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طبعة العراق 
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وتـوجـهاته اخلـاصة به لـكن يجب
أن يـكون هناك حـدود وإطار نحدد
ـشـتــركـات ونـعــمل وفـقـهـا) فــيه ا
الفــتــا الى ان (صـيــاغــة الـدســتـور
مــهــمــة ويــجب ان تــراعـي ضــمـان
تـمـثـيـل وتـأكـيـد حـقـوق وواجـبات
ـواطـن وكـذلك يـنـبغي واهـداف ا
ان تـكـون األحـزاب الـتي تـصل الى
واطن) الـسـلـطـة مـسـؤولـة أمـام ا
واوضـح الـبـارزاني ان (الــتـعـايش
الـــســـلـــمي والـــتـــســـامح الـــديـــني
والـتـعـدديـة هي حالـة مـتـجذرة في
تـاريخ كردستان  لـذلك يتوجب ان
يــحـتـرم الـدسـتــور هـذه الـتـعـدديـة
واحلـريـات الديـنيـة والـقومـية وأن
ـثل يــحـمي احلــقـوق الـفــرديـة و
مـــطـــالب مـــواطـــني االقـــلــيـم بــكل
مـكـوناتـهم ومشـاربهم) واسـتـطرد
بـالـقـول (نـحن في احلكـومـة نـعمل
كـل مـا يـتـوجب عـلـيـنـا لـضـمان أن
واطنـون عن آرائهم بحرية يـعبر ا
ــنــحــوا صــوتــهم لــدســتـور وأن 
لكن يـحفظ تطلعاتـهم بشكل فعلي 
يـــجـب الـــتـــمـــيـــيـــز بـــ احلـــريــة

والفوضى).
 بـدوره  أكـد بـطـريرك الـكـلدان في
الـعـراق والـعـالم لـويـس سـاكو إن
ـقــراطـيـة ـدني والــد الــدسـتــور ا
ضــــمــــان لــــلــــوحــــدة والــــتــــنــــوع
واالنــســجــام االجـتــمــاعي. واشـاد
ـسـاعي ـؤتـمـر بـ (ا ســاكـو خالل ا
الـــتي بــذلـــهــا االقــلـــيم في إجنــاح
زيـــــارة الـــــبــــابـــــا فـــــرنــــســـــيس 
واســــتـــقــــبـــال واحــــتـــضـــان آالف
ـهجرين الذين طردوا من بيوتهم ا
مـن قبل تـنظـيـمي داعش والقـاعدة
مـن قبـلـها) واضـاف ان (الدسـتور
ــقـــراطــيـــة ضــمــان ـــدني والـــد ا
الـــوحــدة والـــتــنــوع واالنـــســجــام
االجــتـمــاعي). من جـانــبـهـا  دعت

تـحدة ـثـلة االمـ الـعام لـال ا
فـي الــعــراق جــيــنــ بالســخــارت
وقف االقليم الى وحدة الصف وا
ضــمن الـعـراق االحتـادي مــشـيـرة

الـى ان قوة االقليم ستكون أساساً
لـــقـــوة الـــعـــراق لـــيس فـــقط عـــلى

ي.  النطاق احمللي بل العا
ـؤتـمـر وقــالت بالسـخــارت خالل ا

إن (هــذا الـكـيــان االحتـادي تـطـلب
الـكثير من الوقت والتضحيات إال
أن احلقوق في أي مكان في العالم
ال تـأتي بـسهـولة) مـشـددة على أن
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اكــــد رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
الـكاظمي  ان الـفساد وسوء االدارة
حـــالت دون تـــطــور والـــصـــراعــات 
ـفترض الـقطـاع الزراعي الـذي من ا
ان يــكـون بــعـد الــنــفط. ونـقل بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس عـن الكـاظـمي
خـالل لـــقـــائـه عـــددا من الــــفالحـــ
وخـــريــــجي كـــلـــيــــات الـــزراعـــة في
محافظة واسط  القول انه (البد من
الــنــهـوض بــالــواقع الــزراعي الـذي
اضية شـهد تراجـعا خالل العقـود ا
نــتــيــجـة احلــروب والــصــراعـات و
بــســـبب ســوء االدارة والــتــخــطــيط
وتـفـشـي الـفـسـاد الـذي حال دون ان
يــكـون هـذا الـقــطـاع مـتــصـدرا بـعـد
الــنـفط) مــبـيـنـا ان (احلـكـومـة وفي
اطــار مــنــهج االصالح االقــتــصـادي

ـدى الـذي خطـطت له تـبنت بـعـيد ا
دعـم الـــقـــطـــاع اخلـــاص وتـــوفـــيـــر
مــسـتـلـزمـات تـطــويـره الهـمـيـته في
تـنـشيط االقـتـصاد وحتـقـيق اهداف
ـستـدامة وذلك من خالل الـتـنمـية ا
تــذلـيل الــعـقــبـات وتــوفـيــر الـبــيـئـة
ــنـاسـبــة السـتـقــطـاب االسـتــثـمـار ا
احملـلي واالجـنبي لـلـعمل في جـميع
اجملـــاالت والســـيـــمــا فـي الــقـــطــاع
الــزراعي) مـــشــددا عــلى (اعــتــمــاد
الطرق احلديثة في الزراعة وتطوير
الـصـناعـات الزراعـية) الفـتا الى ان
(احلـــكـــومـــة داعـــمـــة لـــكل اخلـــطط
ـبادرات الـتي من شأنهـا االرتقاء وا
بــهــذا الــقــطــاع) وتـــابع انه (لــيس
مــعــقــوال وال مــقــبــوال أن يــســتــورد
الـعـراق مـحـاصيل زراعـيـة وقـد كان
مــنــتـجــا لــهـا مــنــذ بـعــيــد األزمـان
وعــلـيــنـا الــعــمل وبـذل كل اجلــهـود
لـعودة الـعراق الى مكـانته الـزراعية

نـطـقة) واسـتـطرد بـالـقول ان فـي ا
(فــــــرض االرادات عـــــبــــــر الـــــسالح
ــنـفــلت لــيس حال وال الـتــصـفــيـة ا
ـشـاركـهـا ـا االنـتـخـابـات وا حل ا
بــهــا هـي من تــغــيــر الــوضع نــحــو
األحسن) داعـيا  الى (تطوير العمل
الـزراعي  فـمـا زال الكـثـيـر من طرق
كن ان تنجح الزراعة تقليدية وال 
الـــزراعــة دون أن تــتــطــور ودون ان
تــفـعل الـصــنـاعـات  وهــذا يـتـطـلب
اســتـثـمـارات تـعــمل احلـكـومـة عـلى
تـوفيـرها ودعـمها لـلمـستـثمرين في
الـداخل واخلارج). والتقى الكاظمي
عـلى فور وصوله احملافظة عددا من
ـسـؤول  كـمـا تفـقـد سيـر الـعمل ا
فـي ســـايـــلــــو الـــدبـــونـي والـــتـــقى
عاجلة عقبات العامل فيه ووجه 
. وفي تــسـلم احلـنـطــة من الـفالحـ
ذي قـار  اعـلن احملـافـظ احمـد غـني
عن توزيع اكـثر من 700 اخلـفـاجي 

قـطة ارض سـكنـية بـ مسـتحـقيـها
فـي احملـافــظـة .وقــال اخلــفـاجي في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(بـلديات الفجر والفـضلية والشطرة
اجنــــزت إجـــراءات والــــبــــطــــحــــاء 
شـمـولـة بـقطع الـتـوزيع لـلـشـرائح ا
االراضـي السكـنية الـتي بلغت 725
قــطـعـة في تـلك الـوحـدات اإلداريـة)
ــــقــــبــــلـــة واشــــار الى ان (األيــــام ا
سـتشهـد توزيع دفعات جـديدة لعدد
مـن الــبــلـــديــات االخــرى) واقـــتــرح
اخلــــفـــاجي عـــلـى وزارة الـــصـــحـــة
زمع ـسـتشـفى الـتـركي ا (تـسـمـية ا
بـاسم مـسـتـشـفى شـهداء افـتـتـاحـة 
تـشرين اكـراما لـلدماء والـتضـحيات
الـتي قدمهـا ابناء احملـافظة) وتابع
اخلــــفـــاجـي انه (تـــمـت إحـــالـــة 16
مـشــروعـاً خـدمـيـاً إلنـشـاء الـشـوارع
وتــأهـيل مــجـمــعـات مــاء وشـبــكـات
كــهـــربــاء وغــيــرهــا الى الــشــركــات

ــنــفــذة  ضـمـن مـشــاريع تــنــمــيـة ا
األقــالـيـم). واطـلــعت (الـزمــان) عـلى
وثـيـقـة صـادرة مـن احملـافـظة  جـاء
ـشـاريع الـتي سـتـنـفـذ  فـيــهـا ان (ا
هـي هـــدم وبــــنـــاء مــــركـــز ســــومـــر
لـألسـنـان في الــنـاصـريــة  وإنـشـاء
شـوارع خدمـية في قضـاء اجلبايش
بـاالضـافـة الى قـضاء وقـلـعـة سـكـر 
ـنــار فـضال عن تــبـلـيط الــدوايـة وا
الـشارع احلـولي في قضاء اإلصالح
وانـشـاء الـشارع احلـولي في احـياء
الــــزهــــراء والـــعــــبــــاس والـــشــــعب
والــــشــــارع الــــرئــــيس فـي قــــضـــاء
الغراف) مؤكدة ان (احملافظة اعدت
تــصـامـيم حـديــثـة لـتـنـفــيـذ مـجـسـر
تـقاطع ابـراهيم اخلـليل مـع الطريق
الــســريع فـي الــنــاصــريــة  وانــشـاء
مـــجـــمع مـــاء في نـــاحـــيـــة الـــطــار
وتـأهــيل مـجـمـعـات مـاء الـنـاصـريـة

والبطحاء وناحية أور). 
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طــالب اهـالي كـربالء خالل مـسـيـرة
احـتجاجية  احلـكومة بالكشف عن
قـتلـة عضو احلـراك الشعـبي إيهاب
الـوزني الـذي اغتـيل قبل ايـام امام
. وقـال مــنـزله بـرصـاص مــجـهـولـ
ـدينة شهدت اول شـهود عيان ان (ا
امس مـــســيــرة احــتـــجــاجــيــة نــدد
ــتــظــاهـرون بــعــمــلــيـات خاللــهــا ا
االغـتيال الـتي تستـهدف النـاشط
وسط مـطـالـبـات بـالـكـشف عن قـتـلة
ـــســـيــرة الـــوزني) مـــؤكـــدين ان (ا
ــهــلـة الــتي جــاءت بــعــد انــتــهــاء ا
حــددتــهـا أســرة الــوزني لـلــجــهـات
ـعـنـيـة إلعالن نـتـائج الـتـحـقـيق و ا
الـكـشف عن الـقـتـلـة واجلـهـات التي
تـقف خـلفـهم). بدوره  اكـد احملافظ
أن نـــتــــائج نــــصــــيف اخلــــطـــابـي 
الـتـحقـيق باغـتـيال الـوزني ستـعلن

بـعـد انـتـهـاء الـلـجـان اخملـتـصـة من
عــــمـــــلــــهــــا. وقـــــال اخلــــطــــابي إن
(الـتحـقيـقات في اغـتيـال الوزني ما
وإن جلاناً شكلت لهذا زالت جارية 
الــغــرض وســتـعــلن الــنــتــائج حـال
انـتهـاء عمـلها) داعـياً ذوي الوزني
والـنـاشطـ اآلخـرين الى (التـعاون
مع اجلـهـات األمـنـيـة والـتـحـقـيـقـيـة
ــعــلــومـات الـالزمـة وتــزويــدهــا بــا
لـإلسراع بـالـكـشف عن قـاتـلـيه ومن
ســبــقــوهـهم) وتــعــهـد اخلــطـابي 
اســـــرة الـــــوزنـي (بـــــإالطالع عـــــلى
مـجريات التحقيق من دون اإلضرار
ـعـلـومـات الـتي تـسـبب أو إفـشــاء ا
ضــرراً أو إبــطــاءً في الــوصـول الى
ــرجـوة من الــتـحــقـيق). الــنـتــائج ا
واصــدرت مـنـظـمـات وتــنـسـيـقـيـات
احملـــافــظـــة بــيـــانــا اكـــدت فــيه (لن
نـسـمح بـإقـامـة انـتـخـابـات بـوجـود
نفلت واستـمرار مسلسل الـسالح ا
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يتوهَّمُ مَنْ يرى ...
أنَّ ما يجري 
في غزَّةَ ....
وفي القدسِ
مجرَّدُ دمٍ

ال... إنَّهُ روحُ األرضِ
وسَمْتُ سماءِ اللهِ

في وهجِ مرارةِ...هَمْ
ّا عدنا ... هَمٌّ أكبرُ

... نتحمَّلُ
... بل نيرانُ همومٍ هَمٌّ

تستعرُ بأقصى
ما في األقصى
مِنْ فجائعِ ظُلمْ

شاءَتْ...أشرارُ الشَّر
وأربابُ القتِل...

أنْ تقطعَ أوردةَ احلب
... َ القلبِ وشراي

وما عرفوا...معدنَ هذا
... الشَّعبِ

... شعبِ..أشرافِ احلجارةْ
زهوِ أمجادِ احلضارةْ

لن تنثني..
...واللهِ أبداً

أو تنحني راياتُ
... أنباءِ الغضبْ

فمهما طالَ..
 ضيمُ الضَّيمِ

... ظلماً
...مِنْ يومِ  ال بدَّ
... سَدادِ الدَّينِ

 ال بدَّ مِنْ رد الطَّلّبْ
""""---"""

... غزَّةُ وخزُ الضَّميرْ غزَّةُ
... صيرْ صوتُ حق تقريرِ ا

وسوى القدسِ مُراداً
... وامتداداً

ما لنا مِنْ بعدِ وعدِ الله صبر
أو نصيرْ

... ...شمسُ احلقِ ُ فلسط
 صوتُ الصدقِ
.ْ ُب والنَّصرِ ا
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كــشف وزارة الــتــربــيــة عـن اجــتــمـاع
ـعـنـية  لـبـحث مـرتـقب مـع اجلـهـات ا
الـيات انـهاء الـعام الـدراسي اجلاري .
ـتـحــدث بـاسم الــوزارة حـيـدر وقــال ا
فـاروق فـي تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان)
امـس ان (مـا يـشــاع بـشـان احــتـسـاب
درجـة نـصف الـسنـة كـنتـيـجـة نهـائـية
وحتــــديـــد مـــواعــــيـــد االخــــتـــبـــارات
واالمـتحانات معلومات ال صحة لها 
قبل سـيشهد اجـتماعا وان االسـبوع ا
لـتبـادل وجهـات النـظر والـوصول الى
الــيــة مــتـــفق عــلــيــهــا النــهــاء الــعــام
الـدراسي وحتديث جداول االمتحانات
الــنــهــائــيـة) مــشــيــرا الى ان (ابـواب
الـوزارة مفـتوحـة للـنقـاشات مع جلـنة
الـتربـية الـنيـابيـة التي تـمثـل السـلطة
الـتشـريعـية كـما انهـا مفـتوحـة لنـقابة
ـــعــلـــمــ  مـن اجل الـــتــــوصل الى ا
صـيـغـة حتـافظ عـلى رصـانـة الـتـعـليم

ـكن وصـحـة الـطـالب) مـؤكـدا انه (ال
الـتكـهن بالقـرارات التي سـتصدر  الن
ـوقف الــوبـائي ــوضـوع مــرتـبط بــا ا
وقــرارات الـلــجـنــة الــعـلــيـا لــلـصــحـة
والـــسالمــة الـــوطــنـــيــة من جـــائــحــة
كـورونـا بـسـبب الـظـرف االسـتـثـنائي
الـراهن) وتـابـع فـاروق ان (انـخـفاض
اعــداد االصـابـات امـرا ايـجـابـيـا لـكن
يـــــجـب عـــــلى اجلــــــمـــــيع االلـــــتـــــزام
بــاالجـــراءات الــوقــائــيــة والــضــوابط
الـصـادرة من وزارة الصـحـة واللـجـنة
الـعـلـيـا). من جـانبـه اكد مـديـر تـربـية
بـغداد الكرخ الـثالثة سـعد الربيعي ان
( هــيـئـة الـرأي في الـوزارة لم جتـتـمع
بـعـد ولم تصـدر اي قـرار بشـأن الـعام
الــــدراسي اجلـــاري) مـــؤكـــدا ان (مـــا
يـشاع هـو مجـرد مقـترحـات قدمت من
ان سيتم مناقـشتها في االجتماع الـبر
ــرتـقب في الــوزارة مـطــلع االسـبـوع ا
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قـالت وكـالـة ناسـا االمـريـكيـة البـحاث
الــفــضـاء ان الــعــالم عــلى مــوعـد مع
خــســوف كـلـي لـلــقــمـر يــوم االربــعـاء
ــقـبل والـذي ســيـسـتــمـر في بـعض ا

الدول لبضع ساعات.
وذكـرت الـوكالـة في بـيان ان "خـسوف
الــقـمــر الـذي سـيــكـون يــوم الـسـادس
والـعـشرين من شـهر  آيـار اجلاري او
مـــا يــســـمى بـ (قـــمــر الـــدم) هــو أول
خــــســـوف يــــحـــصـل في عـــام 2021
وســيـسـتـمـر خلـمس سـاعـات في دول
عـدة ضـمن قـارة اسـيـا واالمـريـكـيـت
واسـتـرالـيـا.وسـيـظهـر الـقـمـر بـالـلون
الـبـرتقـالي احملمـر وسيـسـتمـر القـمر
دة  14 دقيقة و  30 ثانية. الدموي 
وفــقًـا لـوكــالـة نـاســا  يـحـدث الــقـمـر
الــدمــوي فـي حــالــة حــدوث خــسـوف
للقمر عندما تأتي األرض ب الشمس
ـــنع أشـــعـــة الــشـــمس من والـــقـــمــر 

الوصول إلى القمر.

عــنـــدمــا يــحــدث هــذا  فــإن الــضــوء
الـوحـيد الـذي يـصل إلى سطـح القـمر
هـــــو مـن أطـــــراف الـــــغالف اجلـــــوي
لألرض حـيث تبـعثـر جزيئـات الهواء
مـن الـــغالف اجلـــوي لألرض مـــعـــظم
الــضـــوء األزرق ويــنــعــكس الــضــوء
ــتـبــقي عـلى ســطح الــقـمـر بــتـوهج ا
ـا يجعل الـقمـر يظهـر احمر أحـمر  

في سماء الليل.
ـكن مـشاهـدة قـمر الـدم في أجزاء  و
من أســتــرالــيــا ونـيــوزيــلــنــدا وغـرب
ـتحـدة وأمريـكا اجلـنوبـية الـواليات ا
واحملــيط الــهــنــدي واحملــيط الــهـاد
واحملـيط األطلـسي وأجزاء مـن جنوب
ـكن مـشـاهـدته في شــرق آسـيـا وال 
الـعـراق.وبـعـد خـسـوف الـقـمر في 26
ــــكـن حملـــبـي رؤيـــة مــــايــــو آيـــار  
الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة رؤيـة الـكـسوف
الـشـمـسي احلـلـقي في  10 حـزيـران 
والــكــســوف اجلــزئي لــلــقـمــر في 19
نــوفـمـبـر تـشـريـن الـثـاني والـكـسـوف

الكلي للشمس في  4 كانون األول.

(وحـدة االقليم هي ضـمان لبقائه)
واشـــارت الى ان (االقــلـــيم أصــبح
مـتنوعـاً على نطـاقٍ واسع ومتعدد
األديـان والـلغـات وهذا مـا توضح
خـالل الــزيـــارة األخــيـــرة لــلـــبــابــا
فــــــرانـــــســــــيس) واوضــــــحـت بال
ســخــارت أن (الــقــوة واالنــتــعـاش
الـكبيرين في كردسـتان ينبعان من
الــتـنــوع وأن احتـاد األضــداد كـان
أحـد أسـبـابه الـرئـيـسة) واضـافت
ان (الــدســتـور ســيــؤدي إلى إزالـة
ــكن أن ــصـــاعب و اخلـالفــات وا
يـكون فـرصة عـظيـمة لـبنـاء الفـخر

والتقدم والثقة). 
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والـتمريـضي الذي رافقه في اجراء
الـعملية  وهم اختصاص التخدير
مــحــمــد عــبـد الــلــطــيف ومــســاعـد

اجلراح وسام الشمري). 

حــركـة الــركـبـة بــصـورة طــبـيــعـيـة
ا في ـارسة نشاطه الرياضي  و
ذلـك كــرة الــقـدم) واشــاد الــكــعـبي
بـ(جــــــهـــــود الــــــفـــــريـق الـــــطــــــبي
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 جنـح فـريـق طـبـي في مــســتـشــفى
احلـكيم الـعام التـابع لدائـرة صحة
مـحافظة النجف  فـي أجراء عملية
مــعـقــدة  خاللــهـا زراعــة الـربـاط
الـصليـبي بواسطـة الناظـور لشاب
في العقد الثالث من العمر  يعاني
مـن قـطع كـامل في الـربـاط االمـامي
.ونـقـل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
عـن اخـتــصــاص جــراحـة الــعــظـام
واإلصـابات الـرياضيـة  محمـد عبد
االله الكعبي ان (عملية زرع الرباط
الــصــلــيــبي تــعــد مـن الــعــمــلــيـات
ـتقـدمة والـدقيـقة جـداً  وجنحـنا ا
بـواسطـة جهـاز النـاظور في اجراء
الــعـمــلـيـة لــلـشــاب وبـنــجـاح تـام 
ــريض حــالــيــا بــصــحــة جــيـدة وا
ــتــابـعــة الــفـريق الــطــبي الـذي و
ريض السـتعادة سـيقـوم بتأهـيل ا
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كـشـفت دراسـة حـديـثة اجـراهـا خـبـير
فـي اســـتـــطـالعـــات الـــرأي عـن رفض
واطن تـلقي جرعات اللقاح غـالبية ا
ــضـاد لــفـايــروس كـورونـا  بــسـبب ا
مــخـاوف من حـدوث اثــار جـانـبـيـة او
نـظـمات انـه غيـر امن  بـرغم تـأكـيـد ا
ـية ووزارة الـصـحـة فاعـلـيـة تلك الـعـا
ــضـادات وعـدم وجـود اضـرار فـيـهـا ا
عــلى حــيـاة االنــسـان فــيــمـا ســجـلت
وزارة الـصحة والـبيئة  4609 اصـابة
مــؤكــدة بــالــفــايــروس وشــفـاء 5090
حــــالـــة وبـــواقع  40 وفــــاة جـــديـــدة.
ــوقف الــوبــائي الــيــومي  واوضـح ا
الـذي اطـبـعت عـلـيه (الـزمان) امس ان
(عــدد الـفــحـوصــات اخملـتــبـريــة الـتي
اجـرتـهـا الـوزارة بــلـغت اكـثـر من 40
الف عـيـنـة حلـاالت مـشـتـبـه اصـابـتـها
بـالـفـايروس حـيث  تـسـجيل 4609
اصـــابــة مـــؤكــدة فـي عــمـــوم الــبالد)
واضـاف ان  (الشفاء بلغ  5090 حـالة

وبواقع  40 وفـاة جديدة) مـشيرا الى
ان (اكــثـر من  17 الـف شـخص تــلـقى
ضـاد للـفايروس في جـرعات الـلقـاح ا
ـنــتـشــرة في بـغـداد مــنـافــذ الـوزارة ا
واحملـافـظـات). وبـرغم تـأكـيـد مـنـظـمـة
ـيــة والـوزارة فـاعــلـيـة الــصـحـة الــعـا
لـقــاحـات كـورونـا والضـرر فـيـهـا عـلى
حـيـاة االنـسـان  اال ان اسـتـطالع رأي
كـشف عن نـظــمه الـكـتـور مـنـقـذ داغـر 
ـواطـن عن اسـبـاب عـزوف غـالبـيـة ا
تـلـقي مـضادات الـفـايـروس في البالد.
واطـلـعت (الزمـان) عـلى الدراسـة التي
عيـة فريق بحثي في اجـرها اخلبـير 
ـستـقلـة لالبـحاث لـصالح اجملـمـوعة ا
ــهـتـمـة ـؤسـسـات الــدولـيـة ا احــدى ا
بــالــوضع الــصـحي فـي الـعــراق جـاء
فـيـهـا  ان (اكثـر من نـصف العـراقـي
يـرفضـون تلـقي جرعـات كورونا  وان
ئة غـير متأكـدين منها هـناك عشـرة با
ـواطــنـ في عـدد  اذ تــبـايــنت اراء ا
فكان اعـلى معدل تقبل من احملـافظات 
ئة لـلقاح  هـو في اربيل بواقع 70 بـا

يـقـابـله اعـلى مـعـدل رفض في الـنجف
أمـا في بـغـداد فـقـد ـئـة  بـواقع 70 بــا
ئة) واطن  56 با بلغ معدل رفض ا
واضـاف ان (ثــلـثي الـرافـضـ لـتـلـقي
الـلـقـاح يـعـتـقـدون ان له آثـار جـانـبـية
وهـذا خــطـرة او أنه غـيـر آمن تـمـامـاً 
ـزيـد من اجلـهد يـؤكـد احلـاجـة لبـذل ا
الـتوعـوي بشـأن فاعـليـة اللـقاح ومدى
مأمونيته ولعل ما اشارت له الدراسة
من ان تـلقيح مزيد من االطباء واظهار
ذلـك عـلـنــاً سـيــؤدي الى االقـبــال عـلى
الـتـلـقيح) واوضح داغـر ان (الـدراسة
تـوصلت الى ان تلقيـح االطباء يساعد
تـوعويـاً ودعائـياً على تـشجـيع الناس
عـلى اخذ لـقاحات كـورونا بشـكل اكبر
من قـيـام رجـال الـدين او الـسـيـاسـي
ـشـاهيـر بذلك) وتـابع ان (اهم ما او ا
كــشـــفت عــنه هــذه الــدراســة  هــو ان
الــعـمـر واحلـالـة الـزوجــيـة هـمـا اكـثـر
ؤثـرة في اقناع الـعوامل الـشخصـية ا
فاجىء وكـان من ا الـشخص بـاللـقاح 
فـي الـدراســة انـه لم جتــد اي ارتــبـاط

ب مستوى التعليم اوالدخل او حتى
مـــنـــطــقـــة الـــســكن ســـواء كـــانت في
احلــضــر ام الـريف  فــقط االشــخـاص
ـتـزوجـون او كـبـار الـسن هـمـا اكـثـر ا
رغـبة في الـتلـقيح من غـيرهم) واشار
الـى ان (الدراسة وجدت هناك ارتباطا
ـواطن بـالـدولـة أو سـلــبـيـا بـ ثـقـة ا
نـظـامـها الـصـحي أو الـتعـلـيـمي وب
فــالـنــاس االقل ثــقـة بــهـذه الــتــلـقــيح 
ــنـظـومـات هم األقل رغــبـةً في تـلـقي ا
الــلـقــاحـات وال تـبــدو هـذه الــنـتــيـجـة
مـستغـربة في ظل ما تـطرق اليه مرات
عــديــدة عـبــر ســلــسـلــة مــقــاالت الـتي
ـشاكل اذ اطـلـقت علـيـها تـسـميـة أم ا
ان الـثـقة الـسيـاسـية واجملـتـمعـية هي
ـشـكـلة االكـبـر واالخطـر الـتي تواجه ا
اجملـــتــمع ســـيــاســيـــاً واجــتــمـــاعــيــاً
واقــتـصـاديـاً  كــون انـحـدار مـسـتـوى
ـؤسسـات يـؤثـر سـلـبـاً حتى الـثـقـة بـا
( عـلـى احلـالـة الـصـحـيـة لـلـمـواطـنـ
عنيـة ومنهـا الصحة داعـيا اجلهـات ا
الى (الــنــظـر بــجــديـة لــهـذه الــنــتـائج

واالســتــفــادة مــنــهــا لــزيــادة مــنــاعـة
الــعـراقـيـ ضـد اجلــائـحـة الـتي افـاد
ـشـاركـ في الـدراسـة اكــثـر من ربع ا
انــهم او احـد افــراد أسـرهم اصــيـبـوا
ـاثلـة لـهم اكدت ان بـهـا وان نـسبـة 
ـنـزل فـقـد عـمـله ـعــيل الـرئـيس في ا ا

بسببها)
ـواطـنـون في مـخـتـلف دول . وتـلـقى ا
الـعـالم أكـثـر من مـليـار ونـصف مـلـيار
ـضادة بعد ستة جـرعة من اللقاحات ا
أشـهر من بـدء أولى عمـليـات التـلقيح.
وبـحـسب احلصـيـلة الـتي تـستـند الى
مـصادر رسـمية  فـقد ( اعـطاء اكـثر
ــلـيـار جـرعـة في من مــلـيـار ونـصف ا
 210 دول أو منطقة. ونحو 60
أعطي ـئة من هـذا الـرقم اإلجمـالي  بـا
فـي ثالث دول هي الــصـ والــواليـات
ـــتـــحــدة  والـــهــنـــد. الى ذلك  اقـــال ا
ــان االوكـراني  وزيــر الــصــحـة الــبــر
الــــذي تـــعــــرض النـــتــــقـــادات إلدارته
لـلـجـائحـة عـلى خـلفـيـة حـملـة تـطـعيم

بطيئة وفضائح فساد.
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أكـــــد رئــــيـس حــــكــــومــــة اقـــــلــــيم
كـردسـتان مـسرور الـبارزاني  ان
الــتــعــايش الــسـلــمي والــتــسـامح
الـديني والتعددية  حـالة متجذرة
فـي تــــاريخ كــــردســــتـــان  وعــــلى
الـدسـتـور ان يـحـتـرم ذلك ويـحمي

احلقوق الفردية. 
ونــقل بــيــان تــلــقــته (الــزمـان) عن
الـــبـــارزانـي خالل مـــشـــاركـــته في
مــؤتـمــروحـدة الـصف والــدسـتـور
الـذي نظمـته جامعـة كردستان في
اربــيل  الــقــول ان (وحــدة الـصف
لــكن الــشــعـارات كــلــمــة جــمــيـلــة 
وحـدهـا ال تـكـفي لـلـوصـول الى ما
نـصـبـوا الـيه  وقبـل ذلك يجب ان
نــــتـــحــــاور لـــتـــوحــــيـــد االهـــداف
ـشـتـركة  فال والـغـايـات والرؤى ا
ـطـالبـة بـوحـدة الصف اذا ـكن ا
لـم تـــتـــحــــد ســـبـــلـــنــــا وطـــرقـــنـــا
ووســائــلــنـا) واضــاف ان (هــنـاك
الـعديد من األمثلـة التي تثبت أننا
كــلــمـا وحــدنـا صــفـوفــنـا حــقـقــنـا
اجنــازات مـهــمـة  هـي انـتــفـاضـة
كـردسـتان الـتي تمـكـنا من خاللـها
ـكـاسب وانـشاء نـيل الـعـديـد من ا
ـلك اقـلـيـم دسـتـوري واصبـحـنـا 
ـانـا وكـذلك بـتـمـرير حـكـومـة وبـر
قــانــون مــوازنــة الــعــام اجلــاري)
وتـابع أنه (من الطـبيـعي أن يكون
لـكـل طـرف سيـاسـي رؤاه وأفـكاره

جين بالسخارتلويس ساكومسرور البارزاني 
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دني من انتـشال عـاملـ بناء من تمـكنت فـرق الدفـاع ا
حتـت ركـام مــنــزل اثـنــاء عـمــلــــــيـة الــهــدم في مــنـطــقـة

البلديات. 
ـدني تـلقـته (الـزمان) امس ديـريـة الدفـاع ا وقال بـيـان 
ان (فـرقــهـا ازالت انــقـاض مــنـزل انــهـار عــلى عــامـلـ

واخـراجـهـمــا عـلى قـيـد احلـيـاة مع تــامـ نـقـلـهـمـا الى
ستشفى لتلقى العالج). كما تمكنت الفرق من اخماد ا
حريـق انـدلعـا داخل دار سكـنيـة في منـطقـة الفـضلـية
طاعم حـافظة نينـوى وفي احدى ا في ناحـية بعشـيقة 
ـحـافـظة  دون قرب مـجـسـر الثـورة في مـديـنـة احلـلة 

تسجيل خسائر تذكر. 

االغـــتـــيـــاالت) داعـــ (الــنــقــابــات
ـدنية إلى نـظمات ا واالحتـادات وا
ـشاركة في هـذه احلملـة ومساندة ا
اخلــــطــــوت الــــتي ســــيــــتــــخــــذهـــا
ـتـظـاهـرون). ونـفت قـيـادة شـرطـة ا
احملــافـظـة  إعـطـاء األوامـر لـهـا من
قــــــبـل احملــــــافظ بــــــالــــــبــــــحـث عن
. وقالت الـقيـادة في بيان الـناشـط
امـس إن (ما تـداولته بـعض وسائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـأن احملافظ
أعـــطى أوامـــر لـــلـــقــوات األمـــنـــيــة
بـاعـتقـال النـاشـط الـذين يقـومون
ــطــالـبــة بـدم بــتــعـلــيق الالفــتـات ا
الـشـهـيـد ال صـحـة له) وأضـاف ان
(القوات األمنية لم تتسلَّم اي أوامر
بـل عـلى الــعـكس عــقـدت اول امس
مـؤتـمـرا امـنـيـا بـحـضـور اخلطـابي

بـناءً على توجيه رئيس الوزراء 
خـالله التباحث عن آخـر مستجدات
الـتحقيق وما تـوصلت اليه النتائج

بــشـان اغـتــيـال الـوزني) وتـابع ان
(احملـافظ دعـا اجلـهـات الـتحـقـيـقـية
ذات العالقة الى االهتمام واالسراع
بـكـشف مـالبـسـات احلـادث اخلاص
بــاغـتـيـال الـوزنـي وسـرعـة الـقـبض
ـهم لـلـعـدالـة). عــلى اجلـنـاة لـتـقــد
واوقــد مــتـظــاهـرون غــاضــبـون في
الـنــيــران قــرب مــبـنى وقـت سـابـق 
ـديـنـة  الـقـنـصـلـيـة اإليـرانـيـة في ا
احــتـجــاجـاً عــلى اغــتـيــال الـوزني.
تظاهرين وأظـهرت صور حشـدود ا
وهـم يـــتـــجــــمـــعـــون أمــــام بـــوابـــة
الـقنصلـية ويشعـلون النيـران فيما
انــــتـــشـــر آخـــرون فـي الـــســـاحـــات
اجملــــاورة الـــقــــريــــبـــة مـن اجملـــمع
احلـكومي في مـحاولة القـتحامـهما
االمـر الذي دفع اخلارجـية االيرانية
الى تـسـليم الـسـفارة الـعـراقيـة لدى
طـهران مذكـرة احتجـاج بشأن هذه

االحداث.  
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تـــعــمل بــكُل هــمـــة وتــفــاني وتــبــذل
جــهـــوداً حــثــيــثــة مـن أجل حتــقــيق
اإليــرادات الــتي تُــســاعــد في تــأمـ
رواتب العقود واألجـور العامل في
ـعـمل والــنـفـقـات األخـرى وضـمـان ا
عمل  ومة الـعمل واإلنتـاج في ا د
ـوذج خلـيـمـة مُـفـصـحــاً عن إنـتـاج 
مُصـغرة ألغـراض اإلنـتخـابات بـناءاً
ُسـتفـيدة  داعـياً على طـلب اجلهـة ا
ـــــعــــمل وســــائـل اإلعالم لــــزيـــــارة ا
واإلطـالع عــلـى اإلمـــكـــانــيـــات الـــتي

يتمتع بها وقُدراته اإلنتاجيـة) .
وجهـزت الـشركـة العامـة للصـناعات
الــتــعــديـنــيــة إحــدى شــركـات وزارة
ـــعــــادن ومن خِالل الــــصــــنـــاعــــة وا
مُعـاونية مـصانع ابن سـينـا التـابعة
ـضـافـات لـهـا شـركــة غـاز الـشـمـال 
ـيـاه الــصـنـاعـيــة بـكـمـيـة مُـعــاجلـة ا
مــقـــدارهــا  16 طــــــــنــاً والـــتــــــــي
شــــمِــــلت مـــــــــــادة مــــانـع الــــتــــآكل
والتكــــلُس  sina cw 112 بكمية
 12 طـــنــــاً ومـــادة  مــــانع الـــنــــمـــو
األحـيـائي sina cw  109بـكــمـيـة
طن واحـــد أضـــافـــة إلى مـــادة مــانع
sina cw 110 الــنــمــو األحـيــائي
بـكمـيـة ثالثـة اطنـان طن حـيث تـقوم

ـرحـلـتـ فـاحـصي نـوعــيـة في كِال ا
الفـصـال واخليـاطـة مُرتـبـط بـقسم
الــســيــطــرة الــنــوعــيــة فـي الــشــركـة
اخلاضع للمُراقـبة والفحص من قِبل
ركزي للتـقييس والسيطرة اجلهاز ا
النـوعـية حـيث يـتم فحـص النـموذج
الـــصـــفــري ألي مُـــنـــتج في اجلـــهــاز
ــركــزي لــلـــتــقــيــيـس والــســيــطــرة ا
الـنوعـيـة اضـافة الى فـحص عـيـنات
من الـكـميــات اجملـهـزة  مـشـيرا الى
ــــعـــمـل تــــمـــكـن في الــــعــــامـــ ان ا
ـــــاضـــــيــــ 2019  و 2020 من ا
جتهـيز كـميـات كبيـرة من اخليم إلى
ُــهــجــرين بــشـكل وزارة الــهــجـرة وا
رئـيـسي ووزارات الــصـحـة والـدفـاع
ُـواصـفات ُـحـافـظـات بـا ومـجـالس ا

ُحـددة ). والتوقيتات ا
ــصـــنـع (إمـــكـــانـــيــة وأكـــد مُـــديـــر ا
وذج عمل لـتنفـيذ أي  واستعـداد ا
ُـواصـفات من اخلـيم بالـتـفـاصيل وا
ُـطـلـوبة من ـوديالت والـكمـيـات ا وا
ُسـتفـيدة إضـافة إلى إنـتاج اجلهـة ا
أي مُـــنـــتــجـــات اُخـــرى حتـــتــاج إلى
خـيــاطـة وبـأقــصى الـطـاقــات لـتـوفـر
اإلمــكــانــيــات اإلنــتـاجــيــة الــكــبــيـرة
ُـتـمـكـنة الـتي والـطـاقـات الـبـشـريـة ا
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دعت وزارة الـــــزراعــــة إلى حتــــرك
عــــاجل لــــلـــتــــفــــاوض والـــضــــغط
السيـاسي والتجـاري على اجلانب
ـستحقات التركي للـحصول على ا

ائية.  ا
تحدث باسم الوزارة حميد وقال ا
الـــنــــايف في تــــصـــريح تــــابـــعـــته
(الـزمـان) امس ان (هـنـاك تـنـاقـصا
ـــيـــاه ســـواءً من فـي مـــنـــاســـيـب ا
اجلــانب الــتــركي الــذي لم تــكن له

ـا نالحـظه في جـمـيـع من الـشـعب 
ديـالى الـتي شـهـدت توقف الـكـثـير
من مـحـطــات الـكـهــربـاء فـضال عن
ياه لـلسكان بالتالي ان محطات ا
هـذه التـناقـصات حـقيـقية ولـيست

مؤامرة او مصطنعة).
داعــيـا احلــكــومـة الى (اســتــخـدام
التبادل الـتجاري مع تركـيا وسيلة
ضـــــغط الطالق حـــــصص الـــــبالد
ـوارد أوفت ـائــيـة) ,وتــابع ان (ا ا
بـــإلـــتـــزامـــاتـــهـــا إلعـــداد اخلـــطـــة

بغداد - الزمان
 أكــدَ مُـديـر مصـنع الـقـطـنـيـة الـتابع
الـى الــشــركــة الــعـــامــة لــصــنــاعــات
الــنــسـيـج واجلـلــود إحــدى شــركـات
ـعادن ياسـر عبـد وزارة الصناعة وا
الــواحـــد ان مــعـمـل خـيــاطــة بــغـداد
ـتــلك مـكـائن تــخـصُـصـيــة حـديـثـة
لـــلــفــصــال واخلــيـــاطــة من مــنــاشئ
رصــيـــنــة إلنـــتـــاج اخلـــــيـم بــكـــافــة
أنواعـها 400 باوند و 180 باوند
واألغطية  اجلــادر إضافة إلى إنتاج
ُــنــتــجــات األخـرى الــتي مُــخــتــلف ا
حتـــتـــاج إلى عــــمـــلـــيـــات خـــيـــاطـــة
ـوديالت والـكـمـيات ُـواصفـات وا بـا

طلوبـة . ا
وقـال في تـصـريح للـمـكتب اإلعالمي
في الـوزارة تلـقـته (الـزمان) امس ان
تـلك مـكائن (مـعمل خـيـاطة بـغـداد 
ــوديل فــصــال حـــسب الــنــمــوذج وا
ــطــلـوب ومــكــائن خــيـاطــة ثــقـيــلـة ا
إلنتاج اخليم ومكائن خـياطة خفيفة
ُــنـــتــجــات األخــرى إلنـــتــاج أنــواع ا
كــالـبــدلـة الــوقــائـيــة وأكـيــاس حـفظ
تلك اجلثث والكاون وغيرها كما و
ُــوظــفــ ذوي اخلــبــرة كــوادر مـن ا
والـكـفـاءة وعُـمـال مـهـرة إضـافـة إلى
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إجــــــــــابــــــــــات جــــــــــادة فـي إطـالق
ـائيـة وكذلك مـستـحقـات الـعراق ا
ـياه من ايـران الـتي قـامت بـقـطـع ا
عن دربــنــدخـان بــشــكل كــامل وعن
ئة), الزاب الـصغيـر بنـسبة  75با
الفــتــا الى ان (احلــراك ال زال لـيس
فاوض ـطلوب من ا ستوى ا في ا

العراقي في هذا اجملال)
مـبــيـنـا ان (هــذه الـتـنــاقـصـات هي
حـقيـقـية وواقـعيـة وهـناك مـخاوف
ا وإ لـيس لدى الـوزارة فـحسب  ,
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يعني التغيير فيما يعني التحول من مرحلة الى أخرى سلبا او ايجابا 
والـتــغـيـيــر في اجملـتــمع ال يـتـوقـف حـتى وان بـدا بــطـيــئـا  وهـذا الــتـغـيــيـر لـيس
بالـضرورة ان تكون حـركته الى االمام اذ يـكون في بعض حاالته نـكوصا وعودة
الى الـوراء . واذا تـأمـلـنـا احلـاالت التـي ترافق االنـسـان في مـسـيـرته الـسـلـوكـية
سنـجدها عـلى النحـو التالي :انـسان يـتغيـر سلوكه من سيء الى حـسن وانسان
يتـغيـر سلوكه مـن حسن الى أحسن وانـسان يـتغـير سلـوكه من حسن الى سيء
وانسـان يتغـير سلـوكه من سيء الى اسوأ ..هي اربع حاالت تـفرض فيـها البـيئة
االجـتـمـاعـيـة سـلـطـتـهـا عـلـيـنـا وتـفـرض فـيـهـا الـتـربـيـة األسـريـة سـطـوتـهـا عـلـيـنا
بـاشر ..فاالنـسان الـذي يتـغيـر سلـوكه من حـسن الى احسن يـأتي من التـأثيـر ا
من لـدن الـنـخـبة الـتي حتـيط به ونـعـني بـهم اهل العـلم والـدين الـذين نـتـوسم بهم
اخليـر والـصالح  أما االنـسـان الذي يـتـغيـر سلـوكه من سيء الى حـسن فـيأتي
مـن يـقـظـة ضـمـيـر أو من هـزة مـفـاجـئـة تـفـعل مـفـعـولـهـا في الـنـفس لـتـتـرك آثـارا
أمـا االنـسان ايـجـابيـة عـاليـة لـيشـعـر بعـدهـا ان ما مـضى من حـياته كـان هـباءا 
الـذي يـتـغـيـر سـلـوكه من حـسن الى سيء فـيـأتي من خـلل في نـظـام اسـرته ومن
يـز بـ اخلـبـيث والـطـيب  امـا االنسـان الـذي يـتـغـير صـحـبة سـيـئـة جـعـلتـه ال 
سلـوكه من سيء الى أسوأ فألنه وجد نفسه يـرتكب االخطاء دون ان يردعه احد

ودون ان يأخذ بيده أحد بينما اسرته منشغلة عنه باللهو والطمع .
ـيـتـ هز والـواقع ان الـقـرن الـعـشـرين ومـا احتـواه من حـربـ عـا
اجملــتــمــعــات هـزا عــنــيــفـا وكــان األســرع بــ الــقـرون في
التـغيـيرات . والـيوم بعـد ان اصبح الـعالم صـغيـرا بسبب
ما أفـرزه العـلم من تـقدم رحـنا نـخـشى على انـفسـنا من
هذه الـتـغيـيـرات السـريـعة فـي أنهـا قـد جتردنـا من الـقيم

ا فيها من اصالة وصدق ووفاء . اجلميلة 
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مـقـالكم اجلـمـيل ( شيخ جـامع يـستـعـيد وقـائع أيـام اجلمـر ) استـدعى كـوباً من
ـرأة التي الـشـاي مع الـزجنـبـيل ... عـرض أعـادني لـبغـدادي احلـبـيـبـة ومـجـلـة ا
تولـيت حتريرها والـصحفي الرائع أخي عـلي حيدر الذي كـان يكتب في مجـلتنا
سنوات عـديدة  حتى عندما التحق بجبهة القتال على احلدود الشرقية للوطن 
وهـو الـهـادىء احلـنون  كـان يـزور اجملـلـة وهـو بـبدلـته اخلـاكـيـة نـشـرب الـشاي
فـضـلـة ثم يـبـدأ بـقص حـكايـاته في جـبـهـة الـقـتال ويـستـأذن لـتـدخـ سـكـارته ا
وقصص اجلـنود األبـطال ... ولقـد روى لي قصـة األم العراقـية الـتي وقفت على
أطالل قريـتها احلـدودية التي  إخالؤها من الـسكان خـوفا علـيهم من القصف
ـتـبـادل  لـكن تـلك الـعـجـوز ظـلت لـوحـدهـا واقـفة ومـع غـروب الشـمس الحـظت ا
الدوريـة التي كان بضمـنها الكاتب عـلي حيدر أن هناك في تـلك اخلرائب شبحًا
يتـحـرك ... ظنـوه ليـس من البـشـر .. ومنـهم من تـوجس من االقتـراب ومـنهم من
ـريـبـة  وأخـيـراً قـرروا االجتـاه نـحـو تـلك ـعـرفـة هـذه الـهـامــة ا شـدّه الـفـضـول 

اخلرائب الطينية فإذا بهم مع سيدة عجوز تنتظر ...
ـفاجأة  تنتظر ابـنها اجلندي وتعـرف يوم نزوله للقرية  ماذا تنـتظر ? يا لهول ا

وتخشى لو عاد ولم يجد غير اخلرائب سيصطدم 
وسوف لن يجد أمه احلنون !!!

كان ال تعـرف كيف تخـبر ابنـها عن مكـانها اجلـديد ... لذلك آثرت ولو غـادرت ا
البـقاء لـوحدهـا حل عـودة ابـنهـا .... يا ألـله بكـيت وهـو يروي لي هـذه احلكـاية
التي ظلت إلى اليوم خالدة في ذاكرتي كصورة الصحفي اجلميل علي حيدر..
ومـرت سنـوات .... جـاء االحتالل الـغاشم 2003... خـرجت من الـعراق ودارت

بي األيام حتى استقر مقامي في اإلمارات ...
وذات يــوم من عـام 2015 كــنت مع بــعض الــصـديــقــات نـتــجــول في مــعـرض
الكـتاب في الشارقة .. جو مـفعم بجمال الـناس والكتب ودور النشـر والفعاليات
ـسـاء بـعـد انقـضـاء أمـسـيـتي الـشـعـرية في الـثـقافـيـة  وكـنت سـعـيـدة في ذلك ا
عـرض  وفيـما كـنت مع صديـقاتي وابـنتي نـهم باخلـروج إذا بصـوت ينـاديني ا
ـوسوي) فـالـتـفت فـإذا بشـاب بـهي الـطـلـعة يـسـتـوقـفني (عـمّـة .. عمّـة سـاجـدة ا
ليعرفني بنفسه ويبدي احترامه وتقديره العالي وفرحته الكبيرة بأن رآني ....
وسط اسـتـغـرابي قـال ; عـمّـة أنـا عـمـر عـلي ابن شـخص تـعـرفـينـه جيـداً ... ابن

الكاتب علي حيدر 
ـرحوم فـاقـشـعـرت عـروق قلـبي وأخـذتـني سـورة من الـذهـول وسـرى بي طـيف ا
علي حـيدر ... يـا لهـا من مفـاجأة ويـا لهـا من حلظـات ملكـت علي كل مـشاعري
ا في زماننا ... لم أكن قـد عرفت أوالد الزميل علي حـيدر ور
كانـوا أطفاالً ... وها هو عمر قد شب عن الطوق وأصبح

رجالً وكاتباً وإعالمياً معروفاً ...
ولـليـوم  وعمـر ابن أخي يتـواصل مـعي بحـنان ابن األخ

وما أجمل كلمة ( عمّة ) ح يناديني بها ..

ـسـاحـات الـصـيـفـيــة واعـطت كل ا
ــزروعـة ألن لــديـهـا خــزين مـائي ا
وهذا يدل عـلى انها اسـتطاعت من
ـيـاه ,االســتـفــادة مـنــهـا تــرشـيــد ا
خالل هـذه االزمـة). وطـالـبت جلـنـة
ياه واالهوار النيابية , الزراعة وا
احلـــكــومـــة بـــاتـــخـــاذ اخلـــطــوات
الالزمـة والـسـريـعـة لـلـحـفـاظ عـلى

ائية.  حصص العراق ا
وقال رئيس الـلجنـة سالم الشمري
في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ــنـســوبي (الــتــنـافـص احلــاصل 
دجـلـة والــفـرات امـر مـقــلق ويـنـذر
بـــــصـــــيف جـــــاف ان لم تـــــتـــــخــــذ
االجـراءات احلــكـومـيـة الالزمـة مع
ـنـبع لــلـنـهـرين والـروافـد دولـتي ا
تــــركـــيــــا وايـــران) ,الفــــتـــا الى ان
(الــبــلـدين مــاضـيــان بــخـطــطـهــمـا
بـانـشـاء اخلـزانـات والـسـدود التي
حتـفظ لـهـمـا الـقـدرة عـلى الـتـعامل
مع اي ظــروف اروائــيــة وزراعــيــة
مهـمـا كانت ,ونـحن ننـتظـر مـنهـما

ياه). العطف ليزودونا با
وتــابـع ان (االهــوار في طــريـــقــهــا
لـلــجـفـاف) ,مـشــددا عـلى (ضـرورة
الـبـدء الــفـوري بـخـطــوة حـكـومـيـة
ـعاجلـة االمـر قـبل تـفـاقمه عـاجـلـة 
ــنــبع, عـــبــر االتــصـــال بــدولــتـي ا
لـــضـــمـــان حـــصـص الـــعــراق دون

تاخير).
ائيـة مهدي ـوارد ا وترأس وزير ا
رشــــيـــد احلــــمــــداني احلــــمــــداني
أجـــتــمـــاعـــا فـــنــيـــا ضم عـــددا من
ـــديــــرين الــــعـــامــــ واخلـــبـــراء ا

ـــائي , واخملـــتـــصـــ بـــالـــشـــأن ا
ـنـاقشـة مقـررات اخلـطة الـصـيفـية
وسم  ,التي أقـرت باألتـفاق لهـذا ا

مع وزارة الزراعة. 
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
احلمداني الـقول (ضرورة الـتعاون
والـــعــمـل بــروح الـــفــريق الـــواحــد
والتـحلي بالـصبر لـتجاوز األزمات

خدمة للصالح العام).
واضاف ان (الوزارة تولي أهتماما
واسـعـا لـدفع الـضـرر عـن مـحـافـظة
الــبــصـرة  ,والســيــمــا شط الــعـرب
بـالعـمل اجلاد أليـقـاف أي تأثـيرات
قـــد حتـــدث نـــتـــيـــجـــة أنـــخـــفــاض
ـيـاه وتالفـيـا لألخـطـاء مــنـاسـيب ا
الــــتي حـــــدثت خـالل الــــســــنــــوات
ــاضـيـة وأدت الى أرتــفـاع نـسـبـة ا

لحية). التراكيز ا
وتـابـع ان (الـوزارة اعـتـمـدت خـطـة
ياه العـذبة من نهر دجلة أليصال ا
ـتفق ـعدالت ا إلى شط الـعرب وبـا
عـلــيـهـا لـلــتـصـدي ألي تـقــدم لـلـمـد

لحي). ا
مــؤكـدا (اهــمــيـة تــكـثــيف اجلــهـود
ــيـــاه حملــطــات لـــتــأمـــ وصــول ا
األســالــة واألراضي الـــزراعــيــة في
مـــحــــافـــظــــة ديـــالـى وزيـــادة عـــدد
ــولــدات لـــضــمــان أســـتــمــراريــة ا
تـشغـيل محـطة ضخ نـهر خـريسان
أضافـة إلى مـتـابـعـة تـنـفـيـذ أعـمال
محطـة أسفل اخلالص وبالـتنسيق
مع احلـكـومة احملـلـيـة في محـافـظة
ـائـية في ـعـاجلـة الـشـحـة ا ديـالى 

احملافظة). ك

ما أجرى احلمداني جـولة ميدانية
شروع لألطالع على سـير العـمل 
أعادة تبط وتأهيل قناة اجليش.
وذكر البـيان ان (احلمـداني يرافقه
ـديـرين الـعـامـ  ,تـفـقـد عـدد من ا
ـشروع أعادة تـبط سيـر العمل 
وتــأهـيل قـنـاة اجلـيش الـذي يـنـفـذ
من قـبل صــيـانـة بـغـداد  بــالـهـيـئـة
الــعــامـة لــصــيـانــة مــشــاريع الـري
والــبــزل  ,وبــتــكــلــيف من رئــاســة

الوزراء).
واضــــاف ان (االعـــمــــال اجلـــاريـــة
بطنة شملت تبـط األجزاء غيـر ا
ـتــضــرر مـنــهـا), وأعــادة تـأهــيل ا
وأشــــاد احلــــمــــدانـي بـ(اجلــــهـــود
ـالكــات الــتي ــبــذولـــة من قــبل ا ا
تـواصل عـمـلـهـا بـتـفان واخالص),
مـــشــددا عــلـى (تــكــثـــيف اجلــهــود
ألجناز العـمل بالتـوقيتات الـزمنية

احملددة له). 

كــان يـقف بــجـانـبـه إلطـفـاء الــنـار. مع ذلك
أصــيب الــشــاب بـجــروح خــطــرة. وتــغـطي
ـئة من جسـده وفق ما أفاد احلروق 90 بـا
أطبـاء في مسـتشفـى في أربيل أسـعفه إليه

تحدة. عاملون في األ ا
وكان الشاب واسمه محمد محمودي ويبلغ
من الـعــمـر 27 عــامـاً يــقـول قــبــيل إحـراقه
نفسه �بسبب النضـال في سبيل كردستان
نـزحت من كـردسـتـان الـشـرقـيـة (في إيـران)

وأصبحت الجئا.
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ويــــضـــيـف (هــــذا هـــو وضــــعــــنــــا هل من
فروض أن نعيش هكـذا بسبب السياسة? ا
هل هــذه حـــيـــاة? أهــكـــذا نــعـــاقب بـــســبب
نـضـالـنـا? نـعـيش كـكالب مـشـردة منـذ أربع
سـنــوات. إذا عـدت إلى إيــران سـوف أعـدم
ـتـنـزهـات وهـنـا لـم يـبق لـنـا مـكــان سـوى ا
كتملة). نازل غير ا ساجد أو ا العامة أو ا
وأفـاد أصـدقـاء له وكـالـة فـرانس بـرس بـأن
تحدّر من مـدينة بوكان الكردية محمودي ا
في إيران يقيم في أربـيل منذ أكثر من أربع
تحدة إال سنوات وقـدّم طلب جلوء أمـام ا

أن دراسة طلبه تأخرت.
وروى أصــدقــاؤه بــأنـه يــعــيش في ظــروف

صعبة ووسط ضغوط نفسية بينما والداه
كبيران في الـسن ويعيـشان في إيران. وهو
يعمل أجيراً مياوما في أربيل. وكان ينتمي
الى حـــزب إيــراني مـــعــارض يـــتــواجــد في

كردستان.
ومــــحـــمـــودي واحـــد من آالف اإليـــرانـــيـــ
األكراد الـذين يعـبـرون احلدود بـ البـلدين
بـحـثـاً عن عـمل بـأجـر يـومي بـسـيط. كـذلك.
وتتمركز في إقلـيم كردستان العراق أحزاب
سياسـية كـردية إيرانـية معـارضة منـذ أكثر

من عشرين عاما.
وأثـار تـصـويـر احلـادثـة اسـتـيـاءً في أربـيل
وجـدالً حــول قـيـام الـصــحـافـيـ بــتـصـويـر

احلادثة بدل مساعدة الرجل.
ي في وكــــتب أرشـــد خــــلـــيل وهــــو أكـــاد
جـــامــــعــــة صالح الــــدين في أربــــيل عــــلى
فــيــســبــوك �عــلى الــصــحــافــيــ االلــتـزام
باد الصحافية وعدم تصوير عايير وا با
أو تغـطـية مـثل هذه احلـوادث ألنـها تـشجع
اآلخـرين عــلى الـقـيـام بــهـا وأيـضـاً تـعـرض

حياة الصحافي أنفسهم للخطر.�
وحــاولت وكــالــة الــصـــحــافــة الــفــرنــســيــة
ـتــحـدة لـلــحـصــول عـلى االتــصـال بــاأل ا

تعليق لكنها لم تكن متوفرة على الفور.

s  ÕËe½  Ułu  qÒL×²¹ rOK ù«

UO dðË Ê«d¹≈

 UN²ÝUÝ l  ô  5D K  l

تعد الـقضية الفلسطينيـة اوضح قضية حق في تاريخ االنسانية و ذلك عائد الى
انهـا غيـر مسـبوقـة في التاريـخ  فلم يـحصل ان سرقـت ارض من حتت شعـبها
ـشؤوم والذي اعـطى فلسـط للـيهود كما حـصل مع فلـسط مـنذ وعد بـلفور ا

وقد  ذلك قبل الهلكوست النازي ال بعده كما يتوهم بعض الباحث .
وال ينتـقص من القضايا العادلة كالقضية الفـلسطينية ان يكون بعض قادتها قد
اخـطـأوا بحـق فلـسـطـ نـفـسهـا مـثـلـمـا اخطـأوا بـحق االردن والـعـراق والـكويت
وسـوريـا فـذلك امر يـعـالج في مـضـمـاره وال ينـبـغي ان يـكـون مبـررا لـلـدفاع عن

العدو االسرائيلي او االنتقاص من احلق الفلسطيني .
انـنـا ال نتـعـاطف وال ندافع عن الـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية الن الـراحل يـاسر عـرفات
ـقاطـعـة بـعـده االن  وال تعـاطـفـا مع حـماس زعـيـمـها وال ألن ابـا مـازن يـسـكن ا
وزعيـمها الشهيد احمد يـاس الذي اقام(  مع االسف )  مجالس فاحتة جلزار
ـقـراطـيـة ومــواقـفـهـمـا الـعـراق  وجنـلــيه وال نـصـرة لـلــجـبـهـتـ الــشـعـبـيـة والــد
وقف نفسه السـياسية  بل نفعل ذلك انـتصارا للحق واالنـسانية وكنـا سنقف ا
في نـصـرتـهـا لـو كـانت الي شعـب مظـلـوم آخـر  الن احلق حق مـهـمـا كـان لونه

وجنسه ومنشأه.
نبت ? فكيف اذا كان صاحب احلق هذا يحمل ذات العقيدة واللغة وا

وقد قـلت ذات مرة في قـناة اجلـزيرة ان وقـوف عرفـات وياسـ مع صدام  ضد
الشعب الـعراقي لن يجعلـنا نحيد عن احلق مثـلهما فنقف مع االسـرائيلي ضد
اهـلنـا الـفلـسطـيـنيـ الننـا نـؤمن بقـوله تـعالى ( يـاايهـا الـذين آمنـوا اليـجرمـنكم

شنآن قوم على ان التعدلوا  اعدلوا هو اقرب للتقوى )
ن يلـومنا ولذا سنـظل مع فلـسط الـقضـية النهـا قضيـتنـا العادلـة واستـغرب 

وقف بسبب ماسبق  فاذا فعلنا مثل من ذكرت نكون مثلهم . على هذا ا
فلسط ستعود ألهلها الفقراء الرائع ونحن في طليعة مسانديهم وذلك عهدنا
ووعــدنــا ايــا كـان مــا عــانــوه ومــا عــانــيــنــاه ومــثــلــمــا ســقــطت

. الدكتاتورية في العراق سيسقط االحتالل في فلسط
عاش الـعراق اقولهـا واعني فيهـا عاشت فلسـط ايضا
كنوا ان فرق مقابر الفـذاذ عراقي ال الن في جنـ وا

يكونوا قد أخطأوا البوصلة .
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يــقــيم مـــركــز كالويــز الـــثــقــافي مـــهــرجــانه
الـسـنـوي الــرابع والـعـشــرين حتت عـنـوان

(حوار ازالة االقنعة) . 
وقالـت الدكـتـورة ابـتـسـام اسـمـاعـيل قادر
ــركــز عــبـــــــــر دعــوة تــلــقــتــهـا رئــيــسـة ا
ـــهــــرجـــان (انه (الـــزمـــان) حلــــضـــور ا
سيـعـقـد في الـسلـيـمـانيـة لـلـمدة من 25
ولــغــايــة 27 ايــار اجلــاري عــلى قــاعــة

فندق رامادا).
ــهـرجـان الــسـابق الــذي اقـيم وكـان ا
الـعام 2019 قـد احـتـفى بــالـشـاعـر
الكبير مظـفر النواب بحضور ادبي

وثقافي واسع. 
ــهـرجـان واضـافت الــدعـوة (ان ا
يــتــضــمن هــذا الــعــام جــلــسـات
شـعـريـة وتـقـد بـحـوث واقـامـة
شـاركة دور معـرض للـكتـاب 
نشر عـربيـة وفارسيـة وكردية
فــضال عـن حــفـل مــوســـيــقي
ومــــراسم تــــوقــــيع كــــتـــاب)
ـهـرجان واشـارت الى ان (ا
خصص يـومـاً كـامالً ضمن
برنـامجه لالحـتفـاء بالـثقـافة

االيرانية).
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وت يقبع شاب كردي إيراني ب احلياة وا
في أربــيل بــعـدمــا أقـدم عــلى إضـرام الــنـار
بـنفـسه أمـام عدسـات الـصحـافيـ الـثالثاء
ـتحـدة في عاصـمة إقـليم قرب مـبنى األ ا
كردسـتـان في العـراق على خـلـفيـة استـيائه
ـعـيـشـيـة وتـأخـر دراسـة طـلـبه من ظـروفه ا

للجوء خارجاً.
ــوارد ويــتـــحـــمل إقـــلـــيم كـــردســـتـــان ذو ا
احملــدودة والـذي يــعـيش أزمــات مـالــيـة مع
بغداد أعباء موجات من النازح من اكراد
سوريا وايـران وتركيـا فضال عن العـراقي
ــدن احملــررة من تــنــظــيم الــذين فــروا من ا
ـدن الـكـردية داعش وال يـزالـون بـاقـ في ا
لـعدم تـوافـر إمكـانـات عودتـهم الى بـيـوتهم

هدمة. ا
وانتشر مقـطع فيديو مدته نـحو دقيقة على
مــواقع الــتــواصل االجــتـمــاعي خــصــوصـاً
فيـسـبوك قـبل أن يـتم حذفه يـظـهر الـشاب
وهــو يـحــمل قــارورة بــنـزين قــبل أن يــقـوم
ــادة عـلى جـسـده ويــشـعل نـفـسه بـوضع ا
فـيـمـا كـان يـتـحـدث لـصـحـافـيـ في قـنوات

محلية.
وفور إقدامـه على إشعـال نفـسه هرع شاب
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ـــواد بِــمـــنع الـــتـــكــلُـس عــلى هـــذه ا
الـسـطـوح الــداخـلـيـة لِـبـرج الـتـبـريـد
ُرتبـطة بها وحتول دون واألنابيب ا
ــو األحـيـاء عــمـلـيــة الـتــآكل ومـنع 

الــبـــكــتــيـــريــة في أبـــراج الــتـــبــريــد
ُلحقة بهـا . واألنابيب ا

وقال بيان  ان (مُعاونية مصانع ابن
ســيـنــا لـديـهــا اإلمـكــانـيـة لــتـجــهـيـز

ونصب وتشـغيل منـظومات مُـعاجلة
ــيـاه ــيــاه ومُــعــاجلــة مُـخــلــفــات ا ا
ُسـببـة للـتلـوث البـيئي الصـناعـيـة ا

ومُعاجلة مياه الصرف الصحـي) .

ابتسام
اسماعيل
قادر

سالم الشمري
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حــــددت وزارة االتـــصــــاالت مـــزايـــا
ـشروع الـوطـني لـلكـيـبل الـضوئي ا
مؤكـدة استمـرارها في تـنفيـذ عمـلية
الـصــدمـة لـلــحـد من تـهــريب سـعـات
ـــتـــحـــدث بـــاسم االنــــتـــرنت.وقـــال ا
شـهداني في تـصريح الوزارة رعـد ا
ـشـروع الـوطـني لـلـكـيـبل امس ان (ا
الـضـوئـي او مـا يـسـمى بــفـايـبـر تـو
هـوم  بــدء الـعــمل به في مـنــطـقـة
زيونـة ألكـثر من ألف مـنـزل) مشـيرا
ـــنــــطـــقــــة اشـــادو الـى ان (أهـــالـي ا
قدمة) واضاف ان بجودة اخلدمـة ا
شروع يعـالج احلمل الكـبير الذي (ا
يحصل عبر الـكيبل الضوئي اف تي
اج  كــــمــــا انه يـــوفــــر فــــرص عـــمل
) مــوضـحــاً أن (الـوزارة لــلـعــاطــلـ
تهدف الى استقطـاب االيدي العاملة
ـشـروع) ـئـة من ا ـا يـفوق 90 بـا
وبــشـــان عـــمـــلـــيــة الـــصـــدمـــة اكــد
شهداني ان (الـعملية الـتي اطلقها ا
رئـيس الــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمي
ــاضي مـا زالت في شـهــر حـزيـران ا
مـــســتــمــرة في جـــمــيع احملــافــظــات

باستثناء اقليم كردستان) الفتاً الى
الكـــات الــهـــنــدســيـــة الــتي  أن (ا
تــكـلــيـفــهـا مـن قـبل الــوزيـر بــاشـرت
بــعــمــلــهــا بــالـــتــعــاون مع جــهــازي
اخملــابــرات واألمن الــوطــني ووزارة
الــداخــلــيــة) وتــابع انه (يــتـم رصـد
مـخـالـفـات وجتـاوزات عـلى شـبـكـات
االنــتــرنت والــكــيــبل الــضــوئـي بـ
احل واآلخر واحالة اخملالف الى
الـــقــضـــاء). كـــمـــا اعـــلـــنـت الــوزارة
اســــــتـعــداداهـا لــلــبـدء بــتـشــــــغـيل
مـشــــــروع الـنـفــــــاذ الـضـوئــــي في
ســـــامـراء بـيـنـمـا نـصـبت اجـهــــزة
حديثـة لزيادة ســـــعات االنترنت في
محافظـتي واسط وميسان. وقالــــت
مــســــــؤولــة الــعالقــــــات واالعــــالم
فــــي الشــــركـة العامـة لالتصــــاالت
ـــعــلـــومــاتــيـــــــة فــــي الــــــوزارة وا
ايـــنــــــاس اجلـــلـــبــــي في تـــصــريح
امس ان (مـــــالكـــــــات الـــــــشـــــــركــــــة
اخملـــــــتــــــصـــــــة اجنــــــزت جــــــمـــــــيع
االســتــعــدادات اخلــاصــة بــتــشـغــيل
مــشـــــروع الــنــفـاذ الــضــوئي ضـمن
ــحـافــظــة صالح الـديــــن ســامـراء 

لـــــتـــــقـــــديـــــم خـــــدمـــــــــات جـــــيــــدة
ومــســـــتــقــرة وذات جـــــودة عــالــيـة
واســـعـــار مـــنــــاســـبـــة) مـــؤكـــدة ان
ـشـــــروع (االعــمـــــال مــتـواصــلـة بــا
خـالل الــعــطــلــة لـــتــوفــيــر خــدمــــــة
انـتــرنــــت افــضــــل مــــن احلـالــيـة)
مـشيـرة الى ان (الـنـفـاذ الـضوئي من
ـهـمـة الـتي سـتـرى الـنور ـشـاريع ا ا
قريبـاً بعــــد اكمـال جتهيـز وتنصيب
شـروع الذي سيـحدث طفرة اجهزة ا
ـقــدمـة في جــودة خـدمــة االنـتــرنت ا
) ومـضت الى الـقـول ان لـلـمـواطـنـ
(الـشــــــركـة جنــحت في ربط أجــهـزة
مــــشــــروع ســــيــــنــــا بــــــــ واســــط
ومــيــســــــان ,بــهــدف زيــادة ســعــات
شــــروع االنترنــــت حـيث  ربط ا
فــــي مـحــطـــــة تـراســـــل الـكـوت مع
مــحــطــة تــراســــل عــلي الــغــربي في
مــيــســــــان) واضــافت ان (اخلــطـوة
جــــــــاءت من اجل زيــــادة ســـــــعـــات
ـــــــقـــــــدمـــــــــــة الى االنـــــــتـــــــرنـــــت ا

 .( احملافظت
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 قصي الياسري

ي جلـودة الـتــعـلـيم مـا سـبب الــعـا
ذلك فـــارقـــا زمـــنــيـــا بــــيــنه  ,وب
الــــــدول االخـــرى) الفــــتــــا الى انه
(عـــدم وجــــــود اي خـــــطــط لـــــدى
الــوزارة لـالهــتــمــام بـــهــذا الــشــأن
,كـــونــهــا تــحـــتــاج الــى قـــوانــ
وامـــــوال لـــــلــــبــــحـث الــــعــــلــــمـي
وتـــــطـــــويـــــر قــــــدرات االســـاتـــذة
ـــنــاســـبــة), وبــنـــاء اخملــتـــبــرات ا
واضـــــــاف ان (هــــــنـــــاك نـــــحــــو
300 مـعيـار الـتـي تـطبـقهـا الــدول
لـدخــول جـــامــــعــــاتـــهــــا ضـــمــن
ــيـة ومــنـهـا الـتــصـنــيـفــات الـعـا
عـــدد الـــطــلــبــة الــذيـن تـــزوجـــوا
مـــن الـــــطــــــــالــــــــبـــــــات والــــــذين
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اقـتـرحت جلـنـة الـتـربيـة الـنـيـابـية
عــــلى احلـــكــــومـــة انــــهـــاء الــــعـــام
الــدراسي بـاالعــتـمــاد عـلى درجـات
نـصـف الـسـنـة لـلـطـلـبـة  ,او اجراء
االمـتــحـانــات الـنــهـائــيـة فـي حـالـة
انخفاض مستوى اصابات كورونا
في البالد  ,مستبعدة التمديد.وقال
رئـيس اللـجنـة قـصي اليـاسري في
تـصريـح تابـعـته (الـزمان) امس إن
(قرار إعادة الدوام بشكل حضوري
أمر خاص باللجنـة العليا للسالمة
الـــوطــنـــيــة) ,واضـــاف ان (اتــخــاذ
قرارات بالـدوام احلضوري يـحتاج
الى تـمــديــد الـعــام الــدراسي كـونه
شـارف على نـهايـته من حـيث مدته
الـــزمــنـــيــة) ,مـــشــيـــرا الى انه (من
الــصــعب تــمــديــد الـعــام الــدراسي
بــسـبـب ارتــفــاع درجــات احلـرارة
وتـأثيـره على إجـراء االمـتحـانات ,
ـنتـهيـة وكذلك والسـيمـا للـمراحل ا

ـقبل), علـى بدايـة العـام الدراسي ا
مؤكدا ان (جلـنته ستـعقد اجـتماعا
ـنـاقـشـة إنـهـاء مـع وزارة الـتـربـيـة 
الـــعـــام الـــدراسـي احلـــالي ووضع
ـــنــاســبـــة لالمــتـــحــانــات اآللــيــة ا
الــنــهــائــيــة) ,وتــابـع ان (الــلــجــنـة
ســتــقــدم مـقــتــرحــاً بـإنــهــاء الــعـام
الـــدراسي وإجـــراء االمـــتـــحـــانــات
الــنــهـــائــيــة لــلــمــراحل ,في مــا إذا
اسـتــمــر انـخــفــاض عـدد اصــابـات

كورونا). 
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من جـــهــته  قــال عــضــو الــلــجــنــة
صفـاء الـغا في تـصريح امس إن
(اعـضـاء الـلـجـنــة سـيـنـاقـشـون مع
الــوزارة انــهــاء الــعــام اجلــاري أو
ـا جـعل االمـتــحـانـات إلـكــتـرونـيـة 
تبقـى من الفصل الـثاني) وأضاف
(نــســـعى إلنــهــاء الـــعــام الــدراسي
واالعـــتـــمــاد عـــلـى درجــات نـــصف
الــســنــة لــلــمــســاهــمــة في إيــقــاف
انـتــشـار اجلــائـحــة بـ الــطـلــبـة)
واشار الى ان (االجـتمـاع سيـحسم
تـداولة عـبـر القـنوات الـشائـعـات ا
ــواقع االلـكـتـرونـيـة الـفـضـائـيـة وا
ـتـعـلـقـة بـإنـهـاء الـعام الـدراسي  ا
حيث اليـوجد أي إجـراء  اتخاذه
بهذا الصدد وأن اللـجنة ستناقش
هـذا األمـر كـمـقتـرح بـسـبب ارتـباط
وقف مـصيـر الـطلـبة والـتالمـيذ بـا

الوبائي العام للبالد).
مـبـيــنـا ان (مــقـتـرح ايــقـاف الـدوام
احلـــــــضــــــــوري وحتـــــــويـــــــلـه إلى
إلـكتـروني كـان له أثـر ايـجابي في
خـفـض أعـداد اإلصـابـات بـكـورونـا
دارس حيث سبق أن سجلت في ا
ـؤسـســات الـصـحــيـة حـاالت بـ ا

يسـتخـدمون الدراجـة الهـوائية في
الــتـجــوال بــاجلــامــعــة وعـدد مــن
ـــــنـــــتـــــديـــــات يــــــحـــــضـــــرون ا
ـــــكـــــتـــــبــــة ومـــــســـــتـــــخـــــدمــي ا
االفــتـراضــيــة لـكــتــابـة الـــبــحــث
الــــــــــــــعـــــــــــــــلــــــــــــــمـــي وهــــل ان
الــــكـــافــــيــــتــــريــــا والــــحـــدائــق

مـنـاسـبـة لالجواء الطالبية?). 
ــتـــحــدث بــاسم من جــانـــبه اكــد ا
الـــوزارة حــــيــــدر الــــعـــبــــودي في
تــــصــــريح امـس ان (اجلــــامــــعـــات
الــعــراقــيــة احلـكــومــيــة واألهــلــيـة
سجلت نـــتــائــج إيــجـــابــيــة فــي
ــــيــــة الــــتـــصـــنـــيـــفــــات الــــعــــا
حــيــث كـان هنـاك خـمـس وثالثون

ــز جــامـــعــة في تـــصــنـــيف الـــتــا
وثـالث ـــســـتـــدامـــة لـــلــتــنــمــيـــة ا
جــــامــــعــــات فـــي تــــــصــــــنــــــيــف
وخــــمــــس جــامـعـات فـي س تا
وتـــــسـع تــــصـــــنــــيـف كــــيـــــو اس 
وســـــبــــــعــــــون جــــــامـــــعــــــة فــي
تـــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــيـــف
واثـــــنــــــتـــــان ويــــبــــومـــيــــتــــركس
وخمسون جامـعة في تصنيف اري
وإحـــــــــدى وســــــــــتــــــــــون يـــــــو ار
جـــامـــعــــة فـــي تــصــنــيـف جـرين
وأربع جـــــامـــــعـــــات في مـــــتــــريـك 
واثــنــتـان تـصــنــيف يــو ار اي بي 
وعــشــرون جــامـــعــة في تــصــنــيف

سيماجو). 
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نبض القلم

دويـة  للـجيـوش الـعربـية  فـيهـا  وإحتالل ـة ا بـعد حـرب عام  1967 والـهز
ا تبقى من أرض فلسط التـاريخية جاءت معركة الكرامة  (21 (اسـرائيل ) 
 –اذار- 1968) لـتحـيي االمل  الـعـربي  من جـديـد  وتكـون عـنـوانا عـريـضا
ـقـاومـة الفـلـسطـيـنـية  وتـفـتح االفاق للـنـصـر ونقـطـة حتول كـبـيـرة في تاريخ ا
ـا فيها ـقاومة   واسعـة امام العـمل  العربـي والفلسـطينـي في كل مجاالت ا
ـرارة الـنـكـسة الـكتـابـات وتـبـعث روح الـتـفـاؤل واالمل في الـنـفوس احملـبـطـة 

واالنكسار  .
 كـتب ومجـلـدات  ودراسـات وبحـوث  ونـدوات وقـصائـد كـتبـت  في النـكـسة 
ـرارة  نـفسـها سـتوى ا وهي تسـمـية مـرة  ثـقيـلة   لـكـنهـا انـتجت ابـداعـا  

ا أقسى  وتلك هي  احلقيقة .. ور
فـمن منا لم يطـبع في ذهنه الى اليـوم  ذلك البيت الشـعري البلـيغ  من قصيدة
طويـلة لـلشاعـر العـراقي  الكـبير مـصطـفى جمـال الدين  القـاها في مـهرجان

الشعر العربي التاسع في بغداد عام 1969..
لم جراحك واعصف ايها الثار
ما بعد عار حزيران لنا عار

ومـن مـنـا ال يـتـذكـر الى الـيـوم قـصـيـدة الـشــاعـر الـعـربي الـكـبـيـر نـزار قـبـاني
(هوامش على دفتر النكسة) ونقدة الالذع للواقع العربي واسباب النكسة ..
ه وتمزقه وكـشف فيها عن مناطق قـصيدة وضع فيها  نـزار قباني (خالصة أ
الـوجع في جسـد االمة ) فـكانت (صـرخـة حادة وجـارحة بـحجم الـطعـنة  ألن
ساحة اجلرح) على حد تـعبيره في رسالة الى الرئيس الراحل الـنزف يكون 

جمال عبد الناصر ..
إذا خسرنا احلرب ال غرابة

نطق الطبلة والربابة الننا ندخلها 
 السر في مأساتنا صراخنا أضخم من أصواتنا

وسيفنا أطول من قاماتنا
 يا سيدي  السلطان .. لقد خسرت احلرب مرت

الن نصف شعبنا ليس له لسان
ما قيمة الشعب  الذي ليس له لسان ?

الخ ...
وبعد  أن غنت فيروز .. -

االن االن وليس غدا
أجراس العودة  فالتقرع

رد الشاعر نزار قباني عليها ..
(عفوا فيروز ومعذرة ..

أجراس العودة لن تقرع ..  
ؤلم  هو نفسه ة والواقع ا  نـزار قباني الذي كتب عن مرارة النكسـة  والهز
ـقـاومة والـنصـر بـعد مـعركـة الـكرامـة التي تـكـبد الـعدو  من كـتب  كذلك عن ا
فــيـهـا خــسـائـر كــبـيـرة .. وجـعـل الـنـصـر روحـه تـرتـــــقي الى مــسـتـوى االمل

اجلديد ..
فقد كتب قصيدة

وسـيقـار الـكبـير مـحـمد عـبد الـوهاب .. أصبح عـنـدي االن بنـدقيـة .. حلـنهـا ا
وغنـتـهـا ام كـلـثـوم وغـناهـا بـعـدهـا فـنـانون عـرب مـنـهم  ذكـرى  .. ولـهـا قـصة

معروفة  في اللحن والغناء احتلت مكانتها في ذاكرة الفن وتاريخه ..
أصبح عندي االن بندقية
الى فلسط خذوني معكم

الى ربى حزينة كوجه مجدلية
الى القباب اخلضر ..

واحلجارة النبية
عشرون عاما .. وانا ابحث عن ارض وعن هوية ..

..............
الى فلسط خذوني معكم ايها الرجال ..

أريد أن أعيش أو أموت كالرجال ...
 .............................

أين نـزار قـبــاني  .. واين جـمـال الــدين .. واين االبـنـودي وامـل دنـقل واحـمـد
ـــا يـــجـــري الـــيــوم ن رحل    فــؤاد جنـم  والـــنــواب  وغـــيـــرهم الـــكـــثـــيـــر 
للـفلـسطـينـي  .. ? مـاذا سيكـتب قبـاني مثال  لـو كان حـيا  بـينـنا عن اجملازر
ــذابح الـتي يـتــعـرض لـهـا الـشــعب الـفـلــسـطـيـني في غــزة والـشـيخ  جـراح وا
وغـيـرهـا من االراضي الـفـلـســطـيـنـيـة  عـلى يـد االحـتالل   وكـأن عـام 1948

يبعث من جديد..  
ماذا سيقول عن مواقف العرب   بعد أن  قال فيهم ما قال ?

حالـة جديدة من توازن الـرعب خلقـتها صواريخ الـفلسطـيني  تـظهر بوضوح
في حتـليل طـويل لـلمـحلل االقـتـصادي والـسيـاسي االسـرائيـلي جـدعون لـيفي
خلص حـالة الـرعب التي عـاشها االسـرائيـلون  بـقوله  (اجلـحيم فـوق رؤوسنا

الجيء .. ) .. ونحن في ا
توازن  وما هي مـا ذا سيقول  قباني عن هذه احلالة  اجلديدة  من الرعب  ا
ـداها االوسع الصـورة الـشـعريـة الـتي تـثـيرهـا فـيه صـواريخ الـفلـسـطـينـيـ 

عركة على طول االرض الفلسطينية..? واالعمق  .. وامتداد ا
هل ستـفعل فـعلهـا كمـا فعلت بـندقـية الفـدائي الفـلسطـيني في مـعركة الـكرامة

وستكون محطة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية  ..?
هل سـيكت  نزار قـباني قـصيدة  اخـرى بعـنوان (أصبح عـندي االن صاروخ)

..يكمل بها قصيدة (اصبح عندي االن بندقية) .. ?..    
عركة ..  اسئلة واراء   كثيرة  طرحت حول هذه ا

ـعارك هـنـاك من  يـرى بانـهـا قـد  تـرتـقي في فـعـلـهـا الى ان تـكـون من  اكـثـرا
ـستـوى من الرعب تـأثيـرا حتى من الـسابـقة  النهـا  نقـلت الصـراع الى هذا ا
ـتوازن واخذت تـتصدر واجـهة  االحداث عـلى مسـتوى العـالم  بسرعـة  بعد ا
محـاوالت  حثيثة لطمس  الـقضية الفلسطـينية برمتهـا  وتراجعها في االهتمام
ومحـاولة تغيـيبها  لدى اجلـيل اجلديد  وجعـلها قضيـة هامشيـة  خاصة بعد
حـركة الـتـطـبيـع السـريـعـة  وانكـفـاء الـعـرب على قـضـايـاهم  اخلـاصة  وهي
نافي كثـيرة  فقد  اصبح لكل قطرعربي فلـسطينه اخلاصة وتشرد أهله في ا
شاكل ومحاوالت بـعد أن أصبحت ارضه  طاردة لهم وهي مثقـلة باالزمات وا
 اخـرى لتوجيه الـصراع  واالهتمـام الى اجتاهات  ومجـاالت اخرى  ليس لها

عالقة بالقضية الفلسطينية  ..
واجهات الدامية ب الفلسطيني وجيش االحتالل حالة القضية هل ستـغير ا
 الـفـلـسـطـيـنـيـة وتـنـقـلـهـا الى درجـة اعـلى من االهـتـمـام  عـلى مـسـتـوى الـعـالم
ـسـتـوى من  العـمق والـتـوسع والـرعب  ب ومـنظـمـاته  بـعـد ان اخذت هـذا ا
الطرف والتضحيات العالية واجملازر الرهيبة  وظهور جيل جديد من الشباب
مؤمن بعدالة قضيته وحقه الكامل في اقامة دولته   واستعداده للدفاع عنها.

هل ستحقق هذا احللم ?
هذا ما نرجوه وندعو له  ..

00000000000000
من اغرب ما حدث في غزة

مواطن من غزة كتب باسلوبه  يقول  :
((أغـرب مـا فـعـلـته الـيـوم   تبـادلـت أوالدي أنا واخـي .. أخذت مـنـه اثنـ من
أوالده وأعـطيته اثن من أوالدي  حـتى لو قصفت يبـقى مني أحد  وحتى لو

قصف هو يبقى منه أحد ..
وربنا يحفظنا ويحفظ شعب فلسط ..

غزة يا وجع القلب ..))
00000000000000000
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احملـايد هو شخص لم ينصـر الباطل  لكن مؤكد أنه
خذل احلق .. ( انيس منصور ) ..
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عـــلـى مـــشــــارفــــهـــا . واالن نــــدخل
سـنــجـار .بــعـد ان قــطـعـنــا حـوالي
 125كــيــلــومـتــرا مــنــذ مـغــادرتــنـا
ـديــنـة يـلـفــهـا الـهـدوء . ـوصل .ا ا
لـعله الـصـمت احلزيـن .اثار الـدمار
ــة جـدا . الــشـيخ آزاد يــقـودنـا مـؤ
الى دار ضيـافة .هنـاك كانت وجوه
آيــزيـديــة بـاســتـقــبـالــنـا ..رجــالـيـة
ونــســائـــيــة . مــشــايخ واعالمــيــ
.اســتــراحــة قــصــيــرة تــخــلــلــتــهــا
احـاديث تـعـارف.وكـنت في مـقـابـلة
قابلة مع فضائيـة آيزيدية.اجـرت ا
االعـالمــيـــة ريــام .  نـــحــو مـــقــبــرة
الـشهـداء كـان الـبرنـامج الـتالي في
هــو الـتــوجه زيــارتــنــا لــســنــجــار 
ــقــبـرة الــشــهـداء عــلى قــمــة جـبل
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ســــنـــجــــار .تــــوجــــهـــنــــا بــــداللـــة
ومــــصـــــاحـــــبــــة شــــــــــــيخ آزاد .
والـــصـــديق اآليـــزيـــدي فـــــــــراس
نــــوري الـــذي صــــــــــاحـــبـــنـــا من

بعـــــــــشيقة.
…d I*«  

جــبـل ســنــجــار  هــو الــذي انــقــذ
اآليــزيـــديــ .حـــيث فـــر الــيه اهل
ـديـنـة حـ اكــتـسـحـهـا داعش . ا
جـبل عـال جدا. اقـدر انـنا اجـتـزنا
مــايــزيــد عـــلى خــمـــســ (لــوفــة)
صـعـودا. بعـد صـعود ونـزول عـبر
تـعرجـات حادة  سـادها قـلق لدى
ــقــبــرة . اجملـــمــوعــة  وصــلـــنــا ا
وبـــاســـتـــقـــبــالـــنـــا كـــانت عـــوائل
آيزيـدية لعـلها من ذوي الـشهداء.
صمت وحزن طاغٍ. سالـنا الكثير .
وتلـقيـنا االجـابات. كـانت الشمس
ــغـيب . هـواء بـارد جتــري نـحـو ا

يهب..
مع مطـر خفـيف. التقـطنـا الصور.
مـنـها صـورة تذكـاريـة للـمـجمـوعة
.غــادرنـا قــمـة اجلـبل عــائـدين الى

مقر اقامتنا .  صباح السبت..
صـــــبـــــاح الــــســـــبـت  تــــوجـــــهت
اجملــمــوعــة الى مــقــر رابــطــة دعم
راة اليزيدية .استقبال وحضور ا

نســوي الفت .
WM b*« e d        

غادرنا نـحو مركـز مدينـة سنجار .
حـيث الـدمـار عـلى اشـده . وكـثـيرا
دن . مـا حتصن داعش في مـركـز ا

وصل. دمار كبير فعلها في ا
لم تـصـله يـد الـتـعـمـيـر. والسـبـاب
عـديـدة .عـايـنـا والـتـقـطـنـا الـصور
.لــنــتــوجه الى مــقــر حــزب االخـاء

قراطية اآليزيدي .  والد

(7)
من بـــعـــد ظـــهـــر يـــوم اجلـــمـــعــة 
ــصــادف2021 -- 4 -- 30كــانت ا
الــســيــارة الـــتي تــقــلـــنــا  تــنــهب
ومتجهة ـوصل  مغادرة ا الطريق 
غـــربــاً نــحـــو ســنـــجــار  من خالل
تـلـعــفـر . مـشـاهــد الـدور احملـطـمـة
على جـانبي الـطريـق حتكي جـانبا
من معارك عنيفةدارت ب االرهاب
.الـسـيـارة الـداعـشي  والـعـراقــيـ
تـمـر عـلى اطـراف تـلـعـفـر  بـعد ان

قطعتحوالي  80كيلومترا.
ونــتـابع الــسـيــر الــسـريع بــاجتـاه
سـنجـار . تتـقدمـناسـيارة الـصديق
اآليــزيــدي :شـيـخ آزاد . سـيــطـرات
امــنــيــة عـديــدة قـي الـطــريق.نــحن

كــلــمــة مـن مــــــســؤول في احلــزب
.ومن مـجـموعـتـنـا كانـــــت كـلـمات
شـكـر وامـتـنـان ومـواسـاة . نـغـادر
ــنــكــوبــة .ووجــهــتــنــا ســنــجــار ا

وصل . ا
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اكد االحتـاد احمللي للجمـعيات الفالحيـة في محافظة  ديالى 
بان  10مناطق زراعية دخلت مرحلة اخلطر   مشيرة الى ان
ذلك بسـبب اجلفاف.وقال رئـيس االحتاد احمللي رعـد التميمي
لـ (الزمـان) امس ان  (ازمة اجلفاف تتفـاقم يوما بعد آخر في
ــتـوفــرة حـتى االن الفــتـا الى ان 10 ظل مــحـدودي الــبـدائل ا
منـاطق زراعية دخـلت مرحلـة اخلطر احلـقيقي بـسبب اجلفاف
خـاصــة في كـنـعـان وبـلـدروز الـتـي تـعـاني من عـطش حـاد في
الـوقت الراهن) .واضاف التمـيمي  ان  (هناك اكثر من 150
الف دو من الــبـســاتـ الـزراعــيـة مــهـددة في ديـالـى بـسـبب
وقف اكثر ا يكون ا موجـة اجلفاف التي هي في بداياتهـا ور
قسـاوة في االسابـيع القـادمة   داعـيا الى خـطة شـاملـة حلفر
ائيـة وفق خطة ـوارد ا االبـار االرتوازية بـدعم من قبل وزارة ا

ياه اجلوفية من الهدر) . مدروسة للحفاظ على ا
واشـــار  الــتــمـــيــمي  الى (ضـــرورة تــبــني حـــلــول في زيــادة
االطالقـات من سد دربندخـان في كردستان صـوب نهر ديالى

ـيـاه الى بـقـيـة اجلداول لزيـادة خـزين بـحـيـرة حمـرين وضخ ا
واجهة االزمة التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد اخر) .

 ومن جانب آخـر قـال مديـر ناحـيـة السـعـدية الـتابـعـة حملافـظة
ائية ديـالى احمد الزركوشي  لـ (الـزمان) ان  ( االطالقات ا
مـا زالـت ثـابــتــة بـواقع (30 مــتـر مــكـعب بــالـثــانـيــة) لـتــامـ
االحـتـيــاجـات الـضـروريــة لـلـمــيـاه الـصــاحلـة لـلــشـرب وسـقي
البـسات في منـاطق احملافظـة في مقابل انخـفاض شديد في
ائية القادمة من نهر ديالى للبحيرة بواقع مستوى االيرادات ا
(13 متـر مكعب بالثـانية) .واوضح الزركوشي  ان  (اخلزين
ـائي في البحيـرة يعد هو االقل حيث وصل الى 340 مـليون ا
ائي الـذي سجلـته البـحيرة عام متـر مكعب بـخالف اخلزين ا

2018 والذي وصل نحو  3مليارات متر مكعب) .
واشار الى  (تـوقف احملطات اخلاصة بتوليد الكهرباء في سد
ـائـيـة والتي حمـرين قـبل اسـبـوع بـسـبب ضـعف االطالقـات ا
ـنـظـومـة الـوطـنـيـة بـأكـثر من 20 مـيـكـا واطـا من كانـت تدعم ا

الطاقة الكهربائية) .

الـطـلـبـة كـان آخـرهـا تـسجـيل 440
إصابـة في إحدى مـدارس محـافظة
البصرة منذ بدء الدوام احلضوري
ـــا زاد الـــوضـع خـــطـــورة عـــلى ,
حـــيــــاة الــــطـــلــــبــــة والـــهــــيــــئـــات
الـتـدريسـيـة). ورأت وزارة الـصـحة
والـــبــيـــئــة ان قـــرار انــهـــاء الــعــام
الـدراسـي يـعــتـمــد عـلـى جـمــلـة من
ـــهــمـــة الــتي االمــور والـــقــرارات ا
عنية.وذكرت تشترك بها اجلهات ا
ربى فالح حــسن ,عـــضــو الـــفــريق
الـطـبـي االعالمي لـلـوزارة ان (قـرار
انـــهـــاء الــــعـــام الـــدراسـي ســـيـــتم
ـــشــاركــة اجلـــهــات احلــكـــومــيــة
ـسـؤولـة الـتي تــرفع تـوصـيـاتـهـا ا
الى اللـجنة الـعليـا وتكون صـاحبة
الــــــــقــــــــرار االخـــــــــيــــــــر بــــــــهــــــــذا
بكر اتخاذ الصدد).واضافت انه (ا
ــوقف اي قــرار بــاالعـتــمــاد عــلى ا
الــوبـائي لـتـذبــذب االصـابـات الـتي
يـسـجـلـهـا الـعـراق ونـحن بـحـاجـة
ـوقف). وتـعـتزم الى مـدة لـتقـو ا
وزارة الـــتـــربـــيـــة رفـع تـــوصـــيــات
جـديدة لـلجـنة الـعلـيا بـشأن الدوام
احلضوري وموعد االمتحانات. من
جــانــبــهــا اكــدت جلــنــة الــتــعــلــيم
الـــنـــيـــابـــيـــة  ,ان الـــعـــراق خـــارج
التـصنـيف العـلمي جلـودة التـعليم

منذ  40 عاما.
w*U  nOMB

مــــشـــيـــرة الى انــــهـــا حـــثت وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
عـلـى ايـجــاد خــطط لــالهــــتــــمـــام
بـــهـــذا الـــــشـــــأن. واوضح عــضـو
ــســـعــودي في الـــلــجـــنــة ريـــاض ا
تــصـريـح امس ان (الــعـــراق خــرج
قبل نـحو  40 عـاما من الـتـصـنيف
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واساة نـتقدم بـجزيل الـشكـر والعرفـان لكل من قـدّم لنـا التـعزية الـصادقـة وا
الـرقـيقـة لـوفـاة خـالنـا احملـامي جـلـيل حـمود شـعـبـان احلـميـري الـقـحـطاني
ـرجـعـيـات الـديـنـيـة في الـنـجف وعـدد مـن الـسـادة الوزراء ونـخصّ بـالـذكـر ا
والــنـــواب ومن قــادة األحــزاب والـــقــوى الــســيـــاســيــة ورؤســاء الـــنــقــابــات
ـدني وأعـضـاء الـسـلك الـدبـلـوماسـي سواء واالحتادات وهـيـئـات اجملـتـمع ا
ن اتـصل بنـا هاتـفيـاً أو أرسل رسائـل التـعزيـة من داخل العـراق وخارجه 
فيـهم األشـقاء الـعرب في عـموم أقـطـار الوطن الـعربي راجـ لـلجـميع حـياة

. كاره واألحزان.  وصبراً جميالً خالية من ا
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شهداني رعد ا
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بغداد
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( 1) جنتر أيـامنـا   مثـلمـا يجـتر البـعيـر خزين طـعامه   هـادفا"  أن يـبقى على

قيد احلياة
( 2) هي الدنـيا .. إما أن نعيشهـا بكرامة وعفة وشرف
أو أن نعـيش مـجـرد أيام   ال قـيـمة لـوجـودنا فـيـها ..

أو أثر
( 3)  هي احلــيـاة  إمــا أن نـعــيـشــهـا بــكـرامــة وعـفـة
وت  ونحمل مـعنا  ذنوبـا" وخطايا ال وشـرف أو أن 

تغتفر
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انــا من اقــام وســمــاه مــنـتــزه الــزوراء وكــان في االصل مــعــســكــرا بـاسم
فـشننت حملـة صحفية الوشاش فتـقرر حتويله الى قـطع سكنية لـلضباط  
ـكن ان تــقـام  عـلى اي قـطـعـة ارض بـاطـراف وقـلت ان مــديـنـة لـلـضـبـاط 
بغداد.الن االطفال والـعوائل البغداديـة ال تمتلك سيـارات خاصة وليس لها
قدرة استئجـارتاكسي اذا وضع لهـا منتزه خارج حـدود بغداد فذهبت مع
ام الـعاصـمة ابـراهيم مـحمـد اسمـاعيل الى الـرئيس احـمد حـسن الـبكر
ـشـروع وع الـذي جتـاوب بـسرعـة مـعـنـا ثم عـدنا فـي اليـوم الـتـالي الى ا
مهنس مقـيم.اقام له خيمة وبـصحبتى سـكرتيرتي ابتـسام القس وفي بيتي
االن صـورة مع امـ الـعـاصـمـة وهي بـجـانـبي ووضـعـنـا احلـجـر االساس

وانا من اسماه منتزه الزوراء. 
عارضة  حفظ االسرار برغم ا

ـلوك والـرؤسـاء الـعـرب.بـعد خـروجي لـلـمـعـارضـة  وكنت كـنت قـريـبـا من ا
..و كان قريـبا من عـبد الـسالم عارف واحـمد حـسن البـكر وصـدام حسـ
ـلك عـبـدالــله بن عـبـد ـلك فـهــد.وا ــلـوك والـروسـاء كــا يــسـمع الى رؤيـتي ا

العزيز.
كنت انصح صـدام بان اليغيـر بدلته كلـما خرج من غرفـة نومه ونحن نزور
منطقة فالحية محرومة.وقد البسته ياشماغ احمر اشتريته له بدينار ونص
 ونـحن نـزور مــدن الـفالحـ في جـنـوب الـعــراق حـتى اليـبـدو فـوقـهم وانـا
من.طلب له فرشة على االرض وانا جالس  مقابله على فراش فوق االرض
 .لكي ال يتصور الفالحون اننا فوق ما اعتادوا.لكنه غدر بي وكان االتفاق
انه.ح يـسـتلم الـرئاسـة فـاحلكم رئـاسي اي ان الرئـيس هـو نفـسه رئيس
الــوزراء.  وبــعـد ثالث ســنــوات اكـون انــا رئــيس الـوزراء ارضــاء لــشـيــعـة
العـراق  اذا اقـتنـعوا انـني شيـعي كـما يـوحي بذلك لـقـبى واذا به يعـتقـلني
حـ اصــبح رئـيـسـا فــقـررت وانـا داخل الـزنــزانـة ان اهـاجـر الى اخلـارج
واقــود.احلــمـلــة االعالمــيــة ضـده لــكــني لم اكــشف اي ســر وال حـرف من
مـشـروعه اخلـاص الـذي كـان بـذهـنه .بل قـلت ان خـصـمي الـرئيـس صدام

 . نهوب..فدعى االعالمي ركوب  وا شروب وا بعيد عن ا
فى محـيطه قـائال ان حسن العـلوي .اعـطاني مـالم يفكـر احد مـنكم به وهو
مــعـارض اســأنـا الـيه.فــارسل مـديــر اخملـابــرات.تـلـمــيـذي الـســابق فـاضل
البراك. الى لندن ليخبرني بهذه القصة فتوقفت عن انتقاده ولم اتوقف عن
ـؤتمر في معـارضته  لـكني رفـضت التـعاون مع االمـريكـان وقد.حـضرت ا
ـعارضة  خـطورة ان يـكونوا مع امـريكـا  لتغـيير واشنـطن وابلغت زعـماء ا

طار عائدا الى دمشق.  نظام عراقي وخرجت الى ا
وكــان هــذا مــا عــرضــته لــســحب اعـــتــراض الــرئــيس حــافظ االســد عــلى
حـضوري.مـؤتـمـرا.في  امريـكـا.وكـذلك اعتـراض االمـيـر عبـد  الـله بن عـبد
ؤتـمر حيث لم يكـونوا يطمـئنون للـدكتور احمد العزيز عـلى اشتراكي في ا
اجللـبي.الذي دفع حـيـاته..بعـد حصـوله على قـرار.امريـكي السقـاط صدام
. الواقع ان االمـريـكـان تـعهـدوا السـرائـيل ان ال تـرد عـلى صواريخ حـسـ
ـــا هم هم من صـــدام حـــســ فـــتـــجـــتـــمع اال االسالمـــيـــة ضـــدهـــا.وا
سيـتعـاونون مع االنظـمة الـعربيـة التى يـعاديـها الرئـيس العـراقي السقاطه.
وهـذا الـذي حدث ومـعـظم مـعـارضـيه لم.يـعـرفـوا هذا
الــســر الن ســوريــة وايــران تــعــارضــان  الــســيــاسـة
ـنـطـقـة .ونـحن الـقـومـيـ مع سـوريـة االمـريـكـيـة في ا

واالسالمي مع ايران.
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{ غـــزة- ا ف ب:  أدّت الـــضـــربــات
ـكـثّـفة عـلى اجلـوّيـة اإلسـرائـيـلـيّـة ا
قـطـاع غـزّة وإطالق الـصواريـخ منه
في اتّـــجــاه الــدولـــة الــعـــبــريّــة إلى
إزهـــــاق مـــــزيـــــد مـن األرواح عـــــلى
اجلانب مع تصاعد التوتّر وتنفيذ
ـا فـيـها الـضـفّـة الـغربـيّـة احملـتـلّة 
الـقـدس الـشـرقـيّـة والـوسط الـعـربي
داخـل إســـــــــرائـــــــــيـل إضـــــــــرابــــــــاً
.وعـقـد مـجـلس األمن الـدولي شـامالً
الثالثـاء جلسـة جديدة حـول النزاع
اإلســـرائــيـــلي-الــفـــلــســطـــيــني هي
الــرابـعـة في ثـمــانـيـة أيّـام من دون
الـتوصّل إلى إصـدار بـيان مـشـترك
في ظلّ إصـــرار واشـــنــطـن عــلى أنّ
الـــــنصّ لـن يـــــؤدّي إلـى احـــــتـــــواء
الــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد وفـق
.وقـدّمت فـرنـسا مـساء دبـلومـاسـيّ
الـــثالثــاء بــالـــتــنــســيـق مع مــصــر
واألردن مشـروع قرار جمللس األمن
يــدعــو إلى وقـف إلطالق الــنــار بـ
إسـرائـيل وغـزّة بـحـسب مـا أعـلنت
الرئاسة الفرنسيّة.وأوضح اإلليزيه
أنّه خالل اجـتــمـاع بــ الـرئــيـسَـ
ـــانــــويل مــــاكـــرون الـــفــــرنـــسـي إ
ـصــري عـبــد الـفــتـاح الـســيـسي وا
الــلـــذين انـــضمّ إلــيـــهـــمــا الـــعــاهل
األردني عـــبــــدالـــلـه الـــثـــانـي عـــبـــر
الفـيديو "اتّـفقت الـدول الثالث على
ثالثة عناصر بسيطة" تتمثّل في أنّ
"إطـالق (الــــــصــــــواريـخ) يــــــجب أن
يـتـوقّف وأنّ الـوقت قـد حـان لوقفٍ
إلطالق الـــنـــار وأنّ مـــجـــلس األمن
لفّ.وأكّد الدولي يـجب أن يتـولّى" ا
رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بـنيام
ضيّ في نتـانياهـو مساء اإلثـن "ا
ضــرب األهــداف اإلرهـابــيّـة". ومــنـذ
بــدء الـعــنف بــ الـدولــة الــعـبــريّـة
والـفـصائل الـفـلـسطـيـنيّـة في قـطاع
غزّة في العاشـر من أيّار/مايو قُتل
 213فلسطينيـا بينهم طبيبان وما
ال يـــقلّ عن  61طـــفالً إضـــافـــة إلى
أكثر من  1400جريح حسب وزارة
الــصــحّــة الـفــلــســطــيــنــيّــة.أمّــا في
اجلــانب اإلسـرائــيـلي فــارتـفع عـدد
الـــقــــتـــلى الــــثالثـــاء إلى  12بـــعـــد
اســتـهــداف حـمـاس جتــمّع إشـكـول
(جــنـوب) بــالـصــواريخ مـا أدّى إلى
مـقتل مـواطـن تـايالنـدي يـعمالن
ــصـانع وإصـابـة آخـرين في أحـد ا

في ح بـلغ مجـمل اإلصابات 309
فــي إطـــالق صـــــــــــــــــــــــــواريـــخ مــن
غـزّة.وتواصـلت غـارات سالح اجلوّ
اإلسرائـيلي لـيل االثنـ علـى قطاع
غـزّة. وبُـعيـد مـنتـصف الـلـيل ألقت
مـقـاتالت صـواريخ عـدّة عـلى مـبـان
في مدينة غزة متسبّبةً بانفجارات
عـــلى مـــا أفــاد صــحـــافــيّـــو وكــالــة
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وقــال نـتـانـيــاهـو خالل وجـوده في
إحـدى الــقـواعــد اجلـوّيــة بـجــنـوب
إســــرائـــيل إنّ حــــمـــاس واجلـــهـــاد
اإلسـالمي "تـــلـــقّـــيـــتــا ضـــربـــات لم
تـــتــوقـــعــاهـــا".وأضــاف "أعـــدنــاهم
سنوات إلى الوراء (...) وسنواصل
ـــا كـــان ذلك ضـــروريـــا إلعـــادة طـــا
الــــــــــهـــــــــــدوء إلــى مــــــــــواطـــــــــــنـي
إســــــــرائــــــــيـل".وأعـــــــلـن اجلــــــــيش
اإلسرائيـلي في تغـريدة أنه أحصى
تسـعـ عمـليـة إطالق صواريخ من
قــطـــاع غــزة بــ الـــســاعــة 19,00
اإلثــنــ والــســاعـة  7,00الــثالثــاء
باجتاه األراضي اإلسرائـيلية وأنه
قصف " 65هدفـا إرهـابيـا بواسـطة
 67طائـرة حربيـة".وقال اجليش إنّ
أكــثـر من  3000صـاروخ أطــلِق من
غــزّة نــحـو الــدولــة الــعـبــريــة مــنـذ
الـعاشـر من اجلـاري.وطال الـقصف
اإلســرائـــيـــلي الـــلـــيــلـي مــنـــزال من
نـزل نظمي .وقـال صاحب ا طبـقت
الـدحـدوح ( 70عــامـا) "كـنت نــائـمـا
عـنـدمـا أبـلـغـني اجلـيـران بـتـحـذيـر
اجليش كانت ليلة عنيفة ومرعبة".
أضـــاف "مـــا حـــصل قـــمّـــة الــظـــلم
شــرّدوني وعـــائــلــتـي. هــنــاك دمــار
ـــنـــازل وأضـــرار كـــبــــيـــرة في كل ا
اجملـــــــــاورة".وشـن الــــــــطــــــــيــــــــران
اإلســـرائــيـــلي لـــيل األحــد اإلثـــنــ
عـــشــرات الـــغــارات عـــلى غـــزة مــا
أحلـق أضـرارا خــصـوصــا بـعــيـادة
هي الـوحـيدة الـتي جتـري فـحوص
كشف اإلصابة بكوفيد- 19ومكاتب
الـهـالل األحـمــر الــقـطــري ومــبـاني
وزارة الـصـحّـة في الـقـطـاع الـفـقـيـر
واحملـــــاصــــــر مـــــنــــــذ حـــــوالى 15
عـامـا.وبـعـد إعـادة فــتح مـعـبـر كـرم
أبو سالم الثالثـاء ساعات محدودة
بــهــدف إدخـــال مــســاعــدات أكــدت
وحـدة تنـسيق األنـشـطة احلـكومـية

اإلســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فـي األراضي
الـفـلـسـطيـنـيـة (كـوغـات) إغالقه إثر
إطالق قـــذائـف هـــاون فـي اجتـــاهه
ونــحــو مـعــبــر إيــريـز.عــلى جــبــهـة
أخرى أُطـلِقت صواريخ عـدّة مساء
اإلثـنـ من جـنـوب لــبـنـان بـاتّـجـاه
إســـــرائــــــيـل الــــــتي ردّت بــــــإطالق
مدفـعـيّـتـهـا نـحـو مـصـادر الـنـيران
حـسب مـا قـالت مـصـادر أمـنـيّـة في
الــبـلــدين.وأعــلــنت وزارة الــصــحـة
الـفـلـسطـيـنـية الـثالثـاء مـقـتل ثالثة
شــبـان مــتـأثــرين بــجـروحــهم بــعـد
"إطـالق اجلــنـــود اإلســـرائـــيـــلـــيــ
الـرصـاص احلـي" بـاجتـاهـهم خالل
مـواجـهـات فـي أنـحـاء مـتــفـرقـة من
الــضـفــة الــغـربــيــة.وأشــار اجلـيش
اإلســرائــيــلي الى إطالق نــار نــحـو
جـنـود إسـرائـيـلـيـ خالل تـظـاهرة
شــمـال مــديــنــة رام الــله أســفـر عن
إصـابـة اثـنـ مـنـهم.وعمّ اإلضـراب
الـــشـــامل الـــثالثـــاء مــدن الـــضـــفــة
ــــا في ذلـك الـــقـــدس الـــغــــربـــيـــة 
الـشرقـيـة احملتـلة والـوسط الـعربي
داخل إسـرائـيل اسـتـجـابـة لـدعوات
شعبية ورسمـية "تضامنا مع قطاع
غــــــــــزة ورفــــــــــضــــــــــا لـالحــــــــــتالل
االســرائــيــلي".وأعــلــنت احلــكــومــة

الفلـسطينـية تعطيل الـعمل الثالثاء
ـشاركة في كي يتـسنى لـلموظـف ا
ـسيـرات في ح دعـت حركـة فتح ا
فـي بيـان الـفلـسـطـينـيـ لـلمـشـاركة
في مسيـرات وتظاهـرات تنطلق من
ـــــواجـــــهــــة ـــــدن وفي ا مـــــراكـــــز ا
"الـسلـمـيـة" مع اجليش اإلسـرائـيلي
ــســتـوطــنــ الــثالثــاء.وأغــلـقت وا
تاجر الفـلسطينيـة غير األساسية ا
في مـدن الـضـفـة الـغـربـيـة والـقـدس
ــا في ذلـك في نــقــطــة الــشـــرقــيــة 
ـدخل الـتـوتـر عـنـد بــاب الـعـامـود ا
ـة وحي الـشـيخ ـديـنـة الـقــد إلـى ا
تـظاهرة في رام الله جراح.وقالت ا
آيـة دبـور لـفـرانس بـرس "نـحن هـنا
لـرفع صـوتـنـا والـوقـوف مع الـناس
فـي غـــــزة الـــــذيـن يـــــتـــــعـــــرضـــــون
للقصف".بدأ التصعيد مع صدامات
جـرت في الـقدس مـا دفع الـفـصائل
ـسـلّـحـة بـيـنـهـا حـمـاس واجلـهاد ا
اإلســـــــالمــــــي إلـــــــى إطــــــالق آالف
الـصواريخ بـاتّجـاه إسـرائيل وهي
أعــــــلى وتـــــيـــــرة إطـالق صـــــواريخ
تــــــســــــتـــــهــــــدف أراضي الــــــدولـــــة
العبريّة.وأجّـجت قضيّة حيّ الشيخ
جــــــرّاح حــــــيث يــــــواجـه عــــــدد من
الــعــائالت الــفــلـــســطــيــنــيّــة خــطــر

إخــراجـــهــا من مــنــازلـــهــا لــصــالح
جمعيّـات استيطـانيّة النزاع وأدّت
إلى الــــتـــصــــعـــيــــد احلــــالي الـــذي
ــسـجـد تـوسّــعت دائـرته لــتـشــمل ا
األقـصى والـضـفة الـغـربـيّة احملـتـلّة
وقـــــطــــــاع غـــــزّة.وتُـــــسَـــــجّـل داخل
إسرائيل أعمال عنف غير مسبوقة
خصـوصا فـي مدن "مخـتلـطة" يُـقيم
فيـها يـهود وعـرب بعـد مقـتل عربيّ
عــــلى يــــد مـــســــتــــوطن األســــبـــوع
ــــاضي.الــــثالثــــاء قـــال اجلــــيش ا
اإلســرائـيــلـي إنه "أحــبط" هــجــومـا
ضــد جـــنــوده فـي اخلــلـــيل وأكــدت
وزارة الـصـحة الـفـلـسطـيـنيـة مـقتل
ــهــاجـم لــيـــرتــفع عـــدد الــقـــتــلى ا
الـفـلسـطيـنـي في الـضفـة الـغربـية
منذ العاشـر من الشهر اجلاري إلى
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وفـي وقت تـتـعـثــر جـهـود الـتـوصل
لـــتـــهـــدئــة أعـــلن اإللـــيـــزيه إجــراء
ـــانـــويل الـــرئـــيس الــــفـــرنـــسـي إ
ــصــري عــبــد مــاكــرون ونــظــيــره ا
الـفـتـاح الــسـيـسي مـبــاحـثـات عـبـر
ـلك الــفـيـديـو مع الــعـاهل األردني ا
عبد الله الثاني سعياً لوساطة في
الــــتـــــصـــــعــــيـــــد بـــــ إســــرائـــــيل

والـفـلـسـطيـنـيـ "مع هـدف حتـقيق
وقف إطـالق نــــار ســــريـع وجتــــنّب
تـوسع الــنـزاع".كـذلك بـاشـرت األ
ــسـاعــدة قــطـر ومــصـر ــتـحــدة  ا
مــــــبــــــادرة تــــــرمي إلـى احــــــتـــــواء
الـتصـعيـد.واعتـبر وزيـر اخلارجـية
الـــســـعـــودي فـــيـــصـل بن فـــرحـــان
الـثالثــاء أن الــنـزاع بــ إســرائـيل
ـنطقة بـكاملها "في وحماس يدفع ا
االجتــــــاه اخلـــــاطئ" داعــــــيـــــا الى
الـــضـــغط عـــلى "جـــمــيـع األطــراف"
لـوقف الــعـنف.دعــا وزيـر خــارجـيـة
االحتـــاد االوروبي جــوزيـب بــوريل
الـــــثالثــــاء الـى "وقف فـــــوري لــــكل
اعمال العنف وتطبيق وقف الطالق
النار" ب اسرائيل والـفلسطيني

وذلك إثــر اجــتــمــاع طــار لــوزراء
خــــارجـــيــــة الــــدول االعــــضــــاء في
االحتاد.وصـرح بـوريل بأن "الـهدف
ـدنيـ والسـماح بـايصال حمـاية ا
ــســاعـــدة االنــســانــيــة الى غــزة" ا
ـوقف يحـظى بدعم مؤكـدا أن هذا ا
 26من  27دولة عـضوا في االحتاد
االوروبي باسـتثـناء اجملـر.واعتـبر
دني رتفع للضحايا ا أن "العدد ا
ن فـيــهم الـنــسـاء واالطــفـال هـو

أمر غير مقبول".
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ـغـتـربـ في حـكـومـة اخلــارجـيـة وا
تـصـريـف األعـمـال اللـبـنـانـيـة شـربل
وهـــبـــة  امس األربـــعـــاء من رئـــيس
اجلمـهوريـة ميـشال عـون اعفاءه من

مـنـصـبه بـعـدمـا أثـارت تـصـريـحات
أدلـى بـــــهـــــا قـــــبـل يـــــومـــــ أزمـــــة
دبـلــومـاســيـة مع الــسـعــوديـة ودول
خليجـية أخرى.وقال بـعد لقائه عون
في الـــقـــصـــر الـــرئـــاسي "فـي ضــوء
البسات التي التطورات األخـيرة وا
رافـقـت احلـديث الــذي أدلـيت به الى
احــدى احملـــطــات الـــتـــلــفـــزيــونـــيــة
وحرصـاً مني عـلى عدم اسـتغالل ما
صـــــــدر لالســـــــاءة الـى لـــــــبـــــــنــــــان
قـابلة فخامة واللبنانـي تشرفت 
الـرئـيـس وقـدمت الـيه طـلب اعـفـائي
من مــهــامي ومـســؤولــيــاتي كــوزيـر

للخارجية".
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وأثـارت تـصـريـحـات أدلى بـها خالل
مـقـابـلـة مع قـنـاة احلـرة في بـيروت
واعتُبرت "مسيئة" عاصفة من ردود
الـفـعل مـحـلـيـاً وخـلـيـجـيـاً بدأت مع
استـدعاء الـرياض للـسفـير اللـبناني
ـا وصفـته بـ"تـطاول لـديـها مـنـددة 
ـملكـة وشعـبها".واتـهم وهبة على ا
احملـسوب عـلى عون وجـرى تـعيـينه

في احلــكـومــة قــبل أيــام قـلــيــلـة من
استـقالتـها إثر انـفجار مـرفأ بيروت
اضي دول اخلـليج بدعم الصـيف ا
تنظـيم الدولة االسالمـية. وقال "أتى
الدواعش الذين أحـضروهم لنا دول
أهل احملــبــة والــصــداقــة واألخـوّة"
فــقـــاطــعــتـه الــصـــحــافــيـــة وســألت
"تتحـدث عن دول اخلليج"? فـأجابها
"ال أريـــــد أن أســــمّـي دول احملــــبــــة
جلبت لنـا +الدولة االسالمية+".وفي
خــضمّ ســـجــال عــلـى الــهــواء خالل
احلــلــقــة مع ضــيف ســعــودي اتــهم
عون بـ"تسليم" لبنان الى حزب الله
ـــدعــــوم من إيــــران ذكّــــر وهــــبـــة ا
ة قـتل الـصـحافي الـسـعودي بـجـر
جـمــال خـاشـقـجي في  .2018وسأل
"من قـتل خـاشـقـجي في اسـطـنـبول?
الذي قتل خاشقجي في اسطنبول ال
يجب أن يـتحدث بـهذه الطـريقة" ثم
أضـاف وهــو يــغـادر االســتــديـو "لن
أقــبل وأنــا في لــبـنــان أن يــهــيــنـني
واحد من أهل البـدو".ورغم مسارعة
وهبة في الـيوم التـالي الى االعتذار

وتــأكــيــده أنّ "الــقــصــد لم يــكن (...)
اإلســــــــــاءة إلـى اي مـن الــــــــــدول أو
الشـعوب العربـية الشـقيقـة" وتنديد
كل من رئـاسة اجلـمـهوريـة وحكـومة
تـــصـــريـف األعـــمـــال ومــــســـوؤلـــ
ضـمون تـصريـحاته إال أن ذلك لم
يـحل دون عودة الـتوتـر الى الـعالقة
الـلــبـنـانـيــة اخلـلـيـجــيـة خـصـوصـاً
الـــســــعـــوديـــة.وشــــابت الــــعالقـــات
الـسـيـاسـيـة بـ الـبـلـدين فـتـوراً في
الــســنــوات األخـيــرة عــلى خــلــفــيـة
تعـاظم دور حزب اللـه الذي تعـتبره
الـريــاض مـنــظـمــة "إرهـابــيـة" تــنـفـذ
سـيـاسـة إيــران خـصـمـهــا اإلقـلـيـمي
األبــــرز.ونـــددت وزارة اخلــــارجــــيـــة
الـسـعـودية فـي بيـان الـثالثـاء بـشدّة
ـا تضـمنـته تـصريـحات وهـبة "من
ــمـــلــكــة إســاءات مــشـــيــنـــة جتــاه ا
وشــعـبــهــا ودول مـجــلس الــتــعـاون
اخلـلــيــجــيــة الــشــقــيــقــة". وأعـلــنت
اســتــدعــاءهـا الــســفــيــر الــلــبــنــاني
و"تــــســـلــــيـــمه مــــذكـــرة احــــتـــجـــاج
رسميـة".واعتبر األمـ العام جمللس

التعاون لدول اخلليج العربية نايف
احلـجرف في بـيان أن الـتـصريـحات
"تـــــتـــــنــــــافى مـع أبـــــسط األعـــــراف
الدبلوماسية" مطالبا وهبة "بتقد
اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون
اخلـلـيـجي وشعـوبـهـا نظـيـر مـا بدر
مـنه من اسـاءات غـيـر مـقـبـولـة عـلى
اإلطـالق".ونـــــدّدت كل مـن اإلمــــارات
والـبـحـرين والـكــويت بـتـصـريـحـات
وهـبــة ومـا تــضـمــنــته من "اسـاءات
بـالـغــة". وتـسـلم ســفـيـرا لــبـنـان في
ـنـامـة والـقـائم بـاعـمـال ابــوظـبي وا
الـــســــفـــارة في الـــكـــويت مـــذكـــرات
احتـجاج رسـمية.ويـأتي هذا الـتوتر
فـيـمـا كـان لـبـنـان الـغارق فـي أسوأ
الـيـة يـعـيد أزمـاته االقـتـصـاديـة وا
تـرتـيب عالقـاته السـيـاسـية مع دول
اخلــلــيج خــصــوصــاً الــســعــوديـة
ـــالي في ويـــعـــوّل عــــلى دعـــمـــهـــا ا
قبلـة. من جانب اخر أعلن رحلـة ا ا
وزيـر اخلـارجـيّـة الـسـعـودي فـيـصل
بن فــرحــان في مــقــابــلــة مـع وكــالـة
فرانس بـرس الـثالثاء أنّ احملـادثات

بــ الـســعــوديــة وايـران الــقــوّتَـ
ـتـنـافـسـتـ هي في اإلقـلـيمـيّـتـ ا

مرحلة "استكشافيّة".
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ــوجـود فـي بـاريس وقــال الــوزيــر ا
للمـشاركة في قـمّتَ دوليّـت "بدأنا
مـنـاقــشـات اسـتــكـشـافـيّــة إنّـهـا في

بدايتها".
ــــنـــاقــــشـــات الـــتـي بـــدأت أوائل وا
نـيـسـان/أبـريل بـتـسـهـيل من رئـيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
بـقيـت سرّيـةً إلى أن ذكـرت صحـيـفة
ـز أنّ اجـتـمـاعـاً أوّل فـايـنـنـشـال تـا
عُـقِــد في بــغـداد. وأكّــدت احلـكــومـة

. اإليرانية ذلك يوم االثن
وقــــال بن فــــرحـــان "نــــأمل أن يـــرى
اإليرانيّـون أنّ من مصلحـتهم العمل
مع جيرانهم بطريـقة إيجابية تؤدّي
إلى األمن واالستقرار واالزدهار. إذا
اســــتـــطــــاعـــوا أن يــــروا أنّ ذلك في
ــكن أن يـكــون لـديّ مـصــلــحـتــهم 
أمل. حاليّـاً نحن في مرحلـة مبكرة"

ناقشات. من ا
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فـــرنــســـا بــالـــتـــنــســـيق مع مـــصــر
واألردن مــســاء الـثـالثــاء مــشـروع
قــــرار إلى مــــجــــلس األمن الــــدولي
يــدعــو إلى وقف إلطالق الــنــار بـ
إسرائيل وغزّة ويلقى تأييد الص
بادرة وروسيـا مجـازفة بـانتـزاع ا

تحدة. من الواليات ا
وتــأتي هـــذه الــتــطـــورات بــيـــنــمــا
ســيـتـوجه وزراء خــارجـيـة عـدد من
ــتـحـدة الــدول األعـضــاء في األ ا
إلى اجلــمـعـيــة الـعــامـة لـيــشـاركـوا
اعـــــتــــبـــــارا من الـــــســــاعــــة 14,00
اخلــــــمـــــيـس في نــــــقـــــاش عــــــاجل
وبحضورهم شخـصيا حول النزاع
بــ اســرائــيل والــفــلــســطــيــنــيـ
ـشـاركــة األمـ الـعـام لـلــمـنـظـمـة

الدولية أنطونيو غوتيريش.
وب الـدول التي أعلـنت مشاركـتها
ـــســـتـــوى الـــوزاري مـــصــر عـــلى ا
وتركيا واألردن وبـاكستان وتونس
واجلـزائــر الــتي تــرأس اجملـمــوعـة

تحدة. العربية في األ ا
وقــال اإللـيــزيه إنّـه خالل اجــتــمـاع
ـانويل بـ الرئـيـسَ الـفـرنسي إ
ــصــري عــبــد الــفــتــاح مــاكــرون وا
الــســيـسي الــلــذين انــضمّ إلـيــهــمـا
الـعــاهل األردني عــبـد الــله الــثـاني
عبـر الفيـديو "اتّفـقت الدول الثالث
على ثالثـة عنـاصر بسـيطة" هي أن
"إطـالق (الــــــصــــــواريخ) يــــــجب أن
يتوقّف وحان الوقت لوقفٍ إلطالق
الــنـــار ويــجب أن يــتـــولى مــجــلس

لفّ. األمن الدولي" ا
وخـالل اجـــــتــــمـــــاع جملـــــلس األمن

الـدولي كــان الـرابع خـالل ثـمــانـيـة
أيــام حتـدثت فــرنـســا عن مـشـروع
الـقرار هـذا كمـا ذكـر دبلـوماسـيون
فـي نــيـــويـــورك.لـــكن ذكـــر عـــدد من
الـدول األعـضـاء في اجملـلس مـسـاء
الــثالثـــاء أنــهــا لم تــتــســلم الــنص
الـفـرنــسي الـذي سـيـكــون "قـصـيـرا
وبـــــســــيـــــطـــــا" حـــــسب مـــــصــــدر
دبـلومـاسي.ويـتضـمن الـنص دعوة
إلى "وقف األعـمـال الـعـدائـية" وإلى
"إتـاحـة إيـصـال مـسـاعـدة إنـسـانـية

إلى الذين يحتاجون إليها".
ــــــوعــــــد وردا عــــــلـى ســــــؤال عن ا
احملــتـــمل لـــطـــرح فــرنـــســـا الــنص
لـلـتـصـويت عـلـيه قـال دبـلـومـاسي
طـالـبا عـدم الـكـشف عن هـويته "من
األفـــضـل أن يـــكـــون ذلـك في أقـــرب

وقت".
وقـالت فرنـسا الـتي تدعـو منـذ أيّام
عـدة إلى وقف سـريع إلطالق الـنار
إنّـهـا تـدعم وسـاطة تـقـودهـا مـصر.
ـصري وحتـدّث مـاكـرون ونـظـيـره ا
ـوجــود في بـاريس حلـضـور قـمّـة ا
حول االقتصادات اإلفـريقيّة مطوّالً
ـوضـوع وقـرّرا االثـنـ حـول هـذا ا

الثالثاء طلب دعم األردن.
كـمــا حتـدّث الـرئـيس الـفـرنـسي مع
نظـيره التونـسي قيس سـعيد الذي
تـــشــغـل بالده حــالـــيّــاً مــقـــعــداً في
مــجـلس األمن وتـمـثـل بـذلك الـعـالم

العربي.
يــأتي االقـتــراح الــفـرنــسي بــيـنــمـا
تحدة منذ ثمانية تُعرقل الواليات ا
أيّام تـبنّي مـجلس األمن الدولي أيّ
قــرار حــول الــنــزاع بــ إســرائــيل

والـفـلــسـطـيـنـيّــ بـحـسب مـصـادر
دبلوماسيّـة. ورفضت واشنطن منذ
الــــعـــاشــــر مـن أيـــار/مــــايــــو ثالث
مسودات بـيانات اقـترحتـها الص

وتونس والنروج.
ــغــلق جملــلس وخالل االجــتــمــاع ا
األمن الـذي اســتـمـر أقل من سـاعـة
قـال الــسـفــيـر الــصـيــني لـدى األ
ــتـحـدة تـشـانغ جـون الـذي يـرأس ا
اجملـلس فـي أيّـار/مــايــو لــعـدد من
الــصـحــافـيّـ "اســتـمــعـنــا اقـتـراح
زمـــيــلــنـــا الــفــرنـــسي في اجملــلس.
وبـــالــنـــســـبـــة إلى الـــصــ نـــدعم
بـالــطـبع كـلّ اجلـهــود الـتي تــسـهّل
إنــهـــاء األزمـــة وعــودة الـــسالم في

الشرق األوسط".
وأوضح السفير الصيني أنّ النص
الــذي اقـتــرحــته بـالده مع الــنـروج
تحدة وتونس وترفـضه الواليـات ا
مـــنـــذ أكـــثـــر مـن أســـبـــوع يـــبـــقى
مطروحاً على طاولة مجلس األمن.
ّ تقد مشروع وفي نهاية 2017 
قرار إلى مجـلس األمن بشأن وضع
الـــقــــدس إثـــر اعـــتــــراف الـــرئـــيس
األمـيــركي الـســابق دونـالــد تـرامب

بها عاصمةً إلسرائيل.
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ـــتــــحـــدة قـــد وكـــانـت الـــواليــــات ا
اســتـــخــدمت وقـــتـــذاك حــقّـــهــا في
الـنـقض (الفـيـتو) ضـدّ الـنص الذي
أرسِل الحـقـاً إلى اجلـمـعـيّـة الـعـامّة
حـيث اعــتُـمـد بـغــالـبـيّــة كـبـيـرة من
الدول الـ 192األعضاء التي صوتت
 128منها إلقراره مقابل معارضة
تـسع دول وامـتـناع  35أخـرى بـعد

ضــغــوط أمــيـركــيــة شــديــدة. وقـال
دبـــلــــومـــاسـي لـــفــــرانس بـــرس إن
السـفيرة األمـيركيـة لينـدا توماس-
غــريــنــفــيــلــد قــالت خالل اجلــلــسـة
ــغــلــقـة الــتي اســتــغــرقت أقل من ا
سـاعـة "ال نــعـتـقـد أن بـيــانـا عـلـنـيـا
ســـيـــســـهم فـي الـــوقت الـــراهن في

احتواء التصعيد".
وقف وجهة  ورفضت االنتقادات ا
واشــنــطن. وقــالت "في مــا يــتـعــلق
قبل جمللس األمن علينا باإلجراء ا
عـرفة ما إذا كان أن جنري تـقييـما 
أي إجـراء أو بيـان مـع سـيـساهم

في تعزيز احتماالت إنهاء العنف".
وأوضـحت الـسـفـيـرة األمـيـركـية أن
"تركيز بالدهـا سيبقى مـنصبا على
تـكـثـيف اجلـهـود الدبـلـومـاسـية من
أجل وضع حد لهذا العنف" رافضة
ــــوقف ــــوجّــــهــــة  االنــــتــــقــــادات ا

واشنطن.
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وتـابـعت أن "مـسـؤولــ أمـيـركـيـ
بــيـنـهم الـرئـيس جـو بـايـدن أجـروا
نحـو سـتـ مـحـادثـة هـاتـفـيـة على

أعلى مستوى" منذ بداية األزمة.
وفي بــيــان نـشــر عــقب االجــتــمـاع

أعـــربت نـــظـــيــرتـــهـــا اإليــرلـــنـــديــة
جـيرالـدين بايـرن نيـسن عن أسفـها
لـــعـــدم تـــوصّـل مـــجـــلس األمن إلى
مــوقف مـوحـد. وقــالت في بـيـان إن
"الـــنــزاع عــلـى أشــده وتــداعـــيــاته
اإلنـسـانـيـة مـدمّـرة لـلـغـاية ولـم يقل
مــجــلـس األمن ولــو كــلــمــة واحــدة

علنا".
وأضـــــافت أن "أعـــــضــــاء اجملـــــلس
يتـحملـون مسؤولـية جمـاعية جتاه
الـــســــلم واألمن الـــدولـــيـــ وحـــان
الـوقـت لـيــتــدخل اجملـلـس ويـكــسـر

صمته".
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بدأت احـزم حقـائبـي للـسفـر. ايام مـعـدودات واغادر الـعراق احلـبيب واودع
أهله الطيب  سوف اترك أغراضي ومالبسي في البيت  ولم اخذ معي في
احلـقيـبـة سـوى مـحـبـة األصـدقاء والـكالم اجلـمـيل الـذي يـتـردد عـلى ألـسـنة
عـرفتك.. كل بـيوتـنا مـفتـوحة الك .. انت تـذكرنا ب النـاس .كاب نـتشـرف 

احمد راضي ..آه كم هذه اجلملة محزنه ومفرحة في آن واحد .
سأودع صاحبي 

في ليلة السفر 
اء الورد  واغسل قبره 

واقرأ الفاحتة على روحه 
اليوم اقول لصديقي عمر 

صدكني ال اتمنى وداع بغداد 
فهي روحي وعقلي 

لكن هناك عائلتي تنتظرني 
وحفيدي ادم شوقي له ال ينتهي 

واوالدي حسن وحس وعبد الله .
وقـبـلـهم زوجـتي وابـنــتي الـوحـيـدة وزوجـهـا هـاني يــنـتـظـروني عـلى احـر من

اجلمر 
لم اجد اطيب منكم رفقة 

ولم اجد اعذب من  دجلة نهر  
ولم اجد الذ من طعامنا 

ولم اجد احن من ناسنا .
سأغادر وفي عيني دمعة 

على فراق االهل واألصدقاء وانتم أيها األحبة 
زرت عدد من الـبيـوت . كانت قـلوبـهم مفـتوحـة قبل ابـوابهم. تـناولت األفـطار
معـهم. شعـرت أنهم اهـلي وانا جـالس في وسطـهم  يا الـلهي مـاهذه احملـبة
التي جـمـعـتنـا من نـاس تـعـرفنـا عـلـيهم في الـفـيـسبـوك ومـا هـذا احلب الذي

ينثره األصدقاء يوميا في تعليقاتهم
أشعر أني اسعد انسان 

الني بينكم ايها االصدقاء 
ساعود بعد شهر باذن الله 

ـطــار الى قـبــر احلـبــيب تــغـمــده الـله وكـالــعـادة مـن ا
بواسع رحمته.

العزلة منفاي 
و انـا مـنـفـرد فـيـهـا ابـحث عـن ذات غـادرت الـبـهـجـة مـذ كـان اجلـبل االجـرد
ايقونة ما يبـقى من هذي العزلة عشت غـريبا ما لبثت ايـامي تتفلت مني مثل
غزل ح يدحرج خيط الصوف و كنت اقلب بعض الوقت على بعض اخر ا
منه فـتـنـسحـب االيام الى حـائـطـها و تـضـيع و بـ حصـاة و حـصـاة اخرى
اتوهـج اذ تتألأل روحي فـي عزلـتـهـا  مـا كنـت اؤسسس زقـورة وجـد لـكـيان
اعمى لـكن اخليل تـطـارد فرسـانا خـذلوهـا و الريح  اجل  'الريح تـنام على
كفـ الـتـصـقـا بـتـراب اشـعل كل حـرائقـه في غـابة روحي  'اسلـمت عـذابي
اء شحـيح لكني استـخرج من ينبوع لسفوح ترعى فـيها غزالن عـذاباتي و ا
الـقـلب مـيـاهـا تـروي صـحـرائـي و جـنــــــــــوني حـ يـروح الـعـقل الى جـهـة

اخرى . 
استـنشق بـعض هواء و كـوابيس و اقـفز ب االشـجار كـدب يبـحث عن بعض
ـعـتــزل االوحـد من جـيل قـفـيــر من عـسل لم يــأخـذه الـصــيـادون و كـنت انــا ا
حاصـره اخلـوف و حـاصـره االمالق فـقـمت سـعـيدا من
تلئا غفلة نومي و تمشيت وحيدا في اخر تلك الغابة 
بــكــلــمــات مــا كــانت تــخــطــر في بــال ســواي  االرنب

صادقني و مشينا في الريح هنالك خلف الريح . 
{ االرنب هو االكثر خـوفا من ب كـل اخمللوقات .
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راسم التي تـقيد فـعادت الى اصـدار ا
حــريـة الـصـحـافـة  فـفي شـبـاط 1950
اصـدرت وزارة الـداخلـية الئـحة قـانون
ـطـابع رفـضته جـديـد لـلـمـطبـوعـات وا
ـــوصل والــبــصــرة صـــحف بــغــداد وا
ونــشــرت مــقـاالت مــطــولــة في شــجـبه
وطـالـبت ان تـسـحب الـصـالحيـات من
وزارة الــداخــلــيــة وتــنــاط الـى نــقــايـة
الـصحـفيـ  وعنـدما عـرضت الالئحة
عــــلى مـــجـــلـس الـــنـــواب رفـــضـــتـــهـــا
ـــعــارضــة  واضــربـت الــصــحف عن ا
ــدة ثالثـــة ايــام في بــغــداد الـــصــدور 
فـفـشلت احلـكـومة ـوصل والـبـصرة وا

في تمريرها .
وعـندمـا قامـت انتـفاضة 1952 اعـلنت
االحــكــام الــعــرفـيــة واغــلــقت االحـزاب
الـسيـاسيـة وعطـلت الصـحف احلـزبية
ومـنها صوت االهالي ولواء االستقالل
والــيـقــضـة وصـوت الــشـعب وغــيـرهـا
ولـم يسمح لـها بـالصـدور اال بعد رفع

االحكام العرفية عن البالد .
اال ان اكـــبـــر نـــكـــســـة تـــعــرضـت لـــهــا
ـلكي الـصـحـافـة العـراقـيـة في العـهـد ا
هـي اصـداروزارة نــوري الـسـعــيـد  في
ــوجـبه عــام 1954 قــانــونــا اغــلــقت 
جــمـيع الـصـحـف الـتي عـارضت حـلف
ــوالـي لــلـغــرب وغــيــرهــا من بــغــداد ا
الـــصــحف واجملالت وســـمح بــصــدور
ـا ادى الى ظـهور سـبع صـحف فـقط 
الـصـحـافـة الـسـريـة  .كـمـا  سجن او
ــعـــارضــ  تـــغــر الـــصــحـــفــيـــ ا
وفـــتــشت الــشــرطــة ونـــهــبت  مــكــاتب
صـــحــفـــهم . وقــد بـــذل قــادة االحــزاب
جــــهــــودهم بــــقــــوة  اللــــغـــاء وســــائل
احلــكـومــة الـقــمـعــيـة ضــد الـصــحـافـة
الوطنية  لكنهم لم يحققوا جناحا في

ذلك .
وبـعـد قيـام ثورة 14 تـموز1958 الـتي
لكي واقـامت النظام اسـقطت النـظام ا
اجلـمهـوري  اغلـقت جمـيع الصحف 
بـاسـتـثـناء اعـادة مـنح االجـازة الربـعة
مـــنـــهــا . وقـــد ابــدلـت هــذه الـــصــحف
االربـعة سـياساتـها وخـرجت في اليوم
االول من الثورة باعمدة كبيرة تؤيدها
ـلـكي. امـا الـصـحف وتــهـاجم الـعـهـد ا
الــــــتي  اغـالقـــــهــــــا من قــــــبل وزارة
الـسـعيـد في عام 1954 فـقـد سمح لـها

بالصدور من جديد . 
كـمـا ظـهـرت الـعـديـد من الـصـحف ذات
االجتـــاهــات الــســيــاســـيــة اخملــتــلــفــة
الـناطـقة بـاسم الشـيوعـي والـبعـثي
والـنـاصـريـ والـوطـنـيـ الـتـقـدمـيـ
. لـقـد كــانت هـذه ـســلـمــ واالخــوان ا
الــــفــــتـــرة عــــبـــارة عـن  شـــهــــر عـــسل

للصحافة  اال انها كانت قصيرة. 
فـقد قاد الصراع على السلطة ب قادة
الــثــورة  وداخل الــقــوى الــســيــاســيـة
احلـــزبـــيـــة الى تـــعـــرض الــصـــحـــافــة
الجـراءات شبـيهـة بتـلك التـي شهـدتها
فـي الــعــهــد الـــــــــســـابق وتــلك قــصــة

اخرى.

لــلــصــحــافــة بــعــد انــتــهــاء االنــتـداب
الـبـريـطـانـي خـصوصـا عـنـدمـا الـغت
وزارة رشــيــد عـالي الــكـيالني قــانـون
ـطبوعات اجملحف الذي كانت وزارة ا
نــوري الـسـعـيــد قـد اصـدرته  فـصـدر
قـانـونـا جـديـدا برقم 57 لـسـنة 1933
ضــمن حـريــة اوسع لـلــصـحــافـة لـكن
ــدفـــعــيـــة ضــاقـت به ذرعــا الـــوزارة ا
ا اثار انتـقادات الصحفي فـعدلته 
ـهـاجـمة ـعـارضـة سـبـبـا  واتـخـذته ا
الــوزارة واســقــطـتــهــا .ومع ذلك فــقـد
اسـتـمـر الـتـضـيـيق عـلى الصـحف من
ـتـعـاقـبة قـبـل احلـكـومـات الـعـراقـيـة ا
الــــتـي عـــطــــلت عــــددا مـن الـــصــــحف
لـــكـن وزارة يـــاســـ الــــســـيـــاســــيـــة 
الـهاشمي الثانية قررت في  8 نـيسان
1935 االفـراج عنـها كـافة الى ان وقع
اول انـقالب عسـكري في الـعراق عرف
بـانقالب  بكـر صدقي عام 1936 الذي
فــرض نـفـسه عــلى الـصـحــافـة بـشـكل
فاضح والول مرة في تاريخ الصحافة
الــعـراقــيـة وجــعـلــهـا اداة لــلـتــبـشــيـر
ـــبــادئه. ولم يــكــتـف بــهــذا بل نــظم
زيــارات خـاصـة لــلـصـحـفــيـ الـعـرب
فعادوا محمل وعـلى نفقة احلكومـة 
بـالـدنـانـير واقالمـهم مـهـيـأة لتـمـجـيد

وزارة حكمت سليمان التي جاء

عـــانت الــصــحــافـــة الــعــراقــيــة  مــنــذ
نـشـأتـهـا في اواخـر العـهـد الـعـثـماني
والـى عـــقـــود طـــويـــلــــة من الـــرقـــابـــة
واالغـالق والـتــعــطــيل  بــسـبـب سـعي
تـعاقـبة الن جتـعل مـنها احلـكومـات ا
نـاطـقـة بـاسمـهـا وغـيـر معـارضـة لـها
فـكانت تغـلق الصحف الـقائمة لـتجيز
صـــحـــفـــا جــديـــدة تـــخــدم اهـــدافـــهــا
الـسياسـية او تعطـلها لفـترة محدودة
او حتــيل مـحـرريـهـا واصـحـابـهـا الى
الـقضاء او االعتقال التعسفي . ولذلك
لـم تـتــمـكن الــصـحــافـة الــعـراقــيـة من
ـوضـوعـية الـنـمـو في مـنـاخ يـعـتـمـد ا

هنية واحلرية في التعبير. وا
فـعندمـا صدر الدسـتور العـثماني عام
1908 ســـمح لـــلــعـــراقــيـــ بــاصــدار
ولـكـن ســيــاسـة الــتــتــريك الــصــحـف 
الــعــنــصـري الــتي اتــبـعــتــهـا ســلــطـة
جــمــعــيــة االحتــاد والــتــرقـي ووقـوف
الـصـحـافـة غـيـر احلـكـومـيـة بـوجـهـها
ادت الـى اغالقات لـهـا  ووضع قـيود

قاسية عليها منذ عام 1911.
رحلة لقد كانت الصحافة خالل هذه ا
فــقـيـرة جـدا في الـتــصـمـيم والـتـوزيع
وارد ووسـائل الطبـاعة  بسـبب قلة ا
االقــــــتـــــصـــــاديـــــة وضــــــعف قـــــدرات
وانــتــشــار االمــيــة في الــصــحــفــيــ 
اجملــتـمع ومــحـدوديـة الــتـوزيع . ومع
ذلـك فـان هــذه الــصــحف لم تــخل  من
حتـــــــلـــــــيـالت عــــــكـــــــسـت االوضــــــاع
ثلي االجتماعية والسياسة واخبار 
ـــبــــعـــوثـــان الــــعـــراق فـي مـــجـــلـس ا
الــــعــــثـــمــــاني مــــثل  (صــــدى بـــابل)

و(الرياض)و(العرب).
وخـالل فــتــرة االحــتـالل الــبــريــطــاني
ـوالية تـصدرت الـصحف احلـكومـية ا
ـشهد السـياسي بشكل لـلبريـطاني ا
واضـح.فـــعـــنـــدمــا احـــتـــلـت الـــقــوات
الــبــريــطــانــيــة الــبـصــرة فـي تـشــرين
الــثـاني 1914 ســيـطـرت عــلى مـكـائن
طــبــاعــة الـصــحف واصــدرت جــريـدة
يـوميـة بالـلغتـ العـربية واالنـكلـيزية
كما اطلقت عليها (االوقات البصرية) 
اصــدرت مـجـلـة اســبـوعـيـة عــنـوانـهـا
(الــــعـــراق خالل احلــــرب). وعـــنـــدمـــا
احــــتــــلت بــــغــــداد في 11 آذار 1917
ســـيــطــرت عــلى مــطـــابع الــصــحــافــة
واصـدرت صحـفا تـعبر عن سـياسـتها
ـوصل وكـركـوك ومــثـلـهـا فـعـلت في ا
والــسـلـيـمـانـيـة . وفي 4 تـمـوز 1917
صــدرت جــريــدة الــعــرب فـي بــبــغـداد
ـؤيدة للبريـطاني  ومن ثم صدرت ا
عــــــام 1918 جـــــــــــــريــــــدة االوقــــــات

البغدادية .

وعـنـدما انـفـجرت ثـورة الـعشـرين بـعد
اعـالن االنـــتـــداب الـــبـــريـــطـــاني عـــلى
الـعـراق ظـهـرت صحـف الثـورة ومـنـها
(الـفرات) في الـنجف و(االسـتقالل) في
بـــــغــــداد .ولم تــــكــــتـف الــــســــلــــطــــات
الـــبــريـــطــانـــيــة خالل الـــثــورة بـــقــمع
بل سجنت الصحف الوطنية اجلديدة 
ونـفت مؤسـسيهـا الى منـاطق ال تطاق

احلياة فيها .
ومـع تأسيس الدولة العـراقية احلديثة
فـي فتـرة االنـتداب الـبـريـطاني -1920
1932 تــبـايـنت طـبـيـعـة الـصـحف بـ
مــعـارض لالنـتـداب ومـؤيـد لـلـحـكـومـة
ـرحلة ومـنتـقد لهـا  كما شـهدت هذه ا
صـــدور صــحف اعــمـــارهــا قــصــيــرة 
واخـرى نـاطـقـة بـاسـم احـزاب الـنـخـبة
الــــتي تـــتـــشـــكل خالل االنـــتـــخـــابـــات
والــدورات الـنــيـابـيــة  فـتــنـشـأ مــعـهـا
وتـتـسمـى باسـمـائهـا  وتـزول بزوالـها
مــثـل (نـداء الــشــعب) الــنــاطــقـة بــاسم
حــزب الـشـعب و(الـنـهــضـة الـعـراقـيـة)
ــمــثـلــة حلـزب الــنــهـضــة و(الـتــقـدم) ا
ـــمـــثــلـــة حلـــزب الــتـــقـــدم و (االخــاء ا
مثلة حلزب االخاء الوطني الـوطني) ا
. امـا الصـحف التي تـعرضت لـاليقاف
ـضايـقـات فـهي ـؤقـت وا والـتـعـطـيل ا
ــعــارضــة لالنــتــداب مــثل الـــصــحف ا
فـيد ودجـلة (االسـتـقالل  والرافـدان وا
كن وهناك صحف  والزمان والبالد) 
اعـتـبارهـا معـتدلـة سيـاسيـا وقد تـميل

الـى احلكـومـة القـائـمـة مثل
(الــــــــــعـــــــــراق)
و(الــــــعــــــالم
الــــعــــربي) .
ــــــــــــــــكـن و
الـــــــقـــــــول ان
الـــــــــصـــــــــحف
الــــــعـــــراقـــــيـــــة
تــمـتـعت بـحـريـة
نــسـبـيـة ولـيـست
مـــطــلـــقــة بـــســبب
الـرقابة البـريطانية
واحلـكومـية علـيها 
وقـــــد مـــــكــــنـت هــــذه
احلــريــة الـصــحف من
تناول االراء السياسية
اخملــتـلـفـة ومـنــاقـشـتـهـا
واخلـــوض في قـــضــايــا
ـصيـريـة قبل ان الـعـراق ا
يـــحـــصل عـــلى اســـتـــقالله
ويـصـبح عـضوا في عـصـبة
اال في  3 تـــــشـــــرين االول

.1932
اســتــمـرت احلــريـة الــنــسـبــيـة

U
ö

D
«

ø W e d*«Ë Õö « —U  Î«d F  UM √ q

األذربـيـجـاني في مـجـاالت مـتـنـوعـة وفرص
االســـتـــثــــمـــار في الـــعـــراق أيـــضـــا. وكـــان
اجلــانـبــان قـد اتـفــقـا عــلى أهـمــيـة تــطـويـر
وتـعـزيز الـتعـاون في اجملاالت االقـتصـادية
وتـنمـية الـتجارة وزيـادة التـبادل الـتجاري
وتــــشــــجــــيع حــــركــــة االســــتــــثــــمــــار بــــ
ـــبـــاحـــثـــات مـع وزيــر الـــبـــلـــدين.وأكـــدت ا
اخلــارجـيــة األذربـيـجــاني الـســيـد جــيـهـون
شترك في بـيراموف تـعزيز سـبل التعـاون ا
مــــجــــاالت االقـــتــــصــــاد والــــطـــاقــــة واألمن

واالستثمار.
وفـي كـــــلــــــمــــــتـه في وزارة اخلــــــارجــــــيـــــة
األذربـيـجانـية قـال السـيـد الصـاحلي: "نحن
تـركـمـان الـعـراق سـعـداء جـدا لـوجودنـا في
بـاكــو. هـذه الـزيـارة هي مـظـهـر من مـظـاهـر
األخـــوة والــصــداقـــة بــ شــعـــبي الــعــراق
وأذربــيـجــان. هــنـاك عــوامل كـثــيـرة تــوحـد
بالدنــا وشـعـوبـنـا. ومـن بـ هـذه الـعـوامل
ـفكـر والفـيـلسـوف األذربيـجاني الـشـاعر وا
الـعظيم محـمد فضولي. إن الـشاعر فضولي

له آثار في كربالء وكركوك. 
من جــانـبـه قـال الــسـيــد فـرات مــحـمــد عـبـد

زيــارة وفــد نــيــابي عــراقي إلـى أذربــيــجـان
مؤخراً برئاسة النائب شيركو محمد صالح
أحـمد قـادر ميرويس رئـيس جلنـة العالقات
اخلــارجـيــة إلى أذربـيــجـان خــطـوة مــوفـقـة
لـتعزيز عالقات العراق اإلقـليمية خصوصاً
وأن أذربــيـــجــان خــاضت مـــعــركــة شــرســة
اسـتـمرت 44 ومـاً لـتـحريـر إقـلـيم نـاكورني
قـره باغ من االحتالل األرمـيني له الذي بدأ
عـام 1991 أيـام ضـعف الـدولة الـسـوفيـتـية
قـبيل انهـيارها. وهو مـنجز نـتمناه لـتحرير
كل أرض عــربـيــة مـحـتــلـة ســلـمـيــاً أو بـأيـة

وسائل مشروعة.
وقــد عـقــدت مــبـاحــثـات عــديــدة بـ الــوفـد
الـعراقي والعديد من اجلهات األذربيجانية
كــان ضــمـنــهــا لـقــاء  رئــيس جلـنــة حــقـوق
اإلنــســان الــنـــيــابــيــة في مــجــلس الــنــواب
الـعـراقي الـنائب ارشـد الـصاحلي مع وزارة
االقـتصاد األذربيجاني. وجرى خالل اللقاء
بـحث أطر العالقات االقتـصادية ب العراق
ـا يـخـدم وسـبـل تـعـزيـزهـا واالرتـقـاء بـهـا 
مـصلـحـة الشـعبـ العـراقي واألذربيـجاني
والــســعي إلـى اإلفــادة من خــبــرات الــطـرف

dN:« X% jÒ « s  WMO

عـضو جلنة العالقـات اخلارجية في مجلس
الـنـواب الـعـراقي "إن الـعالقـات بـ الـعراق
وأذربـــيــجــان تــتــطـــور في شــتى اجملــاالت.
ـــزيــــد من تـــطــــويـــر هـــذه ونــــســـعى إلـى ا
الــعالقــات. نــثق في أن تــســتـمــر زيــاراتــنـا
ــتــبــادلــة فـيــمــا بــعــد". وأشـار إلـى الـدور ا
اخلـاص جملـمـوعـة الـصـداقـة األذربـيـجـانـية
الــعــراقــيــة في تــطــويــر عالقــات الــصــداقـة

واألخوة.
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وضــمن جـدول إعــمـال زيــارة الـوفـد الــتـقى
الـوفـد الـشيخ الـله شـكـور باشـازادة الـزعيم
الـديـني األعـلى في دولـة أذربـيـجـان وعـموم
بـالد الـقـوقـاز .وأشــاد شـيخ اإلسالم بـدولـة
الــعـراق والـشـعب الــعـراقي مـؤكـدا أن دولـة
أذربـيـجـان حكـومـة وشـعـبا يـعـدون الـعراق
الــبـلـد األقـرب لــهم بـسـبب عــمق الـعالقـات
الـطيبة والتقارب الثقافي الديني مبينا انه
زار الـعراق عدة مرات منذ عقد السبعينيات

نصرم. من القرن ا
ـؤكد أن مثل هذه العالقات اإلنسانية ومن ا
بـ نــواب الـشـعـبـ تـلـعب دوراً مـهـمـاً في
إضـفـاء حـرارة أخويـة في تـطويـر الـعالقات
ا الـثنـائيـة ليس مـع أذربيـجان وحـدها إ
مع جـــمـــيع الــشـــعـــوب الــتـــركــمـــانـــيــة من
اجلـمهوريـات التي قامت بعـد تفكك االحتاد
الـــســوفــيـــتي وهي خـــمس جــمـــهــوريــات
بــاإلضــافـة إلى اجلــمــهـوريــة الـتــركــمـانــيـة
الـكـبـرى تـركيـا الـتي تـربـطنـا بـهـا عالقات
تـاريـخـيـة عـمـيـقـة إلى جـانب تـداخـل لـقـمة
عـــيــشـــنــا وحـــضــارتـــنــا من خـالل مــجــرى
الـرافدين وحجم التبادل الـثنائي الذي يزيد
على 7 مـليـارات دوالر سنـوياً أغـلبـها سلع
اسـتهـالكيـة نسـتوردهـا من اجلارة الـكبـيرة

عـلى حدودنـا الشـمالـية فـيمـا نحن بـحاجة
ــيــاه  الـرافــدين كــذلك ضــمـان مــصــيـريــة 
تـصدير نفـطنا عبـر أنبوب النـفط إلى ميناء
جـيهـان كذلك دعم تركـيا لـ"وحدة" األراضي

العراقية و"سيادتنا" الوطنية.
لــكن مـثل هــذه اخلـطــوات الـقـيــمـة من أجل
اسـتعادة الـعراق لعالقاته الـدولية بدءاً من
مــحــيـطه الــعـربـي فـاإلقــلـيــمي واإلسالمي
وبـــقـــيـــة شــعـــوب اإلنـــســـانـــيــة بـــاألخص
ـقراطـيـات العـريـقة يـبدو لـي ال يسـير الـد
في خط متصاعد بل انه اقرب ما يكون إلى
ـثل الشـعبي القـائل "واحد يخـيط والثاني ا
يـفتك" يعـني واحد يبـني واألخر يهدم وإال
ـاني تـتـصـدره ــاذا نـفـسـر زيـارة وفـد بــر
الـنـائب الـسـيـدة ريـحانـة حـنـا إلى أرمـيـنـيا
ــعــركــة وتــصــريــحــاتـــهــا الــســلــبــيــة عن ا
ـشروعة التي خاضـتها أذربيجـان لتحرير ا
أراضـيهـا. خصـوصاً وأن األزمة الـسيـاسية
األرمــيــنـيــة قـد أدت إلى إجــراء انــتـخــابـات
ـان األرمـيـنـي غـير ـعـنى أن الـبـر مـبـكـرة 
.نــحن في الــعـراق اسـتــقـبــلـنـا قــائم عـمــلـيـاً
األخـــوة األرمن وعــاشـــوا في الــعـــراق بــكل
احـترام وتقديـر كما أنهم سـاهموا في بناء
العراق من خالل خبراتهم الفنية والثقافية.
والــعـراقـيـون عــجـنـوا عــلى احـتـرام األخـر
تنوع في معتـقده الديني والطائفي األخـر ا
والـسياسي وح قـامت جمهوريـة أرمينيا
ــسـتــقـلـة بــعـد عـام 1991 لـم يـجـد األرمن ا
الـــعـــراقـــيــون صـــعـــوبـــة أو مـــعــوقـــات في
الــتــواصل مع أصــولـهم. لــكن أن يــكـون أي
طــــرح بــــاسم عــــراقي ضــــد حق شــــعب في
حتـريـر أراضـيه أن تـكـون هـنـاك طـروحـات
تـستخدم اسم الـعراق ومجلـسه النيابي في
الــتـعـريض بـاسـتـعــادة شـعب لـكـامل تـرابه
الــوطــني وفـقــاً لــقـرارات اجملــتــمع الـدولي
مـثلمـا تفعل النـائبة السـيدة النائـبة ريحان
حـنا فهو وفق قيم الصـداقة واإلنسانية ب
ـوقف لم الــشـعــوب مـرفــوض. فـمــثل هــذا ا
ــيــر بـوتــ رئـيس يــســتـطع الــســيـد فالد
ـتـحـالــفـة مع أرمـيـنـيـا روسـيــا االحتـاديـة ا
جتــــاهـــلـه حـــ طــــلب مـــنـه رئـــيس وزراء
أرمـيـنـيا جنـدته فـكـان رده "نـحن ندافع عن
أرمــيـنــيـا ضــمن حـدودهــا الـدولــيـة." لـو أن
الـسيدة ريحان حنا تصلي من اجل أن يحل
الـسالم بـ أذربـيـجـان وأرمـيـنـيـا لـصـلـيـنا
مــعــهــا...لـو أنــهــا تــصـلـي من أجل ضــمـان
شروعة للشعوب ضمنها شعبنا احلـقوق ا
ظلوم لـصلينا معها...لكن أن الـفلسطيني ا
تـصلي لدوام احتالل يخرق القانون الدولي
ومــواثـــيق األســرة الــدولــيـــة فــهــذا مــوقف
يـنــبـغي انـتـقـاده.هـذا من جـانب من جـانب
آخـر هناك زيارة عدة وفود رسـمية حكومية
إلى أرمـينـيا في ظل فتـرة استـقالة حـكومة
أرمــيـنــيـا واالســتـعــداد إلجـراء انــتـخــابـات
عـامـة تصـدرتهـا زيارة الـسيـد وزير الـدفاع

الـعـراقي وهي زيـارات تـسـتـدعي الـتـساؤل
عن الـــهــدف مــنــهــا فــمن جــهــة احلــكــومــة
األرمــيــنــيـة هـي حـكــومــة تــصــريف أعــمـال
لــيــست لــديــهـا صالحــيــة األقــدام عــلى أيـة
خـطوات غير آنية يـومية تصريف األعمال
من نـاحية أخرى فأن كل األسـلحة األرمينية
ــعـركــة مـدمــرة حـد كــانت قــد خـرجت من ا
اضــطــرار رئـيـس وزرائـهــا إلى وقف إطالق
الـــنــار واالنـــســحـــاب الــكـــامل من األراضي
ــا هــو مـعــتــرف به األذربــيــجــانــيــة وفــقــاً 
ـسلحة ...فمـا الذي تسـتفيده قـواتنا ا دولـياً
وأجـهـزتـنـا اإلسـتـخـبـاريـة من دولـة احتالل

دمر??? معتدية مهزومة وجيشها ا
فـي ظل حـــقــيـــقـــة أن هـــنـــاك جــرائـم حــرب
ارتـكبت ضد مسلمي األراضي األذربيجانية
احملــتـلــة من قــبل أرمـيــنـيــا ومـلــيـشــيـاتــهـا
الـطـائـفـيـة إلى حـد أن سلـطـات أرمـيـنـيا لم
تــســتــطع تــبــيــان مــصــيــر أكـثــر من 4000
مـواطن أذربـيـجـاني مـسـلم اخـتـفـوا في ظل
االحــتالل. وهل زيــارة الــوفــد الــنـيــابي إلى
أرمـيـنيـا تنـسجـم مع الطـروحات اإلسالمـية

انية العراقية??! لألغلبية البر
سـؤالي هل نحن نتحـرك في احمليط العربي
واإلقـــلـــيـــمي واإلسالمـي وبـــقـــيــة الـــعـــالم
بـاألخص صـداقـاتنـا الـعـريقـة ضـمن مـنهج
الـتـراكم الـكـمي والـنـوعي أم أنـنـا نـتـخبط
فـهنـاك من يبـني واألخر يـهدم??? إنـها عـينة

تناقضة!? ارساتنا ا من 
W d  ö —

ـاذا ذهبت 5 طـائرات من مـن ناحيـة أخرى 
إقـليم كـردستان يـومي الثـاني من أيلول و3
تــشــرين األول 2020 ي رحـالت ســريــة إلى
يــــريـــفـــان أيــــام احلـــرب بـــ أذربــــيـــجـــان
وأرمـيـنيـا..هل بتـنا مـعـبراً لـتجـارة السالح
رتزقة??? لقد تركت الـدولية السوداء ونقل ا
نـسـحـبة الـوحـدات الـعسـكـريـة األرميـنـيـة ا
بـعض األسـلحـة وصنـاديق مـعدات وذخـائر
عـسكرية تب أنـها مصدرة إلى العراق مع
رقـم عـقــد الــتــصــديـر. مـن أين وصــلت هـذه
ليشيات األسـلحة والذخائر إلى أرميـنيا وا
األرمـينيـة العنصـرية? هل حملـتها الرحالت
اخلـمس من كردسـتان? هل هي من مخـلفات
اجلـــيش الــعـــراقي الــتي غـــنــمــتـــهــا قــوات
االحـتالل األمـيـركي وسـلـحت بهـا أرمـيـنـيا?
ـاذا نــفـسـر وجـود أسـلـحـة وجـهـتـهـا إلى
الـــعــراق لـــدى دولــة احـــتــلـت أراضي دولــة
مـسـلمـة ( وال أريـد الـتحـدث هـنا عن طـائـفة
دولـة أذربيجان والقـول أنها تعتنق اإلسالم
ـذهب اجلـعفـري فـمثل هـذا الـطرح ال عـلى ا
يـعـبـر عن روح الـعـصـر ومـعـايـيـر العـالقات
ـعــاصـرة لــكـني أحــاول تـركــيـز الــدولـيــة ا
ـتـحدة حـديـثي عـلى وفق مـيـــــــثـاق األ ا
وقـــرارات مــجــلـس األمن بــشــــــــأن حــقــوق
أذربــــيـــجـــان فـي حتـــــــريـــر أراضـــــــــيـــهـــا

احملتلة!?)  شيركو محمد صالح 
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ا طـرحه السيـد عمار احلـكيم في حديـثه مع قسم الدراسات في تـناولنا سـابقا جـانبا 
نـطقـة وموقف الفـكر الـشيعي عن ستـقبل الـعراق وا جامعـة هارفـارد عن رؤية الشـيعـة 
ـنـطقـة والتي كـونات في ا كثـير من الـقـضايـا وخصـوصـا في طريـقة تـفـاعلـهم من بقـيـة ا

تختلف عنهم مذهبيا أو قوميا أو فكريا.. 
وقـدم فـيهـا احلـكيم فـكـرته لـكيـفـية إمـكـانـية الـنـجاح ومـا هي مـقومـاته.. من اهم مـقـومات
تاح" مكن ا ـتحدث هو تغييـر الطبقة السيـاسية "با النجاح في هذا البلـد وكما يسوقها ا
عارضة" ليحل محله فكر "الدولة" وليس احلكومة.. الن الساسة الزالوا  لم وتغيير فـكر "ا
يزون بشكل حـقيقي وعملي يـقتنعـوا بعد بالدولـة ولم تتشرب عقـولهم بها بل وال زالـوا 

بينها وب احلكومة..
شكـلة ظاهرة لدى وألن الـشيعة هم من كـان يعارض أنظـمة الظلم الـسابقة صـارت هذه ا
كـثـيــر مـنـهم فـصــارت ضـرورة االسـتـحــواذ عـلى مـنــصب رئـيس الـوزراء هــدافـا كـبـيـرا
ويـتـقـاتــلـون عـلــيه لـظـنــهم  اخلـاطيء ان احلـكــومـة هي األهم في حــ ان الـدولـة هي أم
ـؤسـسـاتـهـا ونـظـمـهـا فان حـكـومـتـهـا سـتـكـون قـوية احلـكـومـة وأبـوهـا وأن كـانت قـوية 
ومتـمـاسـكـة وأي جناح قـادم يـنـبـغي ان يـعتـمـد عـلى تـقويـة سـلـطـة احلـكومـة عـلى سـلـطة

.. االحزاب والتي ضيعت الدولة "بإفتراض وجودها" واحلكومة معاً
 بل سرقت حتى قراراهـا فنجد اليـوم مثالً ان تيارا او حزبـا إن  اراد أخذ منصب فما
نـصب وكما دججـة بالرجـال والسالح ليـسيطـر على ا علـيه سوى ان يذهب بـسيـاراته ا
حصل فعالً عدة مرات فـي ميناء البصـرة وغيرها من مؤسـسات حكوميـة فالبالد تعيش
ـا أستـطـعـنا ـرج ولوال قـدرته عـزوجل وبـضعـة رجـال مـخلـصـ هـنا وهـنـاك  الـهـرج وا

السير السير في الشوارع..
نـفلت وأن ـنع هيـمنـة األحزاب وسالحـها ا  لنـنجح يـجب أن نسـعى لتـأسيس الـدولة و
تكـون هـناك حـكـومة قـويـة تضـرب بـيد ال تـخـاف وغيـر مسـتـندة لـذلك احلـزب او هذا بل
تـديرهـا حـكومـة وطـنيـة تـعتـمـد النـزاهـة والكـفـاءة وتمـكل قـدرا كبـيـرا من اإلستـقاللـية في

قرارها.. 
وهـنـا نـضع ثالثـة خـطـوط حتت "االسـتـقاللـيـة" النـنـا نـعـلم جـيـداً انه حـتى لـو كـان الـوزيـر
ـنـصب يبـقى "مـلـكـا" للـكـتـلة الـتي رشـحـته وهـذا أمر عـجـيب في بـلـد يدعي مـستـقال فـا
الـدستـورية وسـيادة الـقانـون الذي يـحدد ان رئـيس الوزراء يـختـار كابـينـته الوزاريـة على
أسـاس االستقالليـة والكفـاءة والنزاهـة!من اإلنصاف القـول أننا عـهدنا من عـمار احلكيم
نطق واخلطاب وهو أمر عتـدلة العقالنية وحكمته وتوازنه وإعتداله في القول وا مواقفه ا
ليس باجلديـد على الرجل فهـو ابن العائلة الـتي قدمت الشهـداء بالعشرات ال الجل شي
نصفون حجم حرصه ونعرف كما العراقيون ا سوى ان يعيش أبنـاء بلده أحرارا كرماء 
عـلى ان يــكـون وطـنه حـرا ومـسـتـقال وهـذا مـعـلن فـي مـواقـفه الـتي جـعـلـته هـدفـا لـسـهـام
شاكل تتعقـد شيئاً فشيئـاً وظهرت مسميات التسقيط ولكن الـصعاب والعراقيل جمـة وا
كـثـيـرة عـلى الـسـاحـة الـسـيــاسـيـة أخـذت حـيـز ال تـسـتـحـقه وصـار لـهـا رأي وتـأثـيـر في
الـشارع..ما سـبق  يستدعي مـنا الوقـفة والتأمل اجلـاد في مدى القـدرة على إجناح مثل
هكـذا مشاريع وأفكـار "كالكتـلة العابـرة" و"العقد اجلـديد" وهي كلهـا مفاهيم جـميلة ولكن

ا هـكذا مـشاريع لن ترى واقـعنـا السيـاسي جاهل ومـتخـلف.. ور
الـنـور قريـبـا مـا لم تـظـهـر قـوى بـنـفس قـراءة احلـكـيم لـلـواقع
ومسـتعـدة للـتعـاون معه ومع أمثـاله " على قـلتـهم" لبـناء عراق
جديـد عـلى أساس الـتـعدديـة والـقبـول بـاألخر ويـكـون احلوار
وسـيلته والـكفاءة والـنزاهة مـعايـيره وتمـثله دولة قـوية.. لكن
دى الـقـريب وال حتى واقعـنـا يظـهـر ان هذا لـن يتـحـقق في ا

دى البعيد بأحسن تقدير. توسط بل على ا ا
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في احلب والغزل قال الشاعر :

أخالفُ وَضْعَ الراحَتَيْنِ على احلشا 
وأنظرُ أنّى مِلْتُمُ فَأَمِيلُ 

وفي السياسة :
وافق ظهر ا ستحـيل للظهور  جتد أنّ هناك من يُـسارع الى االنقالب على ذاته ويفعل ا

كاسب ..!! ناصب وا ناصر للحاكم اجلديد طمعاً با وا
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ـفارقـات في هذا الـباب أنَّ جـمـلة من (الـرفاق) الـذين كانـوا يـذبون بـحب (القـائد وأغـرب ا
الـضـرورة ) ويـحـرصـون عـلى ان يـكـونـوا جـنـودَهُ اخملـلـصـ سـارعوا فَـورَ سـقـوطِهِ الى
ـنــاضـلـ الــذين نـازلـوا ادعــاء الـبــطـوالت الـزائــفـة وسـجــلـوا انـفــسـهم زوراً في ســجل ا
ـسرحـية الى الـدكتـاتوريـة أبان جـبروتـها وطـغـيانـها ... وقـادَهُم جناحُـهُم في تـمثـيل هذه ا
ـناضـلـ احلـقـيـقيـ مُـهْـمَـلِ ـهـمة  بـيـنـمـا ظل فـريق آخـر من ا تسـنم بـعض احلـقـائب ا

بَعِيدِيِن عنْ أنْ ينالوا ما يستحقون ..!!
-3-

لقد كتب االستاذ عمر علي حيدر في كتابه :
(مذكرات شيخ جامع) ص  169 ما يلي :

" صنف آخـر من الـبـعـثـيـ حتوّل بـقـدرةِ قـادر الى مـنـاضلـ في الـعـراق اجلـديـد  ألنهم
كـانوا مـتـضـررين من نـظام صـدام بـعـد أن كانـوا من أوفى الـبـعـثيـ في خـدمـته  وأقوى

ناصب  فأذاقوا الناس العذاب الواصِب " أدوات بطشه وجبروته فانهالت عليهم ا
انّ هـذه الشهادة مـهمة الن الـشاهد يتـحدث عن أشخاص يـعرفهم ماضِـياً وحاضرا ومن
نـاصب واالمتيـازات ويحـرم العراقي ـؤسف للـغاية أنْ يـفوز الـلعوب الـكذوب بـا احملزن وا

احلُرّ األصيل الشريف مِنْ كُلّ ما يليق بكرامته وتاريخه وحقوقه ..
ـواطن انه الـعدل الضـائع  والتهـاون الصـريح بشأن احلـرائر واألحرار اخملـلص من ا

العراقي .
فهل ثمـة من يُصغي الى صوت الـظالمة  ويصححُ األخطاء أم
أنّ هـنـاك من أصـرّ عـلى أْن يُــصمَ أُذُنَـيْهِ عن االسـتـمـاع الى

احلقائق ?
لقـد اسـتمـعت الى من يـتهم وزيـراً في وزارة مـستـقـيلـة بأنه
كـان يـشـرف عـلى مـحـاولـة اغـتـيـاله  قـال ذلك عـلى شـاشـة

قناة مهمة معروفة .

دن التي ال يهمها ا حتتوي من مباد قلب وقضية  هي ا دن التي تصنـع أساطيرها  ا
ان تهدم عمائـرها وأبراجها السـكنية وحتى ناطـحات سحابها  ذلك ألن احلـجر يعيد اليه
الـبنـاؤون احليـاة . أما الـكرامـة عنـدما تـتحـطم فال تعـاد اليـها احلـياة حـتى لو تـوسلت من
أجـلـهـا كل الـهـة بـابل وكــنـعـان وسـومـر والـفـيـنـيق آشـور ورع األهـرامـات . وأظن ان غـزة

ألوف . ة كي تصنع أسطورتها في خارج ا دن عصر العو وذجا  دينة الفخر هي ا ا
بـرر الـتـأريخ واجلـغرافي والـتـعـبـوي والتـكـتـيكي صـحيـح أننـا في الـعـراق لم يـعد لـديـنـا ا
يغ الـذي ذهبت الى السـكراب والنـهب والذكريات لـنذهب الى غزة مع دبـاباتنـا وطائرات ا
ان  وبهـذا األضعف اشعر ان غزة فبقيـنا عند حدود الـتصريحات وذلـك هو اضعف األ
وت الـتـقـني الـذي تـمـارسه إسـرائـيل عـلى شـعـبـها حتـتـاج الـيه لـتـبقـى صامـدة في وجـه ا

وبنيتها التحتية.
ـتـبــادل نـكــتـشف ان الـسالح مـا نــراه في صـمــود وفـعل مــقـابل عـبــر رشق الـصــواريخ ا
اإلسـرائــيـلي دقـيق في نـتـائج ضــحـايـاه ومـنـهم عـدد كـبـيــر من األطـفـال  فـيـمـا صـواريخ
ـقـاومة تُـصـدْ بـالقـبـة الذهـبـيـة او تسـقط بـعـيدا عـن أهدافـهـا . وأظن ان صـاروخا عـربـيا ا
وازنـة وسيـهب الـرأي العـام اإلسرائـيـلي متـذمرا واحـدا يذهب الى هـدفه تـمامـا سيـقـلب ا

ومفزوعا ويطلب من نتنياهو وقف احلرب.
االنـتبـاه الى درس غزة هـو شـحذ لـلهـمة الـوطنـية  تـلك الـهمـة التي ان جنح اهل فـلسـط
بـجعل القدس عـاصمتهم وغـزة بوابتهم احلـدودية ستـكون درسا لنـا في تنظيم حـياتنا في
مـهـامـهـا الـوطـنـيـة  احلـرب علـى داعش اإلرهـابي والـقـضـاء عـلى الـفـسـاد الذي لـه ايـضا
سجـلة ضـد مجـهول . والـتهـيئة الى صـبغـة إرهابيـة ــ اقتـصاديـة .ووقف عمـليـات القـتل ا
االنتخـابات القـادمة التي اعـتقد جازمـا ان أمورا تكـتيكـية ولوجسـتية وشـخصيـة ومزاجية
ومـصلـحيـة وأخرى اليـعرف بـها إال اهل مـكة وشـعابـها . سـوف تمـنع من أقامـتهـا وتذهب
تسلل زحفا على ركبتيها الى عام 2022. ودعم القوى التي حتارب في احلدود لتمنع ا

الى أرضنا من عتـاة التهريب واألجـرام بهمة (اجلـيش واحلشد الشـعبي وحرس احلدود)
 .

ـا سيـتـشابـه تدمـير ـتهـا  ور ـتنـا كـما تـقـوي غزة عـز وقـد يتـحـقق هـذا ح نـقـوي عز
وصل كان يختبئ فيها أوغاد وقتلة وتكفيرين فيما وصل مع تدمير غزة لكن الفرق ان ا ا

غزة يختبئ في مالجئها أهلها .
درس غـزة الـذي ينـبـغي ان نـنـتـبه الـيه هـو درس لـلـحـيـاة عـنـدما
يالمـسـهـا مــا نـطـقه ابي الــقـاسم الـشــابي ظل خـالـدا مـــــدى

الدهر :
اذا الشعب يوما أراد احلياة

فال بـد ان يـسـتـجــيب الـقـدر. ادن غـزه تـســتـجـيب الى الـقـدر
.وعلينا نحن ان نستجيب له ايضا.
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ـرحـلـة بــهـا االنـقالب . ولم تــدم هـذه ا
ســـــوى اقل من 10 اشــــهــــر  فــــبــــعـــد
الـقضاء عـلى االنقالبـيـ باغتـيال بكر
صـدقي عادت الـصحافـة الى مسيـرتها
الـطبـيعـية رغم صـــــــدور مرسـوم منع

ضرة رقم 44 لسنة 1937. الدعاية ا
ــيـة  وعــنــدمــا انــدلــعـت احلــرب الــعــا
الـثانـية عام  1939 ضـغطت بريـطانيا
عـلى احلكومـات العراقيـة للوقوف الى
جـــانــبــهــا ضــد دول احملــور فــقــطــعت
ـانيا دون اعالن احلرب عـالقاتها مع ا
يل بـينـما كان الـراي العام الـعراقي 
الـى دول احملــــــور بــــــســــــبـب مــــــوقف
والنه بـريـطـانـيـا من قـضـيـة فـلـسـط 
ــا عـانـاه مــنـهم يــكـره الــبـريــطـانــيـ 

العراقيون من قبل .
فـــانــعــكس هــذا االمــر عــلى الــصــحف
ـا اضـطـر وزيـر الـداحـلـية الـعـراقـيـة 
عـمـر نظـمي الى استـدعـاء الصـحفـي

والــــتـــقى بـــهم يـــوم 6 شـــبـــاط 1941
وطـــلب مـــنــهم تـــايــيــد احلـــكــومــة الن
ر بها الـعالم عـصيبة الـظروف التـي 
ـــراسم الـــتي وعـــلـــيـــهم االلـــتـــزام بــا
صـــدرت مع نـــشـــوب احلــرب ومـــنـــهــا
احـــكــام الــســيــطــرة عــلى الــصــحــافــة
وهـــددهم ان من حق احلـــكــومــة وقف
كـل صحـيـفـة عنـد حـدها اذا
خـــــــــرجـت عـن اخلــــــــطــــــــة
ــرسـومــة  وعـلــيـهم عـدم ا
نــشــر اخـبــار يـفــهم مـنــهـا
(الـتحزب لـلفريق اخملاصم
حلـليـفتنـا بريطـانيا) وان
ال تـــكـــون الـــصـــحف اداة
لـلـطـعن في الـشـخـصـيات
من رجال الدولة . وكانت
احلـكـومة قـد اصدرت في
30 ايـــار مـــرســـوم االمن
وسـالمـة الـدولـة رقم 56

لــسـنـة 1940
الـذي نـص علـى القـبض عـلى

كـل من (يـــشــوش) عـــلى الــراي الـــعــام

والــــذي اعـــــتــــبــــره واحـــــتــــجـــــازه 
الـصحـفيون غـير مـشروع لتـقاطعه مع

القانون االساسي للدولة.
تـغـيرت االمـور راسا عـلى عـقب عنـدما
قــامت حــركـة نــيـسـان  –مــايس 1941
فـمع تـشـكـيل ــنـاوءة لـلـبـريـطـانــيـ  ا
حــكـومـة الـدفـاع الـوطـني في االول من
نـيـسـان انـطـلـقت الـصحـافـة الـعـراقـية
لـكن هذه تـعـبـر عن ارائـها بـكل حـريـة 
احلـالـة لم تـسـتمـر سـوى شـهـرين فقط
هـــمــا شـــهــراســـتالم قــيـــادة احلــركــة
لــلـســلـطــة في نـيــسـان وشــهـر احلـرب
الــعــراقــيـة –الــبــريـطــانــيـة فـي مـايس
1941. بـعـدها غـزت بريـطانـيا الـعراق
واســـقــطت احلــكــومـــة بــعــد مــقــاومــة
لــلــجــيش الــعــراقي انــتــهت بــاحــتالل
الـقوات الـبريطـانيـة لبغـداد في الثاني
مـن حـــزيـــران 1941 فــــكـــان االحـــتالل
الـعـسكـري الـبريـطاني الـثـاني للـعراق
والـــذي اســتـــمــر الـى نــهـــايــة احلــرب
ــيـة الــثـانــيـة عـام 1945 وخالله الــعـا
كــبـلـت الـصــحـافـة الــعـراقــيـة واعــتـقل
وشــرد الـصـحــفـيـون الــذين وقـفـوا مع
و تـنفـيذ احلـركـة واغلـقت صـحفـهم 
مـــرســوم االمن وسـالمــة الــدولـــة بــكل
قــسـوة والــذي نص في احـدى فــقـراته
عــلى مـنع الـصـحف من نـشـر اي شيء
يــثـيـر الـفــ واالخالل بـاالمن  والـذي
اسـتخـدمه الـبريطـانيـون احملتـلون في

قمع الصحافة القومية والوطنية .
لـــقـــد غـــابت االحــزاب الـــوطـــنـــيــة عن
الـــوجــود خـالل اخلــمس ســـنــوات من
االحـتالل الـبريـطاني الـثاني وتـوقفت
صـــحــفــهـــا عن الــصـــدور اضــافــة الى
الـــــــصــــــحف االخــــــرى مــــــثـل الــــــبالد
وشـــــجع واالســـــتـــــقـالل وغـــــيـــــرهـــــا 
الــبـريـطـانــيـون بـعض الــطـارئـ عـلى
الــصــحــافــة الصــدار صــحف
تـروج لهم وتطـعن بقادة
حــركـة نـيـسـان  –مـايس
1941 واصـــبح مــصــيــر
ديرية الـصحف مرتبطا 
الــدعـايـة الـعـامــة الـتـابـعـة

لوزارة الداخلية. 
وحـــــــ وضـــــــعـت احلــــــرب
اوزارهــا وانـسـحـبت الـقـوات
الـــبــريـــطــانـــيــة مـن الــعــراق 
نـصحت بريطـانيا الوصي على
الـعرش االمـير عبـداالله ان يلغي
فاجيزت جتـميد احلياة احلـزبية 
خـمسة احزاب وطنية في 2 مايس
1946 هـي حــــــــزب االســـــــتــــــــقالل
ـــقـــراطي واحلــــزب الـــوطـــني الــــد
وحـــــزب الــــشــــعـب وحــــزب االحتــــاد
واصـــدرت هــــذه االحـــزاب الــــوطــــني 
صـحـفـا نـاطـقـة بـاسـمـهـا  وبـدا وكـأن
الـقـيـود الـتي وضـعـت عـلى الـصـحـافة
فـي السابق قد اصبحت في خبر كان 
لـكن االحـداث التي شـهـدتهـا البالد من
انـتـفاضـات شعـبيـة في االعوام 1948
و1952 و1956 ومـا لـعبـته الـصحـافة
مـن دور وطـــني خـاللـــهـــا  قـــد كـــان له
ـتــعـاقــبـة تــأثــيـره عــلى احلــكـومــات ا

العدد االول من جريدة الزوراء
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مـعـادلـة الــنـتـيـجــة في الـدقـيـقـة 72
بعـدما ارتقى ويـبسـتر لعـرضية من
ـن وســــدد رأســـــيــــة اجلـــــانب األ

سكنت شباك إديرسون.
ـان سيـتي على ركـلة حرة وحصل ا
في الدقيقة 75 نفـذها محرز مسددًا

كرة مباشرة أمسك بها سانشيز.
وأكـمل بـرايـتـون عـودته بـتـسـجـيل
الـــهــدف الــثـــالث في الــدقـــيــقــة 76
بعدما تـلقى بورن كرة بـينية داخل
مـنـطـقة اجلـزاء وسـدد كـرة تـصدى
لــهـا إديــرســون قــبل أن يــتـابــعــهـا
بـــورن مــرة أخـــرى بــتـــســـديــدة في
الــشــبـاك.ودفع جــوارديـوال بــورقـته
الثالـثة في محاولـة إلدراك التعادل
بــنـزول جـيـســوس عـلى حـسـاب

بيرناردو.
وحـاول بــيـسـومـا قـتل
ــبـاراة في الــدقـيــقـة ا
85 بــــتــــســــديــــدة من
خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء

إال أن كرته ذهبت بعيدًا عن

الـــثــانـــيــة بـــعــدمــا أرسـل مــحــرز
ن تابعها عرضية من اجلانب األ
جـــونـــدوجـــان بـــرأســـيـــة ســـكـــنت

الشباك.
ـبـكر ولم يـسـعـد سـيـتي بـتـقـدمه ا
بـعـدمـا تعـرض كـانـسيـلـو لـلبـطـاقة
احلمراء في الـدقيقة الـعاشرة بعد
إعاقـة ويلبـيك الذي كـان في طريقه

لالنفراد بإديرسون.
وعــقب الـطــرد أجـرى جــوارديـوال

الـــتــبـــديل األول في الـــدقــيـــقــة 15
بـــنـــزول جـــارســيـــا عـــلى حـــســاب

توريس.
ومع اسـتــفـاقـة بــرايـتــون تـعـرض
لضربة في الـدقيقة 25 بعد إصابة
مهـاجـمه ويلـبيك الـذي غادر أرض

لعب وحل مكانه تروسارد. ا
وشــكل بـرايـتـون أخــطـر مـحـاوالته
الـهـجــومـيــة في الـدقــيـقـة 31 بـعـد
ـيــز من مــودر في اجلـانب مــرور 
األيـســر ومــرر كـرة أرضــيــة جتـاه
جروس إال أنه تـعثـر أثنـاء تسـديد
ــان ســيـــتي بــعــد الـــكــرة.وتــأثـــر ا
الــطــرد ولم يــقــدم من بــعــدهــا أي
محاوالت هجومية لينتهي الشوط
األول بـتـقـدم رجـال جـوارديـوال (-1
0).وسـجل ســيـتي الـهـدف الـثـاني
ــجــهــود فـردي في الــدقــيــقــة 48 
ـيـز لفـودين الـذي انـطلق بـالـكرة
ـلـعب حـتى وصل من قـبل وسـط ا
إلى مــنــطــقــة اجلــزاء مــســددًا كـرة
أرضـيـة ســكـنـت الـشــبـاك.وجـاء رد
بـرايـتون سـريـعًا بـتـقلـيص الـفارق
فـي الــدقـــيــقــة 50 بــعـــدمــا أخـــطــأ
رودريـــجـــو فـي إعـــادة الـــكـــرة إلى
اخللف ليـفتكـها تروسارد وتالعب
بـديــاز في مـنـطـقـة اجلـزاء قـبل أن
يسدد كرة قـوية فشل إديرسون في

التصدي لها.
وفي الــــــدقـــــيــــــقـــــة 56 تــــــعـــــرض
جـونـدوجـان لإلصـابـة في احـتـكاك
ـــلــعب مع الالنـــا لـــيــغـــادر أرض ا

ويحل فيرناندينيو بدلًا منه.
وعـاد برايـتـون للـظـهور الـهـجومي
من جديد في الدقيقة 67  بتسديدة
من بــيــســومــا مـن خــارج مــنــطــقـة
اجلـــــــــــــــزاء ذهــــــــــــــبـت أعــــــــــــــلـى
الــعـــارضــة.وتــمــكـن بــرايــتــون من

وفي الدقـيـقة 64 مرر كـوفاسـيتش
كرة جميلة إلى فـيرنر الذي تخطى
كاستاجني قـبل أن يسدد في مكان

وقوف احلارس شمايكل.
واحــــتــــسب احلـــكـم ركـــلــــة جـــزاء
لـتشـيلسي بـعد االسـتعـانة بـتقـنية
ـعرفـة مكان عـرقلة فـيرنر الفـيديو 
من قـبل فوفـانا ونـفـذ جورجـينـيو

الركلة بنجاح في الدقيقة 66.
وأخـيـر تــمـكن لــيـسـتــر سـيـتي من
تسديد كرته األولى في اللقاء نحو
مرمى تـشيلـسي عن طريق بـيريز
لكن احلارس إدوارد مندي كان في

ناسب. كان ا ا
وتقدم بديل ليستر ريكاردو بيريرا
نـــحـــو مـــشـــارف مـــنـــطـــقـــة جــزاء
ــــرر إلى تـــشــــيـــلــــسي قــــبل أن 
إيــهــيــانـاتــشــو الــذي ســدد الــكـرة
ضـــعــيــفـــة في مــتـــنــاول احلــارس

بالدقيقة 75.
وقـلص ليـستـر الـفارق في الـدقيـقة
76 عـن طـريق إيـهـيــانـاتـشـو الـذي
تـلــقى تــمــريـرة نــديــدي وسـدد في
ـرمى الـزاويـة الـســفـلى الـيــسـرى 
تشيلسي.وكاد ليستر سيتي بحرز
الــتـعــادل فـي الـدقــيــقــة األولى من
الـوقت بـدل الضـائع عـنـدما أرسل
بـيـريـرا كـرة من الـنـاحـيـة الـيـمـنى
قـابلهـا بيـريز بـتسـديدة قـوية فوق

رمى. ا
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قـلب بـرايتـون تـأخره بـهـدف إلى
انـــتـــصــــار مـــثـــيـــر عـــلـى ضـــيـــفه
مـانـشـسـتـر سيـتي بـنـتـيـجة (3-2)
ـر في إطار اجلـولة علـى ملـعب فا

متاز. 37 من الدوري اإلنكليزي ا
ثالثــيـة بــرايـتــون حـمــلت تــوقـيع
تروسـارد وآدم وبـستـر ودان بورن
في الــدقـائق 50 و72 و76 بــيـنــمـا
سـجل ثـنائـيـة سـيتي جـونـدوجان
وفيل فـودين في الدقيـقت الـثانية

و48.
ورفع بـــرايــتـــون رصـــيــده إلى 41
ـركز 15 بـيـنـمـا جتـمد نـقـطـة في ا
ان سـيـتي عـند 83 نقـطة رصـيـد ا

في صدارة الترتيب.
باراة بقوة بدأ مانشستر سيتي ا
بـافـتــتـاح الـتــسـجـيل في الــدقـيـقـة

وأطـــلق ريـس جـــيــمـس تـــســـديــدة
ــدى ابــتــعــدت قـلــيال عن بــعــيـدة ا
مرمى ليستر في الدقيقة السادسة
وبعدها بثالث دقائق وصلت الكرة
إلـى كــانــتي داخل مــنــطق اجلــزاء
لـيــســددهـا قــويـة اســتــدعت تـدخل
شمـايكل فـارتدت إلى بـوليـسيتش

الذي سدد فوق العارضة.   
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وطالب العبو تشيلسي بركلة جزاء
في الدقـيـقة 19 بـعد سـقـوط فيـرنر
نطقة إثر لـعبة مشتركة مع داخل ا
تـيـلـيـمـانس لـكن احلـكم مـايك دين
مـنح مـخـالـفـة لـصـالح لـيـسـتـر بدال

من ذلك.
وعـاد احلـكم لـيـقف ضـد تـشـيـلسي
في الــدقــيــقــة 22 عــنــدمــا ألــغى له
هــــدفـــا فـي الــــدقــــيــــقـــة 22 بــــعـــد
االستـعانـة بتقـنيـة الفيـديو بـعدما

تب تسلل صاحبه فيرنر.
وتـألق احلارس شـمايـكل في إنـقاذ
تــســـديــدة جــمــيــلـــة من مــونت في
الـــدقـــيـــقــة 29 وأرغـــمت اإلصـــابــة
ـلــعب كـانــتي عــلـى اخلـروج مـن ا

ليدخل مكانه ماتيو كوفاسيتش.
عـــــاد احلــــكـم دين مـن جــــديـــــد في
ــسـاعـدة الــفـيـديـو الـدقــيـقـة 35 
لـيلـغي هـدفـا جديـدا أحـرزه فيـرنر
ــســة يـد بــعــدمــا تــبــ أن الــكــرة 
ـاني قـبل أن جتـتـاز خط الـلـعب األ

رمى. ا
وقــبل نــهــايــة الــشــوط األول مــرر
مونت الـكرة بـ قدمـي سويـونكو
قــبل أن تــذهـب إلى بــولــيــســيــتش
رمـى من موقف الـذي ضل طـريق ا

صعب
وتــمــكـن تــشـــيــلـــسي من افـــتــتــاح
الـتـسـجـيل في الـدقـيـقـة 47 عـنـدما
نفـذ تشيـلويل ركـلة ركنـية مرت من
فـوق اجلـمــيع لـتـصل إلى روديـجـر
الـذي تــابـعــهـا بـســاقه من مــسـافـة

رمى. قصيرة في ا
حـاول لـيـسـتـر بـعـد تـلـقـيه الـهدف
ــســار من خالل االنـطالق تــعـديل ا
لــلــهــجــوم لــكــنه لم يــحــصل عــلى
ناسـبة ليجري تبديله ساحات ا ا
األول من خـالل إشـراك كــيـلـيــتـشي

إيهياناتشو مكان ماديسون.
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اقــتـــرب تـــشـــيــلـــسي مـن الــتـــأهل
ـــســـابــقـــة دوري أبـــطـــال أوروبــا
ـقـبل بـفـوزه عـلى ضـيفه ـوسم ا ا
ليـسـتر سـيتي  1-2 ضمن اجلـولة
الــســابـعــة والــثالثــ مـن الـدوري

متاز. اإلنكليزي ا
 وسـجل أنــتــونـيــو روديــجـر (47)
وجـورجيـنـيو (66 من ركـلـة جزاء)
هـــدفي تــشـــيــلـــسي فــيـــمــا أحــرز
كيليتشي إيهياناتشو هدف ليستر

الوحيد (76).
 وارتــفع رصـيــد تــشــيـلــسي بــهـذا
الـفوز إلى 67 نـقـطـة لـيـرتـقي إلى
ـركز الـثالث عـلى حـساب لـيسـتر ا
ســـيــتي (66 نــقـــطــة) الـــذي بــات
ركـز الـرابع حال مـهددا بـفـقـدان ا

فاز ليفربول على بيرنلي .
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واعـتـمـد مـدرب تـشـيـلـسي تـوماس
توخـيل على طـريقـة اللعب 3-4-3
حـــيث لـــعب روديـــجــر إلـى جــانب
تـيـاجـو سـيـلـفا وريـس جيـمس في
اخلط اخللفي وتواجد على طرفي
لـعب كل من سـيزار أزبـيلـيكـويتا ا
وبن تشيلويل وتمركز جورجينيو
وجنـــولـــو كـــانــتـي في مـــنــتـــصف
ـلــعب بـيــنـمـا لــعب كـريـســتـيـان ا
بــولـيــســيـتـش ومـايــســون مـونت
اني تيمو فيرنر. هاجم األ حول ا
ــقـابـلـة جلـأ مـدرب في الـنـاحـيـة ا
لـيـسـتـر سـيـتي بـيـرنـدان رودجـرز
إلـى طــريـقــة الــلــعب 2-1-4-3 حث
تـكـون اخلـط اخلـلـفي من تـيـمـوثي
كـــاســتــاجـــني وويــســلـي فــوفــانــا
وكاجالر سـويونـكو وتـواجد على
ــــــلــــــعـب كـل من مــــــارك طــــــرفـي ا
ألـبرايـتون ولـوك تومـاس وتمـركز
الــثـنـائي ويـلـفـريـد نـديـدي ويـوري
لعب بينما تيليمانس في وسـط ا
حتــرك جــيــمس مــاديــســون خــلف
ي فــاردي ثــنـــائي الـــهــجــوم جـــا

وأيوزي بيريز.
ـبــاراة مـهـاجـمـا بـدأ تـشـيــلـسي ا
ومرر فيـرنر كرة بيـنية وصلت إلى
تـشـيـلـويل في الـنـاحـيـة الـيـسـرى
لــيـــســدد األخــيــر بــجـــانب الــقــائم

البعيد في الدقيقة الثالثة.
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اعلنـت وزارة الشباب والرياضة انهـا بصدد تغيير ارضيـة ملعب الشعب الدولي في بغداد.
وسوي فـي تصريـح صحفي  ان وقال مـدير عـام دائرة شـؤون احملافـظات واالقالـيم طالـب ا
العب قررت رفع كامل ارضية ملعب وزارة الشـباب والرياضة وفي اطار جهودها لـترميم ا

الشعب الدولي.
واصفات عالـية يتم استيراده لعب بنـجيل  واوضح ان الوزارة سـتقوم باستبـدال ارضية ا
ية ـوسم الكـروي احلالي مع معـاجلة التـربة من قـبل شركة عـا من خارج الـبالد بعد نـهاية ا
متـخصصة. يـذكر ان ملعب الـشعب الدولي تأسس عام 1966 وتـشهد ارضـيته ومدرجاته

فترضة لالندية اجلماهيرية في العاصمة. ضغطاً كبيراً كونه االرض ا
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رخـتـتـمت مـنـافـسـات اجلـولة  31من
ــــمــــتــــاز دون الــــدوري الــــعــــراقـي ا
مــفــاجــآت خــصــوصــا في مــبــاريـات

نافسة على اللقب. الفرق ا
ـتـوقـعـة في اجلـولة ورغم الـنـتـائج ا
31 إال أن بـــعـض الالعـــبـــ قـــامـــوا
ــــنـــقــــذ مع فــــرقــــهم ســـواء بـــدور ا
بتسجيل أهـداف مؤثرة أو جناحهم

في احلفاظ على نظافة الشباك.
فهد طالب

استبسل حارس مرمى القوة اجلوية
في احلــفــاظ عـلى شــبــاكه أمــام نـفط

ميسان ليُسهم في فوز فريقه 4-0.
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قـلب دفـاع نـفط الـوسط الـذي غـيـبـته
اإلصابـة لـفتـرة طويـلـة عاد بـقوة في
لقـاء ضـد نفط الـبـصرة وأحـرز هدف
فــريـقه الـثــاني وقـدم مــبـاراة كــبـيـرة

جدا.
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ن ألمــانـة بـغــداد لـعب الــظـهـيــر األ
دورا مزدوجـا أمام زاخـو ووقف ندا
قويا لهجمـات اخلصم وساند فريقه
هجوميا وكان سببا في الفوز .2-0

مصطفى عبد اجلليل
الظـهيـر األيـسر لـنفط الـوسط وأحد
أبرز الالعـب فـي مبـاراة فريـقه ضد
نــفط الــبـصــرة. تــكـفـل عـبــد اجلــلـيل
بصناعة الهدف األول في فوز فريقه
(2-3) وواصـل طــــلــــعـــــاته وإرســــال

كراته العرضية اخلطرة.
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ارتـكاز فـريق الـكـهـربـاء أثـبت قدراته

الفنية ضد السماوة لم يكتفِ باألداء
باراة الوحيد ميز وسجل هدف ا ا
ليـقدم  3 نـقاط ثـمـيـنة لـفـريـقه أمّنت
متاز. بقاء فريق الكهرباء بالدوري ا
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ــمــيـز العب وسط الــقــوة اجلــويــة ا
أظهر حتـركاته الذكـية ومول زمالءه
بتـمريـر بيـنيـة حاسـمة فـصنع أكـثر
عــلى من هـــدف في فــوز فـــريــقه 4-0 

نفط ميسان.
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العب وسـط الـــشـــرطـــة واصل لـــعب
ــمــيــز فــفي ــنـــقــذ بــعــطــائه ا دور ا
اضيـة سجل هــــــدفا قاتال اجلولـة ا

في أربــيل وفي هــذه اجلــولــة سـجل
ـيــنـاء هــدفـا قــاتال أيــــــــــضـا ضــد ا
يـزة. وفاز الشرطة -3 بحركة فـنية 

.2
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قائد فـريق أربيل والعب اخلـبرة منح
فريقه الثقة الكبيرة بتسجيله الهدف
األول في شــبــاك الـنــفط وكــان قــائـدا
ـلـعـب بـتـوجـيـهـاته حـقـيــقـيـا داخل ا

ستمرة لزمالئه. ا
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ــــمـــيـــز والــــذكي في العـب الـــزوراء ا
حتــركـــاته يـــجــيـــد الــتـــمـــركــز داخل
ــرر بــشــكل مــنـــــــــــطــقــة اجلــزاء و

يالد جالل حسن UH‰∫ اسود الرافدين يحتفلون  «
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U—…∫ السيتي يتعرض خلسارة غير مؤثرة امام ليستر
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عــقـــدَ امس االربـــعـــاء  في فـــنــدق
ـــديــنـــة خـــورفـــكــان اوشـــيـــانك 
ـباراة ـؤتـمـر الـفـني  االمـاراتـيـة ا
مـنتـخـبـنا الـوطـني لكـرة الـصاالت
نـتـخب الـتـايـلـندي أمـام نـظـيـره ا
الـتي تقـام الـيوم  اخلـمـيس ضمن
ؤهل لـحق اآلسيـوي ا مبـاريـات ا
الى نهائيات كأس العالم وجتري
ـــبـــاراة في قـــاعـــة خـــور فـــكـــان ا
بـالـســاعـة الــثـانـيــة عـشــرة ظـهـرا
بتـوقيت بـغداد الـواحدة بـتوقيت
اإلمــارات. وسـيــرتـدي مــنـتــخـبــنـا
الـــوطــني الـــزي األبــيض الـــكــامل
ــرمى الـــلــون األســود وحـــارس ا
نـتخب الـتايـلندي بيـنمـا يرتـدي ا
الـــلـــون األزرق الـــكـــامل وحـــارس

رمى اللون األخضر الفاحت. ا
الك وفي سيـاق مـنفـصل أجرى  ا
ـنـتـخب الشـبـاب  لـكرة الـتـدريبي 
الصاالت في قـاعة نادي الـشباب
االخــتـبـارات الــفـنـيــة لالعـبـ من
تـولد 2003 و 2004 لـغرض ضم
األفـــــضل مـــــنـــــهم الـى صـــــفــــوف

نتخب وتهـدف هذه االختبارات ا
التي جتري بصورة دقـيقة النتقاء
ــؤهــلــ ــوهـــوبــ ا الالعــبــ ا
ـــنــتــخب.وقــالَ الرتــداء قــمــيص ا
ـنتـخب يـاسـر حـمـيد: إن مـدرب ا
االخــتـبــارات جتـري بــشــكل دقـيق
ـنــاسب لـضـمه الخـتــيـار الالعب ا
لــلـمـنـتــخب ضـمن االسـتــحـقـاقـات
ـنـتـخب ـا يـعـزز قـدرة ا ـقـبــلـة  ا
لـــتــحـــقـــيق االنـــتــصـــارات ورفــد
ـــنــتـــخب الـــوطــني بـــالالعـــبــ ا

اجليدين.
وأضــافَ:  إجـــراء االخــتــبــارات
عـلى أكـثر من 80 العـبـا في الـيوم
االول عـلى أن يـتم اخـتـزال الـعدد

الحقا.
وختمَ حـميـد بالـقول: إن الالعـب
مــطـلــوب مــنــهم حــالـيــاً الــظــهـور
ـسـتوى فـني جـيـد وهي فـرصة
لـهم لـكــشف مـواهـبـهم والـوقـوف
عـلى مـســتـواهم الـبـدني وإثـبـات
جـــدارتــهـم الــفـــنــيـــة في تـــمـــثــيل
مــنـتــخب الـشــبـاب في الــبـطـوالت

قبلة. ا
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شرع منتخبنا الوطني لكرة القدم
ـعسـكـر الـبـصرة امس االربـعـاء  
الـــذي يــــســـتـــمـــر حـــتـى الـــتـــاسع
والـــعــشــريـن من الــشـــهــر احلــالي
حتـضـيـراً لـلــتـصـفـيـات اآلسـيـويـة
زدوجة والتي ستـستأنف الشهر ا

قبل بنظام التجمع. ا
ووصـلت بـعـثةُ مـنـتـخبـنـا الـوطني
إلى محافظة البصرة واتخذت من
فـنـدق هـورايـزون مـقـراً لـهـا فـيـما
سـيخـوض منتـخبـنا الـوطني أول
وحـــدة تــدريـــبــيـــة له عـــلى مالعب
ـديــنـة الـريـاضـيـة (A) وسـتـكـون ا
متاحة أمام وسائل اإلعالم قبل 15

دقيقة من أنطالق التدريبات.
ويـسـتـعدُ مـنـتخـبـنـا الوطـني لـكرة
القاة منـتخـبي طاجكـستان القـدم 
والـــــنـــــيـــــبـــــال وديـــــاً في الـــــرابع
والعشرين والتاسع والعشرين من
الـشـهـر احلالـي على مـلـعب مـديـنة
الفـيحـاء قبل السـفر إلى الـبحرين
ـــقــبـل خلــوض بـــدايــة الـــشـــهـــر ا
مـبــاريـات الــتـصـفــيـات اآلســيـويـة

زدوجة في دولة البحرين. ا
وفي ســيـاق مـتـصل احـتـفل العـبي
ــنـتـخب الـوطـــــــني بـعـيـد مـيالد ا
حــــامي عـــريــــنه جــــــــــالل حـــسن
وهـو يــطــفئ شــمـعــة الــثالثـ من

عمره.
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بـالطـول والعـرض.يـذكر ان الالعب
ذو الفقار حمـودي كان جنم اللقاء
ـفـرده.ومن بـتـسـجـيـله 35 نـقـطـة 
جهة اخرى اصـدر االحتاد العراقي
بـكرة اليـد تعـليـماته بـشأن تـسليم

كـــشـــوفـــات الالعـــبـــات اخلـــاصـــة
بالدوري النسوي.

وقال أمـ سر االحتاد ريـاض عبد
الــرضـا فـي تـصــريـح صـحــفي  ان
االحتـاد الــعـراقي لــكـرة الــيـد اكـد
على األندية التي أعلنت مشاركتها
في الدوري العـراقي النـسوي لكرة
الـيـد لـلـعام  2021 بـان اخـر مـوعد
السـتالم كــشــوفـات الـالعـبــات هـو

قبل. يوم اخلميس ا
واوضح بـالـقــول بـالـغــنـا االنـديـة
بــأن تـــكــون الــكـــشــوفـــات مــعــززة
بـصــورة الالعــبــة والـنــادي الـذي
يــتــخــلف عـن إرســال الــكــشــوفـات
خالل هذة الفـترة سيتم اسـتبعاده
من القرعة ويعـتبر غير مشارك في
الدوري.يذكر ان 11 نادياً سيشارك
في الـــبــطـــولــة وهم مـل من اربــيل
وفــــتـــــاة الــــنــــجـف والــــكـــــــــــــرخ
ـهــنــاويـة وشــبـاب احلــســـــــ وا
وفتـاة كركوك وفـتاة اربـيل وزانكو
وسـرجــنــار وقــلـعــة الــتــركـمــانــيـة

وشهربان.
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حــقـق فـــريق احلـــشـــد الــشـــعـــبي
انــتــصـــاراً مــهــمــاً بــتــغـــلــبه عــلى
االعــظــمــيــة في الــدوري الــســلـوي
ـباراة عـلى قاعة مـتاز.واقـيمت ا ا

الشـعب في بـغداد ضمـن منـافسات
رحلة الثانية من البطولة. ا

وتـغلب احلـشد الـشـعبي بـفارق 32
نقطة على االعظمية بواقع 100-68
في مـباراة شـهدت سـيـطرة احلـشد
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ؤتمر الفني لكرة الصاالت ∫ جانب من ا ôU

العبو فريق
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قـرر نــادي الـطــلـبــة الـريــاضي اسـتــثـمــار فـتــرة تـوقف
مـتـاز بـكـرة الـقـدم بإقـامـة مـعـسـكر الـدوري الـعـراقي ا
داخـلي مـغلق.وقـال مدرب الـفريق االول بـكرة الـقدم في
الـنـادي ثـائـر جــسـام في تـصـريح صـحـفي  إن الـفـريق
سـيخوض مـعسكـراً تدريبـياً مغـلقاً في الـعاصمـة بغداد
ـــقـــبل اســـتـــثـــمـــاراً لـــفـــتـــرة بـــدايـــة من يـــوم االحـــد ا
الـتـوقف.واوضح أن الفـريق يسـعى الى الـعمل بـجد من
ــوسم اجل ضــمــان بــقــائـه في دوري الــدرجــة االولى ا
تـبـقيـة إلنقـاذ ما ـباريـات ا قـبل حيـث سنـقاتل عـلى ا ا
مـتاز سـيـتوقف بـسبب ـكن انقـاذه.يذكـر ان الـدوري ا
ـنـتــخب الـوطــني لـلــتـصـفــيـات االســيـويـة حتــضـيــرات ا
ــــزدوجــــة.ومن جـــهــــة اخــــرى كـــشف نــــادي الـــزوراء ا
ـوريـتـاني احلسن الـريـاضي حـقـيقـة انـتـقـال محـتـرفه ا

أحوبيب الى صـفوف نادي الشـرطة.وقال عضـو الهيئة
االداريــة لــلــنـــادي عــبــد الــرحــمن رشـــيــد في تــصــريح
صــحــفي  إن عــدداً من وســائل االعالم نــشــرت خــبــراً

ــوريــتــاني احلــسن أحــوبــيب مــفــاده ان ا
سـينـتـقل الى الشـرطـة بعـقد مـغري
قبل.واوضح وسـم ا ابـتداءً من ا
أن هـذه االنـبـاء غـيـر صـحـيـحة
اطالقاً الـالعب مرتـبك بـعـقد
ـقبل مع الـنوارس حـتى آب ا
وسيـتم جتـديــــــــده رسـمـياً
مـبيناً ان “أحـوبـــــــيب عبر
عن ســـعـــادته بــــالـــلـــعب في
الــــــزوراء وال يــــــفــــــكــــــر في

ــــــــــغادرة. ا

احلسن
أحوبيب

رمى.وأهدر سيتي فرصة تعديل ا
الـنــتـيــجـة في الــدقـيــقـة األولى من
الـوقت بدل الـضـائع بتـسـديدة من
جيـسـوس داخل منـطقـة اجلزاء
تصدى لـها سانــــــــشيز قبل
أن يــتـــابـــعـــهـــا جـــارســـيــا
بـــتـــســديـــدة ذهــــــــــــبت
أعــــــلى الــــــعـــــارضـــــة
ليـنتهي الـلقـاء بفوز

بـــرايـــتــون (3-2).

ــــــــــيـز افتـتح الـتـسـجـيل بـشـباك
ـهاجـمون القـاســــــــــم وقـتمـا عجـز ا
عن ذلك فأســـــــهم في فـوز فريقه -2
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ــمـيـز اســتـحق فـعال مـهــاجم أربـيل ا
دعــوته لـلــمـنــتـخب الــوطـنـي بـعـد أن
أثبت من مباراة ألخرى بـأنه العنصر
الــفـعــال في تــشـكــيـلــة فـريــقه. سـجل
شـيـركـو كـر الـهـدف الـثانـي لـفريـقه

(1-2© وأزعج دفاعات النفط.
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هداف الـدوري مـهـاجم القـوة اجلـوية
رحـلة نضج كـاملة هداف ر  الذي 



{ واشــــــــنـــــــطـن (أ ف ب) - دعت
ـوقــراطـيـة جملـلس الـرئـيــسـة الـد
النـواب األميركي نـانسي بـيلوسي
الثالثـاء إلى "مقاطـعة دبلـوماسية"
ــــبـــــيــــة لـــــدورة األلــــعـــــاب األو
الشتوية لعام 2022 في بك
بـهـدف التـنـديد بـانـتهـاكات
حـــــقـــــوق اإلنــــســـــان في

. الص
وفـي وقـت تــــــــتـــــــــوالى
الــدعــوات في الــواليـات
ـتــحـدة إلى مــقـاطــعـة ا
بـية قالت األلعـاب االو
بـيــلـوسي خالل جـلـسـة
اســتــمـــاع مــخــصــصــة
حلقوق اإلنسان ولبك
ـكـننـا الـتظـاهـر بأن "ال 
كل شـيء عــلى مــا يــرام مع
ـبـية في تـنـظـيم األلـعـاب األو

." الص
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وأضــافت بـيـلــوسي "لـسـوء احلظ
نـــحـن هـــنـــا ألن الـــصـــ تـــواصل
ــعــارضــة الــســيــاســيــة" ســحـق ا
معـتبرة انه يـتوجب عـلى الواليات
ـتـحـدة "إدانـة انـتـهـاكـات حـقـوق ا

." اإلنسان في الص
ــقــاطــعــة وقــالت "دعــونــا نــقــوم 
دبــلـومــاسـيــة إذا نُــظّـمت االلــعـاب
نح بـية" مضـيفة "دعـونا ال  األو
احلكومة الـصينية شـرف استقبال

رؤساء الدول".
ي في وتابعت أن وجود قـادة عا
الـصـ "بيـنـما اإلبـادة جـارية (...)
يـطرح سـؤاال: +أي سلـطة مـعنـوية
ســـيـــكــون لـــديـــكم لـــلـــتــحـــدث عن
احلـقـوق اإلنــسـانـيــة في كل مـكـان

في العالم?+".
واســتـضــافت بـكــ دورة األلـعـاب

الصيفية عام 2008.
وخالل هذه اجلـلسة دان نـاشطون
لـلــدفـاع عـن حـقــوق اإلنـســان قـمع
ــسـلــمــ األويـغــور في مــنـطــقـة ا
ــــعــــارضــــ شــــيــــنـــــجــــيــــانـغ وا

السياسي في هونغ كونغ.
وقــال صـمــوئـيل شــو من "اجملـلس

AZZAMAN SPORT

{ مدريـد- وكاالت - كشف تـقريـر صحـفي إسبانـي امس  األربعاء عن خـطة بـرشلـونة لتـجديـد عقـد جنمه األرجنـتيـني ليـونيل مـيسي والذي يـنتـهي بنـهاية
وسم اجلاري. ا

ولم يتوصل ميسي وبرشلونة التفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى اآلن وسط أنباء تفيد باهتمام ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بضمه.
ثل أولوية لدى خوان البورتـا رئيس برشلونة الذي يعـتبره أهم عنصر في مشروع وبحسب صحيفة "مونـدو ديبورتيفو" اإلسبانـية فإن جتديد عقد مـيسي 

الفريق على الرغم من اقترابه من عامه الـ.34
ـوسم هي أفضل رد عـلى أنه ال يـزال قـادرًا على الـعـطاء بـصـرف الـنظـر عن حـقيـقـة أنه ال يزال ويرى البـورتـا أن أهداف مـيـسي الـثالث في الـلـيجـا هـذا ا
ـدة موسم مع تخفيض في راتبه احلالي يسي للتجديد  الالعب األكثر ربحًا على مستـوى التسويق والرعاية. وأضافت الصـحيفة أن البورتا قدم عرضًـا 
ـميـزة لتـعزيـز القدرة الـتنـافسـية لـلفـريق على أن يـعود للـعمل في بـرشلـونة عـقب جتربـته التي يـنوي خـوضها في مع تقـد وعد بـحسم عـدد من الصفـقات ا

أمريكا.
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{ لــوس اجنـــلـــيس (أ ف ب) - قــاد
الــنــجم جــايــســـون تــايــتــوم فــريــقه
بـــوســـطـن ســـلـــتــــيـــكس الى األدوار
اإلقصـائية "الـبالي أوف" لدوري كرة
الـــســـلـــة األمــيـــركي لـــلـــمــحـــتـــرفــ
ـسـاهمـتـه الـفعـالـة فـي الفـوز عـلى
ضـيـفه واشـنـطن ويزاردز 118-100
ركزين الثالثاء في محـلق صاحبي ا
ـــنــــطـــقـــة الــــســـابع والــــثـــامـن في ا
الـشـرقيـة فـيمـا بـلغ إنديـانـا بايـسرز
لحق األخير بتغلبه على تشارلوت ا
هـــــورنــــتس 117-144 فـي مــــحـــــلق

التاسع والعاشر للمنطقة ذاتها.
وجب نـظـام موسم 2020-2021 و
ــراكـز من تـضــمن الـفــرق صـاحــبـة ا
ـنــطــقــتـ األول إلى الــسـادس فـي ا
ـبـاشر الـشـرقـيـة والغـربـيـة التـأهل ا
إلـى األدوار اإلقــــصــــائـــيــــة (الــــبالي
أوف) فـــيـــمـــا تـــخـــوض الــفـــرق من
ـراكـز الـسـابع إلى الـعـاشـر مـلـحـقا ا
. من أجل الـــبــطـــاقــتـــ األخــيـــرتــ
ـركــزين الــسـابع ويــلـعب صــاحـبــا ا
والـــثـــامن مـــبــاراة من أجـل بــطـــاقــة
ــبــاشــر عـــلى أن يــلــتــقي الـــتــأهل ا
اخلـــاســر مـع الــفــائـــز بــ الـــتــاسع

والعاشر حلجز البطاقة األخيرة.
ــركــز الــسـابع وضــمن ســلــتـيــكس ا
وســيــلــتــقي الــدور االول من الــبالي
أوف مع بـروكـل نـتس فـيمـا يـلعب
ويـــزاردز مـع بـــايــــســــرز اخلـــمــــيس
ركز الثامن األخير لتحديد صاحب ا
ــــــؤهـل الى الــــــبـالي أوف والـــــذي ا
سيالقي فـيالدلفيا سـفنتي سـيكسرز

نطقة الشرقية. متصدر ا
نـطـقـة الغـربـيـة يلـتـقي مـساء وفـي ا
األربـــعــاء لـــوس أجنـــلـــيس لـــيـــكــرز

الــسـابع مع غـولـدن ســتـايت الـثـامن
ـركز السابع فيما لتحديد صاحب ا
يلـعب سان أنتـونيـو سبيـرز التاسع
ــفـبس غــريــزلـيــز الـعــاشـر من مع 
أجل مــواجــهــة اخلــاسـر فـي مـلــحق

ليكرز وووريرز.
ـبــاراة األولى عــلى مــلـعب "تي فـي ا
دي غاردن" في بوسطن وأمام 4789
مـتـفــرجـا سـجل تــايـتـوم 50 نـقـطـة
مـــنـــهـــا 17 من 17 رمــــيـــة حـــرة مع
ثــمـاني مــتـابــعــات وأربع تـمــريـرات
حــاســمــة وفــرض نــفــسه جنــمــا في
ــبــاراة مع زمـــيــله كــيـــمــبــا ووكــر ا
صاحب  29نقطـة مع سبع مـتابعات
لـيــحـبــطـا مــلك "الـتــريـبل دابل" جنم
ويــــزاردز راسل وســــتـــبــــروك الـــذي
اكـتــفى بـتـسـجـيل  20نـقـطـة مع 14

متابعة وخمس تمريرات حاسمة.
وحــــسم بــــوســــطن الــــربع األول في
صـاحله بــفـارق ست نـقـاط (27-21)
لـكن واشــنــطن رد بـقــوة في الــثـاني
وكسبه 25-33 لينـهي الشوط األول
متقدما بفارق سلة واحدة (54-52).
واسـتعـاد بوسـطن تـوازنه في الربع
الـثـالث وضرب بـقـوة بـكسـبه بـفارق
12 نـــقـــطــة (26-38) بـــفــضـل تــألق
تـايـتـوم وكـيـمـبـا الـلـذين ذوَّبـا فـارق
الـنـقطـت الـلـت كـان يتـخـلف بهـما
فـريــقـهــمـا في نــهـايــة الـشـوط األول
ومـنحـاه تـقـدما وصل إلى  16نقـطة
قــبل أن يـقــلــصه الــضــيـوف إلى 10

نقاط (90-80).
وتـــابع بــوســـطن تـــفــوقه فـي الــربع
األخـيــر وحـسـمه في صـاحله بـفـارق
باراة ثماني نقاط (20-28) منهيا ا
في صـاحله بـفارق 18 نـقـطة (-118
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ـــبــاراة: "إنه وقـــال تـــايــتـــوم عـــقب ا
نافسة عرض كبيـر" مضيفا "أردنـا ا
(عـلى البـطـاقة). لـعب اجلـميع بـشكل
جــيــد وســاهم (في حتــقــيـق الــفـوز).

نشعر بالرضا عن أنفسنا".
باراة وفي رصيده ودخل سلتيكس ا
فـــوزا واحـــدا في مـــبـــاريـــاته الـــست
ــنـتــظم لــكن األخــيــرة في الــدوري ا
ـــلــــحق أبـــلـى الــــبالء احلــــسن فـي ا
وضمن بـطاقـته إلى النـهائـيات حيث
تــنـــتــظــره مـــواجــهــات ســـاخــنــة مع
بدع جيمس بروكل نتس وثالثيه ا
هــــاردن وكــــيــــفن دورانت وكــــايــــري

إيرفينغ.
وتــألق في صــفـوف بــوســطن أيــضـا
البديل تـريستان طـومسون بتـحقيقه
"دابل دابل" حيث سجل  12نقطة مع

12 متابعة.
ـقـابل كــان بـرادلي بــيل أفـضل فـي ا
مـسجل في صـفوف ويـزاردز برصـيد
22 نـقــطـة ويــبــقى أمـله األخــيـر

لـلــتـواجـد في الـبالي أوف
مــعـلـقـا عــلى الـفـوز عـلى
إنـــــديـــــانــــا بـــــايـــــســــرز

اخلميس.
ــنح بــايــســرز أي ولـم 
فـــرصــــة لــــتـــشــــارلـــوت
هـــــــــــــورنـــــــــــــتـس خـالل
اسـتــضــافـته عــلى مــلـعب

"بــانـكـرز اليف فــيـلـدهـاوس"
وحتــديـدا في األربــاع الـثالثـة
ـواجـهـة وأطاح به األولى من ا

نافسة. خارج ا
وضرب بايسرز بقوة في الربع األول
وحسمه في صـاحله بفارق 16 نقطة

(24-40) وســعه إلى  24نــقــطــة في
نهايـة الشوط األول (45-69) بعدما
كــــسب الــــثــــاني 21-29 ثم إلى 30
نقطـة في نهايـة الربع الثالث (-108
قبل 78) بـعـدمـا كـســـــــــبه 39-33  
أن يتخلف بفارق ثالث نقــــــــاط في
الـــربع األخــــيـــر (39-36) لـــيــــنـــهي
ـــبــاراة بـــفــارق 27 نـــقــطــة (-144 ا
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ويــديـن بــايـــســرز بـــفــوزه إلى أدائه
اجلـمــاعي كـون ثــمـانــيـة من العــبـيه
جنـحــوا في تـخـطـي حـاجـز الــنـقـاط
الـــعــشــر في مــقــدمـــتــهم اخلــمــاسي
األســاسي أوشـــاي بــريـــســيت (23)
دوغ مــاكـديــرمـوت (21) مـالــكـولم
بـــــروغـــــدون (16) الـــــعـــــمالق
الـــلــيـــتــواني دومـــانــتــاس
سـابـونـيس ( 14نـقـطـة
مع 21 مــــتـــابــــعـــة
وتسع تمريرات

حـــــاســـــمـــــة)
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ـستجدات { باريس- وكاالت - كـشف تقرير صـحفي فرنسـي امس األربعاء عن آخر ا
ستقبل كيليان مبابي جنم باريس سان جيرمان. تعلقة  ا

ـقـبل وسط مـحـاوالت من ناديه وسم ا وينـتـهي تـعاقـد مـبـابي مع سان جـيـرمـان بنـهـايـة ا
لتجديد عقده بعد جتديد عقد نيمار ورغبة من ريال مدريد في التعاقد معه.

وبـحسب صـحيـفة "لـو باريـزيان" الـفرنـسيـة فإن بـاريس سان جـيرمان عـرض على مـبابي
التجديد حتى عام 2025 مع إمكانية الرحيل في صيف 2024.

بابي الذي سيقبل التجديد حتى عام 2023 وأضافت الصحـيفة أن هذا اخليار ال يروق 
ولكن بهدف الرحيل في صيف 2022.

ـثابـة ضربـة قوية لـريال مـدريد الـذي يرغب فـي احلصول وتابـعت أن هذا األمـر سيـكون 
على مبابي هذا الصيف.

ـنافسة على باإلضافة إلى مـدة العقد يريـد مبابي ضمانـات رياضية من أجل ا
ن واحـد على دوري األبـطال حـيث يرى أن الـفريق بـحاجـة إلى ظهـير أ
األقل بـاإلضـافـة لالعب وسط يــجـمع بـ الـتـأثـيـر واألسـلـوب الـفـني
مـفـقـود خـاصـة وأن ألـيـسـانـدرو فـلـوريـنـزي ولـيـانـدرو بـاريـديس

ـأمـول. ــسـتــوى ا وأنـديـر هــيـريــرا وجـانــا جـاي لم يــقـدمـوا ا

نظمة وقراطي لهونغ كونغ" ا الد
ـتحدة إن تـمركزة في الـواليات ا ا
ــنح األنـظـمـة ـبـيـاد  تـنـظــيم األو
الـقـمـعـيـة فــرصـة "حملـو جـرائـمـهم
وحتــســـ صــورتـــهم في اخلــارج

وتعزيز حتالفاتهم".
بيـة الدولية إلى ودعا اللـجنة األو
أن "تــفــعل مــا لم تــفـعــله ورفــضت
اضي وهو منع الص فعله في ا
ــشـاركــة في أحـداث نـهــائـيــا من ا

كبيرة ومن تنظيمها نهائيا".
ورأى ريـحــان أسـات الـذي يـتـحـدر
من األويــغــور وشـقــيــقه مـحــتــجـز
حاليا في معسكر لالعتقال أن دعم
ـــبــيـــة لــلـــعــام دورة األلـــعــاب األو
2022 يـوحي بـأنـنـا نـنـكـر مـعـاناة

الشعب األويغوري".
ـديـرة الـعـامـة من جـهـتـهـا دعـت ا
ـبـيـة األمـيـركـيـة ساره للـجـنـة األو
هــيـــرشالنـــد إلى عـــدم مـــقــاطـــعــة
ـبيـاد موضحـة أنهـا مهـمة في األو

ظروف انتهاء وباء كوفيد-.19

 `ÒLK  Êu u  WI b

WK I*« t uD)

WK∫ العبان من الدوري االمريكي

في السلة

sKF  b —b  ‰U — ∫UO U ≈ W uD

U Ë—uJ  ”Ëd  W U ≈
{ مـدريـد, (أ ف ب) - أعـلن نـادي ريـال مـدريـد اإلسـباني
ـاني تـوني كروس بـفـيروس إصـابـة العب الوسط الـدولي األ
كــورونـا.وثــبــتت إصــابــة كــروس بــالـفــيــروس االثــنــ بــعـد
خــضــوعه لـــفــحص كــوفــيــد-19 عــقب وضـــعه في الــعــزل
الصحي منذ يوم اجلمعة خملالطته شخصاً مصاباً.وأشارت

الـصـحافـيـة اإلسبـانـية إلى
أن كــروس لن يــتــمـكن
من خــــوض آخــــر
مـبــاراة مع ريـال
مــدريـد لـلـمـوسم
احلـالي الـسـبت

كيليان مبابي

رحلة الثامنة والثالث األخيرة قبل أمام فـياريال ضمن ا ا
واحلاسمة من الدوري اإلسباني في كرة القدم.وكان كروس
ـدرب ( 31عـامـاً) أحـد أكـثـر الـلـعـبــ الـذين عـوّل عـلـيـهم ا
الـــفــرنـــسي زين الـــدين زيــدان
ـوسم (شـارك في هـذا ا
42 مـــــــــبـــــــــاراة
وقــــــــــــــــــــضــى
 3193 دقيقة
عــــــــــلى أرض

لعب)  ا

أوروبـــا 2016 وكــــأس الـــعـــالم 2018
ــزاعم.وانـتـهى اإلدعـاء نـتـيــجـة لـهـذه ا
الــفـرنــسي في يـنــايـر/ كــانـون الــثـاني
ـــــة ســـــيـــــواجه 2021 إلـى أن بــــنـــــز
احملاكـمة.وهو مـتهم بـدفع أموال ألفراد
البــــتـــزاز العـب خط الــــوسط مــــاتــــيـــو
فالـبويـنا 36 عامـا من خالل الـتهـديد
بــنـشـر شـريـط جـنـسي عـام 2015 لـكن
ــــهـــاجـم يـــقــــول إن ضــــابط شــــرطـــة ا
استخـدم أساليب غـير شريفـة لتوريطه
في الـقضـية.وأكـد مدرب فـرنسا ديـدييه
ـة وعـلق عـلى ديـشـامب اخـتـيـار بـنـز
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ة عـاد مـهـاجـم ريـال مـدريـد كـر بـنـز
إلى تشكيـلة منتخب فرنـسا بعد غياب
سـت ســــنــــوات تــــقـــــريــــبــــا في إطــــار
استعـدادات الفريق لبـطولة أ أوروبا
يـورو 2020. وتــضم الــتــشــكــيــلــة 26
العــبــا لـــكن كــان األبـــرز فــيـــهــا عــودة
ـنتـخب الديوك ة الـذي لم ينضم  بنـز
ـزعوم في مـنذ 2015 نـتـيـجـة تـورطه ا
قـضـيـة مـحـاولـة ابـتزاز زمـيل سـابق له
ـة ـنـتـخب الـفـرنـسي.وغـاب بـنـز في ا
33 عاما عن مـشوار فرنسـا في بطولة

≤∞≤∞ Ë—u  w  U d  V M  WKOJA  œuF  W1eM

ية بيات العا UF«∫ جانب من مسابقات القفز في االو «

WO U uK œ WF UI  v ≈ u b  w uKO

5J  w  WO *Ë_« »UF ö

 W u  W dC  œÒbN  b —b  ‰U —

w U  WIH  w

{ لنـدن- وكاالت - قال أولي جونار سولسكاير
مـدرب مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد إن رغبـة فـريـقه في
ــشــجـعــ كـلــفــته الـتــعـادل 1-1 مع إمــتـاع ا
ـمـتاز لـكرة فـولهـام في الـدوري اإلجنلـيزي ا
ـثـابـة جـرس الـقـدم في نـتـيـجـة يــعـتـبـرهـا 
اإلنــــذار قــــبـل خــــوض نــــهـــــائي الــــدوري

األوروبي أمام فياريال.
وتـقـدم يــونـايـتـد في مـلــعـبه أولـد تـرافـورد
بهـدف إدينسون كـافاني أمام حـوالي عشرة

ـلـعب آالف مـشـجع مع عـودة اجلـمـاهـيـر إلى ا
ألول مـرة في 14 شـهــرا في ظل قــرار احلـكــومـة

البريطانية بتخفيف قيود كوفيد-19.
لـكن جـو بـرايان أدرك الـتـعادل فـولـهـام ليـفـسد احـتـفال

يـونـايــتـد بـاالنـتـصـار وقـال سـولـسـكـايـر إن الـفـريق جـعل
األمور صعبة على نفسه.

وأضـاف لــلـصـحـفـيـ "نـحـتـاج إلـى الـلـعب بـشـكل أفـضل أمـام
ا حدث في آخر ثالث مباريات". فياريال مقارنة 

ـتـعـة وحتـقـيق األشـياء وزاد "هـذا جـرس إنـذار ألننـا حـاولـنـا تـقد ا
." شجع االستثنائية التي تسعد ا

ـوسم جـديـد كـمـا وأشـاد بـأداء كــافـاني الـذي مـدد عـقـده هـذا الـشـهـر 
لعب. شجع في ا حتدث عن التأثير اإليجابي لوجود ا

{ روما- وكاالت - كشـفت أالريا داميكو صـديقة جيانـلويجي بوفون
ـقبل.وأعلن بوفون وسم ا أسطورة يوفـنتوس عن وجهته احملـتملة في ا
ـوسم اجلاري رغم أنه لم (43 عـامًا) رحـيـله عن يوفـنتـوس في نـهايـة ا
يقـرر بعـد ما إذا كـان سيـعتـزل كرة الـقدم أم سـيلعـب لنادٍ آخـر.وارتبط
اسم بــوفــون بــاالنـتــقــال إلى بــرشـلــونــة في ظل أنــبــاء رحــيل احلـارس
البـرازيـلي نـيتـو وكـذلك رومـا حتت الـقيـادة الـفـنيـة اجلـديـدة للـبـرتـغالي
جـوزيه مــوريـنـيـو.وقـالت دامــيـكـو في تـصــريـحـات نـقـلـهــا مـوقع فـوتـبـول
إيـطاليـا: روما هي مـدينتي لـذلك إذا كان سيـذهب إلى روما فلن نـحتاج

إلى البحث عن منزل.

قــراره قـائـال: "األهم بــالـنــسب لــنــا هـو
الــيــوم والــغــد".وقــال ديــشــامب:"كــانت
هناك خطوات مـهمة. لقد جـلسنا سويا
وتـنــاقــشــنــا بــإســهــاب. فــكـرت طــويال

للوصول إلى هذا القرار. 
ــا دار بــيــنــنـا لن أفــصح عـن كـلــمــة 
وأثـار اهـتمـامنـا. كـنت بـحاجـة حلدوث
هــذا وهـو كـان بـحـاجـة إلـيه" .واخـتـار
ديشامب أيـضا هوغـو لوريس وموسى
ســيـســوكـو من تــوتـنــهـام اإلجنــلـيـزي
والــظـهــيـر األيــســر إليـفــرتـون لــوكـاس
ديـني وكـيـرت زومـا وأولـيـفـيـيه جـيرو

ونـغـولــو كـانـتـي من تـشـيــلـسي وبـول
بوغـبا العب مانـشستـر يونايـتد.وأحرز
ـة 27 هــدفـا في 81 مــبـاراة مع بــنــز
مـنـتـخب فـرنـسا مـن بيـنـهـا هـدفان في
ـــنــــتـــخب أمـــام آخـــر مـــبــــاراة له مع ا
أرمـيـنـيـا وديا وانـتـهت بـأربـعـة أهداف
ة أداء رائعا مع ريال نظيفة.وقدم بنز
مــدريــد وســجل  29هــدفــا مــنــهــا 11
هـدفـا في 10 مـبـاريـات بـاإلضـافـة إلى
ثـمـانــيـة تـمـريـرات حـاســمـة في جـمـيع
ـرور 12 ــسـابــقــات.ومع احــتــفــاله  ا
عـامـا عــلى انـتـقـاله لــريـال  اخـتـيـار
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وأكــدت في رسـالـة إلى الــلـجـنـة أن
"الــــعـــالـم أمـــضـى أكــــثـــر مـن عـــام
معـزوال في احلجـر وقلـقا" مـؤكدة
أن رؤية "آالف الرياضي القادم
من جـــمـــيع أنـــحـــاء الــعـــالـم أمــام
ـبـيـة ستـشـكـل حلـظة الـشـعـلـة األو
الــنـهــوض بــعـد صــعــوبـات الــعـام
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وتـابــعت "نـحن قـلـقـون من الـوضع
" لكـنهـا رأت أن مقـاطعة في الصـ
حــــــدث ريـــــاضـي "لــــــيـــــسـت احلل

للمشاكل اجلوسياسية".
وقــالـت هــيــرشالنــد إن "مــقــاطــعــة
ـــبـــيـــاد 1980 و1984 شـــكـــلـــة أو
بية وصمة في تـاريخ األلعـاب األو
وكـشـفت أن اسـتـخـدام األلـعاب أدة

سياسية خطأ".
وسـيـتم تـلـقـيح ثالثـة أربـاع سـكان
ــبــيــة عـلـى األقل ضـد الــقـريــة األو
فيروس كـورونا قبل ألعـاب طوكيو
الـصيـفـية بـحسـب ما أعـلن رئيس

اني بـيـة الـدولـيـة األ الـلـجـنـة األو
توماس باخ األربـعاء.وقال باخ في
ـبــيـ "في لـقــاء مع مـســؤولـ أو
هـذه الـلـحـظـة  تـلـقـيح مـا يـصل
إلى %75 من ســـــكــــان الـــــقــــريــــة
ــبـيــة أو ســيــحـصــلــون عـلى األو
ـنـاسب قـبل الــتـلـقـيح في الــوقت ا
ـــبــيـــة".وأضــاف في األلـــعــاب األو
ـبـية حـديـثه إلى جلـنـة تنـسـيق أو
ويابـانيـة "لكن جـهودنـا لن تتوقف
هنا. لدينا أسباب وجيهة لالعتقاد
أن هـذا الـرقم سيـتـخـطى الثـمـان

ئة". با
ــبــيــة الــدولــيـة وقــال بــاخ إن األو
مــسـتــعــدة جلــلب مــزيــد من أفـراد
اجلـهــاز الــطــبي إلى األلــعـاب في
ـنـظــمـون احملـلـيـون وقـت يـواجه ا
حتـــديـــات حـــيـــال ارهـــاق احلــدث
الـرياضي الـكـبيـر للـنـظام الـصحي

خالل جائحة كورونا.
وتـــابـع بـــاخ "عــــرضت الـــلــــجـــنـــة
ــبــيـة الــدولـيــة عــلى الــلـجــنـة األو

نظـمة أن يكون هـناك طاقم طبي ا
إضـــافـي ضـــمن وفــــود الـــلــــجـــان

شاركة". الوطنية ا
وســيــقــوم هــذا الــطــاقم اإلضــافي
"بدعم الـعمـليات الـطبيـة والتنـفيذ
الصارم الجراءات مكـافحة كورونا
ــنــشـآت ـبــيــة وا في الــقــريــة األو
ـبـيـة".وقـالت رئـيـسـة الـلـجـنة األو
نظمة سيكو هاشيموتو إنهم قد ا
يـقـبـلون هـذا الـعـرض مضـيـفة أن
شارك "سيكون مساعدة تلقيح ا

رائعة نحو توفير ألعاب آمنة".
قبل عـشرة أسـابيع مـن األلعاب ال
تــزال االسـتـطالعــات تـظـهـر رفض
معظم الياباني إقامة األلعاب في
ـــؤجـل من الـــصـــيف مــــوعـــدهـــا ا
ـقـبل ـاضي إلى تـمـوز/يـولـيـو ا ا

خشية من التداعيات الصحية.
وتواجه الـيابـان موجـة جديدة من
فـــيــــروس كـــورونـــا وتــــتـــعـــرض
النــــتــــقـــادات فـي ســــيــــاســــتــــهـــا

التلقيحية.

وجــاســ هــولــيــداي (12
نقطة).

وتـــألـق الــبـــدالء تي
جاي مـاكونيل (17
نقطة) واجلورجي
غــوغــا بــيــتــادزي
(14 نـــــــقــــــــطـــــــة

و10متابعات).

ـة مـؤخـرا كـأفـضل العب فـرنـسي بــنـز
يــــلـــعب فـي اخلـــارج من قــــبل االحتـــاد
الـوطـني الــفـرنـسي لالعــبي كـرة الـقـدم

. احملترف
وســــيـــــضــــيف الـالعب إلـى خــــيــــارات
ديشامب الهجومية الرائعة بالفعل في
ظل وجـود كيـلـيان مـبـابي العب باريس
سان جيرمان وأنـطوان غريزمان العب

برشلونة.
وسيخـوض الديوك أول مـباراة لهم في
ـــــانــــيـــــا في 15 يــــورو 2020 ضـــــد أ

يونيو/حزيران.
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بـــــعـــــد أن فـــــاز جـــــو بـــــايـــــدن في
انــتـخـابـات تــشـرين الـثـاني 2020
ـتـحــدة األمـريـــكـيـة في الـواليــات ا
عـــلى مـــنــافــسـه الــرئــيـس دونــالــد
تـرامب كــانت هـنــاك آراء مـتــوقـعـة
ـقراطي بـأن سـياسـة الـرئيس الـد
ــاثــلـة أو اجلــديــد سـوف تــكــون 
إمـتـداد لـسـيـاسـة الـرئـيس األسـبق
بــاراك أوبـامــا أي صــيــغـة ثــانــيـة
ألوبــامــا وســـيــاســـة قــائــمـــة عــلى
ـــبـــاد ـــوازنــــة بـــ الــــقـــيـم وا ا

ـــثــالـــيــة) األمـــيــركـــيـــة (الــرؤيـــة ا
ــــصـــالـح األمــــريـــكــــيــــة واألمن وا
الـــــقـــــومي األمـــــريـــــكي (الـــــرؤيــــة
الـواقـعـيـة) أي إسـتـخـدام سـيـاسة

ثالية والواقعية.  زج ب ا ا
هــنـاك في مـنـطــقـة الـشـرق األوسط
ـكن أليـة إدارة مــلـفـات سـاخــنـة ال
جتــاهــلــهــا مــنــهــا مــلـف الــنـووي
اإليـراني و مــلف اإلرهـاب واحلـرب
و عــــنــــاصــــر الالدولــــة وحــــقــــوق

اإلنسان. 
تـحـدة األمـريكـيـة تدرك الـواليـات ا

نـطقة تمـاما بـأن وجود فـراغ في ا
ســـــــوف يــــــــقـــــــود الـى حتـــــــوالت
جــيـوسـتـراتــيـجـيــة عـمـيـقــة فـيـهـا
وســــوف حتــــاول كل مـن الــــصـــ
وروســـــيـــــا دون تـــــريـث مأل هـــــذا
الــــفـــــراغ لــــذا وعـــــلى الـــــرغم من
مـسـاعي اإلدارة األميـركـيـة لتـقـليل
االنــخـــراط في مـــنـــطــقـــة الـــشــرق
األوسط ونـقل محـور الـتركـيز إلى
آســيـا واحملـيط الــهـاد نـرى بـأن
ــوازنـة إدارة بـايــدن تـعــمل عـلى ا
بــ الـتــوجه نــحـو آســيــا وإعـادة
ــوارد األمـــيــركـــيــة تــخـــصــيـص ا
لـلـقـضـايـا الشـرق أوسـطـيـة األكـثر
إحلاحا الـتي سيكون حتـقيق تقدّم
فـيهـا بـوابة لـتـحقـيق إجنازات في

قضايا أخرى. 
ـنـطـقـة إن إنـسـحـاب أمـريــكـا من ا
وعـــدم اإلنــــخــــراط في أزمــــاتــــهـــا
سـيـخـلـقــان إشـكـالـيـاتٍ وحتـديـاتٍ
ــتــحــدة تــفــرض عـــلى الــواليــات ا
ــكـثـف مــجـددًا إعــادة االنــخــراط ا
فـيهـا وتخـصـيص موارد أكـثر من

ذي قـبل للـتعـامل مع تـداعيـات هذا
االنـــســــحــــاب الــــذي ال يـــؤثــــر في
مـصـالح حلـفائـهـا االستـراتـيجـي
نطقـة وأمنهم فحسب بل في في ا
مـصالح أمـيركـا وأمنـها وال سـيما
ــنـــطـــقـــة إلى ســـاحــة مـع حتـــّول ا
لـــلــــمـــنــــافـــســـة مـع خـــصــــومـــهـــا
االســـتــــراتـــيــــجـــيــــ الـــدولــــيـــ

 . واإلقليمي
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لف النووي اإليراني فيما يخص ا
فالرئيس جو بايدن يهدف الى عقد
إتـفـاق نووي شـامل بـحـيث يـسمح
إليـــران بـــأمـــتالك بـــرنــامـج نــووي
ســــــلـــــمـي لــــــنـه يـــــوسـع شـــــروط
التفاوض وفي نفس الوقت يحافظ
على الـقيـود اإلقتـصادية ويـستـفيد
مـن الـــضـــغـــوط الـــقـــصــوى إلدارة
تــرامب ــــوســيــلــة ردع ودفع نــحــو
فـاوضات  ويحضر على إستـمال ا
إيران امـتالك القـدرة التـي تخـولها
أن تــصــبح دولــة تـمــتــلك أســلــحـة
نـوويـة. إذن الـرئـيس بـايـدن يـجـدد

أولـويـة الـدبـلـومـاسـيـة والـتـحـاور
بـإشـراك أطـراف إقـلـيـمـيـة ودولـيـة
لـلــوصـول الى إتــفـاق مع طــهـران
ـزعـزع لـكـنه اليـتـجـاهل الـسـلـوك ا

لإلستقرار في قضايا اإلقليم. 
ـلف اإلرهـاب فـإن فــيـمـا يـتـعـلق 
إسـتـراتـيـجـيـة إدارة بـايـدن تـهـدف
الى تهـدئة التـوترات اإلقليـمية في
الــــشــــرق األوسـط وتــــؤكـــــد عــــلى
مـواجــهـة الـتـنــظـيـمــات اإلرهـابـيـة
ـــالــقــاعــدة ومــنع عــودة داعش من
جــــديــــد إلـى ســــوريــــا والــــعــــراق
والتـركيـز على إحلـاق الهـزائم بهم
و الـتــشـديــد عـلى عــلى الــعـمل مع
الـــشـــركــــاء اإلقـــلــــيـــمــــيـــ لـــردع
يـليشيـات اخلارجة عـن  القانون ا

وسياستها العدوانية
سـياسـة إدارة بـايدن جتـاه احلرب
فـي الــــيــــمـن بــــعـــــد أن  تــــعــــ
"تــيــمـوثـي لـيــنـدركــيــنغ" مــبـعــوثـا
خــاصـا إلى الـيــمن رغم أن الـيـمن
لـيـست لـيس أولـويـة لـهذه اإلدارة
هي الـســعي الى احــتـواء جــمـاعـة
احلــــوثــــيـــ بــــعــــيـــدا عـن إيـــران
ومساندة السعودية في الدفاع عن
أراضـيهـا من الهـجمـات اخلارجـية
ـدعومة التي تـتم عبر اجلـماعات ا

إيرانيا .
في ظـل إدارة بــايـدن رغـم اإللــتـزام
بـــضـــبط الـــنـــفس قـــامت الـــقــوات
األمـريــكـيـة مــرات عـديــدة بـغـارات
عــســـريــة مــحــدودة عــلى فــصــائل
الالدولـــة مــنــهــا ضــرب مــنــشــآت
تابعـة لكتائب "حـزب الله العراقي"
و "كــتــائـب ســيــد الــشــهــداء" عــلى
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ـا احلـدود الـعــراقـيـة الــسـوريـة 
أدت الـى تـدمـيـر مـنـشـآت تـقع عـنـد
نـقـطـة حـدوديــة تـسـتـخـدمـهـا هـذه

سلحة.  يليشيات ا ا
ســــــتــــــواصـل إدارة بــــــايــــــدن دعم
التطبيع مع إسرائيل فالعالقة ب
تـحدة وإسـرائيل مـهمة الواليـات ا
لـلـغـايـة بـالـنـسـبـة لـكل طـرف وهي
ــثـابـة دلـيل ريــادي عـلى االلـتـزام
األمريكي جتاه حـلفاء واشنطن في
ـنـطـقة وتـؤــد هـذه اإلدراة بـشكل ا
كـبيـر حـقوق اإلنـسـان وحريـة عمل

دني.  اجملتمع ا
لـقـد سـعت إدارة بـايـدن ألن تـبرهن
عــلى أنــهــا تـضـع بـالــفــعل حــقـوق
اإلنسان في قلب دبلوماسيتها وال
تـتـردّد في إدانــة قـرارات تـتــخـذهـا
دولـة حـلـيـفـة لـهـا. الـرئـيس بـايـدن
دعى فـي مــنـــاســـبـــات عــديـــدة الى
ـقـراطـيـة قائال احـتـرام الـقـيم الد
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توقف (جـون بول سـارتر) عـند ظـاهرة  (افـتراق الـسيـاسة عن
ــا مـعــنــاه هل يــجـب أن أقـول الــفــكــر) حـ عــبّــر عن ذلـك 
احلقيقة فأخون البروليـتاريا أم يجب أن أخون احلقيقة بحجة

الدفاع عن البروليتاريا? 
وكانت جامعـة أكسفورد قد نـظّمت ندوةً في العام  2003 في
ـقراطـية في قـراطيـة" حـول "الد إطـار "مشـروع دراسات الـد
األحــزاب الـثـوريـة" وفـيـهـا قـدّمتُ بـحـثـاً بـعـنـوان "حـ تـزدري
الـسـيـاسـةُ الـفـكـرَ" خالصـاته كــيف يـتم تـبـريـر الـتـجـاوز عـلى
بادىء واألفكار بزعم الضرورات السياسية واحلزبوية وإذا ا
كـان هـنــاك من حـاجـة مــاسّـة ومـســتـمـرة لـتــكـيـيف الــفـكـر كي
ينـسجم مع الـواقع وهو مـا نُطلق عـليه الـبراكـسيس فإن ذلك

ال يعني تعارضهما أو تعاكسهما بل توافقهما وتقاربهما.
نا لقد فقـدت األغلبيـة الساحقة من األحـزاب السياسـية في عا
الــعــربي ألــقــهـــا الــذي كــانت تــتـــمــتّع به في اخلـــمــســيــنــيــات
ـاضي وتـدريـجيًـا أخـذ لونـهـا يـبهت والـسـتيـنـيـات من الـقرن ا
وصـوتـهـا يـتحـشـرج ووهـجـهـا يخـفت وهـو مـا أظـهـرَته بـشكل
صـارخ حـركـة االحـتجـاج الـواسـعـة الـتي أُطلق عـلـيـهـا "الـربيع
العربي" قـبل عقد من الـزمان واألمر يعـود ألسباب مـوضوعية

وأخرى ذاتية.
األولى تـتـعـلّق بـانـتـهـاء الـصـراع األيـديـولـوجي بـشـكـله الـقـد
وتـبـدل ظروف احلـرب الـبـاردة الـتي توجّـت بهـدم جـدار بـرل

في  9نوفمبر (تشرين الثاني) 1989.
الـثانيـة تتـعلـق بفقـدان احلمـاس الشـعبي وعـزوف الشـباب عن
االنـخـراط في صـفــوفـهـا إلى درجـة أصــبح بـعـضــهـا مـنـتـدًى
اضي وحتوّلها إلى تقاعدين الذين يعيشون في ا للمسن وا

أحزاب محافظة وتقليدية.
ـوضــوعي والـذاتي دورهــمـا في احلــال الـتي لــعب الـعــامالن ا
ة الـقـوميـة والـشيـوعـية إضـافة وصـلت إلـيهـا األحزاب الـقـد
إلى األحــزاب الــديــنــيــة بل أن بــعض االنــتــقــادات الــتـي كـان
يـوجـهـهـا بــعـضـهـا إلى اآلخــر وقع هـو فـيـهــا من احملـسـوبـيـة
ـنسـوبـية والـفـساد والـتـسلّط فـهي ال تـتورّع مـن التـزوير أو وا
ـنـفـعة أو تـسـكت عـنه أو تـمـالئ أحـيـانـاً إذا كـان يـأتي إلـيـهـا 
لبـعض احملسـوب علـيها. فـالعـلماني أصـبح طائـفياً والـطائفي
ي لم يـجدا ضيراً دنيـة والقومي  واأل أخذ يتـحدّث بالـدولة ا
من قبول الـتعامـل مع قوى خارجـية بل إن العـديد منهـم انكفأ
ليصبح محليّاً بل متذرّراً في هوّيته الفرعية فهذا يتحدث عن
كوّن" وثالث يضع ظلوميـة التاريخيـة وآخر يتناول حـقوق "ا ا
انــتــمــائه اإلثــني فــوق االنــتــمــاء الــوطــني كــمــا دخــلت إلــيــهـا

العشائرية والوراثية.
lLI « »U³Ý«

ــعـتق الـذي كـانت لـم تـسـتـطع هـذه األحــزاب ألسـبـاب الـقـمع ا
تـتـعـرّض له وعـمـلـيـات اإللغـاء واالسـتـئـصـال والـتـهمـيش وشحّ
ـقـراطـيّاً ال احلـريـات بـالـدرجة األسـاسـيـة أن تـتنـفّس هـواءً د
سـيّمـا اسـتمـرار نـهج االستـبـداد لعـقـود من الـزمان وألسـباب
فكرية وعملـية لم تتمكّن من تقد بـديل مقبول بل استخدمت
األساليب نـفسهـا في الكثيـر من األحيان في مـعادلة ملـتبسة
عارضات وجه آخر للسلطات? ظلّت تطرح أسئلة عديدة: هـل ا
فـإذا كــانت رحـيــمـة وسَـمِــحـة فــسـتـراهــا عـقالنــيـة وسـلــمـيـة

والعكس صحيح. وتلك واحدة من مفارقات السياسة.
وألن األحـزاب عـانت من اخـتالل الـعالقـة بـ األعـلى واألدنى
ـركـزية واألغـلـبيـة واألقـليـة وغـاب عـنهـا حـرية الـتـعبـيـر بزعم ا
ووحـدة القـرار فقـد احـتجب الـنـقد والـنقـد الـذاتي وعانت من
مركـزية بيـروقراطيـة صارمة واتكـاليّة وتـعويلـيّة فكـرية مهـيمنة
ـــعــارضــة حـــيث تــكــررت الــواضـح في أحــزاب الــســـلــطــة وا
االنـقـسامـات واالنـشـقـاقات وحـركـات االحـتجـاج  لـقـمع الرأي

اآلخر.
واألكثر من ذلك فإن احلزبـوية تقدّمت على الهُـويّة الوطنية في
الـكـثـيـر من األحـيـان بـزعـمـهـا أن احلـزب مـتـقدّم عـلى الـوطن
وفي الـكثـير من األحـيان تـمّت التـضحـية بـالعـديد من أعـضاء
احلـزب ذاته ومـن أخـلص الــوطــنـيــ بــسـبب الــنــهج األُحـادي
اإلطالقي بـتبريـر ادعائـها امـتالك احلقـيقة واألفـضلـيات عـلماً
بأن أيـة أيـديـولـوجـيـة مـهمـا كـانت إنـسـانـيـة فـإنـهـا ال تمـنع من
ـتقـدمة ارتـكاب جـرائم أو انـتهـاكـات بحـجـة مصـلـحة احلـزب ا
عـلى مـصلـحـة الوطـن واألمة وفي تـاريـخنـا الـعـربي مثـلـما في
ي هنـاك أمثلـة على مـجازر ارتُـكبت بـحق قيادات التـاريخ العـا
وكـوادر بل وشـعـوب اقتـيـدت إلى الـنـحر بـحـروب ومـغـامرات
ـسؤول إمـا لعنـعنات لتـحقيـق مصلـحة احلاكـم أو الزعيم أو ا

أو جلهل أو لسوء تقدير.
وغـالـبــاً مـا دخـلت حـزبـويـات في صـراع تـنـاحـري كـان الـوطن
فيها هو الضحـية خصوصاً في ظل شحّ حريـة التعبير ونظام
الطاعة والهيمنة واألبوية الذي يستمد قاعدته من أيديولوجيات
شمولية ظلت حتكم األحـزاب من داخلها وحكمت اجملتمع من

خارجه وأدّت إلى كوارث هائلة.
لـقــد تــربّت الـنــخب احلــزبـويــة في أجــواء الـســريـة واحلــرمـان
والـفاقـة وح اقـتربت من الـسـلطـة أية سـلطـة  فرّغت الـكثـير
من عقـدها لـلتعـويض عن ذلك مسـتخدمـة أسالـيب من أشدها
قسوة وفظاظة إلى أكثرها مكراً وخبثاً األمر الذي يحتاج إلى
إجراء مراجعـةٍ نقدية للـسياسة احلزبـية واحلزبوية الـسياسية

والهدف أنسنة احلياة السياسية.
ومن الـعــبث أن نـحــاول مـدّ الــوقـائع لــتـكــون مـطـابــقـة لــسـريـر
يثولوجيا اليونانية حيث يسعى احلزبوي بروكرست حسب ا
جلرّ صـاحبه حـتى يهـلك إذا كان الـسريـر طويـالً أما إذا كان
صـاحـبه أطــول فـيـعـمـل عـلى اقـتـطــاع أرجـله لـتــأتي تـصـوّراته
ونــزعــاته اإلرادويــة مــتــطــابــقــة مـع الــواقع. وفي كال احلــالــ
فاخلسارة فادحة وال بدّ من اإلقرار بذلك والتعامل مع الواقع
كـما هـو لتـجنـيب البـالد صراعـات ال طائل مـنهـا وخصـوصاً
ـثقف عـضالت الـتي تـواجه ا الـتـنـكر لـلـحـقيـقـة. وتـلك إحـدى ا

احلزبي والسياسة احلزبوية.
{ مفكر وباحث

أنه يبـقى علـى مسافـة من مرتـكبي
االنتهاكات األكثر سوءاً.

السـؤال هو هل يسـعى بايدن الى
ــيـة حلــقـوق اســتــضـافــة قــمـة عــا
اإلنسان من شأنها إبراز التزامها
باسـتعادة القـيادة األمريـكية حتت

تجددة? مظلة التعددية ا
ـــا ذــــرنــــاه أعاله يـــتــــضح بـــأن
الــشــرق األوسط مــعــلق نــوعــا مــا
بحبال سياسة بايدن اجلديدة وأن
الرئيس بايـدن يحاول الى حد ?ما
ـــواءمــة في ســـيــاســاتـه الــشــرق ا
ـثـالـيـة الـتي تـؤكد أوسـطـيـة بـ ا
أهـــمـــيـــة الـــقـــيم األمـــيـــركـــيـــة في
الـسـيـاسـة اخلــارجـيـة خـصـوصـا
ـقـراطـيـة وحـقـوق الـدفـاع عن الـد
اإلنـسـان والـسـيـاسـات الـواقـعـيـة
ـصــالح األمـيــركـيـة الـتي تــراعي ا
هـمة من نـطقـة ا الـعلـيا في هـذه ا

العالم. 
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موسكو

ومـيـلــهـا الى نـظـم مـنـاوئــة لـلـغـرب
وسياساته الـهمجية واالسـتعمارية
ومـيال الى الـنـظـم الـسابـقـة فـيـعـمل
عـــــلى زرع  عــــمالئـه لــــلــــتــــخــــريب
والــتــخـــريب ســريع الــنـــتــائج لــكن
الـبنـاء اصـعب وفي فـرنـسا  لم ارى
متـسـوال سوى بـعض من اجلالـيات
الــعـربـيـة الـتـي هـجـرهـا دا عش من
بــلــدانـهــا حـيث الــقــتل  واخلـطف ,
وتــعـمل احلـكـومـة الــفـرنـسـيـة عـلى
تـــخــصـــيص دخال شـــهـــريــا يـــســد
احــتـيـاجــات االفـراد الــعـاجـزين عن
الــعــمل او الــذين ال تــتــوفــر لـديــهم
فرص العمل ومنهم من دول اجنبية
وهــــمـــاك بــــعض مـن الـــعــــرافـــيـــ
ـانــيــا . نـعم لم ــعــروفـ . وفـي ا ا
ارى متسوال قط لكني شاهدت حالة
ـاثــلـة جلـامـعي الـفـو ارغ ( الـقـوا
طي) من مـوقع الـقـمـامـة في الـعراق
ففي مـركز ,ولكن بـشـكل  يخـتلف  ,
مدينة برل كـنت جالسا  عند محل
يـبـيع حـاجـات مـخـتـلـفـة من بـيـنـهـا
مــشــروبــات غـــازيــة وروجــيه وهــو
مـحل لـيس لـلـجـلـسـات الـطـويـلة بل
الـسـريعـة قـرب مدخـل الفـنـدق الذي
كـنت اســكن فـيه  ,واثـنــاء جـلـوسي
عــلى مــصـاطب احملـل كـانت  هــنـاك
قناني فارغة  ,سألني  احـدهم فيما
اذا كان لـدي مانع من ان يـأخذ هذه
الـقـناني   ,قـلت له غـيـر مـعـني بـهـا
وال تــخــصــني ولـــكــني اســتــغــربت
احلــالـة حــيث  كــان يــخــتـار مــنــهـا
ــكن تــســويــقه راقــبت يــبــدوا مــا 
ـنـظر  ,فـوجدته يـذهب الى سألت ا
الـقــمــامـة  ويــخــتـار مــا يــراه قـابال

الـبــعض يـطـلق االحـكـام مـسـبـقـا ال
طبق بـسياسات لعلـمه بل جلهلـه ا
وانـظـمــة احلـكم في هـذه الـبـلـدان ,
سـئل مـتـسـول في شـوارع مـوسـكـو
اي الــنــظــامـ افــضل  ,قــال لــست
سـيـاسا وال أمـيـز بـ مـا كان و من
ثم كـان ولـكــني لم اكن مـتـسـوال في
السـابق واليـوم اضطـررت للـتسول
هــذه االجــابــة الــبــســيــطــة كــانت ,
اجــابـــة وافــيــة تــعـــني ان الــنــظــام
الـــســـابق كــان يـــتـــعــهـــد ومــلـــتــزم
عاشيـة للناس تطـلبات احليـاة ا
وعـلـى وفق مـبــد ســائــد حـيــنــهـا
وهــو " من كل حــسب طــاقـتـه ولـكل
حسب حـاجته " اي من ال يـستـطيع

العمل.
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هناك دولـة وحكومة تـتعهـد بعيشه
وهي ليس منه من احلكومة بل هي
مـوارد الشـعب وحتـسن احلكـومات
ادارتــهـا وتــوزيــعــهــا عــلى الــنـاس
بـشـكل ال جتعل لـلـتـسول مـكـانا في
مــجــتــمــعــاتــهـا  ,وهــذه بــلــغــاريــا
وحتديـدا مديـنتي فـارنا وصـوفيا ,
لـم ارى فـيــهــا مـتــســوال قط بل كـان
الــنــاس يــعــيــشـون فـي رخـاء وامن
وامـان  ,هــذا في زمن حــكم احلـزب
الـــشــيـــوعي الـــبــلـــغــاري بـــزعــامــة
جـيـفـكـوف  ,واالمــر بـعـد الـتــعـيـيـر
اخـتـلف لـكن هـنـاك في دول اوروبـا
ـــاضي , الـــشـــرقـــيـــة حـــنـــ الى ا
فـاحلــزب الــشـيــوعي عــاد واســتـلم
الــسـلــطـة عـام  1997بــانـتــخـابـات
حـرة نـزيـهة  ,لـكن الـغـرب ال يـهد
عـنــدمـا  يــرى اســتـقــرار الـشــعـوب

تـختـلف طـبيـعة  الـنظـم السـياسـية
واالجـتــمــاعـيــة من بــلــد الى اخـر ,
فـــالـــبــــعض مـــنـــهــــا  تـــعـــتـــقـــد ان
حكوماتها تدير البالد وفق سياسة
مــرضــيــة  ال نــهــا تــرى جــمــلــة من
احملــيــطــ بـــأركــانــهــا واصــحــاب
جـدون بهـا  الن هذا القـرار فـيهـا 
ـجـد مـنـتفـع  ويلـعب الـنـفـر الـذي 
ــجـد له , بــاخلــيــرات بــفـضـل من 
والـرؤية الـذي مـكـنه من كل شيء  ,
احلــقـيـقـيـة والـواقــعـيـة هي لـيـست
لـلـحاكـم بل ما يـقـوله الـشـعب الذي
هــو االكـبــر واالوسع وهــو الـذي له
الكلمـة الفصل في ان يـحدد العدالة
االجـتـمـاعـيـة حلـكومـته  ,اذا ماهي
الـعــدالــة االجـتــمــاعـيــة ومــا عالقـة
الـتـسـول  بـالـعـدا له االجـتـمـاعـية ,
بـدايـة  تـعـني الـعدالـة االجـتـمـاعـية
اتــبــاع ســيــاســة تــوزيع مــنــاســبـة
عنـية بشكل لثروة  شعب  الـدولة ا
ــواطن ان هـــنــاك عــدالــة يــشـــغــر ا
اجتماعية في سياسة حكومة بالده
وتـوفـيـر فـرص الـعـمل  والـتـعلـيم ,
والصحة  واخلدمات االخرى بشكل
 متساوي بـ مواطنيه دون تـمييز
و في سياسة كهذه سوف لن يرى ,
الـشــعب مــتــســول قط الن الــعــدالـة
االجـتـمـاعيـة اخـذت مـجـراهـا واخذ
كل من الشعب نصيبه   ,واورد هنا
بــــعض جتـــــارب من دول اوربــــيــــة
واسيوية  وافـريقية  ,مثال التحول
الذي حصـل في االحتاد السـوفيتي
اضي في الـتـسـعيـنـات من الـقـرن ا
وبــغض الــنــظـر عــمــا هــو الــنــظـام
الـسـابق او الالحق  ,اقـول ذلك الن
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ـكـنـنـا الـقول ان وفي جـانب اخـر 
ــرؤوسـ يـتـبـادلـون ذلك الـتـعـلم ا
ــهــني فــيــمــا بــيــنــهم االنــســاني ا
لــلــوصــول الى الــتــكــامل الــقــيــمي
ــــؤســــسـي الــــنــــابـع من الــــقــــوة ا
الــتــاثــيـريـه االيـجــابــيه لــلــعالقـات
ـهنيه الـسائده داخل االجتـماعيه ا
ؤسـسه الن التكـامل قانـون يحكم ا
ــرؤوســ ويـــحــوله الى ســلـــوك ا
ـثـابة تقـالـيـد اجـتـماعـيه تـصـبح 
قـوى نـسبـيه يـصـعب اختـراقـها او

التفريط بها .
وكـــذلك احلـــال ان هــذا الـــتـــعــلم ال
ـــكــــنه ان يـــحــــقق اي من انـــواع

الــقـيــاديـة االداريــة سـواءً كـان ذلك
السـلوك يشـير الى تبـني العالقات
الوديه االنـسانيـه الالئقه او عكس
تـمثل بـالصـراع السـلطوي ذلك وا

القيادي .
هنـية الودية فان كانت الـعالقات ا
( الدعم واالسـناد الـقيـادي للـطرف
ـتـمـثـلة االخـر في الـسـلـطـة ) هي ا
والـســائـدة في الــسـلــوك الـقــيـادي
االداري فــــان الـــــرؤســــاء في هــــذا
ــا يـســمى الــتــصــور يــحــقــقــون 
باالسس الفاعله فـي تصميم ركائز
الـــتــعــلم بــالـــقــدوه احلــســنه لــدى

القيادات الدنيا والعامل كافه.

ان الــعالقـات الــوديــة الــآلئــقـة في
ــهـني يــنـبـغي ان الــعـمل االداري ا
تـــــتــــمـــــثل اوالً وقـــــبل كـل شئ في
الـقــيـادات الــقــويـة (الــرؤسـاء) في
ؤسـسه او اجملتـمع الواحـد اكثر ا
( رؤوس من تمثلها بـالضعفاء (ا
ـا ن هم دون ذلـك والـهــدف  او 
ــرؤوســ تــقـــدم يــشــيـــر الى ان ا
هنيه يتعلـمون القيم االنسـانيه وا
بــشــكـل كــبــيــر لــلــغــايه عن طــريق
ـعــرفي الـقـيـمي الـواقـعي االدراك ا
جتــاه مــا يــشـــاهــدونه من ســلــوك
ن هم في اخلط ظــاهـــر لــلـــعــيـــان 
ــتــحــكـم بــالــســلــطــة احلــقــيـــقي ا

الن النـفس البـشريه تـرى في قـيمة
االشياء اكثر تصوراً حـقيقياً خفياً

من قيمة األثمان .
ـــــــــرؤوســـــــــ امــــــــــا اذا كـــــــــان ا
يستشعرون بحواسهم ويشاهدون
بـأُم اعــيـنــهم مـا يــدور من عالقـات
قــيــاديه اداريه تــشــيــر الى تــفــاقم
ـنـاكـفـات مـسـتــمـر لـلـصـراعــات وا
نـطقـيه في هرم واالتـهامـات غيـر ا
الـسـلـطـه فـان الـعـوامل الــتـاثـيـريه
الـنـفـسـيه قـد تـتـبـاين في الـطـرائق
الـتـعـلـمـيه لـنـوع الـسـلـوك القـيـمي
ا يشاهدونه من كتسب مقارنة  ا
عالقات وديه قيـاديه اداريه سائده

فيما بينهم .
فـــفـي احلـــالـــة االولـى (الـــعالقـــات
الـوديــة) فـان الـعــوامل الـتــاثـيـريه
الــنـفــســيه هي تـعــلـمــيه حــقـيــقـيه
قيميه استراتيجـياً مكتسبه تتمتع
بـــثــبــات يــكــاد ان يــكــون تــصــوراً
مـطلـقاً يـسـهم في استـحداث حـالة
قــــيـــمــــيه فــــاعــــله جتــــاه االجنـــاز
كن وحتقيق االهداف بفاعليه فال
ـبـاد جتـاوزهـا كـونـهـا اتـفـقت وا
االســاسـيه الــتـكــويـنــيـة لــلـســلـوك
الـقـيـمي لـلـعــقل اجلـمـعي في الـكل
تكامل للـمؤسسه او في اجملتمع ا

الواحد .

ـوفق لـلـمـرؤوسـ الـتـبـني غـيــر ا
مـستـقبالً جتـاه مؤشـرات تتـمحور
ـو قـوى تـاثــيـريه ألجتـاهـات فـي 
نـفــسـيـة ســالـبـة في ذواتــهم نـحـو
مـؤسـستـهم او اجملـتـمع او الـدولة
سـواءً كـانت تلك الـقـوى عـبارة عن
اجتـــاهـــات تـــشـــيــر الـى الـــتـــمــرد
والـــصــــراع والـــلــــوم واالنـــتــــقـــاد
سـتمرة دون الـقناعة) طـالبه (ا وا
والـسخـرية واالنـسـحاب واجلـمود
والـتـخـلي و الـضـجـر ومـا الى ذلك
من مــؤشــرات الجتــاهــات ســلـبــيه
فــــضـالً عن ان الــــســــلــــوك الـــودي
ـالحظ لـنـوع الـعالقـات الـقـيـاديـة ا
يسـهم في حتجـيم بل الغاء اي من
الـتــأثـيـرات الـنــفـسـيـه والـنـزاعـات
الالعـقالنيه لـلـعامـل فـيمـا بيـنهم
ـؤسسه او او نحـو قيـاداتهم في ا
اجملتـمع او الدوله ويسـود خاللها
عـــامل االطــمـــئــنــان الـــذي يــرتــبط
بـرضـاهم واهـتمـامـاتـهم في تـقد
اخلــدمـــات كـــافه حــتـى وان كــانت
ـا ـؤسـسه او الـدوله تـقـدم اقل  ا
ــــؤســــســــات او الـــدول تــــقــــدمه ا
االخرى من خـدمات انـسانـيه النها
اكـــســـبـــتـــهم الـــبـــعــد الـــوجـــداني
واالجــــتـــمــــاعـي في ان يــــكــــونـــوا
منتـم حقاً ال ان يكـونوا غير ذلك

امـــا احلـــاله الـــثــانـــيه ( الـــصــراع
القـيادي الـسلـطوي ) فـان العوامل
التـاثيريه الـنفسـيه للعـامل جتاه
القـيادات االداريه سـتكـون متـمرده
منـتـقـده مـتـخلـيه ضـجـره مـتـذمره
تـقلب في تـتطـلع للـميل الـنفـسي ا
الــتـردد واحلــذر واخلـوف والــقـلق
واالنسحاب والتهديد على وفق ما
يشـاهدونه من صـراعات شـخصيه
ــصــالح فــئـويه لــعالقــات نــفـعــيه 
خــاصه مــتــحــقــقه عــلـى مــســتـوى
الـسـلـطه والـتـسـلط فـي االسـتـمرار
والــبـقــاء لــلـدور الــقــيـادي االداري
وذلك النـــهــــا ال تـــعـــبــــر حـــقـــاً عن
االنـتـمـاء احلـقـيـقي لـلـمـؤسـسه او
اجملــــــــتـــــــمـع او الــــــــدولـه وهـــــــذا
ا تقدم مـن حتليل يعد االستنـتاج 
تــشــخــيـصــاً حــقــيــقــيــاً لــلـعــوامل
الـنـفـسـيه الـطــبـيـعـيه الـتي تـسـهم
بـشــكل فـاعل في ظـهـور مـا يـسـمى
بـالـتـفـكك الـبـنـائي او ظـهـور حـاله
ــعـنى من  الـتــقـدم واالرتــقـاء في ا
ـنـظور االسـتـراتـيجي لـلـدوله في ا
عاصر النفسي القيمي االنساني ا
على وفق نوع العالقـات االنسانيه
ــشــهـــد الــقــيــادي الــســائــده فـي ا

هني .  االداري ا
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للـتـسويق  ,وشـاهدت اخـرين لـدية
الـــة مـــوســيـــقـــيــة  والـــنـــاس تــقف
مـستـمـعـة ومن يـرغب في ان  يضع
مبلغ كل ومايـراه كل انسان وقدرته
او رغــبـته او مـدى تــمـتـعـه بـانـغـام
وسـيـقى . هكـذا هو احلـال  ولكن ا
ـتـسـولـ مـا اكـثـرهم , في الـهـنـد ا
في دلــهـي واكــرا حـــيث تـــاج مــحل
عابـد وحتديد وفي البنـجاب تعـد ا
ـعـبـد الـذهـبي  طـعـامـا  مـجـاني ا ا
لــلـنــاس  الـذين ال يــجـدون الــطـعـام
ولـكن هـضـبـة الـتـبت  حـيث يـعيش
تـسولـ تما البـوذي خـاليـة من ا
مـا ومـعـروف ان الـفـقـراء في الـهـند
كثـرالن عدد سـكان الـهنـد كبـير. اما
بــريــطــانــيــا  وامــريــكــا فــان اعـداد
تسول كثر وتشير االحصائيات ا
ان في لنـدن حوالي 3000 متـسول
وفـي واشــنــطن اعــداد كــبــيــرة لم ,
شردين تذكـر االخصائـيات اعـداد ا
رغـم ان بـريـطــانـيـا تــقـدم اعـانـات ,
لـكن تـبقـى هذه األنـظـمـة رأسمـالـية
وان جــوع الـنـاس والـتــسـول فـيـهـا
امــر طـبــيــعي ولــكن هــذه سـلــطــنـة
عمان الـتي تصدر 950 الف برميل
نـفط فـقـظ عـنـد جتـوالك في مـسـقط
يـبــهــرك الـعــمـران احلــديث وســعـة
الشوارع كما ال ترى متسوال واحدا
قط  ,انها عدالة الدولـة في تعاملها
مع شـــعــهـــا .  امــا دولـــة االمــارات
ــنـوعــيه الــتــســول  هــنـاك فــرغم 
حـاالت بـعيـدة عن انـظـار الـبـوليس
ومن  جاليـات أسيويـة وعربية  الن
الــدولــة تــمـنـع ذلك وهي مــتــكــفــلـة
بالـرعاية االجـتمـاعية  لكن البعض
ال يكتفي ودولـة  االمارات لم تقصر
مــعـهم لــكــنـهـم يـنــتــهـزون الــفـرص
لــلـتــسـول حـيـث هـو فـعـل يـحـاسب
عليه القانون الن الـدولة تتكفل بهم
.  . امــا فـي الــعـراق مــا ا كــثــرهم ,
فــهم في كل شــارع وفي كل مــديــنـة
وفي كل زقاق  ,ما اعدل احلـكومات
الـــتي  تــوالت عــلى الــعــراق  الــذي
تـلك تروه نـفطـية وزراعـية هـائلة
انــهـا الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة لـدعـاة,
الــشـريـعــة والـدين  ,فــالـعــدالـة هي
زيادة سـعر صـرف الدوالر وجتويع
والعدالة النـاس بارتفـاع االسعار  ,
ـاليـة بـفـرض الضـريـبة يـا وزارة  ا
تـقاعدين ـوظفـ  وا على رواتب ا

وباثـر رجعي والـعدالة االجـتمـاعية
فـي مـحــاربــة الـفالحــ واجــهـاض
مـحــاوالتـهم في بــنـاء قـطـاع زراعي
اضي, شهير من عشـرينات القرن ا
والـعــدالـة يـا حـكـومـة  في فـقـدا نك
الـــســـيـــطـــرة عـــلى مـــوارد الـــدولــة
والــعـدالـة يــا حـكـومــة ان ال يـصـدر
قــانــون مــجـــلس اخلــدمــة الــعــامــة
لـيــسـتـمـر في تـوزيع الـدرجـات بـ
هيـمن عـلى السلـطة  وهو الذي ا
اشـيــر الـيه في دســتـور عـام 2005
والـــعـــدالـــة في اهـــمــال الـــتـــعـــلــيم
والصحـة وتراجع هاتـ اخلدمت
ــهــمــتــ والــعــدالــة يــا حــكــومــة ا
الـعــراق في كـهـربـاء تـتـراجع يـومـا
بــعــد اخـــر وامــا الــعـــدالــة في زمن
غدور عـبد الكر الزعيم الـوطني ا
قــــاسم عــــلى يــــد جـالوزة الـــبــــعث

قبور .  ا
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الــيــكم هــذه احلــكــايــة عن الــزعــيم
ـــرحـــوم قـــاسم اجلـــنــابي يـــقــول ا
مـرافق الـزعـيم وهـو دائم احلـضور
في اجتـمـاعات مـجلس الـوزراء قال
سـنة 1960 ونـحن عـلى مـقـربة من
ــصـادف 6 كــانـون عــيــد اجلــيش ا
الثاني  وكـانت البيـوت في مدينتي
زبـونه واليـرمـوك قد اكـتـمل بنـاءها

وأعدت لتوزيعها على الضباط...
سـتحق وقبل توزيع الـدور على ا
ال بد للزعيم أن يطلع عليها ويتأكد
بـــنـــفـــسه قـــبل  تـــســـلـــيم ســـنــدات
الـتـمـلـيك.. وكـانت احـسـن مـنـاسـبة
تــلـيق بـتـسـلـيم الـسـنـدات هـو عـيـد
تــأسـيس اجلــيش الـعـراقـي   فـقـبل
ـــنــاســـبــة أي يــوم 4 يــومـــان من ا
كــانـون الـثــاني اجـتـمـع الـزعـيم مع
الوزراء لـيال" وكانت تشـير الـساعة
الى احلــاديـة عــشـر ومـعــهم رئـيس
ــسـاكـن لـلــضـبــاط مـقـدم جـمــعـيه ا
حـقي رحـمه الـله  عـلـيـهم جـمـيـعا ,
ـنـاقـشــة كـيـفـيـة فـبـدء االجـتــمـاع 
تـوزيع ســنــدات الـتــمــلـيـك وبـعض
ـالحـظـات  الــتي تـتــعـلق بــهـاتـ ا
دينـت (زبونه- والـيرموك) وقدم ا
ـلف الكـامل وسـندات ـقدم حـقي ا ا
ستحق وبعض التمليك  جلميع ا
الحــظـات الــتي تــتــعــلق بــبـعض ا

االسماء. .
فــأطــلع الــزعــيـم عــلى كل االســمــاء

فـــوجــد أســـمه أول االســمــاء وداره
رقم واحــد..  وبــاسم الــلــواء الـركن
عــبـد الـكـر قــاسم   واذا بـالـزعـيم
يــــوجه كـالمه وهــــو يــــؤشـــر عــــلى
اذا وضعت اسمه   ,يا مقـدم حقي 
أســـمـي أول  االســمـــاء? ومـن الــذي

خولك ذلك .?
ـقـدم حـقي: سـيـدي هـذا حقك فـرد ا
القـانوني والـشرعي  وانك لم تـملك
دار في حـيــاتك وانك أقـدم رتـبه في
اجليش. وأنك رئـيس الوزراء. وهل
اكـثر من هـذه االسـبـاب ..ومن الذي
ال يـــدفـــعـــني ان اضع اســـمك وانت
ساكن بيتا" لإليجار?. ومن يستحق
غـيـرك وانت رئـيس الـدولـة? ..والبد
ان يـكـون اسـمك اول الـقـوائم . فـرد
الزعـيم عليه: الـقانـون ال يسمح الن
هـنـاك شـرط غـيـر مـتـوفـر لـدي وهو
شــرط الـــزواج وانــا غــيـــر مــتــزوج
ليش حتـرجني  وتريـد ان تسـلمني
دار وانـا ال اسـتــحق وانت تـعـرف ,
فـــرد عـــلـــيه الـــوزراء  يـــا  ســـيـــادة
الـزعـيم كـيف ال تـسـتـلم الـدار وانت
بـنيت هـذه  الدور وسـهـرت اللـيالي
الطوال لكي تنجز هذه الدور..  هذا
وانت ســاكـن بــيت مـــســتـــأجــر آيل
لـلـسقـوط وال يـستـحق الـسـكن  فرد
عـــلـــيــهـم الــزعـــيم أخـــواني:  انـــتم
تــعـرفــوني جـيــدا" أنـا رجل بــسـيط
وانـا اكررهـا كل مـره وال اكـترث من
هــــذه  احلــــيـــاة اال رضــــا شـــعــــبي
ووطــني.    وأنــا أفــضل ان تــسـكن
عائـله خير مـن ان اسكن وحدي في
الدار  ,وعـندمـا الحظ هـنـاك اسـماء
ـاذا هـذه االسـمـاء مـشـطــوبه سـئل 
شــــطــــبت قــــيل له ســــيــــدي هـــؤالء
ـتــآمــرين عــلـيـك واالن يـشــتــمـوك ا
ويــســـبــوك من الـــقــاهــرة   ,قــال ال
هـؤالء غدا يـعـلنـون ندمـهم وخـليـنا
نـــفــــرح عــــوائــــلـــهـم اعـــد  تــــدوين
اسـماؤهم  ,هـكـذا هم رجـال الـدولة
والــزعــيم ,وهـــكــذا هي الــعــدالــة  ,
صاحب مقولة عـفا الله عما سلف ,
ذكـر ان نــفـعت الـذكـرى  ,فـهل جتـد
الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة طـريـقـهـا الى
اجملــتــمع الــعـراقي  ,لـلــخالص من
الــتــســول الــذي يــتــفــاقم مع مــرور
الـزمن واجـراءات تـضـيـيق الـعـيش

على الناس .
{ دكتور
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ـمثل االمـريكي تـشارلـز غرودين ( 86عامـا) الذي تـميّـز بـتنـوّع أدواره وبرز بـأدائه الكـوميـدي في عدد من األفالم وت ا غـيّب ا
أبرزها "بيتهوفن" على ما ابلغ جنله نيكوالس وكالة فرانس برس الثالثاء.

وتولى غرودين دوراً ثـانوياً كطبيب تولـيد في فيلم "روزماريز بايـبي" الشهير لرومان بوالنـسكي قبل أن يتألق إلى جانب روبرت
دي نيرو في الكوميديا "ميدنايت ران" البوليسية  وفي النسخة اجلديدة من فيلم "كينغ كونغ" عام .1976

لكنّ الفـيلم الذي جعله معـروفاً على نطاق واسع من اجلمـهور كان الكوميـديا الشعبيـة "بيتهوفن" عام 1992 وتـولى فيه الدور الرئيسي
مع كـلب ضخـم من نوع سـانت برنـارد.وأوضح نـيكـوالس غرودين أن والـده تشـارلـز الذي كـان يعـاني سرطـان نـخاع الـعظـام توفي في
مثل الكوميدي االمريـكي الشهير ستيف مارتن على "تويتر" قائالً "أنا حزين جداً لهذا تحدة.وعلّق ا منزله في ويـلتون بشرق الواليات ا

النبأ. لقد كان أحد أطرف األشخاص الذين قابلتهم على اإلطالق".
سـرح وانتقل إلـى برودواي في أوائل السـتيـنات قبل أن ـولود في بيـتسـبرغ عام 1935 برز في بـداياته عـلى خشبـة ا وكان تـشارلـز غرودين ا

يبدأ بتولي أدوار غالباً ما كانت ثانوية في أعمال سينمائية.
وقدّم في التسعينات برنامجه احلواري اخلاص وشارك مراراً في برامج تلفزيونية أخرى.
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محمود العطية :
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واالعــتــمــاد عــلى اإلنــســان كــمــحـور
اسـاسي في صـيـاغـة الـفـكـرة لـتـكـون
أرضية لـلوحة  ,وكان يـسعى جـاهدا
إلـى االبــتـــعـــاد عن الـــتـــفــاصـــيل في
الـلـوحـة مـركـزا عـلـى جـوهـر األشـياء
واإلنـسان وهـذا مايـنـآى بأعـماله عن
البـهرجة في الـلون وكذلك الـتفاصيل

التي قد تثقل العمل الفني .
wM  qL

عندما يقوم بتحقيق أي عمل فني  له
فـهو نـاجت من مـخزون شـامل لـرؤيته
وجنـــاح أي عـــمل في نـــظـــره يــنـــتج
ــعــايــشــة الــدقــيــقــة بــالــضــبط من ا

ـتميز لـلواقع وحتويله في والرصد ا
األخـيـر الى رؤيــة إبـداعـيــة واضـحـة
ـتــمـيـزة, تــمـتـلـك سـمـات ابــداعـهــا ا
وبالنسبة له فعنـدما ينجز عمال فنيا
ما. يـظل هذا الـعمل فـي نظـره جسرا
يحاول ان يصل من خالله إلى بعض
مـــا يـــصـــبـــو إلـــيه (مـــحـــمـــود ) عن
ـدى ,هـكـذا كـان طــمـوحـات بــعـيـدة ا
الفنان واإلنسان مـحمود وكما عرفته
مـن خالل لـقـاءاتـي  مـعه قـبـل رحـيـله
في مـديـنـته احلـلة  ,فـنـانـا تشـكـيـلـيا
وان اعمـاله التشـكيلـية الرفـيعة التي
ــــتــــلـــقـي وزمالؤه من شــــاهـــدهــــا ا

الــفــنـانــ الــتــقــدمــيــ تــعـد بــحق
صـفــحــات ذهـبــيــة في ســجل تـاريخ
ـعـاصـر وبـقـيت الى الـفـن الـعـراقي ا
يـــومــنـــا هــذا حــاضـــرة في األذهــان
وكــانت اغــلـب رســومــاته مــواضــيع
شـعـبـيـة حتـمل الـطـابع احلـلي كـونه
يعشق مدينته احلـلة  الزميل الفنان
ســمــيــر يــوسف في لــقــائي مــعه في
مدينة احللة حتدث عن اعمال الفنان
الــراحل الـعــطـيــة  قـائال : " تــعـتــمـد
رسـومـات الــفـنـان الـراحـل (مـحـمـود
بـاشرة الـعطـيـة ) على االسـتجـابـة ا
ـناطق الـتي عـاش فـيـها لـلـمـواقع وا
..كان هـمه اثنـاء الرسم هـو انشـغاله
الـعـاطـفي بـأشـغـال الـلوحـة بـألـوانه
ـائـيـة احملـبـبـة والـبـهـيـجـة الـتي ال ا
تـعـكـر صـفـوهـا خـواطـر األلم احملـزن
الـذي تـعـايــــــش مـعـه كمـا اشـتـغـلت
ـكـان الـفولـكـلـورية مـعه مـعـايــــــير ا
رسـم الــــــعــــــمـــــــــــال والــــــفـالحـــــ

والكادح .
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ان شـيـئـا من الـتمـاثـلـيات اجلـمـالـية
والـبيـئيـة هي بـالذات شـغله الـشاغل
بـلـوحاته الـصـغيـرة وترجـع طريـقته
في الـــرسم الى طـــريـــقـــة الـــتــأثـــيث
كاني لـلمديـنة التي عشـقها وترجم ا
ــائــيــة عــشـــقه هــذا في رســـومــاته ا
والـتـخـطـيـطـيـة اجلـمـيـلـة وجـعل من

ـكـان حب وذكـريات طـفـولـيـة حتمل ا
القـيم العاطـفية لـلذات الشـعبية ومن
خالل رسوماته وكأنه يقول لنا: أحب
ـائيـة بشـفـافيـتهـا وبـريقـها االلـوان ا
ـكان الـذي اريد ان الرائع وهـذا هو ا

ارسمه : مدينتي ووطني  " .
 أنني هـنا  اريـد احيـي ذكراه كـأستاذ
لي وصـديـقــا عـزيـزا فـقــدنـاه أيـضـا ,
فبعـد رحيله عام  1999 ترك للمـكتبة
الـفـنيـة التـشكـيلـيـة ثروة غـنيـة كبـيرة
حصيلة الـعمر احلافل بنـتاجات قيمة
ــبــدعــة  ,فــهــذا رســمـــتــهــا أنــامــله ا
وضوع حفزني لدعوة دائرة الفنون ا
الـتـشـكـيـلـيـة في وزارة الـثـقـافـة نـحـو
االهـتـمـام في جـمـع تـراث هـذا الـفـنان
الـكـبـيـر الذي حـجـبت وغـيـبت أعـماله
لسن طويلة ,بسبب انتمـائه لليسار
الـعراقي  ,لـيـتـسـنى لـهم عـرضـهـا في
مــعــرض خــاص به لــيــطــلع عــلــيــهــا
األجــيـال  ,وحــبـذا لــو أخــذت نــقــابـة
الفنان في مدينة احللة بيدها بجمع
أعـمــاله من أهــله وأصــدقـائه وإقــامـة
متحف دائم لـه قبل ان ال نفـقدها وفاء
ـا قـدمه مـحمـود الـعـطيـة من عـصارة
جـهـده إبـداعـا من اجل أغـنـاء مـسـيرة
الــفن الــتـشــكــيـلي الــعــراقي بـأعــمـال
ؤثر لدى استطاعت ان جتد صـداها ا
ـتـلقي لـكـونهـا قـد جاءت مـعـبرة عن ا
طــمــوحــات الـــنــاس واحــاســـيــســهم

ع اسم محـمود مـنذ الـسبـعـينـات 
الـعـطـية ( 1946- احلـلـة )  فـنـانا
عــلى نــطــاق مــحــلي في مــديــنــته
احلــلــة وعــرف في الــبالد مـن بـ
زمالئه الفنان عند تخرجهم على
نطاق واسع ,فلـكل انسـان بداية ,
فلنتـعرف متى كانت نقـطة البداية
بــالــنــســبــة له ? لــقــد بــدأ عالقــته
احلــمــيــمـــة مع فن الــرسم  ,خالل
دراســتـه االبــتــدائـــيــة  ثم جــاءت
جـائـزة (شانـكـر الـدوليـة ) لـرسوم
االطـفال الـتي حصـل علـيهـا آنذاك
ـعـنـوي ــثـابـة احلـافــز ا فـكـانت 
الـــذي شــجـــعه عـــلى االســتـــمــرار
ـزاولة هـوايـته اجلمـيـلة بـشغف
والــذي فــيــمــا بـعــد أوصــلــته الى
أبـواب مـعـهد الـفـنـون اجلمـيـلة اذ

تخرج فيه عام 1969.

لـقـد كان الـفنـان الـراحل العـطـية يـبدأ
مـن اإلنـسـان ويــنـتــهي الـيه  ,هـذا مـا
لـوحظ جـلـيا في مـعـظم االعـمـال التي
رسـمـتـهـا أنـامـله عـبـر أعـمـال شـرائح
إنسـانيـة متـنوعـة حتمل في دواخـلها
الـكـثـيـر من الـوقـائع احلـيـاتـية  ,وفي
حديث له يقول : (لقد حاولت ان أصل
ـساحة العريضة بهذه الشرائح الى ا
الـتي يتـواجد فـيهـا كل النـاس ) هكذا
كان محمود العطية فنانا وإنسانا  لم
يـفـارق الـواقع فـهــو يـبـحـر دائـمـا في
مواضيعه الى واقع جديد  ,ومستقبل
زاهــر وجـديـد  فـهــو واحـد من الـذين
ـشـرق  , ـسـتــقـبل ا يـؤمـنــون بـهـذا ا
ــــيـل في اعـــــمــــاله إلـى تــــصــــويــــر
وجتـســيـد مــعـانــاة اإلنـســان في هـذا
ــمــلــوء بــالــتــنــاقـضــات من الـعــالم ا
اسـتـخـدامه ألسـلـوب فـني تـعـبـيـري ,
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بعـضاً من أبرز عـناوين تلك األفالم
كـنــمـاذج مــؤثـرة لـتــذكـيــر الـقـاريء

الكر بها :
العوامة 70  انتبهوا أيها السادة
سواق األتوبيس الصعاليك موعد
على الـعشـاء الغـول حتى ال يـطير
الـدخان لـيلـة الـقبض عـلى فاطـمة
الـــطـــوفـــان احلـــريف احلـب فــوق
هـــضــبـــة الــهـــرم مــلف في اآلداب
البـريء اجلوع الـطوق واالسورة
زوجة رجل مـهم زمن حا زهران
يـوم حلـو ويوم مـر كتـيبـة اإلعدام
ضـربـة مــعـلم الـهــروب الـلـعب مع
الـكـبـار الـبيـضـة واحلـجـر الـكـيت
ـــســـتـــور مـــســـتـــر كـــات كـــشف ا
كــاراتــيه لـــيــلــة ســاخـــنــة طــيــور
الــظالم الــنـــوم في الــعــسل أرض

اخلوف اآلخر. 
وســـواهـــا من بـــقــيـــة األفالم الـــتي
أضحت عالمات في تاريخ السينما
ا حتـمـله من قـيـمة فـنـية ـصـريـة  ا
الحظ بأن بعضها كانت وفكرية وا
ؤلف أي ا يعرف بسينما ا تنتمي 
أن اخملــرج هـو من يــكــتب الــقــصـة
والــســـيـــنــاريـــو ويــضـع بــصـــمــته
ورؤيـته اخلــاصـة عـلــيـهـا كــمـا هـو
احلـــــال مع اخملـــــرجـــــ فـــــرســــان
الـواقـعــيـة اجلـديـدة : مــحـمـد خـان
وخـيـري بـشارة داوود عـبـد الـسـيد
إضـافـة لـلـمـخرج الـكـبـيـر اخملـضرم

. يوسف شاه
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مع بـداية األلفـية الـثالـثة اكـتسحت
ـصـريــة مـوجـة األفالم الـســيـنـمــا ا
ـقــولـة اخملـرج الــكـومــيـديـة تــبـعــا 
ــعــروف حـسـن اإلمـام الــشــهــيـرة ا
(اجلــــمـــهــــور عــــاوز كــــده) !. وقـــد
تفاوتت في مسـتوياتها واسـاليبها
الحـظ علـيهـا أنّ الـقاسم لـكن كان ا
ـشـتـرك بـيـنهـا في أغـلـبـهـا وحتى ا

فـي بـقـيـة األنـواع الـفـلـمـيـة األخرى
مــــثـل األكــــشن والــــرومــــانــــســــيـــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وســواهـــا في أنّ
الــفـكــرة األســاسـيــة (الـثــيــمـة) هي
واحـــدة وإنْ جـــاءَت بـــتـــنـــويـــعــات

بسيطة أحيانا : 
البطل الشاب في الـغالب أو البطلة
ـادية في األقل تـضـطـره الـظـروف ا
واالجــتــمـاعــيـة الــقــاسـيــة لـســلـوك
اإلنـحـراف كـالـنـصب واالحـتـيال أو
السرقة أو القتل لكنه  _أو لكنها _
مـــا ان يـــقـع في حب فــــتـــاته الـــتي
جتـهل مـاضـيه حـتى يـتـطـهـر كـلـيـا
ــعــوج فــيــقــلـع عن هــذا الــطــريق ا
والـعــودة جلـادة الــصـواب مــعـلــنـا
ـــلــفت الـــتــوبـــة في احلـــال ! لــكن ا
لالنـتـبـاه أنّ الـثــيـمـة ال تـتـشـابه أو
بـــاألصح تــــتـــنــــاسخ بــــهـــذا اخلط
الدرامي الـرئيسي فـحسب بل حتى
بــتـفــاصــيل الـســيــنـاريــو واحلـوار
الـثـانويـة ! :بـعد أن يـقـرر صاحـبـنا
التوبة نهائيـا يقرر مصارحة فتاته
ـنـحـرف لـكـنه ـاضـيه ا اخملـدوعـة 
كـلـمـا يـريـد مــصـارحـتـهـا بـذلك إمـا
انها ال تعطه فرصة أو قد يلمّح لها
عهـودة إياهـا (الظروف بالـعبـارة ا
سـاعـات بـتـضطـرنـا نـعـمل حـاجات
راد. غلط) لكنها بـالتأكيد ال تفهم ا
أوقــد تـعـكس الــظـروف مـعه في كل
مرة فتحول دون مصارحتها. أو قد
تــعـرف بــذلك مــصــادفــة قـبـل عـزمه
اإلعــتـراف أو قــد تـعــرف عن طـريق
وشـــايــــة شــــخص ثـــانٍ أو... أو....
ـــهـم أنـــهـــا يـــجب أن تُـــصـــدم في ا
ـواجـهة الـنـهـايـة !!. وحـ تـكـون ا
تــهــاجـمـه بـقــســوة بــسـبـب خـداعه
إيـــاهــــا وتـــكـــتــــمه عـــلـى مـــاضـــيه
نـحرف. يخـبرهـا بأنه كان يـعتزم ا
ذلك لكـنهـا لم تعطه الـفرصـة للكالم
وأنه : (اول مـا عـرفـتك حسـيت إني
.! ( الزم اتـغـيـر.. وقـررت اتـوب فعالً
وهي بـالتـأكـيـد ال تـصـدق حـبـيـبـها
ــنـحــرف فـتــقـرر الـكــذاب اخملـادع ا
تــركه رغم أنـه يــعــتــذر لــهــا بــشـدة
متوسال الـصفح والغـفران. لكن في
الـنـهـاية يـثـبت لـها أنه كـان صـادقاً
مـعـهـا وفي تـوبـته من خالل مـوقف
درامي قـوي مـأزوم يـكـون هو ذروة
الـفـلم واألحــداث حـ يـنــقـذهـا من
مــأزق مـا أو مـن مـجــمــوعــة اشـرار
أرادوا بـها كـيدا أو من مـدعٍ حلبـها
كذبا أراد اإلعتداء عليها. وعند ذاك
تتـأكـد من صدقه وأنه أضـحى فعًال
إنــســانــا آخــر. وال بــأس أن تــكـون
هنـاك أغنيـة جميـلة خفـيفة سـريعة
اإليـقـاع.. ال بل يـجب أن تـكـون مثل
هـــذه األغــنــيــة  _أغــنــيـــة الــصــلح
والــعــتب  _فــيــحن الـــقــلب.. ويــتم
الــصــلـح.. ويــتم الــفـــلم بــنـــهــايــته
الـسعـيـدة بالـزواج... ويـعيـشوا في
تـبـات ونـبـات... ويـخـلـفـوا صـبـيان
وبنات..... وتـوتة.. توتـة... خلصت

احلدوتة !!. 

أمـا الـتنـويعـات الـبسـيـطة الـتي قد
ـذكـورة آنـفا تُـجـرى عـلى الـثـيـمـة ا
فــمــثال تُــخــدع الـبــطــلــة أو الــبـطل
بحقـيقة احلـبيب الذي يـضطر هذه
تواصل رة (الحظوا االضـطرار ا ا
!!) إلخـفاء حـقيـقـة شخـصيـته عمّن
يـحب لـدواعٍ أمـنـيـة أو كـيال تـتـركه
(مثل فـلم كود 36  الـباشـا تـلمـيذ
عــصـابــة الــدكــتـور عــمــر انـا مش
مـعــاهم أحالم الــفــتى الــطـايش...
وغــــيـــــرهــــا). أو ان يـــــتم اخلــــداع
اضـطـرارا ويـتم الـصـلـح والـنـهـاية
السعـيدة لكن من دون زواج. وعلى
ـثال فـلم الداده دودي ابن سبـيل ا
القنصل وسواهما. أو ان يُخدع أو
تُـخــدع تـعــمـدا لـغــرض مـصــلـحـته
ه مـثل فلم البـيه رومانسي وتقو
األولــة في الـغــرام غش الــزوجـيـة
بـلبل حـيران يـا انا يـا خالـتي انا

بضيع يا وديع وغيرها. 
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ــهم في كل األحــوال بــاخــتــصــار ا
هـــنـــاك : خـــداع وكـــذب أو تــمـــويه
اضـــطــراري ظـــرفي... فـــصـــدمــة...
فعتب وصلح.... فالنـهاية السعيدة
احلتـميـة !. هذا هـو اخلط الدرامي
الــذي ال مـــحـــيـــد عـــنه في مـــعـــظم

سيناريوهات األلفية اجلديدة. 
وسـأضرب بـعضـاً من االمـثلـة على
ـــا اتــيح لـي مــشـــاهــدته من ذلك 
أفالم وهــو مــا تـيــســر من ذاكــرتي
اجملـهـدة وبـإمـكـان الـقـاريء الـكر

أن يتممها بالعشرات :
تايه فـي أمريـكا اوعى وشك سـنة
اولى نــــصـب أبــــوعــــلـي كــــركــــر
حــرامـيـة في تـايـالنـد حـرامـيـة في
كي جي 2 تـيــتــو شـبـه مـنــحـرف
الـبــاشـا تــلـمــيـذ كـود 36 حـمـادة
يلـعب حبـيبي نـائمـا أحالم الفتى
الـطايش انـا مش مـعاهـم عصـابة
الـدكتـور عمـر انـا بضـيع يا وديع
غـش الـــزوجــيـــة حـــمـــادة يــلـــعب
جعلتني مجرما كالشنكوف ظرف
طــــارق بـــدون عـــنـــوان هـــاتـــولي
راجل الــرجل الـغـامـض بـسالمـته

زكي شان 7 ورقات كوتشينة 1/8
دســتــة أشـرار األولــة فـي الــغـرام
البيه رومانسي بـلبل حيران عمر
ر وسلمى يـا انا يا خـالتي زها
مــســتــر انــد مــســز عــويس ألــوان
السـمـا الـسـبـعـة رغـدة مـتـوحـشة

بيكيا. 
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ونــحن في الــواقع نــســتــغــرب ذلك
اإلستسـهال في الكتـابة الذي يصل
حـد اإلسـهـال !!. فـمـا عـلـيك لـكـتـابة
ســيــنــاريــو فــلم مــصــري سـوى أن
تعمل (كوبي  –بيـست ) لسيـناريو
آخـر ليـكـون لديك فـلمـا جـديدا بـعد
إستبدال فقط عـنوان الفلم وأسماء
الــشــخــصـــيــات !. مــا هـــذا الــعــقم
اإلبداعي الـذي أصاب مـعظم كـتاب
ـصـرية الـسـينـاريـو في الـسيـنـما ا

!!.. افعجِزوا أن يـأتوا بشيء جديد
طـوال عـقـدين من الـزمن ?!. واذا ما
أرادوا أن يأتوا باجلديد سرعان ما
تـــكــــتـــشـف أنه مــــســـروق مـن فـــلم
أمـريـكي !. رغم أن الـواقع واحلـيـاة
حـــــافــــــلــــــة ومألى بــــــالـــــقــــــصص
ــــــواقـف الــــــتي ـــــــواضــــــيـع وا وا
تـصادفـنا يـومـياً وتـصلح ان تـكون
أجمل وأقوى األعمال الـدرامية بعد
ــعــاجلـة إجــراء شيء بــسـيـط من ا
الدراميـة لها. وإذا كـان احلال كذلك
مــعـهم أي الـعـقـم اإلبـداعي البـتـكـار
واضيع فلم ال يلجأون القصص وا
ـصـرية لـلـقـصـة والـرواية األدبـيـة ا
لـيـغـرفـوا مـنـهـا مـا شـاؤا من أفـكار
ومواضيع فيتقتبسونها ويعدونها
ســيــنــمــائــيــا كــمــا كــان احلــال مع
الــكــتــاب الــكــبــار جنــيب مــحــفـوظ
وإحـســان عــبـد الــقــدوس ويـوسف
إدريس ويوسف السـباعي وتوفيق
ا احلكيم ويحـيى حقي وسواهم 
جـــــعــــــلـــــهـــــا تـــــعـــــد مـن عالمـــــات
وكالسـيـكـيـات الـسـيـنـمـا الـعـربـيـة.
وإذا كانت قـصصـهم ورواياتـهم قد
اسـتـهـلـكت سـيـنـمـائـيـا أو قـد عـفى
عــلـى بــعض مــواضـــيــعــهــا الــزمن
فـــبـــاإلمــــكـــان الـــنـــهـل من قـــصص
وروايـــات األجــيـــال الالحــقـــة مــثل
جـمـال الـغـيطـاني ويـوسف الـقـعـيد
وإبــــــراهــــــيم نــــــصــــــرالـــــلـه وعالء

األســـواني وغـــيــــرهم مـــثـــلـــمـــا 
ـــهــمــة اقــتـــبــاس روايــة األخـــيــر ا
(عــمـارة يــعـقــوبـيــان) الـتي أعــدهـا
سـينـمائـيا عـميـد كتـاب السـينـاريو
وحـيـد حـامـد في فــلم كـبـيـر يـحـمل

العنوان نفسه.
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ال خــيـر في عــمل فــني أو أدبي فـيه
شكل بال مـضمون... كـما أنّ ال خير
في عمل فـني أو أدبي فيه مـضمون
بال شـكل. فـالــعـمل الـفــني اجلـمـيل
األصـيل والـرص هـو الـعـمل الذي
يـكــون مـتـوازنــا شـكالً ومـضــمـونـا
فهـما صـنوان متالزمـان ال يفـترقان
ـهـما ال كـمـا أن تـقـيـيـمـهـمـا وتـقـو
ـعــزل أحــدهـمــا عن اآلخـر يـكــون 
باعـتبارهـما وجهـان لعمـلة واحدة.
وحـتى تـكـون هـذه الـعـمـلـة الـفـنـيـة
قــيــمــة وثـمــيــنــة لـزم ان يــتــسـاوى
ويـتـوازى ويـتـنـاغم فـيـهـا الـشـكل..
ـضـمـون. وإذا بـقــيت الـسـيـنـمـا وا
ــصـريــة في الــعــقـد الــقــادم تـدور ا
حـول نــفس فـلك الــثـيـمــة اجلـاهـزة
سـتهلـكة إياهـا من دون أن تخرج ا
من شـرنـقـتـهــا فـإنـهـا إنْ عـاجالً أو
آجال ســيــسـودهــا حـتــمــاً الـكــسـاد
واخلــســائـــر واخلــراب. فــعـــلــيــهــا
واحلـــال هــذه ان تــلـــحق نــفـــســهــا
ــعـادلــة الـســيـنــمـائــيـة وتــصـحح ا
ـعوجـة الـقائـمة حـالـياً قـبل فوات ا
األوان.. قــبل ان يــغـادرهــا الـزمن...
وقــبل ان يـغــادر اجلــمـهــور شــبـاك

التذاكر !!.

ــصـريـة في شـكــلت الـســيـنــمـا ا
األلـفيـة الثـالـثة طـفرة في الـشكل
ـعـاجلـة االخـراجـية مـن حيث وا
تــــوظــــيف عــــنــــاصــــر الــــلــــغــــة
الــســيـنــمـائــيـة وتــقـنــيـاتــهـا من
حـــركــات الـــكــامــيـــرا وزوايــاهــا
وأحـجــامـهــا والـســرد الـصـوري
ـونـتـاجي إضـافـة والـصــوتي وا
لـلــمـؤثـرات الــصـوريـة الــرقـمـيـة
ـبـهــرة خـصـوصـا فـي مـشـاهـد ا
ــعــارك ــطــاردات وا احلــركــة وا
(األكشن) ومـا يتبـعه من تشويق
وتـرقب وإثارة حتـبس األنـفاس.
لــكـنــهــا في الــوقت ذاته شــهـدت
ـضـمون أو إنـحـدارا كبـيـراً في ا
الــقـصــة (احلــدوتـة) عــمــا كـانت
عليه في مـا قبل األلفـية اجلديدة
وأقـــــربــــهـــــا لــــذلـك ســــيـــــنــــمــــا
الـثــمـانـيـنــيـات والـتـســعـيـنـيـات
ـــتــمـــثل بــفـــرســان وبـــاألخص ا
الـواقـعيـة اجلديـدة في الـسـينـما
ـصـريـة وهم الـثـالـوث الـذهـبي ا
عــاطـف الـــطـــيب مـــحـــمـــد خــان
وخــــيـــري بـــشـــارة إضـــافـــة إلى
داوود عـبــد الـســيــد وعـلي عــبـد
اخلــالق وبـشـيــر الـديك وشـريف
عــرفـة الــذين تــنــاولت أعــمــالـهم
ــــصــــري مــــشــــاكـل اجملــــتــــمع ا

وهـمـومه وتـطـلـعـاته وآمـاله وآالمه
وما تـركه فيـه االنفـتاح االقـتصادي
االستهالكي من إرهـاصات وتبعات
غـــيــــرت من تــــركـــيـــبــــة الـــبــــنـــيـــة
االجتماعـية واالقتصاديـة والقيمية
واألخـالقـيـة بـانعـكـاسـه سلـبـا عـلى
صـري إبان عـهد شـخصـية الـفـرد ا
الرئيس األسبق أنور السادات وما

حلقه من عهد حسني مبارك. 
 WOzULMO  U ö

مـــعـــظـم تـــلك األفـالم كـــانت حتـــمل
قــضـــايــا مـــهــمـــة جــادة تـــهم رجل
وظف ـثقف وا الشـارع البـسيط وا
وســـــواهم مـن شــــرائـح اجملــــتـــــمع
األساسيـة من الطبـقة الدنيـا لعمال
وفالحـ وكـسبـة و(صـنايـعـية) من
أبـنـاء احلـواري الـشــعـبـيـة واألزقـة
ـظــلـمـة مـن قـاع الـريف اخلـلــفـيــة ا
ديـنة. كـانت تلك األفالم تـتحدث وا
عــنـــهم... تـــعــبـــر عـــنــهـم... حتــكي
بــلــســانــهم... لــتــطــرح قــضــايــاهم
وهمومـهم وأحالمهم وطمـوحاتهم.
ثم تـــلــــتـــهـــا مـــوجــــة األفالم الـــتي
تـــــنــــاولـت مــــوضـــــوعــــة اإلرهــــاب
ــتـطـرف ــد الـســلـفي ا واجـتــيـاح ا
ـــنــــطـــقــــة الـــشــــرق األوسط إبـــان
الثـمانيـنيات وتـصاعدهـا مع مطلع
الــتــســعـيــنــيـات. ويــكــفي أن نــذكـر
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صرية في األلفية الثالثة .. سينما (كوبي - بيست) السينما ا
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شــتــان مــا بـ االمـس والـيــوم في عــالم  الــصــورة  كــانت والدة الــتــصــويـر
الفوتـوغرافي عسيـرة جدا منذ الـتوصل اليه في الربع األول من الـقرن الثامن
عـشر من خالل  الـلـوح احلسـاس ( الـكالـوتـايب )و الكـامـيرا اخلـشـبيـة آنذاك
على يـد لـويس داجـير واخـرين مـستـنـدين في صنـاعـتهم عـلى نـظريـات الـعالم
الـعربـي احلسن ابن الـهيـثم  التي طـوروها لـتطـبق على ارض الـواقع   ثم مر
راحل كثيـرة لغاية مـا استقـر عليه اليـوم واعتبر أحـد الفنون بـعد ان جاهد
القـائمـون علـيه بعـد صراع مع الـفنـان الـتشـكيـليـ في ذلك الوقـت باعـتباره
احد الفنـون  احلديثة  اليوم اصبح التصوير يفرض نفسه على العالم وجعله

يعيش عصر الصورة.
ـراحل عـديـده في صـنـاعة الـفـلم من خالل اسـتـمـر الـتـطـور واالبتـكـار لـيـمـر 
االبداع واالبتـكار ليـتجاوز مرحـلة االلواح احلـساسة وبـدء صناعة األفالم من
ـتعـارف علـيها لـفوفـة باألحـجام ا رن لـيتم تـصنـيع األفالم ا مادة الـسيـللـوز ا
بــعــد ان كـانـت تـصــنع من الــزجــاج ومن ثم االبــداع واالبــتـكــار والــتــنـوع في
لونـة التي فرضت صناعـة الورق احلسـاس لغايـة الوصـول للصـور واالفالم ا

وديالت واحجام   وأنواع مختلفة. نفسها على انتاج وصناعة الكاميرات 
سـتمرة لـتدخل الكـاميرا الى تـلتهـا حقبـة كبيـرة من الزمن مـحملـة باألبحـاث ا

عصر جديد هو العصر الرقمي بخطوات ثابتة بدأت ولم تنتهي ...
فرق كبيرب األمس وما نعيشه اليوم في صناعة الصورة.

اتسم عالم التـصوير الرقـمي بخطوات سريـعة ليواكب الـتطورات التكـنولوجية
لـون وانتقـال الفلم الى الـتي يعيـشها الـعالم الـيوم بدأ من الـتحول لـلتصـوير ا

Charged Coupled Device (CCD)          تحسس الضوئي ا
وبعد سنوات من األبحاث في هذا اجملال  تطوير تقنية   
Complimentary Metal Oxide Semiconductor (CMOS sen-
sor)
ثـابـة طفـرة نوعـيـة في تطـوير صـنـاعة الـكامـيـرات الرقـميـة التي التي كـانت 
ـوصالت الـتي ال حتـتاج لـطـاقـة كبـيـرة لـلعـمل والـتي فـتحت اعـتـمـدت اشبـاه ا
آفاق كبيـرة في تكنولـوجيا هذه األجـهزة لتقـدم للبشـرية خدمة أسهـمت بتطور
احلضـارة احلـديثـة حـيث سـاهم ذلك بـتصـنـيع كـاميـرات في مـنـتهى الـصـغر
دخلت في حيـاتنا اليومية من خالل األجهزة الطـبية وجعلها في متناول يد كل

وبايل. انسان من خالل أجهزة ا
ا فـيهم االمي بعد ان كانت انتشـر التصوير في العـالم ومارسه كل البشر 

صورين. الصورة حكرا على ا
هـنـالك قاعـدة في عـالم الـتصـويـر الـتقـلـيدي تـؤكـد ان الـصورة تـلـتقـط لتـنـتهي
فاهـيم باعتبار ان طلوب لـكن التصويـر الرقمي قد غـير ا بطباعـتها باحلـجم ا

الصورة تلتقط وال تنتهي 
تـطورة التي وصـلت لغـاية استـغالل الذكاء وبـفضل بـرامج التحـرير الـرقمي ا
صـور يـبدع ويـبـتكـر في فـنـون التـصـوير الـصـناعي ضـمـنـها والـتي جـعلـت ا

الذي أصبح كعلم وفن في وقتنا احلاضر. 
لتستـحدث مدارس جديـدة في عالم التصـوير باإلضافة لـلمدرسة الـكالسيكية
تعارف عليها برزت مدارس لفنون الـتصوير التي تضم كل اقسام التصـوير ا

فاهيمي والديجتال آرت والتجريدي.  حديثة اخرى مثل السريالية وا
ـصــور يـحـلق بـعـوالم بـعـيـدة من خالل جتـسـيـد أفـكـاره الى واقع ـا جـعل ا
ـدارس اجلـديـدة بـعـد ان كـان جل مـا يـسـتـطـيـعـه الـتـقاط مـلـمـوس من خالل ا
وضوعات بشكل مباشر .ومازالت صور ليـدلل بها الى الرمزية بدل تصوير ا

االفكار تتطور لتلد انواع شتى في فنون التصوير 
ـصــور من خالل حتــلـيق انـتــقل الـتــصـويــر ايـضــا لــعـوالم كــان يـحــلم بـهــا ا
ـفاهـيـم ووصلـت لعـوالـم غايـة في الـكـامـيـرات بـطـائـرات الـدرون الـتي غـيـرت ا
الـروعـة في استـكـشـاف الـطـبـيعـة احملـيـطـة بـاإلنـسان بـعـد ان كـانت تـسـتـعمل
نطـاد او الهليكـوبتر الستـكشاف ذلك ووصل احلال ان تكـون هذه الطائرات ا
الصغيرة في متناول حتى هواة التصوير بعد ان توفرت في االسواق احمللية.
في الـسنوات األخـيرة شـملت تقـنيـات النانـو تكنـولوجي عـالم الصورة لـتصنع
كـامـيـرات غـايـة في الـصـغر بـحـيث وصل حـجم الـكـامـيـرا مع جـهـاز االرسال
ومحرك الطـيران وتقنيات أخرى لتكون بـحجم البعوضة و الكشف عنها من

خالل استعمالها من قبل اجليش األمريكي في أفغانستان والعراق.
مـهــمـا تــكـلـمــنـا عن عـالـم الـتـصــويـر بـشــقـيه الــقـد (الـكــيـمـيــاوي) والـرقـمي
بدع (الفيزيـاوي)نحتاج ألالف اجملـلدات التي تتـحدث عن عبقـرية العلـماء وا
ومليـات الدوالرات التي أوصـلت التصويـر الى ما هو عـليه االن ليـكون عصر

الصورة بعوالم متجددة غير محدده تبدأ وال تنتهي.
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اجلزائر

من اعمال الفنان محمود العطية

محمود العطية

ـعـاش  . وجتدر وواقـعـهم احليـاتي ا
االشـارة ان مـحـمـود شـاكـر الـعـطـية ,
من مـوالـيـد احلـلة 1946.تـخرجه في

معـهد الـفنون اجلـميـلة قسم
الفنون التـشكيلية عام

 1968.ع
مـعـلـمـا في
مـــــدارس
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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سيف عباس كطوف

ســــيف مـــنــــتـــسـب في الــــشـــرطـــة
االحتـادية فـوج العـتبـة العـسكـرية
ـقـدســة الـفـرقـة الـرابـعـة مـفـوض ا
بـسيط يـقـيم في محـافظـة بابل في
الـشـومـلي رجل يـحـمل االنـسـانـيـة
اكـثـر من اي رجل سـيـاسي يـسعى
جلـــمع مــبــالـغ بــســيــطـــة لــعــوائل
ـتـعـففـة ..يـعـرف مـايـعـني الـبيت ا
لاليـتـام والـفـقـراء ومـاتـعـني عـنـاء
الـــعـــوز في االيـــجــار النـه ولــد من
ــــعـــانــــات فـي هـــذا الــــزمن رحـم ا

نــتـقـادات كــثـيـرة لـتــصـرفـات بـعض
الشباب منما يطلق عليه شباب هذا
اجلـيل وفـي ظل تـزايد جـرائـم القـتل
والـسـرقـة والـرشاوي تـنـحـدر بعض
ـــواقع االخالقــــيـــات وتــــشـــيع فـي ا
االجتـماعيـة شواذ كثيـرة نخجل من
كــونـهــا من مــجـتــمع عــراقي نـواجه
مـــشـــكـــلــة اخـالقـــيــة بـــســـبب اوزار
احلـروب وثمـرة الفـساد في بـعضـنا
ـتـلك الـصـحـوه وتـنـتـفض الـنـفس
االماره بسـوء ح نعـزم على تقد
ساعـده الغير بتـبرع ولكن سرعان ا

مانطرح على انفسنا اسئلة
اين تـذهب االموال الـتي يتم الـتبرع
بها ونـحن نشاهد من نـزكي اموالنا
لديه الرفاهيه اكثـر منا ..ام نسته
ـبـلغ مـرددين مـايـسـوه اتبـرع بي بـا
وفـي بـعض االحـيـان الـذي يسـتـحق
ا من يـكـون ابعـد ان نـصل الـيه ور
نعـطيه غـيـر مسـتحـق شكـوك كثـيرة
تنتـابنا ونعرف اكـثر الف تأتي من

ال .. امتالك ا
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ولكن هـنـاك ظاهـرة اسـتثـنـائيـة نـقر
بـهــا اعـيـنــنـا..ابــطـال يــرسـمـون في
الـذاكــرة وتــعــتــلي في ذكــر اســمـهم
رائـحة تـفـوح منـها عـطر الـرجال من
امـثالهـا (هشام الـذهبي) ابـو االيتام
(يـونس مــحـمـود)سـيــذكـره الـتـاريخ
انــــســـــانــــيـــــا ولـــــيس العب(قـــــاسم
الـسـلـطـان)صاحب غـيـره عـلى وطنه
وليس مـطربا وهـنا يذكر اسم وذات
يــوم ســيــكـــون رمــز (ســيف عــبــاس
ـتـلك وسـيــلـة لـلـتـرويج كـطــوف) ال

والقـناة فـضائـيـة انه لم ولن يرشح
لالنـتخـابـات ولم يسـافر ولم يـجمع
ـلك امـوال هـائـلـة بـاسم ايـتـام  ال
مــعــمـل او مــشــروع يـــدر له امــوال
ـلك اكثر من ذلك بـكثير  انه لكنه 
ـلـك ضـمـيــر حي ولي الــفـخـر انه
من ابنـاء وطني لي الفـخر ان اكتب
مقـاله فانه يسـتحق الكـثير الن الله

احبنا به ..
من سيف ??
وماقصته ??
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ـــلـــكـــون ارض في هـــذا الـــوطن ال
وكــلـنــا نـدرك بــأن الـبــيت هـو وطن
صـغـيـر وامــان االسـرة وسـتـر حـال

العائلة ..
سـيف يـسـتحق ان يـقـال عـليه رجل
ـعـنى الكـلـمة اسـتـطاع ان يـكسب
ثــقـة الــنـاس لــلــتـبــرع وطـمــان بـأن
امــوالــهم اصـبــحت صــدقـة جــاريـة
ــا تـــقــيــهم من نـــار جــهــنم يــوم ر
ــال..ســـيف يــســتــحق ان اليــنــفع ا
عادن الثمينة والعملة يصنف من ا
ال مغري النادرة في زمن اصـبح ا

ويساعد على بيع الذ ..
وهـــنــا نـــدرك قــولـه الــكـــر وعــلى

نياتكم ترزقون ..
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سـيف كـتـاب متـكـامل بعـنـوان كيف
تــكــون االنـســانـيــة ..وهـو مــشـروع

ن اراد التجارة مع الله .. ناجح 
ن اراد وهــو الـــطــريـق الــقــصـــيــر 

الترشيح وكسب حب الناس ..
وافضل مقترح للحكومة ليجاد حل
شـروع متـكامل من ازمـة السـكن ..ا
هــنــدســة مــعــمــاريــة ومــوقـع جــيـد

واستغالل ارض جرداء ..
سيف وجد الكثر من 150عاطل عن
العـمل مصـدر دخل يسدون به رمق
جـــوع اســــرهم ..ورزق لــــصـــحـــاب

السكالت لسحب مواد انشائية ..
سـيف حـقق حـلم مـواطن عـراقي لم
حتـقق له حـكومـة وال مـشرع قـانون
وال شـركـة بتـرول وال مـالك مول وال

مالك قناة فضائية ..
ـــ بــــدا حـــ  تـــبــــرع له بـــدو

الـصـعب بــادر بـفـكـرة اشـبه بـفـكـرة
لـيس لـهـا قـيـمه لـديك لـكـنـهـا تعـني
الـكـثـيــر لـغـيـرك ..بـدأ يـحـقق احالم
ـتالك سـكن بـسـيط بـكـلـفة عـائـلـة 

متدنية .. 
تــبـــرع بــالف ديــنـــار اي مــايــعــادل
ـــــبــــــلغ الــــــنـــــصـف دوالر ..ورغـم ا
البسيط لـكنه انقاذ عائـلة شهيد قد
ــلك شـبه وهـب روحه لـلــوطن وال 

من ارضه.. 
نــــعـم مــــعـــظـم عــــوائل الــــشــــهـــداء
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كــلـمــة تــطــلق عــلى رجــال هم اســاس بــنـاء الــوطن واألرض هم
بدعون كـيف نقول عامل بل نـقول مناضل وشريف السـاهر ن ا
وعـيدك اليـكفي او ال يـوازي ماتـفعـله من أجل نظـافة وبـناء الـبلد
ــا كـنــا نـرى الــشــوارع واإلضـاءة كــلـهــا تــزهـوا بــعـراق لــوالك 
والفـضل األول واألخير إلى رجل أو رجال ونسـاء يكافحون من
ـكـافـآت أجـلك يـا بــلـدي حتـيـة لـهم بـل الف حتـيـة يـسـتــحـقـون ا
والهدايـا القيمـة ويستحق ن الـوسام الذهـبي هناك اعمـار كبيرة
بالـسن ومازالت تضـحى وتعمل وبـكل شرف يجب أن نـنتبه لهم
ونرى باعـيننا من هم اخمللص ن احلـقيق لهـذا البلد يوم واحد
ال يكـفي ابدا االحتفال يـعم البلد لـكي جنازي هوالء االبطال من
مـواقـعـهم من دوائـرهم الـشــمس شـمـسي والـعـراق عـراقي نـعم
عـراقنـا نـحن من صبـرنا ووصـلـنا إلى مـانـصبـوا الـيه ولو قـليل
هـم حققـنا جـزء بسيط كـل عام ورجال ونـساء بـخير كل ولكن ا

عام وابطال بنوا العراق بخير.

الـهي مــاعـبـدتـك طـمـعــا في جـنــتك والخـوفــا من نـارك ولــكـنـني
وجدك اهال للعبادة فعبدتك
االمام علي كرم الله وجهه 

حـينـما نـتحـدث عن شخـصيـة اسالميـة كشـخصـية االمـام علي
ام بـهـا من كل اجلـوانب لكـنـنا عـلـيه السالم نـقف عـاجـزين لال
نـســلط الـضـوء عـلى اجلـزء الـيـسـيــر من صـفـاته الـتي شـهـد له

االعداء قبل االصدقاء
اال وهي الشجاعة واالنسانية والعدالة

ف عــــلـي بن ابي طـــــالب ابـن عم الــــرســـــول واولــــهـم اسالمــــا
وتصديـقا بالرسـالة النبـوية رغم صغـر سنة وهو اخـتيار رباني
لـيكـرم الـله وجـهه ويـنزهه عـن عبـادة االصـنـام وتلك فـضـيـلة لم
يـســبـقه الـيـهـا احـد سـوى رسـول الـله (ص) فـكـان مـصـانـا من

عبادة االصنام ومؤمنا برسالة رسول الله وعارفا بالله
ــيـز االمـام عـلي كـرم الــله وجـهه هـو الـشــجـاعـة فـهـو رجل مـا
ـوت فـهـو سـيف رسـول الـله ـهـمـات الــصـعـبـة الـذي اليـهـاب ا ا
ـعارك واحلـروب كـيف ال وهو من تـربى عـلى يد الضـارب في ا
ا رسـول الـله فزقه الـشـجـاعة والـعـلم واالنـسانـيـة واالخالق و

قال فيه الرسول االعظم (ص) انا مدينة العلم وعلي بابها
ا فقيها وشجاعا وورعا وزاهدا وامينا وانسانيا كان عا

لـذا كــثـر مـبـغــضـوه وحـاربــوه ولم يـهـنـا فـي خالفـته وقـد واجه
حتـديات كـبـيرة اولـها تـمـرد معـاويـة على خـالفته وهـو اخلـليـفة
الوحيد الـذي تمت مبايعته للخالفة بعد مقتل اخلليفة عثمان بن
عـفـان ومع كون حـصول االجـماع بـاخـتيـاره اال ان خطب فـيهم
قــائال انـكم تــريـدونـي النـفــسـكم وانــا اريـدكـم لـله وهي رســالـة
واضــحــة لــلــمــجــتــمع بــانه اليــداهن واليــجــامل عــلـى احلــقـوق

والشريعة والدين
ـضيء االخـر في حـيـاة اخلـلـيـفـة االمـام عـلي بن امـا اجلـانب ا
ابي طـالب فـهي االنسـانيـة الـتي يتـمـسك بهـا في الـتعـامل حتى
مـع اخلـصـوم اثـنـاء احلـروب كـمـا ان تــوصـيـاته االنـسـانـيـة في
الـتــعـامل مع الــنـاس شـهــيـرة وابـرزهــا رسـالـته الـى عـامـله في
مصـر مالك االشتر بـقوله يامـالك الناس صـنفان اما اخ لك في
الدين او نظير لك في اخللق وتعد هذه الرسالة وثيقة من وثائق
ـتـحـدة واعـتـبـرته حـقـوق االنـســان الـتي صـوتت عـلـيـهـا اال ا
اعدل خلـيفـة وحاكم عـلى مر التـاريخ النه اعطى احلـقوق لـكافة

االديان واالقليات التي كان يحكمها
وهـــو الـــشـــخص الـــوحـــيــــد الـــذي ولـــد في بـــيت الـــله احلـــرام

واستشهد في بيت من بيوت الله في احملراب وهو يصلي
السالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.
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وت مرة اخرى : ا
ـوت ح نـعلم انه نـتيـجة حـتمـية سـيتـوارى اخلوف من شـبح ا
ادة في لتحرر كائن الروح من قيود اجلسد اخلاضع لقوان ا
الـفــنـاء والـعــدم وحـ نـثق قــبل ذلك بـرحــمـة اخلـالق ســبـحـانه

ويقينك بعدله.
سعادة :

ال مفتاح مهم ألبواب السعادة والرضى وقد يحقق الرصيد  ا
ـطــلق فـلــيس كل األبـواب األكـبــر مـنـهــا ولـكن لــيس بـالــشـكل ا

فتاح واحد . ستفتح دوماً و
حوار :

ـحــاورة شــاب من اجلـيل في بــلـدي حــ تــضـعـك الـصــدفــة 
احلالي حول فـكرة تقاطع ثقافته الغريـبة فعليك التسلّح باجلهل
أوالً وبالوقـاحة وسـوء اخللق ثانـياً وكـيفيـة اقصـاء الرأي اآلخر
وبدون ذلك ستـهزم حتمـاً وستشـعر بسيـرك عكس التـيار لكنك

ن يحاورك. ستلتمس العذر 
ح تتذكر انه ينتمي الى (جيل السقوط) اجليل الذي حرم من
ـفاهـيم احلـقـيقـيـة للـوطـنـية ولـلـمـعتـقـد وللـثـقـافة الـعـامة تلـقـ ا

سار الصحيح للحياة . وافتقد بوصلة ا
أعداء احلضارات :

تـلك حضارة عريقة لبلـده فأنه يحاول طمس حضارات من ال 
الـشـعـوب وتــتـدمـيــرهـا وهـذا مـاحــصل حـ تـمـكّـن الـبـغـاة من
ـادي ــوغــلـة في الــتـاريخ فــلم يــكـتــفـوا بــالـتــدمـيــر ا مـديــنـتي ا
ديـنة من وثائق حـون أرشيف ا والنفـسي لشـعبهـا بل راحوا 
وأفالم ولم يبقوا لها أية مالمح أو شواهد تراثية أو تاريخية .

شاهد زور :
البس وأغلى الـعطور لـيلقي عـلينا ـنبر متـأنقاً بـأثمن ا .صعد ا
ــلـك حق اخــتــيــار مــوضــوعــهـا خــطــبــته الــعــصــمــاء الــتي ال 
أوكــلـمـاتــهـا أو حـدود تـأثــيـرهـا فـي الـنـفـوس فــيـضـلـل الـعـقـول
فوّه غيـر شيطان ويطمس األصـول فما سـيكون ذاك اخلطـيب ا
أخـرس وشــاهـد زور عـلـى هـذا الـزمـن الـغـريـب في كل أحـداثه

وتقلباته ?? 
.رمضان كر :

رمـضـان في مـجـتـمـعـنـا العـفـوي له سـطـوة كـبـيـرة عـلى احلـياة
حـيث تـتـغـيـر األولـويـات والـتـوقـيـتـات األسـاسـيـة الـتي اعـتـادها
الـنـاس وتـنــقـلب رأسـاً عـلى عـقب فـيــعم الـشـلل الـتـام في كـافـة
مفاصل احلـركة اليوميـة صباحاً وظهـراً لتدب احلياة احلـقيقية
من جديد بعد غروب الشمس والى ساعات متأخرة من الليل. 

أبناء يعقوب :
قد تـظلمك احلـياة بوفـاة أبيك حـ تضعك في آخـر الصف ب
اخوتك فتـنقلب لـديك مفاهيم األخـوة الى تهمـيش وتعالِ ونسف

ضام تلك الكلمة السامية .
جنائز مؤجلة :

سينـتهي الصراع يومـاً على وجه هذا الكوكب حـ ندرك يقيناً
أن ما نصـارع ألجله سنـتركه مرغـم ألننا لـسنا سـوى جنائز

مؤجلة تنتظر موعد الرحيل.
بطولة :

ان أردت الـبــحث في حـقــيـقـة الــبـطـولــة فال تـأخــذهـا من أفـواه
ن قضوا أدعياءهـا األحياء قط بل التمسهـا في أكفان القتلى 
وهم يـواجـهون الـعـدو فـهنـاك تـكـمن أعـلى درجات الـبـطـولة فال

وت. شيء أصدق شهادة من ا
 

 دار25 مــتــر يــكـــفي لــبــنــاء 5000
يـــعـــني 25 وطن طـــوله 150 مـــتــر
ـــ من مـــربع قـــام بـــشـــراء الـــدو
ـانــيـة قـام مـتـبــرع عـراقي يـقــ بـا
بـــرســال 90 ورقــة اي 11 مـــلــيــون
غـفرة تـبـرع الدعـاء له بـا مـطـالب ا
ــبـــلغ االرض من ..وقـــام بــكـــمـــال ا
ـتبـرع من داخل الـعراق اليـجاد ا
مــأوى  لـلــعــوائل فــقــيــرة ومــعـظم
عـمال البـناء اخلـلفـات واالصطوات

متبرع بجهودهم اجلسدية ..
ســــيف رجل قـل نـــظـــيــــره في هـــذا
الــزمن  فـرحم الــله من ولـدتك ومن

رباك على ذلك اخللق احلسن ..
فـنـحـمـد الـله عـلى وجـود مـثل هـذه
الـــغـــيـــره وغـــيـــره كل مـن يـــتـــبــرع

للعوائل الشهداء والفقراء ..
هـذا من خالل تبـرعك بـنصف دوالر
فـقط ..بـالف ديـنـار تـقـترب الـى الله
جتــــارة التـــــبـــــور في زمن الـــــفــــ
..العمل احلـالي مجمع من 25 بيت
قـيـد االنـشــاء ..وحـلـمه الـذي يـلـوح

باالفاق هو اتمام بناء اجملمع ..
يــاريت يــكـون بــكل مــحــافــظــة اكـو
ـــفـــوض( ســـيـف عـــبــاس امـــثـــال ا

كطوف)
اإلمام علي ع

((إنّ الـله سبـحانه فـرض في أموال
األغنياء

ا أقوات الفقراء فـما جاع فقيرإال 
مُـتّع به غـني والـله تـعـالى سـائلـهم

عن ذلك)).
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صـديقه ولـيس أباه وتـرى األب فرح
ويـضـحك وهـذا أكـبـر خـطـأ يـرتـكـبه
الــوالــدين في تــربـيــة ابــنـاءهـم نـعم
ــثل اذا (كــبــر ابـنـك خـاويه يــقــول ا
)ولـكن هـنـالك قــصـر في فـهم مـعـنى
ــثل لالسف هـذا ال يـعـني رفع هـذا ا
الــــكـــلـــفـــة وااللـــقـــاب بـــ االبـــنـــاء
والــــوالـــدين بل مـــعــــنـــاه اســـمع له
ـكانتك كأب كصديق مع االحـتفاظ 
ــنــاداتك بــاســمك ال ان تــســمح له 

( أســفـي عــلى زمن أصـــبح فــيه سب
الرب تـعـبـيرا عـن الغـضب والـتـعرف
عـلى عـدد  مـن الـبـنـات مـرجـلـة وتـبـا

لثقافة جعلت سب الوالدين مزحه.)
 من روائع الكالم عـبارة استـوقفتني
كـــثــيـــرا واثــارت غـــضــبي فـي نــفس
الوقت لـصـدق معـانـيهـا وتـوصيـفـها
حلـال عـدد من الـنمـاذج من حـولـنا ..
نــــرى إعــــداد كــــبــــيـــرة مـن الــــنـــاس
صـــغـــاراًوكـــبـــاراً تـــراهم عـــلى أتـــفه
األسباب يـقومون بسب الـرب والكفر
ــعـــتــقـــدات وعــنـــدمــا حتــاول أن بــا
تفـهمهم خـطأهم وأنه ال يجـوز اللغو
ــان وسب لـفظ اجلـاللـة يـردون بـاإل
ـزحـون أو عـلـيك بـكـل بـرود بـأنـهم 
أعــتـادوا عــلى ذلك مــنـذ الــصـغـر وال
يستطيعوا التغيير األن  وهنا يأتي
دور الـعائـلـه بذلـك ورفضـهـم القـاطع
لتصرفات أبـناءهم حتى لو أضطروا
ـعـاقــبـتـهم حــتى يـبـتــعـدوا عن هـذا
الـطــبع الــسيء.فـمن شـب عـلى شيء
شـاب عــلــيه وســيــكــون أوالده مــثـله
ـوذج وبــذلك نــكــون قــد  تــوارثــنــا 
سيء في اجملـتـمع .. ومن الـسلـبـيات
ايضا هو التفاخر بالتعرف على عدد
كـبـيـر من البـنـات ويعـتـبرون ذلك من
الــرجــولــة والــثــقــافــة لالسـف وهــنـا
نـتـســأل مـا دخل الـرجـولـة والـثـقـافـة
بــقــلــة األدب..?  أن فــكــر هــذا الــرجل
ـــثــقف بـــان لـــديه أخــوات وبـــنــات ا
ونسـاء في داخل عائـلته فـهل يرضى
لـهـن الـتـعـرف عـلى الــشـبـاب أكـيـد ال
إذا ما ال تـرضـاه لـعـائـلـتك ال تـرضاه
لغيرك فهذه احلياة فيها قانون ثابت

وضـعه الـله سـبـحانـه وتـعالـى وهو
(كــمــا تــدين تــدان )فــأتــقي الــله في
أعـراض الـنـاس ولـتـكن رجولـتك في
مـواقــفك وأعـمـالك  وثـقــافـتك بـقـدر
قـراءتك لــلـكــتب وأسـتــفـادتك مــنـهـا
وأفـادة اآلخــرين من عـلـمـك وأبـتـعـد
عن أعراض  الناس فـهذة ليست من

الثقافة بشيء ..
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ـأثور والطـامـة الـكـبرى في الـقـول ا
ــــزاح اخلـــــارج عن األدب مع هـــــو ا
الــوالـدين الـذين جـعل الـله عـز وجل
لـهمـا مـكـانة عـظـيمـه فنـرى الـبعض
ن قـصـر االهل في تـربيـته بـسبب
ــــفـــرط له أو لــــقـــصـــر حـــبــــهـــمـــا ا
بصـيرتهـما حيث أعـتقدوا أن الدالل
الزائد لألوالد عنـوان ودليل حلبهما
لـهم وهـذا خطـأ كـبيـر يـرتكـبه اآلباء
بــحـق ابــنــاءهم الـــقــســوة والــشــدة
مـطلـوبـة في الـتربـيـة الـصحـيـحة ال
ا اقـصـد هـنا اسـتـخدام الـعـنف وإ
اقــصــد اســـتــخـــدام مــبـــدأ الــثــواب
والـــعـــقــاب وعـــدم الـــضــحـك بــوجه
األبـنـاء عـندمـا يـتجـاوزا بـالكالم مع
ـزحـوا فـهـذا األبـنـاء بـحـجـة انـهم 

األمر يدعوهم للتمادي باالمر  
لــذا فــمن واجب الــوالـدين رفض أي
تــصــرف حـتـى وإن كـان عــفــويـا من
األبـــنـــاء يـــدعـــوا لـــلـــســـخـــريـــة من
الـوالـدين بـعض اآلبـاء بـحـجة انـهم
يعـامـلـون ابنـاءهم كـأصـدقـاء نراهم
يـــــــذهــــــبــــــوا إلـى أبــــــعــــــد مـن ذلك
ــــنــــاداتـــهم ويـــســــمــــحـــون لــــهم 
ا  االبن يتحدث مع بأسمائـهم وكأ

الــتـطــور الــتــكــنــلـوجـي وعـدم وعي
األبــنــاء في االســتـخــدام الــصــحـيح
لـلتـكنـلوجـيا وكـذلك التـقلـيد االعمى
لــلـــغــرب واالبـــتــعـــاد عن  تــقـــالــيــد
عـلما بأن مـجتمـعنا بـحجة الـتطور 
مـا يأخـذه ابـناؤنـا من الغـرب ماهي
اال الــقـــشــور فــقط مـــثل اســتــخــدام
ــمـــزقــة بـــاغــلى األثـــمــان البـس ا ا
بـحـجـة أنهـا مـوضة  وقص الـشـعر
بــشــكل غــريب يــدعــو لــلــســخــريـة 

ــزح مع ــا  والــسب والـــغــلط كـــأ
زح صديقه هذا ال يجوز أبدا كثرة ا
رورالوقـت  فربوا يـولد الـتجـاوز 
ابـــنـــاءكم عـــلى األخالق احلـــمـــيــدة
واحترام الكبير ربوهم تربية جتعل
ن يـتعـامل مـعـهم يـدعـوا إلـيكم ال
ان يــدعـــوا عــلــيــكم فـــهم أمــانــة في
رقــابــكم تــســــــــالــون عــلــيــهــا يــوم
القيامة..فاجملـتمع اليوم يختلف عن
مــجــتـــمــعــنـــا في الــســابـق بــســبب

كـيـاج والـتـشبه بـالـنـساء ووضع ا
والـوشم بـصـور حـيـوانـات وأشـكال
غـــريـــبـــة   وثـــقـب األذان لـــلـــرجــال
ووضع اإلقــراط  ولــبـس الــذهب من
خــــوا واســــاور وقـالئــــد...الخ من
هــــذه الـــقــــشــــور الــــتي تــــؤدي إلى
انـحــراف األبـنــاء لالسف الــشـديـد..
وكــانت هــذه األمــور  مــرفـوضــة من
قــبل اجملــتــمع عــنـدمــا كــان لــلــجـار
واالقـارب وحـتى الـغـريب كلـمـة عـند
االهل عـندما يـنقـدون مالبس ولدهم
أو بـنـتـهم فيـسـارع االهل لتـصـحيح
مــــســــار ابــــنـــاءهـم خـــجـال من كالم
النـاس ونقدهم لـهم أما اليـوم فنرى
عــدم أهــتـمــام االهل لـلــنـقــد من قـبل
اجملــتـمع والــبـعض يــرد مـا شــأنـكم
بــاوالدي لالسف الــشــديـد تــشــجـيع
االهل عــلى انــحـراف ابــنـاءهم ظــنـا
مــــنـــهـم بـــأنــــهم يــــلـــبــــون لــــهم كل
مـايـحـتـاجـون إلـيه حـتى ال يـكـونـوا
أقل مـن أصـدقـائـهم لألسف هـذا هـو
اخلـطـأ بـعـيـنه الـدالل الـزائـد يـفـسـد

األخالق...
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وهـنـا اسـتــثـني األبـنـاء الـذين تـعب
اهـلهم عـلى تـربـيتـهم ولـكن نـفـسهم
اإلمـــارة بـــالـــســـوء اخــرجـــتـــهم عن
ــا اصــدقــاء الــسـوء الــطــريـق أو ر
وهــنـــا ال يــســعـــني ســوى أن أقــول
ألهــــلــــهـم اصــــبــــروا فــــإن الــــله مع
الـصـابـرين وعـسى أن يـهـديـهم الـله
بـفـضل صـبـركم او يـعـوضـكم خـيرا

منهم .
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احلـلم الــتـركي مـازال قــائـمـا في ضم
ـوصل وتــوابــعــهـا الـى خـارطــتــهـا ا
الـقـوميـة ومازال ذلك الـنـفس نسـمعه
ب احل واالخر من افواه القومي
ـنـاسـبـة ومن دون مـنـاسـبة االتراك 
ـائـة عام ومـازالت اتـفـاقـيـة لـوزان وا
ايـضـا من ضـمـن الـسـيـاسه الـتـركـيـة
ومن خالل خـطـابــات تـركـيـة مـتـكـررة
كــانت من ايـــام مــصــطـــفى اتــاتــورك
وصل وحلب والذي وعد االتراك ان ا
هي اراضي تـركـيـة وسوف تـعـود لـنا
عنـدمـا نـكـون اقويـاء ضـاربـا بـعرض
ـــواصــلــة واخلــارطه احلـــائط حــلم ا

العراقية.
لــلــعــلم وكي تــعي اجــيــال الــيــوم مـا
وصل لـتـركيـا من اطـمـاع خفـيـة في ا
من انـهـا والى الـيـوم تـضع مـيـزانـيـة
رمــزيــة لــلــمـوصـل من بــاب زرع هـذه
الــفـكــرة في ذهـنــيـة كل تــركي .وهـذه
ــطــالـبــات مــا كــانت لــتــكــون وهـذا ا
الـتـمادي مـا كـان حديث الـبـعض لوال

هـشـاشة الـدولة الـعـراقيـة فيـكفي ان
ن اخــذ عـنـوة االالف مـن اجـدادنـا 
في احلمالت العثمانية قبل اكثر من
قـرن ونـصف قـد كانـوا ضـحيـة لـتلك
السياسات واخذو من دون ان تكون
لـــهم عـــودة الى اهـــالــيـــهم وايـــضــا
النـنـسى الـسـيـاسـة الـعـثـمـانـيـة تـلك
الــتي كــانت تـأخــذ وتــغـتــصب مـؤن
الـنـاس وقـوتــهم عـنـوة من بـاب دعم

تلك احلمالت ال اكثر.
وصل بـالذات احلـلم الـتركي نـحـو ا
مـــازالـت تــردده االلـــسـن الـــتـــركـــيــة
ـنــاسـبــة او من دونـهــا وهـذا حـلم
ـــوصل وحـــسب تـــركي ان تـــعـــود ا
مـالهـا من طمـوح الى الوطن االم من
وصل قد انـتزعت منها في باب ان ا
حلظـة من التاريخ ولـذلك فان حديث
عـودتهـا مـازال في خيـال ومازال في
لــهــجــة كل تــركـي ويــنــتــظــر حلــظـة

حتقيق ذلك.
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- أعــطــني عــنـوانــهم وأنــا أكــلف من
يسأل عنهم.

- ســبـــحــان الــله يـــا شــيخ أقــول لك
يتضورون جوعاً وأنت تريد توثيقاً
وتـسـأل ولـذلك احلـ سـيـمـوتـون من

اجلوع حسبي الله ونعم الوكيل.
خرج غضـباناً آسفـا أراد أن يقترض
مـاالً ليـساعـد هـذه األسرة لم يـجد من
يــعــطــيه يــعــتــذرون بــأعــذار واهــيـة

لعلمهم بفقره وقلة ذات يده.
وقف عــلى قــارعــة الــطــريـق ومــدَّ يـده

احلـل لــــديـه من أمـــــوال الــــزكــــاة أو
الصدقات إلنقاذ هذه األسرة.

الشيخ: هل يصلون?
- ال أعلم ألني لستُ مـعهم في البيت
وأنـا جارهم وال أعـلم من ظـاهرهم إال

خيرا.
- آتني بـتوثيق مـكتـوب من اثن من
العـدول الـثـقـات لـديـنـا يـشـهـدون لهم

ؤمن الفقراء. بأنهم من ا
- ومـا أدراني من هم الـعدول الـثـقات

لديك وما هو احلل غير هذا?

ارة لم يجمع مـا يشتري يتسـول من ا
به الـطـعـام حـتى أظـلـمت الـدنـيـا وحل
الـلـيل فأشـتـرى طعـاماً وذهـب مسـرعاً
نــحــو بـيـت الـصــبي فــســمع صــراخـاً
خافت ال يكاد يسمع من حناجر أعياها
اجلــوع فــطــرق الــبــاب مــســتــفــســراً
فـــأخـــبـــروه مـــات الــــصـــبي فـــوقـــعت
األكيـاس من يده وتـبعثـر الطـعام على
األرض وأجهش بالبكاء على الصبي

وماء وجهه الذي ضاع...
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رجل حـــفــــرت الـــســـنــــون في وجـــهه
أخـــاديـــد وأحـــدب ظــهـــره ثـــقـــلـــهــا
وتــســاقــطت أســنــانه وغــزا الـشــيب
ذقنه ووهن العظم منه ورحل أوالده
في احلــروب الــعــبــثـيــة ولم يــبق إال
شـواهـد قـبـور يــزورهـا كـلـمـا اشـتـاق
لـهم ولم يـعـد قـادراً عـلى العـمل ولم
يـكن لـديه مــصـدر دخل يـقــتـات مـنه
فكـان يبيع بـ مدة وأخرى شـيئاً من
أثاث بـيـته لـيـشـتـري طـعـامـاً يـسد به
رمقه حتى رأى صبـياً من جيرانه قد
أصـفـر وجـهه وجـلس عـلى األرض ال
يــقــوى عــلى الــقــيــام فــســار نــحـوه
وأمـــــسك يــــده قـــــائالً: بــــنـي هل أنت

مريض?
. - ال يا حاج أنا لستُ مريضاً

ا تشكو? - بني إذا 
- حتــشــرج الــكالم فـي فــمه ودمــعت
عـــيـــنـــاه آسف يــــا عم ال أســـتـــطـــيع

أخبارك.
- بــني أنـا مــثل أبـيك رحــمه الـله قل
وال تـستح مـني أقـسمت عـلـيك بروح

أبيك إال أخبرتني.
- رحم الـلـه أمـواتك يـا عم قـد مـضى
عـلـينـا ثالث أيـام بال طـعـام وخرجت
ألنـي ال أقـــــــــوى عـــــــــلـى رؤيـــــــــة أمي
وأخــواتي يــتـضــورن من اجلــوع. مـدَّ
الـرجل يــده إلى جـيــبه فـلم يــجـد فـيه
شــيـئــاً ولم يــعــد في بــيــــــــــــــته مـا
ـكن بـيــعه وقف مـتــحـــــــيـراً قـال:
ـا بــني انـتـظـرني قـلـيالً حـتى آتـيك 

تأكله.
مــضى مــســرعــاً نــحــو أقــرب جــامع
سـجد بعد السالم ودخل على إمام ا
وضوع ب يديه طالباً عليه بسط ا
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سيف عباس كطوف

الصالة في اوقاتها

bO∫ شاب يقبل يد والدته صباح العيد
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احملرر يتفقد القره غولي وهو على فراش العافية
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ـمثلـة التـونسيـة درة بإجازة استمـتعت ا
ــبــارك مع زوجــهــا رجل عــيــد الـفــطــر ا
األعـــمـــال هــــــاني ســـعـــد عل ضـــفـــاف
ـالـديف بـعـد انـشـغـالـها شـواطئ جـزر ا
في الـسـبـــاق الــرمـضـاني لـعـام 2021
في تــصـــويــر مـــســلـــسل (بــ الـــســمــا

واألرض).
وشـــــــــــاركت درة مـتابـــــعيـها بـصور
من إجـازتــــــهـا عـبـر حـسـابـهـا اخلاص
عــلى مـــوقع الـــتــــــواصـل االجــتـــمــاعي
وعــلـــــــقت عـــلــيــهــا قــائـــلــة (خــذ نــفس
واســتـمــتـع بـالــلــحــظــات الــســعـيــدة في

احلياة).
ـوسم الـرمـضاني وشاركت درة خالل ا
ـســلــسل بــ الــسـمــا واألرض قــصـة
جنيب مـحفـوظ سيـناريـو وحوار إسالم
حافظ إخـراج محـمـد العـدل وشارك
في بطولته هاني سالمة جنالء
بــدر سـوسـن بــدر أحــمـد
بديـر مـحمـود الـبزاوي
مـحـمـد لـطــفي مـحـمـد
ثروت يسرا اللوزي
مــحـــمـــود الـــلــيـــثي
نــــــورهـــــــان نــــــدى

موسى.
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الشـاعر االردني الراحل اسـتذكره قسـم اللغة الـعربية
وآدابــهــا في جــامــعــة فــيالدلــفــيــا بـحــفل تــأبــيــني في

اربعينيته وذلك عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز).
 WLſ«—œ …UOŠ

االديبـة االردنية صدر لـها عن دار أمجد للـنشر والتوزيع
في عمان كتاب نصوص أدبية بعنوان (رأيته ماشيا). 

œuL×  ‰œUŽ wKŽ

ÍbN  .dJ « b³Ž

ـضـاعـفات ـوت االحـد مـتأثـراً  ـمـثل الـيـمـني غيـبه ا ا
فـــايــروس كـــورونــا. وتـــواجــد مـــهــدي خـالل األشــهــر
األخيـرة في العـاصمـة األردنيـة عمّـان للـمشـاركته في
مسـلسل (لـيـالي اجلحـملـية) بـشـخصـية حـنش الذي

عرض في رمضان.
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مـخـرج مـسـلـسل (طـاش مـاطـاش)
عن عمـر ناهز 63 عامـا بعـد صراع

مع مرض السرطان.
وبــدأ الـــغــا مـــشــواره
الــــفــــني في 1992 عــــبـــر
إخــراج مــسـلــسل "رحــلـة
صــيـــد" تاله مــســـلــســلي
"االنــتــظــار" و"اخلــراش"
ثم تولى في  1995إخراج
سـلسـلـة "طاش مـا طاش"
وظل مـستـمـراً مـعه حتى
اجلـــزء الـ 15 الـــذي رأى
الـــنــور في 2007  ويـــعــد
مــسـلــسل "ســنـاب شـاف"
آخــر عــمل أخــرجـه وكـان
ذلك في  ?2017ومن أبـرز
أعـــمــالـه أيــضـــاً "ســـكــتم
بــــكــــتم" (2010) و"طــــالع

نازل" (2012).
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ــــوت الــــثـالثــــاء اخملــــرج غــــيـب ا
الــســعـودي  عــبــداخلــالق الــغـا
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ــاجـد أحـدث ــطـرب راشـد ا أطـلق ا
أعــمــاله الــغــنـائــيــة بــعـنــوان (عــهـد
احلب) وصـاغت كلـمـات هـذا الـعمل
الـشـاعـرة اإلمـاراتـيـة خـيـال ويـقـول
مـطلـع األغنـيـة :(كلّ عـام وعـيـد حبّك
واشـــعـل احـــســــاسي لك لـي يـــعــــود
ـغرم يـجدد لك وقـلبي ا شمـوع الغال
عــهـود) ومن أحلــان ســفـيــر األحلـان

فايز السعيد.
الى ذلك أعلن الفـنان السـوري سامر
ـصري عـبـر حـسـابـاته عـلى مواقع ا
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي عن إطالق
أحدث أغنـياته (يـا بلدنـا) عبـر قناته
الــرســمــيــة عــلى يــوتــيـوب  والــتي
حــــمـــلـت تـــوقــــيــــعه بــــالــــكـــلــــمـــات
ـصري عن واألحلان.وكـشف سـامر ا
االغــنــيــة الــتي جتــســد احلـنــ الى
الــوطن واألهل وكــان قــد أطــلق قــبل
حوالي الـعامـ أغنـية بحـبك والتي
تــــــوجه بــــــهـــــا أيــــــضـــــاً لــــــبـــــلـــــده
ـصـري يـلـقب بـ (الـعـقـيـد سـوريـا.وا
ميز أبو شهاب) وذلك بسبب دوره ا

{ وكـــاالت - تــــطــــلق عــــارضــــة األزيـــاء
األمريكية كايلي جيـنير ماركتها اجلديدة
البس السبـاحة واالكسـسوارات وتطلق

 .( عليها اسم (كايلي سو
وحــسب مـصــادر صـحــفـيـة فــأن جـيــنـيـر
ايـوهات سـتطـلق مـجمـوعـة منـوعة مـن ا
باالضافة الى مسـتلزمات للـبحر. وتشمل
اجملــمـوعــة نــظـارات شــمـســيـة نــظـارات
للـغطس حـقائب لـلبـحر أحـذية قـبعات
مــنــاشف وأغــطـيــة. وهــو لــيس مــشـروع
كــــايـــــلي األول فـــــهي أطـــــلــــقـت مــــاركــــة
مستـحضرات جتمـيل ومساحـيق للجسم
ات لألطفال والشـعر.  ولقبت مجلة وكر
فوربس جينيـر بأصغر ملـيونيرة صنعت

ثروتها بنفسها عام 2019.
وعـلـقت جـيـنـيـر: (كل شـخص لـديه فـريق
وأنــا صــنــعت ثــروتي من دون مــســاعـدة

أحد).
الى ذلك فـاجـأت جنــمـة تـلـفـزيـون الـواقع

كيم كـارداشـيان مـتابـعـيـهـا بعـد نـشـرها
صورت جديدت في صـفحتها اخلاصة
على مـوقع التـواصل اإلجتـماعي وأطلت
فـيـهـمـا عـلى أحـد الـشـواطئ مـسـتـعـرضة
مؤخرتها بلقـطات الفتة وإطاللة عفوية
والقى منشورها إعـجاب عدد كبير من
متابعـيها الذين عـبروا عن إعجابهم
بـهـا.من نــاحـيـة أخـرى اسـتـعـرضت
كاردشـيان مـؤخـراً التـأثيـرات التي
ـارســتـهــا لــلـريــاضـة خــلــفـتــهــا 
بارتدائـها مـايوه من قطـعة واحدة
بقـصة عـاليـة جدا من الـفخـد حتى
ـلـساء اخلـصـر وأبـرزت مـعـدتـهـا ا
وردفيـها واعـتمـدت خصالت شـعر
بـالـلـون الـبالتـيـني الـذي وصل إلى
مــا دون مـــؤخــرتــهــا. كــمــا شــاركت
صورة أخـرى من إسـتجـمـامهـا على
أحد الشـواطئ ببكـيني أسود ونالت
الـــصــورة اإلعــجـــاب بــشــكـل كــبــيــر.

ــقـابـل فـرص مــحــتـمــلـة مــشـاكـل بـســيـطــة لــكن في ا
السترجاع حق ومحاسبة مسيء.
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 وضعك الصحي لم يعد يحتمل أي تراجع سارع
فوراً إلى طبيبك.
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 تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة
الشريك.رقم احلظ.2
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تــقــوم بــخــيـــارات صــائــبــة وحتــصل عـــلى مــبــالغ لم
تتوقعها رقم احلظ 9.
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كن مع الشريك. عراقيل  تقرر تمضية أطول وقت 
هني. تفاقم وضعك ا
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من حـقـك أن تـفــرح وتـزرع الــفــرح في مـحــيــطك.يـوم
السعد الثالثاء.
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جتـــد نـــفـــسـك عـــاجـــزاً عن مـــواجـــهــــة عـــراقـــيل في
. العمل.يوم السعد االثن
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ـعـامــلـتك الـشـريك فـهـو يـتــحـمل مـنك الـكـثـيـر انـتـبه 
رقم احلظ.7 ويسكت
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ــهــمــة الــتــمـــادي في اهــمـــال مالحــقــة الـــقــضــايـــا ا
يضرك.يوم السعد االربعاء.
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 مـنـاخ إيجـابي لـتـطـوير قـدراتك الـعـمـليـة اسـتـفد من
ستطاع. هذا األمر قدر ا
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 لن جتد نفسك إال مطاوعاً آلراء الشريك وهي دائماً
في مصلحتك .
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ـدى ال تـدع الـفـرص تــفـوتك ألنـهـا قـد ال تـتـكـرر في ا
نظور. ا
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اكـــتب مــــرادف ومـــعـــاني الـــكـــلـــمـــات
شـتركة فـيما بـينهـا بحيث الـرباعـية وا
تـــســيـــر وفق اجتـــاه الــســـهم. واجــمع
طلوبة : حروف الدوائـر وأقرأ الكلمة ا
(مـــطـــرب مـــغـــربـي من مـــقـــطـــعـــ 8

حروف):
1- من اسماء السيف

2- أفضى الى
3- ترغم

4- ميناء بحري
5- أسدل الستار

6- انبعاث من السيارة
7- أليف
8- منصب

الـتــدريــسي الـعــراقي حــاضــر في الـدورة الــتــدريـبــيـة
االفتراضية التي اقامتها الكلية التقنية االدارية ببغداد
بـالـتـعـاون مع وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعلـمي

بعنوان(مقدمة في علم التلعيب).

ـسـرحي الـسـوري اعـلن ان خـشـبـة مـسـرح دار ـمــثل ا ا
سـرحي لألطفال األسد لـلثقـافة بحـماة ضيـفت العرض ا
(الغـابة الضـائعة) ضـمن مهرجـان كرنفـال الطفـولة الذي

وسيقى خالل عيد الفطر. سارح وا أقامته مديرية ا

قـيم في لـندن صـدر له عن الدار الـصحـفي العـراقي ا
الـعـربـيـة لـلـعـلـوم نـاشـرون كـتـاب بـعـنوان (سـالح غـير

مرخص - دونالد ترامب قوة اعالمية بال مسؤولية).

ـــوســـوعي الـــنـــاقـــد والـــكـــاتب ا
والـــصـــحـــفـي الـــعـــراقـي غـــيـــبه
ـوصل إثـر مرض الـثالثـاء في ا
عـضــال.ويـعـد الــراحل احـد اهم
وصل  وله اعـمدة التـوثيق في ا
ســيـــرة حــافــلــة بــاالجنــازات فـي اجملــاالت الــثــقــافــيــة

واألرشفة والصحافة .
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ـي العـراقي ضـيفـته امس االربـعـاء افتـراضـيا االكاد
مــؤسـسـة احلـوار االنـسـانـي لـتـقـد رؤيـته حـول (دور
واطنة في ترسيخ العقد االجتماعي). قراطية وا الد

كايلي جينر

الفنان عادل امام الـ81 الذي صادف
ــــــــــاضـي  مـن خـالل االثــــــــــنــــــــــ ا
حــسـابـاتــهم عــلى مـواقع الــتـواصل
االجتـماعي تـارك كـلمـات تعـبر عن
امـتــنـانـهم لــوجـوده بـيــنـهم.وغـردت
رانيا يوسف في حسابها على موقع

تويتر قائلة: 
(كل عـام وانت بـخيـر يـا زعـيم وعـيد

سعيد دائما وانت معانا).
أمـا ابــنه الـفــنـان مـحــمـد عـادل إمـام
فكـتب في حـسابه عـلى مـوقع تويـتر

قائال: 
(عــــيـــــد مــــيـالد #الــــزعـــــيم

#عادل_امام). 
ــــصـــري وكــــتـب اخملــــرج ا
مــــجــــدي الـــهــــواري عــــبـــر
حــــســــابه في تــــويــــتـــر
قـــائال) عـــايـــشــ عـــلى
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احـــتــفل جنـــوم الــفـن بــعــيـــد مــيالد
سامح كـر قولـوا لنجم الـنجوم وا
ـاً بـخــيـر وإحـنـا كل سـنــة وإنت دا
هــنـــقـــوله كل ســـنـــة وإنت جنـــمـــنــا
وحبيـبنا وعمـنا وصاحـبنا وكل عام

وإنت #عادل_إمام).
وتـصـدر اسم إمـام مـواقع الـتـواصل
االجتـماعي بـسـبب تهـنئـة اجلمـهور
والـنـجـوم بـعـيـد مـيالده الـ81 حيث
واقف استعـاد البـعض العـديد من ا
الــطــريــفــة والــتي تــتــسـم بــاحملــبـة
وتـمـنـوا له دوام الـصـحـة والـعـافـيـة
بعدما قضى أكثر من ثلثي عمره في
تــقــد أعــمــال كـومــيــديــة ســاخـرة
وأدوار األكشن حتى لقب بالزعيم.
وتـشيـر سـيرته الـذاتـيـة انه ولد  في
17 أيار عام 1940 في قرية شها

ـحافـظة الـدقهـلية نـصورة  مركـز ا
في مصـر وتـخرج من كـلـية الـزراعة

حسك يـاكبـير.. بـستنـى اليوم ده كل
سـنـة عــلـشـان اقـول بــحـبك كل سـنـة
وانت طـــيـب يــازعـــيـم #عــادل_امــام
بـــكــالــوريــوس في حـــكم اجلــمــهــور

#احلريف).
مثل هاني رمزي تغريدة في ودون ا
تـويتـر قـال فيـهـا: (كل سنـة والـزعيم
عــــادل إمــــام طـــيـب كل ســــنـــة وأنت
كـبـيـرنـا ومـثـلـنـا األعـلى وربـنـا يد
عــلـيـك الـصــحـة ومــحــبـة الــنـاس ده
فـــيــديــو وصـــلــني فــرحـت بــيه جــدآ

بحبك يا زعيم).
ــــصــــري صالح وعـــقـب الــــفــــنـــان ا
عـــبـــدالــله مـن خالل مــنـــشــور عـــبــر
حسابه في (فيسـبوك) هنا فيه عادل
امـــام فـــقــــال:( بـــاسِـــتك الــــعـــافـــيـــة
والسعـادة مع إن أنا الـلي غلطت في
حــقك لــكن الــكـــبــيــر كــبــيــر بــرضــو

بـجامـعـة القـاهـرة حيث يـنـتمي إلى
أســرة بـســيـطـة وكــان يـعــمل والـده
شـرطي في مـصـلـحـة الـسـجـون أمـا
والدته فـكـانت ربة مـنزل وبـعد زواج
والــديه انـتـقـال لـلـعــيش في مـنــطـقـة
الـــســــيــــدة زيـــنـب وهـــنــــاك رزقـــوا

بأوالدهما الثالثة.
بدأ إمـام حيـاته الفـنيـة على مـسرح
جـــامــــعــــة الـــقــــاهــــرة ثم عــــمل في
الـــســيـــنــمـــا بــدايـــة من عــام 1962
بأدوار صـغيـرة ولـكن بدأت شـهرته
في مــنــتــصـف ســبــعــيـــنــات الــقــرن
الــــعـــشــــرين وذلـك من خالل أدواره
ــمـــزوجــة بــالــطــابع الــكــومــيــديــة ا
السياسي وأجنز أكثر من مائة فيلم

خالل مشواره الفني.
وبدأت شهرته في مرحلة سبعينيات
الـقرن الـعـشـرين من خالل أفالم أدى

فيـهـا دور البـطـولة مـثل عـنتـر شايل
ســيــفـو وإحــنــا بـتــوع األتــوبـيس 
وفـيــلم رجب فــوق صـفــيح سـاخن.و
شـارك في الـثــمـانـيـات بـشـخـصـيـات
ـصـري كـومـيـديـة جـسّـد فـيـهـا دور ا
خـتـلف مراحـله ومـستـويـاته مثل
ـتـعـلم أو الـريـفي الـبـسـيط الـشـاب ا
وتـصـدى لـقــسـوة احلـيـاة.ومن أبـرز
سـرحـيـة الـزعـيم وشـاهد أعـمـاله ا
شاغب مشافش حاجة ومـدرسة ا

وبـودي جارد والـواد سـيـد الـشـغال
وغــــيـــرهــــا.وشـــارك إمــــام في عـــدة
مـســلـسالت مـنـهــا دمـوع في عـيـون
وقـــحـــة وفــرقـــة نــاجـي عــطـــا الــله
والــــعــــراف وصـــاحـب الـــســــعـــادة
وأســتـــاذ ورئــيس قــسـم وعــفــاريت
عــــــدلي عـالم وعــــــوالـم خــــــفــــــيـــــة

وفالنتينو آخرهم.
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تواصل( الـزمان ) اسـتذكـار رموز الفن
نا االخر والثقافة الذين رحلوا الى عا
ــســـيـــرتــهـم ومــنـــجـــزاتــهم تــقـــديـــرا 
االبــداعـيـة.والــيـوم نـســتـذكـر رمـزا من
وسـيقى العـراقية الـذي غادرنا رموز ا
الى جـوار ربه  في الـسـادس عـشـر من
ايار  2013بعـد رحلة مـتخمـة باالبداع
تـوجــهــا بـعــشــرات االحلــان واالغـاني

الـــــتي كــــانت وســــتـــــبــــقى في ذاكــــرة
العراقي والعرب .

 و الــقـره غــولي الـذي اعــلن عن وفـاته
في الـعـام   2013بـأحــد مـسـتـشـفـيـات
الناصرية  هو من مـواليد قرية النصر
ــديـنـة الـنــاصـريـة عـام  ? 1939تـلك
ـديـنـة التي عـشـقت الـغـناء وعـشـقـها ا
الغـناء بشـكل فطـري يسـتمد روحه من
احلزن الـفطـري الذي أرتـسم على مدى

ـدينـة العـريقة  دهور عـلى وجه هذه ا
هـذا الـعـشق الـذي تَـشـرّبه الـقـرة غولي
والذي حتول فيما بعد إلى ما هو ابعد
من الـعـشق  حـيث حتـول هـذا الـعشق
إلى هَوَس. هـذا الهَـوَس الذي صبّ في
مـصـلحـة الـفن الـعراقـي  إذ سيـتـحول
هـذا الفـيض من الـعـشق إلى غزارة في
اإلنتاج نـوعاً وكمّـاً ليشـكّل نقطـة مهمة
في تــاريخ الــفن الــعـراقي  إذ ال يُــذكـر
الــفن الـغــنـائي الــعـراقي إال وذُكـر
اسم طــالب الــقـرة غــولي كــعالمـة
مهمة وفـارقة في تاريخ هذا الفن.
 بــدأ كـمـوهــبـة في قـريــة الـغـازيـة
وكــان مـعـلـمـاً في الــنـشـاط الـفـني
ـــدرسـي ورئــيـــســـاً لـــفـــرقـــتـــهــا ا
ـوسيـقيـة الغـنائـية والـتي كانت ا
تضم ب اعضائهـا (كمال السيد
حس نعمـة فتاح حمدان حسن
الشـكرجي سـتار جـبار) وآخرين.
وقـد تـميـز الـفنـان الـراحل بـقدرتهِ
ــقـــامــات وانــتــاج عــلى تـــلــوين ا
االحلان الشجيـة التي كان أبرزها
بـصـوت فـنانـ كـبـار أمـثـال ياس
خــضــر حـــســ نــعــمــة حــمــيــد
منصور حسـ السعدي ومائدة
نزهت وفاضل عواد وآخرين.ومن

زيارتهِ للعاصمة السويدية ستوكهولم
فـي حــــــزيــــــران عـــــام 2011
الحــيـاء حــفل فــني ضـمن
مـهــرجـان طـيـور دجـلـة
عـاد بــعــدهـا الــثــالث
الـى الـــــــــعــــــــراق
ليـغادر احلـياة
بــــــــعـــــــــد ذلك

. بعام

االغـنيـات التي حلـنـها وبـقيت راسـخة
فـي ذاكـــــرة الـــــفـن هي (جــــــذاب لـــــيل
الـبـنـفـسج اعـزاز تـايـبـ حنـيت ألك
باحلـلم ياطـير الـشوك وداعـاً ياحزن
تــعـال حلـبك يــاروحي جـذاب الـهـوى)
الـتي كـان لـهـا صـدى واسع في مـجـال

وسيقى العراقية. الفن وا
ويــقـول الــفـنـان حــسن الـشــكـرجي عن
رفـيـق مـســيــرته الــراحل طــالب الــقـره
غـــولي (ا نه اول مـن حتــسس الـــلــحن
الــسـردي في االغــنــيـة الــعــربـيــة بــعـد
رائعة محمد عبد الوهاب (انت عمري)
التي كان قد قدمها عام   1964ن القره
غولي بدأ بتطبـيق هذا التحسس على
االخـريـن وتـثــقـيــفــهم عـلــيه كــأبن بـار
ـوسـيقـيـة  فـكـانت مـرحـلة لـلـمـعـرفـة ا
الـسـبعـيـنيـات والـثمـانـينـيـات  تفـتـخر
بـــان يــتــربع هـــذا الــفــنــان عـــلى قــمــة
الـتــلــحــ بـشــتى اوصــافه مــثـال ذلك
اغــنــيــة (هــذا انــا وهـذاك انـت) واغـان
عاطفية مـثل  ياخوخ يازردالي  اعزاز
 كذاب  وحاسبينك وعشرات االغاني
لـهـا السـمع وال يـشبـع منـها الـتي ال 

الزمن).
وقــد تــعــرض الــقـــره غــولي الى أزمــة
صـــحــيـــة أدت الى بــتـــر ســاقـه اثــنــاء

فـي مـــســـلـــسل(بـــاب احلـــارة. غـــادر
سـوريـا بعـد انـدالع األزمـة الـسـورية
عــام 2012 مـــنـــتــــقال إلى اإلمـــارات
تـحدة لـلعـيش مع عائـلته العـربيـة ا
وقد أعلن فيما بعد معارضته للنظام
حــيث ــوقـع الــفن  الــســـوري وفــقــا 
امــتـنــعت الــسـلــطــات الـســوريـة عن
جتــديـد جــواز سـفــره عــلى إثـر ذلك.
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انفضت مهمة اخلالف على ثبوت الرؤيا ; وسقط  الصاروخ  –االبن الضال
الديف ; وامة من ليارية  –وفق ماكان مخططا له في بحر ا  –لالمة ا
كن ان( تهـد صاروخ بالظلمة ) الي ال الـعباقرة عمادها مـليار ونيف من ا
ـثل الـشـعـبي غـيـر الـصـيـني . الـصـاروخ الـصـيـني لـيس تـائـهـا كـمـا يـقـول ا
ـلعب واحـنا الـنلـعب بيه . سـتعـربون قـالوا : احـنا الـلي اسنـنا ا عـلمـاؤهم ا
كــان من تــهم تــرامب ان الــصــ هـي  من صــنــعت فــايــروس  كــوفــيــد 19
وصـدرته الى الكوكب الدري .. وقالوا : رمتني بـدائها وانسلت!.الص التي
لم تـمارس مناعـة القطيع تـلقى النـقد ايضا فـفي االخبار :إن   وسائل إعالم
علـنة بشأن صـينية اتـهمت احلكومـة  "بكذبة كـبيرة" حـول األرقام الرسمـية ا
ضـحايـا فايروس كـورونا في الـبالد. فقـد أعلـنت السـلطـات أن عدد الـوفيات
يـقـدر بـ3311 شـخـصـا من مـجـمل مـلـيـار ومـئـة مـلـيـون نـسـمـة. لـكن صـور
الـصفوف الطويلة واجلرار الكثيـرة التي حتمل رماد اجلثام احملروقة تزيد
من الـشـكــوك حـول صـحـة هـذه األرقـام.اذن عـلـى كل اثـنـ في( بالد مـابـ
الـنارين ) اخترقـا حظر الـتجوال ان يـجدا موضـوعـا آخر الشغـال نفسـيهما

به .
ـطعوم – ـفروض ان تـظهـر زندك وانت تـنال (ا  قـال لي بعض اصـحابي : ا
الـلـقـاح ) لـكي يـتـبـعك االخـرون .. وانـا خـشـيت الـتـنـمر .. وهـو مـصـطـلح لم

اسمع به اال بعد نيلي الدكتوراه بسن .
كـتب لي جنم معـروف على اخلـاص : بعد أن اخـذت الفـايزر : اعزيك !!  من
اكـثر الـشعـوب تنمـرا ? ليس هـناك جـرد دقيق في ذلـك لكن مـايفيـد قوله :ان
الـعرب  لم يسلموا  من تـلك الوعكة. التنـمر بدأ جتاه الشعـوب اآلسيوية بعد
ـياً أصبح كل مـصاب وعائلته . وبعـد تفشيه عا ظـهور الفايـروس في الص
مـعرض لـلعزلـة االجتـماعيـة والرفض. ففي فـلسـط عانى سـكان بيت حلم
ـديـنـة األولى الـتي تـرصـد فـيـها اإلصـابـات. وفي من الـتـنـمـر بـعـدمـا كـانت ا
ـة الـتي قـادت بـعـضـهم لـتـناول ـؤ ـصـابـون عن جتـاربـهم ا لـبـنـان يتـحـدث ا
ـهدئـات نتـيجـة االضطهـاد النـفسي من اجملـتمع... أمـا في العـراق وتونس ا
ــتــوفــ إلى قــبــورهم.اذن لــدى الــنـاس ــصــابــ ا فــالــتــنــمــر بــات يالحق ا
مـايـشـغـلـهم االن .. في الـعـراق وفق اسـتـطالع اجـريـته لم يـتـحـدث احـد عن
نـضوب ماء دجـلة وشح مجـراه وظهور عـورته بينـما صرت ارثي لـذاك الفتى
الـنحيل الـذي صار يسـعل  كشيـخ يكتم الـوصبا ! حـتى احلكومـة لم تصرح
بـشيء ..بينمـا الشغل الشـاغل الهل مصر والسـودان هو سد النـهضة الذي

نبع ! اقاته دولة االحباش في ا
 يـفاضل النـاس بعـد شهر الـصيـام ب كلـيجـة ام  السمـسم والتـمر واجلوز
والـلوز والدبس وهم يشنون حـمالت تنمر على نـسوانهم في حال اطراء على
صـحن ساخن خارج للـتو من الفرن (كـطعمة) من عـند سابع جار .. الـتعليم
عن بـعد واحلظـر الشامل والـكامل والتـمايز الـطبـقي في تطبـيق تعالـيمه على
ا يفـوق مايحتمل من ا يـشغل الناس في الـعراق ور نـاس وناس هو جزء 

ارتفاع سنوي -جهنمي في درجات احلرارة .
ــثـول امـامي في اعـادة دورة مـايـشـغــلـني حـقـا : هـو عــروض الـتـأجـيل في ا
احلـياة في (اطراف احلديث) والراس منه واجلذع اذا جفت الضرع والرغبة

عـند من كـان يعلن عـن رغبته وصـار االن يردد : امـهلني
ـاء وتبـتل العـروق ..فاذا رويـدا خلـينـا نفـطر ونـشرب ا
عـيدنـا وعاد الـعود أحـمد ..قـالوا : انـا افضل مـتحدث

في سيد الفصول : الشتاء !!
قل لي مايشغلك ..اقول لك من انت ?!
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ياس خضر وطالب القره غولي
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عدو االنتخابات االول االغتـياالت واالستقواء بالسالح
وفي حـال كـشـر هـذا العـدو عن أنـيـابه في الـعـراق أكـثر
ــاضــيــة فال قــيــمـة ّــا فــعل في الــشــهــور األخــيــرة ا
لالنتخابات حينهـا إذا جرت أو لم جتر بل انَّ تأجيلها
هـو األنـسب من اقـامـتـهـا عـلى جـثـث ضـحـايـا ورشـقات

 . رصاص أو فحيح كوا
ال شـيء مـقــدسـاً أكــثـر من دمــاء الـعــراقـيــ وهـذه هي
ارسـة سياسية احلقيقـة التي تسطع لتـغطي على أي 

مهما كانت أهدافها نبيلة وغاياتها ايجابية. 
هـاترات زايـدات وا ـداوالت وا نكـاد نطـوي سنـت من ا
نتظرة وقد أسفرت عن القوائم حول شأن االنتخابات ا
التي تنتـظر اخلوض في غمارهـا بالرغم من عدم وجود
عالمــات أولــيــة  تـدل عــلى امــكــانــيـة حــدوث تــغــيــيـرات
ـسـفـوح عـلى أيـدي جــوهـريـة تـتـنـاسب مع كـمــيـة الـدم ا
ـتاح حلـمـاية الـظالمـيـ لكـنـهـا تبـقى اخلـيـار الوحـيـد ا
آخــر خط من الــدفــاع عن الـســلم االجــتـمــاعي بــعـد أن
فشـلت جـمـيع حـلـقــات تكـوين الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة مـنذ
الــــعـــام 2003  في انــــتــــاج مــــضــــادات االنــــهــــيـــارات
ـراعـية ومسـاعـدات الـتـفـاهـمـات الـسـياسـيـة الـيـسـيـرة ا
لـلـمـصـالـح الـعـلـيـا الــنـابـذة لألوهـام الــتي تـعـشـعش في
رؤوس ال تــنـتــمي الى روح الـبــلـد ومـعــانـاته وطــمـوحـات
شــعــبه وقـبـل ذلك ال تَـمُـتّ بـصــلـة الـى أنـ الــنـاس في
ـرء ال يرى لـها نهـاية لوال معـاناتـهم الطويـلة الـتي يكاد ا
ُعلّق بـحقيقـة انَّ الطفـيليات لـها دواء مضاد ذلك األمل ا
ناجـع مهـما انـتشـرت واستـقوت عـلى الصـحيح الـباقي

من جسم البلد. 
غيـر انَّ هذا اخلط الدفـاعي عن السـلم االجتـماعي يجب
أن يتـوافر عـلى عنـاصر وجـود سلـيمـة وصحـيحة  وإال

كان هو ذاته سبباً في الفوضى. 
أعــرف أنَّ كـلّ شيء وأيّ إجـــراء يــســـيـــر بــاجتـــاه هــذه
وعودة لـكن هنـاك من الشواخص ـبكـرة ا االنتـخابات ا
ـرء ال يـرى حـرمة والـدالالت األبـرز واألقـوى مـا يـجـعل ا
لــوجـــــود شيء مــهــمــا تـمــسّــكــنــا به أمــام حــرمــة الـدم

العراقي.
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دبي (أ ف ب) - أعــلــنـت شــرطــة دبي
الـثالثــاء أنـهـا أطـلــقت عـمـلــيـة بـحث
لـلــعـثــور عـلى حــيـوان بــري من نـوع
السـنـوريـات شـوهد يـتـجـول في أحد
ــديــنــة اإلمــاراتــيــة داعــيـة أحــيــاء ا
الـسـكــان إلى احلـيـطــة واحلـذر حـتى
اإلمــسـاك بــاحلــيــوان الـهــارب.وبــعـد
انتشار تسجيل مصور عبر الشبكات
االجــتـمــاعــيـة يــظــهـر هــذا احلــيـوان
يتجـول في حي الينـابيع (سبـرينغز)
الــســكـــني في دبي طـــمــأنت شــرطــة
دينة السكـان إلى أنها اتخذت كافة ا
اإلجـــراءات الـالزمـــة لــــتـــأمــــ هـــذه
ـنـطــقـة وضـمــان سالمـة الــقـاطـنـ ا

فيها.
وأوضــحت شــرطــة دبي أن (الــبــحث
جــارِ من خالل مــجـمــوعــة من الــفـرق
نطقـة التي ذُكر مشاهدة دربة في ا ا
احلـــيـــوان فــيـــهـــا آخـــر مــرة وكـــذلك
ـنــاطق اجملـاورة) مــنـاشــدة سـكـان ا
ــنـطــقــة أخـذ احلــيــطــة واحلـذر في ا
حتـــركـــاتــــهم إلى أن يــــتم اإلمـــســـاك

باحليوان الهارب.
وذكرت صـحـيفـة ذي نـايـشن نقال عن
طـبـيب بــيـطـري أن احلــيـوان هـو من
نـوع الــسـنـوريــات ويـشـبه الــنـمـر أو

الفهد األسود.
وأوضح عـنـصــر أمن لـلـصــحـيـفـة أن
البـحث جار عن احلـيوان مـنذ أن قال
أحـــد الـــســـكـــان إنه رصـــده صـــبـــاح

الثالثاء.
ورغم أن القانون احمللي يـجرّم تربية
احلـيـوانــات الـبـريــة غـيـر األلــيـفـة أو
االجتـار بهـا انـتـشـرت في الـسـنوات
األخـيرة عـبـر الـشـبـكات االجـتـمـاعـية
صـور تـظـهـر أفـرادا يربـون مـثـل هذه

احليوانات.
ـتـخصص وذكر مـوقع بـيـليـنـغـكات ا
هـذا الــعـام أن االجتــار بـاحلــيـوانـات
الـبـريـة ال يـزال مـسـتـمـرا عـازيـا ذلك
ــشـــاهـــيـــر الــذين بـــجــزء مـــنه إلـى ا
يــواصـلــون الــتــبـاهي بــالــظــهـور مع
ــورهم وفـــهــودهم وقــردتـــهم عــبــر

الشبكات االجتماعية.
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أفـضل ولـنـفـهـم هذا الـعـالـم ومـكـانـتـنا

فيه.
واســــتـــــضــــافت إحــــدى أفـــــضل ثالث
حــلـقـات عـلى (جــسـدي) بـعـنـوان (أول
مـــرة) ســيــدتــ إحـــداهــمــا من األردن
والــثـانــيـة مـن الـســودان حتـدّثــتـا من
رة دون اإلفـصاح عن هويـتيهـما عن ا
األولى الـتي سـمعـتـا فيـهـا عن اجلنس

وجتربتيهما األولى.
وقـالت األردنـيـة خالل احلـلـقـة (ال أعلم
مــا الــســبـب الــذي يــجــعــلــنــا نــتــقــبّل
الـتسميات العربـية لألعضاء اجلنسية
بــشــكـل أقل من الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة).
وتـضيف (أشـعر أنّ كلـمة مهـبل ليست

جميلة لتضمنها كلمة هبل).
وغـالـبـاً مـا يـتمّ اسـتـخـدام الـتـسـمـيات
الـــعــربــيــة لـألعــضــاء اجلــنـــســيّــة في
مـــعــرض االســتــهــزاء أو
الـشتيمة فـيتم استخدام
تـــعـــابـــيـــر بـــالـــلـــغـــتـــ
اإلنـكـليـزية أو الـفـرنسـية

خالل التحادث.
وتـابعت السيدة األردنية
 (ال نسمع أي تسمية عن
األعـضـاء الـتـنـاسـلـية في
ســـيـــاقـــهـــا الـــطــبـــيـــعي

.( أساساً
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عـــــلى غــــرار (جــــســــدي)
يـتطرق بودكاست (عيب)
الــــذي تـــنـــتــــجه شـــركـــة
صــوت ومــقــرّهـا األردن
مــنــذ الــعــام 2017  الى
مـواضـيع مـثـيـرة لـلـجدل
ـــــــا فـي ذلـك اجلـــــــنس
واإلبـاحـيـة واالسـتـمـنـاء.
ـتــحـدثـة بـاسم وتــقـول ا
الــشــركــة مــرام الــنـبــالي
لـفرانس برس (عيب) هو
أفـــــضـل بــــرامـج صــــوت
لـناحيـة االنتشـار ونسبة
االسـتـمـاع خـصـوصاً في
الــــســــعـــوديــــة ومــــصـــر

الــثـالـثـة عــلى قـائـمـة احملــتـوى األكـثـر
شـعـبيـة لدى شـبكـة كيـرنـينغ كـلتـشرز
ومـقـرهـا دولـة اإلمـارات. وقـد تـضاعف
ـــتــــابــــعـــ سـت مـــرات مــــنـــذ عــــدد ا

انطالقها. 
ويــلــقـى الــبــودكــاست الــذي اخــتــارته
شـــــبـــــكــــــة آبل كـــــواحـــــد مـن أفـــــضل
احملـتويات السمعية في منطقة الشرق
األوسـط وشمـال إفـريـقـيـا لـعام 2020
رواجـاً حتـديـداً في الـسعـوديـة ومـصر
واإلمــارات. وتـشـكـل الـنـســاء أكـثـر من
ــــئـــــة من إجـــــمــــالي ســـــبــــعــــ فـي ا

. ستمع ا
وتـقـــــــــول فـيـشـر (ثـمّـة طـلب مـتـزايـد
عــلى مــحــتــوى صــمـــــمــنــاه ألجــلــنـا)
مـعـتـبـرة أنه مـحـتـوى ضـروري لـطـاما
تُــقـنـا الــيه لـنــفـــــــهم أنــفـسـنــا بـشـكل

بــرس ثـمــة شــهـيــة مـتــزايـدة حملــتـوى
ــــاثـل والــــقــــصـص عن جتــــاربــــنــــا

اجلسدية والعقلية جزء من ذلك.
وتــنــتج الــشــبــكــة مــنــذ الــعـام 2019
بودكاست بعنوان (جسدي) هدفه وفق
فـيـشـر (سرد قـصص لم تـروَ بـعد) عن
الـصحة الـعقليـة واجلسدية وضـمنها

قضايا متصلة باجلنس.
ويـــعــدّ هـــذا الــبــودكـــاست عــيّـــنــة من
جتـارب سـمـعـيّـة نـاشـئـة عـدّة تـتـحـدى
الــصـمت الــذي غـالــبـاً مــا يـســود عـنـد
اثلة وتفتح اجملال مقاربة مواضيع 
أمـام نـقـاش هـاد ومـوضـوعي بـعـيداً
مـن اإلثــارة الـــتي تـــطـــغى عـــادة عــلى
اإلعالم الـتقـليـدي لدة تـناوله مـثل هذه

واضيع. ا
ـــرتــبــة وحتـــتل حــلــقـــات (جــســدي) ا

{  بـيـروت (أ ف ب)  —تـقـدّم مـنـصّـات
بـودكــاست نـاشـئـة في الـعـالم الـعـربي
ـقـاربة قـضـايـا مـا زالت تـعدّ مـسـاحـة 
من احملــرّمـات عـلى رأسـهــا الـتـثـقـيف
اجلـــنـــسي الـــذي يـــغـــيب عـــنه اإلعالم
الــتـقــلـيــدي إلى حـد كــبـيـر وال تــولـيه
دارس االهتمام الالزم. العائالت أو ا
ـنـصـات مـروحـة واسـعة من وتـعـالج ا
ــواضــيع كــاالســتــمــنــاء واإلبــاحــيـة ا
ــبــكــر واجلــنـس الــشــرجي والــقــذف ا
وبـلـوغ الـنـشـوة اجلـنـسـيـة بـصـراحـة
ومـن دون أي قــــيـــــود أو مـــــحـــــاذيــــر.
ويــشــارك الـبــعض جتــاربــهم أو حـتى

خبراتهم العلمية في هذا السياق. 
وتـقـول هبـة فيـشر من شـبـكة كـيرنـينغ
كـلتشـرز التي تديـر منصـات بودكاست
عـدة ومقرهـا اإلمارات لوكـالة فرانس

وتــابـعت الـعــارضـة الـتي حتــتـفل بــعـيـدهـا
احلـادي واخلمس بعـد ايام (ما مِن كلمات
تَـصِف هذا الرابط القوي الـذي يجمعني بك
يـا مالكي).ولم تـذكـر الـعارضـة الـتي تـعيش
في نـــيــويــورك ايــة مــعـــلــومــات اضــافــيــة
وخــصـوصــا في مـا يـتــعـلق بــاسم الـطــفـلـة
وتـاريخ والدتـهـا وظـروفـهـا.وهـنـأ مـشـاهـير
ـوضـة والـســيـنـمــا كـامـبل ـي ا كــثـر من عـا
ــصـمم مـارك بــوالدة طـفــلـتـهــا من بـيــنـهم ا
مثـلتان زويه زالدانا وجودي جـايكوبس وا

{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب) - أثـــارت عـــارضــة
األزيـاء الـبريـطـانـية الـبـالغـة خـمسـ عـاماً
نـاومي كامبل الثالثاء مـفاجأة على شبكات
الــتـواصل االجـتـمــاعي بـإعالنـهـا عن والدة

طفلها االول وهي انثى.
وكـتبت العـارضة الشـهيرة في مـنشور على
(انـستغرام) معلّقـة على صورة تظهر قدمي
طــفــلــتــهــا (اعـجــوبــة صــغــيــرة ومــدهــشـة
اختارتني ان اكون أماً لها. إنه لشرف كبير
لي ان تزين هذه الروح الصغيرة حياتي).

واإلمـــــــــــارات. وتـــــــــــوضـح أن عــــــــــدد
ـستـمع ارتـفع في العام 2020 من ا
آالف إلـى مـئـات اآلالف بــنـسـبــة تـقـدّر
ــئــة. وال يــزال الــعــدد قــيـد بـ95 فـي ا

االرتفاع.
 في لــبـنـان جتـد الــدكـتـورة سـانـدرين
تخصّصة في الطب اجلنسي عطالله ا
في مـنصّـة بودكـاست مـنبـراً أسبـوعياً
لـتقد حقائق ومعلومات بشكل علمي
ومـباشر بعدما واجهت مراراً سخرية
أو انــتـقـادات خالل اســتـضـافــتـهـا في
بــرامج تــلـفــزيـونــيـة بــثّـتــهـا شــاشـات

محلية.
ويــلــقى بــرنــامــجــهــا بــعــنـوان (حــكي
صـريح) رواجـاً واسـعـاً مـسـجـالً أكـثر
من مليون مشاهدة أو حتميل وهو ما
تـعزوه إلى أنه (ليست لديـنا معلومات

كافية عن اجلنس).
وتــقــول (حــتـى لــو تــلــقــيت نــوعــاً من
ـدرسـة فـلن الــتـثـقـيف اجلـنــسي في ا
تــكـون لــديك مـعــلـومـات حــول كـيــفـيـة
ــارسـة الــعـادة الــسـريــة أو كـيــفـيـة

بلوغ النشوة اجلنسية).
وازداد عدد متابعيها ونصفهم تقريباً
مـن اإلنــــاث من ســــبــــعــــ ألــــفــــاً في
نـيسان/أبريل 2020 إلـى مئة ألف في

اضي.  آذار/مارس ا
ـــفــاهـــيم لـــكنّ جـــهـــودهـــا لــتـــحـــدّي ا
ـتـعارف عـلـيهـا حول اجلـنس لم تـمر ا
مـن دون اعتـراض. وقـد واجـهت الـعام
ـاضي ثـالث جتارب �سـلـبـية �خالل ا
اسـتــضـافـتـهـا عـلـى شـاشـات مـحـلـيـة
آخــــرهـــا في آذار/مـــارس لـم تـــخل من
التنمر واتهامها بالسعي الى اإلثارة.
وتـــقــول (كــان األمــر أشـــبه بــفخ وبــدا

.( تافهاً
أمـا في البـودكاسـت الذي تقـدّمه وهو
ـسـألة من إنـتـاج شـبكـة احلـكـواتي فا
مــخـتــلــفـة كــلـيــاً وال يـتـم الـتــعـامل مع

اجلنس على أنه من احملرّمات. 
وتــــقــــول �عــــنـــــدمــــا تــــســــتـــــمع إلى
الــبـودكـاست اخلـاص بـي أنت تـتـعـلم

فقط.�

تـورنر-سـميث. وكانت كـامبل تـطرقت مرات
عـدة في تصريـحات صحـافية خالل االعوام
االخـيرة الى رغبـتها في اجنـاب طفل.وقالت
لـصحيفـة ايفنينغ سـتاندرد البريـطانية عام
أفــــكــــر بـــاســــتــــمـــرار فـي اجنـــاب) 2017
االطـفـال). واضـافت (حـالـيـا مع تـقـدم الـعلم

كنني ان اجنب عندما أشاء).
ع جنـم كــامــبـل في تــســـعــيــنـــات الــقــرن و
الـعشـرين. وكانت اول عارضـة أزياء سوداء

ية. حتقق شهرة عا
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وقـد توفـي األميـر فـيـلـيب في الـتاسع من
نيسان الفائت بعد زواج استمر 73 عاما
ـــلــكـــة الـــتي كـــانت تـــنـــشــد بـــعض من ا
ــواسـاة من خـالل الـتــنـزه مع الــكـلــبـ ا
فــيـرغــوس الـبــالغ خـمــسـة أشــهـر والـذي
قضى بصورة غير متوقعة ومويك داخل

قصر ويندسور بحسب ذّي صن.
وتـشـيـر تـقـاريـر صـحـافـيـة إلى أن األمـير
أنــدرو أهــدى والـــدته الــكــلــبــ من نــوع
دورجي في شـبـاط بـهـدف إسـعـادهـا بـعد

ــــلــــكـــة { لـــنــــدن (أ ف ب) - تــــعــــيش ا
إليزابيث الثانية حالة من احلزن الشديد
بعد نفوق كلب من اثنـ أعطيا لها قبيل
وفاة زوجها األمير فـيليب على ما ذكرت
صـحـيـفـة ذي صن الـبـريـطـانـيـة.وأشارت
الــصــحــيــفــة نــقال عن مــصــدر في قــصـر
ـــلــكـــة مـــحــطـــمــة ويــنـــدســـور إلى أن (ا
ـعــنــيـ بــالــكـامـل) مـضــيــفـة (جــمــيع ا
حـــزيــنــون ألن هــذا األمــر حـــصل بــعــيــد

فقدانها زوجها).

إدخـال زوجهـا فـيـلـيب البـالغ حـيـنـها 99
ـســتــشـفـى.ولم يـعــلق قــصـر عــامــا إلى ا

باكينغهام على هذه األنباء.
لكة البالغة 95 عاما تربي كالبا وكانت ا
من نـوع كورجـي ذات القـوائم الـقـصـيرة
ـهمة بـعد تقـدمها لكنـها تـخلت عن هذه ا
ــلــكـة في الــسن. لــكنّ ذي صن قــالت إن ا
كانت متحمسة بوجود الكلب اجلديدين
ـلكة تمـلك كلبا من نوع أخيرا. وال تزال ا

دورجي يحمل اسم كاندي.
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