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طبعة العراق 
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الـفـطـر   وبـحـثـا تـطـورات الـقـضـية
ـانات الـفـلـسـطـيـنيـة  وجـهـود الـبـر
اإلسـالمـيـة التـخـاذ مـوقف  جـاد في
( مــا يــخص الــوضـع في فــلــســطـ
وأكــد احلــلــبــوسي (مــوقـف الــعـراق
الـثابت إزاء الـقضـية الـفلـسطـينـية)
ــواقـف الــرســـمــيــة مـــشــيـــرا إلى (ا
ــســانــدة والــشــعــبــيــة في الــعــراق 
الـشـعب الـفـلسـطـيـني  وكـذلك دعمه
لـــلــقـــضــيـــة في احملــافـل الــعـــربــيــة
واإلسـالمـيـة والـدولــيـة كـافـة).ووجه
قـــالــيــبــاف دعــوة الـى احلــلــبــوسي
(لـلمشاركة في االجتـماع االستثنائي
الـذي تـستـضيـفه جلـنة فـلسـط في
احتــاد مـجـالس الــدول األعـضـاء في

نـاقشة مـنظـمة التـعاون اإلسالمي  
اسـتـخـدام اإلمـكـانات الـدبـلـومـاسـية
انية لدعم القضية الفلسطينية البر
 ووضـع نــهــايــة فــوريــة العــتــداءات
الــكـيــان احملـتل ضــد الـشـعـب). كـمـا
تـــلــقـى احلــلـــبــوسي   اتـــصــاال من
نـظـيـره الـتركـي مصـطـفى شـنـطوب
وجــــــرى خـالل االتــــــصـــــــال بــــــحث
الــعالقــات الـثــنـائــيـة بــ الـبــلـدين
وســـبل تـــعــزيـــز أواصـــر الــتـــعــاون
ــشـتـرك  وتــفـعـيـل الـتـنــسـيق بـ ا
ـواجهة التـحديات التي ان   الـبر
ــنـــطــقــة من أجـل حتــقــيق تـــواجه ا
االســــتـــــقــــرار. وذكــــر الــــبــــيــــان ان
(اجلــانــبـــ تــطــرقــا الى الــقــضــيــةَ
الـفلسـطينـية وتطـوراتها)  مـشددين
عـــــلـى (بــــذل كـل أنـــــواع اجلـــــهــــود
الـــدبــلـــومـــاســيـــة  من أجل إنـــهــاء
اعـتداءات الكيان احملتل ضد الشعب
الـــفــلـــســطــيـــني  وأهـــمــيـــة حــشــد
انـات الدوليـة واإلسالمية لدعم الـبر
هذه القضية)  ودعا احللبوسي الى
ـــشـــتـــرك لـــدعم (ضـــرورة الـــعـــمل ا
الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـية)  مـؤكـدا ان
(الــوقـت قــد حــان لــتــوحــيــد الــرؤى
نطقة  والتغلب واقف ب دول ا وا
عــــــلى اخلـالفـــــات). وكــــــان رئـــــيس
الـوزراء مصطـفى الكاظمي   قد دان
خـالل اتــصــال هــاتــفي مع الــرئــيس
االيــــراني حـــسن روحــــاني (جـــرائم
الـكــيـان الـصـهـيـوني في فـلـسـطـ 
واجملـازر الـتي يرتـكبـها بـحق اهالي
واجهة غزة العزل)  مؤكدا (اهمية ا
اجلــادة واحلــاسـمــة لـهــذه اجلـرائم
ــــوقف احلـــازم وســــيـــتـم اتـــخــــاذ ا
والــــــقـــــوي في هــــــذا اجملـــــال خالل
ـشاورات مع قادة الـدول االسالمية ا
واجلـامـعـة العـربـيـة). بدوره   رحب
روحـــاني بـ(مـــواقف الــعـــراق جتــاه
فــلـســطـ  وادانـتـه لـلـجــرائم الـتي
يــرتـكــبـهـا الــكـيــان الـصـهــيـوني في
األراضـي احملتلة وغزة)  مـضيفا ان
ــنـتـظــر من الـعــراق أن يـسـهم في (ا
تـفـعيل دور اجلـامعـة الـعربـية بـشأن
). وطـالــبت نـقـابـة قــضـيـة فـلــسـطـ
اطــبــاء الــعـراق   بــتــسـهــيل دخـول
ـتطـوعـ الى فـلـسـط اعـضـائـهـا ا
السعاف جرحى العدوان االسرائيلي

عـلى قـطـاع غـزة. وقـالت الـنـقـابة في
بـــيــــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(االطـباء شرعوا بطلبات التطوع في
عـاجلـة اهـالي غزة  اجلـهـد الـطبـي 
وبـانــدفـاع و عـزم عـالـيـ وسـجـلـوا
أسـمــائـهم  في الـنـقـابـة ومن بـيـنـهم
الـنـقـيب و أعضـاء اجملـالس ورؤساء
الـفـروع و بـاقي األطبـاء من مـخـتلف
األعـمار والـتخـصصـات  ويشـاركهم
بـذلك األطباء العاملون خارج العراق
لـلمـساهـمة في أعـمال اإلنـقاذ وعالج
اجلـرحى فـي  مـسـتـشـفـيـات الـقـطاع
حـسب رغـبـة الـسـلـطـات الـصـحـيـة 
ويـنـتـظـرون توفـيـر سـبل االنـتـقال و
حتــديـد أمـاكن الـعـمل)  واضـاف ان
رتـبطة (ابـواب مسـتشـفيات الـبالد ا
بــالــنــقــابــة  مـفــتــوحــة الســتــقــبـال
ومـــعــاجلـــة اجلــرحى احملـــالــ إلى
الـعراق و بأعلى مستوى من العناية
واالهـتـمـام)  واشــار الـبـيـان الى ان
(هـــذا االســـتـــعـــداد يــعـــبـــر عن حب
ـــســـاعـــدة إخــوانـــهم الـــعـــراقـــيــ 
الـــفــلـــســطـــيـــنــيـــ ضــد الـــعــدوان
االســـرائــيـــلي الـــغــاشـم ). وارســلت
ساعـدات الطبية مصر  65طـنا من ا
الى غــزة  لـلـمـسـاهــمـة في مـعـاجلـة
ــــصـــابـــ مع تــــواصل الـــغـــارات ا
اإلســرائـيــلـيـة عــلى الـقــطـاع لــلـيـوم
الـتـاسع عـلى الـتـوالي.وقـالـت وزيرة
الـصحـة هالة زايـد في بيان امس إن
ــسـاعـدات تــتـضــمن مـسـتــلـزمـات (ا
جــراحــيــة ومــســتــلــزمــات تــشــغــيل
األقـــســام الــداخــلـــيــة والــطــوار و
األشــعـة والــكـســور وأالت جـراحــيـة
لــلــعـمــلــيـات الــكــبـرى والــصــغـرى 
بــاالضــافــة الى اقــنــعــة اوكــســجــ
وأجـهـزة تنـفس اصـطنـاعي واجـهزة
تــــــــخــــــــديـــــــر)  واشــــــــارت الى ان
ـساعدات تضمنت أنـواعا مختلفة (ا

من األدويـة  من بينهـا أدوية تخدير
ومـضادات حـيويـة ومراهم لـلحروق
ـــزمــــنـــة مـــثل وأدويــــة لألمـــراض ا
الـضـغط والسـكري والـكـلى).وتشـهد
غـزة وبـعض االحـياء فـي فلـسـط 
اعـمـال عـنف وقـصـفا مـسـتـمـرا على
باني من قبل االحتالل االسرائيلي ا
  في خطوة تصعيدية غير مسبوقة
مــنـذ ســنـوات   وفـي ظل ذلك يــنـدد
اجملـتمع الـدولي بهـذه اجلرائم التي
تـــعــد انــتـــهــاكــا صـــارخــا حلــقــوق
االنـسـان   وسـط مطـالـبـات بـتـحرك
عـاجل وفـوري لـوقـف اعمـال الـعـنف
ضـد الفـلسطـينـي . وافادت تـقارير
صـحـفـية  بـأن اجلـيش اإلسـرائـيلي
هـدد بـقصف بـرج وطن وسط مديـنة
غـزة. وقالت التـقارير أنه (يتم إخالء
الـبـرج من الـسـكـان). وكـان االحتالل
اإلســرائــيــلي  قــد دمــر بـرج اجلالء
اضي  الذي دينة الـسبت ا وسـط ا
كــان يـضم مـكـاتب عـديـد من وسـائل
اإلعـالم الـدولــيـة واحملــلــيـة.وانــهـار
ؤلف من  11طـابقا بالكامل ـبنى ا ا
نـتـيجـة لـقصـفه من قـبل سالح اجلو
اإلســـرائـــيـــلـي.واكـــدت تـــقـــاريــر ان
(اجلـيش اإلسرائـيلي أصـدر إخطارا
مـسـبـقـا طلب فـيه من قـاطـني الـبرج
إخـالءه في غــضـــون ســاعـــة). وبــلغ
عــدد الــشــهــداء حـتـى االن اكـثــر من
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الـعـادلة  وتـمـسك العـراق بـضرورة
شـروعة نـيل الـشعب كـامل حقـوقه ا
ووقـف االعــتـداءات الــتـي يــتــعـرض
لـهـا). وتلـقى رئـيس مجـلس الـنواب
مـحمد احللـبوسي  دعوة من رئيس
مـجـلس الشـورى اإلسالمي اإليراني
مـحمد بـاقر قاليـباف  للـمشاركة في
االجــتـــمــاع االســتــثــنـــائي لــلــجــنــة
فـلـسـطـ في احتـاد مـجـالـس الدول
األعـــضــاء في مـــنــظـــمــة الـــتــعــاون
ـــنــاقـــشـــة اســـتـــخــدام اإلسـالمي  
انـية اإلمـكـانات الـدبـلومـاسـية الـبـر
لدعم هذه القضية.  وقال بيان تلقته
(الـزمـان) امس ان (اجلـانـبـ تـبادال
خـالل االتــصـال   الــتــهــاني بــعــيـد

القدس واألراضي الفلسطينية  وما
يــتــعــرض له الــشـعـب من جتـاوزات
واعـتداءات غيـر إنسانـية في القدس
و غـزة  أسفرت عن سقوط عديدٍ من
ـــدنـــيـــ الـــعــزل)  واكــــد صـــالح ا
(أهـمية التضامن والتنسيق والعمل
ــســتــويــات كــافــة  الــفــاعـل عــلى ا
عــربـيــاً وإسالمـيــاً ودولـيــاً  إلنـهـاء
عاناة وحمـاية حقوق الشعب هـذه ا
ومـنع االعتـداءات التي يـتعـرض لها
الـفـلسـطيـنـيون). من جـانبه   اشـاد
ـوقف الـعـراق الـرسـمي الـســفـيـر (
والـسـياسي والـشعـبي إزاء األحداث
الــتي تـشــهـدهـا فــلـســطـ  ودعـمه
حـقوق الشعب الفلـسطيني وقضيته
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جـددت بـغـداد مـوقف الـتـضامن إزاء
مــحـوريـة الــقـضـيــة الـفـلــسـطـيــنـيـة
ودعـمـها في احملـافل الـدوليـة  فيـما
دعـت اجملــتـــمع الـــدولي لـــلـــتـــحــرك
الـعـاجل النـهـاء الـعـنف االسـرائـيـلي
والـــــوقــــوف إلى جـــــانب الـــــشــــعب
الـفـلـسـطـيـني في حتـقـيق تـطـلّـعـاته
ـشروعـة. وذكر ونـيل كـامل حقـوقه ا
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس  ان
(رئــيس اجلــمــهــوريــة بـرهـم صـالح
اسـتـقـبل السـفـير الـفـلـسطـيـني لدى
بـــغـــداد أحــمـــد عــقـل وجــرى خالل
الـلقـاء  بحث تـطورات األوضاع في

قـائال (فوجئت بـالقرار الذي صدر من
الـنقابة  كـوني لم اخالف الـتعلـيمات
اضية دة ا  بل عـملت جاهدا طيلة ا
صاب بكورونا رضى ا عـلى عالج ا
بـصورة مجانية) مـطالبا احلكومة بـ
ـديـرين الـعـامـ الـذين ـحـاسـبـة ا )
ــال الـعــام واالطـبــاء الـذين ســرقـوا ا
يـتـلقـون الرشـا مـقابل صـفقـات ادوية
وغــيـرهـا  بــدال من مالحـقــة االطـبـاء
الـذين يعمـلون بكل جهـد وتفان) على
حـد قوله. وعثرت االجهزة األمنية في
مـحافظة ذي قار على ثالثة اطفال من
ــحـافــظـة ســكـنــة قـضــاء الــرمـيــثـة 
ـثـنى قـالـوا ان والـدهم تـركـهم على ا
الـطـريق السـريع وذلك لـوجود خالف
عـائلي مع والـدتهم.وقال شـهود عيان
فـي تصريح امس ان (االطـفال الثالثة
 الــتـحــفظ عــلـيــهم في أحـد مــراكـز

الـشـرطة بـقضـاء الـبطـحاء فـي ما 
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الـنقـيب جاسـم العزاوي  مـوجه الى
رئــيس الـوزراء جـاء فـيه (في الـوقت
الـــذي نــثـــمن فــيه عـــالــيـــا اجلــهــود
الــســاعــيــة لــبــنــاء الــدولــة  تــرشح
الـنـقابـة اربع شـخـصيـات طـبيـة لـها
ـنـصب وزير مـكـانتـهـا في القـطاع  
الـصـحـة  وهـم مـشتـاق جـاسـب ابو
الـهـلي وعـمـار يـاسـ وسعـد الالمي

وسوي). وجواد ا
ــفــرزة الــطــبــيــة في دار وبــاشــرت ا
ـسـتـشـفى ـسـنـ الـتـابـعـة  رعـايـة ا
احلـكيـم العام وبـالتـنسـيق مع قسم
الــصــحــة الـعــامــة في دائــرة صــحـة
الــنــجف وقـطــاع الــنـجف الــشــمـالي
لـلـرعايـة الـصحـيـة االوليـة  بتـلـقيح
نـــزالء الـــدار بـــلـــقـــاح الـــكـــورونـــا .
ـسـتـشـفى عـبـد الـله واوضح مـديـر ا
الـغـزالي في بيـان تلـقته (الـزمان) ان

(عـمـليـة إعطـاء الـلقـاح لنـزالء الدار 
تـــكــون ضــمن اجلـــهــود الــصـــحــيــة
ــســتــمــرة لـلــوصــول الى الــفــئـات ا
ــعـرضـة لــلـخـطــورة  وتـلـقــيـحـهـا ا
وتــوفـيــر احلـمــايــة الالزمـة لــهـا من
االصـابـة بالـفـايروس) مـؤكـدا (قـيام
ــفــرزة بـتــوفـيــر وســائل احلـمــايـة ا
والـوقـايـة  وتقـد أفـضل اخلـدمات
وابداء الرعاية الصحية االولية  مع
ستـلزمات الـطبـية ومتـابعة تـوفيـر ا

األوضاع الصحية  للنزالء). 
بـدوره  كـشف الـسـفـيـر الـعراقي في
الـهنـد  عن رفض السلـطات الهـندية
ـتـوفـ العـراقـيـ إلى البالد. نـقل ا
وقـال عـبد احلـسن في تـصريح امس
إن (الــعــراقــيــ ال يــتــواصــلــون مع
الــــســــفــــارة عــــنــــدمــــا يــــصــــابـــون
بــالــفــايــروس بل يــحــاول الــبــعض

مــنـهم إخـفــاء األمـر وتـقــد تـقـاريـر
طــبــيـــة تــثــبت خــلــوه من االصــابــة
لــغــرض الــســمــاح له بــالــعــودة إلى
توف البالد) وأضـاف  ان (بعض ا
في الـهـنـد كـانـوا مـصـابـ بـالـوباء
وعلمت السفارة بذلك  نتيجة حاجة
ــتـوفي إلـى شـهــادة وفـاة مــرافــقي ا
اســتـنـادا لـشــهـادة الـوفـاة الــهـنـديـة
الـتي يذكـر فيـها سـبب الـوفاة وهذه
هـي احلـاالت الـتي نــعـلم بــهـا فـقط)
وأشـار مـؤكدا ان (الـسفـارة ال تمـتلك
ـصابـ بالـساللة إحـصائـية بـعدد ا
ة ب العالق في اجلـديدة أو القد
الـهند لكن عـدد الوفيات بـالفايروس
ـرضى  جتــاوز سـتــة حـاالت). مـن ا
وأعـلــنت الـشـركـة الـعـامـة لـلـخـطـوط
اجلـــويــــة الـــعـــراقـــيـــة  اجالء 308
مـواطنـ  من الهنـد. وقال مـدير عام
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دشن رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
مــســرور الــبــارزاني  أكــبــر مــصــانع
إنـتـاج احلـديـد والـصـلب تـطـوراً عـلى
وذلك بكـلـفة مـسـتوى الـعـراق عمـومـاً 
إجـمالية بلغت مئة مليون دوالر. ونقل
بــــيـــان تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس عن
صنع القول الـبارزاني خالل افتتـاح ا
ـا نقطعه (نـحن ال نعد فـقط بل نفي 
مـن وعود وحـ اكـدنـا بـدعم الـقـطاع
اخلـــاص والــــنـــهـــوض بــــاقـــتـــصـــاد
فإنـنا عـملـنا على كـردستـان وتعـزيزه 
ذلك) واعــرب الــبـارزانـي عن (سـروره
إلجنــاز مــصــنع مــيــد ســتــيل إلنــتـاج
احلــــــديـــــد والــــــصـــــلـب وفق أعــــــلى
ية وبـطاقة إنـتاجية ـواصفات الـعا ا
تـــــبــــلغ  350 ألـف طن مـن احلــــديــــد
ليس فقط لالقليم بل والـصلب سنوياً 
صنع ) ولفت إلى ان (ا للعراق عموماً
يـوفر نحو ألف فرصة عمل) وتابع ان

ـــضـي قـــدمـــاً في إجنـــاز (االقـــلــــيم 
ـشاريع الستراتيجية يوماً بعد آخر ا
وســـنـــواصل دعم الـــقـــطـــاع اخلــاص
بـهـدف إرسـاء بنى حتـتـيـة اقتـصـادية
مــتـيـنـة من شـأنــهـا أن تـنـوع مـصـادر
الـدخل) مـشـيـرا الى ان (االقلـيم يـنعم
ـعـادن ومـوارد طبـيـعـية إال أنـهـا لم
تُـسـتـغل علـى نحـو جـيد) واضـاف ان
(احلـكومة تبـذل قصارى جهـدها لبناء
بـنية اقتصاديـة حتوّل اإلقليم وجتعله
ـــتــقــدمــة في في مـــصــاف الــبــلــدان ا
ــســـتــثـــمــرين إلى الـــعــالم) داعـــيــا ا
(مـــواصـــلـــة االســـتـــثـــمـــار في شـــتى
ــشـــاريع الـــقـــطـــاعــات والســـيـــمـــا ا
الـصـنـاعيـة والـزراعـيـة والسـيـاحـية)
وكـشف الـبـارزاني عـن (رؤيـة لالرتـقاء
بـإالقـلـيم عـلـى كل األصـعـدة ونـحـتاج
إلـى تـعاون جـمـيـع االطراف) ومـضى
قـائال (يسعدنـي أن أرى ثمرة وعودنا
وكـيف تـقـطع كردسـتـان خطـواتـها في

مسيرة التنمية واالزدهار)
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اكـد رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الـكـاظـمي سـعي احلـكومـة لـتـعـزيز
الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ الــعـراق
وحــلف الـنـاتـو واالرتــقـاء بـهـا الى
بـدايـة جديـدة ومـثمـرة تـنحـصر في
اجملــــاالت غـــيـــر الــــقـــتـــالــــيـــة وفق
مـتطلبـات احلكومة واحـترام سيادة
الـبـالد. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (الــكــاظـــمي اســتـــقــبل في
بـغـداد مـسـاعـد االمـ الـعـام حلـلف
الـــشـــمــال األطـــلــسـي جــون مـــانــزا
ـــرافق له  وجـــرى خالل والـــوفــد ا
الـلـقـاء بـحث الـتعـاون الـثـنـائي ب
بـغـداد والـنـاتو والـدور الـذي تـقوم
بـه البـعـثـة  بـدعم الـعـراق في حـربه

محمد احللبوسي
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كـشف السفير العراقي لدى نيودلهي
مــــهـــنـــد عــــبـــد احلـــسن  عـن رفض
الـسـلـطـات الـهـنـديـة نـقل الـعـراقـي
ـتـوفـ بـكـورونا الـى البالد فـيـمـا ا
تـمـكنت اخلـطوط اجلـوية  من اجالء
 308 مـواطـنـا عـالـقـا في الـهـنـد. في
وقت سـجلت وزارة الـصحـة والبـيئة
 4023اصـــابــة مــؤكـــدة بــفــايــروس
كـورونا وشفاء  6198 حـالة وبواقع
ــوقف  34وفــاة جــديــدة . واوضح ا
الـوبائي اليومي  الـذي اطلعت عليه
(الـزمـان) امس ان (عدد الـفحـوصات
اخملــتــبــريـة الــتي اجــرتــهــا مالكـات
الــوزارة بـــلــغت اكــثــر من  32 الف
عــيــنــة حلــاالت مـشــتــبه اصــابــتــهـا
بـالفايروس حـيث  تسجيل 4023

اصـابـة مؤكـدة في البالد) مـبيـنا ان
(الـشفاء بلغ  6198حـالة وبواقع 34
وفــاة جــديـدة) وتــابـع ان (اكـثــر من
 17الـف شـــخـص تـــلــــقي جــــرعـــات
ضـاد للـفايـروس في منـافذ الـلقـاح ا
ــــنــــتــــشــــرة فـي بــــغـــداد الــــوزارة ا

واحملافظات). 
وأكــــدت الــــوزارة  أن حــــصــــيــــلــــة
إصـابات عـدم االلتزام في عـطلـة عيد
الــفــطـر لن تــظــهـر االن. وقــال مــديـر
الـصحة الـعامة بالـوزارة رياض عبد
األمـيـر احللـفي في تـصريح امس إن
(نـتائج عدم التزام األسر باإلجراءات
الـوقائـية خالل الـعيـد ال تظـهر اآلن
( ـقــبـلـ ــا خالل االسـبــوعـ ا وإ
ولـــفت الـى ان (هــنـــاك انـــخـــفـــاضــاً
بــاإلصــابـات  وهــذا الــتـراجـع لـيس
بــســبب تــلــقي الــلــقـاح بـل جـاء ألن

ـــعـــرضـــ لإلصـــابـــة قــد مـــعـــظم ا
أصــيـبـوا بــالـوبـاء) مــشـيـراً الى ان
( 500 ألـف شـــخص فــــقط تــــلـــقـــوا
الـلـقـاح من أصل  40 مـلـيـونـاً وهذا
ـــئــة من يـــشــكل نـــســبـــة اثــنـــان بــا
الـشـعب) وتـوقع احلـلـفي (اسـتـمرار
االنــخـفـاض بـاإلصـابـات) الفـتـاً الى
أنـه (في حــال تـــلــقـــيح من 60 - 70
والســـيــمــا ـــواطــنــ  ــئــة من ا بـــا
الــبـالـغــ فـسـتــتم الـسـيــطـرة عـلى
الـوبـاء وتكـون هـناك مـنـاعة الـقـطيع
ولـن يــعـــاود االنــتـــشـــار). ورشــحت
نـقـابـة اطـبـاء الـعـراق أربـعـة اطـبـاء
لـتولي منصب وزير الـصحة والبيئة
الـشـاغر بـعد اسـتـقالـة الوزيـر حسن
الـتـميـمي عقب تـداعيـات احلريق في
مــسـتـشــفى أبن اخلـطــيب. واطـلـعت
(الــزمـان) عـلى كـتـاب يــحـمل تـوقـيع

 UM U ö  d uD  vF  ∫wL UJ «

WO U  dO  ôU 0 u UM « l
ـــثــنـى بــذلك ابـالغ قــيـــادة شــرطـــة ا
ويـجري حـاليـا االستـدالل على ذويهم
حــيث يـســكن االب مـديــنـة الــسـمـاوة

ووالدتهم قضاء الرفاعي).
 وأصـــيـب اربـــعـــة اشـــخـــاص جــراء
سـقوط عجلة من أعلى جسر الشامية
ـعلق الـذي يربط محـافظـتي النجف ا
والــديـوانـيــة. وقـال شـهــود عـيـان ان
(عــجـلـة نــوع مـرسـيــدس سـقـطت من
ــا اســفــر ــعــلق   أعــلـى اجلـســر ا
احلـادث عن اصابـة اربعـة  اشخاص

وتسبب بأضرار العجلة).
ــدني من  وتــمــكـــنت فــرق الــدفــاع ا
ـاً لـلـحـنـطـة من حـريق إنـقـاذ  78دو
ــحـافــظـة صالح فـي نـاحـيــة الـدور 
دني الـدين. وقـالت مـديـريـة الـدفـاع ا
فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
ا من محصول (فرقها أنقذت  78دو
احلــنـطــة ومــرشـة مــاء مـحــوريـة من

ومــهـامـهـا الــتـدريـبــيـة في الـعـراق
واخلـــاصــــة بـــتـــطــــويـــر الـــقـــدرات
شورة) الـتدريبية للـقوات وتقد ا
واشـــار االعـــرجي الى ان (الـــقــوات
احملــلـيــة قـطــعت شــوطـا في مــجـال
اخلـــبــرة الـــقــتـــالــيــة) واضــاف ان
(الـتعاون مع النـاتو يندرج في إطار
احلــاجـة لــتــنـمــيـة جــانب الــتـدريب
الـذي يعد عامال مهما لتقوية قدرات
قـواتنـا األمنـية ومـواكبـة التـطورات
احلـاصـلـة في هـذا اجملـال). بدوره 
قـدم قـائـد الـبـعـثـة (إيـجازا عـن عمل
الــنــاتــو ومـهــامه احملــددة) مــؤكـدا
(عـــدم وجـــود قـــوة قـــتـــالــيـــة داخل
ـا يقـتصر عـمل البـعثة الـعراق وإ
هام التدريبـية واالستشارية عـلى ا

لدعم قدرات القوات العراقية). 

ضـــد االرهــاب وفـي رفع مــســـتــوى
ضـمن قــدراته الـقـوات الــعـسـكــريـة 
ـشـورة و تــطـويـر اطــر الـتـدريـب وا
ؤسـساتـية وغـيرهـا). واكد الـبـنى ا
الـكـاظـمي (سـعي احلـكومـة لـتـعـزيز
الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ الــعـراق
واحلـلف  واالرتـقـاء بـهـا الى بـداية
جـــديـــدة ومـــثــمـــرة تـــنـــحــصـــر في
اجملــــاالت غـــيـــر الــــقـــتـــالــــيـــة وفق
مـتطلبـات احلكومة واحـترام سيادة
الـبالد). وناقـش اول امس مسـتشار
األمـن الــقــومي قـــاسم األعــرجي مع
قـائد البعـثة اجلديد اجلـنرال مايكل
لـــولـــيــســـجــارد  عـــمل احلـــلف في
الـعـراق.  وذكـر مـكـتب األعـرجي في
بـــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس أن (
اجلـــانــبــ بـــحــثــا عـــمل الــبـــعــثــة

حــــريق فـي مــــنــــطـــقــــة جـالم الـــدور
ـفـارز في بـاحملـافـظـة) واضـاف ان (ا
مـركز الدور تمكـنت من السيطرة على
وإخـــمــاد احلـــادث بـــوقت قـــيـــاسـي 
ــ من ــنــدلــعــة في دو الــنـــيــران ا
مـحـصـول احلنـطـة بـكل مهـنـية وأداء
ومـنع توسعها وانـتشارها إلى باقي
اجـزاء األرض غير احملـصودة وبدون
اي أضــرار بـشــريـة) مــشــيـرا الى ان
(سـبب احلادث  هـو تمـاس كهـربائي
خـارجي من األسالك الرئـيسة الـناقلة

للكهرباء).
 وأســفـرت عـمـلـيـة أمــنـيـة عن  مـقـتل
ثـمـانـيـة عـنـاصـر من داعش والـعـثور
عـلى أسلحـة وعبوات وأحزمـة ناسفة
ـــنــطـــقــة حـــمــام الـــعــلـــيل . وأفــاد
ـتـحدث بـاسم الـقائـد الـعام لـلـقوات ا
سلحة اللواء يحيى رسول في بيان ا
امـس أنحل قـطــعــات تــابــعــة جلــهـاز
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ــــــوت امس الـــــــبــــــاحث غــــــيـب ا
والكـاتب الـصـحـفي الـكبـيـر سـعد
الدين خـضر. وعـبرت شـخصـيات
ــيــة عن عــمــيق ثــقــافــيــة واكــاد
حـزنـهـا لــفـقـدان قــامـة من قـامـات
الثقافة العراقية الرصينة اذ كان
الـــراحـل من رواد الــــكـــتــــابـــة في
تاريخ الصـحافـة العراقـية  وكان
اول من درس تــــطـــور صــــحـــافـــة
ــــلــــحـق في الــــعــــراق  وعــــرف ا
قاالت التي رسمت صور بكتابة ا
شـخــصـيــات واحــداث مـهــمـة في
تـاريخ الـعـراق احلــديث وثـقـافـته

وصحافته. 
كمـا اسـهم في كتـابـة دراسات في
عـلم االجــتــمـاع وحتــلـيل ظــواهـر
اجـتمـاعـيـة  اسـاسـيـة السـيـمـا ما
يـــخـص  نــــزالء مـــراكــــز االصالح
التابعة لـوزارة العدل حيث قضى
عدة عـقـود من اخلدمـة الـوظيـفـية
بـــــاحــــــثــــــا ومـــــســــــؤوال اداريـــــا

فيـهـا.والفـقـيد سـعد الـدين خـضر
1937- 2021 خريج كـلية االداب
في جـــــامـــــعــــة بـــــغــــداد  -قـــــسم
االجـتـمـاع  1962 له عـدد كــبـيـر
ــقـاالت والــكــتب من االبــحــاث وا
آخــرهـــا  (صــحف الـــعــراق بـــعــد

العـــــــــاشر من نيسان 2003).
©≥’ qO UH ®

سعد الدين خضر
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أعــــلـــنت وزارة الـــعــــمل والـــشـــؤون
االجـتماعية  عن استعدادها لصرف
تراكمة الـدفعة الثانية من الرواتب ا
ــتـــفــرغ لـــذوي اإلعــاقــة لـــلــمـــعــ ا
واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة خالل االيام

قبلة.  ا
وقــال رئــيس الــهــيـئــة عــصــام عــبـد
الـلطيف في تصريح تابعته (الزمان)
امـس ان (الــوزارة صـــرفت الــدفـــعــة
تراكمـة للمع االولى مـن الرواتب ا
ـتفـرغ لذوي االعـاقة واالحـتيـاجات ا
اخلــاصــة قــبل عــطــلـة عــيــد الــفــطـر
ئة وسيتم الـبالغة نـسبتها   60بـا
صـرف مـا تـبقى مـنـهـا ضمن الـدفـعة
الــثـانـيـة الـتي ســتـطـلق خالل االيـام
ـقبـلة) مـشيـرا الى (تقـسيـم عمـلية ا
الـصرف عـلى دفعـت نـتيـجة تـدقيق
ـتـفرغ ـشـمـولـة للـمـعـ ا االسـمـاء ا
ـــاضـــيــة  2016 و2017 لـالعـــوام ا
و 2018ولــكـون االعـداد كـثـيـرة ومن
اجل مـــنــحــهــا إلـى مــســتــحـــقــيــهــا
) وتابع ان (الوزارة بذلت احلقيقي
جــهــودا مــكــثــفــة لــصــرف الــرواتب

ــتــراكـمــة من خالل الــتــنـســيق مع ا
ـــعــنـــيــة) الفـــتــا الى ان اجلـــهــات ا
(عـمــلـيـة صـرف الـدفـعـة االولى تـمت
مـن خـالل حتـــــــويـل االمـــــــوال ورفع
ـصرفي ـلـفـات إلى االدارة الـعـامـة  ا

الرافدين والرشيد). 
وأوضح عــبـد الـلــطـيف ان (الــهـيـئـة
ـسـجـلـ ـعـاقــ ا تــتـابع اوضـاع ا
ضـمن قاعـدة بيانـات الوزارة والذين
ــعـ يــنـاشــدون لـلــشـمــول بـراتب ا

ـتــفـرغ لـدعـمـهم مـاديـا ومـعـنـويـا) ا
دني مـؤكـدا ان (منـظمـات اجملتـمع ا
شـريـكاً اسـاسـياً بـدعم ذوي اإلعـاقة
والسـيـمـا أنَّ الـوزارة تولي اهـتـمـاما
كـبـيـرا لـهـذه الـفـئـة وتـسـعى جـاهدة
لـتحقيق مطالبها) وتابع ان (الهيئة
وسـعيا منـها لتحقـيق االندماج لهذه
الــفـئــة بــاجملـتــمع تـدرس مــقـتــرحـا
إلنــشـاء نـاد جملــمـوعــة من ريـاضـيي
ذوي االعـاقـة يرتـبط بالـهـيئـة فضال
عـن االســـراع بــــالــــتـــصــــويت عــــلى
تــعـديالت قـانـون ذوي االعـاقـة الـذي
مــازال فـي االمــانــة الــعــامــة جملــلس
ــســتــحق من الــوزراء مع شــمــول ا
ذوي االعاقة باحلماية االجتماعية). 

مــكـافـحــة اإلرهـاب شــرعت  بـتـنــفـيـذ
عـملية أمنية نـوعية في حمام العليل
أسـفـرت عن مـقتل ثـمـانـية إرهـابـي

والعثور على أعتدة وأسلحة وأحزمة
فـضال عن عـدد كبـير وعـبـوات ناسـفة
مـن أجـهـزة االتـصـاالت داخل األوكـار
ـستـهدفـة). فض غضون ذلك  اعـلن ا
الـرئـيس التـركي رجب طـيب إردوغان
 مـقـتل قيـادي عسـكري كـردي سوري
خالل عـمـلـيـة ألجـهـزة االسـتـخـبـارات
التركية في العراق. وأوضح إردوغان
فـي تــــصــــريح امس ان (الــــقــــيــــادي
ـعروف بأسم صافي نور الدين كان ا
الــقــائــد الـعــســكــري حلـزب الــعــمـال
الــكــردسـتــاني الـتــركي في ســوريـا)
واضــــاف انه (ارتــــكب الـــعــــديـــد من
االعــــمـــال الـــدامـــيــــة ومـــســـؤول عن
هــجــمــات اســتـهــدفت الــعــســكــريـ

االتراك). 
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ــهـنــة واحـالــته لـلــقـضـاء ــارسـة ا
التـــخــــاذ الالزم بـــصـــدد ذلك). وكـــان
الـالمي قـد عــلق عــلى قــرار الــنــقــابـة

 ÊU e « ≠ œ«bG

افــادت مـصـادر  بــأعـتــقـال الــطـبـيب
حــامـد الالمي غــداة شـطب اسـمه من
ـهـنـة في نــقـابـة االطـبـاء . ســجالت ا
ـصـادر في تـصريح امس ان وقـالت ا
(قـــوة أمـــنــيـــة اعـــتـــقــلـت الالمي من
عــيـادته بـعـد قـيـام الــنـقـابـة بـشـطب
اســمه نــتــيـجــة تــصـريــحــاته بــشـان
فــايـروس كـورونــا). وقـررت الـنــقـابـة
اول امـس شــــــــــطـب اسـم الـالمـي من
هـنة ارسـة ا سـجالتـها ومـنعه مـن 
اســتـــنــادا لالحــكــام االنـــضــبــاطــيــة
ـــادة  24مـن قــــانـــون الــــواردة فـي ا
الـنقابة .واطلعت (الزمان) على وثيقة
حتـمل توقيع الـنقيب جـاسم العزاوي
جـاء فـيـهـا انه (استـنـادا لـصالحـيات
مــجـلس الـنــقـابـة  تــقـرر شـطب اسم
الـالمي من الــــســـجـالت ومـــنــــعه من

حامد الالمي

الـشـركـة كـفـاح حـسن في بـيـان امس
أنه (اسـتناداً لتوجيهات وزير النقل
نـاشدة العـراقي وبـعد اسـتجابـتهِ 
ـوافـقـات في الــهـنـد واسـتـحــصـال ا
الـرسمـية من اللـجنة الـعلـيا للـصحة
والـسالمـة الـوطـنيـة والـتـنـسيق  مع
وزارة اخلـــارجــيــة والـــســفــارة   في
الـهند بـهدف تسـهيل إجراءات إعادة
ـواطن العالق الذين يعانون من ا
ظــروف انـــســانــيــة حـــرجــة بــســبب
تـداعيات وباء كورونا  تنفيذ هذه
الـرحلة االسـتثنـائية بـنجاح) مـؤكدا
ان (جــمـيع الـوافــدين عـلى مـ هـذه
الـرحـلـة سـيـخـضـعـون لـلـفـحـوصات
دة  14 يـوما من الـطـبيـة واحلجـر  
قـبل فـرق وزارة الـصـحة  فـضال عن
تــعــفــيــر الــطــائــرة حــسب الــلــوائح

.( ياً عتمدة عا ا
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ـوصل لالطالع حـمــام الـعــلـيل فـي ا
على حـجم االضـرار التي حلـقت بـها

جراء العمليات الداعشية .
وقـال احلـسـيـني  انه (حـسب تـأكـيد
الـــوزيــــر بــــضـــرورة ايـالء الـــســــكك
االهــمــيـة الــقــصـوى واعــادة الــعـمل
تـضرر منهـا وادخالهـا باخلدمة , با
ــوصل تــفــقــدنــا واقـع الــســكك في ا
ـعـرفة بـرفـقة مالك فـني مـتـخـصص 
اخلــسـائــر والــدمـار ومــدى االضـرار
الـتي حلـقت بـها  ,اذ انـهـا تعـرضت
الى تدميـر شامل في بنـاها التـحتية
وسـنــعـمل جــاهـدين اليـجــاد الـسـبل
ـمكـنة العادة الكـفيـلة وبـاالمكـانات ا
تــفـعــيل خط الــســكـة خــدمــة الهـالي
ـوصل). كمـا سـيـرت الشـركـة قـطار ا
تـشغـيـلي يضم مـجـموعـة من خـبراء
د الـسـكك لـلقـيـام بـحـمـلة تـطـوعـيـة 
خط السكـة من حمام الـعليل وصوال
ـوصل بـامكـانات الى مـحطـة قطـار ا

ذاتية. 
…U¹“ oOI%

واكــدت الـشــركـة الــعـامــة لـلــخـطـوط
اجلويـة الـعراقـية ,حتقـيق زيادة في
سـافرين الذين تـنقلوا عدد رحالت ا
عــلى مــ اسـطــول طـائــرات الــنـاقل
الــوطـــني الى مــخـــتــلف الــوجــهــات

احملـليـة واالقـلـيـميـة والـدولـية خالل
اضي. وقال مدير عام شهر نيسان ا
الشركة كفاح حسن ان (اجمالي عدد
ــسـافـريـن الـذين تــمـــــ نـقـلــهم بـلغ ا
نـــحــو 71,417 تــوزعــوا بـ  781

ــنـــظـــمـــة الـــبـــحـــريــة) ,وتــابع ان ا
(الوزارة لـيس لديـها تـوجه لصـناعة
الــبــواخــر لــكـنــهــا تــنــوي شـراء أو

ايجار البواخر فقط). 
ــوانئ واعـــلــنت الــشــركـــة الــعــامــة 
الـعـراق عن حتــقـيق مـيـنـاء ام قـصـر
الـشــمـالي مـعـدل دخــول الـشـاحـنـات
وتــخـــريـــجـــهـــا بـــنــحـــو الف و200
شاحنة خالل عطلة عيد الفطر. وقال
ــوانئ فـرحـان مـحـيـسن مـديـر عـام ا
الـــفــــرطـــوسـي انه (اســــتـــنــــاداً الى
ــيـنـاء تـوجــيـهـات الــشـبـلي ,حـقق ا
معـدالت كبـرى في دخول الـشاحـنات
وتــخـريج الــبــضـاعــة). من جــانـبه ,
ــيــنــاء احــمــد جــاسم اشــار مــديــر ا
األسدي الى ان (التـوسعـة في البنى
التحـتيـة والتأهـيل في مدخل وطرق
موانئ ام قصر وتوسـعة الساحات ,
اسهـمت بشـكل كبيـر على انـسيـابية
تـخـريج الـبــضـاعـة وتـسـهـيل دخـول
الـشـاحـنــات وكـذلك سـرعـة الـفـحص

واالجناز في االخراج الكمركي). 
واجـــرى مـــديـــر عـــام ســــكك حـــديـــد
الــعــراق طـالب احلــســيـنـي وبـرفــقـة
مــديـر االعـالم واالتـصــال احلــكـومي
حــسـ اخلـفــاجي  جـولــةً تـفــقـديـةً
مــيـدانــيـة الى مــنـطــقـة ســكـة حــديـد
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ــنـــاطق األهـــمـــيــة (ســـيـــولي هـــذه ا
الـــقــــصـــوى في تـــقـــد اخلـــدمـــات
سـتشفى والسـيمـا مع قرب افـتتـاح ا
اجلـديـد ومـا سـيـشـكـله من زخم عـلى
نـطقـة من النـاحيـة اخلدمـية), هـذه ا
واشـار الى أن (ادارة احملافظة اعدت
خـطة خدمـية متـكاملـة ستنـفذ حسب
ــتــاحــة). األولــويـــات واالمــكــانــات ا
وكــلّـف اخلــفــاجي مــعــاونه لــشــؤون
ــتـابـعـة ,لـإلشـراف عـلـى مـشـروعي ا
ــسـتــشــفى الـتــركي الــذي سـفــتـتح ا
ــــقــــبــــلــــة وجــــســـور خـالل االيــــام ا
رور الـناصرية التي تـرتبط بطريق ا

السريع. 
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وذكــر الـبـيـان ان (الـتــكـلـيف جـاء من
ـا ـتــابـعـة الـدقــيـقـة  اجل  حتــقـيق ا
تــبــقى مـن االعــمـال واالشــراف عــلى
ـشـروعــ وحـثـهم , الــعـامـلــ في ا
شروع لالنتهاء من اعمال  تنفيذ ا
بـالـكـامل ومن ثم افـتـتاحـهـمـا بـاقرب
وقت ,الهـميتهما اخلاصة وتاثيرهما
عــــلى واقع اخلــــدمـــات الـــصــــحـــيـــة
ــركــبــات فـي الــنــاصــريــة وحــركـــة ا
واحملـافظة). وحددت احملـافظة اليوم
االربــــعــــاء مـــوعــــدا الجــــراء قــــرعـــة
ــشــمــولــ بـتــوزيع قــطع االراضي ا

السكنية . 
وقـال بيـان للمـحافظـة انه ( حتديد
شول الـيوم االربعاء الجراء قرعة ا
بــتــوزيع االراضي الــســكـنــيــة ضـمن

بغداد
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رحلـة مـباشـرة نفـذت في تـوقيـتاتـها
درجة على جدول رحالت الشركة), ا
ؤمل ان تشهد هذه وتابع انه ( من ا
ـدة الـنـسب زيــادة مـلـحـوظـة خالل ا
ــقـبـلــة بـالـتــزامن مع خـطــة الـعـمل ا
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bIHð∫  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل تفقده احملتجزين في دار االصالح
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وجه رئــــيـس الــــوزراء مــــصـــــطــــفى
ـتـابـعة الـكاظـمي  ,بـتـشـكـيل جلـنـة 
ــودعـ فـي دار مالحــظـة قــضــايــا ا
بــغــداد في بــدائـرة اصـالح االحـداث

للذكور. 
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
الـــكــــاظـــمـي خالل تــــفـــقــــد اوضـــاع
ــــودعـــ فـي هـــذه الــــدار وامـــاكن ا
احــتـــجــازهم الــقــول (ادعــو الــنــزالء
االحــــداث الى ان يــــتــــعــــلــــمــــوا من
اخـطــائـهم وان يـحــرصـوا عـلى عـدم

تكرارها مستقبال).
nIÝ Õö «

ن واضـــاف ان (هـــنـــاك الـــكـــثــيـــر 
مــربـــظـــروف شــبـــيـــهــة بـــظـــروفــكم
وتـــمـــكـــنــــوا من اصالح انــــفـــســـهم
وحتــولــوا الـى فــرص لــلــنــجــاح في
اجملــتــمع وهــذا مــانــرجــوه مـنــكم 
فـانـتم ابـنـاؤنـا وواجـبـنـا رعـايتـكم),
مــؤكــدا ان (دور االصالح تــوفـر لــكم
فــرصـــة العـــادة تـــأهـــيل انـــفــســـكم
ـا تـوفـره لـكم وعـلـيـكم االسـتـفـادة 
هن الدار من دراسـة وتعلـم بعض ا
وهذا سـيـساعـدكم في الـعـودة ثانـية
الى اجملـــــتـــــمـع واالنـــــدمـــــاج مـــــعه
وتكـونون افـرادا صاحلـ في خدمة

بلدكم).
وطالب الـكـاظمي الـعـاملـ في الدار
بـ(اهــمــيـة تــعــزيـز بــرامج الــتــاهـيل
ا تـمكـنهم من لالحداث اجلـانحـ 

والــضــمـانــات الــقـانــونــيـة والــغـذاء
والصحة وغيرها من االمور) ,مؤكدا
ان (قدم السـجون ومراكـز االحتجاز
وتعدد إداراتهـا ب الوزارات وعدم
وجــود بـــرامج تــأهـــيل حـــقــيـــقــيــة

يتسبب باستنزاف أموال الدولة).
 مـبـينـا ان (احلـاجـة مـلحـة لـتـطـبيق
مـعايـيـر وضـمـانات حـقـوق اإلنـسان
ـلف وإيـقـاف االنـتـهـاكـات في هـذا ا
احلـاصـلـة فـيه ومـطـالـبـة احلـكـومـة
ان لـتـشريع قـانون الـعقـوبات والبـر
ـعـاجلــة حـالـة االكــتـظـاظ الــبـديـلــة 
ــالي الــذي يــكـلف وإيــقــاف الـهــدر ا

ليارات سنويا). خزينة الدولة ا
تحدث بأسم مركز افاد زياد  وكان ا
قــد اكـــد أن عــمــلــيــات الـــســنــجــري 
نهـجة وانتهاكـات جسيمة تعذيب 
ـــعـــتــــقـــلـــ داخل تـــمـــارس ضــــد ا

السجون.
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وقـال السـنـجـري في تـصـريح سابق
إن (عدد الذين توفوا داخل السجون
دة بلغ أكـثر من 60 سجـينـاً خالل ا
ــاضــيــة وفق شــهــادات حــصــلــنـا ا
ــتـوفــ  وهـنـاك عــلـيــهـا من ذوي ا
ــنـهج يــتـعــرض لـهـا آثــار تـعـذيب 
عـتقـلون داخل الـسجـون) على حد ا
قــوله. وأضـــاف أن (آثــار الــتــعــذيب
تـوف تظـهـر واضحـة عـلى جثـث ا

عـــلى الــرأس والــظـــهــر واخلــاصــرة
واألعـضـاء التـنـاسـلـيـة  إضـافة إلى
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اضى فى مقال حتت عنوان (عندما يخضع كل اجملتمع للهيمنة) بينا فى األسبوع ا
ـالـية كـيف اسـتطـاعت الـغالـبـيـة السـاحـقة من الـدول الـعربـيـة جتـييش كل قـدراتـها ا
واألم٥نـيـة وعالقـاتــهـا الـزبـونـيــة لالسـتـبـاحـة والــهـيـمـنـة عـلـى كل مـؤسـسـات الـدولـة
ا تنمر جبروت دنى بحيث لم يعد يوجد أى وجود للـمجتمع يذكر وإ ومجتمـعها ا

مؤسسات احلكم واإلدارة وسلطات األمن.
شـاءت الصـدف العجـيبـة أن تظـهر الوجه اآلخـر لتـلك الصـورة التى رسـمنا فى ذلك
ـروءة ـرعـوب وقـلـة احلـيـلـة وا ـقـال. فـغـدا وجه الـتـنــمـر يـحل مـحـله وجه احلــذر ا ا
سـئولـيـات القـوميـة واإلسالمـية واإلنـسانـية. لـقـد أزاح القـناع عن وااللتـزام بـأدنى ا
ذلك الوجه شبـاب وشابات وشيـوخ وعجائـز وأطفال القـدس وفلسطـ وهم يتحدون
جنود االحـتالل الصهيونى ويبـذلون الغالى والرخيص من أجل احلـفاظ على قدسية
سـجـد األقصى ـسـيـحيـ رمـز ا سـلـم وا رمز عـربى وإسالمى يـخص جـمـيع ا

بارك. ا
ولـقـد أظـهـرت تـلك الـصـورة الـبـائـسـة غـيـابـا مـخـجال لـلـحـسـاسـيـة اإلنـسـانـيـة جتـاه
ـقبـوض علـيهم إلدخـالهم فـى سجون صـيحـات اجلرحى وأنـ احملاصـرين وآهات ا
الـتـعـذيب والـقـهـر واإلهـانـات. وكل مــا رأيـنـاه وسـمـعـنـاه لم يـزد عن شـجب من هـنـا

. ذبحة أحداث عنف ب طرف متخاصم ودعوة للهدوء من هناك وسميت ا
ولم يستدع سفير واحد ولم يهدد بقطع هذه العالقة أو تلك.

صـورتـان بـائـسـتـان لـلـوضع الـسـياسـى فى بالد الـعـرب تـدفـعـان للـتـسـاؤل من قـبل
الــكــثــيــرين: (ومــا احلـل?) واجلـواب لـن يــكــون ســهال ولــكن ال بــد من رسم بــعض
اخلـطـوات األوليـة احملـوريـة فى طـريق ذلك احلل. هـنـا يـجب أن يـتـوجه اخلـطاب إلى
سـتـقبـل بعـد أن أصـبح عبـثـا الـتوجه نـحـو األجـيال الـسـابقـة الـتى ارتـكبت أجـيـال ا
الكـثـير من األخـطاء واحلـماقـات التى سـهلـت الوصـول إلى احلالـة العـربيـة الراهـنة

تناقض اللذين وصفنا: وجه التنمر ووجه العجز. تقابل ا بوجهيها ا
ـســتـقــبل الـصــحـيح فى اعــتـقــادى أن من أوائل اخلــطـوات هى فــهم جــيل شـبــاب ا
ارسة احلـياة السيـاسية وفهم ـوضوع مكانـة ودور اإليديولوجـيا فى  وضوعى  ا

ما يترتب على غيابه.
من الـضـرورى أن يــدرك شـبـاب وشـابـات هــذه األمـة أن هـنـاك مـحــاوالت مـسـتـمـرة
ـية لتـشـويه صـورة وتاريخ كـلـمة »األيـديولـوجـية «كـجـزء من حمـلـة نيـولـيبـرالـية عـو
وإصـرار مـتـنــام من قـبل دوائـر احلــكم واالمـتـيـازات إلبــعـاد الـشـبــاب عن االهـتـمـام

ارستها ورفع شعاراتها التقدمية التحررية واحلقوقية العادلة. بالسياسة و
ـمارسات خـاطئة وقعت ـراجعة نقـدية موضـوعية عـلمية  هـذه احلملـة ليست معـنية 
فـيهـا بعض احلركـات السـياسيـة اإليديـولوجـية وال إلعادة الـنظـر فى بعض اجلوانب
فاهيم األيديولوجية التى كتـبت منذ قرن وحتتاج اآلن إلعادة الكتابة الفكريـة فى ا
وذلك على ضوء مـستجدات علوم النفس واالجتماع واالقتصاد والسياسة والتاريخ

راجعة دورية. وإال لكان األمر سيكون طبيعيا فكل األفكار حتتاج 
قصـود هو إنهـاء ظاهرة األيـديولوجـيات النـضاليـة التى ساهـمت عبر الـقرن لـكن ا
اضيـ على األخص فى ضبط مـعانى كلمـات وشعارات السـياسة وفى اإلصرار ا
عـلى أن تـكـون تـلك الـكـلـمـات والـشـعـارات مـتـنـاغـمـة مع الـقـيم اإلنـسـانـيـة والـروحـية
واألخالقية وفى جـعل الفكر السياسى فكرا شامال غير مجزأ إلى نتف من األفكار
ـنسجـمة مع بعـضها الـبعض. وهذا تـرابطة وا واجلـمل واخلطابـات والكلـمات غـير ا
طـلب الـسيـاسى أو ذاك دون الـتـوجه إلى إزالة يقـود إلى حـلـول آنيـة مـؤقتـة لـهـذا ا
ـطـلب وبـالـتـالى إبـقـاء الـوعى الـسـياسى األسـبـاب احلـقـيـقيـة الـتى قـادت إلى ذلك ا

مجزءا وغير مترابط فى مكوناته وأهدافه التى يناضل من أجلها.
إن مثل تلك اخلـطوات وهى عدة ومترابـطة ومتناغـمة هى التى ستعـيد إلى النضال
السيـاسى عمـقه الفكـرى الذى بـدونه سيظـل نضال الـشباب
ـؤقت على والـشـابات الـعرب الـسـياسى يـتعـامل مع اآلنى ا
حـساب الـتـغيـيـر األساسى الـعـميق الـضـرورى. ولنـا عودة

وضوع مستقبال. إلى ا

ـتقدم ,والـثانيـة خاصة بشـريحة ا
ـــعـــاهــد من طـــلـــبــة اجلـــامـــعــات وا

.( واخلريج
ــــوظف وأضــــافت أنـه (يــــشـــتــــرط 
االقــــتـــراع أن يــــكـــون حـــاصـل عـــلى
ــتــلك بــطــاقـة شــهــادة االعــداديـة و
نـــاخب الـــكــتـــرونـــيــة ومـن ســكـــنــة
احملــــافــــظـــة حــــصــــراً) مــــؤكـــدة ان
(الـتـقـد يـكـون عـلى أسـاس الـرقـعة
ـركـز الــتـسـجـيل ضـمن اجلــغـرافـيـة 
الــدائـرة االنـتـخـابــيـة الـتـابع له وأال
يــزيــد عن مــوالــيـد 2002 وأن يــوقع
تـعهدا خطيا بـعدم شموله باجراءات
ــســائـــلــة والــعــدالــة وكــذلك غــيــر ا

محكوم بجناية).
ــتـقـدم واوضــحت غالي ان (يــكـون ا
لــيس من من أفــراد الـقــوات االمـنــيـة
ـثـلـي االحزاب والـعـسـكـريـة او من 
ـتـنـافسـة عـلى االنـتخـابـات او احد ا
دني على مراقبي منظمات اجملتمع ا
انـتخـابات يوم االقـتراع وكذلك ان ال
يــكــون من أقـربــاء الــدرجـة الــرابــعـة
ـرشـحـ ومـســتـقل إضـافـة ألحــد ا
الـى إلتزامه قـواعد الـسلوك) ,ولـفتت
الى ان (الـتـقد لـلعـمل لوظـيفـة يوم
االقـتراع سيـكون من خالل رابط على
ـوقع الـرسمي لـلمـفـوضيـة ويتـقدم ا
مـوظـفـو الـدولـة مـبـاشـرة بـاالعـتـمـاد
عـلى رقم الـنـاخب الـذي سيـكـون هو
نـــفـــسـه رقم االســـتـــمـــارة اخلـــاصـــة

تقدم).  با

حـدود بلديات قضاء الشطرة والفجر
والـبطحاء والفضلـية في مبنى بلدية
الـنـاصـريـة). الى ذلك  ,واصـل مكـتب
انـــــتــــخــــابــــات ذي قــــار  ,جــــهــــوده
ــسـتــلــزمـات اخلــاصـة الســتــكـمــال ا

بأجراء االقتراع . 
ـعـاون الـفـني لـلـمـكـتب احـمد وقـال ا
عــــــبــــــد داخل ان ( 16الـف مــــــوظف
اقـتـراع سيـتم الـتعـاقـد معـهم إلكـمال
ـانــيـة الــعـمــلــيـة االنــتــخـابــيـة الــبــر
ــفــوضــيــة ــقــبــلــة) ,واضــاف ان (ا ا
ـستـقلـة لالنتـخابـات أعلنت الـعلـيا ا
وظفي االقتراع عن احلـاجة الفعلـية 
,وســـــــيــــــتـم إطالق االســـــــتــــــمــــــارة
اإللـكترونية اخلـاصة بالتقـد عليها
فـي الـثــالث والــعــشــرين من الــشــهـر
اجلـــاري) ,مـــشـــيـــرا الى ان (مـــراكــز
االقــتــراع اخملـصــصـة فـي احملـافــظـة
سـتـحـتـاج إلـى نـحو 16 ألـف موظف
اقـتراع إلدارة احملـطات االنـتخـابية),
وتــــــــابـع ان (مــــــــدراء احملــــــــطــــــــات
االنــتـخـابــيـة سـيـشــمـلـهم الــبـرنـامج
ـباشـرة بـتدريب الـتـدريـبي ومن ثم ا

 .( وظف ا
ـفوضـيـة قد حـددت  آلـيات وكـانت ا
وشــروط اخـتـيـار مــوظـفي االقـتـراع.
ـفــوضـيـة ـتــحـدثــة بـاسـم ا وقــالت ا
جـمانـة الغالي في تـصريح سابق إن
ـفـوضـيـة وضعـت آليـتـ الخـتـيار (ا
مـــوظـــفي االقــتـــراع االولى خـــاصــة
ــتـــقــدمـــ من مـــوظــفي الـــدولــة بـــا
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تعتزم وزارة النقل تطوير اصطولها
البـحري ,بشـراء بـاخرتـ جديـدت
خالل عقـد وقع خالل عام 2013 ولم

اضية.  دة ا ينفذ خالل ا
وقـال الوزيـر نـاصـر حسـ الـشـبلي
في تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
ان (االســـطــول الـــبـــحــري الـــعــراقي
تـضـرر كـثـيـراً نـتـيـجـة مـا تعـرض له
بـــســـبب احلــروب الـــتي شـــهــدتـــهــا

البالد).
dš«uÐ —U−¾²Ý«

ــتـلك حــالـيـا واضـاف ان (الــعـراق 
بواخر ال تلبي الطموح) ,مشيرا الى
ان (الــوزارة تـعــمل عـلى اســتـئــجـار
بواخـر وهـناك نـية لـشـراء باخـرت

من خالل عــقـد وقـع مـنــذ عـام 2013
اضية). دة ا لكنه لم ينفذ خالل ا

واوضح الــــــشــــــبـــــلـي ان (الـــــوزارة
تـتـفـاوض حالـيـاً لـلـتـوقـيع عـلى هذا
ـتطلبات العقد في حال تـمت تلبية ا

كافة).
الفـــتـــا الى ان (هــنـــاك تـــنــســـيق مع

سـلــطـة الـطـيـران الــبـحـريـة الـتي 
تــأســيــســهــا حــديـــثــا لــرفع الــعــلم
الـــعــراقي عـــلى الــبـــواخــر من خالل
ـــتــطــلــبـــات الــتي تــخص تــوفــيــر ا
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ســرعـــة الــتـــكــيف مـع مــجـــتــمـــعــهم
واالندماج مع االخرين).

مــــشـــيــــرا الى ان (جــــرائم االحـــداث
ـــــــودعــــــــ في دور االصـالح قـــــــد ا
ارتـكـبـوهـا في اعـمـار صـغـيـرة وهو
يــؤشــر وجـود مــشـكــلــة اجـتــمـاعــيـة
خــــطــــرة بـــســــبـب تــــركــــة احلـــروب
والنزاعات) ,مشددا على ان (العقوبة
االصالحـيــة لـهم مـحــددة بـالـقـانـون
ولن نـــتـــســـامح مـع االســاءات الـــتي
يـتــعـرض لــهـا اي نــزيل وعـلى وجه
اخلــــصـــوص نـــزالء مــــراكـــز اصالح
االحداث) ,ووجه الكاظـمي بـ(تشكيل
ـتـهم بـهـا ـتـابـعـة الـقـضـايـا ا جلـنـة 
الـــــنــــزالء االحــــداث فـي هــــذه الــــدار
والدور االخـرى).  وكشـفت مـفوضـية
حــــقـــوق اإلنـــســـان فـي الـــعـــراق عن
انــتـــهــاكــات في الــســجــون ومــراكــز
االحـتجـاز بـالبالد تـتـعـلق باكـتـظاظ
اعداد السـجون وتـأخر إطالق سراح
ــفـرج عـنــهم. وقــال عـضـو مــجـلس ا
فـوضيـة فاضل الـغراوي في بـيان ا
امس إن (أغــلـب الــســجــون ومــراكــز
االحـتـجـاز في الــبالد مـازالت تـشـهـد
ــشــاكل الــعـــديــد من الــتــحــديــات وا
عـايير الـدولية وبعيـدة عن تطـبيق ا
.( وقوف في التعامل مع النزالء وا
ـفـوضيـة شـخصت مـشيـرا الى ان (ا
شاكل واالنتهاكات العديد من هذه ا
والسيما ما يتعلق باالكتظاظ وتأخر
إطالق الـسـراح والزيـارات الـعـائـلـية
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أبي يــا بـحــر احلـنـان ويــا أول أصـدقــائي وآخـرهـم ... يـا أول سـعــادة وأطـول وجع
رافـقني يـا أول قـبلـة وجـهت وجهي لـهـا ويـا أول بطل وقـدوةومـتكئ في حـيـاتي  يا
أعـز النـعم وألطـفـها ويـا أوفى مُحب عـاشـرته  ويا أول مـضحٍ في سبـيل إبـتسـامتي
أنت نافـذة األمل عنـد الـيأس  وأنـتالـدفئ وقت احلـزن وأنت وابل من احلُب و الفيء
وقت احملـنة و فـراشي وقت الـوسن و صـنديـدي وملـجـئي عنـد اخلـوف  أنت الفـخر
وأنـا حـامـلالسـمك  قـسـوتك وتـوبـيـخك قـبـلـة أصـلـحتـنـي ووضـعتـنـي علـى الـصراط
الـسـليـم  أفنـيت عـمرك تـعـمل ألجلي حـتى جتـعـد وجهك وأبـيـضت شيـبـتكـوضـعفت
قوتك إلى أن قـطعـت تذكـرة السـفر مـغـادراً الدنـيا وتـركـتني وحـيداً يـتـيمـاً مصـدوماً
حطـات احلياة ! تائهـاً بفقدانك ! مر عـلى رحلتك زمنـوإلى اآلن لم أستوعب غيابك
ـوجع  أبي أنـت نائـم حتت الـتراب بـجـوار أبي تـراب عـلي ابن أبي طـالب "ع " في ا
الـنجف وعـلى بـعد (140) كـمـمن الوجع  لـكـنك إلى اآلن مسـتـيقظ في قـلـبي ويأكل
وت  وأنا بعدك لم أشعر بطعم احلياة اشتياقي لك وجهي  سبقتني ياأبي بتذوق ا
التيلم تـعد هي ذاتهـا بقربك شـامخةً  مضت الـسن سـريعاً وأنا أفـتقد وجودك كل
يوم  وال زالت عنـدما أختنق أحتاجك  اشتقت لرؤية مالمحكوأنت تبتسم  أشتقت
انـتـظـاري لك وأنت تـصـلي  اشـتـقت لـقـصص الـطـفـولـة وأنت تـتـلـوهـا لي  اشـتـقت
ـرحــة  اشـتــقت لـلــحـظـات اجلــلـوسـعــلى األرض واألكل مـعـك سـويـة  لن لـروحك ا
أنسـاك فـقد دُفن قـلـبي بجـوارك  وال أبـالغ بقـولي إنـني برسم أنـتـظار نـهـاية عـمري
للقائـك  محاوالً أن أردجميل دعـائك  ساعياً لرفع اسـمك حباً وثناءً لـتعبيدك طريق
حـيـاتي وإعـطائي كـل ما تـمـلك فـكل شيءٍ يـعـوض بـعـد فـقدانه إال
ـيـمأله أحـد  خـتـامـاً حـضـرني بـيت شـعـرٍ ألبي فـقـدان أبي 
ُ نـؤاس حـ يقـول : قل لـلَّـذي ظَنَّ أنَّا قـد نـسـينـاهُ .... الـع

تؤنسها بالدمع ذِكراهُ 
ما غـابَ عنَّا وإن وارته أتربةً ...... فالـرُّوحُ ترثيهِ أمّا القلبُ

مثواهُ 

الـتي يـشـرف عــلـيـهـا بـشـكل مـبـاشـر
ـتضمنـة حتس اخلدمات الشبلي ا
قـدمـة للـمـسافـرين واعـادة تشـغيل ا
اخلطـوط التي تـوقفت جـراء جائـحة

كورونا). 
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ـسـاحـات حـ كـانت بـيـوت بـغـداد حتـوي حـديـقـة أمـامـيـة واخـرى خـلـفـيـة  كـانت ا
ــعـالـم وكـان عــطــر أشـجــارهـا وزهــورهــا  الـفــواح يــعـبق في اخلـضــراء واضــحـة ا
شوارعـها ايـنما حـللت  فـمدينـة تنـام على ضـفتي دجلـة وترتـوي بساتـينـها من مائه
اء وتـتنـفس نسـائم حتمل من الـشط بعض عـذوبته كـما الـكف ح تـغرف من دفق ا
ـاء التي كـانت تهدر بـايقـاع منتـظم يشـبه صوت ماكـنة الـقطار ـندفع من ماكـنات ا ا

عند بسات التاجي والكريعات والكرادة .
مدينة تسكن النهر الذي يسكنها ... فبغداد ودجلة ال يفترقان  !! 

ـتزج ديـنـة لـونهـا األجـمل حـ  نـح ا كـان أخـضـرار الـزرع واألشجـار والـنـخـيل 
بالـقـباب الـزرقاء والـذهبـيـة وابراج الـكنـائس . الـفَيُّ مبـذول في حـاراتهـا وشوارعـها
ـا الشـمس تمـنح األشجـار طاقة اكـبر لـتنـشر اغـصانهـا فوقـنا ايـنمـا رحنا في وكأ

ذلك العالم القابع ب الكرخ والرصافة !! 
كـان ليل صـيفـها بـاردا والنوم فـي سطح الـدار يتـطلب ارتـداء ستـرة البـجامـة البازة
وحلافاً! حتى سـمائها كـانت تمتليء بـنجوم يتألأل ضـوئها وكأنـها بريق عيـون صبية

تتجمل امام مرآةٍ صافية من ماء دجلة !! 
وبـرغم احلـرائق الـتي حتـاول التـهـام الـنـهـر الـذي يـحـتـضن بـغداد.
مازالت مديـنتي الـتي ولدت فـيها جـميلـة  فأنـا مازلت أراها
خـضراء ومـا زلت اسـتـنـشق عطـرهـا عـنـد شجـرة الـشـبوي
الـتي زرعـتهـا هنـا في باب احلـوش والـتي تفـتحت زهـورها
لـيـلة أمس لـتأخـذني نـسمـة هواء واحـدة حتـمل ذات العـطر

الى مدينتي التي تسكنني كما سكنها دجلة   

حـــاالت اعــتــداء جـــنــسي ســـجــلــهــا
ـــرصــد وحــاالت تـــمــثل انـــتــهــاكــاً ا
حلـقوق اإلنـسـان) عـلى حد تـعـبـيره,
مشـددا على (ضـرورة إنهـاء عمـليات
ـمــارســة ضـد ــمــنــهج ا الــتــعـذيب ا
عـتقـل في الـسجون  السـجنـاء وا
خــــاصــــة في ســــجـن الــــنــــاصــــريـــة
ركزي) ,داعيـاً احلكـومة والـسلـطة ا
الـتـشـريـعـيـة إلى (اتـخـاذ اإلجـراءات

ـادة 333 الالزمـة من أجل تــفـعـيل ا
ــرقم 111 من قـــانــون الــعــقـــوبــات ا

لسنة 1969).
مـؤكــدا ان (سـبب اعــتـقـال األغــلـبـيـة
يـعـود إلى تــشـابه أسـمـاء أو إفـادات
أشـــخـــاص تـــعــرضـــوا إلى أســـئـــلــة
حتـقـيق ظـالم أو اعـتـرافـات بـاإلكـراه
أو إخـــبـــاريـــات ســريـــة في عـــدد من
ـنــاطق) ,واوضح الــســنــجــري انه ا

عتقل أشخاص متهمون (من ب ا
باإلرهاب لـكن غالبـية النـاس أبرياء
يـــتم اعـــتــقـــالـــهم وتـــنـــتـــزع مــنـــهم
االعـــــتـــــرافـــــات حتت الـــــتـــــهـــــديــــد
والتـرهيب) علـى حد قوله ,وتابع ان
(انـتـهاكـات اجلـسـيـمة يـتـعـرض لـها
عتقلون في السجون ال تتوافق مع ا
واثيق واالتفاقيات القانون وال مع ا

وقعة بهذا الشأن).  الدولية ا
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اعـلـنت  جلنـة اعـمـار مـارت شـموني
عبر بـرنامج تعافـي عن تأهيل وفتح
ثـالثـــة عـــشــــر مـــحالً وورشــــة عـــمل
خملتـلف األنـشطـة والـقطـاعـات ولكال
اجلنـسـ في ناحـيـة بعـشـيقـة حيث
شــمــلت تــلك احملالت ورشــة جنـارة
وورشــة حــدادة وســمــكــرة وأسـواق
ــواد الــغــــــذائــيــة جــمــلـة بــيـــــــع ا
ومـفــرد ومـحالت بـيـع اكـسـسـوارات
والـبــسـة نـســائـيـة ومــقـبالت ومـحل
خـــيــــاطـــة لـاللـــبـــســــة الـــرجــــالـــيـــة
ـا اسهم بتوفير فرص والنسائية 
عـمـل لـلـعـاطــلـ عن الـعــمل وتـامـ
مصـدر رزق لهم ونـشر الـبسـمة على
ـبادرة وجوه عـوائلـهم كـما شـملت ا
زيـــادة االنـــتـــعـــــــاش االقـــتـــصــادي
لـنـاحـيـة بـعـشـيـقـة وتـنـمـيـة احلـركـة
التـجاريـة والـصنـاعيـة وشمـلت هذه

شاريع فئات من مختلف الطوائف ا
واألديان التي تـقطن ناحـية بعـشيقة
ــوذجـاً لــلـتــعـايش والــتي تـعــتــبـر 

السلمي.
وشــهـدت بــعــشـيــقــة يـوم  الــثالثـاء
شاريع بعد ان اضي افتتاح تـلك ا ا
ــســتـــفــيــديـن بــكــافــة  جتــهــيـــز ا
االحتيـاجات الضـرورية والتي اقرت
لــــهم من قــــبل الــــوكــــالــــة وحــــضـــر
ـثل عن مـديـر نـاحـيـة االفـتـتـاحـيـة 
بـــعــشـــيــقـــة وعــدد من رجـــال الــدين
ـــنـــطـــقــة و االفـــاضـل ووجـــهـــاء ا
تـغطـيـة  اجـواء  احتـفـالـية افـتـتاح
شاريع من قبل وسائل االعالم تلك ا
حـيـث اجـرت لــقـاءات  مع أصــحـاب
احملالت حــيث عــبـروا عن فــرحــتـهم
ـــشــاريع وقـــدمــوا الـــشــكــر بـــهــذه ا
والـتـقـديـر وبـرنـامج تـعـافي وكل من

بادرة.  ساهم في اجناز ا
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تــعــهـد مــحــافظ ذي قـار احــمــد غـني
اخلــــفـــاجي  ,الهــــالي الـــنــــاصـــريـــة
بتطوير الواقع اخلدمي في احملافظة
 ,وايالء اهــمـيـة قــصـوى لـلــمـشـاريع
الــتي من شــأنــهـا ان تــعــكس الـوجه

احلضاري للمدينة. 
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اخلـفـاجي تـفقـد مـنـطقـة احلـمام في
الـــنـــاصـــريـــة واالحـــيـــاء احملـــيـــطــة
ـسـتـشـفى الـنـاصـريـة الـتـعـلـيـمي ,
لـغـرض االطالع على الـواقع اخلدمي
هـنـاك) ,واكــد اخلـفـاجي خالل لـقـائهِ
ـــنـــطــقـــة انه بـــعـــدد من مـــواطـــني ا
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عمر الكروي

2001 نسخة متواضعة من كتاب
فـي الـــــصـــــحـــــافـــــة مـــــعـــــاجلـــــات
وتطـبيقـات اما كتـابه الذي اصدره
عام 2006 ومـن ثم بـطـبـعــة ثـانـيـة
عام 2008 والذي تخـصص بقراءة
مـوسـعـة حول صـحف الـعـراق بـعد
الـعـاشـر من نـيـسـان من عام 2003
فـعد مـرجعـا مـهمـا البرز الـدراسات
الــتي تـنـاولت الـصـحـافـة بـعـد زمن
الـــتـــغـــيــيـــر كـــمـــا اصـــدر دراســة
مــــوســـــعــــة حــــول الـــــصــــحــــافــــة
والــــصـــحـف  في شــــكل دراســـات
ومــراجـعـات وقـال عن هـذا الـكـتـاب
في لــقــاء ســابق بــانه اعــده  وفق
الــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر مـن
الــدراســـات فــجــمــعـــهــا  من اجل
ـعـلـومـات الـتـوثـيق واتـاحـة تـلك ا
لــــــتــــــكــــــون فـي مــــــتــــــنــــــاول يــــــد
  والـدارسـ وصدر عن الـبـاحثـ
ــديــنــة مــكــتــبــة اجلــيل الــعــربي 
ــــــــــــــوصــل  فـي عــــــــــــــام 2007 ا
كـمــا  عـني بــالـتـاريـخ فـاصـدر في
ـــيـــدان كـــتـــابه الـــذي حـــمل هــذا ا
عنـوان  احداث وشخـصيات  من

عاصر . تاريخنا ا
كـمــا اصـدر كــتـابه الــشـهــيـر حـول
الـــســــرد الـــنـــســـوي فــــتـــنـــاول من
خاللـه مـــــقـــــااربــــــات في االبـــــداع
الــنـسـوي حـيث جـاء الـكـتـاب حتت
عنوان  انثى النـص اضافة لكتاب
اخر  تنـاول مساءالت نـقدية  في
بـيـئـة الـسرد الـنـسـوي  كـمـا عـني
بـــاصـــدار كـــتــاب ضـــمـن من خالله
مـطــارحـات ضـد كــتـابـات الــدكـتـور
عــــلـي الــــوردي .وحتـــفـل الــــذاكـــرة
بالـعـديـد من الـلـقـاءات الـشـخـصـية
التي جـمعتنـي بالراحل قـبل تركنا

ــوصل حــيث عــرف عــنه ــديــنــة ا
ـا يـخـتص اسـلـوبه الـتـوجــيـهي 
بــالـــصــحــافــة  حــيث كــان يــتــرك
تـوجـيـهـاته ونـصـائـحه عـمـا كـنت
انشره في جـريدة (الزمـان) السيما
من خالل لقاءاتي معه في مكـتبات
ــــــوصل وفـي مــــــنــــــطـــــــــــــــقـــــة ا

الدواسة  .
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كـــــمـــــا تـــــضـم الـــــذاكـــــرة لـــــقــــاءا
معه نشـرته بجريـدة الزمان واذكر
ان عـنــوان احلــوار جـاء كــالــتـالي
(االدب الـــنـــســـوي  يـــســـيـــر وفق
مـبدا  رجـوع الشـيخ الى صـباه )

قدمة : واستهللت اللقاء بهذه ا
بـــخـــطــــوات حـــذرة اقـــتــــربت من
ــــــــــــؤرخ ســـــــــــعــــــــــــد الـــــــــــديـن ا
خــــــــضــــــــر حتــــــــدونـي رغــــــــبـــــــة
طموحة  في ان التقيه  عبر لقاء
مـتـعدد احملـاور وكـانت هـواجسي
تـنـبـئـني  بــان غـايـتي  سـيـكـون
لــهـا اثـر من الــرفض اال ان مـوقف
الــرجل كـان مـعـارضــا لـهـواجـسي
ــوافــقـتـه عـلى عــنــدمـا اعــلــمـني 
اجـــراء الـــلـــقـــاء  الـــذي تـــضـــمن
اســـــئــــلــــة  اثـــــارتــــهــــا  رؤيــــاه
الــــــنــــــقــــــديــــــة  فـي مــــــحــــــورين
احدهما  كان متفردا بالنقد الذي
دونـه فـــــــيـــــــمـــــــا كـــــــان  مــــــداده
حول  امـور ابداعـية اخـرى ينـثر
عــبق الــوانـه الــبــانــورامــيــة  في
ــــــــــتـــــــــزج اســــــــــتــــــــــعــــــــــراض 
بــالــتـوثــيــقـيــة  والــراي الـســديـد
ـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــلـق مـن جتـــــــــــارب ا
  واضـفت في سـابــقـة  لـفــنـانــ
ـقـدمــة اخلـاصـة بــالـلـقـاء سـيــاق ا
ؤرخ والصـحفي  والناقد بان  ا
ســـعــــد الـــدين خــــضـــر  جنح في
الــتــفــرد بــارائه الــنــقــديــة  حــول
االدب النـسوي  كـما افصح خالل
احلـوار بــان  مـا بـهـره في مـجـال
الــصـحــافـة  حــيــنـمــا ولج شـارع
الــــنــــجــــفي وهــــو بــــعــــمـــر ال11
عاما  ليبحث عن اجابات  دارت
فـي مــخـــيـــلـــة صــبـي تــركـه والــده
الــضــابـط لــلــمـــشــاركـــة  بــحــرب
فـــلــــســـطـــ عـــام  1948فــــكــــانت
االجوبـة تضمـها عنـاوين الصحف
الصادرة في تلك احلقـبة  بتعزيز
ــتـابع  ووضـعه في الــفـهم لـدى ا
نــقــطــة احلــدث من خالل مــاكــانت
تنـشره تـلك الصـحف من  خرائط
حتـــــــــــــدد مـــــــــــــواقـع اجلـــــــــــــيـش
الــعـربـي  واجلـيـش االســرائـيــلي
ووصف نفـسه  بانه كـان ب تلك
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نـعت االوسـاط االدبـيـة والـثـقـافـيـة
وصل الكـاتب والناقد في مدينـة ا
ــعــروف ســعــد الــدين ــوصــلي ا ا
خضـر  عن عمـر ناهز ال 84عاما
.. ونـــــــعـى احتـــــــاد الـــــــكـــــــتـــــــاب
واالدبــاء  الـعـراقـيـ في نـيـنـوى
رحيل خضر واصفـا اياه بالرحيل
ــــــؤلم فــــــيـــــمـــــا ابــــــرز كـــــتـــــاب ا
  رحـيل الـكـاتـب سـعد مـوصـلـيـ
الــديـن خــضــر  بــكـــونه خــســارة
ــوصــلي .. لــلــمــشــهــد الــثــقــافي ا
ووصــف الـــــــــــــــكـــــــــــــــاتــب بـالوي
احلـمـدوني  الـكـاتب سـعـد الـدين
خــضــر  بــكــونه نــاقــد وصـحــفي
مـــتــمـــيـــز مــعـــروف  بــكـــتـــابــاته
ـؤرخ الـهـادفــة  بـيـنــمـا اشـار  ا
عبد اجلبـار جرجيس الى ان سعد
شهد الثقافي الدين خضر  بان ا
وصلي عرفه  من خالل كتاباته ا
الــــــهـــــادفــــــة  ومــــــتــــــابــــــعــــــاته
  حيث ـتواصـلة  عـبر الـسنـ ا
عــــــــاصـــــــــر الــــــــكـــــــــثــــــــيـــــــــر من
االحـداث  والـوقـائع  الـتي مـرت
وصل عـلى الـعـراق بـشـكل عـام وا
عـلى وجه اخلـصـوص كمـا انه من
الــكــتــاب الــذين اتــســمــوا بــهـدوء
الـــــطـــــبع  ورزانـــــة الـــــســـــلـــــوك
الــــــــــــعــــــــــــام  واحــــــــــــتــــــــــــرامـه
لالخرين  وعرف ايضا بكونه من
كتاب جـريدة الزمان  عـبر العديد
من الـرؤى والــكــتـابــات الــتي كـان
يـــرفـــد بــهـــا اجلـــريـــدة  في احــد

سنوات صدورها .
وحتــفل ســيــرة الــكــاتـب والــنــاقـد
ســعـد الــدين خـضــر بـالــكـثــيـر من
احملـــــطـــــات  الســـــيـــــمـــــا بـــــعــــد

تــخــرجه من  جــامــعــة بـغــداد في
قـــسم عــلم االجـــتــمــاع مـن كــلــيــة
االداب عـــــــــــــام  1962وتـــــــعــــــ
تدريسيا  وبعد فترة  من العمل
في احلــقل الـتــربــوي نـقل لــلــعـمل
ـوصل  حـيث كـمــديـر  لـسـجن ا
نــقـلت خــدمـاتـه الـوظــيـفــيـة  الى
وزارة الــــــــعـــــــــمـل والــــــــشــــــــؤون
االجتمـاعية  لـيحال على الـتقاعد
بــعــد بـلــوغه سـن الـتــقــاعــد  امـا
ســيـرته االدبــيـة فــبــدات مـنــذ عـام
 1949حينما نشر في ذلك العام
بــاكــورة نــتـــاجــاته الــفـــكــريــة في
الــصـحـف الـتـي كـانـت تـصــدر في
ذلـك الــــــعـــــام  كــــــمــــــا عـــــمـل في
جريـدة  فتى العـراق اما مـؤلفاته
فـــكـــان عــام 1968 قـــد اصــدر من
خالله مـــؤلــفه االول الـــذي  حــمل
عــــنــــوان الــــراي الــــعــــام وقـــوى

التحريك.
o K*« W U

وفي عـام 1971 اصــدر كــتـاب عن
وزارة االعــــالم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــل
عــــنـــوان  مـــنــــظـــمــــات الـــزنـــوج
وحــــــركـــــــاتــــــهـم فـي الــــــواليــــــات
ــــتــــحـــــدة امــــا في عــــام 1976 ا
ـــــركـــــز فـــــاصـــــدر كـــــتـــــابـه عن ا
ـوصل حيث الثـقـافي  جلامـعة  ا
ـلـحق جـاء بــعـنـوان  صــحـافــة ا
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
الـصــحـافــة  الـعـربــيـة  وواصل
ــــتـــــمــــحــــورة حــــول اصــــدارتـه ا
الـصـحافـة فـاصـدر في عام 1986
ـــعــنـــون  الـــصـــحـــافــة كـــتـــابه ا
والــــعــــصـــر  ضــــمن ســــلـــســــلـــة
وسـوعة الصـغيـرة التابـعة لدار ا
الشؤون الثقـافية  كما اصدر عام

اخلـرائط كـطالب يـريـد االسـتزادة
والـتــعـلم كــمـا ابــرز خالل الــلـقـاء
اولـى ثـــــــــــمـــــــــــرات نـــــــــــتــــــــــاجـه
الفكـري  حينما دون مـقالته التي
كــــانـت بــــعـــــنــــوان  الـــــتــــبـــــاين
الــثــقـافـي بـ االقــطــار الـعــربــيـة
والــتي نــشــرهــا  ضــمن جــداريـة
ــثـــنى فــحــازت تــلك ـــتــوســطــة ا
ـــــــقـــــــالــــــة  عـــــــلى اعـــــــجــــــاب ا
مدرسه  مـحمـد علي الـداود الذي
اضـــطــلـع الحــقـــا  بــادارة مـــركــز
ـستـنصـرية دراسـات  اجلامـعة ا
ـسـتقل ادبي وكـان اول من تـنبـا 
بـاهـر لـسـعـد الـدين خـضـر  الـذي
تــابع  عن مـــتــابــعــاته ســواء من
خالل ما كـان يذاع عبـر الراديو او
ما كانت تـنشره اجملالت فـي حقبة
خـــــمــــــســـــيــــــنـــــيــــــات  الـــــقـــــرن
ــــــــنـــــــــصـــــــــرم  ومــــــــنـــــــــهــــــــا ا
مـــــــــــــــــجـالت  االثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــور  واخـــــــــــــــــر وا
ســاعـــة  فـــضـال  عــمـــا حـــفـــلت
ذاكـرته جتـاه مــجـلـة الــدنـيـا الـتي
كان يصـدرها  االديب عبـد الغني
الـعـطري  فـي دمشق فـكـان يـحرر
صـفـحـتـان في تــلك اجملـلـة فـكـانت
احـدهـما  قـصـائـد وقصص حتت
خانة االدب  فـيما كانت الـصفحة
ــقــابــلــة حتــمل  صــورة المــراة ا
عـاريـة  يـدون حتـتـاهـا كـلـمـة قـلة
ادب .وعن كـتـبه الـتي تنـاول فـيـها
شـؤون الـصحـافـة قال خـضـر بان
الـصــحــافــة ركن مـهـم من  اركـان

اجملـتـمع الـعـراقي  وان اسـتـقـرار
الــبـلــد سـيـنــعـكـس عـلى اســتـقـرار
مـؤسـسـات الـصحـافـة  بل دفـعـها
لــــنـــــقالت نــــوعــــيــــة  ويــــعــــد ان
الــصــحــافــة  تــطــبل وتــزمــر هي
تــســيــر عــكس الــتــيــار او الــواقع
عـاش والتتمـتع بابـسط مباديء ا
الــصــحــافــة .كــمــا تــطــرق لــولــعه
بـــــالــــفـن حـــــيــــنـــــمـــــا ابــــرز  ان
الــفن  يــعــد امــرا اســاسـيــا  في
ـا حـيــاة كل انــســان  وخـاصــة 
سالة التعامل معه حسب يتعلق 
مــعــيـار ذائــقــته الــفــنــيــة مــشــيـرا
الى  الــفــرصــة الـــتي ســنــحت له
بـــاالطالع عــــلى ثـــقــــافـــات بـــعض
الـشعـوب كالـيابـان حيـنمـا كان في
دورة مـتــخــصـصــة سـنــحت له في
مـنـتـصف الـثـمـانـيـنـات فـاسـتـثـمـر
بـــعـض الـــفــــرص لـــزيــــارة بـــعض
ـــــــتـــــــاحف فـي طـــــــوكـــــــيــــــــــــو ا
وهيروسشـيما وكيوتـو كما اختتم
سلـسلـة رؤاه باحلديـث عن النخب
ن عـمـلت في اجملـال الـصــحـفـيـة 
االعالمي مــنـحـدرة من بـيــــــــــــئـة
ـية واخـرى وجلـــــــــــت هذا اكاد
يـدان بـــــــــطـريقة الـفطـرة فقارن ا
بــيــنــهــا عــلـى  مــثــال احلــديــقــة
ــــــــنــــــــســــــــقــــــــة والــــــــغــــــــابــــــــة ا
ــتــعــان الــطــبــيــعــيــة وكالهــمــا 
الــنـظـر اال ان االولى اعــدت  بـيـد
بـــــشـــــريـــــة واالخـــــــــــــرى بـــــيــــد
ـــــــــــــــــيل ربـــــــانــــــيـــــــة وهـــــــو 

لالمر االخير .
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االنتصـار البـاهر الذي يـحقـقه الفلـسطـينيـون على الـكيان اإلسـرائيـلي الغاصب
ـكنـها االنـتصـار وحتقـيق أهدافـها يقـدم درساً عـظيـماً عن أن قـضيـة احلق ال 

بادئها.. ؤمن  نشودة إذا حتمل مسؤولياتها طرف واحد من ا ا
واجـهات الـسـابقـة ب االحـتالل اإلسرائـيلي يتـضح ذلك جلـيـا في أنه في كل ا
ـقـاوم الـغـاضب والـشـعب الـفـلسـطـيـني األبي والـرغم من صـمـود وشـجـاعـة ا
قاومة الفـلسطينـية الباسلة خالل كل لكنـها لم تتحقق نـتائج كبيرة ألن أسلـحة ا
تلك احلـروب كانت ال تقـارن بأسلحـة االحتالل اإلسرائـيلي سكاكـ او أسلحة
خفيـفة ومتـوسطة او صـواريخ مصـنوعة مـحليـا مدياتـها لـيست كبـيرة مقـتصرة

على غالف عزة..
في هـذه احلـرب أخــتـلف الــوضع عـنـدمــا أحتـد وتـعــاون كل من يـؤمن بــقـضـيـة
قاومة إيران العـراق سوريا لبنان.. الذي قدم حور ا تمثلـة  فلسـط احملقة وا
ة (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا الدعم الـتقني والتسليحي الالزم للمواجهـة امتثاال لآلية الكر
اسْـتَـطَـعْـتُم من قُــوَّةٍ وَمِن ربَـاطِ الْـخَـيْلِ تُـرْهِـبُـونَ بِهِ عَـدُوَّ الـلَّهِ وَعَـدُوَّكُمْ وَآخَـرِينَ مِن
هِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ دُونِهِمْ لَـا تَعْلَمُـونَهُمُ اللَّـهُ يَعْلَمُـهُمْ ـ وَمَا تُنـفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَـبِيلِ اللـَّ

..( وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
صـارت الـنـتـائج مـبـهـرة بل اآلن يـتم الـتـصـريح عن قـدرة صـاروخـيـة لـلـمـقـاومـة
دة 6 أشهـر متواصـلة وهـذا االحتاد للـمحور كـان السبب في لـقصف تل أبيب 
ـقاومـة الـتي تـعـودت عـلى تـقد خـسـائر قـد تـبـدو بـسـيطـة في نـظـر شـعـوب ا
تـضــحـيـات كـبـيـرة فـي سـبـيل قـضـايــاهـا احملـقـة إال أنـهـا مــرعـبـة في نـظـر عـدو
ـكن ان يتسبب في متـغطرس ألن البـاطل دائما مـا يكون مرعـوبا من أي حدث 
انهـياره ألنه دائما ما يكون هشا من الداخل وأيضا سبب ابطال الداخل الذين

ســيـطــروا عـلى األراضـي الـفــلـســطـيــنـيــة احملـتــلـة واثــبـتـوا
هشاشة الكيان الغاصب من الداخل.

ـواجــهـة أثـبــتت ان جنــاح أي قـضـيــة حـتى ان هــذه ا
ـرجوة يتـطلب احتاد احملقـة منهـا الوصول ألهـدافها ا
ـا تـطـورت مـعـادلة ـؤمـنـ بـهـذه الفـكـرة واال  جـمـيع ا
تـوازن الـقــوى فـتـحـولت حــجـارة الـفــلـسـطـيــنـيـ عـام

2000الى صواريخ في عام 2021.
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طالـبت النـائب  عن محـافظـة ديالى
اقـبـال الـلهـيـبي  بـفـتح حتـقيق في
استيالء جهات متنفذة على مناطق

زراعية واسعة في ديالى.
وقالت اللهيبي لــ (الزمان) امس ان
(جـــهـــات مـــتـــنـــفـــذة ومـــســـؤولــ
ســـيـــطـــروا عـــلى اراض ومـــنـــاطق
زراعـية واسـعـة في محـيط بـعقـوبة
دن وقـاموا بـتحويـلها الى وبقـية ا
قـــطع اراض ســـكـــنـــيـــة الفـــتـــة الى

ليارات). ارباحهم كانت با
واضــافت الــلــهــيــبي ان (مــا حـدث
مـخالف لـلـقـانون وتـسـبب في خلق
مـشـكلـة مـعـقـدة من ناحـيـة الـضغط
عـلـى اخلـدمـات االسـاسـيـة مـطـالـبـا
لف بفـتح حتـقيق مـوسع في هـذا ا
احلـــســاس وبــيـــان حــجم االراضي
التي التهمتـها تلك اجلهات واعادة
الـنـظـر في حتـويل مـحـيـط بـعـقـوبة
الــزراعي الى ازقــة ســكـنــيـة بــشـكل

عشوائي وفوضوي ) .
واشــارت الـى ان ( مــا حــدث يــثــيـر
الـكـثـيـر من عالمـات االسـتـفـهـام مـا
يـسـتــدعي الـتـحــقـيق لـبــيـان حـجم
مارسات الضرر احلاصل من تلك ا
الغير قانونـية التي لم تنتهي حتى

االن ) 
ومن جانب آخر قال  عـضو مجلس
الــنـواب عن مــحـافــظـة ديــالى عـمـر
ان (مــشـروع الــكــروي لــ (الـزمــان) 
طــريق بــحــيــرة حـمــرين فـي ديـالى
ـشـاريع االســتـراتـيـجـيـة يــعـد من ا
ر بري ألكثر من 250 الذي يؤمن 

ــشـروع واشــار الى انه ( ادراج ا
مـــــرة اخــــــرى في مـــــوازنـــــة 2021
وخـصص له 2 مــلــيــار ديــنـار فــقط
وهـو يوازي %3 تـقريـبـا من كـلـفته
االجـمــالـيـة مـؤكـدا بـان فـاحت وزارة
االســـكـــان والـــبـــلـــديـــات عـــلى دعم
شروع من خالل تبني مبدا البناء ا
ـواصــفـات ــراحل إلجنــازه وفق ا

واخملـطــطــات الــهـنــدســيــة الـتي 
وضعها قبل 2 عام ) .

 وفي ســيـاق آخــر قـال الــكـروي ان
ـــأســاة االنــســانـــيــة الــتي (حــجم ا
طالت جلـوالء دفعت مجـلس النواب
في 2017 الى اعـالنــــهــــا مــــديــــنـــة
مــنـكـوبــة الفـتـا الى ان عــدد مـلـفـات

الـــتــعــويض لألهــالي اكــثــر من 15
الـف مـلف لـم يـجــري تــعــويض ايـا

منهم رغم مرور 6 سنوات).
واشـار الى ان (جـلـوالء حتـتاج الى
رعــايــة واهـــتــمــام خـــاص من قــبل
احلكومـة في اطار الدعم والـتطوير
واالعمار خـاصة وان حجم الـتدمير
الـهـائل الـذي طـال الـبـنى الـتـحـتـية
لــلــخـــدمــات االســاســـيــة وصل الى

.(80%
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الى ذلك قـال رئـيس مـجـلس نـاحـية
الـعــظـيم الـســابق مـحــمـد ضــيـفـان
ان (طـريق الــعــبــيـدي لــ (الــزمــان) 
كركوك- بغداد او مـا يعرف بطريق
الــعــظــيـم يــعــد من اخــطــر الــطــرق
الـــــبــــريـــــة في الـــــعــــراق بـــــســــبب
ــرعــبــة عن حـوادث احـصــائــيـات ا
الــســيــر والـــتي تــؤدي اى مــصــرع

ئات سنويا) . واصابة ا
واضــــــاف انه  ( مـن خالل قــــــراءة
مـبـسطـة جملـمل احلـوادث نـرى بان
%50 من احلـــــوادث ســــــبـــــبـــــهـــــا
الـشـاحـنـات التـي تسـبب فـي بعض
االحــيــان مــجــازر بــشــريــة بــســبب
تهاون بـعض سائقيـها باإلرشادات
رورية او السير عكس االجتاه او ا
عدم االكتراث لألنـظمة والتـعليمات
ما يؤدي الى وقوع حوادث مؤسفة
يــذهب ضـــحـــيــتـــهـــا الــكـــثـــيــر من

االبرياء) .
ـــوت في واشـــار الـى  ان (طـــريق ا
اشـــارة مـــنه الى طـــريـق الــعـــظـــيم
اليـزال يحـصد ارواح الـعـشرات من

االبـريـاء شـهـريـا رغم انـفـاق الـدولة
عـليـها مـليـاررات الـدنانـير لـلتـأهيل
والتطوير مؤكدا بان الطريق بان ال
يستوعب الزيـادة الكبيرة في اعداد
ر رئـيسي من ركـبات بـاعتـباره  ا
كردسـتان الى بـغداد مـرور بكـركوك

وصالح الدين وديالى) .
واصـدرت  نـاحيـة الـعـظيم الـتـابـعة
لــقــضـاء اخلــالص في  احملــافــظـة 
ـنع كـارثـة الـرقي في قـراراً عـاجالً  
احملــافـظـة  فـيــمـا اكـدت ان قـرارات
مــحــافظ ديــالى جــاءت اســتــجــابــة

زارع . لنداءات ا
وقـال مــديـر نـاحــيـة الــعـظــيم  عـبـد
اجلــبـار الـعـبــيـدي لــ (الـزمـان)  ان
(مــحـافظ ديــالى اصـدر قــرار عـاجل
بـــفـــتح كل الـــطـــرق امـــام تــســـويق
محـصـول الرقي في نـاحيـة العـظيم
وافـسـاح اجملال امـام تـدفق الـتـجار
والـبقـال مـن اجل شراء احملـصول
واسـتــثـنــاءهم من حــظــر الـتــجـوال
الـشامل والـسـماح لـلـمزارعـ لـنقل
مـحــصـولــهم صــوب بـغــداد بــشـكل

مباشر) .
واضـــاف الـــعـــبـــيـــدي ان (قــرارات
مــحــافظ ديــالى جــاءت اســتــجــابــة
ــــزارعـــ بـــعـــد تـــراكم لـــنـــداءات ا
مـحصـول الرقي في الـعـظيم بـسبب
حـظــر الـتـجـوال الـشـامل الـذي مـنع
وصــــــول اغـــــلب جتـــــار اخلـــــضـــــر
ــــدن والـــــبــــقـــــالــــ مـن بــــقـــــيــــة ا
واحملـافــظـات الى الـنـاحـيـة لـغـرض
شراء احملصول مـا سبب ضرر بالغ
كــاد يـقــود لــكـارثــة كــبـيــرة تــسـبب

ــئــات خــســائــر مــاديــة جــســيــمــة 
زارع ) . ا

واشـــــار الى انـه (جــــرى االيـــــعــــاز
لـلـقـوات االمـنيـة في الـطـرق الـبـرية
بتـسهـيل وصول كل من يـريد شراء
محصول الرقي الى ناحية العظيم)

.
ومن جـانب آخــر قـالت  الـنـائب عن
مــحـافـظـة ديـالى اقـبـال الـلـهـيـبي لـ
(الزمان )  ان ( ديالى تعيش وضع
امـني غــيـر مــسـتــقـر مــنـذ ســنـوات
طــويـلــة ورغم وجـود فــتـرات هـدوء
نـــســـبـي لــكـن ســـرعـــان مـــا تـــعــود
اخلروقات االمنيـة لتسجل حضورا
شهد االمني وتدفع للمزيد من في ا
نــزيف الـدمـاء الـتـي تـطـال االبـريـاء

من كل اطيافها دون استثناء) .
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واضـــافت ان (ديـــالـى تـــعـــاني من
وجـــــود االرهـــــاب وهـــــو جـــــزء من
مشـكلـة لم تعالج مـنذ سـنوات وهو
اليـزال يـحـصـد ارواح االبـريـاء بـ
فـــــتــــرة واخــــرى بـــــاإلضــــافــــة الى
الــصـراعــات الــســيــاســيــة ووجـود
ـــســـتـــوى صـــراعـــا اكــــبـــر عـــلـى ا

االقليمي والدولي) .
واشـــــــــارت  الـى ان (امـن ديــــــــــالى
يـحـتـاج الى دراسـة لـبـيـان اسـبـابه
مـن اجل اعـــــــطــــــــاء بـــــــارقـــــــة امل
بـاالسـتـقرار بـعـد سـنـوات من حـالة
قـلق الفتـا الى ان احملـافظـة شـهدت
الكثير من العمـليات العسكرية لكن
بـــعـــد فـــتــرة يـــعـــود االرهـــاب مــرة

اخرى) . اقبال اللهيبي
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ـفـكـرين واألدبـاء ورجـالِ الثـقـافـة... لـيـسوا الـقـادرون عـلى الـعطـاء واالثـراء مِنَ ا
بقـلـيـلـ  ولكـنـهم لـيسـوا جـمـيـعاً من الـنـاشـط فـي مضـمـار الـتنـويـر والـسعي

للتغيير ..!!
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إنّهم على نَحْوَيْنِ :
النحو االول :

واكبة الفاعلة للحراك الفكري والثقافي واألدبي ... أصحاب ا
ضمار . ومن هنا تراهم يتركون بصماتِهم واضحةً في هذا ا

ـثـابة ـسؤولـيـة فـهم فـي اجملـتـمع  وهـؤالء يـنـطـلـقون مـنْ إحـسـاسهـم الـعـالي بـا
ضيئة ولهم منا فائق االجالل واالحترام . صابيح ا ا

وأَسْمَحُ لنفسي أنْ أضرب مِثالَيْنِ :
لـقد نـشـرتُ عـلى صفـحـتي اخلـاصة في ( face book) بـاألمس (  16/  5/

2021) مقالةً بعنوان :
(بِمَحَبَتِكُم ذقنا طعمَ العيد) 

جاء فيها هذا البيتان :
إنْ لم يكن لي وََلد مِنْ صُلْبي 
فانّ أوالديَ صِيدُ الصَحْبِ

أذوقُ طعمَ العيدِ في وِدادِهم 
وقد ضَمَمْناهُم بِوَسطِ القَلبِ

وما أسـرع ما وصلـتني أبـياتُ األديبِ الرسـالي االستاذ الـشاعـر السيـد محسن
وسوي –حفظه الله  –يقول فيها : ا

حتـيـة العـيـد إلى سـيـدنـا الـعالّمـة الـسـيـد حـسـ الـسـيـد مـحـمـد هـادي الـصدر
حفظه الله. 

لكَ في الفؤاد منازلُ وودادُ
حتلو بوجهكَ هذه األعيادُ

يا واحةً فيها الربيعُ كما اشتهى;
عِلْم  وأخالقُ بها ورشادُ
فخر لنا إنّا بودّكَ نرتمي 
وكأننا في قُرْبكَ األوالدُ 
نستافُ منكَ روائحاً عَلَويةً
وعلى حُروفكَ حكمة وسَدادَ

اً صادحاً  فاسلمْ لنا  ; نهجاً قو
يالدُ  باحلب  أنتَ بنبضِنا ا

لُقياكَ عيد باذخ الينتهي 
أنتَ احلبيبُ  ووجهكَ األعيادُ

واليوم  17/  5/ 2021 نشرت لنا في جريدة الزمان مقالة عنوانها :
آثر االنسانية)  قابر اجلماعية ورجال ا (شتان ب رجل ا

تـعددة ـواهب ا وما أسـرع ما وصـلـتني مِنَ االسـتـاذ ناجي الـغزي  - صـاحب ا
متدة من الكتابة الى الفنون التشكيلية - رسالة يقول فيها : ا

ـقـابر ـة في جـغـرافـيـة ا ـوت ونـبش االلم تـتـجـمع تـفـاصيـل مؤ (في ذكـرى أرث ا
اجلمـاعية االلـيمة التي أخـذت شباب وشـيوخ واطفـال ونساء الـعراق دون رحمة
ـظلوم ـقابر اجلـماعـية جتاوزت 210 مـقبرة تـمتد مـن اجلنوب ا الى طـابور من ا

ؤنفلة..  حتى حلبجة ا
تئن فـيهـا اجلمـاجم وترتل الـشفـاه بألم وحـسرة مـظلـومة ومـذبوحـة على صـخرة
ـتـجــذرة في الـذاكـرة ـفـقـود.  لـم تـنـطــوِ تـلك الـذكــريـات وتـفــاصـلـيـهــا ا الـوطـن ا
ـا ادمت الـقلـوب قـبل الـعـيـون وحـفـرت في الـنـفـوس أخـاديد والـوجـدان أبـداً طـا

احلزن والقهر. 
ـشـاعر في إن ذكـريـات االلم والـتفـكـيـر في مـاضي قاسي يـرهق الـنـفس ويـثيـر ا
زمن تتـسارع به االحـداث وتزدحم الـعذابـات وتكـثر االحـزان. ليس هـناك عراقي
رحلـة النـازفة التي خـلفهـا زمن الدكتـاتورية لم تخـدشه ألم الفاجـعة ومسـارات ا
البغـيضة واستأنَـفَها تنظيم داعش الـوحشي بقساوةِ سُلـوكِهِ ودمويةِ نهجه الذي
يتـطابق مع نظـام البعث.. والـتعامل مع فـقد االحبـة  هو من اكبـر التحـديات التي
ـا تـسبب له صـدمـةً أو شـعـوراً بالـذنب أو احلـزن الـعـميق تـواجه الـشـخص ور
واالصـعب هـو جـرح الـذكـريـات الـدامي الـذي اليفـارق الـتـفـكـيـر. ويـبدو أنَّ ارض
تـتالية التي تفقدنا االمل و االمان لغد الزال العراق ال تـتسع ألحزاننا وخيباتنا ا

ضبابياً.. 
اجملد واخلـلود لـشهـدائـنا االبـرار الذين أصـبحـوا ايـقونـةً على صـدور االحرار

وذكراهم أمانة في أعناق الشرفاء. واللعنة واخلزي والعار للظا .
قابر اجلماعية  رسومة بريشته حول ا وهي مصحوبة باحدى اللوحات ا

وبهذا التواصل الفاعل يُمكن أنْ ندفع بالعجلة الى األمام .
وسويّ والغزي على مشـاركتهما الطيّبة التي فتحت فشكـراً لالخويْن العزيزين ا

ستقبل واعدٍ للحراك الفكري واألدبي والثقافي  باب األمل 
والنحو الثاني :

ن يـقــوى عـلى االثـراء واالبـداع ولـكـنه يــؤثـر الـعـافـيـة والـدعـة شـريـحـة كـبـرى 
والراحة على بَذْلِ جهدٍ متميز في مضمار النتاج الفكري واالدبي والثقافي ...

وهؤالء ايضا على أصناف 
الصنف االول 

ـعرفـة ومقـتـضيـاتهـا ومِـثْلُ هذا االنـعزال عَـزَلَ نَفْـسَهُ وابـتعـدَ بـالكـامل عن دنيـا ا
سيقوده  –شاء أم أبى  –الى األميّة ..!!

الصنف الثاني :
يأخذ وال يعطي 

قد يقرأ  وقد يتابعُ ولكنه أخرس ال ينبسُ بِبنتِ شَفَةٍ وال يعلق وال يناقش...
الصنف الثالث :

صلحـة معيّـنة فقـد يتملقُ بـسطورٍ يـكتبـها  أو أبياتٍ يـنظمـها لهذه ال يتحـرك االّ 
الشخصية النافذة أو تلك ..!!

عنوية كلها . وازين ا وبهذا يبخس حَقَّ ا
وفي النحو الثاني أقول :

القادِرُونَ على العطاء تكاسَلُوا 
عَنْهُ وباتوا في سُباتٍ مُقْلِقِ 

نَقَضُوا عهودَهُمُ الوثيقةَ كُلَّها 
ياليتَ عهد وفائهم لم يسرقِ

سعد الدين خضر

عبد اجلبار جرجيسعلي الورديعبد الغني العطري
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قــدمـت األمـــانـــة الــعـــامـــة جملـــلس
الــوزراء طـــعـــنــا بـــبـــعض بـــنــود
ـــوازنـــة وطــلـــبت مـن احملــكـــمــة ا
االحتـــاديــة الــعــلـــيــا إصــدار أمــرا
والئــيـــا إليـــقــاف الـــعـــمل بـــتــــــلك
الـبـنـود.وقـالت االمـانـة الـعـامـة في
بـــــيـــــان امس إن (بـــــعض مـــــواقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعي تـــنــاقــلت
صـورة عـن كـتـاب وزارة الـداخـلـيـة
رقم بالعدد 5537 في 18 نيسان ا
ــتــضــمن طــلب الـوزارة ـاضي ,ا ا
من األمـانــة الـطــعن بـبــعض بـنـود
ـوازنــة نـتـيــجـة وجــود عـجـز في ا
تــعــويـــضــات الــعــامـــلــ فــيــهــا)
واضاف ان (الدائـرة القانـونية في
األمانة ,قدمت الطعن ببعض بنود
ــوازنــة خملــالــفــتـــهــا الــبــرنــامج ا
احلـــكـــومي ومـــبـــدأ الـــفــصـل بــ

الـسلـطات مع الـطـلب من احملكـمة
االحتـــــاديـــــة إصـــــدار أمـــــرٍ والئي
إليـقـاف الـعـمل بـتـلك الـبـنـود حل
ــعــروضـة الــفـصـل في الـقــضــيـة ا

أمامها).
Í—c  q

مؤكـدا (وقوف االمـانة جلـانب هذه
الـــشـــريـــحـــة وســـعـــيـــهـــا إلى حل
ـــــوضـــــوع بـــــشـــــكل جـــــذري مع ا
ثلة وضـوع  ـعنيـة با اجلهات ا
الـية والدوائر احلـكومية بوزارة ا

ذات العالقة). 
وأوضـــــــــحـت الــــــــــوزارة فـي وقت
ستحقات سابق ,موضوع صرف ا
ــتــرتــبــة عـلـى الـعالوات ــالــيـة ا ا

والترقيات. 
وذكـرت الــوزارة في بـيـان امس ان
(الــــداخـــلـــيـــة مـن خالل دوائـــرهـــا
ـعـنـيـة تسـعى الى اعـطـاء حـقوق ا

ـــوظـــفــ ـــراتب وا الـــضـــبــاط وا
والعـمل على مـتابـعة احـتيـاجاتهم
وطــلــبـاتــهم وتــخــصــيص قــنـوات
مـتـعددة لـلـنـظـر بـجـمـيع الـقـضـايا

التي تخصهم).
مؤكدا ان (البعض يـعمد على نشر
مـعــلـومـات غـيــر صـحـيــحـة بـشـأن
تـرتبة الـية ا ـستحـقات ا صرف ا
عـلـى الـعالوات والــتــرقــيـات وزج
اسم مــفـاصـل الـوزارة فــيــهــا عـلى
انـها هي الـسـبب في عـدم صرفـها
وهذا بـحده اجحـاف للجـهود التي
تـبذلـهـا من أجل انصـاف الـعامـل
فـيـهـا كـونهـم يـقـومـون بـواجـبات
ومهـام تخـتلف عن بـاقي الوزارات

والدوائر األخرى).
مــــــشــــــيــــــرا الى ان (مــــــنـح تــــــلك
ـسـتحـقـات من أولويـات اجلـهات ا
اخملـــتــــصـــة  والــــوزارة تــــســـعى

الية ستحقات ا جاهدة الى منح ا
قابالت  ,حيث اجرت العديد من ا
واالتـصـاالت بهـذا الـشـأن ومازالت

اجلــهـود مــتـواصــلــة إلعـطــاء هـذه
احلـــــقــــوق الـــــتي حـــــجـــــبت رغم
ـــنــاشــدات الـــعــديـــدة الــتي كــان ا

ــاضي الى آخــرهـــا في نــيــســـان ا
اجلـهات اخملـتصـة بـشأن مـنح تلك

ستحقات).  ا

الف نـــســمــة ويـــربط مــدن كـــبــيــرة
ومـنـهـا خـانـقـ بـبـعـقـوبـة وبـغـداد
وبــقــيــة احملــافــظــات الفــتــا الى ان
الطريـق دمر بنـسبة %100 بسبب

فيضانات نيسان 2018). 
واضـــــــــاف الـــــــــكــــــــروي ان (وزار
الــبـــلــديـــات واالســكـــان ومن خالل
فـرقـهـا الـهـنـدسـيـة اعـدت كـشـوفات
هـــنــدســيــة وفـــنــيــة لــبـــنــاء طــريق
سـتـراتيـجي عـبر جـسـر كونـكـريتي
يـة بكلـفة تصل الى واصفـات عا
اكـــثـــر من 66 مـــلـــيـــار ديـــنــار و
ـشـاريع االسـتـثـمـاريـة ادراجه في ا
لـــــلـــــوزارة عـــــام 2019 اال ان اجل

الية ) .  بسبب االزمة ا
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الـفـنـيـدق احلـدوديـة أمـام أنـظـار بـضـعة
ـغــربـيـة دون أن أفـراد من قــوات األمن ا
يتم صدهم نـحو جيب سبـتة اإلسباني
في ظـاهـرة جـمـاعـيـة مـفـاجـئـة. وأعـلـنت
الـسـلـطـات اإلسـبـانـيـة الـثالثـاء أن سـتـة
آالف شخص وصـلـوا الى سبـتة قـادم
ـغرب بـيـنـهم قـرابة 1500 قـاصر من ا

وأنها أعادت 2700 منهم.
ÍœËbŠ d³F

ووصل هـــؤالء إمــا ســـيــرا عـــلى األقــدام
وإما سباحة. وقد توفي أحدهم غرقا.

ــغـربــيـة هـذا وعــزّزت الـقــوى األمـنــيـة ا
الـصبـاح وجـودها عـنـد بوابـة الـفنـيدق
ــعــبـر احلــدودي الــبــري الـوحــيــد بـ ا
عبر الى أوروبا وإفريقيـا - إلى جانب ا
سيل مليلية شرقا - واسـتعملت الغاز ا
لـــلـــدمـــوع لـــتـــفـــريـق مـــجـــمـــوعـــات من

هاجرين كانت تتوافد دون انقطاع. ا
رغـم ذلك اســتـــمـــر تــدفق مـــجــمـــوعــات
ـهاجـرين بـينـمـا أقفل آخـرون عـائدين ا

عبر الرسمي في نهاية أدراجهم. ويقع ا
وازاته من ـديـنـة.  شـارع رئيـسي في ا
جـهـة البـحـر يـوجـد مسـلك آخـر صـغـير
ـهـاجـرون غـيـر غـبـر مـعـبـد يـنـزل الـيه ا
القـانـونيـ مسـتغـلـ منـذ االثنـ جزر
ميـاه الـبحـر الـذي يجـعل الـطريق أوسع

بعض الشيء عمليا.
ــعــبـر مــســلك آخــر جــبـلـي عـلى فــوق ا
هـضـبــة صـغـيـرة مـطــلـة عـلى الـشـاطىء
ومـكـسـوة بـاألشـجـار يوصـل أيضـا الى

سبتة.
في السـاعـات األولى من صبـاح الـثالثاء
حــاولت أمل الــتي تـوقــفت عن الــدراسـة
وال تــــمــــارس أي عـــــمل الــــعـــــبــــور مع
ـرافقـ لـهـا عـبـر الـطريق األشـخـاص ا

اجلبلي. لكن قوات األمن صدتهم.
ومنذ يوم أمس يتم التداول على مواقع
الـتـواصل االجـتــمـاعي بـأشـرطـة فـيـديـو
ـغـاربة يـعـبرون تـظهـر مـجـموعـات من ا
نــحــو جــيب ســبــتــة اإلسـبــاني مــا دفع

{ الفـنـيـدق- (أ ف ب) - أمضت الـشـابة
غربية أمل (18 عاما) الليل في العراء ا
في محـيط معـبر الـفنـيدق احلدودي في
انتظار فرصة مؤاتـية للمرور نحو جيب
سبـتة اإلسبـاني كمـا فعل اآلالف غـيرها
مـــنــذ يــوم أمـس. لــكن الــقـــوى األمــنــيــة

منعتها من ذلك.
وبدت مـالمح أمل التي قـدمت من مـديـنة
مارتيل الصغيرة اجملـاورة رفقة شقيقها
وأصدقاء شاحبة وتـقول لوكالة فرانس
وت ال برس "نـعرف أنـها مـغامـرة لكن ا
تخـيفـني ما يـخيـفني هـو أن أموت هـنا

فقيرة".
جرد ما وتضيف بخيبة أمل واضحة "
علـمنـا عبـر فيـسبـوك أن النـاس يعـبرون
إلى سبـتة دون أن تـمـنعـهم قوات األمن
جـئــنـا. لـكـنــنـا لألسف لم نـنــجح مـثـلـمـا

جنح أصدقاؤنا في العبور أمس".
ـئـات من األشـخــاص مـنـذ فـجـر وعـبــر ا
االثـن وحـتى وقت مـتأخـر لـيال منـطـقة
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غربي تمر قرب مهاجرين يحاولون الوصول الى جيب سبتة االسباني ÊËdłUN∫ دورية لالمن ا

وروج لـنـمـوذجه الـقـومي الـعـلـمـاني
في جـــولــة في أنــحـــاء الــبالد أطــلق
عليهـا "حركة الوطن في 1000 يوم"

في 2020.
وكـشف عن اسم حـزبه اجلـديـد وهو
"حــــزب الــــوطن" واتــــهم حــــكــــومــــة

إردوغان ب"نهب" الدولة.
وقـال أمـام جتـمع في الـهـواء الـطـلق
ضم أنصـاره في أنـقرة "سـوف نغـيّر

تركيا".
كن الوثوق بالسلطات وأضاف "ال 

ــــفــــوه وجنــــــح إجنه اخلــــطـــــيب ا
يومـها في تـشـــــكـيل قاعـدة مؤيدين
قــويـة رغم اإلعـالن عن االنـتــخــابـات
ــبــكــرة قــبـل أشــهــر قــلـــيــلــة عــلى ا

تنظيمها.
لـــكن الــســـيــاسي الـــبــالغ 56 عــامــا
اخـــتـــلف مع قـــادة احلـــزب وخـــســر
معـركة قـيـادة احلزب الـيسـاري أمام

كمال كيليشدار أوغلو.
ولم يخف إجنه طموحاته السياسية

منذ أدائه القوي في 2018.

بغداد
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كـان وجتربة كثيـرين الى اإلسراع الى ا
حـــظــهم بــعـــد أن بــلــغـــهم أن "الــطــريق

مفتوحة".
وبـ هـؤالء الـشــاب مـحـمـد مـحـمـد (26
ــضــيق عــامــا) الــذي جــاء من مــديــنــة ا
اجملــاورة بـرفــقـة شــقـيــقه الـقــاصـر (15
عــــامـــــا) قــــائـال "إنــــهـم ال يــــرجـــــعــــون
القـاصـرين". لكـنه تـراجع في آخر حلـظة
ـنـزل قـبل أن خـوفـا عـلـيـه فـأعـاده الى ا
يــرجع مــرة أخــرى إلى الــفــنــيـدق حــيث
قضى الليل "في انتظار طلوع الشمس".
ويقول لفـرانس برس "يساورني اخلوف
ـغـامـرة عـلى أن طـبـعـا لـكــنـني أفـضل ا

أظل عالة على والدي".
ومـــنـــعـــته قـــوات األمـن هــو أيـــضـــا من
العبور. لكن بدا الوضع غير مستقر بعد
ذلك إذ كــانـت الــقـوى األمــنــيــة تــتــدخل
تارة وطـورا تبـدو وكأنـها تـغض النـظر
ــهـاجــرين عن عــبــور مــجــمــوعــات من ا
أغـلــبـهم شـبــاب يـحـمـلــون حـقـائب عـلى
ظـهــورهم. بـيـنــمـا كـان
الـبـعض يـعـود أدراجه
بـعـد أن يـرجـعه حـرس
احلــدود عــلى اجلــانب

اإلسباني.
ونبـهت تقـارير رسـمية
في الـسـنـوات األخـيرة
إلى تــــفـــاقـم الـــفـــوارق
االجــــتـــــمـــــاعــــيـــــة في
غرب. وفاقمت األزمة ا
الــــصـــــحــــيـــــة األزمــــة
ـعــيـشــيـة وتــضـاعف ا
معدل الفقر سبع مرات
بــســبــهــا وفق دراســة
رســمــيــة لـلــمــنــدوبــيـة
الــسـامــيـة لـلــتـخــطـيط

أواخر آذار/مارس.
وتردّد وقع األزمـة على
نــــــــــطــــــــــاق أوسـع في
الـفـنـيـدق حـيث أوقـفت
الــــســــلــــطــــات جتــــارة
الــتــهـريـب الـتـي كـانت
رائـــجــــة مـــنـــذ أواخـــر
2019 قبل أن يفاقمها
إغالق احلـدود بــسـبب
الوبـاء مـا اضـطر آالف
الـــعـــامـــلـــ في جـــيب
ســـبــتـــة لـــلــتـــوقف عن
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يـا أم رقيـة سالمـا.. وأي سالم.. سالم معـطر بـعـطر اجلـنة وصـادق صدق

الوجود.
يا أم رقـية يا خفـيفة الظل يا نـبيلة يـا عفيفة يـاصادقة يا جـامعة احلسن كله
والـكمال كـله والكـمال لله تـعالت قـدرته.. يا امرأة لـم ارى مثلـها امرأة قط ال
ورب الـكعبة.. يا شمس دائمة واذا طلـعت الشمس غابت النجوم وجر أذياله
الـقمـر.. فأنت انـثى بكل مـعنى الـكلـمة دون مـنافس بـأي شيء اشبـه أم رقية
فـهي اجمل من الـورد واكثر عـطرا مـنه واحلى من القـمر وارق من الـنسيم..
انـها غصن يتـأرجح على نسـمات الصبـاح النديـة.. انها غضـة بضة كـتمثال
من الـزبد كـلـهـا حركـة كـالـقطـة الـقلـقـة.. لـيتـني لم اعـرفـها.. انـهـا حـسرة بل
حـسـرات وآهــات ولـكن لم تـكـن هـذه اآلهـات واحلـســرات جـمـيــلـة ألم رقـيـة
ـلـبس في الـكالم في الـسالم في االبـتـسـامـة في الـراقـيـة في كل شيء فـي ا

احلديث في كل حركاتها.
نا اليوم والى تفاصيل ودقائق حياتنا يدرك لعل الناظر بع العقل الى عا
عـلى الفـور أن أهم ما يـنقصـه هو احلب. لقـد سار بـنا الـزمان شـوطا كـبيرا
في مـتـاهـات هـائــلـة وبـاتت عالقـتـنــا بـبـعـضـنـا خـالــيـة من الـعـواطف. صـار
اعتـمادنا على التقنيات احلديثة كبيـرا فسرقت منا بساطتنا ووقتنا احلميم
الـذي كنـا نـقضـيه مع اهـلـنا واصـدقـائنـا.. حـقا لـقـد سكن بـعض الـناس في
بـيوت كبيـرة فخمـة لكنـها باعدت بـينهم حـتى في البيت الـواحد فبات االخ
اليــدري اين يــجــلـس اخــوه. وبــات عــلى االم ان تــبـــذل جــهــدا كي تــرى كل

اوالدها. 
كـانت البيوت في مـا مضى احلى واقـرب وكانت تتعـانق في حميمـية رائعة.
ـتـألم فيـنجـده وكـان اوالد احلارة كـأنهم كـان اجلار يـسـمع صرخـة اجلار ا
اوالد عـائـلـة واحـدة. مـجـلس الـيـوم تـشـعـر فـيه وكـأنك في حـاجـة الى مـكـبّـر
صـوت او الى ان تـصرخ حـتى يـصل صـوتك الى االخـرين البـعـيـدين عنك

قلبا وقالبا.
يـقول عالم النفس اجلليل فاخر عاقل "في مطلع القرن العشرين كان هناك
عـالم نفـسه اسـمه ماكـدوغل يـقول: "ان لالنـسـان أربع عشـرة غـريزة مـقابل
كل غـريزة انـفعـال وهنـاك عوائق امـام كل غريـزة. لكن الـدراسات احلـديثة
اثـبتت ان الغرائز مقصورة عـلى احليوان. الغريزة التي تـعرف بأنها صناعة

فكرية كاملة منذ الوالدة التوجد عند االنسان".
ان لالنسان حاجات حاجة للشراب وحاجة لألكل وحاجة للجنس وسواها.
ـتلك وهـذه احلـاجـات تـسبب لـه اندفـاعـا وحـافـز.. ولـذلك فـأن االنـسـان ال 
ـتــلك الـدوافع واحلـوافـز وانـا افــرق بـيـنـهـمـا ألن الـدوافع ـا  الـغـرائـز وا
فيزيولوجية واحلوافز نفسية. وهي التي تدفع االنسان الى العمل والسعي
والى قـضاء احلاجات الـتي تبقى مـا دامت احلياة. فأنت جتـوع وتعطش ما
دمت حـيا. ان احلاجة االولى والكبرى لالنـسان في قناعتي هي حاجته الى
ان يـحب او أن يـحب. وهـذا يـنــطـبق عـلى كل اشـكـال احملـبـة انـواعـهـا األب
واألم واالوالد والــوطن.. ان الـدافـع الى احلب هـو احلــافظ االول واالهم في
احلـيـاة ان تكـون مـحـبـوبا من االخـرين. اليـكـفـيك ان تكـون غـنـيـا او صاحب
نـفوذ بل تريد ان حتب وان تكـون محبوبا محـترما.. فقد أحـببتك يا أم رقية

حبا ال استطيع اخفاؤه.
أم رقـيـة مـاذا اقـول وكل مـا اقـوله قـلـيل وكل كـلـمة
حتـتاج لكلـمات اخرى اعـذريني واستمـيحك العذر
سـلفا لتطفلي فأني بـحاجة اليكِ وفهمت ذلك جيداً

. كن ان استغني عنك أبداً وال
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الـــعـــمل مـــنــذ أكــثــر مـن عــام. وشــهــدت
ـديـنـة احـتـجـاجـات في شـبـاط/فـبـراير ا

اضي. ا
وخـلــفت صـور الـطـوفــان الـبـشـري ردود
فــعـل مــســتــاءة عــلـى مــواقع الــتــواصل
ـــغـــرب عـــبـــرت عن االجـــتــــمـــاعي في ا
"الــــــصــــــدمـــــة" و"األلـم" و"الــــــدهــــــشـــــة"

"االستغراب" لعدم تدخل قوات األمن.
وربطت بعض التعليقات "تساهل" قوات
ــغـربـيــة بـاألزمـة الــدبـلـومــاسـيـة األمن ا
الـقـائـمـة حـاليـا بـ الـبـلـدين وإسـبـانـيا
بـسـبـب اسـتـضـافـة مـدريــد زعـيم جـبـهـة

بوليساريو ابراهيم غالي للعالج.
واسـتـدعـت الـربـاط احلـلــيف الـرئـيـسي
ــدريـــد في مـــكـــافــحـــة الـــهــجـــرة غـــيــر
الـقــانـونـيـة فـي نـهـايـة نــيـسـان/أبـريل
عتمد لديهـا للتعبير السفير اإلسبـاني ا
عن "سخـطهـا" معـتبـرة استـضافـة زعيم
جـبـهـة بولـيـسـاريـو التـي تتـنـازع مـعـها
حول الـصحـراء الغـربيـة "فعال جـسيـما

مخالفا لروح الشراكة وحسن اجلوار".
وشـــاهـــد فــــريق فـــرانـس بـــرس فـــجـــرا
مــهــاجــرين قــدمــوا من مــدن بــعـيــدة في
غرب أو يتحـدرون من دول في إفريقيا ا
جنوب الصحراء يـسيرون على الطريق
ـؤدي الى الـفـنـيـدق وكـانـوا ال يـزالون ا
عــلى بـعــد حـوالى مــئـتي كــيـلـومــتـر من

نطقة. ا
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ووقــفت وردة (26 عـــامــا) عـــنـــد مــدخل
ـؤدية للـمعبـر احلدودي حيث الطريق ا
ــهـاجـرين في ــئـات من ا كـان يــتـجـمع ا
مجموعات متفرقة. وقالت لفرانس برس
"جـئت رفقـة صـديـقتي مـن تطـوان (نـحو
جرد ما رأينا 35 كيلومترا شرقا) 

عــلى فــيــسـبــوك أنــهم يــتـركــون الــنـاس
رون".

وأضــافت "لم أعــد أمــلك شــيــئــا" إلعــالـة
طـفلـ بـعـد إغالق صـالـون حالقـة كانت

تعمل فيه.
وقـالت صـديــقـتـهـا خـديـجـة (26 عـاما)
وهـي من األشـــــخـــــاص الـــــقـالئل الـــــتي
وضـعت كـمامـة عـلى وجـهـهـا "لم نـتردد
ـجـرد أن رأيـنـا أن الطـريق في الـقـدوم 
ـغـامـرة مـفـتـوحـة" مـعـربـة عن عـزمـهـا ا

جرد طلوع الشمس.
ـغـامـرة. إما وقـالت وردة "ال أخـاف من ا

وت". أن نعبر أو 

W²∫  نشطاء يعلقون الفتة عن لقاح كورونا في البنجاب بالهند ô

{ جنـيف (أ ف ب) - شدد الـصليب
األحمـر الثالثـاء على ضـرورة اتخاذ
"خــطــوات اســتــثــنــائــيــة" لــتــعــزيــز
ــضـادة الــوصــول إلى الــلـقــاحــات ا
ـا لـكـوفـيـد-19 في أنـحــاء الـعـالم 
ـتـعــلـقـة فــيـهـا تــسـريع احملـادثــات ا

بالتنازل عن براءات االختراع.
ودعـــا الـــصــلـــيب األحـــمـــر والــهالل
األحــمـــر الــدول وشــركــات تــصــنــيع
األدوية للتحرك بشكل أسرع للقضاء
عـــلى الـــتـــفــــاوتـــات الـــكـــبـــيـــرة في
احلـصول عـلى الـلـقاحـات في أنـحاء

العالم.
ومن ب مـسائـل أخرى يـتعـ على
الدول تـسريع مفـاوضات شـائكة في

يـة نحـو إزالة منـظمـة الـتجـارة العـا
ـلـكــيـة الـفـكـريــة لـلـقـاحـات حــمـايـة ا
كـوفـيــد وغـيـرهـا مـن الـعـوائق الـتي
تـمـنـع تـسـريع انـتــاج الـلـقـاحـات في

العالم كما قاال.
وقــــــال رئـــــــيـس االحتــــــاد الـــــــدولي
جلمـعـيات الـصـليب األحـمـر والهالل
األحـمر فـرانـشـيـسكـو روكـا في بـيان
إنه "في خــضم أســوأ وبــاء في 100
لكـية الفـكرية عام فإن الـتنـازل عن ا
لـلـقــاحـات كـوفـيـد- 19يـعـد الـتـزامـا
ـعاجلة التفاوتات سياسيا ضروريا 
في احلـــصــــول عـــلـى الـــلــــقـــاحـــات
بــاحلـجم والــسـرعـة الــلـذان نــحـتـاج

لهما".

وأضـاف أن "ماليـ األرواح تـعـتـمـد
على ذلك كمـا تعتـمد بنـفس األهمية
ــعـرفـة عــلى نـقل الـتــكـنـولــوجـيـا وا
ـهـمـتـ لـزيـادة قـدرة اإلنـتاج عـلى ا

مستوى العالم".
مــنـذ تــشـرين األول/أكــتـوبــر تـواجه
ــيـة دعـوات مــنـظـمــة الـتـجــارة الـعـا
تـتــقـدمـهـا الــهـنـد وجـنــوب إفـريـقـيـا
لكـية الـفكـرية مـؤقتا إلزالة حـمايـة ا
عن لـــقــاحــات كـــوفــيــد- ?19مــا من
شأنه بحسب الـداع لذلك أن يعزز
االنـــتـــاج في دول نـــامـــيـــة ويــعـــالج
التفـاوت الصارخ في احلـصول على

اللقاح.
ـعـارضـة لـكن تـلك الــفـكـرة قـوبـلت 

شـرسـة من عمـالـقـة تـصـنـيع األدوية
ـستـضيفـة التي تـصر على ودولها ا
أن بـراءات االخـتـراع لـيـست الـعـقـبة
الــرئــيــســيـة أمــام تــســريع االنــتـاج
ــــكن أن وحتــــذر من أن اخلــــطـــوة 

تعيق االبتكار.
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ـواقف عـلى مـا يـبـدو في وتـغـيـرت ا
وقت سابق هذا الشهر عندما أعلنت
واشنطن دعـمهـا للتـنازل عن براءات
ـتـعـلقـة بـالـلقـاحـات على االخـتراع ا
مـسـتـوى الــعـالم فـيـمـا قـال االحتـاد
األوروبي وفـــرنــســا وســـواهــمــا من
عارضة إنها منفتحة على اجلهات ا

قترح. مناقشة ا

لــكـن بــيــان الــصــلــيب األحــمــر حــذر
ـــكـــنه الــــثالثـــاء من أن الـــعــــالم ال 
فاوضات في "الوقوع في مـستنـقع ا

األشهر الستة القادمة".
وحـض احلــكـــومـــات عـــلى تـــســـريع
تــشــاركــهـــا خملــزونــات الـــلــقــاحــات
ـتـوفـرة لـضـمـان تـوزيع أكـثـر عدال ا
وخــصـوصــا في دول تـشــهـد حــالـيـا

زيادة في أعداد اإلصابات بكوفيد.
وأشار الـصلـيب األحـمر إلى أن أفـقر
50 دولة في العالم حصلت حاليا

ـتـلـقاة ـئة من اجلـرعـات ا على 2 بـا
في العالم.

ئـة من وإفـريـقـيـا مـثال تـمـثل 14 بـا
عــدد ســكـان الــعــالم لـكــنه أجــرت مـا
ــئـة فـقط من عــمـلـيـات نـسـبـته  1بـا

التلقيح.
وفي نفس الوقت فإن أغنى 50 دولة
ـعـدل يـفوق بـ27 مرة نـسـبة تلـقح 
الـتلـقـيح في الـدول اخلمـسـ األكـثر

فقرا.
وقال رئيس اللجنة الـدولية للصليب
األحـمـر بـيـتـر مـاورر في بـيان "يـجب
دراســـة كل خـــيـــار لـــلـــتـــغـــلب عـــلى
عـوقات أمـام الـوصول الـعادل" إلى ا

اللقاحات.
وأضاف "هذا يتضـمن توزيعا أفضل
ـتــوفـرة عـلى جلــرعـات الـلــقـاحــات ا
مسـتوى الـعالم ونـقل التـكنـولوجـيا

وتسريع القدرة النتاجية".
ورأى أن "ال حـل ســـحـــريـــا لـــتـــأمــ
الـوصـول الـعـادل. يـتـعـ دراسـة كل

مكنة". السبل ا
وأعطيت أكثر من 200 مليون جرعة
لــقـاح مــضـاد لــفــيـروس كــورونـا في
االحتــاد األوروبي عـــلى مــا جــاء في
تـــعــداد أجـــرته وكــالـــة فــراس بــرس
امس الــثالثـاء فــيـمــا بـات نــحـو 53

مليون أوروبي محصن بالكامل.
وأعــــــطـي مــــــا ال يـــــقـل عن 200,11
مـلــيـون جــرعـة لــنـحـو 148 مـلــيـون
شــــخـص في دول االحتــــاد الــــســــبع
ـئة والـعـشـرين مـا يـوازي  33,2 بـا
من سكانها على ما أظهر تعداد اعد
استنادا إلى مصـادر رسمية الثالثاء
قـــرابــة الـــســاعــة 08,30 بــتـــوقــيت

غـــريـــنـــتش. وتـــلــقـى مــا ال يـــقل عن
52,90 مليون شخص حتصينا

كـــامال مع جــرعـــتي لــقـــاح أو لــقــاح
جـــونـــســون أنـــد جـــونــســـون الــذي
يتـطلب جـرعـة واحدة وهم يـشكـلون

ئة من السكان.  11,8 با
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وتتـميـز مالـطا عن غـيرهـا من الدول
ـئة األوروبيـة مع حتص  32,5 با
من سكـانهـا بالـكامل في حـ حصل
ئة من السكان على جرعة  64 با

ـــــقـــــابل واحـــــدة عـــــلى األقـل. فـي ا
تـتخـلف بـلـغـاريـا في هـذا اجملال مع
ئة فقط من سـكانـها تلقي  10,2 با
جرعة واحدة من اللـقاح فيما بات 6
ئة من السكان محصن بالكامل. با
في فـرنـسـا أعـطـيت 29,63 مـلـيون
جـرعـة إلى 20,66 مـلــيــون شـخص
ـئة من السـكـان. وبات أي  30,6 با

9,13 مالي شخص محصن
ئة من بالكـامل ويشـكلون  13,5 با

السكان.
ـانيـا فـقد اعـطت جرعـة واحدة أما أ
ئة من سكانها على األقل لـ 36,8 با
ان ـئة من األ فيـما أصبح  11,1 با

يتمتعون بحصانة كاملة.
ـــقــابل تــلـــقى أكــثــر من 47,7 في ا
ـتـحـدة ـئة من سـكـان الـواليـات ا بـا
جــرعــة لــقــاح واحــدة عــلى األقل في
مـحـصـنـ ــئـة  حـ بات  37,4 بـا
ئة من بالكـامل. وتلـقى نحو  54 با
البريطاني جـرعة واحدة فيما حاز

ئة حتصينا كامال.  30 با
وصدّر االحتاد األوروبي وهو مركز
حيـوي النتـاج الـلقـاحات في الـعالم
ـــضــادة كــمـــيــات من الـــلــقـــاحــات ا
لــفــيـــروس كــورونــا مـــنــتـــجــة عــلى
أراضـيـه تـضـاهـي تـلك الــتي وزعـهـا

على دوله.
وبــ مـــطــلع شــبــاط/فــبــرايــر و11
أيار/مايو وافقت دول االحتاد الـ27
على 941 طلب تصـدير شملت 204
ماليـ جرعـة مـوجـهة إلى 45 دولة
ومـــنــطــقـــة عــلى مـــا اظــهــرت أرقــام

فوضية األوروبية. ا

في بالد سـومر كـان اعـتقـاد العـراقـي بـأن اآللهـة هي مـصدر الـعدالـة وما
احلـكـام إلّـا أدوات تـمـثـلــهـا عـلى األرض  لـتـسـيـيــر شـؤون الـرعـيـة وتـطـبـيق
الـقانون وبالتـالي فأن االصالح هو إلهام الـهي يقوم به احلاكم تنـفيذاً لرغبة
الـسـمـاء وتُـعـد إصالحــات (أوركـاجـيـنـا) حـاكم مـديـنـة (لـگش) 2355 قـبل
ـيالد أقـدم إصالحات عـرفـهـا التـاريخ اإلنـسـاني حيث طـالت بُـنى اجملـتمع ا
السـومري حـينـذاك اقتصـادياً واجـتماعـياً وقـانونيـاً وأعلـنت منذ اكـتشـافها
من قـبل الــبـعـثه الــفـرنـســيـة الـعــامـلـة فـي مـوقع لـگش اآلثــاري سـنـة 1878
مــيالديــة عن وجــود رجل دولــة أجنــبــته آرض (الــشـطــرة) فـي تـلـك األزمـان

السحيقة.
إن األسـباب الـتي دعت أوركاجـينـا إلى اعالن إصالحاته تـلك هي انـخفاض
ـا دفع احلـكـام الـسـابـقـ له فـرض الـضرائب مـوارد الـدولـة االقـتصـاديـة 
والـرسوم اجملـحـفة بـحق عامـة الـناس رافق ذلك انـتـشار الـفـساد والـفوضى
ا خـلق حالة تذمر ـعبد  قربـ من القصر وا تنـفذين وا االداريـة من قبل ا

واسعة أدت إلى وصول أوركاجينا إلى دفة السلطة.
لـقد تضمنت إصالحات أوركاجينا إلغاء القوان اجلائرة وانهاء حالة الظلم
قـرب من احلـكـومة والـعمل عـلى إقـامة الـعدل ارسـهـا ا واالنـحراف الـتي 
وانـصـاف الـفــقـراء وتـخـفـيـض الـضـرائب والـرســوم ووضع حـّد السـتـحـواذ
احلـكام وحاشيتهم على امالك الدولة كما خصص معونات لشرائح اجملتمع

ظلوم من سجون السلطة. الفقيرة وأطلق سراح ا
لـقــد نـادت تــلك اإلصالحـات بــحــــــقــوق االنـســان وأوردت ألول مـرة كــلـمـة
ـا يـعكس وعي حــــرية    (ama – ar - ge) في مـدونـات العـالم الـقد 
ـسـاواة ورفض الـعـراقي الـســــــــومـري آنــذاك وادراكه مـفـاهـيم الـعـدالـة وا
ـصلح أن يـعـلنـها ـا حـدا با الـظلم والـفـساد في وقــــت مـبكـر من الـتاريخ 
حـربــــــاً ضـد رؤوس الـســـــــــــــلـطـة الـفـاسـدة مـرسـخـاً مـبـدأ (احلريـة في
ـســائـلـة ــنـاصب الــعـلـيــا ال تـعــفي أصـحــابـهــا من ا حــدود الـقــانـون) وإن ا

القانونية.
نـحن اليـوم في الـعـراق اجلديـد إذا كـنـا بعـيـدين زمنـيـاً عن ثـورة أوركاجـيـنا
اإلصالحـية فـنحن جـغـرافيـاً نعـيش ب أطالل مـسـرحهـا أما روحـياً فـنحن
ــا حتــمـله مـن بـعــد انــسـاني وقــيّــمي وتـكــاد أحــداث لـگش نــنــتـمي إلــيــهـا 
ـتـرنـحـة بـ انـتـخـاب الـسـومـريـة يُـعـاد بـثـهــا من جـديـد في طـيـات أيـامـنــا ا
وانـتـخـاب دون أن يـحـضـى شـعب سـومـر بـبـارقـة أمل حــتى عـنـدمـا تـتـوفـر
الـنيات الصـادقه لفعل اصالحـي حقيقي فـغالبـاً ما نراهـا تخبـو أمام سطوة
الـكهـنة اجلـدد الذين خـبـروا مطـبات الـطريق وهم يـتـفنـنون في حـرف العـربة

عن اجلادة السليمة.
وبـ هذا وذاك ونحن نسـتعد لـعرس انتـخابي آخر بشـموع نتـمنى أن تكون
غـيـر رديـئـة الـصـنـاعـة ورخـيـصـة الثـمـن يـبـقى شـعـبـنا
شـعب سومر يـغلي على وقع طـبول حرب مـؤجلة حتى
ا نرضى اشـعار آخر بانتظار أوركاجينا جديد أو ر
عـدمون وكل عرس بـنصف أوركـاجينـا  ليصـفق له ا

انتخابي وسومر باالنتظار.

احلــــالــــيـــــة في تــــقـــــد حل واحــــد
شكالت بلدنا".

ويتوقع إجراء االنـتخابات الـرئاسية
التالية في حزيران/يونيو .2023
وتـراجـعت نـسـبـة الـتـأيـيـد إلردوغان
منذ 2018 بسبب االنخفاض الكبير
في ســعـر صــرف الـعــمـلــة الـوطــنـيـة

عدالت البطالة. رتفعة  والنسبة ا
لـــكــنه ال يــزال يـــتــقــدم عـــلى جــمــيع
ــنـــافـــســ احملـــتـــمــلـــ بـــحــسب ا

استطالعات الرأي.
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ـزيد من االسف تلـقيت بحـزن شديد ولـوعة كبـرى نبأ وفـاة االخ والصديق
نـاضل والوطـني اجلـسور رفـيق الدرب عـلى طـريق النـضال الـوفي النـبـيل ا
ـة تلـيق بـهذا الـشـعب الصـبور من اجل وطن حـر وشعـب سعـيد وحـيـاة كر
ووطن الـعز والشموخ عـراق اخلير منذ كـنا يافعـ في منتصف خمـسينيات
ـاضي انـا والـسـيد فـيـصل هـادي الشـامي ( ابـو غـزوان ) جمـعـتـنا الـقرن ا
سـاحة الـنـضـال من اجل قـيم عـلـيـا اخـتـلـفـنا بـاالنـتـمـاء ولـكن جـمـعـنـا هدف
سـامي هو خـدمة الـوطن واخوتـنا تزداد رغـم ظروف االختالف الـتي وصلت
في بـعض ساحاتها الى االحتراب .. اليوم انا اشعر بفقده طويت راية عالية
في سـمـاء مـدينـة كـربالء عـنـوان الـشهـادة والـفـداء ولم اقل هـوت الن شـباب
تـشريـن الكـربالئي يـحـملـهـا بكل عـنـفـوان اليـوم ..ذهب ولم يـرى اال اخلراب
والـدمار يـكتـنف وطنه ولـكنه اغـمض عيـناه وهـو يبتـسم النه واثق بـان شباب
شوار عـلى درب حترير الوطن اعالء شـأنه مهما اجلـيل اجلديد سيـواصل ا
ـة الـصـبر طـال الزمـن .. تغـمـده الـله بـرحمـته الـواسـعـة والهم عـائـلـته الـكر
والـسـلـوان  واعـزي نـفـسـي وعـائـلـته ومـحـبـيه وأصـدقـائه

ورفاق دربه والسادة ال الشامي الكرام 
ــدرسـة مالحــظـة :  الــوثـيــقه أعاله امــر فـصــله من ا
مـــتـــوســـطـــة كــــربالء بـــتـــاريخ 1956/12/30  اثـــر

العدوان الثالثي على مصر سنة 1956.
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{ انــــقـــرة-(أ ف ب) - أعـــلـن أكـــبـــر
منافسي الـرئيس التركي رجب طيب
إردوغان في انـتخـابات 2018 امس
الــثالثــاء عـن تـشــكــيـل حــزب جــديـد

قبلة. يعتزم قيادته في احلملة ا
ومـــثّل مـــحــرم إجنه حـــزب الـــشــعب
عـارضة اجلمـهوري أكـبر أحـزاب ا
ــــئـــة من وحـــصـل عـــلى 30,64 بـــا
األصوات وخسر أمام إردوغان الذي
ــئــة في االنــتــخــابـات نـال 52,6 بــا

رشح السابق للرئاسة التركية محرم اجنة خالل مؤتمر صحفياألخيرة. dLðR∫  ا
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مائة متر.
رأينا أحد ا�قاتل� رابضاً على حافة
اجلـدول� �سـكـاً ببـنـدقـيته� قـال لـنا
من األفـــضل أن تــرجــعـــوا بــاالجتــاة
ا�ـعـاكـس لـلـجـدول� اذهــبـوا بـاجتـاة
اجلـيش فـذلك آمن لـكم� هـذه مـنـطـقـة
نـهايـة الـرمي. كـان يـريد أن يـجـنّـبـنا
الــرصــاص بــاالجتــاه نــحــو الــفـرات
واجلــيش� حــيث ال رمي هــنــاك. قــال
أيضاً إنكم بذلك ستتجنبون القصف
. ســــألــــنــــاه: عن أيّ قــــصف أيــــضــــاً
تـتحـدث? قـال إنـهم سـيقـصـفـون بـعد
هــذا الـتــمــشـيـط. بـدا كالمـه مـعــقـوالً
ويـــنـمّ عـــلى خــــبـــرته فـي مـــثل هـــذه
ا�ــواقـف. ولــكن مَـنْ له الــقـــدرة عــلى
تـنـفــيـذ رأيه. اتـبـعـنـا خــوفـنـا وقـلـنـا
االبــــتــــعـــاد عـن ا�ـــوت ال يــــكـــون إالّ
باالبـتعـاد عن مصـدره. تابـعنـا لوذنا
ب� ا�اء والـط�. فـجأة دوّى انـفجار
ضخم على مقربة� وتـناثرت الشظايا
في الـــطــ�. بـــدأ قـــصف الــهـــاونــات
بالـفـعل. كانت الـقذائف الـتي تـنفـجر
على مـبعـدة تلـقي بشـظايـاها عـليـنا�
وكنت أسـتطـيع أن أ�ح الثـقوب على
جـانب اجلـدول مــرة أخـرى� الـثـقـوب
الـتي تـخـلـفـهـا الـشـظـايـا وقـد بـرّدها
الط�� أما القذائف التي تنفجر على
مـقــربـة� فــلم نـكن نــنـال مـنــهـا سـوى
رائـــحـــة الـــبـــارود واهـــتـــزاز األرض
العنيف. سقـطت إحدى القذائف على
مقربـة متـرين فقط مـنا� حفـرت حفرة
كـبيـرة� وتـطـايـر ا�ـاء والطـ� في كل
اجلهات� كان الـط� حاراً� كان مـليئاً
بـدفء الــقــذيـفــة� صـاح عــزيـز رددوا
الـشهـادة فـرددنـا جـميـعـاً الـشـهادات

الثالث.
اســتــمــر هــبــوط الــقــذائف أكــثــر من
سـاعــة ثـقـيــلـة� ومـعــهـا هــبط الـلـيل�
اتــسع اجلــدول� وكــثــر مــاؤه اآلسن�
وصــار حـصــنـأ حــصـيــنـاً� وشــعـرنـا
بــاألمــان بــرهــة� تـخــلـل الـظـالم ا�ـاء
والـــــطــــ�� والــــبـــــســــاتــــ� واألرض
ا�كشـوفة� عـرائش العنب� والـنخيل�
وقـلت إنه الــوقت ا�ـنـاسـب لـلـخـروج
من اجلـــدول وقـــطع مـــائـــة مــتـــر من
األرض ا�ــــكـــشــــوفه� ثم االحــــتـــمـــاء
ببيوت األقرباء وسط النخيل� اتفقنا
عـلى ذلـك� وحـرصـنــا عـلى الــسـرعـة�
سـحــبتُ حـيـدر مـن اجلـدول� جـرحه�
كسـره� ثـقل مالبـسنـا ا�ـبـللـة� الـط�
العـالق هنـا وهناك� كل ذلـك أبطأ من
خطواتنا� في البـداية حملتُهُ لثالث�
متـراً ر�ا� ثم أنـزلته إعـياءً� سـحبتُهُ
بــعــدوٍ سـريـع بـعـض الـشـيء� بـقــيت
أمامـنا خـمـسون مـتراً أخـرى وندلف
بسـتـاناً آمـناً فـيه بـيت أبو إيـاد أحد
أقـاربـنـا� وسط ذاك الـظالم ا�ـطمـئن�
انـفجـر تـنـوير فـوق رؤوسـنـا� اتضح
ا�شهد لـلقنص� وبـدأ سيل جديد من
الرصاص ب� أرجلنـا وفوقنا. دخلنا
البسـتان� في البـيت� لم يكن من أحد
في هــذا اجلــانـب من الــقــريــة ســوى
قريـبنـا أبـو إياد ور�ـا اثنـ� آخرين
كانوا يخـتبئون في مـلجأ من التراب
وجـذوع النـخل أيـام مـحـاوالت قوات
التـحـالف قصف اجلـسـر� دخلـنا إلى
الـــغــرفـــة� زودنــا أبـــو إيــاد بـــبــعض
األغطيـة� خلعنـا مالبسنـا لتنشـيفها�
وفــتـحت دفــتـر اخلــدمـة الــعـســكـريـة
وبـدأت أنـشف أوراقه� فـهـو وثـيـقـتي
الوحـيدة الـتي تشـهد بـتسـريحي من
اجليش ألغـراض دراسة ا�ـاجسـتير�
في مـنتـصف الـلـيل� بـدأ قـصف آخر�
بـدا عـشـوائـيــاً� بـدأ الـقـلق يـسـاورنـا
على باقي األهل واألقرباء� وخمّنا أن
الـــقـــصف اآلن يـــتـــجه نـــحـــوهم� من
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أقسـام البـندقـية ورمى رصـاصة عـند
رجـلي الـطـفل. كـان الـطـفل ذاهالً� بال
خــوف أو شــجــاعــة. ثم قــال األول: ال
ترمه� إنه ولد حبّاب سـيدلنا على من
رفع الــــسالح ضـــدنــــا� ومن وقف في
سيطرة قريـة عشيرتـنا آل عيسى. مرّ
الــطـفـل عـلـى أضالع ا�ـربـع جـمــيــعـاً
مــتـــفــرّســاً في الــوجـــوه. كــنــا نــضع
وثائـقنـا أمامـنا علـى األرض� همستُ
لــعــزيــز أن يــنــظــر إلى وثــيــقــته وأن
يــتــجـنب عــيــني الــطــفل. حــ� أنـهى
الـتـفــرّس في الـوجــوه� كـان قـد أشـار
إلى ثالثة شـبـاب. في احلال� عُـصبت
أعـيــنــهم� وشُـدّت أيــديـهم� وطُــرحـوا
. لم يـكتفِ الضـابطـان بهذا� بل أرضاً
أخذا الـطفل وراء تـلّ صغـير� ثمّ بـعد
دقـــائق عـــادا لـــيـــنـــاديـــا بــاسـم أحــد
اجلـالـســ�. وفي احلـال أيـضـاً وُضع

مع معصوبي العيون.
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قضـينا الـظهـر كلّه جالـس� صـامت�
. أنزل اجلنود ننتظر مصيـراً مجهوالً
قـزانـات (قــدوراً ضـخـمـة) لــتـحـضـيـر
الـــغـــداء� وفي الـــوقت نـــفــسـه رُتّــبت
ا�ــدافع لــقــصف جــهــة أخــرى� خــمّن
الناس أنهم يستـعدّون لقصف ناحية
الــشـامــيـة. رأيتُ امــرأة من نــسـائــنـا
حتمل قـدراً كـبيـراً من الطـعـام تعـلوه
أقراص خبز كثيـرة. كانت تتجه نحو
مــا اعــتــقــدتُ بــأنه آمــر الــلـواء� لــكن
الــرجـل أوقــفــهـــا من مــســـافــة� وقــال
هامـزاً إياهـا �هـمازه: إرجـعي� نحن

ننجّس قدوركم بذيولنا.
تـــنــاول اجلـــنـــود طــعـــامــهـم� ونــحن
جالسون صامتون� واستعدو لقصف
آخر. في اخلامسة عـصراً� جاءنا آمر
اللـواء� وقف أمامـنـا واثقـاً� ولكن بال
عنـجـهيـة أو عجـرفـة� قال كـلمـات جدّ
قـليـلـة: "إذهـبوا إلى بـيـوتـكم في هذه
الــقـريــة� وإذا ســمــعتُ صـوت طــلــقـة
واحـدة مـنـهـا فــسـأمـسـحـهـا من عـلى
وجـه األرض". انــــطـــــلـــــقـت أصــــوات
الـرجال تـتـرحّم عـلى والـديه� وتـشـكر
احللـيب الذي رضـعه� وتدعـو الله أن
ينـصره عـلى أعدائه.عـدنا إلى الـبيت
وألـســنـتـنــا تـلــهج بـحـيــدر. وجـدنـاه
مـــرمــيـــاً في فـــراشه نـــفـــسه. قــال إن
اجلنـدي� اللـذين تأبـطهمـا أصابـهما
ا�لل من حمـله فأرجعـاه. تكرر مـشهد
االحتـضـان والبـكاء نـفـسه� ذلك الذي

حدث في مطبخ ا�ستشفى.
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اآلن� بـــعـــد أن سُـــط�ـــر تـــاريخ مـــوثّق
بالـعظـام عن ا�قـابر اجلـماعـية� أقول
إنـني وأخي حـيدر أفـلـتـنـا من مـقـبرة
جـمـاعـيـة أمــام مـسـتـشـفى صـدام في
الـكــوفـة� كــمـا أفــلـتــنـا مع أبي وأخي
عزيـز من مقـبرة جـماعـية أخـرى على
ضـفـة الـفـرات فـي الـكـوفـة� تـلك الـتي
حـال دون وقوعـهـا آمـر الـلـواء ا�درع
ذاك� األنـيق والــواثق بال عــجـرفـة أو
عــنـــجــهــيـــة. أتــذكــره اآلن وال أعــرف
اســـــمه� وأضـــــعـه في مـــــوقـف من له
الـسلـطـة والـقدرة والـرخـصـة في قتل
الـنــاس ويـحــجم عن قـتــلـهم ويــحـقن
دمـاءهم. أتـذكـره وأضـعه في مـوازنـة
مع حــافــري ا�ــقــابــر اجلــمــاعـيــة من

زمالئه آمري األلوية األخرى.
حــ� يــنــجــو الــعـراقـي من كــارثــتـ�
يقول: الله يستر من الثالثة. ولم يكن
�كنـاً أن ينجـو أبي وأخي حيدر من
ا�قـبـرة اجلمـاعـية الـثـالثـة. في سوق
الكوفـة الرئـيس� بعد أن اجنـلى غبار
ا�ــعــارك� وانــقــضى الــقــتــال� وطــفق
الـــنــاس �ـــارســـون حــيـــاتــهـم شــبه
الــعـاديــة� بـدا أن انــتــقـام الــدولـة من
الشـعب لم يـكن كـافيـاً� وأن الـدمار لم
يشف الـغلـيل. تـوقفت شـاحنـة كبـيرة
أمـام سـوق الكـوفـة� نـزل مـنـهـا رجال
أشـداء عـلى بـني جـلـدتـهم� وحـشـروا
فيها كـلّ من وجدوه في السوق� ومن
بــيــنــهـم أبي وأخي حــيــدر� وجــارنــا
الــشــيخ الـــبــصــري الــذي نــيّف عــلى
. حدث ما حدث السبع� وابـنه أيضاً
في الـصــبـاح� وفـي الـعـصــر عـاد ابن
جارنا البصري ليروي لنا كيف اقتيد
اجلــمـــيع إلى الــفــرقـــة احلــزبــيــة في
الــكــوفــة� ومـن هــنــاك أُخــذ اجلــمــيع
أيـضـاً إلى مـكـان مـجـهـول حـتى هـذه
اللحظـة. أما هو فقـد عاد ألن الصدفة
أنقـذته حـ� اختـيـر مع مجـمـوعة من
الـشــبـاب لـيــقـومـوا �ــهـمـة تــنـظـيف

مديرية األمن العامة في النجف.
مـنـذ ذلك الـيـوم� يـوم آذاري مـشـؤوم�
يرقد أبي وأخي حيدر ومعهما اآلالف
من العراقي� فـي مقابر جمـاعية غير
مــكـتــشـفــة بـعــدُ� فـاكــتـشــاف ا�ـقــابـر

اجلماعية حدث ال يُستنفَدُ� وال يتمُّ.
بغداد{ وزير الثقافة والسياحة واآلثار
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في الـكوفـة� في ريـفـها� ريف عـشـيرة
آل عــيـسـى� عـلى ضــفــة الــفـرات� في
آذار مـن عــــام االنــــتــــفــــاضــــة 1991
عــرفتُ صــدفــة احلـيــاة بــعــد أن كـان
ا�ـوت مــحـتــومـاً وسط مــعـركــة غـيـر
مـتـكــافـئـة بـ� لــواء مـدرّع من ألـويـة
"اجلـــيش الـــعـــراقي" وبـــعـض رجــال
االنـتــفـاضـة الــقـادمـ� من الــسـمـاوة
لـدعـم الـنـجـف والـكـوفــة ا�ـوشــكـتـ�
علـى االنهـيـار. أخلى الـنـاس جمـيـعاً
تـقـريـباً مـسـاكـنـهم� فـبـدت ا�ـديـنـتان
مــديــنــتيْ أشــبــاح. جلــأ الــنــاس إلى
األريـاف� كلّ فـرّ إلى مـوئل عـشـيـرته�

وهناك حدثت أحداث. 
اخــتــارت عــائـــلــتي أن تــقــضّي هــذه
الــفــتــرة الــعــصــيــبــة في بــيت عــمّي

ــخــيف إلى جــوار مــضـيـف الـشــيخ مْ
ــد آل احلـاج عــبـود في قــريـة آل وحـيّ
عـيسـى. وجدنـا عـوائل كـثـيـرة تركت
ا�ــديــنــة ووجــدت مــأمــنــهــا في هــذا
الريف اجلميل. النخيل في كلّ مكان�
والـفـرات كــدأبه ال يـعـبــأ بـشيء غـيـر
انــسـيــابه الـهــاد�. بـدا ا�ــكـان آمــنـاً
ولكن لوقت قصير. بدا آمـناً بالنسبة
لــكـــوفــة صــارت أطالالً مـن الــقــصف

العشوائي.
الـذين ظـلــوا يـقـاتـلــون حـتى الـنـفس
ــة في مـسـجـد الـكـوفـة� األخـيـر هم ثُـلّ
وبضـعة أفـراد على جـسرهـا� رأيتُهم
وجل� ومندفـع� نحو ا�وت في آن.
لــكن ســمـعــة الـنــجف مــركــزاً ديـنــيـاً
مـقــدسـاً� ومـركــزاً لالنـتـفــاضـة حـيث
مرجعية السيد اخلوئي� جرّت عليها
وعـلى الـكـوفـة� بـاعـتـبـارهـمـا مـديـنـة
واحــدة ال فــواصل بــيــنــهـمــا� ويالت
وويالت. إذ ظلّ "اجلـــيـش الــعـــراقي"
يــقــصــفـهــمــا نــحــو أســبـوع قــبل أن
يــجــتــاحــهــمــا� قـصـف بــالـصــواريخ
والقنابل. مـبعث الشـدة التي عوملت
بــهــا ا�ـــديــنــتــان يــطــرح ألــوانــاً من
التفسير. قـيل� وهذا بات ملهوجاً به
على كـلّ لسـان� إن الـسبب هـو الـنيل
من الـرمــز الـديــني� وهـذا يــشـفي أيّ
غليل� وقيل أيضاً إن تـصور السلطة
ا�ــتــضــعــضــعــة آنــذاك كــان يـنــتــفخ
بـأوهـام كــثـرة ا�ـنـتـفــضـ� وقـوتـهم�
ور�ـا كال األمـرين مـعـقـول. ا�ـهم إن
ا�ـديـنة� كـمـا رأيـتُـهـا� صـارت مـدمرة

بعد أسبوع القصف ذاك.
منـتصف أسـبـوع القـصف� واجليش
يتـقـدم بـبطء �يت هـو اآلخـر� برزت
أمــامـنــا مــشـكــلــتـان. األولى تــتــعـلق
بـأخي اجلــريح حـيـدر. كـنّــا خـلّـفـنـاه
وراءنا في "مسـتشفى صـدام" سابقاً�
. كـان حيـدر قـد أصيب الصـدر حـاليـاً
ــان االنــتــفــاضـــة بــطــلق في رجــله إبّ
اليـمـنى� خلّف الـطـلق جـرحاً واسـعاً
. والـثــانـيـة تـتـعـلق وعـظـمــاً مـهـشّـمـاً
بـعـمي أبـو حـمـزة وعـمـتي أم حـمزة.
وكـنــا تـركـنـاهــمـا أيـضــاً في مـسـجـد
الـــكـــوفــة بـــعــد أن أعـــيــانـــا إقـــنــاعه
بالـلـجوء إلى الـريف بـدالً من مسـجد

الكوفة.
اســتـطــعتُ أن أتــدبّـر أمــر الـســيـارة�
طـلـبـتُـهـا وطـلـبتُ خـمـسـة لـتـرات من
الــبــنــزين وانــطــلــقتُ من الــريف إلى
الـكــوفـة. كـان الــطـريق الـريــفيّ آمـنـاً
بـــعـض الـــشيء� إذ مــــا زال اجلـــيش
� لـــكن مـــرأى الـــشـــوارع في بـــعـــيـــداً
ــنــذر بــاخلــطــر� الــشـوارع ا�ــديــنــة يُ
ــزلت جـمــيع ا�ـشــاعـر خــالـيــة� واخـتُ
باخلوف� ال أتـذكر شعـوراً آخر. ح�
اقــتـربـتُ من ا�ــسـتــشــفى حملتُ أربع
دبـابـات خلـفـهـا� عـلى مـسـافـة نصف
. كــانت أصـوات كــيــلـومــتــر تــقـريــبــاً

الـــنــاس تـــخـــتــلط بـــأنـــ� اجلــرحى
وا�ــــصـــابـــ�. الـــردهــــات مـــغـــلـــقـــة
. ما والفـوضى تـعمّ الـطـابق األرضيّ
الذي حدث? ضـربت قذيفـتان الطابق
الثالث من مبنى ا�ستشفى� فاضطرّ
اجلـرحى الــراقـدون إلى الــنـزول إلى
الطابق األرضي بـأسرتهم ا�ـتحركة.
رحتُ أفـتّش ا�ـكان بـحـثـاً عن حـيدر.
مـــرت دقـــائق رهـــيـــبـــة� أفـــتّش وفي
رأسـي دبـــــابـــــات أربع. قـــــيـل لي إن
بــعـض اجلــرحى� ولــضـــيق ا�ــكــان�

وُضعوا في ا�طبخ. 
كان مـطـبخ ا�ـستـشـفى واسعـاً حـقاً�
وجـــدت حـــيــدر فـي ركن من أركـــانه�
احـتـضـنـتُه� بـكى مـتـشـبّـثـاً بـرقبـتي.
أصوات الصلوات تـتعالى� والتدافع

عـلى أشـدّه. وضـعـتُه داخل الـسـيارة
بسـرعة� كـبسـتُ عتـلة الـبنـزين حتى
آخرها� حملتُ أيـضاً الـدبابات األربع
وشعـرت بـالنـجـاة. قصـة ا�ـستـشفى
بـــــعـــــد ذلك صـــــارت مــــعـــــروفــــة� إذ
اقـتـحــمـهـا اجلـيـش وأبـيـد اجلـرحى
الـذين لم يــسـتـطـيــعـوا الـفـرار إبـادة
كـاملـة� قُـتـلـوا جمـيـعـاً عـلى أسـرّتهم
ــفـــرت لــهم مـــقــبــرة ا�ـــتــحــركـــة� وحُ
جــمــاعـيــة أمــام بــوابـة ا�ــســتــشـفى

ودفنوا هناك.
WO��– W��

أمــا عـمي أبــو حــمـزة وزوجــته فــقـد
تمسـكا ب��ـان جازم بأن الـشرّ الذي
يــحــيـق �ــســجــد الــكــوفــة والــقــبــة
الذهـبية �ـرقد مـسلم بن عـقيل جوار
ا�ــســـجــد ســـيــرتــدّ عـــلى أهــله� وأن
القذائف لن تنفجر� وأن عليّاً بن أبي
طـــالـب ســـيـــدافع عـن الـــنـــجف� وأن
اإلمام احلس� سـيدحر الظـلمة. بعد
أيـام جـاء أبـو حـمـزة إلى مـنـطـقة آل
عيسى والكارثة تنزّ من وجهه� أرانا
عقـاله ا�ـمـزق بالـشـظايـا� وقـال إنهم
قــصـفـوا مــسـجــد الـكــوفـة وســقـطت
إحدى الـقذائف عـلى الالئذين بـكنف
مـسلم بـن عقـيل وانـفـجـرت. وقال إن
أنـاســاً كـثــيـرين مــاتـوا ومن بــيـنـهم
عمـتي أم حمـزة. قـال إن النـاج� من
الـقـصـف مـثـله فــرّوا في االجتـاهـات
كـلـهـا� وتـركـوا وراءهم جـثث أهـلـهم
وأقـربــائـهم� ولـم يـفــعل هـو غــيـر مـا
فعـلوا. تـعـالى نحـيب النـساء� والمه
بــعض األقــربـاء عــلى بــقــائه هــنـاك�
وعلى تـركه زوجـته في ا�سـجد جـثة
مدماة و�ـزقة. لم �ضِ وقت طويل
حــتى قـــال اجلــمــيع إنــهــا شــهــيــدة
ا�ـســجـد وضــريح مــسـلم بن عــقـيل�
وإن الـــله ســيـــضـــاعف لــهـــا األجــر�
وإنــهـــا لــيــسـت بــأفــضـل من جــســد
احلــــســــ� الــــســــلــــيب عــــلـى رمـــال
الغاضـرية. انـتهى اجلمـيع إلى أنها
ماتت أفضل ميتة� وأن الله ال يخصّ
إالّ القلة من عباده �ثل هذه ا�يتات

ا�ضرجة بالدماء.
بــعــد اكــتــمــال مــشــهــد كــربالئي في
الــكــوفــة� حـــفــر "اجلــيش الــعــراقي"
مقبـرة جماعـية صغيـرة ضمّت جثث
قتـلى مسـجد الـكوفـة وضريح مـسلم
بن عقيل� ولم تـكن ا�قبرة اجلـماعية
غـيـر سـاحـة مـسـتـديـرة (فـلـكـة) أمـام
ا�سجد� قرب مرقد خديجة بنت علي
بن أبي طالب� بـعـد ذلك �دة قـليـلة�
سيـتمـكن أبـو حمـزة وبعض أبـنائه�
بــعــد أن ســمــحت الــســلــطــة بـنــبش
ا�ـقبـرة اجلـمـاعيـة� من الـعـثـور على

جثة زوجته ودفنها طبقاً للتقاليد.
بـــعــد أيـــام من الـــتــرقّب فـي الــريف�
وصل لواء مـدرّع من ألـويـة "اجليش
الـعـراقي" عـلى الــضـفـة الـغـربـيـة من

فسحة الباب كنـا نرى حمماً مسرعة
نحو األفق ا�ـظلم. ال عـلم لنا بـا�كان
الذي ضمّ األهـل� واألقـرب�� اسـتمر
الـقـصف أكـثــر من سـاعـتـ�� بـعـدهـا
جنّ الـلـيل. ظـللـنـا نـتـوجس هـجـوماً
� ولم يــــحــــدث ذلك إال في وشــــيــــكــــاً
الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــاً� بـدأ
الــهــجــوم عــلى الــقــرى الــصــغــيــرة�
سمعنا إطالقَ نارٍ كثيفاً� وانفجاراتٍ
� لم جنـــرؤ عــلى االســتــطالع� أعــنفَ
حتى اقـتحم جنـود مسـلحـون البيت
شاهرين أسلحتهم� كانوا أنيق� في
مالبسهم� واثق� من سيطرتهم. قبل
أي سؤال� قـلنـا نحن جلـأنا إلى هذه
القريـة� قالوا امشـوا أمامنـا� خرجنا
أنــــا وأبي وعــــزيـــز. نــــادى أحـــدهم�
كانـوا بال رتب عـسكـريـة� على اثـن�
لـيــأخـذوا حـيــدر إلى حـيث ال نـدري�
قــبل أن نــغـيـب عن ا�ـشــهــد� الــتـفتُ
فـرأيتـه يتـأبط جـنـديـ� ويـجـرّ رجله

اجلريحة ا�كسورة.
مـشيـنـا وسط ا�ـعركـة أمـام اجلـنود.
رأيتُ اثــنـ� مـن مـقــاتـلـي الـســمـاوة
مـرميـ� عـلى حـافـة ساقـيـة صـغـيرة
في بستـان النـخيل قرب الـبيت الذي
. صـاح أحدهم� كـانوا كنـا فيه تـمـاماً
كلهم بال رتب عـسكريـة� مَنْ يدفنـهما
ـقـتل معـهـمـا. مـشـينـا بـ� الـنـخيل� يُ
كـان اجلنـود يـفـتـشـون عمّـن بقي من
ا�ـقـاتــلـ�. قـلـة مـنــهم صـمـدت حـتى
األخير. بعضهم اختبأ فوق نخلة أو
بـ� عــرائش الــعــنب. من رآهم أمس
في وضح النـهـار يتـبـيّن أن بعـضهم
آثـر الــسالمـة فــانـسلّ في الــلـيل إلى
مـــكــان آمن. وصـــلـــنــا إلى اجلـــســر�
وضـــعـــونـــا حتـــته صـــحـــبـــة أنــاس
آخــرين. بـــعــد دقــائق دوّى انــفــجــار
عـنيف� فـتـراكض اجلـنود� وسـمـعـنا
أحدهم يقـول إنه هنـاك فوق النـخلة�
ثم ســمـعــنــا أصـوات رشــاشــات نـار
كـثيـرة. أصـعدونـا سـيـارة عسـكـرية�
انعطفت نحو صعدة اجلسر� وهناك
عـرفـنــا أن مـصـدر االنـفــجـار الـهـائل
فوق اجلسر هو انفجار دبابة� رأينا
عمود الدخـان يتصاعـد منها. سارت
الـسـيـارة إلى مـفـتـرق طـريق احلـلة-
الديوانية قرب اجلـسر. هناك وجدنا
رجـــــاالً آخـــــريـن أســـــرهم "اجلـــــيش
العـراقي".جـرى تصـنـيفـنـا إلى ثالثة
أصــــنــــاف: كــــبــــار الـــسـنّ في صفّ�
والطالب في صفّ� ومن لم يكن كبير
السنّ أو طـالـباً فـهـو جنـدي هارب ال
ـبـونـا عـلى مـربع يـنـقـصه مـحـالـة. رتّ
أحـد األضالع. كـنتُ وأخي عـزيـز في
ضـلع الــطالب� وأبي في ضــلع كـبـار
الـسنّ عـلـى �ـيـنـنـا� وعــلى يـسـارنـا
ضــلع اجلــنــود� لم يــكن أخي حــيـدر
بــيــنــهم. إنــهــا الــســاعــة الــســادسـة
. حترّكت العجالت العسكرية صباحاً
لـلـواء ا�ـدرع بــبطء� واصـطـفت عـلى
الــطــريق ا�ــؤدي لــلــديــوانـيــة. وقف
أمـامـنـا رجل بـبدلـة عـسـكـريـة أنـيـقة
ومختـلفـة بعض الـشيء. كان وضعه
يشي بأنه آمر الـلواء. اجلميع يؤدي
الـتحـيـات الـعـسكـريـة أمـامه� نـظرته
نــــظـــرة واثق� رمــــقـــتُه مـن بـــعـــيـــد�
وراقبتُ شـفتيه تـقوالن شـيئـاً الثن�
�ــا يــبـدو أنــهــمــا ضـابــطــان. بــعـد
. جاء هـذان االثـنان ساعـتـ� تـقريـبـاً
يصـطحـبان مـعهـما طـفالً بعـمر ستّ
سـنوات. أوقـفـا الـطـفل في مـنـتصف
ســاحــة ا�ــربـع الــذي يــنــقــصه أحــد
أضالعـه. تــظــاهــرا أمــامـه بــأنــهــمــا
سيـرميـانه بالـرصاص. قـال أحدهـما
ــا إرمه. قــال اآلخـر: لــآلخـر: إرمه هــيّ
نــعـم ســيـــدي ســأرمـــيه اآلن. ســحب
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على صـفـحتهِ في الـفـيس بوك نـشـر الدكـتـور حسن نـاظم مـشاهـد مرعـبـة ومؤ�ـة وقـاسيـة حتبـس األنفـاس عن أيام
احملنة التي عاشها مع أفراد عائلته في مدينة الكوفة.

وقد برع بتـدوين هواجس وخلـجات ا�نـتفض� والـعوائل ا�نـكوبة وبـنبرةٍ مفـجوعةٍ يـشعُّ منها الـصدق الذي تـقشعرُّ
لـسطـوره الـدامـعة والـالهثـة قـلـوب القـراء� إنَّـهـا شـهادة تـقـطـرُ أسىً ومن طـراز خاص تـقـطـرُ دمـعاً ودمـاً وشـهـقات
منحورة عن تلك األيـام الدامية الـتي بكت على ضحايـاها مالئكة السـماء واإلنسانـية جمعاء; أتـرككم مع هذا البوح

        (ÊU�e�«) ..ا�ؤثر والذي يشبهُ أن� الناي في ليلة ظلماء

فـقـدنا دبـلـوماسـيـة الثـوار..خـبر ولـيس كـسائـراالخـبار .حـصب الـبالد �ارج من
نار.

اجل يـاخـاشع انه خـبر الـفـجيـعـة. رحـيل قبل اوانه لـرجل لم يـعـتدي عـلى احلـياة
حتى تـنفـر منه.لـرجل يعز عـليه ان تـدوس قدمـاه تراب االرض.فـيمـشي على هون
وتأني رافـضا مـشيـة اخملتـال الفـخور.فاذا تـكلم والـكالم مهـنته صـدر الكالم من
ادنى درجــات لــصــوت.وله صــوت يــعــكس هــدوء شــخــصــيــته.انه حــمـل عــقــيـدة

ثورية..لكنه لم يتصرف رافضا حال مجتمعه وهو يسعى لالخذ بيده.
معارض يـعطي للحكومة حـقا في تنظيم امورها.وعلى ا�ـعارضة ان تضع نفسها
موضع احلـكومة وعلى احلكومة ان تـشارك ا�عارضة في تسـهيل وتسيير شؤون

الناس.
كــان هــكــذا صـــحــابــيــا.فـي مــجــتــمـع لــو عــاش فــيه صـــحــابي لــقـــتــلــوه ســحال
باحلبال.المكان خلاشع في اجواء الغبار االصفر.انه وانا صنوان..كالنا ال يحب
حـيـاة الـسـاهـرين في ا�الهـي.لكـنـي ال اعرف لـه صـوالت مع الـنـساء .كـنـت اقول
له.انك كـائن اسالمي.ولـست بـقـائـد علـمـاني.وانك قـومي ا�ي.وا�ي قـومي.انك
ثالثي الـنزعة دون ان تدري.قومي في الـعروبة .ا�ي في حب االخر.اسالمي في
سالمة الـسلوك من اعـطاب الـسلوك.. من اسـماك كان يـعرف.مـسار رجل تتـمناه

االخرة.فسارعت الختطافه منا.
خـاشع وانت اخلـشـوع.خـاشع وعـليـنـا الـدمـوع.رايت صـورة قبـرك.الـهـاد�.هدوء

الــلـــيـل الــصـــامـت صــمـــتـك.لم تـــكن مـــســـرع اخلـــطى مـــســرع
الكـالم.فلـماذا تـغذ اخلـطى مـسرعـا لالخرة.األنك  تـعرف
القـبـر قصـرا في فـردوس.يا مـنـصة االصالح.يـا عذاب

ا�رتاح.
اعــلـمت مـن فـارقـت كـيف ..يــنــام  ا�ــفـجــوع ايــجـوز�ن
عـــايــشـــوك عــلـى فــراش مـن ريش الــنـــعـــام .والــغـــبــار
انـفــاسك.والـتـراب هــو الـطـعــام. بـئس احلــيـاة .حـيـاة ال

حتتفظ بازكى انفاسها.

ÍœËb(« ‚«dF�« nK�
من ينظـر إلى هيكلية الدولة الـعراقية� وطريقة بنـائها اليخامره أدنى شك في حبكة
هـذا الـبـنـاء� وصـورته األنـيـقـة الـتي ال جتـد لـهـا مـثـيال في دول ا�ـنـطـقـة� عـلى أقل
تقدير. فـالسلطات الثالثة مستقلة في إجراءاتها� والهيئات الرقابية مستقلة أيضا�
وكـل شيء علـى ما يـرام. ولـكن الـنـقيض أن الـعـراق من الـدول الـتي حتـتل ا�راتب
األولى في حـجم الـفـساد ا�ـالي في الـعـالم بـحـسب التـقـاريـر التـي تعـلن بـ� فـترة
وأخـرى. وقـد يلـتمس أحـدنا الـعذر في أن الـعـراق قد مـر بأزمـة داعش التـكفـيري�
وما رافقه من دمـار للبلد� وبناه التحتية. وكل ذلك قد كان حقيقة ماثلة للعيان. بيد
أن داعش وظـهـوره واسـتـفحـال أمـره في الـعـراق� ألم يـكن مـلـفـا يـتـعـلق بـالـنـزاهة
والــفــســاد ا�ــالي� أم ال ?! فـــلــو كــانت هــنــاك خــطط عــســكــريــة مــتــطــورة� وقــادة
ومسؤولـون� وسياسيـون قد جعلـوا نصب أعينـهم هدفا واحدا� هـو حماية احلدود
اخلارجـية للـبالد� فهل �ـكن أن نرى صور اإلربـاك والتـردي في ا�لف األمني في
السنوات ما قبل التحرير?. وإذا كانت احلكومات التي توالت على حكم العراق قد
أشرت مـواطن اخللل في هذا اجلانب عبر أجهزتهـا اخملتصة� فلماذا لم تبادر إلى
اإلسـراع في تـنـفـيـذ هـذه اخلـطط بـأسـرع وقت �ـكن� إذا عـلـمـنـا أن هـذا اإلجراء

يحقق سالمة العراق والعراقي� جميعا?.
تلك األسئـلة الغامضة تطل علـينا بياناتها بـ� احل� واآلخر من قبل سياسي� في
لـقاءات مـتـلـفـزة� أو في مـعـرض تـبـريـر الـفـشل واألخـطـاء الـتي حـصـلت بـشـأنـها.
وبــأعـتـقــادي أن هـنـاك عـوامل عــدة تـضـافـرت عــلى تـدني هـذا ا�ــلف وقـتـذاك� من

أهمها:
1- ضبابية الرؤيا� وغياب اإلستراتيجية العملية لقوات التحالف الدولي في حفظ
وحمايـة احلدود العراقية من التسـلل. يقابلها خطوات الـدولة اخلجولة في التحرك

الدبلوماسي من أجل تفعيل هذه الشراكة.
2- تقاطع العمل ب� السلطات ا�ستقلة� والسيما السلطة التشريعية� والسلطة

التنـفيذية بـخاصة تقـاطعا وصل إلى حـد النهايـة. إذ ترتب عليه عـدم إقرار موازنة
البلد لعام 2014م.

3- الفساد ا�ستشري في طبقة القادة� والضباط العسكري�. األمر الذي أعطى
ا�برر الـكافي إلعضاء مجلس النـواب بعدم اإلستجابة في إبـرام أي عقد تسليحي

يشكل دعامة قوية للجيش العراقي في اجلانب العملياتي.
4-غياب الرؤية احلقيقية في وزارة الدفاع من أجل إدامة زخم ا�عركة� ورصد

حتركات العدو عبر تفعيل الدور اإلستخباري الذي يفتقد لدور اإلستطالع العميق
في التماهي مع العدو.

5-  وضع الرجل غير ا�ناسب في ا�كان ا�ناسب بسبب غياب الرؤية التي
أشـرنا إلـيها سـلفـا� وأن السـيد الـقائـد العـام للقـوات ا�سـلحـة يعـتمـد على تـقارير
منقـوصة يتم فيـها تقيـيم األداء بصورة تخـدم مصالح الطـبقة الفـاسدة في القوات
ا�ـسـلـحـة. من دون أن يـكـون لـه دور مـيـداني في زيـارة الـقـطـعـات� والـوقـوف عـلى

إحتياجاتها احلقيقية� وجتاوز حاجز التضليل.
6- إعتماد القائد العام على حصر قراراته ضمن نطاق ضيق من ا�ستشارين

الـذين قـد ال جتـد لــديـهم ا�ـؤهالت الـكــافـيـة إلحـتـواء األزمــة� هـذا فـضال عن عـدم
صالحـيات بعضهم للمشورة .7. محـاربة كل قائد عسكري ناجح� مخلص لوطنه�
وعدم تمـرير طلـباته الـتي تمده بـالنجـاح النهـائي� من قبل الـدائرة احمليـطة بالـقائد
الـعـام� خـوفـا عـلى مـواقـعـهم الـتي تـدر لـهم األمـوال والـهـبـات وقـطع األراضي في
أجمل مـواقع بغداد احلبيـبة. لذا فإن معظـم قادة اجليش اخمللصـ� فقدوا حياتهم

بطرق مختلفة.
 وأصـبــحت أدوارهم مـنـسـيـة� إن لم تــضـاف إجنـازاتـهم آلخـرين. إذ أن كل شيء
أصبح واردا في هـذه األيام� حتى سرقة جهود الـغير� فهي مباحة. والشك أن من
كشف هـذه اإلخفاقات� وأيد مـا ذهبنا إلـيه هو إرادة احلشد الـشعبي ا�رابط على
احلدود� الذي أسـهم بشكل فاعل بعد عمليات التحرير في تقليل نشاط اإلرهابي�
على احلـدود العـراقية في شـمال وغـرب العـراق. وبالـتالي قـطع اإلمدادات عـليهم�
وجفف مـنابع قوتـهم. يضاف إلـى ذلك أن السيـد وزير الداخـلية احلـالي لديه رؤية
متـكاملـة عن هذا ا�ـلف� لكـونه كان يـشغل مـنصب ر. أ. ج الـعراقي� وبـعد تـسلمه
�ـهـامه في الـوزارة� قام بـتـفعـيل دور حـرس احلدود من خالل الـزيـارات ا�يـدانـية�
مـتـجـاوزا واســطـة الـتـقــاريـر األمـنـيـة الــتي يـعـمل بــهـا قـلـيـلــوا اخلـبـرة في اجملـال
العسـكري. لذا أصبح واجـبا وطنـيا على تشـكيالت الدولـة ا�عنيـة �تابعـة الفساد

اإلداري وا�ــالي أن تـأخـذ دورهـا في الـتــحـقـيق ا�ـهـني في
هــذا ا�ــلف� بــعــيــدا عن شــهــوة  اإلرادات الــســيــاســيـة�
وميـولها في التنكيل بجـهة على حساب جهة أخرى. ألن
اخلسـائر البـشريـة التي تكـبدهـا الشعب الـعراقي آنذاك
بسـبب األعمـال اإلجراميـة ال �كن لهـا أن تذهب سدى�
بسبب نوازع  شخصية مريضة. أو مزايدات سياسية ال

محل لها من اإلعراب.
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بغداد

سائق الـتكسي ال يعـرف مكانه� وعامل مـطعم الهمـبرغر لم يسـمع بإسمه� وكذلك
الـرائـحـون والـغـادون في الــطـريق� يـسـتـفــهم الـسـائق مـنـهم� ويــسـألـهم� ويـلـحف
بالـسؤال� وكـانت لديه سـكتـة تعـيق بدايـة الكالم� فـهو ينـطق حرف الـباء من اسم
النادي مـضخّمـا� ومكرورا� وبصـورة غير مـفهومة لـلسامع� ثم يـنظر إليك بـعين�
سائـلت� غـامضـت�� ويقـول كالما� وأنت ال تـعرف من الـلغـة الكرديـة حتى طـريقة

إلقاء السالم� أو الوداع. 
ال أحد يدلّنا على مكان هذا النادي العجب.

وبعد ألي� وألي�� وثالثة� بلغت ا�رام...
ا�ـبـنى شاهق� ومـعـتم لـلـغايـة. ثـمة الفـتـة صـريحـة: "نـادي بـانورامـا"� لـكن ا�ـكان
مـهـجـور مـثل ســفـيـنـة تـســكن أعـمـاق احملـيط� وال تـوجــد أيّ داللـة عـلى أن هـنـاك
إنسـان واحد يتنفس الهواء على أرضه� أو في الـفناءات التي ال تعدّ. وبالرغم من

كلّ هذه الدالئل� أنت ترتقي السلّم� وتقصدُ الباب ا�ظلم� وتراوده. 
البوابة مغلقة بالثالثة! 

ثم تـهـبط الـسـلّم بـبطء� وبـتـثـاقل� و�لـؤك عـنـدهـا يـأس من هـذه ا�ـديـنـة� ومن هذا
البلد� ومن هذا العالم.

إلى أين تتجه� والكون كله صحراء!
وخــطـــوت إلى الــشـــارع مــرة أخـــرى� وكــان أول دكــان
صادفـته� سـألت صاحـبه� وهو كـهل حلـو احمليـا. أشار

بيده إلى عطفة قريبة في الشارع:
- النادي مفتوح في جناحه الصيفيّ� حيث احلديقة.

تقـصد احلديقة� ويستقبـلك النادل� ليدخلك مباشرة إلى
اجلنة.

مختصون يستخرجون رفات شهداء من مقبرة جماعية  ∫…d�I�

ــا حــوالي ا�ــضـيـف عـلى الــفـرات. كــنّ
الـضـفــة الـشـرقـيــة قـرب الـفـرات حـ�
برزت فـجأة شـاحنـة محـمّلـة بالـرجال
والـسالح والــعـتــاد. كـانت قــادمـة من
السمـاوة� تدافع الـشباب مـنها� حملتُ
رجالً بـيـنـهم غــزا الـشـيبُ شـعـرَهُ كـلَّه
وحليتَهُ كلَّهـا. انتشروا في ا�كان� في
البسات�� وب� عرائش العنب� وعلى
حافات اجلدول اآلسن. أخـبرونا أنهم
قــادمـــون من الــســمـــاوة لــلــدفــاع عن
النجف� وقالوا أيـضاً يجب أن تُخلوا
ا�ــنـطــقــة من الــنـاس� وتــرحــلـوا إلى
مـكان آمن� "فـاجلـيش الـعـراقي" اتـخذ
مــواقـعـه عـلى الــضــفــة األخـرى. دبّت
الفوضى في البيـوت� اجلميع يتحرك
ـــهـــا. انــــطـــلـــقت فـي االجتـــاهـــات كــــلّ

الــــســـيـــارات بـــاألطـــفـــال والـــنـــســـاء
ـا نــظن أن لـديــنـا وقــتـاً والــرجـال. كــنّ
كافياً للرحـيل� لم يبق أحد غيرنا (أنا
وأبي وأخـويّ حيـدر وعـزيـز)� حمـلـنا
حـيـدر ومـشـيـنـا بـبطء� انـسـلـلـنـا بـ�
الـبيـوت� عـبـرنـا الشـارع ا�ـعـبّـد الذي
هو امتداد اجلسـر� فصرنا في اجلهة
األخرى� قـرب اجلـدول اآلسن. مشـيـنا
�ــحــاذاة اجلــدول ألمــتــار مــعــدودة�
حــيـدر يــتـوكــأ عـلـى أحـدنــا� و�ـشي
ببطء جـاراً رجله اجملبّـرة� وا�فـتوحة
من جهـة اجلـرح �ـعاجلـته. في ا�ـكان
ا�ـكــشـوف� الــبـيــوت عـلى مــقـربـة من
جــهــة الـــشــارع األخــرى� ا�ــقــاتــلــون
انتـشـروا في كلّ مـكـان� وسط الـهدوء
الزائف� حـيث ال أحد إالّ نـحن� انهـمر
وابل من الـرصــاص عـلـيــنـا� رصـاص
في كلّ مـكـان� المــستْ رصـاصـة� يـاقـة
بدلتي� خلف الرقبـة مباشرة� دفعتني
قليالً إلى اليسار� سـحبت حيدر نحو
اجلدول اآلسن� ركضنا ب� الرصاص

وألقينا بأنفسنا في اجلدول.
كـان عــمـقُهُ غــيـر كـافٍ حلــمـايــتـنـا من
رشاش النار� فاستلقينا على ظهورنا
فـي ا�ـــاء� غـــطـــســـنـــا إال وجـــوهـــنــا�
انغمـرت رجل حيـدر ا�صـابة في ا�اء
اآلسن. كان القنّاصة يواصلون الرمي
عـــلى ا�ـــوقع الـــذي نـــزلــنـــا مـــنه إلى
اجلـدول. وكـنـا نــرى الـثـقـوب الـسـود
الـتي يــخـلـفــهـا الـرصــاص في الـطـ�
عـلى جــانب اجلــدول. زحـفــنـا رويـداً�
بـعـيــداً عن ضـفـة الـنـهــر لـنـبـتـعـد عن
مـــيــدان الـــقــتـــال هــذا. زحـف بــطيء�
وكــلـمــا ابــتـعــدنـا أمــتــاراً ازداد عـمق
ا�ـيـاة اآلسـنـة. أطـبق صـمت مـفـاج��
ولم يــكن مـقــدار مـا زحــفـنـا أكــثـر من

�ZOK∫ جنود امريكيون في حرب اخلليج الثانية



“U$≈ d √ ÊuJO  ‰UD _« Í—Ëb  q Q « ∫»uK

6

 “U L*« w  …dB « jH  vK  Î«dO  Î«“u  oI  «dH « VO bM

قـال بـيب جـوارديوال مـدرب مـانشـسـتر
ـــهــاجم ســـيــتي إنـه يــأمل أن يـــكــون ا
سـيرجيو أجويـرو جاهزا خلـوض آخر
مــبـاراة مـع الـنــادي في سـتــاد االحتـاد
عــنـدمــا يـسـتـــــــــــضـيف إيــفـرتـون في
مـتاز يـوم األحد الـدوري اإلجنـليـزي ا

قبل. ا
ـنتظر أن يرحل أجويرو الهداف ومن ا
ـوسم الــتـاريـخي لـسـيـتـي في نـهـايـة ا

اجلاري بعد انتهاء عقده.
ـهـاجم الـبـالغ عـمـره 32 عـامـا وغــاب ا
عن الفوز 3-4 عـلى نيوكاسـل يونايتد
وسـيـغيب أيـضا عن مـواجهـة برايـتون

آند هوف ألبيون .
وقـال جوارديوال: "يـعاني سيـرجيو من
إجـهاد ويشعـر بألم بسيط في عضالت
ســاقه وفـخـذه لــكـنـهــا لـيـست مــشـكـلـة

كبيرة".
وأضـاف: "شـعـر بـشيء مـا قـبـل مـباراة
نـيوكاسل  ولم يـكن جاهزا. لـكن أتمنى

أن يكون الئقا للعب أمام إيفرتون".
وســيــلــعب ســيــتي مع تــشــيــلــسي في
نـــهــائـي دوري أبــطـــال أوروبــا في 29
مـايـو/ أيـار في بورتـو لـكن جـوارديوال
أكـد أنه ال مجال لـلعواطف عنـد اختيار
ـهـاجم صـاحب الــتـشـكـيـلـة حــتى مع ا

التاريخ الطويل أجويرو.
وقــال جــوارديــوال: "في الـوقـت احلـالي

ــربع الــذهـبي تــقــريــبًـا الــوجــود في ا
لـلدوري اإلجنلـيزي والتأهل إلى دوري
األبــــطـــال وهــــو األمــــر الـــذي لـم يـــكن

متوقعًا منذ أسبوع فقط.
وقـال كـلوب لـشـبكـة سـكاي سـبورتس:
"سـيـكـون من
أكـــــــــــبــــــــــر
اإلجنـازات
. شـــــــــيء
كـــــبــــيــــر
بــــــــــــكـل
تأكيد".
وأردف:
"إذا كــــــنت
ســـــتـــــكـــــتب
كــــــتـــــابــــــا عن
مـوسم وتريد أن تصاب باالكتئاب بعد
ــــرجح أن تــــخــــتــــار هـــذا ذلـك فـــمـن ا

وسم". ا
وأوضـح: "بغض النـظر عمـا حدث هذا
ـلك فـرصة الـتـحكم في الـعـام فنـحن 

." مصيرنا قبل خوض آخر مبارات
ويـلـعب لـيـفـربـول في ضـيـافـة بـيـرنـلي
ــركــز 15 غـــدا األربــعــاء ثم صـــاحب ا
يـسـتـضـيف كـريـسـتـال بـاالس صـاحب
ــركــز 13 فـي اجلــولــة األخــيــرة يـوم ا

األحد.
‰UD ô« wzUN

وخـسـر آخر مـواجـهتـ (بـ السـيتي
وتشيلسي)
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يـرى يورجن كلـوب مدرب ليـفربول أن
الـتـأهل لدوري أبـطال سـيـعد من أكـبر
إجنــــازات الــــنــــادي عــــنــــد األخــــذ في
االعـتبار مدى معـاناة دفاع الفريق هذا

وسم. ا
وتــراجع لـيـفــربـول الـذي حــصـد لـقب
ــوسم ــمــتــاز ا الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
ـاضي لـلـمـركـز الـسـابع فـي فـتـرة ما ا

وسم. من ا
وعــانـى كــلــوب من تــواضع مــســتــوى
الـدفـاع مع إصـابـة الـعـديـد من العـبيه
وتـعـرض لرقم سـلـبي باخلـسارة في 6
مباريات متتالية في الدوري في ملعبه

أنفيلد.
لـــكن بــعــد الــفــوز 6 مــرات فـي آخـر 8
مـبـاريـات بـالـدوري آخـرهـا االنـتـصار
عــــلى وست بــــرومـــيــــتش بــــاجلـــولـــة
ــاضــيــة في الـثــواني األخــيــرة بـات ا
لـيفربـول خامسًـا وبفارق نـقطة واحدة
عـن تـشـيـلـسـي رابع الـتـرتـيب
و3 نــــقـــاط عـن لـــيــــســـتـــر

ركز الثالث. صاحب ا
وإذا فــاز لــيــفــربــول
فـي آخر جـولت
سـيـضمن
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تــتـجه أنـظــار عـشـاق كــرة الـقـدم حـول
الـــعــالم صــوب مــلـــعب الــدراجــاو في
الـبرتـغال يوم 29 مـايو/آيـار اجلاري
ـانـشـسـتر حـيث يـصـطـدم تـشـيـلـسي 
سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.
 ويــخـــوض تــشــيــلــسي نــهــائي دوري
األبــطـال الـثـالث في تــاريـخه والـثـاني
ــديـنــة مـانــشـسـتــر حـيث ـثل  أمــام 
خـسـر أمـام يـونـايـتـد في نـهائي 2008
بــيـنـمـا حــقق لـقـبـه األول عـلى حـسـاب

بايرن ميونخ في 2012.
من جهته بلغ مانشستر سيتي نهائي
ــســابــقـة الــقــاريــة لــلـمــرة األولى في ا
تـــاريــخه بـــعــدمـــا أطــاح بــالـــوصــيف
بــــاريس ســــان جـــيــــرمـــان مـن نـــصف
الــنــهــائي أمــا تــشــيـلــسي فــنــجح في

جتاوز ريال مدريد.
ويـتـســلح مـانـشـسـتـر سـيـتي الـطـامح
لــلـظـفــر بـلـقــبه األول بـخــبـرات مـدربه
تلك اإلسـباني بيب جوارديوال الذي 
ـسابـقة األوروبـية تـاريخًـا كبـيرًا في ا
حـيث حـقق لـقـبـهـا في نـسـختي 2009

و2011 مع برشلونة.
و في الـسطور التالية تاريخ مواجهات
ـســابـقـات قـبل ــخـتـلف ا الــفـريـقـ 
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شــهــد يـوم 7 ديــســمـبــر/كــانـون األول
ــواجـهـة األولى بــ الـنـاديـ 1907 ا
فـي الـدوري اإلجنـلـيــزي حـيث انـتـهت

بالتعادل 2-2.
وحـقق تـشيـلـسي الفـوز األول في ثاني
مـواجـهات الـفريـقـ وحتديـدا يوم
 4أبــريل/نــيــسـان  1908بــثالثــيـة
نـظــيـفـة في الـدوري بـيـنـمـا حـقق
الـسـيـتي انـتـصـاره األول يوم 26
ديــسـمـبـر/كـانـون األول من الـعـام
نــفــسه بـهــدفـ مــقــابل هـدف في

البطولة نفسها.
وإجــمــاال فـاز تــشــيـلــسي في 70
مــواجــهــة مــقــابل 59 انــتــصــارا
لـلـسيـتي بـينـمـا تعـادل الـفريـقان

في 39 مباراة.
أكــبــر فــوز حـــقــقه تــشــيــلــسي عــلى
مـانشستـر سيتي كان بـنتيجة 6-0
في 27 أكـــتــوبــر/تــشـــرين الــثــاني
2007 عــلى مــلــعب ســتــامــفـوردج
بـريــدج بـيـنـمـا كـان فـوز الـسـيـتي
األكـبـر بالـنـتيـجة ذاتـهـا في موسم
2019-2018 على ملعب االحتاد.
ويـعـد سـيـرجـيـو أجـويـرو الـهداف
ــواجـهــات الــفـريــقـ الــتــاريـخي 

برصيد 11 هدفا.
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ســبق وتـواجه الـفــريـقـان أوروبـيًـا
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نسق االعـالمي الحتاد بناء ستجـد كوفيد 19. وقال ا توفي البطل الـدولي السابق ثـائر صبحي جـراء اصابته بـفيروس كورونـا ا
االجسـام هشـام الواني في تـصـريح صحـفي  ان البـطل الدولـي ثائـر صبـحي توفي قـبل قلـيل حـراء اصابـته بفـيروس كـورونا
اضيـة ح كـان يخضع لـلحجـر الصحي في ستـجد. واوضح ان الوضع احلـصي لصـبحي تدهـور بشدة خالل االيـام ا ا
منـزله.  مبيـناً ان (االحتـاد سيـعلن احلـداد ثالثة ايـام حزنـاً على وفاتـه. يذكر ان صـبحي حـصل على عـدة بطـوالت محـلية

ودولية خالل مسيرته الرياضية.
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حقق فريق نفط الوسط فرزاً دراماتيكياً
عـلى نــفط الـبـصـرة بــتـغـلـبـه عـلـيه ثالثـة

متاز. اهداف لهدف في دوري الكرة ا
ـواجـهـة عـلى مـلـعب الـفـيـحاء واقيـمت ا
ضـــمن مـــنـــافـــســـات االســـبـــوع احلــادي

سابقة. والثالث من ا
وسـجل ثـالثـيــة عـنــدلـيب الــفـرات كل من
محـمود سلـيم في الدقـيقة 25 وعبد الله
االمــيــر في الــدقــيــقــة 52 وايــاد ديــر في

الدقيقة 90 من عالمة اجلزاء.
اما ثـنائـية نفط الـبصـرة فحمـلت توقيع
وائل عـبد احلـ في الـدقيـقة  21واحمد

زامل في الدقيقة 94.
افوز اوصل عـندلـيب الفـرات الى النـقطة
ـركــز اخلــامس بـيــنـمــا تـوقف 53  في ا

رصـيد نـفط البـصرة عـند الـنقـطة 36 في
ركز الثاني عشر. ا

وحلــســاب ذات اجلــولــة اســتـعــاد فــريق
اربيل عافيته بتغـلبه على النفط بهدف
لهـدف واقيم الـلقـاء على مـلعب فـرانسوا
حـــريــري ضـــمن مـــنـــافــســـات االســـبــوع

احلادي والثالث من البطولة.
وســجـل ثــنـــائـــيـــة اربــيـل كل من حـــيــدر
قارمان في الدقيقة 58 وشيركو كر في
الـدقــيـقـة 81 امــا هـدف الــنـفط الــوحـيـد
فـحـمل تـوقـيع الالعب احـمـد سرتـيب في

الدقيقة 93.
وبــهـذا الــفــوز اصــبح رصــيــد اربـيل 35
ـركــز الـثــالث عـشــر بـيــنـمـا نــقـطــة في ا
تـوقف رصـيد الـنـفط عنـد الـنقـطة 40 في

ركز الثامن. ا

وقـــال عـــبـــد الـــوهـــاب في بـــيـــان
للـوزارة  إن البطـولة التي سـتقام
بالـتـنسـيق مع االحتادين الـعربي
والـــعــــراقي لـــلـــعــــبـــة تـــنـــال دعم
ومـتــابـعــة وزيـر الــشـبــاب عـدنـان
درجـال الـذي يـتابع مـعـنـا  جـميع
الـتـحـضـيـرات وبـادق الـتـفـاصـيل
بـغــيـة اجنــاح الـبـطــولـة بــالـشـكل

االمثل.
ـتــقــدم في ـالك ا وأشــار إلى ان ا
ـــديـــرين الـــعـــامــ الـــوزارة من ا

بـاشـر عـمـله فـعـلـيـا في الـبـطـولة
بــتـــواصل تــام مع رئـــيس احتــاد
ـشـهـداني فـضال الـلـعـبـة سـعــد ا
عن الــزمالء في االحتــاد الــعـراقي
لــلــصـحــافــة الـريــاضــيـة ورابــطـة
ـرئي وعـدد من الـقـنوات االعالم ا
الفضائية  اذ  عقد لقاء جمعنا
 الــيـوم مع رئـيـس احتـاد الـقـوس
والـسـهم ومـديـر قـنـاة الـريـاضـيـة
دير الفـني للقناة في العراقيـة وا
مـــلــــعـب الـــشــــعـب لإلطالع عــــلى
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يـواجه مـدرب مـنـتـخب شـبـاب الـعـراق لـكـرة الـقـدم عـمـاد مـحـمـد 
حتــديــات عــديــدة في مــنــصـبـه الـتــدريــبي اجلــديــد  االول يــتـمــثل
بــاالعــداد غــيـر الــكــافي لــبــطـولــة شــبــاب الــعـرب الــتي ســتــنــطـلق
ـنحه قـبل  إذ ال  مـنافـسـاتـها في الـعـشـرين من شهـر حـزيـران ا
ــعـلـومـات الــكـافـيــة عن الالعـبـ هـذا الـتــوقـيت الـفــرصـة  جلـمع ا

ـؤهـلـ لـلـعب في مـنـتــخب الـشـبـاب اسـتـعـدادا لـبـطـولـة الـعـرب.. ا
والـتحـدي االخـر هو ان الـتشـكـيلـة الـتي سيـنـتخـبـها الـكـاب عـماد
مـحمـد  ليس بوسـعهـا (على االرجح)  خـوض اي مبـاراة ودية قبل
دخـوله مــنــافـســات الــبــطـولــة لــضـيق الــوقت  ســواءا أكــانت هـذه
ـرحـل من مـنـتخـب النـاشـئ الـذي كان الـتشـكـيلـة من الالعـب ا
درب يـشـرف علـيـهـا في وقت سـابق  او من العبـ اخـرين لـدى ا
فـكـرة واضــحـة عن قــدراتـهم الـفــنـيـة  .. والــتـحـدي الــثـالث هـو ان
الالعـب الذين استدعاهم الكابـ عماد محمد للـمنتخب يحتاجون
الى مـدة زمنـية مـنطـقيـة لتـقـييم عـادل الدائهم  وهـذا ( لن) يتـحقق
نتـخب بوزن الـعراق  حتتم في شـهر واحـد ..  والهالـة االعالميـة 
راكز نافسة على ا عـلى مدرب منتخب شباب العراق رفع شـعار ا
ـتـقـدمـة لـبـطـولـة شـبـاب الـعرب  اذ ان الـعـراق بـطل سـابـق لـهذه ا
الـبـطـولــة .. ورغم ان الـكـابـ عــمـاد مـحـمـد يــعـول عـلى حـرصه و
ـيـز سابق  ـتـراكـمـة كالعب دولي  حـمـاسه وانـدفـاعه وخبـراته ا
اضـية لـفريقي دد زمنـية مـتفـاوتة في الـسنوات اخلـمس ا ومـدرب 
ـنتخب النـاشئ  في تصديه لـلمهمة الـزوراء والنجف  ثم مدربا 
درب الـتـدريبـيـة الـثـقـيـلـة التي تـنـتـظـره   اال ان الـبـعض يـرى ان ا
اجلـديد ال يـتـكىء علـى خبـرة سـابقـة عـلى مسـتـوى تدريب مـنـتخب
كن ان الـشباب  وجتـربة منـتخب الـناشئـ كانت قصـيرة ( ال ) 

تؤسس عليها صورة فنية واضحة عن عمله وكفاءته.
ـنـتـخب الشـبـاب في بـطـولة مـسـؤوليـة ( اخلـطـر )  الـذي يتـربص 
الـعـرب  مـن جـهـة االعــداد غـيـر الـكــافي له  وانـعــكـاس ذلك عـلى
ادائه ومـردوده في منافسـات البطولـة   يتحـمل الهيئـة التطبـيعية 
وعد اقـامة البطولة  جـزء كبير منهـا  اذ انها على إحاطـة كاملة 
ـنـتـخـب  فـلـمـاذا لم تـسم عـمـاد ولـديـهـا صالحـيــة تـعـيـ مـدرب ا
مـحمد قبل ثالثة اشهر .. ويجزم متابعون للكرة احمللية  ان دوري
الـشــبـاب اجلــاري مـنــافـســاته في هــذه االونـة  ال يــسـاعــد مـدرب
تـيمون مـنتخب الـشبـاب في انتخـاب التـشكيـلة التـي يتطـلع اليـها ا
بـكرة الـعراق  الن الـبطـولة بـدات قـبل بضـعة اسـابيع  و ال تـكفي
عـشرة ادوار من هذه البطولة لتشكيل رؤية فنية موضوعية الختيار
نتـخب  وهذه ثـغرة اخـرى في عمل الـهيـئة الـتطـبيـعية  عـناصـر ا
وعد انطالق دوري الشباب . كن ردمها بتخطيط مدروس  كان 
ردود منتخب الشـباب في بطولة العرب  يعتقدون ان ـتفائلون   ا
الـكاب عماد مـحمد وفريقه بـوسعهمـا التغلب على الـتحديات التي
تـنــتــظـرهــمــا  ويـرجــحــون ( والدة ) مـنــتــخب عـراقـي واعـد خالل
مـنافـسـات الـبطـولـة  الن العـراق مـرشح لتـسـجيل
حـضــور مـؤثــر في كل الــبـطــوالت الـعــربـيـة
واالســيــويـة الــتي يــشــارك فــيــهـا .. ومن
يــدري ( قــد ) يــحــقـق مــنــتــخب شــبــاب

العراق هذا التوقع من جديد .
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اكــد مــديـر إعـالم وزارة الــشــبـاب
والـريــاضـة مــوفق عـبــد الـوهـاب
اكــتـــمـــال عــمل جـــمـــيع الــلـــجــان
اخلـاصـة لـبطـولـة الـعرب لـلـقوس
والسهم الـتي ستنـطلق في بغداد
للمـدةِ من الرابع والعـشرين حتى
احلـادي والـثالثـ من شـهـر آيـار
اجلـــاري في الـــعـــاصــمـــة بـــغــداد
ـشــاركـةِ تـســــــعـة مـنــتـخـبـات و

عربية .
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هـــو مــصــاب. حــتـى يــســاعـــدنــا عــلى
تـسـجـيل األهـداف فـهـو في حـاجـة إلى
ـبــاراة الـنــهـائــيـة الــلـعـب. لـكن هــذه ا
لـدوري األبـطـال وسـأتـخـذ أفـضـل قرار

باراة". كن للفوز بهذه ا
5  qO —

رد نـادي توتنـهام بتـعليق مـوجز حول
مــصـيــر هـاري كــ جنم سـبــيـرز في

قبل. وسم ا ا
وذكــرت شـبــكـة ســكـاي ســبـورتس أن
كـ أخـبـر إدارة تـوتـنـهـام بـرغبـته في
الـــرحـــيل عـن صـــفــوف الـــفـــريـق هــذا
الــصــيـف.ووفــقــا لــصــحــيــفــة مــيــرور
الـبريطـانية فـإن توتنـهام رد على هذه
األنـبـاء بـبـيـان صـحـفي مـقـتـضـب قال

فيه: "لن نعلق على هذا األمر. 
وسم إن تـركيـزنا يـنصب عـلى إنهـاء ا
ـكن. هـذا مـا يـجب أن بــأفـضل شـكل 

يركز عليه اجلميع".
يــذكـر أن كــ يـتــصـدر قــائـمــة هـدافي
وسم بـرصـيد 22 ـيرلـيج هـذا ا الـبـر
هـــدفــا بـــالـــتـــــــــــســـاوي مع الـــنــجم
ــــصــــري مـــحــــمـــد صـالح مـــهــــاجم ا
لـيفربول.ويتمتع توتــــــــــنهام بفرصة
ــوسم ضــئــيــلــة لــلــغــايــة في إنــهــاء ا
ـربع الـذهــبي لـكـنه يــسـعى أيـضًـا بــا
ـركز الـسادس وضـمان لـلـحفـاظ على ا

مقعد ببطولة الدوري األوروبي.

وحسب توجيه السيد الوزير  من
أجـلِ إجنــاحـــهـــا بــالـــشـــكلِ الــذي
يعكس السـمعة والصـورة الطيبة
لــلــعـــراق من نــاحـــيــةِ الــتـــنــظــيم
واستقـبال األشقـاء بأعلى درجاتِ
الــتــنـســيـق مع االحتــاد الـعــراقي
لــلــقـوس والــســهم عــلى وفـق مـا
تـقــتـضـيه االنــظـمــة اذ  حتـديـد
مــلـعب الــشــعب الــدولي وســاحـة
ـركزية أماكن إلجراء االحتفاالت ا

تصفيات ونهائيات البطولة.

ــــــوقع مـن اجـل تـــــأمــــــ نــــــقل ا
البـطـولـة تـلـفـازيـا واكـمـال جـميع
احـتـيـاجـات التـغـطـيـة االعـالمـية.
وبـ عــبـد الـوهــاب ان الـبــطـولـة
التي ستنطلق فعالياتها االسبوع
ـــقـــبل ســـتـــكـــون مــحـط انـــظــار ا
االحتــــاديـن الـــــعـــــربي والـــــدولي
ـبـيـاد طـوكـيو كـونـهـا مـؤهـلـة الو

.2021
واكـــد عــبـــد الــوهـــاب ان الــوزارة
ســتـــســخــر جــمـــيع امــكـــانــاتــهــا

ÊU e « ≠œ«bG

خـســرَ مــنـتــخــبــنـا الــوطــني لــكـرة
الـصـاالت أمـام نـظيـره الـفـيـتـنـامي
بـــهــدفــ مـــقــابل هـــدفٍ واحــد في
ـبــاراة الـوديــة الـتي جــمـعـتــهـمـا ا
عــــلـى قــــاعـــة خــــورفــــكــــان ضــــمن
ـنـتـخـبــ لـلـمـلـحق اسـتـعــدادات ا
ــؤهل الى نـــهــائــيــات اآلســيـــوي ا

كأس العالم.
وظهرَ منتخبنا بصورة أفضل عما
كان عـلـيه في التـجربـة األولى أمام
ــنـتــخب االمـاراتي حــيث حـرصَ ا
ـدرب هـيـثم بـعــيـوي عـلى الـلـعب ا
بـتـشـكـيـلـة مـغـايـرة ضـمت خـمـسـة
ــبــاراة العــبــ لم يــشــاركــوا في ا
األولـى مـن أجل الــــــوقـــــوف عــــــلى

. مستويات جميع الالعب
وقـدمَ مـنـتخـبـنـا أداءً جيـداً وتـفوق
فــنــيـا وبــدنــيـا عــلى مــنـافــسه في
ــــنــــتــــخب ــــقـــابـل اســــتــــخـــدم ا ا
الــفـيــتـنــامي أسـلــوب الــضـغط في

اللعب ونقل الكرات السريعة.
وتقـدمَ منتخـبنا الوطـني بالنـتيجة
في مـنتـصف الشـوط األول بعـدها
احـــرز مـــنـــتـــخب فـــيـــتـــنـــام هــدف
التعادل ليـنتهي النصف األول من

باراة بهدف لكل فريق. ا
وفي الشوط الثاني افتـقد منتخبنا
إلى الـــتـــركـــيـــز فـي الـــتـــعـــامل مع
الــكــرات الــســانــحــة الــتي تــوفـرت
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اعــلــنت الــلــجــنــة الــتــطــبــيــعــيـة
لالحتــاد الــعــراقي بــكــرة الــقــدم
تــــأجــــيل مــــنـــافــــســــات الـــدوري
ــــمـــــتـــــاز بــــســـــبب الــــعـــــراقـي ا
حتـــضـــيــــرات أســـود الــــرافـــدين

زدوجة. للتصفيات االسيوية ا
ــتــحــدث بــاسم الــلــجــنــة وقــال ا
الــتــطـبــيـعــيـة هــشــام مـحــمـد في

تـــصــريح صــحــفـي  إن الــهــيــئــة
التطبيعية لإلحتاد العراقي لكرة
القدم قررت إرجـاء إقامة اجلولة
الـثـانيـة والـثالثـ من منـافـسات
متاز للموسم احلالي. الدوري ا
واوضح أن اإلرجـاء سـيـكون إلى
مــا بــعـــد انــتــهــاء الـــتــصــفــيــات
ــــزدوجــــة الــــتـي ســــتــــقــــام في ا
ـقـبل الـبــحـرين بـدايــة الـشـهــر ا

لـغـرض إعـطـاء الـفـرصـة الـكـامـلة
ـنــتـخــبـنـا الــوطـني لالســتـعـداد
ـباريات الـتصفـيات وفقا ثالي  ا

درب كاتانيتش وطلبه. لرؤية ا
ويــــتــــصـــــدر اســــود الــــرافــــدين
اجملـمــوعـة الـثــالـثـة بــرصـيـد 11
نـقــطـة وتـبـقت له ثالث مـبـاريـات
فـقط أمـام هـونغ كونغ وكـمـبـوديا

وإيران.

متاز Í—Ëœ∫ احدى لقاءات الدوري ا

ــرمى الـفــيـتــنـامي لالعـبــ أمـام ا
الــتي لـو اســتـغــلت لـكــانت كـفــيـلـة
بــــاخلــــروج بـــغــــلــــة كــــثــــيــــرة من
ـنـتخب األهــــــــــداف لـيـسـتـثـمـر ا
الفـيتـنامي فرصـةً ويخـطف الهدف
ــبـاراة الــثــاني الــذي انــتــهت بـه ا
بـخــسـارة مـنـتــخـبـنــا بـهـدفــــــــــ

مــقــابل هـــدف واحــد. وســيــواصلُ
مـنـتـخـبـنـا تـدريـبـاته الـيـــــــــومـيـة
عــــلى صــــالــــة نـــادي خــــورفــــكـــان
ـواجــهـتي الـريــاضي اســتـعــداداً 
مــنــتــخب تــايــلـــنــد في الــعــشــرين
واخلامس والعشرين من شهر أيار

احلالي.
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UI¡∫ جانب من لقاء العراق وفيتنام بكرة الصاالت

مــــرة واحـــدة مـن قـــبل. وجــــاءت تـــلك
ـــواجـــهــة في نـــصف نـــهـــائي كــأس ا
الـــكــؤوس األوروبــيــة مــوسم (-1970
1971)  وحــيــنــهــا حــسم تــشــيــلــسي
مـباراة الذهاب على مـلعبه بهدف دون

رد.
وكــرر الـــبــلــوز االنــتــصــار في اإليــاب
خـارج أرضه بـنفس الـنتـيجـة ليـتأهل
إلى الـنهائي الذي حـسمه على حساب
ريـــال مــدريــد لـــيــتــوج بـــأول ألــقــابه

األوروبية.
qO u Ë ôu œ—«u

ـــــدرب اإلســــــبــــــاني بــــــيب خــــــاض ا
جــوارديـوال 18 مــبـاراة في مــواجـهـة
تـشـيلـسي خالل مسـيـرته حقق الـفوز
في 8 مــنــهـا وتــعـادل في 3 وخــسـر 7

أخرى.
ــانــشــســتـر ولم يــصــطــدم تــوخــيـل 
سـيـتي إال في مواجـهتـ حقق الـفوز

فيهما مع تشيلسي.
والــتــقـى تــوخــيل بــجــوارديــوال في 7
مـناسبات حقق اإلسباني الفوز في 4
مــنــهــا بــيــنــمــا تــعــادال مــرة واحــدة

u”∫ وحدات تدريبية لالعبي القوس والسهم
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اضي ليتقاسم مع فيدرر صدارة ا
قـائمـة اجلوائـز الكـبرى بـ20 لقـبًا
كـبـيـرًا لـكل مـنـهـمـا في حـ يأتي
بــــعــــدهــــمــــا الــــصــــربي نــــوفــــاك
ديــوكـــوفـــيــتش 33 عـــامًــا وهــو
األصـغر سـنـا ب "الـثالثـة الكـبار"

برصيد 18 لقبًا كبيرًا.
وسـيـخـوض فـيدرر 39 عـامًا في
األســبــوع احلــالي ثــاني بــطــولـة
فـقط مـنـذ عـودته لـلـمـنـافـسـات في
ــاضي بــعــد غــيــاب مــارس/آذار ا
العب استمر ألكثر من طويل عن ا
عـام بـســبب خـضـوعه لـعــمـلـيـتـ

جراحيت في الركبة.
ــيــلــيـا  وعــلى هــامش بــطــولــة إ
ـفتوحة في مـدينة بارما رومانيا ا
اإليــطــالــيــة قــالت ســيــريــنـا الــتي
ســـــــتــــــكــــــمـل عــــــامــــــهــــــا 40 في
قـبل للصـحفي سبـتمبر/أيـلول ا
: "كـــلــمــتـــان تــلــخـــصــان كل شيء
وهـما.. روجـيه فيـدرر; ألنه يجـسد
الــعـــظــمــة والــتــمــيــز وهــو رائع..

وعبقري".
وتـوجت سـيريـنـا بآخـر لقـب كبـير
فـتـوحة في 2017 في أسـترالـيـا ا
قـبل أن تـضع طـفلـتـهـا وحتى اآلن
ـعــادلــة الـرقم الــقــيـاسي تــسـعـى 
ي لــعـــدد مـــرات الــتـــتــويج الــعـــا
بـــاأللـــقــاب الـــكـــبــرى (24 لـــقـــبــا)
ـــســـجـل بـــاسم األســــتـــرالـــيـــة وا

عتزلة مارجريت كورت. ا
وأمس االثن فـازت سيريـنا بأول
مباراة منـذ خسارتهـا بقبل نهائي
فـتوحة في ملبورن في أستراليا ا
اضي وقـالت إنها فبـراير شبـاط ا

معجبة كثيرا جدا بفيدرر.
وأضــافـت "أعـــتــقـــد أنـه بــالـــفـــعل
ـكـن ألحـد الالعـب األعـظـم. ال 
أال يــــــعــــــجب بـه. هــــــذا هـــــو
شـــــــعــــــــوري. أداؤه هــــــــائل.
وأتـمـنى لـو أسـتـطـيع الـلـعب

مثله".
ــــصـــنف األول وســــيـــبــــدأ ا
فــيـدرر مـسـيــرته في بـطـولـة
ـفــتــوحـة في وقت جــنــيف ا
الحق الـــيــوم الـــثالثـــاء في
مــواجـهـة اإلسـبـاني بـابـلـو
أنـــدوخــــار الــــذي قـــال إنه
يــتــوق مــنــذ مــدة طــويــلـة
لـلـعب في مـواجـهـة الـنجم

تميز. السويسري ا
وقال أنـدوخار لـلصـحفـي

AZZAMAN SPORT

رشح خلالفة الهولندي رونالد كومان في برشلونة. درب ا - وكاالت - كشف تقرير صحفي إسباني عن مفاجأة بشأن ا { برل
ـنـافسـة عـلى لـقب الـدوري اإلسـبـاني بـشكل وزعـمت الـعـديد مـن التـقـاريـر أن كـومـان سيـغـادر بـرشـلــــــونة عـقب خـروج الـفـــــريق من ا

رسمي.
اني يورجن كلوب مدرب ليفربول ويريد التعاقد ووفقا لبرنامج "الشيرجنيتو" اإلسباني فإن خوان البورتا رئيس بـرشلونة معجب باأل

معه لقيادة الفريق.
وسم اجلاري. وأشارت إلى أن الصفقة ستكون أسهل إذا فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بنهاية ا

متاز حلسم تأهله إلى دوري األبطال. ويحتاج ليفربول الفوز في آخر مبارات بالدوري اإلجنليزي ا
اضـية خلالفة كومان فيما تدور الـترشيحات حول تشافي هيـرنانديز مدرب السد القطري يذكر أن اسم كلوب لم يدرج خالل األيام ا

وجنم البرسا السابق.
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{ رومــا- وكـاالت - بـدأ الــعـد الــتـنـازلي
النــطالق بــطــولــة كــأس األ األوروبــيـة
"يـورو 2020 والـتـي تـأجــلت إلى صـيف
2021 بسبب تفشي فيروس كورونا

قـرر أن تنـطـلق فعـالـيتـها في حـيث من ا
قبل.  11 يونيو/ حزيران ا

ويـطـمح رومـيلـو لـوكـاكـو مـهـــــــــــــاجم
إنـتـر مـيالن ومـنـتـخب بـلـجـيـكـا لـقـيـادة

ـــــراحل بالده لـــــلـــــوصـــــــــــــــــول إلـى ا
الـنـهـائيـة من الـبـطـولة ومـحـاولـة الـفوز
بـــهــا في ظل حــــــــــالـــة الــنــشــوة الــتي
ـمـتـازة ـســــــــــــــــتـويـات ا يـعـيـشـهـا وا

واسم األخـــــيرة. التي يقـــــــــدمها في ا
WFH d  U uMF

وقع مــنــتـخـب بـلــجــيــكــا في اجملــمــوعـة
الــثــانــيــة بـالــيــورو رفــقــة مــنــتــخــبـات
ــارك وفـنـلـنــدا وروسـيـا  حـيث من الـد
واجهـة نظيره قرر أن يـبدأ مباريـاته  ا

الروسي في  13يونيو/ حزيران.
نـتظـر أن ينـضم لوكـاكو لـصفوف ومن ا
عنويات مـرتفعة جدًا منتخب بـلجيكـا 
بـعــدمــا قـاد فــريــقه إنــتـر مــيالن لــكــسـر
سلسـلة يوفـنتوس بـحصد بـلقب الدوري

اإليطالي.
ويـرجع الفـضل في تـتـويج النـيـراتزوري
ـوسم إلى بـلـقب الـدوري اإليـطالـي هذا ا
تــألـق لـــوكــاكـــو الـــذي ســاهـم بــأهـــدافه
وتـمريـراته احلـاسمـة في تـواجد الـفريق
على القمة والـتتويج باللـقب في النهاية
حـيث استـطـاع أن يـساهم بـتـسـجيل 33
هـدفًـا بـواقع ( 23 هـدفا و 10 تـمـريرات
حـــــاســـــمـــــة) وذلـك خالل  35 مـــــبــــاراة

بالكالتشيو.
وبـالشك ســيــكــون عــلـى لــوكــاكــو حــمال
مــضــاعــفــا خالل الـبــطــولــة وذلك لــعـدة
أسـبـاب أبـرزهـا تراجـع مسـتـوى زمالئه
هـاجـم حـيث قرر روبـرتـو مارتـينـيز ا
نتخب بلجيكا ضم الثنائي دير الفني  ا
باتـشواي وبـينتـيكي بـجانب لـوكاكو في
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{ بــــاريس- وكـــاالت  - بــــيـــنـــمـــا
يـــحــتـــدم اجلــدال بــ اجلـــمــهــور
واحملـلـل حـول هـويـة أعظم العب
تـــنس عـــلى مـــر الـــعــصـــور أكــدت
الــنــجــمـة األمــريــكــيـة اخملــضــرمـة
سـيريـنـا وليـامـز التي حـصدت 23
لقبا كبيـرا إنها ترشح السويسري
الـشـهــيـر روجـيه فـيــدرر لـلـتـتـويج

بهذا اللقب.
وعزز رافاييل نادال رقمه القياسي
بـالفوز بـلقب بـطولـة فرنـسا لـلمرة
13 فـي أكـــتــــوبــــر/تـــشــــرين األول

ـدرب { رومـا- وكــاالت - قـدم ريـال مـدريـد عـرضًـا لـإليـطـالي مـاسـيـمــلـيـانـو ألـيـجـري ا
قبل. وسم ا يرجني في ا األسبق ليوفنتوس من أجل قيادة ا

وزعمت الـعديـد من التقـارير أن زين الـدين زيدان مـدرب ريال مدريـد قرر الرحـيل بنـهاية
وقفه النهائي. يرجني وأبلغهم  وسم كما أنه اجتمع بالعبي ا ا

ووفقًا لصحيـفة الجازيتا ديللو سبورت اإليطالية فـإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد
وسم ثالث. دة موسم مع إمكانية التجديد  قدم عرضًا ألليجري 

وأشارت الـصـحـيـفـة اإليـطـاليـة إلى أن بـيـريـز عـرض عـلى ألـيـجـري صاحب الـ53 عـامًا
. تقاضي 10 مالي يورو سنويًا في أول موسم

يـذكـر أن مــاسـيـمـلــيـانـو ألـيـجــري لم يـدرب أي فـريق فـي آخـر مـوسـمـ عــقب إقـالـته من
يوفنتوس في صيف 2019.

أمــام رافـــائــيـل نــادال في نـــهــائي
بـطـولــة رومـا لألسـاتــذة لـلـتـنس 
ـيـا قـال إن ـصـنف األول عـا لـكـن ا
ــاضي زاده مــســتـواه األســبــوع ا
ثقة بشأن فرصه في بطولة فرنسا

فتوحة الشهر احلالي. ا
 وحـــول الالعب الـــصـــربـي الــذي
سـيــكـمل عـامه 34 هـذا األسـبـوع
ــجــمــوعــة لــيــفـوز عــلى تــأخــره 
ـــــيـــــا ـــــصـــــنف اخلــــــامس عـــــا ا
سـتيـفانـوس تيـتيـباس في مـباراة
تسببت األمطـار في تأجيلها بدور
الثـمانيـة قبل الـعودة للـملعب في
وقت الحـق لــــــيــــــتــــــغــــــلـب عــــــلى
لورينتـسو سونيجـو. ولكنه خسر
أمــام مـنــافـسه الــبـارز نـادال أمس

األحد 5-7 و 6-1و6-3.
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وأبـلغ ديـوكــوفـيـتش الــصـحـفـيـ
ـواجـهـته (نـادال) "كــنت سـعـيـدا 
مـن أجل االســــــتــــــعــــــداد لــــــروالن
جــاروس. ال يـــوجــد حتــديـــا عــلى
العب الـرملـية أكثـر من مـواجهة ا

رافا في النهائي".
وأضـــاف ديــوكـــوفــيـــتش أنه كــان
سعيدا للغاية بالقتال الذي أظهره
بـاراة وتابع "بـالطـبع أشعر في ا
بــخـيـبـة أمل لـعـدم الـفـوز لـكن في
الــوقت ذاتـه أنــا ســعــيــد لــلــغــايـة

"هذا ما كنت أريده وهو اللعب في
مواجهة روجر حتى أقول ألطفالي
وأحـفـادي عنـدمـا أتـقدم في الـعـمر

بأنني لعبت أمامه".
وأضـــــاف أنـــــدوخــــار "رافـــــايـــــيل
ونــــوفــــاك وروجـــــيه أصــــبــــحــــوا
أساطيـر وهم في مستـوى مختلف
ــو وأقـــول إنـــهم أســـهـــمــوا فـي 

اللعبة".
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اســتــشـــاطت فــيـــنــوس ولـــيــامــز
ـتـعـثرة غـضـبًـا بعـد أن تـسـببت ا
ريـاح شـديــدة في حـصـولــهـا عـلى
عقوبة مثيـرة للجدل في خسارتها
(7-5) و(2-6) و(2-6) أمـــــام آنـــــا
ـيــلـيـا شــمـيـدلــوفـا في بــطـولــة إ

فتوحة في بارما. روماجنا ا
وبـعــد فـوزهــا بـاجملـمــوعـة األولى
(5-7) رغم تـــأخــرهــا (2-5) بــدأت
فينوس التي يبلغ عمرها 40 عاما
ـبـاراة بـعد تـفـقـد السـيـطـرة على ا
أن أجبرتها رياح شديدة على أخذ
وقت طــويل قــبـل تــســديــد ضــربـة
اإلرســال لــتـدخل فـي مـواجــهـة مع

احلكم.
وقالت فينوس للحكم بعد تأخرها
(1-4) فـي اجملـمـوعــة الـثــانـيـة: "ال
كـنني التـدخل في مشيـئة الرب.
كل مـا أقوله إن الـرياح شـديدة وال
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هجوم الـشياطـ احلمر. لكـن الثنائي لم
يــتـمــكن من تــقـد أفــضل مـا لــديه عـلى
وسم حيث يـجلس باتشواي مدار هذا ا
بـصـفة مـسـتـمـرة على مـقـاعـد الـبدالء مع
كــريـسـتــال بـاالس وال يــشـارك إال كالعب
بـديـل لـبـعـض الـدقـائق حــيث شـارك في

جموع دقائق بلغ 722 18 مباراة 
دقيقـة سجل فيهـا هدف فقط بـينما
شارك زمـيـله بالـفريق بـيـنتـيكي في
29 مباراة سجل خاللها  9أهداف

فقط.
وبـــاإلضـــافــة لـــذلـك ســـيـــكــون
بـجـانب لــوكـاكـو أيـضًـا إيـدين
هــازارد جـنــاح ريـال مــدريـد
الـــــذي عــــــانـى من مــــــوسم
صـعب لـلـغـايـة كـثـرت فـيه
اإلصـابــات وتـســبـبت في
غـيـابه لـفـتـرات طـويـلـة
ولـم يـــــــتــــــــمـــــــكـن من
اســتــعــادة مــســتـواه
حــــــتـى اآلن.ويــــــعـــــد
لـوكـاكــو هـو الـهـداف
ــنــتــخب الــتـــاريــخي 
بلجيكـا حيث استطاع
جنـم إنــــتـــــر مــــيالن أن
يــســجل 59 هــدفــا حــتى

اآلن خالل  91مباراة. توماس باخÍ—Ëœ∫ احدى مباريات الدوري االمريكي
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اني توماس باخ - وكاالت - دعـا األ { برل
ـبــيـة الــدولـيــة إلصـدار رئــيس الـلــجـنــة األو
تـوضـيـحـات سـريـعـة بـشـأن االدعـاءات الـتي
وجهت ضد ألـفونس هورمـان رئيس االحتاد
بـية. وقـال باخ الذي اني لـلريـاضات األو األ
ــانـي لــلـــريـــاضــات كــان يـــرأس االحتـــاد األ

ـبيـة قـبل هورمـان في خـطاب األو
وجهه إلى االحتاد الذي ال يزال
يــــشـــغـل مـــنــــصـب رئـــيــــسه
الــشـــرفي: "في هـــذه األيــام
أشــعـر بـقـلق شـديـد بـشـأن
مــــصـــــداقـــــيــــتـه االحتــــاد
وبالتـالي عمله".ولم يرغب
ـــــــــــــــانـي االحتــــــــــــــاد األ
ـبـيـة في لــلـريـاضــات األو
الـتـأكـيد أو الـنـفي لـوكـالة
ـــانـــيـــة لـــدى األنــــبـــاء األ
االســـتـــفـــســـار عن تـــســـلم
اخلــــــــــطـــــــــاب الــــــــــيـــــــــوم

كنني فعل أي شيء حيال ذلك".
ـــصــنــفـــة األولى عــلى وأضــافت ا
الـعـالم سابـقـا وهي تشـيـر بيـدها
لــلـــســمـــاء قــبل أن تـــعــود لـــلــخط
اخلـلـفي: "ال أسـتـطـيع الـتـدخل في

مشيئة الرب.".
وفقدت فيـنوس أعصابهـا لتستمر
في ارتكاب األخـطاء السـهلة ورغم
صــحـــوتــهـــا لــفـــتــرة وجـــيــزة في
اجملـــمـــوعـــة احلـــاســـمـــة حـــقـــقت
شمـيدلـوفا انتـصارهـا الرابع على
الـتـوالي عـلى الالعــبـة األمـريـكـيـة

بعد ساعت و 39دقيقة.
وبـينـما سـتحـاول فيـنوس نـسيان
هـذا الــيــوم حـيث ال تــزال تــسـعى
العب لتحقـيق فوزها األول على ا
ـوسم فإن شقيقتها الرملية هذا ا
صنفة األولى سيرينا الصغرى وا
تـقـدمـت بـعـد الــفـوز عـلـى الالعـبـة
الشابـة ليزا بـيجاتـو الصاعدة من

التصفيات (3-6) و(6-2).
وقـالت سـيــريـنـا "قــدمت لـيـزا أداء
جيـدا جدا. أبلغـتني أنهـا تبلغ من
الـعـمـر 17 عـامــا فـقط. أتـوقع لـهـا
مــســتـقــبال مــشـرقــا. تــعـامــلت مع

باراة جيدا". ا
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أصيب نوفـاك ديوكوفيـتش بخيبة
أمل لسـقوطـه عنـد احلاجـز األخير

ماسيمليانو
أليجري

الـثالثاء.وذكـر أنه بانـتظـار "العـمل والنـتائج
الـتي سـتصل إلـيـها جلـنـة القـيم" الـتي تنـظر
ـــوجــهـــة ضـــد هـــورمــان.  وفي االدعـــاءات ا
خـطـابه طـالب بـاخ "بـتوضـيح غـيـر مـشروط
ـكن من أجل وشـامل لالدعـاءات بـأسـرع ما 
الـــتـــوصل إلى الـــنـــتــــائج الالزمـــة قـــبل
ـــبــــيـــاد طــــوكـــيــــو". وكـــان أو
هـــورمـــان قـــد تــعـــرض في
وقت ســابق من الــشـهـر
اجلــاري لــهــجـوم من
أعـــضـــاء ومـــوظـــفي
االحتـــــــــاد حــــــــــيث
حتدثوا عمـا أطلقوا
عـــــلـــــيـه "ثـــــقـــــافــــة
اخلــــــــــــــوف" داخـل
أعــــــلـى هــــــيــــــئـــــة
انيا رياضية في أ
وذلــــك مــــن خــــالل

خطاب مفتوح.

سابـونيس 25 نـقطـة واسـتحـوذ على
16 كرة مرتدة ليضع بيسرز (-34

ت متتاليت 38) حدا لهز
ركز الثامن في الشرق. ويتقاسم ا

وفــاز فــيـنــكس صــنـز 121-121 عـلى
ســان أنــطـونــيــو سـبــيــرز بــفـضل 22
نــقــطــة من إيــتــوان مــور من بــيــنــهـا

ثالثية قبل 2.2 ثانية على النهاية.
ولـعب فـيـنـكس (21-51) بدون ديـف
بـوكـر وكـريس بـول وديـانـدريه ايـتون
مع اخـــتــيـــاره اإلبــقـــاء عـــلى العـــبــيه
الــبـــارزين عــلى مـــقــاعــد الــبــدالء رغم
امـتالكه فرصـة انـتزاع صـدارة الـقسم
الـــغــربـي. وأحــرز ســـتــيـــفن كــري 46
نـقـــــــــــــطـة في طــريـــــــــــقه النــتـزاع
جــائــزة أكــبــر مــســجل في دوري كــرة
السلة األمـريكي وأوقف جوردان بول
ـــــــــــفـــيس جـــريـــزلـــيــــــــــز تـــقــدم 
بـثالثــيـة مـتــأخـرة خالل فــوز جـولـدن
ســـتـــيت وريــورز 101-113 في ســان
ركز الثامن في فرانسيـسكو لينـتزع ا

لألدوار اإلقــصـائـيـة يـوم الـثالثـاء مع
ـــركــز واشـــنـــطن ويـــزاردز صـــاحـب ا
الثامن الذي سجل له برادلي بيل سلة
الـتقـدم قـبل دقيـقـت و53 ثانـيـة على
الـــنـــهـــايـــة لـــيـــفـــوز 110-115 عـــلى

تشارلوت هورنتس.
وأضاف جوليوس راندل 21 نقطة مع
نـيــكس الـذي كـاد أن يـفـرط في تـقـدمه
بــفــارق 21 قــطـــة في الــربع الـــثــالث.
وأضاف ألـيك بيركس  17نقـطة خالل
مــشـاركــته كــبـديـل كـمــا ســجل ريـجي

بولوك 16 نقطة.
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ويـفـتـتح إنـديـانا بـيـسـرز مـشواره في
جـولــة الـصــعـود لألدوار اإلقــصـائــيـة
عــلـى أرضه بـــعــد فـــوز ســاحق -125
113 على تورونتو رابتورز في ختام

رحلة التمهيدية للموسم. ا
ـولد وسـجل أوشي بريـست الـكـندي ا
31 نقطة واستحوذ على عشر كرات
مــرتـــدة بــيــنـــمــا أحــرز دومـــانــتــاس
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العبا التنس سيرينا وليامز وروجيه فيدرر
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ـسـتـوى الـذي ظـهـرت عـلـيه في بـا
راحل األخيرة من البطولة. ا

وتـــــابـع "الـــــذهــــــاب إلى بــــــاريس
ـنحـني شـعورا جـيـدا. لقـد بدأت
حـقـا اآلن اإلحـسـاس بـالـلعـب على
العـب الرمـلـيـة. لـذلك أعـتـقـد أنه ا
إذا جنـحت في األداء مثـلـما فـعلت
ـاضـية ومـا قبـلهـا أعتـقد الـليـلة ا
أن فـرصتي جـيـدة خلوض مـشوار

روالن جاروس للنهاية".
وسـيـخـوض ديـوكوفـيـتش بـطـولة
بـــلـــجـــراد فـي بالده صـــربـــيـــا في
األســـبــوع الـــذي يـــســبـق انــطالق
ـفـتـوحـة في 30 بـطـولـة فـرنــسـا ا
مايو أيار احلالي ويأمل أن يصل
ـــزيــد من بـــاريس بـــعــد خـــوض ا
ـــبــاريـــات.وقـــال "يـــتـــعــ عـــلي ا
احلفاظ على اإليقاع والنسق الذي
أشعـر به اآلن مع تقـد أداء جيد.
ــزيـــد من الـــتــدريـــبــات خـــوض ا
بـاريات. وبـالطـبع عدد قـلـيل من ا
أعـتـقـد أنــني أسـيـر عــلى الـطـريق
الـــــصـــــحــــــيح".وزاد "فـي الـــــواقع
ـزيد مـن الثقـة على حصـلت على ا
. ـالعب الـرمـلـيــة في آخـر يـومـ ا
وصــلت ألفــضل أداء لي عــلى تــلك
العب. لــذلك يـجب عـلي احلـفـاظ ا
ستوى واالرتقاء به في على هذا ا

باريس".

- وكـاالت - وجه الـنـرويـجي إيـرلـيـنج هـاالنـد جنم بـوروسـيـا دورتـمـونـد صـفـعة { بـرلـ
قبل. يركاتو الصيفي ا لألندية الكبرى في أوروبا الراغبة في ضمه خالل ا

ويـحـظـى هـاالنـد بــاهـتـمــام ريـال مــدريـد وبـرشــلـونــة في إسـبـانــيـا بــاإلضـافـة إلـى قـطـبي
مانشستر وتشيلسي في إنكلترا.

وسم آخر ـانع البقـاء مع دورتمونـد   ووفقـا لصحـيفة "مـاركا" اإلسبـانية فـإن هاالند ال 
قبل. وسم ا اني تأهله بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا في ا عقب حسم الفريق األ
وأشــارت إلى أن دورتـمـونـد كــان مـهـددًا بـبــيع عـدد من جنـومه إذا فــشل في الـتـأهل إلى

دوري األبطال.
ـقـبل عقب ـوسم ا وأوضـحت أن هاالنـد رفض فـكـرة اللـعب في الـدوري األوروبي خالل ا

ربع الذهبي. وسم وخروجه من ا تدهور نتائج دورتموند هذا ا
وقـالت الصحيـفة اإلسبـانية إن مكـافآت التـأهل إلى دوري األبطال ستـجعل دورتمـوند غير

مجبر على بيع أي العب في صفوفه وال يتعلق األمر بهاالند فقط.
وأضافت أن هـانز يـواكيم فـاتسـكه الرئـيس التـنفـيذي لـدورتمـوند صرح

عقب التأهل لدوري األبطال: "أنا متأكد من بقاء هاالند".

{ بـــاريـس- وكـــاالت - كـــشف تـــقـــريـــر صـــحـــفي
ـا تــشـــــــــــهــدهـا قــائـمـة فـرنــسي عن مــفـاجــأة ر
نـتخب الفرنسي لبـطولة كأس األ األوروبية يورو ا

.2020
ووفقـا لصحـيفة ليـكيب الفـرنسيـة فإن قائـمة ديدييه
ديشـامب مدرب فرنسـا قد تشهـد قنبلـة في بطولة
الـيورو تـتـمـثل في ضم مـهاجم ريـال مـدريـد كر

ا. بنز
ـا عن مـنتـخب فرنـسـا في السـنوات ويغـيب بـنز
األخــيـرة عـقب تـورطه في قــضـيـة ابـتـزاز زمـيـله

ماتيو فالبوينا في 2015.
ـا يــعـد مــرشـحـا وأشـارت لــيـكــيب إلى أن بـنــز
لدخـول قـائـمة الـديـوك النـهـائـية ألول مـرة مـنذ 6

سنوات.
ـيزة وسم بـأرقام  ـا يتـمتع هـذا ا يذكـر أن بنـز
رفـقــة ريـال مـدريــد في مـخــتـلف الـبــطـوالت حـيث

أحرز 29 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.
ــنــتــخب الــفــرنــسي ضــمن اجملــمــوعـة وســيــلــعب ا
ـانيا الـسادسـة بيورو 2020 إلى جـانب منتـخبات أ

والبرتغال واجملر.

جـولــة الـصــعـود لألدوار اإلقــصـائــيـة
الــتي تـــقــام هــذا األســبــوع.ووضــعت
ـة حــدا لـسـلــسـلـة انــتـصـارات الـهــز
ـفـيس في خمس مـبـاريات مـتـتالـية

ــركـز ومـنــحت جــريــزلــيـز (34-38) ا
الـتــاسع في جــولـة الــصــعـود لألدوار
اإلقصـائـيـة حـيث يـسـتـضـيف سـبـيرز

ركز العاشر. صاحب ا
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ســــجل آر.جـــيه بـــاريت 22 نـــقـــطـــة
لـيـكـمل نـيـويورك نـيـكس انـتـفـاضته
ــرحـلــة الـتــمـهــيـديــة لـلــمـوسم في ا
ـركــز الــرابع فـي الـقــسم ويــنــتــزع ا
الشرقي بفوزه 92-96 على بوسطن
ســيـلــتـيــكس في دوري كــرة الـســلـة

األمريكي للمحترف .
ويـفـتـتح نـيـكس (31-41) الـذي بلغ
األدوار اإلقــصــائــيــة ألول مــرة مــنـذ
2013 مشواره في دور الثمانية

بـــالـــقـــسم الـــشـــرقي عـــلى مـــلـــعـــبه
ـــقــبـل عــنـــدمـــا يــواجه األســبـــوع ا
ـــركـــز أتالنـــتــــا هـــوكس صــــاحب ا

اخلامس.
وكــان ســيـلــتــيـكس (36-36) ضـمن
ـركــز الـسـابـع في الـشـرق بـالـفــعل ا
والتصنيف األول في جولة الصعود

لألدوار اإلقصائية.
ويـلـتـقي سـيـلـتـيـكس الـذي يـحـتاج
إلى انــتـــصــار واحــد فــقط لــيــتــأهل
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هذا  الشـعار انهـم لم يتزوجن فـتبحث
عن الـــتـــعـــويض او هـي النـــهـــا قــادت
نفـسـها بـنـفـسهـا طـيل هذه الـفـترة من
احلــروب والـصــراعــات جـعــلت مــنــهـا
تـستـرجل وتـفـقـد انـوثـتـهـا كـامرأة من
جـراء مـتـطـلـبـات العـيـش والكـفـاح من
اجل الــــتـــفـــوق وتــــعـــويض الــــنـــقص
ـرأة .فـالــفـرق واضـح في شـخــصـيــة ا
الـــتـي جـــاءت قـــســـمــــتـــهـــا وتـــزوجت
واجنـبت اطــفـال ورضـيت بــقـسـمــتـهـا
رأة الفـاقدة كل شئ حيث واقتنـعت وا
هذا مـا الحـظـنـاه على سـلـوكـها بـيـنـنا
كمـوظـف جنـدهـا تـتشـاجـر مع الرجل
وتقف له بالـند والبـغضاء وهي نـاقمة
عـــلــيه كـــانه هـــو الــســـبب الـــذي مــنع
قسـمـتـهـا تـاتي لـها  فمـا هـو ذنب من
يقع ب تـلك اجملموعة  وهن من جهة
ــجـداً ويــصـفــقـاً ويــسـتــذكـرا اخـرى 
تــاريخ صــدام وهن ال يــعـلــمن هــو من
كان السبب ونتيـجة احلروب قد فقدنا
خيرت شبـابنا فـبدل من تلـعن صدام
 تلعـن من هم قريـب لكم في عـملكم

فما ذنبهم . 
وحديث الـرسـول صل الله عـلـيه وسلم
هذه كرامة اجلنة حتت اقدام االمـهات 
لــلــمــرأة من الــله ســبــحــان وتــعــالى 
فـعــلـيــهـا اذا ارادت اجلــنـة عــلـيــهـا ان
تــكــون في خــدمـــة رجل وتــتــزوج مــنه
ـا لهـا ان تدخل وتنـجب اطفـال وتـكر
اجلنة  وهذا الـتكـر هو مـخافـة الله
سـبـحـانـة وتـعالـى ان الـنسـاء فـي يوم
من االيـام تنـفـر من اجنـاب االطـفال او
تـــنـــفـــر مـن الـــزواج الـــدائم وهـــذا مـــا
مـوجـود عـنـد الــبـعض من الـنـسـاء في

بالدنا العربية او الغربية .
اخلـــاســـر الــوحـــيـــد من احلـــروب هي
الـنسـاء هي من فـقـدت ابـنـهـا وزوجـها

ا ـوجود لقلـة النساء او ر ويقتنع با
الـله سبـحـان وتـعـالى قـد بـارك فـيهم 
اتــذكــر جـــيــداً كــانت هـــنــاك فــتــاة في
( لها رجل عاق منطقتي تصـنف من ا
قــصــيـر قــلــيال من الــثــانــيــة ) تـمــشي
عـــرجـــاء. قـــد جــاءت لـــهـــا الـــقـــســـمــة
والنصيب وتزوجت .انظر لبركات الله
سـبـحـانه وتـعـالى في االعـمـال .وفـتـاة
اخـرى خــرسـاء ال تــتــكـلم قــد جـاءتــهـا
ثال دليل القسمة وتزوجـت .هاذين ا
عـلى كالمـي ان الـله ســبـحـان وتــعـالى
يجـعل الـبـركات في الـشئ عـندمـا يـجد
القنـاعة والـرضا والشـكر لـلنعـمة التي

يرزقها الله لالنسان . 
لـكن الـبطـر بـالـنـعـمـة جـاء نـتائـجه في
حرب الـثـمانـي عـنـدما وصـلت احلال
بالـفـتـاة ان تخـتـار قسـمـتـها وتـتـعالى
فـكانت احلرب على نعـمة رب الـعا 
ومن قـــد حــــصـــدت ارواح الـــشــــبـــاب 
الطبيـعي هناك نتـائج سلبيـة للحروب
فـبدأت منـها كـثرة االرامل والـعوانس 
ــرأة تــبــحث عـن اي رجل يــســتــرهــا ا
وتــعــيـش مــعه في بــيـت وتــكــون مــعه
ـــرأة ان اســرة  قـــلـــة الــــرجـــال دفع ا
تتزوج وتقبـل من اول من يطرق الباب

والبعض قد فقد قسمة بالدنيا .
اليـوم نالحظ كـثرة الـعـوانس ومثـلهن
االرامل الــكـل يــبــحث عن الـــتــعــويض
ا يتزوجا رجل قد ماتت زوجتة او ر
البعض يقبل بـالزواج السري او تقبل
تـعدد كـزوجة ثـانيـة وثالـثة بالـزواج ا
وهي حــالـة طــبـيــعـيــة لـظــروف الـبــلـد
ونـتــائج احلــروب الــتي ارهـقت ارواح

الكثير .
اليوم نالحظ البعض يبحث عن تمك
ـرأة  وهــوالء هم شــخــصـيــتــهم من ا
نتائج احلروب حـيث البعض من دعاة

امـا بـعد وابـيـهـا واخـيـهـا وحـبـيـبـهـا 
 2003استمر احلروب وفقدان االحبة
ـــرأة وهـــذه واخلـــاســـر االوحـــد هي ا
ـا اضطرت اخلسارة كـلفتـها الكـثير 
ـــشـــاكل كـــرجل ان تـــعـــمل وتـــواجـه ا
وبغياب القـانون عن اجلميع اضطرت
ان تدافع عن نـفسـهـا بقـوة هذه الـقوة
جـعـلـتهـا تـخـذ سـلـوك الـرجـال نـاسـية
انـوثـتـهـا وبـدات تــبـحث عن الـتـمـكـ
ـناصب العلـيا في الدولة للبحث عن ا
نصب بالدولـة يكرمها بدخول . فهل ا
اجلنة مثل تكر الله سبحان وتعالى
عـنــدمــا وضع اجلــنــة حتت اقـدام االم
ـرأة انوثـتها ال ناصـب التي تفـقد ا .ا
ـنـاصب الـتي جتعل من خيـر فـيـها وا
ـراة ان تــتـرك تـربــيـة اطــفـالـهــا بـيـد ا
ــربــيــة ال خـــيــر فــيــهــا .فــالــتــمــكــ ا
رأة فـروض يـذهب الى ان نسـاعـد ا ا
في الزواج واجناب االطفال ومساعدة
ـتـزوجـة الـعـاملـة فـي تقـلـيص ـرأة ا ا
الـــــوقـت لـــــهـــــا او زيـــــادة راتـــــبـــــهــــا
وتشجـيعهـا على اداء مهـمتهـا كزوجة

وعاملة . 
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ـــرأة فـي الـــتــــحـــكم بــــايـــقـــاع   دور ا
اجملــتـــمع مــهم جـــداً فــالـــزوجــة الــتي
تـنــجب اوالد حالل سـيــكـون اجملــتـمع
الـذي نــعـيش فــيه احــرار لـكن لالسف
من الـتي تــنـجب طــفل مـخـالف لــسـنـة
الـلـه ورسـولــة ( ابن زنــا) هـذا الــطـفل
سـيـتـسـلط عـلى رقـاب الـنـاس وينـتـقم
مـنـهم لـسـؤ حـظـة في الـدنـيـا واالخرة
ويــــدفع الــــثــــمن جــــمــــيع افــــراد ذالك
اجملــتـــمع الــذي ســـمح ان يـــولــد هــذا
الـطــفل .االن الـرحــمـة فـي قـلـوب اوالد
احلالل  والتـسـلط بـدون رحـمة الوالد
الــــزنـــا.ومــــثـــال ذلك االنــــبـــيــــاء ومـــا
تلـكونة من قـلوب رحيـمة اما تاريخ
ــتـســلـطــ والـظــلـــــــــــمـة فــيـشــهـد ا

بالظلم .
لـهذا الـسـبب  نـتـائج احلـروب ابـعدت
ــرأة عن انــوثــتــهــا احلــقــيـقــيــة ولم ا
تــراجـع نــفــســهـــا وتــتــحـــقق من هــذا
ـوضـوع ولم يـسـاعـدهـا اجملـتـمع بل ا
ظلـمهـا واخـذ منـها الـكثـير  وهي االم
وهنـاك قول التي كـرمـها الـله باجلـنـة 
رأة مدرسة ان اعدتها اعدت جيل ان ا
طيب االعراقي من هذا القول نستشف
ـدرسـة من ـراة  تـشــبه بـا كــادر ا ان ا
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بغداد

ـســؤولـ عن تــعـلـيم ـعــلـمــ هم ا ا
االطفال وتـربيتهم وهـم مسؤول عن
اية كـلـمة تـوصل الى اذهـان التالمـيذ
واية سـلـوك يسـلـكونـة امام الـتالمـيذ
سيقلـد من قبل التالميـذ واية عبارة .
ـدرسـة هو امـا االب يـشـبه بـحـارس ا
ــدرسـة ــســؤول فــقــد عن حــمــايــة ا ا
وتالمــيــذهــا وتــوفــيـر ســبـل الـعــيش
الــكــر . وهـــذا مــا شــاهـــدنــاه طــيل
اربعـ سـنة مـن احلروب ومـا خـلفت
هذه احلـروب فشـاهدنـا ان الكثـير من
النسـاء فقـدت زوجهـا لكن تـمكنت من
الصمود وتربـية االبناء ووصلوا الى
ـرأة لديـها امـكانـية ـراتب . فا اعلى ا
الـتـحـمل تـخـتـلف عن الـرجل فـنالحظ
الـرجل الـذي يـفـقـد زوجـته ال يـتـحـمل
العيش بعـدها اال ان يبحث عن امرأة

تخدمة وتساعده .
فـاحلروب انـتـجت مـخـلفـات سـلـوكـية
الـوف حـتى لـدى الـرجال خارج عـن ا
ـرأة واخـرجـتـهـا فـكـيف اذا اصـابــة ا
عن اطارهـا االنـثوي .الحـظـنا ابـتـعاد
الناس عن انـسانـيتـهم جراء احلروب
الى ان وصل بهم احلال ال يرى نفسه
انسان وال يرى امامة من يقف انسان
 فــبــدأ االخ يـــغش اخــيـــة وبــخــدعــة
ويكذب عـليه هذه الـصفات هي الـبعد
رأة فـحصدت ما من االنسانيـة فأما ا
ال يـحـمــد عـقـبـاه اوالهــا ابـتـعـدت من
انوثـتهـا مع ضـعف القـانـون فلـو كان
هــــنــــاك قــــانـــون مــــثـل بـــاقـي الـــدول
رأة ان تدافع ستقـرة فال داعي ان ا ا
عن نفسها فـتخرج عن شخصـيتها كا
انثى فتـضطـر ان تستـرجل وهي غير
منـتبـه لذلك .نـعم السـلـوك بشـكل عام
جـراء احلــروب هـو ســلـوك فــوضـوي
لكن ان تـصل للـمرأة فـهذا امـر خطـير
.لـــهــذ الـــســـبب جنـــد كـــثــرة الـــطالق
والعـنف االسـري واخلـيانـة الـزوجـية
والـــــتــــحـــــرش اجلـــــنــــسـي وحــــاالت
االغتـصـاب .نـحن جمـيـعـاً قد انـسـانا
الـزمن حـقوقـنـا وواجـبـاتـنـا وابـعـدنا
عن الــشـخــصـيــة احلــقـيــقـيــة والـدور
ـنــمط جـنـسـيـاً فـهـذه هي احلـقـيـقي ا
ـنع ان نـتـائـج احلـروب لـكـن هـذا ال 
نـتكـاتف وجنـاهـد انـفـسـنـا في سـبيل
احلفاظ على شخـصيتنـا .فالفرق البد
مــنه بــ الــذكـــر واالنــثى فــهي غــيــر
قــادرة ان تــقـوم بــاعــمــال شــاقــة كـأن

تـتسـلق عـمـارة عـشـرون طـابق لـتـقوم
بــاعـمــال الــبــنـاء .لــكن هي الــوحــيـدة
ـتمـكـنـة من تـربـية الـطـفل بـالـصورة ا
الــتي تـرضـي الـلـه سـبــحــان وتــعـالى
وهذه الـتربـيـة ال يتـمـكن لهـا الرجل و
ـرأة فـهـذا ـا هي من امـكــانـيـات ا وا
الفرق بينهما . فاالم التي تزن في اذن
ابـنـهـا كـلـمـة سـيـئـة تـبقـى راسـخـة كا
ـدرسـة الـتي تـســيئ تـعـلـيم االطـفـال ا
فيـتـخـرج جـيل غيـر كـفـؤ فكـلـمـا كانت
االم نـظــيـفــة سـيــكـون ابــنـاءهــا كـذلك
ـدارس اجليدة وهذا ما نـشاهدة في ا
الرصينة .لهذا السبب ان نحافظ على
االنـثى ونـخـاف عـلـيـها مـن ايـة خدش
.فـــخــدش الـــرجل ال يـــهم وشـــاهـــدنــا
الكـثيـر من الـرجال تـعرضـوا خلدوش
لكن لم يترك اثر باالبناء وشبهنا انفا
االب كـاحلـارس مـهــمـة احلـراسـة هـذا
هـو الـفـرق عـلى الـنـسـاء فـهـمـة وعـلى
ـسـاعـدة الـنـسـاء في اجملـتـمع فـهـمــة 
ـهـمة  احلـفاظ عـلى هـذه الـكـينـونـة ا
فـالتـمـكـ البـد من وجـودة لكـي نضع
ـيز الـفرق ونـعـطي احلق لـلـبـعض و
ــرأة ابـتـداً من الـتــنـشـئـة الـرجل عن ا
ــعــرفـــة دور كل واحــد حــسب االولى 
ـنــاسب لــهــمـا الــتـنــمــيط اجلــنـسـي ا
واحلفـاظ عـلى هـذا التـنـميط بـقـوان
حتـــمي احلــقـــوق لـــكي ال نـــخــرج عن
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البــد ايــجــاد مـنــهج دراسـي مــخـتــلف
منهج ـرأة  يرسخ الـدور  الرجل عن ا
خاص لـلـمرأة يـعـلمـها عـلى االسـلوب
االنـثــوي ولــلـرجل مــنــهج يــرسخ فـيه
مثلما هناك دورات علمية دور الرجل 
تــعــلـم الــقــيــادات الــرئـــاســيــة عن فن
االتـــكــــيت وفـن الـــقـــيــــادة واســـلـــوب
عـلـيـنـا ايـجـاد الـشـخـصـيـة الـقـيـاديـة 
ـــرأة مــــنــــهج يــــرسخ االنــــوثــــة فـي ا
ويـشـخص مـا هـواالسـلـوب احلـقـيـقي
لـــســلـــوك الـــرجل ومـــا هــواالســـلــوب
ـرأة ويــحـدد في احلـقــيـقي لــسـلــوك ا

اطار منهجي تعليمي .
اضـية لم واخيـراً طيل اربـع سـنة ا
اجـد عراقـيـة اال الـقـلـيل جـداً قـد قرأت
روايـة رومـانـسـيـة جتسـد دور االنـثى
رأة العراقية فيها والسبب ليس في ا
ــا في احلــروب الـتي ــسـكــيــنــة وا ا

حصدت الكثير من نتائجها.

كــان الـــنــســاء قـــد وصــلت ذروة في
تـعـة والسـعـادة في بدايـات الـقرن ا
كانت لها العشـرين الى سنة  1980
احلـريـة في اخــتـيـار شــريك احلـيـاة
ــــا تــــرفض كــــيـف مــــا تــــشـــــاء ور
االخــتــيــار لــســبب بــســيط انه انــفه
جـميع طويل اوقـصـيـر  ال يعـجـبهـا 
الـنـسـاء تـبـحث عن الـوسـيم وهي ال
تعـلم ان الـسـعـادة اقل مع الـشخص
الــوســيـم حــسب دراســة امـــريــكــيــة
ـرأة ظـهـرت مــؤخـراً حـيث تــعـيش ا
قمة السعـادة مع الزوج الغير وسيم
بيـنـما تـعـاني البـعض من الـشخص
والــــســـبب واضع لـــهـــذه الـــوســـيم 
لـسـايــكـولـوجـيــة الـشـخــصـيـة الـتي
تتـعـرض لـلـغرور فـتـصـاب بـامراض
نفـسـيـة شـتى تنـعـكس عـلى الـعالقة
ب الزوجـ .تلك الـفترة لم نـشاهد
الكل ان هـنـاك فـتـاة من غـيـر زواج  
ا يعزو تاتيها القسمة والنصيب ر
السبب الى ان الناس االمهات جليل
اخلمـسـينـات واالربـعيـنـات وبعـدها
مـتـواضـعـات وبـسـيـطـات وقـنـوعات
ا يقسم لـهن الله تعـالى من قسمة
ــرأة تــزف ونــصـــيب حـــيث كــانـت ا
لــــلـــرجـل وهي لم يــــراهــــا وال تـــراه
ونالحظهم قد تعايـشوا وانسجموا
واجنبـوا اجيـال يـشيـد لهـا بـالبـنان
والــعـــفــة واالحـــتــرام والـــشــجـــاعــة
والـذكـاء  امـا بــنـات اخلــمـســيـنـات
واالربــعــيــنـات والــســتــيــنــات ظــهـر
عليهن نواع من احلرية في االختيار
ـا هذه احلـرية في ر وذكرنـاه انفـاً 
االختيـار اساء فـهمهـا البعض وهي
نـوع من انــواع الـبـطــر واالسـتـعالع
رحلة وصل ـ  على نعمـة رب العا
بهـا الـرجل يبـحث عن فـتـاة ليـتزوج
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ـبادرات الـتي يـشـكل األخـذ بـهـا عالجـاً بـجـرعات ثـمـة مـا يـجـمع بـ أحـدث ا
للقـضايا الـعالقة الـتي تؤرق األوطان وتـنغص علـى الناس حيـاتهم. ونعـني بها
مبـادرة البطـريرك الـراعي التي طـرحها يـوم اإلثن  17أغـسطس/ آب 2020
لك بادرة التي طرحها ا ارونية وتلك ا قر الروحي للطائفة ا من على شرفـة ا
لك فهد (رحـمة الله عليهما) شروع أخيه ا عبدالله بن عـبدالعزيز إستئنـاساً 
في القمـة العربية في فاس خالل إنعقاد القـمة العربية الدورية في بيروت يوم
 27مارس/آذار  2002و إعالن القبول بها من جانب احلاضرين مع
ـلك عــبــدالـله الــثـاني. مالحــظـة أن الــذين غــابـوا (الــرئـيس حــســني مـبــارك. ا
الـسـلـطـان قابـوس. الـرئـيس عـمـر الـبـشـير. الـشـيخ خـلـيـفـة بن حـمـد آل ثاني)
ـبادرة ذلك أن اخلطـوط سالكـة سراً من جانب جتاوزوا مسـبقاً مـا تتضـمنه ا
صري-األردني األعلى بعـضهم مع إسرائيل وفي صيغة معاهدات في احلد ا

ومكاتب جتارية-دبلوماسية في احلد العُماني-القَطَري.
ـوضوع في احلالـتيْن بالغ بادرتـيْن لتسـجيل مواقف ذلك أن ا لم يأتِ طـرْح ا
ــســـألــتــيْن: الـــلــبــنـــانــيــة اخلــطــورة ووصـل إلى حــد أنه ال بـــد من إقــتـــحــام ا
والفلـسطينية- اإلسـرائيلية وطـرْح بدائل لوسائل عالج مضت تُـراوح بالنسبة
إلى احلـالــتـيْن بــ احلـرب األهــلـيــة أكــثـر من مــرة هـذا في لــبـنــان واحلـرب
ـفـتــوحـة في أي خـطــوة غـيـر مـحــسـوبـة عــلى كل اإلحـتـمــاالت وبـأي وسـائل ا
متيسرة ب الفلسطيني صاحب احلق واإلسرائيلي سالب هذا احلق وبينهما

نحاز في إستمرار إلى الذي سلب. اجملتمع الدولي ا
ما أصـاب مـبـادرة البـطـريـرك الراعي أن اجملـتـمع الـلبـنـاني بجـنـاحـيْه الروحي
والسيـاسي لم يحتضنها بأصول اإلحتضان لقضية وطنية. وكان الذبول وارد
اإلحتمال يصيبها لوال إستمرار البطريرك الراعي في إرواء جوهرها الذي هو
ـثـخـن بـأسـنـة رمـاح بـعـض أُولي األمـر ويـتم هـذا اإلرواء لـدى حــيـاد الـوطن ا
ـدني فضالً عن تـضمـ عظة إسـتقـباله مـبعوثـ أو شخـصيـات من اجملتمع ا
ـبــادرة لـكي تـبـقى عـلـى نـداوتـهـا ويـتـواصل يـوم األحـد مــا يـشـبه إرواء هـذه ا
ـوها بأمل أن تـورق وتثمـر ويكون اجلـني منها طـمأنيـنة غيـر مشوبة بالتالي 

بالتكاذب.
ـبـادرة ذلك أن أكـثـرية الـلـبـنـانـي وثـمة نـقـطـة بـالـغة األهـمـيـة حـقـقـتْهـا هـذه ا
ـصدومـ من إدارة أهل احلُـكْم لـشـؤون الـوطن باتـوا مـسـلـم ومـسـيـحـي ا

. ينتظرون عظة الراعي وفي بالهم أنه سينقل إليهم اخلبر اليق
ــبـادرة مـا زال في عـلم الـغــيب وأنـهـا تـقـاوم من ـنـشـود من ا ومع أن األمل ا
سلم العـريض محاولة تبهيتها في احلد سيحي-ا خالل صاحبـها وجمهوره ا
ـصـائـر الـوطن إالّ أنـهـا بـاقـية األدنى ووأدهـا كـمـا يـريـد لـهـا ذلك الـعـابـثـون 
ا بعد أن يوقِف ظلم ذوي الصداقة كصيـغة حل تشق طريقها إلى التنفـيذ.. إ
عـضـلة الـلبـنـانيـة برمـشة عـ من اإلهـتمـام تلـيـها إلـتفـاتة ظُـلْـمهم ويـخصـون ا
ـواطـنـ وبـالــتـدرج من احلـال الـسيء إلى تــسـاعـد في تـبـديل أمــور الـوطن وا
بادرة بـصورة نهائـية إحتمال الـوأد وتبقى حية احلال األقل سوءاً. وتـتجاوز ا

آمنة اإلستمرار في رحاب صاحبها.
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ـبادرة العـربية الـتي صيغت ما يقـال في شأن مبـادرة البطـريرك ينـدرج على ا
ـيـزان جلـهة الـربح بـكل الـتـأني آخـذاً مـضـمـونـهـا في اإلعـتـبـار تـوازُن كـفـتيْ ا
واخلـسـارة وتـكـافـؤ الـفـرص: فـرصـة أن تـبـقى إسـرائـيـل دولـة ذات نـظـام غـير
عـدواني يـديـر شـأن شـعـبـهـا الـذي هـو خـلــطـة شـتـاتـيـة ال مـثـيل لـهـا مـجـاورًا
د أهل اثـلـة. ال يعـتدي أحـد على اآلخـر.  الـشـعب األصيل يـعيش في دولـة 
الـقـدس الـيـد للـذين في تل أبـيب تـصـافـحـها مـصـافـحة اجلـار لـلـجـار ال فضل
ا يـرضي الشرائع الـسماوية. لفلـسطيني عـلى يهودي إال بـالهداية والـتعامل 
وأما الدين فلـله فيمـا الوطن بجنـاحيْه الفـلسطيـني واإلسرائيـلي للمقـيم على

األرض.
مـثل هـذه األمـور كان حتـقـيقـهـا يسـتـوجب تبـني أمـيركـا لـلمـبـادرة العـربـية من
خالل موقف منصف وتشجيع منزه عن اخلبث وليس القفز فوقها إدارة تزايد
زايدة ذروتها في عهد إدارة الرئيس ترمب الذي ليس فقط على إدارة وتبلغ ا
ا قوَّضها بإهـداء القدس التي هي نقطة نصفة إهتمـامه وإ بـادرة ا لم يعط ا
ـرتـضاة من األمـتـيْن لـلـمشـروع الـصـهـيوني الـبـدايـة والنـهـايـة في الـتسـويـة ا
ـسجـد األقصى وكـنيـسة الـقيـامة  من دائن بـحرمـها الـثالث ا ا مـدينـة ا وكـأ
تلـكاته. أميركا هذه مشاع تـرمب شأنهما شـأن أبراجه وكازينوهـاته وسائر 
تتـعـامل مع أصـدقـائهـا بـعـدة أوْجه ليـس في أي منـهـا مـا يُطـمـئن الـصديق أو
احلليف لـعل أميركا التي مألت العالم ضجيـجاً وتالعباً ببعض الثوابت تلغي
في عهد إدارتـها احمليرة وثيـقة ترمب التي أعـلن فيها مبـتهجاً الـقدس عاصمة
ـاذا ال يـتم اإللـغـاء? ألـيـسـت إدارة الـرئـيس بـايـدن شـرعت ومـنـذ إلســرائـيل. و
ـأمول في ضوء ما ـؤكد أن اإللغاء ا شهـرها األول بإلغـاءات وتعديالت? ومن ا

هو حاصل في األراضي الفلسطينية سيشكل بعض التهدئة.
ـبادرة العربية في حينه من طرف ثوري. ال من الرئيس صدَّام حس لم تأت ا
ـر الـقـذافي لـكـي تُـرفض أو ال تـعـار االهــتـمـام. ولم تـأتِ وال من الــرئـيس مـعـمـَّ
ـا بـكل آداب الـتخـاطب وعـقالنـية ـفردات الـتـهـديد واإلشـتـراطات وإ حافـلـة 
الرؤيـة ووضـوح مـعـالم الـطريـق اخلالـيـة من احلُـفـر الـثوريـة. جـاءت مـتـزنة وال
ـا إذا كــان هـذا الـقـابـل سـلـيم الـنــيـة واضح الـرؤيـة ال حتـرج الـقــابل بـهـا.. إ
شراهـة في نفسه بل وال أطمـاع. يروم وصالً بحـصة من أرض ينـصب خيمته
أو  أبراجه عليها كتلك األبراج الغزاوية التي ساوتها باألرض معاجلة وضيعة
ومـنـقـوصـة الـشـجـاعـة مـن جـانب رئـيس حـكـومـة لـيـكـودي مـرجتف ومـسـكـون
بـاخلشـيـة من أن يؤدي به فـقـدان كرسي رئـاسة احلـكـومة إلى الـسـجن عِلْـماً
بأن قاعدة الـلعبة األمـيركية-اإلسـرائيلية كـانت تقتضي أن يـكون ترحيل ترمب
مالزماً لـتـرحيـل نتـنيـاهـو. بذلـك ال تعـود اخلـيوط مـتشـابـكة وتـتـخلص اإلدارة
األميركيـة من أثقال حقبة نتنياهو الذي رسَّخ اإلنطباع بأنه العلة التي تعترض
وضـوعيـة للصـراع العـربي-اإلسرائيـلي كمـا أن عقدة أحالمه هي التسـوية ا
تـصنـيفه الـوحيد الـذي شغل طـويالً منـصب رئاسـة احلكومـة بعـد بن غوريون.
وأمـا عقـدة عدم الـتـرحيب بـزياراته من جـانب حـكومـات عربـية أبـرمت عالقات
مع إسـرائيل مـسايـرة من جانـبهـا للرئـيس ترمب فـإنهـا هي األُخرى تـستوجب

عالجاً قبل إستشراء العلة البنيامينية.
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هيض رفـرف حاليـاً واجلمهـوري ا ـقراطي ا إذا كانت أميـركا بجـناحيـها الد
إلى حـ حـريصـة عـلى  سالمـة دولـة إسـرائـيل وإستـقـرار الـيـهـود الذين هم
ـوجب وعد شعب مسـتحدَث عـلى أرض فلسـط العـربية مـنذ العام  1948و
قابل لـلـتفـسيـر القـانوني كـونه يزول بـزوال حـقبـة بريـطانـيا الـدولة الـتي كانت
باسطـة ظلها دون وجه حق على أوطان آخرين ثم جـيَّرت فلسط دون غيرها
من هـذه األوطان إلى غـيـر أصـحـابـها.. إذا كـانت أمـيـركـا ضـمنـاً عـلى الـنـحو
ـواطن اإلسرائـيلي الـذي نشـير إلـيه فـإن أكثـر النـصائـح نفـعاً هي أن يـخلُـد ا
إلى بعض الـتأمل في الـذي جرى فـي أيام صـيام في رحـاب األقصى تـدنيـساً
ثـم عشـيـة فـجر كـان الـنـاس في غزة يـتـأهـبـون لصالة عـيـد إسـتبـد الـتـوق بهم
لتأديتـها فإذا بأبراجهم تتهاوى بصواريخ أمر بإرسالها نتنياهو غير آخذ في
اإلعتبـار أن لكل واقعة سبـبها. وبالـنسبة إلى الـفلسطيـني من غزة التي إرتهن
ثـوارها أنفـسهـم إليران تـستعـملـهم ورقـة ساخنـة لرفـع العـقوبات عـنهـا وتهيء
ـستك إلى أن يـتم الضغط على األزرار النفـس إلستعمـال ورقة "حزب الله" ا
رة إيذاناً بـإستعمال ألـوف الصواريخ القابـعة في الدهاليـز فإن جهاده هذه ا
جـهـاد نـافض الـيـد من كـثـرة الـتـأجـيالت الـدولـيـة حلـسم مـصـيره الـوطـني ثم
جـاءت أحـداث القـدس واألقـصى تضـغط عـلى سـاعده وحتـمـله على أن يـخـطو
وضوع الـفلـسطيـني تشد من سـترخيـة إزاء ا اخلطوة الـتي قد جتعل الـدول ا
إزره مـا دام إخــتـار الـكــتـابـة في صــفـحـة الــنـضـال الــذي يـحـول دون وأد أي
محاولة تـعطي ما للفلسطـيني للفلسطيني ومـا لإلسرائيلي لإلسرائيلي. وبذلك
تـسـتــقـر في بــنـد الـثــوابت مـقـولــة ال يـضــيع حق وراءه مُـطــالب. ويـصـعب وأد
ـقـصد سـلـيم الـنـية عـلى نـحـو مـبـادرة السالم الـعـربـيـة التي مـسـعى شـريف ا
حتـقق قيـام دولة فـلسـطيـنيـة عاصـمتـها الـقدس الـشريف وتـؤكد ضـرورة نقْل
زرية إلى دولة ينعم بها اللبنانـيون باحلياد وتطمئن تبعاً لذلك لبنان من حـاله ا

نفوس احلادب عليه. 
ونـخـلص إلى األخذ بـالـتفـاؤل بـاخلـير جنـده وعـلى قاعـدة مـا ضاع حق وراءه
تـحـمل اإلذالل من أُولي أمره وفي مُـطـالب سواء فـي لبـنـان الوطن والـشـعب ا
فلـسـط الـغاضـبـة بدءاً بـغزة فـالقـدس والـلد إلى اجلـليل األعـلى بـحيث يـقرأ
ـسـتـقـلـة لـلـشــعب الـفـلـسـطـيـني الـعـالم في صـفــحـة احلـيـاد لـلـبـنـان والــدولـة ا
ـعنى شق وعـاصمـتـهـا القـدس الـشـريف متـجـاورة دولـة إسرائـيل. والـقـراءة 
ــبـادرتـيْن بــأمل وضْـعـهـمــا مـوضع الـتــنـفـيـذ كـالهـمـا الـعالج الــطـريق أمـام ا
ع والهادي إلى سواء السبيل. الشافي ألكثر األمراض إستعصاءاً. والله ا
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التحليل من حقـنا أن نتساءل: ما هو
وضع منظـمة حماس الـرسمي وكيف
ــــاذا وبــــأي صـالحــــيــــات أو وضع و
قانوني/دستوري جتتز قطاع غزة
من األراضي والسـلـطة الـفـلسـطـينـية
لتـحكمه وحـدها وتـتفـرد باتـخاذ قرار
احلرب نيابة عن مواطنيه وعن سلطة
دولتهم الـرسميـة التي عاصـمتها رام

الله?
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مـعـروف لــديـنــا وبـوقـائع األرض أن
حـمـاس وجنـاحـهـا الـعـسـكـري كـتائب
القـسـام ومنـذ ما قـبل خـوضهـا حرب
عام  2014 لم يعد قـرارها فلـسطيـنياً
خــالـصــاً وبــاتت تــدور في حــلــقـة من
الـعـالقـات اخلــارجـيــة عـربــيـة وغــيـر
عربـية وكل جـهة حتـاول استـثمـارها
وفـق أجــــنــــداتــــهـــــا الــــســــيــــاســــيــــة
ـتعارضة تـماماً مع واأليديولـوجية ا
مصـالح وحقـوق الشـعب الفـلسطـيني
الوطـنيـة كـكل وأيضـاً مصـالح اجلزء
ــقـتــطع مــنه في قــطــاع غــزة الـذي ا

الـفـلـســطـيـني والـذي يــحق لـهـا أخـذ
ـعترف به رسمياً من القرار باسمه ا
ـتحدة; فكيف قبل دول العالم واأل ا
ـنـظـمـة حـمـاس أن تـتـخـذ قـرار يـحق 
حــرب وهي مــجــرد فــصــيل صــغــيـر
بـالــنـيــابـة عـن شـعب كــامل وسـلــطـته

الرسمية?
الشـعب الـفـلسـطـيني يـقع عـلـيه حيف
وظــلـم قــوات االحـــتالل اإلســرائـــيــلي
ــســتــوطــنــ وجتــبــر واســتـــهــتــار ا
الــصــهــايـنــة كـل يـوم هــذا مــا ال ولن
نح يختـلف علـيه أحد ولـكن هذا ال 
ــنــظـمــة حــمــاس وهي مــجـرد احلق 
فصـيل صغـير حق دخـول احلرب مع
دولـة االحـتالل بـالـنـيابـة عـن الشـعب
الــفــلـســطــيــني وســلـطــته الــرســمــيـة
الشرعيـة وخاصة إذا مـا كانت نتائج
احلـرب ال تـعـود عـلى الـفـلـسـطـيـنـيـ
ـزيد من وت ودمـار مدنـهم وا بغـيـر ا
إجــــراءات بــــطـش وتــــنــــكــــيل قــــوات

االحتالل.
وكمـراقـبـ خـارجيـ عـلى مـسـتوى

تــسـيــطـر عــلــيه حـمــاس وتــتـخــذ مـنه
(دولة) لـنـفسـهـا وخارج سـيـطرة إرادة
وقـرار حكـومـة الـسـلطـة الـفـلـسطـيـنـية
الرسمـية. ماذا جـنى فلسـطينـيو قطاع
غــــزة من حــــرب حـــمــــاس عـــام 2014
لــيــجــنــوه مـن حــربــهــا في مــنــتــصف
مـايــو/آيـار  2021مـئــات الــقـتــلى من
ـواطـنـ الـعـزل ودمار بـيـوتـهم عـلى ا
رؤوســـهـم وفـــقـــدان أرزاقــــهم واألهم
ــزيـــد من إجـــراءات قـــوات االحــتالل ا
الـتـعـسـفـيـة من احلـصـار والـتضـيـيق
والعـزل واالعتـقال بـعد توقـف حماس

ة جديدة. عن حربها بهز
شكـلة الكـبرى والتي أثـارت عشرات ا
الـتــسـاؤالت حــول نـوايــا وارتـبــاطـات
ـبطـنة حمـاس اخلـارجيـة وأهـدافهـا ا
هي أن حربـها في عام  2021تأتي في
توقـيت عـجيب يـتـزامن مع االنـتفـاضة
الـفـلـسـطـيـنـيـة في حي الـشـيخ جـراح
والتي حـقق أبطـالهـا السـلمـي تـقدماً
ـــســتـــوطـــنــ كـــبــيـــراً ضـــد جتــبـــر ا
الصهـاينة وحـكومة بـنيامـ نتنـياهو
اإلرهـابيـة وخـاصـة أمـام الـرأي الـعام
الـدولي ومـنـظـمـاته الـرسـمـيـة. فـلـماذا
اختـارت حـمـاس هذه الـلـحظـة بـالذات
صلحة إلطالق صواريخها اإليرانية و

من?
وفي حـــســـاب احلــقـل والــبـــيـــدر عــلى
األرض الــــبــــعـــيــــد عن احلــــســــابـــات
واألهــداف الــســيــاسـيــة الــتي تــســكن
قفلـة: كم عسكـرياً اسرائـيلياً األدراج ا
قتلت صـواريخ إسماعـيل هنيـة وخالد
مـشـعل مـقـابل مـا سـحقـت الصـواريخ
الصهيونية من فلسطينيي القطاع? كم
بنايـة دولة ومؤسـسة عسكـرية هدمت
مــــــقـــــابـل مـــــا هــــــدمت الــــــصـــــواريخ
اإلســرائـــيــلــيـــة من بــيـــوت وبــنــايــات
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بغداد

ومصـادر رزق سـكـان الـقـطاع? واألهم
من كل هذا كم سيجني سكان القطاع
من اعــتـقــاالت من بــ أبــنـائــهم ومن
تــشـديــد إجــراءات الــقــمع واحلــصـار
والـتـضـيـيق سـواء داخل الـقـطـاع أو

على منافذ العبور منه وإليه? 
»d(« W —U

وعـــلـى خـــارطـــة احلــــرب عـــلى أرض
قطاع غزة: أين إسماعيل هنية وخالد
مـشعـل? لم لم يـقـتل أي مـنهـمـا? لم لم
يــــقــــتـل ابن ألي مــــنـــــهــــمــــا من أثــــر
الصـواريخ اإلسرائـيليـة? بل وال حتى
أي من أقـربــائـهــمـا الــبـعــيـدين? لم لم
يـصب أي صــاروخ ال بــيت هـنــيـة وال
مـشـعـل (الـلـذان يـســكـنـانــهـمـا فـعالً
ولـــيس الـــبـــيـــوت الـــصـــوريـــة الـــتي
يـســتـغالنـهـا لــلـتـمــويه) لـتـظــهـرهـمـا
ــراســلـ أمــام شــاشـات كــامـيــرات ا
الفـضائـيـات وهمـا مدفـونـ باألتـربة
ويـحــاوالن تـخـلــيص نـفــسـيــهـمـا من

حتت األنقاض?
إنها حرب إيرانـية إسرائيـلية بأيدي
ودماء فلـسطيـنية ولـيست حرب حق
الشـعب الفـلسـطيـني في أرضه. حرب
سياسيـة حتكمهـا اعتبارات وأهداف
تــوازن طــاولــة مـــفــاوضــات االتــفــاق
الـنووي اإليـراني اجلـاريـة جـوالـتـها
في فـيـيـنـا حـالـيـاً وال عالقـة لـهـا بـأي
حق فـلسـطـيـني في أرضه أو مـشروع
قـيام دولـة الـشـعب الـفلـسـطـيـني على

سلوبة. أرضه ا
ليـشيات اإليرانـية التي إنها حـرب ا
شـروع اإليراني بالـنيابة تقاتل عن ا
من أجل أن تــقــول إيـران أنــهــا تــمـلك
ـؤثـرة وسـائل ضـغـطـهــا الـفـاعـلـة وا
عــلى حـلــيــفـة أمــريــكـا األولـى وعـلى
أرضـــهــا من أجـل اجــبـــار الـــواليــات

ــــتــــحــــدة عــــلى رفـع الــــعــــقــــوبـــات ا
االقـــتــصـــاديـــة واألفــراج عـن األمــوال
اإليرانيـة اجملمدة كخـطوة أولى قبل
لف النووي اإليراني بحث تفاصيل ا

كما تشتهي القيادة اإليرانية.
وقــد تــكــشف لــنــا كــمــراقــبــ ومــنـذ
اخلـطــوات األولى النــفــصـال قــيـادات
حـمــاس واجلــهـاد اإلسـالمي عن قـرار
الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـرسـمي بل
و(الستـقاللـها في قـطـاع غزة) أنـها  ال
تتوقف بل وال تهتم أي اهتمام بآثار
انشقاقها هـذا على وحدة وثقل القرار
ـــمـــثل لـــلـــشـــعب الـــفـــلـــســـطـــيـــني ا
الـفـلــسـطـيــني أمـام سـلــطـة االحـتالل
تـمـثل بسـلـطته واجملتـمع الـدولي وا
ـعتـرف بهـا دولياً في رام الرسمـية وا
الــله كــعــاصــمــة مــؤقــتــة لــلــســلــطــة
الـفلـسـطـيـنيـة وكل مـا يـهم أشـخاص
ــكـاسب هــذه الـقــيــادة هــو حتــقــيق ا
ــاديــة الـشــخــصــيـة الــســيـاســيــة وا
والــفـــئــويـــة.وطــبـــعــاً هــذا ال يـــســقط
سـؤوليـة عن مـحمـود عبـاس وباقي ا
قيادات فـتح التي ال تكـتفي بالـتشبث
بــــالـــســــلـــطــــة بل وراوغت مــــؤخـــراً
وتذرعت بحجة واهية من أجل تأجيل
عملية االنتخابات من أجل بقائها في
الـسـلـطـة واسـتـمـرار تـفـردهـا بـالـقرار
الفلسطيني ومصير الشعب لوحدها.
حـماس الـتي تـنـازع فـتح عـلى سـلـطة
القـرار الـفـلسـطـيني تـسـتـغل السالح
عادلة وخطف حق التفاوض لتغيير ا
لـنـفـسـهـا مـتـنـاسيـة أن قـرار الـسالح
الــذي يـــصــلــهـــا هــو قـــرار ســيــاسي
وبـالــتـالي فـإن عــلـيـهــا تـسـديــد ثـمـنه
انحه بصيغة مواقف وقرارات حرب
ــا حـرب هــذه األيـام لن خـاســرة ور

تكون آخرها.

بـالــقـطع من حق أي فــلـســطـيـني أو
عـراقي الـتـعـبـير عـن احتـجـاجه عـلى
احـتـالل بـلــده. وكــذلك لــيس من حق
أي كـان أن يـلـوم أو يقـف بـالضـد من
أي فــلــســطــيــني أو عــراقي يــطــالب
ويعمل على حتـرير بلـده من وحشية
وبــطـش قــوة االحـــتالل الــتـي حتــتل

بلده.
ــقــابل لــيس من حق أي ولــكن وبــا
مــواطن أو مــجـمــوعــة صــغــيـرة من
هـذيـن الـبــلــدين اتـخــاذ قــرار حـرب
غـيـر مـحـسـوبـة الـنـتـائج وأضـرارهـا
تفوق مكـاسبهـا بأضعاف مـضاعفة
بـشــكل مـنــفـرد أو ألغــراض وأهـداف
مبـطـنة عـلى حسـاب اجملـموع الـعام

لشعبيّ البلدين.
وبــغض الـــنــظـــر عن مــدى صالح أو
أهــلــيــة أو طــرق حــســاب الــســلــطــة
الوطـنـية الـفلـسـطيـنيـة الـرسمـية في
رام الــلـه أو اخــتـالف أو مــعـــارضــة
بعض اجلهات لها فـإن هذه السلطة
مـثل الرسـمي الـوحيـد للـشعب هي ا
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وازدادت نـــسب الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر
واجلــــــوع واألمـــــراض وانــــــتــــــشـــــار
اخملـدرات واألمــيــة واجلــهل وانــحـدر
مستـوى التعـليم واخلـدمات الصـحية
الى احلـضيض  ,وبـسـبب الـعـمـلـيات
ـعــارك مـع داعش بــعـد اإلرهــابــيــة وا
خيانة السياسـة الفاشل والفاسدين
الـذين ســلـمـوا ثــلث مـسـاحــة الـعـراق
لداعش لـتـرتـكب جرائـم العـصـر بحق
أبـنــاء شـعــبـنــا ازدادت أعـداد األرامل
واأليـتــام وأعـداد الـشــهـداء ولـيــهـجـر
اليـ من أبـنـاء شـعـبنـا عن ويـنـزح ا
محافظاتهم  ثم ازدادت عمليات القتل
واالغـتـيـاالت والـتـغيـيـب القـسـري من
ـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــعـــد حتـــريــر قـــبل ا
احملـــــافـــــظـــــات مـن داعش حـــــتـى عم
اخلـراب والـدمـار مـدن العـراق وعـانى
أبــنــاء شــعــبــنــا  مــعــانــاة ال تــوصف
بـــســبـب ظــلم الـــســـاســة الـــفـــاســدين
الـــفــاشـــلــ وفـــســادهـم وســرقـــاتــهم
الكبرى ألموال الدولة وإهمالهم تقد
ابــــسط اخلــــدمــــات وتــــأمـــ أبــــسط
احلقوق ألبناء الشعب واستمرت هذه
الــفـــوضى والــتـــردي ألوضــاع الــبالد
ـمـنــهج لـلـعـراق واسـتـمــر الـتـدمـيــر ا
تعاقبة . وشعبه في كل احلكومات ا
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وإلكــمـــال مــســلـــسل  هــذا الـــتــدمــيــر
واسـتــمــرار ســرقـة كل أمــوال الــدولـة
تنفذة  بعد والشعب جاءت األحزاب ا
ــهــدي انــتـــخــابــات   2018 بــعــبـــد ا
لرئاسة احلكومة لتلقي عليه مسؤولة
الفـشل والدمـار الذي يـعم البالد ,وفي

ـال كـثــر الـفــسـاد والــرشـوة وســرقـة ا
الــعــام ونــهب ثــروات الــوطن أهــمــلت
اخلـــدمـــات وسُــرقـت أمـــوال مــشـــاريع
والبناء واألعمـار وموازنات الدولة من
قـبل قـادة األحـزاب والــكـتل وأحـزابـهم
ــــقـــد األمـن واألمـــان ومــــقــــربــــيـــهـم وفُ
ـسـلـحة يـلـيـشـيـات ا وازدادت أعـداد ا
اخلـــــارجـــــة عن ســـــيــــطـــــرة الـــــدولــــة
وتـصـاعـدت عـمـلـيـات اخلـطف والـقـتل
واالغـــتــيـــاالت واالعــتـــقــاالت بـــعــد ان
سلمت قيـادة اجليش والقـوات األمنية
همة الى غير الكفوئ وغير العليا وا
ـهــنـيــ وغـيــر الـنــزيـهــ  وضـبـاط ا
ـــنـــاصب الـــدمج  وبـــعـــد ان بـــيـــعت ا
العسكرية واألمنـية العليا بالدوالر  ,و
نتيجة طبيعية لهذه الفوضى والفساد
والسرقات الكبـرى ألموال البلد وسوء
اإلدارة واسـتــئـثــار األحـزاب وقــادتـهـا
بــأمــوال الـــدولــة  تــفـــاقــمت األوضــاع
ــعــيــشـيــة واألمــنــيـة االقــتــصـاديــة وا

ـهــدي تـفــاقم اخلـراب حـكــومـة عــبــد ا
والـدمـار والـفـسـاد بـعـد ان ازداد نـفوذ
األحــــزاب الــــطـــائــــفــــيــــة الـــفــــاشــــلـــة
سلحة وهـيمنتها على وميليشياتـها ا
كل شئ في الـبالد وتــقـد مـصـاحلـهـا
احلـزبــيـة والــطــائـفــيـة ومــصـالح دول
إقليـميـة على مـصالح الـشعب والوطن
حـتى عـانى الــشـعب األمـرين من سـوء
اإلدارة وتـردي اخلــدمــات واسـتــشـراء
الــفـســاد والــسـرقــات الــكـبــرى ألمـوال
الشعب و تـفاقم الـظلم واجلور والـفقر
وعندمـا خرج الشـعب مطـالباً بـحقوقه
في انتـفـاضة تـشرين واجـهـته حكـومة
ـــــهــــدي وقـــــواته األمـــــنــــيــــة عـــــبــــد ا
تسـلطة بالقتل وميليشـيات األحزاب ا
الــــوحــــشـي بــــالــــرصـــــاص احلي  من
مــخــتــلف األســلــحــة وبــقــنـابـل الــغـاز
ميـتة ورافق عـملـيات القـتل عمـليات ا
ـــتــــظــــاهـــرين اعــــتـــقــــاالت وخـــطـف ا
وتـعذيـبـهم واغـتـيـال النـاشـطـ مـنهم
وقـد طـالت عـمـلـيـات الـقـتل واالغـتـيـال
حـتـى الـفــتـيــات والــنـســاء نــاهـيك عن
الشـباب والـشـيوخ  فـازدادت األوضاع
األمــــنـــيــــة ســــوءاً  كـــمــــا ازداد تـــردي
ــعـيـشــيـة لــلـشـعـب بـسـبب األوضـاع ا
البـطالـة وفسـاد أحـزاب السـلطـة حتى
وصل الـعـراق الى الهـاويـة الـسـحـيـقة
الــتي يــصـــعب اخلــروج مــنــهــا  ,ومع
الـقمع الـوحـشي من قـبل حـكـومـة عـبد
ــهـدي النــتـفــاضــة تـشــرين وســقـوط ا
مئات الشهداء وعشرات آالف اجلرحى
بـنيـران الـقـوات األمـنـية ومـيـلـيـشـيات
أحــزاب الــســلــطــة إال ان االنــتــفــاضــة
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عمان

تصاعدت لتعم كل مـحافظات اجلنوب
والـفــرات األوسط ولم تـلــبي حــكـومـة
هـدي مطـالب الـشعب ولم تـقدم عبـد ا
ا تـسبب ـتظـاهـرين للـعدالـة  قتـلة ا
في سـخط شـعـبي كـبـيـر  عـلى أثـره
إسـقـاطـهـا بعـد مـا سـبـبـته من مـآسي
وكـوارث كـبـيـرة لـلـشـعب و تـشـكـيل
حـكــومــة جـديــدة بـرئــاســة الـكــاظـمي
واستبشر الـعراقيون خـيراً خصوصاً
بعد تقد الكاظـمي لبرنامج حكومته
الطـموح والـذي ألزم نفـسه وحكـومته
بتعهدات يصعب تنفيذها الصطدامها
بأجندات داخـلية وإقـليميـة تؤثر على
مصالح أحزاب السلطة ومكتسباتها.
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ــهم هـــنــا هل اســـتــطــاع والــســـؤال ا
الـكـاضـمي وخـالل الـعـام الـذي مـضى
من عمـر حـكـومـته أن يفي بـالـتـزاماته
التي تـعـهد بـهـا للـشعب فـي برنـامجه
احلـــكــومـي وأهــمـــهــا تـــقـــد قــتـــلــة
تـظاهـرين لـلقـضـاء وكشف اجلـهات ا
الـتي تـقف ورائـهم? وهل اسـتـطـاع ان
يـقـضي أو حـتى يـحـجم  احملـاصـصـة
احلــزبـــيــة والـــطــائــفـــيــة في تـــقــاسم

مـنـاصب الـدولـة واحلـكومـة?  وهل 
الـقــضــاء عـلى الــفــسـاد?  صــحـيح ان
جلـــنــة أبـــو رغــيـف اعــتـــقــلـت بــعض
ـستـوى الثالث الفاسـدين لكـنهم من ا
فما دون لكن ال الكاظمي وال جلنة أبو
رغــيف يــســتــطــيــعـون الــوصــول الى
حيتـان الفسـاد الكـبرى الذين يـعرفهم
الكاظمي والـشعب جيداً ,وهل توقفت
عمليات والـقتل واالغتياالت واخلطف

خـصوصـا لـلـمـتظـاهـرين والـنـاشـط
في الـتـظـاهــرات  وآخـرهم ولن يـكـون
األخيـر الـناشط إيـهـاب الوزني ? وهل
ــيــلـــيــشــيــات وضَع حـــدا لــســطـــوة ا
واالنـــــفالت األمـــــنـي واالغـــــتـــــيــــاالت
واالعــتــقــاالت واخلــطـف والــتــغــيــيب
الــقــســري والــنــزاعــات الــعــشــائــريــة
ــنـــفـــلت خــارج وانـــتــشـــار الــسـالح ا
سـيـطـرة الـدولـة? وهل اسـتـطـاع احلد
ـيــلـيــشـيــات والـفــصـائل من أعـمــال ا
ــســلــحــة الـــتي زادت من عــمــلــيــات ا
حتـــديــهـــا حلـــكـــومــتـه وصــعـــدت من
عـمـلــيـات قـصـفــهـا لـلـقــواعـد اجلـويـة
الـعــراقــيـة ولــقـوات الــتــحـالف ? وهل
نافذ احلدودية فرض السيطرة على ا
التي تـسيطـر علـيهـا مافـيات األحزاب
يلـيشـيات? وهل استـطاع ان يـعيد وا
بـــعـــضـــاً من هـــيـــبــة الـــدولـــة ?  وهل
استطـاع  حتس الوضـع االقتصادي
ــتـردي أم زادت مــعـانـاة ـعــيـشي ا وا
واطـنـ من اإلجـراءات االقتـصـادية ا
حلـكومـته واالرتـفـاع  الـكـبـيـر ألسـعار
واد الغذائية واالستهالكية بعد رفع ا
سعـر صـرف الدوالر ومـا نـتج عنه من
ــوظــفـ تــأثــيــر كــبــيـرعــلـى رواتب ا
ـعـيشي ـتقـاعـدين وعـلى الـوضع ا وا
وعد األول بشـكل عام ? وهل الـتزم بـا
الذي حدده لالنـتخـابات وهل سيـلتزم
ـوعـد اجلـديــد? أتـرك اإلجـابـة عـلى بـا
هذه األسئـلة للـرأي العام ولـلمتـابع
لـلــشـأن الـســيـاسي ولــلـجـنــة مـجـلس
ــتـابــعــة تـنــفــيـذ الــنـواب اخلــاصــة 

برنامج احلكومة.     

بعـد سنـ عـجاف لـعمـلـية سـياسـية
ــقــراطـيــة مــزيــفـة في كــسـيــحــة ود
الـعـراق تــسـبـبت في فــوضى كـبـيـرة
وســـوء إدارة  لــــلـــدولـــة فـي جـــمـــيع
اجملــاالت   الـــســيـــاســيــة واألمـــنــيــة
واالقتصـادية والتـعليـمية والـصحية
واخلــدمــيـــة وفي الــبـــنــاء واألعــمــار
وتدمـيـر الصـناعـة والـزراعة  بـعد ان
سيطرت األحـزاب الفاشلـة والفاسدة
عـلـى مـقــالـيــد أمـور الــبالد والـعــبـاد
ـناصب احلـكـومـية وكل وتقـاسـمت ا
مــنــاصب الــدولــة وفق احملــاصــصــة
ـقـيـتـة في كل احلـزبـيـة والـطـائـفيـة ا
ـتـعاقـبـة الـتي أوصـلت احلـكـومـات ا
ـــتــــعـــلـــمـــ ـــزوريـن وأنـــصـــاف ا ا
ــنـــاصب في واجلــهـــلـــة الى أعـــلى ا
احلكـومة والـدولة وأبـعدت الـكفاءات
ــهــنــيــة ــيــة ا والــوطــنــيــة واألكــاد
ـتـخـصـصـة واخلـبـيـرة عن خـدمـة وا
بلدها وشـعبهـا وبسبب سوء اإلدارة
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شارك العراق في اجتماع منتدى احلـضارات العريقة بحضور عدد من الدول
االعضاء العربية واالجنبية ,والذي عقد افتراضيا في لـيما عاصمة دولة بيرو.
ثل العراق في وأكد مسؤول وحـدة الدراسات في مـفتشيـة آثار وتراث بـابل 
عـالم واقـع وا ـعـنـونـة( ادارة ا ـنـتـدى ا ـؤتـمر احـمـد عـزيـز سـلـمـان في كـلـمـته في ا ا
ـنـاطق احلـضـريـة لألنـشـطـة الـسـيـاحـية) ,عـلى أهـمـيـة الـتواصـل وتـبادل االثـريـة في ا
ي وتـوجيه اخلـبرات بـ الـشـعـوب والـثـقافـات اخملـتـلـفـة واحملـافظـة عـلى الـتـراث الـعـا
ا له مـن اهمـيـة في حتـقيق ـادي  االهتـمـام بـالنـشـاط الـسـياحي الـطـبـيعـي والثـقـافي ا
سـتدامة التي تـساهم في دعم الدخل الـقومي  للبـلدان االعضاء التنمـية االقتصـادية ا

نتدى فضال عن تعزيز اواصر التواصل  فيما بينها. في ا

رسالة بيرو
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الراحل بالسم محمد : هذه آثاري تركتها ب أيديكم تذكروها بعدي
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 انـقذك أيضا..أوأ نقذني.. طبع ا نقذني
فـكانـوا يعـطونني  27ديـنارا كـان وقتـها
خــريج الـكـلـيــة يـحـصل عـلى  28ديـنـارا
ونـحن مـازلـنـا طالبـا فـعـشـنـا فـيـهـا هذه
احلـــيـــاة الــتـي اســمـــيـــهــا انـــا احلـــيــاة

السياحية.
{ بأيّ خط كتبت الرسالة?

- الـديـواني حتى (ادبـجْـها) كـان وقتـها
إبــراهـيم الـسـعـيـد هــو رئـيس الـتـحـريـر
فـبعث لي عـندمـا دخلت عـليه كـان عمري
 17عــامــا.. نـظــر لي ثم قــال هل انت من
كـتب هـذا? قـلت له نعـم.. لم يكن مـصـدقا
فـقـال عنـدها دعـوه يصـعـد ليـكتب أتـذكر
ـزمـار اول سـيــنـاريـو كـتـبـته في مـجـلـة ا
اسـمه (أبو الشمقمق) لـلمرحوم عبد اإلله
اجلـلبي والذي رسمه فيـصل لعيبي وانا
قـمت بـخـطه (أبـو الشـمـمق في نـزهة في
زورق) كـان شعـرا واستـمريت وبـقيت في
زمار حوالي أكثر من  15عاما مجلتي وا
مـع اجملـــلـــة بـــعــــد ذلك خـــرجـت لـــعـــالم

الصحافة وكانت هذه خطوة أخرى.
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ـوضـوع مـسـجـد الـكـوفـة الـذي { دعـنـا نـعـود 
ـرحــوم جــواد ســلــيم ورســمه أيــضـا رسـمـه ا
أستاذنـا طارق مظلوم طـارق مظلوم قال لي ان

جواد سليم أخذه عني .. تصدق?
ــاذا رأيي - انــا ال اعــتــقــد ســأقــول لك 
الـشخصي رأيي كناقـد جواد سليم لديه
لــغــة أو فـضــيــلـتـه انه صــنع لـغــة لــغـة
بـالتشكيل العراقي بل بـالتشكيل العربي
عـمـوما فـعـندمـا نشـاهـد مسـجـد الكـوفة
جنـد خـصيـصة صـغيـرة في اعمـال جواد
ـعـقـول انه سـلـيم جـمـيـعـهـا فـلـيس من ا
يـــأتي لـــيـــنـــقـل من أســـتـــاذ طـــارق هــذه
احلـلـقة.. هـو لـديه لغـة أسـلوب أسـلوب
الــبـغــداديــات الـتي عــمـلــهــا في مـســجـد
الـكــوفـة هـو نـفـسه أسـلـوب الـبـغـداديـات
ــرأة في نــصب احلــريــة وفي الــذي فـي ا
الــشـجـرة الــقـتـيــلـة.. نـفـس الـشيء لـذلك

اعتقد ال.. هذا رأيي ال.
{ حـسـنــا.. لـنــبق  في اخلط الــكـوفي.. هل له

تأثير عليك? أم تراه أنت صعب?
- أكـثـر اخلطـوط الـتي أكرهـهـا هو اخلط

الكوفي.
اذا?  }

- غـــريـــبـــة? ألنـــني من الـــكـــوفـــة? اخلط
الــكـوفي خط مـســتـقـيم احلــرف الـعـربي
حـرف مـلـتـوي مثال الـيـاء تـنـزل لألسفل
الــكـاف تــصـعــد لألعـلـى مـيــزة الـكــتـابـة
الــعـربــيـة هي هــذه الـلـعـب.. أي الـشـكل..
فـيها سحر.. اخلط الالتيني أو اإلنكليزي
(بـلوك) أي مستقيم تماما.. اخلط الكوفي
يـشبه هذه اخلـطوط.. أنا نفـسيا ال احبه
ـوجودة في ـرونة ا ألنـه ال يحـتوي تـلك ا
خـط الــــــنـــــسـخ وخـط الـــــثــــــلـث واخلط
الـديـواني والتـعـليق وهـكـذا.. هذا رأيي

الشخصي.
اآلن وانـــا في الــطــريـق لــوحــة (طــغــراء)
قــريــبــة مــنـاالشــارة الــضــوئــيــة  بـقــيت
مـــنــــتـــظـــرا حـــاولـت أن  اقـــرأهـــا وأفك

رموزها فلم أستطع صعب..
دعــني أقــول لك مــشـكــلــة اخلط الــعـربي
مـقـروء لـغـة يـقولـون في الـنـقـد أي لـغة
ـشاهدة أي تـقرأهـا أنت تسـقط عملـية ا
ان الــشــكل يــصــبح ال قــيــمــة له اذن اين
تـــذهب? تـــذهب لـــلـــقــراءة.. مـــاذا يـــفــعل
اخلـــطـــاطـــون? لـــكــيـال يـــدعــونـك تـــقــرأ
يــجـعـلــونك تـتــأمل الـشــكل أوالً فـاخـذوا
يـركـبـون من ضـمن هـذه الـتـركـيـبات هي
الـطغـراء هي عثـمانيـة هذا الـتركيب في
ـا رسم احلـقـيـقـة هـو تـركـيب شـكـلي ر
ــــعــــنى ان اخلط ــــهـم أنك ال تــــقــــرأ  ا
الــعـربي لــكي يـصـبـح فـنـا البــد ان يـقـمع

اللغة واال ألصبح حاله حال أي الفتة.
{ فـي الـلـغـة.. أنت بـارع في الـسـيـمـيـاء دعـنـا
نـأخذ كل مـدينـة ولـغتـها كـنت في  انـتقـالة من
بــغــداد الى عــمـان بــقــيت فــيــهــا ثالث ســنـ
وغادرت عـمـان أعطـني عـمان بـلـغة الـسـيمـياء

ماذا?
ــدن بــهــذه الــطــرق الــتي - انــا ال أقــيم ا
ـدن مـثل االنـسـان فـيـها تـفـضـلت بـهـا ا
جـوهر وفـيـها شـكل وفيـها ثـقافـة وفيـها
امـتداد تـاريخي هـذا بالـنسـبة لـلبـاحث
ــدن فــيــهــا يــتـــرك لــكن نــحـن نــرى ان ا
ـديـنة.. انـطـبـاعـات لـديـنـا انـطـبـاع عن ا
لـذلك مـديـنـة مـثل عـمـان مديـنـة مـنـظـمة

مهيكلة جميلة فيها
ــديــنــة وثــقــافــتــهــا انت ال امــا تــاريخ ا
   ان تتحدث تـستطيع  وفق نسق مع
عـــنه ألنك لـم تــعـــشــهـــا نــحـن مــثال ان

تــســألـني عن بــغــداد اآلن اعـرف بــغـداد
مـثـلـمـا اعـرف اسـمي ألنك تـعـيـش فـيـها
مــثل بـيـتك مـثال انــا آتي لـديك كـضـيف
أخـذ انطباعا ثم اخرج بينما انت تعرف
ا اسـراره واسرار األمكـنة واشيـاءها ر
سـتضـحك إذا اعطـيتك وجـهة نـظري انا
مـثـال أقـول لك شـقـتك لم تـعـجـبـني ألنـهـا
(خـــــنــــكه) صـح? ســــتــــضـــــحك انت الن
سعادتك بها لذلك نحن ال نعطي األحكام

دن فقط انطباعات. عن هذه ا
(يشتغل ضمن حقول احلداثة في الرسم
ـة الـفن فـي ضـوء نـظـريـات الـنص وعـو
عـمل لـلتـنظـير الـفـني اجلرافـيك األصيل
ـدن ــســتــخــدم مــنــشـغـل بالفــتــات ا وا
الـعـظـيـمـة يـراهـا نـقـوشـا وسـيـميـاء في

السماء).
{ أنت فنان (لوكو).. لوكو بغداد أين?
- العالمة الكبرى جواد سليم

{ تعني ساحة التحرير?
- طبعا ساحة التحرير.. نصب احلرية

.. انـا لــدي ســؤال هل اجلـمــاهــيـر { حـســنــاً
ـلــيـونـيــة هل هي مـعــنـيـة بــاإلشـارة هل هي ا

معنية باللوكو هل هم لهم تفسير للنصب?
ـرات يــتـصــرف االنـسـان دون - بــعض ا
وعي يـسمى العقل اجلمعي لنأخذ مثال
ســاحـة الـتـحـريـر مــاذا اسـمـهـا? سـاحـة
الـتـحـريـر والنـصب? اسـمه احلـريـة كله
حـريـة وحتـريـر يوجـد نـاس تـفـهم هذا
عنى تعمل هذه وحتى  توظف ا ـعنى ا
الـوظـيفـة بـالتـالي الـتظـاهـرات كانت في
سـاحة التحريـر حتت نصب احلرية هذا
ـسـمى بــالـسـيـمــيـاء الـنـاس من حــيث ا
عــنــدمــا تـأتـي هـنــا ال تــقــول هــذا اسـمه
نـصب احلرية او ساحة الـتحرير الناس
مـــحــتــجــة مـــحــتــجــة عـــلى وضع عــام
مــحـتـجــة عـلى ســيـاسـة مــحـتــجـة عـلى
ــكـان حــيــاة مـحــتــجــة عـلـى خـدمــات ا
بـالنسبة لهـا صار مأوى لكن انت عندما
تـريـد ان حتلل الـظاهـرة تكـون مخـتلـفة
ــــــاذا انت  واقـف حتت هــــــو ال يـــــدري 
نـــصـب احلـــريـــة? ال يـــدري لـــكن الـــذين
يـقـودون هذه احلـركة الـثقـافـية يـعلـمون
بـحـيث اختـاروا ساحـة التـحريـر ونصب
احلــريـة ولــيس مــكـانــا آخــر ثـانــيـا هي
ـدينة والـعالمة الـكبرى لـبغداد.. مـركز ا
بـغداد ح تفـكر بها وتـرفع عنها نصب
احلــريـة وكم نـصـب آخـر تـصـبـح مـديـنـة

قاحلة.
صـحيح الذين بدأوا بحمالت لرفع بعض
ـتـخـلف الـنــصب هـذا الـغـبـاء الـفـكـري ا

الذي يرفع ذاكرة االنسان.. عجيب!!
{ حـسـناً.. لـدي سـؤال جواد سـلـيم كان في
نــيــته يــوزع مــطــبــوعــا  لــلــنــاس يــشــرح فــيه

مضام النصب?
- دكـتور هذا الكالم كارثة نصب احلرية
عـمــلـنـا عـلـيه أطـاريـح من قـبل الـطـلـبـة..
حتــلـيل لـلـمـوضــوع هل يـوجـد فن يـقـرأ
مــثل اجلـمـلـة في الـكــرة األرضـيـة كـلـهـا?
انـظر الـى النـقد وانـظر كـيف نحن نـفهم
األشـياء نقرأ من اليم الى اليسار مثل
اجلـــمـــلــة يـــعـــني بــدأ احلـــصـــان وثــار
احلـصان وحـطم اجلنـدي األسوار ثم بدأ

اخلير.. أيّ فن هذا?!
{ أنت معترض?

- مـعترض جدا جواداراد ان ينجز شكال
ضمون ..

لكنه عمل الفتة..
 ماعدا اجلندي فقط..
أنت أنزلته على األرض

 أنـــــا في الـالفــــتـــــة عــــنـــــدمــــا صــــارت
ـــــظـــــاهـــــرات أنـــــزلـت اجلـــــنـــــدي من ا

ليساعدهم.. اجلماعة
لـكـنـهم قالـوا سـلـميـة.. سـلـميـة ال يـوجد

جندي
عنى رمز اجليش الن اجليش اجلـندي 
جـزء من هـذا الـشـعب هذه كـانت الـفـكرة
ـلـصق  الـذي اخـذ مدى األسـاسـيـة من ا
واســعــا جـــدا بــاقي الــنــصب في جــواد
سـلـيم نصب نـحـتي له عالقـة باألسـلوب
الــنـحــتي الــذي ابـتــكـره هــو عــمـلــنـا له
تـخطيط هـو عبارة عن مجـموعة اقواس
عــلـى شــكل (فــريـــز) تــوجــد فــقط (طــرة)
واحــدة خـارجه من الـفــريـز الـنـاس لـيس
لــهـا عـالقـة بــعض الـنــاس قـالــوا جـواد
شاهدة سليم قد وضع (دمى) نحن في ا
انت مــثال لم تـشـاهـد الـعـمل? لـيس أكـثـر
ـا دقـيقـة او ثـوان  عنـدما من دقـائق ر
ـتــخـلـف لـتــاريـخــنـا تــقـرأ هــذا الــنـقــد ا
الـنـقــدي ألنـنـا لـيس لـديـنـا مـنـهج الـكل

يتحدث كما يريد.

{ تقصد عباس الصراف?
- ال.. أنـا ال أقصد شخصا معينا ال.. ال..
اطالقـا لـكـنه تاريـخـنا الـنـقدي مـا كـتبه
عـباس الصراف هو كتابة معلوماتية عن

النصب.
{ والذي كتبه األستاذ شاكرحسن?

جـبرا كـتب ايضا عـنه معلـومات ورموزا
ـشكلة ـعاني هذه هي ا مـرة تكتب عن ا
ـعنى انت االن آتِ بلـوحة وعلقـها هنا ا
سـياتي اول شخص ويسالـك ما معناها?

اول سؤال
{ من حقه

- ال
{ ليس من حقه?

- ال
ولكن الفن للشعب

مـادام هكـذا اذن نضع الـلوحـات ونشرح
اسفلها من اجل ان يفهم الشعب.

ن ترسم أنت?  }
ـشـاهـدة يـعـني.. مَنْ ارسم لـلـمـشـاهـدة ا

شاهدين? من ا
الناس.. تشاهد..

تلقي.. يوجد متلقي.. أنتم تسمونه ا
شاهد.. تلقي.. ا نعم.. ا

{ وان رفض?
- الـرفض معرفـة النفـور معرفـة حتليله

الشخصي معرفة.
{ الــغــضب مــعـرفــة? إذا مــزقــهـا مــاذا تــقـول

زق ماذا? له?
زق اللوحة  -

زق اللـوحة? هذا افـتراض دعنا كـيف 
في مكان غير احلقل االسطوري

لكن فعلها سلفادور دالي
هذا فنان

عـلق فـأسا وقـال:  أي شـخص ال يعـجبه
شيء فليكسره

ال.. ال.. ذلـك مــــوضـــــوع ســـــريـــــالي ذلك
مــوضـوع آخـر بـيــنـمـا نــحن االن عـنـدمـا
نـعلق لوحـة بأي أسلـوب كان حتى وان
ـعــنى انـا ســأضـيف كــانت جتــريـديــة 
لـعـينـيك مـجـموعـة ألـوان تتـدرب الـع

تـتـدرب على مـاذا? تـتدرب عـلى االشـكال.
{ سـأسـألك سـؤال أنـا اعـيـد لك الـسـؤال ما
معـنى قميصك األزرق? أي ما مـعنى هذا اللون

عنى أم كشكل? األزرق? لبسته 
ا هارموني.. - ال.. ر

ـعـنى { سـمه مـا شـئت لــكـنه شـكل أي ان ا
ــــاذا اخــــتـــرتـه انت من دون غـــيــــر مــــوجــــود 
الـقــمــصــان األخـرى? هــذا هــو الــسـؤال.. انت

تبحث عن معانٍ أم اشكال? أشكال
اشكال..

- الفن نظام شكلي
.. لكن انا احسب حساب الع

هـذا مـا اريده انـا اريـد للـعـ ان تتـفرج
على اللوحة كشكل..

وضة مـن يعملها? هل .. لنأتي الى ا { حسنـاً
وضة? هي قانون? نظام ا

 - نعم.. قانون?
حـــلل ا..  Roland Barthes الـــنــاس ال
تــعــرفه هـذا نــاقــد فـرنــسي شــخـصــيـة
ـوضة قـال مـثال: نـتفق عـظـيـمة نـظـام ا
انـا وانت ولديـنا مـؤسسـة نتـفق ان هذ
البس بلون  األسود الـعام تكون فيه ا
واالبــيـض وســمــاهم بــالـــقــطــيع تــأتي
البس احــدهم الــنــاس ثـم نــقــدم لــهم ا
يــســال االخــر مـا هــذه? يــرد عــلــيه هـذه
ـوضـة من الـذي صـنـعـهـا? نـحن الـذين ا
صــنــعــنــاهــا هم لــيس لــهم أي دور هم

يلبسون فقط.
ـــوضــة نــظــام اجــتــمـــاعي لــيس له {  لــذلك ا

عالقة هو مجرد لعبة.عقد أم نظام?
- ال.. نظام.

{ اتفاق?
- نعم.. اتفاق.

ـمـزقــة من مـنـطـقـة البس ا .. هـذه ا { حـســنـاً
الركبة?

ــوضـــة يــأتـــون بــجـــيــنــز - مـــثال االن ا
زقونه..

 ?Order ? حسنا من ذلك الذي يعمل ذلك }
ـعـنـية ـيـة ا ـؤسـسـات الـكـبـرى الـعـا - ا
بــالـتـداول الــتـداوالت الــتـداول الـذي له
رات له عالقة عـالقة باالقـتصاد بـعض ا
ــرات لـه عالقــة بـــالـــتــجـــهــيـل بــعـض ا

بتخريب الذوق اإلنساني..
ضمن سيمولوجيا الغباء..

واطن { سيـمـولـوجـيـا الـغـبـاءهـو ان يأتـي .. ا
االن ال يــعــرف مــاذا تــعــني الــســيــمــولــوجــيــا
الــســـمــولــوجــيــا هــو عــلم الـــعالمــة مــثال انت
(تــصــفن) انـا أقــول عــنك انت (صــافن) كـيف

اعرف ذلك? من خالل العالمة..

- نـعم فأسماه سيمولوجيا الغباء سببه
الي من الـبـشر ان مـئـات االالف هـذه وا
تــتـفق جــمـيـعــهـا عـلـى نـوع من الـزي كل

سنة هم ليسوا طرفا فيه..
دور األزياء تفعل هذا..

ؤسسات دور األزيـاء تعرض فقط.. لـكن ا
الـتـداولـيـة والـتي خـلـف دور األزياء دور
األزيــاء تــطــبـق دور األزيــاء واخلــيــاطـة
واالقـتــصـاد والـفـلـوس والـتـصـديـر هـذه
الــتــداوالت لــهــا System لــكـن الــفــكـرة
ــؤســسـات األولـى الـتـي اخـرجــهــا من? ا
الـــتي تـــديــر حـــركــة االعـالم والــذوق في

العالم.
لكن هذا ذكاء وليس غباء..

ذكاء اولئك
{ واألغبياء نحن?

- نحن لكن الغباء موهبة..
نــعـم.. نــحن اغــبــيـــاء جــدا مــثال بــعض

الكتابات على التيشيرتات..
(Follow me),
 (I love you)�,(Follow me),ال تبت
لك بـاجلـمـال وال تـعـرف مـعـنـاهـا بـعض
ـرات يـعـبـرون بـهـا عن إشـاعـة إعالمـية ا
لـلـشعـوب والشـعوب تـتـجاهل جتـهيل..
لـكن هي موضة خـالص يسمونـه ما بعد
احلـــداثــة جـــاءت لــتـــحــطـــيم كل الـــقــيم

اإلنسانية.
ة.. { هذه عو

ـة عـابرة ـة غـيـر شيء الـعـو - ال.. الـعـو
لــلـــحــدود نــحن مــثـال مــاذا نــفــعل انت
جتــــلس عــــلـى مــــائـــدة ويــــضــــعــــون لك
ـــطـــعم ويـــضــعـــون لك الـــشـــرشف في ا
أطـبـاق بـيـضاء او مـا يـسـمى بـاإلتـكيت
جــاء أحـــدهم وقــال لك مــا هــذا? كل هــذه
األشــيـــاء ارفــعــوهــا وارمــوهــا في ســلــة
الــــقـــمــــامــــة الحظ الــــفن مــــاذا يـــفــــعل
االن   Takeaways امـــــــــــــــــــــــــــــســك
الــســانـدويــتش وكل في الــشــارع ذهـبت
ــــــــاء االطــــــــبــــــــاق وكـل شـي اقــــــــداح ا
اسـتبـدلوها Disposable انـتهي اشرب
مــنـهـا  وارمــهـا حتـول هـذا الــنـظـام من

ذوق الى ذوق آخر.
{  حــسـنـا هـؤالء الــكالسـيـكــيـون مـثــلـنـا مـاذا
يـفعلـون? يبقـون متمـسك بـاألطباق ام يـذهبون

مع أولئك?
- أنت لست كالسيك انت ( كاجوال)

{ أنا ال أتـكلم عن نـفسي انـا أتكـلم عن الفن
وماذا يصنع باحلياة.

- حــسـنــا.. أقـول لك عن الــلـوحــة دكـتـور
بالسم اللوحة التي ترسمها.

{  حدد لي  الـتطور التحـول والثوابت عندك
تحوالت? وا

تـحول أوال - يـوجـد فرق بـ الثـابت وا
الــثـــابت الــشــكل? ال.. الـــشــكل مــتــحــول
شكلة بعض الفنان يوجد خطان خط ا
يـــــرسـم االنـــــســـــان وخط اخـــــر يـــــرسم

مجاوراته..
�figurative�,figurative
ويــــوجـــد مـن يـــرسم مــــجـــاوراتـه مـــثال
األســتـاذ الـكــبـيـر شـاكــر حـسن الــسـعـيـد

يرسم األثر لكن االنسان غير موجود..
{ على احلائط?

- نــعم.. أثــر االنــسـان يــوجــد من يـرسم
بــتـجـريـد مـحــيط االنـسـان هـذه األلـوان

مثال..
{ أنت ما هو منهجك?

- انــا اعــتــقـد ان الــفن بــدون االنــسـان ال
قيمة له رأيي الشخصي.

{ ليس لديك شاخص واضح..
ـــرات اغـــيــبه عـــنــدي Figure بـــعض ا
ــرات ـــرات الـــعب به بـــعـض ا بـــعـض ا
رات اجعله ظال امـسح مالمحه بعـض ا
نـحن مـشـكلـتـنا ومـأسـاتنـا االنـسان انت
عـندما تـغيب االنسان كل األشـياء ليست

لها قيمة.
{ حسـنـا.. فـقط أعـطني مـا هـو تـفسـيـر غـياب

االنسان في لوحات نوري الراوي?
- قـــلت لك هـــو يـــعــمل عـــلى مـــجــاورات
ـديــنـة ــديـنــة مـثـال ا االنــســان يـعــني ا

وفيها أربعة او خمسة رموز.
دينة من غير انسان? { وماذا تعني ا

- رأيـه.. انــا مــثال تــســألــني اين تــذهب?
أقـول لك دعـنـا نذهـب للـمـطـعم (الفالني)
احلـــقـــيــقـــة انت ال يـــهــمـك وال تــدري من
ــطــعم ذاكــرتك مــاذا اجلــالـس في هــذا ا
ـكان اجللـسة يوجـد شخص آخر بـها? ا
تــــطـــلب مــــنه هــــذا يـــقـــول لـك لن اذهب
ويــسـألك من اجلـالس هـنــاك هـنـا تـكـمن
الـــقـــصــة Focus مــعــ أو بــؤرة عــلى

شيء.
اذا االنسان عندما يذهب للمقهى { حسنـا.. 
لـنـفــرض مـقـهى الــشـهـبـنــدر ال يـجـلس اال عل
نـفـس (الـقـنــفـة) إذا وجــد أحـدهم جــالـسـا في

مكامنه فلن يجلس?
- طــبــعــا هـذا ســؤال جــدا جــمـيـل نـحن
كـائـنـات طقـسـيـة االنسـان كـائن طـقسي
في الـــســيــمــولــوجــيـــا (عــلم الــعالمــات)
طـقـوس عـنـدما تـذهب لـبـيتـك جتلس في
ـكـان وفي نـفـس (الـقنـفـة) وتـأكل نـفس ا
بنفس الطريقة إذا وجدت أحدهم يجلس
فـي مـكـانك وهــو ضـيـفك تــقـلق شـخص
ثـان  لديه نـظام يـجلس الـصبح الـساعة
الـسـادسـة ويـأكل االخـر يـقول لـه ال نأكل
عــنــد الـعــصـر.. طــقـوس.. كـل شـخص له
طـقـوسه هـذه تـزحف عـلـى الديـن أيـضا
الــطـقــوس الـديــنـيــة أحـدهم يــصـلي في
قدمة واألخر يصلي بطريقته واألخر ال ا
يــصــلي.. طــقــوس لــذلك االنــســان كــائن

طقسي.
طقوس مليونية
{ وإذا كانت الطقوس مليونية?

- لــنــأخــذ مــثال الــغــذاء الــغــذاء أيــضــا
طـقوس يـوجد شـخص يحب االكـل بيده
يــأكل الــثــريــد الــثـانـي ال البـد مـن طـبق
ابـيـض ويـضـعـونه له.. مـرة كـتـبت مـقـال
عن طـقـوس االكـل مـقـال شهـيـر نـشـر في
جـــريـــدة الــزمـــان وقـــتـــهــا عـن (الــتـــمن

والقيمة))..
{ في عاشوراء?

هـذا الــرجل الـسـيـمـيـائي  يـبـحث عن
ـعنى الـثاوي حتت الـسطح الـظاهر ا
له مـحـتـرف يـنتـقل مـعه حـتى لـو أقام
فـي أي بـلـد بـضـعـة أيـام رسـام له في
كــيـمـيـاءلـلــحب  والـلـون كالم حـصل
ـاجـسـتيـر في الـنـقـد الـفني عن عـلى ا
رسـالـته (مفـهوم الـفراغ في الـتصـوير
اإلسـالمي) عام  1980 نـال الـدكـتوراه
فـي فـــلـــســـفــــة الـــفن عـن اطـــروحـــته
ـوسـومة (الـتحـلـيل السـيـميـائي لفن ا
ـبـاد والــتـطـبــيـقـات) عـام الــرسم.. ا
 2000من كلية الفنون اجلميلة من

جامعة بغداد.
ــاذا ـــكــان  { دكــتـــور بالسم فـي هــذا ا
ـكـان ـكـان?. ا تــشـعـر? أنت اخـتـصــاصك ا
ـعـنى أنت جتلس في ـكان هـو ا مـشـكلـة ا
مـقهى فـيهـا معـنى جتلس في الـبيت هـنالك
ـكـان مـكـان مـعـنى آخـر بـالـنــسـبـة لـهـذا ا
كـامـيـرا مــكـان لـلـمـفـاجـأة  ألنـني ال أعـرف
ماذا بـه على اإلطالق وال أعـرف ماذا تـريد

أنت?
- أنا اريد أن ادخل من موضوع نيلك
لــلــمــاجــســتــيــر عن الــفــراغ في الــفن
اإلسـالمي أي نـــتـــحــدث عـن الـــفــراغ

خارج الفن اإلسالمي.
{ أنت تــشــعــر االن بــفــراغ أم فــضــاء? أم

ماذا?
- ال الهـو  فضـاء الفـراغ في الـفنون
اإلسـالمـيـة كـتـبت عـنه رسـالـة ونـحن
لـدينـا مشـكلـة اجتـماعـية مـثال عنـدما
تـدخل أنت في مـكـان مـظلم  مـجـهول
مــبــاشــرة تـقــول (بــسم الــله الــرحـمن
الـــرحــيم) بـــالالوعي لـــذلك األمـــكــنــة
ـكان غـريـبـة في الـفـنـون اإلسالمـيـة ا

الفارغ موحش..
صحراء

صــــحـــــراء لــــذلك أنــــا تــــنـــــاولت في
االطــروحــة أو الــرســالــة كــيف كــانـوا
يــتـعـامــلـون مع الـصــحـراء الـعــربـيـة
ـديـنـة لـذلك في وكـيـف انـتـقـلت الى ا
ــديـنــة مـاذا نـفــعل نـحـن ? نـزخـرف ا
ــلئ الـفـضــاء الـغـرب يـقــولـون عـنـا
انـتم لديكم خوف مـن الفضاء لكن في
ـكان احلـقـيـقـة هو لـيس خـوفـا لـكن ا
ــكـان بــالــنــســبــة لــنــا يـخــتــلف عـن ا
بـالـنـسـبـة لـهم  لـذلـك ظـهـرت فـنـونـنا

تختلف عن فنونهم..
{ يعني ذلك اخلوف من اجملهول?

- اخلــــوف من الــــفــــراغ اخلـــوف من
ـتـلئ مـثال انـت ترى الـشيء الـغـيـر 
عـندما جنلس جنلس بـاكتظاظ لدينا
في الـثقافة الـعربية ما يـسمى باأللفة
تاز الـبيت الذي فـيه أناس كثـر هو 
بـيـنمـا الـبيت الـذي تعـيش فـيه وحدك
مــوحش بـعــكس الـثــقـافــة الـغــربـيـة
الـبـيت الـذي تـعيش وحـدك فـيه يـكون
ــعــنى ان هـــنــالك تــبــاين مــريـــحــاً 

ثقافي.
ــتـعـارف أنّ اجلـنــة من غـيـر نـاس ال ا

تداس..
ــثل ـــثل الــعــربي الــذي  هــذا هــو ا
الــثـقــافـة الــعـربــيـة نــحن نــبـحث عن
الــزحــمــة لــذلك نــزخـرف مــثال نــحن
نضع األثاث في البيت وتملؤه تملؤه
كــله تـوجــد بـيـوت مــكـتـظــة بـاألثـات
وحـتى في الـثقـافة الـعراقـية جنـد هذا
ـتـلئـة  إذا وجـدنا الـشيء بـيـوتنـا 
ـلـئـهـا لذلك أي زاويـة فـارغـة نـسـعى 
هـــذه االطـــروحــة او الـــرســـالـــة الــتي
كـتـبــتـهـا تـتـحـدث عن مـعـنى الـثـقـافـة
الـعربيـة لألمكنـة. كتبت ذات مرة عن 
 كـتـاب اسـمه (عـزلة الـفن في الـثـقـافة
الــعــراقــيــة) فــقــرأت ان عــلـي الـوردي
واحلـــســـني في تـــاريخ الـــوزارات في
تــأســيس الـدولــة الــعـراقــيــة عـنــدمـا
تأسست فجاءوا ليعملوا بالطا ملكيا
لـلمـرحوم فـيصل االول  مـلك العراق 
وضــعــوا له اعــمــاال فــنــيـة كــأي بالط
مــلـكي آخــر جـاء واعــتـرض عــلـيــهـا
ـكـن فـرفــعـوهـا وقــال هـذه حــرام ال 
ووضــعـوا مــكــانـهــا الـورد  اجملــتـمع
ـلك يضع الـعـراقي اجـمع وقـال:  ان ا
وردا فـــكــــيف بـــنـــا نـــحـن? فـــأصـــبح
اجملــتـمع كــله مــورد الى يـومــنـا هـذا
الـسـتـارة مـوردة اخملدة نـضع عـلـيـها
وردة ونـــــكـــــتـب صـــــبـــــاح اخلـــــيـــــر

والسجادة موردة كل شيء مورد.
خــلــفك ورد كــثـيــر انــظـرأنــتم أيــضـا

تـــضــعــون وردا كـــثــيــرا كـــجــزء من هــذا
وروث ا

{ أنـت متى دخـلت شـارع الـرشيـد وقـلت (بسم
الله الرحمن الرحيم)?

- قــبل مــجـيــئي لــعـمــان بــحـوالي شــهـر
ونـصف احدى الـفضـائيـات حاورتني في
ـناسـبـة مـرور مـائـة عام شـارع الـرشـيـد 
عــلى شــارع الــرشــيــد الــفـكــرة األولى ان
مـدينة بغداد وكان مـركزها شارع الرشيد
ـديـنـة تـريـد ان تـلـبـس ثـوب شارع لـذلك ا
الـرشيـد لدرجـة تطوره الـعمـليـة أصبحت
مـعــكـوسـة اصـبح شـارع الـرشـيـد يـلـبس
ـتـخـلـف فـعـنـدمــا دخـلـته ـديـنــة ا ثــوب ا
شــعــرت ان كل هــذه الــثــقـافــة الــعــراقــيـة
ــقــاهي واحلــاج زبــالـة وكــعك الــســيـد وا
قـاهي جمـيعـهـا من البـرازيلـية وابـتـداء ا
الـى حـسن عــجـمي وكــانــهـا مــسـحت من
الـــذاكــرة تـــخــيل ان هـــذا الــشـــارع عــنــد
 الـساعة الثانيـة ظهرا ال يوجد فيه أحد
كـمـا تقـول انت فراغ خـواء عـلى مسـتوى
ــهـنـة تــخـيل اإلنــسـان وعــلى مـســتـوى ا
شـــارعـــا مـــثال فـي بـــاريس يـــفـــتح فـــيه
الـقــصـابـون مـحـالـهم  وتـصـبح فـيه عـدد
وأدوات ويــتــحــول من شــارع ثـقــافي في
ذاكـرة العراق الى شـارع بائس وكأنه.. ال
دينة أعرف.. مرة سألت من الذين يلبس ا

ثوبها?
فـتاة جميـلة انت تلبّسـها ثوبها تـلبسّها
اسـماال فـتحط من قـيمـتهـا أو فتـاة عادية
تـلبـسّهـا بأنـاقة كامـلة فـترفع من قـيمـتها
نـحن أيّ مـنهم? هـو هذا الـسؤال فـعنـدما
دخــلت شــارع الـرشــيـد كــان بــائـســا حلـد
الــلـعـنـة تــوجـد مـهــنـدسـة اسـمــهـا زيـنب
بـدأوا ـتــطـوعـ ومــعـهـا مـجــمـوعـة من ا
 بـشارع الرشيد من جسر االحرار باجتاه
الـبـاب الشـرقي بست عـمارات صـبغـوها
ورتــبــوهـا لــتــبــدو أنـيــقــة الـنــاس تــريـد
األشـياء بـالنـتائج فيـنظـرون ويتـساءلون
ـاذا ال يـفـعـلون هـذا بـكـامل الـشـارع? هذا
ــاذا ال يــعــاد انــتــاج هــذا هــو الـــســؤال 
دينة?. انت الـشارع? مثـلما نعـيد انتـاج ا
 جـئت مـن الكـوفـة نـحن زمالء جـئت من
الكوفة الزخرفية التي فيها اخلط الكوفي
جـامع مـسـلم بـن عقـيـل ميـثـم التـمـار الى
(عـكد النـصارى) وجئت خـطاطا احكِ لي

عن ماضيك في اخلط العربي.
هـذه حـكايـة طريـفة الـكوفـة مـليـئة مـثلـما
تــفـضـلت بــاألثـر.. مـســجـد الـكــوفـة نـحن
مـشكلتـنا مثال أن احد األسـاتذة أطال الله
عـمـره ال اعـرف االن هـو أين اسـمه حـسن
كـــر الــكـــوفي قـــال لي أنت تـــخط كــان
خـطي جيـدا في مرحـلة االبـتدائـية وقـتها
كــنت اتـمـرن عــلى أبـواب (اخلـانـات) آتي
بــطـبـاشــيـر ثم ابــلـله واكــتب عـلى أبـواب
(اخلـانـات) فكـانت كل يوم هـنالك مـشكـلة
مع أهـلي الن األبواب يغسلونها صباحا
فــــبـــقـــيـت اتـــمـــرن عــــلى اخلط الــــعـــربي
والــزخـرفـة بــاعـتـبــاري انـحـدر من بــيـئـة
ديــنـيــة عـنـدمــا انـتـقــلت من الــكـوفـة الى
ا ـكـان وا بـغـداد االنـتـقالـة لم تـكن في ا
كان االثن عنى الزمان وا في الـزمان 
مـعا فجـئنا الى بغـداد الى معهـد الفنون
اجلـميلـة وكان لي مجمـوعة من األصدقاء

اعتقد انت تعرفهم اآلن هم فنانون..
fO —u  ÂUN

ســهـام  كـوركـيس وعـبــد الـرحـيم يـاسـر
وحـسام عبد احملـسن وو.. هذه اجملموعة
من األصـدقاء فـكنا نـذهب للمـقاهي نرسم
وجـــوهـــا ثم نـــعـــود نـــســـكــر فـي (عـــكــد
الـنـصارى) كـانت هـناك  أقـسـام داخلـية
األقــسـام الــداخـلـيــة هي مـديــنـة صــغـيـرة
لـلـطالب فيـهـا كل هذه الـشـقاوات نـنـتقل
من هـذه الـبيـئـة الى هذه الـبـيئـة فـعنـدما
جـئنا الى بغـداد كان هذا العالم بـالنسبة
لــــنـــا عـــالـم آخـــر عـــالـم لـــيس لـه عالقـــة

اضي فأسميناه القطيعة.. با
نقطعة  قصدك? { ا

ـنـقـطعـة بـ مـا كنـا نـعـيشه - تـأتي من ا
شكلة اننا  سـابقا وما نعيشه اآلن لكن ا
عــانــيــنــا كـانــوا يــعــطــونــنـا فـي الـقــسم
الــداخـلي سـبــعـة دنـانــيـر فـانـت مـضـطـر
ـشكـلـة لـكي جتـد عمل لـلـعـمل هـذه هي ا
ـيزا ولـديك كـفـاءة لذلك يـجب ان تـكـون 
انــا نـفـعـني اخلط كـتــبت رسـالـة جملـلـتي
ـزمار التي كان يعمل فـيها عبد الرحيم وا
يـاسـر الى رئيس الـتحـرير بـاخلط وقلت
لـه أنى أخط وارسم واصـمم فـبـعـثوا لي

لذلك اخلط نقلني الى العمل..

wz«d U « bO حاوره: 
عمان

{ الذي صممتها نت كيف شكله?
- نـحن نـرى أكثـر عمـلـة متـداولة هي

الدوالر صح? نفس القياس
ي أو خـالص.. الـــــدوالر وهـــــو عـــــا
اذا ال ي أيضا اذن  الـيورو وهو عـا

نعمل مثله?
{ أنت عملت مثله?

- نعم
{ ماذا عملت?

- عـملنا هذا (اخلـمس ألف) الكارثة
كــمـقـتـرح كـان كـارثــة كـبـرى عـمـلـوا
خــمـســ ألف لم يــتـركــوا شـيــئـا لم
يـــضـــعــوه فـــيه االهـــوار والــطـــيــور
والـنـجـارين واحلداديـن والصـبـاغ

عـلى العـملة كـان كارثة كـبرى. تاريخ
الـعــمـلـة الـعـراقـيـة شيء وهـذا شيء
آخــر ال فـي الــلــون ال في الــشــكل ال
تـــعــرف مـــا هــو شيء غـــريب اتــفق
عـــلـــيه كل الـــنـــاس انه شيء غـــريب
فـحـاولـنا ان نـعـمل بدائل لـديـنا ارث
ــــاذا ال يــــأتــــون من اإلرث عــــظــــيـم 
ويـضـعـونه عـلـيه أنت تـريـد انـتروج
ــنـــاســبــةاعــتــبــار  االهــوارتــراثــا  
يا   تستطيع ان تستخرج عملة عـا
كــنـا نـسـتـخـرج عـمــلـة كـالـدرهم مـثال
ـنـاسبـة الـنخـيل ولكـن ليـست هذه

االشكال..
 اآلن مـــا هـــو مــقـــتـــرحك ضـــد هــذه

الكارثة?
ـقـتـرح يجـب تصـغـيـره ونرفع كل  ا
هـــذا احلــقل الــرمـــزي الــهــزيل الــذي
عـليه الـعمـليـة بسـيطـة جداً يا أخي
انـت تـريــد ان تـرتــدي زي (االفـنـدي)
العالم تلبس أيضا اال يجب عليك ان
تـنـظـر للـعـالم? الـعالم يـسـبـقك بكـثـير
وانـت تــــطــــبع لــــديــــهم انــــظــــر الى
عــمــلــتــهم ال نــريــد مــنك ان تــبــتــكـر

وتصبح ماهرا في الصناعة..
{ قل لي هــــذا الــــذي عــــمــــلـــتـه مــــا هـــو

تصميمه? وماذا اعتمدت?
- أردنــا ان نــعــمل تــصــمــيــمــا أقـرب
لـلـعـمـلـة الـكـنـديـة احلـاليـة الـتي هي
عـبـارة عن (نـايـلون) شـفـاف ال يـتلف
فـي الغـسل وال يـتلف في مـكـان آخر
كـذلـك هـو نـظـام من الـتـبـسـيط وفـيه
هـوية عراقية هذه كل الـعملية هوية
عـنى الذي يـراه يقـول هذا عـراقيـة 
الـعراق.. هويـتك كيف تخـرج هويتك
من جـيبك وفيـها صورتك تـخرج لهم

فروض. هوية بلدك هذا هو ا
{ مختصر برمز واحد?

- رمز واحد..
{ الذي هو?

ـــلك - مـن الـــوجه وضــــعـــنــــا راس ا
(سنطروق)...

ولكن سنطروق ملك احلضر..
ريخ ـشكلة أين موجود? في ا { وماهي ا

أم في العراق?
- نبوخذ نصر

{ ليس لي عالقة لكن هو أين موجود?
- الــــــعـــــراق خـالص عـــــراقي أم ال?
ووضـعـنـا في الوجـه الثـاني الـزقورة

العراقية أي بناء ونحت..
تنبي ما هو لونه? { حسـنا.. قلي شارع ا

وماذا تشعر وانت داخله?
- أنـا ســاهـمت به سـاهـمت بـصـبـغه

وساهمت بإعادة انتاجه.
{ أي لون صبغته?
- اللون الشذري..

{ تركواز?
- نــعم.. الــتـركــواز ولــون الـطــابـوق
الــذي هـو (جف قــيم) الـعــراقي لـذلك
عـــدنـــا انـــتـــاجه هـــو وكـــذلـك ســوق
الـسـراي سـوق الـسراجـ الـقـشـلة
وتــوجـد كـذلـك خـربـة وهي احملــكـمـة
ة حـولناهـا لساحـة اسميـتها الـقد
ـلـتــقى ووضـعت فـيـهـا انــا سـاحـة ا
امـانة بغداد اشبه باخليمة وكان هذا
اقــتـراحـنـا لــتـجـلس الـنــاس حتـتـهـا
وعـمــلـنـا فـيـهـا مـسـرحـا اصـبح هـذا
ـكان نـشاط جـميل لـلعـازف والذين ا
يـغـنـون والـناس الـذين يـذهـبـون يوم
ـتنفس اجلـمعـة للـمتـنبي بـاعتـباره ا
ـلك شيئا الـوحيد في البـلد ألننا ال 
غــيـره ال يــوجـد لـديــنـا مــكـان نـذهب
الـيه ال توجد ســـــــينما ال يوجد أي
شـيء بـــــلــــــد قـــــاحــــل أين تــــــذهب

الناس?.. 
تـنبي فيه نـهر وفيه ثـقافة وجـدت ا
أنـاس تتحدث وأناس تعزف وأناس
تــشـتــري قـرطــاسـيــة ألطـفــالـهــا فـيه
تنفس الوحيد في كان ا مـتعة ألنه ا

العراق.
{ حـسـنا.. لـدي سـؤال أخيـر احلـياة هي
دنيا كـيف ترى الدنيا? كيف لونها? أحمر?

أخضر?
ــقــولــة تــقـول أن - هــذه تــذكــرنـي 
الـدنيا تشغل االنسان لكن ليس فيها
اال حلــظـات سـعـادة أي ان الـسـعـادة
تـأتيك حلظات لذلك نـسميها سعادة
أمـــا بـــاقي احلـــــــــــيــاة فـــهي اشـــبه
ـــاشي تــأكـل وتــشــرب بـــالــســـيل ا
وتــشـتـغل مـثل أي انــسـان آخـر فـلـو
سـألته سيتذكر فـقط حلظات التعاسة

والسعادة.
{ اآلن في حلظة أنت?

نتهى السعادة - أنا اآلن 
 رحـيلك يابالسم كـان مرا  فقد  كنت

مات!! الضحوك  الى ا
 لـقـد ناقش وأشـرف عـلى العـديد من
األطــاريح والـرسـائل اجلــامـعـيـة عن
شـــفـــرات ودالالت ورمـــوز تـــداولـــيـــة
مــعـــاصــرة مــصــمم له رأي خــطــاط
مــحــتــرف له مــلــصــقــات مــعــلــومـة
ومـؤلـفـات متـداولـة لـعلـه من القالئل
ــعـنى الى أرض الــذين يـهــبـطــون بـا
الـواقع وبساط الـبساطـة السيـمائيه
 بـــفــضــلـه صــارت بــيـــنــنــا ســـهــلــة

مأنوسة...

- نـــعـم في عـــاشـــوراء.. انــــا اخـــذته من
نـاحية طرائق العرض فقلت في البداية
كل االكـل في الـعـالم بـاعــتـبـاره طـقـوسـا
البــد من دفع نـقــود بـعـد جتـلــسـوقـبل ان
تـنصرف ويـوجد طبـاخ يطبـخه ويوجد
شـــخص يـــقــدمـه لك وتــوجـــد مـــلــعـــقــة
(خـاشوكـة) بالـعراقي لتـأكل بهـا ويوجد
مــطـبخ كل االكل فـي الـعـالم مــاعـدا هـذه
االكـلة تـطبخ بدون طـباخ في الـساحات
الـعامـة ال يوجد طـباخ واحـد بل مئة ال
يــوجـد شـخص يـقــدمـهـا انت من يـذهب
جلــلـبـهـا ال يـوجـد زمن فالهي غـداء وال

هي عشاء..
الزمن موجود في العاشر في عاشوراء
ال.. ال.. لم تـفـهـمـني انت عـنـدمـا تـتـغدى
البــد من وجــود زمن مـحــدد هـذه االكــلـة
ـا بــدون زمن قـد تـأكـلـهــا الـعـصـر او ر
الـصـبح ال يـوجـد فـيـهـا زمـن بـاإلضـافة
لــطـريـقــة الـعــرض تـوجـد لــديـهـا أدوات
تــــخـــتـــلـف عن كل الــــطـــبخ فـي الـــعـــالم
بـطقوسها.. كتبت كل هذا.. فيها أناشيد
وفــيــهـا أزيــاء خـاصــة و(طــخـمــاخ) ومـا
ــــعـــنـى ال تـــتم يــــســــمى ب(الــــزبالن) 
تـصـفـيـتـهـا بـاي طـريـقـة أخـرى شرط اال
(الــــزبـــيل) من (اخلــــوص) هـــذا احلـــقل
الــطـقـسي هـو فـي احلـقـيـقــة لـيس اكـلـة
ـعـنى ذهـابك لـيس من اجل الـشبع ال..
انـت تــريـــد الـــذهـــاب من اجـل الــتـــمـــتع
بـالطقس لـذلك احلقل السيـميائي يدرس
هــذه الـظــواهـر االجــتـمــاعـيــة. الـنـاس ال
تــعـرف ذلك مـثال بـغـداد.. انـا أعـيش في
ـديـنـة وترى بـغـداد عـنـدمـا تـمـشي في ا
الــسـواد أي قـطع الــسـواد فـهــذا يـعـني
ــوت عــنــــــــــــدمــا تــشـــــاهــد  وجــود ا
Samsung و LG هذا يعني وجود
اقـتـصـاد او حـركـة اقـتـصـاد الفـن يدخل
في مـفـاصل حـياتـنـا الـيومـيـة ولكـنـنا ال
نـــعــلم و ال نــشـــعــر به لـــذلك نــحن في
دير في حال مـدارسنا ماذا نفعل يقول ا
ــنــهج : هـذا درس تــأخــرهم في إكــمـال ا

فنية خذوه..
درس الرياضيات..

ـــدرس الـــريـــاضـــيــات ودرس اعـــطـــوه 
الـرياضة أيضا اعطـوه لكن عندما يلعب
ـبـاراة الـشـعب كـله ـنـتـخب ويـخـسـر ا ا
يـنـتـفض ضـده وعـنـدمـا تـصـمـم ديـكورا
مـتخلـفا الناس تـعترض علـيه وتقول ما
هـذا? أنتم لم تفكـروا ان تنموا هذا كذوق
ـية ـؤسـسات االكـاد فـني? والـتي هي ا
ــفـروض هـكـذا يـكـون االمـر واال مـاهي ا
األشـياء التي ال يدخل فيها الفن بحياتنا
الـيـوميـة? انـظـر الى الالفتـات في بـغداد
وانـــظـــر الى الـــصـــور واالعالنــات االف

اآلالف..
{ يوجد تشويه بصري?

- ضـوضـاء.. ضوضـاء بـصريـة بـحيث ال
أحد يقرأ

 { حــــســـنــــا.. أنت وفـق هـــذه الــــضــــوضـــاء
الـبــصـريـة طـرحـت مـجـمـوعــة (لـوكـوات) أنت

تعتز بها والبد للمتلقي أن يفهم..
- ال.. مرة اقترحنا سأضرب لك مثال كم
لــديـــنــا  من دوائــر دولــة? مــاشــاء الــله
وزارات على دوائر.. قلنا ان الالفتة التي
تـشير لـدوائر الدولة تـتوحد فيـها شعار
اجلمهورية واالسم ولون مع بحيث..

مثل لوكو السيارة..
مـثل الـلون األصـفر لـلسـيارة بـحيث إنك
ــجـرد مـشـاهــدتـهـا تــقـول هـذه دائـرة  
رســمـــيــة هــذا في كل الــكــرة األرضــيــة

ماعدا هذا البلد.
W œUB « U R

{ أيـــضـــا لك أثـــر طـــيب فـي األردن لــبـــعض
ؤسسات االقتصادية.. ا

ــؤسـســات االقـتـصــاديـة والــثـقــافـيـة - ا
أيـضـا عمـلت مجـمـوعة من الـعالمات او
الــــلـــوكــــوات هـــنـــا فـي األردن من خالل
تـدريـسي بـاجلـامـعـة ومـا بـعـدهـا كـذلك
ـهــمـة عـمــلت لـهـا ـؤســسـات ا فــبـعض ا
لــــوكـــوات شـــاخـــصــــة هـــنـــا في األردن
ـصارف ومـوجـودة وفي بـغـداد أيضـا ا
ـؤسـسات هـذا بـالـنسـبـة للـوكـو لكن وا
الــشيء احلـقــيـقي الــذي افـخــر به انـني
عـمـلت البـوستـر الـسيـاسي واالجتـماعي
من الــسـبـعـيــنـات الى االن مـئـات وفـزت
بــهـا بـجـوائـز واألخــرى الـتي بـقـيت في
الـــذاكــرة انك عـــنـــــــــدمــا تـــشــتــري أي
بـضـاعـة عـراقـيـة فـانـا من عـمل (الـلـيـبل)
لــهـا الـعالمــة او الـلــيـبل بـأكــمـله الـذي
ــاء في الــتــمـور في يــحــيط بــهــا في ا
سة داخل غـيرهـا.. اعتقـد انني وضـعت 
اجملـتـمع أي امرأة تـذهب تـشتـري شيـئا
عـلـيـهـا ان تتـذكـرعالمـتي  : انـا من عمل

هذا.
{ البطاقة التي في جيوبنا..

ــوحـدة الـتي في - الــبـطـاقـة الــوطـنـيـة ا
الــبــلــد أنـا كــتــبت افــخــر انــني نــسـيت
تـصـمـيـمي بجـيب كل عـراقي أيـضـا هذا
شيء بـــالــنــســـبــة لي بــغـــداد عــاصــمــة
الـثـقـافـة الـبـنـوك الـرئـيـسـيـة الـشـركـات
الـــكــبــرى ســـاهــمت انـــا بــهـــا في حــقل

. Design التصميم طبعا
ـاذا عمـلـتـنا في الـعـراق أكـبر من { حـسنـا.. 

اجليب?
- نــحـن لــديــنــا ثــوابـت مــثال أنت جــئت
ووجـدت (القنفة) على هـذا احلال فعندما
كان تـبدلـها بثـانية سـتضـعها في نـفس ا
ـــعــنـى يــجـب ان يــكـــــــون نــفــــس ال 
 (System) نـحن  ليس لدينا هذه القدرة
عـلـى الـتـغـيـيـر بل النـفـهم حـركـة الـعـالم
ســأضــرب لك مــثــاال بــســيــطــا الــديــنــار
لكـية هو كبير (نوط) الـعراقي منذ زمن ا
(نــوط أبــو الــعــشــرة)  كل الــذيـن جـاءوا
بـعـدهـا جـاءت اجلـمـهـوريـة واسـتخـدمت
الــنــوط نـفــسه وغــيـرت شــكــله فـقط االن
ـفروض ان نـشـاهد نـفس الـشيء الـيس ا
الــعــالـم مــاذا يــفــعل مــثال انت بــجــيــبك
مـحفظة هل تسـتطيع ادخال العـملة فيها
اذا تـعـملـونه كبـيرا? ال أم تـبـقى ظاهـرة? 
أحد يجيبك يقول لك ان شكله هو هكذا..

خطـاط ومصـمم طـباعي ورسـام  .له في سـيمـيـاء الرسم وانـسـاق الصـورة دراية
هاره وخبرة نقلها الى طالبه 
عنده زمنُ الوردِ أحسنُ االزمانِ

لوكِ خيرُ أوانِ وأوانُ ا
ؤسس لدولـة العراق ادركـنا إن الناس لك فيـصل االول ا  فاذا مـاادخلنـا بالط ا

على دين ملوكهم 
 هو من مدينة القباب الزُرق واحتفاليات االهلًة ومهرجان اخلطوط العربية

وذجا الكوفة- وخطها إ
الفن لالنسان ; من عهد الكهوف الى األن

ولكل أمة شِرعة ولكل فنانٍ منهج
هيمنة يتفق الناس على عالمة فيها ويتعاقدون عليها لكل مدينة شاراتها ا

: بغداد التعرف اال بهذا النصب
ي - الفنان االكاد

 استاذ السيمياء في كلية الفنون  اجلميلة
بجامعة بغداد

الراحل بالسم محمد في آخر حوار أجري معه بعمان
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{ بـــاريس- (أ ف ب) - يــــجـــري
ــانــويل الـــرئــيس الـــفــرنــسـي إ
ـصــري عـبـد مـاكــرون ونـظـيــره ا
الـفـتـاح الـسـيـسي ظـهـر الـثالثـاء
مــبــاحـــثــات عــبــر الـــفــيــديــو مع
ــلك عــبــد الـله الـعــاهل األردني ا
الــثـــاني ســعـــيـــاً لــوســـاطــة في
الـــتــــصــــعــــيــــد بـــ إســــرائــــيل
والفلـسطينيـ "مع هدف حتقيق
وقـف إطالق نــار ســـريع وجتــنّب
تـــوسع الـــنـــزاع" وفق مـــا أعـــلن

قصر اإلليزيه.
W U Ë ¡«d «

وكـان مــاكـرون قـد نـاقش االثـنـ
ـتـواجد في ـصري ا مع نـظيـره ا
ـسـألـة وأعــلن نـيّـتـهـمـا بـاريس ا
شتركة طلب مساندة من األردن ا
إلجـراء وســاطــة في الــنــزاع بـ
. من إسـرائــيل والـفــلـســطـيــنـيـ
جــــانـب اخــــر  أعـــــلــــنـت وزيــــرة
ــصـــريــة هــالــة زايــد الـــصــحــة ا
ــســاعـدات ارسـال  65طــنــا من ا
الـطـبـيـة الى غـزة للـمـسـاهـمة في
ـصــابــ مع تـواصل مـعــاجلــة ا
الغارات اإلسرائيلية على القطاع

لليوم التاسع على التوالي.
وقـالت زايـد في بيـان صـدر قـبيل

ساعدات منتـصف ليل االثنـ إن ا
الـبـالـغة قـيـمـتـها  14مـلـيـون جـنيه
( 890الـف دوالر) تـــــــــتـــــــــضـــــــــمن
"مـستـلزمـات جراحـية ومـستـلزمات
تـــشـــغــــيل األقـــســــام الـــداخــــلـــيـــة
والـطــوار ومـسـتــلـزمــات األشـعـة
والكسور وأالت جـراحية للـعمليات
الـكـبـرى والـصـغـرى بـاالضـافـة الى
قـنــاعي اكـسـجــ وأجـهــزة تـنـفس

اصطناعي واجهزة تخدير".
ــســاعـدات تــشــمل وأوضــحت أن ا
"كــافـة أنــواع األدويــة ومن بـيــنــهـا
أدويـة تـخــديـر ومـضــادات حـيـويـة
ومراهم لـلحـروق وأدوية لألمراض
ــزمـنــة مــثل الــضـغط والــســكـري ا

والكلى".
كـمــا عــبــرت االثــنـ  26شــاحــنــة
حتــمل مـسـاعــدات غـذائـيـة من رفح
ـصـريــة الى قـطـاع غــزة بـحـسب ا
ــــعــــبــــر احلـــدودي مــــصــــادر في ا
أوضـحت أن  50 ســيــارة اســعـاف
عـبـر الستـقـبال ارسـلت كـذلك الى ا

. اجلرحى الفلسطيني
ــســاعــدات فــيــمــا تــكــثف وتــأتي ا
اســرائـيل قــصـفــهـا لــلـقـطــاع حـيث
سقط  212قـتـيال عـلى االقل بـيـنهم
1400طــفال وأصـيب أكــثـر من  61

شخص منذ بدء الضربات ردا على
اطالق حـركـة حـمـاس صـواريخ من
ـــركــز غـــزة.شـــمـــلت الـــضـــريـــات ا
الوحيد الختـبارات فيروس كورونا
في الـقــطــاع ومـقــر الـهالل األحــمـر

القطري.
تحدة أن النزاع أدى وتقول األ ا
الـى نـــــــزوح أكـــــــثــــــــر من  40ألف
فـلـسطـيـني من منـازلـهم بيـنـما فـقد
آخــــريـن بــــيـــــوتــــهـم جــــراء 2500

القصف.
ـرضى ــسـتـشـفــيـات بـا واكـتـظت ا
صـاب في القـطاع الفـقير الذي وا
يقـطنه مـليونـا فلـسطيـني ويخضع
حلـصـار اسـرائـيـلي مـنـذ قـرابـة 15

عاما.
d F  `

ويـعــد مـعــبـر رفح نــقـطــة االتـصـال
الــوحــيــدة لــقـطــاع غــزة الــوحــيـدة
بــالـعــالم الـتـي ال تـســيـطــر عـلــيـهـا

اسرائيل.
ــصـــري عـــبــد وأصـــدر الـــرئــيـس ا
الــفـتــاح الـسـيــسي تــعـلـيــمـات الى
الـسـلـطـات بـفـتح مـعـبـر رفـح األحد
لـلسـمـاح للـمصـاب الـفلـسطـينـي
بــــالـــعــــبـــور لــــتـــلــــقي الــــعالج في

ستشفى. ا
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{ جنيف - (أ ف ب) - رحّبت األ
ـتـحـدة الثـالثـاء بـفـتح الـسـلـطات ا
اإلسـرائـيـلـية مـعـبـر كـرم أبـو سـالم
ـــســـاعــدات لـــلــســـمـــاح بـــإدخــال ا
اإلنـسـانيـة إلى قـطاع غـزة وطـالبت
بفتح معبـر بيت حانون أمام الفرق
ـتــحــدث بـاسم اإلنــسـانــيــة.وقــال ا
ـــتــحــدة لــتـــنــســيق مــكــتب األ ا
الـشـؤون اإلنـسانـيـة (أوتـشـا) ينس
الركيه خالل مـؤتمـر صحافي لأل
ـتــحـدة يُـعـقــد بـشـكل مــنـتـظم في ا
جـنــيف "نـرحّـب بـفـتـح الـســلـطـات
اإلسرائيلية معبر كيرم شالوم (كرم
ــــســــاعــــدات أبــــو ســـــالم) أمـــــام ا
اإلنسـانـيـة الـضـروريـة بـعـد تـسـعة

أيام من (بدء) األزمة".
وأضاف "مـن الضـروري فتح أيـضاً
مـعـبر إيـريـز (بـيت حانـون) لـدخول

الفرق اإلنسانية وخروجها".

واحلـاجـة إلى مـساعـدات إنـسـانـية
مـــلـــحّــة فـي قــطـــاع غـــزة اخلــاضع
للحصار اإلسرائـيلي منذ قرابة 15
. وتــــســـبــــبت الــــضــــربـــات عــــامــــاً
ـقتل أكـثر من مـئتي اإلسـرائيـليـة 
فـــلـــســـطــيـــني مـــنـــذ الـــعــاشـــر من
أيار/مايو في القطاع الفلسطيني.
تحدث "الوصول اإلنساني وتابع ا
من غـزة وإلــيـهـا بــالـنـسـبــة لـلـفـرق
وكــذلك الــبــضــائع يــجب أن يــكـون
مـسـتـدامـاً ويـنـبـغي اتـخـاذ تـدابـير
ـواصـلـة الـتنـقالت داخل مـنـاسـبـة 

غزة".
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وشــنّت إســرائـيـل في الــعـاشــر من
أيـار/مـايـو غـارات جـويـة عـلى غزة
رداً عــــلى إطـالق حـــركــــة حــــمـــاس
صواريخ من القـطاع. وكان ذلك في
ــواجـهــات بـ الـيــوم الــرابع من ا

الـــفــــلـــســـطــــيـــنـــيــــ والـــشـــرطـــة
اإلسـرائـيـلـية فـي الـقـدس الـشـرقـية
الــتـي احــتّــلــتـهــا إســرائــيـل الــعـام
ثم ضــمــتــهــا وفق الــقــانـون 1967
الـدولي عـلى خـلـفـيـة تـهـديـد بـطرد
عائالت فـلسـطيـنية مـن حيّ الشيخ

جراح لصالح مستوطن يهود.
ــقــتل 212 وتــســـبــبت الــغـــارات 
فلـسطينـياً في غزة بـينهم  61طفالً
فـــيــمــا أســفــرت الـــصــواريخ الــتي
أطلـقـهـا الفـلـسـطـينـيـون عن عـشرة
قــتــلى في إســرائــيل بــيـنــهم طــفل

. بحسب مسؤول من اجلانب
وقد يتسبب النزاع بكارثة إنسانية
ــــتــــحــــدة أن عـــدد وتــــقــــدّر األ ا
الـفـلــسـطـيـنـيـ الــذين نـزحـوا بـلغ
ّ تـدمـير أكـثر نحو  47ألـفاً فـيـما 
من  130مـبنى سـكـني وجتاري في

القطاع. ساعدات تتوجه الى غزة ∫ قافة من ا «b U كربالء
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سيقتلني   شوقي  إليكِ  ويفضَحُ
فأنت  أنتمائي كيف ياليل أُفصِحُ ?
إذا كان ذنبي   أنني  بالغُ   الهوى

فياليتني بالذنب أُمسي  وأُصبحُ
فقلبي إلى   لقياكِ   يا  كلَّ غايتي
يغادرني حيناً ... .وحيناً    يُروحُ

........وحيناً  أُسُحُّههُّا أخُبِئُهها حيناً
ِ للصب يفضّحُ  دموعي ودمعُ الع
فأني اذا ما الشوقُ  شّبَّ  بخافقي
أراني على رُغمِ    الهوى     أترنَّحُ
وجُرحي الذي  أبكى  السماءَ ألنه 
بحار  نزيفٍ  فوق  أرَّضيَّ تَسفُّحُ

حترقني   رؤياكِ   في  كل    خفقةٍ
ُلَّوحُ كما   كان  يبكي  في الرمالِ ا
سافاتِ   حافياً وال كيف أقتاتُ   ا
وال كيف ريحُ البعدِ في الروحِ تَلفّحُ
ولكن  سقاني اجلرحُ نزفاً   فهدّني
وها  أنا  نحو   الال مكان ...  أُلوَّحُ
أُلوَّحُ  .....والغاراتُ   تمخرُ   غزّتيَّ
   مُقرَّحُ على    أنني  في  النادب
أيقتُلنُي    حزني   عليكِ   وأنتمي
الى  قلقي  أم رغم    قتليّ أُصفِحُ
أُأُفلحُ ...  في  رؤياكِ يوماً مؤطراً

! بزهو أنتصاراتي... و زهوي أأُفِلحُ
سأحملُ  روحي فوق كفي مودعاً

ذهولي فهذا  الضيمُ  قتلُ   مُبرحُ
وأمشي على جُرحي ألرفعَ رايتي

اتي فيكِ    أهنأ    وأروّحُ ألن  
فأما   حياةُ    العز     نصر مؤزر
ات....والشهادةُ   مَطمَحُ وأما  
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.. واجع والشجونْ ياغزةَ ا

نعم أنهم متفقونْ 
 يغتالونك .. يصلبونكِ 

على مرأى نتنياهو ..وشمعونْ 
 ××             

واجع والشجونْ .. ياغزةَ ا
منذ عقود 

..ونحن ننشدُ ( عائدونْ) 
وكلما أنشدنا .. 

! أكلوا من نشيدنا : الع والنونْ
 ××             

.. واجع والشجونْ ياغزةَ ا
من أين لي بطارق واحدْ 

وخالد واعدْ 
فتنتخي الكرامةْ

في كلّ هامةْ 
 ْ وأشيدُ من جراح فلسط

قلعةً وحصونْ! ..
**             

واجعِ والشجونْ .. ياغزةَ ا
الترابُ األبيْ 

يقولُ : أنا عربيْ 
! وهؤالء بالترابِ يكفرونْ
           ××           

.. واجع والشجونْ ياغزةَ ا
بهامتي القتيلةْ  إني ألستحي .. 

من عينكِ اجلميلةْ ْ
فبعد عينكِ 

لن تربحَ الكرامةْ 
!... ولن توهبَ العيونْ

**            
واجعِ والشجون..ْ ياغزةَ ا

كلهم يتفرجونْ 
على نبيةٍ مثلكِ 

يكشفُ حياءها الساقطونْ
!.. وهم ينظرون.. وال يستحونْ

**             
واجعِ والشجون.. ياغزةَ ا

أنا لن أقولَ بعد اليوم 
إن أمريكا مسيحية ْ 

انيا مسيحيةْ  وا
وفرنسا يشوعيةْ 

وروسيا بيضاويةْ 
فكلهم سود .. 

..! وكلهم صليبيونْ
**            

واجعِ والشجونْ .. ياغزةَ ا
غزة .. تذوقُ اجلحيمْ 

( وبايدن) يتحدثُ بالرومانسية ْ 
فهل حقا نحنُ رومانسيونْ?!..

**             
.. واجعِ والشجونْ ياغزةَ ا

نامي على
 وسادة أختكْ القدسْ 

فبعد يومكِ هذا : 
العرب (تناختْ )
وال أ تآختْ 

!.. وال هم يحزنونْ وال حـاكم فيها إال بنو صهيونْ

بغداد
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عـلقـ اصحـاء كانوا ام ـفسـرين وا النني عـربي فالـيفـهم ما يـريد ان يـفهم من  ا
كـيف ال اسـتـشــيط  غـضـبًـا وانـا اشـاهـد مــا يـجـري في فـلـسـطـ وغـزة مـرضى 
الـبـطـولـة واالبـاء والـتـحـدي الـذي ارهب الـعـدو الصـهـيـوني الـغـاصب  مـااظـنه في
كن ان يـصبح  نفـسي و عنـد االخريـن من الشـرفاء الـعرب ان الـدم  العـربي أل
ماء  نـعم وماذا اسـتطيع ان اقـدم للثـوار االبطـال في غزة والقـدس وعموم االرض
الـفلـسـطـينـيـة  انـا رجل ستـيـني ومـا استـطـيع فـعلـه ليس كـمـا يـفعـله الـشـباب في
وقف كنـني ان اع ابـناء عـمومـتي با مـواجهـة االلة الـصهـيونـية الـغادرة ,ولكـن 
ـواجهة  ,وما والكـلمـة والتبـرع بدوالر واحـد لكي اعزز مـوقف اخوتي في سـاحة ا
الي من ابناء الـعالم العربي واالسالمي فهل استـطيع فعله يسـتطيع الكثـير بل ا
نـحن فـاعلـون لـكي نعـطي الـعدو الـغاصب الـدرس ويـتجـنب مـواجهـة ابـناء الـشعب
واجهة وبان وراءهم العـربي في فلسط ويدرك ان الفلسطـين ليسوا وحده في ا
  من افـعـال الصـهايـنـة وجرائـمهم   غـاضـب اليـ من الـثوار عـرب و مـسلـم ا
وعنـصريـتهـم جتاه اشـقاءنـا في ارض فلـسطـ احملتـله  اعود
الكــرر الـقــول هل نـحن فــاعـلــون من اجل دعم اخـوتــنـا في
ـواجـهة والـدفـاع عن قيـم االمة الـتي تـترجم في ساحـة ا
الدفاع عن الشرف واحلقوق التي يغتصبها الصهاينة
عــنـوة وبال رادع يــردعـهم ويــوقف اســتـهــتـارهم بــالـدم

الفلسطيني الزكي  . 

انويل ماكرون عبد الله الثانيعبد الفتاح السيسي إ
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{ غزة - ( ا ف ب):  يـحـتضن)
محـمد احلديـدي طفـله الرضيع
عـمر وهـو يـرقد عـلى سـرير في
ويبكي ديـنة غـزة  مسـتشـفى 
زوجـته وأطـفـاله األربـعـة الذين
قـتــلـوا حتت ركــام مـنــزل دمـره
قصف إسرائيلي عنيف ويقول
"لـم يـــــــــبـق لـي غـــــــــيــــــــــرك في
الــدنـــيـــا".انــتـــشل مـــســعـــفــون
الـرضــيع عـمــر الـبــالغ خــمـسـة
شهـور من أحضـان والدته مـها
أبـــو حـــطب ( 36عـــامـــا) الـــتي
ــنـزل عــلى قــتـلـت حتت ركــام ا
غــرار أطـــفــالــهـــا صــهــيب (13
عـامـا) يـحيى ( 11عـامـا) عـبد
الـرحمن ( 8أعـوام) وأسامه (6
أعـــوام) فـي الـــقــــصف اجلـــوي
الـذي اسـتـهدف مـنـزل شـقيـقـها
ــنــاســبــة عــيـد وكــانت تــزوره 
ــكـلـوم الـفــطـر.ويــحـبس األب ا
دموعه وهو ينظر لطفله ويقول
عن احبائه "ذهبـوا عند ربنا ال
نــريــد الــبــقـاء هــنــا (عــلى قــيـد
احلـيـاة) سنـلـحـقـهم أنا وانت
يـارب ما نـطـول".ويـروي الرجل
( 37عــــــامـــــــا) "لـــــــبس أوالدي

يـــعــيش فـي قــطـــاع غــزة الــذي
تـفرض عـلـيه إسرائـيل حـصارا
مــشــددا مـــنــذ نــحــو  14عــامــا
وتـسـيـطـر عـلـيـه حـركـة حـماس
مــنــذ  ?2007نــحــو مـــلــيــوني
شـــخص قـــرابـــة ثـــلــثـــيـــهم من
.واندلعت ثالث حروب الالجئ
مـــدمّــرة مـــنــذ ذلك الـــوقت بــ

حـــمــاس وإســرائــيل في 2008
و 2012 و2014.

مالبس الـــعــيــد وأخــذوا ألــعــابــهم
وذهـــبــوا لــبـــيت خــالــهـم" ويــتــابع
بيت "اتصلوا بي ليال ليستأذنوا ا
هـــنـــاك فــــوافـــقت" وبــــعـــد صـــمت
ـنزل لـلـحـظـات أضـاف "بـقـيت في ا
اســتــيــقـظـت فــجـأة عــلى لــوحــدي 
ـنـطـقـة".وبـعد صـوت انـفـجـار هـز ا
قصف عنيف من الطائرات احلربية
لــلــمــنــزل الــواقع بــ أزقــة مـخــيم
الشاطئ لالجئ غرب غزة بثمانية
صــواريخ  تــلـقى األب اتــصـاال من
أحــد جـيــرانه يــخـبــره أن الــقـصف
اســـــتــــــهــــــدف مــــــنـــــزل شــــــقــــــيق
ـنزل زوجـته.وذهب مسـرعا نـحو ا
لـــكـــنه وجـــده وقــد حتـــول ركـــامــا
ويـقــول "شـاهــدت رجـال اإلســعـاف
يـــــــخــــــرجــــــون اجلـــــــثث مـن حتت
ــفــجــوع الـــركــام".ويــنــتــظــر األب ا
مغادرة رضيعه الذي أصيب بثالثة
كـســور في سـاقه الــيـمــنى وجـروح
ــســتــشــفى.وانــتــشــر في وجــهـه ا
مقـطع فيديـو على مـواقع التواصل
االجــتــمـاعـي لألب وهــو يــحـتــضن
الرضـيع بعـد أن فوجئ بـنجاته من
ـوت.ويــتـابع وهــو يـتــلـمس وجه ا
طـفـله "أبـنائي جـمـيـعا لم يـرضـعوا

سـوى احللـيب الـطبـيـعي من أمهم
إال عـمـر رفض أن يــرضع طـبــيـعـيـا
من أمه وكأن الـله يهيئ لـنا أمرا ال
نـعـلـمه" في إشـارة ضـمنـيـة لـلـغارة
ـسح احلـديـدي دمـوعه اجلـويــة.و
ويــقـــول "ســأحــرص عــلـى رعــايــته
وتـــربـــيــتـه بــنـــفـــسي حـــ نـــعــود

للمنزل". 
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ويــــضــــيـف بــــغــــضـب "اســــرائــــيل
تـــســتـــهــدف األطـــفــال اآلمـــنــ في
بيـوتـهم ماذا فـعل هؤالء حـتى يتم
قــصـفــهم مـبــاشــرة وبـدون حتــذيـر
ـــــنـــــزل".ســـــيـــــرفع االب بـــــإخالء ا
فـجوع قـضيـة ضد إسـرائيل أمام ا
احملـكــمـة اجلــنـائــيـة الـدولــيـة وفق
قـــوله إذ أضــاف "أنــا صــاحب حق
الحــقـــة االحــتالل دولـــيــا".وقــالت
وزارة الصحة في قطاع غزة إن 13
عائلة فلسـطينية على األقل شطبت
ـدني الفلسـطيني بعد من السجل ا
اســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــا فـي الـــــقـــــصف
ــيـزان اإلســرائـيــلي.واورد مــركــز ا
حلـــقــــوق االنـــســــان في بــــيـــان ان
إسرائـيل استـهدفت " 81بنـاية من
بـيـنـهـا ستـة أبـراج وبـلـغ مـجـموع

ـدمـرة 341 الـوحـدات الــسـكـنــيـة ا
وحـــدة ســكـــنــيـــة والــعـــدد مــرشح
لالرتــــفــــاع ألن عــــدداً كـــبــــيــــراً من
البـنـايـات مـدمـرة كـلـيـاً ولم يـتـمكن
ـــركـــز من حـــصـــر عــدد بـــاحــثـــو ا
الوحـدات السـكنـية". ومـنذ الـعاشر
من أيار قـتل نحـو مئتي فـلسـطيني
بــيـــنــهم مـــا ال يــقل عن  58 طــفال
وجـرح أكـثـر من 1300أخـرين.وفي
اجلــانب اإلســرائــيــلي قــتـل عــشـرة
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{ غـزة - (أ ف ب) - تــكـثف االسـرة
الـــدولــــيـــة امس الـــثالثـــاء حـــمـــلـــة
ـــســاعـي الــدبـــلــومـــاســيـــة لــوقف ا
القصف اإلسـرائيلي عـلى قطاع غزة
وعــمـلــيـات إطـالق الـصــواريخ عـلى
إســرائـــيل بـــدون أن تــلـــوح بــوادر
تــهـدئـة بـعـد أسـبـوع من الـتـصـعـيـد

الدامي.
ومـنذ بـدء هـذه احلـلقـة اجلـديدة من
الـــعــــنف بـــ الــــدولـــة الـــعــــبـــريـــة
والـفـصـائل الفـلـسـطـينـيـة في قـطاع
غزة في الـعاشـر من أيّار/مـايو قُتل
فلسطيـنيا بينـهم طبيبان وما 212
ال يـــقلّ عن  61طـــفـالً إضـــافـــة إلى
أكـــثـــر من  1400جـــريـح عـــلى مـــا

أكّدت وزارة الصحّة الفلسطينيّة.
أمّـا في اجلـانب اإلسـرائـيـليّ فـقُـتل
أشـخـاص بـيـنهـم طفـل وأصيب 10
في إطالق صواريخ من غزّة. 295
ويــــعــــقــــد مــــجــــلس األمن الــــدولي
اجتمـاعا طارئا الـثالثاء هو الرابع
ـتــحـدة بـيــنـمــا ال تــزال الـواليــات ا
ـصــادقـة عـلى بــيـان حـول تــرفض ا
النزاع ب إسرائيل والـفلسطينيّ

يدعو إلى "وقف أعمال العنف".
وأعرب الرئيس األميركي جو بايدن
تـهم داخل أوساطه بـاالفتـقار إلى ا
احلـزم حـيـال إسـرائـيل عن تـأيـيـده
ـــة لــــوقف إطـالق نــــار خالل مــــكــــا
هـاتـفيـة جـديدة أجـراهـا اإلثـن مع

رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بـنيام
نتانياهو.

ــواجــهـــات تــواصـــلت وأكــد لــكـن ا
ضي في نتـانياهـو مساء اإلثـن "ا

ضرب األهداف اإلرهابية".
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وتــــواصــــلـت غــــارات سالح اجلــــو
اإلســرائـيـلـي لـيال عـلى قــطـاع غـزة
وبــعـــيـــد مـــنـــتـــصف الـــلـــيل ألـــقت
ـقـاتالت عـدة صـواريخ عـلى مـبان ا
في مدينة غزة متـسببة بانفجارات
على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس
برس.وشن الطيران اإلسرائيلي ليل
األحد اإلثنـ عشرات الـغارات على
قـــــطــــاع غـــــزة مــــا احلـق أضــــرارا
بـــصــــورة خــــاصــــة بــــعـــيــــادة هي
الوحيدة التي جتري فحوص كشف
اإلصــابـــة بــكـــوفــيــد- 19ومـــكــاتب
الـهـالل األحـمــر الــقــطــري ومــبـاني
وزارة الصحّة في قطـاع غزّة الفقير

واحملاصر منذ حوالى  15عاما.
وأعـــلن اجلـــيـش اإلســـرائـــيـــلي في
تـغريـدة أنه أحـصى تـسعـ عـملـية
إطالق صـواريخ من قـطـاع غـزة ب
الـســاعـة  19,00اإلثـنــ والـسـاعـة
الـــثالثــــاء بـــاجتـــاه األراضي 7,00
اإلسرائـيلـية وأنه قصف " 65هدفا
إرهـــابـــيـــا بـــواســـطـــة  67طـــائـــرة

حربية".

وقـالت ربى أبـو الـعـوف ( 20عـاماً)
في غزة "ليس لـدينا ما نـفعله سوى
ـــنـــزل" مـــضـــيـــفـــة اجلــــلـــوس في ا
وت "الـقصف مـجـنون وعـشـوائي ا

قد يأتي في أيّ حلظة".
وترك القـصف اإلسرائيـلي حفرا في
ـواقع وأحلق الـطـرقـات في بـعض ا
أضـــرارا جــــســـيـــمــــة بـــالـــشــــبـــكـــة
الــكـــهــربـــائــيــة مـــا أدى إلى إغــراق

القطاع في الظلمة.
وهدّدت حركـة حماس بـشنّ ضربات
عـلى تلّ أبـيب إذا لم يـتـوقّف قـصف
نـاطق الـسكـنيّة فـي القـطاع فـيما ا
ســقــطت عــشـرات الــصــواريخ الـتي
أطــلـقــتــهــا الـفــصــائل عــلى جــنـوب

إسرائيل.
وأعـلن اجلـيش أنه قـصف مـا يـطلق
عــلـــيه "مــتـــرو األنــفــاق" أو شـــبــكــة
رّ األنفاق التي قال إن جـزءاً منها 
في مــنـاطق مـدنـيّــة وأنه اسـتـهـدف
تـسـعــة مـنـازل تُــسـتـخـدم "لــتـخـزين
األســلــحــة" عــائــدة لـقــادة كــبــار في

حماس.
وعــــلى جــــبــــهــــة أخـــرى أُطــــلِــــقت
صــواريخ عـــدّة مــســاء اإلثـــنــ من
جنوب لـبنان بـاتّجاه إسـرائيل التي
ردّت بإطالق مدفعيّتها نحو مصادر
الـنــيــران حـسـب مـا قــالت مــصـادر

أمنيّة في البلدين.

فـي رام الــله بـــالــضـــفّــة الـــغــربـــيّــة
احملتلّة حضّ الـرئيس الفلـسطيني
ـبـعـوث األميـركي مـحـمـود عـبّـاس ا
هــادي عـمـرو لـدى اسـتــقـبـاله عـلى
ضــرورة "تــدخّل اإلدارة األمــيــركــيّـة
لـوضع حــدّ لـلـعـدوان اإلسـرائـيـلي"

وفق ما أوردت وكالة "وفا".
ـتـحدثـة باسم من جـهتـهـا دافعت ا
الـــبـــيت االبـــيـض جـــ ســـاكي عن
ا ـتـكـتم" إ الـنـهج الـدبـلـومـاسي "ا
كثف" الذي تتبعه واشنطن حيال "ا

لف. هذا ا
وسط هذه التطوّرات أعلن الرئيس
انـويل مـاكـرون مـساء الـفـرنسـي إ
ـصري اإلثـنـ أنّه بـحث ونـظـيـره ا
عـبد الـفـتاح الـسـيسي في تـفـاصيل
وســاطـة تــرمي لــلـتــوصّل إلى وقف
إلطالق الــــــنــــــار بـــــ إســــــرائــــــيل
والـفـلـسـطيـنـيّـ وأنّـهمـا يـسـعـيان
لــلـحــصــول عــلى دعـم األردن لــهـذه

بادرة. ا
ساعدة ـتحدة  كما باشرت األ ا
قـــطــر ومـــصـــر مـــبــادرة تـــرمي إلى

احتواء التصعيد.
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وســــتـــــبــــحـث بــــروكــــسـل أيــــضــــا
ـواجـهــات اجلـاريـة وهي األعـنف ا
مـنــذ صـيف 2014 خالل اجــتـمـاع
طــار يـعــقـده وزراء خــارجـيـة دول

االحتـــاد األوروبي الــــثالثـــاء عـــبـــر
الـــفـــيــديـــو. وبــدأ الـــتـــصــعـــيــد مع
صـدامـات جـرت في الـقـدس ما دفع
ـسلّـحة وبيـنهـا حماس الفـصائل ا
واجلــــــهــــــاد اإلسـالمي إلـى إطالق
آالف الـصـواريـخ بـاتّـجـاه إسـرائـيل
مـنذ بـدء جولـة الـعنف الـداميـة يوم
أيّــار/مـايــو وهي أعـلـى وتـيـرة 10
إطالق صـواريخ تـسـتـهـدف أراضي

الدولة العبريّة.
وأجّـجت قـضـيّـة حيّ الـشـيخ جـرّاح
حـــيث يـــواجـه عـــدد من الـــعـــائالت
الـفـلـسـطـيـنـيّـة خـطـر إخـراجـهـا من
مـــنـــازلــــهـــا لـــصـــالـح جـــمـــعـــيّـــات
اســتـــيــطـــانــيّــة الـــنــزاع وأدّت إلى
الــتـصــعـيــد احلـالي الــذي تـوسّـعت
ــســجــد األقـصى دائـرتـه لـتــشــمل ا
والـضـفـة الـغـربـيّـة احملـتـلّـة وقـطـاع

غزّة.
وتُــسَـــجّل داخـل إســرائـــيل أعـــمــال
عـنف غـير مـسـبـوقة خـصـوصا في
مـدن "مـخـتـلـطـة" يُــقـيم فـيـهـا يـهـود
وعــرب بــعـد مــقــتل عــربـيّ عـلـى يـد

اضي. مستوطن األسبوع ا
وقالت وزارة الصحة في بيانها إنه
 جتهـيز  11مـستـشـفى في مـصر
بـينـهـا ستـة في الـقاهـرة تضم 900
سرير ويـعمل فـيها  3600من أفراد

الطواقم الطبية

أشـخـاص من بـيـنـهم طفـل وأصيب
عـلى إثر رشـقـات بالـصواريخ 294
أطلقتها حـماس والفصائل األخرى
من الـقطـاع.وفي الكـوالـيس تكـثفت
ــفــاوضـــات الــدبـــلــومــاســـيــة في ا
مـسـعـى لـوضع حـد لـلـعنـف.ويـعـقد
وزراء خــــــارجــــــيــــــة دول االحتـــــاد
األوروبي اجـــتــمــاعـــا طــارئــا امس
الــثـالثــاء عــبـــر الــفـــيــديــو لـــبــحث

التصعيد احلالي.

محمد
احلديدي
يقبل ابنه
الرضيع
الوحيد

الناجي من
العائلة 
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W∫ اياد راضي وعلي اخلالدي في مشاهد من برنامج (كالم الناس) Uš WIKŠ

كـبـيــر كـونـة جنم المع كـبـيــر  كـان قـلـقـاً عـلى
الـعـمل كـوننـا أمـام جـمهـور كـبـير مـتـابع لـنا 
ـتـابـعـ لـهـذا ـشـاهـديـن ا وعـلـيـنــا أحـتـرام ا
سـلسل النـاجح ).مضـيفاً (عـملنـا متعب الى ا
أبـعـد احلـدود .. حـيث في حـلـقـة واحدة كـانت
لــنـا   5نــقالت وهــذا صــعب  لــكــني أبــشـركم
هــنــاك مـفــاجـأت فــنــيـة ســيـتـم عـرضــهـا عــبـر
ـشـاهـد تـلـفــزيـون الـشــرقـيـة  نــريـد إسـعــاد ا
العـراقي والـعربي  وكـنا نـطمح ظـهور جـميع
احلـلـقـات وهي خـالـية مـن الـشوائـب  وهـناك
جـهـود كــبـيـرة لـفـنــانـ وفـنـانــات عـمـلـوا في
سلسل  وتسليط الضوء جناح كـافة حلقات ا
كــان عـلـى الـفــنــان الــكــبــيــر أيـاد راضـي وانـا
كـمــخــرج الـبــرنــامج واخي مــديــر الـتــصــويـر
مـصطفى وهو فنان رائع ليس كونه أخي لكنه

أتقن عمله بجد واحترافية واحلمد لله )..
فريق عمل البرنامج تألف من :

 اإلعـداد والـتـقـد : عـلي اخلـالـدي مـديـر
الـتصـوير ومـخرج مـيداني
: عـــــــمــــــر اجلـــــــابــــــري
الـــتــصــويــر : ســرمــد
Drone : بـــلــيـــبل
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــي
ـتابع ا الـطرفي
ة اإلعالمـــيـــة :
ســـــــــعـــــــــدون
تـلو اجلـابري
ين ومـونـتاج
: حـــــــســـــــام
الـــــــــــــــــــديـن

محمود.
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قيم في استراليا صدرت مجموعته الشـاعر العراقي ا
الشـعرية (قصائد ال تنام) التي كتبـها باللغة االنكليزية

عن أعرق دار نشر في استراليا.
VO$ XO½«uD½√

مـثلـة السوريـة كشـفت أنهـا لم تعـد تسـتطيـع العمل في ا
األعمـال الدرامية ألوقات طـويلة بسبب وضـعها الصحي

سلسالت. وهذا سبب قلة ظهورها في بعض ا

s¹dÒLM²  vKŽ œdð Í“U−Š
فـيه بـطـريـقـة غيـر مـبـاشـرة الى بـعض
األشــخـاص اذ كــتـبت عــلى حــسـابــهـا
اخلـــــاص عــــــلـى مــــــوقع الــــــتــــــواصل
االجـــــتـــــمـــــاعي: (بـــــعض
الـــنــاس إن قـــمــنـــا بــالــردّ
عـــلــيـــهم نــزيـــدهم قـــيــمــة
وحـــــــجم فـــــــاألحــــــسن أن
نــــبـــقــــيـــهم بــــحـــجــــمـــهم
الـصـغــيـر..ونـتـبـع مـقـولـة

القافلة تسير).
وكـانت حـجازي قـد عـبرت
عن غــــضـــبـــهـــا من الـــذي
أطلق مـؤخرا اشـاعة وفاة
اإلعالمي الــلـبــنـاني زاهي
وهــــبي اذ كــــتــــبت عــــلى
صــفـحـتــهـا اخلـاصـة: (كم
هــــو شــــريــــر من يــــطــــلق
إشـــاعـــة بـــوفـــاة شـــخص
مــــريض وكم هي مـــؤذيـــة
الحـبابه وأهـله إتـقـوا الله
وأدعــــوا لـه بــــالـــــشــــفــــاء
..أطــلب من الــله الــشــفــاء
العـاجل لزاهي وهبي وأن
يحفظه لعـائلته بحق هذه

األيام الفضيلة).
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ـعـتـزلـة أمل حـجازي اثـارت الـفـنـانـة ا
ـنـشورهـا الذي تـوجّهت جـدال كبـيرا 
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(الـــــــهــــــولـــــــوغــــــرام) والـــــــذكــــــاء
االصـطـنـاعي وأطـرب عـشـاق فـنه
وجـاء احلــفل اسـتــعـادة ألغـنــيـاته
ـة والرومانـسيـة التي حتمل احلا
نفحة من الطرب األصيل. النموذج

ÊU e « ≠ wÐœ

بـعــد مـرور  44عــامـاً عــلى رحــيـله
أطلّ العـندليب األسـمر على خـشبة
ــاضي  (دبي أوبــرا) اخلــمــيس ا
ـزج بـ في حــفل أقـيم بـواسـطـة ا

الـــثـالثي األبـــعـــاد الـــذي يـــحـــاكي
تـفـاصـيل شكل عـبـداحلـلـيم حافظ
إلى جـــانب الــعـــمل عــلى تـــطــويــر
تـــــفــــاعــــلـه مع احلــــضـــــور مــــنح
اجلمـهور فـرصة االستـمتـاع بحفل
يـــــدمج بـــــ مــــا هــــو
افــــتــــراضي وواقــــعي
لــعـيش جتــربـة جتـمع
بــــ عــــذوبــــة صـــوت
الـــــعــــــنـــــدلـــــيـب وألق
احلــــــــضــــــــور عـــــــــلى
سرح.وكانت البداية ا
مع اغــنـيـة (أبــوعـيـون
جـــــــريـــــــئـــــــة).وكـــــــان
ـتـواصل الــتـصـفــيق ا
إشارة للـتفاعل الـكبير
بـــ (الـــهـــولـــوغـــرام)
واجلمـهور الـذي شهد
احلفل وفقـا للصـحافة
االمــارتـــيــة فـــلم تــكن
الــــصـــورة الـــثـالثـــيـــة
ــسـرح األبــعــاد عـلى ا
مجرد مـؤدية لألغاني

مـنهـا بالش عتـاب لكـنها بـاجململ
كــانت مـــعــظــمـــهــا من األغـــنــيــات
الـــقــصــيــرة الـــتي ال تــتــجــاوز 10
دقــائق والـتـي قـدمـهــا الـراحل في
أفالمـه مــا أتــاح تـــقــد بـــرنــامج
طويل خالل احلفل الذي امتد إلى

ما يقارب الساعة و 40دقيقة.
أقـيم احلـفل بـخـلـفـيـة بـسـيـطـة من
الــديـكـور الـذي يـعـيـدنـا إلى الـزمن
ـوسيـقية اجلمـيل وكانت الـفرقة ا
ؤلفة من  28عازفاً موجودة على ا
سـرح خلف مـجسـم الهـولوغرام ا
ـــســرح فـــيـــمـــا تــدلّـت من ســـقف ا
ـضـيئـة والـسـتـائـر. أما الـثـريـات ا
اإلضاءة واأللوان فكانت تتبدل مع
كل أغنـية بشـكل يتالءم مع مالبس
ـلــوّنـة مـا جـعل الـفـنــان وبـدالته ا
ـسـرح يــأخـذ ألـوانـاً عــدة مـنـهـا ا
األخـــــضــــــر والــــــرمـــــادي واألزرق
وغـــيــرهـــا.يـــذكــر أن احلـــفل الــذي
أطرب اجلـمهـور هو احلـفل الثاني
الذي يـقام في دبي بـ(الهـولوغرام)
بــعـد حـفل أم كــلـثـوم.وأكـد اخملـرج

ـنـتـجة لـلـحفل ومـؤسس الـشـركة ا
حسن حـينـا  الذي أقـيم بالـتعاون
مع هـيـئـة السـيـاحـة والتـجـزئة في
دبي وإم بي سي  ان (الــتـقـنـيـات
في هــذا اجملـال تــخــضع لــلـتــطـوّر
ـسـتـمـر وســيـكـون الـهـولـوغـرام ا
عـنـوان الـتــرفـيه بـدبـي في الـفـتـرة
قبلة) مشيراً في تصريح إلى أن ا
(الـتقـنيـات في احلفل تـطوّرت بـعد
اســتـغالل فــتـرة جــائــحـة كــورونـا
لـــتـــحـــســـ مـــســـتـــوى الـــصــورة
والـصوت في احلـفل). ولـفت حيـنا
إلى أن (احلـفل  بـعـد االسـتـعـانة
ـغــني األردني يــوسف كـيالني بــا
الـــذي تــعـــاون كــثـــيــراً فـي تــقــد
شخصية الراحـل وحركاته للتمكن
مـن تــقـد صــورة حتــاكي الــواقع
ـسرح كمـا أن تطوير تمـاماً على ا
تـقــنـيـات الــصـوت في هــذا احلـفل
شروع ـيزاً وهـناك دراسـة  كان 
وضع الـــصــــوت عـــلى مــــنـــصّـــات
بــســـبب اجلــودة الـــعـــالــيـــة الــتي

يحملها). 

 خـذ اقسـاطا مـتقـطعـة من الراحة ال تـرجتل عمال وال
كالما .

qL(«

صـــديق يـــتـــدخل فـي شــؤونـك .حــاذر اخلـالفــات وال
تضخم االمور.
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االضـواء تـتـسـلط عـلى ادائك.فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـقـاءات
العاطفية.رقم احلظ.9
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 تبـدو مـرهف االحـسـاس ومـتـوتـرا بـسـبب قـلق ما او
ارتباط اوعكة صحية.
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ـظهرك وليقاتك .تتمتع بروح رياضية وتفاؤل اعتني 
وحماسة استغل طاقتك.
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تــقـــلق بــســبب ظـــرف طــار ال تــعــرض اســتــقــرارك
الصحي للتقلب.رقم احلظ.8
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ــــا تـــفــــرح بــــتـــجــــاوب الـــزمالء يـــطــــمـــئـن بـــالك ور
واالحباء.يوم السعد االربعاء.
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جتد نفـسك وسط عاصفة .ابتعد عن االماكن اخلطرة
وال تلعب دور البطل.
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لذات  تعيش جتـربة جميلة او قصة حب وتميل الي ا
واالفراح واالجتماعات.
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ـعـونـة تـشـغـلك مـشـكـلــة عـائـلـيـة  سـتـجـد لـهـا حال 
قريب.رقم احلظ.2
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سائل العائلية التترك  فترة جيـدة لالرتباط.تنشغل با
احدا يحبط طموحاتك.
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حـاول الـسـيـطــرة عـلى اعـصـابك مــهـمـا كـان الـظـرف
صعبا.رقم احلظ.3
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى  9خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى  ?9شرط عدم تكرار الرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

ـتـرجم العـراقي نـعـاه االحتاد الـعـام لألدباء الكـاتب وا
وت األربـعاء 12 والكـتّـاب في العـراق بعـد ان غيـبه ا
أيّار اجلـاري في بـغداد بـسـبب مضـاعـفات فـايروس

كورونا.

اخملرجـة االردنيـة عرضت مديـرية ثـقافة مـحافـظة اربد
وجهة لالطفال ضمن مسـرحيتها (سامي ورمضان) ا
برنـامج الـتـكيـف االجتـمـاعي (الـثـقافـة عن قـرب) عـبر

مواقع التواصل االجتماعي. 

…eLŠ rÝU

ام سـر جمعـية التـشكيـليـ العراقـي  تلـقى تعازي
سـائلـ الله االوساط الـفنـيـة واالعالميـة لوفـاة زوجته 

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

رندايا

لـلـمــبـتـدئـ مـؤكــدا عـلى الـشـبـاب
قـام حتى بضـرورة االنـطالق من ا
تـــشــبـع حــنـــاجـــرهم به اذا أرادوا
التأسيس على ثوابت فـنية سليمة
ولــــيس االنــــفالت مـن الـــضــــوابط

باسم التجديد..
ـقـام وشـدد الـسـامـرائي عـلى أن (ا
الــعـراقي قـاعــدة لألصـوات بـحـيث
سـمي مـؤدوه قراء ولـيس مـطـرب
وســـمي مـــقــام من الـــرفــعـــة حــيث
ــــلــــحــــنــــون). يــــرتــــكــــز عـــــلــــيه ا
واضاف(كان محمد الـقبنجي يعبر
نــهـر دجــلــة من الــكـرخ إلـى جـامع
احلــنـــانــة في الــرصــافــة لــيــســمع
احلــاج مـــرعي الــســامـــرائي كــيف
ـــجـــد ويـــؤذن ويــقـــرأ كالم الـــله

سبحانه و تعالى صباحا).
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ــــقــــام خــــالــــد يــــتــــمــــتـع قــــار ا
الـسـامـرائي بقـدرة صـوتـية كـبـيرة
ـقــامـات إضــافـة ويـؤدي أصــعب ا
ـقامـية دخل االذاعة إلى االحلان ا

والــتـلـفــزيـون عـام 1968 حـيث 
اخـــــتـــــبــــاره مـن قـــــبل أســـــاطــــ
ــوســيـقـى والـغــنــاء نــاظم نــعـيم ا
وخــضـــر الــيــاس وهـــاشم الــرجب
قــاســـوا مـــديــات ويـــوسف عـــمـــر 
صــــوتـه من خالل مــــقــــام الــــرست
ناقب النبوية وقراءة القرآن... وا
التقته (الزمان) في حوار سريع:

{ حدثنا عن جديدك ?
- سجـلت (سي دي) مـدته ساعـت
 فـيه أهم االغـاني الـتـراثـيـة وآخر
قام) بعـنوان(كـيف تبـدأ بتـحريـر ا
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يــعــد مــســلــسل ( كــمــامــات وطن ) من أقــوى
االعـمـال الـكـومـيـديـة الـعـراقـيـة والـذي عـرض
عبـر شاشة ( الـشرقية) خالل شـهر رمضان  
ـتـألق أيـاد ـســلـسل الـفـنــان ا وقـاد بــطـولـة ا
راضي مع مـجموعة من الـفنان والـفنانات 
البـرنامج أشرف عليه مبـاشرة مدير عام قناة
الشـرقيـة عالء الدهـان  مع العـلم جمـيع كادر
برنـامج (كمامـات وطن) كانوا قد نـالوا تكر
ــســتـقل األســتـاذ رئــيس مـجــمــوعـة األعالم ا
اضي بقالدة األبداع  سعد البزاز في العام ا
ـشاهدة واسعـة وإنتشاراً وحظـي البرنامج 

فنياً جلميع حلقاته . 
ـبارك كان مسلسل وفي اول ايـام عيد الفطر ا
(كـمامـات وطن) مـحـور برنـامج (كالم الـناس)
وعن ذلك قـال مقدم الـبرنامج عـلي اخلالدي لـ
(الزمـان) (حلقـة البـرنامج هذه تـختلف كـثيراً
عن بــاقي احلـلــقــات الـتـي قـدمــتــهـا  الــلــقـاء
يزة في فن سيـكون مـزدوجاً مع قـامة فـنيـة 
الـتمـثـيل الـرائع أيـاد راضي واخملـرج الـشاب
احملـــتــرف ســامـــر حــكــمـت بــحــضـــور مــديــر
الـتــصــويــر الــفـنــان مــصــطــفى حــكـمت.ودار
احلوارونـحن نعـتلي اخلـيول الـعربـية وكذلك
ونـحن نتـجول بزورق سـياحـي في نهـر دجلة

وسط عاصمتنا احلبيبة بغداد) .
{ سـأل اخلـالـدي راضي : هل سـبق لك وأن ركـبت

اخليول العربية?
- اجــــاب راضي : تـــعــــرف جـــيـــداً أن أبـــنـــاء
عـمـومـتي يـعـيـشون فـي ناحـيـة الـفـجـر ضمن
مـحــافــظـة الــنــاصـريــة .. وكـان لــديــهم فـرس
أبـيض أصـيل  ومـنــذ طـفـولـتي وانـا أزورهم

ألتـمتع بركـوب اخليل الـتي ما أروعـها .عشت
طـفـولـتي بـناحـيـة الـفـجر لـكي أتـمـتع بـركوب
اخلـيل  كنت اصـعد الـفرس بـسرج أو بـدونة
احس بــلـذة كــبــيــرةعــنـدمــا أمــتــطي صــهـوة
اجلـواد  شي اليـوصف من اللـذه عـنـدي  أنا
والدتـي في مــديـــنـــة الـــكــوت لـــكـــني أكـــمــلت
دراســـتي في الــعــاصـــمــة احلــبــيـــبــة بــغــداد
ـاجـسـتـيــر في الـتـمـثـيل من وحـصــلت عـلى ا
ـيـة الفـنون اجلـمـيلـة  واآلن أنا أسـتاذ أكاد
تـدريــسي في مـعـهــد الـفـنــون اجلـمـيــلـة قـسم

التمثيل .
سرح حدثنا {  جتربتك الفنـية كانت التمثيل عـبر ا

عنها ?
سرح هو أبا الفنون .. وهو أصعب - طبـعاً ا
الـفــنــون كـونه مــبــاشـر مع اجلــمــهـور أثــنـاء
الــعــرض  والــفــنــان يــجب أن يــكــون قــديــراً
ــســرح واجلــمـهــور  حــيث بــالــتــعـامـل مع ا
ـيـة وتخـرجت عـنـدما كـنـت طالـب في األكـاد
ـسرح اجلاد مـنها بـتفوق  أريـد أب لك أن ا
أصـبح اآلن غيـر مـجدي وهـذه حـقيـقـة  نحن
نـتدرب شهـرين او أكثـر من ثالثة شـهور على
ـسرحـيـة على ـسرح اجلـاد  وعـند عـرض ا ا
ـدة يــومـ أو أكــثـر  نـرى ـســرح  خــشـبــة ا
احلـضور لـلمـسرح من   70 - 50مـتفـرج فقط
. بـرغم انــنـا نــخـســر فـيــهـا جـهــد كـبــيـر من
راحتـنا  وتتـطلب صرف أمـوال طائلـة فيها 
وبالـتالي حـضورهـا يكـون بائـساً وخـجوالً ..
ـسـرح لم يــخـلق لـهـذه الـعـروض وبــالـتـالي ا
اجلـاده .والفن بـأنـواعه والذي يـقـدمه الفـنان
شاهدة الناس هذا سرح يكون  على خـشبة ا
ـشـاهـدة الـعـرض  وهو الـفن ألجل الـتمـتع 

ـسرح .وأنا إيصـال رسالة فـنيـة للنـاس عبر ا
ـشــاهـدين لــعـمـلي ال اريــد من أصـدقــائي او ا
سـرحي أن يـقولـوا لي عفـيه عـليك عـلى هذا ا
ـسـرحي ..!  أنـا ضد إقـامـة عروض الـعرض ا
ـسرح مـسرحـيـة جـادة .. أنا قـررت أن أدخل ا
سـرح اجلاد  ومن الـشعـبي وهو أفـضل من ا
سـرح اجلماهيـري سأستثـمر جنومية خالل ا
الـشبـاب وهذا بـالفـعل حتقق .ولـو أني دخلت
سـرح اجلمـاهيـري متـأخراً وأخـذت فرصتي ا
فـيـه مـتـأخـراً والـقـرار كــان مـني .. انـا عـنـدمـا
يـة الفنـون اجلميـلة  كنت كنت طـالباً بـأكاد
سرح كوني أحمل طاقات آخذ أدواراً مهمة با
بـداخـلي سـتـجـعـلني أبـرز فـيـهـا  كـنت أتـلقى
فرصـاً في التلفزيـون وهي بسيطة مثل ( رجل
آخـــر و ورجل واحـــد ورجـل إثــنـــ وأحـــدهم
وأجـل أجـل ونــــــعـم نــــــعـم وكال كـال ..) هــــــذه
األعـمال مـوجـوده عـنـدي بـالـبـيت  كـنت فـقط
ــوقـع وأعــود بــخــفي حــنــ ولم أســتــطــلع ا

اصور واحداً منها.!
{ كـيف تـتــعـامل مع  الــتـكـنـولــوجـيـا احلــديـثـة الـتي

حتيط بنا?
- انا دوماً أتشائم من التكنولوجيا احلديثة 
مـثـالً عـنـدمـا كــنت في خـدمــة الـعـســكـريـة في
صفـوف جـيـشنـا الـبـطل كنت خـطـاطـا وخطي
حـــلــــو ومـــقـــبــــول  كـــنـت أصـــمم الــــرســـائل
ـعايـدات وحـتى الظـروف الـبريـدية  واآلن وا
احـــتـــفظ أنـــا وزوجــتي بـــكم كـــبـــيــر مـن تــلك
ـعـايــدة اجلـمـيـلـة الـتي الـرسـائـل وبـطـاقـات ا

كتبات . اختفت من األسواق وا
{ كيف نشأت عالقتك مع زوجتك أم رضا ?

- عـشت عالقـة حب مع زوجـتي أم رضـا حتى

تـكـلـلت بـالـنـجـاح والـزواج ثـمـرة ذلك احلب 
وأم رضـا هي ضمن اإلطار الـفني تـعمل ولكن
سـرح أو الدرامـا  هي مـدرسة لم تـعمل فـي ا
وسيقى التصويرية  مسرح .. تقوم بكتابة ا
أنـا عـمـلت بـالـعـمـالة  2يـوم او ثـالث يـوم من
زواجي  وهــذا لــيس عـيــبــاً عـلى أي إنــسـان
كــون الــعـمل شــرف .لــدي ثالثـة اوالد شــبـاب
جـيدين .. اخملرج سـامر حكـمت طلب مني زج
احــد أوالدي في عـمل تـلــفـزيـوني كــبـيـر  انـا
اختـاريت أن يكون صغيـرهم مصطفى هو من
وكل الـيه  وعـنـد التـصـوير يتـوالى الـعـمل ا
أنـــدهش اخملــــرج من األداء اجلـــيــــد لـــولـــدي

الصغير مصطفى . 
{ هل سافرت هذه الفترة خارج البالد ?

- نـعم زيـاره ولم تــكن سـفــرة عـمل فـني  في
الـعـيــد الـسـابق كـنـا مــرغـمـ بـاجلـلـوس في
بيـوتنا وذلك بسبب الـوباء اللع ( كورونا )
وانـا حذر ولم أصب بـاجلائـحة  ونـسأل الله
الـعـلي الـقـديـر أن يـبـعـد هـذا الـوبـاء عن كـافة

. سلم العراقي وا
{ انت تمزج ب الدراما والكوميديا .. وأنت متعدد
كيف جتد نفسك في الشخصـيات في حلقة واحـدة 

وكلة لك ? األدوار ا
- هــــذا من فـــضل الـــلـه الـــذي وهـــبـــني هـــذه
وهـبة الفنـية ( متعدد الـشخصيات ) في كل ا
ـسلـسل  رغم أني أحب اإلنعـزالية وال حـلقة 

أحب التجمعات .
{ بــعــد جـــولــتــنــا وحـــوارنــا الــفـــني مــعك أريــد أن
اصطـحبك مـعي لزيـارة دار األيتـام في بغـداد لنـنقل
بارك . لهم الفرحة واالبتسامة في أيام عيد الفطر ا

همة اإلنسانية . - البأس عالوي من هذه ا

ومـقارنـة مع احلـفل السـابق الذي
أنـتـجـته شـركـة ان دي بـي نـفـسـها
نتجـة حلفل حليـم فقد  العمل ا
ـنح عـلى تــطـويـر مــيـزة الـتــفـاعل 
العرض صفة أكثر واقعية. وجتلى
هذا التفاعل فـي كثير من احملطات
في احلــفل أولــهـا الــتــصـفــيق مع
األغــنــيــات وقــبــلــهــا واالنــحــنــاء
لـلـحضـور إلى جـانب الـتـفاعل مع
ـوسيـقـيـة وقيـادتـهـا على الـفـرقـة ا
سـرح فيمـا كانت بـعض حركات ا
جـســد الـراحل عــبـداحلـلــيم حـافظ
مـوجـودة بــكـثـرة مـنـهــا تـصـفـيف
شـــــعــــره والـــــتـالعب بـــــيـــــديه مع

وسيقى. ا
وبـدا واضحـاً تفـاعل اجلمـهور مع
احلـفل السيـمـا مع األغنـيـات التي
تـميـزت بـشعـبيـة بـالغـة منـها أول
مـرة حتب يـا قلـبي وأغـنيـة أسـمر
يا أسمراني وتأرجحت اختيارات
أغنـيات احلـفل ب األغـنيـات التي
تـــروي احلـب والـــشــــوق وأخـــرى
حتمل نفحـة من احلزن والهجران
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{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت - في
ظل األحـداث الدامـيـة في فـلسـط
ــواجـهــات بـ اإلســرائــيـلــيـ وا
ـشــاهـيـر والــفـلـســطـيــنـيـ بــدأ ا
ـسـاعـدة على الـدعـوات لـلـتبـرع وا
مـــواقـع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
ومــنــهم الــنــجــمــة زيــنــدايـا الــتي
أعــلـنت تــضــامـنــهـا مع فــلـســطـ
وطــلــبت مـن مــتــابــعـــيــهــا الــذين
يتـخـطى عددهم الـ94 مـليـون عـبر
ــســاعـدة صــفــحـتــهــا اخلــاصـة 

فـلـسطـ والـتبـرع لـغزة. ونـاشدت
ـــــســـــانــــــدة الـــــشـــــعب الـــــعــــــالم 
الــفــلــســطــيــني ودعــمـه بــاألدويـة
ـواصلـة احليـاة في هذه وغيـرها 
الظـروف الصعـبة. وعرفت زيـندايا
شهـرة واسعة بـعد أن شاركت في
وقع مـسلـسل قنـاة (ديـزني) وفقـا 
الـفن حـتى أصـبحت الـيـوم أشـهر
ـثالت هولـيوود ولـهـا ستـايلـها
اخلاص وأغنـياتها حـققت جناحاً

الفتاً على الرغم من صغر سنها.

وقــدم اخلـالـدي وراضـي الـعـديـد مـن الـهـدايـا
لـأليـتــام واحلـديـث مـعــهم ألجل أبــعـادهم عن
أيــام األسى واحلــزن  مــتـــمــنــ لــهم حــيــاة

بارك . سعيدة في ظل أيام عيد الفطر ا
وقبل خـتام احللقة كانت هـناك زيارة للمخرج
مخرج ( كمامات وطن احملترف سامر حكمت 
) الذي قـال(شـكـراً لـلـشرقـيـة الـتي اتـاحت لـنا
ـتــكـرر من كـمــامـات وطن الـذي القى الــعـمل ا
جناحـاً كبيـراً بجهـود إدارة القنـاة  ومديرها
ــشـرف الــعــام األســتــاذ عالء الــدهــان وهــو ا
ــبــاشـر والــعــام لـكــافــة حـلــقـات الــبــرنـامج ا
قابلـة هذه أوجه التحية الشـهير  من خالل ا
لـلـفـنـان الـراقي عـلي ابـا شـهـد الـذي نـفـذ لـنـا
ـــواضــيـع الــتي اآلالت في تـــركــيـــا  بــعض ا
تـخص الـبـرنـامج كـانت خـطـيـرة وحـسـاسة 
وتـعــامـلــنــا مع مـشــاهـد مــهــمـة وهي رســالـة
موجـهه لعموم الشارع العراقي والتفاعل هذا

هـو مرآة لـلـمشـاهـدين  والفـنـان أبا
رضـــا يـــراد لـه قـــلب

ÍË«dIŽ Íd³   b$

الـتدريسي بجامعة صالح الدين
في اربـيل تـلقى تـعـازي االوساط
ـيـة بـوفـاة والـدته عـشـيـة االكـاد
عـيد الـفـطـر سائـلـ الـله تـعالى

ان يسكنها فسيح جناته.
wL¼œô« dHE  bL×

قـيم في عمـان صدر له ي العـراقي ا الـكاتب واالكـاد
كــتـاب جــديــد بـعــنــوان (رحالت االدهــمي عـلـى طـريق

احلرير.. من بغداد الى الص واليمن).
bLŠ« vCðd  bLŠ«

واصالت األسبق وزيـر النـقل وا
يـرقـد حـالـيـاً في مـسـتـشـفى ابن
الـهيثم في عـمان حـيث يقيم في
االردن مـــنـــذ عـــام 2003 وسط
دعـــوات االوســاط الـــهـــنـــدســـيــة

والعلمية بالشفاء التام.
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ـاذا تـبـدو االتـصـاالت غـير مـا الـذي يـحـدث بـالضـبط? و
مجـدية مـع طرفي الـصراع لـوقف حرب غـزة التي زادت
سـتمرة أصالً من تداعـيات نـكبـة الشـعب الفـلسـطيـني ا
ــاذا تــتــجــاهـل الــدول مــبــدأ الــتــصــدي مــنــذ عـــقــود? و

فرطة?  الستخدام القوة ا
هذه احلـرب لن تتـوسع او تكون حـربا اقـليمـية كـما كان
صطلـح ينتشر بـسرعة على ألـسُن احمللل وتـوقعاتهم ا
قـبل عقـدين أو ثالثـة عـقود. لم يـعـد في االقلـيم كـله دولة
لــهــا مــشــكــلــة جــديــة مـع اســرائــيل أو أنــهــا تــضع في
حساباتها نشوب حرب تخصها وتكون اسرائيل طرفها
اآلخــر. ال أحـد يـســتـطـيع أن يــنـكـر أنَّ هـنــاك مـشـكالت
مــلـــحــوظــة لــكــنّــهــا أقــرب الى الـــنــوع الــتــقــني والــزعل
الـشخـصي في مـسار الـعالقـات مع اسـرائيل مـنـها الى

الصراع البارد أو الساخن. 
ـوقف االمـريكي ودوره في اعـتـاد العـالم أن يـنـظـر الى ا
احالل السالم عندمـا تشتعل الـنار في الشرق االوسط
بالـرغم من جتارب سـابقـة تكـشف هزال احلـصيـلة التي
تستطيع واشنطن اجنازها منذ خطوات قام بها الرئيس
االسـبـق بـيل كـلـيـنـتـون فـي جـمع أطـراف الـصـراع عـلى
مقتربات خارطة طريق للسالم قبل أن تنتكس اجلهود. 
لن تـستـطيع االدارة االمـريكـية احلـاليـة أن تعـاود دورها
بـطــريــقـة مــقـنــعـة ومــحــايـدة في مــلف الــسالم وقـضــيـة
الـصـراع االسـرائيـلي الـفـلـسطـيـني إذا فـشـلت في هذا
االختـبـار اجلاري في اطـفاء هـذه احلرب وهـو االختـبار

الذي لم تنجح فيه حتى اآلن. 
االتـصـاالت الـدولـية جـاريـة وهـنـاك فـتح ألكـثر مـن ملف
يخص الـقدس واالسـتيطـان ثم غزة  لـكن األولويـة تبقى
لـوقف الـقـصف الذي قـتل عـشـرات االطـفـال وهدم آالف
الـوحــدات الـسـكــنـيــة لـشـعـب يـكـاد يــكـون مــعـدمـاً حتت

ظروف حصار طويل لم تكن يد العرب بعيدة عنه. 
احلـرب ستـنـتهي في ظـرف أيـام مقـبـلة لـكن سـتنـكشف
ــواقف وأدوار الـتـأثـيــر الـسـيـاسـي بـ الـدول وكـذلك ا
التصـريحات والـشعارات الـفارغة والـكاذبة الـتي شغلت

نشرات االخبار سنوات طويلة. 
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كـانون األول من خالل نشر سلسلة من
ـســتــقــبـلي الــصــور لــهـا ولــزوجــهــا ا
وخلــا خـطـوبـتــهـا عـلى إنــسـتـغـرام
مــرفـقــة بــتـعــلـيق جــاء فــيه (إلى األبـد

وحتى أكثر من ذلك بقليل).
وظــهـر اخلـطـيـبـان مــعـاً لـلـمـرة األولى
ـصوّرة سـتـاك ويذ عـلـنـاً في األغنـيـة ا
يـو. وسـجّلت غـراندي هـذه األغنـية مع
ــغـني الــكـنــدي جـاســ بـيــبـر خالل ا
مــرحــلـــة احلــجــر في كــالــيــفــورنــيــا 
وطُــــــرحـت في مــــــطــــــلـع أيـــــار 2020
وخــصـصت عــائـداتـهــا لـعــمل خـيـري.
وتـتناول كلمات األغنية وجود األزواج

معاً خالل فترة احلجر.

{  لــــــــوس اجنــــــــلـــــــوس) ,أ ف ب) -
ــغــنــيــة األمـيــركــيــة أريــانـا تــزوجت ا
غراندي األحد من دالتون غوميز وهو
وكـيل عقارات في لوس أجنلوس على

ما أفادت وسائل إعالم أمريكية.
ـثل عن الـنــجـمـة الــبـالـغـة 27 وقــال 
عـامـاً جمللـة بيـبـول إن (مراسم الـزفاف
أقـــيــمت عـــلى نــطـــاق ضــيّق وحـــمــيم
وشـارك فـيـها أقل من  20شـخـصاً في
أجــواء من الــسـعــادة واحلب) مــؤكـداً
بــذلك اخلــبـر الــذي أورده مـوقع تي إم
ــــــكن أن يــــــكـــــون زي. واضــــــاف (ال 
الــزوجـان والـعـائـلــتـان أكـثـر سـعـادة).
وأعـلنت غراندي خطوبتها نهاية شهر

bOF¹ f¹—UÐ b½ô w½e¹œ

tÐ«uÐ√ `²
لن تــكــون مــتــاحــة لــلــجــمــهــور أو قـد
تـخـضـع لـتـعـديالت تـبـعـاً لـتـعـلـيـمـات
الـسلطـات الفرنسـية في شأن الـتدابير
الـوقائية اخلاصة. ويحتل (ديزني الند
بــاريس) الــواقـع في مــنــطــقــة مـارن ال
فـــالـــيه بـــالـــقــرب مـن بــاريـس صــدارة
الــوجــهـات الــســيــاحـيــة اخلــاصـة في

أوروبا من حيث عدد الزوار.
وكـانت مـدينـتـا (ديزني) الـتـرفـيهـيـتان
في واليـة كاليفورنيـا األميركية عاودتا
نـــشــاطـــهــمــا في  30نـــيــســـان/أبــريل
ـاضي بعدما بقيتـا مقفلت ألكثر من ا
عـام بسبب جائحة كوفيد-?19على ما

أعلنت اجملموعة في بيان األربعاء.

كـان مـقـررا في 13 شـبـاط/فـبـراير في
حال سمحت الظروف بذلك. 

ـــــتــــنـــــزه أعــــلـن مــــجـــــدداً في لـــــكنّ ا
آذار/مــارس أنه لن يـعـيــد فـتح أبـوابه
ـــعـــلن بـــســـبب الـــوضع ــوعـــد ا فـي ا
الـصحي الذي كان سائداً والقيود على

التنقالت في أوروبا.
تـنزه الشـهر الـفائت موقع وأقـيم في ا
لـلتـطعيم ضـمن جهود فـرنسا لـتسريع
الــعـمــلـيـة.  وأعــلن اجملـمـع االثـنـ أن
الــزوار من عــمـر الــسـادســة فـمــا فـوق

سيكونون ملزم وضع كمامات.
واشـــار إلى أن عـــدد الــزوار ســـيــكــون
مــحـدوداً مـوضـحـاً أن بـعض األلـعـاب

بـــســبب اســتـــمــرار تــفـــشي فــايــروس
تنزه كـورونا. وجاء في بيـان أصدره ا
(يـــســعــدنـــا أن نــعــلـن أن ديــزني النــد
بـــاريس ســـيـــعـــيـــد اعـــتـــبـــاراً من 17
حــزيـران/يـونـيـو 2021 فــتح مـديـنـتي
ـالهي ديـــــزني النـــــد ووالت ديـــــزني ا
اسـتديوز وفندق ديـزني نيوبورت باي
كـلوب وديـزني فيـالج. وستـكون إعادة
الـفـتح مـصـحـوبـة بـإجـراءات الـسالمة
) من دون إعـطـاء مـزيد من ـنـاسـبـتـ ا
الـتفاصـيل عن عدد الذين سـيستـقبلهم
اجملـمع. وفي 18 كـانـون الثـاني/ينـاير
الــفـائت أرجئ مـوعــد إعـادة االفـتـتـاح
إلى الــثـاني من نـيـسـان/ابـريل بـعـدمـا

{  بـــاريس (أ ف ب)  –أعـــلن مـــتــنــزه
(ديـزني الند باريس) التـرفيهي االثن
أنه سـيـعـيد فـتح أبـوابه لـلجـمـهور في
17 حزيران/يونيو بعد إقفال استمر
مـنـذ 30 تـشـرين األول/أكـتـوبـر بـسبب

وباء كوفيد.
وبـعـد وقف أنـشطـته بـ الثـالث عـشر
مـن آذار/مـارس و 15تـــمــوز/يــولــيــو
أعـاد مجمع (ديـزني الند باريس) الذي
يــــعــــمل فــــيه  17ألـف شـــخـص فـــتح
أبــوابه بــضـعــة أشـهــر قـبل أن يــعـاود
اإلغـالق اعــــتـــــبــــارا من 30 تـــــشــــرين
ــتــنـزه إلى األول/أكــتــوبـر. واضــطـر ا
ألـغـاء مـوعد إعـادة فـتح أبـوابه مـرت
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إعــاقـة عـقــلـيــة بـاغـتــصـاب فــتـاة عـام
 1983كانت تبلغ من العمر وقتها 11
عـامـا.وكـان األخـوان يـبـلـغـان  19و15
عـــامـــا عـــلـى الـــتـــوالي وقت الـــقـــبض
عـلـيهـما وقـد زعمـا أنـهمـا أجبـرا على

توقيع اعترافات.وفي العام  ?2014
إلــغـاء إدانـتــهـمـا بــعـد اكـتــشـاف دلـيل
حـمض نـووي يثـبت أن رجال آخـر كان
مـوجــوداً في مـكـان الـعـثـور عـلى جـثـة
الـفـتـاة. وأقـام مـكـولـوم وبـراون دعوى
دنية فـدرالية بشأن انتهاك حقوقهما ا
ومـنحـتهـما هـيئـة محـلفـ اجلمـعة ما
مــــــجـــــــمــــــوعه  84مـــــــلــــــيــــــون دوالر

كتعويضات.

{ واشـنـطن (أ ف ب) - حـصـل أخوان
أمــريــكـــيــان غــيــر شــقــيــقــ من أصل
إفـريـقـي أمـضـيا  31عـامـا في الـسـجن
في واليـــة كــارواليــنــا الــشـــمــالــيــة في
ـة لم ـتــحـدة جلـر جــنـوب الـواليـات ا
يــرتــكــبـاهــا عــلى تــعــويض قـدره 84
مــلـيــون دوالر كــمـا قــال مـحــامــيـهــمـا
لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس.وأوضـح ديــز
هــوغن لــوكـالــة فـرانس بــرس أن (هـذا
هـو أشد حـكم صدر عن هـيئـة محـلف
عـلى االطالق فـي قضـيـة إدانـة خـاطـئة

تحدة). في تاريخ الواليات ا
وديـن هـنـري لي مـكـولـوم وأخـوه غـيـر
الـشقـيق ليـون براون وكالهـما يـعاني


