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اجلـنــوبـيــة بـهـدف االنــدفـاع في
مــســيــرة مــوحــدة نــحــو ســاحــة
الــتــحــريــر فـي مــنــطــقــة الــبــاب
الــــشــــرقـي. ووصــــلت عــــشــــرات
الـعــجالت تــقل مــتــظـاهــرين من
مـخـتـلف مــحـافـظـات الـبالد إلى
بغـداد لـلـمـشاركـة في الـتـظـاهرة
ركزية.وقطـعت القوات األمنية ا
جـســر اجلــمــهـوريــة الــرابط بـ
ـنــطـقــة اخلـضـراء الـتــحـريــر وا
ــتـظــاهـرون في حـيث أحــتــشـد ا
الـســاحـة مع اســتـمـرار الــتـوافـد
الـــــيـــــهـــــا قـــــادمـــــ من مـــــواقع
أخـــرى.وأعــلـــنت خـــلـــيــة اإلعالم

ان قوات األمنـي في وقت سـابق 
حـفظ الـنـظام ألـقـت القـبض عـلى
أربـعــة مـنــدسـ قــرب الـتــحـريـر
ولدى تـفتـيشهـم  العثـور على
أسلـحـة جارحـة كـانوا يـحـاولون
اخـــتـــراق اخلـــطـــوط االمـــامـــيـــة
لـلــتـظــاهـرات واحـداث حــالـة من
الـــــشــــغـب والــــفـــــوضى اثـــــنــــاء
الـــتــظـــاهـــر. وبــاشـــرت الـــقــوات
ــهــمــة االمــنــيـــة صــبــاح امـس 
ــهـــنــيــة تــأمـــ الــتــظـــاهــرات 
وحـرص عـال وقالـت اخلـليـة في
بـيـان امس ان (رئـيس احلـكـومـة
مصطـفى الكـاظمي وجه بحـماية

ـــظـــاهــر ـــتـــظـــاهــريـن ومـــنع ا ا
ـــســــلـــحـــة داخـل الـــســـاحـــات ا
ورفض اســــــتـــــخـــــدام الـــــسالح
ــــال الــــعــــام واحلــــفــــاظ عـــــلى ا
ـمـارسـات غـير واخلـاص ونـبـذ ا
الـقانـونـيـة الـتي قـد حتـرف سـير
التظاهـرات عن مسارهـا السلمي
ـرجــو مــنــهـا) مــشـيــرا الى ان ا
(الــقــوات االمــنــيــة حتــرص وفي
ــوضــوعــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا ا
الـى فرض تـظـاهـرين  حلـمـايـة ا
اطواق امـنية شـامل تؤمـن حركة
ـــــتـــــظــــاهـــــريـن في ســـــاحــــات ا
الــتــضــاهــر بــبــغــداد ومــخــتــلف

مـحـافـظـات الـبالد  كـمـا شـمـلت
خطة تأم التظاهرات التنسيق
مع الــدوائـر اخملــتـصــة لـضــمـان
رور ما يضمن انسيابية حركة ا
مــــــعه عــــــدم تـــــوفـق مـــــصــــــالح
ـــواطــنـــ واحلـــيــاة الـــعـــامــة ا
الــــيــــومــــيــــة) ودعــــا الــــبــــيــــان
تـظاهـرين الى (اهمـية االلـتزام ا
بـسلـمـيـة التـظـاهـرات والتـعـبـير
عن حــقــهم الــدسـتــوري بــحــريـة
تـــامـــة مـــا يـــعــــكس ثـــقـــافـــتـــهم
والـــــتـــــزامـــــهم ووطـــــنـــــيــــتـــــهم
وســتـــحــرص الــوقـــات االمــنــيــة
شـتـركـة على حـمـاية العـراقـيـة ا
ســـلـــمـــيـــة الـــتــضـــاهـــرات وامن
تظاهرين وتقد الدعم الكامل ا
لـهم). كمـا تـظـاهـر الـعـشرات من
تقاعدين امام مـبنى الهيئة في ا
منطقة العالوي للـمطالبة بزيارة
الرواتب اذ وعـد رئـيس الـهـيـئة
ـفـاحتـة مــكـتب رئـيس الـوزراء
شروعة. وأعلن طالب ا للنظر با
رئيس اجمللس الـقيادي لـتحالف
قــوى الــدولـة الــوطــنــيــة حــيـدر
ــــطـــالب الــــعـــبــــادي تـــأيــــيـــده 
ـــشــروعــة.وقــال ــتــظـــاهــرين ا ا
العـبادي في تـغريـدة على تـويتر
ــــشــــروعـــة ـــطــــالب ا (نــــؤيــــد ا
( والسلمية للمواطن احملتج
وأضـــاف (نـــدعـــو لـــلـــكـــشف عن
القـتلـة وضمـان انتـخابـات حرة
وآمنة ونـزيهة وإشـراك الشباب
باإلصالح والـتـغـيـير) وتابع ان
(الـتــظـاهــرات الـســلـمــيـة رافــعـة
إصالح لـلـنـظـام والـدولـة بـعـيداً
عن الترويع والفوضى). بدوره 
ابــــدى الـــــقــــيـــــادي في االحتــــاد
الــوطــني الـــكــردســتــاني غــيــاث
ســـــــــــــــورجــي  دعـم حـــــــــــــــزبـه
لـلــتـظــاهـرات الــتي انـطــلـقت في
عــدد من مـــنــاطق بـــغــداد ومــدن
وسط وجـــنــــوب الـــعـــراق.وقـــال
ســــــورجي فـي بــــــيــــــان امس إن
(حـزبـه كـان واليــزال مع مــطـالب
ــواطـــنــ في احلـــصــول عــلى ا

شروعة).  حقوقهم ا

إلى الـــــضــــغط عـــــلى اجلــــهــــات
طالب عـنية من أجـل حتقيـق ا ا
التي رفعتها احـتجاجات تشرين
 أبــــرزهــــا حتـــقــــيق الــــعــــدالـــة
االجتـمـاعيـة وتـوفيـر حـياة آمـنة
ــة ومــحــاســبــة الــقــتــلـة) وكــر
مـهـددين بـ (تـصــعـيـد اخلـطـوات
في حـال عـدم وضع حـد لـظـاهرة
الـقــتل) داعـيــ الى (اعــتــصـام
مــفــتــوح عـــقب ســقــوط شــهــداء
وجـــرحى في تـــظـــاهـــرات امس)
وشـــهــــدت ســـاحـــتـيّ الـــنـــســـور
والـــــــــفــــــــردوس وصــــــــول آالف
احملــــتــــجـــــ من احملــــافــــظــــات

تـظاهرين. الى عدم االحتـكاك بـا
وتمكنت عـناصر االمن من اعادة
الـســيـطــرة عـلـى الـتــحـريــر بـعـد
وصــول الــتــعــزيــزات االمــنــيــة .
ومـنــذ أيــام حتـشــد مــجـمــوعـات
شـبـابــيـة عـلى مــواقع الـتـواصل
االجتـمـاعي لتـظـاهرات  25ايار
الـتي انـطلـقت امـس حتت شـعار
(أنــا الــشــهـيــد .. مـن قـتــلــني) و
) من اجل (الــــعـــدلــــ راجــــعــــ
الضـغط على احلـكومـة بالـكشف
عن اعمـال القـتل التي تـستـهدف
الـــنـــاشـــطـــ مـــنـــذ مـــدة. وقــال
نـاشـطـون ان (الـتـظـاهـرة تـهـدف
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دعـــا نــاشـــطـــون الى اعـــتـــصــام
عقـب وقوع ضـحـايا في مفـتـوح 
ــــتـــظـــاهـــرين جـــراء صـــفـــوف ا
استخدام القوات االمنية القنابل
والــرصــاص لــتــفــريق احلــشــود
احملتجـة وسط ساحة الـتحرير 
حيث تسـببت الصـدامات بوقوع
شـهـداء وجـرحى. وتـدفـقت امس
قوافـل احملتـجـ الـغـاضـب من
مـــدن عـــديــــدة صـــوب ســـاحـــتي
الــنـســور والــتــحـريــر بــبــغـداد 
تنـديدا بـاستـمرار اعـمال الـعنف
ـــطـــالـــبــة ضـــد الـــنـــاشــطـــ و
احلكومة بأعالن نتائج التحقيق
بـشـأن جــرائم الـقــتل الـتي بـدأت
تـــزداد بـــشـــكـل مـــلـــحـــوظ مـــنـــذ
انـتــفــاضـة تــشــرين وحـتى االن
وقال شهود عـيان ان (مواجهات
انـــــــدلــــــعـت بــــــ قـــــــوات االمن
تـظـاهـرين في الـتحـريـر بـعد وا
اقــدام عـــدد من احملــتـــجــ رمي
القوات بـاحلجارة لـترد األخيرة
عــلــيــهـم بــالــقــنــابل الــصــوتــيــة
ـــا اســــفـــر عن والـــرصـــاص  
اســتــشــهــاد ثالثــة مــتــظــاهــرين
واصـــيب عــــدد اخـــرين). بـــدوره
أشـار عـضــو مـفـوضــيـة حـقـوق
االنسان في العراق علي البياتي
في بـــــيــــان امـس إلى (ســـــقــــوط
شــهـــيــد وعــدد مـن اجلــرحى مع
حـــرق بــــعض الــــيـــات الــــقـــوات
االمنية في الـتحريـر). ودعا قائد
الـــقــوات الـــشــرطـــة االحتـــاديــة 
ــوجــودة في مــحــيط الــســاحـة ا

حيث تمت قيادة عمليات غرب نينوى
ـنـزل والـقـاء الـقـبض عـلى مـداهـمـة ا

ـعـلـومات  احـدهم وبـعـد تـقـاطـع ا
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إقـــلــيم كــوردســتـــان وال ســيــمــا في
مــســألــة تــوفــيــر لــقــاحــات كــورونــا
لــلـمـخــيـمـات) مــعـربــا عن (سـعـادته
بـالــتـعـاون والـتـنـسـيق مع مـؤسـسـة
الـبارزاني اخليرية حيث يقومان في
شاريع تـنفيـذ العديد من الـبرامج وا
قــد ـــشــتــركــة) بـــدوره  اخلـــيــريــة ا
الـبـارزاني (شـكـره لإلمـارات عـلـى ما
تـقدمه من مساعدات وخاصة الهالل
األحــــمـــر اإلمــــاراتي.  وأكــــد رغـــبـــة
حـــكـــومـــته في مـــواصـــلـــة تـــعـــزيــز
الـعالقات الثنائية). في غضون ذلك 
تــوفى الالجئ الـكـردي االيـراني بـ م
الـذي حرق نفسه امـام الكاميرات في
اربـــيل  مــثـــأثــرا بــاصـــابــته. وكــان
الـالجئ البالغ من الـعمر  27عـاماً قد
اضـرم النار بجـسده امام مبنى اال
ـــتـــحـــدة في احملـــافـــظـــة بـــســـبب ا

عيشية الصعبة.  الظروف ا
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اكـــدت مــراكــز األرصـــاد اجلــويــة أن
الـعالم على موعد مع ظـاهرة فلكية لم
حتــدث مـنـذ عـامـ إذ سـيـشـهـد أول
خــســوف كــامل لــلــقــمــر يــتــزامن مع
ـــــراصــــد انه اكـــــتــــمــــالـه. وقــــالت ا
طـلة على نـطقـة ا (سـيتـمكن سـكان ا
احملـيط الـهاد وكـذلك سكـان الشـطر
الـغربي من أمريـكا الشمـالية وأقصى
جــنـوب أمــريـكــا الالتـيــنـيــة وشـرقي
آســيــا من مـشــاهــدة الـقــمــر الـدامي
مـــكـــتــمال الـــيــوم) واضـــاف انه (من
ــرتــقـب أن يــســتــمــر اخلــسـوف 15 ا
دقـيقـة مع مـرور األرض مبـاشرة ب

الـقـمـر والـشـمس) واشـاروا الى ان (
ـائل لـلـبـرتـقـالي ذلك الـلـون األحـمـر ا
هـو نتيـجة شروق الشـمس وغروبها
فـي الـــــغالف اجلـــــوي لألرض عـــــلى

سـطح القـمر في حالـة اخلسوف). من
جــهــته قــال نــوا بــيــتــرو مـن وكــالـة
الـفـضاء األمـريكـيـة ناسـا إن (هاواي
ســتـسـتـمع بـأفــضل مـوقع مـشـاهـدة
تـليها كاليفورنيا ومنطقة شمال غرب
احملــيط الـهـاد وكــذلك نـيــوزيـلـنـدا
وأســتــرالــيــا ســتـحــظــيــان بــفــرصـة
مـشـاهـدة رائـعـة). ولن يـتـمـكن سـكان
أوربـــا وإفــريــقــيـــا وغــرب آســيــا من
مـــشــــاهـــدة أي شيء بـــيـــد أن بـــثـــا
مـباشرا لـلحدث سيـكون متاحـا. فيما
توقعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والــرصـد الــزلــزالي الـتــابـعــة لـوزارة
الـنقل  عـودة ارتفـاع درجات احلرارة
ـنـاطق كافـة . وقالت الـهيـئة في في ا
بـيـان امس ان (طـقس اليـوم االربـعاء
ـنــاطق كـافـة صـحـوا  ســيـكـون في ا
وعــودة درجــات احلــرارة بــاالرتــفــاع

تدريجيا). 
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اســتــعــرض رئــيس حــكــومــة اقــلــيم
كـردستـان مسـرور البـارزاني مع وفد
فـرنـسي  مـلــفـات الـتـعـاون الـثـنـائي
وســبل تـطـويــر الـعالقـة بــ االقـلـيم
وبـاريس في مـجال دعم قـدرات قوات

واجهة فلول داعش. البيشمركة 
 وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(الــبـارزاني اسـتـقـبل في اربـيل وفـدا
فــرنـسـيـا ضم رئـيــسـة جلـنـة الـدفـاع
ـان الــوطــني والــعــسـكــري في الــبــر
فـرانسواز دومـاس والنائبـ فيليب
مـايـر وغويـنديل رويـالالرد فضالً عن
الــسـفـيـر لـدى بــغـداد بـرونـو أوبـرت
والـقـنصـل العـام في أربـيل أوليـفـييه
ديـكوتيني حـيث جرى التطرق خالل
الـــــلـــــقــــاء الـى آخــــر الـــــتـــــطــــورات
ـنـطـقة ـسـتـجـدات في الـعـراق وا وا

بـاإلضـافة إلى بـحث مـواصلـة تعـزيز
الـــعالقــات بــ االقــلـــيم وفــرنــســا)
واضـاف ان (االجتمـاع ناقش العالقة
بــ االقـلــيم واحلــكـومــة االحتـاديـة
والــتـنـسـيق بـ قـوات الــبـيـشـمـركـة
واجلــيش وتـنـفـيـذ إتــفـاق سـنـجـار)
واضـاف ان (اللقاء بـحث سبل توفير
لـقاحات كورونا لـلالجئ والنازح
فـي إالقـلــيم) واعــرب الــبــارزاني عن
(شـكره لفـرنسا حـكومة وشـعباً على
ـســتـمــر لالقـلــيم في مـراحل الــدعم ا
مـختـلفـة وصعبـة والسيـما مـساعدة
قــوات الــبــيــشــمــركــة في الــتــصــدي
لـداعش) مــؤكـدا (اسـتــعـداد االقـلـيم
لــتــوطــيـد الــعالقــات مع فــرنــسـا في
جــمــيع اجملــاالت). من جــانـبه شــدد
الـوفـد عـلى (أهمـيـة تـعزيـز الـصـداقة
والـعالقة الـتاريخـية الـتي جتمع ب
) مشـيدا بـ(جهود اإلصالح اجلـانب

الـــتي تــبـــذلــهــا حـــكــومـــة االقــلــيم).
س إرادة صـلــبـة لـدى واضــاف انه (
احلـكـومـة إلصـالح االوضاع  ونـحن
واصل الدعم مـستعدون بـكل السبل 
و الــتـعــاون مع االقـلــيم في اجملـاالت
اخملـتـلـفـة). كـمـا اسـتـقـبل الـبارزاني
الـــيـــوم الـــثالثــاء  25 أيـــار (مـــايــو)
 2021 األمــ الــعــام لــهـــئـة الــهالل
األحــمــر اإلمـاراتـي مـحــمــد الـفالحي
ـرافق له. ونقـل الوفد خالل والـوفد ا
الـلـقـاء الذي حـضـره الـقنـصل الـعام
ـتحـدة في أربيل لإلمـارات الـعربـية ا
أحــمـد الـظـاهــري (حتــات ولي عـهـد
ابوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى
رئــيس احلــكــومـة) مــؤكــدا (حـرصه
عــلى تــعـزيــز الـعالقــات بـ االقــلـيم
واإلمــــارات فـي جــــمــــيع اجملــــاالت).
وأشــار إلـى أن (اإلمـارات ســتــواصل
مــسـاعــدة الالجـئــ والـنــازحـ في

الــتــوصل لالرهــابـي الـثــانـي بـنــفس
الـقـرية والـقبض عـليه). وفي بـغداد 
تــمــكـنـت الـقــوات االمــنـيــة من الــقـاء
ــواد الـــقــبـض عــلى  38 مـــتــهـــمــا 
قـانونية مختـلفة وضبط مواد مخدرة
وأســلـحـة غـيـر مــرخـصـة في مـنـاطق
مـختلفة. واعلنت وكالة االستخبارات
والــتــحـقــيـقــات االحتــاديـة في وزارة
الـداخلية القبض عـلى خلية إرهابية
ا يسمى قاطع فـي بابل كانت تعمل 
جـنـوبي بغـداد. واشار بـيان امس ان
تــمـكــنت من الــقـاء (مــفـارز الــوكــالـة 
الـقـبض على ثـمانـية ارهـابيـ ضمن
خـلية داعشـية عملت ضـمن ما يسمى
جــنــوب بــغــداد الــتي نــشط عــمــلــهـا
بــجــرف الـنــصـر فـي نـقل انــتــحـارين
ونـصب وتـفـجـيـر العـبـوات الـنـاسـفة
ــواطــنـ عــلى الــقــوات االمــنــيــة وا

ـرابـطـة ومـراكـز واسـتــهـداف نـقـاط ا
الــشـرطـة والـتــهـجـيـر الــقـسـري عـلى
الــهـويـة). وضــبـطت هــيـئـة الــنـزاهـة
الـعامـة مـتهم يـنتـحل صفـة مديـر عام
في أحـد األجـهـزة الـرقـابـيـة مـتـلـبـساً
بــالــرشــا لــقــاء غــلق مــلــفــات يــدعي
وجـــودهــا بــحـق صــاحب مـــؤســســة
أهـليـة. وقالت الـهيـئة في بـيان تـلقته
(الـــزمـــان) امـس ان (فـــريق عـــمل من
مــديـريـة حتـقـيق الــنـزاهـة في بـغـداد
وبــعـد انــتـقــاله إلى أحــد الـكــوفـيـات
الـشعـبية في أحـياء  تـمكن من ضبط
رئـيس عصابة متلبـساً بتسلم خمسة
آالف دوالر مـقـابل وعـود كاذبـة بـغلق
مــلـفــات فــسـاد يــدعي وجـودهــا ضـد
رئــيس مــؤسـســة أهـلــيـة) وتــابع ان
(الـفريق تـمكَّن مـن ضبط جـميع أفراد
الــعـصـابـة اآلخـرين) مــشـيـرا الى ان
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اعـلنت وزارة النفـط عن توفير فرص
عـمل للخـريج االوائل في مـحافظة
الـبـصـرة.وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الوزير احسان عبد اجلبار
اســــمــــاعـــيـل الــــتـــقـى هــــاني بــــنـــا
مـديـرعـمـلـيـات شـركـة شـلـمـبـرجـير 
االمـــريـــكــيـــة الـــعــامـــلـــة في قـــطــاع
اخلـدمات النـفطيـة بحقـول البصرة 
واتـــفــقــا عــلـى تــوفــيـــر فــرص عــمل
وتـشـغيل اخلـريـج الـثالثة االوائل
مـن كـــلـــيـــات هـــنـــدســـة الـــنـــفط من
اجلــامـعــات احلــكـومــيـة لــلـســنـوات
الـــثالثـــة االخــيـــرة في احملــافـــظــة)
مــــشـــيــــرا الى ان (ذلك جــــاء ضـــمن
مـساعي الوزير وجهوده التي تهدف
الى تـوفير فرص عمل لـلخريج مع
ــتـخــصــصـة ـيــة ا الــشــركـات الــعــا
ـهـارة واخلـبـرة) وتـابع الكـتـسـاب ا
ــشــمـولــ ســيـخــضــعـون الى ان (ا
ـقابـلة واالختـبار من قبل الـشركة). ا
وحـقـقت الـوزارة الـنـفـط ايـرادا اكـثر
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ســجــلت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
ـواطــنـ اقــبــاال واسـعــا من قــبل ا
ـنتـشرة في عـلى مـنافـذ التـلقـيـحا ا
بـغـداد واحملـافـظات   فـيـمـا اعـلنت
رصـــد  4938 اصـــابـــة بــفـــايــروس
كــــورونـــا وشـــفـــاء  4279  حـــالـــة
وبـواقع  27 وفـاة جـديدة في عـموم
ـــوقف الـــوبــائي الـــبالد. واوضح ا
الــــيـــومي  الــــذي اطـــلـــعـت عـــلـــيه
(الـزمان) امس ان (عدد الفحوصات
اخملــتـبــريـة الـتـي اجـرتـهــا مالكـات
بــلــغت اكــثـر من  45 الف الــوزارة 
عـينة مشتبه اصابتها بالفايروس 
اذ  تــســجــيل  4938 اصــابــة في
عـــمـــوم احملـــافـــظـــات) مـــؤكـــدا ان
(الـشـفـاء بـلغ  4279 حـالـة وبـواقع
 27 وفــاة جـديـدة) مــشـيـرا الى ان
(اكــثــر من  27 الـف شـخـص تـلــقى
ـضـاد في مـراكـز جـرعــات الـلـقـاح ا
ـــــنــــــتـــــشـــــرة بـــــغـــــداد الـــــوزارة ا
ـــنـــفـــذ واحملـــافــــظـــات). وشـــهــــد ا
الـتلـقيـحي في مسـتشـفى الواسطي

التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة
انــطالق حــمــلــة الـتــطــعــيم بــلــقـاح
الـفايزر اجلرعة الثانـية  للمواطن
لقح اجلرعة األولى نتسب ا وا
ـوعــد اخملـصص  وحتت حــسب ا
سـتـشفى إشـراف ومـتـابعـة مـديـر ا
عـبـاس مـحـمـد صـحن الـنـصراوي .
كــمـا اكـدت دائــرة صـحـة مــحـافـظـة
واطن على كربالء  تزايد اعداد ا
عــمـلــيـة الـتــطـعــيم ضـد اجلــائـحـة.
ــنـــفـــذ الــتـــلـــقــيـــحي في وواصـل ا
مـسـتشـفى آزادي الـتعـليـمي الـتابع
لــدائــرة صــحــة مــحــافــظــة كــركـوك
نـتسب ـالكات وا بـتلقـيح جميع ا
ـستـشفى. واوضح والـعامـل في ا
مــــــديـــــــر الــــــقـــــــسم الـــــــفــــــنـي في
ـسـتشـفـيـمحـمـود ماهـر ان (هـناك ا
ــنـــتــســـبــ تـــوافــدا كـــبــيـــرا من ا
ـسـتـشـفى الكــات الـعـامـلـة في ا وا
ـسـجـلـ عـبر ـواطـنـ وكـذلك ا وا
ـنـصـة االلـكـتـرونـيـة لـلوزارة عـلى ا
حيث بلغ ضـادة  بـأخذ الـلقاحـات ا
ـــــلــــقــــحـــــ نــــحــــو 4170 عــــدد ا

شخصا). 

(الـتـحقـيقـات األولـية قـادت إلى إقدام
أفـراد الـعصـابـة على انـتـحال صـفات
رسـمـية في مـؤسـسات الـدولـة بقـصد
ـواطـن لـقـاء تـسـلّم مـبـالغ ابـتـزاز ا
مـالية مقابل وعود كاذبةٍ بغلق ملفّات
فــــســــاد يـــدعــــون أنــــهـــا مــــوجـــودة
ـتـهم وبـاسـتــطـاعـتـهم غـلـقـهـا عـبـر ا
الـرئيس الـذي ينتـحل صفة مـدير عام
فـي أحـد األجـهـزة الـرقـابـية) مـشـيـرا
الـى (تـنـظـيم مـحــضـر ضـبط أصـولي
ـتـهـمـ بـالــعـمـلـيـة وعـرضـه رفـقـة ا
ـــبــرزات اجلـــرمــيـــة عــلـى قــاضي وا
الـتحـقيق اخملتص التّـخاذ اإلجراءات
ـناسـبـة بـصددهـا). كـما الـقـانـونيـة ا
نــفــذت الـهــيـئــة عــمـلــيـتـي ضـبط في
مـديـريـة التـسـجيل الـعـقـاري الثـانـية
ــصـــارف األهــلــيــة في واثـــنــ من ا

محافظة كربالء. 
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بـــفــــرقـــة ذات الـــصـــواري في قـــريـــة
تـمــارات الـتـابـعـة لـلـقـضـاء   عـلى
اثـرها التنسـيق مع قسم استخبارات

 ÊU e « ≠ œ«bG

اصـيب عشـرة مدنـي بـجروح بـليـغة
اثــر انــفــجــار عــجــلــة مــفـخــخــة في
مـحافظـة االنبار.وذكـرت خلية االعالم
االمـني في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (عــجـــلــة مــفــخــخــة نــوع بــيك اب
مــركـونـة في شــارع االطـبـاء بــقـضـاء
حــديـثـة اســفـرت عـن اصـابــة عـشـرة
مـدنـيـ بجـروح مـخـتـلفـة). وتـمـكنت
مـفـارز االستـخـبارات الـعـسكـرية من
اإلطـاحـة بـاثنـ من ابـرز عنـاصـر ما
تـــســمى بــفـــرقــة ذات الــصــواري في
حـافظة نـينوى. وذكر قـضاء تلـعفر 
ــعـــلــومــات بـــيــان امس انـه (وفــقـــاً 
قــدمـــتــهــا مــديــريـــة االســتــخــبــارات
الــعـسـكــريـة في وزارة الـدفــاع بـشـأن
وجـود عدد من ابـرز قيادي مـا يسمى
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خـــســـر مــنـــتـــخب الــعـــراق بـــكــرة
الـــصــاالت امس الــثـالثــاء مــبــاراة

 Âd% bMK U  ôU

 ‰U b u*« v ≈ q Q « W UD  s  ‚«dF «
ــونـــديـــال الـــصـــاالت في ـــؤهـل  ا

التيفيا 2021.
نـتخب العـراقي تعويض وحـاول ا
خــسـارته في مــبـاراة الــذهـاب لـكن
فـريق تايالنـد كان ندا قـويا وأنهى
الـشـوط األول مـتـقـدم عـلـى الـعراق

بهدف دون رد.
وفـي الـشــوط الــثــاني ومع تــراجع
ـنـتـخب الـعراقـي  وآماله حـظـوظ ا
ــنــافــســة عــلى فـي الــتــعــويض وا
بـطاقـة التأهل بـدأ مستـوى الفريق
يــنــخــفض تــدريـجــيــا حــيث ســيـر
ـبـاراة بـخـبـرتـهم العـبــو تـايالنـد ا
ــصـــلــحــتــهم ـــبــاراة  لــتـــنــتــهي ا

برباعية.
يــــشـــار إلـى أن تـــايـالنـــد تــــأهـــلت

رسميا إلى مونديال التيفيا.

ـــلــحق الـــثــانـــيــة أمــام تـــايالنــد ا
بـنـتـيجـة اربـعـة اهداف من دون رد
والـتي أقـيـمت  في قـاعة خـورفـكان
ـــــلـــــــــحق فـي اإلمــــارات ضـــــمن ا

من خمسة مليارات دوالر خالل شهر
اضي. نيسان ا

 واوضـح الــــبــــيـــــان انه (بـــــحــــسب
االحــصـــائــيــة الــصــادرة عن شــركــة
تـسويق النفط الـعراقية سومو  فأن
كـمية الصـادرات من اخلام بلغت 88
مـليونا و  398 الـفا و 319 بـرميالً 
بــايـرادات بـلــغت  خـمـســة مـلـيـارات
و 549 مـليـونا و  517 الف  دوالر)
مــشـيـرا الى ان (مــجـمـوع الــكـمـيـات
ــصـدرة من احلـقــول الـنـفــطـيـة في ا
وسـط وجــنــوب الــعـــراق بــلــغت 85
مـليونا و 534 الـفا و  916 بـرميال 
امــا من حـقــول كـركــوك عـبــر مـيــنـاء
فـقد بـلـغت مـلـيـون و863 جـيـهـان 
الــــفـــا و 403 بــــرمـــيال) وتــــابع ان
(كــمـيـات وايـرادات شـحــنـات الـنـفط
ـصــدر الـتي  تـسـويـقـهـا بـعالوة ا
سـعريـة لتـحقيـق ايراد إضافي خالل
بـلغ مجـموعه اكـثر من نـفس الشـهر 
 74 مــــلـــيــــونـــا و 992 الــــفـــا و80
دوالرا فـي مـــا بــــلغ مــــعـــدل ســــعـــر

البرميل الواحد  62.779 دوالرا). 

∫ حشود غفيرة من احملتج تتظاهر وسط ساحة التحرير ببغداد امس للمطالبة باحلقوق «d UE
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مـصدر حتـدي امـني لـكال اجلـانـب
ـا اســتـدعى الـتـنــسـيق في االطـار
علومـاتي وليس االنتشار) ,واشار ا
الى ان (وضع احلــدود االداريــة بـ
ديـالى واالقـلـيم يـعـاني من حتـديـات
 االشارة اليـها مـنذ عامـ بسبب
وجـود بــعض الـثــغـرات  ,وان وزارة
الدفـاع تعـهدت بإجـراءات لتـأميـنها
ونــأمل حــسم مــلف اخلــروقــات قـبل

بكرة) . االنتخابات النيابية ا
مـن جــهــة اخــرى تــفـــقــد مــديــر عــام
الــشـركــة الـعــامـة لــتـجــارة احلـبـوب
التابعة لوزارة التجارة عبد الرحمن
اجلـويــبـراوي ,صــومـعــة خــان بـني
تابـعة سير عمـلية التسويق سعد  

اجلارية. 
WB²   UNł

ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
اجلـويـبـراوي خـالل لـقـائه بـعـدد من
سوق وسائقي الشاحنات ,القول ا
انه (ســــيــــتم مــــفــــاحتــــة اجلــــهـــات
اخملـــتـــصــــة في وزارة الـــداخــــلـــيـــة
ــوقع بــنـــقــاط حــراســة ,لــتــعــزيـــز ا
لـــلــشــاحــنــات واحلــد من عــمــلــيــات
الـــســرقــة الــتي تـــقــوم بــهــا جــهــات
مــجـــهــــولــة ,فــضال عـن ايــجــاد حل
ســريـع لــلــطـــريق احلــولي  ,النــهــاء
مـسـألـة الـتـأخـيـر واحلد مـن حوادث

ـــــــســــــار وانــــــقالب اخلــــــروج عن ا
الشاحنات).

داعـيـا الى (اهـمـيـة الـنـهـوض بـعـمل
ــواقع والــبـــدء بــحــمــلـــة صــيــانــة ا
وتــاهــيل شـامــلــة لـهــا  اضــافـة الى
اعداد دراسة وكشـوفات عن االعطال

االتـــاوات حتـــول الـى نـــوافـــذ لـــدعم
جـهـات سـيـاسـيـة مـتـنـفـذة) علـى حد
قــــوله . واشــــار الى ان (ذلك خــــطـــر
ـثل انتـهاكا يسيء لـهيـبة الـدولة و
لـــلــقـــانــون) ومـــضى الى الـــقــول ان
(غض النظر عن هذه االمور سيخلق
مــشـاكل كــبــرى لـهــا مـســاس بـاألمن

واالستقرار). 
من جــهــته  ,اســتــبـــعــد الــنــائب عن
احملـــافــظــة مــضـــر الــكــروي  عــودة
انـتـشـار قـوات الـبـيـشـمـركة فـي مدن
ديـــالـى مـــبـــيـــنـــا أن وزارة الـــدفــاع
تعـهـدت بتـأمـ حدود احملـافـظة مع

كردستان. 
وقــال الــكــروي لـ (الــزمــان) امس إن
(الـوضع االمنـي في مـدن ديالى دون
استثـناء مسـتقر والـقوات االحتادية
ـــوقف وهـــنـــاك تـــســـيـــطـــر عـــلـى ا
اجنـازات تــتـحــقق في تـعــقب خاليـا
نظمة) مستبعدا ة ا داعش واجلر
(عودة انتشـار البيشـمركة في بعض

مدن احملافظة).
واضـــــاف ان ( تـــــعـــــاون الـــــقـــــوات
االحتـادية مع الـبـيـشمـركـة منـحـصر
في احلــدود االداريـة الــفــاصـلــة بـ
ديــالى والـسـلــيـمـانــيـة بـاعــتـبـارهـا
معقدة من ناحيـة التضاريس وهناك
فـراغــات شـكــلت في اآلونــة االخـيـرة
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اعـــلـــنت  وزارة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والــبــحث الــعــلــمي تــواصـل ارتــفـاع
مـؤشـر الـبحـث العـلـمي الـعراقي الى
أربـعة وسبع ألف بحث منشور في
مـسـتـوعبـات سـكـوبس والـتوجه الى
الــتـوأمــة الـعــلـمــيـة بــ اجلـامــعـات

احلكومية واألهلية.
 ووجـه الــوزيـــر نـــبـــيل كـــاظـم عـــبــد
الــصـاحب في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)

 qNKN  b³Ž rOF½

بغداد
‰UF « b³Ž dHE

واحــتــيـاجــات اخملــتـبــر واخلــدمـات
ـيــكـانـيـكـيـة  لـلـمـبـاشـرة واالعـمـال ا
بـحمـلـة االعمـار). متـعـهدا لـلـفالح
(بـــبـــذل اقـــصى اجلـــهــود و تـــغـــيــر
مـســارات الـتـعـامـل من اجل تـسـريع
وتيرة العمل). من جانبه   ,اكد مدير

ÊUłdN∫ فعاليات وقصائد بالفارسية والعربية والكردية خالل افتتاح مهرجان كالويز في السليمانية
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انطلقت في السليمانية صباح امس
الـثالثـاء فـعـالـيـات مـهـرجـان كالويـز
الــثــقــافي الــدولي بــدورتـه الــرابــعـة
والعـشـرين بحـضور ادبـاء ومـثقـف
وســيــاســيــ من اقــلــيـم كــردســتـان
واحملــافــظــات فــضالً عن حــشــد من

. الفنان واالدباء االيراني
وقـالت الـدكتـورة ابـتـسـام اسـمـاعيل
قـــادر في الـــكـــلـــمـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة
ـدة ثالثة لـلـمهـرجـان الـذي يسـتـمـر 
ايـام انه (بـرغم االزمـات الـسـيـاسـيـة

لالثــــنـــيـــات االخــــرى كـــالـــعــــربـــيـــة
والــفــارسـيــة والــتـركــيــة واالرمـنــيـة

انية والفرنسية). واال
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بكلمة ترحيب حارة ضيوف وحيت 
ـشــاركـ فــيه وعـدت ــهـرجــان وا ا
حـــضــورهم دعــمــا بـــارزا لــلــثــقــافــة

وحرية التعبير واحلقوق االخرى.
ــــهــــرجـــان قــــد اقــــيم وسط وكـــان ا
حتـــديــات تــواجـه االقــلــيم بـــيــنــهــا
انتشار جائحة كورونا التي فرضت
قيوداً وتدابيـر وقائية تمـثل بعضها

يـقولون .ان اإلسكنـدر كان في بابل .وأراد ان يذهب بالد فارس عن طريق
جهة اجلنوب . فسأل كشافيه عن الطريق ومفاجآته ?

فـأجابـوه : ليس هـناك سوى الـنخل والـقصب وال تـرتهب من أطـواله فهو ال
. لك سيوفا ورماحاً

فـرد قـائال : النـخل ال أهابه ألنـي وجدته في بـساتـ بـابل  ولكن اجملـهول
في القصب . 

وفـعال فشـلت رحلـته الن القصـب واألهوار جعـلت سنـابك خيـله تغوص في
الوحل والط وغابات القصب الكثيف .

وقـالـوا عن الـعـراق : ان خـطـوتك فيـه أما نـخـلـة او ظل نـخـلـة . وقـبل حرب
الـثـمـانـيـنـات كـان الـعـراق هـاجـسه ان نـخـيـله اكـثـر عـدد من سـكـانه  لـكن
ـدافع ومجنزرات الدبـابات والشفالت أتـلفت االف البساتـ فصار نخيل ا

العراق ربع عدد استمارات بطاقات التموين في احلصار.
احـزن عندما أجتول في أسواق اوربا وانا ابـحث عن التمر لفطور رمضان
ـتــوفـرة جـزائـريـة وتـونــسـيـة ومـغـربـيـة فال اجـد تـمــرا عـراقـيـا  واألنـواع ا
وسـعـودية وإيـرانيـة وكـلهـا بـأنواع لـيست جـيـدة .واجليـد هـو نوع سـعودي
ـغاربـية واإليـرانيـة  وهنـاك تمـر يأتي من يـباع بـخمـسة أضـعاف الـتـمور ا
كتوم يباع غاليا األراضي الـفلسطينية احملتلة وتصدره إسرائيل ويسمى ا

ايضا.
وحـ اســأل عن تـمــر الـعــراق الـذي كـانـت اوربـا تـتــلـهف لــطـعـمـه وكـبـسه
وتـغليفه وأنواعه اجليدة حتى احملشي مـنه باجلوز واللوز والكزبرة . يجيء
تلك القدرة على التصدير ومعامل كبس التمور الـرد من العراق : لم نعد 
وتـغليفه وأكثرها في البصرة واحللة اغلقها أصحابها وحتولت مثل قاعات

السينما الى ورش حدادة وجنارة ومخازن مواد إنشائية وأصباغ.
اعـتـقـد أننـا في الـعـراق نـحتـاج الى سـيـاسـة نخـيـلـيـة في اسـتعـادت حـمـلة
وطـنيـة لـشتل الـفسـائل وخـطة اقـتصـاديـة صنـاعيـة جتـارية في الـتصـدير .
واعــــرف ان جـــــمــــيع وزراء الـــــزراعــــيــــة من  2003الـى الــــيــــوم هم وراء
مـحـاصصـة  ويعـدون الـسنـوات االربع لـيلـتـحق بكل واحـد مـلف او ملـف
ـان لـيحـصن نـفسه مـنـهن . وفي التـالي لم أشـاهد فـسـاد فيـذهب الى الـبر

وزيرا في مناظرة تلفزيونية يأتي على ذكر التمر .
ـرات عن اخلــيـار والــطـمـاطم والـاللـنـكي ـئــات ا الـغــريب انـهـم يـتـحــدثـون 

ذيع . ستورد وال يأتي لذكر الى تلك النخلة اليتيمة ال منهم وال من ا ا
هـذه نخلة الله ومنحه الرسول ص لقب العمة .وكانت ظال لوالدة الكثير من
األنـبياء .ومن جذوعها والقـصب صنع نوح ع رحلة األمان والسالم  وهي
ـثـيـر في لـوحـات الـشـاهـد احلي عـلى جـمـالـيـة طـبـيـعـة الـعـراق والـعـنـوان ا
الـفنـانـ وقصـائد الـشـعراء وذكـريات مـراجـعة دروس الـبكـلـوريا وكـليـبات

األغاني.
حـسرتي ان اسمـع رئيسـا للجـمهوريـة يتحـدث عن النـخلة ويـحث الفالح
عـلى زراعتـهـا ويدعـو ليـهب دعمـا حتى لـو خـمسـة عشـرين الف دينـار لكل
من يـزرع نـخــلـة. ومـثل  رؤسـاء اجلـمـهـوريـات .يـكـون رؤسـاء الـوزرات من
ــسـكـون الــصـمت أزاء هــذا الـكـائـن األخـضـر فــارع الـطــول والـذي مـلئ
األلـواح الـسـومـريـة والـبـابــلـيـة بـظالله وسـعـفه  وكـان ظـله هـاجـسـا لـوالدة
األسـاطيـر والسالالت والـشرائع األولى . فـلم اسـمع يومـيا رئـيسـا للوزراء
اسـتدعى وزير زراعته وسـأله عن أحوال النخل والـبسات ومقـدار إنتاجنا
اذا ال نـصـدره . واعرف ان رئـيس الـوزراء قـد يسـمع الـوعود من الـتـمـر و
فـقط من وزيـره لكن احملـاصـصة جتـعـله يخـجل لـيقـول للـوزيـر :هذا كالمك

ومشاريعك .القبض شنو ?
الـنخلة يا ناس هي مثل بئر النفط  صـحيح ان بئر النفط اغلى منها  لكن
احلـصول على الـتمر ال يـحتاج سـوى الى يد الفالح الـعراقي . فيـما النفط
ال نـحـصل علـيه أال مـشـاركة في جـوالت الـتراخـيص اجملـحفـة مع شـركات

أمريكية وصينية وماليزية وبريطانية .
اكـرمـوا النـخـلة بـزراعـتهـا . فـانا اعـتقـد جـازما ان كل
أســواق الـعـالم الــبـعـيــد في اوربـا واســيـا وأفـريــقـيـا
نجمد الشمالي تنتظر تمرنا العراقي وحتى القطب ا

بكل أنواعه.

ـــشـــروع الـــتـــوأمــة ـــضي  امـس (ا
الـعـلـمـيـة بـ اجلامـعـات احلـكـومـية
واألهــلــيـة  ,لــبــلــورة خــارطـة طــريق
تــهــدف الى االرتــقـاء بــواقع الــبـحث
ي فـي مــؤســسـات الــعــلــمي األكــاد
الـتـعلـيم العـالي الـعراقي كـما ونـوعا
ـشـتـرك وتـعـزيـز مـسـاحـة اإلشـراف ا
في مـجـال الـدراسـات الـعـلـيـا وإقـامة
ــــؤتــــمــــرات وتــــفـــعــــيـل إجـــراءات ا
ضــــمــــانــــات اجلــــودة واالعــــتــــمــــاد نبيل كاظم عبد الصاحب
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اعــلن الــنــائب عن مــحــافــظـة ديــالى
فــرات الــتـمــيــمي  اسـتــمــرار فـرض
االتــاوات عــلـى الــســلع والــبــضــائع
الــقـادمــة من اقــلـيـم كـردســتـان عــبـر
ـتكررة احملافـظة برغم الـتحـذيرات ا
من خــطـورتــهــا مـؤكــدا ان فـرضــهـا
حتـــول الـى نـــوافــــذ لــــدعم جــــهـــات

سياسية متنفذة. 
وقــال الــتــمــيــمي  فـي بـيــان تــلــقــته
(الزمـان)  امس ان (وجـود سيـطرات
تـبـتـز سـائـقي الـشـاحـنـات والـتـجـار
وتـــــفـــــرض اتـــــاوات عـــــلـى بـــــعض
ــواطـنــ في طــرق ديـالـى الـبــريـة ا
والسيما الـقريبة من اقـليم كردستان
التـزال مـسـتمـرة) عـلى حـد تـعـبـيره
مـبــيـنـا ان (احملــافـظـة تـعــد الـنـافـذة
االكـبر لـدخـول الـبـضـائع من االقـليم
صــوب بــغــداد وبــقــيــة احملــافــظــات

االخرى).
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وتابع (كـنا نـعـول على مـقتـرح مسك
الـسـيـطـرات اخلـارجـية مـن قبـل قوة
امـنـيـة خاصـة ألنـهـاء هـذه الـظـاهرة
الــــســــلــــبــــيـــة ,لــــكن لم حتــــصل اي
اسـتــجـابـة والتـزال مـســتـمـرة ومـنـذ
ســـنــوات عــدة) مـــؤكــدا ان  (فــرض
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واالقــتـصــاديـة واالجــتــمـاعــيـة خالل
اضية السنوات االربعة والعشرين ا
ـطـبـات الـتـي واجـهت مـجـتـمـعـنـا وا
بـــقي مـــهـــرجــان كـالويــز الـــســـنــوي
مـستـمـراً من دون انـقطـاع وانـطـلقت
مـنه عـشـرات االقالم االدبـيـة الـشـابـة
الـتي اثبـتت جـدارتـها وقـدرتـهـا على
الـــتـــواصـل واالبـــداع وتـــألـــقت فـــيه
اســـمـــاء ادبـــيـــة المــعـــة في الـــوسط
نبر لم االدبي الكردي علما ان هذا ا
يكن مـحصـوراً بـاالسمـاء الكـردية بل
ـعرفية تعداها الـى مئات االصوات ا

دوسلدورف
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قراطية تقدم الدروس للبلدان والشعوب مـعلوم ان جتارب الشعوب في الد
الساعية للعمل بالدمقراطية ومن جتاربها ان ال لقاء وال توافق وال انسجام
قـراطية واجلـهل وفقدان االمن في اي بـلد من الـبلدان  وازاء هذا بـ الد
احلـال يـتـحـتم عـلــيـنـا نـحن الـعـراقـيـون. ان نـعـمل من اجل صـنـاعـة ووضع
قراطية فواقع احلال يـحدثنا عن حالة غير االسس الـسليمة للمارسـة. الد
طـبيعية يشهدهـا مجتمعنا اال وهي ان يـدفع الناس البسطاء بدون وعي الى
صـناديق االقتراع الضفاء الشرعية على االنتخابات في ح  يتطلب االمر
ـسؤولـية  لكي ان يـدلي النـاخب بصوتـه بوعي وبكـامل األهلـية والوعي وا
ان  االمر االخر والـذي ال تقل اهميته عن ثـله حقيقة في الـبر يـنتخب من 
حـالـة الوعي بل يـرتـبط بـها ارتـبـاط مبـاشـر هو تـوفـير االمن لـلـناخب وان ال
يـذهب الى االنـتـخـابـات حتت اسـالـيب الـقـهر والـتـهـديـد الن إسـتـخـدام هذا
االسـلوب يـفقـد نتـائج االنـتخـابات شـرعيـتهـا لهـذا ال بد من أبـعاد اصـحاب
ـشـاركـة في الـعـمـلـية االنـتـخـابـيـة وخالفـا لـذلك فـان االزمات الـسالح من ا
صـداقيـة والتزويـر ستكـون حاضرة وسـتبعـد كل الناس تـبقى وحالـة عدم ا

قراطية صحيحة وسليمه . ارسة د الذين يتطلعون الى 
كن وحـ تـتـمـكن احلـكـومـة من تـوفيـر هـذان االمـران وحتـكم سـيـطـرتـهـا 
قـراطيـة التـي تؤمن الـعداله جلـميع ـمـارسة الـد الـقول انـنـا مقـبلـون على ا
شـرائح اجملـتمع والـقـوى الفـاعلـه في العـملـيـة االنتـخـابيـة خـاصة تـلك الذي
تـمثل الشعب بشكل حقيقي  ولكن فـي بالدنا يبدوا ان هدا االمر مستبعد
ـليـشيـات هي من تـتحـكم بالـعمـليـة االنـتخـابيـة وان النـتائج مـحسـومة وان ا
مـارسات من اجل الوصول الى مـقدما لصـاحلها ومن يشـاركها في هذه ا
كـراسي احلــكم بـعـيـدا عن الـراي احلــقـيـقي الـذي يـتـطــلع الـيه الـشـعب في
ـكنـنا الـقول ان ـقراطـية سـليـمة وصـحيـحة والـسؤال هـنا هل  ـارسة د
ـكن ان جتري قـبل ان يـكـشف عن الـذين وجـهه بـنـادقـهم نـحو انـتـخـابـات 

طالب بوطن?  تظاهر ا الشباب ا
مـؤكد ان كل االعراف والقوانـ تقول يجب ان يتم كـشف هؤالء القتله امام
الـنـاس جــمـيـعـا وان يـاخـذ كل ذي حق حـقـه بـالـقـانـون من هـؤالء اجملـرمـ
ــتـــلــكــون الــسالح الــســائـب في الــشــارع  وان ال تــتــرك االمــور الــذين 
مـاطـلة والـتغـاضي عن الـقتـله ان ذلك سـوف يزيـد من الطـ بـله وتتـاكد بـا
قـناعة تـامة لدى الـناس ان هـؤالء القتـلة مادامـوا لن ينالـوا العقـاب الصارم
ـكن ان يعـيدوا فـعلتـهم في اغتـيال الـناس وتـهديـد كل من يخـالفهم فـانهم 
الــراي الن وعــيــهم اوصــلـهـم الى هــذه الـنــتــيــجــة اي طــلب الــفـوز
بـاالنــتـخـابــات بـقـوة الـسـالح وتـهـديـد الــنـاس وخـاصـة
ن يـخشـونـهم ويـخـشـون سـطـوتهم الـبـسـطـاء مـنهـم 
وتـمـردهم على الـقانـون واالعـراف وما جـرى للـناشط
ئـات من شـهداء تـشـرين ليس ايـهـاب الوزني وقـبـله ا

ببعيد عنا .

صومعة خـان بني سعد (استالم 42
الـف طن حـــتـى االن من مــــحـــصـــول
احلــــنــــطـــة) ,الفــــتـــا الـى ان (ســـبب
الـتــاخــيـر  ,هــو تـراكـم الـشــاحــنـات
نـتــيـجـة اسـتـمــرار الـزراعـة بـارسـال

علنة). القوائم حسب اخلطة ا

bIHð∫ مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب يتفقد صومعة خان بني سعد

في محـدودية الـدعوات الـتي وجهت
لـــلـــشــخـــصــيـــات االدبــيـــة من داخل
العراق وخارجه لكنه اتسم بتكثيف
نــوعي لـلـفــعـالــيـات واتـســاع نـطـاق

عالقة الثقافة بالشعوب اجملاورة.
وعــدت وزارة الـــثــقــافـــة في االقــلــيم
ـــهــرجــان رســالــة مـــحــبــة وقــنــاة ا
لـلـحـوار الــوطـني. فـقـد بـادر الـوزيـر
محمـد حمة سـعيد الى ارسـال برقية
تضمنت التمنيات بالنجاح والتغلب

هرجان.  على صعوبات تنظيم ا
ــهــرجـان وانــتــقــد مـشــاركــون في ا
لغيابها عن وزارة الثقافة االحتادية 
ــهـرجـان بــوصـفه نـشــاطـا ثـقــافـيـا ا
بارزا يـنـطوي عـلى منـطـلقـات تصب
في صـالح تـعـزيـز الـهـويـة الـوطـنـيـة

والشراكة العربية الكردية.
والـقـت نـائب مـحـافـظ الـسـلـيــمـانـيـة
كـلـمـة حتـدثت فـيـهـا عن لـيـلى عـمــر 
ـديــنـة االفق الــتـاريــخي والــثـقــافي 
ـبـدعة الـسلـيـمـانيـة ووصـفـتهـا بـ (ا
فـي مــجـــال االدب  واجلـــســـر نـــحــو
حـــوار ثـــقــافي مـــنـــتج مع الـــعــالم).
واكدت ان (الـسلـيمـانية حتـافظ على
الفكر احلر واالبداع احلقيقي) فيما
شــدد مـحـافـظ حـلــبـجـة ازاد تــوفـيق
ـدن االقلـيم عـلى االبـعـاد الـثـقـافـيـة 
وطالب بـ (تـوسيع نـطاق الـفعـاليات
لــتــشــمـل مــدن حــلــبــجــة وشــهـرزور
وهــوزان بــوصــفــهــا مــوطن االبــداع
الـــشــعـــري والــتـــاريخ الــثـــقــافي في
كـردســتـان) مــشـيـرا الـى انه حـضـر
هرجان اليـصال اهتمامـات حلبجة ا

وشواغرها الى الراي العام).
وحتـولت كـلـمـة رئـيس مـركز كـالويز
الى ال بـختيار  والسيـاسي البارز ا
حتـلـيل سـيـاسي واجـتـمـاعي مـعـمق

شــمل االوضـاع احملــلـيــة والـدولــيـة
هـرجـان مـنـذ عام مـتـتبـعـا مـسـيـرة ا
1996 سنـة االقتـتـال الداخـلي مرورا
بـالـسـنـوات الـتي شـهـدت الـتـحـوالت

نطقة. الكبرى في العراق وا
واكـد بــخـتـيـار ان (مــهـرجـان كالويـز
هـو الـوحيـد الـذي ال يـحـظى بـرعـاية
ـيــزه عن مــهـرجـان اي ســلـطــة مـا 
الــشـرق االوسط بــرمــته) . ثم عـرض
رؤاه بشـأن تمدد جـائحـة كورونا في
الـعـالم وتـهـديد الـثـوابت الـتـقـلـيـدية
لــلــكــتــلــة الــلــيــبــرالــيــة) مــؤكـدا ان
قـبلة لن تبقي (اخلمسة عشـر عاما ا
ي على حاله  شهد السياسي العا ا
قـراطيـة الـليـبرالـية وان معـاقل الـد
ســـتــتـــعــرض الى هـــزات وحتــديــات

حاسمة).
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وعـــرج في كـــلـــمـــتـه لـــلـــحـــديث عن
مـشــروع مـحـاربـة الــفـسـاد والـوضع
الناجـم عن تكرار الـوجوه الـسياسي
ـــشــهـــد الــعــراقـي  ذاهــبــا الى في ا
الـــقــول ان (ايــران ســتـــكــون مــحــور
وان الـــصـــلح في الـــشـــرق االوسط )
اي( انتفـاضة شـعبيـة تنفـجر نتـيجة
تــراكــمــات وصـعــوبــات تــثـقـل كـاهل
). ثم عرض االسـبـاب التي واطـنـ ا
ــهــرجــان الى تــكــريس دورته دعت ا
هــذا الــعــام لــلـــــثــقــافــة االيــرانــيـة 
مختـتما بـالقول ان (مـهرجان كالويز
حـــدث ثـــقـــــــافـي مـــهم ومــــســـتـــمـــر
وسـيـشـهـد تـطـورا كـبـيـرا في دوراته

قبلة). ا
والـقـيت في جــلـسـة االفـتـتـاح ايـضـا
ـــثــقـــفــ الـــعــرب كــلـــمــات وفـــدي ا
وااليــرانـيــ وقـصــائـد بــالـفــارسـيـة
قـدمـهـا كل من والـعـربـيــة والـكـرديـة 

شوكـا حسيـني وحسن عـبد احلـميد
وادريس علي وشيركو عبد الله.

ـهـرجـان وصـلـة اسـتـغـرقت وشـهـد ا
نـحو سـاعـة كـاملـة تـضـمـنت اغاني
كردية قدمتها فرقة ازوان  من مدينة
ســنــنـــدج غــربي ايــران. واخــتــتــمت
ـطـرب  سـعـدون مـفـاجـأة مــشـاركـة ا
كـاكي من مـديـنـة خـانـقـ  في غـناء
اطـــلق الـــعــنـــان لالحالم الـــقــومـــيــة
والـتـآخـي الـوطـني  بـالــتـحـلـيق في
سماء قـاعة فنـدق راداو التي ضجت

باحلاضرين.
وافـتـتح مـعــرض لـلـكـتـاب اقـيم عـلى
هـــامش اجلــــلـــســـة االفـــتــــتـــاحـــيـــة
ركـزيـة العـامة ـكـتبـة ا احتـضـنته ا
في الــســلـــيــمــانــيـــة. امــا اجلــلــســة
سائـية فكرست لـلقراءات الـشعرية ا
لــلـــمـــشـــــــــــــاركـــ في مـــســـابـــقــة
ـهـرجـان االدبـيـة الـتي حـمـلت اسم ا
الـشـاعـرة الـكـرديـة الـراحـلـة مـهـابـاد

قرداغي.
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ي). وفي هـذا الـســيـاق عـقـد األكــاد
جــهـاز اإلشــراف والـتــقـو الـعــلـمي
اجـتـمـاعـا تـشـاوريـا بـحـضور رئـيس
اجلـهـاز صالح الـفتـالوي ومسـتـشار
الــوزارة عالء عـبـد احلـسن وعـدد من
مـساعدي رؤساء اجلامـعات للشؤون
الـعلميـة وبالتعـاون مع دائرة البحث

والتطوير. 
وأكـد الـفـتـالوي أن (الـوزارة مـاضـية
بـاسـتـراتيـجـيـتـها الـعـلـمـية لـتـطـوير

وتـرصـ اجملالت احملـلـيـة الـعـراقـية
ية ). ستوعبات العا ودخولها ا

مـن جـهــته شــدد مــسـتــشــار الـوزارة
عـــلى (أهـــمــيـــة تـــعــزيـــز الـــســمـــعــة
ـــيــة الــدولــيـــة الــتي تــقــاس األكــاد
بــرصـانــة الـبــحث الـعــلـمـي). وشـهـد
االجــتــمــاع تــقـد عــروضــا تــتــعـلق
ي وتـوضيح ـسـارات الـنـشـر الـعـا
ـعتـمـدة في جتنب اجملالت اآللـيـات ا

غير الرصينة .

وأوصـى اجملـــتــمـــعـــون بـ(تـــكـــثـــيف
تـعلقـة بالـنشر في اجملالت الـورش ا
ـيـة الــرصـيـنـة وتــشـكـيل جلـان الــعـا
لـتـدقـيق اعتـمـاديـة اجملالت الـعلـمـية
ضي ـية وا سـتوعـبات الـعا ضـمن ا
بـاسـتراتـيـجيـة تـطويـر جـودة النـشر
ي والـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمي األكـــــاد
والــتـطـبـيـقـي لـلـبـاحـثــ الـعـراقـيـ
ودعـم االرتـقــاء بــاجملـالت الــعــلــمــيـة

العراقية). 

مال بختيار

UI¡∫ الشاعر حسن عبد احلميد يلقي قصيدة في االفتتاح ≈



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

علي البديري

«dH «Ë WK œ ÍdN  VO UM  …œu  sKF  œ—«u*«

wFO D « ULNF{Ë v ≈

 …œ—u *« Âu K «Ë iO U  ‚«u _« ‚«d ù …d «R  s  —Òc  VzU

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

°°ÆÆ Ê=uKÓ Ô*« Ós  —«c

V UB « b  bL «

بغداد

¡«—“Ë fOz— ÆÆ ·ö œU

q I*« ‚«dF « 

-1-
اً قال الشاعر : قد

كل يومٍ تتلونْ
غير هذا بك أجمل 

تلون الذين ابـتليت بهم اجملتمعات البشرية  قال هذا وقـد خاطب به متلوناً من ا
منذ أقدم العهود .

واسـتــمـر الـتـلــون في الـنـاس جــيالً بـعـد جـيـل بـحـيث يُـمــكـنـنـا أنْ نــعـدَّه ظـاهـرةً
ضـمار األخالقي واالنـساني اجتـماعـية مـلحوظـة تشي بـانكـسارات رهـيبـة في ا

ضمار السياحي واالجتماعي ..!! فضالً عن ا
-2-

تلون الذين ( ال يستقرون على وقد ابـتلينا في (العراق اجلديد) بِكَمٍّ هائـلٍ مَنِ ا
حالٍ من القلقِ ) .

-3-
رأينـاهم يعارضون قيام ( األقاليم ) في العراق خِشيةَ التفتت ثم رأيناهم يَتَبَنَونَ

إقامتَها بِكُلّ قوّة وشدّة ..!!
وهـذا التحول وبدرجة 180 درجة هـو عَيْنُ التلون البـغيض الذي عُدَّةَ العقالء من

عائب . ثالب وا ا
-4-

كل االحترام والتقدير لِمَنْ يَعْدِلُ عَنْ رأي مُعيّن الى رأي آخر اذا أعلن
صراحـة بانّ الـعدول قد تَمَّ بِـناءً عـلى قيـام األدلة النـاهضـة على رجـمان وصواب

الراي اجلديد .
وجميل أنْ يقترن االعالنُ باالعتذار عَنْ الراي السابق الذي ثبت اخلطأ فيه ..!!

-5-
تلـون ال يحـظى عنـد الناس بـاحتـرامٍ حقـيقيٍّ  فـهم يعتـبرونه مـعدوداً في قـائمة ا

تذبذب االنتهازي الذين ال تركن النفوس اليهمِ بحالٍ مِنَ األحوال . ا
ن يشمله قول الشاعر : وهو 

يُعطيكَ مِنْ طَرِفِ اللسانِ حالوةً 
ويروغُ عنكَ كما يروغ الثَعْلَبُ

تلونون مشمولون بقول الشاعر اآلخر : وا
يَعِيثونَ مََع الذئبِ 

ويبكونَ مَعَ الراعي 
-6-

إنّ التـذبذب والتطرف والغلـو ظواهر فتّاكة وخيـمة اآلثار واالضرار على اجملتمع
واألمة .

ولكنـها طبـيعيه حيـث انّ العصمـة مِنْ التلـون والتذبذب لن يـنالهـا االّ مَنْ عَصَمَهم
الله وطهرّهم تطهيراً 

-7-
تـلون يـجني عـلى نفـسه قبل أنْ يـجني عـلى غيـره  وذلك أنه بتـلونه وتـذبذبه انّ ا
ـكن أنْ يـنـاله من فـقـدان االعـتـبـار عـنـد الـنـاس  وهذه يُـسـقطُ من احلـسـاب مـا 

طاف (ميّتَ األحياء) . خسارة فادحة للغاية جتعله في نهاية ا
-8-

ِ والتـقـديـرِ كلَّ الـوطنـيـ اخملـلـص انـنـا نـثّمن بـالغَ الـتـثـمـ
الصـادق الذين يجـهرون بابداء آرائـهم دون مداهنة وال

مراوغة ويتحملون نتائج صدقهم 
برحابةِ صَدْرٍ كبيرة .

تـذبذين مهما كانت انهم طـيبون ال يستطـيبون أالعِيبَ ا
االسباب .

œ«b  dOM

أربيل
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كـثـر احلـديث عن الـتي لـستُ أهـواهـا  حـكـايـا ونـكـات عن اخلـدمـات والـكـهـرباء
غيـب والفقر و الـغربة و سكان اخمليـمات و القتل واالختطـاف و هيبة الدولة. وا
فـقـد قـال احـد االصـدقـاء في حـديـثـه عن الـغـربـة إنّي دخـلتُ مـطـعـمـاً و كـان فـيه
اعـون ) او الصحن صيـنيّ الصنع والـبطاطـا ايرانية و اخلـيار سوري و الرز (ا
هندي و الل سعودي فأحسستُ بالغربة ألني عراقيّ وأرى كل هذا غير عراقي
 فـأقـول له ان الـكثـيـر من الـعـراقـيـ الـذين يـعيـشـون في وطـنـهم لـكـنـهم أغراب
يريـدون فقط مغـادرة البالد ألن اجلـوع قد انـهكهم و الـشهـادات التي يحـملـونها
ــبــرر لـســببٍ او بــدون سـبب  لــيـست ســوى لــتـدفــئــة احلـائـط و احلـظــر غــيـر ا

والصبات الكثيرة والسيطرات التي مألت ارض الوطن . 
ـوت واحـد  مثل الـتـفـاسيـر الـتي كـثرت حـول أمـرٍ ما و ظل تـعـددت االسـباب وا

سألة .  تفسير واحد هو جوهر ا
الضـحية هو الشعب فهل احد يسمع أنينه وسط ضجيج قادة

ــوت  انــهـم يــنــصــبــون الــفــخـاخ اوركــســتــرا الــذبح وا
للعصافير التي تعشق احلرية واالوراق اخلضراء . 
ـال  فـقـد سرق هم عرايـا لـكـنـهم يغـطـون عـوراتـهم با
الـغـراب حــيـاة الـفــقـراء الـكــبـار في عـيــون انـفـسـهم و
الـشـعب  (واعـلـمـوا ان الـشـمس ال تـنـحـني لـلـفـقراء 

. ( لكنها تصادق الزهور الفقيرة دائماً

دينامـو سبختفـيتا" الفريق الوحـيد الذي يحضر مـبارياته في الدوري الروماني..
بـاراة فـاصالً كومـيـدياً عـلى مدى تـابـع بـإعـتبـار ا مـتابـعـو كرة الـقـدم وغيـر ا
تسـع دقيـقة; ألن دانـيال باديـسالف.. حارس مـرمى فريق كرة الـقدم في نادي

"دينامو سبختفيتا" ذو كرش كبير ويصل وزنه إلى مائة وثالث كيلوغرامًا.
ـتـرهل تـســبب بـنـزول الـنـادي من الـدرجـة الـثـانـيـة الى جـسـامـة جـرم جـثـمـانه ا
ولي فريق الرابـعة عاجزاً عن طرده; ألن أمه أحد مالكي "دينامـو سبختفيتا" و

كرة القدم فيه!
وإذا عرف الـسبب بطل العجب من أسـتقالة اربعـة مدرب إحتجـاجا على دانيال

ووفاة آخر جراء نوبة قلبية وإعتزال أحدهم لعب كرة القدم نهائياً.
رمى; بدأ دانـيال اللـعب في خط الهجـوم.. رأسَ حربةٍ لـكنه إنتقـل الى حراسة ا

لعدم قدرته على مجاراة الالعب في الركض.
ـدرب الى الـلعب بِـسبـعة عـجـزه عن إستـيفـاء مهـارة اإلمـساك بـالكـرات يضـطر ا
مـدافـعـ وثالثـة في خط الـوسط من دون مـهـاجـم مـكـتـفـيـًا بـالذود عـن عرين
دانيـال مدلل أمه عـلى حسـاب مـكانـة النـادي ومسـتوى كـرة القـدم في الريـاضة

الرومانية!!
نـشـنت الـوالـدة احلـنـون فـأصـابت فـارضـة إبـنـهـا "النـغـه" علـى الـفريـق والـنادي
والـدوري الوطـني بـفلـوسهـا الـتي تسـتعـد إلقـتحـام الفـيـفا بـها; فـتـعطـيه احلذاء
الذهـبي ألفضل العب في العالم والتي لم ولن يحرزها حارس مرمى قبل دانيال

او بعده.
درجت العـادة على أن األمثال تضرب وال تـقاس لكن دانيال مثـال يطبق قياسيا
على الـعراق; فالـواقع الوظـيفي في الـعراق يـكتظ بـرؤساء مؤسـسات أمـيو مـهنة
ؤسسة ويبقى الرئيس متربعا على اخلراب... تفرضهم إرادات متنفذة; فتنهار ا
فكم كـرش غبي في العراق يرأس مفصالً وظيفياً بحاجة لرشاقة ذكية فرضته
ـرمى مــصـالح حـزبه او كـتـلـته ـرة" حـارسـا  قـوة خـال "اجلــهـال" أو إبن إخت "ا
هـنية الـكافي إللـتقاط الـكرات التي تـداهم مصالح تلك الـذكاء وا او... لكـنه ال 
ـثله; فـيـعـيـنون جـدارا واقـيـا يـتـألف من جوق مـدافـعـ يـصدون احلـزب الـذي 
الـكـرات قـبل أن تـبـلـغه يـصل عـددهم الى سـبـعـ او سـبـعـمـائـة او سـبـعـة آالف
هـنة تتـجلى عـبقـريته في تمـرير صـفقات مهنـي أذكـياء بإمـرة غبي من خـارج ا
فـاسـدة ومـشاريع وهـمـيـة و...  أتـمنى أال تـرتـقي طـمـوحات دانـيـال الى أكـثر من
رمى فـيـزور شـهادة جـنـسـية عـراقـية مـتـرشـحا الى رئـاسـة الوزراء حـراسـة ا

وينـشر شجرة عائـلة مختومـة من نسابة معـتمد تصل كرشه
ــعن بن زائــدة او إمـر الــقـيـس او عـمــرو مـعــد كـرب
فيـتهافت األصالء عـلى إنتخابـه إكراما لكـرم محتده او
خوفـا من كـيـانات تـرهن مـصـاحلهـا بـضـخامـة جـسده

وأموال الست الوالدة.
{ قاض

ـياه لـالسـتـفادة مـنـهـا في ـكن مـــــن ا
ــــوسم احلـــالي) وتــــابع ان (اخلـــطـــة ا
الــصــيــفــيــــــة يــبــدأ تــنــفــيــذهــا بــدايـة
ـقـبل حـيث تـعـمل الـوزارة حـزيــــــران ا
ـائية الـكافيـة لهذا عـلى تأمـ احلصة ا
ــوسم). وحــذر عــضــو جلـنــة الــزراعـة ا
ـــانــيـــة عـــلي ـــيـــاه واالهـــوار الـــبـــر وا
الــبــديــري مـن مــؤامــرة وخــطــرة بـدأت
نتج احمللي من خالل فتح فـعليا عـلى ا
بــــاب االســــتــــيــــراد دون ســــابـق إنـــذار
ـائـدة وحلوم وبـكـمـيـات كبـرى لـبـيض ا
شاريع الـدواجن في محاولـة لتعـطيل ا
احملــلــيــة داعـيــا رئــيس احلــكــومـة الى
نتج وإلغاء اتـخاذ قرار عاجل حلمـاية ا
جـــمـــيع مـــوافـــقــات االســـتـــيـــراد غـــيــر
ــدروس. وقــال الـبــديــري في تــصـريح ا
امـس انه (وبـعـد حـادثـة اغـتـيـال رئـيس
مــــجـــلس إدارة مـــشــــروع الـــدواجن في
مـحـافظـة الـديوانـيـة عمـاد األسـدي فأن
اغــلـب احلــقــول الــتـي كــانت تــســتــرزق
عـلـيهـا الـعوائل تـوقـفت لـكنـهـا بجـهود
عـدد من االخـيار عـادت تـدريجـيـا للـعمل
ـوقـعـة بـهـذا وبـدات بــتـفـعـيل الـعـقـود ا

ــفـــاجـــأة الــتي الـــشـــأن) مــؤكـــدا ان (ا
حـصـلت ان هـنـاك دخـول غـيـر مـسـبـوق
وكـــبـــيـــر لــــلـــبـــيض وحلـــوم الـــدواجن
ـــســــتـــوردة  دون ســـابق إنـــذار وبال ا
ـا ادى الى اغـراق اســبـاب مـعـروفـة  
ـنـتج احملـلي الـســوق والـتـأثـيـر عـلى ا
ـــنـــتـــجــات فـــضال عـن ان اغـــلب تـــلك ا
ــســتـوردة هي مــنــتـهــيـة الــصالحــيـة ا

وتؤدي الى أمراض سرطانية).
…dD  …d «R

واضـــاف الـــبـــديـــري ان (تـــلـك احلـــالــة
لـألسف الــشـــديـــد تــؤشـــر عـــلى وجــود
مــؤامــرة خـطــرة تــقف خــلــفـهــا جــهـات
داخـليـة وخارجـية تـسعى لـلوصول الى
ـنــتج احملــلي بــشــكل نــهـائي تــدمــيــر ا
بــالـتــزامن مع عـمــلـيـات احلــرائق الـتي
تـتـعـرض لـهـا حـقـول احلـنـطـة وجـفاف
صب) ياه من دول ا األنهار بعد قطع ا
الفــــتــــا الى ان (هــــذا الــــوضع يــــؤشـــر
انــتــكــاسـة وضــربــة ســتـنــهي الــقــطـاع
الـــزراعي واحلــيــوانـي في الــعــراق الى
غـير عودة في حـال عدم وجود اجراءات
عــاجــلــة وســريــعــة من رئــيـس الـوزراء
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ـــائــيـــة عــودة ــوارد ا اعـــلــنـت وزارة ا
مــنــاســيب نــهــري دجــلــة والــفــرات الى
وضـعهما الـطبيعي مـشيرة الى ان هذه
ـناسـيب ستزداد تـدريجـياً خالل االيام ا

قبلة.  ا
وذكـرت الوزارة في بيـان تلقـته (الزمان)

ياه في نهري دجلة امس ان (مناسيب ا
والـفرات عـادت الى وضعـها الـطبـيعي)
مــؤكـدا انــهـا (سـتــزداد تـدريــجـيـاً خالل
قبـلة لتـأم مسـتلزمـات اخلطة االيـام ا
وسم اجلاري) مـشيرا الـزراعيـة خالل ا
ـــــتـــــاح في ـــــائـي ا الـى ان (اخلـــــزين ا
الــســدود واخلـــزانــات يــكــفي لــتــلــبــيــة
االحـتياجات سواء الزراعية والصناعية
ومـيـاه الـشـرب وكـذلك احلاجـة الـبـيـئـية

ناطق أالهوار وشط العرب).
·UH Ë `

ائيـة في محـافظة ـوارد ا ونـفت دائرة ا
صـالح الدين وجود شـــــح او جفاف في
نـــهــر دجــلــة. وقـــــــال مــديــــــر الــدائــرة
بـســــام عبــــد الواحد في تصريح امس
ان (انـخـفـاض مـنـاســـــيب نـهـــــر دجـلـة
يــعـتــمــد عـلــــى خــطـة مــعــدة من قـبــــل
دة انتقاليــــة الـوزارة  النها تعد هذه ا
بـ نـهايـة اخلـطة الـزراعيـة الـشــــتـوية
وبـــدايــة الــصـــيــفــيـــــــة تــكــون فـــيــهــا
ياه قليلــــة لذا يتم العمل اســـــتهالك ا
ـاضي نـتــيـجـــــة قـلـة الـواردات لـلـعـام ا
وشــــح األمـطـار لتـوفيـــــر اكبـــــر قــــدر

كن انق مـصطـفى الكـاظمي إلنـقاذ مـا 
اذه مـن خالل إصدار قرار فوري بإيقاف
اســـتــيــراد الــبــيـض والــدواجن دعــمــا
لــلـمـنـتج احملـلـي) وتـابع ان (اسـتـمـرار
ـلف او الــصـمت او الــتـهـاون مـع هـذا ا
الـتـعـامل مـعه وفق مـبـدأ اجملـامـلـة وعد
اتـــخـــاذ قـــرار حـــازم وشـــديـــد من قـــبل
احلـكومة  يدفع نـحو خروج االمور عن

الـسـيـطـرة و رسـالـة سـلـبـية الـى الفالح
ـستثمرين في ـنتج احمللي  وحتى ا وا
شـتـى الـقـطـاعـات االخـرى بـأن احلـقـوق
أصـبـحت مـسـتبـاحـة ومن يـخـشى على
حـياته وامـواله فلـيذهـب الى االستـثمار
بـهـا خارج الـبالد حتـى ال تكـون ضحـية
ـافيـات الفسـاد ومن يحـميـهم) على حد

تعبيره. 

ائدة في االسواق احمللية u»‚∫ جانب من عمليات بيع بيض ا «
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يـعـتـمد الـكـاتب ابـراهـيم امـ مؤمن
اخلـيـال الـعـلـمي في روايـته (قـنـابل
الثـقوب الـسوداء  –ابواق اسـرافيل)
الصادرة عن دار كتبا للنشر  ومنها
نـقـرأ: بـعـد عــدة أيّـام من وفـاة بـيـتـر
اســتــقلَّ الــطــبـــيبُ مــؤيــد الــطــائــرةَ
ـقــابـلـة ابن ـتــوجّـهــة إلى جـنــيف  ا
فــطــ ومـقــابــلـتـه قـد تــكــون فـيــهـا
َ قـد خــطــورة عــلــيه وذاك ألنّ فــطــ
جــاءه وفْـد مـخــابـراتي من الـسي آي
أي ليـحقق مـعه في شـأن بروفـيسور
بــيـــتــر وبـــالــتـــالي فــهـم يــرصــدون
الـوجـوه الـغــريـبـة الـتـي تـقـابل ابـنه
ـثل خـيـطًـا لـهم لـيـصـلوا إلى لـعـلّه 
بـــيــــتــــر رغم مــــرور أكـــثــــر من أربع
ــعــلــوم ســنــوات عــلـى وفــاته.ومن ا
بـالـضرورة أنّ فـهـمان نـفـسه مراقب
ـوسـاد والـسي آي أي مـعًا. ظل من ا
مـراقـبًا مـدخل مـنـزله تـرقبًـا لـعودته
وفـــور أن رآه فــهــمـــان انــطـــلق إلــيه

مـهـروالً مـلـقـيًــا بـنـفـسه في أحـضـان
مـؤيـد. فــهـو من رائـحــة أبـيه فـضال
عن أن أبــــاه أوصــــاه بـه ولم يــــنس
ـــــال فــــــهــــــمـــــان أنّـه مَـن أرسل لـه ا
ليستكمل دراسته اجلامعيّة والعليا
لم يـنس كـذلك اخلـطاب الـذي أخـبره
فـيه بــوفـاة والـده والســيـمــا عـبـارة
الـتـوصـية الـتي وصـاه بـهـا أبوه من

جعل مؤيد سندًا له.
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وأخـذ يبـكي بحـرقة عـلى كتف مـؤيد
وهـو يــقـول بــصــوت مـتــهـدّج: لِم لَمْ

دة? تراسلني طول كلّ هذه ا
فأجابه: لدواعٍ أمنية يا ولدي.

أدخـله فـهـمـان ولـقـد الحظ بـأن أحد
يرقبه ولكنه لم يكترث هذه الساعة.
قـال مــؤيـد: بـصــراحـة يــا ولـدي أنـا

جئتك في مهمة رسميّة.
. - وأنا رهن إشارتك أبتِ

- هل من أحد يقيم هنا غيرك?
-ال.

أخـرج مـؤيـد جهـاز كـشف الـتـنصّت
وعندما اطمئن من عدم وجود شيء
تمتم بصوت منخفض: أنا من أفراد
ـقـاومـة الـفـلـسـطـيـنيّـة. هـبّ دهـشًا ا
كــأنّه كــان نــائــمًــا وســقط أبــوه في
روعه ومـــدى عالقـــتـه بـــالـــقـــضـــيــة
الفـلسـطينـيّة ولـذلك زايلته الـدهشةُ
ودنت مـنه الــفـرحــة وقـال: إنّـه خـبـر
سـعــيـد أرجــو أن يــكـون أبي مــنـهم

أيضًا.
قـال مـطأطـأ رأسه: أبـوك كان مـنّـا يا

ولدي فقد ساعدنا كثيرًا.
-احلـمـد لله. وشـرع يدنـدن بـاحلـمد

والتهليل مترحمًا على أبيه.
أمــعـن الــنــظــر إلى فــهــمــان وذكــره:
أتذكر يوم أن رفع تذكرة الدخول في

سيركه?
سرح كثـيرًا وتذكّـر يوم ضرَبه والده
بشـأن جتربة احلـركة بـتأثيـر الدماغ
واتـهــامه ألبــيه بــالـنــصب والــكـذب
ووجــد اإلجــابــة عــلى ســؤال مــؤيــد

ّــا الـنـاس عـنــدمـا تـذكّــر قـول أبـيه: 
تــدفع ضـرائـب ألجل احملـافــظـة عـلى
هويّتهم وأعراضـهم يكون هذا عارًا?
ا دولة عربيّة  تدفع ألخرى مِن أجل
ـعتـدي عليـها يـكون هذا دفع ضرر ا

عارًا?
ثم أجـــاب عـــلى نـــفـــسـه بـــعـــد هــذه

التذكِرة: ال ال يا أبتِ.
قـــال مــؤيــد: رفْْْـع الــتــذكَـــرةِ كــان من
أجـلــنـا من أجل أن يــرسل لــنـا مـاالً
نــتـحــصّن به ولــوال أبـوك لــهــلـكــنـا

حتت األرض.
عندها سـمع من مؤيد ما تـخيّله منذ
هنيهـة فتأثّر بشـدّة اغرورقتْ عيناه
ثمّ قال بصوت متـهدج: يا حبيبي يا
أبي لــقـد كـدت أظــلـمك وأنت بـريء
كان يـجب علـيك أن تخـبرني حتى ال

أسيء الظنّ بك.
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-رحمه الله كان أعظم الرجال. ساد
الــصـــمت حلــظــات ثـم قــذفه مــؤيــد

قـــائال: فــهــمـــان يــا ولــدي األنــفــاق
مــــــحــــــاصـــــرة بــــــأدق الــــــوســــــائل
الـــتـــكـــنـــولــوجـــيّـــة نـــريـــد وصــول
اإلمـدادات مـن اخلـارج ألفـراد احتـاد
ـقـاومـة نـحن نـتـهـاوى يـومًـا بـعـد ا

يوم.
 ردّ بـصــوتٍ مـتــهـدّج وهــو يـكــفـكفُ
دمـوعه: الـله يـنجـيـهم ومـا بـوسعي

أن أفعله? اؤمرني رقبتي فداكم.
- نـريـد إيـجـاد وسـيـلـة لـلـدخول إلى
األنـــفـــاق واخلــروج مـــنـــهــا دون أن

يرانا أحد.
- مستحيل العلم لم يصل بعد لهذه
الـتكـنـولوجـيا الـعـلم ال يزال عـاجزًا
عن إيـجـاد تفـسـير لـبعـض الظـواهر
الفيزيـائية والتـخفي من ضمن هذه

الظواهر.
: ال يــوجـد حل قـال مــؤيـد مــتـوجــعـاً

إذن.
يــا أبتِ إنّ عــلــيــكم من الــبــدايـة أن
تـتـنـفـقـوا أنـفـاقًـا بـهـا مـيـاه جـوفـيّـة

غـزيـرة وأن يـكـون مـعـكم خـبراء في
الـطب والـزراعـة وصـنـاعـة األسـلـحة
و... إلخ «وظل فـهــمــان يــتـكــلم ولم
يـبـلغ كالم فهـمـان مسـمع مـؤيد; فـقد

لطمته الكارثة.
لقـد حلظ فهمـان توهان مـؤيد فأراد
أن يـغيـر مجـرى حـديث ال فائـدة منه
رغم األلم الــسـاري به ولــذلك سـأله:

أكيد أنتم مَن زرعتم له الرأس?
-الـله يـرحـمه بروفـيـسـور بيـتـر هو

من فعل ذلك.
دهش فـــهـــمــان ومـن فــوره اعـــتــدل
متسائال بـجموح: تقصـد بروفيسور
بــيــتـر الــعــالم اخملـتــفي أكــفــأ عـالم

فيزياء طبيّة عرفه التاريخ.
تـــرحّم عـــلى بــيـــتـــر بــصـــوتٍ غـــيــر
مـســمـــــــوع ثمّ جـهــر بــقـوله: ال أمل
إذن يــأتي الـلـه بـاحللّ مِن عــنـده إن

شاء.
تـرك مـؤيـد فـهـمـانَ ومـضى مـكـسـور

اخلاطر قاصدًا العودة إلى مصر.
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تـبـقي  الـدرامـا  الــعـربـيـة  أرشـيف
هام وتاريخي  بل ذاكرة وطن وهي
  تــنــقـل لــنــا مــشــاهـــد  حــقــيــقــيــة
بــالـصـوت والـصـورة  في مـسـلـسل
األخـتـيار  2 الـذي عـرض في شـهـر
رمـــضــان  2021 م   اجلـــاري ومــا

ـسـلسل تـضـمـنه  ا

الــذي حـاز عــلي نــسب مــشــاهـدات
عـالــيــة جـدا  وإعــجــاب  بال حـدود
وحتــولت كل حــلـقـاتـه إلي تـرنـدات
تنبض  بـالوطنـية  من خالل  روعة
أداء  أبــطـاله  الــذين كـتــبـوا روايـة
كـبري بـصـدق مشـاعـرهم  والتـفاف
األسـر الـعـربـيـة من مـحـيـطـها
ـتــابـعـة هـذا إلي خـلـيــجـهـا  
ــســلــسل الــذي يــؤكــد عــلي ا
قـيمـة العـمل اإلبـداعي عنـدما
يـــتــحـــول إلي درامــا تـــتــسم
بــالــصـدق والــقــدرة عـلي بث
روح اإلبــــداع  في كـل صـــور
واقع جــــمع بـــ الـــتـــطـــرف
األعــمـي  والــوطــنـــيــة الــتي
تــكــتب فـي الــنــهــايــة قــصـة

أعظم انتصارات الوطن !
سـلسل من تـأليف هاني وا
ســـرحـــان وإخـــراج بـــيـــتـــر
مـــيـــمـي وبـــطــــولـــة كـــر
عــبـدالــعــزيـز وأحــمــد مـكي
قدم وإياد نصار  وأجني ا
 رياض اخلولي وعدد كبير
من الفـنانـ الذين  تـألقوا
بـشكل مـنقـطع النـظيـر ب
عـطــاء وقـدرة هــائـلــة عـلي

اسـتــرجـاع كـل حلـظــات   الـقــسـوة
لكون والتطرف واألمل بوعي من 
مفاتيح الزمن فكانوا رجال وأبطال
استـحقوا أن يـكتـبوا  رواية عـربية
بـكل الـصدق والـضـميـر احلـر الذي
هو ضمـير كل من ينـتمي إلي تراب

مصر الغالية !
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وبــ نــور الــشـــمس وظالم الــلــيل
نــري  الـــشــهـــيــد مـــحــمـــد مــبــروك
والضابط اخلائن محمد عويس في
 وجع به كـثـيـرا من تـسـاؤالت بـدت
محـيرة لـلعقل  لـكنـها كانت بـالفعل
قــدرة الـــعــقـل  عــلي فـك طالسم من
يــعـمـل من أجل وطــنه ويــدفع ثــمن
ذلك روحـه وجــســـده غــيـــر مـــبــالي
ـال ــوت  ومن يــعـمل مـن أجل ا بــا
وزعـــامــة  عـــبـــيــطـــة  تـــمــثـــلت في
الـضــابط مـحــمـد عــويس  فــالـفـرق
كــبـيـر بـ بـطل من ذهب  الـشـهـيـد
مـحــمــد مـبــروك وبــطل من صــفـيح
مـــحــمــد عـــويس وسط تـــألق غــيــر
تـقـلـيـدي لـلـنـجم أحـمـد  مـكي الـذي
حتــمل عـبئ  نـقـسـي كـبـيـر في هـذا
ـســلــسل الــتـاريــخي  أثــنـاء فض ا
اعــتـصـام رابـعـة   وهـو يـدافع بـكل
وطـنــيـة عن تـراب مــصـر احلـبــيـبـة

فـي مـواجـهـة شـرسـة  مع الـتـطـرف
ـزعـومـة والـتي األعـمـي  واألفـكـار ا

وتي ! ال وجود لها إال في عقول ا
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وحـــتي كــــتـــابـــة هـــذه  الـــســـطـــور
ـتـواضـعـة  مازال يـكـتب مـسـلسل ا
األخــتــيــار   2  روايـــة كــبــري بــكل
مـعــاني احلب والــصــدق والـعــطـاء
بل الـرغبـة الـدائمـة في االسـتشـهاد
من أجـل الــــوطـن  مــــهــــمـــــا كــــانت
الـتــحـديـات فــالـرجـال هــمـا  مـعـدن
الوطن النفيس  وهما حماة سماءه
مـن كل طـيـور الـغــربـان  الـتي تـظن

أنها صوت مالئكي ! 
هــكـذا تــظن دائــمــا  فــالـوطـن لـيس
ســـلـــعـــة رخـــيـــصـــة في يـــد كل من
تــسـولـه نـفــسه بــالــعـبث  فـي أمـنه
واسـتــقـراره  واســتــهـداف طــاقـاته

بغباء ملعون !
يقينا  نعيش معا في وطن  السالم
والـوئـام  مــصـر الـعـربـيــة الـغـالـيـة
بـكل حـواسـنـا الـتي كـتـبـت الـرواية
العـربـية ومـازالت تتـابع بكل احلب
أبــطـال مــســلـسل األخــتــيـار   2في
مـلـحـمـة من مالحـم الـوطـنـيـة الـتي
نقف أمـامهـا بكل فـخر ونـحن نقول

تعظيم سالم .
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أزاحـــــتــــهـم لألصـل الـــــرافــــديـــــني
والفـرعـوني ولـلـكـثـيـر من الـعـقـائد
الـديـنــيـة واألخالقـيـة عــلى صـعـيـد
التحر والـنهي األخالقي مايفوق

الوصف في كتابهم (التلمود ).
ـرجـعـيتـ الـتاريـخـية أن كالً من ا
والـــديــنـــيـــة وحـــتى االســـطـــوريــة
الــيــهــوديــة قــد أصــابــهــا الــعــطب
الكـبـيـر فـهـذه الـقـبـائل لم جنـد لـها
تــاريـخـاً قــومـيــاً حـقـيــقـيـاً مــشـرفـاً
ـشهـد احلـضاري مع يـتجـاور في ا
االقـــوام الــــســـومــــريـــة واألكــــديـــة
والبـابـلـيـة واألرامـيـة والـفـرعـونـية
ــيالد بــدأ من األلف الــثــاني قــبل ا
لكـتهم (أسرائيل) وحتى تشـكيل 
وانــــقـــــســــامـــــهــــا بـــــعـــــد ذلك الى
(اســــرائـــيل) و (يــــهـــودا) وألنـــهم
ليسوا نسيجـاً طبيعياً في الوجود
البشـري واحلضاري وألنـهم غرباء
عـلـى مـفـهــوم الـتـواجــد الـطــبـيـعي
كــونـــهم غـــربــاء انـــتـــحــلـت الــدين
لـتـحول مـنهُ اقـوماً او أرومـاً  فـكان
وجـودهم كــونـهم شـتـات من أقـوامٍ
عدة وكان وجودهم الطار يفرض
عـــلـــيـــهم األنـــدمـــاج مع الـــقـــبـــائل
اجلـــــزريــــة او الــــرافــــديــــنــــيــــة او
الفرعـونية وان وجود هـذا الشتات
الـــقـــلق قـــد جـــعل هـــوالء الـــنـــاس

(مانيثون) ومن بعده (يوسفيوس)
 واالنــتــحـــال الــكــبــيـــر لــلــتــاريخ

السومري والرافديني القد .
بـعــد أنـسـداد فــكـرة الــتـصـديق او
صــمـود روايـتـهـم في تـكـوين أصل
ـشجر قـومي للـعبـري في جـسد ا
الـتـاريـخي احلـضـاري لـهـذه األمة
ففـضـلـوا تـسـمـيـة (بـنـو اسـرائيل)
وقــــد وجــــدَ أحـــبــــارهم مــــايــــبـــرر
وجـودهم حيـنمـا ذكـروها في سـفر
الـــتـــكـــوين 22:31 وحتـــديـــداً في
قـصـة رؤيـا يعـقـوب عـلـيه السالم 
والتي تغـير فيهـا أسم يعقوب الى
إســـرائــــيل  ألنهُ جـــاهــــد مع الـــله
وكـــلـــمـــة  إســـرائـــيل إذن تـــعـــني
(اجملــاهـــد مع الــلـه)  وكــأن االسم

أريدَ بهِ قضيت .
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تـاريــخـيــاً ربط نـســلـهم بــأسـحـاق
اخو اسماعيل بـأبراهيم  والثاني
الهــوتي  أنــهم نــسل الــنــبي وفي
كال الـشـبـهـتــ غـايـة واضـحـة في
تـثــبـيت نــسـلـهم بــاابـراهــيم عـلـيه
الــسـالم لــيــرســخــوا فــكــرة ابــنــاء
عـمـومـة اسـمـاعــيل عـلـيه الـسالم 
وبـالتـالي سيـكونـون ابنـاء عمـومة
الـعـرب لـيـبـرروا فـرضـيـة الـوجـود
ـتـحـقق تـاريـخـيـاً وفـرضـية غـيـر ا

كــثــيــراً من الــدالالت الــتــاريــخــيــة
والـعـلـمـيــة في وجـود الـعـبـريـ 
جند أن القـرأن الكر لم يـستخدم
إطالقاً لفظ( عـبري ) او ( عبراني)
وهذا الن اللـفظ يحتـوي على داللة
قـومـية وعـرقيـة لـيست أصـيـلة في
نطقة وليـست اصيلة كأقوام في ا
الــــدين واجلــــديــــر في الــــذكــــر ان
الـيهـود ذهـبوا الى تـخـريج عرقـياً
او نـسـبـياً أخـر فـقالـوا نـحن (بـنو
اســــرائـــيل) وهــــذا مـــاورده كـــذلك
سـلمون ـؤرخون العـرب ا بعض ا
اسـتخـدام تسـمـية (بـنو اسـرائيل)
لــلـداللــة عـلى الــعـبــريـ الــقـدامى
وهـناك عـبارات أخـرى أمثـال قوام
(مــوسى) و الــيــهـود والــتــســمــيـة
االخير ونـقصد الـيهود  ال حتظى
ـعن ًوداللـة إيـجـابـيـة فـي الـقران
الـكـر كـمـا هـو واضح في سـورة
(آل عـــــمــــران ) اآليه 67 وســــورة
(الــــبـــــقــــرة ) األيه 125 وســــورة

البقرة االية 140. 
أمـا تـسـمـيـة (بـنـو اسرائـيل) وهي
الـتــسـمـيـة الــتي فـضـلـهــا الـيـهـود
ــعــاجلــة اخلــلل في والــتي تــأتي 
الـتلـفيق الـتاريـخي الذي جلـأ إليه
أحبارهم خاصة بـعد ان تلصصوا
ـــصـــري ــــؤرخ ا  عــــلى روايـــات ا

عـلى سكـان فلـسطـ والذين كـانوا
يـجـوبـون صـحـراء الـنـقب كـمـا ورد
سـمـارية الـرافـدينـية ـصـادر ا في ا
ـــصــادر الــهـــيــروغـــلــيـــفــيــة وفي ا
الفـرعونـية  كمـا يذكـر ذلك الباحث
.(Andre Robent) االركيولوجي
ـــفـــســــرون لـــلـــتـــوراة وقـــد ذهـب ا
والالهوتيون الى أن كـلمة (عبري)
قـد ذكـرت في سـفـر الـتـكـوين18/4:
29 وكـــــــذلك فـي األصــــــحــــــاح 12:
41وفي ســفــر اخلـروج 1:19  وفي
ســفـر صــمـوئـيل األول 6 : 4 كـلــهـا
كـــانت لـــهـــا داللـــة عــلـى الـــقــبـــائل
ـــكــان واالقــوام الـــغـــريــبـــة عـــلى ا
ونــقـصــد (اجلــزيــرة وبالد الــشـام)
الحــظــة األهم  والــذي يــحــسم وا

ظــلت عـقــدة تــاريخ الـيــهــود لـعــنـة
تــــؤرق وجــــودهم الــــتــــاريــــخي ...
ــدونـــة الــتـــاريــخـــيــة تـــذكــرهم فـــا

بتسميات عديدة..
فـــقـــد وردت تــــســـمــــيـــة الــــيـــهـــود
(بـالـعـبـرانـيــ )في سـفـر الـتـكـوين
(14:13) حــيث اطــلق عــلى الــنــبي
ابراهـيم علـيه السالم اسم ابـراهيم
الــعــبـــراني  أي ابــراهــيم الــعــابــر
للـنهر ويـقصـد بهِ الفرات  والـعابر
هـنـا جاءت لـلـداللة عـلى الـتـنقل من

جهة الى أخرى.
علومـة تاريخياً إذ لم تصمد هـذه ا
أن ظــهـــور الــنــبي ابــراهـــيم عــلــيه
السالم يـعـود الى عام (1950) قبل
ـيالد  وان كــلـمــة عـبـري أطــلـقت ا

وثق بشرياً. القِدم غير ا
ثم ظهر بعد ذلك مصطلح (يهودي)
ـلـوك 16:6 والـذي ذُكـر في سـفـر ا
والــذي أسـتــخــدم لـلــداللــة عـلى ان
بعض ملوك اليهود كانوا قد سُبوا
ـعـنى (هادوا) اي الى بـابل وهي 
(أسـتوطـنـوا) بالـقـوة في بابل بـعد
تأمرهم وتمردهم وحتريضهم على

دولة بابل العظيمة .
ولم يــكــتـــفــوا الــيــهـــود تــيــهــاً في
الـــوصــول الى جـــادً أنــهـم شــتــات
اقـــوام ولـــســـوا أرومـــة  فـــقـــامــوا
بـالــتـلــفـيق واالنــتـقـاء واالنــتـخـاب
الـــســـردي من تـــاريخ وحـــضــارات
األ االخـرى لـيؤسـسـوا أحـبارهم
ــتــلك األوائل نــصــاً تــاريــخــيــاً ال
الــيـــهـــود مــنـه إال فــذلـــكـــة اجلــمع
والـتـلـفـيق الــتـاريـخي   فـنـجـحـوا
بـعـد من اغـتـيال الـتـاريخ واغـتـيال
الــعـقل الــديـني  من خالل انــتـحـال
الـكـثـيـر من االســاطـيـر الـسـومـريـة
والـبـابـلـيـة ونـسج تـاريـخي مُـحـبك
ومُــنـتـحل  كـان قــد تـنـاول قـصص
اخلليقة وخلق االنسان واألساطير
االخـرى والــطـوفــان وحـشــرهـا في
التوراة ولم يقف تالعـبهم عند هذا
احلــــــد بـل جنـــــد ان تــــــنـــــاصــــــهم
(الــــتــــاريــــخي والـالهــــوتي) او قل
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تــقـتــضـيه األحــوال. ونـدعــو الـله أن
يـأخـذ بـيـد الـعـرب ويـقـدر لـهم مـا فه

اخلير والصالح". 
بــعــد فـتــرة قـصــيـرة يــذكـر الــرئـيس
لك عـبـدالعـزيز بشـارة اخلـوري أن ا
مـا لــبث أن شـعـر بــخـطـورة الـوضع
فــإســـتــعــجل وأحلـق رســالــته أعاله
بــبـرقـيـة أورد الــرئـيس نـصــهـا عـلى

النحو اآلتي:
"أعْـلــمــوا فــخــامــة الــرئــيس بــشـارة
ــضــمــون هـذه الــبــرقــيـة اخلــوري 
بــطــريــقــة سـريــة وخــاصــة: إحلــاقـاً
ـلـحق تـاريخ  23شوال لـكـتـابــنـا وا

رسل لكم.. ا
بــعــد كــتــابــة مــا ذكــرنــاه رأيْــنــا من
الــصـواب الــبـدء بــإتـخــاذ الـتــدابـيـر
الالزمـة حـاالً وعـمـلْـنـا بـرأي فـخـامـة
ثلهم الرئيس اخلوري وأحضرْنا 
هنا وصارحـناه بعدم موافـقتنا على
إتــخــاذ أي تــدبـــيــر يــخـل بــالــوضع
احلــــــاضـــــر وأفـــــهـــــمــــــنـــــاه أن من
مصـلحـتـهم احملافـظة عـلى األوضاع
احلـــاضـــرة في الــــبالد الـــعـــربـــيـــة.

وطلبْنا ليُفهم حكومته بذلك. 
وأنــنــا كـلــفْــنـا اآلن فــيـصـل لـيــبـحث
الً عن وجــهـة نــظــرنـا. مــعــهم مــفـصـَّ
أيضاً أحضرْنا األميركاني وأفهمناه
كل ذلـك. وزيـــــــادة حــــــذرنـــــــاهـم من
الــنـــتــائج وطـــلــبْـــنــا أن يـــبــحث مع
حلفائـهم وينصحوهم أيـضاً للسعي
بــالــتــفــاهم مع مــصــر. وقــد رتــبــنــا
اخملابرة مع صاحبنا حيث هو (ملك
مـــصـــر) وأفــــهـــمـــنـــاه مــــفـــصالً عن
األخـــطــــار. ولـــكن نـــحـن في شك من
قدرته على العـمل خصوصاً ورجال
حــكـومــته مـتــطـرفــون.  وال أعـلم إذا
كـان يـقـدر عـلى إقـنـاعـهم بـاإلعـتدال.
هــدانــا الـلـه وإيـاهم إلتــبــاع مــا فـيه

خير العرب". 
عبد العزيز 
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خــتـــامـــاً يــشـــيــر الـــرئــيس بـــشــارة
راسلة "إلى أن اخلوري ربطاً بهذه ا
ـــــلك بـــــعض األمـــــراء مـن أبــــنـــــاء ا
عــبـدالــعــزيـز مــصـطــافـ في عــالـيه
فـدعــوتُـهم إلى تــنـاول الـطــعـام عـلى
مــائــدة الــرئــاســة وآنـــســتُــهم حــتى
شـعـروا أنـهـم في بـيـتـهم". وخالصـة
الـقول إن تـبـادل الرسـائل لم يـنـقطع
شـار إليـها. كـما أن ما وبالـروحيـة ا
هــو ثــابت مـاضــيــاً مـســتــمـر ثــبـاته
حاضراً على نحو مـا نستخلصه من
ـثـبـتـة بـرسم ــتـبـادَلـة وا الـرسـائل ا
الــلــبــنـانــيــ وبـالــذات مَن يــسـوس
ارس الدبلـوماسية التي أمورهم و
تصـون الوطن في مـذكرات الـرئيس
لك بشارة اخلوري. تـلك هي خيمة ا
عــبــدالــعــزيــز يــلــوذ بــهــا الــذين إذا
أصـــابـــتـــهم مـــخـــافـــة عـــلى الـــوطن
يطرقون الباب ويُفتح لهم من جانب
األبــنــاء واألحــفــاد من بــعــده. والــله

الهادي.

وطــــنه من الــــكـالم مــــا لــــيس فــــقط
ا يـتسبب يجافي حـقائق ثابـتة وإ
في إحلاق األذى بـعالقة حتـتاج إلى
مَن يـصـون ولـيس من يـبـعـثـر.. هـنا
أضع من باب التذكـير بأمل أن تنفع
الذكـرى نص رسالـة الرئيـس الشيخ
بــشــارة اخلــوري احلـســنــة األلــفـاظ
لك عبـدالعزيز وصدق النوايـا إلى ا
لك (رحـمة الـله عـلى اإلثـنـيْن) ورد ا
ؤسـس عليهـا برسالة من وحد وا ا
الــنــســيج احلــادب نـــفــسه تــأكــيــداً
حلـقيـقـة ال تؤثـر فـيهـا ألـفاظ تـصدر
من الـــذين ال يــدرون مــاذا يــقــولــون
وهـــذا خــطــأ أو إنــهـم يــدرون وتــلك

خطيئة.
ستقل رسالة الرئيس األول للبنان ا
اخلــاشي عـلـى سـيــادته وإســتـقالله
وخصـوصيته كـما اخلـشية احلـالية
ـــا لــــيـــسـت من جــــانب رئــــيـــسه إ

وحاشيته بالنص اآلتي:
ال يـخــفى عـلى جاللــتك مـا آلت إلـيه
احلـــالـــة فـي الـــشـــرق الــــعـــربي. إن
ـرحوم رياض الصلح وإن إغتيال ا
ــبـاشـرة كــانت تـنــحـصـر نــتـائـجه ا
بـالسـيـاسة الـداخلـيـة اللـبـنانـية إالَّ
ـباشر أنه سيـكون بعـيد األثـر غير ا
في العالم العربي. وأول أثر بنظرنا
هو جترؤ اإلرهاب الـفلسـطيني على
ـلك ــلك عــبـدالــله.وقــتْل ا إغــتــيـال ا
يُـحـدث مــشـكـلـة داخـلـيـة أردنـيـة من
حـيث وراثـة الــعـرش ويـغـيـر مـركـز
اإلنـكيـز في هـذه البـقـعة من األرض.
ويــزيـد صــعـوبــة عـلى الــصـعــوبـات
التـي تالقيـهـا هذه الـدولـة في إيران
ومـصـر. أمــا سـوريـا فـاحلـالـة فـيـهـا
ـا حصل غيـر مـستـقرة وقـد تتـأثر 
إلحــداث إنــقالب جـديــد. أمــا لـبــنـان
فـاإلستـقـرار الـسيـاسي مـوجـود فيه
واحلـــمــــدلــــله. غـــيــــر أن الــــعـــوامل
اخلارجية قد يكون لـها مفعولها في
سـياسـته الـداخلـيـة. وكل تغـيـير في
الـــوضع اجلــغــرافـي أو الــســيــاسي
الـعــربي سـوف يــحـدث له مــصـاعب
جـمة ال تـقـدَّر عـواقبـهـا. وقـد ينـتـظر
العـراق مثل هـذه الفـرصة الـسانـحة
لـتـغـيـيـر الوضـع الراهـن. وقد كـانت
فـكرة سـوريـا الـكبـرى قـد إستُـبـعدت
ـلك عـبـدالله نـوعاً مـا بـعـد مـصرع ا
ففكرة الهالل اخلصيب قد يكون لها
نصيب أوفر أن تتحقق في مثل هذه
الـــــــظــــــروف رضـــــــاء أو عــــــنــــــوة.
والــضـــرورة تـــقـــضي أن تـــتـــعــاون
ـملـكـة العـربـية الـسـعوديـة ومـصر ا
ولــبــنــان عـــلى تــركــيـــز احلــالــة في
الـــشـــرق خــصـــوصـــاً وأن الـــعـــالم
يـرتــقب أحــداثــاً خــطــيـرة لــلــغــايـة
والـــعــلــة الــكــبــرى أن عالئق مــصــر
ســاءت مع اإلنـكــلـيــز لـدرجـة تــشـغل
الـــبــال. فـــعـــدا عن مـــطـــالب مـــصــر
األسـاسـيـة من جـهـة اجلالء ووحـدة
وادي النـيل نـشأت مـصـاعب أُخرى
مــنـهــا مـرور نـاقالت الــبـتــرول عـبْـر

رجعية صاحب اللبنانيون يتمنون 
تلك الـزلة مـثل هذه اجلـلسـة أمثـولة
له فـي ضــبط الــلـــســان كي ال يــودي
إلـى مـا يــتــجــاوز الـعــتب وأحــيــانـاً

اإلجراءات.
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كـان الـرئيس اجلـنـرال مـيـشـال عون
مـرجع صاحب الـتـعبـيـر غيـر الودي
عن قــصـد أو عن مــجـرد زلــة لـسـان
عــلـى مــقــاعــد الــدراســة عــام 1952
مجـرد شـاب في التـاسـعة عـشرة من
العـمـر يحـلم باإلنـتـساب إلى الـكلـية
احلربـيـة عنـدمـا كان الـرئيس األول
يـثاق الـوطني واإلسـتقالل للـبنـان ا
بـشارة اخلـوري مـنشـغل الـبـال على
لــبــنـان الــذي كــان زمـنــذاك يــعـيش
ظــروفـــاً بل ومــخــاطــر كــتــلك الــتي
يعـيشهـا منـذ أن بات الـشاب احلالم
بـــأن يــكـــون ضــابـــطــاً فـي اجلــيش
جــنـــراالً ورئــيــســـاً لــلــجـــمــهــوريــة.
مـخـاوف كـثـيـرة من تـغـيـيـر الـوضع
الــراهـن جــغــرافــيـاً وســيــاســيــاً في
الشرق الـعربي (اخملـاوف راهناً هي
نـفــســهــا) ويــدفع إســتــقالل لــبــنـان

وميثاقه الوطني وسيادته الثمن.
ـســاعـدة عـلى مَن في إســتـطـاعــته ا

درء اخلطر احملتمل احلدوث?
 الذي رآه الرئيس الـشيخ بشارة أن
ـلك عبـدالـعزيـز بن عـبدالـرحمن آل ا
ســـعـــود هــــو بـــتـــوصــــيف رمـــزي
اخلـيــمــة الــتي يـلــوذ فــيــهـا لــبــنـان
اخلــاشـي عــلى صــيــغــته وســيــادته
وإسـتـقاللـه كـمـا تـكـراراً حـاله اآلن.
وألن الــــرئـــــيـس الـــــذي وصـــــلت به
اخلــشــيـة إلـى حـد اخلــوف أن يــنـام
على وطن وسـيادة ويـصحـو على ال
وطن وال سيادة أمـسك بالقـلم وحبَّر
خشيته واضعـاً األمر ب يديْ الذي
ال يـروم في إخـوانه الـدول الـعـربـيـة
ـستقل منـها وتلك التي ال احلديثة ا
تـــزال حتت اإلنـــتــداب مـــبــاشــرة ال
اإلحـــتــواء وال الــتــدخل فــهــو كــابــد
مشقة الـتوحيد وكـيف أن صيانة ما
جـــرى تــوحــيــده ال تــقل عن مــشــقــة
الـتـوحيـد.هـنـا أضع كـكـاتب وباحث
وكـمــواطن سـاءه كـمــا سـائـر الـذين
هــواهم لـــبـــنــاني ســـيـــادي عــروبي
ويــؤمن بــاحلـــيــاد صــيــغـــة ثــابــتــة
لـلـوطن أن يــقـول وزيـر في حـكـومـة

اخلـلــيج. بل حـتى يــجـوز الـقـول إن
درجــة اإلنـزعــاج الــشـعــبي يــتـداوله
النـاس في مجالـسهم كـان نوعاً من
اإلسـتـفـتـاء الـعـفـوي حـول مـوضـوع
أســــــاسي وهــــــو أن الــــــعـالقــــــة مع
السـعوديـة وشقـيقـاتهـا دول مجلس
التـعـاون اخللـيجي لـيست لـلتـنظـير

وال للتهجم. 
فهـذه دول تبـادر في العـطاء وتـبادر
عـنـدما يـكـون الـلـبنـانـيـون في حـالة
إشـتـبـاك لــكي تـوفق بـيـنـهم. في أي
حال رب ضـارة نافـعة أو فـلنقل رب
ضارة من شـأنها الـتنـبيه إلى أن ما
يــصـدر عن الـلــسـان في حلــظـة عـدم
ر لألمــور له مــردود الــقـذيــفـة تــبــصـُّ
الـتي تـنـطـلق من فـوهـة بـنـدقـيـة مَن
هو دخيل جـديد وغـير متـمرس على

اإلستعمال الصحيح للسالح.
وبـقـدر الـشعـور بـالـصـدمـة من الذي
فعله قـوالً وحركة رمـز الدبلـوماسية
الـلـبنـانـيـة بـالقـدر نـفـسه يُـحسب له
نصب غير أنه إعتذر وأن مغادرته ا
ــســـتـــقـــر أصالً لـم تــتـــأخـــر. وفي ا
أدبــيــات الــتـــراث الــعــربـي الــديــني
والسيـاسي أن اإلعتذار يـبدد العتب
ــا فـي حــال كــان مــهـــمــا إشــتـــد إ
عتذر من أصحاب النوايا الطيبة. ا
مـــــــا أوردنــــــــاه كـــــــان مـالمـح أُولى
احلـالـتيْـن. ثم تأتـي احلالـة الـثـانـية
التي تـبدد من فـضاء األجـواء قتـامة
العبارة التي حفرت عتباً شديداً في
النفوس. وتتمـثل احلالة الثانية في
ــرجـعـيــة الـسـعــوديـة الـعــاتـبـة أن ا
مـلكة تمـثلـة في شخص سفـير ا وا
لـدى لـبـنـان ولـيـد بـخـاري أدخل إلى
الـكـم من إبـتـكــاراته الـتي إمــا تـعـزز
الــعـالقــات وإمــا تــبـدد الــكــثــيــر من
سواد أزمات طـارئة صـيغة اخلـيمة
الـــتـي فـــوجئ بــــهـــا زائــــرو الـــدارة
الـسـعـوديــة الـتي لم يـخـطـر في بـال
اجلــمـيع عـدا الــسـيــدات الـزائـرات
أنـهم سـيـجـلسـون أرضـاً كـمـا سـائر
ــضـون أهـل الــســعــوديــة عــنــدمــا 
أوقـاتـاً في الــبـر. وتـكـون مـفـارشـهم
جلود أغنام وشرابهم قهوة تعطرها

حبات الهال.  
لـقـد أراد الــقـول مـا مـعـنـاه هـا نـحن
نـا رمــز دبـلـومــاسـيـتـكم الــذين خـصـَّ
بــتــلك الــزلــة الــلــســانـيــة. لــكـم كـان

ـرء عـند الـتأمل أكثـر مـا يسـتوقف ا
فـي تـداعــيـات الــزلـة الــلــسـانــيـة من
جــانب مَن يــتــرأس الــدبـلــومــاســيـة
الــلـبـنــانـيــة حـالـتــان أُوالهـمـا أن رد
الـفــعل الــلـبــنــاني عـلــيــهـا كــان هـو
الالفـت وأن اجلــانب الـــظــاهـــر مــنه
لـيس أشـد إنـزعـاجـاً أزاء تـلك الـزلـة
ــر عــنه من ــعــبـَّ مـن اجلــانب غـــيــر ا
خالل إســـتــنـــكــارات تـــتــضـــمــنـــهــا

تصريحات. 
ونقول ذلك عـلى أساس أن اإلنزعاج
الـــصــامت كــان من أطــيــاف كــثــيــرة
ســــاءهــــا ذلك الــــتــــوصــــيـف غــــيـــر
ـسـؤول الذي ـسـتـحَب يـأتي من ا ا
تـعـارف علـيه واجبه تـطويق كمـا ا
أزمات تنشـأ ب الدولـة التي يشغل
فيـها مـنصب وزيـر اخلارجـية ودول
أُخـرى شـقـيـقـة كـانت أو صـديـقـة أو
تـــرتــــبط الـــدولــــة الـــتـي هـــو وزيـــر
صالح مع تلك الدولة.  خارجيتها 
ولـــقـــد حـــدث ومن قـــبل أن يـــســارع
سياسـيون ورموز مـصالح سيـاسية
طـــمــوحـــة ومـــصــالـح إقــتـــصـــاديــة
متوعكة إلى دارة السـفير السعودي
وليـد بخاري كـتعبـير عن إنـزعاجهم
من الـذي قاله وزيـر خـارجيـة بـلدهم
ــواطـنـ أن أطــيـافــاً عـريــضـة من ا
كـانـوا وهم في مـجـالـسـهم في حـالة
نـقوص إستـغراب لـلـفعل الـكالمي ا
الكياسـة ليس فقط خشـية أن يكون
لــهــذا الــكالم مــردوده عــلى حــسـاب
سـتقـر وتبذل عالقة تـصون لـبنـان ا
الـكــثـيــر من الـنـصـح في حـال حـدث
ـا ــسـتــقــيم وإ خــروج عن اخلط ا
ـمــلـكـة من مـؤسـسـهـا إلى ألن بـئـر ا
الــســـائــرين عــلى خــطــاه من أبــنــاء
وأحـفـاد ال تُـرمى فـيه حـجـارة. وأمـا
في ســاعــة الــشــدة فــهـي احلــاضـرة
ــــبـــادِرة ومن دون احلــــاجـــة إلى وا

طلب من أجْل تخفيف تلك الشدة. 
هذا أمـر محـمـود نشـأ عن تلك الـزلة
الـــلـــســانـــيـــة. وكـــان له مـــا يـــجــوز
اإلفـــــتـــــراض دور فـي أن إنـــــزعـــــاج
ـسـاء إلـيـهم لم يـصل إلى األشـقـاء ا
درجــة تـــفــعــيل أوراق اإلقــتــصــاص
ــــقـــتـــضـــاه تُــــقـــفل أبـــواب الـــذي 
اإلســتــيـراد وكــذلك إمــكـانــات ألـوف
ــســتـقــرين وظــائف الــلـبــنــانــيــ ا
ومصالح في السـعودية وسائر دول

الــــقــــنـــال وتــــفــــتـــيـش الـــبــــواخـــر
ـا قـد جـعل اإلنـكـلـيـز اإلنـكـلـيـزيـة 
ــفـاوضـات يــفـكــرون جـديــاً بـوقف ا
األســاســيــة كـمــا أنــهم سـيــهــدفـون
ـصري حـتمـاً إلى إضـعاف الـنـفوذ ا
على الدول الـعربـية وقد يـحدو بهم
الـظــرف إلى تـشـجــيع أو بـاألقل إلى
غض الــنــظـــر عن تــغــيـــيــر الــوضع

الراهن في الشرق العربي. 
فاإلقتراحـات التي يقتضـيها الظرف

احلاضر هي: 
َن إتــصـال جاللــتــكم بـاإلنــكـلــيـز و
يلزم من الدول الغربية إلبقاء القد
على قِدمه في هذا الشرق العربي. 
إتـصال جاللـتـكم بـجاللة مـلك مـصر
بــالــطـــرق الــتي تـــراهــا مــنـــاســبــة
ــكن مـن الـوقت وأن وبــأســرع مـا 
تُــظــهــر لـه اخملــاطــر الــنـــاجــمــة عن
ـوقف الـعـمـومي وضـرورة تـفادي ا
أزمــة حـادة بـ مــصـر وبـريــطـانـيـا
بـإيــجــاد حـلــول مـؤقــتــة لـلــمــسـائل
ـفـاوضات الـفـرعيـة كي ال تـتـوقف ا
ـطــلب أو تُـقــطـع فـيــمــا يــتــعــلق بــا

األساسي.
لك عبـدالعزيز عـليها فإنه وأما رد ا

بالنص اآلتي:
وردني عـن طــريـق الــرســـول األمــ

اجلواب التالي:
"إطلَّعنـا في كتابكم عـلى آراء فخامة
الـرئـيس بــشـارة اخلـوري الـسـديـدة
فـي الــوضـع احلــاضـــر وقـــد صــوَّر
وقف عـلى ضوء األحـداث األخيرة ا
كـما هـو. ونحن نـقـدر لفـخـامته بُـعد
نظره وحنكته السـياسية كما يجب
ونــشــتـرك مــعه تــمـامــاً في خــطـورة
ـــــليء ــــــســـــتــــــقـــــبـل ا ــــــوقف وا ا
فـاجـئـات كل ذلك نـظـر واقعي ال بـا
ـوقف نفسه مشاحـة فيه ولكن في ا
نـرى غـمـوضـاً وفـتـره من اإلنـدهاش
والتـوقف في األفق وهـذه احلـالة ال
بــد أن تــنــجــلـي بــصــورة واضــحـة
ــكن لإلنــسـان أن يــتـجه وبــعـدهــا 

إجتاهاً يسير فيه بخطى ثابتة. 
وإذ نــذْكــر له نــظــرتـنــا هــذه فــلـيس
معناه إننا لم نـشترك معه في تقدير
خطورة الوضع احلـاضر وأن نبقى
مكتفي األيدي ولكن نـعتقد بوجوب
تــــــرقُّب األحــــــوال عن كـــــثـب إلى أن
حتــدُث بــعض الــبـوادر الــتي تــنــيـر
األهداف وحينئذ يـتسنى لنا وجهة

العمل وال نخطي خطوات فاشلة. 
هـــذا مــــا نـــرتــــئه اآلن في الــــظـــرف
احلاضر ومع هـذا فإن اإلبن فيصل
ســوف يـــســافــر إلى لــنــدن في هــذه
األيام وال بـد أنه ينـتهـز الفـرصة إذا
بدرت له ويـتكـلم مع اإلنكـليـز حسب
مــا تـــكـــون احلـــالـــة والــظـــروف في
الوقت الذي يـكون فيه هـناك. ونحن
نـشـكـر فــخـامـة الـرئـيس عـلى حُـسْن
ظــنـه وإعــتـــمـــاده ونــبـــادله أطـــيب
الشعور وأجـمله. كما نـرحب بتبادل
اآلراء من حـــــ آلخـــــر حــــسـب مــــا
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بغداد
يقينـاً أن هناك تناسب طردي ب طـول األمد بالسلطة وبـ رضا وقبول الفقير من
ؤمن بسـلطانه لـيس ذلك الذي يبـتز ويسرق الشعب وقـناعته باحلـاكم  فالشـعب ا
ويثري من الـسحت احلرام  لكنه الفقير الـذي ينصفه احلاكم  ويسعى لنصرته 
ا يحفظ عقول  وتوفيـر قوت أسرته  الذي يعمل على سد األدنى من حاجته  وا
ا ييـسر أمره . وبـالقطع أن ذلك ال يـعني التـشكيك بـوطنية من ـنطق  كرامته  وا
ال احلالل والـرزق الطيب واخلـير الـوفير  فـالغنى نـعمة وبـاحلمد مَـنَ الله علـيه با
تـدوم  لكن احلـرام نقـمة زائل ال محـال  فالـباطل حـبله قصـير وإن طـال  وحكيم
من اتعض بغـيره من احلكام  فـتاريخ احلكام مـليء بتجارب من اتـكأ على الباطل
فـزال مـلكه  ومن كـان رأس مـاله شعـبه الـكادح فـطـال أمده . ودون شك أن طـاعة
ـان بحـكمـته  واالعـتقـاد بوطـنيـته  والـتسـليم الرعـية لـلـراعي تتـناسب طـرداً واإل
لقـراراته  والتـنفـيذ لـتوجـيهاتـه  ومناصـرة توجـهاته  بـخالف الرعـية الـتي فقدت
ن حكم وتصـدى وتسيـد  ففرّق ومـيّز واهدّر وأفـقر وسجن وهـجّر وقتّل  الثقـة 
والتـاريخ سـجل احلكـام وعـضته  وسـعـيد من قـرأه واكتـفى بـتجـاربه . ويـقيـناً أن
ان وتـسـليم  دلـيل االعـتقـاد بحـكـمه والقـبول انـقـياد احملـكوم لـلـحاكم بـعـقيـدة وا
ا يـصدر عـنه مـؤمنـاً بصـدقـية نـواياه وصـواب قراراته  بقـيـادته  فيـذهب منـفـذاً 
ـيــته . لـقـد بـرز ـا  بــخالف الـشـعب الـذي يُــعـارض حـتى الـذي يُــحـيـيه  ويــنـقـاد 
ا يزل ب شعـوب العالم بشـأن حدث الساعة الـذي أرّق وسيبقى حتى السجـال و
يــأذن الـلـه  كـورونــا الــتي حــيّــرت عـقل كـل لـبــيب  وفــاجــئت من اعــتــقـد أنه أذل
الفايروس وفكّ رموز شفرته  واهتدى لعالجه  واذا به يتحور ويتطور ويقفز على
ـا تيسر من اللـقاح  واقتناء ما العلم  والالفت أن إقـبال الشعوب عـلى التطعيم 
ـان الرعـية بـالـقابض  ـبـتكـر  راح دلـيل رضا احملـكـوم باحلـاكم  وا تـوفر من ا
فأقبل الـبعض عليه متـزاحماً  واعرض عـنه اآلخر مبتعـداً  وفي صده الفناء وفي
ـصـيـر ـان بــا ـوت وفي االمـتــنـاع عن اقــتـنـائه الــهالك  ومع اإل اإلعـراض عــنه ا
انـاً بعدم جدواه  ولـكن معارضة ـظلوم يصّـد عن أخذه  ليس إ احملتوم  راح ا
ن دعـا القـتـنـائه  العـتــقـاده أن في األعـراض عـنه مـعـارضـة لـلـحـاكم الـذي ظـلـمه
ـوت في كل حلـظة  وأجـاعه وأماته وأفـقـره وأذله  فـما قـيـمـة احليـاة عـنده وهـو 
وت حـينما ال يجد ـوت حينما ال يجـد ما يُطعم  و وت حينـما ال يجد عمل  و
ـوت حيـنمـا يتهم ـوت حيـنمـا يرى أطفـاله يتـضجـورون جوعاً  و مـال للدواء  و
وت حينما يالحـقه الدائنون ويتهمونه بالنصب بالتقـصير في البحث عن عمل  و
ـوت حـيـنـمـا ال يـجـد وأسـرته مـا يـلــبـسه  ويـحـدثـونك عن الـتـطـعـيم والـنــكـول  و
والوقاية من الوباء القاتل  فالوباء قدر الله في األرض  واختبار اخلالق للمخلوق
نـظور اليـوم سيهـلك غداً بإذن اللـه  ولكن ما قـيمة أن يرحل  واذا لم يهلك غـير ا
من تصدى فـسرق  وتمكن فـنهب  وتسيد فـأجاع  وتمكن فـظلم  فقد ذُلت أعزة
 وجـاعت بـطـون  وبـيـعـت بـيـوت  وتـهـدمت أسـر  وانـقـلــبت مـفـاهـيم  وتـسـيـدت
وافدات  وتـغيرت مـوروثات  ومـا جدوى رحـيل ظالم وقـد اهلك احلـرث والنسل 
وراحت أموال الشعب تذهب عبثا في صالت القمار والليالي احلمراء ? وما معنى
مالحـقــة ال جتـد من يــسـتـجــيب ? ومـا نــفع سـنــ سـجن مـعــدودات مع من أسـاء
لـتـاريخ أمــة وسـمـعـة دولـة وكـرامــة شـعب ? فـحـوله من بــلـد احلـضـارات الى دولـة
الـسـرقـات  من بــلـد الـطـيـبـات الى بــلـد الـسـيـئــات  من وطن الـكـرامـات الى وطن
الترهـات  من وطن اإلشعاع الى بلد الشائـعات  من بلد دائن مانح الى بلد مدين
نـوح  من بـلد مـتـصدي مـتـصدر  الى بـلـد ينـتـظر من يـدعم ويـترقب مـن يتـخذ
ميت الـقرار . ويـحدثـونك عن الوباء وحـلول الـبالء  فالـوباء ليس ذلك الـفايـروس ا
ربـانـيـاً أو مـصـنّــعـاً حـسب  لـكن الــوبـاء الـفـعـلي ذلـك الـذي سـرق وأفـسـد وهّـرب
وتـواطء وقـتل وهـجّـر وفجّـر  ويـقـيـناً أن الـعـالم بـأسـره عمـل ويعـمل عـلى مـحـاربة
الكوفيد  19 وإن لم يتمـكن منه اليوم فسيتمـكن منه غداً . لكن ال أحد يقاتل وباء
الـفسـاد والسـرقة في الـبالد إال العـباد من أهـله وشعـبه وحكـامه  ويقـينـاً أن قتال
وبـاء بـشـري مـتـفشي من قـبل ابـنـاء الـوطن  اشق من اجـتـمـاع العـالم لـقـتـال وباء
فيروسي  لكن ال مُـحال مع القرار  ويقيناً أن شعب قاتل الطائفية وانتصر عليها
ـقــتل  وحـرر بـالد وعـبـاد  ورفـع رايـات راهـنت دول  وهـزم اإلرهـاب وأصــابه 
وأروقـة سريـة على تـنـكسـيهـا  قـادر على أن يـحارب فـسـاد وافد تـوغل في البالد
وتمكن من الـقرار  فتاريخ العـراق مليء بالنائـبات لكن كلهن زائالت بـتضحيات 

قتدر . نتصر وشعبه ا والعاقبة للعراق ا

ــارســـون ســـيــاســـيـــاً نـــوعــاً من
الـتـحــريض بـ الـقــبـائل األرامـيـة
اجلــزريــة األثــنـى عــشــر نــوعــاً من
الـتـحـريض واحلث عـلى الـنزاع قل
نظـيره ولم يكـتفي شتـات (اليهود)
او بـنـوا اسـرائـيل فـيـمـا بـعـد عـنـد
ـمـالك حـدود أحــداث انـقـسـام في ا
الــشــامــيــة الى احلــد أنــهـم كــانـوا
سـبــبـاً من االســبـاب في عــدم قـيـام
دولـة كــبـيـرة فــيـهـا بـل ذهـبـوا الى
أبـعـد من ذلك أنـهم كانـوا مـتـعددي
الـوالء الـسـيـاسـي فـالـيـهـود عُـرفوا
بـــكـــونــــهم كـــانـــوا عـــســـســـاً مـــرة
صريـ ضد العـراقي للـفراعنـة ا
االشوريـ وتارة أخرى يـحرضون
االشـــوريــ والـــرافــديــنـــيــ ضــد

االقوام الشامية .
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والــظــاهــرةالــتــاريــخــيــة  األخــطــر
لـــلـــوجـــود الـــيــــهـــودي في تـــاريخ
حـضـارات العـالم الـقـد والـتاريخ
ـعــاصـر  أن دولـة بـني اسـرائـيل ا
ـــعــاصـــرة ...كــانت او اســـرائــيل ا
تــــمـــــارس دور اخملــــبــــر الــــســــري
لـألمــبــراطــوريــات االســتــعــمــاريــة
ـنـطـقة الـكـبـرى وتـسـهل وصـولهـا 
الشـرق األوسط القد  فـهم كانوا
أدالء لألخـميـنـي سـنة (539ق. م)

ومــــجـــاهــــدي خــــلـق  فــــضال عن
امـتــداد الـنــفـوذ الــسـعــودي عـلى
شــكـل اســـتـــثــمـــارات فـي بـــاديــة
الـعــراق اجلـنــوبــيـة.. ومــثل هـذه
الطـلبـات السـعوديـة التي طرحت
خالل مـــفــاوضـــات مــبـــاشــرة في
بـــــغــــداد ومــــســـــقط  والـــــكــــويت
..تــنــازلت فــيـهــا الــســعــوديـة عن
عـائـلـة احلريـري لـرئـاسـة الوزراء
في لبـنان وإعادة نـظر شـاملة في
وقف من اليمن  ..بـانتظار قرار ا
ايـرانـي  يـبــدو أنه اقــرب  ايــضـا
الى جتــرع  الـــسم  في مـــعــابــيــر
السياسات اإليرانية!! ثالثا ..لكن
يــبـدو ان حـرب االفـاعـي انـطـلـقت
ـبــكـرة مع حــمى  االنــتـخــابــات ا
عــراقــيــا وهــنــاك اكـثــر مـن طـرف
يستعد لـلضربة األولى في جترع
ـة الـسيـاسـيـة.. مـنهم  سم الـهـز
من فـهم اصـول اللـعـبة فـانـسحب
واكـــــتــــفـى بـــــاربــــاح مـــــفـــــاســــد
احملــاصــصــة طـيــلــة عــقــد ونـيف

األمـريـكـيـة  وهـذا يـعـني حـصـول
طـــهـــران عـــلى 90 مـــلـــيـــار دوالر

مجمدة !! 
ـاذا كل الـذي الــسـؤال عــراقـيــا ..
حــصل ويـــحــصل وســـيــحــصل??
ــقــبل وهل وصـــفه بــالــطـــوفــان ا
حقيقة ام مجرد تهويل اعالمي ??
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اوال مـــا يــحـــصل هـــو انــعـــكــاس
واقــعي لـلــصـراع داخـل إيـران مـا
بــ تـيـارات تـريــد  واشـنـطن من
تـوقـيع  االتـفـاق الـنـووي اجلـديد
رشـد االعلى الـسيد ان يتـجرع  ا
خـامــنــئي الـسم كــمــا فـعل ســلـفه
الـسـيـد اخلـمـيـني فـي قـرار إنـهاء
احلرب اإليرانية الـعراقية  ..وهو
ا كليا عن هدف ما زال بعيدا  ر
أعــــ مـــــفــــاوضـي واشــــنـــــطن..
وتـطــبــيق واشـنــطن ولــنـدن ومن
يـشـتــرك في الـتــحـالف اإلقــلـيـمي
حملـاربــة اإلرهـاب الـدولي بـقـيـادة
واشنـطن حتى لـألحداث احلـالية

اجل احلــفــاظ عــلـى مــكــتــســبـات
امــراء الـــطـــوائف الـــســيـــاســـيــة
وجلــانـــهـم االقـــتــصـــاديـــة الـــتي
انتجت حالة الالدولة واخلضوع
لـنـفـوذ اجنـدات إقـلـيمـيـة ودولـية
الشـاعة فـوضى غـير خالفـة..فقط
لف من اجل تـصفـيـة حسـابـات ا
الـــنـــووي اإليـــراني عـــلى األرض
الـعـراقـيـة  ومثـل هـذه الـتـصـفـية
حتـتاج الى اعـادة توزيع الـكعـكة
الـــعــراقــيـــة عــلى امـــراء طــوائف
سياسية  وازاحـة هذا واستبدال
ذاك .. ولـــــعـل مـــــا نـــــشـــــرتـه عن
الزيارة االخيرة لـوزير اخلارجية
اإليـــرانـي لـــلـــعـــراق  صـــريح في
تأكـيده  على ان الـعراق احلـديقة
اخلــلـفـيـة إليــران  ..وعـلى جـمـيع
من مــــولــــتــــهـم  بالده عــــلى مــــر
ـــاضـــيـــة االلـــتــزام الـــســنـــوات ا
ـنـهج اجلـديـد  ريـثـما تـنـتـهي بـا
ــــفـــــاوضــــات بــــ واشـــــنــــطن ا
وطـــهــران وإلـــغـــاء الـــعـــقـــوبــات

ايجابية التفـاؤل منهجا لتسويق
مــــفـــردات خـــطـــابــــاتـــهم من دون
مـصارحـة جمـهـورهم  االنتـخابي
ـواقف  ..واذا ما كتب بحـقائق  ا
صـحفي مـثلـي بصـراحة واضـحة
قـد يــكـون مـصــيـره مـثل مــصـائـر
غيره من الصحـفي واالعالمي
 فـــقط ألن اجلـــمـــيع مـــتــفـق عــلى
دحـرحــة األزمـات نـحـو االمـام من

ــشــهـد الــسـيــاسي الــيـوم يــبـدو ا
مــــــــحـــــــــكــــــــومـــــــــا بــــــــالـــــــــوضع
األمـــني..ويـــســـتــعـــيــد فـي بــعض
فقـراته وقائع ايـام ولت من تاريخ
عـراق مــا بـعـد 2003 ..فـمــا الـذي
يـحـصل واذا حـصل الـطـوفـان  ما
قــبل االنــتـخــابــات كـيف ســيــكـون

وقف??  ا
عـــنـــد أهـل الـــســـيـــاســـة ..دائـــمـــا

ــا هي في الــقـــدس الــشـــريف  ا
قبلة فاوضات ا محاولة لوضع ا
نــهــائــيــة لــرسم خــارطــة الــشـرق
األوسط الكبـير  ..ان أعلـن السيد
اخلــامـنــئي جتـرعه سم الــتـوقـيع
عــــلى االتـــفـــاقــــات اجلـــديـــدة من

عدمه!! 
ثـانيـا.. هـناك مـعلـومـات متـواترة
عـن اصـدار قــانـون حتــريـر إيـران
من قــبل الــكــونـغــرس..وتــنــشـيط
مــجــاهــدي خــلق مــجــددا كـبــديل
ضـــــــــــاغـط عـــــــــــلـى طـــــــــــاولـــــــــــة
ـفــاوضـات..مــقــابل مـفــاوضـات ا
ســعـوديـة إيـرانــيـة العـادة تـوزيع
مناطق الـنفوذ اإلقلـيمي  تبدا من
ان تـــــــرفـع إيـــــــران يـــــــدهــــــــا عن
الـــبـــحــريـن.. وعــدم الـــتـــدخل في
ـنطـقة شـؤون شبـعة األحـساء وا
ـرجـعـية ـا في ذلـك  ا الـشـرقـيـة 
الــــديـــــنــــيــــة  .. عــــلـى ان تــــوقف
الــســعــوديـة دعــمــهــا لـنــشــاطـات
جـــبــــهــــة حتـــريــــر عــــربـــســــتـــان
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.. من دون نــســيــان  زيــارة وزيــر
احلـــــــــرب الــــــــتـــــــــركـي لـألراضي
العراقية بال دعوة رسمية !! وفي

ذلك حديث اخر  
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في كل الــنــقـــاط الــثالثــة اعاله ..
اخلاسـر الوحيـد  هم أهل العراق
.. وحــرب االفـــاعي لـن تــنـــته الى
نــتــائج صـحــيــحــة لالنـتــخــابـات
ـــــقــــبـــــلـــــة  ..اال ..اكــــرر  ..اال .. ا
ـــشـــروع الـــعــراقـي لـــلـــحــوار بـــا
الــوطــنـي.. تــكــون الــســيــوف في
اغـمادهـا... والبـرامج االنتـخابـية
لدعم بـناء دولـة عراق واحد وطن
اجلـمـيع  ...عـنـدهـا ..عـنـدهـا فقط
.. سيفرض العـراق  واقعا جديدا
عــلى مـتــغـيــرات ظـرفــيـة لــلـشـرق
األوسط الكـبيـر  ..فهل ثـمة عقالء
في امراء الطـوائف السـياسية ام
أطـلـقوا االفـاعي بـانـتظـار طـوفان
الـسـمـوم ?? يـبـقى من الـقـول  لـله

في خلقه شؤون!!!

مـضت .. لـكن لـيس اجلـمـيع عـلى
هـذه الـدرجـة من الـذكـاء  السـيـمـا
وهـنـاك طمـوحـات مسـتـعرة  عـند
بعض امراء الـطوائف السـياسية
 بــحـرق الـعـراق اذا لم يـحـصـلـوا
عـلى مـا يـوصف بـاستـحـقـاقـاتهم
ـقــاومـة  الـذي السـيــمـا  مـحــور ا
قـدم دمــاء زكـيــة بـانــتـظــار قـبض
الـثمن الـسيـاسي في االنـتخـابات
ـــقـــابـل  كـــانت ـــقــــبـــلـــة.  فـي ا ا
ســاحـات الــتـحـريــر الـتــشـريــنـيـة
تــسـوق لــعــراق جــديـد  بــعــنـوان
نـــريــــد وطن . مـــعــــضـــلـــة حـــرب
االفــاعـي ..عــدم وجــود عـــقالنــيــة
نطق احلكماء سياسية تتعامل 
الن طــوفــان ســمــوم هــذه احلـرب
لن يــحل خــرابـهــا اال عــلى أبــنـاء
الـعـراق فـحسب  وهـكـذا  يـتـجرع
الــــعــــراقـــيــــون ســــمـــوم طــــاولـــة
قبلة للملف النووي فاوضات ا ا
اإليراني  ..وإعـادة تقاسم الـنفوذ
اإلقـلـيـمي ب الـسـعـوديـة وإيران

وأســقـــطــو بــابل   بـــعــد ذلك بالد
الـــــشـــــام بـــــحـــــدود (538ق.م)  ثم
ســـاهــــمـــوا فـي إســـقــــاط الـــدولـــة
ـــصــــريـــة لألحــــتالل الــــفـــارسي ا
ســـــنــــة(525ق.م)  وكـــــانــــوا أدالء
لـلـحـثـيـ لـلـسـيـطـرة عـلى الـشـرق
االدنـى والـــــــتـــــــدخـل في شـــــــؤون
حــضـارة بالد الـرافــدين وحـضـارة
وادي النيل وثالثة مرتزقة للجيش
األغــريـقي لــلـســيـطــرة عـلى مــصـر
وفـلسـط  ورابـعـة أدالء للـرومان

لتخريب منجزهم احلضاري ...
وأسـتــمــرت عــمــلــيـة الــعــســعــسـة
الــتـــاريــخــيــة لــلـــيــهــود والــتــأمــر
والـتـضلـيل وفـتح منـفـذ الشـر على
مــصــراعــيه النــواع االنــقــســامــات
والـــــــصــــــــراعـــــــات واألحـــــــتالالت
ـسـتـمرة شـاريع الـتـقـسـيمـيـة ا وا
ــنـــطــقـــة ... وشـــغــلت فـــكــرة في ا
الـــوجـــود الــقـــلق والـــطـــار عــلى
نجز احلضـاري  فصارت نظرية ا
الــــتــــأمــــر والـــوجــــود الــــقــــســـري
والتأسيس السـياسي حللم الدولة
ـفـتـرضـة  هـو الـشـغل الـيـهـوديـة ا
ـــشـــوهــة الـــشـــاغل فـي الــذاكـــرة ا
لشعب الله الالمختار الذي احترنا
ان نـسمـيه عبـري  أم اسرائـيلي أم

يهودي .
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العب فــريـق الــنــفـط الــذي قــدم
مستوى اوحى للجميع ان كرة
الـقـدم الـعـراقـيـة دائـمـاً مـا تـقدم
العــبــ جــدد الى الــنــجــومــيـة
وبسـام الذي خـاض اول جتربة
رسـمـيـة له مع اسـود الـرافـدين
كــان احلــســنــة الــوحـيــدة الــتي
فـــعــلـت مــا فـــعــلـــته عــلى االد
األخضر في ملعب الفيحاء بعد
ن معه من العب ان كان عوناً 
واجــاد في الــكــثــيــر من حــاالت
الــلــعب بـل وتــمــكن من ســرقــة
االضــــــواء مـن الالعـــــــبــــــــــــــ
ـبــاريـات سـبــقــوه في خــوض ا

الدولية.
وعـــــلى األرجـح فـــــأن مـــــا كـــــان
يـعانـي منه فـريـقنـا الـوطني في
جتربـته امام طـاجكـستـان انها
افــتـــقــدت الى الـــروحــيــة وهــو
ـا مــؤشــر ان دلَ عــلى شـيء إ
دلَ عـلى ان الفـريق بـحـاجة الى
بناء نفسي صحيح وارتقاء في
الـفـكـر وهـو مـا يـجـعـلـنـا نـنـظـر
بـنوع آخـر على مـباراة الـنيـبال
الـقـادمـة عـلى ان تـكـون مـباراة
يُــرفع فــهــيــا شــعــار "تــصـحــيح
ـسار" كـونـها مـبـاراة الفـيصل ا
الـتي تُبـنى عـليـها اآلراء وتـعزز
الـقـدرات وتـزيـد من الـثـقـة التي
يحتـاجها العبونـا في مباراتهم
شــريـــطـــة ان تـــكــــتـــمل عـــوامل
الــثــبــات عــلى الــتــشــكــيــلــة في
نهايتهـا لتكون الصورة أوضح

واإلطار العام معروف!
V M*« V —b

بـــعــد يـــوم من الـــراحــة يـــعــود
منـتخبنـا الوطني الـى تدريباته
بــاشــراف مــدربه الــســلــوفـيــني
ـسـاعد إذ كـاتـانيـتش وكـادره ا
مـــــــنـح الـالعـــــــبـــــــ فـــــــرصـــــــة
لالســــتــــشـــفــــاء عــــقب مــــبـــاراة
طاجكـستان في وقت سـيتاهب
ـــبـــاراة الـــنـــيـــبـــال ـــنـــتـــخب  ا
بوحـدت تـدريبيـت الـيوم غداً
عــــــلـى ان تــــــكـــــــون الــــــوحــــــدة
التدريبية يوم اجلمعة اقل حدة

وتكون بحملٍ فني أقل.

طــارق وشــيـركــو كــر ومــهــنـد
علي.. لكن التشكيلة لم تفلح في
انــتـزاع الــفــرص الــتي ســنـحت
ــبـاراة ولم لـهم طــيـلــة دقـائق ا
تـقــنع احلــضـور بــالـشــكل الـذي
ـــدرب عــلى اســتــخــدام اجــبــر ا
اوراق بــــديـــلــــة عـن تــــلك الــــتي
خـــاضــهــا فـي لــقــاءات ســـابــقــة
وكــانت تـؤدي بـشــكل فـني أكـثـر
ـواجهات وتملك هـوية خوض ا
الدوليـة ابرزهم العبـي الشرطة
ـنـســحـبـ الـتــسـعـة وابـرزهم ا
علي فـائز وامجـد عطوان وعالء
مهاوي الـذين كان لهم دوراً في

باريات السابقة. ا
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ــــكـن قـــــوله عن وأفــــضـل مـــــا 
مبـاراة طاجكـستان انـها قدمت
ـوهـوب بــسـام شـاكـر الالعـب ا

قـبل غيـر مثـبتة يـوم السـبت ا
ضــمـن الئــحــة اجــنــدة الــفــيــفــا
الـــوديــــة وهـــو مـــا دفع ثـــمـــنه
فـــريـــقـــنـــا الــذي لـــعـب مـــبــاراة
طاجكستان مفتقراً الى احللول
الـــفـــنـــيـــة الــــتي خـــاضـــهـــا في
واجهات السابقة التي دخلت ا
ضـمن مـنهـاج الـكادر الـتـدريبي
للمنتخب كـتلك التي لعبها في
طـــاشــقــنــد أمـــام اوزبــكــســتــان
أواخـــــــر شــــــهـــــــر آذار مــــــارس
اضي وفاز بها بهدف واحد. ا
ودخل كــــاتـــانــــيـــتش مــــبـــاراة
طاجـكـسـتان بـتـشـكـيلـة مـؤلـفة
رمى من جالل حسن حلراسة ا
وفيصل جاسم واحـمد ابراهيم
ومـيثم جـبـار ومصـطـفى محـمد
جـــبـــر وعــلـي عــدنـــان وصـــفــاء
هــــادي وبـــشــــار رسن وهــــمـــام

قـبل.  ورغم احلـضور يـونيـو ا
تـمثـل بتـواجد وزير الرسـمي ا
الــشــبــاب والـريــاضــة الــكــابـ
عـدنـان درجـال ورئـيس الـهـيـئـة
الـتـطـبـيـعـيـة الحتـاد كـرة الـقدم
سؤول اياد بنيان وعدد من ا
ــبــاراة فــريــقــنـا ومـتــابــعــتــهم 
الــــوطـــنـي اال ان الالعــــبـــ لم
يـقـدمـوا مـا لديـهم مـن اداء فني
يــــــوازي واالهــــــتـــــمــــــام الـــــذي
نـتخب يحـضون به اذ عـانى ا
الوطـني من مشـكلة الـتغـييرات
الـتي شـهدتـهـا صفـوفه بـسبب
ســـحـب ادارة نـــادي الـــشـــرطـــة
الرياضي لالعبيها التسعة من
ـنـتـخب عـلى اسـاس صـفــوف ا
ان وديــتي طــاجــكــســتـان الــتي
خاضها منتخبنا وكذلك مباراة
الـنـيبـال الـتي سـيلـعـبهـا فـريقه
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كـشفت سـلبـية الـنتـيجة واألداء
لــلــمـنــتــخب الــوطــني الــعـراقي
لــــكــــرة الـــقــــدم أمــــام نـــظــــيـــره
الـطــاجـيــكي عن خــلل الـثــبـات
عــلى الــتــشـكــيــلــة األمـثـل الـتي
يفـتقر إليـه الفريق بـعد مباراة
كــان يــفــتــرض ان يــســتــغــلــهــا
ـدرب سـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتش ا
في تــعـــمــيـق أفــكـــاره الــفـــنــيــة
وصـــــوال الى الـــــوقـــــوف عـــــلى
ـــكن االســلـــوب االجنـع الــذي 
من خـالله الـدخــول في مـعــتـرك
مـــا تـــبــقـى من مـــواجــهـــات في
زدوجة التـصفـيات االسـيويـة ا
الـــتي ســـتــقــام فـي الــعـــاصــمــة
نـامة في الـنصف الـبحـرينيـة ا
األول فـي من شــــهــــر حــــزيـــران
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وت لـقب بعنـدليب الفـرات عبد الـله عبد االمـير من ا جنا العب نادي نـفط الوسط ا
بـعـد حـادث سـيـر جـنـوب الـعـراق.وقـال عـبـد االمـيـر في تـصـريح صـحـفي إنه خالل
تــوجـهي الـى مـحــافــظــة الـنــجف تــعــرضت الى حــادث سـيــر مــروع عــلى الــطـريق
ؤدي الى احملافظة.واوضح بالقول احلمد لله انا بصحة جيدة تعرضت اخلارجي ا
لبـعض الـرضـوض فـقط ولـكن ال يـوجد مـا يـدعـو لـلقـلق لـذلك أود ان أطـمـئن جـميع
جمـاهيـر ومـحبي عـنـدليب الـفرات.يـذكـر ان عبـد االميـر كـان متـوجهـاً من الـعاصـمة

بغداد صوب محافظة النجف لاللتحاق بفريقه نفط الوسط.
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ـتــوجـة بــالـبــطـوالت الــقـاريـة يــة ا
وهي: "ريـــال مــدريـــد بــرشـــلــونــة
فــالـــنــســـيــا أتـــلـــتــيـــكــو مـــدريــد
سـرقــطـســة وإشـبـيــلـيـة".وتــعـتـلي
األنـدية اإلسـبانـيـة صدارة األنـدية
األوروبـيـة األكـثـر حتقـيـقًـا لأللـقاب
الـقـاريـة بـرصـيد 43 لـقبـا (مـا ب

دوري األبطال واليوروبا ليغ).
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كــان يـطــمح فــيـاريــال حتت قــيـادة
ـري حلـجـز مـكان مـدربه أونـاي إ
ـــؤهــلــة لـــلــبــطــوالت ــراكــز ا في ا

األوروبية في الليغا.
وأهـدر فريق الـغـواصات الـصـفراء
فرصة ثـمينة ففـي اجلولة األخيرة
ـة في الوقت من اللـيغـا تلـقى هز
بــدل الــضـــائع أمــام ريــال مــدريــد
ليـتجمـد رصيـده عند 58 نقطة في
ــنـح الــتــأهل ـــركــز الــســـابع و ا

هـداف الكـالـتشـيـو للـمرة األول في
مسيرته برصيد 29 هدفًا.

ونشر األسـطورة البرتـغالي رسالة
ـتـابـعـيه عـبـر صـفـحـته الـرسـمـية
عــلى مـــوقع "فـــيــســـبــوك" الـــيــوم
اإلثن جـاء فيها: "حـياة ومسيرة
أي العـب كبـيـر مـليـئـة بـالتـقـلـبات
عـامًـا بـعـد عـام حـيث نـواجه فـرقًا
رائـــــعـــــة مـــــدجــــــجـــــة بالعـــــبـــــ
استثنائيـ لديهم طموحاتهم لذا
يـتـحـتم عـلـيـنـا دومًـا بـذل قـصارى
جـهـدنـا لـإلبـقـاء عـلى أنــفـسـنـا في
ـسـتــويـات".وأضـاف: "هـذا أعــلى ا
قدورنا الفوز بلقب العام لم يكن 
الــدوري وأهـنئ إنــتـر مــيالن عـلى
ـسـتـحق بــالـلـقب ومع تـتـويـجـه ا
ذلك أقـدر كـل شيء حــقـقــنــاه هـذا
ـوسم في يوفـنـتوس سـواء على ا

الصعيد اجلماعي أو الفردي".

وأشــار "الـدون" إلى تــتـويج فــريـقه
بلـقبي الـسوبر والـكأس فـضلًا عن
فــوزه بــجـائــزة الــهــداف وهــو مـا
أســعــده بــشــدة نــظــرًا لــصــعــوبـة

الوصول إلى هذا اإلجناز.
واستطـرد: "لقد وصـلت إلى الهدف
الذي وضعته نُصب عيني منذ أول
يـوم لي في إيــطـالــيـا وهــو الـفـوز
بـألقـاب الدوري الـكـأس والسـوبر
وكــــــذلك أن أصــــــبح أفـــــضـل العب
والـــهــداف في هـــذا الــبــلـــد الــرائع
ـليء بالـنجـوم واألنـدية الـعريـقة ا
فضلًا عن الثقـافة الكروية اخلاصة

هنا".
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وأكـــد الـــدولي الـــبـــرتـــغـــالي أنه ال
يستهدف األرقـام القياسية بل هي
الـتي تـطـارده مـضـيـفًـا "بـالـنـسـبـة
ألولئك الـذين ال يـفهمـون ما أعـنيه
فـاألمـر بـسـيط لــلـغـايـة: كـرة الـقـدم
لعبة جماعـية لكن ما يتحقق يأتي
عـــبـــر األفـــراد الـــذين يـــســـاعــدون

فرقهم على الوصول ألهدافها".
وأكـمل: "األمـر يـتطـلب دومًـا مـزيدا
مـن الـــــعـــــمل داخـل وخــــارج أرض
ــا يـنــتج عــنه ســجالت ــلــعب  ا
فــــرديـــــة تــــقـــــتــــرن بـــــاإلجنــــازات
اجلماعية حيث أن بـعضها نتيجة
طبـيعـية لألخـرى".وعبـر العب ريال
مـدريـد الـسـابق عـن فـخـره الـشـديد
ــا يُـــتــداول في األيـــام األخــيــرة
وذلك بـإجنــازاته الــتـاريــخـيــة بـأن
أصـبح مــتــوجًـا بــألـقــاب الـدوري
الــكــأس والـــســوبــر في إجنــلــتــرا
إســبــانــيــا وإيــطـالــيــا إلى جــانب
أفــضل العب فـي الـبــلـدان الــثالثـة
وكــــذلك أفــــضل هــــداف عــــلى حـــد
ســــواء.كـــمـــا أشــــار رونـــالـــدو إلى
إجنــازه اآلخـــر بــتــجـــاوزه حــاجــز
الـ 100هدف مع  3فرق بالدوريات
األوروبـــيـــة الـ5 الـــكـــبـــرى حـــيث
أضاف "ال يوجد ما يضاهي شعور
تركي بصـمة في كافة الـبلدان التي
ـشجعي لعـبت بهـا ومنح الفـرحة 
تلك األندية".واختتم: "هذا ما أعمل
ألجـــلـه وهــذا مـــا يـــحـــركــنـي ومــا
سـأســتـمـر في مالحـقـته حـتى آخـر
يــوم لي في هــذه الــلـعــبــة.. أشــكـر
كـافـة من شــاركـوني هــذه الـرحـلـة!

نحن نبقى سويًا". ÕuL∫ العبو فريق فياريال  يطمحون الدخول الى منافسات دوري االبطال

 عندمـا انطـلق موسم 2021-2020  قبل اكـثر من خـمـسة اشـهر لم
ـربع يـكن فـريق نــادي الـنـجف لــكـرة الـقـدم  مـرشـحـا لــلـوصـول الى ا
متـازة .. كانت فرق االندية الذهبي لبـطولة اندية الـعراق لفرق الـدرجة ا
اجلماهيرية القوة اجلوية والشرطة والزوراء  وعدد قليل من فرق اندية
ؤسسات  حتظى باكبر قدر من االضواء  بحكم امتالكها ماال عاماً ا
ـمـتـاز في وفـيراً  والنـهـا احـتـلت مــواقع مـتـقـدمـة فـي جـدول الـدوري ا
اضـية .. ولـكن ادارة نـادي النـجف اجـتهـدت وعـملت واسم الـقـليـلـة ا ا
بـصمـت يـحسـب لـها  في مـرحـلـة االعداد  ولم يـظهـر اعـضـاء الـهـيـئة
االدارية في وسائل االعالم  واكتـفـوا بالـقـول ان فريق نـاديـهم يواصل
متاز ..حقق فريق نادي تدريباته استعدادا خلوض منـافسات الدوري ا
درب حـسن احمد الـذي ترك الفريق النجف بـداية جيدة  حتت قيادة ا
بعد مـدة قصيـرة من انطالق الدوري  بسبب خـالف اداري مع النادي
الذي  ونتج عـن ذلك فـراغ فني  لم يـؤثـر علـى اداء ومـردود الفـريق  
ساعد والالعب درب ا استمر في حتقيق النتائج الالفتة للنظر بقيادة ا
مـيز الـسابق حـيدر عـبودي .. ولدعم اسـتقـرار الفـريق اتخذت الدولي ا
ـدرب اجملـتـهـد هـاتف شـمـران عـلى راس ادارة الـنـادي قـرارا بـتـعـي ا
ـزيـد من الـنـجـاحـات في الـكادر الـتـدريـبي  واجته فـريق الـنـجف الى ا
ملـعبه الـدولي وفي مالعب منـافسـييه  ليـحجـز لنـفسه مـركزاً اثـيرا في

ربع الذهبي . ا
ــركـز الـثـالـث في بـطـولـة  جنـاح فـريق نــادي الـنـجف في الــتـقـدم الى ا
ـتـمـكـنة  امل الـتطـلع ـنح فـرق انـديـة احملـافـظـات ا ـمـتاز   الـدوري ا
ـيـنـاء و مـجـددا لـلـقب االغـلى والـفـوز به  كـمـا فـعـلت ذلك فـرق انـديـة ا
صالح الـدين و اربـيل في الـعـقــود االربـعـة االخـيـرة .. نـعم فـريق نـادي
ـمـتـاز في الـنـجف يــواجه صـعـوبــات عـديـدة في الـفــوز بـلـقب الــدوري ا
ـوسم اجلـاري  لـكــفــاءة وقـوة مــنــافـســيه فــرق انـديــة الــقـوة اجلــويـة ا
ـتـبـقـية والـشـرطـة والزوراء  و النه ( ال ) يـضمـن اللـعب في مـبـاريـاته ا
فضلة من الالعب  بدواعي االيقاف احملتمل  واالصابة  بتشكيلته ا
واخلروج عـن ( الفـورمـة ) الـفـنـية  و(عدم) تـمـتع عـدد من العـبي اخلط
الثاني  بخبـرات ومهـارات العبي اخلط االول .. ولـكن تبـوء فريق نادي
متاز  مؤشر علـى ان تطور وجتدد ركـز الثالث في الـدوري ا النجف ا
كرة الـعراق  ليس مـحـصورا في بـقعـة جـغرافـيـة واحدة هي بـغداد مع
كامل تـقـديرنـا لـقامـاتـها الـريـاضيـة الـباسـقة  اذ صنع الـنجف الـفارق
الـفــني بالعــبـ لــيـســوا في الـصـف األول من جنـوم الــدوري احلـالي 
ـتلـكـون الـطمـوح واالسـتـعداد لـلـدفـاع عن كرة الـنـجف بـاعلى ولكـنـهم 
درجات احلـرص .. وتطـور كرة الـنـجف  ليس ولـيـد اليـوم اذ سبق لـها
ان تزعمت بطولـة النخبـة العراقية 1998عام  بعد فوز كبـير في اللقاء
اخلتـامي لـتـلك الـبـطـولة  على فـريق نـادي الـشـرطة 0-4  بفـريـق كان
كامل عناصـره من النجف ومـدربه ايضا من الـنجف وهو اخلـبير ناجح

حمود .
ــؤشـــرات تــؤكــد ان بــقـــاء فــريق نــادي  كل ا
ـمـتاز ـربع الـذهـبي لـلـدوري ا النـجف  في ا
ـوسم الريـاضي احلالي  أصبح الى نهـاية ا
ركز االول  امرا شبـه مؤكد  وتقدمـه الى ا

يظل طموحاً مشروعاً.

…—u  w  d √ Õu{Ë v ≈ W U  œu _«

‰U OM « ÂU √ ¡«œ_« 

œUF‰∫ العراق يتعادل مع طاجكستان في مباراة ودية

ـــركــز لــريـــال بــيـــتــيـس صــاحب ا
السـادس بفارق 3 نقـاط.وبتـحقيق
لقب اليوروبا ليغ سيكون من حق
ــــشــــاركــــة في دوري فــــيــــاريـــال ا
ــقـبل ـوسم ا األبـطــال مـبـاشــرة ا
وتــــعـــــويض اإلخـــــفــــاق احملـــــلي
ووقتـها سيـكون للـدوري اإلسباني

ثل في البطولة.  5 
ـسـتــفـيـدة من وكـان أول األنـديــة ا
قـــاعـــدة مـــشـــاركـــة بـــطل الـــدوري
األوروبي في دوري األبطـال فريق
إشبـيلـية اإلسـباني والـذي في عام
 2015بـــالــلـــقب وكـــان قـــد أنــهى
ـــركــز ــوسـم في الـــلـــيـــجــا فـي ا ا
اخلامس وأيـضًا في الـعام الـتالي
ركز السابع في وسم في ا أنهى ا
الـلـيـجـا وشـارك في دوري األبـطال

بعد تتويجه بالدوري األوروبي.
وكـان مانـشسـتر يـونايـتد قـد حقق

هـذا السـينـاريو سـابقًـا عام 2017
ــــركـــز ــــوسم فـي ا حــــ أنـــهـى ا
يرليغ وتأهل إلى السادس بالبر
دوري األبـطـال بعـد تـتويـجه بـلقب
الـــدوري األوروبـي عـــلـى حـــســـاب

أياكس أمستردام الهولندي.
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وجه الــبــرتـــغــالي كــريـــســتــيــانــو
رونـالـدو جنم يـوفـنـتـوس رسـالـة
مـطولة حملـبيـه عبر حـسابـاته على
مواقع التـواصل االجتماعي وذلك
بـعــد إسـدال الــســتـار عــلى مـوسم
 2021-2020عـــــلـى مـــــســــــتـــــوى
األنــديــة.وأنــقــذ الــيــوفي مــوســمه
بــتـأهـله لــدوري أبـطـال أوروبـا في
اجلــــولـــــة األخــــيـــــرة من الــــدوري
اإليـــطــالـي كــمـــا ســبـق ذلك فــوزه
بـلـقــبي الـسـوبـر وكــأس إيـطـالـيـا
فيـما نـال صاحب الـ 36 عامًـا لقب
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قــبـل لــقــاء يـــوم الــســبت
ــــــقــــــبـل فـي مــــــلــــــعب ا
ــديـــنــة الــفـــيــحـــاء بـــا
الـــريــــاضــــة وذلك في
تــــــمــــــام الـــــســــــاعـــــة
الــسـابــعـة والــنـصف
مــــســــاء عــــلــــمــــا ان
مـؤتمـراً فـنيـاً يـسبق

واجهة. ا
الــطـــاجــيـك ســعــداء

بالتعادل 
نتخب ابدى مديـر ا
الــطــاجـــيك يــعــزيــز
داستييوف سعادته
بـنــتــيـجــة الـتــعـادل
الـــــتـي حـــــقـــــقـــــهــــا
منتخبه امام اسود

الرافدين.
وقــال داســتـيــيـوف
"ســـــــعــــــــداء جـــــــداً
بـــــالـــــتـــــعـــــادل مع
الـــــعــــراق  كـــــانت
مــــبــــاراة مــــهــــمــــة
لـــــــلـــــــفـــــــريـــــــقـــــــ

وخـصـوصـا فـريـقـنـا
الـــــــــــــذي يـــــــــــــواصـل
االستعدادات للمرحلة
األخـيـرة من تـصـفـيـات
كــأس الـعــالم وتـنــتـظـره
نافس مباراة مهمة مع ا
الــــيــــابـــانـي الــــذي يــــعـــد
ــنــتــخـب األبــرز في قــارة ا
أســـيــا".واضـــاف "حــقـــيــقــة
ـنــتــخب الــعـراقي يــتــمـتع ا
ـــــلك بــســـــــمــعــة جــيــدة و
العــــبـــ مــــتـــمــــيــــزين وكـــان
اللقـــــــاء مثمر للفريق حيث
شــــاركت بــــعض الــــعــــنــــاصـــر
اجلـديــدة الـتي تـلـعب ألول مـرة

على الصعيد الدولي".
واوضـح "قــــدمــــنــــا اداء طــــيب
وسيـكون لـبعض الـوجوه كـلمة
باريات مهمـة وتاثير فـني في ا

الرسمية في التصفيات".
وأكـمل "نـأمل ان نـخـطف إحدى
ــرحــلـة بــطـاقــتي الــتــأهل الى ا

الالحقة".

وبـعيـداً عن اجلـانب الفـني فإن
خـلـالَ تـنـظــيـمـيــاً غـيـر مــسـبـوق
ـباراة احـتـسب عـلى مـنـظـمي ا
او اولــــئك الــــذين  وضــــعــــهم
لــتـــرتـــيب الــدعـم الــلـــوجـــســتي
للمباراة اذ اضطر وفد االحتاد
الـعـراقي لـلـصـحـافـة الـريـاضـية
لـعب بعد 14 الى اخلروج من ا
ـــبـــاراة دقـــيــــقـــة من انـــطالق ا
بـسبب دخـول اجلـمهـور بـشكل
غـيـر مـبرر وهـو مـا يـتـنافى من
تـعلـيمـات خلـية االزمـة اخلاصة
بـــجــائـــحــة كـــورونــا فـــايــروس
وجلـنــة الـسالمــة والـصــحـة اذ
حتول الـتبـاعد االجـتماعي الى
ــدرجـات في ظل تــقـارب عــلى ا
جلوس الصـحفي في مواقع ال
تـــلــيق بـــهم و دفع اعــداد من
اجلـــمـــاهــــيـــر تـــصل الى 2000
مـــشــجع بــيــنـــهم وهــو مــؤشــر
ســـلــبـي نــتــمـــنى ان يـــتــجــاوزه
ـبـاريـات الــقـائـمـ عـلى ادارة ا

الدولية.
وراقـب احتـــاد كــــاس اخلــــلــــيج
لـــكــرة الـــقــدم مـــبــاراة الـــعــراق
وطــــاجــــكـــــســــتــــان في مــــلــــعب
ـلـعـب الـثـانـوي في الـفـيــحـاء ا
ـديــنـة الــريــاضـيــة عن طـريق ا
ــبـاراة لــتــثــبـيـت بـعض رابط ا
النقاط ومتابعة اللقاء وتسجيل
الحــظـات عــلى امــور تــتــعـلق ا
ــبــاريـات بـامــكــانــيــة تــثــبــيت ا
الـــدولـــيــة الـــتـي ســـتــقـــام عـــلى
ارضــــيــــته ومــــتـــابــــعـــة ســــيـــر
ـبـاريـات عـلـيه بـالـشكـل االمثل ا
ا يتالئم مع لوائح واالنسب و
العب ــبــاريـات الــدولـيــة في ا ا

عتمدة. ا
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وسـوي مديـر عام وقـال أحمـد ا
الــتـــربــيـــة الــبـــدنـــيــة في وزارة
الـــشـــبـــاب والــريـــاضـــة إن وفــد
مـنــتـخب الــنـيــبـال يــصل الـيـوم
االربــعــاء الى مــديــنــة الــبــصـرة
بـوفـد يضم 36 شـخـصـاً بـيـنهم
اداري وفني و23 العبـاً على
ان يــجـري وحـدتـ تـدريـبـيـتـ

w œ—UD  ÂU —_«Ë w «b √ lOL  XII  ∫Ëb U Ë—

كاتانيتش 

ôU Ë ≠U Ë—

يـنــتـظــر فـريق فــيـاريـال مــواجـهـة
تـاريـخيـة ضـد مانـشـستـر يـونايـتد
اإلنــكـلــيــزي األربــعــاء في نــهـائي
بـــطـــولـــة الـــدوري األوروبي عـــلى
ملعب "ستاديـون إنيرجا جدانسك"

ببولندا.
وكـان فـيـاريـال قـد تـخـطى آرسـنـال
اإلجنــلــيــزي في نــصف الــنــهــائي
وعــــــلـى اجلــــــانـب اآلخــــــر أطــــــاح
مانشستر يونايتد بروما اإليطالي
وتـــســعى الــغـــواصــات الــصــفــراء
للـقـبـهـا األول في الـبطـولـة بـيـنـما
تـمـني جـماهـيـر اليـونـايتـد نـفسـها

باللقب الثاني.
ويُـسـلط الــتـقـريـر الــتـالي الـضـوء
عـلى دوافع فـياريـال لـلـفوز بـالـلقب

ضد مانشستر يونايتد:
اللقب األوروبي األول

لم ينجح فياريال طوال تاريخه في
التـتـويج بأي من بـطولـتي أوروبا
دوري األبــــــــــطــــــــــال أو الــــــــــدوري
ــســمــيــاتــهــمــا األوروبي ســواء 
ة أو اجلـديدة. وكانت أفضل القد
إجنـــازات فــــيـــاريــــال األوروبـــيـــة
الـــوصــول لـــنـــصف نـــهــائي دوري
األبـــــطــــال مـــــوسم (2005-2006)
كـمـا بـلـغ الـفـريق نــصـــــف نـهـائي
الـدوري األوروبي 3 مــرات مـواسم
(2004-2003) و(2010-2011)

و(2015-2016). 
وحــــال حــــقق فــــيــــاريـــال
الـــلـــقب ســـيــنـــضم
لقـائمـة األندية

اإلسـبـان
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كرستيانو رونالدو
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V²∫ مشاهد من مهرجان الشارقة القرائي لألطفال
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ــطــرب ســيف نـــبــيل عــلى مــوعــد مع كــان ا
جـمهـوره في حفل غـنائي ضـخم في بانـاما
ــمــيـزة وقــد قــدّم عــدد كـبــيــر مـن اغــانـيـه ا
ـكن) التي حققت ابـرزها أغنيـته اجلديدة (
جنـاحــا كـبـيـرا والــتي كـان طـرحــهـا بـرفـقـة
الفـنانـة اليـمنـية بـلقـيس فتـحي كمـا قدّم لو
لـيلـة ورا لـيـلة ومـا دريت وغـيـرهـا. ومازالت
ـكن حتـقـق جنـاحـاً تـصـاعـديـاً مـنذ أغـنـيـة 
طــرحـهـا في عــيـد الـفــطـر وهي من كــلـمـات
سـيف الـفـارس وأحلـان سـيف نـبيـل وتوزيع
عـر صــبــاغ  امـا الــفــيـديــو كـلــيب فــهـو من

إخراج دان حداد.
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ـمـثل { اسـطـنـبـول  –وكـاالت - يـسـتــعـد ا
التركي بوراك دينيز للسفر الى دولة إيطاليا
ـــقـــبـل وذلك من اجل يـــوم 15 حــــزيـــران ا
تصـوير مسلسل (كاهل بيرلير) الذي يتألف
ــقــرر ان يــلــعب دور من 8 حــلــقـــات ومن ا
ـمـثـل بوراك ـصـور عـسـاف. وكـان نـشر ا ا
مـثلة دينـيز مؤخـرا صورا له برفـقة زميـلته ا
التـركيـة إلـينـا بوز من كـواليـس مسـلسـلهـما
(مـرعـشـلي) وذلك عـلـى صـفـحـته اخلـاصـة
عـلى موقع الـتواصل االجـتماعـي. وقد نالت
الــصــور اعـجــاب عـدد كــبــيـر من
ـتـابعـ الـذين يـشـاهدون ا
ـــــســـــلـــــسـل اذ انه ا
يـحقق جناحـا الفتا
في تـــركـــيـــا وفي
الـعـالم الـعربي.
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الروائـية اجلـزائرية صـدر لهـا حديثـا عن دار (مرسال
احلـديثـة نـاشرون ومـوزعـون) في عمـان روايـة (انام ال
توسط . احلم) و جاءت في 300 صفحة من القطع ا
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مـباشـر مع سـفيـر الـعراق لـدى االمارات
ـتـحـدة ,وذلك لـلـوقـوف عـلى الـعـربــيـة ا
الـوضع الـصـحي لـلـمـايـسـتـرو فتـح الله
احـمد ,عـلى اثـر تـعـرض االخـيـر لـوعـكة
ستشفى. صحية ادخل على اثرها الى ا
وبهذا الصدد صرح  وكيل الوزارة عماد
جـاسـم ان( وزيـر الـثـقـافــة يـولي اهـمـيـة
كـبيـرة لرعـايـة مبـدعي الـعراق في داخل
ايـسترو العراق وخارجه  ,سيمـا وان ا
فــــتح الــــله احــــمــــد قـــامــــة من قــــامـــات
ـوسيـقى الـعراقـيـة والعـربـية عـلى حد ا
ـتــابـعـته سواء ,وان الــوزارة مـعـنــيـة 
وتــقــد الــدعم الالزم الــذي تـســتــدعـيه

حالته).
ــايـســتـرو قــد ادخل مــسـتــشـفى وكـان ا
مدينة شخبوط الطبية في ابو ظبي بعد
مـــعـــانـــاته مـن مــشـــاكـل صـــحــيـــة قـــبل
اسـبـوعـ ونـاشـد عـلى اثـر ذلك الـفـنـان
كــاظم الـسـاهــر وعـبـر بـرنــامج (ظـهـيـرة
ـعنـي اجلـمعـة) على قـناة (الـشرقـية) ا
ليعلن رئيس ساندة احمد في محنته 
ستـقل االستـاذ سعد مجـموعة االعـالم ا

البزاز مساهمته في عالجه.
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شـكـلت وزارة الـثـقـافـة ولـلـمـرة األولى
جلــنــة بــإشــراف وكــيل الــوزارة عــمــاد
جاسم لغرض متـابعة الوضع الصحي
ن ــثـــقــفــ  لــلـــفــنــانـــ واألدبــاء وا
تـابعـة واالطمـئنان تسـتدعي حـالتـهم ا

والدعم.
وضـمت اللـجـنة الـتي يـترأسـهـا رئيس
ــوســيـقــيــ كـر الــرسـام جـمــعــيـة ا
ـثــلـ عن دائـرة الــسـيـنـمـا عــضـويـة 
سرح ودائـرة الفـنون العـامة ودائرة وا

الشؤون الثقافية العامة.
وقال جاسم إن (هذه اللجنة هي األولى
من حيث طبيعة عملها في تقصي حالة
ـــثـــقـف الـــعـــراقي الـــصـــحـــيـــة وذلك ا
بـالـتـنـسـيق مع الـنـقـابـات واجلـمـعـيات
واحتاد األدباء وتسهيل تواصل عوائل
ـثـقـفـ مع وزارة الـصـحـة والوزارات ا
ذات الـــعالقــــة كـــمــــا ســـتــــمـــنـح لـــهـــا
ـتابـعـة الـدقـيقـة وتـسـهيل صالحـيـات ا

اجراءات العالج).
الـى ذلك يــــتـــواصـل وزيــــر الـــثــــقــــافـــة
والـسـياحـة و االثـار حـسن نـاظم بـشكل

‰UM¹ ⁄UÒ³

dO² łU*« واحلكـومة العـراقيـة ووزارة الثـقافة
والشبـاب في دولة اإلمارات الـعربية
ــتـــحــدة عـــلى هـــامش فـــعــالـــيــات ا
مــعــرض الــعــمــارة الـدولـي الـســابع
عشـر (بيـنالي الـبنـدقيـة) الذي يـقام

الـبـنـدقـية  –وكاالت  –افتـتح في الـ
 22من ايــــار اجلـــاري مــــعـــرض عن
ــــوصل) مـــــشــــروع (إحــــيــــاء روح ا
ويـسـتــمـر حـتى  21تـشـرين الـثـاني
ــقــبـل.الــذي تــنـظــمـه الــيــونــســكـو ا

في الــــــــفــــــــتــــــــرة من  22مــــــــايـــــــو
عرض (اخملصص اجلاري.وافتـتح ا
ــــوصل" ــــشـــــروع "إحــــيـــــاء روح ا
ــعــالم الــهــادف إلـى إعــادة إعــمــار ا
الــبــارزة وأســلـوب احلــيــاة مــتــعـدد
الــثــقـافــات في مــديــنـة
وصل الـعـراقـية) كل ا
مـن وزيـــرة الـــثــــقـــافـــة
والــشـبــاب اإلمــاراتــيـة
نــــورة بــــنت مــــحــــمـــد
ـــديـــرة الـــكــــعـــبي  وا
ــــنــــظــــمـــة الــــعــــامــــة 
الـــيــونـــســكــو وأودري
أزوالي  و رئـــــــــــــــيـس
ديـوان الــوقف الــسـني
الــــــعـــــــراقـي ســـــــعــــــد
عرض ويـتيح ا كمبش
ـــشـــاركــ لـــلـــزوار وا
فــرصـــة الــتـــعــرف إلى
ـوصل تــراث مـديــنــة ا
الـــــــذي يــــــعــــــود آلالف
الـسـنــ ويـسـتـنـد إلى
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ــمــثل الــلــبــنـانـي وســام صـبــاغ أنه أعــلن ا
ـــاجــيــســـتــيــر في حــصل عــلـى شــهــادة ا
ـسرحي اذ نـشـر فـيـديو وثّق اإلخـراج ا
به ذلك عـلى صـفـحـته اخلـاصـة وعـلّق
عـلـيه بـالـقـول: (بـعـد جهـدٍ وتـعبٍ دامَ
لـعاميْن حـصَلتُ الـيوم عـلى شهادة
ــــاجــــيــــســــتــــيــــر فـي اإلخـــراج ا
ـســرحيّ شــكــراً ألســاتـذتي ا
الـــكـــرام وزمالئي وعـــائـــلــتي
عـلى دعمـهم ومـسانـدتهم لي
طـوال تـلكَ الـفـتـرة). وشـارك
ـسـلـسل (لـلـمـوت) صـبـاغ 
الـذي ضم مـاغي بـو غـصن
مـــحــمـــد األحــمـــد دانـــيــيال
رحـمـة بـاسم مـغـنـيـة خـالد

الــقــيش فــادي أبي ســمــرا 
كارول عـبود فـيفـيان أنـطونـيوس أحـمد الزين

ختام اللحام رندة كعدي خالد السيد
.

اسـتـاذ الـقـانـون الـدسـتـوري في جـامـعـة بـغـداد  الـقى
ـركـز حـمـورابي مـحـاضــرة في االمـسـيـة االسـبـوعــيـة 
ـقومات للـبحـوث والدراسات االسـتراتـيجـية  بعـنوان(ا

الدستورية لبناء الدولة).

اخملرج الـلبناني يـستعد لـتصوير كـليب جديد لـلمطرب
الـفـلـسـطـيـني زهـيـر فـرنـسـيس وسـيـتم الـتـصـويـر في

جورجيا أو تركيا.

اســتــشــاري الــطـب الــنــفــسي  الــتــدريــسي في جــامــعــة
مـاجنـسـتـر الـقى مـحـاضرة بـعـنـوان (االحـتـراق الـنـفسي
هـني الساتذة اجلـامعات) اقامـتها جـامعة االمـام جعفر ا

الصادق في العراق بالتعاون مع جامعة ماجنستر.

الـبـروفـيـسـور والـكـاتب الـعـراقي
ــقــبـلــة صــمن يــلــقي اجلــمــعــة ا
فعـالـيـات مـؤتـمر الـقـمـة الـثـقافي
الـعربي الثاني محـاضرة بعنوان
(وثـبة تشرين بـ ثقافة الـتظاهر

وثقافة االستبداد).يقدمها االديب محمد رشيد.
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االعالمية والكاتبة العراقية صدر لها ضمن منشورات
رأة واجلـندر) يقع في 448 سـيدوري كتـاب بعنـوان(ا

توسط. صفحة من القطع ا

مريام فارس
مشيتي و سبتينا من غيرك اتكسرنا
من غيرك يا أمي انا فعالً مش قادرة
اعيش من غيرك انا عايزاكي وعايزة

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـمــثـلـة الـراحــلـة نـاديـة عـبّــر ابـنـاء ا
الــعــراقــيـة عـن إشـتــيــاقـهـم الـكــبــيـر
لـــوالــدتـــهم بـــعــد أن زاروا قـــبــرهــا
إلحيـاء يوم ميالدهـا.ونشـرت إبنـتها
مي صورة لشقيقها وهو يجلس الى
جـانب الـقـبـر وأحـضـر مـعه الـورود
وطـــبق كــبـــيــر من الـــســوشي وهي
ـفـضـلـة لـوالـدتـهم وقـد بـدا األكـلـة ا

عليه التأثر واحلزن الشديدين.
وكــانـت مي نــشــرت مـــقــطع فــيــديــو
عرضت فيه مجموعة من صور أمها
وأرفقـته بـرسالـة مؤثـرة قـالت فيـها:
(ماما اول عيـد ميالد ليكي مـتبقيش
جـنبـنـا و مـعـانا أكـيـد انـتي دلـوقتي
الئـكـة في اجلـنــة و مـبـسـوطــة مع ا
وتيتا و جدو و اخواتك.. كان نفسي
اقولك كل سنة وانتي طيبة وابوسك
واحــضــنـك واعــمــلك مــســاچ زي مــا
كنـتي بتـحبي .. ) وتـابعت (والـله يا
ماما انـا مش مستـوعبة إنك خالص

شـــكـــراً يـــا مـــامـــا عـــلى كل حلـــظـــة
عـــشــتـــيـــهـــالـــنــا وعـــلـى كل حلـــظــة
ضــحـكـتـيـنــا وطـبـطـبـتي عــلـيـنـا انـا
ـاً بـحــبك اوي بـجــد يـا روحي .. دا
ـا مـشيـتي كـنـتي بـتـحـمـيـنـا وحـتى 
بتـحميـنا .. انـا بحس بـيكي حـواليا
و بــحس بــانك بــتــطــبـطــبي عــلــيــنـا
احلـمـدلـله ربـنـا مـصـبـرنـا بس احـنا
موجوع اوي يـا ماما محـدش فينا
مستوعب احنـا حاس انك مسافرة
زي كل مـرة وراجعـة تـاني وسـطـنا..
عــمـري مـا كــنت اتــخـيل اني هــكـتب
كـــــده وال انـي هــــحـس االحـــــســــاس
ــاً واثـقــة انك الــصــعب ده كــنت دا
هتـفـضلي عـايـشة وربـنا هـيـفتـكرني
قــبــلك بس ربــنـا أراد حــاجــة تـانــيـة
احلمـدلله مـاما الـله يرحمـك ويكرمك
بـجنـته وسـامـحيـني عـلى اي حـاجة
كل سنة جاية وانتي في اجلنة وب
ايــدين ربــنــا بــحــبك وتــعـالــيــلي في

احللم اشوفك).

اشوفك بس عارفة انه مينفعش ألنك
عـنــد ربـنـا الــرحـمن الـرحــيم و اكـيـد

مبسوطة.. 
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أكـد نــاشـرون ومـتـخـصـصـون ومـهـتـمـون
بــأدب وثــقــافــة الــطــفل الــعــراقي أهــمــيـة
ـــســارعـــة إلى وضع بـــرنــامج حـــكــومي ا
عـراقي كبـير تـشارك فـيه وزارات حكـومية
وجـهات مؤسسـية عامة وخـاصة وخبراء
يـستهدف إعـادة إحياء أدب وثقـافة الطفل
في الــعــراق ويـعــمل عــلى تـوفــيــر أفـضل
الـسـبل أمام كـتـاب الطـفل الـعراقـي ليـأخذ
ـســتــحـقــة في جــمـيـع احملـافل مــكــانـتـه ا

ية. الثقافية العربية واإلقليمية والعا
جـــــــــــــاءت

ــنــاشــدت عـــلى هــامـش مــشــاركــة هـــذه ا
هرجان الـعراق في الدورة الثـانية عشـرة 
ــقـام بــدولـة الــشــارقـة الــقــرائي لـلــطــفل ا
تـحدة لـلفـترة ب 19 اإلمـارات العـربيـة ا
-29 ايــــار اجلـــاري في مـــركــــز إكـــســـبـــو

الشارقة حتت شعار (خليالك).
هرجـان بداري نشر ويـشارك العـراق في ا
( وعـدد من الـدور األخـرى بـصفـة (مـوكـل
مـــنــــحـــوا تـــوكـــيالتــــهم إلحـــدى الـــدارين
ـشـارك لـيـبلغ إجـمـالي عدد الـنـاشرين ا
ـشارك 10 نـاشرين بـحسب الـعراقـي ا
ـــهــرجــان وسط مـــصــدر في إدارة ا
مــشــاركـة 172 نــاشــراً من 15 دولــة
عـربيـة. وتنوعت عـناوين مطـبوعات
شاركة الـطفل واليافـع العراقـية ا
ــــهـــــرجــــان بـــــ الــــقـــــصص فـي ا
ـنـشـورات والـدوريـات واجملـالت وا
الــتي تــنـاولت مــوضــوعـات أدبــيـة
وفـنــيـة وخـيـالـيـة وديـنـيـة وركـزت
الـــعــنـــاوين األكـــثــر عـــلى اجلــانب
ـتـعلق مـنـها الـتـعـليـمي ال سـيمـا ا
ـراحل اإلبـتـدائـيـة الـدنـيـا الـتي بـا
تــهـتـم بـتــنـمــيـة مــهـارات الــقـراءة
ـوضـوعـات واخلـط واحلـسـاب وا

ذات الصلة.
وقـال مـديـر دار الـبـراق الـعـراقـية
ـشارك لـلـنشـر مـحمـد الـقاسـمي ا
ـهـرجان فـي دورة العـام احلـالي 
( هـــنـــاك إقـــبـــال الفت عـــلى أدب

هـتـم الـطـفل الـعراقي من قـبل الـقـراء وا
بــأدب وثـقـافـة الــطـفل واألسـر الــعـربـيـة ال
غرب ـصرية وا سـيما االسر اخلـليجية وا
الــعـربـي الـذين أبــدوا تـفــاعالُ واهــتـمــامـاً
ــســتــمـر عن ــطــبـوعــاتــنــا وسـؤالــهم ا
اجلـديد في هذا الصدد وقد أسعدتنا هذه
زيد ـتابـعة وال شك أنهـا ستـضيف لنـا ا ا
مـن الــتـــقـــدم والـــتـــطـــور في أدب الـــطـــفل

العراقي).
وحـول السبل الكـفيلة بـتحريك أدب الطفل
في الـعـراق أضاف الـقاسـمي(هنـاك عزوف
كــبـيـر عن أدب الــطـفل في الـعــراق بـسـبب
ـر بهـا الـبلـد وفاقم من ظـروف مـختـلفـة 
ذلـك مــا تـــعــرض له الـــعــالـم في جــائـــحــة
كـورونا ونعتـقد أن أفضل السـبل لتحريك
أدب الـطــفل في الـعـراق هـو حـمـلـة كـبـيـرة
يـشـارك فـيـهـا اإلعالم والـثـقـافـة والـتـعـلـيم
لـتـشـجـيع الـقـراءة وحث االسـرة الـعـراقـية
عـلـى تـطـويـر مـهـارات أبـنـائـهـا الـقـرائـيـة
ـتازة خالل ونـؤكـد أنـهـا سـتـاتي بـثـمـار 

فترة وجيزة".
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فـي اإلطــار ذاتـه وحـــول أســبـــاب تـــراجع
ـشاركات اخلارجية العراقية وقلة الطلب ا
عــلى كـتـاب الــطـفل داخل الـعــراق وكـثـرته
خـارجـهـا قـال مـحـمـد الـبـرزجني (إعالمي)
مـهتم بأدب الطفل الـعربي والعراقي(هناك
قـامـات أدبـيـة عـراقـية كـبـيـرة مـتـخـصـصة
بــأدب وثـقـافــة الـطـفل لــكـنـهــا تـعـاني من

ـعـمـول به مع الـنـاشـرين الـعرب الـنـظـام ا
في جـــمــيـع الــبـــلــدان الــعـــربــيـــة إذ يــتم
تـسجـيلهم كـناشرين ال جتـار حيث يؤدي
الـتـســجـيل كـتـجـار إلى فـرض الـكـثـيـر من
الــضـرائب الـتي تــرهق مـيـزانـيــة الـنـاشـر
والــكـتـاب فــتـعـيق مــشـاركـاتـه اخلـارجـيـة
وتـــؤدي إلى ضـــعف انــتـــاجه الـــســنــوي
وبـالتـالي إلى تأخـر كتـاب الطـفل العراقي

عن اللحاق بأقرانه العرب.

ـكن حــلـهـا بـسـهــولـة فـأغـلب مــشـكالت 
ــتــخــصــصـ وصــلــوا مــراحل عــمــريـة ا
كـــبــيـــرة ولــيـــست لـــديــهـم الــقـــدرة عــلى
الـــتــواصل اإللــكـــتــروني مـع دور الــنــشــر
الــعـربــيـة لــنـشــر أعـمــالـهم ومن هــنـا من
الـــضــروري مــســاعــدتــهـم عــلى ذلك كي ال
يـــطــوي الــنـــســيــان أعـــمــالــهـم وتــضــيع

مخطوطاتهم بعدهم).
وأضـــاف الــبــرزجني:(يـــحــتــاج الـــنــاشــر
تـخصص بأدب الـعراقي عـامة والـناشـر ا
الـطفل خاصـة الى اهتمـام حكومي عراقي
ـشـاركـات اخلـارجـيـة يـتــمـثل بـدعـمه في ا
ألنـهــا تـنـقل صـورة مـتـمــيـزة عن الـثـقـافـة
ـثـابـة سـفـيـر الـعــراقـيـة والـنـاشـر هـنــا 
لــلــثـقــافــة ودعــمه أولــويـة عــلى األقل في
احملــافـل الــعــربــيــة كــمـــا يــتــعــ إقــامــة
فـعاليات عراقـية داخلية مـتخصصة بأدب
الــطــفل (مــعــارض مــســابــقــات جــوائــز
ات) لـغرض اكتشـاف ودعم الطاقات تـكر
اجلـديـدة وبـلـورة صـورة مـشـرقـة لـلـطـفل
الـعـراقي بـاعـتـبـاره ابن بـيـئـة خـرج مـنـها

احلرف األول للبشرية).
هــذا ويـعـود عـزوف الـنــاشـر الـعـراقي عن
ــعــارض اخلــارجــيــة إلى ــشــاركــة في ا ا
الـعـديـد من الـعـوامل الـتي تـقف اخلـدمات
الـلـوجسـتـية في مـقـدمتـها مـثل: (الـشحن
والـبـريـد والـنـظام الـبـنـكي) فـيـمـا ال يزال
الـناشـر العـراقي مسـجالً كتـاجر فـي غرفة
الـتــجـارة (بـاعـتـبـاره تـاجـر كـتب) بـخالف

قــيم الـتـعــايش الـســلـمي.كـمــا يـلـقي
الــــضـــــوء عــــلـى قــــدرة مـــــخـــــتــــلف
ـدينـة على اجملتـمـعات احملـليـة في ا
الـــصـــمـــود في مـــواجـــهـــة األحــداث
الـــصــادمـــة الــتي شـــهــدتـــهــا طــوال
ــاضــيــة وبــذلك يــقــدم الــســنــوات ا
إجــابـة عــلى الـســؤال الـذي طــرحـته
الـدورة الــسـابـعـة عـشــرة لـلـمـعـرض
الـدولي لـلـعــمـارة الـتي أشـرف عـلى
ـهنـدس هاشم سـركيس: تنـظيـمـها ا
كـــيف ســنـــعــيش مـــعــاً?.ويـــتــضــمن
ـعرض شـرحـاً عن أحـداث الـتاريخ ا
احلـديث لـلـمـديـنـة بـحـسب الـترتـيب
الـــــــــــزمـــــــــــنـي وتـــــــــــوقـــــــــــعــــــــــات
عـرض على 4 للـمـستـقبل.ويـتـوزع ا
قــاعـات تــتــنـوع مــوضـوعــاتـهــا بـ
مــــشــــاهــــد الــــدمــــار والــــتــــحــــريــــر
ـستقبل كما تخذة وا واإلجراءات ا
تــعـــرض األعــمــال الــتي تــقــوم بــهــا
الـيـونـسـكـو بدعـم من دولـة اإلمارات
تحدة ال سيما إعادة بناء العربية ا

مجمَّع جامع النوري.
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ـتـلـكك هـذا إعطِ صـوتك لـلـعـاطـفــة.إحـسـاس جـمـيل 
اليوم .رقم احلظ .9

qL(«

ال تــتـرك نــفـسـك مـنــسـاقــا وراء عـاطــفــتك واال وقـعت
فريسة للضغوط النفسية والعصبية .

Ê«eO*«

الــظـروف سـتـمـكّـنـك من أن تـكـون حتت األضـواء لـذا
عليك ان تكون لبقا و ليس متعجرفا .

—u¦ «

شاورة عقلك في احل و اآلخر و ترك القلب علـيك 
جانبا . 

»dIF «

ال تكثـر من احلديث عن منـجزاتك ألنك ستـقع ضحية
الغرور  رقم احلظ.2

¡«“u'«

ـالي صـفـقـات مثـمـرة  بـشرط أنّ يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال.

”uI «

لديك الكـثير لتناقـشه مع شريك احلياة كن شجاعا و
عبر عما يدور في ذهنك .

ÊUÞd «

سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا

Íb'«

إذا حاولت إهـمال طلـبات رؤسائك فـيجب أن تأسف
لذلك. 

bÝô«

عجب عاطفـيا انت شخص مهم و لـديك الكثيـر من ا
عليك ان تكون مرحا لتنعم بذلك .

Ë«b «

مـخلصاً احذر من االوهـام ابق صامداً في قراراتك 
ألراء مجموعتك.

¡«—cF «

. ابــحث عن  ســتــكـون مــتــلــهّــفـاً لــلــمــحـبّــة وألن حتبّ
التشارك تعاون تفاعل مع احلبيب.

 u(«
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دولة افريقية 4.
القصص 5.

من حيوانات البحر 6.
العب ارجنتيني للكرة 7.

دولة اوربية 8.

اكــتب مــرادف ومـعــاني الـكــلـمــات بــشـكل رأسي مـن اعـلى الى
اسفل مرورا بالـدائرة التي ضمنـها حتصل على حـروف الكلمة

طلوبة: (لوحة فنية شهيرة): ا

دولة اوربية 1.
العقول 2.

شالالت شهيرة 3.

الـباحث االردني مدير عام دار اآلن ناشرون وموزعون
حاضـر في الـلقـاء احلواري الـذي اقامه مـنتـدى الفـكر

العربي حول النشر كصناعة ثقافية في األردن.

هندس االستشاري العراقي شارك في احلوار الذي ا
اضي بـالتـعاون مع ـشتـرك االثنـ ا ضيـفته مـنـصة ا
ـركـز االسـتـشـاري الـعراقـي للـتـطـويـر واقـتـصـاديات ا
الـطـاقـة عن (امـكـانـيـة انشـاء صـنـاعـة رصـيـنـة لـلـطـاقة

تجددة في العراق). ا

نادية العراقية مع اوالدها في صورة ارشيفية

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ــطـربـة الـلــبـنـانـيــة مـيـريـام تـطل ا
فـارس عــلى جــمــهـورهــا ألول مـرة
ـرض بـعــد غـيـاب طــويل بـســبب ا

والوالدة وغيرها من األمور.
واخـتـارت فـارس أن تـطل بـطـريـقـة
ـــيـــزة من خالل فـــيـــلم وثـــائــقي
ســيـــعــرض في الــثـــالث من شــهــر
حــزيـران.ســيـتــطـرق إلى حــيـاتــهـا
ــــنــــزلي خـالل فــــتــــرة احلــــجـــــر ا
اإلجــــــبــــاري بــــســــبب فــــايـــروس
كـــورونـــا كـــــــــــــمــــا أن الـــفـــيـــلم
سيظـهر لقطات من حـملها بـطفلها
الــثـاني الـذي رُزقت بـه مـنـذ أشـهـر

قليلة.
ــــيــــريـــام من و تــــداول صُـــورة 

الــــفـــيـــلم الــــوثـــائـــقي
وأظهرت النجمة وهي
تــرتــدي تــوب قــصــيـر
على شكل حمالة صدر
مع تــــنـــورة طـــويـــلـــة
وكـشف الـلوك عـن بطن
ميريام الذي كان بأشهر
احلمل األخيـرة منذ مدة
واعــتـــبــر اجلـــمــهــور أن
الــصُـــورة جــريــئـــة بــعــد
تــعـلــيــقــات مـنــهــا (لـيش
هـــالـــتـــقـــلــــيـــد لألجـــانب
واجلــــرأة الـي مــــا الــــهـــا
داعـي)...وتـــــــــابـع آخـــــــــر
ــــنـــظــــر أوفـــر ومـــؤذي (ا
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مـلـعــقـة صـغـيــرة من الـسـكـر في
ـبي أظـهرت حـوض سـبـاحـة أو
الكالب بالفعل أنها تستطيع شم
الريا أمراض مـثل الـسـرطـان وا
والـــصـــرع.  فـــبـــعـــد أن أثـــبـــتت
الـعـديـد من الـدراسـات الـسـابـقـة
ـــكـــنـــهــا مــفـــهـــوم أن الـــكالب 
اكــتـشــاف ســارس-كـوف-2 أراد
بـاحــثـون من كـلــيـة لـنــدن لـلـطب
االســـتـــوائي مـــعـــرفـــة إن كـــانت
الـــكالب قـــادرة عـــلى اكـــتـــشــاف
يزة تنبعث من مركبات رائحة 
كــيــمـيــائـيــة مـرتــبــطـة بــشـخص
مصاب بفـيروس كورونا ولكن ال

تظهر عليه أعراض.  
لــذلك قـامــوا بــجـمع عــيــنـات من
مـالبس وأقـــــنـــــعـــــة الـــــوجـه من
أشـــخـــاص ثـــبـــتـت إصـــابـــتـــهم
بسارس-كوف-2 سواء اخلفيف

صحـوب بأعـراض.  جُمعت أو ا
عــيـــنــات مـن اجلــوارب من 200
حـــالــة كـــوفـــيــد- 19ورُتــبت في
اخملــتـبــر ثم عُــرضت عــلى ســتـة
كالب دُربت لإلشــارة إلـى وجـود
ـركب الكيـميائي أو عدم وجود ا

فيها.  
وخـضـعت الــكالب لـتـدريب عـلى
عــدم إعــطــاء نــتــائج (إيــجــابــيـة
كاذبة) منعًـا للـتحايل عـلى نظام
كافآت واحلصول على مكافآت ا
حــتى لـو لم تــكن هـنــاك عـيــنـات
. كــوفــيـد- 19في اخـتــبـار مــعـ
قـــالت كــلــيــر غــيـــست من كــلــيــة
داريـة (هذا ـعديـة وا األمراض ا
يــعــني أن الــكــلب يــفــهم تــمــامًـا
ويحـصل علـى مكـافأة في مـقابل
نتـيـجة سـلبـيـة صحـيحـة وكذلك
نــتــيـجــة إيـجــابــيـة صــحـيــحـة).

 —UD*« w  bO u  sŽ nAJ « UNMJ1 »öJ «∫WÝ«—œ

—UIÐ√ ‚uH½ ‰bF0 oKI  ŸUHð—≈

«b¹—uK  w  d×³ «

{ لــشـكـر كـاه (أفـغـانـسـتـان) (أ ف
ـديـنة ب)  –صـمـدت بـقـايـا أثـريـة 
مـلكيـة قرونا عـدة عند ضـفاف نهر
هـلمند في جنوب أفـغانستان غير
أن عـلمـاء اآلثار يـبدون قـلقـا حيال
مـسـتقـبل هذا اجملـمع االسـتثـنائي
الـذي يشغله حاليا مئات النازح
ـنـاطق ـعـارك في ا الــهـاربـ من ا

اجملاورة.
فــوق مـجـرى مــائي شـبه جـاف في
ضـواحي لـشكـر كاه عـاصمـة والية
هلمند يظهر مجمّع ضخم لقصور
مـن الـصـلــصـال األمــغـر عــائـد إلى
الـقـرن احلـادي عـشـر يـسـمى قـلـعة

كهنه.
ويـشكل اجملمع الذي يسميه علماء
اآلثــار لــشــكــري بــازار الــنــمــوذج
عـروف للـمقـار الشـتوية الـوحيـد ا
لـــسالطـــ الـــساللـــة الــغـــزنـــويــة
وبــعـدهم الــغـوريـون. وقــد حـكـمت
هــاتــان الــساللــتــان بــ الــقــرنـ
الـعاشر والثـالث عشر علـى منطقة
كـانت تـضم أفـغـانـسـتـان احلـالـية
وهــــمـــا نـــشــــرتـــا الـــفـن اإلسالمي

وصوال إلى شمال الهند.
وتـمتد منـشآت متفـرقة أخرى على
حـوالى عـشرة كـيلـومتـرات جنـوبا
ـعـروفـة وصــوال إلى قـلـعـة بـست ا
بـقـوسهـا احلـجري الـضـخم. وأثار
اجملــمع اهــتــمـامــا كــبـيــرا بــفـضل
ضـــخـــامــتـه وهــنـــدســـته الالفـــتــة

ولوحاته اجلدارية.
ويـــقــول مــديـــر الــبــعـــثــة األثــريــة
الـفـرنـسـيـة في أفـغـانـسـتـان (دافا)
فـيليب ماركي لـوكالة فرانس برس
ـوقع في أي (ال يــوجـد مـثـل هـذا ا
مــكــان آخــر في الــعــالم اإلسالمي

مـجــمّع بـهـذا الـقـدر من الـتـجـانس
والــدقـة في الـعـمل ورغم كل شيء
ـكـان مـحــفـوظـا بـصـورة ال يــزال ا
جـيـدة نـسـبـيـا). ويـضـيف (نـعـرف
طاف كان فـي نهاية ا الـقليل عن ا
ــهم احلـــفــاظ عـــلــيـه ألنــنــا ومـن ا
مـتأكـدون أن ذلك سيـعلّـمنـا الكـثير

عن تلك احلقبة).
ـصــنــوعـة من ــعـالـم ا لــكنّ هــذه ا
ـدكـوكـة حـجــر الـطـوب والـتـربـة ا
عاصرة في ساكن ا مهددة جراء ا

الــســـقف. أخــشى أن يــهــوي فــوق
رؤوســـنـــا فـي إحـــدى الـــلـــيـــالي).
ـوقـع بضـع مئـات من يـعـيش في ا
األشــخـــاص أكــثــرهم من عــائالت
ال ـلـكـون ا الـشـرطـيـ الـذين ال 

الكافي الستئجار مساكن فعلية.
وال يـتـلقى هـؤالء أي مسـاعدة كـما
أنــــهم مــــحــــرومـــون مـن الـــتــــيـــار
ياه اجلارية. ويقول الـكهربائي وا
بـيـبي حـلـيـمه ( 48عـامـا) الـذي فـر
سـتعـرة في مـقاطـعة ـعـارك ا من ا

ـزيج من الطـ والقش اجلـدران 
لتفادي انهيارها.

يـتألف منزل آغا مـحمد من قاعت
صـغـيـرتـ بـجـدران مـرتـفـعـة جدا
أضــاف عـلى إحــداهـمــا سـقــفـا من
اخلــيــزران. ويـقــول هـذا الــشـرطي
الــبـالغ 33 عــامــا عـنــدمــا ســقـطت
مـقاطعة ناد عـلي  (قرب لشكر كاه)
أتـيت إلى هنا). ويضيف (أريد من
احلـكومة أن توفـر لي مكانا أعيش
فـيـه. أنـظـروا إلى الـتـفـسـخـات في

ـديـنـة اآلخذة في الـتـوسع والتي ا
تــضم في داخـلــهـا عــائالت هـاربـة
ــنــاطق الـريــفــيـة مـن الـنــزاع في ا
الـتي يسيطـر عليها مـتمردو حركة
طــــالــــبــــان. وقــــد اخــــتــــارت هـــذه
الـــعــائالت الـــنــزول بــ األقــواس
نـهارة جـزئيا ـزخرفـة واألبراج ا ا
ــاضي بــعــدمــا كــانت تــزخــر في ا
بـنقوش ورسـوم شتى. وقد أضاف
كان نوافذ الـقاطنون اجلدد عـلى ا
وأبــوابـا وأسالكـا شـائـكـة وغـطـوا

غـرشك اجملاورة “يـجب أن أحصل
عـلى دعم من احلـكـومة ألني فـقدت
ثالثــة أبـنـاء كـانـوا يــخـدمـونـهـا.”
ويـرى خدائي نظـر البالغ  54عـاما
وهـو من هؤالء النـازح أيضا أن
ــكــان مـــنــاسب لـألشــبــاح “هـــذا ا
ولـيس لـلبـشر ?”فـيـمـا يقـول سـيد
آغـا الـبـالغ  55عـامـا إن “كـل مـنزل
مــــليء بــــاألرامل … إذا مــــا قـــضى
أطــفـالــنـا ال أحــد سـيــهـتم بــنـا?”
مـبديـا استـعداده لـلمـغادرة في أي

حلظة إذا ما عُرض عليه ذلك.
وتـنـتـشـر أخبـار في لـشـكـر كاه عن
وضـع مـســؤولــ الـيــد عــلى جـزء
كــبـيــر من الـنـقــاط األثـريــة بـهـدف
تـأجيـرها لالجـئ لـكن الصمت ال

وقف في القضية. يزال سيد ا
ـسؤول في وزارة اآلثار في ويـقر ا
الـعاصمـة كابول فريـد حيدري بأن
ــوقع يـخــضع لـسـيــطـرة أنـاس “ا
يؤجرون منازل للفارين من مناطق
اخلـطـر .”وكــانت الـبـعــثـة األثـريـة
الــفــرنــســيـة فـي أفـغــانــســتــان قـد
ـوقع في خـمسـيـنات اسـتـكشـفت ا
الـقـرن الـعـشريـن لتـتـوقف بـعـدها
كل عـمليـات التنـقيب األثري. وهي
كـشفت حينها عن قصور ومساجد
ومـبان مالصقة أخرى مثل مشاغل
لــلــخــزفــيـات واألعــمــال احلــرفــيـة
ومـــبـــرّدات تـــتـــيح احلـــفــاظ عـــلى

األطعمة طازجة.
ونـبــشت الـبـعـثـة أيـضـا الـلـوحـات
ـشاهـد من حيـاة البالط الـشهـيرة 
ـلـكي وهي قطع نـادرة في حقـبة ا
كـان التـصويـر التـجسـيدي لـلبـشر
غــيــر مـســتــحب في الــتـفــســيـرات

الدينية.
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{ باريس (أ ف ب)  –دعـت فرنسا
االثن إلى “الـشفافية ”في اجلدل
” الـدائـر بـشـأن فـرقة “مـونـيـسـك
ـســابـقـة اإليــطـالــيـة الـتي فــازت 
“يـوروفيجن ”الـغنـائيـة األوروبية
لـهـذا الـعـام لـكـنـهـا أكـدت أنهـا لن
تتقدم بأي شكوى في هذا اإلطار.
وسـيُـجـري مـغنـي الفـرقـة دامـيـانو
دافــيــد بـصــورة طــوعــيـة فــحــصـاً
لـلمخدرات بـعد اجلدل الذي أثارته
لــقــطـات مــصـورة تــظــهـره يــحـني
رأسـه ويالمس الـــطـــاولـــة بـــأنـــفه
ـسـابــقـة الـغــنـائـيـة خالل عــرض ا
الــتي أقــيــمت الـســبت في مــديــنـة
روتـــردام الـــهـــولــنـــديـــة مـــا أثــار
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بـشــكل عـام تـمــكـنت الـكالب من
ـئة الـتـعرف عـلى 94 إلى 82 بـا
من عـيـنـات سـارس-كـوف-2. ثم
قــام الـبــاحــثـون بــنــمـذجــة مـدى
فـعــالـيـة مــعـدالت الـنــجـاح هـذه
جـنــبًـا إلى جــنب مع اخــتـبـارات
كـوفــيـد الـتـقــلـيـديـة عــبـر تـفـاعل
تـسلسل (بي سي البولـيمـيراز ا
آر) فـي الــــــكــــــشـف عن حــــــاالت
كــوفــيـد- 19اخلــفــيــفــة أو غــيـر
ـصــحـوبـة بــأعـراض. ووجـدوا ا
أن اســتـــخــدام الــكـالب لــفــحص
ـــطـــارات عـــلى الـــوافـــديـن إلى ا
ــكن أن يــكـشف ـثــال  ســبـيـل ا
ــا ـــئـــة مـن احلـــاالت  91في ا
يـــؤدي إلى مـــعــدل انـــتـــقــال أقل
ــــقـــدار 2,24 مــــرة مــــقــــارنـــة
باخـتـبارات تـفـاعل البـولـيمـيراز

تسلسل وحدها. ا
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وصـلـتـني اتــصـاالت ومـكـاتـبـات عــدة في خالل الـسـاعـات
اضية  القليلة ا

 حول مـا جـرى الـكشف عـنه بـشـأن حـجم الفـسـاد الـهائل
في العراق وأثـار الرقم الـبالغ مـائة وخمـس مـليار دوالر
ردود افعال مـختـلفة بـ العراقـي وكـأن اجلراح التي لم

لح والفلفل.  تندمل حتى االن أضيف لها ا
 ومـعــظم الـتــسـاؤالت تـنــصب عـلـى مـدى اجلـديــة في هـذا
الــتــوجه االن أو فـي حــال مــجيء حــكـــومــة جــديــدة كــمــا
انـصـبت الـشــكـوك حـول امـكـانـيــة إدانـة رؤوس كـبـيـرة من

  . السياسي
وقال أحـدهم في تـعلـيق قـصيـر أنّ احليـتـان الكـبـيرة تـبقى
في الـعـمق واالسـمــاك الـصـغـيـرة سـتــكـون وجـبـات سـهـلـة

حلمالت سينقطع نفسها في أقرب مناسبة.   
وهــنــاك مـــشــكــكـــون في أن يــصــدر قـــانــون يــوافـق عــلــيه
انـيون من دون ان يكـون فيه ثغـرات مطاطـية للخالص البر
عـنـد احلـاجـة. جـمـيع اآلراء تـلــتـقي عـنـد نـقـطـة واحـدة هي
فـقــدان الــثـقــة في االجــراءات مـادامـت الـوجــوه واالحـزاب
شهـد هي نفسها من دون تـغيير. وأثار أحد السائدة في ا
تابـع واسـمه هاشم احملـامي كمـا ورد في رسالته انّ ا
قـراطية سواء كـانت دينية االحزاب جميـعها تدّعي انـها د
ـسـاقة فـي التـسـتـر على او علـمـانـية واذا كـانت احلـجج ا
الفـاسدين هي الـتنـافس ب االحـزاب التي يـتسقـط احدها
االخـر فـمـا احلـجــة داخل احلـزب الـواحـد عـنــدمـا تـنـعـقـد
ـاذا ال تــواجه تـلك االحـزاب حــقـيـقـة ـؤتـمـرات الــعـامـة   ا
الفـسـاد وحتـاسب اعضـاءهـا اذا لم تـكن راضـية  عن ذلك

  . ش السلوك ا
ـكـررة والنـهج ـؤتمـرات الـعـامـة تـمـر بـتـرسـيخ االسـمـاء ا ا
ـسـتـهـلك وال يـبـدو هـنـاك أمل قـرب ألنّ الـذي ال يـصـلح ا
بيته الداخلي لـن يستطيع اصالح بـيت الوطن انتهى كالم

احملامي. 
في كـثـيـر من االحـيـان يـقـفـان مراقـب عـاجزاً عـن الـتعـلـيق
عـلى شــهـادات الـنــاس حـول الـوضع الــداخـلي في الــبـلـد

ألنها أكثر تعبيراً من أي مقال. 
البـدّ من كــســر حـاجــز فـقــدان الـثــقـة بــإجـراءات قــانـونــيـة
واضحة ودقـيقـة وإالّ سوف تـعود الـتصـريحات الـتي يظن
الـسيـاسـيـون انّـهم حـقـقـوا مـنهـا اجنـازاً لـفـظـيـاً ضـرورياً
بـالـنـتـائج الـسـلـبـية والـتـداعـيـات الـتي تـضـاف الى مـتـاعب

الشارع العراقي. 
إنَّ من وسـائل إعـادة الـثـقـة هــو الـسـرعـة في الـتـشـريـعـات
الالزمة ذات الـتطـبيق الـفـوري فضالً عن مـكاشـفة الـناس
باحلـقائق مـهمـا كانت مُـرّة شرط أن تـكون مـنطـلقـاً لبـداية

جديدة.
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في مـفتـتح نيـسـان - يوم الـكـذب األبيض - من الـعام 1961 سـقطت عـلى رأسي في بـغداد الـعـباسـية
البديعة بليلة اكتمال القمر . 

أراد أبي أن أكون طبيباً .
في الـعام 1984 تـخـرجت في معـهـد النـفط  فإبـيـضت عيـنا أبـي من احلزن وتـملـمل جـسده حـتى كاد

يفتح باب مدفنه .
 في العام كشف حساب نائم بخزنة السنوات- علي السوداني

في مـفتتح نـيسان -  يـوم الكذب األبيض -  من الـعام 1961 سـقطت على رأسي في بـغداد العـباسية
البديعة بليلة اكتمال القمر . 

أراد أبي أن أكون طبيباً .
في الـعام 1984 تـخـرجت في معـهـد النـفط  فإبـيـضت عيـنا أبـي من احلزن وتـملـمل جـسده حـتى كاد

يفتح باب مدفنه .
ـا ـوت بالد مـابــ الـقـهـرين  ضــاقت بي الـدنـيـا   في الـعـام 1990 وهـو عـام دقّ طـابــوقـة األسـاس 
وسعت  فـإشتريت ماكـنة إلنتـاج الشاميّـة الساخنـة (البوشار) فـكانت طقطـقات حبّـات الذرة الالئبة في

قدرها احلار  مثل موسيقى رحيمة تسلطن على باب رزق حالل .
ائي دفن ا ˙ا  في العام 1993 أصدرت دار الشؤون الثقافية في بغداد مجموعتي القصصية األولى  
˙مـلحـقاً مع مـجلـة أسفار  —أيامـها كـانت اجمللـة وفي سنّـة حسـنة وهـامّة  تـصدر كـتابـاً قصـصياَ أو  

شعرياً صحبة كل عدد  —
لك غازي .   في خريف العام 1994 هبطت وسط عمّان اجلميلة . ليلة واحدة ببطن فندق ا

بعدها تناسلت الليالي حتى اآلن .
 في صـيف العام 1996 أصدرت دار أزمـنة  ومن بـركات صـاحبـها الـقاص والـروائي الراحـل الياس

فركوح  مجموعتي القصصية الثانية  (الرجل النازل).
 في صيف العام 1997 أصدرت دار أزمنة  مجموعتي القصصية الثالثة (بوككووموككو).

ائي). دفن ا  في العام  1998أعادت دار أزمنة طبع مجموعتي القصصية (ا
في الـعام 2000 أصـدرت مع صـديقي الـقاص الـسـعودي حـسن دعبل  مـجـموعـة قصـصـية مـشتـركة

ؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت . حتت عنوان (ما تيسر له) عن ا
ؤسـسـة العـربيـة لـلدراسـات والـنشـر في بيـروت  مـجمـوعتي الـقـصصـية  في الـعام 2003 أصـدرت ا
اخلامسـة (خمسـون حانة وحـانة ) التي صـادرتهـا الرقابـة في عمّان ومـنعت توزيـعها  ألسـباب مضـببة

زاج وهوى وقراءة الرقيب . ا كانت متصلة  مغبشة  ر
 في الـعام 2007 أصدرت دار ازمـنة  اجملـلد األول مـن كتـابي (مكـاتيب عـراقـية … من سـفر الـضحك

والوجع)
˙عن دار ˙خـمسون حـانة وحانة    في الـعام 2008 صدرت الـطبعة الـثانية من مـجموعتي الـقصصية  

راقبة - فضاءات للنشر في عمّان  —تبدل مزاج الرقيب وطرائق القراءة وا
 في مختتم العام 2002 ماتت أمي فاتسع مشهد الغربة واحلن .

 في الـعـام   2009 أصـدرت دار فـضـاءات  اجملـلـد الـثـاني من كـتـابي (مـكـاتـيب عـراقـيـة … من سـفر
الضحك والوجع).

 في خـريف الـعـام 2010 أصـدرت دار ومـطـبــعـة األديب الـبـغـداديــة بـعـمّـان  كـتــابي   (حـانـة الـشـرق
الـسعيـدة) وهو مـنتـقيـات ومصـطفيـات منـقحـة ومصـححـة ومزيّدة  مـستـلة من مـجمـوعاتي الـقصـصية

اخلمس الفائتات .
 في مـفـتتح الـسـنة 2013 أصـدرت الـدار األهلـيـة لـلنـشـر في عمّـان  اجملـلـد الثـالث من كـتـابي العـتـيد

(مكاتيب عراقية .. من سفر الضحك والوجع).
 في شـتاء السنة 2015 أصدرت دار دجـلة للنـشر بعمّـان كتابي الـقصصي (باصُ أبي تـسوقُهُ مارل
مـونرو) في خاصرة صيف السنة 2018 أصدرت دار أزمـنة بعمّان كتابي القصصي (قطة تعزف على
ـزيدة من طـاولة الـدرويش (في تـموز سـنة 2020 أصدرت دار األديب لـلنـشـر بعـمّان الـطـبعـة الثـانـية ا

كتابي القصصي) قطة تعزف على طاولة الدرويش بإضافة نوعية قدرها سبعون صفحة !!
 في وشل السنة 2062 سأخرج من دفتر احلياة .

 منـذ سنوات تـعدّ وحتصى  أكـتب زاوية أسبـوعية مـوسومة بـ ( مكـاتيب عراقـية) تظـهر على الـصفحة
كان من كتوب  بنفس ا األخيرة من جـريدة الزمان بطبعتها الدولية  ثالثـاء كل أسبوع  ويعاد نشر ا

جغرافيا اجلريدة ببغداد صبحية يوم األربعاء  —األمر مازال قائماً ورائجاً حتى اآلن -
ديحي أو مذمتي أو السؤال عن صحتي وطيب خاطري واعتدال أوقاتي أو سخامها  

ـسألة جدّ سهلة  وحتدث بوساطة مكاتبتي على أو لشراء نـسخة من هذا الكتاب مدموغة بتوقيعي  فا
صفحتي الفيسبوكية القائمة حتى اللحظة.

أو في أحـد أكـشـاك وسط عمّـان : كـشك حـسن أبو عـلي . كـشك مـحـمد وهـشـام اجلاحـظ . مكـتـبة دار
كنة من عصاري مقهى السنترال وسط عمّان  دجلة . كشك الطليعة  أو في عصرية 

ـا حانة األردن قـهى جفرا بـعد انـتصاف الـليل  أو في واحدة من حـانات وسط عـمّان الست  ر أو 
ا شهدت واقعة توقيع كتابي الذي يلبط الصـغيرة  وقد تكون حانة زوربا التي ر
ـانـكم اآلن  حــيث تـنـام دائـمـاً نــسخ من كـتـابي هـذا بــجـوف حـقـيـبـتي حتت أ
احلمـيمة  واحدة مـنهنّ سـأشهرها بـوجه شرطي طـيّب  قد يعـترضني بـشبهة

السكر والترنّح والتنكيت فأقول له : 
أنـا يـا صــديـقي كـاتب مــشـهـور وهـذا كــتـابي  وصـورتي عــلى الـغالف األخـيـر

فيفلت يدي .  
صادفة إلهية تائهة . أو 

{  لـندن (أ ف ب)  –أعلـنت (بي
بي سـي) االثــنـــ أنــهـــا تــراجع

لــلـــقــضــــــــــــيــة ومـــحــاولـــتــهــا
طمسها.

 وقـال مـجـلس إدارة الـهـيـئـة في
بـــــــيــــــان (نــــــظـن أن بي بـي سي
مــنــظــمــة مــخــتــلــفــة الــيــوم مع
حــوكـمــة مــخـتــلـفــة وأكـثــر قـوة
إضـــــــافـــــــة إلـى حتـــــــســـــــ في
ـكننـا التكهن مساراتـها لكن ال 
ـاضي لن بـبـسـاطــة أن أخـطـاء ا
تتكـرر اليوم علـينا فـعل ما يلزم

لعدم حصول ذلك).
وأضافت (نـظن أن من الصـحيح
إجراء مراجعة تفصيلية لفعالية
الـسـيـاســات الـتـحـريـريـة في بي

بي سي وأساليب حوكمتها).
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انـتـقـادات حـادة طـاولت اعـتـماد
أحـــد صـــحــافـــيـــيــهـــا (اخلــداع)
النتزاع مقابلة مدوّية من األميرة

ديانا سنة 1995.
وكـــانـت الـــهــــيــــئــــة اإلعالمــــيـــة
الــبــريــطــانــيــة الــعــامــة تـقــدمت
بــاعــتــذار اخلــمــيس عــقب نــشـر
تـــقـــــــــــــريـــر مـــســــتـــقـل يـــنـــدد
بــــاألســــلــــوب الــــذي اعــــتــــمـــده
الــصــحـــافي مــارتن بــشــيــر (58
عـامــا) الـذي اســتـقـال مــنـتـصف
الشهـر اجلاري من (بي بي سي)

ألسباب صحية.
وانــــــــــــتــقـد الــتــــــــــريــر الـذي
أعــــده الــــقــــاضـي الــــســــابق في
احملـكـمـة الـعـــــلـيـا جون دايـسن
(بـي بي سي) بــــشــــأن إدارتــــهـــا

سياسـاتها الـتحريـرية وأساليب
ــتــبـعــة فــيـهــا بــعـد احلــوكــمـة ا
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عماري البرازيلي هندس ا توفي ا
بــاولــو مـنــديس دا روشــا احلــائـز
سـنة 2006 جـائـزة بـريتـزكـر التي
تـــــوصف بـ(نـــــوبل الـــــهــــنـــــدســــة
ــعـمـاريـة) األحـد في سـاو بـاولـو ا
عن 92 عـــامـــا عــــلى مـــا أعـــلـــنت
عـائلته. ولم يُـكشف عن سبب وفاة
دا روشــــا الـــذي وصـــفـه مـــجـــلس
ـعـمـاريـة والـتـخـطـيط الـهــنـدسـة ا
احلـضري الـبرازيـلي بأنه مـهندس

(متمرد جريء).
ــولــود في واليـة وكــان دا روشــا ا
اسـبــيـريـتـو سـانـتـو جـنـوب شـرق
الــــبـــرازيـل ســـنـــة 1928 قــــد بـــدأ
مـسـيـرتـه سـنة 1955 لـكـن شهـرته
ـيـة أتت فـي مـرحـلـة مـتـأخرة الـعـا
اعـتـبارا من الـعـقد األول من الـقرن
احلـالي. وقـد صـنع أهـمّ مـشاريـعه
في مـديـنـة سـاو بـاولـو أكـبـر مدن

أمــيــركـــا الالتــيــنــيــة خــصــوصــا
جتـديد مبنى البيناكوتيك ومتحف
الـلغة البرتغـالية.وخارج البرازيل
تحف العربات قر اجلديد  صمم ا
فـي لـشـبـونـة وهـو مـوقع عـصـري
لـــلــغــايـــة دُشن ســنــة 2015. وفي
2006 أصــــــبـح دا روشــــــا ثــــــاني
بــرازيـلي يـفـوز بـجــائـزة بـريـتـزكـر
ـعـمـاري الـشـهـيـر ـهـنـدس ا بـعـد ا
أوســكـار نــيـمـيــيـر عــرّاب مـشـروع
بـنـاء العـاصمـة بـرازيلـيا الـذي فاز
بــاجلـائـزة سـنـة 1998. كــذلك نـال
بــاولــو مــنــديس دا روشــا جــوائـز
هـــامـــة أخـــرى بـــيـــنـــهـــا جـــائــزة
يوم إمبـريال) اليابـانية التي (بـر
تــوصـف بـ(نــوبل الــفــنــون) ســنــة
ــيـــدالــيــة الــذهــبــيــة من 2016 وا
ــــلـــكـي الـــبـــريــــطـــاني ــــعـــهـــد ا ا
ــعـمــاريــ ســنـة لــلــمــهـنــدســ ا
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ــســؤولــ عـن سـوق وقــال أحــد ا
اجلــمـلـة لــوكـالــة فـرانس بـرس إن
“عودة األسعار إلى االرتفاع هذا
شترين الـعام قد تؤشر إلى رغبة ا
بـتـشجـيع الـناس من طـريق تـقد

عروض أعلى.”
ــزاد شـركـة مــحـلـيـة وقــد فـازت بـا
مــصـنــعـة ألطــعـمــة األطـفــال أبـدى
رئــيـســهـا أمــله في أن يـســهم هـذا
الــشــراء في نــشــر بــعـض األجـواء

اإليجابية.
وقـــــال لــــــقـــــنـــــاة (ان اتش كـــــاي)

الــتــلـــفــزيــونــيــة الــعــامــة (رغم أن
األخبار السيئة ال تزال كثيرة آمل
أن يساعد ذلك في رسم بسمة على
وجــوه الـنـاس ومــسـاعــدتـهم عـلى

تخطي اجلائحة). 
وتـــســـتــــقـــطب عـــروض الـــفـــواكه
ـوسـمـيـة في الـيـابـان بـاسـتـمرار ا
شـراة يـسـعون إلى احلـصـول على
دعــايـة مــجــانـيــة لـهم. وفي 2019
وصـل سعر بـطيـختي يـوباري إلى
مـستوى قياسي بلغ خمسة مالي

ـبلغ تراجع إلى 120 يـن غير أن ا
ألـف ين فقط في 2020 فـيـمـا حمّل
ـــنـــتــــجـــون األزمـــة الـــصـــحـــيـــة ا
ـــســؤولـــيــة عـن إبــعـــاد الــشــراة ا
األثـرياء الـذين يرفعـون عادة قـيمة

زايدات.  ا
وتـــأتي هــذه الـــثــمــار مـن جــزيــرة
هــوكــايــدو شــمــال الــيـابــان وهي
وجــهــة ســيــاحــيــة مــحــبـبــة. لــكن
هــوكـايــدو تـخــضع حـالــيـا حلــالـة
طــوار صــحـيــة عــلى غــرار تـسع
مـقـاطعـات أخرى في الـبالد بـينـها
الـعـاصمـة طـوكيـو. في جـانب اخر
مـن الـيــابــان   تـعــرضت بــيــانـات
شــخــصــيــة عــائــدة ألكـثــر من 1,7
مـليـون مسـتخـدم لتـطبـيق مواعدة
يـابــاني لـلـقـرصـنــة نـهـايـة الـشـهـر

الــفـائت عــلى مـا أعــلـنت الــشـركـة
ـشـغـلـة لـهـا مـا أدى إلى انـهـيـار ا
قـيمة أسـهمهـا في بورصة طـوكيو

 . االثن
وكــانـت شــركــة (نت مــاركــيــتــيــنغ
ـطــورة لــتـطــبـيق (أومــيـاي) كــو)ا
أعــلـنت اجلــمـعــة أن أكـثـر من 1,7
مـليـون من مسـتخـدميـها احلـالي
أو الـسـابقـ قـد يكـونـون معـنـي
بـهـذه الـقرصـنـة. وأشارت الـشـركة
ـسـربة فـي بيـان إلى أن الـوثـائق ا
قـد تشـمل أوراقا ثـبوتيـة تُسـتخدم
ــســتـخــدمـ لــلــتـحــقق من سن ا

لــكــنــهــا لــفــتت إلى أن الــبــيــانـات
ـصـرفـيـة لم تـطلـهـا الـقـرصـنة إذ ا
تـتـولى إدارتـها جـهـة مـستـقـلة في
ـعلـومات إلى فـرنـسا. وأدت هـذه ا
تـراجع حاد فـي قيـمة أسهـم شركة
(نـت مـــاركـــيـــتـــيـــنغ) االثـــنـــ في
طوكيو إذ انخفضت بنسبة تفوق
ــئـــة عـــنــد اإلغالق. وتُـــعــد 19 بـــا
(أومــيـاي) ومـعـنــاهـا بـالـيــابـانـيـة
ـدبّرة ب الـعازب من الـلقاءات ا
واعـدة انـتـشارا أكـثـر تـطبـيـقـات ا
فـي الـــيـــابــــان وهي تـــركــــز عـــلى
الـبـحث عن عالقـات جـديـة. وكانت
ــنـصـة تــضم في نـيــسـان/ابـريل ا

نحو 6.9 مالي مستخدم.

{ طـــوكـــيـــو -(أ ف ب)  –بـــيـــعت
بــطــيـخــتــان يـابــانــيـتــان عــالـيــتـا
اجلـــودة في مــزاد عــلـــني بــســعــر
يــــقــــرب من 25 ألف دوالر أي 22
ـاضـيـة في مـرة أكـثـر من الـسـنـة ا

أوج أزمة فيروس كورونا.
غــيــر أن ســعـر 2,7 مــلــيــون يـوان
(24800 دوالر) الـــــذي حـــــقــــقـــــته
بــطــيــخــتــا يــوبـاري فـي أول مـزاد
وسم يبقى ضئيال مقارنة خـالل ا
مع أرقـام قـيـاسـيـة أخـرى سـجـلـها

نتج احملبب جدا. هذا ا

تحدة) (أ ف {  تـامبا (الواليـات ا
ب)  –كـانت بقـرة البحـر الرضـيعة
“التـيـفـا ”مـريـضـة جـدا لـدرجة أن
مــقـدمي الـرعـايـة اضـطـروا لـوضع
جـهـاز تـعو عـلـيهـا لـلـسمـاح لـها
بـالـصعـود إلى الـسطح والـتـنفس
لــكـن احلظ لم يــحــالف غــيــرهــا إذ
تــنــفق هـذه الــثــديـيــات الــبـحــريـة
ـعـدل غـيـر مـسـبـوق في فـلـوريدا
وال يـــوجــد عـــدد كــافٍ من (أســرّة)
مـسـتشـفيـات احلـيوانـات لـلتـعامل

مع األزمة.
عــنـدمــا أنـقـذت (التــيـفــا) الـبــالـغـة
عـام خالل الـشهـر الفـائت كانت
تـــعــانـي من الـــتــعـــرض الــشـــديــد
د لـسموم عـصبيـة قوية يـنتجـها ا
األحـمــر أو تـكـاثـر الـطـحـالب الـتي
ائية في سطحات ا تـلوث بعض ا
الـواليــة األمـيـركـيـة. وتـقـول مـولي
لــــيـــبـــيــــنـــكــــوت مـــديــــرة رعـــايـــة
احلـــيـــوانـــات في (زوتـــامـــبــا) في
مــتـنـزه (لـوري بـارك) عــثـر عـلـيـهـا
عـلى الشاطئ… كانـت فاقدة للوعي

ولم تكن تستجيب.
والـيوم أصـبحت (التـيفـا) تتـنفس
بــشـكـل مـســتـقل لــكــنـهــا مـا زالت
تــخــضـع لــلــمــراقــبــة عن كــثب في

ركـزة إلى جوار حـوض لـلعـنايـة ا
(بـيلـيسيـما) التي كـانت تعاني من
سـوء تغذيـة وإصابة خطـرة بعدما
ـد األحـمـر صـدمـهـا قـارب. ويـعـد ا
الـــنــاجم عن اســـتــخــدام اإلنــســان
األسـمـدة وفـقـدان مـصـادر الـغـذاء
في بـيئـتهـا الطـبيـعيـة والصـدمات
الـناجـمة عن االصـطدام بـالقوارب
من بـ األسبـاب الرئيـسية لـنفوق

أبقار البحر في فلوريدا.
وهـذا الـعام ارتـفع عـدد الثـديـيات

الـبحـرية الـنافقـة بشـكل كبـير. ب
 1كـانون الـثاني/ينـاير ومـنتصف
نــيــســان/أبــريل عُــثــر عــلى 674
بـقرة بحر نـافقة في ميـاه فلوريدا
بحسب جلنة فلوريدا للحفاظ على
األســمـاك واحلــيـاة الـبــريـة وهـذا
يـــــعــــادل ثـالثــــة أضـــــعــــاف عــــدد
ـســجـلـة في الــثـديـيــات الـنـافــقـة ا
الـفترة نفسها في كل من السنوات

اخلمس السابقة.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

ـــــــكن { بـــــــاريس (أ ف ب)  –
تــدريـب الــكالب عــلـى اكــتــشــاف
ــــــئــــــة من أكــــــثــــــر من 90 فـي ا
إصابات كـوفيد- 19حتى عندما
ــرضى بــدون أعــراض يــكـــون ا

وفقًـا لبـحث نُشـر االثنـ ويؤمل
أن يُــغـني عن احلــاجــة إلى عـزل
ــســـافــرين الــوافـــدين. بــفــضل ا
حاسة الشم الالفتة التي تمكنها
من أن تــرصـد مــا يـعــادل نـصف

شــبــهــات بــإمـكــان أن تــكــون هـذه
احلـــركــــة مـــرتـــبــــطـــة بـــتــــعـــاطي

. الكوكاي
وقـال وزيـر الشـؤون األوروبـية في
فـرنـسا كـلـيمـان بـون إلذاعة “ار ام
طـلوب شـفافـية سي“ ?”أظـن أن ا
كــامـــلــة وتــبــديــد كل الــشــكــوك?”
ـسـابـقة مـشـيـرا إلى أن مـنـظـمـي ا
“ســيــتـخــذون تــدابـيــر إذا مــا لـزم

األمر.”
وأضــاف “ســيــجــرى فـحص وأي
مـشكلـة سترتب الـعقاب. وفي حال
عـدم وجـود أي مـشـكـلـة فـسـيـكون
ذلك خـبرا سارا وسنقر بهذا الفوز

اجلميل”
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