطـريق إلى ا
لـلـذين وصلـوا في سن الـطفـولة إلى
تحدة ويُطلق عليهم اسم الواليات ا
ون" وتـعزيـز لإلجراءات على "احلـا
ـكـسـيك ووضع "نـظـام احلــدود مع ا
حـديـث" السـتـقـبـال طـالـبي الـلـجـوء
وزيـادة الـهـجـرة الـشرعـيـة لـلـسـماح
"لـــلـــمـــوهـــوبـــ بـــجـــلب أفـــكـــارهم

تحدة. وآمالهم" إلى الواليات ا
هاجرين الي ا أمـا في ما يتعلق 
غير الشرعي الذين يعيشون حاليا
تحدة فقال بوش إنه في الواليات ا
يـعتقد عفوا عاما سيكون "غير عادل
إطـالقــا" في حـق الــذيـن يــحـــاولــون
الـوصـول بـشـكل قـانـوني. لـكـنه رأى
نح أنه "يـجب بدء عملية تدريجية 
تـــصـــريح اإلقـــامـــة ثـم اجلـــنـــســـيــة

ن يستحقهما". وجبها 
ـتقـدم دفع وبـذلك سـيتـرتب على ا
غـرامة ومتـأخرات ضرائـبهم وتقد
دلـــيـل عـــلى ســـنـــوات عــــمـــلـــهم في
تحدة ومـعرفتهم اجليدة الـواليات ا
بـــالــلـــغــة االنـــكــلـــيـــزيــة والـــتــاريخ
األمــيـركي ولـيس لـديـهم أي سـوابق

جنائية.
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صـــــدر كــتــاب من تـــألــيف ســيف
الــديـن زمــان الـــدراجي وبـــالــلـــغــة
اإلنــكــلــيــزيــة بــعــنــوان ســــــيــاسـة
أمـريـكـا اخلـارجــيـة في الـعـــــراق
من أوباما الى ترامب: سحـــــــــب
الـقـوات ومُــكـافــحـة اإلرهـــــاب"عن

دار لندن للطباعة والنشر.
 يـبـحث الــكـتـاب ســيـاسـة أمــريـكـا
اخلـارجــيـة في الــعـراق لـلــمـدة من
2009 لـــــــــغـــــــــايـــــــــة 2020. من
منظـــــــور حتليلي يوضح مصالح
ـتحـدة وسـياسـاتـها في الواليـات ا
ـنطـقة والـتحـديات التي العراق وا
رافــــقـت مــــرحــــلــــة احلـــــرب عــــلى
اإلرهـــاب من مُــــنـــطـــلـق ســـيـــاسي
وأمـــــنـي وفق إطـــــار مــــــوضـــــوعي

ي. أكاد
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صـدر اجلــزء االول مـن كــتـاب (حــدث وحــديث)
بـالـلـغـة الـعــربـيـة. هـذا الـكـتـاب يـضم بـ دفـتـيه
مجـمـوعـة من الـلـقـاءات االعالمـيـة الـتي اجـرتـها
قـنـوات اعالمـيـة مـخـتـلـفـة عـربـيـة وكـوردسـتـانـية
ودولـيــة مع الــســيــد فــاضل مـيــراني ســكــرتــيـر
ـــقـــراطي ـــكـــتب الـــســـيـــاسي لـــلـــحـــزب الـــد ا
الـكــوردسـتــاني. قــرّاء الـعــربـيــة هم عـلى مــوعـد
لالطـالع عــلى رؤيـــة وحتــلــيل واقـــعي لالحــداث
ـنــطـقـة من وجــهـة نـظـر ت بـا الـعــاصـفـة الـتـي ا
كورديـة وكـوردسـتـانـيـة ضـمن سـيـاق سـيـاسي

فيه الكثير من الصراحة والواقعية والدقة.
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السالم عليك ياسيدي ياابا احلسن
الــسالم عــلــيك يــاســيــد الــوصــيـ

تق وأمام ا
ونـحن في رحـاب لـيـلة اسـتـشـهادك
حـــيث   افـــتـــقــدك فـــيـــهـــا األيـــتــام
ــــســــاكــــ واجلــــيــــاع واألرامل وا
والــثــكــالى مــنـذ لــيــلــتـ الــذين لم
يـــطــرق بـــابـــهم احـــد ســواك وانت
تطـوف في طرقـات الكـوفة وازقـتها
ـظلم لـتوصل لهم في سواد الـليل ا
الـعـطاء والـطـعام بـيـديك الشـريـف
لـتـشـبع بـطــونـهم اجلـائـعـة.... نـعم
افـتـقـدوك يـاضـوء الـقـمـر واشراقت
الـــشــــمـس الـــتـي تــــطل وتــــشع كل

يوم....
ياسيـدي... لهم العـذر في فقدانك...
واجـزل لك الـثواب اجلـمـيل والـعذر
أمـام ربك... وانـت في هــذه الـلــيــلـة
احلزيـنة مـسجي عـلى فراشك وسم
ـرادي يسري في سيف ابن مـلجم ا
عروقـك وجسـدك الشـريف وعائـلتك
..أوالدك وبـــنــــاتك يـــحـــيـــطـــون بك
يـودعونك بـعيـون باكـية... تنـاديهم
بـأسمـائـهم واحدا بـعـد اآلخر تـلقى
عـــلــيـــهم وصـــايـــاك بــتـــقـــوى الــله
سبحانه وإرساء رسالة جدهم سيد
... حــيث كـنت ـرســلـ األنـبــيـاء وا
تـغـفـو ساعـة وتـفـيق أخرى لـتـخـبر
أهل بـــــيــــتـك أن ابن عـــــمك ســـــيــــد
ـرسل وعـمك احلمزة الكـائنات وا
واخـوك جـعــفـر الـطــيـار وأصـحـاب
رسول الله يقـولون لك عجل قدومك

علينا فأنا إليك مشتاقون..
ياسيدي... أي سمو روح تترفع عن
قـاتلـهـا وقلب عـطـوف حنـون حتمل

وانت تـــواجه من ضـــربك بــســـيــفه
وتــرى الــزنــيـم ابن مــلــجم عــنــدمــا
ادخل عـــلـــيك تـــنــظـــر إلـــيه بـــرأفــة
وتخـاطـبه.... ًّ ابئس اإلمـام كنت لك
حـتـى جـازيـتـني بـهـذا اجلـزاء.. ألم
أكـن شــفــيــقــا عــلـــيك وآثــرتك عــلى
غــيــرك.. واحــســنت إلــيك فــخــلــيت
سبيلك ومنـحتك عطائي.. وقد كنت
أعــــلم أنك قـــاتـــلـي ال مـــحـــاله لـــكن
رجـوت بــذلك االســتـظــهــار من الـله
تــــعـــالى... فـــقـــتـــلـــتــــني يـــااشـــقي

األشقياء..
ثم تـــــلــــتــــفـت إلى ولـــــدك احلــــسن
تـوصـيه رفـقـا بـاسـيركـم اطعـمه من
طــعـــامك واشـــربه من شـــرابك فــإن
عـــــشـت انـــــا ولي دمـي عـــــفـــــوا أو
قــــصــــاصــــا وان مت احلــــقــــوه بي
ضـربة بـضربـة وال تمـثلـوا به فإني
ــثـلى ســمـعـت رسـول الــله يــقــول ا

حرام ولو بالكلب العقور...
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ياسيدي...
ايــة صــورة يـنــقـلــهــا لـنــا الــتـاريخ
اســـتـــقـــاهـــا من أحـــاديث أوالدك...
ــة تــشــربت وأيــة نــفس ابــيــة كــر
ـان وانت تعزي أوالدك بـفقدك باإل
ورحيـلك إلى جوار ربك وتـناديهم..
احـسن الــله لـكم الـعـزاء... إال واني
منصرف عنكـم في هذه الليلة.. الله
خـليفـتي علـيكم.. هـو حسـبي ونعم

الوكيل..
ثم تـلــتــفت إلى احلــسن واحلــسـ
وتقـول لـهـمـا كـونا لـلـظـالم خـصـما
وللمظلوم عونا... وامليت وصاياك
الوالدك... أوصــيــكم جـــمــيع ولــدي
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مع إطاللـــة شـــهـــر رمـــضـــان شـــرع
سلمون في أنحاء العالم اإلسالمي ا
بــطــقس الــصــيــام الــذي يــعــد أحـد
أركـان الديـانـة االسالمـية ويـقـتضي
اإلمساك عن تناول الـطعام والشراب
من الفـجر حتى مـغيب الـشمس على

مدى هذا الشهر.
وعـلـى الـرغم من الـفـوائــد الـصـحـيـة
الـتـي يـتـضـمـنـهـا الـصـيـام قـد يـجـد
البعض صعوبة في التأقلم مع تغيّر
عاداتهـم الغذائـية خالل هذا الـشهر
أو بـنـوع من الـتـعب واإلرهـاق جـراء
االنــقـــطــاع عن الـــطــعـــام والــشــراب
ا تترافق لفترات طويلة نسبيا ور
لدى البعض مع مشاكل صحية كتلك
صـابون بارتفاع التي يعاني مـنها ا

في السكر أو ضغط الدم.
ونحـاول هـنا أن نـسـلط الضـوء على
هـمة التي يـقدمها بعض النـصائح ا
خــبـــراء الــتـــغــذيـــة من أجل صـــيــام

صحي أفضل.
وحتدثت بي بي سي عـربي إلى عدد
من األشخـاص لتسـليط الـضوء على
جتـاربـهم الشـخـصـيـة التي قـد تـفـيد
الـكـثيـرين لـلتـخـطـيط لكـيـفيـة قـضاء
وقـتـهم في شـهـر رمـضان إلـى جانب
خبراء التـغذية لتسـليط الضوء على
أجنع األسـاليب والـطـرق الـتي يجب
اتـبــاعـهـا لـصـحــة أفـضل فـضال عن
رء تسلـيط الضوء عـلى دور جنس ا
وفــصـيــلـة دمه فـي مـدى قــدرته عـلى
حتـمـل اجلـوع أو الـتـحـلـي بـالـصـبـر

أكثر.
{ مــــا يـــجـب ومــــا ال يــــجب تــــنــــاوله في

السحور?
- يـــبــــدأ الــــصــــائم يــــومه األول من
الـسـحـور وسيـحـدد مـا يـتـناوله في
هــذا الـــوقت مــدى شــعــوره أو عــدم
شــعـــوره بـــالـــتــعـب أو الــعـــطش أو

اجلوع خالل صيامه.
ويوصـي خبـير الـتغـذيـة الصـيدالني
الــســوري فــادي عــبــاس بــأن يـتــبع
الـنـاس النـصـائح الـتالـيـة الـتي يرى
أنها تكفل صيـاماً أسهل وجفافاً أقل

في اجلسم وفائدة صحية أكبر :
يــقــول عــبـــاس لــبي بي سي: "يــجب
الـتـركيـز في الـسـحور عـلى األطـعـمة
التي حتتـوي على نسـبة نحو 70%
اء وتـنـاول الوجـبـة على ثالث من ا
مـــراحل بـــفــارق خـــمس دقـــائق بــ
الواحـدة واألخـرى وتبـدأ بـطبق من
الــسَــلَــطـة (خــاصــة اخلــيـار واخلس
والـــكـــرفس) ونـــوع واحــــد فـــقط من
الطعام بشرط أال يـحتوي على نسبة
كــبـيــرة من األمالح كــمــا هي احلـال
ـكـسـرات مع مـواد مـثـل األجـبـان وا
الـتي رغم فـوائـدهـا الغـنـيـة إال أنـها
ســتــتــســبب في حــاجــة اجلــسم إلى
ــاء بـعـد سـاعـات كـمــيـات أكـبـر من ا

قليلة".
{ ماذا يـحـدث للـجسم أثـنـاء الصـيام في

شهر رمضان?
- ينصح خبـير التغـذية فادي عباس
بـالـتـركـيـز في الـسـحـور عـلى تـنـاول
األطـعـمــة الـتي حتـتـوي عـلى نـسـبـة

اء ئة من ا نحو 70 با
ويــضـــيف: "تـــأتي الـــســـكـــريــات في
ـرحــلـة الــثــانـيــة ويـفــضل تــنـاول ا
اء قـطـعـتـ من الـفـاكهـة الـغـنـيـة بـا
أيــــضـــا (كــــالـــفـــراولــــة والـــبــــطـــيخ
والــبـرتــقـال) أو كــوبـاً مـن الـعــصـيـر
الـطـازج ثم اخـتتـام الـوجـبـة بـشرب

اء". ا
وتــنـصح خــدمـة الـصــحـة الـوطــنـيـة
الـبـريــطـانـيـة بـتـجـنب شـرب الـشـاي

والـــقــهـــوة ألنـــهـــمــا مـــدران الـــبــول
ن الحتوائهـا على الكافـي (خاصة 
يعانون من مـشكلة الـسلس البولي).
ويـؤدي فقـدان اجلـسم لـلـسوائل إلى
احلـاجـة إلى تـعـويـضـهـا واإلصـابـة
باجلفاف الذي يخـلق مشاكل صحية
مثل الـصداع وانـخفـاض ضغط الدم

ومشاكل في الكلى وغيرها.
ـشـاكل وماذا { إذاً كـيف تتـجـنب هذه ا
عن الــشــعـــور بــالــتــعب أو اخلــمــول بــعــد

اإلفطار?
وائد الرمـضانية - بغض - تتميـز ا
ادي لكل أسرة سـتوى ا النظر عن ا
ـقدمة في كل يوم - بتعـدد األطباق ا
جراء عـادة تبـادل األقارب واجلـيران
ألطـبــاقـهم بـعـضــهم مع بـعض خالل
شـهــر الــصــيـام وبــالــتــالي يــحـظى
اجلـــمـــيـع بـــتـــنـــوع األطـــبـــاق عـــلى
مـــوائـــدهم كل يـــوم لـــذا يـــتـــنـــاول
ـا يـجب وأكـثر من الـشخـص أكثـر 
حـاجـته. وال يــشـعـر بـأضـرار ذلك إال
بــعـد فـتــرة وجـيـزة من االنــتـهـاء من

اإلفطار.
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عدة حيث تبدأ مـشاكل مثل آلم في ا
وشعور بـالتخـمة واخلمـول والرغبة
في الـــنـــوم ومـــا إلـى ذلك. لـــكن قـــد
ـشـكـلـة لـدى الـبـعض أكـثـر تـصـبح ا
عـنـدمـا تـتـسـبب في ارتـفـاع خـطـورة

الضغط أو السكر في الدم.
وتعـد األيـام األولى من الصـيام هي
األصــعب عـــلى اإلطالق "ألن حــاجــة
اجلـسم إلى الــدهـون كـمـصـدر طـاقـة
تـبـدأ بـعـد أربـعـة أيـام" من الـصـيـام

بحسب فادي عباس.
ويـــقـــول عــبـــاس إنـه يــجـب تـــنــاول
اإلفــطـار عــلى ثالث مـراحـل وبـفـارق
ست دقـــائق بــ الــوحــدة واألخــرى
تـمـاماً كـمـا هي احلـال في الـسـحور.
والسبب بحسب قوله هو أن الدماغ
يحـتاج إلى  18دقيـقـة لتـلـقي إشارة

الشبع.
ويـضــيف: "يُـنـصح بــشـرب كـوب من

ــرحـلــة األولى عــلى ثالث ــاء في ا ا
دفعات وفي وضعية اجللوس. وبعد
ست دقائق تـبدأ بتـناول السـكريات
إلمـداد اجلسم بـالـطاقـة التـي فقـدها
خالل فــتـرة الـصـوم عــلى أن تـكـون
غيـر مصنّـعة بل طبـيعـية مثل الـتمر

أو عصير الفواكه الطازجة".
ويــضــيف: "بــعــد انــتــظـار  6دقـائق
أخــرى يُـــنــصـح الــبـــدء بــطـــبق من
ـفـرومة بـشـكل ناعم لـعدم الـسَلَـطة ا
ــعــدة وتــعــتــبــر األلــيـاف إجــهــاد ا
ـوجودة في اخلـضـروات ضـرورية ا
جـداً إلمـداد اجلـسم بـالـفـيـتـامـيـنـات

نع اإلمساك". وكذلك 
ويـتـابع: "بـعـد طـبق الـسَـلَـطة يـجب
تـــنــاول صـــنـف أو صــنـــفـــ كـــحــد
أقـصى مـن األطـعـمـة الــتي حتـتـوي

على البروتينات والكربوهيدرات".
ـثـال الـبطـاطـا والرز وعـلى سـبيل ا
ــعـجــنـات ــعـكــرونـة و اخلــبـز وا وا
جــــــمـــــيــــــعـــــهــــــا حتـــــتـــــوي عــــــلى
الكـربـوهيـدرات لذا " يـجب االكتـفاء
ا ذكر إلى بتقـد نوع واحد فـقط 
جانب نـوع واحـد فقط مـن البـروت
(مــثل الــبــقــول والـبــيض والــلــحـوم
اخلــالـيــة من الــدهـون واأللــبـان) مع
ــضغ الــتي مــراعــاة مــدة عــمــلــيــة ا
تـسـتـغـرق من  30 ثـانـيــة لألطـعـمـة
ـــرنــة إلى  60 ثـــانــيـــة لألطـــعــمــة ا

كسرات)". القاسية (كاللحوم وا
وعـــلى الــــرغم مـن حـــاجــــة اجلـــسم
ـاء إال أن شرب كـمية الكـبيرة إلى ا
كـبـيـرة مـنه دفـعـة واحـدة وبـطـريـقـة
خاطـئة قـد "يؤدي إلى تـسمم مـعوي
وكــلـوي" لـذا "يــجب اتـبـاع طــريـقـة
صحـية وعدم شـرب أكثـر من كوب
ــاء دفـــعــة واحـــدة قـــبل مــرور مـن ا
ساعة عـلى تناول اإلفـطار وال يجب
انتظار الـشعور بالـعطش بل ينبغي
شــربه كل ســاعـة أو ســاعــة ونـصف
حــتى لــو تـطــلب األمــر مـنـك تـعــيـ

ـاء" ــوعــد شــرب ا مــنــبه يُــذكــرك 
بحسب نصائح عباس.

{ هل الــنــسـاء أقــدر عــلى حتــمل اجلـوع
وأكثر حتلياً بالصبر من الرجال?

- لـيس اجلـمـيع مـاهـرا في الـتـفـكـير
ـســبق لـهـذا الــشـهـر والــتـخـطــيط ا
فالبـعض يعـاني كثيـراً بسبب تـغير
الـعــادات الـغــذائــيـة واالجــتــمـاعــيـة
بشكل مـفاجئ لذا يواجـهون متاعب
جــــمــــة تــــؤثــــر عــــلـى تــــواصــــلــــهم
االجــتـمـاعـي مع من حـولــهم أو عـلى
جــودة عــمــلــهم كــمـا هـي احلـال مع
الـشـقـيـقـ سـعـيـد وعـثـمان يـوسف
اللـذين يـعمالن في أعـمـال البـناء في

مدينة حلب.
يـقـول سعـيـد: "رغم أنـني أعـلم جـيداً
أنه يــجب عــلي الــتــحــلي بــالــصــبــر
وسعة األفق في هذا الشهر الفضيل
زاج إال أنـني أصـبح رجالً عـصـبي ا
وسريع االنـفعال مع حـلول مـنتصف
النـهار وال أحتـكم بسـلوكي وأصرخ
في وجه الـعـمـال و سـرعـان مـا أندم
وقف عـلى ذلك وأعـتذر مـنـهم لـكن ا

يتكرر كثيراً معي".
ويــقـول شــقـيــقه عـثــمـان: "بـإمــكـاني
حتـمل اجلـوع في األيام األولـى لكن
بــعـد مــرور أسـبــوع أشـعـر بــعـطش
شــديـــد وهــذا يـــســبب لـي الــصــداع
فـأصـبح شـخـصـاً ال يـطـاق لـكنـني ال

أستطيع التحكم بعصبيتي".
وقــد ال تـقـتــصـر مـواجـهــة مـثل هـذه
شكلة على سـعيد وعثمان فقط بل ا
تـطال كـثيـرا من الـرجال. لـذا يُـنصح
بـاتـبـاع نصـائح خـبـراء الـتـغـذية في
هــذا الـــصــدد ألن مـــا تــتـــنــاوله من

أطعمة له دور كبير في سلوكك.
ويــقـول بــهـذا الـصــدد مـحـمــد فـائـد
خـبــيــر عـلم األغــذيــة والـتــغــذيـة في
ــرأة بــشـكلٍ عــام أقـدر ــغـرب: "إن ا ا
عــلى حتـمل الــصـيــام من الـرجل ألن
ـرأة أعلى نسـبة الـدهـون في جسم ا
من نسبتهـا في جسم الرجل كما أن
الـكـتلـة الـعـضلـيـة لـدى الرجـال أكـبر

من الكتلة العضلية لدى النساء".
وبـحـسب فـائـد ثمـة أسـبـاب عـلـمـية

وراء ذلك وهــو أن ثــمــة هــرمــونــات
ـرأة; أكــثـر من تــكـون نــشـطــة لـدى ا
الـرجل وبـعضـهـا أكـثر نـشـاطـاً لدى

الرجل.
رأة "يـساعـد هـرمـون األستـروجـ ا
على حتـمل اجلوع والـبقـاء في حالة
ـكـنة مـزاجـيـة هـادئـة أطـول فـتـرة 
ا يساعدها على حتدي االنفعاالت

والشعور بالقلق".
بينما يحفز هـرمون التستوستيرون
لدى الـرجال شـعور االنـفعـال والقلق

والتوتر.
رأة ويـضيف فـائـد: "يـحتـاج جـسم ا
ــا يـــحــتــاجه الــرجل طــعــامــاً أقل 
بـشــكل عـام كـمـا أن تــنـاول الـلـحـوم
والــدواجن واألجـبـان بــكـثـرة يــحـفـز
إنـتـاج الـهـرمـونـات الـتي تـؤثـر عـلى
احلـالــة الــعــصـبــيــة لــلــشـخص ألن
هــرمــون األســتـروجــ يــتـقــاطع مع
الـكولـيسـتـرول فاإلكـثـار من اللـحوم
يــــــؤدي إلـى ارتـــــــفــــــاع نـــــــســــــبــــــة
الكوليستـرول وبالتالي إثارة احلالة

العصبية لدى الشخص".
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يل الرجـال إلى احلركـة أكثر من  -
الــــنـــســــاء بــــشـــكـل عـــام فـي الـــدول
الـشـرقيـة بـسـبب طـبيـعـة عـمـلهم أو
ــنـزل وهـذا مــسـؤولــيـاتــهم خـارج ا
يــعـــني أنــهم قـــد يــخــســـرون طــاقــة

رأة. وسعرات حرارية أكثر من ا
ـرأة بــيــد أن الــوضع يــخــتـلـف مع ا
العامـلة التي تقع عـليها مـسؤوليات
كـبـيـرة من رعـاية األطـفـال والـتـدبـير
ـنزلي والـعـمل الوظـيـفي. وفي هذا ا
رأة احلـالـة يقـول فـائـد إن احلـالـة ا
اثـلـة للـرجال في زاجـيـة تصـبح  ا

هذه احلالة بسبب فقدانها للطاقة.
ويرى أن نـوع الطـعام الـذي يتـناوله
زاجية الشخص يـؤثر على حالـته ا
فاألشـخاص الذين يـتنـاولون الكـثير
يـلـون إلى أن يكـونوا من الـلحـوم 

. أكثر عصبية وتوتراً من النباتي
ــرأة نـــفس كــمــيــات وإذا تـــنــاولت ا

الــلـحـوم واألجــبـان الــتي يـتـنــاولـهـا
الـرجل فــسـتـعــاني من نـفس حـاالت
االنــفـعـال والـعــصـبـيـة الــتي يـعـاني

منها الرجال.
كمـا أن لفصـيلـة (زمرة) الدم دور في
مـــدى حتــلـي الــشـــخص بـــالـــصـــبــر

وحتمل اجلوع والعطش.
ويــقــول خــبــيــر الــتــغــذيــة فــائــد أن
الفصـيلة " "Oأكثر قـدرةً على حتمل
الصـيـام تلـيـها " "Aثم " ?"ABوإن
أصـحـاب فــصـيـلـة الـدم ""Bهم األقل

قدرة على حتمل الصيام.
{ الــــريــــاضــــة... مــــا هــــو أفـــــضل وقت

مارستها?
ـــثـــابــة ال تـــعـــد صالة الـــتـــراويح 
ريـاضة كـافيـة لـتخـلـيص اجلسم من
الـســعــرات احلــراريــة الــزائــدة كــمـا
يـــعــتـــقـــد الــبـــعض لـــذلك ال بـــد من
ارسة بـعض أنواع الريـاضة التي
من شـأنـهــا أن تـزيـد ضـربـات الـقـلب
كـما تـنصح بـها خـبـيرة الـتغـذية في

لندن آيسون كفاجن.
وتــقـــول كـــفــاجن: "يـــجب أن تـــرتــاح
عـدة تـمامـاً من عمـليـة الهـضم قبل ا
الـبــدء بـأي نـوع مـن الـريـاضـات أي
ـارسـتــهـا بـعــد ثالث سـاعـات بــدء 

على األقل بعد اإلفطار".
وتضيف: "يُفضل عدم إجهاد اجلسم
ـــــــــارســـــــــة فـي األيــــــــــام األولـى و
شي أو حمل الرياضـات اخلفـيفة كـا
نزل أو وجودة في ا بعض األثقال ا
صـعـود الـساللم عـدة مـرات ومن ثم
دة كـل يوم إلى أن تصل إلى زيادة ا
درجـــة مـــقــــبـــولـــة حــــسب قـــدرة كل

شخص وصحته".
ـاء ودوره وتــشـرح كـفــاجن أهـمــيـة ا
الــكــبـيــر في احلـفــاظ عــلى الـصــحـة
الــــعـــامــــة وخـــاصــــة في رمــــضـــان
وتــنـــصح بــشـــدة شــرب الــكـــمــيــات
ـوصى بـهـا كل بـحـسب عـمره مع ا
ــشــروبــات الــغــازيـة االبـتــعــاد عن ا
واحملالة صــنـــاعــيــاً واســتـــبــدالــهــا
بــاألعـــشــاب كــالـــبــابـــوجن والــشــاي
األخـضر وغـيـرها من األعـشـاب التي
تــتــوفــر بــكــثـــرة في جــمــيع أنــحــاء

العالم.
وتـرى أنـغام وهـي ربة مـنـزل لـديـها
طــفالن وتـقــيم في مــديـنــة الـريـاض
ـسبق بـالـسعـوديـة أن تخـطـيـطهـا ا
لشهر رمضان يجعل من هذا الشهر
بالنسبـة لها شهراً لتـحس الصحة
هـارات والشـعور بـالرضا وتطـوير ا

عن الذات.
وتـقول لـبي بي سي: "بـدأت الـصـيام
ــتـقــطع قـبل حــلـول شـهــر رمـضـان ا
بأسبوع ألنني بهذا أكون قد جهزت
جــســمي لـــتــحــمل اجلـــوع وجــنــبت
فـاجئ في نـظامي نـفسي الـتـغيـيـر ا

اليومي في رمضان
وتضيف: "كل عـام أضع أمامي هدفاً
أسعى إلى حتقيقه وفي هذا العام 
خــطـطت خلــتم الـقــرآن مـرتـ خالل
هـذا الشـهـر وحتفـيظ أطـفـالي بعض
اآليــات الــقـرآنــيـة إلـى جـانب رعــايـة
أطــفــالي وانــشـــغــالي بــالــواجــبــات
ـضي الوقت دون ـنزلـيـة وهكـذا  ا

أن أشعر به".
وتـقول نـاديـا وهي شـابة في الـ 25
من عــمــرهـــا وتــعــيش فـي الــعــقــبــة
بــاألردن: "أحــارب اجلــوع والـعــطش
بالقراءة لذا أقضي وقتي في قراءة
ـــؤجـــلــة كل الـــكـــتب والـــروايـــات ا
وأتـابع بـعض األعمـال الـتـلفـزيـونـية
وأطور مهارتي في اللغة اإلجنليزية
فـــلــيـس ثــمـــة وقت فـــراغ يـــدفــعـــني

للتفكير بالعطش أو اجلوع".

وأهــلي ومـن بــلــغه كـــتــابي هــذا...

ًِِّبـتــقـوى الـله وصالح ذات بـيـنـكم..
الـله الـلـه في الـقـرآن فال يـسـبقـنـكم
إلى العـمل به غـيركم.. الـله الله في
الــصالة فـإنـهـا عــمـود الـدين.. الـله
الله في الـزكاة فـهي تطـفىء غضب
الـرب.. الـله الـله فـي شـهـر رمـضان
فـإن صـيــامه جـنـة من الــنـار.. الـله
الــلـه في اجلــهـــاد في ســبـــيل الــله
بأنفسكم واموالكم والسنتكم.. الله
الــــله في بــــيت ربــــكم ال تــــخــــلـــوه
مــابـــقــيــتم.. الــلـه الــله في األيــتــام
.. الـله الله في ـساكـ والـفقـراء وا
جــيـرانــكم.. الــله الــله في الــنــسـاء
ـــانـــكـم... عـــلـــيـــكم ومـــامـــلــــكت أ
بـــالـــتــــواصل والـــتــــبـــاذل وإيـــاكم
والتبـاذر والتباعـد.. التتركوا األمر
نكر فتولى عروف والنـهي عن ا با
عـــلـــيـــكم  شــــراركم فـــتـــدعـــون فال

يستجاب لكم.. 

ثم عــهــدت عــهــدك بــاألمــامـة البــنك
احلسن 

ودفـــــعـت إلـــــيـه كـــــتــــــبك وسـالحك
واوصيته 

وت يـدفعها إلى أخيه إذا حضره ا
... وأعـــدت الــــنـــظـــر إلى احلــــســـ
ولـــديك احلـــسن واحلـــســ وقـــلت
لهـما : ياابـا محمـد وياابا عـبد الله
كأني بـكمـا وقد خرجت عـليـكما من
بـعـدي الـفـ فـاصـبـرا حـتى يـحـكم
.... ويـاابا الله وهـو خيـر احلاكـم
عــبــد الــله انـت شــهــيــد هــذه األمـة
فـعـلـيك بـتـقـوى الـله والـصـبـر عـلى
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تق  ياسيدي... ياامام ا
حــــتى اشــــتـــد بك جــــراحك وعـــرق
جـبـيـنك وانت تـطـيل الـنـظـر وتدور
بــعــيـــنــيك عــلـى أهل بــيــتـك كــلــهم
لــتــودعـم بــنــظــراتك وتــقــول لــهم..

وبـكاء أهل بـيـتك فهـرعوا إلى دارك
باك معزين بفقد أمامهم.  ... 

ياسيدي ياابا حلسن 
إذا كــان رصـيــدك من عــمـر الــدنــيـا
ثالث وسـتـون عامـا... فـإن رصـيدك
من العطـاء واجلهاد في سـبيل الله
ساواة واألمانة ال وإقامة العدل وا
ــــــكن أن حتــــــدده صــــــفــــــحــــــات
سلم التاريخ...فبك اعتـدل ظهر ا
وهدمت حصون أهل الشرك والكفر
ــان بــالـلـه عـز وجل... وتــرسخ اإل
ـسـلـمـ رصـيـد ال ولـك في قـلـوب ا
يــــنــــضب مـن الـــعــــطــــاءالـــفــــكـــري
والــتــربــوي واالجـــتــمــاعي ... النك
األذن الواعية القريبة من كتاب الله

ورسوله.... 
فـــسالم عـــلــيك يـــاســيـــدي. ... يــوم
ولـدت... ويـوم اسـتـشـهـدت... ويوم
تـــــبــــــعث حــــــيـــــا مـع االوصـــــيـــــاء

والصديق والشهداء... 

“U¹—…∫ مسلمون خالل زيارة لضريح االمام علي عليه السالم
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استودعكم الله جمـيعا حفظكم الله
جمـيعـا وهو خـليفـتي علـيكم وكفى
بـــالــله خـــلــيــفـــة... وأخــذت تــردد..
ــثل وعــلــيـــكم الــسالم رسـل ربي.. 
هـذا فـلـيـعـمل الـعـامـلـون ... ان الـله
مـع الــــــذيـن اتــــــقــــــوا والــــــذيـن هم

محسنون .. 
ونــقل لـنـا الـتــاريخ عن ابـنك األمـام
احلــــسن وهــــو يــــصف حلــــظــــاتك
األخــيـرة وانت تـغـادر الـدنـيـا الـتي
زهـدت فـيـهـا حـيث قـال.. مازال ابي
يــذكـــر الــله ويـــحــمـــده ويــتـــشــهــد
... حـتى استـقبل الـقبـلة الـشهـادت
واغمض عيـنيه ومدد رجـليه ويديه
وقـال اشهـد ان ال اله اال الـله وحده
ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورســوله... وقـضى نــحـبه وفـاضت
روحـه الـطـاهـرة إلى ربــهـا شـهـيـدة

محتسبة صابرة...
حــتى سـمـع أهل الـكـوفــة صـرخـات
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يـعـتـبـر سـد النـهـضـة واحـدا من أضـخم الـسـدود في الـعـالم  والذي إنـشئ في
نهـاية نهر الـنيل األزرق  وضمن حدود الـدولة اإلثيوبـية  بهدف حتـس مقدرة
إثـيـوبيـا عـلى تولـيـد الطـاقة الـكـهربـائـية  وتـصـديرهـا إلى دول اجلِوار  ,هـذا ما
ـسـؤولـ االثيـوبـ  حيث تـعـرفنـا عـلـيه إعالميـا ومن خالل تـصـريحـات كـبار ا
قـدرة على تـوليد يحـتل السـد مراتب متـقدمـة من ب سـدود العالم  من حـيث ا
الطـاقة الكـهربائـيّة  فقـد حولت مجـرى نهر الـنيل األزرق في أيار/مـايو من عام
2013م  ,إلنــشــاء جــسم الــســد  وفي  26كــانـــون األول/ديــســمــبــر من عــام
سار الطبيـعي إلى النهر بعد االنـتهاء من إنشاء األنفاق 2015م  تمت إعـادة ا
الـسـفلـية لـلـسد  وقـد أعـلنت احلـكـومة اإلثـيوبـيّـة عن استـكـمال نـحو  %50من
أعـمال اإلنشـاء وأنه بحـلول نهـاية عام 2016م  ,سـيتم تـشغـيل أولى الوحدات

الكهربائية للسد الذي تبلغ سعته نحو  14,5مليار م.3
هذا مـلخص بسيط عن تـفاصيل بـناء سد الـنهضة عـلى نهر الـنيل والذي يصب
في دولة مـصر والهـدف من إقامته أما في اخلـفاء فهـناك تفـاصيل ابعد من ذلك
ـؤامـرات والـدسـائس الـتي تـعـرقل نـهـضة وخـلف الـكـوالـيس حـيـكت كـثـيـر من ا
مصر  أبـرزها منع مياه نهر النيل عن مصر عكس ما هو ظاهر  فأثيوبيا تعلم
صـر خيار سـوى هدم السد أو صر فـلن يعود  ـاء  جيـدا أنها لو مـنعت تدفق ا
لــو كـان هــدمه سـيـســبب غـرق الــسـودان وجـنــوب مـصـر (فـى حـالـة هــدمه بـعـد
ـصـر أن تـرجع أثـيوبـيـا لـلـعـصـر احلـجـرى عـبـر سالح مـصر امـتالئه) فـيـمـكن 
ـتفوق على أثيوبيـا  فضال عن تكون أثيوبيـا من قبائل وأعراق متعددة اجلوي ا
كن تـغذيتها وتأجـيج الصراع بينـها ومدها بالـسالح وتمزيقها بينـها نزاعات و

ا حدث ويحدث مع السودان .  لعدة دول بأسهل 
اء من اجلريـان بنهـر النيل ـنع ا إذن فلمـاذا تبـنى أثيوبـيا سد الـنهضـة وتلوح 
ـصـر وتـهددهـا فـتبـتـزها إلى مـصر ?ان مـا تـفـعله اثـيـوبيـا هـو تـضيـيق اخلـناق 
وترغـمها علـى فعل ما تـمليه عـليها . ولـكن ما الذى تـريد إمالءه علـى مصر وما
ا مصـلحـتهـا فى هذا  فى الـواقع فأثـيوبـيا لـيس لهـا مطـالب ذاتيـة فى ذلك وإ
ية و هى مدفـوعة من قرارات دولـية خارجيـة لها تـأثير مـباشر في الـساحة الـعا
ؤمرات و الـف والـتقاتل العـربية وال يـهمـها اال خراب و دمـار الشـعوب وخـلق ا
مابـ الشـعوب إضافـة إلى إرغام مـصر لـلتـنازل واخلـضوع وإضـعاف قـوامها
ألنهـا أصبحت الـيوم الـعمود الـفقري فـي جسد األمـة العربـية  ونـست وتناست
ــعـيـب عـســكـريـا ـوقف ا بـأن مــصـر لــهـا الــقـوة والــقـدرة في الــتـصــدي لـهــذا ا
حـيث تمـتلك أكـثر من ألف طائـرة حربـية وعـدد كثيـر منـها الـطائرات وسياسـيا 
ة كما يبلغ احلديثـة بينما ال تـمتلك أثيوبـيا سوى أقل من مائة طـائرة حربية قـد
صرية ولكـن ال أهمية لهذا ألنه عدد الـقوات البرية األثيـوبية أقل من ثلث الـقوة ا
ال حدود بـرية بـ مصـر وأثيـوبـيا  إضـافة إلى ذلك فـإن مـصر لـها قـوة بحـرية
كبيـرة بينما ال تملك أثـيوبيا قوة بحرية ألنـها ال تطل على أى بحار  إضافة إلى
دى والتي يقدر ما ذكـرناه فإن مصر تمتلك عددا كبيرا من صواريخ متوسطة ا
ـئـات الـكيـلـومتـرات وطـائرات من طـرازات مـخـتلـفـة كمـا لـديهـا مـصانع مـداها 
تـطورة  والقـائمـة تطول في عـنى أنها من الـبلـدان ا خـتلف أنواع األسـلحـة 
ـصـرية ولـكن يـبـقى احلـلم واألناة هـو من يـديـر دفة تـفـاصيـل ترسـانـة اجلـبهـة ا
ـصريـة حتى ينـفذ الـصبـر ونطـبق ح ذاك قول قيـادة التصـرف في احلكـومة ا

سيد البلغاء 
قطع األعناق وال قطع األرزاق 

ـا يـرتوي ـصـري فقط وا الن النـيل لم يـغـذي الشـعب ا
بنـكهته كافة الشـعوب العربيـة فهو مصدر عـطاء للجميع

وهديره ال ينضب شاؤو أم ابوّ .
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ان تـستـجيب  راقـصة الـبالـيه االسبـانيـة مارتـا سيـنتـا لسـمفـونيـة بحـيرة الـبجع
ر وتـبدأ بـتـحـريك اطرافـهـا تنـاغـماً مع ايـقـاعـات العـزف رغم اصـابتـهـا بالـزهـا
تواصل ضمن اشـد حاالته فـلهذه االسـتجـابة مـا يؤكد عـمق التـشبع الـنفـسي ا
وسـيـقيـة وحـ تـرتسم هـذه الـسيـدة حـضـوراً بهـيـاً استـذكـارياً بـتلك الـرائـعـة ا
فـاحلـدث  يـؤكـد بأن ارث الـبـشـارة ال يـتـزعـزع مهـمـا تـغـضن اجلـسـد  وتـبدلت

االحوال وغاص العمر في بالء  الشيخوخة  
لقـد انـتـشـر لـتـلك الـراقـصـة احملـتـرفـة فـديـو وهي جـالـسـة امـتـثـاالً لـلـشلـل الذي
اصابهـا  لكنها حـرصت بنباهة ان تـتمايل على ايقـاع السمفونـية وكأنها حتاول
الـطـيـران في فـضـاء دار الـرعـايـة الـتي تـأويـهـا    بل كـأنـهـا تـمـلي رسـالـة عـلى
ـشـاهديـن انهـا مـازالت تـعيش ذلك الـزمن اجلـمـيل الـغابـر في سـتـينـات الـقرن ا

اضي  عندما كانت ملئ االبصار  . ا
ان الـروح تبـقى عـنـد خط اسـتنـهـاض حـالهـا أليـة ذكرى بـخالصـلة اسـتـنـتاجـيـة
استرجاعات عراقية معروفة في اسذكار االمجاد  جميلة    وبعيدا عن ذلك   
 ولكن لـيس على غرار مايفـعله يساريـون عراقيون من بقـايا احلرس القد  في
جلـسات يـتنـاوبون فـيها الـذكريـات على مـرأى من اقداح شـاي مقـهى حافظ في

نوبات تشاكي متكررة    حتت وطأة  ثقافة النواح   .
ـقابـل مثل عـربي (اشـكـر من الـورقل)   والورقـل نبـات طـبـيعي  ويـسـتـوقفـني بـا
يـكـثر في بـراري العـرب وتتـمـيز حـياته بـالـتورق نـضارةً جملـرد مـرور غيـمة عـليه
حـتى وان لم تـمـطــر    بل وحتـضـرني  مـواقف طـبــيـبـة روسـيـة جتـاوز عـمـرهـا
اخلـمـسة والـتـسـعـ سـنة ومـازالت تـواظب عـلى عـمـلـها فـي احدي مـسـشـفـيات
موسكـو وجتري عـملـيات جراحـية بـرباطـة جأش مـعتمـدةً على رصـيدهـا  الطبي
اليومي مـنذ ست سنـة امضتها طـبيبة متـخصصة ولفتـت النظر الى السر وراء
ـلك علـيّ اسماعـي مفاده ان احليويـة التـي تتمـتع بـها قائـلةً اتـخيل نـداءً يومـياً 
هـنـاك مريـضـاً ما  بـحـاجـة ملـحـة لوجـودي بـالـقرب من سـريـره   وكـأنهـا تـقول
التـشـغلـني الـسنـ الـتسـعـ التي مـضت من عـمري بل يـشـغلـني مـاذا بقي من

قدرتي ألسعاف مريض  
انـهـا نعـمـة االسـتجـابـة ذاتهـا حـ يـتحـدث  الـروائي الروسـي دستـوفـسكي عن
شدة غـمه (اشـعر بـاحلزن عـنـدما ال اجـد مـااساعـد به االخـرين)   وح تـؤكد
افريـقيـا القـارة الـسخـية   مـوقع اشد احلـروب ضـراوةً ب تـوحش الصـحارى
ونضـارة الطبـيعـة   اقول حـ تؤكد هـذه القـارة  (اذا تقاعـست عجـائز الـطيور
فسد الـبيض)  وحـ يتـحدث عـراقيـون عن سيـدة ريفيـة فراتـية يـقع بيـتهـا عند
مـفتـرق قـرى ضـمن منـطـقة الـشـاميـة   فـقد اقـامت لـها تـنـوراً توالي فـيه اخلـبز
نطـقة    وح يـتطوع مواطن تـنقلـ في تلك ا وتوزيع االرغـفة الطازجـة على ا
عراقي في مواظبة ال يتوقف عنها رغم اتهامه باحلشرية ليمنع مواطن عراقي
يـاه امام مـنازلـهم  تزجـيةً لـلوقت مـرتكـب اثم ادمنـوا التسـليـة ب (صونـدات) ا
الهـدر   رغم ان مناطق عديـدة في مدن عراقـية ومناطق زراعـية اعلنت عـطشها

منذ وقت مبكر 
هناك عـاهة واضـحة مشـخصة يـتباهى بـها عراقـيون تنص عـلى توثيق اخلـيبات
اذا زمن في الوقـائع التـاريخـية   واال  والقـنوط واالخـطاء والتـصيـد اجلائـر ا
اضي بـذريعة السعي تفسـر هذا الوله لبـاحث يفضـلون التفتـيش في قمامات ا
لــلـقـبض  عـلى احلـقــيـقـة في حـ انـهم بــهـذه االسـتـظـهـار  يــقـيـمـون احلـد عـلى

االولويات التي يتطلبها احلاضر  بل ويشيعون سيادة  الشكوك 
واطن وليس فقط التصدي واجهة فساد ا قاييس  اننا امام حلظة فاصلة بكل ا
احلـال  ان انتـشـار الفـساد في صـفوف ـسـؤول السـياسي واالداري   لفـساد ا
سؤولـ  الذين يديرون شـؤون البالد  فلماذا لم واطـن  يغطي عـلى فساد ا ا
ـنظـمة لالصالح ـدى االستـجابـة الشـامـلة وا حتصل حـتى االن قراءة فـاحـصة 
اذا لم يتوقف الرأي العام تشعبة    القائـم على معاجلة هذه القرحة  الوطنية ا

النخبوي لقراءة استنتاجية
نحن بـحاجة ماسـة االن لقراءة فاحـصة للـتقارير الـتي تصدرها وزارة الـداخلية
ؤسسات االخرى عن انحـرافات يرتكـبها عراقـيون    وقراءة  لكل الـوزارات وا
اقول قـراءة فاحصة  يعني قراءة تقوم عـلى الفرز وتصنيف الوقأئع على اساس

دمر لتأثيث الصالح. ثقلها ا
ال اكتـمكم انـني ب احلـ واالخر ابـحث عن اجابـات لم احصل عـليـها  لـقائـمة
ستقـبلية يـة واالعالمية من جـهود للقـراءات ا اسئلـة   كم  تبذل الـنخب االكاد
وكم تـرصـد وزارة اخلـارجـيـة من خـبـرة لفـرضـيـة الـتـوقع الـسـيـاسي االقـلـيمي
ـعروفـة    واين تكـمن  اسـتجـابة  بـأمـكانـها ان تـضع حداً ـحـركاته الـدوليـة ا
وكيف تقرأ وزارة الـتخطيط مـستقبل النتـظارات التعـرف على االحداث فحـسب 
ـواطن الـعراقـي من انـشغـاالته ـسـتـدامـة   ومـتى يـتـخلـى ا الـتـنمـيـة الـبـشـريـة ا
ــاذا تـتـوالــد الـشـتـائـم وفـجـور الـنــبش وتـبـادل الــسـاذجـة بــاسـعـار الـدوالر   و
ـعـلـومــات عن انـواع  اجلـثث  مع ان (اجلـثــة الـبـائـتـة تـســد الـطـريق)عـلى وفق ا

تشخيص الشاعر االمريكي ويتمان.
ـنـاسـبـة اطاللـة الـسـنة ـاضـيـة  تـكـلـيـفي بـكـتـابـة تـهـنـئـة  في االيـام الـقـلـيـلـة ا

عروفة باالربعاء االحمر. االيزيدية اجلديدة ا
رور بقائمة لقد حـرصت على تضمينـها رؤية استشرافـية مستقبـلية متحاشـياً ا
ـكـون العـراقي االصـيل  وجاء االعـتـراض على آسي الـتي تـعرض لـهـا هذا ا ا
النص ألنه خال من االشارة الى االنتهاكات احلقوقية التي اصابت االيزيدي .
داومة شـكلة الـتي ضربت منـظومة الـفهم  لديـنا تكـمن في ا  ا
عــلى عــروض احلـزن حــتى خالل الـتــعـاطي بــاالفـراح  
عـنى مضاف هناك افتقاد مزمن للبشارة بينما تتأكد و
ـا هو جـمـيل   اليس ضرورتـهـا استـحـضاراً  نـفـسيـاً 
ــتــمـرس ـطــلــوب اسـأل صــديــقي الــبـاحث ا ذلك هــو ا

الدكتور قاسم حس صالح  .
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ـغتربـة غزوة اخلالدي ترقـد الفنـانة الرائدة ا
عـلـى فـراش العـافـيـة فـي احـد مـسـتـشـفـيات
واشـطن بــامــريـكــا بــعـد تــعـرضــهــا جلـلــطـة
دمـاغــيـة و تــلـقـت امـنــيـات االوســاط الـفــنـيـة
كمـا اتصل نـقيـب الفـنان بالـشفـاء العـاجل
الـعـراقــيـ جــبـار جـودي هــاتـفـيــاً بـابـنــتـهـا
االعالمــيـة دالـيـا الـعـقـيـدي لالطـمـئـنـان عـلى
صحـة والدتـها .  وبـينت العـقيـدي ان صحة
الفـنانة غزوة بخيـر.وبدوره ابدى نقيب إبدى
دعـمـه وتـعــاونه مع  اخلـالــدي مـتــمـنــيـا لــهـا

الصحة والعافية والشفاء العاجل.
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صـري اصيب بـفايروس مـثل ا ا
كـورونـا و  ادخـاله الى احـدى
سـتشفيات في مصر.وذلك بعد ا
ـمـثـلـة دالل عـبـد إصـابـة زوجـته ا
ـــمــثــلـــة دنــيــا الـــعــزيــز وإبـــنــته ا

بالفايروس.
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التـدريـسي الـعـراقي قدم احلـلـقـة النـقـاشـية الـتي اقـامـها
قـسم الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة في كـلـيـة الـفـنـون اجلمـيـلـة في
وصل بعنـوان (اشكاليـة التجنيـس في التشكيل جامعـة ا

عاصر) . الغربي ا
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ـصريـة شاركت اجلـمـعة في الـندوة الـعـلمـية يـة ا االكـاد
عنونة التي اقامتـها اجلمعية العـراقية للعلوم السـياسية ا

(اليت بناءالسالم في الشرق االوسط).
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ـوت عن عمـر نـاهز الـ 66 التـشـكـيلـيـة الـسوريـة غـيبـهـا ا
عـاما بـعد مـسيرة فـنيـة غنـية بـالعـطاء اسـتمـرت ألكثر من

 44 عاما.

ـعهد العالي طالب الـدراسات العليـا العراقي تقدم  الى ا
ـوافـقة للـدكـتوراه  فـي اجلامـعـة اللـبـنانـيـة الستـحـصال ا
ـوســوم ( تـوظـيف مـفـهـوم الـلـذة عــلى عـنـوان اطـروحـته ا
فلسـفياً في احلوارات الـفنية لـلبرامج التـلفازية - أطراف

وذجاً). احلديث الذي تقدمهُ قناة الشرقية إ
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اَللّـهُمَّ وَفـقْنـي فيهِ لِـمُـوافَقَـةِ الْـأبرارِ 
وَجَــنــبْــني فــيهِ مُــرافَــقَــةِ األشـرارِ 
وَآوني فــــيـهِ بــــرَحــــمَــــتِكَ إلى دارِ
. َ تِكَ يـا إله الـعـا الـقَـرارِ بـإلهـيـَّ
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ي والـــنــاقـــد الــعـــراقي قــدم اجلـــمــعـــة الــورشــة األكــاد
االلــكــتـــرونــيـــة الــتي اقـــامــتـــهــا  كــلـــيــة آداب اجلـــامــعــة
ـسـتـنـصـريـة  بـعـنـوان (عـزيـز الـسـيـد جاسـم في الـفـكر ا

العراقي والعربي) عبر منصة  زووم.

ÊUC — w  gDF « VM& WOHO

ـسرحـيـة قائال( اسـتطـعـنا احلـصول ا
على خمس جـوائز من دروع وشهادت
تقديرية لقاء العمل اجلميل و الصعب
ه الن مــثل هــذه الــذي قــمـــنــا بــتــقــد
االعــمـال تــعـتــمـد عــلى مــا تـعــبـره من
ـوسـيقى احـاسـيس وحب عن طـريق ا
والـصـوت واالغــاني وكـيـفــيـة ايـصـال
واضـاف مـاتـريـد قـوله الى اجلـمـهـور)
وفقاً لصـفحة دائرة العالقـات الثقافية
في (فيسبوك) بـانه( لدينا االن دعوات
مشـاركة في مـهرجـات دوليـة في مصر
و اسبانيـا و تونس و تركـيا لذا ندعو
ونـــطـــالب الـــبـــيت الـــثـــقـــافي ووزارة
الـثقـافة تـقد الدعـم لنا كـي نستـطيع
ــــهـــرجــــانـــات ــــشـــاركــــة في هـــذه ا ا
الدولـية). بـعدهـا حتدثت رئـيسـة فرقة

ـمـثلـة هـوار فارس ـسـرحيـة ا هـوار ا
ونـودراما فن صـعب وانا قائـلـة (ان ا
من خالل تراكم خبرتي خالل  15سنة
ـاضـية اسـتـطـيع ان اتـفوق في اداء ا
مـــثل هـــذا الـــدور الـــصـــعب وازدادت
صـعوبـة عـملـنا بـانـنا كـنا في احلـجر
اضية بسبب الصحي خالل االشهر ا
جـائـحـة كـورونـا لـذا كانـت تـمـاريـنـنا
قلـيلـة جدا ولكن بـاصرارنـا استطـعنا
ـهـرجـان ان نـحـصـد الـفــوز في هـذا ا
ـــســرحــيــة هي ).وقــالت ان(احــداث ا
تـعــبـيــر عن حـيــاة فـنــانـة تــقـضي كل
عــمــرهــا في انــتــظــار حــبــيــبــهـا وان
اجملـــمــــتع ال يـــقـــدر تـــضـــحـــيـــاتـــهـــا
واخالصـهــا لـفـنــهـا و حـبــهـا اال بـعـد
مـوتــهـا سـيــتـذكــروهـا بـاقــامـة نـصب

تــذكــاري). وفي خــتــام اجلــلــســة قـدم
مـديــر الــبـيت الــثـقــافي يــوسف طـيب
ـسـرحي الــدروع الى اعـضـاء الــوفـد ا
ـشـارك والفـائـز في مـهرجـان قـرطاج ا
الــــدولـي لــــلــــمــــونــــودرامــــا. وكــــانت
سـرحيـة الكرديـة (احتـرق كالعـنقاء) ا
لـلـكـاتــبـة كـزيــزة عـمـر  وإخـراج نژاد
جنم وبــــطــــولــــة هــــوار فــــارس  قــــد
هرجان حصدت انتباه اجلمهور في ا
  ضمن قائمة عروض ضيوف الشرف
 كـمـا ان الــصـحـافـة والــنـقـاد الـعـرب
والـتـونـسـيون تـنـاولـوا باهـتـمـام بالغ
الـعـرض الـذي قُـدّم بـالـلـغـة الـكـرديـة 
والــلـغــة لم تــكن عـائــقــا بـ الــعـرض
ـتـلـقي كي ينـقل االحـسـاس الـفني وا

واخلطاب اجلمالي للجمهور.

التربوي العراقي تسلم مهام معاون محافظ صالح الدين
لشـؤون اخلدمات واالعمال بعد صدور امر اداري باعفاء

السيد محمود عباس حسن من مهام معاون احملافظ.

التـدريسي في كلـية االسراء اجلامـعة تلـقى تهاني زمالئه
لــتـرقــيـتـه الى مـرتــبـة اســتــاذ مـســاعـد مــتـمــنـ له دوام

وفقية. ا
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{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - فـاجـأ الـنجم
ي تيكاشي  69 اجلـمهور يعرض قبعته الـعا
ـــــبــــلغ وقــــدره  99.8 الف دوالر لـــــلــــبــــيع 
أمـريكي األمـر الـذي شكّل جـدال كـبيـرا ب
اجلـمهور وذلك عـلى صفحتـه اخلاصة على
مـوقع التـواصل االجـتمـاعي اذ نشـر صورة
لـلقـبـعـة وأعلن من خاللـهـا عن ذلك.يُـذكر أنّ
تــيــكـاشـي دخل الـســجن بــســبب إتــهــامـات
ـرتبـطة بـاخملدرات ُـوجّهـة إليه وا االبـتزاز ا
وعـــــمــــلــــيــــات إطالق الــــنــــار والــــســــرقــــات
ـســلــحــة.كـمــا انــخــرط مـؤخــرا بــاألعــمـال ا
اجلرمـية بعـد مشـاركته مع عصـابة أمريـكية
عنـيـفـة مـعـروفة بـإسم (ذا نـاين تـري بـلودز)

وهي عصابة تقوم بأعمال جرمية عديدة.

÷dF¹ wýUJOð

lO³K  t²F³ ÊU e « ≠ „u d

اقام الـبيت الـثقافي في كـركوك جـلسة
خاصة لتكر فرقة هوار للمسرح بعد
فــوزهـــا بــجــوائــز عــدة في مــهــرجــان
قرطاج الثـالث للمونـودراما الذي اقيم
في الـعـاصمـة الـتونـسيـة مـؤخرا.وفي
بــدايـة اجلــلــســة قـدم مــســؤول وحـدة
الـثقـافـة والفن  عـمـار هاشم  الـتـهاني
العضاء الـفرقة بـاسم البيت الـثقافي .
بـعــدهــا حتــدث الـفــنــان نژاد جنم عن
مشاركـة الفرقـة  في مهرجـان القرطاج
ـــهـــرجـــان كـــان في دورته وقـــال ان( ا
الـثالـثة هـذه السـنة وكـانت مشـاركتـنا
من كركوك وباسم فرقة هوار كضيوف
شـرف ولــكن كـان لـنـا احلق في تـقـد
ـسـرحيـة واقـامـة الـندوات الـعـروض ا

واجلــلـســات احلــواريــة لـذا كــان لــنـا
سرحيـة احترق كالـعنقاء , مشاركـة 
تأليف  كـزيزة عمـر علي واخراج نژاد
جنم و تــلـحـ  سـيـروان عـمـر و اداء
واضــــــاف ان( مـــــدة هــــــوار فــــــارس)
ـهـرجـان كـانت خـمـسـة ايـام وشـارك ا
فيـها  13دولة وبـ 17عـرضا مـسـرحـيا
وتـخلـلـتهـا ندوات حـواريـة وجلـسات
وكان لنا ايضا مشاركة بتقد نقدية 
ـدة وادارة نــدوة حـواريــة اسـتــمـرت 
شاركة  30فنانا تـونسيا ثالثة ايام 
ـســرحي قـال (لــقـد ). وعن الـعــرض ا
نـال اسـتــحـسـان واعــجـاب احلـضـور
ــشــاركــ واشـــاد به الــكــثــيــر من وا
). ثم حتدث الـفـنان سـيروان الـفنـانـ
عـمــر الــذي حلن مــوســيـقـى و اغـاني

صرية مثلة ا الى ذلـك تعيش ا
مــــنـى زكي جنــــاح عــــمــــلــــهـــا
الــرمــضــاني (لــعــبــة نـيــوتن)
والــذي يـحـقق أصــداء كـبـيـرة
عـــبــــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصل

اإلجتماعي.
ومع الـنـجـاح الـكبـيـر تـعرضت
زكـي لـهــجـوم الذع بــعـد تـداول
صُــــــور لــــــهــــــا من داخـل أحـــــد
ــســاجــد وهي تــرتـدي فــســتـان ا

زفــــاف أبـــيـض ضـــيق
بــــرفـــقــــة رجل من
كــــاست الـــعـــمل
وكــان الــهــجــوم
مــن بـــــــــــــاب أن
ـــــمــــثـــــلــــة لم ا
حتـــــــــــــتــــــــــــرم
حُــــــــــرمــــــــــــــة

سجد. ا
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صرية يسرا على ظهور مثلة ا عـلقت ا
هندس خالـد سليم في احللقة زوجـها ا
الـ  17 مـن مـسـلـسل (حــرب أهـلـيـة) اذ
قــالت عــلى حــســابـهــا اخلــاص (أحـلى
مـعـاكـسة دى وال إيـه.. مفـيش بـعـد كده
كـالم .. هي احلـرب إحــلـوت فــجـأة كـده
لـيه).ويعد ذلك هو الـظهور االول خلالد
ســلـيم بـالـدرامــا الـتـلـيـفــزيـونـيـة  رغم
انـتمـائه ألسرة شهـيرة لـلغايـة فهو ابن
الـــــراحل صـــــالح ســـــلــــيـم الــــرئـــــيس
الـتـاريخي لـلنـادي األهلي والعب الـكرة
ـمــثـل كـذلـك وشــقـيــقه الــســابق بـه وا
يــكــون الــفــنــان هــشــام ســلـيـم.و(حـرب
أهـلية)من بطولة يسرا  باسل اخلياط
سـيـنـتـيـا أروى جــودة جـمـيـلـة عــوض
خـلـيـفـة رشـدي الـشـامي مـروى الزلي
وهـو من تألـيف أحمـد عادل حـوار منة
الـقـيـعي  وإخراج سـامح عـبد الـعـزيز.

خـمس نـساء عـلى األقل نـشرن بـصورة
شــبه مـتـزامـنـة عـلـى حـسـابـاتـهن عـلى
غني في إنـستغـرام اتهامـات في حق ا
ــمـثـلـة إيـفن ـنـصـرم.وأكـدت ا شــبـاط ا
رايــتــشل وود الــبــالــغـة ( 33عــامــا) أن
ـغني تالعب بها نفـسيا عندما كانت (ا
دون سـن الـــعـــشـــرين) قـــائـــلـــة إنـــهـــا
تـعـرضت بعـدها إلى انـتـهاكـات مريـعة
ــمـثــلــة الـتي طــيــلـة ســنـوات.وكــانت ا
عُـرفت خـصـوصـا بدورهـا في مـسـلسل
وســتـوورلــد تــتـشــارك رسـمــيـا حــيـاة
مـاريـلـ مـانـسـون عـلى مـدى سـنوات
قـبل خـطـوبـة جـمـعـتـهـما في  2010ولم
تـعمّر سـوى بضعـة أشهر.كـذلك اتهمت
أربـع نساء أخريات يقلن إنهن كنّ على
ــغــني مــاريــلـ عالقــة غــرامــيــة مع ا
مــانــسـون بــالـتـالعب بـهـن والـتــحـرش
اجلــــنــــسـي وإســــاءة مــــعــــامــــلــــتــــهن
وتــهــديــدهن. وحتــدثت إحــدى هــاتــيك
غني الـنسـوة والتي بدأت عالقـتها بـا
في  2015 أيـــــضــــا عـن تـــــعــــرضـــــهــــا

لالغتصاب مرات عدة.

الــتـواصـل االجـتــمـاعـي اجلـمــعـة أنــهـا
نع مـانـسون من تـدمـير تـتـحدث عـلـنـاً 
حـيـاة نـسـاء أخريـات وبـهـدف تـشـجيع
ـــطـــالـــبــة ضـــحـــايـــا أخـــريـــات عـــلى ا
. واشارت بـنصـيبـهن من العـدالة أيـضاً
ـغـني لـلـمـرة بـيــانـكـو إلى أنـهـا زارت ا
األولـى عـام  2009 فـي لـوس أجنــلـوس
لـتصـوير مـا اعتـقدت أنه مـقطع فـيديو
البـسـها لـكـنـهـا أُجـبـرت عـلى الـبـقـاء 
ـدة أربعـة أيـام وحُرمت من الـداخـليـة 
الـنـوم و تـخـديـرهـا قـبل أن يـضـربـها
وارنــر وخـصـوصـاً بــالـسـوط.واضـافت
الــشـــكــوى إن مــاريــلــ مــانــســون زار
ـمـثـلـة في وقت الحـق من الـعام 2009 ا
فـي لـنــدن وشــرعــا بـعــد ذلك فـي عالقـة
تــوافــقــيــة.وفي الــعـام  2011 انــتــقــلت
ـمـثلـة إلى لوس أجنـلوس حـيث ظنت ا
أنــهـا ســتـؤدي دور الـبــطـولـة فـي فـيـلم
روائـي مع مـاريــلـ مــانـســون. وأكـدت
ــغــني مــدى أنــهــا تــعــرضـت من قــبل ا
شـــهـــريـن ونـــصف شـــهـــر العـــتـــداءات
مــســتـمــرة وعـمــلــيـات ابــتــزاز. وكـانت

مثلة البالغة من العمر بـيانكو.وكانت ا
ــعــجــبـ  38عــامــاً والــتي كــانـت من ا
ـاريل مانسون عندما كانت مراهقة
شــاركـت بـ عــامي  2011 و 2013 في
 14حـلقة من مسلسل غا أوف ثرونز
أدت فـــيـــهــا دور بـــائــعـــة هـــوى تــدعى
روس.وأوضــحت بـيـانـكـو عـلى وسـائل

أن وارنـر اغـتـصب بيـانـكو قـرابـة ايــار
 2011 وأضــــافت أنـه (ارتـــكب أفــــعـــاالً
جـنـسـية فـي حقـهـا عـندمـا كـانت فـاقدة
الـــوعـي أو غـــيـــر قـــادرة عـــلى إعـــطـــاء
مــوافـقــتـهـا واعــتـدى جــنـسـيــا عـلــيـهـا
ــغــني احملــامي تــكــراراً).وقــال وكــيل ا
هــوارد كـيــنغ لـوكــالـة فــرانس بـرس إن
اتـهـامـات اسـمي بـيـانـكـو خـاطـئـة عـلى
طالبات األرجح مـعتبراً أنها تـقدمت 
مـــالــيـــة شــائـــنــة لـــســـلــوك لم يـــحــدث
.وأضاف في بيان سنطعن بشدة إطالقـاً
ـــزاعم أمـــام احملـــكــمـــة.وفي فـي هــذه ا
شــبــاط الــفـائـت أعـلــنت شــرطــة لـوس
أجنـلـوس أنـهـا حتـقق في اتـهـامات في
ـغـني بـارتـكــاب أعـمـال عـنف في حـق ا
إطــار عالقـة جـنـســيـة بـ عـامي 2009
و 2011 مـن دون أن تـفــصـح عن هــويـة
ـوعـد الـضــحـيـة (أو الـضـحـايـا). لـكنّ ا

ـــــكــــان الــــلــــذين وا
اشـــارت إلــيـــهــمــا
الشرطة يتطابقان
مـع اتـــــهـــــامـــــات

{ لــوس اجنـلـوس) ,أ ف ب) - تــقـدمت
ـمثلة البـريطانية إسمـيه بيانكو التي ا
عـــرفــهــا اجلـــمــهــور فـي دورهــا ضــمن
مــســلــسل غــا أوف ثـرونــز بــشــكـوى
غـني األمريـكي ماريـل اجلـمـعة ضـد ا
مــانــسـون مــتــهـمــة إيــاه بـاالغــتــصـاب
واالعــتـداء اجلـنـسي الــسـادي والـعـنف
ــتـكـرر.ووُجـهت إلى مــانـسـون أخـيـراً ا
اتــــهـــــامــــات بــــاالعــــتـــــداء اجلــــنــــسي
واالغـتصاب في حق نـساء عدة أبرزهن
ـمـثـلـة األمـيـركـيـة إيـفن رايـتشل وود ا
غـني واسمه األصلي بـراين هيو لـكنّ ا
وورنــر نـفى هـذه االتـهـامـات مـؤكـداً أن
عالقـاته احلـمـيـمـة كـانت دائـمـاً حتصل
قدمة إلى بالتراضي.وأفادت الشكوى ا
مـحـكـمـة في كالـيـفـورنـيا بـأن مـانـسون
دعـا إسمـيه بيانـكو إلى لـوس أجنليس
مـرت للبـحث في إمكان حصـولها على
دور فـي فيلـم وبأنهـا تعـرضت بدالً من
ذلـك ألعــمـــال عـــنف جـــنـــسي إذ عـــمــد
ـغني إلى شطب جسـمها وإلى جَلدها ا
وصـعقها بالكهرباء. وجاء في الشكوى
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من فضل الـله تـعـالى ان جعل لـنـا الـصدقـة عـملًـا صـاحلا
يـبـارك فـيه لـلــمـتـصـدق في حـيـاتـه الـدنـيـا  واجـراً وثـوابـاً

خصه بفضل كبير في احلياة األخرى .
هي من األعـمــال الـتي جـاء ذكــرهـا كـثــيـرا في كــتـاب الـله
ــصــطــفى صل الــله عــلـيـه وسـلم  تـعــالى وفـي احـاديث ا
ا جاء في عظيم أجرها وثـوابها ان ذكرت في آية بينة ور
في القران لـتب لـلنـاس وصفا قـاطعا ودلـيل عاقـبتهـا بعد

وت  فقال تعالى : ا
( ربي لــوال أجـــلــتـــني الى اجل قـــريب فـــأصــدّق وأكن من

.( الصاحل
تعفف ن هو قادر إلخراجـها الى ا فالصدقة هنا مـوجبة 
والفـقراء واألقـرب  وهي ال تـعدل في قـيمـتهـا واخراجـها
ــال والــتي هي ركن واجـب من االركـان مـثـل الـزكــاة في ا

التي بني عليها اإلسالم .
ـة ووقــعــهـا في وهـنــا وددت ان اقــرب مـعــنى اآليــة الـكــر
ــا لم تــكن مـحــددة وثـابـتــة في احلـول األجـر والــثـواب طـا
ـيت يرجع الـى ربه بالـدعـاء والـطلب الى ان واحلسـاب فـا
يـؤخـر األجل ال لـشيء في الـدنـيـا عـز عـلـيه تـركه او زيـادة
في العـمـر يبـغي مـشاركـتـهـا في فضل او اجـر ولـكن فقط
للـصـدقة وهـذا بـيان لـلـناس لألخـذ بـها والـعـمل علـيـها في
يت وطـلبه فـارق كبـير عن احلي حيـاتهم الـدنيـا  فرجـاء ا
ا أشـار الله تعالى في مـوقع اخر انه سبحانه ودنياه ولر
يربي الصدقة بقيمتها الى أضعاف اليعلم مبلغها اال هو 
ـيت بـعد اجـله ال كـما يـراها احلـي وهو يـنعم في فيـراها ا

الدنيا بأمواله .
ن شـاء واستخـلف االغنياء  ال   ولقد مَنّ الـله واعطى ا
وهو سـائـلـهم عـنه يـوم احلـسـاب  من اين جـمـعـوه ? وفيم
أنـفـقـوه ? والـصـدقــة شـرّعـهـا الـله عـلـى الـنـاس كـافـة كـمـا
اسلـفـنا  كل حـسب اسـتطـاعـته ومقـدرته ولـو ان يتـصدق

بشق تمرة  او بكلمة طيبة وابتسامة صادقة بريئة .
وجاء في احلـديث الـشـريف  قـوله َصل الـله عـلـيه وسلم "
اء النار " واخبر عليه الصدقة تطفئ اخلطيئة كـما يطفئ ا
تـصـدق من الـسـبـعـة الـذين يـظّـلهم الصـالة والسـالم ان ا
الـلـه حتت ظل عــرشه يــوم ال ظل اال ظــله " ورجل تــصـدق

ينه " . بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ماتنفق 
ـا يضعـها الـله سبـحانه وتـعالى فـي مواضع الـرحمة ولر
والغفران والتـجاوز عن السيـئات فهي تدفع من احلي الى
من يسـتـحـقهـا بال وجـوب او فرض مـثـلـما بـاقي الـفروض
ال من دافع النفس البشرية وان في عقيدة الدين فأنفاق ا

ال تــــرتــــقي الـى شيء مـن فــــضل الــــله
ونـعـمه ولـكـنــهـا دلـيل احـسـان احلي
وتـفــضـلـه الى من ســواه تـقــربًـا الى

الله ورجاء له باألجر والثواب.

مـا الـفـرق بـ
ــــغــــفــــرة ا
والــرحــمـة

اذا
اقترنتا ببعضهما? 
ــا مـــضى من ـــغـــفـــرة : ا

الذنوب.
الـرحمـة: الـسالمـة من الـذنوب

ستقبل. في ا
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يــعــانـي الــصــائم مـن الــعــطش في
ـــبــارك وذلك مع شـــهــر رمـــضــان ا
ارتـــــفــــاع درجـــــات احلــــرارة ومع
الـــعــمل والــتــعـب يــزداد الــشــعــور
الـعـطش واإلرهـاق حيث يـسـتـهلك
جــسم اإلنــســـان جــمــيع الــســوائل
طـوال تـلـك الـفتـرة.ولـلـتـخـفـيف من
الــعــطش يـــنــصح االطــبــاء جتــنب
شـروبات التي نبـهات وا تنـاول ا
حتتـوي على الكـافي مـثل الشاي
والـقـهـوة والـنسـكـافـيـه وغـيـرها
وباألخص في فترة السحور حيث
إنـــهــا تـــفـــقـــد اجلــسـم الــســـوائل.
ـشـويـة وجتـنب تـنـاول األطـعـمـة ا
ـوقع ـقـلـيـة.ويـنــصـحـون وفـقـا  وا

الــبــوابــة بــتــنــاول األطــعــمـة الــتي
حتـــتــوي عــلى نــســـبــة كــبــيــرة من
ـوز الـبـوتــاسـيـوم مـثل الــتـمـر وا
فـــــهـي تـــــخــــــفف مـن الــــــشـــــعـــــور
بالـعطش.وتنـاوُل طبق من السـلطة

اخلــضــراء يــســاعــد عــلى تــرطــيب
اجلــسم وإمـداده بـالـطـاقـة.ويـعـمل
قـــدح من احلـــلـــيب او الـــلــ عـــلى
إمـداد اجلـسم بـالـطـاقـة ويـقـلل من

الشعور بالعطش.

غزوة اخلالدي
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 ال تـيـأس من مـحاوالتك إلجنـاح مـشـروع كـنت تـعمل
عليه منذ زمن.

qL(«

ــا يـقــوله لك الــشـريك ألن ذلك يــزعـجه  ال تـســخـر 
كثيراً ويجرح مشاعره.

Ê«eO*«

 كن واضــحـاً أكـثــر في طـريــقـة حـوارك مـع الـشـريك
حتى ال يسيء فهمك. 
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يـعـاتـبك أحـد األشـخـاص بسـبب بـعـدك عـنه ويـطـالبك
وقفك. رقم احلظ: .12 باستفسار 

»dIF «

ال تكن منـغلقاً على نفسك وحاول أن تندمج مع البيئة
من حولك. رقم احلظ .5

¡«“u'«

يــسـاعــدك أحـد الــزمالء عــلى إجنــاز أعـمــال صـعــبـة
ومعقدة ويخفف عنك األعباء. 
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تنـهـمك في أعـمالك مـا يـشعـرك بـاإلرهاق وتـعـجز عن
التفكير في األمور العالقة. 

ÊUÞd «

كلـمة من دون قصد تصدر من احلبيب جتاهك جترح
مشاعرك وحتزنك كثيراً. 

Íb'«

فيـدة وال تدع عـصبـيتك  ابـتعـد عن النـقاشـات غيـر ا
تؤثر في صداقاتك. رقم احلظ: .6
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لل غـيّر من وتيرتك روت العـمل يرهقك ويشـعرك با
جتنباً للفشل

Ë«b «

 تـتأخـر في إتمـام عمـلك ما يـزعجك ويـشعـرك بالـندم
ويعرّضك لإلنتقاد. 
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احذر من غيـرة أحد األشخاص فهـو يضمر لك الشرّ
ويسعى إلى إيذائك. رقم احلظ: .17
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ـــا امأل دوائـــر الـــشـــبـــكـــة 
يناسبـها من مرادفات بحيث
تنـطلق دائـما بـاالجتاه الذي
تـشـير الـيه االسـهم مع احلل
الـصـحـيح حتـصل عـلى ربط

متكامل للحروف.
1-دولة عربية
2-فاكهة صيفية
3-معمل ذري
4-غايات

5-مدينة سعودية
6-تصفية
7-حروب

8-اصناف
9-غاز سام

10-مستودعات

يسرا 

جلسة تكر هوار
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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

قالب التي يتم فيها ترويع شخصيات الكاميرا اخلفية او ا
فنية او رياضيـة من اجل انتزاع اهتـمام اجلمهور وصلت
ـشـاعر الى حد من الـضـحـالة واالسـفـاف واالستـخـفاف 
ـكن قــبـوله  لـكن الـفــوضى االعالمـيـة ال تـزال الـنـاس ال 
عــلى اشــدهــا في بــلـــدنــا من خالل االحــتــمــاء بــواجــهــات
وشعارات منحـوها قدسية وسـلطات غير عاديـة في التأثير

على الرأي العام.
 في دول الـعــالم تـوجـد بــرامج شـهــيـرة تـســتـخــدم مـقـالب
ـعـنى الـكـامـيــرا اخلـفـيـة من خالل الــداللـة الـلـمــاحـة في ا
ـمتنع من تعـة وخفـة الدم وبـطريقـة تنـتمي الى الـسهل ا وا
اجل شد انـتـبـاه اجلمـهـور وامتـاعه بـدهـشة مـسـتنـبـطة من

عاشة. احلياة اليومية ا
سـتهـجنة الـقائـمة عـلى بث الفـزع والترويع مقالب رامـز  ا
والـعـرض الــصـاخب بـدأت تــنـتـقل الى بــرامج في قـنـوات
عراقية استخدمت اسلوباً أكثر قسوة في اضطهاد انسان

. مع من اجل صنع مشهد تلفزيوني للمالي
هل يـدرك الـقـائـمـون عـلى تــلك الـبـرامج او الـذين يـجـيـزون
عـرضــهـا في الــبـلـد ان اعــادة جتـســيـد شــخـوص ورايـات
ا تنـظـيم داعش مهـمـا كانت الـغـاية نـبـيلـة في ادانـة ذلك ا
دن والـقوات الـعراقـية تبث الـذعر بـ النـاس السـيمـا ان ا
العـراقـية ال تـزال تـتعـرض لـعمـلـيـات ينـفـذها تـنـظيم داعش
قـالب على انه من صفحات نفسه الذي تتـكلم عنه برامج ا
اضي فيـما انه اليـزال موجودا في مـناطق نـائية واحـيانا ا

مأهولة.
كن التوقف عندها في برامج باتت ال توجد رؤية اعالمية 

عالمة سيئة على مسارات اعالمية تتعدد وتتمدد.
االعالم فن  وجهد نوعي وابـتكاري وال يسـتطيع ولوج هذا
العالم اال من امتلك جتارب حقيقية في العلم والفن واالداء
وهبة والفرادة الشخـصية. ما نراه بعد ثماني فضال عن ا
عـشــرة سـنــة لم يـعــدد يـنــتـمي الى احلــاجـة لــلـخالص من
ألن الـوقـت كـان كـافــيـاً لــتـصــنـيع ادوات الـكــبت الـســابق 
ـسـتوى عـال وعـدم الـركون الى ادوات مـشـتـقة اعالميـة 

ؤسسات والتنظيمات السياسية وسواها. من ا
الفن االعالمي في مكان آخر حتماً.

ـا يكـون له من عالقة قـال سرحت بـعض الوقت  عنـدما راودتـني فكـرة ا
قال فوردَ في ذهني التالي منها: وضوع هذا ا من مفاهيم وغيرها 

ـمـكن في الـسيـاسـة التـطرف ـثالـيـة والواقـعـية فن ا احلقـيـقة والـواقع ا
رونة الغاية تبرر الوسيلة االدارة باالهداف االدارة بالنتائج سياسة وا
خذ وطالب مبدأ: الكل أو ال شيء عصفـور في اليد خير من عشرة على

ا سيتبادر الى الذهن غيرها من مفاهيم ذات عالقة. الشجرة ور
واقف الـتي يـكـون أمامـهـا مخـيراً يعـيش اإلنـسان مـئـات ال بل آالف من ا
(أو مـجــبـراً) في أن يــسـلك دربــاً بـراغــمـاتــيـاً أو دوغــمـاتــيـاً وفي جــمـيع

مجاالت وشؤون حياته الفردية أو األسرية أو اجلماعية.
فـاإلنـسـان يـتـربى عـلى قـيم ومـبـادىء تـشـكل أنـاه الـعـلـيـا وبـالتـالـي حتدد
الدوغما احلياتية التي تؤثر عليه في تشكيل نظرته للحياة وتقديره لألمور

 واتخاذه للمواقف وحتديده لتصرفاته.
كـمــا أن ذلك اإلنــســان في حـاجــاته وغــرائــزه ونـزواته ومــيــوله وعــواطـفه
ورغباته يـكون كـذلك حتت وطأة أناه الـسفـلى في تشكـيل الرؤيـة وحتديد

واقف والسلوك. ا
بتعبير آخر فإن ذلك اإلنسان سيكون محكوماً ب دوغماتية تربى عليها

وب براغماتية بهوى لها ويسعى من خاللها لتحقيق اهدافه ورغباته.
ان أكثـر ما تـتجـلى فـيه ثنـائيـة الـدوغمـاتيـة والبـراغـماتـية  هي في مـجالي
التـعـامل في الـسـيـاسة واإلدارة وكـلـتـاهمـا عـلى عالقـة مـبـاشرة بـالـبـشر
ستهدف في نتائجها. ارسيها أو في ا ومصاحله سواء في أشخاص 
فـفي اإلدارة مــثالً تــقـوم مــبـادىء وســيـاقــات عـمل تــقـتــضي من اجلــمـيع
ـوجـبـهـا. هـذه اإلدارة وفي شـكـلـها االلـتـزام بـها فـي تطـبـيـقـهـا والـسـيـر 
القيادي على وجه التحديـد تعيش حتدياً دائماً في تطـبيقات الدوغماتية
تــارة  والــبـــراغــمــاتـــيــة في عـــمــلــهــا تـــارة أخــرى من أجـل جنــاحــهــا.
ـبـادىء في سعـيـها ـثـاليـة وا ان بـاحلـقـيقـة وا فالـدوغـمـاتيـة يـحـكمـهـا اال
رونة لتحقيق أهـداف معينة في حـ تأخذ البـراغماتية الـواقع وتتوسل ا
مـكن وتـشـرعن الـوسـيـلـة والـطـهي عـلى نـار هدئـة من أجل وتـمارس فـن ا

حتقيق أهدافها.
وهكذا فـإن احلياة عـلمتـنا وتعـلمـنا أن اإلنسـان في حياته بـحاجة الى كل
من الـدوغـماتـيـة والـبـراغـمـاتـية فـي سيـاق سـعـيه الشـبـاع حـاجـاته وبـلوغ
غايـاته. فال الـدوغـمـاتيـة وحـدهـا وال الـبراغـمـاتـية الـتي ال تـؤطـرهـا بعض

بادىء بالصاحلة حلسن مضي تلك احلياة. ا
لكن السـؤال األصعب يبـقى يدور في حتديـد تلك الدوغـماتيـة ومتى يجب
وضوعات والظروف وإلى أي حد أو درجة وب التمسك بها وفي أي ا

ضرورات البراغماتية وكذلك في ظروفها وحدودها?!
فكم من الدوغماتـية من أفشلت سعي أصـحابها وكم من البـراغماتية من

شوهت صورة مدعيها!
وفي اخلتام أقول:

ان تــطـــور احلــيــاة فـي مــفـــاهــيــمـــهــا وظـــروفــهــا
ومستجـداتها االخرى تـطرح اشتراطـات مستمرة
على أسس الدوغـماتيـة التي لن يـكتب لهـا احلياة
اال في تـعـايش وتـنـاغم مع الـبـراغـمـاتـيـة الـواعـيـة

سترشدة.  ا
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{ نـــيــــويـــورك (أ ف ب)  –تــــدر ســـوق
ألــعـاب الــفــيــديـو إيــرادات تــفـوق 300 
ي فيما ستوى الـعا مليـار دوالر على ا
ــو أســـهـــمت اجلــائـــحـــة في حتـــفــيـــز 
الــقــطــاع وفق دراســة نــشــرتــهــا امس

شركة أكسنتشر االستشارية.
وبـات حجم قـطـاع ألعـاب الفـيـديو يـفوق
وسيقى ذلك العائـد لقطاعي السيـنما وا
مــجــتــمـــعــ وفق هــذه الــدراســة الــتي
أجـــــريت عـــــلى أربـــــعـــــة آالف العب من
األسواق األربع األكـبر (الص واليابان

تحدة). وبريطانيا والواليات ا
ـــســـؤول عـن قـــطـــاع صـــنـــاعـــة وقـــال ا
ـنصـات لدى أكـسـنتـشر الـبرمـجيـات وا
سـيت شـولـر إن ظهـور مـنـصـات جـديدة
أللعاب الفيديو والنمو السكاني يجعالن
شركات ألـعاب الفـيديو أقل تـركيزا على
ـنتـجات وأكـثر تـمحـورا على الـتجـربة. ا
وأضــاف عـلى الــقـطـاع أن يــجـد تـوازنـا
ب حـاجات الالعب اجلـدد احلريص
بــشــدة عـلى الــتــفــاعالت اإللــكـتــرونــيـة
وتــوقــعــات الالعــبــ األوفــيــاء الــذين ال

يزالون أكثر الزبائن درّاً لإليرادات.
ويضم سـوق ألعـاب الفـيديو  2,7 مـليار
العـب في الـعـالم بـازديـاد مـقداره 500
ملـيون مستـخدم خالل السـنوات الثالث

األخيرة.
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{ أروكــا (الـبـرتـغـال) (أ ف ب)  –عـلى
عـلو  175مـتـرا فـوق نهـر بـايـفـا دشنت
الـبـرتغـال أطـول جـسر مـشـاة مـعلّق في
الـعـالم في شـمـال الـبالد وهـو يـتـخـطى
بـطوله البالغ  516 متـرا الرقم القياسي
الـسـابق الـعـائـد مـنـذ الـعـام  2017 إلى
عــبّـــارة شــارل كــوونن فـي جــبــال األلب

السويسرية.
ـعـلّق في مـنـطـقة ويـتـألف هذا اجلـسـر ا
أروكا من  127 منـصة مشـبّكـة متّـصلة
ببـعـضـها الـبـعض ودعـائم مـعدنـيـة يـبلغ
طــول كـل مــنـــهــا  1,20 مــتـــر وتـــرتــبط
قامة على بأسالك فـوالذية مع الركائز ا
شــكل حــرف فـي الالتــيــني من جــانــبي

اجلسر.
ـنـطـقـة عـلى ضـفـاف نـهـر وكـانـت هـذه ا
ــتـدا عـلى بــايـفـا تــضم أصال مـسـارا 
ثـــمــانـــيــة كــيـــلــومـــتــرات من الـــعــبّــارات
اخلشـبية التي تصل حتى عمق الوادي.
وقبل الـتدش الرسمي األحد واالفتتاح
أمــام الـسـيـاح في الـيــوم الـتـالي تـمـكن
الـــســيــاح احملـــلــيــون مـن الــتــنـــقل عــلى
سمى  516 أروكا في إشارة اجلسر ا
إلى طـــوله الــقـــيــاسي. وقـــال مــارســيــو
نـطـقة أعـيش هـنا ـقيم فـي ا سـواريس ا
وعـــنـــدمـــا ســـمـــعـت لـــلـــمـــرة األولى عن
مـشـروع اجلـسـر هـذا لم أصـدق األمـر
حـقـا. لكـني الـيـوم فخـور جـداً بـوجودي
هنا وعـيش هذه الـتجربـة الفـريدة. كذلك
ــقـــيم أيــضــا في قـــال خــوي بــرانــداو ا
نطـقة أنصـحكم بقـوة باجمليء إلى هنا ا
ن يـشــعـرون بــالـدوار حــتى لـو كــنـتـم 
ـرتـفـعـات) أقـرّ بـأني لـم أعانِ أي (في ا

مشكلة البتة.
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سـبــبـهـا الـرئـيـسي الـتـدخـ عـلى
الـدولـة حـوالى  204 مـلـيـون ديـنار
ســـنـــويـــا (حـــوالى  300 مـــلـــيـــون

دوالر).
وحــظــرت احلــكــومــة األردنــيــة في
ــاضي الــتــدخـ تــمــوز/يــولـيــو ا
بـكــافـة أشـكـاله (سـجـائـر سـجـائـر
إلــكـتـرونـيـة نــراجـيل) في األمـاكن
غلـقة حرصا على سالمة الـعامة ا
ـواطن في ظـل جائحـة كوفيــد- ا

.19
ولـكن رغم هذا لم يتـوقف التدخ
ويــنـــتــشــر في غــالــبــيــة الــوزارات
ـؤسسات والدوائر وحتى حتت وا
ـان وفق ما أظهرت صور قـبة البر

عدة.

دخن  حماية غير ا
وتــقــول مـديــرة مـديــريــة الـتــوعـيه
واإلعـالم الـــــــــصـــــــــحـي في  وزارة
ـوسوس أعـتقد أن الـصحـة عبـير ا
اسـتـهالك الـدخـان ازداد مع الـوباء

بسبب الوضع النفسي.
وتـؤكـد لوكـالة فـرانس برس إن 56
ـئــة من نـســبــة الـوفــيـات في فـي ا
األردن سـببـها… الـتدخـ مضـيفة
نـحن نفقد سنويـا نحو تسعة آالف
شــــخص يــــكــــون ســــبب مــــوتــــهم
الـــرئــيـــسي الــتـــدخــ واألمــراض

الناجتة عنه.
صاب وتشير الى إن كلفة عالج ا
بــأمـــراض مــزمــنــة من الــســرطــان
وضـغط الدم والـسكري الـتي يكون

ووفـقًا لدراسة حـكومية أجريت في
عـام  2019 بــالـتـعـاون مع مـنـظـمـة
ـية أكـثر من ثـمانـية الـصـحة الـعا
مـن كل عــــشـــــرة رجــــال أردنــــيــــ
يـدخنـون أو يسـتخـدمون مـنتـجات
ـا في ذلك الــنـيـكــوتـ بـانـتــظـام 
الــسـجـائـر اإللـكــتـرونـيـة. وأشـارت
الـدراسـة الى أن الـرجـال األردنـي
الـذين يـدخنـون يومـيا يـستـهلـكون

ما معدله  23سيجارة في اليوم.
وارتـــفـــعت األعــداد أكـــثـــر مع بــدء
ملكة حيث بلغ انتشار الوباء في ا
عــدد اإلصـابـات بـفـيـروس كـورونـا
أكــثـر من  700 ألـف بـيــنـهـا 8800
وفـــاة. ويــبـــلغ عـــدد ســكــان األردن

. عشرة مالي

مـن مــــشــــاكل صـــــحــــيــــة وآالم في
الـــصــدر يــصــرّ شـــنــاعــة عــلى أن
الـســيـجـارة تـمـنـحه راحـة نـفـسـيـة
عــنـدمـا يـجـد نـفــسه مـحـبـوسـا في
ـنزل ب أربـعة جدران في أوقات ا

حظر التجول. 
ومـــنـــذ آذار/مــارس 2020 فـــرضت
الـسلـطات األردنـية تـدابيـر صارمة
ـكــافـحــة تـفــشي الـفــيـروس جــدا 
بـينهـا حظر للـتجول من أجل احلدّ

من تنقالت السكان.
ية في وذكـرت منظمة الصحة العا
ــــرتـــبـــة  2015أن األردن هــــو في ا
الــثـانـيـة عـلى مــسـتـوى الـعـالم في
ئة) دخنـ الذكور ( 70,2بـا عـدد ا

ئة ). بعد إندونيسيا ( 76,2با

ويـضيف شناعة الـذي بدأ التدخ
وهــــو في سن ال 17قـــبـل الـــوبــاء
كــنت أدخن عـلـبـة إلـى عـلـبـتـ في
الــــيـــوم الـــيــــوم صـــارت اربع إلى
خـمس عـلب الـضـغط الـنـفسي زاد

والتدخ زاد هو اآلخر.
ووفـقًا آلخر استـطالع للرأي أجراه
مـركز الدراسـات االستراتـيجية في
ـاضي اجلــامـعـة األردنــيـة الــعـام ا
وشــمل  2400 شــخــصــا أكــد ?52
ّ اســـتــجـــوابـــهـم أن حـــظــر ـن 
الــتــجــول سـاهم فـي زيـادة نــســبـة
تـــــدخــــــيـــــنـــــهـم لـــــلـــــســــــجـــــائـــــر
والـنـرجيـلة.ورغم إنـفاقه نـحو 300
دينار (أكثر من  400 دوالر) شهريا
عـلـى الـتـدخـ ومـا يـسـبّـبه ذلك له

{ عــمــان (أ ف ب)  –تــســبّب وبـاء
كـوفـيـد ومـا تـبـعه مـن حـظـر جتوّل
وإغـالقــــات في ارتــــفــــاع نــــســــبـــة
اســتــهالك الــدخـان بــ األردنــيـ
الـــذين يــعـــتــبـــرون أصال من أبــرز

دخن في العالم. ا
بـينما ينتـظر الزبائن في محل بيع
الــنـراجــيل ومــسـتــلـزمــاتـهــا الـذي
يـــعــمل فـــيه في وسط الـــعــاصــمــة
عـمـان يـقول الـشـاب مـنيـر شـنـاعة
سك بـسيجارته ( 24عـاما) وهو 
لــوكـالـة فـرانـس بـرس ظـهـور هـذا
الـوباء قبل نـحو عام ومـا خلفه من
مــنـغــصـات في حـيــاتـنــا من حـظـر
جــزئي وشــامـل سـبّـب لي ضــغــطـا

نفسية جعلني أدخن أكثر فأكثر.
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دمـــــشق (أ ف ب)  –عـــــام بــــعــــد عــــام
ائـدة الـرمضـانـية تـتـناقـص مكـوّنـات ا
ضاعفات لـعائلة عبد الله احللو تبعاً 
األزمــة االقـتـصـاديــة في سـوريـا وغالء
ـــعــيــشــة… وحـــدهــا حــلـــوى الــنــاعم ا
الـشـعـبيـة من األطـبـاق الصـامـدة جراء
ــنـخــفض مــقــارنـة مـع بـاقي ثــمــنـهــا ا
احلـلـويـات. والـنـاعم أو خـبـز رمـضان
كـــمــا يــطُــلـق عــلــيه أيـــضــاً مــزيج من
اء والزيت بـشكل أساسي الـطحـ وا
ــغـــلي عــلى شــكل يــوضـع في الــزيت ا
أرغـفــة ومـا أن تـصـبح مـقـرمـشـة يـتم
وضـعها جانبـاً وتزين بدبس العنب أو

التمر الذي يُعطي للطبق نكهته.
وخالل شـهر رمضان يقبل الدمشقيون
خـصـوصـاً علـى شراء الـنـاعم من بـاعة
مـتجـول يـفتـرشون األرصـفة مع أوانٍ
نــحـــاســيــة كـــبــيــرة مـــلــيــئـــة بــالــزيت
ويـحــضّـرون هـذه احلـلـويـات مـبـاشـرة

أمامهم.
مـــا أن يـــنــهي عـــبـــد الــله ( 51 عـــامــاً)
وعـائلـته تناول اإلفـطار في مـنزلهم في
ـة حتى يُـسارع إلحـضار دمـشق الـقد
قـرمش ويتـقاسمه مع رغـيف النـاعم ا
زوجـته وابنتـيه. ويقول لـوكالة فرانس
بــرس مــهـمــا كـانت الــظــروف صـعــبـة
يـبـقى الـنـاعم تـقـليـداً ال يُـمـكن الـتـخلي

عنه في شهر رمضان.
ويــبـلغ ثــمن رغـيف الــنـاعم في أسـواق
الــعــاصــمــة حــالــيــاً نــحـو  2500لــيــرة
ســـوريـــة (أقل مـن دوالر) وهــو مـــبـــلغ
يـسـتطـيع عبـد اللـه حتمـله مقـارنة مع
أسـعار مـعظم احلـلويـات األخرى التي
يـتـدرّج فـيهـا سـعـر الـكيـلـو الـواحد من
عــشـرة آالف لـيــرة سـوريـة وصـوالً إلى

.( خمس ألفاً ( 17 دوالراً تقريباً
وكـحـال عبـد الله اضـطرّت عـوائل عدة
لالستغناء أو تقليل الكثير من أصناف
ـائدة الرمضانية األسـاسية كاللحوم ا
احلـمـراء وأطـباق احلـسـاء مع الـدجاج
واحلـــلـــويـــات احملــشـــوة بـــالـــفــســـتق
ــكـوّنـات أو احلــلـبي. واســتـبـدلــتـهـا 
أصـناف أرخص ثمـناً. ويقـول عبد الله
وهــو مــوظف حــكــومي يــحبّ األطــفـال

هذه احللوى كثيراً وهذا األهم.
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ـيـدان فـي سـوق اجلـزمــاتـيـة فـي حي ا
فـي دمـــشق يـــعـــرض أبـــو طـــارق (49
) أكثر من عشرين رغيفاً ويوضح عـاماً
أن الـكمية التي يـعدّها يوميـاً تنفد قبل
حـلـول مـوعد اإلفـطـار فـاحللـويـات أمر
ــائــدة الـــرمــضـــانــيــة أســـاسي عــلـى ا
والـناعم أرخصها وأطيبـها. لكنه يشير

فـي الـوقت ذاتـه الى أن زبـائــنه هم من
الـفقراء واألغنياء فـتناول الناعم عادة

في رمضان.
عـلـى بـعـد أمـتـار من بـسـطـته تـعـرض
مـحالت أخرى بضاعتها من احللويات
الـــعـــربــيـــة الـــتــقـــلـــيــديـــة احملـــشــوة
ـطهوة بالـسمن العربي كسرات وا بـا
والـتي تـعـد فـخـر الـصـنـاعـة الـسـوريـة

وتـثيـر شهيـة كل من يقـصد دمشق. إال
أن عدد روادها يتناقص سنوياً بسبب

ارتفاع ثمنها.
ويـبـلغ سـعـر كـيـلـو الـبـقالوة احملـشوة
بــالـفـسـتق احلـلــبي نـحـو أربـعـ ألف
لـيرة والـبرازق الـشاميـة نحـو عشرين
ـعمـول فـيـتـراوح ثمن الف لـيـرة. أمـا ا
الـكيلو ب ثالثـ وخمس ألف ليرة

أي أكثر بـ  15ضعفاً من سعر الناعم.
وتـشهد سوريا أزمة اقـتصادية خانقة
أفـرزتها عشر سنوات من حرب مدمّرة
وفـاقـمـتـها الـعـقـوبات الـغـربـيـة فضالً
ـتـسارع في عن االنـهـيار االقـتـصادي ا
لــبـنـان اجملــاور حـيث يــودع سـوريـون

كثر بينهم رجال أعمال أموالهم.
ويـعيش غالـبية السـوري اليوم حتت

تحدة. ويعاني خـط الفقر وفق األ ا
 12,4 مـليـون شخص من انـعدام األمن
ي. الـغذائي وفق برنامج األغذية العا
يُـنادي أبو طارق بـصوت جهوري على
مـنتـجـاته. ويُعـاونه يافـعان في عـملـية
. ويـقـول الـنـاعم الـتــحـضـيـر والـتـزيـ
أكـلـة في مـتـنـاول يد اجلـمـيع ال نـكـهة
لـــشـــهـــر رمـــضـــان من دون تـــذوّقـــهــا.

أيــضـا ولــدين آخـريـن هـمـا مــايـكل
وجـــويل من زواج كـــيــرك دوغالس

األول.
ولـدت آن دوغالس باسم هـانيلوره
مــــــاركـس في هــــــانــــــوفــــــر في 23
نـيـسـان/أبريل 1919. كـانت طـالـبة
في بـلجيكـا عندما قـصف النازيون

بروكسل عام 1940.
هــربت آن بــالـســيـارة مع أصــدقـاء
لــهـا وتـوجـهت نـحــو فـرنـسـا. لـكن
ــانــيــة كـــانت عــائــقــا أوراقــهـــا األ
بـالنسـبة إليـها فتـزوجت بلجـيكيا

للحصول على اجلنسية.

وقـالت عـائـلـة دوغالس في بـيـانـها
لم يـكن األمـر رومانـسيـا لكـنه كان
قـــانــونـــيــا وتـــعـــهــد (كـــيــرك) أنه
سـيتزوجـها مرة أخـرى في احتفال
كـبـيـر. وحقق كـيـرك دوغالس أحد
آخــر جنـــوم الــعــصــر الــذهــبي في
هـــولـــيـــوود الـــذهـــبـي والــذي أدى
أدوارا كـثيـرة أبرزهـا سبـارتاكوس
وبــــاث أوف غـــلـــوري وعـــده عـــام
 2004 فـي مــــنــــاســــبــــة الــــذكــــرى

اخلمس لزواجهما.
اسـتـمر زواجـهـما  66 عـامـا أجنـبا
خـالله بيتر وإريك. وشملت األسرة

مــلـيــون شـخص أي مــا يـقـرب من
خُمس سكان جنوب إفريقيا.

فــيــمــا تــوفـيـت آن دوغالس أرمــلـة
أسـطـورة هولـيوود كـيرك دوغالس
اخلـمــيس في مـنـزلـهـا في بـيـفـرلي
هـيـلـز عن مـئة وعـامـ بـحـسب ما
أعــلــنت أســرتــهــا. والــتــقـى كــيـرك
دوغــالس الــــــــــــــذي تــــــــــــــوفـي فـي
شــــبـــاط/فـــبـــرايـــر  2020 عن 103
أعــــوام آن في بـــاريس عـــام 1953
أثـناء تصويـر فيلم أكت أوف لوف

وتــزوجــا في الس فــيــغـاس في 29
أيار/مايو  1954.

ســـبب الــوفـــاة لــقـــد فــاجـــأنــا ذلك
. وتـأتي الـوفاة وتـركـنـا مـفـجـوعـ
ــفـاجـئــة لـدالمــيـني-زولـو عن 65 ا
عــامــا بـــعــد أيــام من نــقــلــهــا إلى
ــسـتـشـفى بـعــد أسـابـيع فـقط من ا
مــــــراسم دفـن زوجـــــهــــــا. وتـــــوفي
زويـــلـــيـــثــيـــني في  12آذار عن 72
عـامـا بـعـد نـصف قـرن من جـلـوسه
عـلـى العـرش إثـر صـراع مـع مرض

مرتبط بالسكري.
نحه ورغـم أن لقب ملك الزولو ال 
سـلـطـة تـنـفـيذيـة فـإن زويـلـيـثـيني
كـــان له تــأثــيــر عـــلى أكــثــر من 11

{ جـوهـانسـبرغ  –لـوس اجنـليس
-(أ ف ب)  –تـوفـيت وليـة عهـد أمة
الــــزولـــــو وزوجــــة مــــلك الــــزولــــو
غــودويل زويــلــيــثــيــني الــذي مـات
أخـيـرا في جـنـوب إفـريـقـيـا بـشكل
مـفاجئ اخلميس كمـا أعلن القصر
ــــلـــكـي. وقـــال مــــانـــغــــوســـوثـــو ا
بـوثيليزي رئيس الـوزراء التقليدي
ـملـكة الـزولو في بـيان إن الـعائـلة
ــلـكـيــة تـعـلن بــصـدمـة وألم وفـاة ا
ـلكـة شـييـوي مـانتـفـومبي جاللـة ا
دالمــيـــني زولــو ولــيــة عــرش أمــة
الــــزولـــو. وأضـــاف دون أن يـــذكـــر
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عــشـريـن عـامــا تـضــاعـفت ســرعـة
انــحـسـار الـرقــعـة اجلـلــيـديـة. هـذا

مقلق جدا.
وقــد كــانت األنــهــر اجلــلــيـديــة في
أالسـكا وجـبال األلب وايسـلندا من
بــ تـلك الــتي شــهـدت االنــحـسـار

األسرع في الرقعة اجلليدية.
وتـــنـــســـجم اخلـالصـــات الـــعـــامــة
لـلدراسة مع تلك التي توصل إليها
ــتــحـدة ــنــاخ فـي األ ا خــبــراء ا
ـعنية (الـهيئـة احلكوميـة الدولية ا
ناخ) والتي كـانت تنطوي بـتغيـر ا
مـع ذلك عـــلـى هـــامـش كـــبــــيـــر من
الغموض. وأكد رومان أوغونيه أن
خالصـاتنـا تقـلص درجة الـغموض
عـشـر مرات مـقارنـة مع اخلالصات
ــيــة الـــصــادرة عن الـــهــيــئـــة األ
خـصـوصـا عـلى صـعـيـد األثـر عـلى

ارتفاع مستوى مياه البحر. 

عـهد الـفدرالي وفـق بيان أصـدره ا
الــسـويــسـري لــلـتــكـنــولـوجــيـا في
زيــــــورخ (إي تي إتـش). كـــــمـــــا أن
الــذوبـان يـســجل تـسـارعــا كـبـيـرا:
فــبـعــدمـا كـان  227 مـلـيـار طـن ب
الـــــعـــــامــــ  2000 و  2004 ازداد
ـــعـــدل إلى  298 مــلــيــار طـن بـ ا

 2015و2019. 
وأشــــار رومـــان أوغــــونــــيه وهـــو
بـــــاحث فـي مــــعــــهـــــد إي تي اتش
الـــســويـــســري وجـــامــعـــة تــولــوز
الــفـرنـســيـة إلى أنه مع اســتـثـنـاء
ـــنـــاطق الـــواقــعـــة في ضـــواحي ا
غــريــنالنــد وأنــتــركــتــيــكــا أي مع
ـئـة مـن األنـهر اإلبـقـاء عـلى   70بـا
ـعدل اجلـلـيديـة في العـالم ارتفع ا
فـي عـــشـــرين عـــامـــا من مـــتـــوسط
انـحسار بـحوالي ثلث متـر سنويا
تر في السنة. وقال في إلـى ثلثي ا

مـساحة  36 مـدرج كرة قدم تـقريبا.
ـشـرف وأوضـح رومـان أوغـونـيه ا
الـــرئـــيـــسي عـــلى الـــدراســة الـــتي
نــشـرت نـتـائــجـهـا مــجـلـة نــيـتـشـر
الـعـلـمـيـة لـوكـالـة فـرانس برس أن
أول خــريـطــة مـتــكـامــلـة النــحـسـار
األنـهر اجلـليـدية في الـعالم والتي
وُضـــعت بـــفــضـل نــصـف مــلـــيــون
صـورة مـلـتـقـطـة بـواسـطـة األقـمـار
االصـــطــنـــاعــيـــة خــلـــصت إلى أن
ظــاهـرة ذوبـان اجلـلــيـد تـطـاول كل
األنــــهـــر اجلـــلــــيـــديـــة مـع بـــعض

االستثناءات.
وفـقدت األنـهر اجللـيديـة في العالم
 267 مـــلــيـــار طن من اجلــلـــيــد في
ـعـدل سـنـويـا بـ الـعـام 2000 ا
و 2019 بـــحــــسب الـــدراســـة. ومن
شـأن ذلك إغراق سـويسـرا بالـكامل
يـاه سنويا حتت سـتة أمتـار من ا

تـسـجل األنهـر اجللـيـدية في جـبال
األلـب في بافـاريا ذوبانـا أسرع من
ـتـوقع وهي قد تـزول بالـكامل في ا
خـالل عـــشـــر ســـنـــوات فـــقط وفق
تــقــريــر نــشــرته حــكــومــة اإلقــلــيم
ــــاني اخلــــمـــيس. وقــــال وزيـــر األ
الـبـيئـة احمللي ثـورسـ غلـوبر في
ـناخي هـذا الـتـقـريـر إن التـغـيـيـر ا
يـضرب األنهر اجلليدية في بافاريا
بــقــوة. وأشـار إلـى أن آخـر األنــهـر
اجلـلـيـدية قـد يـزول في خالل عـشر
ســـنـــوات فــيـــمـــا كـــان الــعـــلـــمــاء
يـعـتبـرون أن هـذه الكـتل اجلـليـدية
ســتـصـمـد حـتى الـعـام  2050 عـلى
األقـل. لكن الـذوبـان يتـسارع: إذ إن
األنــهـــر اجلــلــيــديــة اخلــمــســة في
بـافاريا فـقدت حوالى ثـلثي كتـلتها
ـنـصـرم اجلــلـيـديـة خالل الـعــقـد ا
وثــلـث مــســاحــتــهــا أي مــا يـوازي

{ بـاريس-بريزبـ (أستراليا) -(أ
ف ب)  –ســـــجـل ذوبـــــان األنـــــهــــر
اجلــلـيــديـة في الــعـالم الــنـاجم عن
ـناخ تـسـارعا كـبـيرا في احـتـرار ا
الــسـنـوات الـعـشــرين األخـيـرة مـا
ـئة  في أسـهم بـزيادة تـفوق  20بـا
ارتــفــاع مــســتـوى مــيــاه الــبــحـار

بحسب دراسة حديثة.
وفـيـما زاد مـعـدل احلرارة أكـثر من
درجــة مــئــويــة مــنــذ بــدء الــعــصـر
الـصناعي تواجه األنهر اجلليدية
مـن الـهــماليـا إلـى جـبــال األنـديس
مـرورا بجبـال األلب انحسـارا منذ

منتصف القرن العشرين.
لــكن بــضع مــئـات فــقط من األنــهـر
اجلـلـيـديـة الـ 220 ألـفـا في الـعـالم
بــاسـتـثـنــاء الـغـطــاء اجلـلـيـدي في
غــريـنالنــد وأنـتــركـتــيـكـا تــخـضع

راقبة ميدانية.
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